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 การฉายรังสีแกรมมาแบบเฉียบพลันตอผลอัตราการเจริญเติบโตและการแตกหนอไมนํ้าอนูเบียส คอฟฟ (Anubias coffefolia) ดําเนินการ    

ณ กองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตวนํ้า ต้ังแต ตุลาคม 2554-มีนาคม 2558 โดยนําตนออนอนูเบียสไปฉายรังสีแกมมาแบบเฉียบพลัน ที่ระดับ 0, 20, 40, 

60, 80 และ 100 rads พบวาระดับรังสีที่ 45.24 rads มีผลใหตนออนมีการเจริญเติบโตมากขึ้น 21.98% จากน้ันศึกษาผลกระทบของรังสีในชวง      ที่

เหมาะสมตอการเจริญเติบโตและการเพิ่มการแตกหนอ โดยการนําตนออนไปฉายรังสีแกมมาที่ระดับ 0, 30, 40 และ 50 rads (373 rads/นาที)         

แลวนํามาเลี้ยงตอในสภาพหองเลี้ยงเน้ือเย่ือ พบวาตนออนที่ผานการฉายรังสี (30, 40 และ 50 rads) มีจํานวนยอดเฉลี่ยสูงกวาตนออนที่ไมผานการฉายรังสี  

และตนออนที่ผานการฉายรังสีที่ระดับ 40 rads มีนํ้าหนักสูงสุดอยางมีนัยสําคัญ (P<0.05) และเมื่อยายไมนํ้าอนูเบียสดังกลาวไปเลี้ยงตอในสภาพโรงเรือน 

เปนเวลา 6 เดือน พบวาพันธุไมนํ้าอนูเบียสที่ผานการฉายรังสีที่ระดับ 40 rads ยังคงมีการเจริญเติบโตใหจํานวนยอดและนํ้าหนักมากที่สุด มีจํานวนยอด

คิดเปน 2 เทาของตนที่ไมผานการฉายรังสี ผลการศึกษาพบวาการฉายรังสีแกมมาตนออนมีผลชวยเพิ่มการเจริญเติบโตและอัตราการแตกหนอของ 

พันธุไมนํ้าอนูเบียส คอฟฟ ซ่ึงเทคนิคดังกลาวน้ี สามารถนําใชในการผลิตไมนํ้าเชิงพาณิชยได 

คําสําคัญ:  อนูเบียส การแตกหนอ 

 

 

 

 

 Acute gamma radiation was used to evaluate its effects on growth and budding rate of aquatic plant, Anubias 

coffeefolia. The experiments were carried out at Aquatic Animal Genetics Research and Development Institute from October 

2011 to March 2015.  Plantlets were irradiated at 0, 20, 40, 60, 80 and 100 rads.  Irradiation at 45.24 rads resulted in a significantly 

high growth rate at 21.98% (P<0.05). Based on these findings the next experiment was conducted to find the optimal irradiation 

level for the best plant performance. Plantlets were irradiated at 0, 30, 40 and 50 rads (373 rads/minute), Plantlets were cultured 

under tissue culture conditions. Result found plantlets which were irradiated (30, 40 and 50 rads) had number shoot higher than 

non-irradiated plants and plantlets which were irradiated at 40 rads had significantly highest weight (P <0.05). The plants were 

then cultured in greenhouse for six months. The results were in line with the previous observation in that the number of shoot 

tip was twice that of the non-irradiated plants. It can be concluded from the results that the gamma irradiation of plantlets is 

potentially helpful in increasing growth and the rate of budding in the aquatic plant species Anubias coffefolia. The technique 

seems to be commercially viable. 
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Improving Budding Rate in Aquatic Plant  Anubias coffeefolia  
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 พันธุไมนํ้าสวยงามสําหรับประดับตูปลามีความสําคัญทางเศรษฐกิจและไดรับความนิยมอยางแพรหลายท้ังในยุโรป

และเอเซีย มูลคาในการสงออกคอนขางสูง และมีแนวโนมสูงข้ึน จากสถิติการสงออก ป 2555, 2556, 2557, 2558 และ 

2559 เทากับ 28.78, 34.64, 35.52 และ 36.69 ลานบาท ตามลําดับ ประเทศผูซื้อพันธุไมนํ้าท่ีสําคัญของไทย ไดแก 

สหรัฐอเมริกา ญี่ปุน รัสเซีย เยอรมนี อังกฤษ โปแลนด ตุรกี สเปน สาธารณรัฐเช็ก และอิตาลี เปนตน อนูเบียสเปนพันธุ     

ไมนํ้าสกุลหน่ึงท่ีมีมูลคาการสงออกสูงในอันดับ 2 และไดรับความนิยมอยางแพรหลายท้ังในและตางประเทศ มีมูลคาการ

สงออกเทากับ 7.35, 7.11, 8.15 และ 8.88 ลานบาท (กรมวิชาการเกษตร, ติดตอสวนตัว) เน่ืองจากพันธุไมนํ้าสกุลอนูเบียส         

มีลักษณะสวยงาม มีความแข็งแรง ทนทาน และเจริญเติบโตชา ทําใหไมตองตัดแตงหรือเปลี่ยนพันธุไมนํ้าใหมบอยคร้ัง 

ผนวกกับพันธุไมนํ้ากลุมน้ีมีราคาสูง ราคาในการสงออกกระถางละ 1-1.50 เหรียญสหรัฐ ตนพันธุจากการเพาะเลี้ยงเน้ือเย่ือ

ราคาตนละ 5.00 บาท (สถาบันวิจัยสัตวนํ้าสวยงามและไมนํ้า, 2549) อยางไรก็ตามถึงแมตลาดจะมีความตองการอนูเบียส

เพิ่มมากข้ึน แตในทางกลับกันพบวาตนพันธุมีจํานวนไมเพียงพอตอ ความตองการของตลาด ดังเชน ในป พ.ศ. 2550 ผูผลิต

พันธุไมนํ้ารายใหญมีตนพันธุเพียง 70% ของความตองการเทาน้ัน (Lim, ติดตอสวนตัว) ท้ังน้ีเน่ืองจากอนูเบียสเปนพันธุไมนํ้า

สกุลท่ีมีการขยายพันธุโดยการแตกหนอ มีการขยายพันธุและมีการเจริญเติบโตชามากคือ ในธรรมชาติเกิดตนใหม ปละ 1-2 

ตนเทาน้ัน (Rataj and Horeman, 1977) IAEA (1977) รายงานวารังสีมีผลใหจํานวนแขนงหรือกิ่งท่ีมากข้ึน ในพันธุกลาย

ตนแคระจํานวนขอมากข้ึนและมีลักษณะใบแฝดเกิดข้ึน โดยรังสีในปริมาณตํ่าๆ ชวยทําใหการเกิดยอดหรือตนจากช้ินสวนพืช

หรือจากแคลลัสไดดี ข้ึน (Spiegal-Roy and Kochba, 1973 : Matthews and Narayanaswamy, 1976) ผู วิจัยจึงมี

แผนการปรับปรุงพนัธุอนูเบียส โดยมีวัตถุประสงคเพื่อคัดเลือกพันธุอนูเบียสท่ีมีการเพิ่มอัตราการแตกหนอใหมมากข้ึนดวย

เทคนิคการกลายพันธุดวยการฉายรังสีแกมมารวมกับการเพาะเลี้ยงเน้ือเย่ือ ท้ังน้ีรังสีจะมีผลตอการเจริญเติบโตของพืชแตละ

ชนิดแตกตางกัน จึงตองเร่ิมจากศึกษาหาระดับรังสีท่ีเหมาะสมกับชนิดพืชตามวัตถุประสงคท่ีตองการ ซึ่งหากการทดลองคร้ัง

น้ีไดพันธุไมนํ้าอนูเบียสท่ีมีการเพิ่มอัตราการแตกหนอ จะสามารถใชอนูเบียสลักษณะดังกลาวเปนตนพันธุสําหรับการผลิต

พันธุไมนํ้าเชิงพาณิชย เพื่อเพิ่มผลผลิตพันธุไมนํ้าอนูเบียสไดเพียงพอตอความตองการของตลาดในอนาคต   

 

  

  

 

 1. เพื่อศึกษาระดับรังสีท่ีเหมาะสมในการปรับปรุงพันธุพันธุไมนํ้าอนูเบียส คอฟฟ ใหเพิ่มอัตราการแตกหนอ 

 2. ศึกษาผลของรังสีแกมมาตอการเจริญเติบโตของตนออนภายใตสภาพหองเพาะเลี้ยงเน้ือเย่ือและสภาพโรงเรือน 

 

คํานํา 

วัตถุประสงค 
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1.  สถานทีแ่ละระยะเวลาดําเนินการ 
 ดําเนินการทดลอง ณ สถาบันวิจัยและพัฒนาพันธุกรรม

สัตว นํ้าและศูนยบริการฉายรังสีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
ระยะเวลาในการทดลอง 3 ป 6 เดือน ต้ังแต เดือนตุลาคม 2554 

ถึงเดือนมีนาคม 2558 
  
2.  การเตรียมอาหารสังเคราะห 

 เตรียมสารเคมีตามสวนประกอบของอาหารสังเคราะห
สูตร  MS (Murashige and Skoog, 1962) โดย เตรี ยม เปน

สารละลายเขมขน (stock solution) เติมนํ้าตาลซูโครส 30 กรัม
ต อ ลิ ต ร  เ ติ ม ส า ร ค วบ คุ ม ก า ร เ จ ริ ญ เ ติ บ โ ต  ช นิ ด  BA                 
(6-benzyladenine) เขมขน 5 มิลลิกรัมตอลิตร จากน้ันเติม   

นํ้ากลั่น ปรับปริมาตรตามตองการ แลวปรับความเปนกรดเปน
ดางใหอยูในชวง 5.5-5.8 เติมผงวุน 6 กรัมตอลิตร ตมวุนให

ละลายกอนเทลงในขวดเพาะเลี้ยงเน้ือเย่ือปริมาตร 20 มิลลิลิตร 
ปดฝาขวดแลวน่ึงฆาเชื้อท่ีอุณหภูมิ 121 องศาเซลเซียส ความดัน 
15 ปอนด ตอตารางน้ิว นาน 15 นาที ท้ิงใหเย็นแลวนําไปใช

เพาะเลี้ยงเน้ือเย่ือ 
  

3. การเตรียมเน้ือเยื่อตนออนไมนํ้าอนูเบียสคอฟฟ  
 เตรียมเน้ือเย่ือตนออนไมนํ้าตามวิธีการเพาะเลี้ยง
เน้ือเย่ือของสุจิตราและคณะ (2551) โดยการฟอกฆาเชื้อ

ภายนอก โดยนําชิ้นสวนยอดมาจุมในแอลกอฮอล 70% แลวแช
ชิ้นสวนยอดในสารละลายยาปฏชิีวนะเตตราไซคลนิ ความเขมขน 

250 มิลลิกรัมตอลิตร นาน 30 นาที และสารละลาย 0.6% 
NaOCl เจือจาง 20% ท่ีเติมสารเปยกใบ tween-20 จํานวน 
1% เขยาเบา ๆ นาน 20 นาที ตามลําดับ จากน้ันลางชิ้นสวน

ยอดดวยนํ้ากลั่นท่ีผานการน่ึงฆาเชื้อแลว จํานวน 3 ครั้ง และตัด
เน้ือเย่ือสวนท่ีตายออก เหลือไวเฉพาะสวนปลายยอด ขนาด

ประมาณ 0.5 เซนติเมตร จากน้ันเลี้ยงเพ่ิมจํานวนตนออน       
ในอาหารสังเคราะหสูตร MS (Murashige and Skoog, 1962)     
ท่ีเติมสารควบคุมการเจริญเติบโตชนิด BA จํานวน 5 มิลลิกรัม

ตอลิตร ขวดละ 1 ชิ้น ตัดขยายและเปลี่ยนถายอาหารใหมให   
ตนออนทุกเดือนดวยเทคนิคปลอดเชื้อ จากน้ันนําตนออนไป

เลี้ยงภายใตหองเพาะเลี้ยงเน้ือเย่ือท่ีมีการควบคุมอุณหภูมิ 
ระหวาง 25-28 องศาเซลเซียสและใหแสงท่ีระดับความเขมแสง 
2,300-2,500 ลักซ  วันละ12 ชั่ วโมง  จนกระท่ัง ไดจํ านวน 

ตนออนเพียงพอกับการทดลอง 

4. วิธีการทดลอง 

ดําเนินการทดลอง ณ กองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรม 
สัตวนํ้า จังหวัดปทุมธานี โดยแบงเปน 2 การทดลอง ดังน้ี 
 4.1. หาคาระดับรังสีแกมมาท่ีเหมาะสมตอการชักนําใหตน

ออนพันธุไมนํ้าอนูเบียสคอฟฟ ใหมีการแตกหนอมากข้ึน  
 4.1.1 วางแผนการทดลองแบบสุมตลอด (Completely 

Randomized Design, CRD) (อนันตชัย, 2542) ศึกษาท่ีระดับ
รังสีตาง ๆ กัน 6 ระดับ คือ 0, 20, 40, 60, 80 และ 100 rads 
จํานวน 4 ซ้ํา ๆ ละ 20 ตน 

 4.1.2 นําตนออนอนูเบียสอายุ 5 เดือน ความสูง
ประมาณ 1 เซนติเมตร ไปฉายรังสีแกมมาแบบเฉียบพลัน 

ดวยเครื่องแกมมาเตอรมารควัน (Mark I Gammator) ซึ่งใช 
ธาตุซีเซียม 137 (Cesium-137) เปนแหลงกําเนิดรังสีแกมมา  
ณ ศูนยบริการฉายรังสี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จากน้ันนํา

ตนออนท่ีผานการฉายรังสีกลับมาเลี้ยง ในอาหารสังเคราะห 
สูตร MS ท่ีเติมสารควบคุมการเจริญเติบโต ชนิด BA เขมขน  

5 มิลลิกรัมตอลิตร ในสภาพแวดลอมเดิมในหองเพาะเลี้ยง
เ น้ื อ เ ย่ื อ  และ เ ปลี่ ย นถ า ย อาห าร ให ต นอ อน ทุก เ ดื อ น  
เปนระยะเวลา 2 เดือน บันทึกจํานวนยอดใหม ภายในระยะเวลา  

2 เดือน แลวหาคาระดับรังสีท่ีเหมาะสมตอการชักนําใหเกิด    
การกลายพันธุมีอัตราการแตกหนอเพ่ิมมากข้ึน โดยดัดแปลงวิธี

ของสุจิตราและคณะ (2550) โดยนําคานํ้าหนักของตนออนหลัง
ผานการฉายรังสี มาหาคาความสัมพันธระหวางระดับรังสี (X) 
กับคาการเจริญเติบโตตนออน (นํ้าหนักหรือจํานวนยอด) (Y) 

แลวหาคาระดับรังสีท่ีมีผลใหไดการเจริญเติบโตสูงสุดตนออน
สูงสุดจากสมการท่ีไดจากการวิเคราะหความสัมพันธแบบถดถอย 

(Regression Analysis) ดังน้ี 
 

วิธีดําเนินการ 

y   =   ax2 + bx + c 

โดยท่ี y =  คาตัวแปรตาม  คือนํ้าหนักตนออน 

 x =  คาตัวแปรอิสระ  คือระดับรังสี 

 a =  คาสัมประสิทธ์ิของตัวแปรอิสระ x2 

 b =  คาสัมประสิทธ์ิของตัวแปรอิสระ x 

 c =  คาสัมประสิทธ์ิคงตัว 
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4.2  ศึกษาผลของรังสีแกมมาตอการเจริญเติบโตของ

ตนออน ในสภาพการเลี้ยง 2 แบบ คือ   

 4.2.1  ภายใตสภาพหองเพาะเลี้ยงเน้ือเย่ือ 

 (ก )  นํ าต นอ อนอนู เ บี ยสความสู งประมาณ  

1 เซนติเมตร ไปฉายรังสแีกมมาแบบเฉียบพลันในระดับรังสี    

ท่ีเหมาะสมท่ีไดจากการทดลองท่ี 1 โดยแบงระดับรังส ี

เปน 0, 30, 40 และ 50 rads จํานวน 4 ซ้ํา ๆ ละ 20 ตน 

ว า ง แ ผ น ก า ร ทด ล อ ง แบ บ สุ ม ตล อ ด  (Completely 

Randomized Design, CRD) (อนันตชัย, 2542)  ใชวิธีการ

ฉายรังสีเชนเดียวกับขอ 1 

 (ข )  ย ายตนออนท่ีผ านการฉาย รังสีล ง เลี้ ย ง 

ในอาหารสั ง เคราะหสูตร  MS ท่ี เ ติมสารควบคุม                

การเจ ริญเติบโต ชนิด BA เขมขน 5 มิลลิกรัมตอลิตร  

แล ว เลี้ ย งต นอ อนในสภาพห อ ง เพาะ เลี้ ย ง เ น้ื อ เ ย่ื อ           

แบบเดียวกันทุกซ้ําการทดลองดวยวิธีการเพาะเลี้ยงเน้ือเย่ือ  

ตามวิธีของสุจิตรา และคณะ (2551) เปนระยะเวลา  

1 เดือน บันทึกนํ้าหนัก และจํานวนยอด และคัดเลือกตน 

ท่ีมีการแตกหนอเพิ่มสูงสุด 10% จากน้ันเลี้ยงขยายตนออน

ทุกชุดการทดลองท่ีไดจากการคัดเลือก โดยตัดแบงขยาย

เ พิ่ ม จํ า น ว น แ ล ะ เ ป ลี่ ย น อ า ห า ร ใ ห ม ใ ห ต น อ อ น  

(sub culture) ตามวิธีการเพาะเลี้ยงเน้ือเย่ือพืชทุกเดือน 

เปนระยะเวลา 4 เดือน บันทึกนํ้าหนักและจํานวนยอด 

 4.2.2  ภายใตสภาพโรงเรือน 

 นําตนออนอนูเบียส  คอฟฟตนปกติ ท่ีไมผาน 

การฉายรังสี และตนท่ีผานการฉายรังสี จากผลการทดลอง   

ขอ 4.2.1 มาชักนําใหเกิดรากในอาหารสังเคราะหสูตร MS 

(Murashige and Skoog, 1962) เลี้ยงจนกระท่ังไดตนท่ี

สมบูรณ แลวนําไปเลี้ยงในสภาพโรงเรือนดวยวิธีการเลี้ยง

แบบไรดิน (hydroponic) ซึ่งเปนโรงเรือนกึ่งปด มีการพรางแสง

ทุกดานดวยตาขายพรางแสง 60 เปอรเซ็นต 2 ช้ัน ควบคุม

สารละลายธาตุอาหาร (EC 12 mS/cm) และคาความเปน

กรดเปนดาง (6.5-6.8) จํานวน 50 ตนตอระดับรังสี ๆ ละ  

4 ซ้ํา ณ ฟารมเกษตรกร จังหวัดภูเก็ต เปนเวลา 6 เดือน 

บันทึกการเจริญเติบโตโดยวิธีการสุมระดับรังสีละ 20 ตน 

 

5.  การบันทึกผลและวิเคราะหขอมูล 

5.1 บันทึกการเจริญเติบโต เชน นํ้าหนัก (กรัม) และ

ลักษณะอื่น ๆ ไดแก  

 ความสูงของตน (เซนติเมตร) วัดจากสวนลางสุด

ของลําตนถึงปลายสุดของใบ 

 ความยาวใบ (เซนติเมตร) วัดจากฐานใบถึงปลาย

สุดของใบ  

 ความกวางใบ (เซนติเมตร) วัดจากสวนท่ีกวางท่ีสุด

ของขอบใบดานหน่ึงไปถึงขอบใบอีกดาน 

 จํานวนยอด (ยอด) นับจากยอดท่ีมีใบเกิดข้ึนแลว

อยางนอย 1 ใบ 

 พรอมท้ังบันทึกและถายภาพลักษณะทางสัณฐาน 

ท่ีปรากฏ  

5.2 วิเคราะหคาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

(SD) และวิเคราะหความแตกตางของคาความสูงตน นํ้าหนัก 

ความยาวใบ ความกวางใบ และจํานวนยอด ของตนออน 

ท่ีผานการฉายรังสีในแตละระดับ ดวยวิธี Analysis of 

Variance (ANOVA) และเปรียบเทียบความแตกตางระหวาง

คาเฉลี่ยดวยวิธี Duncan’s New Multiple Range Test  

ท่ีระ ดับความเ ช่ือมั่ น  95% (อนันต ชัย ,  2542 และ  

ศิริชัย, 2544) 

 

 

1. ระดับรังสีแกมมาที่เหมาะสมตอการชักนําใหตนออน 

อนูเบียส คอฟฟมีการเจริญเติบโตแตกหนอมากข้ืน  

จากการนําตนออนพันธุไม นํ้าอนูเบียสไปฉายรังสี

แกมมาแบบเฉียบพลัน ท่ีระดับรังสี 0, 20, 40, 60, 80 และ 

100 rads แลวนําตนออนดังกลาวกลับมาเลี้ยงในหอง

เพ าะ เลี้ ย ง เ น้ือ เ ย่ือ เป นระยะ เวลา  2 เ ดื อน พบว า  

ตนออนท่ีไมผานการฉายรังสี และท่ีผานการฉายรังสี 

ในแตละระดับใหจํานวนยอดไมแตกตางกัน แตรังสีมีผล 

ใหตนออนมีนํ้าหนักแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ (P<0.05) 

โดยรังสีท่ีระดับ 40 rads มีผลใหตนออนมีนํ้าหนักสูงสุด 

(0.267±0.199 กรัม) (ตารางท่ี 1) 
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ผลและวิจารณผลการศกึษา 



 

  

 

 

 

  

 

ระดับรังสี (rads) จํานวนยอด (ยอด±SD) นํ้าหนัก (กรัม±SD) 

0 1.39±0.737a 0.182±0.154 b 

20 1.56±0.891 a 0.177±0.007 b 

40 1.65±0.814 a 0.267±0.199 c 

60 1.63±0.928 a 0.221±0.160 bc 

80 1.61±0.875 a 0.159±0.176 ab 

100 1.41±0.621 a 0.101±0.136a 

ตารางที่ 1 จํานวนยอดใหมเฉลี่ย ±SD (ยอด) และนํ้าหนักเพิ่ม±SD (กรัม) ของตนออนพันธุไมนํ้าอนูเบียสท่ีผานการ     

ฉายรังสีท่ีระดับตาง ๆ ภายในระยะเวลา 2 เดือน 

หมายเหต:ุ คาเฉลี่ยท่ีกํากับดวยอักษรท่ีตางกันในคอลัมนเดียวกัน แสดงวามีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05)   
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จากผลการศึกษาคร้ัง น้ี เห็นไดวา รังสีไมมีผลตอ 

การเพิ่มจํานวนยอด แตรังสีมีผลตอการเพิ่มนํ้าหนักตนออน 

เ น่ื อ ง จ า ก นํ้ า ห นั ก ท่ี เ พิ่ ม ข้ึ น ขอ ง ต น อ อ น เ กิ ด จ า ก             

การเจริญเติบโตขยายขนาดหรือปริมาตรของเซลล ซึ่งวงจร

ของพืชโดยท่ัว ๆ ไป พบวาการเจริญเติบโตของพืชจะเร่ิม 

จากการแบง ตัวและขยายขนาดของเซลล  หลังจาก             

การเจริญเติบโตไดขนาดท่ีเหมาะสมแลว จึงคอยเขาสูระยะ

การเจริญไปเปนเซลลท่ีจะพัฒนาเปนเน้ือเย่ือและอวัยวะ 

ตาง ๆ ของพืช (สมบุญ, 2544) และการกระตุนใหเกิดยอด

ในการเพาะเลี้ยงเน้ือเย่ือระยะแรกมีอัตราท่ีชากวา และ 

ชวงหลังจะมีอัตราเร็วข้ึนเปนทวีคูณ (รังสฤษฏ, 2540) ทําให   

ผลการทดลองไดจํานวนยอดไมแตกตางกัน ผู วิจัยจึงใช

ระดับรังสี ท่ีมีผลให นํ้าหนักของตนออนเพิ่มมากท่ีสุด       

เป นระ ดับ รั งสี ท่ี เหมาะสมในการ ชัก นํา ให ต นอ อน          

การเจริญเติบโตเพิ่มจํานวนยอดและนํ้าหนักเพิ่มข้ึนสูงสุด  

เมื่อนําคานํ้าหนักเพิ่มของตนออนมาหาคาระดับรังสีท่ี

เหมาะสม ท่ีมี ผล ใหตนออนมี นํ้ าหนักสู งสุ ด  จ ากค า

ความสัมพันธระหวางระดับรังสี (X) กับนํ้าหนักตนออน (Y) 

ดวยการวิเคราะหความสัมพันธแบบถดถอย (Regression 

Analysis) พบว า  ระ ดับ รั งสี กั บ นํ้ าห นักของต นอ อน          

มีความสัมพันธกันเปนแบบเสนโคงโพลี่โนเมียล สมการท่ีได 

คือ  Y = (-5.526x10-5) X2 + 0.005 X+ 0.109 มี ค า  R2 

เทากับ 0.433 ไดระดับรังสีท่ีมีผลใหตนออนมีนํ้าหนักสูงสุด

จากสมการเทากับ 45.24 rads (0.222 กรัม) ซึ่งคาดังกลาว

เปนระดับรังสีท่ีเหมาะสมในการชักนําใหเกิดการกลายพันธุ

ของตนออน โดยวิธีการฉายรังสีแกมมาแบบเฉียบพลัน  

ซึ่งจะมีผลใหตนออนท่ีผานการฉายรังสีมีนํ้าหนักท่ีเพิ่มข้ึน

จากตนออนท่ีไมผานการฉายรังสี 21.98% (ภาพท่ี 1) 

2.  ผลของรังสีแกมมาตอการเจริญเติบโตของตนออน 

พันธุไมน้ําอนูเบียส คอฟฟ ในสภาพการเลี้ยง 2 แบบ   

2.1  ภายใตสภาพหองเพาะเลี้ยงเน้ือเย่ือ 

ผลจากการนําตนออนพันธุไม นํ้าอนูเบียส คอฟฟ  

ไปฉายรังสีแกมมาแบบเฉียบพลัน ในระดับรังสีท่ีเหมาะสมท่ี

ไดจากการทดลองท่ี 1 โดยแบงระดับรังสีเปน 0, 30, 40 

และ 50 rads แลวนําตนออนหลังผานการฉายรังสีกลับมา

เลี้ยง และคัดเลือกตนท่ีมีการแตกหนอเพิ่มสูงสุด 10%  

ในทุกระดับรังสี พบวา ตนออนท่ีผานการฉายรังสี (30 40 

และ 50 rads) มีจํานวนยอดมากกวาตนออนท่ีไมผานการ

ฉายรังสีอยางมีนัยสําคัญ (P<0.05) โดยมีจํานวนยอดเทากับ 

5.07±1.328  5.20±2.111 และ 5.13±1.060 ตามลําดับ 

และตนออนท่ีผานการฉายรังสีท่ีระดับ 40 rads มีนํ้าหนัก

สูงสุดอยางมีนัยสําคัญ (P<0.05) มีคาเทากับ 1.58±0.942 

กรัม (ตารางท่ี 2; ภาพท่ี 2, 3) 
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ภาพที ่1  ความสัมพันธระหวางระดับรังสีแกมมากับนํ้าหนักของตนออนพันธุไมนํ้าอนูเบียส ในระยะเวลา 2 เดือน 

ระดับรังสี 

(rads) 
จํานวนยอด (ยอด) นํ้าหนักตนออน(กรัม) 

0 3.42±0.515a 0.49±0.212a 

30 5.07±1.328b 0.85±0.696a 

40 5.20±2.111b 1.58±0.942b 

50 5.13±1.060b 0.76±0.347a 

หมายเหตุ: คาเฉลี่ยท่ีกํากับดวยอักษรท่ีตางกันในคอลัมนเดียวกัน แสดงวามีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญ ทางสถิติ (P<0.05) 

ตารางที่ 2 จํานวนยอดเฉลี่ย±SD (ยอด) และนํ้าหนักเฉลี่ย±SD (กรัม) ของตนออนพันธุไมนํ้าอนูเบียสท่ีผานการฉายรังสี
ระดับตาง ๆ ภายใตสภาพหองเพาะเลี้ยงเน้ือเย่ือ  

เมื่อเลี้ยงขยายตนออนท่ีผานการฉายรังสีและไมผาน

การฉายรังสีท่ีใหจํานวนยอดสูงสุด 10% มาลี้ยงตอ โดย    

ตัดแบง ขยายเพิ่มจํานวนและเปลี่ยนอาหารใหมใหตนออน 

(sub culture) ตามวิธีการเพาะเลี้ยงเน้ือเย่ือพืช เปน

ระยะเวลา 4 เดือน พบวาตนออนท่ีไมผานการฉายรังสีมี

จํานวนยอดสะสมเฉลี่ยตอตนเพิ่มข้ึนจากเดือนท่ี 1 คิดเปน 

4.61 เทา (15.75± 6.062  ยอด) ในขณะท่ีตนออนท่ีผาน

การฉายรังสีท่ีระดับ 30 40 50 rads มีจํานวนยอดเพิ่มข้ึน

จากเดือนท่ี 1 คิดเปน 3.56 เทา (18.07±15.969 ยอด)  

28.85 เทา (150.40±171.901 ยอด) และ 23.29 เทา 

(119.47±84.453 ยอด) ตามลําดับ จํานวนยอดท่ีเพิ่มข้ึน

ของตนออนท่ีผานการฉายรังสีมีความแปรปรวนคอนขางสูง  

เน่ืองจากการฉายรังสีเ น้ือเย่ือพืชจะได รับรังสีแบบสุม  

ซึ่งผูวิจัยไมสามารถกําหนดไดวาตองการใหรังสีไปมีผลท่ีสวน

ใดของเน้ือเย่ือ ทําใหผลการแสดงออกท่ีเกิดข้ึนแตกตางกัน  

ดังน้ันเพื่อใหไดจํานวนยอดท่ีมีความสม่ําเสมอมากข้ึน 

ควรตองดําเนินการคัดเลือกตนท่ีมีอัตราการเพิ่มยอดมาก 

ในรุนตอ ๆ ไปเพิ่มเติม 



พันธุไมนํ้าอนูเบียส 

ท่ีไมผานการฉายรังสี 

พันธุไมนํ้าอนูเบียส  

ท่ีผานการฉายรังสี 

ระดับ 30 rads 

พันธุไมนํ้าอนูเบียส 

ท่ีผานการฉายรังสี 

ระดับ 40 rads 

พันธุไมนํ้าอนูเบียส 

ท่ีผานการฉายรังสี 

ระดับ 50 rads 

ภาพที ่2  ตนออนพันธุไมนํ้าอนูเบียสตนปกติและตนท่ีผานการฉายรังสี ท่ีเลี้ยงภายใตสภาพหองเพาะเลี้ยงเน้ือเย่ือ  

พันธุไมนํ้าอนูเบียส  

ตนปกติท่ีไมผาน 

การฉายรังสี 

พันธุไมนํ้าอนูเบียส

ท่ีผานการฉายรังสี

ระดับ 30 rads 

พันธุไมนํ้าอนูเบียส      

ท่ีผานการฉายรังสี

ระดับ 40 rads 

พันธุไมนํ้าอนูเบียส 

ท่ีผานการฉายรังสี 

ระดับ 50 rads 

ภาพที ่3  ตนพันธุไมนํ้าอนูเบียสตนปกติและตนท่ีผานการฉายรังสี ท่ีสมบูรณและมีราก  
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ผลการศึกษาพบวา ระดับรังสีท่ี 40 rads สามารถ

กระตุนใหตนออนพันธุไมนํ้าอนูเบียส คอฟฟ มีนํ้าหนักมาก

ท่ีสุด และตนออนท่ีผานการฉายรังสี มีการแตกหนอเพิ่ม

จํ านวนยอดมากกว า ต นออน ท่ี ไม ผ า นการฉาย รั งสี             

ซึ่งสอดคลองกับรายงานของ IAEA (1977) รายงานวารังสี    

มีผลใหจํานวนแขนงหรือกิ่ง ท่ีมากข้ึนในพันธุกลายตนแคระ 

จํานวนขอมากข้ึนมีลั กษณะใบแฝดเกิด ข้ึน โดย รังสี           

ในปริมาณตํ่า ๆ ชวยทําใหการเกิดยอดหรือตนจากช้ินสวน

พืชหรือจากแคลลัสไดดีข้ึน (Spiegal-Roy and Kochba, 

1973 : Matthews and Narayanaswamy, 1976) ดังเชน

การทดลองในตนหนาวัว (Anthurium andraeanum)    

ซึ่งเปนตนไมในครอบครัวเดียวกันกับพันธุไมนํ้าอนูเบียส  

คอฟฟ พบวา ตนหนาวัวพันธุจักรพรรดิท่ีผานการฉายรังสี    

ท่ีระดับ 3,600 เรินตเกน มีการแตกหนอมากท่ีสุด (บุญมี, 

2515) และตนหนาวัวท่ีผานการฉายรังสี เมื่อเลี้ยงนาน       

8 สัปดาห มีอัตราการแตกหนอดานความกวางของกอ

มากกวาตนท่ีไมผานการฉายรังสี (ยงศักด์ิ และอัญชลี , 

2558) การศึกษาผลของรังสีตอการเพิ่มการแตกยอด 

ในพ ัน ธุ ไ ม นํ้ า  ไ ด แ ก  พ ัน ธุ ไ ม นํ้ า ใ บพา ยมวก เหล ็ก 

(Cryptocoryne balansae) ท่ีผานการฉายรังสีมีลักษณะ

ตนเต้ียลง สีใบเปลี่ยนรูปแบบใบเปลี่ยนลักษณะใบ และ 

การแตกตนออนเพิ่มเปนกระจุก (สุจิตรา, 2548) ตนโลบีเลีย 

(Lobelia cardinalis) ท่ีผานการฉายรังสีท้ังแบบเฉียบพลัน

และแบบเร้ือรัง มีผลใหเพิ่มการเกิดใหมของจํานวนตนออน 

(ศรายุธ, 2547; ไตรมาธ, 2547) สวนการศึกษาในตนไม 

ชนิดอื่น ๆ พบวารังสีในปริมาณตํ่า ๆ มีผลกระตุนการ

เจริญเติบโตเพิ่มจํานวนยอด ไดแก ตนหงสเหิน (Glonna 

williamsiana) ท่ีผานการฉายรังสี ท่ีระดับ 20 และ 40 

เกรย สามารถกระตุนการแตกกอได 140.68 และ 117.87 

เปอร เ ซ็นต  ตามลํ า ดับ กล วยไมสกุลหวายลูกผสม 

(Dendrobium. Thailand x Dendrobium Mudame 

Udomsri) ท่ีผานการฉายรังสีท่ีระดับ 90 และ 100 เกรย  

มีจํานวนตนตอกอมากกวาตนท่ีไมไดฉายรังสี (ธนะและ 

คณะ, 2548) ตนกลอกซิเนีย (Sinningia speciosa) ท่ีไดรับ

รังสีปริมาณ 40 และ 60 เกรยมีปริมาณยอดตอกิ่งเฉลี่ย

สูงสุด (ธนวัตน และเตือนใจ, 2549) ยอดบีโกเนียเร็กซท่ีผาน 

การฉายรังสีมีการเกิดยอดเปนกระจุก (นงลักษณ, 2541) 

และหน อกล วยพั น ธุSata (Musa sapientum) ท่ี ผ า น 

การฉายรังสีท่ีระดับ 10 และ20 เกรยกลวยเพิ่มจํานวนหนอ

มากข้ึน De Guzman et al. (1976) ตน Chrysanthenum 

(cv. Yellow Puma) ท่ีผานการฉายรังสีแกมมาท่ีระดับ  

10 เกรย เมื่อทําการแยกตนออนใสอาหารใหมคร้ังท่ี 2 

(M1V2) และ 3 (M1V3) มีการแตกหนอเพิ่มมากข้ึน (Dwimahyani 

and Widiarsih, 2010) ตน Canscora decurrens ท่ีผาน

การฉายรังสีท่ี 10-25 kR มีการเจริญเติบโตท้ังดานความสูง 

ความยาวราก นํ้าหนัก จํานวนหนอ และจํานวนใบมากข้ึน 

(Yadav, 2016) ตน Moluccella laevis ท่ีผานการฉาย

รังสีท่ี 15-17.5 kR มีนํ้าหนักและจํานวนกิ่งมาก (Fardous, 

Mohammed, Magd El-Din and Mary, 2013) เปนตน  

การเกิดลักษณะเปนกระจุกและการเกิดการ แตกหนอ

ท่ีเพิ่มมากข้ึนในพืชท่ีผานการฉายรังสี เน่ืองจากรังสีไปมีผล

ตอกระบวนการใชอาหารของพืช และมีผลยับย้ัง การทํางาน

ของเอนไซมในกระบวนการเปลี่ยน tryptophan เปน IAA 

ทําใหพืชท่ีไดรับรังสีมีปริมาณสารควบคุมการเจริญเติบโต

ชนิดออกซินลดลง จึงทําใหตนพืชมีเกิดการแตกหนอมากข้ึน 

เน่ืองจากสารควบคุมการเจริญเติบโต ชนิดออกซินมีผลใน

การยับย้ังการเกิดยอด (สมบุญ, 2544; Gunekel, 1961) 

2.2  ภายใตสภาพโรงเรือน 

เมื่อนําพันธุไมนํ้าอนูเบียสท่ีผานการฉายรังสีแลวมี 

การแตกหนอเพิ่มข้ึนและตนท่ีไมผานการฉายรังสีท่ีสมบูรณ

แ ล ะ มี ร า ก ม า เ ลี้ ย ง ใ น ส ภ า พ โ ร ง เ รื อ น แ บ บ ไ ร ดิ น 

(hydroponic) เปนเวลา 6 เดือนพบวา พันธุไมนํ้าอนูเบียส

ท่ีผานการฉายรังสีท่ีระดับ 40 rads มีจํานวนยอดและ

นํ้าหนักเฉลี่ ยสูง ท่ีสุดอยางมี นัยสํา คัญ (P<0.05) มีค า 

เทากับ 5.67±1.570 ยอด คิดเปน 2 เทา และมีนํ้าหนัก 

21.13±6.670 กรัม คิดเปน 1.5 เทาของตนท่ีไมผาน 

การฉายรังสีตามลําดับ (ตารางท่ี 3, ภาพท่ี 4) 
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ระดับรังสี 
(rads) 

จํานวนยอด
เฉล่ีย±SD  (ยอด) 

จํานวนราก
เฉล่ีย±SD   

(ราก) 

น้ําหนักเฉล่ีย±SD   
(กรัม) 

ความกวางใบ
เฉล่ีย±SD   

(ซม.) 

ความยาวใบ
เฉล่ีย±SD   

(ซม.) 

ความสูงตนเฉล่ีย 
±SD  (ซม.) 

จํานวนยอด
ตอตนสูงสุด 

(ยอด) 

0 2.74±0.633a 17.836±3.149a 14.49±4.143a 3.21±0.482a 6.75±1.173a 10.28±1.573a 4 

40 5.67±1.570b 18.589±3.762a 21.13±6.670b 3.34±0.602a 6.91±1.367a 10.79±2.181a 9 

50 3.20±0.926a 17.648±2.677a 16.89±4.120a 3.30±0.424a 6.99±0.940a 10.63±1.582a 6 

หมายเหตุ คาเฉลี่ยท่ีกํากับดวยอักษรท่ีตางกันในคอลัมนเดียวกัน แสดงวามีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05)   

ตารางที่ 3 จํานวนยอดเฉลี่ย±SD จํานวนรากเฉลี่ย±SD นํ้าหนักเฉลี่ย±SD ความกวางใบเฉลี่ย±SD ความยาวใบ

เฉลี่ย±SD ความสูงตนเฉลี่ย±SD และจํานวนยอดตอตนสูงสุดของพันธุไมนํ้าอนูเบียสท่ีผานการฉายรังสี        
ท่ีระดับตาง ๆ ท่ีเลี้ยงภายใตสภาพโรงเรือนแบบไรดิน อายุ 6 เดือน  

พันธุไมนํ้าอนูเบียสตนปกติ   

ท่ีไมผานการฉายรังสี 

พันธุไมนํ้าอนูเบียสท่ีผาน 

การฉายรังสีระดับ 40 rads 

พันธุไมนํ้าอนูเบียสท่ีผาน 

การฉายรังสีระดับ 50 rads 

ภาพที ่4 พันธุไมนํ้าอนูเบียสตนปกติท่ีไมผานการฉายรังสี และตนท่ีผานการฉายรังสี อายุ 6 เดือน ภายใตการเลี้ยงในโรงเรือน  
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การปรับปรุงพันธุอนูเบียสโดยการฉายรังสีแกรมมาแบบเฉียบพลันรวมกับการเพาะเลี้ยงเน้ือเย่ือ พบวาระดับรังสี    

ท่ีเหมาะสมในการชักนําใหตนออนพันธุไมนํ้าอนูเบียสมีจํานวนยอดและมีการเจริญเติบโตเพิ่มข้ึน มีคาเทากับ 45.24 rads     

มีผลใหอัตราการเจริญเติบโตดานนํ้าหนักเพิ่มข้ึนมากกวาตนออนท่ีไมผานการฉายรังสี 21.98% เมื่อนําตนออนมาชักนํา 

ใหเกิดการเพิ่มจํานวนยอด พบวา รังสีท่ีระดับ 30 40 และ 50 rads สามารถชักนําใหตนออนมีจํานวนยอดเพิ่มข้ึนในทุก

ระดับรังสี และระดับรังสีท่ี 40 rads มีผลใหตนออนมีนํ้าหนักสูงสุดอยางมีนัยสําคัญ (P<0.05) และเมื่อเลี้ยงตนสมบูรณใน

สภาพโรงเรือน พบวาพันธุไมนํ้าอนูเบียสท่ีผานการฉายรังสีท่ีระดับ 40 rads ยังคงมีการเจริญเติบโตใหจํานวนยอดและ

นํ้าหนักมากท่ีสุด คิดเปน 2 เทา และ 1.5 เทาของตนท่ีไมผานการฉายรังสี ตามลําดับ 

สรุป 



การเจริญเติบโตเพิ่มจํานวนยอดของพันธุไมนํ้าอนูเบียส นอกจากรังสีแกมมาท่ีมีผลกระตุนใหตนออนมีการเจริญเติบโต

แลว ยังมีปจจัยตางๆ ท่ีเกี่ยวของหลายประการ ไดแก พันธุกรรม อายุพืช ธาตุอาหาร สารควบคุมการเจริญเติบโต และ

สภาพแวดลอมท่ีเหมาะสมลวนแตมีผลตอการเจริญเติบโตท้ังสิ้น ดังน้ัน ในการผลิตพันธุไมนํ้าอนูเบียสเชิงพานิชย เพื่อใหเกิด

ประสิทธิผลสูงสุด ตองเร่ิมจาการคัดเลือกตนพันธุท่ีมีการเจริญเติบโตดี และศึกษาสภาวะตาง ๆ ท่ีเหมาะสมสําหรับการเลี้ยง

ควบคูไปดวย  
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