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บทคัดย่อ
จากการศึก ษาการชัก นำให้เ กิด ความผัน แปรทางสัณ ฐานวิท ยาของซานาดูด ้ว ยสารโคลชิซ ิน
โดยเปรีย บเทีย บวิธ ีก ารที ่ชิ ้น ส่ว นได้ร ับ สารโคลชิซ ิน 2 วิธ ี วิธ ีแรกนำชิ ้น ส่ว นซานาดูแช่ใ นสารโคลชิซ ิน .
โดยนำชิ้น ส่ว นซานาดูแช่ใ นสารโคลชิซิน ความเข้ม ข้น 2.4 และ 4.8 มิล ลิก รั ม /ลิต ร เป็น เวลา 24 ชั ่ว โมง
แล้วนำไปเพาะเลี้ยงบนอาหารสูตร MS (Murashige & Skoog,1962) และเพาะชิ้นส่วนซานาดูบนอาหารสูตร
MS ที่ผสมสารโคลชิซิน 2.4 และ 4.8 มิลลิกรัม/ลิตร จากการเพาะเลี้ยงในสภาพปลอดเชื้อนาน 45 วัน พบว่า
ชิ้นส่วนมีอัตราการรอดชีวิต 100 เปอร์เซ็นต์ในทุกทรีตเมนต์ ซานาดูที่เพาะเลี้ยงบนอาหารสูตร MS ผสมสาร
โคลชิซิน ความเข้มข้น 4.8 มิลลิกรัม/ลิตร มีความสูงเฉลี่ ยมากที่สุดคือ 3.15 เซนติเมตร การแช่ชิ้นส่ว นในสาร
โคลชิซินความเข้มข้น 2.4 มิลลิกรัม/ลิตร ให้จำนวนใบ และจำนวนรากเฉลี่ยมากที่สุด คือ 9.00 ใบ และ 4.87
ตามลำดับ เมื่อ ย้ายปลูก ในโรงเรือ นนาน 30 วัน พบว่าอาหารสูต ร MS ที่ผ สมสารโคลชิซิน ความเข้ม ข้น 4.8
มิลลิกรัม/ลิตร ให้ความสูงต้นเฉลี่ยมากที่สุดคือ 3.52 เซนติเมตร นอกจากนี้พบว่าต้นซานาดูที่แช่ในสารโคลชิซิ
นความเข้มข้น 2.4 มิลลิกรัม/ลิตร มีความกว้างใบเฉลี่ยมากที่สุดคือ 1.52 เซนติเมตร อย่างไรก็ตามพบว่าการ
เติมโคลชิซินในอาหารหรือการแช่โคลชิซินส่ง ผลยับยั้งการเพิ่มจำนวนใบ และจากการศึกษาลักษณะของปากใบ
พบว่าต้นซานาดูที่แช่ในสารโคลชิซินความเข้มข้น 4.8 มิลลิกรัม/ลิตร และต้นซานาดูที่เพาะบนอาหารสูตร MS
ที่ผสมสารโคลชิซินความเข้มข้น 4.8 มิลลิกรัม/ลิตร ส่งผลให้เซลล์คุมมีขนาดใหญ่กว่า แต่มีความหนาแน่นน้อย
กว่าเมื่อเทียบกับต้นที่ไม่ได้รับสารโคลชิซิน
คำสำคัญ: โคลชิซิน ซานาดู การเพาะเลี้ยง เนื้อเยื่อพืช
Abstract
The morphological induction of Xanadu was studied by colchicine. Colchicine was
prepared in two ways including colchicine solution for soaking of Xanad u explant and
colchicine added in MS medium. After cultured 45 days, all treatments showed a 100%
survival rate for Xanadu explants. MS media added 4.8 mg/l colchicine showed average
highest shoot length (3.15 cm.) whereas soaked by 2.4 mg/l colchicine sho wed highest
number of leaf and root (9.00 leaves and 4.87 roots, respectively)
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After hardening in greenhouse for 30 days, it was found that MS added 4.8 mg/l
gave highest shoot length (3.52 cm.) whereas soaked by 2.4 mg/l colchicine showed highest
leaf width (1.52 cm.). However, added colchicine in MS media or soaked in colchicine
solution resulted inhibiting leaf number. Regarding both size and density of guard cells, it
was found that soaked in colchicine 4.8 mg/l and 4.8 mg/l colchicine added MS mediu m
gave highest length of guard cell and lowest density of stomata compared to control.
Keywords: Colchicine, Xanadu, Plant tissue culture
บทนำ (Introduction)
ปัจจุบันไม้ดอกไม้ประดับหลายสายพันธุ์เป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายโดยเฉพาะพืชที่มีลักษณะที่ต่างไป
จากเดิม เช่น การเกิด ใบด่า ง ขนาดต้น หรือ ใบที่ใหญ่ห รือ เล็ก กว่า ปกติ กำลัง ได้รับ ความนิยม ฟิโ ลเดนดรอน
ซานาดู (Philodendron bipinnatifidium ‘Xanadu’) เป็นไม้ประดับที่อยู่ในวงศ์ Araceae จัดเป็นไม้ตัดใบ
ชนิดหนึ่งที่ได้รับความนิยม เนื่องจากมีใบที่สวยงาม ใบสีเขียวเข้มเป็นมัน ริมขอบใบเว้าลึกเกือบถึงเส้นกลางใบ
บริเวณรอยต่อระหว่างก้า นใบกับ ตัว แผ่น ใบมีสีม่ว งแดง พุ่ม ต้น กว้างป ระมาณ 1.0-1.2 เมตร ต้น โตเต็ม ที่สูง
ประมาณ 60-80 เซนติเมตร เป็นพืช ที่ช อบความชื้นสู ง ไม่ช อบแสงแดดจัด จึงเหมาะที่จะปลูกเป็นไม้กระถาง
ตกแต่งภายในอาคาร หรือปลูกลงดิน เพื่อตกแต่งสวนหรือใช้ใบ ที่ส ำคัญยังช่ว ยฟอกอากาศและดูดสารพิษใน
บ้านได้อีกด้วย ดังนั้นการปรับ ปรุงพันธุ์ซานาดูให้เกิดลักษณะใหม่ๆ จึงนับว่าเป็น การสร้างโอกาสในการขยาย
ตลาดของซานาดูได้อีกทางหนึ่ง
การทำให้เกิดการกลายพันธุ์มีทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก โดยปัจจัยภายในจะเป็นการกลาย
ที่เกิดจากความผิดปกติภายในจีโนมของพืชเอง ส่วนใหญ่เกิดจากความผิดพลาดในการจำลองดีเอ็นเอรีคอมบิ
เนชัน และการซ่อมแซม การขาดหรือการเพิ่มของชิ้นส่วนดีเอ็นเอทำให้พืชสร้างเซลล์สืบพันธุ์ที่ผิดปกติหรือเกิด
จากปฏิกิริยาของ transposable element หรือ mutator gene และปัจจัยภายนอกมักเกิดจากการขาดธาตุ
อาหารบางชนิด การเปลี่ย นแปลงอุณ หภูมิอย่างกะทัน หันหรือรังสีที่มีอยู่ในธรรมชาติ และยังมีส ารเคมี หลาย
ชนิด ที ่ส ามารถกระตุ ้น ให้เ กิด กลายพัน ธุ ์ เช่น สารเคมีที ่ม ีห มู ่อ ัล คีน สารเคมีที ่ม ีโ มเลกุล คล้า ยเบส
(base analogues) และสารโคลชิซิน เป็นต้น Pensuriya et al. (2016) ได้ศึกษาผลของสารละลายโคลชิซิน
ต่อการเจริญเติบ โตและสัณฐานวิทยาที่เปลี่ยนแปลงไปของลินเดอเนียพบว่าชิ้นส่วนข้อของต้นลินเดอเนียเมื่อ
ได้รับ สารละลายโคลชิซิน ทำให้ จำนวนยอด ความกว้า งใบ และจำนวนราก น้อ ยกว่า ต้น ที่ไม่ได้รับ โคลชิน
นอกจากนี้ Balla & Taychasinpitak (2017) ได้ศึกษาผลของสารโคลชิซินที่ทำให้มันเทศประดับในสภาพ
ปลอดเชื้อเกิดการเปลี่ยนแปลงระดั บชุดของโครโมโซม พบว่ามันเทศประดับใบหยักที่แช่โคลชิซีนความเข้ม 2.5
มิลลิกรัมต่อลิตร เป็นระยะเวลา 2 วัน และ มันเทศประดับใบหยักลึกที่แช่โคลชิซีนระดับความเข้ม 5 มิลลิ กรัม
ต่อ ลิต ร เป็น ระยะเวลา 2 วัน สามารถชัก นำให้เกิด mixoploid คือ ภายในต้น เดีย วกัน มีเซลล์ที่มีจ ำนวน
โครโมโซมแตกต่างกัน
ในการปรับ ปรุงพัน ธุพืชนิยมใช้วิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อมาช่วย เพื่อการทดสอบต้นพันธุ์ที่ถูกกระตุ้น
ด้วยสารเคมีหรือรังสี ดังนั้นในการทดลองนี้จึงศึกษาการใช้สารเคมีโคลชิซินเพื่อกระตุ้นการเกิดความแปรปรวน
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ทางพัน ธุก รรมในสภาพปลอดเชื้อ อัน จะส่ง ผลให้เ กิด ลัก ษณะรูป ร่า งของต้น ซานาดูที ่แ ตกต่า งจากต้น เดิม
และสามารถทำการคัดเลือกพันธุ์ที่แสดงลักษณะดีต่อไปได้
วัสดุ อุปกรณ์และวิธีการ (Materials and Methods)
1. การเตรียมสารละลายโคลชิซินสำหรับการแช่ชิ้นส่วนพืช
นำยารั ก ษาโรคเก๊ า ท์ ชื่ อ สามั ญ โคลชิ ซิ น (Acarpia Farmaceutici Srl) ที่ มี ป ริ ม าณสารโคลชิ ซิ น
0.6 มิ ล ลิ ก รั ม จำนวน 1 เม็ ด มาละลายในน้ ำปริมาณ 250 มิ ล ลิ ลิ ต ร และ 125 มิ ล ลิ ลิ ต ร เพื่ อ ให้ ได้ โคลชิ ซิ น
ความเข้มข้น 2.4 และ 4.8 มิลลิกรัมต่อลิตร
2. การเตรียมอาหารสูตร MS สำหรับเพาะเลี้ยงชิ้นส่วนที่ผ่ านการแช่โคลชิซิน
ดูด สารสต็อ กของสูต รอาหาร MS ผสมให้เข้า กัน แล้ว เติม น้ำ ตาล 30 กรัม ปรับ pH 5.8 เติม วุ้น
นำไปต้มให้เดือดแล้วทำการกรอกอาหารใส่ขวดเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อและปิดฝาให้สนิท และนำขวดอาหารมาทำ
ให้ปลอดเชื้อโดยการนึ่งด้วยหม้อนึ่งความดันไออุณหภูมิ 121 องศาเซลเซียส ความดัน 15 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
นาน 25 นาที
3. การเตรียมอาหารผสมสารโคลชิซิน
เตรีย มอาหารเพาะเลี ้ย งเนื ้อ เยื ่อ สูต ร MS ผสมสารโคลชิซิน ความเข้ม ข้น 2.4 มิล ลิก รัม ต่อ ลิต ร
และ 4.8 มิลลิกรัมต่อลิตร
4. การชักนำให้เกิดความแปรปรวนทางพันธุกรรม
4.1 วิธีการชักนำให้เกิดความแปรปรวนทางพันธุกรรมโดยการแช่
นำโคนซานาดูที่ท ำการตัด รากและใบ โดยเหลือ ใบไว้ต้น ละ 3 ใบ ไปแช่ในสารโคลชิซิน ที่มี
ความเข้ม 0, 2.4 และ 4.8 มิล ลิกรัมต่อลิตร เป็นเวลา 24 ชั่ว โมง ทำการทดลอง 10 ซ้ำๆ ละ 1 ขวดๆ ละ 5
ชิ้น เมื่อ ครบเวลานำชิ้น ส่ว นซานาดูที่แช่ในสารโคลชิซิน มาล้า งทำความสะอาดด้ว ยน้ำกลั่น ฆ่ า เชื้อ 2-3 ครั้ง
จากนั้นนำไปเพาะเลี้ยงในอาหารที่เตรียมไว้ตามข้อ 2 ทำการเพาะเลี้ยงเป็นระยะเวลานาน 45 วัน โดยเปลี่ยน
อาหารทุก 7 วัน
4.2 วิธีการชักนำให้เกิดความแปรปรวนทางพันธุกรรมโดยผสมโคลชิซินในอาหาร
นำโคนซานาดูม าเพาะเลี้ย งในอาหารสูต ร MS ที่เติม สารโคลชิซิน ปริม าณความเข้ม ข้น 2.4
มิลลิกรัมต่อลิตร และ 4.8 มิลลิกรัมต่อลิตร ทำการทดลอง 10 ซ้ำๆ ละ 1 ขวด ๆ ละ 5 ชิ้น ทำการเพาะเลี้ยง
เป็นระยะเวลานาน 45 วัน โดยเปลี่ยนอาหารทุก 7 วัน
4.3 วิธีการศึกษาลักษณะปากใบ
เลือ กใบอ่อ นของแต่ล ะสิ ่ ง ทดลอง ตัด ให้ม ีข นาด 1 ตารางเซนติเ มตร หลัง จากนั ้น บี ้ใ ห้ใ บ
แผ่ขยายจนบาง นำไปวางบนแผ่นสไลด์ หยดน้ำกลั่น 1-2 หยด แล้ว ปิดด้วยกระจกปิดสไลด์นำไปส่องกับกล้อง
จุลทรรศน์แบบใช้แสง ที่กำลัง ขยาย 100 เท่า บันทึกภาพที่ได้
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ผลการทดลอง (Results)
1. ผลของโคลชิซินต่อการรอดชีวิตของชิ้นส่วนซานาดู
จากการแช่ชิ้นส่วนซานาดูในสารโคลชิซินความเข้มข้น 2.4 และ 4.8 มิลลิกรัม/ลิตร เป็นเวลา 24 ชั่วโมง
แล้วนำไปเพาะเลี้ยงบนอาหารสูตร MS (Murashige & skoog, 1962) และจากการเพาะเลี้ยงชิ้นส่วนในอาหารสูตร
MS ที่ผสมสารโคลชิซินความเข้ มข้น 2.4 และ 4.8 มิลลิกรัม/ลิตร เป็นระยะเวลา 45 วัน พบว่าทุกสิ่งทดลองให้
อัตราการรอดชีวิต 100 เปอร์เซ็นต์ (Table 1)
Table 1 The effect of Colchicine on survival percentage of Xanadu explant after cultured for
45 days
Treatments
Colchicine
Duration
Survival percentage
concentration
(hrs)
(%)
(mg/L)
Soaked in water for 24 hrs
0
0
100
Soaked
2.4
24
100
Soaked
4.8
24
100
added in MS media
2.4
0
100
Added in MS media
4.8
0
100
2. ผลของสารโคลชิซินต่อการเจริญเติบโตของต้นซานาดูเมื่อเพาะเลี้ยงในสภาพปลอดเชื้อ
หลังจากเพาะเลี้ยงต้นซานาดูในสภาพปลอดเชื้อนาน 14 วัน พบว่าทุกต้นในทุกการทดลองเริ่มมีการแตก
ใบใหม่ และเมื่อเพาะเลี้ยงนาน 28 วัน พบว่ามีความสูงต้นเพิ่มขึ้น หลังจากการเพาะเลี้ยงนาน 45 วัน พบว่ามี
จำนวนใบเพิ่มขึ้นและใบมีขนาดใหญ่ขึ้น (Figure 1)

T1 1 d

T1 14 d

T1 28 d

T1 45 d

Figure 1 Growth and development of Xanadu shoot after cultured for 1, 14, 28 and 45 days
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T2 1 d

T2 14 d

T2 28 d

T2 45 d

T3 1 d

T3 14 d

T3 28 d

T3 45 d

T4 1 d

T4 14 d

T4 28 d

T4 45 d

T5 1 d

T5 14 d

T5 28 d

T5 45 d

Figure 1 (Continued)
พิจารณาการเจริญเติบโตของต้นซานาดูหลังเพาะเลี้ยงนาน 45 วัน และนำข้อมูลไปวิเคราะห์ทางสถิติ
พบว่า การแช่ชิ้นส่วนซานาดูเข้มข้นต่างๆ แล้วนำไปเพาะเลี้ยงบนอาหารสูตร MS และจากการเพาะเลี้ยงชิ้นส่วน
ซานาดูบนอาหารสูตร MS ที่ผสมสารโคลชิซินความเข้มข้นต่างๆ มีอิทธิพลต่อความสูงของต้น แต่ไม่มีอิทธิพลต่อ
จำนวนใบ และจำนวนราก
2.1 ความสูงของต้นซานาดู
ความสู งของต้ น ซานาดู ที่ เพาะเลี้ ย งบนอาหารสู ต ร MS ที่ ผ สมสารโคลชิ ซิ น ความเข้ ม ข้น 4.8
มิลลิกรัม/ลิตร มีความสูงเฉลี่ยมากที่สุดคือ 3.15 เซนติเมตร แต่ไม่แตกต่างกับต้นซานาดูที่เพาะเลี้ยงบนอาหารสูตร
MS ที่ผสมสารโคลชิซินความเข้มข้น 2.4 มิลลิกรัม/ลิตร มีความสูงเฉลี่ยที่ 3.11 เซนติเมตร รองลงมาคือชิ้นส่วน
ซานาดูที่แช่ในสารโคลชิซิน ความเข้มข้น 4.8 มิลลิกรัม/ลิตร ชุดควบคุม และ ชิ้นส่วนซานาดูที่แช่ในสารโคลชิซิน
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ความเข้มข้น 2.4 มิลลิกรัม/ลิตร มีความสูงเฉลี่ยที่ 2.68, 2.57 และ 2.41 เซนติเมตร ตามลำดับ (Table 2 และ
Figure 2 )
2.2 จำนวนใบของต้นซานาดู
จำนวนใบของต้น ซานาดูในทุกวิธีการทดลองไม่แตกต่างกัน ทางสถิติ แต่มีแนวโน้มว่าต้นจาก
ชิ้นส่วนที่แช่แช่ในสารโคลชิซินความเข้มข้น 2.4 มิลลิกรัม/ลิตร มีจำนวนใบเฉลี่ยมากที่สุดที่ 9.00 ใบ แต่ไม่แตกต่าง
กับชุดควบคุม ชิ้นส่วนซานาดูที่แช่ในสารโคลชิซิน 4.8 มิลลิกรัม/ลิตร ชิ้นส่วนซานาดูที่เพาะบนอาหารสูตร MS
ที่ ผ สมสารโคลชิ ซิ น 2.4 และ 4.8 มิ ล ลิ ก รั ม /ลิ ต ร ซึ่ ง มี จ ำนวนใบเฉลี่ ย 8.47, 8.20, และ 7.80 ใบตามลำดั บ
(ตารางที่ 2 และภาพที่ 2)
2.3 จำนวนรากของต้นซานาดู
จำนวนรากของต้นซานาดูในทุกวิธีการทดลองไม่แตกต่างกันทางสถิติ แต่มีแนวโน้มว่าต้นจาก
ชิ้นส่วนที่แช่ในสารโคลชิ ซินความเข้มข้น 2.4 มิลลิกรัม/ลิตร มีจำนวนรากเฉลี่ยมากที่สุดที่ 4.87 แต่ไม่แตกต่างกับ
ชิ้นส่วนซานาดูที่เพาะบนอาหารสูตร MS ที่ผสมสารโคลชิซิน 2.4 มิลลิกรัม/ ชิ้นส่วนซานาดูที่เพาะบนอาหารสูตร
MS ที่ผสมสารโคลชิซิน 4.8 มิลลิกรัม/ลิตร และชิ้นส่วนซานาดูที่แช่ในสารโคลชิซิน 4.8 มิลลิกรัม/ลิตร ซึ่งมีจำนวน
รากเฉลี่ยที่ 4.13, 3.67 และ 3.33 ตามลำดับ (Table 2 )
Table 2 The effect of Colchicine on growth of Xanadu explant after cultured for 45 days
สิ่งทดลอง
Colchicine Duration
Average
Average
Average root
concentration (hrs)
shoot height
leave
number
(mg/L)
(cm)
number
(roots)
(leave)
Soaked in water for
0
0
24 hrs
Soaked
2.4
24
Soaked
4.8
24
added in MS media
2.4
0
Added in MS media
4.8
0
F-test
C.V. (%)
ns = non-significant differences
** = statistically highly significant as P < 0.01

2.57±0.13 b

8.00±0.76

3.67±1.23

2.41±0.48 b
2.68±0.19 b
3.11±0.17 a
3.15±0.28 a
**
7.89

9.00±1.00
8.47±0.91
8.20±0.86
7.80±0.56
ns
7.49

4.87±1.51
3.33±1.05
4.13±1.73
3.67±0.90
ns
24.39
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T2

T3

T4
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Figure 2 The growth of Xanadu shoot after cultured for 45 days, T1 Soaked in water for 24 hrs,
T2 soaked in 2.4 mg/L colchicine, T3 soaked in 4.8 mg/L colchicine, T4 2.4 mg/L colchicine
added in MS medium, T5 4.8 mg/L colchicine added in MS medium (Scale bar = 1 cm)
3. ผลของสารโคลชิซินต่อการเจริญเติบโตของต้นซานาดูหลังจากย้ายปลูกในโรงเรือน 30 วัน
หลังการเพาะเลี้ยงซานาดูในสภาพปลอดเชื้อนาน 45 วัน ได้ทำการย้ายต้นไปปลูกในโรงเรือน หลังจาก
ปลู กนาน 30 วัน ได้ บั น ทึ กการเจริ ญ เติบ โตและนำข้ อมูล ไปวิเคราะห์ พบว่าไม่มีค วามแตกต่ างทางสถิ ติ แต่มี
แนวโน้มว่าต้นที่เพาะเลี้ยงบนอาหารสูตร MS ที่ผสมสารโคลชิซิน 4.8 มิลลิกรัม/ลิตร มีความสูงเฉลี่ยมากที่สุดคือ
3.52 เซนติเมตร ใบของต้นซานาดูชุดควบคุม มีจำนวนใบเฉลี่ยมากที่สุดคือ 6.53 ใบ และความกว้างใบของต้น
ซานาดู ที่แช่ในสารโคลชิซินความเข้มข้น 2.4 มิลลิกรัม/ลิตร มีความกว้างใบเฉลี่ยมากที่สุดคือ 1.52 เซนติเมตร
(Table 3 และ Figure 3)
Table 3 The effect of Colchicine on growth of Xanadu explant after cultured for 30 days
Treatments
Colchicine Duration Average
Average
concentration
shoot
leave
height
number
(cm)
(leave)
Soaked in water for 24 hrs
0
0
3.26±0.40 6.53±1.25
Soaked
2.4
24
3.40±0.34 5.73±1.16
Soaked
4.8
24
3.05±0.32 5.93±1.22
added in MS media
2.4
0
3.33±0.58 5.93±1.16
Added in MS media
4.8
0
3.52±0.55 5.80±0.77
F-test
ns
ns
C.V. (%)
7.93
13.56
ns = non-significant differences

Average
leave
width
(cm)
1.44±0.18
1.52±0.20
1.31±0.19
1.44±0.31
1.48±0.21
ns
15.55
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Figure 3 Whole plant of Xanadu after growing in greenhouse for 30 days, T1 Soaked in water for
24 hrs, T2 soaked in 2.4 mg/L colchicine, T3 soaked in 4.8 mg/L colchicine, T4 2.4 mg/L
colchicine added in MS medium, T5 4.8 mg/L colchicine added in MS medium
4. ผลของสารโคลชิซินต่อลักษณะของปากใบและความหนาแน่นของปากใบ
จากการศึกษาลักษณะของปากใบโดยใช้กล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสงกำลังขยาย 100 เท่า พบว่าปากใบ
ของต้นซานดูที่แช่ในสารโคลชิซินความเข้มข้น 4.8 มิลลิกรัม/ลิตร และต้นซานาดูที่เพาะบนอาหารสูตร MS ที่ผสม
สารโคลชิซินความเข้มข้น 4.8 มิลลิกรัม/ลิตร มีขนาดปากใบใหญ่ที่สุด และมีลักษณะค่อนข้างรี เมื่อเทียบกับต้น
ที่ไม่ได้รับสารโคลชิซิน ส่วนต้นซานาดูที่แช่ในสารโคลชิซินความเข้ม 2.4 มิลลิกรัม/ลิตร มีลักษณะปากใบค่อนข้าง
กลม นอกจากนี้ต้นซานาดูที่เพาะบนอาหารสูตร MS ที่ผสมสารโคลชิซินความเข้มข้น 2.4 มิลลิกรัม/ลิตร มีขนาด
ปากใบเล็กที่สุด และมีลักษณะรูปร่างเป็นวงรี (Figure 4) นอกจากนี้พบว่าต้นที่มีปากใบใหญ่ จะพบความหนาแน่น
ของปากใบน้อยลง แต่สำหรับต้นที่มีปากใบเล็กจะส่งผลให้มีความหนาแน่นของปากใบมากขึ้น (Figure 5)

200µm
200µm
T1

100 X
100X

200µm
T2

100X 200µm
T3

100X 200µm
T4

100X
T5

Figure 4 Stromata of Xanadu after growing in greenhouse for 30 days (at 100x magnification,
scale bar = 200 µm), T1 Soaked in water for 24 hrs, T2 soaked in 2.4 mg/L colchicine, T3 soaked
in 4.8 mg/L colchicine, T4 2.4 mg/L colchicine added in MS medium, T5 4.8 mg/L colchicine
added in MS medium
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Figure 4 (Continued)
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T3

T4

Figure 4 (Continued)
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T5

Figure 5 The effect of colchicine on stomatal density per 14 mm3 of leaf area,T1 Soaked in water
for 24 hrs, T2 soaked in 2.4 mg/L colchicine, T3 soaked in 4.8 mg/L colchicine, T4 2.4 mg/L
colchicine added in MS medium, T5 4.8 mg/L colchicine added in MS medium
วิจารณ์ (Discussion)
จากการนำชิ้นส่วนซานาดูแช่ในสารโคลชิซินความเข้มข้น 2.4 และ 4.8 มิลลิกรัม/ลิตร เป็นเวลา 24
ชั่วโมง แล้วนำไปเพาะเลี้ยงบนอาหารสูตร MS และจากการเพาะชิ้นส่วนซานาดูบนอาหารสูตร MS ที่ผสมสาร
โคลชิซิน 2.4 และ 4.8 มิ ลลิกรัม/ลิตร ภายหลังการเพาะเลี้ ยงในสภาพปลอดเชื้อนาน 45 วัน พบว่าการทดลอง
ทุกทรีตเมนต์มีอัตราการรอดชีวิต 100 เปอร์เซ็นต์ สอดคล้องกับ Samala et al. (2015) ได้ทำการทดลองจุ่ม
แช่ต ้น หยาดน้ำ ค้า งในสารละลายโคลชิซ ิน ความเข้ม ข้น และระยะเวลาต่า งๆ คือ 0 , 0.05, 0.1 และ 0.1
เปอร์เซ็น ต์ เป็น เวลา 24 และ 48 ชั่ว โมงพบว่าความเข้ มข้นของสารสูงไม่ส่งผลให้อัตราการรอดชีวิตของต้น
หยาดน้ำค้างลดลง เนื่องจากความเข้มข้น และระยะเวลาดังกล่าวไม่เหมาะสมต่อพืชชนิดนี้
จากการศึก ษาครั้ง นี้ พบว่า ต้น ซานาดูที่ได้รับ โคลชิซิน ให้ค วามสูง ไม่ต่า งกัน ทางสถิติกับ ต้น ซานาดู
ที่ไม่ได้รับโคลชิซิน และเมื่อเปรีย บเทียบวิธีการให้สารโคลชิซินที่ระดับความเข้มข้นเท่ากัน พบว่า การเติมสาร
โคลชิซินในอาหารมีแนวโน้มให้ต้นซานาดูสูงกว่าการแช่ ทั้งนี้เนื่องจากการแช่สารโคลชิซินทำให้ชิ้นส่วนซานาดู
ได้รับ สารเพีย ง 24 ชั่ว โมง แต่ ก ารที่ผ สมสารโคลชิซิน ในอาหารสูต ร MS ทำให้ชิ้น ส่ว นดูด ซับ สารโคลชิซิน
ได้ตลอดเวลา ทำให้เกิดการะสะสมของสารโคลชิซินในเนื้อเยื่อได้มากกว่า จึงทำให้มีโอกาสเกิดเป็นโพลีพลอยด์
ได้ม ากกว่า และส่ง ผลต่อ ความสูง ของต้น ซานาดูท ำให้ต ้น ซานาดูที ่ไ ด้รับ โคลชิซ ิน ด้ว ยการเติม ในอาหาร
มีแ นวโน้ม ต้น สูงกว่าต้น ที่ไม่ได้รับ โคลชิซิน หรือ ต้น ที่ได้รับ โคลชิซิน ด้ว ยวิธีก ารแช่ สอดคล้อ งกับ การทดลอง
ของ Azizan et al. (2021) ซึ่งได้ศึกษาผลของโคลชิซิน ความเข้มข้นตั้ง 1.00% - 2.5% ต่อการเจริญ เติบโต
ของหญ้าหวาน (Stevia Rebaudiana Bertoni) โดยผลการศึกษาพบว่าความเข้มข้นของโคลชิซินที่ต่างกัน
นั ้น ส่ง ผลให้ล ัก ษณะสัณ ฐานวิท ยา เช่น ความสูง ความยาวใบและความหนาใบมีค วามแตกต่า งกัน อย่า ง
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มีนัย สำคัญ และพบว่า การแช่โ คลชิซิน ปริม าณ 2.00% ส่งผลให้ต้น หญ้าหวานมีค วามสูงมากกว่าต้น ที่ไม่ได้
แช่โ คลชิซิน นอกจากนี้ Youssef (2003) รายงานว่าเมื่อนำต้นฟิโลเดนดรอน (Philodendron scandens)
มาแช่ในโคลชิซินความเข้มข้นต่ำ ในระยะเวลาสั้นๆ ส่งผลให้ต้นฟิโลเดนดรอนมีการเพิ่มความสูงของต้น และมี
ความยาวใบมากขึ้นกว่าต้นที่ไม่ได้แช่สารละลายโคลชิซิน
หลังจากเพาะเลี้ย งในสภาพปลอดเชื้อนาน 45 วั น จึงทำการย้ายปลูก ในโรงเรือ นเป็น เวลา 30 วัน
พบว่าความสูงของต้น ซานาดูที่เพาะในอาหารสูตร MS ที่ผ สมสารโคลชิซิน ความเข้ มข้น 4.8 มิล ลิก รัม /ลิต ร
มีค วามสูง มากที่สุด และต้น ซานาดูที่แช่ส ารโคลชิซิน ความเข้ม ข้น 4.8 มิล ลิก รัม / ลิต ร มีค วามสูง น้อ ยที่ สุด
นอกจากนี้ได้ทำการศึกษาความกว้างของใบพบว่าใบของต้นซานาดูที่ได้รับสารโคลชิซินมีความกว้างใบมากกว่า
ต้น ไม่ไ ด้ร ับ สารโคลชิซิน ซึ่ง ขัด แย้ง กับ Pensuriya (2017) ที ่ไ ด้ท ำการทำลองให้ส ารโคลชิซ ิน ในชิ้น ส่ว น
ลินเดอเนียที่ความเข้มข้น และระยะเวลาต่างๆ พบว่าความกว้างใบของต้นที่ได้รั บสารโคลชิซินมีความแตกต่าง
กัน ทางสถิต ิก ับ ต้น ที ่ไ ม่ไ ด้ร ับ สารโคลชิซ ิน เนื ่อ งจากสารโคลิซ ิน ไปชะงัก การเจริญ เติบ โตในส่ว นของใบ
และมีความเป็น พิษทำให้ใบสั้นลง และมีผลต่อความกว้างใบด้วย แต่ห ากนำไปปลูกในสภาพโรงเรือน จะทำให้
เห็น การเปลี่ย นแปลงของความกว้างใบมากขึ้ น Sungkaew (2015) ได้ทำการทดลองให้ส ารละลายโคลชิซิน
ในความเข้ม ข้น และระยะเวลาต่า งๆ ในต้น ลิน เดอเนีย ในส่ว นของข้อ พบว่า ความเข้ม ข้น ที ่ม ากขึ ้น
และระยะเวลาในการแช่สารมากขึ้นทำให้มีความยาวใบลดลง และมีความกว้างใบเพิ่มขึ้นตามละดับ และ จาก
การศึกษาจำนวนใบที่นำมาย้ายปลูกในโรงเรือน พบว่ามีจำนวนใบที่น้อยกว่าการเพาะเลี้ยงในสภา พปลอดเชื้อ
เนื่องจากสภาพอากาศภายนอกที่มีความร้อนหรือความชื้นมากเกินไป ทำให้ใบเหี่ย ว และแห้งตายรวมถึงปัจจัย
อื่นๆ เช่น โรค และแมลง
จากการศึกษาลักษณะของปากใบ พบว่าต้นซานาดูที่แช่ในสารโคลชิซินความเข้มข้น 4.8 มิ ลลิกรัม/
ลิตร และต้นซานาดูที่เพาะบนอาหารสูตร MS ที่ผสมสารโคลชิซินความเข้มข้น 4.8 มิลลิกรัม/ลิตร มีขนาดปาก
ใบใหญ่ เมื่อเทีย บกับ ต้น ไม่ ได้รับ โคลชิซิน สอดคล้องกับ Kerdsuwan & Te-chato (2015) ที่ทำการทดลอง
เพาะเลี้ย งปลายยอดแววมยุร าในอาหารสูต ร MS แล้ว นำมาจุ่ม แช่ในสารละลายโคลชิซิน ความเข้ม ข้น และ
ระยะเวลาต่างๆ พบว่าแววมยุรามีความหนาแน่นของเซลล์คุมลดลงในต้นที่พัฒนามาจากปลายยอดที่ได้รับสาร
โคลชิซิน ความเข้มข้น สูงขึ้น เป็น ผลมาจากปากใบและเซลล์ในชั้นอีพิเดอร์มิส ขยายขนาดใหญ่ขึ้นตามจำนวน
โครโมโซมที่เพิ่มขึ้น ต้น mixoploid มีขนาดของเซลล์คุมกว้างกว่าชุดควบคุม และมีความหนาแน่นของเซลล์
คุมน้อยกว่าชุดควบคุม นอกจากนี้จากการทดลองของ Moghbel (2015) ซึ่งได้ทำการทดลองจุ่มแช่ชะเอมเทศ
และดอกคำฝอยด้วยโคลชิซินที่มีความเข้มข้นต่างกันเป็นเวลา 24 ชั่วโมง ผลการวิจัยชี้ว่าพืชทั้งสองชนิดมีปาก
ใบที่ใหญ่กว่าพอสมควร โดยความยาวของปากใบชะเอมที่ได้รับสารโคลชิซินมีขนาดใหญ่ กว่าอย่างมีนัยสำคัญ
อย่างไรก็ตามการเปลี่ย นแปลงของปากใบที่พ บจากการศึก ษาในครั้งนี้ เป็น เพียงการเปลี่ยนแปลง
ด้านการเจริญเติบโตจากชิ้นส่วนเดิมที่ได้รับสารโคลชิซินเท่านั้น ซึ่งอาจยังไม่แสดงถึงการกลายพันธุ์หรือผันแปร
ทางพัน ธุก รรมเป็น ต้น พัน ธุ ์ใ หม่ ดัง นั ้น ข้อ มูล ผล การทดลองดัง กล่า วนี ้ย ัง ไม่ส ามารถบ่ง ชี ้ถ ึง ลัก ษณ ะ
การเปลี ่ย นแปลงทางสัณ ฐานวิท ยาในต้น ที่ก ลายพัน ธุ์อ ย่า งชัด เจนได้ ดัง นั้น ควรมีก ารบัน ทึก ข้อ มูล เพิ่ม เติม
เช่น เดียวกับการรายงานของ Kerdsuwan & Te-chato (2015) ซึ่งได้มีการตรวจชุดโครโมโซมที่เกิดขึ้นในใบ
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ของต้น แววมยุร าที่มีลักษณะเปลี่ย นแปลงอย่างเห็น ได้ชัดหลั งจากได้รับ โคลชิซิน ซึ่งจะสามารถนำมาใช้บ่งชี้
ได้ว่าการเปลี่ยนแปลงของปากใบเกิดจากการเปลี่ยนปลงในระดั บโครโมโซม
สรุป (Conclusion)
จากการศึกษาการชักนำให้เกิดความผันแปรทางสัณฐานวิทยาของซานาดูด้ว ยสารโคลชิซิน โดยนำ
ชิ้น ส่ว นซานาดูแช่ในสารโคลชิซิน ความเข้มข้น 2.4 และ 4.8 มิล ลิก รัม/ลิต ร เป็น เวลา 24 ชั่ว โมง แล้ว นำไป
เพาะเลี้ย งบนอาหารสูต ร MS และจากการเพาะชิ้นส่ว นซานาดูบนอาหารสูต ร MS ที่ผ สมสารโคลชิซิน 2.4
และ 4.8 มิลลิกรัม/ลิตร ภายหลังการเพาะเลี้ยงในสภาพปลอดเชื้อนาน 45 วัน พบว่าการทดลองทุกทรีตเมนต์
มีอัตราการรอดชีวิต 100 เปอร์เซ็นต์ สำหรับความสูงของต้นซานาดูที่เพาะเลี้ยงบนอาหารสูตร MS ที่ผสมสาร
โคลชิซิน ความเข้มข้น 4.8 มิลลิกรัม/ลิตร มีความสูงเฉลี่ ยมากที่สุดคือ 3.15 เซนติเมตร การแช่ชิ้นส่ว นในสาร
โคลชิซินความเข้มข้น 2.4 มิลลิกรัม/ลิตร ให้จำนวนใบ และจำนวนรากเฉลี่ยมากที่สุด คือ 9.00 ใบ และ 4.87
ตามลำดับ
จากการย้ายปลูกในโรงเรือนนาน 30 วัน พบว่าความสูงต้นที่เพาะเลี้ยงบนอาหารสูตร MS ที่ผสมสาร
โคลชิซินความเข้มข้น 4.8 มิลลิกรัม/ลิตร มีความสูงเฉลี่ยมากที่สุดคือ 3.52 ในส่วนของจำนวนใบชุดควบคุมให้
จำนวนใบเฉลี่ยมากที่สุดคือ 6.53 ใบ นอกจากนี้ความกว้างใบของต้นซานาดูที่ แช่ในสารโคลชิซิน ความเข้มข้น
2.4 มิลลิกรัม/ลิตร มีความกว้างใบเฉลี่ยมากที่สุดคือ 1.52 เซนติเมตร
จากการศึกษาลักษณะของปากใบ พบว่าต้นซานาดูที่แช่ในสารโคลชิซินความเข้มข้น 4.8 มิลลิกรัม/
ลิตร และต้นซานาดูที่เพาะบนอาหารสูตร MS ที่ผสมสารโคลชิซินความเข้มข้น 4.8 มิล ลิกรัม/ลิตร มีขนาดปาก
ใบ และเซลล์คุมที่ใหญ่และยังพบว่าความหนาแน่นของเซลล์คุมน้อยกว่าเมื่อเทียบกับต้นที่ไม่ได้รับสารโคลชิซิน
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