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การเพิม จํานวนต้ นและชักนําให้ เกิดรากในสภาพปลอดเชื-อของ
ต้ นสร้ อยสายเพชร (Clerodendrum wallichii)
In Vitro Proliferation and Root Induction of
Clerodendrum wallichii
เยาวพา จิระเกียรติกลุ และ ขวัญจิตต์ บุญหา
ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิ ต

บทคัดย่อ
ทําการศึ กษาผลของสารควบคุมการเจริ ญเติบโตต่อการเพิ)มจํานวนยอด และชักนําให้เกิ ดรากของต้น
สร้อยสายเพชร (Cleroden-drum wallichii) ในสภาพปลอดเชื1อ นํายอดอ่อนในสภาพปลอดเชื1 อมาเพาะเลี1ยงบน
อาหารสู ตร MS ที)เติม BA ความเข้มข้น 0, 0.1, 0.5, 1.0 และ 2.0 มิลลิกรัมต่อลิตร เป็ นเวลา 3 สัปดาห์เพื)อเพิ)ม
จํานวนยอดพบว่า อาหารสู ตร MS ที)เติม BA ความเข้มข้น 0.5 และ 1.0 มิลลิกรัมต่อลิตรสามารถชักนําให้ยอด
พัฒนาขึ1นใหม่มากที) สุด (3.4 และ 3.8 ยอดตามลําดับ) แต่ยอดใหม่ที)พฒั นามีความยาวสู งสุ ดเมื)อเพาะเลี1ยงบน
อาหารสู ตร MS ที)เติม BA ความเข้มข้น 0 และ 0.1 มิลลิกรัมต่อลิตร ส่ วนการชักนําให้เกิดรากบนอาหารสู ตร ½
MS, MS ที)เติม IAA, IBA หรื อ NAA ความเข้มข้น 0 และ 0.5 มิลลิกรัมต่อลิตร เป็ นเวลา 3 สัปดาห์ พบว่า อาหาร
ทุกสู ตรสามารถชักนําให้เกิ ดรากได้ โดยเปอร์ เซ็นต์การเกิ ดราก และจํานวนรากไม่มีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญเมื)อเพาะเลี1ยงบนอาหารสู ตร MS ที)ไม่เติมสารควบคุมการเจริ ญเติบโต และที)เติม IAA, IBA หรื อ NAA
ความเข้มข้น 0.5 มิลลิกรัมต่อลิตร รากที)พฒั นาเมื)อเพาะเลี1ยงบนอาหารสู ตร ½ MS และ MS ที)ไม่เติมสารควบคุม
การเจริ ญเติบโตพบว่า มีความยาวมากที)สุด (1.09 และ 1.18 เซนติเมตรตามลําดับ) และแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญ
กับความยาวรากที)พฒั นาบนอาหารเพาะเลี1ยงที)เติม IAA หรื อ NAA 0.5 มิลลิกรัมต่อลิตร ดังนั1นในการขยายพันธุ์
ต้นสร้อยสายเพชรด้วยการเพาะเลี1ยงเนื1อเยือ) จึงควรเพิม) จํานวนยอดบนอาหารสู ตร MS ที)เติม BA ความเข้มข้น 0.5
มิลลิกรัมต่อลิตรและชักนําให้เกิดรากบนอาหารสูตร MS ที)ไม่เติมสารควบคุมการเจริ ญเติบโต
คําสําคัญ: ต้นสร้อยเพชร การชักนําให้เกิดราก การเพิม) จํานวนต้น
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Abstract
Effects of plant growth regulators (PGR) on shoot proliferation and root induction of Clerodendrum
wallichii were investigated. For shoot multiplication, single shoots were cultured in vitro on MS medium
supplemented with 0, 0.1, 0.5, 1.0 and 2.0 mg/l BA for 3 weeks. The highest number of shoots occurred on MS
medium supplemented with 0.5 and 1.0 mg/l BA (3.4 and 3.8 shoots, respectively). However, adventitious
shoots developed on MS medium supplemented with 0 and 0.1 mg/l BA had the greatest shoot length. Rooting
was induced on half – strength MS medium (½ MS), MS medium supplemented with 0 and 0.5 mg/l IAA, IBA
or NAA for 3 weeks. Shoots rooted on all media. The percentage rooting and number of roots were not
significantly different when shoots rooted on MS medium without PGR and MS medium supplemented with 0.5
mg/l IAA, IBA or NAA. The induced root length on ½ MS and MS medium without PGR was the greatest and
significantly different with those on MS medium supplemented with 0.5 mg/l IAA or NAA. Therefore, MS
medium supplemented with 0.5 mg/l BA and MS medium without PGR was the appropriate medium for shoot
proliferation and root induction of C. wallichii, respectively.
Keywords: proliferation, root induction, Clerodendrum wallichii
เนื) อ งจากการเพาะเลี1 ย งเนื1 อ เยื)อ เป็ นเทคนิ ค การเพิ) ม
จํานวนต้นพืชในสภาพปลอดเชื1 อ ที) ทาํ ให้ได้จาํ นวน
ต้นมากในเวลาอันรวดเร็ ว นอกจากนี1 ยงั เป็ นเทคนิ คที)
ได้รับความสนใจและนิ ยมในปั จจุบนั [4] อย่างไรก็
ตามการเพิม) จํานวนต้นนั1น มักขึ1นกับปั จจัยหลายอย่าง
รวมถึ ง อาหารที) ใ ช้ใ นการเพาะเลี1 ย ง [5] โดยแต่ ล ะ
สู ต รอาหารที) ใ ช้ใ นการเพาะเลี1 ย งเนื1 อ เยื)อ จะมี ธ าตุ
อาหารเหมือนกัน แต่แตกต่างกันที) ความเข้มข้นของ
สารควบคุ ม การเจริ ญเติ บ โตที) เ ติ ม ลงในอาหาร
เพาะเลี1ยง ซึ)งการขยายพันธุ์ตน้ สร้อยสายเพชรด้วยการ
เพาะเลี1ยงเนื1อเยื)อนั1น ยังไม่มีการศึกษา มีเพียงรายงาน
การเพาะเลี1 ยงเนื1 อเยื) อ พื ช ในสกุ ล
(genus)
Clerodendrum และวงศ์ Verbenaceae เช่ น ใน C.
inerme พบว่า เมื)อนําตาข้างมาเพาะเลี1ยงบนอาหาร
สู ตร MS ที)เติม BA (6-benzyladenine) ความเข้มข้น
16 โมลาร์ (M) สามารถเพิ)มจํานวนยอดได้สูงสุ ด และ

1. บทนํา
ส ร้ อ ย ส า ย เ พ ช ร ห รื อ ร ะ ย้ า แ ก้ ว
(Clerodendrum wallichii) มี ชื) อ เรี ยกหลายอย่ า ง
แล้วแต่ท้องถิ) น เช่ น ดังควาย แป้ งพวง และยายกลิ1ง
ดอกขาว (ภาคใต้ ) เป็ นต้ น อยู่ ใ นวงศ์ (Family)
Verbena-ceae [1] มีถ)ินกําเนิ ดในประเทศอินเดีย เป็ น
ไม้พุ่ ม ขนาดเล็ ก ออกดอกเป็ นช่ อ ตามยอด หรื อ ที)
ปลายกิ) ง กลี บ รองกลี บ ดอกเป็ นรู ป ระฆัง มี สี แ ดง
กลีบดอกมีสีขาว 5 กลีบโคนกลีบเชื)อมกันเป็ นหลอด
เล็ก [2] นิ ยมปลูกเป็ นไม้ประดับตกแต่งสถานที) ปลูก
ในสวนหรื อเป็ นไม้ประดับกระถาง [3] การขยายพันธุ์
ของต้นสร้อยสายเพชรโดยทัว) ไปจะใช้การเพาะเมล็ด
หรื อการปั กชํา แต่มกั เกิดปั ญหาต้นโตช้า ไม่สมํ)าเสมอ
และอาจเกิ ด การกลายพัน ธุ์ ห ากใช้เ มล็ ด จึ ง ได้นํา
เทคนิ คการเพาะเลี1ยงเนื1 อเยื)อเข้ามาแก้ปัญหา เพื)อให้
ได้ตน้ จํานวนมาก และการเจริ ญเติบโตที)สมํ)าเสมอขึ1น
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ชักนํายอดให้เกิ ดรากได้สาํ เร็ จบนอาหารสู ตร MS ที)
ไม่เติ มสารควบคุ มการเจริ ญเติบโต [6] หรื อใน C.
aculeatum พบว่าสามารถเพิ)มจํานวนต้นได้ดีบนสู ตร
อาหาร MS ที)เติม BA ความเข้มข้น 5.0 มิลลิกรัมต่อ
ลิ ต ร ร่ ว มกับ NAA และ IBA ความเข้ม ข้น 0.5
มิลลิกรัมต่อลิตร และชักนําให้เกิดรากบนอาหารสู ตร
MS ที)เติม NAA และ IBA ความเข้มข้น 0.5 มิลลิกรัม
ต่อลิตร [7] ส่ วนการเพาะเลี1ยงเนื1 อเยื)อพืชในตระกูล
Verbenaceae นั1นได้แก่ Peixoto และคณะ [8] ศึ กษา
ใน Lippia filifolia ด้วยการนําข้อมาเพาะเลี1ยง พบว่า
อาหารสู ตร MS ที)เติม BAP ความเข้มข้น 4.5 ไมโคร
โมลาร์ (µM) และ NAA ความเข้มข้น 54 นาโนโม
ลาร์ (nM) สามารถพัฒนาเป็ นยอดได้มากสุ ดถึง 27
ยอดต่อข้อ และชักนําให้เกิดรากได้ดีบนอาหารที) เติม
NAA ความเข้ ม ข้ น 0.1 ไมโครโมลาร์ หรื อใน
Glandularia perakii ซึ) งเป็ นไม้ยืนต้นที)มีดอกสี ขาว
โดยเพาะเลี1ยงส่วนข้อบนอาหารสูตร MS ที)เติมนํ1าตาล
20 กรั ม ต่ อ ลิ ต ร และไม่ เ ติ ม สารควบคุ ม การ
เจริ ญเติบโต พบว่าสามารถเพิ)มจํานวนยอดได้ถึง 7.9
ยอด ภายใน 20 วัน [9] จากการทดลองเพาะเลี1 ยง
เนื1 อเยื) อ พื ช ในวงศ์ Verbenaceae
และสกุ ล
Clerodendrum ข้างต้น จะเห็นได้วา่ มักใช้ BA ร่ วม
หรื อไม่ร่วมกับสารควบคุ มการเจริ ญเติ บโตในกลุ่ม
ออกซิ นในการเพิ) มจํา นวนยอด และใช้สารควบคุ ม
การเจริ ญเติบโตในกลุ่มออกซิ นในการชักนําให้เกิ ด
ราก โดยความเข้มข้นที)ใช้แตกต่างกันไปตามชนิ ดพืช
และชิ1 น ส่ ว นที) ใ ช้ ดัง นั1น ในการทดลองนี1 จึ ง ได้
ทําการศึ กษาหาความเข้มข้นที) เหมาะสมของ BA ใน
การเพิม) จํานวนยอด และความเข้มข้นที)เหมาะสมของ
สารควบคุมการเจริ ญเติบโตในกลุม่ ออกซิน เพื)อชักนํา
ให้เกิดรากในสภาพปลอดเชื1อ

63

2. อุปกรณ์ และวิธีการ
การทดลองที 1 การเพิมจํานวนยอดในสภาพปลอด
เชื-อ
นํา ยอดอ่ อ นต้น สร้ อ ยสายเพชรในสภาพ
ปลอดเชื1อขนาด 1 – 1.5 เซนติเมตรมาเพาะเลี1ยงบน
อาหารสู ตร MS ที)เติม BA ความเข้มข้นแตกต่างกัน 5
ความเข้มข้น คือ 0, 0.1, 0.5, 1.0 และ 2.0 มิลลิกรัมต่อ
ลิ ต ร วางแผนการทดลองแบบ CRD (Completely
Randomized Design) 5 สิ) งทดลอง แต่ละสิ) งทดลองมี
10 ซํ1า แต่ละซํ1ามี 2 ยอด นําไปเพาะเลี1ยงในห้องที) มี
อุณหภูมิ 25 ± 2 องศาเซลเซี ยส ให้แสง 16 ชัว) โมงต่อ
วัน เป็ นเวลา 3 สัปดาห์ ทําการบันทึกจํานวนยอดที)
พัฒนา, ความยาวยอดที)พฒั นา และขนาดของแคลลัส
โดยให้เป็ นระดับคะแนน:
- ไม่มีแคลลัส
+ เกิดแคลลัสน้อย
++ เกิดแคลลัสปานกลาง
+++ เกิดแคลลัสมาก
การทดลองที 2 การชั กนําให้ เกิดรากในสภาพปลอด
เชื-อ
นํ า ยอดอ่ อ นต้น สร้ อ ยสายเพชรที) อ ยู่ ใ น
สภาพปลอดเชื1อ มาเพาะเลี1ยงบนอาหารสู ตร ½ MS ที)
ไม่เติมสารควบคุมการเจริ ญเติบโต, MS ที)เติม IAA,
IBA หรื อ NAA ความเข้มข้น 0 และ 0.5 มิลลิกรัมต่อ
ลิตร วางแผนการทดลองแบบ CRD 5 สิ) งทดลอง แต่
ละสิ) ง ทดลองมี 8 ซํ1า แต่ ล ะซํ1า มี 2 ยอด นํา ไป
เพาะเลี1ยงในห้องที)มีอุณหภูมิ 25 ± 2 องศาเซลเซี ยส
ให้แสง 16 ชัว) โมงต่อวัน เป็ นเวลา 3 สัปดาห์ ทําการ
บันทึ กเปอร์ เซ็นต์การเกิดราก, จํานวนราก และความ
ยาวราก
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การทดลองที 2 การชั กนําให้ เกิดรากในสภาพปลอด
เชื-อ
อาหารเพาะเลี1ยงทุกสูตร สามารถชักนําให้มี
การพัฒ นาของรากได้ แต่ เ ปอร์ เ ซ็ น ต์ก ารเกิ ด ราก
แตกต่างกันตามสูตรอาหาร โดยพบว่าอาหารสู ตร MS
ที)ไม่เติมสารควบคุมการเจริ ญเติบโต และที)เติม IAA
หรื อ IBA ความเข้ม ข้น 0.5 มิ ล ลิ ก รั ม ต่ อ ลิ ต ร มี
เปอร์ เ ซ็ นต์การเกิ ดราก 100 เปอร์ เซ็ นต์ ซึ) ง แตกต่า ง
อย่ า งมี นั ย สํ า คั ญ กั บ เปอร์ เ ซ็ น ต์ ก ารเกิ ด รากเมื) อ
เพาะเลี1ยงบนอาหารสูตร ½ MS ที)มีเปอร์เซ็นต์การเกิด
รากเท่ากับ 81.3 เปอร์เซ็นต์ (ตารางที) 2)
ส่ วนจํ า นวนรากที) พั ฒ นาพบว่ า ต้ น ที)
เพาะเลี1ยงบนอาหารสูตร MS ที)เติม IAA ความเข้มข้น
0.5 มิลลิกรัมต่อลิตรมีจาํ นวนรากมากที)สุดเท่ากับ 8.7
ราก ซึ) งไม่มีความแตกต่างอย่างมีนยั สําคัญกับจํานวน
รากที)พฒั นาเมื)อเพาะเลี1ยงยอดบนอาหารสู ตร MS ที)
ไม่เติมสารควบคุ มการเจริ ญเติบโต และที) เติม IBA
และ NAA ความเข้ม ข้น 0.5 มิ ล ลิ ก รั ม ต่อ ลิ ต ร
นอกจากนี1 ยงั พบว่ารากที) พฒ
ั นามีความยาวรากเฉลี) ย
มากที)สุดเท่ากับ 1.18 และ 1.09 เซนติเมตรตามลําดับ
เมื)อเพาะเลี1ยงบนอาหารสู ตร MS และ ½ MS ที)ไม่เติม
สารควบคุ ม การเจริ ญเติ บ โต ซึ) งแตกต่ า งอย่ า งมี
นัยสําคัญกับความยาวรากที)พฒั นาบนอาหารสู ตร MS
ที)เติม IAA และ NAA ความเข้มข้น 0.5 มิลลิกรัมต่อ
ลิตร โดยมีความยาวรากเฉลี)ยเท่ากับ 0.75 และ 0.40
เซนติเมตร ตามลําดับ (ตารางที) 2)

3. ผลการทดลอง
การทดลองที 1 การเพิมจํานวนยอดในสภาพปลอด
เชื-อ
จากการทดลองพบว่า ทุกระดับความเข้มข้น
ของ BA สามารถชัก นํา ให้ เ กิ ด ยอดใหม่ ไ ด้ และมี
แคลลัสพัฒนาขึ1 นที) บริ เวณรอยตัด โดย BA ความ
เข้มข้น 1.0 มิลลิกรัมต่อลิตรนั1นสามารถชักนําให้ยอด
พัฒ นาขึ1 น ใหม่ ม ากที) สุ ด เท่ า กับ 3.8 ยอด ซึ) งไม่
แตกต่างอย่างมี นัยสําคัญกับจํานวนยอดที) พฒั นาบน
อาหารสู ตร MS ที)เติม BA ความเข้มข้น 0.5 มิลลิกรัม
ต่อลิ ตร แต่แตกต่ างอย่างมี นัย สํา คัญ ยิ)งทางสถิ ติกับ
จํานวนยอดที)พฒั นาบนอาหารที)เติม BA ความเข้มข้น
0, 0.1 และ 2.0 มิลลิกรัมต่อลิตร โดยที)ความเข้มข้น
ดังกล่าวมีจาํ นวนยอดที)พฒั นา 0.9, 1.6 และ 2.6 ยอด
ตามลําดับ (ตารางที) 1)
ความยาวยอดที) พฒ
ั นานั1นพบว่า ลดลงเมื) อ
ความเข้มข้นของ BA ในอาหารเพาะเลี1ยงเพิ)มขึ1น โดย
อาหารสู ตร MS ที)เติม BA ความเข้มข้น 0 และ 0.1
มิ ลลิ ก รั มต่อ ลิ ตร มี ความยาวยอดสู งสุ ดเท่ า กับ 0.67
และ 0.64 เซนติ เ มตรตามลํา ดับ (ตารางที) 1) ซึ) ง
แตกต่างอย่างมีนยั สําคัญยิง) ทางสถิติ กับความยาวยอด
ที)พฒั นาเมื)อเพาะเลี1ยงบนอาหารสู ตร MS ที)เติม BA
ความเข้มข้น 1.0 และ 2.0 มิลลิกรัมต่อลิตรที)มีความ
ยาวยอดเท่ากับ 0.40 และ 0.33 เซนติเมตร ตามลําดับ
ส่ ว นการพัฒ นาของแคลลัส บริ เ วณรอยตัด พบว่ า
เป็ นไปในทิ ศ ทางตรงกั น ข้ า มกั บ ความยาวยอด
กล่าวคือ แคลลัสมีการพัฒนาเพิ)มมากขึ1น เมื)ออาหาร
เพาะเลี1ยงมีความเข้มข้นของ BA สู งขึ1น โดยอาหาร
เพาะเลี1ยงที)เติม BA ความเข้มข้น 2 มิลลิกรัมต่อลิตร มี
การพัฒนาของแคลลัสมากที)สุด (ตารางที) 1)

4. วิจารณ์ผลการทดลอง
จากการทดลองศึกษาผลของ BA ต่อการชัก
นําให้เกิ ดยอดของต้น สร้ อ ยสายเพชรพบว่า อาหาร
สูตร MS ที)เติม BA ทุกความเข้มข้นสามารถชักนําให้
เกิดยอดใหม่ได้ โดย BA ความเข้มข้น 1 มิลลิกรัมต่อ
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ลิตรสามารถชักนําให้ยอดพัฒนาขึ1นใหม่มากที)สุด 3.8
ยอด ซึ) งสอดคล้องกับการทดลองของ Avani และ
คณะ [6] ได้ ท ํ า การทดล องเพาะเลี1 ยง ข้ อ ขอ ง
Clerodendrum inerme บนอาหารสู ตร MS ที)เติม BA
ความเข้มข้น 16 โมลาร์ สามารถเพิ)มจํานวนยอดได้
สู งสุ ด หรื อใน C. aculeatum พบว่าอาหารสู ตร MS ที)
เติม BA ความเข้มข้น 5.0 มิลลิกรัมต่อลิตร ร่ วมกับ
NAA และ IBA ความเข้มข้น 0.5 มิ ลลิกรัมต่อลิ ตร
สามารถชักนําให้เกิดยอดได้ดีที)สุด [7] แสดงให้เห็น
ว่า BA เป็ นสารควบคุมการเจริ ญเติบโตในกลุ่มไซโท
ไคนิ นที) เหมาะสมต่อการเพิ)มจํานวนยอดของพืชใน
สกุลนี1 ซึ) ง Bhojwani and Razdan [10] กล่าวไว้วา่ ใน
การเพิ)มจํานวนยอดด้วยการเพาะเลี1ยงเนื1 อเยื)อนั1น ทํา
ได้โ ดยเพาะเลี1 ย งยอดบนอาหารที) มี ไซโทไคนิ นใน
ปริ มาณที) เหมาะสม และมีหรื อไม่มีออกซิ นก็ได้ ใน
พืชบางชนิ ดใช้ไซโทไคนิ นเพียงอย่างเดียวก็เพียงพอ
ต่อการเพิ)มจํานวนยอด แต่ในพืชบางชนิ ดต้องใช้สาร
ทั1ง 2 กลุ่มในสัดส่ วนที)เหมาะสม โดยใช้ไซโทไคนิ น
ในปริ มาณมากกว่าออกซิ นเมื) อต้อ งการกระตุ ้นการ
เกิดหรื อเพิ)มจํานวนยอด [10; 11; 12] อย่างไรก็ตาม
ความเข้มข้นของสารควบคุ มการเจริ ญเติบโตแต่ละ
ชนิ ดที)ตอ้ ง การจะผันแปรขึ1นกับระยะการพัฒนาของ
เนื1 อเยื)อที) เลี1 ยงและชนิ ดพืช [12] จากการทดลองยัง
พบว่า ยอดใหม่ที)พฒั นามีความยาวยอดลดลง และการ
พัฒนาของแคลลัสเพิ)มมากขึ1นเมื)อความเข้มข้นของ
BA ในอาหารเพาะเลี1ยงเพิ)มขึ1น ซึ) งสอดคล้องกับการ
ทดลองของ Ledbetter และ Preece [13] ที) ศึกษาผล
ของ thidiazuron (TDZ) ซึ) งเป็ นสารควบคุ ม การ
เจริ ญเติ บ โตในกลุ่ ม ไซโทไคนิ น ชนิ ด หนึ) ง โดย
เพาะเลี1ยงชิ1 นส่ วนใบของ Hydrangea quercifolia
พบว่า TDZ ความเข้มข้นตํ)า สามารถกระตุน้ ให้เกิ ด
ยอดได้จาํ นวนน้อยแต่มีขนาดยาว ส่วนที)ความเข้มข้น
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สู งสุ ดชักนําให้เกิดยอดขนาดเล็กและแคลลัสจํานวน
มาก บุ ญ ยืน [11] ได้กล่ าวไว้ว่า การใช้ร ะดับความ
เข้ม ข้น ของไซโทไคนิ น สู ง อาจทํา ให้ ย อดเกิ ด ขึ1 น
จํานวนมาก แต่การเจริ ญของแต่ละยอดจะชะงัก ถ้า
ต้องการให้ยอดยืดยาวควรลดความเข้มข้นของไซโท
ไคนิ นลง ดังนั1นจากการทดลองนี1 จึงควรใช้ BA ที)
ความเข้มข้น 0.5 มิลลิกรัมต่อลิตร เนื) องจากมีจาํ นวน
ยอดที) พฒ
ั นา และความยาวยอดไม่ แตกต่ างกัน ทาง
สถิติกบั ที)ความเข้มข้น 1.0 มิลลิกรัมต่อลิตร แต่ใช้ BA
ในปริ มาณที)นอ้ ยกว่า
ในการทดลองศึ กษาชักนําให้เกิ ดราก โดย
ใช้สารควบคุมการเจริ ญเติบโตในกลุ่มออกซิ น ได้แก่
IAA IBA และ NAA ซึ) งเป็ นกลุ่มของสารควบคุมการ
เจริ ญ เติ บ โตที) ก ระตุ ้น ให้ เ กิ ด รากในการเพาะเลี1 ย ง
เนื1อเยือ) พืช [11] จากการทดลองพบว่า อาหารทุกสู ตร
สามารถชักนําให้เกิดรากได้ โดยอาหารสู ตร MS ที)ไม่
เติมสารควบคุมการเจริ ญเติบโตและที)เติม IAA หรื อ
IBA ความเข้มข้น 0.5 มิลลิกรัมต่อลิตร มีเปอร์ เซ็นต์
การเกิ ดราก 100 เปอร์ เซ็ น ต์แ ละมี จ ํา นวนรากไม่
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ ซึ) งสอดคล้องกับผลการ
ทดลองของ Avani และคณะ [6] ที)พบว่า ยอดของ C.
inerme เกิดรากในสภาพปลอดเชื1อได้ดีบนอาหารสู ตร
MS ที) ไม่เติมสารควบคุ มการเจริ ญเติ บโต หรื อการ
ทดลองของ Srivastava และคณะ [7] ที) ได้รายงานว่า
ยอดของ C. aculeatum เกิ ดรากได้ดีบนอาหารสู ตร
MS ที)เติม NAA และ IBA ความเข้มข้น 0.5 มิลลิกรัม
ต่อลิตร จากการทดลองครั1งนี1 ถึงแม้วา่ ความยาวรากที)
พัฒนาบนอาหารสู ตร MS ที) ไม่เติมสารควบคุมการ
เจริ ญเติบโต หรื อเติม IBA ความเข้มข้น 0.5 มิลลิกรัม
ต่อลิตรไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ แต่ใน
แง่ของต้นทุนการผลิตควรใช้อาหารสูตร MS ที)ไม่เติม
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สารควบคุมการเจริ ญเติบโตในการชักนําให้ยอดต้น
สร้อยสายเพชรเกิดราก

[7]

5. สรุปผลการทดลอง
1. อาหารสู ตร MS ที) เติม BA ความเข้มข้น
0.5 มิ ลลิ กรั ม ต่อลิ ตร เหมาะสมต่อการชัก นําให้เกิ ด
ยอดของต้นสร้อยสายเพชรในสภาพปลอดเชื1อ
2. อาหารสู ตร MS ที)ไม่เติมสารควบคุมการ
เจริ ญเติ บโต เหมาะสมต่อการชักนําให้เกิ ดรากของ
ยอดใหม่ในสภาพปลอดเชื1อ

[8]
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