
 
 

 บทที่ 4 

ผลและอภิปรายผล 

 

4.1 การศึกษาผลของความถี่ในการให้อาหารต่อการเจริญเติบโตของต้นอ่อนหญ้าหวานในระบบแช่
ชั่วคราว 
 

การน าชิ้นส่วนข้อของหญ้าหวานซึ่งมีน้ 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 ชุดการทดลอง ชุดการทดลองละ 45 ซ้ า เป็นเวลา 4 สัปดาห์ จากนั้นน ามาวัด
จ านวนยอด และน้ าหนักแห้ง พบว่าชุดการทดลองที่เติมอาหารวันละ 8 ครั้ง หรือทุกๆ 3 ชั่วโมง มี
น้ าหนักแห้งเฉลี่ยสูงที่สุด คือ 0.0408 g และให้จ านวนยอดเฉลี่ยมากที่สุด คือ 3.6000 ยอดต่อชิ้น
เนื้อเยื่อ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 ดังตาราง 4.1 นอกจากนี้ผลการทดลองยัง
แสดงให้เห็นว่าการลดจ านวนครั้งในการเติมอาหารจะส่งผลให้น้ าหนักแห้งเฉลี่ยของหญ้าหวานลด
ต่ าลงเนื่องจากเนื้อเยื่อได้รับอาหารน้อยลง สอดคล้องกับนิรมล (2559) ซึ่งท าการเพาะเลี้ยงโปรโต
คอร์มเอ้ืองเงินด้วยอาหารเหลวสูตร MS ในระบบจุ่มแช่ชั่วคราว ผลการทดลองพบว่าเอ้ืองเงินที่
เพาะเลี้ยงในระบบจุ่มแช่ชั่วคราวที่เติมอาหารเป็นเวลา 5 นาที ทุกๆ 2 ชั่วโมงเป็นชุดการทดลองที่ใช้
ความถี่ในการเติมอาหารมากกว่าชุดการทดลองชุดอ่ืนๆ มีการเจริญเติบโตดีที่สุด โดยอัตราการแตก
ยอดเอ้ืองเงินที่เพาะในระบบจมชั่วคราวเท่ากับ 2.9  
  อย่างไรก็ตามผลการทดลองแตกต่างจากรายงานของ Ramirez-Mosqueda et al. (2016) 
ซึ่งท าการเพาะเลี้ยงหญ้าหวานในระบบจุ่มแช่ (RITA®)  ท าการเพาะเลี้ยงเป็นเวลา 4 สัปดาห์ พบว่า
ความถี่ในการเติมอาหาร MS ร่วมกับ BA ความเข้มข้น 1 mg/L ทุกๆ 8 และ 12 ชั่วโมง ชักน าให้เกิด
จ านวนยอดเฉลี่ยสูงที่สุด  คือ 18.60 และ 11.76 ยอดต่อชิ้นเนื้อเยื่อ ตามล าดับ ทั้งนี้เนื่องจาก BA 
เป็นสารควบคุมการเจริญเติบโตในกลุ่มของไซโตไคนินที่มีฤทธิ์รุนแรงกว่า kinetin จึงสามารถชักน าให้
เกิดแคลลัสจ านวนมากบริเวณโคนของเนื้อเยื่อก่อน จากนั้นแคลลัสจึงเกิด organogenesis เป็นยอด
จ านวนมากกว่า ในขณะที่ชิ้นส่วนหญ้าหวานภายหลังการเพาะเลี้ยงในระบบ TIB โดยเติมอาหารครั้ง
ละ 3 นาที ทุกๆ 3 ชั่วโมง เป็นเวลา 4 สัปดาห์ ในการทดลองนี้พบว่าสามารถชักน าให้เกิดแคลลัสได้
บริเวณโคนของเนื้อเยื่อ และบริเวณปลายใบ ดังภาพ 4.1 แต่แคลลัสนั้นไม่สามารถ organogenesis 
ไปเป็นยอดต่อได้ ดังนั้นสารควบคุมการเจริญเติบโตที่เติมในอาหารเพาะเลี้ยงจึงเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่มี
ผลต่อการเจริญเติบโตของเนื้อเยื่อพืชในระบบ TIB  
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ตาราง 4.1 น้ าหนักแห้งเฉลี่ย และจ านวนยอดเฉลี่ย±ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของหญ้าหวานภายหลัง
การเพาะเลี้ยงในระบบ TIB โดยให้ความถี่ในการเติมอาหารแตกต่างกัน เป็นเวลา 4 สัปดาห์  

หมายเหตุ  : ตัวอักษรที่ต่างกันในแถวเดียวกันแสดงถึงค่าความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ
นัยส าคัญ 0.05 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพ 4.1 ชิ้นส่วนหญ้าหวานภายหลังการเพาะเลี้ยงในระบบ TIB โดยเติมอาหารครั้งละ 3 นาที ทุกๆ 
3 ชั่วโมง เป็นเวลา 4 สัปดาห์ 
 
 
 

ความถีใ่นการเติมอาหารต่อวัน 
(ชั่วโมง) 

น ้าหนักแห้งเฉลี่ย 
(กรัม) 

จ้านวนยอดเฉลี่ย  
(ยอดต่อชิ นเนื อเยื่อ 

3  0.0408±0.0102a 3.6000±1.1832a 

4 0.0218±0.0092b 2.6667±0.8165b 

6 0.0097±0.0007c 2.6000±0.6324b 

8 0.0090±0.0038c 2.5333±0.5164b 

12 0.0061±0.0005c 2.5323±0.5016b 
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4.2 การทดลองที่ 2 การศึกษาผลของระยะเวลาในการให้อาหารต่อการเจริญเติบโตของต้นอ่อน
หญ้าหวานในระบบแช่ชั่วคราว 

ผลจากการทดลองที่ 1 พบว่าชิ้นส่วนหญ้าหวานภายหลังการเพาะเลี้ยงในระบบ TIB โดยเติม
อาหารครั้งละ 3 นาที ทุกๆ 3 ชั่วโมง เป็นเวลา 4 สัปดาห์ สามารถชักน าให้ชิ้นส่วนมีน้ าหนักแห้ง และ
จ านวนยอดมากที่สุด ดังนั้นเพ่ือศึกษาระยะเวลาที่เหมาะสมในการเติมอาหารแต่ละครั้งการทดลองนี้
จึงก าหนดให้ความถี่ในการเติมอาหารเท่ากัน คือ เติมอาหารทุกๆ 3 ชั่วโมง แต่ในแต่ละครั้งจะมีการ
เติมอาหารด้วยช่วงเวลาที่แตกต่างกัน คือ 1, 3, 5, 7 และ 10 นาทีต่อครั้ง ทุกๆ 3 ชั่วโมง ท าการ
เพาะเลี้ยงในระบบ TIB เป็นเวลา 4 สัปดาห์ พบว่าชุดการทดลองที่เติมอาหารครั้งละ 3 นาทีจะให้
น้ าหนักแห้ง และจ านวนยอดสูงกว่าชุดการทดลองอ่ืนๆ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ระดับนัยส าคัญ 
0.05 คือ 0.0405 กรัม และ 3.6000 ยอดต่อชิ้นเนื้อเยื่อ ตามล าดับ ดังตารางที่ 4.2 ในขณะที่ชุดการ
ทดลองอ่ืนๆ ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ เนื่องจากเวลาดังกล่าวพืชจะได้รับอาหารเหลวอย่างทั่วถึง 
และแต่ละครั้งที่ได้รับอาหารเหลวจะหุ้มชิ้นส่วนพืชไว้จนทั่ว ซึ่งสามารถป้องกันการแห้งของชิ้นส่วนพืช 
และช่วยให้พืชได้รับธาตุอาหารพอเพียงต่อการเจริญเติบโตที่สามารถเพ่ิมมวลของเนื้อเยื่อเจริญ และ
ได้รับอากาศภายนอกหมุนเวียนอย่างสม่ าเสมอตามเวลาที่ก าหนดไว้ (พรศักดิ,์ 2550) แต่อย่างไรก็ตาม
ช่วงเวลาที่เหมาะนั้นจะแตกต่างกันตามชนิดของพืช และความถี่ในการเติมอาหารด้วย พืชบางชนิด
ต้องการเวลาในการเติมอาหารที่น้อย เช่น ต้นอ่อนกล้วยไม้เอ้ืองค าผักปราบมีรายงานว่าการเติม
อาหารครั้งละ 1 นาที จะชักน าให้มีจ านวนยอดได้มากที่สุด  (อนุพันธ์ และคณะ, 2555) เช่นเดียวกับ
ต้นกล้ายูคาลิปตัสซึ่งมีรายงานว่าการเติมอาหารครั้งละ 1 นาที สามารถชักน าให้เกิดยอดได้สูงที่สุด 
4.97 เท่า (รุ่งอรุณ และคณะ, 2553) ในขณะที่พืชบางชนิดก็ต้องการระยะเวลาในการเติมอาหารที่
นานกว่า เช่น ยอดของกล๊อกซีเนียมีรายงานว่าการให้อาหารเป็นเวลา 15 นาที ทุกๆ 12 ชั่วโมง เป็น
เวลา 60 วัน สามารถผลิตจ านวนยอดได้มากที่สุดด้วยอัตราการเพ่ิมปริมาณยอดประมาณ  6 เท่า 
(ยุพา และวิเศษลักษณ์, 2543) และ โปรโตคอร์มเอ้ืองเงินที่เพาะเลี้ยงในระบบจุ่มแช่ชั่วคราวที่เติม
อาหารเป็นเวลา 5 นาที ทุกๆ 2 ชั่วโมง มีการเจริญเติบโตดีที่สุด โดยอัตราการแตกยอดเอ้ืองเงินที่
เพาะในระบบจมชั่วคราวเท่ากับ 2.9 (นิรมล, 2559) 

ส าหรับลักษณะของเนื้อเยื่อภายหลังการเพาะเลี้ยงในระบบ TIB เป็นเวลา 4 สัปดาห์นั้น แสดงใน
ภาพ 4.2 โดยชุดการทดลองที่เติมอาหารครั้งละ 1 นาทีนั้นพบว่าจะมีเพียงการแตกใบใหม่ออกมา
บริเวณตาข้าง แต่จะไม่พบการแตกยอดใหม่ออกมาเช่นชุดการทดลองอ่ืนๆ นอกจากนี้ยังพบว่าทุกชุด
การทดลองเนื้อเยื่อมีการเกิดแคลลัสบริเวณโคน และบริเวณปลายใบ ใบเป็นสีเขียวออก ลักษณะแผ่น
ใบหนา เช่นเดียวกับท่ีพบในการทดลองของ Ramirez-Mosqueda et al. (2016) 
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ตาราง 4.2 น้ าหนักแห้งเฉลี่ย และจ านวนยอดเฉลี่ย±ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของหญ้าหวานภายหลัง
การเพาะเลี้ยงในระบบ TIB โดยเติมอาหารด้วยระยะเวลาที่แตกต่างกัน เป็นเวลา 4 สัปดาห์ 

ระยะเวลาในการเติมอาหาร น ้าหนักแห้งเฉลี่ย (กรัม) จ้านวนยอดเฉลี่ย  
(ยอดต่อชิ นเนื อเยื่อ 

1 นาท/ีครั้ง 0.0172±0.0087b 1.4286±0.5345b 
3 นาท/ีครั้ง 0.0405±0.0108a 3.6000±1.1832a 
5 นาท/ีครั้ง 0.0180±0.0137b 1.8571±0.3780b 
7 นาท/ีครั้ง 0.0137±0.0135b 1.7143±1.1127b 
10 นาท/ีครั้ง 0.0219±0.0140b 1.7143±0.7559b 

หมายเหตุ  : ตัวอักษรที่ต่างกันในแถวเดียวกันแสดงถึงค่าความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ
นัยส าคัญ 0.05 

 

 

 

  

1 นาที 3 นาที 5 นาที 

  

 

7 นาที 10 นาที  
ภาพ 4.2 หญ้าหวานภายหลังการเพาะเลี้ยงในระบบ TIB โดยเติมอาหารด้วยระยะเวลาที่แตกต่างกัน 
เป็นเวลา 4 สัปดาห์ 
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4.3 การทดลองที่ 3 การศึกษาสถานะของอาหารที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของต้นอ่อนหญ้า
หวาน 

การทดลองที่ 1 และ 2 พบว่าชิ้นส่วนหญ้าหวานภายหลังการเพาะเลี้ยงในระบบ TIB โดยเติม
อาหารครั้งละ 3 นาที ทุกๆ 3 ชั่วโมง เป็นเวลา 4 สัปดาห์ สามารถชักน าให้ชิ้นส่วนมีน้ าหนักแห้ง และ
จ านวนยอดมากที่สุด ดังนั้นในการทดลองที่ 3 จึงได้น าชุดการทดลองดังกล่าวมาเปรียบเทียบกับการ
เพาะเลี้ยงในอาหารเหลวบนเครื่องเขย่าความเร็ว 110 รอบต่อนาที และการเพาะเลี้ยงบนอาหารวุ้น 
โดยให้แสง 16 ชั่วโมงต่อวัน ที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส เพาะเลี้ยงเป็นเวลา 4 สัปดาห์ เช่นเดียวกัน 
ผลการทดลองแสดงในตาราง 4.3 โดยการเพาะเลี้ยงในระบบ TIB จะท าให้ได้น้ าหนักแห้งเฉลี่ยมาก
ที่สุด คือ 0.0405 กรัม ซึ่งมากกว่าการเพาะเลี้ยงในอาหารเหลว และอาหารวุ้น อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 ในขณะที่การเพาะเลี้ยงในระบบ TIB และอาหารวุ้นให้จ านวนยอดเฉลี่ยไม่
แตกต่างกันทางสถิติ คือ 3.6000 และ 3.1429 ยอดต่อชิ้นเนื้อเยื่อตามล าดับ และอาหารเหลวท าให้
เกิดจ านวนยอดเฉลี่ยได้น้อยที่สุดอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 เช่นเดียวกับ ยุพา 
และวิเศษลักษณ์ (2543) ซึ่งท าการเพาะเลี้ยงยอดกล๊อกซีเนียในอาหารสูตร MS ที่เติม BA 1 มิลลิกรัม
ต่อลิตร ในสภาพอาหารเหลวโดยระบบแช่ชั่วคราว 15 นาทีทุกๆ 12 ชั่วโมง เปรียบเทียบกับการ
เพาะเลี้ยงบนอาหารวุ้น พบว่าการเพาะเลี้ยงโดยระบบแช่ชั่วคราว เป็นเวลา 60 วัน สามารถผลิต
จ านวนยอดได้มากที่สุดด้วยอัตราการเพิ่มปริมาณยอดประมาณ  6 เท่า 

ส าหรับลักษณะของเนื้อเยื่อแสดงในภาพ 4.3 โดยเนื้อเยื่อที่เลี้ยงในอาหารเหลวจะมีใบขนาดใหญ่ 
สีเขียวเข้ม และบวมน้ า เนื่องจากแช่ในอาหารเหลวตลอดเวลาเนื้อเยื่อจึงมีลักษณะบวมน้ าเมื่อน าไป
อบจะเหลือน้ าหนักแห้งเพียงเล็กน้อย ยอดเจริญแบบไม่มีทิศทางเนื่องจากโดนการเขย่าตลอดเวลา 
และไม่พบการเกิดแคลลัส ส าหรับอาหารวุ้นเนื้อเยื่อจะมีการสร้างแคลลัสบริเวณโคนต้น เนื่องจากเป็น
บริเวณที่สัมผัสกับอาหารโดยตรง ยอดอ่อนตั้งตรง ลักษณธยอด และใบแข็งแรง ไม่มีอาการบวมน้ า 
ในขณะที่การเพาะเลี้ยงในระบบ TIB เนื้อเยื่อมีลักษณะต้น และใบอวบหนา เกิดแคลลัสบริเวณโคนต้น 
และปลายใบ ยอดเจริญอย่างมีทิศทาง ทั้งนี้เนื่องจากระบบ TIB นั้นรวมเอาข้อดีของอาหารวุ้น และ
อาหารเหลวเข้าไว้ด้วยกันคือ การใช้อาหารเหลวซึ่งพืชสามารถดูดซับไปใช้ได้ง่ายกว่า ค่อยๆ เติมลงไป
ในขวดเนื้อเยื่อเป็นช่วงเวลาสั้นๆ แล้วจึงปล่อยอาหารออกจึงท าให้เนื้อเยื่อได้รับอาหารอย่างทั่วถึงทุก
ส่วน แต่ไม่มีอาการบวมน้ าเช่นการเลี้ยงในอาหารเหลวตลอดเวลา นอกจากนี้เนื้อเยื่อยังได้รับ
ออกซิเจนอย่างเพียงพอเช่นเดียวกับการเลี้ยงบนอาหารวุ้น ต้นอ่อนจึงมีความแข็งแรงเช่นเดียวกับการ
เลี้ยงบนอาหารวุ้น และเจริญเติบโตไวเหมือนกับการเลี้ยงในอาหารเหลว 

ดังนั้นการเพาะเลี้ยงหญ้าหวานในระบบ TIB จึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการเพิ่มปริมาณต้นอ่อน
ที่แข็งแรง ทั่งยังเป็นวิธีที่ท าได้สะดวกและรวดเร็วเนื่องจากการเปลี่ยนอาหารท าได้ง่าย เพียงแค่เตรียม
อาหารในขวดที่เตรียมไว้ต่างหากแล้วน าไปถ่ายในขวดที่เป็นแฝดพ่ีได้เลย เพราะฉะนั้นการท างานก็จะ
รวดเร็วขึ้น ตัดขั้นตอนการ Subculture ไปได้เลย โอกาสที่จะเกิดการปนเปื้อนก็จะลดลงทันที ลด
ค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าแรงไปได้มาก ส าหรับงานเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช “ค่าแรง” ถือเป็นต้นทุนที่สูง
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ที่สุดตกประมาณ 60 เปอร์เซ็นต์ของต้นทุนทั้งหมด เพราะฉะนั้นเมื่อสามารถลดขั้นตอนของการ 
Subculture ลงไปได้ ต้นทุนก็จะลดลงมาเป็นเงาตามตัว ลดพ้ืนที่ในห้องเพาะเลี้ยง (Culture Room) 
ลงไปได้เกือบ 80 เปอร์เซ็นต์เพราะการปลูกเลี้ยงให้พืชเติบโตในแนวตั้งใช้เนื้อที่น้อยกว่าการปลูกเลี้ยง
พืชซึ่งเติบโตในแนวนอนซึ่งเป็นวิธีที่ใช้กันในระบบการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อแบบดั้งเดิม ลดต้นทุนส าหรับ
วัสดุที่ใช้ในการเพาะเลี้ยงได้หลายชนิด เช่น ไม่ต้องใช้เครื่องเขย่า (Shaker) อีกต่อไป ใช้ขวดน้อยลง 
ไม่ต้องใช้วุ้นเป็นส่วนประกอบของอาหารอีกต่อไป (วุ้นสังเคราะห์เป็นสารที่มีราคาแพงที่สุดในบรรดา
ส่วนประกอบของสูตรอาหารเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเมื่อค านวณการใช้ต่อลิตร  
 
ตาราง 4.3 น้ าหนักแห้งเฉลี่ย และจ านวนยอดเฉลี่ย±ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของหญ้าหวานภายหลัง
การเพาะเลี้ยงในอาหารเหลว อาหารวุ้น และระบบ TIB เป็นเวลา 4 สัปดาห์ 

สภาวะการเพาะเลี ยง น ้าหนักแห้งเฉลี่ย (กรัม) จ้านวนยอดเฉลี่ย  
(ยอดต่อชิ นเนื อเยื่อ 

อาหารเหลว 0.0232±0.0150b 1.8889±0.5345b 
อาหารวุ้น 0.0146±0.0062b 3.1429±1.6762a 
ระบบ TIB 0.0405±0.0108a 3.6000±1.1832a 

หมายเหตุ  : ตัวอักษรที่ต่างกันในแถวเดียวกันแสดงถึงค่าความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ
นัยส าคัญ 0.05 
 

  
 

อาหารเหลว อาหารวุ้น ระบบ TIB 
 
ภาพ 4.3 หญ้าหวานภายหลังการเพาะเลี้ยงในอาหารเหลว อาหารวุ้น และระบบ TIB เป็นเวลา 4 
สัปดาห์ 
 

 




