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บทคัดยอ
นําตนออนหมอขาวหมอแกงลิง [Nepenthes mirabilis (Lour.) Druce] ขนาด 0.5 ซม. ที่เพาะจากเมล็ดและ
เพาะเลี้ยง ในอาหารสังเคราะหสูตร ½ MS ฉายรังสีแกมมาแบบเฉียบพลันที่ปริมาณรังสี 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30,
35 และ40 เกรย หลังจากฉายรังสี 2 เดือน พบวาความเขมขนของรังสีทุกปริมาณไมทําใหตนออนตาย คาปริมาณ
รังสีแบบเฉียบพลันที่สงผลใหเปอรเซ็นตการเจริญเติบโตลดลง 50 เปอรเซ็นต (GR50) มีคาเทากับ 22.5 เกรย มีการ
เปลี่ยนอาหารใหมรวม 3 ครั้ง แตละครั้งหางกันนาน 2 เดือน จนตนมีขนาดใหญอายุ 6 เดือน นับจากวันที่ไดรับ
การฉายรังสี พบวาหมอขาวหมอแกงลิงที่ไดรับการฉายรังสีใชระยะเวลาพัฒนาเปนตนนานขึ้น และตนที่ไดรับรังสี
จะมีการเจริญเติบโตชากวาตนที่ไมไดรับการฉายรังสี และเมื่อเพิ่มปริมาณรังสีมากขึ้นมีผลทําใหความสูงของตน
ลดลง สําหรับลักษณะการเปลี่ยนแปลงหลังจากฉายรังสีแกมมาแบบเฉียบพลันที่เกิดขึ้นในรุน M1V1 สามารถ
ถายทอดไปยังรุน M1V3 ไดแก ลักษณะขอบใบหยัก ใบแคบ ใบดาง ใบแฝด ตลอดจนเกิดแคลลัสที่ยอดกับลําตน
คําสําคัญ : หมอขาวหมอแกงลิง, รังสีแกมมาแบบเฉียบพลัน, การเจริญเติบโตลดลง 50 เปอรเซ็นต
Abstract
Explants of Nepenthes mirabilis which germinated about 0.5 cm were cultured on ½ MS medium, and
irradiated with acute gamma radiation in various doses (0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 and 40 grays). These
explants were subcultured into the same medium for 3 times every 2 months time interval. All of explants were
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survived but some of their growth rate were decreased. The amount of acute gamma radiation concentration
which decreased growth rate (GR) 50 % was 22.5 grays. Acute gamma radiation was effected on N. mirabilis.
When increase concentration of radiation, growth rate of plantlets were decreased their height. Their characters
were changed since in M1V1 and can transferred to M1V3 which were curved leaf edge, narrow leaf, variegated
leaf, twin leaf and callus occurred on the stem and shoot.
Key words: Nepenthes mirabilis, acute gamma radiation, growth rate (GR) 50 %
2.1.1 เมล็ดหมอขาวหมอแกงลิง [Nepenthes mirabilis (Lour.) Druce] จากมหาวิทยาลัยธรรม
ศาสตร ศูนยรังสิต อ.เมือง จ.ปทุมธานี
2.1.2 ตนปลอดเชื้อของหมอขาวหมอแกง
ลิงที่ไดจากการเพาะเมล็ด และเพาะเลี้ยงที่หองปฏิบัติ
การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะ
วิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี มหาวิ ท ยาลั ย ธรรม
ศาสตร ศูนยรังสิต
(1) นําไปฉายรังสีที่ศูนยบริการฉาย
รังสีแกมมาและวิจัยนิวเคลียรเทคโนโลยี สถาบันวิจัย
และพั ฒ นาแห ง มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร เขต
บางเขน กรุงเทพฯ
(2) สารเคมี ที่ ใ ช ใ นการเพาะเลี้ ย ง
เนื้อเยื่อ ไดแก สารเคมีที่เปนสวนประกอบของอาหาร
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อสูตร MS (Murashige and Skoog,
1962) สารควบคุมการเจริญเติบโต N6-benzyladenine
(BA), แอลกอฮอล 70 % และ 95 %, HCl เขมขน 1.0
N NaOH เขมขน 1.0 N, น้ําตาล, ซูโครส, ผงวุน,
Clorox, กลวยหอม, มันฝรั่ง และน้ํามะพราว
(3) ห อ งบ ม เนื้ อ เยื่ อ สํ า หรั บ เลี้ ย ง
เนื้อเยื่อ หองควบคุมอุณหภูมิ 25±2 ºC
(4) วางแผนการทดลองแบบ CRD
(completely randomized design) ทํา 25 ซ้ํา เปลี่ยน
ชิ้นสวนเนื้อเยื่อลงบนอาหารสูตรเดิมทุก 2 เดือน

1. บทนํา
หม อ ข า วหม อ แกงลิ ง เป น พื ช กิ น แมลงชนิ ด
หนึ่งที่อยูในบัญชีพืชใกลสูญพันธุ แตปจจุบันนิยม
นํามาปลูกเลี้ยงเปนไมประดับกันยางแพรหลายมาก
ขึ้น เนื่องจากลักษณะที่โ ดดเดนของพื ชคือปลายใบ
พองออกมีลักษณะเปนถุงคลายหมอ และบางพันธุมี
สีสันสวยสะดุดตา ทําใหเปนที่ชื่นชอบของผูปลูกเลี้ยง
ดั ง นั้ น จึ ง เป น พื ช ใหม ที่ มี บ ทบาทเป น ไม ป ระดั บ ที่
สํ า คั ญ อี ก ชนิ ด หนึ่ ง ของไทย จากความต อ งการ
ลักษณะที่แปลกใหมนี้เองจึงเปนสาเหตุใหมีการชักนํา
ใหเกิดการกลายพันธุขึ้น ซึ่งการฉายรังสีก็เปนวิธีหนึ่ง
ที่กอใหเกิดการกลาย และในการผลิตพืชเพื่อการคา
มัก ใช ก ารเพาะเลี้ ย งเนื้ อ เยื่ อ เพื่ อ ให ส ามารถผลิ ต ได
เพี ย งพอกั บ ความต อ งการของตลาด เนื่ อ งจากองค
ความรูเกี่ยวกับการปลูกเลี้ยงพืชกินแมลงมีนอยและ
จํากัดอยูในวงแคบ [1] งานวิจัยนี้จึงพัฒนาวิธีเพื่อให
ไดตนหมอขาวหมอแกงลิงที่สามารถนําไปใชไดอยาง
มีป ระสิท ธิภ าพมากที่ สุ ด ตลอดจนประยุกตใ ชรัง สี
แกมมาฉายใหกับตนออนเพื่อหาลักษณะที่แปลกใหม
รวมกับการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเพื่อเพิ่มจํานวนตนออน
หมอขาวหมอแกงลิงใหไดจํานวนมากในเวลาอันสั้น

2. อุปกรณและวิธีการ
2.1 ตัวอยางพืช
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กับตนออนดังตอไปนี้
4.1 การหาปริมาณรังสีแกมมาที่มีผลทําใหการ
เจริญเติบโตลดลง 50 เปอรเซ็นต
นํ า ข อ มู ล ความสู ง ทรงต น ของหม อ ข า ว
หมอแกงลิงของทุกปริมาณรังสี คิดเทียบเปอรเซ็นต
การเจริ ญ เติ บ โตกั บ กลุ ม ที่ ไ ม ไ ด รั บ การฉายรั ง สี
(control) (ตารางที่ 1)

3. วิธีการ
3.1 เพาะเมล็ดหมอขาวหมอแกงลิง
เพาะเลี้ยงเมล็ดหมอขาวหมอแกงลิงที่ผาน
การฟอกฆาเชื้อที่ผิวแลวบนอาหารกึ่งแข็งสูตร MS ที่
เติมกลวยหอม 100 กรัม มันฝรั่ง 50 กรัม และน้ํา
มะพราว 150 มิลลิลิตร เปนเวลานาน 3 เดือน และนํา
ขวดทดลองไปไวในหองบมเนื้อเยื่อใหไดรับแสง 37
μmol.m-2.s-1 เปนเวลา 16 ชั่วโมงตอวัน ที่อุณหภูมิ
25±2 ºC เพาะเลี้ยงเปนเวลา 3 เดือน แลวยายตนออน
ลงบนอาหารสังเคราะหสูตร ½ MS
3.2 การศึ ก ษาต น หม อ ข า วหม อ แกงลิ ง ใน
สภาพปลอดเชื้ อ หลั ง จากการนํ า ไปฉายรั ง สี แ บบ
เฉียบพลัน
นําตน หมอ ขาวหม อ แกงลิงที่ไ ดจากการ
เพาะเมล็ ด ในสภาพปลอดเชื้ อ ที่ เ ตรี ย มไว จ ากการ
ทดลองที่ 1 ขนาดสู ง ประมาณ 0.5 ซม. ย า ยลง
เพาะเลี้ยงบนอาหารแข็งสูตร ½ MS แลวนําไปให
ไดรับรังสีแกมมาแบบเฉียบพลันในปริมาณที่ตางกัน
(0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 และ 40 เกรย) และยาย
ตนออนที่ผานการฉายรังสีลงอาหารสูตร ½ MS ใหม
นํ า ขวดทดลองที่ มี ต น อ อ นนี้ ไ ว ใ นห อ งเพาะเลี้ ย ง
เนื้อเยื่อใหไดรับแสง 37 μmol.m-2.s-1 เปนเวลา 16
ชั่วโมงตอวัน ที่อุณหภูมิ 25±2°C และทําการยายตน
ออนนี้อีก 3 ครั้ง ทุก 2 เดือน บันทึกความสูงตน ความ
ยาวใบ ความกวางใบ จํานวนใบ จํานวนราก ความยาว
ราก และลั กษณะผิดปกติที่เกิดขึ้น เมื่อ ตนพืชที่
เพาะเลี้ยงอายุ 6 เดือน

ตารางที่ 1 การเจริญเติบโตของหมอขาวหมอแกงลิง
บนอาหารสูตร ½ MS อายุ 6 เดือน หลัง
การฉายรังสีแกมมาที่ระดับตาง ๆ
ปริมาณรังสี
(เกรย)
0
5
10
15
20
25
30
35
40

ความสูงตน
(ซม.)
2.00
1.62
1.67
1.29
1.12
0.81
0.94
1.03
1.24

การเจริญเติบโต
(%)
100.00
81.00
83.50
64.50
56.00
40.50
47.00
51.50
62.00

เมื่อ นําขอมูลความสูงที่ไดมาสรางกราฟ
ศึ ก ษาความสั ม พั น ธ ร ะหว า งปริ ม าณรั ง สี กั บ การ
เจริญเติบโตเพื่อหาคา GR50 (growth rate 50 %) โดย
ลากเสนจากจุดการเจริญเติบโตที่ลดลง 50 เปอรเซ็นต
ใหตัดกับปริมาณรังสีแกมมาที่ไดรับ พบวาปริมาณ
รั ง สี ที่ ทํ า ให ต น หม อ ข า วหม อ แกงลิ ง มี ค า การเจริ ญ
เติบโตลดลง 50 เปอรเซ็นต เทากับ 22.5 เกรย (รูปที่
1)

4. ผลการวิจัย
หลั ง จากยา ยตน อ อ นหม อ ข า วหมอ แกงลิ ง ที่
ผานการฉายรังสีแกมมาแลว ลงบนอาหารสูตร ½ MS
จํานวน 3 ครั้ง ทุก 2 เดือน แลวบันทึกขอมูลที่เกิดขึ้น
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รูปที่ 1 ความสัมพันธระหวางปริมาณรังสีแกมมากับเปอรเซ็นตการเจริญเติบโตของหมอขาวหมอแกงลิง อายุ 6
เดือน ที่เพาะเลี้ยงบนอาหารกึ่งแข็งสูตร ½ MS และปริมาณรังสีแกมมาที่มีผลทําใหการเจริญเติบโตลดลง
50 เปอรเซ็นต หลังจากไดรังสีแกมมาแบบเฉียบพลัน
(2.34 ซม.) และตนที่ไดรับรังสีแกมมาจะมีความสูง
ลดลงตามปริมาณรังสีที่ไดรับ เมื่อเปรียบเทียบปริมาณ
รังสีที่ระดับตาง ๆ พบวาปริมาณรังสี 25 เกรย จะมีผล
ทํ า ให ค วามสู ง ลดต่ํ า ลงมากที่ สุ ด (รู ป ที่ 2) จากนั้ น
ความสูงจะคอย ๆ เพิ่มขึ้นตามปริมาณรังสีแกมมาที่
ไดรับ (ตารางที่ 2)
4.2.2 จํานวนรากตอตนและความยาวราก
พบว า มี ค วามแตกต า งกั น ทางสถิ ติ อ ย า งมี นั ย สํ า คั ญ
(p<0.05) และตนที่ไมไดรับรังสีจะมีจํานวนรากและมี
รากยาวมากที่สุด แตตนที่ไดรับรังสี 40 เกรย ก็ใหคา
เฉลี่ยความยาวรากและจํานวนรากไมแตกตางจากตน
ที่ไมไดรับรังสี (4.80 ซม. และ 4.70 ราก ตามลําดับ)
แตเมื่อเปรียบเทียบกับตนที่ไดรับรังสีตั้งแต 15, 20,
25, 30 และ 35 เกรย พบวาคาเฉลี่ยจํานวนรากและ
ความยาวรากมีคาใกลเคียงกันและไมมีความแตกตาง
กันทางสถิติ (ตารางที่ 2)

4.2 ผลของรังสีแกมมาตอการเจริญเติบโตของ
หมอขาวหมอแกงลิง
หลัง การฉายรังสีแ กมมาแบบเฉี ยบพลั น
ใหกับตนหมอขาวหมอแกงลิงในสภาพปลอดเชื้อและ
ถายเปลี่ยนอาหารใหม รวม 3 ครั้ง แตละครั้งหางกัน
นาน 2 เดือน จนไดตนมีขนาดใหญ รวม 6 เดือน นับ
จากวันที่ไดรับการฉายรังสี พบวาตนหมอขาวหมอ
แกงลิงที่ไดรับการฉายรังสีใชระยะเวลาพัฒนาเปนตน
นานขึ้น ทําใหตนที่ไดรับรังสีมีการเจริญเติบโตชากวา
ตนที่ไมไดรับการฉายรังสี
4.2.1 ความสูง จํานวนราก และความยาว
ราก ผลจากการฉายรั ง สี แ กมมาแบบเฉี ย บพลั น ต อ
จํ า นวนยอดต อ ต นที่ แ ตกใหมข องตน อ อ นหม อ ข า ว
หมอแกงลิงในสภาพปลอดเชื้อ พบวาความสูงของตน
มีความแตกตางกันทางสถิติอยางมีนัยสําคัญ (p<0.05)
คือ ตนที่ไมมีการฉายรังสีมีความสูงของตนมากที่สุด
4
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รูปที่ 2 การเปรียบเทียบความสูงของตนหมอขาวหมอแกงลิงหลังไดรับการฉายรังสีแกมมาแบบเฉียบพลันใน
ปริมาณรังสีตาง ๆ โดยเพาะเลี้ยงในสภาพปลอดเชื้อเปนเวลา 6 เดือน
ตารางที่ 2 คาเฉลี่ยการเจริญเติบโตของหมอขาวหมอแกงลิง อายุ 6 เดือน ในดานความสูง
จํานวนราก และความยาวราก หลังไดรับการฉายรังสีแกมมาแบบเฉียบพลัน 8 ระดับ
ปริมาณรังสีแกมมา (เกรย)
ความสูง (ซม.) จํานวนราก (ราก) ความยาวราก (ซม.)
0
2.34±0.50c
5.70±0.67d
5.00±0.81c
5
1.66±0.50b
3.60±1.42abc
2.36±1.34a
10
1.67±0.42b
5.50±2.17cd
2.49±0.68a
15
1.29±0.45ab
3.20±1.31ab
2.77±0.44ab
20
1.21±0.36ab
3.40±2.01ab
4.25±2.01b
25
0.81±0.32a
3.10±1.28ab
2.27±1.47a
30
0.93±0.26a
2.30±0.67a
1.72±0.51a
35
1.03±0.23a
3.50±0.70ab
2.76±0.96ab
40
1.21±0.33ab
4.70±1.15bcd
4.80±1.61c
abc ในคอลัมนเดียวกันเปนการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยดวยวิธีของ Tukey’s honest significant
difference (Tukey’s HSD) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 %
ไม ไ ด รั บ การฉายรั ง สี มี ค วามยาวของใบและความ
กวางของใบมากที่สุด และคาเฉลี่ยจํานวนใบของตนที่
ไมไดรับรังสีนั้นจะใหจํานวนใบมากที่สุด 12 ใบ แต

4.2.3 จํานวนใบตอตน ความยาว และ
ความกวางของใบ หลังจากการฉายรังสีใหตนออ น
หมอขาวหมอ แกงลิงในสภาพปลอดเชื้อ พบวาตนที่
5
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ใบ ความกวางใบ และจํานวนใบของตนที่ไดรับรังสี
5-35 เกรย ส ว นใหญ มี ค า ต่ํ า กว า ต น ที่ ไ ม ไ ด รั บ รั ง สี
(ตารางที่ 3)

เมื่อเทียบกับตนที่ไดรับรังสีที่ปริมาณ 40 เกรย จะมี
จํานวนใบใกลเคียงกันและมแตกตางกันทางสถิติ (8.8
ใบ) แตใบมีขนาดแคบกวา (0.66 ซม.) สวนความยาว

ตารางที่ 3 คาเฉลี่ยความยาวใบ ความกวางใบ และจํานวนใบตอตนของหมอขาวหมอแกงลิงที่เพาะเลี้ยงใน
สภาพปลอดเชื้อเปนเวลานาน 6 เดือน หลังไดรับการฉายรังสีแกมมาแบบเฉียบพลัน 8 ระดับ
ปริมาณรังสี (เกรย)
ความยาวใบ (ซม.)
ความกวางใบ (ซม.)
จํานวนใบ (ใบ)
d
c
0
3.06±0.51
1.25±0.29
12.00±2.05b
5
1.28±0.77abc
0.62±0.18ab
11.30±4.54ab
10
2.77±0.60d
0.77±0.11c
11.10±1.85ab
15
1.76±0.41bc
0.62±0.07ab
9.40±2.06ab
20
1.90±0.21c
0.58±0.14ab
8.20±2.09ab
25
0.98±0.56a
0.40±0.16a
8.30±2.94ab
30
0.82±0.13a
0.68±0.33ab
8.00±4.71ab
35
1.05±0.62ab
0.44±0.15a
7.00±3.94a
40
1.51±0.44abc
0.66±0.28ab
8.80±2.57ab
abc ในคอลัมนเดียวกันเปนการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยดวยวิธีของ Tukey’s honest significant difference
(Tukey’s HSD) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 %
ตั้งแตปริมาณรังสี 25 เกรย เปนตนไป
4.3 ลักษณะการกลายหลังไดรับการฉายรังสี
แบบเฉียบพลัน
หลั ง จากย า ยเปลี่ ย นอาหารต น อ อ นของ
หมอขาวหมอแกงลิงที่ผานการฉายรังสีระดับตาง ๆ
อีก 3 ครั้ง ทุก 2 เดือน พบวาสามารถคัดเลือกพันธุ
กลายในรุน M1V3 ที่เกิดขึ้น โดยที่ปริมาณรังสี 20-35
เกรย เป น ช ว งปริ ม าณรั ง สี มี ผ ลต อ การเจริ ญ เติ บ โต
สงผลใหเกิดการกลายในรูปแบบตาง ๆ ไดแก ใบหยัก
ใบดาง ใบแคบ ใบแฝด ใบกระจุกตัวเปนกอน หมอไร
ใบ และแคลลั ส ที่ ก ลางลํ า ต น (ตารางที่ 4) เมื่ อ
เปรียบเทียบลักษณะตาง ๆ ที่เกิดขึ้นไดผลดังนี้

เมื่ อ นํ า ข อ มู ล ค า เฉลี่ ย การเจริ ญ เติ บ โตใน
ลั ก ษณะต า ง ๆ ได แ ก ความสู ง ความยาวใบ ความ
กวางใบ จํานวนใบ จํานวนราก และความยาวรากของ
ตนหมอขาวหมอแกงลิงที่ผานการฉายรังสีแบบเฉียบ
พลันที่ปริมาณรังสี 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 และ
40 เกรย มาหาคาเปอรเซ็นตการเจริญเติบโตเทียบกับ
ชุดควบคุม (0 เกรย) พบวาคา GR50 ที่หาจากขอมูล
การเจริญเติบโตในสวนของความสูงเทากับ 22.5 เกรย
และจากกราฟจะเห็นวาสวนใหญการเจริญเติบโตใน
ลักษณะดังกลาวจะมีแนวโนมลดลงเมื่อปริมาณรังสี
เพิ่มขึ้น แตจะมีในสวนของราก จํานวนราก ความยาว
ราก และจํานวนใบตอตนของตนที่ไดรับรังสี 40 เกรย
ซึ่งมีคาไมแตกตางจากตนที่ไมไดรับรังสี โดยเพิ่มขึ้น
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ตารางที่ 4 ลักษณะการเปลี่ยนแปลงของหมอขาวหมอแกงลิงที่พบในรุน M1V3 อายุ 6 เดือน ที่เกิดขึ้นหลัง
ไดรับการฉายรังสีแบบเฉียบพลัน เปนเวลา 6 เดือน
ปริมาณรังสี
ลักษณะผิดปกติ
(เกรย)
ใบแฝด ใบแคบ ใบดาง ใบหยัก ใบกระจุกตัวเปนกอน
0
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
10
12.50 12.50
0.00
12.5
0.00
15
0.00
0.00
0.00 11.76
0.00
20
5.26 10.52
5.26 42.10
15.78
25
10.00 30.00
0.00 20.00
20.00
30
0.00
0.00
0.00
0.00
40.00
35
0.00 83.33 16.67 16.67
33.33
40
0.00 25.00
0.00 12.50
37.50
หมายเหตุ : ลักษณะผิดปกติอาจพบไดมากกวา 1 ลักษณะ ใน 1 ตน
(1) ลักษณะใบแฝดสูงสุด จากปริมาณ
รังสี 10 เกรย โดยมีเปอรเซ็นตการเกิดใบแฝด 12.50
เปอรเซ็นต
(2) ลักษณะใบแคบสูงสุด จากปริมาณรังสี
35 เกรยโ ดยมีเ ปอร เซ็น ตการเกิด ใบแคบ 83.33
เปอรเซ็นต
(3) ลักษณะใบดางสูงสุด จากปริมาณรังสี
35 เกรย โดยมี เ ปอร เซ็น ตก ารเกิ ด ใบด า ง 16.67
เปอรเซ็นต
(4) ลักษณะใบหยักสูงสุด จากปริมาณรังสี
20 เกรย โดยมีเ ปอรเซ็นต การเกิดใบหยัก 42.10
เปอรเซ็นต
(5) ลักษณะใบกระจุกตัวเปนกอนสูงสุด
จากปริมาณรังสี 30 เกรย โดยมีเปอรเซ็นตการเกิดใบ
กระจุกตัวเปนกอน 40.00 เปอรเซ็นต
(6) ลักษณะตนเตี้ยสูงสุด จากปริมาณรังสี

ตนเตี้ย
0.00
0.00
0.00
0.00
10.52
0.00
20.00
16.67
0.00

แคลลัส
0.00
0.00
37.50
29.41
57.89
60.00
60.00
83.33
62.50

30 เกรย โดยมีเ ปอร เซ็น ตก ารเกิดต นเตี้ ย 20.00
เปอรเซ็นต
(7) ลั ก ษณะการเกิ ด แคลลั ส สู ง สุ ด จาก
ปริมาณรังสี 35 เกรย โดยมีเปอรเซ็นตการเกิดใบหยัก
83.33 เปอรเซ็นต

5. วิจารณ
หลังจากนําตนออนขนาด 0.5 ซม. ที่เพาะเลี้ยง
ในสภาพปลอดเชื้อไปฉายรังสีแกมมาแบบเฉียบพลัน
แลว และเปลี่ยนอาหารอีก 3 ครั้ง ลงอาหารสูตรเดิม
ทุก 2 เดือน เมื่อหาปริมาณรังสีที่มีผลทําใหการเจริญ
เติบโตลดลง 50 เปอรเซ็นต พบวามีคาเทากับ 22.5
เกรย ซึ่งหลังจากตนออนหมอขาวหมอแกงลิงไดรับ
การฉายรังสีแกมมาแบบเฉียบพลันที่ปริมาณรังสี 5,
10, 15, 20, 25, 30, 35 และ 40 เกรย แลว พบวา
เปอร เ ซ็ น ต ก ารเจริ ญ เติ บ โตลดลงอย า งมี นั ย สํ า คั ญ
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Dendrobium Sonia “Earsakul” ที่ไดรับการฉายรังสีมี
การเจริญเติบโตลดลง และ Mazumder และ Bhowmik
[9] ศึกษาผลของรังสีแกมมาตอ protocorm ของ
Spathoglottis plicata พบวาตนกลวยไมที่ไดรับการ
ฉายรังสีมีความยาวใบ ขนาดใบ และจํานวนใบลดลง
เชนเดียวกับการทดลองของ Jala [10] รายงานวาผล
ของรังสีแกมมาแบบเฉียบพลันในปริมาณที่เพิ่มขึ้น
สงผลใหตนออนแววมยุราในสภาพปลอดเชื้อมีการ
เจริญเติบโตลดลง
ลักษณะการกลายหลังไดรับการฉายรังสีแบบ
เฉียบพลัน
หลังจากยายตนออนหมอขาวหมอแกงลิง
ที่ผานการฉายรังสีแบบเฉียบพลัน 3 ครั้ง แตละครั้ง
หางกัน 2 เดือน ก็พบวามีลักษณะผิดปกติ คือ ใบหยัก
ใบดาง ใบแคบ ใบแฝด ใบกระจุกตัวเปนกอน หมอไร
ใบ และแคลลัสที่กลางลําตน ซึ่งลักษณะดังกลาวจะ
พบได ทุ ก ช ว งความเข ม ข น ของปริ ม าณรั ง สี ซึ่ ง
สอดคลองกับการอธิบายของอรุณี [11] ที่วาลักษณะที่
เปลี่ยนแปลงบางลักษณะอาจเปลี่ยนแปลงกลับไปเปน
ลักษณะเดิม ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกลาวเกิดจากความ
เสียหายทางสรีรวิทยาของพืช สําหรับการดางของใบ
เกิดขึ้นเนื่องมาจากรังสีไปทําใหการกระจายตัวของ
คลอโรฟลลไมสมํ่าเสมอ จึงทําใหเกิดลักษณะการดาง
ขึ้น (chimera) [12] และยังมีผลทําใหเกิดการเปลี่ยน
แปลงในดานสีใบอีกดวย ซึ่งสอดคลองกับการทดลอง
ของ Mandal และคณะ [13] ที่พบวาภายหลังจากการ
ฉายรังสีแกมมาใหกับเบญจมาศ สีของดอกก็เกิดการ
เปลี่ยนแปลง และเกิดลักษณะการดางของใบขึ้น ซึ่ง
ใหผลเชนเดียวกับที่ Lamseejan และคณะ [14] ทํากับ
ดอกเบญจมาศเชนกัน และจากรายงานของเสริมศิริ
และคณะ [15] ซึ่งศึกษาผลของรังสีแกมมาปริมาณ 06 กิโลแรด ที่ฉายใหกับตนเก็กฮวยพันธุหังโจว พบวา

(p<0.05) เมื่อไดรับปริมาณรังสีเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งผลการ
วิจัยดั งกลาวสอดคลองกั บการฉายรังสีแกมมาแบบ
เฉียบพลันใหกับเบญจมาศ [2] บีโกเนีย [3] ทั้งนี้การ
เจริญเติบโตที่ลดลงนั้นอาจเปนผลเนื่องมาจากปริมาณ
รังสีแกมมาที่ไดรับไมสูงมากนัก จึงมีผลเพียงทําให
เซลลเกิดการชะงักการเจริญเติบโต แตไมถึงกับทําให
เซลลที่ไดรับรังสีนั้นตาย และเซลลเหลานั้นยังมีความ
สามารถในการซอมแซมตัวเองได แตถาการซอมแซม
ตัวเองเกิดความผิดพลาด ซึ่งสงผลกอใหเกิดการกลาย
พันธุ [4,5] สวนการเจริญเติบโตดานความสูง ความ
กวางทรงพุม และจํานวนกิ่งแขนงของบานชื่นเลื้อยใบ
ดางที่ไดรับรังสีแกมมาปริมาณตาง ๆ พบวามีแนวโนม
ลดลงเมื่อเพิ่มปริมาณรังสีใหสูงขึ้น ซึ่งสอดคลองกับ
การทดลองของ Mokobia และ Anomohanran [6]
ผลของรังสีแกมมาตอการเจริญเติบโต
หลั ง จากต น อ อ นหม อ ข า วหม อ แกงลิ ง
ขนาด 0.5 ซม. ไดรับการฉายรังสีแกมมาแบบเฉียบ
พลันสามารถหาคา GR50(60) ไดคาเทากับ 22.5 เกรย ซึ่ง
เปนระดับรังสีที่มีการเปลี่ยนแปลงในการเจริญเติบโต
เปนส วนมากโดยพบวาการเจริญ เติบโตมีแนวโนม
ลดลงเมื่อไดรับรังสีแกมมาในปริมาณที่เพิ่มมากขึ้น
โดยสอดคล องกับข อ มูลที่สืบ คนกลาววา การเจริญ
เติบโตดานความสูง ความกวางทรงพุม และจํานวนกิ่ง
แขนงของบานชื่ น เลื้ อ ยใบด า งที่ ไ ด รั บ รั ง สี แ กมมา
ปริมาณตาง ๆ มีแนวโนมลดลงเมื่อเพิ่มปริมาณรังสีให
สูงขึ้น ซึ่งสอดคลองกับการทดลองของ Mokobia และ
Anomohanran [6] การทดลองของธนะ [7] ที่ฉายรังสี
แกมมาปริมาณ 0, 20, 40, 60, 80 และ 100 เกรย ใหแก
Dendrobium Sonia “Earsakul” ในสภาพปลอดเชื้อ
พบวาตนที่ไดรับการฉายรังสีมีความสูงลําลูกกลวย
ความกวางทรงตน ความยาวใบและรากลดลง อีกทั้ง
รุงนภาและคณะ [8] รายงานวา protocorm ของ
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ปริมาณรังสี 1-1.5 กิโลแรด ไมมีผล ตนเก็กฮวยก็มี
การเจริญเติบโตเปนปกติ แตเมื่อเพิ่มปริมาณรังสีเปน
2 กิโลแรด มีผลทําใหตนแคระแกรน และที่รังสี
ปริมาณ 3 กิโลแรด สงผลใหตนเก็กฮวยไมมีการ
เจริญเติบโต นอกจากนี้รังสียังทําใหใบมีลักษณะ
ผิดปกติ เชนเดียวกับวิชชุดา [16] รายงานวาผลของ
รังสีแ กมมาทําใหเกิดลักษณะตนผิ ดปกติในหนาวัว
พันธุ Double Spathe คือ มีใบขนาดเล็ก ลําตนแคระ
แกรน ความยาวปลองและการแตกกิ่งขางผิดปกติ ซึ่ง
พบกับตนที่เกิดจากขอและแคลลัสที่ไดรับรังสีแกมมา
ปริมาณ 4-5 เกรย นอกจากนี้ Jala [10] พบวาตนแวว
มยุ ร าที่ ไ ด รั บ รั ง สี แ กมมาแบบเฉี ย บพลั น มี ผ ลต อ
จํานวนใบตอ ขอ ขนาดของใบ สีของดอกตลอดจน
จํานวนเกสรตัวผู และรูปรางของเกสรตัวผูผิดปกติ
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