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บทคัดย่อ 

การศึกษาการขยายพันธุ์หญ้าหวานด้วยระบบจุ่มแช่ชั่วคราว (TIB) โดยศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการ
เจริญเติบโตของเนื้อเยื่อพืชได้แก่ ปัจจัยแรก คือ ความถี่ในการเติมอาหารโดยการน าชิ้นส่วนข้อของ
หญ้าหวานซึ่งมีน้ าหนักแห้งเฉลี่ยประมาณ 0.0187 g ไปเลี้ยงในระบบ TIB โดยเติมอาหารเหลวสูตร 
MS ร่วมกับ Kinetin 3 mg/L ครั้งละ 3 นาที ทุก ๆ 3, 4, 6. 8 และ 12 ชั่วโมง ทั้งหมด 5 ชุดการ
ทดลอง ชุดการทดลองละ 45 ซ้ า เป็นเวลา 4 สัปดาห์ จากนั้นน ามาวัดจ านวนยอด และน้ าหนักแห้ง 
พบว่าชุดการทดลองที่เติมอาหารวันละ 8 ครั้ง หรือทุก ๆ 3 ชั่วโมง มีน้ าหนักแห้งเฉลี่ยสูงที่สุด คือ 
0.0408 g และให้จ านวนยอดเฉลี่ยมากที่สุด คือ 3.6000 ยอดต่อชิ้นเนื้อเยื่อ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 จากนั้นจึงศึกษาปัจจัยที่สอง คือ ระยะเวลาในการเติมอาหาร เนื่องจากการ
ทดลองที่ 1 พบว่าชิ้นส่วนหญ้าหวานภายหลังการเพาะเลี้ยงในระบบ TIB โดยเติมอาหารครั้งละ 3 
นาที ทุกๆ 3 ชั่วโมง สามารถชักน าให้ชิ้นส่วนมีน้ าหนักแห้ง และจ านวนยอดมากที่สุด ดังนั้นจึง
ก าหนดให้ความถี่ในการเติมอาหารเท่ากัน คือ เติมอาหารทุก ๆ 3 ชั่วโมง แต่ในแต่ละครั้งจะมีการเติม
อาหารด้วยช่วงเวลาที่แตกต่างกัน คือ 1, 3, 5, 7 และ 10 นาทีต่อครั้ง ทุก ๆ 3 ชั่วโมง ท าการ
เพาะเลี้ยงในระบบ TIB เป็นเวลา 4 สัปดาห์ พบว่าชุดการทดลองที่เติมอาหารครั้งละ 3 นาทีจะให้
น้ าหนักแห้ง และจ านวนยอดสูงกว่าชุดการทดลองอ่ืน ๆ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ระดับนัยส าคัญ 
0.05 คือ 0.0405 กรัม และ 3.6000 ยอดต่อชิ้นเนื้อเยื่อ ตามล าดับ และจากการทดลองที่ 1 และ 2 
พบว่าชิ้นส่วนหญ้าหวานภายหลังการเพาะเลี้ยงในระบบ TIB โดยเติมอาหารครั้งละ 3 นาที ทุกๆ 3 
ชั่วโมง เป็นเวลา 4 สัปดาห์ สามารถชักน าให้ชิ้นส่วนมีน้ าหนักแห้ง และจ านวนยอดมากที่สุด ดังนั้นใน
การทดลองที่ 3 จึงได้น าชุดการทดลองดังกล่าวมาเปรียบเทียบกับการเพาะเลี้ยงในอาหารเหลวบน
เครื่องเขย่าความเร็ว 110 รอบต่อนาที และการเพาะเลี้ยงบนอาหารวุ้น โดยให้แสง 16 ชั่วโมงต่อวัน 
ที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส เพาะเลี้ยงเป็นเวลา 4 สัปดาห์ เช่นเดียวกัน ผลการทดลองแสดงให้เห็น
ว่าการเพาะเลี้ยงในระบบ TIB จะท าให้ได้น้ าหนักแห้งเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ 0.0405 กรัม ซึ่งมากกว่าการ
เพาะเลี้ยงในอาหารเหลว และอาหารวุ้น อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 ในขณะที่
การเพาะเลี้ยงในระบบ TIB และอาหารวุ้นให้จ านวนยอดเฉลี่ยไม่แตกต่างกันทางสถิติ คือ 3.6000 
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และ 3.1429 ยอดต่อชิ้นเนื้อเยื่อตามล าดับ และอาหารเหลวท าให้เกิดจ านวนยอดเฉลี่ยได้น้อยที่สุด
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 

ดังนั้นการเพาะเลี้ยงชิ้นส่วนขอของหญ้าหวานในระบบ TIB โดยการเติมอาหารเหลวสูตร MS 
ร่วมกับ Kinetin ความเข้มข้น 3 mg/L น้ าตาล 30 กรัมต่อลิตร ปรับ pH เป็น 5.9 ครั้งละ 3 นาที ทุก 
ๆ 3 ชั่วโมง โดยน าไปเลี้ยงในสภาวะให้แสง 16 ชั่วโมงต่อวัน ที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส จะสามารถ
ชักน าให้ได้น้ าหนักแห้งมากกว่าการเพาะเลี้ยงในอาหารเหลว และบนอาหารวุ้น นอกจากนี้ยังพบว่า
สามารถชักน าให้เกิดจ านวนยอดเฉลี่ยได้มากกว่าการเพาะเลี้ยงในอาหารเหลวอีกด้วย การเพาะเลี้ยง
ด้วยระบบ TIB จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการประยุกต์ใช้เพ่ือการผลิตต้นอ่อนหญ้าหวานในระดับ
อุตสาหกรรมต่อไป 
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ABSTRACT 
 

The study of Stevia growth and development factors for micropropagation in 
Temporary Immersion bioreactor (TIB). First factor, Immersion frequency, was study by 
In vitro Stevia nodal explants (0. 0187 g DW. )  were cultured in TIB with liquid MS 
medium supplemented with Kinetin 3 mg/ L.  Media were fed with air flow regulated 
using automatic timer with immersion frequency of 3 minutes every 3, 4, 6, 8 and 12 
hour period. Cultures were cultivated in 25°C, photoperiod of 16 h for 4 weeks. It was 
found that treatment of immersion frequency of 3 minutes every 3 hour period 
showed the highest average dry weight (0.0408 g DW. )  and shoot production (3.6000 
shoots per explant)  with significantly.  Then, immersion period was study by explants 
were cultured in TIB with immersion periods of 1, 3, 5, 7 and 10 minutes every 3 hour 
period.  Cultures were cultivated in 25°C, photoperiod of 16 h for 4 weeks.  The result 
also showed that immersion frequency of 3 minutes every 3 hour period produced 
the highest average dry weight (0. 0405 g DW. )  and shoot production (3. 6000 shoots 
per explant)  with significantly.  Finally, culture condition was study by nodal explants 
were cultured in liquid MS medium supplemented with Kinetin 3 mg/L agitated at 110 
rpm, ager MS medium supplemented with Kinetin 3 mg/ L and TIB with immersion 
periods of 3 minutes every 3 hour period.  All cultures were cultivated in 25°C, 
photoperiod of 16 h for 4 weeks.  The was found that TIB showed the highest average 
dry weight (0. 0405 g DW. )  with significantly.  However, TIB and agar media induced 
shoot production at 3. 6000 and 3. 1429 shoots per explant, respectively higher than 
liquid medium with significantly. The results indicated that TIB system can be used for 
Stevia micropropagation and this system can be used for plant industry. 




