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กลีอกซ็เนิย (Sinningia specioso) เป็นไม้ดอกไม้ประลับท่ีมีความสวยงาม ลักษณะชองดอก ใบ และต้นคล้ายกับต้น 
แอฟรีกันไวโอเลท ชีงเหมาะสำหรับปลูกเป็นไม้กระถาง จากการศึกษาป็จจัยทีเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตและซักนำรากของ 
ต้นกลีอกชิเนิย เร่ิมจากการเพาะเล้ียงยอดเด่ียวบนอาหารสูตรพื้นฐาน MS (Murashige and Skoog, 1962) ลัดแปลง'ปริมาณ 
NH4NO3 และ KNC>3 เป็นเวลา 45 วัน พบว่า สูตรอาหารเติม NH4NO3 เข้มข้น 1,650 มิลลีกรัมต่อลิตร และลด KNC>3 เป็น 
95 0 มิลลิกรัมต่อลิตร ให้จำนวนรากสูงสุด 15.50±0.71 ราก โดยเกิดการสร้างราก และหัวข้ีนมาใหม่บริเวณโคนต้น จากการนำ 
ต้นกลีอกชิเนิยเพาะเล้ียงบนอาหารเติมสารควบคุมการเจริญเติบโตกล่มออกชินชนิดต่าง  ๆได้แก่ IBA (indole-3-acetic acid) 
IAA (indole-3-acetic acid) และ NAA (ar-naphthalene acetate acid) เข้มข้น 0-1 มิลลิกรัมต่อลิตร เป็นเวลา 30 วัน 
พบว่า อาหารเติม NAA เข้มข้น 0.4 มิลลิกรัมต่อลิตร สามารถซักนำให้เกิดรากไต้สูงสุด 29.17±2.89 ราก และเม็่อนำต้นที ่
สม'ลูรณ์จากการเพาะเล้ียงย้ายปลูกในวัสดุปลูกท่ีแตกต่างกันในสภาพโรงเรือน พบว่า วัสดุปลูกท ีป่ระกอบด้วย ทราย ะ พีทมอส 
(1:1) ให้ความสูงต้น (2.78±0.83 เขนติเมตร) และขนาดทรงพุ่ม (7.79±1.79 เซนติเมตร) ดีที่สุด นอกจากนี้วัสดุปลูกที ่
ประกอบต้วย ทร'ว?! เพกร!.?บ่ เๆอ'ร์นิคูI?.บ่ ชุกมะพร้าว และพีทมอส (เพ?.ร์ไลบ่มสมพรวก เวอร์นิคูไ?ต้มสมทราย ทรวยผุรมช?! 

มะพร้าว และทรายผสมใเยมะพร้าวร่วมกับพีทมอส) ให้อัตราการรอดชีวิต 100 เปอร์เซ็นต์ หลังย้ายปลูกเป็นเวลา 30 วัน 
คำสำคัญ: กลีอกซ็เนิย, เพาะเล้ียงเน้ีอเย่ือ, ออกชิน, วัสดุปลูก

Gloxinia (S im infiu spedosa) is a beautifu l ornamental plant. The flowers, leafs and stems are 
similar to  african vio le t. Gloxinia is grown as potted plants. The factors affecting plant growth and root 
induction, culture media and p lant growth regulators, were studied. Single shoots o f gloxinia were cultured  
on basal MS (Murashige and Skoog, 1962) medium w ith modified concentrations o f NH 4NO 3 and KNO 3 for 
45 days. The result showed tha t medium w ith 1,650 mg/L NH4NO3 and 950 กาg/L KNO3 gave the highest 
roo t number a t I5.50±0.71 roots. Roots and tubers of this p lant were occurred around stem base. The  
shoot explants were cultured on medium w ith various concentrations (0, 0 .2 , 0 .4 , 0 .8 , and 1 mg/L) o f 
indole-3-butyric acid ( IB A ), indole-3-acetic acid ( IA A ), and a-naphthalene acetate acid (NAA) fo r 30 days. It 
was found tha t medium w ith 0 .4  mg/L NAA presented the highest number o f roots at 29.17±2.89 roots.
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Kaiawon§ e t al. (2019)
After 30 days o f culture, the com ple te plantlets were transferred to  various soil mixtures in a greenhouse. 
Sand and peat moss at ratio o f 1 to  1 gave the best result in p lan t height at 2.78±0.83 cm and canopy size 
at 7.79+1.79 cm. The highest survival rates o f soil mixtures were obtained from  sand, perlite, verm iculite, 
coconut peat and peat moss (perlite w ith sand, verm iculite w ith sand, sand w ith coconut peat, and sand 
w ith coconut peat and peat moss) at 100 % after 30 days o f culture.
Keywords: Gloxinia, tissue culture, auxin, soil mixture

บทนำ
กล ีอกซ ิเน ิย ม ีช ี่อ ว ิทยาศาสตร ์ว ่า Sinnin§ia 

speciosa อยูในวงศ์ Gesneriaceae มีถ่ีนกำเนิดอยู่ในประเทศ 
บราซิล เป็นพืชในสกุล ร/กก/กg/Q มีอยู่ประมาณ 4 0 ชนิด 
กระจายพันธุอยู่ในป่าฝนเชตร้อนของทวิปอเมริกาใต้ และ 
อเมริกากลางในประเทศไทยมีผู้นำเข้าเมื่อประมาณ 2 0 ปี 
มาแล้ว กล้อกซิเนิยเป็นไม้กระถางท่ีมีดอก และใบงดงามมาก 
ด้วยรูปทรงที่สวยงามไม่ชํ้าแบบไม้ดอกชนิดใด ช่ีงดอกมีสีสด 
เน้ือกลีบละเอียดเหมือนกำมะหย่ี บางต้นมีลักษณะพืเศษ คือ 
ปลายกลีบหยักพล้ิวเป็นคล่ืนถ่ี ดอกมีลักษณะเป็นรูประยัง ก้าน 
ตอกอวบยาวชุดรกขึ้นเหนือต้น และใบ ทำให้ดรกสวยเด่น 
นอกจากน้ีดอกยังสามารถบานได้นานเป็นเดือน การคัดเลือก 
และปรับปรุงพันธุ้ทำให้ได้กลีอกซิเนิยสายพันธุใหม่  ๆ ท่ีมีดอก 
ขนาดใหญ่ ท้ังดอกช้ันเดียว และตอกช้อน มีท้ังสิเดียว หรือ 2 
สิ ในดอกเดียวกัน สิของตอกมีทั้งแด่สิขาว ชมพู แตง น้ัาเงิน 
และมวง ส่วนใบมีลักษณะเป็นรูปไข่ ขอบใบหยัก การจัดเรืยง 
ของใบเป็นระเบียบ ขนาดของใบแตกต่างกันตามชนิดของสาย 
พับธุ้ และความสมบูรณ์ของต้น ลักษณะด้งกล่าวเหมาะอย่างย่ีง 
ท่ีจะปลูกเป็นไม้กระถาง สามารถใช้เป็นของขวัญในโอกาส และ 
เทศกาลต่าง  ๆ (Chautems e t a t, 2000) การขยายพันธุ่ 
กลีอกซิเนิยทำได้โดยการเพาะเมล็ด ปีกชำยอด ใบหน่อ และ 
หัว โดยส่วนใหญ่นิยมขยายพันธ์ด้วยการใช้หัว แต่สามารถทำ 
ได้ใบปริมาณท่ีไม่มากนัก จึงไม่เหมาะสำหรับทำเพ่ือเป็นการค้า 
ส่วนขยายพันธุด้วยการชำใบท่ีมีก้านดีด ต้องใช้ระยะเวลานาน 
เช่นเดียวกับการใช้เมล็ดในการขยายพันธุ หากเป็นการ 
ขยายพันธุลูกผสมใหม่  ๆให้ได้ต้นท่ีมีคุณภาพ และสม่ําเสมอ 
จำเป็นต้องขยายพับธุ้ด้วยการใช้เมล็ด อย่างไรก็ตามต้นกลีอก 
ซิเนิยนั้น มีเมล็ดขนาดเล็กมาก เมื่อเทียบกับไม้ดอกชนิดอ่ืน 
โดยเมล็ดหนัก 1 ออนช์ มีเมล็ดประมาณ 800,000 เมล็ดต่อผล 
ด ัง น ั้น การเพ าะฒ ล ีด จ ึงต ้อ งท ำด้วยความประณีต นละ  
ระม ัดระวังอย ่างเป ็นพ ิเศษ (Zaitlin and Pierce, 2010) 
ต้นกลีอกซิเนิยสายพันธุ้ ร. speciosa เป็นพันธุ้ที่นักปรับปรุง 
พันธ์พืชนิยมนำมาใช้เป็นพ่อหรือแม่พันธ์ ผลิตลูกผสมที่มี 
ลักษณะชองด้น และดอกที่สวยงาม แต่ต้องลังข้ึอเมล็ดพันธุ 
จากต่างประเทศ เพราะตนกลอกซิเนยทบลูกโดยหัวไปเบน 
ล ูกผสมช ั่วแรก  (F i h y b r id )  ไม ่สามารถผลิตเมล็ดได ้ ช ี่งการ 
เพาะเล้ียงเมล็ดพันธุ้กล็อกซิเนิยต้องใช้เวลาประมาณ 120-140
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วัน จึงจะออกดอก (ภาณุพงศ์, 2548) การเพาะเล้ียงเน้ือเย่ือพืช 
เป็นวิธีการขยายพันธ์พืชอีกวิธีหน่ึงท่ีมีการปฏิบัติภายใต้สภาพ 
ที่ควบคุมเรีองความสะอาดแบบปลอดเช้ือ แสง และอุณหภูมิ 
ด้วยการนำชื้นส่วนของพืชมาเพาะเลี้ยงบนอาหารสังเคราะห์ 
และชินส่วนน ันสามารถเจริญ และพัต!นาเป็นต้นพ ืชท ี่สมบูรณ์ 
สามารถนำออกปลูกใบสภาพธรรมชาติได้ การขยายพับธ์กล็อก 
ซิเนิยโดยการเพาะเลี้ยงเน้ือเยี่อ ที่สามารถผลิตพืชต้นใหม่ได ้
ลักษณะที่เหมือนต้นแม่พับธ์ที่มีความตรงตามพันธ์ และมี 
จำนวนมากในระยะเวลาอันส้ัน (รงรอง, 2542) รนวัต!นํ และ 
เดือนใจ (2549) ศึกษาการชยายพันธ์กลีอกซิเนืยโดยการ 
เพาะเลี้ยงเนื้อเยี่อ พบว่า การวางเลี้ยงชื้นส่วนก้านใบ และ 
ช้ืนส่วนใบ บนอาหารสูตร MS เติม IAA เข้มข้น 1 มีลลิกรัมต่อ 
ลิตร ร่วมกับ KN (kinetin) เข้มข้น 5 มีลลีกรัมต่อลิตร สามารถ 
ชักนำยอดรวมได้หลังจากวางเลี้ยงเป็นเวลา 3 สัปดาห์ สูงถึง 
94-96 เปอร์เซ็นต์ และจำนวนยอดเรลื่ย 1 f-'25 ยอดตอ 
ชิ้นส่วน อย่างไรก็ตาม เมื่อนำต้นกลีอก'ซิเนิยที่'ได้จากการ 
เพาะเล้ียงเน้ือเย่ือไปปลูกในสภาพแปลงปลูก พบว่า มีอัตราการ 
รอดชีวิตต่ํา เน่ึองจากลักษณะของต้น และใบมีลักษณะท่ีอวบ 
น้ัา ชี่งการผลิตต้นกล้อกซิเนิยที่มีความสมบูรณ์ภายในหลอด 
ทดลองเพือให้อัตราการรอดชีวิต และการเจริญเติบโตหลังจาก 
การย้ายปลูกในโรงเรือนที่สูงนั้น ต้องอาศัยทั้งชั้นตอนและ 
วิธีการที่เหมาะสมในการผลิตต้นท้ังในและนอกหลอด ท้ังการ 
ชักนำรากและออกปลูก กระบวนการชักนำรากในหลอดทดลอง 
ทำได้โดยการนำต้นมาเพาะเลี้ยงบนอาหารที่เติมหรือไม่เติม 
สารควบคุมการเจริญเติบโต หรือลดความเข้มข้นของ 
องศ์ประกอบลงจากสูตรปกติ เข่น การเลี้ยงในอาหารที่ลด 
ความเข้มข้นขององศ์ประกอบลงเหลือครื่งหน่ึง หรือหน่ึงในสี ่
ร่วมกับการปรันระดับความเข้มแสงสามารถทำให้อัตราการรอด 
ชีวิตเพ่ิมข้ึน (สมปอง, 2539) มณทา แคะคณะ (255.1) ศึกษา 
การขยายพันธ์หนอนตายหยาก (Stemona coUinsae Craib.) 
โดยการเพาะเล้ียงเน้ือเย่ือทำให้ได้ต้นจำนวนมาก ช่ีงดัดแปลง 
ส่วนประกอบต่าง  ๆ ของอาหารสูตรพี้นฐาน MS ใบการเพ่ิม 
ประสิทธิภาพการชักนำราก พบว่าการลดปริมาณ NH4NO3 ให้ 
เทลิ’อ'เพียง 412.5 มีทิลิทิวัมต่อลิตร เพิม่ KNOs สบ'น 2,375 
มิลลิกรัมต่อลิตร เพ่ิมน้ัาตาล 60 กรัมต่อลิตร และ IBA เข้มข้น 
1 มีลลิกรัมต่อลิตร สามารถชักนำหนอนตายหยากให้ออกราก
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