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บทคัดยอ 
   การวิจยัคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาผล
ของรังสีแกมมาท่ีมีตอเมล็ดดาวเรืองและเมล็ดหงอน
ไก  โดยนําเมล็ดดาวเรือง 500 เมล็ดและเมล็ดหงอน
ไก 500 เมล็ด มาฉายรังสีแกมมาปริมาณ 0, 50, 100, 
200, 300, 400, 500, 600, 700 และ 800 เกรย ซ่ึง 
พบวาเมล็ดดาวเรืองท่ีไมไดฉายรังสีและไดรับรังสี 
100 เกรย มีเปอรเซ็นตการอยูรอดชีวิตหลังเพาะ 21 
วันเทากับ 98 เปอรเซ็นต ท่ีปริมาณรังสี 100 และ 200 
เกรยตนดาวเรืองมีการเจริญเติบโตเร็ว ใชระยะเวลา
ออกดอกเพยีง 35 วัน จํานวนดอก 7–11 ดอกตอตน 
ดอกมีขนาดใหญ เมล็ดดาวเรืองท่ีไดรับรังสีในอัตรา
ท่ีสูงข้ึนมีคาเปอรเซ็นตการอยูรอดลดลง การเจริญ 
เติบโตชา ลําตนแคระแกร็น ออกดอกชา มีแนวโนม
ทําใหจํานวนดอกของแตละตนลดลง และดอกมี
ขนาดเล็ก  ปริมาณรังสีท่ีทําใหเกิดการตายของตน
ดาวเรือง 50 เปอรเซ็นต (LD50)โดยใช regression  

analysis  ซ่ึงมีคาสมการ linear  regression  คือ 
y = -0.0974x + 106.16  และมีคา R2 = 0.9413  
ซ่ึงปริมาณรังสีท่ีทําใหเกดิการตายท่ี 50 
เปอรเซ็นตคือ 576.60 เกรย   

เปอรเซ็นตการอยูรอดของเมล็ดหงอน
ไกท่ีไมไดฉายรังสีมีมากท่ีสุด (94 เปอรเซ็นต)  
และท่ีปริมาณรังสีตั้งแต 400 เกรย ข้ึนไปทําให
เปอรเซ็นตการอยูรอดชีวิตหลังเพาะเมล็ด 21 
วัน  มีคาเปนศูนย  ตนหงอนไกท่ีไดรับรังสี 50 
และ 100 เกรย  ใชระยะเวลาในการออกดอก 21 
วัน  ซ่ึงเร็วกวาตนหงอนไกท่ีไมไดรับรังสี (30 
วัน) การจริญเติบโตของตนหงอนไกท่ีรอดชีวิต
ไมแตกตางกัน ลักษณะดอกและใบของตนท่ี
ไดรับรังสีมีรูปรางผิดปกติ ปริมาณรังสีท่ีทําให
ตนหงอนไกตาย 50 เปอรเซ็นต (LD50) เทากับ 
260.87 เกรย    
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บทนํา 
             ดาวเรืองมีช่ือทางวิทยาศาสตรวา Targets sp. 
และช่ือสามัญคือ Marigolds จัดเปนพืชลมลุก  อายุ
ประมาณ 1 ป  สูงประมาณ  15 – 120  เซนติเมตร  ใบ
เปนใบประกอบมีลักษณะเรียวยาว  ดอกมีลักษณะ
เปนดอกรวมประกอบดวยดอกยอยเล็กๆ เปนจํานวน
มากอัดซอนกนัแนนอยูบนฐานรองดอก  ดอกมีสี
เหลือง  สม  ครีม  และขาว  มีขนาดต้ังแต  1– 4  นิ้ว  
ระยะเวลาออกดอกประมาณ  60–70 วัน  และเม่ือตัด
ลําตน  กิ่งกานและใบมีกล่ินเหม็นจึงทําใหมีแมลง
รบกวนนอย  ภายในรากของดาวเรืองมีสารแอลฟา 
เทอรเธียนิล (α - terthienyel)  ซ่ึงสามารถควบคุม
ปริมาณไสเดือนฝอยในดินไดเปนอยางด ี ดาวเรือง
เปนพืชท่ีข้ึนไดดีทุกสภาพพ้ืนท่ีและทุกฤดกูาลของ 
ประเทศไทย  และเปนไมดอกท่ีทํารายสูงใหแกผู
ปลูก ปจจบัุนดอกดาวเรืองถูกนํามาใชในแทบทกุ
โอกาสเชน  บูชาพระ  ทําพวงมาลัย  ตกแตงสวน  ทํา
ไมกระถาง ตกแตงบาน ปลูกประดับถนนและ
สถานท่ีตางๆ จึงเปนท่ีตองการของตลาดในปริมาณ
มากเพิ่มข้ึนทุกป 

หงอนไกมีช่ือทางวิทยาศาสตรวา  Celosia  
cristata  ช่ือสามัญคือ  Cockscomb  จัดเปนพืชลมลุก 
เปนไมพุม สูงประมาณ  15 – 100  เซ็นติเมตร ดอกมี
ลักษณะเปนดอกยอยเหมือนกํามะหยี่ ขดรวมกันเปน
กอนคลายหงอนไก   ชออัดแนน  กะทัดรัด ดอกมี
หลายสีเชน แดง  ชมพู  เหลือง  สม  ระยะเวลาออก
ดอกประมาณ 60 วัน สามารถปลูกไดทุกฤดูกาล
เนื่องจากทนแลงไดดีและเปนไมดอกท่ีนิยมในการ

ปลูกประดับสถานท่ี ทําไมกระถาง  ตกแตง
บานและสวน ดาวเรืองและหงอนไกเปนพืชท่ี
นาสนใจในการใชรังสีแกมมาชักนําใหเกดิการ 
กลายพันธุเพื่อปรับปรุงลักษณะทางสรีรวทิยา  
เรงการเจริญเติบโตใหเร็วข้ึน เพิ่มความ
ตานทานตอโรคและแมลง ปจจุบันมกีารนํา
รังสีมาใชประโยชนทางดานการปรับ ปรุงพันธุ
พืชมากข้ึน โดยไดมีการชักนําใหเกิดการกลาย
พันธุไดพนัธุใหมข้ึนมาเชน การปรับปรุงพันธุ
ขาวเจาใหเปนพันธุขาวเหนียว การสรางพันธุ
ขาวท่ีตานทานโรคไหมและโรคใบจุดน้ําตาล    
การคัดเลือกถ่ัวเหลืองพันธุดอยคําใหไดพนัธุท่ี
ทนทานตอโรคราสนิม   การฉายรังสีแกมมา
กลวยหอมทอง KU 1 ทําใหหวีมีขนาดใหญข้ึน  
ทําใหดอกคารเนช่ันพันธุชัยชุมพลมีดอกสีขาว
มีขีดสีชมพูบนกลีบดอก นอกจากนีก้ารใชรังสี
แกมมาปริมาณตํ่าๆ สามารถกระตุนใหมีการ
เพิ่มการงอกของเมล็ด การเจริญเติบโตของตน
กลาและเพิ่มผลผลิตของถ่ัวเขียวพนัธุอูทอง-1   
โดยนําเมล็ดถ่ัวเขียวมาฉายรังสีแกมมาจากตน
กําเนิดรังสีโคบอลต– 60 (สํานักงานปรมณูเพื่อ
สันติ, 2548) 

การใชรังสีในการปรับปรุงพันธุพืช
เปนการเหนี่ยวนําใหเกดิการกลายพันธุในพืช
สามารถทําได 2 วิธี คือ (1) การฉายรังสีแบบ
เฉียบพลัน (accute irradiation)  โดยใชรังสี
ปริมาณสูงในระยะเวลาส้ัน นิยมใชกบัเมล็ด  
และ (2) การฉายรังสีแบบเร้ือรัง (chronic 
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ลักษณะการกลายพันธุของพืชท่ีเกิดจากการ
ฉายรังสีแกมมาทราบไดเม่ือปรากฏการเปล่ียนแปลง 
ใหเห็นหรือท่ีเรียกวาการเปล่ียนแปลงทางฟโนไทป 
ลักษณะท่ีปรากฏอาจเห็นไดดวยตาเปลาเชน  การ
เปล่ียนแปลงของสีดอก สีใบ รูปทรงดอก  รูปทรงใบ   
ความสูงของตนพืชเปล่ียนไป  อายุการออกดอก  ติด
ผลเร็วข้ึนหรือชาลง  ซ่ึงงายตอการคัดเลือกนํามาใช

ประโยชน ไมดอกไมประดับเปนพืชท่ีเม่ือเกิด
การเปล่ียนแปลงทางฟโนไทปแลวนํา ไปใช
ประโยชนไดงาย  เนื่องจากไมดอกไมประดับ
สวนใหญคุณคาของพืชอยูท่ีลักษณะท่ีปรากฏ
แกสายตา ไมวาจะเปนลักษณะการ
เปล่ียนแปลงของสี  รูปราง  ความแปลกและ
แตกตางจากพันธุเดิมสามารถนํามาขยายพันธุ
เปนพันธุใหมไดทันท ี (สิรนุช ลามศรีจันทร, 
2536) ไมดอกไมประดับจึงเปนพืชท่ีนาสนใจ
ในการใชรังสีแกมมาเหน่ียวนําทําใหกลายพันธุ
เนื่องจากเกิดการกลายพันธุไดงาย สะดวกใน
การคัดเลือก   การขยายพันธุทําไดงายไมตอง
ผานข้ันตอนการทดสอบผลผลิต หรือการ
รับรองพันธุเหมือนอยางในพืชไร  ซ่ึงสวนใหญ
เปนพืชอาหารท่ีตองใชเวลานานและมีข้ันตอน
ท่ียุงยาก 

 

อุปกรณและวิธีการ 
   1. การศึกษาผลของรังสีแกมมาท่ีมตีอการ   
เปลี่ยนแปลงทางสัณฐานวิทยาของตน          
ดาวเรืองและตนหงอนไก 
       นําเมล็ดดาวเรืองและเมล็ดหงอนไกมาฉาย
รังสีในปริมาณ 0, 50, 100, 200, 300, 400, 500, 
600, 700 และ 800  เกรย  โดยใชเคร่ือง 
Gammacell  220 Excel  ทําการฉายรังสีแกมมา
จากโคบอลต-60 (ภาพท่ี 1)       จากนั้นนํามาเพาะ 

เมล็ดในกระบะเพาะพลาสติกขนาด 15×24×3 
นิ้ว (กวาง×ยาว× สูง) โดยใชดนิผสมเปนวัสดุ
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การจดบันทึกขอมูลไดแก อัตราการงอก 
ลักษณะตนกลาหลังงอกอาย ุ 7 วัน  เปอรเซ็นต
การงอกของเมล็ดหลังเพาะเมล็ด 14, 21, 30 
และ 60วัน   ความสูงของตน ระยะเวลา (วนั) ท่ี
เกิดดอกแรก และลักษณะการเปล่ียนแปลงของ
ใบและดอก 
 

2. การศึกษาปริมาณรังสีที่เหมาะสมใน  
การชักนําใหเกิดการกลายพันธุ   
          ปริมาณรังสีท่ีทําใหพชืตายไป 50 
เปอรเซ็นต (LD50)  โดยการหาเปอรเซ็นตการ
ตายทําหลังจากปลูกพืชไปแลว 30 วัน นําคา
เปอรเซ็นตความอยูรอดท่ีไดจากการอาบรังสี
ในแตละอัตรามาปรับใหเปนคา corrected % 
mortality โดย   
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    X  =  เปอรเซ็นตตนอยูรอดจากเมล็ดทีไ่มได  
              ฉายรังสี 
   Y  =  เปอรเซ็นตตนอยูรอดจากเมล็ดที่ฉาย                     
            รังสี 
 

          

   
       แผนปรับปริมาณรังสี                เตรียมเมล็ดลงฉายรังสี                  ใสกระบอกเมล็ดลงฉายรังสี 

ภาพท่ี 1. การฉายรังสีแกมมาเมล็ดดาวเรืองและเมล็ดหงอนไก

X Yrected%mortality 100
X
−

= ×Cor



ผลการศึกษาและอภิปรายผล 
1. การเจริญเติบโตของตนดาวเรือง

และหงอนไกจากเมล็ดท่ีไดรับการฉายรังสี 
     จากการทดลองปลูกเมล็ดดาวเรืองและ

เมล็ดหงอนไกท่ีฉายรังสีแกมมาจากโคบอลต -  
60 ในอัตรา   0, 50, 100, 200, 300, 400, 500, 
600, 700 และ 800 เกรย   เพื่อศึกษาการ
เจริญเติบโตและการเปล่ียนแปลงทางสัณฐาน
วิทยาในแตละชวงเวลาคือ 7, 14, 21, 30, 45 
และ 60 วัน ซ่ึงพบวามีการเปล่ียนแปลงลักษณะ
ภายนอก (phenotype) ในหลายลักษณะดังนี้ 
     1.1 ลักษณะของตนดาวเรืองและหงอนไก
อายุ 7 วัน    ใบเล้ียงของตนกลาดาวเรืองบาง
ตนท่ีไดรับรังสีมีลักษณะท่ีเปล่ียนแปลงคือ ท่ี
ปริมาณรังสี  50, 500,700 และ 800  เกรย  
รูปรางของใบมีลักษณะหยิกงอท่ีปลายใบ  ใบ
เล้ียงมีลักษณะโคงและแบน     ใบเล้ียงมีใบ
เดียวและแตกออกเปน 3  แฉก   ใบเล้ียงของ
บางตนแตกออกเปน 2  แฉก   ในขณะท่ีใบ
เล้ียงของตนท่ีไมไดรับรังสีมีความสมบูรณ  
สวนเมล็ดท่ีไดรับปริมาณรังสี  100 และ 200 
เกรย    ตนมีเจริญเติบโตเร็วสังเกตจากใบคูท่ี 2 
กําลังปริออกอยางชัดเจน  สีของใบท่ีไดรับรังสี
และไมไดรับรังสีมีลักษณะไมแตกตางกัน 

 ตนหงอนไกหลังงอก 7 วัน พบวาใบ
เล้ียงของบางตนท่ีไดรับรังสีมีการเปล่ียนแปลง
คือ ท่ีปริมาณรังสี 100 และ 600 เกรย ใบเล้ียงมี
ใบเดยีวแตกออกเปน 2  แฉก  ท่ีปริมาณรังสี 

400 เกรย มีใบจํานวน 3 ใบลักษณะเรียวยาว  
เม่ือเทียบกับใบเล้ียงของตนท่ีไมไดรับรังสีซ่ึงมี
ลักษณะท่ีสมบูรณ  สวนสีของใบเล้ียงท่ีไดรับ
รังสีและไมไดรับรังสีไมแตกตางกัน 
    1.2 ลักษณะของตนดาวเรืองและหงอนไก
อายุ 14 วัน     ตนดาวเรืองท่ีไมไดรับรังสีและท่ี
ปริมาณรังสี  50, 100, 200 และ 300 เกรย มีใบ
เล้ียง 1  คู ลักษณะสมบูรณ  สีของใบมีสีเขียว
เขม  ลําตนมีสีน้ําตาลแดง  ท่ีปริมาณรังสี  400 
และ 600 เกรย   ใบคูท่ี 2 มีลักษณะผิดปกติคือ 
เรียวเล็ก แตกออกเปนแฉก ใบมีสีเขียวออน  ลํา
ตนมีสีเขียวปนน้ําตาลแดง ท่ีปริมาณรังสี 500, 
700  และ  800 เกรย  ใบคูท่ี 2  ยังไมปริออก  มี
การเจริญเติบโตชา  ใบและลําตนมีสีเขียวออน  
          ตนหงอนไกท่ีไมไดรับรังสีและท่ีปริมาณ
รังสี 50 และ 100 เกรย  มีใบเล้ียง  1 คู ลักษณะ
สมบูรณ  สีของใบมีสีเขียวออน  ลําตนมีสีแดง
อมชมพู  ที่ปริมาณรังสี  200 เกรย มีใบเล้ียง  1  
คู มีสีออน สวนท่ีปริมาณรังสี 300, 400, 500, 
600, 700 และ 800 เกรย  ใบเล้ียงมีสีเขียวอม
ชมพู ใบเรียวเล็ก  แคระแกร็น 
        1.3 ลักษณะของตนดาวเรืองและหงอนไก
อายุ 21 วัน   ตนดาวเรืองท่ีไมไดรับรังสีและท่ี
ไดรับปริมาณรังสี 50,  100, 200 และ 300  เกรย   
มีใบ  4  คู ลักษณะสมบูรณ  ใบมีสีเขียวเขม  ลํา
ตนสวนลางสีน้ําตาลแดง   สวนบนของลําตนมี
สีเขียวออน  ท่ีปริมาณรังสี 300, 400, 500, 600, 
700 และ 800 เกรย   ใบคูท่ี 3 มีลักษณะผิดปกติ 
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เหลือง  ลําตนมีสีแดง  ยังไมออกดอก   

       ตนหงอนไกท่ีไมไดรับรังสีมีใบท่ีสมบูรณ 
4 คู  ใบขนาดใหญมีสีเขียวออน ลําตนสีแดงอม
ชมพู   ท่ีปริมาณรังสี  50 และ 100  เกรย ใบมีสี
เขียวเขม ลําตนมีสีน้ําตาลแดง  ดอกเร่ิมแตก
ออกมีสีแดงเขม ท่ีปริมาณรังสี 200 เกรย   ใบมี
ขนาดเล็ก  ปลายใบมีน้ําตาลไหม     ลําตนมีสี
แดงเขม และที่ปริมาณรังสี 300 เกรย ใบมีสี
เขียวออนลักษณะสมบูรณ  ลําตนสีแดงอมชมพู  
   1.4 ลักษณะของตนดาวเรอืงและหงอนไกอายุ 
30 วัน   ตนดาวเรืองท่ีไมไดรับรังสีและท่ีไดรับ
ปริมาณรังสี 50 เกรย  มีการเจริญเติบโตไม
ตางกันคือ  มีการเจริญเติบโตสมํ่าเสมอ   มีใบ 5 
–6 คู ตนดาวเรืองท่ีไดรับรังสี 100 และ 200 
เกรย มีการเจริญเติบโตอยางรวดเร็วคือ มีลําตน
สูง  ใบมีสีเขียวเขม  ตนดาวเรืองท่ีไดรับรังสี  
300 เกรย  มีการเจริญเติบโตไมสมํ่าเสมอ  ใบมี
สีเขียวออนและสีเขียวเขม  สวนตนดาวเรืองท่ี
ไดรับรังสี  400, 500, 600, 700 และ 800 เกรย  
ลําตนแคระแกร็น  มีใบ 3 คู ใบไมเรียวยาวและ
ปลายใบมีสีน้ําตาลไหม  
      

    1.5 ลักษณะของตนดาวเรืองและหงอนไก
อายุ 45 วัน   ตนดาวเรืองท่ีไมไดรับรังสีและท่ี
ไดรับปริมาณรังสี 50 เกรย  ใบมีลักษณะเรียว
ยาว  สีเขียวเขม  ลําตนสูง  โคนตนมีสีแดงเขม  
ปลายยอดมีดอกเล็กๆ ขนาดประมาณเมล็ดถ่ัว
เขียวเกิดข้ึน  ตนท่ีไดรับปริมาณรังสี 100 และ 
200  เกรย  ใบมีลักษณะเรียวยาว  สีเขียวเขม   
ลําตนสูงและต้ังตรง    กิ่งกานแผออกเปนพุม 
และดอกยอดเร่ิมบาน แตละกิ่งมีดอกเล็กๆ 
ขนาดประมาณเมล็ดถ่ัวเขียวเกดิข้ึนท่ีทุกซอก
ใบ ท่ีปริมาณรังสี 300  เกรย ใบมีลักษณะ
เรียวยาว  สีเขียวเขม  ละบริเวณปลายใบหงิกงอ  
ดอกท่ีปลายยอดมีลักษณะตูม  แตละกิ่งมีดอก
เล็กๆ ขนาดประมาณเมล็ดถ่ัวเขียวเกดิข้ึน  ท่ี
ปริมาณรังสี 400 และ 500 เกรย  ใบมีลักษณะ
เรียวยาว  สีเขียวเขม  ลําตนไมสูงมากนัก  โคน
ตนมีสีแดงเขม  และยังไมมีดอกท่ีปลายยอด    
ท่ีปริมาณรังสี  600, 700 และ 800 เกรย ใบมี
ลักษณะส้ัน  สีเหลือง  ลําตนแคระแกร็น 
เจริญเติบโตชา   
         ตนหงอนไกท่ีไมไดรับรังสีและท่ีไดรับ
ปริมาณรังสี 50 เกรย  มีลักษณะของดอกไม
แตกตางกัน  คือ  ดอกมีขนาดใหญ  มีสีแดงเขม  
ใบมีสีเขียวออน ลําตนใหญ  มีสีแดงอมชมพู  
ตนหงอนไกท่ีปริมาณรังสี 100 เกรย  ใบมี
ขนาดใหญ   สีเขียวออน  ดอกมีขนาดใหญ สี
แดงเขม  เม่ือเทียบกับดอกหงอนไกจากตนท่ี

ตนหงอนไกท่ีไมไดรับรังสีเร่ิมผลิดอกสี
แดงเขมออกมา ใบมีสีเขียวออน ลําตนใหญมีสี
แดงอมชมพู   ตนหงอนไกท่ีไดรับปริมาณรังสี  
50 เกรยและ 100  เกรย  ใบมีสีเขียวเขม  เห็น
ดอกสีแดงเขมชัดเจน  สวนตนหงอนไกท่ีไดรับ
ปริมาณรังสี 200  และ 300 เกรย  ใบมีสีเขียวอม 
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    1.6 ลักษณะของตนดาวเรืองและหงอนไก
อายุ 60 วัน    ตนดาวเรืองท่ีไมไดรับรังสีและท่ี
ไดรับปริมาณรังสี 50 เกรย มีลักษณะท่ีไม
แตกตางกันคือ  ใบมีสีเขียวเขม ดอกมีขนาด
ใหญ โดย 1 ตนมีประมาณ 2–3 ดอก ดอกมีสี
เหลืองขนาดประมาณ 7 เซ็นติเมตร     ลําตนต้ัง
ตรง  ระยะเวลาออกดอกแรก 40 วนั (ภาพท่ี 2)  
ตนท่ีไดรับปริมาณรังสี 100 เกรย  ใชระยะเวลา
ออกดอกแรก 35 วัน  ใบมีลักษณะเรียวยาว  สี
เขียวเขม ลําตนต้ังตรง  กิ่งกานแผออกเปนพุม   
ดอกมีขนาดใหญ   สีเหลือง  จํานวนดอกโดย
เฉล่ีย 5–6 ดอกตอตน ดอกมีขนาด 8-9   
เซ็นติเมตร  และแตละกิง่มีดอกเล็กๆ ขนาด
ประมาณเมล็ดถ่ัวเขียวเกิดข้ึนท่ีทุกซอกใบ  ตน
ท่ีไดรับปริมาณรังสี 200 เกรย ใชระยะเวลาออก
ดอกแรก 39 วัน ใบมีลักษณะเรียวยาว  สีเขียว
เขม  ลําตนต้ังตรง  ดอกมีขนาดใหญสีเหลือง 
บางดอกมีลักษณะผิดปกติคือ  ดอกแบงเปน 2 
ช้ัน จํานวนดอกโดยเฉล่ีย 6–7 ดอกตอตน  ดอก
มีขนาดประมาณ  7.5–8 เซ็นติเมตร   และแตละ
กิ่งมีดอกเล็กๆ ขนาดประมาณเมล็ดถ่ัวเขียว

เกิดข้ึนท่ีทุกซอกใบ ตนท่ีไดรับท่ีปริมาณรังสี 
300 เกรยใชระยะเวลาออกดอกแรก 42 วัน ใบ
มีลักษณะเรียวยาว  สีเขียวอมเหลือง  ดอกมี
ขนาดเล็ก  สีเหลือง  จํานวนดอกโดยเฉล่ีย  2- 3  
ดอกตอตน  ชอดอกไมอัดแนน  ดอกมีขนาด
ประมาณ  7–8  เซ็นติเมตร   ตนท่ีไดรับปริมาณ
รังสี 400, 500 และ  600  เกรยใชระยะเวลาออก
ดอกดอกแรก  43  วัน ใบมีลักษณะเรียวยาว  สี
เขียวเขม  ดอกมีขนาดเล็ก  สีเหลือง   ชอดอก
ไมอัดแนน    ดอกมีขนาดประมาณ 5-6 
เซ็นติเมตร   ท่ีปริมาณรังสี  700 เกรย  ใบมี
ลักษณะเรียวยาว สีเขียวเขม  ยังไมออกดอก  
แตท่ีกิ่งจะมีดอกเล็กๆ ขนาดประมาณเมล็ดถ่ัว
เขียวเกิดข้ึน ปริมาณรังสี  800 เกรย ใบมี
ลักษณะดาง  สีเขียวอมเหลือง  ยังไมออกดอก  
ลําตนสีแดงเขม   
        ตนหงอนไกท่ีไมไดฉายรังสีใบมีลักษณะ
ใหญแผออกเปนพุม ใบมีสีเขียวออน ลักษณะ
ดอกสมบูรณคลายกํามะหยี่  ปลายดอกมีสีแดง
เขม  และมีสีชมพูเขมลงมาจนถึงโคนดอก  ลํา
ตนต้ังตรง  มีสีเขียวออน (ภาพท่ี 3)  ท่ีปริมาณ   
รังสี 50  เกรย ดอกและใบมีลักษณะผิดปกติคือ 
ดอกแตกออกไมเรียงเปนแผง  และบางดอก
แตกออกเปน 2 แฉก ใบมีสีเขียวออน  หงิกงอ
ตรงปลายใบ  ท่ีปริมาณรังสี 100 เกรย ดอกและ
ใบมีลักษณะผิดปกติคือ ดอกแตกออกไมเรียง
เปนแผง  และบางดอกแตกออกเปน  4  แฉก 
ใบมีสีเขียวออน หยิกงอตลอดท้ังใบ  ท่ีปริมาณ
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                       ไมไดรับรังสี                                                            ไดรับรังสี 50 เกรย 
 
                                                                      

                                                          

2
1

3

5

                ไดรับรังสี 100 เกรย                                                                       ไดรับรังสี 500 เกรย 
 

               
 
       

ไดรับรังสี 600 เกรย                          ไดรับรังสี 700 เกรย  ไดรับรังสี 800 เกรย 
ภาพท่ี 2. ลักษณะตนดาวเรืองอายุ 60 วัน ท่ีไดรับปริมาณรังสีแตกตางกนั   

 



                                     
 ไมไดรับรังสี   ไดรับรังสี 50 เกรย  ไดรับรังสี 100 เกรย 
 

                                           
                      ไดรับรังสี 200 เกรย  ไดรับรังสี 300 เกรย 

ภาพท่ี 3. ลักษณะตนหงอนไกอายุ 60 วัน ท่ีไดรับปริมาณรังสีแตกตางกนั   
    

สรุป 2. ปริมาณรังสีที่เหมาะสมในการชักนาํให
เกิดการกลายพันธุของเมล็ดดาวเรืองและ
เมล็ดหงอนไก  
          คาปริมาณรังสีท่ีทําใหเกิดการตายของ
ตนดาวเรือง 50 เปอรเซ็นต (LD50)  โดยใช  
Regression  Analysis  ซ่ึงมีคาสมการ linear  
regression คือ  y = -0.0974x + 106.16 และมีคา  
R2 = 0.9413 ดังนั้นปริมาณรังสีท่ีทําใหเกดิการ
ตายท่ี 50 เปอรเซ็นต คือ  576.60  เกรย   และ
ปริมาณรังสีท่ีทําใหตนหงอนไกตาย 50 
เปอรเซ็นต (LD50)  คือ     y = -0.125x + 82.609  
และมีคา R2 = 0.8734  ซ่ึงปริมาณรังสีท่ีทําให
เกิดการตายท่ี 50 เปอรเซ็นตคือ  260.87  เกรย  

  

           ตนดาวเรืองจากเมล็ดท่ีไดรับรังสี 100 
และ 200 เกรย มีการเจริญเติบโตเร็วเม่ือเทียบ
กับตนดาวเรืองท่ีไมไดรับรังสี   โดยตนกลามี
ความสูงสมํ่าเสมอ   มีจํานวนดอก  7-11  ดอก
ตอตน  ดอกมีขนาด 8-9  เซ็นติเมตร ใชระยะ 
เวลาออกดอก 35-40 วนั  เมล็ดดาวเรืองท่ีไดรับ
ปริมาณรังสีสูงตนกลาเจริญเติบโตชา ใบมี
ลักษณะผิดปกติคือ ใบดาง  เรียวเล็ก  ปลายใบ
มีสีน้ําตาล  ตนแคระแกร็น  และตายไปในท่ีสุด    
ตนหงอนไกจากเมล็ดท่ีไดรับปริมาณรังสี  50, 
100, 200 และ 300 เกรย  มีการเจริญเติบโตท่ีไม
แตกตางกับหงอนไกท่ีไมไดรับรังสี แตลักษณะ
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   ปริมาณรังสีแกมมาในปริมาณสูงมีผล
ทําใหเปอรเซ็นตความอยูรอดของตนดาวเรือง
ลดลง  และตนกลาหงอนไกจากเมล็ดท่ีไดรับ
ปริมาณรังสี 500 – 800 เกรย มีเปอรเซ็นตความ
อยูรอดเปนศูนย หลังการเพาะเมล็ด 21 วัน   
ปริมาณรังสีท่ีทําใหตนดาวเรืองและหงอนไก
ตาย 50 เปอรเซ็นต (LD50) คือ 576.60 และ 
260.87 เกรย ตามลําดับ 
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