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 เปรียบเทียบการเจริญเติบโตและลักษณะทางสัณฐานของพันธุ์ไม้น ้าใบพายมวกเหล็กจากจังหวัด สระบุรี จังหวัดตราด และ 
จังหวัดกระบี่ ในสภาพเพาะเลี ยงเนื อเย่ือและระบบโรงเรือนแบบไร้ดิน โดยเลี ยงต้นอ่อนในอาหารสังเคราะห์สูตร MS ที่เติมสารควบคุม 
การเจริญเติบโตชนิด BA ร่วมกับ NAA เข้มข้น 3.0 และ 0.5 มิลลิกรัมต่อลิตร ตามล้าดับ เป็นเวลา 5 เดือน จากนั นน้าต้นอ่อนที่สมบูรณ์และมี
รากออกเลี ยงในสภาพโรงเรือนแบบไร้ดิน เป็นเวลา 5 เดือน พบว่าต้นอ่อนจากแต่ละแหล่งมีการเจริญเติบโตเพิ่มจ้านวนยอดแตกต่างกัน 
อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (P<0.05) โดยพันธุ์ไม้น ้าจากแหล่งจังหวัดสระบุรีมีการเจริญเติบโตเพิ่มจ้านวนยอดได้มากที่สุด ทั งในสภาพห้อง
เพาะเลี ยงเนื อเย่ือ (5.72±2.039 ยอด) และในสภาพโรงเรือน (2.08±0.772 ยอด) ใบสีเขียวอมน ้าตาลแดง และใบมีความกว้างมากที่สุด 
ในขณะที่ไม้น ้าจากจังหวัดตราด และจังหวัดกระบี่ ใบเป็นสีเขียวอมน ้าตาลแดงและสีเขียวอมน ้าตาล ความกว้างใบน้อยกว่าไม้น ้าจากจังหวัด
สระบุรี ข้อมูลจากการศึกษาครั งนี แสดงให้เห็นว่าไม้น ้าใบพายมวกเหล็กจากจังหวัดสระบุรี มีความเหมาะสมในการใช้เป็นแหล่งต้น พันธุ์  
เพื่อการผลิตพันธุ์ไม้น ้าเชิงพานิชย์ 
ค าส าคัญ : ไม้น ้าใบพายมวกเหล็ก, การเจริญเติบโต, ลักษณะทางสัณฐาน 
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 A study was conducted to compare growth and morphology of the aquatic plant Cryptocoryne balansae from 
Saraburi, Trat, and Krabi provinces of Thailand. Tissue culture and hydroponic nursery systems were used in cultivation. 
The plantlets were grown for five months on semi-solid MS media containing growth regulators BA and NAA at 3.0 and 
0.5 mg/l, respectively. The young plants that had their roots were cultured under hydroponic nursery system for five 
months. The number of young plants regenerated were significantly different with respect to location (P <0.05). Aquatic 
plants from Saraburi province were highest in terms of number of regenerated shoots under both tissue culture 
laboratory (5.72 ± 2.039 shoots) and hydroponic nursery system (2.08 ± 0.772 shoots). Leaves were red-brown-green in 
color and widest in size of plants from Saraburi povince.  Plant’s leaves from Trat and Krabi were brown-green and  
red-brown-green, while the leave wide were lower than plants from Saraburi.  The data from the present study is 
suggestive that aquatic plants of the species Cryptocoryne balansae from Saraburi province are appropriate as 
broodstock source for mass production. 
Key  words:  Cryptocoryne balansae, Growth, Morphological 

Abstract 



 ใบพายมวกเหล็ก (Cryptocoryne balansae) เป็นพันธุ์ไม้น ้าสวยงามนิยมที่น้ามาเลี ยงประดับในตู้ปลา  
มีถิ่นก้าเนิดดั งเดิมในประเทศไทย จัดอยู่ ในวงศ์ Araceae สามารถพบได้ในหลายพื นที่ของประเทศไทย ทั งทาง 
ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ เป็นพันธุ์ไม้น ้าเศรษฐกิจที่มีการส่งออกขายยังต่างประเทศ (อรุณี และคณะ, 2552) 
เจริญเติบโตได้ดีในช่วงอุณหภูมิ 20-28 องศาเซลเซียส โดยเฉพาะในบริเวณที่มีปริมาณความเข้มแสงปานกลาง ชอบขึ นในที ่
ดินปนทราย ในแหล่งน ้าที่ไหลเอื่อย เช่น ล้าธาร น ้ามี pH 6–8 และมีความกระด้างเล็กน้อย  สามารถสูงได้ถึง 40 เซนติเมตร  
ล้าต้นเป็นเหง้าสั นๆ และมีไหลแตกเป็นต้นใหม่ ใบเป็นใบเดี่ยว สีเขียวสด มีก้านใบสั นกว่าแผ่นใบซึ่งมีลักษณะยาว แตกจาก 
ล้าต้นเป็นกอ โคนก้านใบแผ่กว้างเป็นแผ่นหุ้มประกบกัน แผ่นใบเรียวยาวคล้ายเทป แผ่นใบเป็นคลื่นเล็กน้อย ปลายใบแหลม 
ใบใต้น ้ายาว 20-30 เซนติเมตร กว้าง 1-2 เซนติเมตร มีก้านใบยาว 10-15 เซนติเมตร ต้นเหนือน ้าจะมีใบและต้นขนาดเล็ก 
แผ่นใบยาว 7-10 เซนติเมตร กว้าง 0.8-1.0 เซนติเมตร ช่อดอกอยู่ในใบประดับขนาดใหญ่ ใบประดับยาวเรียวและบิดเล็กน้อย 
หุ้มช่อดอกไว้ (Rataj and Horeman, 1977)   
 พันธุ์ไม้น ้าสวยงามมีความส้าคัญทางเศรษฐกิจและได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายทั งในเอเซีย ยุโรป และอเมริกา 
มูลค่าในการส่งออกค่อนข้างสูงและมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ น จากสถิติการส่งออก ปี 2556, 2557 และ 2558 เท่ากับ 34.64, 
35.52 และ 36.69 ล้านบาท (เฉพาะที่ผ่านการขอใบตรวจรับรองศัตรูพืช) ประเทศผู้ซื อไม้น ้าที่ส้าคัญของไทย ได้แก่ 
สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น รัสเซีย เยอรมนี อังกฤษ โปแลนด์ ตุรกี สเปน สาธารณรัฐเช็ก และอิตาลี เป็นต้น แต่ผลผลิตพันธุ์ไม้น ้า
ดังกล่าวที่ใช้ในการส่งออกส่วนใหญ่ได้จากการเก็บรวบรวมจากธรรมชาติ ซึ่งมีการกระจายพันธุ์ค่อนข้างจ้ากัด คือ ขยายพันธุ์
ด้วยเมล็ด (seed) และ เหง้า (rhizome) หรือ ไหล (stolon) อย่างไรก็ตาม ใบพายมวกเหล็กมีข้อด้อยคือ มีการขยายพันธุ ์
ไดช้้า จะเกิดต้นอ่อนเพียงปีละ 1-3 ต้นเท่านั น (วันเพ็ญ และกาญจนรี, 2543) เมื่อน้ามาเพาะขยายพันธุ์ในแปลงเพาะเลี ยงมี
การเจริญเติบโตได้ช้า ผลผลิตพันธุ์ไม้น ้าชนิดนี จึงไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาด  
 จากผลการเพาะเลี ยงเนื อเยื่อของกลุ่มวิจัยและพัฒนาธนาคารเชื อพันธุ์ กองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น ้า พบว่า
พันธุ์ไม้น ้าใบพายมวกเหล็กที่ได้จากแหล่งอาศัยที่ต่างกัน เมื่อน้ามาท้าการเพาะเลี ยงเนื อเยื่อที่ระดับ ความเข้มข้นของ 
สารควบคุมการเจริญเติบโตเท่ากัน ได้จ้านวนยอดและมีระยะเวลาในการเจริญเติบโตต่างกัน และจากผลการศึกษา 
ความหลากหลายและความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมของใบพายมวกเหล็กจาก 3 แหล่งคือ จังหวัดสระบุรี จังหวัดตราด และ 
จังหวัดกระบี่ แหล่งละ 10 ตัวอย่าง ด้วยเทคนิคเอเอฟแอลพี โดยใช้ 10 คู่ ไพรเมอร์ ได้แถบดีเอ็นเอรวมทั งสิ น 261 แถบ  
โดยมีสัดส่วนแถบดีเอ็นเอ ที่แสดงความผันแปร 61.14% ผลจากการวิเคราะห์ความหลากหลายและความสัมพันธ์ทาง 
พันธุกรรม โดยค่า (1) เปอร์เซ็นต์โพลมีอร์ฟิซึ่ม (P) ที่ระดับความมั่นใจ 95% มีค่า 27.20–39.46 (2) ค่า Shannon–Weave 
rindex ( I) มี ค่ า  0 .2333–0.3352 (3 ) ค่า  Nei’s gene diversity มี ค่าความหลากหลายระหว่ างประชากร (HT)  
0.1793 ± 0.0351 ค่าความหลากหลายภายในประชากร (HS) 0.1116±0.0160 และค่าสัดส่วนความหลากหลายของยีน 
(Gst) 0.3581 (4) ค่าระยะห่างทางพันธุกรรมมีค่า 0.0790 (จังหวัดตราดและจังหวัดกระบี่) ถึง 0.1349 (จังหวัดสระบุรีและ
จังหวัดตราด) และ (5) แผนภูมิการกระจายตัวด้วยวิธี principal coordinate analysis (PCO) แสดงให้เห็นว่าใบพายมวกเหล็ก 
มคีวามหลายหลายทางพันธุกรรมระหว่างแหล่ง (เบญจพร และคณะ, 2553) ผู้วิจัยคาดว่าความหลากหลายทางพันธุกรรม
ระหว่างแหล่งมีผลต่อการเจริญเติบโตของพันธุ์ไม้น ้าดังกล่าว จึงใช้ผลจากการทดลองดังกล่าวมาศึกษาเปรียบเทียบ 
การเจริญเติบโตและลักษณะทางสัณฐานในกลุ่มประชากรพันธุ์ไม้น ้าใบพายมวกเหล็กจา 3 แหล่งธรรมชาติ เพื่อเพิ่มศักยภาพ
การผลิตต้นพันธุ์ไม้น ้าใบพายมวกเหล็กให้มีจ้านวนผลผลิตเพิ่มขึ น โดยคัดเลือกต้นพันธุ์ที่มีลักษณะทางสัณฐานตรงตาม 
ความต้องการของตลาด และคัดเลือกสายพันธุ์ที่มีการเจริญเติบโตและมีอัตราแตกหน่อสูง ใช้เป็นต้นพันธุ์ในการผลิตพันธุ์ไม้น ้า
เชิงพาณิชย์ต่อไปในอนาคต 

ค าน า 
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 เพื่อเปรียบเทียบการเจริญเติบโตและลักษณะทางสัณฐานของพันธุ์ไม้น ้าใบพายมวกเหล็ก จาก 3 แหล่งธรรมชาติ 
ในสภาพห้องเพาะเลี ยงเนื อเยื่อและสภาพโรงเรือน 

วัตถุประสงค ์

1.  สถานทีแ่ละระยะเวลาด าเนินการ 
 ด้าเนินการทดลอง ณ กองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น ้า จังหวัดปทุมธานี เป็นระยะเวลา 2 ปี 6 เดือน ตั งแต่
เดือนตุลาคม 2554 ถึงเดือนมีนาคม 2557 
 
2.  การเตรียมอาหารสังเคราะห ์
 เตรียมสารเคมีตามส่วนประกอบของอาหารสังเคราะห์สูตร MS (Murashige and Skoog, 1962) โดยเตรียมเป็น
สารละลายเข้มข้น (stock solution) น ้าตาลซูโครส เข้มข้น 30 กรัมต่อลิตร เติมสารควบคุมการเจริญเติบโต 
ชนิด BA (6-benzyladenine) เข้มข้น 3.0 มิลลิกรัมต่อลิตร ร่วมกับ NAA เข้มข้น 0.5 มิลลิกรัมต่อลิตร จากนั นเติมน ้ากลั่น
ปรับปริมาตรตามต้องการแล้วปรับความเป็นกรดเป็นด่างให้อยู่ในช่วง 5.5-5.8 เติมผงวุ้นเข้มข้น 6 กรัมต่อลิตร ต้มวุ้น 
ใหล้ะลายก่อนเทลงในขวดเพาะเลี ยงเนื อเยื่อปริมาตร 20 มิลลิลิตร ปิดฝาขวดแล้วน่ึงฆ่าเชื อที่อุณหภูมิ 121 องศาเซลเซียส 
ความดัน 15 ปอนด์ต่อตารางนิ ว นาน 15 นาที ทิ งให้เย็นแล้วน้าไปใช้เพาะเลี ยงเนื อเยื่อ 
 
3.  การเตรียมตัวอย่างพันธุ์ไม้น  ามวกเหล็ก   
 เก็บตัวอย่างพันธุ์ไม้น ้าใบพายมวกเหล็กจากคลองธรรมชาติท่ีเช่ือมต่อกับแหล่งน ้า โดยเก็บตัวอย่าง 5 จุด ต่อแหล่ง 
จากแหล่งน ้าธรรมชาติ 3 แหล่ง คือ  
 – น ้าตกเจ็ดสาวน้อย ต.มวกเหล็ก อ.มวกเหล็ก จ.สระบุร ี
 – สระธารทิพย์ บ้านในสระ ต.เขาทอง อ.เมือง จ.กระบี ่
 – อ่างเก็บน ้าเขาระก้า หมู่ 10 ต.เขาระก้า อ.เมือง จ.ตราด 
 จากนั นน้าตัวอย่างพันธุ์ไม้น ้ามาฟอกฆ่าเชื อตามกระบวนการเพาะเลี ยงเนื อเย่ือ  โดยดัดแปลงวิธีของสุจิตรา (2548) 
เริ่มจากการตัดแต่งชื นส่วนใบและรากออก ให้เหลือเฉพาะส่วนยอดจากนั นฟอกฆ่าเชื อส่วนยอดด้วยแอลกอฮอล์ 70%  
เป็นเวลา 1 นาที แช่ในยาปฏิชีวนะเตตร้าไซคลิน 250 ppm เป็นเวลา 30 นาที  ตามด้วยโซเดียมไฮโปคลอไรด์ 0.12% 
ร่วมกับสารเปียกใบ 0.1% เป็นเวลา 15 นาที และเมอร์คิวริกคลอไรด์ 0.1% เป็นเวลา 10 นาที แล้วล้างด้วยน ้ากลั่น 
ทีผ่่านการน่ึงฆ่าเชื อ 3 ครั ง ครั งละ 5 นาที จากนั นเลี ยงเนื อเยื่อเพื่อเพิ่มปริมาณต้นอ่อนในอาหารสังเคราะห์สูตร MS ที่เติม
สารควบคุมการเจริญเติบโต ชนิด BA เข้มข้น 3.0 มิลลิกรัมต่อลิตร ร่วมกับ NAA เข้มข้น 0.5 มิลลิกรัมต่อลิตร จนได้ต้นอ่อน
เพียงพอกับการทดลอง 

วัตถุประสงค ์
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4. วิธีการทดลอง  มีขั นตอนดังนี  
 4.1. ศึกษาการเจริญเติบโตของพันธุ์ไม้น ้าใบพายมวกเหล็กในห้องเพาะเลี ยงเนื อเยื่อ โดยวางแผนการทดลอง  
แบบสุ่มตลอด (Completely Randomized Design, CRD) (อนันต์ชัย, 2542) น้าเนื อเยื่อต้นอ่อน ความสูงประมาณ 1 
เซนติเมตร จากทั ง 3 แหล่ง ๆ ละ 4 ซ ้า ๆ ละ 30 ตัวอย่าง มาเลี ยงในอาหารสังเคราะห์สูตร MS ท่ีเติมน ้าตาลซูโครส เข้มข้น 
30 กรัมต่อลิตร สารควบคุมการเจริญเติบโตชนิด BA เข้มข้น 3.0 มิลลิกรัมต่อลิตร ร่วมกับ NAA เข้มข้น 0.5 มิลลิกรัมต่อลิตร 
เลี ยงต้นอ่อนในห้องเพาะเลี ยงเนื อเยื่อท่ีควบคุมอุณหภูมิให้อยู่ในช่วง 25-28 องศาเซลเซียส ความเข้มแสง 2,500 ลักซ์ 
ระยะเวลาให้แสง 12-16 ช่ัวโมง เปลี่ยนย้ายอาหารใหม่ให้ต้นอ่อนทุกเดือนด้วยเทคนิคปลอดเชื อ ตามวิธีของสุจิตรา (2548) 
เป็นเวลา 5 เดือน จดบันทึกการทดลองผล 
 4.2. ศึกษาการเจริญเติบโตและลักษณะทางสัณฐานของพันธุ์ไม้น ้าใบพายมวกเหล็ก ด้วยการน้าเนื อเยื่อต้นอ่อน  
จากการทดลองท่ี 1 มาชักน้าให้ออกรากในอาหารสังเคราะห์สูตร MS ท่ีเติมน ้าตาลซูโครส เข้มข้น 30 กรัมต่อลิตร และเลี ยง
ในสภาพห้องเพาะเลี ยงเนื อเยื่อท่ีมีการควบคุมอุณหภูมิและแสงเช่นเดียวกับข้อ 4.1 เป็นระยะเวลา 1 เดือน หรือต้นอ่อน
สมบูรณ์และมีราก ตามวิธีของสุจิตรา (2548) จากนั นคัดเลือกต้นใบพายมวกเหล็กจากทั ง 3 แหล่ง มาเลี ยงทดลอง 
การเจริญเติบโตในโรงเรือนแบบไร้ดิน (Hydroponic) ตามวิธีของอินทรสุนทร และคณะ (2546) ในส่วนของสารละลายอาหาร
และวิธีการดูแลพันธุ์ไม้น ้าตามวิธีของเกษตรกรผู้เพาะเลี ยงพันธุ์ไม้น ้า จังหวัดนครราชสีมา เป็นเวลา 5 เดือน โดยวางแผน 
การทดลองแบบสุ่มตลอด (Completely Randomized Design, CRD) (อนันต์ชัย, 2542) ชุดการทดลองละ 4 ซ ้า ซ ้าละ 50 
ตัวอย่าง จดบันทึกผลการทดลอง 
  
5. การเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล  
 บันทึกจ้านวนยอดทุกเดือน และบันทึกลักษณะใบ สีของใบ ความยาวใบ ความกว้างใบ ความสูง ต้น ความยาวราก 
และจ้านวนรากของใบพายมวกเหล็ก จากทั ง 3 แหล่ง ในเดือนสุดท้ายของการทดลอง โดยการสุ่มมา 20 ต้น จากนั นวิเคราะห์
ความแตกต่างทางสถิติของลักษณะต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้น ด้วยโปรแกรมส้าเร็จรูป SPSS for Window และเปรียบเทียบ
ความแตกต่างด้วยวิธี Duncan’s New Multiple Range Test 

1.  การเจริญเติบโตและลักษณะทางสัณฐานของไม้น  าใบพายมวกเหล็กที่เลี ยงในสภาพห้องเพาะเลี ยงเนื อเยื่อ 
 เมื่อน้าเนื อเยื่อต้นอ่อนใบพายมวกเหล็ก ความสูงประมาณ 1 เซนติเมตร จากทั ง 3 แหล่ง มาเลี ยงในอาหาร
สังเคราะห์สูตร MS ตามวิธีการเพาะเลี ยงเนื อเยื่อวิธีของสุจิตรา (2548)  เป็นเวลา 5 เดือน  พบว่า ใบพายมวกเหล็กจาก
จังหวัดตราดและจังหวัดสระบุรี  มีจ้านวนยอดอ่อนมากกว่ าจังหวัดกระบี่ อย่า งมี นัยส้า คัญทางสถิ ติ (P<0.05)  
มีค่า 5.80±2.709 และ 5.72±2.039 ยอด ตามล้าดับ  เมื่อพิจารณาลักษณะทางสัณฐาน พบว่าไม้น ้าใบพายมวกเหล็กจาก
จังหวัดกระบี่ มีความยาวใบ จ้านวนใบ และความยาวรากสูงสุดอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (P<0.05) เท่ากับ 6.87±1.079 
เซนติเมตร 5.73±1.898 ใบ และ 6.45±1.237 เซนติเมตร ตามล้าดับ ใบสีน ้าตาลอมเขียว มลีักษณะเป็นคลื่น ยาวเป็นรูปแถบ 
(linear) ในขณะท่ีใบพายมวกเหล็กจากจังหวัดสระบุรี มีใบกว้างท่ีสุด (0.72±0.096 เซนติเมตร) ใบสีน ้าตาลอมแดง ลักษณะ
ยาวเป็นรูปแถบ (linear) ส่วนใบพายมวกเหล็กจากจังหวัดตราด มีจ้านวนราก (5.56±1.548 ราก) สูงสุดอย่างมีนัยส้าคัญ 
ทางสถิติ (P<0.05) ใบสีเขียวอมน ้าตาล มีลักษณะยาวเป็นรูปแถบ (linear) (ตารางท่ี 1; ภาพท่ี 1) 

ผลการศึกษา 
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ตารางที่ 1  ค่าเฉลี่ย ± SD จ้านวนยอด (ยอด) ความยาวใบ (ซม.) ความกว้างใบ (ซม.)  จ้านวนใบ (ใบ) ความยาวราก (ซม.)  
 จ้านวนราก (ราก) และ น ้าหนัก (กรัม) ของพันธุ์ไม้น ้าใบพายมวกเหล็ก จาก 3 แหล่งธรรมชาติ ที่เลี ยงในสภาพ
 ห้องเพาะเลี ยงเนื อเยื่อ 5 เดือน 

ลักษณะทางสัณฐาน จังหวัดตราด จังหวัดกระบี่ จังหวัดสระบุรี 
จ้านวนยอด (ยอด) 5.80±2.709a 4.13±1.543b 5.72±2.039a 
ความยาวใบ (ซม.) 6.06±0.875b 6.87±1.079a 5.99±1.021b 
ความกว้างใบ (ซม.) 0.45±0.093c 0.57±0.090b 0.72±0.096a 
จ้านวนใบ (ใบ) 4.81±1.852b 5.73±1.898a 4.70±1.799b 
ความยาวราก (ซม.) 3.44±0.928c 6.45±1.237a 4.29±1.330b 
จ้านวนราก (ราก) 5.56±1.548a 2.95±1.405c 3.63±1.569b 
น ้าหนัก (กรัม) 4.51±2.144a 4.12±1.795a 2.84±1.474b 

หมายเหต ุ ค่าเฉลี่ยที่ก้ากับด้วยอักษรที่ต่างกันในแถวเดียวกัน แสดงว่ามีความแตกต่างอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (P<0.05)   

จังหวัดตราด 

จังหวัดกระบี่ 

จังหวัดสระบุรี 

ภาพที่ 1  ลักษณะพันธุ์ไม้น ้าใบพายมวกเหล็ก จาก 3 แหล่งธรรมชาติ ที่เลี ยงในสภาพห้องเพาะเลี ยงเนื อเยื่อ อายุ 5 เดือน 
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 การเจริญเติบโตเพิ่มจ้านวนยอดของพันธุ์ไม้น ้าใบพายมวกเหล็กจาก 3 แหล่งธรรมชาติ พบว่าในช่วงเดือนท่ี 2  
มีการเจริญเติบโตเพิ่มยอดจ้านวนมาก โดยจ้านวนยอดของใบพายมวกเหล็กจากจังหวัดตราด มีค่าเฉลี่ย 4.23±2.43 ยอด 
จังหวัดกระบี่ มีค่าเฉลี่ย 3.70±1.28 ยอด และจังหวัดสระบุรี มีค่าเฉลี่ย 4.31±2.16 ยอด ตามล้าดับ แต่เมื่อเลี ยงต่อไป 
จนอายุ มากกว่า 3 เดือน การเพิ่มจ้านวนยอด จะเร่ิมน้อยลงและคงท่ีในเดือนท่ี 4 และเดือนท่ี 5 (ภาพท่ี 2 )   
  
 

ภาพที่ 2   การเจริญเติบโตของพันธุ์ไม้น ้าใบพายมวกเหล็ก จาก 3 แหล่งธรรมชาติ ท่ีเลี ยงในสภาพห้องเพาะเลี ยงเนื อเยื่อ 

2.  การเจริญเติบโตและลักษณะทางสัณฐานของพันธุ์ไม้น  าใบพายมวกเหล็กที่เลี ยงในสภาพโรงเรือนแบบไร้ดิน 
 เมื่อน้าพันธุ์ไม้น ้าใบพายมวกเหล็กต้นท่ีสมบูรณ์และมีรากจาก 3 แหล่งธรรมชาติ มาเลี ยงทดลองการเจริญเติบโต 
ในโรงเรือนแบบไร้ดิน (Hydroponic) เป็นเวลา 5 เดือน พบว่า ใบพายมวกเหล็กจากจังหวัดสระบุรี มีจ้านวนยอดมากท่ีสุด
อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (P<0.05) เท่ากับ 2.08±0.772 ยอด  เมื่อพิจารณาลักษณะทางสัณฐาน พบว่าใบพายมวกเหล็กจาก
จังหวัดกระบี่และจังหวัดสระบุรีมีลักษณะทางสัณฐานใกล้เคียงกัน คือ ใบเป็นคลื่น สีเขียวอมน ้าตาลแดง โดยมีความยาวใบ 
ความสูงต้น และความยาวรากแตกต่างจากใบพายมวกเหล็กจากจังหวัดตราดอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (P <0.05) โดยมี
ความยาวใบเฉลี่ย 8.92±1.700 เซนติเมตร และ 9.07±2.213 เซนติเมตร ตามล้าดับ ความสูงต้นเฉลี่ย 12.43±2.166 
เซนติเมตร และ 12.07±2.746 เซนติเมตร ตามล้าดับ ความยาวรากเฉลี่ย 14.93±3.49 เซนติเมตร และ 14.17±4.235 
เซนติเมตร ตามล้าดับ นอกจากนี  พบว่าใบพายมวกเหล็กจากจังหวัดสระบุรีมีความกว้างใบและจ้านวนยอดแตกต่างจาก
จังหวัดกระบี่และตราดอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (P<0.05) โดยมีความกว้างใบเฉลี่ย 1.04±0.245 เซนติเมตร ในขณะท่ี 
ใบพายมวกเหล็กจากจังหวัดตราด มีลักษณะทางสัณฐานต่างจากใบพายมวกเหล็กจากทั ง 2 แหล่งคือ ใบเป็นคลื่นสีเขียว  
ความกว้างใบ ความยาวราก และน ้าหนักน้อยกว่าทั ง 2 แหล่ง อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (P <0.05) (ตารางที2่; ภาพท่ี 3)  
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ลักษณะทางสัณฐาน จังหวัดตราด จังหวัดกระบี่ จังหวัดสระบุรี 
จ้านวนยอด (ยอด) 1.23±0.463b 1.40±0.799b 2.08±0.772a 
ความยาวใบ (ซม.) 7.48±2.621b 8.92±1.700a 9.07±2.213a 
ความกว้างใบ (ซม.) 0.55±0.151c 0.91±0.157b 1.04±0.245a 
ความสูงต้น (ซม) 10.13±3.064b 12.43±2.166a 12.07±2.746a 
ความยาวราก (ซม.) 5.97±3.397b 14.93±3.491a 14.17±4.235a 
น ้าหนัก (กรัม) 1.27±0.579c 4.55±2.040a 3.39±1.780b 

หมายเหตุ ค่าเฉลี่ยท่ีก้ากับด้วยอักษรท่ีต่างกันในแถวเดียวกัน  แสดงว่ามีความแตกต่างอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (P<0.05)   
 

ภาพที่ 3  ลักษณะพันธุ์ไม้น ้าใบพายมวกเหล็ก จาก 3 แหล่งธรรมชาติ ท่ีเลี ยงในสภาพโรงเรือนแบบไร้ดิน อายุ 5 เดือน 

ตารางที่ 2  ค่าเฉลี่ย ± SD จ้านวนยอด (ยอด) ความยาวใบ (ซม.) ความกว้างใบ (ซม.) ความสูงต้น (ซม)  ความยาวราก
 (ซม.) และน ้าหนัก (กรัม) ของใบพายมวกเหล็ก จาก 3 แหล่งธรรมชาติ ท่ีเลี ยงในสภาพโรงเรือนแบบไร้ดิน 

จังหวัดตราด 

จังหวัดกระบี่ 

จังหวัดสระบุรี 
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 พันธ์ุไม้น ้าใบพายมวกเหล็กจากแหล่งจังหวัดตราดและจังหวัดสระบุรี  มีการเจริญเติบโตเพิ่มจ้านวนยอดมากท่ีสุด  
อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิต ิ(P <0.05) เมื่อเลี ยงในห้องเพาะเลี ยงเนื อเยื่อ และเมื่อย้ายไปเลี ยงในสภาพโรงเรือน ใบพายมวกเหล็ก
จากจังหวัดสระบุรี มีการเจริญเติบโตแตกหน่อเพิ่มจ้านวนยอดมากท่ีสุดเมื่อพิจารณาลักษณะทางสัณฐานของใบพายมวกเหล็ก
จากทั ง 3 แหล่ง พบว่า ใบพายมวกเหล็กจากจังหวัดสระบุรีและจังหวัดกระบี่มีลักษณะทางสัณฐานใกล้เคียงกัน คือ ใบเป็นคลื่น  
สีเขียวอมน ้าตาลแดง ความยาวใบ ความสูงต้น และความยาวรากมากกว่าใบพายมวกเหล็กจากจังหวัดตราด ดังนั นในการ
เพาะเลี ยงเนื อเยื่อพันธ์ุไม้น ้าใบพายมวกเหล็กเชิงพานิชย์ เบื องต้นจึงควรเลือกใบพายมวกเหล็กจากจังหวัดสระบุรีเป็นต้นพันธ์ุ 
ในการผลิตและขยายพันธ์ุ เนื่องจากใบพายมวกเหล็กจากแหล่งดังกล่าว มีการเจริญเติบโตให้จ้านวนยอดมากท่ีสุด ทั งในสภาพ 
การเลี ยงในห้องเพาะเลี ยงเนื อเยื่อและสภาพโรงเรือน  
 จากผลการศึกษาการเจริญเติบโตและลักษณะทางสัณฐานของพันธ์ุไม้น ้าใบพายมวกเหล็กจากธรรมชาติ 3 แหล่ง 
ในสภาพห้องเพาะเลี ยงเนื อเยื่อ พบว่า ใบพายมวกเหล็กแต่ละแหล่งมีการเจริญเติบโตและมีลักษณะปรากฎต่างกัน  
มีลักษณะเฉพาะในแต่ละแหล่ง ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของเบญจพรและคณะ (2553) พบว่าใบพายมวกเหล็กจาก 3 แหล่ง 
มีความหลายหลายทางพันธุกรรมระหว่างแหล่ง และมีโครงสร้างทางพันธุกรรมเฉพาะเจาะจงกับแหล่งอาศัย โดยมี 
ค่าความหลากหลายของยีน (Nei’s gene diversity) ระหว่างประชากร (HT) มีค่าสูงกว่าภายในประชากร (HS) อย่างมีนัยส้าคัญย่ิง 
(P<0.01) และแผนภูมิความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมจากการวิเคราะห์ด้วยวิธี principle coordinate analysis (PCO) แสดงให้เห็นว่า 
ใบพายมวกเหล็ก 3 แหล่ง มีการรวมกลุ่มและแยกจากกันอย่างชัดเจน โดยใบพายมวกเหล็กจากจังหวัดสระบุรี มีความแตกต่าง
ทางพันธุกรรมจากใบพายมวกเหล็กจากจังหวัดกระบี่และจังหวัดตราด  
 การศึกษาการเจริญเตบิโตของพันธ์ุไม้น ้าใบพายมวกเหล็กในสภาพโรงเรอืนท่ีฟารม์เกษตรกร จังหวัดนครราชสีมา พบว่า
พันธ์ุไม้น ้าใบพายมวกเหล็กจากจังหวัดสระบุรี มีการเจริญเติบโตให้จ้านวนยอดมากกว่าใบพายมวกเหล็กจากจังหวัดตราด 
เนื่องจากการเลี ยงใบพายมวกเหล็กในสภาพโรงเรอืนครั งนี  ด้าเนินการท่ีจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งเป็นจังหวัดท่ีอยู่ติดกับแหล่งอาศัย
ของใบพายมวกเหล็กของจังหวัดสระบุรี สภาพภูมิอากาศจึงมีความใกล้เคียงกัน  อีกทั งสารละลายธาตุอาหารท่ีใช้ในการเลี ยง 
ใบพายมวกเหล็กในโรงเรือนครั งนี  มีค่าความเป็นกรดเป็นด่าง (pH 7.0-7.5) ใกล้เคียงกับ ค่า pH ของดินในแหล่งอาศัยของ 
ใบพายมวกเหล็กจังหวัดสระบุรี (pH 7.4-7.9) ในขณะที่ ดินในแหล่งอาศัยของใบพายมวกเหล็กจังหวัดตราด (pH 4.3-5.8) มีค่า
ต่้ากว่า ซึ่งค่า pH เป็นปัจจัยท่ีมีผลต่อการเจริญเติบโตของพืช เนื่องจากธาตุอาหารพืชแต่ละธาตุท่ีอยู่ในสารละลายธาตุอาหาร 
รากพืชจะดูดน้ามาใช้ประโยชน์ได้มากน้อยเพียงใด ขึ นอยู่กับค่า pH ท่ีแตกต่างกันไป ถ้า pH สูงหรือต้่าเกินไปอาจท้าให้เกิด 
การตกตะกอนของธาตุอาหารบางชนิด pH ของสารละลายสูงต้่าจะท้าให้พืชดูดธาตุอาหารหลัก เช่น ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม 
และดูดธาตุอาหารรอง เช่น แคลเซียมและแมกนีเซียมได้น้อยลง ในขณะเดียวกันถ้า pH ของสารละลายสูงจะท้าให้พืชดูดธาต ุ
พวกจุลธาตุ เช่น เหล็ก สังกะสีทองแดงและแมงกานีส ได้น้อยลง (ดิเรก, 2550) ซึ่งค่า pH ของสารละลายสูงท่ีเหมาะสมต่อ 
การเจริญเติบโตของพืชควรมีค่าเป็นกลางอยู่ระหว่าง 6.5-7.5 (เศรษฐมันตร์, 2551) นอกจากนี  พันธ์ุไม้น ้าใบพายมวกเหล็กจาก
จังหวัดสระบุรีมีลักษณะใบยาวและกว้างมากกว่าใบพายมวกเหล็กจากแหล่งอื่น ๆ ท้าให้มีพื นท่ีใบในการสังเคราะห์แสงมากกว่า 
ซึ่งส่งผลให้ใบพายมวกเหล็กจากจังหวัดสระบุรีมีการเจริญเติบโตท่ีดีกว่าแหล่งอื่น ๆ  
 ดังนั นจากการศึกษาครั งนี  เบื องต้นผู้วิจัยเสนอว่า เกษตรผู้เพาะเลี ยงเนื อเย่ือควรเลือกใช้ต้นพันธ์ุไม้น ้าใบพายมวกเหล็ก
จากจังหวัดสระบุรี และควรมีการศึกษาเพิ่มเติมเพื่อหาสภาวะแวดล้อมท่ีเหมาะสมในการเลี ยงใบพายมวกเหล็กจากจังหวัดตราด
ในสภาพโรงเรือน เพื่อให้มีการเจริญเติบโตท่ีดีต่อไป 
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