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บทคัดยอ
ความแหงแลงและสภาพอากาศรอนเปนปจจัยสําคัญที่จํากัดความสามารถในการใหผลผลิตถั่วเขียวใน
ประเทศไทย การทดลองนี้มีวัตถุประสงคเพื่อประเมินอัตราพันธุกรรมของความทนทานแลงและรอนในถั่วเขียว 1
คูผสม ซึ่งเกิดจากการผสมขามระหวางถั่วเขียวพันธุทนแลงและรอนคือ V1595 และถั่วเขียวพันธุไมทนแลงและ
รอน คือ V3131 โดยประเมิน พอ แม F1 BC1P1 และ BC1P2 ในระยะออกดอกในสภาพแปลงทดลอง และ
หองปฏิบัติการ ในสภาวะไดรับน้ําปกติและสภาวะขาดน้ํา โดยใชวิธวี ัดประสิทธิภาพการใชแสงในสภาพที่ไดรับ
แสง (ΦPSII) วัดประสิทธิภาพการใชแสงสูงสุด (Fv/Fm) เสถียรภาพของเซลลเมมเบรน (CMT) ปฏิกิริยาของเตตรา
โซเลียมคลอไรด (TTC) ปริมาณน้ําสัมพัทธในใบพืช (RWC) ความสูง น้ําหนักเมล็ด และจํานวนฝกตอตน ผล
การทดลองพบวากลุมไดรับสภาพขาดน้ํามีคา อัตราพันธุกรรมอยูในชวง 0.41-0.90 โดยพารามิเตอรในสภาพแปลง
ทดลองและหองปฏิบัติการที่มคี าอัตราพันธุกรรมสูง คือ Fv/Fm (0.90) และ CMT(drought) (0.87) ตามลําดับ และ
กลุมไดน้ําปกติมีคาอัตราพันธุกรรมอยูในชวง 0.41-0.92 พารามิเตอรที่มีคาอัตราพันธุกรรมสูงที่ทดลองใน
หองปฏิบัติการ คือ Fv/Fm(control) (0.85), Fv/Fm(heat) (0.71), CMT(drought) (0.90), CMT(heat) (0.80), TTC(drought)
0.92 และ TTC(heat) (0.76) จากการศึกษาครั้งนี้สรุปไดวาพารามิเตอรที่มีคาอัตราพันธุกรรมสูงในสภาพแปลง
ทดลองและหองปฏิบัติการ สามารถนําไปใชไดในการคัดแยกในสภาวะแหงแลงและรอนของถั่วเขียว
คําสําคัญ : ถั่วเขียว แลง ความทนทานรอน คลอโรฟลลฟลูออเรสเซนซ เสถียรภาพของเซลลเมมเบรน

ABSTRACT
Drought and heat stress are two major abiotic limiting mungbean yield capacity in Thailand,
The objective of this study was to estimate heritability of drought and heat tolerance in a mungbean
derived from a tolerance mungbean line “ V1595 ”and a susceptible mungbean line “ V3131 “. The P1,
P2, F1, F2 BC1P1 and BC1P2 were evaluated at the reproductive stage in field and laboratory under non
stress and stress condition. Light quantum yield (ΦPSII), maximum quantum yield (Fv/Fm), cell
membrance thermostability (CMT), triphenyl teteazolium chloride (TTC), reaction, relative water
content (RWC) plant height, seed dry weight and pod number per plant were recorded. Heritability
estimates of stressed group rang from 0.41-0.96. The light heritabilities were observed for Fv/Fm (0.09)
1
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and CMT (0.87), which were parameters in the field and laboratory, respectively. Heritabilities of the
control ranged from 0.41-0.92, of which high heritabilities were obtained from Fv/Fm(control) (0.85),
Fv/Fm(heat) (0.71), CMT(drought) (0.90), CMT(heat) (0.80), TTC(drought) (0.92) และ TTC(heat) (0.76). The result of
the study show that the parameters which have high heritability could be used for selection for drought
and heat tolerance in mungbean.
Keywords : mungbean, drought, heat tolerance, chlorophyll fluorescence, cell membrance thermostability
E-mail : nuanmanee33@yahoo.com

คํานํา
สภาวะความแหงแลง และความรอนเปนปจจัยสําคัญตอการใหผลผลิตถั่วเขียวที่ปลูกในประเทศไทย
และเปนสาเหตุสําคัญที่ทําใหผลผลิตถั่วเขียวของไทยยังคงอยูในเกณฑที่ต่ํา (110-120 กก/ไร) (ศูนยวิจัยกสิกรไทย
, 2550) ตามปกติแลวถั่วเขียวมีการใชน้ําตอฤดูปลูกประมาณ 400-700 ลูกบาศกเมตรตอไร (เชียงใหมนิวส,
2552) ตามรายงานในพืช การขาดน้ําทําใหเกิดความเครียดในเซลลเมมเบรน จวงจันทร (2522) กลาววา เมือ่ พืช
ไดรับความเครียด สารละลายตางๆในเซลลเกิดการรั่วไหลออกมา ดังนั้น การวัดปริมาณการรั่วไหลสามารถบอก
ความเสียหายของการขาดน้ําได และ เปนวิธกี ารหนึ่งที่สามารถนํามาใชในการทดสอบ และคัดเลือกพืชทนแลงใน
หองปฏิบัติการ เชน ขาวบารเลย (Kocheva et al., 2004)
การวัดปฏิกิริยาของเตตราโซเลียมครอไรด
(TTC)
ใชหลักการทํางานของปฏิกิริยาของเอนไซม
dehydrogenase ซึ่งมีในเซลลที่มีชีวิต เกีย่ วของกับการหายใจและปลดปลอย H+ ออกมา เมือ่ ทําปฏิกิริยากับ
สารละลายเกลือเตตราโซเลียม (2,3,5-triphenyl tetrazolium chloride) (TTC) ซึ่งเปนสารละลายที่ไมมีสีและ
แพรกระจายได จะเปลี่ยนรูปเปนสารใหมคือ ฟอรมาแซน (formazan) ที่มีสีแดงและไมแพรกระจาย เซลลที่มีชีวิต
หลังการแชสารละลายนี้จะติดสีแดง ในขณะเซลลที่ตายแลวจะเปนสีเดิมหรือไมติดสี ซึง่ สามารถประเมินความ
ทนทานรอนในพืชได เชน ขาวสาลี (Porter et al., 1995; Fokar et al., 1998)
คลอโรฟลลฟลูออเรสเซนซ เปนวิธีการหนึ่งที่สามารถบงบอกถึงประสิทธิภาพของกระบวนการสังเคราะห
แสง (Maxwell and Johnson, 2000) ซึง่ ผลของสภาวะเครียดที่มีตอการทํางานของ PSII ของพืชมีผลตอการ
เคลื่อนยายอิเล็กตรอนจากตัวให (donor) ไปยังตัวรับ (acceptor) ซึ่งวัดไดจากคา Fv/Fm (Krause and Weis,
1991) โดยอัตราสวนของ Fv/Fm เรียกวา maximum quantum yield of PSII ของใบที่ยังไมไดรับแสง (dark
adapted leaf) ขณะใบที่ไดรับแสงอยางตอเนื่อง (light adapted leaf) ประสิทธิภาพการใชแสงจะเรียกวา
effective quantum yield of PSII (Björkjman and Demming, 1987) Srinivasan et al. (1996) ศึกษา
คลอโรฟลลฟลูออเรสเซนซและเสถียรภาพของเซลลเมมเบรนในการประเมินความทนทานรอนในพืชตระกูลถั่ว
พบวา มีการเพิม่ ขึ้นของสารอิเล็กโตรไลต และประสิทธิภาพของ PSII ทํางานลดลง และ Dhanda and Munjal
(2006) ศึกษาการถายทอดลักษณะเสถียรภาพของเซลลเมมเบรนในขาวสาลี โดยพบวาลักษณะทางพันธุกรรม
ตางๆ มีคาดัชนีการตอบสนองตอความรอน และ TTC สูง จะมีผลผลิตสูงดวย และมีเสถียรภาพของเซลลเมมเบรน
ที่ดีกวา ดังนั้น การพัฒนาพันธุถั่วเขียวใหมีการใชน้ํานอยๆ หรือทนทานตอความแหงแลง จึงอาจเปนวิธีการหนึ่งใน

176

การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน ครั้งที่ 6

การเพิ่มผลผลิตของถั่วเขียวในแปลงของเกษตรกรได การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อประเมินอัตราพันธุกรรมที่
ควบคุมลักษณะความทนแลงและรอนของถั่วเขียว

อุปกรณและวิธีการ
การสรางประชากรเพื่อใชในการศึกษา และการปลูกทดสอบผสมขามถั่วเขียว
การสรางลูกผสมระหวางถั่วเขียวพันธุทนแลงและรอน ‘ V1595’ และพันธุไมทนแลงและรอน ‘ V3131 ‘
ซึ่งเปนพันธุที่ไดจากการทดสอบและคัดเลือกของ สิรินรี (2551) เมื่อไดลูกผสมชั่วที่หนึ่ง ผสมตัวเอง และผสม
กลับไปยังพอและแม จะไดประชากร พอ (P1) แม (P2) ลูกผสมชั่วที่หนึ่ง (F1) ลูกผสมชั่วที่ 2 (F2) ลูกผสมกลับไปยัง
แม (BC1P1) และ ลูกผสมกลับไปยังพอ (BC1P2) สําหรับไวศึกษาลักษณะทนแลงและรอนตอไป ฤดูตอมาปลูก
ประชากรถั่วเขียวในกระถาง ซึ่งใช พอ 10 ตน แม 10 ลูกผสมชั่วที่หนึ่ง 10 ตนลูกผสมชั่วที่สอง 100 ลูกผสม
กลับไปยังแม 24 ตน และ ลูกผสมกลับไปยังพอ 24 ตน โดยแบงเปน 2 กลุม คือ กลุมที่ใหน้ําปกติ และกลุมงดน้ํา
เมื่อถึงระยะออกดอก เริ่มงดใหน้ําในกลุมงดน้ํา 7 วัน และเก็บตัวอยางใบ ซึ่งมีอายุประมาณ 35-40 วัน จากเก็บ
สายพันธุละ 3 ใบ เพื่อใชวิเคราะหในหองปฏิบัติการ โดยเจาะตัวอยางใบกลางของถัว่ เขียว ดวยเหล็กเจาะ
(punch) ใหเปนชิ้นวงกลมขนาดเสนผานศูนยกลาง 8 มิลลิเมตรของแตละสายพันธุ ลางดวยน้ํากลั่น ใสลงใน
หลอดทดลอง หลอดละ 3 ชิ้น ในทุกสิ่งทดลอง มีขั้นตอน คือ
การทดสอบความทนแลงและรอน (drought and heat tolerance)
ทดสอบความทนแลง นําตัวอยางพืชแชในสารละลาย polyethylene glycol 6000 (PEG 6000) ที่ความ
เขมขน 40 เปอรเซ็นต เพื่อใชเปนการจําลองสภาพความแหงแลงใหแกพืช แชไว 8 ชั่วโมง แลวลาง PEG ออก
และทดสอบความทนรอน นําตัวอยางพืชใสลงใน water bath ใหไดรับความรอนที่อุณหภูมิ 54 องศาเซลเซียส เปน
เวลา 15 นาที ตามวิธีการของ Sullivan (1972)
การทดสอบจากเสถียรภาพของเซลลเมมเบรน (CMT)
นําตัวอยางใบพืชโดยผานการจําลองสภาพแลงและรอน วัดคาการนําไฟฟาของสารอิเล็กโตรไลตที่รั่วไหล
ออกมา (electrolyte leakage conductivity, EC) ดวยเครื่องวัดคาการนําไฟฟาของสารละลาย (electrical
conductivity meter) ที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส กอน (EC1) และหลัง (EC2) ทําลายสภาพใบโดยการนําไปนึ่ง
ดวยหมอนึ่งความดัน (autoclave) ที่อุณหภูมิ 121 องศาเซลเซียส ความดัน 15 ปอนดตอตารางนิ้ว ไดคา EC 1
และ EC 2 ของ Treatment (T1/T2) และ Control (C1/C2) ตามลําดับ คํานวณหาเปอรเซ็นตของเสถียรภาพของ
เซลลเมมเบรน (cell membrane thermostability, CMT) ของถั่วเขียวในแตละสายพันธุเมื่อไดรับสภาพแลงและ
รอน จากสูตร
CMT (%) = (1-(T1/T2))/(1-(C1/C2)) x 100
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การทดสอบจากการวัดปฏิกิริยาของเตตราโซเลียมคลอไรด (TTC)
เตรียมตัวอยางใบพืชโดยผานการจําลองสภาพแลงและรอน แชในสารละลาย TTC 0.4 เปอรเซ็นต เพื่อให
TTC ทําปฏิกิรยิ า จากนั้นนําตัวอยางใบมาลาง เพื่อสกัดสีที่ติดใบพืชออกมา โดยนํามาวัดคาการดูดกลืนแสงดวย
Spectrophotometer ที่ความยาวคลื่น 530 นาโนเมตร วัดปฏิกิริยาของเตตราโซเลียมเปนเปอรเซ็นต จากสูตร
TTC (%) = (1 – ODt/ODc) x 100
โดยที่ ODt = คาการดูดกลืนแสงของ Treatment และ ODc = คาการดูดกลืนแสงของ Control
การวัดคาคลอโรฟลลฟลูออเรสเซนซ (chlorophyll fluorescence)
ใชเครื่องมือ PAM-2100 Portable Chlorophyll Fluorometer (Walz, Germany) วัดคาประสิทธิภาพการ
ใชแสงในสภาพไดแสง (light quantum yield, ΦPSII) ในแปลง และในหองปฏิบัติการ ในสภาพที่มีแสง (light) และ
วัดประสิทธิภาพการใชแสงสูงสุด (maximum quantum yield, Fv/Fm) ในแปลงเวลากลางคืน และใน
หองปฏิบัติการ สภาพมืด (dark) โดยปดสวนของใบดวย leaf clip แลวใหแสงแกใบ
การวัดปริมาณน้ําสัมพัทธในใบพืช (relative water content, RWC)
นําใบขางสายพันธุละ 3 ใบ มาชั่งหาน้ําหนักสด (fresh weight; FW) จากนั้นนําใบที่ชั่งแลว วางในถาดที่
มีกระดาษชุบน้าํ รองกนถาดปดดวยพลาสติกบมที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส เปนเวลา 16-20 ชั่วโมงจากนั้นนํา
มาชั่งน้ําหนักที่พืชเตงตัวเต็มที่ (fully turgid weigh; TW) นําใบพืชไปอบที่อุณหภูมิ 65 องศาเซลเซียส เปนเวลา
24 ชั่วโมง แลวนํามาชั่งจะไดน้ําหนักแหง (dry weight; DW) ตามวิธีการของ Turner (1986) จากสูตร
RWC (%) = [(FW - DW) x 100]/(TW - DW)
ขอมูลองคประกอบผลผลิตของถั่วเขียว
ความสูง ผลผลิตตอตน และจํานวนฝกตอตน ซึ่งใช พอ 10 ตน แม 10 ลูกผสมชั่วที่หนึ่ง 10 ตนลูกผสม
ชั่วที่สอง 100 ลูกผสมกลับไปยังแม 24 ตน และ ลูกผสมกลับไปยังพอ 24 ตน
การประเมินคาอัตราพันธุกรรม (heritability)
ประมาณจากคาความแปรปรวนของพอ แม ลูกชั่วที่ 1 และลูกชั่วที่ 2 โดยวิธีของ Burton (1951)
h2 = σ2F2 -1/3(σ2P1 + σ2P2 + σ2F1)

σ2F2
ผลการทดลองและวิจารณ
การประเมินคาอัตราพันธุกรรมของความทนแลงและรอนถั่วเขียวในประชากรตางๆ พบวา ในกลุมงดน้ํา
คาอัตราพันธุกรรมอยูในชวง 0.41-0.90 (Table 1) จากการทดสอบในสภาพแปลงทดลองลักษณะที่มีคาอัตรา
พันธุกรรมสูง (h2 ≥ 0.70) ไดแก Fv/Fm (0.90), CMT(drought) (0.87) และลักษณะที่มีคาอัตราพันธุกรรมปานกลาง
(0.40 ≤ h2 < 0.70) ไดแก ΦPSII (drought) (0.41), CMT(heat) (0.47), TTC(drought) (0.57), RWC (0.46) และ ความ
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สูง (0.65) สอดคลองกับ Amir et al. (2001) ซึ่งประเมินอัตราพันธุกรรมของความทนรอนใน winter และ spring
wheat 14 สายพันธุ โดยใช CMT เปนพารามิเตอรในการศึกษา พบวา คาอัตราพันธุกรรมอยูในชวง 0.27-0.47
และ James et al. (2008) ศึกษาอัตราพันธุกรรมในลักษณะทนแลงของถั่วเหลือง 10 ประชากร ในแปลงที่ขาด
น้ํา และประเมินโดยคา RWC พบวา มีคาอัตราพันธุกรรม อยูในชวง 0.40-0.70 ขณะที่ Painawadee et al.
(2009) พบวา ถั่วลิสงอัตราพันธุกรรมของลักษณะ RWC อยูในชวง 0.04-0.46
กลุมที่ใหน้ําปกติ คาอัตราพันธุกรรมอยูในชวง 0.41-0.92 (Table 1) ลักษณะที่มีคาอัตราพันธุกรรมสูง
(h2 ≥ 0.70) ไดแก Fv/Fm(control) (0.85), Fv/Fm(heat) (0.71), CMT (drought) (0.90), CMT(heat) (0.80), TTC(drought)
(0.92) และ TTC(heat) (0.76) และลักษณะที่มคี าอัตราพันธุกรรมปานกลาง (0.40 ≤ h2 < 0.70) ไดแก ความสูง
(0.41) สอดคลองใกลเคียงกับ Fokar et al. (1998) ที่ศึกษาอัตราพันธุกรรมความทนรอนโดยการวิเคราะห TTC
ในขาวสาลี พบวามีคาอัตราพันธุกรรมเทากับ 0.89 และเสนอแนะวาการคัดเลือกในลักษณะดังกลาวสามารถ
ประสบความสําเร็จได สวน Amir et al. (2001) กลาววา TTC ที่มีคาอัตราพันธุกรรมสูง สามารถใชลักษณะทน
รอนในการคัดเลือกที่ดีในชั่วแรกๆใน winter และ spring wheat
Table 1 Heritability estimates of parameters for drought and heat tolerance in mungbean.
h2
Parameters
Fv/Fm
Drought

2/

CMT(drought)2/
TTC(drought)2/
Fv/Fm(heat)3/
CMT(heat)3/
TTC(heat)3/
Fv/Fm(control)1/
RWC
Plant height

Heat

Control

1/

ΦPSII (drought)

Field condition
Stressed
Non stressed
0.90
-

Laboratory condition
Stressed
Non stressed
0.41
0.87
0.57
0.47
0.46

0.65

0.90
0.92
0.71
0.80
0.76
0.85
-

0.41

2/

control; drought tolerance measurement with PEG 6000 40 % 8 hour; 3/ heat tolerance measurement by 54 °C 15 minute
ΦPSII = light quantum yield, Fv/Fm = maximum quantum yield, CMT = cell membrane thermostability, TTC = 2,3,5-triphenyl
tetrazolium chloride 0.4 %, RWC = relative water content
- = h2 < 0.40 not shows.
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Figure 1 Means of parameters for drought and heat tolerance of (a) ΦPSII in field (b) ΦPSII in laboratory
(c) Fv/Fm in laboratory (d) CMT(%)(drought) (e) CMT(%)(heat) (f) TTC(%)(drought) (g) TTC(%)(heat) and
(h) RWC(%) in mungbean populations.
การทดสอบการวัดประสิทธิภาพการใชแสงในสภาพไดแสง (light quantum yield) ในสภาพแปลง พบวา
คาเฉลี่ยของประชากรในกลุมใหน้ําปกติ มีคาเฉลี่ยสูงกวากลุมงดน้ํา (Figure 1a) การวัดในหองปฏิบัติการ พบวา
ในกลุมงดน้ํา กลุม Control และ กลุม Drought มีคาเฉลี่ยใกลเคียงกัน สวน กลุม Heat มีคาเฉลี่ยต่ําสุด เนื่องจาก
พืชไดรับความเครียดที่มาก สวนกลุมที่ใหน้ําปกติ กลุม Control มีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ กลุม Drought และ
กลุม Heat (Figure 1b) และการวัดประสิทธิภาพการใชแสงสูงสุด (Fv/Fm) ในหองปฏิบัติการ พบวาในกลุมงดน้ํา

180

การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน ครั้งที่ 6

กลุม Drought มีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ กลุม Control และกลุม Heat และกลุมที่ใหน้ําปกติ พบวา คาเฉลี่ย
ของประชากร ในกลุม Control มีคาสูงสุด รองลงมา คือ กลุม Drought และ กลุม Heat (Figure 1c)
วิธีการวัดเสถียรภาพของเซลลเมมเบรน (CMT)(%) ในกลุม Drought (Figure 1d) และกลุม Heat
(Figure 1e) พบวา ในกลุมงดน้ํามีคาเฉลี่ยสูงกวากลุมที่ใหน้ําปกติ ซึ่งบอกใหทราบวาพืชไดรบั ความเครียดจาก
การขาดน้ํา คาที่ไดจึงมีเปอรเซ็นตสูง ซึ่งแสดงถึงความเสียสภาพของเซลลเมมเบรน เมื่ออยูภายใตสภาวะการขาด
น้ํา (Beweley, 1979) สวนวิธีการวัดปฏิกิริยาของเตตราโซเลียมคลอไรด (TTC)(%) ในกลุม Drought (Figure 1f)
กลุม Heat (Figure 1g) และ การวัดปริมาณน้ําสัมพัทธในใบพืช (RWC)(%) (Figure 1h) มีคาเฉลี่ยของประชากร
ในกลุมที่ใหน้ําปกติ สูงกวากลุมที่งดน้ํา ซึ่งวิธี TTC(%)(drought) (Figure 1f) และ RWC(%)(Figure 1h) จากกราฟมี
คาเฉลี่ยของประชากรในกลุมที่ใหน้ําปกติสูงกวากลุมที่งดน้ําที่แตกตางกันชัด ซึ่งสามารถใชเปนพารามิเตอรในการ
คัดเลือกพืชในสภาพที่แหงแลงไดดี

สรุปผลและเสนอแนะ
พารามิเตอรที่สามารถนําไปใชไดในการคัดเลือกความทนแลงและรอน ของกลุมที่งดน้ําในสภาพแปลง
ทดลอง และหองปฏิบัติการ คือ Fv/Fm และ CMT(drought) สวนพารามิเตอรที่สามารถนําไปใชคัดเลือกได ของกลุมที่
ใหน้ําปกติ ในหองปฏิบัติการ คือ Fv/Fm(control), Fv/Fm(drought), CMT(drought), CMT(heat), TTC(drought) และ TTC(heat) ซึ่ง
วิธีการทดสอบดังกลาว แนะนําวาสามารถนําไปประยุกตใชกับพืชตระกูลถั่ว และพืชชนิดอื่นได เนื่องจากมีคา
อัตราพันธุกรรมที่สูง สามารถถายทอดลักษณะความทนทานแลงและรอนไปยังรุนลูกได และมีโอกาสประสบ
ความสําเร็จในการปรับปรุงพันธุ
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