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บทคัดยอ 
ฉายรังสีแกมมาไขไหมพันธุสําโรง 1 ที่มีอายุการกกไข 1-7 วัน ปริมาณรังสี 0 1.5 2 2.5 และ 3 เกรย 

ดําเนินการเล้ียงและคัดเลือกลักษณะการกลาย เพ่ือใหไดสายพันธุที่มีศักยภาพในการผลิตโปรตีนไหม โดยประเมิน
จากลักษณะหนอน ดักแด และรังที่ดีใหผลผลิตสูง เล้ียงติดตอกัน 9 รุน ไดสายพันธุดี 11 สายพันธุ นํามาเล้ียง
ขยายพันธุตอ เพ่ือใหผานสภาพอากาศท่ีเปล่ียนแปลงตลอดป และใหพันธุเสถียรอีก 6 รุน พบวาในรุนที่ 3 ของการ
ทดสอบความเสถียร อุณหภูมิและความช้ืนสัมพัทธสูงมาก ทําใหสายพันธุที่ไมสามารถทนทานไดตายหมด เหลือ
เพียง 5 สายพันธุ และพบการเปล่ียนแปลงของสีรังจากสีเหลืองเปนสีขาว และสีนวล ในรุนที่ 5 จากสายพันธุที่
คัดเลือกมาจากไขที่มีอายุการกก 7 วัน ฉายรังสีปริมาณ 2.5 เกรย  ศึกษาความเสถียรของสายพันธุโดยใชการวิเคราะห
ทางสถิติ และไดมอบสายพันธุดังกลาวใหกรมหมอนไหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ  เก็บรักษาพันธุ ดําเนินการ
ทดสอบ และใชประโยชนตอไป 
 
คําสําคัญ :  ไหม   รังสีแกมมา   การปรับปรุงพันธุไหม 
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Abstract 
 1-7 days incubated Sumrong 1 cultivar silkworm eggs were irradiated by gamma rays at doses of 0, 1.5, 
2, 2.5 and 3 Grays. The silkworms were reared and selected for competence in silk protein production by 
evaluation from good characteristics of larvae , pupae and cocoon and high yields for 9 generations. 11 good lines 
were selected and performed for stability studies were performed for 6 generations through different weathers of 
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the years. Only 5 lines were survived in the third generation due to high temperature and high humidity. The 
cocoons with white and creamy color were found in the fifth generation in the line derived from 7-day-incubated 
silkworm eggs irradiated at 2.5 Gray. The stability studies were evaluated by statistical analysis. The Queen Sirikit 
Department of Sericulture, Ministry of Agriculture and Cooperatives will continue on rearing these silkworm lines 
for further stability study. 
 
Keywords:  silkworm,  gamma ray,  silkworm improvement 
 

1.บทนํา 

 

การศึกษาผลของรังสีตอไหม (Bombyx  mori L.) มีงานวิจัยมากมายเชน การฉายรังสี
อัลตราไวโอเลต ความยาวคล่ืน 254 นาโนเมตร แกหนอนวัย 1-3 มีผลใหน้ําหนักหนอน และนํ้าหนัก
เปลือกรังลดลง1 สวนการฉายรังสีเอกซกับไขไหมอายุ 1 - 24 ช่ัวโมง ปริมาณรังสี  10 - 30 เกรย มีผล
ใหการฟกของไขสูงข้ึน ตามอายุของไขท่ีฉายรังสีและปริมาณรังสีท่ีสูงข้ึน2 การฉายรังสีเอกซกับไข
ไหมอายุ 8 วัน และหนอนวัย 3 ปริมาณ 10 และ 20 เกรย พบวาไขไดรับผลจากรังสีมากกวาหนอน 
โดยรังไหมมีน้ําหนักเปลือกรังสูงข้ึนมากกวา3 นอกจากนี้มีการฉายรังสีเอกซกับหนอนวัย 1 และ 2 
โดยใหอดอาหารกอนหรือหลังการฉายรังสี เพื่อศึกษาความออนแอตอรังสี4  การท่ีไขไหมรับรังสี
คอสมิกจากสถานีอวกาศ มีผลใหการฟกของไขและการออกเปนดักแดลดลง แตการออกเปนตัวเต็มวัย
ไมลดและมีการเกิดการกลายพันธุดวย5  การศึกษาเปรียบเทียบผลของรังสีเลเซอรและรังสีแกมมาตอ
ชีววิทยาของไหม พบวารังสีท้ัง 2 มีผลตอการเพิ่มผลผลิตเสนไหม6 การฉายรังสีแกมมาปริมาณ 1 เกรย
กับไขไหม ทําใหเพิ่มความยาวเสนไหม7 การฉายรังสีแกมมารังไหมสดปริมาณ 0.5 กิโลเกรย ทําใหซี
ริซินแบงเปน 3 ช้ัน8 การฉายรังสีแกมมาไขไหมปริมาณรังสี 2 - 4 เกรย มีผลใหเพิ่มการฟกของไข การ
รอดของหนอน น้ําหนักดักแด และผลผลิตเสนไหม9 

ในประเทศไทยมีรายงานการฉายรังสีแกมมาปริมาณ 2.5 เกรย กับไขไหมไทยพันธุนางเหลือง
อายุ 6 วัน พบวามีผลใหน้ําหนักเปลือกรังสูงข้ึน 34.4 เปอรเซ็นต และความยาวของเสนไหมสูงข้ึน 48 
เปอรเซ็นต 10  ไหมไทยพันธุพื้นบานเปนพันธุไหมท่ีควรนํามาปรับปรุงพันธุเนื่องจากมีลักษณะ
ประจําตัวคือ ฟกออกตลอดปในสภาพธรรมชาติ เล้ียงงาย กินใบหมอนนอย เสนไหมมีความเล่ือมมัน
ท่ีเปนเอกลักษณ  หนึ่งในสายพันธุไทยพ้ืนบานท่ีสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถมีพระราช
เสาวนียใหเปนพันธุไหมไทยพื้นบานท่ีสงเสริมใหเกษตรกรเล้ียง คือ พันธุสําโรง 1 แตพันธุนี้มีขอเสีย
คือ ขนาดรังเล็ก และหัวทายแหลม ทําใหการสาวไหมเปนไปไดยาก การปรับปรุงพันธุโดยรังสีจะเปน
การเหน่ียวนําใหเกิดลักษณะท่ีดี และเปนการอนุรักษไหมไทยพันธุพื้นเมืองท่ีสืบทอดกันมานานอีก
ดวย 
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2. วัสดุอุปกรณและวิธีการ 

 

2.1 การฉายรังสีแกมมา 
 นําไขไหมพันธุสําโรง 1 ท่ีผานการกกไข 1-7 วัน จากศูนยวิจัยหมอนไหมเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเลย ฉายรังสีแกมมาโดยเครื่องฉายรังสีแกมมารุน Mark 1 
– 30 บริษัท Shepherd and Associates ซ่ึงมี Cs 137 เปนตนกําเนิดรังสี ท่ีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
อัตรารังสี 4.427 เกรย/นาที ปริมาณรังสี 1.5, 2, 2.5 และ 3 เกรย 
 

2.2 การเล้ียงไหม 
 นําไขไหมที่มีอายุตาง ๆ มาฉายรังสีแกมมาในปริมาณท่ีแตกตางกันจํานวน 28 ทรีตเมนต และ
ไขไหมที่ไมผานการฉายรังสีจํานวน 2 ทรีตเมนตเปนตัวควบคุม รวมท้ังหมด 30 ทรีตเมนตไปเล้ียงท่ี
โรงเล้ียงไหมของศูนยวิจัยหมอนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เลย  ตามแนวทางการปฏิบัติของกรมหมอน
ไหม กรมวิชาการเกษตร โดยใหใบหมอนวันละ 3 เวลา คือ เชา กลางวัน และเย็นใหตรงตามความ
ตองการของไหมแตละวัย ถายมูลไหมวันละคร้ัง และโรยสารเคมีปองกันโรค กอนการใหอาหารม้ือ
แรก หลังจากหนอนไหมลอกคราบแตละวัย หนอนวัย 5 จะถูกนําเขาจอเพื่อการทํารัง รังไหมท่ีลอก
จากจอ จะถูกคัดเลือกลักษณะท่ีดี คือ สีเหลืองสด เปลือกรังแข็ง ขนาดรังใหญ หัวทายมน เพื่อเล้ียงตอ  
ไดมีการเล้ียงตอเนื่อง 9 รุน คัดได 11 สายพันธุ เพื่อทดสอบความเสถียรของสายพันธุ จึงเล้ียง
ขยายพันธุสายพันธุละ 3 ซํ้า ๆ ละ 4 แม เพื่อใหไหมขยายพันธุครบทุกฤดูกาลในรอบป ซ่ึงมีสภาพ
อุณหภูมิ และความชื้นแตกตางกันอีก 6 รุน แตลละรุนใชเวลาเล้ียงประมาณ 30 วันไหมจึงเขาจอ 
 

2.3 การประเมินผล 
การศึกษาไหมแตละรุนจะบันทึกขอมูลดังตอไปนี้ คือ เปอรเซ็นตการฟกของไขลักษณะของหนอน
ไหม (สี ลาย รูปราง) อายุหนอนไหม เปอรเซ็นตการเล้ียงรอดวัยออน เปอรเซ็นตการเล้ียงรอดวัยแก  
น้ําหนักหนอนไหมโตเต็มท่ี 10 ตัว เปอรเซ็นตการเขาทํารัง ลักษณะรัง (แหลม – มน ความแข็ง รอยยน 
ความสม่ําเสมอของรัง) เปอรเซ็นตดักแดสมบูรณ เปอรเซ็นตเปลือกรัง บันทึกอุณหภูมิและความช้ืน
สัมพัทธในโรงเล้ียงไหม 
 

2.4 การวิเคราะหขอมูล 
วางแผนการทดลองแบบ completely randomized design ประเมินผลโดยใชวิธี Duncan’s 

Multiple Range Test (DMRT)โดยโปรแกรม SPSS for Windows version 17.0 
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3. ผลการทดลองและวิจารณ 
 

3.1 การคัดเลือกพันธุ 
 การเล้ียงไหมรุนท่ี 1 เล้ียงท้ังหมด 30 ทรีตเมนตแบบแมรวม พบลักษณะหนอนและรังไหมท่ี
เปล่ียนแปลงไป เชน หนอนเปล่ียนจากลายเปนหนอนขาวและหนอนขาวหัวจุด รังอวนและใหญข้ึน 
จึงเพ่ิมเปน 75 ทรีตเมนตตามลักษณะการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนในการเล้ียงไหมรุนท่ี 2 ในการเล้ียง
ไหมรุนท่ี 3 มีท้ังหมด 100 ทรีตเมนต ในชวงการเล้ียงไหมรุนท่ี 4 เดือนกุมภาพันธ 2552 อุณหภูมิลด
ต่ําลงถึง 25 องศาเซลเซียส ทําใหไหมบางทรีตเมนตไมสามารถเล้ียงรอดไดรวมท้ังไหมท่ีไมฉายรังสี 
ไหมที่มีความทนทานอุณหภูมิต่ําสามารถขามฤดูหนาวไดมี 51 ทรีตเมนต คัดเลือกเพื่อนํามาเล้ียงตอใน
รุนท่ี 5 เพียง 34 ทรีตเมนต และเล้ียงตอในรุนท่ี 6 มี 37 ทรีตเมนต รุนท่ี 7 มี 68 ทรีตเมนต รุนท่ี 8 มี 19 
ทรีตเมนต รุนท่ี 9 มี 12 ทรีตเมนต 

ผลการเล้ียงไหมฉายรังสีรุนท่ี 9 ประเมินจากขอมูลการฟกของไข การเล้ียงรอดของหนอนวัย
ออนและวัยแก น้ําหนักหนอนไหมโตเต็มท่ี การเขาทํารัง เปลือกรัง ขนาดรัง แสดงใน Table 1 ซ่ึงสาย
พันธุท่ีคัดเลือกจากทรีตเมนตท่ีฉายรังสีมีแนวโนมคาเปลือกรังสูงกวาสายพันธุเดิม (control) 
 

Table 1  The evaluation of gamma irradiated Sumrong 1silkworms in the ninth generation of selection 
Treatment Hatchability  Young larval Old larval Last instar Pupation Cocoon Number of 

 (%) survival survival larval weight (%) shell weight cocoon/50gm 

    (%) (%) (10larvae)(gm)   (gm)   

Control 79.72 84.49 88.33 17.98 87.67 10.19 55.50 

1/150 84.02 82.26 82.00 17.33 81.00 11.18 56.00 

2/150 83.43 72.87 94.67 16.47 91.33 10.76 60.00 

4/250-1 85.30 81.68 88.33 16.39 86.00 11.36 57.50 

4/250-2 88.25 83.04 92.67 18.10 91.67 12.12 53.00 

5/200 75.68 74.32 95.00 16.84 93.67 11.53 53.00 

5/250 72.23 85.87 83.67 17.78 80.67 11.10 53.50 

6/200 81.08 84.49 91.33 16.94 89.67 11.30 53.50 

6/250-1 79.48 74.85 87.33 16.01 85.33 11.12 58.00 

6/250-2 69.94 78.29 88.67 17.42 87.67 11.27 55.50 

7/250-1 67.97 67.20 99.33 15.63 95.33 10.87 57.50 

7/250-2 66.82 84.26 89.67 17.86 85.00 11.19 58.00 
Control =  original line ;   x /y =  line from x day incubated silkworm eggs/ y irradiated dose in rad 
Ex. 1/150  =  line from the 1 day incubated silkworm egg /irradiated at 150 rad ( 1.5 Gy) 
      4/250-1 = line from the 4 day incubated silkworm egg /irradiated at 250 rad – line 1 
      4/250-2 =  line from the 4 day incubated silkworm egg /irradiated at 250 rad – line 2 
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3.2 การทดสอบความเสถียร 
นําสายพันธุดี 11 สายพันธุและสายพันธุเดิม มาเล้ียงขยายพันธุ เพ่ือทดสอบความเสถียรของ

สายพันธุ โดยเล้ียงสายพันธุละ 3 ซํ้า ๆ ละ 4 แม ผลการทดสอบดังนี้ 
รุนท่ี 1   เร่ิมเล้ียง 30 ม.ค.53 ไหมเจริญเติบโตปกติ ไมพบสายพันธุใดมีลักษณะดีเดนกวาสาย

พันธุอ่ืน โรงเล้ียงมีอุณหภูมิเฉล่ีย 26.7 องศาเซลเซียส ความช้ืนสัมพัทธเฉล่ีย 81.5 % 
รุนท่ี 2   เร่ิมเล้ียง 20 มี.ค.53 ไหมเจริญเติบโตปกติ ไมพบสายพันธุใดมีลักษณะดีเดนกวาสาย

พันธุอ่ืน โรงเล้ียงมีอุณหภูมิเฉล่ีย 31.3 องศาเซลเซียส ความช้ืนสัมพัทธเฉล่ีย 74.2 % 
รุนท่ี 3   เร่ิมเล้ียง 11 พ.ค.53 เดือนพ.ค.-มิ.ย.53 โรงเล้ียงอุณหภูมิเฉล่ีย 30.2 องศาเซลเซียส 

ความชื้นสัมพัทธเฉล่ียสูงถึง 86.6 % หนอนเปนโรคตายมาก รวมท้ังสายพันธุเดิม เหลือรอด 5 สาย
พันธุท่ีมาจากกลุมฉายรังสี  

รุนท่ี 4   เร่ิมเล้ียง 5 ก.ค.53 ขยายพันธุ 5 สายพันธุท่ีรอดมา ซ่ึงถือวาเปนสายพันธุท่ีทน
อุณหภูมิและความชื้นสูงได เปรียบเทียบกับสายพันธุเดิม โรงเล้ียงมีอุณหภูมิเฉล่ีย 28.4 องศาเซลเซียส 
ความช้ืนสัมพัทธเฉล่ีย 91.1 % 
 
Table 2  Number of cocoon in 50 grams of irradiated Sumrong 1 silkworm lines compared with non-irradiated 

Sumrong1 silkworm race for 6 generations of stability study 
    Generation       

Treatment 
1 2 3 4 5 6 

Control 60.00+1.80a 75.83+1.75ab x 49.5+0.50a 49.67+2.56b 49.33+1.61ab 

1/150 64.67+1.04cd 80.00+3.12bc x x x x 

2/150 65.33+1.53cd 85.33+1.75d        NA 54.33+0.76c 51.83+2.52b 51.00+0.50ab 

4/250-1 63.17+1.89abcd 85.83+3.88d x x x x 

4/250-2 62.17+1.15abc 75.67+1.89ab        NA 51.33+0.76ab 63.33+1.26c 51.00+2.64ab 

5/200 60.50+1.80ab 84.00+5.27cd        NA 51.83+2.08abc 51.50+0.00b 50.67+2.08ab 

5/250 66.00+2.64cd 77.00+2.18ab x x x x 

6/200 64.00+2.00bcd 72.83+2.08a x x x x 

6/250-1 67.00+1.73d 82.83+1.5cd x x x x 

6/250-2 66.50+1.80d 78.17+1.04b x x x x 

7/250-1 66.17+2.75cd 78.00+2.18b        NA 52.33+2.36bc 49.50+1.32b 52.17+0.76b 

7/250-2 64.00+3.04bcd 86.33+1.75d        NA 49.83+0.29ab 46.00+2.59a 48.50+1.00a 
Within a column, the means that are followed by the same letter are not significantly different at the 5% level by DMRT;  
X = no survival. 
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รุนท่ี 5   เร่ิมเล้ียง 19 ส.ค.53 พบรังไหมสีขาว และรังไหมสีนวล รวม 53 รัง จากสายพันธุท่ีได
จากการฉายรังสีปริมาณ 2.5 เกรยกับไขไหมอายุ 7 วัน (ลักษณะประจําพันธุของไหมพันธุสําโรง 1 คือ
รังไหมสีเหลืองสด) และเปนสายพันธุท่ีมีเปอรเซ็นตการฟกของไขมากท่ีสุด น้ําหนักหนอนไหมโต
เต็มท่ีมากท่ีสุด เปอรเซ็นตเปลือกรังมากท่ีสุด ขนาดรังใหญ จึงมีศักยภาพในการผลิตโปรตีนไหมได
มากกวาสายพันธุอ่ืน 
 รุนท่ี 6   เร่ิมเล้ียง 10 ต.ค. 53 นํารังไหมสีขาว และรังไหมสีนวล มาเล้ียงขยายพันธุ 
 

เก็บ รักษาพันธุ ไว ใหกรมหมอนไหมเฉลิมพระ เกี ยรติสม เ ด็จพระนาง เจ า สิ ริกิติ์
พระบรมราชินีนาถดําเนินการทดสอบและใชประโยชนตอไป 
 ประเมินความแตกตางของสายพันธุดี 11 สายพันธุและสายพันธุเดิม จากขอมูลการฟกของไข 
การเล้ียงรอดของหนอนวัยออนและวัยแก น้ําหนักหนอนโตเต็มท่ี การเขาทํารัง ขนาดรัง โดยแสดง
ขอมูลเปอรเซ็นตเปลือกรังใน Table 2 
 

4. สรุป 
 

การฉายรังสีแกมมาไขไหมพันธุสําโรง 1 ท่ีมีอายุกกไข 1 – 7 วันดวยปริมาณรังสี 1.5 2 2.5 
และ 3 เกรย  เล้ียงเปรียบเทียบกับท่ีไมฉายรังสี  เพ่ือคัดเลือกการกลายท่ีทําใหไดสายพันธุท่ีมีศักยภาพ
ในการผลิตโปรตีนไหม จากการคัดเลือกจนถึงรุนท่ี 9 ไดสายพันธุท่ีดี 11 สายพันธุ เล้ียงขยายพันธุเพื่อ
ทําใหพันธุเสถียรเปรียบเทียบกับพันธุเดิม พบวาในรุนท่ี 3 เหลือรอดเพียง 5 สายพันธุท่ีไดจากไขไหม
ฉายรังสี ดําเนินการขยายพันธุตอ พบรังไหมสีขาวและสีนวลจากสายพันธุท่ีไดจากไขไหมท่ีมีอายุกก
ไข 7 วันฉายรังสีปริมาณ 2.5 เกรยในรุนท่ี 5 และ 6 เปนสายพันธุท่ีมีขนาดรังใหญ มีคาเปลือกรังสูง
กวาสายพันธุเดิมและสายพันธุอ่ืน จึงมีแนวโนมวามีศักยภาพในการผลิตโปรตีนไหมมากกวา ซ่ึงอาจ
เปนไปไดวาการฉายรังสีแกมมาไขไหมพันธุสําโรง 1 อาจกระตุนใหเกิดการเปล่ียนแปลงทาง
พันธุกรรมเกี่ยวกับการสรางสีของเปลือกรัง ขนาดรัง เพิ่มความทนทานตอสภาพแวดลอมท่ี
เปล่ียนแปลงได  
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