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บทคดัย่อ 

จากการศกึษาผลของความเขม้ขน้และระยะเวลาการให้โคลชซิินต่อการชกัน าให้เกิดโพลพีลอยด์ในกล้วยไม้

เหลอืงจนัทบูรด าเต็มคอ โดยน าโปรโตคอร์มกลว้ยไมเ้หลอืงจนัทบูรอายุ 1 เดอืนหลงัจากงอกแช่อาหารเหลวสูตร Vacin & 

Went (VW) ทีผ่สมโคลชซินิความเขม้ขน้ 0.00%, 0.10%, 0.15% และ0.20% เป็นระยะเวลา 1, 2, 3, 4, 5, 6 และ 7 วนั 

จากนัน้ยา้ยโปรโตคอรม์มาเลีย้งในอาหารแขง็สูตร VW เป็นระยะเวลา 3 เดอืน พบว่า อตัราการรอดของโปรโตคอร์มในแต่

ละทรตีเมนต์มคีวามแตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญัทางสถติ ิ(p<0.05) โดยอตัราการรอดลดลงตามความเขม้ขน้และระยะเวลา

ทีแ่ช่โคลชซินิ ความเขม้ขน้และระยะเวลาทีแ่ช่โคลชซินิท าใหไ้ดอ้ตัรารอดสูงสุด (96.33%) คอืความเขม้ขน้ 0.10% แช่เป็น

ระยะเวลา  1 วนั จากนัน้น าตน้อ่อนกลว้ยไมเ้หลอืงจนัทบรูด าเตม็คอมาเลีย้งจนอายุครบ 9 เดอืน แลว้น ามาวดัระดบัพลอยดี

ดว้ยวธิ ีFlow cytometric พบว่า การเกดิโพลพีลอยดข์องกลว้ยไมก้ลุ่มควบคุมทีไ่มผ่่านการแช่โคลชซินิมรีะดบัพลอยด์ดเีป็น 

2n=2x (ดพิลอยด์) และกลุ่มทดลองทีผ่่านการแช่โคลชซินิมรีะดบัพลอยด์ดเีป็น 2n=4x  (เตตระพลอยด์) ความเขม้ขน้และ

ระยะเวลาในการแช่โคลชซินิทีม่ปีระสทิธภิาพมากทีสุ่ดคอื โคลชซินิความเขม้ขน้ 0.10% แช่ระยะเวลา 3 วนั ซึ่งมอีตัราการ

รอดของโปรโตคอรม์กลว้ยไม ้คอื 94.33% และ มรีะดบัพลอยดเีป็นเตตระพลอยด ์100 % เมือ่เปรยีบเทยีบลกัษณะต้นที่เกดิ

เตรตระพลอยด์และต้นดพิลอยด์ พบว่ามคีวามแตกต่างกนัอย่างชดัเจนโดยต้นทีเ่กดิเตตระพลอยด์มลี าต้นสัน้หนา ใบและ

รากสัน้กว่าตน้ดพิลอยด ์เมือ่นับจ านวนและวดัขนาดของปากใบพบว่าต้นทีเ่กดิเตตระพลอยด์จ านวนปากใบน้อยและความ

ยาวเฉลีย่ของปากใบสัน้กว่าตน้ดพิลอยด ์ 

ค าส าคญั: กลว้ยไมเ้หลอืงจนัทบรูด าเตม็คอ โคลชซินิ โพลพีลอยด ์โฟลไซโทเมทร ี  
 

Abstract 
The effects of colchicine concentrations and immersion time for inducing polyploidy of Dendrobium 

friedericksianum Rchb.f. (var. oculatum) was carried out by soaking the 1 month protocorms in a mixture of 
Vacin&Went (VW) and colchicines with the concentrations of 0.00%, 0.10%, 0.15%, and 0.20% for 1, 2, 3, 4, 5, 6 
and 7 days respectively. The protocorms were then transferred to solid VW medium for 3 months. It was found 
that the protocorms survival rates were reduced significantly at the level of 0.05 when treated with high 
concentrations and long periods of immersion time in the colchicines. The highest survival rate of protocorms was 
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96.33% to be found at a colchicine concentration level of 0.10% and immersion time of 1 day. After that the 
plantlets were cultured continually on solid VW medium until 9 months of age. Then the ploidy levels of the 9 
month plantlets were measured by the flow cytometric method. It was found that the ploidy level of 2n=4x 
occurred in the plantlets which were treated by colchicine while the ploidy level of 2n=2x occurred in the plantlets 
of the control group. The most effective method of treatment was 0.10% colchicine for 3 days which resulted in 
about 94.33% survival PLBs (protocorm like bodies) and with 100% of tetraploid orchids. The characteristics of 
the tetraploid plantlets were distinctly different from the diploid plantlets in that they had thicker and shorter stems, 
shorter leaves and roots, and less than average numbers of stomata and average lengths of guard cells. 

Keywords: Dendrobium friedericksianum Rchb.f, Colchicine, Polyploidy, Flow-cytometry 

บทน า 
กล้วยไม้เหลืองจันทบูร  หรือ  Dendrobium 

friedericksianum Rchb.f  เป็นกลว้ยในตระกูลหวายมทีีม่ ี
ความสวยงามดอกมสีเีหลอืงสดใส ฤดูดอกกุมภาพนัธ์ถึง
มนีาคม ช่อดอกเกดิทีป่ลายล าช่อละ 3-6 ดอก  ดอกขนาด 
3.5-4 เซนติเมตร มสีายพนัธุ์ที่ให้ดอกสเีหลืองล้วน และ
สายพนัธุท์ีม่แีตม้สมีว่งแดงทีโ่คนกลบีปาก ดอกบานทน 3-
4 สัปดาห์ [1] กลีบดอกมีทัง้บิดและไม่บิด บางต้นกลีบ
เหลอืงแต่มสีชีมพูเจอืด้วย ปากดอกมทีัง้รูปกลม รูปหวัใจ 
ขนาดเล็กและใหญ่แตกต่างกนั [2] พบมากในพื้นที่ภาค
ตะวันออกโดยเฉพาะจังหวัดจันทบุรี กล้วยไม้เหลือง         
จนัทบูรนัน้มรีาคาค่อนขา้งสูงเป็นที่ต้องการของตลาดและ
นักสะสม ท าให้มกีารลกัลอบน าออกจากป่ามาจ าหน่าย
จ านวนมาก จนท าให้ในธรรมชาติมจี านวนลดลง ลกัษณะ
กล้วยไมเ้หลอืงจนัทบูรที่มรีาคาสูงและเป็นที่ต้องการมาก 
คอื ที่มลีกัษณะดอกใหญ่สเีขม้ แต่ไม่พบลกัษณะดงักล่าว
ในธรรมชาต ิหากมกีารปรบัปรุงพนัธุใ์หด้ขี ึน้ เช่น ดอกใหญ่
ขึน้ และสเีขม้ขึน้จะสามารถน ามาพฒันาใหเ้ป็นไมด้อกเพื่อ
การคา้และส่งเสรมิใหเ้กษตรกรปลูกเลี้ยงเองได้ ซึ่งจะช่วย
ลดการลกัลอบน ากล้วยไม้เหลืองจนัทบูรในธรรมชาติมา
จ าหน่ายได้ การปรบัปรุงพนัธุ์กล้วยไม้นัน้สามารถท าได้
หลายวิธี เช่น การผสมข้ามพันธุ์ การชักน าให้เกิดการ
กลายพนัธุ ์การใชเ้ทคนิคทางพนัธุวศิวกรรมโดยการตดัต่อ
ยนี หรอืการส่งถ่ายยนี นอกจากนี้ยงัมวีธิกีารเพิม่จ านวน
ชุดโครโมโซมของพืช (polyploid) โดยใช้สารโคลชิซินที่
เป็นสารเคมยีบัยัง้การสร้างไมโครทูบูลซึ่งเป็นโครงสร้าง
ของสปินเดลิไฟเบอร์ จงึท าใหโ้ครมาตดิของโครโมโซมไม่
เกดิการแยกจากกนัในระยะอานาเฟส [3] เมื่อสิ้นสุดการ

แบ่งเซลล์จึงได้เซลล์ที่มีโครโมโซมเพิ่มเป็น 2 เท่า ซึ่ง
ลกัษณะที่เกดิขึน้นี้สามารถถ่ายทอดไปยงัรุ่นต่อไปได้ ใน
พชืนัน้เมื่อเพิ่มจ านวนโครโมโซมได้ตัง้แต่ 2 ชุดขึ้นไป 
เรียก โพลีพลอยด์  (polyploid)  เช่น  เตตระพลอยด ์
(tetraploid) หรอื 4n คอืพชืทีม่โีครโมโซม 4 ชุด พชืกลุ่มโพ
ลีพลอยด์ เป็นพืชที่สร้างขึ้นเพื่อให้มีลกัษณะใหม่ๆ แต่
บางครัง้ท าใหพ้ชืมลีกัษณะทีผ่ดิปกตแิละไม่สามารถเจรญิ
ได้ บางครัง้กไ็ด้พชืทีม่ขีนาดใบและดอกใหญ่ ในกล้วยไม้
มกัจะไดล้กัษณะดอกทีใ่หญ่ขึน้ [4] จงึมกีารน าโคลชซินิมา
ใชใ้นการปรบัปรุงพนัธุ์พชืเพื่อใหไ้ดล้กัษณะตามทีต่้องการ
เพือ่ใหด้อกมขีนาดใหญ่ขึน้ สเีขม้ขึน้ หรอืบานนานขึน้  

การวจิยัครัง้นี้มวีตัถุประสงค์เพื่อปรบัปรุงพนัธุ์
กล้วยไม้เหลอืงจ้นทบูรด าเต็มคอ ซึ่งเป็นกล้วยไมเ้หลอืง
จนัทบรูทีม่ลีกัษณะดอกทีม่แีตม้สมีว่งแดงเตม็โคนกลบีปาก 
โดยน าโคลชซินิมาใชใ้นการปรบัปรุงพนัธุ์ ดว้ยการชกัน าให้
เกดิโพลพีลอยด์เพื่อใหม้ลีกัษณะทีต่รงตามความต้องการ
ของตลาด เพื่อพฒันาเป็นกลว้ยไมเ้พื่อการค้า และขอ้มูล
จากงานวิจัยดังกล่าวยังเป็นข้อมูลพื้นฐานส าหรับการ
ปรับปรุงพันธุ์กล้วยไม้เหลืองจันทบูรที่มีล ักษณะดอกสี
เหลอืงลว้นหรอืกลว้ยไมช้นิดอื่นๆ ต่อไป 
 
วสัดอุปุกรณ์และวิธีการวิจยั 

1. ผลของโคลชินต่ออัตราการรอดของ    
โปรโตคอร์ม (protocorm) กล้วยไม้เหลืองจนัทบูรด า
เตม็คอ 

น าโปรโตคอรม์กลว้ยไมเ้หลอืงจนัทบรูด าเตม็คอ 
อายุ 1 เดอืน หลงัจากการเพาะเมล็ดบนอาหารแขง็สูตร 
Vaccin & Went (VW) แช่ในอาหารเหลวสูตร VW ที่ม ี  
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โคลชซินิ โดยใชแ้ผนการทดลองแบบ Factorial in CRD 
ซึง่มคีวามเขม้ขน้ของโคลชซินิ 0.00, 0.10, 0.15 และ 0.20 
% (w/v) ระยะเวลา 1, 2, 3, 4, 5, 6 และ 7 วนั ตามล าดบั 
จ านวน 28 ทรตีเมนต์ ทรีตเมนต์ละ 3 ซ ้า ซ ้าละ 100     
โปรโตคอร์ม แล้วน าโปรโตคอร์ม กล้วยไมก้ลบัมาเลี้ยงใน
อาหารสูตรแขง็ VW อกีครัง้จนครบ 3 เดอืน หลงัจากนัน้
บนัทึกอัตราการรอดของต้นอ่อนกล้วยไม้และวิเคราะห์
ความแตกต่าง ของค่าเฉลี่ยอัตราการรอดของโปรโต -          
คอร์มกลว้ยไมแ้ต่ละทรตีเมนต์ดว้ยวธิ ีDuncan’s multiple 
rang test ทีร่ะดบัความเชือ่ม ัน่ 95% 

2. การทดสอบระดับพลอยดีของกล้วยไม้
เหลืองจนัทบรูด าเตม็คอ 

ทดสอบระดบัพลอยดดีว้ยเครื่อง flow cytometer  
รุ่น PA II โดยน าใบกลว้ยไมเ้หลอืงจนัทบูรด าเต็มคอจาก
ตอนที ่2.1 ซึ่งเลี้ยงบนอาหารสูตร VW จนมอีายุ 9 เดอืน 
ทัง้ในกลุ่มควบคุมที่ไม่ผ่านการแช่โคลชิซิน  และกลุ่ม
ทดลองทีผ่่านการแช่โคลชซินิ จ านวน 1 กรมั สบัดว้ยมดีที่
คมบนจานพลาสติก หยดสารละลาย extraction buffer 
และ staining buffer หลงัจากนัน้กรองสารสกดัที่ได้ใน 
celltrics disposable filters ขนาด 50 ไมครอน และน าสาร
สกัดที่ได้ไปวิเคราะห์หาระดับพลอยดีด้วยวิธี flow 
cytometry   

3. ศึกษาผลของโคลชิซินต่อลักษณะทาง
สัณฐานวิทยาของต้น ขนาดและจ านวนปากใบ
กล้วยไม้เหลืองจนัทบรูด าเตม็คอ 

ศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยา ขนาดและ
จ านวนปากใบของกลว้ยไมเ้หลอืงจนัทบูรด าเต็มคอโดยน า
ต้นกลว้ยไมท้ีผ่่านการศกึษาในตอนที ่2.2 มาเปรยีบเทยีบ
ลกัษณะทางสณัฐานวทิยาระหว่างต้นกลว้ยไมก้ลุ่มควบคุม
ทีม่โีครโมโซมเป็น ดพิลอยด ์และตน้กลว้ยไมก้ลุ่มทดลองที่
มโีครโมโซมเป็นเตตระพลอยด์ โดยน าส่วนของใบมานับ
จ านวนปากใบ และวดัความยาวของเซลล์คุมปากใบ ดว้ย
เทคนิคการท าให้ใส โดยน าแผ่นใบแช่ในสารละลาย FAA 
70% แล้วล้างด้วยน ้าสะอาด ตัดชิ้นตวัอย่างให้มขีนาด
ประมาณ 1.5 เซนติเมตร น าไปแช่ในสารละลาย KOH 
ความเขม้ขน้ 5% เป็นเวลา 3 วนั แลว้ยา้ยตวัอย่างไปแช่ใน
สารละลาย Clorox 6% เป็นเวลา 20-30 นาท ี (จนชิ้น
ตวัอย่างใส) หลงัจากนัน้ลา้งดว้ยน ้าสะอาด 2-3 ครัง้ ดงึน ้า

ออกจากตัวอย่างโดยแช่ในสารละลายแอลกอฮอล์ความ
เขม้ขน้ 30%, 50% และ 70% ตามล าดบั ข ัน้ตอนละ 5-10 
นาท ีหลงัจากนัน้ยา้ยไปแช่ในสี safarnin-o ความเขม้ขน้ 
0.4% ในแอลกอฮอล์ 70% เป็นเวลา 3-4 วนั ยา้ยชิ้น
ตวัอย่างไปแช่ในสารละลายแอลกอฮอล์ความเขม้ขน้ 95%, 
100%, 100%  ผสมกบัไซลนี และไซลนี ขัน้ตอนละ 5-10 
นาท ี และผนึกสไลด์ดว้ย DePeX  แลว้ส่องดูดว้ยกลอ้ง
จุลทรรศน์ก าลงัขยายของเลนส์ใกล้วตัถุ 10X และ 40X 
เพื่อบนัทกึจ านวน และวดัขนาดของปากใบ เปรยีบความ
แตกต่างของจ านวน และความยาวของปากใบระหว่างกลุ่ม
ควบคุมที่มีจ านวนโครโมโซมเป็น  ดิพลอยด์ และกลุ่ม
ทดลองที่มีจ านวนโครโมโซมเป็นเตตระพลอยด์ โดย
วเิคราะหส์ถติ ิt-Test 
 
ผลการวิจยัและวิจารณ์ 

1. ผลของโคลชินต่ออตัราการรอดของโปรโต- 
คอรม์กล้วยไม้เหลืองจนัทบรูด าเตม็คอ 

น าโปรโตคอรม์กลว้ยไมเ้หลอืงจนัทบรูด าเตม็คอ   
อายุ 1 เดอืนที่แช่ในอาหารเหลวสูตร VW ที่มโีคลชซิิน 
ความเขม้ขน้ 0.00% 0.10%, 0.15% และ 0.20% เป็น
ระยะเวลา 1, 2, 3, 4, 5, 6 และ 7 วนั แลว้ยา้ยมาเลี้ยงบน
อาหารแขง็สตูร VW เป็นระยะเวลา 3 เดอืน เมือ่พจิารณาที่
ความเข้มข้นของโคลชิซิน พบว่า ความเข้มข้นของโคล-
ชซินิทีเ่พิม่ขึน้ส่งผลใหโ้ปรโตคอรม์กลว้ยไมม้อีตัราการรอด
ชวีติลดลง  และอตัราการรอดชวีติของโปรโตคอรม์กลว้ยไม้
ที่ผ่านการแช่ในสารละลายโคลชิซินแต่ละความเขม้ขน้ที่
ก าหนดมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิต ิ
(p<0.05) ซึ่งอตัรารอดเฉลีย่สูงทีสุ่ด 99.14% รองลงมาคอื 
89.57%, 85.95% และ 82.69% ทีค่วามเขม้ขน้ของโคลช-ิ
ซิน 0.00%, 0.10%, 0.15% และ 0.20% ตามล าดบั 
(ตารางที่ 1) เมื่อพิจารณาผลของความเข้มข้นและ
ระยะเวลาในการแช่ในสารละลายโคลชซินิต่ออตัราการรอด
ของต้นอ่อนกล้วยไม้ พบว่า เมื่อความเข้มข้น และ
ระยะเวลาในการแช่โคลชซินิเพิม่ขึน้อตัราการรอดของโปร-
โตคอร์มกล้วยไม้ลดลงแตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทาง
สถติ ิ(p<0.05) โดยอตัราการรอดของโปรโตคอรม์ กลว้ยไม้
ทีผ่่านการแช่โคลชซินิสูงทีสุ่ด คอื 96.33% โดยแช่ในโคลชิ
ซนิความเขม้ขน้ 0.10%  เป็นระยะเวลา 1 วนั  และอตัรา
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การรอดของโปรโตคอร์มกลว้ยไมต้ ่าทีสุ่ดคอื 74.00% คอื 
โปรโตคอร์มกลว้ยไมท้ีแ่ช่ในโคลชซินิความเขม้ขน้ 0.20% 
เป็นระยะเวลา 7 วนั  (ตารางที่ 1) โดยโปร-โตคอร์มจะ
เปลีย่นสจีากสเีขยีว เป็นสเีหลอืง และเป็นสนี ้าตาลในทีสุ่ด 
ซึง่ไดส้อดคลอ้งกบัการทดสอบความเขม้ขน้ของ  โคลชซินิ
ต่ออตัราการรอดของโปรโตคอรม์กลว้ยไมเ้อื้องเงนิ ทีค่วาม
เขม้ขน้ 0.05%, 0.10% และ 0.50%  เป็นเวลา 4 และ 5 
วนัพบอตัราการรอดลดลงตามความเขม้ขน้ และระยะเวลา
ในการแช่ในสารละลายโคลชิซินที่เพิ่มขึ้น [5] และใน
กล้วยไมช้า้งแดงพบว่าอตัราการรอดชวีติของโปร-โตคอร์

มลดลง เมือ่แช่ในสารละลายโคลชซินิทีค่วามเขม้ขน้สูงขึ้น 
และระยะเวลาทีน่านขึ้น [6] โปรโตคอร์มกลว้ยไมเ้อื้องแซะ 
เมื่อผ่ านการแช่ ใน โคลชิซินที่ ความเข้มข้น  0.10% 
ระยะเวลา 15 วนั พบว่า โปรโตคอรม์เริม่เปลีย่นจากสเีขยีว
เป็นสเีหลอืงหรือสนี ้าตาล [7] โปรโตคอร์มที่แขง็แรงจะมี
ความทนทานต่อโคลชซินิมากกว่าโปรโตคอรม์ทีอ่่อนแอ [6]  
สารละลายโคลชนิทีแ่ทรกซมึเขา้ไปในเซลลท์ าใหไ้ซโตพลา
สซึมมีความหนืด ส่งผลให้เซลล์ไม่สามารถท างานได้
ตามปกต ิเซลลจ์งึเกดิความเสยีหายและตายในทีสุ่ด [8] 
 

 
ตารางท่ี 1 อตัราการอดของโปรโตคอรม์กลว้ยไมเ้หลอืงจนัทบรูด าเตม็คอหลงัจากผ่านการแช่โคลชซินิความเขม้ขน้ 0.00, 

0.10, 0.15 และ 0.20% (v/w) ระยะเวลา 1, 2, 3, 4, 5, 6 และ 7 วนั 
 

ระยะเวลาในการแช่              
โคลชิซิน (วนั) 

อตัราการรอด (%) 

ความเข้มข้นของโคลชิซิน (%) 

0.00 0.10 0.15 0.20 

1 100.00ai 96.33bi 92.67ci 91.00di 
2 100.00ai 95.67bi 91.67ci 90.33di 
3 100.00aij 94.33bij 88.33cij 84.33dij 
4 98.67aj 92.33bj 88.00cj 84.33dj 
5 99.67aj 87.33bj 85.33cj 82.00dj 
6 98.33ak 83.67bk 80.00ck 77.50dk 
7 97.33al 77.33bl 75.67cl 74.00dl 

ค่าเฉล่ีย 99.14W 89.57X 85.95Y 82.69Z 

 
ตวัอกัษรทีแ่ตกต่างกนัแสดงถงึความแตกต่างอย่าง

มีนัยส าคัญทางสถิติ  (p<0.05)  จากอัตรารอดของต้น
กล้วยไมเ้หลอืงจนัทบูรด าเต็มคอที่ผ่านการแช่โคลชิซินที่
ระยะเวลาและความเขม้ขน้ทีต่่างกนั 

2. การวัดระดับพลอยดีของกล้วยไม้เหลือง
จนัทบรูด าเตม็คอ  

จากการน าใบกล้วยไม้ อายุ 9 เดือนที่เลี้ยงบน
อาหารสงัเคราะห์สูตร VW กลุ่มควบคุมที่ไม่ผ่านการแช่ 
โคลชิซิน และกลุ่มทดลองที่ผ่านการแช่โคลชิซิน จ านวน 

ทรตีเมนต์ละ 3 ต้น มาวเิคราะห์หาระดบัพลอยดดี้วยวิธ ี
flow cytometry ด้วยเครื่อง Partec PA II พบว่า            
ต้นกล้วยไม้ที่ผ่านการแช่โคลชิซินที่ความเข้มข้นและ
ระยะเวลาต่างๆ สามารถชกัน าให้เกิดโพลีพลอยด์โดยมี
ระดบัพลอยดเีป็น   เตตระพลอยด์อยู่ที ่66.67% และ100% 
(ตารางที ่2) ระดบัพลอยดกีลุ่มควบคุมทีไ่มไ่ดแ้ช่สารละลาย
โคลชซิินมรีะดบัพลอยด ี2n=2x  โดยปรมิาณโครโมโซม
ของต้นทีเ่ป็นดพิลอยด์ 2n=2x จะม ีpeak ต าแหน่งสูงสุดที ่
200 (ภาพที ่ 1) และกลุ่มทดลองทีผ่่านการแช่โคลชซินิให้
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ระดบัพลอยดเีป็นเตตระพลอยด์ 2n=4x ซึ่งม ีpeak สูงสุดที่
ต าแหน่ง 400  (ภาพที่ 2) ทัง้นี้จากการวดัระดบัพลอยดี
กล้วยไมเ้หลอืงจนัทบูรด าเต็มคอ พบว่าสามารถชกัน าให้
เกดิเตตระพลอยด์ไดใ้นทุกความเขม้ขน้ของโคลชซิิน และ
ระยะเวลาที่ใช้ทดสอบ ซึ่งในกล้วยไม้สกุลเดียวกัน เช่น 
เอื้องค าสามารถชกัน าให้เกดิเตตระพลอยด์ ดว้ยโคลชซิิน 
ความเขม้ขน้ 0.04% และทีค่วามเขม้ขน้เดยีวกนัระยะเวลา 
1 วนั สามารถชกัน าให้เกดิเตตระพลอยด์ 47% [9] ใน
กล้วยไมแ้คทลยีาก็สามารถชกัให้เกดิโพลพีลอยด์ได้ด้วย 
โคลชซินิความเขม้ขน้ 50 มลิลกิรมั/ลติร ระยะเวลา 10 วนั 
โดยมคีวามถี่ในการเกดิเตตระพลอยด์ 95% [10] โคลชซิิน

เป็นสาเหตุของการสลายตวัของโครงสร้างไมโครทูบูลโดย
สามารถยบัยัง้การสร้างทูบูลนิ ซึ่งเป็นโครงสร้างหลกัของ 
ไมโครทบูลู จากการทดสอบผลของโคลชซินิต่อการสรา้งทบูู
ลนิในรากหอมหวัใหญ่ พบว่า เมือ่น ารากหอมหวัใหญ่แช่ใน
โคลชซิินผ่านไป 2 ชัว่โมง ทูบูลลนิสามารถสร้างไดเ้พยีง 
25% ท าใหก้ารสรา้งไมโครทบูลูถูกยบัยัง้ และพบโครงสรา้ง
ของไมโครทูบูลถูกแยกชิ้นส่วน 70%  เมือ่แช่ในโคลชซิิน
ผ่านไป 6 ชัว่โมง [11] ดงันัน้เมือ่โคลชซินิยบัยัง้การสรา้งไม
โครทบูลู จงึท าใหโ้ครมาตดิในระยะอานาเฟสไม่แยกจากกนั
ส่งผลใหพ้ชืเกดิโพลพีลอยด ์[3] 

ตารางท่ี 2  ผลของความเขม้ขน้และระยะเวลาในการแช่โคลชซินิต่อระดบัพลอยดใีนกลว้ยไมเ้หลอืงจนัทบรูด าเตม็คอ 
 
ความเข้มข้นของโคลชิซิน (%) ระยะเวลา (วนั) จ านวนต้นในการวิเคราะห ์ ระดบัพลอยดี (%) 

   ดิพลอยด ์ เตตระพลอยด ์
0 (ชดุควบคุม)  3 100 - 

0.10 1 3 33.33 66.67 
 2 3 33.33 66.67 
 3 3 - 100 
 4 3 - 100 
 5 3 - 100 
 6 3 - 100 
 7 3 - 100 

0.15 1 3 33.33 66.67 
 2 3 - 100 
 3 3 - 100 
 4 3 - 100 
 5 3 33.33 66.67 
 6 3 - 100 
 7 3 - 100 

0.20 1 3 - 100 
 2 3 - 100 
 3 3 - 100 
 4 3 - 100 
 5 3 - 100 
 6 3 - 100 
 7 3 - 100 

รวม  66 10.60 89.40 
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รปูท่ี 1 แสดงระดบัพลอยด ี2X ของกลว้ยไมเ้หลอืงจนัท-
บรูด าเตม็คอกลุ่มควบคุมทีไ่มไ่ดแ้ช่สารละลายโคลชซินิ 

 

 

 

 

 
 

รปูท่ี 2 แสดงระดบัพลอยด ี4X ของกลว้ยไมเ้หลอืงจนัทบรู
ด าเตม็คอกลุ่มทดลองทีผ่่านการแช่โคลชซินิ 

 
3. ผลของโคลชิซินต่อลกัษณะทางสณัฐาน

วิทยาของต้น ขนาดและจ านวนปากใบกล้วยไม้เหลือง
จนัทบรูด าเตม็คอ 

เปรียบเทียบลักษณะทางกายภาพของต้น
กลว้ยไมเ้หลอืงจนัทบรูด าเตม็คอกลุ่มควบคุมทีม่โีครโมโซม
เป็นดิพลอยด์ และกลุ่มทดลองที่มโีครโมโซมเป็นเตตระ
พลอยด์ พบว่า ต้นกล้วยไมก้ลุ่มดิพลอยด์มลีกัษณะผอม
ยาว ใบและรากยืดยาวเจริญได้ดี ในขณะที่กลุ่มเตตระ
พลอยด์นัน้ล าต้นมลีกัษณะหนาสัน้ ใบและรากมขีนาดเล็ก
สัน้ (ภาพที 3) เช่นเดยีวกบัผลของโคลชซิินต่อกล้วยไม้
เอื้องเงนิ พบว่า กลว้ยไมก้ลุ่มทีแ่ช่โคลชซินิมลีกัษณะล าต้น
จะใหญ่และโตกว่า ใบมสีเีขยีวเขม้กว่าชุดควบคุมทีไ่ม่ผ่าน
การแช่โคลชซินิ [5] เมือ่นับจ านวน และวดัขนาดของปาก
ใบของต้นกล้วยไมเ้หลอืงจนัทบูรด าเต็มคอ เปรยีบเทยีบ
ระหว่างต้นกล้วยไมก้ลุ่มดพิลอยด์และต้นกล้วยไมก้ลุ่มเต

ตระพลอยด์ พบว่า จ านวนปากใบของทัง้สองกลุ่ม มี
จ านวนแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) 
(ตารางที ่3) คอื ตน้กลว้ยไมก้ลุ่มดพิลอยด์มจี านวนปากใบ
เฉลีย่  105.70 ปากใบต่อตารางมลิลเิมตร (ภาพที ่4) และ
ต้นกล้วยไม้กลุ่มเตตระพลอยด์ มีจ านวนปากใบเฉลี่ย 
73.40 ปากใบต่อตารางมลิลเิมตร (ภาพที ่5) ซึ่งสอดคลอ้ง
กบัผลการชกัน าใหเ้กดิโพลพีลอยด์ในกลว้ยไมแ้คทลยีาซึ่ง 
พบว่า ต้นดพิลอยด์มคีวามหนาแน่นของปากใบมากกว่า
ต้นเตตระพลอยด์ [12] เมื่อวดัขนาดของปากใบภายใต้
กลอ้งจุลทรรศน์ก าลงัขยาย 400 เท่า พบว่า ขนาดของปาก
ใบต้นกลว้ยไมก้ลุ่มดพิลอยด์  และต้นกลว้ยไมก้ลุ่มเตตระ
พลอยด์ มีขนาดแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิต ิ
(p<0.05) คือ กลุ่มดิพลอยด์ ปากใบมีความยาวเฉลี่ย 
30.00 ไมโครเมตร ในขณะที่กลุ่มเตตระพลอยด์ปากใบมี
ความยาวเฉลีย่ 25.00 ไมโครเมตร (ตารางที ่3 และภาพที ่
6) ซึง่ผลทีไ่ดแ้ตกต่างจากกลว้ยไมเ้อื้องแปรงสฟีนั ทีพ่บว่า 
ความยาวปากใบเฉลี่ยในต้นดพิลอยด์มขีนาดสัน้กว่าต้น     
โพลพีลอยด์ [13] แต่ในการชกัน าให้เกดิโพลพีลอยด์ใน
กลว้ยไมซ้มิบเิดีย้มพบว่า ขนาดของปากใบระหว่างตน้    ดิ
พลอยดแ์ละตน้เตตระพลอยด์ ไม่แตกต่างกนัทางสถติ ิ[14] 
ซึ่งชี้ใหเ้หน็ว่าการเปลีย่นแปลงของขนาดปากใบนัน้ขึน้กบั
ชนิดของพชื [6] 

 

 
 

รปูท่ี 3 ลกัษณะภายนอก  
(ก) ตน้กลว้ยไมเ้หลอืงจนัทบรูด าเตม็คอเตตระพลอยด ์ 
(ข) ตน้กลว้ยไมเ้หลอืงจนัทบรูด าเตม็คอดพิลอยด ์

ตารางท่ี 3 ค่าเฉลี่ยจ านวนปากใบและความยาวปากใบ
ของกล้วยไม้เหลืองจันทบูรด าเต็มคอโพลี
พลอยด ์  เปรยีบเทยีบกบักลุ่มเตตระพลอยด ์

ก 

ข 
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ระดบัพลอยดี

พืช 
จ านวนปากใบต่อ
ตารางมิลลิเมตร 

ความยาวปากใบ  
(µm) 

ดพิลอยด ์        105.70a          30.00a 
เตตระพลอยด ์          73.40b          25.00b 
 
แสดงความแตกต่างอย่างมนีัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) 
จากจ านวนและขนาดของปากใบกลว้ยไมเ้หลอืงจนัทบูรด า
เตม็คอ 
 

 
 
 รปูท่ี 4  เซลลค์ุมปากใบกลว้ยไมเ้หลอืงจนัทบรูด าเตม็คอ 
            ดพิลอยด ์(ก าลงัขยาย 100 เท่า) 
 

 

รปูท่ี 5  เซลลค์ุมปากใบกลว้ยไมเ้หลอืงจนัทบรูด าเตม็คอ       
            เตตระพลอยด ์(ก าลงัขยาย 100 เท่า) 
 

 
(ก) (ข)                         

รปูท่ี 6 ขนาดเซลลค์ุมของปากใบเปรยีบเทยีบระหว่าง  
(ก) กลว้ยไมเ้หลอืงจนัทบรูด าเตม็คอดพิลอยด ์
(ข) กลว้ยไมเ้หลอืงจนัทบรูด าเตม็คอเตตระพลอยด์ 

 
สรปุและข้อเสนอแนะ 

จากการศกึษาครัง้นี้ท าใหส้ามารถเลอืกสภาวะที่
เหมาะสมต่อการชกัน าการเกิดโพลีพลอยด์ในกล้วยไม้
เหลืองจนัทบูรด าเต็มคอได้ คอื ใช้โคลชซิินความเข้มข้น 
0.10% ระยะเวลา 3 วนั ซึ่งมรีะดบัพลอยดเีป็นเตตระ-
พลอยด ์100 % และมอีตัราการรอดของโปรโตคอร์มกลว้ย
ไมสู้ง คอื 94.33% จ านวนและความยาวของปากใบของ
กลุ่มเตตระพลอยด์มจี านวนและความยาวน้อยกว่ากลุ่ม           
ดพิลอยด ์ลกัษณะของตน้กลว้ยไมเ้หลอืงจนัทบูรด าเต็มคอ
กลุ่มเตตระพลอยด์แตกต่างจากกลุ่มดพิลอยด์อย่างชดัเจน 
โดยลกัษณะต้นกลุ่มเตตระพลอยด์มลีกัษณะล าต้นสัน้หนา 
ใบ และรากสัน้ เมื่อเทยีบกบักลุ่มดพิลอยด์ ซึ่งน่าจะส่งผล
ใหก้ลว้ยไมเ้หลอืงจนัทบรูด าเตม็คอมดีอกขนาดใหญ่ขึน้ ใน
การทดลองหากเพิม่ความเขม้ขน้และระยะเวลาในการแช่
โคลชซินิ กจ็ะมโีอกาสชกัน าใหม้จี านวนโครโมโซมมากกว่า
เตระพลอยดไ์ด ้เนื่องจากความเขม้ขน้และระยะเวลาแช่สูง
ที่สุดของการทดลอง คือความเข้มข้นโคลชิซิน 0.20% 
ระยะเวลา 7 วนั นัน้สามารถชกัน าให้เกิดเตตระพลอยด ์
100 % และอตัราการรอดของโปรโตคอร์มกลว้ยไม้เหลอืง
จน้ทบรูด าเตม็คอยงัสงูถงึ 74.00%  
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