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ผลของรังสี แกมมาต่ อความงอกของเมล็ด ความรอดชีวติ ของต้ นกล้า และลักษณะทาง
สั ณฐานของเทียนบ้ าน (Impatiens balsamina L.)
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บทคัดย่อ
งานวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการฉายรังสี แกมมาแบบเฉี ยบพลันต่อความงอกของ
เมล็ด ความรอดชีวิตของต้นกล้า และลักษณะทางสัณฐานของเทียนบ้าน (Impatiens balsamina L.) โดย
ฉายรังสี ที่ปริ มาณ 0, 50, 100, 200 และ 300 เกรย์ กับเมล็ดก่อนออกปลูก ทุกปริ มาณรังสี มีผลทาให้อตั รา
การงอกของเมล็ดและการรอดชีวติ ลดลงเมื่อปริ มาณรังสี เพิ่มสู งขึ้น ปริ มาณรังสี 50 เกรย์ ทาให้กลีบดอก
เทียนบ้านมีสีบานเย็นเข้มกว่าต้นที่ไม่ได้รับการฉายรังสี แตกต่างจากสี ดอกของต้นที่ได้รับการฉายรังสี
100 และ 200 เกรย์ จะมีสีดอกอ่อนกว่าต้นที่ไม่ได้รับการฉายรังสี และปริ มาณรังสี 200 เกรย์ มีผลทาให้
ปลายกลีบดอกมีลกั ษณะมน ไม่มีรอยหยักและมีขีดด่างขาวบนกลีบดอก
คาสาคัญ: เทียนบ้าน รังสี แกมมา ความงอกของเมล็ด ขนาดต้น
Abstract
This study aimed to investigate the effect of acute gamma irradiation on seed germination,
seedling survival and morphology in garden balsam (Impatiens balsamina L.). The seeds were acute
irradiated with gamma rays at the dose of 0, 50, 100, 200 and 300 gray. All the four gamma ray doses
were found to decrease the seed germination rate and survival rate of seedlings of Impatiens
balsamina L. Gamma radiation dose of 50 gray resulted in darker fuchsia petal color than dose of 0
gray. Some flower had blemish petal color after irradiation with 100 and 200 gray.
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บทนา
พืชในวงศ์ Balsaminaceae มีมากกว่า 1,000 ชนิ ด แบ่งออกได้เป็ น 2 สกุลใหญ่ ได้แก่ สกุล
เทียนนา (Hydrocera) และสกุลเทียน (Impatiens) เทียนกระจายตัวในเขตร้ อนและเขตร้ อนชื้ น มีบาง
ชนิดที่มีถิ่นกาเนิ ดในแถบยุโรป เอเชี ยและอเมริ กาเหนื อ แต่จะไม่พบในแถบอเมริ กาใต้และออสเตรเลีย
เทียนนา (Hydrocera) เป็ นพืชที่เจริ ญในสภาพพื้นที่ชุ่มน้ าหรื อแหล่งน้ าตื้น ๆ พืชชนิ ดนี้ มีถิ่นกาเนิ ดใน
แถบเอเชี ย ตะวันออกเฉี ยงใต้ เป็ นพืชล้มลุก ลาต้นตั้งตรง สู งประมาณ 150 ซม. การเรี ยงใบแบบเวียน
ไม่มีกา้ นใบ ใบแคบรู ปใบหอก ปลายใบแหลม ขอบใบจักฟั นเลื่อย ไม่มีหูใบ ช่อดอกแบบกระจุก ออก
ตรงซอกใบ ดอกสี ชมพูเข้ม สกุลเทียนนา (Hydrocera) มีประมาณ 1,000 ชนิ ด ส่ วนมากพบในแอฟริ กา
และเอเชี ย มีลกั ษณะเฉพาะ คือ กลีบดอกแยกจากกัน ผลเป็ นแบบผลสดมีหลายเมล็ด ส่ วนสกุลเทียนมี
กลี บข้างที่เชื่ อมติดกัน ดอกมีสีสัน สวยงาม ความแตกต่างอย่างชัดเจนอีกประการหนึ่ งของสองสกุลนี้
คือ สกุลเทียน ผลเมื่อแก่จะสามารถระเบิดออกทาให้เมล็ดกระจายเป็ น บริ เวณกว้าง แต่ผลของสกุลเทียน
นาเมื่อแก่จะแข็งไม่สามารถระเบิดออกได้ (Yu-Min, Janssens, Su-Hua, Wen-Hong, & Zhi-Guo, 2011)
ประเทศไทยพบพืชสกุลเทียนเพียง 1 สกุล คือ สกุล Impatiens จัดเป็ นไม้ลม้ ลุกขนาดเล็ก มีอายุ
ราว 1 ปี มีความสู งของต้นประมาณ 20-70 เซนติเมตร ลาต้นแตกกิ่งก้านใกล้กบั โคนต้น ข้อกลวง ต้น
ใหญ่ เป็ นทรงกระบอก ลาต้นมีลกั ษณะกลมเป็ นสี เขียวอ่อนอมสี แดง อวบน้ ามีเนื้ อนิ่ ม ผิวเรี ยบ เนื้ อใส
โคนต้นเป็ นสี แดง ในไทยมี ม ากกว่า 80 ชนิ ด และมี หลายชนิ ดนามาเป็ นไม้ป ระดับ เช่ น เที ยนดอก
I. balsamina L. เทียนนิ วกินี (I. hawker W. Bull) เทียนซี ลอน (I. repens Moon ex Wight) และเทียนฝรั่ง
(I. walleriana Hook. f.) Song, Yong-Ming, & Philippe (2003) รวบรวมผลการศึกษาจานวนโครโมโซม
เทียนพื้นเมืองในประเทศไทยจากชิ้นส่ วนดอกอ่อน พบว่า I. chiangdaoensis 2n = 12 I. longiloba
2n = 18 I. mengtszeana 2n = 16 I. nalampoonii 2n = 32 I. psittacina 2n = 34 I. racemosa 2n = 18
และ I. violaeflora 2n = 12 พืชสกุลนี้มีดอกที่มีรูปทรงและสี สันสวยงามแตกต่างไปตามแต่ละชนิ ด แต่มี
ลาต้นค่อนข้างสู ง จึงยังไม่เป็ นที่ ตอ้ งการของตลาดไม้ดอกไม้ประดับมากนัก หากปรับปรุ งพันธุ์ให้มี
ลักษณะบางประการเพื่อพัฒนาเป็ นไม้ดอกกระถาง เช่น ต้นเตี้ยลง ความกว้างทรงพุ่มเพิ่มขึ้น หรื อออก
ดอกแรกเร็ วขึ้น เป็ นต้น จะสามารถพัฒนาและส่ งเสริ มให้เป็ นไม้ดอกการค้าได้
อย่างไรก็ตาม การปรับปรุ งพันธุ์เทียนโดยการผสมเกสรนับเป็ นวิธีที่ประสบความสาเร็ จน้อย
มาก เนื่ องจากอับ ละอองเกสรของเที ยนจะฉี ก ขาดและหลุ ดออกจากดอกก่ อนที่ ยอดเกสรเพศเมี ยจะ
พร้อมผสมเพียง 1 วัน (Caris, Geuten, Janssens, & Smets, 2006) ดังนั้นเทคนิ คการชักนาให้เกิดการ
กลายพันธุ์โดยการใช้สารก่อกลายพันธุ์จึงเป็ นอีกวิธีหนึ่ งในการพัฒนาพืชสายพันธุ์น้ ี เพื่อเพิ่มอัตราการ
กลายพันธุ์ให้เกิดขึ้นเร็ วกว่าการกลายพันธุ์ตามธรรมชาติ สิ่ งก่อกลายพันธุ์ที่นิยมใช้ในปั จจุบนั เช่น รังสี
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สารเคมี หรื อการสอดแทรกชิ้นส่ วนดีเอ็นเอไปยังพืชเป้ าหมาย (Siranut, Peeranuch, Arunee, Surin, &
Prapanpongse, 2000; Ibrahim, Ahmad, Salleh, Hassan, & Ariffin, 2018) Koh & Davies (2000) ศึกษา
การฉายรังสี แกมมากับเมล็ดสับปะรดสี Tillandsia fasciculate พบลักษณะการกลาย คือลักษณะใบสี
เหลืองเขียว ใบสี เหลือง ใบด่างขาว และลักษณะเผือก Mistra, Datta, & Chakrabarty (2003) นากลีบดอก
เบญจมาศพันธุ์ Latima มาชักนาให้เกิ ดแคลลัส จากนั้นจึงนามาฉายรังสี แกมมาที่ปริ มาณรังสี 0.5-1.0
เกรย์ ชักนาให้เกิ ดต้นในสภาพปลอดเชื้ อ แล้วนาต้นที่ได้ไปปลู กในแปลง พบสี ดอกเบญจมาศเปลี่ ยน
จากดอกสี เหลืองเป็ นดอกสี แดงจานวน 2 ต้น โดยต้นหนึ่ งมีกลี บดอกเหมือนต้นเดิ ม ส่ วนอีกต้นหนึ่ ง
กลีบดอกมีลกั ษณะเป็ นหลอด และ Pantipa, Sontichai, Ittirit, Pattama, & Sermsiri (2017) นาข้อใน
สภาพปลอดเชื้อของเบญจมาศพันธุ์การค้าชนิดตัดดอกไปฉายรังสี แกมมาแบบเฉี ยบพลันที่ปริ มาณรังสี 0
5 10 15 20 25 และ 30 เกรย์ แล้วนามาเพาะเลี้ยงเพื่อให้ยอดพัฒนาบนอาหารสังเคราะห์ MS พบว่า มีค่า
LD50 ที่ 26 เกรย์ เมื่ อนาต้นเบญจมาศที่ รอดชี วิตออกปลู ก ในสภาพแปลง พบว่า ทุ ก ต้นสามารถ
เจริ ญเติบโตและออกดอกได้เป็ นปกติ แต่ตน้ เบญจมาศที่ได้รับรังสี ปริ มาณ 15 20 และ 25 เกรย์ บางต้นมี
การกลายของสี ดอก เมื่อนาดีเอ็นเอของต้นที่มีลกั ษณะการกลายไปตรวจสอบด้วยเทคนิคเอเอฟแอลพี
พบแถบดี เอ็นเอที่ เป็ นโพลี มอร์ ฟิซึ มแปรผันตามปริ มาณรังสี ที่สูงขึ้ น และสามารถแยกความแตกต่าง
ระหว่างเบญจมาศที่กลายพันธุ์และเบญจมาศที่ไม่กลายได้ดว้ ยการวิเคราะห์เดนโดแกรม ส่ วนการใช้รังสี
ในการปรับปรุ งพันธุ์พืชสกุลเทียนนั้น พบรายงานมีการใช้สารออริ ซาลีนร่ วมกับการฉายรังสี แกมมาเพื่อ
ชักนาเทียนบ้านให้เกิดการกลายพันธุ์ Defiani, Astarini, & Kriswiyanti (2017) นาเมล็ดเทียนบ้านแช่สาร
ออริ ซาลีนที่ความเข้มข้น 0% 0.01% และ 0.02% ปลูกและเก็บเมล็ดจนถึงชัว่ ที่ 4 (M4) นาเมล็ดที่ได้จาก
รุ่ น 4 (M4) มาเพาะ เมื่อต้นกล้าอายุ 7 วัน จึงนาไปฉายรังสี แกมมาที่ปริ มาณรังสี 0 5 10 และ 15 เกรย์
นาไปปลูกและเก็บเมล็ดรุ่ นที่ 5 (M5) นาเมล็ดที่ได้จากรุ่ นที่ 5 (M5) จุ่มแช่ใน 0.1% GA เป็ นเวลา 24
ชัว่ โมง แล้วจึงนาไปเพาะ นาชิ้นส่ วนใบที่ได้วางเลี้ยงบนสู ตรอาหารสังเคราะห์ MS ร่ วมกับ 0.05 ppm
NAA 0.5 ppm BAP พบว่าจานวนโครโมโซมลดลงจาก 14 (ดิพลอยด์) เป็ น 7-11 (มิกโซพลอยด์) และ
เกิดลักษณะไคเมอราในลูกรุ่ นที่ 5 (M5) แต่ไม่สามารถพัฒนาเป็ นต้นใหม่ได้ Taheri, Thohirah, Zaiton,
& Nur (2014) พบว่ารังสี แกมมาสามารถชักนาให้เกิดลักษณะใหม่ ๆ ในพืชสกุลกระเจียวเพื่อพัฒนาให้
เป็ นไม้ดอกเชิงการค้าได้ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ Khatab & Hegazi (2015) ศึกษาความแปรปรวนทาง
พันธุ กรรมของ Matthiola incana ssp. Dimorphotheca ecklonis และ Dianthus caryophylls โดยนา
เมล็ด ไปฉายรั ง สี แ กมมาแบบเฉี ย บพลันที่ ป ริ มาณรั ง สี 150 rad/sec พบว่า รั ง สี แกมมามี ผ ลท าให้
พันธุ กรรมของพืชทั้ง 3 ชนิ ดเกิดความแปรปรวน และมีลกั ษณะใหม่เกิ ดขึ้น ดังนั้น ในการศึกษาครั้งนี้
ผูว้ จิ ยั มีวตั ถุประสงค์เพื่อปรับปรุ งพันธุ์เทียนบ้านที่มีลกั ษณะลาต้นสู งโปร่ งให้มีความสู งลดลงเพื่อนามา
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เป็ นไม้กระถาง โดยทาการศึกษาเพื่อหาปริ มาณของการฉายรังสี แกมมาที่เหมาะสม ที่มีผลต่อการงอก
ของเมล็ด การรอดชี วิตและลักษณะสัณฐานวิทยาของเทียนบ้าน เพื่อเป็ นข้อมูลในการปรับปรุ งพันธุ์
เทียนและคัดเลือกลักษณะกลายหลังจากการฉายรังสี
วัตถุประสงค์
เพื่อศึ กษาผลของปริ มาณรังสี แกมมาที่ มีต่อการงอกของเมล็ด ความรอดชี วิตของต้นกล้าและ
ลักษณะทางสัณฐานของเทียนบ้าน เพื่อคัดเลือกลักษณะกลายหลังจากการฉายรังสี และเป็ นข้อมูลในการ
ปรับปรุ งพันธุ์เทียนบ้านในการนามาใช้ประโยชน์เป็ นไม้กระถาง
วิธีการวิจัย
การฉายรังสี แกมมาแบบเฉียบพลัน
นาเมล็ดเทียนบ้าน (Impatiens balsamina L.) ไปฉายรังสี แกมมาแบบเฉี ยบพลันที่สถาบัน
เทคโนโลยีนิวเคลี ยร์ แห่ งชาติ (องค์การมหาชน) วางแผนการทดลองแบบสุ่ มสมบู รณ์ (Completely
randomized design; CRD) โดยแบ่งออกเป็ น 5 สิ่ งทดลอง คือ ไม่ฉายรังสี (control) ฉายรังสี ปริ มาณ 50,
100, 200 และ 300 เกรย์ สิ่ งทดลองละ 4 ซ้ า ซ้ าละ 50 เมล็ด นาเมล็ดที่ฉายรังสี แล้วไปเพาะโดยใช้
พีทมอสเป็ นวัสดุเพาะ เมื่อต้นกล้าอายุ 14 วัน จึงทาการย้ายลงกระถางขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ ว
ใช้ขุยมะพร้าว แกลบ กากทะลายปาล์มและปุ๋ ยหมัก อัตราส่ วน 2:1:1:1 เป็ นวัสดุปลูก ปลูกและดูแลใน
โรงเรื อนพลาสติก หลังจากทาการย้ายปลูก 7 วัน ใส่ ปุ๋ยสู ตร 20-20-20 อัตรา 3 กรัม/น้ า 10 ลิตร รดน้ าวัน
ละ 1 ครั้งในช่วงเช้า
การเก็บข้ อมูล
1. ผลของรังสี แกมมาที่มีต่อความอยูร่ อดของเทียนบ้าน โดยศึกษาปริ มาณรังสี ต่อการรอดชี วติ
ของเทียนบ้านหลังฉายรังสี 15 วัน นับจานวนต้นที่รอดตายเพื่อคานวณค่า LD50 เปรี ยบเทียบกับต้นที่
เมล็ดไม่ได้รับการฉายรังสี
2. ดัชนีการงอก (Germination Index: GI) ตรวจนับต้นกล้าปกติที่งอกเพิ่มทุกวันจนครบ 15 วัน
แล้วคานวณค่าดัชนีความงอกจากสู ตร
ดัชนีการงอก (GI) = ผลรวมของ

จานวนต้นกล้าปกติที่งอกในแต่ละวัน
จานวนวันหลังเพาะที่ตรวจนับ
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3. หลังจากฉายรังสี 21 วัน บันทึกการเจริ ญเติบโตทุก ๆ 7 วัน ดังนี้
3.1 ความสู งต้น โดยทาการวัดจากขอบกระถางจนถึงปลายยอด
3.2 ความกว้างทรงพุม่ วัดจากด้านที่กว้างที่สุด 2 ด้าน แล้วหาค่าเฉลี่ย
3.3 จานวนวันที่ดอกแรกบาน
3.4 เส้นผ่านศูนย์กลางเฉลี่ยของดอก เมื่อต้นมีอายุ 75 วัน โดยสุ่ มวัด 5 ดอกต่อต้น
3.5 สัง เกตลักษณะที่ แตกต่า งไปจากเดิ ม ของเที ยนบ้า นหลังจากได้รับการฉายรั ง สี เช่ น
รู ปร่ างใบ สี ดอก ลักษณะดอก เป็ นต้น
การวิเคราะห์ ข้อมูล
นาข้อมูลการเจริ ญเติบโตที่บนั ทึกได้มาวิเคราะห์ความแปรปรวนของค่าเฉลี่ยแบบ Analysis of
Variance (ANOVA) ตามแผนการทดลองแบบสุ่ ม สมบู รณ์ โดยใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ป R และ
เปรี ยบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยแต่ละกลุ่มโดยวิธี Duncan’s Multiple Range Test (Steel &
Torrie, 1980)
ผลการวิจัย
1. การรอดชีวติ ของต้ นเทียนบ้ าน
การนาเมล็ดเทียนบ้านไปฉายรังสี แกมมาแบบเฉียบพลันที่ปริ มาณรังสี 0–300 เกรย์ แล้วนาเมล็ด
มาเพาะ พบว่า ปริ มาณรังสี มีผลให้ความงอกของเมล็ดลดลงแตกต่างกัน โดยหลังฉายรังสี แกมมา 15 วัน
ต้นเทียนบ้านที่ได้รับรังสี แกมมาที่ปริ มาณรังสี 0, 50, 100, 200 และ 300 เกรย์ มีความงอกเท่ากับ 100.0,
77.5, 75.5, 7.5, และ 2 เปอร์ เซ็นต์ ตามลาดับ เมื่อนามาหาค่า LD50 ที่อายุ 15 วันหลังเพาะเมล็ด คือ 152
เกรย์ แต่หลังจากฉายรังสี 30 วัน ต้นกล้าจากเมล็ดที่ได้รับปริ มาณรังสี 300 เกรย์ ไม่สามารถพัฒนาเป็ น
ต้นที่สมบูรณ์ได้และตายในที่สุด
การวัดดัชนีความงอก (GI) เป็ นการทดสอบความเร็ วในการงอกเป็ นต้นกล้าของเมล็ด เมล็ดที่ มี
ความแข็ง แรงจะงอกเร็ วกว่า เมล็ดที่ อ่อนแอ โดยทัว่ ไปเมล็ ดที่ ง อกเร็ วมัก มี ความงอกสม่ า เสมอและ
แข็งแรง ค่า GI จึงสามารถนามาใช้ตรวจสอบความแปรปรวนที่เกิดขึ้นภายในเมล็ดได้ ค่า GI สู ง แสดง
ว่าเมล็ดงอกเร็ ว แต่ถา้ ค่า GI น้อย แสดงว่าเมล็ดงอกช้าและเป็ นเมล็ดที่อ่อนแอ การฉายรังสี มีผลให้ค่า GI
ของเมล็ดลดลงแตกต่างกัน เมล็ดที่ได้รับปริ มาณรังสี 50, 100 เกรย์ มีค่า GI 17.14 ต้น/วัน และ 8.57 ต้น/
วัน ตามลาดับ ไม่แตกต่างกับค่า GI ของเมล็ดที่ไม่ได้รับการฉายรังสี ส่ วนเมล็ดที่ฉายรังสี ปริ มาณรังสี
200 และ 300 เกรย์ มีค่า GI ต่า เท่ากับ 2.57 ต้น/วัน และ 1.00 ต้น/วัน ตามลาดับ และแตกต่างอย่างมี
นัยสาคัญกับเมล็ดชุดควบคุม และชุดที่ฉายรังสี ปริ มาณรังสี 50 และ 100 เกรย์ ดังภาพที่ 1
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ภาพที่ 1 ผลของการฉายรังสี แกมมาแบบเฉี ยบพลันต่อความงอกและดัชนี การงอกของเมล็ดเทียนบ้าน
หลังจากได้รับปริ มาณรังสี แตกต่างกัน เมื่ออายุ 15 วัน
2. การเจริญเติบโตของต้ นเทียนบ้ าน
2.1 ความสู งต้ น
ความสู งต้นหลังการฉายรังสี เมื่ออายุ 75 วัน มีความแตกต่างกันทางสถิ ติอย่างมีนยั สาคัญที่
ระดับความเชื่อมัน่ 95 เปอร์ เซ็นต์ โดยต้นเทียนบ้านที่ไม่ได้รับการฉายรังสี มีความสู งต้นมากที่สุดในทุก
ช่ วงอายุข องการเก็บ ข้อมู ล และไม่ มี ความแตกต่ า งกันในต้นเที ยนบ้า นที่ ไ ด้รับการฉายรั ง สี ป ริ ม าณ
50 เกรย์ แต่มีความสู งแตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่ อมัน่ 95 เปอร์ เซ็นต์ กับกลุ่มต้นเทียนที่ได้รับ
การฉายรังสี ปริ มาณ 100 และ 200 เกรย์ กลุ่มต้นเทียนที่ได้รับการฉายรังสี ปริ มาณ 100 และ 200 เกรย์ ที่
มีตน้ เตี้ยลง ดังตารางที่ 1
2.2 ความกว้ างทรงพุ่ม
ความกว้างทรงพุ่มของต้นเทียนบ้านหลังได้รับการฉายรังสี เมื่ออายุ 75 วัน มีความแตกต่างกัน
ทางสถิ ติอย่างมี นัยสาคัญที่ ระดับความเชื่ อมัน่ 95 เปอร์ เซ็ นต์ โดยปริ มาณรังสี 50 เกรย์ ทาให้ตน้
เทียนบ้านมีความกว้างทรงพุม่ มากที่สุด ต้นเทียนบ้านที่ได้รับการฉายรังสี ปริ มาณ 200 เกรย์ มีความกว้าง
ทรงพุม่ น้อยที่สุด ดังตารางที่ 1
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2.3 จานวนวันทีด่ อกแรกบาน
จากการศึกษาการออกดอกและวันที่ดอกแรกบาน พบว่าชุ ดควบคุ มและต้นที่ฉายรังสี ปริ มาณ
100 เกรย์ มีดอกแรกบานหลังปลูก 58 วัน โดยต้นที่ได้รับการฉายรังสี ปริ มาณ 50 เกรย์ ใช้เวลา 57 วัน แต่
ต้นที่ได้รับปริ มาณรังสี ที่ 200 เกรย์ มีผลทาให้ออกดอกและดอกแรกบานช้าลง ใช้เวลานานถึง 64 วัน
ดังตารางที่ 1
2.4 ความกว้างของกลีบดอก
ดอกเทียนบ้านที่ไม่ได้รับการฉายรังสี และชุ ดที่ได้รับการฉายรังสี ปริ มาณ 50 และ 100 เกรย์ มี
ขนาดใกล้เคียงกัน คือ 3.66 3.60 และ 3.62 แต่ดอกจากต้นที่ได้รับปริ มาณรังสี 200 เกรย์ มีขนาดเพียง
3.04 ซม. เล็กกว่าอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ความสู งต้น ความกว้างทรงพุม่ และความกว้างของกลีบดอก เมื่อเทียนบ้านมีอายุ 75 วัน หลัง
ได้รับการฉายรังสี แกมมาแบบเฉียบพลัน
ปริมาณรังสี
(เกรย์ )
0
50
100
200
F-test
C.V. (%)

จานวนวันที่ดอก
แรกบาน
58.0a
57.1c
58.1ab
64.5a
**
3.12

ความสู งต้ น
(ซม.)
69.47a
65.92ab
66.65b
59.63c
**
8.87

ความกว้ างทรงพุ่ม
(ซม.)
41.09ab
42.10a
40.08b
38.37c
**
5.34

ความกว้ างกลีบ
ดอก (ซม.)
3.66a
3.60a
3.62a
3.04b
*
16.34

a,b

อักษรกากับที่ต่างกันในแต่ละคอลัมน์เดียวกัน มีความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (P<0.05)

3. การเปลีย่ นแปลงลักษณะทางสั ณฐานของเทียนบ้ าน
3.1 การเปลีย่ นแปลงลักษณะใบ
เมื่อเพาะเมล็ดที่ผา่ นการฉายรังสี แกมมาปริ มาณรังสี 0 50 100 200 และ 300 เกรย์ ย้ายปลูกใน
โรงเรื อนและดูแลบารุ งต้นจนถึงอายุการออกดอก พบว่าต้นที่ไม่ได้รับการฉายรังสี แกมมามีลกั ษณะต้น
ปกติและมีความสมบูรณ์ของต้นทุกประการ ในขณะที่ตน้ ได้รับปริ มาณรังสี 50 เกรย์ มีผลทาให้ใบชุ ด
แรกของต้นเทียนบ้านทุกต้นเกิดลักษณะใบด่างเขียวตรงบริ เวณกลางใบไปจนถึงปลายใบเป็ นจานวน 12 ใบต่อต้น และลักษณะด่างยังคงอยูท่ ุกช่วงอายุของต้นพืช ต้นเทียนบ้านที่ได้รับการฉายรังสี ปริ มาณ
รังสี 100 เกรย์ เมื่อพืชมีอายุ 30 วันหลังย้ายปลูก พบลักษณะใบด่างเขียวตรงบริ เวณขอบใบ บางต้นเกิด
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ใบด่ างเขี ยวทั้งบริ เวณขอบใบและปลายใบ และพบใบด่ างขาวในบางต้น ลักษณะใบของต้นที่ ได้รับ
ปริ มาณรังสี 100 เกรย์จะมีลกั ษณะใบเรี ยวโค้งแคบ ดังภาพที่ 2 และต้นที่ได้รับปริ มาณรังสี 200 เกรย์
เมื่อมีอายุได้ 35 วัน พบว่ามีการเจริ ญเติบโตช้าลง พบลักษณะต้นผิดปกติคือมีตน้ เตี้ยแคระ ใบชุ ดแรกมี
ลักษณะใบแคบบิดเบี้ยว ใบมีสีเขียวเข้ม รู ปร่ างใบเป็ น 2 แฉก และลักษณะด่างขาวร่ วมด้วย ดังภาพที่ 3

ภาพที่ 2 การเปลี่ยนแปลงของรู ปร่ างใบของต้นเทียนบ้าน (Impatiens balsamina L.)
ปริ มาณรังสี 0 (ก) 50 (ข) 100 (ค) และ 200 เกรย์ (ง)

ภาพที่ 3 การเปลี่ยนแปลงรู ปร่ างใบของต้นเทียนบ้าน ลักษณะใบด่าง (ก) รู ปร่ างใบ 2 แฉก (ข) – (ค)
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3.2 การเปลีย่ นแปลงลักษณะดอก
ต้นเทียนบ้านที่ได้รับปริ มาณการฉายรังสี 50 100 และ 200 เกรย์ มีการเปลี่ยนแปลงลักษณะของ
ดอกแตกต่ า งจากต้น ที่ ไ ม่ ไ ด้ รั บ การฉายรั ง สี คื อ รู ป ร่ า งดอก ขนาดและสี ด อก โดยลัก ษณะการ
เปลี่ยนแปลงที่พบเมื่อเปรี ยบเทียบกับดอกปกติของเทียนบ้าน ดังภาพที่ 4ก มี 4 ลักษณะ คือ (1) กลีบ
ดอกมีสีบานเย็นเข้ม มีลกั ษณะด่างบริ เวณฐานรองดอก (2) กลีบดอกมีขนาดเล็กลง (3) กลีบดอกมีสี
บานเย็นอ่อน และ (4) บริ เวณปลายดอกไม่ปรากฏแฉก โดยต้นเทียนบ้านที่ได้รับปริ มาณรังสี 50 เกรย์
จะพบดอกมีสีบานเย็นเข้มกว่าแต่มีขนาดเล็กกว่าดอกของต้นเทียนบ้านที่ไม่ได้รับการฉายรังสี ส่ วนดอก
ของเทียนบ้านที่ได้รับปริ มาณรังสี 100 และ 200 เกรย์ จะให้สีดอกอ่อนกว่าต้นที่ไม่ได้รับการฉายรังสี
ดอกมีขนาดเล็กลง พบดอกเทียนบ้านมีลกั ษณะด่างเกิดขึ้นบนกลีบดอก แต่ในดอกที่ได้รับปริ มาณรังสี
200 เกรย์ พบลักษณะด่างขาวอย่างเห็นได้ชดั และปลายดอกบรรจบกันไม่มีแฉกตามลักษณะปกติของ
ดอกเทียนบ้าน ดังภาพที่ 4 (ข–ง)

ภาพที่ 4 การเปลี่ยนแปลงลักษณะดอกของเทียนบ้าน (Impatiens balsamina L.) ภายหลังการฉายรังสี
แกมมาแบบเฉียบพลันที่ปริ มาณ 0 50 100 และ 200 เกรย์ (ก-ง ตามลาดับ)

วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ปี ที่ 13 ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน 2564

372
Princess of Naradhiwas University Journal

อภิปรายผล
จากการฉายรังสี แกมมาแบบเฉี ยบพลันให้เมล็ดเทียนบ้านที่ปริ มาณ 0-300 เกรย์ เมื่อนาเมล็ดมา
เพาะพบว่าเปอร์ เซ็นต์ความมีชีวติ และดัชนีการงอกลดลงเมื่อปริ มาณรังสี สูงขึ้น รังสี ปริ มาณ 152 เกรย์ มี
ผลทาให้อตั ราการรอดชี วิตลดลงครึ่ งหนึ่ ง และระดับรังสี ที่เพิ่มสู งขึ้นส่ งผลให้ตน้ อ่อนมีอตั ราการตาย
เพิ่มขึ้นสอดคล้องกับ Chumpol (2013) นาเมล็ดถัว่ อัลฟัลฟาไปฉายรังสี แกมมาแบบเฉี ยบพลันและพบว่า
ที่ปริ มาณรังสี 100 เกรย์ทาให้เปอร์เซ็นต์ความงอกของเมล็ดลดลงเป็ น 39.2 เปอร์ เซ็นต์ ในขณะที่เมล็ดที่
ไม่ได้รับรังสี มีความงอก 94.4 เปอร์ เซ็นต์ เช่นเดียวกับ Marcu, Damian, Cosma, and Cristea (2013) นา
เมล็ ดข้า วโพดฉายรั ง สี ป ริ ม าณ 0.1-1000 เกรย์ พบว่า อัต ราการงอกและดัชนี ก ารงอดลดลง การ
ตอบสนองต่อรังสี น้ ี ข้ ึนอยูก่ บั ปริ มาณน้ าที่มีอยูใ่ นเมล็ด หากในเมล็ดมีปริ มาณน้ าและออกซิ เจนมาก จะ
ทาให้การตอบสนองเกิ ดขึ้นง่ายเนื่ องจากรังสี แกมมาจะทาปฏิ กิริยาในเซลล์ โดยเฉพาะโมเลกุลน้ าแตก
ตัวเป็ นอนุ มูลอิสระ (Roslim, Herman, & Fiatin, 2015) ทั้งนี้ รังสี ที่สูงขึ้นมีผลทาให้อะตอมต่าง ๆ
ภายในเซลล์ที่ รังสี เคลื่ อนผ่านเข้าไปมี การแตกตัวเป็ นไอออนที่ ไวต่อการทาปฏิ กิริยา ก่ อให้เกิ ดการ
เปลี่ยนแปลงทางเคมีข้ ึนภายในเซลล์ ซึ่ งอาจก่อให้เกิดความเสี ยหายและรบกวนกระบวนการทางานต่าง
ๆ ของเซลล์ ทาให้เซลล์ตายได้ (Suthana, 2006; Walvekar & Kaimal, 2016) นอกจากนี้รังสี ยงั มีผลทาให้
เซลล์บริ เวณจุดเจริ ญตาย ทาลายจุดกาเนิ ดใบ พืชจึงหยุดการเจริ ญเติบโตและตายในที่สุด ซึ่ งในงานวิจยั
นี้พบว่าที่ปริ มาณรังสี 300 เกรย์ แม้ในช่วงแรกเมล็ดจะมีความสามารถในการงอกได้ แต่ตน้ กล้าที่งอกมา
นั้นไม่สามารถพัฒนาเป็ นต้นที่สมบูรณ์และตายในที่สุด
จากการฉายรังสี แกมมาให้กบั เทียนบ้านพบการเปลี่ยนแปลงลักษณะของใบ คือ ใบบิดเบี้ยวไม่
สมบู รณ์ ใบด่าง ใบบาง บิดเป็ นเกลี ยว และใบมี 2 แฉก ซึ่ งพบในระยะต้นกล้า แต่เมื่อต้นเทียนบ้าน
เจริ ญเติบโตลักษณะดังกล่าวจะไม่ปรากฏ สอดคล้องกับ Natta, Thunya, Shermal, and Nattapong
(2015) ทาการฉายรังสี แกมมาแบบเฉี ยบพลันแก่เมล็ดแพงพวย พบการเปลี่ยนแปลงลักษณะใบในระยะ
ต้นกล้า แต่ เมื่ อต้นแพงพวยเจริ ญเติ บ โต ลัก ษณะผิดปกติ ดัง กล่ า วไม่ ป รากฏ ทั้ง นี้ เนื่ องจากรั ง สี ส่ ง
ผลกระทบต่อการเปลี่ ยนแปลงทางสรี รวิทยา ขัดขวางกระบวนการเมแทบอลิ ซึมทาให้กิจกรรมต่าง ๆ
ภายในเซลล์ไม่สามารถดาเนิ นไปอย่างปกติได้ หรื อมีประสิ ทธิ ภาพต่ าลง (Wang, Wu, Lan, & Gao,
2020) ต้นกล้าจึงมีลกั ษณะผิดปกติ แต่ขณะเดียวกันต้นพืชมีความสามารถในการซ่อมแซมส่ วนที่เสี ยหาย
ได้ ทาให้เซลล์ที่มีการทางานผิดปกติ มีโอกาสในเจริ ญเติบโตน้อยจึงถูกเซลล์ปกติกาจัดออก ทาให้ไม่
ปรากฏลักษณะผิดปกติในช่วงอายุถดั มาของพืช (Siranut, et al., 2000; Natta, et al., 2015; Defiani, et
al., 2017) นอกจากการเปลี่ยนแปลงลักษณะของใบแล้ว ต้นเทียนบ้านที่ได้รับปริ มาณรังสี 50 100 และ
200 เกรย์ มี แนวโน้ม ของการเจริ ญเติ บโตด้านความสู งและความกว้า งทรงพุ่มลดลงสอดคล้องกับ
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Minisi, El-mahrouk, El-din, Rida, and Nasr (2013) พบว่ารังสี แกมมาที่สูงขึ้นมีผลทาให้ความสู งของต้น
Irish bell flower ลดลง และปริ มาณรังสี สูงกว่า 5 Kr มีผลให้ตน้ Irish bell flower ออกดอกเร็ วกว่าต้นที่
ไม่ได้รับการฉายรังสี
ด้านการเปลี่ยนแปลงของดอกเทียนบ้านหลังการฉายรังสี แกมมา พบลักษณะดอกด่าง กลีบดอก
บางดอกในชุ ด ที่ ไ ด้รั บ การฉายรั ง สี มี จ านวนกลี บ ดอกลดลง ขนาดของดอกและสี ข องดอกมี ก าร
เปลี่ยนแปลง สอดคล้องกับ Limtiyayotin, Tosri, Sukin, and Jompuk (2018) พบการเปลี่ยนแปลงด้าน
จานวนกลี บดอก สี ดอก ใบมี ขนาดเล็ กลง ใบหงิ กงอ ใบมี สีเขี ยวอ่อน และความยาวข้อสั้ นลงในรุ่ น
M1V2 ของม่วงเทพรัตน์ ทั้งนี้ลกั ษณะดังกล่าวเป็ นการเสี ยหายทางสรี รวิทยา สอดคล้องกับการศึกษาของ
Chalinee (2009) ที่พบว่าแพรเซี่ ยงไฮ้ที่ผา่ นการฉายรังสี แกมมามีจานวนกลีบดอกลดลง นอกจากนี้ Yesol et al. (2015) ศึกษาผลของการฉายรังสี แกมมาแก่เบญจมาศ 26 สายพันธุ์ ตรวจสอบความแปรปรวน
ทางพันธุ กรรมด้วยเทคนิ ค amplified fragment length polymorphisms (AFLPs) โดยใช้คู่ไพร์ เมอร์
ทั้งหมด 20 คู่ พบแถบดีเอ็นเอที่เป็ นโพลี มอร์ ฟิซึ มโดยมีแนวโน้มว่าเมื่อปริ มาณรังสี สูงขึ้นมีผลให้เกิ ด
โพลี มอร์ ฟิซึ มเพิ่มสู งขึ้นด้วย และจากการวิเคราะห์เดนโดแกรมพบว่าสามารถแยกความแตกต่างของ
เบญจมาศพันธุ์กลายได้ ทั้งนี้ เนื่ องจากรังสี ไปยับยั้งการเจริ ญเติบโตของเซลล์ที่เป็ นจุดกาเนิ ดของกลี บ
ดอก หรื อไปยับยั้งให้ไม่มีการแบ่งเซลล์หรื อเกิ ดการขยายตัวมากกว่าปกติ หรื อไปรบกวนปฏิ กิริยาของ
เอนไซม์หลายชนิ ดที่ทาหน้าที่เกี่ยวกับการเร่ งการเจริ ญเติบโต นอกจากนี้ สีดอกของต้นที่ได้รับการฉาย
รังสี ป ริ มาณ 50 เกรย์ มี สี บานเย็นเข้มกว่าต้นที่ ไม่ไ ด้รับการฉายรั ง สี เนื่ องจากรั ง สี มีผลให้เกิ ดการ
เปลี่ยนแปลงของยีน โดย recessive gene เปลี่ยนเป็ น dominant gene หรื อทาให้เซลล์ในชั้น L-1 และ L-2
ไม่สามารถซ่ อมแซมหรื อตายไปบางเซลล์ ทาให้เซลล์ในชั้น L-3 เจริ ญขึ้นมาทดแทน ทาให้สีของดอก
เปลี่ยนแปลงไป (Siranut, et al., 2000; Pallavi, Nivas, Souza, Ganapathi, & Hegde, 2017)
สรุ ป
ผลของรังสี แกมมาต่อความงอกของเมล็ด ความรอดชี วิตของต้นกล้าและลักษณะทางสัณฐาน
ของเทียนบ้าน (Impatiens balsamina L.) สามารถสรุ ปได้วา่ ปริ มาณรังสี ที่ทาให้ตน้ กล้าเทียนบ้านตาย
50 เปอร์ เซ็นต์ (LD50) คือ 152 เกรย์ ซึ่ งพืชแต่ละชนิ ดมีค่า LD50 แตกต่างกัน ขึ้นอยูก่ บั ชิ้นส่ วนและอายุ
ของชิ้นส่ วนพืชที่นามาฉายรังสี และวิธีการในการฉายรังสี ต้นกล้าที่ได้รับรังสี ปริ มาณ 50 และ 100 เกรย์
มีเปอร์ เซ็ นต์ความมีชีวิตรอดร้ อยละ 77.5 และ 75.5 ตามล าดับ ส่ วนต้นกล้าที่ ไ ด้รับ รั งสี มากกว่า
200 เกรย์ ไม่สามารถเจริ ญเป็ นต้นใหม่ได้ ในต้นที่ได้รับรังสี ใบในระยะต้นกล้าพบลักษณะใบผิดปกติ มี
ลักษณะใบด่าง ใบบิดเบี้ยว ใบมี 2 แฉก แต่เมื่อย้ายปลูกเป็ นเวลา 60 วัน ลักษณะผิดปกติดงั กล่าวหายไป
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ส่ วนต้นที่รอดตายทั้งหมดสามารถออกดอกได้ปกติ โดยต้นที่รับปริ มาณรังสี 50 เกรย์ มีสีดอกเข้มกว่า
แต่ตน้ ที่ได้รับรังสี 200 เกรย์ ดอกแรกบานหลังปลูกช้าที่สุดคือ 64 วัน และมีลกั ษณะกลีบดอกแตกต่าง
จากทุกปริ มาณรังสี คือปลายกลีบดอกมีลกั ษณะมน ไม่มีรอยหยักและมีขีดด่างขาวบนกลีบดอก
ดังนั้น หากต้องการปรั บปรุ งพันธุ์ เที ยนบ้านด้วยการฉายรังสี แกมมาแบบเฉี ยบพลัน ควรใช้
ปริ มาณรังสี อยูใ่ นช่วงระหว่าง 50 - 200 เกรย์ เนื่ องจากให้จานวนวันที่ดอกแรกบานเร็ วกว่าชุ ดควบคุ ม
ความสู งต้นและความกว้างทรงพุม่ ลดลง และมีแนวโน้มในการพบลักษณะการกลายที่สามารถนาไปใช้
ประโยชน์เพื่อการคัดเลือกลักษณะในลูกรุ่ นถัดไปเพื่อนามาพัฒนาเป็ นไม้กระถางต่อไปได้
ข้ อเสนอแนะ
1. ข้อมูลปริ มาณรังสี ที่มีผลให้ตน้ เทียนบ้านตายไป 50 เปอร์ เซนต์ คือ 152 เกรย์ นั้น เป็ นปริ มาณ
รังสี ที่นามาใช้กบั ชิ้ นส่ วนเมล็ดเทียนบ้าน ดังนั้น หากต้องการปรับปรุ งพันธุ์เทียนบ้านด้วยชิ้ นส่ วนพืช
อื่น ปริ มาณรังสี ที่ใช้ควรน้อยกว่าปริ มาณรังสี ที่ปรากฏในงานวิจยั ชิ้นนี้ เนื่ องจากค่า LD50 จะแตกต่างกัน
ขึ้นอยูก่ บั ชิ้นส่ วน อายุของชิ้นส่ วนพืชที่นามาฉายรังสี และปริ มาณรังสี ที่ใช้
2. ในการนาข้อมู ล ไปใช้เพื่อท าวิจยั ครั้ งต่ อไป ควรใช้ป ริ ม าณรั งสี ไ ม่เกิ น 200 เกรย์ เนื่ องจาก
ปริ มาณรังสี ที่สูงเกินไป มีผลทาให้ตน้ ไม่สามารถเจริ ญพัฒนาเป็ นต้นใหม่ได้ และควรเก็บเมล็ดมาปลู ก
รุ่ นถัดไป เพื่อทาการคัดเลื อกลักษณะต้น ลักษณะดอก สี ดอก และลักษณะอื่นที่ตอ้ งการร่ วมกับการใช้
รังสี แกมมา เพื่อให้ได้สายพันธุ์ที่มีลกั ษณะตรงตามความต้องการ
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