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บทคัดย่อ
การปรับปรุงพันธุต์ ามธรรมชาติโดยการผสมพันธุข์ องกล้วยมีขอ้ จากัด เนื่องจากกล้วยมีความเป็ นหมัน
สูงและผลของกล้วยเกิดแบบ parthenocarpy ทาให้การปรับปรุงพันธุโ์ ดยวิธกี ารผสมพันธุม์ คี วามเป็ นไปได้ต่า
การศึกษานี้เป็ นการชักนาให้เกิดการกลายในกล้วยหอม (Musa spp.) ที่เพาะเลี้ยงในสภาพปลอดเชื้อและ
ตรวจสอบการกลายด้วยเครื่องหมายแฮตอาร์เอพีดี เมื่อนาเนื้อเยื่อกล้วยหอมทอง กล้วยหอมทองไต้หวัน และ
กล้วยหอมเขียวไปฉายรังสีแกมมาแบบเฉียบพลันทีป่ ริมาณรังสี 0-80 เกรย์ แล้วนามาเพาะเลีย้ งบนอาหารสูตร
MS ทีเ่ ติม BA 2 มิลลิกรัมต่อลิตร พบว่าการฉายรังสีทส่ี งู กว่า 40 เกรย์ มีผลทาให้กล้วยทัง้ 3 พันธุ์ มีอตั ราการ
ตายเพิ่มขึ้น โดยกล้วยหอมทองไต้หวันและกล้วยหอมเขียวที่ฉายรังสี 20 เกรย์ มีอตั ราการรอดชีวิต 100
เปอร์เซ็นต์ ส่วนกล้วยหอมทองมีอตั ราการรอดชีวติ 80 เปอร์เซ็นต์ และพบว่าปริมาณรังสีทท่ี าให้กล้วยทัง้ 3
พันธุ์ ตายที่ 30 เปอร์เซ็นต์ (LD30) มีค่า 8 และ 22.5 29.4 เกรย์ ตามลาดับ ผลดังกล่าวแสดงถึงความทนต่อ
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รังสีท่ไี ม่เท่ากันในกล้วยแต่ละพันธุ์ ส่งผลให้การเจริญเติบโตแต่ละด้านเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ต่างกัน ซึ่ง
ปริมาณรังสีทค่ี ่า LD30 ทาให้เกิดลักษณะทีผ่ ดิ ปกติ คือ ใบมีลกั ษณะหดสัน้ ใบม้วน ลาต้นแคระแกร็น และมีสี
ขาวซีด เมื่อตรวจสอบการกลายของกล้วยทัง้ 3 พันธุ์ ด้วยเทคนิคแฮตอาร์เอพีดโี ดยใช้ไพรเมอร์ E32 พบว่า
สามารถแยกความแตกต่างทางพันธุกรรมของต้นทีผ่ ่านการฉายรังสีออกจากต้นทีไ่ ม่ผ่านการฉายรังสี
คาสาคัญ : กล้วยสกุล Musa; รังสีแกมมา; การกลาย; เครื่องหมายแฮตอาร์เอพีดี

Abstract
Natural breeding in banana is limited due to high sterility and parthenocarpic fruit. So, it gives
low fertility when breeding. This study induced mutation in banana genus Musa which cultured in vitro
and detected mutation by using HAT-RAPD. Musa cvs. ‘Kluai Hom Thong’, ‘Kluai Hom Thong Taiwan’
and ‘Kluai Hom Khieo’ tissues were cultured and radiated with acute gamma radiation at 0, 20, 40, 60
and 80 grays. These banana tissues were cultured on MS medium supplemented with 2 mg/L BA. It
was found that all banana tissues were dead when radiated more than 40 grays. Tissues of ‘ Kluai
Hom Thong Taiwan’ and ‘Kluai Hom Khieo’ had 100 % survival rate when radiated with 20 grays while
80 % survival rate was obtained in ‘Kluai Hom Thong’. When studied LD30 in 3 types of banana, it was
8, 22.5 and 29.4 grays, respectively. This result showed that each types of banana had different types
of tolerance with gamma radiation. This made banana tissues had different growth rates. The LD30
gave different mutation characteristics such as short leaf, leaf curl, stunt and pale pseudobulb. When
detected their characters with HAT- RAPD technique by using primer E32, this method classifies the
genetic differences in banana trees from treated and non-treated radiation.
Keywords: Musa genus; gamma radiation; mutation; HAT-RAPD marker

1. คานา

ในกลุ่มย่อย Gros Michel และกล้วยหอมเขียว ซึ่ง
จัดอยู่ในกลุ่มย่อย Cavendish ลักษณะกาบใบของ
กล้วยหอมเขียวมีจุดประดามากกว่ากล้วยหอมทอง
และกล้วยหอมทองไต้หวัน หวีหนึ่งมีประมาณ 1522 ผล ปลายผลทู่ ไ ม่ มีจุ ก เปลือ กหนากว่ า กล้ว ย
หอมทอง เมื่อ สุ ก เปลือ กจะเปลี่ย นเป็ น สีเ ขีย วอม
เหลือง ขณะที่เปลือกของกล้วยหอมทองและกล้วย
หอมทองไต้หวันเมื่อสุกจะเปลี่ยนเป็ นสีเหลืองทอง
(เบญจมาศ, 2545) เนื่ อ งจากกล้ว ยมีเ นื้ อ สีเ หลือง
อ่อน รสหวาน กลิน่ หอม จึงเป็ นที่นิยมและมีความ
สาคัญในการส่งออก
การปรับปรุงพันธุก์ ล้วย ด้วยการผสมพันธุจ์ ะ

กล้ ว ยหอม (Musa spp.) เป็ นพื ช ที่ ส ร้ า ง
รายได้ ใ ห้ กั บ เกษตรกรเป็ นจ านวนมาก ด้ ว ย
คุ ณลัก ษณะของกล้ว ยหอมที่มี น้ า หนั ก กลิ่น หอม
รสชาติดี ทาให้กล้วยหอมของไทยได้รบั ความนิยม
อีกทัง้ ยังมีศกั ยภาพในการส่งออกโดยเฉพาะตลาด
ญี่ป่ ุนทีม่ คี วามต้องการสูง (วสันต์, 2558) โดยกล้วย
หอมมีจโี นม AAA แบ่งเป็ น 3 กลุ่ม ได้แก่ กล้วยหอม
ท อง ( M. acuminata ‘Gros Michel’) กล้ ว ยหอม
เขีย ว (M. acuminata ‘Cavendish’) และกล้ว ยนาก
(M. acuminata ‘Red Dacca’) การวิจยั ครัง้ นี้ศึกษา
ในกล้วยหอมทอง กล้วยหอมทองไต้หวัน ซึ่งจัดอยู่
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มี ข้ อ จ ากั ด เนื่ อ งจากกล้ ว ยมี ค วามเป็ นหมัน สู ง
รวมถึงเมล็ดมีอตั ราการงอกต่ า ทาให้การปรับปรุง
พั น ธุ์ ด้ ว ยการผสมพั น ธุ์ มี ค วามเป็ นไปได้ ต่ า
(เบญจมาศ และกรรณิ ก า, 2544) แต่ ปั จ จุ บ ันได้มี
การปรับปรุงพันธุ์โดยใช้วิธีการกระตุ้นให้เกิดการ
กลาย เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในอัตราที่สูงขึ้น
ด้วยการใช้สิ่งก่อการกลาย เช่น การชักนาให้เกิด
การกลายพัน ธุ์ของต้น กล้วยด้วยรังสีแกมมาแบบ
เฉียบพลัน (Abdulhafiz et al., 2018) ซึ่งสิ่งก่อการ
กลายที่นิยมนามาใช้ในการชักนาให้เกิดการกลาย
ได้แก่ การใช้รงั สีแกมมาซึ่งเป็ นรังสีแม่เหล็กไฟฟ้ า
ความถี่สูง ไม่มมี วลและประจุ มีอานาจทะลุทะลวง
สูง เป็ นต้น
นอกจากนี้กล้วยถือเป็ นพืชที่มีวิวฒ
ั นาการ
มานานจึงมีความผันแปรทางพันธุกรรมค่อนข้างสูง
อย่ า งไรก็ต าม ปั จ จุ บ ัน มีก ารน าเครื่อ งหมายทาง
โมเลกุลเข้ามาใช้ในการประเมินความหลากหลาย
ทาให้จาแนกหรือระบุพนั ธุ์ของพืชได้ดยี งิ่ ขึน้ อีกทัง้
ยังสามารถนาข้อมูลไปใช้ในการปรับปรุงพันธุ์ ด้วย
ความสาคัญดังกล่าวผูว้ จิ ยั จึงเลือกปรับปรุงพันธุ์โดย
การชัก น าให้เ กิด การกลายด้ว ยรัง สีแ กมมาแบบ
เฉี ย บพลัน ร่ ว มกั บ การเพาะเลี้ ย งเนื้ อ เยื่ อ แล้ ว
ตรวจสอบการกลายและประเมินความสัมพันธ์ทาง
พัน ธุ ก รรมด้วยเครื่อ งหมายแฮตอาร์เอพีดี (HATRAPD, high annealing temperature-random
amplified polymorphic DNA)

ของเบญจมาศ (2544) และน ามาเพาะเลี้ย งบน
อาหารสังเคราะห์สูตร MS ที่เติม BA ความเข้มข้น
5 มิลลิกรัมต่อลิตร (อรดี และคณะ, 2536) เป็ นเวลา
8-16 สัป ดาห์ เพื่อ ชัก น าให้เ กิด หน่ อ แล้ ว ย้า ยลง
อาหารสูตร MS ทีเ่ ติม BA ความเข้มข้น 2 มิลลิกรัม
ต่อลิตร (Reddy et al., 2014) เพื่อชักนาให้เกิดยอด
ภายใต้อุณหภูมิ 25±2 ºC ความเข้มแสง 37 µmol.
m-2s-1 โดยให้แสงเป็ นเวลา 16 ชัวโมง/วั
่
น
2.3 ศึกษาปริ มาณรังสีแกมมาแบบเฉี ยบ
พลันที่เหมาะสมต่อการก่อกลาย
คัดเลือกต้นอ่อนกล้วยทีม่ ขี นาดใกล้เคียง
กัน นาไปฉายรังสีแกมมาแบบเฉียบพลันด้วยเครื่อง
ฉายรัง สีแ กมมา Mark I Irradiator ที่มีธ าตุ ซีเซียม
-137 (caesium-137, Cs-137) เป็ นต้นกาเนิดรังสี ณ
ศู น ย์ บ ริ ก ารฉายรัง สี แ กมมาและวิ จ ัย นิ ว เคลีย ร์
เทคโนโลยี สถาบันวิจยั และพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ ที่ป ริม าณรัง สีร ะดับ 0, 20, 40, 60
และ 80 เกรย์ (Gray) โดยแต่ละการทดลองมี 2 ซ้า
ซ้าละ 5 ตัวอย่าง แยกแต่ละตัวอย่างเพาะเลี้ยงบน
อาหารสูตร MS ทีเ่ ติม BA ความเข้มข้น 2 มิลลิกรัม
ต่อลิตร น้าตาล 3 % วุน้ 0.35 % เป็ นเวลา 4 สัปดาห์
วางแผนการทดลองแบบสุ่ มสมบู ร ณ์ (completely
randomized design, CRD) แล้วบันทึกเปอร์เซ็นต์
การรอดชีวติ (รุ่น m1v1) เพื่อหาค่าปริมาณรังสีทท่ี า
ให้ต้นอ่อนกล้วยตาย 30 และ 50 เปอร์เซ็นต์ (LD30
และ LD50) เมื่อ เปรีย บเทีย บกับ ต้น ที่ไ ม่ ไ ด้ร ับ รังสี
(control)
2.4 ศึกษาผลของรังสี แกมมาแบบเฉี ยบ
พลันต่อการกลาย
คัดเลือกต้นอ่อนกล้วยทีม่ ขี นาดใกล้เคียง
กันฉายรังสีแกมมาแบบเฉียบพลัน โดยใช้ปริมาณ
รังสีท่เี หมาะสม (LD50) ที่ได้จากข้อ 2.3 มากาหนด
ปริมาณรังสี โดยแต่ละการทดลองมี 4 ซ้า ซ้าละ 10
ตัว อย่ า ง แยกแต่ ละตัวอย่ า งเพาะเลี้ย งบนอาหาร
สูตร MS ทีเ่ ติม BA ความเข้มข้น 2 มิลลิกรัมต่อลิตร

2. อุปกรณ์และวิ ธีการ
2.1 ตัวอย่างกล้วยหอมจีโนม AAA
พัน ธุ์ก ล้ว ยที่ใ ช้ใ นการชัก น าการกลาย
จานวน 3 พันธุ์ ได้แก่ (1) กล้วยหอมทอง (2) กล้วย
หอมทองไต้หวัน และ (3) กล้วยหอมเขียว
2.2 การเตรียมเนื้ อเยื่อกล้วยจีโนม AAA
นาหน่ อกล้วยหอมทอง กล้วยหอมทอง
ไต้หวัน และกล้วยหอมเขียวมาฟอกฆ่าเชื้อตามวิธี
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น้ าตาล 3 % วุ้น 0.35 % เป็ นเวลา 4 สัปดาห์ วาง
แผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ (CRD) บันทึกผล
การเจริญเติบ โต (จ านวนราก ความสูงต้น ความ
กว้างและความยาวของใบ และความหนาแน่ นปาก
ใบด้านหลังใบ) โดยหลังฉายรังสีเป็ นรุ่น m1v1 แล้ว
ตัดย้ายเนื้อเยื่อลงอาหารใหม่ทุก 4 สัปดาห์ จนถึง
รุ่ น m1v3 เปรีย บเทีย บความแตกต่ างของค่าเฉลี่ย
ด้วยวิธี Duncan’s multiple range test (DMRT)
2.5 ตรวจสอบด้ ว ยเครื่ อ งหมายแฮต
อาร์เอพีดี (HAT-RAPD)
2.5.1 การเตรียมตัวอย่าง
เก็บตัวอย่างโดยสุ่มต้นกล้วยที่ผ่าน
การฉายรังสีแกมมาแบบเฉียบพลันทีไ่ ด้จากข้อ 2.4
จานวน 25 ตัวอย่างต่อพันธุ์ และที่ไม่ผ่านการฉาย
รัง สี (control) จ านวน 10 ตัว อย่ า งต่ อ พัน ธุ์ น ามา
สกัดดีเอ็นเอด้วยวิธปี ระยุกต์จาก Doyle และ Doyle
(1987) จากนัน้ ตรวจสอบปริมาณดีเอ็นเอด้วยการ
วัด ค่ า การดู ด กลืน แสงที่ค วามยาวคลื่น 260 และ
280 นาโนเมตร และตรวจสอบคุณภาพดีเอ็นเอด้วย
วิธอี ิเล็กโทรโฟรีซิส (electrophoresis) ในเจลอะกา
โรส (agarose gel) ความเข้มข้น 0.8 % (Sambrook
et al., 1989)
2.5.2 การตรวจสอบลายพิม พ์ดีเ อ็น เอ
ด้วยเครื่องหมาย HAT-RAPD
ใช้ไพรเมอร์ E32 ซึ่งเป็ นไพรเมอร์ท่ี
สามารถเพิ่ม ปริม าณดีเ อ็น เอได้ป ริม าณสู ง อย่ า ง
ชัดเจนและให้แถบดีเอ็นเอหลายแถบ (ศิรญ
ิ ยา และ
คณะ, 2562) เพื่อตรวจสอบการกลายในกล้วยทีผ่ า่ น
การฉายรังสีเปรียบเทียบกับที่ไม่ผ่านการฉายรังสี
โดยการเพิม่ ปริมาณดีเอ็นเอด้วยปฏิกริ ยิ าลูกโซ่พอลิ
เมอเรสและตรวจสอบซ้ า อย่ า งน้ อ ย 3 ครัง้ เพื่อ
ยืนยันผลลายพิมพ์ดเี อ็นเอ
การท าปฏิกิริย าลู ก โซ่ พ อลิเ มอเรส
ประกอบด้วย 3 ขัน้ ตอน ได้แก่ (1) บ่มทีอ่ ุณหภูมิ 94
ºC เป็ นเวลา 3 นาที จ านวน 1 รอบ (2) บ่ ม ที่

อุณหภูมิ 94 ºC เป็ นเวลา 30 วินาที, อุณหภูมิ 46
ºC เป็ น เวลา 30 วิน าที และอุ ณ หภู มิ 72 ºC เป็ น
เวลา 1 นาที จานวน 40 รอบ และ (3) บ่มทีอ่ ุณหภูมิ
72 ºC เป็ นเวลา 5 นาที จ านวน 1 รอบ จากนั ้น
ตรวจสอบลายพิมพ์ดเี อ็นเอด้วยวิธอี เิ ล็กโทรโฟรีซสิ
ในเจลอะกาโรส 1.5 % ย้อมด้วยเอธิเดียมโบรไมด์
(ethidium bromide) แล้วตรวจดูภายใต้แสงอัลตรา
ไวโอเลตและถ่ายภาพ (นฤมล และคณะ, 2556)
2.5.3 การวิเคราะห์ผล
เปรียบเทียบความเหมือนและความ
ต่างของลายพิมพ์ดีเอ็นเอกล้วยทัง้ 3 พันธุ์ ที่ผ่าน
การฉายรังสีและที่ไม่ผ่านการฉายรังสี โดยพันธุ์ท่ี
พบแถบดีเอ็นเอทีต่ าแหน่ งหนึ่งให้สญ
ั ลักษณ์เป็ น 1
ส่วนพันธุ์ทไ่ี ม่พบแถบดีเอ็นเอทีต่ าแหน่ งเดียวกันให้
สัญลักษณ์เป็ น 0 แล้วคานวณค่าสัมประสิทธิความ
์
เหมือ น (similarity coefficient) และสร้ า งแผนภู มิ
ค ว า ม สั ม พั น ธ์ ( dendrogram) ด้ ว ย โ ป รแ กรม
NTSYS-pc รุ่น 2.01e โดยเลือกวิธกี ารจัดกลุ่มแบบ
UPGMA (unweighted pair group method with
arithmetic Mean) (Rohlf, 2002)

3. ผลการวิ จยั และวิ จารณ์
3.1 ปริ มาณรังสีแกมมาแบบเฉี ยบพลันที่
เหมาะสมต่อการก่อการกลาย
กล้วยหอมทอง กล้วยหอมทองไต้หวัน
และกล้วยหอมเขียวทีไ่ ด้รบั ปริมาณรังสีต่างกันมีผล
ต่อเปอร์เซ็นต์การตาย (mortality) ของกล้วยทัง้ 3
พั น ธุ์ ที่ แ ตกต่ า งกั น ทางสถิ ติ อ ย่ า งมี นั ย ส าคั ญ
(p < 0.05) ซึ่งปริมาณรังสี 40-80 เกรย์ ทาให้กล้วย
ทัง้ 3 พันธุ์ ตายมากทีส่ ุด อย่างไรก็ตาม ทีร่ ะดับรังสี
0 เกรย์ (control) ไม่ พ บการตายของกล้ ว ยทัง้ 3
พัน ธุ์ เช่ น เดีย วกับ ที่ร ะดับ รัง สี 20 เกรย์ ไม่ ท าให้
กล้ ว ยหอมทองไต้ ห วัน และกล้ ว ยหอมเขีย วตาย
(ตารางที่ 1) ซึ่งปริมาณรังสีทใ่ี ช้ในการชักนาให้เกิด
การกลายมีผลต่อการรอดชีวติ ของเนื้อเยื่อพืช โดย
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การใช้ป ริม าณรัง สีสู ง ส่ ง ผลให้ก ารรอดชีวิต ของ
เนื้อเยื่อพืชลดลง ในทางกลับกันการใช้ปริมาณรังสี
ต่ า ส่งผลให้การรอดชีวติ ของเนื้อเยื่อพืชสูงขึ้น ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจยั ของ สุพชิ ชา และคณะ (2561)
ที่ศึก ษาผลของรัง สีแ กมมาแบบเฉี ย บพลัน ต่ อ ต้น
ลินเดอร์เนียในสภาพปลอดเชื้อ พบว่าเปอร์เซ็นต์
การรอดชีวติ ของลินเดอร์เนียมีค่าลดลง เมื่อปริมาณ
รัง สีแ กมมาเพิ่ม สู ง ขึ้น เช่ น เดีย วกับ งานวิจ ัย ของ

ศรัญญู และคณะ (2561) ที่ศึกษาการชักนาให้เกิด
การกลายพันธุใ์ นบานไม่รโู้ รยลูกผสมพันธุก์ ลายโดย
การฉายรังสีแกมมาแบบเฉียบพลัน พบว่าปริมาณ
รังสีเพิ่มขึ้นส่งผลให้เปอร์เซ็นต์การรอดชีวิตลดลง
นอกจากนี้ ย ัง มีง านวิจ ัย ในลัก ษณะเดีย วกัน เช่ น
กุหลาบหนู (ภิญญารัตน์ และนัททรียา, 2560) พริก
(Jo et al., 2016) แววมยุรา (Taychasinpitak et al.,
2016)

ตารางที่ 1 เปอร์เซ็นต์การตายของเนื้อเยื่อกล้วยทัง้ 3 พันธุ์ หลังได้รบั การฉายรังสีแกมมาแบบเฉียบพลันและ
เพาะเลีย้ งเป็ นเวลา 4 สัปดาห์ ในสภาพปลอดเชือ้
เปอร์เซ็นต์การตายของเนื้อเยื่อ (%)
ปริมาณรังสี
แกมมา (Gy) กล้วยหอมทอง (HT)
กล้วยหอมทองไต้หวัน (HTW)
กล้วยหอมเขียว (CVD)
0
0a
0a
0a
20
20b
0a
0a
40
100c
90b
60b
60
100c
100b
100c
80
100c
100b
100c
F-test
*
*
*
* มีความแตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยสาคัญ ; ตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์เล็กในคอลัมน์เดียวกันเป็ นการ
เปรียบเทียบค่าเฉลีย่ ด้วยวิธกี าร Duncan’s multiple range (DMRT) ทีร่ ะดับความเชื่อมั ่น p < 0.05
เปอร์เซ็นต์การตายของกล้วยทัง้ 3 พันธุ์
เพิม่ ขึ้นตามปริมาณรังสีท่สี ูงขึ้น โดยเนื้อเยื่อกล้วย
เริม่ เปลี่ยนเป็ นสีน้ าตาลเข้มเมื่อเวลาผ่านไป 5 วัน
จากนัน้ นาเปอร์เซ็นต์การตาย (y) และปริมาณรังสี
แกมมา (x) ที่ 4 สัปดาห์ คานวณหาปริมาณรังสีท่ี
ทาให้กล้วยทัง้ 3 พันธุ์ ตาย 30 และ 50 เปอร์เซ็นต์
(LD30 และ LD50) ด้ว ยการวิเ คราะห์ค วามสัมพันธ์
แบบถดถอย (regression analysis) พบว่าทีป่ ริมาณ
รัง สี 8, 22.5 และ 29.4 เกรย์ ส่ ง ผลให้ก ล้ว ยหอม
ทอง กล้ว ยหอมทองไต้หวัน และกล้ว ยหอมเขียว
ตาย 30 เปอร์ เ ซ็ น ต์ (LD30) ตามล าดั บ ขณะที่
ปริ ม าณรัง สี 25, 35.5 และ 41.2 เกรย์ ส่ ง ผลให้

กล้วยหอมทอง กล้วยหอมทองไต้หวัน และกล้วย
หอมเขียวตาย 50 เปอร์เซ็นต์ (LD50) ตามลาดับ (รูป
ที่ 1) พืชแต่ละชนิดมีความไวต่อรังสี (radiosensitivity) ต่ า งกัน ขึ้น อยู่ กับ ปั จ จัย หลายประการ เช่ น
สิง่ แวดล้อม (ปวีณนุ ช และคณะ, 2561) ดังนัน้ เมื่อ
เปรียบเทียบกับกล้วยพันธุ์อ่นื ๆ เช่น กล้วยไข่ 2x
และ 4x มีค่า LD50 ที่ 27 และ 30.5 เกรย์ ตามลาดับ
(สุภลัคน์, 2542) ขณะทีก่ ล้วยลากาตันมีค่า LD50 ที่
50 เกรย์ (Sales et al., 2013) แสดงให้เห็นว่ากล้วย
หอมทองมีความไวต่อปริมาณรังสีต่ากว่า แต่ในทาง
ตรงกันข้ามกล้วยหอมทองไต้หวัน และกล้วยหอม
เขียวมีความไวต่อปริมาณรังสีสงู กว่า เป็ นการยืนยัน
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ว่าพืชชนิดเดียวกันแต่ต่างพันธุ์/สายพันธุ์จะมีความ
ไวต่ อ ปริ ม าณรั ง สี ท่ี ต่ า งกั น สอดคล้ อ งกั บ ที่
Nualchavee (2012) ได้เสนอไว้ว่าพืชชนิดเดียวกัน/
สายพันธุ์เดียวกันสามารถมีความไวต่อปริมาณรังสี
ทีต่ ่างกัน
3.2 ผลของรังสีแกมมาแบบเฉี ยบพลันต่อ
ลักษณะสัณฐานภายนอก
น าเนื้ อ เยื่อ กล้ ว ยหอมทอง กล้ ว ยหอม
ทองไต้หวัน และกล้วยหอมเขียว ไปฉายรังสีแกมมา
แบบเฉียบพลันที่ปริมาณรังสี 8, 23 และ 29 เกรย์
แล้วเพาะเลี้ยงบนอาหารสังเคราะห์สูตร MS ที่เติม
BA ความเข้มข้น 2 มิลลิกรัมต่อลิตร เป็ นเวลา 12
สั ป ดาห์ โดยเปลี่ ย นอาหารใหม่ ทุ ก 4 สั ป ดาห์
ตรวจสอบลัก ษณะสัณ ฐานวิท ยาของกล้ ว ยทัง้ 3
พัน ธุ์ ในรุ่ น m1v1-m1v3 พบว่ า การเจริญ เติบ โตใน
ด้านต่าง ๆ ของกล้วยแต่ละพันธุ์ มีความแตกต่างกัน

ทางสถิตอิ ย่างมีนัยสาคัญ (p < 0.05) (ตารางที่ 2)
การแตกรากของกล้วยแต่ละพันธุพ์ บว่ามี
ความแตกต่างกันทางสถิตอิ ย่างมีนัยสาคัญ กล่าวคือ
กล้วยหอมทองหลังตัดแยกขยายพันธุ์ในช่วง m1v1m1v2 มี ก ารแตกรากเพิ่ ม ขึ้น แต่ เ มื่ อ ถึ ง รุ่ น m1v3
จานวนการแตกรากลดน้อยลง ต่างจากกล้วยหอม
ทองไต้หวันและกล้วยหอมเขียวทีต่ ดั แยกขยายพันธุ์
m1v1-m1v3 พบว่ามีจานวนรากแตกออกเพิม่ ขึน้ ซึ่ง
สอดคล้อ งกับ งานวิจ ัย ของจิน ดา (2555) ที่พ บว่ า
กล้ ว ยไม้ ลู ก ผสมพั น ธุ์ Doritaenopsis ที่ ตั ด แยก
ขยายพันธุเ์ พิม่ จานวนมากขีน้ (m1v3) ส่งผลให้มกี าร
แตกรากเพิ่มมากขึ้นเช่นเดียวกัน เมื่อฉายรังสีใ น
กล้วยทัง้ 3 พันธุ์ พบว่ากล้วยหอมเขียวในรุ่น m1v3
มีจานวนรากเพิม่ ขึน้ เป็ น 3 เท่า จึงน่าจะเป็ นผลดีต่อ
การดูดซับน้ าและสารอาหารของกล้วย ส่งผลให้การ
เจริญเติบโตดีขน้ึ

รูปที่ 1 ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณรังสีแกมมา (x) กับเปอร์เซ็นต์การตาย (y) หลังเพาะเลี้ยงเป็ นเวลา
4 สัปดาห์ (A = กล้วยหอมทอง, B = กล้วยหอมทองไต้หวัน และ C = กล้วยหอมเขียว)
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ตารางที่ 2 จานวนการแตกรากและความสูงของกล้วยทัง้ 3 พันธุ์ หลังได้รบั รังสีแกมมาแบบเฉียบพลันเมื่อ
เพาะเลีย้ งเป็ นเวลา 4 สัปดาห์
จานวนราก (เฉลีย่ )
ความสูงต้น (ซม.)
HT
HTW
CVD
HT
HTW
CVD
b
a
a
b
a
Control 7.17±0.378 6.30±0.607 3.33±0.232 3.03±0.229 4.90±0.362 4.71±0.288b
m1v1
6.63±0.792b 5.04±0.535a 4.76±0.820ab 2.83±0.251b 7.65±0.643b 5.67±0.488c
m1v2
7.80±0.551b 5.76±0.851a 6.40±0.697bc 2.62±0.173b 4.25±0.351a 6.08±0.337c
m1v3
3.07±0.521a 6.72±0.715a 9.74±0.723c 1.90±0.225a 3.86±0.228a 3.30±0.164a
F-test
*
ns
*
*
*
*
HT = กล้วยหอมทอง; HTW = กล้วยหอมทองไต้หวัน ; CVD = กล้วยหอมเขียว; ข้อมูลแสดงค่าเฉลี่ย ± SE
ตัว อัก ษรภาษาอัง กฤษพิม พ์เ ล็ก ในคอลัม น์ เ ดีย วกัน เป็ น การเปรีย บเทีย บค่ า เฉลี่ย ด้ว ยวิธีก าร Duncan’s
multiple range (DMRT) ที่ร ะดับ ความเชื่อ มัน่ 95 %; * = มีค วามแตกต่ า งกัน ทางสถิ ติอ ย่ า งมีนั ย ส าคัญ
p < 0.05; ns = ไม่มคี วามแตกต่างกันทางสถิตอิ ย่างมีนัยสาคัญ
Generation

ตารางที่ 3 ความกว้างและความยาวเฉลี่ยของใบกล้วยทัง้ 3 พันธุ์ หลังได้รบั รังสีแกมมาแบบเฉียบพลันเมื่อ
เพาะเลีย้ งเป็ นเวลา 4 สัปดาห์
ความกว้างใบ (ซม.)
ความยาวใบ (ซม.)
HT
HTW
CVD
HT
HTW
CVD
Control 1.61±0.062a 1.51±0.089b 1.20±0.085a 4.03±0.228a 5.01±0.313b 3.38±0.309a
m1v1
2.07±0.155b 1.20±0.082a 1.26±0.071a 4.69±0.392ab 3.95±0.301a 3.32±0.130a
m1v2
2.22±0.132b 1.74±0.120b 2.20±0.135c 5.55±0.323bc 4.93±0.248b 5.69±0.337b
m1v3
2.32±0.101b 2.92±0.099c 1.90±0.083b 6.26±0.274c 7.45±0.203c 4.94±0.256b
F-test
*
*
*
*
*
*
HT = กล้วยหอมทอง; HTW = กล้วยหอมทองไต้หวัน ; CVD = กล้วยหอมเขียว; ข้อมูลแสดงค่าเฉลี่ย ± SE
ตัว อัก ษรภาษาอัง กฤษพิม พ์เ ล็ก ในคอลัม น์ เ ดีย วกัน เป็ น การเปรีย บเทีย บค่ า เฉลี่ย ด้ว ยวิธีก าร Duncan’s
multiple range (DMRT) ที่ร ะดับ ความเชื่อ มัน่ 95 %; * = มีค วามแตกต่ า งกัน ทางสถิ ติอ ย่ า งมีนั ย ส าคัญ
p < 0.05
Generation

ด้านความสูงของกล้วยทัง้ 3 พันธุ์ เมื่อ
ได้ร ับ รัง สี พบว่ า ความสู ง ของหน่ อ ใหม่ ท่ีเ กิด ขึ้น
ลดลง (m1v1-m1v3) โดยกล้วยหอมทองทีไ่ ด้รบั รังสีมี
ความสูงน้อยกว่าต้นควบคุม ซึ่งอาจส่งผลดีต่อการ
น าออกปลู ก เพราะท าให้ก ระบวนการดูแ ลรัก ษา
ตลอดจนเก็บ เกี่ย วผลผลิต ทาได้ง่ายขึ้น แต่ก ล้ วย

หอมทองไต้หวันและกล้วยหอมเขียวที่ได้รบั รังสีมี
ความสูงมากกว่าต้นควบคุม โดยต่างจากงานวิจยั
ของ Abdulhafiz และคณะ (2018) ซึ่ ง พบว่ า ต้ น ที่
ได้รบั รังสีในปริมาณที่สูงขึน้ มีความสูงของต้นลดลง
เมื่อเปรียบเทียบกับต้นควบคุม นอกจากนี้ วสันต์
(2558) กล่าวว่าต้นกล้วยทีส่ งู เสีย่ งต่อการหักหรือล้ม
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ได้ง่ายเมื่อเจอลมแรง เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความ
กว้างและความยาวของใบกล้วยทัง้ 3 พันธุ์ ที่ผ่าน
การฉายรังสีกบั ต้นควบคุม พบว่ามีความแตกต่าง
กันทางสถิตอิ ย่างมีนัยสาคัญ (ตารางที่ 3) กล่าวคือ
ในช่ ว งแรกของการขยายพัน ธุ์ (m1v1) มีค่ า เฉลี่ย
ลดลงจากต้ น ควบคุ ม แต่ ใ นระยะของ m1v2 และ
m1v3 มี ค่ า เฉลี่ ย เพิ่ ม มากขึ้ น ผลที่ ไ ด้ ค ล้ า ยกั บ
งานวิจ ัย ของ จิน ดา (2555) ซึ่ง พบว่ า รัง สีมีผ ลต่ อ
ลัก ษณะสัณ ฐาน (morphology) ท าให้ค วามกว้า ง
และความยาวของใบเพิม่ มากขึน้ เมื่อตัดขยายพันธุ์
ในรุ่ น ต่ อ ไป (m1v2 และ m1v3) พื้น ที่ข องใบกล้ ว ย
หอมทองและกล้วยหอมทองไต้หวันทีเ่ พิม่ ขึน้ น่ าจะ
ช่วยส่งเสริมการสังเคราะห์ดว้ ยแสง
เมื่อตรวจนับความหนาแน่ นของปากใบ
ด้านหลังใบ (upper epidermis) ในกล้วยทัง้ 3 พันธุ์
ดัง ตารางที่ 4 ปรากฏว่ า กล้ ว ยหอมทองมีค วาม
หนาแน่ นของปากใบไม่แตกต่างกันทางสถิติใ นแต่
ละรุ่ น (m1v2-m1v3) ขณะที่ก ล้ ว ยหอมทองไต้ห วัน
และกล้ว ยหอมเขีย วมีค วามหนาแน่ น ของปากใบ
ด้านหลังใบที่แตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยสาคัญ
(p < 0.05)
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หลัง จากเพาะเลี้ย งเนื้ อ เยื่อ กล้ว ยหอม
ทอง กล้วยหอมทองไต้หวัน และกล้วยหอมเขียวที่
ได้ ร ั บ รั ง สี แ กมมาแบบเฉี ย บพลั น เป็ นเวลา 12
สัป ดาห์ พบต้ น ที่มีลัก ษณะสัณ ฐานผิด ปกติ เ มื่ อ
เปรียบเทียบกับต้นควบคุม คือ ใบมีลกั ษณะหดสัน้
ใบม้วนและงอเข้า ลาต้นเทียมเตีย้ มีสขี าวซีด (รูปที่
2)
3.3 ผลการตรวจสอบด้ ว ยเครื่ อ งหมาย
HAT-RAPD
เมื่อ ตรวจสอบความผัน แปรทางพัน ธุ
กรรมของกล้ว ยหอมทอง กล้ว ยหอมทองไต้หวัน
และกล้วยหอมเขียวทัง้ ต้นที่ผ่านการฉายรังสีและที่
ไม่ผ่านการฉายรังสีของแต่ละพันธุ์ ด้วยเครื่องหมาย
HAT-RAPD โดยใช้ไ พรเมอร์ E32 พบว่ า สามารถ
เพิม่ ปริมาณดีเอ็นเอได้ทุกตัวอย่าง โดยกล้วยหอม
ทองพบแถบดีเอ็นเอทีม่ คี วามหลากรูป 15 แถบ คิด
เป็ น 93.75 % กล้ ว ยหอมทองไต้ ห วั น พบแถบ
ดีเอ็นเอทีม่ คี วามหลากรูป 7 แถบ คิดเป็ น 77.78 %
และกล้วยหอมเขียวพบแถบดีเอ็นเอทีม่ คี วามหลาก
รูป 12 แถบ คิดเป็ น 85.71 % นอกจากนี้ยงั พบว่า
ให้แถบดีเอ็นเอขนาด 600 คู่เบส 1 แถบ ทีจ่ าเพาะ

ตารางที่ 4 ผลของรังสีแกมมาแบบเฉียบพลันต่อความหนาแน่ นของปากใบด้านหลังใบของกล้วยทีผ่ ่านการ
ฉายรังสีแกมมาเปรียบเทียบกับต้นควบคุม เมื่อเพาะเลีย้ งเป็ นเวลา 4 สัปดาห์
ความหนาแน่นปากใบ (upper epidermis) (ปากใบ/ตร.มม)
HT
HTW
CVD
Control
37.07±6.190a
32.40±2.474ab
43.77±4.354b
m1v1
31.73±3.203a
36.23±2.635b
39.52±9.000ab
m1v2
26.60±2.981a
25.77±2.329a
24.00±1.917a
m1v3
30.90±2.784a
31.73±3.203ab
33.00±7.815ab
F-test
ns
*
*
HT = กล้วยหอมทอง; HTW = กล้วยหอมทองไต้หวัน ; CVD = กล้วยหอมเขียว; ข้อมูลแสดงค่าเฉลี่ย ± SE
ตัว อัก ษรภาษาอัง กฤษพิม พ์เ ล็ก ในคอลัม น์ เ ดีย วกัน เป็ น การเปรีย บเทีย บค่ า เฉลี่ย ด้ว ยวิธีก าร Duncan’s
multiple range (DMRT) ที่ร ะดับ ความเชื่อ มัน่ 95 %; * = มีค วามแตกต่ า งกัน ทางสถิ ติอ ย่ า งมีนั ย ส าคัญ
p < 0.05; ns = ไม่มคี วามแตกต่างกันทางสถิตอิ ย่างมีนัยสาคัญ
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รูปที่ 2 ลักษณะสัณฐานทีผ่ ดิ ปกติของต้นกล้วยหอมทอง (HT) กล้วยหอมทองไต้หวัน (HTW) และกล้วยหอม
เขียว (CVD) ทีผ่ ่านการฉายรังสีแกมมาแบบเฉียบพลันเปรียบเทียบกับต้นควบคุม เมื่อเพาะเลี้ยงเป็ น
เวลา 12 สัปดาห์
ต่อ HT-8Gy-22 ซึง่ สามารถแยกความแตกต่างอย่าง
ชัดเจนเมื่อเปรียบเทียบกับ HT-Control และให้แถบ
ดี เ อ็ น เอขนาด 400 คู่ เ บส 1 แถบ ที่ จ าเพาะต่ อ
CVD-29Gy-11 ซึ่งสามารถแยกความแตกต่างอย่าง
ชัดเจนเมื่อเปรียบเทียบกับ CVD-Control เช่นเดียว
กัน สอดคล้อ งกับ แนวคิด ของ พัน ธิพ า และคณะ
(2560) ซึ่ง กล่ า วว่ า การตรวจพบแถบดีเ อ็น เอที่มี
ความหลากรูปแสดงว่าต้นเบญจมาศทีไ่ ด้รบั การฉาย
รั ง สี มี ค วามผัน แปรทางพัน ธุ ก รรมที่ เ กิ ด ขึ้น ใน
ตาแหน่ งทีเ่ ป็ นตาแหน่ งจดจาของเอนไซม์ ทาให้ตดั
หรือ ไม่ ตัด และเพิ่ม ปริม าณชิ้น ดีเ อ็น เอ ส่ ง ผลให้
ขนาดและจานวนของชิ้นดีเอ็นเอที่ได้เปลี่ยนแปลง
ไป (Vos et al., 1995; Lee et al., 2002)

เมื่ อ วิ เ คราะห์ ค วามสัม พัน ธ์ ท างพัน ธุ
กรรมของกล้ ว ยทัง้ 3 พัน ธุ์ ที่ ผ่ า นการฉายรัง สี
เปรี ย บเที ย บกั บ ต้ น ที่ ไ ม่ ผ่ า นการฉายรั ง สี ด้ ว ย
โปรแกรม NTSYS-pc รุ่ น 2.01e โดยเลือ กวิธีการ
จัดกลุ่มแบบ UPGMA พบว่ากล้วยแต่ละพันธุม์ กี ลุ่ม
ตัวอย่างที่น่าสนใจเมื่อ เปรียบเทียบกับต้นควบคุม
ได้แ ก่ HT-8Gy-22 มีค่ า สัม ประสิท ธิค์ วามเหมือ น
0.20, HT-8Gy-23 มี ค่ า สัม ประสิ ท ธิค์ วามเหมือ น
0.25, HT-8Gy-25 มี ค่ า สัม ประสิ ท ธิค์ วามเหมือ น
0.29, HTW-23Gy-3 มีค่าสัมประสิทธิค์ วามเหมือน
0.57, HTW-23Gy-4 มีค่าสัมประสิทธิค์ วามเหมือน
0.57, CVD-29Gy-12 มีค่าสัมประสิทธิความเหมื
์
อน
0.55 และ CVD-29Gy-14 มี ค่ า สัม ประสิท ธิค์ วาม
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เหมือ น 0.60 ตัว อย่ า งเหล่ า นี้ ปรากฏแถบดีเ อ็นเอ
ขนาดต่ า ง ๆ ที่มีค วามแตกต่ า งจากต้ น ควบคุ ม
แสดงให้เ ห็น ว่ า เกิด การเปลี่ย นแปลงลัก ษณะใด
ลักษณะหนึ่ง การปรับปรุงพันธุโ์ ดยการชักนาให้เกิด
การกลายร่วมกับการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเช่นนี้ อาจ
ท าให้เ กิด การกลายแบบความผัน แปรของเซลล์
ร่างกาย (somaclonal variation) ซึ่งความผันแปรที่
เกิด ขึ้น นี้ จ ะคงทน สามารถถ่ า ยทอดไปยัง ชัว่ รุ่ น
ถัด ไป แต่ เ กิด ในอัต ราต่ า และขึ้น กับ ชนิ ด ของพืช
ส่วนความผันแปรทางพันธุกรรมที่เกิดขึ้นจากการ
เหนี่ย วนาให้เกิดการกลายด้วยรังสี ก่อให้เกิดการ
กลายอย่ า งรุน แรงและเกิดความหลากหลาย รัง สี
อาจส่ ง ผลให้เ กิด การเปลี่ย นแปลงโครงสร้า งของ
โครโมโซม หรืออาจส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ของยีน โดยพิจ ารณาจากค่ า สัม ประสิท ธิค์ วาม
เหมือน
ผลการวิจยั ครัง้ นี้พบว่าการใช้ไพรเมอร์
E32 สามารถแยกความแตกต่างของสายพันธุก์ ลาย
ที่เกิดจากการฉายรังสีแกมมาแบบเฉียบพลัน โดย
Lamseejan และคณะ (2000) กล่าวว่ารังสีทน่ี ิยมใช้
ในการปรับปรุงพันธุพ์ ชื คือ รังสีแกมมา ซึ่งเป็ นรังสี
แม่เหล็กไฟฟ้ าความถี่สูง จัดอยู่ในกลุ่ มของรังสีก่อ
ไอออน (ionizing radiation) สามารถก่ อ ให้ เ กิ ด
ปฏิกริ ยิ าในเซลล์และทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทาง
พันธุกรรม นอกจากนี้ กิตติ และคณะ (2555) กล่าว
ว่าการชักนาการกลายทาได้โดยการใช้รงั สีทเ่ี ป็ นสิง่
ก่ อ การกลายทางกายภาพทัง้ แบบเฉียบพลันและ
เรือ้ รัง ซึง่ จะส่งผลให้เกิดการแปรผันทางพันธุกรรม
เมื่อนาผลลายพิมพ์ดเี อ็นเอจากกล้วยทัง้
3 พันธุ์ มาสร้างเป็ นแผนภูมคิ วามสัมพันธ์เดียวกัน
(รูปที่ 3) พบว่าตัวอย่างกล้วยหอมเขียวที่ผ่านการ
ฉายรังสีแกมมาแบบเฉียบพลันจัดอยู่ในกลุ่มเดียว
กัน ส่วนตัวอย่างกล้วยหอมทองและกล้วยหอมทอง
ไต้หวันส่วนใหญ่จดั อยู่ในกลุ่มเดียวกัน และมีส่วนที่
มีความสัมพันธ์ใกล้ชดิ กัน เนื่องจากกล้วยหอมทอง

และกล้วยหอมทองไต้หวันจัดอยู่ในกลุ่มย่อย Gros
Michel เช่นเดียวกัน

4. สรุป
ปริ ม าณรั ง สี แ กมมาแบบเฉี ย บ พ ลั น ที่
เหมาะสมต่ อ การก่ อ การกลาย (LD30) ของกล้ ว ย
แต่ละพันธุม์ คี ่าต่างกัน แสดงถึงความทนต่อรังสีของ
กล้ ว ยในแต่ ล ะพั น ธุ์ ไ ม่ เ ท่ า กั น ส่ ง ผลให้ มี ก าร
ตอบสนองต่อรังสีแกมมาแบบเฉียบพลันที่ต่างกัน
และสามารถชักนาให้การเจริญเติบโตในแต่ละด้าน
เกิดการเปลี่ยนแปลง โดยกล้วยหอมทองมีความทน
ต่อรังสีต่ า เมื่อได้รบั ปริมาณรังสีเล็กน้อยทาให้การ
เจริญเติบโตในแต่ละด้านลดลง แต่มขี นาดใบทัง้ ด้าน
ความกว้างและความยาวเพิ่มขึน้ ขณะทีก่ ล้วยหอม
ทองไต้หวันและกล้วยหอมเขียวมีความทนต่อรังสีสงู
กว่า ส่งผลให้จานวนการแตกรากและขนาดใบเพิม่
มากขึ้น แต่ความสูงของต้นลดลง นอกจากนี้พบว่า
รังสีแกมมาแบบเฉียบพลันทีค่ ่า LD30 มีผลทาให้การ
เจริญเติบโตไม่สม่าเสมอ เกิดลักษณะผิดปกติ ได้แก่
ใบมีลกั ษณะหดสัน้ และเรียวยาว ใบม้วนงอ ลาต้น
แคระแกร็ น ล าต้ น เที ย มมี สี ข าว ซึ่ ง เป็ นการ
แสดงออกทางฟี โนไทป์ (phenotype)
เมื่อ ตรวจสอบการกลายในกล้วยหอมทอง
กล้วยหอมทองไต้หวัน และกล้วยหอมเขียวทีไ่ ด้รบั
รังสีแกมมาแบบเฉียบพลันที่ค่า LD30 เปรียบเทียบ
กับต้นที่ไม่ได้รบั รังสีด้วยเทคนิค HAT-RAPD โดย
ใช้ไพรเมอร์ E32 พบว่าสามารถแยกความแตกต่าง
ทางพัน ธุ ก รรมของต้ น ที่ไ ด้ ร ับ รัง สีอ อกจากต้ น ที่
ไม่ได้รบั รังสี เนื่องจากมีรูปแบบของแถบดีเอ็นเอที่
ชัด เจนและให้ค วามหลากหลายของแถบดีเ อ็นเอ
ระหว่ า งต้ น ที่ไ ด้ ร ับ รัง สีใ นแต่ ล ะตั ว อย่ า ง ดัง นั ้น
เครื่องหมาย HAT-RAPD จึงมีประสิทธิภาพในการ
แยกความแตกต่างทางพันธุกรรมของต้นทีไ่ ด้รบั รังสี
ออกจากต้นทีไ่ ม่ได้รบั รังสี
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