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บทคัดยอ 

              การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อจากชิ้นสวนใบของ Aeschynanthus parviflorus (D. Don) Spreng. เพื่อเพิ่ม

จํานวนตนใหมในสภาพปลอดเชื้อ บนอาหารสูตร Murashige และ Skoog (1962) ที่เติม TDZ 0.1 mg/l และสูตร

ที่เติม BA 0.5 mg/l เปนเวลา 12 สัปดาห พบวาอาหารสูตร MS ที่เติม TDZ 0.1 mg/l สามารถชักนําใหเกิดยอด

ใหมไดในปริมาณที่มากกวาอาหารสูตร MS ที่เติม BA 0.5 mg/l และนําตนออนที่ไดจากสภาพปลอดเชื้อใน

อาหารสูตร MS ที่เติม TDZ 0.1 mg/l ยายเลี้ยงบนอาหารสูตร MS ที่ไมเติมฮอรโมน เพื่อใหไดจํานวนตนใหมใน

ปริมาณที่เพิ่มมากขึ้นกอนยายลงปลูกในกระถางเพื่อเปนไมประดับตอไป 

คําสําคัญ : Aeschynanthus parviflorus (D. Don) Spreng.  

 
ABSTRACT 

           In vitro leaf culture of Aeschynanthus parviflorus (D. Don) Spreng. were cunducted on MS 

medium (Murashige and Skoog, 1962)  supplemented with TDZ 0.1 mg/ l and BA 0.5 mg/l for 12 

weeks. The results showed that the medium MS supplemented with TDZ 0.1 mg/l can induce new 

shoots more than the medium with BA 0.5 mg/l. New shoots regenerated from MS medium 

supplemented with TDZ 0.1 mg/l were transferred to culture on MS medium without hormone to 

multiply before growing for pot plant. 
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คํานํา 
พืชสกุลไกแดง เปนชื่อพืชพื้นเมืองของไทยที่อยูในสกุล Aeschynanthus อยูในวงศ Gesneriaceae  ชื่อ

สามัญของวงศคือแอฟริกันไวโอเลต สวนประเทศไทยมักเรียกวาวงศชาฤาษี พืชสกุลไกแดงนี้ทั่วโลกมีทั้งหมด

ประมาณ 160 ชนิด ในประเทศไทยพบประมาณ 20 ชนิด (Burtt, 2001 และ Middleton, 2007) พบทั่วไปในเขต
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รอนและเขตอบอุน มีทั้งเปนพืชลมลุกปเดียวและหลายป มีทั้งที่เปนไมพุมและเปนไมเถา เปนไมใบเขียวตลอดป 

ใบสีเขียวอวบเปราะและฉ่ําน้ําออกตรงขามกันเปนคู แตบางชนิดใบมีลายดาง หลายชนิดขึ้นเกาะอาศัยอยูบนกิ่ง

หรือลําตนของตนไมใหญ สวนมากลําตนจะทอดยาวและทิ้งตัวลง บางชนิดเปนไมเล้ือย บางชนิดมีลําตนสั้นแตก

เปนพุม การออกดอก มีทั้งออกดอกที่ปลายยอดและตามขอ ใน 1 ชอมีหลายดอก ซึ่งดอกจะมีสีสันที่สวยงาม ไม

วาจะเปนสีสม แดง เขียวและเหลือง ในปจจุบันเกษตรกรและพอคาไดนําพันธุไกแดงออกมาจากปา เพื่อวางขาย

ในทองตลาด บางครั้งพบวามีการตัดกิ่งของตนไมที่ไกแดงเกาะอาศัยอยูมาวางขายทั้งกิ่ง ซึ่งเสี่ยงตอการสูญเสีย

พันธุกรรมของไกแดงปาเปนอยางยิ่ง ดังนั้น การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเปนวิธีการขยายพันธุเพื่อเพิ่มจํานวนตนให

ไดมากและใชเวลานอยที่สุด เพื่อเปนแนวทางปองกันความเสี่ยงในการสูญพันธุของไกแดงปา 

ซึ่งกอนหนานี้มีนักวิจัยไดทําการศึกษาการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อของ Aeschynanthus fulgens Wall. ex R. 

Br. โดย ปราณี และคณะ (2010) โดยนําใบจากตนออนที่เพาะเลี้ยงในสภาพปลอดเชื้อ มาเลี้ยงบนสูตรอาหาร 

MS ที่มีเติม TDZ 0.1 mg/l เปนเวลา 8 สัปดาห พบวาสามารถชักนําใหเกิดยอดใหมมากที่สุด ทั้งแบบ direct 

organogenesis (5.0 ยอดตอชิ้นสวน) และแบบ indirect organogenesis (55.8 ยอดตอชิ้นสวน) สวนการเลี้ยง

บนสูตรอาหาร MS ที่เติม BA 0.5 mg/l ชักนําใหเกิดยอดใหมมากที่สุด ซึ่งสอดคลองกับงานของ Cui et al. 

(2009) ไดเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ Aeschynanthus radicans Jack โดยใชชิ้นสวนใบที่ปลายยอด เพาะเลี้ยงลงบน

อาหารสูตร MS ที่เติม TDZ ความเขมขน 6.81 μM รวมกับ 2,4-D ความเขมขน 2.68 μM พบวาสามารถชักนําให

เกิด Somatic embryo ไดดีที่สุด แตถาเปนลําตนจะเจริญไดดีที่สุดบนอาหารสูตร MS ที่เติม TDZ ความเขมขน 

9.08 μM รวมกับ 2,4-D ความเขมขน 2.26 μM  และนําตนที่ไดจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อไปปลูกลงกระถางใน

โรงเรือน เมื่อเวลาผานไป 3 เดือน เก็บขอมูลพบวามีอัตราการรอดชีวิต 98% มีรูปรางของใบที่แตกตางกัน 5 แบบ 

แตเมื่อนําไปวิเคราะหปริมาณ DNA โดยวิธี Flow cytometry พบวาไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติ ดังนั้น จึงเปนที่มาของวัตถุประสงคในการศึกษาครั้งนี้คือ เพื่อศึกษาการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อสวนของใบพืช

สกุลไกแดง ชนิด Aeschynanthus parviflorus (D. Don) Spreng. ที่เปนพืชปาของประเทศไทย เพื่อเพิ่มชนิด

ของพืชประดับในตลาดใหแกเกษตรกร และเปนแนวทางในการขยายพันธุพืชสกุลไกแดงชนิดอื่นๆ ที่มีศักยภาพใน

การเปนไมประดับตอไป ทั้งนี้ การเติมฮอรโมนในสูตรอาหาร MS จะเลือกใชตามผลการศึกษาของ ปราณี และ

คณะ (2010) ที่ไดผลดีที่สุดคือเติม TDZ 0.1 mg/l เปรียบเทียบกับการเติม BA 0.5 mg/l 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 Aeschynanthus parviflorus (D. Don) Spreng. ดอก (ก), ใบออนที่ไดการเลี้ยงในเรือนเพาะชาํ (ข) 

ก ข 
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อุปกรณและวิธีการ 
การฟอกฆาเชื้อชิน้สวนใบพืช 
 พืชสกุลไกแดงชนิด Aeschynanthus parviflorus (D. Don) Spreng. ที่ไดจากอุทยานแหงชาติแมวงก 

จังหวัดกําแพงเพชร นํามาเพาะเลี้ยงในเรือนเพาะชําของภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัย

นเรศวร เพื่อใหไดใบออน ตามภาพที่ 1 (ข)  โดยทําการตัดใบตําแหนงขอที่สองจากปลายยอด นํามาทําความ

สะอาดโดยใชน้ํายาลางจาน 1-2 หยด ตอน้ํา 100 มิลลิลิตร จากนั้นนําไปลางโดยการปลอยน้ําไหลผาน เปนเวลา 

5 นาที  แลวยายมาแชในแอลกอฮอลความเขมขน 95% เปนเวลา 1 นาที และทําการฟอกฆาเชื้อดวยการแชใบ

พืชลงใน Clorox  15% ที่ผสมน้ํายาลางจาน 1-2 หยด ตอน้ํา 100 มิลลิลิตร และ Clorox 5%  ที่ผสมนํ้ายาลาง

จาน 1-2 หยด ตอน้ํา 100 มิลลิลิตร เปนเวลา 7 นาที และ 2 นาที ตามลําดับ ลางดวยน้ํากลั่นที่ผานการฆาเชื้อ

แลว 3 ครั้ง โดยการจุมใบลงในน้ํากลั่น ขั้นตอนการฟอกฆาเชื้อดวย Chlorox ทําในตูปลอดเชื้อ  
การศึกษาผลของฮอรโมน TDZ  0.1 mg/l และ BA 0.5 mg/l ตอการชักนําใหเกิดยอดใหมของไกแดง
ชนิด Aeschynanthus parviflorus (D. Don) Spreng. 
 เมื่อทําการฟอกฆาเชื้อแลว ทําการตัดชิ้นสวนพืช (ใบ) เปนรูปส่ีเหลี่ยมขนาด 1×1 เซนติเมตร และนําไป

เพาะเลี้ยงบนอาหารสูตร MS ที่เติม TDZ 0.1 mg/l และอาหารสูตร MS ที่เติม BA 0.5 mg/l สังเกตการเกิดยอด

ใหมและบันทึกผลทุกๆ 4 สัปดาห เปนเวลา 12 สัปดาห หลังจากนั้น เมื่อทราบวาฮอรโมนชนิดใดชักนําใหเกิดยอด

ใหมมากที่สุดแลว ทําการยายตนออนที่ไดเล้ียงบนอาหาร MS ที่ไมเติมฮอรโมน  

 

ผลและวจิารณผลการทดลอง 
ผลการศึกษา พบวาชิ้นสวนใบเพาะเลี้ยงบนอาหารสูตร MS ที่เติม BA 0.5 mg/l และ TDZ 0.1 mg/l เปน

เวลา 12 สัปดาห  สามารถชักนําใหเกิดยอดใหมไดแตกตางกัน โดยพบวา สัปดาหที่ 4 อาหาร MS ที่เติม BA 0.5 

mg/l ชิ้นสวนมีการเปลี่ยนแปลงโดยเกิดปุมเล็กๆ บริเวณขอบของรอยตัด และเกิดยอดใหมจํานวนเล็กนอย เมื่อ

เวลาผานไป 8 สัปดาห และ 12 สัปดาห ชิ้นสวนพืชมีการเกิดยอดใหมและมีรากแขนงเพิ่มขึ้นจํานวนมาก ตนออน

มีใบที่เห็นไดชัดเจนขึ้น (ภาพที่ 2 ก-ง) ซึ่งคิดเปนรอยละ 16.67% (ตารางที่ 1) สวนอาหาร MS ที่เติม TDZ 0.1 

mg/l ชิ้นสวนมีการเปลี่ยนแปลงเกิดเปนปุมเล็กๆ บริเวณขอบของรอยตัดในสัปดาหที่ 1 เมื่อสัปดาหที่ 4 ชิ้นสวน

เจริญเปนยอด ในสัปดาหที่ 8 ถึงสัปดาหที่ 12 ชิ้นสวนมีการเจริญเปนยอดใหมและเพิ่มจํานวนขึ้นอยางรวดเร็ว 

(ภาพที่ 3 ก-ง)  มีเปอรเซ็นตการเจริญเปนยอดใหม 26.67% (ตารางที่ 1) จากผลการทดลองพบวาการเพาะเลี้ยง

บนอาหาร MS ที่เติม TDZ 0.1 mg/l สามารถชักนําใหเกิดยอดใหมไดปริมาณที่มากกวาอาหาร MS ที่เติม BA 0.5 

mg/l (ภาพ 4 ก-ข) จากนั้นนํายอดใหมที่ไดจากสภาพปลอดเชื้อในอาหาร MS ที่เติม TDZ 0.1 mg/l ยายเลี้ยงใน

อาหาร MS ที่ไมเติมฮอรโมน พบวาตนออนมีจํานวนมากขึ้นและสามารถเจริญเติบโตไดดี (ภาพที่ 5 ก-ง) ซึ่งจะนํา

ตนออนนี้ไปศึกษาความเหมาะสมของวัสดุปลูกที่มีผลตอการรอดชีวิตและการเจริญของไกแดงตอไป  
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ตารางที่ 1 ผลการเพาะเลี้ยงชิ้นสวนใบไกแดง (Aeschynanthus parviflorus (D. Don) Spreng.)  

                เปนเวลา 12 สัปดาห 

จํานวนยอด 

สูตรอาหาร 
การเกิดยอด 

(%) 
Direct 

organogenesis 

Indirect 

organogenesis 

จํานวนใบเฉลี่ย 
จํานวนราก

เฉลี่ย 

MS+BA 0.5 

mg/l 

16.67 2.0 4.4 7.4 2.8 

MS+TDZ 0.1 

mg/l 

26.67 2.5 6.0 13.75 0.37 

MS (control) 0 0 0 0 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2 การเพาะเลี้ยงชิ้นสวนใบไกแดง (Aeschynanthus parviflorus (D. Don) Spreng.) ที่วางเลี้ยงบน

อาหาร MS+BA 0.5 mg/l การเจริญของชิ้นสวนใบสัปดาหที่ 1 (ก), สัปดาหที่ 4 (ข), สัปดาหที่ 8 (ค), 

สัปดาหที่ 12 (ง) 

 

 

 

 

 

 

ก  ข  

ง  ค 
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ภาพที่ 3 การเพาะเลี้ยงชิ้นสวนใบไกแดง (Aeschynanthus parviflorus (D. Don) Spreng.) ที่วางเลี้ยงบน

อาหาร MS+TDZ 0.1 mg/l การเจริญของชิ้นสวนใบสัปดาหที่ 1 (ก), สัปดาหที่ 4 (ข), สัปดาหที่ 8 (ค), 

สัปดาหที่ 12 (ง) 

 

 

 

 

 
 
                                                       

 
 

ภาพที่ 4 เปรียบเทียบจํานวนยอดใหมของไกแดง (Aeschynanthus parviflorus (D. Don) Spreng.) ที่เพาะเลี้ยง

เปนเวลา 12 สัปดาห การเจรญิบนอาหาร MS+BA 0.5 mg/l (ก) และ การเจริญบนอาหาร MS+TDZ 

0.1 mg/l (ข)  

 

 

 

 

 

 

ก  ข  

ง  ค  

ก  ข  
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ภาพที่ 5 การชักนําการเกิดยอดของไกแดง (Aeschynanthus parviflorus (D. Don) Spreng.) ที่ยายมาจาก     

            อาหาร MS+TDZ 0.1 mg/l เพาะเลี้ยงตอบนอาหาร MS การเจริญของชิ้นสวนใบสัปดาหที่ 1 (ก),  

            สัปดาหที่ 4 (ข), สัปดาหที่ 8 (ค), สัปดาหที่ 12 (ง) 

 
         จากการทดลองตัดชิ้นสวนใบจากธรรมชาติ เล้ียงบนอาหารสูตร MS ที่เติม TDZ 0.1 mg/l สามารถชักนําให

เกิดยอดใหมไดปริมาณที่มากกวาอาหารสูตร MS ที่เติม BA 0.5 mg/l (ภาพที่ 4) ซึ่งสอดคลองกับ ปราณี และ

คณะ (2010) ไดศึกษาการเกิดยอดใหมของ Aeschynanthus  fulgens Wall. ex R. Br. จากชิ้นสวนใบบนอาหาร 

MS ที่เติม TDZ 0.1 mg/l สามารถชักนําใหเกิดยอดใหมได 2 แบบ คือ direct organogenesis และ indirect 

organogenesis ไดดีที่สุด และ Cui et al, (2008) ไดศึกษาการเพาะเลี้ยงไกแดงชนิด Aeschynanthus radicans 

Jack โดยใชชิ้นสวนใบในอาหาร MS ที่เติม TDZ และ BA รวมกับ 2,4-D พบวาสามารถชักนําใหเกิด Somatic 

embryo ได  ในสวนของการเพิ่มจํานวนตนพืช ไดนําตนออนจากสภาพปลอดเชื้อในอาหาร MS ที่เติม TDZ 0.1 

mg/l ยายเลี้ยงในอาหาร MS ที่ไมเติมฮอรโมน พบวาเมื่อเวลาผานไป 12 สัปดาห มีจํานวนตนเพิ่มขึ้นอยาง

รวดเร็ว (ภาพที่ 5 ก-ง)   

 

สรุปผล 
            พบวาสูตรอาหารที่เหมาะสมที่สุดที่สามารถชักนําใหเกิดยอดใหมไดดีกับการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อสกุลไก

แดงชนิด Aeschynanthus parviflorus (D . Don) Spreng. ในอาหาร MS ที่เติม TDZ 0.1 mg/l มีเปอรเซนตการ

เกิดยอดใหมสูงสุด 26.67% และการนําตนออนในสภาพปลอดเชื้อที่ไดจากการเลี้ยงบนอาหาร MS ที่เติม TDZ 

ก  ข  

ค  ง  



การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 8 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน 
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0.1 mg/l ยายเลี้ยงในอาหาร MS ที่ไมเติมฮอรโมนเพื่อเพิ่มจํานวนตนใหไดจํานวนที่มากขึ้น เมื่อผานไป 12 

สัปดาห พบวาไดจํานวนตนเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว ซึ่งจะนําไปขยายใหไดตนใหมในอาหารสูตร MS อีกครั้ง จึงจะทํา

การยายตนออนในสภาพปลอดเชื้อนี้ ไปปลูกในกระถาง ที่มีวัสดุปลูกแบบตางๆ ตอไป 
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