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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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บทที ่1 
บทน า 

 
1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา  

สารฮิวมิก (humic substances) คือส่วนประกอบหลกัของสารอินทรียใ์นดิน ท่ีเกิดจาก
การ ย่อยสลายซากพืชซากสัตว์ท่ีตายทับถมกันอยู่ด้วยจุลินทรีย์ สารฮิวมิกสามารถแบ่งตาม
คุณสมบติัของการละลาย ไดเ้ป็น 3 ประเภท คือ กรดฮิวมิก (humic acids) กรดฟัลวิก (fulvic acids) 
และฮิวมิน (humin) สารฮิวมิกมีจุดเด่นท่ีส าคญั คือหมู่ฟังก์ชัน่ท่ีวอ่งไว ท่ีจะจบักบัไอออนไดดี้ เช่น 
หมู่คาร์บอกซิลิก (carboxylic group), ฟีนอลลิก (phenolic group), อีโนลิก (enolic), แอลกอฮอล์ลิก 
(alcoholic), คาร์บอนิล (carbonyl)  และ อะมิโน (amino) ตวัอยา่งเช่น การเกิดพนัธะกบัธาตุอาหาร
รองท่ีมีประจุบวก เช่น ทองแดง สังกะสี (Chien et al., 2006) แมงกานีส และโคบอล ท่ีเป็น
ประโยชน์แก่พืช (Ghabour et al., 2006) หรือโลหะท่ีเป็นพิษ เช่น ปรอท (Ghabour et al., 2006) 
ตะกัว่ และแคดเมียม (Chien et al., 2006) โดยเฉพาะทองแดง ซ่ึงเป็นธาตุอาหารท่ีส าคญัต่อการ
น าไปใช้เป็นประโยชน์แก่พืชและเป็นองค์ประกอบท่ีส าคญัของเอ็นไซม์หลายชนิดท่ีเก่ียวกบัการ
เพิ่มออกซิเจน การสังเคราะห์ดว้ยแสงและการเคล่ือนยา้ยอิเล็กตรอนในกระบวนการหายใจ (ยงยุทธ
, 2552) ซ่ึงทองแดงและกรดฮิวมิกสามารถยดึเกาะกนัในรูปของสารประกอบท่ีเกิดข้ึนไดห้ลายแบบ 
เช่น เกิดจากการจบักนัดว้ย water bridge, การจบักนัดว้ยแรงดึงดูดทางไฟฟ้ากบัหมู่ COO-, การจบั
กนัดว้ยพนัธะโคออร์ดิเนตโดยมีผูใ้หอิ้เล็กตรอนตวัเดียว และการจบักนัดว้ยพนัธะโคออร์ดิเนต แต่มี
โมเลกุลท่ีเขา้ไปจบัมีต าแหน่งท่ีให้อิเล็กตรอนมากกว่า 1 หมู่ (Stevenson, 1994)  ซ่ึงสารอินทรีย์
ส่วนใหญ่จะช่วยยึดจบัสารอาหารให้อยู่ได้นานและทยอยปล่อยออกมาให้เป็นประโยชน์แก่พืช     
ท าให้สารอาหารไม่ถูกชะและสูญเสียไปจากดินได้โดยง่าย อย่างไรก็ดีพบว่าการตรึงโลหะใน
บางคร้ังหากจบัยึดแน่นมากเกินไปจะไม่สามารถปล่อยออกมาเป็นประโยชน์แก่พืช กระบวนการท่ี
ขดัแยง้กนัเช่นน้ีมีความแตกต่างกนัไปในพืชแต่ละชนิดข้ึนอยูก่บัชนิดของพืช ชนิดของสารอินทรีย ์
กรดฮิวมิกและประจุของธาตุอาหารท่ีแตกต่างกนั ตลอดจนชนิดของธาตุอาหารและความสามารถ
ของพืชในการแยง่จบัธาตุอาหารจากสารอินทรียด์งักล่าว 
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ในการศึกษาน้ีสนใจ หอมแดง ซ่ึงเป็นพืชทอ้งถ่ินของไทยมาตั้งแต่สมยัโบราณ และยงั
เป็นพืชเศรษฐกิจท่ีส าคญัของประเทศในแถบเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้และมีประโยชน์เป็นสมุนไพร
ท่ีมีสรรพคุณทางยา  อาทิเช่น ช่วยลดระดบัคอเลสเตอรอลในเลือด แกอ้าการคดัจมูก แกห้อบหืด  
อีกทั้งยงัเป็นส่วนประกอบในอาหารของมนุษยอี์กดว้ย (สุกญัญา, 2553) หอมแดงมีระยะการเก็บ
เก่ียวสั้ นสามารถปลูกได้ตลอดทั้งปี จึงมีการส่งออกในรูปของหอมแดงสด หอมแดงแห้งและ
ผลิตภัณฑ์ท่ีท าจากหอมแดง ส่งผลท าให้มีการสร้างรายได้จากการส่งออกหอมแดงมากมาย           
ในการศึกษาน้ีจะดูอตัราการเจริญเติบโตของหอมแดงเม่ือไดรั้บธาตุอาหารในปริมาณท่ีแตกต่างกนั 
โดยพิจารณาการเจริญเติบโตของเซลลป์ลายรากของหอมแดง ซ่ึงเป็นดชันีท่ีใชว้ดัการเจริญเติบโตท่ี
ใชก้นัอยา่งแพร่หลายเน่ืองจากรากเป็นส่วนท่ีสัมผสักบัธาตุอาหารเป็นส่วนแรก จากนั้นจะส่งผา่น
ธาตุอาหารไปหล่อเล้ียงส่วนต่างๆ ของตน้พืช และบริเวณรากจะมีการแบ่งเซลล์อยู่ตลอดเวลา 
(Lulakis and Petsas, 1995, Jiang et al., 2000, Kiran and Sahin, 2005, Zhang et al., 2009) โดยจะ
ใชค้วามเขม้ขน้ของทองแดงท่ีแสดงระดบัความเป็นพิษไปจนถึงความเป็นประโยชน์กบัปริมาณกรด
ฮิวมิกท่ีมีอิทธิพลในอตัราส่วน 1:1 

ดงันั้นการศึกษาถึงความเข้มข้นของกรดฮิวมิกท่ีมีอิทธิพลต่อไอออนทองแดงของ
หอมแดง โดยดูการเจริญเติบโตในระยะต่างๆ ของการแบ่งเซลล์ปลายรากของหอมแดง จึงมี
ความส าคญัโดยขอบเขตของการศึกษา ไอออนทองแดงจะมีความเขม้ขน้ในช่วง 10-7-10-4 โมล     
ซ่ึงเป็นช่วงความเขม้ขน้ท่ีครอบคลุมช่วงท่ีมีระดบัความเป็นพิษไปจนถึงระดบัท่ียอมให้มีไดต้าม       
ค่ามาตรฐานคุณภาพน ้าในแหล่งน ้าผวิดินท่ีตอ้งมีความเขม้ขน้ของไอออนทองแดงไม่เกิน 1.57x10-6 
โมล (กรมควบคุมมลพิษ, 2553) จะเห็นไดว้า่รูปแบบของไอออนทองแดงซ่ึงเป็นธาตุอาหารของพืช
มีหลายรูปแบบ รูปแบบของไอออนทองแดงกบัสารอินทรีย ์เช่น กรดฮิวมิกอาจท าให้ความเป็นพิษ
ต่อพืชมีค่าลดลง (Bunluesin et al., 2007) หรือท าให้ไอออนทองแดงอยูใ่นรูปท่ีเป็นประโยชน์ต่อ
พืชมากข้ึนได ้(Lorenze et al., 2002) ซ่ึงการศึกษาอตัราการเจริญเติบโตของเซลลป์ลายรากของพืชท่ี
มีการแบ่งตวัอยู่ตลอดเวลาและเป็นบริเวณแรกท่ีพืชสัมผสัไอออนทองแดงจากส่ิงแวดลอ้ม จึงเป็น
การศึกษาท่ีง่ายไม่ซับซ้อนและให้ผลรวดเร็ว ตลอดจนสามารถใช้ติดตามความเป็นไปของการ
เปล่ียนรูปไอออนทองแดงและปัญหามลพิษท่ีอาจเกิดข้ึนต่อพืชไดอ้ยา่งทนัท่วงที นอกจากน้ีวิธีการ
ด าเนินการวจิยัยงัอาจน าไปประยุกตก์บัปัญหามลพิษของโลหะอ่ืนๆ ท่ีอาจเป็นพิษต่อพืชชนิดต่างๆ 
ไดอี้กดว้ย 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



3 

 

 

1.2 วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1.2.1 ศึกษาอิทธิพลของไอออนทองแดงท่ีความเขม้ขน้ต่างๆ ต่อการแบ่งเซลล์บริเวณ
ปลายรากของหอมแดง 

1.2.2 ศึกษาอิทธิพลของกรดฮิวมิกท่ีความเขม้ขน้ต่างๆ ต่อการแบ่งเซลลบ์ริเวณปลายราก
ของหอมแดง 

1.2.3 ศึกษาอิทธิพลของสารประกอบเชิงซ้อนทองแดงกบักรดฮิวมิกในอตัราส่วน 1:1 
ต่อการแบ่งเซลลบ์ริเวณปลายรากของหอมแดง 

1.2.4 ศึกษาผลกระทบของไอออนทองแดงและกรดฮิวมิกท่ีมีต่อความผิดปกติของสาร
พนัธุกรรมบริเวณปลายรากหอมแดง 
 
1.3 สมมติฐานของการศึกษา 

การทดสอบไอออนทองแดง สารประกอบเชิงซ้อนทองแดงกับกรดฮิวมิก น ามา 
เปรียบเทียบกบัชุดควบคุมน ้ ากลัน่ปราศจากไอออน (Deionized water; DI) และชุดควบคุม         
กรดฮิวมิกกบัหอมแดงท่ีก าลงังอก 1-2 วนั และมีความยาวรากประมาณ 1-2 เซนติเมตร แลว้น าไป
ทดสอบกบัสารละลายเป็นเวลา 24 ชัว่โมง แลว้น ามาตรวจสอบการแบ่งเซลล์ดว้ยวิธี Mitotic index 
(MI) และตรวจสอบความผิดปกติของโครโมโซมดว้ยวิธี Mitotic aberration (MA) ซ่ึงจะตรวจสอบ
ไอออนทองแดง และสารประกอบเชิงซ้อนทองแดงกบักรดฮิวมิก ท่ีความเขม้ขน้ 10-7-10-4 โมล 
น ามาเปรียบเทียบกบัชุดควบคุมน ้ ากลัน่ปราศจากไอออน และชุดควบคุมกรดฮิวมิกท่ีความเขม้ขน้ 
10-7-10-4โมล ซ่ึงท่ีความเขม้ขน้ต ่าจะพบการแบ่งเซลล์ปกติมากกว่าความเขม้ขน้สูง ส่วนความ
เขม้ขน้สูงจะพบการแบ่งเซลลผ์ดิปกติของโครโมโซมมากกวา่ความเขม้ขน้ท่ีต ่ากวา่ 
 
1.4 ขอบเขตการศึกษา 

ศึกษาความผิดปกติของการแบ่งเซลล์บริเวณปลายรากหอมแดงระหว่างไอออน
ทองแดง (Cu2+) เปรียบเทียบกบัสารประกอบเชิงซ้อนทองแดงกบักรดฮิวมิก ท่ีเกิดจากการเติม
สารอินทรียก์รดฮิวมิกท่ีสกดัไดจ้ากปุ๋ยหมกัในวนัท่ี 35 โดยการใชห้อมแดงท่ีมีรากก าลงังอกท่ีเป็น
พืชทอ้งถ่ินตั้งแต่สมยัโบราณของประเทศไทย ซ่ึงมีคุณสมบติัไวต่อการตอบสนองต่อความผิดปกติ
ของการแบ่งเซลล์ของไอออนทองแดง และสารประกอบเชิงซ้อนทองแดงกบักรดฮิวมิก ในการ
ทดลองน้ีจะใช้ไอออนทองแดง และสารประกอบเชิงซ้อนทองแดงกบักรดฮิวมิก ในความเขม้ขน้ 
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10-4, 10-5, 10-6  และ 10-7 โมล เปรียบเทียบกบัชุดควบคุม 2 ชุด คือ น ้ ากลัน่ปราศจากไอออน (DI) 
และกรดฮิวมิก ในแต่ละการทดลองจะท าการทดลองละ 3 ซ ้ า โดยความเขม้ขน้ของสารละลายท่ี
เลือกศึกษาน้ี อา้งอิงจากค่ามาตรฐานคุณภาพน ้ าผิวดินของกรมควบคุมมลพิษ (0.1 mg/L หรือ   
1.573x10-6 M ) ซ่ึงการแบ่งเซลล์ปลายรากจะนับจ านวนโครโมโซมทุกระยะ ได้แก่ ระยะ
อินเตอร์เฟส ระยะโพรเฟส ระยะเมทาเฟส ระยะแอนนาเฟส และระยะเทโลเฟส นอกจากน้ียงัรวม
ไปถึงการนบัจ านวนโครโมโซมท่ีผดิปกติของสารพนัธุกรรมในระหวา่งการแบ่งเซลลอี์กดว้ย 

 

1.5 วธีิการศึกษา มีล าดบัขั้นตอนด าเนินการศึกษา ดงัน้ี 

1.5.1 ศึกษาขอ้มูลและรวบรวมเอกสารงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
1.5.2 ทดลองการเพาะปลูกแบบไฮโดรโปนิก (Hydropronic) 
1.5.3 ทดสอบความผิดปกติของสารพนัธุกรรมบริเวณปลายรากหอมแดงผา่นกลอ้ง

จุลทรรศน์ในหอ้งปฏิบติัการ 
1.5.4 ประเมินความผิดปกติต่อสารพนัธุกรรมของ Cu, HA, CuHA และชุดควบคุม

น ้ ากลัน่ปราศจากไอออน โดยใชว้ิธีการตรวจนบัแบบ Mitotic index (MI) และ Mitotic aberration 
(MA) ของเซลลบ์ริเวณปลายรากหอมแดง  

1.5.5 วเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยโปรแกรมทางสถิติ 
1.5.6 เขียนรายงานการคน้ควา้อิสระและเสนอการคน้ควา้อิสระ 

 

1.6 ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1.6.1 จะพบความแตกต่างระหวา่งอิทธิพลในการเจริญเติบโตดว้ย Cu, HA และ
CuHA 

1.6.2 จะพบความแตกต่างของจ านวนโครโมโซมท่ีมีการแบ่งเซลล์ในแต่ละระยะใน
สารละลายท่ีความเขม้ขน้ต่างกนั 

1.6.3 จะพบความผดิปกติของสารพนัธุกรรมในสารละลายท่ีความเขม้ขน้ต่างๆ 
1.6.4 สามารถใช้หอมแดงเป็นทางเลือกท่ีจะน าไปใช้เป็นดัชนีช้ีวดัทางชีวภาพ 

(Bioindicator) เพื่อตรวจสอบคุณภาพของแหล่งน ้าต่างๆ 
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บทที ่2 

เอกสารและงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 
 

2.1 สารฮิวมิก (Humic substance) 
2.1.1 การเกิดสารฮิวมิก 
สารฮิวมิกเป็นส่วนประกอบของสารอินทรียท่ี์มีความอุดมสมบูรณ์ในธรรมชาติ ซ่ึงได้

จากกระบวนการสะสมและย่อยสลายของจุลินทรียใ์นส่ิงแวดลอ้ม ทั้งท่ีอยู่ในดิน น ้ า และถ่านหิน 
ท าให้มีส่วนประกอบและโครงสร้างท่ีซบัซ้อน สารฮิวมิกสามารถแบ่งออกแยกตามความสามารถ
ในหลกัการละลายไดเ้ป็น 3 ประเภท ดงัแสดงในภาพท่ี 1 ดงัน้ี 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
ภาพที ่1 การแยกส่วนประกอบของสารฮิวมิกโดยอาศยัคุณสมบติัทางกายภาพและทางเคมี 

       ท่ีมา: ทวลีกัษณ์ และกฤตย ์(2548) 
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1) กรดฮิวมิก 
เม่ือเติมสารละลายกรดแลว้ตกตะกอน เรียกวา่ กรดฮิวมิก ซ่ึงละลายไดใ้นเบสอ่อน เม่ือ

ละลายจะไดส้ารละลายท่ีเป็นสีเขม้เกือบด า มีขนาดโมเลกุลปานกลางถึงใหญ่ และมีมวลโมเลกุล
มากถึง 100-หลายลา้น (นทัธีรา และคณะ, 2552) กรดฮิวมิกมีโครงสร้างท่ีมีมวลโมเลกุลขนาดใหญ่
เรียกว่า แอโรแมติก ท่ีประกอบไปดว้ย กรดอะมิโน น ้ าตาลอะมิโน เปปไทด์และสารประกอบแอ
ลิเฟติก  ท่ีเช่ือมต่อกนัระหวา่งกลุ่มแอโรแมติก (Stevenson, 1994) ซ่ึงในโครงสร้างน้ี ส่วนใหญ่จะมี
หมู่ฟังกช์นั เป็นหมู่ OH จึงท าใหมี้การยดึจบัและแลกเปล่ียนธาตุอาหารพืชได ้ดงัแสดงในภาพท่ี 2 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
ภาพที ่2 โครงสร้างของกรดฮิวมิก 
 ท่ีมา: Stevenson (1994) 

 
2) กรดฟัลวกิ 
เม่ือน าไปเติมดว้ยกรดส่วนท่ีละลาย เรียกว่า กรดฟัลวิก ซ่ึงจะละลายไดใ้นช่วง pH ท่ี

กวา้ง เม่ือละลายแลว้จะไดส้ารละลายท่ีเป็นสีเหลือง มีขนาดโมเลกุลเล็ก และมีจ านวนหมู่ฟีนอลิก
และหมู่คาร์บอกซิลิกมาก ท าให้มีความวอ่งไวต่อการเกิดปฏิกิริยา (นทัธีรา และคณะ, 2552)  ส่วน
โครงสร้างของกรดฟัลวิกจะประกอบไปด้วย กลุ่มโครงสร้างแอโรมาติกและแอลิเฟติก ซ่ึง
โครงสร้างทั้ง 2 น้ีจะเขา้ไปแทนท่ีออกซิเจนในกลุ่มฟังก์ชนัต่างๆ ในโครงสร้าง (Stevenson, 1994)  
และเน่ืองจากโครงสร้างของกรดฟัลวิก ส่วนใหญ่มีหมู่ฟังก์ชนัเป็นหมู่ COOH มาก จึงท าให้เขา้ไป
ยดึจบัและแลกเปล่ียนธาตุอาหารพืชไดเ้ป็นอยา่งดี ดงัแสดงในภาพท่ี 3  
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ภาพที ่3 โครงสร้างของกรดฟัลวกิ 
 ท่ีมา: Stevenson (1994) 
 

3) ฮิวมิน 
ส่วนท่ีไม่ละลาย เรียกวา่ ฮิวมิน ซ่ึงมีขนาดโมเลกุลใหญ่ท่ีสุด ไม่สามารถละลายไดใ้น

กรดอ่อนและเบสอ่อน    มีลกัษณะเป็นสีด า และส่วนใหญ่ฮิวมินเป็นองคป์ระกอบของสารฮิวมิกท่ี
ไม่ว่องไวต่อการเกิดปฏิกิริยา เน่ืองจากฮิวมินไม่ละลายและมีหมู่ฟังก์ชันเป็นสัดส่วนท่ีน้อยมาก 
(นทัธีรา และคณะ, 2552) ส่วนโครงสร้างของฮิวมินจะเป็นโครงข่ายต่อกนั ไม่ค่อยท าปฏิกิริยากบั
ธาตุอาหารในดิน 
 

2.1.2 โครงสร้างทางเคมีของสารฮิวมิก 
สารฮิวมิกส่วนใหญ่มีลกัษณะเป็นพวกแอโรแมติก โพลีฟีนอล ท่ีประกอบไปดว้ยหมู่

คาร์บอกซิล หมู่ฟีนอล หมู่คาร์บอนิล หมู่แอลกอฮอล์ และหมู่ฟังก์ชนัอ่ืนๆ ท่ีมีน ้ าหนกัตั้งแต่ 1,000 
จนถึง 100,000 (ทวีลกัษณ์ และกฤตย,์ 2548) ในสารฮิวมิกมีองค์ประกอบของธาตุคาร์บอน (C) 
ออกซิเจน (O) ไฮโดรเจน (H) ก ามะถนั (S) ไนโตรเจน (N) และธาตุอ่ืนอีกจ านวนเล็กน้อย โดย
คุณสมบติัขององค์ประกอบทางเคมีของกรดฮิวมิกและกรดฟัลวิกนั้น จะเห็นได้ว่าคาร์บอนและ
ออกซิเจนของกรดฮิวมิกจะมีมากถึงร้อยละ 50-60 และกรดฟัลวิกมีคาร์บอนอยูร้่อยละ 40-50 โดย
น ้ าหนัก ส่วนค่าเฉล่ียปริมาณออกซิเจนของกรดฟัลวิกมากกว่ากรดฮิวมิก โดยมีร้อยละ 44-50 
ในขณะท่ีกรดฮิวมิกมีร้อยละ 30-35 โดยน ้าหนกั และไฮโดรเจน ไนโตรเจน และก ามะถนั จะพบใน
กรดทั้งสองในปริมาณน้อยมากเฉล่ียประมาณร้อยละ 4-6 ร้อยละ 2-4 และร้อยละ 0-2 ตามล าดบั 
ดว้ยคุณสมบติัทางเคมีและทางกายภาพ ส่งผลให้กรดฟัลวิกสามารถละลายไดใ้นกรดท่ีมี pH 1 
เน่ืองจากมีมวลโมเลกุลน้อย ส่วนกรดฮิวมิกไม่ละลายในกรด เน่ืองจากมีมวลโมเลกุลมากถึง      
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100-หลายลา้น ซ่ึงในส่วนของโครงสร้างท่ีประกอบไปดว้ยหมู่ฟังก์ชนัต่างๆ นั้น ในกรดฟัลวิกจะ
ประกอบด้วยหมู่คาร์บอกซิล ถึงร้อยละ 58-65 ซ่ึงเป็นค่ามากท่ีสุด รองลงมาเป็นหมู่ฟีนอล            
หมู่แอลกอฮอล์ คาร์บอนิล และเมทอกซิล โดยมีค่าร้อยละ 9-19 ร้อยละ 11-16 ร้อยละ 4-11 ร้อยละ 
1-2 ตามล าดบั ส่วนในกรดฮิวมิกประกอบดว้ยหมู่คาร์บอกซิลท่ีเป็นส่วนประกอบท่ีมากท่ีสุด มีค่า
ร้อยละ 14-45 และรองลงมาเป็นหมู่ฟีนอล หมู่แอลกอฮอล์ หมู่คาร์บอนิล และเมทอกซิล ท่ีเป็น
ส่วนประกอบร่วมดว้ย ซ่ึงในแต่ละหมู่ฟังก์ชนัจะมีค่าประมาณร้อยละ 10-38 ร้อยละ 13-15 ร้อยละ 
4-23 และร้อยละ 1-5 ตามล าดบั โดยจะพบวา่ในกรดฟัลวิกจะมีหมู่คาร์บอกซิลมากท่ีสุด ส่วนกรด
ฮิวมิกจะมีหมู่ฟีนอลมากท่ีสุด ดงัแสดงในตารางท่ี 1 

 

 
 

ตารางที่ 1 องคป์ระกอบของธาตุและหมู่ฟังกช์นัท่ีเก่ียวขอ้งกบักรดฮิวมิกและกรดฟัลวิก 
คุณสมบัติ กรดฮิวมิก กรดฟัลวกิ 

องค์ประกอบโดยน า้หนัก(% by weight)   
C 50-60 40-50 
H 4-6 4-6 
O 30-35 44-50 
N 2-4 <1-3 
S 1-2 0-2 

ละลายในกรดแก่ pH 1 ไม่ละลาย ละลาย 
น ้าหนกัโมเลกุลอยูใ่นช่วง ประมาณ 100-หลายลา้น 180-10,000 
หมู่ฟังก์ชัน(ปริมาณออกซิเจนในหมู่ฟังก์ชัน)   

คาร์บอกซิล 14-45 58-65 
ฟีนอล 10-38 9-19 
แอลกอฮอล ์ 13-15 11-16 
คาร์บอนิล 4-23 4-11 
เมทอกซิล 1-5 1-2 

ท่ีมา: นทัธีรา (2549) 
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2.1.3 บทบาทของสารฮิวมิกในการดูดซบัไอออน 
สารฮิวมิกในดินประกอบไปด้วยสารประกอบเชิงซ้อน ท่ีมีช่ือว่า กรดฮิวมิกและ      

กรดฟัลวิก ซ่ึงสารประกอบเชิงซ้อนจะมีโครงสร้างท่ีมีออกซิเจนอยู่มาก เช่น กลุ่มโครงสร้างหมู่  
คาร์บอกซิลิก (Carboxylic group), หมู่ฟีนอลลิก (phenolic group), อีโนลิก (enolic), แอลกอฮอล์ลิก 
(alcoholic), คาร์บอนิล (carbonyl) และ อะมิโน (amino) ดงัแสดงในภาพท่ี 4 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ภาพที ่4 โครงสร้างสารฮิวมิกท่ีมีความหลากหลายของสารประกอบเชิงซอ้น 
     ท่ีมา: Stevenson (1994) 

 
ซ่ึงโครงสร้างเหล่าน้ีสามารถเกิดการแลกเปล่ียนประจุบวกระหวา่งไฮโดรเนียมไอออน

กบัไอออนโลหะในส่ิงแวดลอ้มไดดี้ (Stevenson, 1994) เม่ือกรดฮิวมิกท าปฏิกิริยากบัแร่และเกิดการ
ยอ่ยสลายได ้ดงัน้ี 

 
Ca Colloids + (NH4)2SO4         NH4 Colloids + CaSO4 

 
โดยท่ีโพแทสเซียมจะแลกเปล่ียนต าแหน่งกบัไฮโดรเจน กลายเป็นรูปท่ีสามารถเป็น

ประโยชน์กบัพืชได ้และเม่ือใช้กรดฮิวมิกเพิ่มความเป็นประโยชน์กบัธาตุประจุบวก จะส่งผลให้
สารประกอบอยูใ่นรูปท่ีสมดุล เช่น โพลีแชคคาไรด์และกรดฟัลวิกจะจบักบัโมเลกุลของ Fe3+, Cu2+, 
Zn2+ และ Mn2+ ได ้ 
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เน่ืองจากสารฮิวมิกในธรรมชาติมีความแตกต่างกนั สามารถเกิดปฏิกิริยาดว้ยแรงไอออ
นิก ท าให ้Coordinate linkage มีความเสถียรมาก เช่น การจบัของ Cu2+ จะมีการเกิด ดงัแสดงในภาพ
ท่ี 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ภาพที ่5 แสดงการจบัของ Cu2+  ดว้ยพนัธะและแรงยดึเหน่ียวต่างๆ 

    (A). การเช่ือมต่อดว้ย  H2O 
    (B). การดึงดูดไฟฟ้าสถิตของกลุ่มประจุ COO- 
    (C). การจบัโดยมีผูใ้หอี้เล็กตรอนตวัเดียว 
    (D). การสร้าง chelate รวมกบักลุ่ม COO- - Phenolic OH 

ท่ีมา: Stevenson (1994) 
 
เน่ืองจากสารประกอบเชิงซ้อนของไอออนโลหะและโมเลกุลของสารอินทรีย์จะ

เกิดข้ึนเม่ือโมเลกุลของน ้ าท่ีอยูร่อบๆ ไอออนโลหะจะถูกแทนท่ีดว้ยโมเลกุลหรือไอออนอ่ืนๆ และ
จะข้ึนอยูก่บัการเกิดพนัธะโคออดิเนต ส่วนโมเลกุลของสารอินทรียท่ี์รวมตวักนักบัไอออนโลหะจะ
กลายเป็นลิแกนด์ท่ีมีการใชอิ้เล็กตรอนร่วมกนัและมีรูปแบบเป็น Coordinate linkages กบัไอออน
โลหะ ท่ีมีการลดลงของกลุ่มสารอินทรียท่ี์สามารถดึงดูดไอออนโลหะได ้(Magdoff  at  el., 2000) 
แต่ถ้า คีเลตมี 2 พนัธะกบัไอออนโลหะ จะเรียกว่า bidentate และการสร้างพนัธะมากกว่าหน่ึง
ระหวา่งโลหะและโมเลกุลสารอินทรีย ์จะมีความเสถียรสูงมาก และจะข้ึนอยูก่บัปัจจยั คือ จ านวน
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อะตอมของพนัธะกบัไอออนโลหะ จ านวนวงแหวน ความเขม้ขน้ของไอออนโลหะและ pH โดย
ความเสถียรของสารฮิวมิกกบัแคทไอออนโลหะ2+ สามารถเรียงล าดบัได ้ดงัน้ี (Magdoff  at el., 
2000) 

Cu2+ > Ni2+ + Co2+ > Zn2+ > Fe2+ > Mn2+ 
 
ในหมู่ฟังก์ชนัคาร์บอกซิล (carboxyl group)  จะประกอบไปดว้ยกรดคาร์บอกซิลิก 

(carboxylic acids)  ซ่ึงมีสูตรเคมี คือ - (C=O) ‟OH  และปกติจะเขียนอยูใ่นรูป -COOH โดยทัว่ไป
แลว้กรดคาร์บอกซิลิกท่ีอยู่ในรูปของเกลือหรือประจุลบ จะเรียกว่า คาร์บอกซิเลท (carboxylates) 
นอกจากน้ีหมู่คาร์บอกซิลอาจจะมีมากกวา่ 1 หมู่ต่อ 1 โมเลกุล ซ่ึงกรดคาร์บอกซิลิกท่ีมีอยูท่ ัว่ไปใน
ธรรมชาติแลว้จะมีคุณสมบติัเป็นกรดอ่อน (weak acids) และเม่ือกรดคาร์บอกซิลิกละลายในน ้ าก็จะ
เกิดการแตกตวัให ้H+ และ RCOO−  ดงัแสดงในภาพท่ี 6 

 
 
 

 
 

ภาพที ่6 การแตกตวัของกรดคาร์บอกซิล 
     ท่ีมา: Stevenson (1994) 
 

ดงันั้น กลุ่มคาร์บอกซิลท่ีมีส่วนประกอบของคาร์บอนและออกซิเจนในโครงสร้างของ
กรดฮิวมิกและกรดฟัลวิกมาก ท าให้สามารถดูดซับไอออนโลหะท่ีมีประจุบวกได้ ส่งผลให้มี
ความส าคญัในการแลกเปล่ียนแคทไอออน เน่ืองจากสารฮิวมิกน าไปใชใ้นการปรับปรุงดินเพื่อให้
พืชมีธาตุอาหารในการเจริญเติบโต 
 

2.1.4 คุณสมบติัและประโยชน์ของสารฮิวมิก 
คุณสมบติัทางกายภาพ เคมี และฟิสิกส์ของสารฮิวมิก มีคุณประโยชน์มากมาย อาทิเช่น 

สารฮิวมิกสามารถดูดซับไอออนโลหะและจุลธาตุอาหารให้แก่พืช และสารฮิวมิกสามารถรักษา
โครงสร้างของดินให้อุม้น ้ าและมีการระบายน ้ าไดดี้ ซ่ึงในอนุภาคของดินท่ีมีความเป็นดินเหนียว
มาก จะมีการรวมกนัของประจุลบและประจุบวกอย่างเหนียวแน่น ท าให้อนุภาคของดินมีแรงยึด
เหน่ียวสูง ซ่ึงจะท าให้ดินมีความละเอียดและมีความหนาแน่นมาก ส่งผลให้เป็นอุปสรรคต่อระบบ
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รากพืชท่ีใชดู้ดซึมแร่ธาตุอาหารและน ้า ดงันั้นสารฮิวมิกสามารถน ามาใชป้ระโยชน์ในการปรับปรุง
ดินท่ีมีความเป็นดินเหนียวสูง เพราะโครงสร้างโมเลกุลของสารฮิวมิก มีหมู่คาร์บอกซิล ท่ีจะเขา้ไป
สร้างพนัธะกบัอนุภาคประจุบวกในดินท่ีมีลกัษณะเป็นดินเหนียวสูง และจะเขา้ไปท าลายแรงยึด
เหน่ียวของประจุบวกและประจุลบออกจากกนั ส่งผลใหช้ั้นดินมีความโปร่งข้ึน ท าให้น ้ าและอากาศ
ไหลเวยีนและถ่ายเทไดดี้ และสารฮิวมิกมีประสิทธิภาพในการดูดซบัธาตุอาหาร เพื่อท่ีจะปล่อยธาตุ
อาหารออกมาใหแ้ก่พืช โดยน ามาใชป้ระโยชน์ดา้นการเจริญเติบโตของพืช ดงัแสดงในภาพท่ี 7 การ
ออกดอกออกผลของพืช ซ่ึงสารฮิวมิกสามารถยึดประจุบวกของธาตุอาหารในสภาวะหน่ึงและจะ
ปล่อยธาตุอาหาร เม่ือมีสภาวะท่ีเปล่ียนไป ในขณะท่ีสารฮิวมิกเคล่ือนท่ีเขา้ใกลบ้ริเวณรากพืช ใน
ส่วนของระบบรากพืชจะมีประจุบวก ดงันั้นธาตุอาหารจะถูกปล่อยจากโมเลกุลของสารฮิวมิกเขา้ไป
ในระบบรากพืช ซ่ึงสารฮิวมิกจะเป็นตวักลางในการล าเลียงธาตุอาหารจากดินสู่ระบบรากพืช (ทวี
ลกัษณ์ และกฤตย,์ 2548) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที ่7 ธาตุอาหารในระบบรากพืช 
 ท่ีมา: ส านกัส ารวจและวจิยัทรัพยากรดิน (2553) 
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2.1.5 อิทธิพลของกรดฮิวมิกต่อการปรับปรุงดิน 
กรดฮิวมิกมีผลต่อดินในเร่ืองของสี ดินท่ีมีลกัษณะสีด าจะเกิดจากการท่ีมีอินทรียวตัถุ

ทบัถมกนัอยูเ่ป็นจ านวนมาก ส่งผลให้ดินมีอุณหภูมิท่ีสูง จะพบมากในบริเวณเขตร้อนช้ืน เน่ืองจาก
จุลินทรียส์ามารถท างานและเจริญเติบโตไดดี้ ในการเก็บรักษาน ้ า สารฮิวมิกสามารถเก็บรักษาน ้ าได้
สูงถึง 20% (Stevenson, 1994) เพื่อป้องกนัการแหง้และการหดตวัของดินทรายและสารฮิวมิกยงัช่วย
เก็บรักษาความช้ืนของดินทรายไดด้ว้ย เม่ือสารฮิวมิกเขา้ไปรวมตวักบัแร่ดินเหนียวสารฮิวมิกก็จะ
เขา้ไปยึดเหน่ียวกบัอนุภาคดินให้รวมตวักนัเป็นโครงสร้าง ซ่ึงจะท าให้มีการแลกเปล่ียนประจุของ
แก๊สในโครงสร้างและช่วยให้แก๊สมีการซึมผา่นไดม้ากข้ึน และยงัมีการเขา้ไปรวมตวักบักลุ่มธาตุท่ี
มีรูปแบบเป็นสารประกอบคงท่ี เช่น Cu2+, Mn2+, Zn2+ และแคทไอออนอ่ืนๆ ท่ีช่วยในการเพิ่มธาตุ
อาหารในดินท่ีมีผลต่อความสูงของพืช ส่วนความสามารถในการถูกละลายในน ้ า ซ่ึงสารฮิวมิกไม่
สามารถละลายไดใ้นน ้า เน่ืองจากอินทรียวตัถุมีความสัมพนัธ์กบัดินเหนียว โดยเฉพาะเกลือ 2+ และ
3+ ดงันั้นในกระบวนการกรองจะท าให้อินทรียวตัถุสูญหายไปได้ ส่วนคุณสมบติัการท าให้เป็น
กลางของสารฮิวมิกนั้น มนัจะท าตวัเป็นบฟัเฟอร์ในช่วงของกรดอ่อน กลาง และด่าง เพื่อช่วยรักษา
ปฏิกิริยาให้มีสภาพเหมือนกบัดิน ในการแลกเปล่ียนประจุลบ ฮิวมสัจะมีค่า Total acidities อยู่
ในช่วง 300-400 cmoles/kg (Stevenson, 1994) จะช่วยเพิ่มปริมาณการแลกเปล่ียนประจุของดินจาก 
20-70% ของค่าการแลกเปล่ียนประจุบวกในดิน ในส่วนของการแลกเปล่ียนโลหะให้เป็นธาตุของ
สารฮิวมิกนั้น จะเกิดจากอินทรียวตัถุสลายตวัเกิดเป็น CO2, NH4

+, NO3
-, PO4

3- และ SO4
2- ซ่ึงเป็น

แหล่งธาตุอาหารของพืชเหมาะสมกบัการเจริญเติบโตของพืช และคุณสมบติัสุดทา้ยเป็นการรวมตวั
กบัยาฆ่าแมลง ซ่ึงสารฮิวมิกจะเขา้ไปมีผลต่อการท างานของส่ิงมีชีวิต ความคงทน และจะสลายตวั
ไดโ้ดยกระบวนการทางชีวภาพของยาฆ่าแมลง ซ่ึงจะช่วยในการเปล่ียนแปลงอตัราของยาฆ่าแมลงท่ี
มีผลในการควบคุมดิน ซ่ึงคุณสมบติัทั้งหมดน้ีจะช่วยในการปรับปรุงดินได ้(Stevenson, 1994) ดงั
แสดงในตารางท่ี 2 
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ตารางที่ 2 คุณสมบติัของสารฮิวมิกท่ีมีผลต่อดิน 
คุณสมบัติทัว่ไปของสารฮิวมิก 

คุณสมบัติ ข้อสังเกต ผลต่อดิน 

สี ดินมีสีด า ส่วนใหญ่เกิดจาก
อินทรียวตัถุ 

ท าใหดิ้นมีอุณหภูมิสูง 

การเก็บรักษาน ้า อินทรียวตัถุสามารถเก็บรักษาน ้าไดสู้ง
ถึง 20%  

ช่วยป้องกนัการแหง้และการหดตวั 
ช่วยแกไ้ขการเก็บรักษาความช้ืน
ของดินทราย 

การรวมกนักบัแร่ดิน
เหนียว 

การยดึเหน่ียวอนุภาคดินกลายเป็น
หน่วยโครงสร้าง เรียกวา่ aggregate 

ยอมแลกเปล่ียนประจุของแก๊ส ใน
โครงสร้างคงท่ี และช่วยใหก้ารซึม
ผา่นไดม้ากข้ึน 

การรวมตวัของกลุ่ม
ธาตุ 

รูปแบบสารประกอบจะคงท่ีกบั Cu2+ 

Mn2+ Zn2+ และ polyvalent cation อ่ืน 
เพิ่มธาตุอาหารต่อความสูงของพืช 

ความสามารถในการ
ถูกละลายในน ้า 

อินทรียวตัถุไม่สามารถละลายไดเ้ป็น
เพราะวา่มนัมีความสัมพนัธ์กบัดิน
เหนียว โดยเฉพาะ เกลือ 2+ และ 3+  

อินทรียวตัถุจะสูญหายไปโดยการ
กรอง 

การท าใหเ้ป็นกลาง แสดงลกัษณะเป็น buffering ในช่วง
กรดอ่อน กลาง ด่าง 

ช่วยรักษาปฏิกิริยาใหมี้สภาพ
เหมือนกบัดิน 

การแลกเปล่ียนประจุ
ลบ 

ค่า Total acidities ของฮิวมสั ส่วนนอ้ย 
ท่ีมีช่วง 300-400 cmoles/kg 

เพิ่มปริมาณการแลกเปล่ียนประจุ
ของดิน จาก 20-70% ของ CEC ดิน
ส่วนใหญ่จะเกิดโดยอินทรียวตัถุ 

การแลกเปล่ียนโลหะ
ใหเ้ป็นแร่ธาตุ 

การสลายตวัของอินทรียวตัถุเกิด CO2, 
NH4

+, NO3
-, PO4

3- และ SO4
2- 

เป็นแหล่งของธาตุอาหารส าหรับ
การเจริญเติบโตของพืช 

การรวมตวักบัยาฆ่า
แมลง 

มีผลต่อการท างานของส่ิงมีชีวติ, ความ
คงทน และสลายตวัไดโ้ดย
กระบวนการทางชีวภาพของยาฆ่า
แมลง 

ปรับปรุงอตัราการเปล่ียนแปลงของ
ยาฆ่าแมลงท่ีมีผลต่อการควบคุมดิน 

ท่ีมา: ดดัแปลงมาจาก Stevenson (1994)  
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2.1.6 อิทธิพลของกรดฮิวมิกต่อการเจริญเติบโตของพืช 
บทบาทของกรดฮิวมิกต่อการเจริญเติบโตของพืชนั้น แบ่งออกได้เป็น 2 แบบ คือ       

1) การกระตุน้ใหเ้กิดการเจริญเติบโตบริเวณปลายยอดและปลายราก 2) การชกัน าสารอาหารให้เขา้
สู่พืชไดดี้ข้ึน 

Vaugham (1974) การท างานของกรดฮิวมิกต่อความยาวของรากตน้ถัว่ในสภาวะปลอด
เช้ือ พบวา่กรดฮิวมิกท่ีความเขม้ขน้ต ่ามากกวา่ 50 mg/l จะช่วยเพิ่มความยาวส่วนรากของตน้ถัว่ แต่
ท่ีความเขม้ขน้สูงจะเขา้ไปยบัย ั้งการเจริญเติบโตในส่วนของราก จะเห็นได้ว่ากรดฮิวมิกจะช่วย
กระตุน้ความยาวของเซลล์แต่ไม่มีอิทธิพลต่อกระบวนการสร้างโปรตีน แต่จะไปยบัย ั้งการสร้าง
ผนงัเซลลท่ี์ติดกบัไฮด๊อกซ่ีโพรลีนของโพรลีน ในขณะท่ีกรดฮิวมิกจะกระตุน้ความยาวของรากหรือ
ยบัย ั้งการสร้างผนงัเซลล ์เม่ือมนัยดึติดกบัไฮด๊อกซ่ีโพรลีนท่ีมีส่วนประกอบของเหล็ก ส่งผลให้กรด
ฮิวมิกยึดติดกบัเหล็กท่ีเป็นคีเลต xx’-dipyridyl แต่ yy’-dipyridyl ไม่ใช่คีเลตจึงไม่มีผลต่อความยาว
ของราก ส่วนการหยุดชะงกัความยาวของเซลล์จะเพิ่มข้ึนเม่ือผนงัเซลล์ยึดติดกบัส่วนประกอบของ
ไฮด๊อกซ่ีโพรลีน จะเห็นได้ว่ากรดฮิวมิกอาจจะเพิ่มการเจริญเติบโตเม่ือมีการท างานร่วมกับ
ส่วนประกอบของเหล็กในการเพาะเล้ียงเน้ือเยื่อ ดงันั้นความเขม้ขน้ต ่าช่วยกระตุน้การเจริญเติบโต
บริเวณปลายราก แต่ท่ีความเขม้ขน้สูงจะเขา้ไปยบัย ั้งการเจริญเติบโตของพืช    

Nardi et al. (2002) อิทธิพลของสารฮิวมิกต่อการเจริญเติบโตของพืชชั้นสูง พบวา่สาร
ฮิวมิกท่ีมีโมเลกุลเล็กท่ีนอ้ยกวา่ 3500Da จะซึมเขา้สู่พสาสมาเล็มมาของเซลล์พืชไดง่้าย ในขณะท่ี
สารฮิวมิกท่ีมีโมเลกุลขนาดใหญ่ท่ีมากกว่า 3500Da จะไม่สามารถซึมผ่านเข้าสู่ผนังเซลล์ได ้
เพราะฉะนั้นสารฮิวมิกท่ีมีโมเลกุลเล็กมีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตของพืช ในส่วนของพสาสมา
แมมเบรนท่ีมีอิทธิพลต่อการดูดซึมธาตุอาหารโดยเฉพาะธาตุไนโตรเจน ขณะท่ีสารฮิวมิกช่วย
กระตุน้การเจริญเติบโตของยอดและรากคลา้ยลกัษณะของฮอร์โมนและสารฮิวมิกยงัมีอิทธิพลต่อ
กระบานการหายใจและกระบวนการสังเคราะห์แสงของพืชอีกดว้ย ดงันั้นจะเห็นว่า สารฮิวมิกท่ีมี
โมเลกุลเล็กมีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตของพืชไดม้ากกวา่สารฮิวมิกท่ีมีขนาดใหญ่ 

Salman et al. (2005) ศึกษากรดฮิวมิกต่อคุณภาพผลผลิตของแตงโมลูกผสม ซ่ึงแตงโม
ท่ีน ามาทดสอบน้ีมี 3 สายพนัธ์ุ คือ Sugar belle, Aswan และGizal โดยทดสอบกบักรดฮิวมิกท่ีความ
เขม้ขน้ 0, 2, 4 และ6L/feddan พบวา่ กรดฮิวมิกช่วยกระตุน้ใหแ้ตงโมสายพนัธ์ุ Aswan มีผลผลิตมาก
ข้ึน และกรดฮิวมิกท่ีมีความเข้มข้นสูงกว่า6L/feddan จะช่วยเพิ่มผลผลิตในทุกสายพนัธ์ุ ดังนั้น
แตงโมท่ีไดรั้บกรดฮิวมิกจะท าใหมี้ผลผลิตรวมมากกวา่ตน้แตงโมท่ีไม่ไดรั้บกรดฮิวมิก จะเห็นไดว้า่
กรดฮิวมิกเขา้ไปช่วยกระตุน้การเจริญเติบโตของพืช เพื่อให้ไดผ้ลผลิตมากข้ึนในพืชชนิดอ่ืนๆ อีก
มากมาย  
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Tenshia and Singaram (2005) ศึกษาอิทธิพลของกรดฮิวมิกในการดูดซบัธาตุอาหาร
ของตน้มะเขือเทศ พบวา่ กรดฮิวมิก 20g ในปุ๋ย 100% จะช่วยดูดซึม Iron และ Zinc ท่ีเป็นจุลธาตุ
อาหารไดม้ากข้ึน ส่วนในดินกรดฮิวมิก 20g ในปุ๋ย 75% จะดูดซึมธาตุอาหารไดม้ากกวา่กรดฮิวมิก
ในปุ๋ย 100% เม่ือฉีดพน่กรดฮิวมิกทางใบ โดยใชค้วามเขม้ขน้ 0.1% พบวา่กรดฮิวมิกสามารถดูดซึม
ธาตุอาหารไดม้ากกวา่ชุดควบคุม และกรดฮิวมิกยงัช่วยดูดซึม N, P, K, Fe และZn เพื่อส่งเสริมให้
มะเขือเทศมีผลผลิตเพิ่มข้ึน ดงันั้นจะเห็นไดว้า่ กรดฮิวมิกเขา้ไปช่วยเพิ่มปริมาณธาตุอาหารท่ีจ าเป็น
ต่อการเจริญเติบโตของพืชเพิ่มข้ึน  

Arancon et al. (2006) ศึกษาอิทธิพลของกรดฮิวมิกจากการยอ่ยสลายของส่ิงมีชีวิตต่อ
การเจริญเติบโตของพืช โดยเปรียบเทียบกรดฮิวมิกท่ีได้จากการสกัดจากส่ิงมีชีวิต กรดฮิวมิก
ส าเร็จรูป และฮอร์โมนส าเร็จรูป (IAA) ท่ีความเขม้ขน้ 0, 250 หรือ 500 mg ฮิมเมด kg-1 dry wt ใช้
กบัวสัดุปลูก MM360 ซ่ึงจะใชด้อกดาวเรือง ตน้พริกไทย และสตอเบอร่ี เป็นพืชทดสอบ พบวา่ฮิว
เมดท่ีความเขม้ขน้ในช่วง 250-1000 mgkg-1  ท่ีใชร่้วมกบัวสัดุปลูก 3500Da ช่วยเพิ่มการเจริญเติบโต
ของรากดอกดาวเรืองและรากของตน้พริกไทย และยงัเพิ่มการเจริญเติบโตของรากและจ านวนผล
ของสตอเบอร่ีอีกดว้ย เม่ือเปรียบเทียบระหว่างกรดฮิวมิกทั้ง 3 รูปแบบ พบว่าจ านวนดอกและผล
ของตน้พริกไทยเพิ่มข้ึน เม่ือถูกกระตุน้ด้วยกรดฮิวมิกท่ีสกดัจากส่ิงมีชีวิต ฮอร์โมนในกลุ่ม IAA 
และฮิวมิกส าเร็จรูป ในขณะท่ีตน้พริกไทยท่ีถูกกระตุน้ดว้ยกรดฮิวมิกท่ีสกดัจากส่ิงมีชีวิตจะท าให้มี
การเจริญเติบโตของผลและดอกมากกว่าการถูกกระตุน้ดว้ยกรดฮิวมิกส าเร็จรูป ดงันั้นจะเห็นว่า 
กรดฮิวมิกมีผลต่อการเจริญเติบโตของพืชคลา้ยกบัฮอร์โมนในกลุ่ม IAA ท่ีช่วยในการเจริญเติบโต
ในส่วนของดอกและผล 

Amari and Tehranifer (2012) ศึกษาอิทธิพลของกรดฮิวมิกในลกัษณะของธาตุอาหาร
ต่อสรีรวทิยาของตน้สตอเบอร่ี โดยเปรียบเทียบการให้ปุ๋ยทางใบและทางราก ซ่ึงจะดูการดูดซึมธาตุ
อาหารไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม ของตน้สตอเบอร่ี โดยใชก้รดฮิวมิกท่ีความเขม้ขน้ 
0, 10, 20, 30 และ40 ppm พบว่าการให้ปุ๋ยทางราก จะดูดซึมธาตุไนโตรเจนไดม้ากท่ีสุด ท่ีความ
เขม้ขน้ 20ppm และจะดูดซึมธาตุฟอสฟอรัสและธาตุโพแทสเซียมไดม้ากท่ีสุด ท่ีความเขม้ขน้ 
10ppm ส่วนในการฉีดพน่ทางใบนั้น พบวา่จะดูดซึมธาตุไนโตรเจนและคลอโรฟิลดสู์งท่ีสุด ท่ีความ
เขม้ขน้ 10-20 ppm และจะดูดซึมธาตุโพแทสเซียมสูงสุดท่ีความเขม้ขน้ 10 ppm ดงันั้นกรดฮิวมิกท่ี
ความเขม้ขน้ต ่าๆ สามารถดูดซึมธาตุอาหารไดดี้กวา่ความเขม้ขน้สูง 

 
 

 



17 

2.2 ทองแดง (Copper) 
ทองแดงเป็นโลหะสีน ้าตาลแดงเขม้ท่ีพบอยูท่ ัว่ไปในธรรมชาติ ดงัแสดงในภาพท่ี 8 ซ่ึง

เกิดข้ึนในหิน ดิน น ้ า ชั้นตะกอน และอากาศ โดยมีปริมาณความเขม้ขน้บนเปลือกโลก เฉล่ีย
ประมาณ 50 กรัมของทองแดงต่อ 1,000,000 กรัมของดิน นอกจากน้ีทองแดงยงัสามารถพบไดใ้น
พืชและสัตว ์โดยทองแดงยงัเป็นธาตุอาหารท่ีจ าเป็นต่อส่ิงมีชีวิตท่ีรวมถึงมนุษยแ์ละสัตวอ่ื์นๆ เม่ือ
ได้รับในปริมาณน้อย และเม่ือได้รับในปริมาณท่ีสูง ทองแดงจะเกิดลกัษณะท่ีเป็นพิษ เน่ืองจาก
ทองแดงอยูใ่นกลุ่มของโลหะหนกั (ATSDR, 2004) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่8 ทองแดง (Copper) 
   ท่ีมา: วกิิพีเดีย (2556) 

 
2.2.1 คุณสมบติัของทองแดง 
ทองแดงเป็นธาตุในหมู่ท่ี 2-B มีสัญลกัษณ์ทางเคมี คือ Cu มีหมายเลขอะตอม (Atomic 

number) 29 และมีมวลอะตอม 63.546 g/mol มีความแข็งตามสเกลของมอห์ (Moh’s scale) 2.5-3.0 
ความตา้นทานไฟฟ้า (Electrical resistivity) 1.71 ท่ี 20 oC และมีความน าไฟฟ้า (Electrical 
conductivity) ในแนวตั้ง เป็นตน้ (สุวทิยแ์ละงามพิศ, 2518) โดยทัว่ไปในธรรมชาติจะพบทองแดงมี 
2 ไอโซโทป คือ 63Cu และ 65Cu และทองแดงยงัมีค่าออกซิเดชนั 4 ระดบั คือ Cu(O), Cu(I), Cu(II) 
และ Cu(III) เช่นเดียวกบัเงินและทอง และยงัสามารถพบทองแดงในรูปแบบของธาตุอาหารได้
เช่นกัน นอกจากนั้นทองแดงยงัมีคุณสมบติัพิเศษทั้ งทางเคมีและฟิสิกส์ท่ีมี ประโยชน์ในทาง
อุตสาหกรรม อาทิเช่น มีความน าไฟฟ้าและความร้อนสูง ทนต่อการสึกกร่อน มีความอ่อนตวัท าให้
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เป็นเส้นไดง่้าย มีความแขง็แรงสูง ไม่เป็นแม่เหล็ก เป็นตน้ (ATSDR, 2004)โดยคุณสมบติัต่างๆ ของ
ทองแดง ดงัแสดงในตารางท่ี 3 

 
ตารางที่ 3 คุณสมบติัต่างๆ ของธาตุทองแดง 

สมบัติ 

1. สมบัติทัว่ไป 
เลขอะตอม 29 
มวลอะตอม (g/mol) 63.546 
การจดัเรียงอิเลก็ตรอน [Ar]3d104s1 
อิเลก็ตรอนต่อระดบัพลงังาน 2 8 18 1 

2. สมบัติทางกายภาพ 
ลกัษณะ ของแขง็ 
ความหนาแน่นท่ีอุณหภูมิปกติ (g/cm3) 8.96 
ความหนาแน่นของของเหลวท่ีจุดหลอมเหลว (g/cm3) 8.02 
จุดหลอมเหลว (K) 1357.77 
จุดเดือด (K) 2835 
ความร้อนของการหลอมเหลว (kJ/mol) 13.26 
ความร้อนของการกลายเป็นไอ (kJ/mol) 300.4 
ความร้อนจ าเพาะท่ีอุณหภูมิปกติ (J/(mol.K) 24.44 

3. สมบัติของอะตอม 
โครงสร้างผลึก ส่ีเหล่ียมลูกบาศก ์
สถานะออกซิเดชนั 2 1 
สภาพไฟฟ้าลบ (Pauling scale) 1.9 
พลงังานการแตกตวัเป็นไอออน (kJ/mol) 
ระดบัท่ี 1 745.5 
ระดบัท่ี 2 1957.9 
ระดบัท่ี 3 3555 
รัศมีอะตอม (pm) 135 
รัศมีโคเวเลนด ์(pm) 138 
รัศมีเวนเดอร์วาลส์(pm) 140 

ท่ีมา: ดดัแปลงมาจาก วกิิพีเดีย (2556) 
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2.2.2 ทองแดงในส่ิงแวดลอ้ม 
ทองแดงท่ีพบในส่ิงแวดล้อมจะถูกปล่อยออกมาจากการท าเหมืองแร่ทองแดงและ

โลหะอ่ืนๆ ของโรงงานอุตสาหกรรมท่ีใช้โลหะทองแดงและสารประกอบทองแดง และ
นอกจากนั้นทองแดงยงัถูกปล่อยออกมาจากการทิ้งขยะ น ้ าเสียจากบา้นเรือน การเผาไหมข้องถ่าน
หิน ผลิตภณัฑ์ท่ีท าจากปุ๋ยฟอสเฟส และตามแหล่งธรรมชาติต่างๆ อาทิเช่น ฝุ่ นละอองท่ีปลิวมาตา
มลม ภูเขาไฟ ผกัเน่าเป่ือย ไฟป่า และละอองน ้ าทะเล เป็นตน้ ในปี 2000 ทองแดงท่ีถูกปล่อยจาก
โรงงานอุตสาหกรรมเขา้สู่ส่ิงแวดลอ้ม ประมาณ 64x1010 กรัม (ATSDR, 2004) 

เม่ือทองแดงถูกปล่อยเขา้สู่ดิน ทองแดงจะเขา้ไปจบักบัสารอินทรียแ์ละสารประกอบ
อ่ืนๆในชั้นบนสุดของดินและยากท่ีจะถูกปล่อยออกมาอีก โดยทองแดงมีวาเลนซี 2 ค่า คือ +1 
(Cu+,คิวปรัสไอออน) และ +2 (Cu2+, คิวปริกไอออน) ซ่ึงพืชจะใชท้องแดงในรูป Cu+ และ Cu2+ จาก
ดิน ส าหรับความเขม้ขน้ของทองแดงในสารละลายดินอยู่ในระหว่าง 1x10-8 และ 60x10-8 โมลาร์ 
ส่วน Cu+ จะไม่เสถียรในสารละลายท่ีมีความเขม้ขน้สูงกว่า 10-7 โมลาร์ (ยงยุทธ, 2552)  และ
ปริมาณทองแดงต่อน ้าหนกัแหง้ของพืช มี 6 ppm คิดเป็น 0.0006 % (สุรเชษฎ์, 2553) และร้อยละ 90 
ของทองแดงจะเกาะอยู่กบัสารอินทรีย ์เน่ืองจากทองแดงเกาะกบัสารอินทรียไ์ด้เหน่ียวแน่นกว่า 
Zn2+และ Mn2+ เน่ืองจากทองแดงมี electron affinity สูงต่อลิแกนด์อินทรีย ์โดยเช่ือมต่อกบัเปปไทด์
และหมู่ซัลฟิวลิค จึงจบัตวัไดง่้ายกบัโปรตีนท่ีมีซีสเทอีนสูง นอกจากน้ีทองแดงยงัท าปฏิกิริยากบั
สารท่ีมีหมู่คาร์บอกซิลิกและฟีโนลิกไดด้ว้ย (ยงยุทธ, 2552) ซ่ึงคลา้ยคลึงกบังานวิจยัของ  Chien et 
al. (2006) ท่ีท าการศึกษาปฏิกิริยาการรวมกนัของสารฮิวมิกกบัโลหะหนกั เช่น ตะกัว่, ทองแดง, 
แคดเมียม และสังกะสี ซ่ึงปัจจุบนัไดมี้การน าของเสียมาประยุกตใ์ชเ้พิ่มคุณค่าอาหารให้แก่พืชและ
เพิ่มคาร์บอนให้แก่ดินอินทรีย ์โดยสารฮิวมิกท่ีศึกษาน้ีมาจากกรดฟัลวิกท่ีมีมวลโมเลกุลน้อยกว่า 
1000 กรดฟัลวิกท่ีมีมวลโมเลกุลมากกว่า 1000 และกรดฮิวมิกท่ีมีมวลโมเลกุลมากกว่า 1000 
เน่ืองจากอินทรียวตัถุท่ีเกิดจากการสึกกร่อนของพื้นผวิโลกและการเน่าเป่ือยของพืช จะประกอบไป
ดว้ยสารฮิวมิกและสารท่ีไม่ใช่ฮิวมิก ซ่ึงสารฮิวมิกจะประกอบไปดว้ยกลุ่มฟังก์ชนั คือ คาร์บอกซิล, 
ฟีนอลลิก, อีโนลิก, แอลกอฮอลิก, ควิโนน,ไฮดรอกซีควิโนน, แลคโตนและอีเทอร์   เม่ือใชว้ิธีการ
ค านวณ average conditional concentration quotients เพื่อหาค่าความเขม้ขน้ของไอออนโลหะอิสระ
ท่ีเหลืออยู ่หลงัการเกิดสารประกอบเชิงซ้อนของโลหะต่อลิแกนด์เป็น 1:0.1, 1:0.5, 1:1, 1:1.5 และ
1:10 โมลาร์ อย่างละ 3 ซ ้ า พบว่าสารฮิวมิกมีบทบาทในการดูดซับไอออนของโลหะไดจ้ริง ใน
ปฏิกิริยาท่ีสมดุล ความเขม้ขน้ของไอออนโลหะอิสระ จะข้ึนอยูก่บัปัจจยัของ pH เม่ือ pH 4.00 การ
จบัไอออนอิสระของลิแกนด์จะมีน้อยเน่ืองจากหมู่คาร์บอกซิลไม่แตกตวั ส่งผลให้เม่ือเพิ่มโลหะ
หนกัเขา้ไปในปฏิกิริยา ปริมาณการจบัของโลหะหนกัจึงได้น้อย ตรงกนัขา้มกบั pH 6.50 ซ่ึงมี
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คุณสมบติัเป็นด่าง ท าให้หมู่คาร์บอกซิลแตกตวัไดเ้ป็นหมู่คาร์บอกซิเลต เม่ือเพิ่มโลหะหนกัเขา้ไป
ในปฏิกิริยาจะส่งผลให้ลิแกนด์มีการดูดจบัไอออนโลหะอิสระได้มาก ดงันั้นความสามารถของ
โลหะหนักท่ีจับกับลิแกนด์ของกรดฮิวมิกและกรดฟัลวิก โดยท่ีโลหะท่ีเข้าจับกับลิแกนด์ได ้
สามารถเรียงล าดบัได ้ดงัน้ี ตะกัว่ > ทองแดง > แคดเมียม > สังกะสี ส่วนสารฮิวมิกท่ีมีมวลโมเลกุล
ต่างกนั เม่ือเพิ่มโลหะหนกัเขา้ไปในปฏิกิริยาจะมีแนวโนม้การดูดจบัไอออนโลหะหนกัได ้ดงัน้ี FA 
(MW<1000) > FA(MW>1000) > HA (MW>1000) โดยไม่ข้ึนอยูก่บัชนิดของสารฮิวมิก  
 

2.2.3 ผลกระทบต่อร่างกายและสารพนัธุกรรม  
ปัจจุบนัไดมี้การน าทองแดงมาใชใ้นอุตสาหกรรมหลายชนิด เช่น ใชผ้ลิตลวด สายไฟ 

ท่อน ้า และนอกจากน้ียงัใชเ้ป็นสารเคมีทางการเกษตร สารก าจดัศตัรูพืชและสัตวต์่างๆ การท าสียอ้ม 
เป็นตน้ ส่งผลใหก้ารแพร่กระจายของทองแดงสู่ส่ิงแวดลอ้มมากข้ึน ซ่ึงเราจะไดรั้บทองแดงจากการ
หายใจ การด่ืมน ้ า การบริโภคอาหารในชีวิตประจ าวนั ทองแดงมีความจ าเป็นต่อร่ายกายของ
ส่ิงมีชีวติถา้ไดรั้บในปริมาณท่ีเหมาะสมกบัร่างกาย ซ่ึงทองแดงเป็นส่วนประกอบท่ีส าคญัในกระดูก
และกลา้มเน้ือ การเกิดพิษของทองแดงจะข้ึนอยูก่บัปริมาณท่ีไดรั้บเขา้ไป ช่องทางท่ีไดรั้บและสภาพ
ร่างกายของแต่ละบุคคล ทองแดงจะถูกดูดซึมไดดี้ในกระเพาะอาหารและล าไส้ส่วนบน โดยซึมผา่น
เขา้ผนังล าไส้ไปท่ีตบั จากนั้นจะรวมตวักบัน ้ าดี แล้วถูกหลัง่ออกมาบริเวณล าไส้ ขบัออกไปกบั
อุจจาระ หรือถูกดูดกลบัเขา้สู่ร่างกายได้ 30% โดยท่ีทองแดงจะไปสะสมท่ีกระดูก กล้ามเน้ือ ตบั 
สมอง และจะสะสมมากบริเวณท่ีตับและสมอง เม่ือได้รับทองแดงในปริมาณท่ีมากจะท าให้เกิด
ความเป็นพิษต่อร่างกาย คือ คล่ืนไส้อาเจียน เกิดการอกัเสบในช่องทอ้งและกลา้มเน้ือ ทอ้งเสีย การ
ท างานของหวัใจผิดปกติ กดระบบภูมิคุม้กนัของร่างกายและส่งผลให้เกิดความผิดปกติทางจิต และ
ตบัท าหนา้ท่ีบกพร่อง ไม่สามารถขบัทองแดงออกจากร่างกายไดต้ามปกติ  จึงท าให้มีการสะสมอยู่
ในร่างกายเป็นปริมาณมาก ส่งผลให้เกิดความผิดปกติของร่างกาย หรือกลุ่มอาการ Wilson’s 
Diseases ซ่ึงเป็นโรคทางพนัธุกรรมท่ีมีการแสดงออกของอาการ ดงัน้ี ร่างกายสั่นเทาอยูต่ลอดเวลา 
กลา้มเน้ือแข็งเกร็ง มีน ้ ามูก น ้ าลายไหล ควบคุมการพูดล าบาก เป็นตน้ ดงัแสดงในภาพท่ี 9 (ศูนย์
ขอ้มูลพิษวทิยา, 2555) 
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ภาพที ่9 ลกัษณะอาการของโรควลิสัน 
       ท่ีมา: Feldmen et al. (2011) 

 
2.2.4 ประโยชนแ์ละโทษของทองแดงในพืช 
ทองแดงมีความส าคัญต่อระบบรากพืชและมีส่วนช่วยในกระบวนเมตาบอลิซึม

ไนโตรเจน การสังเคราะห์ด้วยแสง และการเคล่ือนยา้ยอิเล็กตรอน ในกระบวนการหายใจ และ
ทองแดงยงัเป็นองค์ประกอบส าคญัของเอนไซม์ท่ีใช้ในกระบวนการสังเคราะห์ลิกนิน( lignin) 
รวมทั้งเอนไซมใ์นปฏิกิริยารีดอกซ์ (redox) หลายชนิด เช่น cytochrom oxydase ในไมโทคอนเดรีย 
(mitochondria) อีกดว้ย (ยงยทุธ, 2552)  

เม่ือขาดทองแดงซ่ึงเป็นจุลธาตุอาหารของพืช พืชจะแสดงอาการ ดงัน้ี ตน้เกร็น ใบ
อ่อนบิดเบ้ียว ขอบใบมว้น เยือ่เจริญท่ียอดตาย มีการแตกก่ิงกา้นจากตาขา้ง (lateral buds) ใบอ่อนมีสี
เหลืองซีดเป็นหยอ่มๆ ระหวา่งเส้นใบต่อมาเน้ือเยื่อบริเวณนั้นจะตาย (necrotic patches) โดยจะเร่ิม
ตายตั้งแต่บริเวณขอบใบ และปลายก่ิงจะแหง้ลุกลามจนมาถึงบริเวณโคนก่ิงและใบอ่อนเห่ียวง่าย ซ่ึง
เกิดจากการท่ีพืชขาดทองแดงท าให้การเคล่ือนยา้ยแคลเซียมไปยงัใบอ่อนน้อยลง ท าให้การสร้าง
ผนงัเซลลไ์ม่สมบูรณ์ ดงัแสดงในภาพท่ี 10 ความเขม้ขน้ของทองแดงในพืชท่ีจดัวา่เพียงพอจะแสดง
ในตารางท่ี 4 
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ภาพที ่10 การขาดธาตุอาหารทองแดงของพืช 

  ท่ีมา: Shorrock and Alloway (1988) 
 

ตารางที ่4 ความเขม้ขน้ของทองแดงในพืชต่างๆ ท่ีจดัวา่เพียงพอส าหรับการเจริญเติบโต 
พชื อายุ อวยัวะ ปุ๋ยทองแดงทีใ่ช้ มก.Cu/กก.พชืแห้ง 

ผกักาดขาวปลี 30 วนั ใบ 16 มก./กก. 21 
ขา้วโพด เม่ือเก็บเก่ียว ส่วนเหนือดิน 26 มก./กก. 5.4 
กะหล ่าปม เม่ือเก็บเก่ียว ส่วนท่ีรับประทาน 326 มก./กก. 2.8 
ผกักาดหอม เม่ือใบโตเตม็ท่ี ใบ 326 มก./กก. 40 
หอม เม่ือโตเตม็ท่ี ใบ <400 มก./กก. 10.9 
ขา้ว เม่ือโตเตม็ท่ี ใบ 158 มก./กก. 37 
ถัว่เหลือง เม่ือเร่ิมติดฝัก ใบ - 14 
มะเขือเทศ เม่ือใบโตเตม็ท่ี ใบ <400 มก./กก. 35.7 
ท่ีมา: ยงยทุธ (2552) 
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2.2.5 อิทธิพลของทองแดงต่อการเจริญเติบโตของพืช 
บทบาทของทองแดงท่ีมีผลต่อการเจริญเติบโตของพืช ในส่วนของปลายรากท่ีดูดซึม

ธาตุอาหารเพื่อช่วยกระตุน้การเจริญเติบโตของพืช  
Jiang et al. (2000) ศึกษาอิทธิพลของคอปเปอร์ซลัเฟตท่ีความเขม้ขน้ 10-5-10-2 M ต่อ

การเจริญเติบโตของราก ต่อการแบ่งเซลลแ์ละรูปร่างของโครโมโซมของดอกทานตะวนั พบวา่คอป
เปอร์ท่ีมีความเขม้ขน้ในช่วง 10-4-10-2 M สามารถชกัน าให้เกิดความเป็นพิษในเซลล์รากของดอก
ทานตะวนั โดยชักน าให้เกิดความผิดปกติของโครโมโซมท่ีประกอบด้วย Anaphase bridges, 
chromosome stickiness และ nucleoli เม่ือยอ้มสีดว้ย silver nitrate จะเห็นไดว้า่คอปเปอร์จะเขา้ไป
ท าลายเซลล์รากของดอกทานตะวนั และเม่ือเพิ่มความเขม้ขน้ของคอปเปอร์ส่งผลท าให้ค่า Mitotic 
index (%) ลดลง และส่งผลให้ค่า Anomalous mitoses (%) เพิ่มข้ึน จะเห็นไดว้า่เม่ือความขม้ขน้ของ
คอปเปอร์ซัลเฟสเพิ่มข้ึน ส่งผลให้จ  านวนการแบ่งเซลล์ปลายรากของตน้ดอกทานตะวนัลดลง แต่
ส่งผลใหค้่าความผดิปกติของสารพนัธุกรรมในการแบ่งเซลลเ์พิ่มข้ึน นอกจากนั้นจะเห็นวา่ ค่าความ
เขม้ขน้ของคอปเปอร์ซลัเฟสท่ีความเขม้ขน้ 10-5M มีความเจือจางของคอปเปอร์ซลัเฟสมาก จึงไม่มี
อิทธิพล ท าใหเ้กิดค่า Mitotic index ไม่แตกต่างกนักบัชุดควบคุมอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (P<0.05) 
ดงันั้นคอปเปอร์ท่ีความเข้มขน้มากกว่า 10-5M ชักน าให้เกิดความเป็นพิษ จึงไม่สมควรน ามาใช้
ประโยชน์ในเชิงของธาตุอาหารท่ีเป็นประโยชน์ต่อพืช 

Liu et al. (2009) ไดศึ้กษาอิทธิพลของคอปเปอร์ต่อโครงสร้างพนัธุกรรมบริเวณ
เน้ือเยื่อปลายรากกระเทียม โดยน ากระเทียมมา 12 กลีบ ลา้งดว้ยน าสะอาด แล้วน าไปแช่น ้ า เป็น
เวลา 36 ชัว่โมง หลงัจากนั้นน ากระเทียม 10 กลีบมาแช่ในสารละลายคอปเปอร์ท่ีความเขม้ขน้ 10-5, 
10-4 และ 10-3 โมล เป็นเวลา 24 ชัว่โมง จากนั้นน าไปวางไวท่ี้มีแสงสวา่งเป็นเวลา 15 ชัว่โมง แลว้
ยา้ยมาวางไวท่ี้มืด เป็นเวลา 9 ชัว่โมง โดยให้มีอุณหภูมิ 18-20 องศาเซลเซียส จากนั้นน ารากของ
กระเทียมในแต่ละความเขม้ขน้และในแต่ละชัว่โมง ดงัน้ี 24, 48 และ 72 ชัว่โมง มายอ้มดว้ยสี 
carbol-fuchsin แลว้ squashed technical จากนั้นน าไปส่องภายใตก้ลอ้งจุลทรรศน์ ไดผ้ลดงัน้ี ค่า MI 
ลดลง เม่ือความเขม้ขน้ของคอปเปอร์และเวลาเพิ่มข้ึน จะพบลกัษณะผิดปกติของสารพนัธุกรรม 
ดงัน้ี C-mitosis, anaphase bridge, chromosome stickiness และ broken nuclei บริเวณปลายราก
กระเทียม ดงันั้นจะเห็นได้ว่าความเขม้ขน้เพิ่มข้ึนและระยะเวลายาวนานข้ึน ช่วยกระตุน้การเกิด
ความเป็นพิษต่อการเจริญเติบโตของพืช จึงไม่เหมาะสมท่ีจะน าไปใชป้ระโยชน ์
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2.3 หอมแดง (Shallot) 
เป็นพืชเศรษฐกิจส าคญัของประเทศในแถบเอเชียตะวนัออกเฉียงใตแ้ละภาคเหนือของ

ไทย ซ่ึงผลผลิตส่วนใหญ่จะใช้ในประเทศ และทุกครัวเรือนจะน าไปใช้ประกอบอาหาร โดย
ประเทศไทยไดส่้งออกหอมแดงไปยงัประเทศมาเลเซียเป็นจ านวนมาก รองลงมาเป็น อินโดนีเซีย 
สิงคโปร์ ตะวนัออกกลาง เยอรมนั และองักฤษ ซ่ึงการซ้ือขายส่วนใหญ่จะท าเป็นหัวๆ ชัง่ขายเป็น
กิโลกรัม และมดัขายเป็นก าๆ โดยจะขายตามน ้าหนกัเช่นเดียวกนั ดงัแสดงในภาพท่ี 11 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
ภาพที ่11 หอมแดง (Shallot) 

 ท่ีมา: ศรานนทแ์ละคณะ (2546) 
 

2.3.1 การจ าแนกชั้นทางวทิยาศาสตร์ 
ชั้น : Monocotyledones 

ล าดบั : Asparagus 
วงศ ์: Amaryllidaceae 

สกุล : Allium 
สปีชีส์ : Allium ascalonicum L. 
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2.3.2 ลกัษณะทางพฤกษศาสตร์ 
หอมแดงเป็นพืชผกัท่ีมีล าตน้อยูใ่ตดิ้น เป็นไมห้วั มีลกัษณะหวัเป็นรูปไข่ ซ่ึงท าหนา้ท่ี

เก็บสะสมอาหารจะมีลกัษณะพองโตท่ีเรียกอีกอยา่งว่า บลับ ์(Bulb) ซ่ึงจะสามารถเพิ่มจ านวนมาก
ข้ึนไดโ้ดยมีส่วนฐานเช่ือมติดกนั และหอมแดงจะมีใบเรียงเวียน กาบใบอวบน ้ า อดักนัแน่น มีแผ่น
ใบเป็นรูปทรงกระบอก กลวง สีเขียวเขม้หรือเขียวอ่อน ใบตั้งหรือเอนเล็กนอ้ย ส่วนช่อดอกจะเป็น
แบบช่อซ่ีร่ม รูปทรงกลม เป็นดอกสมบูรณ์เพศ สีขาวปนเขียว มีสองเพศในดอกเดียวกนั  

 
2.3.3 สรรพคุณทางยา 
หอมแดงมีรสฉุน ช่วยอาการขบัลม แกท้อ้งอืด ช่วยยอ่ย ช่วยให้เจริญอาหาร แกอ้าการ

บวมน ้ า แกอ้าการอกัเสบต่างๆ ช่วยขบัพยาธิ และช่วยให้ร่างกายอบอุ่น ส่วนเมล็ด ช่วยแกอ้าเจียน
เป็นเลือด แกกิ้นเน้ือสัตวเ์ป็นพิษ แกร่้างกายซูบผอม (น าเมล็ดแห้ง 5-10 กรัม ตม้กบัน ้ าด่ืม) และเม่ือ
น าหวัหอมแดงผสมกบัเหงา้เปราะหอมสุมหวัเด็ก จะช่วยแกห้วดัคดัจมูก และกินเป็นยาขบัลม ซ่ึงใน
หอมแดงมีสารเคอร์ซิตินและสารฟลาโวนอยด์ (quercetin และ flavonoid glycosides) จะช่วย
ป้องกันโรคมะเร็งได้ และนอกจากนั้นหอมแดงยงัช่วยรักษาโรคและรักษาแผลได้ โดยน าหัว
หอมแดงมาซอยเป็นแว่นๆ ผสมกบัน ้ ามนัมะพร้าวและเกลือ ตม้ให้เดือด แลว้น าไปพอกบริเวณท่ี
เป็นแผล และหอมแดงยงัช่วยลดระดบัน ้าตาลในเลือดและช่วยยบัย ั้งเส้นเลือดอุดตนัไดอี้กดว้ย (วิกิพี
เดีย, 2556)  

 
2.3.4 การปลูกและการเก็บเก่ียวหอมแดง 
1) การปลูกหอมแดง 
ใหข้ดุดินลึกประมาณ 20 เซนติเมตร เก็บเศษไมแ้ละเศษวชัพืชอ่ืนๆ ให้หมด ตากดินไว ้

7-10 วนั โรยปุ๋ยคอกและปุ๋ยหมกัให้มาก และยอ่ยดินให้มีขนาดเล็กลง ยกเป็นแปลงและปรับหน้า
แปลงให้เรียบเป็นรูปหลังเต่า โดยจะปลูกหอมแดงให้มีระยะห่างระหว่างต้น ประมาณ 15 
เซนติเมตร และระยะระหว่างแถว ประมาณ 20 เซนติเมตร ซ่ึงหอมแดงท่ีน ามาท าพนัธ์ุจะตอ้งเป็น
หวัท่ีแก่จดั แหง้สนิท ไม่ฝ่อและไดรั้บการพกัตวัมาแลว้ระยะหน่ึง โดยน ามาตดัแต่งท าความสะอาด 
ตดัส่วนของรากเก่าและยอดแห้งออก ซ่ึงจะช่วยให้งอกดีข้ึน หลงัจากนั้นให้น ามาจุ่มลงในน ้ ายา 
Zimib หรือ Maneb เพื่อป้องกนัและก าจดัเช้ือรา จากนั้นน าไปผึ่งให้แห้งก่อนน าไปปลูก ก่อนน า
หอมแดงไปปลูก ควรรดน ้ าท่ีแปลงให้ชุ่ม น าหัวพนัธ์ุมาด าลึกลงไปในดินประมาณคร่ึงหัว ให้เป็น
แถว ตามระยะปลูกท่ีก าหนดไว ้แลว้คลุมดว้ยฟางหรือหญา้แห้งรดน ้ าให้ชุ่มอีกคร้ัง และหลงัจาก
ปลูกประมาณ 10-15 วนั ตน้หอมจะแทงยอดออกมา  
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2) การเก็บเก่ียวหอมแดง  
โดยปกติอายุการเก็บเก่ียวหอมแดงท่ีปลูกในฤดู จะแก่จดัเม่ืออายุประมาณ 70-100 

วนั ข้ึนอยูก่บัพนัธ์ุ แต่เม่ือปลูกในหนา้ฝนสามารถเก็บไดเ้ม่ืออายุประมาณ 45 วนั หอมแดงท่ีเร่ิมแก่
แลว้จะสังเกตไดจ้ากสีของใบจะเขียวจางลง ปลายใบเร่ิมเหลืองและใบมกัจะถ่างออก เอนลม้ลงมาก
ข้ึน และถา้บีบส่วนของคอ บริเวณโคนใบต่อกบัหวั ถา้อ่อนน่ิม ไม่แน่นแข็ง แสดงว่าหอมแก่แลว้ 
หลงัจากนั้นให้ถอนหอมแดงมาตากไวใ้นแปลงก่อนประมาณ 4-5 แดด แลว้จึงน ามาวางไวใ้นร่ม 
เพื่อใหใ้บแหง้ มดัจุกตามขนาดท่ีตอ้งการ น าไปแขวนไวใ้นโรงเรือนท่ีมีอากาศถ่ายเทสะดวก ไม่ถูก
แดดหรือฝน เพื่อใหห้อมแหง้สนิทแลว้น าไปขายได ้(เมืองทองและสุรีรัตน์, 2525) 

 
2.3.5 การเก็บรักษาหอมแดง 
น าหอมแดงท่ีแก่จดัมามดัรวมกนัแลว้แขวนไวใ้นท่ีร่มหรือท่ีมีการระบายอากาศถ่ายเท 

เพื่อลดความช้ืนภายในหวัหอมแดง หรือท าการบ่มหอมแดงโดยใชอุ้ณหภูมิ 16-23 oC และความช้ืน
สัมพทัธ์ 60-75 % เป็นเวลา 14-17 วนั เพื่อใหเ้ปลือกหอมแดงชั้นนอกแห้งสนิทโดยรวดเร็ว แต่ถา้จะ
เคล่ือนยา้ยหอมแดง ให้บรรจุหัวหอมแดงเรียงกนัเป็นชั้นๆ แลว้เวน้ช่องว่างตรงกลางระหว่างชั้น 
เพื่อใหมี้การระบายอากาศ ซ่ึงจะช่วยป้องกนัไม่ใหเ้กิดความร้อนและความช้ืนข้ึนภายในตวัหอมแดง 
นอกจากนั้นในระหว่างการเก็บรักษาหอมแดง ควรคดัหัวหอมแดงท่ีมีลกัษณะเน่าเสียทิ้ง หรือน า
ออกจากบริเวณท่ีเก็บ เพื่อป้องกนัการแพร่กระจายของโรคเขา้สู่หอมหวัอ่ืนๆ (พรรณนีย,์ 2555) 

 
2.3.6 การคา้และการส่งออกหอมแดง 
ประเทศไทยมีพื้นท่ีเพาะปลูกหอมแดงรวมทั้งประเทศ มีพื้นท่ีประมาณ 108,763 ไร่ ซ่ึง

สามารถเก็บเก่ียวผลผลิตได ้208,995 ตนั ผลผลิตเฉล่ีย 1,922 กิโลกรัมต่อไร่ ซ่ึงหอมแดงท่ีท าการ
ส่งออกไปยงัประเทศต่างๆ นั้น มีทั้ง หอมแดงสด หอมแดงแห้ง และผลิตภณัฑ์ท่ีท าจากหอมแดง 
จากสถิติปริมาณและมูลค่าการส่งออกสินคา้เกษตรและผลิตภณัฑใ์นปี 2553-2554 พบวา่การส่งออก
ในปี 2553 ปริมาณการส่งออก เป็น 179 เมตริกตนั ซ่ึงเป็นมูลค่า 8,022 พนับาท ส่วนในปี 2554 
พบวา่ปริมาณการส่งออกหอมแดงลดนอ้ยลงกวา่ปีท่ีผา่นมา มีปริมาณการส่งออก 116 เมตริกตนั คิด
เป็นมูลค่า 4,619 พนับาท (ศูนยส์ารสนเทศการเกษตร, 2554) ซ่ึงส่วนใหญ่ประเทศไทยส่งออก
หอมแดงไปยงัประเทศมาเลเซีย และอินโดนีเซีย มากท่ีสุด ส่วนจีนเป็นประเทศใหม่ท่ีประเทศไทยมี
การคา้ส่งออกหอมแดง 
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2.4 การแบ่งเซลล์ของสารพนัธุกรรม (DNA) 
2.4.1 พื้นฐานทัว่ไปของสารพนัธุกรรม (DNA) 
ในส่ิงมีชีวิตทุกๆ ชนิดจะมีสารประกอบชนิดหน่ึงท่ีสามารถพบได ้คือ สารพนัธุกรรม

หรือดีเอน็เอ (DNA) ดีเอน็เอจดัเป็นส่วนประกอบในโครโมโซม (chromosome) ซ่ึงเป็นโครงสร้างท่ี
ท าหน้าท่ีในการเป็นพาหะท่ีท าให้เกิดการถ่ายทอดขอ้มูลทางพนัธุกรรม โดยกระบวนการท่ีท าให้
โครโมโซมถูกถ่ายทอดจากเซลล์รุ่นหน่ึงไปยงัรุ่นต่อไป ซ่ึงเซลล์ไดช่ื้อว่าเป็นหน่วยพื้นฐานของ
ส่ิงมีชีวิต ท่ีมี คุณสมบัติเหล่าน้ี  การให้และการใช้พลังงาน ความสามารถในการสืบพันธ์ุ               
การตอบสนองต่อส่ิงแวดลอ้ม และการควบคุมการท างานของปฏิกิริยาเคมีต่างๆ  

โดยเซลล์ของส่ิงมีชีวิตสามารถจ าแนกไดเ้ป็น 2 กลุ่มใหญ่ๆ คือ เซลล์ของส่ิงมีชีวิตพวก
โพรแคริโอต (prokaryote) กบัเซลล์ของส่ิงมีชีวิตพวกยูแคริโอต (eukaryote) เซลล์ทั้งสองกลุ่มน้ีมี
ความแตกต่างกันในหลายๆ ประการ ได้แก่ พวกโพรแคริโอต จะไม่มีส่วนท่ีเรียกว่า นิวเคลียส 
(nucleus) ไม่มีออร์แกเนลล์ (organelle) หลายๆ อยา่ง เช่น ไมโทคอนเดรีย (mitochondrin) คลอโร 
พลาสต ์(chloroplast) และเซนทริโอล (centriole) เป็นตน้ ในขณะท่ียแูคริโอตมีทุกอยา่ง ดงัแสดงใน
ภาพท่ี 12(ก) แต่มีอยา่งหน่ึงท่ีเซลล์ทั้งสองอยา่งมีเหมือนกนั คือ สารพนัธุกรรม ท่ีเรียกวา่ ดีเอ็นเอ 
(DNA หรือ Deoxyribonucleic acid) ดงัแสดงในภาพท่ี 12(ข) แต่ในไวรัสจะมีสารพนัธุกรรมท่ีเป็น 
DNA หรือ RNA เพียงอย่างเดียว ซ่ึงภายในโมเลกุลของสารพนัธุกรรมดีเอ็นเอ จะประกอบด้วย
หน่วยท่ีเรียกวา่ ยนี เรียงตวัต่อเน่ืองกนัไป ซ่ึงยนีเหล่าน้ีจะเป็นตวัควบคุมปฏิกิริยาต่างๆ ภายในเซลล ์
ในการสังเคราะห์โปรตีนชนิดต่างๆ จะท าให้มีการแสดงออกในแบบต่างๆโดยดีเอ็นเอและโปรตีน
เป็นส่วนประกอบของ โครโมโซม ท่ีเรียกวา่ นิวคลีโอโปรตีน (nucleoprotein) เป็นโครงสร้างท่ีเป็น
ตวัน าเอาขอ้มูลทางพนัธุกรรมส่งต่อจากส่ิงมีชีวติรุ่นหน่ึงไปยงัส่ิงมีชีวติรุ่นต่อไป (มุกดา, 2546) 
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ภาพที ่12 โครงสร้างของเซลลพ์ืช (ก) ส่วนประกอบต่างๆ ของเซลล ์(ข) สารท่ีอยูใ่นเซลล ์
 ท่ีมา: Gerald (2005) 
 
 
 

ก 
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2.4.2 โครงสร้างของโครโมโซม 
โครโมโซม คือ โครงสร้างท่ีคลา้ยเส้นดา้ย สามารถพบไดใ้นบริเวณนิวเคลียสของเซลล์

พวกยแูคริโอต หรืออาจเรียกส่ิงท่ีพบบริเวณ Nucleoid ในพวกโพรแคริโอต ว่าโครโมโซมเช่นกนั 
ซ่ึงโครโมโซมจะประกอบดว้ยส่วนท่ีเป็นสารพนัธุกรรม (DNA) และสารประกอบพวกโปรตีนมา
ประกอบกนั ส่วนท่ีเป็นสารพนัธุกรรม จะบรรจุขอ้มูลทางพนัธุกรรมท่ีจ าเป็น ส าหรับการควบคุม
การเจริญเติบโต การเจริญพฒันา (development) และการมีชีวิตอยู ่ซ่ึงขอ้มูลทางพนัธุกรรมน้ียงัตอ้ง
มีการเพิ่มจ านวนโดยมีการจ าลองตวัเองอยา่งถูกตอ้งแม่นย  าและแน่นอน และยงัถูกส่งต่อไปยงัเซลล์
ท่ีเกิดใหม่อีกดว้ย และนอกจากน้ีขอ้มูลทางพนัธุกรรมยงัควบคุมการแสดงออกของเซลล์หรือของ
ส่ิงมีชีวิตโดยควบคุมเก่ียวกบัโครงสร้าง หน้าท่ีการท างาน และการสืบพนัธ์ุของแต่ลพเซลล์ ดงั
แสดงในภาพท่ี 13 

ดีเอ็นเอ ส่วนใหญ่ท่ีประกอบอยูใ่นโครโมโซมนั้น จะเป็นดีเอ็นเอท่ีอยู่ร่วมกบัฮีสโตน 
ซ่ึงดีเอ็นเอจะพนัรอบแกนนิวคลีโอโซม เรียกโครงสร้างน้ีวา่ นิวคลีโอโซม (nucleosome) เพราะ
มีฮีสโตน H1 เป็นตวัประกอบ เพื่อให้ดีเอ็นเอท่ีพนัรอบแกนนิวคลีโอโซมนั้นไม่หลุดออก และจะ
เช่ือมต่อแต่ละนิวคลีโอโซมดว้ยดีเอ็นเอ ท่ีเรียกว่า linker DNA ท าให้เกิดเป็นโครงสร้าง ซ่ึงมีช่ือ
เรียกวา่ เส้นใยโครมาทิน (chromatin fiber) มีลกัษณะคลา้ยลูกปัดท่ีร้อยดว้ยเส้นดา้ย ส่วนในการ
แบ่งนิวเคลียสในระยะต่างๆ จะพบวา่มีการขวั้นเกลียวของเส้นใยโครมาทินมากข้ึน ท าให้ขนาดของ
โครโมโซมสั้นและหนาข้ึนเร่ือยๆ จนกระทัง่โครงสร้างของโครโมโซมท่ีอยู่ในระยะ metaphase 
นั้นเป็นโครงสร้างของโครโมโซมท่ีสั้นและหนาท่ีสุด ซ่ึงในระยะน้ีจะสานอยูบ่นตะแกรงท่ีเป็นพวก
โปรตีนท่ีไม่ใช่ฮีสโตน (non-histone protein) เกิดเป็นโครงสร้างท่ีเห็นชดัเจนท่ีสุด ดงัแสดงในภาพ
ท่ี 14 โดยจ านวนโครโมโซมภายในนิวเคลียสจะแตกต่างกนัไปข้ึนอยูก่บัขนาดของส่ิงมีชีวิต แต่ใน
ทุกๆ เซลล์โครมาติคของส่ิงมีชีวิตแต่ละชนิด จะมีจ านวนโครโมโซมท่ีแน่นอนและเท่ากนัทั้งหมด 
เช่น เซลลโ์ครมาติคของคน จะมีจ านวนโครโมโซมเป็น 46 เซลล์โครมาติกของกะหล ่าปลีมีจ านวน
โครโมโซมเป็น 20 เป็นตน้ (มุกดา, 2546) 

 
 
 
 
 
 
 



30 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที ่13 โครงสร้างของโครโมโซม 

         ท่ีมา: ไทยไบโอเทค (2555) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
ภาพที ่14 แผนภาพโครงสร้างของโครมาทินท่ีประกอบดว้ยดีเอ็นเอและฮีสโตนท่ีขดมว้นตวักนั 

แน่นจนเห็นเป็นรูปร่างของโครโมโซมในระยะเมทาเฟส 
ท่ีมา: มุกดา (2546) 
 



31 

2.4.3 การแบ่งเซลลแ์บบไมโทซีส 
การแบ่งเซลล์ (Cell cycle) แบ่งไดเ้ป็น 4 ระยะ คือ G1, S, G2 และ M ดงัแสดงในภาพท่ี

15 ในระยะ M จะประกอบดว้ยการแบ่งนิวเคลียสและไซโทพลาซึม เซลล์ลูกท่ีเกิดข้ึนจะเร่ิมเขา้สู่
อินเตอร์เฟสของการแบ่งเซลล์ใหม่ อินเตอร์เฟสเร่ิมจากระยะ G1 เป็นเซลล์ท่ีมีกิจกรรมการ
สังเคราะห์สารต่างๆ ซ่ึงได้แก่ เอ็นไซม์และปัจจยัต่างๆ ท่ีจ  าเป็นต่อการจ าลองดีเอ็นเอท่ีค่อยๆ 
เพิ่มข้ึน ในระยะต่างๆ ของการแบ่งเซลล์แบบไมโทซีสน้ีจะมีกิจกรรมเหล่าน้ีเพิ่มข้ึนในอตัราท่ี
ค่อนขา้งสูง จากนั้นจะเขา้สู่ระยะ S ซ่ึงจะเร่ิมมีการสังเคราะห์ดีเอ็นเอ และจะส้ินสุดเม่ือปริมาณของ
ดีเอ็นเอเพิ่มเท่าตวั เม่ือโครโมโซมมีการจ าลองตวัแลว้จะเขา้สู่ระยะ G2 และจะส้ินสุดเม่ือการแบ่ง
เซลล์แบบไมโทซีสเร่ิมตน้ ในระยะ G2 น้ีโครโมโซมจะมีการขดตวั และปัจจยัต่างๆท่ีอยู่ในไซ
โทพลาซึมท่ีมีความจ าเป็นต่อการแบ่งเซลล์แบบไมโทซีสจะถูกสร้างข้ึน ในระยะ M จะเร่ิมตน้จาก
การแบ่งเซลล์แบบไมโทซีสและส้ินสุดเม่ือแบ่งไซโทพลาซึมแลว้ (นิตยศ์รี, 2551) โดยการแบ่ง
เซลลแ์บบไมโทซีส เป็นการแบ่งเซลล์ เพื่อการสืบพนัธ์ุ ในส่ิงมีชีวิตเซลล์เดียว และหลายเซลล์บาง
ชนิด เช่น พืช จะพบท่ีเน้ือเยือ่เจริญปลายยอด, ปลายราก, แคมเบียมของพืช ดงัแสดงในภาพท่ี 16 ซ่ึง
การแบ่งเซลล์แบบไมโทซีสจะไม่ลดจ านวนชุดโครโมโซม เม่ือส้ินสุดการแบ่งเซลล์จะได ้2 เซลล์
ใหม่ท่ีมีโครโมโซมเท่าๆ กนั และเท่ากบัเซลล์ตั้งตน้ เช่น 2n ไป 2n หรือ n ไป n ซ่ึงการแบ่งเซลล์
แบบไมโทซีสน้ี จะมีอยู่ 5 ระยะ คือ ระยะอินเตอร์เฟส (interphase), ระยะโพรเฟส (prophase), 
ระยะเมทาเฟส (metaphase), ระยะแอนาเฟส (anaphase) และระยะเทโลเฟส (telophase) เป็นตน้ ดงั
แสดงในภาพท่ี 17 (พิษณุ, 2547) 
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ภาพที ่15 การแบ่งเซลลเ์น้ือเยือ่บริเวณปลายรากพืช 
 ท่ีมา: Campbell et al. (2012) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที ่16 วฎัจกัรของเซลล ์
ท่ีมา: Gerald (2005) 

 
 
 
 



33 

2.4.3.1 อินเตอร์เฟส (Interphase) 
เป็นระยะเร่ิมแรกของการแบ่งเซลล์ ในระยะน้ีจะจ าแนกไดโ้ดยดูลกัษณะของ

นิวเคลียส จะมองเห็นนิวคลีโอลสัซ่ึงเป็นกลุ่มกอ้นของอาร์เอ็นเอไดช้ดัเจน เห็นโครโมโซมเป็นเส้น
ยาวๆ พนักนั และมีการหดตวัยงัไม่มากพอ ในนิวเคลียสจะเห็นเป็นเส้นยาวๆ บางๆ เรียกลกัษณะน้ี
วา่ โครมาทิน นอกจากน้ียงัมีการสร้างสารต่างๆ ท่ีส าคญัของโครโมโซม คือ ดีเอ็นเอและฮิสโทน 
รวมทั้งการสะสมพลงังานต่างๆ ท่ีจ  าเป็นต่อการแบ่งเซลล์และมีกระบวนการทางเคมีท่ีเกิดข้ึน
ในช่วงน้ี คือ การเพิ่มปริมาตรของนิวเคลียส กิจกรรมอาร์เอ็นเอในนิวเคลียส ความหนืดของ         
ไซโทพลาซึม โดยจะเป็นการบ่งช้ีถึงการเปล่ียนสภาพของเซลล์ จากอินเตอร์เฟสเขา้สู่ระยะต่างๆ 
ของการกระบวนการแบ่งเซลล ์(นิตยศ์รี, 2551)   

 
2.4.3.2 การแบ่งเซลลไ์มโทซีส 

2.4.3.2.1โพรเฟส (Prophase) 
เป็นระยะท่ีโครโมโซมหดตวัสั้นเขา้และหนาข้ึน  โดยการพนัเกลียวของดีเอ็นเอ 

ท าให้เห็นโครโมโซมไดช้ดัเจน เม่ือมองดูดว้ยกลอ้งจุลทรรศน์ จะเห็นโครโมโซม มีลกัษณะคลา้ย
เส้นดา้ย แต่ละโครโมโซมประกอบดว้ย 2 โครมาติด ท่ีขั้วน้ีจะมีการสร้างเส้นใยสปินเดิล (Spindle 
fiber) ไปยดึโครโมโซมท่ีต าแหน่งเซนโทรเมียร์กบัขั้วของเซลล์ นิวคลีโอลสัจะเร่ิมสลายตวัไปโดย
องค์ประกอบของนิวคลีโอลสัจะกระจายอยู่ในนิวเคลียส เยื่อหุ้มนิวเคลียสของส่ิงมีชีวิตเกือบทุก
ชนิดจะเร่ิมสลายตวัไปในระยะน้ีเช่นเดียวกนั 

2.4.3.2.2 เมทาเฟส (Metaphase) 
เยื่อหุ้มนิวเคลียสจะหายไป โครโมโซมหดตวัสั้ นท่ีสุด แต่ละโครโมโซมจะ

เคล่ือนตวัมาเรียงกนัท่ีบริเวณตรงกลางเซลล์ (Equatorial plate) และเป็นระยะท่ีนิยมใชน้บัจ านวน
โครโมโซม 

2.4.3.2.3 แอนาเฟส (Anaphase) 
เป็นระยะท่ีใช้เวลาสั้ นท่ีสุด เซนโทรเมียร์ของแต่ละโครโมโซมจะแบ่งตวัจาก     

1 เป็น 2 สายใยสปินเดิลดึงโครมาติดแยกออกจากกนัไปยงัขั้วทั้งสองของเซลล์ และท าหนา้ท่ีเป็น
โครโมโซมของเซลลใ์หม่ 
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2.4.3.2.4 เทโลเฟส (Telophase) 
ในระยะน้ีโครโมโซมท่ีเหมือนกนั 2 ชุด จะเคล่ือนไปท่ีขั้วเซลล์เร่ิมคลายเกลียว

และยดืตวัออกเพื่อเขา้สู่ระยะอินเตอร์เฟสใหม่ นิวคลีโอลสัเร่ิมปรากฏข้ึนใหม่ พร้อมกบัมีการสร้าง
เยื่อหุ้มนิวเคลียสมาลอ้มรอบท าให้ไดนิ้วเคลียส 2 นิวเคลียส กระบวนการท่ีเกิดข้ึนกบันิวเคลียส
ตั้งแต่เร่ิมต้นท่ีมีเพียง 1 นิวเคลียส จนกลายเป็น 2 นิวเคลียสน้ี เรียกว่า การแบ่งนิวเคลียส 
(karyokinesis) หลงัจากนั้นจะมีการแบ่งไซโทพลาซึม (cytokinesis) ถ้าเป็นเซลล์ของพืชชั้นสูง
ทัว่ไปจะมีการสร้างเซลล์เพลท (cell plate) บริเวณกลางเซลล์ เซลล์เพลทซ่ึงเป็นสารประกอบพวก
เพคติน (pectin) จะแบ่งเซลล์เป็น 2 เซลล์และจะมีสารพวกเซลลูโลสมารวมกบัเซลล์เพลทน้ี 
กลายเป็นผนังเซลล์ (cell wall) ใหม่ ท าให้ได้เซลล์ลูก 2 เซลล์ มีจ  านวนโครโมโซมและยีน
เหมือนกบัเซลลแ์ม่ทุกประการ (ประดิษฐ,์ 2543) 

 
2.4.3.3 การแบ่งไซโทพลาซึม (Cytokinesis) 
โดยปกติจะเกิดร่วมกบัการแบ่งนิวเคลียสเสมอ การแบ่งไซโทพลาซึมน้ีถือไดว้า่

เป็นขั้นตอนสุดทา้ยของการแบ่งเซลล ์โดยทัว่ไปจะเร่ิมเกิดตั้งแต่ช่วงปลายของการแบ่งนิวเคลียสใน
ระยะเทโลเฟส การแบ่งไซโทพลาซึมของพืชและสัตวมี์ความแตกต่างกนั ส่วนในเซลล์พืชนั้น การ
แบ่งไซโทพลาซึมจะเกิดโดยการสังเคราะห์ cell plate ซ่ึงเป็นส่วนท่ีถูกสร้างข้ึนระหว่างสอง
นิวเคลียสท่ีเกิดข้ึนใหม่ในแนว equatorial ของเซลล์ โดยเกิดจาก vesicle เล็กๆ ภายในบรรจุสารเพ
กทิน (pectin) ท่ีสร้างมาจาก Golgi complex มาเรียงตวักนัตรงบริเวณกลางเซลล์ แลว้เยื่อหุ้มของ 
vesicle เล็กๆ เหล่าน้ีจะรวมตวักนัและปล่อยเพกทินออกมากลายเป็นชั้นของ middle lamella และ
การสร้างก็จะค่อยๆ สร้างจากตรงกลางและขยายไป ดา้นขา้งจนจรดกบัขอบของเซลล์ ท าให้ไซ
โทพลาซึมถูกแบ่งออกจากกนัและเห็น phragmoplast ซ่ึงเกิดจาก spindle fiber ถูก cell plate ดนัไป
ท่ีบริเวณขอบของเซลล์ หลงัจากนั้นจะมีการพองเขา้ไปของ primary และ secondary cell wall ตรง
บริเวณระหวา่งเยื่อหุ้มเซลล์และ middle lamella ของทั้งสองดา้นผนงักั้นเกิดเป็น 2 daughter cells 
(มุกดา, 2546) 
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ภาพที ่17 การแบ่งเซลลแ์บบไมโทซีส 
 ท่ีมา: Gerald (2005) 
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2.4.4 การแบ่งเซลลผ์ดิปกติของสารพนัธุกรรม (chromosome aberration) 
ความผดิปกติของโครโมโซมเกิดจากการเปล่ียนแปลงของสารพนัธุกรรมท่ีเกิดข้ึนจาก

ความผิดปกติของดีเอ็นเอมากกว่าการกลายพนัธ์ุ ซ่ึงความผิดปกติของโครโมโซมในส่วนของสาร
พนัธุกรรมนั้น สามารถตรวจสอบได ้โดยดูผา่นกลอ้งจุลทรรศน์ ซ่ึงมี 2 ทฤษฏีท่ีสามารถอธิบายการ
เกิดความผดิปกติของโครโมโซม คือ  

1) ทฤษฏี “breakage-fiest” เป็นการสัณนิฐานวา่ เร่ิมมีการแตกของโครโมโซมบริเวณ
สายดีเอ็นเอเส้นหลกั หรืออาจจะเกิดการหยุดชะงกัเม่ือมีการรวมตวักนัของโครโมโซมปกติใน
กระบวนการเคล่ือนยา้ยสารพนัธุกรรม 

2) ทฤษฏี “chromatid exchange” สัณนิฐานวา่ เม่ือมีการแลกเปล่ียนเกิดข้ึนระหว่าง 
โครมาติดกบัโครโมโซมอ่ืน ซ่ึงในทฤษฏีน้ีไม่มีการแตกหกัของสายดีเอ็นเอโดยตรง แต่จะเร่ิมมีการ
แตกหกัในกระบวนการแลกเปล่ียนภายในเซลล์ (Williums et al., 2002) 

การแบ่งกลุ่มความผิดปกติของโครโมโซม แบ่งออกได้เป็น 2 กลุ่ม คือ 1). ความ
ผดิปกติของโครงสร้าง 2). ความผดิปกติของจ านวนโครโมโซม 

1) ความผิดปกติของโครงสร้างเกิดจากรูปร่างของโครโมโซมผิดปกติไป ซ่ึงมีอยู่ 2 
ลกัษณะ คือ ผิดปกติบริเวณแท่งโครมาติด และผิดปกติบริเวณแท่งโครโมโซม จะเกิดข้ึนเม่ือมีการ
รบกวนดว้ยสารท่ีเกิดโดยธรรมชาติ (chromosome-breaking agent) และเกิดข้ึนในระยะการแบ่ง
เซลล์ อาทิเช่น โครโมโซมจะเกิดเม่ือสายดีเอ็นเอเกิดการแตกหกัในระหวา่งการแบ่งเซลล์ในระยะ 
G1 ในขณะท่ี โครมาติดจะเกิดข้ึนเม่ือเซลล์ถูกรบกวนในระหวา่งการแบ่งเซลล์ในระยะ S และG2 
เป็นตน้ ซ่ึงลกัษณะผดิปกติของโครโมโซมท่ีนิยมน ามาตรวจสอบมีค านิยามแสดงในตารางท่ี 5 

2) ความผิดปกติของจ านวนโครโมโซม เกิดจากจ าลองตวัเองของโครโมโซมท่ีไม่
สมบูรณ์ในระหว่างการแบ่งเซลล์ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ Aneuploidy และPolyploidy ซ่ึง 
Aneuploidy และPolyploidy ของเซลล์มีจ  านวนโครโมโซมท่ีแตกต่างจากเซลล์ทัว่ไป โดยใน 
Aneuploidy จะมีความคลาดเคล่ือนของจ านวนโครโมโซม 1 หรือนอ้ยกวา่ 1 กบัจ านวนโครโมโซม
ปกติ และในขณะท่ี Polyploidy จะประกอบไปด้วยชุดโครโมโซมท่ีเป็นแบบ haploid (n) เช่น 
โครโมโซมของมนุษย ์จะมีชุดโครโมโซมเป็น diploid (2n) ซ่ึงมีจ านวนโครโมโซมเท่ากบั 46 แต่ถา้
มีชุดโครโมโซมเท่ากบั 45 หรือ 47 จะเรียกวา่ Aneuploidy และเซลลท่ี์มีชุดโครโมโซมเท่ากบั 69 จะ
เรียกวา่ Polyploidy ซ่ึงลกัษณะน้ีจะเป็นสาเหตุให้เกิดชุดโครโมโซมท่ีเป็นแบบ triploid (3n) ได ้
(ปทุมรัตน์, 2551) 
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ตารางที ่5 ลกัษณะผดิปกติของสารพนัธุกรรม 
ลกัษณะผดิปกติ ค านิยาม 

Micronucleus นิวเคลียสขนาดเล็กซ่ึงภายในบรรจุช้ินส่วนของโครโมโซมบางส่วนท่ี
เกิดจากการแตกหกัของโครโมโซมในกระบวนการแบ่งเซลล ์

Laggard chromosome หรือ  
Vagrant chromosome 

โครโมโซมท่ีอยูใ่นไซโทพลาสซึมในระยะแอนนาเฟส เน่ืองจากการ
ลม้เหลวในการ synapsis บริเวณเซนโทรเมียร์ของ sister chromatid ใน
ระยะโพรเฟส ในบางคร้ังโครโมโซมบางแท่งไม่เคล่ือนเขา้ไปหาขั้ว
เซลล์หรือเคล่ือนเขา้สู่ขั้วเซลล์ช้ากว่าโครโมโซมแท่งอ่ืนและอาจเกิด
การสูญหายถา้เคล่ือนท่ีชา้มาก ท าให้เกิดเยื่อหุ้มนิวเคลียสท่ีขั้วเซลล์ข้ึน
ก่อนท่ีแลกการ์ดจะเคล่ือนท่ีไปถึง 

Chromosome fragment เศษช้ินส่วนของโครโมโซมท่ีปราศจากเซนโทรเมียร์ท่ีเกิดมาจากการ
แตกหกัของโครโมโซม 

Chromosome bridge ความผิดปกติท่ีเกิดจากโครโมโซมท่ีมีลกัษณะผิดปกติ ในต าแหน่งท่ีมี
ต าแหน่งของเซนโทรเมียร์ 2 ต าแหน่ง เม่ือการแบ่งเซลล์เขา้สู่ระยะ
แอนนาเฟส sister chromatid ถูกแยกเขา้สู่ขั้วเซลล์จึงเกิดลกัษณะคลา้ย
สะพานเช่ือมกลุ่มของโครโมโซมในแต่ละขั้วเซลล์ไคแอสมา และมกั
เกิดครอสซิงโอเวอร์ในลกัษณะของสารพนัธุกรรมและโครโมโซม ใน
เซลลใ์หม่อาจเปล่ียนแปลงและแตกต่างกนั 

Disturbed chromosome โครโมโซมท่ีถูกรบกวนการท างานของเส้นใยสปินเดิลท าให้ไม่อยูใ่น
บริเวณท่ีเหมาะสม เช่น disturbed metaphase จะพบวา่มีโครโมโซม
บางเส้นไม่เรียงตวัในแนวกลางเซลล ์

Sticky chromosome รูปร่างของโครโมโซมเหล่าน้ีเปล่ียนแปลงนอ้ยมาก โครโมโซมหรือ
โครมาติดเกิดการแตกหกัไดท้  าใหเ้กิดปลายเหนียว 

Chromosome ring การเกิด deletion ของโครโมโซมท่ีไม่มีเซนโทรเมียร์ท าให้เกิดเป็น
โครโมโซมวงแหวน (ring chromosome) 

ท่ีมา: นงนุช (2550) 
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2.5 สูตรการค านวณ 
 

การค านวณค่าการเจริญเติบโตในการแบ่งเซลลแ์ละค่าความผดิปกติของสารพนัธุกรรม
ในการแบ่งเซลลป์ลายราก ดงัน้ี 

„ ค่าการแบ่งเซลล์ในระยะปกติ (Mitotic index; MI) คือ ค่าท่ีบอกจ านวนเซลล์ท่ีอยูใ่น
ระยะโพรเฟส ระยะเมทาเฟส ระยะแอนาเฟส และระยะเทโลเฟส ต่อจ านวนเซลล์ท่ีสุ่มตรวจนับ
ทั้งหมด 

 
 

MI (%) = ผลรวมของจ านวนเซลลท่ี์อยูใ่นระยะโพรเฟส เมทาเฟส แอนาเฟส และเทโลเฟส X 100 
จ านวนเซลลท์ั้งหมด (N) 

 
 
„ อตัราการแบ่งเซลล์ผิดปกติ (Mitotic Aberration; MA) คือ ค่าท่ีบอกจ านวนเซลล์ท่ีมี

การแบ่งเซลล์ผิดปกติต่อการแบ่งเซลล์ในระยะโพรเฟส ระยะเมทาเฟส ระยะแอนาเฟส และระยะ
เทโลเฟส ทั้งหมด โดยมีลกัษณะผิดปกติของสารพนัธุกรรม ดงัน้ี Laggard chromosome, Fragment 
chromosome, Chromosome Bridge, Stickiness chromosome และDisturbed chromosome  

 
 
MA (%) = จ านวนเซลลผ์ดิปกติทั้งหมด X 100 

                ผลรวมของเซลลใ์นระยะไมโทซีส 
 

 
หมายเหตุ จากการค านวณค่า Mitotic index และ Mitotic Aberration นั้น จะไม่น าค่า

ในระยะอินเตอร์เฟสมาค านวณดว้ย เน่ืองจากระยะอินเตอร์เฟสเป็นระยะท่ีอยูใ่นช่วงของการเตรียม
ความพร้อม เพื่อจะเขา้สู่ระยะการแบ่งเซลลไ์มโทซีสต่อไป (Rucuciu et al., 2010) 
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บทที ่3 
วธิีการทดลอง 

 
3.1 สารเคมีทีใ่ช้ในการวจัิย 

สารเคมีท่ีใชใ้นการศึกษาอิทธิพลของคอปเปอร์และกรดฮิวมิกต่อการแบ่งเซลล์ปลาย
รากของหอมแดงเป็นชนิด Analytical grade มี CAS No. และบริษทัผูจ้ดัจ  าหน่าย แสดงในตารางท่ี 6 

ตารางที่ 6 รายช่ือสารเคมีและบริษทัผูจ้ดัจ  าหน่าย 
ล าดับ รายการ บริษัท 

1 Copper(II) Chloride Cupric Chloride (CuCl2.2H2O) Univar 
2 Humic acid (HA) - 
3 Ethyl alcohol Mallinckrodt 
4 Acetic acid J.T. baker 
5 hydrochloric acid (HCl) MERCK 
6 Aceto-orcein Univar 
7 Sodium hydroxide (NaOH) Mallinckrodt 

 
3.2 เคร่ืองมือและอุปกรณ์ทีใ่ช้ในการวจัิย 

เคร่ืองมือและอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการวจิยั แสดงในตารางท่ี 7-8 

ตารางที่ 7 รายช่ือเคร่ืองมือและบริษทัผูจ้ดัจ  าหน่าย 
ล าดับ รายการ บริษัท 

1 เคร่ืองชัง่สารเคมี OHAUS 
2 ตูเ้ยน็ควบคุมอุณหภูมิ REVCO 
3 ตูค้วบคุมอุณหภูมิ (Incubator)  BECTHAI 
4 กลอ้งจุลทรรศน์ NIKON 
5 เคร่ืองตรวจความเป็นกรด-เบส (pH meter) Metrohm 
6 กลอ้งถ่ายรูปดิจิตอล Sony 

 



40 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางที่ 8 อุปกรณ์และช่ือบริษทัผูจ้ดัจ  าหน่าย 
ล าดับ รายการ บริษัท 

1 Volumetric flask 100 ml, 250 ml, 500ml               SCHOTT DURAN 
2 Cylinder 100ml, 50ml  SCHOTT DURAN 
3 Beaker 10 ml  SCHOTT DURAN 
4 Sterling rod  SCHOTT DURAN 
5 Dropper  SCHOTT DURAN 
6 Spatula  Glassware chemical 
7 Slides  SAIL BRAND CAT.NO.7101 
8 cover slips  SAIL BRAND CAT. 22x22 mm 
9 Forceps  Glassware chemical 

10 Micropipette 1000 µl  Bio-RAD 
11 Centrifuge tube ขนาด 1 มิลลิลิตร  BIOLOGIX 
12 หลอดทดลองพลาสติก ขนาด 25 มิลลิลิตร  BIOLOGIX 
13 ตะกร้าพลาสติก  - 
14 กระบะพลาสติก  - 
15 สีทาเล็บ  สินชยัเทรดด้ิง 
16 นาฬิกาจบัเวลา  - 
17 Counter   - 
18 Oil   - 
19 กระดาษเช็ดเลนส์  - 
20 ทิชชู่  Scott 
21 มีดผา่ตดั Surgical Blades 
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3.3 วธีิการทดลอง 

3.3.1 การเตรียมเมล็ดพืชส าหรับใชใ้นการทดลอง 
คัดเลือกหอมแดงท่ีมีลักษณะสมบูรณ์ มีขนาดเท่ากัน คือ มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 3 

เซนติเมตร ตดัแต่งดา้นล่างและลอกเปลือกแหง้ออกทั้งหมด ดงัแสดงในภาพท่ี 18 จากนั้นน าไปลา้ง
ดว้ยน ้ าให้สะอาด 2-3 คร้ัง น ามาแช่ในน ้ ากลัน่ปราศจากไอออน (Deionization water; DI) เป็นเวลา 
2-3 วนั โดยท าการเปล่ียนน ้ าใหม่ทุกๆ วนั เพื่อท าการชกัรากให้เกิดรากของหอมแดง เม่ือรากของ
หอมแดงเร่ิมงอก ให้คดัเลือกหอมแดงท่ีมีขนาดเท่ากนัและความยาวของรากประมาณ 1 เซนติเมตร 
มาท าการทดลองในขั้นต่อไป  

 
 
 

 

 
 

ภาพที ่18 การเตรียมหวัหอมแดง 
 

3.3.2 วธีิการทดสอบไอออนทองแดง กรดฮิวมิก สารประกอบเชิงซ้อนทองแดงกบักรด
ฮิวมิก และชุดควบคุม (DI) กบัหอมแดง 

เลือกหอมแดงท่ีมีความยาวของรากประมาณ 1 เซนติเมตร จ านวน 10 หวัต่อสารละลาย 
(Treatment) น าไปทดสอบกบัไอออนทองแดง กรดฮิวมิก สารประกอบเชิงซ้อนทองแดงกบักรดฮิว
มิก ท่ีความเขม้ขน้ 10-7-10-4 โมล และน ้ากลัน่ปราศจากไอออน (DI) ดงัแสดงในภาพท่ี 19 ซ่ึงใชเ้ป็น
ชุดควบคุมในการทดลองน้ี โดยน าหอมแดงมาวางบนแผน่โฟมท่ีเจาะรูเตรียมไว ้แลว้น าไปลอยใน
กระบะพลาสติกท่ีมีการเตรียมสารละลายไว ้น าไปตั้งไวใ้นท่ีมีอากาศถ่ายเทไดส้ะดวก จากนั้นครอบ
ดวัยตะกร้าพลาสติก เพื่อป้องกนัการรบกวนของส่ิงมีชีวิต ทิ้งไวเ้ป็นเวลา 24 ชั่วโมง ดงัแสดงใน
ภาพท่ี 20 หลงัจากนั้นยา้ยหอมแดงไปแช่ในน ้ ากลัน่ปราศจากไอออน เป็นเวลา 48 ชัว่โมง โดย
ควบคุมอุณหภูมิใหอ้ยูท่ี่ 28±1oC 
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ภาพที ่ 19 ความเขม้ขน้ของไอออนทองแดง กรดฮิวมิก และสารประกอบเชิงซอ้นทองแดงกบักรด

ฮิวมิกท่ีใชใ้นการทดลอง 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

ภาพที ่20 การทดสอบไอออนทองแดง กรดฮิวมิก และสารประกอบเชิงซอ้นทองแดงกบั 

  กรดฮิวมิก 
 

 

 

 

Copper  

Humic acid 

Copper : Humic 
acid 

ตั้งทิง้ไว้ เป็นเวลา 24 ช่ัวโมง 
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3.3.3 วธีิการยอ้มสีเซลลพ์ืช ดว้ยวธีิ Aceto-orcein  

ตดัปลายรากของหอมแดงให้มีความยาว 1 เซนติเมตร น าไป fix ในสารละลาย ethyl- 
alcohol กบั acetic acid ในอตัราส่วน 3 ต่อ 1 แลว้น าไปเก็บไวใ้นตูเ้ยน็ท่ีอุณหภูมิ 4oC เป็นเวลา 24 
ชัว่โมง น ามาลา้งดว้ยน ้ากลัน่ปราศจากไอออน จ านวน 3 คร้ัง จากนั้นยา้ยปลายรากหอมแดงไปแช่ท่ี
สารละลาย 70% ethyl alcohol แลว้น าไปเก็บไวใ้นตูเ้ยน็ท่ีอุณหภูมิ 4oC เพื่อรอการยอ้มสีเซลล์ใน
คร้ังต่อไป โดยน ารากหอมแดงท่ีแช่ในสารละลาย 70% ethyl alcohol มาลา้งดว้ยน ้ ากลัน่ปราศจาก
ไอออน จ านวน 3 คร้ัง แลว้ยา้ยมา hydrolysis ในสารละลาย 1N HCl ท่ีอุณหภูมิ 60oC (El-Shahaby 
et al., 2003) เป็นเวลา 5 นาที จากนั้นน าไปลา้งดว้ยน ้ากลัน่ปราศจากไอออนอีก  3 คร้ัง ต่อมาน าราก
หอมแดงมาตัดเอาส่วนปลายรากท่ีมีสีขาวขุ่น ความยาวประมาณ 2 มิลลิเมตร วางลงบน
กระจกสไลด์ หยดดว้ยสี Aceto-orcein จ  านวน 2-3 หยด  ตั้งทิ้งไวเ้ป็นเวลา 15 นาที แลว้ยา้ยปลาย
รากมาวางบนสไลด์แผน่ใหม่ หยดดว้ยสี Aceto-orcein จ  านวน 1-2 หยด อีกคร้ัง ปิดดว้ยกระจกปิด
สไลด์ โดยไม่ให้เกิดฟองอากาศ จากนั้นซับสีส่วนเกินออกดว้ยกระดาษทิชชู ใช้ดินสอเคาะปลาย
รากให้กระจาย แลว้กดดว้ยหัวแม่มือเพื่อให้เซลล์อยู่ในระนาบเดียวกนั หรือเรียกกนัว่า Squashes 
technique (Liu et al., 2009) แลว้น าไปส่องดว้ยกลอ้งจุลทรรศน์ ก าลงัขยาย 1000 เท่า เพื่อนบั
จ านวนโครโมโซมแลว้บนัทึกผล ดงัแสดงในภาพท่ี 21 ส่วนขั้นตอนการทดสอบทั้งหมดแสดงใน
ภาพท่ี 22 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพที ่21 การยอ้มสีเซลลป์ลายรากหอมแดงดว้ยวธีิ Aceto-orcein 
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ภาพที ่22 ล าดบัขั้นตอนการทดสอบไอออนทองแดง กรดฮิวมิก และสารประกอบเชิงซอ้นทองแดง
กบักรดฮิวมิก 

น ามาทดสอบกบัสารละลาย  เป็นเวลา 24 ชัว่โมง  

คดัเลือกหอมแดงท่ีมีลกัษณะสมบูรณ์ 

ท าการชกัรากหอมแดงใหมี้ความยาว ประมาณ 1 เซนติเมตร 

ไอออนทองแดง  
ความเขม้ขน้ 10-7-10-4 โมล  

และชุดควบคุม (DI) 

กรดฮิวมิก 
 ความเขม้ขน้ 10-7-10-4 โมล  

และชุดควบคุม (DI) 

สารประกอบเชิงซ้อนทองแดง
กบักรดฮิวมิก  

ความเขม้ขน้ 10-7-10-4 โมล 
 และชุดควบคุม (DI) 

Recover ดว้ยน ้ากลัน่ปราศจากไอออน เป็นเวลา 48 ชัว่โมง 

ตดัปลายรากมาเก็บรักษาเซลลใ์นสารละลาย  Ethyl alcohol: Acetic acid (3:1)  
เก็บไวท่ี้อุณหภูมิ 4oC เป็นเวลา 24 ชัว่โมง 

ยา้ยรากมาเก็บรักษาเซลลใ์น 70% Ethyl alcohol เก็บไวท่ี้อุณหภูมิ 4oC  
จนกวา่จะน ามาท าการทดลอง 

น ารากมา Hydrolysis ดว้ย 1N HCl ท่ีอุณหภูมิ 60oC เป็นเวลา 5 นาที 

ยอ้มสีดว้ย Aceto-orcein 

ตรวจสอบเซลลด์ว้ยกลอ้งจุลทรรศน์ ท่ีก าลงัขยาย 1000 เท่า 



45 
 

 

 

 

3.3.4 การค านวณ 

Racuciu (2010) ไดมี้การค านวณค่าการเจริญเติบโตในการแบ่งเซลล์และค่าความ
ผดิปกติของสารพนัธุกรรมในการแบ่งเซลล์ปลายราก โดยการนบัจ านวนเซลล์ผา่นกลอ้งจุลทรรศน์
ดว้ยเทคนิค squashes มีวิธีการค านวณ ดงัน้ี อตัราการแบ่งเซลล์ในระยะปกติ (Mitotic index; MI) 
จะเป็นค่าท่ีบอกจ านวนเซลล์ท่ีอยู่ในช่วงระยะโพรเฟส ระยะเมทาเฟส ระยะแอนาเฟส และระยะ
เทโลเฟส ต่อจ านวนเซลลท่ี์สุ่มตรวจนบัทั้งหมด โดยค่า MI(%) จะเท่ากบัผลรวมของจ านวนเซลล์ท่ี
อยู่ในระยะโพรเฟส เมทาเฟส แอนาเฟส และเทโลเฟส คูณด้วยหน่ึงร้อยหารด้วยจ านวนเซลล์
ทั้งหมด (N) ส่วนอตัราการแบ่งเซลล์ผิดปกติ (Mitotic Aberration; MA) จะเป็นค่าท่ีบอกจ านวน
เซลลท่ี์มีการแบ่งเซลลผ์ดิปกติในระหวา่งการแบ่งเซลลใ์นระยะโพรเฟส ระยะเมทาเฟส ระยะแอนา
เฟส และระยะเทโลเฟส ทั้ งหมด โดยมีลักษณะผิดปกติของสารพันธุกรรม ดังน้ี Laggard 
chromosome, Fragment chromosome, Chromosome Bridge, Stickiness chromosome และ
Disturbed chromosome  ซ่ึงค่า MA(%) จะเท่ากบัผลรวมของจ านวนเซลล์ผิดปกติทั้ง 5 ลกัษณะคูณ
ดว้ยหน่ึงร้อยหารดว้ยผลรวมของเซลลใ์นระยะไมโทซีส 

การค านวณค่า Mitotic index และ Mitotic Aberration นั้น จะไม่น าค่าการแบ่งเซลล์ใน
ระยะอินเตอร์เฟสมาค านวณดว้ย เน่ืองจากระยะอินเตอร์เฟสเป็นระยะท่ีอยู่ในช่วงของการเตรียม
ความพร้อม เพื่อจะเขา้สู่ระยะการแบ่งเซลลไ์มโทซีสต่อไป 
 

3.3.5 การเปรียบเทียบทางสถิติ 
น าค่ าการแบ่ง เซลล์ของแต่ละความเข้มข้นของไอออนทองแดง  กรดฮิวมิก 

สารประกอบเชิงซอ้นทองแดงกบักรดฮิวมิก และชุดควบคุม DI มาเปรียบเทียบค่าทางสถิติโดยใชว้ิธี 
One-way ANOVA และเปรียบเทียบค่าเฉล่ียท่ีละคู่ดว้ยวิธี Duncan ในโปรแกรม SPSS version 16.0 
โดยจะใช้ระดบันยัส าคญั 0.05 เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียจากผลการทดสอบของ
ไอออนทองแดง กรดฮิวมิก สารประกอบเชิงซ้อนทองแดงกบักรดฮิวมิก และชุดควบคุม DI ท่ีความ
เขม้ขน้ต่างๆ ท่ีสามารถชกัน าให้เกิด MI (%) และ MA (%) บริเวณปลายรากหอมแดง และใชจ้ดั
กลุ่มความสัมพนัธ์ของแต่ละเฟสในแต่ละความเขม้ขน้ดว้ย 
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บทที ่4 

ผลการทดลอง 
 

จากการศึกษาไอออนทองแดง และกรดฮิวมิกท่ีมีอิทธิพลต่อการแบ่งเซลล์ในระยะ
ต่างๆ และความผดิปกติของสารพนัธุกรรมบริเวณปลายรากหอมแดง ในสารละลายท่ีประกอบดว้ย 
ไอออนทองแดง (Cu2+) กรดฮิวมิก (HA) และสารประกอบเชิงซ้อนทองแดงกบักรดฮิวมิก (CuHA) 
ท่ีมีความเขม้ขน้อยูใ่นช่วง 10-7-10-4 โมล เปรียบเทียบกบัชุดควบคุม (DI) ท่ีทดสอบโดยน าหอมแดง
ลอยบนสารละลายดงักล่าว เป็นเวลา 24 ชัว่โมง จากนั้นน ามาลอยในน ้ ากลัน่ปราศจากไอออน เป็น
เวลา 48 ชัว่โมง แลว้น าปลายรากไปตรวจสอบความผดิปกติของสารพนัธุกรรมผา่นกลอ้งจุลทรรศน์ 
เพื่อสังเกตดูลกัษณะการแบ่งเซลล์ในระยะต่างๆ รวมทั้งความผิดปกติท่ีอาจถูกกระตุน้ให้เกิดข้ึน 
เช่น Laggard Chromosome, Fragment Chromosome, Chromosome Bridge, Stickiness 
Chromosome และ Disturbed Chromosome เป็นตน้  

 
4.1 ค่าการชักน าให้เกิดการแบ่งเซลล์ในระยะปกติทางพันธุกรรม (Mitotic index; MI) และค่าการ
ชักน าให้เกิดการแบ่งเซลล์ผิดปกติของสารพันธุกรรม (Mitotic aberration; MA) ของเซลล์ปลาย
รากหอมแดงจากการทดสอบด้วยไอออนทองแดง กรดฮิวมิก และสารประกอบเชิงซ้อนทองแดงกับ
กรดฮิวมิก ทีม่ีความเข้มข้น 10-7, 10-6, 10-5 และ10-4  โมล ตามล าดับ เปรียบเทยีบกบัชุดควบคุม (DI)  

4.1.1 การชกัน าใหเ้กิดการแบ่งเซลลใ์นระยะปกติของสารพนัธุกรรม (% MI) 

ค่าร้อยละของการชกัน าให้เกิดการแบ่งเซลล์ในระยะปกติของสารพนัธุกรรม (% MI) 
เกิดจากการรวมกนัของค่าการแบ่งเซลล์ในระยะโพรเฟส ระยะเมทาเฟส ระยะแอนนาเฟส และ
ระยะเทโลเฟส ซ่ึงมีสูตรการค านวณอยูใ่นบทท่ี 2  

1) ไอออนทองแดง 

ส าหรับการทดสอบด้วยไอออนทองแดง จากภาพท่ี 23(ก) พบว่าไอออน
ทองแดงชักน าให้เกิดการแบ่งเซลล์ในระยะปกติของสารพนัธุกรรม แบ่งเป็น 2 ช่วง คือ ช่วงท่ี 1   
ชกัน าใหเ้กิดการแบ่งเซลลใ์นระยะปกติไดม้ากกวา่ชุดควบคุม ท่ีความเขม้ขน้ 10-7 โมล และ10-6 โมล 
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ภาพที ่23  การชกัน าใหเ้กิดการแบ่งเซลลใ์นระยะปกติของสารพนัธุกรรม ท่ีความเขม้ขน้ 10-7-10-4 

โมล  ของ (ก)ไอออนทองแดง (ข)กรดฮิวมิก และ (ค)สารประกอบเชิงซอ้นทองแดงกบั
กรดฮิวมิก 

a,b,c,d  ท่ีแตกต่างกนั หมายถึง แตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ  P<0.05, SE = Standard 
error,  n=10 
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และช่วงท่ี 2 ชกัน าให้เกิดการแบ่งเซลล์ในระยะปกติน้อยกวา่ชุดควบคุม ท่ีความเขม้ขน้ 10-5 โมล 
และ10-4 โมล โดยเม่ือความเขม้ขน้ยิง่มากข้ึน ค่าการชกัน าใหเ้กิดการแบ่งเซลล์ในระยะปกติของสาร
พนัธุกรรมยิ่งลดลง ดงันั้นเม่ือพิจารณาไอออนทองแดง ในลกัษณะจุลธาตุอาหาร พบว่าท่ีความ
เขม้ขน้ 10-7 โมล กระตุน้การเจริญเติบโตไดดี้ท่ีสุด รองลงมาไดแ้ก่ 10-6 โมล ขณะท่ีความเขม้ขน้สูง
กวา่น้ีไอออนทองแดง จะแสดงความเป็นพิษต่อการแบ่งเซลลแ์ละไม่เหมาะสมต่อการน ามาใช ้ 

2) กรดฮิวมิก 

เม่ือทดสอบการชกัน าให้เกิดการแบ่งเซลล์ในระยะปกติของสารพนัธุกรรมดว้ย
กรดฮิวมิก จากภาพท่ี 23(ข) พบวา่เม่ือความเขม้ขน้ของกรดฮิวมิกยิ่งมากข้ึน ค่าการชกัน าให้เกิดการ
แบ่งเซลล์ในระยะปกติของสารพนัธุกรรมยิ่งมากข้ึน ดังนั้นเม่ือพิจารณากรดฮิวมิกในลักษณะ
สารอินทรียท่ี์เป็นประโยชน์ต่อการเจริญเติบโตของพืชในการศึกษาน้ีสามารถเรียงล าดบัอตัราการ
เจริญเติบโตจากนอ้ยไปมาก ไดด้งัน้ี ชุดควบคุม < 10-7 < 10-6 < 10-5 < 10-4 โมล  

3) สารประกอบเชิงซอ้นทองแดงกบักรดฮิวมิก 

การทดสอบดว้ยสารประกอบเชิงซอ้นทองแดงกบักรดฮิวมิกในการชกัน าให้เกิด
การแบ่งเซลล์ในระยะปกติของสารพนัธุกรรม จากภาพท่ี 23(ค) พบว่าสารประกอบเชิงซ้อน
ทองแดงกบักรดฮิวมิกชกัน าให้เกิดการแบ่งเซลล์ในระยะปกติของสารพนัธุกรรม แบ่งเป็น 2 ช่วง 
คลา้ยคลึงกบัการทดสอบดว้ยไอออนทองแดง คือ ช่วงท่ี 1 ชกัน าให้เกิดการแบ่งเซลล์ในระยะปกติ
ไดม้ากกว่าชุดควบคุม ท่ีความเขม้ขน้ 10-7 โมล และ10-6 โมล  และช่วงท่ี 2 ชกัน าให้เกิดการแบ่ง
เซลล์ในระยะปกตินอ้ยกวา่หรือเท่ากบัชุดควบคุม ท่ีความเขม้ขน้ 10-5 โมล และ10-4 โมล โดยพบวา่
กรดฮิวมิกจะไปช่วยลดระดบัความเป็นพิษของไอออนทองแดง ในความเขม้ขน้สูงๆ ท าให้ค่าความ
ผิดปกติเน่ืองจากไอออนทองแดง ลดลง ท่ีความเขม้ขน้ 10-5 โมล จึงไม่แตกต่างจากชุดควบคุม 
(P>0.05)  แต่แตกต่างจากการทดสอบดว้ยไอออนทองแดงเพียงอย่างเดียวในรูป 23(ก) ท่ีไอออน
ทองแดงมีผลต่อการแบ่งเซลลใ์นระยะปกติลดลงกวา่ชุดควบคุม (P<0.05)  

 

4.1.2 การชกัน าใหเ้กิดการแบ่งเซลลผ์ดิปกติของสารพนัธุกรรม (% MA)   

ค่าร้อยละของการชกัน าให้เกิดการแบ่งเซลล์ผิดปกติของสารพนัธุกรรม (% MA) เกิด
จากการรวมกนัของลกัษณะดงัน้ี Laggard chromosome, Fragment chromosome, Chromosome 
Bridge, Stickiness chromosome และDisturbed chromosome ซ่ึงมีสูตรการค านวณอยูใ่นบทท่ี 2  
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1) ไอออนทองแดง 

เม่ือทดสอบการชักน าให้เกิดการแบ่งเซลล์ผิดปกติของสารพนัธุกรรมด้วย
ไอออนทองแดง จากภาพท่ี 24(ก) พบวา่ท่ีความเขม้ขน้สูงในช่วง 10-5 โมล และ10-4 โมล สามารถชกั
น าใหเ้กิดการแบ่งเซลลผ์ดิปกติของสารพนัธุกรรมไดม้ากกวา่ชุดควบคุม คิดเป็นร้อยละ 3.7 และ 5.2 
ตามล าดบั ส่วนความเขม้ขน้ท่ี 10-7 โมล และ10-6 โมล ชกัน าให้เกิดการแบ่งเซลล์ผิดปกติของสาร
พนัธุกรรมไดเ้พิ่มข้ึน แต่ไม่แตกต่างจากชุดควบคุม ดงันั้นจึงอาจสรุปไดว้า่ เม่ือความเขม้ขน้ไอออน
ทองแดงมากกวา่ 10-5 โมล ค่าการชกัน าให้เกิดการแบ่งเซลล์ผิดปกติของสารพนัธุกรรมมีแนวโนม้
เพิ่มสูงข้ึน  

2) กรดฮิวมิก  

ส าหรับการทดสอบดว้ยกรดฮิวมิก จากภาพท่ี 24(ข) พบวา่ท่ีความเขม้ขน้ 10-6-
10-4 โมล สามารถชักน าให้เกิดการแบ่งเซลล์ผิดปกติของสารพนัธุกรรมได้มากกว่าชุดควบคุม 
อย่างไรก็ดีความผิดปกติน้ีมีไม่มากนกัแมค้วามเขม้ขน้ท่ีสูงท่ีสุด คือ 10-4 โมล ก็ท าให้เกิดความ
ผดิปกติทางพนัธุกรรมไดเ้พียงร้อยละ 1.7 เท่านั้น  

3) สารประกอบเชิงซอ้นทองแดงกบักรดฮิวมิก 

การทดสอบดว้ยสารประกอบเชิงซอ้นทองแดงกบักรดฮิวมิกในการชกัน าให้เกิด
การแบ่งเซลล์ผิดปกติของสารพนัธุกรรม จากภาพท่ี 24(ค) พบวา่สารประกอบเชิงซ้อนทองแดงกบั
กรดฮิวมิก ทุกความเข้มข้น สามารถชักน าให้เกิดการแบ่งเซลล์ผิดปกติของสารพนัธุกรรมได้
มากกวา่ชุดควบคุม โดยมีค่าการชกัน าใหเ้กิดการแบ่งเซลล์ผิดปกติท่ีสูงท่ีสุดท่ีความเขม้ขน้ 10-6-10-4 

โมล อยูใ่นช่วงร้อยละ 1.9-2.0 อยา่งไรก็ดีในช่วงความเขม้ขน้ท่ีสูง ตั้งแต่ความเขม้ขน้ 10-6-10-4 โมล 
การชกัน าให้เกิดการแบ่งเซลล์ผิดปกติของสารพนัธุกรรมแตกต่างกนัอย่างไม่มีนยัส าคญั (P>0.05) 
แสดงให้เห็นว่ากรดฮิวมิกช่วยลดความเป็นพิษของไอออนทองแดงในความเขม้ขน้ท่ีสูงข้ึนน้ีอยา่ง
ชดัเจน  
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ภาพที่ 24  การชกัน าให้เกิดการแบ่งเซลล์ผิดปกติของสารพนัธุกรรม ท่ีความเขม้ขน้ 10-7-10-4โมล 
ของ (ก) ไอออนทองแดง (ข) กรดฮิวมิก และ (ค) สารประกอบเชิงซ้อนทองแดงกบักรด
ฮิวมิก  

a,b,c  ท่ีแตกต่างกนั หมายถึง แตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ  P<0.05,  SE = Standard 
error,  n=10 
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4.2 อตัราการชักน าให้เกดิการแบ่งเซลล์ในระยะโพรเฟส ระยะเมทาเฟส ระยะแอนนาเฟส และระยะ
เทโลเฟส  ของสารพันธุกรรมและการแบ่งเซลล์ผิดปกติในลักษณะ Laggard chromosome, 
Fragment chromosome, Chromosome bridge, Stickiness chromosome และDisturbed 
chromosome ของสารพันธุกรรมบริเวณปลายรากหอมแดง จากการทดสอบด้วยไอออนทองแดง 
กรดฮิวมิก และสารประกอบเชิงซ้อนทองแดงกับกรดฮิวมิก ที่มีความเข้มข้น 10-7, 10-6, 10-5 และ10-4 

โมล ตามล าดับ เปรียบเทยีบกบัชุดควบคุม (DI)  

4.2.1 การชกัน าใหเ้กิดการแบ่งเซลล์ในระยะโพรเฟส ระยะเมทาเฟส ระยะแอนนาเฟส 
และระยะเทโลเฟส ของสารพนัธุกรรมบริเวณปลายรากหอมแดง ดงัแสดงในภาพท่ี 26 

การแบ่งเซลล์ในระยะปกติของสารพนัธุกรรม มีทั้งหมด 4 ระยะ คือ ระยะโพรเฟส 
ระยะ เมทาเฟส ระยะแอนนาเฟส และระยะเทโลเฟส ส าหรับการทดสอบดว้ยไอออนทองแดง 
สามารถชกัน าใหเ้กิดการแบ่งเซลลใ์นระยะปกติของสารพนัธุกรรม จากภาพท่ี 25(ก) ดงัน้ี 

1) ไอออนทองแดง 

ระยะโพรเฟส อตัราการชกัน าใหเ้กิดการแบ่งเซลล์ในระยะน้ี แบ่งเป็น 2 ช่วง คือ 
ช่วงท่ี 1 ชกัน าให้เกิดการแบ่งเซลล์ในระยะน้ีมากกวา่ชุดควบคุม ท่ีความเขม้ขน้ 10-7 โมล และ10-6 

โมล และช่วงท่ี 2 ชกัน าให้เกิดการแบ่งเซลล์ในระยะน้ีนอ้ยกวา่ชุดควบคุม ท่ีความเขม้ขน้ 10-5 โมล 
และ10-4 โมล เม่ือความเขม้ขน้ของไอออนทองแดงเพิ่มข้ึน การชกัน าให้เกิดการแบ่งเซลล์ในระยะน้ี
ลดลง สามารถเรียงล าดบัไดด้งัน้ี 10-7 > 10-6 โมล > ชุดควบคุม > 10-5 > 10-4 โมล 

ระยะเมทาเฟส อตัราการชกัน าให้เกิดการแบ่งเซลล์ในระยะน้ีลดลง เม่ือความ
เขม้ขน้ของไอออนทองแดงเพิ่มข้ึน พบวา่ท่ีความเขม้ขน้ 10-7 โมล มีอตัราการชกัน าให้เกิดการแบ่ง
เซลล์ในระยะน้ีมากท่ีสุดเม่ือเทียบกบัชุดควบคุม รองลงมาเป็น 10-6, 10-5 และ10-4 โมล ตามล าดบั 
สามารถเรียงล าดบัไดด้งัน้ี 10-7 > 10-5 > 10-6 > 10-4 โมล > ชุดควบคุม 
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ภาพที ่25 ระยะการแบ่งเซลลป์กติของสารพนัธุกรรมบริเวณปลายรากหอมแดง ท่ีความเขม้ขน้10-7-
10-4 โมล ของ (ก) ไอออนทองแดง (ข) กรดฮิวมิก และ (ค) สารประกอบเชิงซ้อนทองแดง
กบักรดฮิวมิก  

a,b,c,d  ท่ีแตกต่างกนัในแต่ละระยะการแบ่งเซลล์ หมายถึง แตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทาง  
สถิติ  P<0.05,  SE= Standard error,  n=10 

 

(ก) 

(ข) 

(ค) 

10-7 10-6 10-5 10-4 
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ระยะแอนนาเฟส อตัราการชกัน าให้เกิดการแบ่งเซลล์ในระยะน้ี แบ่งเป็น 2 ช่วง 
คือ ช่วงท่ี 1 ชกัน าใหเ้กิดการแบ่งเซลล์ในระยะน้ีมากท่ีสุด ท่ีความเขม้ขน้ 10-7 โมล และช่วงท่ี 2 ชกั
น าใหเ้กิดการแบ่งเซลลใ์นระยะน้ีแตกต่างอยา่งไม่มีนยัส าคญักบัชุดควบคุม (P>0.05) ท่ีความเขม้ขน้  
10-6,   10-5 และ 10-4 โมล โดยเม่ือความเขม้ขน้เพิ่มข้ึน ท าให้อตัราการชกัน าให้เกิดการแบ่งเซลล์ใน
ระยะน้ีลดลง สามารถเรียงล าดบัไดด้งัน้ี 10-7 > 10-5 > 10-6 > 10-4 โมล และชุดควบคุม  

ระยะเทโลเฟส เช่นเดียวกบัระยะแอนนาเฟส ท่ีเม่ือความเขม้ขน้เพิ่มข้ึน ท าให้
อตัราการชกัน าให้เกิดการแบ่งเซลล์ในระยะน้ีลดลง สามารถเรียงล าดบัไดด้งัน้ี 10-7 > 10-5 > 10-6 > 
10-4 โมล และชุดควบคุม  

ดงันั้นจะเห็นวา่ไอออนทองแดงท่ีความเขม้ขน้ 10-7 โมล มีอตัราการชกัน าให้เกิด
การแบ่งเซลลใ์นระยะโพรเฟส ระยะเมทาเฟส ระยะแอนนาเฟส และระยะเทโลเฟส มากท่ีสุด และ
ดีกวา่ชุดควบคุมจึงควรพิจารณาไอออนทองแดงท่ีความเขม้ขน้น้ี ในลกัษณะการน าไปใชเ้ป็นธาตุ
อาหารท่ีกระตุน้การเจริญเติบโตของพืช ขณะท่ีความเขม้ขน้ท่ีสูงกวา่น้ี ไดแ้ก่ 10-6, 10-5 และ10-4 โมล 
อตัราการแบ่งเซลลใ์นแต่ละระยะมีค่าส่วนใหญ่เท่ากบัชุดควบคุมหรือมากกวา่เล็กนอ้ยเท่านั้น  

2) กรดฮิวมิก 

ส าหรับการทดสอบดว้ยกรดฮิวมิก สามารถชกัน าให้เกิดการแบ่งเซลล์ในระยะ
ปกติของสารพนัธุกรรม จากภาพท่ี 25(ข) ดงัน้ี 

ระยะโพรเฟส อตัราการชกัน าให้เกิดการแบ่งเซลล์ในระยะน้ีเพิ่มข้ึน เม่ือความ
เขม้ขน้ของกรดฮิวมิกเพิ่มข้ึน เม่ือเทียบกบัชุดควบคุม สามารถเรียงล าดบัไดด้งัน้ี 10-4 > 10-5 > 10-6 > 
10-7โมล > ชุดควบคุม   

ระยะเมทาเฟส ระยะแอนนาเฟส และระยะเทโลเฟส ทั้งสามระยะน้ีมีความ
คลา้ยคลึงกนั คือ มีการแบ่งเซลล์สูงท่ีสุด ท่ีความเขม้ขน้กรดฮิวมิก 10-4 โมล โดยความเขม้ขน้ 10-7, 
10-6 และ10-5โมล แตกต่างจากชุดควบคุมอยา่งไม่มีนยัส าคญั (P>0.05) มีเพียงระยะเทโลเฟสท่ีความ
เขม้ขนั 10-5 โมล เท่านั้นท่ีสูงกวา่ชุดควบคุม (P<0.05)  

กรดฮิวมิกจะช่วยส่งเสริมการชกัน าการแบ่งเซลล์ในระยะโพรเฟส > ระยะเทโล

เฟส > ระยะเมทาเฟสและระยะแอนนาเฟส โดยความเขม้ขน้ท่ีสูง คือ 10-4 โมล มีอิทธิพลมากท่ีสุด
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กบัการแบ่งเซลล์ทุกๆ ระยะ ขณะท่ีความเขม้ขน้ท่ีต ่าลงมามีอิทธิพลนอ้ยกวา่ โดยเฉพาะระยะเมทา

เฟส และระยะแอนนาเฟสท่ีไม่มีความแตกต่างกบัชุดควบคุม (P>0.05)  

3) สารประกอบเชิงซอ้นทองแดงกบักรดฮิวมิก 

ส าหรับการทดสอบดว้ยสารประกอบเชิงซอ้นทองแดงกบักรดฮิวมิก สามารถชกั
น าใหเ้กิดการแบ่งเซลลใ์นระยะปกติของสารพนัธุกรรม จากภาพท่ี 25(ค) ดงัน้ี   

ระยะโพรเฟส อตัราการชกัน าให้เกิดการแบ่งเซลล์ในระยะน้ีคลา้ยคลึงกบัอตัรา
การชกัน าให้เกิดการแบ่งเซลล์ในระยะโพรเฟสของการทดสอบดว้ยไอออนทองแดง ซ่ึงแบ่งเป็น 2 
ช่วง คือ ช่วงท่ี 1การชกัน าให้เกิดการแบ่งเซลล์ในระยะน้ีมากกว่าชุดควบคุม ท่ีความเขม้ขน้ 10-7 
และ10-6 โมล และช่วงท่ี 2 การชกัน าให้เกิดการแบ่งเซลล์ในระยะน้ีน้อยกว่าชุดควบคุม ท่ีความ
เขม้ขน้ 10-5 และ10-4 โมล พบว่าเม่ือความเขม้ขน้ของสารประกอบเชิงซ้อนทองแดงกบักรดฮิวมิก
เพิ่มข้ึน การชกัน าใหเ้กิดการแบ่งเซลล์ในระยะน้ีลดลงตามไปดว้ย สามารถเรียงล าดบัไดด้งัน้ี 10-7 > 
10-6 โมล > ชุดควบคุม > 10-5 > 10-4 โมล  

ระยะเมทาเฟส  ระยะแอนนาเฟส และระยะเทโลเฟส ทั้ งสามระยะน้ี 
สารประกอบเชิงซ้อนทองแดงกบักรดฮิวมิกชกัน าให้เกิดการแบ่งเซลล์ของสารพนัธุกรรมแตกต่าง
กนัอยา่งไม่มีนยัส าคญักบัชุดควบคุม (P>0.05) 

สารประกอบเชิงซ้อนทองแดงกบักรดฮิวมิก จะช่วยส่งเสริมการแบ่งเซลล์ใน
ระยะโพรเฟสมากท่ีสุด ท่ีความเขม้ขน้ท่ีต ่า คือ 10-7 และ10-6 โมล ในขณะท่ีระยะแอนนาเฟส     
ระยะเมทาเฟส และระยะเทโลเฟส แตกต่างอยา่งไม่มีนยัส าคญักบัชุดควบคุม (P>0.05)  
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ภาพที ่26  รูปลกัษณะการแบ่งเซลลป์กติของสารพนัธุกรรมบริเวณปลายรากหอมแดง  

(ก). ระยะอินเตอร์เฟส (ข). ระยะโพรเฟส (ค). ระยะเมทาเฟส (ง). ระยะแอนนาเฟส    
(จ). ระยะเทโลเฟส (ฉ).ไซโทพลาซึม 
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4.2.2 การชกัน าให้เกิดแบ่งเซลล์ผิดปกติในลกัษณะ Laggard chromosome, Fragment 
chromosome, Chromosome Bridge, Stickiness chromosome และDisturbed chromosome ของสาร
พนัธุกรรมบริเวณปลายรากหอมแดง  

นอกจากการแบ่งเซลล์แบบปกติแล้ว การแบ่งเซลล์ผิดปกติของสารพนัธุกรรมก็
สามารถน ามาใชศึ้กษาอิทธิพลของสารท่ีชกัน าให้เกิดความผิดปกติต่างๆได ้ ลกัษณะความผิดปกติ
ทั้งหมดมี 5 ลกัษณะ คือ Laggard chromosome, Fragment chromosome, Chromosome Bridge, 
Stickiness chromosome และDisturbed chromosome ดงัแสดงในภาพท่ี 4.6 และ4.7 

1) ไอออนทองแดง 

ส าหรับการทดสอบด้วยไอออนทองแดง สามารถชักน าให้เกิดการแบ่งเซลล์
ผดิปกติของสารพนัธุกรรม จากภาพท่ี 27(ก) ดงัน้ี 

พบวา่ไอออนทองแดงชกัน าให้เกิดการแบ่งเซลล์ผิดปกติของสารพนัธุกรรมใน
ลกัษณะ  Laggard chromosome, Fragment chromosome, Chromosome Bridge, Stickiness 
chromosome และDisturbed chromosome คลา้ยคลึงกนั คือ ชกัน าให้เกิดการแบ่งเซลล์ผิดปกติของ
สารพนัธุกรรมในทั้ง 4 ลกัษณะสูงท่ีสุด ท่ีความเขม้ขน้ 10-4 โมล รองลงมาท่ีความเขม้ขน้ 10-5 โมล 
ในขณะท่ีความเขม้ขน้ 10-7 และ10-6 โมล แตกต่างจากชุดควบคุมอยา่งไม่มีนยัส าคญั (P>0.05) 

ดงันั้นจะเห็นวา่ท่ีความเขม้ขน้ 10-4 โมล มีอตัราการชกัน าให้เกิดการแบ่งเซลล์
ผิดปกติในลกัษณะ Laggard chromosome, Fragment chromosome, Chromosome Bridge, 
Stickiness chromosome และDisturbed chromosome มากท่ีสุด รองลงมาเป็นความเขม้ขน้ 10-5 โมล 
ซ่ึงท าให้เห็นว่าในความเขม้ขน้สูงไม่สมควรน ามาใช้ประโยชน์ทางดา้นธาตุอาหารของพืช เพราะ
ไอออนทองแดงท่ีความเขม้ขน้สูงไม่ส่งผลต่อการเจริญเติบโตของพืช แต่จะส่งผลในเชิงความเป็น
พิษแทนได ้

2) กรดฮิวมิก   

ส าหรับการทดสอบดว้ยกรดฮิวมิก สามารถชกัน าให้เกิดการแบ่งเซลล์ผิดปกติ
ของสารพนัธุกรรม จากภาพท่ี 27(ข) ดงัน้ี 
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ภาพที่ 27  ระยะการแบ่งเซลล์ผิดปกติของสารพนัธุกรรมบริเวณปลายรากหอมแดง ท่ีความเขม้ขน้      
10-7-10-4โมล ของ (ก) ไอออนทองแดง (ข) กรดฮิวมิก และ (ค) สารประกอบเชิงซ้อน
ทองแดงกบักรดฮิวมิก 

a,b,c  ท่ีแตกต่างกนัในแต่ละลกัษณะผิดปกติ หมายถึง แตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ   
P<0.05,  SE = Standard error,  n=10 
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พบว่ากรดฮิวมิกชักน าให้เกิดการแบ่งเซลล์ผิดปกติของสารพันธุกรรมใน
ลกัษณะ Fragment chromosome, Chromosome Bridge และ Stickiness chromosome คลา้ยคลึงกนั 
คือ กรดฮิวมิกมีการชกัน าให้เกิดการแบ่งเซลล์ในลกัษณะ Fragment chromosome, Chromosome 
Bridge และ Stickiness chromosome มากท่ีสุด ท่ีความเขม้ขน้ 10-4 โมล รองลงมาท่ีความเขม้ขน้   
10-5,10-6 และ10-7 โมล ตามล าดบั แตกต่างจากชุดควบคุมอยา่งไม่มีนยัส าคญั (P>0.05)  

อย่างไรก็ดี พบว่าทุกความเข้มข้นของกรดฮิวมิกชักน าให้เกิดการแบ่งเซลล์
ผิดปกติของสารพนัธุกรรมในลกัษณะLaggard chromosome และDisturbed chromosome แตกต่าง
กนัอยา่งไม่มีนยัส าคญักบัชุดควบคุม (P>0.05) 

ดังนั้ นจะเห็นได้ว่า กรดฮิวมิกชักน าให้เกิดการแบ่งเซลล์ผิดปกติของสาร
พนัธุกรรมเพียงบางลกัษณะเท่านั้นและเฉพาะท่ีความเขม้ขน้สูงๆ เช่น มากกวา่ 10-5 โมล เป็นตน้ไป 
แต่ท่ีความเขม้ขน้ต ่าๆ มกัไม่พบความผดิปกติมากนกั 

3) สารประกอบเชิงซอ้นทองแดงกบักรดฮิวมิก 

ส าหรับการทดสอบดว้ยสารประกอบเชิงซ้อนทองแดงกบักรดฮิวมิก ชกัน าให้
เกิดการแบ่งเซลลผ์ดิปกติของสารพนัธุกรรม ดงัภาพท่ี 27(ค) ดงัน้ี 

พบว่าสารประกอบเชิงซ้อนทองแดงกบักรดฮิวมิก ส่วนใหญ่ชกัน าให้เกิดการ
แบ่งเซลล์ผิดปกติของสารพนัธุกรรมในลกัษณะ Fragment chromosome, Stickiness chromosome 
และ Chromosome Bridge คลา้ยคลึงกนั คือ ความเขม้ขน้ยิ่งมากข้ึนการชกัน าให้เกิดการแบ่งเซลล์
ในลักษณะผิดปกติยิ่งมีมากข้ึน ส าหรับความผิดปกติในลกัษณะ Laggard chromosome และ 
Disturbed chromosome เกิดข้ึนนอ้ยมากและแทบไม่แตกต่างจากชุดควบคุม 

จะเห็นไดว้า่กรดฮิวมิก ช่วยลดความเป็นพิษของไอออนทองแดงได ้ท่ีความเขม้ขน้สูง 
เช่น ท่ีความเขม้ขน้ 10-4 โมล ส่งผลให้ความผิดปกติบางประการไม่อาจตรวจพบได้ เช่น ความ
ผดิปกติในลกัษณะ Laggard chromosome และ Disturbed chromosome เป็นตน้ 
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ภาพที่ 28  รูปลกัษณะการแบ่งเซลล์ผิดปกติของสารพนัธุกรรมในระหวา่งการแบ่งเซลล์ปลายราก
หอมแดง  

 (ก). Stickiness chromosome ในระยะเทโลเฟส  

 (ข-ง). Laggard chromosome ในระยะแอนนาเฟส  

 (ค). Fragment Chromosome ในระยะเมทาเฟส  

 (จ). Chromosome Bridge ในระยะเทโลเฟส 

 (ฉ-ช). Stickiness chromosome ในระยะโพรเฟส  

 (ซ). Disturbed chromosome ในระยะโพรเฟส 
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ภาพที่ 29  รูปลกัษณะการแบ่งเซลล์ผิดปกติของสารพนัธุกรรมในระหวา่งการแบ่งเซลล์ปลายราก
หอมแดง 

   (ฌ-ญ). Laggard chromosome ในระยะแอนนาเฟส  

   (ฏ-ฎ). Chromosome Bridge ในระยะแอนนาเฟส  

   (ฐ-ณ). Fragment chromosome ในระยะเมทาเฟส 

   (ฑ). Stickiness chromosome ในระยะแอนนาเฟส  

   (ฒ). Laggard chromosome ในระยะแอนนาเฟส 
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4.3 อภิปรายผลการทดลอง 

ในการทดสอบอิทธิพลของไอออนทองแดงต่อการแบ่งเซลล์ปลายรากของหอมแดงใน
ระยะปกติของสารพนัธุกรรม หรือท่ีเรียกวา่ Mitotic index พบวา่ท่ีความเขม้ขน้ต ่า ไดแ้ก่ 10-7 และ
10-6 โมล ชักน าให้เกิดการแบ่งเซลล์ในระยะปกติได้มากกว่าชุดควบคุม ขณะท่ีความเขม้ขน้สูง 
ไดแ้ก่ 10-5 และ10-4 โมล ชกัน าให้เกิดการแบ่งเซลล์ในระยะปกติไดน้อ้ยกวา่ชุดควบคุม สอดคลอ้ง
กบัการทดลองของ Jiang et al. (2000) ท่ีพบวา่ความเขม้ขน้ท่ีต ่า 10-5 โมล กระตุน้ให้เกิดการชกัน า
ให้แบ่งเซลล์ในระยะปกติของสารพนัธุกรรมในปลายรากของตน้ทานตะวนัไดม้ากกวา่ชุดควบคุม 
ขณะท่ีความเขม้ขน้ท่ีสูงกวา่ ไดแ้ก่    10-4-10-2 โมล ชกัน าให้เกิดการแบ่งเซลล์ในระยะปกติไดน้อ้ย
กว่าชุดควบคุม โดยความเขม้ขน้ยิ่งมากข้ึนค่าการชกัน าให้เกิดการแบ่งเซลล์ในระยะปกติยิ่งลดลง 
(Jiang et al., 2000, Liu et al., 2009) สอดคลอ้งกบัการชกัน าให้เกิดการแบ่งเซลล์ผิดปกติหรือ 
Mitotic aberration ท่ีมีมากข้ึนเม่ือความเขม้ขน้ของไอออนทองแดงสูงข้ึน โดยในการศึกษาน้ี
เรียงล าดบัความเป็นประโยชน์ของไอออนทองแดงต่อรากหอมแดง ไดด้งัน้ี 10-4 < 10-5 < ชุดควบคุม 
< 10-6 < 10-7 โมล 

ในการศึกษาน้ีกรดฮิวมิกชกัน าใหเ้กิดการแบ่งเซลล์ในระยะปกติไดม้ากกวา่ชุดควบคุม 
โดยความเขม้ขน้ท่ีมากข้ึนการแบ่งเซลล์ยิ่งมีมากข้ึน แมใ้นความเขม้ขน้กรดฮิวมิกท่ีมากกว่า 10-6 

โมล จะท าใหเ้กิดการแบ่งเซลลแ์บบผดิปกติไดม้ากข้ึนบา้งก็ตาม ทั้งน้ีจากการศึกษาส่วนใหญ่ พบวา่
กรดฮิวมิกท าหนา้ท่ีคลา้ยฮอร์โมนในการส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช จากพฤติกรรมท่ีคลา้ยสาร
ออกซินท่ี กระตุน้การแบ่งเซลล์และความยาวรากในความเขม้ขน้ท่ีต ่าๆ และช่วยน าพาสารอาหาร
เขา้สู่ระบบราก แลว้น าไปสู่การขนส่งไปยงัส่วนต่างๆ ของพืช (Vaughan, 1974, Nardi et al., 2002, 
Salman et al., 2005, Tenshia and Singaram, 2005, Arancon et al., 2006, Ameri and Tehranifer, 
2012)  

เม่ือผสมทองแดงกับกรดฮิวมิก กรดฮิวมิกจะท าหน้าท่ีเป็นลิเกนด์จับกับไอออน
ทองแดง อยู่ในรูปสารประกอบเชิงซ้อน (Chien et al., 2006) ช่วยลดความเป็นพิษของไอออน
ทองแดงท่ีความเขม้ขน้สูงๆ ลง ดงันั้นหากผสมไอออนทองแดงกบักรดฮิวมิก ท่ีความเขม้ขน้ 10-5 

โมล จึงมีการชักน าให้เกิดการแบ่งเซลล์ในระยะปกติแตกต่างอย่างไม่มีนัยส าคญักบัชุดควบคุม 
ขณะท่ีหากทดสอบดว้ยไอออนทองแดง ท่ีความเขม้ขน้ 10-5 โมล เพียงอย่างเดียวการแบ่งเซลล์ใน
ระยะปกติจะลดลงอยา่งมีนยัส าคญัจากชุดควบคุม 
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บทที ่5 

สรุปผลการทดลอง 
 

การศึกษาไอออนทองแดง และกรดฮิวมิกท่ีมีอิทธิพลต่อการแบ่งเซลล์ในระยะต่างๆ 
และความผิดปกติของสารพนัธุกรรมบริเวณปลายรากหอมแดง ในสารละลายท่ีประกอบด้วย 
ไอออนทองแดง (Cu2+) กรดฮิวมิก (HA) และสารประกอบเชิงซ้อนทองแดงกบักรดฮิวมิก (CuHA) 
ท่ีมีความเขม้ขน้ 10-7,  10-6, 10-5 และ10-4 โมล ตามล าดบั เปรียบเทียบกบัชุดควบคุม (DI) โดยน า
หอมแดงลอยบนสารละลายดงักล่าว เป็นเวลา   24 ชัว่โมง แลว้ยา้ยมาลอยในน ้ ากลัน่ปราศจาก
ไอออน เป็นเวลา 48 ชัว่โมง จากนั้นน าปลายรากไปยอ้มสีดว้ย aceto ocrein แลว้น าไปตรวจสอบ
ความผดิปกติของสารพนัธุกรรมผา่นกลอ้งจุลทรรศน์ เพื่อดูลกัษณะการแบ่งเซลลใ์นระยะต่างๆ เช่น 
ระยะโพรเฟส ระยะเมทาเฟส ระยะแอนนาเฟส และระยะเทโลเฟส รวมทั้งความผิดปกติของสาร
พนัธุกรรมในลกัษณะ Laggard Chromosome, Fragment Chromosome, Chromosome Bridge, 
Stickiness Chromosome และDisturbed Chromosome ท่ีอาจถูกกระตุน้ให้เกิดข้ึนในระหว่างการ
แบ่งเซลลป์ลายรากหอมแดงไดเ้ช่นกนั 

การชกัน าให้เกิดการแบ่งเซลล์ในระยะปกติของสารพนัธุกรรม ในไอออนทองแดงท่ี
ความเขม้ขน้ 10-7, 10-6, 10-5 และ10-4 โมล จะเห็นวา่เม่ือเพิ่มความเขม้ขน้ของไอออนทองแดงมาก
ยิง่ข้ึน ส่งผลใหก้ารชกัน าใหเ้กิดการแบ่งเซลลใ์นระยะปกติลดนอ้ยลง โดยจะเห็นวา่ไอออนทองแดง 
ท่ีความเขม้ขน้ 10-7โมล ชกัน าให้เกิดการแบ่งเซลล์ในระยะปกติมากท่ีสุด รองลงมาเป็น 10-6 โมล 
ส่วนการชกัน าให้เกิดการแบ่งเซลล์ในระยะปกติไดน้อ้ย ท่ีความเขม้ขน้ 10-5 และ10-4 โมล สามารถ
เรียงล าดบั ไดด้งัน้ี 10-7 > 10-6 โมล > ชุดควบคุม > 10-5 > 10-4 โมล ซ่ึงจะตรงกนัขา้มกบัการชกัน าให้
เกิดการแบ่งเซลล์ผิดปกติของสารพนัธุกรรม ดงัน้ี เม่ือเพิ่มความเขม้ขน้ของไอออนทองแดงยิ่งมาก
ข้ึน ท าใหก้ารชกัน าใหเ้กิดการแบ่งเซลลผ์ดิปกติของสารพนัธุกรรมเพิ่มข้ึนเช่นเดียวกนั ซ่ึงจะเห็นวา่
ไอออนทองแดงท่ีความเขม้ขน้ 10-4 โมล ชกัน าให้เกิดการแบ่งเซลล์ผิดปกติไดม้ากท่ีสุด รองลงมา
เป็น10-5 โมล ส่วนไอออนทองแดงท่ีความเขม้ขน้ 10-7 และ10-6 โมล ชกัน าให้เกิดการแบ่งเซลล์
ผิดปกติไดใ้กลเ้คียงกบัชุดควบคุม สามารถเรียงล าดบั ไดด้งัน้ี 10-4 > 10-5 > 10-6 > 10-7 โมล > ชุด
ควบคุม ดงันั้นเม่ือพิจารณาไอออนทองแดงในลกัษณะจุลธาตุอาหารท่ีจ าเป็นต่อการเจริญเติบโต
ของพืชแล้วนั้ น พบว่าท่ีความเข้มข้น 10-7 โมล ช่วยกระตุ้นการเจริญเติบโตของพืชได้ดีท่ีสุด
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รองลงมาไดแ้ก่ 10-6 โมล ในขณะท่ีความเขม้ขน้สูงกวา่น้ีไอออนทองแดงจะแสดงความเป็นพิษต่อ
การแบ่งเซลลแ์ละไม่เหมาะสมต่อการน ามาใช ้

ในกรดฮิวมิกชกัน าให้เกิดการแบ่งเซลล์ในระยะปกติของสารพนัธุกรรมบริเวณปลาย
รากหอมแดง ท่ีความเขม้ขน้ 10-7, 10-6, 10-5 และ10-4 โมล พบวา่เม่ือเพิ่มปริมาณความเขม้ขน้ของ
กรดฮิวมิกยิ่งมากข้ึน ส่งผลการชกัน าให้การแบ่งเซลล์ในระยะปกติเพิ่มข้ึนตามไปดว้ย จะเห็นวา่ท่ี
ความเขม้ขน้ 10-4 โมล ชกัน าให้เกิดการแบ่งเซลล์ในระยะปกติของสารพนัธุกรรมไดม้ากท่ีสุด 
รองลงมาเป็น 10-5, 10-6, 10-7 โมล และชุดควบคุม ตามล าดบั สามารถเรียงล าดบั ไดด้งัน้ี 10-4 > 10-5 > 
10-6 > 10-7 โมล > ชุดควบคุม ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการชกัน าให้เกิดการแบ่งเซลล์ผิดปกติของสาร
พนัธุกรรม จะเห็นวา่ท่ีความเขม้ขน้10-4 โมล ชกัน าให้เกิดการแบ่งเซลล์ผิดปกติของสารพนัธุกรรม
ไดม้ากท่ีสุด ส่วนท่ีความเขม้ขน้ 10-5, 10-6, 10-7 โมล และชุดควบคุม มีการชกัน าใหเ้กิดการแบ่งเซลล์
ผดิปกติบา้งเล็กนอ้ยเม่ือเทียบกบัการชกัน าใหเ้กิดการแบ่งเซลลใ์นระยะปกติแลว้ ดงันั้นเม่ือพิจารณา
กรดฮิวมิกในลกัษณะสารอินทรียท่ี์เป็นประโยชน์ต่อการเจริญเติบโตของพืช ท่ีความเขม้ขน้สูงๆ จะ
ช่วยการเจริญเติบโตของพืชและเป็นประโยชน์ต่อพืชไดม้ากกวา่ความเขม้ขน้ต ่าๆ  

การชกัน าใหเ้กิดการแบ่งเซลล์ในระยะปกติของสารประกอบเชิงซ้อนทองแดงกบักรด
ฮิวมิก ท่ีความเขม้ขน้10-7, 10-6, 10-5 และ10-4 โมล พบวา่เม่ือเพิ่มความเขม้ขน้ของสารประกอบ
เชิงซ้อนทองแดงกบักรดฮิวมิก ท าให้การชกัน าให้เกิดการแบ่งเซลล์ในระยะปกติลดนอ้ยลง ส่งผล
ให้สารประกอบเชิงซ้อนทองแดงกบักรดฮิวมิก ท่ีความเขม้ขน้ 10-7 โมล ชกัน าให้เกิดการแบ่งเซลล์
ในระยะปกติมากท่ีสุด ส่วนท่ีความเขม้ขน้ 10-4 โมล ชกัน าให้เกิดการแบ่งเซลล์ในระยะปกติไดน้อ้ย
ท่ีสุด สามารถเรียงล าดบั ไดด้งัน้ี 10-7 > 10-6 โมล > ชุดควบคุม > 10-5 > 10-4 โมล ซ่ึงจะตรงกนัขา้ม
กบัการชกัน าให้เกิดการแบ่งเซลล์ในระยะปกติ โดยเม่ือเพิ่มความเขม้ขน้ของสารประกอบเชิงซ้อน
ทองแดงกบักรดฮิวมิก ท าให้การชกัน าการแบ่งเซลล์ผิดปกติเพิ่มข้ึนแต่เพิ่มข้ึนในปริมาณท่ีไม่มาก
นกัเม่ือเทียบกบัชุดควบคุม เม่ือน าสารประกอบเชิงซอ้นทองแดงกบักรดฮิวมิกมาพิจารณาในเชิงการ
ส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืชแล้วนั้น จะเห็นว่ากรดฮิวมิกช่วยลดความเป็นพิษของทองแดงใน
ความเขม้ขน้ท่ีสูงข้ึนอยา่งเห็นไดช้ดัเจน  

จากการศึกษาน้ี ท าให้ทราบถึงบทบาทของกรดฮิวมิกในการเกิดสารประกอบเชิงซ้อน
กับทองแดง ทั้งในแง่ช่วยลดความเป็นพิษของไอออนทองแดงและบทบาทของกรดฮิวมิกใน
ลกัษณะธาตุอาหารท่ีส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช อยา่งไรก็ดีจะเห็นไดว้า่เม่ือเทียบกบัการศึกษา
ของนักวิจยัอ่ืน ระดับของกรดฮิวมิกและไอออนทองแดงน้ีอาจแตกต่างกันไปตามชนิดของพืช 
ดังนั้นการศึกษาส าหรับพืชแต่ละชนิดจึงยงัคงเป็นส่ิงท่ีน่าสนใจ เพื่อให้เกิดาานข้อมูลท่ีมีมาก
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เพียงพอต่อการประเมินศกัยภาพของกรดฮิวมิกต่อการน าไปใช้ประโยชน์ (bioavailability) ของ
ทองแดงในพืชชนิดต่างๆ (Jiang et al., 2000, Liu et al., 2009)   
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ภาคผนวก ก การเตรียมสารเคมี 

1. การเตรียมสารละลายทองแดง (Copper) 

ใช ้Copper(II) Chloride Cupric Chloride (CuCl2.2H2O) ซ่ึงมีมวลโมเลกุลเท่ากบั 170.48g 

โดย 

Copper  63.546 g CuCl2.2H2O 170.48g 

Copper 1g  CuCl2.2H2O (170.48g X 1g)/63.546g = 2.6828g 

เพราะฉะนั้น ตอ้งชัง่  CuCl2.2H2O = 2.6828g แลว้ละลายในน ้ากลั้น 1 ลิตร 

ถา้ตอ้งการสารละลาย 100 mL จะตอ้งชัง่ CuCl2.2H2O = 0.26828g  

ค านวณความเขม้ขน้   

สูตร  โมล = มวล/มวลโมเลกุล 

Copper (Cu) 0.26828 g / 63.546 g 

Copper (Cu) 0.0042218 โมล หรือ 4.22x10-3 โมล 

 ขั้นตอนการเตรียมสารละลายทองแดง 

ชัง่ Cu = 0.26828 g 

 

100 mL   500 mL   500mL   500mL 

 500mL 

    10-3 M       10-4 M        10-5 M       10-6 M        10-7 M 

 

 

50 mL 50 mL 50 mL 50 mL 
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2. การเตรียมสารละลายกรดฮิวมิก (Humic acid) 

ใช ้Humic acid (HA) ซ่ึงมี Carbon =4.69mg/g  (1 g HA มี Carbon = 4.69mg หรือ 4.69x10-3g) 

โดย Carbon 4.69x10-3g  ตอ้งชัง่ HA 1g 

ถา้    Carbon  10-5g ตอ้งชัง่ HA  (1x10-5g)/ 4.69x10-3g = 0.21x10-2g 

เพราะฉะนั้น ตอ้งชัง่  HA = 0.0021g แลว้ละลายในน ้ากลั้น 1 ลิตร 

ถา้ตอ้งการสารละลาย 250 mL จะตอ้งชัง่ HA = 0.0525g  

  

ขั้นตอนการเตรียมสารละลายทองแดง 

ชัง่ HA = 0.0525g 

 

250 mL   500 mL   500mL   500mL 

 500mL 

    10-3 M       10-4 M        10-5 M       10-6 M        10-7 M 

 

 

 

 

 

 

 

 

50 mL 50 mL 50 mL 50 mL 
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3. การเตรียมสารประกอบเชิงซ้อนทองแดงกบักรดฮิวมิก ในอตัราส่วน1:1 

น าสารละลายทองแดงและสารละลายกรดฮิวมิก มาอยา่งละ 50 mL มาผสมกนัใน 
Volumetric flask ขนาด 100 mL จะไดค้วามเขม้ขน้ท่ี 10-3 M จากนั้นน าสารละลายทองแดงกบั
สารละลายกรดฮิวมิกท่ีผสมกนัแลว้ ปริมาตร 50 mL ใส่ใน Volumetric flask ขนาด 500 mL 
เติมน ้ ากลัน่ให้จนถึงขีดปริมาตรนั้น เพื่อจะไดค้วามเขม้ขน้ท่ี 10-4 M ส่วนความเขม้ขน้ท่ี  10-5 

,10-6  และ10-7 M นั้นท าเหมือนกนั ดงัน้ี 

 

ขั้นตอนการเตรียมสารประกอบเชิงซอ้นทองแดงกบักรดฮิวมิก 

Cu = 0.26828g HA = 0.0525g      CuHA 

 

100mL    250 mL    100 mL    

   

 

500 mL   500mL   500mL 

 500mL 

          10-4 M        10-5 M       10-6 M        10-7 M 

 

 

 

 

 

 

50 mL 

50 mL 50 mL 50 mL 
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4. การเตรียม 1N hydrochloric acid (HCl)  

ซ่ึง  hydrochloric acid (HCl)  = 37% 

สูตร  

Normality (N) = (จ านวนโมลของตวัถูกละลาย x Valence of solution) / สารละลายปริมาตร 1 ลิตร  

โดย  1N =  M = (10 x 37 x 1.2) / 36.45 

   M = 12.181  

จากนั้นมาค านวณวา่ตอ้งการดูด hydrochloric acid (HCl) มาเท่าไหร่ โดย 

ค านวณจากสูตร   C1V1 = C2V2 

   (12.181) V1   = (1N)(250 mL) 

      V1 = 20.52 mL 

เพราะฉะนั้น ตอ้งดูด hydrochloric acid (HCl) จากขวดมา 20.52 mL ใส่ลงใน Volumetric flask 

ขนาด 250 mL แลว้เติมน ้ากลัน่ใหเ้ตม็ปริมาตรท่ีตอ้งการ แต่ก่อนจะเติมกรดใหใ้ส่น ้ากลัน่ลงไป

ในขวดก่อนเล็กนอ้ย เพื่อป้องกนัการกระเด็นของกรด  

 

5. การเตรียม Ethyl alcohol กบั Acetic acid ในอตัราส่วน 1:1 

จะเตรียม Ethyl alcohol กบั Acetic acid ในอตัราส่วน 1:1 ให้ไดป้ริมาตร 500 mL
โดยดูด Ethyl alcohol จากขวดให้มีปริมาตร 375 mL และดูด Acetic acid จากขวดให้มีปริมาตร 
125 mL จากนั้นน ามาผสมกนัในขวด Volumetric flask ขนาด 500 mL เก็บไวใ้นตูเ้ยน็ 4oC เพื่อ
รอการน ามาใช ้
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ข้อมูลและตารางประกอบผลการวจิัย 
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ภาคผนวก ข ข้อมูลและตารางประกอบผลการวจัิย 

ตารางที ่ข.1 อิทธิพลของไอออนทองแดงต่อการแบ่งเซลลใ์นระยะปกติของสารพนัธุกรรมบริเวณปลายรากหอมแดง
(Allium ascolonicum Linn.) 

Time 
(h) 

Concentration 
(mol) 

Phases of mitosis (as % of MI value) 

Prophase 
(Mean±SE) 

Metaphase 
(Mean±SE)  

Anaphase 
(Mean±SE)   

Telophase  
(Mean±SE) 

MI 
 (Mean±SE) 

24 

DI 30.17±1.56b 0.43±0.08a 0.67±0.05a 0.71±0.09a 31.98±1.56b 

Cu 10-7M 47.96±1.92d 1.26±0.13c 1.15±0.17b 1.51±0.18b 51.88±1.98d 

Cu 10-6M 42.55±2.05c 0.86±0.15b 0.92±0.10ab 0.89±0.10a 45.22±2.06c 

Cu 10-5M 23.50±1.99a 0.90±0.07b 0.71±0.05a 0.77±0.07a 25.88±1.98a 

Cu 10-4M 19.44±1.39a 0.83±0.07b 0.67±0.08a 0.68±0.10a 21.62±1.38a 
หมายเหตุ  อกัษร a,b,c,d  ท่ีแตกตา่งกนั หมายถึง แตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ  P<0.05,  SE= Standard error,  n=10 

 

 

 

ตารางที ่ข.2 อิทธิพลของไอออนทองแดงต่อการแบ่งเซลลผ์ดิปกติของสารพนัธุกรรมบริเวณปลายรากหอมแดง 
(Allium ascolonicum Linn.)  

Time 
(h) 

Concentration 
(mol) 

Phases of mitosis (as % of MI value) 

Laggard 
(Mean±SE) 

Fragment 
(Mean±SE) 

bridge 
(Mean±SE) 

Stickiness 
(Mean±SE) 

Disturbed 
(Mean±SE) 

MA 
(Mean±SE) 

24 

DI 0.03±0.02a 0.06±0.02a 0.11±0.03a 0.09±0.02a 0.01±0.01a 0.30±0.04a 

Cu 10-7M 0.06±0.02a 0.18±0.05a 0.21±0.04a 0.36±0.07a 0.02±0.01ab 0.83±0.09a 

Cu 10-6M 0.07±0.03a 0.45±0.05ab 0.32±0.06a 0.37±0.06a 0.04±0.02ab 1.25±0.11a 

Cu 10-5M 0.15±0.05a 0.79±0.25b 0.73±0.11b 1.91±0.22b 0.12±0.05bc 3.70±0.44b 

Cu 10-4M 0.42±0.16b 1.42±0.19c 1.18±0.20c 2.04±0.22b 0.15±0.05c 5.21±0.56c 

หมายเหตุ  อกัษร a,b,c  ท่ีแตกต่างกนั หมายถึง แตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ  P<0.05,  SE= Standard error,  n=10 
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ตารางที ่ข.3 อิทธิพลของกรดฮิวมิกต่อการแบ่งเซลลใ์นระยะปกติของสารพนัธุกรรมบริเวณปลายรากหอมแดง 
 (Allium ascolonicum Linn.) 

Time 
(h) 

Concentration 
(mol) 

Phases of mitosis (as % of MI value) 

Prophase 
(Mean±SE) 

Metaphase 
(Mean±SE)  

Anaphase 
(Mean±SE)   

Telophase 
(Mean±SE) 

MI 
(Mean±SE) 

24 

DI 42.55±2.68a 0.99±0.09a 0.98±0.12a 0.96±0.14a 45.48±2.79a 

HA 10-7M 49.02±2.32b 0.89±0.09a 1.13±0.15a 1.24±0.14a 52.28±2.46b 

HA 10-6M 52.63±1.68bc 0.98±0.14a 1.11±0.19a 1.06±0.24a 55.78±1.66bc 

HA 10-5M 56.84±1.79cd 1.21±0.16a 1.22±0.15a 1.61±0.44ab 60.88±2.20b 

HA 10-4M 62.57±2.35d 1.72±0.14b 1.93±0.14b 2.36±0.27b 68.58±2.37d 
หมายเหตุ  อกัษร a,b,c,d  ท่ีแตกต่างกนั หมายถึง แตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ  P<0.05,  SE= Standard error,  n=10 

ตารางที ่ข.4 อิทธิพลของกรดฮิวมิกต่อการแบ่งเซลลผ์ดิปกติของสารพนัธุกรรมบริเวณปลายรากหอมแดง   
(Allium ascolonicum Linn.)  

Time 
(h) 

Concentration 
(mol) 

Phases of mitosis (as % of MI value) 

Laggard 
(Mean±SE) 

Fragment 
(Mean±SE) 

bridge 
(Mean±SE) 

Stickiness 
(Mean±SE) 

Disturbed 
(Mean±SE) 

MA 
(Mean±SE) 

24 

DI 0.10±0.03a 0.10±0.05a 0.16±0.06a 0.15±0.05a 0.02±0.01a 0.53±0.15a 
HA10-7M 0.10±0.03a 0.11±0.04a 0.17±0.04a 0.23±0.06ab 0.06±0.02a 0.65±0.07a 
HA10-6M 0.22±0.07a 0.25±0.03ab 0.22±0.04ab 0.33±0.05ab 0.06±0.02a 1.08±0.13b 
HA10-5M 0.10±0.02a 0.29±0.05b 0.34±0.07b 0.37±0.08b 0.05±0.02a 1.15±0.14b 
HA10-4M 0.16±0.03a 0.54±0.09c 0.36±0.05b 0.55±0.06c 0.07±0.02a 1.68±0.13c 

หมายเหตุ  อกัษร a,b,c ท่ีแตกต่างกนั หมายถึง แตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ P<0.05, SE= Standard error, n=10 
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ตารางที ่ข.5 อิทธิพลของสารประกอบเชิงซอ้นทองแดงกบักรดฮิวมิกต่อการแบ่งเซลลใ์นระยะปกติของสารพนัธุกรรม
บริเวณปลายรากหอมแดง (Allium ascolonicum Linn.) 

Time 
(h) 

Concentration 
(mol) 

Phases of mitosis (as % of MI value) 

Prophase 
(Mean±SE) 

Metaphase 
(Mean±SE)  

Anaphase 
(Mean±SE)   

Telophase 
(Mean±SE) 

MI 
(Mean±SE) 

24 

DI 50.58±3.11bc 0.83±0.09a 1.01±0.11ab 1.19±0.12a 53.61±3.08bc 

CuHA 10-7M 57.47±1.66d 0.97±0.11a 1.17±0.13b 1.23±0.16a 60.84±1.78d 

CuHA 10-6M 55.92±1.83cd 0.87±0.05a 1.05±0.12b 1.18±0.15a 59.02±1.82cd 

CuHA 10-5M 47.84±2.25ab 0.08±0.06a 0.88±0.07ab 1.23±0.14a 50.75±2.40b 

CuHA 10-4M 41.69±2.08a 0.73±0.08a 0.71±0.07a 1.09±0.13a 44.22±2.06a 
หมายเหตุ  อกัษร a,b,c,d ท่ีแตกต่างกนั หมายถึง แตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ  P<0.05,  SE= Standard error,  n=10 

 

ตารางที่ ข.6 อิทธิพลของสารประกอบเชิงซ้อนทองแดงกบักรดฮิวมิกต่อการแบ่งเซลล์ผิดปกติของสารพนัธุกรรมบริเวณ
ปลายรากหอมแดง (Allium ascolonicum Linn.)  

Time 
(h) 

Concentration 
(mol) 

Phases of mitosis (as % of MI value) 

Laggard 
(Mean±SE) 

Fragment 
(Mean±SE) 

bridge 
(Mean±SE) 

Stickiness 
(Mean±SE) 

Disturbed 
(Mean±SE) 

MA 
(Mean±SE) 

24 

DI 0.09±0.02ab 0.19±0.04a 0.20±0.03a 0.49±0.07a 0.02±0.01a 0.99±0.11a 

CuHA 10-7M 0.05±0.02a 0.46±0.06bc 0.48±0.09b 0.37±0.07a 0.07±0.02a 1.43±0.12b 

CuHA 10-6M 0.16±0.03b 0.57±0.06c 0.53±0.07b 0.59±0.06ab 0.06±0.02a 1.91±0.11c 

CuHA 10-5M 0.12±0.03ab 0.39±0.05b 0.57±0.04b 0.81±0.09b 0.04±0.02a 1.93±0.07c 

CuHA 10-4M 0.12±0.02ab 0.51±0.07bc 0.53±0.08b 0.80±0.12b 0.03±0.02a 1.99±0.11c 
หมายเหตุ  อกัษร a,b,c ท่ีแตกต่างกนั หมายถึง แตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ  P<0.05,  SE= Standard error,  n=10 
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ตารางที่ ข.7 เปรียบเทียบการแบ่งเซลล์บริเวณปลายรากหอมแดง(Allium ascolonicum Linn.) ท่ีความ
เขม้ขน้ต่างๆ ของไอออนทองแดง กรดฮิวมิก และสารประกอบเชิงซอ้นทองแดงกบักรดฮิวมิก  

Mitotic index (%) 

Treatment 
Concentration (mol) 

DI Conc.10-7 Conc.10-6 Conc.10-5 Conc.10-4 

Copper 31.98±1.56b 51.88±1.98d 45.22±2.06c 25.88±1.98a 21.62±1.38a 

Humic acid 45.48±2.79a 52.28±2.46b 55.78b±1.66c 60.88±2.20c 68.58±2.37d 

Copper : Humic acid 53.61±3.08bc 60.84±1.78d 59.02±1.82cd 50.75±2.40b 44.22±2.06a 
หมายเหตุ  อกัษร a,b,c,d ท่ีแตกต่างกนั หมายถึง แตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ  P<0.05,  SE= Standard error,  n=10 

 

ตารางที่ ข.8 เปรียบเทียบการแบ่งเซลล์ผิดปกติของสารพนัธุกรรมบริเวณปลายรากหอมแดง(Allium 
ascolonicum Linn.) ท่ีความเขม้ขน้ต่างๆ ของไอออนทองแดง กรดฮิวมิก และสารประกอบ
เชิงซอ้นทองแดงกบักรดฮิวมิก  

Mitotic aberration (%) 

Treatment 
Concentration (mol) 

DI Conc.10-7 Conc.10-6 Conc.10-5 Conc.10-4 

Copper 0.3±0.04a 0.83±0.09a 1.25±0.11a 3.7±0.44b 5.21±0.56c 

Humic acid 0.53±0.15a 0.65±0.07a 1.08±0.13b 1.15±0.14b 1.68±0.13c 

Copper : Humic acid 0.99±0.11a 1.43±0.12b 1.91±0.11c 1.93±0.07c 1.99±0.11c 
หมายเหตุ  อกัษร a,b,c ท่ีแตกต่างกนั หมายถึง แตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ  P<0.05,  SE= Standard error,  n=10 
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