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บทคัดยอ
หงสเหินจัดเปนไมดอกที่ตางประเทศเริ่มใหความสนใจและมีความตองการเปนจํานวนมาก เนื่องจากมี
รูปทรงดอกที่แปลกตา ประเทศผูนําเขาหัวพันธุหงสเหิน ไดแก ญี่ปุน และเนเธอรแลนด สําหรับประเทศไทยการ
ใชหงสเหินในการปกแจกันและไมกระถางประเภทนี้ยังไมแพรหลายมากนัก เนื่องจากมีความหลากหลายนอย
และสีสันยังไมเปนที่สะดุดตา นอกจากนี้ขอมูลเกี่ยวกับการผลิตและการปรับปรุงพันธุยังมีไมเพียงพอ ในการ
ศึ ก ษานี้ เพื่ อ ชั ก นํ า ให เ กิด การเปลี่ย นแปลงสั ณฐานวิ ท ยา โดยศึ ก ษาผลของโอไรซาลิ นที่ ร ะดั บ ต า ง ๆ ต อ การ
เปลี่ยนแปลงสัณฐานวิทยาของตนหงสเหินในสภาพปลอดเชื้อ โดยวางแผนการทดลองแบบสุมสมบูรณ พบวาการ
ไดรับโอไรซาลินที่ระดับความเขมขนต่ําเปนระยะเวลานาน สามารถชักนําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงสัณฐานวิทยาได
และที่ระดับความเขมขน 0.1 มิลลิกรัมตอลิตร นาน 5 วัน ทําใหใบมีขนาดเล็ก แตกกอมาก ลําตนสั้น อวบอวน ราก
สะสมอาหารมีขนาดใหญขึ้นทําใหรากมีขนาดใหญขึ้น แตการเจริญเติบโตดานความสูงลดลง เมื่อยายกลาออก
*ผูรับผิดชอบบทความ : lorchula@gmail.com
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ปลูกพบลักษณะที่แตกจากไปจากตนควบคุม 5 ลักษณะ คือ ลักษณะที่ 1 ใบสีเขียวเขม ลําตนผอม ลักษณะที่ 2 ใบสี
เขียวออน ลําตนผอม ลักษณะที่ 3 ลําตนหนา แตกกอชา ใบสีเขียวเขม ลักษณะที่ 4 ลําตนหนา ตนเตี้ย ใบสีเขียวเขม
และลักษณะที่ 5 ลําตนหนา ใบลายดางเหลือง
คําสําคัญ : หงสเหิน, การสรางความหลากหลาย, การปรับปรุงพันธุ, การกลายพันธุ

Abstract
Globba is extraordinary ornamental plant with high demand in the international market due to its
magnificent shape. The major importers are Japan and the Netherlands. In Thailand, using of globba as a cut
flower or potted plant is not widespread because of lack of variation, unnoticeable colors, and insufficient
information on production. This study attempted to induce morphological changes of Globba wiliamsiana
cultured in vitro using oryzalin. The shoots of 30 days old in vitro G. wiliamsiana were cultured in various
concentration of oryzalin using completely randomized design (CRD). The resulted shoewed low concentrations
and long-term treated oryzalin induced changing of plant morphology. At a concentration of 0.1 milligrams per
liter for 5 days, the morphology change are small leaves, high tillering, short plump stems, larger size of
tuberous root and growth reduction. When the plantlets are transplanted, 5 plant types were different from
control. dark green leaves and thin stem, light green leaves and thin stem, leaf tillering and dark green leaves,
thick and short stem and dark green leaves, and thick stem and variegated leaves, respectively.
Key words: Globba, variation, breeding, mutation

1. บทนํา
แตพืชสกุลนี้ยังไมแพรหลายมากนัก เนื่องจากพันธุ
การคาที่ใชมีความหลากหลายทางสีดอกนอย และการ
ปรับปรุงพันธุของพืชชนิดนี้ขึ้นกับฤดูกาลเทานั้น การ
ผสมพันธุระหวางสปชีส (interspecific hybridization)
ซึ่งเปนการสรางพืชพันธุใหมนั้น ลูกผสมที่ไดมักจะ
เปนหมัน ดังนั้นจึงเปนอุปสรรคในการปรับปรุงพันธุ
ขั้นตอไป [4]
เทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชรวมกับการใช
สารเคมีเปนวิธีการหนึ่งที่ใชในการปรับปรุงพันธุพืช
อย า งแพร ห ลายในป จ จุบั น เนื่อ งจากสามารถขยาย
พั น ธุ พื ช ได อ ย า งรวดเร็ ว และได ต น ที่ ป ลอดโรค

ประเทศไทยเปนประเทศหนึ่งที่มีความสําคัญ
ในธุรกิจการสงออกไมดอกไมประดับของโลก ซึ่งใน
ป ห นึ่ง ๆ มี ก ารส ง ออกไมด อกไม ป ระดั บ ไปยั งต า ง
ประเทศเปนจํานวนมาก ไดแก กระเจียว ปทุมมา
เปนตน ซึ่งกําลังไดรับความสนใจในตลาดเปนอยาง
มาก [1] และในปจจุบันตางประเทศเริ่มสนใจและมี
ความตองการตนหงสเหินเปนจํานวนมาก เนื่องจากมี
รูปทรงดอกที่แปลกตา โดยมีการสงออกหัวพันธุหงส
เหินไปยังประเทศญี่ปุนและเนเธอรแลนด [2] สําหรับ
ประเทศไทยการใชดอกไมในการปกแจกัน ไหวพระ
ตักบาตรดอกไมในวันเขาพรรษา [3] และไมกระถาง
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100 มิลลิกรัม ตอลิตร โดยชั่งผงโอไรซาลิ น 100
มิลลิกรัม ละลายในเอทานอล 70 เปอรเซ็นต ปริมาตร
50 มิลลิลิตร จนสารโอไรซาลินละลายหมด แลวปรับ
ปริมาตรดวยน้ํากลั่นจนครบปริมาตรที่กําหนด แลว
เจือจางเปนความเขมขนตาง ๆ โดยใชสูตร
N1V1 = N2V2
N1 คื อ ปริ ม าณความเข ม ข น ของสาร
ละลายโอไรซาลิน (มิลลิลิตร)
V1 คื อ ปริ ม าตรของสารโอไรซาลิ น ที่
ความเขมขนสูง (มิลลิลิตร)
N2 คือ ปริมาณความเขมขนของสารโอไร
ซาลินที่ตองการเตรียม (มิลลิลิตร)
V2 คือ ปริมาตรของสารละลายที่ตองการ
เตรียม (มิลลิลิตร)
เตรี ย มสารละลายโอไรซาลิ น ตามความ
เขมขนที่ตองการลงอาหารเหลว MS ที่เติม BA 2
มิลลิกรัมตอลิตร น้ําตาลซูโครส 30 กรัมตอลิตร ที่
ผานการนึ่งฆาเชื้อ (ตามที่คํานวณไดจากสูตร) เพื่อให
ไดความเขมขนของสารละลายโอไรซาลินตามความ
ต อ งการ สํ า หรั บ ต น ที่ ไ ม ไ ด รั บ โอไรซาลิ น จะใช
อาหารเหลว MS ที่เติม BA 2 มิลลิกรัมตอลิตร น้ําตาล
ซูโครส 30 กรัมตอลิตร เพียงอยางเดียว และกรองในตู
ปลอดเชื้อจํานวน 2 ครั้ง เพื่อใหปราศจากจุลินทรีย
2.2 การชักนําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงสัณฐาน
วิทยา
นําตนหงสเหินที่มีความยาว 2 เซนติเมตร
ซึ่งตัดยอดและรากมาแชสารละลายโอไรซาลิน ความ
เขมขน 0.1, 1.0 และ 3.0 มิลลิกรัมตอลิตร เปนเวลา 1,
3, 5, 7 หรือ 9 วัน เมื่อครบกําหนดแลวจึงยายลง
อาหาร MS ที่เติม BA 2 มิลลิกรัมตอลิตร วางบน
เครื่องเขยา เมื่อครบ 60 วัน จึงนํามาศึกษาการเจริญ
เติบโต และสังเกตลักษณะการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น

นอกจากนี้ยังชวยลดขั้นตอนและรนระยะเวลาในการ
ปรับปรุงพันธุพืช อีกทั้งยังสามารถชักนําใหเกิดการ
กลาย ซึ่งสามารถเพิ่มจํานวนตนที่มีลักษณะกลายที่
แตกตางจากตนปกติไดอยางรวดเร็ว และเมื่อนําออก
ปลูกในสภาพธรรมชาติ ตนพันธุมีอัตราการรอดชีวิต
สูง [4] โอไรซาลิน (oryzalin) (ชื่อสามัญ) หรือ
sulflan, ryzelan (ชื่อการคา) ซึ่งมีสูตรโครงสรางทาง
เคมี คือ C12H18N4O6S (3,5-dinitro-N4N4 dipropylsulphanilamide) มีลักษณะเปนผลึกสีเหลืองสม มักใช
เป น สารกํ า จั ด วั ช พื ช (selective
preemergence
herbicide) และยังมีสมบัติเปน antimitotic agent คลาย
กับโคลชิซิน [5] ซึ่งจะไปจับกับ tubulin แลวไปยับยั้ง
โดยตรงกับไมโครทิวบูลในภายในเซลล [6,7]
ในการศึกษาครั้งนี้ ไดนําเทคนิคการเพาะเลี้ยง
เนื้อเยื่อและการใชสารโอไรซาลิน มาชักนําใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงสัณฐานวิทยา และนําไปสูการคัดเลือก
พันธุกลายตอไป

2. อุปกรณและวิธีการ
2.1 การเตรียมชิ้นสวนพืช
นําตนหงสเหินที่ไดจากการเพิ่มปริมาณใน
อาหาร MS [8] ที่เติม BA (benzyladenine) 2 มิลลิกรัม
ตอลิตร น้ําตาลซูโครส 30 กรัมตอลิตร วุนผง (gelrite)
2.5 กรัมตอลิตร [9] มาตัดปลายยอดและรากทิ้ง นํามา
เลี้ยงบนอาหาร MS ที่ปราศจากสารควบคุมการเจริญ
เติบโตเปนระยะเวลา 30 วัน ภายใตอุณหภูมิ 25±2
องศาเซลเซียส ความเขมแสง 60±5 ไมโครโมลตอ
ตารางเมตรตอวินาที ดวยหลอดฟลูออเรสเซนต (TLD
36W/84 3350 Im Philips Thailand) เปนเวลา 16
ชั่วโมงตอวัน กอนเริ่มทําการทดลอง
2.2 การเตรียมสารละลายโอไรซาลิน
เตรียมสารละลายโอไรซาลินความเขมขน
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เมื่อนําตนหงสเหินที่ไดจากการเพาะเลี้ยง
เนื้อเยื่อขนาด 2 เซนติเมตร มาตัดปลายยอดและราก
ทิ้ง นํามาแชในสารละลายโอไรซาลินในสภาวะปลอด
เชื้อที่ระดับความเขมขน 0.1, 1.0 และ 3.0 มิลลิกรัมตอ
ลิต ร โดยแช ใ นสภาวะมื ด เพื่ อ ป อ งกั น แสงมี ผ ลต อ
กลไกการทํางานของสารโอไรซาลิน ระยะเวลานาน
1, 3, 5, 7 และ 9 วั น ส ว นต น หงส เ หิ น ที่ ไ ม ไ ด รั บ
โอไรซาลินจะเลี้ยงบนอาหารเหลว MS ปราศจาก
โอไรซาลิน และเขยาบนเครื่องเขยาที่ความเร็วรอบ
120 rpm เมื่อครบระยะเวลาที่กําหนดแลวลางสาร
ละลายโอไรซาลินที่ตกคางดวยน้ํากลั่นที่ผานการนึ่ง
ฆาเชื้อ 3 ครั้ง ตัดแตงเนื้อเยื่อพืชลงในอาหารแข็ง MS
ที่เติม BA 2 มิลลิกรัมตอลิตร น้ําตาลซูโครส 30 กรัม
ตอลิตร เมื่อหงสเหินมีอายุครบ 30 วัน พบวาชุดควบ
ควบคุมมีอัตราการรอดชีวิตเฉลี่ย 100 เปอรเซ็นต และ
ในการทดลองนี้ไดใชโอไรซาลินในความเขมขนต่ํา
ทําใหตนที่ไดรับโอไรซาลิน 0.1 มิลลิกรัมตอลิตร
นาน 1 วัน มีอัตราการรอดชีวิต 100 เปอรเซ็นต แต
เมื่อหงสเหินไดรับโอไรซาลิน 3.0 มิลลิกรัมตอลิตร
นาน 9 วัน มีเปอรเซ็นตการรอดชีวิตเฉลี่ย 25.00
เปอรเซ็นต ซึ่งตนหงสเหินที่ไดรับโอไรซาลินที่ความ
เขม 3.0 มิลลิกรัมตอลิตร มีอัตราการรอดชีวิตที่ต่ํากวา
เมื่อเปรียบเทียบในระยะเวลาเดียวกัน (ตารางที่ 1)
3.2 ผลของโอไรซาลินตออัตราการรอดชีวิต
ของหงสเหินหลังยายปลูก
นําตนหงสเหินจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อที่
มีอายุ 60 วัน ซึ่งมีรากและลําตนที่สมบูรณแข็งแรง มา
ลางเอาวุนใหสะอาด แชยาออโธไซดเพื่อปองกันรา
อัตราสวน 1 กรัมตอน้ํา 1 ลิตร นาน 30 นาที แลวยาย
ตนกลาลงปลูกในภาชนะที่มีวัสดุปลูก คือ แกลบผา :
ทราย : พีทมอส (อัตราสวน 1:1:1) พบวาตนหงสเหิน
ที่ไมไดรับโอไรซาลิน (ควบคุม) มีอัตราการรอดชีวิต

2.3 แผนการทดลอง
วางแผนการทดลองแบบสุ ม สมบู ร ณ
(completely randomized design, CRD) แบงเปน 16
ทรีตเมนต โดยแตละทรีตเมนตมี 3 ซ้ํา ในแตละซ้ํา
ประกอบดวยตนหงสเหิน 15 ตน และวิเคราะหผลการ
ทดลองดวยโปรแกรม SPSS 16.0
2.4 การบันทึกผล
2.4.1 นับจํานวนตนที่รอดชีวิตหลังไดรับ
โอไรซาลิน
2.4.2 วั ด ความยาวใบ วั ด ความกว า งใบ
ความยาวราก นับจํานวนตนตอกอ วัดความสูงตน
2.4.3 สังเกตลักษณะการเปลี่ยนแปลง
2.5 การยายกลาออกปลูก
เมื่อครบระยะเวลาที่กําหนด 60 วัน ยาย
ต น หงสเ หิน ที่มี ร ากและลํ า ตน ที่แ ข็ง แรงลงปลูก ใน
ถาดหลุมเพาะเมล็ด ซึ่งใช แกลบเผา : ทราย : พีทมอส
อัตราสวน 1:1:1 เปนวัสดุเพาะกลา และปรับสภาพตน
ใหแข็งแรงเปนระยะเวลา 7 วัน กอนทํา แลวยายลง
ปลูกในกระถางขนาด 4 นิ้ว โดยใช แกลบดิบ : แกลบ
เผา : ขุยมะพราว : กาบมะพราวสับ : ปุยหมัก อัตรา
สวน1:1:1:1:0.5 เปนวัส ดุปลูก และใหปุยสูตรเสมอ
14-14-14 รวมกับปุยละลายชาในอัตรา 5 กรัม ตอ
กระถางทุก ๆ 1 เดือน และบันบันทึกการเจริญเติบโต
ที่ระยะเวลา 30, 60 และ 90 วัน หลังยายปลูก ดังนี้
2.5.1 อัตราการรอดชีวิตหลังยายปลูก
2.5.2 วั ด ความยาวใบ ความกว า งใบ
จํานวนตนตอกอ ความสูง
2.5.3 สังเกตลักษณะการเปลี่ยนแปลง เชน
ลําตน สีใบ

3. ผลการทดลอง
3.1 ผลของโอไรซาลินตออัตราการรอดชีวิต
ของหงสเหินหลังไดรับโอไรซาลินในสภาพปลอดเชื้อ
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ลิตร นาน 1 วัน โอไรซาลิน 1.0 มิลลิกรัมตอลิตร นาน
3 วัน โอไรซาลิน 3.0 มิลลิกรัมตอลิตร นาน 3 วัน โอ
ไรซาลิน 0.1 มิลลิกรัมตอลิตร นาน 9 วัน มีอัตราการ
รอดชีวิตเฉลี่ย 91.66, 97.22, 94.44 และ 84.09
เปอรเซ็นต ตามลําดับ (ตารางที่ 1)

เฉลี่ย 83.33 เปอรเซ็นต และตนที่ไดรับโอไรซาลิน 3
มิลลิกรัมตอลิตร นาน 5 วัน ไมพบการรอดชีวิตหลัง
ยายปลูก ตนที่ไดรับโอไรซาลิน 0.1 มิลลิกรัมตอลิตร
นาน 7 วัน มีอัตราการรอดชีวิต 16.66 เปอรเซ็นต ตน
ที่มีอัตราการรอดชีวิตสูงกวาตนที่ไมไดรับโอไรซาลิน
(ควบคุม) คือ ตนที่ไดรับโอไรซาลิน 3.0 มิลลิกรัมตอ

ตารางที่ 1 อัตราการรอดชีวิตของหงสเหินหลังไดรับโอไรซาลิน 60 วัน และยายปลูก 7 วัน
อัตราการรอดชีวิต (%)
หลังไดรับโอไรซาลิน หลังยายปลูก
100.00
83.33
100.00
70.83
95.00
77.77
85.00
91.66
70.00
38.88
75.00
97.22
45.00
94.44
75.00
31.37
75.00
84.09
30.00
0.00
75.00
16.66
65.00
66.66
65.00
63.88
70.00
83.33
70.00
47.36
25.00
71.42

สิ่งทดลอง
ไมไดรับโอไรซาลิน (ควบคุม)
โอไรซาลิน 0.1 มิลลิกรัมตอลิตร นาน 1 วัน
โอไรซาลิน 1.0 มิลลิกรัมตอลิตร นาน 1 วัน
โอไรซาลิน 3.0 มิลลิกรัมตอลิตร นาน 1 วัน
โอไรซาลิน 0.1 มิลลิกรัมตอลิตร นาน 3 วัน
โอไรซาลิน 1.0 มิลลิกรัมตอลิตร นาน 3 วัน
โอไรซาลิน 3.0 มิลลิกรัมตอลิตร นาน 3 วัน
โอไรซาลิน 0.1 มิลลิกรัมตอลิตร นาน 5 วัน
โอไรซาลิน 1.0 มิลลิกรัมตอลิตร นาน 5 วัน
โอไรซาลิน 3.0 มิลลิกรัมตอลิตร นาน 5 วัน
โอไรซาลิน 0.1 มิลลิกรัมตอลิตร นาน 7 วัน
โอไรซาลิน 1.0 มิลลิกรัมตอลิตร นาน 7 วัน
โอไรซาลิน 3.0 มิลลิกรัมตอลิตร นาน 7 วัน
โอไรซาลิน 0.1 มิลลิกรัมตอลิตร นาน 9 วัน
โอไรซาลิน 1.0 มิลลิกรัมตอลิตร นาน 9 วัน
โอไรซาลิน 3.0 มิลลิกรัมตอลิตร นาน 9 วัน

ไดรับโอไรซาลิน 0.1 มิลลิกรัมตอลิตร นาน 5 วัน มี
การแตกกกอเฉลี่ยสูงสุดถึง 5.33±0.75 ตน เมื่อเทียบ
กับตนที่ไมไดรับโอไรซาลินมีการแตกกอ 2.00±0.20
ตน ตนที่มีความสูงนอยที่สุดหลังไดรับโอไรซาลิน 5

3.3 ผลของโอไรซาลิ น ต อ การเปลี่ ย นแปลง
สัณฐานวิทยาของหงสเหินในสภาพปลอดเชื้อ
เมื่ อ หงส เ หิ น มีอ ายุ ค รบ 60 วั น หลั ง จาก
ได รั บ โอไรซาลิ น ที่ ร ะดั บ ความเข ม ข น ต า ง ๆ ต น ที่
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ใบนอยกวาตนที่ไมไดรับโอไรซาลิน สวนความยาว
รากตนที่ไมไดรับโอไรซาลินรากมีความยาวมากกวา
ตนที่ไดรับโอไรซาลิน (ตารางที่ 2)

มิลลิกรัมตอลิตร นาน 3 วัน ซึ่งมีความสูง 1.26±0.25
เซนติ เ มตร ส ว นต น ที่ ไ ม ไ ด รั บ โอไรซาลิ น สู ง
6.19±1.77 เซนติเมตร ขนาดความกวางและความยาว
ของใบตนที่ไดรับโอไรซาลินทุกทรีตเมนต มีขนาด

ตารางที่ 2 การเจริญเติบโตของหงสเหินหลังที่ไดรับโอไรซาลิน 60 วัน
การแตกกอ ความสูง ความกวางใบ ความยาวใบ ความยาวราก
(ตน)
(ซม.)
(ซม.)
(ซม.)
(ซม.)
1/ a2/
bc
c
c
ไมไดรับโอไรซาลิน (ควบคุม) 2.00±0.20 6.19±1.77 1.40±0.60 4.14±0.18 10.40±3.20 d
โอไรซาลิน 0.1 มก./ล. นาน 1 วัน 2.93±0.70 a 6.32±1.14 bc 1.14±0.05 bc 3.79±0.19 c 7.35±1.99 bcd
โอไรซาลิน 0.1 มก./ล. นาน 3 วัน 2.86±0.23 a 7.31±0.45 c 1.21±0.18 bc 3.90±0.27 c 6.11±0.24 bcd
โอไรซาลิน 0.1 มก./ล. นาน 5 วัน 5.33±0.75 b 2.87±0.12 bc 1.30±0.18 bc 2.90±0.79 bc 6.24±0.57 bcd
โอไรซาลิน 0.1 มก./ล. นาน 7 วัน 3.33±0.41 a 6.92±0.48 c 1.24±0.02 bc 3.60±0.31 c 6.86±2.08 bcd
โอไรซาลิน 0.1 มก./ล. นาน 9 วัน 2.53±1.02 a 5.87±3.02 bc 1.05±0.18 bc 3.26±1.09 bc 5.52±4.25 abcd
โอไรซาลิน 1.0 มก./ล. นาน 1 วัน 2.73±0.50 a 5.60±0.40 bc 1.22±0.02 bc 3.72±0.18 c 5.43±2.11 abcd
โอไรซาลิน 1.0 มก./ล. นาน 3 วัน 2.80±0.52 a 6.04±2.47 bc 1.20±0.20 bc 3.66±1.27c 3.992.83 abc
โอไรซาลิน 1.0 มก./ล. นาน 5 วัน 3.00±0.20 a 4.20±1.51abc 1.12±0.15 bc 2.80±0.48 bc 6.24±0.57 bcd
โอไรซาลิน 1.0 มก./ล. นาน 7 วัน 2.66±0.30 a 7.04±0.12 c 1.12±0.14 bc 3.26±0.52 ab 8.62±2.16cd
โอไรซาลิน 1.0 มก./ล. นาน 9 วัน 2.33±0.61 a 2.92±1.27 ab 0.85±0.10 ab 1.72±0.38 ab 2.28±2.38ab
โอไรซาลิน 3.0 มก./ล. นาน 1 วัน 2.73±0.501/ a2/ 5.83±3.11bc 1.08±0.37bc 3.12±1.47bc 4.74±4.40 abcd
โอไรซาลิน 3.0 มก./ล.นาน 3 วัน 2.66±2.04a 2.95±0.69 ab 0.84±0.14ab 1.81±0.23 ab 2.66±0.95ab
โอไรซาลิน 3.0 มก./ล. นาน 5 วัน 1.66±0.61a 1.26±0.25 a 0.59±0.42 a 0.69±0.42 a 0.06±0.11a
โอไรซาลิน 3.0 มก./ล. นาน 7 วัน 2.66±0.70a 6.04±1.41bc 1.12±0.21bc 3.36±0.72bc 6.88±0.62bcd
โอไรซาลิน 3.0 มก./ล. นาน 9 วัน 2.93±0.30a 6.20±0.92bc 1.23±0.04bc 3.33±0.64bc 3.46±0.50abc
F-test
**
**
**
**
**
C.V. (%)
22.42
23.68
19.04
19.35
47.61
**มีความแตกตางกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 99 เปอรเซ็นต โดยใชวิธี Duncan’s new multiple range test
1/
คาเฉลี่ย ± สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
2/
คาเฉลี่ยที่ตามหลังดวยตัวอักษรที่ตางกันในแนวตั้งมีความแตกตางกันทางสถิติ
สิ่งทดลอง
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เมื่อ สังเกตลักษณะการเปลี่ยนแปลงของ
ตนหงสเหิน พบวาตนที่ไมไดรับโอไรซาลินมีลักษณะ
ลําตนผอมสูง ยืดยาว ใบมีขนาดใหญ (รูปที่ 1ก) แต
ตนที่ไดรับโอไรซาลินมีใบขนาดเล็ก การแตกกอเปน
จํานวนมาก ลําตนสั้น อวบอวน ซึ่งแตกตางจากตน
ปกติอยางชัดเจน (รูปที่ 1ข)

เมื่อสังเกตลักษณะของรากสะสมอาหาร
พบว าตน ที่ไ มได รับ โอไรซาลิน มีร ากสะสมอาหาร
ขนาดเล็กและมีร ากฝอยเปนจํานวนมาก (รูป ที่ 2ก)
และตนที่ไดรับโอไรซาลินมีรากสะสมอาหารขนาด
ใหญและมีรากฝอยเปนจํานวนนอย (รูปที่ 2ข)
3.4 ผลของโอไรซาลิ น ต อ การเปลี่ ย นแปลง
สัณฐานวิทยาของหงสเหินหลังยายปลูก
เมื่อหงสเหินมีอายุครบ 60 วัน คัดเลือก
ลักษณะที่มีความแตกตางจากตนปกติ และคัดเลือ ก
ลั ก ษณะต า ง ๆ ก อ นการบํ า รุ ง ต น ด ว ยปุ ย สู ต รเสมอ
14-14-14 และปุยละลายชาออสโมโคสสูตร 14-14-14
และตั ด แต ง ต น ที่ เ สื่ อ มสภาพทิ้ ง พบว า การแตกกอ
ความสู ง ขนาดของใบ และความหนาใบมี ค วาม
แตกตางกันทางสถิติ และความแตกตางระหวางทรีต
เมนตหลังไดรับโอไรซาลิน มีการกระจายตัว คือ ตนที่
รับโอไรซาลิน 1.0 มิลลิกรัมตอลิตรนาน 1 วัน มีการ
แตกกอเฉลี่ย 5.00±0.81 ตน แต ไม แ ตกตา งกั บ ต น ที่
ไมไดรับโอไรซาลินซึ่งมีการแตกกอเฉลี่ย 4.11±1.17
ตน ตนที่ไดรับโอไรซาลิน 0.1 มิลลิกรัมตอลิตรนาน 1
วัน มีความสูงเฉลี่ยนอยที่สุด 6.38±1.25 เซนติเมตร
ซึ่งแตกตางอยางมีนัยสําคัญยิ่งกับตนที่ไมไดรับโอไร
ซาลิน มีความสูงเฉลี่ ย 17.44±1.83 เซนติเมตร ตนที่
ไดรับโอไรซาลิน 0.1 มิลลิกรัมตอลิตรนาน 1 วัน มี
ขนาดความกว า งและความยาวใบเฉลี่ ย น อ ยที่ สุ ด
เทากับ 2.38±0.41 และ 6.00±0.66 เซนติเมตร ตาม
ลําดับ ซึ่งตนปกติมีความกวางความยาวใบเฉลี่ยเทากับ
4.11±0.19 และ 12.77±0.83 เซนติเมตร ตามลําดับ ตน
ที่ไดรับโอไรซาลิน 1.0 มิลลิกรัมตอลิตรนาน 3 วัน มี
ความหนาใบเฉลี่ ย สู ง สุ ด แต ไ ม แ ตกต า งจากต น ที่
ไมไดรับโอไรซาลิน ซึ่งมีความหนาใบเฉลี่ยเทากับ
0.16±0.00 และ 0.15±0.01 มิลลิเมตร ตามลําดับ และ
ตนที่มีความหนาใบนอยกวาตนควบคุมคือตนที่ไดรับ

รูปที่ 1 ต น หงส เ หิ น หลั ง จากได รั บ โอไรซาลิ น ที่
ระดั บ ความเข ม ข น ต า ง ๆ (ก) ต น ควบคุ ม
ลําตนผอม ยืดยาว (ข) ตนที่ไดรับโอไรซาลิน
0.1 มิลลิกรัมตอลิตร นาน 5 วัน ตนอวบอวน
สั้น ใบมีขนาดเล็ก (บาร = 1.0 ซม.)

รูปที่ 2 รากสะสมอาหารของตนหงสเหินหลังจาก
ไดรับโอไรซาลินที่ระดับความเขมขนตาง ๆ
(ก) ต น ควบคุ ม รากมี ข นาดเล็ ก เรี ย วยาว
(ข) ตนที่ไดรับโอไรซาลิน 0.1 มิลลิกรัมตอ
ลิตร นาน 5 วัน รากอวบอวน มีขนาดใหญ
(บาร = 1.0 ซม.)
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เฉลี่ยเทากับ 0.13±0.01, 0.13±0.00 และ 0.13±0.00
มิลลิเมตร (ตารางที่ 3)

โอไรซาลิน 0.1 มิลลิกรัม ตอลิตร นาน 1 วัน และ 3
มิลลิกรัมตอลิตร นาน 3 กับ 7 วัน ซึ่งมีความหนาใบ

ตารางที่ 3 การเจริญเติบโตของหงสเหินหลังที่รับโอไรซาลินหลังยายปลูกเมื่ออายุ 60 วัน
การแตกกอ
ความสูง ความกวางใบ ความยาวใบ ความพนาใบ
(ตน)
(ซม.)
(ซม.)
(ซม.)
(ซม.)
ไมไดรับโอไรซาลิน (ควบคุม) 4.11±1.171/ bcd2/ 17.44±1.83gh 4.11±0.19de 12.77±0.83ef 0.15±0.01de
โอไรซาลิน 0.1 มก./ล. นาน 1 วัน 3.44±2.16bc
6.38±1.25b
2.38±0.41b 6.00±0.66b 0.13±0.01bcd
โอไรซาลิน 0.1 มก./ล. นาน 3 วัน 5.33±0.57cd 13.88±1.71cdef 3.77±0.19de 10.00±1.15cde 0.16±1.07e
โอไรซาลิน 0.1 มก./ล. นาน 5 วัน 2.77±1.07bc 13.88±2.98cdefg 3.66±0.88cde 11.55±3.89de 0.14±1.50bcde
โอไรซาลิน 0.1 มก./ล. นาน 7 วัน 2.77±0.38bc 12.33±1.33cdefg 3.66±0.57cde 11.44±2.21de 0.14±0.88bcd
โอไรซาลิน 0.1 มก./ล. นาน 9 วัน 4.11±0.19bcd 15.00±2.60defg 3.88±0.50de 12.00±2.18de 0.15±0.19bcde
โอไรซาลิน 1.0 มก./ล. นาน 1 วัน 5.00±0.81bcd 15.22±2.45efg 4.11±0.38de 13.44±1.50ef 0.15±0.33bcde
โอไรซาลิน 1.0 มก./ล. นาน 3 วัน 4.44±1.01bcd 21.77±1.34h 4.77±0.50e 16.22±1.71f 0.16±0.00de
โอไรซาลิน 1.0 มก./ล. นาน 5 วัน 2.88±0.38bc 17.44±5.16gh 4.44±0.50e 12.11±1.38de 0.14±0.01bcde
โอไรซาลิน 1.0 มก./ล. นาน 7 วัน 4.00±1.00bcd 10.44±0.38bcdef 3.66±0.28cde 9.66±1.20bcde 0.14±0.00bcde
โอไรซาลิน 1.0 มก./ล. นาน 9 วัน 3.51±0.46bc
9.48±0.71bcde 3.24±0.21bcd 8.59±.044bcd 0.15±0.00cde
โอไรซาลิน 3.0 มก./ล. นาน 1 วัน 6.53±2.141/ d2/ 16.11±2.98fg 3.83±0.50de 12.16±0.60de 0.14±0.00bcde
โอไรซาลิน 3.0 มก./ล.นาน 3 วัน 2.66±0.57bc
9.33±3.46bcd 2.61±0.34bc 12.16±0.60de 0.13±0.00b
โอไรซาลิน 3.0 มก./ล. นาน 5 วัน 0.00±0.00a
0.00±0.00a
0.00±0.00a 0.00±0.00a 0.00±0.00a
โอไรซาลิน 3.0 มก./ล. นาน 7 วัน 2.88±1.01bc
8.22±1.34bc 3.00±0.33bcd 8.44±0.94bcd 0.13±0.00bc
โอไรซาลิน 3.0 มก./ล. นาน 9 วัน 2.33±0.33b
8.88±1.26bc 2.27±0.53b 6.83±1.87bc 0.14±7.09bcde
F-test
**
**
**
**
**
C.V. (%)
22.03
15.05
11.55
11.74
4.83
**มีความแตกตางกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 99 เปอรเซ็นต โดยใชวิธี Duncan’s new multiple range test
1/
คาเฉลี่ย ± สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
2/
คาเฉลี่ยที่ตามหลังดวยตัวอักษรที่ตางกันในแนวตั้งมีความแตกตางกันทางสถิติ
สิ่งทดลอง

เขียวออน ลําตนผอม (รูปที่ 3ค) ลําตนหนา แตกกอชา
ใบสีเขียวเขม (รูปที่ 3ง) ลําตนหนา ตนเตี้ย ใบสีเขียว
เขม (รูปที่ 3จ) ลําตนหนา ใบลายดางเหลือง (รูปที่ 3ฉ)

เมื่อคัดเลือกตนหงสหงสเหินที่มีลักษณะ
เดนแตกตางไปจากตนควบคุม ลักษณะที่พบมีเพียง 5
ลักษณะดังนี้ ใบสีเขียวเขม ลําตนผอม (รูปที่ 3ข) ใบสี
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รูปที่ 3 ลักษณะตนหงสเหินที่ไดรับโอไรซาลิน (ก) ไมไดรับโอไรชิซิน (ตนควบคุม) (ข) ใบสีเขียวเขมและลําตน
ผอม (ค) ใบสีเขียวออนและลําตนผอม (ง) ลําตนหนา แตกกอชา และใบสีเขียวเขม (จ) ลําตนหนา ตนเตี้ย
และใบสีเขียวเขม และ(ฉ) ลําตนหนาและใบลายดางเหลือง (บาร = 1.0 ซม.)
ที่ต่ํากวาเมื่อเปรียบเทียบในระยะเวลาเดีย วกัน และ
ขนาดความกวางและความยาวของใบของตนที่ไดรับ
โอไรซาลิ น ทุ ก ทรี ต เมนต มี ข นาดใบน อ ยกว า ต น ที่
ไมไดรับโอไรซาลิน และความยาวรากของตนที่ไมได
รั บ โอไรซาลิ น รากมี ค วามยาวมากกว า ต น ที่ ไ ด รั บ
โอไรซาลิน เมื่อสังเกตลักษณะการเปลี่ยนแปลงของ
ตนหงสเหิน พบวาตนที่ไมไดรับโอไรซาลินมีลักษณะ
ลําตนผอมสูง ยืดยาว ใบมีขนาดใหญ แตตนที่ไดรับ
โอไรซาลินมีใบขนาดเล็ก การแตกกอเปนจํานวนมาก
ลํ า ต น สั้ น อวบอ ว น ซึ่ ง แตกต า งจากต น ปกติ อ ย า ง

4. วิจารณ
เมื่อศึกษาอัตราการรอดชีวิตหลังไดรับโอไร
ซาลิน 60 วัน พบวาชุดควบควบคุม มีอัตราการรอด
ชีวิตเฉลี่ย 100 เปอรเซ็นต และการวิจัยครั้งนี้ไดใชโอ
ไรซาลินความเขมขนต่ําทําใหตนที่ไดรับโอไรซาลิน
0.1 มิลลิกรัมตอลิตร นาน 1 วัน มีอัตราการรอดชีวิต
100 เปอรเซ็นต แตเมื่อหงสเหินไดรับโอไรซาลิน 3
มิลลิกรัมตอลิตร นาน 9 วัน มีอัตราการรอดชีวิตเฉลี่ย
25.00 เปอรเซ็นต โดยตนหงสเหินที่ไดรับโอไรซาลิน
ที่ความเขม 3.0 มิลลิกรัมตอลิตร มีอัตราการรอดชีวิต
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แตกกอเปนจํานวนมาก ลําตนสั้น อวบอวน และราก
สะสมอาหารขนาดใหญขึ้น เมื่อคัดเลือกตนหงสเหิน
จากการทดลองทั้งหมดพบลั กษณะเดนแตกตางไป
จากตนควบคุม จํานวน 5 ลักษณะ

ชั ด เจน ส ว นรากสะสมอาหารพบว า ต น ที่ ไ ม ไ ด รั บ
โอไรซาลินมีรากสะสมอาหารมีขนาดเล็กและมีราก
ฝอยเป น จํ า นวนมาก ต น ที่ ไ ด รั บ โอไรซาลิ น มี ร าก
สะสมอาหารมีขนาดใหญและมีรากฝอยเปนจํานวน
นอย เนื่องจากอาจเกิดการเพิ่มของจํานวนโครโมโซม
ทําใหจํานวนโครโมโซมผิดไปจากเดิม สงผลใหเกิด
ตนลักษณะตาง ๆ เชน มีการเพิ่มขนาดของเซลล
เนื้อเยื่อเจริญ เซลลมีขนาดใหญขึ้น อวบน้ํามากขึ้น ทํา
ใหอวัยวะหรือสวนประกอบตาง ๆ ของพืชมีขนาด
ใหญขึ้นดวย ไดแก ลําตน ใบ ราก ดอก และผล ซึ่ง
ลักษณะนี้เรียกวา gigas [10] หรืออาจมีผลทําให
สัณฐานวิทยาเปลี่ยนแปลงไปได [11] และนอกจากนี้
ทําใหดอกและใบมีสีเขมขึ้น ลําตนเตี้ย ขอและปลอง
สั้น [12] เมื่อคัดเลือกตนหงสหงสเหินที่มีลักษณะเดน
แตกต า งไปจากต น ควบคุ ม ลั ก ษณะที่ พ บมี เ พี ย ง 5
ลั ก ษณะ ได แ ก (1) ใบสี เ ขี ย วเข ม และลํ า ต น ผอม
(2) ใบสีเขียวออนและลําตนผอม (3) ลําตนหนา แตก
กอชา และใบสีเขียวเขม (4) ลําตนหนา ตนเตี้ย และใบ
สีเขียวเขม และ(5) ลําตนหนาและใบลายดางเหลือง
Rumula และคณะ [13] รายงานการใชโอไรซาลินกับ
เซลล แ ขวนลอยของมั น ฝรั่ ง ว า ส ง ผลให เ กิ ด ไมโคร
นิ ว เคลี ย สมากขึ้ น และมี จํ า นวนโครโมโซมเพิ่ ม ขึ้ น
โดยพบวาโอไรซาลินสามารถยับยั้งการแบงเซลลใน
ระยะเมทาเฟสไดมากที่สุด และมีจํานวนโครโมโซม
เพิ่ ม ขึ้ น มากที่ สุ ด ซึ่ ง สอดคล อ งกั บ รายงานของ
Verhoeven และคณะ [14] ที่ศึกษาในยาสูบ
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