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บทคัดย่อ 
 

จากการเพาะเล้ียงยอดท่ีได้จากตาข้างของหญ้าเนเปียร์ 3 สายพันธุ์ บนอาหารสังเคราะห์สูตร Murashige 
and Skoog (MS) ท่ีเติม 6-Benzylaminopurine (BAP) ระดับความเข้มข้น 0  1  2  3 และ 4 มิลลิกรัมต่อลิตร 
เป็นเวลา 6 สัปดาห์ เพื่อชักน าให้เกิดยอดจ านวนมาก พบว่า อาหารสังเคราะห์สูตร MS ท่ีเติม BAP ความเข้มข้น     
3 มิลลิกรัมต่อลิตร สามารถชักน าให้หญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1 เกิดยอดมากท่ีสุด โดยเกิดยอดใหม่เฉล่ีย 3.5 ยอด     
ความสูงของยอดใหม่เฉล่ีย 4.45 เซนติเมตร และสูตรอาหารท่ีชักน าให้หญ้าเนเปียร์แคระ และหญ้าเนเปียร์ธรรมดา
เกิดยอดมากท่ีสุด คือ อาหารสังเคราะห์สูตร MS ท่ีเติม BAP ความเข้มข้น 4 มิลลิกรัมต่อลิตร โดยเกิดยอดใหม่เฉล่ีย 
8.0 และ 5.5 ยอดตามล าดับ ความสูงของยอดใหม่เฉล่ีย 3.52 และ 4.43 เซนติเมตร ตามล าดับ และในการทดลอง 
ชักน าให้เกิดรากจ านวนมากจากยอดของหญ้าสายพันธุ์เน เปียร์ท่ีเพาะเล้ียงบนอาหารสังเคราะห์สูตร MS ท่ีเติม 
Naphthaleneacetic acid (NAA) ระดับความเข้มข้น  0.00  0.25  0.50  0.75  และ 1.00 มิลลิกรัม ต่อลิตร       
เป็นเวลา 6 สัปดาห์ พบว่า อาหารสังเคราะห์สูตร MS ท่ีเติม NAA ความเข้มข้น 1.00 มิลลิกรัมต่อลิตร สามารถชักน า
ให้หญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1 หญ้าเนเปียร์แคระ และหญ้าเนเปียร์ธรรมดาเกิดรากมากท่ีสุด โดยเกิดรากเฉล่ีย 27.0 16.0 
และ 31.6 ราก และเมื่อย้ายปลูกต้นกล้าจากขวดเพาะเล้ียงลงสู่กระถางเพาะช าในสภาพแวดล้อมภายนอก ตน้กล้า
จากอาหารทุกสูตร  สามารถปรับตัวได้ภายใน  2 สัปดาห์ และเจริญเติบโตได้ปกติ โดยมีอัตราการรอดชีวิต            
100 เปอร์เซ็นต์  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ค าส าคัญ : หญ้าเนเปียร์ การเพาะเล้ียงเนื้อเยื่อ 6-Benzylaminopurine (BAP) Naphthaleneacetic acid (NAA) 
 
เลขทะเบียนวิจัย : 59(1)-0214-018 
1/ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นครราชสีมา ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 
2/ ส านักพัฒนาอาหารสัตว์ ต.บางกระดี อ.เมือง จ.ปทุมธานี 



2 
 

Effect of 6-Benzylaminopurine and Napthaleneacetic acid to Plantlet Induction 
from Lateral Bud of Napier Grass Cultivars  by Tissue Culture      

Rattikan Poungkaew1/ Yaowalak Mangpung1/ Walaikarn Jeimjetcharoon2/ 

 

Abstract 
 

 In vitro shoot from lateral bud culture of 3 Napier grass cultivars were conducted on 
Murashige and Skoog medium (MS) supplemented with 0, 1, 2, 3 and 4 mg/l of                           
6-Benzylaminopurine (BAP) for 6 weeks. The results indicated that Pakchong 1 napier grass 
(Pennisetum  purpureum) could obtain the highest average number of shoots (3.5 shoot per 
explant) and the average height of shoots (4.45 centimeter ; cm) when cultured on MS medium 
supplemented with 3 mg/l of BAP. Dwarf napier grass (P. purpureum cv. Mott) and Common napier 
grass (P. purpureum) could obtain the highest average number of shoots (8.0 and 5.5 shoot per 
explant, respectively) and the average height of shoots (3.52 and 4.43 cm, respectively), when 
cultured on MS medium supplemented with 4 mg/l of BAP. In vitro rooting of regenerated shoots 
was performed on MS medium supplemented with 0.00, 0.25, 0.50, 0.75 and 1.00 mg/l of 
Naphthaleneacetic acid (NAA) for 6 weeks. The results showed that MS medium supplemented 
with 1.00 mg/l of NAA could induce the highest average root number (27.0, 16.0 and 31.6 roots per 
shoot for Pakchong 1 napier grass, Dwarf napier grass and Common napier grass, respectively). 
When the plantlets were transferred to the pots under normal environment, they could 
adaptation and normally growth within 2 weeks of transplantation with a highest percentage of 
survival (100%). 
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ค าน า 
 

 ปัจจุบันได้มีการน าเทคนิคเพาะเล้ียงเนื้อเยื่อมาใช้ในการปรับปรุงพันธุ์พืชมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการชักน าให้
เกดิการกลายพันธุ์ การรวมโปรโตพลาส หรือพันธุวิศวกรรม (การตัดต่อยีน) โดยเฉพาะการชักน าให้เกิดการกลายพันธุ์
ท่ีนิยมน าเนื้อเยื่อเจริญหรือเมล็ดของพืชมาชักน าให้ เกิดแคลลัส หรือยอดจ านวนมาก  (multiple shoots) 
(Pongtongkam et al., 2005) แล้วน าไปฉายรังสี หรือใช้สารเคมีชักน าให้เกิดการกลายพันธุ์ แล้วน ามาคัดเลือก     
ในอาหารเพาะเล้ียงท่ีมีเงื่อนไขต่างๆ เช่น อาหารท่ีมีส่วนผสมของเกลือเมื่อต้องการพืชทนเค็ม หรืออาหารท่ีมีสภาพ
เป็นกรดเมื่อต้องการพันธุ์ที่ทนต่อดินเปรี้ยว เป็นต้น และน ายอดจ านวนมาก หรือแคลลัสท่ีรอดชีวิตมาชักน าให้เกิดต้น 
(plantlet) จ านวนมาก เพื่อน าออกปลูกในสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติ ปัจจุบันยังได้มีการน าเทคโนโลยีดีเอ็นเอ   
มาช่วยในการตรวจสอบเครื่องหมายทางพันธุกรรมระดับโมเลกุลของพืชท่ีได้จากการเพาะเล้ียงว่ามีเครื่องหมาย     
ทางพันธุกรรมตรงตามต้องการหรือไม่ ถ้าได้พันธุ์ท่ีมีลักษณะตรงตามต้องการก็ส่งเสริมต่อไปเป็นสายพันธุ์ใหม่ และ
ขยายพันธุ์ให้มีปริมาณมากขึ้น แต่ถ้าไม่ตรงตามความต้องการก็สามารถคัดท้ิงออกไปได้โดยไม่ต้องเสียเวลา            
ในการน าไปปลูกทดสอบ 
 หญ้าเนเปียร์ (Pennisetum purpureum) เป็นหญ้าท่ีมีอายุหลายปี มีหลายสายพันธุ์ แต่สายพันธุ์ท่ีนิยม
ปลูก คือ หญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1 (P. purpureum) หญ้าเนเปียร์แคระ (P. purpureum cv. Mott) หญ้าเนเปียร์
ธรรมดา (P. purpureum) หญ้าเนเปียร์ยักษ์  (P. purpureum x P. glaucum cv. King grass) และหญ้าบาน่า    
(P. purpureum x P. glaucum cv. Bana) ทุกสายพันธุ์เจริญเติบโตได้ดีในดินท่ีมีความอุดมสมบูรณ์สูง ตอบสนอง
ต่อการให้น้ าและปุ๋ยดี ทนแล้ง ในฤดูหนาวยังเติบโตได้ดีไม่ชะงัก ให้ผลผลิตท้ังปี ปรับตัวได้ดีในดินหลายสภาพ          
ไม่มีโรคและแมลงรบกวน (กรมปศุสัตว์, 2549) แต่จากการเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศและภูมิประเทศ          
ในปัจจุบันอาจจะต้องมีการพัฒนาสายพันธุ์หญ้าเนเปียร์ให้ดีขึ้น เช่น ทนต่อดินเค็ม ดินเปรี้ยว ทนต่ออุณหภูมิสูง และ
ทนแล้งมากขึ้น เทคนิคการเพาะเล้ียงเนื้อเยื่อจึงเป็นเทคนิคหนึ่งท่ีจะช่วยในการพัฒนาและคัดเลือกหญ้าเนเปียร์      
สายพันธุ์ใหม่ เนื่องจากเป็นเทคนิคท่ีช่วยประหยัดพื้นท่ี เวลา และแรงงานในการคัดเลือก และเมื่อได้พันธุ์ใหม่           
ท่ีต้องการก็สามารถขยายพันธุ์ได้จ านวนมากในระยะเวลาอันรวดเร็ว และการปลูกหญ้าเนเปียร์ในพื้นท่ีเดิมนานๆ    
อาจท าให้เกิดโรคพืชได้ ประกอบกับมีสายพันธุ์หญ้าเนเปียร์จ านวนมากอาจท าให้เกิดการปนพันธุ์ได้ ซึ่งเทคนิค      
การเพาะเล้ียงเนื้อเย่ือพืชก็เป็นแนวทางหนึ่งท่ีใช้ในการอนุรักษ์ และเก็บรักษาพันธุ์ไว้ ส าหรับใช้ในการขยายพันธุ์และ
ปรับปรุงพันธุ์ต่อไป 
 การขยายพันธุ์หญ้าสายพันธุ์เนเปียร์  โดยการเพาะเล้ียงเนื้อเยื่อสามารถเลือกส่วนของเนื้อเยื่อเจริญ      
ส่วนตายอด (apical meristem) หรือส่วนตาข้าง (lateral meristem) ท่ีอยู่บริเวณข้อ (node) ของต้นหญ้าเนเปียร์
มาใช้เป็นช้ินส่วนพืช (explant material) ในการเพาะเล้ียง เนื่องจากช้ินส่วนพืชจากบริเวณดังกล่าวมีการแบ่งเซลล์
ใหม่ เกิดขึ้นตลอดเวลาโดยการกระตุ้นของฮอร์โมนพืช (plant hormones) ท้ังชนิดไซโตไคนินและออกซิน        
(สังคม, 2547) แต่การน าเนื้อเยื่อเจริญส่วนตาข้างมาเพาะเล้ียงจะได้จ านวนช้ินส่วนพืชมากกว่าตายอด เนื่องจาก
หญ้าเนเปียร์ต้นหนึ่งจะมีตาข้างท่ีอยู่ตามข้อหลายช้ิน แต่จะมีตายอดอยู่เพียงหนึ่งยอดเท่านั้น ในขณะท่ีพืชเจริญเติบโต
จะมีการเจริญท้ังยอดและราก ปริมาณของออกซินและไซโตไคนินจะมีการเปล่ียนแปลงตามการเจริญของพืช ขณะท่ี
พืชเกิดรากปริมาณออกซินจะสูงแต่ปริมาณไซโตไคนินจะต่ า และขณะท่ีพืชเจริญทางยอดปริมาณออกซินจะต่ าและ    
ไซโตไคนินจะสูง ไม่ว่าจะกรณีใดก็ตามส่ิงส าคัญท่ีสุด คือ อาหารจะต้องมีอัตราส่วนและชนิดของสารควบคุม         
การเจริญเติบโตของพืช (plant growth regulator) ท่ีเหมาะสมท่ีสุด ส าหรับพืชแต่ละชนิดท่ีน ามาเพาะเล้ียง ช้ินส่วน
พืชอาจมีออกซินหรือไซโตไคนินอยู่ในเนื้อเยื่อแล้วจ านวนหนึ่ง หรือเนื้อเย่ือเหล่านั้นสามารถสังเคราะห์ฮอร์โมนเองได้        
การเจริญของช้ินส่วนพืชในอาหารเพาะเล้ียงอาจจะเจริญขึ้นมาโดยท่ีไม่จ าเป็นต้องมีออกซินหรือไซโตไคนิน           
หรืออาจต้องการออกซินหรือไซโตไคนินอย่างใดอย่างหนึ่ง หรืออาจต้องการท้ังสองอย่างก็ได้ (ศิวพงศ์, 2546)     
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อาหารสังเคราะห์ท่ีน ามาใช้ในการเพิ่มจ านวนต้นพืชจะนิยมเติมสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืชชนิดไซโตไคนิน 
ได้แก่ 6-Benzylaminopurine (BAP) Kinetin และ Benzyladenine (BA) ท่ีสามารถชักน าให้เกิดยอดจ านวนมาก 
และชนิดออกซิน ได้แก่ Naphthaleneacetic acid (NAA), Indole-3- acetic acid (IAA) และ Indole-3-butyric 
acid (IBA) ท่ีสามารถชักน าให้เกิดรากจ านวนมาก (multiple roots) มีงานทดลองท่ีศึกษาระดับความเข้มข้นของ    
ไซโตไคนินท่ีเหมาะสมต่อการชักน ายอด และระดับความเข้มข้นของออกซินท่ีเหมาะสมต่อการชักน ารากของพืช    
ชนิดต่างๆ เช่น งานทดลองของ Karasawa et al. (2001) ได้เพาะเล้ียงตายอดและตาข้างของหญ้าเนเปียร์พันธุ์ 
Mineiro และ พันธุ์ Pioneiro ในอาหารสังเคราะห์สูตร Murashige and Skoog (MS) และวิตามิน Wood Plant 
Medium (WPM) ท่ี เติ ม  BAP 0.00  4.44  8.88  13.32 และ  17.76 ไม โค ร โม ลาร์  พ บ ว่ า  ห ญ้ า เน เปี ย ร์                
ท้ัง 2 สายพันธุ์เกิดยอดมากท่ีสุด เมื่อเพาะเล้ียงบนอาหารสังเคราะห์สูตร MS ท่ีเติม BAP 4.44 ไมโครโมลาร์ โดยเกิด
ยอดเฉล่ีย 4.00 และ 2.19 ยอดตามล าดับ สุจิตรา และคณะ (2553) ได้เพาะเล้ียงยอดของไม้น้ าใบพายชนิด 
Cryptocoryne cordata บนอาหารสังเคราะห์ สูตร MS ท่ี เติม BA ความเข้มข้น 0.0  1.0  2.0  3.0 และ 4.0 
มิลลิกรัมต่อลิตร และ NAA ความเข้มข้น 0.0  0.5 และ 1.0 มิลลิกรัมต่อลิตร พบว่า อาหารสังเคราะห์สูตร MS        
ท่ีไม่เติม BA เติมเพียง NAA 1.0 มิลลิกรัมต่อลิตร ท าให้ยอดของไม้น้ าใบพาย ชนิด Cryptocoryne cordata       
เกิดจ านวนรากเฉล่ียสูงสุด คือ 4.24 ราก  
 การปรับปรุงพันธุ์ เก็บรักษาพันธุ์ และขยายพันธุ์หญ้าสายพันธุ์เนเปียร์โดยการเพาะเล้ียงเนื้อเยื่อจ าเป็น     
ท่ีจะต้องทราบสูตรอาหารท่ีเหมาะสมในการชักน ายอดหรือต้นจ านวนมาก ดังนั้นจึงจ าเป็นท่ีจะต้องศึกษาปริมาณของ
สาร BAP ท่ีเหมาะสมเพื่อการเพิ่มยอดจ านวนมาก และปริมาณสาร NAA ท่ีเหมาะสมเพื่อการเพิ่มรากจ านวนมากของ
ยอดข้างท่ีได้จากการชักน าตาข้างของหญ้าสายพันธุ์เนเปียร์  
 

อุปกรณ์และวิธีการทดลอง 
   
  ด าเนินการทดลองท่ี ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นครราชสีมา อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 
ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. 2558 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2559 วิธีการทดลองแบ่งออกเป็น 2 การทดลอง ดังนี้ 
การทดลองที่  1 การศึกษาผลของสาร BAP ต่อการชักน ายอดจ านวนมากจากยอดที่ได้จากตาข้างของ          
หญ้าสายพันธุ์เนเปียร์  
  วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ (Complete Randomized Design ; CRD) โดยมี ส่ิงทดลองคือ     
BAP ระดับความเข้มข้น 5 ระดับ คือ  0  1  2  3 และ 4 มิลลิกรัมต่อลิตร ศึกษาส่ิงทดลองละ 30 ซ้ าๆ ละ 1 ขวด    
มีข้ันตอนต่างๆ ดังนี้ 
   1. การปลูกหญ้าสายพันธุ์เนเปียร์ ส าหรับใช้เป็นชิ้นส่วนพืชในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ  
  เตรียมแปลงขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 5 เมตร จ านวน 3 แปลง น าท่อนพันธุ์หญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1       
เนเปียร์แคระ และเนเปียร์ธรรมดาท่ีมีอายุประมาณ 90-110 วัน มาวางนอนในร่องท่ีขุดไว้ และกลบหน้าดินให้หนา
ประมาณ 3-5 เซนติเมตร ให้น้ าทุกๆ 2-3 วัน เมื่อหญ้าสายพันธุ์เนเปียร์อายุประมาณ 1 เดือน ใส่ปุ๋ยสูตร 46-0-0  
อัตรา 20 กิโลกรัมต่อไร่     
  2. การเตรียมช้ินส่วนพืชและการฟอกฆ่าเชื้อ 
  เมื่อหญ้าสายพันธุ์เนเปียร์อายุ 2 เดือน ตัดหญ้าเนเปียร์แต่ละสายพันธุ์ท่ีได้จากขั้นตอนท่ี 1 เลือกประมาณ
ข้อท่ี 3 – 4 จากปลายยอดของต้น โดยตัดให้บริเวณข้อของหญ้าอยู่ตรงกลางของช้ินส่วน ยาวประมาณ 5 เซนติเมตร 
จากนั้นท าความสะอาดผิวภายนอกด้วยน้ าสบู่และน้ าให้สะอาด น ามาแช่ในแอลกอฮอล์ 70 เปอร์เซ็นต์ เป็นเวลา       
2 นาที แล้วน ามาฟอกฆ่าเช้ือด้วยวิธีการปลอดเช้ือ โดยใช้คลอรอกซ์ (Clorox) ความเข้มข้น 15 เปอร์เซ็นต์          
นาน 10 นาที และ 10 เปอร์เซ็นต์ นาน 15 นาที (ผสมสารลดแรงตึงผิว 1-2 หยด ต่อสารละลายคลอรอกซ์          
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100 มิลลิลิตร) ตามด้วยแอลกอฮอล์ 70 เปอร์เซ็นต์ นาน 2 นาที ล้างด้วยน้ ากล่ันท่ีนึ่ งฆ่าเช้ือแล้ว 3 ครั้ ง             
ครั้งละ 3 นาที (ดัดแปลงจากตีรณา, 2551) จากนั้นน าช้ินส่วนข้อท่ีผ่านการฟอกฆ่าเช้ือแล้วมาตกแต่งโดยลอกกาบใบ
และเนื้อเยื่อช้ันนอกสุดออก ตัดบริเวณหัวท้ายท่ีช้ าออกให้เหลือบริเวณข้อท่ีอยู่ตรงกลางของช้ินส่วนหญ้าให้มี       
ความยาวประมาณ 1 เซนติเมตร แล้วน าไปเพาะเล้ียงบนอาหารสังเคราะห์สูตร MS (Murashige and Skoog, 1962) 
จ านวน 1 ช้ินต่อขวด เพาะเล้ียงในสภาพปลอดเช้ือท่ีได้รับแสง 16 ช่ัวโมงต่อรอบวัน อุณหภูมิ 25±2 องศาเซลเซียส 
เป็นเวลา 2 สัปดาห์ 
   3. การศึกษาผลของสาร BAP ต่อการชักน ายอดจ านวนมาก  
   คัดเลือกยอดของหญ้าเนเปียร์แต่ละสายพันธุ์ท่ีเกิดและไม่ปนเปื้อนเช้ือจุลินทรีย์จากขั้นตอนท่ี 2 มาแยก
ยอดท่ีมีขนาดต้ังแต่ 1 เซนติเมตรขึ้นไป ด้วยวิธีการปลอดเช้ือ น าไปเพาะเล้ียงจ านวน 1 ยอดต่อขวด บนอาหาร
สังเคราะห์สูตร MS ท่ีเติม BAP ระดับความเข้มข้น 0  1  2  3 และ 4 มิลลิกรัมต่อลิตร (Karasawa et al., 2001) 
รวม 5 สูตรๆ ละ 30 ซ้ าๆ ละ 1 ขวด จากนั้นน าไปเพาะเล้ียงในสภาพปลอดเช้ือท่ีได้รับแสง 16 ช่ัวโมงต่อรอบวัน 
อุณหภูมิ 25 + 2 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 6 สัปดาห์ บันทึกจ านวนยอดใหม่ท่ีมีความสูงต้ังแต่ 0.5 เซนติเมตรขึ้นไป 
และวัดความสูงของยอดใหม่แต่ละยอดท่ีเกิดขึ้น โดยวัดจากโคนยอดถึงปลายใบท่ีสูงท่ีสุด วิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธี 
One-way ANOVA ท่ีระดับความเช่ือมั่น 95 เปอร์เซ็นต์ เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียด้วยวิธี Duncan’s 
New Multiple Range Test (DMRT)  
การทดลองที่  2 การศึกษาผลของสาร NAA ต่อการชักน ารากจ านวนมากจากยอดที่ ได้จากตาข้างของ          
หญ้าสายพันธุ์เนเปียร์ 
 วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ โดยมีส่ิงทดลองคือ NAA ระดับความเข้มข้น 5 ระดับ คือ  0.00  0.25  
0.50  0.75 และ 1.00 มิลลิกรัมต่อลิตร ศึกษาส่ิงทดลองละ 30 ซ้ าๆ ละ 1 ขวด มีข้ันตอนต่างๆ ดังนี้ 
 1. การศึกษาผลของสาร NAA ต่อการชักน ารากจ านวนมาก  
   น ายอดท่ีได้จากการทดลองท่ี 1 ท่ีมีขนาดต้ังแต่ 1 เซนติเมตรขึ้นไป มาเพาะเล้ียงบนอาหารสังเคราะห์สูตร 
MS ด้วยวิธีการปลอดเช้ือ เป็นเวลา 4 สัปดาห์ เพื่อปรับสภาพหลังจากการใช้ BAP จากนั้นน ายอดท่ีเกิดขึ้นใหม่       
ไปเพาะเล้ียงจ านวน 1 ยอดต่อขวด บนอาหารสังเคราะห์สูตร MS ท่ีเติม NAA ระดับความเข้มข้น 0.00  0.25  0.50  
0.75 และ 1.00 มิลลิกรัมต่อลิตร (ดัดแปลงจาก สุจิตราและคณะ, 2553) รวม 5 สูตรๆ ละ 30 ซ้ าๆ ละ 1 ขวด     
แล้วน าไปเล้ียงในสภาพปลอดเช้ือท่ีได้รับแสงสว่าง 16 ช่ัวโมงต่อรอบวัน อุณหภูมิ 25±2 องศาเซลเซียส เป็นเวลา       
6 สัปดาห์ บันทึกจ านวนรากท่ีเกิดขึ้นจากยอด 1 ยอด วิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธี One-way ANOVA ท่ีระดับความ
เช่ือมั่น 95 เปอร์เซ็นต์ เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียด้วยวิธี Duncan’s New Multiple Range Test  

2. การย้ายปลูกต้นกล้าจากขวดเพาะเลี้ยงลงสู่กระถางในสภาพแวดล้อมภายนอก              
  น าต้นหญ้าเนเปียร์แต่ละสายพันธุ์ท่ีได้จากขั้นตอนท่ี 1 ออกจากขวดเพาะเล้ียงโดยใช้ปากคีบดึงต้นกล้า
ออกมาจากขวดอย่างระมัดระวัง จากนั้นแยกวุ้นออกจากต้นกล้า และล้างด้วยน้ าประปาให้สะอาด แล้วน าต้นกล้าไป
ปลูกในกระถางท่ีมีวัสดุปลูก และวางในท่ีพรางแสงเป็นเวลา  1 สัปดาห์ จากนั้นย้ายออกวางในท่ีท่ีมีแสงแดด         
อีก 1 สัปดาห์ สังเกตและบันทึกข้อมูลการรอดชีวิตของต้นกล้าท่ีย้ายออกมาจากอาหารเพาะเล้ียงแต่ละสูตร   
(ดัดแปลงจากสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2542) 
 

ผลการทดลองและวิจารณ์ 
การทดลองที่  1 การศึกษาผลของสาร BAP ต่อการชักน ายอดจ านวนมาก จากยอดที่ได้จากตาข้างของ         
หญ้าสายพันธุ์เนเปียร์ 
  จากการทดลองชักน ายอดจ านวนมากจากยอดท่ีได้จากตาข้างของหญ้าสายพันธุ์เนเปียร์ เมื่อเพาะเล้ียง      
บนอาหารสังเคราะห์สูตร MS ท่ีเติม BAP ระดับความเข้มข้น 0  1  2  3 และ 4 มิลลิกรัมต่อลิตร เป็นเวลา 6 สัปดาห์ 
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พบว่า จ านวนยอดท่ีเกิดใหม่และความสูงของยอดใหม่ของหญ้าเนเปียร์แต่ละสายพันธุ์มีความแตกต่างกัน           
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P<0.05) โดยหญ้าเนเปียร์แต่ละสายพันธุ์จะไม่เกิดการแตกยอดใหม่เมื่อเพาะเล้ียงบนสูตร
อาหารท่ีไม่เติม BAP แต่เมื่อเพาะเล้ียงบนอาหารท่ีเติม BAP ระดับความเข้มข้น 1-4 มิลลิกรัมต่อลิตร จะมีการเกิด
ยอดใหม่แตกต่างกัน คือ หญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1 เกิดยอดใหม่มากท่ีสุด เมื่อเพาะเล้ียงบนอาหารสังเคราะห์สูตร MS 
ท่ี เติม BAP ความเข้มข้น  3 มิลลิกรัมต่อลิตร โดยเกิดยอดใหม่ เฉล่ีย 3.5 ยอด ความสูงของยอดใหม่ เฉล่ีย             
4.45 เซนติเมตร ส่วนหญ้าเนเปียร์แคระและเนเปียร์ธรรมดาเกิดยอดใหม่มากท่ีสุด เมื่อเพาะเล้ียงบนอาหารสังเคราะห์
สูตร MS ท่ีเติม BAP ความเข้มข้น 4 มิลลิกรัมต่อลิตร โดยเกิดยอดใหม่เฉล่ีย 8.0 และ 5.5 ยอดตามล าดับ ความสูง
ของยอดใหม่เฉล่ีย 3.52 และ 4.43 เซนติเมตรตามล าดับ (ตารางท่ี 1) การท่ีหญ้าเนเปียร์แต่ละสายพันธุ์ตอบสนอง  
ต่อระดับความเข้มข้นของ BAP แตกต่างกัน และหญ้าเนเปียร์แคระเกิดยอดใหม่มากนั้น เป็นเพราะถูกควบคุมด้วย
ปัจจัยทางด้านพันธุกรรม (สังคม, 2547) โดยในหญ้าเนเปียร์ แบ่งออกได้เป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มต้นสูง (มีความสูง
มากกว่า 130 เซนติเมตรขึ้นไป) เช่น หญ้าเนเปียร์ธรรมดา เนเปียร์ไต้หวัน และกลุ่มต้นเต้ีย (มีความสูงน้อยกว่า 90 
เซนติเมตร) เช่น หญ้าเนเปียร์แคระ ความสูงของต้นหญ้าเกิดจากการยืดปล้องท่ีเป็นผลมาจากการเจริญของเนื้อเยื่อ
เจริญเหนือข้อ (intercalary meristem) ท่ีอยู่ในบริเวณปล้องตอนล่าง ขณะท่ีการแตกหน่อ เกิดจากส่วนตาข้างท่ีอยู่
ตรงซอกใบ (leaf axil) ซึ่งหญ้าเนเปียร์กลุ่มต้นเต้ียจะมีปล้องท่ีส้ันกว่ากลุ่มต้นสูง ท าให้มีจ านวนข้อส าหรับเกิดตาข้าง
มากกว่ากลุ่มต้นสูง เมื่อเจริญออกมาแล้วจะกลายเป็นล าต้นเล็กๆล้อมรอบล าต้นเดิม  (Halim et al. ,2013)  
สอดคล้องกับงานทดลองของวิรัช และคณะ (2539) ได้ศึกษาการแตกกอของหญ้าเนเปียร์สายพันธุ์ต่างๆ ได้แก่ 
หญ้าเนเปียร์แคระ เนเปียร์ธรรมดา และเนเปียร์ยักษ์ในแปลงทดลอง โดยการนับจ านวนแขนงต่อกอก่อนการตัด   
ครั้งแรก พบว่า หญ้าเนเปียร์แคระมีจ านวนแขนงสูงท่ีสุด 11.7 แขนงต่อกอ รองลงมาคือ หญ้าเนเปียร์ธรรมดา และ 
เนเปียร์ยักษ์มีจ านวนแขนง 8.4 และ 7.0 แขนงต่อกอตามล าดับ             

เมื่อพิจารณาจ านวนยอดท่ีเกิดใหม่จะพบว่า จ านวนยอดท่ีเกิดใหม่ของหญ้าเนปียร์แต่ละสายพันธุ์จะเพิ่มขึ้น
ตามระดับความเข้มข้นของ BAP ท่ีเพิ่มขึ้น แต่ตัวเลขท่ีได้ยังไม่สม่ าเสมอ อาจเนื่องมาจากช้ินส่วนข้อต าแหน่งท่ี 3 และ 
4 จากปลายยอดท่ีน ามาเพาะเล้ียงมีสารควบคุมการเจริญเติบโตสะสมอยู่ในปริมาณท่ีแตกต่างกัน จึงท าให้การ
ตอบสนองต่อ BAP แตกต่างกัน ดังเช่นการทดลองของ Rajasekaran et al. (1987) ท่ีวัดปริมาณสารควบคุม       
การเจริญเติบโต Indole-3-acetic acid และ Abscisic acid (ABA) ท่ีอยู่ภายในใบของหญ้าเนเปียร์ ได้แก่ บริเวณ
ฐานใบ (basal) กลางใบ (middle) และปลายใบ (distal) ของใบอ่อน และช้ินส่วนท้ังหมดของใบท่ีแก่เต็มท่ี (fully 
expanded mature) โดยวิธี  high-performance liquid chromatography (HPLC) และ radioimmunoassay 
(RIA) พบว่า ปริมาณสาร IAA และ ABA ท่ีพบในแต่ละช้ินส่วนของใบมีปริมาณท่ีแตกต่างกัน คือ ฐานใบมี  IAA        
19 นาโนกรัมต่อกรัม ABA 862 นาโนกรัมต่อกรัม กลางใบมี IAA 11 นาโนกรัมต่อกรัม ABA 282 นาโนกรัมต่อกรัม 
ปลายใบมี IAA 13 นาโนกรัมต่อกรัม ABA 97 นาโนกรัมต่อกรัม และช้ินส่วนท้ังหมดของใบท่ีแก่เต็มท่ีมี IAA            
6 นาโนกรัมต่อกรัม ABA 364 นาโนกรัมต่อกรัม 

เมื่อพิจารณาความสูงของยอดท่ีเกิดใหม่พบว่า เมื่อความเข้มข้นของ BAP ยิ่งสูง ความสูงของยอดใหม่    
ยิ่งลดลง (กราฟท่ี 1) ซึ่งสอดคล้องกับงานทดลองของ Karasawa et al. (2001) ได้เพาะเล้ียงตายอดและตาข้าง   
ของหญ้าเนเปียร์พันธุ์  Mineiro และ พันธุ์  Pioneiro บนอาหารสังเคราะห์สูตร MS และวิตามิน WPM ท่ีเติม       
BAP 0.00  4.44  8.88  13.32 และ 17.76 ไมโครโมลาร์ พบว่า ความสูงของยอดจะลดลงเมื่อความเข้มข้นของ BAP 
สูงขึ้น โดยอาหารท่ีไม่เติม BAP จะท าให้ความสูงของยอดสูงสุด คือ 4.12 และ 4.91 เซนติเมตรตามล าดับ ส าหรับ
หญ้าเนเปียร์พันธุ์ Mineiro และ พันธุ์ Pioneiro ตามล าดับ ส่วนอาหารท่ีเติม BAP ความเข้มข้น 17.76 ไมโครโมลาร์ 
จะท าให้ยอดของหญ้าเนเปียร์พันธุ์ Mineiro และ พันธุ์ Pioneiro ส้ันท่ีสุด คือ 3.43 และ 3.23 เซนติเมตรตามล าดับ 
ท้ังนี้เนื่องจากระดับความเข้มข้นของ BAP ท่ีสูงขึ้น จะท าให้เกิดการยับยั้งการเจริญเติบโตของพืช เพราะไซโทไคนิน   
มีผลยับยั้งการสังเคราะห์เอนไซม์นิวคลีเอส (มานี, 2542) ท่ีมีหน้าท่ีเกี่ยวข้องกับการท างานของเอนไซม์ดีเอ็นเอ-      
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โพลีเมอเรส (DNA polymerase) ซึ่งมีหน้าท่ีในการตรวจสอบความผิดปกติของการเรียงล าดับเบสในสายดีเอ็นเอ      
ท่ีสร้างใหม่ รวมท้ังซ่อมแซมสายดีเอ็นเอท่ีมีการสังเคราะห์ผิดพลาด ดังนั้น ความเข้มข้นของไซโตไคนินท่ีมากเกินไป 
จึงส่งผลต่อการขาดเอ็นไซม์นิวคลีเอสท่ีมีหน้าท่ีตัดโมเลกุลของนิวคลีโอไทด์ท่ีผิดปกติออกจากสายดีเอ็นเอท่ีสังเคราะห์
ขึ้นในกระบวนการซ่อมแซมดีเอ็นเอให้ถูกต้อง จึงท าให้ไม่สามารถสังเคราะห์โปรตีนต่างๆ ได้ตามปกติ จนในท่ีสุดพืช
อาจถูกยับยั้งการเจริญเติบโต (พิสุทธิ์, 2559) 
 

ตารางที่ 1 การเกิดยอดของหญ้าสายพันธุ์เนเปียร์เมื่อเพาะเล้ียงบนอาหารสังเคราะห์สูตร MS ท่ีเติม BAP ระดับ  
ความเข้มข้นต่างๆ เป็นเวลา 6 สัปดาห ์

BAP 
(มิลลิกรัมต่อ

ลิตร) 

เนเปียร์ปากช่อง 1 เนเปียร์แคระ เนเปียร์ธรรมดา 
จ านวน
ยอด 
(ยอด) 

จ านวน
ยอดที่เกิด
ใหม่เฉลี่ย 

(ยอด) 

ความสูงของ
ยอดใหม่

เฉลี่ย
(เซนติเมตร) 

จ านวน
ยอด 
(ยอด) 

จ านวน
ยอดที่เกิด
ใหม่เฉลี่ย 

(ยอด) 

ความสูงของ
ยอดใหม่

เฉลี่ย
(เซนติเมตร) 

จ านวน
ยอด 
(ยอด) 

จ านวน
ยอดที่เกิด
ใหม่เฉลี่ย 

(ยอด) 

ความสูงของ
ยอดใหม่

เฉลี่ย
(เซนติเมตร) 

0 30 0.0d - 30 0.0c - 30 0.0d - 
1 30 2.7b 5.81a 30 5.7b 6.14a 30 3.5bc 5.78a 
2 30 1.9c 5.76a 30 6.0b 4.95b 30 4.1b 4.92ab 
3 30 3.5a 4.45b 30 5.3b 5.35ab 30 2.9c 4.01b 
4 30 1.8c 4.38b 30 8.0a 3.52c 30 5.5a 4.43b 

หมายเหตุ:  abc  ค่าเฉล่ียท่ีมีอักษรก ากับต่างกันในแนวตั้งมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P<0.05) 
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ระดับความเข้มข้นของ BAP (มิลลิกรัมต่อลิตร)

 
จ านวนยอดใหม่เฉล่ีย (ยอด) 

 
ความสูงของยอดใหม่เฉล่ีย (เซนติเมตร)  

กราฟที่ 1 เปรียบเทียบจ านวนยอดท่ีเกิดใหม่และความสูง
ของยอดใหม่เฉล่ียของหญ้าสายพันธุ์เนเปียร์ท่ี
เพาะเล้ียงบนอาหารสังเคราะห์สูตร MS ท่ีเติม 
BAP ร ะ ดั บ ค ว าม เข้ ม ข้ น ต่ างๆ  เป็ น เว ล า          
6 สัปดาห์  

                       (ก) หญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1 
                       (ข) หญ้าเนเปียร์แคระ   
                       (ค) หญ้าเนเปียร์ธรรมดา (ค) 
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ระดับความเข้มข้นของ BAP (มิลลิกรัมต่อลิตร)(ก) (ข) 
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รูปที่ 1 การเกิดยอดของหญ้าสายพันธุ์เนเปียร์เมื่อเพาะเล้ียงบนอาหารสังเคราะห์สูตร MS ท่ีเติม BAP ระดับความ
เข้มข้นต่างๆ เป็นเวลา 6 สัปดาห์ (ก) เนเปียร์ปากช่อง 1  (ข) เนเปียร์แคระ  (ค) เนเปียร์ธรรมดา 

 
การทดลองที่ 2 การศึกษาผลของสาร NAA ต่อการชักน ารากจ านวนมากจากยอดที่ได้จากตาข้างของหญ้าสาย
พันธุ์เนเปียร์ 
  จากการทดลองชักน ารากจ านวนมากจากยอดท่ีได้จากตาข้างของหญ้าสายพันธุ์เนเปียร์ท่ีเพาะเล้ียง       
บนอาหารสังเคราะห์สูตร MS ท่ีเติม NAA ระดับความเข้มข้น 0.00  0.25  0.50  0.75 และ 1.00 มิลลิกรัมต่อลิตร 
เป็นเวลา 6 สัปดาห์ พบว่า ยอดของหญ้าเนเปียร์แต่ละสายพันธุ์สามารถกระตุ้นให้เกิดรากได้ในอาหารทุกสูตร      
แม้ว่าจะไม่เติม NAA เลยก็ตาม แต่จ านวนรากเฉล่ียท่ีเกิดขึ้นมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P<0.05) 
โดยอาหารสังเคราะห์สูตร MS ท่ีเติม NAA ความเข้มข้น 1.00 มิลลิกรัมต่อลิตร จะท าให้หญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1      
เนเปียร์แคระ และเนเปียร์ธรรมดาเกิดรากโดยเฉล่ียมากท่ีสุด คือ 27.0  16.0 และ 31.6 รากตามล าดับ (ตารางท่ี 2) 
เมื่อพิจารณาจ านวนรากท่ีเกิดขึ้นจะเห็นได้ว่าจ านวนรากท่ีเกิดขึ้นแปรผันตรงกับความเข้มข้นของ NAA ท่ีเติม         
ในอาหาร กล่าวคือ ความเข้มข้นของ NAA ยิ่งสูงจ านวนรากยิ่งเพิ่มขึ้น และเมื่อย้ายปลูกต้นกล้าหญ้าสายพันธุ์เนเปียร์
จากขวดเพาะเล้ียงลงสู่กระถางเพาะช าในสภาพแวดล้อมภายนอก พบว่าต้นกล้าจากอาหารทุกสูตร สามารถปรับตัวได้
ภายใน 2 สัปดาห์ และเจริญเติบโตได้ปกติ โดยมีอัตราการรอดชีวิต 100 เปอร์เซ็นต์ อาจเนื่องจากว่าต้นกล้ามีความ
แข็งแรง และมีจ านวนรากท่ีเพียงพอท่ีจะเจริญเติบโตได้ 
 
 

(ก) 

(ค) 

BAP 0 mg/L BAP 1 mg/L BAP 2 mg/L BAP 3 mg/L BAP 4 mg/L 

BAP 0 mg/L 

BAP 0 mg/L BAP 1 mg/L 

BAP 1 mg/L 

BAP 2 mg/L 

BAP 2 mg/L 

BAP 3 mg/L 

BAP 3 mg/L 

BAP 4 mg/L 

BAP 4 mg/L 

(ข) 
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ตารางที่ 2 การเกิดรากของหญ้าสายพันธุ์เนเปียร์เมื่อเพาะเล้ียงบนอาหารสังเคราะห์สูตร MS ท่ีเติม NAA ระดับ   
ความเข้มข้นต่างๆ เป็นเวลา 6 สัปดาห ์

NAA 
(มิลลิกรัมต่อลิตร) 

เนเปียร์ปากช่อง 1 เนเปียร์แคระ เนเปียร์ธรรมดา 
จ านวนรากเฉล่ีย 

(ราก) 
จ านวนรากเฉล่ีย 

(ราก) 
จ านวนรากเฉล่ีย 

(ราก) 
0 4.0c 6.0c 2.8e 

0.25 6.8c 9.5b 7.8d 
0.50 10.0b 8.0b 14.8c 
0.75 11.2b 15.8a 19.8b 
1.00 27.0a 16.0a 31.6a 

หมายเหตุ :  abc  ค่าเฉล่ียท่ีมีอักษรก ากับต่างกันในแนวตั้งมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P<0.05) 
 

รูปที่  2 การเกิดรากของหญ้าสายพันธุ์เนเปียร์เมื่อเพาะเล้ียงบนอาหารสังเคราะห์สูตร MS ท่ีเติม NAA ระดับ      
ความเข้มข้นต่างๆ เป็นเวลา 6 สัปดาห์ (ก) เนเปียร์ปากช่อง 1  (ข) เนเปียร์แคระ  (ค) เนเปียร์ธรรมดา 

 
 
 
 
 

(ค) 

NAA 0.0 mg/L 

NAA 0.0 mg/L 

NAA 0.0 mg/L 

NAA 0.25 mg/L NAA 0.50 mg/L NAA 0.75 mg/L NAA 1.0 mg/L 

NAA 0.25 mg/L 

NAA 0.25 mg/L NAA 0.50 mg/L 

NAA 0.50 mg/L NAA 0.75 mg/L 

NAA 0.75 mg/L NAA 1.0 mg/L 

NAA 1.0 mg/L 

(ก) 

(ข) 

(ค) 
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   สรุปผลการทดลอง  
 

1. จากผลการทดลองสรุปได้ว่า สูตรอาหารท่ีชักน าให้หญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1 เกิดยอดมากท่ีสุดคือ อาหาร
สังเคราะห์สูตร MS ท่ีเติม BAP ความเข้มข้น 3 มิลลิกรัมต่อลิตร โดยเกิดยอดใหม่เฉล่ีย 3.5 ยอด ความสูงของยอด
ใหม่เฉล่ีย 4.45 เซนติเมตร และสูตรอาหารท่ีชักน าให้หญ้าเนเปียร์แคระและเนเปียร์ธรรมดาเกิดยอดมากท่ีสุด        
คือ อาหารสังเคราะห์สูตร MS ท่ีเติม BAP ความเข้มข้น 4 มิลลิกรัมต่อลิตร โดยเกิดยอดใหม่เฉล่ีย 8.0 และ 5.5 ยอด 
ตามล าดับ ความความสูงของยอดใหม่เฉล่ีย 3.52 และ 4.43 เซนติเมตร ตามล าดับ 

2. สูตรอาหารท่ีชักน าให้หญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1 เนเปียร์แคระ และเนเปียร์ธรรมดา เกิดรากมากท่ีสุดคือ 
อาหารสังเคราะห์สูตร MS ท่ีเติม NAA 1 มิลลิกรัมต่อลิตร โดยเกิดรากเฉล่ีย  27.0  16.0 และ 31.6 ราก ตามล าดับ 
และเมื่อย้ายปลูกต้นกล้าจากขวดเพาะเล้ียงลงสู่กระถางเพาะช าในสภาพแวดล้อมภายนอก ต้นกล้าจากอาหารทุกสูตร 
สามารถปรับตัวได้ภายใน 2 สัปดาห์ และเจริญเติบโตได้ปกติ โดยมีอัตราการรอดชีวิต 100 เปอร์เซ็นต์ 
 

ข้อเสนอแนะ 
 
 1. ควรท าการทดลองท่ีมีการเติม BAP กับ NAA รวมกัน (combination) ในสูตรอาหาร เพื่อจะได้ทราบ
สัดส่วนของ BAP และ NAA ท่ีเหมาะสมในการชักน าให้หญ้าสายพันธุ์เนเปียร์เกิดท้ังยอดและรากจ านวนมากพร้อมกัน 
 2. อาหารสังเคราะห์สูตร MS ท่ีไม่เติม NAA สามารถชักน าให้หญ้าสายพันธุ์เนเปียร์เกิดราก และมีจ านวน
รากเพียงพอท่ีเจริญเติบโตได้ หากต้องการลดค่าใช้จ่ายในขั้นตอนของการชักน าให้เกิดรากก็ไม่จ าเป็นต้องเติม NAA   
ลงไปในอาหาร 
 3. ในขั้นตอนการย้ายปลูกต้นกล้าจากขวดเพาะเล้ียงลงสู่กระถางเพาะช าในสภาพแวดล้อมภายนอก      
ควรสังเกตการเจริญเติบโตมากกว่า 2 สัปดาห์ และควรมีการเก็บข้อมูลในด้านการเจริญเติบโต เช่น ความสูงของ     
ล าต้น ความกว้างและความยาวของใบ ฯลฯ 
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