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รังสีแกมมาระดับตางๆ มีผลตอจํานวนเซลลคุมและ
ปริมาณคลอโรฟลลของใบอัญชัน (Clitoria ternatea L.)
Effect of Gamma Irradiation in Different Concentrations on
Number of Guard Cells and Chlorophyll Content
in Clitoria ternatea L. Leaves
อัญชลี จาละ
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต
ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

บทคัดยอ
เมล็ดอัญชันถูกฉายรังสีแกมมาความเขมขนระดับตางๆ คือ 0, 10, 20, 30, 40, 50 และ 60 เกรย แลวเพาะให
งอกเปนตนสูงประมาณ 70 เซนติเมตร นําใบที่ 5 (นับจากยอดลงมา) ตรวจนับจํานวนเซลลคุมบริเวณดานหลังใบ
(upper epidermis) และทองใบ (lower epidermis) พบวามีความแตกตางกันทางสถิติอยางมีนัยสําคัญ (P < 0.5) ใบที่
ไดรับรังสีแกมมา 20 เกรย มีจํานวนเซลลคุมสูงสุด (20.33 เซลล) เมื่อเพิ่มปริมาณรังสีแกมมามากขึ้น (60 เกรย)
พบวาปริมาณเซลลคุม ดานหลังใบลดลง จํานวนเซลลคุมที่พบดานทอ งใบมีความแตกตางกันทางสถิติอยางมี
นัยสําคัญ (P < 0.5) ใบที่ไดรับรังสีแกมมา 20 เกรย พบจํานวนเซลลคุมสูงสุด (46.00 เซลล) และปริมาณเซลลคุม
ลดลงตามปริมาณรังสีแกมมาที่เพิ่มมากขึ้น เมื่อตรวจสอบลักษณะของเซลลขางเคียง (subsidiary cell) พบวารังสี
แกมมาตั้งแต 30 เกรย ขึ้นไป มีผลทําใหเซลลไมสมมาตรกัน มีลักษณะผิดปกติมากขึ้น เซลลคุมไมพัฒนาแตยังคงมี
เซลลขางเคียงลอมรอบ ปริมาณคลอโรฟลลเอและบีมีความแตกตางกันทางสถิติอยางมีนัยสําคัญ (P < 0.5) ใบจาก
ตนที่ไดรับรังสีแกมมา 30 เกรย มีลักษณะเขียวเขมเพราะมีปริมาณคลอโรฟลลเอ (5.785 μg) และบีสูงสุด (2.836
μg) ปริมาณคลอโรฟลลเอและบีลดลงตามปริมาณรังสีที่ ไดรับ เพิ่มมากขึ้น ขนาดของเซลลคุ มที่พบบนหลังใบ
(upper epidermis) ของตนควบคุมมีขนาดใหญที่สุด และเซลลคุมจากใบที่ไดรับรังสีแกมมา 20 เกรย มีขนาดใหญ
รองลงมา สวนเซลลคุมดานทองใบ (lower epidermis) มีขนาดเพิ่มมากขึ้นเมื่อไดรับรังสีแกมมาเพิ่มมากขึ้น
คําสําคัญ : รังสีแกมมา ตนอัญชัน เซลลคุม ปริมาณคลอโรฟลล
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Abstract
Butterfly pea seeds were irradiated with various concentrations of gamma ray (0, 10 20, 30, 40, 50 and
60 grays) and germinated. When the plants grew up at height about 70 cm, leaves at the fifth node were used.
The number of guard cells at upper epidermis and lower epidermis were significant different (p < 0.05). The
number of guard cells at lower epidermis from the leaf which irradiated with 20 gray of gamma ray was the
highest (20.39 cells). When the concentration of gamma ray increased the number of guard cells at upper
epidermis was decreased. The number of guard cells at lower epidermis from various concentrations of gamma
radiation was significant different (p < 0.05) and when increased concentration of gamma radiation, the number
of guard cells was decreased. At 20 grays of gamma ray concentration could induce the highest number of guard
cells (46.00 cells). Gamma ray concentration more than 30 grays induced disordered cell such as irregular
shape, undeveloped guard cells but still have subsidiary cells around them. Chlorophyll a and b contents were
significantly differences (p < 0.05) among the concentrations of gamma ray. The 30 grays concentration induced
more greenish leaves than the others. The leaves contained the highest chlorophyll a (5.785 μg) and chlorophyll
b (2.83 μg). Chlorophyll a and chlorophyll b contents were decreased when the concentration of gamma ray
increased. The size of guard cell at the upper epidermis with no irradiated was the biggest, followed by 20 grays
concentration. The size of guard cell at the lower epidermis was increased when the concentration of gamma ray
increased.
Keywords: gamma radiation, butterfly pea, guard cell, chlorophyll content
cell) และเซลลขางเคียง (subsidiary cell) ที่พบไดบน
ดานหลังใบ (upper epidermis) และดานทองใบ (lower
epidermis) ของอัญชัน รวมทั้งปริมาณคลอโรฟลลดวย
รังสีแกมมาจากโคบอล 60 (C60) มีอิทธิพลตอ
การเจริญเติบโตและพัฒนาการของเซลลและเนื้อเยื่อ
รวมทั้ ง ลั ก ษณะทางพั น ธุ ก รรม ชี ว เคมี สรี ร วิ ท ยา
สัณฐานวิทยา และกายวิภาคดวย [4] ซึ่งลักษณะตางๆ
ที่เกิดขึ้นนั้นขึ้นอยูกับความเขมขนของรังสีแกมมาที่
ไดรับ [4] และ [5] ลักษณะของเซลลคุมของพืชสกุล
Dialium ซึ่งอยูในวงศเดียวกับอัญชัน คือ Fabaceae มี
เซลลขางเคียง (subsidiary cell) ที่ปกติ 2 เซลล และ
เซลลมีขนาดเทากัน [6,7]

1. บทนํา
อัญชันมีชื่อวิทยาศาสตรวา Clitoria ternatea
L. อยูในวงศ Fabaceae เปนพืชสมุนไพรที่มีการปลูก
เลี้ ย งกันทั่ วไป สามารถปลู กไดทุ กสภาพอากาศของ
ประเทศไทย มีการนําเอาดอกมาใชประโยชนเพราะมี
สาร antioxidant ที่ชวยตานอนุมูลอิสระได ดอกอัญชัน
มีสีตั้งแตขาวจนถึงมวงเขม และมีทั้งกลีบดอกชั้นเดียว
และกลีบดอกซอน [1,2,3] นอกจากดอกแลวยังมีการ
นําเมล็ดออนใชรับประทานไดเหมือนเมล็ดถั่วลันเตา
จุดประสงคของการทดลองนี้ เพื่อศึกษาความ
เข ม ข น ของรั ง สี แ กมมาที่ ร ะดั บ ต า งๆ ก อ ให เ กิ ด การ
เปลี่ยนแปลงลักษณะสัณฐานวิทยาของเซลลคุม (guard
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รับรังสีแกมมา (ตนควบคุม) (รูปที่ 1a) แตใบจากตนที่
งอกจากเมล็ดที่ไดรับ รังสีเพิ่มมากขึ้น พบวาลักษณะ
ของเซลลขางเคียงมีความผิดปกติ คือขนาดของเซลล
ขางเคียงจากใบที่มาจากรังสีแกมมาตั้งแต 30 เกรย ขึ้น
ไป บางเซลลมีขนาดใหญขึ้น ความสมมาตรก็ผิดปกติ
บางเซลลคุมมีเซลลขางเคียงมากกวา 3 เซลล (รูปที่ 1d
และ 1e) รูปรางของเซลลบริเวณชั้นอิพิเดอรมิส พอง
บวมขึ้น (รูปที่ 1g) มีลักษณะเปนหยักมากขึ้น (ที่รังสี
แกมมา 30-50 เกรย) ใบจากตนที่งอกจากเมล็ดไดรับ
รังสี แ กมมา 50 และ 60 เกรย พบว า บางเซลลคุ ม ไม
พัฒนา (เปนเซลลนูนขึ้นมา) คือมีลักษณะเหมือนเซลล
คุมมีเซลลขางเคียงลอมรอบอยูดวย (รูปที่ 1h)
นอกจากนี้ เ ซลล ที่ อ ยู บ ริ เ วณข า งเคี ย งก็ มี
ลักษณะผิดปกติไปดวย (รูปที่ 1b) ซึ่งลักษณะของเซลล
ขางเคียง เซลลที่อยูลอมรอบเซลลคุมที่เปลี่ยนแปลงไป
ขึ้นอยูกับปริมาณความเขมขนของรังสีแกมมาที่ไดรับ
จากรูปจะเห็นวาเซลลคุมบนใบที่ไดรับรังสีแกมมา 60
เกรย จะมี ค วามผิ ด ปกติ เ กิ ด ขึ้ น หลายรู ป แบบ ได แ ก
เซลล คุ ม เรี ย ง 3 เซลล ต อ กั น และบางเซลล มี เ ซลล
ขางเคี ยงรวมกัน และมี 3-4 เซลลอยูลอมรอบ (รูป ที่
1e) และจํานวนเซลลคุม ขนาดความกวางของเซลลก็
ไม แ น น อนมี ทั้ ง เล็ ก และใหญ บางเซลล ก็ ก ว า ง เป น
สัดสวนผกผันกลับกับความเขมขนของปริมาณรังสีที่
ไดรับ โดยปริมาณรังสีที่เพิ่มมากขึ้นมีผลทําใหจํานวน
เซลลคุมลดลง [1] (ตารางที่ 1) ความผิดปกติของเซลล
คุมและเซลลขางเคียงที่อยูรอบพบวามีจํานวนเพิ่มมาก
ขึ้น เปนสัดสวนโดยตรงกับปริมาณรังสีแกมมาที่ไดรับ
เมื่อปริมาณรังสีแกมมาเพิ่มมากขึ้น ขนาดและรูปราง
ของเซลลใหญขึ้น ยาวขึ้น มีจํานวนมากกวา 3 เซลลตอ
กัน ผนังเซลลมีรอยหยักมากขึ้น เมื่อตรวจนับความ
ผิดปกติของเซลลคุมพบวา

2. อุปกรณและวิธีการ
ตั ว อย า งพื ช เมล็ ด อั ญ ชั น ฉายรั ง สี แ กมมาที่
หนวยรังสีประยุกตและไอโซโทป คณะวิทยาศาสตร
มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร ที่ความเขมขนตางๆ คือ 0
(ควบคุม) 10, 20, 30, 40, 50 และ 60 เกรย นํามาเพาะ
ใหงอก ยายกลาปลูกจนตนโตมีความสูงประมาณ 70
เซนติเมตร นําใบที่ 5 และโตเต็มที่โดยนับจากยอดมา
ใชในการศึก ษา นับ จํานวนเซลลคุม ทั้งด านหลัง ใบ
และทองใบ รวมทั้งวัดขนาดของเซลลคุมทั้งดานหลัง
ใบและท อ งใบด ว ยกล อ งจุ ล ทรรศน (binocular
compound
microscope) ตรวจสอบปริ ม าณ
คลอโรฟลลเอและบีดวยวิธีของ Wintermans และ
Demotes [8]

3. ผลการศึกษา
3.1 ดานสัณฐานวิทยา
จากการนําชิ้ นสวนของเซลลชั้นอิพิเ ดอร
มิสทั้งดานหลังใบและดานทองใบสองกลองจุลทรรศน
ดวยกําลังขยาย 400 เทา ตรวจ นับจํานวนเซลลคุมที่บน
ดานหลังใบและดานทองใบ จากตนที่งอกออกมาจาก
เมล็ดที่ไดรับรังสีแกรมมาความเขมขนตางๆ กัน (0-60
เกรย ) และเมื่ อ เปรี ย บเที ย บค า ที่ ไ ด ท างสถิ ติ พ บว า มี
ความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ (p < 0.05) ดังตาราง
ที่ 1 และใบจากตนที่เมล็ดไดรับรังสีแกมมา 20 เกรย มี
จํ า นวนเซลล คุ ม ที่ ห ลั ง ใบสู ง สุ ด (20.33 เซลล )
เชนเดียวกับจํานวนเซลลคุมที่บริเวณทองใบก็มีจํานวน
สูงสุด (46.00 เซลล) เชนกัน แตการเพิ่มความเขมขน
ของรัง สี แ กมมาก็ สง ผลทํ า ให เ ซลล คุม ลดจํ า นวนลง
เปนสัดสวนผกผันกับปริมาณรังสีแกมมาที่ไดรับเพิ่ม
มากขึ้นดวย และเมื่อตรวจสอบลักษณะเซลลขางเคียง
พบว า ใบที่ ม าจากต น ที่ ไ ด รั บ รั ง สี 10 และ 20 เกรย
เซลลขางเคียงมีลักษณะสมมาตรเหมือนกับตนที่ไมได
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รูปที่ 1 แสดงเซลลคุมบนชั้นอิพิเดอรมิส จากใบที่ไดเมล็ดผานการฉายรังสีแกมมาที่ความเขมขนตางๆ
(a) เซลลคุมจากใบที่ไมมีการฉายรังสีแกมมา เซลลขางเคียงเหมือนกัน
(b) เซลลคุมจากใบที่ฉายรังสีแกมมา 30 เกรย เซลลขางเคียงเริ่มผิดปกติ บางเซลลมีขนาดไมเทากัน
(c) เซลลคุมจากใบที่ฉายรังสีแกมมา 40 เกรย เซลลอิพิเดอรมิสมีลักษณะนูนและหยักมากขึ้น
(d) เซลลคุมจากใบที่ฉายรังสีแกมมา 50 เกรย และมีลักษณะตอกันหลายเซลล
(e) เซลลคุมจากใบที่มีการฉายรังสีแกมมา 60 เกรย เซลลคุมเกิดตอกันหลายเซลล
(f) เซลลคุมจากใบที่มีการฉายรังสีแกมมา 60 เกรย สังเกตเซลลคุมบางเซลลไมเกิดการพัฒนา
(g) เซลลคุมจากใบที่มีการฉายรังสีแกมมา 50 เกรย สังเกตเซลลคุมฝงอยูดานลาง และเซลลอิพิเดอรมิสมี
ลักษณะนูนขึ้นมา
(h) เซลลคุมจากใบที่มีการฉายรังสีแกมมา 60 เกรย สังเกตเซลลคุมบางเซลลไมมีการพัฒนาเกิดเปนเซลล
คุม และเซลลอิพิเดอรมิสนูนพองขึ้นมา
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ตารางที่ 1 คาเฉลี่ยจํานวนเซลลคุมที่ปรากฏบนใบอัญชันทั้งดานหลังใบและทองใบที่ไดจากตนที่งอกจากเมล็ดที่
ไดรับรังสีแกมมาความเขมขนตางกัน (0-60 เกรย)
Subsidiary
Abnormal guard Abnormal guard
Gamma Number of guard Number of guard
cell
cell at upper (%) cell at lower (%)
cell at lower
radiation cell at upper
(gray) epidermis* (cell) epidermis* (cell)
สมมาตร
36.667b
10.667bc
0
สมมาตร
34.000b
13.0b
10
5.5
3.6
สมมาตร
46.00a
20.33a
20
10.0
4.5
ไมสมมาตร
31.333c
9.00cd
30
20.2
6.0
ไมสมมาตร
33.667bc
6.667de
40
12.6
3.2
ไมสมมาตร
32.000c
6.000de
50
16.8
2.4
ไมสมมาตร
32.667c
4.667e
60
ใบและท อ งใบ มี ข นาดความกว า งและความยาวที่ มี
ขนาดเล็กและขนาดใหญ ไดผลดังตารางที่ 2
ขนาดของเซลลคุมดานหลังใบอัญชันที่เกิด
จากเมล็ดที่ไดรับรังสีแกมมาความเขมขนตางๆ (0-60
เกรย) (ตารางที่ 3) มี คา เฉลี่ย ของขนาดใกลเ คีย งกั น
และขนาดเล็กที่สุดคือ 3 x 8 μm สวนคาเฉลี่ยของเซลล
คุมที่มีขนาดใหญที่สุดพบไดบนใบที่งอกจากเมล็ดที่
ไดรับรังสี 60 เกรย (5x9 μm)
ส ว นด า นท อ งใบ เซลล คุ ม ที่ มี ข นาดเล็ ก
ที่สุ ด พบบนใบที่ ง อกจากเมล็ ดที่ ได รั บ รั งสี 50 เกรย
(3.5 x 7 μm) เมื่อเทียบกับใบจากตนที่ไมไดรับรังสี (3
x 7 μm) และขนาดของ เซลลคุมที่ใหญที่สุดพบบนใบ
ที่งอกจากเมล็ดที่รับรังสีแกมมา 30 เกรย (5 x 13 μm)
เมื่อศึกษาลักษณะของเซลลขางเคียงที่อ ยู
ลอมรอบเซลลคุมพบวาใบที่มาจากเมล็ดที่ไดรับรังสี
10 และ 20 เกรย มีลักษณะของเซลลปกติและสมมาตร
กันเหมือนตนควบคุม (ไมไดรับรังสี) แตใบที่มาจาก
เมล็ดที่ไดรับรังสี 30-60 เกรย พบวาเซลลขางเคียงไม
สมมาตร หรื อ เซลล คุ ม บางเซลล มี เ ซลล ข า งเคี ย ง 3

ใบที่ ม าจากต น ที่ ไ ด รั บ รั ง สี แ กมมา 40 เกรย มี ค วาม
ผิดปกติรุนแรงมากที่สุด ทั้งดานหลังใบ (6%) และดาน
ทองใบ (20.2%) ดังรูปที่ 1g สวนใบที่มาจากเมล็ดที่
ไดรับรังสี 10 และ 20 เกรย มีเซลลมีลักษณะปกติและ
สมมาตรกันเมื่อเทียบกับใบปกติ (ไมไดรับ รังสี) ใบ
ที่ ม าจากเมล็ ด ที่ ไ ด รั บ รั ง สี 30-60 เกรย พบว า เซลล
ขางเคียงไมสมมาตร บางเซลลมี 3 เซลล ลอมรอบ ดัง
พบไดบนใบที่มาจากเมล็ดที่รับรังสี 50 และ 60 เกรย
นอกจากนี้ยังพบว าเซลลอิพิเดอรมิส บนด านหลังใบ
และทองใบมีลักษณะพองนูนขึ้นมา ทําใหเซลลคุมมี
ลักษณะบุม ฝงอยูทางดานลาง (รูปที่ 1g) และบางเซลล
พบวาเซลลไมพัฒนาเปนเซลลคุม ไมมีปากใบ เซลลมี
ลั ก ษณะเหมื อ นเซลล อิ พิ เ ดอร มิ ส ทั่ ว ไป แต มี เ ซลล
ขางเคียงลอมรอบ พบไดบนใบที่มาจากเมล็ดที่ไดรับ
รังสี 60 เกรย (รูปที่ 1h)
3.2 ขนาดของเซลลคุม
ขนาดของเซลลคุมบนใบอัญชันที่โตเต็มที่
แลว จากขอที่ 5 นับจากยอดของตนที่งอกออกมาจาก
เมล็ดที่ผานการฉายรังสีความเขมขนตางๆ ทั้งดานหลัง
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และบางเซลล ไ ม พ บการพั ฒ นาเป น เซลล คุ ม แต มี
ลั ก ษณะเหมื อ นเซลล อิ พิ เ ดอร มิ ส ทั่ ว ไปและมี เ ซลล
ข า งเคี ย งล อ มรอบ ซึ่ ง พบได บ นใบที่ ม าจากเมล็ ด ที่
ไดรับรังสี 60 เกรย (รูปที่ 1g และ 1h)

เซลลลอมรอบ (รูปที่ 1e และ1f ) พบไดบนใบที่มาจาก
เมล็ ด ที่ รั บ รั ง สี 50 และ 60 เกรย นอกจากนี้ เ ซลล
อิพิเดอรมิสดานหลังใบและทองใบมีลักษณะพองนูน
ขึ้นมา ทําใหเซลลคุมบุมฝงอยูทางดานลาง (รูปที่ 1f)

ตารางที่ 2 ขนาดความกวางและความยาวของเซลลคุมทั้งดานหลังใบและทองใบที่ตรวจวัด
บนใบอัญชันจากตนที่งอกออกมาจากเมล็ดที่ผานการฉายรังสีที่ความเขมขน
ตางๆ
Gamma radiation Guard cell at upper epidermis
Guard cell at lower epidermis
(gray)
Min. (μm)
Max. (μm)
Min. (μm)
Max. (μm)
4x7
3x7
4 x 10
4x9
0
4x8
4.5 x 7.5
4x9
3.2 x 8
10
4 x 10
4x8
4 x 11
2.9 x 10.5
20
5 x 13
3x8
4.5 x 10
3x8
30
4.5 x 10
4 x 10
4 x 10
3x8
40
4x8
3.5 x 7
4 x 10
3x8
50
3.5 x 10
2.5 x 10
5x9
3x8
60
ตารางที่ 3 ปริมาณคลอโรฟลลที่สกัดจากใบบนตนที่ไดรับรังสีแกมมาที่
ความเขมขนตางๆ (0-60 เกรย)
Gamma radiation (gray)
Chlorophyll a*
Chlorophyll b*
2.143bc
4.461cd
0
2.583ab
5.371ab
10
2.131bc
4.294c
20
2.836a
5.785a
30
2.790a
3.937d
40
2.571ab
5.208b
50
1.985c
4.680bc
60
หมายเหตุ : *คาเฉลี่ยที่ไดมีความแตกตางกันทางสถิติที่ 95%
a, b, c, d แสดงความแตกตางกันของคาเฉลี่ยดวย Turkey test
ที่ p < 0.05
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คุมผิดปกติดวย ซึ่งใหผลเชนเดียวกับการทดลองของ
Alan และ Foard [13] และ Foard และ Harber [1] ได
ทดลองกับ ขาวสาลี พบวาความเขมขนของรังสี
แกมมา 800 เกรย มีผลทําใหจํานวนเซลลคุมลดลง
รวมทั้ ง เซลล ข า งเคี ย งก็ มี ลั ก ษณะผิ ด ปกติ ด ว ย
เชนเดียวกับการทดลองของ Wi และ Chung [5] ที่
ทดลองกับพืชในสกุล Dialium ซึ่งอยูในวงศเดียวกับ
อัญชัน คือ Fabaceae พบวาเมื่อตนไดรับรังสีแกมมา
เพิ่มมากขึ้น เซลลคุม มีลักษณะไมเทากัน (irregular)
และไมเหมือนกัน

3.3 ปริมาณคลอโรฟลล
เมื่อนําใบที่โตเต็มที่บริเวณขอที่ 5 นับจาก
ยอดลงมา จากตนที่งอกจากเมล็ดที่ไดรับรังสีแกมมา
ความเข ม ข น ต า งๆ (0-60 เกรย ) ตรวจวั ด ปริ ม าณ
คลอโรฟลล (ตารางที่ 3) พบวาปริมาณคลอโรฟลลเอ
และบีบ นใบพื ชมีค วามแตกตา งกันทางสถิติอ ยา งมี
นัยสําคัญ (p < 0.05) จากตารางแสดงถึงปริมาณ
คลอโรฟ ล ล บ นใบอั ญ ชั น มี ค วามแตกต า งกั น เพี ย ง
เล็กนอยซึ่งไมสามารถแยกออกไดดวยตาเปลา ใบที่มา
จากต น ที่ ไ ด รั บ รั ง สี แ กมมา 30 เกรย นั้ น มี ป ริ ม าณ
คลอโรฟลลเอ (5.785μg) และคลอโรฟลลบี (2.836
μg) สูงสุด จากตารางที่ 3 แสดงใหเห็นวาคลอโรฟลล
เอของตนอัญชันบางตนที่ผานการฉายรังสีมีปริมาณ
เพิ่ ม มากกว า ใบที่ ม าจากต น ที่ ไ ม ผ า นการฉายรั ง สี
เช นเดี ยวกับ คลอโรฟลลบี พบวาใบจากตนที่ไดรับ
รังสี 30 เกรย (2.836 μg) 40 เกรย (2.790 μg) 50 เกรย
(2.571 μg) มีปริมาณไมแตกตางกัน ตนที่ไดรับรังสี
แกมมาสูงถึง 60 เกรย จะมีปริมาณ คลอโรฟลลบีนอย
ที่สุด (1.985 μg)

5. สรุปผลการทดลอง
จํานวนเซลลคุม ดานหลังใบจากใบอัญ ชันที่
งอกมาจากเมล็ ด ที่ ผ า นการฉายรั ง สี แ กมมาที่ ค วาม
เขมขนระดับตางๆ คือ 0, 10, 20, 30, 40, 50 และ 60
เกรย ใบที่ไดจากเมล็ดที่ไดรับรังสีแกมมา 20 เกรย จะ
ใหจํานวนเซลลคุมสูงสุด (20.39 เซลล) และเมื่อเพิ่ม
ปริ ม าณรั ง สี แ กมมามากขึ้ น (60 เกรย ) ปรากฏว า
ปริมาณเซลลคุมดานหลังใบลดลง (4.667 เซลล)
เชนเดียวกับเซลลคุมดานทองใบของใบที่ไดจากเมล็ด
ที่ไดรับรังสีแกมมา 20 เกรย จะพบจํานวนเซลลคุม
สูงสุด (46.00 เซลล) ปริมาณเซลลคุมลดลงตาม
ปริ ม าณรั ง สี แ กมมาที่ เ พิ่ ม มากขึ้ น เมื่ อ ได รั บ รั ง สี
แกมมาตั้งแต 30 เกรย ขึ้นไป มีผลทําใหลักษณะของ
เซลล ข า งเคี ย งไม ส มมาตรกั น ทั้ ง 2 ข า ง และพบ
ลักษณะผิดปกติมากขึ้นเมื่อไดรับรังสีมากขึ้น คือ ทํา
ใหเซลลคุมไมพัฒนาเมื่อไดรับรังสีแกมมา 50 และ 60
เกรย และเมื่อตรวจหาปริมาณคลอโรฟลลในใบพบวา
ใบที่ ม าจากต น ที่ ไ ด รั บ รั ง สี แ กมมา 30 เกรย ใบมี สี
เขียวเขมเพราะมีปริมาณคลอโรฟลลเอสูงสุด (5.785
μg) และคลอโรฟ ลล บี สู ง สุด (2.836 μg) เช น กั น
ปริมาณคลอโรฟลลเอและบีจะมีปริมาณลดลงแบบ

4. วิจารณผลการทดลอง
จากการฉายรังสีแกมมาที่ความเขมขนตางๆ
(0-60 เกรย) บนเมล็ดอัญชันและนําออกปลูก จํานวน
เซลล คุ ม ที่ พ บบนใบด า นท อ งใบมี จํ า นวนมากกว า
ด า นหลั ง ใบ ซึ่ ง ได ผ ลเช น เดี ย วกั บ การทดลองของ
ณัฐพงศและอัญชลี [9] ปนอนงคและอัญชลี [10] ที่
ศึกษาในตนหงสเหินซึ่งเปนพืชวงศ Zingiberaceae
และ Meiselman และคณะ [11] ที่ศึกษาในพืชวงศ
Solanaceae คือมะเขือเทศ และใน Physalis ixocarpa
Brot. L. สวน Patel และ Shan [12] ศึกษาในพริก
นอกจากนี้ Sheteolu และ Aveodele [6] พบวาเมื่อเพิ่ม
ปริมาณรังสีแกมมามากขึ้นก็มีผลทําใหปริมาณเซลล
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[6] Sheteolu, A.O. and Aveodele, A.E., 1997,
Epidermal Morphology of the Genus Dialium
(Fabaceae:
Caesalpinoideae),
Feddes
Repertorium 108: 151-158.
[7] Singh, R.K., Raghuvanshi, S.S., Prakash, D.,
1987, Induced Vine Mutant in Vigna mungo,
Plant Breeding 99: 27-29.
[8] Wintermans and Demotes, 1965,
Spectrophotometric Characteristics of
Chlorophyll a, b and Their Pheophytins in
Ethanol, Biochemica et Biophysica Acta 109:
440-453.
[9] ณัฐพงศ จันจุฬา และอัญชลี จาละ, 2552, การชัก
นําใหเกิดการกลายพันธุในสภาพปลอดเชื้อดวย
รั ง สี แ กมมาในต น หงส เ หิ น ขาว (Globba
magnifica), ปญ หาพิเศษระดับปริญญาตรี,
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิท ยาศาสตร
และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนย
รังสิต, ปทุมธานี, 75 น.
[10] ปนอนงค ลัคนานันทน และอัญชลี จาละ, 2552,
การชักนําใหเกิดการกลายพันธุในสภาพปลอด
เชื้อของหงสเหินสีชมพูพันธุปาดวยรังสีแกมมา,
ป ญ ห า พิ เ ศษ ร ะดั บปริ ญ ญ าต รี , ภาควิ ช า
เทคโนโลยี ชี ว ภาพ คณะวิ ท ยาศาสตร แ ละ
เทคโนโลยี มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร ศู น ย
รังสิต, ปทุมธานี, 62 น.
[11] Meiselman, N., Gunckek, J.E. and Sparrow,
A.H., 1961, The General Morphological
Morphology and Growth Responses of two
Species and their Inter Specific Hybrid after
Chronic Gamma Irradiation. Radiation Botany
1: 69-79.

ผกผันกับปริมาณรังสีที่ไดรับเพิ่มมากขึ้น เซลลคุมที่
พบไดบนหลังใบของตนควบคุม (ไมไดฉายรังสี) มี
ขนาดของเซลลคุมใหญที่สุด เซลลคุมจากใบที่ไดรับ
รังสีแกมมา 20 เกรย มีขนาดใหญรองลงมา สวนเซลล
คุมดานทองใบที่ไดรับรังสีแกมมาเพิ่มมากขึ้น (10-50
เกรย) ขนาดของเซลลเพิ่มมากขึ้น แตที่ 60 เกรย ขนาด
ของเซลลคุมก็ลดลงเชนกัน
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