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บทคัดย่อ 
  งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาผลของการฉายรังสีแกมมาแบบเฉียบพลนัต่อความงอกของ
เมล็ด ความรอดชีวิตของตน้กลา้ และลกัษณะทางสัณฐานของเทียนบา้น (Impatiens balsamina L.) โดย
ฉายรังสีท่ีปริมาณ 0, 50, 100, 200 และ 300 เกรย ์กบัเมล็ดก่อนออกปลูก ทุกปริมาณรังสีมีผลท าให้อตัรา
การงอกของเมล็ดและการรอดชีวติลดลงเม่ือปริมาณรังสีเพิ่มสูงข้ึน ปริมาณรังสี 50 เกรย ์ท าให้กลีบดอก
เทียนบา้นมีสีบานเยน็เขม้กวา่ตน้ท่ีไม่ไดรั้บการฉายรังสี แตกต่างจากสีดอกของตน้ท่ีไดรั้บการฉายรังสี 
100 และ 200 เกรย ์จะมีสีดอกอ่อนกวา่ตน้ท่ีไม่ไดรั้บการฉายรังสี และปริมาณรังสี 200 เกรย ์มีผลท าให ้
ปลายกลีบดอกมีลกัษณะมน ไม่มีรอยหยกัและมีขีดด่างขาวบนกลีบดอก 
ค าส าคัญ: เทียนบา้น รังสีแกมมา ความงอกของเมล็ด ขนาดตน้ 
 

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.  
Keywords: Garden balsam, Gamma ray, Seed germination, Plant size 
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บทน า 
พืชในวงศ์  Balsaminaceae มีมากกว่า 1,000 ชนิด แบ่งออกไดเ้ป็น 2 สกุลใหญ่ ไดแ้ก่ สกุล 

เทียนนา (Hydrocera) และสกุลเทียน (Impatiens) เทียนกระจายตวัในเขตร้อนและเขตร้อนช้ืน มีบาง
ชนิดท่ีมีถ่ินก าเนิดในแถบยุโรป เอเชียและอเมริกาเหนือ แต่จะไม่พบในแถบอเมริกาใตแ้ละออสเตรเลีย 
เทียนนา (Hydrocera) เป็นพืชท่ีเจริญในสภาพพื้นท่ีชุ่มน ้ าหรือแหล่งน ้ าต้ืน ๆ พืชชนิดน้ีมีถ่ินก าเนิดใน
แถบเอเชีย ตะวนัออกเฉียงใต ้เป็นพืชลม้ลุก ล าตน้ตั้งตรง สูงประมาณ 150 ซม. การเรียงใบแบบเวียน  
ไม่มีกา้นใบ ใบแคบรูปใบหอก ปลายใบแหลม ขอบใบจกัฟันเล่ือย ไม่มีหูใบ ช่อดอกแบบกระจุก ออก
ตรงซอกใบ ดอกสีชมพูเขม้ สกุลเทียนนา (Hydrocera) มีประมาณ 1,000 ชนิด ส่วนมากพบในแอฟริกา 
และเอเชีย มีลกัษณะเฉพาะ คือ กลีบดอกแยกจากกนั ผลเป็นแบบผลสดมีหลายเมล็ด ส่วนสกุลเทียนมี
กลีบขา้งท่ีเช่ือมติดกนั ดอกมีสีสัน สวยงาม ความแตกต่างอย่างชดัเจนอีกประการหน่ึงของสองสกุลน้ี 
คือ สกุลเทียน ผลเม่ือแก่จะสามารถระเบิดออกท าใหเ้มล็ดกระจายเป็น บริเวณกวา้ง แต่ผลของสกุลเทียน
นาเม่ือแก่จะแขง็ไม่สามารถระเบิดออกได ้(Yu-Min, Janssens, Su-Hua, Wen-Hong, & Zhi-Guo, 2011)   

ประเทศไทยพบพืชสกุลเทียนเพียง 1 สกุล คือ สกุล Impatiens จดัเป็นไมล้ม้ลุกขนาดเล็ก มีอายุ
ราว 1 ปี มีความสูงของตน้ประมาณ 20-70 เซนติเมตร ล าตน้แตกก่ิงกา้นใกลก้บัโคนตน้ ขอ้กลวง ตน้
ใหญ่ เป็นทรงกระบอก ล าตน้มีลกัษณะกลมเป็นสีเขียวอ่อนอมสีแดง อวบน ้ ามีเน้ือน่ิม ผิวเรียบ เน้ือใส 
โคนตน้เป็นสีแดง ในไทยมีมากกว่า 80 ชนิด และมีหลายชนิดน ามาเป็นไม้ประดับ เช่น เทียนดอก  
I. balsamina L. เทียนนิวกินี (I. hawker W. Bull) เทียนซีลอน (I. repens Moon ex Wight) และเทียนฝร่ัง 
(I. walleriana Hook. f.) Song, Yong-Ming, & Philippe (2003) รวบรวมผลการศึกษาจ านวนโครโมโซม
เทียนพื้นเมืองในประเทศไทยจากช้ินส่วนดอกอ่อน 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 พืชสกุลน้ีมีดอกท่ีมีรูปทรงและสีสันสวยงามแตกต่างไปตามแต่ละชนิด แต่มี
ล าตน้ค่อนขา้งสูง จึงยงัไม่เป็นท่ีตอ้งการของตลาดไมด้อกไมป้ระดบัมากนัก หากปรับปรุงพนัธ์ุให้มี
ลกัษณะบางประการเพื่อพฒันาเป็นไมด้อกกระถาง เช่น ตน้เต้ียลง ความกวา้งทรงพุ่มเพิ่มข้ึน หรือออก
ดอกแรกเร็วข้ึน เป็นตน้ จะสามารถพฒันาและส่งเสริมใหเ้ป็นไมด้อกการคา้ได ้ 

อย่างไรก็ตาม การปรับปรุงพนัธ์ุเทียนโดยการผสมเกสรนบัเป็นวิธีท่ีประสบความส าเร็จน้อย
มาก เน่ืองจากอบัละอองเกสรของเทียนจะฉีกขาดและหลุดออกจากดอกก่อนท่ียอดเกสรเพศเมียจะ
พร้อมผสมเพียง 1 วนั (Caris, Geuten, Janssens, & Smets, 2006) ดงันั้นเทคนิคการชกัน าให้เกิดการ
กลายพนัธ์ุโดยการใชส้ารก่อกลายพนัธ์ุจึงเป็นอีกวิธีหน่ึงในการพฒันาพืชสายพนัธ์ุน้ี เพื่อเพิ่มอตัราการ
กลายพนัธ์ุใหเ้กิดข้ึนเร็วกวา่การกลายพนัธ์ุตามธรรมชาติ ส่ิงก่อกลายพนัธ์ุท่ีนิยมใชใ้นปัจจุบนั เช่น รังสี 
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สารเคมี หรือการสอดแทรกช้ินส่วนดีเอ็นเอไปยงัพืชเป้าหมาย (Siranut, Peeranuch, Arunee, Surin, & 
Prapanpongse, 2000; Ibrahim, Ahmad, Salleh, Hassan, & Ariffin, 2018) Koh & Davies (2000) ศึกษา
การฉายรังสีแกมมากบัเมล็ดสับปะรดสี Tillandsia fasciculate พบลกัษณะการกลาย คือลกัษณะใบสี
เหลืองเขียว ใบสีเหลือง ใบด่างขาว และลกัษณะเผือก Mistra, Datta, & Chakrabarty (2003) น ากลีบดอก
เบญจมาศพนัธ์ุ Latima มาชกัน าให้เกิดแคลลสั จากนั้นจึงน ามาฉายรังสีแกมมาท่ีปริมาณรังสี 0.5-1.0 
เกรย ์ชกัน าให้เกิดตน้ในสภาพปลอดเช้ือ แลว้น าตน้ท่ีไดไ้ปปลูกในแปลง พบสีดอกเบญจมาศเปล่ียน
จากดอกสีเหลืองเป็นดอกสีแดงจ านวน 2 ตน้ โดยตน้หน่ึงมีกลีบดอกเหมือนตน้เดิม ส่วนอีกตน้หน่ึง
กลีบดอกมีลกัษณะเป็นหลอด และ Pantipa, Sontichai, Ittirit, Pattama, & Sermsiri (2017) น าขอ้ใน
สภาพปลอดเช้ือของเบญจมาศพนัธ์ุการคา้ชนิดตดัดอกไปฉายรังสีแกมมาแบบเฉียบพลนัท่ีปริมาณรังสี 0 
5 10 15 20 25 และ 30 เกรย ์แลว้น ามาเพาะเล้ียงเพื่อให้ยอดพฒันาบนอาหารสังเคราะห์ MS พบวา่ มีค่า 
LD50 ท่ี 26 เกรย์ เม่ือน าต้นเบญจมาศท่ีรอดชีวิตออกปลูกในสภาพแปลง พบว่าทุกต้นสามารถ
เจริญเติบโตและออกดอกไดเ้ป็นปกติ แต่ตน้เบญจมาศท่ีไดรั้บรังสีปริมาณ 15 20 และ 25 เกรย ์บางตน้มี
การกลายของสีดอก เม่ือน าดีเอ็นเอของตน้ท่ีมีลกัษณะการกลายไปตรวจสอบดว้ยเทคนิคเอเอฟแอลพี  
พบแถบดีเอ็นเอท่ีเป็นโพลีมอร์ฟิซึมแปรผนัตามปริมาณรังสีท่ีสูงข้ึน และสามารถแยกความแตกต่าง
ระหวา่งเบญจมาศท่ีกลายพนัธ์ุและเบญจมาศท่ีไม่กลายไดด้ว้ยการวเิคราะห์เดนโดแกรม ส่วนการใชรั้งสี
ในการปรับปรุงพนัธ์ุพืชสกุลเทียนนั้น พบรายงานมีการใชส้ารออริซาลีนร่วมกบัการฉายรังสีแกมมาเพื่อ
ชกัน าเทียนบา้นใหเ้กิดการกลายพนัธ์ุ Defiani, Astarini, & Kriswiyanti (2017) น าเมล็ดเทียนบา้นแช่สาร
ออริซาลีนท่ีความเขม้ขน้ 0% 0.01% และ 0.02% ปลูกและเก็บเมล็ดจนถึงชัว่ท่ี 4 (M4) น าเมล็ดท่ีไดจ้าก
รุ่น 4 (M4) มาเพาะ เม่ือตน้กลา้อายุ 7 วนั จึงน าไปฉายรังสีแกมมาท่ีปริมาณรังสี 0 5 10 และ 15 เกรย ์
น าไปปลูกและเก็บเมล็ดรุ่นท่ี 5 (M5) น าเมล็ดท่ีไดจ้ากรุ่นท่ี 5 (M5) จุ่มแช่ใน 0.1% GA เป็นเวลา 24 
ชัว่โมง แลว้จึงน าไปเพาะ น าช้ินส่วนใบท่ีไดว้างเล้ียงบนสูตรอาหารสังเคราะห์ MS ร่วมกบั 0.05 ppm 
NAA 0.5 ppm BAP พบวา่จ านวนโครโมโซมลดลงจาก 14 (ดิพลอยด์) เป็น 7-11 (มิกโซพลอยด์) และ
เกิดลกัษณะไคเมอราในลูกรุ่นท่ี 5 (M5) แต่ไม่สามารถพฒันาเป็นตน้ใหม่ได ้Taheri, Thohirah, Zaiton, 
& Nur (2014) พบวา่รังสีแกมมาสามารถชกัน าให้เกิดลกัษณะใหม่ ๆ ในพืชสกุลกระเจียวเพื่อพฒันาให้
เป็นไมด้อกเชิงการคา้ได ้สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ Khatab & Hegazi (2015) ศึกษาความแปรปรวนทาง
พนัธุกรรมของ Matthiola incana ssp.  Dimorphotheca ecklonis และ Dianthus caryophylls โดยน า
เมล็ดไปฉายรังสีแกมมาแบบเฉียบพลันท่ีปริมาณรังสี 150 rad/sec พบว่า รังสีแกมมามีผลท าให้
พนัธุกรรมของพืชทั้ง 3 ชนิดเกิดความแปรปรวน และมีลกัษณะใหม่เกิดข้ึน ดงันั้น ในการศึกษาคร้ังน้ี
ผูว้จิยัมีวตัถุประสงคเ์พื่อปรับปรุงพนัธ์ุเทียนบา้นท่ีมีลกัษณะล าตน้สูงโปร่งให้มีความสูงลดลงเพื่อน ามา
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เป็นไมก้ระถาง โดยท าการศึกษาเพื่อหาปริมาณของการฉายรังสีแกมมาท่ีเหมาะสม ท่ีมีผลต่อการงอก
ของเมล็ด การรอดชีวิตและลกัษณะสัณฐานวิทยาของเทียนบา้น เพื่อเป็นขอ้มูลในการปรับปรุงพนัธ์ุ
เทียนและคดัเลือกลกัษณะกลายหลงัจากการฉายรังสี 
 
วตัถุประสงค์ 
  เพื่อศึกษาผลของปริมาณรังสีแกมมาท่ีมีต่อการงอกของเมล็ด ความรอดชีวิตของตน้กล้าและ
ลกัษณะทางสัณฐานของเทียนบา้น เพื่อคดัเลือกลกัษณะกลายหลงัจากการฉายรังสีและเป็นขอ้มูลในการ
ปรับปรุงพนัธ์ุเทียนบา้นในการน ามาใชป้ระโยชน์เป็นไมก้ระถาง  

 
วธีิการวจัิย 

การฉายรังสีแกมมาแบบเฉียบพลนั 
  น าเมล็ดเทียนบา้น (Impatiens balsamina L.) ไปฉายรังสีแกมมาแบบเฉียบพลนัท่ีสถาบนั
เทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ (Completely 
randomized design; CRD) โดยแบ่งออกเป็น 5 ส่ิงทดลอง คือ ไม่ฉายรังสี (control) ฉายรังสีปริมาณ 50, 
100, 200 และ 300 เกรย ์ส่ิงทดลองละ 4 ซ ้ า ซ ้ าละ 50 เมล็ด น าเมล็ดท่ีฉายรังสีแลว้ไปเพาะโดยใช้ 
พีทมอสเป็นวสัดุเพาะ เม่ือตน้กลา้อายุ 14 วนั จึงท าการยา้ยลงกระถางขนาดเส้นผ่านศูนยก์ลาง 6 น้ิว 
ใชขุ้ยมะพร้าว แกลบ กากทะลายปาล์มและปุ๋ยหมกั อตัราส่วน 2:1:1:1 เป็นวสัดุปลูก ปลูกและดูแลใน
โรงเรือนพลาสติก หลงัจากท าการยา้ยปลูก 7 วนั ใส่ปุ๋ยสูตร 20-20-20 อตัรา 3 กรัม/น ้ า 10 ลิตร รดน ้ าวนั
ละ 1 คร้ังในช่วงเชา้ 

การเกบ็ข้อมูล 
1. ผลของรังสีแกมมาท่ีมีต่อความอยูร่อดของเทียนบา้น โดยศึกษาปริมาณรังสีต่อการรอดชีวติ

ของเทียนบา้นหลงัฉายรังสี 15 วนั นบัจ านวนตน้ท่ีรอดตายเพื่อค านวณค่า LD50 เปรียบเทียบกบัตน้ท่ี
เมล็ดไม่ไดรั้บการฉายรังสี  

2. ดชันีการงอก (Germination Index: GI) ตรวจนบัตน้กลา้ปกติท่ีงอกเพิ่มทุกวนัจนครบ 15 วนั
แลว้ค านวณค่าดชันีความงอกจากสูตร 
 

ดชันีการงอก (GI) = ผลรวมของ 
จ านวนตน้กลา้ปกติท่ีงอกในแต่ละวนั 

จ านวนวนัหลงัเพาะท่ีตรวจนบั 
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3. หลงัจากฉายรังสี 21 วนั บนัทึกการเจริญเติบโตทุก ๆ 7 วนั ดงัน้ี 
3.1 ความสูงตน้ โดยท าการวดัจากขอบกระถางจนถึงปลายยอด 
3.2 ความกวา้งทรงพุม่ วดัจากดา้นท่ีกวา้งท่ีสุด 2 ดา้น แลว้หาค่าเฉล่ีย 
3.3 จ านวนวนัท่ีดอกแรกบาน 
3.4 เส้นผา่นศูนยก์ลางเฉล่ียของดอก เม่ือตน้มีอาย ุ75 วนั โดยสุ่มวดั 5 ดอกต่อตน้ 
3.5 สังเกตลักษณะท่ีแตกต่างไปจากเดิมของเทียนบา้นหลงัจากได้รับการฉายรังสี เช่น 

รูปร่างใบ สีดอก ลกัษณะดอก เป็นตน้  
การวเิคราะห์ข้อมูล 

  น าขอ้มูลการเจริญเติบโตท่ีบนัทึกไดม้าวิเคราะห์ความแปรปรวนของค่าเฉล่ียแบบ Analysis of 
Variance (ANOVA) ตามแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป R และ
เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียแต่ละกลุ่มโดยวิธี Duncan’s Multiple Range Test (Steel & 
Torrie, 1980) 
 
ผลการวจัิย 

1. การรอดชีวติของต้นเทยีนบ้าน 
การน าเมล็ดเทียนบา้นไปฉายรังสีแกมมาแบบเฉียบพลนัท่ีปริมาณรังสี 0–300 เกรย ์แลว้น าเมล็ด

มาเพาะ พบวา่ ปริมาณรังสีมีผลใหค้วามงอกของเมล็ดลดลงแตกต่างกนั โดยหลงัฉายรังสีแกมมา 15 วนั 
ตน้เทียนบา้นท่ีไดรั้บรังสีแกมมาท่ีปริมาณรังสี 0, 50, 100, 200 และ 300 เกรย ์มีความงอกเท่ากบั 100.0, 
77.5, 75.5, 7.5, และ 2 เปอร์เซ็นต ์ตามล าดบั เม่ือน ามาหาค่า LD50 ท่ีอายุ 15 วนัหลงัเพาะเมล็ด คือ 152 
เกรย ์แต่หลงัจากฉายรังสี 30 วนั ตน้กลา้จากเมล็ดท่ีไดรั้บปริมาณรังสี 300 เกรย ์ไม่สามารถพฒันาเป็น
ตน้ท่ีสมบูรณ์ไดแ้ละตายในท่ีสุด 

การวดัดชันีความงอก (GI) เป็นการทดสอบความเร็วในการงอกเป็นตน้กลา้ของเมล็ด เมล็ดท่ีมี
ความแข็งแรงจะงอกเร็วกว่าเมล็ดท่ีอ่อนแอ โดยทัว่ไปเมล็ดท่ีงอกเร็วมกัมีความงอกสม ่าเสมอและ
แข็งแรง ค่า GI จึงสามารถน ามาใชต้รวจสอบความแปรปรวนท่ีเกิดข้ึนภายในเมล็ดได ้ค่า GI สูง แสดง
วา่เมล็ดงอกเร็ว แต่ถา้ค่า GI นอ้ย แสดงวา่เมล็ดงอกชา้และเป็นเมล็ดท่ีอ่อนแอ การฉายรังสีมีผลให้ค่า GI 
ของเมล็ดลดลงแตกต่างกนั เมล็ดท่ีไดรั้บปริมาณรังสี 50, 100 เกรย ์มีค่า GI 17.14 ตน้/วนั และ 8.57 ตน้/
วนั ตามล าดบั ไม่แตกต่างกบัค่า GI ของเมล็ดท่ีไม่ไดรั้บการฉายรังสี ส่วนเมล็ดท่ีฉายรังสีปริมาณรังสี 
200 และ 300 เกรย ์มีค่า GI ต ่า เท่ากบั 2.57 ตน้/วนั และ 1.00 ตน้/วนั ตามล าดบั และแตกต่างอยา่งมี
นยัส าคญักบัเมล็ดชุดควบคุม และชุดท่ีฉายรังสีปริมาณรังสี 50 และ 100 เกรย ์ดงัภาพท่ี 1 
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ภาพที่ 1 ผลของการฉายรังสีแกมมาแบบเฉียบพลนัต่อความงอกและดชันีการงอกของเมล็ดเทียนบา้น

หลงัจากไดรั้บปริมาณรังสีแตกต่างกนั เม่ืออาย ุ15 วนั  
 

2. การเจริญเติบโตของต้นเทียนบ้าน 
2.1 ความสูงต้น 
ความสูงตน้หลงัการฉายรังสี เม่ืออายุ 75 วนั มีความแตกต่างกนัทางสถิติอย่างมีนยัส าคญัท่ี

ระดบัความเช่ือมัน่ 95 เปอร์เซ็นต ์โดยตน้เทียนบา้นท่ีไม่ไดรั้บการฉายรังสีมีความสูงตน้มากท่ีสุดในทุก
ช่วงอายุของการเก็บข้อมูล และไม่มีความแตกต่างกันในตน้เทียนบ้านท่ีได้รับการฉายรังสีปริมาณ  
50 เกรย ์แต่มีความสูงแตกต่างกนัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95 เปอร์เซ็นต ์กบักลุ่มตน้เทียนท่ีไดรั้บ
การฉายรังสีปริมาณ 100 และ 200 เกรย ์กลุ่มตน้เทียนท่ีไดรั้บการฉายรังสีปริมาณ 100 และ 200 เกรย ์ท่ี
มีตน้เต้ียลง ดงัตารางท่ี 1 

2.2 ความกว้างทรงพุ่ม 
ความกวา้งทรงพุ่มของตน้เทียนบา้นหลงัไดรั้บการฉายรังสีเม่ืออายุ 75 วนั มีความแตกต่างกนั

ทางสถิติอย่างมีนัยส าคญัท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95 เปอร์เซ็นต์ โดยปริมาณรังสี 50 เกรย ์ท าให้ตน้
เทียนบา้นมีความกวา้งทรงพุม่มากท่ีสุด ตน้เทียนบา้นท่ีไดรั้บการฉายรังสีปริมาณ 200 เกรย ์มีความกวา้ง
ทรงพุม่นอ้ยท่ีสุด ดงัตารางท่ี 1 
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2.3 จ านวนวนัทีด่อกแรกบาน 
จากการศึกษาการออกดอกและวนัท่ีดอกแรกบาน พบว่าชุดควบคุมและตน้ท่ีฉายรังสีปริมาณ 

100 เกรย ์มีดอกแรกบานหลงัปลูก 58 วนั โดยตน้ท่ีไดรั้บการฉายรังสีปริมาณ 50 เกรย ์ใชเ้วลา 57 วนั แต่
ตน้ท่ีไดรั้บปริมาณรังสีท่ี 200 เกรย ์มีผลท าให้ออกดอกและดอกแรกบานช้าลง ใช้เวลานานถึง 64 วนั  
ดงัตารางท่ี 1 

2.4 ความกว้างของกลบีดอก 
ดอกเทียนบา้นท่ีไม่ไดรั้บการฉายรังสี และชุดท่ีไดรั้บการฉายรังสีปริมาณ 50 และ 100 เกรย ์มี

ขนาดใกลเ้คียงกนั คือ 3.66 3.60 และ 3.62 แต่ดอกจากตน้ท่ีไดรั้บปริมาณรังสี 200 เกรย ์มีขนาดเพียง 
3.04 ซม. เล็กกวา่อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ดงัตารางท่ี 1 
 

ตารางที ่1 ความสูงตน้ ความกวา้งทรงพุม่ และความกวา้งของกลีบดอก เม่ือเทียนบา้นมีอาย ุ75 วนั หลงั
ไดรั้บการฉายรังสีแกมมาแบบเฉียบพลนั 

ปริมาณรังสี 
(เกรย์) 

จ านวนวันที่ดอก
แรกบาน 

ความสูงต้น 
(ซม.) 

ความกว้างทรงพุ่ม 
(ซม.) 

ความกว้างกลบี
ดอก (ซม.) 

0 58.0a 69.47a 41.09ab 3.66a 
50 57.1c 65.92ab 42.10a 3.60a 
100 58.1ab 66.65b 40.08b 3.62a 
200 64.5a 59.63c 38.37c 3.04b 

F-test ** ** ** * 
C.V. (%) 3.12 8.87 5.34 16.34 

a,bอกัษรก ากบัท่ีต่างกนัในแต่ละคอลมัน์เดียวกนั มีความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (P<0.05) 

 
3. การเปลีย่นแปลงลกัษณะทางสัณฐานของเทยีนบ้าน 

3.1 การเปลีย่นแปลงลกัษณะใบ 
เม่ือเพาะเมล็ดท่ีผา่นการฉายรังสีแกมมาปริมาณรังสี 0 50 100 200 และ 300 เกรย ์ยา้ยปลูกใน

โรงเรือนและดูแลบ ารุงตน้จนถึงอายุการออกดอก พบวา่ตน้ท่ีไม่ไดรั้บการฉายรังสีแกมมามีลกัษณะตน้
ปกติและมีความสมบูรณ์ของตน้ทุกประการ ในขณะท่ีตน้ไดรั้บปริมาณรังสี 50 เกรย ์มีผลท าให้ใบชุด
แรกของตน้เทียนบา้นทุกตน้เกิดลกัษณะใบด่างเขียวตรงบริเวณกลางใบไปจนถึงปลายใบเป็นจ านวน 1-
2 ใบต่อตน้ และลกัษณะด่างยงัคงอยูทุ่กช่วงอายุของตน้พืช ตน้เทียนบา้นท่ีไดรั้บการฉายรังสีปริมาณ
รังสี 100 เกรย ์เม่ือพืชมีอายุ 30 วนัหลงัยา้ยปลูก พบลกัษณะใบด่างเขียวตรงบริเวณขอบใบ บางตน้เกิด
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ใบด่างเขียวทั้งบริเวณขอบใบและปลายใบ และพบใบด่างขาวในบางตน้ ลกัษณะใบของตน้ท่ีได้รับ
ปริมาณรังสี 100 เกรยจ์ะมีลกัษณะใบเรียวโคง้แคบ ดงัภาพท่ี 2 และตน้ท่ีไดรั้บปริมาณรังสี 200 เกรย ์
เม่ือมีอายุได ้35 วนั พบวา่มีการเจริญเติบโตชา้ลง พบลกัษณะตน้ผิดปกติคือมีตน้เต้ียแคระ ใบชุดแรกมี
ลกัษณะใบแคบบิดเบ้ียว ใบมีสีเขียวเขม้ รูปร่างใบเป็น 2 แฉก และลกัษณะด่างขาวร่วมดว้ย ดงัภาพท่ี 3 

 

 
ภาพที ่2 การเปล่ียนแปลงของรูปร่างใบของตน้เทียนบา้น (Impatiens balsamina L.)  

ปริมาณรังสี 0 (ก)  50 (ข) 100 (ค) และ 200 เกรย ์(ง) 
 

 
 

ภาพที ่3 การเปล่ียนแปลงรูปร่างใบของตน้เทียนบา้น ลกัษณะใบด่าง (ก) รูปร่างใบ 2 แฉก (ข) – (ค) 
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3.2 การเปลีย่นแปลงลกัษณะดอก 
ตน้เทียนบา้นท่ีไดรั้บปริมาณการฉายรังสี 50 100 และ 200 เกรย ์มีการเปล่ียนแปลงลกัษณะของ

ดอกแตกต่างจากต้นท่ีไม่ได้รับการฉายรังสี คือ รูปร่างดอก ขนาดและสีดอก โดยลักษณะการ
เปล่ียนแปลงท่ีพบเม่ือเปรียบเทียบกบัดอกปกติของเทียนบา้น ดงัภาพท่ี 4ก มี 4 ลกัษณะ คือ (1) กลีบ
ดอกมีสีบานเยน็เขม้ มีลกัษณะด่างบริเวณฐานรองดอก (2) กลีบดอกมีขนาดเล็กลง (3) กลีบดอกมีสี
บานเยน็อ่อน และ (4) บริเวณปลายดอกไม่ปรากฏแฉก โดยตน้เทียนบา้นท่ีไดรั้บปริมาณรังสี 50 เกรย ์
จะพบดอกมีสีบานเยน็เขม้กวา่แต่มีขนาดเล็กกวา่ดอกของตน้เทียนบา้นท่ีไม่ไดรั้บการฉายรังสี ส่วนดอก
ของเทียนบา้นท่ีไดรั้บปริมาณรังสี 100 และ 200 เกรย ์จะให้สีดอกอ่อนกวา่ตน้ท่ีไม่ไดรั้บการฉายรังสี 
ดอกมีขนาดเล็กลง พบดอกเทียนบา้นมีลกัษณะด่างเกิดข้ึนบนกลีบดอก แต่ในดอกท่ีไดรั้บปริมาณรังสี 
200 เกรย ์พบลกัษณะด่างขาวอย่างเห็นไดช้ดั และปลายดอกบรรจบกนัไม่มีแฉกตามลกัษณะปกติของ
ดอกเทียนบา้น ดงัภาพท่ี 4 (ข–ง) 

 

 
 

 ภาพที ่4 การเปล่ียนแปลงลกัษณะดอกของเทียนบา้น (Impatiens balsamina L.) ภายหลงัการฉายรังสี 
               แกมมาแบบเฉียบพลนัท่ีปริมาณ 0 50 100 และ 200 เกรย ์(ก-ง ตามล าดบั)  
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อภิปรายผล 
  จากการฉายรังสีแกมมาแบบเฉียบพลนัให้เมล็ดเทียนบา้นท่ีปริมาณ 0-300 เกรย ์เม่ือน าเมล็ดมา
เพาะพบวา่เปอร์เซ็นตค์วามมีชีวติและดชันีการงอกลดลงเม่ือปริมาณรังสีสูงข้ึน รังสีปริมาณ 152 เกรย ์มี
ผลท าให้อตัราการรอดชีวิตลดลงคร่ึงหน่ึง และระดบัรังสีท่ีเพิ่มสูงข้ึนส่งผลให้ตน้อ่อนมีอตัราการตาย
เพิ่มข้ึนสอดคลอ้งกบั Chumpol (2013) น าเมล็ดถัว่อลัฟัลฟาไปฉายรังสีแกมมาแบบเฉียบพลนัและพบวา่
ท่ีปริมาณรังสี 100 เกรยท์  าใหเ้ปอร์เซ็นตค์วามงอกของเมล็ดลดลงเป็น 39.2 เปอร์เซ็นต ์ในขณะท่ีเมล็ดท่ี
ไม่ไดรั้บรังสีมีความงอก 94.4 เปอร์เซ็นต ์เช่นเดียวกบั Marcu, Damian, Cosma, and Cristea (2013) น า
เมล็ดข้าวโพดฉายรังสีปริมาณ 0.1-1000 เกรย์ พบว่าอัตราการงอกและดัชนีการงอดลดลง การ
ตอบสนองต่อรังสีน้ีข้ึนอยูก่บัปริมาณน ้ าท่ีมีอยูใ่นเมล็ด  หากในเมล็ดมีปริมาณน ้ าและออกซิเจนมาก จะ
ท าให้การตอบสนองเกิดข้ึนง่ายเน่ืองจากรังสีแกมมาจะท าปฏิกิริยาในเซลล์ โดยเฉพาะโมเลกุลน ้ าแตก
ตวัเป็นอนุมูลอิสระ (Roslim, Herman, & Fiatin, 2015) ทั้งน้ี รังสีท่ีสูงข้ึนมีผลท าให้อะตอมต่าง ๆ 
ภายในเซลล์ท่ีรังสีเคล่ือนผ่านเขา้ไปมีการแตกตวัเป็นไอออนท่ีไวต่อการท าปฏิกิริยา ก่อให้เกิดการ
เปล่ียนแปลงทางเคมีข้ึนภายในเซลล์ ซ่ึงอาจก่อให้เกิดความเสียหายและรบกวนกระบวนการท างานต่าง 
ๆ ของเซลล ์ท าใหเ้ซลลต์ายได ้(Suthana, 2006; Walvekar & Kaimal, 2016) นอกจากน้ีรังสียงัมีผลท าให้
เซลลบ์ริเวณจุดเจริญตาย ท าลายจุดก าเนิดใบ พืชจึงหยุดการเจริญเติบโตและตายในท่ีสุด ซ่ึงในงานวิจยั
น้ีพบวา่ท่ีปริมาณรังสี 300 เกรย ์แมใ้นช่วงแรกเมล็ดจะมีความสามารถในการงอกได ้แต่ตน้กลา้ท่ีงอกมา
นั้นไม่สามารถพฒันาเป็นตน้ท่ีสมบูรณ์และตายในท่ีสุด 
  จากการฉายรังสีแกมมาให้กบัเทียนบา้นพบการเปล่ียนแปลงลกัษณะของใบ คือ ใบบิดเบ้ียวไม่
สมบูรณ์ ใบด่าง ใบบาง บิดเป็นเกลียว และใบมี 2 แฉก ซ่ึงพบในระยะตน้กล้า แต่เม่ือตน้เทียนบา้น
เจริญเติบโตลกัษณะดงักล่าวจะไม่ปรากฏ สอดคล้องกบั Natta, Thunya, Shermal, and Nattapong 
(2015) ท าการฉายรังสีแกมมาแบบเฉียบพลนัแก่เมล็ดแพงพวย พบการเปล่ียนแปลงลกัษณะใบในระยะ
ต้นกล้า แต่เม่ือต้นแพงพวยเจริญเติบโต ลักษณะผิดปกติดังกล่าวไม่ปรากฏ ทั้งน้ี เน่ืองจากรังสีส่ง
ผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลงทางสรีรวิทยา ขดัขวางกระบวนการเมแทบอลิซึมท าให้กิจกรรมต่าง ๆ 
ภายในเซลล์ไม่สามารถด าเนินไปอยา่งปกติได ้หรือมีประสิทธิภาพต ่าลง (Wang, Wu, Lan, & Gao, 
2020) ตน้กลา้จึงมีลกัษณะผดิปกติ แต่ขณะเดียวกนัตน้พืชมีความสามารถในการซ่อมแซมส่วนท่ีเสียหาย
ได ้ท าให้เซลล์ท่ีมีการท างานผิดปกติ มีโอกาสในเจริญเติบโตน้อยจึงถูกเซลล์ปกติก าจดัออก ท าให้ไม่
ปรากฏลกัษณะผิดปกติในช่วงอายุถดัมาของพืช (Siranut, et al., 2000; Natta, et al., 2015; Defiani, et 
al., 2017) นอกจากการเปล่ียนแปลงลกัษณะของใบแลว้ ตน้เทียนบา้นท่ีไดรั้บปริมาณรังสี 50 100 และ 
200 เกรย ์มีแนวโน้มของการเจริญเติบโตด้านความสูงและความกวา้งทรงพุ่มลดลงสอดคล้องกับ 
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Minisi, El-mahrouk, El-din, Rida, and Nasr (2013) พบวา่รังสีแกมมาท่ีสูงข้ึนมีผลท าให้ความสูงของตน้ 
Irish bell flower ลดลง และปริมาณรังสีสูงกวา่ 5 Kr มีผลให้ตน้ Irish bell flower ออกดอกเร็วกวา่ตน้ท่ี
ไม่ไดรั้บการฉายรังสี  
  ดา้นการเปล่ียนแปลงของดอกเทียนบา้นหลงัการฉายรังสีแกมมา พบลกัษณะดอกด่าง กลีบดอก
บางดอกในชุดท่ีได้รับการฉายรังสีมีจ านวนกลีบดอกลดลง ขนาดของดอกและสีของดอกมีการ
เปล่ียนแปลง สอดคลอ้งกบั Limtiyayotin, Tosri, Sukin, and Jompuk (2018) พบการเปล่ียนแปลงดา้น
จ านวนกลีบดอก สีดอก ใบมีขนาดเล็กลง ใบหงิกงอ ใบมีสีเขียวอ่อน และความยาวขอ้สั้ นลงในรุ่น 
M1V2  ของม่วงเทพรัตน์ ทั้งน้ีลกัษณะดงักล่าวเป็นการเสียหายทางสรีรวทิยา สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ 
Chalinee (2009) ท่ีพบวา่แพรเซ่ียงไฮท่ี้ผา่นการฉายรังสีแกมมามีจ านวนกลีบดอกลดลง นอกจากน้ี Ye-
sol et al. (2015) ศึกษาผลของการฉายรังสีแกมมาแก่เบญจมาศ 26 สายพนัธ์ุ ตรวจสอบความแปรปรวน
ทางพนัธุกรรมดว้ยเทคนิค amplified fragment length polymorphisms (AFLPs) โดยใช้คู่ไพร์เมอร์
ทั้งหมด 20 คู่ พบแถบดีเอ็นเอท่ีเป็นโพลีมอร์ฟิซึมโดยมีแนวโน้มว่าเม่ือปริมาณรังสีสูงข้ึนมีผลให้เกิด 
โพลีมอร์ฟิซึมเพิ่มสูงข้ึนดว้ย และจากการวิเคราะห์เดนโดแกรมพบว่าสามารถแยกความแตกต่างของ
เบญจมาศพนัธ์ุกลายได ้ทั้งน้ี เน่ืองจากรังสีไปยบัย ั้งการเจริญเติบโตของเซลล์ท่ีเป็นจุดก าเนิดของกลีบ
ดอก หรือไปยบัย ั้งให้ไม่มีการแบ่งเซลล์หรือเกิดการขยายตวัมากกวา่ปกติ หรือไปรบกวนปฏิกิริยาของ
เอนไซมห์ลายชนิดท่ีท าหน้าท่ีเก่ียวกบัการเร่งการเจริญเติบโต นอกจากน้ีสีดอกของตน้ท่ีไดรั้บการฉาย
รังสีปริมาณ 50 เกรย ์มีสีบานเย็นเขม้กว่าตน้ท่ีไม่ได้รับการฉายรังสี เน่ืองจากรังสีมีผลให้เกิดการ
เปล่ียนแปลงของยนี โดย recessive gene เปล่ียนเป็น dominant gene หรือท าใหเ้ซลลใ์นชั้น L-1 และ L-2 
ไม่สามารถซ่อมแซมหรือตายไปบางเซลล์ ท าให้เซลล์ในชั้น L-3 เจริญข้ึนมาทดแทน ท าให้สีของดอก
เปล่ียนแปลงไป (Siranut, et al., 2000; Pallavi, Nivas, Souza, Ganapathi, & Hegde, 2017) 
  
สรุป 
  ผลของรังสีแกมมาต่อความงอกของเมล็ด ความรอดชีวิตของตน้กลา้และลกัษณะทางสัณฐาน
ของเทียนบา้น (Impatiens balsamina L.) สามารถสรุปไดว้า่ปริมาณรังสีท่ีท าให้ตน้กลา้เทียนบา้นตาย  
50 เปอร์เซ็นต ์(LD50) คือ 152 เกรย ์ซ่ึงพืชแต่ละชนิดมีค่า LD50 แตกต่างกนั ข้ึนอยูก่บัช้ินส่วนและอายุ
ของช้ินส่วนพืชท่ีน ามาฉายรังสีและวธีิการในการฉายรังสี ตน้กลา้ท่ีไดรั้บรังสีปริมาณ 50 และ 100 เกรย ์
มีเปอร์เซ็นต์ความมีชีวิตรอดร้อยละ 77.5 และ 75.5 ตามล าดบั ส่วนต้นกล้าท่ีได้รับรังสีมากกว่า  
200 เกรย ์ไม่สามารถเจริญเป็นตน้ใหม่ได ้ในตน้ท่ีไดรั้บรังสี ใบในระยะตน้กลา้พบลกัษณะใบผิดปกติ มี
ลกัษณะใบด่าง ใบบิดเบ้ียว ใบมี 2 แฉก แต่เม่ือยา้ยปลูกเป็นเวลา 60 วนั ลกัษณะผิดปกติดงักล่าวหายไป 
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ส่วนตน้ท่ีรอดตายทั้งหมดสามารถออกดอกไดป้กติ โดยตน้ท่ีรับปริมาณรังสี 50 เกรย ์มีสีดอกเขม้กว่า 
แต่ตน้ท่ีไดรั้บรังสี 200 เกรย ์ดอกแรกบานหลงัปลูกชา้ท่ีสุดคือ 64 วนั และมีลกัษณะกลีบดอกแตกต่าง
จากทุกปริมาณรังสี คือปลายกลีบดอกมีลกัษณะมน ไม่มีรอยหยกัและมีขีดด่างขาวบนกลีบดอก 
  ดงันั้น หากตอ้งการปรับปรุงพนัธ์ุเทียนบา้นด้วยการฉายรังสีแกมมาแบบเฉียบพลนั ควรใช้
ปริมาณรังสีอยูใ่นช่วงระหวา่ง 50 - 200 เกรย ์เน่ืองจากให้จ  านวนวนัท่ีดอกแรกบานเร็วกวา่ชุดควบคุม
ความสูงตน้และความกวา้งทรงพุม่ลดลง และมีแนวโนม้ในการพบลกัษณะการกลายท่ีสามารถน าไปใช้
ประโยชน์เพื่อการคดัเลือกลกัษณะในลูกรุ่นถดัไปเพื่อน ามาพฒันาเป็นไมก้ระถางต่อไปได ้
 
ข้อเสนอแนะ 

1. ขอ้มูลปริมาณรังสีท่ีมีผลให้ตน้เทียนบา้นตายไป 50 เปอร์เซนต์ คือ 152 เกรย ์นั้น เป็นปริมาณ
รังสีท่ีน ามาใช้กบัช้ินส่วนเมล็ดเทียนบา้น ดงันั้น หากตอ้งการปรับปรุงพนัธ์ุเทียนบา้นดว้ยช้ินส่วนพืช
อ่ืน ปริมาณรังสีท่ีใชค้วรนอ้ยกวา่ปริมาณรังสีท่ีปรากฏในงานวิจยัช้ินน้ี เน่ืองจากค่า LD50 จะแตกต่างกนั
ข้ึนอยูก่บัช้ินส่วน อายขุองช้ินส่วนพืชท่ีน ามาฉายรังสี และปริมาณรังสีท่ีใช ้

2. ในการน าขอ้มูลไปใช้เพื่อท าวิจยัคร้ังต่อไป ควรใช้ปริมาณรังสีไม่เกิน 200 เกรย์ เน่ืองจาก
ปริมาณรังสีท่ีสูงเกินไป มีผลท าให้ตน้ไม่สามารถเจริญพฒันาเป็นตน้ใหม่ได ้และควรเก็บเมล็ดมาปลูก
รุ่นถดัไป เพื่อท าการคดัเลือกลกัษณะตน้ ลกัษณะดอก สีดอก และลกัษณะอ่ืนท่ีตอ้งการร่วมกบัการใช้
รังสีแกมมา เพื่อใหไ้ดส้ายพนัธ์ุท่ีมีลกัษณะตรงตามความตอ้งการ 
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