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บทคัดย่อ
ความเข้มแสงเป็ นปั จจัยหนึ่งทีส่ าคัญสาหรับกระบวนการสังเคราะห์ดว้ ยแสงและการพัฒนาของพืชใน
ระบบเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ งานวิจยั นี้ได้เปรียบเทียบผลของแสงขาวจากหลอดแอลอีดที ค่ี วามเข้มแสงทีพ่ ชื ใช้
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สังเคราะห์แสงได้ (photosynthetic photon flux density, PPFD) ต่างกัน 6 ระดับ ได้แก่ 68, 88, 108, 128,
148 และ 168 ไมโครโมล/ตารางเมตร/วินาที (µmol/m2/s) และแสงจากหลอดฟลูออเรสเซนต์ทค่ี วามเข้มแสง
68 µmol/m2/s ต่อการเจริญของยอดอ้อยพันธุข์ อนแก่น 3 ทีเ่ พาะเลีย้ งในระบบไบโอรีแอคเตอร์แบบจมชัวคราว
่
บันทึกข้อมูลน้าหนักสดของยอด น้าหนักแห้งของยอด จานวนยอด ความยาวยอดรวม ความยาวยอดแรก และ
ขนาดของกอ ผลการทดลองพบว่าความเข้มแสงทีต่ ่างกันจากหลอดแอลอีดสี ามารถกระตุน้ ให้เนื้อเยื่อยอดอ้อย
มีน้ าหนักสด น้ าหนักแห้ง ความยาวยอด และขนาดของกอมากกว่าอ้อยทีไ่ ด้รบั แสงจากหลอดฟลูออเรสเซนต์
โดยที่แสงจากหลอดแอลอีดที ค่ี วามเข้มแสง 128 µmol/m2/s ส่งผลให้อ้อยมีน้ าหนักสดของยอด น้ าหนักแห้ง
ของยอด จานวนยอด และขนาดของกอมากทีส่ ุด ส่วนแสงจากหลอดแอลอีดที ม่ี คี วามเข้มแสง 68 µmol/m2/s
ส่งผลให้ออ้ ยมีความยาวยอดสูงทีส่ ุด แต่ความเข้มแสงจากหลอดแอลอีดที ่ี 168 µmol/m2/s ส่งผลให้น้าหนักสด
ของยอด ความยาวยอด และจานวนยอดของอ้อยลดลง
คาสาคัญ : ระบบไบโอรีแอคเตอร์แบบจมชัวคราว;
่
หลอดไดโอดเปล่งแสง; อ้อย; เพาะเลีย้ งเนื้อเยื่อ; ความเข้ม
แสง

Abstract
The intensity of light is one of the most important factors for photosynthesis and the
developmental processes of plants propagated in the tissue culture systems. The white light from lightemitting diodes ( LEDs) and fluorescent lamps was used to compare the effect of different
photosynthetic photon flux densities ( PPFDs) on the growth of sugarcane cv. Khon Kaen 3 shoots
culturing in a temporary immersion bioreactor (TIB). Light treatment composed of six different PPFDs
of LED light including 68, 88, 108, 128, 148 and 168 µmol/m2/s, and 68 µmol/m2/s of fluorescent light.
The growth parameters, including fresh shoot weight ( FW) , dry shoot weight ( DW) , shoot numbers
( SN) , shoot length ( SL) , first shoot length ( 1SL) , and shoot cluster diameter ( SCD) were recorded.
The results showed that the different LED light intensities promoted the sugarcane shoots by increasing
FW, DW, SL, and SCD comparable to those subjected to the fluorescent light. The LED light intensity
of 128 µmol/m2/s enhanced shoots’ growth by increasing in FW, DW, SN, and SCD. Besides, SL and
1SL of sugarcane shoots were induced by LED light intensity of 68 µmol/m2/s. On the other hand, the
FW, SL, and SN decreased with increasing intensity of LED light to 168 µmol/m2/s.
Keywords: temporary immersion bioreactor system; light-emitting diode; sugarcane; tissue culture;
light intensity

1. คานา

103.6 ล้านตันในปี พ.ศ. 2558 (Office of Agricultural
Economics, 2020) แต่การปลูกอ้อยของเกษตรกร
ยังประสบปั ญหาเรื่องท่อนพันธุ์อ้อยปนเปื้ อนด้ว ย
เชื้อไฟโตพลาสมาสาเหตุของโรคใบขาวอ้อย ทาให้

อ้ อ ย (Saccharum offcinarum L.) เป็ นพื ช
เศรษฐกิ จ ที่ ส าคั ญ ในอุ ต สาหกรรมน้ า ตาลของ
ประเทศไทย โดยให้ผ ลผลิต ส่ ง โรงงานประมาณ
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อ้ อ ยมี อ ัต ราการเจริ ญ เติ บ โตและผลผลิ ต ลดลง
(Distabanjong et al., 2018) ดัง นั น้ การขยายพัน ธุ์
อ้อยด้วยวิธกี ารเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อจึงเป็ นวิธกี ารทีม่ ี
ประสิทธิภาพ สามารถช่วยเพิม่ ปริมาณอ้อยปลอด
เชื้ อ สาเหตุ ข องโรคใบขาว เช่ น งานวิ จ ั ย ของ
Distabanjong แ ล ะ ค ณ ะ (2018) ไ ด้ เ พ า ะ เ ลี้ ย ง
เนื้อเยื่อส่วนปลายยอดของอ้อยพันธุข์ อนแก่น 3 พบ
ต้นอ้อยปลอดเชือ้ โรคใบขาว 63-72 % ซึง่ ตรวจสอบ
ด้ ว ย เท ค นิ ค nested-polymerase chain reaction
(nested-PCR) และเพิม่ ปริมาณยอดได้ถงึ 31 ยอด/
ชิ้น ส่ ว นยอดเริ่ม ต้ น นอกจากนี้ Tesfa และ Ftwi
(2018) ได้เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่ออ้อยพันธุ์ N52 พบว่า
เมื่ อ ใช้ อ าหารสัง เคราะห์ ก่ึ ง แข็ง MS ที่ เ ติ ม สาร
6-benzylaminopurine (BA) เข้ ม ข้ น 2 มิ ล ลิ ก รั ม /
ลิตร และไคเนตินเข้มข้น 1.5 มิลลิกรัม/ลิตร สามารถ
ชักนาให้จานวนยอด ความยาวยอด และจานวนใบ
มากที่สุด ส่ ว นสูต รอาหารสัง เคระห์ ½ MS ที่เ ติม
สาร 1-naphthaleneacetic acid (NAA) เข้ ม ข้ น 5
มิลลิกรัม /ลิตร กระตุ้นให้เกิดรากดีท่สี ุด อย่างไรก็
ตาม การเพาะเลีย้ งเนื้อเยื่อพืชเพื่อให้ได้จานวนมาก
โดยใช้อาหารสังเคราะห์ก่งึ แข็งยังมีขอ้ จากัดที่ต้อง
คานึงถึง ได้แก่ พื้นที่สาหรับใช้เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
และแรงงานสาหรับตัดต้นทีเ่ กิดใหม่ลงสู่อาหารใหม่
(subculture) ทุ ก 4-6 สั ป ดาห์ เพื่ อ ให้ พื ช ได้ ร ั บ
อาหารอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ท าให้มีค่ าใช้จ่า ยเพิ่มสู งขึ้น
ส่วนการใช้อาหารเหลวสาหรับเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อมี
ข้อดีกว่าการใช้อาหารกึ่งแข็ง คือ พืชสามารถสัมผัส
กับอาหารได้ดกี ว่าทาให้มกี ารเจริญเติบโตเร็วและไม่
ต้องเปลี่ยนอาหารใหม่ แต่พืชจะเกิดอาการฉ่ าน้ า
เนื่ อ งจากแช่ ใ นอาหารเหลวเป็ น เวลานาน (Watt,
2012) วิธีแ ก้ปั ญหา คือ แช่ ช้ิน ส่ วนอ้อ ยในอาหาร
เหลวตามระยะเวลาที่ก าหนดโดยใช้ร ะบบไบโอ
รีแอคเตอร์แบบจมชัวคราว
่
(temporary immersion
bioreactor, TIB) ซึ่ ง เป็ นกา รป ระ ยุ กต์ ส า ห รั บ
เพาะเลี้ย งเนื้ อ เยื่อ พืช ให้ไ ด้จ านวนมากในระดับ

อุ ต สาหกรรม (Topoonyanont et al., 2017) ระบบ
TIB ประกอบด้วยภาชนะ 2 ส่วน คือ ขวดสาหรับใส่
เนื้อเยื่อพืชและขวดใส่อาหารเหลวเชื่อมต่อกันด้วย
ท่อซิลิโคน (Escalona et al., 2003) และใช้แรงดัน
อากาศดันอาหารจากขวดใส่อาหารไปยังขวดเลี้ยง
ต้นพืช ซึ่งพืชจะจมอยู่ในอาหารเหลวชัวคราวเมื
่
่อ
ครบตามเวลาทีก่ าหนดจะใช้แรงดันดันอาหารกลับสู่
ภาชนะเก็ บ อาหารเช่ น เดิ ม (Wongmetha et al.,
2019) การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่ออ้อยโดยใช้ระบบ TIB
ในอาหารเหลวสังเคราะห์สูตร MS ที่เ ติม สาร BA
เข้มข้น 0.2-0.4 ไมโครโมล และกาหนดระยะเวลาให้
อาหารแบบจมชัวคราว
่
6-8 ครัง้ ต่อวัน พบว่าช่วย
เพิ่ม จ านวนยอดใหม่ ม ากที่สุ ด ภายใน 4 สัป ดาห์
(Distabanjong et al., 2018)
การเพาะเลี้ย งเนื้ อ เยื่อ พืชต้อ งอาศัยปั จจัย
หลายอย่างที่ช่วยส่งเสริมให้การขยายปริมาณต้น
พืชให้มากขึน้ ได้แก่ ชนิดและความเข้มข้นของสาร
ควบคุมการเจริญเติบโต คุณภาพและปริมาณของ
แสง ระยะเวลาการให้ แ สง และอุ ณ หภู มิใ นการ
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ เป็ นต้น (Waman et al., 2016)
ปั จจั ย แสงมี ค วามส าคั ญ ส าหรั บ พื ช เพาะเลี้ ย ง
เนื้ อ เยื่ อ โดยพื ช ต้ อ งการแสงที่มีค วามเข้ม แสง
ประมาณ 7-120 ไมโครโมล/ตารางเมตร/วิน าที
(µmol/m2/s) (Cioc et al., 2019) จากแหล่ ง ก าเนิด
แสงเทียมทีน่ ิยมใช้เพื่อกระบวนการสังเคราะห์ดว้ ย
แสงในการเพาะเลี้ย งเนื้ อ เยื่อ พืช ได้แ ก่ แสงจาก
หลอดฟลู อ อเรสเซนต์ และแสงจากหลอดไดโอด
เปล่งแสงหรือหลอดแอลอีดี (light emitting diodes,
LEDs) (Bula et al., 1991) ห ล อ ด แ อ ล อี ดี เ ป็ น
เทคโนโลยีสมัยใหม่ทม่ี ปี ระสิทธิภาพมากกว่าหลอด
ฟลูออเรสเซนต์ โดยไม่ทาให้เกิดสภาวะร้อน มีอายุ
การใช้งานที่ยาวนานและสามารถเลือกความยาว
คลื่นที่เหมาะสมกับการเจริญเติบโตของพืช (Yeh
และ Chung, 2009; Lin et al., 2013) งานวิจยั ของ
Rocha et al. (2013) ได้ เ พาะเลี้ ย งเนื้ อ เยื่ อ อ้ อ ย
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ภายใต้แสงสีแดง (630 นาโนเมตร) น้าเงิน (470 นา
โนเมตร) และเขีย ว (530 นาโนเมตร) จากหลอด
แอลอีดี โดยเปรียบเทียบแสงจากหลอดฟลูออเรส
เซนต์ท่ีค วามเข้ม แสง 20 µmol/m2/s พบว่ า แสงสี
แดงจากหลอดแอลอีดีช่วยกระตุ้นให้เกิดยอดอ่อน
และมีจานวนใบมากที่สุดเมื่อเปรียบเทีย บกับ แสง
จากหลอดฟลู อ อเรสเซนต์ นอกจากนี้ Neto และ
คณะ (2020) พบว่ า เมื่ อ เพาะเลี้ ย งเนื้ อ เยื่ อ อ้ อ ย
ภายใต้แสงจากหลอดแอลอีดที ค่ี วามเข้มแสงต่างกัน
(70, 120 และ 200 µmol/m2/s) และความเข้มแสงที่
เพิ่ ม ขึ้ น จะท าให้ ก ารเจริ ญ เติ บ โตและปริ ม าณ
คลอโรฟิ ลล์สูงขึ้น ซึ่งจากข้อดีของระบบ TIB และ
แสงจากหลอดแอลอีดี จึงมีแนวคิดว่าการใช้แสงขาว
(visible light) ที่ มี ค วามยาวคลื่ น แสง 400-700
นาโนเมตร จากหลอดแอลอีดี ซึ่งครอบคลุมความ
ยาวคลื่น เหมือ นกับ แสงแดดในธรรมชาติ และมี
ความเข้มแสงทีต่ ่างกัน จะสามารถส่งเสริมการเจริญ
ของยอดอ่อนอ้อยพันธุ์ขอนแก่น 3 เมื่อเพาะเลี้ยง
เนื้อเยื่อด้วยระบบไบโอรีแอคเตอร์แบบจมชัวคราว
่
โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบการเจริญของ
อ้อยที่เพาะเลี้ยงในระบบ TIB ภายใต้แสงขาวจาก
หลอดแอลอีดที ค่ี วามเข้มแสงต่างกัน 6 ระดับ ได้แก่
68, 88, 108, 128, 148 แ ล ะ 168 µmol/m2/s แ ล ะ
แสงจากหลอดฟลูออเรสเซนต์ท่คี วามเข้มแสง 68
µmol/m2/s

ต้น ใส่ลงในขวดไบโอรีแอคเตอร์ (PTS bioreactor,
บริษัท ไพฑูร ย์สะพลี จ ากัด ) ที่บ รรจุ อ าหารเหลว
ปริมาณ 250 มิลลิลติ ร เตรียมการทดลองจานวน 7
ทรีตเม้นต์ ทรีตเม้นต์ละ 3 ขวด จากนัน้ ประกอบชุด
PTS bioreactor โดยให้ ข วดที่ มี ช้ิ น ส่ ว นอ้ อ ยอยู่
ด้านบนและขวดทีบ่ รรจุอาหารเหลวอยู่ดา้ นล่าง แล้ว
เชื่อมขวดทัง้ สองด้วยท่อเพื่อให้อาหารเหลวสามารถ
ไหลขึ้น ไปเลี้ย งต้ น อ้ อ ยที่อ ยู่ ด้ า นบน โดยอาศัย
แรงดัน จากแรงลมของปั ม๊ ลมอัต โนมัต (รู ป ที่ 1)
จากนั น้ ก าหนดระยะเวลาการให้อ าหาร (feeding
period) 12 ครัง้ /วัน (ทุก ๆ 2 ชัวโมง)
่
และให้ชน้ิ ส่วน
อ้อยจมชัวคราว
่
(immersion time) ในอาหารเหลว
นาน 2 นาที เพาะเลี้ย งบนชัน้ ที่มีชุด ระบบให้แสง
จากหลอดฟลูออเรสเซนต์และหลอดแอลอีดที ค่ี วาม
เข้ ม แสงต่ า งกั น โดยให้ แ สงอัต โนมัติ ว ัน ละ 12
ชั ว่ โมง และมื ด 12 ชั ว่ โมง ที่ อุ ณ หภู มิ 25 ºC
หลังจากเพาะเลีย้ งเป็ นเวลา 4 สัปดาห์ บันทึกข้อมูล
น้ าหนักสดของยอด น้ าหนักแห้งของยอด จานวน
ยอด ความยาวยอด ความยาวยอดแรก และขนาด
ของกอ
2.2 ชุดให้แสงไฟปลูกพืช
ติด ตัง้ ชุ ด ให้แ สงไฟปลู ก พืช ด้ว ยหลอด
แอลอีดีแ ละหลอดฟลู อ อเรสเซนต์ โดยแต่ ล ะชุ ด
ประกอบด้วยหลอดแอลอีดี (EPISTAR 120W) ที่มี
ความยาวคลื่น 400-700 นาโนเมตร จานวน 6 ชุด
(48 หลอด/ชุด) ทีม่ คี วามเข้มแสงทีพ่ ชื ใช้สงั เคราะห์
ไ ด้ ( photosynthetic photon flux density, PPFD)
ต่างกัน 6 ระดับ ได้แก่ 68, 88, 108, 128, 148 และ
168 µmol/m2/ s แ ล ะ ห ล อ ด ฟ ลู อ อ เ ร ส เ ซ น ต์
( PHILIPS TLD 36W/54- 765 Cool Daylight)
จ านวน 1 ชุ ด (2 หลอด) ที่ มี ค วามเข้ ม แสง 68
µmol/m2/s (รูปที่ 2A) วัดความเข้มแสงด้วยเครื่อง
LI-190SA Quantum Sensor (LI-COR, Lincoln,
Nebraska, USA) ที่ร ะยะห่ า ง 20 เซนติเ มตร จาก
หลอดไฟถึงบริเวณตาแหน่ งด้านล่างของขวดไบโอรี

2. อุปกรณ์และวิ ธีการ
2.1 การเตรี ย มเนื้ อเยื่ อ อ้ อ ยและการ
เพาะเลี้ยงเนื้ อเยื่อในระบบไบโอรีแอคเตอร์แบบ
จมชั ่วคราว
ย้ายต้นอ่อนของอ้อยพันธุ์ขอนแก่น 3 ที่
ได้จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเจริญส่วนปลายยอด
มาเลีย้ งในอาหารเหลวสูตร MS ทีเ่ ติม BA เข้มข้น 2
มิลลิกรัม/ลิตร และน้ าตาลเข้มข้น 20 กรัม/ลิตร โดย
เลือกต้นอ่อนทีม่ คี วามยาว 3 เซนติเมตร จานวน 5
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แอคเตอร์ท่มี ชี ้นิ ส่วนอ้อย (ขวดบน) จากนัน้ นาไป
ประกอบเข้ากับชัน้ เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชในระบบไบ
โอรีแอคเตอร์แบบจมชัวคราว
่
โดยติดตัง้ ให้อยู่เหนือ
ขวดไบโอรีแอคเตอร์ (รูปที่ 2B) ควบคุมความเข้ม
แสงและระบบปิ ดเปิ ดไฟฟ้ าด้วยเครื่องควบคุมการ
ทางานอัตโนมัติ กาหนดระยะเวลาการให้แสง 12
ชัวโมง/วั
่
น

ความแปรปรวนของการทดลองด้ว ยวิธี ANOVA
และตรวจสอบความแตกต่ า งของค่ า เฉลี่ย โดยวิธี
Duncan’s multiple range test (DMRT) ที่ ร ะ ดั บ
ความเชื่อมั ่น 95 %

3. ผลการวิ จยั
การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่ออ้อยพันธุ์ขอนแก่น 3
ในระบบไบโอรีแอคเตอร์แบบจมชัวคราวภายใต้
่
แสง
สีขาวจากหลอดแอลอีดที ่มี คี วามเข้มแสงต่างกัน 6
ร ะ ดั บ ไ ด้ แ ก่ 68, 88, 108, 128, 148 แ ล ะ 168
µmol/m2/s เปรีย บเทีย บกับ แสงสีข าวจากหลอด
ฟลู อ อเรสเซนต์ ท่ีมีค วามเข้ม แสง 68 µmol/m2/s
แล้ววัดการเจริญของเนื้อเยื่ออ้อยพันธุ์ขอนแก่น 3
ได้แก่ น้ าหนักสด น้ าหนักแห้ง จานวนยอด ความ
ยาวของยอดทัง้ หมดและความยาวของยอดแรก
และขนาดของกอ พบว่าความเข้มแสงทีต่ ่างกันจาก
หลอดแอลอีดแี ละหลอดฟลูออเรสเซนต์มผี ลต่อการ
เจริญของอ้อยพันธุข์ อนแก่น 3 อย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติ (รูปที่ 3)
3.1 น้าหนักสดของยอด
อ้อ ยพัน ธุ์ขอนแก่ น 3 มีน้ า หนั ก สดของ
ยอดแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p < 0.05)
เมื่อเลี้ยงภายใต้ความเข้มแสงทีต่ ่างกัน โดยทีแ่ สงสี
ขาวจากหลอดแอลอีดมี แี นวโน้มทาให้อ้อยมีน้าหนัก
สดของยอดเพิม่ ขึน้ เมื่อเปรียบเทียบกับแสงขาวจาก
หลอดฟลูออเรสเซนต์ แต่น้ าหนักสดของยอดลดลง
เมื่ออ้อยได้รบั แสงทีม่ คี วามเข้มสูงขึน้ โดยทีแ่ สงจาก
หลอดแอลอีดที ค่ี วามเข้ม 108 และ 128 µmol/m2/s
ทาให้ออ้ ยมีน้าหนักสดของยอดมากทีส่ ุด (รูปที่ 3A)
3.2 น้าหนักแห้งของยอด
ความเข้มแสงขาวจากหลอดแอลอีดแี ละ
หลอดฟลู อ อเรสเซนต์มีผ ลท าให้น้ า หนั ก แห้งของ
ยอดของอ้อยพันธุข์ อนแก่น 3 มีความต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ (p < 0.05) โดยความเข้มแสงจาก
หลอดฟลู อ อเรสเซนต์ส่ง ผลให้อ้อ ยมีน้ า หนักแห้ง

Figure 1 PTS bioreactor system consisted of two
compartments; an upper bottle (A)
containing the sugarcane explants; and
a lower bottle (B) filling with 250 ml of
the culture medium. Both compartments were connected through a small
tube (C) allowing the culture medium
fed on the explants using the
overpressure generated by an air pump
passing through a silicone tube (D).
2.3 การวางแผนการทดลองและวิ เคราะห์
ข้อมูล
วางแผนการทดลองแบบสุ่ ม สมบู ร ณ์
(completely randomized design, CRD) วิเ คราะห์
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ของยอดน้ อ ยที่สุด และมีแนวโน้ มเพิ่ม ขึ้น เมื่ออ้อย
ได้รบั แสงขาวจากหลอดแอลอีดี อย่างไรก็ตาม แสง
จากหลอดแอลอีดที ่มี คี วามเข้มแสง 88, 108, 128,
148 และ 168 µmol/m2/s ส่งผลต่อน้ าหนักแห้งของ
ยอดไม่แตกต่างกันทางสถิติ โดยแสงแอลอีดที ค่ี วาม
เข้มแสง 128 µmol/m2/s ส่งผลให้ออ้ ยมีน้าหนักแห้ง
ของยอดมากทีส่ ุด (รูปที่ 3B)
3.3 จานวนยอด
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่ออ้อยพันธุ์ขอนแก่น 3
ในระบบไบโอรีแอคเตอร์แบบจมชัวคราว
่
ภายใต้

แสงสีข าวจากหลอดแอลอีดีแ ละหลอดฟลู อ อเรส
เซนต์ทม่ี คี วามเข้มแสงต่างกัน พบว่าความเข้มแสง
ทีต่ ่างกันสามารถกระตุน้ ให้เกิดการเพิม่ จานวนยอด
แตกต่ า งกัน อย่ า งมีนั ย ส าคัญ ทางสถิติ (p < 0.05)
โดยทีแ่ สงจากหลอดฟลูออเรสเซนต์ (68 µmol/m2/s)
ทาให้อ้อยเพิม่ จานวนยอดมากที่สุด อย่างไรก็ตาม
ถ้าพิจารณาการเพิม่ จานวนยอดของอ้อยเมื่อได้รบั
แสงจากหลอดแอลอีดี พบว่าจานวนยอดมีแนวโน้ม
เพิ่ม ขึ้น ตามความเข้ม แสง โดยแสงที่มีค วามเข้ม
128 และ 148 µmol/m2/s ส่งผลให้ออ้ ยเพิม่ จานวน

20 cm.

Figure 2 LED light system used for treating sugarcane explants cultured in TIB system. It comprised
the arrangement of white LED light when the system is switched off (upper A) and on (lower
A). A set of light treatment with intensity of 68 µmol/m2/s fluorescent light (FLU-68) and 68,
88, 108, 128, 148, and 168 µmol/m2/s LED light (LED-68, LED-88, LED-108, LED-128,
LED-148 and LED-168) was attached above the TIB vessels (B). The light intensity was
measured at the distance of 20 cm from the light source to the bottom of an upper PTS bottle
as shown by an arrow and dotted line.
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(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

(F)

Figure 3 Effects of white light concentration from fluorescent and LED lights on fresh weight (A), dry
weight (B), number of shoots (C), shoot length (D), first shoot length (E) and shoot cluster
diameter (F) of sugarcane cv. Khon Kaen 3 explants cultured in TIB system. Mean values
with standard deviation (S.D.) followed by the same letter on each bar are not significantly
different at p<0.05, according to DMRT.

ยอดมากทีส่ ุด แต่แสงจากหลอดแอลอีดที ม่ี คี วามเข้ม
168 µmol/m2/s ทาให้จานวนยอดลดลง (รูปที่ 3C)
3.4 ความยาวของยอดทัง้ หมดและความ
ยาวของยอดแรก
เมื่ อ เพาะเลี้ ย งภายใต้ ค วามเข้ ม แสง
ต่างกัน พบว่าแสงจากหลอดแอลอีดสี ามารถกระตุน้

ให้อ้อยมีความยาวยอดมากกว่าอ้อยที่ได้รบั แสงสี
ขาวจากหลอดฟลูออเรสเซนต์อย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติ (p < 0.05) โดยทีแ่ สงจากหลอดแอลอีดที ค่ี วาม
เข้ม แสง 68 µmol/m2/s ส่ ง ผลให้อ้ อ ยมีค วามยาว
ยอดมากที่สุด และลดลงเมื่อความเข้มแสงมากขึ้น
(รู ป ที่ 3D) ส่ ว นความยาวของยอดแรกที่เ ริ่ม ต้ น
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เพาะเลีย้ ง โดยทีแ่ สงจากหลอดแอลอีดคี วามเข้ม 68
µmol/m2/s ช่ ว ยให้ ย อดแรกของอ้ อ ยมีค วามยาว
มากกว่าอ้อยทีเ่ พาะเลีย้ งภายใต้แสงสีขาวจากหลอด
ฟลูออเรสเซนต์อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p < 0.05)
(รูปที่ 3E)
3.5 ขนาดของกอ
ขนาดกอของอ้อยทีไ่ ด้จากการเพาะเลีย้ ง
เนื้ อ เยื่อ ในระบบไบโอรีแอคเตอร์แบบจมชัวคราว
่
ภายใต้แสงสีขาวจากหลอดแอลอีดแี ละหลอดฟลูออ
เรสเซนต์ท่มี คี วามเข้มแสงต่างกัน มีความแตกต่าง
กันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p < 0.05) โดยที่แสง
แอลอีดีท่คี วามเข้มแสง 108, 128 และ 168 µmol/
m2/s ช่วยให้ออ้ ยมีขนาดกอใหญ่ขน้ึ เมือ่ เปรียบเทียบ
กับแสงจากหลอดฟลูออเรสเซนต์ และขนาดกอมี
แนวโน้มใหญ่ข้นึ เมื่อได้รบั แสงจากหลอดแอลอีดีท่ี
ความเข้มแสงมากขึน้ (รูปที่ 3F)

ขึ้น (Silva et al., 2016) ผลการทดลองนี้พบว่าแสง
จากหลอดแอลอีดี (68 µmol/m2/s) กระตุ้นการเพิม่
ความยาวยอดและขนาดของกออ้อยได้ดีกว่า แสง
จากหลอดฟลูออเรสเซนต์ (68 µmol/m2/s) แต่เมื่อ
ความเข้ม แสงเพิ่ม ขึ้น (88-168 µmol/m2/s) ท าให้
ความยาวยอดลดลง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ
Cioc et al. (2019) ที่พบว่าแสงจากหลอดแอลอีดที ่ี
ระดับ ความเข้ม 40 µmol/m2/s ช่ ว ยเพิ่ม ความสูง
ของต้นเยอบีรา ส่วนความเข้มแสง 120 µmol/m2/s
ทาให้ความสูงของต้นเยอบีร่าลดลง นอกจากนี้การ
ใช้แสงจากหลอดแอลอีดผี สมระหว่างสีแดงและสีน้า
เงินช่วยกระตุ้นให้พชื Populus euramericana เกิด
ยอดใหม่และทาให้ยอดยาวขึน้ (Kwon et al., 2015)
การทดลองนี้ชใ้ี ห้เห็นว่าแสงจากหลอดแอลอีดที าให้
น้าหนักสดและน้ าหนักแห้งของยอดเพิม่ ขึน้ ได้ดกี ว่า
แสงจากหลอดฟลูออเรสเซนต์ และเพิม่ น้ าหนักของ
ยอดตามความเข้มแสงที่สูงขึ้นจาก 68-128 µmol/
m2/s เนื่ องจากแสงจากหลอดแอลอี ดี มี ผ ลต่ อ
กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง การเปลี่ยนแปลง
ทางสรีร วิท ยา และสัณฐานวิท ยา (Batista et al.,
2018) สอดคล้ อ งกับ งานวิจ ัย ของ Nhut และคณะ
(2003) ซึ่งพบว่าแสงแอลอีดีท่คี วามเข้ม 60 µmol/
m2/s และแสงแอลอีดผี สมระหว่างสีแดงและสีน้าเงิน
ช่วยให้กล้วยสายพันธุ์ Nam Dinh มีน้ าหนักสดของ
ยอดและรากมากที่สุ ด และน้ า หนั ก แห้ ง ของพืช
Hyptis suaveolens เพิ่ม ขึ้น เมื่อ เพาะเลี้ย งภายใต้
แสงแอลอีดที ค่ี วามเข้ม 13-69 µmol/m2/s (Andrade
et al., 2017) ขณะที่พืช Momordica grosvenori มี
น้ าหนักสดเพิม่ ขึน้ เมื่อให้แสงไฟจากหลอดแอลอีดที ่ี
ความเข้ ม จาก 50-100 µmol/m2/s (Zhang et al.,
2009) อย่างไรก็ตาม การทดลองนี้พบว่าเมื่อความ
เข้มแสงเพิ่มขึ้นจนถึง 168 µmol/m2/s ทาให้ความ
ยาวยอดและน้ า หนั ก สดของอ้ อ ยลดลง ทัง้ นี้ อ าจ
เนื่องมากจากการพืชได้ร ับแสงทีม่ ากเกินไป ทาให้
ระบบการสังเคราะห์ด้วยแสงถูกท าลาย ส่งผลต่อ

4. วิ จารณ์
ผลการทดลองพบว่าความเข้มแสงจากหลอด
แอลอี ดี ส่ ง ผลดี ต่ อ การเจริ ญ ของเนื้ อ เยื่ อ อ้ อ ยที่
เพาะเลี้ยงในระบบไบโอรีแอคเตอร์แบบจมชัวคราว
่
ทัง้ นี้เนื่องจากแสงขาวจากหลอดแอลอีดีท่มี ีความ
ยาวคลื่น แสง 400-700 นาโนเมตร ซึ่ง เหมือ นกับ
แสงขาวในธรรมชาติจะถูกดูดซับโดยคลอโรฟิ ลล์เอ
คลอโรฟิ ลล์บี และแคโรทีนอยด์ ทาให้กระตุ้นการ
สังเคราะห์ด้วยแสงและเพิ่มการเจริญของเนื้อเยื่อ
อ้ อ ย (Seiler et al., 2017) มี ง านวิ จ ั ย เพาะเลี้ ย ง
เนื้อเยื่ออ้อยภายใต้ความเข้มแสงจากหลอดแอลอีดี
สีน้ าเงินและสีแดงในอัตราส่วน 50 : 50 (ความเข้ม
แสง 60 µmol/m2/s) เปรีย บเทีย บกับ แสงขาวจาก
หลอดฟลูอเรสเซนต์ (ความเข้มแสง 46 µmol/m2/s)
พบว่ า แสงสีน้ า เงิน : สีแ ดงจากหลอดแอลอีดีช่วย
เพิม่ ความยาวของยอด น้ าหนักสด จานวนใบ และ
จานวนยอด ส่วนแสงขาวจากหลอดแอลอีดี (ความ
เข้มแสง 77 µmol/m2/s) ทาให้จานวนยอดเพิม่ มาก
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