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ABSTRACT: The in vitro culture of mature ray floret of 5 commercial chrysanthemum cultivars on

solid MS medium containing 0, 0.1, 0.5 and 1.0 mg/l 2,4–D in combination with 0, 1, 2 and 3 mg/l BA
was performed at 50 µmol/m2/s 16 hr light and 25 ± 2 oC for 8 weeks. The results demonstrated that
the hormone free medium and the medium containing only 2,4–D or BA were unable to induced
callus in all cultivars tested. Meanwhile, medium containing both 2,4–D and BA showed green and
compact callus. The calli were then subjected to shoot regeneration on MS solid medium containing
0, 1, 2 and 3 mg/l kinetin. Regenerated shoots were observed at 8 weeks after shoot induction and
higher number of shoots observed at 12 weeks. The difference in responses to kinetin concentration
of callus was statistically significance as the highest kinetin concentration generated highest number
of shoots. The interaction of callus induction medium and shoot regeneration medium also revealed.
Different cultivars also demonstrated different response to shoot regeneration as well.
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บทคัดย่อ
จากการเพาะเลีย้ งกลีบดอกชนิด ray floret ที่
พัฒนาแล้วของเบญจมาศพันธุก์ ารค้า 5 พันธุ์ บนอาหาร
แข็งสูตร MS ทีเ่ ติมสารควบคุมการเจริญเติบโต 2, 4–D
ความเข้มข้น 0, 0.1, 0.5 และ 1.0 มิลลิกรัมต่อลิตร ร่วม
กับ BA ความเข้มข้น 0, 12 และ 3 มิลลิกรัมต่อลิตร
เพาะเลีย้ งในสภาพทีใ่ ห้แสง 50 ไมโครโมลต่อตารางเมตร
ต่อวินาที 16 ชัว่ โมงต่อวัน อุณหภูมิ 25 ± 2 องศาเซลเซียส
เป็นเวลา 8 สัปดาห์พบว่า ในอาหารที่มีเพียง 2, 4–D
หรือ BA เพียงชนิดเดียวและที่ไม่มีการเติมสารควบคุม
การเจริญเติบโต ไม่สามารถชักน�ำให้เกิดแคลลัสได้ใน
เบญจมาศทั้ง 5 พันธุ์ ส่วนอาหารที่มีทั้ง 2, 4–D และ
BA สามารถชักน�ำให้เกิดแคลลัสที่มีลักษณะเป็นแบบ
เกาะกันแน่นสีเขียว เมือ่ น�ำแคลลัสมาชักน�ำให้เกิดยอด
บนอาหารแข็งสูตร MS ที่เติมสารควบคุมการเจริญ
เติบโตไคเนตินความเข้มข้น 0, 1, 2 และ 3 มิลลิกรัมต่อ
ลิตรพบว่าเริม่ มียอดเกิดขึน้ เมือ่ 8 สัปดาห์ และเกิดยอด
ได้มากขึ้นเมื่อเพาะเลี้ยงเป็นเวลา 12 สัปดาห์ ทั้งนี้
พบว่าแคลลัสมีการตอบสนองต่อไคเนตินที่แตกต่างกัน
อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตโิ ดยอาหารทีเ่ ติมไคเนตินความ
เข้มข้นสูงสุดคือ 3 มิลลิกรัมต่อลิตร สามารถชักน�ำให้
เกิดยอดได้มากที่สุด และยังพบปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
อาหารสูตรชักน�ำให้เกิดแคลลัสและอาหารสูตรชักน�ำ
ยอดที่มีต่อการพัฒนาเป็นยอดจากแคลลัส นอกจากนี้
พันธุ์เบญจมาศที่แตกต่างกันก็ตอบสนองต่อการชักน�ำ
ให้เกิดยอดได้ต่างกันอีกด้วย
ค�ำส�ำคัญ: เบญจมาศ, แคลลัส, กลีบดอก

บทน�ำ
เบญจมาศ เป็นไม้ดอกในวงศ์ Compositae ที่
ได้รบั ความนิยมแพร่หลายทัว่ โลก จึงมีงานวิจยั เกีย่ วกับ
การขยายพันธุ์โดยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่ออย่างแพร่
หลาย ทั้งที่เป็นการชักน�ำให้เกิดยอดใหม่จากเนื้อเยื่อ

เจริญปลายยอดและตาข้าง รวมทัง้ การชักน�ำให้เกิดต้น
ใหม่จากส่วนอื่น ๆ ที่ไม่ใช่เนื้อเยื่อเจริญ เช่น จากใบ
และส่วนต่าง ๆ ของดอก น�ำมาชักน�ำให้เกิดแคลลัสแล้ว
ชักน�ำให้แคลลัสพัฒนาเป็นยอดใหม่ Rout and Das
(1997) ซึ่ ง โดยทั่ ว ไปแล้ ว การชั ก น� ำ ให้ เ กิ ด ยอดจาก
เนื้อเยื่อเจริญนั้นต้นที่เกิดขึ้นมาใหม่จะมีลักษณะที่ตรง
ตามพั น ธุ ์ แต่ ก ารชั ก น� ำ ให้ เ กิ ด ต้ น โดยผ่ า นการเกิ ด
แคลลัสนัน้ มีโอกาสเกิด somaclonal variation และน�ำ
ไปสูก่ ารกลายพันธุซ์ งึ่ สามารถน�ำมาใช้ประโยชน์ในด้าน
การปรั บ ปรุ ง พั น ธุ ์ ไ ด้ ซึ่ ง ในเบญจมาศมี ร ายงานว่ า
ประสบความส�ำเร็จในการสร้างพันธุ์ใหม่ด้วยวิธีการนี้
ด้วยเช่นกัน Roest and Bokelmann (1973)
ในการชักน�ำให้เกิดยอดใหม่โดยผ่านแคลลัส ใน
เบญจมาศมี ร ายงานว่ า ประสบความส� ำ เร็ จ โดยใช้
เนื้อเยื่อส่วนกลีบดอกในหลายรายงาน เช่น (Nahid et
al., 2007; Berakat et al., 2010; Thangmanee and
Kanchanapoom, 2011) โดยในขัน้ ตอนการชักน�ำให้เกิด

แคลลัสนิยมใช้สารควบคุมการเจริญเติบโตในกลุม่ ออก
ซินร่วมกับกลุม่ ไซโตไคนิน ส่วนการชักน�ำให้เกิดต้นจาก
แคลลัสนิยมใช้สารในกลุ่มไซโตไคนินเพียงอย่างเดียว
อย่างไรก็ตาม แม้ว่าในรายงานต่าง ๆ ที่กล่าวแล้วจะมี
การใช้สารควบคุมการเจริญเติบโตในกลุ่มเดียวกัน แต่
ก็มีการเลือกใช้ชนิดของสารที่แตกต่างกัน รวมทั้งยังใช้
ความเข้มข้นที่ต่างกันอีกด้วย ทั้งนี้เพราะความส�ำเร็จ
ของการชักน�ำให้เกิดแคลลัสและยอดนัน้ นอกจากจะขึน้
อยูก่ บั อาหารเพาะเลีย้ งและสารควบคุมการเจริญเติบโต
ทีเ่ ติมลงไปแล้ว ชนิดของเนือ้ เยือ่ และพันธุกรรมของพืช
ก็มีผลอย่างมากเช่นกัน (Gahan and George, 2008)
เป้าหมายหลักของโครงการวิจยั คือการชักน�ำให้
เกิดการกลายพันธุโ์ ดยการเพาะเลีย้ งเนือ้ เยือ่ เบญจมาศ
ในรูปแบบทีผ่ า่ นแคลลัสดังนัน้ วัตถุประสงค์ของงานวิจยั
นี้คือศึกษาผลของ 2, 4–D และ BA ความเข้มข้นต่าง ๆ
ทีม่ ตี อ่ การพัฒนาเป็นแคลลัสจากเนือ้ เยือ่ ส่วนของกลีบ
ดอกที่พัฒนาสมบูรณ์แล้วรวมทั้งศึกษาผลของสูตร
อาหารที่ใช้ในการชักน�ำแคลลัสและสารควบคุมการ
เจริญเติบโตในกลุ่มไซโตไคนิน คือ ไคเนตินที่มีผลต่อ
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การเกิดยอดจากแคลลัสของเบญจมาศพันธุ์การค้า 5
พันธุแ์ ละหลังจากนัน้ จะน�ำต้นออกปลูกในแปลงทดลอง
เพื่อตรวจสอบการเกิด somaclonal variation ซึ่งอาจ
ได้พนั ธุก์ ลายลักษณะใหม่ ๆ สามารถน�ำมาใช้ประโยชน์
ในด้านการปรับปรุงพันธุ์เบญจมาศต่อไป

อุปกรณ์และวิธีการ
1. การศึกษาผลของสารควบคุมการเจริญเติบโตต่อ

การเกิดแคลลัสจากกลีบดอก
น� ำ กลี บ ดอกชนิ ด ray florets ของดอก
เบญจมาศสายพันธุก์ ารค้าจ�ำนวน 5 สายพันธุ์ คือ พันธุ์
ขาวมะลิ พันธุ์เขียวโรงแรม พันธุ์โพลาริสสีแดง พันธุ์
โพลาริสสีชมพู และพันธุช์ มพูหวาน มาฟอกฆ่าเชือ้ ทีผ่ วิ
โดยการแช่ในเอธานอล 70 เปอร์เซ็นต์ 1 นาที จากนั้น
น�ำมาฟอกฆ่าเชื้อด้วยสารละลายไฮเตอร์ 5 เปอร์เซ็นต์
(สารออกฤทธิ์: sodium hypochlorite 6%) นาน
15 นาที แล้วล้างสารละลายไฮเตอร์ออกด้วยน�้ำที่นึ่ง
ฆ่าเชื้อแล้ว 2 ครั้ง ครั้งละ 5 นาที
ตัดส่วนโคนและปลายกลีบออกให้เหลือความ
ยาวของกลีบดอกประมาณ 1 เซนติเมตร น�ำไปเพาะ
เลี้ยงบนอาหารแข็งสูตร MS Murashige and Skoog
(1962) ที่เติมสารควบคุมการเจริญเติบโต 2, 4–
dichlorophenoxyacetic acid (2,4–D) ความเข้มข้น
0 0.1 0.5 และ 1.0 มิลลิกรัมต่อลิตร ร่วมกับ benzyl
adenine (BA) ความเข้มข้น 0 1 2 และ 3 มิลลิกรัม
ต่ อ ลิ ต ร โดยอาหารแต่ ล ะสู ต รเติ ม น�้ ำ ตาลซู โ ครส
30 กรัมต่อลิตร และผงวุ้น 7.5 กรัมต่อลิตร ปรับค่า
pH ที่ 5.7 เพาะเลี้ยงในสภาพที่ให้แสง 16 ชั่วโมงต่อ
วัน ที่ความเข้มแสง 50 ไมโครโมลต่อตารางเมตรต่อ
วินาที ในห้องควบคุมอุณหภูมิ 25 ± 2 องศาเซลเซียส
เปลี่ยนอาหารทุก 4 สัปดาห์บันทึกผลการเกิดแคลลัส
เมื่อเพาะเลี้ยงเป็นเวลา 8 สัปดาห์ บันทึกน�้ำหนักและ
การเปลี่ยนแปลงอื่น ๆ เช่น สีและลักษณะของแคลลัส
ฯลฯ เปรียบเทียบในแต่ละสูตรอาหาร วางแผนการ
ทดลองแบบ Completely Randomized Design
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(CRD) ทรีทเมนต์ละ 3 ซ�้ำ ซ�้ำละ 10 ชิ้นเปรียบเทียบ
ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยในแต่ละทรีตเมนต์ด้วยวิธี
DMRT
2. การชักน�ำให้เกิดยอดจากแคลลัส
น�ำแคลลัสที่ชักน�ำได้จากการทดลองแรกที่อายุ
8 สัปดาห์ มาตัดเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมขนาด 0.5 x 0.5
เซนติเมตร โดยแคลลัสจากแต่ละสูตรจะแยกน�ำลงเพาะ
เลีย้ งบนอาหารแข็งสูตร MS ทีเ่ ติมไคเนตินความเข้มข้น
0, 1, 2 และ 3 มิลลิกรัมต่อลิตร ซึ่งอาหารทุกสูตรเติม
น�้ำตาลซูโครส 30 กรัมต่อลิตร และผงวุ้น 7.5 กรัมต่อ
ลิตร ปรับค่า pH ที่ 5.7 เพาะเลี้ยงในสภาพที่ให้แสง
50 ไมโครโมลต่อตารางเมตรต่อวินาที 16 ชัว่ โมงต่อวัน
ในห้องควบคุมอุณหภูมิ 25 ± 2 องศาเซลเซียส เปลี่ยน
อาหารทุ ก 4 สั ป ดาห์ วางแผนการทดลองแบบ
Completely Randomized Design (CRD) จัดสิ่ง
ทดลองแบบ factorial โดยแต่ละพันธุ์ประกอบด้วย
9 x 4 ทรีทเมนต์ (สูตรอาหารที่ชักน�ำให้เกิดแคลลัสได้
จ�ำนวน 9 สูตร จากการทดลองแรก และความเข้มข้น
ของไคเนติน 4 ระดับ) ท�ำการทดลองทรีทเมนต์ละ 3 ซ�ำ้
ซ�้ ำ ละ 5 ชิ้ น บั น ทึ ก ผลเมื่ อ เพาะเลี้ ย งเป็ น เวลา 12
สัปดาห์ และเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลีย่ ใน
แต่ละทรีทเมนต์ด้วยวิธี DMRT

ผลการทดลองและวิจารณ์
1. รูปแบบการพัฒนาเป็นแคลลัสและยอดของกลีบ
ดอก
จากการเพาะเลี้ยงกลีบดอกเบญจมาศทั้ง 5
พันธุ์บนอาหารแข็งสูตร MS ที่เติมสารควบคุมการ
เจริญเติบโต 2, 4–D ความเข้มข้น 0, 0.1, 0.5 และ
1.0 มิลลิกรัมต่อลิตร ร่วมกับ BA ความเข้มข้น 0, 1,
2 และ 3 มิ ล ลิ ก รั ม ต่ อ ลิ ต ร เพาะเลี้ ย งในสภาพที่
ให้ แ สง 50 ไมโครโมลต่ อ ตารางเมตรต่ อ วิ น าที
16 ชั่วโมงต่อวัน อุณหภูมิ 25 ± 2 องศาเซลเซียส
เป็นเวลา 8 สัปดาห์ พบว่า ในอาหารที่มีทั้ง 2, 4–D

ส.วก.ท.

และ BA เมื่อเพาะเลี้ยงเป็นเวลา 2 สัปดาห์ กลีบดอกมี
การม้วนงอและเริ่มเกิดแคลลัสสีเขียวบริเวณรอยตัด
และเมือ่ เพาะเลีย้ งเป็นเวลา 4 สัปดาห์ เนือ้ เยือ่ กลีบดอก
ด้านในเปลี่ยนเป็นสีน�้ำตาล ส่วนแคลลัสมีลักษณะเป็น
แบบเกาะกันแน่นสีเขียว มีขนาดใหญ่ขึ้น ซึ่งเมื่อเพาะ
เลี้ยงเป็นเวลา 8 สัปดาห์ แคลลัสมีลักษณะเป็นก้อน
ขนาดใหญ่ สีเขียวอมเหลือง (Figure 1A) ส่วนในอาหาร
ทีม่ เี พียง 2, 4–D หรือ BA และทีไ่ ม่เติมสารควบคุมการ
เจริญเติบโตเลยนัน้ ไม่สามารถชักน�ำให้เกิดแคลลัสได้ใน
ทั้ง 5 พันธุ์

เมือ่ น�ำแคลลัสทีเ่ พาะเลีย้ งบนอาหารแข็งสูตรชัก
น�ำแคลลัสเป็นเวลา 8 สัปดาห์ มาตัดเป็นชิน้ สีเ่ หลีย่ มขนาด
0.5 x 0.5 เซนติเมตร เพาะเลีย้ งบนอาหารแข็งสูตร MS ที่
เติมสารควบคุมการเจริญเติบโตไคเนติน ความเข้มข้น 0,
1, 2 และ 3 มิลลิกรัมต่อลิตรในสภาพเพาะเลีย้ งเดิม โดย
เปลีย่ นอาหารทุก 4 สัปดาห์ พบว่า เมือ่ เพาะเลีย้ งเป็นเวลา
4 สัปดาห์ แคลลัสมีขนาดใหญ่และเริม่ มีจดุ สีเขียวเข้ม เมือ่
เพาะเลีย้ งต่อเป็นเวลา 8 สัปดาห์ เนือ้ เยือ่ เริม่ พัฒนาเป็น
ยอดและมีใบเล็ก ๆ เกิดขึน้ และยอดมีการพัฒนาสมบูรณ์
และสามารถตัดแยกเป็นยอดเดีย่ ว ๆ ได้เมือ่ เพาะเลีย้ งเป็น
เวลา 12 สัปดาห์ (Figure 1B)

A: Callus induction

week 0

week 4

week 6

week 8

B: Shoot regeneration

week 4

week 8

week 12

Figure 1 Time course development (A) callus induction (on MS+2 mg/l BA+1mg/l 2,4–D) and (B) shoot
regeneration (on MS+2 mg/l kinetin) from ray floret explants of chrysanthemum ‘Sweet Pink’
culture at 25 ± 2oC and 50 µmol/m2/s light 16 hr/d
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2. ผลของ BA และ 2, 4–D ต่อการเกิดแคลลัสจาก
กลีบดอก
สูตรอาหารที่สามารถชักน�ำให้เกิดแคลลัสจาก
กลีบดอกเบญจมาศทั้ง 5 สายพันธุ์ คือสูตรที่มีการเติม
สารควบคุมการเจริญเติบโต BA และ 2, 4–D ร่วมกัน
ส่วนสูตรอาหารที่ไม่เติมสารควบคุมการเจริญเติบโต
และสูตรที่เติมสารควบคุมการเจริญเติบโตเพียงชนิด
เดียวไม่ว่าจะเป็น BA หรือ 2, 4–D ไม่สามารถชักน�ำให้
เกิดแคลลัสได้ (Table 1 and Figure 2) ส�ำหรับสูตรที่
ชักน�ำให้เกิดแคลลัสได้นั้นพบว่าการเจริญเติบโตของ
แคลลัสมีความแตกต่างกัน สูตรอาหารที่เติม BA ความ
เข้มข้น 1 มิลลิกรัมต่อลิตร ร่วมกับ 2, 4–D ความเข้ม
ข้น 0.1 และ 0.5 มิลลิกรัมต่อลิตร เมื่อเพาะเลี้ยงเป็น
เวลา 8 สัปดาห์ ส่งผลให้แคลลัสมีลกั ษณะเป็นสีนำ�้ ตาล
ซึ่ง George and Sherrington (1984) อธิบายว่าใน
การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช มีความสัมพันธ์ระหว่างสาร
ในกลุ่มออกซินและไซโตไคนินต่อการพัฒนาไปเป็น
อวัยวะของพืช การใช้สารควบคุมการเจริญเติบโตเพียง
ชนิดเดียวอาจท�ำให้การพัฒนาไปเป็นอวัยวะของพืชเกิด
ขึ้นได้น้อยหรืออาจไม่มีการพัฒนาเลย
จากการทดลองนีส้ ตู รอาหารทีส่ ามารถชักน�ำให้
เกิดแคลลัสจากกลีบดอกเบญจมาศทัง้ 5 พันธุ์ ได้ดโี ดย
แคลลัสมีน�้ำหนักมากที่สุดอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ
คือ สูตรอาหารที่เติมสารควบคุมการเจริญเติบโต BA
ความเข้ ม ข้ น 3 มิ ลลิก รัมต่อลิตรร่วมกับ 2, 4–D
ความเข้มข้น 0.5–1 มิลลิกรัมต่อลิตร และสูตรอาหาร
ที่เติมสารควบคุมการเจริญเติบโต BA ความเข้มข้น
2 มิ ล ลิ ก รั ม ต่ อ ลิ ต รร่ ว มกั บ 2,4–D ความเข้ ม ข้ น
1 มิลลิกรัมต่อลิตร ซึ่งผลที่ได้นี้สอดคล้องกับงานวิจัย
ของ Thangmanee and Kanchanapoom (2011)
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ทีเ่ พาะเลีย้ งกลีบดอกเบญจมาศ [Chrysanthemum x
grandiflorum (Ramat.) Kitam.] บนอาหารสูตร MS
ที่เติม BA และ 2, 4–D ที่ความเข้มข้นต่าง ๆ และ
พบว่า อาหารสูตร MS ที่เติม BA ความเข้มข้น 13.3
ไมโครโมลาร์ (3 มิลลิกรัมต่อลิตร) ร่วมกับ 2, 4–D ความ
เข้มข้น 0.5 ไมโครโมลาร์ (0.1 มิลลิกรัมต่อลิตร) ให้
ประสิทธิภาพการเกิดแคลลัสสูงสุดอย่างไรก็ตาม จาก
การทดลองนี้ยังพบว่า สูตรอาหารที่เติม BA และ 2,
4–D ความเข้มข้นสูง ๆ มียอดเกิดขึ้นด้วยเล็กน้อย
(Figure 2) แต่ยอดที่ได้นี้มีขนาดเล็กและฉ�่ำน�้ำ ซึ่งไม่
เหมาะจะน�ำออกปลูกในสภาพธรรมชาติ ดังนัน้ ในการ
ชักน�ำยอดจากแคลลัสในขั้นตอนต่อไปนั้น ยอดเหล่านี้
จะถูกตัดออก
จากการวิเคราะห์อิทธิพลของ BA และ 2, 4–D
พบว่าเมือ่ เพิม่ ความเข้มข้นของ 2,4–D มีผลต่อการเพิม่
น�้ำหนักของแคลลัสอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ ส่วนการ
เพิ่มความเข้มข้นของ BA นั้นไม่มีผลท�ำให้น�้ำหนัก
แคลลัสแตกต่างกันทางสถิติที่เป็นเช่นนี้อาจเนื่องจาก
สารในกลุ่มออกซินมีผลอย่างมากต่อการกระตุ้นการ
เจริญเติบโต การแบ่งเซลล์ และการขยายขนาดของ
เซลล์ การเติมออกซินลงในอาหาร จึงท�ำให้แคลลัส
มีการเจริญเติบโตมากขึ้น ส่วนสารในกลุ่มไซโตไคนิน
จะมีผลในการชักน�ำให้เกิดยอดมากกว่าการแบ่งเซลล์
และการขยายขนาดของเซลล์ ซึ่ ง งานวิ จั ย ของ
Kachonpadungkitti and Jala (2015) ที่ศึกษา
อิทธิพลของ BA IAA 2, 4–D และ Kinetin ต่อการ
ขยายพันธุ์ต้นแก้วมังกรในสภาพปลอดเชื้อจากใบจริง
ก็ พ บว่ า มี ผ ลในท� ำ นองเดี ย วกั น คื อ พบว่ า 2, 4–D
ความเข้มข้นต�่ำกว่า 1 มิลลิกรัมต่อลิตรชักน�ำให้เกิด
แคลลัสได้น้อย

ส.วก.ท.

Table 1 The average callus weight (±SE) of 5 chrysanthemum cultivars derived from mature ray floret
cultured on MS medium supplemented with various concentrations of 2,4–D and BA for 8
weeks. The culture condition was 50 µM/m2/s light 16 hr photoperiod and 25 ± 2 oC
MS medium
(BA+2, 4–D)
(mg/l)
(0 + 0)
(0 + 0.1)
(0 + 0.5)
(0 + 1.0)

Average callus weight (g)1/
Mali White

Hotel Green

Red Polaris

Pink Polaris

Sweet Pink

0c
0c
0c
0c

0d
0d
0d
0d

0f
0f
0f
0f

0d
0d
0d
0d

0f
0f
0f
0f

(1 + 0)
(1 + 0.1)
(1 + 0.5)
(1 + 1.0)

0c
0.78 ± 0.12b
0.83 ± 0.09ab
1.08 ± 0.09ab

0d
1.17 ± 0.16ab
0.76 ± 0.08c
0.99 ± 0.15bc

0f
1.12 ± 0.05ed
1.79 ± 0.11b
1.34 ± 0.08cde

0d
0.59 ± 0.04c
1.16 ± 0.07a
1.28 ± 0.08a

0f
0.53 ± 0.02e
0.69 ± 0.02cd
0.72 ± 0.02c

(2 + 0)
(2 + 0.1)
(2 + 0.5)
(2 + 1.0)

0c
0.81 ± 0.14b
1.04 ± 0.13ab
0.79 ± 0.08b

0d
0.99 ± 0.12bc
1.12 ± 0.05ab
1.07 ± 0.10ab

0f
1.41 ± 0.14cd
1.68 ± 0.11bc
2.18 ± 0.40a

0d
0.78 ± 0.05b
0.78 ± 0.05b
1.13 ± 0.07a

0f
0.55 ± 0.02e
0.71 ± 0.03c
0.82 ± 0.04b

(3 + 0)
(3 + 0.1)
(3 + 0.5)
(3 + 1.0)

0c
1.07 ± 0.16ab
1.12 ± 0.13a
0.85 ± 0.09ab

0d
0.96 ± 0.15bc
0.98 ± 0.05bc
1.32 ± 0.03a

0f
1.03 ± 0.07e
1.37 ± 0.06cde
1.36 ± 0.10cde

0d
0.85 ± 0.06b
1.23 ± 0.06a
1.20 ± 0.07a

0f
0.62 ± 0.03d
0.68 ± 0.04cd
0.90 ± 0.04a

*

*

*

*

*

F–test

average callus weight in the same column with the same letter is not significantly different at P>0.05
according to Duncan’s Multiple Range Test (DMRT) (n = 30)

1/

วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร ปีที่ 48 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2560

327

>>

การชักน�ำให้เกิดแคลลัสและต้นอ่อนจากกลีบดอกเบญจมาศ

BA
(mg/l)

2,4–D
(mg/l)

0

0.1

0.5

1

0

1

2

3

Figure 2 The 8–weeks–old calli of ‘Sweet Pink’ cultivar cultured on MS supplemented with 0–1.0 mg/l
2,4–D in combination with 0–3.0 mg/l BA. The culture condition was 50 µM/m2/s light, 16 hr
photoperiod and 25 ± 2 oC

3. การชักน�ำให้เกิดยอดจากแคลลัส
ในการชักน�ำให้เกิดยอดจากแคลัสในเบญจมาศ
ทั้ง 5 พันธุ์ที่ทดลองนี้พบความแตกต่างในการตอบ
สนองของแต่ละพันธุ์ โดยพบว่าแคลลัสพันธุ์ขาวมะลิ
และพันธุ์เขียวโรงแรมเกิดยอดได้ดีที่สุด รองลงมาคือ
พันธุ์โพลาริสสีแดงและพันธุ์โพลาริสสีชมพู ส่วนพันธุ์ที่
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เกิดยอดได้น้อยที่สุดคือพันธุ์ชมพูหวาน (Sweet Pink)
นอกจากนีเ้ มือ่ พิจารณาผลของไคเนตินต่อการเกิดยอด
ในแต่ละพันธุ์พบว่ามีการตอบสนองต่อไคเนตินที่แตก
ต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ โดยอาหารที่เติม
ไคเนตินความเข้มข้นสูงสุดคือ 3 มิลลิกรัมต่อลิตร
สามารถชักน�ำให้เกิดยอดได้มากทีส่ ดุ โดยเห็นได้ชดั เจน

ส.วก.ท.

ในพันธุท์ ตี่ อบสนองดี 2 พันธุ์ คือ พันธุข์ าวมะลิและพันธุ์
เขียวโรงแรมนอกจากนี้ จากการวิเคราะห์ผลทางสถิติ
พบว่ามีอิทธิพลร่วมระหว่างอาหารที่ใช้ชักน�ำให้เกิด
แคลลัสและอาหารทีใ่ ช้ชกั น�ำให้เกิดยอด (Table 2) โดย
จากผลการทดลอง พบว่า แคลลัสพันธุ์ขาวมะลิและ
พันธุ์เขียวโรงแรมจากทุกสูตรอาหารชักน�ำแคลลัสเมื่อ
เพาะเลี้ยงบนอาหาร MS ที่เติมไคเนตินความเข้มข้น
ต่าง ๆ แคลลัสส่วนใหญ่สามารถพัฒนาเป็นยอดได้
ยกเว้น แคลลัสทีไ่ ด้จากสูตรอาหารทีม่ ี 2, 4–D และ BA
ความเข้มข้นสูง (3 และ1 มิลลิกรัมต่อลิตร) เมื่อย้ายมา
ชักน�ำให้เกิดยอดในอาหารทีเ่ ติมไคเนตินพบว่าเกิดยอด
ได้ค่อนข้างน้อย
แคลลัสพันธุ์ขาวมะลิที่เพาะเลี้ยงจากอาหาร
สูตร MS ที่เติม BA ความเข้มข้น 3 มิลลิกรัมต่อลิตร
ร่วมกับ 2, 4–D ความเข้มข้น 0.1 มิลลิกรัมต่อลิตร
สามารถพัฒนาเป็นยอดได้มากที่สุดเฉลี่ย 2.8 ยอดต่อ
ชิน้ แคลลัส รองลงมาคือ แคลลัสทีเ่ พาะเลีย้ งจากอาหาร
สูตร MS ที่เติม BA และ 2, 4–D ความเข้มข้น 1
มิลลิกรัมต่อลิตร สามารถพัฒนาเป็นยอดได้ เฉลีย่ 2.33
ยอดต่อชิน้ แคลลัส ส่วนแคลลัสพันธุเ์ ขียวโรงแรมทีเ่ พาะ
เลี้ยงจากอาหารสูตร MS ที่เติม BA ความเข้มข้น 1
มิลลิกรัมต่อลิตร ร่วมกับ 2, 4–D ความเข้มข้น 0.1
มิลลิกรัมต่อลิตร สามารถพัฒนาเป็นยอดได้มากที่สุด
เฉลี่ย 2.0 ยอดต่อชิ้นแคลลัสและนอกจากนี้จะเห็นได้
ว่าทัง้ แคลลัสพันธุข์ าวมะลิและพันธุเ์ ขียวโรงแรมทีเ่ พาะ
เลี้ยงจากอาหารสูตร MS ที่เติม BA ความเข้มข้น 1
มิลลิกรัมต่อลิตร ร่วมกับ 2, 4–D ความเข้มข้น 0.1
มิลลิกรัมต่อลิตร สามารถพัฒนาเป็นยอดได้เมื่อเพาะ
เลี้ยงบนอาหาร MS ที่เติมไคเนตินทุกความเข้มข้น
(Table 2)
อย่างไรก็ตาม ส�ำหรับแคลลัสพันธุโ์ พลาริสสีแดง
ให้ผลตรงกันข้าม คือ พบว่าแคลลัสส่วนใหญ่สามารถ
พัฒนาเป็นยอดได้เมือ่ เพาะเลีย้ งบนอาหาร MS ทีไ่ ม่เติม
ไคเนตินหรือเติมที่ความเข้มข้นต�่ำ ๆ โดยแคลลัสที่
ชักน�ำด้วยสูตรอาหาร MS ที่เติม BA ความเข้มข้น 2
มิลลิกรัมต่อลิตร ร่วมกับ 2, 4–D ความเข้มข้น 1

มิลลิกรัมต่อลิตร สามารถพัฒนาเป็นยอดได้มากที่สุด
เฉลี่ย 1.47 ยอดต่อชิ้นแคลลัส
ในพันธุ์โพลาริสสีชมพู แม้ว่าจะเกิดยอดได้น้อย
แต่มแี นวโน้มการชักน�ำให้เกิดยอดคล้ายกันกับพันธุข์ าว
มะลิและพันธุเ์ ขียวโรงแรม คือการชักน�ำยอดด้วยไคเนติน
ความเข้มข้นสูงมีประสิทธิภาพดีกว่าที่ความเข้มข้นต�่ำ
โดยทรีทเมนต์ทเี่ กิดยอดได้ดมี เี พียงแคลลัสทีช่ กั น�ำจาก
สูตรอาหาร MS ที่เติม BA ความเข้มข้น 2 มิลลิกรัม
ต่อลิตร ร่วมกับ 2, 4–D ความเข้มข้น 1 มิลลิกรัม
ต่อลิตร และเพาะเลี้ยงบนอาหาร MS ที่เติมไคเนติน
ความเข้มข้น 2 และ 3 มิลลิกรัมต่อลิตร
ส่วนพันธุ์ชมพูหวานมีเพียงแคลลัสที่ชักน�ำจาก
อาหารสูตร MS ที่เติม BA ความเข้มข้น 2 มิลลิกรัมต่อ
ลิตร ร่วมกับ 2, 4–D ความเข้มข้น 1 มิลลิกรัมต่อลิตร
และชักน�ำให้เกิดยอดบนอาหาร MS ที่เติมไคเนติน
ความเข้มข้น 2 มิลลิกรัมต่อลิตร เท่านั้นที่พัฒนาเป็น
ยอดได้เฉลีย่ 1.07 ยอดต่อชิน้ แคลลัส ในสูตรอืน่ ๆ ไม่มี
การเกิดยอด
ในการทดลองนีพ้ บว่าแคลลัสเบญจมาศต่างสาย
พั น ธุ ์ กั น มี ก ารตอบสนองต่ อ อาหารที่ ใ ช้ ใ นการ
เพาะเลี้ยงต่างกันจึงมีการพัฒนาเป็นยอดได้ต่างกัน
ผลดังกล่าวนี้สอดคล้องกับงานวิจัยของ Roest and
Bokelmann (1973) ที่รายงานว่าเบญจมาศ 2 สาย
พันธุ์ มีการเกิดยอดทีต่ า่ งกัน แม้วา่ จะเพาะเลีย้ งอาหาร
ชนิ ด เดี ย วกั น และในสภาพแวดล้ อ มเดี ย วกั น โดย
เบญจมาศพันธุ์ Bravo สามารถเกิดยอดได้มากกว่าพันธุ์
Super Yellow ซึ่ง Gahan and George (2008) อธิบาย
ไว้ว่า การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชจะประสบความส�ำเร็จ
ได้นั้น ต้องค�ำนึงถึงชนิดและพันธุ์พืชที่น�ำมาเพาะเลี้ยง
ด้วย ถึงแม้วา่ ในอาหารเพาะเลีย้ งจะมีการดัดแปลงโดย
การเติมสารควบคุมการเจริญเติบโตในกลุ่มไซโตไคนิน
ซึง่ เป็นกลุม่ สารทีส่ ามารถชักน�ำให้เกิดยอดในสภาพการ
เพาะเลี้ยงได้ ดังนั้น นอกจากสายพันธุ์ที่ต่างกันแล้วยัง
อาจเป็นเพราะสัดส่วนของออกซินและไซโตไคนิน ทัง้ ที่
มีอยูใ่ นเนือ้ เยือ่ พืชเองและทีเ่ ติมลงในอาหารเพาะเลีย้ ง
ที่ ต ้ อ งมี สั ด ส่ ว นที่ เ หมาะสมต่ อ การพั ฒ นาของยอด
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(George and Sherrington, 1984) นอกจากนีก้ ารทีพ่ บว่า

ไม่สามารถชักน�ำให้แคลลัสพัฒนาไปเป็นยอดได้ อาจมี
สาเหตุมาจากประสิทธิภาพของไซโตไคนินในรูปที่ใช้
ท�ำการทดลองคือไคเนติน ทีอ่ าจมีประสิทธิภาพในการ
ชักน�ำให้เกิดยอดได้นอ้ ยกว่าไซโตไคนินในรูปอืน่ โดยมี
รายงานการทดลองทีบ่ ง่ ชีป้ ระสิทธิภาพของสารในกลุม่
ไซโตไคนิน 2 ชนิด ได้แก่ ไคเนตินและ BA โดย Sungsuwan
(2009) ได้ทดลองเพาะเลี้ยงตาข้างของกวาวเครือขาว
พบว่า ในสูตรอาหาร MS ที่เติมไคเนตินตาข้างของ
กวาวเครือขาวมีการพัฒนาเป็นยอดทีไ่ ม่สมบูรณ์ ยอดมี
ขนาดเล็ก และยังพบว่าส่วนใหญ่พฒ
ั นาไปเป็นแคลลัสอีก
ด้วย ส่วนสูตรอาหารทีเ่ ติม BA กลับพบว่าตาข้างพัฒนา

ไปเป็นยอดทีส่ มบูรณ์ได้เป็นจ�ำนวนมาก
นอกจากนี้ แม้ว่าจากการทดลองนี้จะพบว่า
เบญจมาศแต่ละพันธุท์ ที่ ดลองมีการตอบสนองต่ออาหาร
ทีใ่ ช้ชกั น�ำให้เกิดแคลลัสและยอดได้แตกต่างกัน แต่ยอด
ทีไ่ ด้ทงั้ หมดสามารถตัดแยกเป็นต้นเดีย่ ว ๆ ได้หลังจาก
เลีย้ งในอาหารสูตรชักน�ำยอดเป็นเวลา 12 สัปดาห์ และ
เมื่อน�ำมาเพาะเลี้ยงบนอาหารสูตร MS ที่ไม่เติมสาร
ควบคุมการเจริญเติบโต ยอดสามารถพัฒนาเป็นยอดที่
สมบูรณ์รวมทัง้ สามารถออกรากได้โดยไม่พบลักษณะผิด
ปกติทางสรีระ ซึง่ ยอดทัง้ หมดนี้ จะได้นำ� ไปปลูกในสภาพ
ธรรมชาติ เพือ่ ศึกษาการเกิด somaclonal variation ใน
ล�ำดับต่อไป

Table 2 Number of shoots of 5 chrysanthemum cultivars induced from the calli derived from MS
medium supplemented with various concentrations of 2,4–D and BA for 8 weeks in various
kinetin used in shoot induction medium for 12 weeks. The culture condition was 50 µM/
m2/s light, 16 hr photoperiod and 25 ± 2 oC
Callus induction
medium
MS+(BA+2,4–D)
(mg/l)

kinetin
(mg/l)
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Average number of shoots per callus piece
Jasmine
White

Hotel
Green

Red
Polaris

Pink
Polaris

Sweet
Pink

MS+(1+0.1)

0
1
2
3

0.27
0.80
1.07
1.60

0.67
1.47
1.53
2.00

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

MS+(1+0.5)

0
1
2
3

0
0.20
0.27
0.20

0
0.07
0.67
0.93

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

MS+(1+1.0)

0
1
2
3

0.20
0.53
0.60
2.33

0.20
0.20
0.47
0.40

0
0.13
0
0

0
0.07
0.07
0

0
0
0
0

MS+(2+0.1)

0
1
2
3

0.13
0.47
0.67
1.00

0.27
0.53
0.80
0.93

0.13
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0
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Table 2 (Continue)
Callus induction
medium
MS+(BA+2,4–D)
(mg/l)

kinetin
(mg/l)

Average number of shoots per callus piece

MS+(2+0.5)

0
1
2
3

Jasmine
White
0.33
0.47
0.40
0.67

Hotel
Green
0.00
0.13
0.47
0.80

Red
Polaris
0.60
0
0
0

Pink
Polaris
0
0
0.13
0.27

Sweet
Pink
0
0
0
0

MS+(2+1.0)

0
1
2
3

0
0
0
0.07

0
0.13
0.13
0.67

1.47
0
0
0

0
0
0.93
0.53

0
0
1.07
0

MS+(3+0.1)

0
1
2
3

0.13
0.33
0.87
2.80

0
0.13
0.27
0.67

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

MS+(3+0.5)

0
1
2
3

0.40
0.40
0.80
1.20

0
0.13
0.20
0.67

0.40
0
0.47
0

0
0
0
0

0
0
0
0

MS+(3+1.0)

0
1
2
3

0
0
0.20
0.80

0
0
0.07
0

0.13
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

*
*
*

*
*
*

*
*
*

*
*
*

*
*
*

Effect of medium formula
Effect of kinetin
Callus induction x kinetin

* Means are significantly different at P > 0.05 according to DMRT

สรุป
ผลจากการทดลองนี้พบว่า พันธุ์เบญจมาศที่
แตกต่างกันมีการตอบสนองต่อการชักน�ำให้เกิดแคลลัส
และยอดได้ต่างกัน โดยกลีบดอกชนิด ray floret ของ
เบญจมาศพันธุ์การค้า 5 พันธุ์เมื่อเพาะเลี้ยงบนอาหาร

แข็งสูตร MS ทีเ่ ติมสารควบคุมการเจริญเติบโต 2, 4–D
ความเข้มข้น 0–1 มิลลิกรัมต่อลิตร ร่วมกับ BA ความ
เข้มข้น 0–3 มิลลิกรัมต่อลิตร เป็นเวลา 8 สัปดาห์พบ
ว่า ในอาหารที่มีเพียง 2, 4–D หรือ BA เพียงชนิดเดียว
และที่ไม่มีการเติมสารควบคุมการเจริญเติบโต ไม่
สามารถชักน�ำให้เกิดแคลลัสได้ในเบญจมาศทั้ง 5 พันธุ์
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ส่วนอาหารที่มีทั้ง 2, 4–D และ BA สามารถชักน�ำให้
เกิดแคลลัสที่มีลักษณะเป็นแบบเกาะกันแน่นสีเขียว
เมื่อย้ายแคลลัสมาเลี้ยงในอาหารแข็งสูตร MS ที่เติม
ไคเนตินความเข้มข้น 0–3 มิลลิกรัมต่อลิตรเป็น 8
สัปดาห์ พบว่า เนื้อเยื่อเกิดยอดและพัฒนาเป็นต้น
สมบูรณ์สามารถตัดแยกเป็นต้นเดีย่ วๆ ได้หลังจากเลีย้ ง
ในอาหารเป็นเวลา 12 สัปดาห์ และพบว่าอาหารทีเ่ ติม
ไคเนตินความเข้มข้นสูงสุดคือ 3 มิลลิกรัมต่อลิตร
สามารถชักน�ำให้เกิดยอดได้มากที่สุด
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