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การใช้สารละลายธาตุอาหารสำหรับปลูกพืชโดยไม่ใช้ดินทดแทน 
อาหารสูตร MSในการเพาะเลี่ยงเนื่อเยี่อกาบหอยแครง (Dionaea

ทานรcipula)

The use of hydroponic nutrient solutions replacing MS media in 
Venus Flytrap (Dionaea ทานรcipula) tissue culture
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บทคดย่อ: กาบหอยแครง (Dionaea ทานรcipula) เป็นพืซที่นิยมปลูกเลียงและใช้เป็นไม้ประดับเนื่องจากความ 
สวยงามของกาบ และมีสาร plumbagin ซึ่งมีคุณสมบิตในการยับยงการเจไญเติบโตของแบคทีเไย การขยาย 
พันธุในสภาพธรรมชาติทำได้ยาก การเพาะเลียงเนื้อเยื่อพืชเป็นวิธีที่สามารถช่วยขยายพันธ์เพิ่มปริมาณต้นได้ 
แต่ต้นทุนสารเคมีในการเพาะเลียงเนื้อเยื่อพืชค่อนข้างสูง จึงไม่เหมาะกับเกษตรกรที่มีต้นทุนน้อย ดังนั้นการ 
ศึกษานื้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความเข้มข้นของสารละลายธาตุอาหารสำหรับปลูกพืชโดยไม1ใช้ดิน 
(HNS) ที่มีต่อการเจไ'ญเติบโตของกาบหอยแครงในสภาพปลอดเซือโดยเพาะเลียงเนื้อเยื่อกาบหอยแครง4 สาย 
พันธุ ได้แก่ Korean Melody Shark (KMS), Cupped Trap (CT), Dark Red (DR) และ Angelwings (AW) 
บนอาหารสูตร 1/ 2MS %MS และสารละลายธาตุอาหารสำหรับปลูกพืชโดยไม1ใช้ดิน (stock A และ B เข้มข้น 
100 เท่า) ทความเข้มข้น 4 และ 6 มล./ล. ร่วมกับ Vitamix V 1,000 ความเข้มข้น 5 และ 10 มล./ล. เพาะเลียง 
ท ี่อ ุณหภูม ิ25±2อชในสภาพให้แสง 16ซม./ว ันเป ็นเวลา4 5 วัน พบว่า สูตรอาหารและสายพันธุมีอิทธิพลต่อ 
จำนวนยอด และความสูงต้นอย่างมีนัยสำคัญยิ่งทางสถิติ (P<0.01 )โดยอาหารสูตรที่เตไยมจาก HNS ความ 
เข ้มข ้น6 มล./ล. ร่วมกัน Vitamix V 1,000 ความเข้มข้น 5 มล./ล. ให้จำนวนยอตุเฉลี่ยในสายพันธุ AW มาก 
ที่สุด เท่ากับ 10.00+2.00 ยอด และในอาหารสูตรเดียวกันให้ความสูงต้นมากที่สุดในสายพันธุ DR เท่ากับ 
3.40+0.52 ซม. สำหรับจำนวนราก พบว่าสูตรอาหารและสายพันธุมีอทธิพลต่อจำนวนรากอย่างมีนัยสำคัญ
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ทางสถิติ (P<0.05) แต่ไม1มีอิทธิพลต่อความยาวราก (P>0.05) โดยสายพันธุ AW ที่เพาะเลียงบนอาหารสูตร 
%MS ให้จำนวนรากที่สูงสุดเท่ากับ 39.00+9.64 ราก นอกจากนี้สูตรอาหารและสายพันธุ้ไม่มีอิทธิพลต่อลีต้น 
(P>0.05) [ค่าลีแดง (ล*) และค่าลีเหลือง (b*)] ของกาบหอยแครง ดังนั้นสารละลายธาตุอาหารสำหรับปลูก 
พืชโดยไม1ใช้ด ินความเข ้มข ้น6 มล./ล ร่วมกับ Vitamix V 1,000 ความเข ้มข ้น5 มล./ล. จึงสามารถนำมาใช้ 
ทดแทนอาหารสูตร MS ในการเพาะเลียงเนื้อเยื่อกาบหอยแครงได้ 
คำสำค้ญ: กาบหอยแครง, สารละลายธาตุอาหารสำหรับปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน

ABSTRACT: Venus Flytrap (Dionaea muscipula) is cultivated as an ornamental plant due to its leaf 
beauty and elfective of plumbagin to inhibit bacterial growth. Since natural propagation difficulty, 
plant tissue culture increasing propagation rate can solve the problem. However the cost of chemicals 
for plant tissue culture is quite high and not available to the fanners. The objective of tins study was to 
investigate the various concentrations of hydroponic nutrient solution (HNS) on the growth of Venus 
Flytrap in tissue culture. Fourcultivars namely Korean Melody Shark (KMS), Cuppep Trap (CT), Dark 
Red (DR), Angelwings (AW) were grown on AMS. AMS and HNS (Stock A and B at lOOx) at 4 and 6 
ml/L with Vitamix V 1,000 at 5 and 10 ml/L. The cultures were incubated at temperature 25±2 oC with 
light 16 hrs./day for 45 days. The results showed that media and cultivars had significant differences 
(P<0.01) on the number of shoots and plant height. HNS at 6 ml/L with Vitamix V 1,000 at 5 ml/L 
gave the highest number of shoots (10.00+2.00 shoots) in AW cultivar and also gave the highest plant 
height (3.40+0.52 cm.) in DR cultivar. As for the root number, the medium and cultivar showed the 
significant difference (P<0.05) on root number but not on root length (P>0.05). The AMS media and 
AW gave the highest root number (39.00+9.64 roots). In addition, media and cultivars did not show 
the effect on plant color (P>0.05) [a* andb*]. Therefore, hydroponics nutrient solution at 6 ml/L with 
Vitamix V 1,000 at 5 ml/L can be used as a replacement for MS media in D. muscipula tissue culture. 
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คำนำ

กาบหอยแครง (D. muscipula) เป็น,พืชที่ 
อยู่ในวงศ์ Droseraceae มีชิอสามีญว่า Venus 
flytrap เป็นพืชกินแมลงที่ได้รับความนิยม เนื่องจาก 
เทคน ิคการด ักจ ับแมลงของพ ืชชน ิดน ี้ม ีล ักษณ ะ 
เฉพาะ พบได้บรีเวณที่มีความชินสูงหรีอในพืนที่ชิน 
แฉะ (ปฐมะ และคณะ, 2558) ปัจจุบันมีการปลูก 
เล ียงและใช้เป ็นไม ้ประดับมากฃึนเน ื่องจากความ 
สวยงามของกาบ และมีสาร plumbagin ซึ่งมี 
ค ุณ ส ม บ ัต ิใน ก ารย ับ ย ํ่งก ารเจ 'ร ิญ เต ิบ โต ข อ ง 
แบคทีเริย (Itoigawa et al., 1991 และ Fournet et 
al., 1992) เซ่น Didry et al., (1998) พบว่าสาร 
plumbagin ที่สกัดได้จาก Drosera peltata Smith 
สามารถยับยํ่งแบคทีเรียในซ่องปาก Philip et al., 
(1999) แยกสาร plumbagin (5-Plydroxy-2- 
methy-1,4-naphthoquinone) จากเปลือกของต้น 
Idospyros olen พบว่าสารดังกล่าวสามารถยับนั้ง

การเจร ีญ ฃองเชอแบ คท ีเร ีย  Pseudomonas  
solanacearum  แต่การขยายพันธุต ้นกาบหอย 
แครงในสภาพธรรมชาติทำได้ยาก (อัญชลี และ ส 
โรธร, 2556) การเพาะเลียงเนื้อเยื่อพืชจึงเป็นวิธีหนึ่ง 
ท ี่ส าม ารถ ช ่วย ข ย าย พ ัน ธ ุเพ ื่อ เพ ิ่ม ป ัร ิม าณ ต ้น  
จำนวนมากในระยะเวลาอันลันได้ โดยสามารถนำ 
ชินส่วนต่างๆ ของพืช ได้แก่ ใบ ดอก ราก ตายอด 
ตาข้าง ลำตน มาเพาะเลียงบนอาหารสังเคราะห์ 
ดัดแปลงที่เต ิมสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช 
เพาะเล ียงในสภาพปลอดเช ิอท ี่สามารถควบค ุม 
อุณหภูมิและสภาพแวดล้อมได้ ซึ่งวิธีการดังกล่าวมี 
ประโยชน์อย่างมากโดยเฉพาะการขยายพ ันธุและ 
การปรับปรุงพันธุพืช การเก็บรักษาพันธุพืช รวมถึง 
การนำไปใช้ประ:โยชน ์ทางด ้านผลิตสารสม ุนไพร 
(เพชรรัตน์ 2556) แต่ด้วยต้นทุนสารเคมีการเพาะ 
เลียงเนื้อเยื่อพืชค่อนข้างสูง จึงไม่เหมาะกับเกษตรกร 
ที่มีต้นทุนน้อย

สารละลายธาตุอาหารสำหรับปลูกพืชโดย


