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บทคัดย่อ
กำรศึกษำผลของรังสีแกมมำต่อกำรเปลีย่ นแปลงลักษณะสัณฐำนของต้นแววมยุรำ โดยใช้ส่วนใบแวว
มยุรำมำฉำยรังสีแกมมำแบบเฉียบพลันทีป่ ริมำณ 0, 20, 40, 60, 80, 100 เกรย์ หลังจำกนัน้ นำไปปั กชำนำน
60 วัน นับจำนวนใบทีร่ อดชีวติ พบว่ำเมื่อปริมำณรังสีเพิม่ มำกขึน้ มีผลทำให้เปอร์เซ็นต์กำรรอดชีวติ ลดลง หำ
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ควำมสัมพันธ์ของปริมำณรังสีท่ที ำให้แววมยุรำรอดชีวติ ที่ 50 เปอร์เซ็นต์ (LD50(60)) มีค่ำ 51 เกรย์ และนับ
จำนวนยอดที่แตกใหม่จำกใบแววมยุรำ พบว่ำใบที่ได้รบั ปริมำณรังสี 60, 80 และ 100 เกรย์มจี ำนวนยอดที่
แตกใหม่น้อยกว่ำใบทีไ่ ม่ได้รบั รังสี แต่ใบทีไ่ ด้รบั ปริมำณรังสี 20 เกรย์ พบว่ำมียอดทีแ่ ตกใหม่มำกทีส่ ุดถึง 5
ยอด นำต้นทีร่ อดย้ำยปลูกในกระถำงนำน 60 วัน ได้ต้นอ่อนอำยุ 120 วัน วัดกำรเจริญเติบโตของต้นทำงด้ำน
ควำมสูง ขนำดทรงพุ่ม พบว่ำเมื่อปริมำณรังสีเพิม่ มำกขึน้ ทำให้กำรเจริญเติบโตของต้นลดลง ส่วนลักษณะ
สัณฐำนหลังจำกได้รบั รังสี พบว่ำทีป่ ริมำณรังสี 40 เกรย์ ทำให้ใบมีลกั ษณะกลม ควำมยำวใบสัน้ และหยักของ
ขอบใบบำงส่วนมีลกั ษณะมน เมื่อเทียบกับใบปกติ นอกจำกนี้พบว่ำต้นทีไ่ ด้รบั รังสีท่ปี ริมำณต่ำง ๆ มีใบทีม่ ี
ลักษณะเซลล์คุมและเซลล์ขำ้ งเคียงผิดปกติไปจำกต้นควบคุม และจำนวนเซลล์คุมทีผ่ ดิ ปกติมมี ำกขึน้ เมื่อได้รบั
ปริมำณรังสีเพิม่ มำกขึน้
คาสาคัญ : เปอร์เซ็นต์กำรรอดชีวติ ; กำรฉำยรังสีแกมมำแบบเฉียบพลัน; เซลล์คุม; กำรปั กชำใบ

Abstract
The effect of acute gamma irradiation on morphological changes in native Torenia ( Torenia
fournieri) was studied by using leaves which were irradiated with gamma rays at the doses of 0, 20,
40, 60, 80, and 100 grays. After 60 days of leaf cuttings, survival rate was recorded. It was found that
by increasing dosage of gamma radiation, survival rate was decreased. The relationship between
concentration of gamma radiation and survival percentage was graphed to get LD 50( 60) . It was found
that 51 grays radiation resulted in 50 percent survival after 60 days. The number of new shoots from
60, 80 and 100 gray leaves were less than that of the control. However, it is observed that the number
of new shoots was highest at 20 grays ( 5 shoots) . When new shoots were 120 days after radiation
treatment, the height and the canopy width were lower in the groups exposed to gamma radiation at
80 and 100 grays. As for morphological changes after irradiation, some specimens in the 40 grays
treatment group had short leaves, round serrate and dentate leaves. The guard cells and subsidiary
cells were abnormal and numbers of abnormal guard cells were increased when dosage of gamma
radiation increased.
Keywords: survival rate; acute gamma irradiation; guard cell; leaf cutting

1. คานา

2016) แววมยุรำเป็ นพืชล้มลุก สูงประมำณ 25-30
เซนติเ มตร ลำต้น และกิ่ง เป็ นเหลี่ยม แตกกิ่งก้ำน
มำก ใบเดีย่ ว รูปไข่ถงึ รูปรีแคบ เรียงตัวแบบตรงกัน
ข้ำม (opposite) ปลำยใบแหลม โคนใบมน ขอบใบ
จักฟั นเลื่อย สีดอกหลำยสี ทัง้ สีแดง สีชมพู สีม่วง
เข้ม สีม่วงอ่อน โคนกลีบ จะมีสขี ำว กลีบล่ำงอำจมี
แต้มสีเหลือง ปลำยแยกเป็ น 5 แฉก ขนำดไม่เท่ำกัน

แววมยุ ร ำเป็ นไม้ ด อกพัน ธุ์ พ้ืน เมือ งมีช่ือ
วิ ท ย ำ ศ ำ สต ร์ ว่ ำ Torenia fournieri อยู่ ใ นว งศ์
Linderniaceae พบได้ท งั ้ ในบริเ วณเขตร้อ น เขต
ร้อ นชื้น แม้ก ระทัง่ บนภูเ ขำที่ร ะดับ ควำมสูง 3001,200 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล และในประเทศไทย
สำมำรถพบได้ถึง 19 ชนิด (Taychasinpitak et al.,
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ออกดอกเป็ น ช่ อ กระจำยตำมซอกใบที่ป ลำยกิ่ง
ออกดอกตลอดปี (ธั ญ ญะ, 2545; กรณ์ , 2559)
เนื่องจำกดอกมีสสี รรสวยงำม มีควำมหลำกหลำย
ทำงพัน ธุก รรม จึง ท ำให้มีค วำมสำคัญในด้ำนกำร
ค้ำ ขำย สำมำรถเป็ น ไม้ก ระถำงตกแต่ ง สวนหรือ
สถำนที่ต่ ำ ง ๆ ได้ จึง ท ำให้เ ป็ น ที่นิ ยม แม้ว่ ำแวว
มยุรำจะมีควำมหลำกหลำยอยู่แล้ว อย่ำงไรก็ตำม
ยังไม่เพียงพอ เนื่องจำกตลำดยังคงต้องกำรควำม
แปลกใหม่ ใ นด้ำ นดอกที่มีสีต่ ำ งออกไป ลัก ษณะ
แปลกใหม่เพิม่ มำกขึน้ (ธัญญะ, 2545) ดังนัน้ จึงมี
กำรน ำรัง สีแ กมมำ ซึ่ง เป็ นรัง สีท่ีนิ ย มใช้ ใ นกำร
ปรับ ปรุ ง พัน ธุ์พืช สำมำรถชัก นำให้เ กิด กำรกลำย
พันธุ์ (ยงศักดิ ์ และอัญชลี, 2558) เพื่อเกิดลักษณะ
ใหม่ ๆ ทีแ่ ตกต่ำงไปจำกเดิม และเพื่อให้ได้พนั ธุท์ ม่ี ี
ลักษณะตำมทีต่ อ้ งกำรอีกด้วย
รังสีแกมมำมีกำรนำมำใช้ในกำรเหนี่ยวนำให้
เกิ ด กำรกลำยพั น ธุ์ ใ นระดับ ยี น ก่ อ ให้ เ กิ ด กำร
เปลี่ย นแปลงดีเ อ็น เอหรือ ท ำให้เ กิด กำรขำดของ
โครโมโซม ดัง นั น้ เซลล์ท่ีมีก ำรเปลี่ย นแปลงสำร
พันธุกรรมจะทำให้เกิดหน่วยพันธุกรรมเปลีย่ นแปลง
ไป (อรุณี, 2530) อีกทัง้ รังสีกม็ ผี ลต่อกำรเจริญของ
เซลล์และเนื้อเยื่อ ซึง่ แสดงออกทำงลักษณะสัณฐำน
ของพื ช ด้ ว ย (อัญ ชลี , 2554) เทคนิ ค ที่ น ำมำใช้
ร่วมกับกำรปรับปรุงพันธุ์ด้วยรังสีนัน้ มีหลำกหลำย
วิธี เช่นกำรเพำะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ส่วนแววมยุรำจะมี
เทคนิ ค พิเ ศษที่ใ ช้ร่ ว มกับ กำรปรับ ปรุ ง พัน ธุ์ จำก
กำรศึก ษำของ จิร ำภรณ์ (2554) ได้ช ัก น ำให้เ กิด
โพลีพลอยด์ในแววมยุรำโดยใช้ยำเม็ดโคลซิซนี แช่
ใบแววมยุ ร ำที่ ส ำรละลำยโคลซิ ซี น ระดับ ควำม
เข้มข้นแตกต่ ำงกัน พบว่ำกำรแช่ใบที่ระดับควำม
เข้มข้น 15 และ 20 มิลลิกรัมต่อลิตร สำมำรถชักนำ
ให้เกิดโพลีพลอยด์ได้ ซึง่ ต้นทีไ่ ด้นนั ้ เกิดจำกเซลล์ท่ี
เรีย กว่ ำ adventitious bud จำกก้ ำ นใบแววมยุ ร ำ
และเมื่อ เกิดกำรกลำยแล้ว พบว่ ำ ต้นที่กลำยนัน้ มี
ลักษณะเป็ น solid mutant อีกด้วย

จุดประสงค์ของกำรวิจยั นี้ เพื่อศึกษำผลของ
รังสีแกมมำทีท่ ำให้เกิดเปลีย่ นแปลงลักษณะสัณฐำน
ของต้ น แววมยุ ร ำ โดยศึ ก ษำกำรเจริ ญ เติ บ โต
หลังจำกได้รบั รังสี และศึกษำลักษณะที่เกิดขึน้ จำก
กำรเปลีย่ นแปลงภำยนอกใบแววมยุรำ

2. อุปกรณ์ และวิ ธีการ
2.1 พืชทดลอง
แววมยุรำพันธุ์พ้นื เมืองที่มลี กั ษณะเด่น
คือ ต้ำนทำนโรค ทีไ่ ด้จำกกำรคัดเลือกและปรับปรุง
พันธุโ์ ดย ดร.ณัฐพงค์ จันจุฬำ และ รศ.ธัญญะ เตชะ
ศีลพิทกั ษ์
2.2 อุปกรณ์
เครื่อ งฉำยรัง สีแ กมมำรุ่ น Mark I ของ
ศูนย์วจิ ยั นิวเคลียร์เทคโนโลยี มหำวิทยำลัยเกษตร
ศำสตร์
2.3 วิ ธีการ
น ำใบแววมยุ ร ำที่ มี ก้ ำ นใบ 0.5-1.0
เซนติเ มตร ให้ไ ด้ร ับรังสีแกมมำแบบเฉียบพลันที่
ปริม ำณรังสีร ะดับต่ ำ ง ๆ คือ 20, 40, 60, 80, และ
100 เกรย์ และใบที่ไ ม่ ฉ ำยรัง สีจ ะเป็ น ตัว ควบคุ ม
โดยวำงแผนกำรทดลองแบบสุ่ ม สมบู ร ณ์ (CRD,
completely randomized design) แบ่ ง กำรทดลอง
เป็ น 6 ทรีตเมนต์ ทรีตเมนต์ละ 3 ซ้ำ ซ้ำละ 50 ใบ
(ใช้ จ ำนวนใบแววมยุ ร ำ 150 ใบต่ อ ทรี ต เมนต์ )
จำกนัน้ ปั กชำใบลงถำดหลุมทีม่ วี สั ดุปลูกพีทมอส
2.4 การเก็บผล
บัน ทึก ผลกำรทดลองหลัง จำกใบได้รบั
กำรฉำยรังสีแกมมำแล้ว 60 วัน นับจำนวนใบทีร่ อด
ชีวติ และนับจำนวนยอดทีแ่ ตกใหม่จำกใบแววมยุรำ
โดยนั บ จ ำนวนยอดต่ อ ใบ หลัง จำกนั น้ ย้ำ ยต้น ใส่
กระถำง จนต้นเจริญเติบโตเต็ม ที่แล้ว 60 วัน โดย
วัด กำรเจริญ เติ บ โตด้ ำ นควำมสู ง ขนำดทรงพุ่ ม
ควำมกว้ำงและควำมยำวใบ และนำใบที่ 5 นับจำก
โคนต้นมำทำกำรเตรียมสไลด์ เพื่อตรวจสอบปำกใบ
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ด้วยกำรส่องภำยใต้กล้องจุลทรรศน์ ศึกษำลักษณะ
สัณฐำนทีเ่ กิดขึน้ หลังจำกได้รบั รังสีทป่ี ริมำณต่ำง ๆ
นำค่ำที่ได้มำวิเครำะห์ผลทำงสถิติ โดยโปรแกรม
SPSS 16.00

ต่ำง ๆ กับเปอร์เซ็นต์กำรรอดชีวติ โดยคำนวณหำ
ค่ำ LD50 หลังจำกปั กชำได้ 60 วัน (รูปที่ 1) และเมื่อ
คำนวณหำค่ำ LD50 พบว่ำทีป่ ริมำณรังสี 51 เกรย์ทำ
ให้เกิดกำรตำยของต้นแววมยุรำที่ 50 เปอร์เซ็นต์
ซึ่ ง สอดคล้ อ งกับ กำรศึก ษำของ Taychasinpitak
และคณะ (2016) คือ เมื่อ เพิ่ม ปริมำณรังสีมำกขึ้น
จะทำให้เปอร์เซ็นต์กำรรอดชีวติ ลดลง แต่ค่ำ LD50 ที่
ได้อำจแตกต่ำงกัน เนื่องจำกช่วงเวลำทีท่ ดลองห่ำง
กัน และค่ำครึง่ ชีวติ ของรังสีลดลงด้วย จึงทำให้ค่ำที่
ได้แต่ละครัง้ ไม่เท่ำกัน

3. ผลการวิ จยั และวิ จารณ์
3.1 ผลของรังสี แกมมาต่ อ การรอดชี วิต
หลังจากได้รบั รังสี 60 วัน และการเจริ ญเติ บโต
ของแววมยุรา
หลังจำกนำใบแววมยุรำที่ผ่ำนฉำยรังสี
แกมมำแบบเฉียบพลันในปริมำณรังสีต่ำง ๆ มำปั ก
ช ำใบในวัสดุ พีท มอสเป็ น เวลำ 60 วัน พบว่ ำ ใบที่
ไม่ได้รบั รังสี (control) มีเปอร์เซ็นต์กำรรอดชีวติ สูง
ทีส่ ุด คือ 100 เปอร์เซ็นต์ มีควำมแตกต่ำงทำงสถิติ
อย่ำงมีนัยสำคัญเมื่อเทียบกับทรีตเมนต์ทไ่ี ด้รบั รังสี
คือ เมื่อปริมำณรังสีเพิม่ ขึน้ จะส่งผลทำให้เปอร์เซ็นต์
กำรรอดชีวติ ลดลงตำมลำดับ ดังแสดงในตำรำงที่ 1
พบว่ำปริมำณรังสี 100 เกรย์ มีเปอร์เซ็นต์กำรรอด
ชีวติ น้อยทีส่ ดุ คือ 10 เปอร์เซ็นต์

รูป ที่ 1 เปอร์ เ ซ็น ต์ ก ำรรอดชีวิต ของแววมยุ ร ำ
หลังจำกได้รบั รังสี 60 วัน

ตารางที่ 1 เปอร์เ ซ็น ต์ ก ำรรอดชีวิต ของใบแวว
มยุ ร ำซึ่ง ได้ ร ับ รัง สีท่ีป ริม ำณต่ ำ ง ๆ
หลังจำกปั กชำ 60 วัน
ปริมำณรังสี
(เกรย์)
0
20
40
60
80
100

เปอร์เซ็นต์กำรรอดชีวติ
(%)
100
82
47
50
14
10
รูปที่ 2 ยอดแตกใหม่จำกใบแววมยุรำ ซึ่งได้จำก
กำรฉำยรังสีแกมมำที่ 20 เกรย์ หลังย้ำยลง
กระถำงนำน 60 วัน

เมื่อ น ำเปอร์เ ซ็น ต์ก ำรรอดชีวิต ของใบ
แววมยุรำมำหำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงปริมำณรังสี
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หลังจำกปั กชำ 60 วัน ย้ำยต้นลงปลูกใน
กระถำง 4 นิ้ว จนกระทังต้
่ นโตอีก 60 วัน แล้ว นับ
จำนวนยอดทีแ่ ตกขึน้ มำใหม่จำกใบแววมยุรำ พบว่ำ
ใบที่ได้รบั รังสีปริมำณ 20 และ 40 เกรย์ มีจำนวน
ยอดที่แ ตกใหม่ไม่แตกต่ ำ งกับชุด ควบคุม แต่ มีใบ
แววมยุรำใบหนึ่งที่ได้รบั รังสี 20 เกรย์ มีกำรแตก
ยอดใหม่มำกถึง 5 ยอด ดังแสดงในรูปที่ 2 ส่วนใน
ใบทีไ่ ด้รบั รังสี 60, 80 และ 100 เกรย์ พบว่ำจำนวน
ยอดทีแ่ ตกใหม่ลดลงเมื่อเทียบกับทรีตเมนต์ควบคุม
ซึง่ มีควำมแตกต่ำงทำงสถิติ ตำมตำรำงที่ 2
ตำรำงที่ 3 แสดงกำรเจริญเติบโตของต้น
แววมยุรำหลังย้ำยลงปลูก อำยุ 120 วันหลังได้รบั
รังสี พบว่ำควำมสูงของต้นทีไ่ ด้รบั รังสี 20, 40 และ
60 เกรย์ ไม่มคี วำมแตกต่ำงกันในด้ำนควำมสูงเมื่อ
เทีย บกับ ต้น ควบคุ ม ส่ว นต้น ที่ไ ด้ร ับ รัง สี 80 และ
100 เกรย์ ควำมสูงลดลงเมื่อ เทียบกับต้นควบคุม
ขนำดทรงพุ่มจำกทัง้ ตำรำงที่ 3 และรูปที่ 3 สำมำรถ
เห็นได้ชดั เจนว่ำทรีตเมนต์ทไ่ี ด้รบั รังสี 80 และ 100
เกรย์ มีขนำดทรงพุ่มเล็กทีส่ ุด และมีควำมแตกต่ำง
กันทำงสถิติเมื่อเทียบกับต้นควบคุม ซึ่งสอดคล้อง

กับกำรศึกษำในต้นบำนไม่รู้โรยพบว่ำเมื่อปริมำณ
รังสีเพิม่ ขึน้ มีผลทำให้กำรเจริญเติบโตลดลง (ศรัญญู
และคณะ, 2561)
ตารางที่ 2 ค่ำเฉลี่ยจำนวนยอดที่แตกใหม่จำกใบ
แววมยุรำ หลังจำกได้รบั รังสีปริมำณ
ต่ำง ๆ หลังปั กชำได้ 60 วัน
ปริมำณรังสี (เกรย์)
จำนวนยอดเฉลีย่ 1/
0
2.08±0.15a
20
2.57±0.43a
40
2.13±0.23a
60
1.33±0.17b
80
1.00±0.00b
100
1.00±0.00b
F-test
*
1/ ค่ำเฉลี่ย ± ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน; a,b ตัวอักษร
ไม่เหมือนกันในแนวตัง้ มีควำมแตกต่ำงทำงสถิตจิ ำก
กำรเปรีย บเทีย บโดยวิธี Duncan’s new multiple
range test ที่ร ะดับ ควำมเชื่อ มัน่ 95 %; * มีค วำม
แตกต่ำงอย่ำงมีนยั สำคัญทำงสถิตทิ ่ี  = 0.05

ตารางที่ 3 ค่ำเฉลี่ยกำรเจริญเติบโตของต้นแววมยุรำหลังจำกได้รบั รังสีปริมำณต่ำง ๆ ในด้ำนควำมสูงต้น
ขนำดทรงพุ่ม ควำมกว้ำงใบ และควำมยำวใบ หลังจำกปั กชำและย้ำยปลูกอำยุ 120 วัน
ปริมำณรังสี
ควำมสูงต้น1/
ขนำดทรงพุม่ 1/
ควำมกว้ำงใบ1/
ควำมยำวใบ1/
(เกรย์)
(ซม.)
(ซม.)
(ซม.)
(ซม.)
a
a
a
0
18.20±0.61
30.65±0.82
1.35±0.07
2.98±0.09a
20
18.30±0.78a
29.75±0.90a
1.19±0.05a
2.84±0.10ab
40
18.00±0.60a
29.30±1.23a
1.37±0.05a
3.07±0.06a
60
17.40±0.82a
32.75±0.63a
0.98±0.04b
2.64±0.08b
80
12.67±0.80b
23.79±2.32b
1.27±0.09a
2.96±0.10a
100
12.25±1.03b
22.38±1.94b
1.31±0.08a
3.04±0.09a
F-test
*
*
*
*
1/ ค่ำเฉลี่ย ± ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน; a,b ตัวอักษรไม่เหมือนกันในแนวตัง้ มีควำมแตกต่ ำงทำงสถิติจำกกำร
เปรียบเทียบโดยวิธี Duncan’s new multiple range test ทีร่ ะดับควำมเชื่อมัน่ 95 %; * มีควำมแตกต่ำงอย่ำงมี
นัยสำคัญทำงสถิตทิ ่ี  = 0.05
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รูปที่ 3 ทรงพุ่มของต้นแววมยุรำหลังจำกได้รบั รังสีปริมำณต่ำง ๆ เมื่ออำยุ 120 วัน (ก) ต้นทีไ่ ม่ได้รบั รังสี (ข)
ต้นทีไ่ ด้รบั รังสี 20 เกรย์ (ค) ต้นทีไ่ ด้รบั รังสี 40 เกรย์ (ง) ต้นทีไ่ ด้รบั รังสี 60 เกรย์ (จ) ต้นทีไ่ ด้รบั รังสี
80 เกรย์ และ (ฉ) ต้นทีไ่ ด้รบั รังสี 100 เกรย์
ส่ ว นขนำดใบทัง้ ควำมกว้ำ งและควำม
ยำวใบของต้นที่ได้รบั รังสี 60 เกรย์ จะให้ค่ำควำม
กว้ำ งและควำมยำวใบน้ อ ยที่สุ ด คือ กว้ำ ง 0.98
เซนติเมตร และยำว 2.64 เซนติเมตร เมื่อเทียบกับ
ต้นควบคุม ดังแสดงในตำรำงที่ 3 แต่ สุพชิ ชำ และ
คณะ (2561) รำยงำนว่ำผลของรัง สีแกมมำต่ อ ต้น
ลินเดอร์เนียทำให้ขนำดของใบใหญ่และหนำขึน้ กว่ำ
ต้น ปกติ ซึ่ง ท ำให้ทรำบว่ำ รังสีมีผ ลต่ อกำรเปลี่ยน
แปลงขนำดใบ อำจทำให้ใหญ่ขน้ึ หรือเล็กลงแล้วแต่
กำรได้รบั รังสีของพืชนัน้ ๆ ในต้นแววมยุรำทีไ่ ด้รบั
รังสี 40 เกรย์ พบว่ำมีใบที่มีลกั ษณะแปลกเกิดขึน้
(รูปที่ 4) คือ ลักษณะของใบทีพ่ บมีลกั ษณะค่อนข้ำง
กลม ควำมยำวใบสัน้ และหยักของขอบใบบำงส่วน
มีลกั ษณะมน ไม่แหลม (รูป ที่ 4ก) เมื่อเทียบกับใบ
ปกติ (รูปที่ 4ข)

รูปที่ 4 ลักษณะใบแววมยุรำที่ได้รบั รังสี 40 เกรย์
(ก) ใบทีม่ ลี กั ษณะเปลีย่ นไป (ข) คือใบปกติ
3.2 ผ ล ข อ ง รั ง สี แ ก ม ม า ต่ อ ลั ก ษ ณ ะ
สัณฐานภายนอกของใบแววมยุรา
หลัง จำกย้ำ ยต้นอ่ อ นแววมยุรำที่มีอำยุ
120 วัน ซึ่งจะได้ต้นที่เจริญเติบโตสมบูรณ์ และนำ
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ใบแววมยุรำ ใบที่ 5 นับจำกโคนมำทำกำรเตรียม
ส ไ ล ด์ แ ล ะ ส่ อ ง ดู ด้ ว ย ก ล้ อ ง จุ ล ท ร ร ศ น์ จ ำ ก
องค์ประกอบของใบในชัน้ epidermis ทัง้ ด้ำนหลังใบ
( upper epidermis) แ ล ะ ด้ ำ น ท้ อ ง ใ บ ( lower
epidermis) จำกรูป ที่ 5 แสดงถึง ลัก ษณะเซลล์คุม
(guard cell) และเซลล์ขำ้ งเคียง (subsidiary cell) ที่
กำลังขยำย 40 เท่ำ พบว่ำในใบควบคุม (รูปที่ 5ก)
เซลล์ขำ้ งเคียงเป็ นร่องชัดเจน มีควำมสมมำตรกัน
และเซลล์คุมมีลกั ษณะปกติเหมือนกันทุกเซลล์ ส่วน
ใบทีไ่ ด้รบั รังสี 20 และ 100 เกรย์ (รูปที่ 5ข และ 5ฉ
ตำมล ำดับ ) พบว่ ำ เซลล์ข้ำ งเคีย งแตกต่ ำ งกัน มี
ลัก ษณะไม่ สมมำตรกัน ส่ว นในใบที่ไ ด้ร ับ รัง สี 60
และ 80 เกรย์ (รูปที่ 5ง และ 5จ ตำมลำดับ) พบว่ำ
เซลล์มลี กั ษณะพองบวม มีขนำดใหญ่เมื่อเทียบกับ
เซลล์ในรูปอื่น ๆ (รูปที่ 5ก และ 5ฉ) ตลอดจนเซลล์
คุมที่มีรูปร่ำงป้ อมอ้วนเมื่อเทียบกับใบที่ได้รบั รังสี
อื่น ๆ และในใบทีไ่ ด้รบั รังสี 60 เกรย์ (รูปที่ 5ค) พบ

เซลล์ขำ้ งเคียงที่ไม่สมมำตรและจำนวนเซลล์คุมลด
น้อยลง ทัง้ นี้จำนวนของเซลล์คุมดังแสดงตำมตำรำง
ที่ 4 พบว่ำจำนวนเซลล์คุมทัง้ ด้ำนท้องใบและหลังใบ
(รูปที่ 5) จำนวนเซลล์คุมมีแนวโน้มลดลงเมื่อได้ร ับ
รังสีเพิม่ มำกขึน้ เมื่อศึกษำเปรียบเทียบค่ำทีไ่ ด้ทำง
สถิติต ำมตำรำงที่ 4 พบว่ ำ ไม่ มีค วำมแตกต่ ำ งกัน
ทำงสถิติ แต่เมื่อศึกษำในส่วนของเซลล์คุมทีผ่ ดิ ปกติ
พบว่ำใบที่ได้รบั รังสีมำกขึน้ จะมีจำนวนเซลล์คุมที่
ผิดปกติเพิม่ มำกขึน้ คือ ใบที่ได้รบั รังสี 60 เกรย์ มี
จำนวนเซลล์คุมผิดปกติมำกที่สุด เมื่อเทียบกับใบ
ควบคุ ม ซึ่ง สอดคล้อ งกับ อัญ ชลี (2554) ที่ศึก ษำ
เซลล์คุ ม ของใบอัญ ชัน หลัง จำกได้ร ับ รัง สีแ กมมำ
ปริม ำณต่ ำ ง ๆ พบว่ ำ ปริม ำณเซลล์คุ ม ลดลงตำม
ปริมำณรังสีท่เี พิม่ มำกขึน้ และรังสีส่งผลให้ลกั ษณะ
เซลล์ไม่สมมำตรกันและมีลกั ษณะผิดปกติเพิม่ มำก
ขึน้

รูปที่ 5 เซลล์คุมบนชัน้ epidermis จำกใบทีไ่ ด้รบั รังสีระดับต่ำง ๆ (ก) ใบทีไ่ ม่ได้รบั รังสี (ข) ใบทีไ่ ด้รบั รังสี 20
เกรย์ (ค) ใบทีไ่ ด้รบั รังสี 40 เกรย์ (ง) ใบทีไ่ ด้รบั รังสี 60 เกรย์ (จ) ใบทีไ่ ด้รบั รังสี 80 เกรย์ และ (ฉ) ใบ
ทีไ่ ด้รบั รังสี 100 เกรย์
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ตารางที่ 4 ค่ำเฉลีย่ จำนวนเซลล์คุมทีป่ รำกฏบนใบแววมยุรำทัง้ ด้ำนหลังใบและด้ำนท้องใบทีไ่ ด้รบั รังสีแกมมำ
ระดับต่ำง ๆ
จำนวนเซลล์คุม
จำนวนเซลล์คุม
1/
ผิดปกติทห่ี ลังใบ
ผิดปกติทท่ี อ้ งใบ1/
(เซลล์)
(เซลล์)
c
0
30.80±1.80
51.60±1.44
0.00±0.00
0.00±0.00e
20
25.00±1.10
52.40±5.46
10.40±2.01b
22.00±1.79bc
40
31.40±1.86
51.80±4.03
18.20±0.80a
35.60±1.69a
60
29.00±3.39
51.20±2.96
13.20±2.22b
27.00±2.61b
80
32.60±3.85
51.00±3.71
10.60±1.03b
13.60±2.18d
100
27.00±3.27
50.60±6.23
12.80±2.58b
20.00±3.19c
F-test
Ns
ns
*
*
1/ ค่ำเฉลีย
่ ± ส่วนเบีย่ งเบนมำตรฐำน; a,b,c,d,e ตัวอักษรไม่เหมือนกันในแนวตัง้ มีควำมแตกต่ำงทำงสถิตจิ ำกกำร
เปรียบเทียบโดยวิธี Duncan’s new multiple range test ที่ระดับควำมเชื่อมัน่ 95 %; ns ไม่มคี วำมแตกต่ำง
อย่ำงมีนยั สำคัญทำงสถิต;ิ * มีควำมแตกต่ำงอย่ำงมีนยั สำคัญทำงสถิตทิ ่ี  = 0.05
ปริมำณรังสี
(เกรย์)

จำนวนเซลล์คุมที่
หลังใบ1/ (เซลล์)

จำนวนเซลล์คุมที่
ท้องใบ1/ (เซลล์)

4. สรุป

คุมที่ผิดปกติมมี ำกขึน้ เมื่อปริมำณรังสีเพิม่ มำกขึน้
อีกด้วย

กำรให้ร ัง สีแ กมมำแบบเฉี ย บพลัน มีผ ลต่ อ
กำรเปลีย่ นแปลงลักษณะสัณฐำนของแววมยุรำทีถ่ ูก
ชัก น ำจำกใบ เมื่อ ปริม ำณรัง สีเ พิ่ม มำกขึ้น ท ำให้
เปอร์ เ ซ็น ต์ ก ำรรอดชีวิต ของใบแววมยุ ร ำลดลง
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