
 
 

บทที่ 2 

เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

2.1 เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

2.1.1 หญ้าหวาน 

หญ้ าหว าน  ชื่ อ วิ ทย าศาสตร์  Stevia rebaudiana Bertoni ชื่ อ พ้ อ ง วิ ทย าศาสตร์  
Eupatorium rebaudianum Bertoni, Stevia rebaudiana (Bertoni)  Hemsl.  จั ด อยู่ ใ น ว ง ศ์
ทานตะวัน Asteraceae หรือ Compositae 

 

   

   

 

  

 

ภาพ 2.1 ใบของหญ้าหวาน (ก) ต้นหญ้าหวาน (ข) 

2.1.2 ลักษณะทางพฤกษศาสตร์  

วิภาและเอมวิกา (2554)  ได้กล่าวว่าหญ้าหวานมีชื่อวิทยาศาสตร์ว่ า  Stevia 
Rebaudiana Bertoni หรือที่เรียกสั้นๆ ว่า Stevia อยู่ในวงศ์ Asteraceae (Compositae) มีถิ่น
ก าเนิดอยู่ในทวีปอเมริกาใต้ตามแนวพรมแดนระหว่างประเทศบราซิลและปารากวัย ซึ่งชาวปารากวัย
มีการใช้ใบหญ้าหวานผสมกับชาดื่มมานานกว่า 1500 ปีแล้ว หญ้าหวานชอบอากาศค่อนข้างเย็น 
อุณหภูมิประมาณ 20 - 26 องศาเซลเซียส และข้ึนได้ดีเม่ือปลูกในพ้ืนที่สูงจากระดับน้ าทะเลประมาณ 
600 - 700 เมตร มีการน ามาปลูกในประเทศไทยเมื่อปี พ.ศ. 2518 โดยพ้ืนที่ปลูกที่เหมาะสมคือทาง
ภาคเหนือ และบริเวณเขาใหญ่ หญ้าหวานเป็นไม้ล้มลุกขนาดเล็กสูงประมาณ 30 - 90 เซนติเมตร ใบ
เดี่ยว รูปใบหอกกลับ ขอบใบหยัก มีดอกช่อสีขาว ลักษณะคล้ายต้นโหระพา หากมีการปลูกไว้ใน
บริเวณบ้านเป็นพืชผักสวนครัวจะมีประโยชน์มาก เพราะใบสดหรือตากแห้งต้มกับน้ าก็จะให้สารหวาน
ใช้ปรุงอาหารและเครื่องดื่มได้อย่างดี  

ไมตรีและคณะ (2540) รายงานว่าแถบประเทศอเมริกาใต้ โดยเฉพาะในประเทศ
ปารากวัย และบราซิล เรียกชื่อหญ้าหวานว่า คือ kar-he-e หรือภาษาสเปน เรียกว่า yerba ducle 

ก ข 
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แปลว่า สมุนไพรหวาน เป็นสมุนไพรชาวพ้ืนเมืองปารากวัย และบราซิล ใช้ผสมในอาหาร หรือ
เครื่องดื่มเพ่ือเพ่ิมความหวาน หรือชงเป็นชาดื่ม ที่เรียกว่า “ มะเตะ” มานานมากกว่า 400 ปีแล้ว  

1) ล าต้นหญ้าหวาน 

ไมตรีและคณะ (2540) ได้รายงานว่าหญ้าหวาน เป็นพืชล้มลุกอายุหลายปี ล าต้น
แตกกิ่งสาขาตั้งแต่ระดับโคนต้น ท าให้แลดูเป็นทรงพุ่มเตี้ย สูงประมาณ 30-90 เซนติเมตร ล าต้นตั้ง
ตรงมีลักษณะทรงกลม เปลือกล าต้นบาง สีเขียวอ่อน หุ้มติดกับแกนล าต้น แกนเนื้อไม้เป็นไม้เนื้ออ่อน 
เปราะหักง่าย  ดังที่แสดงในรูปที่ 2.1 (ข) 

2) ใบหญ้าหวาน 

หญ้าหวานเป็นพืชใบเลี้ยงคู่ แตกใบออกเดี่ยวๆเรียงตรงข้ามกันเป็นคู่ตามล าต้น 
และกิ่งเหนือซอกใบจะแตกยอดสั้นๆทั้งสองข้าง แต่ละใบมีรูปหอกกลับ กว้างประมาณ 1-1.5 
เซนติเมตร ยาวประมาณ 3-4 เซนติเมตร แผ่นใบเรียบ สีเขียวสด ขอบใบหยักเป็นฟันเลื่อย และงุ้มเข้า
กลางแผ่นใบ เมื่อเคี้ยวหรือต้มน้ าดื่มจะมีรสหวาน ดังที่แสดงในรูปที่ 2.1 (ก) 

3) ดอกของหญ้าหวาน 

หญ้าหวานออกดอกเป็นช่อที่ปลายยอด มีก้านดอกสั้น กลีบดอกมีจ านวน 5 กลีบ
เป็นรูปหอกหรือรูปไข่ แผ่นกลีบดอกมีสีขาว ด้านในมีเกสรตัวผู้สีเหลืองอมน้ าตาล และเกสรตัวเมีย 1 
อัน ที่มีก้านเกสรสีขาวยาวยื่นออกมาจากกลางดอก คล้ายหนวดปลาดุก ทั้งนี้ หญ้าหวานจะออกดอก
ตลอดปี ในฤดูฝนจะออกดอกสีม่วง ส่วนฤดูอ่ืนๆออกดอกสีขาว  

4) ผล 

จีรเดชและคณะ (2543) ได้รายงานว่า ผล เป็นผลแห้งขนาดเล็ก ไม่ปริแตก ภายใน
มีเมล็ดเดี่ยวจ านวนมาก เมล็ดสีด า มีขนปุยปกคลุม  

2.1.3 ลักษณะทางนิเวศวิทยา 

พบในภาคตะวันตกเฉียงใต้ของของอเมริกา อาร์เจนตินา แม็กซิโก อเมริกาใต้ ปี พ.ศ. 
2514 T.sumida จากศูนย์วิจัยการเกษตร Hokkaido แห่งกระทรวงเกษตรและป่าไม้ ประเทศญี่ปุ่น
ได้น าเมล็ดพืชสตีเวียจากประเทศบราซิลทดลองปลูกในประเทศญี่ปุ่น พบการปลูกเชิงการค้าที่
ประเทศญี่ปุ่น จีน เกาหลีใต้ ส่วนในประเทศไทยปลูกทางตอนเหนือที่ แม่สาย เชียงราย เชียงใหม่ 
ล าพูน เป็นต้น พบในพ้ืนที่เหนือระดับน้ าทะเลประมาน 500 เมตร อุณหภูมิ 20-25 องศาเซลเซียล 
พ้ืนที่ดินแฉะแต่น้ าไม่ขังมีแสงแดด (ศิริพร, 2552) 
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2.1.4 การปลูก  

1) ศิริพร (2552) พบว่าวิธีปลูกหญ้าหวานด้วยการเพาะเมล็ด การเพาะเมล็ดเป็นวิธี
หนึ่งที่สะดวกและประหยัดเพราะเมล็ดพันธุ์หญ้าหวานที่มีขายในประเทศไทยราคาค่อนข้างจะถูกกว่า
ราคาต้น แต่มีข้อจ ากัดคือหญ้าหวานมีเปอร์เซ็นการงอกต่ ามาก และจะงอกได้ดีที่อุณหภูมิประมาณ 
20-25 องศาเซลเซียส ดังนั้นถ้าต้องการปลูกหญ้าหวานด้วยวิธีเพาะเมล็ดก็อาจจะต้องเลือกเพาะเมล็ด
ในฤดูหนาว หรือหาสถานที่ ที่มีอุณหภูมิค่อนข้างต่ า  

2) วิธีปลูกหญ้าหวานด้วยการปักช า 

2.1) การปักช าแบบทั่วไป เลือกตัดกิ่งพันธุ์ที่สมบูรณ์และแข็งแรงนับจากโคนต้นมา
ให้เหลือใบไว้ 2 คู่ แล้วตัด ให้ความยาวของกิ่งประมาณ 12-15 ซม.ริดใบออก แล้วน ามาปักช าในถุง
เพาะ หรืิอกะบะ รดน้ าพอประมาณ อาจจะใส่ถุงมัดปาก ทิ้งไว้ประมาณ 10-14 วัน ก็จะงอกรากและ
พร้อมที่จะย้ายไปลงแปลงปลูก 

2.2) การปักช าจากยอด เลือกยอดอ่อนนับจากยอดลงไปใบคู่ที่ 3-4 แล้วตัดความ
ยาวประมาณ 6-8 เซนติเมตร ริดใบออกให้เหลือจากยอดประมาณ 2 คู่ เตรียมดินใส่ถาดเพาะกล้า ใช้
ไม้เล็ก ๆ เช่น ไม้จิ้มฟันเสียบลงไปให้เป็นหลุมก่อน (ถ้าใช้ยอดปักลงไปเลยอาจจะช้ าได้เพราะยอดจะ
อ่อนมาก) เสียบยอดท่ีเตรียมไว้ลงไป รดน้ าพอประมาณ วางไว้ในที่ร่มประมาณ 7-14 วันแล้วเอาไปลง
ปลูกในแปลง 

2.3) การปักช าจากกิ่งพันธุ์สั้น เลือกกิ่งพันธุ์ที่สมบูรณ์และแข็งแรง เลือกความ
ยาวตามท่ีต้องการ ยาวมากก็สามารถปักช าได้มาก แล้วริดใบออกตัดต่ ากว่าข้อสุดท้ายเล็กแล้วแล้วเว้น
ไว้ 1 ปล้องแล้วตัด เสียบกิ่งพันธุ์ลงไปในถาดเพาะกล้าที่เตรียมไว้แล้วรดน้ าพอประมาณ 

2.1.5 การเก็บเกี่ยว 

Shocked (2559) พบว่าเริ่มเก็บเก่ียวใบครั้งแรกหลังจากปลูกได้ 20 - 25 วัน หลังจาก
นั้นก็จะเก็บเกี่ยวไปได้เรื่อยๆ ปีละ 6 - 10 ครั้ง ได้ผลผลิต 600 - 1,000 กิโลกรัม สด/ไร่/ปี สามารถ
เก็บเกี่ยวได้ประมาณ 3-4 ปี ขึ้นอยู่กับการดูแล แต่ผลผลิตจะออกสูงสุดในช่วงเดือน พฤษภาคม – 
กรกฎาคม หลังจากนั้นหญ้าหวานก็จะเริ่มแก่และออกดอก เมื่อต้นหญ้าหวานออกดอกให้ตัดแต่ง
ประมาณกลางต้น แล้วต้นหญ้าหวานแตกยอดใหม่เรื่อยๆ จะอยู่ได้ 3 - 4 ปี แต่ถ้าออกดอกแล้วไม่ตัด
แต่ง ต้นจะตายภายใน 1 ปี การเก็บเกี่ยวให้ฉีดน้ าล้างฝุ่นออกเสียก่อนค่อยตัดกิ่งเอาไปเก็บ ถ้าตัดใบ
แล้วเอาไปล้างน้ าความหวานจะละลายไปกับน้ าท าให้ได้คุณภาพต่ าลง น้ ากิ่งที่ตัดมารูดแล้วน าไปตาก
แดด 2 - 3 วัน ไม่ควรตากทั้งใบและกิ่งก้านเพราะจะท าให้ใบไม่สวย มีสิ่งเจือปนมาก เกลี่ยใบให้ทั่ว
ระหว่างที่ตากเมื่อแห้งดีแล้วจึงเก็บภาชนะบรรจุ 
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2.1.6 การเก็บรักษา 

ตัดใบหญ้าหวานสดน าล้างท าความสะอาด ก่อนน าไปตากแดดให้แห้ง นานประมาณ 
2 วัน ซึ่งใบหญ้าหวานที่ถูกแสงแดด 1 วันเต็มๆ จะมีความชื้นเหลืออยู่ประมาณ 3-5 % หรือน ามาอบ
ในตู้อบ นาน 1 วัน (อุณหภูมิประมาณ 40 ºC) ซึ่งหญ้าหวานสด 3 กิโลกรัม จะได้หญ้าหวานแห้ง
ประมาณ 1 กิโลกรัม จากนั้น น าหญ้าหวานแห้งมาอัดเป็นก้อนสี่เหลี่ยม ขนาด 0.60 x 0.40 x 1.20 
เมตร น้ าหนักต่อก้อนประมาณ 50 กิโลกรัม ซึ่งหญ้าหวานจะยุบตัวลงประมาณ 70% จากปริมาตร
ทั้งหมด 

2.1.7 ส่วนที่ใช้ 

ใบและยอด 

2.1.8 สารส าคัญจากหญ้าหวน 

 สารที่ให้รสหวานในหญ้าหวานเป็นสารประกอบพวกไดเทอร์พีนกลัยโคไซด์ 
(diterpene glycoside) หลายชนิด ได้แก่ 

1) Stevioside พบมากท่ีสุด 2.0 -7.7% 
2) Rebaudioside A ถึง F พบล าดับรองลงมา ประมาณ 0.8-2.9 
3)  Steviol 
4) Steviolbioside 
5) Dulcoside A 

ศิวาพร (2546) พบว่าสตีวิโอไซด์ (stevioside) เป็นสารประกอบพวกไดเทอร์พีนกลัยโคไซด์ 
(diterpene glycoside)โครงสร้างประกอบด้วย .aglycone steviol และน้ าตาลกลูโคส 3 โมเลกุล 
สารบริสุทธิ์ของ stevioside มีลักษณะเป็นผลึกสีขาว ไม่มีกลิ่น มีรสหวาน ละลายได้ดีในน้ า และตัว
ท าละลายที่มีข้ัว เช่น แอลกอฮอล์ รวมถึงละลายได้ดีในสารละลายกรด  

คุณสมบัติทางกายภาพและเคมีของ stevioside 

– สูตรทางเคมี : C20H30O3 

– น้ าหนักโมเลกุล : 804.9 

– จดุหลอมเหลว : 198 °C 
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ภาพ 2.2 โครงสร้างของสตีวิโอไซด์และสารให้ความหวานจ าพวกไกลโคไซด์ 

ที่มา : อ้างถึงใน ศิวาพร, (2546) และ สาโรจน์, (2547) 
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ตาราง 2.1 แสดงโครงสร้างของสาร Stevioside และสารประกอบพวกไคเทอร์พีนกลัยโคไซด์ 
(diterpene glycoside) ที่พบในหญ้าหวาน 

Compound name R1 R2 
1.Steviol 
2.Steviolbioside 
3.Stevioside 
4.Rebaudioside A 
 
5.Rebaudioside 
 
 
6.rebaudioside C  
(dulcoside B) 
 
 
7.rebaudioside D 
 
 
 
8. rebaudioside E 
9. rebaudioside F 
 
 
10.dulcoside A 

H 
H 
β − Glc 
β − Glc 
 
H 
 
 
β − Glc 
 
 
 
β − Glc − β − Glc(2

→ 1) 
 
 
 

β − Glc − βGlc(2 → 1) 
 β − Glc 
 
 
 
β − Glc 

H 
β − Glc − β − Glc(2 → 1) 

β − Glc − β − Glc(2 → 1) 

β − Glc − β − Glc(2 → 1) 

  

β − Glc(3 → 1) 

β − Glc − β − Glc(2 → 1) 

 

β − Glc(3 → 1) 

β − Glc − α − Rha(2

→ 1) 

 

β − Glc(3 → 1) 

β − Glc − β − Glc(2 → 1) 

 

β − Glc − (3 → 1) 

β − Glc − β − Glc(2 → 1) 

\β − Glc − β − Xyl(2 →

1) 

  

β − Glc(3 → 1) 

β − Glc − α − Rha(2

→ 1) 

ที่มา : พัชรินทร์ (2537) 
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2.1.9 คุณสมบัติของสารสตีวิโอไซต์ 

สตีวิโอไซด์ (stevioside) เป็นสารที่สกัดได้จากหญ้าหวาน เป็นสารให้ความหวาน 
(sweetener) ใช้ทดแทนน้ าตาล (sugar substitute) ให้รสหวานจัด มีความหวานสัมพัทธ์ (relative 
sweetness) ประมาณ 280-300 เท่าของน้ าตาลทราย ที่สามารถสกัดได้จากหญ้าหวาน มี ใบของ
ต้นหญ้าหวานมีรสหวาน ใช้น ามาชงเป็นชา หรือใส่ในเครื่องดื่ม ใบแห้งของต้นหญ้าหวานมีสารสตีวิโอ
ไซต์ประมาณ15 เปอร์เซ็นต์โดยน้ าหนัก (กระทรวงสาธารณสุข, 2545) 

สารสกัดสตีวิโอไซต์ มีลักษณะเป็นผลึกสีขาว ดูดความชื้นได้ดี ละลายได้ดีในน้ า ทน
ต่อความร้อนและกรดได้ดี 

 

ภาพ 2.3 สารสกัดสตีวิโอไซต์ มีลักษณะเป็นผลึกสีขาว 

ที่มา : (กระทรวงสาธารณสุข, 2545) 

2.1.10 การขยายพันธุ์หญ้าหวานโดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 

การขยายพันธุ์หญ้าหวานโดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อนั้นนิยมเลี้ยงชิ้นส่วน ปลาย
ยอด ข้อ และ ใบ เพ่ือชักน าให้เกิดยอดจ านวนมากบนอาหารที่เติมสารควบคุมการเจริญเติบโตกลุ่มไซ
โตไคนิน (cytokinin) เช่น kinetin, 6-benzyadenine (BA), 6-benzylaminopurine (BAP) และ 
kinetin จนเกิดเป็นยอดจ านวนมาก แล้วจึงน ายอดเหล่านั้นมาตัดแบ่งเป็นยอดเดี่ยวๆ แล้วน าไปเลี้ยง
บนอาหารชักน ารากที่เติมสารควบคุมการเจริญเติบกลุ่มออกซิน (auxin) เช่น 1-naphthaleneacetic 
acid (NAA) , 3- indolebutyric acid ( IBA)  และ indole acetic acid  ( IAA)  เช่น  งานวิจัยของ 
Ferreira and Handro ในปี 1988 รายงานกรเลี้ยงใบอ่อนของหญ้าหวานบนอาหารที่ เติม 6-
benzyadenine (BA) ความเข้มข้น 2 มิลลิกรัมต่อลิตร ในสภาพมีแสง หรือ บนอาหารที่เติม BA 
ความเข้มข้น 2 มิลลิกรัมต่อลิตร ร่วมกับ 1-naphthaleneacetic acid (NAA) ความเข้มข้น 2 
มิลลิกรัมต่อลิตร ในสภาพมืด  แล้วท าการย้ายไปเลี้ยงบนอาหารที่เติม BA ความเข้มข้น 1 มิลลิกรัมต่อ
ลิตร สามารถชักน าให้เกิดยอดได้ แล้วจึงท าการแยกยอดเดียวๆ ไปเลี้ยงบนอาหารที่เติม 3-
indolebutyric acid ( IBA) ความเข้มข้น 0.1 มิลลิกรัมต่อลิตร เพ่ือชักน ารากต่อไป เช่นเดียวกับการ

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Ferreira%20CM%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVAbstract
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Ferreira%20CM%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVAbstract
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เลี้ยงปลายยอดของหญ้าหวานบนอาหาร Gamborg B5 ที่เติม 6-benzylaminopurine (BAP) 
ร่วมกับ alpha-naphthaleneacetic acid (NAA) ในสภาพมีแสงสามารถชักน าให้เกิดยอดใหม่ได้
อย่างรวดเร็ว และสามารถชักน าให้เกิดรากได้ในเวลา 2 หรือ 3 สัปดาห์ โดยการเลี้ยงบนอาหาร 
Gamborg B5 ที่เติม 6-benzylaminopurine (BAP) ความเข้มข้น 0.02 มิลลิกรัมต่อลิตร และเติม
น้ าตาลซูโครส 2% (Miyagawa et al., 1986)  

Hossain et al. (2008) เพาะเลี้ยงปลายยอดของหญ้าหวานบนอาหารวุ้นสูตร MS ที่เติม 
BAP หรือ Kinetin ความเข้มข้น 0, 0.5, 1.0 และ 1.5  มิลลิกรัมต่อลิตร พบว่า อาหาร MS ที่เติม 
BAP ความเข้มข้น 1.0 มิลลิกรัมต่อลิตร สามารถชักน าให้เกิดยอดได้จ านวนมากท่ีสุด 3.70 ยอดต่อชิ้น
เนื้อเยื่อ เมื่อน ายอดท่ีได้มาชักน าให้เกิดรากบนอาหาร  MS ที่เติม NAA หรือ IBA ความเข้มข้น 0, 0.5, 
1.0 และ 1.5  มิลลิกรัมต่อลิตร พบว่า อาหารสูตร MS ที่เติม NAA ความเข้มข้น 1.5 มิลลิกรัมต่อลิตร 
สามารถชักน าให้เกิดรากได้มากที่สุด 13.80 รากต่อยอด  จากนั้นท าการย้ายต้นอ่อนออกปลูกในถุงด า
โดยใช้วัสดุปลูกเป็น ดินกับทราย อัตราส่วน 1:1  พบว่าต้นอ่อนสามารถรอดชีวิตได้ 69% เมื่อปลูกใน
ที่ร่มเป็นเวลา 2-3 สัปดาห์ 

Ahmed et al. (2007) ชักน าให้เกิดยอดจ านวน 8.75 ยอดต่อชิ้นเนื้อเยื่อ จากการเพาะเลี้ยง
ตาข้างของหญ้าหวานบนอาหาร MS ที่เติม BA ความเข้มข้น 1.5 มิลลิกรัมต่อลิตร ร่วมกับ Kinetin 
ความเข้มข้น 0.5 มิลลิกรัมต่อลิตร ส าหรับการชักน าให้เกิดรากบนอาหารที่เติม IBA, NAA หรือ IAA 
ความเข้มข้นต่างๆ พบว่า อาหารที่เติม IAA ความเข้มข้น 0.1 มิลลิกรัมต่อลิตร สามารถชักน าให้เกิด
รากได้มากที่สุด (97.66%) จ านวน 12.10 รากต่อยอด  จากนั้นน าต้นอ่อนที่ได้ย้ายออกปลูกในถุงด า 
โดยใช้ ดินกับปุ๋ยหมักอัตราส่วน 2:1 เป็นวัสดุปลูก และเติมยาฆ่าเชื้อรา Agrason ความเข้มข้น 0.1% 
แล้วปลูกในที่ร่มเป็นเวลา 15 วัน มีการรอดชีวิต 70% 

Verma et al. (2011) ชักน าให้เกิดยอดจ านวน 17.5 ยอด โดยเลี้ยงชิ้นส่วนตาข้างของหญ้า
หวานบนอาหาร MS ที่เติม BAP 0.5 มิลลิกรัมต่อลิตร ร่วมกับ Kn 0.5 มิลลิกรัมต่อลิตร  เมื่อน ายอดที่
ได้มาเลี้ยงบนอาหาร MS ความเข้มข้นครึ่งเท่าที่เติม IBA ความเข้มข้น 2 มิลลิกรัมต่อลิตร สามารถชัก
น าให้เกิดรากได้ 69.76%  และต้นอ่อนถูกย้ายออกปลูกในกระถางที่คลุกด้วยถุงพลาสติคใสเพ่ือรักษา
ความชื้นแล้วน าไปปลูกในโรงเรือน พบว่าต้นอ่อนรอดชีวิตถึง 94.8% 

Das et al. (2011) เพาะเลี้ยงปลายยอดหญ้าหวานบนอาหาร MS ที่เติม Kn ความเข้มข้น 2 
มิลลิกรัมต่อลิตร สามารถชักน าให้เกิดยอดจ านวน 11.33 ยอด เมื่อเลี้ยงเป็นเวลา 35 วัน และเมื่อ
เลี้ยงยอดบนอาหาร MS ที่ไม่เติมสารควบคุมการเจริญเติบโตสามารถชักน าให้เกิดราก 15.85 รากต่อ
ยอด เมื่อย้ายต้นอ่อนออกปลูกในโรงเรือนที่มีการพ่นไอน้ าเพ่ือรักษาความชื้น และใช้วัสดุปลูกเป็น ปุ๋ย:
ดิน:ทราย อัตราส่วน 1:1:1 พบการรอดชีวิต 82.14% เมื่อย้ายออกปลูกเป็นเวลา 20 วัน 
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Anbazhagan et al. (2010) เลี้ยงชิ้นส่วนปลายยอดของหญ้าหวานบนอาหาร MS ที่เติม BA 
1.0 มิลลิกรัมต่อลิตร ร่วมกับ IAA 0.5 มิลลิกรัมต่อลิตร ท าให้เกิดยอดได้มากที่สุด 16.20 ยอด ส าหรับ
การชักน ารากท าได้โดยน ายอดที่ได้ไปเลี้ยงบนอาหารสูตร Nitsch (N) ที่เติม IAA ความเข้มข้น 1.0 
มิลลิกรัมต่อลิตร ท าให้เกิดราก 11.80 รากต่อยอด ต้นอ่อนที่ได้ถูกย้ายไปปลูกในกระถางโดยใช้วัสดุ
ปลูกเป็น ดิน:ทราย:ปุ๋ยหมัก อัตราส่วน 1:1:1 ในโรงเรือนก่อนย้ายออกไปปลูกในแปลง ต้นอ่อนรอด
ชีวิต 82% 

Pourvi et al. (2008)  ชักน าให้เกิดตายอดจากการเลี้ยงชิ้นส่วนใบ และตา ของหญ้าหวาน
บนอาหาร Murashige and Skoog (MS) ที่เติม BAP ความเข้มข้น 2.2 ไมโครโมล ร่วมกับ Indole 
acetic acid  (IAA) ความเข้มข้น 2.8 ไมโครโมล และเมื่อเพ่ิมความเข้มข้นของ CuSO4·5H2O ใน
อาหารเพาะเลี้ยงเพ่ิมขึ้นเป็น 0.5 ไมโครโมล (5 เท่าของอาหาร MS) สามารถเพ่ิมจ านวนของยอดต่อ
ชิ้นเนื้อเยื่อได้อย่างมีนัยส าคัญ 

Latha and Usha (2003) พบว่าชิ้นส่วนปลายยอด ข้อ และใบ สามารถชักน าให้เกิดยอดได้
เมื่อเลี้ยงบนอาหาร MS ที่เติม BA ความเข้มข้น 8.87 ไมโครโมล ร่วมกับ IAA ความเข้มข้น 5.71 ไม
โครโมล และสามารถชักน าให้เกิดรากได้เมื่อย้ายชิ้นส่วนยอดไปเลี้ยงบนอาหารที่เติมออกซิน เมื่อท า
การย้ายออกปลูกในขุยมะพร้าวพบว่ามีอัตราการรอดชีวิต 70% 

Hossain et al. (2008) สามารถชักให้เกิดยอดจ านวนมากจากการเลี้ยง ปลายยอด และข้อ 
ของหญ้าหวานแล้วตามด้วยการชักน ารากจากยอดอีกทีหนึ่ง โดยอาหารที่ใช้ในการชักน ายอดคือ 
อาหาร MS ความเข้มข้น 1 หรือ ครึ่งเท่า ที่เติม BAP หรือ Kinetin ความเข้มข้นอย่างละ 0, 0.5, 1.0, 
และ 1.5 มิลลิกรัมต่อลิตร  และชักน ารากบนอาหาร MS ความเข้มข้น 1 หรือ ครึ่งเท่า ที่เติม NAA 
หรือ IBA ความเข้มข้นอย่างละ 0, 0.5, 1.0, และ 1.5 มิลลิกรัมต่อลิตร  พบว่าชิ้นส่วนปลายยอด
สามารถชักน าให้เกิดยอดได้มากกว่าชิ้นส่วนข้อ อาหาร MS ความเข้มข้น 1 และ ครึ่งเท่า มีผลต่อการ
ชักน ายอดเท่าๆ กัน และ BAP ความเข้มข้น 1.0 มิลลิกรัมต่อลิตร สามารถชักน าให้เกิดยอดได้มาก
ที่สุด ส าหรับการชักน าให้เกิดรากพบว่าอาหาร MS ความเข้มข้น 1 เท่า สามารถชักน าให้เกิดรากได้
มากกว่าความเข้มข้นครึ่งเท่า และอาหาร MS ความเข้มข้น 1 เท่า ที่เติม NAA ความเข้มข้น 1.5 
มิลลิกรัมต่อลิตร สามารถชักน าให้เกิดรากได้ดีที่สุด 

Mohammed et al. (2006) เลี้ยงชิ้นส่วน ใบ ข้อ และ ชิ้นส่วนระหว่างข้อ ของหญ้าหวาน 
บนอาหาร MS ที่เติม 2,4-D ความเข้มข้น 2, 3, 4 และ 5 มิลลิกรัมต่อลิตร เพ่ือชักน าให้เกิดแคลลัส 
พบว่า ชิ้นส่วนระหว่างข้อ สามารถเกิดแคลลัสได้เร็วกว่าชิ้นส่วนข้อ และใบ และพบว่าเกิดแคลลัสมาก
ที่สุดบนอาหาร MS ที่เติม 2,4-D ความเข้มข้น 3 มิลลิกรัมต่อลิตร 

มยุรา (2547) การเพาะเลี้ยงตาข้างและปลายยอดของหญ้าหวาน บนอาหาร MS ที่มี BA 
ความเข้มข้น 0, 1, 2 และ 3 มิลลิกรัม/ลิตร ภายใต้ความเข้มแสง 1,000 ลักซ์ อุณหภูมิ 25 ± 1 องศา
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เซลเซียส เป็นเวลา 4 สัปดาห์ พบว่า BA ทุกความเข้มข้นสามารถชักน าให้เกิดยอดได้ 100% แต่ BA 
ความเข้มข้น 3 มิลลิกรัม/ลิตร สามารถชักน าให้ตาข้างเกิดยอดเฉลี่ยสูงสุด  1.67 ยอด/ชิ้นเนื้อเยื่อ 
จ านวนใบเฉลี่ยสูงสุด 10 ใบ/ยอด และความยาวยอดเฉลี่ยสูงสุด 3.75 เซนติเมตร/ยอด และสามารถ
ชักน าให้ปลายยอด มีจ านวนใบเฉลี่ยสูงสุด  18 ใบ/ยอด และความยาวยอดเฉลี่ยสูงสุด  7.87 
เซนติเมตร/ยอด และพบว่า BA ที่ความเข้มข้น 2 มิลลิกรัม/ลิตร มีจ านวนยอดเฉลี่ยสูงสุด 3.33 ยอด/
ชิ้นเนื้อเยื่อ 

พัชรินทร์  (2537) เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อส่วนใบอ่อน และยอดอ่อน พบว่าสภาวะที่เหมาะสมใน
การชักน าให้เกิดแคลลัสจากเนื้อเยื่อส่วนใบอ่อนคือ ท าการเพาะเลี้ยงบนอาหารสูตร MS เสริมด้วย 
NAA 2.0 มิลลิกรัมต่อลิตร และBA 2.0 มิลลิกรัมต่อลิตร สูตรอาหารที่เหมาะสมในการชักน า แคลลัส
จากส่วนใบอ่อนเกิดการหวนกลับคืนเป็นต้นคือ สูตร MS ที่ใส่วิตามินตามสูตร Nitch เสริมด้วย NAA 
2.0 มิลลิกรัมต่อลิตร และ BA2.0 มิลลิกรัมต่อลิตร สามารถชักน าให้เกิดรากได้ในอาหารสูตร MS ที่
เสริมด้วย NAA 0.1 มิลลิกรัมต่อลิตร สภาวะที่เหมาะสมในการชักน าให้เกิดยอดจ านวนมากจากส่วน
ยอดอ่อนคือ อาหารสูตร MS ที่เสริมด้วย kinetin 12.0 มิลลิกรัมต่อลิตร สามารถชักน าให้เกิดยอด
จ านวน 60 ยอด ภายในระยะเวลา 3 เดือน และผลิตยอดจ านวนมากได้อย่างต่อเนื่อง สูตรอาหารที่
เหมาะสมในการชักน าให้เกิดรากคือ สูตรMS ที่ไม่ใส่สารควบคุมการเจริญเติบโต และ สูตร MS ที่เสริม
ด้วย NAA 0.01 มิลลิกรัมต่อลิตร เมื่อท าการย้ายต้นหญ้าหวานที่ได้จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อออก
ปลูกในดิน พบว่าจะให้ต้นที่มีลักษณะสมบูรณ์ 

Dheeranupattana et al. (2007)  เลี้ยงยอดในสภาพปลอดเชื้อของหญ้าหวานบนอาหาร 
MS ที่เติม BA ร่วมกับ NAA ความเข้มข้นอย่างล่ะ 0, 0.5, 1 และ 2 มิลลิกรัมต่อลิตร ในสภาพมีแสง
เป็นเวลา 8 สัปดาห์ พบว่า อาหาร MS ที่เติม BA ความเข้มข้น 1 มิลลิกรัมต่อลิตร สามารถชักน าให้
เกิดยอดได้เฉลี่ย 4.5 ยอด/ชิ้นเนื้อเยื่อ ส่วนอาหาร MS  ที่เติม NAA ความเข้มข้น 2 มิลลิกรัมต่อลิตร 
สามารถชักน าให้เกิดรากได้เฉลี่ย 11 ราก/ชิ้นเนื้อเยื่อ 

Morini et al. (2003) เลี้ยงยอดของหญ้าหวานบนอาหาร MS ที่เติม kinetin หรือ BA ที่
อุณหภูมิ 24 องศาเซลเซียส และให้แสง 16 ชั่วโมงต่อวัน และชักน าให้เกิดรากบนอาหารที่เติม IBA 
ความเข้มข้น 0.5 มิลลิกรัมต่อลิตร และ 1.0 มิลลิกรัมต่อลิตร 

Chotikadachanarong and Dheeranupattana (2013) รายงานการเลี้ยงชิ้นส่วนข้อของ
หญ้าหวานบนอาหาร MS ที่เติม kinetin ความเข้มข้น 0, 1, 2, 3 และ 4 มิลลิกรัมต่อลิตร เป็นเวลา 4 
สัปดาห์ ที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส และให้แสงเป็นเวลา 16 ชั่วโมงต่อวัน พบว่า kinetin 3 
มิลลิกรัมต่อลิตรสามารถชักน าให้เกิดยอดจ านวนมากที่สุด 9.31±4.17 ยอดต่อชิ้นเนื้อเยื่อ จากนั้นจึง
น าชิ้นส่วนข้อที่ได้จากชุดการทดลองดังกล่าวมาชักน าให้เกิดรากโดยเลี้ยงบนอาหารวุ้นสูตร MS ที่เติม 
naphthaleneacetic acid (NAA)  ความเข้มข้น 0, 0.1, 0.5, 1.0 และ 2.0 มิลลิกรัมต่อลิตร เลี้ยง
เป็นเวลา 4 สัปดาห์ ที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส และให้แสงเป็นเวลา 16 ชั่วโมง พบว่า NAA 0.1 
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มิลลิกรัมต่อลิตร สามารถชักน าให้เกิดรากจ านวนมากที่สุด คือ 11.18±1.34 รากต่อยอด  จากนั้นจึง
น าต้นอ่อนที่ได้จากการทดลองทั้งหมดมาท าการย้ายออกปลูกในโรงเรือนเป็นเวลา 4 สัปดาห์ พบว่า
ต้นอ่อนที่ได้จากการชักน ารากโดยไม่เติมสารควบคุมการเจริญเติบโต และชุดที่เติม NAA 0.1 มิลลิกรัม
ต่อลิตร มีอัตราการรอดชีวิต 80%  

2.1.12 ระบบจุ่มแช่ชั่วคราว 

นพมณีและคณะ (2549) ได้รายงานว่าระบบจุ่มแช่ชั่วคราวซึ่งเป็นนวัตกรรมใหม่ปฏิวัติ
ระบบการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช  ระบบการขยายพันธุ์พืชโดยเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ  
สามารถพัฒนาพืชที่มีศักยภาพเข้าสู่ระดับอุตสาหกรรมได้ ระบบการขยายพันธุ์พืชโดยเทคโนโลยีการ
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ  สามารถพัฒนาพืชที่มีศักยภาพเข้าสู่ระดับอุตสาหกรรมได้  หลักการการขยายพันธุ์
คือการเลี้ยงต้นไม้ในอาหารแข็งสังเคราะห์  ที่มีฮอร์โมนพืชช่วยในการเพ่ิมปริมาณต้น แต่การตัดย้าย
ต้นหรือยอดต้องอาศัยแรงงานสูงที่มีความช านาญ  ท าให้ต้นทุนการผลิตเป็นค่าแรงถึง  40-60% จึงมี
การวิจัยและพัฒนาระบบการผลิตต้นพืชให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และสามารถลดต้นทุนด้าน
แรงงานได้มากขึ้น  

นพมณี (2547) พบว่าการออกแบบและติดตั้งจุ่มแช่ชั่วคราวและศึกษาการท างานของระบบ
ต่างๆ เพ่ือขยายพันธุ์ต้นปทุมมาได้  จนสามารถสร้างชุดอุปกรณ์โดยใช้วัสดุที่มีภายในประเทศและมี
ราคาถูก ทดแทนการน าเข้าจากต่างประเทศที่มีราคาแพงกว่าถึง 3 เท่า แต่ประสิทธิภาพในการท างาน
ไม่แตกต่างกัน ระบบนี้สามารถทดแทนอุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชปกติได้ นอกจากนี้ระบบ
การผลิตต้นด้วยการใช้ระบบจุ่มแช่ชั่วคราวสามารถลดพื้นทีห่้องเลี้ยงต้นไม้ได้ถึง 60-80%  

1) หลักการท างานของระบบจุ่มแช่ชั่วคราว 

ระบบจุ่มแช่ชั่วคราวมีภาชนะแยกส่วนอาหารกับชิ้นส่วนพืชออกเป็น 2 ส่วน แต่ละ
ส่วนมีท่อเชื่อมเพ่ือให้มีการดันอาหารไป-กลับด้วยแรงดันลมจากปั๊มลม ซึ่งสภาพภายในขวดเป็นสภาพ
ปลอดเชื้อโดยการกรองอากาศที่เข้าสู่ระบบจุ่มแช่ชั่วคราวด้วยแผ่นกรองอากาศ ขนาดรูพรุน 0.2 
ไมโครเมตร โดยมีการก าหนดระยะเวลาและจ านวนครั้งในการได้รับอาหารของพืชตามความเหมาะสม
ของพืช เมื่อครบก าหนดเวลาที่ตั้งไว้อาหารก็จะถูกดูดกลับไปยังขวดเดิม ท าให้พืชไม่จมในอาหารเหลว
ตลอดเวลา  

 

2.1.14 ประโยชน์ของระบบจุ่มแชช่ั่วคราว 

1) สามารถเพ่ิมปริมาณพืชได้มากมายมหาศาลอย่างที่ไม่มีระบบใดสามารถท าได้มา
ก่อน ยกตัวอย่างการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อระบบ Conventional Solid Culture ระบบนี้สามารถบรรจุ
ต้นพืชได้เพียง 30-40 ต้นต่อขวดเท่านั้นเพราะจะต้องใช้วิธีตัดแต่งต้นและปักลงในอาหารวุ้นต้นต่อต้น 
ส่วนการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชด้วยระบบจุ่มแช่ชั่วคราว เป็นการเลี้ยงพืชให้โตในแนวตั้ง (ขั้นตอนการ
เพาะเลี้ยงติดตามในเนื้อหาท้ายเรื่องด้วยวิธีนี้สามารถบรรจุต้นพืชได้ถึง 1,200 ต้นต้อขวด 
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เพราะฉะนั้นถ้าเทียบจ านวนต้นกับขนาดขวดที่เท่ากัน การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชด้วยระบบจุ่มแช่
ชั่วคราว สามารถผลิตต้นพืชได้มากกว่าวิธีดั้งเดิมถึง 30-40 เท่า  

2) โอกาสรอดของการเพาะเลี้ยงแบบเป็นต้นกลุ่มจะมีมากกว่าการเลี้ยงแบบต้นเดี่ยว 
(ผลจากการเลี้ยงด้วยระบบดั้งเดิม) เพราะการปนเปื้อนเกิดได้น้อยกว่า 

3) เป็นวิธีที่ท าได้สะดวกและรวดเร็วเนื่องจากการเปลี่ยนอาหารท าได้ง่าย เพียงแค่
เตรียมอาหารในขวดที่เตรียมไว้ต่างหากแล้วน าไปถ่ายในขวดที่เป็นแฝดพ่ีได้เลย เพราะฉะนั้นการ
ท างานก็จะรวดเร็วขึ้น ตัดขั้นตอนการ Subculture ไปได้เลย โอกาสที่จะเกิดการปนเปื้อนก็จะลดลง
ทันท ี

4) ลดค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าแรงไปได้มาก ส าหรับงานเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช 
“ค่าแรง” ถือเป็นต้นทุนที่สูงที่สุดตกประมาณ 60 เปอร์เซ็นต์ของต้นทุนทั้งหมด เพราะฉะนั้นเมื่อ
สามารถลดขั้นตอนของการ Subculture ลงไปได้ ต้นทุนก็จะลดลงมาเป็นเงาตามตัว 

5) ลดพ้ืนที่ในห้องเพาะเลี้ยง (Culture Room) ลงไปได้เกือบ 80 เปอร์เซ็นต์เพราะ
การปลูกเลี้ยงให้พืชเติบโตในแนวตั้งใช้เนื้อที่น้อยกว่าการปลูกเลี้ยงพืชซึ่งเติบโตในแนวนอนซึ่งเป็นวิธีที่
ใช้กันในระบบการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อแบบดั้งเดิม  

                6) ลดต้นทุนส าหรับวัสดุที่ใช้ในการเพาะเลี้ยงได้หลายชนิด เช่น ไม่ต้องใช้เครื่องเขย่ า 
(Shaker) อีกต่อไป ใช้ขวดน้อยลง ไม่ต้องใช้วุ้นเป็นส่วนประกอบของอาหารอีกต่อไป (วุ้นสังเคราะห์
เป็นสารที่มีราคาแพงที่สุดในบรรดาส่วนประกอบของสูตรอาหารเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเมื่อค านวณการ
ใช้ต่อลิตร  

2.1.15 การขยายพันธุ์พืชโดยระบบจุ่มแช่ชั่วคราว 

Noordin et. al. (2012) รายงานการเพาะเลี้ยงชิ้นส่วนปลายยอดของหญ้าหวานบนอาหารวุ้น
สูตร MS ที่เติม kinetin ความเข้มข้น 1 มก./ล. เป็นเวลา 3 สัปดาห์ พบว่าสามารถชักน าให้เกิดยอด
จ านวนมากที่สุด 16 ยอดต่อชิ้นเนื้อเยื่อ จากนั้นสามารถชักน าให้ยอดมีความสูง และเกิดรากได้โดย
การเลี้ยงบนอาหารวุ้นสูตร MS ที่ไม่เติมสารควบคุมการเจริญเติบโตเป็นเวลา 2 สัปดาห์ และเมื่อน า
กลุ่มยอดที่ได้จากการเพาะเลี้ยงกลุ่มละประมาณ 30 ยอด จ านวน 3 กลุ่ม ไปเลี้ยงในระบบแช่ชั่วคราว
โดยก าหนดให้มีการแช่ทุกๆ 6 ชั่วโมง และท าการแช่ครั้งละ 15 นาที ด้วยอาหารเหลวสูตร MS ที่เติม 
kinetin ความเข้มข้น 1 มก./ล. ปริมาตร 250 มล. เป็นเวลา 3 สัปดาห์ พบว่าสามารถชักน าให้เกิด
มวลชีวภาพได้มากกว่าการเพาะเลี้ยงบนอาหารวุ้นถึง 2 เท่า อย่างไรก็ตามยังไม่มีศึกษาถึงความถี่ใน 
และระยะเวลาในการให้อาหารที่เหมาะสม  

อนุพันธ์ และคณะ (2555) ศึกษาการเลี้ยงต้นอ่อนกล้วยไม้เอ้ืองค าผักปราบในอาหารเหลวสูตร 
Vacin and Went (1949) ในระบบแช่ชั่วคราวพบว่าสภาวะที่เหมาะสมในการชักน าให้ต้นอ่อนมีการ
เจริญเติบโตดีที่สุดคือการได้รับอาหาร 4 ครั้งต่อวัน มีระยะเวลาในการให้อาหาร 1 นาทีต่อครั้ง และ
ใช้อาหารปริมาตร 500 มิลลิลิตร ส าหรับเลี้ยงต้นอ่อนเริ่มต้น 30 ต้น ในขวดเพาะเลี้ยงขนาด 1,000 
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มิลลิลิตร โดยพบให้จ านวนยอดมากที่สุด 3.4±0.2 ยอดต่อชิ้นเนื้อเยื่อ และต้นอ่อนที่ได้มีอาการฉ่ าน้ า
น้อย 

ยุพา และคณะ (2545) น าชิ้นส่วนยอดของบุกไข่ขนาดประมาณ 0.5-1 เซนติเมตร มา
เพาะเลี้ยงเปรียบเทียบ 4 วิธีการ คือ ระบบแช่ชั่วคราว การเพาะเลี้ยงในอาหารเหลวบนเครื่องเขย่า 
การเพาะเลี้ยงในอาหารเหลวบนแผ่นพยุง และเพาะเลี้ยงบนอาหารกึ่งแข็ง เป็นเวลา 25 วัน พบว่า
จ านวนยอดเฉลี่ยที่ได้ไม่แตกต่างกัน ประมาณ 7.06-7.61 ยอด ยกเว้นชุดการทดลองที่เลี้ยงบนอาหาร
กึ่งแข็งที่พบว่ามีจ านวนยอดน้อยที่สุด คือ 5.28 ยอด และยอดที่ได้จากการเพาะเลี้ยงด้วยระบบแช่
ชั่วคราวมีลักษณะที่สมบูรณ์ที่สุด 

ยุพา และวิเศษลักษณ์ (2543) เพาะเลี้ยงยอดกล๊อกซีเนียในอาหารสูตร MS ที่เติม BA 1 
มิลลิกรัมต่อลิตร ในสภาพของการเพาะเลี้ยงที่แตกต่างกันสามวิธี คือ ในสภาพอาหารเหลวโดยระบบ
แช่ชั่วคราว เป็นเวลา 1 และ 15 นาทีทุกๆ 12 ชั่วโมง และเปรียบเทียบกับการเพาะเลี้ยงบนอาหารกึ่ง
แข็ง พบว่าการเพาะเลี้ยงโดยระบบแช่ชั่วคราว ซึ่งให้อาหารเป็นเวลา 15 นาที ทุกๆ 12 ชั่วโมง เป็น
เวลา 60 วัน สามารถผลิตจ านวนยอดได้มากที่สุดด้วยอัตราการเพิ่มปริมาณยอดประมาณ  6 เท่า 

รุ่งอรุณ และคณะ (2553) ศึกษาปัจจัยที่แตกต่างกันในการเพาะเลี้ยงต้นกล้ายูคาลิปตัสด้วย
ระบบแช่ชั่วคราว ได้แก่ ความถี่ในการให้อาหาร ปริมาณอาหารต่อชุดเพาะเลี้ยง ช่วงเวลาในการให้
อาหาร และจ านวนยอดเริ่มต้น พบว่าการให้อาหารด้วยความถี่ 8 ชั่วโมงต่อครั้ง นานครั้งละ 1 นาที 
ปริมาณอาหาร 100 มิลลิลิตรต่อชุดเพาะเลี้ยง และจ านวนยอดเริ่มต้น 50 ยอดให้อัตราการผลิตยอด
สูงที่สุดเท่ากับ 4.97 เท่า 




