การขยายพันธุกดู ตนกานหนาม
โครงการขยายพันธุเ ฟนหายากและเฟนเฉพาะถิน่ ของไทยบางชนิดในสภาพปลอดเชื้อเพื่อการอนุรักษ
In vitro propagation of some rare and endemic Thai ferns for conservation
สุญาณี เวสสบุตร ปยเกษตร สุขสถาน และพัชรภา คลามทิม
องคการสวนพฤกษศาสตร

เฟนเปนพืชไรดอกที่มีวงชีพจักรแบบสลับและตองการความชื้นสูง
ในการดํารงชีพ ดังนั้นจึงมีความเปราะบางอยางยิ่งตอการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพแวดลอม ปจจุบันถิ่นที่อยูในธรรมชาติของเฟนจํานวนมากกําลังถูก
คุกคามจากการขยายตัวของสังคมเมือง การใชทรัพยากรอยางฟุมเฟอย การ
เปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศโลกซึ่งทําใหความถี่ของการเกิดไฟปาเพิม่
มากขึ้นและเกิดความผันแปรของฤดูกาล รวมถึงการถูกเก็บออกมาขาย
โดยตรงจากปา ภาวะตางๆเหลานี้สงผลใหเฟนคอยๆลดจํานวนลง กระทั่ง
Cyathea spinulosa

หลายชนิดตกอยูในสภาพเสีย่ งตอการสูญพันธุ
ประเทศไทยเปนประเทศทีม่ ีพืชกลุมเฟนเปนจํานวนมากเนื่องจากตั้งอยูในพืน้ ที่ที่

มีความหลากหลายของสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศ โดยมีรายงานพบพืชกลุมเฟนมากกวา 700 ชนิด ใน
จํานวนนี้ประมาณ10-15 % เปนเฟนหายากและเสี่ยงตอการสูญพันธุและหนึ่งในนั้นคือ Cyathea spinulosa

กูดตนกานหนาม Cyathea spinulosa Wall. ex. Hook.
ชื่อพอง : Alsophila spinulosa, A. spinulosa
ชื่ออื่น : กูดตนดอยสุเทพ,กูดตนกานหนาม
กูดตนกานหนาม ในธรรมชาติ อยูในบริเวณที่ชุมชื้นสูง มีรมเงา ในปาดิบเขา ที่ระดับไมสูงมาก ราว 700
ม. หากปาถูกทําลาย จะไมสามารถดํารงชีวิตอยูตอไปไดในสภาพที่อากาศแหงแลง
ลักษณะทางพฤกษศาสตร
ลําตนเหงาเปนแทงสูง ไดถงึ 3 ม. หรือมากกวา เสนผาศูนยกลาง
ราว 15 ซม.
กานใบ สีมว งเขม บริเวณโคนเปนปุมหนามหนาแนน ผิวดานในสี
เขียว มีเกล็ดแข็ง สีน้ําตาลเขมเปนเงามัน มีหนามที่พัฒนามาจากโคนของ
เกล็ด

Petiole

ลักษณะใบ เปนใบประกอบขนนก 2 ชั้น มีใบยอยดานขางจํานวนมาก ใบยอยคูล าง
ลดขนาด แกนใบยอย มีเกล็ด ใบยอยชัน้ ที่สอง รูปหอก ปลายสอบแหลม โคน รูปลิ่มอยางกวาง ไมมีกานใบยอย
ขนาดยาว 8 ซม. กวาง 1.8 ซม. ขอบใบแฉกหยักลึกเกือบถึงแกนใบยอย สวนแฉกริมขอบใบยอย เปนหยักซี่ฟน
หางๆ เสนกลางใบมีเกล็ดบางที่ผิวลาง แตไมมีขน เกล็ดลักษณะ สีน้ําตาลซีด เสนกลางสวนแฉกและดานใตใบมี
ขนเล็กๆ

กลุมอับสปอร อยูชิดเสนกลางของสวนแฉก มีเยื่ออินดูเซีย
รูปถวยกลม เปลือยดานบน

SPORE

วงชีพจักรของเฟน
แผนภาพแสดงวงชีพจักรของเฟน

ที่มา : http://kentsimmons.uwinnipeg.ca/16cm05/16labman05/lb3pg6.htm

เฟนมีวงจรชีวติ แยกเปน 2 ตอนชัดเจน ดังรูป ตอนหนึ่งไมเกี่ยวของกับเพศเรียกวาระยะสปอโรไฟต
(sporophyte) ตนเฟนมีราก ตนและใบ(fronds)เห็นไดชัด อีกตอนหนึ่งเกี่ยวของกับเพศหรือการสืบพันธุเ รียกวา
ระยะแกมีโตไฟต(gametophyte)ตนเฟนจะมีขนาดเล็กเห็นไดไมชดั ไมมีราก ตนและใบใหเห็น ตนเฟนระยะนี้
เรียกวา โปรทัลเลียม (prothallium)
สปอรเกิดขึน้ ใตใบเปนกลุมกอนเรียกวาสปอรแรงเจีย (sporangia)หรืออับสปอร(sporecases) เห็นเปน
จุดสีน้ําตาล กลุมของสปอแรงเจียเรียกวา ซอไร (sori) บางครั้งมีสิ่งหอหุมเรียกวา อินดูเซียม (indusium)ในแต
ละสปอแรงเจียมี spore mather cell 16 อันแตละอันผานกระบวนการไมโอซิสใหสปอร 4 สปอรแตละสปอรมี
โครโมโซม n ซึ่งเปนครึ่งหนึง่ ของโครโมโซมปกติ
เมื่อสปอรแกและแตกออกมาพบสภาพที่มีอณ
ุ หภูมิและความชื้นเหมาะสมจะงอกโปรทัลลัส
(prothallus)ซึ่งเปนกลุมเซลลสีเขียวรูปรางแบนพรอมโครงสรางคลายรากที่เรียกวาไรซอยด(rhizoids)เมื่ออายุได
3 เดือนจะมีขนาดเสนผาศูนยกลางเพียง ¼ นิ้ว ตอมามีโครงสรางเพศผูเรียกวาแอนเทอริเดีย (antheridia)และ
โครงสรางเพศเมียเรียกวา อารคีโกเนีย(archegonia)เกิดขึ้นที่ใตโปรทัลลัสในสภาพที่ความชื้นพอถาเซลลเพศผู
แตกมาพบกับอารคีโกเนียมและผสมกับไขก็จะไดไซโกต
ไซโกตจะเจริญเปนเอ็มบริโอซึ่งเติบโตเปนตนเฟน(sporophyte)มีโครโมโซม 2n ในตอนแรก เอ็มบริโอ
สรางอวัยวะคลายรากทีเ่ รียกวาฟุต(foot)ทําหนาที่ดูดน้ําและอาหารจากโปรทัลลัส แลวเกิดรากซึ่งเติบโตลงไปใน
ดินและสรางใบแรกทําหนาที่เปนอวัยวะสําหรับสังเคราะหแสงชั่วคราวและมีตน ซึ่งพัฒนาเปนไรโซมมีใบและ
รากถาวร(นันทิยา,2553)

การศึกษาการเพาะสปอรเฟน Cyathea spinulosa ในสภาพปลอดเชื้อ
ปจจุบันความกาวหนาทางเทคนิคการเพาะเลีย้ งเนื้อเยื่อพืชนานาชนิดไดกลายเปนเครื่องมือสําคัญของ
การขยายพันธุแ ละการพัฒนาพืชชนิดใหม สารเคมีที่หาไดงายและนิยมใชในการฟอกฆาเชื้อคือโซเดียมไฮโป
คลอไรทและไฮเตอร โดยใชความเขมขนระหวาง 10-20%เวลาที่ฟอกคือ 15-30 นาที ขึ้นกับชนิดของชิ้นสวนพืช
การใส tween 20 หรือ tween 80 ดวย 4-5 หยดจะชวยใหการฟอกลางเนือ้ เยื่อบางชนิดไดดีขึ้น หลังจากฟอกเสร็จ
ก็ลางดวยน้ําสะอาดที่นึ่งฆาเชื้อแลวเพื่อลางสารฟอกออกใหหมด ขั้นตอนนี้ตองทําในตูถายเนื้อเยื่อ(laminar flow
hood) ภาชนะและอุปกรณทกุ ชิ้นที่จะใชในการนําเนื้อเยือ่ ลงเลีย้ งในอาหารจะตองสะอาดปราศจากการปนเปอน
ใดๆ(อารีย,2541)
ในการศึกษาครั้งนี้ไดทําการทดสอบเปอรเซ็นการปนเปอ นจากการฟอกสปอร
เฟน Cyathea spinulosa โดยใชสารละลาย clorox ความเขมขน 10 เปอรเซ็นต ที่
ระยะเวลา 30 นาที จากนั้นนําไปใสเครื่อง centrifuge 1000 rpm 5 นาที และ ลางดวยน้ํา
กลั่นโดยนําไปใสเครื่อง centrifuge 1000 rpm 5 นาที 3 ครั้งจากนั้นนําไปเลีย้ งบนอาหาร
วุน1/2 MS ที่เตรียมไว โดยทําในตูปลอดเชื้อ ผลการศึกษาพบวาการทํา surface sterilization

Protallus

กับเฟน Cyathea spinulosa ทําใหสปอรสามารถพัฒนาไปเปน gametophyte ไดภายใน
ระยะเวลา 3 สัปดาหและได clean culture ที่สมบูรณ
การนําเทคโนโลยีของการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชไปใชประโยชน ทางดานการ
ขยายพันธุพ ืชสามารถทําใหclean culture เปนจํานวนมาก และ สามารถผลิตตนพันธุ
ไดตลอดป ซึ่งเมื่อนําไปปลูก ก็จะไดตนลักษณะเหมือนเดิมทุกประการ รวมทั้ง ให
ผลผลิตที่ดีมีคณ
ุ ภาพ และ จากการศึกษาเบือ้ งตนในครั้งนี้สามารถนําไปตอยอดและ
พัฒนาการศึกษากับเฟนชนิดอื่นไดระดับตอไป

Clean Culture
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