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การพฒันาพนัธ์ุมหาลาภ (Eucrosia bicolor Ker-Gawl) 
Improvement variety of  Eucrosia bicolor Ker-Gawl. 

 
โดย  

รุ่งนภา ช่างเจรจา สันต ิช่างเจรจา พงศ์ยุทธ นวลบุญเรือง 
 
 

สถาบนัวิจัยเทคโนโลยีเกษตร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

 
พฤษภาคม 2556 
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รายงานวิจัย 

 
 

ช่ือภาษาไทย : การพฒันาพนัธ์ุมหาลาภ (Eucrosia bicolor 
Ker-Gawl) 

ช่ือภาษาอังกฤษ : Improvement variety of  Eucrosia 
bicolor Ker-Gawl. 

 
 
 
 
 

คณะผู้วิจัย สังกัด 
ผศ.ดร.รุ่งนภา ช่างเจรจา   สถาบันวจิัยเทคโนโลยีเกษตร 

ผศ.สันต ิ ช่างเจรจา   สถาบันวจิัยเทคโนโลยีเกษตร 
ผศ.พงศ์ยุทธ  นวลบุญเรือง สถาบันวจิัยเทคโนโลยีเกษตร 
 

 
สนับสนุนโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

 
(ความเหน็ในรายงานผลการวิจัยเป็นของผู้รับทุน  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ล้านนาไม่จ าเป็นต้องเหน็ด้วยเสมอไป) 
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กติตกิรรมประกาศ 
 

 ขอขอบคณุมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาท่ีสนบัสนนุทนุอดุหนนุการ
วิจยังบประมาณแผ่นดินประจ าปี 2555 และขอขอบคณุสถาบนัวิจยัเทคโนโลยีเกษตร 
ส าหรับสถานท่ีและอปุกรณ์ส าหรับการวิจยัและอ านวยความสะดวกในการท าวิจยั 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 4 

บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
 

ช่ือภาษาไทย : การพัฒนาพันธ์ุมหาลาภ (Eucrosia bicolor Ker-Gawl) 
 

 
คณะนักวิจัยและสังกัด 
ผศ.ดร.รุ่งนภา ชา่งเจรจา   สถาบนัวิจยัเทคโนโลยีเกษตร 
ผศ.สนัต ิ ชา่งเจรจา   สถาบนัวิจยัเทคโนโลยีเกษตร 
ผศ.พงศ์ยทุธ  นวลบญุเรือง สถาบนัวิจยัเทคโนโลยีเกษตร 
 
ระยะเวลาที่ท าการวิจัย 
 จ านวน 1 ปี ระหวา่ง ธนัวาคม 2555 ถึง เมษายน 2556 
 
วัตถุประสงค์ 

1 เพ่ือพฒันาพนัธุ์มหาลาภส าหรับเป็นพนัธุ์การค้า ให้ได้อยา่งน้อย 1 พนัธุ์ 
2 เพ่ือเพิ่มความหลากหลายทางพนัธุกรรมให้กบัมหาลาภ 
3.เพ่ือพฒันาไม้พืน้ถ่ินให้มีศกัยภาพเป็นไม้ดอกการค้าของประเทศ 

ขอบเขตการวิจัย 
 งานวิจยันีเ้ป็นงานวิจยัเพ่ือพฒันาพนัธุ์หาลาภ โดยวิธีการผสมเกสรกบัพืชตา่งชนิด การ
กระตุ้นให้เกิดการกลายพนัธุ์โดยการฉายรังสีและการใช้สารเคมี 
 
วิธีการทดลอง 
การทดลองท่ี 1 การพฒันาพนัธุ์โดยการผสมเกสร 
  คดัเลือกต้นพอ่และแมพ่นัธุ์ โดยใช้ต้น Eucrosia และพืชชนิดใกล้เคียงกบั Eucrosia เชน่ 
วา่นส่ีทิศ เพ่ือเพิ่มความหลากหลายทางพนัธุกรรม หลงัจากนัน้น ามาผสมเกสรแบบพบกนัหมด จน
ได้เมล็ดคูผ่สม จากนัน้ น ามาเพาะเมล็ดแล้วศกึษาการเจริญเตบิโตและกลายพนัธุ์  

 
การทดลองท่ี 2 การพฒันาพนัธุ์โดยการชกัน าให้เกิดการกลายพนัธุ์โดยการฉายรังสี 

ศกึษาชิน้สว่นของพืชและระดบัความเข้มข้นในการฉายรังสีท่ีเหมาะสมในการกระตุ้นให้เกิด
การกลายพนัธุ์ 
การทดลองท่ี 3 การพฒันาพนัธุ์โดยการชกัน าให้เกิดการกลายพนัธุ์โดยสารเคมี 
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 ศกึษาชิน้สว่นของพืชและระดบัความเข้มข้นของ Colchicine ท่ีเหมาะสมในการกระตุ้นให้
เกิดการกลายพนัธุ์ 
  

ผลการทดลอง 
การผสมเกสรต้นมหาลาภกบัไม้ดอกชนิดอ่ืนมีการตดิเมล็ดน้อยมาก โดยจากทดลอง

พบวา่การงอกของละอองเกสรในสภาพแวดล้องและธาตอุาหารท่ีแตกตา่งกนั มีเปอร์เซ็นต์การงอก
ของละอองเกสรอยูใ่นระดบัต ่า การทดลองโดยการฉายรังสี ทัง้ในต้นท่ีเพาะเลีย้งเนือ้เย่ือและหวั
วา่นมหาลาภขนาดตา่งๆ พบวา่ หลงัจากฉายรังสี ต้นจากเร่ิมยบุตวั และรากเนา่ สว่นต้นท่ีได้รับ
สารโคลชิซิน ต้นท่ีได้จากการเพาะเลีย้งเนือ้เย่ือมีการเจริญเตบิโตไปในทิศทางเดียวกนั สว่นต้นท่ี
หยดด้วยโคลชิซิน พบวา่ มีการตอบสนองของต้นเม่ือได้รับโคลชิซิน 1.0 เปอร์เซ็นต์ 
 
สรุปและข้อเสนอแนะ 
 การพฒันาพนัธุ์โดยการฉายรังสีและการใช้สารโลชิซินมีแนวโน้มการเปล่ียนแปลงลกัษณะ
ของต้นและดอกมากท่ีสดุ แตย่งัต้องมีการปรับระดบัความเข้มข้นท่ีเหมาะสม และจ าเป็นต้องมี
การศกึษาการเจริญเตบิโต ทางด้านการเปล่ียนแปลงทางสณัฐานวิทยา และทางพนัธุกรรมตอ่ไป 
 
ค าส าคัญ การพฒันาพนัธุ์ มหาลาภ ฉายรังสี โคลชิซิน  
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EXCUTIVE SUMMARY 
 

Project Title :  Improvement variety of  Eucrosia bicolor Ker-Gawl. 
Investigators :    
1. Rungnapa changjeraja 
2. Sunti  changjeraja 
3. Phongyuth nualbunruang 
Project Period :    1 years  from  December   2010  to  April 2013   
Objectives :   

1.To improve varieties of Eucrosia for trade at least one variety. 
2. To add genetic diversity of Eucrosia. 
3. To improve the native plants for trade. 

 
Scope of Research :  
 This research study is to improved a variety of Eucrosia. The method of 
pollination, and the mutations induced by radiation and chemicals. 
 
Methodology :  
The experiment 1 The improvement by pollination 

Progenies from pollinated between Eucrosia and similar species (Amaryllis) were 
studies growth and mutation 

 
The experiment 2 The improvement by induction of mutations using gamma radiation. 

Study of explants and dose of radiation on mutation of Eucrosia. 
 

The experiment 3 The improvement by induction of mutations using colchicine. 
Study of explants and dose of colchicine on mutation of Eucrosia. 

 
Results :  

The eucrosia-pollination with another flower seed set is very few The results 
showed that the germination of pollen in the environment, and different nutrients gave the 
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low percentage of pollen germination. Irradiation experiments, the both tissue culture and 
in eucrosia bulb sizes  found that the tissue were collapse and root rot. The tissue were 
treated with colchicine, they are growing in the same direction. The bulb were treated with 
colchicine, found that the bulb were response of the receiving colchicine 1.0 percent. 
 
Conclusion and Suggestions : 
 . Varieties developed by radiation and colchicine in eucrosia tend to Changes its 
characteristics and flowers but also have to be adjusted to the appropriate concentration 
and need to study of the growth, morphology and genetics.  
 
Keywords : . improvment  Eucrosia bicolor. 
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การพฒันาพนัธ์ุมหาลาภ (Eucrosia bicolor Ker-Gawl) 
 

รุ่งนภา ช่างเจรจา สนัติ ช่างเจรจา พงศ์ยทุธ นวลบญุเรือง 
 

บทคัดย่อ 

 
การผสมเกสรต้นมหาลาภกบัไม้ดอกชนิดอ่ืนมีการตดิเมล็ดน้อยมาก โดยจากทดลอง

พบวา่การงอกของละอองเกสรในสภาพแวดล้องและธาตอุาหารท่ีแตกตา่งกนั มีเปอร์เซ็นต์การงอก
ของละอองเกสรอยูใ่นระดบัต ่า การทดลองโดยการฉายรังสี ทัง้ในต้นท่ีเพาะเลีย้งเนือ้เย่ือและหวั
วา่นมหาลาภขนาดตา่งๆ พบวา่ หลงัจากฉายรังสี ต้นจากเร่ิมยบุตวั และรากเนา่ สว่นต้นท่ีได้รับ
สารโคลชิซิน ต้นท่ีได้จากการเพาะเลีย้งเนือ้เย่ือมีการเจริญเตบิโตไปในทิศทางเดียวกนั สว่นต้นท่ี
หยดด้วยโคลชิซิน พบวา่ มีการตอบสนองของต้นเม่ือได้รับโคลชิซิน 1.0 เปอร์เซ็นต์ 

 
 

ค าส าคัญ การพฒันาพนัธุ์ มหาลาภ ฉายรังสี โคลชิซิน  
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Improvement variety of  Eucrosia bicolor Ker-Gawl. 
 

Rungnapa changjeraja  Sunti  changjeraja 
Phongyuth nualbunreang 

 
Abstract 

 
The eucrosia-pollination with another flower seed set is very few The results 

showed that the germination of pollen in the environment, and different nutrients gave the 
low percentage of pollen germination. Irradiation experiments, the both tissue culture and 
in eucrosia bulb sizes  found that the tissue were collapse and root rot. The tissue were 
treated with colchicine, they are growing in the same direction. The bulb were treated with 
colchicine, found that the bulb were response of the receiving colchicine 1.0 percent. 

 
 

Key word : Improvement Eucrosia bicolor Ker-Gawl. Radiation, colchicine  
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บทน า 
การสร้างพนัธุ์พืชใหมท่ี่มีคณุคา่ทางเศรษฐกิจ จ าเป็นอยา่งยิ่งท่ีจะต้องมีการด าเนินการ

อยา่งตอ่เน่ือง เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค วิธีการปรับปรุงพนัธุ์พืชมีหลายวิธีการ 
สว่นใหญ่จะอาศยัความหลากหลายทางพนัธุกรรมท่ีมีอยูใ่นธรรมชาตมิาใช้ประโยชน์ ซึง่บางครัง้
ลกัษณะท่ีต้องการไมมี่อยูใ่นธรรมชาติ หรือแหลง่พนัธุกรรมท่ีเคยมีอยูไ่ด้สญูหายไป ซึง่เป็น
อปุสรรคอยา่งยิ่งตอ่การปรับปรุงพนัธุ์พืช การชกัน าให้เกิดการกลายพนัธุ์ เพ่ือสร้างความ
หลากหลายทางพนัธุกรรม เพ่ือน ามาใช้ในการปรับปรุงพนัธุ์พืชเป็นวิธีการหนึง่ท่ีได้น าไปใช้อยา่ง
แพร่หลายทัว่โลก โดยประเทศจีน อินเดีย สหภาพโซเวียต รัสเซีย เนเธอร์แลนด์ ญ่ีปุ่ น และ
สหรัฐอเมริกา เป็นประเทศผู้น าทางด้านการใช้เทคนิคการเหน่ียวน าให้พืชกลายพนัธุ์ด้วยรังสี มี
พนัธุ์พืชจ านวนมากท่ีได้จากการปรับปรุงพนัธุ์โดยการกลายพนัธุ์ และเกษตรกรได้น าไปปลกูอยา่ง
แพร่หลาย เชน่ ข้าว กข 6  กข 10 กข 15 ซึง่เกษตรกรได้น าไปใช้เป็นพนัธุ์ปลกูกนัอยา่งแพร่หลาย 
นอกจากนี ้ ยงัมีการใช้รังสีในการปรับปรุงพนัธุ์พืชชนิดอ่ืน ได้แก่ ถัว่เหลือง ถัว่เขียว ฝ้าย งา 
ตลอดจนไม้ดอกไม้ประดบั ได้แก่ กล้วยไม้ เบญจมาศ ปทมุมา ดาหลา แพรเซ่ียงไฮ้ รวมทัง้ไม้ผล 
เชน่ มงัคดุ ล าไย ส้ม (ปรียานนัท์, 2551) ทางด้านไม้ดอก มีการคดัเลือกบางลกัษณะท่ีกลายพนัธุ์
เชน่ สีดอก ลกัษณะดอก การเจริญเตบิโต ชนิดดอกรวมทัง้การเปล่ียนแปลงลกัษณะของใบ การใช้
สารชกัน าหรือรังสีเพ่ือชกัน าให้เกิดการกลายพนัธุ์มีการใช้โดยทัว่ไปในไม้ดอกไม้ประดบัและและ
สว่นใหญ่สามารถท าให้เกิดการกลายพนัธุ์ได้ดี ไม้ดอกท่ีสามารถพฒันาพนัธุ์ให้เกิดพนัธุ์ใหม่ๆ  จาก
การชกัน าให้เกิดกลายพนัธุ์เหลา่นี ้เชน่ เบญจมาศ กล้วยไม้ กหุลาบ พทุธรักษาและคาร์เนชัน่ พนัธุ์
เหลา่นีส้ามารถน าไปใช้ประโยชน์ในทางการค้าได้ทัง้การผลิตเป็นไม้ตดัดอกหรือไม้กระถาง 
สามารถเพิ่มมลูคา่ให้กบัพนัธุ์พืชเหลา่นีไ้ด้ (Jain, 2006) 

Eucrosia หรือวา่นมหาลาภ เป็นไม้ประดบัประเภทหวัให้ดอกสีสด ก้านชอ่ดอกยาว มี
แนวโน้มท่ีจะใช้เป็นไม้ตดัดอกได้ดี (เรวดี, 2533) จงึได้มีการศกึษาวิจยันด้านตา่งๆ เชน่ ปัจจยัท่ีมี
ผลตอ่การออกดอกบางปัจจยั (Roh and Meerow, 1992) การศกึษาเก่ียวกบัการปรับปรุงพนัธุ์ของ
วา่นมหาลาภ โดยการศกึษาการผสมข้ามชนิดใน Eucrosia 7 ชนิดแลละการผสมข้ามสกลุกบัพืช
ใกล้เคียงคือ Rauhia sp. (Meerow et al., 1992) นอกจากนี ้ศริิพร (2541) ได้ศกึษาการผสมเกสร
ดอกวา่นมหาลาภ โดยช้ละอองเกสรจากดอกท่ีบานได้ 1-2 วนั และการตดัก้านชเูกสรตวัเมียก่อน
การผสมเกสร ให้ผลคล้ายคลงึกนั คือ ไมมี่การเจริญของไขอ่อ่นท่ีผสมตดิและพฒันาไปเป็นต้น
ออ่น ดงันัน้งานวิจยันีจ้งึมุง่เน้นในการพฒันาพนัธุ์โดยวิธีการผสมเกสร การชกัน าให้เกิดการกลาย
พนัธุ์โดยใช้รังสีแกมมาและสารโคลชิซิน เพ่ือพฒันาสายพนัธุ์ใหมแ่ละเพ่ือเพิ่มความหลาก หลาย
ทางพนัธุกรรมของวา่นมหาลาภเพ่ือให้เป็นพืน้ฐานในการพฒันาพนัธุ์ตอ่ไป 
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วิธีการวิจัย 
วิธีการด าเนินการวิจัย  
การทดลองที่ 1 การพัฒนาพันธ์ุโดยการผสมเกสร 
  คดัเลือกต้นพอ่และแมพ่นัธุ์ โดยใช้ต้น Eucrosia ท่ีมีอยูใ่นประเทศ ต้นพนัธุ์ Eucrosia ท่ี
น าเข้าจากตา่งประเทศ จ านวนอยา่งน้อย 1 สายพนัธุ์ เพ่ือเพิ่มความหลากหลายทางพนัธุกรรม 
หลงัจากนัน้น ามาผสมเกสรแบบพบกนัหมด จนได้เมล็ดคูผ่สม จากนัน้ น ามาเพาะเมล็ดแล้วศกึษา
การเจริญเตบิโตและกลายพนัธุ์ (ลกัษณะใบ ต้น ดอก) 

 
การทดลองที่ 1 การพัฒนาพันธ์ุโดยการผสมเกสร 
การทดลองที่ 1.1 การศึกษาข้อมูลเบ้องต้นของดอก Eucrosia 
 
การทดลองการศึกษาช่วงเวลาการเก็บละอองเกสรท่ีเหมาะสมต่อการงอกของเกสรตัวผู้

ของดอก 
 วางแผนการทดลอง  แบบสุม่สมบรูณ์  (CRD; Complete  Randomized  Design)      มี
ทัง้หมด 5  กรรมวิธี โดยเร่ิมเก็บละอองเกสรในเวลา 8.00 10.00 12.00 14.00 และ 16.00น  มา
เลีย้งในอาหารเหลวสตูรของ Brewbaker’s pollen germination medium เลีย้งอณุหภมูิ 25 องศา
เซลเซียส เป็นเวลา 4 ชัว่โมง จงึน าสไลด์ออกมาตรวจนบัความงอกภายใต้กล้งจลุทรรศน์ 
 
การทดลอง การศึกษาอุณหภูมิท่ีเหมาะสมต่อการงอกของเกสรตัวผู้ของดอก 
 วางแผนการทดลอง  แบบสุม่สมบรูณ์  (CRD; Complete  Randomized  Design)      มี
ทัง้หมด 4  กรรมวิธี โดยเร่ิมเก็บละอองเกสรในเวลา 10.00 น  มาเลีย้งในอาหารเหลวสตูรของ 
Brewbaker’s pollen germination medium เลีย้งอณุหภมูิ 15 25 35 และ 45 องศาเซลเซียส เป็น
เวลา 4 ชัว่โมง จงึน าสไลด์ออกมาตรวจนบัความงอกภายใต้กล้งจลุทรรศน์ 
 
การทดลอง การศึกษาความหนาแน่นของละอองเกสรท่ีเหมาะสมต่อการงอกของเกสรตัวผู้

ของดอก 
 วางแผนการทดลอง  แบบสุม่สมบรูณ์  (CRD; Complete  Randomized  Design)      มี
ทัง้หมด 5  กรรมวิธี โดยเร่ิมเก็บละอองเกสรในเวลา 10.00 น จ านวน 1  2  4  และ 8 อบัละออง
เกสร ตอ่ 1 หลอด มาเลีย้งในอาหารเหลวสตูรของ Brewbaker’s pollen germination medium 
เลีย้งอณุหภมูิ 25 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 4 ชัว่โมง จงึน าสไลด์ออกมาตรวจนบัความงอกภายใต้
กล้งจลุทรรศน์ 
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การทดลอง การศึกษาระยะเวลาการเลีย้งละอองเกสรต่อการงอกของเกสรตัวผู้ของดอก 
 วางแผนการทดลอง  แบบสุม่สมบรูณ์  (CRD; Complete  Randomized  Design)      มี
ทัง้หมด 5  กรรมวิธี โดยเร่ิมเก็บละอองเกสรในเวลา 10.00 น มาเลีย้งในอาหารเหลวสตูรของ 
Brewbaker’s pollen germination medium เลีย้งอณุหภมูิ 25 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 1 2 3 4 5 6 
7 8 9 และ 10 ชัว่โมง จงึน าสไลด์ออกมาตรวจนบัความงอกภายใต้กล้งจลุทรรศน์ 
 
การทดลองการศึกษาระดับความเข้มข้นของจุลธาตุท่ีเหมาะสมต่อการงอกของเกสรตัวผู้

ของดอก 
  วางแผนการทดลอง  แบบสุม่สมบรูณ์  (CRD; Complete  Randomized  
Design)      มีทัง้หมด 5  วิธีการทดลอง  ในแตล่ะวิธีการทดลองมีความเข้มข้นของธาตอุาหารท่ี
แตกตา่งกนั  8  ซ า้ๆ  ละ  5  เกสร  รวมทัง้หมด  200 เกสร โดยเลีย้งอบัละอองเกสรของวา่นมหา
ลาภแตล่ะวิธีการทดลองในธาตอุาหารท่ีแตกตา่งกนั 
  วิธีการทดลองท่ี  1 การศกึษาความเข้มข้นของโบรอนตอ่การงอกของละอองเกสร 
วา่นมหาลาภ 
 ใช้ปากคีบคีบอบัละอองเกสรจากดอกวา่นมหาลาภใสล่งในหลอด ขนาด 1 มิลลิลิตร 
หลอดละ 1 อบัละอองเกสร  จากนัน้น าหลอดท่ีมีอบัละอองเกสรใสล่งในกลอ่งพลาสตกิ น าอบั
ละอองเกสรไปไว้ในห้องปฏิบตักิาร เตมิสารละลายส าหรับเพาะเลีย้งละอองเกสร โดยการใช้สตูร
ของ Brewbaker & Kwack, (1963)  ท่ีมีสว่นประกอบของโบรอน ความเข้มข้นท่ีแตกตา่งกนัคือ  0  
0.05  0.10  0.20  0.40  0.80  1.60 และ 3.20 กรัมตอ่น า้ 100 มิลลิลิตร มาหยดใสห่ลอดอบั
ละอองเกสร จากนัน้น าไปบม่ในอณุหภมูิห้อง ทิง้ไว้ 4 ชัว่โมง และน าไปสง่กล้องจลุทรรศน์กรรมวิธี
ละ 8 ซ า้ๆ  ละ 3 สไลด์ 
   
 วิธีการทดลองท่ี  2   การศกึษาความเข้มข้นของแคลเซียมตอ่การงอกของละอองเกสร 
วา่นมหาลาภ 
 โดยการใช้สตูรของ Brewbaker & Kwack, ( 1963)  ท่ีมีสว่นประกอบของแคลเซียม 
ความเข้มข้นท่ีแตกตา่งกนัคือ  0  0.05  0.10  0.20  0.40  0.80  1.60  และ 3.20  กรัมตอ่น า้ 100 
มิลลิลิตร     
 วิธีการทดลองท่ี  3   การศกึษาความเข้มข้นของแมกนีเซียมตอ่การงอกของละอองเกสร 
วา่นมหาลาภ 

 โดยการใช้สตูรของ Brewbaker & Kwack, (1963) ท่ีมีสว่นประกอบของแคลเซียม ความ
เข้มข้นท่ีแตกตา่งกนัคือ 0 0.05 0.10 0.20 0.40 0.80 1.60 และ 3.20 กรัมตอ่น า้ 100 มิลลิลิตร
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 วิธีการทดลองท่ี  4 การศกึษาความเข้มข้นของโพแทสเซียมตอ่การงอกของละอองเกสร
วา่นมหาลาภ   
 โดยการใช้สตูรของ Brewbaker & Kwack, (1963) ท่ีมีสว่นประกอบของแคลเซียม ความ
เข้มข้นท่ีแตกตา่งกนัคือ 0 0.05 0.10 0.20 0.40 0.80 1.60 และ 3.20 กรัมตอ่น า้ 100 มิลลิลิตร  
   

วิธีการทดลองท่ี  5 การศกึษาความเข้มข้นของแคลเซียมตอ่การงอกของละอองเกสร 
วา่นมหาลาภ 
 โดยการใช้สตูรของ Brewbaker & Kwack, (1963) ท่ีมีสว่นประกอบของแคลเซียม ความ
เข้มข้นท่ีแตกตา่งกนัคือ 0 0.50 1.00 1.50 2.00 2.50 และ 3.00 กรัมตอ่น า้ 100 มิลลิลิตร  
 การเก็บบันทกึข้อมูล 
  ท าการบนัทกึข้อมลูทกุๆ วิธีการทดลอง ดงันี ้
  1.       เปอร์เซ็นต์การตายของละอองเกสร โดยการนบัละอองเกสรท่ีลีบและมีสีด า 
  2. เปอร์เซ็นต์การงอกของละอองเกสร โดยการนบัละอองเกสรท่ีมีความยาว 
ประมาณ 5 มิลลิเมตร 
  3. เปอร์เซ็นต์การมีชีวิตของละอองเกสรดอกทัง้หมด โดยการนบัละอองเกสร
ทัง้หมดท่ีมีการงอกและการตาย 
 
การทดลองที่ 2 การพัฒนาพันธ์ุโดยการชักน าให้เกิดการกลายพันธ์ุโดยการฉายรังสี 
 ชิน้สว่นท่ีน ามาฉายรังสี  

1.1 หวั ได้แก่ หวัขนาด 1.0-2.0  เซนตเิมตร หวัขนาด 2.1-4.0 เซนตเิมตร หวัขนาด 4.1-
6.0 เซนตเิมตร  

1.2 ต้นออ่นจากการเพาะเลีย้งเนือ้เย่ือ 
1.3 แคลลสั 

 
อตัรารังสี 
 2.1 รังสีขนาด 0 เกรย์ 

2.2 รังสีขนาด 50 เกรย์ 
 2.3 รังสีขนาด 100 เกรย์ 
 2.4 รังสีขนาด 150 เกรย์ 
 2.5 รังสีขนาด 200 เกรย์ 
 2.6 รังสีขนาด 250 เกรย์ 
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 2.7 รังสีขนาด 300 เกรย์ 
 
บนัทกึข้อมลู  1. เปอร์เซ็นต์การรอดตาย  

        2. การเจริญเตบิโต 
 3. ลกัษณะการกลายพนัธุ์ของต้น ใบ และดอก 
  

การทดลองที่ 3 การพัฒนาพันธ์ุโดยการชักน าให้เกิดการกลายพันธ์ุโดยสารเคมี 
  

 วางแผนการทดลองแบบ CRD  จ านวน 20 ต้นตอ่ซ า้ ซึง่มีดงัตอ่ไปนี ้
ชิน้สว่น  

1.1 หวั ได้แก่ หวัขนาด 1.0-2.0  เซนตเิมตร หวัขนาด 2.1-4.0 เซนตเิมตร หวั
ขนาด 4.1-6.0 เซนตเิมตร  

1.2 ต้นออ่นจากการเพาะเลีย้งเนือ้เย่ือ 
1.3 แคลลสั 

 
ระดบัความเข้มข้นของ Colchicine   
 2.1 0.25 % (w/v)  

2.2 0.50 % (w/v) 
 2.3 0.75 % (w/v) 
 2.4 1.00 % (w/v) 
 2.5 2.00 % (w/v) 
 2.6 4.00 % (w/v) 
 
บนัทกึข้อมลู  1. เปอร์เซ็นต์การรอดตาย  

        2. การเจริญเตบิโต 
 3. ลกัษณะการกลายพนัธุ์ของต้น ใบ และดอก 
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ผลและวิจารณ์ 
 
การทดลอง การศึกษาอุณหภูมิท่ีเหมาะสมต่อการงอกของเกสรตัวผู้ของดอก 

ในด้านเปอร์เซ็นต์การมีชีวิตของอุณหภูมิตอ่ละอองเกสรดอกว่านมหาลาภ พบว่า เม่ือใช้
อณุหภูมิท่ี  35  องศาเซลเซียส  มีเปอร์เซ็นต์การมีชีวิตมากท่ีสดุเท่ากับ  77.19  เปอร์เซ็นต์ ซึ่ง
ให้ผลแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติ  ส่วนการใช้อุณหภูมิท่ี  15  องศาเซลเซียส  มี
เปอร์เซ็นต์การมีชีวิตน้อยท่ีสดุคือ   44.03   เปอร์เซ็นต์   ดงัแสดงในตารางท่ี 1 
Table 1 Temperature on pollen germination 

Temperature (๐C) pollen germination pollen viability pollen death 
15 4.43bc 51.52 a 44.03 c 
25 15.37 a 27.77 b 56.74 b 
35 9.42 b 13.13 c 77.19 a 
45 1.84 c 39.18ab 58.94 b 

F-test * * * 
Values within columns followed by different letters were significantly different at P<0.05.  
การศึกษาความหนาแน่นของละอองเกสรที่เหมาะสมต่อการงอกของเกสรตัวผู้ 
 ความหนาแนน่ของละอองเกสรท่ีเหมาะสมตอ่การงอกของเกสรตวัผู้  พบวา่  1 อบัตอ่หลอด
มีเปอร์เซ็นต์การงอกของละอองเกสรมากท่ีสดุ คือ 15.09 เปอร์เซ็นต์  สว่นจ านวนอบัละอองเกสร 2  
อบัตอ่หลอดมีเปอร์เซ็นต์การตายของละอองเกสรมากท่ีสดุ คือ 28.72 เปอร์เซ็นต์  และเปอร์เซ็นต์
การมีชีวิต พบวา่ จ านวนอบัละอองเกสร 4  อบัตอ่หลอดมีเปอร์เซ็นต์การมีชีวิตของละอองเกสร
มากท่ีสดุ คือ 81.45 เปอร์เซ็นต์   
Table 2 Density of pollen of Eucrosia on pollen germination 
Density of pollen 
(anther) 

pollen germination pollen viability pollen death 

1  15.09 a 22.98 b 62.78 c 
2  8.36 b 28.72 a 63.28 c 
4   2.37 d 16.16 c 81.45 a 
8  4.91 c 19.15 c 75.83 b 
F-test ** ** ** 
Values within columns followed by different letters were significantly different at P<0.05.  
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 ระยะเวลาการเลีย้งละอองเกสรตอ่การงอกของเกสรตวัผู้  พบวา่ ระยะเวลาท่ีเหมาะสมใน
การเลีย้งละอองเกสรคือ 3 ชัว่โมง โดยมีเปอร์เซ็นต์การงอกเทา่กบั 24.52 เปอร์เซ็นต์ สว่น
เปอร์เซ็นต์การตาย พบวา่ ระยะเวลาการเลีย้ง เป็นเวลา 6 ชัว่โมง โดยมีคา่เทา่กบั 31.91 
เปอร์เซ็นต์ และเปอร์เซ็นต์การมีชีวิต พบวา่ การเลีย้งเป็นเวลา 10 ชัว่โมง มีเปอร์เซ็นต์การมีชีวิต
เทา่กบั 77.08 เปอร์เซ็นต์ 
Table 3 Time of Eucrosia on pollen germination 
Time pollen germination pollen viability pollen death 
1 17.02 b 24.98 bc 58.56 def 
2 17.72 b 22.58 cd 60.23 de 
3 24.52 a 18.12 de 56.77 ef 
4 17.64 b 15.45 e 66.91 bc 
5 17.25 b 16.91 e 66.16 bc 
6 14.01 c 31.91 a 54.38 f 
7 8.20 d 28.19 ab 63.73 cd 
8 6.70 d 23.86 bc 69.43 b 
9 5.89 d 25.47 bc 67.66 bc 
10 6.28 d 16.40 e 77.08 a 
F-test ** ** ** 
Values within columns followed by different letters were significantly different at P<0.05.  
 อายขุองอบัละอองเกสรท่ีเหมาะสมส าหรับการงอกของละอองเกสร พบวา่ อายขุองอบั
ละอองเกสร ไมมี่ผลตอ่การงอกของละอองเกสร แตอ่บัละอองเกสรอาย ุ3 วนัมีแนวโน้มให้เปอร์เซ็นต์
การงอกของละอองเกสรสงูกวา่อบัละอองเกสรท่ีอายอุอ่นกวา่ สว่นอบัละอองเกสรท่ีอาย ุ 2 วนั มี
เปอร์เซ็นต์การมีชีวิตของละอองเกสรมากท่ีสดุ โดยมีคา่เทา่กบั 75.88 เปอร์เซ็นต์ สว่นอบัละออง
เกสรท่ีมีอาย ุ1 วนั มีเปอร์เซ็นต์การตายของละอองเกสรมากท่ีสดุคือ 17.59 เปอร์เซ็ฯต์ 
Table 4  Flower age of Eucrosia on pollen germination 
Flower age pollen germination pollen viability pollen death 
 1 วนั 12.76 69.63 b 17.59a 
 2 วนั 13.38 75.88a 10.73c 
3 วนั 15.23 71.13b 13.63b 
LSD ns * * 
Values within columns followed by different letters were significantly different at P<0.05.  
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การศึกษาระดับความเข้มข้นของจุลธาตุที่เหมาะสมต่อการงอกของเกสรตัวผู้ของดอก 
กรรมวิธีท่ีใช้ความเข้มข้นของโบรอนท่ีแตกตา่งกนั  มีผลท าให้เปอร์เซ็นต์ความงอก  การ

ตาย  และความมีชีวิตของละอองเกสรดอกวา่นมหาลาภมีความแตกตา่งกนัทางสถิตท่ีิระดบัความ
เช่ือมัน่ (P≤0.05) พบวา่ ในด้านเปอร์เซ็นต์ความงอกของละอองเกสรดอกวา่นมหาลาภ เม่ือเลีย้ง
ในสารละลายท่ีไมมี่โบรอน มีเปอร์เซ็นต์ความงอกของละอองเกสรมากท่ีสดุเทา่กบั 6.90 
เปอร์เซ็นต ์   มีความแตกตา่งทางสถิตมีิคา่นยัส าคญักบัเม่ือเลีย้งในสารละลายโบรอนท่ีมีความ
เข้มข้น 0.20   0.40 โดยมีเปอร์เซ็นต์การงอกเทา่กบั 0.40 0.26 เปอร์เซ็นต ์ตามล าดบั สว่นท่ีระดบั
ความเข้มข้น 0.80 1.60 และ 3.20 กรัม ไมมี่การงอกของละอองเกสร 

ในด้านเปอร์เซ็นต์การตายของละอองเกสรดอกวา่นมหาลาภ พบวา่ เม่ือเลีย้งใน
สารละลายโบรอนท่ีมีความเข้มข้น 0.20 กรัม และ 0.10 กรัม มีเปอร์เซ็นต์การตายมากท่ีสดุเทา่กบั 
17.35 เปอร์เซ็นต ์และ 17.25 เปอร์เซ็นต ์ตามล าดบั    มีความแตกตา่งทางสถิตมีิคา่นยัส าคญักบั
เม่ือเลีย้งในสารละลายโบรอนท่ีมีความเข้มข้น 3.20 0.05 0 และ 1.60 กรัม โดยมีเปอร์เซ็นต์การ
ตายน้อยท่ีสดุเทา่กบั 12.24 12.15 11.56 และ 10.38 เปอร์เซ็นต ์ตามล าดบั  

ในด้านเปอร์เซ็นต์ความมีชีวิตของโบรอนตอ่ละอองเกสรดอกวา่นมหาลาภ พบวา่ เม่ือ
เลีย้งในสารละลายโบรอนท่ีมีความเข้มข้น 1.60 กรัม มีเปอร์เซ็นต์ความมีชีวิตมากท่ีสดุเทา่กบั 
89.62 เปอร์เซ็นต ์ มีความแตกตา่งทางสถิตมีิคา่นยัส าคญักบัเม่ือเลีย้งสารละลายโบรอนท่ีมีความ
เข้มข้น 0.10 กรัม โดยมีเปอร์เซ็นต์ความมีชีวิตน้อยท่ีสดุเทา่กบั 79.96 เปอร์เซ็นต์ ดงัแสดงใน
ตารางท่ี 5 
Table 5 pollen germination pollen death and pollen viability of Eucrosia in different of 

boron concentration 

    boron concentration            ความงอก      การตาย            ความมีชีวิต 

0   6.90a   11.56b   81.54de 

0.05         3.04b                   12.15b    84.81bcd 

0.10   2.79b    17.25a    79.96e 

0.20    0.40c      17.35a     82.26cde 

0.40     0.26c      12.93b    86.81ab 

0.80    0.00c      13.56b     86.44abc 

1.60     0.00c     10.38b     89.62 a  
3.20     0.00c      12.24b     87.76ab 

LSD      *            *                    * 

Values within columns followed by different letters were significantly different at P<0.05.  
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จากผลการทดลองทางสถิต ิ พบวา่กรรมวิธีท่ีใช้ความเข้มข้นของแคลเซียมท่ีแตกตา่งกนั  
มีผลท าให้เปอร์เซ็นต์ความงอก  การตาย  และความมีชีวิตของละอองเกสรดอกวา่นมหาลาภมี
ความแตกตา่งกนัทางสถิตท่ีิระดบัความเช่ือมัน่ (P≤0.05) พบวา่ ในด้านเปอร์เซ็นต์ความงอกของ
แคลเซียมตอ่ละอองเกสรดอกวา่นมหาลาภ เม่ือเลีย้งในสารละลายท่ีไมมี่แคลเซียม และเลีย้งใน
สารละลายแคลเซียมท่ีมีความเข้มข้น 0.05 กรัม มีเปอร์เซ็นต์การงอกมากท่ีสดุเทา่กบั 3.70 
เปอร์เซ็นต ์และ 3.45 เปอร์เซ็นต ์มีความแตกตา่งทางสถิตมีิคา่นยัส าคญักบัเม่ือเลีย้งในสารละลาย
แคลเซียมท่ีมีความเข้มข้น 0.20 0.40 0.80 1.60 และ 3.20 กรัม ไมมี่การงอกของละอองเกสร 

ในด้านเปอร์เซ็นต์การตายของแคลเซียมตอ่ละอองเกสรดอกวา่นมหาลาภ พบวา่ เม่ือเลีย้ง
ในสารละลายแคลเซียมท่ีมีความเข้มข้น 1.60 กรัม มีเปอร์เซ็นต์การตายมากท่ีสดุเทา่กบั 18.20 
เปอร์เซ็นต ์    มีความแตกตา่งทางสถิตมีิคา่นยัส าคญักบัเม่ือเลีย้งในสารละลายแคลเซียมท่ีมีความ
เข้มข้น 3.20 กรัม โดยมีเปอร์เซ็นต์การตายน้อยท่ีสดุเทา่กบั 8.15 เปอร์เซ็นต ์

ในด้านเปอร์เซ็นต์ความมีชีวิตของแคลเซียมตอ่ละอองเกสรดอกวา่นมหาลาภ พบวา่ เม่ือ
เลีย้งในสารละลายแคลเซียมท่ีมีความเข้มข้น 3.20 กรัม มีเปอร์เซ็นต์ความมีชีวิตมากท่ีสดุเทา่กบั 
91.85 เปอร์เซ็นต ์ มีความแตกตา่งทางสถิตมีิคา่นยัส าคญักบัเม่ือเลีย้งในสารละลายแคลเซียมท่ีมี
ความเข้มข้น 1.60 กรัม โดยเปอร์เซ็นต์ความมีชีวิตน้อยท่ีสดุเทา่กบั 81.80 เปอร์เซ็นต์ (ตารางท่ี 6) 
Table 6 pollen germination pollen death and pollen viability of Eucrosia in different of 

calcium concentration 

    calcium concentration        ความงอก       การตาย                ความมีชีวิต 

0   3.70a   12.20c   84.09cde 
0.05         3.45a                    11.66c   84.89bcde

 0.10   1.42b    15.97ab    82.61de 
0.20      0.00 c     14.62bc    85.38bcd 
0.40     0.00c    11.91c    88.09b 
0.80     0.00c      13.03bc     86.97bc 
1.60     0.00c   18.20a     81.80e 
3.20     0.00c      8.15d     91.85a 

LSD        *          *         * 

Values within columns followed by different letters were significantly different at P<0.05.  
 
จากผลการทดลองทางสถิต ิ พบวา่กรรมวิธีท่ีใช้ความเข้มข้นของแมกนีเซียมท่ีแตกตา่งกนั  

มีผลท าให้เปอร์เซ็นต์ความงอก  การตาย  และความมีชีวิตของละอองเกสรดอกวา่นมหาลาภมี
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ความแตกตา่งกนัทางสถิต ิ ในด้านเปอร์เซ็นต์ความงอกของแมกนีเซียมตอ่ละอองเกสรดอกวา่น
มหาลาภ เม่ือเลีย้งในสารละลายท่ีไมมี่แมกนีเซียม มีเปอร์เซ็นต์การงอกมากท่ีสดุเทา่กบั 10.25 
เปอร์เซ็นต ์   มีความแตกตา่งทางสถิตมีิคา่นยัส าคญักบัเม่ือเลีย้งในสารละลายแมกนีเซียมท่ีมี
ความเข้มข้น 0.10 กรัม โดยมีเปอร์เซ็นต์การงอกเทา่กบั 1.16 เปอร์เซ็นต ์สว่นท่ีระดบัความเข้มข้น 
0.20 0.40 0.80   1.60 และ 3.20 กรัม ไมมี่การงอกของละอองเกสร 

ในด้านเปอร์เซ็นต์การตายของแมกนีเซียมตอ่ละอองเกสรดอกวา่นมหาลาภ พบวา่ เม่ือ
เลีย้งในสารละลายแมกนีเซียมท่ีมีความเข้มข้น 0.10 กรัม มีเปอร์เซ็นต์การตายมากท่ีสดุเทา่กบั 
13.13 เปอร์เซ็นต ์   มีความแตกตา่งทางสถิตมีิคา่นยัส าคญักบัเม่ือเลีย้งในสารละลายท่ีไมมี่
แมกนีเซียม โดยมีเปอร์เซ็นต์การตายน้อยท่ีสดุเทา่กบั 8.27 เปอร์เซ็นต ์

ในด้านเปอร์เซ็นต์ความมีชีวิตของแมกนีเซียมตอ่ละอองเกสรดอกวา่นมหาลาภ พบวา่ เม่ือ
เลีย้งในสารละลายแมกนีเซียมท่ีมีความเข้มข้น 3.20 กรัม มีเปอร์เซ็นต์ความมีชีวิตมากท่ีสดุเทา่กบั 
90.29 เปอร์เซ็นต์ มีความแตกตา่งทางสถิตมีิคา่นยัส าคญักบัเม่ือเลีย้งในสารละลายท่ีไมมี่
แมกนีเซียม โดยมีเปอร์เซ็นต์ความมีชีวิตน้อยท่ีสดุเทา่กบั 81.48 เปอร์เซ็นต์   ดงัแสดงในตารางท่ี 7 
ตารางท่ี 7 pollen germination pollen death and pollen viability of Eucrosia in different of 

magnesium concentration 

 magnesium concentration           ความงอก       การตาย                ความมีชีวิต 
0   10.25a   8.27d   81.48e 
0.05         3.17b                   12.25ab   84.58d 
0.10   1.16c   13.13a    85.71cd 
0.20      0.00c    12.01ab     87.99abc 
0.40   0.00c     12.67ab    87.33bc 
0.80   0.00c       11.89ab               88.11bd 
1.60   0.00c      10.7bc     89.29ab   
3.20   0.00c     9.71cd    90.29a 

LSD      *       *       * 
Values within columns followed by different letters were significantly different at P<0.05.  
 

กรรมวิธีท่ีใช้ความเข้มข้นของโพแทสเซียมท่ีแตกตา่งกนั  มีผลท าให้เปอร์เซ็นต์ความงอก  
การตาย  และความมีชีวิตของละอองเกสรดอกวา่นมหาลาภมีความแตกตา่งกนัทางสถิตท่ีิระดบั
ความเช่ือมัน่ (P≤0.05) พบวา่ ในด้านเปอร์เซ็นต์ความงอกของโพแทสเซียมตอ่ละอองเกสรดอก
วา่นมหาลาภ เม่ือเลีย้งในสารละลายท่ีไมมี่โพแทสเซียม มีเปอร์เซ็นต์ความงอกมากท่ีสดุเทา่กบั 
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6.36 เปอร์เซ็นต ์  มีความแตกตา่งทางสถิตมีิคา่นยัส าคญักบัเม่ือเลีย้งในสารละลายโพแทสเซียมท่ี
มีระดบัความเข้มข้น 0.10   0.20   0.40   0.80 1.60 และ 3.20 กรัม ไมมี่การงอกของละอองเกสร 

ในด้านเปอร์เซ็นต์การตายของโพแทสเซียมตอ่ละอองเกสรดอกวา่นมหาลาภ พบวา่ เม่ือ
เลีย้งในสารละลายท่ีไมมี่โพแทสเซียม  มีเปอร์เซ็นต์การตายมากท่ีสดุเทา่กบั 14.66 เปอร์เซ็นต ์    
มีความแตกตา่งทางสถิตมีิคา่นยัส าคญักบัเม่ือเลีย้งในสารละลายโพแทสเซียมท่ีมีระดบัความ
เข้มข้น 3.20 กรัม โดยมีเปอร์เซ็นต์การตายน้อยท่ีสดุเทา่กบั 8.41 เปอร์เซ็นต ์

ในด้านเปอร์เซ็นต์ความมีชีวิตของโพแทสเซียมตอ่ละอองเกสรดอกวา่นมหาลาภ พบวา่ 
เม่ือเลีย้งในสารละลายโพแทสเซียมท่ีมีความเข้มข้น 3.20 กรัม และ 1.60 กรัม มีเปอร์เซ็นต์ความมี
ชีวิตมากท่ีสดุเทา่กบั 91.59 เปอร์เซ็นต ์ และ 91.52 เปอร์เซ็นต ์ ตามล าดบั มีความแตกตา่งทาง
สถิตมีิคา่นยัส าคญักบัเม่ือเลีย้งในสารละลายท่ีไมมี่โพแทสเซียม โดยมีเปอร์เซ็นต์ความมีชีวิตน้อย
ท่ีสดุเทา่กบั 78.98 เปอร์เซ็นต์ ดงัแสดงในตารางท่ี 8 
Table 8 pollen germination pollen death and pollen viability of Eucrosia in different of 

potassium concentration 

Potassium          pollen germination         pollen death              pollen viability 
concentration                      

0              6.36a   14.66a   78.98d 
0.05         2.43b                   11.87b    85.70c 
0.10   0.00c    12.79ab    87.21bc 
0.20      0.00c      12.10ab     87.90bc 
0.40     0.00c      12.50ab     87.50bc 
0.80     0.00c       11.03bc     88.97ab 
1.60     0.00c      8.48cd    91.52a   
3.20    0.00c     8.41d      91.59a 

LSD   *       *       * 
Values within columns followed by different letters were significantly different at P<0.05.  
 

จากการวิเคราะห์ผลการทดลองทางสถิต ิ พบวา่กรรมวิธีท่ีใช้ความเข้มข้นของน า้ตาลท่ี
แตกตา่งกนั  มีผลท าให้เปอร์เซ็นต์ความงอก  การตาย  และความมีชีวิตของละอองเกสรดอกวา่น
มหาลาภมีความแตกตา่งกนัทางสถิตท่ีิระดบัความเช่ือมัน่ (P≤0.05) พบวา่ ในด้านเปอร์เซ็นต์
ความงอกของน า้ตาลตอ่ละอองเกสรดอกวา่นมหาลาภ เม่ือเลีย้งในสารละลายน า้ตาลท่ีมีความ
เข้มข้น 1.00 กรัม มีเปอร์เซ็นต์ความงอกมากท่ีสดุเทา่กบั 9.84 เปอร์เซ็นต ์ มีความแตกตา่งทาง
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สถิตมีิคา่นยัส าคญักบัเม่ือเลีย้งในสารละลายน า้ตาลท่ีมีความเข้มข้น 2.5 และ 3 กรัม โดยมี
เปอร์เซ็นต์ความงอกน้อยท่ีสดุเทา่กบั 2.86 เปอร์เซ็นต์ และ 2.38 เปอร์เซ็นต์   ตามล าดบั  

ในด้านเปอร์เซ็นต์การตายของน า้ตาลตอ่ละอองเกสรดอกวา่นมหาลาภ พบวา่ เม่ือเลีย้งใน
สารละลายน า้ตาลท่ีมีความเข้มข้น 1.00 กรัม มีเปอร์เซ็นต์การตายมากท่ีสดุเทา่กบั 10.67 
เปอร์เซ็นต ์ มีความแตกตา่งทางสถิตมีิคา่นยัส าคญักบัเม่ือเลีย้งในสารละลายน า้ตาลท่ีมีความ
เข้มข้น 3.00 กรัม โดยมีเปอร์เซ็นต์การตายน้อยท่ีสดุเทา่กบั 7.43 เปอร์เซ็นต ์ 

ในด้านเปอร์เซ็นต์ความมีชีวิตของน า้ตาลตอ่ละอองเกสรดอกวา่นมหาลาภ พบวา่ เม่ือ
เลีย้งในสารละลายน า้ตาลท่ีมีความเข้มข้น 3.0 กรัม และ 2.5 กรัม มีเปอร์เซ็นต์ความมีชีวิตมาก
ท่ีสดุเทา่กบั 90.19 เปอร์เซ็นต์ และ 89.57 เปอร์เซ็นต์ มีความแตกตา่งทางสถิตมีิคา่นยัส าคญักบั
เม่ือเลีย้งในสารละลายน า้ตาลท่ีมีความเข้มข้น 1.00 กรัม โดยมีเปอร์เซ็นต์ความมีชีวิตน้อยท่ีสดุ
เทา่กบั 79.50 เปอร์เซ็นต์ ดงัแสดงในตารางท่ี 9 
Table 9 pollen germination pollen death and pollen viability of Eucrosia in different of 

sucrose concentration 

    Sucrose          pollen germination         pollen death              pollen viability 
concentration                      

0   4.74bc   10.17ab  85.08bc 
0.50         6.38 b                   9.14bc   84.47bc 
1.00   9.84a   10.67a    79.50d 
1.50   5.71b      10.16ab    84.14c 
2.00   4.34bc     8.79cd     86.87b 
2.50   2.86 c      7.58de     89.57a 
3.00   2.38 c     7.43e      90.19a   

LSD      *       *       * 

Values within columns followed by different letters were significantly different at P<0.05.  
จ านวนต้น หลงัจากต้นได้รับรังสีขนาดตา่งๆ เป็นเวลา 10 สปัดาห์ พบวา่ต้นท่ีไมไ่ด้รับ

การฉายรังสีมีการเจริญเตบิโตทางด้านจ านวนต้นสงูท่ีสดุ สว่นต้นท่ีได้รับรังสีขนาด 50 เกรย์ มีการ
เจริญเตบิโตทางด้านจ านวนต้นน้อยท่ีสดุ 
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 รูปท่ี  1 จ านวนต้น หลงัจากต้นได้รับรังสีขนาดตา่งๆ เป็นเวลา 10 สปัดาห์ 
 

ความสงู หลงัจากต้นได้รับรังสีขนาดตา่งๆ เป็นเวลา 10 สปัดาห์ พบวา่ต้นท่ีไมไ่ด้รับการ
ฉายรังสีมีการเจริญเตบิโตทางด้านความสงูมากท่ีสดุ สว่นต้นท่ีได้รับรังสีขนาด 250 เกรย์ มีการ
เจริญเตบิโตทางด้านความสงูน้อยท่ีสดุ   
 

 
 รูปท่ี 2 ความสงู หลงัจากต้นได้รับรังสีขนาดตา่งๆ เป็นเวลา 10 สปัดาห์ 
 

จ านวนใบ หลงัจากต้นได้รับรังสีขนาดตา่งๆ เป็นเวลา 10 สปัดาห์ พบวา่ต้นท่ีไมไ่ด้รับการ
ฉายรังสีมีการเจริญเตบิโตทางด้านจ านวนใบมากท่ีสดุ สว่นต้นท่ีได้รับรังสีขนาด 250 เกรย์ มีการ
เจริญเตบิโตทางด้านจ านวนใบน้อยท่ีสดุ 
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รูปท่ี 3  จ านวนใบ หลงัจากต้นได้รับรังสีขนาดตา่งๆ เป็นเวลา 10 สปัดาห์ 
 

ความยาวใบ หลงัจากต้นได้รับรังสีขนาดตา่งๆ เป็นเวลา 10 สปัดาห์ พบวา่ต้นท่ีไมไ่ด้รับ
การฉายรังสีมีการเจริญเตบิโตทางด้านความยาวใบมากท่ีสดุ สว่นต้นท่ีได้รับรังสีขนาด 50 เกรย์ มี
การเจริญเตบิโตทางด้านความยาวใบน้อยท่ีสดุ 
 

 
รูปท่ี 4  ความยาวใบ หลงัจากต้นได้รับรังสีขนาดตา่งๆ เป็นเวลา 10 สปัดาห์ 
 

สีน า้ตาลใบ หลงัจากต้นได้รับรังสีขนาดตา่งๆ เป็นเวลา 10 สปัดาห์ พบวา่ต้นท่ีไมไ่ด้รับการ
ฉายรังสีมีการเกิดสีน า้ตาลใบมากท่ีสดุ สว่นต้นท่ีได้รับรังสีขนาด 150 เกรย์ มีการเกิดสีน า้ตาลใบ
น้อยท่ีสดุ 
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รูปท่ี 5  สีน า้ตาลใบ หลงัจากต้นได้รับรังสีขนาดตา่งๆ เป็นเวลา 10 สปัดาห์ 
 

จ านวนราก หลงัจากต้นได้รับรังสีขนาดตา่งๆ เป็นเวลา 10 สปัดาห์ พบวา่ต้นท่ีไมไ่ด้รับการ
ฉายรังสีมีการเจริญเตบิโตทางด้านจ านวนรากมากท่ีสดุ สว่นต้นท่ีได้รับรังสีขนาด 250 เกรย์ มีการ
เจริญเตบิโตทางด้านจ านวนรากน้อยท่ีสดุ 
 

 
รูปท่ี 6  จ านวนราก หลงัจากต้นได้รับรังสีขนาดตา่งๆ เป็นเวลา 10 สปัดาห์ 
 

ความยาวราก หลงัจากต้นได้รับรังสีขนาดตา่งๆ เป็นเวลา 10 สปัดาห์ พบวา่ต้นท่ีไมไ่ด้รับ
การฉายรังสีมีการเจริญเตบิโตทางด้านความยาวรากมากท่ีสดุ สว่นต้นท่ีได้รับรังสีขนาด 250 เกรย์ 
มีการเจริญเตบิโตทางด้านความยาวรากน้อยท่ีสดุ 
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รูปท่ี 7  ความยาวราก หลงัจากต้นได้รับรังสีขนาดตา่งๆ เป็นเวลา 10 สปัดาห์  
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แคลลสัที่ผา่นการฉายรังสเีป็นเวลา 10 สปัดาห์ ต้นออ่นท่ีผา่นการฉายรังสเีป็นเวลา 10 สปัดาห์ 
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การทดลองที่ 3 ผลของสารโคลชิซนิต่อการเจริญเตบิโตของว่านมหาลาภ 
 

ผลของการให้สารโคลชิซินตอ่การเจริญเตบิโต ของวา่นมหาลาภ พบวา่ ระดบัความ
เข้มข้นของสารโคลชิซินไมมี่ผลตอ่การเจริญเตบิโตทางด้านจ านวนใบ โดยมีคา่เฉล่ียอยูใ่นชว่ง 
3.10-3.64 ใบ ความกว้างใบ มีคา่เฉล่ียอยูใ่นชว่ง 8.42-9.65 เซนตเิมตร ความยาวใบ มีคา่เฉล่ียอยู่
ในชว่ง 23.15-26.40 เซนตเิมตร เชน่เดียวกบัความเข้มใบ (SPAD) มีคา่เฉล่ียอยูใ่นชว่ง 29.44-
31.74 SPAD (ตารางท่ี 1) 
Table 10 The growth of Eucrosia bicolor after treated with colchicine 
Colchicine 
concentration(%) 

Number of 
leaves per 
plant 

Leaf width 
(cm.) 

Leaf length 
(cm.) 

Dark of the 
leaves (SPAD) 

0 3.45 9.03 23.40 30.03 
0.25 3.40 8.62 25.10 29.44 
0.50 3.10   8.43 24.05 31.71 
0.75 3.10   8.65 23.45 31.30 
1.0 3.64   8.76 23.15 31.37 
2.0 3.10   9.65 25.90 31.74 
4.0 3.57 8.82 26.40 31.40 
LSD ns ns ns ns 
Values within columns followed by different letters were significantly different at P<0.05.  
ns = non significantly different 
 
 คณุภาพของชอ่ดอก ต้นท่ีได้รับสารโคลชิซิน1.00 เปอร์เซ็นต์ ให้จ านวนดอกตอ่ชอ่มาก
ท่ีสดุ เฉล่ียคือ 6.70 ดอกตอ่ชอ่ สว่นต้นท่ีไมไ่ด้รับสาร ต้นท่ีได้รับสาร 0.50 และ 0.75 เปอร์เซ็นต์ ให้
จ านวนดอกตอ่ชอ่น้อยท่ีสดุ คือ 5.90  5.60 และ 5.50 ดอกตอ่ชอ่ ตามล าดบั นอกจากนีย้งัพบวา่ 
การให้สารโคลชิซินไมมี่ผลตอ่ความยาวก้านดอก โดยให้คา่เฉล่ียอยูใ่นชว่ง 41.53-45.90 
เซนตเิมตร เส้นผา่นศนูย์กลางก้านชอ่ดอก มีคา่เฉล่ีย 0.64-0.72 เซนตเิมตร และจ านวนวนัตัง้แต่
ปลกูจนถึงวนัท่ีดอกแรกบาน มีคา่เฉล่ีย 26.50-27.70 วนั 
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Table 11 Inflorescence quality of  Eucrosia bicolor after treated with colchicine 
Colchicine 
concentration(%) 

Stalk length 
(cm.) 

Stalk diameter Number of 
floret/plant 

days to 
flowering 

0 41.53 0.60 5.90b 26.90 
0.25 43.15 0.59 6.20ab 27.30 
0.50 41.70 0.58 5.60b 27.70 
0.75 44.05 0.58 5.50b 26.10 
1.0 43.30 0.62 6.70a 27.33 
2.0 43.95 0.72 6.00ab 26.90 
4.0 45.90 0.64 6.20ab 26.50 
LSD ns ns 0.75 ns 
Values within columns followed by different letters were significantly different at P<0.05.  
ns = non significantly different 
 
 การให้สารโคลชิซินท่ีระดบั 0.75 และ 4.00 เปอร์เซ็นต์ มีความกว้างของปากใบมากท่ีสดุ 
คือ 44.07 และ 43.32 ไมโครเมตร สว่นต้นท่ีได้รับสาร ความเข้มข้น 0.50 เปอร์เซ็นต์ มีความกว้าง
ปากใบน้อยท่ีสดุ แตก่ารให้สารโคลชิซินไมมี่ผลตอ่ความยาวปากใบของวา่นมหาลาภ โดยมี
คา่เฉล่ียอยูใ่นชว่ง 52.22-54.97 ไมโครเมตร สว่นจ านวนปากใบ ต้นท่ีได้รับสารโคลชิซินท่ีความ
เข้มข้น 1.00 และ 2.00 เปอร์เซ็นต์ มีจ านวนปากใบมากท่ีสดุคือ 11.40 ปากใบตอ่ตารางมิลลิเมตร 
เทา่กนั สว่นต้นท่ีไมไ่ด้รับสารโคลชิซินมีจ านวนปากใบน้อยท่ีสดุ คือ 7.50 ปากใบตอ่ตาราง
มิลลิเมตร ทางด้านการงอกของละอองเกสร ต้นท่ีได้รับสารโคลชิซิน เข้มข้น 1.00 เปอร์เซ็นต์ มีการ
งอกของละอองเกสร น้อยท่ีสดุคือ 6.53 เปอร์เซ็นต์ เม่ือเทียบกบักรรมวิธีอ่ืนๆ 
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Table 12 The stoma and pollen germination of Eucrosia bicolor after treated with 
colchicine 
Colchicine 
concentration(%) 

Stoma width 
(µm) 

Stoma length 
(µm) 

Number of 
stoma 

Pollen 
germination (%) 

0 38.51c 54.97 7.50d 14.57a   
0.25 39.63bc 53.73 9.40bc 17.00a   
0.50 35.73d 54.33 8.20cb 13.26a  
0.75 44.07a 52.40 9.70b 11.85ab 
1.0 38.71c 54.80 11.40a 6.53b 
2.0 41.07b 52.22 11.40a 17.57a 
4.0 43.32a 53.43 10.10ab 16.35a 
LSD 1.95 ns 1.32 2.086 
Values within columns followed by different letters were significantly different at P<0.05.  
ns = non significantly different 
 
การกระจายตวัของใบหลงัจากได้รับสารโคลชิซิน ความเข้มข้นแตกตา่งกนั  

  
a. การกระจายตวัของใบมหาลาภหวัขนาดเล็กท่ี

ไมไ่ด้รับสารโคลชิซิน  
b. การกระจายตวัของใบมหาลาภหวัขนาดเล็กท่ี

ได้รับสารโคลชิซิน ความเข้มข้น 0.25 % (w/v) 
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c. การกระจายตวัของใบมหาลาภหวัขนาดเล็กท่ี

ได้รับสารโคลชิซิน ความเข้มข้น 0.50 % (w/v) 
d. การกระจายตวัของใบมหาลาภหวัขนาดเล็กท่ี

ได้รับสารโคลชิซิน ความเข้มข้น 0.75 % (w/v) 
 

  
e. การกระจายตวัของใบมหาลาภหวัขนาดเล็กท่ี

ได้รับสารโคลชิซิน ความเข้มข้น 1.00 % (w/v) 
f. การกระจายตวัของใบมหาลาภหวัขนาดเล็กท่ี

ได้รับสารโคลชิซิน ความเข้มข้น 2.00 % (w/v) 
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g. การกระจายตวัของใบมหาลาภหวัขนาดเล็กท่ี

ได้รับสารโคลชิซิน ความเข้มข้น 4.00 % (w/v) 
h. การกระจายตวัของใบมหาลาภหวัขนาดกลางท่ี

ไมไ่ด้รับสารโคลชิซิน  

  
i. การกระจายตวัของใบมหาลาภหวัขนาดกลางท่ี

ได้รับสารโคลชิซิน ความเข้มข้น 0.25 % (w/v) 
j. การกระจายตวัของใบมหาลาภหวัขนาดกลางท่ี

ได้รับสารโคลชิซิน ความเข้มข้น 0.50 % (w/v) 
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k. การกระจายตวัของใบมหาลาภหวัขนาดกลางท่ี

ได้รับสารโคลชิซิน ความเข้มข้น 0.75 % (w/v) 
l. การกระจายตวัของใบมหาลาภหวัขนาดกลางท่ี

ได้รับสารโคลชิซิน ความเข้มข้น 1.00 % (w/v) 

  
m. การกระจายตวัของใบมหาลาภหวัขนาดกลางท่ี

ได้รับสารโคลชิซิน ความเข้มข้น 2.00 % (w/v) 
n. การกระจายตวัของใบมหาลาภหวัขนาดกลางท่ี

ได้รับสารโคลชิซิน ความเข้มข้น 4.00 % (w/v) 
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o. การกระจายตวัของใบมหาลาภหวัขนาดใหญ่ท่ี

ไมไ่ด้รับสารโคลชิซิน  
p. การกระจายตวัของใบมหาลาภหวัขนาดใหญ่ท่ีได้รับ

สารโคลชิซิน ความเข้มข้น 0.25 % (w/v) 

  
q. การกระจายตวัของใบมหาลาภหวัขนาดใหญ่ท่ี

ได้รับสารโคลชิซิน ความเข้มข้น 0.50 % (w/v) 
r. การกระจายตวัของใบมหาลาภหวัขนาดใหญ่ท่ี

ได้รับสารโคลชิซิน ความเข้มข้น 0.75 % (w/v) 
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s. การกระจายตวัของใบมหาลาภหวัขนาดใหญ่ท่ี

ได้รับสารโคลชิซิน ความเข้มข้น 1.00 % (w/v) 
t. การกระจายตวัของใบมหาลาภหวัขนาดใหญ่ท่ี

ได้รับสารโคลชิซิน ความเข้มข้น 2.00 % (w/v) 
 

 
u.การกระจายตวัของใบมหาลาภหวัขนาดใหญ่ท่ีได้รับสารโคลชิซิน ความเข้มข้น 4.00 % (w/v) 
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จ านวนต้น หลงัจากต้นได้รับสารโคลชิซินในอตัราตา่งๆ กนั เป็นเวลา 10 สปัดาห์ พบวา่
ต้นท่ีไมไ่ด้รับสารโคลชิซินมีการเจริญเตบิโตทางด้านจ านวนต้นมากท่ีสดุ สว่นต้นท่ีได้รับสารโคล
ชิซินทกุกรรมวิธีมีการเจริญเตบิโตทางด้านจ านวนต้นน้อยท่ีสดุ (รูปท่ี 6) 

 
รูปท่ี 6  จ านวนต้น หลงัจากต้นได้รับสารโคลชิซินในอตัราตา่งๆ กนั 

ความสงู หลงัจากต้นได้รับสารโคลชิซินในอตัราตา่งๆ กนั เป็นเวลา 10 สปัดาห์ พบวา่ต้น
ท่ีไมไ่ด้รับสารโคลชิซินมีการเจริญเตบิโตทางด้านความสงูมากท่ีสดุ สว่นต้นท่ีได้รับสารโคลชิซินทกุ
กรรมวิธีมีการเจริญเตบิโตทางด้านความสงูน้อยท่ีสดุ (รูปท่ี 7) 
 

 
รูปท่ี 7  ความสงู หลงัจากต้นได้รับสารโคลชิซินในอตัราตา่งๆ กนั 
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จ านวนใบ หลงัจากต้นได้รับสารโคลชิซินในอตัราตา่งๆ กนั เป็นเวลา 10 สปัดาห์ พบวา่ต้น
ท่ีไมไ่ด้รับสารโคลชิซินมีการเจริญเตบิโตทางด้านจ านวนใบมากท่ีสดุ สว่นต้นท่ีได้รับสารโคลชิซิน
ทกุกรรมวิธีมีการเจริญเตบิโตทางด้านจ านวนใบน้อยท่ีสดุ (รูปท่ี 8) 
 

 
รูปท่ี 8  จ านวนใบ หลงัจากต้นได้รับสารโคลชิซินในอตัราตา่งๆ กนั 

ความยาวใบ หลงัจากต้นได้รับสารโคลชิซินในอตัราตา่งๆ กนั เป็นเวลา 10 สปัดาห์ พบวา่
ต้นท่ีไมไ่ด้รับสารโคลชิซินมีการเจริญเตบิโตทางด้านความยาวใบมากท่ีสดุ สว่นต้นท่ีได้รับสารโคล
ชิซินทกุกรรมวิธีมีการเจริญเตบิโตทางด้านความยาวใบน้อยท่ีสดุ (รูปท่ี 9) 

 

 
รูปท่ี 9  ความยาวใบ หลงัจากต้นได้รับสารโคลชิซินในอตัราตา่งๆ กนั 
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จ านวนราก หลงัจากต้นได้รับสารโคลชิซินในอตัราตา่งๆ กนั เป็นเวลา 10 สปัดาห์ พบวา่
ต้นท่ีไมไ่ด้รับสารโคลชิซินมีการเจริญเตบิโตทางด้านจ านวนรากมากท่ีสดุ สว่นต้นท่ีได้รับสารโคล
ชิซินทกุกรรมวิธีมีการเจริญเตบิโตทางด้านจ านวนรากน้อยท่ีสดุ (รูปท่ี 10) 
 

 
รูปท่ี 10  จ านวนราก หลงัจากต้นได้รับสารโคลชิซินในอตัราตา่งๆ กนั 

ความยาวราก หลงัจากต้นได้รับสารโคลชิซินในอตัราตา่งๆ กนั เป็นเวลา 10 สปัดาห์ 
พบวา่ต้นท่ีไมไ่ด้รับสารโคลชิซินมีการเจริญเตบิโตทางด้านความยาวรากมากท่ีสดุ สว่นต้นท่ีได้รับ
สารโคลชิซินทกุกรรมวิธีมีการเจริญเตบิโตทางด้านความยาวรากน้อยท่ีสดุ (รูปท่ี 11) 
 

 
รูปท่ี 11  ความยาวราก หลงัจากต้นได้รับสารโคลชิซินในอตัราตา่งๆ กนั 
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สีน า้ตาลใบ หลงัจากต้นได้รับสารโคลชิซินในอตัราตา่งๆ กนั เป็นเวลา 10 สปัดาห์ พบวา่ต้น
ท่ีได้รับสารโคลชิซินอตัรา 0.25% มีการเกิดสีน า้ตาลใบมากท่ีสดุ สว่นต้นท่ีได้รับสารโคลชิซินใน
อตัรา 1.00% มีการเกิดสีน า้ตาลใบน้อยท่ีสดุ (รูปท่ี 12) 

 
รูปท่ี 12  จ านวนสีน า้ตาลใบ หลงัจากต้นได้รับสารโคลชิซินในอตัราตา่งๆ กนั 

เปอร์เซ็นต์การเกิดสีน า้ตาลต้น หลงัจากต้นได้รับสารโคลชิซินในอตัราตา่งๆ กนั เป็นเวลา 
10 สปัดาห์ พบวา่ต้นท่ีได้รับสารโคลชิซินอตัรา 0.75% มีการเกิดสีน า้ตาลต้นมากท่ีสดุ สว่นต้นท่ี
ไมไ่ด้รับสารโคลชิซิน มีการเกิดสีน า้ตาลต้นน้อยท่ีสดุ (รูปท่ี 13) 
 

 
รูปท่ี 13  เปอร์เซ็นต์การเกิดสีน า้ตาลต้น หลงัจากต้นได้รับสารโคลชิซินในอตัราตา่งๆ กนั 
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เปอร์เซ็นต์การรอดตาย หลงัจากต้นได้รับสารโคลชิซินในอตัราตา่งๆ กนั เป็นเวลา 10 
สปัดาห์ พบวา่ต้นท่ีไมไ่ด้รับสารโคลชิซินมีเปอร์เซ็นต์การรอดตายมากท่ีสดุ สว่นต้นท่ีได้รับสารโคล
ชิซินอตัรา 0.75%  มีเปอร์เซ็นต์การรอดตายน้อยท่ีสดุ (รูปท่ี 14) 

 
รูปท่ี 14  เปอร์เซ็นต์การรอดตาย หลงัจากต้นได้รับสารโคลชิซินในอตัราตา่งๆ กนั 

 
ต้นออ่นท่ีได้รับสารโคลชิซินอตัราตา่งๆ กนั เป็นเวลา 10 สปัดาห์ พบวา่ต้นท่ีไมใ่ห้สารมี

การเจริญเตบิโตดีท่ีสดุ ดงัรูปท่ี 15 และ 16 



 40 

  
รูปท่ี 15   การแช่ต้นออ่นในโคลชิซิน รูปท่ี 16 ต้นออ่นท่ีผา่นการแช่โคลชิซินเป็นเวลา 10 

สปัดาห์ 
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การแชต้่นออ่นในโคลชิซิน ต้นออ่นท่ีผา่นการแชโ่คลชิซิน 10 สปัดาห์ 
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หวัพนัธุ์วา่นมหาลาภ ขนาดเส้นผา่นศนูย์กลาง 5.0-6.0 เซนตเิมตร ปลกูในกระถางขนาด 
8 นิว้ วสัดปุลกูประกอบด้วย ขยุมะพร้าว ทราย เปลือกข้าว อตัราสว่น 1:1:1 วางแผนการทดลอง
แบบสุม่สมบรูณ์ (Completely Randomized Design) จ านวน 7 กรรมวิธีๆ ละ 10 ซ า้ คือ 0  0.25  
0.50  0.75 1.00 2.00 และ 4.00 เปอร์เซ็นต์ พบวา่ ระดบัความเข้มข้นของสารโคลชิซินไมมี่ผลตอ่
การเจริญเตบิโตทางด้านจ านวนใบ โดยมีคา่เฉล่ียอยูใ่นชว่ง 3.10-3.64 ใบ ความกว้างใบ มี
คา่เฉล่ียอยูใ่นชว่ง 8.42-9.65 เซนตเิมตร ความยาวใบ มีคา่เฉล่ียอยูใ่นชว่ง 23.15-26.40 
เซนตเิมตร เชน่เดียวกบัความเข้มใบ (SPAD) มีคา่เฉล่ียอยูใ่นชว่ง 29.44-31.74 SPAD (ตารางท่ี 
13) 
Table 13 The growth of Eucrosia bicolor after treated with colchicine 
Colchicine 
concentration(%) 

Number of 
leaves per 
plant 

Leaf width 
(cm.) 

Leaf length 
(cm.) 

Dark of the 
leaves (SPAD) 

0 3.45 9.03 23.40 30.03 
0.25 3.40 8.62 25.10 29.44 
0.50 3.10   8.43 24.05 31.71 
0.75 3.10   8.65 23.45 31.30 
1.0 3.64   8.76 23.15 31.37 
2.0 3.10   9.65 25.90 31.74 
4.0 3.57 8.82 26.40 31.40 
LSD ns ns ns ns 
Values within columns followed by different letters were significantly different at P<0.05.  
ns = non significantly different 
 
 คณุภาพของชอ่ดอก ต้นท่ีได้รับสารโคลชิซิน1.00 เปอร์เซ็นต์ ให้จ านวนดอกตอ่ชอ่มาก
ท่ีสดุ เฉล่ียคือ 6.70 ดอกตอ่ชอ่ สว่นต้นท่ีไมไ่ด้รับสาร ต้นท่ีได้รับสาร 0.50 และ 0.75 เปอร์เซ็นต์ ให้
จ านวนดอกตอ่ชอ่น้อยท่ีสดุ คือ 5.90  5.60 และ 5.50 ดอกตอ่ชอ่ ตามล าดบั นอกจากนีย้งัพบวา่ 
การให้สารโคลชิซินไมมี่ผลตอ่ความยาวก้านดอก โดยให้คา่เฉล่ียอยูใ่นชว่ง 41.53-45.90 
เซนตเิมตร เส้นผา่นศนูย์กลางก้านชอ่ดอก มีคา่เฉล่ีย 0.64-0.72 เซนตเิมตร และจ านวนวนัตัง้แต่
ปลกูจนถึงวนัท่ีดอกแรกบาน มีคา่เฉล่ีย 26.50-27.70 วนั 
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Table 14 Inflorescence quality of  Eucrosia bicolor after treated with colchicine 
Colchicine 
concentration(%) 

Stalk length 
(cm.) 

Stalk diameter Number of 
floret/plant 

number of days 
from planting to 
first bloom dates 

0 41.53 0.60 5.90b 26.90 
0.25 43.15 0.59 6.20ab 27.30 
0.50 41.70 0.58 5.60b 27.70 
0.75 44.05 0.58 5.50b 26.10 
1.0 43.30 0.62 6.70a 27.33 
2.0 43.95 0.72 6.00ab 26.90 
4.0 45.90 0.64 6.20ab 26.50 
LSD ns ns 0.75 ns 
Values within columns followed by different letters were significantly different at P<0.05.  
ns = non significantly different 
 
 การให้สารโคลชิซินท่ีระดบั 0.75 และ 4.00 เปอร์เซ็นต์ มีความกว้างของปากใบมากท่ีสดุ 
คือ 44.07 และ 43.32 ไมโครเมตร สว่นต้นท่ีได้รับสาร ความเข้มข้น 0.50 เปอร์เซ็นต์ มีความกว้าง
ปากใบน้อยท่ีสดุ แตก่ารให้สารโคลชิซินไมมี่ผลตอ่ความยาวปากใบของวา่นมหาลาภ โดยมี
คา่เฉล่ียอยูใ่นชว่ง 52.22-54.97 ไมโครเมตร สว่นจ านวนปากใบ ต้นท่ีได้รับสารโคลชิซินท่ีความ
เข้มข้น 1.00 และ 2.00 เปอร์เซ็นต์ มีจ านวนปากใบมากท่ีสดุคือ 11.40 ปากใบตอ่ตารางมิลลิเมตร 
เทา่กนั สว่นต้นท่ีไมไ่ด้รับสารโคลชิซินมีจ านวนปากใบน้อยท่ีสดุ คือ 7.50 ปากใบตอ่ตาราง
มิลลิเมตร ทางด้านการงอกของละอองเกสร ต้นท่ีได้รับสารโคลชิซิน เข้มข้น 1.00 เปอร์เซ็นต์ มีการ
งอกของละอองเกสร น้อยท่ีสดุคือ 6.53 เปอร์เซ็นต์ เม่ือเทียบกบักรรมวิธีอ่ืนๆ 
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Table 15 The stoma and pollen germination of Eucrosia bicolor after treated with 
colchicine 
Colchicine 
concentration(%) 

Stoma width 
(µm) 

Stoma length 
(µm) 

Number of 
stoma 

Pollen 
germination (%) 

0 38.51c 54.97 7.50d 14.57a   
0.25 39.63bc 53.73 9.40bc 17.00a   
0.50 35.73d 54.33 8.20cb 13.26a  
0.75 44.07a 52.40 9.70b 11.85ab 
1.0 38.71c 54.80 11.40a 6.53b 
2.0 41.07b 52.22 11.40a 17.57a 
4.0 43.32a 53.43 10.10ab 16.35a 
LSD 1.95 ns 1.32 2.086 
Values within columns followed by different letters were significantly different at P<0.05.  
ns = non significantly different 
 
การสกัด DNA ในมหาลาภ 
อายใุบมหาลาภกบัวิธีการสกดั DNA  
 

 
ภาพ 33 อายใุบมหาลาภ 1 วนั 2 วนั 3 วนั และ 4 วนั เรียงจากซ้ายไปขวา 
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ภาพท่ี 34 แสดง DNA ท่ีสกดัจากใบมหาลาภอายแุละวิธีการแตกตา่งกนั 

 

การทดสอบคู่ไพรเมอร์ที่เหมาะสมในการท า AFLP  

การทดสอบคูไ่พรเมอร์ท่ีเหมาะสม ในขัน้ตอนการท า selective amplification โดยทดสอบ 
คูไ่พรเมอร์ทัง้หมด 64 คู ่ แล้วตรวจสอบผลผลิต denaturing polyacrylamide gel 
electrophoresis ท่ีก าลงัไฟฟ้า 55 วตัต์ นาน 1 ชัว่โมง ใน TBE Buffer  พบวา่มีคู ่ ไพรเมอร์ท่ีไม่
สามารถเพิ่มจ านวนดีเอ็นเอมีจ านวน 9  คูไ่พรเมอร์ และคูไ่พรเมอร์ท่ีสามารถเพิ่ม จ านวนดีเอ็นเอ
ได้มี 55 คูไ่พรเมอร์  
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รูปท่ี 9  ผลผลิต PCR  จากการทดสอบดีเอ็นเอของสบัปะรดกบัไพรเมอร์จ านวน 8  คู ่ 
 ในขัน้ตอน selective amplification (M= 100 bp DNA ladder, 1= E-ATT/MCCA,  

2= E-ATT /M-CAC, 3= E-ATT/ M-CAG, 4= E-ATT/ M-CAT, 5= E-ATT/ M-CTA,  
6= E-ATT /M-CTC, 7= E-ATT /M-CTG, 8= E-ATT/ M-CTT  
 

 
 
รูปท่ี 10  ผลผลิต PCR  จากการทดสอบดีเอ็นเอของสบัปะรดกบัไพรเมอร์จ านวน 8  คู ่ 
 ในขัน้ตอน selective amplification (M= 100 bp DNA ladder, 1= E-ACT/MCCA,  

2= E-ACT /M-CAC, 3= E-ACT/ M-CAG, 4= E-ACT/ M-CAT, 5= E-ACT/ M-CTA,  
6= E-ACT /M-CTC, 7= E-ACT /M-CTG, 8= E-ACT/ M-CTT  
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รูปท่ี 11  ผลผลิต PCR  จากการทดสอบดีเอ็นเอของสบัปะรดกบัไพรเมอร์จ านวน 8  คู ่ 
 ในขัน้ตอน selective amplification (M= 100 bp DNA ladder, 1= E-AGA/MCCA,  

2= E-AGA /M-CAC, 3= E-AGA/ M-CAG, 4= E-AGA/ M-CAT, 5= E-AGA/ M-CTA,  
6= E-AGA /M-CTC, 7= E-AGA /M-CTG, 8= E-AGA/ M-CTT  

 
 

 
 
รูปท่ี 12  ผลผลิต PCR  จากการทดสอบดีเอ็นเอของสบัปะรดกบัไพรเมอร์จ านวน 8  คู ่ 
 ในขัน้ตอน selective amplification (M= 100 bp DNA ladder, 1= E-AC/MCCA,  

2= E-AC /M-CAC, 3= E-AC/ M-CAG, 4= E-AC/ M-CAT, 5= E-AC/ M-CTA,  
6= E-AC /M-CTC, 7= E-AC /M-CTG, 8= E-AC/ M-CTT  
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รูปท่ี 13  ผลผลิต PCR  จากการทดสอบดีเอ็นเอของสบัปะรดกบัไพรเมอร์จ านวน 8  คู ่ 
 ในขัน้ตอน selective amplification (M= 100 bp DNA ladder, 1= E-AG/MCCA,  

2= E-AG /M-CAC, 3= E-AG/ M-CAG, 4= E-AG/ M-CAT, 5= E-AG/ M-CTA,  
6= E-AG /M-CTC, 7= E-AG /M-CTG, 8= E-AG/ M-CTT  
 

 
รูปท่ี 14  ผลผลิต PCR  จากการทดสอบดีเอ็นเอของสบัปะรดกบัไพรเมอร์จ านวน 8  คู ่ 
 ในขัน้ตอน selective amplification (M= 100 bp DNA ladder, 1= E-ATG/MCCA,  

2= E-ATG /M-CAC, 3= E-ATG/ M-CAG, 4= E-ATG/ M-CAT, 5= E-ATG/ M-CTA,  
6= E-ATG /M-CTC, 7= E-ATG /M-CTG, 8= E-ATG/ M-CTT  
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รูปท่ี 15  ผลผลิต PCR  จากการทดสอบดีเอ็นเอของสบัปะรดกบัไพรเมอร์จ านวน 8  คู ่ 
 ในขัน้ตอน selective amplification (M= 100 bp DNA ladder, 1= E-AAG/MCCA,  

2= E-AAG /M-CAC, 3= E-AAG/ M-CAG, 4= E-AAG/ M-CAT, 5= E-AAG/ M-CTA,  
6= E-AAG /M-CTC, 7= E-AAG /M-CTG, 8= E-AAG/ M-CTT  

 

 
 
รูปท่ี 16  ผลผลิต PCR  จากการทดสอบดีเอน็เอของสบัปะรดกบัไพรเมอร์จ านวน 8  คู ่ 
 ในขัน้ตอน selective amplification (M= 100 bp DNA ladder, 1= E-AAC/MCCA,  

2= E-AAC /M-CAC, 3= E-AAC/ M-CAG, 4= E-AAC/ M-CAT, 5= E-AAC/ M-CTA,  
6= E-AAC /M-CTC, 7= E-AAC /M-CTG, 8= E-AAC/ M-CTT  
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ในจ านวน 31   คูไ่พรเมอร์ ท่ีสามารถเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอได้ พบวา่มี 30 คูไ่พรเมอร์ คือ E-

AC/M-CCA,  E-AC/M-CTA,  E-AG/M-CTA, E-AG/CTC, E-AAG/M-CTG, E-AAG/M-CCT,  E-
AGA/M-CAC,  E-AGA/M-CTA, E-AGA/M-CTC E-AGA/M-CTG,  E-AGA/M-CTT, E-ATT/M-
CAC,   E-ATT/M-CAG,   E-ATT/M-CTT, E-ATG/M-CCA,   E-ATG/M-CTA,   E-ATG/M-CTG, 
E-ATG/M-CTT, E-ACT/M-CCA ตามล าดบั สามารถเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอได้มาก และคาดวา่มี  
polymorphic bands มาก เน่ืองจากแตล่ะคูไ่พรเมอร์ให้จ านวนแถบดีเอ็นเอและความคมชดัของ
แถบ ตา่งกนั จงึเลือกคูไ่พรเมอร์ท่ีใหแถบดีเอ็นเอจ านวนมาก และชดัเจนไปใช้ในการศกึษา
ความสมัพนัธ์ทางพนัธุกรรมของวา่นมหาลาภ จ านวน 18 คูไ่พรเมอร์   

ตารางท่ี 17    คู่ไพรเมอร์จ านวน 18 คู่ ที่คัดเลือกได้จากจ านวนไพรเมอร์ทัง้หมด 64 คู่  

คู่ไพร
เมอร์ 

M-CCA M-CAC M-CAG M-CAT M-CTA M-CTC M-CTG M-CTT 

E-AC X - - - X - - - 

E-AG O - O - X X - - 

E-AAC - - - - - - - - 

E-AAG O O O O O O X X 

E-AGA - X O - X X X X 

E-ATT O X X - O - - X 

E-ATG X - - O X O X X 

E-ACT - - - - - - - - 
หมายเหต ุ - =  คูไ่พรเมอร์ท่ีไมส่ามารถเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอได้ 
O   =  คูไ่พรเมอร์ท่ีสามารถเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอได้ แตไ่มเ่ลือกมาใช้ในการทดลอง  
X   =  คูไ่พรเมอร์ท่ีสามารถเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอได้ และเลือกมาใช้ในการทดลอง  
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สรุปและข้อเสนอแนะ 
การฉายรังสีและการใช้โคลชิซินมีแนวโน้มสามารถกระตุ้นให้เกิดการกลายพนัธุ์ในต้นมหา

ลาภได้ แตเ่น่ืองจากปีงบประมาณนีเ้ป็นปีงบประมาณสองท่ีทดลองผลท่ีได้ยงัไมช่ดัเจนจงึ
จ าเป็นต้องมีการศกึษาในปีตอ่ไปเพ่ือให้ได้ผลท่ีชดัเจนและมีการศกึษาทางการเปล่ียนแปลงทาง
พนัธุกรรมตอ่ไป 
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Abstract 
 Effect of calcium and boron concentration levels on percentage of pollen 
germination of Eucrosia bicolor Ker-Gawl was studied at Agricultural Technology 
Research Institute, Rajamangala University of Technology Lanna, during March - May 
2011. The objective of this experiment was to study the effect of calcium and boron 
concentration levels on percentage of pollen germination and viability pollen of Eucrosia. 
The experimental design was completely randomized design with 6 replications per 
treatment. Pollens were collected during 10.00 - 12.00 of the day. Pollens were cultured 
in Brewbaker’s pollen germination medium with 0, 0.05, 0.10 and 0.20% boron and 0, 
0.15, 0.30, 0.45 and 0.60% calcium. The result showed that the concentrations of boron 
at 0.05 and 0.10%  gave the highest pollen germination (i.e. 13.08 and 14.40%, 
respectively), while it did not affect pollen viability or pollen dead. The concentrations of  
calcium at 0.15 and 0.30%  gave the highest pollen germination (i.e. 16.80 and 17.42%, 
respectively) and the concentrations of  calcium at 0%  gave the highest pollen viability 
(i.e. 29.31%), while it did not affect pollen dead. 
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 Introduction 
 

Eucrosia bicolor var. bicolor (Amaryllidaceae), a tropical bulb native to Ecuador, 
has 
been evaluated for landscape performance and its utility as a cut flower. Flower stems 
are about 2 feet tall and bear 6-10 red flowers with long, curved yellow stamens. Each 
individual bulb remains in flower for about 2 weeks, but as large clumps are rapidly 
formed, total bloom period will extend upwards to a month. The bulbs generally get no 
larger than 1 and 3/4 inches in diameter, but are capable of flowering when they achieve 
a minimum weight of 25 grams (Roh and Meerow, 1992; Roh et al., 1992). The attractive 
leaves of Eucrosia are light green and elliptic in shape with short stems. Each bulb 
produces 2-3 leaves. A flowering size bulb produces 2-4 offsets every year, as well as 
several smaller bulbils. A bulbil with a minimum fresh weight of 5 grams will grow to 
flowering size in one season of growth (Roh and Meerow, 1992). 

Pollen germination plays an important role in fertilization which is necessary for 
bearing fruit and seed set (Haslop-Harrison, 1989). Therefore, pollen viability and its 
germination capability are essential. The biological review indicated that the pollen 
grains in the special environment have the good growth and germination (Boavida and 
McCormick, 2007). The basic components of pollen medium contain calcium, boric acid, 
magnesium, potassium and sucrose. In general, compounds in the pollen medium at 
different concentrations are found (Linskens, 1964). Calcium is required for maintenance 
of membrane integrity (Van Steveninck 1965), boron is an essential element for plant 
growth and must be present in adequate amounts to ensure optimal plant growth and 
productivity. Boron plays a role in flowering and fruiting process in pistachio (Brown et 
al., 1994) and its deficiency results in low pollen viability, poor pollen germination and 
reduced pollen tube growth (Nyomora and Brown, 1997). The objective of this 
experiment was to study effect of calcium and boron concentration levels on percentage 
of pollen germination of Eucrosia bicolor.  
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1. Methodology 

Manuscript  

During the full blooming of Eucrosia flower pollen were collected at 10.00- 12.00 
hr in large quantity from cultivated fields. Pollen culture media were prepared according 
to standard method of Brewbaker & Kwack (1963). Pollen tube equal to at least twice the 
diameter of pollen grains were counted as germinated, burst pollen were not counted as 
germinated. The viability of stored pollen was assessed in terms of germination 
percentage. The stored pollen were germinated in humidity chamber in different boron 
solution ranging from 0-0.2% and calcium ranging from 0-0.6% at temperature 25๐C to 
which 10% sucrose was added. Light microscopy was carried out under microscope. 
 
RESULT and Discussion 

Variation in pollen germination among the boron concentration levels was 
investigated. The result showed that the concentrations of boron at 0.05 and 0.10%  
gave the highest pollen germination (i.e. 13.08 and 14.40%, respectively), while it did not 
affect pollen viability or pollen dead. (Table 1). Boric acid is known to be crucial for 
pollen germination and tube growth and it is required at concentrations of 100 ppm, for 
most species (Brewbaker and Majumder, 1961). According to the pistachio is known 
that, supplemented boric acid on sucrose medium had increased germination rate of 
pistachio pollen (Therios et al., 1985; Acar and Ak, 1998) and with increased 
concentration of boric acid in germination media, pollen germination increased up to 10 
ppm and germination ratio remained constant from 20 to 200 ppm and reduced at 
higher concentrations (Therios et al., 1985). Boron plays a role in flowering and fruiting 
process in pistachio. Inadequate or excessive levels of B can result in decreased pollen 
viability, increased flower drop, reduced yields and nut quality in pistachio (Brown et al., 
1994). 
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Table 1 Pollen germination in different boron concentrations. 
Boron levels (%) Pollen germination Pollen viability Pollen dead 

0 9.01 ab 19.08 71.90 
0.05 13.08 a 24.36 62.56 
0.10 14.40 a 16.79 68.80 
0.20 2.88 b 38.51 58.61 
LSD 6.91 ns ns 

Values within columns followed by different letters were significantly different at P<0.05. 
ns = non significant 

Variation in pollen germination among the calcium concentration levels was  investi

gated.  The result showed that the concentrations of  calcium at 0.15 and 0.30%  gave th

e highest pollen germination (i.e. 16.80 and 17.42%, respectively) and the concentration

s of  calcium at 0%  gave the highest pollen viability (i.e. 29.31%), while it did not affect p

ollen dead. (Table 2).  According to Ming et al., (1995) found that the initiating effects of 

calcium on pollen germination and its regulative role in pollen tube growth were investiga

ted in Pinus    yunnanensis and Nicotiana tabacum. High concentration of calcium in the 

medium caused severe inhibition of pollen germination and tube growth, but lower conc

entration of calcium or         calcium deficiency had little effect on pollen germination and 

tube growth.  

Table 2 Pollen germination in different calcium concentrations. 
Calcium levels  (%) Pollen germination Pollen viability Pollen dead 

0 9.14 ab 29.31 a 61.55 
0.15 16.80 a 21.78 b 61.41 
0.30 17.42 a 19.91 b 62.66 
0.45 7.71 b 21.46 b 70.84 
0.60 9.29 ab 20.75 b 69.96 
LSD 5.47 7.22 ns 

Values within columns followed by different letters were significantly different at P<0.05. 
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ns = non significant 

CONCLUSIONS 

The optimum sucrose concentration and time collected of pollen in the hanging 
drop method for pollen germination of pineapple was 10% sucrose, at 20๐C. The 
interaction of temperature and sucrose concentration significantly affected pollen 
viability and pollen death. 
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Abstract 
 
  Effect of shading and paclobutrazol on flowering of Eucrosia bicolor was studied 
at Agricultural Technology Research Institute, Rajamangala University of Technology 
Lanna, during January 2012 to April 2012. The experiments were designed using 
Factorial in CRD (2x4),  the factor 1 the plant were treated with  paclobutrazol at 0 and 5 
g/plant and the factor 2   include  The 4 treatments were shading no shading,  25% 
shading, 50% shading and 75% shading ) at 10 replications per treatment. The result 
showed that the plant were not treated with paclobutrazol gave the stalk length, stalk 
diameter, floret/ inflorescence,  days of flower, number of the first flower to the last flower 
bloom, anther length, filament length, style length, fresh weight of floret, stalk, old bulb 
and root, dry weight of  floret, stalk, old bulb and root more than the plant were treated 
with paclobutrazol. The plants were growth at 75% shading gave the least of anther 
length, filament length, fresh weight and dry weight of  floret. The plant were grown at no 
shading gave the highest of  days of flower than the plant were grown at shading. 
However, the shading did not affect stalk length, stalk diameter, floret/ inflorescence,  
number of the first flower to the last flower bloom, style length, fresh weight of stalk, old 
bulb and root, dry weight of  stalk, old bulb and root. Application of paclobutrazol and 
shading were interaction. 
Key word : Eucrosia bicolor , shading,  paclobutrazol 
 
  
บทคัดย่อ 

ผลของสารแพคโคลบวิทราโซลและการพรางแสงตอ่การเจริญเตบิโต และการออกดอก 
ของวา่นมหาลาภ ศกึษา ณ สถาบนัวิจยัเทคโนโลยีเกษตร  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล 
ล้านนา ตัง้แตเ่ดือนมกราคม ถึง เดือนเมษายน  2555 วางแผนการทดลองแบบ Factorial in CRD 
(2x4) ประกอบด้วยปัจจยัท่ี 1 ระดบัสารแพคโคลบวิทราโซล 2 ระดบั คือ 0 และ 5 กรัมตอ่ต้น 
ปัจจยัท่ี 2 ระดบัการพรางแสง 4 ระดบั คือไมพ่รางแสง พรางแสง 25 เปอร์เซ็นต์ พรางแสง 50 
เปอร์เซ็นต์ และพรางแสง 75 เปอร์เซ็นต์  จ านวน 10 ซ า้ตอ่กรรมวิธี พบวา่ ต้นท่ีไมไ่ด้รับสารแพค
โคลบวิทราโซล ท าให้วา่นมหาลาภมีความยาวก้านชอ่ดอก เส้นผา่นศนูย์กลางก้านชอ่ดอก จ านวน
ดอกตอ่ชอ่ จ านวนวนัตัง้แตป่ลกูจนถึงวนัท่ีดอกแรกบาน จ านวนวนัตัง้แตด่อกแรกบานจนถึงดอก
สดุท้ายบาน ความยาวอบัละอองเกสร ความยาวก้านชอูบัละอองเกสรตวัผู้   และความยาวก้านชู
เกสรตวัเมีย น า้หนกัสดดอก ก้านชอ่ดอก หวัเก่า และราก หนกัแห้งดอก ก้านชอ่ดอก และราก มี
มากกวา่ต้นท่ีได้รับสารแพคโคลบวิทราโซล สว่นระดบัการพรางแสง พบวา่ต้นท่ีพรางแสง 75 
เปอร์เซ็นต์มีความยาวอบัละอองเกสรตวัผู้  ความยาวก้านชอูบัละอองเกสรตวัผู้  น า้หนกัสดดอก
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และน า้หนกัแห้งดอกน้อยท่ีสดุ แตต้่นท่ีไมไ่ด้รับการพรางแสงมีจ านวนวนัตัง้แตป่ลกูถึงวนัท่ีดอก
แรกบานมากกวา่ต้นท่ีพรางแสง แตก่ารพรางแสงไมมี่ผลตอ่ความยาวก้านชอ่ดอก เส้นผา่น
ศนูย์กลางก้านชอ่ดอก จ านวนดอกตอ่ชอ่ จ านวนวนัตัง้แตด่อกแรกบานจนถึงดอกสดุท้ายบาน 
ความยาวก้านชเูกสรตวัเมีย น า้หนกัสดก้านชอ่ดอก หวัเก่า และราก หนกัแห้งก้านชอ่ดอก และราก 
นอกจากนีพ้บวา่ เส้นผา่นศนูย์กลางก้านชอ่ดอก น า้หนดัสดดอกและน า้หนกัแห้งดอก การใช้สาร
แพคโคลบวิทราโซลและการพรางแสงมีปฏิสมัพนัธ์กนั  

 
ค าส าคัญ : วา่นมหาลาภ การพรางแสง สารแพคโคลบวิทราโซล  

 
บทน า 

วา่นมหาลาภ เป็นพืชหวัมีลกัษณะทรงพุม่เตีย้คลมุดนิ ออกดอกในชว่งเดือนมีนาคมถึง
เดือนเมษายน โดยแทงชอ่ดอกก่อนแทงใบ ให้ดอกสีสด ก้านชอ่ดอกยาว มีแนวโน้มท่ีจะใช้เป็นไม้
ตดัดอกได้ดี (เรวดี, 2533) การออกดอกของพืชเป็นกระบวนการทางสรีรวิทยา โดยมีปัจจยัภายใน
พืช ได้แก่ ปริมาณอาหารในพืช อาย ุความพร้อมของพืช พนัธุกรรม และฮอร์โมนภายในพืช (โสระ
ยา, 2544) นอกจากนี ้  ปัจจยัทางสภาพแวดล้อมท่ีเก่ียวข้องกบัการออกดอกของพืช เชน่ แสงซึง่
เป็นแหลง่พลงังานท่ีส าคญัในการสร้างอาหารและการสะสมอาหารในพืช (สมบญุ, 2544) 
โดยเฉพาะความเข้มแสง มีผลตอ่ขบวนการสงัเคราะห์แสง ในไม้ดอกประเภทหวับางชนิด แสงไมมี่
ผลตอ่การเร่ิมสร้างดอก แตมี่ผลในระยะท่ีมีการเจริญและพฒันาของดอก โดยในระยะท่ีมีการ
เจริญและพฒันาของดอก ถ้าต้นได้รับความเข้มแสงต ่า มีผลท าให้เกิดการฝ่อของดอก ซึง่เกิดขึน้
รุนแรงแตกตา่งกนัไปตามชนิดพืช ส าหรับพืชท่ีมีดอกเป็นแบบชอ่ดอก ความรุนแรงเกิดขึน้น้อยโดย
มีผลท าให้เกิดการฝ่อของดอกยอ่ยบางดอก ถ้าผลของความเข้มแสงมีความรุนแรงมาก ท าให้เกิด
การฝ่อของชอ่ดอกทัง้ชอ่  (โสระยา, 2544) จากการศกึษาในฟรีเซียพบวา่ความเข้มแสงต ่าชะลอ
การสร้างตาดอก (flower initiation) และการพฒันาตาดอก (flower development)  (โสระยา, 
2544) แกลดโิอลสั แสงไมมี่ผลตอ่การชกัน าให้เกิดดอก แตมี่ผลตอ่การเจริญเตบิโตของดอก อาจมี
ผลท าให้เกิดการฝ่อของดอก  (Shillo and Halevy, 1975) ในวา่นแสงอาทิตย์การพรางแสง 30 
เปอร์เซ็นต์ ท าให้ต้นมีดอกท่ีมีสีสนัสดใสและมีใบสีเขียวเข้ม สว่นการปลกูในสภาพการพรางแสง 
80 เปอร์เซ็นต์ ให้สีดอกท่ีมีสีเข้ม แตใ่ห้ก้านดอกและใบท่ียืดยาวและไมแ่ข็งแรง (Garofalo and 
Vendrame, 2005) มหาลาภเป็นพืชท่ีออกดอกในชว่งฤดรู้อน เดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายน การ
พรางแสงเป็นวิธีท่ีใช้ต้นทนุต ่าในการพฒันาแตร่ายงานการวิจยัในเร่ืองดงักลา่วในมหาลาภยงัมีไม่
มากนกั ดงันัน้งานวิจยันีจ้งึได้มุง่เน้นเพ่ือศกึษาผลของการพรางแสงท่ีมีตอ่การออกดอกของวา่น
มหาลาภ เพ่ือเป็นประโยชน์ในการควบคมุหรือการผลิตวา่นมหาลาภเป็นการค้าตอ่ไป 
 
อุปกรณ์และวิธีการ 

1. พืชทดลอง  หวัพนัธุ์วา่นมหาลาภ ขนาดเส้นผา่นศนูย์กลาง 5.0-6.0 ซม. ปลกูใน
กระถางขนาด 8 นิว้ วสัดปุลกูประกอบด้วย ดนิ ทราย ถ่านแกลบ เปลือกข้าว อตัราสว่น 1:1:1:1 ให้
ได้รับสภาพการพรางแสงท่ีแตกตา่งกนั วางแผนการทดลองแบบ Factorial in CRD 2x4 โดยปัจจยั
ท่ี 1 คือระดบัความเข้มข้นของแพคโคลบวิทราโซล 0 และ 0.5 กรัมตอ่ต้น ปัจจยัท่ี 2 คือระดบัการ
พรางแสง (ไมพ่รางแสง พรางแสง 25  50 และ 75 เปอร์เซ็นต์) กรรมวิธีละ 10 ซ า้ วดัคา่ความเข้ม
แสงโดยใช้เคร่ืองวดัคา่ความเข้มแสง (Lux meter) ทดลอง ณ สถาบนัวิจยัเทคโนโลยีเกษตร 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จงัหวดัล าปาง ในชว่งเดือนมกราคม ถึง เดือนเมษายน  
2555  

2. การบนัทกึผล โดยบนัทกึคณุภาพดอก ได้แก่ จ านวนวนัท่ีใช้ในการออกดอก จ านวน
ดอกตอ่ชอ่ ความยาวก้านชอ่ดอก จ านวนวนัท่ีดอกแรกจนถึงดอกสดุท้ายบาน ความยาวกลีบดอก 
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ความยาวอบัละอองเกสร ความยาวก้านเกสรเพศผู้  ความยาวก้านชเูกสรเพศเมีย น า้หนกัสดและ
น า้หนกัแห้งก้านชอ่ดอก ชอ่ดอก หวัเก่า หวัใหม ่และราก  
ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง 

ความยาวก้านดอกของต้นท่ีไมไ่ด้รับสารแพคโคลบวิทราโซลมีความยาวก้านชอ่ดอก
มากกวา่ต้นท่ีได้รับสาร โดยมีความยาว 52.42 และ 19.76 เซนตเิมตร ตามล าดบั เชน่เดียวกบัเส้น
ผา่นศนูย์กลางก้านชอ่ดอก ต้นท่ีไมไ่ด้รับสารมีขนาดก้านชอ่ดอกกว้างกวา่ต้นท่ีได้รับสาร โดยมีคา่
เทา่กบั 0.51 และ 0.36 เซนตเิมตร ตามล าดบั นอกจากนีย้งัพบวา่ ต้นท่ีไมไ่ด้รับสารมีจ านวนดอก
ตอ่ชอ่ และจ านวนวนัตัง้แตป่ลกูจนดอกแรกบาน มากกวา่ต้นท่ีได้รับสาร โดยมีคา่เทา่กบั 9.45 ชอ่ 
และ 64.39 วนั ตามล าดบั แตไ่มมี่ผลตอ่ความยาวกลีบดอก (ตารางท่ี 1) การพรางแสง พบวา่ ต้น
ท่ีไมไ่ด้รับการพรางแสงใช้เวลาตัง้แตป่ลกูจนถึงดอกแรกบานนานกวา่ต้นท่ีได้รับการพรางแสง โดย
มีคา่เทา่กบั 67.48 วนั ต้นท่ีพรางแสง 25  50 และ 75 เปอร์เซ็นต์ ใช้เวลาตัง้แตป่ลกูจนถึงดอกแรก
บานเทา่กบั 58.70  57.40 และ 54.40 วนั ตามล าดบั การพรางแสงไมมี่ผลตอ่ความยาวและความ
กว้างก้านชอ่ดอก จ านวนดอกตอ่ชอ่และจ านวนวนัท่ีดอกแรกบานจนถึงดอกสดุท้ายบาน (ตารางท่ี 
1) เส้นผา่นศนูย์กลางก้านชอ่ดอกมีปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งการได้รับสารแพคโลบทิราโซลกบัการพราง
แสง สว่นความยาวก้านชอ่ดอก จ านวนดอกตอ่ชอ่ ความยาวกลีบดอกและ จ านวนวนัตัง้แตป่ลกู
จนดอกแรกบาน ไมมี่ปฏิสมัพนัธ์กนั 
Table 1 Inflorescence Quality of Eucrosia bicolor were treated with paclobutrazol  in 

different shading  
Factors Stalk length 

(cm) 
Stalk width 
(cm) 

Floret per 
inflorescence 

Days of 
flowering 

Days of first-last 
flower bloom 

Paclobutrazol 
concentration 

0.00 57.42a 0.51a 9.45a 64.39a 17.35a 
0.50 19.76b 0.36b 8.20b 54.60b 13.76b 

Shading (%) 0 40.51 0.48 9.40 67.48a 16.50 
 25 39.73 0.45 9.30 58.70b 15.80 
 50 38.91 0.45 9.20 57.40b 57.40b 
 75 35.23    0.36   7.40 54.40b 54.40b 
F1 * * * * * 
F2 ns ns ns * ns 
F1*F2 ns * ns ns ns 
Values within columns followed by different letters were significantly different at P<0.05.  
ns = non significantly different 

ต้นท่ีไมไ่ด้รับสารแพคโคลบวิทราโซลมีจ านวนวนัท่ีดอกแรกบานจนถึงดอกสดุท้ายบาน 
ความยาวอบัละอองเกสรตวัผู้  ความยาวก้านชอูบัละอองเกสรตวัผู้  และความยาวก้านชเูกสรตวั
เมีย มีคา่มากกวา่ต้นท่ีได้รับสารโดยมีคา่เทา่กบั 17.35 วนั 0.96  6.40 และ 6.45 เซนตเิมตร 
ตามล าดบั (ตารางท่ี 2) การพรางแสง 75 เปอร์เซ็นต์ ท าให้ความยาวอบัละอองเกสรและความยาว
ก้านชอูบัละอองเกสร สัน้กวา่ต้นท่ีไมไ่ด้รับการพรางแสง และได้รับการพรางแสง 25 และ 50 
เปอร์เซ็นต์ โดยมีคา่อยูร่ะหวา่ง 0.79 และ 4.82 เซนตเิมตร ตามล าดบั แตก่ารพรางแสงไมมี่ผลตอ่
ความยาวกลีบดอกและความยาวก้านชเูกสรตวัเมีย มีคา่อยู่ระหวา่ง 14.40-16.50 วนั และ 4.87-
6.58 เซนตเิมตร ตามล าดบั นอกจากนีย้งัพบวา่ ความเข้นข้นของสารแพคโคลบวิทราโซลไมมี่
ปฏิสมัพนัธ์กบัการพรางแสง (ตารางท่ี 2) 
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Table 2 Flower quality of Eucrosia bicolor were treated with paclobutrazol  in different 
shading  
Factors Petal length   Anter length Style length Filamen 

length 
Paclobutrazol 
concentration 

0.00 4.01 0.96a 6.40a 6.45a 
0.50 3.72  0.82b 5.74b 5.39b 

Shading (%) 0 4.09 0.92a 6.53a 6.58 
 25 3.91 0.92a 6.49a 6.35 
 50 3.79 0.92a 6.44a 5.87 
 75 3.65 0.79b 4.82b 4.87 
F1 ns * * * 
F2 ns * * ns 
F1*F2 ns ns ns ns 
Values within columns followed by different letters were significantly different at P<0.05.  
ns = non significantly different 
 ต้นท่ีไมไ่ด้รับสารแพคโคลบวิทราโซลให้น า้หนกัสดในสว่นของดอก ก้านชอ่ดอก หวัเก่า 
และราก มากกวา่ต้นท่ีได้รับสาร โดยมีคา่ 8.11 14.42 50.41 และ 4.01 กรัม ตามล าดบั แตก่ารให้
สารไมมี่ผลตอ่น า้หนกัสดหวัใหม ่ การพรางแสงท่ีระดบั 75 เปอร์เซ็นต์ท าให้ต้นมีน า้หนกัสดดอก
และก้านชอ่ดอกน้อยท่ีสดุ มีคา่เทา่กบั 5.23 และ 6.42 กรัม ตามล าดบั แตก่ารพรางแสงไม่มีผลตอ่
น า้หนกัสดหวัเก่า หวัใหม ่และราก โดยมีคา่อยูร่ะหวา่ง 38.72-46.06  1.91-3.79 และ 2.16-3.03 
กรัม ตามล าดบั สว่นการพรางแสงและการให้สารแพคโคลบวิทราโซลไมมี่ปฏิสมัพนัธ์กนั (ตารางท่ี 
3) ต้นท่ีไมไ่ด้รับสารแพคโคลบวิทราโซลให้น า้หนกัแห้งในสว่นของดอก ก้านชอ่ดอก หวัเก่า และ
ราก มากกวา่ต้นท่ีได้รับสาร โดยมีคา่ 1.08 1.21 7.09 และ 0.29 กรัม ตามล าดบั แตก่ารให้สารไม่
มีผลตอ่น า้หนกัสดหวัใหม ่ การพรางแสงท่ีระดบั 75 เปอร์เซ็นต์ท าให้ต้นมีน า้หนกัแห้งดอก
น้อยท่ีสดุ มีคา่เทา่กบั 0.69 กรัม และการพรางแสงและการให้สารแพคโคลบวิทราโซลมี
ปฏิสมัพนัธ์กนั แตก่ารพรางแสงไมมี่ผลตอ่น า้หนกัแห้งก้านชอ่ดอก หวัเก่า หวัใหม ่และราก โดยมี
คา่อยูร่ะหวา่ง 0.70-0.82 5.75-6.82  0.50-0.62 และ 0.16-0.19 กรัม ตามล าดบั สว่นการพราง
แสงและการให้สารแพคโคลบวิทราโซลไมมี่ปฏิสมัพนัธ์กนั (ตารางท่ี 3) 
Table 3 Fresh weight of Eucrosia bicolor were treated with paclobutrazol  in different 
shading  
Factors Fresh weight 

Flower Stalk Old bulb New bulb root 
Paclobutrazol 
concentration 

0.00 8.11a 14.42a 50.41a 3.42 4.01a 
0.50 6.56b 3.78b 35.47b 2.75 1.24b 

Shading (%) 0 8.23a 10.31a 46.06 3.79 3.03 
 25 8.08a 10.19a 45.31 3.58 2.78 
 50 7.80a 9.47a 41.69 3.07 2.54 
 75 5.23b 6.42b 38.72  1.91  2.16 
F1 * * * ns * 
F2 * * ns ns ns 
F1*F2 ns ns ns ns ns 
Values within columns followed by different letters were significantly different at P<0.05.  
ns = non significantly different 
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Table 4 Dry weight of Eucrosia bicolor were treated with paclobutrazol  in different 
shading  
 Dry weight 
Factors Flower Stalk Old bulb New bulb root 
Paclobutrazol 
concentration 

0.00 1.08a 1.21a 7.69a 0.65 0.29a 
0.50 0.77b 0.30b 5.19b 0.44   0.07b 

Shading (%) 0 1.04a 0.82 6.82 0.62 0.19 
 25 1.02a 0.80 6.69 0.54 0.19 
 50 0.97a 0.70 6.50 0.52 0.18 
 75 0.69b 0.70   5.75   0.50   0.16 
F1 * * * ns * 
F2 * ns ns ns ns 
F1*F2 * ns ns ns ns 
Values within columns followed by different letters were significantly different at P<0.05.  
ns = non significantly different 
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ผลของความเข้มข้นของสารโคลชิซินต่อการเจริญเติบโตและการออกดอกของว่านมหา
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ABSTRACT 
 
  Effect of colchicine concentrations on growth and flowering of Eucrosia bicolor was 
studied at Agricultural Technology Research Institute, Rajamangala University of Technology 
Lanna, during January to September 2012. The Eucrosia was grown in size from 90 to 100 g in 8-
inch pots. The experiments were designed using completely randomized design with 7 treatments 
(concentration at 0  0.25  0.50  0.75  1.00  2.00 and 4.00%) at 10 replications per treatment. The 
result showed that the plants were treat colchicine at 1.00% gave the highest of number of 
floret/inflorescence, number of stomata (i.e. 6.70 floret/inflorescence and 11.40 millimater2 
respectively) while the germination of pollen least 6.53%. Also  stoma width of plant were treated 
0.75 and 4.00% colchicine gave the highest of stoma width at 44.07 and 43.32 micrometer, 
respectively. The number of leaves, leaf length, leaf width, dark of the leaves, stalk length, Stalk 
diameter. number of days from planting to first bloom dates and stoma length not significant 
when the plant were treated with colchicine. 
Key word : Eucrosia bicolor, colchicine 
 

บทคัดย่อ 
ผลของความเขม้ขน้ของสารโคลชิซินต่อการเจริญเติบโตและการออกดอกของวา่นมหา

ลาภ ศึกษา ณ สถาบนัวจิยัเทคโนโลยเีกษตร  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล ลา้นนา ตั้งแต่เดือน
มกราคม ถึง เดือนกนัยายน  2555 ปลูกหวัวา่นมหาลาภขนาด 90-100 กรัม ในกระถางพลาสติกสีด า 
ขนาด 8 น้ิว วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ จ  านวน 7 กรรมวธีิ (ความเขม้ขน้ 0  0.25  0.50  
0.75  1.00  2.00 และ 4.00 เปอร์เซ็นต)์ จ  านวน 10 ซ ้ าต่อกรรมวธีิ พบวา่ท่ีระดบัความเขม้ขน้ของ
โคลชิซินท่ี 1.00 เปอร์เซ็นต ์ท าใหต้น้มหาลาภมีจ านวนดอกต่อช่อ จ านวนปากใบมากท่ีสุดเฉล่ียคือ 
6.70 ช่อต่อตน้ และ 11.40 ปากใบต่อตารางมิลลิเมตร ตามล าดบั ขณะท่ีท าใหก้ารงอกของละออง
เกสรนอ้ยท่ีสุดคือ 6.53 เปอร์เซ็นต ์นอกจากน้ีตน้ท่ีไดรั้บสารโคลชิซินความเขม้ขน้ 0.75 และ 4.00 
เปอร์เซ็นต ์ มีความกวา้งปากใบมากท่ีสุดคือ 44.07 และ 43.32 ไมโครเมตร ตามล าดบั ส่วนจ านวน
ใบ ความกวา้งใบ ความยาวใบ ความเขม้สีใบ ความยาวกา้นช่อดอก เส้นผา่นศูนยก์ลางกา้นช่อดอก 
จ านวนวนัตั้งแต่ปลูกจนถึงวนัท่ีดอกแรกบาน และความยาวปากใบ ไม่มีความแตกต่างกนัอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติเม่ือไดรั้บสารโคลชิซินท่ีมีความเขม้ขน้แตกต่างกนั 
ค าส าคัญ : วา่นมหาลาภ โคลชิซิน  

ค าน า 
สารโคลชิซินเป็นสารอลัคาลอยด์ มีช่ือ acetyltrimethyl colchicines acid น ามาใชใ้นการ

เพิ่มจ านวนโครโมโซม โดยโคลชิซินมีผลต่อกระบวนการแบ่งเซลลข์องพืช มีจ านวนโครโมโซม
เพิ่มข้ึนเป็น 2 เท่า (ประดิษฐ,์ 2541) ลกัษณะพืชท่ีถูกชกัน าใหเ้กิดโพลีพลอยด ์(polyploidy) เกิดการ
เปล่ียนแปลงลกัษณะสัณฐานวทิยาของพืชในดา้นต่างๆ ไดแ้ก่ รูปร่าง และขนาดของส่วนต่างๆ ของ
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พืช เช่น ใบ ดอก ผล และเมล็ด มีขนาดใหญ่ข้ึน ใบสีเขียวเขม้และหนา ตลอดจนขนาดของละออง
เกสร ซ่ึงจะมีขนาดใหญ่กวา่ตน้ปกติ ท าใหไ้ดผ้ลผลิตต่อพื้นท่ี คุณค่าทางอาหาร หรือความแขง็แรง
เพิ่มข้ึน (วมิล, 2527)  สุขไผท (2551) รายงานการศึกษาผลของโคลชิซินในกลว้ยไมดิ้นหมูกล้ิง 
(Eulophia andamanensis Rchb.f.) พบวา่ ตน้อ่อนมีลกัษณะตน้เต้ีย ล าตน้กวา้ง ใบหนากวา่ตน้ท่ีไม่
มีการเปล่ียนแปลงจ านวนชุดโครโมโซม นอกจากน้ียงัมีการใชก้บัตน้ Eustoma grandiflorum ท าให้
ตน้มีขนาดของล าตน้ ความกวา้งของใบ และความกวา้งของกลีบดอก ดีกวา่ตน้ท่ีเป็นดิพลอยด ์
(Griesbach, 1990)  Eucrosia หรือวา่นมหาลาภ เป็นไมป้ระดบัประเภทหวัใหด้อกสีสด กา้นช่อดอก
ยาว มีแนวโนม้ท่ีจะใชเ้ป็นไมต้ดัดอกไดดี้ (เรวดี, 2533) จึงไดมี้การศึกษาวจิยันดา้นต่างๆ เช่น ปัจจยั
ท่ีมีผลต่อการออกดอกบางปัจจยั (Roh and Meerow, 1992) การศึกษาเก่ียวกบัการปรับปรุงพนัธ์ุของ
วา่นมหาลาภ โดยการศึกษาการผสมขา้มชนิดใน Eucrosia 7 ชนิดแลละการผสมขา้มสกุลกบัพืช
ใกลเ้คียงคือ Rauhia sp. (Meerow et al., 1992) นอกจากน้ี ศิริพร (2541) ไดศึ้กษาการผสมเกสรดอก
วา่นมหาลาภ โดยใชล้ะอองเกสรจากดอกท่ีบานได ้ 1-2 วนั และการตดักา้นชูเกสรตวัเมียก่อนการ
ผสมเกสร ใหผ้ลคลา้ยคลึงกนั คือ ไม่มีการเจริญของไข่อ่อนท่ีผสมติดและพฒันาไปเป็นตน้อ่อน 
การชกัน าใหเ้กิดการกลายพนัธ์ุโดยใชส้ารโคลชิซินจึงเป็นวธีิการหน่ึงจะช่วยพฒันาสายพนัธ์ุใหม่
และเพื่อเพิ่มความหลากหลายทางพนัธุกรรมของวา่นมหาลาภเพื่อใหเ้ป็นพื้นฐานในการพฒันาพนัธ์ุ
ต่อไป 

อุปกรณ์และวธีิการ 
ปลูกหวัพนัธ์ุวา่นมหาลาภ ขนาดเส้นผา่นศูนยก์ลาง 5.0-6.0 เซนติเมตร ในกระถางขนาด 8 

น้ิว วสัดุปลูกประกอบดว้ย ขยุมะพร้าว ทราย เปลือกขา้ว อตัราส่วน 1:1:1 วางแผนการทดลองแบบ
สุ่มสมบูรณ์ (CRD) จ านวน 7 กรรมวธีิๆ ละ 10 ซ ้ า โดยหยดสารโคลชิซินความเขม้ขน้ 0  0.25  0.50  
0.75 1.00 2.00 และ 4.00 เปอร์เซ็นต ์ ส่วนปลายช่อดอกท่ีเร่ิมแทงช่อ ณ สถาบนัวจิยัเทคโนโลยี
เกษตร ในช่วงเดือนมกราคม ถึง เดือนธนัวาคม  2554 บนัทึกผล จ านวน  ความกวา้งและ ความยาว
ปากใบ จ านวน ความกวา้งและความยาวใบ ความเขม้สีใบ จ านวนดอกต่อช่อ  ความยาวและเส้น
ผา่นศูนยก์ลางกา้นช่อดอก จ านวนวนัตั้งแต่ปลูกจนถึงวนัท่ีดอกแรกบาน และการงอกของละออง
เกสร  

ผลและวจิารณ์ผลการทดลอง 
ผลของการใหส้ารโคลชิซินต่อการเจริญเติบโต ของวา่นมหาลาภ พบวา่ ระดบัความเขม้ขน้

ของสารโคลชิซินไม่มีผลต่อการเจริญเติบโตทางดา้นจ านวนใบ โดยมีค่าเฉล่ียอยูใ่นช่วง 3.10-3.64 
ใบ ความกวา้งใบ มีค่าเฉล่ียอยูใ่นช่วง 8.42-9.65 เซนติเมตร ความยาวใบ มีค่าเฉล่ียอยูใ่นช่วง 23.15-
26.40 เซนติเมตร สอดคลอ้งกบังานทดลองของ อญัญาณี และ สมปอง, (2553) ท่ีพบวา่ ความยาว
และความกวา้งของใบเฉล่ียจากโคลชิซินทุกความเขม้ขน้และทุกระยะเวลาการจุ่มแช่ ไม่มีความ
แตกต่างกนัในหนา้ววัพนัธ์ุ Micky Mouse  เช่นเดียวกบัความเขม้ใบ (SPAD) มีค่าเฉล่ียอยูใ่นช่วง 
29.44-31.74 SPAD  ความยาวกา้นดอก โดยใหค้่าเฉล่ียอยูใ่นช่วง 41.53-45.90 เซนติเมตร และเส้น
ผา่นศูนยก์ลางกา้นช่อดอก มีค่าเฉล่ีย 0.64-0.72 เซนติเมตร (ตารางท่ี 1)  

คุณภาพของช่อดอก ตน้ท่ีไดรั้บสารโคลชิซิน1.00 %ใหจ้  านวนดอกต่อช่อมากท่ีสุด เฉล่ีย
คือ 6.70 ดอกต่อช่อ ส่วนตน้ท่ีไม่ไดรั้บสาร ตน้ท่ีไดรั้บสาร 0.50 และ 0.75 % ใหจ้  านวนดอกต่อช่อ
นอ้ยท่ีสุด คือ 5.90  5.60 และ 5.50 ดอกต่อช่อ ตามล าดบั นอกจากน้ียงัพบวา่ การใหส้ารโคลชิซิน
ไม่มีผลต่อจ านวนวนัตั้งแต่ปลูกจนถึงวนัท่ีดอกแรกบาน มีค่าเฉล่ีย 26.50-27.70 วนั การใหส้ารโคล
ชิซินท่ีระดบั 0.75 และ 4.00 % มีความกวา้งของปากใบมากท่ีสุด คือ 44.07 และ 43.32 ไมโครเมตร 
ส่วนตน้ท่ีไดรั้บสาร ความเขม้ขน้ 0.50 % มีความกวา้งปากใบนอ้ยท่ีสุด แต่การใหส้ารโคลชิซินไม่มี
ผลต่อความยาวปากใบของวา่นมหาลาภ โดยมีค่าเฉล่ียอยูใ่นช่วง 52.22-54.97 ไมโครเมตร ส่วน
จ านวนปากใบ ตน้ท่ีไดรั้บสารโคลชิซินท่ีความเขม้ขน้ 1.00 และ 2.00 % มีจ านวนปากใบมากท่ีสุด
คือ 11.40 ปากใบต่อตารางมิลลิเมตร เท่ากนั ส่วนตน้ท่ีไม่ไดรั้บสารโคลชิซินมีจ านวนปากใบนอ้ย
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ท่ีสุด คือ 7.50 ปากใบต่อตารางมิลลิเมตร ทางดา้นการงอกของละอองเกสร ตน้ท่ีไดรั้บสารโคลชิ
ซิน เขม้ขน้ 1.00 % มีการงอกของละอองเกสร นอ้ยท่ีสุดคือ 6.53 % เม่ือเทียบกบักรรมวธีิอ่ืนๆ 
(ตารางท่ี 2) 
 
Table 1 The growth of Eucrosia bicolor after treated with colchicine 
Colchicine 
concentration 
(%) 

Number of 
leaves per 
plant 

Leaf width 
(cm.) 

Leaf 
length 
(cm.) 

Dark of the 
leaves 
(SPAD) 

Stalk length 
(cm.) 

Stalk 
diameter 

0 3.45 9.03 23.40 30.03 41.53 0.60 
0.25 3.40 8.62 25.10 29.44 43.15 0.59 
0.50 3.10   8.43 24.05 31.71 41.70 0.58 
0.75 3.10   8.65 23.45 31.30 44.05 0.58 
1.0 3.64   8.76 23.15 31.37 43.30 0.62 
2.0 3.10   9.65 25.90 31.74 43.95 0.72 
4.0 3.57 8.82 26.40 31.40 45.90 0.64 
LSD ns ns ns ns ns ns 
ns = non significantly different 
 
Table 2 The stoma and pollen germination of Eucrosia bicolor after treated with colchicine 
Colchicine 
concentration
(%) 

Number of 
floret/plant 

number of days 
from planting to 
first bloom dates 

Stoma 
width (µm) 

Stoma 
length (µm) 

Number of 
stoma 

Pollen 
germination 
(%) 

0 5.90b 26.90 38.51c 54.97 7.50d 14.57a   
0.25 6.20ab 27.30 39.63bc 53.73 9.40bc 17.00a   
0.50 5.60b 27.70 35.73d 54.33 8.20cb 13.26a  
0.75 5.50b 26.10 44.07a 52.40 9.70b 11.85ab 
1.0 6.70a 27.33 38.71c 54.80 11.40a 6.53b 
2.0 6.00ab 26.90 41.07b 52.22 11.40a 17.57a 
4.0 6.20ab 26.50 43.32a 53.43 10.10ab 16.35a 
LSD 0.75 ns 1.95 ns 1.32 2.086 
Values within columns followed by different letters were significantly different at P<0.05.  
ns = non significantly different 

สรุปผลการทดลอง 
สารโคลชิซินท่ีระดบัความเขม้ขน้ 1.00 % ท าใหต้น้มหาลาภมีจ านวนดอกต่อช่อ จ านวน

ปากใบมากท่ีสุด ขณะท่ีท าใหก้ารงอกของละอองเกสรนอ้ยท่ีสุด สารโคลชิซินความเขม้ขน้ 0.75 
และ 4.00% มีความกวา้งปากใบมากท่ีสุด ส่วนจ านวนใบ ความกวา้งใบ ความยาวใบ ความเขม้สีใบ 
ความยาวกา้นช่อดอก เส้นผา่นศูนยก์ลางกา้นช่อดอก จ านวนวนัตั้งแต่ปลูกจนถึงวนัท่ีดอกแรกบาน 
และความยาวปากใบ ไม่มีความแตกต่างกนั 
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