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บท ค ัดย ่อ  ะ ทำการฉ ายร ังส ีแกม ม าส ่วน ห ัวย ่อย  (bulblet) ข องลำต ้น ใต ้ด ิน ข องบ ัวจงกลน ีด ้วยป ร ิม าณ  

ร ังส ี 0, 50, 100, 150 และ 200 เกรย ์ จำนวน  treatment ละ  20 ห ัวย ่อย  แ ล ้วน ำไป เพ าะใน ภ าช น ะป ล ูก  

ผลปรากฎว ่า ห ัวย ่อ ยบ ัวจงก ลน ีท ี่ไม ่ได ้ฉ ายร ังส ีงอก ภ ายใน  3-4 ว ัน แ ละม ีอ ัต ราการงอก ร ้อยละ  90 

ส ่วน ห ัวย ่อ ยบ ัวฉ ายร ังส ีจ ะงอกภ ายใน  5 ,  ๆ, 10 และ 14 ว ัน แ ละมีอ ัตราการงอกร ้อยละ 70, 50, 30 

และ 10 ตามลำด ับ  เม ื่อ ย ้ายบ ัวจงก ลน ีท ี่ร อด ช ีว ิต แ ละเต ิบ โต ได ้ใส ่ใน อ ่างบ ัว  พ บ ว ่าใน ระยะ  3 เด ือน  

แ รกบ ัวจงกลน ีท ี่ฉ ายร ังส ีเจร ิญ เต ิบ โต ช ้ากว ่าบ ัวจงก ลน ีท ี่ไม ่ได ้ฉ ายร ังส ีแ ละค ่อน ข ้างอ ่อน แ อ  ด ้น บ ัว  

ฉ ายร ังส ีต ายไป บ างส ่วน ใน ระห ว ่างการป ล ูก เล ีย ง  ย ้ายด ้น บ ัวจงกลน ีท ี่เต ิบ โต ด ีไป เล ี้ย งใน อ ่างบ ัว

ใหญ ่ ต ่อม าเม ื่อบ ัวจงกลน ีออกด อกพ บ ว ่า  ม ีล ักษ ณ ะดอกกลายพ ัน ธ ุไป  2 ล ักษ ณ ะค ือ  เก ิดล ักษณ ะ  

ก ล ีบ ด อ ก ส ีข าวแ ละก ล ีบ ด อ ก ส ีม ่ว ง  แ ต ่บ ัวจงก ลน ีด อกส ีข าวม ีร ูป ท รงด อกไม ่ด ีจ ึง เก ็บ ห ัวย ่อยพ ัน ธ ุไป  

ป ล ูก ค ัด เล ือ ก ใน ร ุ่น ต ่อ ไป  ส ่วน บ ัว จงก ลน ีด อก ส ีม ่ว งม ีร ูป ท รงด อก เห ม ือน ก ับ บ ัวจงก ลน ีพ ัน ธ ุเด ิม ด อก  

ส ีชม พ ูจ ึงค ัด เล ือก พ ัน ธ ุเก ็บ ไว ้ส ืกษ าต ่อไป

Abstract ะ Bulblets o f ‘Jongkolnee’ water-lily were irradiated with gamma rays at 0, 50, 100, 

150 and 200 grays (20 bulblets/treatment). A ll o f them were planted in nursery tubs. Ninety 

percents o f the non-irradiated ‘Jongkolnee’ germinated in 3-4 days. The irradiated ‘Jongkolnee’ 

germinated in 5, ,ๆ 10 and 14 days and their germination ratios were 75%, 50%, 30% and 10% 

respectively. Later, they were transplanted into water-lily pots. Irradiated ‘Jongkolnee’ were 

grew slower than non-irradiated ‘Jongkolnee’ and some irradiated plants died in the first 3 

months. Healthy plants were transplanted into bigger pots. When they flowered, two mutant 

characteristics were discovered : one with white petals and one with purple petals. However, the 

white ‘Jongkolnee’ flower shape was abnormal bad 1 therefore, bulblets o f white ‘Jongkolnee’ 

w ill be plant for selecting in the next generation. On the other hand, the purple ‘Jongkolnee’ 

flower shape was similar to the original pink one. The purple ‘Jongkolnee’ w ill be used for 

further studies in the future.



Introduction ะ ‘Jongkolnee’ (Nymphaea sp.) is a genuine local Thai water lily  that is gaining 

popularity among botanists worldwide. ‘Jongkolnee’ originates 100 % from Thailand but there 

are no scientific or botanical records o f ‘Jongkolnee’ in Thailand or elsewhere in the world. In 

the historical record o f the Sukhothai period (1257-1419), ‘Jongkolnee’ 5 the Thai water lily  was 

mentioned in the ancient Thai literature “ Triphum Phraruang” (4)

In terms o f botanical and horticultural characteristics, ‘Jongkolnee’ was mutated from the 

Thai ancient water lily  by spontaneous mutation hundreds o f years ago. ‘Jongkolnee’ has no 

sexual reproductive organs; it only has bulblets which stem from the main rhizome. Usually, a 

bulblet grows into a leaf but an ex vivo bulblet grows into a mature plant and flowers in 1 year. 

Flowers o f ‘Jongkolnee’ bloom for 5-6 days. On the first two days, the flower is pink ; on the 

third day, it becomes paler and ณmร pale pink with a trace o f green in following days.(3)

Because it has no anther and ovary, ‘Jongkolnee’ has only 1 variety for a long time. 

Induced mutation is the best choice to generate genomic variation in ‘Jongkolnee’ for 

characteristic selection.(1)

Methodology ะ

Experiment I Preliminary testing o f bulblet irradiation

One hundred bulblets were irradiated with 0, 50, 100, 150 and 200 grays (20 / treatment). 

Irradiated bulblets were planted in the small plastic box with water and without mold. After 3 

weeks, the survival plants were counted and compare with the non-irradiated bulblets by 

percentage adjustment. Correlation between radiation dose and number o f the survival plants was 

calculated for investigate the criteria o f lethal dose (LD30-LD50) (2)

Experiment I I  Selection o f irradiated plants

The survival plants from experiment I  were transplanted into medium pots size. Every 

treatments were grown in the same condition at Irradiation for Agriculture Research Program, 

Office o f Atoms for Peace. The irradiated plants were grown slower than the control. Around two 

months later, healthy young plants were transferred into the big pot size until flowering in 1 year. 

The new characteristics were observed and selected for release the new ‘Jongkolnee’ variety.



Eighteen out o f twenty non-irradiated bulblets could be germinated and grown to 

mature plants. Meanwhile, 14, 10, 6 and 2 out o f 20 irradiated bulblets germinated after 

irradiation at 50, 100, 150 and 200 grays respectively. The experiment has shown LD 30 dose was 

70 grays and LD S0 was 120 grays approximately (table 1).

Table 1 Dose o f gamma irradiation and the number o f bulblets that grew into plants.

(20 bulblets /  treatment)

Dose

(grays)

no. o f bulblets that 

grew into plants

Percentage o f 

germination

Percentage adjustment compare 

with non-irradiated bulblets

0 (control) 18 90 100.0

50 14 70 77.8

100 10 50 55.6

150 6 30 33.4

200 2 10 11.0

% survival

Dose (grays) 
LD 30 = 70 grays, LD 50 = 120 grays

Pic. l  The suitable dose calculation for induced mutation in ‘Jongkolnee’
Experiment I I  Selection o f irradiated plants



Healthy juvenile ‘Jongkolnee’ plants were transferred into big pots until flowering. 

Among them, two mutant lines were discovered :

1. One with a white flower derived from 150-gray irradiated plant

2. One with a purple flower derived from 100-gray irradiated plant

In addition, other characteristics were found among the irradiated plants such as dark 

pink petals, paler green traces on petal, white-striped sepal but these added no economic values to 

‘Jongkolnee’

Although white flower ‘Jongkolnee’ has never been observed but its shape and form 

were abnormal undesirable. Its sepals and petals were not arrange in a regular and a lot o f green 

traces on flower. However, bulblets o f white flower ‘Jongkolnee’ were collected for segregation 

in the next generation. The purple flower ‘Jongkolnee’ has normal morphology and its flowers 

has the same shape with the original pink. Purple colour as observed since flower initiation until 

blooming. After the first purple flower was investigated, the second and the other flowers that 

followed still showed the purple shade. Therefore, the purple flower ‘Jongkolnee’ was potentially 

a new mutant line by gamma irradiation. Bulblets o f the purple flower plant was collected for

segregation also.

Conclusion ะ Irradiated bulblets o f ‘Jongkolnee’ water lily  yielded two mutant lines. One with 

the white petals but the flower had the irregular shape. The other one had purple flowers with 

normal flower morphology.
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