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บทคดัย่อ 

การพัฒนาอาหารอย่างง่ายจากสารละลายธาตุอาหารส าหรับปลูกพืชโดยไม่ใช้ดินส าหรับการเพาะเล้ียงเนื้ อเยื่อม่วงเทพรัตน์ (Exacum 

affine Balf. f. ex Regel) และหญ้าหวาน (Stevia rebaudiana Bertoni) โดยการน าช้ินส่วนข้อของม่วงเทพรัตน์ และหญ้าหวานมา

เพาะเลี้ยงบนอาหารวุ้นจากสารละลายธาตุอาหารส าหรับปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน ช่ือทางการค้า Hydrowork สตูรส าหรับผักสลัด stock A และ 

B ความเข้มข้นอย่างละ 0, 1, 2, 3, 4 และ 5 มิลลิลิตรต่อลิตร เติมน า้ตาลซูโครส 30 กรัมต่อลิตร ฆ่าเช้ือจุลินทรีย์ในอาหารโดยการเติม

น า้ยาฟอกผ้าขาว Haiter สตูรมาตรฐาน 0.1 มิลลิลิตรต่อลิตร เปรียบเทยีบกบัอาหารวุ้นสตูร MS ที่ฆ่าเช้ือโดยหม้อน่ึงความดันไอ และการ

เติมน ้ายาฟอกผ้าขาว ทุกชุดการทดลองถูกน าไปเล้ียงที่อุณหภมูิ 25±2 องศาเซลเซียส ให้แสงเป็นเวลา 16 ช่ัวโมงต่อวัน เป็นเวลา 5 

สปัดาห์ พบว่าอาหารวุ้นจากสารละลายส าหรับปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน stock A และ B ความเข้มข้นอย่างละ 5 มิลลิลิตรต่อลิตร สามารถชัก

น าให้พืชทั้งสองชนิดมีจ านวนยอด จ านวนใบ และความสงูของยอดมากกว่าอาหารสตูร MS ทั้งที่ฆ่าเช้ือโดยหม้อนึ่งความดันไอ และการ

เติมน า้ยาฟอกผ้าขาวอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 ดังนั้นอาหารสตูรดังกล่าวจึงสามารถใช้ทดแทนอาหารวุ้นสตูร MS 

ได้เนื่องจากส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืชได้ดีกว่า ต้นทุนถูกกว่า และขั้นตอนการเตรียมง่ายกว่า 

 

ค าส าคญั:  ไฮโดรโพนิกส ์ อาหารเพาะเล้ียงเนื้อเยื่อพืช  อาหารต้นทุนต ่า  
 

Abstract 

The development of simple media from hydroponics nutrient solution for tissue cultures of Exacum affine Balf. f. ex Regel 

and Stevia rebaudiana Bertoni were studied. Nodal explants of Exacum affine and Stevia rebaudiana Bertoni were cultured on 

agar media from hydroponic solutions with two stocks A and B which has the concentration 0, 1, 2, 3, 4 and 5 ml/L associated 

with 30 g/L of sugar which were sterilized with 0.1 mL/L Haiter bleach standard supplementation and then compared with MS 

media which were sterilized with autoclave and commercial bleach. They were incubated at 25±2ºC, with 16 h photoperiod for  

5 weeks. It was found that 5 ml/L of each stock A and B hydroponics solution had increased shoot number, leaf number and 

shoot length of Exacum affine and Stevia rebaudiana Bertoni significantly higher than that of MS media (p<0.05). Therefore, 

this modified medium can be used as a replacement for MS medium because it had positive effects on plant growth and 

development, low cost and simple preparation.  
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บทน า 

 

อาหารสงัเคราะห์ที่ใช้ในการเพาะเล้ียงเนื้ อเย่ือพืชนั้น

มีหลายสูตร แต่ละสูตรจะมีองค์ประกอบของอาหาร

แตกต่างกันตามวัตถุประสงค์ในการเพาะเลี้ ยงพืชแต่ละ

ชนิด  สตูรอาหารเพาะเล้ียงเนื้ อเย่ือพืชที่นิยมใช้กนัอย่าง

แพ ร่หลายมากที่ สุ ดคื อ  สูต ร มู ร าชิ เ ก ะและส กุค 

(Murashige, & Skoog, 1962, pp. 473-490) หรือ

สตูร MS ซึ่งเป็นสตูรที่มคีวามเข้มข้นของธาตอุาหารสงูจึง

สามารถใช้ได้กับพืชหลากหลายชนิด แต่เนื่องจากการ

เตรียมอาหารสูตร MS มีต้นทุนในการเตรียมสูงทั้งใน

ด้านของสารเคมี และเครื่องมือต่างๆ อกีทั้งยังมีขั้นตอน

การเตรียมที่ซับซ้อน เนื่องจากอาหารสูตร MS นั้น

ประกอบด้วยสารเคมีถึง 19 ชนิดแบ่งเป็น กลุ่มของธาตุ

อาหารหลัก ธาตอุาหารรอง วิตามนิ และธาตุเหลก็ อกีทั้ง

สารเคมีบางชนิด เช่น CuSO
4
.5H

2
O และ CoCl

2
.6H

2
O 

ใช้ปริมาณน้อยมากจึงจ าเป็นต้องชั่งด้วยเครื่องชั่งทศนิยม 

4 ต าแหน่ง อกีทั้งต้องฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ในอาหารเพาะเลี้ยง

โดยการนึ่งด้วยหม้อนึ่งความดันไอ (autoclave) เป็นเหตุ

ให้เกษตรกรรายย่อย หรือผู้ที่สนใจการเพาะเล้ียงเนื้ อเย่ือ

พืชที่มงีบประมาณจ ากดัไม่สามารถด าเนินการได้ส าเรจ็ ที่

ผ่านมามีรายงานการศึกษาการใช้ปุ๋ยเคมีสูตรต่างๆ 

ทดแทนสารเคมีในอาหารเพาะเลี้ ยงเนื้ อเยื่อพืช เช่น  

ณัฐสิทธิ์ ธะนะพุฒิลักษณ์, สุมนา นีระ, และสุภัทร์  

อศิรางกูร ณ อยุธยา (2557, น. 204-209) ศึกษาการ

เพาะเลี้ ยงเนื้ อเยื่อกล้วยน ้าว้าพันธุ์กาบขาวด้วยปุ๋ยเคมี

ชนิด 30-20-10 ความเข้มข้น 0.2, 0.4, 0.6, 0.8 

กรัมต่อลิตร ร่วมกบัธาตอุาหารรอง วิตามนิและเหลก็ของ

อาหารสตูร MS พบว่าปุ๋ยเคมีทุกความเข้มข้นชักน าให้

น า้หนักสด ความสงูต้นอ่อน จ านวนใบ ความกว้างใบ 

จ านวนราก และความยาวรากไม่แตกต่างกันทางสถิต ิ

และการใช้ปุ๋ยชนิด 21-21-21 (ช้างไทยออน) ความ

เข้มข้น 0.5, 1.5, 2.5 และ 3.5 กรัมต่อลิตร ทดแทน

อาหารสตูร MS สามารถชักน าให้เกดิต้นอ่อนของสตรอ

เบอร่ีในสภาพปลอดเชื้อได้ไม่แตกต่างกบัอาหารสตูร MS 

อย่างมีนัยส าคัญทางทางสถิติ (จิราภรณ์ พิมลี, สมุนา นี

ระ, และสภุัทร์ อศิรางกูร ณ อยุธยา, 2557, น. 255-

259) เป็นต้น แต่ยังไม่พบรายงานการพัฒนาสตูรอาหาร

เพาะเลี้ ยงเนื้ อเยื่อพืชอย่างง่ายจากสารละลายธาตุอาหาร

ส าหรับปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน (hydroponics nutrient 

solution)  

เนื่องจากปัจจุบันมีการผลิตสารละลายธาตุอาหาร

ส าหรับปลูกพืชโดยไม่ใช้ดินจ าหน่ายในรูปแบบของ

สารละลายเข้มข้นซึ่งหาซื้ อได้ทั่วไปในท้องตลาด และมี

ราคาถูก อกีทั้งยังประกอบด้วยธาตุอาหารจ าเป็นส าหรับ

การปลูกพืช ได้แก่ ธาตุอาหารหลัก ธาตุอาหารรอง และ

ธาตเุหลก็ เช่นเดยีวกบัอาหารสงัเคราะห์ในการเพาะเลี้ ยง

เนื้อเยื่อพืช งานวิจัยนี้ จึงมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาผลของ

สารละลายธาตุอาหารส าหรับปลูกพืชโดยไม่ใช้ดินความ

เข้มข้นต่างๆ ต่อการเจริญเติบโตของหญ้าหวาน (Stevia 

rebaudiana Bertoni.) และม่วงเทพรัตน์ (Exacum 

affine Balf. f. ex Regel) ร่วมกับเทคนิคการฆ่า

เชื้ อจุลินทรีย์ในอาหารโดยการเติมน า้ยาฟอกผ้าขาวแทน

การใช้หม้อนึ่ งความดันไอ (autoclave) (กิตติศักดิ์ , 

โชติกเดชาณรงค์, 2556, น. 34-43) เพ่ือพัฒนา

ขั้นตอนการเตรียมอาหารเพาะเลี้ ยงเนื้ อเยื่อพืชให้ง่ายขึ้น

ด้วยต้นทุนที่ต ่า 

 

วสัดุ อุปกรณ ์และวิธีการ 

 

การเตรียมตวัอย่างพชื 

น าต้นอ่อนม่วงเทพรัตน์ (Exacum affine Balf. f. ex 

Regel) ที่ เพาะเล้ียงบนอาหารวุ้ นสูตร MS ที่ เติม 

Benzyladenine (BA) ความเข้มข้น 1 มิลลิกรัมต่อลิตร 

และต้นอ่อนหญ้าหวาน (Stevia rebaudiana Bertoni.) ที่

เพาะเลี้ ยงบนอาหารวุ้นสตูร MS ที่ปราศจากสารควบคุม

การเจริญเติบโตของพืช ซึ่งมีการเติมซูโครส 30 กรัมต่อ

ลิตร ผงวุ้น 7 กรัมต่อลิตร และปรับ pH ของอาหารเป็น 

5.7 เท่ากัน น าชิ้ นส่วนข้อของพืชทั้งสองชนิดขนาด

ประมาณ 1 เซนติเมตร  มาท าการย้ายเลี้ ยงบนอาหาร

สูตรเดิม ที่อุณหภูมิ 25±2 องศาเซลเซียส ในสภาพมี

แสง 16 ชั่วโมงต่อวัน เป็นเวลา 4 สปัดาห์ เพ่ือใช้ในการ

ทดลองต่อไป 

การเตรียมอาหารเพาะเลี้ ยงเน้ือเยือ่พชื 

ชุดควบคุมแบ่งเป็น 2 กลุ่มคือ อาหารวุ้นสตูร MS ที่

เติมซูโครส 30 กรัมต่อลิตร และใช้น า้กลั่นในการปรับ

ปริมาตร ปรับ pH เป็น 5.7 เติมผงวุ้น 7 กรัมต่อลิตร  
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น าไปต้มจนวุ้นละลาย แล้วแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คอื กลุ่มแรก

น าไปนึ่งฆ่าเชื้ อด้วยหม้อนึ่งความดันไอ ที่อุณหภูมิ 121 

องศาเซลเซียส เป็นเวลา 15 นาท ีส่วนชุดควบคุมอกีกลุ่ม

ใช้วิธีการฆ่าเชื้ อจุลินทรีย์ในอาหารโดยวิธีของ กิตติศักดิ์ 

โชติกเดชาณรงค์ (2556, น. 34-43) คือ รอจน

อุณหภมูิของอาหารลดลงถึง 60 องศาเซลเซียส แล้วจึง

เติมน ้ายาฟอกผ้าขาว Haiter สูตรมาตรฐาน 0.1 

มิลลิลิตรต่อลิตร คนให้เข้ากัน เทใส่ขวดปิดฝา รอจน

อณุหภมูขิองอาหารลดต ่าลงจนวุ้นแขง็ตวั 

การเตรียมอาหารวุ้นจากสารละลายธาตอุาหารส าหรับ

ปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน คือ เติมน า้ประปาในบีกเกอร์ขนาด 

1 ลิตร ประมาณ 300 มิลลิลิตร แล้วเติมสารละลายธาตุ

อาหารส าหรับปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน ชื่อทางการค้า 

Hydrowork สตูรส าหรับผักสลัด stock A และ B ความ

เข้มข้นเท่ากนัอย่างละ 0, 1, 2, 3, 4 หรือ 5 มิลลิลิตร

ต่อลิตร ทุกชุดการทดลองมีการเติมซูโครส 30 กรัมต่อ

ลิตร ปรับปริมาตรเป็น 1 ลิตร ด้วยน า้ประปา ปรับ pH 

เป็น 5.7 เติมผงวุ้น 7 กรัมต่อลิตรเท่ากนั ก่อนน าไปต้ม

จนวุ้นละลาย แล้วฆ่าเชื้ อจุลินทรีย์ในอาหารโดยวิธีของ 

กติตศิักดิ์ โชตกิเดชาณรงค ์(2556, น. 34-43)   

การศึกษาประสิทธิภาพของการใชน้ ้ ายาฟอกผา้

ขาว Haiter ในการฆ่าเช้ือจุลินทรียใ์นอาหารเพาะเลี้ ยง

เนื้ อเยือ่  

น าอาหารที่เตรียมทั้งหมด 8 ชุดการทดลอง ชุดการ

ทดลองละ 15 ขวด ไปวางบนชั้นเพาะเล้ียงเนื้อเย่ือพืชที่มี

การให้แสงเป็นเวลา 16 ชั่วโมงต่อวัน อุณหภูมิ 25±2 

องศาเซลเซียส เป็นเวลา 35 วัน บันทึกจ านวนขวด

อาหารที่เกดิการปนเป้ือนจุลินทรีย์ทุกวัน  

การศึกษาผลสารละลายธาตุอาหารส าหรบัปลูกพืช

โดยไม่ใช้ดินความเข้มข้นต่างๆ ต่อการเพาะเลี้ ยง

ช้ินส่วนขอ้ของม่วงเทพรตัน ์และหญา้หวาน  

ตัดชิ้ นส่วนข้อในสภาพปลอดเชื้ อของต้นอ่อนหญ้า

หวาน และม่วงเทพรัตน์ที่เตรียมไว้ ขนาดประมาณ 1 

เซนตเิมตร น าชิ้นส่วนพืชแต่ละชนิดไปเลี้ยงบนอาหารวุ้น

สตูร MS และอาหารวุ้นจากสารละลายธาตุอาหารส าหรับ

ปลูกพืชโดยไม่ใช้ดินทั้ง 6 ความเข้มข้น รวม 8 ชุดการ

ทดลอง ชุดการทดลองละ 15 ซ า้ น าไปเล้ียงที่อุณหภูม ิ

25±2 องศาเซลเซียส ให้แสงเป็นเวลา 16 ชั่วโมงต่อวัน 

เป็นเวลา 5 สัปดาห์  บันทึกจ านวนยอด ความสูงของ

ยอด และจ านวนใบต่อยอด  

การวิเคราะหข์อ้มูล 

การวิจั ยนี้ ใ ช้แผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ ์

(Completely randomize design) โดยแสดงผลการ

ทดลองเป็นค่าเฉล่ีย±ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์

ความแปรปรวนทางเดียว (one-way ANOVA) จากนั้น

ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียโดยวิธี Duncan's 

multiple range test (DMRT) ที่ระดบันัยส าคญั 0.05 

 

ผลการศึกษา 

 

การใช้น า้ยาฟอกผ้าขาว Haiter เพ่ือฆ่าเชื้ อจุลินทรีย์

ในอาหารวุ้ นสูตร MS และอาหารวุ้ นที่เตรียมจาก

สารละลายธาตุอาหารส าหรับปลูกพืชโดยไม่ใช้ดินทุก

ความเข้มข้นให้ผลเช่นเดียวกบัอาหารวุ้นสูตร MS ที่ใช้

วิธกีารนึ่งฆ่าเชื้ อ คือไม่พบการปนเป้ือนของเชื้ อจุลินทรีย์

ในอาหารภายหลังน าขวดไปวางบนชั้นเพาะเลี้ ยงเนื้ อเยื่อ

พืชที่มีการให้แสงเป็นเวลา 16 ชั่วโมงต่อวัน อุณหภูม ิ

25±2 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 35 วัน  

การเพาะเลี้ ยงชิ้นส่วนข้อของม่วงเทพรัตน์ และหญ้า

หวานบนอาหารวุ้นสตูร MS เปรียบเทยีบกบัอาหารวุ้นที่

เตรียมจากสารละลายธาตอุาหารส าหรับปลูกพืชโดยไม่ใช้

ดิน (อาหารสตูร Hydroponic) stock A และ B ความ

เข้มข้นอย่างละ 0, 1, 2, 3, 4 และ 5 มิลลิลิตรต่อลิตร

น าไปเล้ียงที่อุณหภมูิ 25±2 องศาเซลเซียส ให้แสง 16 

ชั่วโมงต่อวัน เป็นเวลา 5 สปัดาห์ พบว่าชิ้นส่วนข้อของ

ม่วงเทพรัตน์ และหญ้าหวานที่ เ ล้ียงในอาหารสูตร 

hydroponic 0 มิลลิลิตรต่อลิตรมีการเจริญเติบโตของ

ชิ้ นส่วนพืชเลก็น้อยในช่วงสองสัปดาห์แรก หลังจากนั้น

ชิ้นส่วนพืชจะกลายเป็นสนี า้ตาล และตายในสัปดาห์ที่ 4 

ในขณะที่ชิ้ นส่วนข้อพืชทั้งสองชนิดที่เล้ียงบนอาหารสตูร 

hydroponic 4 และ 5 มิลลิลิตรต่อลิตร เป็นเวลา 5 

สัปดาห์สามารถชักน าให้จ านวนยอด และความสูงของ

ยอดมากกว่าอาหารสูตร hydroponic ความเข้มข้นอื่นๆ 

รวมถึงอาหารวุ้นสตูร MS ทั้งที่ฆ่าเชื้ อด้วยหม้อนึ่งความ

ดันไอ และ Haiter อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ

นัยส าคัญ 0.05 (ตาราง 1 และ 2) และยังพบว่าอาหาร 
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สูตร hydroponic ความเข้มข้น 5 มิลลิลิตรต่อลิตร 

สามารถชักน าให้เกดิจ านวนใบต่อยอดได้มากกว่าอาหาร

สตูร hydroponic ความเข้มข้นอื่นๆ และอาหารวุ้นสตูร 

MS อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับนัยส าคัญ 0.05  

(ตารางที่ 1 และ 2) นอกจากนี้ ยังพบว่าลักษณะของต้น

อ่อนม่วงเทพรัตน์ และหญ้าหวานที่ได้จากการเล้ียงบน

อาหารวุ้นสูตร MS และ hydroponic ความเข้มข้น 5 

มิลลิลิตรต่อลิตร มีรูปร่างใบปกติ ลักษณะล าต้น และใบ

อวบใหญ่กว่าต้นอ่อนที่เลี้ ยงบนอาหารวุ้นสตูร MS อย่าง

ชัดเจน ดงัแสดงใน รปูที่ 1 และ 2 

 

ตารางที่ 1  จ านวนยอดเฉล่ีย จ านวนใบเฉล่ีย และความสงูยอดเฉล่ีย±ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของม่วงเทพรัตน์ภายหลังการเพาะเล้ียงบน

อาหารวุ้นสตูร MS และอาหารวุ้นที่เตรียมจากสารละลายธาตุอาหารส าหรับปลูกพืชโดยไม่ใช้ดินความเข้มข้นต่างๆ เป็นเวลา 

5 สปัดาห์ 

ชุดการทดลอง จ านวนยอด 

(ยอดต่อช้ินเนื้ อเยือ่) 

จ านวนใบ 

(ใบต่อยอด) 

ความสูงยอด 

(เซนติเมตร) 

MS (autoclave) 2.30±0.13
cd
 4.41±0.55

c
 1.16±0.80

c
 

MS (Haiter) 2.44±0.32
cd
 4.53±0.68

c
 1.33±0.65

c
 

hydroponic 0 ml/L 2.00±0.37
d
 3.99±0.27

d
 1.00±0.30

c
 

hydroponic 1 ml/L 2.42±0.23
cd
 4.05±0.27

cd
 1.09±0.14

c
 

hydroponic 2 ml/L 3.44±0.44
bc
 4.74±0.44

b
 1.64±0.17

b
 

hydroponic 3 ml/L 3.80±0.63
b
 4.75±0.40

b
 2.09±0.92

b
 

hydroponic 4 ml/L 5.20±0.49
a
 5.10±0.37

b
  2.20±0.20

a
 

hydroponic 5 ml/L 5.78±0.70
a
  5.72±0.28

a
 2.48±0.16

a
 

หมายเหตุ ตัวอักษรที่ต่างกันซ่ึงอยู่ในสดมภ์เดียวกันแสดงถึงความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 เมื่อ

ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียด้วยวิธ ีDMRT 

 

 

 

        รูปที่  1 ต้นอ่อนม่วงเทพรัตน์ภายหลังการเพาะเล้ียงเป็นเวลา 5 สปัดาห์ A: อาหารวุ้นสตูร MS  B: อาหารวุ้นที่เตรียมจาก

สารละลายส าหรับปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน stock A และ B ความเข้มข้นเท่ากนัอย่างละ 5 มิลลิลิตรต่อลิตร  

 

ตารางที่ 2 จ านวนยอดเฉล่ีย จ านวนใบเฉล่ีย และความสงูยอดเฉล่ีย±ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของหญ้าหวานภายหลังการเพาะเล้ียงบน

อาหารวุ้นสตูรต่างๆ เป็นเวลา 5 สปัดาห์ 

ชุดการทดลอง จ านวนยอด 

(ยอดต่อช้ินเนื้ อเยือ่) 

จ านวนใบ 

(ใบต่อยอด) 

ความสูงยอด 

(เซนติเมตร) 

MS (autoclave) 1.60±0.22
a
 4.62±0.74

cd
 1.12±0.16

bc
 

MS (Haiter) 1.67±0.33
a
 4.74±0.46

c
 1.22±0.32

bc
 

hydroponic 0 ml/L 1.40±0.16
a
 1.36±0.07

e
 0.42±0.04

c
 

A B 
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ตารางที่ 2 (ต่อ) 

ชุดการทดลอง จ านวนยอด 

(ยอดต่อช้ินเนื้ อเยือ่) 

จ านวนใบ 

(ใบต่อยอด) 

ความสูงยอด 

(เซนติเมตร) 

hydroponic 1 ml/L 1.36±0.15
a
 3.07±0.95

de
 1.02±0.32

bc
 

hydroponic 2 ml/L 2.00±0.30
a
 4.83±0.82

c
 1.70±0.34

b
 

hydroponic 3 ml/L 1.60±0.19
a
 4.35±0.73

cd
 1.77±0.40

b
 

hydroponic 4 ml/L 1.90±0.10
a
 7.63±0.38

b
 4.70±0.30

a
 

hydroponic 5 ml/L 1.88±0.23
a
 8.90±0.65

a
 4.30±0.41

a
 

หมายเหตุ ตัวอักษรที่ต่างกันซ่ึงอยู่ในสดมภ์เดียวกันแสดงถึงความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 เมื่อ

ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียด้วยวิธ ีDMRT 

 

  
 

          รูปที่  2 ต้นอ่อนหญ้าหวานภายหลังการเพาะเล้ียงเป็นเวลา 5 สปัดาห์ A: อาหารวุ้นสตูร MS  B: อาหารวุ้นที่เตรียมจาก

สารละลายส าหรับปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน stock A และ B ความเข้มข้นอย่างละ 5 มิลลิลิตรต่อลิตร  

 

สรุป และอภิปรายผลการศึกษา 

 

การใช้น า้ยาฟอกผ้าขาว Haiter สูตรมาตรฐาน 0.1 

มิลลิลิตรต่อลิตร เพ่ือฆ่าเชื้ อจุลินทรีย์ในอาหารวุ้ นที่

เตรียมจากสารละลายธาตอุาหารส าหรับปลูกพืชโดยไม่ใช้

ดนิมปีระสทิธภิาพเท่าเทยีมกบัการใช้หม้อนึ่งความดันไอ

สอดคล้องกับงานวิจัยของ กิตติศักดิ์ โชติกเดชาณรงค์

(2556, น. 34-43) ซึ่ งรายงานว่าเทคนิคการฆ่า

เชื้ อจุลินทรีย์ในอาหารวุ้ นสูตร MS ด้วย Haiter มี

ประสทิธภิาพเท่าเทยีมกบัการฆ่าเชื้อด้วยหม้อนึ่งความดนั

ไอ อีกทั้งชิ้ นส่วนข้อของม่วงเทพรัตน์ และหญ้าหวานที่

เลี้ยงบนอาหารวุ้นสตูร MS ทั้งที่ฆ่าเชื้ อด้วยหม้อนึ่งความ

ดันไอ และการเติม Haiter พบว่ามีการเจริญเติบโตไม่

แตกต่างกนัทางสถิติที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 (ตาราง 1 

และ 2) แสดงว่าเทคนิคการฆ่าเชื้ อด้วย Haiter นั้นไม่มี

ผลต่อการเจริญเติบโตของพืชทั้งสองชนิด สอดคล้องกบั

งานวิจัยของ กิตติศักดิ์ โชติกเดชาณรงค์ (2556, น. 

34-43) ซึ่งศึกษาการเพาะเลี้ ยงชิ้นส่วนข้อของม่วงเทพ

รัตน์บนอาหารวุ้นสูตร MS ที่ผ่านฆ่าเชื้ อด้วยหม้อนึ่ง

ความดันไอเปรียบเทียบกับอาหารที่ฆ่าเชื้ อด้วยการเติม 

Haiter 0.01% ในอาหารพบว่าการเจริญเติบโตของม่วง

เทพรัตน์ไม่มคีวามแตกต่างกนัที่ระดบันัยส าคญั 0.05   

การใช้สารละลายธาตุอาหารส าหรับปลูกพืชโดยไม่ใช้

ดนิความเข้มข้น stock A และ B อย่างละ 5 มิลลิกรัมต่อ

ลิตร ทดแทนสารเคมใีนอาหารเพาะเลี้ ยงเนื้ อเยื่อพืชสตูร 

MS ร่วมกบัซูโครส 30 กรัมต่อลิตร ปรับ pH เป็น 5.7 

เติมผงวุ้ น 7 กรัมต่อลิตร สามารถส่งเสริมการ

เจริญเติบโตของชิ้นส่วนม่วงเทพรัตน์ และหญ้าหวานได้

ดีกว่าอาหารสูตร MS ผลการทดลองดังกล่าวแสดงให้

เห็นว่าการใช้สารละลายธาตุอาหารส าหรับปลูกพืชไม่ใช้

ดนิทดแทนสารเคมใีนสตูรอาหาร MS มีประสทิธภิาพใน

การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชสงูกว่าการใช้ปุ๋ยเคมซีึ่งส่วนใหญ่

มีรายงานการวิจัยว่ามีผลต่อการเจริญเติบโตของพืช

เท่ากับอาหารวุ้นสตูร MS เช่น การใช้ปุ๋ยชนิด 21-21-

A B 



79 
 

Naresuan University Journal: Science and Technology 2015; 23(1) 

21 (ช้างไทยออน) ทดแทนอาหารสูตร MS ในการ

เพาะเล้ียงเนื้ อเย่ือสตรอเบอร่ี สามารถชักน าให้เกิดต้น

อ่อนได้ไม่แตกต่างกบัอาหารสตูร MS (จิราภรณ์  พิมลี, 

2557, น. 255-259) และการดัดแปลงอาหาร

เพาะเลี้ ยงเนื้ อเยื่อกระชายด าจากปุ๋ยสูตร 30-20-10 

และเครื่องดื่มชูก าลังกระทิงแดง เอม็150 และฉลาม 

ความเข้มข้น 10, 15 และ 20 มิลลิลิตรต่อลิตรภายหลัง

การเพาะเลี้ยงเป็นเวลา 60 วัน พบว่าจ านวนยอด จ านวน

ใบ จ านวนราก น ้าหนักสด น า้หนักแห้งไม่แตกต่างจาก

การเลี้ยงบนอาหารวุ้นสตูร MS (พงศ์ยุทธ นวลบุญเรือง, 

อภิชาต ชิดบุรี, และยุทธนา เขาสเุมรุ, 2551, น. 528-

531) สาเหตุน่าจะเกิดจากปุ๋ยเคมีนั้นประกอบด้วยธาต ุ

N, P และ K เป็นหลัก แต่พืชมีความต้องการธาตุอาหาร

ที่จ าเป็นทั้ง ธาตุอาหารหลัก ได้แก่ N, P, K, Ca, Mg, S 

และ ธาตุอาหารรอง ได้แก่ Zn, Fe, B, Mn, Cu, Mo 

และ I ซึ่งในสารละลายธาตุอาหารส าหรับปลูกพืชโดยไม่

ใช้ดินนั้นมีธาตุอาหารดังกล่าวครบถ้วนจึงส่งเสริมการ

เจริญเติบโตของพืชได้ดีกว่าปุ๋ยเคมี สอดคล้องกับ

การศึกษาผลของสารละลายธาตุอาหารส าหรับปลูกพืชไร้

ดนิกบัพืชชนิดต่างๆ เช่น พรรณไม้น า้สกุลพรมมิ (อจัฉรี 

เรื่องเดช และนงนุช เลาหะวิสทุธิ์, 2555, น. 182-189) 

คะน้า (มนูณ ศิรินุพงศ์, มาโนชญ์ ศรีสมบัติ, และยุพด ี

ชัยสขุสนัต์, 2555, น. 28-33) ผักกาดหอมพันธุ ์Red 

oak (เยาวพา จิระเกยีรติกุล และนิสา แซ่ลิ้ม, 2552, น. 

81-88) และผักกาดหอมพันธุ์กรีนโอ๊คลีฟ (วารินทร์  

ใจวิเสน และดนัย บุณยเกยีรติ, 2550, น. 243-252; 

วารินทร์  ใจวิเสน และดนัย บุณยเกียรติ, 2551, น. 

51-57) เป็นต้น 

ผลการทดลองดงักล่าวแสดงให้เหน็ว่าอาหารวุ้นอย่าง

ง่ายที่เตรียมจากสารละลายธาตอุาหารส าหรับปลูกพืชโดย

ไม่ใช้ดินความเข้มข้น stock A และ B เท่ากนัอย่างละ 5 

มิลลิลิตรต่อลิตร มีศักยภาพสามารถทดแทนอาหารสตูร 

MS ได้ เนื่องจากอาหารสูตรดังกล่าวสามารถชักน าให้

ม่วงเทพรัตน์ และหญ้าหวานมีการเจริญเติบโตสูงกว่า

อาหารสตูร MS  นอกจากนี้ ขั้นตอนในการเตรียมอาหาร

สูตรดังกล่าวกง่็ายกว่าการเตรียมอาหารสูตร MS ซึ่ง

ประกอบด้วยสารเคมีหลายชนิดในปริมาณที่แตกต่างกัน 

และจ าเป็นต้องใช้เครื่ องมือราคาแพง เช่น เครื่องชั่ง

ทศนิยม 4 ต าแหน่ง เคร่ืองกลั่นน า้ และหม้อนึ่งความดัน

ไอ เป็นต้น ในขณะที่การเตรียมอาหารวุ้นจากสารละลาย

ธาตุอาหารส าหรับปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน นั้นใช้น า้ประปา

ในการเตรียมจึงไม่ต้องใช้เครื่องกลั่นน ้า และสามารถ

ประยุกต์ใช้ช้อนตวงในการตวงน ้าตาล (2 ช้อนโต๊ะ 

ประมาณ 30 กรัม) และวุ้น (2 ช้อนชา ประมาณ 7 

กรัม) แทนการใช้เครื่องชั่ง รวมถึงการใช้น ้ายาฟอกผ้า

ขาว Haiter เพ่ือฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ในอาหารแทนการใช้หม้อ

นึ่งความดันไอ และเมื่อค านวณงบประมาณขั้นต ่าในการ

ลงทุนเฉพาะราคาของสารเคมี และเคร่ืองมือที่ใช้ในการ

เตรียมอาหารทั้งสองสูตรดังแสดงใน ตารางที่ 3 ซึ่ ง

ค านวณราคาของสารเคมีทั้งชุดที่ต้องใช้ในการเตรียม

อาหารวุ้นจากสารละลายธาตอุาหารส าหรับปลูกพืชโดยไม่

ใช้ดินเปรียบเทียบกับอาหารสตูร MS ราคา ณ วันที่ 3 

ตุลาคม 2557 มีต้นทุน 223 และ 22,149 บาท 

ตามล าดับ และมีต้นทุนในการเตรียมอาหารวุ้ นจาก

สารละลายธาตุอาหารส าหรับปลูกพืชโดยไม่ใช้ดินความ

เข้มข้น stock A และ B เท่ากนัอย่างละ 5 มิลลิลิตรต่อ

ลิตร ลิตรละประมาณ 19 บาท ในขณะที่อาหารวุ้นสตูร 

MS มีราคาต้นทุนลิตรละ 28 บาท นอกจากนี้ เมื่อรวม

ราคาขั้นต ่าของอุปกรณ์ และเคร่ืองมือที่จ าเป็นต้องใช้ใน

การเตรียมอาหารแต่ละสตูร คือ เครื่องกลั่นน า้ เครื่องชั่ง

ทศนิยม 4 ต าแหน่ง หม้อนึ่งความดนัไอแบบใช้แกส๊ และ

ช้อนตวง พบว่าการเตรียมอาหารสูตร MS ต้องใช้

งบประมาณในการลงทุนสูงถึง 87,149 บาท ในขณะที่

อาหารวุ้นจากสารละลายธาตอุาหารส าหรับปลูกพืชโดยไม่

ใช้ดินความเข้มข้น stock A และ B อย่างละ 5 มิลลิกรัม

ต่อลิตร มีราคาใช้งบประมาณในการลงทุนเพียง 237 

บาท 

ดังนั้น จึงควรที่จะน าอาหารสูตรดังกล่าวไปใช้ศึกษา

กับพืชชนิดอื่นๆ ต่อไป เพ่ือพัฒนาเป็นเทคนิคการ

เพาะเลี้ ยงเนื้ อเยื่อพืชอย่างง่าย และต้นทุนต ่าต่อไปใน

อนาคต 
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ตารางที่ 3 ราคาขั้นต ่าของสารเคมี และเคร่ืองมือที่ใช้ในการเตรียมอาหารวุ้นจากสารละลายส าหรับปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน และ MS  

  Hydroponic MS 

  ราคาตน้ทุน 

(บาท) 

 

ราคาต่อการเตรียม

อาหาร 1 ลิตร 

(บาท) 

ราคาตน้ทุน 

(บาท) 

 

ราคาต่อการ

เตรียมอาหาร  

1 ลิตร 

(บาท) 

สารเคม ี

 

สารเคมีตามสตูร  120 1.20 22,066 10.174 

น า้ตาล 1 kg 23  0.70 23  0.70 

วุ้น 25 g 60  17.00 60 17.00 

ไฮเตอร์ 600 ml 20  0.0003 - - 

 รวม 223  18.9003 22,149 27.874 

เคร่ืองมือ หม้อนึ่งความดันไอ -  10,000  

 เคร่ืองกล่ันน า้ -  21,000  

 เคร่ืองช่ัง -  34,000  

 ช้อนตวง 14  -  

 รวม 14  65,000  

ราคารวม (บาท)  237  87,149  

(ข้อมูลเมื่อวันที่ วันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2557)  
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