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บทคัดย่ อ 

การศึกษาการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อหญ้าชะเงาเต า่Thalassia hemprichii่ศึกษาการฟอกฆ าเช้ือช้ินส วนใบ่่่่
โคนใบและล าต้นใต้ดินของหญ้าทะเล่จากการศึกษาการฟอกฆ าเช้ือด้วย่Sodium Hypochlorite as available 
Chlorine 6% w/w ในสูตรที่่1-4 เป็นการฟอกฆ าเช้ือด้วย Sodium Hypochlorite as available Chlorine 6% w/w 
ที่ระดับความเข้มข้น่20 เปอร์เซ็นต์่เป็นเวลา่5, 10, 15 และ่20 นาที่และสูตรที่่5-7 เป็นการฟอกฆ าเช้ือด้วย Sodium 
Hypochlorite as available Chlorine 6% w/w ครั้งท่ี่1 ที่ระดับความเข้มข้น่8, 10 และ่12 เปอร์เซ็นต์่เป็นเวลา่10 
นาที่และครั้งที่่2 ที่ระดับความเข้มข้น่4, 5 และ่6 เปอร์เซ็นต์เป็นเวลา่15 นาที่พบว าวิธีการฟอกฆ าเช้ือที่เหมาะสม
ที่สุดคือวิธีที่่3่คือการฟอกฆ าเช้ือด้วย Sodium Hypochlorite as available Chlorine 6% w/w ความเข้มข้น่20่
เปอร์เซ็นต์่เป็นเวลา่15่นาที่มีการรอดชีวิตช้ินส วนใบ่8.00±0.41 เปอร์เซ็นต์ ช้ินส วนโคนใบ่7.00±0.44 เปอร์เซ็นต์่
และช้ินส วนล าต้นใต้ดิน 6.33±0.50 เปอร์เซ็นต์ และจากการศึกษาสารควบคุมการเจริญเติบโตที่เหมาะสมต อการพัฒนา
ของเนื้อเยื่อหญ้าชะเงาเต า่(Thalassia hemprichii)่บนสูตรอาหารอาหารกึ่งแข็งสูตร่MS (Murashige and Skoog, 
1962) เติม่BA (6-Benzyl aminopurine) ความเข้มข้น่0,่0.5,่1.0,่2.0่และ่3.0่มิลลิกรัมต อลิตร ร วมกับ่NAA 
(Naphthalene acetic acid) ความเข้มข้น่0,่0.5,่1.0,่2.0่และ่3.0่มิลลิกรัมต อลิตร เป็นเวลา่่2่เดือน พบว า
เปอร์เซ็นต์่การรอดชีวิตชิ้นส วนของใบ่ที่ระดับความเข้มข้นต างๆของ่BA ระดับความเข้มข้น่2.0่มิลลิกรัมต อลิตร และ่
NAA ระดับความเข้มข้น่2.0่มิลลิกรัมต อลิตร 0.23±0.40 เปอร์เซ็นต์ เปอร์เซ็นต์การรอดชีวิตชิ้นส วนของโคนใบ่ที่ระดับ
ความเข้มข้นต างๆของ่BA ระดับความเข้มข้น่2.0่มิลลิกรัมต อลิตร และ่NAA ระดับความเข้มข้น่2.0่มิลลิกรัมต อลิตร 
0.24±0.31 เปอร์เซ็นต์ และเปอร์เซ็นต์การรอดชีวิตช้ินส วนของล าต้นใต้ดิน่ที่ระดับความเข้มข้นต างๆของ่BA ระดับ
ความเข้มข้น่2.0่มิลลิกรัมต อลิตร และ่NAA ระดับความเข้มข้น่2.0่มิลลิกรัมต อลิตร 0.26±0.33 เปอร์เซ็นต์ และมีการ
เจริญเป็นต้นใหม จ านวน่1 ต้น่ 

 

คําสําคัญ  :  หญ้าชะเงาเต า ่ (Thalassia hemprichii), การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ,่การฟอกฆ าเ ช้ือ , สารควบคุม่่่่่่่่่่่่่่่
การเจริญเติบโต         

 

 

                



Tissue culture of the seagrass Thalassia hemprichii  
 

Abstarct 

Study on tissue culture of turtle sesame Thalassia hemprichii (Ehrenberg) Ascherson. From the 
study of bleaching and sterilizing, In formulas 1-4, high-tech washing at level 20, cost-effective 5,10,15 and 
20 minutes, and formula 5-7, high-tech washing at level 1, at level Intensive 8, 10 and 12 percent, peer 10 
minutes, and Level 2 at levels 4, 5 and 6, peer 15 minutes. found that bleaching and sterilization the most 
suitable method was method 3, which was sterilized with 20 percent haiter for 15 min. Survival was from 
leaf parts 8.00±0.41 percent, leaf base parts with 7.00±0.44 percent่and survival and stem fragments with 
survival 6.33±0.50 percent It was found that bleaching with haiter at 20 percent concentration for 15 
minutes was the most effective method. is having the lowest microbial contamination and from the study 
of growth regulators that are suitable for tissue development of turtle leaches (Thalassia hemprichii) 
(Ehrenberg) Ascherson at various concentrations of BA (6-Benzyl aminopurine) at concentrations of 0, 0.5, 
1.0, 2.0 and 3.0 mg/l and NAA (Naphthalene acetic acid) concentration levels 0 0.5 1.0 2.0 and 3.0 mg/l 
Within 2 months, the percentage of leaf fragment survival At various concentrations of BA at a concentration 
of 2.0 mg/l and NAA at a concentration of 2.0 mg/l, 0.23±0.40 percent percent survival of leaf base parts. 
at various concentrations of BA at a concentration of 2.0 mg/l. and NAA at concentrations of 2.0 mg/l, 
0.24±0.31percent and percentage survival of underground stem fragments. at various concentrations of BA 
at a concentration of 2.0 mg/l and NAA at a concentration of 2.0 mg/l at 0.26±0.33 percent and a growth 
of 1 new plant. 
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บทนํา (Introduction) 
ประเทศไทยมีการแพร กระจายของหญ้าทะเลตลอดแนวชายฝั่ง่เนื่องจากหญ้าทะเลสามารถเติบโตได้ดีใน

บริเวณชายฝั่งน้ าตื้น่เช น่แหล งน้ ากร อยบริเวณปากแม น้ า่ชายฝั่งน้ าตื้นที่มีพ้ืนทรายหรือทรายปนโคลน่หรือข้ึนปะปนกับ
แนวปะการัง่โดยพื้นท่ีการแพร กระจายของหญ้าทะเลสามารถเคลื่อนย้ายไปมาได้ตลอด่เนื่องจากหญ้าทะเลสามารถแพร 
พันธุ์ได้ทั้งแบบอาศัยเพศและไม อาศัยเพศ่ดังนั้นพื้นที่ที่เคยรายงานการพบหญ้าทะเล่จึงถือเป็นพื้นท่ีที่มีศักยภาพท่ีหญ้า
ทะเลสามารถเจริญเติบโตได้ หญ้าทะเลพบตามชายฝั่งทะเลในพื้นที่่19 จังหวัด่ได้แก ่จังหวัดชลบุรี่ระยอง่จันทบุรี่
ตราด่เพชรบุรี่ประจวบคีรีขันธ์่ชุมพร่สุราษฎร์ธานี่นครศรีธรรมราช่พัทลุง่สงขลา่ปัตตานี่นราธิวาส่ระนอง่พังงา่
ภูเก็ต่กระบี่่ตรัง่และสตูล่ไม พบหญ้าทะเลในบริเวณพื้นที่อ าวไทย่เนื่องจากสภาพแวดล้อมไม เอื้อต อการเจริญเติบโต่
แหล งหญ้าทะเลผืนใหญ ที่สุดในประเทศไทย่คือ่บริเวณเกาะลิบง่จังหวัดตรัง่และมีแหล งหญ้าทะเลที่ส าคัญในฝั่งอ าว
ไทยและทะเลอันดามันหลายพื้นท่ี่เช น่อ าวทุ งคา-สวี่จังหวัดชุมพร่อ าวคุ้งกระเบน่จังหวัดจันทบุรี่เกาะลิบง่จังหวัดตรัง่
เกาะศรีบอยา-เกาะปู่จังหวัดกระบี่่เกาะพระทองและพื้นที่ใกล้เคียง่จังหวัดพังงา่และบ้านป่าคลอก่จังหวัดภูเก็ต่ใน่
พ.ศ.่2561 พบว ามีพื้นที่แหล งหญ้าทะเล่รวมทั้งหมด่98,912 ไร ่ลดลงจาก่พ.ศ.่2560 ที่มีอยู รวม่100,236 ไร ่และพบ
แหล งหญ้าทะเลในพื้นที่ใหม บริเวณเกาะช้าง่จังหวัดระนอง่และเกาะรังใหญ ่จังหวัดภูเก็ ต (กองการจัดการความ
หลากหลายทางชีวภาพ, 2566) 

หญ้าทะเลถือเป็นทรัพยากรที่ไดร้ับการยอมรบัว าเป็นระบบนิเวศท่ีมีความส าคัญมาก่ในปัจจุบันแหล งหญ้า
ทะเล่เป็นแหล งที่อยู อาศัยและแหล งอาหารอันอุดมสมบูรณข์องสัตว์ทะเลและสัตว์น้ าเศรษฐกิจ่อันได้แก ่กุ้ง่หอย่ปู่และ
ปลา่หญ้าทะเลยังเป็นอาหารส าคัญของพะยูนและเต าทะเล่เป็นแหล งวางไข ่แหล งอนุบาลตัวอ อน่และที่อยู อาศัยของ
ปลา่กุ้ง่หมึก่ปูม้า่หอยชนิดต างๆ่ไส้เดือนทะเล่ตลอดจนสัตว์เล็กๆ่นานาชนิด่และเป็นแหล งอาหาร่แหล งท ามาหากิน
ที่ส าคัญของชุมชนชายฝั่งทะเล่แหล งหญ้าทะเลเป็นระบบนิเวศแรกท่ีรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงต างๆ่บนแผ นดนิ่
ทั้งที่เกิดจากมนุษย์และเกิดตามธรรมชาติ่ชุมชนส วนใหญ จะตั้งบ้านเรือนอยู ใกล้ชายฝั่งทะเล่การพัฒนาด้านเกษตรกรรม
ต างๆ่ท้ังเพาะปลูก่และเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า่เช น่กุ้งทะเล่ล้วนมีผลกระทบต อพื้นที่หญ้าทะเลทั้งสิ้น่แหล งหญ้าทะเลและ
ป่าชายเลนจึงเสมือนเป็นประตูกั้นระหว างกิจกรรมต างๆ่บนฝั่งกับทะเล่ซึ่งรวมถึงแนวปะการังด้วย   (กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2552)่จึงท าให้ต้องมีการขยายพันธุ์ให้มากขึ้นโดยการเพาะขยายพันธุ์แบบการเพาะ
เมล็ด่อีกทั้งยังมีวิธีในการเพิ่มปริมาณให้มากยิ่งขึ้น่โดยใช้วิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชภายใต้สภาพปลอดเชื้อ  

 

การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช่เป็นวิธีการขยายพันธุ์พืชวิธีหนึ่ง่ด้วยการน าช้ินส วนของพืชที่ยังมีชีวิต่เช น่่่่่
ล าต้น่ยอด่ตาข้าง่ก้านช อดอก่ใบ่ก้านใบ่อับละอองเกสร่เป็นต้น่มาเพาะเลี้ยงบนอาหารสังเคราะห์่และช้ินส วนนั้ น
สามารถเจริญและพัฒนาเป็นต้นพืชที่สมบูรณ์่มีทั้งส วนใบ่ล าต้น่และรากที่สามารถน าออกปลูกในสภาพธรรมชาติได้ ่
สามารถผลิตต้นพันธุ์พืชปริมาณมากในระยะเวลาอันรวดเร็ว่ต้นพืชที่ผลิตได้จะปลอดโรค  ต้นพืชที่ผลิตได้จะมีลักษณะ
ทางพันธุกรรมเหมือนต้นแม ่คือ่มีลักษณะตรงตามพันธุ์ ่ด้วยการใช้เทคนิคของการเลี้ยงช้ินส วนตายอด่เพื่อพัฒนาเป็น
พืชต้นใหม โดยตรง่ต้นพืชที่ผลิตได้จะมีขนาดสม่ าเสมอ่และมีอัตราการเพิ่มปริมาณที่มากขึ้น่จึงได้มีการศึกษาการ
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อหญ้าชะเงาเต า่โดยศึกษาวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ่เพื่อน าช้ินส วนใบ่โคนใบและ่่่ล าต้นใต้ดิน่มา
ศึกษาเทคนิคในการฟอกฆ าเช้ือที่มีความเหมาะสมต อช้ินเนื้อเยื่อหญ้าทะเล่และศึกษาสารควบคุมการเจริญเติบโตที่มี



ความเหมาะสมต อการพัฒนาเนื้อเยื่อหญ้าทะเล่ทั้งนี้การวิจัยนี้จะเป็นการศึกษาเชิงรุกที่จะก อให้เกิดประโยชน์ต อการเพิ่ม
จ านวนหญ้าทะเลให้มีปริมาณมาก่เพิ่มศักยภาพในการใช้ประโยชน์และเป็นข้อมูลพื้นฐานส าหรับการเพิ่มปริมาณหญ้า
ทะเลที่พะยูนมีความต้องการมากที่สุด่ได้แก ่หญ้าอ าพันหรือหญ้าใบมะกรูด่กุยช ายทะเล่หญ้าชะเงาใบมนและใบฟัน
เลื่อย่ซึ่งจะมีประโยชน์อย างยิ่งต อการพัฒนาศักยภาพต อไปในอนาคต่(สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล่
ชายฝั่งทะเลและป่าชายเลน, 2562) 
 

วัตถุประสงค์ (Objective)่ 

1. เพื่อศึกษาการฟอกฆ าเช้ือที่ เเหมาะสมต อการเพาะเลี้ยง ช้ินส วนใบ่ โคนใบ่และล าต้นใต้ดินของ่่่่่่่่่่
หญ้าชะเงาเต า่(Thalassia hemprichii) 

2. เพื่อศึกษาสารควบคุมการเจริญเติบโตที่มีความเหมาะสมต อการพัฒนาของเนื้อเยื่อหญ้าชะเงาเต า่
(Thalassia hemprichii) 
 

ระเบียบวิธีวิจัย (Materials and Methodology)  
     1. สารเคมีที่ใช้ในการทดลอง สารเคมีที่ใช้เป็นองค์ประกอบสตูรอาหาร่MS ( Murashige and Skoog, 1962 ) คือ 

    1.1 สารอนินทรีย์ 
            1.1.1 ธาตุอาหารหลัก่ได้แก ่ไนโตรเจน่ฟอสฟอรัส่โปแตสเซียม่แคลเซียม่แมกนีเซียม่และซัลเฟอร์่เป็นต้น 
            1.1.2 ธาตุอาหารรอง่ได้แก ่เหล็ก่่คลอรีน่่แมงกานิส่่ทองแดง่่สังกะสีโบรอนและโบลิดินัม่เป็นต้น่ 
         1.2 ่สารอินทรีย์่่ได้แก ่แหล งคาร์บอน่่น้ าตาล่่กรดอะมิโน่ผงถ าน่วิตามินบี่1 และวิตามินบี่6่เป็นต้น     
 1.3  สารเคมีที่ใช้ในการฟอกฆ าเชื้อและท าความสะอาด ได้แก ่แอลกอฮอล์่ความเข้มข้น่70 เปอร์เซ็นต์่ทวีน 20่
น้ ายาล้างจาน 
      1.4  ผงวุ้น่น้ าตาลซูโครส่ซอร์บิทอล่แมนนิทอล่และโพลเีอทธิลีนไกลคอล 
         1.5  สารควบคุมการเจริญเติบโต่ประกอบด้วย่ NAA  และ BA 
 1.6  น้ ายาฟอกขาวไฮเตอร์ประกอบด้วย่ Sodium Hypochlorite as available Chlorine 6 % w/w 
      2. อุปกรณ์การทดลอง 

    2.1่่เครื่องแก้ว่ประกอบด้วย่ขวดแก้ว่กระบอกตวง่ปิเปต่บิกเกอร์่จานเพาะเลี้ยง ่ขวดปรับปริมาตร่่่่่่่่่่
ขวดเพาะเลี้ยง่และขวดรูปชมพู  

    2.2  อุปกรณ์ในการเตรียมอาหาร่ประกอบด้วย่เครื่องช่ังทศนิยม่2  และ  4  ต าแหน ง่เครื่องวัด่pH  เครื่องคน
สารละลาย่แท งแม เหล็ก่ตู้อบแห้ง่ตู้อบฆ าเชื้อ่หม้อน่ึงฆ าเช้ือ่ตู้อบ่ไมโครเวฟ่และตู้เย็น 

    2.3  อุปกรณ์ในการเตรียมวสัดพุืช่ประกอบด้วย่กรรไกร่ถุงพลาสติกใส 
    2.4  อุปกรณ์ในการย้ายเลี้ยง่ประกอบด้วย่ตู้ย้ายเลี้ยง่ถังแก๊ส่แอลกอฮอล์่ความเข้มข้น่95 เปอร์เซ็นต์่ผ้าเช็ดตู้่

ปากคีบ่มีดผ าตัดพร้อมใบมีด่ 
่่่่2.5  กล้องถ ายรูปดิจิตอล 



 
 

      3. วิธีการทดลอง 
         3.1   วิธีการเก็บตัวอย าง 

     เก็บตัวอย างและรวบรวมหญ้าชะเงาเต า่ (Thalassia hemprichii) จากบริ เวณหาดมดตะนอย่่่่่่่่่่่
ต าบลเกาะลิบง่อ าเภอกันตัง่จังหวัดตรัง่ขณะน้ าลงโดยน าต้นหญา้ชะเงาเต า่น ามาล้างท าความสะอาดให้ปราศจากทราย
และดินตะกอน่แล้วน ามาห อกระดาษบรรจุในถุงซิป่และแช เย็นเพื่อรักษาสภาพตัวอย างก อนน ามาใช้ในการศึกษา่เตรียม
ตัวอย างฟอกฆ าเช้ือที่ผิว่โดยน าช้ินส วนใบ่โคนใบและล าต้นใต้ดินของหญ้าชะเงาเต า่ไปล้างผ านน้ าประปา่เป็นเวลา่1 
นาทีใช้พู กันปัดท าความสะอาด่แล้วแช ในเอธิลแอลกอฮอล์่70 เปอร์เซ็นต์่เป็นเวลา่30 วินาที่ล้างด้วยน้ าทะเลฆ าเช้ือ่3 
ครั้ง่น้ าทะเลฆ าเช้ือท่ีใช้ตลอดการทดลองมีความเค็ม่28 psu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปภาพที่ 1. หญ้าชะเงาเต า Thalassia hemprichii 
ที่มา : กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง่(2565) 

 

่่่่่่่่่3.2  ศึกษาการฟอกฆ าเช้ือช้ินส วนเนื้อเยื่อของหญ้าทะเลที่เหมาะสมในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อหญ้าชะเงาเต า่
(Thalassia hemprichii) 

่่่่่          การเตรียมสารฟอกฆ าเ ช้ือที่ระดับความเข้มข้น่และระยะเวลาต างๆ่สารฟอกฆ าเ ช้ือ่Sodium 
Hypochlorite as available Chlorine 6 % w/w เตรียมที่ระดับความเข้มข้น่8, 10 และ่12 เปอร์เซ็นต์่(v/v) โดยใช้
น้ าทะเลความเค็ม่28 psu ที่ผ านการฆ าเช้ือแล้วแทนน้ ากลั่น่วางแผนการทดลองแบบสุ มตลอด่(Completely 
Randomized Design) มีทั้งหมด่7่ชุดทดลอง่ๆ่ละ่10 ซ้ า่โดยในชุดทดลองที่่1-4 เป็นการฟอกฆ าเช้ือด้วย Sodium 
Hypochlorite as available Chlorine 6% w/w่ความเข้มข้น่20 เปอร์เซ็นต์่เป็นเวลา่5,10,15 และ่20 นาที่เพียง
ครั้งเดียว่ชุดทดลองที่่5-7 เป็นการฟอกฆ าเช้ือด้วย Sodium Hypochlorite as available Chlorine 6% w/w่ความ
เข้มข้น่และเวลาต างๆ่ดังตารางที่่1่จากนั้นย้ายช้ินเนื้อเยื่อในตู้ปลอดเช้ือ่ที่ผ านการฟอกฆ าเช้ือด้วยวิธีต างๆ่ ตัดแต ง
ช้ินส วนใบ่ล าต้นใต้ดิน่และโคนใบย้ายลงอาหารกึ่งแข็งสูตร่MS (Murashige and Skoog, 1962) เป็นเวลา่4 สัปดาห์่
เพาะเลี้ยงท่ีอุณหภูมิ่   25 ± 2 องศาเซลเซียส่ให้แสงสว างด้วยหลอดไฟเรืองแสงสีขาวความเข้มแสงประมาณ่40 µmol 
Photons m-2s-1 เป็นเวลา่12 ช่ัวโมงต อวัน่บันทึกผลการทดลองอัตราการรอดชีวิตและนับจ านวนช้ินส วนที่มีการ
ปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์่และการเจริญเป็นต้นใหม ่พร้อมบันทึกภาพ่ 



ตารางที่ 1.  สารฟอกฆ าเช้ือท่ีระดับความเขม้ข้น่และระยะเวลาต างๆ ของหญ้าชะเงาเต า่(Thalassia hemprichii) 

ชุดทดลอง 
สารฟอกฆ่าเชื้อ                              

ความเข้มขน้ V/V (%) 

ระยะเวลา            
(นาท)ี                 

คร้ังท่ี 1 + 2 

ส่วนที่น ามาใช้ศกึษาฟอกฆ่าเชื้อ 

ใบ โคนใบ ล าต้นใต้ดิน 

1 คลอรอกซ์่20% 5+0    

2 คลอรอกซ์่20% 10+0    

3 คลอรอกซ์่20% 15+0    

4 คลอรอกซ์่20% 20+0    

5 คลอรอกซ์่8% ครั้งท่ี่1 และ่4% ครั้งท่ี่2 10+15    

6 คลอรอกซ์่10% ครั้งท่ี่1 และ่5% ครั้งท่ี่2 10+15    

7 คลอรอกซ์่12% ครั้งท่ี่1 และ่6% ครั้งท่ี่2 10+15    

หมายเหตุ่: ่ส วนท่ีน ามาฟอกฆ าเช้ือ่1 = ใบ,่2 = โคนใบ,่3 = ล าต้นใต้ดินของหญ้าชะเงาเต า่(Thalassia hemprichii) 

3.3 ศึกษาสารควบคุมการเจรญิเตบิโตที่มีความเหมาะสมต อการพัฒนาเนื้อเยื่อหญ้าชะเงาเต า่(Thalassia 
hemprichii) 

่่่่่่่่่่่่อาหารเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อหญ้าทะเลจะต้องมีการเติมสารควบคุมการเจริญ่เพื่อให้ช้ินส วนเนื้อเยื่อที่ต้องการ
ศึกษาเกิดการพัฒนาเป็นส วนต างๆ่และสามารถเจริญเติบโตได้ดี่ซึ่งได้ท าการศึกษาที่ระดับความเข้มข้นต างๆของ่BA 
ระดับความเข้มข้น่0่0.5่1.0่2.0่และ่3.0่มิลลิกรัมต อลิตร  และ่NAA ระดับความเข้มข้น่0่0.5่1.0่2.0่และ่3.0่
มิลลิกรัมต อลิตร ดังตารางที่่2 มาผสมในอาหารเลี้ยงเนื้อเยื่อ่ใส ชิ้นเนื้อเยื่อขวดละ่1่ช้ิน่จากนั้นน าไปเลี้ยงห้องเพาะเลีย้ง
เนื้อเยื่อท่ีมีการควบคุมอุณหภูมิประมาณ่25่องศาเซลเซียสและให้แสงวันละ่16่ช่ัวโมง่เปลี่ยนถ ายอาหารให้ต้นอ อนทุก
เดือนบันทึกอัตราการรอดและความสูงลักษณะการพัฒนาของช้ินเนื้อเยื่อ่ภายในระยะเวลา่2่เดือน่ เพื่อให้ได้ปริมาณ
และอัตราส วนของสารเร งการเจริญเติบโตที่มีความเหมาะสมต อการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ  วางแผนการทดลองแบบสุ ม
สมบรูณ์่CRD 

 
 
 
 



 
 

ตารางที่ 2. สารควบคุมการเจริญเติบโต่BA กับ่NAA ที่ระดับความเข้มข้นต างๆ 
 

BA (mg/l) 
NAA (mg/l) 

0 0.5 1.0 2.0 3.0 

0  - - - - 

0.5 -  - - - 

1.0 - -  - - 

2.0 - - -  - 

3.0 - - - -  
 

สรุปผล (Results) 
1. ศึกษาการฟอกฆ าเช้ือช้ินส วนเนื้อเยื่อของหญ้าทะเลที่เหมาะสมในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อหญ้าชะเงาเต า่

(Thalassia hemprichii) 
 ่่่จากการศึกษาการฟอกฆ าเช้ือช้ินส วนใบของหญ้าชะเงาเต า่(Thalassia hemphichii) ด้วย่Sodium 
Hypochlorite as available Chlorine 6% w/w่ในชุดทดลองที่่1-4 เป็นการฟอกฆ าเช้ือด้วย่Sodium Hypochlorite 
as available Chlorine 6% w/w่ความเข้มข้น่20 เปอร์เซ็นต์่เป็นเวลา่5,10,15 และ่20 นาที่และชุดทดลองที่่5-7 
เป็นการฟอกฆ าเช้ือด้วย่Sodium Hypochlorite as available Chlorine 6% w/w่ครั้งที่่1 ความเข้มข้น่8, 10 และ
12 เปอร์เซ็นต์่เป็นเวลา่10 นาที่และครั้งที่่2 ความเข้มข้น่4, 5 และ่6 เปอร์เซ็นต์เป็นเวลา่15 นาที่พบว าช้ินส วนใบ
ของหญ้าชะเงาเต า่(Thalassia hemphichii) ชุดทดลองที่่3่เป็นชุดทดลองที่เหมาะสมที่สุด่ส าหรับการฟอกฆ าเช้ือด้วย
Sodium Hypochlorite as available Chlorine 6% w/w่ความเข้มข้น่20่เปอร์เซ็นต์่เป็นเวลา่15่นาที่มีการรอด
ชีวิต่8.00±0.41 เปอร์เซ็นต์ ช้ินส วนโคนใบของหญ้าชะเงาเต า่ (Thalassia hemphichii) พบว าชุดทดลองที่่3่เป็นชุด
ทดลองที่ เหมาะสมที่สุด่ส าหรับการฟอกฆ าเช้ือด้วย่Sodium Hypochlorite as available Chlorine 6% w/w่่่่่
ความเข้มข้น่20่เปอร์เซ็นต์่เป็นเวลา่15่นาที่มีการรอดชีวิต่7.00±0.44 เปอร์เซ็นต์่และช้ินส วนล าต้นใต้ดินของหญ้า
ชะเงาเต า่(Thalassia hemphichii) พบว าชุดทดลองที่่3่เป็นชุดทดลองที่เหมาะสมที่สุด่ส าหรับการฟอกฆ าเช้ือด้วย 
Sodium Hypochlorite as available Chlorine 6% w/w่ความเข้มข้น่20่เปอร์เซ็นต์่เป็นเวลา่15่นาที่มีการรอด
ชีวิต่6.33±0.50 เปอร์เซ็นต์ ดังตารางที่่3 พบว าการฟอกฆ าเช้ือด้วย่Sodium Hypochlorite as available Chlorine 
6% w/w่ความเข้มข้น่20่เปอร์เซ็นต์่เป็นเวลา่15่นาที่เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพสูงสุด่จากผลการทดลองดังกล าว
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ต อยอดในการเหนี่ยวน าด้วยสารควบคุมการเจริญเติบโต่เพื่อท าให้เกิดการเพิ่มปริมาณของต้น
พืชต างๆได้ 
 
 



ตารางที่ 3.่่จ านวนช้ินส วนที่รอดชีวิตจากการฟอกฆ าเช้ือด้วย Sodium Hypochlorite as available Chlorine 6% 
w/w่ในระดับความเข้มข้นต างๆจากช้ินส วนของหญ้าชะเงาเต า่(Thalassia hemphichii) ที่เพาะเลี้ยงบน
อาหารสูตร่MS วางเลี้ยงเป็นระยะเวลา่4 สัปดาห์ 

 

ชุดทดลอง 
การรอดชีวิต (%) 

ใบ โคนใบ ล าต้นใต้ดิน 

1 1.33  ±  0.35e 2.00  ±  0.41d 1.33  ±  0.35e 

2 2.67  ±  0.46d 3.67  ±  0.50c 3.67  ±  0.49c 

3 8.00  ±  0.41a 7.00  ±  0.44a 6.33  ±  0.50a 

4 5.67  ±  0.52b 5.00  ±  0.50b 5.67  ±  0.49b 

5 3.67  ±  0.50c 3.33  ±  0.49c 3.67  ±  0.50c 

6 3.33  ±  0.48c 2.67  ±  0.45d 2.33  ±  0.44d 

7 1.67  ±  0.39e 2.00  ±  0.41d 2.33  ±  0.44d 

F-test * * * 

C.V. ( %) 11.81 2.21 3.21 
 

หมายเหตุ :  *   แตกต างทางสถิติอย างมีนัยส าคญั่(p ≤ 0.05 ) 
่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ค าเฉลี่ยที่ก ากับดว้ยอักษรที่ร วมกันในทุกหน วยทดลองเดียวกันมีความแตกต างทางสถิติอย างมี่่่่่่่ 
่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่นัยส าคัญเปรยีบเทียบด้วยวิธี่่DMRT 

2. ศึกษาสารควบคุมการเจริญเติบโตที่มีความเหมาะสมต อการพัฒนาเนื้อเยื่ อหญ้าชะเงาเต า่(Thalassia 
hemprichii) 

 

่่่่การศึกษาสารควบคุมการเจริญเติบโตที่มีความเหมาะสมต อการพัฒนาเนื้อเยื่อหญ้าชะเงาเต า่(Thalassia 
hemprichii)่) ที่เพาะเลี้ยงบนอาหารกึ่งแข็งสูตร่MS (Murashige and Skoog, 1962)่เติม่่BA ความเข้มข้น่0,่0.5,่
1.0,่2.0่และ่3.0่มิลลิกรัมต อลิตร ร วมกับ่NAA ความเข้มข้น่0,่0.5,่1.0,่2.0่และ่3.0่มิลลิกรัมต อลิตร พบว าจ านวน
ช้ินส วนท่ีรอดชีวิตชิ้นส วนใบของหญ้าชะเงาเต า (่Thalassia hemprichii)่ที่เหมาะสมต อการพัฒนาเนื้อเยื่อ่่ ่่่่่่่่่่หญ้า
ชะเงาเต าที่เติม่BA ความเข้มข้น่2.0่มิลลิกรัมต อลิตร ร วมกับ่NAA ความเข้มข้น่2.0่มิลลิกรัมต อลิตร่เท ากับ 
0.23±0.40 เปอร์เซ็นต์ จ านวนช้ินส วนที่รอดชีวิตช้ินส วนโคนใบของหญ้าชะเงาเต า่(Thalassia hemprichii)่ที่เติม่BA 
ความเข้มข้น่2.0่มิลลิกรัมต อลิตร่ร วมกับ่NAA ความเข้มข้น่2.0่มิลลิกรัมต อลิตร่เท ากับ 0.24±0.31 เปอร์เซ็นต์่และ
จ านวนช้ินส วนที่รอดชีวิตช้ินส วนล าต้นใต้ดินของหญ้าชะเงาเต า่(Thalassia hemprichii)่ที่เติม่BA ความเข้มข้น่2.0่
มิลลิกรัมต อลิตร ร วมกับ่NAA ความเข้มข้น่2.0่มิลลิกรัมต อลิตร เท ากับ 0.26±0.33 เปอร์เซ็นต์ และมีการอัตราการ
เจริญเป็นต้นใหม จ านวน่1 ต้น่ 
  



 
 

ตารางที่ 4่่จ านวนช้ินส วนที่รอดชีวิตสารควบคุมการเจริญเติบโตที่มีความเหมาะสมของหญ้าชะเงาเต า่(Thalassia 
hemphichii) ที่เพาะเลี้ยงบนอาหารกึ่งแข็งสูตร่MS เติม่BA ร วมกับ NAA่เป็นเวลา่2 เดือน 

 

ความเข้มขน้และชนิดสารควบคุม

การเจริญเติบโต 
การรอดชีวิต (%) 

BA (mg/l) NAA (mg/l) ใบ โคนใบ ล าต้นใต้ดิน 

0.5 0.5 0.18±0.38c 0.12±0.32b 0.11±0.34b 

1.0 1.0 0.12±0.31c 0.16±0.41b 0.19±0.27b 

2.0 2.0 0.23±0.40a 0.24±0.31a 0.26±0.33a 

3.0 3.0 0.21±0.38b 0.18±0.32b 0.13±0.32b 

F-test * * * 

C.V.( %) 82.31 93.81 46.05 
 

หมายเหตุ :  *   แตกต างทางสถิติอย างมีนัยส าคญั่(p ≤ 0.05 ) 
่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ค าเฉลี่ยที่ก ากับดว้ยอักษรที่ร วมกันในทุกหน วยทดลองเดียวกันมีความแตกต างทางสถิติอย างมี่่่่่่่ 
่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่นัยส าคัญเปรยีบเทียบด้วยวิธี่่DMRT 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

รูปภาพที่ 2. ่่่่การเจริญเติบโตเป็นพืชต้นใหม จากช้ินส วนล าต้นใต้ดินของหญ้าชะเงาเต า่(Thalassia hemphichii) ่่่
ที่เพาะเลี้ยงบนอาหารกึ่งแข็งสูตร่MS เติม่BA ความเข้มข้น่2.0่มิลลิกรัมต อลิตร ร วมกับ่NAA ความ
เข้มข้น่2.0่มิลลิกรัมต อลิตร่เป็นเวลา่2 เดือน 

 
 
 



การอภิปรายผล (Discussion) 
 

 การฟอกฆ าเช้ือในการศึกษาครั้งนี้สอดคล้องกับผลการทดลองของชัชรี่แก้วสุรลิขิต่ และจันทนา่ไพรบูรณ์่
(2555)่ได้ศึกษาวิจัยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อหญ้าชะเงาเต าเพื่อการอนุรักษ์หญ้าทะเล่พบว า่วิธีการที่ใช้ในการเพาะเลี้ยง
เนื้อเยื่อขึ้นกับชนิดของเนื้อเยื่อที่น ามาใช้ในการศึกษา่โดยเก็บส วนข้อล าต้นใต้ดิน่ปลายยอดล าต้นใต้ดินและเมล็ด่จาก
ธรรมชาติมาเลี้ยงในห้องปฏิบัติการในสภาพปลอดเช้ือ่พบว า่วิธีการที่เหมาะสมในการฟอกฆ าเช้ือส วนข้อและปลายยอด
ของล าต้นใต้ดิน่คือการใช้ยาปฏิชีวนะ่Cefotaxin 1000 mg/l เป็นเวลา่120 นาที่70% เอทิลแอลกอฮอล์่เป็นเวลา่30 
วินาที่และตามด้วย่15 เปอร์เซ็นต์เป็นเวลา่15 นาที่ 

สอดคล้องกับกฤติยา่และคณะ(2557)่มีการศึกษาการฟอกฆ าเช้ือที่ผิวของผลหญ้าชะเงาเต า่(Thalassia 
hemphichii)่พบว าการฟอกฆ าเช้ือจุลินทรีย์ที่ผิว ช้ินส วนของผลหญ้าชะเงาเต า่ (Thalassia hemphichii)่ที่มี
ประสิทธิภาพ่คือ่การฟอกฆ าเช้ือด้วยเอธิลแอลกอฮอล์่70 เปอร์เซ็นต์่นาน่30 วินาที่และ Sodium Hypochlorite as 
available Chlorine 6% w/w่ความเข้มข้น่20 เปอร์เซ็นต์่เป็นเวลา่15 นาที่ตามล าดับโดยมีการปนเปื้อนจุลินทรีย์่
16 เปอร์เซ็นต์ และจากการศึกษาสารควบคุมการเจริญเติบโตที่มีความเหมาะสมต อการพัฒนาเนื้อเยื่อหญ้าชะเงาเต า่
(Thalassia hemprichii)่จากการศึกษาการฟอกฆ าเช้ือจากช้ินส วนใบ่โคนใบและล าต้นใต้ดินของหญ้าชะเงาเต า่
(Thalassia hemphichii) พบว าการฟอกฆ าเช้ือด้วย Sodium Hypochlorite as available Chlorine 6% w/w่ความ
เข้มข้น่20่เปอร์เซ็นต์่เป็นเวลา่15่นาที่เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพสูงสุด่คือมีการปนเปื้อนจุลินทรีย์ต่ าที่สุด่จากนั้นน าผล
ดังกล าวมาศึกษาสารควบคุมการเจริญเติบโตที่มีความเหมาะสมต อการพัฒนาเนื้อเยื่อหญ้าชะเงาเต า่(Thalassia 
hemprichii)่ที่ระดับความเข้มข้นต างๆของ่BA ระดับความเข้มข้น่0่0.5่1.0่2.0่และ่3.0่มิลลิกรัมต อลิตร และ่NAA 
ระดับความเข้มข้น่0่0.5่1.0่2.0่และ่3.0่มิลลิกรัมต อลิตร  
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