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51311316 : สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม 
ค าส าคญั : ทองแดง/ความเป็นพิษต่อสารพนัธุกรรม/ความผดิปกติของโครโมโซม/กรดฮิวมิก 
 พิชญา ธิราช : การศึกษาอิทธิพลของคอปเปอร์และกรดฮิวมิกต่อการแบ่งเซลลป์ลายราก
ของหอมแดง.  อาจารยท่ี์ปรึกษาการคน้ควา้อิสระ : ผศ.ดร.นทัธีรา  สรรมณี.  81 หนา้. 
  
 เป้าหมายในการศึกษาคร้ังน้ี เพื่อตรวจสอบผลกระทบของไอออนทองแดงในเชิง
เปรียบเทียบในสภาวะท่ีมีและไม่มีกรดฮิวมิกต่อความผิดปกติทางพนัธุกรรมของการแบ่งเซลล์ ท่ี
บริเวณปลายรากหอมแดง ความเขม้ขน้ท่ีใชข้องทองแดงและกรดฮิวมิกในการศึกษาน้ี คือ 10-7, 10-6, 
10-5 และ 10-4 โมล ดว้ยเวลาท่ีทดสอบ 24 ชัว่โมง จากนั้นน ามาพกัเป็นเวลา 48 ชัว่โมง 
 ผลการทดลองน้ีแสดงใหเ้ห็นวา่ ไอออนทองแดงท่ีความเขม้ขน้ต ่า 10-7 และ10-6 โมล ชกั
น าให้เกิดการแบ่งเซลล์ในระยะปกติ (Mitotic index; MI) สูงกว่าชุดควบคุม ในขณะท่ีไอออน
ทองแดงท่ีมีความเขม้ขน้สูงเกินไป ท่ีความเขม้ขน้ 10-5 และ10-4 โมล มีค่า MI ลดลงต ่ากวา่ชุดความ
คุมอย่างมีนยัส าคญั (P<0.05) การเติมกรดฮิวมิกความเขม้ขน้เท่ากบัไอออนทองแดงในแต่ละชุด
ทดสอบลดอิทธิพลของไอออนทองแดงลง แต่ถึงอยา่งนั้นแนวโนม้การชกัน าให้เกิดการแบ่งเซลล์
ในระยะปกติท่ีปรากฏยงัเป็นเช่นเดิม คือ 10-7 > 10-6 โมล > ชุดควบคุม > 10-5 > 10-4 โมล อยา่งไรก็ดี 
ชุดทดสอบดว้ยกรดฮิวมิกอยา่งเดียวเพิ่มค่า MI อยา่งมีนยัส าคญั (P<0.05)  น้ีอาจเป็นเพราะกรดฮิว
มิกมีพฤติกรรมเหมือนฮอร์โมนท่ีเร่งการเจริญเติบโตหรือธาตุอาหารท่ีเพิ่มอตัราการเจริญเติบโตท่ี
ปลายราก การชกัน าให้เกิดการแบ่งเซลล์ผิดปกติของสารพนัธุกรรม (Mitotic aberration; MA) เช่น 
Laggard Chromosome, Fragment Chromosome, Chromosome Bridge, Stickiness Chromosome and 
Disturbed Chromosome แปรผนักบัระดบัความเขม้ขน้ของไอออนทองแดง ถ้าความเขม้ขน้ของ
ไอออนทองแดงสูงกว่า 10-5 โมล มีค่า MA เพิ่มข้ึนอย่างมีนยัส าคญัมากกว่าชุดควบคุม (P<0.05) 
ขณะท่ีการเติมกรดฮิวมิกลดความเป็นพิษ ท าใหค้่า MA ลดจาก 3.7-5.25 % ลงเหลือประมาณ 1.9 %  
 กล่าวโดยสรุป ไอออนทองแดงสามารถเป็นจุลธาตุอาหารท่ีดี หากความเข้มข้นไม่
มากกวา่ปริมาณท่ีเหมาะสมส าหรับการดูดซึมของพืช การเติมกรดฮิวมิกช่วยลดอิทธิพลของไอออน
ทองแดงลงโดยเกิดสารประกอบเชิงซอ้นทองแดงกบักรดฮิวมิก ท าใหป้ริมาณไอออนทองแดงท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อพืชลดลง  
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 PHICHAYA  THIRACH : EFFECTS OF Cu2+ AND HUMIC ACID ON CELL DIVISION 
OF ALLIUM ASCALONICUM LINN. ROOTS TIPS. INDEPENDENT STUDY ADVISOR:  
ASST.PROF.NATDHERA  SANMANEE.,Ph.D.. 81 pp. 
 

The purpose of this study was to investigate the effect of copper ion (Cu2+) in comparison 
with and without humic acid (HA) on the genotoxicity of cell division at Allium ascalonicum Linn. Root 
tips. The concentrations used of Cu2+ and HA in this study were 10-7, 10-6, 10-5 and 10-4 M with the 
duration of exposure 24 h following by 48 h recovery period. 

The results showed that low concentrations of Cu2+, 10-7 and 10-6  M increased mitotic index 
(MI) higher than the control while too high concentrations at 10-5 and 10-4  M reduced MI lower than the 
control significantly (p<0.05). Having HA with the same concentration of  Cu2+ in each treatment made 
the milder effect of Cu2+. Yet, they appeared in the same trend 10-7 > 10-6 > control > 10-5 > 10-4  M. 
However, treatments treated with HA alone increased MI significantly (p<0.05). This might be because 
HA itself acted like a growth hormone or a nutrient increasing growth rate at root tips. The mitotic 
aberration (MA) as illustrated by Laggard Chromosome, Fragment Chromosome, Chromosome Bridge, 
Stickiness Chromosome and Disturbed Chromosome varied depending on the degree of copper 
concentrations. If  the Cu2+ concentrations were higher than 10-5  M, the MA were increased significantly 
than the control (p<0.05) while adding HA helped reduced these toxic effect lowering the MA from 3.7-
5.2% to around 1.9%. 

In conclusion, Cu2+ could be a good micronutrient only if it did not exceed the suitable 
amount for absorption. Adding HA helped reduced those effects of Cu2+ by forming organometallic    
Cu-HA complex providing less amount of Cu2+ to be available for plant.               
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กติติกรรมประกาศ 
 

ในการท างานวจิยัคร้ังน้ี ผูว้จิยัของกราบขอบพระคุณ ผศ.ดร. นทัธีรา สรรมณี ประธาน
ผูค้วบคุมงานวิจยัท่ีได้กรุณาให้ค  าแนะน าและช่วยเหลือในการตรวจสอบความถูกตอ้งตลอดจน
แก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ในการท างานวิจยัฉบบัน้ี ขอขอบพระคุณ ผศ.ดร. กุลนาถ อบสุวรรณ      
ผศ.ดร.กมลชนก พานิชการ และนางสาวนงนุช ก าลังแพทย์ ท่ีกรุณาให้ค  าปรึกษา และแนวคิด
ตลอดจนค าแนะน าต่างๆและคอยใหก้ าลงัใจ ช่วยดูแลเอาใจใส่ในการท าวจิยัในคร้ังน้ี 

ขอขอบพระคุณคณาจารยแ์ละเจา้หนา้ท่ีภาควิชาวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดลอ้มทุกท่านท่ีเป็น
ก าลงัใจและให้ความอนุเคราะห์ท่ีให้ใช้ห้องปฏิบติัการโลหะปริมาณน้อยในการท าวิจยัในคร้ังน้ี 
และรวมถึงอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ สารเคมี และกลอ้งจุลทรรศน์ ในการตรวจสอบเซลล์พนัธุศาสตร์ 
และขอขอบคุณเจา้หนา้ท่ีภาควิชาชีววิทยาท่ีอนุเคราะห์สารเคมีท่ีใช้ในการยอ้มสีเซลล์พนัธุศาสตร์ 
และขอบคุณนางสาวนิตยา เลาสัตย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ท่ี
อนุเคราะห์กล้องจุลทรรศน์และคอมพิวเตอร์ เพื่อท าการถ่ายรูปเซลล์ในการท าวิจยั ตลอดจนให้
ค  าปรึกษาและค าแนะน าต่างๆ และช่วยดูแลเอาใจใส่คอยใหก้ าลงัใจในการท างานวจิยัในคร้ังน้ี 

ขอขอบพระคุณ คุณพ่อเดช ธิราช คุณแม่จนัทร์เพ็ญ นายะสุข และนางสาวพิชชาพร     
ธิราช ท่ีไดใ้หก้ารสนบัสนุนทางดา้นทุนทรัพย ์และคอยเป็นก าลงัใจตลอดการศึกษาและการท างาน
วจิยัคร้ังน้ี และขอบคุณพี่ นอ้ง และเพื่อนๆ ท่ีคอยช่วยเหลือและคอยให้ก าลงัใจท าให้งานวิจยัฉบบัน้ี
ส าเร็จลงไดด้ว้ยดี 
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