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In Vitro Regeneration of Hamata (Stylosanthes hamata cv. Verano) Using Seed Explants
รัตนาภรณ์ บุญเรือง1 อนุรักษ์ โพธิ์เอี่ยม1 ประดิษฐ์ พงศ์ทองคํา2 และ จันทกานต์ อรณนันท์3
Rattanaporn Boonruang1, Anurug Poeaim1, Pradit Pongtongkam2 and Jantakarn Arananant3

บทคัดย่ อ
การศึกษาประสิทธิ ภาพการเจริ ญเป็ นต้ นใหม่ของถั่วฮามาต้ า โดยเพาะเลีย้ งเมล็ดที่ สมบูรณ์ บนอาหาร
สังเคราะห์สตู ร MS ที่ประกอบด้ วยสารควบคุมการเจริ ญเติบโต BA ความเข้ มข้ น 0.5 1 3 และ 5 มิลลิกรัมต่อลิตร
ซูโครส 30 กรัมต่อลิตร เจลแลนกัม 2.6 กรัมต่อลิตร พบว่า เมื่อเพาะเลี ้ยงเป็ นเวลา 6-8 สัปดาห์ สูตรอาหาร MS ที่
ประกอบด้ วยสารควบคุมการเจริ ญเติบโต BA สามารถชักนําให้ เกิดยอดได้ จํานวนมาก โดยสารอาหาร MS ที่
ประกอบด้ วยสารควบคุมการเจริ ญเติบโต BA ความเข้ มข้ น 1 มิลลิกรัมต่อลิตร สามารถชักนําให้ เกิดยอดเฉลี่ย 2.57
และ 5.06 ยอดต่อเมล็ด เป็ นเวลา 4 และ 8 สัปดาห์ ตามลําดับ เมื่อพิจารณาด้ านความสูงสูตรอาหาร MS ที่
ประกอบด้ วยสารควบคุมการเจริ ญเติบโต BA ความเข้ มข้ น 1 มิลลิกรัมต่อลิตร ให้ ความสูงเฉลี่ย 45.84 และ 54.29
มิลลิเมตรต่อยอด เมื่อเพาะเลี ้ยงเป็ นเวลา เวลา 4 และ 8 สัปดาห์ ตามลําดับ และสามารถชักนําให้ เกิดรากเมื่อย้ าย
มาเพาะเลี ้ยงบนอาหารสังเคราะห์สูตร MS ที่ประกอบด้ วยสารควบคุมการเจริ ญเติบโต IBA ความเข้ มข้ น 0.5
มิลลิกรัมต่อลิตร

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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คํานํา

อุต สาหกรรมการเลี ย้ งสัต ว์ เคี ย้ วเอื อ้ งในประเทศไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่ งโคเนื อ้ และโคนมนัน้ ได้ มี ก าร
ขยายตัวเพิ่ มมากขึน้ แต่ปั ญ หาสําคัญที่ ทํ าให้ ไม่ประสบความสําเร็ จ เท่ าที่ ค วรคื อ การขาดพื ชอาหารสัต ว์ ที่ ใ ห้
ผลผลิตและมีคณ
ุ ภาพที่ดี พืชอาหารสัตว์ตระกูลถัว่ จัดเป็ นแหล่งอาหารหยาบที่สําคัญสําหรับการเลี ้ยงสัตว์ เป็ นพืชที่
ให้ คุณค่าทางอาหารสัตว์สงู (สายัณห์, 2540) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ ดําเนินการผลิตเมล็ดพันธุ์อย่าง
กว้ างขวาง และใช้ ในการหว่านปรับปรุ ง ที่ทําเลเลี ้ยงสัตว์สาธารณะต่าง ๆ ในภาคอีสาน ตลอดจนจําหน่ายจ่ายแจก
ให้ แก่เกษตรกร และผู้สนใจทั่วไป คือ ถั่วเวอราโนสไตโล (verano stylo) หรื อถั่วคาริ บเบียนสไตโล (caribbean
stylo) หรื อชื่อทางกรมปศุสตั ว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แนะนําแก่เกษตรกร คือ ถั่วฮามาต้ า (Stylosanthes
hamata cv. Verano) ซึง่ เป็ นถัว่ พื ้นเมืองของ ประเทศเวเนซูเอลล่า ซึง่ อยู่ในแถบอเมริ กาใต้ ได้ นําเข้ ามาประเทศไทย
เพื่อทดสอบครัง้ แรก ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในปี พ.ศ.2513 โดยได้ รับเมล็ดพันธุ์ ผ่านทาง Dr. H.M. Shelton และ
Dr. L.R. Humphreys แห่งมหาวิทยาลัยควีนสแลนด์ ประเทศออสเตรเลีย (บุญฤา, 2533)
รายงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับการเพาะเลี ้ยงเนื ้อเยื่อถัว่ อาหารสัตว์มีหลายรายงาน เช่น การศึกษาสูตรอาหารที่
เหมาะสมให้ เกิดยอดจํานวนมากของถัว่ คาวาลเคด Centrosema pascuorum cv. Cavalcade. เพาะเลี ้ยงเมล็ดบน
อาหารสูตร MS ที่ประกอบด้ วย BA ระยะเวลา 4 สัปดาห์ พบว่า ในสูตรอาหาร MS ที่ประกอบด้ วย BA ความเข้ มข้ น
1 มิลลิกรัมต่อลิตร มีคา่ เฉลี่ยของยอดจํานวนมาก 5.29 ยอดต่อเมล็ด สําหรับสูตรอาหาร MS ที่ประกอบด้ วย BA
ความเข้ มข้ น 0.5 มิลลิกรัมต่อลิตร มีคา่ เฉลี่ยความสูงของต้ น 38 มิลลิเมตรต่อชิ ้นเนื ้อเยื่อ (รัตนาภรณ์ และคณะ,
2554) การศึกษาการเพาะเลี ้ยงเซลล์แขวนลอยจากแคลลัสที่พฒ
ั นามาจากเมล็ดของถัว่ ฮามาต้ า (Stylosanthes
hamata cv. Verano) ในอาหารเหลวสังเคราะห์สตู ร MS ที่เติม 2,4-D 1 มิลลิลิกรัมต่อลิตร และนํ ้าตาลซูโครส 30
กรัมต่อลิตร พบว่า การศึกษานํ ้าหนักสดและนํ ้าหนักแห้ งของเซลล์แขวนลอยมีการเจริ ญเติบโตดีที่สดุ วันที่ 21 มี
นํ ้าหนักสด 3.0256 และนํ ้าหนักแห้ ง 0.2713 กรัมต่อ 25 มิลลิลิตร มีช่วงระยะ log phase วันที่ 9-18 เมื่อนําเซลล์
แขวนลอยอายุ 30 วัน (รัตนาภรณ์ และคณะ, 2554) การศึกษาสูตรอาหารที่เหมาะสมในการชักนําให้ เกิดแคลลัส
จากใบเลี ้ยงของถัว่ คาวาลเคด เพาะเลี ้ยงเป็ นเวลา 11 สัปดาห์ พบว่า สูตรอาหารที่สามารถชักนําให้ เกิดแคลลัสได้ ดี
ที่สดุ คือสูตรอาหาร MS ที่เติม 2,4-D ความเข้ มข้ น 0.5 มิลลิกรัมต่อลิตร ซึง่ มีแคลลัสขนาดใหญ่และมีนํ ้าหนักสด
2.17 กรัม จากนันนํ
้ าแคลลัสมาชักนําให้ เกิดเป็ นต้ นใหม่ เพาะเลี ้ยงเป็ นเวลา 12 สัปดาห์ พบว่า สูตรอาหารที่เติม
BA ความเข้ มข้ น 3 มิลลิกรัมต่อลิตร สามารถชักนําแคลลัสให้ พฒ
ั นาเป็ นต้ นได้ ถงึ 75 เปอร์ เซ็นต์ และพัฒนา
แคลลัสให้ เกิดเป็ นยอดได้ 4.2 ยอดต่อแคลลัส (รัตนาภรณ์ และคณะ, 2554) การศึกษาเทคนิคโดยใช้
เทคโนโลยีชีวภาพในด้ านการเพาะเลี ้ยงเนื ้อเยื่อพืชจึงเป็ นพื ้นฐานอันสําคัญในการช่วยปรับปรุ งและขยายพันธุ์ถวั่
อาหารสัตว์ ดังนันวั
้ ตถุประสงค์ของการทดลองนี ้เพื่อศึกษาสูตรอาหารที่เหมาะสมก่อนนําไปชักนําให้ เกิดการกลาย
พันธุ์โดยวิธีฉายรังสีเพื่อสร้ างถัว่ สายพันธุ์ใหม่

อุปกรณ์ และวิธีการ
การศึกษาสูตรอาหารที่เหมาะสมในการเพาะเลี ้ยงเมล็ดถั่วฮามาต้ าให้ เกิดยอดจํานวนมาก โดยคัดเลือก
เมล็ดถัว่ ที่มีความสมบูรณ์มาฟอกฆ่าเชื ้อที่ผิวนอกด้ วยแอลกอฮอล์ 70 เปอร์ เซ็นต์ นาน 2 – 3 นาที จากนันฟอกฆ่
้
า
เชือ้ ด้ วยสารละลายคลอรอกซ์เข้ มข้ น 15 เปอร์ เซ็นต์ ที่เติมสารเปี ยกใบ (tween-20) จํ านวน 1-2 หยด เขย่า
ตลอดเวลา 15 นาที ล้ างด้ วยนํ ้ากลัน่ ที่นงึ่ ฆ่าเชื ้อแล้ ว 2-3 ครัง้ ๆ ละ 3 นาที นําเมล็ดที่ฟอกฆ่าเชื ้อแล้ ววางลงบนทิชชู
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ปลอดเชื ้อ จากนันนํ
้ าเมล็ดวางบนอาหารสังเคราะห์สตู ร MS (Murashige and Skoog,1962) ที่ประกอบด้ วย BA
(6-benzyladenine) ความเข้ มข้ น 0.5 1 3 และ 5 มิลลิกรัมต่อลิตร จากนันนํ
้ าไปเพาะเลี ้ยงภายใต้ แสงเป็ นเวลา 16
ชัว่ โมงต่อวัน อุณหภูมิ 25±2 องศาเซลเซียส วางการทดลองแบบ CRD (completely eandomized design) ทําการ
ทดลอง 3 ซํ ้า ซํ ้าละ 20 เมล็ด วิเคราะห์ทางสถิติด้วยวิธี analysis of variance (ANOVA) และเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ย
ด้ วยวิธี HSD Turkey’s ที่ระดับความเชื่อมัน่ 95 เปอร์ เซ็นต์ โดยโปรแกรม IBM SPSS Statistics 21.0 บันทึกการ
เจริ ญเติบโตของยอด โดยใช้ เวอร์ เนียร์ วดั ความยาวยอด จํานวนยอดและลักษณะของยอดที่เกิดขึ ้นและคํานวณเป็ น
เปอร์ เ ซ็ น ต์ ค วามสามารถในการเจริ ญ เป็ นยอด จากนัน้ ย้ ายมาเพาะเลี ย้ งบนอาหารสัง เคราะห์ สูต ร MS ที่
ประกอบด้ วยสารควบคุมการเจริ ญเติบโต IBA ความเข้ มข้ น 0.5 มิลลิกรัมต่อลิตร นํ ้าตาลซูโครส 30 กรัมต่อลิตร
และเจลแลนกัม 2.6 กรั มต่อลิตร พีเอช 5.8 นําไปเพาะเลี ้ยงในที่มีแสงสว่าง 16 ชั่วโมงต่อวัน ควบคุมอุณหภูมิที่
25±2 องศาเซลเซียส

ผลการทดลองและวิจารณ์

จากการศึกษาหาสูตรอาหารที่เหมาะสม ในการเพาะเลี ้ยงเมล็ดถัว่ ฮามาต้ าให้ เกิดยอดจํานวนมาก บน
อาหารสังเคราะห์สตู ร MS ที่ประกอบด้ วยสารควบคุมการเจริ ญเติบโต BA ความเข้ มข้ น 0.5 1 3 และ 5 มิลลิกรัมต่อ
ลิตร พบว่า เมื่อเพาะเลี ้ยงเป็ นเวลา 4 สัปดาห์ สูตรอาหาร MS ที่ประกอบด้ วยสารควบคุมการเจริ ญเติบโต BA
ความเข้ มข้ น1 มิลลิกรัมต่อลิตร สามารถชักนําให้ เกิดยอดเฉลี่ย 2.57 ยอดต่อเมล็ด และความสามารถในการเกิด
ยอด 53 เปอร์ เซ็นต์ (Table 1) (Figure 1, A) ต้ นที่เกิดขึ ้นมีลกั ษณะผอมสูง ทุกสูตรอาหารเกิดแคลลัสที่ลกั ษณะสี
เหลืองแข็ง compact callus และ friable callus เป็ นจํานวนมาก โดยแคลลัสที่เกิดขึ ้นเริ่ มจากเนื ้อเยื่อส่วนราก
(radicle) ของต้ น (Figure 1, B) และเมื่อเพาะเลี ้ยงเป็ นเวลา 6 สัปดาห์แคลลัสที่เกิดขึ ้นสามารถชักนําให้ เกิดต้ นใหม่
ได้ อย่างรวดเร็ ว (Figure 1, C) เมื่อเพาะเลี ้ยงเป็ นเวลา 8 สัปดาห์ สูตรอาหาร MS ที่ประกอบด้ วยสารควบคุมการ
เจริ ญเติบโต BA ความเข้ มข้ น 1 มิลลิกรัมต่อลิตร สามารถชักนําให้ เกิดยอดเฉลี่ย 5.06 ยอดต่อเมล็ด (Table 2) และ
แคลลัสที่เกิดขึ ้นสามารถชักนําให้ เกิดจํานวนยอดได้ มากที่สดุ เมื่อเพาะเลี ้ยงมากกว่า 12 สัปดาห์ต้นสามารถเกิด
รากได้ เอง ลักษณะเล็กและบาง สีนํ ้าตาลปนขาว (Figure 1, D) ซึง่ สอดคล้ องกับการศึกษาสูตรอาหารที่เหมาะสม
ให้ เกิดยอดจํานวนมากของถัว่ คาวาลเคด Centrosema pascuorum cv. Cavalcade. เพาะเลี ้ยงเมล็ดบนอาหาร
สูตร MS ที่ประกอบด้ วย BA ระยะเวลา 4 สัปดาห์ พบว่า ในสูตรอาหาร MS ที่ประกอบด้ วย BA ความเข้ มข้ น 1
มิลลิกรัมต่อลิตร มีคา่ เฉลี่ยของยอดจํานวนมาก 5.29 ยอดต่อเมล็ด ลักษณะของต้ นคาวาลเคดมีแคลลัสที่มลี กั ษณะ
compact callus สีเขียวแข็ง (รัตนาภรณ์ และคณะ, 2554) และการศึกษาระบบการถ่ายยีนที่เหมาะสมสําหรับถัว่
Stylosanthes hamata พันธุ์ Verano ได้ เพาะเลี ้ยงบนสูตรอาหาร MS ประกอบด้ วยสารควบคุมการเจริ ญเติบโต BA
ความเข้ มข้ น 10 15 20 และ 25 มิลลิกรัมต่อลิตร สามารถชักนําให้ เกิดยอดได้ ทกุ ความเข้ มข้ น โดยสูตรอาหาร MS
ประกอบด้ วยสารควบคุมการเจริ ญเติบโต BA ความเข้ มข้ น 15 มิลลิกรัมต่อลิตร สามารถชักนําให้ เกิดยอดได้ 9 ยอด
ต่อชิ ้นแคลลัส เป็ นเวลา 45 วัน (กิริยา, 2547) การเกิดโซมาติกเอ็มบริ โอเจเนซิสและการเจริ ญเป็ นต้ นใหม่จากเมล็ด
อ่อนของถัว่ ลูกไก่ สามารถเกิดการงอกได้ 36.6 เปอร์ เซ็นต์ บนสูตรอาหาร MS ประกอบด้ วยสารควบคุมการ
เจริ ญเติบโต BA ความเข้ มข้ น 2 มิลลิกรัมต่อลิตร ร่ วมกับ กรดแอบซิสิค 0.5 มิลลิกรัมต่อลิตร (KIRAN et al., 2010)
เมื่อนําต้ นมาเพาะเลี ้ยงชักนําให้ เกิดรากบนอาหารสังเคราะห์สตู ร MS ที่ประกอบด้ วยสารควบคุมการเจริ ญเติบโต
IBA ความเข้ มข้ น 0.5 มิลลิกรัมต่อลิตร สามารถชักนําให้ เกิดรากได้ เมื่อเพาะเลี ้ยงเป็ นเวลา 4 สัปดาห์ (Figure 1, E)
โดยรากลักษณะบางยาวแตกแขนงสีขาวนวล(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)

Shoot/seed explants

Shoots length (mm)

Number of seeds

Shoot formation (%)
developed

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

Means 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
1
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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

สรุ ป
การเพาะเลี ้ยงเมล็ดถัว่ ฮามาต้ าให้ เกิดยอดจํานวนมาก บนอาหารสังเคราะห์สตู ร MS ที่ประกอบด้ วย BA
ความเข้ มข้ น 0.5 1 3 และ 5 มิลลิกรัมต่อลิตร พบว่า สูตรอาหาร MS ที่ประกอบด้ วยสารควบคุมการเจริ ญเติบโต
BA ความเข้ มข้ น 1 มิลลิกรัมต่อลิตรเหมาะสมที่สดุ ในการชักนําให้ เกิดยอดจํานวนมาก ซึง่ มียอดเฉลี่ย 2.57 ยอดต่อ
เมล็ด ยอดค่าเฉลี่ย 5.06 ยอดต่อเมล็ด เมื่อเพาะเลี ้ยงเป็ นเวลา 4 และ 8 สัปดาห์ และเกิดยอดได้ 53 เปอร์ เซ็นต์ เมื่อ
นํามาชักนํารากบนอาหารสังเคราะห์ สตู ร MS ที่ประกอบด้ วยสารควบคุมการเจริ ญเติบโต IBA ความเข้ มข้ น 0.5
มิลลิกรัมต่อลิตร สามารถชักนําให้ เกิดรากได้ จํานวนมาก
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