
 

บทที่  9 
การผสมกลับ และการกลายพันธุของพืช 

จุดประสงคการเรียนรูเมื่ออานบทที่ 9 จบแลวนักศึกษาสามารถ 
1. อธิบายวิธีการผสมกลับในการปรับปรุงพันธุพืชได 
2. อธิบายเปรียบเทียบขอแตกตางการผสมแบบตัวใหถูกควบคุมดวยยีนเดนและ

ตัวใหถูกควบคุมดวยยีนดอยได 
3. บอกสาเหตุที่ทําใหพืชเกิดการกลายพันธุได 
4. บรรยายถึงขอดีและขอดอยที่เกิดจากกลายพันธุได 
5. อธิบายวิธีการปรับปรุงพันธุที่ชักนําใหเมล็ดเกิดการกลายพันธุได 
6. ยกตัวอยางสิ่งกอกลายพันธุชนิดตาง ๆ ได 
7. อธิบายการกําเนิดโพลีพลอยดี้ในพืชได 

 
เนื้อหาในบทที่ 9 ประกอบดวย 

1. บทนํา 
2. วิธีการผสมกลับ 
3. การปรับปรุงพันธุพืชโดยการชักนําใหเกิดการกลายพันธุ 
4. สิ่งกอกลายพันธุ 
5. สวนของพืชที่นํามาฉายรังสีและวิธีการฉายรังสี 
6. การหาปริมาณรังสีที่เหมาะสม 
7. การปรับปรุงพันธุพืชท่ีชักนําใหเมล็ดเกิดการกลายพันธุ 
8. วิธีการแกไขปญหาไคเมรา 
9. การกําเกิดโพลีพลอยดี้ 
10. บทสรุป 
11.  แบบประเมินผลทายบทและเฉลย 
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9.1 การปรับปรุงพันธุพืชโดยวิธีผสมกลับ 
 การผสมกลับหรือการผสมยอน (backcrossing)  เปนวิธีที่นํารุนลูกผสมกลับไปยัง
พอแมพันธุดีหลาย ๆ  ครั้ง  เพื่อใหลักษณะทุกอยางเหมือนตนพอแม  แตเพ่ิมลักษณะ
พิเศษที่ตองการยายมารวมไวในพืชพันธุดี 
 การปรับปรุงพันธุแบบผสมกลับน้ีใชกันมากในการปรับปรุง (เรียกวา  line 
breeding) ซ่ึงใชกันมากกวารอยปแลว  Harlan  และ  Pope  ไดเร่ิมนําวิธีการนี้มาใชใน
การปรับปรุงพันธุพืชในป  1992  ในปเดียวกันน้ัน  Briggs  ไดลองใชวิธีน้ี เพ่ือปรับปรุง
พันธุขาวบารเลย  และขาวสาลีใหตานทานโรค ในปจจุบันน้ีนิยมใชวิธีการนี้ เพ่ือเสริม
วิธีการปรับปรุงพันธุแบบอื่น ๆ หลักการอันสําคัญในวิธีการนี้คือปรับปรุงลักษณะงาย ๆ 
เพียง  1-2  ลักษณะในพันธุที่ดีอยูแลว 
 
 9.2 วิธีการผสมกลับ 
 การผสมกลับจะตองมีองคประกอบที่สําคัญ  คือ  ตัวรับ  (recurrent parent)  ซ่ึง
เปนพอหรือแมพันธุที่จะนําเอาลูกหรือหลานของมันกลับมาผสมเพื่อใหไดลักษณะที่ดีเกือบ
ทั้งหมดเอาไว และจะตองเปนพันธุใหผลผลิตสูงสามารถปรับตัวไดดีในทองถิ่นน้ัน ๆ  ตัว
ให  (donor parent)  เปนพันธุที่มีลักษณะพิเศษที่ตองการ  ซ่ึงไมมีในตัวรับ และตองการ
จะถายทอดลักษณะที่ตองการนี้ไปไวในตัวรับ 
 วิธีการผสมกลับใชปรับปรุงพันธุพืชไดทั้งพืชผสมตัวเองและพืชผสมขาม  สวน
ใหญมักจะใชเพ่ือเสริมลักษณะบางอยางที่ขาดไปของพันธุที่มีอยูแลวใหสมบูรณข้ึน 
โดยเฉพาะอยางยิ่งลักษณะของความตานทานโรค  เม่ือเทียบวิธีการผสมกลับกับวิธีการ
บันทึกประวัติและวิธีเก็บรวมแลว วิธีการแบบผสมกลับเปนวิธีการที่สามารถคาดคะเนผล
ลวงหนาได (predictable)  และสามารถที่จะทําซ้ําใหไดผลออกมาเหมือนเดิมทุกครั้ง 
(repeatable) 
 วิธีการผสมกลับจะใหผลเปนที่พอใจก็ตอเม่ือมีตัวรับที่ดี ลักษณะที่ทําการถายทอด
จากตัวใหจะตองคงที่หลังจากทําการผสมกลับไปหลาย ๆ ครั้ง และจะตองมี  expressivity  
สูง  นอกจากนี้แลว  จํานวนครั้งของการผสมกลับจะตองมากพอท่ีจะรักษาเอาลักษณะของ
ตัวรับไวได 
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วิธีการผสมกลับน้ีแยกไดเปน  2  กรณี คือ 
 9.2.1  กรณีที่ตัวใหถูกควบคุมดวยยันเดน 
 9.2.2  กรณีที่ตัวใหถูกควบคุมดวยยีนดอย 
 ซ่ึงการจะพิสูจนวาตัวใหถูกควบคุมดวยยีนเดน  หรือยีนดอยน้ันทําไดโดยการ
นําไปผสมขามกับพันธุที่ไมมีลักษณะนั้น ๆ อยู เชน  ตัวใหมีลักษณะตานทานโรค ถา
นําไปผสมขามกับพันธุที่ไมตานทานโรคแลวลูกที่ไดแสดงความตานทานออกมา ก็อาจ
สันนิษฐานไดวาตัวใหน้ันถูกควบคุมโดยยีนเดน แตถาปรากฏวารุนลูกที่ไดไมตานทานโรค
ก็แสดงวาตัวใหถูกควบคมุดวยยีนดอย สวนการพิสูจนวามียีนควบคุมกี่คูตองปลอยใหผสม
ตัวเองอีก  1  ครั้ง  แลวดูอัตราสวนการกระจายตัวของรุน F2 เชน ถามีลักษณะตานทาน
โรค : ไมตานทาน เทากับ  3 : 1  ก็แสดงวามียีนควบคุมเพียงคูเดียว  เปนตน 
 9.2.1  กรณีที่ตัวใหถูกควบคุมดวยยีนเดน 
 
   ตัวรับ (A)          X  ตัวให (B) 
 
 
 
 BC1          A X Rr 
 
 
 BC2          A X Rr + rr 
 
 
 BC3         A X Rr + rr 
 
  
 BC6           A X Rr 
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              Rr + rr 
 
 
 BC6F1   RR          Rr     rr 
 
   พืชพันธุใหมที่เหมือน  A  แตมียีน  RR  ของ  B 
 
9.2.2)  กรณีที่ตัวใหถูกควบคุมดวยยีนดอย 

ตัวรับ (A)          X  ตัวให (B) 
      (RR)                                            (rr) 
 
                                                                       Rr    
                                                             

 X 

 
 BC1          A  X  RR  Rr  rr 
 
         
                                                              Rr   X 

 
 

BC2          A X RR + Rr   rr 
 
 
             Rr X 
 
 

BC6         A X RR  Rr  rr 
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            Rr  X 

 
     RR      Rr     rr 
 
   พืชพันธุใหมที่เหมือน  A  แตมียีน  rr  ของ  B 

     
9.3 การปรับปรุงพันธุพืชโดยการชักนําใหเกิดการกลายพันธุ 
 
 การกลายพันธุ (mutation)  หมายถึงการเปลี่ยนแปลงอยางกระทันหันของสาร
พันธุกรรมและสามารถถายทอดไปยังลูกหลายได  การเปลี่ยนแปลงดังกลาวทําใหลักษณะ
ใดลักษณะหนึ่งเปลี่ยนแปลงไปการกลายพันธุอาจเกิดข้ึนเนื่องจากการเปลี่ยนแปลง
จํานวนโคโมโซมหรือการเปลี่ยนแปลงโครงสรางของโครโมโซม  เรียกวา  chromosome 
mutation  หรืออาจเกิดขึ้นเน่ืองจากการเปลี่ยนแปลงของยีน (gene mutation)  ก็ได  การ
กลายพันธุอาจเกิดขึ้นไดเองตามธรรมชาติ  เรียกวา  spontaneous mutation  หรืออาจ
เกิดจาการชักนําใหเกิดการกลายพันธุ (induced mutation  ก็ได  การกลายพันธุใหเกิด
ลักษณะใหม ๆ  ข้ึนในพืชชนิดตาง ๆ  ซ่ึงเปนการเพิ่มความแปรปรวนทางพันธุกรรม
ภายในพืชน้ัน ๆ นอกจากนี้การกลายพันธุอาจนําไปสูการไดพันธุดี  แมวาสวนใหญแลว
มักจะไดลักษณะที่ไมพึงตองการก็ตาม  นับวาการปลายพันธุมีประโยชนในการปรับปรุง
พันธุพืช 
 
 ในตอนตนศตวรรษที่  20  Hugo de Vries  ชาวเนเธอรแลนดไดศึกษาถึงบทบาท
ของการกลายพันธุที่มีตอวิวัฒนาการของพืชและสัตว  H.J.Muller (1927)  พิสูจนใหเห็น
เปนครั้งแรกวา  ionizing radiation  สามารถทําใหเกิดการกลายพันธุไดในแมลงหว่ี ตอมา  
Stadler (1928)  ไดทดลองใชกับพืชโดยใชรังสีเอกซและรังสีแกมมา  ชักนําใหเกิดการ
กลายพันธุในขาวบารเลยและขาวโพด           ในระยะตอมานักปรับปรุงพันธุพืชไดใช
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ประโยชนจากรังสีเอกซในการชักนําใหเกิดการกลายพันธุ  และสามารถปรับปรุงลักษณะ
สําคัญทางเศรษฐกิจไดหลายอยาง  เชน  ปรับปรุงพันธุยาสูบลูกผสมโดยใชตนกลายพันธุ  
"Chlorina"  ซ่ึงทําใหคุณภาพใบยาสูบและปรับปรุงพันธุขาวบารเลย  ซ่ึงมีลักษณะ
ตานทานโรคราน้ําคาง  เปนตน  Gustafsson  (1947)  นับเปนผูที่มีบทบาทมากในการ
ปรับปรุงพันธุพืช  โดยการชักนําใหเกิดการกลายพันธุในขาวบารเลย  เชน  ลําตนแข็งแรง  
(stiffness of straw)  ซ่ึงมีช่ือเรียกวา  erectoides  เปนตน 
 ความสําเร็จในการปรับปรุงพันธุพืชโดยการกอกลายพันธุมีมากมาย  
Sigurbjarnsson and Micke (1974)  ไดสรุปผลการใชรังสีเอกซกอกลายพันธุ  ปรากฎวา
ไดพันธุใหม 86  พันธุ  การใชรังสีแกมมาไดพันธุใหม  27  พันธุ  รังสีนิวตรอนได  17  
พันธุ รังสีอื่น ๆ  6  พันธุ  และสารเคมีทําใหเกิดการกลายพันธุได  9  พันธุ  ลักษณะที่
ไดรับการปรับปรุงสวนใหญพืชในพืชเหลานี้  ไดแก  ผลผลิต  การตานทานตอการหักลม  
การตานทานโรค  อายุสั้น  ตนเต้ีย  และคุณภาพของผลผลิตดีข้ึน  เปนตน  ตัวอยาง
ลักษณะตาง ๆ ที่ไดรับการปรับปรุงโดยวิะการกอกลายพันธุของพืชบางชนิด  
 
9.4  สิ่งกอกลายพันธุ (mutagens) 
 สิ่งกอกลายพันธุอาจแยกไดเปน  2  ประเภทใหญ ๆ คือ 
 1.  รังสี  (radiation)  อาจแยกไดเปน  2  ชนิด คือ 

  1.1  ionizing radiation  ไดแก  รังสีเอกซ (x-rays)  รังสีแกมมา (γ-rays)  

รังสีเบตา (β-xrays)  และรังสีนิวตรอน  เปนตน 
  1.2  nonionizing  radiation  ที่ยิยมใชมีอยูเพียงชนิดเดียวคืออุลตราไวโอ
เลต (ultravioletrays)   
 2.  สารเคมี  (chemical mutagens)  ที่นิยมใชมีดังนี้ 
  2.1  Alkalating agents  เชน  EMS (ethyl methane sulfonate),  
mustards, expoxides  และ ethylene imines เปนตน 
  2.2  Alkaloids  ไดแก  morphine, scopolanine  และ  heliotrin  เปนตน 
  2.3  Peroxides  ไดแก hydrogen proxides และ tertiary-butyl hydro-
peroxide  เปนตน 
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  2.4  Acridines  ไดแก proflavin  และ  pyronin 
  2.5  Base analogs  ไดแก  5-bromouracil  และ  2-aminopurine 
  2.6  สารอื่น ๆ  เชน  nitrous acid, hydroxylamine  และ  formaldehyde  
เปนตน 
 
 ในบรรดารังสีตาง ๆ น้ัน รังสีเอกซนิยมใชกันมากที่สุด ทั้งน้ีอาจเปนเพราะมี
เครื่องมือชนิดน้ีอยูทั่วไป  ใชงายและควบคุมงาย รังสีพวก  ionizing  มีอํานาจการทะลุ
ทะลวงสูง  สวนใหญกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงของโครโมโซมทําใหโครโมโซมผิดปกติ 
(chromosome aberation)  เชน  translocation, duplication, deletion  และ inversion  
เปนตน  นอกจากนี้ยังอาจกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลง  DNA  ซ่ึงสงผลใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงยีนน่ันเอง สวนพวกรังสี  nonionizing  เชน  อุลตราไวโอเลตนั้นมีอํานาจทะลุ
ทะลวงไดนอยเซลลของพืชจะดูดรังสีเขาไปแลวกอใหเกิดการกลายพันธุ  ซ่ึงสวนใหญจะ
เปนการเปลี่ยนแปลงของยีนมากกวาการเปลี่ยนแปลงโครโมโซม ควรใชรังสีชนิดน้ีกับสวน
เล็ก  ๆ  ของพืช  เชน  ละอองเกสร เปนตน สําหรับสารเคมีน้ันสามารถชักนําใหเกิดการ
กลายพันธุไดทั้งในระดับยีนและโครโมโซม 
 
9.5  สวนของพืชที่นํามาฉายรังสีและวิธีการฉายรังสี 
 ทุก ๆ สวนของพืชที่ใชขยายพันธุได  เชน  เมล็ด  หัว  ราก  ไหล  กิ่งทาย  กิ่ง
ตอน  กิ่งปกชํา  พืชทั้งตนหรือเน้ือเยื่อเพาะเลี้ยง สามารถนํามาฉายรังสีไดทั้งสิ้น การ
พิจารณาเลือกสวนใดมาฉายรังสีข้ึนอยูกับชนิดของพืช  วิธีการขยายพันธุ และความ
สะดวกในการนํามาฉายรังสี  ความสะดวกในการปลูก ดูแลรักษา เปนตน 
 9.5.1  วิธีการฉายรังสีเมล็ด 
 เมล็ดเปนสวนที่นิยมใชกันมากที่สุด เพราะความสะดวก ทั้งในข้ันตอนการฉายรังสี
หรือใหทรีตเมนตดวยสารเคมี  เพราะเมล็ดสามารถทนตอสภาพแวดลอมไดหลาย ๆ 
อยาง  สามารถใหทรีตเมนตกับเมล็ดไดในหลายสภาพ  เชน สภาพแหง  สภาพเปยก  มี
ออกซิเจนหรือไมมีออกซิเจนในขณะฉายรังสี วิธีการฉายรังสีเมล็ดมีข้ันตอนดังน้ี 
 9.5.2  การเตรียมเมล็ดกอนฉายรังสี 
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 คัดเลือกเมล็ดที่สะอาด เมล็ดมีความงอกดี นําไปหาความชื้นโดยวิธีการมาตรฐาน  
ประกอบดวยการนําเมล็ดมาบดใหละเอียดและชั่งน้ําหนักไว  เปนนํ้าหนักกอนทําใหแหง 
จากนั้นนําเมล็ดไปอบในตูอบที่อุณหภูมิ  130  องศาเซลเซียส  เปนเวลา  60  นาที  นํา
ตัวอยางที่บดละเอียดแลวมาทําใหเย็นในเดซิคเคเตอร  (desiccator)  ที่มีสารดูดความชื้น  
เชน  แคลเซียมคลอไรด หรือแคลเซียมออกไซด ทิ้งไวในเดศิคเคเตอรอยางนอย  20  
นาที  จึงนํามาชั่งนํ้าหนักสารตัวอยางใหมแลวคํานวณหาความชื้นในเมล็ดจากสูตร 
 
   น้ําหนักตัวอยางบดกอนอบแหง  -  น้ําหนักตัวอยางบดหลังอบแหง x 100  
%  ความชื้นของเมล็ด  = 
                       น้ําหนักตัวอยางบดกอนอบแหง 

 
9.6 การหาปริมาณรังสีที่เหมาะสม 
 พืชแตละชนิดมีความไวตอรังสี  (radiosensitivity)  แตกตางกันไป ลักษณะความ
ไวหรือตานทานตอรังสีข้ึนอยูกับปจจัยหลายประการ  ลักษณะตานทานหรือไวตอรังสี 
สวนหน่ึงควบคุมโดยยีนสามารถถายทอดทางกรรมพันธุได  การพิจารณาใชรังสีใน
ปริมาณเทาใดจึงเเหมาะสม นักวิจัยอาจคนควาอาจผลงานวิจัยที่ผูอื่นทําไว  หรือแนะนํา
โดยทบวงการพลังงานปรมาณูระหวางประเทศ  (IAEA, 1977) มีขอมูลงานวิจัย
คอนขางมากในดานการปรับปรุงพันธุโดยรังสี  ซ่ึงจะชวยใหนักวิจัยไดทราบขอมูลกอนทํา
การวิจัย  นักวิจัยสามารถคาดคะเนปริมาณรังสีที่เหมาะสมได  โดยทําการทดลองเพื่อหา
คา  LD50  (lethal dose 50)  หรือ  GR50  (growth reduction-50)  ของเมล็ดพืชที่นํามา
ฉายรังสีได 
 วิธีการเริ่มดวยการนําเมล็ดพืชมาฉายรังสีในปริมาณตาง ๆ กัน  ต้ังแตปริมาณต่ํา
จนถึงปริมาณรังสีที่สูงมาก ๆ จนทําใหเกิดการตาย  100  เปอรเซ็นต  ปลูกเมล็ดใน
กระบะเพาะชํา ปลูกเปนแถว จํานวนแถวตามปริมารรังสี เชน  0  (ไมฉายรังสี),  10, 20, 
30,40, 50  ฯลฯ  กิโลแรด เม่ืออายุประมาณ  30  วัน  หาเปอรเซ็นตความอยูรอดของตน
กลาวที่ปริมาณรังสีตาง ๆ กัน คิดเทียบเปนเปอรเซ็นตของคอนโทรล (พวกที่ไมไดฉาย
รังสี)  ปรับใหจํานวนตนที่อยูรอดของคอนโทรลเปน  100  เปอรเซ็นต  หาคา
ความสัมพันธของปริมาณรังสีกับเปอรเซ็นตการอยูรอดของตนกลา  โดยใหปริมาณรังสีอยู
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บนแกน X  เปอรเซ็นตความอยูรอดอยูบนแกน Y จากจุด  50  เปอรเซ็นตของแกน Y 
ลากเสนออกมาตัดเสนเปอรเซ็นตความอยูรอด และลากลงมาตัดคาของปริมารรังสีในแกน 
X ณ  จุดตัดบนแกน X  เปนปริมาณรังสีที่ทําใหพืชอยูรอด  50  เปอรเซ็นต หรือตาย 50  
เปอรเซ็นต เรียกปริมาณรังสีน้ีวาคา  LD50  รูปที่          การหาคา  GR50  ก็ทําได
เชนเดียวกัน  โดยเปลี่ยนจากการวัดเปอรเซ็นตการอยูรอดของตนกลามาเปนการวัดการ
เจริญเติบโต  เชน  วัดความสูงของตนกลา  นํ้าหนักสดของตนกลา หรือนํ้าหนักแหงของ
ตนกลา  เปนตน  เชนปริมาณรังสีที่ทําใหความสูงลดลงครึ่งหน่ึงของคอนโทรล  คือ  คา  
GR50 ปริมาณรังสีที่เหมาะสมที่แนะนําใหใชงานปรับปรุงพันธุ คือปริมาณรังสีที่ทําใหเกิด
การตายกับตนพืช  30-50  เปอรเซ็นต   (LD30-LD50) 
 
 
ตารางที่ 9.1  ปริมาณรังสีแกมมาที่เหมาะสมในการปรับปรุงพันธุดวยเมล็ด (IAEA, 1977) 
 
Genus   Species    Useful dose range for 
        mutation breeding (Krad) 
Gramineae  Avena sativa    10-25 
   Hordeum vulgare   10-25 
   Oryza sativa   
   (a) Japonica    12-25 
   (b)  Indica    15-30 
   Secale cereale   10-20 
   Sorghunm durum   20-30   
   Triticum aestivum   10-25 
   Zea mays    15-30 
   Capsicum annuum   15-25 
   Lycopersicum esculentum  30-40 
   Nicotiana tabaccum   20-35 
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   Solanum tuberosum   20-40 
Cruciferae  Brassicanapus oleifera  70-100 
Chenopodiaceae Spinacia oleracea   15-30 
Umbelliferae  Daucus carota    15-25 
Liliaceae  Allium cepa    10-20 
Cucurbitaceae  Cucumis melo    15-30 
   Cucumis sativus   20-35 
   Cucabita maxima   20-35 
Leguminosae  Arachis hypogaea   20-30 
   Cajanus cajan      8-14 
   Cocer aroetomi,   12-18 
   Glycine max    10-20 
   Lens esculenta   10-17 
   Lupinus albus    15-25 
   Medicago sativa   40-60 
   Melilotus albus   50-70 
   Phaseolus lunatus   5-10 
   Phaseolus vulgaris   8-15 
   Pisum sativum   6-18 
   Vigna unguiculata   15-25 
   Vigna radiata    40-70 
 
9.7 วิธีการปรับปรุงพันธุพืชที่ชักนําใหเมล็ดเกดิการกลายพันธุ 
 1.  นําเมล็ดไปฉายรังสีหรือใชสารเคมีที่กอใหเกิดการกลายพันธุ  ซ่ึงเมื่อส้ินสุดขั้น
น้ีเมล็ดที่ไดเรียกเมล็ด  M1 ปริมาณเมล็ดที่ใชมากนอยแคไหนขึ้นอยูกับชนิดพืช  
งบประมาณที่ใชในการปลูกและคัดเลือกพันธุ พืชที่มีเมล็ดหรือใชระยะปลูกถี่  เชน  ขาว 
งา อาจเริ่มจาก  50,000-100,000 เมล็ดก็ได 
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 2.  ปลูกเมล็ด  M1  เปนแถว  โดยมีแถวคอลโทรลเปรียบเทียบทุก ๆ 10  แถว  
ในช่ัวรุนน้ีจะเก็บเมล็ดจากทุกตนแยกตนกัน 
 3.  ปลูกตน  M2  เปนตนตอแถว แลวเร่ิมทําการคัดเลือกพันธุโดยวิธีปกติธรรมดา 
เชน ถาใชวิธีการบันทึกประวัติก็เริ่มคัดตนดีแลวเก็บแยกชอไดเลย แตถาใชวิธีปลูกหนึ่ง
เมล็ดตอตนก็จะเก็บเมล็ดจากทุกตน ๆ  ละ  1  เมล็ด นําไปปลูกในช่ัวรุนตอไป 
 4.  ในข้ันตอ ๆ  ไป จะดําเนินการตามวิธีการปรับปรุงพันธุพืชแตละวิธีที่เรา
เลือกใช 
 5.  ในระหวางการคัดเลือกพันธุถาพบเห็นลักษณะพิเศษบางอยางปรากฏออกมา  
เชน  ลักษณะตานทานโรคและแมลงหรือทรงตนที่เต้ียกวาปกติ  เปนตน  ก็อาจคัดเลือก
มาทําเปนสายพันธุพอ-แม  ในโครงการปรับปรุงพันธุพืชตอไปได 
  
9.8 วิธีการปรับปรุงพันธุพืชที่ชักนําใหเกิดการกลายพันธุในพืชที่ขยายพันธุโดยไม
อาศัยเพศ 
 การนําชิ้นสวนพืชไปฉายรังสีจะใชปริมาณรังสีแตกตางกันไป  แลวแตชนิดของพืช  
ปริมาณรังสีที่เหมาะแสดงไวในตารางที่  9.2 
 ในการฉายรังสีกับสวนของพืชที่ประกอบดวยเซลลหลายเซลล  เชน  เน้ือเยื่อเจริญ
ปลายยอดทําใหเกิดไคเมรา (chimera)  ชนิด เซคตอเรียล (sectorial chimera)  หรือเมริค
ลินอล  (mericlinal chimera)  ข้ึนกอนและมีการขยายขนาดใหญข้ึนเปนเพริคลินอลไคเม
รา (periclinal chimera)  ไดในภายหลัง  โดยปกติเน้ือเยื่อที่กลายพันธมักจะอยูบริเวณ
สวนที่เปนฐานของยอดหรือตนที่ผานการฉายรังสี เรียกวา  ยอด  M1V1  หรือ ตน M1V1  
เม่ือมีการเจริญเติบโตเพิ่มจํานวนใบขึ้นไปทางปลายยอดเรื่อย ๆ โดยเซลลปกติมีการแบง
เซลลปกติมีการแบงเซลลเพิ่มจํานวนนําหนาไปอยางรวดเร็ว สวนที่เปนเน้ือเน่ือที่กลาย
พันธุกลายเปนเซกเตอร  ที่มีขนาดเล็กและถูกจํากัดบริเวณใหอยูตรงสวนของ  basal bud  
ของยอด  M1V1  น่ันเอง  ดวยเหตุน้ีการลายพันธุสวนใหญที่เกิดข้ึนจากการเหนี่ยวนํา
ดวยนังสีจึงสูญหายไปได เน่ืองจาก  basal bud  ของพืชที่มีการเจริญเปนแบบ  apical 
dominance  ไมสามารถเจริญตอไปได  ในพืชที่มีการเจริญแบบ  apical  dominance  
จําเปนทําการตัดกิ่งหรือยอด  (pruning  หรือ  decapitation)  ของ  M1V1  เหลือไว
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เฉพาะสวนของกิ่งที่มี  basal bud  อยูปริมาณ  2-3  ตา  ในการตัดแตงกิ่งทําใหตาที่เกิด
อยูบริเวณซอกใบแรก มีการเจริญข้ึนมาเปนสวนของยอดและกิ่งได 
ตาของตน  M1V1  ควรมีการแยกออกมาโดยวิธีตอกิ่งหรือติดตา  เพื่อใหมีการ 
เจริญพัฒนาเปนตนหรือกิ่ง  M1V1  เน่ืองจากการแยกตามออกมาจากยอดเดิม (M1V1) 
ชวยใหไดกิ่งหรือตน  M1V1  ที่มีลักษณะคอนขางสม่ําเสมอกวายอดเดิม คือ M1V1 และ
สวนที่เปนเซกเตอรที่ประกอบดวยเนื้อเยื่อที่กลายพันธุ  มีขนาดใหญข้ึน ชวยใหสามารถ
คนพบสวนที่เกิดการกลายพันธุได 

พวกพืชที่ขยายพันธุดวยหัวที่อยูใตดิน  เชน  หัวใตดิน (tuber)  ของมันฝรั่งหรือ 
สตรอเบอรี่ เม่ือนํามาฉายรังสี  การเจริญของตาเปนแบบ  basal dominance  โดยสวน
ยอดเจริญมาจาก  basal bud  ไมใชตายอด (apical bud)  ในกรณีน้ียอดที่เกิดใหมจะเกิด
จากบริเวณที่เปนสวนเนื้อเยื่อที่กลายพันธุเน้ือจากรังสีไดโดยตรง จึงไมจําเปนตองมีการ
แตงกิ่งหรือทําการแยกตาออกมาจากตนเดิม ข้ันตอนในการคัดเลือกพันธุพืชที่ชัดนําให
เกิดการกลายพันธุในพืชที่ขยายพันธุโดยไมอาศัยเพศ รูปที่   
 การกลายพันธุอาจเกิดเฉพาะในเนื้อเยื่อช้ันใดหนึ่งหรือเกิดขึ้นพรอมกันทั้ง  2  ช้ัน 
หรือ  3  ช้ัน ก็ได ซ่ึงเน้ือเยื่อเหลานี้ลวนเกิดปรากฏการณที่เรียกวา chimera  ไดทั้งสิ้น 
 
ตารางที่ 9.  ปริมาณรังสีที่เหมาะสมและสวนของพืชที่ใชฉายรังสีในพืชที่ขยายพันธุโดยไม
อาศัยเพศ (IAEA, 1977) 
 
Species   Plant material treated   Dose(roentgen) 
I. Ornamentals 
Achimenes   Detached leaves   3 kR 
Alstroemeria   Rhizomes    400-600 R 
Azalea    Rooted  cuttings   1-2 kR 
Begonia   Detached leves   1.5-2.5 kR 
Canna    Rhizomes    1-3 kR 
Chrysanthemum  Rooted cuttibing   1.5-2 kR 
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Clematlis   Rooted cuttibing   200-500 R 
Conifers   Rooted cuttibing   50-500 R 
Cosmos   Rooted cuttibing   2 kR 
Dahlia    Freshly harvested tubers  1.5-2.5 kR 
Dianthus   Rooted cuttings   4-6 kR 
Euphorbia   Rooted cuttings   3-5 kR 
Forsythia   Rooted cuttings   4-8 kR 
Gladiolus   Dormant corms (2n)   4 kR 
Hyacinthus   Bulbs, Before wounding basis 200-500 kR 
Kalanchos   Detached leaves   1.5-2 kR 
Lilium    Bulb-scales    250 R 
Malus    Just grafted plants   2-3 kR 
Narcissus   Dormant bulbs, directly after harvest500-1000 R 
Ornithogalum   Detached leaves   500-1000 R 
Prunus    Just grafted plants   2-3 kR 
Rhododendron   Rooted cutting  3-5 kR 
Roses    Budding wood    2-4 kR 
Saintpaulia   Detached leaves   3-4 kR 
Streptocarpus   Detached leaves   3 kR 
Tulip    Dormant bulbs, directly after harvest300-500 R 
 
II.  Fruit Crops 
Apple    Grafts     3-4 kR 
Banana   Corma     2.5-5 kR 
Blackberry   Young dormant plants  6-8 kR 
Cherry    Grafts     2-3 kR 
Grape    Dormant buds    1-3 kR 
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Lemon tree   Cuttings    2-7 kR 
Orange tree   Dormant scions   ca. 5kR 
Peach    Summer buds    1-4 kR 
Strawberry   Young runner plant   15-25 kR 
 
III.  Other crop plants 
Cacao    Buds     1-2 kR 
Cassava   Nodes     3 kR 
Potato    Dormant bulb parts   2-3 kR 
Sugar cane   Buds     2-6 kR 
Sweet potato   Detached leaves   3-4 kR 
Tes    Rooted cutting   4-6 kR 
 
9.9 วิธีการแกไขปญหาไคเมรา 
 เพ่ือลดปญหาการเกิดไคเมราภายหลังการฉายรังสีใหกับสวนของพืช ที่ขยายพันธุ
ดวยเนื้อเยื่อตนพืช  มีผูเสนอวิธีไวดังน้ี 
 1.  เลือกใชวิธีการฉายรังสีกับสวนของตนพืชที่มีการสราง  adventitious bud  ได 
ตัวอยางเชน  Saintpaulia, Streptocarpus, Kalanchoe และ Begonia หากเด็ดใบมาปก
ชํามีการเกิดของ adventitious bud  จากบริเวณฐานของกานใบและเกิดตนพืชขนาดเล็ก
ได เน่ืองจาก  apex  ของ  adventitious bud  มีกําเนิดมาจากเซลล  epidermis  1  เซลล  
ตนที่เกิดมาจาก  adventitious bud  จึงมียีโนไทปเหมือนกันทั้งตนไมเปนไคเมรา  เซลล
ดังกลาวนี้เกิดการกลายพันธุก็จะทําใหตนพืชที่เกิดมาจากเซลลน้ีกลายเปนพันธุกลายทั้ง
ตน (solid mutant)  ไดทันที พืชหลายชนิดมีการขยายพันธไดดวย  adventitious bud  
ซ่ึงหากนําเทคนิคการฉายรังสี adventitious bud มาใชจะลดปญหาการเกิดไคเมราได 
 2.  เลือกใชวิธีการฉายรังสีในปริมาณที่สูง  (high dose)  ในอัตราที่สูง  (high 
dose rate)  โดยปกติตายอดหรือตาขางประกอบดวยเซลลเร่ิมตนหลายเซลลที่มีสวน
รวมกันในการเจริญข้ึนเปนยอด  การใชวิธีการฉายรังสีในปริมาณที่สูงและใชอัตราที่สูง
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มาก ๆ ทําใหเซลลสวนใหญตายเหลือเซลลเพียงเซลลเดียวที่สามารถแบงเซลลเพ่ิม
จํานวนขึ้นมาเปนสวนของยอดได หากเซลลดังกลาวเปนเซลลที่กลายพันธุ ก็จะไดตนพืช
ทั้งตนเปนพันธุกลาย ในการฉายรังสีในปริมาณและในอัตราที่สูงมาก อาจไมทําใหเซลลถึง
ตายไดแตเซลลเหลานั้นเกิดการกลายพันธุไปพรอม ๆ กัน เซลลที่กลายพันธุเซลลใดเซลล
หน่ึงอาจมีความสามารถเหนือเซลลอื่น ๆ ในการแบงตัวเพิ่มจํานวนและพัฒนาเปนยอด
หรือเปนตนพืช ทําใหไดตนพืชที่เปนพันธุกลายทั้งตนได ตัวอยางงานวิจัยในมันฝรั่งที่มี
การใชรังสีในปริมาณสูงและอัตรารังสีสูงมาฉายหัวมันฝรั่งท่ีไดแยกเอาตาเดิมออกแลว 
ภายหลังการฉายรังสีมีการเจริญของยอดออกมา ยอดที่ออกมาในระยะแรก ๆ ภายหลัง
การฉายรังสีใหตัดทิ้งไป เก็บเฉพาะยอดที่เกิดข้ึนภายหลัง จากการฉายรงัสีแลวไมนอย
กวา  3  เดือน  นํามาศึกษาและคัดเลือกลักษณะที่กลายพันธุ ยอดที่เกิดในระยะแรก ๆ มา
จากจุดเจริญที่มีเซลลหลายเซลล จึงทําใหมีปญหาไคเมราได แตยอดที่พัฒนามาในระยะ
หลังสวนใหญจะเกิดจากเซลลืเพียงเซลลเดียว 
 ในเปปเปอรมินต  (Mentha poperita)  ใช  dormant stolon  มาฉายรังสีที่ปริมาณ
รังสีสูง ๆ ตัด  Stolon  ออกเปนทอนส้ัน ๆ ขนาด  4-7  เซนติเมตร  และนํามาปลูกเม่ือ
เกิดยอดขึ้นมาจะไดยอดที่กลายพันธุเปน  2  พวก  พวกหนึ่งเปนไคเมรา เน่ืองจากยอด
พัฒนามาจากกลุมเซลลหลายเซลล อีกพวกหนึ่งเปนพันธุกลายทั้งตน เน่ืองจากพัฒนามา
จากเซลลเดี่ยว  (IAEA, 1977) 
 
9.10 โพลิพลอยดี้ 
 
 โดยปกติพืชจะมีโครโมโซม  จํานวน  2  ชุด  อยูในรูปของ  diploid  แตมีพืชอีก
จํานวนมากที่มีโครโมโซมมากกวา  2  ชุด  เชนอาจจะมี  3, 4, 5, 6 หรือ  8  ชุด  พืชที่มี
โครโมโซมเหมือนกันหลายชุดเรียกวา polyploid  นอกจากนี้  polyploid  ยังหมายถึงพืชที่
มีจํานวนโครโมโซมแตกตางไปจาก  diploid  เชนอาจมีเพียงชุดเดียว  เรียกวา  
monoploid  หรือมีโครโมโซมขาดหรือเกินมาเพียงตัวเดียวก็เปนได  โครโมโซมพื้นฐาน 
(basic chromosome number)  1  ชุด ประกอบดวยโครโมโซมที่ไมเหมือนกันเลยจํานวน
มากนอยแลวแตละชนิดของพืช เรียกวา  ยีโนม  (genome)  ซ่ึงใหสัญลักษณเปน x 

AG 103 285 



จํานวนโครโมโซมของ  gamete (gametic chromosome number)  ซ่ึงเปนครึ่งหน่ึงของ
ตนพอแม แทนดวยอักษร  n ถาพืชเปน  diploid  เชน  ขาวโพดมีโครโมโซมทั้งหมด  20  
แทง  คา x  และ  n จะเทากัน คือ 2n = 2x  = 20   n = x = 10  แทง  แตถาพืชเปน  
polyploid  เชน  ขาวสาลีเปน  hexaploid  มีโครโมโซมเหมือนกัน  6  ชุด  2n = 6x = 42  
แทง  คาของ x และ n ไมเทากัน คือ n = 21 และ  n = 7  แทง 
 พืชท่ีมีจํานวนโครโมโซมขาดหรือเกินไปทั้งชุดเรียกวา  Euploid  ถาชุดของ
โครโมโซมที่เพิ่มข้ึนเหมือนชุดเดิมเรียกพืชน้ันวา  autopolyploid  หรือ autoploid  แตถา
ชุดการเพิ่มโครโมโซมเพิ่มมาจากยีโนมที่ตางกัน เรียกวา  allopolyploid  หรือ  autoploid  
พวก  euploid, monoploid  จะมีโครโมโซมเพียงชุดเดียวในขณะที่  triploid  จะมี
โครโมโซม  3  ชุด 
 บางครั้งโครโมโซมของพืชอาจขาดหรือเกินไปเพียงบางแทงไมใชทั้งชุด ซ่ึง
เรียกวา  aneuploid  พืชที่มีโครโมโซมเหมือนกันขาดไป  2  แทง  เรียกวา  nullisomics  
ถาขาดเพียงแทงเดียวเรียกวา  monosomics  และ  trisomics  จะมีโครโมโซมเกินมา
เพียง  1  แทง 
 
9.11 กําเนิดของโพลิพลอยดี้ 
 โพลิพลอยดี้สามารถชักนําใหเกิดไดโดยใชสารเคมีที่มีคุณสมบัติยับยั้งการสราง  
spindle fiber  ในระหวางการแบงเซลล  สารเคมีที่นิยมใชคือคอลซิซีน (colchicine)  ซ่ึง
เปนสาร  alkaloid  ที่สกัดไดจากเมล็ดหรือหัวของตน  autumn crocus (Colchicum 
autumnale)  หรืออาจใชสารเคมีสังเคราะห  colecmid  ก็ได 
 วิธีใชสารคอลซิซีนอาจใชในรูปสารละลายหยดลงบนยอดออนหรือฉีดพน หรือผสม
ในข้ีผึ้งแลวนําไปหุมสวนของตาไว คอลซิซีนจะมีประสิทธิภาพมากเมื่อใชกับเมล็ดที่กําลัง
จะงอก ตนกลาออน  ราก  หรือขณะใช  และชวงเวลาที่ใชสาร 
 โดยทั่ว ๆ  ไปแลวพืชที่เปน  diploid  จะเจริญเติบโตไดดีกวา  autoploid  แตพืช
บางชนิดที่เปน  diploid  จะไมเปนที่ตองการของผูบริโภค  เชน  กลวยที่เปน  diploid  จะ
มีเมล็ดมาก  กลวยที่ตลาดยอมรับคือกลวยที่เปน  triploid  ซ่ึงไมมีเมล็ด  พืชชนิดอื่น ๆ  
ที่เปน  autoploid  ไดแก  อัลฟลฟา  ถั่วลิสง  มันฝรั่ง  กาแฟ  พืชเหลานี้ลวนเปน  
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tetraploid  ที่มีคุณสมบัติดีกวา  diploid  ทั้งสิ้น  พืชที่ถูกสรางใหเปน  autonloid  มักจะมี
อัตราการเปนหมันสูง  การติดเมล็ดนอย  จึงไมนิยมทําในพืชที่บริโภคเมล็ด แตจะมี
ประโยชนมากในพืชที่บริโภคใบ  เชน  ผัก  พืชหัว  พืชอาหารสัตว  และพวกไมดอกไม
ประดับชนิดตาง ๆ  นอกจากนี้แลว  autoploid  อาจใชเปนสะพานเชื่อม  (bridge)  ในการ
ผสมพันธุขามชนิด เชน  การเพิ่มชุดของโครโมโซมถั่วลิสงพันธุปาจาก  diploid  ใหเปน  
tetraploid  เพ่ือที่จะใชผสมพันธุกับถั่วลิสงพันธุเพาะปลูก  ซ่ึงเปน  tetraploid  ไดสําเร็จ
และสามารถผลิตพันธุถั่วลิสงที่มีความตานทานโรคและแมลงไดอยางสมบูรณ 
 สําหรับประโยชนของ  allopolyploid น้ัน  สามารถใชในการศึกษาวิวัฒนาการของ
พืชได นอกจากนี้ยังใชในการสรางพืชชนิดใหม ๆ ที่ไมมีในธรรมชาติข้ึนมาได  เชน  การ
สรางตริติกาเล (triticale)  จากลูกผสมระหวางขาวสาลีกับขาวไรย  เปนตน (ตารางที่  9.3) 
ตารางที่  9.3  โพลิพลอยดี้ชนิดตาง ๆ  
 
ชนิด   สูตรของโครโมโซม   โครโมโซม 
Euploids 
   monoploid   x    ABC 
   triploid   3x    ABC. ABC. ABC 
   autotetraploid  4x     ABC. ABC. ABC. ABC 
   allotetraploid      2x + 2x    ABC. ABC.A'B'C'.A'B'C' 
Aneuploids 
   nullisomic   2x - 2    AB.AB 
   monosomic   2x - 1    ABC.AB 
   double monosomic  2x - 1 - 1   AB.AC 
   trisomic   2x + 1    ABC.ABC.A 
   double trisomic  2x + 1 + 1   ABC.ABC.A.B. 
   tetrasomic   2x + 2    ABC.ABC.A.A. 
   monosomic-trisomic  2x - 1 + 1   ABC.AB.A. 
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หมายเหตุ n = x = 3 โครโมโซมแทนดวย  ABC(genome) ที่มา : Allard(1960) 
 
ตารางที่  9.4  ความสัมพันธระหวางขาวไรย  ขาวสาลี  และตริติกาเล 
 
ชนิด   จํานวนโครโมโซม  ยีโนม  ชื่อสามัญ 
    (2n) 
Secale cereale    14      RR        rye 
Triticum turgidum  28    AABB   durum wheat 
Triticum aestivum  42          AABBDD            common wheat 
Triticosecale(hexaploid) 42             AABBRR                  triticale 
Triticosecale(octaploid)      56           AABBDDRR               triticale 
 
ที่มา : Poehlman and Sleper (1995) 
 
 Alloploid  ในพืชผักที่นาสนใจคือพืชตระกูล  Brassica  ซ่ึงแสดงความสัมพันธ
ระหวางพืชที่ยีโนมและมีจํานวนโครโมโซมตางกัน คือ  Brassica oleracea, B. nigra  และ  
B.campestris  ซ่ึงยีโนมมีโครโมโซมเทากับ  8, 9 และ  10  ตามลําดับ  B.Juncea 
(AABB)  เปน  amphidiploid  ที่เกิดข้ึนตามธรรมชาติ ไดจากการผสมระหวาง  
B.campestris (AA) และ  B.nigra (BB).  B.napua (AACC)  และ  B. carinata (BBCC)  
เกิดตามธรรมชาติเปนผลมาจากการรวมตัวของ  B.campestris (AA)  กับ  B.oleracea 
(CC)  และ  B.nigra (BB) กับ B.oleracea (CC)  ตามลําดับ ดังรูปที่  9.1  ความสัมพันธ
น้ีเรียกวา  triangle of U  เปนเกียรติแก  Nagaharu U.  นักวิทยาศาสตรชาวญี่ปุน 
 พืชเศรษฐกิจชนิดอื่น ๆ ที่เปนพวก  alloploid  ไดแก  ขาวสาลี  ฝาย  และตริติ
กาล  สําหรับตริติกาเลนี้สรางขึ้นครั้งแรกโดย  W.  Rimpan  ในเยอรมันนี  และตอมาไดมี
การพัฒนาข้ึนในหลายประเทศ เชน รัสเซีย  แคนาดา  สหรัฐอเมริกา สวีเดน เม็กซิโก 
และฮังการี  ตริตากาเลมีลักษณะคลายขาวสาลีแตมีชอดอกและเมล็ดใหญกวา อัตราการ
เจริญเติบโตดีกวา สามารถปลูกไดทั้งฤดูใบไมผลิและฤดูหนาว ข้ึนอยูกับวาพัฒนามาจาก
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ลูกผสมระหวางพอแมที่มีลักษณะแบบไหน ในปจจุบันไดรับการพัฒนาจนใชปลูกเปน
การคาไดแลว 
 
                                                       B.nigra 
 
                                                                       Black mustard 
       
  B.carinata         B.Juncea 

Abyssinian 
     mustard                                                                          Indian mustard 
                                                                                                 
 B.oleracea          B.napus          B.campestris 

n = 17 

n = 19 

n =18 

n = 10 n = 9 

n=8 

 
 
       

  Kale, Cabbage                            Rape   Turnip, rape 
 
             ภาพที่ 9.1  ความสัมพันธระหวางพืชตระกูลกะหล่ําชนิดตาง ๆ 
 
aneuploid 
 เปนพวกที่มีชุดโครโมโซมไมสมบูรณ  เชน  monosomic (2x-1) trisomic (2x+1)  
เปนตน ประโยชนของ  aneuploid  จะใชในการจําแนกยีนที่อยูบนโครโมโซม  พวก  
trisomic  จะใชในการจําแหนก  linkage  ของลักษณะตาง ๆ ในพืชพวกขาวโพด  ขาว
ฟาง  ขาวบารเลย  มะเขือเทศ  โดยใชพันธุที่เปน  trisomic  ที่พัฒนาขึ้นมาโดยเฉพาะ
และทราบคูของโครโมโซมเรียบรอยแลว  ผสมกับพืชที่ตองการศึกษาและเปน  deploid  
ซ่ึงลูกผสมในรุน  F2  จะมีการกระจายตัวแตกตางไปจาก F2  ของพืช  diploid  ทั่ว  ๆ  
ไป  จึงใชประโยชนจากการกระจายตัวในรุนน้ีจําแนกยีนที่อยูบนโครโมโซมได 
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haploidy 
 พืชท่ีเปน  haploid  เกิดขึ้นจากเซลลสืบพันธุหลังจากลดจํานวนโครโมโซมลง
ครึ่งหน่ึงแลว  monoploid  จะมียีโนมเพียงชุดเดียว  ดังนั้นยีโนมของ  monoploid  จึงตาง
จาก  haploid  ในกรณีที่เปนโพลิพลอยดี้เพราะ  haploid  จะมียีโนมทุกชนิด  (แตมี
จํานวนโครโมโซม = n) ดังน้ันบางครั้งจึงเรียก  polyhaploids 
 haploid  เกิดขึ้นไดเองในธรรมชาติ  เชน  ในพืชพวกขาว  ขาวโพด  ขาวฟาง  
ขาวสาลี  ขาวบารเลย  ขาวไรย  ยาสูบ  ฝาย  ซ่ึงสังเกตไดจากขนาดตนที่เล็กกวาปกติ 
หรือตรวจสอบโดยนับจํานวนโครโมโซมจากปลายราก ประโยชนของ  haploid  คือการใช
ผลิตพืชพันธุแท  (homozygous dipoloid)  โดยเฉพาะในพืชที่เปน  self-incompatibility  
ใชในการศึกษาพฤติกรรมของยีน (ยนีเดน, ยีนดอย)  หรือใชเปนสะพานเชื่อมใหการผสม
ขามชนิดประสบความสําเร็จได 
 
9.12  การผลิตแตงโมไมมีเมล็ด 
 มีข้ันตอนการทําดังน้ี 
 1)  สรางแตงโม 4x โดยใชคอลชิซีน  0.2  เปอรเซ็นต  หยอดยอดตนกลา  2x  
โดยกอนที่จะนํามาใชผลิต  4x  น้ัน ตน 2x ควรผานการผสมตัวเองหลาย ๆ ครั้ง  และ
ผานการทดสอบความสามาระในการรวมตัวทั่วไป (general combining ability)  มากอน 
 2)  ผลิตเมล็ด  3x โดยใชตน  4x  เปนตนแมปลูกสลับกับแตงโม  2x (ตนพอ)  ลูก
ที่ไดจากตน 4x จะเปนเมล็ด 3x ตนแตงโมที่เปน 4x จะสังเกตไดจากหลังหยอดยอดคอล
ชิซีนแลวในระยะแรก ตายอดจะชงักการเจริญเติบโต ตอมาขนาดลําตน  ใบ  และดอกจะ
ใหญกวาปกติ  ใบหนามีสีเขียวเขมเพราะมีปริมาณคลอโรพลาสมาก 
 3)  การผลิตแตงโมไมมีเมล็ดทําไดโดยปลูกตน  3x   4  แถว  สลับกับตน  2x 1  
แถว  ผลที่เก็บไดจาก  3x จะเปนแตงโมไมมีเมล็ด คูผสมที่ดีควรมีการทดสอบ
ความสามารถในการรวมตัวเฉพาะ (specific combining abiligy)  มากอน เพ่ือสราง
ลูกผสมที่มีคุณภาพดี แตงโมไมมีเมล็ดจริง ๆ แลวจะมีเมล็ดเพียงแตวาเมล็ดไมพัฒนา
เทานั้น ดังน้ัน จึงบริโภคไดงายเพราะเมล็ดฝอหมด นอกจากนี้แลวแตงโมไมมีเมล็ดยัง
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หวานกวาปกติอีกดวย การผลิตแตงโมไมมีเมล็ดจะลงทุนสูงกวาปกติ เพราะตองทําหลาย
ข้ันตอน นอกจากนี้แลวเมล็ด 3x ยังมีปริมาณนอยกวาเมล็ดปกติ ประมาณ  3-4  เทาตัว 
9.13 บทสรุป 
 การผสมกลับหรือการผสมยอนน้ันคือวิธีที่นําลูกกลับไปผสมกับตนพอแมพันธุดี
หลายครั้ง เพ่ือตองการลักษณะที่ดีทุกอยางเหมือนตนพอแมน่ันเอง และตองมี
องคประกอบที่สําคัญสองอยางคือ ตัวรับ (recurrent parent) และตัวให (donor parent) 
ซ่ึงการผสมกลับน้ีจําแนกได 2 ประเภท คือ กรณีที่ตัวใหถูกควบคุมดวยยีนเดนและกรณีที่
ตัวใหถูกควบคุมดวยยีนดอย 

นักวิทยาศาสตรเชื่อวาการกลายพันธุนั้นนอกจากเกิดจากสภาพธรรมชาติแลว
ยังสามารถเกิดไดจากสาเหตุหลายอยาง เชน รังสี ซึ่งไดแก รังสีเอกซ รังสีแกมมา 
และรังสีเบตา เปนตน สารเคมีตาง ๆ ไดแก เอทธิล มีเธนซัลโฟเนท มอรฟน และ
ไฮโดรเจนเปอรออกไซด เปนตน นอกจากนี้การกลายพันธุนั้นยังประโยชนตอการ
ปรับปรุงพันธุพืชไดอีกดวยโพลีพลอยดี้ในพืชคือลักษณะที่พชืมีโครโมโซมเหมือนกัน
หลายชุดนอกจากนี้ยังรวมถึงพืชทีม่จีํานวนโครโมโซมแตกตางไปจากดิพลอยดใน
เซลลพืชอีกดวย 
แบบประเมินผลทายบท 
จงเลือกคําตอบที่ถูกตองที่สุดเพียงขอเดียว 
1. สาเหตุการกลายพันธุของพืชเกิดจากสาเหตุใด ? 

1) chromosome mutation 2) spontaneous mutation 
3) gene mutation   4) ถูกตองทุกขอ 

2. รังสีชนิดใดที่กอใหเกิดการกลายพันธุในพืชได ? 
1) รังสีเอกซ   2) รังสีเบตา 
3) รังสีแกมมา   4) ถูกตองทุกขอ 

3. สารเคมีชนิดใดที่กอใหเกิดการกลายพันธุได ? 
1) EMS    2) nitrous acid 
3) morphine   4) ถูกตองทุกขอ 

4. อวัยวะสวนใดของพืชที่นิยมฉายรังสี ? 
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1) เมล็ด    2) ราก 
3) หัว    4) ถูกตองทุกขอ 

5. ปริมาณของรังสีมีหนวยเรียกวาอะไร ? 
1) กรัม    2) ลูกบาศก 
3) กิโลกรัม    4) กิโลแรด 

6. พืชท่ีมีจํานวนชุดโครโมโซมขาดหรือเกินไปทั้งชุดเรียกวา ? 
1) Euploid    2) Autoploid 
3) Alloploid   4) Autopolyploid 

7. ถาพืชมีชุดโครโมโซมที่เพิ่มข้ึนเหมือนชุดเดิมเราเรียกพืชน้ันวาอะไร ? 
1) Euploid    2) Autoploid 
3) Autopolyploid   4) ขอ 2 และ 3 ถูกตอง 

8. สารชนิดใดที่นิยมใชชักนําใหเกิด Polyploid แกพืช ? 
1) Colchicine   2) Amine 
3) Nitrous    4) ABA 

9. สารที่กอใหพืชเกิดโพลีพลอยดี้น้ันจะไปทําปฏิกิริยากับสวนใดในเซลลพืช ? 
1) Vacuole   2) Spindle fiber 
3) Mitochondria   4) Lysosome 

10. พืชชนิดใดเมื่อมีชุดโครโมโซมเปนแบบดิพลอยดแลวจะไมเปนที่ตองการของผูบริโภค  
1) กลวย 
2) ออย 
3) กาแฟ 
4) ผักกาดหอม 

เฉลยแบบประเมินผล 
 

1. 4)  2. 4)  3. 4)  4. 1)  5.  4) 
6.  1)  7. 4)  8. 1)  9. 2)  10. 2) 
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