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บทคัดย1อ
ได ้ใช ้ร ังส ีแกมมาและว ิธ ีการเพาะเล ี้ยงเน ื้อ เย ื่อ  เพ ื่อ เหน ี่ยวนำให ้กลายพ ันธ ุในข ิงแดง โดย  

การนำกล ุ่มหน ่อขนาดเล ็กของข ิงแดงมาฉายร ังส ีแกมมา ในปร ิมาณ  0, 30, 50, 70 และ 90 Gy 
ภายหลังการฉายร ังส ี แยกแต ่ละห น ่อลงเล ียงใน อาห ารให ม ่ การหาค่า LD50 ท ำได ้โดยการน ับ  
จำนวนต ้นท ี่เหล ือรอด เม ื่ออายุ 30 วัน ภายหลังการฉายรังส ี พบว่า LD50 ของเน ื้อเย ื่อเพาะเล ียงของ 
ข ิงแดงม ีค ่าโดยประมาณ เท ่าก ับ  20 Gy จากการทดลองเพ ื่อแยกพ ันธ ุกลาย โดยว ิธ ีการต ัดแยกหน ่อท ี ่
เก ิด ให ม ่ออกม าเล ียงใน ท ุก  1 เดือน ทำติดต ่อกัน 3 ครั้ง ท ำให ้สามารถแยกพ ัน ธ ุกลายออกมาได ้ 2 
สายพ ันธุ พ ันธ ุกลายชน ิดหน ึ่งม ีการเจร ิญ เต ิบโตเหม ือนต ้นปกต ิ ม ีข ีดส ีขาวจำนวนมากปรากอ ุบน  
ใบ ส ีเข ียว ส ่วนพ ันธ ุกลายอ ีกชน ิดหน ึ่ง ม ีทรงต้นเต ี้ยแคระ ม ี'ใบย่นและมีส ีเข ียวเข ้ม พ ันธ ุกลายทง 2  
ช น ิด น ี้ ได ้จากการฉายรังส ี(น ื้อ(ข ื่อ(พาะ(ลียงของขิงแดง ในปร ิมาณ ร ังส ี 10 Gy
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ABSTRACT
Gamma rays and in vitro culture techniques were used for mutation induction 

experiment in red ginger. Shoot clusters o f red ginger were treated with gamma rays at 0, 
30, 50, 70 and 90 Gy. Treated shoots were then isolated and transferred individually to 
fresh medium. L D 50 was calculated based on a number o f surviving plants in each treatment 
at 30 days after irradiation. L D 50 for in vitro culture o f red ginger was approximately 20 
Gy. In an attempt to isolate mutants by subculturing 3 times at 1 month interval, two 
mutants were isolated. One mutant has a normal growth with numerous white streaks on 
green leaves. The other mutant has darkly wrinkled leaves with abnormal plant type. These 
mutants were both isolated from in vitro culture o f red ginger treated with 10 Gy o f gamma 
rays.



ขิงแดง (A lp in ia  p u rp u ra ta  (Viell) K. Shum) เป็นพืชวงศ์เดียวกับขิงข่า เจริญเติบโตได้ดีในสภาพดินท่ัวไป 
ขยายพันธุ!ด้ด้วยหน่อ และให้ดอกตลอดปี ขิงแดงมีช่อดอกยาว ประกอบด้วยกลีบดอกสีแดงเรียงช้อนกันอยู่ ดอกแท้เป็น 
รูปกรวยสีขาวขนาดเล็ก อยู่ภายในกลีบประดับ ดอกแท้มักเหี่ยวแห้งไปในเวลาอันรวดเร็ว คงเหลือแต่กลีบประดับ ซ่ึงคงมีสี 
สดอยู่เป็นเวลานาน ขิงแดงเป็นไม้ประดับท่ีมีการปลูก เพี่อตัดดอกเป็นการค้า นอกเหนือจากการจำหน่ายภายในประเทศ 
แล้ว ยังมีการส่งออกดอกขิงแดงบ้างแต่ไม่มากนัก (1) จุดประสงค์ของการวิจัยเรื่องน้ี คือการนารังสีแกมมามาใช้เพื่อเหนี่ยว 
นำให้เกิดการกลายพันธุ!นลักษณะต่าง ๆ ของขิงแดง เป็นการเพ่ิมความหลากหลายทางพันธุกรรม จะทำให้!ด้ขิงแดงพันธ ุ
ใหม่ ซึ่งเกษตรกรสามารถน่าไปปลูกเป็นการค้าต่อไปได้

2 . ว ัสดอุ ุปกรณแ์ละวิธกีาร

วิธีการวิจัยมี 2 ข้ันตอน ดังต่อไปน้ี
1. การหาค่า LD50

เพาะเล้ียงขิงแดงในสภาพปลอดเช้ือ ในอาหารที่ข้กน่าให้เกิดหน่ออ่อน คือ สูตร MS (2) ท่ีมี BA เข้มข้น 
20 มิลลิกรัมต่อลิตร เมื่อเกิดหน่อใหม่ประมาณ 5-6 หน่อ น่ากลุ่มหน่อมาฉายรังลีในปริมาณ 0, 10, 30, 50, 70 และ 90 
Gy ภายหลังจากการฉายรังลีแล้ว น่ากลุ่มหน่อขิงแดงออกจากขวดเพาะเลี้ยง ทำการแยกกลุ่มหน่อออกเป็นหน่อเดี่ยว ๆ 
และย้ายลงเลี้ยงในอาหารสูตรเดิม จำนวนหน่อท่ีใช้เท่ากับ 30 หน่อต่อปริมาณรังลี เพาะเลี้ยงเป็นเวลา 30 วัน ตรวจผลเพื่อ 
ดูอัตราการรอดชีวิต

2. การคัดเลือกพันธุกลาย
น่ากลุ่มหน่ออ่อนของขิงแดงมาฉายรังลีแกมมาในปริมาณรังลี 10, 20 และ 30 Gy ภายหลังการฉายรังลี 

แยกหน่อออกจากกันเป็นหน่อเดี่ยว ๆ และลงเพาะเลี้ยงในอาหารสูตรเดิม โดยแยกเลี้ยงเป็นหนึ่งหน่อต่อขวดเพาะเลี้ยง 
หน่อท่ีฉายรังสีแล้วให้เป็นหน่อ MV, เมื่อเพาะเลี้ยงเกิดหน่อใหม่ เรียกว่า หน่อ MV2 แยกหน่อ MV2 ออกเป็นหน่อเดี่ยว 
ๆ และน่าไปเพาะเลี้ยงจนเกิดหน่อ MV3 แยกหน่อ MV3 ลงเล้ียงในอาหารสูตรชักนำราก ซึ่งประกอบด้วยอาหารสูตร MS 
ที่เติม IBA เข้มข้น 0.203 มิลลิกรัมต่อลิตร เมื่อเกิดรากสม!5)รณ์แล้วจึงย้ายลงเลี้ยงในเวอร์มิคูไลท์ เลี้ยงไว้ภายในห้องเพาะ 
เลี้ยงเนื้อเยื่อเป็นเวลา 2 สัปดาห์ เพ่ือให้ต้นขิงแดงแข็งแรง จากนั้นจึงย้ายลงปลูกในดินผสม และน่าออกเลี้ยงในเรือนเพาะ 
'ส์าท่ีมีแสงแดดร่าไร ตรวจสอบการกลายพันธุ และแยกพันธุกลายออกมาเลี้ยง เพ่ือขยายพันธุต่อไป



GSp  ป ิร

3. ผลการสกืชาวิจ ัย

1. การหาค่า ld50 จากการฉายรังสีแกมมากับกลุ่มหน่ออ่อนของขิงแดงในสภาพปลอดเชื้อ และภายหลัง
การฉายรังสี แยกกลุ่มหน่อออกเป็นหน่อเดี่ยว ๆ และน่าลงเลี้ยงในอาหารสูตรชักนำให้เกิดการพัฒนาของหน่ออ่อน เม่ือ 
เพาะเลี้ยงได้ 30 วัน ตรวจสอบจำนวนหน่อท่ีเหลือรอด และคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของการรอดชีวิต ผลการทดลองแสดงไว้ใน 
ตารางท่ี 1

ตารางท่ี 1 แสดงเปอร์เซ็นต์การรอดชีวิตของขิงแดง ภายหลังการฉายรังสี 30 วัน

ปรืมาณรังสี จำนวนต้นรอดชีวิต เปอร์เซ็นต์รอดชีวิต
0 30 100.00
1 22 73.33
3 8 26.66
5 0 0
7 0 0
9 0 0

เม่ือนำเปอร์เซ็นต์การรอดชีวิตของขิงแดงท่ีปริมาณรังสีต่าง ๆ มาเขียนเป็นกราฟ ปริมาณรังสีท่ีทำให้หน่อขิงแดงรอดชีวิต 50 
เปอร์เซ็นต์ หรือคือปริมาณรังสีท่ีทำให้หน่อขิงแดงตาย 50 เปอร์เซ็นต์ มีค่าเท่ากับ 20 Gy ดังน้ัน LD50 ของขิงแดงมีค่าเท่า 
กับ 20 Gy ดังรูปท่ี 1



2. การคัดเลือกพันธุกลาย จากการฉายรังสีขิงแดงในปริมาณต่าง ๆ กัน และได้ตรวจสอบการกลายพันธุ
พบว่ามีพันธุกลายท่ีมีการเปล่ียนแปลงในลักษณะสีฃองใบ รูปทรงใบ และความสูงของต้นเกิดข้ึน สามารถแยกพันธุกลายได ้
จำนวน 2 สายพันธุ ที่มีความแตกต่างจากต้นปกติอย่างเห็นได้ชัด โดยพันธุกลายทั้ง 2 ชนิดนี้มีลักษณะดังน ี้

ไ. พันธุกลายใบลาย แยกจากขิงแดงที่ผ่านการฉายรังสี 10 Gy พันธุกลายมีการเจริญเติบโตและ
ลักษณะดอกคล้ายคลึงกับพันธุปกติ เนื่องจากมีการกลายพันธุของยีนท่ีควบคุมการสังเคราะห์คลอโรฟิลล์ จึงทำให้เกิด 
ลักษณะขีดสีขาวอยู่บนพืนสีเขียงของใบ โดยขีดสีขาวเร่ิมต้นจากเส้นกลางใบไปยังขอบใบท้ังสองข้าง ลักษณะขีดสีขาวหรือ 
รอยด่างสีขาวมีขนาดไม่เท่ากัน มีการกระจัดกระจายคล้ายลักษณะก้างปลา (รูปท่ี 2) ช่อดอกมีขนาดและสีใกล้เคียงกับพันธ ุ
ปกติ หน่อใหม่ที่เกิดขึ้นจะคงลักษณะเดิม ทำให้สามารถขยายพันธุ!บลายได้เป็นจำนวนหลายกอพันธุ

(ค ) (ง )

รุปห่ี 2 ต้นปกติ (ก) และการเกิดต้นพันธุกลายใบลายจากการฉายรังสี 10 Gy (ข) พันธุกลายใบลายแยกออกมาปลูก (ค) 
และให้ดอกสีแดงเช่นเดียวกับขิงแดงต้นปกติ (ง)



2. พันธุกลายตันเตี้ย แยกจากขิงแดงที่ผ่านการฉายรังสีในปริมาณ 10 Gy พันธุกลายมีลักษณะทรง
ต้น และการเจริญเติบโตแตกต่างจากขิงแดงปกติอย่างชัดเจน มีลำต้นเตี้ยแคระแกรน การเจริญเติบโตช้า ใบมีสีเขียวเข้ม 
ใบหนา และย่น (รูปท่ี 3) เมื่อต้นเจริญเต็มที่ก็จะแห้งเหี่ยวไป โดยไม่มีการสร้างดอกแต่อย่างใด

(ข)

รุปท่ี 3 แสดงการเจริญเติบโตของต้นขิงแดงพันธุกลายต้นเตี้ย เปรียบเทียบกับต้นปกติ (ก) และแสดงลักษณะใบย่น 
ใบหนาและมีสีเขียวเข้มของพันธุกลายต้นเตี้ย (ข)



จากการตรวจสอบอัตราการเจริญเติบโต โดยวัดความสูงของต้นปกติ พันธุกลายใบลาย และพันธุกลายต้นเตี้ย 
โดยวัดติดต่อกันเป็นเวลา 12 สัปดาห์ พบว่าอัตราการเจริญเติบโตของต้นปกติ และพันธุกลายใบลาย มีอัตราการเจริญเติบ 
โตใกล้เคียงกัน ในขณะที่พันธุกลายต้นเตี้ยมีอัตราการเจริญเติบโตตํ่าสุด ดังตารางท่ี 2

ตารางที่ 2 แสดงอัตราการเจริญเติบโตของขิงแดงในระยะเวลา 12 สัปดาห์ ท่ี'ทำการสืกษ1

สายพันธุ ความสูงเริมต้น 
(ชม.)

ความสูงสุดท้าย 
(ชม.)

อัตราการเจริญเติบโต 
(%)

ขิงแดงต้นปกติ 70 95 35.0
พันธุกลายใบลาย 56 75 37.5
พนธุกลายตนเตย 30 35 16.0

4 . บทวจิารณ ์และสรุป

จากการทดลองฉายรังสีแกมมากับกลุ่มหน่อขิงแดงที่เพาะเลี้ยงในสภาพปลอดเชื้อ พบว่าขิงแดงมีความไวต่อรังสี 
มาก ในปริมาณรังสีท่ีสูงถึง 50 Gy ทำให้เกิดการตาย 100 เปอร์เซ็นต์ ขิงแดงมีค่า LDgQ เท่ากับ 20 Gy จากการทดลอง 
ฉายรังสีขิงแดงท่ีปริมาณ 10-30 Gy ด้วยวิธีการแยกหน่อออกเลี้ยงเป็นหน่อเดี่ยว ๆ จำนวน 3 รุ่น (MVr MV3) สามารถ 
แยกพันธุกลายได้จากพวกที่ฉายรังสี 10 Gy พันธุกลายที่ได้มีลักษณะใบลาย แต่มีอัตราการเจริญเติบโตและมีช่อดอก 
คล้ายคลึงกับพันธุขิงแดงปกติ พันธุกลายใบลายเหมาะสมท่ีจะใช้เป็นไม้ประดับและไม้ตัดดอกได้พร้อม ๆ กัน การเจริญ 
เติบโตในระยะก่อนมีดอก จะประกอบด้วยใบสีเขียวที่มีลายด่างขาวปรากฏอยู่ด้วย ท่าให้ขิงแดงพันธุกลายมีสีใบท่ีสวยงาม 
เหมาะสมปลูกเป็นไม้ประดับ เมื่อออกดอกก็จะได้ช่อดอกที่สวยงามเช่นเดียวกับขิงแดงปกติ จึงสามารถปลูกเป็นไม้ตัดดอก 
ได้ด้วย การได้ขิงแดงใบลาย จะช่วยให้เกิดความหลากหลายของพันธุขิงแดง ท่าให้เกษตรกรสามารถปลูกเป็นการค้าต่อไป 
ได้

สำหรับพันธุกลายต้นเตี้ย มีลักษณะเตี้ยแคระ ใบมีสีเขียวเข้ม ลักษณะใบบิดเบี้ยว อาจจะปลูกเป็นไม้กระถาง 
สำหรับเป็นไม้ประดับได้ แต่ความสวยงามสู้พ1บลาย'ไม่11ด้

การวิจัยนี้แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของการนำรังสีแกมมามาใช้เพื่อเหนี่ยวนำให้เกิดการกลายพันธุ[นไม้ดอกไม้ 
ประดับที่ขยายพันธุด้วยเนื้อเยื่อต้นพืช (vegetative propagation) ซึ่งเมื่อเกิดการกลายพันธุแล้วสามารถปลูกขยายพันธ ุ
เป็นพันธุ[หม่ได้ทันที
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คณะพูวิจัยขอขอบคุณ ดร. อมรรัตน์ พันธุฟัก ที่กรุณามอบพันธุขิงแดงให้ใช!นการวิจัยน ี้
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