ผลของ BA และ NAA ตอการชักนําใหเกิดยอดและรากของฟโลเดนดรอนเชอรี่เรดในสภาพปลอดเชื้อ
Effect of BA and NAA on Shoot and Root Induction of
Philodendron sp. In Vitro
คณะผูจัดทํา : 1.นางสาววราลี อุดมสวรรค 2.นายนคภิท วัฒโนภาส 3.นายภควรรษ วรรณสูตร
ครูที่ปรึกษา : 1.นายชัยเรศน ฉลาดธัญญกิจ 2.นางสาวดาลิลาร สืบสายทองดีแท

ผลการทดลอง
ตารางที่ 2 ผลของ NAA ตอความยาวรากเฉลี่ย

ตารางที่ 1 ผลของ BA ตออัตราการเกิดยอด

บทคัดยอ

ผลของสารควบคุมการเจริญเติบโต BA และ NAA ตอการชักนําใหเกิดยอดและรากของฟโลเดนดรอนเชอรี่เรดในสภาพปลอดเชื้อ
มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาผลของสารควบคุมการเจริญเติบโต BA ที่มีผลตอการชักนําใหเกิดยอดฟโลเดนดรอน 2) ศึกษาผลของสาร
ควบคุมการเจริญเติบโต NAAที่มีผลตอการชักนําใหเกิดรากฟโลเดนดรอนจากชิ้นสวนของยอด โดยนําแคลลัสมาชักนําใหเกิดยอด โดย
เลี้ยงบนอาหารสูตรสังเคราะห MS ที่มีการเติมสารควบคุมการเจริญเติบโต BA ที่ระดับความเขมขนตางๆ ผลการทดลองพบวา สูตร
อาหาร D : BA 2 mg/L สามารถชักนําใหเกิดแคลลัสที่มีการพัฒนาเปนยอดไดมากที่สุด จํานวนยอดเทากับ 23 ยอด คิดเปน 44.67
% จากนั้นศึกษาผลของสารควบคุมการเจริญเติบโต NAA ที่มีผลตอการชักนําใหเกิดราก ฟโลเดนดรอนเชอรี่เรด โดยการนํายอดจาก
สูตรอาหารดังกลาวมาชักนําใหเกิดราก โดยเลี้ยงบนอาหารสูตรสังเคราะห MS ที่มีการเติมสารควบคุมการเจริญเติบโต NAA ที่ระดับ
ความเขมขนตางๆ ผลการทดลองพบวาสูตรอาหาร D : NAA 0.3 mg/L ที่ระยะเวลา 7 วัน เริ่มพบการเจริญเติบโตของราก ระยะ
เวลาหลังจาก 7 วันจึงพบการเจริญเติบโตจากสูตรอาหารอื่นๆ เมื่อพิจารณาที่ระยะเวลา 35 วัน พบวา สูตรอาหาร D : NAA 0.3
mg/L สามารถชักนําใหยอดพัฒนาเปนรากไดมากที่สุด มีจํานวนรากเฉลี่ย 4.26 ราก และความยาวรากเฉลี่ย 1.58 เซนติเมตร

ตารางที่ 3 ผลของ NAA ตออัตราการเกิดรากเฉลี่ย

จากตารางที่ 1 สูตรอาหาร D : BA 2 mg/L
สามารถชักนําใหเกิดแคลลัสที่มีการพัฒนา
เปนยอดไดมากที่สุด จํานวนยอดเทากับ 23
ยอด คิดเปน 44.67 %และจากตารางที่
2และ3 สูตรอาหาร D : NAA 0.3 mg/L
สามารถชักนําใหยอดพัฒนาเปนรากไดมาก
ที่สุด มีจํานวนรากเฉลี่ย 4.26 ราก และ
ความยาวรากเฉลี่ย 1.58 เซนติเมตร

ที่มาและความสําคัญ

การขยายพันธุพืชเปนการเพิ่มปริมาณตนพืชใหมีจํานวนมาก โดยมีจุดมุงหมายเพื่อใหคงลักษณะพันธุที่ตองการไว ใหไดปริมาณมากอยางรวดเร็ว
มีผลตอบแทนทางการคาสูง และดํารงรักษาเผาพันธุไวไมใหสูญพันธุ นั่นคือ การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ เทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อนํามาใชประโยชนในการขยายพันธ สามารถเพิ่มปริมาณจากเดิม 9-10 เทาโดยใชสูตรอาหารทาง
วิทยาศาสตร ฟโลเดนดรอนเปนตนไมในรมที่ไดรับความนิยม โดยเฉพาะอยางยิ่งการปลูกที่เลาจหรือในเรือนกระจก จึงงายตอการดูแลหรือปลูกเพื่อ
เปนไมประดับภายในบานเพราะฟโลเดนดรอนเหมาะกับทุกสภาพแวดลอมและทุกพื้นที่ภายในบาน นอกจากนี้มันยังเปนตนไมที่ทนทาน หากไดรับการ
ดูแลที่เหมาะสมทั้งเรื่องของแสงแดดและนํ้า นอกจากจะเปนไมประดับแลว ฟโลมีประโยชนชวยเพิ่มอากาศบริสุทธิ์หรือชวยดักฝุนได นอกจากนี้ ยังมี
การปลูกลงแปลง ตัดใบสงขาย เพื่อนําไปประดับปกแจกัน หรือชอดอกไม

สรุปและอภิปรายผลการทดลอง

จากการศึกษาผลของ BA และ NAA ที่มีผลตอการชักนําใหเกิดยอดและรากของฟโลเดนดรอนเชอรี่เรดในสภาพปลอด
เชื้อ พบวาสูตรสังเคราะห MS สูตรอาหาร D : BA 2 mg/l สามารถชักนําให โดยมีแคลลัสพัฒนาเปนยอดไดมากที่สุด
จํานวนยอดเฉลี่ย 23 ยอด มีอัตราการเกิดยอดเฉลี่ย 44.67 % และ พบวาสูตรอาหาร D : MS ที่เติม NAA 0.3 mg/L
สามารถชักนําใหยอดพัฒนาเปนรากไดมากที่สุด โดยมีจํานวนรากเฉลี่ย 4.26 ราก และความยาวรากเฉลี่ย 1.58
เซนติเมตร และสูตรอาหารที่มีการเจริญเติบโตของรากนอยที่สุด คือ สูตรอาหาร C : MS ที่เติม NAA 0.2 mg/L โดยมี
จํานวนรากเฉลี่ย 4.06 ราก และความยาวรากเฉลี่ย 1.2 เซนติเมตร

วัตถุประสงค

1. เพื่อศึกษาผลของสารควบคุมการเจริญเติบโต BA ที่มีผลตอการชักนําใหเกิดยอดฟโลเดนดรอน
2. เพื่อศึกษาผลของสารควบคุมการเจริญเติบโต NAA ที่มีผลตอการชักนําใหเกิดรากฟโลเดนดรอนจากชิ้นสวนของยอด

วิธีการดําเนินงาน
• การเตรียมอาหาร MS
• การฟอกฆาเนื้อเยื่อและการศึกษาการเจริญเติบโตของตนฟโลเดนดรอนเชอรรี่เรดและนําไปเพาะเลี้ยง

กิตติกรรมประกาศ

การจัดทําโครงงานเรื่องผลของ BA และ NAA ตอการชักนําใหเกิดยอดและรากของฟโลเดนดรอนเชอรรี่
เรดในสภาพปลอดเชื้อนี้ คณะผูจัดทําโครงงานไดรับความชวยเหลือและคําแนะนําในดานตางๆใตลอดจนได
รับกําลังใจจากบุคคลหลายทาน คณะผูจัดทําตระหนักและซาบซึ้งในความกรุณาจากทุกทานเปนอยางยิ่ง ณ
โอกาสนี้

เอกสารอางอิง
• การเตรียมอาหาร MS

• การฟอกฆาเนื้อเยื่อและการศึกษาการเจริญเติบโต
ของตนฟโลเดนดรอนเชอรรี่เรดและนําไปเพาะเลี้ยง

ขอเสนอแนะ
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