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การเจริญเป็นต้นใหม่ของถ่ัวฮามาต้า (Stylosanthes hamata cv. Verano)  

จากเมล็ดในสภาพปลอดเชือ้ 

In Vitro Regeneration of Hamata (Stylosanthes hamata cv. Verano) Using Seed Explants 
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บทคัดย่อ 

  การศึกษาประสิทธิภาพการเจริญเป็นต้นใหม่ของถั่วฮามาต้า โดยเพาะเลีย้งเมล็ดท่ีสมบูรณ์บนอาหาร

สงัเคราะห์สตูร MS ท่ีประกอบด้วยสารควบคมุการเจริญเติบโต BA ความเข้มข้น 0.5 1 3 และ 5 มิลลิกรัมต่อลิตร 

ซูโครส 30 กรัมต่อลิตร เจลแลนกมั 2.6 กรัมต่อลิตร พบว่า เม่ือเพาะเลีย้งเป็นเวลา 6-8 สปัดาห์ สตูรอาหาร MS ท่ี

ประกอบด้วยสารควบคุมการเจริญเติบโต BA สามารถชักนําให้เกิดยอดได้จํานวนมาก โดยสารอาหาร MS ท่ี

ประกอบด้วยสารควบคมุการเจริญเติบโต BA ความเข้มข้น 1 มิลลิกรัมตอ่ลิตร สามารถชกันําให้เกิดยอดเฉลี่ย 2.57 

และ 5.06 ยอดต่อเมล็ด เป็นเวลา 4 และ 8 สปัดาห์ ตามลําดบั เม่ือพิจารณาด้านความสงูสูตรอาหาร MS ท่ี

ประกอบด้วยสารควบคมุการเจริญเติบโต BA ความเข้มข้น 1 มิลลิกรัมต่อลิตร ให้ความสงูเฉลี่ย 45.84 และ 54.29 

มิลลิเมตรตอ่ยอด เม่ือเพาะเลีย้งเป็นเวลา เวลา 4 และ 8 สปัดาห์ ตามลําดบั และสามารถชกันําให้เกิดรากเม่ือย้าย

มาเพาะเลีย้งบนอาหารสงัเคราะห์สูตร MS ท่ีประกอบด้วยสารควบคุมการเจริญเติบโต IBA ความเข้มข้น 0.5 

มิลลิกรัมตอ่ลิตร  
 

ABSTRACT 

 Hamata (Stylosanthes hamata cv. Verano) were studied for efficient regeneration. Mature 

seeds were cultured on MS medium supplemented with 0.5 1 3 and 5mg/l 6-benzyladenine (BA), 30 g/l 

sucrose and 2.6 g/l gellum gum. The results for multiple bud induction, seeds were cultured on MS medium 

supplemented with BA for 6 to 8 weeks for multiple bud induction. Multiple shoots regeneration on MS 

medium supplemented with 1 mg/l BA were average 2.57 and 5.06 shoots per seed for 4 weeks and 8 

weeks. MS medium supplemented with 1 mg/l BA were average shoots length had 45.84 mm per explant  

for 4 weeks and 54.29 mm per explant  for 8 weeks. The shoots were transferred to rooting medium on 

MS medium supplemented with 0.5 mg/l IBA.  
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คาํนํา 

 อุตสาหกรรมการเลีย้งสัตว์เคีย้วเอือ้งในประเทศไทยโดยเฉพาะอย่างย่ิงโคเนือ้และโคนมนัน้ได้มีการ

ขยายตัวเพ่ิมมากขึน้ แต่ปัญหาสําคัญท่ีทําให้ไม่ประสบความสําเร็จเท่าท่ีควรคือ การขาดพืชอาหารสัตว์ท่ีให้ 

ผลผลิตและมีคณุภาพท่ีดี พืชอาหารสตัว์ตระกลูถัว่จดัเป็นแหลง่อาหารหยาบท่ีสําคญัสําหรับการเลีย้งสตัว์ เป็นพืชท่ี

ให้คุณค่าทางอาหารสตัว์สงู (สายัณห์, 2540) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ดําเนินการผลิตเมล็ดพันธุ์อย่าง

กว้างขวาง และใช้ในการหวา่นปรับปรุง ท่ีทําเลเลีย้งสตัว์สาธารณะต่าง ๆ ในภาคอีสาน ตลอดจนจําหน่ายจ่ายแจก

ให้แก่เกษตรกร และผู้สนใจทั่วไป คือ ถั่วเวอราโนสไตโล (verano stylo) หรือถั่วคาริบเบียนสไตโล (caribbean 

stylo) หรือช่ือทางกรมปศุสตัว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์แนะนําแก่เกษตรกร คือ ถั่วฮามาต้า  (Stylosanthes 

hamata cv. Verano) ซึง่เป็นถัว่พืน้เมืองของ ประเทศเวเนซูเอลลา่ ซึง่อยู่ในแถบอเมริกาใต้ได้นําเข้ามาประเทศไทย

เพ่ือทดสอบครัง้แรก ท่ีมหาวิทยาลยัขอนแก่น ในปี พ.ศ.2513 โดยได้รับเมล็ดพนัธุ์ ผ่านทาง Dr. H.M. Shelton และ 

Dr. L.R. Humphreys แห่งมหาวิทยาลยัควีนสแลนด์ ประเทศออสเตรเลีย (บญุฤา, 2533)  

 รายงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการเพาะเลีย้งเนือ้เย่ือถัว่อาหารสตัว์มีหลายรายงาน เช่น การศกึษาสตูรอาหารท่ี

เหมาะสมให้เกิดยอดจํานวนมากของถัว่คาวาลเคด Centrosema pascuorum cv. Cavalcade. เพาะเลีย้งเมลด็บน

อาหารสตูร MS ท่ีประกอบด้วย BA ระยะเวลา 4 สปัดาห์ พบวา่ ในสตูรอาหาร MS ท่ีประกอบด้วย BA ความเข้มข้น 

1 มิลลิกรัมตอ่ลิตร มีคา่เฉลี่ยของยอดจํานวนมาก 5.29 ยอดตอ่เมลด็ สําหรับสตูรอาหาร MS ท่ีประกอบด้วย BA 

ความเข้มข้น 0.5 มิลลิกรัมตอ่ลิตร มีคา่เฉลี่ยความสงูของต้น 38 มิลลิเมตรตอ่ชิน้เนือ้เย่ือ (รัตนาภรณ์ และคณะ, 

2554) การศกึษาการเพาะเลีย้งเซลล์แขวนลอยจากแคลลสัท่ีพฒันามาจากเมลด็ของถัว่ฮามาต้า (Stylosanthes 

hamata cv. Verano)  ในอาหารเหลวสงัเคราะห์สตูร MS ท่ีเติม 2,4-D 1 มิลลิลิกรัมตอ่ลติร และนํา้ตาลซูโครส 30 

กรัมตอ่ลิตร พบวา่ การศกึษานํา้หนกัสดและนํา้หนกัแห้งของเซลล์แขวนลอยมีการเจริญเติบโตดีท่ีสดุวนัท่ี 21 มี

นํา้หนกัสด 3.0256 และนํา้หนกัแห้ง 0.2713 กรัมตอ่ 25 มิลลิลิตร มีช่วงระยะ log phase วนัท่ี 9-18 เม่ือนําเซลล์

แขวนลอยอาย ุ 30 วนั (รัตนาภรณ์ และคณะ, 2554) การศกึษาสตูรอาหารท่ีเหมาะสมในการชกันําให้เกิดแคลลสั

จากใบเลีย้งของถัว่คาวาลเคด เพาะเลีย้งเป็นเวลา 11 สปัดาห์ พบวา่ สตูรอาหารท่ีสามารถชกันําให้เกิดแคลลสัได้ดี

ท่ีสดุคือสตูรอาหาร MS ท่ีเติม 2,4-D ความเข้มข้น 0.5 มิลลิกรัมตอ่ลิตร  ซึง่มีแคลลสัขนาดใหญ่และมีนํา้หนกัสด 

2.17 กรัม จากนัน้นําแคลลสัมาชกันําให้เกิดเป็นต้นใหม ่ เพาะเลีย้งเป็นเวลา 12 สปัดาห์ พบวา่ สตูรอาหารท่ีเติม 

BA ความเข้มข้น 3 มิลลิกรัมตอ่ลิตร  สามารถชกันําแคลลสัให้พฒันาเป็นต้นได้ถงึ 75 เปอร์เซน็ต์ และพฒันา

แคลลสัให้เกิดเป็นยอดได้ 4.2 ยอดตอ่แคลลสั (รัตนาภรณ์ และคณะ, 2554) การศกึษาเทคนิคโดยใช้

เทคโนโลยีชีวภาพในด้านการเพาะเลีย้งเนือ้เย่ือพืชจงึเป็นพืน้ฐานอนัสําคญัในการช่วยปรับปรุงและขยายพนัธุ์ถัว่

อาหารสตัว์ ดงันัน้วตัถปุระสงค์ของการทดลองนีเ้พ่ือศกึษาสตูรอาหารท่ีเหมาะสมก่อนนําไปชกันําให้เกิดการกลาย

พนัธุ์โดยวิธีฉายรังสีเพ่ือสร้างถัว่สายพนัธุ์ใหม ่

 

อุปกรณ์และวิธีการ 

  การศกึษาสูตรอาหารท่ีเหมาะสมในการเพาะเลีย้งเมล็ดถั่วฮามาต้าให้เกิดยอดจํานวนมาก โดยคดัเลือก

เมลด็ถัว่ท่ีมีความสมบรูณ์มาฟอกฆ่าเชือ้ท่ีผิวนอกด้วยแอลกอฮอล์ 70 เปอร์เซ็นต์ นาน 2 – 3  นาที จากนัน้ฟอกฆ่า

เชือ้ด้วยสารละลายคลอรอกซ์เข้มข้น 15 เปอร์เซ็นต์ ท่ีเติมสารเปียกใบ (tween-20) จํานวน 1-2 หยด เขย่า

ตลอดเวลา 15 นาที ล้างด้วยนํา้กลัน่ท่ีนึง่ฆ่าเชือ้แล้ว 2-3 ครัง้ๆ ละ 3 นาที นําเมล็ดท่ีฟอกฆ่าเชือ้แล้ววางลงบนทิชชู
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ปลอดเชือ้ จากนัน้นําเมล็ดวางบนอาหารสงัเคราะห์สตูร MS (Murashige and Skoog,1962)  ท่ีประกอบด้วย BA 

(6-benzyladenine)  ความเข้มข้น 0.5 1 3 และ 5 มิลลิกรัมตอ่ลิตร จากนัน้นําไปเพาะเลีย้งภายใต้แสงเป็นเวลา 16 

ชัว่โมงตอ่วนั อณุหภมิู 25±2 องศาเซลเซียส วางการทดลองแบบ CRD (completely eandomized design) ทําการ

ทดลอง 3 ซํา้ ซํา้ละ 20 เมล็ด วิเคราะห์ทางสถิติด้วยวิธี analysis of variance (ANOVA) และเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย

ด้วยวิธี HSD Turkey’s ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95 เปอร์เซ็นต์ โดยโปรแกรม IBM SPSS Statistics 21.0 บนัทึกการ

เจริญเติบโตของยอด โดยใช้เวอร์เนียร์วดัความยาวยอด จํานวนยอดและลกัษณะของยอดท่ีเกิดขึน้และคํานวณเป็น

เปอร์เซ็นต์ความสามารถในการเจริญเป็นยอด จากนัน้ย้ายมาเพาะเลีย้งบนอาหารสังเคราะห์สูตร MS ท่ี

ประกอบด้วยสารควบคมุการเจริญเติบโต IBA ความเข้มข้น 0.5 มิลลิกรัมต่อลิตร นํา้ตาลซูโครส 30 กรัมต่อลิตร 

และเจลแลนกัม 2.6 กรัมต่อลิตร พีเอช 5.8 นําไปเพาะเลีย้งในท่ีมีแสงสว่าง 16 ชั่วโมงต่อวนั ควบคมุอุณหภูมิท่ี 

25±2 องศาเซลเซียส  

ผลการทดลองและวิจารณ์ 

  จากการศกึษาหาสตูรอาหารท่ีเหมาะสม ในการเพาะเลีย้งเมลด็ถัว่ฮามาต้าให้เกิดยอดจํานวนมาก บน

อาหารสงัเคราะห์สตูร MS ท่ีประกอบด้วยสารควบคมุการเจริญเติบโต BA ความเข้มข้น 0.5 1 3 และ 5 มิลลิกรัมตอ่

ลิตร พบวา่ เม่ือเพาะเลีย้งเป็นเวลา 4 สปัดาห์ สตูรอาหาร MS ท่ีประกอบด้วยสารควบคมุการเจริญเติบโต BA 

ความเข้มข้น1 มิลลิกรัมตอ่ลิตร สามารถชกันําให้เกิดยอดเฉลี่ย 2.57 ยอดตอ่เมลด็ และความสามารถในการเกิด

ยอด 53 เปอร์เซน็ต์ (Table 1) (Figure 1, A) ต้นท่ีเกิดขึน้มีลกัษณะผอมสงู ทกุสตูรอาหารเกิดแคลลสัท่ีลกัษณะสี

เหลืองแข็ง compact callus และ friable callus เป็นจํานวนมาก โดยแคลลสัท่ีเกิดขึน้เร่ิมจากเนือ้เย่ือสว่นราก 

(radicle) ของต้น (Figure 1, B) และเม่ือเพาะเลีย้งเป็นเวลา 6 สปัดาห์แคลลสัท่ีเกิดขึน้สามารถชกันําให้เกิดต้นใหม่

ได้อย่างรวดเร็ว (Figure 1, C) เม่ือเพาะเลีย้งเป็นเวลา 8 สปัดาห์ สตูรอาหาร MS ท่ีประกอบด้วยสารควบคมุการ

เจริญเติบโต BA ความเข้มข้น 1 มิลลิกรัมตอ่ลิตร สามารถชกันําให้เกิดยอดเฉลี่ย 5.06 ยอดตอ่เมลด็ (Table 2) และ

แคลลสัท่ีเกิดขึน้สามารถชกันําให้เกิดจํานวนยอดได้มากท่ีสดุ เม่ือเพาะเลีย้งมากกวา่ 12 สปัดาห์ต้นสามารถเกิด

รากได้เอง ลกัษณะเลก็และบาง สีนํา้ตาลปนขาว (Figure 1, D) ซึง่สอดคล้องกบัการศกึษาสตูรอาหารท่ีเหมาะสม

ให้เกิดยอดจํานวนมากของถัว่คาวาลเคด Centrosema pascuorum cv. Cavalcade. เพาะเลีย้งเมลด็บนอาหาร

สตูร MS ท่ีประกอบด้วย BA ระยะเวลา 4 สปัดาห์ พบวา่ ในสตูรอาหาร MS ท่ีประกอบด้วย BA ความเข้มข้น 1 

มิลลิกรัมตอ่ลิตร มีคา่เฉลี่ยของยอดจํานวนมาก 5.29 ยอดต่อเมลด็ ลกัษณะของต้นคาวาลเคดมีแคลลสัท่ีมีลกัษณะ 

compact callus สีเขียวแข็ง (รัตนาภรณ์ และคณะ, 2554) และการศกึษาระบบการถ่ายยีนท่ีเหมาะสมสําหรับถัว่ 

Stylosanthes hamata พนัธุ์ Verano ได้เพาะเลีย้งบนสตูรอาหาร MS ประกอบด้วยสารควบคมุการเจริญเติบโต BA 

ความเข้มข้น 10 15 20 และ 25 มิลลิกรัมตอ่ลิตร สามารถชกันําให้เกิดยอดได้ทกุความเข้มข้น  โดยสตูรอาหาร MS 

ประกอบด้วยสารควบคมุการเจริญเติบโต BA ความเข้มข้น 15 มิลลิกรัมตอ่ลิตร สามารถชกันําให้เกิดยอดได้ 9 ยอด

ตอ่ชิน้แคลลสั เป็นเวลา 45 วนั (กิริยา, 2547) การเกิดโซมาติกเอม็บริโอเจเนซิสและการเจริญเป็นต้นใหมจ่ากเมลด็

ออ่นของถัว่ลกูไก่ สามารถเกิดการงอกได้ 36.6 เปอร์เซน็ต์ บนสตูรอาหาร MS ประกอบด้วยสารควบคมุการ

เจริญเติบโต BA ความเข้มข้น 2 มิลลิกรัมตอ่ลิตร ร่วมกบั กรดแอบซิสิค 0.5 มิลลิกรัมตอ่ลิตร (KIRAN et al., 2010) 

เม่ือนําต้นมาเพาะเลีย้งชกันําให้เกิดรากบนอาหารสงัเคราะห์สตูร MS ท่ีประกอบด้วยสารควบคมุการเจริญเติบโต 

IBA ความเข้มข้น 0.5 มิลลิกรัมตอ่ลิตร สามารถชกันําให้เกิดรากได้เม่ือเพาะเลีย้งเป็นเวลา 4 สปัดาห์ (Figure 1, E) 

โดยรากลกัษณะบางยาวแตกแขนงสีขาวนวล(Figure1,F)
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Table 1 Shoot formation percentage, shoot per seed explants and shoot length of hamata as induced by different concentration of BA 

BA 

(mg/l) 
Number of seeds 

Shoot formation (%) 

developed 

Shoot/seed explants Shoots length (mm) 

4  weeks 8  weeks 4  weeks 8  weeks 

0.5 60 44 3 3.73b 34.70 44.19b 

1 60 53 2.57 5.06a 45.84 54.29a 

3 60 47 2.24 4.68ab 38.07 51.62ab 

5 60 50 2.21 3.96b 36.31 39.14c 

F-test   - * - * 

1Means F-test by different character showed the singnificantly different at P ≤0.05 according to HSD Turkey’s test 

* = Significant at 0.05% level of probability 
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Figure 1 Regeneration of plants from cultured hamata (Stylosanthes hamata cv. Verano) (A) mutiple 

shoot regenerated on MS medium supplement with 1 mg/l BA for 8 weeks, (B) callus formation 

from the  radicle, (C) Shoot formation from the callus, (B) Rooting of in vitro regenerated shoot 

after 12 weeks of culture and (E-F) regenerated plant with well-developed roots 

 

สรุป 

การเพาะเลีย้งเมล็ดถัว่ฮามาต้าให้เกิดยอดจํานวนมาก บนอาหารสงัเคราะห์สตูร MS ท่ีประกอบด้วย BA 

ความเข้มข้น 0.5 1 3 และ 5 มิลลิกรัมต่อลิตร พบว่า สตูรอาหาร MS ท่ีประกอบด้วยสารควบคมุการเจริญเติบโต 

BA ความเข้มข้น 1 มิลลิกรัมตอ่ลิตรเหมาะสมท่ีสดุในการชกันําให้เกิดยอดจํานวนมาก ซึง่มียอดเฉลี่ย 2.57 ยอดต่อ

เมลด็ ยอดคา่เฉลี่ย 5.06 ยอดตอ่เมลด็ เม่ือเพาะเลีย้งเป็นเวลา 4 และ 8 สปัดาห์ และเกิดยอดได้ 53 เปอร์เซ็นต์ เม่ือ

นํามาชกันํารากบนอาหารสงัเคราะห์สตูร MS ท่ีประกอบด้วยสารควบคมุการเจริญเติบโต IBA ความเข้มข้น 0.5 

มิลลิกรัมตอ่ลิตร สามารถชกันําให้เกิดรากได้จํานวนมาก 
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