ผลของสารควบคุม การเจริญเติบโตต่อ การเพาะเลีย้ งเฟิ น Cyathea contaminans (Wall. ex. Hook.)
Copel. และ Cyathea spinnlosa Wall. ex. Hook. ในสภาพปลอดเชื้อ
โครงการขยายพันธุ์เฟิ นหายากและเฟิ นเฉพาะถิน่ ของไทยบางชนิดในสภาพปลอดเชื้อเพือ่ การอนุรักษ์

บทคัดย่อ

จากการศึกษาผลของสารควบคุม
การเจริ ญเติบโตต่อ การเพาะเลี้ยงเฟิ น
Cyathea
contaminans (Wall. ex. Hook.) Copel. และ Cyathea spinnlosa Wall. ex. Hook. ในสภาพปลอดเชื้อ โดย
นําโปรธัลลัสของเฟิ นทั้ง 2 ชนิ ด มาเพาะเลี้ยงในอาหารสูตร ¼ MS ที่มฮี อร์ โมน TDZ ที่ระดับความเข้มข้น 0
0.1 และ 0.5 มิลลิกรัมต่อลิตร และ 2, 4 – D ที่ระดับความเข้มข้น 0 1 และ 2 มิลลิกรัมต่อลิตร และในแต่ละ
สิ่งทดลองเติมนํ้าตาล 15 กรัมต่อลิตร ปรับ pH เท่ากับ 5.5 พบว่าในเฟิ น C. contaminans การไม่เติมฮอร์ โมน
หรื อเติมฮอร์โมน TDZ ที่ระดับความเข้มข้น 0.1 มิลลิกรัมต่อลิตร อัตราการรอดของโปรธัลลัส และอัตรา
การเกิดแกมีโทไฟต์ สูงที่สุดคือ อัตรารอดร้อยละ 100 อัตราการเกิดแกมีโทไฟต์ร้อยละ 100 ส่ วนในเฟิ น C.
spinnlosa ฮอร์ โมน TDZ ที่ระดับความเข้มข้น 0.1 มิลลิกรัมต่อลิตร อัตราการรอดของโปรธัลลัส และอัตรา
การเกิดแกมีโทไฟต์ และจํานวนการเกิดใบอ่อน สูงที่สุดคือ อัตรารอดร้อยละ 100 อัตราการเกิดแกมีโทไฟต์
ร้อยละ 100 และจํานวนการเกิดใบ 3.4 ใบ
ตรวจเอกสาร
ชื่อวิทยาศาสตร์: Cyathea contaminans (Wall. ex. Hook.) Copel.
ชื่อไทย: หัวอ้ายเป็ ด (ภาคกลาง)
ลักษณะทางพฤกษศาตร์: ลําต้นสูง 2 – 4 เมตร เกล็ด สีน้ าํ ตาลอ่อนยาว 2 เซนติเมตร กว้าง 0.2 เซนติเมตร
ปลายแหลม ขอบมีขนแข็ง สี เข้ม ก้านใบ สี น้ าํ ตาลอมม่วง เป็ นมัน ผิวมีหนามแข็ง ยาวประมาณ 60 – 90
เซนติเมตร ใบ เป็ นใบประกอบแบบขนนกสามชั้น ผิวใบด้านล่างมีนวลคล้ายแป้ งสีขาว แกนใบมีหนาม พิน
นี่ มีจาํ นวน 15 -20 คู่ ยาว 60 – 70 เซนติเมตร กว้าง 22 -30 เซนติเมตร รู ปขอบขนาน มีกา้ นแกนพินนี่สี
นํ้าตาลอ่อน ด้านบนมีขน ด้านล่างมีตุ่มหนามขนาดเล็ก พินนี่ บริ เวณโคนลดขนาดลงเล็กน้อย พินนูล มี
จํานวน 20 – 30 คู่ ยาว 9 – 15 เซนติเมตร กว้าง 2 – 3 เซนติเมตร รู ปขอบขนานปลายใบแหลม ฐานเบี้ยว
ขอบแฉกลึกเกือบถึงเส้นกลางใบ เนื้ อใบ คล้ายแผ่นกระดาษ เส้นใบแบบขนนกอิสระ กลุม่ อับสปอร์ อยูต่ รง
ง่ามของเส้นใบ เรี ยงขนานใกล้เส้นกลางแฉก ไม่มเี ยือ่ คลุมอับสปอร์ (จันทิรา, 2545)
ชื่อวิทยาศาสตร์: Cyathea spinnlosa Wall. ex. Hook.
ชื่อท้องถิ่น: กูดต้นดอยปุย (จารุ พนั ธ์, 2539)

ลักษณะทางพฤกษศาตร์: ลําต้นสูง 1 – 2 เมตร เกล็ด มีสีน้ าํ ตาลเข้ม เป็ นมัน ค่อนข้างหนา ยาว 2 เซนติเมตร
กว้าง 0.2 เซนติเมตร รู ปสามเหลีย่ ม ปลายเรี ยวแคบเป็ นเส้น ขอบรุ่ ย ก้านใบ โคนสีน้ าํ ตาลแดง ถัดไปทาง
ปลายใบ สีเขียวอมนํ้าตาล ยาวประมาณ 50 – 70 เซนติเมตร มีหนามแข็งกระจายตลอดด้านล่างของก้านใบ
ด้านบนผิวหยาบไม่มหี นาม มีเกร็ ดประปราย ใบ ใบประกอบแบบขนนกสามชั้น พินนี่ ยาว
45 – 60
เซนติเมตร กว้าง 20 เซนติเมตร รู ปขอบขนาน มีกา้ นสั้น พินนูล มีจาํ นวน 20 – 30 คู่ แกนพินนูลสีเดียวกับ
ก้านใบ ยาวประมาณ 8 – 12 เซนติเมตร กว้าง 1.5 เซนติเมตร รู ปขอบขนาน ปลายยาวคล้ายหาง ฐานใบเบี้ยว
ส่วนใหญ่ไม่มกี า้ นใบ ขอบใบเป็ นแฉกลึกเกือบถึงเส้นกลางใบ เนื้ อใบค่อนข้างหนา เส้นใบ แบบขนนก
อิสระ กลุม่ อับสปอร์ อยูต่ รงง่ามของเส้นใบ มีเยือ่ คลุมอับสปอร์ บางๆ (จันทิรา, 2545)
สารควบคุมการเจริ ญเติบโตที่นิยมนํามาใช้ในการเพาะเลี้ยงเนื้ อเยือ่ มีอยูด่ ว้ ยกัน 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่ม
ออกซินและกลุม่ ไซโตไคนิ น ซึ่งออกซิน มีผลในการแบ่งเซลล์ การขยายขนาดของเซลล์ กระตุน้ การสร้างจุด
กําเนิดของราก ส่ วนไซโตไคนิ นนั้น ช่วยในการแบ่งเซลล์ การกระตุน้ การพัฒนาของตาพืช กระตุน้ การเกิด
แคลลัส และส่งเสริ มการพัฒนาของแคลลัสเป็ นต้น (พีรเดช, 2537; Pierik, 1989) การใช้ออกซินและไซโต
ไคนินร่ วมกันในปริ มาณและสัดส่ วนต่างๆ มีผลต่อการเปลีย่ นแปลงทางสัณฐานของชิ้นส่วนพืชที่นาํ มาใช้
เพาะเลี้ยง โดยอิทธิพลจะแตกต่างกันไปแล้วแต่ชนิดพืช โดยถ้าสัดส่วนของไซโตไคนินต่ออกซินสูงขึ้น จะมี
การกระตุน้ การกําเนิ ดและเปลีย่ นแปลงพัฒนาเป็ นยอด หรื อถ้าสัดส่วนของไซโตไคนินต่อออกซินลดลง จะ
กระตุน้ การกําเนิ ดและเปลีย่ นแปลงพัฒนาเป็ นราก กรณี ท่ีใช้ในปริ มาณมาก ออกซินและไซโตไคนิน จะทํา
ให้เกิดแคลลัส (Pierik, 1989; Razdan, 2003)
อุปกรณ์และสารเคมี
1. โปรธัลลัสของเฟิ น Cyathea contaminans และ Cyathea spinnlosa
2. อุปกรณ์สาํ หรับปฏิบตั ิงานภายในตูป้ ลอดเชื้อ (Lamina air flow cabinet) เช่น ปากคีบ (forceps)
มีดผ่าตัด (Sealpel) ตะเกียงแอลกฮอล์ จานแก้ว (Petri dish) เป็ นต้น
3. อุปกรณ์สาํ หรับเตรี ยมอาหารเพาะเลี้ยง เช่น เครื่ องชัง่ ชนิดทศนิยม 2 และ 4 ตําแหน่ง เครื่ องวัด
ความเป็ นกรด – เบส (pH meter) หม้อนึ่ งความดันไอ (autoclave) เครื่ องคนสารแบบมีแม่เหล็ก
(magnetic stirrer) บีกเกอร์ แท่งแก้วคนสาร และขวดทรงกลมขนาดต่างๆ สําหรับใส่อาหาร
เพาะเลี้ยง
4. สารเคมีสาํ หรับฆ่าเชื้อ เอธานอลเข้มข้น 95 และ 70 เปอร์เซ็นต์
5. สารเคมีท่ีใช้สาํ หรับเตรี ยมอาหารตามสูตร Murashige and Skoog (1962) สารควบคุมการ
เจริ ญเติบโต N-phenyl-N’-1, 2, 3,-thiadiazol-5-yl urea (TDZ) และ 2, 4-dichlorophenoxyacetic
acid (2, 4-D)
6. โพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ (KOH) ความเข้มข้น 1 นอร์ มอล กรดไฮโดรคลอริ ก (HCl) ความ
เข้มข้น 1 นอร์ มอล นํ้าตาลซูโครส นํ้ากลัน่ นํ้ามะพร้าว ผงถ่าน และผงวุน้

10. อุปกรณ์ในการบันทึก เช่น กระดาษ ปากกา ไม้บรรทัด กล้องถ่ายรู ป เป็ นต้น
แผนการทดลอง
วางแผนการทดลองแบบ 3 x 3 Factorial in Completely Randomized Design โดยแบ่งการทดลอง
ออกเป็ น 2 ปัจจัย คือ เติม N-phenyl-N’-1, 2, 3,-thiadiazol-5-yl urea (TDZ) 3 ระดับ (0 0.1 และ 0.5 มิลลิกรัม
ต่อลิตร) และ 2, 4-dichlorophenoxyacetic acid (2, 4-D) 3 ระดับ (0 1 และ 2 มิลลิกรัมต่อลิตร ) รวมทั้งสิ้น 9
สิ่งทดลอง
วิธีการทดลอง
เตรี ยมอาหารวุน้ สูตร¼ Murashige and Skoog (1962) ทําการเติมสารควบคุมการเจริ ญเติบโตตามแต่
ละสิ่งทดลองที่ได้กาํ หนดไว้ และในแต่ละสิ่งทดลองเติมนํ้าตาล 15 กรัมต่อลิตร ปรับ pH เท่ากับ 5.5 นํา
โปรธัลลัสมาเพาะ เลี้ยงบนอาหารที่ได้เตรี ยมไว้ตาม แผนการทดลองข้างต้น นําขวดทดลองที่ทาํ การ
เพาะเลี้ยงเรี ยบร้อยแล้ว ไปวางบนชั้นภายในห้องเพาะเลี้ยงเนื้ อเยือ่ ทําการบันทึกข้อมูล

การบันทึกข้ อมูล
1. อัตรารอด: คํานวณจากจํานวนโปรธัลลัสที่ได้ทาํ การเพาะเลี้ยงกับจํานวนโปรธัลลัสคงเหลือหลัง
สิ้ นสุดการทดลอง
2. อัตราการเกิดแกมีโทไฟต์: สังเกตการณ์การพัฒนาขยายตัวของแกมีโทไฟต์ทุกด้าน
3. จํานวนยอด: นับยอดที่เกิดขึ้นจากชิ้นส่ วนที่เพาะเลี้ยง
การวิเคราะห์ ข้อมูล
วิเคราะห์ขอ้ มูลค่าสถิติดว้ ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
แสดงผลในรู ปของตาราง ANOVA โดย
เปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยของแต่ ละค่าสังเกตโดยวิธี Duncan ’s New Multiple Range Test (DMRT) ที่ระดับความ
เชื่อมัน่ 95 เปอร์เซ็นต์
ผลการทดลอง
จากการศึกษาสารควบคุม การเจริ ญเติบโตต่อ การเพาะเลี้ยงเฟิ น C. contaminans ในสภาพปลอด
เชื้อที่มรี ะดับความเข้มข้นของ TDZ 3 ระดับคือ 0 0.1 และ 0.5 มิลลิกรัมต่อลิตร พบว่าอัตรารอด ไม่มคี วาม
แตกต่างอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมัน่ 95 เปอร์เซ็นต์ โดยการไม่เติมฮอร์ โมน TDZ ที่ระดับ
ความเข้มข้น 0.1 มิลลิกรัมต่อลิตร และ TDZ ที่ระดับความเข้มข้น 0. 5 มิลลิกรัมต่อลิตร มีอตั ราการรอด

เท่ากันคือ ร้อยละ 40 ส่ วนของอัตราการเกิดแกมีโทไฟต์ พบว่ามีความแตกต่างอย่างมีนยั สําคัญยิง่ ทางสถิติ ที่
ระดับความเชื่อมัน่ 95 เปอร์เซ็นต์ โดยการไม่เติมฮอร์ โมน
มีอตั ราการ เกิด แกมีโทไฟต์ สูงที่สุดคือ ร้อยละ 96.7 ซึ่งมีความแตกต่างกับ TDZ ที่ระดับความเข้มข้น 0.1
มิลลิกรัมต่อลิตร ที่มีอตั ราการ เกิด แกมีโทไฟต์ ร้อยละ 90 และ TDZ ที่ระดับความเข้มข้น 0. 5 มิลลิกรัมต่อ
ลิตร มีอตั ราการเกิดแกมีโทไฟต์ น้อยที่สุดคือ ร้อยละ 75 ในส่ วนของจํานวนการเกิดใบอ่อน ในการทดลอง
ในครั้งนี้ ไม่สามารถชักนําให้เกิดใบอ่อนได้ (ตารางที่ 1, รู ปที่ 1)
ในส่วนของ 2, 4 – D ที่ระดับความเข้มข้น 0 1 และ 2 มิลลิกรัมต่อลิตร พบว่าอัตรารอด มีความ
แตกต่างอย่างมีนยั สําคัญยิง่ ทางสถิติที่ระดับความเชื่อมัน่ 95 เปอร์เซ็นต์ โดยการไม่เติมฮอร์โมน มีอตั ราการ
รอดสูงที่สุดคือ ร้อยละ 100 ซึ่งมีความแตกต่างกับ 2, 4 – D ที่ระดับความเข้มข้น 1 มิลลิกรัมต่อลิตร มีอตั รา
การรอด ร้อยละ 20 และ 2, 4 – D ที่ระดับความเข้มข้น 2 มิลลิกรัมต่อลิตร ไม่พบการรอดของ โปรธัลลัส
ส่วนของอัตราการเกิดแกมีโทไฟต์ พบว่ามีความแตกต่างอย่างมีนยั สําคัญยิง่ ทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อมัน่ 95
เปอร์เซ็นต์ โดยการไม่เติมฮอร์ โมน มีอตั ราการเกิดแกมีโทไฟต์ สูงที่สุดคือ ร้อยละ 94 ซึ่งมีความแตกต่างกับ
2, 4 – D ที่ระดับความเข้มข้น 1 มิลลิกรัมต่อลิตร ที่มีอตั ราการ เกิด แกมีโทไฟต์ ร้อยละ 53.3 ในส่ วนของ
จํานวนการเกิดใบอ่อน การทดลองในครั้งนี้ ไม่สามารถชักนําให้เกิดใบอ่อนได้ (ตารางที่ 1, รู ปที่ 1)
อิทธิพลร่ วมของสารควบคุมการเจริญเติบโต
จากการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสารควบคุมการเจริ ญเติบโต 2 ชนิด คือ TDZ ที่ระดับ ความ
เข้มข้น 0 0.1 และ 0.5 มิลลิกรัมต่อลิตร และ 2, 4 – D ที่ระดับความเข้มข้น 0 1 และ 2มิลลิกรัมต่อลิตร
พบว่าอัตรารอด มีความแตกต่างอย่างมีนยั สําคัญยิง่ ทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อมัน่ 95 เปอร์เซ็นต์ โดยการไม่
เติมฮอร์โมน TDZ ที่ระดับความเข้มข้น 0.1 มิลลิกรัมต่อลิตร และ TDZ ที่ระดับความเข้มข้น 0. 5 มิลลิกรัม
ต่อลิตร มีอตั ราการรอดสูงที่สุดคือ ร้อยละ 100 ซึ่งมีความแตกต่างกับ 2, 4 – D ที่ระดับความเข้มข้น 1
มิลลิกรัมต่อลิตร TDZ ที่ระดับความเข้มข้น 0.1 มิลลิกรัมต่อลิตร ร่ วมกับ 2, 4 – D ที่ระดับความเข้มข้น 1
มิลลิกรัมต่อลิตร และ TDZ ที่ระดับความเข้มข้น 0.5 มิลลิกรัมต่อลิตร ร่ วมกับ 2, 4 – D ที่ระดับความเข้มข้น
1 มิลลิกรัมต่อลิตร ที่มีอตั ราการรอดเท่ากันคือ ร้อยละ 20 และ 2, 4 – D ที่ระดับความเข้มข้น 2 มิลลิกรัมต่อ
ลิตร TDZ ที่ระดับความเข้มข้น 0.1 มิลลิกรัมต่อลิตร ร่ วมกับ 2, 4 – D ที่ระดับความเข้มข้น 2 มิลลิกรัมต่อ
ลิตร และ TDZ ที่ระดับความเข้มข้น 0.5 มิลลิกรัมต่อลิตร ร่ วมกับ 2, 4 – D ที่ระดับความเข้มข้น 2 มิลลิกรัม
ต่อลิตร ไม่พบการรอดของ โปรธัลลัส ส่ วนของ อัตราการเกิด แกมีโทไฟต์ พบว่ามีความแตกต่างอย่างมี
นัยสําคัญยิง่ ทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อมัน่ 95 เปอร์เซ็นต์ โดยการไม่เติมฮอร์โมน และ TDZ ที่ระดับความ
เข้มข้น 0.1 มิลลิกรัมต่อลิตร มีอตั ราการอัตราการเกิดแกมีโทไฟต์สูงที่สุดคือ ร้อยละ 100 ซึ่งมีความแตกต่าง
กับ TDZ ที่ระดับความเข้มข้น 0.5 มิลลิกรัมต่อลิตร และ 2, 4 – D ที่ระดับความเข้มข้น 1 มิลลิกรัมต่อลิตร ที่
มีอตั ราการเกิดแกมีโทไฟต์ ร้อยละ 82 และ 80 ตามลําดับ และ TDZ ที่ระดับความเข้มข้น 0.1 มิลลิกรัมต่อ
ลิตร ร่ วมกับ 2, 4 – D ที่ระดับความเข้มข้น 1 มิลลิกรัมต่อลิตร และ TDZ ที่ระดับความเข้มข้น 0. 5 มิลลิกรัม

ต่อลิตร ร่ วมกับ 2, 4 – D ที่ระดับความเข้มข้น 1 มิลลิกรัมต่อลิตร มี อัตราการเกิด แกมีโทไฟต์ น้อยที่สุดคือ
ร้อยละ 40 ในส่ วนของจํานวนการเกิดใบอ่อน การทดลองในครั้งนี้ไม่สามารถชักนําให้เกิดใบอ่อนได้
(ตารางที่ 1, รู ปที่ 1)
ตารางที่ 1 แสดงการพัฒนาของโปรธัลลัส Cyathea contaminans ที่ทาํ การเพาะเลี้ยงในสภาพปลอดเชื้อ
สิ่งทดลอง

TDZ
0
0.1
0.5
0
0.1
0.5
0
0.1
0.5

2, 4 - D
0
0
0
1
1
1
2
2
2
F-test
TDZ
0
0.1
0.5
F-test
2, 4 - D
0
1
2
F-test

อัตรารอด

100.0 a
100.0 a
100.0 a
20.0 b
20.0 b
20.0 b
0.0 c
0.0 c
0.0 c
**
40.0
40.0
40.0
ns
100.0 a
20.0 b
0.0 c
**

อัตราการเกิดแกมีโทไฟต์

จํานวนการเกิดใบ

100.0 a
100.0 a
82.0 b
80.0 c
40.0 d
40.0 d
**
96.7 a
90.0 b
75.0 c
**
94.0 a
53.3 b
**

-

หมายเหตุ ค่าเฉลี่ยที่ตามด้วยอักษรที่เหมือนกันในคอลัมน์เดียวกันแสด งว่าไม่แตกต่างกันทางสถิติ
เมื่อเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยโดยวิธี Duncan’s New Multiple Range Test (DMRT) ที่
ระดับความเชื่อมัน่ 95 เปอร์เซ็นต์

ns ไม่มคี วามแตกต่างกันทางสถิติ
** มีความแตกต่างอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อมัน่ 99 เปอร์เซ็นต์

รูปที่ 1 แสดงการพัฒนาของโปรธัลลัส Cyathea contaminans ที่ทาํ การเพาะเลี้ยงในสภาพปลอดเชื้อ
จากการศึกษาสารควบคุม การเจริ ญเติบโตต่อ การเพาะเลี้ยงเฟิ น C. spinnlosa ในสภาพปลอด
เชื้อที่มรี ะดับความเข้มข้นของ TDZ 3 ระดับคือ 0 0.1 และ 0.5 มิลลิกรัมต่อลิตร พบว่าอัตรารอด ไม่มคี วาม
แตกต่างอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมัน่ 95 เปอร์เซ็นต์ โดยการไม่เติมฮอร์ โมน TDZ ที่ระดับ
ความเข้มข้น 0.1 มิลลิกรัมต่อลิตร และ TDZ ที่ระดับความเข้มข้น 0. 5 มิลลิกรัมต่อลิตร มีอตั ราการรอด
เท่ากันคือ ร้อยละ 36.7 ส่ วนของอัตราการเกิดแกมีโทไฟต์ พบว่ามีความแตกต่างอย่างมีนยั สําคัญยิง่ ทางสถิติ
ที่ระดับความเชื่อมัน่ 95 เปอร์เซ็นต์ โดยการไม่เติมฮอร์ โมน
และ TDZ ที่ระดับความเข้มข้น 0.1 มิลลิกรัมต่อลิตร มีอตั ราการ เกิด แกมีโทไฟต์ สูงที่สุดคือ ร้อยละ 94.5
และ TDZ ที่ระดับความเข้มข้น 0.5 มิลลิกรัมต่อลิตร มีอตั ราการเกิดแกมีโทไฟต์ น้อยที่สุดคือ ร้อยละ 70 ใน
ส่ วนของจํานวนการเกิดใบอ่อน พบว่า TDZ ที่ระดับความเข้มข้น 0.1 มิลลิกรัมต่อลิตร มีการเกิดใบอ่อนมาก
ที่สุดคือ 3.4 ใบ รองลงมาคือการไม่เติมฮอร์ โมน มีการเกิดใบอ่อน 2.5 ใบ (ตารางที่ 2, รู ปที่ 2 - 3)
ในส่วนของ 2, 4 – D ที่ระดับความเข้มข้น 0 1 และ 2 มิลลิกรัมต่อลิตร พบว่าอัตรารอด มีความ
แตกต่างอย่างมีนยั สําคัญยิง่ ทางสถิติที่ระดับความเชื่อมัน่ 95 เปอร์เซ็นต์ โดยการไม่เติมฮอร์โมน มีอตั ราการ
รอดสูงที่สุดคือ ร้อยละ 100 ซึ่งมีความแตกต่างกับ 2, 4 – D ที่ระดับความเข้มข้น 1 มิลลิกรัมต่อลิตร มีอตั รา
การรอด ร้อยละ 10 และ 2, 4 – D ที่ระดับความเข้มข้น 2 มิลลิกรัมต่อลิตร ไม่พบการรอดของ โปรธัลลัส
ส่วนของอัตราการเกิดแกมีโทไฟต์ พบว่ามีความแตกต่างอย่างมีนยั สําคัญยิง่ ทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อมัน่ 95

เปอร์เซ็นต์ โดยการไม่เติมฮอร์ โมน มีอตั ราการเกิดแกมีโทไฟต์ สูงที่สุดคือ ร้อยละ 90 ซึ่งมีความแตกต่างกับ
2, 4 – D ที่ระดับความเข้มข้น 1 มิลลิกรัมต่อลิตร ที่มีอตั ราการ เกิด แกมีโทไฟต์ ร้อยละ 40 ในส่ วนของ
จํานวนการเกิดใบอ่อน พบว่าการไม่เติมฮอร์ โมน มีการเกิดใบอ่อน 3.1 ใบ (ตารางที่ 2, รู ปที่ 2 - 3)
อิทธิพลร่ วมของสารควบคุมการเจริญเติบโต
จากการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสารควบคุมการเจริ ญเติบโต 2 ชนิด คือ TDZ ที่ระดับ ความ
เข้มข้น 0 0.1 และ 0.5 มิลลิกรัมต่อลิตร และ 2, 4 – D ที่ระดับความเข้มข้น 0 1 และ 2มิลลิกรัมต่อลิตร
พบว่าอัตรารอด มีความแตกต่างอย่างมีนยั สําคัญยิง่ ทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อมัน่ 95 เปอร์เซ็นต์ โดยการไม่
เติมฮอร์โมน TDZ ที่ระดับความเข้มข้น 0.1 มิลลิกรัมต่อลิตร และ TDZ ที่ระดับความเข้มข้น 0. 5 มิลลิกรัม
ต่อลิตร มีอตั ราการรอดสูงที่สุดคือ ร้อยละ 100 ซึ่งมีความแตกต่างกับ 2, 4 – D ที่ระดับความเข้มข้น 1
มิลลิกรัมต่อลิตร TDZ ที่ระดับความเข้มข้น 0.1 มิลลิกรัมต่อลิตร ร่ วมกับ 2, 4 – D ที่ระดับความเข้มข้น 1
มิลลิกรัมต่อลิตร และ TDZ ที่ระดับความเข้มข้น 0.5 มิลลิกรัมต่อลิตร ร่ วมกับ 2, 4 – D ที่ระดับความเข้มข้น
1 มิลลิกรัมต่อลิตร ที่มีอตั ราการรอดเท่ากันคือ ร้อยละ 10 และ 2, 4 – D ที่ระดับความเข้มข้น 2 มิลลิกรัมต่อ
ลิตร TDZ ที่ระดับความเข้มข้น 0.1 มิลลิกรัมต่อลิตร ร่ วมกับ 2, 4 – D ที่ระดับความเข้มข้น 2 มิลลิกรัมต่อ
ลิตร และ TDZ ที่ระดับความเข้มข้น 0.5 มิลลิกรัมต่อลิตร ร่ วมกับ 2, 4 – D ที่ระดับความเข้มข้น 2 มิลลิกรัม
ต่อลิตร ไม่พบการรอดของ โปรธัลลัส ส่ วนของ อัตราการเกิด แกมีโทไฟต์ พบว่ามีความแตกต่างอย่างมี
นัยสําคัญยิง่ ทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อมัน่ 95 เปอร์เซ็นต์ โดยการไม่เติมฮอร์โมน และ TDZ ที่ระดับความ
เข้มข้น 0.1 มิลลิกรัมต่อลิตร มีอตั ราการอัตราการเกิดแกมีโทไฟต์สูงที่สุดคือ ร้อยละ 100 ซึ่งมีความแตกต่าง
กับ TDZ ที่ระดับความเข้มข้น 0.5 มิลลิกรัมต่อลิตร ที่มีอตั ราการเกิดแกมีโทไฟต์ ร้อยละ 70 และ 2, 4 – D ที่
ระดับความเข้มข้น 1 มิลลิกรัมต่อลิตร และ TDZ ที่ระดับความเข้มข้น 0.1 มิลลิกรัมต่อลิตร ร่ วมกับ 2, 4 – D
ที่ระดับความเข้มข้น 1 มิลลิกรัมต่อลิตร มี อัตราการเกิด แกมีโทไฟต์ น้อยที่สุดคือ ร้อยละ 40 ในส่ วนของ
จํานวนการเกิดใบอ่อน พบว่า TDZ ที่ระดับความเข้มข้น 0.1 มิลลิกรัมต่อลิตร มีการเกิดใบอ่อนมากที่สุดคือ
3.4 ใบ รองลงมาคือการไม่เติมฮอร์ โมน มีการเกิดใบอ่อน 2.5 ใบ (ตารางที่ 2, รู ปที่ 2 - 3)

ตารางที่ 2 แสดงการพัฒนาของโปรธัลลัส Cyathea spinnlosa Wall. ex. Hook.ที่ทาํ การเพาะเลี้ยงในอาหาร
¼ MS ที่มฮี อร์โมน TDZ และ 2, 4 – D ในระดับความเข้มข้นต่างๆ กัน

TDZ
0

สิ่งทดลอง

2, 4 - D
0

อัตรารอด อัตราการเกิดแกมีโทไฟต์

100.0 a

100.0 a

จํานวนการเกิดใบ

2.5

0.1
0.5
0
0.1
0.5
0
0.1
0.5

0
0
1
1
1
2
2
2
F-test

TDZ

0
0.1
0.5
F-test

2, 4 - D

0
1
2
F-test

100.0 a
100.0 a
10.0 b
10.0 b
10.0 b
0.0 b
0.0 b
0.0 b
**
36.7
36.7
36.7
ns
100.0 a
10.0 b
0.0 c
**

100.0 a
70.0 ab
40.0 b
40.0 b
**
94.5 a
94.5 a
70.0 b
**
90.0 a
40.0 b
**

3.4
2.5
3.4
3.14
-

หมายเหตุ ค่าเฉลี่ยที่ตามด้วยอักษรที่เหมือนกันในคอลัมน์เดียวกันแสด งว่าไม่แตกต่างกันทางสถิติ
เมื่อเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยโดยวิธี Duncan’s New Multiple Range Test (DMRT) ที่
ระดับความเชื่อมัน่ 95 เปอร์เซ็นต์
ns ไม่มคี วามแตกต่างกันทางสถิติ
** มีความแตกต่างอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อมัน่ 99 เปอร์เซ็นต์

รูปที่ 2 แสดงการพัฒนาของโปรธัลลัส Cyathea spinnlosa ที่ทาํ การเพาะเลี้ยงในอาหาร ¼ MS ที่มฮี อร์โมน
TDZ และ 2, 4 – D ในระดับความเข้มข้นต่างๆ กัน

รูปที่ 3 แสดงการเกิดใบอ่อนของโปรธัลลัส Cyathea spinnlosa ที่ทาํ การเพาะเลี้ยงในอาหาร ¼ MS ที่มี
ฮอร์โมน TDZ ที่ระดับความเข้มข้น 0.1 มิลลิกรัมต่อลิตร
วิจารณ์ผลการทดลอง
จากการศึกษาผลของสารควบคุม การเจริ ญเติบโตต่อ การเพาะเลี้ยงเฟิ น C. contaminans และ C.
spinnlosa ในสภาพปลอดเชื้อ โดยนําโปรธัลลัสของเฟิ นทั้ง 2 ชนิด มาเพาะเลี้ยงในอาหารสูตร ¼ MS ที่มี
ฮอร์โมน TDZ ที่ระดับความเข้มข้น 0 0.1 และ 0.5 มิลลิกรัมต่อลิตร และ 2, 4 – D ที่ระดับความเข้มข้น 0 1
และ 2 มิลลิกรัมต่อลิตร พบว่าในเฟิ น C. contaminans การไม่เติมฮอร์ โมน หรื อเติมฮอร์ โมน TDZ ที่ระดับ
ความเข้มข้น 0.1 มิลลิกรัมต่อลิตร อัตราการรอดของโปรธัลลัส และอัตราการเกิดแกมีโทไฟต์ สูงที่สุดคือ
อัตรารอดร้อยละ 100 อัตราการเกิดแกมีโทไฟต์ร้อยละ 100 ส่ วนในเฟิ น C. spinnlosa ฮอร์โมน TDZ ที่ระดับ
ความเข้มข้น 0.1 มิลลิกรัมต่อลิตร อัตราการรอดของโปรธัลลัส และอัตราการเกิดแกมีโทไฟต์ และจํานวน
การเกิดใบอ่อน สูงที่สุดคือ อัตรารอดร้อยละ 100 อัตราการเกิดแกมีโทไฟต์ร้อยละ 100 และจํานวนการเกิด
ใบ 3.4 ใบ ตามลําดับ ในส่ วนของการเติมสาร 2, 4 – D ที่ระดับความเข้มข้น 2 มิลลิกรัมต่อลิตร ทําให้
ชิ้นส่ วนโปรธัลลัสของเฟิ นทั้ง 2 ชนิ ดตายไป ซึ่งอาจเกิดจากการใช้ออกซินในความเข้มข้นสูง เช่น 2, 4 – D,
MCPA และ picloram ที่มคี ุณสมบัติเป็ นสารกําจัดวัชพืช (สมบุญ, 2548) รวมทั้งการใช้ร่วมกับ TDZ ที่มี
ระดับความเข้มข้นสูงเกินไปจึงทําให้เกิดผลในทางยับยั้งหรื อเป็ นพิษต่อพืชได้ ( Murthy et al., 1995;
Hutchison et al., 1996a) ดังนั้นการนํา TDZ และ 2, 4 – D มาใช้ส่งเสริ มหรื อยับยั้งการเกิดยอดจากชิ้นส่วน

ของพืชนั้น ขึ้นอยูก่ บั ระดับความเข้มข้นที่ ( Chen et al., 2004) ชนิดและพันธุกรรมของพืชอีกด้วย ( Kane,
2005) สอดคล้องกับการทดลองชักนําให้เกิดยอดจากใบอ่อนในเฟิ นชายผ้าสีดาเขากวางใบตั้ง (P. ridleyi)
พบว่า BA ที่ระดับความเข้มข้น 1 มิลลิกรัมต่อลิตร มีคะแนนการรอดชีวติ ตํ่าที่สุด ซึ่งอาจเป็ นเพราะ BA ที่
ระดับความเข้มข้น 1 มิลลิกรัมต่อลิตร เป็ นความเข้มข้นที่สูงเกินไป จนเป็ นพิษต่อชิ้นส่วนใบชายผ้าสีดาเขา
กวางตั้ง (นัฐชัย , 2551) แต่มคี วามแตกต่างกับการทดลองการชักนําให้เกิดยอดจากใบ
Platycerium
bifurcatum ที่พบว่าการใช้ฮอร์ โมน BA ที่ระดับความเข้มข้น 5 และ 10 µM (ประมาณ 1.13 และ 2.25
มิลลิกรัมต่อลิตร) สามารถส่ งเสริ มการพัฒนาของใบได้
100 เปอร์เซ็นต์ ( Camloha et al., 1994)
เช่นเดียวกับการทดลองในการเพาะเลี้ยงแกมิโตไฟต์ของเฟิ นชายผ้าสีดาปักษ์ใต้ ในอาหารสังเคราะห์
สูตร MS ทีไม่เติมและเติมสารควบคุมการเจริ ญเติบโตที่ความเข้มข้นต่างๆกัน คือ
BA ที่ระดับความ
เข้มข้น 2.5 5.0 7.5 และ 10.0 มิลลิกรัมต่อลิตร และ /หรื อ เติม 2, 4 – D ที่ระดับความเข้มข้น 0.5 1.0 1.5
และ 2 มิลลิกรัมต่อลิตร พบว่าแกมิโตไฟล์สามารถเจริ ญเติบโตได้ในอาหารสูตร MS ที่เติม BA และ 2,
4 – D ทุกระดับความเข้มข้น (สมพร , 2539) เช่นเดียวกับการทดลองใน Staghorn fern (P. bifurcatum)
ที่พบว่าอาหารสูตร MS ที่เติมนํ้าตาล 3 เปอร์เซ็นต์ วุน้ 0.9 เปอร์เซ็นต์ pH 7.0 และเติมฮอร์โมน NAA
0.54 µM ร่ วมกับ kinetin 9.3 µM สามารถเพิ่มจํานวนยอดที่ทาํ การเพาะเลี้ยงในสภาพปลอดเชื้อได้ดีท่ีสุด
(Pevalek-Kozlina, 1996)
สรุปผลการทดลอง
จากการศึกษาผลของสารควบคุม การเจริ ญเติบโตต่อ การเพาะเลี้ยงเฟิ น C. contaminans และ C.
spinnlosa ในสภาพปลอดเชื้อ โดยนําโปรธัลลัสของเฟิ นทั้ง 2 ชนิด มาเพาะเลี้ยงในอาหาร ¼ MS ที่มี
ฮอร์โมน TDZ ที่ระดับความเข้มข้น 0 0.1 และ 0.5 มิลลิกรัมต่อลิตร และ 2, 4 – D ที่ระดับความเข้มข้น 0 1
และ 2 มิลลิกรัมต่อลิตร พบว่าในเฟิ น C. contaminans การไม่เติมฮอร์ โมน หรื อเติมฮอร์ โมน TDZ ที่ระดับ
ความเข้มข้น 0.1 มิลลิกรัมต่อลิตร มีอตั ราการรอดของโปรธัลลัส และอัตราการเกิดแกมีโทไฟต์ สูงที่สุดคือ
อัตรารอดร้อยละ 100 อัตราการเกิดแกมีโทไฟต์ร้อยละ 100 ส่ วนในเฟิ น C. spinnlosa ฮอร์โมน TDZ ที่ระดับ
ความเข้มข้น 0.1 มิลลิกรัมต่อลิตร อัตราการรอดของโปรธัลลัส และอัตราการเกิดแกมีโทไฟต์ และจํานวน
การเกิดใบอ่อน ดีท่ีสุดคือ อัตรารอดร้อยละ 100 อัตราการเกิดแกมีโทไฟต์ ร้อยละ 100 และจํานวนการเกิด
ใบ 3.4 ใบ ตามลําดับ
บรรณานุกรม
จันทิรา หุตินนั ท์ . 2545. การศึกษาสั ณฐานวิทยาของเฟิ นใน สวนพฤกษศาสตร์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกติ ์ิ
จังหวัดเชียงใหม่. กรุ งเทพฯ : วิทยานิพนธ์ปริ ญญาโท มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 207 น.

จารุ พนั ธุ์ ทองแถม . 2539. เฟิ น: ต้ นตระกูลไม้ประดับ ฉบับปรับปรุงและเพิม่ เติม . กรุ งเทพฯ : อัมริ นทร์
พริ้ นติ้งกรุ๊ ฟ. 216 น.
นัฐชัย แย้มพิกุลสกุล . 2551. การขยายโคลนเฟิ นชายผ้าสีดาเขากวางตั้ง ( Platycerium ridleyi H. Christ.)
ในสภาพปลอดเชื้อ. กรุ งเทพฯ : วิทยานิพนธ์ปริ ญญาโท มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ . 70 น.
พีรเดช ทองอําไพ . 2537. ฮอร์ โมนพืชและสารสังเคราะห์ แนวทางการใช้ ประโยชน์ ในประเทศไทย .
กรุ งเทพฯ: วิชยั การพิมพ์.
สมบุญ เตชะภิญญาวัฒน์. 2548. สรีรวิทยาของพืช . พิมพ์ครั้งที่ 4. กรุ งเทพฯ : จามจุรีโปรดักท์. 252 น.
สมพร จันทเดช . 2539. การศึกษาการเพาะเลีย้ งสปอร์ เฟิ นชายผ้าสีดาและเฟิ นข้ าหลวงหลัง ลายใน
อาหารวุ้น . สงขลา: วารสารสงขลานคริ นทร์. 18 (3): 275 – 285.
Camloha, M., N. Gogala and J. Rode. 1994. Plant regeneration form leaf explants of the fern
Platycerium bifurcatum in vitro. Scientia Horticulturae. 289: 89 – 90.
Chen, T.Y., J.T. Chen and W.C. Chang. 2004. Plant regeneration through direct shoot bud
formation from leaf cultures of Paphiopedilum orchid. Plant cell, Tissue and Organ
Culture. 76: 11-15.
Hutchinson, M. J., S. J. Murch and P.K. Saxena. 1996. Morphoregulatory role of thidiazuron: evidence
of the involvement of endogenous auxin in thidiazuron – induced somatic embrogenesis of
geranium (Perlargonium x hortorum Baile). Journal of plant Physiology 149: 573 – 579.
Kane, M. E. 2005. Shoot culture procedures, pp. 145 – 147. In R. N. Trigiano and D. J. Gray, eds. Plant
Development and Biotechnology. Florida: CRC Press LLC.
Murashige, T. and F. Skoog. 1962. A revised medium for rapid growth and bioassays with tobacco
tissue culture. Physiol Plant 15: 473 – 497.
Murthy, B. N. S., S. J. Murch and P. K. Saxena. 1995. Thidiazuron – induced somatic
embryogenesis in intact seedling of peanut (Arachis hypogaqea L.): endogenous growth regulator
levels and significance of cotyledon. Physiology Plantrarum 94: 268 – 276.
Pierik, R. L. M. 1989. In Vitro Culture of Higher Plants. Netherlands: 2 nd ed. Martinus
Nijhoff Publishers, Dordrecht.
Pevalek-Kozlina, B. 1996. Effect of sucrose and agar concentration, and medium pH on
staghorn fern (Platycerium bifurcatum (Chr.) C. Cav.) shoot multiplication.
HortScience. 28: 18 – 20.
Razdan, M. K. 2003. Introduction to Plant Tissue Culture. USA: 2 nd ed. Science
Publishers. Inc., Enfield, New Hampshire.

