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บทคัดย่อ
ไส้ปลาไหล Barclaya longifolia Wall. (1827) เป็นพรรณไม้น้าสวยงามพื้นเมืองของไทย ที่อยู่ในวงศ์ Nymphaeaceae ปัจจุบันปริมาณของ
พรรณไม้น้าในสกุลนี้ลดจ้านวนลงอย่างรวดเร็ว จนเริ่มหายากและใกล้สูญพันธุ์ ท้าการศึกษาโดยส้ารวจและเก็บตัวอย่างต้นไส้ปลาไหลมาศึกษาลัก ษณะทาง
สัณฐานวิทยาและนิเวศวิทยา พบว่าล้าต้นใต้ดินมีลักษณะเป็นเหง้ายาว ใบเดี่ยวแตกออกจากล้าต้นเป็นกอ มีตาเกิดอยู่ตามซอกใบ ก้านใบกลมเรียว แผ่นใบ
เป็นรูปหอก หรือรูปหอกกึ่งขอบขนาน ดอกเดี่ยวสมบูรณ์เพศ ก้านดอกอ่อนเรียวยาวส่งดอกขึ้นบานบนผิวน้้า ผลเป็นผลสดมีเมล็ดจ้านวนมาก เจริญ เติบโต
อยู่ตามล้าธารน้้าไหลในป่า การศึกษาวิธีการเก็บรักษาพันธุ์ไส้ปลาไหลของไทย 3 วิธี ด้วยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อแล้วเก็บรักษาในสภาพปลอดเชื้อ การปลูก
เลี้ยงเพื่อเก็บรักษาพันธุ์นอกถิ่นที่อยู่อาศัย และการเก็บรักษาด้วยวิธีท้า เมล็ดเทียม พบว่า การเก็บ รัก ษาต้นไส้ป ลาไหลในสภาพปลอดเชื้อที่ มีอาหาร
สังเคราะห์ MS เติม NAA 0.1 มิลลิกรัมต่อลิตร ร่วมกับ BA 3 มิลลิกรัมต่อลิตร สามารถเพิ่มจ้านวนต้นอ่อนได้ 8.00±1.00 ต้น ภายในเวลา 8 สัปดาห์ และ
สามารถปลูกเลี้ยงต้นไส้ปลาไหลเพื่อเก็บรักษาพันธุ์ได้ ในบ่อเลี้ยงที่มีสารละลายธาตุอาหารที่ระดับค่าการน้าไฟฟ้า 0.75 มิลลิซีเมนต์ต่ อเซนติเมตร ส่วนการ
เก็บรักษาพันธุ์ไส้ปลาไหลในสภาพของเมล็ดเทียม พบว่าอาหารสูตร ½ MS เป็นอาหารเลี้ยงต้นอ่อนภายในเมล็ดเทียมได้ดีที่สุด และสามารถเก็บรักษาเมล็ด
เทียมไส้ปลาไหลได้เป็นระยะเวลานาน 6-8 เดือนในอาหารเหลวสูตร MS ที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส ดังนั้นการเก็บรักษาสายพันธุ์ไส้ปลาไหลด้วยวิธี การ
ต่างๆ จะเป็นประโยชน์ต่อการอนุรักษ์และตอบสนองความต้องการของตลาดพรรณไม้น้า เพื่อลดการเก็บรวบรวมจากธรรมชาติต่อไป
คำสำคัญ : ไส้ปลาไหล การเก็บรักษา การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ การท้าเมล็ดเทียม
Abstract
The orchid lily, Barclaya longifolia Wall. (1827) is a native aquatic plant of Thailand. This species is a member of the
Nymphaeaceae. Currently, B. longifolia in the wild are considerably to be declined. The study were carried out by survey and
collect some samples in Thailand. The morphological characters and Ecological factors were conducted. It was found that this
submerged plant had fibrous root system. The underground stems are slender with corm-like or rhizome. Leaf is simple with long
petiole, buds are in the leaf axils. The blade of the leaf is lanceolate, oblong lanceolate or linear. The flower is solitary, bisexual
with slender peduncle, blooms on the water surface. Fruits are berry with numerous seeds, it grows in the flowing streams in the
forest area with low light intensity. The study on germplasm of B. longifolia by tissue culture, ex-situ propagation in limited space
and artificial seeding for B. longifolia were done. The result showed that B. longifolia was conserved in tissue culture process by
using MS media contain NAA 0.1 mg/L and BA 3 mg/L. They could increase 8.00±1.00 plantlets within 8 weeks. The EC of 0.75
ms/cm was the optimal for B. longifolia conservation by ex-situ propagation. And the best artificial endosperm media was ½ MS,
it could preserve the artificial seeds for 6-8 months at 25 °C. The germplasm preservation is appropriate to support market
demand and thus can reduce the current practice of B. longifolia collecting in their natural habitats to remain sustainable.
Keywords: Barclaya longifolia, germplasm, tissue culture, artificial seed
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คำนำ
พืชน้้าจัดเป็นทรัพยากรประมงชนิดหนึ่งที่เป็นประโยชน์
ต่อระบบนิเวศในน้้า โดยเป็นที่อยู่อาศัย แหล่งสืบพันธุ์วางไข่ และ
เป็นอาหารของสัตว์น้า นอกจากนี้บางชนิดยังมีความสวยงามท้าให้
กลายเป็นพรรณไม้น้า พื้นเมืองที่มีคุณค่า และเป็นที่ต้องการของ
ตลาดไม้ ป ระดั บ ในปั จ จุ บั น ธุ ร กิ จ พรรณไม้ น้ า เติ บ โตขึ้ น เป็ น
อย่า งมาก ประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งที่เป็นแหล่ง ก้าเนิดของ
พรรณไม้น้ า ที่นิ ยมหลายชนิด เนื่อ งจากภูมิป ระเทศ ภูมิอ ากาศ
และทรัพยากรธรรมชาติค่อนข้างอุดมสมบูรณ์ ท้าให้พรรณไม้น้า
สามารถเจริ ญเติบ โตและขยายพันธุ์ ไ ด้ดี พรรณไม้ น้าของไทยที่
ส้ า คั ญ ทางเศรษฐกิ จ ชนิ ด หนึ่ ง คื อ ต้ น ไส้ ป ลาไหล Barclaya
longifolia Wall. (1827) ซึ่งป็นพรรณไม้น้าสวยงามในวงศ์
Nymphaeaceae เช่นเดียวกับบัว (James, 1986) มีรูปร่างของ
ใบเป็ น รู ป หอก ขอบใบหยั ก และมี สี แ ดงแกมม่ ว งสวยงาม มี
ลักษณะเด่นคือ ใบเป็นสีแดงเข้ม เมื่อได้รับแสงมาก (Kahl, 1992)
จากลักษณะเด่นดังกล่าวท้าให้ต้นไส้ปลาไหลเป็นที่นิยมและมีความ
ต้องการของตลาดพรรณไม้น้าสูง แต่มีข้อจ้ากัดคือเป็นพรรณไม้น้า
ที่หายาก และการน้าต้นไส้ปลาไหลมาเพาะขยายพันธุ์ยังไม่ประสพ
ความส้าเร็จเท่าที่ควร ท้าให้มีการเก็บรวบรวมจากแหล่งธรรมชาติ
มาใช้ ป ระโยชน์ เ ป็ น จ้ า นวนมาก นอกจากนี้ ก ารขยายตั ว ทาง
เศรษฐกิจ การเพิ่มขึ้นของประชากรอย่างรวดเร็ว การบุกรุกป่า
ธรรมชาติเพื่อปลูกพืชเศรษฐกิ จ และสภาพแวดล้อมถู กท้าลาย
แหล่งน้้า ที่เคยเป็นที่อยู่อาศัยของต้นไส้ปลาไหลตามธรรมชาติถูก
รุกรานไปมาก ปริมาณของต้นไส้ปลาไหลจึงลดจ้านวนลงอย่า ง
รวดเร็ว ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศทางน้้า เนื่องจากไส้ปลาไหล
สามารถช่วยดักตะกอนในแหล่งน้้า (อพ.สธ.-มร, 2558) ท้าให้
ความหลากหลายทางชีวภาพของพรรณไม้น้า ในแหล่ง ธรรมชาติ
น้อยลง จนน่าเป็นห่วงว่าในอนาคตพรรณไม้น้าไส้ปลาไหลอาจลด
จ้านวนลงจนสูญพันธุ์ไปจากธรรมชาติในที่สุด ดังนั้น การศึกษาวิธี
เก็บรักษาสายพันธุ์ไส้ปลาไหลของไทย ซึ่งเป็นพรรณไม้น้าหายาก
และเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ด้วยวิธีการต่าง ๆ โดยเก็บรักษาในสภาพ
ปลอดเชื้อ และเก็บรักษาด้วยการพัฒนาเทคนิคการปลูกเลี้ยงนอก
ถิ่นที่อยู่อาศัย ตลอดจนการศึกษาการเก็บรักษาด้วยการท้าเมล็ด
เทียม จะเป็นประโยชน์ในการเก็บรักษาพันธุ์พ รรณไม้น้าไส้ปลา
ไหลของไทย และลดการเก็บ รวบรวมต้นไส้ปลาไหลเพื่ อการค้า
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ตอบสนองความต้ อ งการของตลาด และเก็ บ รั ก ษาพัน ธุ์ ไ ว้ เ ป็ น
ตั ว อย่ า งส้ า รองในกรณี สู ญ หายหรื อ ถู ก ท้ า ลายไป อี ก ทั้ ง เป็ น
ประโยชน์ต่องานวิจัย ให้ความรู้แก่ นักเรียน นักศึกษา ประชาชน
ได้ตระหนักถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรพรรณไม้น้าของไทย พร้อมทั้ง
สนองโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด้า ริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เพื่อไม่ให้พรรณ
ไม้ น้า ไส้ ปลาไหลที่ มีคุ ณค่ าของไทยสูญ พัน ธุ์ไ ป และได้ น้า มาใช้
ประโยชน์อย่างยั่งยืนต่อไป

วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาอนุกรมวิธานและนิเวศวิทยาของพรรณไม้น้าไส้ปลาไหล
2. เพื่อศึกษาวิธีการเก็บรักษาพันธุ์ไส้ปลาไหลในสภาพปลอดเชื้อ
3. เพื่อศึกษาวิธีการเก็บรักษาพันธุ์ไส้ปลาไหลนอกถิ่นที่อยู่อาศัย
4. เพื่อศึกษาวิธีการเก็บรักษาพันธุ์ไส้ปลาไหลโดยการท้าเมล็ดเทียม

วิธีดำเนินกำร
1. กำรศึกษำอนุกรมวิธำนและนิเวศวิทยำของพรรณไม้นำไส้
ปลำไหล
ส้ารวจ และเก็บรวบรวมตัวอย่างต้นไส้ปลาไหลจากแหล่ง
น้้าธรรมชาติ ศึกษานิเวศวิทยาโดยบันทึกลักษณะพื้นที่ ความลึก
ของน้้า ความเข้มของแสง สภาพแวดล้อมต่างๆ และพรรณไม้น้า
ชนิ ด อื่ น ที่ ขึ้ น อยู่ ด้ ว ย พร้ อ มทั้ ง วั ด คุ ณ ภาพน้้ า เบื้ อ งต้ น ศึ ก ษา
เปรียบเทียบกับตัวอย่างพรรณไม้น้าแห้งในพิพิธภัณฑ์พืชกรุงเทพฯ
กรมวิ ชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (BK) และ
ส้านักงานหอพรรณไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่ า และพันธุ์พืช
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (BKF)
2. กำรเก็บรักษำพันธุ์ไส้ปลำไหลในสภำพปลอดเชือ
การน้ า ต้ น ไส้ ป ลาไหลมาท้ า การเพาะเลี้ ย งเนื้ อ เยื่ อ ใน
ขวดเลี้ยง เพื่อการขยายพันธุ์ และการเก็บรักษาสายพันธุ์ของพืชไว้
ให้เจริญเติบโตช้ า ๆ ในสภาพปลอดเชื้อ เมื่อต้ องการน้า ไปใช้ ก็
สามารถปรับสภาพเพื่อออกปลู ก ในสภาพแวดล้อมภายนอกได้
ดังนี้
2.1 วางแผนการทดลองแบบแฟคทอเรียล (factorial
experiment) โดยมีปัจจัยที่ศึกษา 2 ปัจจัย คือ สารควบคุมการ
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เจริญเติบโต NAA ทีค่ วามเข้มข้น 5 ระดับ 0.0, 0.1, 0.2, 0.3 และ
0.4 มิลลิกรัมต่อลิตร และสารควบคุมการเจริญเติบโต BA ที่ความ
เข้มข้น 5 ระดับ ได้แก่ 0, 1, 2, 3 และ 4 มิลลิกรัมต่อลิตร โดยใช้
ร่วมกันในอาหารสังเคราะห์สูตร MS (Murashige and Skoog,
1962)
2.2 น้าอวัยวะจากส่วนต่างๆ ของต้นไส้ปลาไหล มาท้า
การฟอกฆ่าเชื้อจุลินทรีย์บริเวณผิว (surface sterilization) ด้วย
น้้ายาฟอกฆ่าเชื้อที่ระดับความเข้มข้นที่เหมาะสมกับลักษณะของ
เนื้อเยื่อทดลอง
2.3 น้า เนื้ อเยื่อ ที่ท้าการฟอกฆ่า เชื้อแล้ว มาเลี้ ยงใน
อาหารเหลวสูตร MS ที่มี BA 0.5 มิลลิกรัมต่อลิตร โดยวางขวด
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อบนเครื่องเขย่าที่มีความเร็วรอบ 100 รอบต่อ
นาที เมื่อชิ้นเนื้อเยื่อเจริญพัฒนาเกิดต้นอ่อนและหัวย่อย ท้าการ
เพิ่มปริมาณของเนื้อเยื่อ เพื่อน้ามาใช้ในการทดลองต่อไป
2.4 หลังจากเพิ่มปริมาณของเนื้อเยื่อแล้ว น้าเนื้อเยื่อลง
ปลูกในอาหารวิทยาศาสตร์ที่เตรียมไว้ตามสูตรอาหาร MS ที่เติม
สารควบคุมการเจริญเติบโต 2 ชนิด คือ NAA และ BA ในลักษณะ
ใช้ร่วมกัน ทั้งหมด 25 ชุดการทดลอง แล้ววางขวดเนื้อเยื่อบน
เครื่องเขย่าที่มีความเร็วรอบ 100 รอบต่อนาทีเป็นระยะเวลา 10
ชั่วโมงต่อวัน ที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส ความเข้ มแสง 2,500
ลักซ์ โดยมีช่วงการให้แสงวั นละ 12 ชั่วโมงต่ อวัน เป็นเวลา 4
สัปดาห์ แล้วย้ายไปเลี้ยงบนชั้นเลี้ยงจนครบ 8 สัปดาห์
2.5 บันทึกการเปลี่ยนแปลงของเนื้อเยื่อทุกๆ สัปดาห์ใน
แต่ละชุดการทดลอง โดยนับจ้านวนของต้นอ่อนและจ้านวนใบที่ได้
รวมทั้งถ่ายภาพการเจริญเติบโตทุกระยะ
3. กำรเก็บรักษำพันธุ์ไส้ปลำไหลนอกถิ่นที่อยู่อำศัย
การที่สภาพแวดล้อมในธรรมชาติปัจจุบันเสื่อมโทรมลง
เนื่ อ งจากการความต้ อ งการที่ อ ยู่ อ าศั ย และการขยายตั ว ทาง
การเกษตร ท้าให้แหล่งที่อยู่อาศัยของพืชพรรณหลายชนิดรวมถึง
ต้นไส้ปลาไหลถูกรุกรานและท้าลาย ดังนั้นการน้าพันธุ์ไส้ปลาไหล
ที่ได้จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ มาทดลองปรับวิธีการต่างๆ เพื่อหา
ปัจ จัย ที่ เหมาะสมในการเพาะเลี้ ยงต้ นไส้ป ลาไหลนอกถิ่ นที่ อ ยู่
อาศัย เพื่อเป็นการเก็บรักษาพันธุ์ไว้ ดังนี้
3.1 การศึกษาอัตราการไหลของน้้า ที่เหมาะสมต่อการ
เจริญเติบโตของต้นไส้ปลาไหล
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3.1.1 วางแผนการทดลองแบบ CRD (complete
randomized design) โดยมีอัตราการไหลของน้้า 4 ระดับ ได้แก่
0 ลิตรต่อชั่วโมง (น้้านิ่ง), 400 ลิตรต่อชั่วโมง, 600 ลิตรต่อชั่วโมง,
900 ลิตรต่อชั่วโมง ระดับละ 3 ซ้้า ปลูกต้นไส้ปลาไหลซ้้าละ 10 ต้น
3.1.2 น้าต้นอ่อนไส้ปลาไหลที่ได้จากการเพาะเลี้ยง
เนื้อเยื่อจากการทดลองที่ 2 อายุ 8 สัปดาห์ มาเลี้ยงในระบบปลูก
พรรณไม้ใต้น้าจนเกิดเหง้าเป็นเวลา 3 เดือน จากนั้นชั่งน้้า หนัก
เหง้าเริ่มต้นก่อนน้ามาทดลองเลี้ยงในระบบปลูกพรรณไม้ใต้น้าที่มี
อัตราการไหลของน้้าแตกต่างกัน 4 ระดับ โดยควบคุมค่าการน้า
ไฟฟ้าของสารละลายธาตุอาหารสูตร KMITL 1 (ตารางที่ 1) ที่ 0.5
มิลลิซีเมนต์ต่อเซนติเมตร ระยะเวลาในการด้าเนินการทดลอง 10
สัปดาห์
3.1.3 วิเคราะห์คุณภาพน้้า ทุกๆ 2 สัปดาห์ ตาม
วิธีก ารใน standard methods for the examination of
water and wastewater (APHA, 2005) ได้แก่ แอมโมเนีย ไนโตรเจน (NH3-N) โดยวิธี phenate methods, ไนไตรท์ ไนโตรเจน (NO2--N) โดยวิธี colorimetric method, ไนเตรทไนโตรเจน (NO3--N) โดยวิธี cadmium reduction method,
ออร์โธฟอสเฟต (soluble reactive phosphorus, SRP) โดยวิธี
ascorbic acid method, ความเป็นด่าง (alkalinity) โดยวิธี
titration method ด้วยกรดซัลฟิวริก (sulfuric 0.02 N) และ
วิเคราะห์ความกระด้างโดยวิธี EDTA titration method ด้วย
อีดีทีเอ (EDTA) ส่วนค่าความเป็นกรด เป็นด่าง (pH) ค่าการน้า
ไฟฟ้า (electrical conductivity, EC) และอุณหภูมิ (temperature)
วิเคราะห์โดยใช้เครื่อง pH-conductivity
3.1.4 บันทึกอัตราการเจริญเติบโตของต้นไส้ปลา
ไหลทุกๆ 2 สัปดาห์ ด้วยการนับจ้านวนต้น จ้านวนใบ วัดความ
ยาวใบ (จากปลายใบถึงฐานใบ) ความกว้างใบ (กลางใบส่วนที่กว้าง
ที่สุด) และความสูงต้น โดยขนาดความยาวและความกว้างของใบ
วัดใบที่ 3 หลังจากนั้นน้าต้นไส้ปลาไหลมาชั่งน้้าหนัก สุดท้ายเมื่อ
สิ้นสุดการทดลอง (น้้าหนักเปียก)
3.2 การศึกษาค่าการน้าไฟฟ้าของสารละลายธาตุอาหาร
ที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของต้นไส้ปลาไหล
3.2.1 วางแผนการทดลองแบบ CRD (complete
randomized design) โดยมีร ะดับ ของค่า การน้า ไฟฟ้ า ของ

วารสารการประมงอิเล็กทรอนิกส์

7

สารละลายธาตุอาหาร 4 ระดับ ได้แก่ 0.25, 0.50, 0.75 และ
1.00 มิลลิซีเมนต์ต่อเซนติเมตร ระดับละ 3 ซ้้า
3.2.2 น้าต้นไส้ปลาไหล ทดลองเลี้ยงในสารละลาย
ธาตุอาหารที่ระดับการน้าไฟฟ้าของสารละลายธาตุอาหารต่าง ๆ กัน
4 ระดับ ปลูกในระบบปลูกพรรณไม้ใต้น้า โดยควบคุมอัตราการ
ไหลของน้้าที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตจากการทดลองที่ 3.1
3.2.3 วิเคราะห์คุณภาพน้้าทุก ๆ 2 สัปดาห์ ตาม
วิธีการในข้อ 3.1.3
4. กำรเก็บรักษำพันธุ์ไส้ปลำไหลโดยกำรทำเมล็ดเทียม
การท้าเมล็ดเทียมเป็นวิธีการหนึ่งที่สามารถเก็บรักษาสาย
พันธุ์พืชที่ขยายพันธุ์ยากและใกล้สูญพันธุ์ เป็นประโยชน์ในหลาย ๆ
ด้า น โดยการชะลอการเจริญเติบโตของพืชให้เจริญเติบโตอย่าง
ช้า ๆ ในเมล็ดเทียม ท้าให้เก็บรักษาได้เป็นเวลานาน ประหยัดพื้นที่
ในการเก็ บและสามารถน้ ามาขยายพัน ธุ์ ในปริ มาณมากได้ต าม
ต้องการ การท้าเมล็ดเทียมไส้ปลาไหลด้าเนินการ ดังนี้
4.1 วางแผนการทดลองแบบ CRD (completely
randomized design) โดยศึกษาสูตรอาหารสังเคราะห์ 3 สูตร
ได้แก่ สูตร MS, ½ MS และ ¼ MS
4.2 เตรียมเนื้อเยื่อตายอดของต้นไส้ปลาไหลขนาด 2-3
มิล ลิ เ มตร โดยน้ า เนื้อ เยื่ อ ตายอดมาเลี้ ย งในอาหารสั ง เคราะห์

กึ่งแข็งสูตร MS+0.3 M sucrose เป็นเวลา 7 วัน เพื่อปรับสภาพ
ก่อนท้าเมล็ดเทียม
4.3 น้ า เ นื้ อ เ ยื่ อ ไ ส้ ป ล า ไ ห ล ม า ท้ า เ ม ล็ ด เ ที ย ม
(encapsulation) โดยผสมลงในอาหารสังเคราะห์ ชุดการทดลอง
ต่าง ๆ 3 สูตร ที่มี 3% sodium alginate (NaC6H7O6)
4.4 หยดเนื้อเยื่อตายอดพร้อมกับอาหาร โดยใช้หลอด
ปิเปตปลายตัดขนาดที่เหมาะสมกับเนื้อเยื่อ หยดลงใน 0.1 M
calcium chloride (CaCl2.2H2O) แช่ไว้ 30 นาที และเขย่าเป็น
ระยะจนเกิดเป็นเมล็ดเทียม
4.5 ย้ายเมล็ดเทียมมาแช่ในสาร Loading solution
(LS) 20 นาที
4.6 น้าเมล็ดเทียมไส้ปลาไหลมาทดสอบเปอร์เซ็นต์การงอก
และอัตราการรอดชีวิต โดยน้ามาเพาะเลี้ยงในอาหารเหลวสูตร MS
5. กำรวิเครำะห์ข้อมูล
น้ า ข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ จ ากการทดลอง มาวิ เ คราะห์ ค วาม
แปรปรวนของข้อมูล (analysis of variance) และเปรียบเทียบ
ความแตกต่ า งของค่ า เฉลี่ ย ระหว่ า งชุ ด การทดลองด้ ว ยวิ ธี
Duncan’s new multiple range test (DMRT) ที่ระดับความ
เชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์ ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส้าเร็จรูป

ตำรำงที่ 1 องค์ประกอบของสารละลายธาตุอาหารสูตร KMITL 1
สำรเคมี
สารละลาย A
Ca(NO3)2.4H2O
Fe-DTPA
สารละลาย B + ธาตุอาหารรอง
KNO3
NH4H2PO4
KH2PO4
MgSO4 .7H2O
ZnSO4
CuSO4
MnSO4 .H2O
H3BO3
(NH4)2MoO4
ที่มำ : อิทธิสุนทร (2538)
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ปริมำณที่ใช้ ต่อ 10 ลิตร
1.797 กิโลกรัม
52.68 กรัม
1.012 กิโลกรัม
190 กรัม
104 กรัม
500 กรัม
2.378 กรัม
0.508 กรัม
7.097 กรัม
4.447 กรัม
0.171 กรัม
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ผลกำรทดลองและวิจำรณ์
1. กำรศึกษำอนุกรมวิธำนและนิเวศวิทยำของพรรณไม้นำไส้
ปลำไหล
1.1 ถิ่นก้าเนิดและการแพร่กระจายพันธุ์
ไส้ปลาไหล Barclaya longifolia ชื่อสามัญว่า
orchid lily เป็นพรรณไม้น้าที่อยู่ในวงศ์เดียวกับบัว Nymphaea
(James, 1986) ซึ่งพืชในวงศ์นี้จัดเป็นพืชน้้าทั้งหมด ส่วนใหญ่
แพร่ ก ระจายในเขตร้ อ น แถบเอเชี ย ตะวั น ออกเฉี ย งใต้ ได้ แ ก่
ประเทศไทย มาเลเซีย พม่า และเวียดนาม (วันเพ็ญ และคณะ,
2535) ไส้ปลาไหลเป็นพรรณไม้น้าพื้นเมืองของไทย แหล่งที่พ บ
ได้แก่จังหวัด นราธิวาส ชุมพร สตูล อุบลราชธานี พังงา กระบี่
นอกจากนี้ยังส้ารวจพบที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี นครนายก จันทบุรี
และตราด (วิไลวรรณ และคณะ, 2551) ไส้ปลาไหลมีชื่อท้องถิ่น
แตกต่างกันออกไปตามลักษณะและแหล่งที่พบ เช่น อุบลราชธานี
เรียกว่า “ลิ้นแฮด” พังงาและกระบี่ เรียก “ผักไหล” และชุมพร
เรียก “การักช้าง” (อุบลรัตน์, 2528) ตราด เรียก “ไส้ปลาไหล”
และหนองคายเรียก “ลิ้นฟาน”

กำรจัดลำดับหมวดหมู่ตำมหลักอนุกรมวิธำน
Kingdom Plantae
Class Dicotyledonae
Order Nymphaeales
Family Nymphaeaceae
Genus Barclaya
Species longifolia
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1.2 นิเวศวิทยา
จากการส้ารวจพบว่า ต้นไส้ปลาไหลเจริญเติบโตใน
ล้าธารที่มีน้าไหลเอื่อยๆ ในป่า นอกจากนี้ ยังพบในแหล่งน้้าบริเวณ
ล้ า ธารใกล้ น้ า ตกที่ มี ก ระแสน้้ า ไหลช้ า หรื อ เขตน้้ า ไหลเอื่ อ ย
(pool zone) ดังภาพที่ 1 ในแถบจังหวัดนครนายก และปราจีนบุรี
บางครั้ งพบอยู่ บริ เวณเดี ยวกั บพรรณไม้ น้ าในสกุ ล Cryptocoryne
และ Hygrophila เช่น ในจัง หวัดตราด บริเ วณแหล่งที่ พ บต้ น
ไส้ ป ลาไหลเป็ นดิ นทราย แสงส่ องร้ าไร อาศั ยในน้้ า อ่ อนที่ มี ค่ า
ความเป็ นกรดเป็ นด่ างอยู่ ในช่ วง 6-7 ความเข้ มของแสงมากถึ ง
ปานกลาง อุ ณ หภู มิ น้ าค่ อนข้ างสู ง อุ ณหภู มิ ต่้ า ที่ สุ ด ที่ ส ามารถ
เจริ ญเติ บโตได้ คื อ 20 องศาเซลเซี ยส และออกดอกที่ อุ ณหภู มิ
30 องศาเซลเซียส (Rataj and Zukal, 1973; Stodola, 1967)
1.3 ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
1.3.1 ล้าต้น เป็นล้าต้นใต้ดินลักษณะเป็นเหง้ายาว
ปกคลุมด้วยขนนุ่ม ยาวประมาณ 2-6 เซนติเมตร ประกอบด้วยหัว
ย่อยจ้านวนมาก (ภาพที่ 2) ใบแตกออกจากล้าต้นใต้ดินทางด้านปลาย
ลักษณะเป็นกอ มีตา (bud หรือ turion) เกิดที่โคนก้านใบจ้านวนมาก
ตาที่ ยั งอ่ อนมี สี ขาว เมื่ อแก่ เปลี่ ยนเป็ นสี น้ าตาลเข้ ม ขนาดยาว
ประมาณ 0.4-0.7 เซนติเมตร กว้าง 0.25-0.40 เซนติเมตร สามารถ
เจริญเป็นต้นอ่อนได้ทั้งในขณะที่อยู่กับต้นเดิมหรือหลุดออกไปแล้ว
(Suvatbandhu, 1958; Willis, 1973)
1.3.2 ใบ เป็นใบเดี่ยวแตกเป็นกอ ก้านใบเรี ยวยาว
กลมอ่อน ก้านใบยาวประมาณ 20-30 เซนติเมตร (อุบลรัตน์, 2528)
ลักษณะแผ่ นใบแตกต่ างกันไปตามแต่ละพื้นที่ เช่น แผ่นใบเป็นรู ป
หอก หรือรูปหอกกึ่งขอบขนาน ฐานใบรูปหัวใจหรือเป็นติ่งซ้อนกัน
คล้ายใบบอน (auricle) ปลายใบมนหรือแหลม ขอบใบเรียบเป็นคลื่น
ยาว 30-35 เซนติเมตร กว้าง 5-7 เซนติเมตร หรือแผ่นใบเป็นรูปยาว
เรียวคล้ายใบหญ้า ฐานใบรู ปมนหรือหยักเว้าเล็กน้อย ปลายใบมน
หรือแหลม ขอบใบเรียบหรือเรียบเป็นคลื่น ยาว 25-30 เซนติเมตร
กว้าง 2-3 เซนติเมตร สีใบมีทั้งแผ่นใบด้านบนสีเขียวเข้ม ด้านล่าง
สีชมพู เส้นใบสีชมพู หรือแผ่นใบด้านบนสีเขียวอมน้้าตาล ด้านล่าง
สีม่วง เส้นใบสีน้าตาลเข้ม ยาว 25-50 เซนติเมตร (Scheurmann,
1987) หรือแผ่นใบด้านบนสีเขียวอมน้้าตาล ด้านล่างสีชมพู เส้นใบ
สีน้าตาล (ภาพที่ 3) การเรียงของเส้นใบเป็นแบบร่างแห (pinnately
netted venation) เส้ น แขนงใบที่ แตกออกจากเส้ น กลางใบมี
ประมาณ 30-35 คู่ (Rataj and Zukal, 1973; Stodola, 1967)
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ภำพที่ 1 ต้นไส้ปลาไหลในแหล่งน้้าธรรมชาติ พบบริเวณแหล่งน้้าไหลเอื่อย (pool zone)
1.3.3 ดอก เป็นดอกสมบูรณ์เพศ ก้านดอกอ่อน เรียวยาวประมาณ 20-30 เซนติเมตร ดอกเกิดที่ซอกใบแล้วเจริญมาบาน
ที่ระดับผิวน้้า ดอกบานเต็มที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 3.0-5.2 เซนติเมตร ใบประดับมีรูปร่างยาวรี (elliptic-oblong) จ้านวน 5 ใบ มีความ
ยาว 1.5-3.8 เซนติเมตร กว้าง 0.4-1.3 เซนติเมตร ติดที่ฐานของรังไข่ ที่ปลายใบประดับมีระยางค์ (appendage) กลีบเลี้ยงและกลีบ
ดอกมีลักษณะเหมือนกัน แยกกันไม่ออก เรียกว่า กลีบรวม(ภาพที่ 4) โคนกลีบเชื่อมติดกันเป็นหลอด ปลายแยกเป็นกลีบจ้านวน 7-11
กลีบ เรียงตัวแบบเวียนสลับกัน (spiral) อยู่เหนือรังไข่ (epigynous) กลีบรวมแบ่งออกเป็น 2 ชั้น เกสรเพศผู้จ้านวนมากเรียงเป็นวง
หลายวง เกสรเพศผู้ชั้นนอกเป็นหมัน ส่วนก้านอับเรณูรูปร่างคล้ายเส้นด้ายสีขาว (filiform) เกสรเพศผู้ชั้นในสมบูรณ์ เรียงเป็นวงหลายวง
อับเรณูรูปทรงกระบอกสีม่วงแดง ภายในมี 4 ช่อง แตกตามความยาว เกสรเพศเมียมีรังไข่อยู่ต่้ากว่าชั้นของกลีบรวม ประกอบด้วย
carpel จ้านวน 8-15 อัน ภายในรังไข่มีจ้านวนช่อง (locule) เท่ากับจ้านวนของ carpel แต่ละช่องมีไข่จ้านวนมากติดที่แกนกลางที่ผนัง
รังไข่และที่ผนังกั้นแต่ล ะช่องของรังไข่เรียกว่า แบบ laminar placentation ยอดเกสรเพศเมียมีรยางค์ยื่นออกไปเป็นรูปสามเหลี่ยม
อยูร่ วมกันเป็นรูปกรวยสีม่วงแดง ส่วนบนสุดสีเหลือง (อุบลรัตน์, 2528; Hooker, 1875)
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ภำพที่ 2 ล้าต้นใต้ดินลักษณะเป็นเหง้า (rhizome) เกิดเป็นหัวย่อยที่เจริญเป็นต้นอ่อนได้

ภำพที่ 3 ลักษณะแผ่นใบของต้นไส้ปลาไหล
เป็นรูปหอก ฐานใบรูปหัวใจ ขอบใบหยักเป็นคลื่น แผ่นใบด้านบนสีเขียว ด้านล่างของใบสีม่วงหรือชมพู
ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 มกราคม – มีนาคม 2561
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1.3.4 ผล เป็นผลสดแบบ berry ภายในมีเมล็ดที่มีรูปทรงเกือบกลม จ้านวนหลายเมล็ด ขนาดของผลยาวประมาณ
2.3-4.0 เซนติเมตร กว้าง 1.8-3.5 เซนติเมตร เปลือกนอกของผลสีน้าตาล และมีขีดสีน้าตาลเข้มตามความยาวของผลอยู่ตรงกับผนังกั้น
แต่ละช่อง (Baillon, 1874; Ridley, 1967) ดังภาพที่ 5
1.3.5 เมล็ด รูปทรงเกือบกลม หรือรูปรี ขนาดของเมล็ดยาวประมาณ 0.18-0.25 เซนติเมตร กว้าง 0.12-0.15 เซนติเมตร
ผิวเมล็ดมีลักษณะเป็นหนามแหลม (สุชาดา, 2530) ดังภาพที่ 6

A

B

ภำพที่ 4 ลักษณะดอกสมบูรณ์เพศของต้นไส้ปลาไหล (A) ดอกตูมโตเต็มที่อายุ 30-40 วันเจริญขึ้นมา
ระดับผิวน้้า (B) ดอกบานเต็มที่อายุ 41-42 วัน ใบประดับมีรูปร่างยาวรี ปลายใบมีระยางค์

C

B

A

ภำพที่ 5 ลักษณะผลของต้นไส้ปลาไหล (A) ผลโตเต็มที่อายุ 40-50 วัน มีใบประดับ และกลีบรวม
(B) ภาพตัดตามขวางของผล (C) ภาพตัดตามยาวของผล ที่มำ: อุบลรัตน์ (2528)
ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 มกราคม – มีนาคม 2561
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ภำพที่ 6 เมล็ดของต้นไส้ปลาไหล รูปทรงเกือบกลม หรือรูปทรงรี ผิวเมล็ดมีลักษณะเป็นหนามแหลม ที่มำ: Kcfishclub (2012)
2. กำรเก็บรักษำพันธุ์ไส้ปลำไหลในสภำพปลอดเชือ
2.1 ผลของ NAA และ BA ที่มีต่อการชักน้าให้เกิดต้นอ่อน
ผลการทดลองน้ า ต้ น ไส้ ป ลาไหลมาเพาะเลี้ ย ง
เนื้อเยื่อในอาหารสูตร MS ที่มีสารควบคุมการเจริญเติบโต NAA ที่
ระดับความเข้มข้น 0.0, 0.1, 0.2, 0.3 และ 0.4 มิลลิกรัมต่อลิตร
ร่วมกับ BA ที่ระดับความเข้มข้น 0, 1, 2, 3 และ 4 มิลลิกรัมต่อ
ลิตร เป็นเวลา 8 สัปดาห์ พบว่า NAA ระดับความเข้มข้น 0.1
มิลลิกรัมต่อลิตร ร่วมกับ BA ระดับความเข้มข้น 3 มิลลิกรัมต่อ
ลิตร สามารถชักน้า ให้เกิดต้นอ่อนได้สูงสุดเฉลี่ย 8.00+1.00 ต้น
(ตารางที่ 2) เมื่อน้าข้อมูลมาวิเคราะห์เปรียบเทียบทางสถิติ พบว่า
สารควบคุมการเจริญเติบโต NAA และ BA มีอิทธิพ ลร่วมกัน
(interaction) ระหว่าง 2 ปัจจัย ส่งผลต่อการเกิดต้นอ่อนอย่างมี
นัยส้าคัญยิ่งทางสถิติ (P<0.01) กล่าวคือการเติมสารควบคุมการ
เจริญเติบโต NAA และ BA ร่วมกัน มีอิทธิพลต่อการเกิดต้นอ่อนได้
มากกว่าการใส่ NAA และ BA อย่างใดอย่างหนึ่งเพียงอย่างเดียว
การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยที่ระดับความเข้มข้นของ
NAA พบว่าที่ระดับความเข้มข้น 0.1 มิลลิกรัมต่อลิตร มีผลต่อการ
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ชักน้าให้เกิดต้นอ่อนสูงสุด ระดับ ความเข้มข้นที่รองลงมาคือ 0.2,
0.0, 0.3 และ 0.4 มิลลิกรัมต่อลิตร ตามล้าดับ โดยมีจ้านวนต้น
อ่อนเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 4.68+2.10, 3.96+1.21, 3.48+1.39, 3.36+1.19
และ 3.32+1.11 ต้น ตามล้าดับ และชุดการทดลองที่ระดับความ
เข้มข้น 0.0, 0.3 และ 0.4 มิลลิกรัมต่อลิตร ไม่มีความแตกต่างกัน
ทางสถิติ (P>0.05) เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของ BA ที่ระดับความ
เข้มข้นต่าง ๆ พบว่าความเข้มข้นของ BA 3 มิลลิกรัมต่อลิตร มีผล
ต่อการชักน้าให้เกิดต้นอ่อนสูงสุด ระดับความเข้มข้นที่รองลงมาคือ
2, 4, 1 และ 0 มิลลิกรัมต่อลิตร ตามล้าดับ โดยมีจ้านวนต้นอ่อน
เพิ่มขึ้นเฉลี่ยตามล้าดับดังนี้ 5.60+1.41, 4.64+0.86, 3.20+0.84,
3.16+0.94 และ 2.12+0.78 ต้น และชุดการทดลองที่ ระดั บ
ความเข้มข้น 1 และ 4 มิลลิกรัมต่อลิตร ไม่มีความแตกต่างกันทาง
สถิติ (P>0.05) แต่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (P<0.05) กับชุด
การทดลองที่ระดับความเข้มข้น 0, 2 และ 3 มิลลิกรัมต่อลิตร
(ตารางที่ 2)
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2.2 ผลของ NAA และ BA ที่มีต่อการชักน้าให้เกิดหัวย่อย
การทดลองน้าต้นไส้ปลาไหลมาเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อในอาหารสูตร MS ที่มีสารควบคุมการเจริญเติบโต NAA ที่ระดับความ
เข้มข้น 0.0, 0.1, 0.2, 0.3 และ 0.4 มิลลิกรัมต่อลิตร ร่วมกับ BA ที่ระดับความเข้มข้น 0, 1, 2, 3 และ 4 มิลลิกรัมต่อลิตร เป็นเวลา 8
สัปดาห์ พบว่า NAA ระดับความเข้มข้น 0.1 มิลลิกรัมต่อลิตร ร่วมกับ BA ระดับความเข้มข้น 3 มิลลิกรัมต่อลิตร สามารถชักน้าให้เกิดหัว
ย่อยได้สูงสุดเฉลี่ย 5.80+0.837 หัว (ตารางที่3) เมื่อน้าข้อมูลมาวิเคราะห์เปรียบเทียบทางสถิติ พบว่าสารควบคุ มการเจริญเติบโต NAA
และ BA ไม่มีปฏิสัมพันธ์กันระหว่าง 2 ปัจจัย กล่าวคือไม่มีอิทธิพลร่วมกันต่อการชักน้าให้เกิดหัวย่อยอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (P>0.05)
อย่างไรก็ตามสารควบคุมการเจริญเติบโต NAA และ BA เป็นปัจ จัยที่มีอิทธิพลต่อการเพิ่มจ้านวนหัวย่อยของต้นไส้ปลาไหลอย่างมี
นัยส้าคัญยิ่งทางสถิติ (P<0.01) กล่าวคือการเติม NAA หรือ BA ในอาหารสังเคราะห์สูตร MS มีผลต่อการชักน้าให้ชิ้นเนื้อเยื่อของไส้ปลา
ไหลพัฒนาเกิดเป็นหัวย่อยได้มากกว่าการไม่เติม NAA หรือ BA
การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลของระดับความเข้มข้นของ NAA พบว่าที่ระดับความเข้มข้น 0.1 มิลลิกรัมต่อลิตร มีผลต่อการชัก
น้าให้เกิดต้นอ่อนสูงสุด ระดับความความเข้มข้นที่รองลงมาคือ 0.2, 0.0, 0.3 และ 0.4 มิลลิกรัมต่อลิตร โดยมีจ้านวนหัวย่อยเพิ่มขึ้นเฉลี่ย
ตามล้าดับดังนี้ 3.48+1.56, 2.88+1.13, 2.52+1.09, 2.48+1.05 และ 2.36+1.08 หัว ซึ่งชุดการทดลองที่เติม NAA ระดับความเข้มข้น 0.1
มิลลิกรัมต่อลิตร มีจ้านวนหัวย่อยมากที่สุดแตกต่างอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (P<0.05) กับชุดการทดลองอื่นๆ ส่วนชุดการทดลองที่เติม NAA
ระดับความเข้มข้น 0.2 และ 0.4 มิลลิกรัมต่อลิตร มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (P<0.05) แต่ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ
(P>0.05) กับชุดการทดลองที่ระดับความเข้มข้น 0.0 และ0.3 มิลลิกรัมต่อลิตร แต่เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยที่ระดับความเข้มข้นของ BA ที่
เติม NAA ระดับความเข้มข้น 3 มิลลิกรัมต่อลิตร พบว่ามีผลต่อการชักน้าให้เกิดหัวย่อยสูงสุด ระดับความเข้มข้นที่รองลงมาคือ 2, 1, 4, และ
0 มิลลิกรัมต่อลิตร โดยมีจ้านวนหัวย่อยเพิ่มขึ้นเฉลี่ยตามล้าดับดังนี้ 4.04+1.10, 3.48+0.65, 2.44+0.82, 2.40+0.76 และ 1.36+0.76 หัว
และชุดการทดลองที่เติม BA ระดับความเข้มข้น 1 และ 4 มิลลิกรัมต่อลิตร ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (P>0.05) แต่มีความแตกต่างกัน
ทางสถิติ (P<0.05) กับชุดการทดลองที่ระดับความเข้มข้น 0, 2 และ 3 มิลลิกรัมต่อลิตร (ตารางที่ 3)
ตำรำงที่ 2 จ้านวนต้นอ่อนไส้ปลาไหล ที่เลี้ยงในอาหารสูตร MS ที่ NAA และ BA ในระดับความเข้มข้นต่าง ๆ กัน เป็นเวลา 8 สัปดาห์
BA
(mg/L)
0
1
2
3
4
Mean+SD

0.0
1.60+0.55
2.80+1.10
4.40+1.14
5.00+0.71
3.60+0.55
3.48+1.39a

0.1
2.80+0.45
3.80+0.83
5.40+1.14
8.00+1.00
3.40+1.14
4.68+2.10c

NAA (mg/L)
0.2
2.60+0.89
3.80+1.10
4.80+0.45
5.20+0.45
3.40+0.89
3.96+1.21b

0.3
2.00+0.70
2.80+0.45
4.20+0.45
4.80+0.84
3.00+0.70
3.36+1.19a

0.4
1.60+0.55
2.60+0.55
4.40+0.55
5.00+0.70
3.00+1.00
3.32+1.41a

Mean+SD
2.12+0.78a
3.16+0.94b
4.64+0.86c
5.60+1.41d
3.28+0.84b

อักษรที่ต่างกันในแนวเดียวกัน หมายถึง มีความแตกต่างอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (P<0.05)
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ตำรำงที่ 3 จ้านวนหัวย่อยของต้นไส้ปลาไหล ที่เลี้ยงในอาหารสูตร MS ที่เติม NAA และ BA ในระดับความเข้มข้นต่าง ๆ กัน เป็นเวลา 8 สัปดาห์
BA
(mg/L)
0
1
2
3
4
Mean+SD

0.0
1.00+0.71
2.20+0.84
3.20+0.45
3.60+0.55
2.60+0.55
2.52+1.09ab

0.1
1.80+0.45
3.00+0.71
4.00+1.00
5.80+0.84
2.80+0.84
3.48+1.54c

NAA (mg/L)
0.2
1.80+0.84
2.80+1.10
3.60+0.55
4.00+0.71
2.20+0.84
2.88+1.13b

0.3
1.20+0.84
2.20+0.45
3.20+0.45
3.60+0.55
2.20+0.84
2.48+1.05ab

0.4
1.00+0.71
2.00+0.71
3.40+0.55
3.20+0.45
2.20+0.84
2.36+1.08a

Mean+SD
1.36+0.76a
2.44+0.82b
3.48+0.65c
4.04+1.10d
2.40+0.76b

อักษรที่ต่างกันในแนวเดียวกัน หมายถึง มีความแตกต่างอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (P<0.05)

A

B

ภำพที่ 7 เมล็ดของต้นไส้ปลาไหล (A) เมล็ดมีขนาดเล็กกลม สีด้า เส้นผ่านศูนย์กลาง 2-3 มิลลิเมตร ผิวนอกของเมล็ดเป็นหนามเล็กๆ
(B) ลักษณะของต้นอ่อนที่พัฒนามาจากส่วนของเมล็ด

A

B

ภำพที่ 8 หัวย่อยของต้นไส้ปลาไหล (A) หัวย่อยมีลักษณะกลมรี สีน้าตาล (B) ลักษณะของต้นอ่อนที่พัฒนามาจากส่วนของหัวย่อย
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ภำพที่ 9 ต้นอ่อนไส้ปลาไหลที่เลี้ยงในอาหารสูตร MS ที่เติม NAA ระดับความเข้มข้น 0.1 มิลลิกรัมต่อลิตร ร่วมกับ BA
ระดับความเข้มข้น 3 มิลลิกรัมต่อลิตร อายุ 8 สัปดาห์

ภำพที่ 10 การเก็บรักษาพันธุ์ไส้ปลาไหลในสภาพปลอดเชื้อ
การทดลองเพาะเลี้ ย งเนื้ อ เยื่ อ ส่ ว นต่ า งๆ ของต้ น
ไส้ปลาไหล ได้แก่ ส่วนของเหง้า หัวย่อยของเหง้า ใบ และช่อดอก
เมื่อน้าส่วนต่างๆ มาเพาะเลี้ยงในอาหารสังเคราะห์สูตร MS ที่มี
BA 0.5 มิลลิกรัมต่อลิตร พบว่าส่วนของเหง้านั้นมักจะไม่ปลอดเชื้อ
เนื่องจากเจริญอยู่ใต้ดินซึ่งมีการปนเปื้อนมาก ตรงกับรายงานของ
จิดาภา (2538) ที่กล่าวว่าพันธุ์ไม้ประเภทหัวมักมีการปนเปื้อน
เชื้อราและแบคทีเรียสูง ส่วนเนื้อเยื่อของใบเมื่อเลี้ยงบนอาหาร
สังเคราะห์ประมาณ 1 สัปดาห์ เซลล์ส่วนใหญ่จะตายเนื่องจาก
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ต้ น ไส้ ป ลาไหลเจริ ญ อยู่ ใ ต้ น้ า ท้ า ให้ ใ บมี ลั ก ษณะของเซลล์ ที่
บอบบาง ขณะท้าการฟอกฆ่าเชื้ออาจท้าให้เซลล์เนื้อเยื่อบางส่วน
ตายโดยสั ง เกตจากการเปื่ อ ยยุ่ ย ของแผ่ น ใบ ส้ า หรั บ ส่ ว นของ
ช่อดอกเมื่อผ่านการฟอกฆ่าเชื้อแล้วผ่าน้าเอาเมล็ดออกมา พบว่ามี
ลักษณะกลม ขนาดเล็ก เส้นผ่านศูนย์กลาง 2-3 มิลลิเมตรฝังอยู่ใน
เมือกบางๆ ผิวนอกของเมล็ดเป็นหนามเล็กๆ (ภาพที่7) เมื่อน้ามา
ฟอกฆ่าเชื้อ และเลี้ยงในอาหารสังเคราะห์ พบว่าปราศจากการ
ปนเปื้อนของจุลินทรีย์ แต่ระยะเวลาในการเจริญพัฒนาจากเมล็ด
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เป็นต้นอ่อนใช้เวลานาน 8-9 สัปดาห์ เนื่องจากเมล็ดไส้ปลาไหลมี
เมือกหุ้มอยู่ ท้าให้การดูดซึมของธาตุอาหารไม่ดีเท่าที่ควร การงอก
ของเมล็ดจึงมีน้อยมาก และหลังจากงอกออกมาเป็นต้นอ่อนแล้ว
มักไม่ค่อยแข็งแรง เพียง 2-3 สัปดาห์ต้นอ่อนบางส่วนจึง ตายลง
ต้นอ่อนที่รอดจึงมีน้อย ส่วนหัวย่อย (bulbil) (ภาพที่ 8) ที่ติดอยู่
กับส่วนบนของเหง้า เมื่อน้ามาท้าการฟอกฆ่าเชื้อ แล้วมาเลี้ยงใน
อาหารสังเคราะห์พบว่ามีการเจริญพัฒนาไปเป็นต้นอ่อนได้ ดีกว่า
เมล็ด โดยใช้เวลาเพียง 3-4 สัปดาห์ เนื่องจากหัวย่อยเป็นส่วนที่
ก้า ลั งจะเจริ ญ ไปเป็ น ต้น อ่ อ นต่ อ ไป แต่ก็ ยั ง การมี ปนเปื้ อนของ
จุลินทรีย์อยู่บ้างเล็กน้อย นอกจากนี้ต้นอ่อนที่เกิดจากการพัฒนา
จากหัวย่อยเป็นต้นอ่อนที่แข็งแรงและมีขนาดใหญ่กว่าต้นอ่อนที่
เกิดจากเมล็ด ดังนั้นจึงเลือกต้นอ่อนที่เกิดจากการพัฒนาของหัว
ย่ อ ยมาท้ า การเพิ่ ม ปริ ม าณต้ น อ่ อ นให้ ไ ด้ จ้ า นวนมาก เพื่ อ
ท้าการศึกษาการพัฒนาการเกิดต้นอ่อนและหัวย่อยในอาหารเหลว
สูตร MS ที่มีสารควบคุมการเจริญเติบโต NAA และ BA ที่ระดับ
ความความเข้มข้นต่างๆต่อไป
ผลการศึกษาการเกิดต้นอ่อนของไส้ปลาไหลในอาหาร
เหลวสังเคราะห์ พบว่าสารควบคุมการเจริญเติบโตออกซิน (NAA)
และไซโตไคนิน (BA) มีอิทธิพลร่วมกันต่อการชักน้าให้เกิดต้นอ่อน
ในสภาพปลอดเชื้อ กล่าวคือ การเติม NAA และ BA ร่วมกันใน
อาหารเหลวสูตร MS มีผลชักน้าให้เกิดต้นอ่อนได้ดีกว่าการไม่เติม
สารควบคุมการเจริญเติบโต หรือว่าเติมอย่างใดอย่างหนึ่งเพียง
อย่า งเดียว ซึ่งจากการทดลองพบว่าการใช้ NAA ระดับความ
เข้มข้น 0.1 มิลลิกรัมต่อลิตรร่วมกับ BA ความเข้มข้น 3 มิลลิกรัม
ต่อลิตร สามารถชักน้าให้เกิดต้นอ่อนได้มากที่สุดเฉลี่ย 8.00+1.00
ต้น (ภาพที่ 9 และ 10) ในระยะเวลา 8 สัปดาห์ ซึ่งสอดคล้องกับ
รายงานการทดลอง Jenks et al. (1990) และ Lakshmanan
(1994) ใ นก าร เ พ า ะเ ลี้ ย ง เนื้ อ เ ยื่ อบั ว ซึ่ งเ ป็ นพื ชใ นว ง ศ์
Nymphaeaceae เช่นเดียวกับต้นไส้ปลาไหล โดยท้าการเพาะเลี้ ยง
เนื้อเยื่อส่วนยอดของบัวลูกผสม Nymphaea hybrid "Jame
Brydon" เลี้ยงในอาหารสูตร MS ที่มีสารควบคุมการเจริญเติบโต
ไซโตไคนินร่วมกับออกซิน ได้แก่ BA ระดับความเข้มข้น 11.1
ไมโครโมลาร์ ร่วมกับ 2iP ระดับความเข้มข้น 32 ไมโครโมลาร์
และ NAA ระดับความเข้มข้น 4.0 ไมโครโมลาร์ เป็นระยะเวลา 45
วัน พบว่า สามารถกระตุ้นให้เกิดยอดได้มากที่สุดเฉลี่ย 2.8 ยอด
ส่ว น ณราวุฒิ (2539) ได้ ทดลองน้า ชิ้น ส่ วนของยอดบั ว หลวง
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(Nelumbo nucifera) มาเลี้ยงในอาหาร MS ที่เติม BA ระดับ
ความเข้มข้น 0, 0.25, 0.5, 1 และ 2 มิลลิกรัมต่อลิตร พบว่า BA
ระดับความเข้มข้น 1 และ 2 มิลลิกรัมต่อลิตร สามารถชักน้าให้
เกิดยอดได้สูงสุด
นอกจากนี้ยังพบว่าสารควบคุมการเจริญเติบโต NAA
ในปริมาณที่สูงขึ้นมีผลให้ต้นไส้ปลาไหลมีล้าต้นอวบ และใบใหญ่
กว่าในอาหารที่ไม่เติม NAA เนื่องจาก NAA เป็นสารควบคุมการ
เจริญเติบโตในกลุ่มออกซิน ซึ่งมีผ ลในการขยายตัวของเซลล์พืช
(Skoog and Miller, 1957) นอกจากนั้ นสารควบคุ มการ
เจริญเติบโต NAA ยังมีผลต่อการชักน้าให้เกิดต้นอ่อนไส้ปลาไหล
โดยปริมาณ NAA ความเข้มข้น 0.1 และ 0.2 มิล ลิกรัมต่อลิตร
มีแนวโน้มในการส่งเสริม การเกิดต้ น อ่อนมากขึ้น สอดคล้องกั บ
รายงานของ Kane and Albert (1989) ที่ทดลองศึกษาการใช้
สารควบคุมการเจริญเติบโต 2 ชนิดร่วมกันในอาหารคือออกซิน
(IAA) และไซโตไคนิ น (zeatin) โดยน้ า ชิ้ น ส่ ว นใบสาหร่ า ย
Myriophyllum heterophyllum มาเลี้ยงในอาหารสังเคราะห์ที่
เติม zeatin ความเข้ มข้น 2.19 มิล ลิกรัมต่อลิตร ร่วมกับ IAA
1.76 มิลลิกรัมต่อลิตร และ zeatin ความเข้มข้น 2.00 มิลลิกรัม
ต่อลิตร ร่วมกับ IAA 0.09 มิลลิกรัมต่อลิตร พบว่ามีการชักน้าให้
เกิดยอดใหม่มากที่สุดเฉลี่ย 13.00+2.00 ยอด และ 37.00+5.00
ยอดต่อชิ้นเนื้อเยื่อ ตามล้าดับ แต่จ ากการทดลองนี้เมื่อปริมาณ
ของ NAA ความเข้มข้นที่สูงขึ้นถึง 0.4 มิลลิกรัมต่อลิตร พบว่า
จ้ า นวนต้ น อ่ อ นที่ เ กิ ด ขึ้ น ใหม่ น้ อ ยลง เนื่ อ งจากการใช้ อ อกซิ น
ในระดับความเข้มข้นสูงๆ ในพืชมักมีผลให้เกิดความเป็นพิษ ท้าให้
พืชชะงักการเจริญเติบโตได้ (พีรเดช, 2529) สอดคล้องกับรายงาน
ของ Miller and Skoog (1953) ที่พ บว่าอัตราส่วนของสาร
ควบคุมการเจริญเติบโตกลุ่มออกซิน (NAA) และไซโตไคนิน (BA)
ที่ต่้ากว่าอัตราส่วนที่เหมาะสมจะมีผลให้เนื้อเยื่อพัฒนาเป็นยอด
เช่นเดี ยวกับ รายงานของมณีรั ตน์ (2546) ที่ ทดลองเพาะเลี้ย ง
เนื้อเยื่อใบพายเขาใหญ่ในอาหารสังเคราะห์ ที่เติมด้วยสารควบคุม
การเจริญเติบโต NAA 0.3 มิล ลิกรัมต่อลิตร ร่วมกับ BA 3.0
มิ ล ลิ ก รั ม ต่ อ ลิ ต ร สามารถให้ ต้ น อ่ อ นใบพายเขาใหญ่ ที่ มี ค วาม
แข็งแรงสมบู รณ์ 16.50+0.43 ต้น ในปริ มาณมากที่สุด อย่า งมี
นัยส้าคัญยิ่งทางสถิติ (P<0.01)
ผลของสารควบคุมการเจริญเติบโต NAA และ BA
ต่อการชักน้าให้เกิดหัวย่อยของไส้ปลาไหล พบว่า NAA และ BA
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ไม่มีปฎิสัมพันธ์กัน กล่าวคือสารควบคุมการเจริญเติบโต NAA และ
BA ไม่มีอิทธิพลร่วมกันต่อการชักน้าให้เกิดหัวย่อยอย่างมีนัยส้าคัญ
ทางสถิติ (P>0.05) แต่ทั้ง NAA และ BA เป็นสารควบคุมการ
เจริญเติบโตที่มีอิทธิพลต่อการเพิ่มจ้านวนหัวย่อยของไส้ปลาไหล
อย่างมีนัยส้าคัญยิ่ง (P<0.01) คือการเติม NAA หรือ BA ในอาหาร
สังเคราะห์สูตร MS มีผลต่อการชักน้าให้ชิ้นเนื้อเยื่อของไส้ปลาไหล
ให้เกิดเป็นหัวย่อยได้มากกว่าการไม่เติม NAA หรือ BA และจาก
การทดลองครั้ ง นี้ พ บว่ า การใช้ NAA ระดั บ ความเข้ ม ข้ น 0.1
มิลลิกรัมต่อลิตร ร่วมกับ BA ระดับความเข้มข้น 3 มิลลิกรัมต่อ
ลิตร สามารถชักน้าให้เกิดหัวย่อยได้สูงสุดเฉลี่ย 5.80+0.84 หัว
ภายในระยะเวลา 8 สัปดาห์ ซึ่งผลการทดลองสอดคล้องกับณฐกร
และกาญจนรี (2547) รายงานว่าการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อช่อดอกของ
ต้นชบาน้้า (Aponogeton madagascariensis) ในอาหารเหลว
สูตร MS ที่เติม NAA ระดับความเข้มข้น 0.5 มิล ลิกรัมต่อลิตร
ร่วมกับ BA ระดับความเข้มข้น 2 มิลลิกรัมต่อลิตร สามารถชักน้า
ให้เกิ ดหัว ย่อยได้ม ากที่ สุดเฉลี่ย 4.70+0.68 หัว ต่อชิ้ น ภายใน
ระยะเวลา 6 สัปดาห์ เช่นเดียวกับรายงานของ Kim et al.
(1981) ท้ า การเพาะเลี้ ย งเนื้ อ เยื่ อ ตาดอกของ Hyacinthus
orientalis บนอาหารสูตร MS ที่เติม NAA ระดับความเข้มข้น 0.3
มิลลิกรัมต่อลิตร ร่วมกับ BA ระดับความเข้มข้น 3 มิลลิกรัมต่อ
ลิตร สามารถชักน้าให้เกิดหัวย่อยได้มากกว่า 90 เปอร์เซ็นต์
3. กำรเก็บรักษำพันธุ์ไส้ปลำไหลนอกถิ่นที่อยู่อำศัย
3.1 การศึ ก ษาอั ต ราการไหลของน้้ า ที่ เ หมาะสมต่ อ การ
เจริญเติบโตของต้นไส้ปลาไหล
3.1.1 การเจริญเติบโตของไส้ปลาไหล
การทดลองเลี้ ย งต้ น ไส้ ป ลาไหลในระบบน้้ า นิ่ ง
และระบบที่มีอัตราการไหลของน้้า 400, 600 และ 900 ลิตรต่อ
ชั่วโมง พบว่าต้นไส้ปลาไหลที่เลี้ยงในระบบน้้านิ่ง มีการเจริญเติบโต
ดีที่สุด (ภาพที่ 11) โดยมีน้าหนัก 2.40+0.10 กรัม จ้านวนต้น
3.57+0.38 ต้นต่อเหง้า จ้านวนใบ 18.43+0.68 ใบ ความยาวใบ
8.50+0.07 เซนติเมตร ความกว้างใบ 1.48+0.02 เซนติเมตร และ
ความสูงต้น 13.49+0.19 เซนติเมตร เพิ่มขึ้นมากที่สุดกว่าชุด การ
ทดลองอื่นๆ อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (P<0.05) ดังตารางที่ 4-9
ผลของการศึกษาการเจริญเติบโตของพรรณไม้น้า
ไส้ปลาไหลในระบบที่มีอัตราการไหลของน้้าระดับต่าง ๆ พบว่าใน
ระบบน้้านิ่ง สามารถท้าให้ ต้นไส้ปลาไหลมีการเจริญเติบโตดีที่สุด
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โดยมีน้าหนัก จ้านวนต้น จ้านวนใบ ความยาวใบ ความกว้า งใบ
และความสูงต้น แตกต่างกับระบบที่มีอัตราการไหลของน้้าระดับ
อื่น ๆ ซึ่งไม่สอดคล้องกับรายงานการของ Matos et al. (2006)
ที่ทดลองเลี้ยงสาหร่าย Gracilaria bursa ที่อัตราการไหลของน้้า
140 และ 325 ลิตรต่อชั่วโมง พบว่าที่อัตราการไหลของน้้า 325
ลิตรต่อชั่วโมง สาหร่ายมีผลผลิตที่สูงกว่าอัตราการไหล 140 ลิตร
ต่อชั่วโมง นอกจากนี้รายงานของ Crossley (2002) ที่ทดลองเลี้ยง
พรรณไม้น้า Aponogeton elongates ในระบบน้้านิ่งและน้้าไหล
พบว่าพรรณไม้น้าที่เลี้ยงในระบบน้้าไหลมีการเจริญเติบโตดีกว่าที่
เลี้ยงในน้้านิ่ง โดยพรรณไม้น้าที่เลี้ยงในระบบน้้าไหลมีความยาวใบ
484.5 เซนติเมตร และความกว้างใบ 320.3 เซนติเมตร รวมทั้ง
รายงานของ Crossley et al. (2002) ที่ทดลองเลี้ยง A. elongates
ในระบบนิ่งและระบบน้้าไหล โดยในระบบน้้าไหลมีอัตราการไหลที่
515+5 ลิตรต่อชั่วโมง พบว่าในระบบน้้าไหลท้าให้ A. elongates
มีความยาวใบ ความกว้างใบ และพื้นที่ใบ มากกว่าที่เลี้ยงในระบบ
น้้านิ่ง ซึ่งจากรายงานนี้การจัดท้าระบบเลี้ยง A. elongates นั้นมี
อัตราการไหลที่มากกว่าการทดลองเลี้ยงพรรณไม้น้าไส้ปลาไหลใน
ระบบน้้านิ่ง และระบบที่มีอัตราการไหล 400 ลิตรต่อชั่วโมง แต่ท้า
ให้พ รรณไม้น้าเจริญเติบโตดีที่สุด เนื่องมาจากการจัด ระบบการ
เลี้ยงที่แตกต่างกัน ส่วนการทดลองของ Crossley et al. (2002)
น้าต้น A. elongates จากขวดเลี้ยงเนื้อเยื่อที่ มีอายุประมาณ 12
เดือน มาปลูกลงในกระถาง (pot) ก่อนที่จะไปวางเลี้ยงในระบบ
ปลูกแต่ละชุดการทดลอง แต่การจัดระบบทดลองเลี้ยงต้นไส้ปลา
ไหลเป็นการน้าเหง้าอายุ 3 เดือน หลังจากน้าออกจากขวดเนื้อเยื่อ
มาลงปลูกในระบบที่มีกรวดเป็นวัสดุปลูก ซึ่งต้นไส้ปลาไหลอาจยัง
เจริญเติบโตไม่เต็มที่ และไม่แข็งแรงพอ อัตราการไหลของน้้า จึงมี
ส่วนท้าให้พรรณไม้น้าเสียหายได้
จากผลการทดลองดั ง กล่ า วหากพิ จ ารณาจาก
ลักษณะทางชีววิทยา สภาพแวดล้อมในถิ่นที่อยู่ ตามธรรมชาติของ
พรรณไม้น้าไส้ปลาไหลนั้น มักพบอยู่ในล้าธารที่น้า ไหลเอื่อย ๆ
ในป่าเต็งรัง หรือ ป่าดิบ ชื้น (อุบลรั ตน์, 2528) นอกจากนี้ยังพบ
บริเวณล้าธารใกล้น้าตกที่มีกระแสน้้าไหลช้า หรือเขตน้้าไหลเอื่อย
(วิไลวรรณ และคณะ, 2551) จากการทดลองจะเห็นว่า ที่ระดั บ
อัตราการไหลของน้้าที่ 400, 600 และ 900 ลิตรต่อชั่วโมง นั้น
ต้นไส้ปลาไหลมีน้าหนักเฉลี่ยน้อยกว่าการเลี้ยงในน้้านิ่งที่อัตราการ
ไหล 0 ลิต รต่อ ชั่วโมง ดัง นั้นอั ตราการไหลของน้้ า ดัง กล่า วทั้ ง
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3 ระดับอาจมีอัตราการไหลที่แรงกว่าในธรรมชาติ ที่ต้นไส้ปลาไหล
อาศั ย อยู่ ประกอบกั บ วั ส ดุ ป ลู ก ที่ แ ตกต่ า งจากในธรรมชาติ
ท้ า ให้ อั ต ราการไหลของน้้ า ในการทดลองนี้ จึ ง ไม่ มี ผ ลต่ อ การ
เจริญเติบโต สภาพพื้นหรือวัสดุที่ปลูกมีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโต
ของพรรณไม้น้ า เนื่ อ งจากสภาพพื้ นผิ ว แต่ ล ะชนิด มี คุ ณ สมบั ติ
ต่างกัน การยึดเกาะของพรรณไม้น้าซึ่งชอบยึดเกาะกับพื้นผิวต่าง
ชนิดกัน (สุชาดา, 2530) โดยธรรมชาติส ภาพพื้นท้องน้้าหรือพื้น
ล้าธารของแหล่งที่พบพรรณไม้น้าสกุลไส้ปลาไหลนั้นเป็นดินทราย
บางพื้นที่เป็นดินทรายร่วน (อุบลรัตน์, 2528) แต่ในการทดลองนั้น
ใช้ ก รวดเป็ น วั ส ดุ ป ลู ก ขนาดของกรวดใหญ่ ก ว่ า ดิ นทราย
ประสิทธิภาพการยึดเกาะของพรรณไม้น้าน้อยลง เนื่องจากการ
เกาะตัวของกรวดน้อยกว่าดินทราย ท้าให้พรรณไม้น้าไส้ปลาไหลที่
เลี้ยงในระดับอัตราการไหลของน้้าที่ 400, 600 และ 900 ลิตรต่อ
ชั่วโมง เกิดความเสียหาย มีใบหลุด และบางส่วนของเหง้าหลุด
ออกจากกรวดที่ เ ป็ น วั ส ดุ ป ลู ก ท้ า ให้ ก ระทบกระเทื อ นต่ อ การ
เจริญเติบโตของไส้ปลาไหล แต่อย่างไรก็ตามพบว่าอัตราการไหล
หรือการเคลื่อนที่ของน้้ามีผลต่อการเจริญเติบโตของพรรณไม้น้า
ไส้ปลาไหล โดยสังเกตได้จาก จ้านวนต้นอ่อนที่เพิ่มขึ้น จ้านวนใบ
ความยาวใบ ความกว้างใบ และความสูงต้น มีค่าเพิ่มขึ้นในแต่ละ
สัปดาห์ของการทดลอง

ตำรำงที่ 5 เปรี ย บเที ย บจ้ า นวนต้ น เฉลี่ ย ของต้ น ไส้ ป ลาไหล
(ต้นต่อเหง้า) เมื่อเลี้ยงในอัตราการไหลของน้้าระดับ
ต่าง ๆ เป็นระยะเวลา 10 สัปดาห์
อัตราการไหล
จ้านวนต้นเฉลี่ย (ต้นต่อเหง้า)
ของน้้า
เริ่มต้น
สุดท้าย
(ลิตรต่อชั่วโมง)
0
0.00+0.00
3.57+0.38a
400
0.00+0.00
2.43+0.08b
600
0.00+0.00
2.38+0.05b
900
0.00+0.00
2.57+0.08b
อั ก ษรที่ ต่ า งกั น ในแนวตั้ ง หมายถึ ง มี ค วามแตกต่ า งอย่ า งมี
นัยส้าคัญทางสถิติ (P<0.05)

ตำรำงที่ 6 เปรียบเทียบจ้านวนใบของต้นไส้ปลาไหล ที่เลี้ยงในอัตรา
การไหลของน้้าระดับ ต่าง ๆ เป็นระยะเวลา 10 สัปดาห์
อัตราการไหล
จ้านวนใบเฉลี่ย
ของน้้า
เริ่มต้น
สุดท้าย
(ลิตรต่อชั่วโมง)
0
0.00+0.00
18.43+0.68a
400
0.00+0.00
14.48+0.61
600
0.00+0.00
14.86+0.58b
b
900
0.00+0.00
15.90+0.72
ตำรำงที่ 4 เปรี ย บเที ย บน้้ า หนั ก รวมเฉลี่ ย ของต้ น ไส้ ป ลาไหล
(กรัม ) ที่ เลี้ ย งในอั ต ราการไหลของน้้ า ระดับ ต่ าง ๆ อั ก ษรที่ ต่ า งกั น ในแนวตั้ ง หมายถึ ง มี ค วามแตกต่ า งอย่ า งมี
นัยส้าคัญทางสถิติ (P<0.05)
เป็นระยะเวลา 10 สัปดาห์
ตำรำงที่ 7 เปรี ย บเที ย บความยาวใบเฉลี่ ย ของต้ น ไส้ ป ลาไหล
อัตราการ
น้้าหนักเฉลี่ยของไส้ปลาไหล (กรัม)
(เซนติเมตร) เมื่อเลี้ยงในอัตราการไหลของน้้าระดับ
ไหลของน้้า
เริ่มต้น
สุดท้าย
เพิ่มขึ้น
ต่าง ๆ เป็นระยะเวลา 10 สัปดาห์
(ลิตรต่อ
อัตราการไหล
ความยาวใบเฉลี่ย (เซนติเมตร)
ชั่วโมง)
ของน้า้
เริ่มต้น
สุดท้าย
0
0.26+0.00
2.47+0.22
2.40+0.10a
(ลิตรต่อชั่วโมง)
400
0.26+0.00
1.81+1.60
1.60+0.03b
0
0.00+0.00
8.50+0.07a
600
0.26+0.00
1.67+0.04
1.41+0.04bc
400
0.00+0.00
5.32+0.05b
900
0.26+0.00
1.46+0.11
1.21+0.11c
600
0.00+0.00
3.70+0.24c
อั ก ษรที่ ต่ า งกั น ในแนวตั้ ง หมายถึ ง มี ค วามแตกต่ า งอย่ า งมี
900
0.00+0.00
3.23+0.07d
นัยส้าคัญทางสถิติ (P<0.05)
อั ก ษรที่ ต่ า งกั น ในแนวตั้ ง หมายถึ ง มี ค วามแตกต่ า งอย่ า งมี
นัยส้าคัญทางสถิติ (P<0.05)
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ตำรำงที่ 8 เปรีย บเทีย บความกว้า งใบเฉลี่ยของต้น ไส้ปลาไหล ตำรำงที่ 9 เปรี ย บเที ย บความสู ง ต้ น เฉลี่ ย ของต้ น ไส้ ป ลาไหล
(เซนติเมตร) ที่เลี้ยงในอัตราการไหลของน้้าระดับต่าง ๆ
(เซนติเมตร) ที่เลี้ยงในอัตราการไหลของน้้าระดับต่าง ๆ
เป็นระยะเวลา 10 สัปดาห์
เป็นระยะเวลา 10 สัปดาห์
อัตราการไหล
ความกว้างใบเฉลี่ย (เซนติเมตร)
อัตราการไหล
ความสูงต้นเฉลี่ย (เซนติเมตร)
ของน้้า
ของน้า้
เริ่มต้น
สุดท้าย
เริ่มต้น
สุดท้าย
(ลิตรต่อชั่วโมง)
(ลิตรต่อชั่วโมง)
a
0
0.00+0.00
1.48+0.02
0
0.00+0.00
13.49+0.19a
400
0.00+0.00
1.09+0.04b
400
0.00+0.00
10.71+0.38b
600
0.00+0.00
1.02+0.03bc
600
0.00+0.00
8.95+0.14c
900
0.00+0.00
0.96+0.02c
900
0.00+0.00
9.19+0.08c
อั ก ษรที่ ต่ า งกั น ในแนวตั้ ง หมายถึ ง มี ค วามแตกต่ า งอย่ า งมี อั ก ษรที่ ต่ า งกั น ในแนวตั้ ง หมายถึ ง มี ค วามแตกต่ า งอย่ า งมี
นัยส้าคัญทางสถิติ (P<0.05)
นัยส้าคัญทางสถิติ (P<0.05)

ภำพที่ 11 ต้นไส้ปลาไหลในระบบการเลี้ยงในน้้านิ่งที่อัตราการไหล 0 ลิตรต่อชั่วโมง
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ภำพที่ 12 การเก็บรักษาพันธุ์ไส้ปลาไหลนอกถิ่นที่อยู่อาศัยในระบบการเลี้ยงที่มีค่าการน้าไฟฟ้า 0.75 มิลลิซีเมนต์ต่อเซนติเมตร
3.1.2 คุณภาพน้้าในบ่อเลี้ยงไส้ปลาไหลที่อัตราการไหล
ของน้้าระดับต่างๆ
การศึ ก ษาคุ ณ ภาพน้้ า ในการเลี้ ย งพรรณไม้ น้ า
ไส้ปลาไหลในระบบน้้านิ่ง และระบบที่มีอัตราการไหลของน้้า 400,
600 และ 900 ลิตรต่อชั่วโมง เป็นระยะเวลา 10 สัปดาห์ ซึ่งช่วง
ของคุณ ภาพน้้ า ทั้ง หมดที่ ท้ าการวิ เ คราะห์แ สดงในตารางที่ 10
โดยคุณภาพน้้าในบ่อทดลองเลี้ยงพรรณไม้น้าไส้ปลาไหลในระบบ
อั ต ราการไหลของน้้ า พบว่ า คุ ณ ภาพน้้ า มี ค่ า ไม่ แ ตกต่ า งกั น
โดยค่าของช่วงอุณหภูมิในทุกชุดการทดลองอยู่ในช่วง 28.2-29.7
องศาเซลเซียส ซึ่งเป็นช่วงอุณหภูมิที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโต
ของต้นไส้ปลาไหล ปกติในธรรมชาติจะพบไส้ปลาไหลอาศัยอยู่ใน
น้้าที่อุณหภูมิค่อนข้า งสูง อุณหภูมิต่้าสุดที่สามารถเจริญเติบโตได้
คือ 20 องศาเซลเซี ยส หากมี อุณหภูมิ ที่ต่้ ามากจะไม่ ส ามารถ
เจริญเติบโต หรืออาจตายได้ถ้ามีอุณหภูมิต่้าลงถึง 15 องศาเซลเซียส
และออกดอกที่อุณหภูมิประมาณ 25-30 องศาเซลเซียส (Rataj
and Horeman, 1977; Stodola, 1967) ส่วนค่าความเป็นกรด
เป็นด่า งของน้้าอยู่ในช่วง 7.3-8.4 แต่ในธรรมชาติเจริญได้ดี ช่วง
6-7 (อุบลรัตน์, 2528; Amano, 2002; Stodola, 1987) จากการ
วิเคราะห์ค่าการน้าไฟฟ้า พบว่าในระบบน้้านิ่งมีค่าการน้าไฟฟ้าสูง
กว่าเล็กน้อย แต่ไม่แตกต่างกับชุดการทดลองอื่น ซึ่งค่าการน้าไฟฟ้า
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ของน้้าจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับปริมาณของสารประกอบอนินทรีย์
ที่แตกตัวให้อิออนได้ สามารถใช้วัดปริมาณความเข้มข้นของแร่ธาตุ
หรื อ สารที่ ล ะลายอยู่ ใ นน้้ า พรรณไม้ น้ า น้ า แร่ ธ าตุ ใ นน้้ า ไปใช้
ประโยชน์ ไ ด้ นอกจากนี้ ค่ า ความเป็ น ด่ า งของน้้ า ในทุ ก ชุ ด การ
ทดลองมีค่าสูง ซึ่งเป็นผลดีต่อพรรณไม้น้าเนื่องจากค่าความเป็นด่าง
มีคุณสมบัติที่ส้าคัญคือ ใช้เป็นเครื่องแสดงความสามารถของน้้าที่
จะป้องกันมิใ ห้ความเป็นกรดเป็นด่างของน้้าเปลี่ย นแปลงอย่า ง
รวดเร็วเกินไป (ไมตรี และจารุวรรณ, 2528) ส่วนความกระด้า ง
ของน้้ า ในทุ ก ชุ ด การทดลองมี ค่ า ที่ ไ ม่ แ ตกต่ า งกั น และมี ค่ า
ความกระด้างของน้้าค่อนข้างสูง ในธรรมชาติต้นไส้ปลาไหลสามารถ
เจริญเติบโตได้ดีในน้้าอ่อนถึงน้้ากระด้างปานกลาง (Amano, 2002)
คืออยู่ในช่วง 40-180 มิลลิกรัมต่อลิตร เมื่อเปรียบเทียบกับความ
กระด้ า งของน้้ า ในการทดลอง พบว่ า ในบ่ อ ทดลองมี ค่ า เฉลี่ ย
มากกว่าเล็กน้อย (ตารางที่ 10) ค่าความกระด้างของน้้าอยู่ในช่วง
180-300 มิลลิกรัมต่อลิตร ซึ่งค่าความกระด้างของน้้าที่เกิดขึ้นอาจ
เนื่องมาจากเป็นการเลี้ยงในระบบหมุนเวียนน้้า จึงไม่มีการถ่ายเทน้้า
แต่ มีก ารเติ มน้้ าให้มี ปริ มาตรเท่ าเดิม อยู่ เสมอ จึ งท้ า ให้เ กิด การ
สะสมของแร่ธาตุ แตกต่างจากแหล่งน้้าที่ต้นไส้ปลาไหลอาศัยอยู่ใน
ธรรมชาติที่เป็นแหล่งน้้าไหล
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ตำรำงที่ 10 คุณภาพน้้าในบ่อทดลองเลี้ยงต้นไส้ปลาไหลที่อัตราการไหลของน้้าระดับต่าง ๆ เป็นระยะเวลา 10 สัปดาห์
คุณภาพน้้า

อัตราการไหลของน้้า (ลิตร/ชั่วโมง)
0

400

600

900

28.2-29.1

28.6-29.1

28.7-29.4

29.1-29.7

7.3-8.4

7.3-8.4

7.4-8.4

7.7-8.4

การน้าไฟฟ้า (mS/cm)

0.52-0.66

0.51-0.67

0.51-0.63

0.51-0.61

ความเป็นด่าง (mg/L)

95-180

90-180

78-175

84-175

ความกระด้าง (mg/L)

175-432

175-427

175-420

170-415

แอมโมเนีย (mg/L)

0.03-1.46

0.03-1.13

0.03-1.25

0.03-1.14

ไนไตรท์ (mg/L)

0.00-0.37

0.00-0.29

0.00-0.36

0.00-0.38

ไนเตรท (mg/L)

0.52-37.28

0.34-35.45

0.51-40.60

0.10-40.60

ฟอสเฟต (mg/L)

1.51-3.50

1.33-2.85

1.13-2.84

1.12-2.83

อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส)
ความเป็นกรดเป็นด่าง (pH)

ปริมาณแอมโมเนียในทุกชุดการทดลองมีค่าลดลงจนถึง
สัปดาห์ที่ 2 และมีปริมาณคงที่หรือแทบไม่มีเหลืออยู่เลยในระบบ
เนื่องมาจากการเปลี่ ยนรูปของไนโตรเจนให้เป็นรูปอื่นที่เสถียรใน
น้้ามากกว่า โดยแบคทีเรียหลายชนิด (Olsson and FalkengrenGrerup, 2000) และการน้าไปใช้ของพรรณไม้น้าจะน้าไปใช้ก่อน
ซึ่งการเคลื่อนที่ของสารประกอบ monovalent จะเคลื่อนที่ได้เร็ว
กว่าสารประกอบ divalent (Jones, 1997) จากการทดลองปลูก
ไส้ปลาไหลในระบบหมุนเวียนน้้า ปริมาณไนไตรท์มีแนวโน้มลดลง
จนปริมาณน้อยมาก เพราะเนื่องมาจากขบวนการ nitrification
ที่ ป ริ ม าณแอมโมเนี ย จะเปลี่ ย นเป็ น ไนไตรท์ และไนเตรท
ตามล้ า ดั บ (ยงยุ ท ธ, 2545) ส่ ว นไนเตรทมีป ริ ม าณที่เ พิ่ ม ขึ้ น ใน
สัปดาห์ที่ 2 เนื่องจากแอมโมเนียได้เปลี่ยนเป็นไนเตรท แอมโมเนีย
ถู ก เ ป ลี่ ย น รู ป เ มื่ อ มี ส ภ า ว ะ อ อ ก ซิ เ จ น โ ด ย แ บ ค ที เ รี ย
Nitrosomonas ให้อยู่ในรูปไนไตรท์ที่ไม่มีความเสถียรในน้้า และ
จะถู กเปลี่ย นต่ อไปโดยแบคที เรี ย Nitrobacter ให้ก ลายเป็ น
ไนเตรท ซึ่ง พืชสามารถน้ าไปใช้ ประโยชน์ ในการเจริญเติบโตได้
และมีความเสถียร (Olsson and Falkengren-Grerup, 2000)
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ส่วนฟอสเฟตในทุกชุดการทดลองมีปริมาณลดลงเล็กน้อยจนถึง
สัป ดาห์ ที่ 2 และปริ ม าณค่ อ นข้ า งคงที่ จ นถึ ง สั ป ดาห์ สุ ด ท้ า ย
ซึ่ ง ปริ ม าณการเปลี่ ย นแปลงของฟอสเฟตนั้ น ลดลงเนื่ อ งจาก
การน้าไปใช้ของพรรณไม้น้า เพื่อใช้ในกระบวนการเมตาบอลิ ซึม
(อิทธิสุนทร และคณะ, 2542)
3.2. กำรศึกษำค่ำกำรนำไฟฟ้ำของสำรละลำยธำตุอำหำร
ที่เหมำะสมต่อกำรเจริญเติบโตของต้นไส้ปลำไหล
3.2.1 การเจริญเติบโตของไส้ปลาไหล
การทดลองเลี้ยงต้นไส้ปลาไหลในน้้าที่มีค่าการน้า
ไฟฟ้าของสารละลายธาตุอาหารที่ 0.25, 0.50, 0.75 และ 1.00
มิลลิซีเมนต์ต่อเซนติเมตร พบว่าต้นไส้ปลาไหลที่เลี้ยงในระบบที่มี
ค่าการน้าไฟฟ้า 0.75 มิลลิซีเมนต์ต่อเซนติเมตรมีการเจริญเติบโต
ที่ดีที่สุด (ภาพที่ 12)โดยมีน้าหนัก 1.89+0.04 กรัม จ้า นวนต้น
2.38+0.10 ต้นต่อเหง้า จ้านวนใบ 12.90+0.29 ใบ ความยาวใบ
8.79+0.31 เซนติเมตร ความกว้างใบ 0.98+0.01 เซนติเมตร และ
ความสูงต้น 14.34+0.17 เซนติเมตร เพิ่มขึ้นมากที่สุดกว่าชุดการ
ทดลองอื่นๆ อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (P<0.05) ดังตารางที่ 11-16
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ตำรำงที่ 11 เปรี ย บเที ย บน้้ า หนั ก เฉลี่ ย ของต้ น ไส้ ป ลาไหล (กรั ม ) ที่ เ ลี้ ย งในค่ า การน้ า ไฟฟ้ า ของสารละลายธาตุ อ าหารต่ า ง ๆ
เป็นระยะเวลา 10 สัปดาห์
ค่าการน้าไฟฟ้า
น้้าหนักเฉลี่ย (กรัม)
(mS/cm)
เริ่มต้น
สุดท้าย
เพิ่มขึ้น
0.25
0.24+0.00
1.69+0.03
1.45+0.03a
0.50
0.24+0.00
1.74+0.05
1.50+0.06a
0.75
0.24+0.00
2.13+0.04
1.89+0.04b
1.00
0.24+0.00
1.52+0.05
1.28+0.05c
อักษรที่ต่างกันในแนวตั้ง หมายถึง มีความแตกต่างอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (P<0.05)
ตำรำงที่ 12 เปรียบเทียบจ้านวนต้นเฉลี่ยของต้นไส้ปลาไหล (ต้นต่อเหง้า) ที่เลี้ยงในค่าการน้าไฟฟ้าของสารละลายธาตุอาหารต่าง ๆ
เป็นระยะเวลา 10 สัปดาห์
ค่าการน้าไฟฟ้า
จ้านวนต้นเฉลี่ย (ต้นต่อเหง้า)
(mS/cm)
เริ่มต้น
สุดท้าย
0.25
0.00+0.00
1.86+0.08a
0.50
0.00+0.00
2.33+0.17b
0.75
0.00+0.00
2.38+0.10b
1.00
0.00+0.00
1.71+0.14a
อักษรที่ต่างกันในแนวตั้ง หมายถึง มีความแตกต่างอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (P<0.05)
ตำรำงที่ 13 เปรียบเทียบจ้านวนใบเฉลี่ยของต้นไส้ปลาไหล ที่เลี้ยงในค่าการน้าไฟฟ้าของสารละลายธาตุอาหารต่าง ๆ เป็นระยะเวลา 10 สัปดาห์
ค่าการน้าไฟฟ้า
จ้านวนใบเฉลี่ย
(mS/cm)
เริ่มต้น
สุดท้าย
0.25
0.00+0.00
10.48+0.17a
0.50
0.00+0.00
12.48+0.37b
0.75
0.00+0.00
12.90+0.29b
1.00
0.00+0.00
8.86+1.09a
อักษรที่ต่างกันในแนวตั้ง หมายถึง มีความแตกต่างอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (P<0.05)
ตำรำงที่ 14 เปรียบเทียบความยาวใบเฉลี่ยของต้นไส้ปลาไหล ที่เลี้ยงในค่าการน้าไฟฟ้าของสารละลายธาตุอาหารต่าง ๆ เป็นระยะเวลา 10 สัปดาห์
ค่าการน้าไฟฟ้า
ความยาวใบเฉลี่ย (เซนติเมตร)
(mS/cm)
เริ่มต้น
สุดท้าย
0.25
0.00+0.00
4.75+0.38a
0.50
0.00+0.00
5.56+0.70a
0.75
0.00+0.00
8.79+0.31b
1.00
0.00+0.00
4.57+0.34a
อักษรที่ต่างกันในแนวตั้ง หมายถึง มีความแตกต่างอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (P<0.05)
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ตำรำงที่ 15 เปรียบเทียบความกว้างใบเฉลี่ ยของต้นไส้ป ลาไหล ที่เ ลี้ยงในค่าการน้าไฟฟ้าของสารละลายธาตุอ าหารต่า ง ๆ เป็ น
ระยะเวลา 10 สัปดาห์
ค่าการน้าไฟฟ้า
ความกว้างใบเฉลี่ย (เซนติเมตร)
(mS/cm)
เริ่มต้น
สุดท้าย
0.25
0.00+0.00
0.92+0.02a
0.50
0.00+0.00
1.00+0.02a
0.75
0.00+0.00
0.98+0.01a
1.00
0.00+0.00
0.94+0.05a
อักษรที่ต่างกันในแนวตั้ง หมายถึง มีความแตกต่างอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (P<0.05)
ตำรำงที่ 16 เปรียบเทียบความสูงเฉลี่ยของต้นไส้ปลาไหล ที่เลี้ยงในสารละลายธาตุอาหารที่ระดับค่าการน้าไฟฟ้าต่าง ๆ เป็นระยะเวลา
10 สัปดาห์
ค่าการน้าไฟฟ้า
ความสูงต้นเฉลี่ย (เซนติเมตร)
(mS/cm)
เริ่มต้น
สุดท้าย
0.25
0.00+0.00
10.84+0.14a
0.50
0.00+0.00
11.68+0.15b
0.75
0.00+0.00
14.34+0.17c
1.00
0.00+0.00
10.76+0.03a
อักษรที่ต่างกันในแนวตั้ง หมายถึง มีความแตกต่างอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (P<0.05)
ผลการศึกษาการเจริญเติบโตของพรรณไม้น้าไส้ปลาไหล
พบว่ า ที่ ร ะดับ ค่ า การน้ าไฟฟ้ า 0.75 มิ ล ลิ ซี เ มนต์ ต่ อเซนติ เ มตร
สามารถท้า ให้ไส้ปลาไหลมีการเจริญเติบโตดีที่สุด โดยมีน้าหนัก
จ้านวนต้น จ้านวนใบ ความยาวใบ และความสูงต้น มากกว่าชุด
การทดลองอื่ น ๆ จากรายงานการศึ ก ษาการเจริ ญ เติ บ โตของ
พรรณไม้น้า หลายชนิดพบว่าค่ าการน้าไฟฟ้าของสารละลายธาตุ
อาหารที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพรรณไม้น้าหลายชนิด
อยู่ในช่วง 0.5-1.0 มิลลิซีเมนต์ต่อเซนติเมตร เช่น รากด้าใบใหญ่
Bolbitis heteroclita เจริญเติบโตได้ดีในระบบการปลูกพืชไร้ดิน
แบบ sand culture ที่ความเข้มข้นของสารละลาย 0.5 มิลลิซีเมนต์
ต่อเซนติเมตร (มณีรัตน์ และนงนุช, 2552) เช่นเดียวกับใบพาย
เขาใหญ่ Cryptocoryne balansae ที่เจริญเติบโตในความเข้มข้น
สารละลายที่เ ท่า กัน แต่เ ป็น ระบบการปลูก แบบ deep flow
technique (DFT) (มณีรัตน์, 2546) ส่วนรากด้าใบยาว Microsorium
pteropus สามารถเจริญเติบโตได้ดีในความเข้มข้น 1.0 มิลลิซีเมนต์
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ต่อ เซนติ เมตร โดยผูก กับ ขอนไม้แ ล้ว ปลู กใต้น้ า (มณีรั ตน์ และ
นงนุช , 2549) เมื่อ เปรี ยบเที ย บการศึ กษาการเจริ ญเติ บโตของ
พรรณไม้น้าที่กล่าวมาข้างต้น กับการทดลองต้นไส้ปลาไหล พบว่า
ค่าการน้าไฟฟ้าที่สามารถท้าให้ไส้ปลาไหลเจริญเติบโตได้ดีทั้ งใน
ด้านน้้าหนัก จ้านวนต้น จ้านวนใบ ความยาวใบ และความสูงต้น
คือ 0.75 มิล ลิซีเมนต์ต่อเซนติเมตร ซึ่งอยู่ในช่วงค่าการน้า ไฟฟ้า
ของพรรณไม้ น้ า ชนิ ด อื่ น คื อ ความเข้ ม ข้ น 0.5-1.0 มิ ล ลิ ซี เ มนต์
ต่อเซนติเมตร
3.2.2 คุณภาพน้้าในบ่อเลี้ยงไส้ปลาไหลที่ค่าการน้าไฟฟ้า
ของสารละลายธาตุอาหารต่าง ๆ
การศึ ก ษาคุ ณ ภาพน้้ า ในการเลี้ ย งพรรณไม้ น้ า
ไส้ปลาไหลที่ค่าการน้าไฟฟ้าของสารละลายธาตุอาหารต่าง ๆ เป็น
ระยะเวลา 10 สัปดาห์ พบว่าค่าของช่วงอุณหภูมิมีความใกล้เคียง
ในแต่ละชุดการทดลอง แต่คุณภาพน้้าอื่น ๆ นั้นมีความแตกต่างกัน
(ตารางที่ 17) ขึ้นอยู่กับระดับความเข้มข้นของสารละลายที่เติมเข้า
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ไปในระบบการเลี้ยงพรรณไม้น้า จากการทดลองพบว่าปริมาณ
ความเข้มข้นของแอมโมเนีย มีค่าลดลงอย่างชัดเจน ซึ่งเกิดจาก
ภายในระบบ การปลู ก ทุ ก ชุ ดการทดลอง เกิ ด ขบวนกา ร
nitrification ซึ่งสามารถออกซิไดซ์แอมโมเนียให้เป็นไนไตรท์ และ
ไนเตรท ตามล้าดับ (ไมตรี และจารุวรรณ, 2528) ท้าให้ในระบบ
การปลูกมีการสะสมของปริมาณไนเตรท รวมทั้งฟอสเฟตที่เป็น
แร่ธาตุในกลุ่มไนโตรเจนและฟอสฟอรัส ที่มีความส้าคัญต่อการ
เจริ ญ เติ บ โตของพรรณไม้ น้ า มาก (วั น เพ็ ญ และคณะ, 2535)
อย่างไรก็ตามการเจริญเติบโตของไส้ปลาไหลไม่เพิ่มขึ้นตามความ

เข้มข้ นของค่าการน้าไฟฟ้าของสารละลายธาตุอาหาร โดยพบว่า
ชุดการทดลองที่ระดับความเข้มข้น 1.0 มิลลิซีเมนต์ต่อเซนติเมตร
ที่มีค่าการน้าไฟฟ้าสูง มีปริมาณความเข้มข้นของแร่ธาตุที่ละลาย
อยู่ในระบบปลูกสูงเกินไป ท้าให้ไส้ปลาไหลไม่สามารถน้าไปใช้ได้
หมด จึง เหลื อตกค้างอยู่ใ นระบบมาก สารละลายธาตุ อาหารที่
เหลื อท้ า ให้พื ช ขนาดเล็ ก หรื อ สาหร่ า ยเติ บโตเพิ่ม ขึ้ น (นั นทนา,
2536) ท้าให้บริเวณผิวน้้าและกรวดบริเวณที่แสงส่องถึงเกิดตะไคร่
น้้าจ้านวนมาก และพบว่ามีตะไคร่น้าเกาะบนผิวใบต้นไส้ปลาไหล
และภายในระบบบ่อเลี้ยงด้วย

ตำรำงที่ 17 คุณภาพน้้าในบ่อทดลองเลี้ยงต้นไส้ปลาไหลที่ค่าการน้าไฟฟ้าระดับต่าง ๆ ตลอดการทดลองเป็นระยะเวลา 10 สัปดาห์
การน้าไฟฟ้า (mS/cm)
คุณภาพน้้า
0.25
0.50
0.75
1.0
อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส)
27.1-28.6
26.9-28.6
26.9-28.5
26.9-28.5
ความเป็นกรดเป็นด่าง (pH)
7.6-8.3
7.8-8.1
7.7-7.9
7.4-7.8
การน้าไฟฟ้า (mS/cm)
0.27-0.34
0.51-0.58
0.57-0.81
0.99-1.08
ความเป็นด่าง (mg/L)
60-100
55-75
55-75
25-74
ความกระด้าง (mg/L)
110-225
170-564
202-790
235-1150
แอมโมเนีย (mg/L)
0.2-0.40
0.03-1.62
0.01-0.51
0.04-4.19
ไนไตรท์ (mg/L)
0.00-0.03
0.00-0.18
0.01-0.51
0.01-0.82
ไนเตรท (mg/L)
3.15-17.87
7.31-59.20
40.00-113.11
30.23-97.32
ฟอสฟอรัส (mg/L)
1.10-1.29
3.47-5.25
5.14-9.59
5.54-10.33
4. กำรเก็บรักษำพันธุ์ไส้ปลำไหลโดยกำรทำเมล็ดเทียม
การศึกษาชนิดของสูตรอาหารสังเคราะห์ต่อการผลิต
เมล็ดเทียมของต้นไส้ปลาไหล 3 สูตร ได้แก่ MS, ½MS และ ¼
MS พบว่าสูตรอาหาร ½ MS เป็นชนิดอาหารที่เหมาะสมที่สุด
ส้าหรับการท้าเป็นอาหารสะสมเทียม (artificial endosperm)
ที่ ท้ า หน้ า ที่ ใ ห้ อ าหารแก่ ชิ้ น ส่ ว นพรรณไม้ น้ า เพื่ อ ใช้ ใ นการ
เจริญเติบโต (ตารางที่ 18) โดยเมล็ดเทียมไส้ปลาไหลมีอัตรา
การงอกสูงที่สุด คิดเป็นร้อยละ 83.33+10.10 (ภาพที่ 13) มี
จ้านวนวันที่เริ่มงอกเฉลี่ย 10.80 วัน หรือในช่วง 4-28 วัน และ
มีอัตราการรอดสูงที่สุดคิดเป็นร้อยละ 76.67+5.51 ซึ่งมีความ
แตกต่างอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (P<0.05) กับอาหารสูตรอื่น ๆ
ขั้นตอนของการผลิตเมล็ดเทียม โดยน้าตายอดของต้น
ไส้ปลาไหลที่มีขนาด 2-3 มิลลิเมตร มาท้าการหุ้มด้วยอัลจิเนต
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จนเกิดเป็นเมล็ดเทียมนั้น พบว่าเมล็ดเทียมที่ได้มีลักษณะกลม
ใส ซึ่ ง สารอั ล จิ เ นตที่ น้ า มาผลิ ต เมล็ ด เที ย มมี คุ ณ สมบั ติ ที่ ดี
เนื่องจากท้าให้ได้เมล็ดที่มีความยืดหยุ่น มีความทนทาน และมี
การระบายอากาศที่ ดี ช่ว ยป้องกั นอันตรายให้ กับชิ้น ส่วนพื ช
และที่ ส้ า คั ญ ไม่ ต้ อ งใช้ ค วามร้ อ นในการสร้ า งเจลให้ เ กิ ด เป็ น
แคปซูล แต่เกิดจากการแลกเปลี่ยนของอิออนระหว่าง Na+และ
Ca+ (Patel et al., 2000) นอกจากนี้ยังพบว่าขนาดและอายุ
ของชิ้นเนื้อเยื่อมีความส้าคัญต่ออัตราการอดชีวิตของเมล็ดเทียม
หลังจากน้าไปเพาะเลี้ยง (Engelman, 2004) หากชิ้นส่วนพืชมี
ขนาดใหญ่เกินไปอาหารที่ส ะสมอยู่ภายในเมล็ดเทียมอาจไม่
เพียงพอส้าหรับการเจริญเติบโต หรือถ้าชิ้นส่วนพืชมีขนาดเล็ก
มากอาจท้าให้เกิดการสูญเสียน้้าอย่างรวดเร็ว ชิ้นส่วนพืชอาจ
แห้งตายได้ (Bunnag et al., 2012)
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เมื่อสังเกตการพัฒนาของเมล็ดเทียมไส้ปลาไหล พบว่า
เมล็ดเทียมสามารถพัฒนาไปเป็นต้นอ่อนได้ดี โดยเจริญเติบโต
อย่างช้าๆ และต่อเนื่องภายในขวดเลี้ยงเนื้อเยื่อที่มีอาหารเหลว
สูตร MS เป็นแหล่งอาหาร (ภาพที่ 14) ภายใต้สภาวะอุณหภูมิห้อง
25+2 องศาเซลเซียส สามารถเก็บรักษาได้นาน 6-8 เดือน

(ภาพที่ 15) ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสารอาหารที่อยู่ในเมล็ดเทียมและ
ปริมาณอาหารของ MS ที่เตรียมไว้ภายในขวดเลี้ยงเนื้อเยื่อว่า
มีปริมาณมากหรื อน้อยเพียงใด เทคนิ คการเก็บรักษาโดยท้ า
เมล็ดเทียมนี้ช่วยให้ไม่ต้องเปลี่ยนอาหารบ่อย ๆ ซึ่งเป็นการลด
ค่าใช้จ่ายในการเตรียมอาหารแต่ละครั้ง

ตำรำงที่ 18 อัตราการงอก จ้านวนวันที่เริ่มงอก และอัตราการรอดของเมล็ดเทียมไส้ปลาไหล
จ้านวนวันที่เริ่มงอก*(วัน)
สูตรอาหาร
อัตราการงอก (%)
อัตราการรอด (%)
ค่าเฉลี่ย
ช่วง
MS
48.33+6.51b
13.10
4-42
38.33+6.33b
½ MS
83.33+10.10a
10.10
4-28
76.67+5.61a
¼ MS
53.33+6.49b
7.84
4-18
40.00+6.38b
อักษรที่ต่างกันในแนวตั้ง หมายถึง มีความแตกต่างอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (P<0.05)
* ค่าที่ได้ ค้านวณจากเมล็ดเทียม ที่งอกได้เท่านั้น และไม่ได้น้าไปวิเคราะห์ค่าความแตกต่างทางสถิติ

A

B

C

1

ภำพที่ 13 การงอกของเมล็ดเทียมไส้ปลาไหลอายุ 4 สัปดาห์ ในอาหารสะสมเทียม (artificial endosperm) (A) สูตร MS + alginate
(B) สูตร ½ MS + alginate (C) สูตร ¼ MS + alginate

A

B

C

1

ภำพที่ 14 การพัฒนาของเมล็ดเทียมไส้ปลาไหลในอาหารสะสมเทียมสูตร ½ MS + alginate (A) เมล็ดเทียมอายุ 1 สัปดาห์ (B) เมล็ดเทียม
อายุ 4 สัปดาห์ (C) เมล็ดเทียมอายุ 6 เดือน งอกเป็นต้นใหม่จ้านวนมาก
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ภำพที่ 15 การเก็บรักษาพันธุ์ไส้ปลาไหลโดยการท้าเมล็ดเทียม ในอาหารเหลวสูตร MS ที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส

สรุปผลกำรวิจัยและข้อเสนอแนะ
ต้นไส้ปลาไหล เป็น ทรัพ ยากรพรรณไม้น้า พื้นเมืองของ
ไทย ในวงศ์ Nymphaeaceae เจริญเติบโตอยู่บริเวณดินทราย
ตามล้า ธารน้้า ไหลในป่า ความเข้มแสงปานกลาง รากเป็นระบบ
รากฝอย ล้าต้นใต้ดินลักษณะเป็นเหง้ายาวที่มีหัวย่อยจ้านวนมาก
ใบเดี่ยวแตกออกจากล้าต้นเป็นกอ มีตาเกิดอยู่ตามซอกใบ ก้านใบ
กลมเรียว แผ่นใบเป็นรูปหอก หรือรูปหอกกึ่งขอบขนาน ฐานใบรูป
หัวใจ หรือหยักเว้าเล็กน้อย ปลายใบมนหรือแหลม ขอบใบเรียบ
หยักเป็นคลื่น ดอกเป็นดอกเดี่ยวสมบูรณ์เพศ ก้านดอกอ่อน เรียว
ยาว มีใบประดับ 5 ใบ ปลายใบประดับมีระยางค์ กลีบดอกและ
กลีบเลี้ยงมีลักษณะเป็นกลีบรวมอยู่เหนือรังไข่ ผลเป็นผลเดี่ย ว
แบบ berry มีเมล็ดจ้านวนมาก ผิวเมล็ดมีลักษณะเป็นหนามแหลม
จากการส้ารวจพบว่า ในพื้นที่บางแห่งที่เคยมีรายงานนั้น ปัจจุบัน
ไม่พบต้นไส้ปลาไหล เนื่องจากสภาพแวดล้อมเดิมถูกท้าลายไป มี
การสร้า งสิ่ งก่อสร้า งหรือการขยายตัวทางการเกษตร โดยปลู ก
ไม้ผลที่ส้า คัญทางเศรษฐกิจ ได้แก่ พื้นที่ของจังหวัดสุราษฏร์ธานี
และบางพื้นที่ในจังหวัดจันทบุรี ส้าหรับการเก็บรักษาพันธุ์ไส้ปลาไหล
ในสภาพปลอดเชื้ อ พบว่ า การเติม สารควบคุม การเจริญ เติ บโต
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NAA ที่ระดับความเข้มข้น 0.1 มิล ลิกรัมต่อลิตร ร่วมกับ BA ที่
ระดับความเข้มข้น 3.0 มิลลิกรัมต่อลิตร ในอาหารสูตร MS เป็น
ระดับความเข้มข้นที่เหมาะสามารถชักน้าให้เกิดต้น อ่อนได้มาก
ที่ สุ ด เฉลี่ ย 8.00+1.00 ต้ น เป็ น การขยายพั น ธุ์ ไ ส้ ป ลาไหลที่
ขยายพันธุ์ยาก และเก็บรักษาไว้ในขวดเลี้ยงได้เป็นเวลานาน โดย
เปลี่ยนอาหารในขวด 2-3 เดือนต่อครั้ง และสามารถน้าออกปลูก
ในสภาพแวดล้อมภายนอกได้ตามต้องการ ส่วนการเก็บรักษาพันธุ์
ไส้ปลาไหลนอกถิ่นที่อยู่อาศัย ในระบบการเลี้ยงที่เหมาะสมต่อการ
เจริญเติบโตของไส้ปลาไหลโดยการปลูกเลี้ยงไว้ในโรงเรือน หรือ
สถานที่เพาะเลี้ยงเป็นเวลา 10 สัปดาห์ พบว่าระบบน้้านิ่ง สามารถ
ท้าให้ต้นไส้ปลาไหลมีน้าหนักเพิ่มขึ้นเฉลี่ยสูงที่สุด 0.24+0.10 กรัม
และสารละลายธาตุ อาหารที่เหมาะสมต่อการเจริ ญเติ บโตของ
ไส้ปลาไหลคือ 0.75 มิล ลิซีเมนต์ต่อเซนติเมตร ท้าให้ไส้ปลาไหล
มีน้าหนักเพิ่มขึ้นเฉลี่ยสูงที่สุด 1.89+0.04 กรัม ซึ่งการเก็บรักษา
ด้วยวิธีนี้สามารถเลี้ยงต้นไส้ปลาไหลที่ขยายพันธุ์ได้เอง ทดแทน
การเก็บรวบรวมจากแหล่งธรรมชาติได้ ส่วนการเก็บรักษาพันธุ์
ไส้ปลาไหลโดยการท้าเมล็ดเทียม โดยใช้อาหารสะสมสูตร ½ MS
ผสมกับอัลจีเนตเพื่อท้าเป็นเปลือกหุ้มเมล็ดเทียม ท้าให้เมล็ดเทียม
ไส้ปลาไหลมีเปอร์เซ็นต์การงอกสูงถึง 83.33+10.10 เปอร์เซ็นต์
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และมีอัตราการรอด 76.67+5.51 เปอร์เซ็นต์ เป็นวิธีการเก็บรักษา
สายพันธุ์ไส้ปลาไหลได้นาน 6-8 เดือน ในสภาพที่เป็นเมล็ดเทียม
ซึ่ ง ประหยั ด เนื้ อ ที่ ใ นการเก็ บ รั ก ษา และสะดวกต่ อ การขนส่ ง
เคลื่ อ นย้ า ยในกรณี ที่ มี ก ารแลกเปลี่ ย นพั น ธุ์ กั บ หน่ ว ยงานอื่ น
นอกจากนี้ยังเก็บรักษาได้ในปริมาณมาก สามารถน้ามาขยายพันธุ์
ในสภาพปลอดเชื้ อ เพื่ อ เพิ่ ม จ้ า นวนต้ น พั น ธุ์ และน้ า ต้ น พั น ธุ์ ที่
สมบูรณ์ออกปลูกในสภาพแวดล้อมภายนอกได้ตามความต้องการ
นอกจากนี้ยังมีวิธีการเก็บรักษาเชื้อพันธุ์แบบแช่แข็ง แบบในพืชบก
ซึ่ง ได้ ท้า การทดลองแล้ว แต่ ยัง ไม่ ประสพความส้า เร็ จ เท่า ที่ค วร
เนื่องจากเซลล์พืชน้้ามีความบอบบาง และอวบน้้ามากกว่าพืชบก
ทั่วไป จึงต้องมีการศึกษาถึงปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องต่อไป เพื่อเก็บ
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รักษาพันธุ์ให้ได้ในระยะเวลาที่ยาวนานขึ้น อย่างไรก็ตามวิธีการ
เก็บรั กษาเชื้อพัน ธุ์แบบแช่แข็ งเป็ นวิธีก ารที่ มี ต้นทุน ค่อนข้ า งสู ง
แต่สามารถเก็บรักษาได้นานหลายปี
ดังนั้นการเก็บรักษาสายพันธุ์ไส้ปลาไหลของไทย ซึ่งเป็น
ทรั พ ยากรประมงที่ ห ายากและใกล้ สู ญ พั น ธุ์ ด้ ว ยวิ ธี ก ารต่ า ง ๆ
นอกถิ่นที่อยูอ่ าศัย เพื่อทดแทนผลผลิตจากแหล่งธรรมชาติจะเป็น
ประโยชน์ ต่อการเก็บ รักษาพันธุ์ไว้เ ป็นตัวอย่ างส้ารองในกรณี ที่
สูญ พั น ธุ์ ไ ป และลดการเก็ บ รวบรวมจากธรรมชาติ เ พื่ อ การค้ า
ตลอดจนเป็นข้อมูลให้แก่ประชาชนและผู้ สนใจได้ตระหนักถึงการ
รักษาสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์ทรัพยากรพรรณไม้น้าของไทยให้
คงอยู่คู่ประเทศต่อไป
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