8th SCiUS Forum

ชื่อโครงงาน :
สาขาวิชา :
ผู้จัดทาโครงงาน :
ชื่อโรงเรียน :
อาจารย์ที่ปรึกษา:

การชักนาแคลลัสจากเมล็ดของต้นพริกไทยพุ่ม (Piper nigrum L.)
PB1_15_10
Induction of callus from pepper seeds (Piper nigrum L.)
ชีววิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพ
กมลภพ คล้ายดอกจันทร์ พศิน ล้วนมณี
โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
คุณครู ภัสมน เมืองทอง โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์

บทคัดย่อ
โครงงานนี้ เกี่ยวข้องกับ การขยายพั นธุ์ต้น พริกไทยพุ่ มซึ่ง เป็น พืชซึ่ง มีสรรพคุณ ในการลดระดั บ
น้้าตาลในเลือดแก่ผู้ป่วยโรคเบาหวานและยังเป็นพืชสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนในโครงการอนุรักษ์พันธุ์พืช
อันเนื่องมาจากพระราชด้าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีจัดท้าขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาความเข้มข้นของสารละลายคลอร็อกซ์และระยะเวลาในการฟอกฆ่าเชื้อที่เหมาะสมกับเมล็ดของ
ต้นพริกไทยพุ่มและเพื่อศึกษาอัตราส่วนของสารควบคุมการเจริญ เติบโตที่เหมาะสมต่อการชักน้าแคลลัส
จากชิ้นส่วนเมล็ดของต้นพริกไทยพุ่ม โดยคณะผู้จัดท้าได้แบ่งการทดลองออกเป็น 2 ช่วง คือในช่วงที่หนึ่งได้
ศึกษาความเข้มข้นของสารละลายคลอร็อกซ์ (10% และ 15%) และระยะเวลาในการฟอกฆ่าเชื้อ (10 และ
15 นาที) โดยมีการทดลอง 4 ชุดการทดลอง โดยท้าการทดลองชุดละ 4 ซ้้าจากผลการทดลอง พบว่าความ
เข้มข้นและระยะเวลาในการฟอกฆ่าเชื้อที่เหมาะสมต่อชิ้นส่วนเมล็ด คือ 10 % 10 นาที โดยมีเปอร์เซ็นต์
การ contaminate 3.17% และ และในช่วงที่สอง คือขั้นตอนในการย้ายเลี้ยงชิ้นส่วนไปเลี้ยงในอาหารที่มี
สารควบคุ มการเจริญ เติ บ โต 6-benzylaminopurine (BAP) (0, 2 และ 4 มิ ล ลิก รั มต่ อ ลิ ตร) และ 2,4Dichlophenoacetic acid (2,4-D) (0, 2 และ 4 มิลลิกรัมต่อลิตร) โดยการท้าการทดลองทั้ง หมด 9 ชุด
การทดลอง โดยใช้เปอร์เซ็นต์ความเข้มข้นและระยะเวลาในการฟอกฆ่าเชื้อที่เหมาะสมจากช่วงที่หนึ่ง ท้า
การทดลองชุดละ 4 ซ้้า จากการทดลองโดยรวมแล้วยัง ไม่สามารถระบุ อัตราส่วนความเข้ มข้นของสาร
ควบคุมการเจริญเติบโตที่เหมาะสมต่อการชักน้าแคลลัสจากเมล็ดของพริกไทยพุ่มได้ในขณะนี้ เนื่องด้วย
เวลาและเทคนิคของคณะผู้จัดท้า ซึ่งผลที่ได้จากการทดลองเบื้องต้นสามารถน้าไปใช้ในการขยายพันธุ์ต้น
พริกไทยพุ่มได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
คาสาคัญ : พริกไทยพุ่ม, แคลลัส, เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ, คลอร็อกซ์, สารควบคุมการเจริญเติบโต
บทนา :
พริกไทยพุ่ม (Piper nigrum L.) เป็นต้นพริกไทยที่เกิดจากการเสียบยอดต้นพริกไทยกับตอของ
ต้นที่ตระกูลเดียวกัน เช่น ต้นโมลิบดิเนี่ยม หรือต้นสะค้าน (ดวงจันทร์ เกรียงสุวรรณ, 2539) มีสรรพคุณ
มากมาย เช่น ช่วยกระเพาะอาหารหลั่งน้้าย่อยมากขึ้น ย่อยไขมัน และมีสรรพคุณทางยาช่วยขับลม แก้
ท้องอืดท้องเฟ้อ อาหารไม่ย่อย ขับเหงื่อ ขับปัสสาวะ (สมพร ภูติยานันต์ , 2551) และที่ส้าคัญยังสามารถ
ช่วยลดระดับน้้าตาลในเลือดแก่ผู้ป่วยโรคเบาหวาน (Chioma OO, 2014)
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โดยปกติแล้วพริกไทยจะอาศัยการขยายพันธุ์โดยการปักช้าโดยอาศัยล้าต้นส่วน ซึ่งสามารถปลูกได้
ในเขตร้อน โดยใช้ระยะเวลาการงอกของรากประมาณ 1 เดือน ใช้จ้านวนข้อในการเพาะพันธุ์ที่มีความยาว
ประมาณ 5-7 ข้อแต่วิธีนี้จะได้พันธุ์พืชเพียง 50% เท่านั้นและการตอนกิ่งซึ่งสามารถตอนได้เฉพาะหน้าฝน
เท่านั้น (ทวีศักดิ์ ชัยเรืองยศ, 2559) อีกทั้งต้นพริกไทยพุ่มยังเป็นพืชสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนในโครงการ
อนุรักษ์พันธุ์พืชอันเนื่องมาจากพระราชด้าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทางคณะ
ผู้จัดท้าจึงสนใจน้าต้นพริกไทยพุ่มมาท้าการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ โดยใช้อาหารสูตร MS (Murashige and
Shoog, 1962) ร่วมกับการใส่สารควบคุมการเจริญเติบโตไซโตไคนินและออกซิน โดยจะศึกษาความเข้มข้น
ของสารควบคุมการเจริญเติบโตในอัตราส่วนต่างๆ เพื่อหาอัตราส่วนที่เหมาะสมต่อการชักน้าแคลลัส และ
จากที่ค้นคว้าเพิ่มเติมของ สิรินกิตต์ (2559) พบว่าส่วนของเมล็ดที่เพาะเลี้ยงในอาหารสูตร MS ร่วมกับ
BAP (6-Benzylaminopurine) 2 มิลลิกรัมต่อลิตร และ 2,4 D (2, 4-Dichlorophenoxy acetic acid)
4 มิลลิกรัมต่อลิตรสามารถชักน้าให้เกิดแคลลัสได้ แต่มีเปอร์เซ็นต์การเกิดแคลลัสต่้ากว่า 20% จึงน้ามาสู่
การศึกษาในครั้งนี้ โดยพวกเราสนใจที่จะพัฒนาศึกษาต่อเพื่อที่จะท้าให้ตัวอย่างที่น้ามาท้าการชักน้าแคลลัส
มีประสิทธิภาพมากขึ้นและมีเปอร์เซ็นต์การเกิดแคลลัสมากกว่า 80% โดยพวกเราจะท้าการชักน้าแคลลัส
จากบริเวณส่วนเมล็ดของต้นพริกไทยพุ่มและน้าข้อมูลที่ได้ไปต่อยอดใช้ประโยชน์ต่อในการผลิตต้นพริกไทย
พุ่มจ้านวนมากเพื่อน้าไปใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตยารักษาและต้านทานโรคต่างๆ ต่อไป
วิธีการทดลอง :
1.
การเตรียมชิ้นส่วนพืชและการฟอกฆ่าเชื้อด้วยสารละลายคลอร็อกซ์
1.1 เลือกเมล็ดของต้นพริกไทยพุ่มขนาดไม่เกิน 0.5 เซนติเมตร
1.2 น้าไปล้างด้วยน้้ายางล้างจานแล้วซับให้แห้ง
1.3 น้าเข้าตู้ปลอดเชื้อ
1.4 น้าฟอกฆ่าเชื้อโดยแช่ในสารละลายคลอร็อกซ์ความเข้มข้นต่างๆที่ผสมด้วย tween-20 2 หยด
และฟอกฆ่าเชื้อในเวลาต่างๆ โดยแบ่งท้าเป็น 4 ชุดการทดลองแต่ละชุดท้า 4 ซ้้าดังตาราง
ตารางที่ 1 ความเข้มข้นของสารละลายคลอร็อกซ์กับเวลาการฟอกฆ่าเชื้อชิ้นส่วนเมล็ดของพริกไทยพุ่ม
ความเข้มข้น
ชุดการทดลองที่
สารละลายคลอร็อกซ์
เวลาในการฟอก (นาที)
Tween-20 (หยด)
(V \ V)
1
10
10%
2
15
2
3
10
15%
4
15
1.5 ใช้ปากคีบคีบชิ้นส่วนพืช น้าไปแช่ในน้้ากลั่นที่ผ่านการฆ่าเชื้อแล้ว ทั้งหมด 3 น้้าและซับให้แห้ง
1.6 ผ่าเพื่อน้าเมล็ดออกมาอย่างระวัง
1.7 วางชิ้นส่วนลงบนอาหารสูตร MS ธรรมดาขวดละ 2 ชิ้น
1.8 เขียนรายละเอียดความเข้มข้นและเวลาต่างๆ ติดไว้บนฝาขวดแต่ละขวดให้ชัดเจน
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1.9 น้าไปวางบนชั้นวางขวดเพาะเลี้ยง เป็นระยะเวลา 2 สัปดาห์ ที่อุณหภูมิ 23-27 องศาเซลเซียส
และมีแสงสว่าง 16 ชั่วโมง / วัน
2.
การย้ายไปเลี้ยงบนอาหารที่มีสารควบคุมการเจริญเติบโตสูตรต่างๆ
2.1 เลือกชิ้นส่วนที่เลี้ยงแล้ว 2 สัปดาห์ที่ไม่มีการเกิดเชื้อราหรือแบคทีเรียภายในขวดหรือบน
ชิ้นส่วนพืชโดยเลือกขนาดที่ใกล้เคียงกัน
2.2 น้าชิ้นส่วนพืชที่เลือกย้ายไปเลี้ยงบนอาหารสูตร MS ร่วมกับ BAP (0, 2 และ 4 mg. / l) และ
2, 4-D (0, 2 และ 4 mg. / l) รวมเป็น 9 ชุดการทดลอง ท้าการทดลองชุดละ 4 ซ้้า และแต่ละขวดเลี้ยง
2 ชิ้นส่วน
2.3 น้าไปวางบนชั้นวางขวดเพาะเลี้ยง เป็นระยะเวลา 6 สัปดาห์ ที่อุณหภูมิ 23-27 องศาเซลเซียส
และมีแสงสว่าง 16 ชั่วโมง / วัน
2.4 บันทึกการเปลี่ยนแปลงทุก 2 วัน
ผลการทดลอง อภิปรายผล และสรุปผลการทดลอง :
1.ศึกษาความเข้มข้นของคลอร็อกซ์ที่เหมาะสมต่อการชักนาแคลลัสจากเมล็ดชองต้นพริกไทยพุ่ม
จากการศึก ษาเปอร์เซ็ น ต์การเกิด contaminate ในช่วงระยะเวลา 2 สัป ดาห์ พบว่าความเข้ม ข้น ของ
สารละลายคลอร็อกซ์ที่เหมาะสมต่อการชักน้าแคลลัสคือ 10% 10 นาที ดังตาราง
ตารางที่ 2 แสดงความเข้มข้นของคลอร็อกซ์ที่เหมาะสมในการชักนาแคลลัส
ความเข้มข้นคลอร็อกซ์ / เวลา
10% / 10 นาที
10% / 15 นาที
15% / 10 นาที
15% / 15 นาที

%contaminate เฉลี่ย
3.17%
33.33%
29.36%
41.27%
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