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บทน้า 
 

พรรณไม้น้ า ได้แก่  พืชที่มีส่วนสังเคราะห์แสงอยู่ ในน้ า ตลอด หรืออยู่ ในน้ า           
เป็นระยะเวลาหลายเดือน และพืชทีล่อยอยู่บนผิวน้ า รวมถึงพืชช้ันต่ า ได้แก่ เฟิร์นน้ า และมอสน้ า 
ตลอดจนพืชที่ต้องเจริญอยู่ในน้ าในช่วงระยะเวลาหนึ่งของช่วงชีวิต เช่น มีระยะที่งอกอยู่ใต้น้ า 
หรือเจริญอยู่ ในน้ าได้เมื่อมีน้ าท่วมถึงตามฤดูกาล ปัจจุบันมีการน าพรรณไม้น้ ามาใช้ประโยชน์
หลายด้าน ทั้งเป็นพืชอาหาร สมุนไพร เป็นพืชเศรษฐกิจที่มีการผลิตเพื่อการส่งออก ได้แก่ พรรณไม้น้ า
สวยงามประดับตู้ปลา หรือจัดสวนน้ า ตลอดจนใช้ประโยชน์ในการบ าบัดน้ า เป็นต้น 

  

 
 

สามารถจ าแนกพรรณไม้น้ าได้เป็น 2 กลุ่ม ดังน้ี 
 

1. พืชที่เจริญอยู่ในน้ า (Hydrophytes) หมายถึง พืชที่เจริญใต้น้ าทั้งต้น หรือมีบางส่วน    
ที่เจริญอยู่ใต้น้ า พืชในกลุ่มนี้จะมีการปรับตัวให้มีชีวิตอยู่ในน้ า เช่น มีสารเคลือบผิวใบ (cuticle) น้อย 
และปากใบ (stomata) ลดลง ใบที่ลอยน้ าจะมีปากใบเฉพาะด้านบนของใบ ส่วนใบที่อยู่ใต้น้ า   
จะไม่มีปากใบ 
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2. พืชทีข่ึ้นอยู่บริเวณทีช้ื่นแฉะ (Helophytes)  พบเจริญตามชายน้ า หนอง บึง ที่ลุ่มน้ าขัง 
น้ าตก บริเวณที่ช้ืนแฉะ แต่สามารถเจริญอยู่ใต้น้ า หรือลอยในน้ าได้เป็นระยะเวลานาน เช่น 
บัวบก ผักแว่น และมอสน้ า เป็นต้น 

 

 
 

นอกจากน้ียังจ าแนกประเภทของพรรณไม้น้ าตามลักษณะการเจริญเติบโตและแหล่ง 
ทีอ่ยู่อาศัยได้เป็นประเภทต่างๆ ดังน้ี 

 
1. พืชลอยน้ า (Floating plants) เป็นพรรณไม้น้ าที่เจริญอยู่บริเวณผิวน้ า ลอยน้ าไปได้

อย่างมีอิสระ ไม่มีส่วนใดๆ สัมผัสดิน แต่ถ้าระดับน้ าลงลดตื้นเขิน รากอาจจะฝังดินและยึดดินได้  
มักมีอวัยวะที่เปลี่ยนไปเป็นทุ่นเพื่อช่วยในการลอยตัว เช่น ผักตบชวา และกระจับ มีก้านใบ    
พองตัวเป็นทุ่นลอยน้ า พรรณไม้น้ าประเภทน้ีที่นิยมน ามาปลูกในตู้ปลา และประดับสวนน้ า ได้แก่ 
ริคเซีย Riccia fluitans L., จอก Pistia stratiotes L. และกระจับ Trapa natans L. เป็นต้น 

 

  
        ริคเซีย          กระจับ  
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2. พืชใต้น้ า (Submerged plants) เป็นพรรณไม้น้ าที่มีทั้งส่วนของต้นเจริญอยู่ใต้น้ า 
พรรณไม้น้ าในกลุ่มนี้ประกอบด้วย 2 กลุ่ม คือพืชลอยใต้ผิวน้ าและพืชท้องน้ า โดยพืชลอยใต้ผิวน้ า
มีส่วนของใบ ราก และล าต้น แขวนลอยอยู่ใต้ผิวน้ า เคลื่อนที่ไปโดยกระแสน้ า มักจะมีล าต้น  
ผอมยาว และใบอ่อนบอบบาง พรรณไม้น้ าประเภทนี้ ได้แก่ สาหร่ายพุงชะโด Ceratophyllum 
demersum L.., สันตะวาหางไก่ Blyxa japonica (Miq.) Maxim. ex Asch. & Gürke และ
สาหร่ายข้าวเหนียว Utricularia  vulgaris L. เป็นต้น ส าหรับพืชท้องน้ าเป็นพรรณไม้น้ าที่ขึ้นอยู่
บริเวณพื้นดินใต้น้ า โดยมีรากยึดที่พื้นท้องน้ า มีใบและดอกเจริญอยู่ใต้น้ าทั้งต้น พรรณไม้น้ า
ประเภทนี้ ได้แก่ สันตะวาใบข้าว Blyxa echinosperma (Clarke) Hook. และเทป Vallisneria spp. 
เป็นต้น 

 

  
           สาหร่ายพุงชะโด                    เทปยักษ์  

 
3. พืชเหนือน้ า (Emerged plants) เป็นพรรณไม้น้ าที่ขึ้นอยู่บริเวณพื้นดินใต้น้ า โดยมี

รากยึดที่พ้ืน มีล าต้นสั้น แข็งแรง มีบางส่วนของต้นอยู่เหนือน้ าโดยมีการเจริญส่งใบขึ้นมาลอยที่ผิวน้ า 
หรือเหนือน้ า มีดอกชูขึ้นมาเหนือน้ า โดยใบที่อยู่เหนือน้ ามักจะมีขนาดใหญ่กว่า หนา และแข็งแรงกว่า 
ผิวใบด้านบนมีสารคิวตินเคลือบอยู่ เพื่อป้องกันการระเหยของน้ า พรรณไม้น้ าประเภทนี้ เช่น     
ไส้ปลาไหล Barclaya longifolia Wall., บัวสาย Nymphaea lotus L., บัวเผื่อน Nymphaea 
nouchali var. versicolor (Sims.) และบัวหลวง Nelumbo nucifera Gaertn. เป็นต้น 
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 ไส้ปลาไหล             บัวสาย  

 
4. พืชชายน้ า (Marginal plants) ประกอบด้วยพรรณไม้น ้ากลุ่มที่เป็นพืชครึ่งบกครึ่งน ้า 

และพืชริมฝั่ง โดยพรรณไม้น้ าที่เป็นพืชครึ่งบกครึ่งน้ ามักขึ้นอยู่บริเวณน้ าตื้น หรือใกล้ฝั่ง มีรากยึดดิน 
ส่วนล่างของต้นอยู่ใต้น้ าและมีส่วนบนของต้นอยู่เหนือน ้า พรรณไม้น ้าในกลุ่มนี้ ได้แก่ พืชในสกุล
ใบพาย Cryptocoryne spp., ดาวน้อย Pogostemon helferi (Hook. f.) Press, คล้าน ้า Schumannianthus 
dichotomus (Roxb.) Gagnep. และตาลปัตรฤาษี Limnocharis flava (L.) Buchenau เป็นต้น 
ส าหรับกลุ่มพืชริมฝั่งเป็นพรรณไม้น ้าที่ข้ึนอยู่บริเวณริมตลิ่ง หนองน ้า หรือที่มีน ้าท่วมขัง และที่ช้ืนแฉะ 
โดยมีบางส่วนของต้นจมน ้าหรือเจริญใต้น ้าได้เมื่อเกิดน้ าท่วม พรรณไม้น้ าในกลุ่มนี้ ได้แก่ ผักเป็ดแดง 
Alternanthera sessilis (L.) R. Br. ex DC., ผักแว่น Marsilea minuta L., โรทาลา ทับทิม Rotala 
rotundifolia (Buch.-Ham. ex Roxb.) Koehne, รากด าใบใหญ่ Bolbitis heteroclita (C. Presl) Ching 
และมอสน้ า Vesicularia dubyana (Müll. Hal.) Broth. เป็นต้น 

 

 
โรทาลา ทับทิม  
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ดาวน้อย  

  
ส่วนการจัดแบ่งประเภทของพรรณไม้น้ าส าหรับจัดตู้ปลา ตามลักษณะของต้น        

เพื่อประโยชน์ในการดูแลรักษา สามารถแบ่งได้เป็น 4 ประเภทคือ 
 
1. พรรณไม้น้ าประเภทไม้กอ (Rosette plants) ได้แก่ พรรณไม้น้ าที่มีใบแตกออก

จากโคนต้นเป็นกอ เช่น อนูเบียส Anubias spp., ชบาน้ า Aponogeton spp., ใบพาย Cryptocoryne spp., 
อเมซอน Echinodorus spp., บัว Nymphaea spp. และเทป Vallisneria spp. เป็นต้น พรรณไม้น้ า
ประเภทนี้ส่วนใหญ่มีการเจริญเติบโตช้า มักจะไม่ต้องมีการตัดตกแต่ง  จึงเหมาะส าหรับการปลูก
ประดับบริเวณหน้าตู้ปลา (ชนิดที่มีขนาดเล็ก) และกลางตู้ปลา (ชนิดที่มีขนาดปานกลาง) ส าหรับ
ชนิดที่มีใบยาว และมีขนาดต้นสูง เช่น เทปเหมาะส าหรับปลูกบริเวณส่วนหลังตู้ปลา 

     
      Cryptocoryne wendtii de Wit             Echinodorus cordifolius ‘Marble queen’ 
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          Anubias barteri ‘Wrinkle leave’        Ophiopogon pusillus 
 

2. พรรณไม้น้ าประเภทไม้ข้อ (Stem plants) ได้แก่ พรรณไม้น้ าที่มีล าต้นแตกเป็น    
ข้อยาว และมีใบแตกออกจากข้อ เช่น ทับทิม Rotala rotundifolia (Buch.-Ham. ex Roxb.) 
Koehne, สาหร่ายแปรงล้างขวด Rotala wallichii (Hook. f.) Koehne, ขาไก่ Hygrophila 
polysperma (Roxb.) T. Anderson, หลิวน้ า Hygrophila angustifolia R. Br., หางนกยูงแดง 
Hygrophila corymbosa (Blume) Lindau และดาวกระจาย Hygrophila difformis Blume 
เป็นต้น พรรณไม้น้ าประเภทนี้ส่วนใหญ่มีการเจริญเติบโตเร็ว ต้องมีการตัดตกแต่งบ่อย           
จึงเหมาะสมส าหรับการปลูกประดับบริเวณส่วนหลังตู้ปลา 
 

  
      สาหร่ายแปรงล้างขวด          ดาวกระจาย 
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     หลิวน้ า             ขาไก่ 

 
3. พรรณไม้น้ าประเภทพืชช้ันต่ า ได้แก่ เฟิร์นน้ าสกุล Microsorium และ Bolbitis 

มอสน้ า Vesicularia spp. และริคเซีย Riccia fluitans L. เป็นกลุ่มของพรรณไม้น้ าที่สามารถ
เจริญยึดเกาะกับวัสดุต่างๆ ได้ จึงนิยมน ามาปลูกให้เกาะบนก้อนหิน ขอนไม้ หรือวัสดุอื่นๆ      
เพื่อเพ่ิมความสวยงาม ก่อนน ามาปลูกประดับในตู้ปลา 

  

  

      รากด าใบยาว     ริคเซีย  
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การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพรรณไม้น้้า 
  

ปัจจุบันเทคโนโลยีชีวภาพมีบทบาทอย่างมากต่อการน าไปประยุกต์ใช้ในการเพิ่ม
ผลผลิต และการปรับปรุงพันธุ์พืชได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ โดยเทคโนโลยีชีวภาพ     
ที่ส าคัญ ได้แก่ การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช (plant tissue culture) ซึ่งคือการน าส่วนต่างๆ ของพืช 
เช่น ยอด ใบ ดอก คัพภะ หัว ราก เนื้อเยื่อ เซลล์ และโปรโตพลาสต์ มาเลี้ยงในสภาพ        
ปลอดเช้ือจุลินทรีย์ ในอาหารสังเคราะห์ซึ่งประกอบด้วยแร่ธาตุ วิตามิน น้ าตาล และสารควบคุม
การเจริญเติบโต โดยมีการควบคุมปัจจัยสภาพแวดล้อม ได้แก่ อุณหภูมิ และแสง เพื่อให้เกิดการ
เจริญและเติบโตเป็นสว่นต่างๆ ของพืช หรือ เป็นพืชต้นใหม่ที่สมบูรณ์ทั้งต้นทีส่ามารถเจริญเติบโต
ได้ต่อไป เนื่องจากเนื้อเยื่อพืชมีคุณสมบัติการแบ่งตัวของเซลล์ที่จะเจริญกลายเป็นต้นสมบูรณ์ได้ 
ดังนั้นการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชจึงมีประโยชน์ในการเพิ่มจ านวนต้นพืชได้อย่างรวดเร็ว  ภายใน
ระยะเวลาสั้น ต้นพืชที่ได้จากการเพาะเลี้ยงช้ินส่วนพืชซึ่งเป็นเซลล์รา่งกายเหลา่นี้จะมีลักษณะทาง
พันธุกรรมเหมือนต้นแม่ (clone) เนื่องจากมีสารพันธุกรรมเหมือนต้นแม่ที่ได้คัดเลือกมาเป็นต้น
พันธุ์ จึงเรียกได้ว่าเป็นการโคลนนิ่ง (cloning) ซึ่งเป็นการสร้างต้นพืชขึ้นมาใหม่ โดยไม่ได้อาศัย
การปฏิสนธิของเซลล์สืบพันธุ์ แต่ใช้เซลล์ร่างกาย (somatic cell) ของพืช ท าให้ได้ต้นพันธุ์ปริมาณมาก
ที่มีลักษณะดีเหมือนกันกับต้นแม่ที่คัดเลือกมาขยายพันธุ์ นอกจากนี้ยังสามารถผลิตได้ทั้งปี ไม่ต้องรอ
ฤดูกาล โดยสามารถจ าแนกประโยชน์ได้ดังนี้ 

 
1. การขยายพันธ์ุพรรณไม้น้ าจ านวนมาก  

เทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชมีบทบาทส าคัญมากในการผลิตพรรณไม้น้ า         
เชิงพาณิชย์ เนื่องจากเป็นวิธีการขยายพันธุ์ท่ีท าให้ได้ต้นอ่อนปริมาณมาก สม่ าเสมอ ในระยะเวลาสั้น 
จึงช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนต้นพันธุ์ส าหรับพรรณไม้น้ าบางชนิดที่มีการขยายพันธุ์ได้ช้า       
โดยวิธีการขยายพันธุ์ปกติ นอกจากนี้การขยายพันธุ์พรรณไม้น้ าโดยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อยังท าให้
ได้ต้นพันธุ์ที่สะอาด ปราศจากโรคแมลงศัตรูพืช มีความแข็งแรงเติบโตได้ดี จึงเหมาะส าหรับการน า
ออกปลูกเลี้ยงในโรงเรือนแบบปิด (green house) ด้วยวิธีการเลี้ยงในระบบไร้ดิน (soilless culture) 
เพื่อให้สามารถควบคุมคุณภาพของผลผลิตได้ตามมาตรฐานส่งออก 
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Cryptocoryne albida ‘Red’ (ซ้าย) และ Echinodorus ‘Ozelot’ (ขวา) เพิ่มปริมาณต้นอ่อน

จากการเพาะเลีย้งเนื้อเยื่อ 
 

2. การผลิตพรรณไม้น้ าปลอดโรค     
การขยายพันธุ์ด้วยเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ มีการใช้เทคนิคปลอดเช้ือในทุก

ขั้นตอนการผลิตตั้งแต่การฟอกฆ่าเช้ือช้ินส่วนพืชด้วยสารฟอกฆ่าเช้ือ การใช้อาหารเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
ที่ผ่านการนึ่งฆ่าเช้ือ และการใช้วัสดุอุปกรณ์ที่ผ่านการฆ่าเช้ือแล้วในการปลูกถ่ายช้ินเนื้ อเยื่อพืช 
ในตู้ปลอดเชื้อ นอกจากน้ีหากเนื้อเยื่อที่น ามาเพาะเลี้ยงมีการปนเปื้อนเช้ือรา แบคทีเรีย จะมีเช้ือ
เหล่านี้ปรากฏให้เห็นปนเปื้อนอยู่ในอาหารเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อซึ่งสามารถตรวจสอบและก าจัดได้ง่าย 
จึงท าให้สามารถผลิตพรรณไม้น้ าให้ปราศจากเช้ือโรคเช่น เช้ือรา และแบคทีเรีย ตลอดจนแมลง
ศัตรูพืช นอกจากนี้ยังสามารถผลิตพรรณไม้น้ าที่ปลอดเช้ือไวรัส โดยการน าเนื้อเยื่อเจริญปลายยอด 
(apical meristem) และเนื้อเยื่อของคัพภะ (embryonic tissues) ที่อยู่ในเมล็ด มาเพาะเลี้ยง 
จะท าให้ได้ต้นอ่อนที่ปลอดเชื้อไวรัส เนื่องจากเนื้อเยื่อดังกล่าวไม่มีส่วนของท่อล าเลียง (vascular 
tissues) ที่จะติดต่อกับส่วนต่างๆของพืชที่เช้ือไวรัสจะสามารถเคลื่อนย้ายมาปนเปื้อนได้  

  
3. การปรับปรุงพันธุ์   

เทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชสามารถน ามาใช้ในการปรับปรุงพันธุ์ได้ เช่นการสร้าง
พืชลูกผสมใหม่ซึ่งไม่สามารถท าให้ส าเร็จได้ด้วยวิธีการผสมแบบปกติ การรวมตัวของเซลล์ไร้ผนัง 
(protoplast fusion) การผสมเกสรในหลอดทดลอง การสร้างพืชที่มีโครโมโซมต่างจากปกติ   
โดยการใช้สารโคลชิซิน (colchicine) การตัดต่อ ดี เอน เอ (DNA recombination) และการถ่ายยีน 
(gene transformation) ท าให้สามารถผลิตพืชสายพันธุ์ใหม่ (transgenic plants) ตลอดจน 
การฉายรังสีเพื่อไห้เกิดลักษณะแปลกใหม่ เช่น การฉายรังสีแกมมาให้กับต้นอ่อนพรรณไม้น้ า    
อนูเบียสที่ได้จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ และคัดเลือกพันธุ์กลายในสภาพหลอดทดลองท าให้ได้  
ต้นกลายพันธุ์ที่มีลักษณะแตกต่าง เช่น ได้ต้นอนูเบียสแคระหรือต้นอนูเบียสที่มีลักษณะของใบ
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เปลี่ยนแปลง (กาญจนรี และคณะ, 2550) นอกจากนี้การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชยังมีประโยชน์    
ในการคัดเลือกพันธุ์เพื่อให้ได้พันธุ์ต้านทานและทนทาน (tolerance plants) เช่น ต้านทานสาร
ก าจัดวัชพืช แมลง คัดเลือกสายพันธุ์พืชทนต่อสภาพดินกรด ดินเค็ม ดินเปรี้ยว เป็นต้น ตลอดจน
การช่วยชีวิตคัพภะ (embryo rescue) ในกรณีพืชผสมข้ามพันธุ์บางชนิด ไข่ที่ได้รับการผสมแล้ว 
(zygote) ไม่สามารถเจริญต่อไปเป็นต้นอ่อนที่สมบูรณ์ได้ การน ามาเลี้ยงในอาหารสังเคราะห์    
จะช่วยให้ลูกผสมเจริญพัฒนาเป็นต้นได้ 

 

    
Anubias congensis ต้นปกติ 

 

   
Anubias congensis ต้นพันธ์ุกลายจากการปรับปรุงพันธุ์โดยใช้รังสีแกมมาร่วมกับการเพาะเลี้ยง

เนื้อเยื่อ มีลักษณะใบด่างและต้นเตี้ยแคระ (กาญจนรี, 2550) 
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Anubias congensis ต้นปกติ (ซ้าย) และต้นกลายพันธ์ุจากการใช้รงัสีแกมมา (ขวา)   

ที่มา: กาญจนรี, 2550 
 

 
โปรโตพลาสต์ของ Cryptocoryne wendtii De Wit. ที่มา: Pongchawee et al., 2007 

 
4. การผลิตยาหรือสารเคมีจากพืช  

พืชบางชนิดสามารถผลิตสารประกอบทางเคมีที่มีประโยชน์ซึ่งเป็น  secondary 
metabolites เช่นเป็นยารักษาโรค อายุรเวช ผลิตภัณฑ์เสริมความงาม หรือเป็นสารป้องกัน
ก าจัดศัตรูพืช เป็นต้น อย่างไรก็ตามการสกัดสารที่เป็นประโยชน์เหล่านี้จากต้นพืชปกติอาจได้ปริมาณ
สารน้อย การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเพื่อชักน าให้เกิดมีการสังเคราะห์สารที่ต้องการให้มีปริมาณมากขึ้น 
เช่น การชักน าให้เกิดแคลลัสขึ้นจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อช้ินส่วนของพืช แล้วจึงน าแคลลัสนั้นๆ 
มาสกัดสารที่เป็นประโยชน ์หรือการคัดเลือกสายพันธุ์ที่ให้สารที่เป็นประโยชน์ปริมาณมากในสภาพ
ปลอดเช้ือ ก่อนน ามาขยายพันธุ์เพิ่มปริมาณเพื่อน าไปสกัดสารที่ต้องการ 
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5. การเก็บรักษาพันธุ์  

การเก็บรักษาพันธุ์พรรณไม้น้ ามีประโยชน์ทั้งในด้านการอนุรักษ์ และการน าไปใช้
ประโยชน์ โดยเฉพาะพืชที่หายาก พืชที่ใกล้สูญพันธุ์ และมีเฉพาะถิ่น เก็บรักษาเช้ือพันธุ์พรรณไม้น้ า 
(Germplasm conservation) ในสภาพหลอดทดลอง เป็นวิธีการเก็บรักษาเช้ือพันธุ์พรรณไม้น้ า 
ที่ไม่สามารถเก็บเมล็ดได้ โดยการเก็บรักษาเช้ือพันธุ์ให้ยาวนานสามารถท าได้โดยการเก็บรักษาช้ินส่วน
เนื้อเยื่อของพืช เช่นช้ินส่วนปลายยอดในสภาพหลอดทดลองภายใต้อุณหภูมิ -196 องศาเซลเซียส  
โดยใช้ไนโตรเจนเหลว เรียกวิธีนี้ว่า cryopreservation ซึ่งจะเก็บรักษาไว้ได้เป็นระยะเวลานาน 
หรือการเก็บรักษาต้นพืชในหลอดทดลองโดยใช้สารชะลอการเจริญเติบโต หรือลดความเข้มข้น
ของธาตุอาหารที่เป็นส่วนผสมหลักของอาหารที่ใช้เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ตลอดจนการใช้เทคนิคเมล็ดเทียม 
ท าให้สามารถเก็บรักษาต้นพืชได้ในสภาพหลอดทดลองเป็นระยะเวลานานโดยไม่ต้องเปลี่ยน
อาหารใหม่ ดูแลรักษาง่าย ไม่เปลืองพื้นที่ ประหยัดเวลาและแรงงาน เมื่อต้องการจะปลูก        
จึงน ามาชักน าให้เกิดต้น เพิ่มปริมาณในห้องปฏิบัติการ และย้ายปลูกในสภาพธรรมชาติ  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

การเก็บรักษาพรรณไม้น้ าในสภาพหลอดทดลอง 
 

นอกจากนี้ยังใช้วิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อในการเพาะขยายพันธุ์พรรณไม้น้ าที่หายาก
หรือที่ใกล้สูญพันธุ์ เป็นการรักษาพันธุ์ให้คงอยู่พร้อมทั้งสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ หรือน าลูกพันธุ์
กลับไปปลูกฟื้นฟูในแหล่งอาศัยเดิมเช่นการด าเนินงานโครงการอนุรักษ์พรรณไม้น้ าพลับพลึงธาร
เพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 
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ต้นอ่อนพลับพลึงธารจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 

 
ห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพรรณไม้น้้า 

 
การจัดแบ่งพื้นที่ห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพรรณไม้น้ าจะต้องค านึงถึงความ

สะดวกในการปฏิบัติงานเป็นหลักส าคัญ โดยทั่วไปมักแบ่งพื้นที่เป็นส่วนๆ ตามลักษณะการใช้งาน
ได้แก่ 

 
1. ห้องเตรียมอาหาร (Media preparation room) 

แบ่งเป็นส่วนที่จัดเก็บอุปกรณ์เครื่องแก้ว สารเคมี ซึ่งสามารถน ามาใช้ในการเตรียม
อาหารได้สะดวก และส่วนล้างท าความสะอาดอุปกรณ์ อุปกรณ์ที่จ าเป็นส าหรับห้องนี้ เช่น ตู้เก็บ
เครื่องแก้ว ตู้เก็บสารเคมี ตู้เย็นส าหรับเก็บสารละลายต้นตอ (stock solution) หม้อนึ่งความดันสูง 
(autoclave) เครื่องช่ังไฟฟ้า (balance) เครื่องวัด pH เตาอุ่นความร้อนและเครื่องกวน (hot plate 
and stirrer) ตู้เย็น ไมโครเวฟ เตาแก๊ส และอ่างล้างอุปกรณ์ เป็นต้น 
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       เครื่องช่ังไฟฟ้า ชนิด 2 ต าแหน่ง                 เครื่องช่ังไฟฟ้า ชนิด 4 ต าแหน่ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

เครื่องวัดความเป็นกรดเป็นด่าง (ซา้ย) และเครื่องกวน (ขวา) 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
  
 

หม้อนึ่งฆ่าเช้ือความดันสูง ชนิดใช้ไฟฟ้า          หม้อนึ่งฆ่าเช้ือความดันสูง ชนิดใช้แก๊ส 
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2. ห้องถ่ายเนื้อเยื่อ (Sterile transfer room) 

ห้องถ่ายเนื้อเยื่อเป็นส่วนที่จะต้องมีความสะอาดที่สุด ปิดมิดชิด มีผู้ผ่านเข้าออกน้อย  
หรือเข้าได้เฉพาะผู้ปฏิบัติงานเท่านั้น อุปกรณ์ที่จ าเป็นส าหรับห้องนี้ เช่น ตู้ถ่ายเนื้อเยื่อ (laminar 
flow hood) มีอุปกรณ์กรองอากาศให้ปราศจากเช้ือโรค และมีหลอดรังสียูวีช่วยในการฆ่าเช้ือ 
อุปกรณ์ที่ใช้ในตู้ถ่ายเนื้อเยื่อ เช่น ใบมีดผ่าตัด ปากคีบ ตะเกียงแอลกอฮอล์ เป็นต้น ช้ันวาง
อุปกรณ์ รถเข็นที่มีช้ัน 3 ช้ันส าหรับเคลื่อนย้ายขวดอาหารและขวดเพาะเลี้ยง เป็นต้น ส าหรับตู้
ถ่ายเนื้อเยื่อก่อนใช้งานจะต้องเปิดไฟ UV (ultraviolet) พร้อมทั้งปิดพัดลมทิ้งไว้ประมาณ 30 นาที 
เพื่อฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ภายในตู้ เมื่อจะใช้งานจึงปิดไฟ UV และท าความสะอาดอุปกรณ์ที่น าเข้าไปใช้ 
ในตู้ด้วยการฉีดพ่นหรือเช็ดด้วยแอลกอฮอล์ (ethanol) 70% อย่างไรก็ตามแอลกอฮอล์ที่มีจ าหน่าย
เป็นแอลกอฮอล์ 95% ดังนั้นการเตรียมแอลกอฮอล์ 70% จ านวน 1 ลิตร จึงท าได้โดยการตวง
แอลกอฮอล์ 95% จ านวน 737 มิลลิลิตร ผสมกับน้ ากลั่นที่น่ึงฆ่าเช้ือแล้ว 263 มิลลิลิตร 

 

 
ห้องถ่ายเนื้อเยื่อท่ีกลุ่มวิจยัสตัว์น้ าสวยงามและพรรณไม้น้ า 
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    ตู้ปลอดเชื้อ (lamina air-flow cabinet)          ตู้ปลอดเชื้ออย่างง่าย 

 

       
                ตะเกียงแอลกอฮอล์                                ตะเกียงแบบใช้แก๊ส  
 

 
อุปกรณ์ฆ่าเชื้อแบบใช้ไฟฟ้า 
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การถ่ายเนื้อเยื่อพรรณไม้น้ าในตู้ปลอดเชื้อ 

 
3. ห้องเลี้ยงเนื้อเยื่อ (Culture room) 

ห้องเลี้ยงเนื้อเยื่อจะต้องเป็นห้องที่มีการรักษาความสะอาดเป็นพิเศษ เพื่อลดปริมาณ
จุลินทรีย์ให้เหลือน้อยที่สุด มีอุปกรณ์ที่จ าเป็น เช่น เครื่องปรับอากาศ ช้ันเลี้ยงเนื้อเยื่อ พร้อมอุปกรณ์
ให้แสงสว่าง และเครื่องเขย่า การควบคุมปัจจัยสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในห้องเลี้ ยงเนื้อเยื่อ
พรรณไม้น้ า ได้แก่ การให้แสง 12-16 ช่ัวโมง/วัน จึงควรมีเครื่องควบคุมการตั้งเวลาอัตโนมัติ    
ส่วนความเข้มของแสงประมาณ 2,000-4,000 ลักซ์ ขึ้นกับชนิดพืช ส าหรับพรรณไม้น้ าจะใช้ความ
เข้มแสงประมาณ 1,000-3,000 ลักซ์ โดยใช้หลอดฟลูออเรสเซนต์ ชนิด daylight หรือหลอด
พิเศษที่ให้สัดส่วนของแสงสีแดงและสีน้ าเงินสูง ซึ่งพืชสามารถน าไปใช้ในการสังเคราะห์แสง      
ได้โดยตรงท าให้เนื้อเยื่อมีการเจริญเติบโตได้ดี เมื่อติดตั้งหลอดไฟบนช้ันเลี้ยงเนื้อเยื่อควรให้มี
ระยะห่างจากหลอดไฟถึงขวดเนื้อเยื่อประมาณ 30 เซนติเมตร นอกจากนี้ควรมีการควบคุม
อุณหภูมิในห้องเลี้ยงเนื้อเยื่อ โดยอุณหภูมิที่เหมาะสมในการเลี้ยงเนื้อเยื่อพรรณไม้น้ าโดยทั่วไปคือ
ประมาณ 25±2 องศาเซลเซียส 
 

อุปกรณ์และเคร่ืองมือท่ีใช้ในการเตรียมอาหารสังเคราะห์ 
1. เครื่องแก้ว (glassware) ชนิดต่าง ๆ ได้แก่ 

1.1 บีกเกอร์ (beaker)  
1.2 กระบอกตวง (cylinder)   
1.3 ปิเปตต์ (pipette) 
1.4 ขวดรูปชมพู่ (flask และ volumetric flask) 
1.5 ขวดเก็บสารละลายเข้มข้น 
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1.6 หลอดทดสอบ (test tube) 
1.7 ขวดแก้ว (vials) ส าหรับบรรจุอาหาร 
1.8 ขวดหยด 
1.9 แท่งแก้วคนสาร 
1.10 ขวดน้ ากลั่น 

2. เครื่องช่ังไฟฟ้า (balances) ชนิด 2 ต าแหน่ง และ 4 ต าแหน่ง 
3. เครื่องกวนสารแบบแท่งแม่เหล็ก (magnetic stirrer) และเตาอุ่นความร้อน (hot 

plate) ใช้ในการเตรียมสารละลาย ส าหรับท าอาหารสังเคราะห์ 
4. เครื่องวัดความเป็นกรดเป็นด่าง (pH meter)   
5. หม้อนึ่งความดันสูง (autoclave) ใช้ในการนึ่งฆ่าเช้ือจุลินทรีย์ในอาหารสังเคราะห์ และ

อุปกรณ์เครื่องมือ โดยใช้อุณหภูมิ 121 องศาเซลเซียส ความดันไอน้ า 15 ปอนด์/ตารางนิ้ว เป็นเวลา 
15-20 นาท ี

6. ตู้เย็น (refrigerator) ใช้เก็บสารละลายเข้มข้น (stock solution) และฮอร์โมน 
7. เตาอบไมโครเวฟ (microwave oven) ใช้ในการหลอมอาหารปริมาณไม่มาก 
8. เตาแก๊ส และหม้อต้ม ใช้ในการหลอมอาหารปริมาณมาก 
9. รถเข็น ใช้ในการขนย้ายอาหาร สารเคมี และอุปกรณ์ต่างๆ 
10. เครื่องมือผ่าตัด เช่น ด้ามมีดผ่าตัด ใบมีดผ่าตัดขนาดต่างๆ 
11. ตู้เก็บสารเคมีและเครื่องแก้ว 
12. อุปกรณ์อื่นๆ เช่น ช้อนตักสาร แปรงล้างขวด ถุงมือกันความร้อน   

 
อุปกรณ์และเคร่ืองมือท่ีใช้ในการถ่ายเนื้อเยื่อ 
1. ตู้ปลอดเช้ือ (lamina air-flow cabinet) เป็นตู้ปลอดเชื้อส าหรับถ่ายเนื้อเยื่อ 
2. รถเข็น ส าหรับวางขวดแก้วบรรจุอาหารเลี้ยงเนื้อเยื่อ และอุปกรณ์อื่นๆ 
3. ปากคีบ (forceps) ใช้ในการจับชิ้นส่วนเนื้อเยื่อขณะตัด 
4. ด้ามมีดและใบมีดผ่าตัด (knives and scalpel) ใช้ในการตัดชิ้นส่วนเนื้อเยื่อ 
5. จานแก้ว (Petri dish) ใช้ในการรองตัดช้ินส่วนเนื้อเยื่อ 
6. กระดาษที่ใช้ในการรองตัดช้ินส่วนเนื้อเยื่อ  
7. ตะเกียงบุนเสน ตะเกียงแก๊ส หรือเครื่องฆ่าเช้ือชนิดใช้ไฟฟ้า ส าหรับฆ่าเช้ือ

อุปกรณ์ที่ใช้ในตู้ปลอดเชื้อ 
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8. ถาดสแตนเลส หลอดแก้ว หรือขวดแก้ว ใช้บรรจุแอลกอฮอล์ส าหรับจุ่ม หรือแช่
ฆ่าเช้ืออุปกรณ์ 

9. ขวดแก้ว หรือหลอดบรรจุอาหารเลี้ยงเนื้อเยื่อ 
10. วัสดุอื่นๆ เช่น ขวดรูปชมพู่ แผ่นกระดาษอลูมิเนียม (aluminium foil) ปิเปตต์ 

(pipette) 

อุปกรณ์และเคร่ืองมือท่ีใช้ในห้องเลี้ยงเนื้อเยื่อ 
1. ช้ันเลี้ยงเนื้อเยื่อ พร้อมหลอดไฟให้แสงกับพืช 
2. เครื่องเขย่า (shaker) ใช้ส าหรับการเลี้ยงเนื้อเยื่อ หรือเซลล์พืชในอาหารเหลว  
3. เครื่องควบคุมอุณหภูมิ (temperature controller) ได้แก่ เครื่องปรับอากาศ   
4. เครื่องควบคุมเวลา (timer) ใช้ควบคุมการปิด-เปิดไฟอัตโนมัติ 
  

 
ช้ันเลี้ยงเนื้อเยื่อ 

 
 
 
 
 
 
 
            เครื่องเขย่า (shaker)          เครื่องปั่นเหวีย่ง (centrifuge) 
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        ตู้อบลมร้อน (hot air oven)        รถเข็น (troller) 
 

 
อุปกรณ์เครื่องแก้วที่ใช้ในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพรรณไม้น้ า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  บีกเกอร์ (beaker)       ขวดรูปชมพู่ (flask) 
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   กระบอกตวง (cylinder)                    ขวดวัดปริมาตร (volumetric flask) 
 
      
 
 
 
 
 
 

หลอดทดสอบ (test tube) และขวดแก้ว (vials) ส าหรับบรรจุอาหารเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
     ด้ามมีดผ่าตัดและใบมีดผ่าตดัขนาดต่างๆ     ปากคีบ (forceps) 
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ช้อนตักสารและกระดาษช่ังสาร 

 
อาหารเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพรรณไม้น้้า 

 
สูตรอาหารที่เหมาะสมในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพรรณไม้น้ าส่วนใหญ่ จะใช้อาหารสูตร 

MS ทีม่ีการปรับธาตุอาหาร วิตามิน และสารควบคุมการเจริญเติบโตให้เหมาะสม ขึ้นกับชนิดพันธุ์ 
ช้ินส่วนพืช อายุ ระยะการพัฒนา และเป้าหมายของการเพาะเลี้ยง เนื่องจากพรรณไม้น้ าแต่ละชนิด   
มีความต้องการธาตุอาหาร เกลือแร่ และวิตามินต่างๆ ในปริมาณที่ต่างกัน องค์ประกอบของสูตร
อาหารเพาะเลี้ยงเนื้อเยือพืชแบ่งออกได้เป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ สารอนินทรีย์ (inorganic salts) 
สารประกอบอินทรีย์ (organic compounds) สารที่ได้จากธรรมชาติ (complex natural 
products) และสารไม่ออกฤทธ์ิ (inert materials) 
 

1. สารอนินทรีย์ (Inorganic compound) ได้แก่ เกลือแร่ต่างๆ ที่เป็นส่วนประกอบ 
ที่ส าคัญในอาหารเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช โดยต้องมีในปริมาณและสัดส่วนที่เหมาะสม เนื่องจากหากใช้
ในปริมาณที่สูงเกินไปอาจเป็นพิษต่อพืช ในขณะเดียวกันถ้ามีปริมาณต่ าเกินไปพืชอาจมีการ
เจริญเติบโตที่ไม่สมบูรณ์ได้ แร่ธาตุที่จ าเป็นในการเจริญเติบโตของพืชมีดังนี้ 

1.1 ธาตุอาหารหลัก (Macro elements) เป็นธาตุอาหารที่พืชต้องการในปริมาณมาก 
ได้แก่ ไนโตรเจน (N) ฟอสฟอรัส (P) โปแตสเซียม (K) แคลเซียม (Ca) แมกนีเซียม (Mg) 
และซัลเฟอร์ (S) ไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบของกรดอะมิโน กรดนิวคลีอิค คลอโรฟิลล์ และ
ฮอร์โมนพืชบางชนิด ท าหน้าที่ช่วยในการสังเคราะห์โปรตีน หรือสังเคราะห์สายนิวคลีโอไทด์   
การขาดไนโตรเจนจะท าให้ใบเหลือง ต้นแคระแกร็น แหล่งของไนโตรเจนได้แก่ สารประกอบ
แอมโมเนียม (NH4

+) และไนเตรต (NO3
-) ส าหรับฟอสฟอรัส มีบทบาทในการกระตุ้นเอ็นไซม์ 

แหล่งของฟอสฟอรัส ได้แก่ โปแทสเซียมฟอสเฟต และโซเดียมฟอสเฟต แคลเซียมช่วยในการสรา้ง



23 
 
ผนังเซลล์ นิยมให้ในรูปของเกลือคลอไรด์ (Cl-) หรือเกลือไนเตรต (NO3

-) แมกนีเซียมเป็น co-factor  
ของเอ็นไซม์เป็นองค์ประกอบของคลอโรฟิลล์และช่วยให้ผนังเซลล์แข็งแรง นิยมให้ในรูปของเกลือ
ซัลเฟต (SO4

2-) 
1.2 ธาตุอาหารรอง (Micro elements) เป็นธาตุอาหารที่จ าเป็นส าหรับพืช  

แต่ต้องการในปริมาณน้อย ได้แก่ แมงกานีส (Mn) สังกะสี (Zn) โบรอน (B) ทองแดง (Cu) เหล็ก 
(Fe) โคบอลท ์(Co) โมลิบดินัม (Mo) คลอไรด์ (CI) ไอโอดีน (I) ธาตุอาหารเหล่านี้ส่วนใหญ่จะท า
หน้าที่เป็น co-factor ของเอ็นไซม์ในเซลล์ นิยมให้ในรูปสารประกอบเกลือ นอกจากนี้พืช      
บางชนิดอาจต้องการธาตุอาหารรองชนิดอื่นเพิ่มเติม เช่น อลูมินัม (AI) นิคเกิล (Ni) ซิลิกอน (Si) 
หรือฟลูออไรด์ (F)  

 
2. สารประกอบอินทรีย์ (Organic compound)   

2.1 สารที่เป็นแหล่งคาร์บอน (Carbon source) ได้แก่ น้ าตาล จ าเป็นส าหรับ
การเจริญเติบโตของพืชเนื่องจากเป็นแหล่งพลังงาน โดยทั่วไปน้ าตาลที่นิยมใช้ ได้แก่ น้ าตาล
ซูโครส (sucrose) ซึ่งคือน้ าตาลทรายนั่นเอง โดยใช้ที่ความเข้มข้น 2-4 % แต่ในบางกรณีอาจใช้
น้ าตาล glucose fructose และ sorbitol ในพืชพวกใบเลี้ยงเดี่ยว (monocotyledon) นิยมใช้
น้ าตาล glucose แทน sucrose 

2.2 วิตามิน (Vitamins) ช่วยในการเจริญเติบโตของพืช วิตามินใช้ในการ
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช ได้แก่ วิตามิน B1 (Thiamine), วิตามิน B3 (nicotinnicacid), วิตามิน B6 
(pyridoxine), วิตามิน C (ascorbic acid), วิตามิน E (tocopherol), biotin และ folic acid 
เป็นต้น 

2.3 กรดอะมิโน (Amino acids) เช่น Glycine, L-arginine, L-aspartic acid,     
L-cysteine, L-glutamic acid, L-glutamine, L-asparagine เป็นต้น 

2.4 สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช (Plant growth regulators) เป็นสาร  
ที่เกิดจากธรรมชาติ และสารที่สังเคราะห์ซึ่งมีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตของพืช สารควบคุมการ
เจริญเติบโตที่พืชสร้างขึ้นมาเองจะเรียกว่า ฮอร์โมน  โดยสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืชแบ่งเป็น  
6 กลุ่ม ได้แก่ 

2.4.1 ออกซิน (Auxins) ออกซินที่พบในธรรมชาติเป็นสารที่พืชสังเคราะห์
จากส่วนเนื้อเยื่อเจริญ ใบอ่อน ดอก ผล และปลายราก มีผลช่วยในการยืดตัวของเซลล์ ส่งเสริม
หรือชักน าการแบ่งเซลล์ การเกิดรากและแคลลัส กลุ่มออกซินที่มาจากธรรมชาติ ได้แก่ IAA  
(indole-3-acetic acid) มีคุณสมบัติที่ถูกท าลายโดยแสงและเอนไซม์ IAA oxidase ซึ่งพบสูง   
ในเนื้อเยื่อที่เพาะเลี้ยง ดังนั้นการเติม IAA ในอาหารสังเคราะห์ที่ใช้เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อจึงอาจ     
ไม่ได้ผล หรือต้องใช้ความเข้มข้นสูง 1-30 มิลลิกรัม/ลิตร ส าหรับกลุ่มออกซินที่ได้จากการสังเคราะห์
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จะมีฤทธิ์ค่อนข้างสูง และไม่ถูกย่อยสลายโดยเอนไซม์ จึงมักนิยมใช้ในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช    
โดยใช้ในปริมาณน้อยคือ 0.001-10 มิลลิกรัม/ลิตร โดยการละลายออกซินใช้แอลกอฮอล์ ได้แก่ 
ethyl alcohol 70-95 % หรือโปแตสเซียมไฮดรอกไซด์เจือจาง (0.1-1 N KOH) ชนิดของออกซิน    
ที่นิยมใช้ ได้แก ่

IBA (3-lndolebutyric acid) 
NAA (1-naphthaleneacetic acid) 
CPA (4-Chlorophenoxyacetic acid) 
2,4-D (2,4 Dichlorophenoxynacetic acid) 
Picloram 

2.4.2 ไซโตไคนิน (Cytokinin) มีหน้าที่เร่งการแบ่งเซลล์ ช่วยในกระบวนการ
เปลี่ยนสภาพของเซลล์ ชักน าให้เกิดยอด ช่วยการขยายตัวของเซลล์ และชักน าการสังเคราะห์    
รงค์วัตถุ อัตราที่ใช้ 1-10 มิลลิกรัม/ลิตร ไซโตไคนินเมื่อใช้ร่วมกันกับออกซินในสัดส่วนท่ีเหมาะสม
จะส่งผลให้เกิดการแบ่งเซลล์ เจริญพัฒนาเกิดต้น โดยการละลายไซโตไคนินใช้โซเดียมไฮดรอกไซด์
เจือจาง (NaOH) หรือกรดเกลือเจือจาง (0.1-1 N HCL) ไซโตไคนินที่ใช้ในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ 

 - กลุ่มที่มาจากธรรมชาติ ได้แก่   
Zeatin   
2-ip  6-(y,y-Dimethylallylamino) purine   

- กลุ่มที่ได้จากการสังเคราะห์  ได้แก่   
kinetin  
BAP  (6-benzylaminopurine)  
BA   (6-benzyladenine) 

2.4.3 จิบเบอเรลลิน (Gibberellins) เป็นสารที่สร้างในพืช หรือโดยเช้ือรา
บางชนิด สลายตัวเมื่อถูกความร้อน มีผลช่วยในการยืดตัวของล าต้น ท าลายการพักตัวของเมล็ด 
ช่วยกระตุ้นการออกดอกของพืช แต่บางครั้ง gibberellins จะไปยับยั้งการชักน าขบวนการเกิด
เป็นอวัยวะพืช เช่น ท าให้การออกรากช้าลง และยับยั้งการเกิดยอด มีการใช้ gibberellins ในการ
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อส่วนปลายยอด (shoot tip) เพื่อผลิตต้นพืชปราศจากไวรัส 

2.4.5 สารชะลอการเจริญเติบโต (plant growth retardants) สารกลุ่มนี้
ได้จากการสังเคราะห์ทางเคมี มีคุณสมบัติชะลอการแบ่งเซลล์ และการยืดตัวของเซลล์ ท าให้พืช 
มีล าต้นเตี้ย ข้อปล้องสั้นลง และยังมีผลทางอ้อมในการเร่งการออกดอกและติดผล เช่น พาโคล
บิวทราโซล และอาลาร์ จึงมีผู้นิยมน ามาใช้ในการสร้างพืชลักษณะพิเศษ เช่น ต้นแคระ มีดอก
ตั้งแต่ต้นมีขนาดเล็ก หรือใช้ในการเก็บรักษาพันธุกรรมพืช Abscisic acid (ABA) ช่วยควบคุม
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ขบวนการทางสรีรวิทยาต่างๆ ของพืช เช่น ควบคุมการปิดของปากใบ กระตุ้นการพักตัวของตา
และเมล็ด ในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อบางชนิด ABA จะกระตุ้นให้เกิด somatic embryogenesis 

สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืชกลุ่มที่ส าคัญซึ่งนิยมน ามาใช้ในการ
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช ได้แก่ auxins และ cytokinins อัตราส่วนระหว่าง auxin และ cytokinin 
ซึ่งมีผลต่อการเจริญเติบโตและเปลี่ยนแปลงของเนื้อเยื่อท่ีเลี้ยงในอาหาร โดยพบว่า อัตราส่วนของ 
auxin ต่อ cytokinin สูงกว่าอัตราสมดุล เนื้อเยื่อจะพัฒนาไปเป็น callus และราก แต่หากอัตราส่วน
ของ auxin ต่อ cytokinin ต่ ากว่าอัตราส่วนสมดุล เนื้อเยื่อจะพัฒนาเป็นยอด หากอัตราส่วนของ  
สารทั้ง 2 สมดุล เนื้อเยื่อจะพัฒนาเป็นยอดและราก 

2.5 Organic addenda เช่น  inositol, adenine, adeninc sulfate, citric acid 
และ ascorbic acid เป็นต้น inositol ท าหน้าที่คล้ายวิตามินแต่เป็นน้ าตาลแอลกอฮอล์ ท าหน้าที่
ช่วยการพัฒนาของเซลล์เมมเบรนและผนังเซลล์ โดยทั่วไปใช้ที่ความเข้มข้น 100 mg/l ส่วน adenine 
หรือ adeninc sulfate ช่วยส่งเสริมให้เกิดยอด citric acid และ ascorbic acid ช่วยลดสารสีน้ าตาล 
ที่บริเวณชิ้นส่วนพืช 

2.6. น้้า เป็นตัวท าละลายในการเตรียมสารละลายโดยนิยมใช้น้ ากลั่น  
2.7 วุ้น ท าให้อาหารแข็งตัวเพื่อเป็นที่ยึดเกาะของช้ินส่วนพืช โดยเป็นวุ้นที่ท ามา

จากสาหร่ายทะเลใช้ในอัตรา 0.5-1.3 % หรือใช้เจลไรท์ (gelrite) ที่ท ามาจาก polysaccharide 
ของแบคทีเรีย ใช้ในอัตรา 0.2 % อย่างไรก็ตามการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพรรณไม้น้ าบางชนิดเหมาะ
กับอาหารเหลวมากกว่าจึงไม่ต้องใส่วุ้น 

2.8 สารอื่นๆ ในอาหารเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อยังอาจประกอบด้วยสารอินทรีย์อื่น    
ที่เติมเพื่อวัตถุประสงค์บางประการ เช่น ผงถ่าน (activated charcoal) ความเข้มข้น 0.2-0.3 % 
เพื่อดูดซับสารประกอบบางอย่างที่เนื้อเยื่อขับออกมาในอาหารที่อาจเป็นพิษต่อพืช นอกจากนี้ยังมีส่วน
ช่วยให้ท าให้ pH คงที่ และท าให้อาหารมีสีด าเพื่อช่วยในการออกราก อย่างไรก็ตามมีข้อควรระวัง
ในการใช้ผงถ่านเนื่องจากผงถ่านจะดูดซับสารควบคุมการเจริญเติบโตที่ใส่ไปในอาหารได้ด้วย   
ท าให้ประสิทธิภาพของสารควบคุมการเจริญเติบโตลดลง นอกจากน้ียังมีสารประกอบอินทรีย์อื่นๆ 
ที่เป็นอาหารเสริม เช่น กล้วยบด ใช้ปริมาณ 100-150 กรัม/ลิตร น้ ามะพร้าวใช้ปริมาณ 10-20 % 
โดยปริมาตร น้ ามะเขือเทศใช้ปริมาณ 30 % โดยปริมาตร เป็นต้น อาหารเหล่านี้ไม่รู้ส่วนประกอบ 
ที่แน่นอน การใช้จึงอาจให้ผลที่ไม่คงที่ได้  

 
ความเป็นกรดเป็นด่าง (pH) ของอาหาร 

ปัจจัยอีกประการหนึ่งที่ส าคัญคือความเป็นกรดเป็นด่างของอาหาร ส่วนใหญ่    
ในการเตรียมอาหารจะปรับค่าความเป็นกรดเป็นด่างของอาหารให้อยู่ในช่วง 5.6-6.0 เนื่องจาก
หาก pH สูงมากขึ้น ช้ินส่วนของพืชจะดูดน้ าและสารอาหารได้ยาก และหาก pH ต่ ากว่า 5.5    
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จะท าให้เกิดปัญหาวุ้นไม่แข็งตัว เหล็กตกตะกอน ฮอร์โมน auxin และ GA สลายตัว และท าให้
การดูดใช้ของ NH4

+ น้อยลง หาก pH ต่ ากว่า 4.5 หรือสูงกว่า 7.0 เซลล์หรือเนื้อเยื่ออาจหยุดการ
เจริญเติบโต 
  

การเตรียมสารละลายเข้มข้น (Stock solution) 
การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพรรณไม้น้ านิยมใช้อาหารสูตร MS (Murashige and Skoog, 

1962) โดยการเตรียมอาหารควรต้องเตรียมเป็นสารละลายเข้มข้นก่อน เนื่องจากสารเคมีที่ใช้    
ในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อมีหลายชนิด และบางชนิดเมื่อรวมกันอาจเกิดเป็นสารประกอบที่ไม่พึง
ประสงค์ หรือไม่สามารถละลายได้ทั้ งหมด และบางสารใช้น้อยมาก จึงอาจท าให้ เกิด    
ความคลาดเคลื่อนในการช่ังหากต้องช่ังในปริมาณน้อยมาก ดังนั้นจึงจ าเป็นต้องเตรียม          
เป็นสารละลายความเข้มข้นสูงกว่าปกติของที่ใช้ในสูตรอาหาร เมื่อต้องการท าอาหารจึงจะน ามา
เจือจางให้เท่ากับความเข้มข้นของสารที่ใช้จริงในสูตรอาหาร 
 

ความเข้มข้นของสารที่ใช้มีหลายหน่วย เช่น 
1. เปอร์เซ็นต์ปริมาตร (volume percentage) ใช้กับสารที่เป็นของเหลว เช่น  

น้ ามะพร้าว 5 เปอร์เซ็นต์ หมายถึงน้ ามะพร้าว 5 มิลลิลิตร ในน้ ากลั่น 95 มิลลิลิตร 
2. เปอร์เซ็นต์น้ าหนัก (weight percentage) ใช้กับสารที่เป็นผง เช่น น้ าตาล   

3 เปอร์เซ็นต์ หมายถึง น้ าตาล 3 กรัม ในน้ า 100 มิลลิลิตร 
3. น้ าหนักต่อปริมาตร เช่น กรัมต่อลิตร (g/l) มิลลิกรัมต่อลิตร (mg/l) ตัวอย่างเช่น 

BA 1 mg/l หมายถึง BA 1 มิลลิกรัม ในอาหาร 1 ลิตร 
 

การเตรียมสารละลายเข้มข้น (stock solution) มีขั้นตอนดังนี ้
1. ช่ังสารเคมีแต่ละชนิด   
2. ละลายสารเคมีแต่ละชนิดในน้ ากลั่น 
3. รวมสารละลายทุกชนิดเข้าด้วยกัน 
4. ปรับปริมาตรสารละลายเข้มข้น 
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ตัวอย่างการเตรียมสารละลายเขม้ข้นของอาหารสูตร MS  
 
Stock 1  Macronutrients 

 
ช่ือสาร 

ปริมาณสาร
ในอาหาร 
(mg/l) 

สารละลาย
เข้มข้น (g/l) 

ความ
เข้มข้น
(เท่า) 

ปริมาตรที่ใช้ 
ในการเตรยีม
อาหาร 1 ลิตร 

NH4NO3 (แอมโมเนียมไนเตรท ) 
KNO3 (โปตัสเซยีมไนเตรท) 
CaCl22H2O (แคลเซียมคลอไรด์) 
MgSO47H2O (แมกนีเซียมซลัเฟต) 
KH2PO4 (โปตัสเซียมไดไฮโดรเจน
ฟอสเฟต) 

1650.0 
1900.0 
440.0 
370.0 
170.0 

33.0 
38.0 
8.8 
7.4 
3.4 

 
 

20 

 
 

50 ml 

 
Stock 2  Micronutrients  

 
ช่ือสาร 

ปริมาณสาร
ในอาหาร 
(mg/l) 

สารละลาย
เข้มข้น (g/l) 

ความ
เข้มข้น
(เท่า) 

ปริมาตรที่ใช้ 
ในการเตรยีม
อาหาร 1 ลิตร 

H3BO3 (กรดบอริค ) 
MnSO44H2O (แมงกานีสซัลเฟต)
ZnSO47H2O (ซิงค์ซัลเฟต) 
KI (โปตัสเซยีมไอโอไดด์) 
Na2MoO42H2O (โซเดียมโมลิบ
เดต) 
CuSO45H2O (คอปเปอร์ซลัเฟต) 
CoCl26H2O (โคบอลคลอไรด์) 

6.2 
22.3 
8.6 
0.83 
0.25 
0.025 
0.025 

0.62 
2.23 
0.86 
0.083 
0.025 
0.0025 
0.0025 

 
 
 

100  

 
 
 

10 ml 
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Stock 3  Iron 

  
ช่ือสาร 

ปริมาณสาร
ในอาหาร 
(mg/l) 

สารละลาย
เข้มข้น 
(g/l) 

ความ
เข้มข้น
(เท่า) 

ปริมาตรที่ใช้ 
ในการเตรยีม
อาหาร 1 ลิตร 

Na2EDTA (โซเดียมเอธิลีนไดเอมีน
เตตราอะซิเตท) 
FeSO47H2O (เฟอรัสซัลเฟต) 

37.25 
 

27.85 

3.725 
 

2.785 

 
100 

 
10 ml 

 
Stock 4  Organic Components 

  
ช่ือสาร 

ปริมาณสาร
ในอาหาร 
(mg/l) 

สารละลาย
เข้มข้น 
(g/l) 

ความ
เข้มข้น
(เท่า) 

ปริมาตรที่ใช้ 
ในการเตรยีม
อาหาร 1 ลิตร 

Glycine (ไกลซีน) 
Nicotinic acid (กรดนิโคตินคิ) 
Pyridoxine-HCL (ไพริดอกซีน) 
Thiamine-HCl (ไธอามีน) 
myo-inositol (อินโนซิทอล) 

2.0 
0.5 
0.5 
0.1 

100.0 

0.2 
0.05 
0.05 
0.01 
10.0 

 
 

100 

 
 

10 ml 

 
การเตรียมสารละลายเข้มข้นของสารควบคุมการเจริญเติบโต 

1. ออกซิน ได้แก่ NAA, IAA, 2,4-D และ IBA นิยมเตรียมที่ความเข้มข้น 100-1,000 เท่า 
โดยใช้ 50-95 % ethyl alcohol หรือ 1 N NaOH เป็นตัวท าละลาย แล้วเติมน้ ากลั่นให้ได้ปริมาตร    
ที่ต้องการ 

2. ไซโตไคนิน ได้แก่ BA, kinetin, zeatin และ 2iP นิยมเตรียมที่ความเข้มข้น 
100-1,000 เท่า โดยใช้ 1 N HCL เป็นตัวท าละลาย แล้วเติมน้ ากลั่นให้ได้ปริมาตรที่ต้องการ 
   

การเตรียมอาหารสังเคราะห์ส้าหรับเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพรรณไม้น้้า 
เมื่อเลือกสูตรอาหาร และท าการเตรียมสาร stock solution ไว้แล้ว สามารถ   

ท าการเตรียมอาหารได้ดังขั้นตอนต่อไปนี้ 
1. ดูดสารละลายจาก stock solution ต่างๆ มารวมกัน โดยใช้ปริมาตรตามตาราง 

เช่น ดูดสารละลายจาก stock 1 มา 50 มิลลิลิตร ถ้าต้องการเตรียมอาหาร 1 ลิตร  
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2. เติมสารที่เป็นแหล่งคาร์บอน เช่น น้ าตาลซูโครส (น้ าตาลทราย) 3 เปอร์เซ็นต์ 
หรือปรับเปลี่ยนปริมาณตามความเหมาะสม 

3. เติมสารควบคุมการเจริญเติบโต หรือสารอื่นๆ ตามความต้องการของสูตรอาหาร 
4. ปรับปริมาตรสารละลาย ให้ครบตามที่ต้องการเตรียม เช่นปรับให้ได้ 1 ลิตร 
5. ปรับ pH ด้วย 1 N HCL หรือ 1 N KOH ให้ได้ประมาณ 5.6 
6. เติมวุ้น กรณีเตรียมอาหารกึ่งแข็ง หรืออาหารแข็ง 
7. เคี่ยวอาหารเพื่อหลอมละลายวุ้น 
8. เทอาหารลงภาชนะที่ใช้เลี้ยงแล้วน าไปนึ่งฆ่าเช้ือในหม้อนึ่งความดันสูง  

(autoclave) ที่อุณหภูมิ 121 องศาเซลเซียส ความดัน 15 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว นาน 15-20 นาที 
 

ขั้นตอนการเตรียมอาหารสังเคราะห์สูตร MS จ้านวน 1 ลิตร 
 

 

 

 

 

 
                        
    
 
           

1. ตวงสารละลายธาตุอาหารเข้มข้น stock ที่ 1 ปริมาตร 50 มิลลิลิตร  
2. ใช้ปิเปตต์ ดูดสารละลายธาตุอาหารเข้มข้น stock ที่ 2, 3 และ 4 มาอย่างละ 

10 มิลลิลิตร เทลงในขวดวัดปริมาตร (volumetric flask) ขนาด 1,000 มิลลิลิตร 
3. ช่ังน้ าตาล 30 กรัม (3 %) (ใช้เครื่องช่ังทศนิยม 2 ต าแหน่ง) เติมน้ ากลั่นเล็กน้อย

แล้วคนให้ละลาย เทลงใน ขวดวัดปริมาตร 
4. เติมสารควบคุมการเจริญเติบโตตามที่ต้องการเทลงในขวดวัดปริมาตร ปรับ

ปริมาตรสารละลายด้วยน้ ากลั่นให้ได้ 1 ลิตร 
5. เขย่าให้เข้ากัน แล้วเทลงในบกีเกอร์ขนาด 1,500-2,000 มิลลิลิตร 
6. ปรับ pH ของอาหารสังเคราะห์ให้ได้ประมาณ 5.6 ด้วย 1 N HCl (ถ้า pH สูงกว่า 

5.6) หรือ 1 N KOH (ถ้า pH ต่ ากว่า 5.6) 
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7. ช่ังผงวุ้น 7 กรัม (0.7 %) เติมลงในอาหารสังเคราะห์ แล้วหลอมละลายวุ้นด้วย
ความร้อน 

8. เทอาหารสังเคราะห์ลงในภาชนะที่ใช้เลี้ยง แล้วปิดฝา น าลงตะกร้าส าหรับนึ่งฆ่าเช้ือ 
9. น าไปนึ่งฆ่าเช้ือในหม้อนึ่งความดันสูง (autoclave) ที่อุณหภูมิ 121 องศาเซลเซียส 

ความดัน 15 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว นาน 15-30 นาที ขึ้นกับปริมาตรอาหาร โดยทั่วไปจะใช้เวลา
ประมาณ 15 นาที 

10. เอาออกจากหม้อนึ่งความดันสูง ทิ้งให้เย็น บันทึกช่ือสูตรอาหารสังเคราะห์
และวันท่ีผลิตอาหารให้ชัดเจน 
  

  

 
 
 
 
 
 

การนึ่งฆ่าเชื้อ (autoclaving) 
เป็นการฆ่าเช้ือในอาหารสังเคราะห์ และอุปกรณ์ เช่นเครื่องแก้ว อุปกรณ์โลหะ 

ภาชนะพลาสติก เป็นต้น อุณหภูมิที่ใช้คือ 121OC ความดัน 15 ปอนด์/ตารางนิ้ว อย่างน้อย 15 นาท ี
หรือประมาณ 15-30 นาที 

ข้อดี คือ ฆ่าเช้ือได้ปริมาณมาก รวดเร็ว สะดวก 
ข้อเสีย คือ สารเคมีบางชนิดในอาหารอาจสลายตัวบ้าง เช่น PGRs บางตัว

โดยเฉพาะ GA, zeatin วิตามิน สารธรรมชาติจากพืช และยาปฏิชีวนะ เป็นต้น  
 

การฆ่าเชื้ออุปกรณ์และวัสดุที่ใช้ในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 
 

การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพรรณไม้น้ าจะต้องด าเนินการในสภาพปลอดเช้ือ ดังนั้น         
ตู้ถ่ายเนื้อเยื่อจะต้องเป็นตู้ปลอดเชื้อ โดยการใช้รังสี UV ซึ่งปกติจะต้องเปิดหลอดไฟที่ให้แสง UV 
ไว้ก่อนการใช้ตู้อย่างน้อย 30 นาที แล้วจึงปิดเมื่อจะปฏิบัติงาน และควรใช้แอลกอฮอล์ 70%   
เช็ดภายในตู้หรือพ้ืนผิววัสดุอุปกรณ์เพื่อฆ่าเชื้อ ส าหรับวัสดุอุปกรณ์ที่จะน าเข้าไปใช้ในตู้ปลอดเช้ือ
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จะต้องสะอาด และผ่านการฆ่าเช้ือจุลินทรีย์ โดยวัสดุที่เป็นโลหะ อุปกรณ์เครื่องแก้ว และวัสดุที่ 
ไม่ติดไฟง่าย เช่นด้ามมีด ใบมีดผ่าตัด ปากคีบ และจานแก้ว ควรใส่กล่องหรือห่อด้วยแผ่นกระดาษ
อะลูมิเนียม น าเข้าอบในตู้อบความร้อนที่อุณหภูมิ 180 องศาเซลเซียส เป็นระยะเวลาอย่างน้อย  
3 ช่ัวโมง นอกจากนี้ควรท าความสะอาดมือและแขนของผู้ที่จะท างานกับตู้ปลอดเช้ือด้วยการ  
เช็ดด้วยแอลกอฮอล์ 70 %  
 

 
ขั้นตอนการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพรรณไม้น้้า 

 
หลักการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อได้แก่ปลูกช้ินส่วนพรรณไม้น้ า (explants) ที่ฟอกฆ่าเช้ือแล้ว

ในหลอดทดลอง หรือขวดเลี้ยงเนื้อเยื่อ เลี้ยงในสภาพแวดล้อมท่ีปลอดเช้ือในอาหารสังเคราะห์ที่มี
ความสมดุลของธาตุอาหาร ซึ่งจะท าให้ช้ินส่วนพรรณไม้น้ านั้นสามารถเจริญเติบโตเป็นต้นพืช     
ที่สมบูรณ์ และเพิ่มปริมาณต้นอ่อน (plantlets) ได้ เนื่องจากเนื้อเยื่อพืชมีคุณสมบัติการแบ่งตัว

สูตรอาหารเพาะเล้ียงเนื้อเยื่อพรรณไม้น้ า 
Linsmaier & 
Skoog (1965) 

Murashige & 
Skoog (1962) 

Ammonium nitrate (NH4 NO3) 1,650 1,650 
Boric acid (H3BO3) 6.2 6.2 
Calcium chloride (CaCl2 . 2H2O) 400 440 
Cobalt chloride (CoCl 2 . 6H 2O) 0.025 0.025 
Cupric sulfate (CuSO4 . 5H2O) 0.025 0.025 
Magnesium sulfate (MgSO4 . 7H2O) 370 370 
Manganese sulfate, monohydrate ( MnSO4 . H2O) - 16.9 
Manganese sulfate (MnSO4 . 4H2O) 22.3  - 
Potassium iodide (KI) 0.33 0.83 
Potassium nitrate (KNO3) 1,900 1,900 
Potassium phosphate (KH2PO4) 170 170 
Sodium molybdate (Na2MoO4 . 2H2O) 0.25 0.25 
Zinc sulfate (ZnSO4 . 7H2O) 8.6 8.6 
Ferrous sulfate (FeSO4 . 7H2O) 2.8 27.8 
Na2EDTA 37.3 37.3 
Inositol 100 100 
Nicotinic acid   - 0.5 
Pyridoxine-HCl  - 0.5 
Thiamine-HCl  - 0.4 
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ของเซลล์ที่จะเจริญกลายเป็นต้นพืชที่สมบูรณ์ได้ (totipotency) และการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
สามารถเหนี่ยวน าจัดการให้เนื้อเยื่อเจริญพัฒนาเป็นรูปแบบต่างๆได้ เช่น บังคับให้ช้ินเนื้อเยื่อ
เจริญเป็นยอด เป็นราก เป็นแคลลัส หรือเป็นเอ็มบริโอ โดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพรรณไม้น้ า    
มีขั้นตอนดังต่อไปนี้ 
 

1. การคัดเลือกช้ินส่วนพืช 
โดยทั่วไปเนื้อเยื่อของพืชที่ก าลังมีการเจริญเติบโต (meristem cell) เช่น ตายอด 

ตาข้าง หรือส่วนที่มีเนื้อเยื่อเจริญประกอบอยู่ด้วย และเป็นเนื้อเยื่อที่อยู่ในระยะหนุ่ม -สาว 
(juvenile stage) ตลอดจนส่วนของใบโดยเฉพาะที่มีเส้นกลางใบ ใบอ่อน ดอกอ่อน ฐานรองดอก 
เมล็ด และล าต้นอ่อนในเมล็ดก็สามารถน ามาเลี้ยงในอาหารสังเคราะห์เพื่อชักน าให้เนื้อเยื่อหรือ
ช้ินส่วนเหล่านี้มีการเจริญพัฒนาเกิดยอดและราก จนกระทั่งเกิดเป็นต้นพืชที่สมบูรณ์ได้ในที่สุด 
อย่างไรก็ตามในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเพื่อการขยายพันธุ์เชิงปริมาณ ซึ่งต้องการต้นพันธุ์ที่มีความ
สม่ าเสมอ ตรงตามสายพันธุ์ จ านวนมากๆ ควรเลือกเนื้อเยื่อที่เป็นเซลล์ร่างกายและมีลักษณะ
ปกติตรงตามสายพันธุ์เช่นช้ินส่วนยอด ตาข้าง ใบอ่อน ที่ได้จากต้นแม่ซึ่งมีความสมบูรณ์แข็งแรง 
ไม่เป็นโรค การคัดเลือกช้ินส่วนพืชในการปรับปรุงพันธุ์พรรณไม้น้ าซึ่งต้องการลักษณะที่มีความ
แปลกใหม่แตกต่างจากเดิม ควรเลือกช้ินเนื้อเยื่อที่มีลักษณะแตกต่างจากต้นพันธุ์เดิม  เช่น       
ช้ินเนื้อเยื่อส่วนใบ ดอก และยอดที่มีลักษณะรูปร่าง หรือสีเปลี่ยนแปลง 

คุณลักษณะของช้ินเนื้อเยื่อหรือช้ินส่วนพืช (explants) ที่เหมาะสมส าหรับน ามา
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ได้แก่ ช้ินส่วนที่ฟอกฆ่าเช้ือได้ง่าย มีความเยาว์วัย และตอบสนองต่อการ
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ เช่น ปลายยอด ตาข้าง เมล็ด ใบ ล าต้นอ่อน ดอก ก้านช่อดอก หัว หัวย่อย  
กลีบหัว ไหล เหง้า เป็นต้น 

2.  การฟอกฆ่าเช้ือท่ีผิวช้ินส่วนพืช 
หลักการส าคัญของการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อคือการปลอดเช้ือ โดยขั้นตอนเริ่มต้น    

ที่ส าคัญคือ การฟอกฆ่าเช้ือจุลินทรีย์ที่ปนเปื้อนอยู่ที่ผิวภายนอกของช้ินส่วนพืช หากช้ินเนื้อเยื่อ   
มีการปนเปื้อนจุลินทรีย์ จะท าให้เนื้อเยื่อไม่สามารถเจริญเติบโตได้ และตายในที่สุด โดยทั่วไป 
การก าจัดสิ่งปนเปื้อนออกจากผิวช้ินส่วนต่างๆ ของพรรณไม้น้ า ท าได้โดยการใช้สารเคมีที่มี
คุณสมบัติในการฆ่าเช้ือจุลินทรีย์ ซึ่งส่วนใหญ่ได้แก่เช้ือแบคทีเรีย และเช้ือรา วิธีการฟอก         
ฆ่าเช้ือจุลินทรีย์ที่ปนเปื้อนอยู่ท่ีผิวภายนอกของช้ินส่วนพรรณไม้น้ า มีดังนี ้

2.1 การใช้สารฟอกฆ่าเชื้อ (sterilizing agents, disinfectants) ใช้ได้กับช้ินส่วน
ทั่วไป โดยสารเคมีที่มีคุณสมบัติในการฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ ได้แก่ 
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 Calcium hypochlorite (Ca(OCl)2)  9-10 % 
 Sodium hypochlorite (NaOCl)  0.5-5 % 
 Mercuric chloride (HgCl2)   0.1-1 % 
 Mercuric iodide (Hgl2)   0.5 % 
 Mercuric bromide (HgBr2)   0.5 % 
 Silver nitrate (Ag(NO3) 2)   1 % 
 Alcohol     50-70 % 

  คลอรอกซ์ (clorox)    4-40  % 
  ยาปฏิชีวนะ    4-50  มิลลิกรัม/ลิตร 

 
2.2 การจุ่มแอลกอฮอล์ 95 % แล้วเผาไฟ ใช้กับช้ินส่วนที่แข็ง เช่น เมล็ด ผล ฝัก 

 
วัสดุอุปกรณ์ในการฟอกฆ่าเช้ือท่ีผิวช้ินส่วนพรรณไม้น้ า มีดังนี ้

• สารฟอกฆ่าเช้ือ (disinfectants)  
• น้ ากลั่นที่น่ึงฆ่าเช้ือแล้ว (sterile distilled water)  
• สารลดแรงตึงผิว (Tween 20)  
• เอธิลแอลกอฮอล ์70 % และ 95 %  
• อุปกรณ์เครื่องแก้วที่น่ึงฆ่าเช้ือแล้ว  
• มีดผ่าตัด 
• จานแก้ว หรือกระดาษรองตัดที่ฆ่าเชื้อแล้ว  

 

 
สารฟอกฆ่าเชื้อชนิดต่างๆ 
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ขั้นตอนการฟอกฆ่าเช้ือจุลินทรีย์ที่ผิวของช้ินส่วนพืช 
• ตัดกิ่ง หัว หรือช้ินส่วนพืชที่เลือกไว้ น ามาล้างน้ าไหลแรง ไล่ดิน ฝุ่นละออง 

ที่มองเห็นออกให้สะอาด ซับให้หมาด  
• ตัดแต่งช้ินส่วนพืช โดยตัดส่วนที่ไม่ต้องการออก เช่น ใบ กาบใบ ราก ขน 

แล้วตัดให้มีขนาดพอเหมาะในการท างาน ไม่ใหญ่หรือเล็กเกินไป  
• ล้างให้สะอาดด้วยสบู่อ่อน หรือน้ าประปา  
• แช่ช้ินส่วนพืชในแอลกอฮอล์ 70 % ประมาณ 30-60 วินาที  
• น าช้ินส่วนพืชใส่ขวด เทน้ ายาฟอกฆ่าเช้ือท่ีเตรียมไว้ให้ท่วมชิ้นส่วนพืช เขย่า

เป็นครั้งคราว หรือน าไปวางบนเครื่องเขย่าที่ความเร็วรอบ 50 -150 rpm เป็นเวลาประมาณ    
10-30 นาที  

• เทน้ ายาฟอกฆ่าเช้ือออก ล้างด้วยน้ ากลั่นที่นึ่งฆ่าเช้ือแล้ว ล้างซ้ าทั้งหมด
ประมาณ 3 ครั้ง ครั้งละ 5 นาที  

• น าช้ินส่วนพืชที่ฟอกฆ่าเช้ือและล้างน้ ากลั่นเรียบร้อยแล้ว ตัดแต่งเอาส่วน  
ที่ถูกท าลายโดยน้ ายาฟอกฆ่าเช้ือออก แล้วเลี้ยงบนอาหารเลี้ยงเนื้อเยื่อท่ีเตรียมไว้  

• ลงรายละเอียด รหัสช่ือพรรณไม้น้ า วัน เดือน ปี ที่เลี้ยง และช่ือผู้เลี้ยงลงบน
ขวดอาหารที่เลี้ยง  

 
3. การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อในสภาพปลอดเชื้อ 

การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อในสภาพปลอดเช้ือ ได้แก่ การน าช้ินส่วนเนื้อเยื่อพืชที่ผ่านการ
ฟอกฆ่าเชื้อจุลินทรีย์แล้วไปเลี้ยงบนอาหารสังเคราะห์ซึ่งเป็นอาหารเหลว หรืออาหารเหลวกึ่งแข็ง
ที่เติมสารควบคุมการเจริญเติบโตชนิดและปริมาณที่เหมาะสม โดยท าการปลูกถ่ายเนื้อเยื่อในตู้
ปลอดเช้ือ และทุกขั้นตอนด าเนินการในสภาวะปลอดเชื้อโดยการท าความสะอาดบริเวณภายในตู้
ถ่ายเนื้อเยื่อโดยการเช็ดด้วยแอลกอฮอล์ 70 % รวมถึงอุปกรณ์ต่างๆ และขวดเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ  
ที่จะน าเข้าไปในตู้ถ่ายเนื้อเยื่อต้องเช็ดด้วยแอลกอฮอล์ 70 % นอกจากนี้ขณะที่ท าการปลูกถ่าย
เนื้อเยื่อท่ีต้องใช้ใบมีดผ่าตัด และปากคีบ ต้องฆ่าเช้ือด้วยการจุ่มแอลกอฮอล์ แล้วเผาไฟทิ้งให้เย็น
ก่อนน าไปใช้ตัดเนื้อเยื่อ ลนปากขวดอาหารก่อนเปิด และปิดปากขวดทุกครั้ง เมื่อปลูกถ่ายเนื้อเยื่อ
เสร็จแล้วจึงน าไปเลี้ยงในห้องเลี้ยงเนื้อเยื่อท่ีมีการควบคุมอุณหภูมิ และแสงท่ีเหมาะสม เพื่อให้ช้ิน
เนื้อเยื่อพืชมีการเจริญพัฒนาจนกระทั่งเกิดเป็นต้นพืชที่สมบูรณ์ 

การเจริญของช้ินส่วนเนื้อเยื่อพืชที่เพาะเลี้ยง เซลล์ของพืชภายหลังจากการแบ่งตัว
จะมีการเจริญเติบโตเปลี่ยนสภาพไปเพื่อเป็นเนื้อเยื่อและอวัยวะซึ่งท าหน้าที่เฉพาะอย่างและเจริญ
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ไปเป็นต้นที่สมบูรณ์ในที่สุด โดยช้ินส่วนต่างๆ ของพืชที่น ามาเพาะเลี้ยงมีการเจริญเติบโตและ
พัฒนาได้ 3 แบบ คือ 

 1.  พัฒนาเป็นแคลลัส (callus formation) เซลล์บริเวณรอยตัดจะมีการ
แบ่งตัวพัฒนาเป็นกลุ่มเซลล์ เจริญเติบโตขยายจ านวนและขนาดเพิ่มมากขึ้น เซลล์เหล่านี้เรียกว่า
แคลลัส ซึ่งเป็นเนื้อเยื่อที่ยังไม่มีพัฒนาการ (undifferentiated) ซึ่งสามารถชักน าให้เกิดการ   
แบ่งเซลล์เป็นเนื้อเยื่อเจริญ และพัฒนาเป็นต้นพืชได้   
 

 
แคลลสัของดาวกระจาย Hygrophilla difformis ที่เกิดขึ้นจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อช้ินส่วนข้อ 

 
2.  พัฒนาเป็นอวัยวะ (organogenesis) ช้ินส่วนพืชมีการเจริญพัฒนาไปเป็น

อวัยวะต่างๆ เช่น ยอด ราก ดอก หัว และเกิดเป็นต้นพืชที่สมบูรณ์ได้ 
3.  พัฒนาเป็นเอมบริโอ (embryogenesis) การเลี้ยงเซลล์พืช สามารถชักน า

ให้เซลล์พืชเซลล์เดียว มีการเจริญพัฒนาไปเป็นเซลล์รูปร่างต่างๆ จนกระทั่งเกิดเป็นต้นพืช        
ที่สมบูรณ์ 
 

4. การเพิ่มจ านวนต้น 
ขั้นตอนนี้เป็นการเพิ่มผลผลิตต้นอ่อนให้ได้จ านวนมากที่สุดโดยการเพิ่ม

จ านวนยอด ท าได้โดยการแบ่งหน่อของต้นอ่อนปลอดเช้ือเป็นกลุ่มเล็กๆ เช่นกลุ่มละ 2-4 หน่อ  
แล้วน าลงปลูกในอาหารใหม่ เรียกว่าการ subculture โดยใช้อาหารสังเคราะห์สูตรที่เร่งการเกิดยอด 
เลี้ยงจนกระทั่งแตกยอดใหม่เพิ่มจ านวนมากข้ึนจึงตัดแบ่งไปปลูกในอาหารใหม่ ท าเช่นนี้ไปเรื่อยๆ 
ก็จะได้ต้นอ่อนจ านวนมาก โดยทั่วไปพรรณไม้น้ าจะท าการ subculture ทุกๆ 3-8 สัปดาห์ ขึ้นกับชนิด 
และช้ินส่วนพรรณไม้น้ า 
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การ subculture ในตู้ปลอดเชื้อ 

 
5. การชักน าให้เกิดราก 

เป็นการน ายอดที่ได้ปริมาณเพียงพอแล้วมากระตุ้นให้เกิดราก โดยการ 
subculture ลงเลี้ยงบนอาหารสังเคราะห์ที่มีสารควบคุมการเจริญเติบโตกลุ่มออกซิน เช่น NAA 
อย่างไรก็ตามขั้นตอนนี้อาจไม่จ าเป็นส าหรับพืชบางชนิด เช่น  พรรณไม้น้ าส่วนใหญ่ที่มีการ     
ออกรากสมบูรณ์แล้วในข้ันตอนการเพิ่มจ านวนในข้อ 4 จึงไม่จ าเป็นต้องน ามาชักน าให้เกิดรากอีก 

 

 
ต้นอ่อนของดาวน้อย Pogostemon helferi และใบพาย Cryptocoryne griffithii  

ที่มีรากพร้อมออกปลูก 
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ตัวอย่างการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพรรณไม้น้้า 
 

การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อใบพาย Cryptocoryne spp.  
(Cryptocoryne tonkinensis, C. albida, C. wendtii, C. walkerii, C. petchii, C. blassii, C. balansae) 
 
1. การเลี้ยงต้นแม่พันธ์ุ 

น าต้นพันธุ์มาเลี้ยงในระบบไร้ดินในโรงเรือนเพาะช า จนกระทั่งแตกหน่อขึ้นมาใหม่    
จึงตัดตายอดหรือช้ินส่วนยอดที่เจริญขึ้น มาท าการฟอกฆ่าเช้ือต่อไป 
 
2. การฟอกฆ่าเช้ือ 

ล้างช้ินส่วนยอดในน้ าประปาไหลผ่านเป็นเวลา 15 นาที แล้วจึงน าไปล้างด้วยเอธิล    
แอลกอฮอลค์วามเข้มข้น 70 % เป็นเวลา 30 วินาที จากนั้นน าไปฟอกฆ่าเช้ือที่ผิวด้วยสารละลาย
คลอรอกซ์ 2 ครั้ง ที่ความเข้มข้น 8 % หยดสารเปียกใบ (tween-20) 1 หยด/100 มิลลิกรัม    
แช่และเขย่านาน 15 นาที ตามด้วยสารละลายคลอรอกซ์ 4 % หยดสารเปียกใบ (tween-20)      
1 หยด/100 มิลลิกรัม แช่และเขย่านาน 15 นาที แล้วล้างด้วยน้ ากลั่นที่นึ่งฆ่าเช้ือแล้ว แช่และ
เขย่านาน 5 นาที ล้างซ้ าอีกจนครบ 3 ครั้ง  
 
3. การปลูกชิ้นเนื้อเยื่อ 

น าช้ินส่วนยอดที่ผ่านการฟอกฆ่าเช้ือแล้วมาตัดเอาส่วนเนื้อเยื่อที่ถูกท าลายด้วยสารฟอก
ฆ่าเช้ือออกไป จากนั้นจึงน าลงปลูกในขวดเลี้ยงเนื้อเยื่อด้วยเทคนิคปลอดเช้ือ โดยวางช้ินเนื้อเยื่อ
ส่วนยอดบนอาหารกึ่งแข็งสูตร MS+BA 0.5 มิลลิกรัม/ลิตร และ NAA 0.1 มิลลิกรัม/ลิตร น าไปเลี้ยง
ในห้องเลี้ยงเนื้อเยื่อที่ควบคุมอุณหภูมิ 25±1 องศาเซลเซียส ให้แสงสว่าง 16 ช่ัวโมง/วัน        
เมื่อเนื้อเยื่อเจริญพัฒนาเกิดต้นอ่อน จึงย้ายไปเลี้ยงในอาหารสูตรเพิ่มปริมาณต้นอ่อนต่อไป 
 
4. การเพิ่มปริมาณต้นอ่อนในสภาพปลอดเชื้อ 

เมื่อช้ินเนื้อเยื่อมีการเจริญเติบโตเป็นต้นอ่อนปลอดเช้ือ จึงน าต้นอ่อนมาตัดแยก
ช้ินส่วนยอดลงปลูกในขวดเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อที่มีอาหารสูตรเพิ่มปริมาณยอด ได้แก่อาหารสูตร 
MS+BA 2 มิลลิกรัม/ลิตร และ NAA 0.25 มิลลิกรัม/ลิตร แล้วน าไปเลี้ยงที่อุณหภูมิ 25±1 องศา
เซลเซียส ให้แสงสว่าง 12-16 ช่ัวโมง/วัน อาหารสูตรดังกล่าวนี้สามารถชักน าให้ใบพายเกิดยอด
และรากในปริมาณที่เหมาะสม ได้ต้นอ่อนที่มีความสมบูรณ์ การเพิ่มจ านวนต้นอ่อนปริมาณมาก
ท าได้โดยการตัดแยกช้ินส่วนยอดและย้ายลงปลูกในขวดใหม่ทุกๆ 3-4 สัปดาห์ 
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ขั้นตอนการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อผมหอม Cryptocoryne tonkinensis 
  

 
 
 
                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

เลี้ยงต้นพันธุ์ผมหอมในระบบ Sand culture จนกระทั่งเกิดยอดใหม ่

คัดเลือกช้ินส่วนยอดใหม่ที่สมบูรณ ์ ล้างท าความสะอาดแล้วฟอกฆ่าเช้ือ 

ตัดช้ินส่วนปลายยอดลงเลีย้งในอาหาร
สูตร MS เพื่อชักน าให้เกิดต้นอ่อน 

ท าการ subculture ทุกๆ 4 สัปดาห์ 
เพื่อเพ่ิมจ านวนต้นอ่อนปรมิาณมาก 
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การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อใบพายอัลบิดา Cryptocoryne albida Parker 
 

 
 
1. การเลี้ยงต้นพันธุ์  

พรรณไม้น้ า “คริปอัลบิดา” Cryptocoryne albida Parker เป็นพรรณไม้น้ าพื้นเมือง
ของไทย ท าการคัดเลือกต้นพันธุ์ที่มีความสมบูรณ์ แข็งแรง จากแหล่งอาศัยในธรรมชาติมาปลูกเลี้ยง  
ในระบบไร้ดิน จนกระทั่งแตกหน่อเกิดต้นอ่อน (ประมาณ 12 สัปดาห์) จึงตัดช้ินส่วนยอดอ่อนที่เจริญ
ขึ้นมาท าการฟอกฆ่าเช้ือต่อไป 
 
2. การฟอกฆ่าเช้ือ 

ล้างช้ินส่วนยอดโดยใช้น้ าไหลผ่านเป็นเวลา 15 นาที น าไปล้างด้วยเอธิลแอลกอฮอล์ 
(ethanol) 50%  แล้วเขย่านาน  1 นาทีจากนั้นน าไปฟอกฆ่าเช้ือ โดยชนิดและปริมาณสารฟอกฆ่าเช้ือ
ช้ินเนื้อเยื่อส่วนยอดของ C. albida ที่ใช้ คือ ฟอกฆ่าเช้ือครั้งที่ 1 ด้วยคลอรอกซ์ (Clorox) 2 %   
นาน 15 นาที แล้วน าไปฟอกฆ่าเช้ือครั้งท่ี 2 ด้วยเมอคิวริคคลอไรด์ 1 % นาน 20 นาที (การฟอก
ครั้งที่ 1 และ 2 ให้หยดสารเปียกใบ (tween-20) 1 หยด/100 มิลลิลิตร เพื่อช่วยลดแรงตึงผิว  
ของน้ าเพิ่มประสิทธิภาพการท างานของสารฟอกฆ่าเช้ือ หลังจากนั้นล้างด้วยน้ ากลั่นที่นึ่งฆ่าเช้ือแล้ว 
แช่และเขย่านาน 5 นาที ล้างซ้ าอีก 3 ครั้งหรือจนกว่าฟองจะหมด 
 
3. การปลูกเลี้ยงช้ินเนื้อเยื่อ 

น าช้ินเนื้อเยื่อส่วนยอดที่ผ่านการฟอกฆ่าเช้ือที่ผิวภายนอกแล้วไปเลี้ยงในอาหาร
สังเคราะห์สูตร MS (Murashige and Skoog, 1962) ในสภาพปลอดเช้ือ ที่เติม BA 4 มิลลิกรัม/
ลิตร เป็นเวลา 4 สัปดาห์ แล้วน าไปเลี้ยงในห้องเลี้ยงเนื้อเยื่อที่ควบคุมอุณหภูมิ 25±1 องศาเซลเซียส 
ให้แสงสว่าง 16 ช่ัวโมง/วัน  
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ขั้นตอนการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ C. albida (คริปอัลบิดา) 
 

 

 

 
1. คัดเลือกช้ินส่วนยอดจากต้น
พันธุ์ท่ีปลูกเลี้ยงในระบบไร้ดิน 

 
2. ล้างท าความสะอาด ตัดแต่งช้ินเนื้อเยื่อส่วนยอด 

  
 
 
 
 
 
 

3. น าไปฟอกฆ่าเช้ือท่ีผิวภายนอก 4. ปลูกชิ้นเนื้อเยื่อส่วนยอดลงเลี้ยงในอาหารสังเคราะห์  
 

 

 

 
 

5. ท าการ subculture ทุกๆ 3-4 
สัปดาห์ เพื่อเพิ่มจ านวนต้นอ่อน
ปริมาณมาก 

 
6. น าต้นอ่อนท่ีได้จากการเพาะเลีย้งเนื้อเยื่อไปปรับ 
สภาพเพื่อออกปลูกในโรงเรือนระบบไร้ดินต่อไป 
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การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่ออนูเบียส Anubias  spp. 
 

1. การเลี้ยงต้นแม่พันธ์ุ 
คัดเลือกต้นพันธ์ุที่มีความสมบูรณ์ แข็งแรง มีลักษณะตรงตามสายพันธุ์และไม่เป็นโรค 

น ามาปลูกเลี้ยงในระบบไร้ดิน โดยใช้แร่ใยหินเป็นวัสดุปลูกในเรือนเพาะช า เลี้ยงจนกระทั่งแตกหน่อ
เกิดยอดใหม่เจริญขึ้นมา จึงตัดช้ินส่วนท่ีเจริญขึ้นมาในอากาศ น าไปฟอกฆ่าเช้ือต่อไป 
 
2. การฟอกฆ่าเช้ือ 

ล้างช้ินส่วนยอดโดยใช้น้ าไหลผ่านเป็นเวลา 15 นาที น าไปล้างด้วยเอธิลแอลกอฮอล์ 
(ethanol) 70 %  เขย่านาน 1 นาที จากนั้นน าไปฟอกฆ่าเช้ือครั้งที่ 1 ด้วยสารละลายคลอรอกซ์  
8 % หยดสารเปียกใบ (tween-20) 1 หยด/100 มิลลิลิตร แช่และเขย่านาน 15 นาที แล้วล้าง
ด้วยน้ ากลั่นที่นึ่งฆ่าเช้ือแล้ว 5 นาที จากนั้นน าไปฟอกฆ่าเช้ือครั้งที่ 2 ด้วยสารละลายคลอรอกซ์  
4 % หยดสารเปียกใบ (tween-20) 1 หยด/100 มิลลิลิตร แช่และเขย่านาน 10 นาที แล้วล้าง
ด้วยน้ ากลั่นที่นึ่งฆ่าเช้ือแล้ว 3 ครั้ง ครั้งละ 5 นาที 
 
3. การปลูกชิ้นเนื้อเยื่อ 

เตรียมอาหารส าหรับเลี้ยงเนื้อเยื่อเป็นอาหารเหลวกึ่งแข็งสูตร MS ที่เติม BA           
1 มิลลิกรัม/ลิตร และ NAA 0.1 มิลลิกรัม/ลิตร เติมวุ้น 7 กรัม/ลิตร ปรับ pH 5.7 ใส่ในหลอด  
ปิดฝาแล้วนึ่งฆ่าเช้ือที่ความดัน 15 ปอนด์/ตารางนิ้ว อุณหภูมิ 121 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 20 นาที 
น าช้ินส่วนยอดที่ฟอกฆ่าเช้ือแล้วมาตัดเอาส่วนปลายยอดความยาวประมาณ 3-5 มิลลิเมตร น าลง
ปลูกในหลอด แล้วน าไปเลี้ยงในสภาพอุณหภูมิ 25±1 องศาเซลเซียส ให้แสง 12-16 ช่ัวโมง/วัน 
 
4. การเพิ่มปริมาณต้นอ่อน 

เมื่อช้ินส่วนปลายยอดของอนูเบียสเจริญพัฒนาขึ้นเป็นต้นอ่อนแล้ว จึงน ามาตัดแยก
ช้ินส่วนลงปลูกถ่ายในขวดเลี้ยงเนื้อเยื่อที่มีเหลวกึ่งแข็งสูตร MS ซึ่งเติม BA 2-3 มิลลิกรัม/ลิตร 
น าไปเลี้ยงในห้องเลี้ยงเนื้อเยื่อ ที่ควบคุมอุณหภูมิ 25±1 องศาเซลเซียส ให้แสง 16 ช่ัวโมง/วัน    
เมื่อช้ินเนื้อเยื่อเจริญพัฒนาเพิ่มปริมาณยอดในขวด ท าการตัดแยกช้ินส่วนยอดลงปลูกในขวดใหม่
ทุกๆ 4-6 สัปดาห์ เพื่อเพ่ิมปริมาณต้นอ่อนต่อไป 
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ขั้นตอนการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่ออนูเบียส  Anubias  spp. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ท าการ Subculture ทุกๆ  
4-6 สัปดาห์  

ตัดชิ้นส่วนยอดลงเล้ียงใน
อาหารสังเคราะห์  

ตัดชิ้นส่วนยอดมาลา้ง ฟอกฆา่เช้ือด้วยสารละลายคลอรอกซ์ 

ต้นแม่พันธุ์อนูเบยีส 
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การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อชบาน้้า Aponogeton spp. 
(Aponogeton undulatus, A. madagascariensis,  A. bolivianus) 

 

 
 

1. การฟอกฆ่าเช้ือ 
น าช่อดอกของชบาน้ า (Aponogeton madagascariensis, A. boivianus) ส่วนที่ 

ชูขึ้นเหนือน้ า มาฟอกฆ่าเช้ือที่ผิว (surface sterilization) ด้วย ethanol ความเข้มข้น 70 %     
แช่นาน 1 นาที  แล้วล้างออกด้วยน้ ากลั่นที่นึ่งฆ่าเช้ือแล้ว 3 ครั้ง จากนั้นน าไปแช่ในสารละลาย
โซเดียมไฮโปคลอไรท์ (sodium hypochlorite) ความเข้มข้น 1 % หยดสารจับใบ (surfactant)  
ได้แก่ tween-20 ความเข้มข้น 0.05 % แช่เป็นเวลา 10 นาที แล้วล้างออกด้วยน้ ากลั่นที่นึ่ง    
ฆ่าเช้ือแล้ว 3 ครั้ง ตัดลงเลี้ยงในอาหารเหลวสูตร MS ที่มี BA 0.5 มิลลิกรัม/ลิตร และ NAA    
0.1 มิลลิกรัม/ลิตร โดยใช้เทคนิคปลอดเช้ือ ตามวิธีใน Smith (1992) น าไปเลี้ยงในห้องเลี้ยง
เนื้อเยื่อที่ควบคุมอุณหภูมิ 25±1 องศาเซลเซียส ความเข้มแสง 2,800 ลักซ์ ช่วงเวลาให้แสง        
16 ช่ัวโมง/วัน ใช้วิธีเลี้ยงแบบเขย่าตลอดเวลา โดยวางขวดเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อบนเครื่องเขย่า      
ที่ความเร็วรอบ 80 รอบ/นาที จนกระทั่งช้ินเนื้อเยื่อเจริญพัฒนาเกิดต้นอ่อนปลอดเช้ือ  
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ช่อดอกของชบาน้ าท่ีน ามาเพาะเลีย้งเนื้อเยื่อ 

 
2. การเพิ่มปริมาณต้นอ่อนในสภาพปลอดเชื้อ 

ตัดแยกช้ินส่วนยอดของต้นอ่อนปลอดเช้ือชบาน้ าลงเลี้ยงในอาหารกึ่งแข็งสูตร MS   
ที่ประกอบด้วย BA 2 มิลลิกรัม/ลิตร และ NAA 0.5 มิลลิกรัม/ลิตร เพื่อเพิ่มปริมาณยอด จากนั้น
ตัดแยกช้ินส่วนยอดลงเลี้ยงในอาหารเหลว เพื่อชักน าให้เกิดหัวย่อยต่อไป 

 

 
ชบาน้ าเจริญในอาหารเหลว 
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การเพาะเลีย้งเนือ้เยื่อรากด้าใบยาว Microsorium  pteropus (Blume) Ching 
 

รากด าใบยาว หรือ กูดหางนกกะลิง มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Microsorium  pteropus (Blume) 
Ching ช่ือสามัญคือ Java fern เป็นพรรณไม้น้ าในวงศเ์ฟิร์น Polypodiaceae ในธรรมชาติพบเจริญเติบโต
บนก้อนหินหรือขอนไม้บริเวณล าธารหรือน้ าตก ใบของรากด าใบยาวมีลักษณะเป็นรูปหอก ปลายใบ
เรียวแหลม ขอบใบเรียบ ใบมีสีเขียวเข้ม รากมีขนาดเล็กและมีสีด า 

 

 
รากด าใบยาว Microsorium  pteropus (Blume) Ching 

 
1. การเลีย้งต้นพันธุ ์

น าต้นแม่พันธุ์มาเลี้ยงในระบบปลูกโดยไม่ใช้ดินในโรงเรือนเพาะช าจนกระทั่งแตกใบอ่อน 
(ใช้ระยะเวลาประมาณ 4 สัปดาห์) จากนั้นท าการตัดใบอ่อนที่เพิ่งคลี่ออกมาท าการฟอกฆ่าเช้ือ
ต่อไป 

 
2. การฟอกฆ่าเช้ือ 

ล้างช้ินส่วนใบเฟิร์นซึ่งอยู่ในระยะใบอ่อนด้วยน้ าไหลผ่านให้สะอาด จากนั้นจึ งน า
ช้ินส่วนใบอ่อนไปแช่ในเอธิลแอลกอฮอล์ 70 % ระยะเวลา 1 นาที แล้วล้างด้วยน้ ากลั่นที่นึ่ง     
ฆ่าเช้ือแล้ว 3 ครั้ง ท าการฟอกฆ่าเช้ือช้ินส่วนใบอ่อนครั้งที่ 1 โดยใช้สารละลายคลอรอกซ์  ระดับ
ความเข้มข้น 0.5 % ระยะเวลา 15 นาที และฟอกฆ่าเช้ือครั้งที่ 2 โดยใช้สารละลายเมอคิวริคคลอไรด์ 
ระดับความเข้มข้น 0.25 % ระยะเวลา 10 นาที (การฟอกฆ่าเช้ือครั้งที่ 2 ท าในตู้ปลอดเช้ือ) 
ส าหรับการฟอกฆ่าเช้ือท้ัง 2 ครั้ง ได้ท าการหยดสารจับใบ (surfactant) ได้แก่ tween-20 ระดับ
ความเข้มข้น 0.05 % แล้วล้างด้วยน้ ากลั่นที่นึ่งฆ่าเช้ือแล้ว 3 ครั้ง 
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ช้ินส่วนของรากด าใบยาวท่ีน ามาเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ได้แก่ ใบอ่อนมว้น และใบอ่อนท่ีเพิ่งคลี ่

 
3. การปลูกช้ินเนื้อเยื่อ 

ตัดช้ินส่วนใบอ่อนที่ผ่านการฟอกฆ่าเช้ือแล้วให้มีขนาดประมาณ 0.5 เซนติเมตร จากนั้น
ท าการย้ายช้ินส่วนเนื้อเยื่อมาเลี้ยงบนอาหารสังเคราะห์สูตร MS (Murashige and Skoog, 1962)    
ที่มีผงถ่านกัมมันต์ระดับความเข้มข้น 1.0 กรัม/ลิตร และเติม Kinetin ระดับความเข้มข้น 1.0 
มิลลิกรัม/ลิตร ร่วมกับ NAA ระดับความเข้มข้น 1.0 มิลลิกรัม/ลิตร โดยใช้เทคนิคปลอดเช้ือ 
น าไปเลี้ยงในห้องเลี้ยงเนื้อเยื่อที่ควบคุมอุณหภูมิ 25±1 องศาเซลเซียส ความเข้มแสงประมาณ 
1,000 ลักซ์ เมื่อเนื้อเยื่อพัฒนาเกิดใบอ่อน จึงย้ายไปเลี้ยงในอาหารสูตรที่เพิ่มปริมาณต้นอ่อน 
และใบอ่อนต่อไป 

 
4. การเพิ่มปริมาณต้นอ่อนในสภาพปลอดเชื้อ 

น าใบอ่อนปลอดเช้ือมาตัดแยกแล้วน าไปเลี้ยงบนอาหารสังเคราะห์ระดับความเข้มข้น 
½ MS ร่วมกับผงถ่านกัมมันต์ระดับความเข้มข้น 1.0 กรัม/ลิตร ที่เติม Kinetin ระดับความเข้มข้น 
2.0 มิลลิกรัม/ลิตร ร่วมกับ NAA ระดับความเข้มข้น 0.5 มิลลิกรัม/ลิตร โดยใช้เทคนิคปลอดเช้ือ 
น าไปเลี้ยงในห้องเลี้ยงเนื้อเยื่อที่ควบคุมอุณหภูมิ 25±1 องศาเซลเซียส ความเข้มแสงประมาณ 
1,000 ลักซ์ อาหารสูตรดังกล่าวสามารถชักน าให้ต้นอ่อนและเกิดใบอ่อนได้ในปริมาณที่เหมาะสม
และมีความสมบูรณ์ การเพิ่มจ านวนต้นอ่อนให้ได้ในปริมาณมากสามารถท าได้โดยการตัดแยก
ช้ินส่วนใบอ่อนย้ายลงปลูกเลี้ยงในขวดใหม่ทุก 8-10 สัปดาห์  
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ขั้นตอนการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อรากด้าใบยาว  

ต้นพันธ์ุรากด าใบยาวที่ปลูกเลี้ยงในระบบไร้ดิน จนกระทั่งเกิดใบอ่อน 

น าช้ินส่วนใบอ่อนฟอกฆ่าเช้ือด้วยสารละลาย
คลอรอกซ์ระดับความเข้มข้น 0.5 % และ
สารละลายเมอคิวริคคลอไรด์ ระดบัความ
เข้มข้น 0.25 %  

ตัดช้ินส่วนใบอ่อนที่ผ่านการฟอกฆ่าเช้ือ
แล้วให้มีขนาดประมาณ 0.5 เซนตเิมตร 

น าช้ินส่วนใบอ่อนที่ผ่านการฟอกฆา่เชื้อ  
ลงเลี้ยงบนอาหารสังเคราะห ์
 

ท าการ Subculture ทุกๆ 8-10 สัปดาห์  
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การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อลัดวิเจีย  Ludwigia  spp. 
 

 
 

1. การเลี้ยงต้นแม่พันธ์ุ 
น าต้นแม่พันธุ์มาเลี้ยงในบ่อเลี้ยงแบบไร้ดินที่ใช้กรวดแม่น้ าขนาดเล็กเป็นวัสดุปลูก 

จนกระทั่งแตกกิ่งใหม่ (ใช้ระยะเวลาประมาณ 3 สัปดาห์) จึงตัดกิ่งที่แตกใหม่มาท าการฟอกฆ่าเช้ือ 
  
2. การฟอกฆ่าเช้ือ 

ล้างช้ินส่วนล าต้นในน้ าไหลผ่านเป็นเวลา 15 นาที และตัดเป็นท่อน แล้วจึงน าไปล้างด้วย
เอธิลแอลกอฮอล์ (ethanol) 70 % เขย่านาน 1 นาที จากนั้นน าไปฟอกฆ่าเช้ือครั้งที่ 1 ด้วยสารละลาย
คลอรอกซ์  8 % หยดสารเปียกใบ (tween-20) 1 หยด/100 มิลลิลิตร แช่และเขย่านาน 15 นาที 
แล้วล้างด้วยน้ ากลั่นที่น่ึงฆ่าเช้ือแล้ว 5 นาที จากนั้นน าไปฟอกฆ่าเช้ือครั้งที่ 2 ด้วยสารละลายคลอรอกซ์  
4 % หยดสารเปียกใบ (tween-20) 1 หยด/100 มิลลิลิตร แช่และเขย่านาน 10 นาที แล้วล้างด้วย
น้ ากลั่นที่น่ึงฆ่าเช้ือแล้ว 3 ครั้ง ครั้งละ 5 นาที 
 
3. การปลูกช้ินเนื้อเยื่อ 

เตรียมอาหารสูตร MS+BA 2 มิลลิกรัม/ลิตร และ NAA 0.2 มิลลิกรัม/ลิตร เติมวุ้นในอัตรา 
6-7 กรัม/ลิตร ใส่ในขวดเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ น าไปนึ่งฆ่าเช้ือที่อุณหภูมิ 121 องศาเซลเซียส ความดัน  
15 ปอนด์/ตารางนิ้ว เป็นเวลา 15-20 นาที น าช้ินส่วนล าต้นที่ผ่านการฟอก ฆ่าเช้ือแล้ว ตัดขนาด
ประมาณ 0.5 เซนติเมตร ลงปลูกเลี้ยงในอาหารกึ่งแข็ง (semi-solid medium) สูตร MS ที่มีสาร
ควบคุมการเจริญเติบโต BA 2 มิลลิกรัม/ลิตร และ NAA 0.2 มิลลิกรัม/ลิตร น าไปเลี้ยงในห้องเลี้ยง
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เนื้อเยื่อที่อุณหภูมิ 25+1 องศาเซลเซียส ให้แสงสว่าง 12-16 ช่ัวโมง/วัน เมื่อเนื้อเยื่อพัฒนาเกิด
ต้นอ่อน จึงย้ายไปเลี้ยงในอาหารสูตรเพิ่มปริมาณต้นอ่อนต่อไป 
 
4. การเพิ่มปรมิาณต้นอ่อนในสภาพปลอดเชื้อ 

น าต้นอ่อนปลอดเช้ือมาตัดแยกช้ินส่วนล าต้นลงปลูกในขวดเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อที่มี
อาหารสูตรเพิ่มปริมาณต้นอ่อน ได้แก่อาหารสูตร MS ที่มี BA 2 มิลลิกรัม/ลิตร น าไปเลี้ยงในห้อง
เลี้ยงเนื้อเยื่อที่อุณหภูมิ 25+1 องศาเซลเซียส ให้แสงสว่าง 12-16 ช่ัวโมง/วัน อาหารสูตรดังกล่าวนี้
สามารถชักน าให้เกิดยอด ในปริมาณมาก ได้ต้นอ่อนที่มีความสมบูรณ์ การเพิ่มจ านวนต้นอ่อน
ปริมาณมาก ท าได้โดยการตัดแยกช้ินส่วนยอดย้ายลงปลูกในขวดใหม่ทุก 4 สัปดาห์ 
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ขั้นตอนการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อใต้ใบแดง Ludwigia  repens 
 

3. ตัดชิ้นส่วนข้อขนาด 0.5 เซนติเมตร
ลงเล้ียงในอาหารสังเคราะห์  

4. ท าการ Subculture ทุกๆ 3-4 สัปดาห์ 
เพื่อเพิ่มจ านวนต้นอ่อน 

1. ตัดชิ้นส่วนล าต้นน ามาล้างให้สะอาด 
และตัดเป็นท่อน 

2. ฟอกฆา่เช้ือด้วยสารละลาย
โซเดียมไฮโปคลอไรท์ 

ปลูกต้นพันธุ์ใต้ใบแดงในบ่อเล้ียง
แม่พันธุ์จนกระทั่งแตกกิ่งใหม ่
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การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพลับพลึงธาร Crinum thaianum Schulze 
 

 

 
 

พลับพลึงธาร Crinum thaianum Schulze จัดเป็นพืชมีดอกในวงศ์พลับพลึง 
(Amaryllidaceae) มีชื่อไทยว่า“หอมน้ า” หรือ “พลับพลึงธาร” และมีช่ือสามัญภาษาอังกฤษว่า 
“Onion plant” ซึ่งเรียกตามลักษณะล าต้นในดินเป็นที่หัวคล้ายหัวหอมใหญ่ เป็นชนิดที่เป็น
พรรณไม้น้ าเฉพาะถิ่นของไทย พบแพร่กระจายทางภาคใต้ในเขตจังหวัดระนองและพังงา จัดเป็น
พรรณไม้น้ าประเภทครึ่งบกครึ่งน้ า อายุหลายปี ชอบขึ้นบริเวณที่ช้ืนแฉะหรือบริเวณชายน้ า      
ล าต้นมีลักษณะเป็นหัวเจริญอยู่ ในดินใต้น้ า ใบเป็นใบเดี่ยว ลักษณะเป็นแถบยาวสี เขียว       
คล้ายริบบิ้นขนาดใหญ่ แตกจากล าต้นเป็นกอ โคนใบหุ้มประกบกัน ความกว้างของใบ            
2-3 เซนติเมตร ความยาวของแผ่นใบขึ้นกับความลึกของระดับน้ า ใบที่เจริญเหนือน้ าจะมีลักษณะ
หนาแข็งแรงกว่าใบใต้น้ า ดอกออกเป็นช่อแบบร่มมีสีขาวคล้ายดอกพลับพลึง นิยมเก็บหัวมาช า  
ให้แตกใบใต้น้ า แล้วจึงน าไปจ าหน่ายหรือประดับตู้ปลา พรรณไม้น้ าในสกุลนี้ตลาดต่างประเทศ     
มีความต้องการมากและมีราคาดี อย่างไรก็ตามผลผลิตที่ส่งออกเกือบทั้งหมดได้จากการเก็บ
รวบรวมจากธรรมชาติ อีกทั้งในปัจจุบันแหล่งที่อยู่อาศัยในธรรมชาติยังถูกท าลายเปลี่ยนแปลง
ระบบนิเวศอย่างมากท าให้พลับพลึงธารมีความเสี่ยงสูงท่ีจะสูญพันธ์ุไปจากถ่ินอาศัยในธรรมชาติ   
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ขั้นตอนการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพลับพลึงธาร 
 

 
 

1.  น าหัวพลับพลึงธารท าความ
สะอาดสิ่งสกปรกที่ผิวภายนอก 

 

2. ตัดแต่ง และผ่าแบ่งหัวเพื่อฟอกฆ่าเช้ือ 

 
 

3. ฟอกฆ่าเช้ือครั้งที่ 1 โดยใช้
โซเดียมไฮโปคลอไรท์ 4 %    
นาน 20 นาที และฟอกฆ่าเช้ือ
ครั้งที่ 2 โดยใช้เมอคิวริคคลอไรด์ 
2 % นาน 10 นาที 
 

 
5. ปลูกในอาหารสังเคราะห์สูตร 
MS ที่ม ีBA 1 ไมโครโมลาร์ 
(0.225 มิลลิกรัม/ลิตร)  

 
 

    4. น าช้ินเนื้อเยื่อส่วนหัวพลับพลึงธารที่ฟอกฆ่าเช้ือท่ีผิวแล้ว
มาตัดแต่งในตู้ปลอดเชื้อ 

 

 
 

  6. ลักษณะการเกิดหัวย่อย (bulblets) ของพลับพลึง
ธารจากช้ินเนื้อเยื่อ ส่วนกลีบหัวเมือ่เลี้ยงในห้อง
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเป็นระยะเวลา 4-6 เดือน 
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7. ท าการ Subculture ทุกๆ    
2 เดือน โดยเลี้ยงในอาหารสูตร 
MS+BA 6 มิลลิกรมั/ลิตร     
เพื่อเพ่ิมจ านวนหัวย่อย 

 

 
8. ต้นพันธ์ุพรรณไม้น้ าพลับพลึงธารที่ได้จากการเพาะเลี้ยง
เนื้อเยื่อพร้อมส าหรับการน าออกปลูกในโรงเรือนภายนอก
ต่อไป 

 

ประโยชน์ของการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพลับพลึงธาร 
เทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อมีส่วนช่วยในการผลิตต้นพันธุ์พลับพลึงธารที่มีคุณภาพ 

ได้ปริมาณมากในระยะเวลาอันสั้น ช่วยแก้ปัญหาขาดแคลนต้นพันธุ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้นพันธุ์
พลับพลึงธารที่มีการขยายพันธุ์ได้ช้าโดยวิธีขยายพันธุ์ปกติ (ขยายพันธุ์โดยเมล็ด, แตกหัวย่อย)  
ต้นพันธ์ุที่ได้จะแข็งแรง ปราศจากโรค นอกจากนี้เทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อโดยการเก็บรักษา
ช้ินส่วนเนื้อเยื่อในสภาพปลอดเช้ือเป็นระยะเวลานานๆ (In vitro conservation) เป็นวิธีที่จ าเป็น
อย่างยิ่งการอนุรักษ์ต้นพันธุ์พลับพลึงธารและพรรณไม้น้ าหลายชนิดที่หายากหรืออยู่ในสภาวะ
เสี่ยงจะสูญพันธ์ุไปจากแหล่งธรรมชาติ  
 
ข้อควรค้านึงเมื่อท้าการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพลับพลึงธารในสภาพปลอดเชื้อ 

การพิจารณาเลือกขนาดและอายุของหัวพลับพลึงธารเพื่อใช้ในการเพาะขยายพันธุ์ 
อาจมีผลต่อการชักน าให้เกิดหัวย่อยในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ  และพืชหัวมักมีระยะพักตัว         
ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับอุณหภูมิและชนิดพันธุ์ การน าหัวของพืชที่อยู่ในระยะพักตัวมาขยายพันธุ์      
มักไม่ประสบผลส าเร็จ 
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ตัวอย่างการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพรรณไม้น้้าชนิดอื่นฯ 

 
ชื่อ/ชนิด ชิ้นส่วนที่

น้ามา
เลี้ยง 

การฟอกฆ่าเชื้อ สูตรอาหาร/การเลีย้ง ที่มา 

บัว American  
lotus 
Nelumbo  
lutea 
 
 
 
ไส้ปลาไหล 
Barclaya 
longifolia 
 
 
สาหร่ายขนนก 
Parrot feather 
Myriophyllum  
aquaticum 
  
 
บัว Water lily 
Nymphaea 
daubeniana 
 
 
 
 
 
 
โลบิเลีย 
Lobelia 
cardinalis 
 
 

ผลจาก
ดอกอ่อน 

 
 
 
 
 

หัวยอ่ย, 
เมล็ด 

 
 
 

ชิ้นส่วน
ข้อที่มีตา

ข้าง 
 
 
 

ต้นอ่อน 
ที่เกิดจาก

ใบ 
 
 
 
 
 
 

ตายอด 
 
 
 
 

แช่ใน 50 % ethanol 1 นาที 
ฟอกฆา่เช้ือด้วยสารฟอกขาว 
50 % ล้างด้วยน้ ากลั่นที่นึ่งฆา่
เช้ือแล้ว 3 คร้ัง จากนั้นน ามา
ผ่าเอาต้นอ่อนขา้งในออกมา
เล้ียงในอาหารเหลว 
 
ฟอกฆา่เช้ือด้วยคลอรอกซ์     
6 % 15 นาที ตามดว้ย HgCl2 
0.2 % 10 นาที  
 
 
ตัดข้อของล าต้นที่เจริญเหนือ
วัสดุปลูกมาฟอกฆา่เช้ือด้วย
สารฟอกขาว 20 % ล้างออก
ด้วยน้ ากลั่นที่นึ่งฆ่าเช้ือแล้ว   
3 คร้ัง 
 
ล้างด้วยน้ าไหลผ่าน 30 นาที 
จากนั้นแชแ่ละเขยา่ใน
แอลกอฮอล ์50 % เป็นเวลา 
90 วินาที ลา้งด้วยน้ ากลั่น     
5 นาที จากนั้นฟอกฆา่เช้ือด้วย
สารฟอกขาว 25 % เป็นเวลา 
12 นาที แล้วลา้งด้วยน้ ากลั่น 
ที่นึ่งฆ่าเช้ือแล้ว 3 คร้ัง 
 
แช่และเขยา่ในแอลกอฮอล์ 
70% เป็นเวลา 30 วินาท ี  
ล้างด้วยน้ ากลั่น 5 นาท ี   
ฟอกฆา่เช้ือด้วยคลอรอกซ์     
3 % เป็นเวลา 10 นาท ี 

อาหารเหลวสูตร ½ MS 
ที่เติม GA3 100 มก./ล. 
ตัดแยกชิ้นส่วนและ 
subculture ทุกๆ    
28 วัน  
 
 
อาหารสูตร MS ที่มี BA 
1 มก./ล. และ NAA 
0.25 มก./ล. 
 
 
อาหารเหลวสูตร ½ MS 
ที่เติม 2 ip 30 ไมโคร   
โมลาร์ 
 
 
 
อาหารเหลวสูตร MS    
ที่เติม 2 ip 10 ไมโคร   
โมลาร์ และ IAA 3     
ไมโครโมลาร ์เล้ียงเป็น
เวลา 5 สัปดาห์ จึงย้าย
มาปลูกในอาหารแข็ง
สูตรเดิมเป็นเวลา       
4 สัปดาห ์
 
อาหารกึ่งแข็งสูตร MS 
ที่มี BA 2 มก./ล และ 
NAA 0.25 มก./ล.  
 
 

Kane et.al., 
1988 
 
 
 
 
 
Tantiwiwat 
and 
Pongchawee, 
2005 
 
Kane et.al., 
1991 
 
 
 
 
Jank et.al., 
1990 
 
 
 
 
 
 
 
กาญจนรี และ
คณะ, 2543 
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ชื่อ/ชนิด ชิ้นส่วนที่
น้ามา
เลี้ยง 

การฟอกฆ่าเชื้อ สูตรอาหาร/การเลีย้ง ที่มา 

 
 
 
 
 
แอมมาเนีย
Ammannia 
senegalensis 
 
 
 
อเมซอนแดง 
Echinodorus  
osiris Rataj 
 
 
 
ใบพายมวกเหล็ก
แหลม
Cryptocoryne 
retrospiralis  
(Roxb.) Fischer 
 
 
 ใบพายอฟัฟินิส
Cryptocoryne 
affinis Hook. f. 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

ล าต้น
ยอด 

 
 
 
 

ตายอด 
 
 
 
 
 

ตายอด 
 
 
 
 
 
 

ตายอด 
 
 
 
 
 
 
 

จากนั้นฟอกฆา่เช้ือด้วยเมอคิว
ริคคลอไรด์ 2 % เป็นเวลา    
5 นาที แลว้ล้างด้วยน้ ากลั่น  
ที่นึ่งฆ่าเช้ือแล้ว 3 คร้ัง 
 
ฟอกฆา่เช้ือด้วยคลอรอกซ์   
10 % เป็นเวลา 15 นาที และ
ฟอกฆา่เช้ืออีกครั้งด้วย     
คลอรอกซ์ 5 % เป็นเวลา    
10  นาท ี
 
ฟอกฆา่เช้ือด้วยคลอรอกซ์     
8 % เป็นเวลา 15 นาที    
และฟอกฆ่าเช้ืออกีครั้งด้วย
คลอรอกซ์ 4 % เป็นเวลา    
10 นาที 
 
ฟอกฆา่เช้ือครั้งที่ 1 ด้วย
สารละลายคลอรอกซ์ 2 
เปอร์เซ็นต์ เป็นเวลา 15 นาที 
ตามด้วยการฟอกฆ่าเช้ือครั้งที่ 
2 ด้วยเมอคิวริคคลอไรด์ 1 
เปอร์เซ็นต์ เป็นเวลา 20 นาที  
 
ฟอกฆา่เช้ือครั้งที่ 1 ด้วย
สารละลายคลอรอกซ์ 2 % 
เป็นเวลา 15 นาท ีตามด้วย
การฟอกฆ่าเช้ือครั้งที่ 2 ด้วย
เมอคิวริคคลอไรด์ 1 % เป็น
เวลา 20 นาท ี 
 

 
 
 
 
 
อาหารสูตร MS ที่มี  
BA 0.1 มก./ล 
 
 
 
 
อาหารกึ่งแข็งสูตร MS 
ที่มี BA 2 มก./ล  
 
 
 
 
อาหารสังเคราะห์สูตร 
¾ MS ที่มี BA เท่ากับ  
2 มก./ล. 
 
 
 
 
อาหารกึ่งแข็งสูตร MS  
ที่เติม BA 1 มก./ล และ 
NAA 0.2 มก./ล.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
กาญจนรี และ
คณะ, 2543 
 
 
 
 
สุรียา และคณะ, 
2545 
 
 
 
 
กาญจนรี และ
คณะ, 2557 
 
 
 
 
 
กาญจนรี และ
คณะ, 2557 
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ชื่อ/ชนิด ชิ้นส่วนที่
น้ามา
เลี้ยง 

การฟอกฆ่าเชื้อ สูตรอาหาร/การเลีย้ง ที่มา 

รากด าใบใหญ ่
Bolbitis 

heteroclita 
(Presl) Ching 
ex. C. Chr.  

  

ใบอ่อน ฟอกฆา่เช้ือครั้งที่ 1 ด้วย
สารละลายคลอรอกซ์ 2 % 
เป็นเวลา 15 นาท ีตามด้วย
การฟอกฆ่าเช้ือครั้งที่ 2 ด้วย
เมอคิวริคคลอไรด์ 1 % เป็น
เวลา 10 นาที  

อาหารกึ่งแข็งสูตร MS 
ที่เติม BA ความเข้มข้น 
2 µM และ 2,4-D 
ความเข้มข้น 1 µM +
ผงถ่าน (activated 
charcoal) 0.1 % 

กาญจนรี และ
คณะ, 2556 
 

 
การเก็บรักษาพันธุ์พรรณไม้น้้าด้วยเทคนิคการท้าเมล็ดเทียม 

 
การผลิตต้นพันธุ์ปลอดเชื้อซึ ่งการใช้เทคนิคการผลิตเมล็ดเทียมเป็นการพัฒนา

เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อไปอีกระดับหนึ่ง สามารถเพิ่มปริมาณตน้พันธุ์ได้ในปริมาณมาก
ในระยะเวลาที่สั้นเพื่อทดแทนทรัพยากรเดิม (recruitment) ลดปริมาณการเก็บเกี่ยวจาก
ธรรมชาติ ปัจจุบันเทคนิคเมล็ดเทียมเป็นอีกทางเลือกส าหรับการเก็บรักษาเช้ือพันธุ์พรรณไม้น้ า  
เพื่อทดแทนระบบการเก็บรักษาในสภาพหลอดแก้วแบบเก่าที่มักเกิดความผันแปรทางพันธุกรรม
จากการย้ายเลี้ยงตามระยะเวลาการเก็บรักษาที่เพิ่มขึ้น ซึ่งท าให้สูญเสียลักษณะความตรงตาม 
สายพันธ์ุได้ จึงมีการน าเอาเทคนิคเมล็ดเทียมเข้ามาใช้เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ 
เนื่องจากต้นที่ได้จากเมล็ดเทียมจะมีลักษณะเหมือนต้นแม่ทุกประการ เพราะเป็นการขยายพันธุ์
โดยไม่อาศัยเพศ สามารถผลิตได้จ านวนมากในระยะเวลาอันสั้น สามารถลดพื้นที่ในการเก็บรักษา
เชื้อพันธุกรรมพรรณไม้น้ าที่มีความส าคัญได้อย่างมีประสทิธิภาพ เช่น พรรณไม้น้ าเศรษฐกิจส าคัญ
หรือพรรณไม้น้ ากลุ่มเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ หลักการโดยทั่วไปของเมล็ดเทียม  ได้แก่ การชักน า     
ให้เกิดโซมาติกเอมบริโอ (somatic embryos) จากการเพาะเลี้ยงเซลล์ หรือเนื้อเยื่อร่างกาย  
ของพืช เช่น ปลายยอด ตา กิ่งอ่อน เป็นต้น จากนั้นน าเนื้อเยื่อที่ได้ซึ่งเปรียบเสมือนเอมบริโอ 
หรือต้นอ่อนที่ได้จากการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศกับมาฝังลงในสารละลายเจล พร้อมด้วยสูตร
อาหารสังเคราะห์ในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ซึ่งเปรียบเสมือนอาหารสะสมในเมล็ด  (artificial 
endosperm) ซึ่งจะมีความแตกต่างกันขึ้นกับช้ินส่วนและชนิดของพืชที่น ามาเลี้ยง โดยทั่ วไป   
จะประกอบด้วย เกลือแร่ วิตามิน และสารควบคุมการเจริญเติบโตที่พืชต้องการในอัตราส่วน     
ที่เหมาะสม โดยสารที่ท าให้เกิดเจลที่นิยมใช้ในการห่อหุ้มและป้องกันต้นอ่อนนั้น ได้แก่ alginate, 
agar และ gelatin โดยพบว่าชนิดที่นิยมใช้กันมาก คือ โซเดียมอัลจีเนต ซึ่งมีคุณสมบัติละลายน้ า
ได้ดี ให้ความหนืดต่ า ราคาไม่แพง และใช้ปริมาณน้อย แต่ต้องเสริมความแข็งแรงด้วยเกลือ
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แคลเซียม เพื่อให้ท าหน้าที่เป็นเปลือกหุ้มเมล็ดเทียม (artificial seed coat) อย่างสมบูรณ์ (จิรพันธ์, 
2009; Saiprasad, 2001)  
 
ตัวอย่างขั้นตอนการเก็บรักษาพันธุ์พรรณไม้น้้าสกุล Cryptocoryne spp. ด้วยเทคนิคการท้า
เมล็ดเทียม 

1. รวบรวมคัดเลือกต้นพันธุ์พรรณไม้น้ าสกุล Cryptocoryne ที่แข็งแรง มีลักษณะ
ตรงตามสายพันธุ์ น ามาเพาะขยายพันธุ์ในระบบปลูกเลี้ยงแบบไร้ดินจากนั้นน ามาเพาะเลี้ยง
เนื้อเยื่อเพื่อผลิตโซมาติกเอมบริโอ (somatic embryo) 

2. เตรียมโซมาติกเอมบริโอ หรือช้ินส่วนเนื้อเยื่อบริเวณปลายยอดของพรรณไม้น้ าสกุล 
Cryptocoryne ขนาดไม่เกิน 2-4 มิลลิเมตร  

3. น าโซมาติกเอมบริโอที่ปลอดเช้ือโรค ขนาดประมาณ 2-4 มิลลิเมตร มาผสมลงใน
อาหารสังเคราะห์สูตร MS ที่มี sodium alginate ระดับความเข้มข้น 3 % (W/V) 

4. น าปลายหลอดปิเปตต์ขนาดที่เหมาะสมมาดึงโซมาติกเอมบริโอพร้อมด้วยอาหาร
สังเคราะห์ น าไปหยดลงในสารละลายแคลเซียมคลอไรด์ 0.075-0.1 M (CaCl2 2H2O) ทิ้งไว้
ประมาณ 20-30 นาที และเขย่าเป็นระยะจนเกิดเป็นก้อนเมล็ดที่สมบูรณ์ 

5. รินสารละลายแคลเซียมคลอไรด์ออกให้หมด ล้างเมล็ดเทียมด้วยน้ ากลั่นที่น่ึงฆ่าเช้ือแล้ว 
3 ครั้ง ผึ่งให้แห้งในตู้ปลอดเช้ือ ใช้ silica gel เป็นเวลา 7 ช่ัวโมง เพื่อลดปริมาณน้ า (dehydration) 
ภายในเมล็ดเทียม  

6. น าเมล็ดเทียมที่ได้ไปทดสอบการงอกโดยน าไปเลี้ยงในสูตรอาหารสังเคราะห์        
ที่เหมาะสมส าหรับแต่ละชนิด และเลี้ยงในสภาพปลอดเช้ือที่มีการควบคุมอุณหภูมิที่ 25±1 องศา
เซลเซียส ได้รับแสง 2,200 ลักซ์ 16 ช่ัวโมง/วัน  

7. จดบันทึกข้อมูล อัตราการงอก จ านวนยอด จ านวนราก ความสูงต้น ของเมล็ดเทียม 
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เมลด็เทียมของพรรณไม้น้ าสกุล Cryptocoryne ในขั้นตอนลดความช้ืน (dehydration) 

 

 
C. blassii (บอนแดง) ที่งอกจากเมล็ดเทียมหลังเลีย้งเป็นระยะเวลา 2 เดือน 

 

 
C. balansae (ใบพายเขาใหญ่) และ C. tonkinensis (ผมหอม)  

งอกจากเมล็ดเทียม หลังเลี้ยงเป็นระยะเวลา 2 เดือน 
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การปรับสภาพพรรณไม้น้้าจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อก่อนออกปลกูภายนอก 
 

การใช้ต้นอ่อนพืชที่ได้จากการใช้เทคนิคเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อจะมีลักษณะทางสรีรวิทยา 
ที่แตกต่างจากพืชที่เจริญเติบโตในสภาพธรรมชาติ เนื่องจากการเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชส่วนใหญ่เลี้ยงใน
สภาพแวดล้อมท่ีควบคุมอุณหภูมิประมาณ 25±1 องศาเซลเซียส พื้นที่เลี้ยงมีความช้ืนสัมพันธ์สูง 
มีความเข้มแสงต่ ากว่าในสภาพธรรมชาติ โดยทั่วไปเลี้ยงโดยใช้แสงจากหลอดไฟท่ีให้ความเข้มแสง
บริเวณชั้นเลี้ยงประมาณ 1,000-3,000 ลักซ์ พืชที่ท าการเลี้ยงเนื้อเยื่อมักได้รับการเติมสารควบคมุ
การเจริญเติบโต และเลี้ยงในสภาพปลอดเช้ือ ต้นพืชที่ได้จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อจึงมีสภาพ
แตกต่างจากต้นพืชที่เลี้ยงในสภาพแวดล้อมภายนอก ใบพืชจะมีช้ันของ wax (cuticle layer) ที่ผิวใบน้อย 
และการท างานของปากใบผิดปกติ เนื่องจากเจริญเติบโตในสภาวะที่มีความช้ืนสัมพัทธ์สู ง              
ใบมีความสามารถในการสังเคราะห์แสงต่ าเนื่องจากพืชใช้คาร์บอนจากน้ าตาลที่ใส่ลงไปในอาหาร 
การเช่ือมต่อของระบบท่อล าเลียงระหว่างล าต้นและรากไม่สมบูรณ์ ท าให้การล าเลียงน้ าจากราก
ไปยังต้นได้น้อย นอกจากนี้รากที่เกิดขึ้นในอาหารสังเคราะห์ไม่แข็งแรงและไม่มีรากขน ท าให้
ประสิทธิภาพในการดูดน้ าและแร่ธาตุต่ า เมื่อย้ายออกปลูกจึงมีโอกาสรอดชีวิตต่ า ต้นพืช         
จะอ่อนแอและอาจตายได้ในท่ีสุดเนื่องจากการสูญเสียน้ า 

จากลักษณะของพืชที่ได้จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ เมื่อย้ายปลูกในโรงเรือนเพาะช า
หรือสภาพแวดล้อมภายนอกซึ่งมีอุณหภูมิเปลี่ยนแปลง ความเข้มแสงสูงขึ้น ความช้ืนสัมพัทธ์  
ของอากาศลดลง พืชจะต้องมีการสังเคราะห์แสงเอง และพืชจะไม่ได้อยู่ในสภาพปลอดเช้ือ      
อีกต่อไป เพื่อให้ต้นพืชสามารถรอดชีวิตภายใต้สภาพธรรมชาติหลังจากย้ายออกจากขวดได้ 
จ าเป็นต้องมีการปรับสภาพพืชก่อนย้ายออกปลูก (in vitro acclimatization) และหลังย้ายออกปลูก 
(ex vitro acclimatization) 
 
ตาราง เปรียบเทียบความแตกต่างของสภาพแวดล้อมในขวดเพาะเลี้ ยง เนื้ อ เยื่ อ               
และสภาพแวดล้อมภายนอก  
 

สภาพแวดล้อมในขวดเพาะเลีย้งเนื้อเยื่อ สภาพแวดล้อมภายนอก 
1. อุณหภูมิ 25±1 องศาเซลเซียส 1. อุณหภูมิเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาล 
2. ความเข้มแสงต่ า 2. ความเข้มแสงสูง 
3. ความช้ืนสัมพัทธ์สูง  3. ความชื้นสัมพัทธ์ต่ า  
4. อยู่ในสภาพแวดล้อมท่ีปลอดเช้ือ 4. อยู่ในสภาพแวดล้อมท่ีไม่ปลอดเชื้อ 
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ตารางเปรียบเทียบความแตกต่างของต้นพืชที่เลี้ยงในขวดเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อและสภาพแวดล้อม
ภายนอก 
 

สภาพแวดล้อมในขวดเพาะเลีย้งเนื้อเยื่อ          สภาพแวดล้อมภายนอก 
1. ใบมีสารเคลือบที่ผิวใบน้อย 1. ใบมีสารเคลือบที่ผิวใบปกติ 
2. การควบคุมการปิด เปิ ดของปากใบ 

(stoma) ยังท าได้ไม่สมบูรณ์ ท าให้พืช     
มีการคายน้ าสูง 

2. ปากใบท างานปกติ 

3. ใบมีการสังเคราะห์แสงต่ า เนื่องจากพืชใช้
คาร์บอนจากน้ าตาลที่ใส่ลงไปในอาหาร 

3. ใบมีการสังเคราะห์แสงปกติ 

4. การเช่ือมต่อของระบบท่อล าเลียงระหว่าง
ล าต้นและรากไม่สมบูรณ์  ท าให้การ
ล าเลียงน้ าจากรากไปยังต้นได้น้อย 

4. มีการเชื่อมต่อของระบบท่อล าเลียง    
ระหว่างล าต้นและราก 

5. รากไม่แข็งแรงและไม่มีรากขน 5. รากมีรากขน 
 
การปรับสภาพพืชก่อนย้ายออกปลูก (In vitro acclimatization)  

ปัจจุบันมีการศึกษาและปรับปรุงเทคนิควิธีการปรับสภาพพืชก่อนย้ายออกปลูก    
โดยการปรับสูตรอาหารสงัเคราะห์หรอืลดปรมิาณก๊าซสะสมและความช้ืนสัมพัทธ์ภายในขวด ท้ังนี้
เพื่อกระตุ้นให้ต้นพืชเกิดการพัฒนาของ cuticle layer ปากใบ ราก และความสามารถในการ
สังเคราะห์แสงที่ดีขึ้น วิธีปฏิบัติโดยทั่วไป ได้แก่  

1. คลายฝาขวด 2-3 วัน ก่อนย้ายปลูก เพื่อให้มีการแลกเปลี่ยนก๊าซและลดความชื้น
ภายในขวดลง  

2. พักขวดเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชไว้ในท่ีอุณหภูมสิูงขึ้น เพื่อให้ต้นพืชปรับตัวก่อนย้ายปลูก  
 

 
 



61 
 
การย้ายปลูกและปรับสภาพพืชหลังการย้ายออกปลูก (ex vitro acclimatization) 

หลังจากปรับสภาพพืชก่อนย้ายออกปลูกแล้วมีขั้นตอนการย้ายปลูก ดังนี้ 
1. เตรียมระบบอนุบาลและวัสดุปลูก ส าหรับวัสดุปลูกที่เหมาะสมควรเป็นวัสดุปลูก 

ที่สะอาด สามารถอุ้มน้ า ความช้ืนและแลกเปลี่ยนอากาศได้ดี จะท าให้การพัฒนาของรากเป็นไป
ได้ดี เช่น ฟองน้ า ใยหิน เป็นต้น 

2. น าต้นพรรณไม้น้ าออกจากขวดเลี้ยงเนื้อเยื่อ โดยอาจใช้ปากคีบหรือลวดปลายงอ
ดึงต้นอ่อนออกจากขวด แต่ต้องระวังอย่าให้ต้นและรากช้ า  

 

    
 

3. ล้างอาหารวุ้นที่ติดอยู่บริเวณรากออกให้หมดด้วยน้ าสะอาด เพราะวุ้นที่ติดค้าง
บริเวณรากจะเป็นตัวชักน าให้เกิดการเข้าท าลายของเชื้อจุลินทรีย์ และตัดแต่งใบท่ีเน่าเสียออก 

4. ปลูกพรรณไม้น้ าในวัสดุปลูก  
 

       
    

5. อนุบาลในสภาพแวดล้อมท่ีสามารถควบคุมความชื้นสัมพัทธ์ อุณหภูมิและแสง  
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ปัจจัยที่จะช่วยให้ประสบความส าเร็จในการย้ายออกปลูก ได้แก่ การปรับความช้ืน
สัมพัทธ์ของสภาพแวดล้อม ต้นพืชที่ย้ายออกจากขวดเลี้ยงเนื้อเยื่อจะมีอัตราการสูญเสียน้ าสูง  
การปรับลดความช้ืนสัมพัทธ์ลงโดยการคลุมพลาสติกหรือการใช้ระบบสเปรย์น้ าหรือระบบ      
พ่นหมอกจะท าให้ต้นพืชสามารถปรับตัวพัฒนากลไกในการป้องกันการสูญเสียน้ าได้ดีขึ้น 
นอกจากน้ีควรพรางแสงให้แก่ต้นพืชในระยะแรกที่ย้ายออกปลูก เพราะการสังเคราะห์แสงมีผลต่อ
กลไกการเปิด-ปิดของปากใบ ท าให้มีการคายน้ าเพิ่มขึ้น หลังจากการปรับสภาพพืชเป็นระยะเวลา     
1-3 สัปดาห์แล้วควรท าการเปิดพลาสติกคลุมออกเพื่อให้พืชได้รับแสงมากขึ้น แล้วจึงให้
สารละลายธาตุอาหารหรือย้ายไปยังระบบปลูกเลี้ยงต่อไป 
 

การปลูกเลี้ยงพรรณไม้น้้า 
 

วิธีการปลูกเลี้ยงพรรณไม้น้ าสวยงามในแปลงปลูกมีหลายวิธีขึ้นกับประเภทหรือชนิด
ของพรรณไม้น้ า เนื่องจากพรรณไม้น้ าแต่ละชนิดมีการแพร่กระจายในธรรมชาติซึ่งมีสภาพ     
ทางนิเวศวิทยาที่แตกต่างกัน บางประเภทด ารงชีวิตแบบครึ่งบกครึ่งน้ าหรือบางประเภทจมอยู่    
ใต้น้ าตลอดชีวิต ดังนั้นวิธีการปลูกจึงต้องแตกต่างกัน ดังนี้ 

1.  การปลูกพรรณไม้น้ าในแปลงดิน วิธีนี้เหมาะส าหรับพรรณไม้น้ าประเภทครึ่งบก
ครึ่งน้ าและพรรณไม้น้ าประเภทชายน้ า ซึ่งโดยส่วนใหญ่พรรณไม้น้ าสวยงามที่ใช้ในการจัดตู้   
พรรณไม้น้ าหรือการจัดสวนน้ ามักพบว่าอยู่ในประเภทนี้ ในธรรมชาติจะเจริญเติบโตได้ดีบริเวณ  
ที่ลุ่มมีน้ าขังหรือช้ืนแฉะ เมื่อน ามาขยายพันธุ์สามารถปลูกในแปลงที่มีวัสดุปลูกเป็นดินที่มีน้ าแฉะ
หรือน้ าท่วมแค่โคนต้น บ่อปลูกอาจเป็นบ่อซีเมนต์หรือก่อด้วยอิฐบล็อกเตี้ยๆ ที่เก็บกักน้ าได้ หรือ
อาจจัดท าเป็นกระบะปูด้วยแผ่นพลาสติกยกสูงขึ้นจากพื้นซึ่งจะสะดวกกับการปฏิบัติงานได้มากขึ้น 
ด้านบนของบ่อปลูกควรมีตาข่ายพรางแสงประมาณร้อยละ 40-60 % ซึ่งขึ้นกับชนิดพรรณไม้น้ า 
ที่มีความต้องการแสงมากน้อยแตกต่างกัน นอกจากนี้ควรมีระบบน้ าหยดหรือติดตั้งอุปกรณ์
ควบคุมเวลาเปิด-ปิดอัตโนมัติเพื่อสเปรย์น้ าเป็นเวลา หรืออาจใช้บัวรดน้ าเป็นระยะๆ เพื่อช่วยให้
ความชุ่มชื้นแก่พรรณไม้น้ า ขั้นตอนการปลูกมีดังนี้ 

1.1 การเตรียมแปลงเพาะพันธุ์ ดินที่เหมาะสมส าหรับปลูกพรรณไม้น้ าส่วนใหญ่
จะเป็นดินร่วนปนดินเหนียว หากเป็นแปลงเพาะพันธุ์ที่จัดสร้างใหม่ควรเตรียมดินผสมปุ๋ยคอก   
ในอัตรา 0.5-1.0 กิโลกรัมต่อตารางเมตร จากน้ันเติมน้ าให้ชุ่มแล้วคราดดินให้เรียบ  

1.2 การปลูกและการดูแลรักษา น าต้นพันธุ์พรรณไม้น้ าที่แยกมาจากแปลงพ่อแม่พันธุ์ 
ถ้าเป็นการตัดยอดมาควรเด็ดใบข้อที่ 1-2 ออก เพื่อให้เกิดรากใหม่ขึ้นที่ข้อ หลังจากนั้นจึงน าไป
ปักช าลงบนวัสดุปลูก การเด็ดยอดปักช าควรกระท าในช่วงเย็นเพื่อไม่ให้พรรณไม้น้ าสูญเสียน้ ามาก
ซึ่งอาจเหี่ยวตาย และท าให้ฟื้นตัวเร็วขึ้น ในระยะแรกควรก าบังแดดให้มากและรดน้ าหรือสเปรย์น้ า



63 
 
วันละหลายๆ ครั้ง พรรณไม้น้ าบางชนิดต้องการความช้ืนสูงมาก เช่น การปลูกเลี้ยงอนูเบียส   
อาจต้องมีการรดน้ าหรือสเปรย์น้ าทุกๆ 15-30 นาที ส่วนแอมมาเนีย พรมมิ ใต้ใบแดง หางนกยูง 
ขาไก่ ดาวกระจาย หรือโรทาล่า อาจท าการรดน้ าวันละ 2-4 ครั้งก็เพียงพอ หลังจากพรรณไม้น้ า
เจริญตั้งตัวดีแล้วควรใส่ปุ๋ยวิทยาศาสตร์เพื่อช่วยเร่งการเจริญเติบโตทุกๆ 1-2 สัปดาห์ ปุ๋ยที่ใช้ 
เป็นปุ๋ย NPK ชนิดละลายน้ า เช่น สูตร 25-5-5, สูตร 27-5-5 โดยอัตราการใช้ตามระบุไว้ท่ีฉลาก 

 

 
การเตรียมแปลงเพาะพันธ์ุแบบแปลงดิน และการปลูกพรรณไม้น้ าในแปลงดิน 

 

 
โรงเรือนปลูกพรรณไม้น้ าที่มตีาข่ายพรางแสงประมาณ 40-60 % 

และตดิตั้งระบบสเปรย์น้ าเป็นเวลา  
 

2. การปลูกพรรณไม้น้ าแบบใต้น้ า วิธีนี้จะใช้ในการเพาะขยายพันธุ์พรรณไม้น้ าที่เป็น
ประเภทพืชใต้น้ า เช่น ชบาน้ า สาหร่ายคาบอมบ้า สาหร่ายเดนซ่า สาหร่ายฉัตร สาหร่ายขนนก 
เทปเล็ก เทปเกลียวและเทปใหญ่ เป็นต้น บ่อปลูกจะมีทั้งที่เป็นบ่อดินและบ่อซีเมนต์ โดยขนาด
ของบ่อปลูกจะมีหลายขนาดขึ้นอยู่กับการวางแผนจัดการและงบประมาณ โดยทั่วไปจะมีความลึก
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ของบ่อปลูกประมาณ 60-80 เซนติเมตร การปลูกท าได้โดยการตัดล าต้นมาปักช าในบ่อดินหรือใน
บ่อซีเมนต์ที่มีวัสดุปลูกเป็นกรวดแม่น้ าที่มีขนาดประมาณ 1-3 มิลลิเมตร โดยเติมน้ าให้มีระดับ
ความลึกประมาณ 30 เซนติเมตร ปุ๋ยที่ใช้เป็นปุ๋ย NPK ชนิดละลายน้ า เช่น สูตร 25-5-5, 30-20-10, 
27-17-10 เป็นต้น อัตราการใช้ตามระบุไว้ที่ฉลาก (ส่วนใหญ่มีอัตราการใช้อยู่ระหว่าง 5-15 กรัม
ต่อปริมาตรน้ าในบ่อน้ า 1,000 ลิตร) เมื่อพรรณไม้น้ าเจริญเติบโตแล้วจึงเด็ดยอดไปจ าหน่าย   
ส่วนการปลูกต้นเทปชนิดต่างๆ ในบ่อซีเมนต์ที่มีพื้นเป็นกรวดแม่น้ าขนาดเล็ก ต้นเทป จะขยาย
ออกทางด้านข้าง แตกออกเป็นไหลเกิดต้นใหม่เมื่อเจริญเติบโตดีแล้วจึงตัดออกไปจ าหน่าย 

 

   
บ่อปลูกสาหร่ายที่มดีินเป็นวัสดุปลกู ต้นสาหร่ายคาบอมบ้าที่ปลูกในบ่อดิน 

 

  
ต้นเทปที่ปลูกในบ่อดิน 

 

  
ต้นสาหร่ายคาบอมบ้าที่ปลูกในกรวดแม่น้ าภายในบ่อซีเมนต ์
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3. การปลูกพรรณไม้น้ าโดยไม่ใช้ดิน  
การปลูกพรรณไม้น้ าโดยไม่ใช้ดิน หมายถึง การปลูกพรรณไม้น้ าลงบนวัสดุปลูกชนิด

ต่างๆ แทนดิน หรือไม่ต้องมีวัสดุปลกูก็ได้ โดยพรรณไม้น้ าจะได้รับสารละลายธาตุอาหารพืชที่มีน้ า
ผสมกับปุ๋ยที่มีธาตุต่างๆ ท่ีพืชต้องการจากทางรากพืช  

ระบบการปลูกพรรณไม้น้ าแบบไร้ดินสามารถจ าแนกตามวิธีการปลูกออกเป็น         
2 ระบบใหญ่ๆ คือ การปลูกพรรณไม้น้ าในกรวดแม่น้ า และการปลูกพรรณไม้น้ าในสารละลาย 
ธาตุอาหารพืช  

1. การปลูกพรรณไม้น้ าในกรวดแม่น้ า 
การปลูกพรรณไม้น้ าโดยใช้กรวดแม่น้ าขนาดเล็กเป็นวัสดุปลูก กรวดแม่น้ าที่ใช้   

มีขนาดประมาณ 1-3 มิลลิเมตร บ่อปลูกอาจเป็นบ่อซีเมนต์ บ่อไฟเบอร์ กระบะพลาสติก หรือ 
ถาดปลูกแบบสแตนเลส โดยมีระดับความลึกของกรวดแม่น้ าประมาณ 10-15 เซนติเมตร ก่อนน า
กรวดแม่น้ ามาใช้ควรล้างด้วยน้ าประปาหรือน้ าสะอาดอย่างน้อย 2-3 ครั้ง จากนั้นเกลี่ยและ     
ผึ่งแดดให้กรวดแห้งเพื่อใช้ปลูกพรรณไม้น้ า ข้อดีของการใช้กรวดแม่น้ าขนาดเล็กเป็นวัสดุปลูก    
คือ การผลิตพรรณไม้น้ าจะสะอาดและถอนต้นขึ้นมาได้ง่าย พรรณไม้น้ าที่ปลูกด้วยวิธีนี้เหมาะ
ส าหรับพรรณไม้น้ าประเภทครึ่งบกครึ่งน้ าและประเภทชายน้ า ซึ่งพรรณไม้น้ าสวยงามส่วนใหญ่  
มักพบว่าอยู่ในประเภทดังกล่าว เมื่อน ามาเพาะขยายพันธุ์โดยการตัดล าต้นปักช า การตัดไหลหรือ
การตัดแยกเหง้า เป็นต้น แล้วน าไปปลูกในกรวดแม่น้ าที่มีน้ าแฉะหรือท่วมแค่โคนต้น แต่การใช้
กรวดแม่น้ าขนาดเล็กเป็นวัสดุปลูกไม่มีแร่ธาตุซึ่งจะพบในส่วนผสมของดินตามธรรมชาติ จึงต้องมี
การเติมธาตุอาหารหรือใส่ปุ๋ยเพิ่มเติมลงไปในรูปของสารละลายธาตุอาหารพืช การให้สารละลาย
ธาตุอาหารพืชส่วนใหญ่เป็นระบบการน าสารละลายธาตุอาหารพืชหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ 
(recirculation system) โดยการใช้ปั๊มน้ า ซึ่งจะหมุนเวียนสารละลายธาตุอาหารในระบบปลูก 
วันละ 2-3 ครั้ง ส าหรับระดับค่าการน าไฟฟ้าของสารละลายธาตุอาหารพืชที่ใช้ปลูกเลี้ยงพรรณไม้น้ า
โดยใช้ทรายเป็นวัสดุปลูกมีค่าอยู่ระหว่าง 0.5-2.0 มิลลิซีเมนต์/เซนติเมตร 

นอกจากนี้โรงเรือนปลูกควรมีตาข่ายพรางแสงประมาณร้อยละ 40-60 ซึ่งขึ้นกับ
ความต้องการแสงของพรรณไม้น้ าแต่ละชนิด และอาจมีระบบสเปรย์น้ าโดยการตั้งเวลาหรือใช้บัว
รดน้ าเป็นระยะๆ ช่วยให้ความชุ่มชื้นแก่พรรณไม้น้ าที่ปลูก 
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 การปลูกพรรณไม้น้้าในระบบท่ีมีการน้าสารละลายธาตุอาหารที่พืชกลับมา
ใช้ใหม่ (recirculating system)

ท่อน้้าเข้า

ท่อน้้าออก

สารละลาย 
ธาตุอาหาร

ปั๊มน้ า

บ่อปลูก

 
ระบบปลูกพรรณไม้น้ าโดยใช้กรวดแม่น้ าขนาดเล็กเป็นวสัดุปลูกโดยมีการน าสารละลาย 

ธาตุอาหารพืชหมุนเวยีนกลับมาใช้ใหม่  
 

 
บ่อซีเมนตส์ าหรับปลูกพรรณไม้น้ าที่มีการให้สารละลายธาตุอาหารแบบหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม ่ 
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บ่อพลาสติกส าหรับปลูกพรรณไมน้้ าท่ีมีกรวดแม่น้ าขนาดเล็กเป็นวสัดุปลูก 

 

 
บ่อปลูกต้นอนูเบียสโดยใช้กรวดแม่น้ าขนาดเล็กเป็นวสัดุปลูก  

 

  
 บ่อปลูกพรรณไม้น้ าประเภทพืชครึ่งบกครึ่งน้ าและประเภทพืชชายน้ า 
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2. การปลูกพรรณไมน้้ าในสารละลายธาตุอาหาร (water culture หรือ hydroponics) 
คือ การปลูกพืชลงบนสารละลายธาตุอาหารพืช โดยให้รากพืชสัมผัสกับสารอาหารโดยตรง 

การปลูกพรรณไม้น้ าในน้ าเป็นการปลูกเลี้ยงพรรณไม้น้ าในระบบที่มีน้ าและ
สารละลายธาตุอาหารพืชหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ โดยการใช้ปั๊มน้ าซึ่งจะหมุนเวียนสารละลาย
ธาตุอาหารในระบบปลูก ส าหรับระดับความเข้มข้นของสารละลายธาตุอาหารมีค่าอยู่ระหว่าง 
0.5-2.0 มิลลิซีเมนต์/เซนติเมตร ขึ้นอยู่กับการเลี้ยงพรรณไม้น้ าแต่ละชนิด พรรณไม้น้ าที่ปลูกเลี้ยง
มีทั้งการใช้วัสดุปลูกเพื่อพยุงล าต้นและการไม่ใช้วัสดุในการพยุงล าต้น พรรณไม้น้ าที่ปลูกเลี้ยง   
โดยใช้วัสดุปลูกเพื่อพยุงล าต้น เช่น การใช้ใยหิน (rock wool) ฟองน้ า ขุยมะพร้าว เป็นต้น ซึ่งมี
ความเหมาะส าหรับการปลูกเลี้ยงพรรณไม้น้ าประเภทครึ่งบกครึ่งน้ าและประเภทชายน้ า ได้แก่  
อนูเบียส ใบพาย อเมซอน หางนกยูง โลบิเลีย ดาวน้อย และเฟิร์นน้ า เป็นต้น ส่วนพรรณไม้น้ าที่ปลูก
เลี้ยงโดยไม่ใช้วัสดุในการพยุงล าต้น แต่เป็นการปลูกเลี้ยงในสารละลายธาตุอาหารพืชโดยตรง เช่น 
การเลี้ยงมอสน้ าและริคเซีย เป็นต้น ทั้งนี้การปลูกพรรณไม้น้ าในน้ าสามารถจ าแนกตามระบบ  
การให้สารละลายธาตุอาหารพืช ได้ดังนี้ 

2.1 การปลูกพรรณไม้น้ าแบบระบบให้สารละลายธาตุอาหารพืชไหลผ่าน  
รากพืชเป็นแผ่นบางบนรางปลูกอย่างต่อเนื่อง (Nutrient film technique, NFT) เป็นการปลูก
พรรณไม้น้ าโดยให้สารละลายธาตุอาหารพืชไหลผ่านรากพรรณไม้น้ าอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา     
มีลักษณะคล้ายแผ่นฟิล์มที่มีความบางประมาณ 3-5 มิลลิเมตร ระบบนี้ประกอบด้วยรางปลูก   
ซึ่งอาจท าจากแผ่นพลาสติกสองหน้าขาวและด า ความหนา 80-200 ไมครอน หรือจาก PVC    
ขึ้นรูปเป็นรางส าเร็จรูป มีสีขาวเพื่อลดการสะสมความร้อน มีความกว้าง 10 เซนติเมตร รางปลูก 
มีความยาวอยู่ระหว่าง 4-18 เมตร แต่โดยทั่วไปไม่ควรเกิน 10 เมตร เพราะจะท าให้เกิดความ
แตกต่างของปริมาณออกซิเจนระหว่างหัวและท้ายรางได้ รางปลูกมีความสูง 5 เซนติเมตร 
ด้านบนหรือฝารางมีความโค้งนูนหรือมีเหลี่ยมเล็กน้อยเพื่อสะดวกในการไหลของน้ าจากระบบ
สเปรย์ให้ออกไปจากตัวรางปลูกได้ โดยด้านบนเจาะรูเพื่อใช้ปลูกพรรณไม้น้ า รางปลูกถูกปรับให้
ลาดเทประมาณร้อยละ 1-1.5 สารละลายจะถูกปั๊มสูบน้ าจากถังเก็บสารละลาย แล้วปล่อยเป็น
ฟิล์มบางๆ ผ่านรากพืชด้วยความเร็วประมาณ 1-2 ลิตรต่อนาที เพื่อให้รากพืชได้รับออกซิเจน
เพียงพอ ที่ปลายอีกด้านหนึ่งของล ารางจะมีรางรองรับสารละลายธาตุอาหารที่ใช้แล้ว ไปรวมที่ถัง
เพื่อดูดกลับมาใช้ใหม่  

รางปลูกมักวางบนโครงสร้างที่สามารถรองรับน้ าหนักได้ ส่วนใหญ่มักใช้เหล็ก
หรืออลูมิเนียม โดยมีความสูงจากพื้นประมาณ 80-100 เซนติเมตร เพื่อสะดวกในการปฏิบัติงาน 
การปลูกพรรณไม้น้ าในระบบนี้มักใช้ใยหิน (rockwool) เป็นวัสดุเพื่อพยุงล าต้น 
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ระบบให้สารละลายธาตุอาหารพืชไหลผ่านรากพืชเป็นแผ่นบางบนรางปลูกอย่างต่อเนื่อง 

(Nutrient film technique, NFT) 
                                                                                                                                                                                                                       

2.2 การปลูกพรรณไม้น้ าแบบระบบให้สารละลายธาตุอาหารพืชไหลผ่าน  
รากพืชในระดับลึก (Deep flow technique, DFT) เป็นการปลูกพรรณไม้น้ าโดยรากของพรรณ
ไม้น้ าแช่อยู่ ในสารละลายธาตุอาหารพืชที่มีระดับความลึกประมาณ 1.5-5 เซนติ เมตร           
การหมุนเวียนสารละลายธาตุอาหารพืชไหลผ่านช่องว่างภายในรางโดยใช้ปั๊มน้ า ซึ่งติดตั้งเครื่อง
ควบคุมเวลาหรืออาจใช้แรงงานคนในการเปิด -ปิดการท างานของปั๊มน้ าเป็นระยะๆ เนื่องจาก   
เมื่อป๊ัมน้ าหยุดการท างานก็ยังคงมีสารละลายธาตุอาหารขังอยู่ในระบบปลูก การปลูกพรรณไม้น้ า
ในระบบนี้มีทั้งการใช้วัสดุปลูกเพื่อพยุงล าต้นและการไม่ใช้วัสดุในการพยุงล าต้น เทคนิคการปลูก
แบบ DFT ได้มีการพัฒนาหลายรูปแบบ ดังนี้ 

- การปลูกพรรณไม้น้ าระบบให้สารละลายธาตุอาหารพืชไหลผ่านรากพืช
ในรางปลูกระดับลึก (DFT) แบบรางปลูก ระบบนี้ใช้รางปลูกเช่นเดียวกับการปลูกพรรณไม้น้ าแบบ
ระบบให้สารละลายธาตุอาหารพืชไหลผ่านรากพืชเป็นแผ่นบางบนรางปลูกอย่างต่อเนื่อง (NFT) 
โดยจัดวางพรรณไม้น้ าในหลุมปลูก ใหร้ากของพรรณไม้น้ าแช่อยู่ในสารละลายธาตุอาหารพืชซึ่งมี
ระดับความลึกประมาณ 1.5-2.5 เซนติเมตร การหมุนเวียนสารละลายธาตุอาหารพืชไหลผ่าน
ช่องว่างภายในรางโดยใช้ปั๊มน้ า วัสดุปลูกและรากพรรณไม้น้ าจะสัมผัสกับสารละลายธาตุอาหาร
ในรางปลูก  
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ต้นอนูเบียสที่ปลูกในระบบ DFT แบบรางปลูก 

 

 
ต้นอเมซอนที่ปลูกในระบบ DFT แบบรางปลูก 

 

  
ระบบการใหส้ารละลายธาตุอาหารพืชไหลผ่านรากพืชในรางปลูกระดับลึก (DFT) แบบรางปลูก 

ที่จัดวางรางปลูกซ้อนกัน 2 ช้ัน 
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- การปลูกพรรณไม้น้ าแบบระบบให้สารละลายธาตุอาหารพืชไหลผ่าน 
รากพืชในระดับลึกอย่างต่อเนื่อง (DFT) แบบท่อปลูก ระบบนี้ใช้ท่อปลูกท ามาจากท่อ PVC สีขาว  
โดยมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 2-3 นิ้ว ความยาวอยู่ระหว่าง 4-6 เมตร และด้านบน  
ของท่อเจาะรูเพื่อปลูกพรรณไม้น้ า โดยรากของพรรณไม้น้ าแช่อยู่ในสารละลายธาตุอาหารพืชซึ่งมี
ระดับความลึกประมาณ 3-5 เซนติเมตร การหมุนเวียนสารละลายธาตุอาหารพืชไหลผ่านช่องว่าง
ภายในท่อโดยใช้ปั๊มน้ า 

 

  
ระบบการใหส้ารละลายธาตุอาหารพืชไหลผ่านรากพืชในรางปลูกระดับลึก (DFT) แบบท่อปลูก 

 
- การปลูกพรรณไม้น้ าแบบระบบให้สารละลายธาตุอาหารพืชไหลผ่านราก

พืชในระดับลึกอย่างต่อเนื่อง (DFT) แบบถาดปลูก ระบบนี้เป็นวิธีการปลูกพรรณไม้น้ าในถาดปลูก
แบบสแตนเลส ขนาดความกว้างอยู่ระหว่าง 0.6-1.0 เมตร ความยาวอยู่ระหว่าง 1.5-2 เมตร และ
มีความสูงประมาณ 15 เซนติเมตร (ถาดปลูกมีหลายขนาดขึ้นอยู่กับพื้นที่และการวางแผนจัดการ) 
ระบบนี้เป็นวิธีการปลูกพรรณไม้น้ าด้วยใยหินแล้วใส่ลงในตะกร้าปลูกชนิดพลาสติก จากนั้นน าไป
วางในถาดหลุมปลูกชนิดพลาสติกหรืออาจใช้แผ่นโฟมเจาะรูซึ่งวางอยู่ในถาดปลูกแบบสแตนเลส 
โดยรากของพรรณไม้น้ าแช่อยู่ในสารละลายธาตุอาหารพืชระดับลึกประมาณ 5-10 เซนติเมตร 
และหมุนเวียนสารละลายธาตุอาหารโดยใช้ปั๊มน้ า 
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การปลูกพรรณไม้น้ าแบบระบบให้สารละลายธาตุอาหารพืชไหลผา่นรากพืชในระดับลึก (DFT) 

แบบถาดปลูก 
 

 
พรรณไม้น้ าที่ปลูกในระบบ DFT แบบถาดปลูก ซึ่งจัดวางถาดปลูกแบบช้ันเดียว 

 

 
ต้นอนูเบียสที่ปลูกในระบบ DFT แบบถาดปลูก ซึ่งจัดวางถาดปลูกซ้อนกัน 2 ช้ัน 

 
2.3 การปลูกพรรณไม้น้ าในสารละลายธาตุอาหารพืช  

บ่อปลูกอาจเป็นบ่อซีเมนต์ บ่อไฟเบอร์หรือพลาสติก (บ่อปลูกมีหลาย
ขนาดขึ้นอยู่กับพื้นที่ การวางแผนจัดการและงบประมาณ โดยทั่วไปมีขนาดความกว้างอยู่ระหว่าง 
90-400 เซนติเมตร ความยาวอยู่ระหว่าง 120-600 เซนติเมตร และความสูงอยู่ระหว่าง 20-60 



73 
 
เซนติเมตร) การให้สารละลายธาตุอาหารเป็นระบบการน าสารละลายธาตุอาหารพืชหมุนเวียน
กลับมาใช้ใหม่ (recirculating system) ด้วยปั๊มน้ าเป็นระยะ พรรณไม้น้ าที่ปลูกด้วยวิธีนี้ได้แก่ 
มอสน้ า และริคเซีย โดยท าการตัดทัลลัสลงในตะกร้าพลาสติกและลอยไว้ในน้ า  

 

 
การปลูกมอสน้ าในสารละลายธาตอุาหารพืช 

 
วัสดุและอุปกรณ์ในระบบปลกูพรรณไม้น้้าโดยไม่ใช้ดิน 

 
1. โรงเรือน (green house)  

ปัจจุบันการปลูกพรรณไม้น้ าเพื่อการค้าแบบพัฒนาส่วนใหญ่นิยมเพาะเลี้ยงกัน       
ในโรงเรือน ซึ่งสามารถควบคุมสภาพแวดล้อมต่างๆ ให้เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพรรณไม้น้ า 
ได้แก่  

- สามารถป้องกันแมลงไม่ให้เข้าไปท าลายพืชที่ปลูก ท าให้ไม่ต้องใช้ยาฆ่าแมลง  
- ป้องกันน้ าฝนลงไปเจือปนในสารละลายธาตุอาหาร จนสารละลายเจือจางเกินไป   

ไม่เหมาะต่อการเจริญเติบโตของพืช และมีปริมาตรที่เพิ่มขึ้นจนไหลล้นออกมาจากเครื่องปลูก      
ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายกับการปลูกพืชทั้งระบบ  

- สามารถควบคุมปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมในการเจริญเติบโตและพัฒนาการของพืช 
เช่น ความเข้มแสง ระยะเวลาที่พืชรับแสง อุณหภูมิของอากาศ อุณหภูมิของสารละลาย อุณหภูมิ
ของราก และความช้ืนสัมพัทธ์ เป็นต้น ท าให้สามารถผลิตพืชได้ทั้งปี โดยไม่ต้องอาศัยฤดูกาล  
ตามธรรมชาติเข้าช่วย ผู้ปลูกสามารถวางแผนการผลิตได้ง่าย และเสี่ยงต่อการแปรปรวน       
ของธรรมชาติน้อยกว่าการปลูกในพ้ืนท่ีโล่งแจ้ง  
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- สามารถออกแบบให้เป็นการผลิตอัตโนมัติ ช่วยประหยัดแรงงานในการด าเนินการ  
- ลดโอกาสในการสัมผัสสิ่งสกปรก ท าให้พืชที่ผลิตได้ สะอาดไม่เป็นพาหะน าโรค  
- มีสิ่งแวดล้อมในการท างานที่ดี และสะอาดไม่เปื้อนดินโคลน ช่วยให้ผู้ปลูกมีความ

เพลิดเพลินในการท างานมากกว่า 
 
องค์ประกอบของโรงเรือนสามารถจ าแนกไดด้ังนี้ 
1. รูปแบบโรงเรือน สามารถจ าแนกตามรูปทรง ได้ดังนี้  

1.1 โรงเรือนที่มีวัสดุพลางแสงคลุมแปลงปลูก โรงเรือนประเภทนี้โครงสร้าง
โรงเรือนอาจสร้างด้วยไม้หรือท่อเหล็กหรือโครงสร้างคอนกรีต วัสดุมุงโรงเรือนอาจใช้พลาสติก
หรือตาข่ายพราง 40-80 % ขึ้นอยู่กับชนิดของพรรณไม้น้ า ด้านข้างของโรงเรือนป้องกันแมลง  
ด้วยตาข่ายกันแมลง และพรางแสงด้วยตาข่ายพรางแสง การหมุนเวียนของอากาศเกิดจากลม    
ที่พัดผ่าน  

 

  
โรงเรือนที่มีวสัดุพลางแสงคลมุบ่อปลูกพรรณไม้น้ า 

 
1.2 โรงเรือนแบบกึ่งปิดที่ควบคุมสภาพแวดล้อม โรงเรือนประเภทนี้โครงสร้าง

โรงเรือนส่วนใหญ่ท าด้วยเหล็ก วัสดุมุงหลังคาและผนังโรงเรือนอาจใช้พลาสติกหรือพลาสติก  
ชนิดแผ่นแข็ง พรางแสงด้วยตาข่ายประมาณ 40-80 % ไว้เหนือหลังคาโรงเรือนและด้านข้าง  
ของโรงเรือน ภายในโรงเรือนติดตั้งพัดลมดูดอากาศ และระบบสเปรย์น้ า ลมจากภายนอกสามารถ
หมุนเวียนเข้าไปในโรงเรือนได้และระบายอากาศภายในโรงเรือนด้วยพัดลมดูดอากาศ  
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โรงเรือนแบบก่ึงปิดที่ควบคมุสภาพแวดล้อม 

 
1.3 โรงเรือนปลูกพรรณไม้น้ าระบบท าความเย็นแบบระเหยน้ า (Evaporative 

cooling greenhouse)  
โรงเรือนประเภทน้ีโครงสร้างโรงเรือนส่วนใหญ่ท าด้วยเหล็ก วัสดุคลุมโรงเรือน

มักใช้เป็นพลาสติกใส เหนือหลังคาโรงเรือนและด้านข้างของโรงเรือน พรางแสงด้วยตาข่าย
ประมาณ 40-80 % โรงเรือนเป็นระบบที่อาศัยหลักธรรมชาติ คือ หลักการระเหยของน้ าในการ
ลดอุณหภูมิเมื่อน้ าระเหยไปเป็นไอน้ า น้ าจะดูดซับพลังงานจากอากาศในรูปของความร้อนแฝงท า
ให้อากาศท่ีสูญเสียความร้อนไปกับการระเหยของน้ ามีผลให้อุณหภูมิลดต่ าลง โดยภายในโรงเรือน
ติดตั้งระบบควบคุมและสั่งงานอัตโนมัติ โดยมีเครื่องตรวจจับ (sensors) ซึ่งจะวัดค่าต่างๆ เช่น 
ปริมาณความช้ืนสัมพันธ์ อุณหภูมิอากาศ เป็นต้น โดยเครื่องตรวจจับจะส่งข้อมูลที่วัดได้ไปสั่งงาน
อุปกรณ์ต่างๆ เช่น แผงระเหยน้ า (cooling pad) พัดลม ตาข่ายพรางแสง ฯลฯ  

 

  
โรงเรือนปลูกพรรณไม้น้ าระบบท าความเย็นแบบระเหยน้ า 

 
1.4 โรงเรือนขนาดเล็ก โครงสร้างโรงเรือนท าด้วยท่อ PVC หรือเหล็ก วัสดุคลุม

โรงเรือนมักใช้พลาสติก หลังคาโรงเรือนและด้านข้างของโรงเรือน พรางแสงด้วยตาข่าย ภายใน
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โรงเรือนติดตั้งระบบสเปรย์น้ า โรงเรือนประเภทนี้เหมาะส าหรับการวางแผนการผลิตในระยะ
เริ่มต้น การปรับสภาพต้นอ่อน การทดลองและวิจัย เป็นต้น 
 

 
โรงเรือนขนาดเล็ก 

 
2. โครงสร้างโรงเรือน สามารถเลือกใช้วัสดุได้หลายแบบ ได้แก่ โครงสร้างเหล็ก  

โครงสร้างคอนกรีต โครงสร้างไม้ เป็นต้น 
3. วัสดุมุงหลังคาโรงเรือนปลูก ได้แก่  
 - พลาสติกชนิดแผ่นม้วน (film) ปัจจุบันมีการใช้พลาสติกชนิดแผ่นม้วนเป็นวัสดุ

มุงหลังคาโรงเรือนเป็นจ านวนมาก พลาสติกที่ใช้มักมีการผสมหรือเคลือบด้วยสารเสริม       
ความแข็งแรงเพื่อป้องกันไม่ให้แผ่นพลาสติกยืดออกเมื่อถูกดึงให้ตึงเป็นเวลานาน มีการผสมหรือ
เคลือบด้วยสารดูดกลืนแสง UV เพื่อช่วยยืดอายุการใช้งานให้นานขึ้น มีการผสมหรือเคลือบด้วย
สารกระจายแสง ช่วยให้ความเข้มแสงในโรงเรือนสม่ าเสมอ พืชสามารถเจริญเติบโตได้สม่ าเสมอ   
ตามไปด้วย ข้อดีของการใช้พลาสติกชนิดแผ่นม้วนคือราคาถูก แต่มีข้อเสียคืออายุการใช้งานสั้น 
ประมาณ 2-3 ป ี 

- ไฟเบอร์กลาส เป็นวัสดุที่มีโครงสร้างแข็งแรง แสงอาทิตย์ส่องผ่านได้ประมาณ 
80-90 % แสงเกิดการกระจายเมื่อส่องผ่าน ท าให้พืชในโรงเรือนได้รับแสงสม่ าเสมอ ไฟเบอร์กลาส  
มักมีการผลิตเป็นลักษณะลอนคลื่น ท าให้น้ าฝนหรือหยดน้ าสามารถไหลได้ง่าย มีน้ าหนักเบา อายุ
การใช้งาน 10-15 ปี  

- กระจก ยอมให้แสงผ่านได้ดีมาก ประมาณร้อยละ 90 % ไม่ติดไฟ มีระยะเวลา
การใช้งานนาน อาจถึง 30 ปี แต่อาจแตกได้ง่ายเมื่อได้รับแรงกระแทกแรงๆ หรือการยืด-หดตัว       
มีราคาแพง โรงเรือนที่ใช้กระจกมุงหลังคาต้องมีโครงสร้างที่แข็งแรง จึงมีค่าก่อสร้างที่สูงข้ึน  

4. พื้นโรงเรือน มีหลายรูปแบบ ได้แก่ พื้นทราย พื้นกรวด พื้นหินเกล็ด และพื้น
คอนกรีต เป็นต้น 
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5. การแบ่งพื้นที่ใช้สอยของโรงเรือนควรประกอบด้วยส่วนต่างๆ ได้แก่ ส่วนที่ใช้ปลูก
พรรณไม้น้ า ส่วนที่ใช้ติดตั้งระบบปรับสภาพสารละลายและเตรียมสารละลาย ส่วนที่ใช้ส าหรับ
กระบวนการหลังเก็บเกี่ยว และส่วนท่ีใช้เก็บวัสดุ เป็นต้น 
 
2. ภาชนะท่ีใช้ในการปลูกพรรณไม้น้ า  

ภาชนะปลูกที่ดีจะต้องท าจากวัสดุที่ไม่ท าปฏิกิริยาเคมีกับสารต่างๆ ต้องมีความคงทน
แข็งแรง ใช้ได้นาน ติดตั้งใช้งานง่าย และน้ าหนักเบา ปัจจุบันมีการน าภาชนะพลาสติกมาใช้
เนื่องจากมีความคงทน น้ าหนักเบา สามารถท าเป็นรูปร่างต่างๆ ได้มาก และราคาถูก ภาชนะ
โลหะที่เคลือบด้วยสังกะสีไม่ควรน ามาใช้เพราะอาจมีการละลายของสังกะสี ท าให้สารละลายธาตุ
อาหารพืชมีความเข้มข้นของสังกะสีสูงและอาจเป็นพิษต่อพืชได้  ภาชนะปลูกที่ท าจากวัสดุ
ประเภทซีเมนต์เมื่อน าไปใช้ใส่สารละลายจะมีสภาพเป็นด่างท าให้ค่าความเป็นกรดเป็นด่าง     
ของสารละลายสูงขึ้นจึงควรน าไปแช่น้ าให้สะอาดเพื่อเป็นการปรับสภาพให้เป็นกลางก่อนน าไปใช้ 
นอกจากนี้การวางภาชนะปลูกนิยมวางในแนวยาว ขวางทิศทางการเคลื่อนที่ของดวงอาทิตย์ 
เพื่อให้พืชได้รับแสงอย่างทั่วถึง ไม่มีการบังแดดกัน ภาชนะที่ใช้กันในปัจจุบันอาจจ าแนกเป็น  
กลุ่มใหญ่ๆ ได้ดังนี้ 

2.1 ภาชนะที่เป็นรางปลูก (gully) คล้ายรางรองน้ าฝน ท าจากพลาสติก PVC 
(polyvinyl chloride) โดยนิยมท ารางปลูกให้มีลกัษณะเป็นเหลี่ยมและแบบตัวยู (U) แล้วมีฝาปิด
ด้านบน รางปลูกมีความกว้าง 10 เซนติเมตร ความยาว 4-8 เมตร และความสูง 5 เซนติเมตร 
และเจาะรูเป็นวงกลมเพื่อปลูกพรรณไม้น้ า ส่วนใหญ่รางปลูกแบบนี้ใช้กับระบบให้สารละลายธาตุ
อาหารพืชไหลผ่านรากพืชเป็นแผ่นบางบนรางปลูกอย่างต่อเนื่อง (NFT) และการปลูกพรรณไม้น้ า
แบบระบบให้สารละลายธาตุอาหารพืชไหลผ่านรากพืชในระดับลึก (DFT) แบบรางปลูก 

2.2 ภาชนะท่ีเป็นท่อปลูก (tube) มีทรงกลม มักท าด้วยพลาสติก PVC ทรงกลมขนาด
ต่างๆ ส่วนมากใช้กับระบบการปลูกพรรณไม้น้ าแบบระบบให้สารละลายธาตุอาหารพืชไหลผ่าน
รากพืชในระดับลึก (DFT) แบบท่อปลูก 

2.3 ภาชนะที่ขึ้นรูปร่าง เช่น รูปทรงสี่เหลี่ยมที่ท าจากวัสดุอื่นๆ ได้แก่ บ่อซีเมนต์         
บ่อพลาสติก บ่อไฟเบอร์ ถาดสแตนเลส หรือโฟม เป็นต้น  

ในการปลูกพรรณไม้น้ าในระบบ NFT และ DFT โดยใช้วัสดุค้ าจุน เช่น ใยหินหรือ
ฟองน้ า เมื่อปลูกพรรณไม้น้ าในวัสดุค้ าจุนแล้วต้องน าพรรณไม้น้ าปลูกลงในตะกร้าปลูกชนิด
พลาสติกซึ่งมีขนาดเล็ก จากนั้นน าไปวางในระบบปลูกที่เตรียมไว้ เช่น รางปลูก ท่อปลูกหรือ   
แผ่นโฟมที่เจาะรูไว้ หากเป็นระบบปลูกที่ใช้ถาดปลูกแบบสแตนเลสก็สามารถวางตะกร้าปลูก  
ชนิดพลาสติกที่ปลูกพรรณไม้น้ าแล้วลงในถาดหลุมชนิดพลาสติกแล้วน าไปวางบนถาดสแตนเลสต่อไป 
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รางปลูกพรรณไม้น้ าท าจากพลาสติก PVC  

 

 
บ่อซีเมนต ์

 

 
บ่อพลาสติก 
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ถาดสแตนเลส 

 

 
ภาชนะท่ีใช้ในการปลูกพรรณไม้น้ า ได้แก่ ตะกร้าปลูกชนิดพลาสติกและถาดหลุมชนิดพลาสติก 

 
3. วัสดุปลูก  

วัสดุปลูก หมายถึง วัตถุต่างๆ ท่ีเลือกน ามาเพื่อใช้ปลูกพืชทดแทนดินและท าให้ต้นพืช
เจริญเติบโตได้เป็นปกติ โดยทั่วไปวัสดุปลูกมีบทบาทต่อการเจริญเติบโตของพืช คือ ค้ าจุนส่วน
ของพืชที่อยู่เหนือวัสดุปลูกให้ตั้งตรงอยู่ได้ เก็บส ารองธาตุอาหารพืช กักเก็บน้ าเพื่อเป็นประโยชน์
ต่อพืช และการแลกเปลี่ยนอากาศระหว่างรากพืชกับช่องว่างรอบๆ วัสดุปลูก ในการพิจารณา
เลือกใช้วัสดุปลูกส าหรับการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน จ าเป็นต้องพิจารณาถึงคุณสมบัติของวัสดุปลูกด้วย 
เช่น มีคุณสมบัติรักษาอัตราส่วนของน้ าและอากาศให้เหมาะสมตลอดการปลูก ไม่มีการอัดตัวหรือ
ยุบตัวเมื่อเปียกน้ าหรือเมื่อใช้ไปนานๆ ไม่มีสารที่เป็นพิษต่อพืชเจือปนอยู่ ไม่ท าปฏิกิริยากับ
สารละลายธาตุอาหารและกับภาชนะที่ใช้บรรจุ เป็นวัสดุที่มีความสามารถในการแลกเปลี่ยนประจุ 
(C.E.C.) ต่ าหรือไม่มีเลยเพื่อจะได้ไม่มีผลต่อองค์ประกอบของสารละลายธาตุอาหารพืช รากพืช
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สามารถแพร่กระจายได้สะดวกทั่วทุกส่วนของวัสดุปลูก เป็นวัสดุที่ไม่เป็นแหล่งสะสมของโรคและ
แมลง สามารถน าวัสดุปลูกกลับมาใช้ใหม่ได้ง่าย และมีราคาถูก เป็นต้น ปัจจุบันมีการน าวัสดุ     
ที่ไม่ใช่ดินมาปลูกพรรณไม้น้ า ได้แก่ 

(1) กรวดแม่น้ า ที่ใช้มีขนาดประมาณ 1-3 มิลลิเมตร ความคงทนของโครงสร้างดี  
อายุการใช้งานหลายปี ไม่มีคุณสมบัติในการแลกเปลี่ยนประจุ ราคาถูกและหาได้ง่าย แต่ทรายจะมี
น้ าหนักมาก มีความพรุนต่ า มีความสามารถอุ้มน้ าได้น้อย ขนาดทรายถ้าละเอียดมากจะจับตัว  
กันแน่นท าให้การระบายน้ าและอากาศไม่ดี  

(2) ใยหิน (rock wool) เป็นวัสดุที่ผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม โดยการหลอมหินภูเขาไฟ
และท าให้เป็นเสน้ใยและผสมด้วยสารเรซินประมาณ 4-5 % โดยน้ าหนัก เพื่อท าให้อ่อนตัวและผสมด้วย
น้ ามันชนิดพิเศษเพื่อให้มีคุณสมบัติเกาะน้ าได้ มีคุณสมบัติในการอุ้มน้ าสูงประมาณ 87 % ไม่มี
คุณสมบัติในการแลกเปลี่ยนประจุ ความพรุนสูงประมาณ 97 % เป็นวัสดุที่มีการระบายน้ าและ
อากาศดีที่สุด การใช้งานง่ายน้ าหนักเบา ฆ่าเชื้อโรคและแมลงได้ง่าย แต่ความคงทนของโครงสร้าง
ไม่ดีและมีราคาแพง 

(3) ฟองน้ าอัดแท่ง ผลิตจากการน าเศษฟองน้ าหั่นเป็นช้ินเล็กๆ และน ากลับมาอัด 
เป็นแผ่นโดยไอน้ า และตัดเป็นแท่งตามขนาดที่ต้องการ ฟองน้ าอัดแท่งที่ใช้ต้องไม่มีการใส่สาร
ป้องกันการติดไฟ เนื่องจากสารนี้เป็นพิษต่อพืชอย่างรุนแรง ฟองน้ าอัดแท่งมีคุณสมบัติในการอุ้มน้ า
ประมาณ 70 % และมีความพรุนประมาณ 90 % สามารถน ากลับมาใช้ใหม่ได้หลายครั้งโดยมานึ่ง
ฆ่าเช้ือโรคด้วยไอน้ า แต่การล้างท าความสะอาดวัสดุปลูกระหว่างการปลูกเลี้ยงท าได้ยาก 

(4) ขุยมะพร้าว มีคุณสมบัติในการอุ้มน้ าดีมาก ความพรุนสูง น้ าหนักเบาง่ายต่อการ
น ามาใช้และราคาถูก แต่มีคุณสมบัติในการแลกเปลี่ยนประจุมีค่าสูงเมื่อขุยมะพร้าวผ่านขบวนการ
สลายตัว ความคงทนของโครงสร้างไม่ดีเนื่องจากสามารถสลายตัวได้  

นอกจากวัสดุปลูกพรรณไม้น้ าที่กล่าวมาแล้ว สามารถใช้ขอนไม้ส าหรับใช้เป็นค้ าจุน
ส าหรับการปลูกเลี้ยงพรรณไม้น้ าอนูเบียส รากด าใบใหญ่และรากด าใบยาว เป็นต้น การใช้อิฐมอญ
ส าหรับการปลูกเลี้ยงพรรณไม้น้ าในรากด าใบใหญ่และรากด าใบยาว เป็นต้น การใช้แผ่นตะแกรง 
สแตนเลสหรือสก็อตไบรท์ส าหรับการปลูกเลี้ยงมอสน้ าและริคเซีย เป็นต้น 
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กรวดแม่น้ าขนาดเล็ก 

 

 
ใยหินและฟองน้ าชนิดส าหรับปลูกพืช 

 

  
ขุยมะพร้าว 
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อิฐมอญ 

 

 
ขอนไม ้

 

  
แผ่นตะแกรงสแตนเลสและสก็อตไบรท์ 
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4. ปุ๋ยหรือสารละลายธาตุอาหารพืช 

ในการปลูกพรรณไม้น้ าโดยไม่ใช้ดิน ปัจจัยหลักที่ท าให้พรรณไม้น้ ามีการเจริญเติบโต 
คือ ธาตุอาหารที่เป็นวัตถุดิบในการให้พรรณไม้น้ าเจริญเติบโต ในกระบวนการสร้างสารอาหาร 
โดยกระบวนการสังเคราะห์แสง วัตถุดิบที่ใช้คือ คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) เมื่อได้รับแสงบน  
คลอโรฟิลด์ จะได้สารคาร์โบไฮเดรต และออกซิเจนจะเห็นได้ว่าธาตุอาหารที่พรรณไม้น้ าใช้ ใน
กระบวนการดังกล่าว คือ คาร์บอน (C) จากคาร์บอนไดออกไซด์ และไฮโดรเจน ออกซิเจน จากน้ า 
(H2O) และในส่วนของคลอโรฟิลล์ในพืชมีธาตุอื่นๆ เป็นองค์ประกอบ โดยแบ่งธาตุอาหารตามแหล่งที่มา
ของธาตุอาหารออกเป็น 2 กลุ่ม คือ 

4.1 กลุ่มที่ได้มาจากน้ าและอากาศได้แก่ คาร์บอน (C) ไฮโดรเจน (H) ออกซิเจน (O)  
4.2 กลุ่มที่ได้มาจากปุ๋ย ได้แก่ ไนโตรเจน (N) ฟอสฟอรัส (P) โปตัสเซียม (K) แคลเซียม (Ca) 

แมกนีเซียม (Mg) ก ามะถัน (S) เหล็ก (Fe) แมงกานีส (Mn) สังกะสี (Zn) ทองแดง (Cu) โบรอน (B)      
โมลิบดินัม (Mo) และคลอรีน (Cl) 
 
5. น้ า 

น้ าเป็นสิ่งท่ีจ าเป็นที่สุดส าหรับการปลกูพรรณไมน้้ าโดยไมใ่ช้ดินโดยต้องค านึงถึง แหล่ง
น้ าที่ใช้และคุณสมบัติของน้ าที่เหมาะสม แหล่งน้ าที่ใช้ส าหรับการปลูกพรรณไม้น้ าโดยไม่ใช้ดิน  
ได้แก่ น้ าฝน น้ าท่า น้ าใต้ดิน น้ าชลประทาน และน้ าประปา เป็นต้น คุณสมบัติของน้ าที่ใช้เตรียม
สารละลายเป็นปัจจัยในการก าหนดการเจริญเติบโตพรรณไม้น้ าที่ปลูก การวิเคราะห์คุณสมบัติ
ของน้ าท าให้ทราบถึงระดับของธาตุอาหารในน้ า โดยน้ าที่เหมาะสมในการเตรียมสารละลายธาตุ
อาหารควรมีคุณสมบัติดังนี ้ 
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คุณสมบัติของน้ าท่ีใช้ในการปลูกพรรณไม้น้ าโดยไม่ใช้ดิน 

 
ธาตุและอนมุูลที่เจือปนในน้ า น้ าหนักโมเลกุล ค่าสูงสุดทีส่ามารถมีอยู่ในน้ าได ้

มิลลิกรัม/ลติร 
โซเดียม Na+ 23.0 11.5 
คลอรีน Cl- 35.5 35.5 
แคลเซียม Ca++ 40.1 80.2 
แมกนีเซียม Mg++ 24.3 12.2 
ซัลเฟต SO4

++ 96.1 48.1 
    ไมโครกรมั/ลิตร 
เหล็ก Fe++ 55.9 28.0 
แมงกานีส Mn++ 54.9 549.0 
ทองแดง Cu++ 63.5 63.5 
สังกะสี Zn++ 65.4 327.0 
โบรอน B+++ 10.8 270.0 
ฟลูออไรด์ F- 19.0 475.0 
ค่าการน าไฟฟ้า EC  0.5mS/cm 25°C 

 
ที่มา: อารักษ์ (2544) 

 
น้ าที่เหมาะสมส าหรับการเตรียมสารละลายธาตุอาหาร ควรเป็นน้ าที่มีปริมาณของ    

อิออนต่างๆ อยู่น้อยมากหรือไม่มีเลย หากคุณสมบัติที่ได้จากการวิเคราะห์มีคุณภาพไม่เหมาะสม 
ควรปรับปรุงหรือแก้ไขตามสาเหตุ เช่น การกรองเพื่อแก้ไขปัญหาน้ าขุ่น การเติมคลอรีนเพื่อ
แก้ปัญหาเช้ือโรค การใช้วิธี Reverse osmosis เพื่อแก้ไขปัญหาเกลือของสารอื่นๆ ที่ปนอยู่ เป็นต้น 
 
6. ต้นพันธุ์พรรณไม้น้ า ควรเป็นชนิดที่ตลาดต้องการมีปริมาณมากพอ และมีความสะอาด
ปราศจากโรค แมลงและศัตรูพืช 
 
7. ระบบไฟฟ้า เป็นต้นก าลังของพลังงานที่ขาดไม่ได้ การปลูกพรรณไม้น้ าโดยไม่ใช้ดินเชิงการค้า
จ าเป็นต้องพิจารณาจัดหาก าลังไฟส ารองเนื่องจากหากไฟฟ้าขัดข้องเป็นระยะเวลานานอาจท าให้
ผลผลิตเสียหายได้ 
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8. วัสดุและอุปกรณ์ส าหรับควบคุมอุณหภูมิ แสงและความช้ืนสัมพัทธ์ของโรงเรือน เพื่อช่วยลด
อุณหภูมิและความร้อนแก่โรงเรือนและพรรณไม้น้ า 

8.1 เครื่องตรวจวัดอุณหภูมิของอากาศและความช้ืนสัมพัทธ์ (Thermo-hygrometer)  
8.2 เครื่องวัดความเข้มแสง (Lux meter)  
8.3 ระบบสเปรย์น้ า เพื่อช่วยเพิ่มความชื้นและลดอุณหภูมิภายในโรงเรือน 
 - ระบบสเปรย์น้ าโดยใช้สปริงเกอร์ โดยการติดตั้งหัวพ่นไว้เหนือรางปลูก เพื่อ

ช่วยเพิ่มความชื้นให้มีความเหมาะสมต่อการปลูกพรรณไม้น้ าโดยไม่ใช้ดิน  
 - ระบบมิสสเปรย์ เป็นระบบที่ใช้ปรับสภาพแวดล้อมโดยการพ่นน้ าเป็น   

กลุ่มละอองขนาดเล็กมาก ท าให้ความช้ืนโดยรอบสูงขึ้น 
นอกจากน้ีควรติดตั้งเครื่องกรองน้ าเพื่อลดการอุดตันของสิ่งต่างๆ ในน้ าที่มีต่อ

หัวน้ าหยดหรือระบบสเปรย์  
 

 
เครื่องตรวจวดัอุณหภูมิของอากาศและความชื้นสัมพัทธ์ (Thermo-hygrometer) 

 

 
เครื่องวัดความเข้มแสง (Lux meter) 
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9. วัสดุและอุปกรณ์ส าหรับหมุนเวียนสารละลายธาตุอาหาร 

- ถังหมุนเวียนสารละลายธาตุอาหาร ไม่ควรใช้ถังที่เป็นโลหะเนื่องจากสารเคมี       
ในสารละลายอาจท าให้เกิดการกัดกร่อนเป็นสนิมได้ ถังที่เหมาะสมที่สุดควรเป็นถังพลาสติกหรือ
ถังไฟเบอร์ 

- ปั๊มน้ า เป็นเครื่องมือที่ท าหน้าที่หมุนเวียนสารละลายธาตุอาหารในระบบให้เกิดขึ้น
อย่างต่อเนื่องและเพื่อให้ออกซิเจนแก่รากพืช ดังนั้นป๊ัมที่ใช้ต้องไม่เป็นสนิมง่าย และต่อกับท่อ PE 
เพื่อน าสารละลายหมุนเวียนในระบบ 

 
10. วัสดุและอุปกรณ์ส าหรับตรวจและควบคุมสารละลายธาตุอาหาร 

- อุปกรณ์ส าหรับตรวจวัดความเป็นกรดเป็นด่าง การวัดค่าความเป็นกรดเป็นด่างนั้น
อาจท าได้ 2 วิธี คือ วิธีเปรียบเทียบสีโดยใช้น้ ายาเปลี่ยนสี ซึ่งเป็นการวัดอย่างคร่าวๆ ส่วนอีกวิธี 
คือ ใช้เครื่องวัดความเป็นกรดเป็นด่าง (pH meter)  

- เครื่องตรวจวัดค่าการน าไฟฟ้าของสารละลายธาตุอาหาร (EC meter) ซึ่งจะวัดการ
ไหลของกระแสไฟฟ้าผ่านขั้วสองขั้ว ถ้าสารละลายมีความเข้มข้นของประจุมาก การไหลของ
อิเลคตรอนก็จะมากไปด้วยท าให้อ่านค่าการน าไฟฟ้าได้สูง  

- เครื่องตรวจวัดอุณหภูมิของน้ า (Thermometer) เนื่องจากประเทศไทยอยู่ในเขตร้อน 
อุณหภูมิของน้ ามีผลต่อการละลายได้ของออกซิเจนในน้ า  

การตรวจวัดนี้อาจใช้แรงคนหรือติดตั้งระบบอัตโนมัติก็ได้ ซึ่งการตรวจวัดและควบคุม
ด้วยระบบอัตโนมัติจะให้ผลที่ถูกต้องและรวดเร็วกว่า แต่ก็ต้องเสียค่าใช้จ่ายสูง 

 

  
เครื่องวัดความเป็นกรดเป็นด่าง (pH meter) และเครื่องตรวจวัดคา่การน าไฟฟ้าของ 

สารละลายธาตุอาหาร (EC meter) 
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11. วัสดุและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการเตรียมสารละลายธาตุอาหาร 

- ถังเก็บสารละลายธาตุอาหาร เพื่อใช้เก็บสารละลายธาตุอาหารที่เตรียมไว้ส าหรับ
ระบบปลูก 

- เครื่องช่ัง เพื่อช่ังน้ าหนักปุ๋ยที่ต้องการ 
- บีกเกอร์และกระบอกตวง เพื่อใช้ปรับระดับความเข้มข้นของสารละลายธาตุอาหาร 
- ถุงมือ ใช้ในการเตรียมและควบคุมค่าความเป็นกรดเป็นด่าง เนื่องจากสารที่ใช้ปรับ

สภาพความเป็นกรดเป็นด่าง อาจท าลายผิวหนังและเสื้อผ้าได้ 
 

12. วัสดุและอุปกรณ์ส าหรับจัดการผลผลิต เช่น อุปกรณ์ส าหรับเก็บเกี่ยว ตัดแต่ง ล้างท าความ
สะอาด และคัดขนาดเพื่อบรรจุหีบห่อ เป็นต้น 
 
การเตรียมสารละลายธาตุอาหารในการปลูกพรรณไม้น้้าโดยไม่ใช้ดิน  

โดยการน าแม่ปุ๋ยชนิดต่างๆ มาละลายน้ า เพื่อให้ได้สัดส่วนของธาตุอาหารตามที่
ต้องการ สัดส่วนของธาตุหลักและธาตุรองในสารละลายขึ้นอยู่กับความต้องการของพืชแต่ละชนิด 
โดยทั่วไปจะเตรียมสารละลายที่มีความเข้มข้นสูง เมื่อจะใช้จึงน ามาเจือจางเพื่อให้ได้ความเข้มข้น
ตามต้องการ ข้อดีคือ ไม่ต้องเตรียมภาชนะขนาดใหญ่เพื่อบรรจุสารละลายในปริมาณมาก ไม่ต้อง
ช่ังหรือตวงปุ๋ยหรือสารที่ใช้หลายครั้ง นอกจากนี้ปุ๋ยบางชนิด เช่น สารประกอบแคลเซียมและ
โซเดียมไนเตรท ไม่ควรเก็บในรูปผงแห้ง เพราะจะดูดความช้ืน จึงต้องเก็บในรูปสารละลาย  

การเตรียมสารละลายธาตุอาหารจะแยกเป็น 2 ถัง คือ ถัง A และถัง B เนื่องจากปุ๋ย
บางชนิดไม่สามารถผสมกันได้ที่ความเข้มข้นสูง ในการเติมสารละลายธาตุอาหารจะใช้ปริมาณ  
ถัง A และ B เท่ากับ 1 : 1 โดยสารละลายธาตุอาหาร A และ B มีความเข้มข้น 100 เท่า ในการ
ละลายน้ าให้ได้ 10 ลิตร 
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ตัวอย่างปริมาณธาตุอาหาร (กรัม) ส าหรับใช้เตรียมสารละลายธาตุอาหาร 1,000 ลิตร 
 

ชนิดปุ๋ยเคม ี กรัม 

Stock A  

Calcium nitrate 1,000 

Iron chelate 65 

Stock B  

Potassium nitrate 700 

Magnesium sulphate 500 

Mono potassium phosphate  150 

Mono ammonium phosphate  50 

Manganese sulphate 13.0 

Boric acid 6.0 

Zinc sulphate  4.9 

Copper sulphate  1.8 

Ammonium  molybdate  1.9 
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ความเข้มข้นของสารละลายธาตุอาหารพรรณไม้น้ า (จากตารางตัวอย่างปริมาณธาตุอาหาร) 
 

ธาตุอาหาร ความเข้มขน้ (ppm) 

Nitrogen 235 

Phosphorus 44 

Potassium 298 

Calcium 176 

Magnesium 48 

Sulphur 67 

Iron 7.35 

Manganese 4.12 

Zinc 1.11 

Copper 0.45 

Boron 1.05 

Molybdinum 0.84 

 
การจัดการคุณภาพน้้าและสารละลายธาตุอาหารในการปลูกพรรณไม้น้้าโดยไม่ใช้ดิน 
 

1. การควบคุมค่าความเป็นกรดเป็นด่างของสารละลายธาตุอาหาร 
ค่าความเป็นกรดเป็นด่างของน้ า คือ ปริมาณไฮโดรเจนอิออนและไฮดรอกไซด์อิออน 

ที่มีอยู่ในน้ า ซึ่งค่าความเป็นกรดเป็นด่างของสารละลายที่ต่ าจะท าให้พืชดูดธาตุอาหารหลัก เช่น 
ฟอสฟอรัส โปตัสเซียม แคลเซียมและแมกนีเซียม ได้น้อยลง ในขณะเดียวกันถ้าค่าความเป็นกรดเป็น
ด่างของสารละลายที่สูงจะท าให้พืชดูดธาตุจ าพวกจุลธาตุ เช่น เหล็ก สังกะสี ทองแดง และ
แมงกานีส ได้น้อยลง  
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สาเหตุที่ท าให้ค่าความเป็นกรดเป็นด่างเปลี่ยนแปลง 
1) พืชดูดธาตุอาหารที่มีอิออนลบหรือแอนอิออน (anions) เช่น ไนเตรต 

ซัลเฟตและฟอสเฟต แล้วปลดปล่อยไฮดรอกไซด์ (OH-) สู่สารละลายธาตุอาหารจะท าให้
สารละลายมีค่าความเป็นกรดเป็นด่างสูงขึ้น 

2) พืชดูดธาตุอาหารที่มีอิออนบวกมากหรือแคตอิออน (cations) เช่น แคลเซียม 
แมกนีเซียม โปตัสเซียม แอมโมเนียม แล้วปลดปล่อยไฮโดรเจน (H+) สู่สารละลายธาตุอาหาร   
จะท าให้สารละลายมีความเป็นกรดเป็นด่างลดลง 

 

 
การเปลี่ยนแปลงของค่าความเป็นกรดเป็นด่างเนื่องจากการดูดธาตุอาหารในสารละลายธาตุ
อาหารพืช 

ที่มา: ดัดแปลงจาก ดิเรก (2546) 
 

หากธาตุอาหารในสารละลายธาตุอาหารพืชมีอิออนบวกมากกว่าอิออนลบ ค่าความ
เป็นกรดเป็นด่างของสารละลายธาตุอาหารจะลดลง แต่ถ้าพืชมีการดูดกินอิออนลบมากกว่า       
อิออนบวกค่าความเป็นกรดเป็นด่างจะเพิ่มขึ้น ดังนั้น ควรรักษาระดับค่าความเป็นกรดเป็นด่าง  
ให้มีค่าอยู่ในช่วง 5.8-6.5 หากระบบควบคุมความเป็นกรดเป็นด่างของสารละลายที่ไม่ใช่วิธีการ
ควบคุมดูแลแบบอัตโนมัติ ควรมีการปรับค่าความเป็นกรดเป็นด่างทุกวัน กรดที่เหมาะสมส าหรับ
การปรับลดค่าความเป็นกรดเป็นด่าง ได้แก่ กรดไนตริก (HNO3) และกรดฟอสฟอริค (H3PO4) 
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หากสารละลายธาตุอาหารมีปริมาณแคลเซียมสูง การใช้กรดไนตริกจะเหมาะสมกว่าการใช้กรด
ฟอสฟอริค เนื่องจากแคลเซียมอิออนในน้ าอาจท าปฏิกิริยากับกรดฟอสฟอริคได้เป็นแคลเซียม
ฟอสเฟต ซึ่งไม่ละลายน้ าท าให้เกิดการตกตะกอน ส่วนสารที่ใช้ในการปรับเพิ่มความเป็นกรด   
เป็นด่าง ได้แก่ โพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ (KOH) และโซเดียมไฮดรอกไซด์ (NaOH) 

 
2. การควบคุมค่าความน าไฟฟ้า (Electrical conductivity, EC) ของสารละลายธาตุ

อาหารพืช   
ค่าความน าไฟฟ้า (EC) เป็นค่าที่บอกความเข้มข้นของสารละลาย มีหน่วยเป็นมิลลิซีเมนส์/

เซนติเมตร (mS/cm) หรือ มิลลิโมล/เซนติเมตร (mmho/cm) ถ้าค่า EC สูงแสดงว่าสารละลาย 
มีความเข้มข้นสูง คือ มีธาตุอาหารละลายอยู่มาก ในการควบคุมระดับของเกลือหรือปุ๋ย           
ในสารอาหารเพื่อให้พืชได้รับปริมาณสารอาหารตามที่ต้องการ โดยการวัดค่าการน าไฟฟ้าหรือวัด
ความสามารถของสารละลายที่จะให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่าน ส าหรับค่า EC ที่เหมาะส าหรับการ
ปลูกพรรณไม้น้ าควรมีค่ายู่ระหว่าง 0.5-2 mS/cm  

 
3. การควบคุมอุณหภูมิและออกซิเจนในสารละลายธาตุอาหารพืช 
อุณหภูมิสูงมีอิทธิพลต่อปริมาณออกซิเจน ความสามารถในการดูดน้ าและธาตุอาหาร 

ถ้าอุณหภูมิสูงรากพืชจะต้องการออกซิเจนสูงมากขึ้นด้วย แต่ทั้งนี้อุณหภูมิและปริมาณออกซิเจน
จะมีความสัมพันธ์แบบผกผันกันคือเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นปริมาณออกซิเจนที่ละลายจะลดลง ท าให้  
ไม่เพียงพอต่อความต้องการของพืช ระดับออกซิเจนที่เหมาะสมส าหรับการเจริญเติบโตของพืช
โดยทั่วไปควรมีออกซิเจน 8 มิลลิกรัม/ลิตร อุณหภูมิที่สูงขึ้นจะท าให้ออกซิเจนละลายน้ าได้ลดลง 
ท าให้มีออกซิเจนไม่เพียงพอต่อการหายใจของราก เช่น เมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้นจาก 25 เป็น 30 
องศาเซลเซียส จะท าให้ปริมาณออกซิเจนในน้ าลดลงจาก 8.25 ppm เหลือเพียง 7.5 

ตัวอย่างวิธีการปลูกพรรณไม้น้้าโดยไม่ใช้ดิน 
การปลูกต้นอนูเบียสบาร์เทอรี่โดยใช้ใยหินเป็นวัสดุปลูก  
1. เตรียมระบบปลูกเลี้ยงพรรณไม้น้ า ระบบให้สารละลายธาตุอาหารพืชไหลผ่าน   

รากพืชในรางปลูกระดับลึก (Deep flow techniques, DFT) แบบรางปลูก 
- วัสดุและอุปกรณ์ เช่น รางปลูกแบบ DFT ระบบท่อหมุนเวียนสารละลายธาตุ

อาหาร ปั๊มน้ า และใยหิน 
- บริเวณพื้นท่ีปลูกควรมีตาข่ายพรางแสง ประมาณ 40-60 % 
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- ระบบน้ าหยดหรือติดตั้ง timer สเปรย์น้ าเป็นเวลา หรือใช้บัวรดน้ าเป็นระยะ 
ช่วยให้ความชุ่มช้ืนแก่พรรณไม้น้ า 

2. ปลูกต้นอนูเบียสบาร์เทอรี่ในระบบปลูกโดยไม่ใช้ดิน หากเป็นต้นอ่อนได้จากการ
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อควรผ่านการปรับสภาพพืชจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อก่อนออกปลูกในสภาพแวดล้อม
ภายนอก โดยท าการปลูกต้นอนูเบียสบาร์เทอรี่ในใยหิน (rock wool) จ านวน 1 ต้นต่อ 1 ตะกร้าปลูก 
หากเป็นต้นอ่อนจากการตัดแยกเหง้าอาจพลางแสงในระยะเริ่มต้น 

3. เตรียมสารละลายธาตุอาหาร 
4. ปรับระดับความเข้มข้นของสารละลายธาตุอาหารและหมุนเวียนสารละลายธาตุ

อาหาร โดยระดับความเข้มข้นของสารละลายธาตุอาหารให้อยู่ที่ระดับความเข้มข้นที่เหมาะสม 
(ประมาณ 1.0 มิลลิซีเมนต์/เซนติเมตร) 

5. ตรวจสอบและปรับค่าความเป็นกรดเป็นด่างให้มีค่าอยู่ระหว่าง 5.8-6.5 
6. ตรวจสอบสภาพแวดล้อมภายในโรงเรือน เช่น อุณหภูมิของอากาศควรมีค่าอยู่

ระหว่าง 25-30 องศาเซลเซียส ความช้ืนสัมพัทธ์ควรมีค่าอยู่ในระหว่าง 60-80 % 
 

การปักช้าพรรณไม้น้้าใต้น้้า 
 

พรรณไม้น้ าที่ปลูกในดินหรือทราย ที่เป็นพรรณไม้น้ าประเภทครึ่งบกครึ่งน้ าส่วนใหญ่
ต้องมาปักช าในน้ าก่อนจ าหน่าย เพื่อให้ล าต้น ใบ มีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างและสีสันให้มีความ
อ่อนช้อยสวยงามยิ่งขึ้น ทั้งสามารถเจริญงอกงามได้ดีเมื่อน าไปปลูกในตู้ การปลูกพรรณไม้น้ า     
ที่เรียกว่าการปักช าใต้น้ า มีขั้นตอนดังนี้  

1. การเตรียมบ่อ 
บ่อส าหรับปักช าใต้น้ าควรเป็นบ่อซีเมนต์ สามารถเก็บกับน้ าได้สูงประมาณ 60-80 

เซนติเมตร ใส่กรวดแม่น้ าที่มีขนาดประมาณ 1-3 มิลลิเมตร ล้างสะอาดจนไม่มีตะกอน (ถ้าทราย
ไม่สะอาดจะท าให้น้ าขุ่น ตะกอนจะจับที่ใบท าให้ไม่สวยงาม) ใส่กรวดแม่น้ าระดับความลึกประมาณ 
10-15 เซนติเมตร เติมน้ าให้มีระดับความลึกประมาณ 30 เซนติเมตร น้ าที่ใช้ต้องใสสะอาด อาจเป็นน้ า
ที่ผ่านการกรอง หรือใช้น้ าประปาก็ได้ 

2. การปลูก 
2.1 เด็ดยอดพรรณไม้น้ ามาจากต้นพ่อ-แม่พันธ์ุ ท่ีมีความยาวตามต้องการ แต่ต้อง

มีอย่างน้อย 2-3 ข้อ เช่น อาจตัดมา 5-6 ข้อ 
2.2 เด็ดใบข้อที่ 1-2 ออก (เพื่อให้เกิดรากที่ข้อ) ถ้าหากไม่เด็ดใบออก ใบที่อยู่ใต้

กรวดจะเน่า ท าให้น้ าเสียหรือเกิดความสกปรก 
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2.3 ปลูกพรรณไม้น้ าลงในกรวดแม่น้ าให้ห่างกันพอประมาณ เพื่อให้มีเนื้อท่ีในการ
เจริญเติบโตของใบ จากนั้นเติมน้ าที่ใสและสะอาดลงไปจนกระทั่งระดับน้ าสูงจากทรายประมาณ 
30-50 เซนติเมตร (ขึ้นกับความสูงของพรรณไม้น้ าที่ต้องการ) 

3. การดูแลจัดการภายในบ่อ 
3.1 ควรมีการถ่ายน้ าสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ประมาณ 30 % ของปริมาณน้ าในบ่อ 

เพื่อให้น้ าสะอาด  
3.2 ใส่ปุ๋ยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ได้แก่ ปุ๋ย NPK ชนิดละลายน้ า เช่น สูตร 25-5-5, 

30-20-10, 27-17-10 ในปริมาณ 5-15 ppm (5-15 กรัม/ปริมาตรน้ า 1,000 ลิตร) ซึ่งปริมาณ
การใช้ปุ๋ยจะมากหรือน้อยขึ้นกับชนิดของพรรณไม้น้ า และการใส่ปุ๋ยควรใส่หลังจากการเติมน้ า
ใหม่แล้ว 2-3 วัน 

3.3 เติมก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เพื่อให้พรรณไม้น้ าน าไปใช้ในกระบวนการ
สังเคราะห์แสง ท าได้โดยการเติมลงไปในกล่องกักคาร์บอนไดออกไซด์ที่ติดตั้งไว้ในบ่อ           
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จะค่อยๆ ละลายออกมาจนกว่าพรรณไม้น้ าจะใช้จนหมด  

3.4 ประมาณ 2-3 สัปดาห์ เมื่อใบมีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างและสีสันสวยงาม 
ตลอดจนมีรากงอกดีแล้ว จึงน ามาล้างท าความสะอาดเพื่อจ าหน่ายหรือปลูกประดับในตู้ปลาต่อไป 

ก่อนน าพรรณไม้น้ าลงช าใหม่ ควรล้างกรวดแม่น้ าให้สะอาด โดยสังเกตว่าน้ าที่ใส่
ลงไปต้องใส จึงจะน าพรรณไม้น้ าลงปลูก นอกจากนั้นหากพรรณไม้น้ าที่ช าในบ่อทิ้งไว้นานเกินไป
จนกระทั่งมีตะกอนเกาะตามล าต้นและใบ ควรถอนพรรณไม้น้ าออกให้หมด ถ่ายน้ าในบ่อออกให้หมด 
ล้างทรายให้สะอาด แล้วจึงเด็ดส่วนยอดน าไปช าใหม่อีกครั้ง เพราะการที่มีตะกอนเกาะตามล าต้น
และใบดังกล่าว แสดงว่าน้ าในบ่อสกปรก หากไม่ล้างออกปลูกใหม่ ตะกอนเก่าจะเกาะซ้ าอีก     
ซึ่งจะไม่สามารถน าพรรณไม้น้ าไปจ าหน่ายได้ 

 

 
บ่อซีเมนตส์ าหรับปักช าใต้น้ าโดยใส่กรวดแม่น้ าขนาดประมาณ 1-3 มิลลเิมตร  

และลา้งสะอาดจนไม่มีตะกอน 
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การปักช าพรรณไม้น้ าลงในกรวดแม่น้ า 

 

 
ใบของพรรณไม้น้ ามีการเปลีย่นแปลงรูปร่างและสีสันสวยงาม ตลอดจนมีรากงอก 
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