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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 sub-
cultured 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.
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      บทคัดย่อ

มนัเทศประดับ ก�าลงัเป็นท่ีนิยมเน่ืองจากเป็นพืช
ที่สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมได้ดีและมี
ความทนต่อสภาวะแล้งได้ ปัจจุบันในตลาดไม้ดอกไม้
ประดบัโลก มนัเทศประดบัเป็นไม้ประดบัทีส่วยงาม สาย
พันธุ์ของมันเทศประดับยังไม่มีความหลากหลายเท่าที่

ควร ซึง่จดุประสงค์ของการทดลองในครัง้นีเ้พือ่ศกึษาผล
ของรงัสแีกมมาทีท่�าให้มนัเทศประดบัลกูผสม ในสภาพ
ปลอดเชือ้เกิดการกลาย มลีกัษณะใหม่เกดิขึน้ โดยน�าตา
บรเิวณข้อของมนัเทศประดบัลกูผสม พนัธุใ์บหยกั (MTL) 
และใบหยักลึก (MTDL) มาฟอกฆ่าเชื้อและเลี้ยงบน
อาหารก่ึงแข็งสูตร MS เป็นเวลา 8 สัปดาห์ ท�าการ 
subculture แล้วน�าไปฉายรงัสแีกมม่าแบบเฉยีบพลนัท่ี
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ระดบั 20, 40, 60, 80 และ 100 เกรย์ ตามล�าดับ หลัง
จากฉายรงัสเีป็นเวลา 60 วนั  สามารถค�านวณหาค่า 
LD50(60d) ได้ดงัน้ี MTL มีค่า LD50(60d) ท่ี 30.001 
เกรย์ MTDL มค่ีา LD50(60d) ที ่ 46.665 เกรย์ ตาม
ล�าดบั หลงัจากนัน้ท�าการ subculture จนถงึรุน่ M1V3 
จงึท�าการออกปลกูในแปลงปลกู พบว่า มนัเทศประดับ
สายพนัธ์ุ MTDL ท่ีได้รบัรังส ี20 เกรย์ มสีทีีเ่ปล่ียนแปลง
ไปคือสีของล�าต้นและใบมีลักษณะเป็นสีเขียวอ่อน   
ซึง่แตกต่างกับต้นทีไ่ม่ได้รับการฉายรังส ีส่วนพันธุ ์MTL 
ไม่มกีารเปลีย่นแปลง

ค�าส�าคญั: การกลายพนัธุ,์ Ipomoea batatas L., รงัสี
แกมมา, สภาพปลอดเชื้อ

บทน�า 

ปัจจบุนัความนยิมใช้ไม้ตดัดอก ไม้ดอกกระถาง 
และไม้ตัดใบได้เพิ่มมากขึ้น เนื่องมาจากวิถีการด�ารง
ชีวิตที่เปลี่ยนแปลง คนไทยยังได้น�าเอาวัฒนธรรมของ
โลกตะวันตกเข้ามาใช้ในชีวิตประจ�าวันหลายประการ 
เช่น ทางด้านการกินการอยู ่ และการมอบดอกไม้ 
ให้แก่ผู้ที่ตนเคารพในหลาย ๆ โอกาส มันเทศประดับ 
(ornamental sweet potato) เป็นพืชอยู่ในวงศ์ 
convolvulaceae มีลักษณะที่แตกต่างจากมันเทศ 
(sweet potato) คอืใบมรีปูทรงและสทีีส่วยงาม แต่หวั
ของมันเทศประดับไม่นิยมน�ามารับประทานเนื่องจาก
มีขนาดเล็กและรสชาติไม่หวาน

มันเทศประดับ ก�าลังเป็นที่นิยมเนื่องจากเป็น
พืชที่สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมได้ดีและ
มีความทนต่อสภาวะแล้งได้ สามารถใช้เป็นพืชประดับ
สวนหรือไม้กระถางแขวน  ในต่างประเทศก�าลังเป็นที่
นิยมอย่างแพร่หลายมีคนจ�านวนมากหันมาสนใจ 
ปัจจุบนัในตลาดไม้ดอกโลกสายพันธุข์องมนัเทศประดับ
ยังไม่มีความหลากหลายเท่าที่ควร พันธุ์การค้าที่นิยม
ในปัจจุบันได้แก่ พันธุ์ seki black, พันธุ์ desana,  

พันธุ์ sweet caroline และ พันธุ์ tricolor เป็นต้น
การปรับปรุงพันธุ์พืช คือ การเอาหลักของวิชา

พันธุศาสตร์มาใช้เพื่อท�าให้พืชที่เราศึกษามี คุณสมบัติ
ท่ีดีข้ึนกว่าเดิม ตามจุดประสงค์ของผู้ท�าการปรับปรุง
พันธุ์พืช การกระตุ้นให้เกิดการกลายพันธุ์นั้นจะท�าให้
พืชมีความแปรปรวนทางพันธุกรรมมากยิ่งขึ้น 

เทคนิคการฉายรังสีเพื่อใช้ในการปรับปรุงพันธุ์
พืชป็นอีกหนึ่งวิธีที่นิยมใช้ ซึ่งรังสีท�าให้เกิดการกลาย
พนัธุใ์นพชืข้ึนได้นัน้กเ็นือ่งจากรงัสเีป็นคลืน่ท่ีมีพลงังาน 
ดังนั้นเม่ือเคลื่อนท่ีผ่านตัวกลาง จะถ่ายเทพลังงานให้
กับตัวกลางนั้น โดยในส่วนของพืชนั้นต�าแหน่งที่ส�าคัญ
คอื  เซลล์แต่ละเซลล์ของพชืโดยเฉพาะอย่างยิง่ในเซลล์
ที่ก�าลังมีการแบ่งตัว ซึ่งท�าให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ภายในเซลล์ ซึ่งผลของรังสีอาจจะไปท�าลายหรือช่วย
ซ่อมแซมเซลล์ได้ ท�าให้พชืมลีกัษณะทางสณัฐานวทิยา 
กายวิภาคและกระบวนการทางเคมีในเซลล ์พืช
เปลี่ยนแปลงไป (Kim et al., 2004; Kovacs and 
Keresztes, 2002)

Harten et al. (1981) ได้เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
มนัเทศโดยให้เทคนคิ adventitious bud technique 
ร่วมกับการฉายรังสีเอ็กซ์เรย์ให้กับมันเทศ โดยใช้ก้าน
ใบชักน�าให้เกิดการกลายในลักษณะหัวสะสมอาหารที่
มสีแีดงกลายเป็นสเีหลอืง ปักก้านใบในอาหารและฉาย
รังสีเอ็กซ์ 0, 15, 17.5 และ 20 เกรย์ และใช้แผ่นใบปัก
ในอาหารแล้วฉายรังสีเอ็กซ์ 0, 22.5, 25 และ 27.5 
เกรย์ มพีชืพฒันาจากก้านใบและมหีวัสะสมอาหาร พบ
ความถ่ีการกลายพันธุ์สูง มีลักษณะไคเมอร่าต�่า ได้
หัวมันเป็นสีเหลืองในชั้น L1 และชั้น L2 และ L3 เป็น
สีแดง

Wang et al. (2006) ได้ศึกษาการฉายรงัสแีบบ
เรื้อรัง ในการเหนี่ยวน�าให้เกิดการกลายในมันเทศพันธุ์ 
Kokei No.14 โดยรังสเีริม่ต้นท่ี 0 0.5 1.25 และ 2 เกรย์ 
และมรีงัสสีะสมในขัน้สดุท้าย 0 57 142 และ 227 เกรย์ 
น�าไปปลูกเลี้ยงในสภาพปลอดเช้ือ พบว่าการฉายรังสี
ท�าให้การเจริญเติบโตลดลงและพบว่ารังสีที่ 142 และ 
227 เกรย์ ท�าให้เกิดการเปลี่ยนแปลง 2 ลักษณะ และ
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ปริมาณรังสีที่ 142 เกรย์ ท�าให้เกิดการเปลี่ยนสีราก 5 
ลักษณะ มี 2 ลักษณะที่ไม่พบในพันธุ์ป่า พันธุ์กลายที่
ชือ่ Nongdafu14 มกีารเปลีย่นสหีวัมนัจากเหลอืงสว่าง
ไปเป็นสส้ีม และผลผลติทีเ่ก็บได้จากพนัธุก์ลายเพิม่ขึน้ 
3 เท่าจากพันธุ์ป่า

วตัถุประสงค์ของการทดลองนีจ้งึเป็นการศกึษา
หาปริมาณของรังสีแกมมาที่เหมาะสมและมีผลต่อ
มันเทศประดับลูกผสมในสภาพปลอดเชื้อเพ่ือให้เกิด
ลักษณะใหม่เกิดขึ้น

อุปกรณ์และวิธีการ

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

การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
ท�าการฟอกฆ่าเชื้อส่วนข้อของมันเทศประดับ

พันธุ์ลูกผสมทั้งสองสายพันธุ์ด้วยสารละลาย Clorox®

เข้มข้น 20% เป็นเวลา 10 นาท ีและฟอกฆ่าเชือ้อกีครัง้
ด้วยสารละลาย Clorox® 10% เป็นเวลา 15 นาท ีหลัง
จากนัน้ท�าการล้างด้วยน�า้กลัน่ทีน่ึ่งฆ่าเช้ือเป็นเวลา 2–5 

นาที จ�านวน 3 ครั้งและแช่ในเอทธิลแอลกอฮอล์ 70% 
เป็นระยะเวลา 2 นาที เลี้ยงบนอาหารกึ่งแข็งสูตร MS 
เป็นระยะเวลา 8 สัปดาห์

การฉายรังสี
หลังจากเลี้ยงมันเทศในสภาพปลอดเชื้อเป็น

เวลา 8 สัปดาห์ ท�าการสับแยกข้อของมันเทศประดับ
ลงในอาหารกึ่งแข็งสูตร MS เลี้ยงเป็นเวลา 3 วัน จาก
นั้นน�าไปฉายรังสีแกมมาแบบเฉียบพลัน (acute 
i r rad iat ion)  ที่ ศูนย ์ วิ จั ยนิ ว เคลีย เทคโนโลยี 
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ กรงุเทพฯ โดยฉายปรมิาณ
รังสี (dose) ที่ระดับ 20, 40, 60, 80 และ 100 เกรย์ 
ตามล�าดับ และใช้ข้อของมันเทศประดับที่เลี้ยง

บนอาหารเพาะเลีย้งเนือ้เยือ่สตูร MS ทีไ่ม่ได้รบั
รงัสเีป็นกลุม่ควบคมุ หลงัจากท�าการฉายรงัสใีห้มนัเทศ
ประดับเสร็จแล้ว ท�าการย้ายมันเทศประดับลงอาหาร
ใหม่ทันที หลังจากเลี้ยงเป็นเวลา 8 สัปดาห์ บันทึกผล
อัตราการรอดและค�านวนหา LD

50(60d)
 ท�าการ 

สับแยกจนถึงรุ่น M
1
V

3
 โดยท�าการ subculture ทุก ๆ 

30 วัน

การออกปลูก
หลังจากท�าการสับแยกเนื้อเยื่อจนถึง M

1
V

3 
ท�าการย้ายต้นมนัเทศประดบัออกปลกูในแปลงทดลอง
โดยปรับสภาพต ้นมันเทศประดับจากในสภาพ 
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อให้เหมาะต่อการออกปลูกในสภาพ
แวดล้อมปกติ โดยน�าต้นมันเทศประดับที่อยู่ในสภาพ
เพาะเลีย้งเนือ้เยือ่เข้าตูป้รบัอณุหภมูเิป็นเวลา 1 สปัดาห์ 
และย้ายต้นมันเทศประดับลงปลูกในถาดหลุม โดยใช้ 
พีทมอสเป็นวัสดุในการปลูก หลังจากนั้น 4 สัปดาห์ 
บันทึกอัตราการรอดชีวิต และท�าการย้ายต้นมันเทศ
ประดับลงในกระถางขนาด 4 นิ้ว โดยใช้วัสดุปลูกดังนี้ 
ดินปลูก 1 ส่วน : กาบมะพร้าวสับ 1 ส่วน : ปุ๋ยคอก  
1 ส่วน จากนัน้ 8 สัปดาห์ท�าการย้ายต้นมนัเทศประดบั
ลงในกระถางขนาด 8 นิ้ว และท�าการเด็ดยอดปักช�า 
ต้นมันเทศท้ังหมดอีกครั้งเพื่อดูลักษณะของสายพันธุ์ท่ี
เกิดการกลายจากรังสี

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

A B
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ผลการทดลองและวิจารณ์

หลังจากน�ามันเทศประดับที่อยู่ในสภาพเพาะ
เลี้ยงเน้ือเยื่อไปฉายรังสีแกมมา ที่ระดับ 20, 40, 60, 
80 และ 100 เกรย์ เม่ือระยะเวลาผ่านไป 8 สัปดาห์ 
(60 วัน) พบว่า MTL มีอัตราการรอดต�่าสุดอยู่ท่ีระดับ
รังสี 40 เกรย์ คิดเป็นอัตราการรอด 30% และ MTDL 
อยู่ท่ี 100 เกรย์ คิดเป็นอัตราการรอด 10% (Table 
1) Tien et al. (2000) และ Kovaes และ Keresates 
(2002) ได้กล่าวว่า รังสีสามารถท�าให้เกิดการท�าลาย
เน้ือเยื่อเจริญเติบโต ท�าให้พืชที่ได้รับรังสีเกิดการตาย
ได้ Gang et al. (2007) ได้ศึกษา Narcissus tazetta 
พบว่า พืชยิ่งได้รับปริมาณรังสีมากขึ้นอัตราการรอด 
ของพืชก็จะลดลงอย่างมีนัยส�าคัญ

จากอัตราการรอดสามารถน�ามาค�านวณหาค่า 
LD

50(60d)
 MTL มีค่า LD5

0(60d)
 ที่ 30.001 เกรย์ MTDL 

มีค่า LD
50(60d)

 ที่ 46.665 เกรย์ ตามล�าดับ (Figure 2) 
ซึ่งแตกต่างกับการทดลองของ Saensom (2015) ที่
ได้ท�าการน�ากิ่งช�าของมันเทศประดับ พันธุ์ใบหัวใจ 
(HS) และพันธุ ์ ใบหยักลึก (DLS) ฉายรังสีแบบ
เฉียบพลัน พบว่า LD

50(60d)
 เท่ากับ 95 เกรย์ และ 92 

เกรย์ ตามล�าดับ และเมื่อเปรียบเทียบกับการทดลอง
ของ Wichutawet (2003) ที่ท�าการฉายรังสีแกมม่า
แบบเฉียบพลันของมันเทศประดับสายพันธุ ์ Seki 
Black Tricolor และพันธุ์ผสม มีค่า LD

50(60d)
 เท่ากับ 

82, 88 และ 84 เกรย์ ตามล�าดับ ซึ่งท�าให้เห็นว่าพืช
ชนิดเดียวกันแตกต่างสายพันธุ์กันมีความไวต่อรังสีที่
แตกต่างกัน (Nualchavee, 2012) จากผลการทดลอง
แสดงให้เห็นว่ามันเทศ ประดับลูกผสม MTL และ 
MTDL ท่ีอยู่ในสภาพปลอดเช้ือ มีความไวต่อรังสีแกม
ม่ามากกว่า พันธุ์ HS, DLS, Seki Black, Tricolor 
และพันธุ์ผสมอย่างชัดเจน

Dose (GY) 
Survival (% of control ) 

MTL MTDL 

0(Control) 100 100 

20 50 70 

40 30 40 

60 0 30 

80 0 30 

100 0 10 

 

Table 1 Survival (% of control) of ornamental sweet potato culture on MS medium after 60 days of   
 irradiation with different dose of gamma ray
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Figure 2 Relationship between radiation dose and survival of MTL and MTDL 60 days after gamma  
  irradiation

Dose (Gy) 
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 1.20ab

100 0.13 0.025a 0.40 0.27a 

F-test * *  

 

± ± 

± 

± 

± 

± 

± 

± 

± 

± 

± 

± 

Table 2  Effect of gamma irradiation on plant high after 8 weeks of irradiation

*     Significant at P<0.05 level.
a,b,c  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
ประดับทีไ่ด้รบัรงัสแีกมมามอีตัราการเจรญิเติบโตลดลง
เมื่อปริมาณรังสีเพิ่มมากข้ึน (Table 2) ซึ่งสอดคล้อง
กับการรายงานของ Ibrahim (1969) ที่ได้ท�าการฉาย
รังสีให้กับ Rosa hybrida พบว่าที่ 100 เกรย์ มีอัตรา
การรอดที่ต�่า และค่า LD

50
 อยู่ที่ 25 เกรย์ ในการท�า 

mutation breeding ของ Gerbera jamsonii  
ผลของการฉายรังสีที่มีอัตราการรอดสูง และอัตราการ
เกิดยอดสูง จะมีอัตราการกลับคืนสู ่สภาพปกติสูง 
เช่นกัน การที่พืชได้รับรังสีในปริมาณที่สูงจะท�าให้
โครโมโซมถกู ท�าลายมากข้ึน ส่งผลต่อการเกิดและการ
รอดชีวิตของพืช (Kiong et al., 2008) ท�าการ 

subculture ต้นมันเทศประดับหลังจากได้รับรังสี 
เป็นระยะเวลา 8 สัปดาห์ พบว่า ต้น MTDL ที่ได้รับ
รังสีตั้งแต่ 60 เกรย์ข้ึนไป จะค่อย ๆ เริ่มชะงักการ
เติบโต จึงเหลือเพียง MTL และ  MTDL ที่ได้รับรังสี
แกมมาที่ 20 และ 40 เกรย์ ที่มีการเจริญเติบโตและ
สามารถสังเกตลักษณะที่คาดว่าจะเกิดการกลาย ซึ่ง
ขณะท่ีมันเทศประดับอยู่ในสภาพเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
พบว่า เกิดลักษณะท่ีคาดว่าจะเกิดการกลายของต้นท่ี
ได้รับรังสีที่ 20 และ 40 เกรย์ ตามล�าดับ ทั้งสองสาย
พันธุ ์ คือมีลักษณะของสีใบที่เปลี่ยนแปลงไปเมื่อ
เปรียบเทียบกับต้นควบคุมที่ไม่ได้รับรังสี (Table 3)

Dose (Gy) 
Survival (% of control ) 

MTL MTDL 

0 (Control) 100 100 

20 90 90 

40 80 90 

 

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

Figure 3 Ornamental sweet potato after prepare  
  in peat moss from tissue culture

หลงัจากท�าการ subculture ต้นมนัเทศประดับ
ที่ได้รับรังสี จนถึงรุ่น M

1
v

3
 น�ามันเทศประดับท่ีอยู่ใน

สภาพเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อออกปลูก โดยท�าการย้ายขวด
เพาะเล้ียงเน้ือเยื่อมาปรับสภาพให้พร้อมส�าหรับออก
ปลูก โดยน�ามาไว ้ในตู ้ปรับอุณหภูมิ ท่ีมีอุณหภูมิ
ประมาณ 25oC เป็นเวลา 1 สปัดาห์ จากน้ันท�าการย้าย
ต้นมันเทศประดับลงในถาดหลุมที่มีพีท-มอสอยู่ หลัง
จากท�าการออกปลูกพบว่า ต้นมันเทศประดับที่มาจาก
การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ที่น�ามาปรับสภาพในตู้ปรับ
อณุหภูมแิละย้ายลงถาดหลมุทีใ่ช้  พทีมอสเป็นวสัดุปลกู 
(Figure 3) พบว่ามีอัตราการรอด 100% ทั้งพันธุ์ MTL 
และ MTDL
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หลังจากปลูกมันเทศประดับในถาดหลุมเป็น
เวลา 4 สัปดาห์ ท�าการย้ายลงปลูกในกระถางขนาด 4 
นิ้ว เป็นระยะเวลา 8 สัปดาห์ พบว่า พันธุ์ MTL ไม่มี
การเปลีย่นแปลง ในขณะทีส่ายพนัธุ ์MTDL ทีไ่ด้รบัรงัสี
แกมมาทีร่ะดบั 20 เกรย์ จะสงัเกตเหน็ว่าเกดิการกลาย
พันธุจ์ากบรเิวณล�าต้น หลงัจากพบลกัษณะทีค่าดว่าจะ
กลาย ท�าการเดด็ยอดพือ่ให้ต้นมนัเทศประดับแตกยอด
ขึน้มาใหม่เพือ่เป็นการทดสอบความคงตวัในระดบัแรก 

หลงัจากต้นทีเ่ด็ดยอด เกดิยอดใหม่ข้ึน ท�าการเดด็ยอด
ใหม่ท่ีเกดิไปปักช�าอกีครัง้เพือ่ตรวจสอบความคงตวัของ
ลักษณะใหม่ที่ได้หลังออกปลูกพบว่า ต้นที่คาดว่า 
จะเกิดการกลายในสภาพเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเมื่อโตขึ้น
ลักษณะท่ีคาดว่าจะกลาย กลับเป็นสภาพปกติดังเช่น
ต้นควบคุม แต่พบมันเทศประดับสายพันธุ์ MTDL ที่ได้
รบัรงัสแีกมมาทีร่ะดบั 20 เกรย์ เกดิลกัษณะไคเมอร์ร่า
ขึ้นที่ต้น (Figure 4−5)

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

Figure 5 Effect of gamma irradiation in MTDL  
  M1V5 generation after treated with 20    
  Gy of gamma radiation

ท� าการตัดยอดที่ เกิดลักษณะที่ แตกต ่ าง 
จากต ้นควบคุมมาท� าการป ักช� า เพื่ อ ดูลักษณะ 
ความคงตัวของการกลาย (Figure 6) หลังจากปักช�า
เป็นเวลา 4 สัปดาห์ พบว่าเกิดลักษณะของสีต้นท่ี 
เปลี่ยนแปลงไปจากสีทองแดงเป ็นสี เขียวอ ่อน 
ทั้งต้น (Figure 7)

ส�าหรับพืชที่อยู่ในสภาวะเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อจะ
มคีวามทนต่อรงัสีน้อย แต่มคีวามไวต่อรงัสมีากกว่าพชื
ที่ปลูกในสภาพปกติ นอกจากนี้พืชที่อยู่ในสภาพเพาะ
เลี้ยงเนื้อเยื่อหลังจากได้รับรังสี เมื่อมีการเจริญเติบโต
หรือน�ามา subculture จะท�าให้พืชเกิดการซ่อมแซม
ตัวเองจนกลับมาอยู่ในลักษณะปกติในที่สุด

Figure 6 The MTDL’s mutant in  M1V6   
  generation after treated with 20 Gy of  
  gamma radiation
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Figure 7 Plant of original MTDL (bronze color leave) (A) and mutant from the 20–gray treatment 
after transplantation (light green leave) (B)

A B

        สรุป

พืชแต่ละชนิดมีความไว และความทนต่อรังสีที่
แตกต่างกนั แม้กระทัง่พชืชนดิเดียวกันแต่ต่างสายพันธุ์
กันก็พบว่ามีความไวต่อรังสีที่แตกต่างกันเช่นกัน 
ลักษณะการเกิดการกลายจากรังสีแกมมา พบว่าเกิด
จากการทีร่งัสแีกมมาเข้าไปท�าให้โครโมโซมของพืชชนิด
นั้น ๆ เกิดการแตกหรือหัก ซึ่งเมื่อโครโมโซมเกิดความ
เสียหายย่อมท�าให้ลักษณะของพืชที่แสดงออกมา
เปลีย่นแปลงไป ส�าหรบัพชืทีม่คีวามทนต่อรงัสจีะพบว่า
พืชจะไม่มีลักษณะท่ีแตกต่างออกไปจากต้นปกติ 
หมายความว่า ความรุนแรงของรังสีไม่สามารถท�าให้

โครโมโซม เกิดการเปลี่ยนแปลง นอกจากนี้พืชที่ได้รับ
รังสี   ยังสามารถซ่อมแซมตัวเองจนท�าให้โครโมโซมที่
เสยีหายไปกลบัมาเป็นปกต ิส่วนพชืท่ีมคีวามทนต่อรงัสี
ต�า่เมือ่ได้รบัรงัสปีรมิาณเลก็น้อยก็สามารถท�าให้พชืเกดิ
การเปลี่ยนแปลงของสรีระวิทยา หรือส่งผลให้พืชนั้น
ตายไป
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