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บทคัดย่อ 
จากการเพาะเลี้ยงชิ้นส่วนปลายยอดหรีดโทน (Gentiana hesseliana Hoss. var. lakshnakarae 

(Kerr) Toyokuni) บนอาหารกึ่งแข็งสูตร Murashige and Skoog (MS) (1962) ท่ีเติมน้ำตาล 30 กรัมต่อลิตร 
และเติมไซโตไคนิน ได้แก่ BA Kinetin TDZ 2-iP และ Zeatin ความเข้มข้น 0.5, 1.0, 2.0 และ 4.0 มิลลิกรัม
ต่อลิตร เล้ียงเป็นเวลา 14 สัปดาห์ พบว่า อาหารท่ีเติม Zeatin 0.5 มิลลิกรัมต่อลิตร มีผลชักนำให้เกิดจำนวน
ยอดใหม่เฉลี่ยสูงที่สุด (17.4 ยอด) ในขณะที่อาหารสูตรที่เติม Zeatin 4.0 มิลลิกรัมต่อลิตร จะกระตุ้นให้เกิด
การแตกตาข้างเฉลี่ยมากที่สุด (4.4 ตาข้าง) อย่างไรก็ตาม อาหารสูตรท่ีเติม 2-iP 1.0 มิลลิกรัมต่อลิตร จะชัก
นำให้ปลายยอดเกิดการสร้างรากมากท่ีสุด (9.8 ราก) แต่ 2-iP 4.0 มิลลิกรัมต่อลิตร มีผลต่อการกระตุ้นให้ราก
มีความยาวเฉลี่ยมากที่สุด (6.4 เซนติเมตร) อีกทั้งยังสามารถชักนำให้จำนวนใบรวม (75.4 ใบ) และจำนวน 
ข้อรวม (39.1 ข้อ) มีค่าสูงที่สุด นอกจากนี้ยังพบว่า อาหารที่เติม Kinetin 2.0 มิลลิกรัมต่อลิตร จะส่งผลต่อ
การกระตุ้นให้ต้นใหม่ท่ีเกิดขึ้นมีความสูงต้นเฉล่ียสูงท่ีสุด (9.1 เซนติเมตร)   
คำสำคัญ : วงศ์ดอกหรีดเขา, สารควบคุมการเจริญเติบโต, การเจริญและพัฒนา    
 

Abstract  
 In vitro shoot tips of Gentiana hesseliana Hoss. Var. lakshnakarae (Kerr) Toyokuni. were 
cultured on semi-solid Murashige and Skoog (MS) ( 1962) medium added with 30 g/l sucrose 
and various cytokinins; BA, Kinetin, TDZ, 2-iP and Zeatin at 0.5, 1.0, 2.0 and 4.0 mg/l for 14 
weeks. The results found that medium added with 0.5 mg/l Zeatin could induce the highest 
shoot number (17.4 shoots) while adding 4.0 mg/l of Zeatin to the medium gave the highest 
shoot bud number (4.4 shoot buds). The average maximum number of roots (9.8 roots) could 
obtain on the medium augmented with 1.0 mg/l 2-iP whereas 2-iP 4.0 mg/l adding medium 
could not only induce the longest root length (6.4 cm) from regenerated shoots but could 
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also enhance the highest total number of leaves (75.4 leaves) and nodes (39.1 nodes) from 
regenerated shoot clumps. Furthermore, the average highest shoot height (9.1 cm) was found 
on the medium added with 2.0 mg/l Kinetin.  
Keywords : Gentianaceae, Plant growth regulators, Growth and development 
 
บทนำ 

หรีดโทน เป็นไม้ดอกท่ีขึ้นตามป่าพื้นล่างอยู่ในวงศ์ดอกหรีดเขาหรือ Gentianaceae มีช่ือวิทยาศาสตร์
ว ่ า  Gentiana hesseliana Hoss. var. lakshnakarae (Kerr) Toyokuni (ก ่องกานดา ชยามฤต , 2549)  
พบตามที่โล่งในป่าสนเขา ป่าละเมาะ และทุ่งหญ้า พบเฉพาะบนภูเขาหินทรายยอดตัดที่ระดับความสูง
ประมาณ 1200 เมตร กระจายพันธุ์ในประเทศไทยทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เช่น ภูกระดึง
และภูหลวง จังหวัดเลย และดอยเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ พืชชนิดนี้เป็นไม้ล้มลุก ลักษณะใบเป็นใบเดี่ยว 
ออกตรงข้ามเรียงกันแน่นบริเวณปลายยอด รูปรีแกมขอบขนานกว้าง 0.3-1.0 เซนติเมตร ยาว 2-6 เซนติเมตร 
ปลายใบแหลม ขอบใบเรียบ ออกดอกเป็นช่อ กลีบดอกมีสีม่วงแกมฟ้าหรือสีขาว ลักษณะคล้ายรูปดาวหรือ  
รูประฆัง ปลายแยกเป็น 5 กลีบ มีจำนวนดอกต่อช่อ 1-16 ดอก กลีบรองดอกเชื่อมเป็นหลอด ยาว 4-9 
มิลลิเมตร (วีระชัย ณ นคร, 2544) จะออกดอกในช่วงพฤศจิกายนถึงเดือนพฤษภาคม (ภาพ 1) ซึ่งลักษณะดอก
มีสีสันที่สดใส ทำให้ปัจจุบันถูกนำมาปลูกเป็นไม้กระถางประดับขนาดเล็กตกแต่งตามบ้านเรือน นอกจากนี้ยัง
พบว่ามีรายงานการนำมาเป็นพืชสมุนไพรเพื่อใช้รักษาโรคบางชนิด อาทิ นำมาใช้เป็นยาต้านการอักเสบ  
ยากล่อมประสาท ยาลดไข้ ยาขับเสมหะ รวมทั้งเป็นยาต้านมะเร็งได้ (Drobyk et al., 2018; Kaushal et al., 
2014) เป็นต้น อย่างไรก็ตาม จากสภาพการเปล่ียนแปลงของภูมิอากาศโลกกอปรกับการบุกรุกทำลายป่าท่ีเป็น
แหล่งกระจายพันธุ์ของพืชชนิดต่างๆ ส่งผลให้ความหลากหลายของพืชมีแนวโน้มลดลงรวมถึงพืชในสกุล 
Gentiana ด้วย และถึงแม้ว่าพืชสกุลนี้จะมีการผลิตเมล็ดจำนวนมาก แต่การงอกและเจริญเติบโต พัฒนาเป็น
ต้นใหม่ในธรรมชาตินั้นยังขึ ้นอยู่กับอิทธิพลทางสิ่งแวดล้อมและปัจจัยทางชีวภาพหลายปัจจัย เช่น อัตรา 
การงอกของเมล็ดต่ำ โรคและแมลง ความต้องการของดินและสภาพภูมิอากาศ (Drobyk et al., 2015) ส่งผล
หรีดโทนเขาถูกจัดอยู่ในสถานภาพเป็นพืชที่มีประชากรขนาดเล็ก และมีความเสี่ยงที่จะสูญพันธุ์ได้ในปัจจุบัน 
(ก่องกานดา ชยามฤต และคณะ, 2548) เป็นเหตุให้ต้องมีการอนุรักษ์ไว้เพื่อไม่ให้แหล่งพันธุกรรมพืชชนิดนี้ 
สูญพันธุ์ไปจากธรรมชาติ และหาแนวทางในการอนุรักษ์และขยายพันธุ์เพิ่มปริมาณต้นให้มีมากขึ้นเพื่อรองรับ
การใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน เทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื ่อพืชจึงเป็นวิธีหนึ่งท่ีมีประสิทธิภาพในการช่วย
ขยายพันธุ์ชนิดต่างๆ ให้ได้พืชต้นใหม่จำนวนมากในเวลาที่รวดเร็ว (อรดี สหวัชรินทร์ , 2542 และ รังสฤษฏ์  
กาว ีต ๊ะ , 2545) ปัจจัยบางประการที ่ม ีผลต่อการทวีจำนวนยอดที ่สำคัญปัจจัยหนึ ่ง คือ สารควบคุม 
การเจริญเติบโตในกลุ่มไซโตไคนิน ที่จัดว่าเป็นปัจจัยหลักในการชักนำให้เกิดเป็นยอดใหม่จำนวนมาก และ
ประสบความสำเร็จในการใช้กระตุ้นให้เกิดการสร้างจำนวนยอดใหม่ได้ดีในพืชหลายชนิด (van Staden   
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et al., 2008) อย่างไรก็ตาม การศึกษาวิจัยในเรื่องผลของไซโตไคนินต่อการเจริญเติบโตของหรีดโทนชนิดนี้
พบว่ามีรายงานการวิจัยน้อยมากและยังไม่ประสบความสำเร็จในการทวีจำนวนต้นเท่าท่ีควร การศึกษาในครั้งนี้
จึงมีว ัตถุประสงค์เพื ่อศึกษาผลของไซโตไคนินต่อการเจริญเติบโตของชิ ้นส่วนปลายยอดของหรีดโทน 
(Gentiana hesseliana Hoss. var. lakshnakrae (Kerr)  Toyokuni)  สำหร ับ เป ็นแนวทาง เบ ื ้ องต ้นใน 
การขยายพันธุ์และอนุรักษ์พืชชนิดนี้ รวมถึงการประยุกต์และพัฒนาต่อยอดการศึกษางานวิจัย อันเป็น
ประโยชน์ในทางการค้าและการสังเคราะห์สาระสำคัญในพืชชนิดนี้เพื่อเป็นประโยชน์ทางการแพทย์และใน 
ทางอุตสาหกรรมต่อไป 

  

 
ภาพ 1 ลักษณะดอกของหรีดโทน  

วัสดุและวิธีการ 
 ตัดชิ้นส่วนยอดที่เพาะเลี้ยงในไว้ในสภาพปลอดเชื้อ ความสูงประมาณ 1.0-1.5 เซนติเมตร นำไป
เพาะเลี้ยงในอาหารสูตร Murashige and Skoog (MS, 1962) ที่เติมน้ำตาล 30 กรัมต่อลิตร และเสริมด้วย
สารควบคุมการเจร ิญเต ิบโตในกลุ ่มของไซโตไคนิน ได ้แก ่  BA (N6-Benzylaminopurine) , Kinetin  
(6-furfuryl-aminopurine), TDZ (Thidiazuron), 2-iP (N6- (2-Isopentenyl) Adenine) และ Trans-Zeatin 
ที่ความเข้มข้น 0.5, 1.0, 2.0, และ 4.0 มิลลิกรัมต่อลิตร ปรับค่า pH ของอาหารเพาะเลี้ยงให้เท่ากับ 5.7  
โดยใช้ NaOH และ HCI และเติมผงวุ้น 7.5 กรัมต่อลิตร จากนั้นบรรจุอาหารในขวด 4 ออนซ์ (25 มิลลิลิตร 
ต่อขวด) ก่อนนำไปผ่านการฆ่าเช้ือด้วยหม้อนึ่งความดันไอท่ีอุณหภูมิ 121 องศาเซลเซียส ความดัน 15 ปอนด์
ต่อตารางนิ้ว เป็นเวลา 20 นาที เพาะเลี้ยงชิ้นส่วนปลายยอดขวดละ 2 ชิ้นส่วน ซึ่งจะทำการทดลองทั้งหมด  
3 ซ้ำ ซ้ำละ 10 ชิ้นส่วน และนำขวดเพาะเลี้ยงไปวางบนชั้นในห้องสภาพปลอดเชื้อที่ควบคุมอุณหภูมิ 25±2 
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องศาเซลเซียส ความเข้มแสง 20 µmol.m-2.s-1 เป็นเวลา 12 ชั่วโมงต่อวัน สังเกตและบันทึกผลการทดลอง
โดยบันทึกจำนวนยอด จำนวนตาข้าง จำนวนใบ จำนวนข้อ จำนวนราก ความยาวราก ความสูงต้น และ 
การเปล่ียนแปลงอื่น ๆ ท่ีสังเกตได้ในเวลา 4 8 12 และ 14 สัปดาห ์ 
แผนการทดลองและการวิเคราะห์ผลการวิจัย 

ทำการบันทึกผลการทดลอง โดยวางแผนการทดลองแบบสุ่มตลอด (Completely Randomized 
Design; CRD) และมีการจัดสิ่งทดลองให้แต่ละทรีทเมนต์มีจำนวน 3 ซ้ำ ทำการบันทึกข้อมูลการเจริญเติบโต
และการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ทางสัณฐานวิทยา เมื ่อเพาะเลี้ยง 14 สัปดาห์ และนำข้อมูลที่ได้จากบันทึก 
ผลการทดลองไปวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนแบบทางเดียว (one-way ANOVA) และเปร ียบเทียบ 
ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยโดยวิธี Duncan's New Multiple Range Test (DMRT) ที่ระดับความเชื ่อมั่น  
95 เปอร์เซ็นต์ 
ผลการทดลอง 

จากการเพาะเลี ้ยงชิ ้นส่วนปลายยอดหรีดโทนบนอาหารกึ ่งแข็งสูตร MS ที ่ เต ิมสารควบคุม 
การเจริญเติบโตกลุ่มไซโตไคนิน ได้แก่ BA, Kinetin, 2-iP, Zeatin และ TDZ ความเข้มข้น 0.5, 1.0, 2.0 และ 
4.0 มิลลิกรัมต่อลิตร เป็นเวลา 14 สัปดาห์ พบว่า ช้ินส่วนปลายยอดมีการเจริญเติบโตและพัฒนาแตกต่างกัน
ออกไปตามชน ิดและปร ิมาณของสารควบค ุมการเจร ิญเต ิบโตท ี ่ ได ้ร ับ โดย ช ิ ้นส ่วนปลายยอด 
จะเริ่มมีการแตกตาข้างเพื่อพัฒนาเป็นยอดใหม่ และมีการยืดยาวของลำต้นทำให้มีการเกิดข้อและจำนวนใบ
เพิ่มขึ ้นตามลำดับ รวมถึงมีการแตกรากใหม่ (ภาพ 2) ซึ ่งในสัปดาห์ที ่ 1-3 ชิ้นส่วนปลายยอดยังคงไม่เกิด 
การเปลี่ยนแปลงใดๆ หลังจากเพาะเลี้ยงไป 4 สัปดาห์ จะพบว่า อาหารสูตรที่เติม Zeatin 1.0 มิลลิกรัม 
ต่อลิตร จะสามารถชักนำให้ชิ้นส่วนเกิดยอดใหม่ได้มากที่สุด ในขณะที่อาหารสูตรที่เติม TDZ 4.0 มิลลิกรัม 
ต่อลิตร จะมีผลกระตุ้นให้เกิดตาข้างได้ดี อย่างไรก็ตาม อาหารสูตรที่เติม Kinetin 2.0 มิลลิกรัมต่อลิตร  
ชักนำให้เกิดรากใหม่มากท่ีสุด เมื่อเข้าสู่สัปดาห์ท่ี 8 ของการเล้ียง พบว่า ช้ินส่วนปลายยอดท่ีเล้ียงบนอาหารใน
สูตรต่าง ๆ จะมีการเจร ิญเต ิบโตและพัฒนามากข ึ ้น โดยลำต้นจะม ีการยืดยาวอย ่างช ัดเจนและ  
มีจำนวนยอดเพิ่มมากขึ้น จนกระทั่งเมื ่อเลี ้ยงครบ 14 สัปดาห์ จะพบว่า อาหารสูตรที ่เติม Zeatin 0.5 
มิลลิกรัมต่อลิตร มีจำนวนยอดใหม่เฉลี่ยมากที่สุด (17.4 ยอดต่อชิ้นส่วน) ในขณะที่อาหารสูตรที่เติม Zeatin 
4.0 มิลลิกรัมต่อลิตร จะกระตุ้นให้เกิดการแตกตาข้างเฉลี่ยมากที่สุด (4.4 ตาข้างต่อชิ้นส่วน) อย่างไรก็ตาม 
อาหารสูตรที่เติม 2-iP 1.0 มิลลิกรัมต่อลิตร จะชักนำให้ปลายยอดเกิดการสร้างรากมากที่สุด (9.8 รากต่อ
ชิ้นส่วน) แต่ 2-iP 4.0 มิลลิกรัมต่อลิตร มีผลต่อการกระตุ้นให้รากมีความยาวเฉลี่ยมากที่สุด (6.4 เซนติเมตร) 
อีกทั้งยังสามารถชักนำให้จำนวนใบ (75.4 ใบ) และจำนวนข้อ (39.1 ข้อ) มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด โดยอาหารที่เติม 
Kinetin 2.0 มิลลิกรัมต่อลิตร จะส่งผลต่อการกระตุ ้นให้ต้นใหม่ที ่เกิดขึ ้นมีความสูงต้นเฉลี ่ยสูงที ่ สุด  
(9.1 เซนติเมตร) (ตาราง 1 และ 2 และภาพ 3) 
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ตาราง 1 การเจริญและพัฒนาเกิดจำนวนยอด จำนวนตายอด และจำนวนข้อของช้ินส่วนปลายยอดหรีดโทนท่ี
เล้ียงบนอาหารท่ีเติม BA, Kinetin, 2-iP, Zeatin และ TDZ ความเข้มข้นแตกต่างกัน เป็นเวลา 14 สัปดาห ์

สูตรอาหาร (mg/l) จำนวนยอด จำนวนตายอด จำนวนข้อ 

No hormone 6.5 ± 0.2 h* 2.0 ± 0.1 c 16.0 ± 1.6 f-h 
BA 0.5 11.0 ± 0.7 b-h 2.1 ± 0.2 c 23.8 ± 1.8 c-g  

1.0 13.6 ± 1.1 a-e  2.1 ± 0.2 c 28.0 ± 2.3 b-d  
2.0 9.5 ± 1.2 d-h 1.8 ± 0.3 c 20.4 ± 2.9 c-h  
4.0 6.0 ± 1.1 e-h 1.9 ± 0.3 c 14.4 ± 2.7 gh 

Kinetin 0.5 9.2 ± 0.5 d-h 2.5 ± 0.4 b 20.9 ± 0.7 c-h  
1.0 14.8 ± 2.0 a-c 1.9 ± 0.3 c 30.4 ± 0.9 a-c  
2.0 13.2 ± 0.6 a-f 2.0 ± 0.5 c 25.8 ± 2.1 c-f  
4.0 14.6 ± 1.1 a-e 1.8 ± 0.4 c 24.0 ± 0.9 c-g 

TDZ 0.5 16.0 ± 0.5 ab 1.3 ± 0.2 c 35.8 ± 1.3 ab  
1.0 11.8 ± 0.5 b-g 1.0 ± 0.1 c 26.0 ± 3.2 c-e  
2.0 10.6 ± 1.5 c-h 1.7 ± 0.1 c 15.2 ± 0.7 gh  
4.0 8.4 ± 2.1 f-h 3.7 ± 0.5 ab 17.4 ± 3.8 e-h 

2-iP 0.5 13.3 ± 0.8 a-f 2.0 ± 0.4 c 28.7 ± 3.3 b-d  
1.0 12.1 ± 0.3 b-g 1.8 ± 0.4 c 21.2 ± 1.1 c-h  
2.0 13.7 ± 1.7 a-e 2.0 ± 0.4 c 26.1 ± 1.5 c-e  
4.0 14.9 ± 0.8 a-c 1.2 ± 0.1 c 39.1 ± 4.1 a 

Zeatin 0.5 17.4 ± 0.7 a 1.4 ± 0.2 c 35.7 ± 4.8 ab 
 1.0 13.8 ± 0.7 a-e 1.7 ± 0.2 c 21.3 ± 0.8 c-h 
 2.0 11.1 ± 2.2 b-h 1.8 ± 0.2 c 20.0 ± 3.1 d-h 
 4.0 7.7 ± 1.0 gh 4.4 ± 0.9 a 13.4 ± 1.6 h 

หมายเหตุ : *ตัวอักษรท่ีแตกต่างกันในแต่ละสดมภ์แสดงถึงความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ  
 (p≤0.01) เปรียบเทียบค่าเฉล่ียโดยวิธี Duncan’s new Multiple Range Test (DMRT)  
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ตาราง 2 การเจริญและพัฒนาเกิดจำนวนใบ จำนวนราก ความยาวราก และความสูงของช้ินส่วนปลายยอด
หรีดโทนท่ีเล้ียงบนอาหารท่ีเติม BA, Kinetin, 2-iP, Zeatin และ TDZ ความเข้มข้นแตกต่างกัน  
เป็นเวลา 14 สัปดาห์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ : *ตัวอักษรท่ีแตกต่างกันในแต่ละสดมภ์แสดงถึงความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ    
               (p≤0.01) เปรียบเทียบค่าเฉล่ียโดยวิธี Duncan’s new Multiple Range Test (DMRT)  
 
 
 
 

สูตรอาหาร (mg/l) จำนวนใบ จำนวนราก ความยาวราก 
(ซม.) 

ความสูงต้น  
(ซม.) 

No hormone 27.8 ± 3.4 gh* 5.0 ± 0.4 b-e 3.1 ± 0.2 e 5.9 ± 0.4 f-h 
BA 0.5 44.7 ± 3.0 d-g  5.7 ± 0.3 bc 4.2 ± 0.4 b-e 7.2 ± 0.1 d-f  

1.0 52.5 ± 4.4 b-f 5.1 ± 0.3 b-d 3.6 ± 0.5 de 7.3 ± 0.4 c-e  
2.0 39.3 ± 5.8 d-h  4.2 ± 0.3 b-f 3.8 ± 0.5 de 5.5 ± 0.7 g-i   
4.0 27.9 ± 5.1 gh  3.1 ± 0.2 d-f 3.7 ± 0.5 de 4.1 ± 0.4 ij 

Kinetin 0.5 37.6 ± 0.6 e-h  5.6 ± 0.3 bc 4.0 ± 0.2 c-e 7.6 ± 0.1 b-e  
1.0 58.4 ± 2.4 a-d 6.2 ± 0.5 b 5.6 ±0.7 a-c 8.9 ± 0.3 ab  
2.0 46.2 ± 3.8 d-g  5.7 ± 0.5 bc 5.1 ± 0.3 a-d 9.1 ± 0.1 a  
4.0 44.0 ± 1.8 d-h  5.6 ± 0.3 bc 4.7 ± 0.3 b-e 8.6 ± 0.3 a-d 

TDZ 0.5 68.5 ± 2.3 a-c 5.7 ± 0.4 bc 4.8 ± 0.3 a-e 8.3 ±0.2 a-d  
1.0 51.7 ± 6.5 c-f  3.1 ± 0.3 d-f 4.8 ± 0.7 a-d 6.3 ± 0.3 e-h  
2.0 29.2 ± 2.1 gh 2.1 ± 0.3 f 4.1 ± 0.4 c-e 4.4 ± 0.5 ij   
4.0 33.5 ± 7.6 f-h 2.1 ± 0.2 f 3.8 ± 0.6 de 3.7 ± 0.5 j 

2-iP 0.5 55.9 ± 6.6 b-e 8.6 ± 0.5 a 3.5 ± 0.2 de 8.8 ± 0.2 a-c  
1.0 40.5 ± 2.4 d-h  9.8 ± 1.1 a 4.5 ± 0.4 b-e 8.5 ± 0.2 a-d  
2.0 49.6 ± 2.9 d-f 6.5 ± 0.8 b 6.0 ± 0.1 ab 8.3 ± 0.3 a-d  
4.0 75.4 ± 7.3 a 8.7 ± 1.4 a 6.4 ± 0.2 a 8.8 ± 0.3 a-c 

Zeatin 0.5 70.7 ± 3.7 ab  5.3 ± 0.3 b-d 4.5 ± 0.4 b-e 7.6 ± 0.0 b-e 
 1.0 42.3 ± 1.6 d-h  3.7 ± 0.1 c-f  4.9 ± 0.3 a-d 6.5 ± 0.2 e-g 
 2.0 39.1 ± 5.9 d-h  2.8 ± 0.2 ef 5.1 ± 0.2 a-d 5.0 ± 0.6 h-j 
 4.0 24.8 ± 2.8 h 2.1 ± 0.2 f 5.6 ± 0.1 a-c 4.0 ± 0.2 ij 



 
Journal of Science and Technology Phetchabun Rajabhat University    2021 

 

 

~ 28 ~ 
 

 
 

ภาพ 2 พัฒนาการของช้ินส่วนยอดหรีดโทน  
(Gentiana hesseliana Hoss. var. lakshnakarae (Kerr) Toyokuni) 

 
 

 
 
ภาพ 3 (ก-ง) การเจริญและพัฒนาของช้ินส่วนปลายยอดท่ีเพาะเล้ียงบนอาหารสูตร MS ท่ีไม่เติม        
          ฮอร์โมน (ก) และเติมฮอร์โมน Zeatin ความเข้มข้น 0.5 มิลลิกรัมต่อลิตร (ข) และเติม     
          ฮอร์โมน 2-iP ความเข้มข้น 4.0 มิลลิกรัมต่อลิตร และท่ีเติม kinetin 2.0 มิลลิกรัมต่อลิตร     
          หลังจากเพาะเล้ียงเป็นเวลา 14 สัปดาห์ (สเกลบาร์ = 1 เซนติเมตร) 
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สรุปและวิจารณ์ผลการทดลอง 
      จากการเลี ้ยงชิ ้นส่วนปลายยอดหรีดโทน (Gentiana hesseliana Hoss. var. lakshnakarae (Kerr) 
Toyokuni) บนอาหารกึ่งแข็งสูตร MS ที่เติมสารควบคุมการเจริญเติบโตกลุ่มไซโตไคนิน ได้แก่ BA, Kinetin, 
2-iP, Zeatin และ TDZ ความเข้มข้น 0.5, 1.0, 2.0 และ 4.0 มิลลิกรัมต่อลิตร ตามลำดับเป็นเวลา 14 สัปดาห์ 
พบว่า ช้ินส่วนปลายยอดมีการเจริญเติบโตและพัฒนาแตกต่างกันออกไป ตามชนิดและปริมาณของสารควบคุม
การเจริญเติบโตท่ีได้รับ โดยอาหารสูตรท่ีเติม Zeatin 0.5 มิลลิกรัมต่อลิตร สามารถชักนำให้ช้ินส่วนมีจำนวน
ยอดใหม่เฉล่ียมากท่ีสุด (17.4 ยอด) ซึ่งให้ผลแตกต่างกับการศึกษางานวิจัยในพืชสกุล Gentiana ในชนิดอื่นๆ 
เช่นเดียวกับรายงานของ Petrova et al. (2019) ที่ศึกษาผลของ BA Zeatin และ TDZ ต่อการเจริญของ 
Gentiana lutea พบว่า บนอาหารกึ่งแข็งสูตร MS ท่ีเติม BA 2.0 มิลลิกรัมต่อลิตร จะสามารถชักนำให้ช้ินส่วน
ปลายยอดมีการเพิ่มจำนวนยอดใหม่เฉล่ียมากสุด และอาหารสูตรท่ีเติม Zeatin จะพัฒนาความสูงของยอดได้ดี
ที่สุด ในขณะการรายงานการศึกษาการขยายพันธุ์ของต้นลักษณา (Gentiana nudicaulis) ซึ่งจัดเป็นอีกชนิด
หนึ่งของพืชสกุล Gentiana โดยใช้ช้ินปลายยอดเล้ียงลงบนอาหารสูตร MS, ½ MS และ ¼ MS พบว่า ช้ินส่วน
ปลายยอดมีการเจริญเติบโตได้ดีท่ีสุดในสูตรอาหาร ½ MS ต่อมาจึงศึกษาความเข้มข้นของ BA ในอาหารสูตร 
½ MS พบว ่ า  ยอดใหม ่ จะม ีพ ัฒนาความส ู งมากท ี ่ ส ุ ด ในอาหารส ู ตร  ½  MS ท ี ่ ม ี ก าร เต ิ ม BA  
ความเข้มข้น 0.1 และ 0.25 มิลลิกรัมต่อลิตร และพบว่าเมื่อให้ความเข้มข้นของ BA ท่ีสูงขึ้น การเจริญเติบโต
และการพัฒนาของต้นลักษณะจะมีประสิทธิภาพลดลง (เฌอ ชาติ และคณะ, 2563) จากการทดลองในกลุ่ม
ของอาหารสูตรที ่เติม BA พบว่า หรีดโทนจะมีการตอบสนองความเข้มข้นของ BA ในปริมาณสูงกว่า  
(1.0 มิลลิกรัมต่อลิตร) จะสามารถชักนำการเพิ่มจำนวนยอดใหม่ได้มากท่ีสุด แสดงให้เห็นว่าถึงแม้จะใช้ช้ินส่วน
ยอดเหมือนกันจากพืชสกุลเดียวกันก็จะมีการตอบสนองต่อปริมาณของสารควบคุมการเจริญเติบโตและปริมาณ
สารท่ีเพาะเล้ียงต่างกัน ซึ่งอาจจะด้วยสายพันธุ์ของพืชท่ีมีความหลากหลายทางสัณฐานวิทยา สรีรวิทยา รวมถึง
ในระดับพันธุกรรมของพืชแต่ละชนิดด้วย (Bach and Pawlowska, 2003 ; Kaushal et al., 2014) อย่างไร 
ก็ตาม เมื่อพิจารณาถึงจำนวนรากเฉลี่ยของหรีดโทนเขาจากการทดลอง พบว่า ในสูตรอาหารท่ีเติม 2-iP 1.0 
มิลลิกรัมต่อลิตร สามารถชักนำให้มีจำนวนรากเฉลี่ยมากที่สุด ซึ่งจาการรายงานการศึกษาของ Butiuc-Keul 
et al. (2005) พบว่า ต้นอ่อน Gentiana punctata มีการเจริญและการเพิ่มจำนวนรากได้ดีที ่สุดบนอาหาร
สูตร MS ท่ีเติม 2-iP ร่วมกับ NAA และสารสกัดจากข้าวโพด (Me) ความเข้มข้น 1.0 มิลลิกรัมต่อลิตร จากการ
ทดลองในครั้งนี้ยังพบว่า อาหารที่เติม Kinetin 2.0 มิลลิกรัมต่อลิตรส่งผลต่อการกระตุ้นให้ต้นใหม่ที่เกิดขึ้นมี
ความสูงต้นเฉลี่ยสูงที่สุด (9.1 เซนติเมตร) สอดคล้องกับรายงานในหรีดโทนชนิด Gentiana clusii เลี้ยงบน
อาหารท่ีเติม Kinetin 0.5 มิลลิกรัมต่อลิตร ส่งเสริมการเจริญของยอดได้มากที่สุด (Krstić-Milošević et al., 
2020) ในขณะท่ี Kaushal et al. (2014) รายงานพบว่า Gentiana kurroo จะมีการยืดยาวของยอดใหม่ได้ดี
ที่สุดในอาหาร MS ที่เติมด้วย Kinetin ร่วมกับ BAP ความเข้มข้น 0.5 มิลลิกรัมต่อลิตร ซึ่งชี้ให้เห็นว่าอาหาร
เพาะเลี้ยงท่ีเติมด้วยสารควบคุมการเจริญเติบโตในกลุ่มไซโตไคนิน ส่งผลทำให้ชิ้นส่วนของพืชสกุลหรีดแต่ละ
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ชนิดเกิดการพัฒนาเป็นพืชต้นใหม่ได้ปริมาณมาก นอกจากนี้ จากการทดลองยังพบอาการฉ่ำน้ำ หรือเรียกว่า 
Vitrification หร ือ Hyperhydricity โดยจะม ีล ักษณะโปร ่งแสง หร ือล ักษณะเงาใสอย ่างเห ็นได ้ ชัด  
เช่นเดียวการศึกษาของ เฌอ ชาติ และคณะ (2563) ท่ีแสดงถึงความสำคัญของธาตุอาหารท่ีเพาะเล้ียงเนื้อเยื่อ 
โดยพบว่า เมื ่อเลี ้ยงชิ ้นส่วนปลายยอดต้นลักษณา (Gentiana nudicaulis) ลงในอาหารสูตรต่าง ๆ พบว่า 
ช้ินส่วนเกิดการฉ่ำน้ำเกิดขึ้นบนอาหารสูตร MS และเมื่อมีการเล้ียงในอาหารสูตร ½ MS พบว่า ไม่เกิดการฉ่ำ
น้ำเกิดขึ้นเลย ดังนั้น อาจเป็นไปได้ว่า การขยายพันธุ์หรีดโทนด้วยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชนั้น ชิ้นส่วนท่ี
เพาะเล้ียงนอกจากต้องการสารควบคุมการเจริญเติบโตในความเข้มข้นที่ต่ำแล้ว ธาตุอาหารก็มีความต้องการใน
ปริมาณท่ีไม่มากนักก็สามารถทำให้พืชเจริญ และพัฒนาเป็นต้นท่ีสมบูรณ์ได้ โดยจากการทดลองยังไม่ทราบแน่
ชัดว่าเกิดจากสาเหตุใด เนื่องจากสามารถเกิดจากหลายปัจจัย โดยท่ัวไปมีสาเหตุมาจากสภาวะความเครียดใน
พืชท่ีปริมาณน้ำในเซลล์สูง การได้รับฮอร์โมนหรือธาตุอาหารมากเกินไปจึงเกิดความไม่สมดุลของอาหารหรือ
ฮอร์โมน ความช้ืนสัมพัทธ์ในขวด ปริมาณแก๊สเอทธิลีน รวมถึงแสงและอุณหภูมิท่ีพืชได้รับ โดยสามารถเกิดได้
กับทุกสูตรอาหาร รวมทั้งการเกิดคลอโรฟิลล์ลดลง และปริมาณน้ำในเซลล์สูง และสามารถเกิดกับพืชในหลาย
ชนิดทั้งไม้ยืนต้น กระบองเพชร พืชอวบน้ำ และไม้ล้มลุกจะมีผลกระทบต่อพืชทางสรีรวิทยาของพืชอีกด้วย  
(รัฐภูมิ รวมอัญมณี และคณะ, 2560 ; Rojas-Martinez et al., 2010)  
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