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ABSTRACT: This research had objective to study the effects of media from hydroponics solution 
and culture temperature on nodal culture of Bacopa caroliniana (Walt.) Rob. The explants 
were sterilized with 10% Haiter (6% sodium hypochlorite, NaoCl) for 15 min. Sterilized explants 
were cultured on media from hydroponic solutions (Hydrowork for salad vegetables) with two 
stocks A and B at the concentration 0, 1, 2, 3, 4 and 5 ml/L associated with 30 g/L sugar, 7 g/L 
agar and pH was adjusted to 5.7 which were sterilized with 0.5 mL/L Haiter supplementation. 
They were incubated in 16 h photoperiod at 25 ± 2ºC compared with room temperature for 4 
weeks. It was found that all treatments induced shoot production (1.69–1.92 shoots per explant) 
and then all plantlets were transplanted into the greenhouse for 2 weeks. It was showed 100% 
survival rate of plantlet.

Keywords: Hydroponics, liquid bleach, simply plant tissue culture medium, Bacopa caroliniana 
(Walt.) Rob.
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บทคัดย่อ

งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของ
อาหารอย่างง่ายจากสารละลายส�าหรับปลูกพืชโดย
ไม่ใช่ดิน และอุณหภูมิในการเพาะเลี้ยงต่อการเพาะ
เลี้ยงชิ้นส่วนข้อของลานไพลิน โดยน�าช้ินส่วนข้อของ
ลานไพลินมาท�าการฟอกฆ่าเชือ้ด้วยสารละลาย Haiter 
(6% sodium hypochlorite, NaOCl) ความเข้มข้น 

10% เป็นเวลา 15 นาที แล้วเลี้ยงบนอาหารเพาะเลี้ยง
เนือ้เยือ่พชืทีเ่ตรยีมจากสารละลายส�าหรบัปลกูพชืโดย
ไม่ใช้ดิน ช่ือทางการค้า Hydrowork สูตรส�าหรับผัก
สลัด Stock A และ B ความเข้มข้นอย่างละเท่า ๆ กัน
คือ 0, 1, 2, 3, 4 และ 5 มิลลิลิตรต่อลิตร เติมน�้าตาล
ทราย 30 กรัมต่อลิตร ปรับ pH เป็น 5.7 เติมผงวุ้น  
7 กรัมต่อลิตร เติมน�้ายาฟอกผ้าขาว Haiter 0.5 
มลิลลิติรต่อลติร น�าไปเพาะเลีย้งสภาพให้แสงเป็นเวลา 



ส.วก.ท.

วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร  ปีที่ 49 ฉบับที่ 1 มกราคม -  เมษายน 2561 89

16 ชั่วโมงต่อวัน ในห้องควบคุมอุณหภูมิ 25 ± 2°C 
เปรียบเทียบกับการเพาะเลี้ยงในห้องที่ไม่ควบคุม
อุณหภูมิ เป็นเวลา 4 สัปดาห์ พบว่า ทุกชุดการทดลอง
สามารถชักให้เกิดยอดเฉลี่ย 1.69 ถึง 1.92 ยอดต่อชิ้น
เนือ้เยือ่ และเมือ่ท�าการย้ายออกปลกูในสภาวะโรงเรอืน
เป็นเวลา 2 สัปดาห์ พบว่ามีอัตราการรอดชีวิตของต้น
อ่อน 100% 

ค�าส�าคัญ: ไฮโดรโพนิคส์, น�้ายาฟอกผ้าขาว, อาหาร
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชอย่างง่าย, ลานไพลิน

บทน�า

ลานไพลิน (Bacopa caroliniana (Walt.) 
Rob.) หรือ ผักแบ้ว อยู่ในวงศ์ Scrophulariaceae มี
ถิ่นก�าเนิดทางตอนเหนือของทวีปอเมริกา ปัจจุบันมี
การกระจายพบได้ทั่วโลก มีลักษณะเป็นพืชล้มลุกอายุ
หลายปี สูงประมาณ 10 เซนติเมตร ล�าต้นอวบน�้า 
ชูต้ังขึ้น ใบ เป็นใบเด่ียวออกตรงข้าม เรียงสลับกัน  
รูปไข่หรือรูปรี กว้าง 0.8 – 1 เซนติเมตร ยาว 1 – 2 
เซนติเมตร ดอก สีม่วงเป็นดอกเดี่ยวออกตามซอกใบ 
หรือปลายยอด มีใบประดับรองรับ 2 ใบ ขนาดผ่าน
ศูนย์กลาง 1.5 เซนติเมตร กลีบเลี้ยง 5 กลีบ สีเขียว 
กลีบดอก 5 กลีบ แยกกันไม่เด่นชัด โคนกลีบดอกเชื่อม
ติดกันเป็นรูปถ้วย เกสรเพศผู้ 4 อัน ผล เป็นผลเดี่ยว 
แห้งแล้วแตก เจริญเติบโดได้ดีในน�้าขังหรือพื้นดินแฉะ 
ออกดอกช่วงเดือนพฤษภาคม-พฤศจิกายน นิยมปลูก
เป็นไม้ประดบั หรอืใช้ปลกูประดับในตู้ปลา และสวนน�า้ 
สามารถขยายพันธุไ์ด้โดยการเพาะเมลด็ และการปักช�า 
นอกจากนี้ยังสามารถใช้เทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
พืชเพื่อขยายพันธุ์ต้นอ่อนให้ได้ปริมาณมากในระยะ
เวลาอันสั้น และต้นอ่อนที่ได้ยังมีลักษณะที่แข็งแรง 
ปราศโรคอีกด้วย เช่นงานวิจัยของ Sengsoulichan 
(2015) ซ่ึงได้ศกึษาการเพาะเลีย้งชิน้ส่วนข้อทีส่อง และ
สามจากปลายยอดของลานไพลินบนอาหารวุ้นสูตร 
Murashige and Skoog (1962) ท�าการเพาะเลี้ยงที่

อณุหภูม ิ25 ± 2 °C ในสภาพมแีสงเป็นเวลา 16 ชัว่โมง
ต่อวัน เป็นเวลา 60 วัน พบว่าชิ้นส่วนข้อที่สอง และข้อ
ท่ีสามสามารถชักน�าให้เกิดยอดได้ 1.50 ยอดต่อช้ิน
เนือ้เยือ่เท่า ๆ  กนั และเมือ่ท�าการย้ายต้นอ่อนออกปลกู
ในสภาพธรรมชาติเป็นเวลา 2 สัปดาห์ พบว่า มีอัตรา
การรอดชีวิต 100%

อย่างไรก็ตาม อาหารเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อสูตร 
MS นั้นมีขั้นตอนในการเตรียมที่ซับซ้อน และมีต้นทุน
สูงเนื่องจากประกอบด ้วยสารเคมี ถึง 19 ชนิด  
โดยเฉพาะแอมโมเนียมไนเตรท (NH

4
NO

3
) ซึ่งเป็นธาตุ

อาหารหลักในสูตรอาหารเป็นสารท่ีมีกฎหมายควบคุม 
รวมถึงในการเตรียมอาหารต้องใช้เครื่องมือหลายชนิด 
เช่น เครือ่งช่ังทศนิยม 4 ต�าแหน่ง หม้อนึง่ความดนัไอ  
และเครื่องกลั่นน�้า เป็นต้น ดังนั้นหากมีการศึกษาสูตร
อาหารเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชอย่างง่ายซึ่งใช้สารเคมี  
และอุปกรณ์ที่หาซื้อได้ง่ายในท้องตลาดเพื่อทดแทน
อาหารสูตร MS ตัวอย่างเช่น Kittisak (2015)  
ได ้รายงานว่า อาหารวุ ้นอย่างง ่ายที่ เตรียมจาก
สารละลายธาตุอาหารส�าหรับปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน  
ชื่อทางการค้า Hydrowork สูตรส�าหรับผักสลัด  
ความเข้มข้น stock A และ B อย่างละ 5 มิลลิลิตร 
ต่อลิตร ร่วมกับน�้าตาลทราย 30 กรัมต่อลิตร สามารถ
ชกัน�าให้ ม่วงเทพรตัน์ และหญ้าหวานมกีารเจรญิเติบโต
สูงกว่าอาหารสูตร MS นอกจากนี้ Kittisak (2016)  
ยังรายงานอีกว่า อาหารวุ้นที่เตรียมจาก Hydrowork 
สูตรส�าหรับผักสลัด stock A และ B ความเข้มข้นเท่า
กันอย่างละ 5 มิลลิลิตรต่อลิตร เมื่อฆ่าเช้ือจุลินทรีย ์
ในอาหารโดยการเติมน�้ายาฟอกผ้าขาว Haiter 0.1 
มิลลิลิตรต่อลิตร สามารถใช้เพื่อการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
ว่านสี่ทิศทดแทนอาหารสูตร MS ได้ อีกทั้งการเตรียม
อาหารดังกล่าวยังสามารถเตรียมได้ง่าย และสามารถ
ประยุกต์ใช้อุปกรณ์ที่มีราคาถูก สามารถหาซื้อได้ง่าย 
เช่น การใช้ช้อนตวงแทนเครื่องชั่งได้ โดยน�้าตาลทราย 
30 กรัม เท่ากับ 2 ช้อนโต๊ะ และผงวุ้น 7 กรัม เท่ากับ 
2 ช้อนชา และสามารถฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ในอาหารโดย
การเติม Haiter แทนการใช้หม้อนึ่งความดันไอได้ 
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นอกจากนี้ การเพาะเลี้ยงเน้ือเยื่อพืชในห้องควบคุม
อุณหภูมิ 25 ± 2°C ตลอด 24 ชั่วโมงต่อวัน จ�าเป็นต้อง
ใช้งบประมาณลงทุนสูง อีกทั้งยังเป็นการสิ้นเปล้ือง
พลังงานไฟฟ้า และเพิ่มค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงาน
อย่างมาก

งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของ
การเพาะเล้ียงชิน้ส่วนข้อของลานไพลนิบนอาหารเพาะ
เลีย้งเนือ้เยื่อพชือย่างง่ายซึง่เตรยีมจากสารละลายธาตุ
อาหารส�าหรับปลูกพืชโดยไม่ใช้ดินความเข้มข้นต่าง ๆ 
และเพื่อเปรียบเทียบผลของการเพาะเลี้ยงชิ้นส่วน 
ข้อของลานไพลินในห้องควบคุมอุณหภูมิ 25°C กับ 
การเพาะเลี้ยงในอุณหภูมิห้องต่อการเจริญเติบโตของ
ชิ้นส่วนข้อของลานไพลินในสภาพปลอดเชื้อ เพ่ือเป็น
แนวทางในการลดต้นทนุส�าหรบัการเพาะเลีย้งเนือ้เยือ่
พืช และการส่งเสรมิให้เกษตรกรสามารถน�าไปประยกุต์
ใช้กับพืชชนิดอื่น ๆ ได้ในอนาคต

อุปกรณ์และวิธีการ

การเตรียมอาหารเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชอย่างง่าย
เตรียมอาหารเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชอย่างง่าย

จากสารละลายส� าห รับปลู ก พืช โดย ไม ่ ใ ช ้ ดิ น 
(Hydroponics) โดยเติมน�้าประปา 300 มิลลิลิตร 
ในบกีเกอร์ขนาด 1 ลติร จากนัน้เตมิสารละลายส�าหรบั
ปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน ตรา Hydrowork สูตรส�าหรับ 
ผักสลัด Stock A และ B ความเข้มข้นอย่างละเท่า ๆ 
กนัคอื 0, 1, 2, 3, 4 และ 5 มลิลลิิตรต่อลติร เติมน�า้ตาล 
30 กรัมต่อลิตร ปรับปรมิาตรด้วยน�า้ประปาเป็น 1 ลติร 
ปรับค่า pH เป็น 5.7 ด้วย 1 M NaOH  หรือ 1 M HCl 
เติมผงวุ้น (ตรานางเงือก) 7 กรัมต่อลิตร น�าไปต้มจน
วุ้นละลาย รอให้อุณหภูมิของอาหารลดลงถึง 60°C จึง
เติมน�้ายาฟอกผ้าขาว Haiter 0.5 มิลลิลิตรต่อลิตร 
(Kittisak, 2013) เพื่อฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ในอาหาร เทใส่
ขวดขนาด 4 ออนซ์ ซึ่งผ่านการล้างท�าความสะอาดมา
แล้ว ปิดฝา รอจนวุ้นแข็งตัวแล้วจึงน�าไปใช้ในการ
ทดลอง

การฟอกฆ่าเชื้อและการเพาะเลี้ยงชิ้นส่วนข้อของ
ลานไพลิน

ตัดชิ้นส่วนข้อที่ 1 ถึง 3 จากปลายยอดของ
ลานไพลินความยาวข้อละประมาณ 1.5 เซนติเมตร 
พร้อมทั้งตัดส่วนใบออก ล้างด้วยน�้าผสมน�้ายาล้างจาน 
ขัดบริเวณผิวด้วยแปรงสีฟันเบา ๆ ก่อนล้างด้วย 
น�้าประปาจนสะอาด จากนั้นท�าการฟอกฆ่าเชื้อโดย 
น�าชิ้นส่วนพืชแช่ในสารละลาย Haiter (6% sodium 
hypochlorite, NaOCl) ความเข้มข้น 10% ผสม 
น�้ายาล้างจาน 2 หยด เขย่าเป็นเวลา 15 นาที จากนั้น
ท�าการล้างด้วยน�้าประปาท่ีผ่านการฆ่าเช้ือจุลินทรีย์ 
ด้วยการนึ่งด้วยไอน�้าเดือดในลังถึงเป็นเวลา 45 นาที  
3 ครั้ง ครั้งละ 5 นาที ท�าการตัดแต่งชิ้นส่วนพืชโดยตัด
บรเิวณทีโ่ดยน�า้ยาฆ่าเชือ้กดัท�าลายออกภายในตูป้ลอด
เชื้อ แล้วเลี้ยงบนอาหารเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชที่เตรียม
ไว้จ�านวน 6 สูตร น�าไปเพาะเลี้ยงในห้องควบคุม
อุณหภูมิ 25 ± 2°C เปรียบเทียบกับการเพาะเลี้ยงใน
ห้องที่เปิดหน้าต่างและมีการถ่ายเทอากาศตลอดเวลา  
โดยมีอุณหภูมิเฉลี่ยในระหว่างการทดลองคือเดือน
กันยายน ถึงตุลาคม พ.ศ. 2559 เท่ากับ 29.9°C รวม 
12 ชุด ๆ ละ 15 ซ�้า การทดลองท้ังหมดให้แสง 
นาน 16 ชัว่โมงต่อวนั เป็นเวลา 4 สปัดาห์ บันทกึ อตัรา
การปนเปื้อน จ�านวนยอด ความสูงของยอด จ�านวนใบ 
และจ�านวนราก

การศกึษาอตัราการรอดชวีติของต้นอ่อนภายหลงัการ
ย้ายออกปลูกในโรงเรือน

น�าต้นอ่อนทั้งหมดที่ได้จากการเพาะเลี้ยง 
ทุกชุดการทดลอง มาล้างเอาวุ้นออกจากรากจนหมด 
แล้วน�าไปปลูกในแก้วพลาสติกขนาด 6 ออนซ์ เติมน�้า
ประปา 50 มิลลิลิตร แก้วละ 1 ต้น น�าไปปลูกใน 
โรงเรือนที่พรางแสง 50% เป็นเวลา 2 สัปดาห์ บันทึก
อัตราการรอดชีวิตภายหลังการย้ายออกปลูก
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การวิเคราะห์ผล

การทดลองทัง้หมด 12 ชุดการทดลอง ชดุการ
ทดลองละ 15 ซ�้า ด้วยแผนการทดลองแบบสุ่มตลอด 
(completely randomization design) โดยอตัราการ
ปนเปื้อน และอัตราการรอดชีวิตภายหลังการย้ายออก
ปลูกแสดงผลเป็นร้อยละ ส�าหรับจ�านวนยอด ความสูง
ของยอด จ�านวนใบ และจ�านวนราก แสดงผลเป็น 
ค่าเฉลี่ย ± ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียวจากนั้นทดสอบความแตกต่างของ
ค่าเฉลี่ยโดยวิธี Duncan’s multiple range test 
(DMRT) ที่ระดับนัยส�าคัญ 0.05

ผลการทดลองและวิจารณ์

การเพาะเลี้ยงชิ้นส่วนข้อของลานไพลินบน
อาหารเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชอย่างง่ายที่เตรียมจาก
สารละลายส�าหรับปลูกพืชโดยไม ่ ใช ้ ดิน (สูตร 
Hydroponics) Stock A และ B ความเข้มข้นอย่างละ
เท่า ๆ กันคือ 0, 1, 2, 3, 4 และ 5 มิลลิลิตรต่อลิตร 
รวม 6 สูตร แล้วน�าไปเพาะเลี้ยงในอุณหภูมิที่แตกต่าง
กนั 2 อณุหภมู ิคอื 25 ± 2°C เปรยีบเทยีบกบัการเพาะ
เลี้ยงในอุณหภูมิห้องซึ่งมีอุณหภูมิเฉล่ีย 29.9°C เป็น
เวลา 4 สัปดาห์ ผลการทดลองพบว่า ชิ้นส่วนพืชเกิด
การปนเปื้อนของเชื้อจุลินทรีย์สูงที่สุด (33.33%) เมื่อ
เลี้ยงบนอาหารสูตร Hydroponics 2 มิลลิลิตรต่อลิตร  
ที่อุณหภูมิ 25°C และ อาหารสูตร Hydroponics  
0 มิลลลิิตรต่อลิตร ทีอ่ณุหภมูห้ิอง ในขณะทีอ่าหารสตูร 
Hydroponics 3 มิลลิลิตรต่อลิตร ท่ีอุณหภูมิ 25°C  
ไม่พบการปนเป้ือนของเชือ้จุลนิทรย์ีเลย (Table 1) โดย
ลกัษณะการปนเป้ือนทัง้หมดจะเกดิจากเชือ้ราซึง่จะเริม่
เจริญออกมาจากบริเวณโคนของชิ้นส่วนพืช ส�าหรับ
การเจริญเติบโตของชิ้นส่วนข้อนั้น พบว่า ชิ้นส่วนที่
เลี้ยงบนอาหารสูตร Hydroponics 3 มิลลิลิตรต่อลิตร  
ที่อุณหภูมิห้อง สามารถชักน�าให้เกิดยอดที่มีความสูง
เฉลี่ยมากที่สุด คือ 1.35 ± 0.90 เซนติเมตร ซึ่งสูงกว่า

ยอดจากการเพาะเลี้ยงบนอาหารสูตร Hydroponics 
0 และ 1 มลิลลิติรต่อลติร ทีอ่ณุหภูม ิ25°C และอาหาร
สูตร Hydroponics 0 และ 5 มิลลิลิตรต่อลิตร  
ทีอ่ณุหภมิูห้อง อย่างมนียัส�าคญัทางสถติ ินอกจากนีย้งั
พบว่า อาหารสูตร Hydroponics 3 มิลลิลิตรต่อลิตร 
ทีอ่ณุหภมูห้ิอง ยงัชกัน�าให้เกดิจ�านวนใบเฉลีย่มากท่ีสดุ 
คือ 6.31 ± 3.32 ใบต่อยอด ซึ่งมากกว่ายอดจากการ
เพาะเลี้ยงบนอาหารสูตร Hydroponics 0, 1 และ 5 
มิลลิลิตรต่อลิตร ท่ีอุณหภูมิ 25°C และอาหารสูตร 
Hydroponics 0, 4 และ 5 มลิลลิติรต่อลติร ทีอ่ณุหภมูิ
ห้อง อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ เช่นเดียวกับการชักน�า
ให้เกิดรากซ่ึงพบว่า ช้ินส่วนท่ีเลี้ยงบนอาหารสูตร 
Hydroponics 3 มิลลิลิตรต่อลิตร ที่อุณหภูมิห้อง 
สามารถชกัน�าให้เกดิรากเฉลีย่จ�านวนมากทีส่ดุคอื 7.46 
± 2.93 รากต่อชิ้นเนื้อเยื่อ ซึ่งมีจ�านวนรากมากกว่าทุก
ชุดการทดลอง ยกเว้นการเพาะเลี้ยงบนอาหารสูตร 
Hydroponics 1 มลิลลิติรต่อลติร ท่ีอณุหภมูห้ิอง อย่าง
มีนัยส�าคัญทางสถิติ  ส�าหรับการเกิดยอดนั้นพบว่าทุก
ชุดการทดลองมีจ�านวนยอดไม่แตกต่างกันทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 โดยมจี�านวนยอดเฉลีย่ตัง้แต่ 1.69 ถงึ 1.92 
ยอดต่อช้ินเนือ้เยือ่ (Table 1 และ Figure 1) นอกจากนี้
เมือ่น�าต้นอ่อนท่ีได้จากการเพาะเล้ียงทุกชุดการทดลอง 
มาล ้ าง เอาวุ ้นออกจนหมด แล ้วน� า ไปปลูกใน 
แก้วพลาสตกิขนาด 6 ออนซ์ เตมิน�า้ประปา 50 มลิลลิติร 
แก้วละ 1 ต้น น�าไปปลูกในโรงเรือนที่พรางแสง 50% 
เป็นเวลา 2 สัปดาห์ พบว่า ต้นอ่อนจากทุกชุดการทดลอง
มีอัตราการรอดชีวิตภายหลังการย้ายออกปลูก 100% 
และต้นอ่อนมีลักษณะแข็งแรง (Figure 2) แต่อย่างไร
ก็ตามพบว่า ต้นอ่อนที่เพาะเลี้ยงได้จากทุกชุดการ
ทดลองสามารถรอดชีวิตได้ 100% ดังนั้นจึงสามารถ 
ใช้ในการเพาะเล้ียงเนื้อเยื่อลานไพลินทดแทนอาหาร
สูตร MS ได้ทั้งหมด 

ผลจากการทดลองพบว่า ทุกชุดการทดลอง 
มีจ�านวนยอดไม่แตกต่างกันทางสถิติท่ีระดับ 0.05  
โดยมีจ� านวนยอดเฉลี่ยตั้ งแต ่  1 .69 ถึง 1.92  
ยอดต่อชิ้นเนื้อเยื่อนั้น สอดคล้องกับรายงานวิจัยของ  
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Sengsoulichan (2015) ซึ่งได้ศึกษาการเพาะเลี้ยงชิ้น
ส่วนข้อทีส่อง และสามจากปลายยอดของลานไพลนิบน
อาหารวุ้นสูตร MS ที่อุณหภูมิ 25 ± 2 °C ให้แสงเป็น
เวลา 16 ชั่วโมงต่อวัน เป็นเวลา 60 วัน พบว่า สามารถ
ชักน�าให้เกิดยอดได้จ�านวน 1.50 ± 0.16 และ 1.50 ± 
0.16 ยอดต่อชิ้นเนื้อเยื่อ ตามล�าดับ ดังนั้นอาหารเพาะ
เลีย้งเนือ้เยือ่พชืทีเ่ตรยีมจากสารละลายส�าหรบัปลกูพชื
โดยไม่ใช้ดินทุกความเข้มข้นมีสามารถชักน�าให้เกิด
ยอดจากการเพาะเลีย้งลานไพรนิได้เช่นเดียวกบัอาหาร
วุ้นสูตร MS 

นอกจากน้ียงัพบว่า อาหารสตูร Hydroponics 
ความเข้มข้น 1 ถึง 5 มิลลิลิตรต่อลิตร สามารถชักน�า
ให้ชิ้นส่วนข้อของลานไพลินมีการเจริญเติบโตในด้าน
อืน่ๆ ได้มากกว่าอาหารสตูร Hydroponics 0 มลิลลิติร
ต่อลิตร เนื่องจากอาหารสูตรดังกล่าวมีเพียงน�้าตาล
ทราย แต่ไม่มีธาตุอาหารชนิดอ่ืน ๆ ผลการทดลอง
สอดคล้องกับการทดลองของ Kittisak (2015) ที่
รายงานว่า อาหารสูตร Hydroponics 5 มิลลิลิตร 
ต่อลิตร นั้นให้การเจริญเติบโตของม่วงเทพรัตน์ และ
หญ้าหวานได้มากกว่าอาหารสูตร Hydroponics 0 
มิลลิลิตรต่อลิตร เช่นกัน นอกจากนี้ยังพบว่า อาหาร
สูตร Hydroponics 5 มิลลิลิตรต่อลิตรยังให้การเจริญ
เติบโตของเนือ้เยือ่ม่วงเทพรตัน์ และหญ้าหวานได้ดีกว่า
อาหารวุ้นสูตร MS ในขณะที่ Kittisak (2016) รายงาน
ว่า อาหารวุน้ทีเ่ตรียมจากอาหารส�าหรบัปลกูพชืโดยไม่
ใช้ดิน stock A และ B ความเข้มข้นเท่ากันอย่างละ 3, 
4 และ 5 มิลลิลิตรต่อลิตร สามารถชักน�าให้เกิดการ
เจริญเติบโตของเนื้อเยื่อว่าสี่ทิศได้ไม่แตกต่างจาก 
การเพาะเลี้ยงบนอาหารวุ้นสูตร MS เช่นกัน 

ผลการทดลองยังแสดงให้เห็นอีกว่า เนื้อเยื่อ
ของลานไพลินน้ันสามารถเจริญเป็นยอดได้โดยไม่
จ�าเป็นต้องใช้สารควบคมุการเจรญิเติบโต แตกต่างจาก
งานวิจยัของ Kaur (2013) ซึง่รายงานว่า การเพาะเลีย้ง
ชิ้นส่วนข้อของพรมมิ (Bacopa monnieri) ซึ่งเป็นพืช
ในสกุลเดียวกับลานไพลินบนอาหารวุ้นสูตร MS ที่
ปราศจากสารควบคุมการเจริญเติบโต ที่อุณหภูมิ  

25 ± 2 °C ให้แสงเป็นเวลา 16 ชั่วโมงต่อวัน เป็นเวลา 
4 สัปดาห์ พบว่า เนื้อเยื่อไม่สามารถเจริญเป็นยอดได้ 
และ Kapil and Sonia (2014) รายงานว่า การเพาะ
เลี้ยงชิ้นส่วนข้อพรมมิบนอาหารวุ้นสูตร MS ที่เติมสาร
ควบคุมการเจริญเติบโตได้แก่ Benzylaminopurine 
(BAP) ความเข้มข้น 1.5 มิลลิกรัมต่อลิตร ร่วมกับ 
Indoleacetic acid ความเข้มข้น 0.5 มลิลกิรมัต่อลติร 
สามารถชักน�าให้เกิดยอดได้ถึง 16 ยอด เช่นเดียวกับ 
Sengsoulichan (2015) ซึ่งรายงานว่า การเพาะเลี้ยง
ชิน้ส่วนใบของลานไพลนิบนอาหารวุน้สตูร MS ร่วมกบั
สารควบคุมการเจริญเติบโต BAP ความเข้มข้นต่าง ๆ 
ที่อุณหภูมิ 25 ± 2 °C ให้แสงเป็นเวลา 16 ชั่วโมง 
ต่อวัน เป็นเวลา 60 วัน พบว่า อาหารวุ้นสูตร MS ที่
เติม BAP ความเข้มข้น 0.6 มิลลิกรัมต่อลิตร สามารถ
ชักน�าให้เกิดยอดเฉลี่ยเพิ่มขึ้นได้สูงสุด 20.20 ± 1.44 
ยอดต่อชิน้เนือ้เยือ่ ดงันัน้หากมกีารศกึษาผลอาหารวุน้
ท่ีเตรียมจากสารละลายส�าหรับปลูกพืชโดยไม่ใช่ดิน 
ร่วมกับสารควบคุมการเจริญเติบโตจึงน่าจะสามารถ
ชักน�าให้เกิดจ�านวนยอดเฉลี่ยเพิ่มขึ้นได้เช่นเดียวกัน

ส�าหรบัการเพาะเลีย้งเนือ้เยือ่ลานไพลนิทัง้ใน
อุณหภูมิ 25 ± 2°C และที่อุณหภูมิห้องนั้นมีการเจริญ
เติบโตของต้นอ่อนในสภาพปลอดเชื้อที่ไม่แตกต่างกัน 
ซึง่มรีายงานว่าพชืทีเ่พาะเลีย้งในสภาพปลอดเชือ้หลาย
ชนิดสามารถทนต่ออุณหภูมิสูงในช่วงกลางวันได้ถึง  
30 °C และต�่าสุดในช่วงกลางคืนได้ถึง 10 °C โดย 
ไม่ท�าให้การเจริญเติบโตของพืชลดลง (Ahloowalia 
and Savangikar, 2002) ในทางตรงกันข้าม Kodym 
et al. (2001) รายงานว่า กล้วย และมันฝรั่ง  
ซึ่งเพาะเลี้ยงโดยใช้แสงธรรมชาติในอุณหภูมิช ่วง  
16–41°C มีการเจริญเติบโตสูงกว่าการเพาะเลี้ยง 
ในห้องควบคุมอุณหภูมิอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ  
ดังนั้นการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชในห้องที่ไม่ควบคุม
อุณหภูมิจึงเป็นที่หนึ่งทางเลือกส�าหรับการประหยัด
ต้นทุนในการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ และลดการใช้
พลงังานไฟฟ้าได้
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Table 1 Effects of different media and culture temperatures on contamination percentage, growth  
and development of Bacopa caroliniana (Walt.) Rob. Nodal explants after culture for 4 weeks

Treatment Contamination 
(%)

Shoot 
Length (cm)
(mean ± SD)

Shoot number
(shoot/
explant)

(mean ± SD)

Leaf number
(Leaf/shoot)
(mean ± SD)

Root number
(root/explant)
(mean ± SD)Media T

(C°)

Hydroponics 0 mL/L
Hydroponics 1 mL/L
Hydroponics 2 mL/L
Hydroponics 3 mL/L
Hydroponics 4 mL/L
Hydroponics 5 mL/L
Hydroponics 0 mL/L
Hydroponics 1 mL/L
Hydroponics 2 mL/L
Hydroponics 3 mL/L
Hydroponics 4 mL/L
Hydroponics 5 mL/L

25°C
25°C
25°C
25°C
25°C
25°C

29.9°C
29.9°C
29.9°C
29.9°C
29.9°C
29.9°C

26.66
6.66

33.33
00.00
6.66

26.66
33.33
20.00
20.00
13.33
26.66
13.33

0.44 ± 0.18c

0.74 ± 0.48bc

1.08 ± 0.38ab

1.00 ± 0.58ab

1.04 ± 0.61ab

0.92 ± 0.55b

0.48 ± 0.29c

1.02 ± 0.74ab

1.15 ± 1.04ab

1.35 ± 0.90a

0.78 ± 0.49bc

0.74 ± 0.61bc

1.72 ± 0.46
1.80 ± 0.56
1.80 ± 0.63
1.93 ± 0.45
1.92 ± 0.26
1.81 ± 0.40
1.80 ± 0.63
1.61 ± 0.50
1.91 ± 0.51
1.69 ± 0.63
1.81 ± 0.40
1.92 ± 0.27

2.78 ± 1.13d

4.08 ± 2.23bcd

5.00 ± 1.60ab

4.72 ± 2.34abc

5.14 ± 2.55ab

5.10 ± 2.73ab

3.11 ± 1.71cd

5.42 ± 2.97ab

5.00 ± 3.14ab

6.31 ± 3.32a

4.55 ± 2.83abc

4.40 ± 2.82bcd

2.54 ± 0.68f

4.00 ± 1.10def

5.30 ± 2.16bcd

4.40 ± 1.40cde

5.21 ± 1.71bcd

5.00 ± 1.73bcd

3.10 ± 1.28ef

6.38 ± 2.06ab

5.91 ± 2.42bc

7.46 ± 2.93a

4.90 ± 1.37bcd

5.00 ± 1.15bcd

F–test ** ns ** **

ns = not Significant different, ** Significant different at P < 0.05
Value followed by different letter are significantly different according to DMRT at P < 0.05 level.

(A) (B)
Figure 1 Development of Bacopa caroliniana (Walt.) Rob. nodal explants after culturing on Hydroponics 

0 mL/L in room T (C°) (A) and Hydroponics 3 mL/L in room T (C°) for 4 weeks (B)
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Figure 2 Bacopa caroliniana (Walt.) Rob. plantlet 
after transplanting into greenhouse for 2 
weeks

สรุป

ชิ้นส่วนข้อของลานไพลินที่ผ ่านการฟอก 
ฆ่าเชื้อสามารถเพาะเลี้ยงได้บนอาหารวุ้นที่เตรียมจาก
สารละลายส�าหรับปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน ชื่อทางการค้า 
Hydrowork สูตรส�าหรับผักสลัด Stock A และ B  
ความเข้มข้นอย่างละเท่า ๆ กันคือ 1, 2, 3, 4 และ 5 
มิลลิลิตรต่อลิตร ร่วมกับน�้าตาลทราย 30 กรัมต่อลิตร 
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