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Effect of Gamma Irradiation on Hybrid Ornamental Sweet Potato
(Ipomoea batatas L.) In vitro

นุชรัฐ บาลลา1 ธัญญะ เตชะศีลพิทักษ์1* อัญชลี จาละ2 และ ธีระชัย ธนานันต์2
Nutcharat Balla1, Thunya Taychasinpitak1*, Anchalee Jala2 and Theerachai Thanananta2
ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ 10900
Department of Horticulture, Faculty of Agriculture, Kasetsart University, Bangkok 10900 Thailand
2
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปทุมธานี 10120
2
Department of Biotechnology, Faculty of Science and technology, Thammasat University, Pathum Thani 10120
Thailand
รับเรื่อง: พฤษภาคม 2559		
Received: May 2016
รับตีพิมพ์: กรกฎาคม 2559		
Accepted: July 2016
* Corresponding author: agrtyt@ku.ac.th
1
1

ABSTRACT: The ornamental sweet potato is famous at present. It could be well-adjusted to
environmental stresses and encounters drought stress. In ornamental world trade, there is
little diversity of ornamental sweet potato. In this study, the objective was to study the effect
of gamma irradiation for variation from mutation on hybrid ornamental sweet potato in vitro.
In this experiment, the axillary buds of ornamental sweet potatoes, lobe leaf (MTL) and deep
lobe leaf (MTDL) cultivars, were used for explants in clean culture. After 8 weeks of culturing
on MS medium, they were subcultured and treated with acute doses of gamma-ray, 20, 40, 60,
80 and 100 gray, respectively. About 60 days after irradiations, LD50(60d) were calculated. The
LD50(60d) of MTL was 30.001 Gy and that of MTDL was 46.665 Gy. After that, they were subcultured until M1V3 generation and transferred into greenhouse for cropping. The 20 gray of
MTDL had color change, the light green of leaves, those differed from the non-irradiation one.
Keywords : Mutation, Ipomoea batatas L., gamma irradiation, in vitro
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บทคัดย่อ

มันเทศประดับ ก�ำลังเป็นทีน่ ยิ มเนือ่ งจากเป็นพืช
ที่สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมได้ดีและมี
ความทนต่อสภาวะแล้งได้ ปัจจุบันในตลาดไม้ดอกไม้
ประดับโลก มันเทศประดับเป็นไม้ประดับทีส่ วยงาม สาย
พันธุ์ของมันเทศประดับยังไม่มีความหลากหลายเท่าที่

ว. วิทย. กษ. 48(1): 151–159

ควร ซึง่ จุดประสงค์ของการทดลองในครัง้ นีเ้ พือ่ ศึกษาผล
ของรังสีแกมมาทีท่ ำ� ให้มนั เทศประดับลูกผสม ในสภาพ
ปลอดเชือ้ เกิดการกลาย มีลกั ษณะใหม่เกิดขึน้ โดยน�ำตา
บริเวณข้อของมันเทศประดับลูกผสม พันธุใ์ บหยัก (MTL)
และใบหยักลึก (MTDL) มาฟอกฆ่าเชื้อและเลี้ยงบน
อาหารกึ่งแข็งสูตร MS เป็นเวลา 8 สัปดาห์ ท�ำการ
subculture แล้วน�ำไปฉายรังสีแกมม่าแบบเฉียบพลันที่
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ระดับ 20, 40, 60, 80 และ 100 เกรย์ ตามล�ำดับ หลัง
จากฉายรังสีเป็นเวลา 60 วัน สามารถค�ำนวณหาค่า
LD50(60d) ได้ดงั นี้ MTL มีคา่ LD50(60d) ที่ 30.001
เกรย์ MTDL มีคา่ LD50(60d) ที่ 46.665 เกรย์ ตาม
ล�ำดับ หลังจากนัน้ ท�ำการ subculture จนถึงรุน่ M1V3
จึงท�ำการออกปลูกในแปลงปลูก พบว่า มันเทศประดับ
สายพันธุ์ MTDL ทีไ่ ด้รบั รังสี 20 เกรย์ มีสที เี่ ปลีย่ นแปลง
ไปคื อสี ข องล� ำ ต้ น และใบมีลัก ษณะเป็นสีเ ขียวอ่อน
ซึง่ แตกต่างกับต้นทีไ่ ม่ได้รบั การฉายรังสี ส่วนพันธุ์ MTL
ไม่มกี ารเปลีย่ นแปลง
ค�ำส�ำคัญ: การกลายพันธุ,์ Ipomoea batatas L., รังสี
แกมมา, สภาพปลอดเชื้อ

บทน�ำ
ปัจจุบนั ความนิยมใช้ไม้ตดั ดอก ไม้ดอกกระถาง
และไม้ตัดใบได้เพิ่มมากขึ้น เนื่องมาจากวิถีการด�ำรง
ชีวิตที่เปลี่ยนแปลง คนไทยยังได้นำ� เอาวัฒนธรรมของ
โลกตะวันตกเข้ามาใช้ในชีวิตประจ�ำวันหลายประการ
เช่น ทางด้านการกินการอยู่ และการมอบดอกไม้
ให้แก่ผู้ที่ตนเคารพในหลาย ๆ โอกาส มันเทศประดับ
(ornamental sweet potato) เป็นพืชอยู่ในวงศ์
convolvulaceae มีลักษณะที่แตกต่างจากมันเทศ
(sweet potato) คือใบมีรปู ทรงและสีทสี่ วยงาม แต่หวั
ของมันเทศประดับไม่นิยมน�ำมารับประทานเนื่องจาก
มีขนาดเล็กและรสชาติไม่หวาน
มันเทศประดับ ก�ำลังเป็นที่นิยมเนื่องจากเป็น
พืชที่สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมได้ดีและ
มีความทนต่อสภาวะแล้งได้ สามารถใช้เป็นพืชประดับ
สวนหรือไม้กระถางแขวน ในต่างประเทศก�ำลังเป็นที่
นิ ย มอย่ า งแพร่ ห ลายมี ค นจ� ำ นวนมากหั น มาสนใจ
ปัจจุบนั ในตลาดไม้ดอกโลกสายพันธุข์ องมันเทศประดับ
ยังไม่มีความหลากหลายเท่าที่ควร พันธุ์การค้าที่นิยม
ในปัจจุบันได้แก่ พันธุ์ seki black, พันธุ์ desana,
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พันธุ์ sweet caroline และ พันธุ์ tricolor เป็นต้น
การปรับปรุงพันธุ์พืช คือ การเอาหลักของวิชา
พันธุศาสตร์มาใช้เพื่อท�ำให้พืชที่เราศึกษามี คุณสมบัติ
ที่ดีขึ้นกว่าเดิม ตามจุดประสงค์ของผู้ท�ำการปรับปรุง
พันธุ์พืช การกระตุ้นให้เกิดการกลายพันธุ์นั้นจะท�ำให้
พืชมีความแปรปรวนทางพันธุกรรมมากยิ่งขึ้น
เทคนิคการฉายรังสีเพื่อใช้ในการปรับปรุงพันธุ์
พืชป็นอีกหนึ่งวิธีที่นิยมใช้ ซึ่งรังสีท�ำให้เกิดการกลาย
พันธุใ์ นพืชขึน้ ได้นนั้ ก็เนือ่ งจากรังสีเป็นคลืน่ ทีม่ พี ลังงาน
ดังนั้นเมื่อเคลื่อนที่ผ่านตัวกลาง จะถ่ายเทพลังงานให้
กับตัวกลางนั้น โดยในส่วนของพืชนั้นต�ำแหน่งที่ส�ำคัญ
คือ เซลล์แต่ละเซลล์ของพืชโดยเฉพาะอย่างยิง่ ในเซลล์
ที่ก�ำลังมีการแบ่งตัว ซึ่งท�ำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ภายในเซลล์ ซึ่งผลของรังสีอาจจะไปท�ำลายหรือช่วย
ซ่อมแซมเซลล์ได้ ท�ำให้พชื มีลกั ษณะทางสัณฐานวิทยา
กายวิ ภ าคและกระบวนการทางเคมี ใ นเซลล์ พื ช
เปลี่ยนแปลงไป (Kim et al., 2004; Kovacs and
Keresztes, 2002)
Harten et al. (1981) ได้เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
มันเทศโดยให้เทคนิค adventitious bud technique
ร่วมกับการฉายรังสีเอ็กซ์เรย์ให้กับมันเทศ โดยใช้ก้าน
ใบชักน�ำให้เกิดการกลายในลักษณะหัวสะสมอาหารที่
มีสแี ดงกลายเป็นสีเหลือง ปักก้านใบในอาหารและฉาย
รังสีเอ็กซ์ 0, 15, 17.5 และ 20 เกรย์ และใช้แผ่นใบปัก
ในอาหารแล้วฉายรังสีเอ็กซ์ 0, 22.5, 25 และ 27.5
เกรย์ มีพชื พัฒนาจากก้านใบและมีหวั สะสมอาหาร พบ
ความถี่การกลายพันธุ์สูง มีลักษณะไคเมอร่าต�่ำ ได้
หัวมันเป็นสีเหลืองในชั้น L1 และชั้น L2 และ L3 เป็น
สีแดง
Wang et al. (2006) ได้ศกึ ษาการฉายรังสีแบบ
เรื้อรัง ในการเหนี่ยวน�ำให้เกิดการกลายในมันเทศพันธุ์
Kokei No.14 โดยรังสีเริม่ ต้นที่ 0 0.5 1.25 และ 2 เกรย์
และมีรงั สีสะสมในขัน้ สุดท้าย 0 57 142 และ 227 เกรย์
น�ำไปปลูกเลี้ยงในสภาพปลอดเชื้อ พบว่าการฉายรังสี
ท�ำให้การเจริญเติบโตลดลงและพบว่ารังสีที่ 142 และ
227 เกรย์ ท�ำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง 2 ลักษณะ และ
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ปริมาณรังสีที่ 142 เกรย์ ท�ำให้เกิดการเปลี่ยนสีราก 5
ลักษณะ มี 2 ลักษณะที่ไม่พบในพันธุ์ป่า พันธุ์กลายที่
ชือ่ Nongdafu14 มีการเปลีย่ นสีหวั มันจากเหลืองสว่าง
ไปเป็นสีสม้ และผลผลิตทีเ่ ก็บได้จากพันธุก์ ลายเพิม่ ขึน้
3 เท่าจากพันธุ์ป่า
วัตถุประสงค์ของการทดลองนีจ้ งึ เป็นการศึกษา
หาปริ ม าณของรั ง สี แ กมมาที่ เ หมาะสมและมี ผ ลต่ อ
มันเทศประดับลูกผสมในสภาพปลอดเชื้อเพื่อให้เกิด
ลักษณะใหม่เกิดขึ้น

อุปกรณ์และวิธีการ
การทดลองนี้เป็นการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์
(CRD) โดยใช้มันเทศประดับพันธุ์ลูกผสมซึ่งได้รับการ
ปรับปรุงพันธุ์จาก รศ.ธัญญะ เตชะศีลพิทักษ์ จ�ำนวน
2 พันธุ์ คือพันธุ์ใบหยัก (MTL) และพันธุ์ใบหยักลึก
(MTDL) ซึ่งทั้งสองสายพันธุ์มีลักษณะเลื้อยและมีสี
ทองแดง (Figure 1)

นาที จ�ำนวน 3 ครั้งและแช่ในเอทธิลแอลกอฮอล์ 70%
เป็นระยะเวลา 2 นาที เลี้ยงบนอาหารกึ่งแข็งสูตร MS
เป็นระยะเวลา 8 สัปดาห์
การฉายรังสี
หลังจากเลี้ยงมันเทศในสภาพปลอดเชื้อเป็น
เวลา 8 สัปดาห์ ท�ำการสับแยกข้อของมันเทศประดับ
ลงในอาหารกึ่งแข็งสูตร MS เลี้ยงเป็นเวลา 3 วัน จาก
นั้ น น� ำ ไปฉายรั ง สี แ กมมาแบบเฉี ย บพลั น (acute
irradiation) ที่ ศู น ย์ วิ จั ย นิ ว เคลี ย เทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ โดยฉายปริมาณ
รังสี (dose) ที่ระดับ 20, 40, 60, 80 และ 100 เกรย์
ตามล�ำดับ และใช้ข้อของมันเทศประดับที่เลี้ยง
บนอาหารเพาะเลีย้ งเนือ้ เยือ่ สูตร MS ทีไ่ ม่ได้รบั
รังสีเป็นกลุม่ ควบคุม หลังจากท�ำการฉายรังสีให้มนั เทศ
ประดับเสร็จแล้ว ท�ำการย้ายมันเทศประดับลงอาหาร
ใหม่ทันที หลังจากเลี้ยงเป็นเวลา 8 สัปดาห์ บันทึกผล
อั ต ราการรอดและค� ำ นวนหา LD 50(60d) ท� ำ การ
สับแยกจนถึงรุ่น M1V3 โดยท�ำการ subculture ทุก ๆ
30 วัน

การออกปลูก

A

B

Figure 1 Ornamental sweet potato (A) Lobe
(MTL) (B) Deeply lobe (MTDL)

การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
ท�ำการฟอกฆ่าเชื้อส่วนข้อของมันเทศประดับ
พันธุ์ลูกผสมทั้งสองสายพันธุ์ด้วยสารละลาย Clorox®
เข้มข้น 20% เป็นเวลา 10 นาที และฟอกฆ่าเชือ้ อีกครัง้
ด้วยสารละลาย Clorox® 10% เป็นเวลา 15 นาที หลัง
จากนัน้ ท�ำการล้างด้วยน�ำ้ กลัน่ ทีน่ งึ่ ฆ่าเชือ้ เป็นเวลา 2–5

หลังจากท�ำการสับแยกเนื้อเยื่อจนถึง M 1V3
ท�ำการย้ายต้นมันเทศประดับออกปลูกในแปลงทดลอง
โดยปรั บ สภาพต้ น มั น เทศประดั บ จากในสภาพ
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อให้เหมาะต่อการออกปลูกในสภาพ
แวดล้อมปกติ โดยน�ำต้นมันเทศประดับที่อยู่ในสภาพ
เพาะเลีย้ งเนือ้ เยือ่ เข้าตูป้ รับอุณหภูมเิ ป็นเวลา 1 สัปดาห์
และย้ายต้นมันเทศประดับลงปลูกในถาดหลุม โดยใช้
พีทมอสเป็นวัสดุในการปลูก หลังจากนั้น 4 สัปดาห์
บันทึกอัตราการรอดชีวิต และท�ำการย้ายต้นมันเทศ
ประดับลงในกระถางขนาด 4 นิ้ว โดยใช้วัสดุปลูกดังนี้
ดินปลูก 1 ส่วน : กาบมะพร้าวสับ 1 ส่วน : ปุ๋ยคอก
1 ส่วน จากนัน้ 8 สัปดาห์ทำ� การย้ายต้นมันเทศประดับ
ลงในกระถางขนาด 8 นิ้ว และท�ำการเด็ดยอดปักช�ำ
ต้นมันเทศทั้งหมดอีกครั้งเพื่อดูลักษณะของสายพันธุ์ที่
เกิดการกลายจากรังสี
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ผลการทดลองและวิจารณ์
หลังจากน�ำมันเทศประดับที่อยู่ในสภาพเพาะ
เลี้ยงเนื้อเยื่อไปฉายรังสีแกมมา ที่ระดับ 20, 40, 60,
80 และ 100 เกรย์ เมื่อระยะเวลาผ่านไป 8 สัปดาห์
(60 วัน) พบว่า MTL มีอัตราการรอดต�่ำสุดอยู่ที่ระดับ
รังสี 40 เกรย์ คิดเป็นอัตราการรอด 30% และ MTDL
อยู่ที่ 100 เกรย์ คิดเป็นอัตราการรอด 10% (Table
1) Tien et al. (2000) และ Kovaes และ Keresates
(2002) ได้กล่าวว่า รังสีสามารถท�ำให้เกิดการท�ำลาย
เนื้อเยื่อเจริญเติบโต ท�ำให้พืชที่ได้รับรังสีเกิดการตาย
ได้ Gang et al. (2007) ได้ศึกษา Narcissus tazetta
พบว่า พืชยิ่งได้รับปริมาณรังสีมากขึ้นอัตราการรอด
ของพืชก็จะลดลงอย่างมีนัยส�ำคัญ
จากอัตราการรอดสามารถน�ำมาค�ำนวณหาค่า
LD50(60d) MTL มีค่า LD50(60d) ที่ 30.001 เกรย์ MTDL

มีค่า LD50(60d) ที่ 46.665 เกรย์ ตามล�ำดับ (Figure 2)
ซึ่งแตกต่างกับการทดลองของ Saensom (2015) ที่
ได้ท�ำการน�ำกิ่งช�ำของมันเทศประดับ พันธุ์ใบหัวใจ
(HS) และพั น ธุ ์ ใ บหยั ก ลึ ก (DLS) ฉายรั ง สี แ บบ
เฉียบพลัน พบว่า LD50(60d) เท่ากับ 95 เกรย์ และ 92
เกรย์ ตามล�ำดับ และเมื่อเปรียบเทียบกับการทดลอง
ของ Wichutawet (2003) ที่ท�ำการฉายรังสีแกมม่า
แบบเฉี ย บพลั น ของมั น เทศประดั บ สายพั น ธุ ์ Seki
Black Tricolor และพันธุ์ผสม มีค่า LD50(60d) เท่ากับ
82, 88 และ 84 เกรย์ ตามล�ำดับ ซึ่งท�ำให้เห็นว่าพืช
ชนิดเดียวกันแตกต่างสายพันธุ์กันมีความไวต่อรังสีที่
แตกต่างกัน (Nualchavee, 2012) จากผลการทดลอง
แสดงให้เห็นว่ามันเทศ ประดับลูกผสม MTL และ
MTDL ที่อยู่ในสภาพปลอดเชื้อ มีความไวต่อรังสีแกม
ม่ามากกว่า พันธุ์ HS, DLS, Seki Black, Tricolor
และพันธุ์ผสมอย่างชัดเจน

Table 1 Survival (% of control) of ornamental sweet potato culture on MS medium after 60 days of
irradiation with different dose of gamma ray
Dose (GY)
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Survival (% of control )
MTL

MTDL

0(Control)

100

100

20

50

70

40

30

40

60

0

30

80

0

30

100

0

10
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Figure 2 Relationship between radiation dose and survival of MTL and MTDL 60 days after gamma
irradiation
Table 2 Effect of gamma irradiation on plant high after 8 weeks of irradiation
Dose (Gy)

*
a,b,c

Shoot high (centimeter)
MTL

MTDL

0 (Control)

2.29 ± 0.35b

3.60 ± 0.77b

20

0.79 ± 0.19a

5.22 ± 1.28c

40

0.44 ± 0.15a

1.31 ± 0.54ab

60

0.16 ± 0.025a

1.31 ± 0.54ab

80

0.31 ± 0.14a

2.30 ± 1.20 ab

100

0.13 ± 0.025a

0.40 ± 0.27a

F-test

*

*

Significant at P<0.05 level.
Means followed by a common letter are not significantly different at the 95% level by Tukey’s
range test
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ภายหลังจากฉายรังสี 8 สัปดาห์ พบว่ามันเทศ
ประดับทีไ่ ด้รบั รังสีแกมมามีอตั ราการเจริญเติบโตลดลง
เมื่อปริมาณรังสีเพิ่มมากขึ้น (Table 2) ซึ่งสอดคล้อง
กับการรายงานของ Ibrahim (1969) ที่ได้ท�ำการฉาย
รังสีให้กับ Rosa hybrida พบว่าที่ 100 เกรย์ มีอัตรา
การรอดที่ต�่ำ และค่า LD50 อยู่ที่ 25 เกรย์ ในการท�ำ
mutation breeding ของ Gerbera jamsonii
ผลของการฉายรังสีที่มีอัตราการรอดสูง และอัตราการ
เกิ ด ยอดสู ง จะมี อั ต ราการกลั บ คื น สู ่ ส ภาพปกติ สู ง
เช่นกัน การที่พืชได้รับรังสีในปริมาณที่สูงจะท�ำให้
โครโมโซมถูก ท�ำลายมากขึน้ ส่งผลต่อการเกิดและการ
รอดชี วิ ต ของพื ช (Kiong et al., 2008) ท� ำ การ

subculture ต้นมันเทศประดับหลังจากได้รับรังสี
เป็นระยะเวลา 8 สัปดาห์ พบว่า ต้น MTDL ที่ได้รับ
รังสีตั้งแต่ 60 เกรย์ขึ้นไป จะค่อย ๆ เริ่มชะงักการ
เติบโต จึงเหลือเพียง MTL และ MTDL ที่ได้รับรังสี
แกมมาที่ 20 และ 40 เกรย์ ที่มีการเจริญเติบโตและ
สามารถสังเกตลักษณะที่คาดว่าจะเกิดการกลาย ซึ่ง
ขณะที่มันเทศประดับอยู่ในสภาพเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
พบว่า เกิดลักษณะที่คาดว่าจะเกิดการกลายของต้นที่
ได้รับรังสีที่ 20 และ 40 เกรย์ ตามล�ำดับ ทั้งสองสาย
พั น ธุ ์ คื อ มี ลั ก ษณะของสี ใ บที่ เ ปลี่ ย นแปลงไปเมื่ อ
เปรียบเทียบกับต้นควบคุมที่ไม่ได้รับรังสี (Table 3)

Table 3 Survival (% of control) of ornamental sweet potato when transfer plants to pot after
treated with irradiation
Dose (Gy)

Survival (% of control )
MTL

MTDL

0 (Control)

100

100

20

90

90

40

80

90

หลังจากท�ำการ subculture ต้นมันเทศประดับ
ที่ได้รับรังสี จนถึงรุ่น M1v3 น�ำมันเทศประดับที่อยู่ใน
สภาพเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อออกปลูก โดยท�ำการย้ายขวด
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อมาปรับสภาพให้พร้อมส�ำหรับออก
ปลู ก โดยน� ำ มาไว้ ใ นตู ้ ป รั บ อุ ณ หภู มิ ที่ มี อุ ณ หภู มิ
ประมาณ 25oC เป็นเวลา 1 สัปดาห์ จากนัน้ ท�ำการย้าย
ต้นมันเทศประดับลงในถาดหลุมที่มีพีท-มอสอยู่ หลัง
จากท�ำการออกปลูกพบว่า ต้นมันเทศประดับที่มาจาก Figure 3 Ornamental sweet potato after prepare
การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ที่น�ำมาปรับสภาพในตู้ปรับ
in peat moss from tissue culture
อุณหภูมแิ ละย้ายลงถาดหลุมทีใ่ ช้ พีทมอสเป็นวัสดุปลูก
(Figure 3) พบว่ามีอัตราการรอด 100% ทั้งพันธุ์ MTL
และ MTDL
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หลังจากปลูกมันเทศประดับในถาดหลุมเป็น
เวลา 4 สัปดาห์ ท�ำการย้ายลงปลูกในกระถางขนาด 4
นิ้ว เป็นระยะเวลา 8 สัปดาห์ พบว่า พันธุ์ MTL ไม่มี
การเปลีย่ นแปลง ในขณะทีส่ ายพันธุ์ MTDL ทีไ่ ด้รบั รังสี
แกมมาทีร่ ะดับ 20 เกรย์ จะสังเกตเห็นว่าเกิดการกลาย
พันธุจ์ ากบริเวณล�ำต้น หลังจากพบลักษณะทีค่ าดว่าจะ
กลาย ท�ำการเด็ดยอดพือ่ ให้ตน้ มันเทศประดับแตกยอด
ขึน้ มาใหม่เพือ่ เป็นการทดสอบความคงตัวในระดับแรก

หลังจากต้นทีเ่ ด็ดยอด เกิดยอดใหม่ขนึ้ ท�ำการเด็ดยอด
ใหม่ทเี่ กิดไปปักช�ำอีกครัง้ เพือ่ ตรวจสอบความคงตัวของ
ลั ก ษณะใหม่ ที่ ไ ด้ ห ลั ง ออกปลู ก พบว่ า ต้ น ที่ ค าดว่ า
จะเกิดการกลายในสภาพเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเมื่อโตขึ้น
ลักษณะที่คาดว่าจะกลาย กลับเป็นสภาพปกติดังเช่น
ต้นควบคุม แต่พบมันเทศประดับสายพันธุ์ MTDL ที่ได้
รับรังสีแกมมาทีร่ ะดับ 20 เกรย์ เกิดลักษณะไคเมอร์รา่
ขึ้นที่ต้น (Figure 4−5)

Figure 4 Effect of gamma irradiation on morphological Figure 5 Effect of gamma irradiation in MTDL
changes appeared in MTDL M1V5
M1V5 generation after treated with 20
generation at 20 Gy, for the narrow showed
Gy of gamma radiation
chimeric in MTDL’s stem

ท� ำ การตั ด ยอดที่ เ กิ ด ลั ก ษณะที่ แ ตกต่ า ง
จากต้ น ควบคุ ม มาท� ำ การปั ก ช� ำ เพื่ อ ดู ลั ก ษณะ
ความคงตัวของการกลาย (Figure 6) หลังจากปักช�ำ
เป็นเวลา 4 สัปดาห์ พบว่าเกิดลักษณะของสีต้นที่
เปลี่ ย นแปลงไปจากสี ท องแดงเป็ น สี เ ขี ย วอ่ อ น
ทั้งต้น (Figure 7)
ส�ำหรับพืชที่อยู่ในสภาวะเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อจะ
มีความทนต่อรังสีนอ้ ย แต่มคี วามไวต่อรังสีมากกว่าพืช
ที่ปลูกในสภาพปกติ นอกจากนี้พืชที่อยู่ในสภาพเพาะ
เลี้ยงเนื้อเยื่อหลังจากได้รับรังสี เมื่อมีการเจริญเติบโต Figure 6 The MTDL’s mutant in M1V6 		
หรือน�ำมา subculture จะท�ำให้พืชเกิดการซ่อมแซม
generation after treated with 20 Gy of
ตัวเองจนกลับมาอยู่ในลักษณะปกติในที่สุด
gamma radiation
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A

B

Figure 7 Plant of original MTDL (bronze color leave) (A) and mutant from the 20–gray treatment
after transplantation (light green leave) (B)

		

สรุป

โครโมโซม เกิดการเปลี่ยนแปลง นอกจากนี้พืชที่ได้รับ
รังสี ยังสามารถซ่อมแซมตัวเองจนท�ำให้โครโมโซมที่
เสียหายไปกลับมาเป็นปกติ ส่วนพืชทีม่ คี วามทนต่อรังสี
ต�ำ่ เมือ่ ได้รบั รังสีปริมาณเล็กน้อยก็สามารถท�ำให้พชื เกิด
การเปลี่ยนแปลงของสรีระวิทยา หรือส่งผลให้พืชนั้น
ตายไป

พืชแต่ละชนิดมีความไว และความทนต่อรังสีที่
แตกต่างกัน แม้กระทัง่ พืชชนิดเดียวกันแต่ตา่ งสายพันธุ์
กั น ก็ พ บว่ า มี ค วามไวต่ อ รั ง สี ที่ แ ตกต่ า งกั น เช่ น กั น
ลักษณะการเกิดการกลายจากรังสีแกมมา พบว่าเกิด
จากการทีร่ งั สีแกมมาเข้าไปท�ำให้โครโมโซมของพืชชนิด
กิตติกรรมประกาศ
นั้น ๆ เกิดการแตกหรือหัก ซึ่งเมื่อโครโมโซมเกิดความ
เสี ย หายย่ อ มท� ำ ให้ ลั ก ษณะของพื ช ที่ แ สดงออกมา
งานวิ จั ย นี้ ไ ด้ รั บ ทุ น อุ ด หนุ น ประเภทบั ณ ฑิ ต
เปลีย่ นแปลงไป ส�ำหรับพืชทีม่ คี วามทนต่อรังสีจะพบว่า
พื ช จะไม่ มี ลั ก ษณะที่ แ ตกต่ า งออกไปจากต้ น ปกติ ศึกษา จากส�ำนักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติประจ�ำ
หมายความว่า ความรุนแรงของรังสีไม่สามารถท�ำให้ ปีงบประมาณ 2557
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