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รายงานผลงานเรื่องเต็มการทดลองท่ีสิ้นสุด  
------------------------ 

1. ชุดโครงการวิจัย  :  วิจัยพัฒนาพันธุ์และเทคโนโลยีการผลิตกล้วยเพื่อเพิ่มปริมาณผลผลิตคุณภาพและ
มูลค่าการตลาดกล้วย 

2. โครงการวิจัย     :  พัฒนาพันธุ์และเทคโนโลยีการผลิตกล้วยเศรษฐกิจเพื่อเพิ่มปริมาณผลผลิตคุณภาพเพื่อ
การส่งออก 

    กิจกรรม :  การวิจัยพัฒนาพันธุ์และเทคโนโลยีการผลิตกล้วยหอมทองเพื่อเพิ่มปริมาณผลผลิตคุณภาพ 

    กิจกรรมย่อย :  การวิจัยและพัฒนาพันธุ์กล้วยหอมทอง 

3. ชื่อการทดลอง (ภาษาไทย)   :  ปรบัปรงุพนัธุ์กลว้ยหอมทองโดยการชักน าใหเ้กดิ
การกลายพนัธุ ์
                                          โดยรงัสแีกมมารว่มกบัการเพาะเลีย้งเนื้อเยื่อ 

 ชื่อการทดลอง(ภาษาอังกฤษ) :  Mutation Induction of Banana cv. Hom Thong  

by Gamma Radiation Through Tissue Culture. 

4. คณะผู้ด าเนินงาน 
หัวหน้าการทดลอง  นางจิดาภา  สุภาผล  สถาบันวิจัยพืชสวน 
ผู้ร่วมงาน   นางเพ็ญจันทร์  สุทธานุกูล ศูนย์วิจัยพืชสวนสุโขทัย  

    นายเกษมศักดิ์ ผลากร  สถาบันวิจัยพืชสวน     
5. บทคัดย่อ  :    

การปรับปรุงพันธุ์กล้วยหอมทอง โดยการชักน าให้ต้นกล้วยหอมทองจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเกิดการ
กลายพันธุ์โดยฉายรังสีแกมมาในสภาพปลอดเชื้อ ด าเนินการในปี 2556-2558 ที่สถาบันวิจัยพืชสวน และปลูก 
ปฏิบัติดูแล เพื่อท าการคัดเลือกพันธุ์ในแปลงทดลองที่ศูนย์วิจัยพืชสวนสุโขทัย พบว่า ปริมาณรังสีที่ต้นอ่อนกล้วย
หอมทองเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อมีการรอดชีวิต 50 เปอร์เซ็นต์(LD50 ) มีค่าเท่ากับ 34 เกรย์  ต้นอ่อนกล้วยหอมทอง
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อหลังการฉายรังสีแกมม่าที่ระดับ 0  10 20 และ 30  เกรย์ เลี้ยงในสภาพปลอดเชื้อเป็นเวลา 1 
เดือน ต้นอ่อนกล้วยหอมทองที่ไม่ได้รับรังสีมีการแตกหน่อเฉลี่ยสูงสุด คือ 2.16 หน่อ ซึ่งมีค่าใกล้เคียงกับต้นที่
ได้รับรังสี 10 เกรย์แตกหน่อเฉลี่ย 2.01 หน่อ ในขณะที่ต้นที่ได้รับรังสีที่สูงขึ้นที่ระดับ 20 และ 30 เกรย์ แตก
หน่อเฉลี่ยน้อยกว่า คือ 1.36 และ 1.07 หน่อ ตามล าดับ  ท าการเพ่ิมปริมาณจนถึงรุ่น M1V6   ก่อนการย้ายปลูก
ในเรือนเพาะช าและแปลงปลูก พบว่าหลังการย้ายต้นออกจากขวดปลูกในเรือนเพาะช า และย้ายปลูกในถุงด า 1 
เดือน ต้นกล้วยหอมทองที่ผ่านการฉายรังสีในทุกระดับ มี เปอร์เซ็นต์การรอดตายใกล้เคียงกัน ระหว่าง 96.5 -
98.3  เปอร์เซ็นต์ และปลูกเลี้ยงในถุงด าจนถึง 3 เดือน ก่อนย้ายปลูกลงแปลงทดลอง บันทึกการเจริญเติบโตหลัง
ปลูกในแปลง 3 เดือน พบว่าการเจริญเติบโตทางด้านความสูง เส้นรอบวงล าต้น และจ านวนหน่อ ของต้นกล้วย
หอมทองที่ได้รับรังสีแกมมาในระดับต่างๆ พบว่ามีแนวโน้มในทางเดียวกันคือ ต้นกล้วยหอมทองที่ได้รับปริมาณ
รังสีที่สูงขึ้น มีค่าเฉลี่ยความสูง เส้นรอบวงล าต้น และจ านวนหน่อลดลง โดยต้นกล้วยที่ไม่ได้รับรังสีจะมีการ
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เจริญเติบโตทางด้านความสูง เส้นรอบวงล าต้น และจ านวนหน่อมากที่สุดและมีค่าใกล้เคียงกับต้นกล้วยที่ได้รับ
รังสี 10 เกรย์ ในขณะที่ต้นกล้วยที่ได้รับรังสี 20 และ 30 เกรย์ มีค่าเฉลี่ยการเจริญเติบโตน้อยกว่า  

จากการทดลอง ต้นกล้วยหอมทองมีระยะเวลาจากปลูกจนออกดอกในช่วงปลายปี 2558 ซึ่งใช้เวลานาน

ถึง 11 เดือนหลังปลูกลงแปลง อาจเนื่องจากเป็นต้นกล้วยจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อซึ่งจะมีขนาดหน่อต้นเล็กกว่า

หน่อใบดาบที่ขุดแยกจากเหง้าในแปลง จึงต้องใช้เวลาในการปรับสภาพในการเจริญเติบโต ซึ่งต้นกล้วยในแปลงได้

เริ่มแทงปลี จึงต้องปฏิบัติดูแล เก็บบันทึกข้อมูล และเก็บเกี่ยวผลผลิตเพ่ือวัดด้านคุณภาพ และท าการคัดเลือกต้นที่

ดีในปี2559ต่อไป 

6. ค าน า   :  
ปริมาณและมูลค่าการส่งออกกล้วยสดของไทยในปี 2556  มีปริมาณรวม 18,478 ตัน มูลค่ารวม  

584 ล้านบาท เป็นกล้วยไข่ 16,936 ตัน มูลค่า 149.72 ล้านบาท  ส่งออกกล้วยหอม 1,518 ตัน มูลค่า 46.1 ล้าน

บาท ตลาดส่งออกกล้วยไข่ คือ จีน  ฮ่องกง เวียดนาม นครวาติกัน ลาว ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย  ตลาดส่งออกกล้วย

หอมคือ  ญี่ปุ่น ฮ่องกง เยอรมัน  สิงค์โปร จีน สหรัฐอเมริกา เกาหลีใต้ อินเดีย  และการส่งออกกล้วยอ่ืนๆ  

สด 23.7 ตัน  มูลค่า 388 ล้านบาท  ตลาดส่งออกที่ส าคัญคือ จีน ฮ่องกง สหรัฐอเมริกา  ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย  

สิงค์โปร เวียดนาม นิวซีแลนด์ ฯ  

ส าหรับกล้วยหอมทองของไทยที่ปลูกส่งออกนั้น ได้รับความนิยมและเป็นที่ ยอมรับของผู้บริโภคใน

ต่างประเทศ ด้วยลักษณะของสีผลสวย รสชาติดี มีกลิ่นหอม โดยเฉพาะตลาดญี่ปุ่นที่มีความต้องการกล้วยหอมสูง 

ต้องการน าเข้ากล้วยหอมมากกว่า 1 ล้านตัน/ปี แต่ไทยส่งเข้าไปเพียง 0.3  % โดยการส่งออกไปยังญี่ปุ่น ในปี 

2557 ได้รับการตอบรับดีและมีแนวโน้มขยายตัวเพ่ิมมากขึ้น โดยเฉพาะกล้วยหอมทอง ตามกรอบความตกลง

หุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย-ญี่ปุ่น หรือ JTEPA ในปีที่ 8 นี้ ญี่ปุ่นได้จัดสรรโควต้าส่งออกกล้วยสดให้แก่ไทย จ านวน 

8,000 ตัน โดยให้ส่งออกตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2557-31 มีนาคม 2558  

จากการสัมมนาวิชาการ การเพ่ิมศักยภาพการผลิตและส่งออกกล้วยไทย เมื่อ 12 เมษายน 2552 ที่
สถาบันวิจัยพืชสวนได้เชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในการระดมสมองเพ่ือสรุปประเด็นปัญหาการเพ่ิมศักยภาพการผลิต
และการส่งออกกล้วยไทย  โดยมีประเด็นปัญหาของกล้วยหอม คือ  กล้วยหอมทองของไทยที่ส่งออก มีข้อเสีย คือ 
เปลือกบาง ขั้วหลุดง่าย ท าให้มีอายุการเก็บรักษาสั้น  กล้วยหอมทองที่ส่งออกไปญี่ปุ่น จะจ ากัดเฉพาะสมาชิก
สหกรณ์ ไม่มีการวางจ าหน่ายในท้องตลาด  ถึงแม้ตามสัญญาการค้า JTEPA  ไทยได้โควตาการส่งออกกล้วยหอม
เพ่ิมขึ้น  แต่ก็ไม่สามารถผลิตได้เพียงพอกับโควตาที่ได้รับ  หน่อพันธุ์มีไม่เพียงพอต่อการขยายพ้ืนที่ปลูก และมี
ผลผลิตต่ า  และอีกปัญหาหนึ่งในการปลูกกล้วยหอม ในเขตรังสิต จ.ปทุมธานี  คือ ลม  เพราะท าให้ต้นหักล้ม เก็บ
เกี่ยวผลผลิตไม่ได้ (รักษ์เกษตร, 2552) 
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กล้วยหอม เป็นหนึ่งในไม้ผลที่ได้ก าหนดไว้ในประเด็นวิจัยพืช 32 ชนิด ที่ต้องการให้มีการพัฒนาพันธุ์
เพ่ือให้ได้พันธุ์ใหม่ที่มีศักยภาพในการส่งออก และพันธุ์ใหม่ที่เหมาะสมกับพ้ืนที่  และในแผนยุทธศาสตร์งานวิจัย
และพัฒนา กรมวิชาการการเกษตร ปี 2554 -2558  ก็ได้ก าหนดไว้ในกลยุทธ์และเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด ไว้ในเรื่อง
การพัฒนาและปรับปรุงพันธุ์กล้วย เพ่ือพัฒนาให้ได้พันธุ์ใหม่ที่มีลักษณะตามความต้องการของเกษตรกรและตลาด  
แต่การปรับปรุงพันธุ์กล้วยโดยการผสมพันธุ์มีความเป็นไปได้ต่ า เนื่องจากกล้วยเป็นหมันสูง เมล็ดมีความงอกต่ า
และผลเกดิแบบ parthenocarpy  

ประเทศไทยมีการใช้รังสีแกมมาจากโคบอลต์-60 ในการปรับปรุงพันธุ์พืชเพ่ือให้ได้พันธุ์ใหม่ 8 ชนิด คือ 
ข้าวพันธุ์ กข6, กข10, กข15 ถั่วเหลืองพันธุ์ดอยค า เก๊กฮวย KU1 คาร์เนชั่น (ชัยชุมพล) เบญจมาศพันธุ์ golden 
cremon และกล้วยหอมทอง KU1 (เจาะลึกเรือ่งปรมาณู)    

ภาควิชาพืชสวน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้วิจัยการปรับปรับปรุงพันธุ์กล้วยไข่ โดยการเพาะเลี้ยง
เนื้อเยื่อพืช ร่วมกับการใช้สารเคมีและฉายรังสีแกมม่า  ท าให้ได้กล้วยไข่ที่กลายพันธุ์เป็นพันธุ์ใหม่  ดังนั้น การ
พัฒนาพันธุ์กล้วยหอม เพ่ือให้ได้พันธุ์ใหม่ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการผลิตและคุณภาพผลผลิต จึงมีความเป็นไปได้จากที่
ได้มีการวิจัยการใช้รังสีร่วมกับการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อทั้งในและต่างประเทศ เพ่ือชักน าให้กล้วยกลายพันธุ์  
โดยเฉพาะกล้วยหอมทองของไทยซึ่งมีรสชาติดีเป็นเอกลักษณ์  แต่มีข้อเสียที่มีเปลือกบาง สุกง่าย ขั้วผลไม่แข็งแรง 
หักง่าย  เก็บไม่ได้นาน จึงไม่เหมาะสมกับการขนส่งไกล    
  การปรับปรุงพันธุ์กล้วยหอมทองโดยการชักน าให้เกิดการกลายพันธุ์โดยรังสีแกมมาร่วมกับการเพาะเลี้ยง
เนื้อเยื่อ จึงมีวัตถุประสงค์ เพ่ือคัดเลือกพันธุ์กล้วยหอมทองที่กลายพันธุ์ที่มีลักษณะทางคุณภาพผลผลิตที่ดีข้ึน 
ได้แก่ เปลือกผลหนาขึ้น อายุเก็บเก่ียวเร็วขึ้น เป็นต้น  
 
7. วิธีด าเนินการ                          

อุปกรณ์ 
1. หน่อพันธุ์กล้วยหอมทอง 
2. เครื่องมือ อุปกรณ์ และ สารเคมี ที่ใช้ในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช  
3. วัสดุการเกษตร ได้แก่ ถุงด า ดินผสม ปุ๋ยอินทรีย์  ปุ๋ยเคมี และสารป้องกันก าจัดศัตรูพืช   
4. อุปกรณ์ และเครื่องมือในการเก็บข้อมูล เช่น สายวัด เครื่องชั่ง ป้าย เวอร์เนียร์คาลิปเปอร์ฯ  

เครื่องวัดความแน่เนื้อ 
 วิธีการ     

-  การเพาะเลี้ยงปลายยอดและการเพ่ิมปริมาณต้นอ่อนกล้วยหอมทอง  โดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช 

-  ฉายรังสีแกมม่า ต้นอ่อนกล้วยหอมทองในสภาพปลอดเชื้อ ที่ศูนย์บริการฉายรังสีแกมม่าและวิจัย
นิวเคลียร์ โดยน าปลายยอดกล้วยหอมทอง ขนาด 0.7 มิลลิเมตร ฉายรังสีแกมม่าท่ีปริมาณรังสี 0  10  20  30  40  
และ 50 เกรย์ ในแต่ละสิ่งทดลองมี 100  ซ้ าๆ ละ 1 ยอด เพ่ือหาปริมาณรังสีที่ต้นอ่อนรอดชีวิต 50 เปอร์เซ็นต์
(LD50) 
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-  การเพ่ิมปริมาณต้นอ่อนกล้วยหอมทองที่ผ่านการฉายรังสีแล้ว โดยตัดแบ่งปลายยอดและเปลี่ยนอาหาร
ทุก 1 เดือน จนถึงรุ่น M1V6 

-  การย้ายปลูกในเรือนเพาะช า  โดยน าต้นอ่อนกล้วยหอมทองรุ่น  M1V6   สิ่งทดลองละ  300  ต้น 
เลี้ยงบนอาหารแข็ง MS  ที่ชักน าให้เกิดราก ประมาณ 1 เดือน จึงท าการย้ายต้นอ่อนกล้วยออกจากขวด  น ามาช า
ในวัสดุปลูก (ดินผสม: ทราย : ปุ๋ยหมัก อัตราส่วน 1:1:0.5 คลุมพลาสติกไว้ 2 สัปดาห์  ย้ายลงปลูกในถุงด า 

- ย้ายปลูกในแปลง  น าต้นกล้วยในถุงด า อายุ  3 เดือน น ามาปลูกในแปลงโดยวางแผนการทดลอง
แบบ RCBD  มี 4 กรรมวิธี  5 ซ้ า  ระยะปลูก 2x3 เมตรบนแปลงยกร่องแปลงปลูกแบบหลังเต่า  

- ดูแลรักษาตามค าแนะน า ให้ปุ๋ยหลังปลูกกล้วย 3, 5 และ 7 เดือน  
การบันทึกข้อมูล  

- เปอร์เซ็นต์การรอดชีวิตของต้นอ่อนกล้วยหอมทองหลังการฉายรังสีแกมม่าท่ีระดับต่างๆ และหาค่า
ปริมาณรังสีที่ท าให้ต้นอ่อนกล้วยตาย 50  เปอร์เซ็นต์ (LD50) 

- การแตกหน่อของต้นอ่อนกล้วย หลังจากได้รับรังสีแกมมม่า  จากรุ่น M1V1 - M1V6  
- อัตราการรอดชีวิตของต้นกล้วยหอมทอง  หลังย้ายปลูกลงถุงด าในเรือนเพาะช า เป็นเวลา 1 เดือน  

- การเจริญเติบโตและผลผลิต ในแปลงปลูก บันทึกการเจริญเติบโตของล าต้น ความสูง เส้นรอบวงล าต้น 
(วัดที่ระดับความสูงจากพ้ืนดิน 10  เซนติเมตร) จ านวนใบ จ านวนหน่อ  ระยะเวลาการออกดอกหลังปลูก 
น้ าหนักเครือ  จ านวนหวีต่อเครือ  จ านวนผลต่อหวี  จ านวนผลทั้งหมด  ขนาดผล  ความแน่นเนื้อ ความหวาน  
ความหนาของเปลือก  สี  อายุการเก็บรักษา ข้อมูลลักษณะอ่ืน ๆ ที่เด่นชัดหรือดีเด่นเป็นพิเศษ 
เก็บเกี่ยวผลผลิต  

 -  ท าการเก็บเกี่ยวกล้วย ที่ความแก่  75-80%   (ประมาณ 50 -60  วันหลังตัดปลี )                 
   -  ตัดแบ่งเครือกล้วยหอมออกเป็นหวี ล้างท าความสะอาด บ่มด้วยเอทีฟอนความเข้มข้น 500 ppm  

 
เวลาและสถานที่  
ระยะเวลาด าเนินการทดลอง   ตุลาคม 2555 - กันยายน 2558 

สถานที่ท าการทดลอง  ศูนย์วิจัยพืชสวนสุโขทัย   
     ห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ สถาบันวิจัยพืชสวน 

    ศูนย์บริการฉายรังสีแกมม่าและวิจัยนิวเคลียร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 
8. ผลการทดลองและวิจารณ์ 
การเพิ่มปริมาณต้นอ่อนและการฉายรังสี 

จากการน าต้นอ่อนกล้วยหอมทองที่ได้จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ  ฉายรังสีแกมม่าที่ระดับ 0  10 20  30  
40 และ 50 เกรย์ เลี้ยงในสภาพปลอดเชื้อเป็นเวลา 1 เดือน พบว่า ต้นอ่อนกล้วยหอมทอง ที่ไม่ได้รับการฉายรังสีมี
การรอดชีวิต 100 เปอร์เซ็นต์ และที่ได้รับรังสี 10 20  30  40 และ 50 เกรย์ มีการรอดชีวิต 88 86 83 0 และ0 
เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ ต้นอ่อนกล้วยหอมทองที่ไม่ได้รับรังสีมีการแตกหน่อเฉลี่ยสูงสุด คือ 2.16 หน่อ และที่ได้รับ
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รังสี 10 20 และ 30 เกรย์ มีการแตกหน่อเฉลี่ย 2.01 1.36 และ 1.07 หน่อ ตามล าดับ (ตารางที่ 1) และเมื่อน ามา
หาปริมาณรังสีที่ต้นอ่อนมีการรอดชีวิต 50 เปอร์เซ็นต์(LD50 ) พบว่ามีค่าเท่ากับ 34 เกรย์ (ภาพที่ 1และ ภาพที่2)  
ซึ่ งจะเห็ น ว่ า  เมื่ อต้ น อ่อนกล้ วยหอมทองได้ รับ รั งสี แก มมาในปริมาณ ที่ สู งขึ้ น  ท า ให้ มี เป อร์ เซ็ น ต์ 
การรอดชีวิตลดลง สอดคล้องกับการทดลองของกรรณิกา (2544) ซึ่งรายงานว่า เปอร์เซ็นต์การรอดชีวิต  
ของกล้วยไข่ลดลง เมื่อได้รับปริมาณรังสีสูงขึ้น โดยต้นอ่อนกล้วยไข่จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อที่ไม่ได้รับรังสีมีการ
รอดชีวิต 100 เปอร์เซ็นต์ ในขณะที่เมื่อได้รับรังสี 10 20 30 40 และ 50  เกรย์ มีการรอดชีวิต 98 94 40  
และ 0 เปอร์เซ็นต์  ตามล าดับ ในท านองเดียวกันกับ งานวิจัยของ MaK  และคณะ  (1995)  ที่ชักน าให้ 
Pisang  Berangan  (3X)  เกิดการกลายพันธุ์โดยฉายรังสีแกมมาอัตรา  0,  20, 35, 45  และ  60  เกรย์ พบว่า 
ปริมาณรังสีที่เพ่ิมข้ึนเป็นผลให้อัตราการรอดชีวิตและจ านวนยอดเฉลี่ยที่เกิดขึ้นลดลง 

 
ตารางที่ 1 อัตราการรอดตายและการแตกยอดของต้นอ่อนกล้วยหอมทองในสภาพปลอดเชื้อ หลังการฉายรังสีที่
ระดับต่าง ๆ และเลี้ยงในสภาพปลอดเชื้อเป็นเวลา 1 เดือน 
 

ปริมาณรังสี (เกรย์) %การรอด แตกยอดเฉลี่ย(ยอด) 

0 100 2.61 

10 88 2.01 

20 86 1.36 

30 83 1.07 

40 0 - 

50 0 - 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

%
กา

รร
อด

ตา
ย

ปริมาณรังสี (เกรย)์
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ภาพที่ 1 ปริมาณรังสีที่ต้นอ่อนมีการรอดชีวิต 50 เปอร์เซ็นต์ (LD50) หลังการฉายรังสีที่ระดับต่าง ๆ และเลี้ยงใน
สภาพปลอดเชื้อเป็นเวลา 1 เดือน 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
0 เกรย ์             10 เกรย ์                20 เกรย์ 

   
30 เกรย ์            40 เกรย ์          50 เกรย ์

 
ภาพที่ 2 ต้นอ่อนกล้วยหอมทอง หลังการฉายรังสีที่ระดับต่าง ๆ และเลี้ยงในสภาพปลอดเชื้อเป็นเวลา 1 เดือน 
 
 
 
 
 
 
การเจริญเติบโตของต้นกล้วยหอมทองเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อที่ผ่านการฉายรังสีหลังจากย้ายปลูกในโรงเรือน 

 ท าการเพ่ิมปริมาณต้นอ่อนกล้วยหอมทองที่ผ่านการฉายรังสีที่ ระดับ 0  10 20 และ 30 เกรย์   โดยตัด
แบ่งปลายยอดและเปลี่ยนอาหารทุก 1 เดือน จนถึงรุ่น M1V6 และชักน าให้เกิดรากบนอาหารเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 
ประมาณ 1 เดือน (ภาพที่  3)  ก่อนย้ายต้นอ่อนออกจากขวดปลูกในโรงเรือน โดยปลูกในวัสดุ เพาะช า  
ดินผสม: ทราย : ปุ๋ยหมัก อัตราส่วน 1:1:0.5  คลุมพลาสติกไว้ประมาณ 2 สัปดาห์  ย้ายลงปลูกในถุงด า  เป็นเวลา 
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1 เดือน พบว่า ต้นกล้วยหอมทองที่ผ่านการฉายรังสีแกมม่า 0 10 20 และ 30 เกรย์ มีเปอร์เซ็นต์การรอดตาย 
96.8 98.3  98.3 และ 96.5 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับหลังจากย้ายจากวัสดุเพาะลงในถุงด า เป็นเวลา 1 เดือน 
จากนั้นได้ปลูกเลี้ยงในถุงด าจนถึง 3 เดือน จึงได้ย้ายต้นกล้วยหอมทองในโรงเรือนออกปลูกในแปลง เพ่ือบันทึก
ข้อมลูการเจริญเติบโตและผลผลิตในแปลงต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ภาพที่ 3 ต้นอ่อนกล้วยหอมทองเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อหลังชักน าให้เกิดรากก่อนย้ายปลูก และต้นกล้วยหอมทอง ที่
ย้ายปลูกในวัสดุเพาะเลี้ยงในเรือนเพาะช า เป็นเวลา 1 เดือน 
 
 
การเจริญเติบโตของต้นกล้วยหอมทองหลังจากย้ายปลูกในแปลงทดลอง 
 น าต้นกล้วยหอมทองเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อที่ได้รับรังสีแกมมาในระดับต่างๆ และได้ปลูกเลี้ยงในถุงด าเป็น
เวลา 3 เดือน น ามาปลูกในแปลงทดลอง ใช้ระยะปลูก 2x3 เมตร หลังจากย้ายปลูกในแปลงทดลอง 3 เดือน 
บันทึกผลการเจริญเติบโต โดยวัดความสูงของต้น เส้นรอบวงของต้นกล้วยหอมทองที่ระดับความสูงจากพ้ืนดิน 10 
เซนติเมตร นับจ านวนใบที่คลี่เต็มที่ และจ านวนหน่อ บันทึกผลโดยเก็บข้อมูลทุกเดือน เมื่อกล้วยหอมทองออกดอก 
บันทึกระยะเวลาปลูกจนออกดอก ระยะเวลาออกดอกจนเก็บเก่ียว  
 
ความสูงของต้นกล้วยหอมทอง  
 หลังปลูกต้นกล้วยหอมทองในแปลงทดลอง ท าการปฏิบัติดูแลต้นกล้วยให้เจริญเติบโตเป็นเวลา 3 
เดือน บันทึกความสูงของล าต้นเทียม พบว่า ความสูงเฉลี่ยของต้นกล้วยหอมทองตั้งแต่เดือนที่ 4 ต้นกล้วยหอมทอง
ที่ได้รับรังสีในแต่ละระดับมีการเจริญเติบโตในสภาพแปลงปลูกและมีความสูงของล าต้นเทียมเฉลี่ยใกล้เคียงกัน โดย
ต้นกล้วยหอมทองที่ได้รับรังสี 0 10 20 และ 30 เกรย์ มีความสู งเฉลี่ย 36.30 35.64 25.82 และ 37.34 
เซนติเมตร ตามล าดับ และเมื่อดูความสูงของล าต้นเทียมที่วัดในทุก 2 เดือน พบว่าต้นกล้วยมีการเจริญเติบโต
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เพ่ิมขึ้นสม่ าเสมอกันในทุกระดับรังสี และเมื่อต้นกล้วยมีอายุมากขึ้นความสูงของล าต้นเทียมเฉลี่ยในระดับที่ได้รับ
รังสี 20 และ 30 จะมีความสูงเฉลี่ยน้อยกว่าที่ระดับรังสี 0 และ 10 เกรย์ ดังตารางที่ 2  
 
ตารางที่ 2  ค่าเฉลี่ยความสูงล าต้นเทียมกล้วยหอมทองฉายรังสีแกมมาที่ระดับต่างๆ ที่วัดความสูงจากพ้ืนดินถึง
โคนก้านใบที่แตกใหม ่หลังจากปลูก 3 เดือน  

 

ปริมาณรังสี 
(เกรย์) 

ความสูงเฉลี่ย ( เซนติเมตร ) 

เดือนที่ 4 เดือนที่ 6 
 

เดือนที่ 8 เดือนที่ 10 เดือนที่ 11 

0 36.30 66.39 83.31 93.16 112.06 

10 35.64 67.42 80.48 92.60 102.74 

20 25.82 55.78 67.85 77.46 87.44 

30 37.34 66.39 75.49 82.82 91.27 

 

 

เส้นรอบวงของต้นกล้วยหอมทอง 
 หลังปลูกต้นกล้วยหอมทองในแปลงทดลอง 3 เดือน พบว่าต้นกล้วยหอมทองที่ไม่ได้รับรังสีมีขนาดเส้น
รอบวงเฉลี่ยมากกว่าต้นกล้วยที่ได้รับรังสีในทุกระดับ จนถึงเดือนที่ 11 ต้นกล้วยที่ไม่ได้รับรังสีมีขนาดเส้นรอบวง
เฉลี่ยมากที่สุด 35.74 เซนติเมตร และต้นกล้วยที่ได้รับรังสี 20 เกรย์มีขนาดเส้นรอบวงน้อยที่สุด 28.40 เซนติเมตร
และมีค่าเฉลี่ยใกล้เคียงกับต้นที่ได้รับรังสี 10 และ 30 เกรย์ มีค่า 33.90 และ31.80 ตามล าดับ ดังตารางที่ 3 

 
ตารางที่  3  ค่ าเฉลี่ ย เส้นรอบวงต้นกล้วยหอมทองฉายรังสี แกมมาที่ ระดับต่ างๆ  ที่ วัดสู งจากพ้ืนดิน  
10 เซนติเมตร หลังจากปลูก 3 เดือน  

 

ปริมาณรังสี 
(เกรย์) 

เส้นรอบวงเฉลี่ย ( เซนติเมตร ) 

เดือนที่ 4 เดือนที่ 6 เดือนที่ 8 เดือนที่ 10 เดือนที่ 11 

0 12.64 21.99 29.01 32.94 35.74 

10 13.06 21.07 26.67 30.81 33.90 

20 10.38 17.61 23.18 26.60 28.40 

30 13.47 20.49 25.74 29.85 31.80 

 
 
จ านวนใบ 
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หลังจากปลูกในแปลง 3 เดือน ต้นกล้วยหอมทองในทุกระดับรังสีมี

จ านวนใบเฉลี่ยในเดือนที่ 4 ใกล้เคียงกัน คือ 7-8 ใบ และมีจ านวนใบเฉลี่ย

มากข้ึนในเดือนถัดไปจนถึงในเดือนท่ี 6 มีจ านวนใบเฉลี่ย 13-14 ใบ และ

ต้ังแต่เดือนที่ 8 ถึงเดือนท่ี 11 มีจ านวนใบเฉลี่ยลดลง ดังตารางท่ี 4  สาเหตุ

จากต้นกล้วยในแปลงชะงักการเจริญเติบโตไม่มีการผลิตใบใหม่ในช่วง

ดังกล่าว เนื่องจากเกิดสภาวะภัยแล้ง 

 

ตารางท่ี 4 ค่าเฉลี่ยจ านวนใบของต้นกล้วยหอมทองฉายรังสีแกมมาที่ระดับต่างๆ หลังจากปลูก 3 เดือน  
 

ปริมาณรังสี 
(เกรย์) 

จ านวนใบเฉลี่ย (ใบ)  

เดือนที่ 4 เดือนที่ 6 เดือนที่ 8 เดือนที่ 10 เดือนที่ 11 

0 7 13 10 9 10 

10 8 14 11 10 11 

20 7 13 10 9 10 

30 7 13 10 9 10 

 

 

จ านวนหน่อ 
 

ต้นกล้วยหอมทองเริ่มแตกหน่อแรกในเดือนที่ 4 หลังปลูกลงแปลง และทุกระดับรังสีมีจ านวนหน่อมากขึ้น
ในแต่ละเดือน โดยในเดือนที่ 10 ต้นกล้วยที่ไม่ได้รับรังสีมีจ านวนหน่อเฉลี่ยมากที่สุด 6 หน่อซึ่งใกล้เคียงกับต้น
กล้วยที่ได้รับรังสี 20 เกรย์มีจ านวนหน่อเฉลี่ย 5 หน่อ ในขณะที่ต้นกล้วยที่ได้รับรังสี 20 เกรย์มีจ านวนหน่อเฉลี่ย
น้อยที่สุด คือ 3 หน่อ ดังตารางที่ 5 

 

ตารางท่ี 5  จ านวนหน่อเฉลี่ยของต้นกล้วยหอมทองฉายรังสีแกมมาที่ระดับต่างๆ หลังจากปลูก 3 เดือน  
 

ปริมาณรังสี 
(เกรย์) 

จ านวนหน่อเฉลี่ย (หน่อ) 

เดือนที่ 4 เดือนที่ 6 เดือนที่ 8 เดือนที่ 10  

0 1 3 4 6  

10 1 2 3 5  

20 1 1 3 3  

30 1 3 4 4  
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จากการบันทึกข้อมูลการเจริญเติบโตทางด้านความสูง เส้นรอบวงล าต้น และจ านวนหน่อ ของต้นกล้วย
หอมทองที่ได้รับรังสีแกมมาในระดับต่างๆ พบว่ามีแนวโน้มในทางเดียวกันคือ ต้นกล้วยหอมทองที่ได้รับปริมาณ
รังสีที่สูงขึ้น มีค่าเฉลี่ยความสูง เส้นรอบวงล าต้น และจ านวนหน่อลดลง โดยต้นกล้วยที่ไม่ได้รับรังสีจะมีการ
เจริญเติบโตทางด้านความสูง เส้นรอบวงล าต้น และจ านวนหน่อมากที่สุดและมีค่าใกล้เคียงกับต้นกล้วยที่ได้รับ
รังสี 10 เกรย์ ในขณะที่ต้นกล้วยที่ได้รับรังสี 20 และ 30 เกรย์ มีค่าการเจริญเติบโตน้อยกว่า ซึ่งอาจเนื่องจาก
ปริมาณรังสี 10 เกรย์เป็นปริมาณรังสีที่ต่ าจนไม่มีผลในการยับยั้งการเจริญเติบโตของต้นกล้วย  จึงสามารถ
เจริญเติบโตเป็นปกติได้ภายหลังปลูกไประยะหนึ่ง  

 

9.  สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ : 
การปรับปรุงพันธุ์กล้วยหอมทอง โดยการชักน าให้ต้นกล้วยหอมทองจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเกิดการ

กลายพันธุ์โดยฉายรังสีแกมมาในสภาพปลอดเชื้อ พบว่า ปริมาณรังสีที่ต้นอ่อนกล้วยหอมทองมีการรอดชีวิต 50 
เปอร์เซ็นต์(LD50 ) มีค่าเท่ากับ 34 เกรย์  ต้นอ่อนกล้วยหอมทองเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อหลังการฉายรังสีแกมม่าที่ระดับ 
0  10 20 และ 30  เกรย์ เลี้ยงในสภาพปลอดเชื้อเป็นเวลา 1 เดือน ต้นอ่อนกล้วยหอมทองที่ไม่ได้รับรังสีมีการ
แตกหน่อเฉลี่ยสูงสุด คือ 2.16 หน่อ ซึ่งมีค่าใกล้เคียงกับต้นที่ได้รับรังสี 10 เกรย์แตกหน่อเฉลี่ย 2.01 หน่อ 
ในขณะที่ต้นที่ได้รับรังสีที่สูงขึ้นที่ระดับ 20 และ 30 เกรย์ แตกหน่อเฉลี่ยน้อยกว่า คือ 1.36 และ 1.07 หน่อ 
ตามล าดับ  และหลังจากย้ายต้นออกจากขวดปลูกในเรือนเพาะช าก่อน และย้ายปลูกในถุงด า 1 เดือน ต้นกล้วย
หอมทองที่ผ่านการฉายรังสีในทุกระดับ มีเปอร์เซ็นต์การรอดตายใกล้เคียงกัน ระหว่าง 96.5 -98.3  เปอร์เซ็นต์ 
และได้ดูแลรักษาต้นกล้วยในถุงด าจนถึง 3 เดือน ก่อนย้ายปลูกลงแปลงทดลอง บันทึกการเจริญเติบโตหลังปลูก
ในแปลง 3 เดือน พบว่าการเจริญเติบโตทางด้านความสูง เส้นรอบวงล าต้น และจ านวนหน่อ ของต้นกล้วยหอม
ทองที่ได้รับรังสีแกมมาในระดับต่างๆ พบว่ามีแนวโน้มในทางเดียวกันคือ ต้นกล้วยหอมทองที่ได้รับปริมาณรังสีที่
สูงขึ้น มีค่าเฉลี่ยความสูง เส้นรอบวงล าต้น และจ านวนหน่อลดลง โดยต้นกล้วยที่ไม่ได้รับรังสีจะมีการ
เจริญเติบโตทางด้านความสูง เส้นรอบวงล าต้น และจ านวนหน่อมากที่สุดและมีค่าใกล้เคียงกับต้นกล้วยที่ได้รับ
รังสี 10 เกรย์ ในขณะที่ต้นกล้วยที่ได้รับรังสี 20 และ 30 เกรย์ มีค่าเฉลี่ยการเจริญเติบโตน้อยกว่า 

จากการทดลอง ต้นกล้วยหอมทองมีระยะเวลาจากปลูกจนออกดอก ใช้เวลานานถึง 11 เดือนหลังปลูก
ลงแปลง อาจเนื่องจากเป็นต้นกล้วยจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อซึ่งจะมีขนาดหน่อต้นเล็กกว่าหน่อใบดาบที่ขุดแยก
จากเหง้าในแปลง จึงต้องใช้เวลาในการปรับสภาพในการเจริญเติบโต ซึ่งต้นกล้วยในแปลงเริ่มแทงปลี จึงต้อง
ปฏิบัติดูแล เก็บบันทึกข้อมูล และเก็บเกี่ยวผลผลิตเพื่อวัดด้านคุณภาพ และท าการคัดเลือกต้นที่ดีต่อไป 

 
10. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ : 
 
 
 
11. ค าขอบคุณ (ถ้ามี) 
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