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ผลของระดับความเขมขนและระยะเวลาท่ีไดรับสารโคลชิซิน 

ตออัตราการรอดชีวิตและลักษณะเซลลของโพรโตคอรมกลวยไมเอื้องคํา

(Dendrobium chrysotoxum Lindl.) 

Effect of Concentation and Duration of Colchicine  

on Survival Rate and Cell Characteristic of 

 Dendrobium chrysotoxum Lindl. Protocorm 
พรทิพย อติชาติ1 

 

บทคัดยอ 

ศึกษาการรอดชีวิตและลักษณะเซลลของกลวยไมเอ้ืองคําภายหลังการแชสารละลายโคลชิซิน โดยแชโพร

โทคอรม กลวยไมชนิดน้ีในสารละลายโคลชิซินที่ระดับความเขมขนตาง ๆ คือ 0 0.01 0.02 0.03 0.04 และ 0.05 

% เปนเวลา 1 2 3 4 และ 5 วัน หลังจากน้ันเล้ียงโพรโทคอรม บนอาหารสังเคราะหสูตร Vacin and Went 

(1949) เปนเวลา 2 เดือน พบวาอัตราการรอดชีวิตของโพรโทคอรมที่แชในสารละลายโคลชิซิน ทุกระดับความ

เขมขนเปนระยะเวลาตาง ๆ กัน ลดลงเม่ือเปรียบเทียบกับชุดควบคุม และปริมาณคลอโรฟลลของโพรโทคอร

มกลวยไมภายหลังการแชในสารละลายโคลชิซินทุกระดับความเขมขนเปนระยะเวลาตาง ๆ กันสูงกวาชุดควบคุม 

ขนาดเซลลพาเรงคิมาของโพรโทคอรมกลวยไมที่แชสารละลายโคลชิซิน 0.03% เปนเวลา 1 วัน มีขนาดใหญที่สุด

โดยมีเสนผานศูนยกลางเฉล่ีย 107.77±6.08 ไมโครเมตร โพรโทคอรมที่แชสารละลายโคลชิซินที่ระดับความเขมขน 

0.05% เปนเวลา 2 วัน มีนิวเคลียสขนาดใหญที่สุด 
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ABSTRACT 

This research was conducted to study survival rate and cell characteristic of 

Dendrobium chrysotoxum after treated with colchicine. The protocorms were submerged in 

various concentrations of colchicines (0, 0.01, 0.02, 0.03, 0.04 and 0.05%) for 1, 2, 3, 4 and 5 

days. The survival rate, chrolophyll content and size of parenchyma cell were evaluated after 

two months of the culture on Vacin and Went (1949) medium. It was found that higher 

concentration of colchicine and longer treatment duration reduced protocorm survival. 

Chrolophyll content of treated protocorms were higher than the control. The treated 

protocorms with 0.03% colchicine for 1 day provided the largest parenchyma cell (107.77±6.08 

µm in diameter). Whereas the largest size of parenchymatous nucleus could be observed when 

protocorms were treated with 0.05% colchicine for 2 days. 
 

คําสําคัญ: กลวยไม  เอ้ืองคํา  โคลชิซิน  อัตราการรอดชีวิต 

Keywords: Orchid, Dendrobium chrysotoxum, Colchicine, Survival rate 
 

บทนํา 

ก ล ว ย ไ ม เ อ้ื อ ง คํ า  (Dendrobium 

chrysotoxum) เปนกลวยไมพื้นเมืองท่ีมีสีสันสวยงาม 

แตขนาดของดอกยัง มีขนาดเล็ก 3.5 ถึง 4.5 

เซนติเมตร. การปรับปรุงพันธุกลวยไมเอ้ืองคําใหมี

ขนาดดอกใหญขึ้น จึงเปนส่ิงที่นาสนใจ การศึกษาการ

เกิดโพลีพลอยดในกลวยไมโดยใชสารโคลชิซิน เปน

แนวทางหน่ึงที่ใชในการปรับปรุงพันธุกลวยไมใหมีขนาด

ดอกใหญขึ้น เน่ืองจากโคลชิซินเปนสารอัลคาลอยดที่มี

คุณสมบัติในการเพิ่มจํานวนชุดโครโมโซม โดยทําหนาที่

ขัดขวางการแบงเซลลและยับยั้งการสรางสปนเดิลไฟ

เบอร จึงทําใหโครโมโซมไมถูกดึงไปยังขั้วทั้งสองของ

เซลล มีผลทําใหโครโมโซมเพิ่มข้ึนเปนสองเทา (อัมรา, 

2540) ถึงแมวาโคลชิซินจะมีประสิทธิภาพในการชักนํา

ใหเกิดโพลีพลอยดไดในพืชหลายชนิด แตก็เปนสารที่มี

ผลต อ เ น้ือ เยื่ อของพื ช  ดัง น้ันในงานวิ จัย น้ี  จึ ง มี

วัตถุประสงคที่ จะศึ กษาอัตราความเข มขนของ

สารละลายโคลชิซิน และระยะเวลาที่โพรโทคอรมกลวย

ไมเอ้ืองคําไดรับสารละลายโคลชิซินที่มีผลตออัตราการ

รอด ชี วิ ต  ลักษณะทางกาย วิภาค  และปริ มาณ

คลอโรฟลลของกลวยไม 
 

วัสดุอุปกรณและวิธีการ 

1. นําโพรโทคอรมกลวยไมเอ้ืองคําที่ไดจาก

การเพาะเมล็ด มีอายุ 2 เดือนมาแชในสารละลาย 

โคลชิซินความเขมขนตาง ๆ กันคือ 0 0.01 0.02 0.03 

0.04 และ 0.05% เปนระยะเวลา 1 2 3 4 และ 5 วัน 

ตามลําดับ หลังจากที่แชโพรโทคอรมกลวยไมใน

สารละลายโคลชิซินที่ความเขมขนและระยะเวลาตาง ๆ 

กันแลว ลางโพรโทคอรมดวยนํ้ากล่ันที่ผานการน่ึงฆา

เช้ือ 1 ครั้ง ซับใหแหงดวยกระดาษซับปลอดเช้ือ แลว

นําโพรโตคอรมไปเล้ียงบนอาหารก่ึงแข็งสังเคราะหสูตร 

VW (1949) ดัดแปลงที่ไมมีสารโคลชิซิน เล้ียงภายใต

อุณหภูมิ 25±2 °C ใหแสง 16 ช่ัวโมงตอวัน ความเขม

แสงประมาณ 40 μmol m-2s-1 เพาะเล้ียงเปนเวลา 2 

เดือน ทําการทดลองแบบ factorial in CRD มีทั้งหมด 

30 ทรีตเมนต ทรีตเมนตละ 10 ซํ้า 



KKU Science Journal Volume 42 Number 2374 Research374 KKU Science Journal Volume 42 Number 2 Research 

 

 

2. บันทึกอัตราการรอดชีวิตของตนออน

กลวยไมเอ้ืองคํา หลังจากเพาะเล้ียงบนอาหารท่ีไมเติม

สารโคลชิซิน เปนเวลา 2 เดือน 

3. วัดปริมาณคลอโรฟลลในโพรโทคอรม 

กลวยไมเอ้ืองคําโดยดัดแปลงวิธีของ Arnon (1959) 

ภายหลังการเพาะเล้ียงเปนเวลา 2 เดือน 

4. ศึกษาลักษณะทางกายวิภาคศาสตรของ

กลวยไมภายหลังการเพาะเล้ียงเปนเวลา 6 เดือน โดย

ตัดตามขวางของโพรโทคอรม นําไปยอมดวยสี safanin 

o วัดเสนผานศูนยกลางของเซลลพาเรงคิมาภายใต

กลองจุลทรรศกําลังขยาย 40 เทา โดยวัด 10 เซลลตอ

สไลด และวัดเสนผานศูนยกลางนิวเคลียสโดยยอมสี 

โพรโทคอรมดวย 45% aceto-orcein เปนเวลา 30 

นาที ซับสีสวนเกินออก วัดความกวางและความยาว

ภายใตกลองจุลทรรศนกําลังขยาย 40 เทา จํานวน10 

เซลลตอสไลด 

5. วิ เคราะห ความแปรปรวนของขอ มูล 

(analysis of variance) และเปรียบเทียบความ

แตกต า ง ข องค า เฉ ล่ี ย แต ล ะหน วยทดลอง ด วย 

Duncan’s multiple range test (DMRT) ที่ระดับ

ความเช่ือม่ัน 95% โดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร SPSS 

version 13 
 

ผลการศึกษา 

จากการแชโพรโทคอรมกลวยไมเอ้ืองคําใน

สารละลายโคลชิซินที่ระดับความเขมขนและระยะเวลา

ตาง ๆ กันเม่ือนําโพรโทคอรมกลวยไมที่ผานการแช

สารละลายโคลชิซินมาเพาะเล้ียงบนอาหารสังเคราะห

สูตร VW (1949) ดัดแปลงเปนเวลา 2 เดือน พบวาเม่ือ

แชโพรโทคอรมกลวยไม ในความเขมขนท่ีสูงขึ้น และ

ระยะเวลาในการแชนานข้ึน มีผลทําใหกลวยไมมีอัตรา

การรอดชีวิตลดลงแตกตางจากกลวยไมท่ีไมไดแชสาร

อยางมีระดับนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับความเช่ือม่ัน 

95% โดยอัตราการรอดชีวิตของโพรโทคอรมกลวยไม

จะลดลงเม่ือแชในสารละลายโคลชิซินความเขมขน

สูงขึ้นและระยะเวลาในการแชนานขึ้น (รูปที่ 1) และ

โพรโทคอรมกลวยไมที่ไดรับสารจะมีสีซีดลงเน่ืองจาก

ขาดคลอโรฟลล และตายในที่สุด เน้ือเยื่อกลวยไมจะมี

ลักษณะชํ้านํ้าและเปล่ียนเปนสีนํ้าตาล (รูปที่ 2) 

จากการวัดปริมาณคลอโรฟลลรวมจาก 

โพรโทคอรมกลวยไมเอ้ืองคํา พบวาปริมาณคลอโรฟลล

ของกลวยไมที่ผานการแชดวยสารละลายโคลชิซินทุก

ระดับความเขมขนไมแตกตางกับปริมาณคลอโรฟลล

รวมของกลวยไมที่ ไมไดแชสาร แตจากการทดลอง

พบวาโพรโทคอรมที่แชในสารละลายโคลชิซินที่ความ

เขมขน 0.05% เปนเวลา 2 วันจะมีปริมาณคลอโรฟลล

มากทีสุ่ด (รูปที่ 3) 

จากการศึกษาขนาดเซลลพาเรงคิมาของ

กลวยไมเ อ้ืองคําที่แชในสารละลายโคลชิซินที่ระดับ

ความเขมขน 0 0.01 0.02 0.03 0.04 และ 0.05% 

เปนเวลา 1 วัน และเพาะเล้ียงบนสูตรอาหาร VW 

(1949) ดัดแปลงเปนเวลา 6 เดือน วัดขนาดเซลล

พาเรงคิมาภายใตกลองจุลทรรศกําลังขยาย 40 เทา 

โดยวัด 10 เซลลตอสไลด จากการศึกษาขนาดเซลลของ

โพรโทคอรมกลวยไมเอ้ืองคําที่แชสารละลายโคลชิซินที่

ระดับความเขมขน 0.03% เปนเวลา 1 วัน มีเสนผาน

ศูนยกลางแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ

ความเ ช่ือม่ัน 95% จากกลุม อ่ืนๆ โดยมีเสนผ าน

ศูนยกลางเฉล่ีย 107.77±6.08 ไมโครเมตร (รูปที่ 4) 

(ขอมูลไมไดนําเสนอ) 

จากการเปรียบเทียบลักษณะภายนอกของ

โพรโทคอรมกลวยไมเอ้ืองคําที่แชในสารละลายโคลชิซิน

กับกลุมควบคุมพบวาโพรโทคอรมที่แชในสารละลาย

โคลชิซินแลวเพาะเล้ียงไปเปนเวลา 6 เดือน มีขนาด

ใหญขึ้น (รูปที่ 5) 
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รูปท่ี 1 อัตราการรอดชีวิตของโปรโทคอรมกลวยไมเอ้ืองคําที่ไดรับการแชดวยสารละลายโคลชิซินระดับความ

เขมขนและระยะเวลาตาง ๆ กัน 
 

   

   
รูปท่ี 2 อัตราการรอดชีวิตของโปรโทคอรมกลวยไมเอ้ืองคําภายหลังการแชดวย สารละลายโคลชิซินเปนเวลา 5 วัน 

ที่ระดับความเขมขน (ก) 0% (ข) 0.01% (ค) 0.02% (ง) 0.03% (จ) 0.04% (ฉ) 0.05% ตามลําดับ 

ตรวจสอบภายหลังการเพาะเล้ียงบนอาหารสูตร VW ดัดแปลงที่ปราศจากสารละลายโคลชิซินเปนเวลา 3 

เดือน 
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รูปท่ี 3 ปริมาณคลอโรฟลลในโปรโทคอรมกลวยไมเอ้ืองคําที่ไดรับการแชดวยสารละลายโคลชิซินระดับความเขมขน

และระยะเวลาตาง ๆ กัน 
 

   

   

รูปท่ี 4 เซลลพาเรนคิมาจากโปรโทคอรมกลวยไมเอ้ืองคําที่ไดจากการแชโปรโตคอรม 1 วันในสารละลายโคลชิซิน 

ความเขมขน (ก) 0% (ข) 0.01% (ค) 0.02 % (ง) 0.03 % (จ) 0.04% (ฉ) 0.05 % ตรวจสอบภายหลัง

การเพาะเล้ียงบนอาหารสูตร VW เปนเวลา 6 เดือน 
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รูปท่ี 5 รูปรางของโปรโทคอรมกลวยไมเอ้ืองคํา (ก) กลุมควบคุมที่ไมไดรับสารละลายโคลชิซิน (ข) โปรโทคอรมที่

ไดรับการแชในสารละลายโคลชิซินภายหลังการเพาะเล้ียงบนอาหารสูตร VW เปนเวลา 6 เดือน 
 

จากการศึกษาขนาดนิวเคลียสของกลวยไม

เอ้ืองคําที่แชในสารละลายโคลชิซินที่ระดับความเขมขน 

0.01-0.05% เปนเวลา 1-5 วัน พบวาขนาดของ

นิวเคลียสจากโพรโทคอรมที่แชในสารละลายโคลชิซินที่

ระดับความเขมขน 0.05% เปนเวลา 2 วัน มีความ

แตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติกับขนาดนิวเคลียสที่

แชในสารละลายโคลชิซินเปนเวลา 0 1 3 4 และ 5 วัน 

ที่ระดับความเช่ือม่ัน 95% โดยนิวเคลียสมีเสนผาน

ศูนยกลางเฉล่ีย 17.6±1.56 ไมโครเมตร (รูปที่ 6 และ 

7) 
 

 
รูปท่ี 6 ผลของสารละลายโคลชิซินที่มีตอเสนผานศูนยกลางนิวเคลียสของ โปรโทคอรมกลวยไมเอ้ืองคํา 
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รูปท่ี 7 นิวเคลียสของโปรโทคอรมกลวยไมเอ้ืองคําภายหลังการแชเปนเวลา 2 วัน ในสารละลายโคลชิซิน (ก) 0% 

(ข) 0.03% (ค) 0.05% ตรวจสอบภายหลังการเพาะเล้ียงบนอาหารสูตร VW เปนเวลา 6 เดือน 
 

อภิปรายผล 

โพ ร โทคอรมกล ว ย ไม ท่ี ผ านการแช ใ น

สารละลายโคลชิซินที่ระดับความเขมขนสูงขึ้นและ

ระยะเวลาการแชนานขึ้นจะมีอัตราการรอดชีวิตนอยลง 

ซ่ึงสอดคลองกับรายงานของ Saratham et al. (2010) 

ที่รายงานวาการเพิ่มปริมาณโคลชิซินน้ัน มีผลทําให 

โพรโทคอรมของกลวยไมเอ้ืองแซะหอมมีเปอรเซ็นตการ

รอดชีวิตต่ําลงเชนกัน 

โพรโทคอรมกลวยไมเอ้ืองคําที่ผานการแช

สารละลายโคลชิซินที่ระดับความเขมขน 0.03 และ

0.05 % และระยะเวลาที่แชนาน 2 วันจะมีปริมาณ

คลอโรฟลลมากขึ้น ขนาดของเซลลพาเรงคิมา และ

ขนาดของนิวเคลียสใหญกวาในโพรโทคอรมกลวยไมท่ี

ไมแชสารละลายโคลชิซิน ซ่ึงผลการทดลองในครั้งน้ี

สอดคลองกับรายงานของ Compton et al. (1996); 

Kuksova et al. (1997); Piheiro et al. (2000); 

Rose et al. (2000); Shao et al. (2003) พบวาตน

พืชที่เปนเตตราพลอยดที่ไดจากการชักนําโดยโคลชิซิน 

มีเซลลขนาดใหญ และมีผลทําใหทรงตน รูปรางใบ และ

ดอกใหญขึ้น ซ่ึงพืชที่เปนโพลีพลอยดน้ันจะมีรูปราง

ลักษณะตาง ๆ ใหญขึ้นกวาพืชดิพลอยดน้ันนาจะเปน

ผลมาจากการที่ เซลลมีนิวเคลียสขนาดใหญขึ้นตาม

สัดสวนของโครโมโซมที่เพิ่มขึ้น 

สรุปผลการทดลอง 

จากการทดลองในครั้งน้ี สามารถสรุปไดวา 

การแช โ พร โทคอรมของกล วย ไม เ อ้ืองคํ าลง ใน

สารละลายโคลชิซิน ความเขมขน 0.03% เปนเวลา 1 

วัน จะมีผลทําใหเซลลพาเรงคิมามีขนาดใหญที่ สุด 

ในขณะที่ โพร โทคอร มกล ว ย ไม เ อ้ื องคํ าที่ แช ใ น

สารละลายโคลชิซินความเขมขน 0.05% เปนเวลา 2 

วัน น้ันกลับมีผลทําใหนิวเคลียสของเซลลพาเรงคิมาที่

เปนองคประกอบของโพรโทคอรมน้ันมีขนาดใหญที่สุด 
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