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ผลของออกซินและไซโทไคนินต่อการเพิ่มจ านวนยอดและการเหนี่ยวน าให้เกิดแคลลัสของต้นปุดเดือน 
(Hedychium longicornutum Griff. ex Baker) ในหลอดทดลอง 
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ปุดเดือน (Hedychium longicornutum Griff. ex Baker) เป็นพืชวงศ์ขิงซึ่งจัดเป็นพืชหายากและ
พืชกึ่งถิ่นเดียวของประเทศไทยและมาเลเซีย  พืชชนิดนี้มีความเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์เนื่องจากการตัดไม้ท าลาย
ป่า การถูกลักลอบน าออกจากป่า และถูกน ามาใช้ประโยชน์มากเกินจ านวนในธรรมชาติ  ดังนั้นการเพ่ิม
ปริมาณต้นปุดเดือนจึงจ าเป็นต่อการอนุรักษ์พันธุ์ไว้ไม่ให้สูญพันธุ์  การทดลองนี้จึงศึกษาผลของไซโทไคนินต่อ
การเหนี่ยวน าให้เกิดยอดจ านวนมากของพืชชนิดนี้ในหลอดทดลอง  ปลายยอดที่ปลอดเชื้อถูกใช้เป็นชิ้นพืช
ทดลองโดยเลี้ยงบนอาหารเจลไรท์สูตร Murashige and Skoog, 1962 (MS) ที่มี N6-benzyladenine (BA) 
เข้มข้น 0-8 มิลลิกรัม/ลิตร เป็นระยะเวลา 4 สัปดาห์  จากนั้นย้ายไปเลี้ยงต่อบนอาหารวุ้นสูตร MS ที่
ปราศจากการเติม BA เป็นระยะเวลา 12 สัปดาห์  จากการศึกษาพบจ านวนยอดใหม่มากที่สุด (5.60 ยอด/ชิ้น
พืช) จากปลายยอดที่เลี้ยงบนอาหารเจลไรท์สูตร MS ซึ่งมี BA เข้มข้น 1 มิลลิกรัม/ลิตร  จากการที่แคลลัส
สามารถถูกใช้เป็นแหล่งเพ่ือชักน าให้เกิดพืชต้นใหม่จ านวนมากโดยผ่านวิธีการแบบ organogenesis และ 
embryogenesis  ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงศึกษาผลของไซโทไคนินและออกซินต่อการเหนี่ยวน าให้เกิดแคลลัสของ
ต้นปุดเดือนอีกด้วย  ใบอ่อนและโคนล าต้นที่ปลอดเชื้อถูกน ามาใช้เป็นชิ้นพืชเริ่มต้น โดยเลี้ยงบนอาหารเจลไรท์
สูตร Hedychium embryo-development, 2008 (HEDM) ที่มี kinetin (KN) เข้มข้น 0-2 มิลลิกรัม/ลิตร 
ร่วมกับ 2,4-dichlorophenoxyacetic acid (2,4-D) เข้มข้น 0-4 มิลลิกรัม/ลิตร ภายใต้สภาวะที่มีและไม่มี
แสง  หลังจากเลี้ยงนาน 8 สัปดาห์ พบว่าอาหารเลี้ยงที่มีส่วนผสมของ KN เข้มข้น 2 มิลลิกรัม/ลิตร และ 2,4-
D เข้มข้น 1 มิลลิกรัม/ลิตร สามารถชักน าให้โคนล าต้นเกิดแคลลัสมากที่สุด (0.178 กรัม/ชิ้นพืช) เมื่อเลี้ยง
ภายใต้สภาวะที่มีแสง 
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Hedychium longicornutum Griff. ex Baker (Zingiberaceae) is classified as a rare and 
semi-endemic plant of Thailand and Malaysia. This plant has risk in extinction because 
deforestation, forest smuggling, and overexploitation. Hence, the increasing in its number is 
necessary to protect this plant from extinction. This study aimed to investigate the effect of 
cytokinin on in vitro multiple shoot induction of H. longicornutum. In vitro shoot tips were 
used as explants and cultured on Murashige and Skoog, 1962 (MS) gelrite medium 
supplemented with 0-8 mg/L N6-benzyladenine (BA). After four weeks of culture, the 
explants were transferred onto BA-free MS gelrite medium for 12 weeks. The highest shoots 
numbers (5.60 shoots/explant) was obtained from explants which cultured on MS gelrite 
medium supplemented with 1 mg/L BA. Due to callus can be used as a source for inducing 
plant via organogenesis or embryogenesis which possible to produce higher number of 
plantlets. Thus, the effect of cytokinin and auxin combination on callus induction of this 
plant was also studied. In vitro young leaves and shoot bases were used as explants. They 
were cultured on Hedychium embryo-development, 2008 (HEDM) gelrite medium 
supplemented with combination of 0-2 mg/L kinetin (KN) and 0-4 mg/L 2,4-
dichlorophenoxyacetic acid (2,4-D) under light and dark condition. After cultured for 8 weeks, 
the culture medium containing the combination of 2 mg/L KN and 1 mg/L 2,4-D provided 
the maximum weight of callus (0.178 g/explant) from leafy-shoot base explants when 
cultured under light conditions. 
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