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บทคัดยอ
การศึกษาการใชสารละลายธาตุอาหารสําหรับปลูกพืชโดยไมใชดินทดแทนธาตุอาหารในสูตรอาหาร

เพาะเลี้ยงเน้ือเยื่อวานสี่ทิศโดยการเพาะเลี้ยงช้ินสวนหัวของวานสี่ทิศบนอาหารวุนท่ีเตรียมจากอาหารสําหรับปลูก
พืชโดยไมใชดิน stock A และ B ความเขมขนเทากันอยางละ 1, 2, 3, 4 และ 5 มิลลิลิตรตอลิตร รวมกับนํ้าตาล
ซูโครส 30 กรัมตอลิตร ปรับ pH เปน 5.7 เติมผงวุน 7 กรัมตอลิตร นําไปตมจนวุนละลาย รอจนอุณหภูมิของ
อาหารลดลงถึง 60 องศาเซลเซียส จากน้ันเติมนํ้ายาฟอกผาขาวไฮเตอร 0.1 มิลลิลิตรตอลิตร เปรียบเทียบกับ
อาหารวุนสูตร MS ทําการเพาะเลี้ยงช้ินสวนพืชท่ีอุณหภูมิ 25±2 องศาเซลเซียส ในสภาพใหแสง 16 ช่ัวโมงตอวัน
เปนเวลา 6 สัปดาห พบวาช้ินสวนหัววานสี่ทิศท่ีเพาะเลี้ยงบนอาหารวุนท่ีเตรียมจากอาหารสําหรับปลูกพืชโดยไมใช
ดิน stock A และ B ความเขมขนเทากันอยางละ 3, 4 และ 5 มิลลิลิตรตอลิตร สามารถชักนําใหเกิดจํานวนยอด
ความสูงของยอด และจํานวนราก ไดไมแตกตางจากการเพาะเลี้ยงบนอาหารวุนสูตร MS ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05
แสดงใหเห็นวาสารละลายธาตุอาหารสําหรับปลูกพืชโดยไมใชดินสามารถใชทดแทนธาตุอาหารในสูตรอาหาร
เพาะเลี้ยงเน้ือเยื่อวานสี่ทิศได

ABSTRACT
Utilization of hydroponics nutrient solution to replace nutrient in Hippeastrum johnsonii

tissue culture media were studied. The bulb scale explants of H. johnsonii were cultured on agar
media containing hydroponic solutions of two stocks A and B each of the same concentrations
of 1, 2, 3, 4 and 5 ml/L with 30 g/L of sucrose. The pH of the medium was adjusted to 5.7 and 7
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g/L of agar was added before heating until all agar was dissolved. It was then allowed to cool to
60°C and 0.1 ml/L of haiter was added. The explants were incubated at 25±2°C with light
condition 16 h per day for 6 weeks. The results showed that there were no significantly
differences in shoot number shoot length and root number among bulb scale explants cultured
at the concentration of 3, 4 and 5 ml/L of stock A and B hydroponics media and MS medium
(p<0.05) indicating that hydroponics nutrient solution can be used as a replacement for essential
nutrients in H. johnsonii tissue culture media.

คําสําคัญ: ไฮโดรโพนิกส อาหารเพาะเลี้ยงเน้ือเยื่อพืช อาหารตนทุนต่ํา
Keywords: Hydroponics, Plant tissue culture media, Low cost media

บทนํา
วานสี่ทิศ (Hippeastrum johnsonii) จัดอยู

ในวงศ Amaryllidaceae เปนไมดอก มีตนกําเนิดจาก
ในเขตรอนและก่ึงรอนของทวีปอเมริกา ปจจุบันมีการ
ปรับปรุงพันธุเปนลูกผสมท่ีหลากหลาย โดยมีสีสัน และ
ลักษณะดอกสวยงามแตกตางกันไป มีท้ังพันธุท่ีมีกลีบ
ดอกช้ันเดียว และดอกซอน ประเทศไทยนิยมปลูกเปน
ไมประดับกระถาง และไมประดับสนาม การขยายพันธุ
วานสี่ทิศทําไดหลายวิธี เชน การเพาะเมล็ด การแยกหัว
หรือแยกหนอ การผาหัว โดยเฉพาะอยางยิ่งการ
เพาะเลี้ยงเน้ือเยื่อพืชซึ่งเปนการขยายพันธุเพ่ือใหไดตน
ท่ีมีลักษณะเหมือนเดิมปริมาณมากๆ ในระยะเวลาอัน
สั้น และตนพันธุท่ีผลิตไดยังเปนตนพันธุท่ีปลอดโรคอีก
ดวย ดังน้ันเทคนิคการเพาะเลี้ยงเน้ือเยื่อพืชจึงเปน
เทคนิคท่ีสําคัญในการขยายพันธุวานสี่ทิศ เชน การ
เพาะเลี้ยงช้ินสวนหัวของวานสี่ทิศบนอาหารวุนสูตร
MS (Murashige and Skoog, 1962) ดัดแปลง ท่ีเติม
N6-benzyl adenine (BA) ความเขมขน 2.0 มิลลิกรัม
ตอลิตร รวมกับ Naphthaleneacetic acid (NAA)
ความเขมขน 1.0 มิลลิกรัมตอลิตร เปนเวลา 6 สัปดาห
สามารถชักนําใหเกิดยอดไดจํานวนมากท่ีสุด 5 ยอดตอ
ช้ินเน้ือเยื่อ (ภพเกา และคณะ, 2554) แตเน่ืองจากการ

เตรียมอาหารสูตร MS มีตนทุนในการเตรียมสูงท้ังใน
ดานของสารเคมี และเครื่องมือตางๆ อีกท้ังยังมีข้ันตอน
การเตรียมท่ีซับซอน เปนเหตุใหเกษตรกรรายยอย หรือ
ผูท่ีสนใจการเพาะเลี้ยงเน้ือเยื่อพืชท่ีมีงบประมาณจํากัด
ไมสามารถดําเนินการไดสําเร็จ ท่ีผานมามีรายงาน
การศึกษาการใชปุยเคมีสูตรตางๆ ทดแทนสารเคมีใน
อาหารเพาะเลี้ยงเน้ือเยื่อพืช เชน ณัฐสิทธ์ิ และคณะ
(2557) ศึกษาการเพาะเลี้ยงเน้ือเยื่อกลวยนํ้าวาพันธุ
กาบขาวดวยปุยเคมีชนิด 30-20-10 ความเขมขน 0.2,
0.4, 0.6, 0.8 กรัมตอลิตร รวมกับธาตุอาหารรอง
วิตามินและเหล็กของอาหารสูตร MS พบวาปุยเคมีทุก
ความเขมขนชักนําใหนํ้าหนักสด ความสูงตนออน
จํานวนใบ ความกวางใบ จํานวนราก และความยาวราก
ไมแตกตางกันทางสถิติ และการใชปุยชนิด 21-21-21
(ชางไทยออน) ความเขมขน 0.5, 1.5, 2.5 และ 3.5
กรัมตอลิตร ทดแทนอาหารสูตร MS สามารถชักนําให
เกิดตนออนของสตรอเบอรี่ในสภาพปลอดเช้ือไดไม
แตกตางกับอาหารสูตร MS อยางมีนัยสําคัญทางทาง
สถิติ (จิราภรณ และคณะ, 2557) เปนตน แตยังไมพบ
รายงานการพัฒนาสูตรอาหารเพาะเลี้ยงเน้ือเยื่อพืช
อยางงายท่ีเตรียมจากสารละลายธาตุอาหารสําหรับ
ปลูกพืชโดยไมใชดิน (hydroponics nutrient
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solution) เน่ืองจากปจจุบันมีการผลิตสารละลายธาตุ
อาหารสําหรับปลูกพืชโดยไมใชดินจําหนายในรูปแบบ
ของสารละลายเขมขนซึ่งหาซื้อไดท่ัวไปในทองตลาด
และมีราคาถูก อีกท้ังยังประกอบดวยธาตุอาหารจําเปน
สําหรับการปลูกพืช ไดแก ธาตุอาหารหลัก ธาตุอาหาร
รอง และธาตุเหล็ก เชนเดียวกับธาตุอาหารในสูตร
อาหา ร เพาะ เ ลี้ ย ง เ น้ื อ เ ยื่ อ พื ช  ง าน วิ จั ย น้ี จึ ง มี
วัตถุประสงคเพ่ือศึกษาผลสารละลายธาตุอาหารสําหรบั
ปลูกพืชโดยไม ใชดินความเขมขนต างๆ ตอการ
เจริญเติบโตของวานสี่ ทิศรวมกับเทคนิคการฆ า
เช้ือจุลินทรียในอาหารโดยการเติมนํ้ายาฟอกผาขาว
แทนการใชหมอน่ึงความดันไอ (autoclave) (กิตติศักดิ์,
2556) เพ่ือพัฒนาข้ันตอนการเตรียมอาหารเพาะเลี้ยง
เน้ือเยื่อพืชใหงายข้ึนดวยตนทุนท่ีต่ําลง

วิธีดําเนินการวิจัย
การเตรียมวัสดุและอุปกรณตางๆ

นําขวดเพาะเลี้ยงเน้ือเยื่อพืชขนาด 4 ออนซ
พรอมฝา มาลางทําความสะอาดดวยนํ้า และนํ้ายาลาง
จาน พ่ึงใหแหงกอนนําไปใช ในการบรรจุอาหาร
เพาะเลี้ยงเ น้ือเยื่อพืช สําหรับอุปกรณตางๆ เชน
ปากคีบ ดามมีด ท่ีวางหลอดทดลอง กระดาษรองตัด
เน้ือเยื่อ และขวดบรรจุนํ้าสําหรับฟอกฆาเช้ือช้ินสวนพืช
นําไปน่ึงฆาเช้ือจุลินทรียดวยไอนํ้ารอนโดยลังถึงเปน
เวลา 45 นาที แลวตั้งท้ิงไวจนเย็นกอนนําไปใช
การเตรียมอาหารเพาะเลี้ยงเนื้อเย่ือพืช

ชุดควบคุมคือ อาหารวุนสูตร MS ท่ีเติม
นํ้าตาลซูโครส 30 กรัมตอลิตร และใชนํ้ากลั่นในการ
ปรับปริมาตร ปรับ pH เปน 5.7 เติมผงวุน 7 กรัมตอ
ลิตร นําไปตมจนวุนละลาย เทใสขวดปดฝา แลวน่ึงฆา
เช้ือดวยหมอน่ึงความดันไอ ท่ีอุณหภูมิ 121 องศา
เซลเซียส เปนเวลา 15 นาที

การเตรียมอาหารวุนจากสารละลายธาตุ
อาหารสําหรับปลูกพืชโดยไมใชดิน คือ เติมนํ้าประปา
ในบีกเกอรขนาด 1 ลิตร ประมาณ 300 มิลลิลิตร แลว
เติมสารละลายธาตุอาหารสําหรับปลูกพืชโดยไมใชดิน
ช่ือทางการคา Hydrowork สูตรสําหรับผักสลัด stock
A และ B ความเขมขนเทากันอยางละ 1, 2, 3, 4 และ
5 มิลลิลิตรตอลิตร เติมนํ้าตาลซูโครส 30 กรัมตอลิตร
ปรับปริมาตรเปน 1 ลิตร ดวยนํ้าประปา ปรับ pH เปน
5.7 เติมผงวุน 7 กรัมตอลิตร นําไปตมจนวุนละลาย
แลวฆาเช้ือจุลินทรียในอาหารโดยวิธีของ กิตติศักดิ์
(2556) คือตั้งไวจนอุณหภูมิของอาหารลดลงถึง 60
องศาเซลเซียส แลวเติมนํ้ายาฟอกผาขาวไฮเตอรสูตร
มาตรฐาน (available chlorine 6%w/w)
0.1 มิลลิลิตรตอลิตร คนใหเขากัน เทใสขวด ปดฝา
การศึกษาผลของความเขมขนของสารละลายธาตุ
อ าหา ร สํ า ห รั บ ปลู ก พื ช โ ดย ไ ม ใ ช ดิ น ต อ ก า ร
เจริญเติบโตของชิ้นสวนหัววานสี่ทิศในสภาพปลอด
เชื้อ

นําหัววานสี่ทิศมาลางทําความสะอาดดวย
นํ้าประปา และนํ้ายาลางจาน จากน้ันนําไปแชใน
แอลกอฮอลความเขมขน 70% เปนเวลา 3 นาที กอน
ฟอกฆาเช้ือจุลินทรียท่ีพ้ืนผิวดวยสารละลายไฮเตอร
ความเขมขน 10 และ 20 เปอรเซ็นต ผสมนํ้ายาลาง
จาน 2 หยด เปนเวลา 20 และ 10 นาที ตามลําดับ
จากน้ันลางเน้ือเยื่อดวยนํ้าท่ีน่ึงฆาเช้ือแลว 3 ครั้ง
ภายในตูยายเน้ือเยื่อซึ่งในการทดลองน้ีใชตูปลาขนาด
20×10×12 น้ิว เปนตูยายเน้ือเยื่อ นําช้ินสวนหัวท่ีผาน
การฟอกฆาเช้ือแลวมาผาตามยาวผานตายอดแบง
ออกเปน 8-10 สวนตามแนวรัศมี จากน้ันตัดแยกกลีบ
หัวช้ันท่ี 3 ถึง 6 โดยนับช้ันในสุดเปนช้ันท่ี 1 แยกแตละ
ช้ินใหมี เพียง 1 กลีบหัว ขนาดประมาณ 1×1
เซนติเมตร นําไปเลี้ยงบนอาหารวุนสูตร MS และ
อาหารวุนท่ีเตรียมจากสารละลายธาตุอาหารสําหรับ
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ปลูกพืชโดยไมใชดิน stock A และ B ความเขมขน
เทากันอยางละ 1, 2, 3, 4 และ 5 มิลลิลิตรตอลิตร
รวม 6 ชุดการทดลอง ชุดการทดลองละ 45 ซ้ํา นําขวด
เน้ือเยื่อท้ังหมดไปเลี้ยงในสภาพใหแสง 16 ช่ัวโมงตอวัน
อุณหภูมิ 25±2 องศาเซลเซียส เปนเวลา 6 สัปดาห
บันทึกเปอรเซ็นตการปนเปอน จํานวนยอด ความสูง
ของยอด จํานวนราก พรอมบันทึกภาพถาย
การวิเคราะหขอมูล

การวิจัยน้ีใชแผนการทดลองแบบสุมสมบูรณ
(Completely randomize design) โดยผลการ
ทดลองท้ังหมดแสดงเปนค า เฉลี่ ย±ค า เ บ่ียงเบน
มาตรฐาน และวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว
(one-way ANOVA) จากน้ันทดสอบความแตกตางของ
คาเฉลี่ยโดยวิธี Duncan's multiple range test
(DMRT) ท่ีระดับความเช่ือมั่น 95%

ผลการวิจัย
การศึกษาผลของความเขมขนของสารละลาย

ธาตุอาหารสํ าหรับปลูกพืชโดยไม ใชดิ นต อการ
เจริญเติบโตของช้ินสวนหัววานสี่ทิศโดยการเพาะเลี้ยง
ช้ินสวนหัวบนอาหารวุนสูตร MS และอาหารวุนท่ี
เตรียมจากอาหารสําหรับปลูกพืชโดยไมใชดิน stock A
และ B ความเขมขนเทากันอยางละ 1, 2, 3, 4 และ 5
มิลลิลิตรตอลิตร เปนเวลา 6 สัปดาห พบอัตราการ
ปนเปอนเช้ือจุลินทรียจากช้ินสวนพืชท่ีเลี้ยงบนอาหาร
วุนสูตร MS จํานวน 15.55% ใกลเคียงกับชุดการ
ทดลองท่ีเพาะเลี้ยงบนอาหารวุนท่ีเตรียมจากอาหาร

สําหรับปลูกพืชโดยไมใชดิน โดยรวมทุกชุดการทดลอง
พบอัตราการปนเปอนเช้ือจุลินทรียจากช้ินสวนพืชโดย
เฉลี่ย 14.22% ซึ่งการปนเปอนเช้ือจุลินทรียท่ีพบ
ท้ังหมดเกิดข้ึนบริเวณรอบๆ ช้ินสวนพืช แสดงวาการ
ปนเปอนเช้ือจุลินทรียดังกลาวเกิดจากวิธีการฟอกฆา
เช้ือช้ินสวนพืชเทาน้ันไมไดเกิดจากวิธีฆาเช้ือจุลินทรีย
ในอาหารเพาะเลี้ยงเน้ือเยื่อพืช นอกจากน้ียังพบวา
อาหารวุนสูตร MS สามารถชักนําใหเกิดยอดเฉลี่ย
จํานวน 2.17±1.85 ยอดตอช้ินเน้ือเยื่อ ซึ่งมีจํานวนไม
แตกตางจากช้ินสวนท่ีเลี้ยงบนอาหารวุนท่ีเตรียมจาก
อาหารสําหรับปลูกพืชโดยไมใชดิน stock A และ B
ความเขมขนเทากันอยางละ 2, 3, 4 และ 5 มิลลิลิตร
ตอลิตร ท่ีระดับความเช่ือมั่น 95% ในขณะท่ียอดบน
อาหารวุนสูตร MS มีความสูงเฉลี่ย 4.28±2.50
เซนติเมตร ซึ่งมีคาไมแตกตางทางสถิติกับความสูงของ
ยอดในชุดการทดลองท่ีเลี้ยงบนอาหารวุนท่ีเตรียมจาก
อาหารสําหรับปลูกพืชโดยไมใชดิน stock A และ B
ความเขมขนเทากันอยางละ 3, 4 และ 5 มิลลิลิตรตอ
ลิตร ท่ีระดับความเช่ือมั่น 95% นอกจากน้ียังพบวาทุก
ชุดการทดลองมีจํานวนรากเฉลี่ยไมแตกตางกันในทาง
สถิติท่ีระดับความเช่ือมั่น 95% ดังตารางท่ี 1 และเมื่อ
สังเกตลักษณะภายนอกของตนออนท่ีเกิดจากการ
เพาะเลี้ยงดวยอาหารวุนสูตรดังกลาวพบวายอดท่ี
เกิดข้ึนใหมเปนสีเขียว ใบขนาดใหญโคนใบมีจุดสี
นํ้าตาลแดง ลักษณะยอดแข็งแรงเชนเดียวกับการ
เพาะเลี้ยงบนอาหารวุนสูตร MS (รูปท่ี 1)
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ตารางท่ี 1 จํานวนยอดเฉลี่ย ความสูงของยอดเฉลี่ย จํานวนรากเฉลี่ย±คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของวานสี่ทิศ
ภายหลังการเพาะเลี้ยงเน้ือเยื่อเปนเวลา 6 สัปดาห

ชุดการทดลอง จํานวนยอดเฉลีย่
(ยอดตอชิ้นเน้ือเยื่อ)

ความสูงของยอดเฉลีย่
(เซนติเมตร)

จํานวนรากเฉลี่ย
(รากตอชิ้นเน้ือเยื่อ)

MS 2.17±1.85a 4.28±2.50a 0.08±0.28a

Hydroponics 1 ml 0.57±0.65b 1.06±1.19b 0.00±0.00a

Hydroponics 2 ml 1.33±1.07ab 2.41±1.48b 0.17±0.39a

Hydroponics 3 ml 1.54±1.20ab 3.90±2.43a 0.38±0.96a

Hydroponics 4 ml 1.58±1.38ab 4.20±2.17a 1.58±0.58a

Hydroponics 5 ml 1.60±1.17ab 4.49±2.43a 0.45±0.82a

หมายเหตุ: ตัวอักษรที่ตางกันภายในสดมภเดียวกันแสดงถึงความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% เมื่อ
ทดสอบดวยวิธี DMRT

รูปท่ี 1 ตนออนวานสี่ทิศท่ีเพาะเลี้ยงบนอาหารสูตรตางๆ เปนเวลา 6 สัปดาห A: อาหารวุนสูตร MS B-D:
อาหารวุนจากสารละลายสําหรับปลูกพืชโดยไมใชดิน stock A และ B ความเขมขนเทากันอยางละ 1, 2,
3, 4 และ 5 มิลลิลิตรตอลิตร ตามลําดับ

A B C

D E F
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วิจารณผลการวิจัย
ผลการทดลองพบว า ชุดการทดลอง ท่ี

เพาะเลี้ยงบนอาหารวุนท่ีเตรียมจากอาหารสําหรับปลูก
พืชโดยไมใชดิน โดยรวมทุกชุดการทดลองพบอัตราการ
ปนเปอนเช้ือจุลินทรียจากช้ินสวนพืชโดยเฉลี่ย 14.22%
ซึ่งใกลเคียงกับงานวิจัยของ ภพเกา และคณะ (2554)
ท่ีรายงานการฟอกฆ า เ ช้ือหั วของว านสี่ ทิ ศ โดย
สารละลายคลอรอกซความเขมขน 10 และ 20%
เปนเวลา 10 และ 15 นาทีตามลําดับแลวทําการ
เพาะเลี้ยงบนอาหารวุนสูตร MS เปนเวลา 1 สัปดาห
ดวยเทคนิคมาตรฐานคือการฆาเช้ือจุลินทรียบนอุปกรณ
ตางๆ นํ้าสําหรับฟอกฆาเช้ือ และอาหารเพาะเลี้ยง
เน้ือเยื่อพืชดวยหมอน่ึงความดันไอ รวมถึงใชตูยาย
เ น้ือ เยื่ อมาตรฐาน  พบอัตราการปน เป อนของ
เช้ือจุลินทรีย 14.29% แสดงใหเห็นวาการฆา
เช้ือจุลินทรียบนอุปกรณตางๆ และนํ้าสําหรับฟอกฆา
เช้ือช้ินสวนพืช โดยเทคนิคการน่ึงดวยไอนํ้ารอนดวย
ลังถึงเปนเวลา 45 นาที น้ันมีประสิทธิภาพใกลเคียงกับ
เทคนิคมาตรฐานเชนเดียวกับ กิตติศักดิ์ (2558a)
ท่ีรายงานว าการใช อุปกรณต างๆ และ นํ้าซึ่ งฆ า
เช้ือจุลินทรียโดยการน่ึงดวยไอนํ้ารอนดวยลังถึงเปน
เวลา 45 นาที สามารถใชในการฟอกฆาเช้ือจุลินทรีย
บนผิวของช้ินสวนขอของกุหลาบหนู (Rosa chinensis
Jacq. var.minima Voss) ไดอยางมีประสิทธิภาพ รวม
ไปถึงข้ันตอนการตัดเน้ือเยื่อสามารถใชตูปลาท่ีมีราคา
ถูกแทนตูยายเน้ือเยื่อแบบมาตรฐานเพ่ือการเพาะเลี้ยง
เน้ือเยื่อวานสี่ทิศได และการฆาเช้ือจุลินทรียในอาหาร
เพาะเลี้ยงเน้ือเยื่อวานสี่ทิศโดยการเติมนํ้ายาฟอกผา
ขาวไฮเตอร 0.1 มิลลิลิตรตอลิตร น้ันพบวาสามารถฆา
เช้ือจุลินทรียในอาหารได 100% โดยไมพบความเปน
พิษกับเน้ือเยื่อวานสี่ทิศ เชนเดียวกับงานวิจัยของ
กิตติศักดิ์ (2556) ซึ่งรายงานวาการเพาะเลี้ยงช้ินสวน

ขอของมวงเทพรัตน (Exacum affine Balf. F. ex
Regel) บนอาหารวุนสูตร MS ท่ีฆาเช้ือจุลินทรียโดย
การเติมนํ้ายาฟอกผาขาวรอยละ 0.01 โดยปริมาตร
พบวาอาหารปลอดเช้ือจุลินทรีย 100% และช้ินสวนขอ
ของมวงเทพรัตนมีการเจริญเติบโตไมแตกตางจาก
ช้ินสวนท่ีเลี้ยงบนอาหารท่ีผานการฆาเช้ือโดยหมอน่ึง
ความดันไอท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 ผลการทดลองแสดง
ใหเห็นวาอาหารวุนท่ีเตรียมจากอาหารสําหรับปลูกพืช
โดยไมใชดิน stock A และ B ความเขมขนเทากันอยาง
ละ 3, 4 และ 5 มิลลิลิตรตอลิตร มีศักยภาพในการ
เพาะเลี้ยงเน้ือเยื่อวานสี่ทิศทดแทนอาหารวุนสูตร MS
เน่ืองจากช้ินสวนหัววานสี่ทิศท่ีเพาะเลี้ยงบนอาหารสูตร
ดังกลาวสามารถชักนําใหเกิดการเจริญเติบโตท้ังจํานวน
ยอด ความสูงของยอด และจํานวนราก ไมแตกตางจาก
การเพาะเลี้ยงบนอาหารวุนสูตร MS อีกท้ังอาหารวุน
สูตรดังกลาวสามารถชักนําใหเกิดยอดใหมไดมากกวา
งานวิจัยของ ภพเกา และคณะ (2554) ท่ีรายงานวา
การเพาะเลี้ยงช้ินสวนหัวท่ีมี 2 กลีบหัวของวานสี่ทิศบน
อาหารวุนสูตร MS ท่ีไมเติมสารควบคุมการเจริญเติบโต
เปนเวลา 6 สัปดาห ไมสามารถชักนําใหเกิดยอดใหมได
และจะพบการเกิดยอดในอาหารวุนสูตร MS ท่ีเติม BA
ความเขมขน 0.75 มิลลิกรัมตอลิตร จํานวน 1.4 ยอด
ตอช้ินเน้ือเยื่อ ในขณะท่ี กัญจนา และคณะ (2554)
พบวาการเพาะเลี้ยงช้ินสวนฐานของหัววานสี่ทิศบน
อาหารวุนสูตร MS เปนเวลา 6 สัปดาห ใหคาเฉลี่ย
จํานวนยอดท่ีเกิดใหมเพียง 0.70 ยอดตอช้ินเน้ือเยื่อ
นอกจากน้ียังพบวาอาหารวุนท่ีเตรียมจากอาหาร
สําหรับปลูกพืชโดยไมใชดิน stock A และ B ความ
เขมขนเทากันอยางละ 4 มิลลิลิตรตอลิตร สามารถชัก
นําใหเกิดรากไดจํานวน 1.58 รากตอช้ินเน้ือเยื่อ
สอดคลองกับงานวิจัยของ Zakiszadeh et al. (2013)
ซึ่งรายงานวาช้ินสวนกลีบหัวของวานสี่ทิศท่ีเลี้ยงบน
อาหารวุนสูตร MS เปนเวลา 6 สัปดาห สามารถชักนํา
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ใหเกิดรากได 1.25 รากตอช้ินเน้ือเยื้อ นอกจากน้ียัง
พบวาอาหารวุนท่ีเตรียมจากอาหารสําหรับปลูกพืชโดย
ไมใชดิน stock A และ B ความเขมขนเทากันอยางละ
5 มิลลิลิตรตอลิตร ยังสามารถใชในการเพาะเลี้ยง
ช้ินสวนขอของมวงเทพรัตน  และหญาหวาน โดย
สงเสริมใหพืชท้ังสองชนิดมีการเจริญเติบโตไดดีกวาการ
เพาะเลี้ยงบนอาหารวุนสูตร MS อีกดวย (กิตติศักดิ์,
2558b)

การเพาะเลี้ยงเน้ือเยื่อวานสี่ทิศบนอาหารวุน
ท่ีเตรียมจากอาหารสําหรับปลูกพืชโดยไมใชดินน้ัน
นอกจากจะสามารถชักนําใหช้ินสวนกลีบหัวมีการ
เจริญเติบโตไมแตกตางจากอาหารวุนสูตร MS แลว ยัง
มีข้ันตอนในการเตรียมท่ีงาย โดยการใชสารเคมีท่ีมี
ราคาถูกสามารถหาซื้อไดตามทองตลาดท่ัวไป เมื่อ
เปรียบเทียบการลงทุนของสารเคมีท่ีใชในการเตรียม
อาหารวุนสูตร MS มีราคา 22,149 บาท ในขณะท่ี
อาหารวุนท่ีเตรียมจากอาหารสําหรับปลูกพืชโดยไมใช
ดินมีราคาเพียง 223 บาท (ราคา ณ วันท่ี 3 ตุลาคม

2557) เมื่อคิดราคาสารเคมีสําหรับการเตรียมอาหารวุน
สูตร MS 1 ลิตร มีราคาตนทุน 28 บาท สวนการเตรียม
อาหารวุนจากสารละลายธาตุอาหารสําหรับปลูกพืชโดย
ไมใชดิน stock A และ B ความเขมขนเทากันอยางละ
5 มิลลิลิตรตอลิตร มีราคาตนทุนของสารเคมีลิตรละ
ประมาณ 19 บาท (ตารางท่ี 2) นอกจากน้ีการเตรียม
อาหารวุนจากสารละลายธาตุอาหารสําหรับปลูกพืชโดย
ไมใชดินสามารถประยุกตใชชอนตวงแทนเครื่องช่ัง
สําหรับตวงนํ้าตาล (2 ชอนโตะ ประมาณ 30 กรัม)
และวุน (2 ชอนชา ประมาณ 7 กรัม) การใชนํ้าประปา
แทนนํ้ากลั่น รวมถึงการใชนํ้ายาฟอกผาขาวไฮเตอรเพ่ือ
ฆาเช้ือจุลินทรียในอาหารแทนการใชหมอน่ึงความดันไอ
จึงทําใหการเตรียมอาหารสูตรดังกลาวมีการลงทุนของ
เครื่องมือท่ีใชนอยกวาการเตรียมอาหารวุนสูตร MS ท่ี
ตองใชเครื่องมือท่ีมีราคาแพงหลายชนิด เชน เครื่องช่ัง
ทศนิยม 4 ตําแหนง เครื่องกลั่นนํ้า และหมอน่ึงความ
ดันไอ เปนตน

ตารางท่ี 2 ราคาสารเคมี (บาท) ท่ีใชในการเตรียมอาหารวุนจากสารละลายธาตุอาหารสําหรับปลูกพืชโดยไมใช
ดิน และ MS ณ วันท่ี 3 ตุลาคม พ.ศ. 2557

สารเคมี

สารละลายธาตุอาหารสําหรับปลูกพืช
โดยไมใชดิน

MS

ราคาตอชุด
ราคาตอการเตรียม

อาหาร 1 ลิตร
ราคาตอชุด

ราคาตอการเตรียม
อาหาร 1 ลิตร

สารเคมี 120 1.20 22,066 10.174
นํ้าตาล 1 kg 23 0.70 23 0.70

วุน 25 g 60 17.00 60 17.00
ไฮเตอร 600 ml 20 0.0003 - -

รวม 223 18.9003 22,149 27.874
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การใชสารละลายธาตุอาหารสําหรับปลูกพืช

โดยไมใชดิน stock A และ B ความเขมขนเทากันอยาง
ละ 3, 4 และ 5 มิลลิลิตรตอลิตร รวมกับนํ้าตาลซูโครส
30 กรัมตอลิตร ปรับปริมาตรเปน 1 ลิตร ดวย
นํ้าประปา ปรับ pH เปน 5.7 เติมผงวุน 7 กรัมตอลิตร
นําไปตมจนวุนละลาย แลวฆาเช้ือจุลินทรียในอาหาร
โดยตั้งไวจนอุณหภูมิของอาหารลดลงถึง 60 องศา
เซลเซียส แลวเติม นํ้ายาฟอกผาขาวไฮเตอร 0.1
มิลลิลิตรตอลิตร สามารถใชเพ่ือการเพาะเลี้ยงช้ินสวน
กลีบหัวของวานสี่ทิศไดอยางมีประสิทธิภาพ เทาเทียม
กับอาหารวุนสูตร MS
กิตติกรรมประกาศ

โครงการ วิจัย น้ี ได รั บ ทุนส นับสนุนจาก
โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเน่ืองจากพระราชดําริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ปงบประมาณ พ.ศ. 2558
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