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ABSTRACT: The in vitro node explants of available commercial bicolor spray chrysanthemum
cut flower cultivar (unknown cultivar’s name) were acute irradiated with 0, 5, 10, 15, 20, 25 and
30 Gy gamma ray. The irradiated nodes were then cultured on solid MS medium.The higher
dose of gamma irradiation, the lower survival percentage obtained. The survival percentage of
5 and 10 Gy irradiated nodes were 100% while the lowest survival percentage of 3.3% obtained
from 30 Gy. Therefore, the LD50 at 30 days after irradiation was 26 Gy. After transplanting in the
grower farm, the normal growth and normal plant characters of all plantlets were observed.
Change in flower color was observed in the dosages of 15, 20 and 25 Gy. The polymorphism
also observed from AFLP using 10 primer pairs and as the irradiation dosage increased,
the higher polymorphic bands observed. The dendrogram of the polymorphism revealed the
separation of chrysanthemum between normal flowers and those color mutants.
Keywords: Chrysanthemum, mutation, gamma ray, AFLP

Agricultural Sci. J. (2017) Vol. 48(3): 334–345

334

Agricultural Sci. J. 2017 Vol. 48 (3)

ว. วิทย. กษ. (2560) 48(3): 334–345

ส.วก.ท.

บทคัดย่อ
จากการน�ำข้อในสภาพปลอดเชือ้ ของเบญจมาศ
พันธุ์การค้าชนิดตัดดอก ช่อแบบ spray ดอกแบบ 2 สี
(จากตลาดค้าไม้ตดั ดอก ไม่ทราบชือ่ พันธุแ์ น่ชดั ) ไปฉาย
รังสีแกมมาแบบเฉียบพลันที่ปริมาณรังสี 0, 5, 10, 15
20, 25 และ 30 เกรย์ แล้วน�ำมาเพาะเลี้ยงเพื่อให้ยอด
พัฒนาบนอาหารสูตร MS พบว่า การฉายรังสีทปี่ ริมาณ
รั ง สี สู ง ขึ้ น มี ผ ลท� ำ ให้ เ บญจมาศตายมากขึ้ น โดย
เบญจมาศที่ฉายรังสี 5 และ 10 เกรย์ มีอัตราการรอด
ชีวิต 100 เปอร์เซ็นต์ ส่วนที่ปริมาณรังสี 30 เกรย์ มี
อัตราการรอดชีวติ 3.3 เปอร์เซ็นต์ และพบว่ามีคา่ LD50
ประมาณ 26 เกรย์ เมือ่ น�ำต้นเบญจมาศทีร่ อดชีวติ ออก
ปลูกในแปลงปลูกของเกษตรกร พบว่าต้นทีร่ อดชีวติ ทุก
ต้นมีการเจริญเติบโตเป็นปกติและสามารถออกดอกได้
และพบว่าต้นเบญจมาศทีไ่ ด้รบั รังสีปริมาณ 15, 20 และ
25 เกรย์ บางต้นมีการการกลายของสีดอก และเมื่อ
ตรวจสอบต้นกลายด้วยเทคนิคเอเอฟแอลพี โดยใช้คู่
ไพรเมอร์ ทั้ ง หมด 10 คู ่ พบแถบดี เ อ็ น เอที่ เ ป็ น
โพลีมอร์ฟิซึมโดยมีแนวโน้มว่าเมื่อปริมาณรังสีสูงขึ้น
มีผลให้เกิดโพลีมอร์ฟิซึมเพิ่มสูงขึ้นด้วยและจากการ
วิเคราะห์เดนโดแกรมพบว่าสามารถแยกความแตกต่าง
ระหว่างเบญจมาศทีก่ ลายพันธุแ์ ละเบญจมาศทีไ่ ม่กลาย
ได้
ค�ำส�ำคัญ: เบญจมาศ, การกลายพันธุ์, รังสีแกมมา,
เอเอฟแอลพี

บทน�ำ
เบญจมาศ เป็นไม้ดอกในวงศ์ Compositae ที่
ได้รับความนิยมแพร่หลายทั่วโลกมีปริมาณการผลิต
และมูลค่าการจ�ำหน่ายสูงมาก โดยเฉพาะประเทศ
เนเธอร์แลนด์ซงึ่ เป็นทัง้ ผูผ้ ลิตและผูส้ ง่ ออกรายใหญ่ของ
โลก ส�ำหรับประเทศไทยมีสภาพภูมิอากาศที่สามารถ
ปลูกเบญจมาศได้ดี โดยเฉพาะในเขตภูเขาสูงทางภาค

เหนือ และมีแหล่งผลิตที่สามารถปลูกเบญจมาศพันธุ์
ทนร้ อ นคื อ บริ เ วณ อ� ำ เภอวั ง น�้ ำ เขี ย ว จั ง หวั ด
นครราชสีมา ทั้งนี้การปลูกเบญจมาศให้ได้ผลดีจ�ำเป็น
ต้องมีพันธุ์ที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่นั้น ๆ โดยเฉพาะ
พันธุ์ทนร้อน นอกจากนี้ผู้บริโภคไม้ดอกไม้ประดับนั้น
มักมีความนิยมและความต้องการลักษณะที่แปลกใหม่
อยู่ตลอดเวลา ดังนั้นการปรับปรุงพันธุ์เบญจมาศจึง
จ� ำ เป็ น ที่ จ ะต้ อ งท� ำ อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ซึ่ ง นอกจากจะ
ปรับปรุงพันธุ์ให้ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค
แล้ว ยังต้องมีการปรับปรุงพันธุเ์ พือ่ ตอบสนองต่อสภาพ
ภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปด้วยเช่นกัน
อย่ า งไรก็ ต าม เบญจมาศเป็ น พื ช ที่ มี ค วาม
สามารถในการติดเมล็ดต�ำ่ การปรับปรุงพันธุโ์ ดยวิธผี สม
เกสรจึงประสบความส�ำเร็จน้อยมากและอาจใช้เวลา
นาน ดังนั้นจึงมีการน�ำเทคนิคการชักน�ำให้เกิดการ
กลายพันธุ์มาใช้ในการปรับปรุงพันธุ์เบญจมาศกันมาก
โดยเทคนิคการก่อกลายพันธุ์ที่มีการน�ำมาใช้กันมาก
ได้แก่ การใช้รังสีชักน�ำให้เกิดการกลายพันธุ์ โดยมี
รายงานความส�ำเร็จหลายรายงาน ซึง่ อาจใช้วธิ กี ารฉาย
รังสีกับท่อนพันธุ์ หรือฉายรังสีให้กับแคลลัส และน�ำไป
ชักน�ำให้เกิดต้นใหม่ (Mandal et al., 2000; Jain, 2005;
Lee et al., 2008) ซึ่งมีรายงานว่าสามารถเพิ่มโอกาส
ของการกลายพันธุใ์ ห้มากขึน้ (Lamseejan et al., 2000)
รังสีที่นิยมใช้ในการปรับปรุงพันธุ์พืชคือรังสีแกมมา ซึ่ง
เป็นรังสีแม่เหล็กไฟฟ้าทีม่ คี วามถีส่ งู ไม่มมี วล ไม่มปี ระจุ
มีอำ� นาจในการทะลุทะลวงผ่านวัตถุได้สงู จัดอยูใ่ นกลุม่
ของรังสีก่อไอออน (ionizing radiation) ที่สามารถก่อ
ให้เกิดปฏิกริ ยิ าในเซลล์และท�ำให้เกิดการเปลีย่ นแปลง
ทางพันธุกรรมได้ รังสีแกมมามีกำ� เนิดมาจากการสลาย
ตัวของนิวไคลด์กัมมันตรังสี แหล่งรังสีแกมมาที่นิยมใช้
คือ โคบอลต์–60 และซีเซียม–137 (Kikuchi et al., 1995)
ในเบญจมาศนั้นมีรายงานการชักน�ำให้เกิดการกลาย
พันธุ์ เช่น (Lamseejan et al., 2000) น�ำเบญจมาศชนิด
spay type มาชักน�ำให้เกิดการกลายพันธุ์โดยใช้รังสี
แกมมาร่วมกับการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ โดยน�ำยอดที่ได้
จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกลีบดอกมาฉายรังสีแกมมา
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ที่ปริมาณรังสี 10–110 เกรย์ แล้วตัดแบ่งเพิ่มปริมาณ
จากรุ่น M1V1 ถึง M1V4 พบว่า มีค่า LD50 ที่ 14 เกรย์
และมีเพียงยอดทีไ่ ม่ได้รบั รังสี และทีไ่ ด้รบั รังสี 10 เกรย์
เท่านั้นที่สามารถรอดชีวิตและเจริญเติบโตเป็นต้นที่
สมบูรณ์ ซึ่งพบว่าลักษณะสีดอกของเบญจมาศมีความ
ผันแปรไปจากสีเดิม Nagatomi et al. (2003) น�ำกลีบ
และตาของเบญจมาศพันธุ์ Taihei มาฉายรังสีแกมมา
ร่วมกับการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ได้พันธุ์กลาย 4 พันธุ์ ซึ่ง
ทุกพันธุ์มีการเจริญเติบโตคล้ายกับพันธุ์ Taihei ซึ่ง
เหมาะส�ำหรับผลิตเป็นไม้ตัดดอก
Misra et al. (2003) น�ำกลีบดอกของเบญจมาศ
พันธุ์ Latima มาชักน�ำให้เกิดแคลลัส แล้วน�ำแคลลัส
ไปฉายรังสีแกมมา 0.5–1.0 เกรย์ แล้วชักน�ำให้เกิดต้น
เมื่อน�ำต้นไปปลูกในแปลงพบต้นกลายพันธุ์ 2 ต้น ซึ่ง
มีดอกเปลีย่ นจากสีแดงเป็นสีเหลือง โดยต้นหนึ่งมีกลีบ
ดอกเหมือนต้นเดิม ส่วนอีกต้นหนึง่ กลีบดอกเปลีย่ นเป็น
มีลักษณะเป็นหลอด และ Thangmanee (2012) น�ำ
แคลลั ส ของเบญจมาศมาฉายรั ง สี แ กมมาแบบ
เฉียบพลันที่ปริมาณรังสี 0–30 เกรย์ พบว่า เปอร์เซ็นต์
การรอดชีวิตของแคลลัสและการเกิดยอดลดลงเมื่อ
ปริมาณรังสีเพิ่มขึ้น โดยมีค่า LD50 ที่ปริมาณรังสี 26
เกรย์ และแคลลัสทีม่ เี ปอร์เซ็นต์การเกิดยอดสูงสุดคือที่
ผ่านการฉายรังสี 5 เกรย์
การศึกษาการกลายพันธุใ์ นระดับโครโมโซมและ
ดีเอ็นเอนั้น ท�ำได้โดยอาศัยหลักการศึกษาความแตก
ต่างทางพันธุกรรมโดยใช้เครื่องหมายพันธุกรรมหรือ
genetic marker เพื่อบ่งชี้ความแตกต่างทางพันธุกรรม
ของสิ่งมีชีวิตทั้งลักษณะทางปริมาณและคุณภาพช่วย
ให้สามารถจ�ำแนกความแตกต่างระหว่างและภายใน
ประชากรหรือระหว่างสมาชิกภายในประชากรได้การ
ตรวจสอบการกลายด้วยเครื่องหมายดีเอ็นเอ (DNA
marker ) นี้ แม้ ว ่ า จะมี ข ้ อ ดี คื อ มี ค วามคงตั ว สู ง
ไม่ผันแปรตามสภาพแวดล้อมและสภาพทางสรีระ แต่
มีขอ้ เสียคือวิธกี ารการตรวจสอบยุง่ ยากและมีคา่ ใช้จา่ ย
สูง ดังนัน้ ในการตรวจสอบการกลายนัน้ จึงมักตรวจสอบ
ลักษณะทางสัณฐานวิทยาเป็นอันดับแรกแล้วจึงใช้
336
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การตรวจสอบการกลายด้ ว ยเครื่ อ งหมายดี เ อ็ น เอ
ประกอบเพือ่ ให้ได้ขอ้ มูลทีส่ มบูรณ์ขนึ้ หรือแก้ปญ
ั หาใน
กรณีที่ไม่สามารถใช้ลักษณะทางสัณฐานวิทยาเพียง
อย่างเดียวได้ ในงานวิจัยนี้จึงได้ตรวจสอบการกลายใน
ระดับดีเอ็นเอด้วยเทคนิค AFLP เฉพาะในต้นที่พบการ
กลายทางสัณฐานแล้วเท่านั้น
เทคนิคเอเอฟแอลพี (amplified fragment
length polymorphism; AFLP) เป็นเทคนิคทีอ่ าศัยหลัก
การของการตรวจสอบชิ้นดีเอ็นเอที่ตัดด้วยเอ็นไซม์
ตั ด จ� ำ เพาะโดยการเพิ่ ม ปริ ม าณด้ ว ยวิ ธี พี ซี อ าร์
(polymerase chain reaction; PCR) ซึ่งพัฒนาขึ้นโดย
Vos et al. (1995) โดยเครือ่ งหมายเอเอฟแอลพีสามารถ
บอกความแตกต่างของสิ่งมีชีวิตที่เป็นชนิดเดียวกันแต่
ต่างสายพันธุก์ นั ในพืชหลายชนิดและยังสามารถจ�ำแนก
ลักษณะทีเ่ กิดจากการกลายพันธุไ์ ด้ Liscum and Briggs
(1995)

งานวิจยั นีค้ ณะผูว้ จิ ัยมีวัตถุประสงค์ที่จะพัฒนา
พันธุเ์ บญจมาศเพือ่ ใช้เป็นพันธุส์ ำ� หรับการปลูกในพืน้ ที่
อ�ำเภอวังน�้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา โดยการชักน�ำ
ให้เกิดการกลายพันธุ์โดยใช้รังสีแกมมาในเบญจมาศ
แล้วศึกษาและคัดเลือกพันธุ์กลายที่เหมาะสมกับพื้น
การผลิตที่ดังกล่าว รวมทั้งศึกษาการกลายในระดับ
ดีเอ็นเอด้วยเทคนิคเอเอฟแอลพี

อุปกรณ์และวิธีการ
1. การชักน�ำให้เกิดการกลายพันธุ์โดยการฉายรังสี
แกมมา
การทดลองนี้ศึกษาในเบญจมาศพันธุ์การค้า
ชนิดช่อแบบ spray ดอกแบบ 2 สี (bicolor) ที่มีกลีบ
ดอกสีเหลืองโคนกลีบสีแดงเข้ม ซึ่งไม่ทราบชื่อพันธุ์
แน่ ชั ด แต่ ลั ก ษณะโดยรวมคล้ า ยพั น ธุ ์ Raisa ของ
เนเธอร์แลนด์ (Figure 2) โดยน�ำส่วนตาข้างของช่อดอก
มาเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อบนอาหารแข็งสูตร MS และเพิ่ม
ปริมาณต้นให้เพียงพอส�ำหรับใช้ในการชักน�ำให้เกิด
การกลายพันธุ์ โดยเพาะเลีย้ งบนอาหารแข็งสูตร MS ที่
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เติมน�ำ้ ตาลซูโครส 30 กรัมต่อลิตร และ ผงวุน้ 7.5 กรัม
ต่อลิตร ปรับค่า pH ที่ 5.7 เพาะเลี้ยงในสภาพแสง 50
ไมโครโมลต่อตารางเมตรต่อวินาที 16 ชั่วโมงต่อวัน ที่
อุณหภูมิ 25 ± 2 องศาเซลเซียส โดยเปลี่ยนอาหารทุก
เดื อ น จากนั้ น ตั ด ส่ ว นข้ อ ไปฉายรั ง สี แ กมมาแบบ
เฉียบพลัน ด้วยเครื่องฉายรังสีรุ่น Mark I ของศูนย์
บริการฉายรังสีแกมมาและวิจัยนิวเคลียร์เทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ใช้ปริมาณรังสี 6 ระดับคือ
5, 10, 15, 20, 25 และ 30 เกรย์ ปริมาณรังสีละ 30
ข้อ เปรียบเทียบกับชุดควบคุมที่ไม่ได้ฉายรังสี แล้วน�ำ
ข้อที่ผ่านการฉายรังสีมาเพาะเลี้ยงบนอาหารแข็งสูตร
MS ที่ไม่เติมสารควบคุมการเจริญเติบโตเป็นเวลา 4
สัปดาห์ เพือ่ ชักน�ำให้เกิดยอดจากนัน้ ตัดยอดทีไ่ ด้นำ� ไป
ชักน�ำให้ออกรากบนอาหารสูตรเดิมเป็นเวลา 1 เดือน
น� ำ ต้ น ที่ มี ร ากสมบู ร ณ์ อ อกปลู ก ในสภาพ
ธรรมชาติ โดยช�ำในพีทมอสในกระบะเพาะช�ำเป็นเวลา
1 เดือน จากนั้นตัดยอดจากแต่ละต้นให้มีขนาดความ
ยาวเท่า ๆ กัน ประมาณ 2 นิ้ว น�ำลงปักช�ำในกระบะ
อีกครัง้ เพือ่ ให้ได้ตน้ ทีม่ ขี นาดสม�ำ่ เสมอ ใช้เวลา 1 เดือน
จึ ง น� ำ ออกปลู ก ในแปลงเกษตรกรผู ้ ป ลู ก เบญจมาศ
ต�ำบลไทยสามัคคี อ�ำเภอวังน�ำ้ เขียว จังหวัดนครราชสีมา
โดยเกษตรกรเป็นผู้ดูแลแปลงปลูกเช่นเดียวกับวิธีการ
ดูแลเบญจมาศที่ปลูกเป็นการค้า

2. การศึกษาการกลายทางสัณฐานของเบญจมาศที่
ผ่านการฉายรังสี
บันทึกอัตราการรอดชีวติ ของชิน้ ส่วนทีน่ ำ� ไปฉาย
รังสี เมือ่ อายุ 4 สัปดาห์ ในสภาพเพาะเลีย้ งและค�ำนวณ
ค่า LD50 รวมทั้งตรวจสอบลักษณะการเปลี่ยนแปลง
ต่าง ๆ ในสภาพเพาะเลี้ยงจากนั้นศึกษาลักษณะการ
กลายทางสัณฐานเปรียบเทียบกับต้นทีไ่ ม่ได้รบั การฉาย
รังสี ในต้นทีป่ ลูกในสภาพธรรมชาติเมือ่ ออกดอกชุดแรก
3. การตรวจสอบการกลายระดับ DNA โดยวิธี AFLP
ในการตรวจสอบด้วยเทคนิค AFLP นีต้ รวจสอบ
ในต้นทีเ่ กิดการกลายทัง้ หมด 8 ต้น โดยคัดเลือกมาตรวจ
สอบเฉพาะต้นทีแ่ สดงการกลายเหมือนกันทัง้ ต้น และต้น
ทีผ่ า่ นการฉายรังสีปริมาณต่าง ๆ แต่ไม่พบการกลายอีก
จ�ำนวน 7 ต้น และเปรียบเทียบกับต้นปกติทไี่ ม่ได้ผา่ น
การฉายรังสีจำ� นวน 1 ต้น ท�ำโดยการสกัดจีโนมิกดีเอ็นเอ
จากใบเบญจมาศโดยวิธี CTAB ตามวิธกี ารของ Doyle
and Doyle (1990) จากนั้นน�ำจีโนมิกดีเอ็นเอความ
เข้มข้น 500 นาโนกรัมต่อไมโครลิตร มาใช้เป็นดีเอ็นเอ
ต้นแบบในการตรวจสอบการกลายโดยวิธี AFLP ตามวิธี
การทีด่ ดั แปลงจาก Laksana (2008) ตัดจีโนมิกดีเอ็นเอ
ด้วยเอนไซม์ EcoRI และ MseI จากนัน้ น�ำชิน้ ส่วนดีเอ็นเอ
ที่ได้มาเชื่อมต่อกับ adapter ที่มีล�ำดับเบส ดังนี้

EcoRI adapter: 5´–CTCGTAGACTGCGTACC–3´/ 3´–CATCTGACGCATGGTTAA–5´
MseI adapter: 5´–GACGATGAGTCCTGAG–3´/ 3´–TACTCAGGACTCAT–5´
ขั้นตอนต่อมาคือการท�ำ preselective amplification (PCR I) ซึ่งใช้ annealing temperature 56 องศา
เซลเซียส โดยมีล�ำดับเบสของไพรเมอร์ที่เพิ่มนิวคลีโอไทด์ 1 ตัวที่ปลาย 3’ ของไพรเมอร์ ดังนี้
		

EcoRI primer +1 (E–A)
MseI primer +1 (M–A)

5’–GACTGCGTACCAATTCA–3’
5’–GATGAGTCCTGAGTAAA–3’

ส�ำหรับขั้นตอน selective amplification ใช้ผลผลิต เมอร์ทเี่ ป็นคูส่ มกับส่วนของ adapter และบริเวณจดจ�ำ
ที่ได้จาก PCR I มาเป็นต้นแบบในการเพิ่มปริมาณโดย ของเอนไซม์ทั้ง 2 ชนิดที่เพิ่มนิวคลีโอไทด์ 3 ตัวที่ปลาย
ในขั้นตอนนี้เป็นการเพิ่มปริมาณชิ้นดีเอ็นเอโดยใช้ไพร ด้าน 3’ (primer+3) รวมทั้งหมดมี 10 คู่ไพรเมอร์ดังนี้
วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร ปีที่ 48 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2560
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คู่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Primers
EcoRI E–AAC E–AAC E–ACC E–ACC E–GCC E–GCA E–AAC E–ACC E–GCA E–ACC
MseI M–AGG M–GTA M–GTA M–ACA M–GTA M–GTA M–TAC M–TAC M–TAC M–GTC

การท�ำ PCR ในขัน้ ตอนนีใ้ ช้โปรแกรม touch–
down PCR โดยลดอุณหภูมใิ นขัน้ annealing ทีเ่ ริม่ ต้น
ที่ 65 องศาเซลเซียส ลงรอบละ 0.7 องศาเซลเซียส
จ�ำนวน 13 รอบ แล้วน�ำผลผลิตของปฏิกริ ยิ า selective
amplification ไปแยกขนาดดีเอ็นเอโดยการท�ำอิเล็คโทร
โฟรีซสิ บน denaturing polyacrylamide gel โดยใช้
กระแสไฟฟ้าทีม่ คี วามต่างศักย์ 80 โวลต์เป็นเวลา 120
นาที ย้อมเจลด้วยวิธี silver staining โดยน�ำแผ่นกระจก
ทีม่ เี จลติดอยูม่ าแช่สารละลายกรดอะซิตกิ ความเข้มข้น
10% โดยวางบนเครือ่ งเขย่า 30 นาที แล้วล้างด้วยน�ำ้
กลัน่ 2 ครัง้ ครัง้ ละ 3 นาที แล้วน�ำมาย้อมด้วยสารละลาย
silver nitrate บนเครือ่ งเขย่า 30 นาที น�ำแผ่นกระจก
ล้างด้วยน�ำ้ กลัน่ อย่างรวดเร็วแล้วน�ำมาท�ำให้ปรากฏแถบ
ดีเอ็นเอโดยการเขย่าในสารละลาย developer เมือ่ แถบ
ดีเอ็นเอปรากฏชัดเจนแล้วหยุดปฏิกริ ยิ าด้วยกรดอะซิตกิ
10% ล้างกระจกเจลครัง้ สุดท้ายด้วยน�ำ้ กลัน่ 2 นาที แล้ว
จึงน�ำกระจกไปผึ่งให้แห้งแล้วน�ำแถบดีเอ็นเอที่ได้มา
วิเคราะห์ผลโดยใช้โปรแกรม NTSYS

Gamma ray dose (Gy)
No. of survival plantlets
Survival plantlets (%)

0
30
100

5
30
100

ผลการทดลองและวิจารณ์
1. ผลของรังสีต่อการรอดชีวิตของข้อเบญจมาศใน
สภาพปลอดเชื้อ
เมือ่ ตัดส่วนข้อของเบญจมาศในสภาพปลอดเชือ้
ไปฉายรังสีแกมมาแบบเฉียบพลัน โดยใช้ปริมาณรังสี
5–30 เกรย์ แล้วน�ำข้อที่ผ่านการฉายรังสีมาเพาะเลี้ยง
บนอาหารแข็งสูตร MS ที่ไม่เติมสารควบคุมการเจริญ
เติบโตเป็นเวลา 4 สัปดาห์ เปรียบเทียบกับข้อที่ไม่ได้
ฉายรังสี พบว่า เมื่อฉายรังสีที่ปริมาณรังสีสูงขึ้นมีผล
ท�ำให้เบญจมาศตายมากขึ้น เบญจมาศที่ไม่ได้ฉายรังสี
และทีฉ่ ายรังสีปริมาณ 5 และ 10 เกรย์ มีอตั ราการรอด
ชีวิต 100 เปอร์เซ็นต์ ส่วนเบญจมาศที่ฉายรังสีปริมาณ
15, 20 และ 25 เกรย์ มีอตั ราการรอดชีวติ 96.6, 86.6
และ 53.3 เปอร์เซ็นต์ ตามล�ำดับ และทีป่ ริมาณรังสี 30
เกรย์ มีอัตราการรอดชีวิตของยอดเบญจมาศต�่ำที่สุด
3.3 เปอร์เซ็นต์ ซึง่ สามารถลากเส้นตัดกราฟหาค่า LD50
ได้ประมาณ 26 เกรย์ (Figure 1)
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16
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1
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Figure 1 The survival of in vitro chrysanthemum nodes and LD50 after irradiation with gamma ray and
cultured on solid MS medium for 30 days
338

Agricultural Sci. J. 2017 Vol. 48 (3)

ส.วก.ท.

การที่ ข ้ อ เบญจมาศตายมากขึ้ น เมื่ อ ได้ รั บ
ปริ ม าณรั ง สี เ พิ่ ม ขึ้ น นี้ สอดคล้ อ งกั บ งานวิ จั ย ของ
Lamseejan et al. (2000) ที่พบว่าเบญจมาศชนิด
spray type มีค่า LD50 ที่ 14 เกรย์ โดยยอดที่ได้รับรังสี
50 เกรย์ตายภายใน 25–30 วัน และมีเพียงยอดที่ไม่ได้
รับรังสี และที่ได้รับรังสี 10 เกรย์ เท่านั้นที่สามารถรอด
ชีวิตและเจริญเติบโตเป็นต้นที่สมบูรณ์ได้ และงานวิจัย
ของ Thangmanee (2012) ที่พบว่ารังสีแกมมาแบบ
เฉียบพลันที่สูงขึ้นมีผลท�ำให้เปอร์เซ็นต์การรอดชีวิต
ของแคลลัสเบญจมาศลดลง โดยมีค่า LD50 ที่ปริมาณ
รังสี 26 เกรย์ และแคลลัสที่ผ่านการฉายรังสี 5 เกรย์
มีเปอร์เซ็นต์การเกิดยอดสูงสุด นอกจากนีก้ ารตายของ
ข้อเบญจมาศที่มากขึ้นเมื่อได้รับปริมาณรังสีเพิ่มขึ้นนี้
ยังสอดคล้องกับงานวิจยั เบญจมาศพันธุอ์ นื่ อีก เช่น งาน
วิจัยของ Yamaguchi et al. (2008) ซึ่งทดลองใน
เบญจมาศพันธุ์ Taihei พบว่าแคลลัสทีไ่ ด้รบั รังสีแกมมา
ที่ปริมาณ 15–60 เกรย์ มีการเกิดยอดลดลงเมื่อได้รับ
ปริมาณรังสีสูงขึ้น
การทีป่ ริมาณรังสีสงู ขึน้ ส่งผลกระทบต่อพืชมาก
ขึน้ นี้ Kikuchi et al. (1995) อธิบายว่ารังสีทำ� ให้อะตอม
ต่าง ๆ ภายในเซลล์เกิดแตกตัวเป็นไอออนและเกิด
chemical radicals ที่ไวต่อการท�ำปฏิกิริยา ก่อให้เกิด
การเปลี่ ย นแปลงทางเคมี ขึ้ น ภายในเซลล์ การ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าว อาจท�ำให้เกิดความเสียหายต่อ
การท�ำหน้าทีต่ า่ ง ๆ ของเซลล์ อาจท�ำให้เซลล์ถกู ท�ำลาย
หรือเกิดการแบ่งเซลล์ที่ผิดปกติหากเกิดขึ้นมากหรือ
รุนแรงก็จะท�ำให้พืชตายได้ และ Shikazono et al.
(2003) อธิบายว่า นอกจากการเปลี่ยนแปลงในระดับ
ดีเอ็นเอแล้ว รังสียังท�ำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงจ�ำนวน
หรือโครงสร้างของโครโมโซมได้เช่นกัน การทีโ่ ครโมโซม
แตกหักเนื่องจากรังสีและมีการเชื่อมต่อกันในภายหลัง
อาจท�ำให้ชิ้นส่วนขาดหายไปบางส่วนมีผลท�ำให้ยีน
จ�ำนวนหนึ่งหายไปด้วย หรืออาจมีชิ้นส่วนโครโมโซม
เพิ่มขึ้นมา หรือเกิดการเชื่อมแบบกลับทิศหรือสลับคู่
ระหว่างโครโมโซมต่างคู่กัน (translocation) ก็จะท�ำให้
สิง่ มีชวี ติ นัน้ ๆ เกิดการกลายพันธุไ์ ด้ การเปลีย่ นแปลงนี้

จะมีผ ลมากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับชนิดของยีนและ
จ�ำนวนยีนทีเ่ กีย่ วข้อง ถ้าเกิดความผิดปกติขนึ้ มากก็อาจ
ไม่รอดชีวิตได้ แต่ถ้าการเชื่อมต่อกันนั้นต่อกันเหมือน
เดิมก็ไม่มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น
2. ผลของรังสีต่อการกลายของเบญจมาศในแปลง
ปลูก
เมื่ อ น� ำ ต้ น เบญจมาศที่ ร อดชี วิ ต ออกปลู ก ใน
สภาพธรรมชาติในแปลงปลูกของเกษตรกร พบว่าต้นที่
รอดชีวิตทุกต้นมีการเจริญเติบโตเป็นปกติ มีความสูง
ต้น ลักษณะทรงต้น ขนาดต้น รูปร่างและขนาดใบ รวม
ทั้งสีใบ ไม่ต่างจากต้นที่ไม่ผ่านการฉายรังสี นอกจากนี้
ทุกต้นสามารถออกดอกได้ ส�ำหรับการกลายของดอก
นั้น จากการตรวจสอบในดอกที่บานชุดแรก พบว่า ต้น
เบญจมาศที่ได้รับรังสีปริมาณ 15, 20 และ 25 เกรย์
บางต้นมีการกลายของสีดอกเกิดขึ้นแต่ลักษณะทรง
ดอกยังคงปกติ ซึ่งพบการกลายทั้งที่เป็นกลายทั้งต้น
และกลายเพียงบางส่วนของต้นโดยในบางต้นดอก
แต่ละดอกมีการกลายทีแ่ ตกต่างกัน ซึง่ แสดงลักษณะที่
เป็น chimera อย่างชัดเจนทัง้ นีส้ ดี อกทีก่ ลายจากสีเดิม
คือทีม่ ลี กั ษณะเป็น bicolor มีกลีบดอกสีเหลืองโคนกลีบ
สีแดงนั้น สามารถจัดกลุ่มการกลายออกเป็น 4 กลุ่มสี
(Figure 2) คือ 1) กลีบดอกเป็นสีแดงขลิบเหลือง
จ�ำนวน 1 ต้น จากรังสี 15 เกรย์ 2) กลีบดอกเป็น
สีเหลืองมีขีดสีแดงตรงโคนกลีบ จ�ำนวน 3 ต้น จากรังสี
20 และ 25 เกรย์ 3) กลีบดอกเป็นสีขาวโคนกลีบสีม่วง
จ�ำนวน 3 ต้น จากรังสี 15 และ 20 เกรย์ และกลุ่มที่
4) กลีบดอกเป็นสีขาวล้วน จ�ำนวน 1 ต้น จากรังสี 20
เกรย์ โดยมีสรุปจ�ำนวนต้นแยกตามลักษณะการกลาย
และปริมาณรังสีใน Table 1 ซึ่งช่วงปริมาณรังสีที่พบ
การกลายมากคือ 15 และ 20 เกรย์ ส่วนปริมาณรังสีที่
30 เกรย์ นั้น มีต้นรอดชีวิตเพียง 1 ต้น เท่านั้นและเมื่อ
น�ำออกปลูกไม่พบการกลาย
การกลายของสี ด อกที่ เ ป็ น ผลมาจากรั ง สี ดั ง
กล่าวนี้ พบว่าในงานวิจยั ของ Lamseejan et al. (2000)
มีรายงานว่าเบญจมาศพันธุก์ ารค้าดอกสีมว่ งทีผ่ า่ นการ
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ฉายรังสีแกมมามีลกั ษณะสีดอกผันแปรมากและได้ดอก
สีใหม่คือสีเหลืองอ่อน และงานวิจัยของ Nagatomi
et al. (2003) ทีท่ ดลองฉายรังสีแกมมาแบบเรือ้ รังกับ
เบญจมาศพันธุ์ Taihei ได้พนั ธุก์ ลาย 4 พันธุ์ ซึง่ พันธุก์ ลาย
ทีไ่ ด้ทกุ พันธุม์ กี ารเจริญเติบโตคล้ายกับพันธุ์ Taihei แต่มี
สีดอกเปลีย่ นแปลงไป ส่วนงานวิจยั ของ Misra et al.
(2003) ทีฉ่ ายรังสีแกมมากับเบญจมาศพันธุ์ Latima และ
ได้ตน้ กลายพันธุ์ 2 ต้น ซึง่ มีสดี อกเปลีย่ นจากสีแดงเป็นสี
เหลืองทัง้ คู่ แต่ตน้ หนึง่ กลีบดอกมีลกั ษณะกลายจากแบบ
ปกติเป็นแบบหลอด ซึง่ Schum and Preil (1998) ได้

รายงานว่าที่ผ่านมามีรายงานต่าง ๆ ที่มีการรวบรวม
ข้อมูลไว้ระบุว่าในไม้ดอกไม้ประดับนั้นการกลายของสี
ดอกนั้นเกิดขึ้นมากถึง 55% ในขณะที่การกลายของ
ลักษณะดอกมีรายงานเพียง 15% และ Lee et al. (2008)
รายงานเพิ่มเติมว่าสีดอกที่พบว่ามีการกลายได้ง่ายคือ
สีชมพูหรือแดง การกลายของสีดอกนีค้ าดว่าอาจเกิดจาก
การทีร่ งั สีสง่ ผลให้เกิดการแตกหักของดีเอ็นเอซึง่ ส่งผลต่อ
การเปลี่ยนแปลงของล�ำดับเบสบนดีเอ็นเอที่ส่งผลกระ
ทบต่อการเปลี่ยนแปลงล�ำดับของกรดอมิโนและการ
ผันแปรของสีดอก Shikazono et al. (2003)

Table 1 Number of flower color mutants resulted from gamma irradiation at 0–30 Gy
Dose of
Gamma
ray (Gy)

No. of
plant

No. of
normal
plant

Redyellow

0
5
10
15
20
25
30

30
30
30
29
26
16
1

30
30
30
26
22
15
1

0
0
0
1
0
0
0
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No. of flower color mutants
YellowWhiteWhite
red streak
purple

0
0
0
0
2
1
0

0
0
0
2
1
0
0

0
0
0
0
1
0
0

% of
mutants

0
0
0
10.3
15.4
6.3
0

ส.วก.ท.

Control
(non–irradiated plant)

Bicolor (red/yellow)

Bicolor (yellow/red streak)

Bicolor (white/purple)

Solid color (white)

Figure 2 Control (non–irradiated plant) and mutants of chrysanthemum flower color after irradiated with
gamma ray
3. การตรวจสอบการกลายในระดั บ ดี เ อ็ น เอด้ ว ย
เทคนิค AFLP

ในงานวิจยั นี้ ได้ตรวจสอบการเปลีย่ นแปลงทาง
พันธุกรรมของต้นเบญจมาศที่ได้รับการฉายรังสีและ
เกิดการกลาย โดยคัดเลือกมาตรวจสอบเฉพาะต้นที่
แสดงการกลายเหมือนกันทั้งต้น น�ำมาตรวจสอบการ
กลายระดับดีเอ็นเอด้วยเทคนิคเอเอฟแอลพี โดยใช้คู่
ไพรเมอร์ทั้งหมด 10 คู่ โดยพบว่าทั้ง 10 คู่ไพรเมอร์ให้
แถบดีเอ็นเอที่เป็นโพลีมอร์ฟิซึม จ�ำนวนทั้งหมด 102
แถบ (Table 2) และพบแนวโน้มว่าเมือ่ ปริมาณรังสีเพิม่
ขึน้ มีผลให้เกิดโพลีมอร์ฟซิ มึ เพิม่ สูงขึน้ ด้วย โดยปริมาณ
รังสี 25 เกรย์ พบแถบดีเอ็นเอที่เป็นโพลีมอร์ฟิซึมมาก
ทีส่ ดุ จ�ำนวน 25 แถบ ส่วนทีต่ น้ ทีไ่ ม่ได้ผา่ นการฉายรังสี
ให้แถบดีเอ็นเอที่เป็นโพลีมอร์ฟิซึมน้อยที่สุดจ�ำนวน 4
แถบ การตรวจพบโพลี ม อร์ ฟ ิ ซึ ม นั้ น แสดงว่ า ต้ น
เบญจมาศที่ได้รับการฉายรังสีมีความแปรปรวนทาง
พันธุกรรมเกิดขึ้นในต�ำแหน่งที่เป็นต�ำแหน่งจดจ�ำของ
เอนไซม์ ท�ำให้สามารถหรือไม่สามารถตัดและเพิ่ม

ปริมาณชิ้นดีเอ็นเอได้ ซึ่งมีผลท�ำให้ขนาดและจ�ำนวน
ของชิ้นดีเอ็นเอที่สังเคราะห์ได้เปลี่ยนแปลงไป (Vos et
al., 1995; Lee et al., 2002)

เมือ่ น�ำผลของการเกิดโพลีมอร์ฟซิ มึ มาสร้างเป็น
เดนโดแกรมโดยวิเคราะห์ดว้ ยโปรแกรม NTSYS (Figure
3) โดยเมื่อพิจารณาที่ค่า similarity coefficience 0.95
พบแนวโน้มว่าสามารถแบ่งกลุม่ ต้นทีศ่ กึ ษาออกได้เป็น
2 กลุ่มคือ กลุ่มที่มีการกลายของสีดอก และกลุ่มที่ไม่มี
การกลายซึ่งรวมทั้งต้นที่ผ่านการฉายรังสีและต้นที่ไม่
ได้ฉายรังสี และส�ำหรับในกลุม่ ทีม่ กี ารกลายนัน้ สามารถ
วิเคราะห์ความเชื่อมโยงของการเกิดโพลีมอร์ฟิซึมที่
คล้ายคลึงกันในกลุ่มที่มีการกลายในรูปแบบใกล้เคียง
กันแม้ว่าจะมีที่มาจากปริมาณรังสีที่ต่างกันก็ตาม แต่
เมื่อพิจารณาที่ค่า similarity coefficience 0.99 พบว่า
ในกลุ่มของต้นที่มีการกลายของสีดอกไปในแนวทาง
เดี ย วกั น นั้ น อาจมี ก� ำ เนิ ด ของการกลายมาจากจุ ด
ก�ำเนิดทีต่ า่ งกันเนือ่ งจากมีแถบดีเอ็นเอบางส่วนทีแ่ สดง
ความแตกต่างกัน
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อย่ า งไรก็ ต าม การทดลองในครั้ ง นี้ ยั ง
เป็ น การศึ ก ษาในต้ น ที่ น� ำ ออกปลู ก ชั่ ว รุ ่ น แรก การ
จะน� ำ พั น ธุ ์ ก ลายมาใช้ ป ระโยชน์ ใ นการพั ฒ นาเป็ น
พันธุ์ใหม่ส�ำหรับปลูกเป็นการค้านั้น ยังจ�ำเป็นที่จะ
ต้ อ งมี ก ารปลู ก ทดสอบ และ คั ด เลื อ กสายต้ น ที่ มี

ความคงตั ว สู ง และมี ลั ก ษณะเป็ น ที่ ต ้ อ งการของ
ตลาดและของเกษตรกรผู ้ ผ ลิ ต ด้ ว ย ดั ง นั้ น ในขั้ น
ตอนต่ อ ไปที่ จ ะต้ อ งศึ ก ษาคื อ ประเด็ น ความคงตั ว
ของสายพันธุ์กลายในชั่ว รุ่นต่าง ๆ ซึ่งจะได้ด�ำเนิน
การวิจัยในโอกาสต่อไป

Table 2 Number of polymorphism of genomic DNA from certain chrysanthemum irradiated with gamma
ray at different doses was characterized using AFLP markers
No. of polymorphism at different doses

Primers

Total of
polymorphism

0 Gy

5 Gy

10 Gy

15 Gy

20 Gy

25Gy

E–AAC/M–AGG
E–AAC/M–GTA
E–ACC/M–GTA
E–ACC/M–ACA
E–GCC/M–GTA
E–GCA/M–GTA
E–AAC/M–TAC
E–ACC/M–TAC
E–GCA/M–TAC
E–ACC/M–GTC

9
12
8
11
10
13
15
12
5
7

0
1
0
0
1
1
1
0
0
0

1
2
1
1
2
2
2
2
0
1

1
1
2
2
1
1
2
2
1
1

3
2
1
2
2
3
3
2
2
2

2
3
2
3
2
2
4
3
1
1

2
3
2
3
2
4
3
3
1
2

Total

102

4

14

14

22

23

25
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ส.วก.ท.

Figure 3 Dendrogram of the mutant plantlets produced from AFLP technique using 10 primer pairs
and analyzed by NTSYS program

สรุป

พันธุกรรมด้วยเทคนิคเอเอฟแอลพีโดยใช้คู่ไพรเมอร์
ทั้งหมด 10 คู่ พบแถบดีเอ็นเอที่เป็นโพลีมอร์ฟิซึม
เมื่ อ ฉายรั ง สี ท่ี ป ริ ม าณรั ง สี สู ง ขึ้ น มี ผ ลท� ำ ให้ ซึ่ ง มี แ นวโน้ ม ว่ า เมื่ อ ปริ ม าณรั ง สี สู ง ขึ้ น มี ผ ลให้ เ กิ ด
เบญจมาศตายมากขึ้น พบว่ามีค่า LD50 ประมาณ 26 โพลีมอร์ฟซิ มึ เพิม่ สูงขึน้ และสามารถแยกความแตกต่าง
เกรย์ โดยเบญจมาศทีฉ่ ายรังสี 5 และ 10 เกรย์ มีอตั รา ระหว่างเบญจมาศทีก่ ลายพันธุแ์ ละเบญจมาศทีไ่ ม่กลายได้
การรอดชีวิต 100 เปอร์เซ็นต์ ส่วนที่ปริมาณรังสี 30
เกรย์ มีอัตราการรอดชีวิต 3.3 เปอร์เซ็นต์ เมื่อน�ำต้น
กิตติกรรมประกาศ
เบญจมาศทีร่ อดชีวติ ออกปลูกในสภาพธรรมชาติพบว่า
งานวิ จั ย นี้ ไ ด้ รั บ การสนั บ สนุ น จาก ศู น ย์
ต้นที่รอดชีวิตทุกต้นมีการเจริญเติบโตและสามารถ
ออกดอกได้ แ ละต้ น เบญจมาศที่ ไ ด้ รั บ รั ง สี ป ริ ม าณ เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
15–25 เกรย์ บางต้นมีการกลายของสีดอก จ�ำแนกได้ ภายใต้ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชวี ภาพเกษตร
เป็น 4 กลุ่มสี และเมื่อตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงทาง ส�ำนักพัฒนาบัณฑิตศึกษาและวิจัยด้านวิทยาศาสตร์
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และเทคโนโลยี ส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ปริญญาโท–เอกสถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
และโครงการการสร้างภาคีในการผลิตบัณฑิตระดับ แห่งประเทศไทย
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