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ความสัมพันธทางสัณฐานวิทยาและแคริโอไทป 

ในกลวยไมสกุลมาว่ิงและสายพันธุลูกผสม 

Relation of Morphology and Karyotype  

in Doritis spp. and Their Hybrid 
กาญจนา รุงรัชกานนท1*  แสงเดือน พลเยี่ยม1  และ  ถาวร สุภาพรม2 

 

บทคัดยอ 
กลวยไมมาว่ิง มาบิน แดงอุบล และสายพันธุลูกผสมแดงอุบล x มาว่ิง มีลักษณะทางสัณฐานของตนและ

ใบคลายคลึงกัน แตกตางกันเดนชัดท่ีลักษณะดอก แคริโอไทปของกลวยไมมาว่ิงและกลวยไมมาบินคลายคลึงกัน มี

จํานวนโครโมโซม 2n = 2x = 38 กลวยไมมาว่ิงมีรูปแบบโครโมโซม 6 เมตาเซนทริก 24 ซับเมตาเซนทริก และ 8 

อะโครเซนทริก (6M + 24Sm + 8A) กลวยไมมาบินมีรูปแบบโครโมโซม 8 เมตาเซนทริก 22 ซับเมตาเซนทริก และ 8 

อะโครเซนทริก (8M + 22Sm + 8A) สวนกลวยไมแดงอุบล มีจํานวนโครโมโซม 2n = 4x = 76 มีรูปแบบโครโมโซม 

12 เมตาเซนทริก 48 ซับเมตาเซนทริก และ 16 อะโครเซนทริก (12M + 48Sm + 16A) สายพันธุลูกผสมแดงอุบล x 

มาว่ิง มีจํานวนโครโมโซม 2n = 3x = 57 มีรูปแบบโครโมโซม 9 เมตาเซนทริก 36 ซับเมตาเซนทริก และ 12  

อะโครเซนทริก (9M + 36Sm + 12A) จากลักษณะโครโมโซมและพฤติกรรมการเขาคูของโครโมโซมท่ีเปนปกติใน

ไมโอซิสของกลวยไมแดงอุบล แสดงวากลวยไมแดงอุบลมีลักษณะทางพันธุกรรมเปนแบบอัลโลเททระพลอยด 
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ABSTRACT 
Doritis pulcherrima, Dor. pulcherrima var. chumpornensis, Dor. pulcherrima var. 

buyssoniana and a hybrid of Dor. pulcherrima var. buyssoniana x Dor. pulcherrima had the 

same morphology of leaves and stems but a difference in morphology of flowers. The 

karyotypes of Dor. pulcherrima and Dor. pulcherrima var. chumpornensis were similar with 

chromosome numbers of 2n = 2x = 38 with chromosome patterns of 6M + 24Sm + 8A and 8M + 

22Sm + 8A, respectively. Dor. pulcherrima var. buyssoniana was a tetraploid (2n = 4x = 76) with 

a chromosome pattern of 12M + 48Sm + 16A. The hybrid Dor. pulcherrima var. buyssoniana x 

Dor. pulcherrima was a triploid (2n = 3x = 57) with a chromosome pattern of 9M + 36Sm + 12A. 

Normal bivalents in meiosis of Dor. pulcherrima var. buyssoniana showed that it was an 

allotetraploid species. 

 

คําสําคัญ: กลวยไมสกุลมาว่ิง  แคริโอไทป  โครโมโซม  ลูกผสม 

Keywords: Doritis spp., Karyotype, Chromosome, Hybrid 

 

บทนํา 
กลวยไม เปนไมดอกท่ีมีความสําคัญทาง

เศรษฐกิจ มีความสวยงามและมีความหลากหลายของ

พันธุตามธรรมชาติ โดยมีจํานวนมากกวา 800 สกุล 

และประมาณ 22,500 ชนิดท่ัวโลก (กาญจนา, 2555; 

จิตราพรรณ และปราโมทย, 2553) กลวยไมสกุลมาว่ิง 

(Doritis spp.) เปนกลวยไมท่ีมีการกระจายพันธุในเขต

เอเชียตะวันออกเฉียงใต ในธรรมชาติ พบบนหินหรือ

บนพ้ืนดิน ท่ีมี อินทรี ย วัต ถุ  กล วย ไมส กุล น้ีมี การ

เจริญเติบโตทางยอด ลักษณะลําตนสั้น ใบเขียวหนา

และอวบนํ้า เรียงซอนกัน รากเปนรากอากาศ ดอก

ออกเปนชอยาว ตั้งตรง จากลักษณะดอกท่ีมีความ

สวยงามและสภาพท่ีอยูอาศัยท่ีแตกตางจากกลวยไมอ่ืน 

ๆ จึ ง เปน ท่ีสนใจและนิยมนําไปปลูก เลี้ ยงอย าง

แพรหลาย (Averyanov, 2009) กลวยไมสกุลมาว่ิง

สามารถนําไปผสมขามกับกลวยไมสกุลอ่ืน ๆ เพ่ือสราง

ลูกผสมไดหลายชนิด ทําใหไดลักษณะกลวยไม ท่ี

สวยงามและแปลกตา กลวยไมสกุลมาว่ิงชนิดท่ีพบ

ก ร ะ จ า ย พั น ธุ ใ น ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย  ไ ด แ ก  Doritis 

pulcherrima, Dor. gibbosa และ Dor. regnieriana 

( จิ ต ร า พ ร ร ณ  แ ล ะ ป ร า โ ม ท ย ,  2 5 5 3 )  Dor. 

pulcherrima เปนกลวยไมชนิด (species) เดียวท่ีรูจัก

กันท่ัวไปและนิยมปลูกเลี้ยง โดยกลวยไมชนิด น้ี

แบงยอยเปนพันธุ (variety) เชน กลวยไมมาว่ิง (Dor. 

pulcherrima) กลวยไมแดงอุบล (Dor. pulcherrima 

var. buyssoniana)  กล วย ไมม า บิน  (Dor. 

pulcherrima (peloric form) คือ กลวยไมมาว่ิงท่ีมี

ลักษณะแปลกออกไปจากปกติ บางตําราใชช่ือ Dor. 

pulcherrima var. chumpornensis (สมศักดิ,์ 2535; 

Averyanov, 2009) 

ดังท่ีกลาวมาขางตนกลวยไมมาว่ิง กลวยไม

แดงอุบล และกลวยไมมาบิน มีความใกลชิดกันมากโดย

ถูกจัดใหอยูในชนิด (species) เดียวกัน แตกลวยไมท้ัง 

3 พันธุมีลักษณะของดอกท่ีมีความแตกตางกัน มี
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การศึกษาจํานวนโครโมโซมจากเซลลปลายรากและจาก

ดอกออนของกลวยไมมาว่ิง มาบิน และแดงอุบล พบวา 

กลวยไมมาว่ิงและมาบิน มีจํานวนโครโมโซมของเซลล

รางกาย 2n = 2x = 38 และมีจํานวนโครโมโซมใน

เซลลสืบพันธุ n = x = 19 สวนกลวยไมแดงอุบลมี

จํานวนโครโมโซมของเซลลรางกาย 2n = 4x = 76 

และมีจํานวนโครโมโซมในเซลลสืบพันธุ n = 2x = 38 

(ระพี, 2516; กาญจนา, 2552; Tanaka and 

Kamemoto, 1984) แตอยางไรก็ตามยังไมมีรายงาน

การศึกษาลักษณะแคริ โอไทป  (karyotype)  ของ

โครโมโซมกลวยไมในสกุลมาว่ิง การศึกษาลักษณะ

โครโมโซมของกลวยไมเปนการศึกษาขอมูลพ้ืนฐานทาง

หน่ึงท่ีมีความสําคัญตอการปรับปรุงพันธุ การจัดจําแนก

ชนิดและหาความสัมพันธระหวางชนิดของกลวยไม 

สิ่งมีชีวิตแตละชนิดจะมีลักษณะท่ีเปนเอกลักษณคือ 

ลักษณะแคริโอไทป ท่ีแสดงถึงจํานวน ขนาด และ

รูปรางของโครโมโซมท่ีเฉพาะเจาะจง การศึกษาลักษณะ

แคริโอไทปในกลวยไมมีรายงานไมมาก เ น่ืองจาก

กลวยไมสวนใหญมีจํานวนโครโมโซมมากและมีขนาด

เล็ก ทําใหยากตอการศึกษา มีรายงานการศึกษา

ลักษณะแคริโอไทปในกลวยไมบางชนิดเทาน้ัน เชน 

Paphiopedilum sp. (Kamemoto et al., 1963), 

เผายอย Sarcanthine (Shindo and Kamemoto, 

1963), วงศยอย Cypripediodeae (Cox et al., 

1998), Cymbidum sp. (Sharma et al., 2010) และ 

Bulbophyllum auricomum (Than et al., 2011) 

ดังน้ันการวิจัยในครั้งน้ีจึงมี วัตถุประสงคเพ่ือศึกษา

ลักษณะทางสัณฐานวิทยาและรูปรางโครโมโซมของ

กลวยไมสกุลมาว่ิงและสายพันธุลูกผสม เพ่ือประเมิน

ความสัมพันธของกลวยไมพันธุแทในสกุลมาว่ิงและ 

สายพันธุลูกผสม 
 

วิธดีําเนินการวิจัย 
1. ศึกษาลักษณะสัณฐานวิทยาของกลวยไมมาว่ิง  

มาบิน แดงอุบล และสายพันธุลูกผสม 

ศึกษาลักษณะตนและดอกของกลวยไมมาว่ิง 

กลวยไมแดงอุบล ในเรือนเพาะชํา คณะเกษตรศาสตร 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กลวยไมมาบินและสายพันธุ

ลูกผสมแดงอุบล × มาว่ิง จากโรงเรือนผูปลูกเลี้ยง

กลวยไมในจังหวัดอุบลราชธานี บันทึกภาพลักษณะตน

และดอก 

2. ศึกษาลักษณะสัณฐานวิทยาและปากใบของ

กลวยไมท่ีมีระดับพลอยดิตางกัน 

เลือกตนกลวยไมมาว่ิง กลวยไมแดงอุบล และ

สายพันธุลูกผสมมาบิน × แดงอุบล ท่ีมีลักษณะตน

สมบูรณ ระยะพรอมใหดอก ซึ่งปลูกเลี้ยงในเรือนเพาะ-

ชํา คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

ทําการศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยาของกลวยไมท่ีมี

ระดับพลอยดิแตกตางกันคือ กลวยไมมาว่ิงมีระดับ

พลอยดิเปนดิพลอยด (2n = 2x) กลวยไมแดงอุบลมี

ระดับพลอยดิเปนเททระพลอยด (2n = 4x) และสาย

พันธุลูกผสมมาบิน × แดงอุบลมีระดับพลอยดิเปน 

ทริพลอยด (2n = 3x) โดยวัดความสูงตน ขนาดใบ 

ขนาดปากใบ จํานวนปากใบตอ พ้ืนท่ี และศึกษา

ลักษณะของใบ เก็บขอมูลระดับพลอยดิละ 10 ตน 

ขนาดของปากใบและจํานวนปากใบตอพ้ืนท่ีศึกษาจาก

เซลลเน้ือเยื่อช้ันผิว (epidermis) ดานลางของใบ วัด

ความกวางและความยาวของปากใบโดยใชออกคิวลาร

ไมโครมิเตอร (ocular micrometer) ภายใตกลอง

จุลทรรศนกําลังขยาย 400 เทา และนับจํานวนปากใบ

ตอพ้ืนท่ี 0.25 ตารางเซนติเมตร ภายใตกลองจุลทรรศน

กําลังขยาย 100 เทา 
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3. ศึกษาลักษณะโครโมโซมของกลวยไมมาว่ิง มาบิน 

แดงอุบล และสายพันธุลูกผสม 

ทําการตรวจนับจํานวนโครโมโซมเซลล

รางกายจากปลายรากโดยเก็บตัวอยางรากกลวยไม 

มาว่ิง มาบิน แดงอุบล และสายพันธุลูกผสมแดงอุบล × 

มาว่ิง ท่ีกําลังมีการเจริญเติบโตอยางรวดเร็วในชวงเวลา 

9:00–10:00 น. ทําการตัดปลายของรากประมาณ 1-2 

มิลลิเมตร แลวหยุดวงชีพของเซลลเน้ือเยื่อปลายรากใน

สารละลาย 8-hydroxyquinoline ความเขมขน 0.002 

M เปนเวลานาน 1 ช่ัวโมง ท่ีอุณหภูมิ 10 องศา-

เซลเซียส เท 8-hydroxyquinoline ออก ลางดวยนํ้า

กลั่น 2-3 ครั้ ง จากน้ันตรึงเซลลในนํ้ายาคารนอย 

(Carnoy’s solution) แลวแชในตูเย็นอยางนอย 1 

ช่ัวโมง ลางปลายรากใหสะอาดกอนนําไปยอยแยกเซลล

ใน 1 N HCl ท่ีอุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส นาน 2-3 

นาที ลางนํ้า 4-5 ครั้ง เก็บตัวอยางรากในกรดนํ้าสม 

45% อยางนอย 1 ช่ัวโมง นําปลายรากวางบนแผน

สไลด  ตัด เฉพาะปลายรากยาวประมาณ 0.5-1 

มิลลิเมตร หยดสีอะซีโตออรซีน 1-2 หยด แลวใชปลาย

เข็มเข่ียแยกเซลลของปลายรากออกจากกันใหมากท่ีสุด

แลวท้ิงไว 5-10 นาทีในกลองช้ืนซึ่งอ่ิมตัวดวยไอกรด

นํ้าสม 45% นําแผนสไลดมาปดดวยกระจกปดสไลด 

วางสไลดบนแผนกระดาษซับใชแผนกระดาษซับอีกแผน

วางทับดานบน ใชน้ิวหัวแมมือวางบนกระดาษซับกดลง

ไปในแนวตั้งฉากเพ่ือใหเซลลแบนมากท่ีสุด นําแผน

สไลด ท่ี ได ไปศึกษาเซลลปลายรากภายใตกลอง

จุลทรรศน เลือกเซลลท่ีนิวเคลียสมีการแบงตัวอยูใน

ระยะเมตาเฟส จํานวน 10 เซลล นับจํานวนโครโมโซม

แลวบันทึกภาพใตกลองจุลทรรศนกําลังขยาย 1,000 

เทา และนําภาพโครโมโซมมาจัดเรียงแคริโอไทปดวย

โปรแกรม Apply Spector Imagine Printing Detail 

To Light จําแนกรูปรางของโครโมโซมตามวิธีของ 

Levan et al. (1964) โดยใชตําแหนงของเซนโทรเมียร

และคาอัตราสวนของเซนโทรเมียร (centromeric ratio 

:CR) ซึ่งคํานวณไดจากความยาวของโครโมโซมแขนขาง

ยาวตอความยาวของโครโมโซมแขนขางสั้น นําคา

อัตราสวนท่ีไดจากการคํานวณมาใชเทียบเพ่ือจําแนก

รูปรางของโครโมโซม โดย Levan ไดจําแนกรูปรางของ

โครโมโซมเปน 4 แบบ ดังน้ี เมตาเซนทริก (M) มีคา CR 

= 1.00–1.67 ซับเมตาเซนตริก (Sm) มีคา CR = 

1.68–3.00 อะโครเซนทริก (A) มีคา CR = 3.01–7.00 

และเทโลเซนทริก (T) มีคา CR = 7.01 - α สวนขนาด

ของโครโมโซมแตละแทงของกลวยไมแตละชนิดไดมา

จากการคํานวณคาความยาวสัมพัทธ (relative 

length) ซึ่งคํานวณจากความยาวของโครโมโซมท่ีศึกษา 

× 100 ตอผลรวมความยาวของโครโมโซมท้ังหมดใน 

แฮพลอยด (haploid) และทําการจัดเรียงโครโมโซมท่ีมี

ขนาดใหญสุดไปจนถึงโครโมโซมท่ีมีขนาดเล็กสุดของ 

แตละคู 

4. ศึกษาพฤติกรรมการแบงเซลลแบบไมโอซิสของ

กลวยไมมาว่ิง แดงอุบล และสายพันธุลูกผสม 

เลือกดอกตูมของกลวยไมมาว่ิง แดงอุบล  

สายพันธุลูกผสมแดงอุบล × มาว่ิง และสายพันธุลูกผสม

มาบิน × แดงอุบล ท่ีมีขนาดของดอกประมาณ 1 ใน 4 

ของตูมใกลบาน ผาดอกและแกะกอนเรณูจํานวน

เล็กนอยวางบนสไลด หยดกรดนํ้าสม 45% ท้ิงไวท่ี

อุณหภูมิประมาณ 10 องศาเซลเซียส เปนเวลา 5 นาที 

จากน้ันซับกรดนํ้าสมออก แลวยอมสีดวยอะซีโตออรซีน 

ความเขมขน 1% เปนเวลาประมาณ 3 นาที ในกลองท่ี

มีกรดนํ้าสม 45% ท่ีอ่ิมตัว ปดดวยกระจกปดสไลด แลว

ใหความรอน จากน้ันใชน้ิวหัวแมมือหรือปลายดินสอกด

ลงในแนวตั้งฉาก เพ่ือใหเซลลกระจาย ศึกษาการเขาคู

กันของโครโมโซมในระยะไดอะคิเนซิส (diakinesis) 

ดวยกลองจุลทรรศนกําลังขยาย 1,000 เทา 
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ผลการวิเคราะห 
1. ศึกษาลักษณะสัณฐานวิทยาของกลวยไมมาว่ิง มา

บิน แดงอุบล และสายพันธุลูกผสม 

จากการศึกษาลักษณะของตนและดอกของ

กลวยไมมาว่ิง มาบิน แดงอุบล และสายพันธุลูกผสม

แดงอุบล × มาว่ิง พบวา ลักษณะตนของกลวยไมมาว่ิง 

มาบิน และสายพันธุลูกผสมแดงอุบล × มาว่ิง มีลําตน

ขนาดสั้น ใบซอนเรียงชิดกัน ใบหนาและคอนขางอวบ

นํ้า กลวยไมแดงอุบลมีลักษณะของลําตนและใบ

เหมือนกับกลวยไมท้ัง 3 พันธุ แตมีขนาดของลําตนและ

ใบใหญกวากลวยไมท้ัง 3 พันธุ (รูปท่ี 1 ก ค จ และ ช) 

สวนลักษณะดอกพบวา กลวยไมท้ัง 4 พันธุ มีลักษณะ

ของดอกแตกตางกัน คือ กลวยไมมาว่ิงมีดอกขนาดเล็ก 

กลีบเลี้ยงและกลีบดอกลูไปทางดานหลัง ทําใหเห็น 

เสาเกสรและปากโดดเดน ปลายกลีบปากมีลักษณะโคง

ลง (รูปท่ี 1ข) สีของดอกมีความหลากหลายมีตั้งแตสีขาว

ไปจนถึงสีมวงเขม กลวยไมมาบินดอกมีขนาดใกลเคียง

กับกลวยไมมาว่ิง มีลักษณะเดน คือ บริเวณขอบท้ัง 2 

ขางของกลีบดอกมีสวนท่ียื่นออกมาและหยักเปนคลื่น

เล็กนอยทําใหกลีบดอกมีรูปรางคลายปก สวนท่ีคลาย

ปกน้ีอาจมีสีท่ีแตกตางออกไปจากกลีบดอก และมักมีสี

เดียวกับหูดานขางท้ัง 2 ขาง (รูปท่ี 1ง) สีของดอกตั้งแต

ขาวไปจนถึงมวงเขม สวนกลวยไมแดงอุบลดอกมีขนาด

ใหญกวากลวยไมมาว่ิงเกือบเทาตัว ลักษณะของดอก 

ผึ่งผาย ปลายกลีบปากมีลักษณะโคงข้ึน (รูปท่ี 1ฉ) สี

ของดอกมีตั้งแตสีมวงออนจนถึงสีมวงเขม และสายพันธุ

ลูกผสมแดงอุบล × มาว่ิง มีขนาดของดอกเล็กกวา

กลวยไมแดงอุบลและใหญกวากลวยไมมาว่ิง สีของดอก

เปนสีมวงออน กลีบปากแผยาวออกไปทางดานหนา  

หูกลีบปากแผออกไมตั้งข้ึน ปลายกลีบปากมีลักษณะ

เหมือนกับกลวยไมมาว่ิง (รูปท่ี 1ซ) 

2. ศึกษาลักษณะสัณฐานวิทยาและปากใบของ

กลวยไมท่ีมีระดับพลอยดิตางกัน 

จากการศึกษาลักษณะสัณฐานวิทยาของ

กลวยไมท่ีมีระดับพลอยดิแตกตางกัน คือ กลวยไมมาว่ิง

มีระดับพลอยดิเปนดิพลอยด (2n = 2x) กลวยไมแดง

อุบลมีระดับพลอยดิเปนเททระพลอยด (2n = 4x) และ

สายพันธุลูกผสมมาบิน x แดงอุบล มีระดับพลอยดิ

เปนทริพลอยด (2n = 3x) พบวา กลวยไมแดงอุบลมี

ความสูงตนมากท่ีสุดคือ 21.1 เซนติเมตร และแตกตาง

ทางสถิติจากกลวยไมอีก 2 พันธุ ในขณะท่ีกลวยไมมา

ว่ิงและสายพันธุลูกผสมมาบิน × แดงอุบล มีความสูงตน 

12.9 และ 9.5 เซนติเมตร ตามลําดับและไมแตกตางกัน

ทางสถิติ (ตารางท่ี 1) สวนขนาดของใบ พบวา กลวยไม

แด ง อุบลมี ค วามกว า งของ ใบมาก ท่ี สุ ดคื อ  5.5 

เซนติ เมตร และความยาวใบมากท่ีสุด คือ 16.3 

เซนติเมตร แตไมแตกตางทางสถิติจากสายพันธุลูกผสม

มาบิน × แดงอุบล ขนาดของปากใบในกลวยไมแดง

อุบลและสายพันธุลูกผสมมาบิน × แดงอุบล มีความ

กวางของปากใบมากท่ีสุดคือ 38.8 ไมครอน สวนความ

ยาวของปากใบกลวยไมแดงอุบลมีความยาวมากท่ีสุด 

44.5 ไมครอน ในกลวยไมมาว่ิงท่ีมีความกวางและความ

ยาวของปากใบนอยท่ีสุดคือ 34.0 และ 37.8 ไมครอน 

ตามลําดับ เมื่อนับจํานวนปากใบตอพ้ืนท่ี พบวา 

กลวยไมมาว่ิงมีจํานวนปากใบตอพ้ืนท่ีมากท่ีสุดคือ 

631.0 ปากใบ ในขณะท่ีสายพันธุลูกผสมมาบิน × แดง

อุบลและกลวยไมแดงอุบลมีจํานวนปากใบตอพ้ืนท่ีไม

แตกตางกันทางสถิติคือ 503.7 และ 479.3 ปากใบ

ตามลําดับ (ตารางท่ี 1) สวนลักษณะของใบของ

กลวยไมท้ัง 3 พันธุ พบวา กลวยไมมาว่ิง แดงอุบล และ

สายพันธุลูกผสมมาบิน × แดงอุบล มกีารเรียงตัวของใบ

แบบเรียงสลับซอนกัน ปลายใบเรียวแหลม ขอบใบ

เรียบ โคนใบมีลักษณะมนหรือปาน สีของใบเปนสีเขียว
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เหมือนกัน แตจะแตกตางกันคือ กลวยไมมาว่ิงจะมีรูป

ใบท่ีเรียวแหลม สวนกลวยไมแดงอุบลและสายพันธุ

ลูกผสมมาบิน × แดงอุบลมีใบแผกวางและเปนรูปขอบ

ขนาน 
 

 

รูปท่ี 1 ลักษณะตนและดอกของกลวยไมสกุลมาว่ิงและสายพันธุลูกผสม: กลวยไมมาว่ิง (ก และ ข) กลวยไมมาบิน 

(ค และ ง) กลวยไมแดงอุบล (จ และ ฉ) และกลวยไมลูกผสมแดงอุบล × มาว่ิง (ช และ ซ) 

จ 

ซ 

ค 

ฉ 

ข ก 

ง 

ช 
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ตารางท่ี 1 ลักษณะสณัฐานวิทยาและปากใบของกลวยไมมาว่ิง แดงอุบล และสายพันธุลูกผสมมาบิน x แดงอุบล 

พันธุ/สายพันธุ 
ความสูงตน 

(ซม.) 

ขนาดใบ ขนาดปากใบ 
จํานวนปากใบตอพ้ืนท่ี 

(0.25 cm2) 
ความกวาง 

(ซม.) 

ความยาว 

(ซม.) 

ความกวาง 

(ไมครอน) 

ความยาว 

(ไมครอน) 

มาวิ่ง (2x) 12.9 b 3.1 b 11.4 b 34.0 b 37.8 c 631.0 a 

มาบิน × แดงอุบล (3x) 9.5 b 4.4 ab 16.1 a 38.8 a 39.8 b 503.7 b 

แดงอุบล (4x) 21.1 a 5.5 a 16.3 a 38.8 a 44.5 a 479.3 b 

F-test ** ** ** ** ** * 

หมายเหตุ: คาเฉลี่ยในคอลัมนที่ตามดวยตัวอักษรที่เหมือนกัน ไมมีความแตกตางทางสถิติเปรียบเทียบดวยวิธี LSD (P<0.05) 

*แตกตางทางสถิติที่ระดับความเชื่อม่ัน 95%, **แตกตางทางสถิติที่ระดับความเชื่อม่ัน 99% 

 

3. ศึกษาลักษณะโครโมโซมของกลวยไมมาว่ิง มาบิน 

แดงอุบล และสายพันธุลูกผสม 

จากการศึกษาลักษณะโครโมโซมจากเซลล

ปลายราก พบวา กลวยไมมาว่ิงและมาบินมีจํานวน

โครโมโซม 2n = 2x = 38 (รูปท่ี 2ก และ 2ค) สวน

กลวยไมแดงอุบลมีจํานวนโครโมโซม 2n = 4x = 76 

(รูปท่ี 2จ) และสายพันธุลูกผสมแดงอุบล × มาว่ิง มี

จํานวนโครโมโซม 2n = 3x = 57 (รูปท่ี 2ช) และเมื่อ

ศึกษาลักษณะรูปรางของโครโมโซมในระยะเมตาเฟส 

โดยใชตําแหนงเซนโทรเมียรในการจําแนกและนํามา

จัดเรียงแคริโอไทป พบวา กลวยไมมาว่ิงมีรูปแบบของ

แคริโอไทปเปน 6 เมตาเซนทริก 24 ซับเมตาเซนทริก 

และ 8 อะโครเซนทริก (6M + 24Sm + 8A) (รูปที่ 2

ข) สวนกลวยไมมาบินมีรูปแบบของแคริโอไทปเปน 8 

เมตาเซนทริก 22 ซับเมตาเซนทริก และ 8 อะโครเซน-

ทริก (8M + 22Sm + 8A) (รูปที่ 2ง) กลวยไมแดง-

อุบลมีรูปแบบของแคริโอไทป คือ 12 เมตาเซนทริก 

48 ซับเมตาเซนทริก และ 16 อะโครเซนทริก (12M + 

48Sm + 16A) (รูปท่ี 2ฉ) และสายพันธุลูกผสมแดง

อุบล × มาวิ่ง มีรูปแบบของแคริโอไทปเปน 9 เมตา-

เซนทริก 36 ซับเมตาเซนทริก และ 12 อะโครเซนทริก 

(9M + 36Sm + 12A) (รูปท่ี 2ซ) 

ขนาดและรูปรางของโครโมโซมในแตละแทง

ของกลวยไมแตละชนิดไดมาจากการคํานวณคาความ-

ยาวสัมพัทธ และคาอัตราสวนของเซนโทรเมียร เมื่อนํา

โครโมโซมมาจัดเรียงตามขนาดจากขนาดใหญสุดไป

จนถึงขนาดเล็กสุด ในจํานวนโครโมโซม 1 ชุด 

(haploid) จะไดลักษณะของ idiogram ท่ีเปน

ลักษณะเฉพาะของกลวยไมแตละชนิด จากการศึกษา

พบวา กลวยไมมาว่ิงมีโครโมโซมคูท่ี 1 มีรูปรางเปน 

เมตาเซนทริกขนาดใหญท่ีสุดและมีโครโมโซมคูท่ี 19 มี

รูปรางเปนซับเมตาเซนทริกขนาดเล็กท่ีสุด ท่ีมีคาความ

ยาวสัมพัทธเทากับ 10.3% และ 2.5% ตามลําดับ (รูป

ท่ี 3ก) สวนกลวยไมมาบินมีโครโมโซมคูท่ี 1 มีรูปราง

เปนเมตาเซนทริกขนาดใหญท่ีสุดและมีโครโมโซมคูท่ี 

19 มีรูปรางเปนซับเมตาเซนทริกขนาดเล็กท่ีสุด ท่ีมีคา

ความยาวสัมพัทธเทากับ 8.2% และ 2.7% ตามลําดับ 

(รูปท่ี 3ข) กลวยไมแดงอุบลมีโครโมโซมคูท่ี 1 มีรูปราง

เปนเมตาเซนทริกขนาดใหญท่ีสุดและมีโครโมโซมคูท่ี 

38 มีรูปรางเปนซับเมตาเซนทริกขนาดเล็กท่ีสุด ท่ีมีคา

ความยาวสัมพัทธเทากับ 3.7% และ 1.6% ตามลําดับ 

(รูปท่ี 3ค) และสายพันธุลูกผสมแดงอุบล × มาว่ิง มี

โครโมโซมคูท่ี 1 มีรูปรางเปนเมตาเซนทริกขนาดใหญ

ท่ีสุดและมีโครโมโซมคูท่ี 19 มีรูปรางเปนซับเมตาเซน-

ทริกขนาดเล็กท่ีสุด ท่ีมีคาความยาวสัมพัทธเทากับ 

8.6% และ 3.1% ตามลําดับ (รูปท่ี 3ง) 
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ตารางท่ี 2 การเขาคูกันของโครโมโซมในกลวยไมสกุลมาว่ิงและสายพันธุลูกผสม 

พันธุ/สายพันธุ 
ลักษณะการเขาคูกันของโครโมโซม1/ 

Univalent Bivalent Trivalent Quadrivalent 

มาวิ่ง - 19 - - 

แดงอุบล - 38 - - 

แดงอุบล × มาวิ่ง 7.6 19.6 2.53 - 

มาบิน × แดงอุบล 5.44 19.55 3.22 - 
หมายเหตุ: 

1/
 คาเฉลี่ยจากจํานวนเซลลที่ตรวจนับ 25 เซลลตอพันธุหรือสายพันธุ 

 

4. ศึกษาพฤติกรรมการแบงเซลลแบบไมโอซิสของ

กลวยไมมาว่ิง แดงอุบล และสายพันธุลูกผสม 

จากการศึกษาพฤติกรรมไมโอซิสของกลวยไม 

มาว่ิง แดงอุบล และสายพันธุลูกผสมท้ังสองสายพันธุ 

พบวา กลวยไมมาวิ่งและแดงอุบลซึ่งเปนพันธุแทมี

พฤติกรรมไมโอซิสเปนปกติ คือ มีการเขาคูกันของ

โครโมโซมแบบ bivalent ในระยะไดอะคิเนซิส เฉลี่ย 

19 และ 38 คู ตามลํ าดับ ส วนในลูกผสม ท้ังสอง 

สายพันธุ พบวาการเขาคู กันของโครโมโซมมีความ

ผิดปกติ  คื อ  พบโคร โมโซม ท่ี ไม มี ก า ร เ ข าคู กั น 

(univalent) และโครโมโซม ท่ีมีการเข าคู กันแบบ 

bivalent และ trivalent โดยในสายพันธุลูกผสม 

แดงอุบล × มาว่ิง และสายพันธุลูกผสมมาบิน ×  

แด ง อุบล  พบลั กษณะกา ร เข า คู กั น ท่ี เ ป นปกติ 

(bivalent) เพียง 19.6 และ 19.55 คู ตามลําดับ สวน

ลักษณะการเขาคูกันท่ีผิดปกติท่ีพบในลูกผสมแดงอุบล 

× มาว่ิง พบวามีโครโมโซมท่ีไมมีการเขาคูกัน 7.6 

univalent และโครโมโซมท่ีมีการเขาคูกันผิดปกติ 2.53 

trivalent ในขณะท่ีลูกผสมมาบิน × แดงอุบล มี

โครโมโซมท่ีไมมีการเขาคูกัน 5.44 univalent และ

โครโมโซมท่ีมีการเขาคูกันผิดปกติ 3.22 trivalent 

ตามลําดับ (ตารางท่ี 2) 

 

 

 

บทสรุปและวิจารณ 
จากการศึกษาลักษณะสัณฐานวิทยาและปาก

ใบของกลวยไมท่ีมีระดับพลอยดิตาง ๆ กัน กลาวไดวา

กลวยไม ท่ีมีระดับพลอยดิเ พ่ิมข้ึนจะมีลักษณะทาง

สัณฐานวิทยาท่ีใหญข้ึน เชน ในกลวยไมแดงอุบลท่ีเปน

เททระพลอยด จะมีความสูงตน ขนาดใบ ขนาดปากใบ 

ใหญกวากลวยไมมาว่ิงท่ีเปนดิพลอยด ในขณะท่ีสาย-

พัน ธุ ลูกผสม ท่ี เปนทริพลอยดมีลักษณะระหว าง 

ดิพลอยดและเททระพลอยด โดยบางลักษณะไม

แตกตางจากกลวยไมมาว่ิง เชน ความสูงตน และบาง

ลักษณะเชน ขนาดใบ ขนาดปากใบ และจํานวนปากใบ

ตอพ้ืนท่ีไมแตกตางจากกลวยไมแดงอุบล (ตารางท่ี 1) 

กลวยไมมาว่ิง มาบิน แดงอุบล และสายพันธุลูกผสม

แดงอุบล × มาว่ิง มีลักษณะทางสัณฐานของตนและใบ

คลายคลึงกัน แตกตางกันเดนชัดท่ีลักษณะดอก จาก

การศึกษาแคริโอไทป พบวา โครโมโซมสวนใหญมี

รูปรางคลายคลึงกันเปนแบบซับเมตาเซนทริก บางสวน

เปนแบบเมตาเซนตริก และแบบอะโครเซนตริก แตไม

พบโครโมโซมท่ีมีรูปรางเปนแบบเทโลเซนทริก (รูปท่ี 2) 

เมื่อเปรียบเทียบแคริโอไทประหวางกลวยไมมาว่ิงและ

กลวยไมมาบินซึ่งถูกจัดใหเปนชนิดเดียวกัน แตกลวยไม

มาบินมีลักษณะแปลกออกไปจากปกติโดยขอบกลีบ-

เลี้ยง 2 ขางมีลักษณะหยัก เห็นไดวามีจํานวนโครโมโซม

เทากัน (2n = 38) ขนาดโครโมโซมใกลเคียงกัน ความ

แตกตางท่ีเห็นเดนชัด คือ กลวยไมมาบินมีโครโมโซมท่ีมี
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รูปรางแบบเมตาเซนทริกมากกวากลวยไมมาว่ิง 1 คู จึง

ทําใหมีโครโมโซมท่ีมีรูปรางแบบซับเมตาเซนตริกนอย

กวากลวยไมมาว่ิง 1 คู ความแตกตางน้ีนาจะเกิดจาก

การ เปลี่ ยนแปลงโครงสร างของโครโมโซมแบบ 

inversion ของกลวยไมมาวิ ่ง  จากโครโมโซมที่มี

ร ูปร างแบบซับเมตา เซนทร ิกไป เป นแบบเมตา- 

เซนทริก สวนแคริโอไทปของกลวยไมแดงอุบลแตกตาง

จากกลวยไมมาว่ิง ท้ังจํานวนโครโมโซมท่ีมีมากกวา 2 

เทา (2n = 76) และขนาดโครโมโซมท่ีเล็กกวา แต

รูปรางคลายคลึงกัน (รูปท่ี 2 และ 3) ความแตกตางของ

แคริโอไทปกลวยไมพันธุแทท้ัง 3 พันธุในสกุลมาว่ิง

คลายคลึงกับรายงานของ Kao et al. (2001) ท่ี

ศึกษาแคริโอไทปในกลวยไม Phalaenopsis พันธุแท 

9 ชนิด และ Doritis pulcherrima พบวา มีความ

แตกตางของแคริโอไทปในดานขนาดและรูปรางของ

โคร โม โซม  และ โคร โม โซม ที ่ม ีขนาด ใหญจะมี

ป ร ิม า ณ เฮ เทอโร โครมา ทิน (heterochomatin) 

มากกวาในโครโมโซมท่ีมีขนาดเล็ก โดยความแตกตาง

ของปริมาณเฮเทอโรโครมาทินเปนสาเหตุสําคัญทําใหมี

ความแตกตางของแคริโอไทปในกลวยไม Phalaenopsis 

พันธุแท  จากการศึกษาแคริโอไทปของกลวยไมมาว่ิงใน

การทดลองน้ีมีความสอดคลองกับ Kao et al. (2001) 

ในดานจํานวนโครโมโซม (2n = 38) และขนาด

โครโมโซมท่ีมีขนาดใหญ มีโครโมโซมคูท่ี 1 เปนแบบ 

เมตาเซนตริกท่ีมีขนาดใหญท่ีสุด แตไมสอดคลองในดาน

รูปรางโครโมโซม ซึ่งจากรายงานของ Kao et al. 

(2001) โครโมโซมกลวยไมมาว่ิงสวนใหญมีรูปรางแบบ

เมตาเซนตริก  ความแตกตางดานความยาวและรูปราง

ของโครโมโซมอาจเกิดข้ึนได เน่ืองจากในแตละเซลลพืช

มีความสามารถในการแทรกซึมของสารท่ีทําหนาท่ีหยุด

วงชีพจักรเซลลและมีระยะเมตาเฟสแตกตางกัน 

(Kamemoto et al., 1963) และเกิดมาจากการหดตัว

ข อ ง โ ค ร โ ม โ ซ ม แ ต ล ะ แ ท ง ใ น  chromosome 

complement มีไมเทากัน ในกรณีแคริโอไทปของสาย

พันธุลูกผสมแดงอุบล × มาว่ิง จํานวนโครโมโซม (2n = 

57) โครโมโซมแตละชุดของลูกผสม มีโครโมโซมท่ีมี

ลักษณะเหมือนกับกลวยไมแดงอุบลอยู 2 แทง และมี

โครโมโซมท่ีมีลักษณะเหมือนกับกลวยไมมาว่ิงอยู 1 แทง 

โครโมโซมมีรูปรางเปนเมตาเซนทริกขนาดใหญในคูท่ี 1 

เชนเดียวกับกลวยไมมาว่ิงและแดงอุบล (ภาพที่ 2) 

แสดงให เห็นวาสายพัน ธุลูกผสมแดงอุบล × มา

วิ่ ง เปน  ทริพลอยด (triploid) ที่เกิดจากกลวยไม

มา วิ่งที่เปนดิพลอยดผสมกับกลวยไมแดงอุบลท่ีเปน

เททระพลอยด 

ลักษณะทางสัณฐานวิทยา แคริโอไทป และ

พฤติกรรมการแบงเซลลของกลวยไมพันธุแทในสกุล 

มาว่ิง ทําใหทราบวา กลวยไมมาว่ิงและกลวยไมมาบินมี

ความคลายคลึงกันมาก สวนกลวยไมแดงอุบลมีความ

แตกตางจากกลวยไมมาว่ิง โดยกลวยไมแดงอุบลเปน

เททระพลอยดท่ีมีลักษณะทางพันธุกรรมแบบอัลโล- 

เททระพลอยด (allotetraploid) โดยมีเหตุผล

สนับสนุนจากพฤติกรรมการเขาคูกันของโครโมโซมท่ี

เปนปกติและมีความสม่ําเสมอในกลวยไมแดงอุบล หาก

เปนออโตเททระพลอยด (autotetraploid) การเขาคู

ของโครโมโซมจะผิดปกติ และจากการวิจัยของแสง

เดือนและคณะ (2553) กลวยไมแดงอุบลมี

พฤติกรรมไมโอซิสและการสรางไมโครสปอรที่ปกติ 

และมีความสมบูรณพันธุสูง ซึ่งสนับสนุนพฤติกรรมการ

เขาคูกันของโครโมโซมท่ีเปนปกติของกลวยไมแดงอุบล

ในการทดลองน้ี ดังน้ันกลวยไมแดงอุบลจึงไมไดเกิดมา

จากกลวยไมมาว่ิงท่ีเปนดิพลอยดเพ่ิมจํานวนโครโมโซม

ข้ึน (ออโตเททระพลอยด) ดังท่ีระพี (2516) ได

สันนิษฐานไว ดังน้ันขอมูลท่ีไดจากการวิจัยครั้งน้ีจึงเปน
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แนวทางในวางแผนการปรับปรุงพันธุกลวยไมสกุลมาว่ิง

และสรางลูกผสมใหมในอนาคต 
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