
แบบรายงานผลงานเร่ืองเต็มการทดลองทีส่ิ้นสุดปงีบประมาณ 2556  

1. ชุดโครงการวิจัย   :  วิจัยและพัฒนาพืชเศรษฐกิจเฉพาะพ้ืนที่ภาคตะวันออก 
2. โครงการวิจัย                         :  วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี

การผลิตกระวานและเร่วในพ้ืนที่      ภาคตะวันออก 
กิจกรรม   :   การปรับปรุงพันธุ์กระวาน 
กิจกรรมย่อย (ถ้ามี)  :  การปรับปรุงพันธุ์กระวานในพื้นที่ภาคตะวันออก 

3. ชื่อการทดลอง (ภาษาไทย)        :  ศึกษาผลของการฉายรังสี
แบบโครนิก (chronic  irradiation) ต่อการรอดชีวิต  การ
เจริญเติบโต  และการกลายพันธุ์ของกระวาน 

ชื่อการทดลอง (ภาษาอังกฤษ) :  Effects of Chronic  Irradiation on Mutation of 
 Amomum krevanh Pierre. 

4. คณะผู้ด าเนินงาน 
          หัวหน้าการทดลอง                :  นางสาวสุชาดา  ศรีบุญเรือง  สังกัด ศูนย์วิจัยและพัฒนา- 

การเกษตรจันทบุรี 
          ผู้ร่วมงาน                            :  นางสาวจารุรัตน์  พุ่มประเสริฐ  สังกัด ส านักวิจัยและพัฒนา-

วิทยาการหลังการเก็บเก่ียวและแปรรูปผลิตผลเกษตร 
 นางสาวหฤทัย แก่นลา   สังกัด ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตร-

เขตท่ี 6 จังหวัดจันทบุรี 
   

5.บทคัดย่อ 

จากการศึกษาผลของรังสีแกมมาต่อการรอดชีวิต  การเจริญเติบโตและอัตราการกลายพันธุ์ของกระวานสาย

พันธุ์จันทบุรี  ณ  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรจันทบุรี  ระหว่างปี  พ .ศ. 2554-2556 วางแผนการทดลองแบบ 

CRD โดยให้ปริมาณรังสีที่ต่างกันเป็นกรรมวิธี แบ่งออกเป็น 13 กรรมวิธีๆ ละ 15 ต้น ได้แก่ ไม่ฉายรังสี (control), 

0 , 38.34, 59.90 , 82.56 , 106.5 , 120.07 , 129.01 , 164.29 , 187.61 , 229.34 , 256.72 , 331.19 และ 

451.33  เกรย์  หลังจากน าตัวอย่างกระวานไปฉายรังสีแล้วเป็นเวลา 2 ปี พบว่าปริมาณรังสีมีผลต่อเปอร์เซ็นต์การ

รอดชีวิตของต้นกระวาน  โดยกรรมวิธีที่ไม่ได้ฉายรังสีมีเปอร์เซ็นต์การรอดชีวิตสูงที่สุดเท่ากับ 100 เปอร์เซ็นต์ 

รองลงมาคือกรรมวิธีที่ได้รับปริมาณรังสีที่ 38.34 และ 59.90  เกรย์ เท่ากับ 60 และ 6.67  เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ  

และปริมาณรังสีตั้งแต่  82.56  เกรย์ขึ้นไป  ท าให้ต้นกระวานตาย 100 เปอร์เซ็นต์ จึงไม่สามารถหาความแตกต่าง

ทางสถิติได้  ส่วนผลของรังสีแกมมาต่อการเจริญเติบโตและอัตราการกลายพันธุ์ของกระวาน  พบว่ากรรมวิธีที่ไม่ได้

รับปริมาณรังสีจะมีการเจริญเติบโตทางด้านความสูงๆที่สุดคือ 181.5 เซนติเมตร  ส่วนกรรมวิธีที่ได้รับปริมาณรังสี



ที่ 38.34 และ 59.90 เกรย์  มีการเจริญเติบโตทางด้านความสูงเฉลี่ย 168.5 และ 180 เซนติเมตร  จ านวนหน่อ

ของกระวานพบว่า  กรรมวิธีที่ไม่ได้รับปริมาณรังสีมีจ านวนหน่อต่ ากว่ากรรมวิธีที่ได้รับรังสี  คือกรรมวิธีที่ได้รับ

ปริมาณรังสีที่ 59.90, ไม่ได้รับการฉายรังสี (control) และ 38.34 เกรย์  มีจ านวนหน่อเฉลี่ย 28, 19.4  และ 20.9 

หน่อ ตามล าดับ  ขนาดหน่อพบว่ากรรมวิธีที่ได้รับปริมาณรังสีที่ 59.90, 38.34  เกรย์ และกรรมวิธีที่ไม่ได้รับการ

ฉายรังสี  มีขนาดหน่อเฉลี่ย 1.3, 1.2 และ 1.2  เซนติเมตร ตามล าดับ ส่วนอัตราการกลายพันธุ์ของกระวาน พบว่า

กรรมวิธีที่รับการฉายรังสีมีโอกาส ที่จะพบต้นที่กลายพันธุ์หรือมีลักษณะทาง morphology ในด้านของการแตก

หน่อ ลักษณะล าต้น และลักษณะใบ  มากกว่ากรรมวิธีที่ไม่ได้รับการฉายรังสี 

6. ค าน า                                  
กระวาน  เป็นพืชท้องถิ่นที่ส าคัญในจังหวัดจันทบุรี  อยู่ในตระกูลเดียวกับขิง มีหัวหรือเหง้าอยู่ใต้ดิน  

เจริญเติบโตได้ดีในภูมิภาคเขตร้อนชื้น  ชอบขึ้นตามบริเวณไหล่เขาในป่าดงดิบ  และมีไม้อ่ืนขึ้นปกคลุมให้ร่มเงา  

แหล่งปลูกที่ส าคัญอยู่ในเขตอ าเภอโป่งน้ าร้อน บริเวณเทือกเขาสอยดาว  มีพ้ืนที่ปลูกมากกว่า 2,000 ไร่ (กลุ่ม

อนุรักษ์กระวานจันทบุรี, 2552) นอกจากนี้ยังมีการน ากระวานไปปลูกเป็นพืชแซมในสวนไม้ผล และสวนยางพารา 

รวมถึงน าไปปลูกใช้บริโภคในครัวเรือน โดยใช้หน่อเป็นส่วนประกอบอาหารพื้นเมืองของภาคตะวันออก กระวานยัง

มีความส าคัญในด้านเป็นสมุนไพรและเครื่องเทศ  เนื่องจากมีสรรพคุณแก้ท้องอืด ท้องเฟ้อ จุกเสียด รักษาโรค

กระเพาะอาหาร และสามารถฆ่าเชื้อแบคทีเรียบางชนิดได้ เมล็ดกระวาน มีน้ ามันหอมระเหย 7.9-8.4 % 

องค์ประกอบทางเคมีที่ส าคัญได้แก่ 1,8 cineol  L-pinene  P-pinene  L-terpineol (ศิริเพ็ญ, 2552) นอกจากนี้

ยังสามารถน าไปเป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์จ าพวกลูกกวาด น้ ายาบ้วนปาก และยาสีฟัน อีกท้ังกระวานยังเป็นพืชที่

มีการส่งออก จากข้อมูลกระทรวงพาณิชย์ อ้างโดย กรมส่งเสริมการเกษตร (2550) รายงานว่า ในปี 2548 ประเทศ

ไทยมีการส่งออกเมล็ดกระวานปริมาณ 16 ตัน มูลค่า 1.4 ล้านบาท แต่ปริมาณการผลิตเม็ดกระวานไม่มีความ

แน่นอนมีการเปลี่ยนแปลงหรือมีความผันแปรค่อนข้างสูง เกิดจากเกษตรกรมีการปลูกกระวานในเชิงการค้าน้อย

มาก  สาเหตุจากยังไม่มีพันธุ์และเทคโนโลยีในการผลิตกระวานเป็นการค้าที่เหมาะสม  ปัจจุบันการปลูก /แหล่ง

ผลิตกระวานถูกจ ากัดโดยสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศ  เนื่องจากกระวานต้องการสภาพแวดล้อมที่ค่อนข้าง

จ ากัด  จึงจะให้ผลผลิตได้  เช่น ดินจะต้องเป็นดินที่มีอินทรียวัตถุสูง  แสงและร่มเงาที่เหมาะสม  ไม่กระทบแล้ง

ในช่วงระยะเวลานาน  พื้นที่ปลูกจะต้องมีระดับความสูงจากระดับน้ าทะเลพอสมควร (กรมวิชาการเกษตร, 2545)  

เหล่านี้เป็นผลให้ผลผลิตกระวานมีแนวโน้มต่ าลงไม่เพียงพอกับความต้องการที่เพ่ิมสูงขึ้นเรื่อยๆ จะเห็นได้จากในปี 

2550 ประเทศไทยมีการส่งออกเมล็ดกระวานปริมาณ 9.2 ตัน มูลค่า 1.6 ล้านบาท ขณะเดียวกันก็มีการน าเข้า

เมล็ดกระวาน ปริมาณ 23 ตัน มูลค่า 3.4 ล้านบาท ประเทศคู่ค้าที่ส าคัญคือ อินโดนีเซีย (ส านักงานเศรษฐกิจ

การเกษตร, 2551) การปรับปรุงพันธุ์โดยการฉายรังสี จึงเป็นวิธีการหนึ่งที่เป็นทางเลือกในการน าไปใช้เพ่ิมผลผลิต

กระวานให้มีผลผลิตสูงขึ้น   



7. วิธีด าเนินการ                             

        อุปกรณ์ 
1. พืชทดลอง  
 - ต้นกระวานสายพันธุ์จันทบุรี 

                2. เครื่องมือที่ใช้ในการชักน าให้เกิดการกลายพันธุ์ 
 - ห้องฉายรังสีแกมมาแบบโครนิก (Gamma Room)  

                3. วัสดุที่ใช้ในการปลูก 
                4. อุปกรณ์ท่ีใช้ในการเก็บและบันทึกผลข้อมูล   
               5. สารเคมีป้องกันและก าจัดโรคพืช 

วิธีการ   

1. เตรียมต้นพันธุ์กระวานโดยการน าเหง้ากระวานที่มีต้นแก่ติดมาด้วยพร้อมหน่ออ่อน 1 หน่อ  มาท าการ
ปักช าลงในถุงด า  โดยใช้วัสดุช า คือ ดินผสมปุ๋ยหมัก อัตรา 1:1 จากนั้นน าต้นกระวานช าถุงที่ออกรากแล้ว
ประมาณ 1 เดือน มาท าการคัดตัวอย่างต้นที่แข็งแรงและมีความสูงใกล้เคียงกัน ประมาณ 60 เซนติเมตร  เพ่ือ
เตรียมน าตัวอย่างไปฉายรังสีตามกรรมวิธีที่ก าหนด 

2. น าตัวอย่างต้นพันธุ์กระวานเข้าฉายรังสีแกมมาแบบโครนิก  ที่ห้องฉายรังสี (Gamma Room)  ณ 
ศูนย์วิจัยนิวเคลียร์เทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ที่ระยะ  1.5, 2.0 และ 2.5 เมตร นาน  7, 14, 21 และ 
28 วัน ตามกรรมวิธีที่ก าหนดไว้  ใช้ตัวอย่างพืช  กรรมวิธีละ  15  ตัวอย่าง 

3. หลังจากฉายรังสีแล้วน าตัวอย่างกระวานไปย้ายปลูกลงในกระถางขนาด 12-17 นิ้ว โดยใช้วัสดุปลูก คือ 
ดิน ปุ๋ยหมัก และแกลบดิบ อัตราส่วน 1:1:1 ให้ปุ๋ยละลายช้า  อัตรา 10 กรัมต่อกระถาง จ านวน 3 เดือนต่อครั้ง 
และให้ปุ๋ยละลายเร็ว อัตรา 2 กรัมต่อกระถางทุกๆ 4 สัปดาห์ จนสิ้นสุดการทดลอง 

4. บันทึกจ านวนต้นที่รอดชีวิตในแต่ละกรรมวิธี การเจริญเติบโต อัตราการกลายพันธุ์ และการออกดอก
ติดผล เป็นต้น ภายหลังจากน าไปเลี้ยงในสภาพโรงเรือน จนสิ้นสุดการทดลอง 
       แผนการทดลอง 

ในการทดลองนี้ วางแผนการทดลองแบบ CRD (Completely Randomized Design) โดยให้ 
ปริมาณรังสีที่ได้รับต่างๆ กันเป็นกรรมวิธี แบ่งออกเป็น 13 กรรมวิธี  ได้แก่ 

กรรมวิธีที่  1  ไม่ฉายรังสี  (control)     
กรรมวิธีที่  2  ฉายรังสีที่ระยะ 1.5 เมตร  เวลา  7  วัน  ปริมาณรังสีที่ได้รับ  106.50  เกรย ์
กรรมวิธีที่  3  ฉายรังสีที่ระยะ 1.5 เมตร  เวลา 14  วัน  ปริมาณรังสีที่ได้รับ  229.36  เกรย ์
กรรมวิธีที่  4  ฉายรังสีที่ระยะ 1.5 เมตร  เวลา  21 วัน  ปริมาณรังสีที่ได้รับ  331.19  เกรย ์
กรรมวิธีที่  5  ฉายรังสีที่ระยะ 1.5 เมตร  เวลา  28 วัน  ปริมาณรังสีที่ได้รับ  451.33  เกรย ์
กรรมวิธีที่  6  ฉายรังสีที่ระยะ  2  เมตร   เวลา  7  วัน  ปริมาณรังสีที่ได้รับ   59.90  เกรย ์
กรรมวิธีที่  7  ฉายรังสีที่ระยะ  2  เมตร   เวลา 14 วัน  ปริมาณรังสีที่ได้รับ  129.01  เกรย ์
กรรมวิธีที่  8  ฉายรังสีที่ระยะ  2  เมตร   เวลา  21 วัน ปริมาณรังสีที่ได้รับ  187.61  เกรย ์



กรรมวิธีที่  9  ฉายรังสีที่ระยะ  2  เมตร   เวลา  28 วัน ปริมาณรังสีที่ได้รับ  256.72  เกรย ์
กรรมวิธีที่  10 ฉายรังสีที่ระยะ 2.5 เมตร  เวลา  7  วัน  ปริมาณรังสีที่ได้รับ   38.34   เกรย ์
กรรมวิธีที่  11 ฉายรังสีที่ระยะ  2.5 เมตร เวลา  14 วัน ปริมาณรังสีที่ได้รับ    82.56  เกรย ์
กรรมวิธีที่  12 ฉายรังสีที่ระยะ 2.5 เมตร  เวลา  21 วัน  ปริมาณรังสีที่ได้รับ  120.07  เกรย ์
กรรมวิธีที่  13 ฉายรังสีที่ระยะ 2.5 เมตร  เวลา  28 วัน  ปริมาณรังสีที่ได้รับ  164.29  เกรย ์

       ระยะเวลาด าเนินการ     ตุลาคม 2553 – กันยายน 2556 
          สถานที่ด าเนินการ     ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรจันทบุรี  ต าบลฉมัน อ าเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี 
 

8. ผลการทดลองและวิจารณ์  

จากการน าต้นกระวานไปฉายรังสี  ในปริมาณรังสีที่ได้รับแตกต่างกันตามวิธีที่ก าหนด  และวัดผลของรังสี

ต่อการรอดชีวิต  การเจริญเติบโต  และอัตราการกลายพันธุ์ของกระวาน  หลังฉายรังสีเป็นเวลา 2 ปี พบว่าปริมาณ

รังสีมีผลต่อเปอร์เซ็นต์การรอดชีวิตของต้นกระวาน  โดยกรรมวิธีที่ไม่ได้ฉายรังสี  มีเปอร์เซ็นต์การรอดชีวิตสูงที่สุด

เท่ากับ 100 เปอร์เซ็นต์ รองลงมาคือกรรมวิธีที่ได้รับปริมาณรังสีที่ 38.34 และ 59.9  เกรย์ เท่ากับ 60 และ 6.67 

เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ ท าให้ไม่สามารถหาค่า LD50 ได้ และปริมาณรังสีตั้งแต่ 82.56 เกรย์ขึ้นไป ท าให้ต้นกระวาน

ตาย 100 เปอร์เซ็นต์หลังฉายรังสีได้ 150 วัน  ดังนั้นจึงวัดผลของรังสีต่อการรอดชีวิต  การเจริญเติบโต  และอัตรา

การกลายพันธุ์ของกระวาน ใน 3 กรรมวิธีที่รอดชีวิต คือ กรรมวิธีที่ไม่ได้รับปริมาณรังสี (control) กรรมวิธีที่ได้รับ

ปริมาณรังสี 38.34 และ 59.9 เกรย์  (ตารางที่ 1) ซึ่งสอดคล้องกับการทดลองของ กษิดิศและคณะ (2550) ที่

รายงานว่าปริมาณรังสีที่สูงขึ้นท าให้เปอร์เซ็นต์การรอดชีวิตของดาหลาลดลง  เนื่องจากรังสีที่สูงขึ้นท าให้อะตอม

ต่างๆ ภายในเซลล์ที่รังสีผ่านเข้าไป  เกิดการแตกตัวเป็นไอออนที่ไวต่อการท าปฏิกิริยา  สามารถก่อให้เกิดการ

เปลี่ยนแปลงทางเคมีขึ้นภายในเซลล์  โดยการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวท าให้เกิดความเสียหายต่อการท าหน้าที่ต่างๆ 

ของเซลล์ ท าให้เซลล์ตายได้ (สิรนุช , 2540) ซึ่ง Evan (1965) อ้างว่ารังสีท าให้เนื้อเยื่อเจริญมีการเปลี่ยนแปลง  

เมื่อศึกษาทางเซลล์วิทยา (cytology) พบว่าท าให้กลไกการแบ่งตัว (mitotic  cell  cycle) ช้าลง  เกิดความ

ผิดปกติกับโครโมโซม (chromosome  aberration) รวมทั้ งสูญ เสียความสามารถในการเปลี่ยนแปลง 

(differentiation) และเป็นสาเหตุท าให้เซลล์ตายในที่สุด 

ส่วนผลของรังสีแกมมาต่อการเจริญเติบโตและอัตราการกลายพันธุ์ของกระวาน  พบว่ากรรมวิธีที่ไม่ได้รับ

ปริมาณรังสีจะมีการเจริญเติบโตทางด้านความสูงๆ ที่สุดคือ 181.5 เซนติเมตร  ส่วนกรรมวิธีที่ได้รับปริมาณรังสีที่ 

38.34  เกรย์  มีการเจริญเติบโตทางด้านความสูงเฉลี่ยต่ าสุด 168.5 เซนติเมตร  ซึ่งแตกต่างจากขนาดหน่อและ

จ านวนหน่อของกระวาน  กรรมวิธีที่ไม่ได้รับปริมาณรังสีจะมีขนาดหน่อและจ านวนหน่อต่ ากว่ากรรมวิธีที่ได้รับรังสี  

กล่าวคือกรรมวิธีที่ได้รับปริมาณรังสีที่ 59.9 เกรย์ จะมีขนาดหน่อและจ านวนหน่อเฉลี่ยสูงที่สุด 1.3  เซนติเมตร 



และจ านวนหน่อ  28 หน่อ  กรรมวิธีที่ไม่ได้รับการฉายรังสี จะมีขนาดหน่อและจ านวนหน่อเฉลี่ยเท่ากับ 1.2 

เซนติเมตร และจ านวนหน่อ  20.9 หน่อตามล าดับ (ตารางที่ 2) ส าหรับอัตราการกลายพันธุ์ของกระวาน พบว่า

กรรมวิธีที่รับการฉายรังสีมีโอกาส ที่จะพบต้นที่กลายพันธุ์หรือมีลักษณะทาง morphology ที่ต่างจากพันธุ์ปกติ

มากกว่ากรรมวิธีที่ไม่ได้รับการฉายรังสี  ได้แก่  การแตกหน่อ  ลักษณะล าต้น  และลักษณะใบ กล่าวคือ  มีการ

เปลี่ยนแปลงรูปร่างใบและสีของใบ  ความผิดปกติของใบที่พบส่วนใหญ่จะพบขนาดของใบเล็กลงมากกว่าขนาดใบ

ใหญ่ขึ้น  และพบใบที่บิดเบี้ยวผิดรูปร่างมากกว่าใบด่าง  ส่วนลักษณะที่ผิดปกติอ่ืนที่เกิดขึ้นกับล าต้นและหรือหน่อ 

คือ ต้นแคระแกรน  ต้นและหรือหน่อมีขนาดเล็กหรือใหญ่กว่าปกติ  มีการแตกหน่อเป็นกระจุก  และมีผนังล าต้น

ติดกัน  โดยทั้งหมดที่กล่าวมา  มีการเจริญเติบได้ระยะหนึ่งจากนั้นก็เกิดการตายทั้งหมด  ยกเว้นลักษณะการด่าง

ของใบกระวานจากปริมาณรังสี  59.9 เกรย์  มีการด่างเป็นแถบจากใบปกติมีสีเขียว  เป็นใบด่างลักษณะเป็นแถบ

ขวางใบ (ภาพที่ 1) ซึ่งสอดคล้องกับการทดลองในดาหลา (กษิดิศและคณะ , 2550; พีรนุชและคณะ, 2552) และ

พุทธรักษา (สิรนุชและอรุณี, 2544) โดยรายงานว่าปริมาณรังสีที่เพ่ิมขึ้นท าให้ความสูงทรงพุ่มลดลง  และยังมี

ลักษณะผิดปกติของใบและต้น  เนื่องจากเมื่อพืชได้รับรังสีที่รุนแรงมากอาจท าให้เซลล์ตายได้แต่ถ้าไม่รุนแรง  เซลล์

จะยังมีชีวิตอยู่ได้  แต่จะมีการเจริญเติบโตช้าลง (อรุณี, 2539) เช่นเดียวกับ สุภลัคน์ (2543) ได้รายงานว่าปริมาณ

รังสีต่ าท าให้ต้นกล้วยไข่ 4X  มีการเจริญเติบโตใกล้เคียงกับชุดควบคุม  ซึ่งอธิบายได้ว่าถึงแม้เซลล์จะได้รับรังสี  แต่

ภายในเซลล์จะมีเอนไซม์  ท าหน้าที่ซ่อมแซมส่วนที่ได้รับอันตรายจากรังสี (สิรนุช, 2540) แต่ถ้าปริมาณรังสีสูงขึ้น

จะไปท าความเสียหายกับโครโมโซมและองค์ประกอบอ่ืนภายในไซโตพลาสซึม  ซึ่งเป็นปัจจัยที่ส าคัญต่อการ

เจริญเติบโตของเซลล์  และยังอาจไปท าลายกระบวนการสร้าง ATP ซึ่งเป็นแหล่งพลังงานภายในเซลล์  เนื่องจาก

การสังเคราะห์ไมโครโมเลกุล   ในเซลล์ต้องการ ATP เมื่อกระบวนการสร้าง ATP ถูกท าลายจะท าให้พลังงานใน

เซลล์ลดลง  จึงเป็นสาเหตุให้เซลล์แบ่งตัวช้าหรือตายไปในที่สุด (อรุณี, 2530) 

ตารางท่ี 1  แสดงผลการรอดชีวิตของกระวานหลังฉายรังสี  6  12  18  และ 24 เดือน 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางที่ 2   การเจริญเติบโตทางด้านความสูง ขนาดหน่อ และจ านวนหน่อของต้นกระวานหลังฉาย   6  12  18    

และ 24 เดือน 

 

 

 

กรรมวิธี/

ปริมาณรังสี

ที่ได้รับ 

(เกรย์) 

จ านวน      

ต้นที่

ทดลอง 

(ต้น) 

จ านวน 

ต้นที่รอดชีวิต (ต้น) 

เปอร์เซ็นต์ 

ต้นที่รอดชีวิต (เปอร์เซ็นต์) 

6 

เดือน 

12 

เดือน 

  18   

เดือนด 

  24 

เดือนด 

6 

เดือน 

12 

เดือน 

18 

เดือน 

24 

เดือน 

 1. Control  15 15 15 15 15 100 100 100 100 
 6. 59.9  15 3 1 1 1 20 6.67 6.67 6.67 
10. 38.34  15 12 11 9 9 80 73.3 60 60 

กรรมวิธี/ 

ปริมาณรังสี 

ที่ได้รับ 

(เกรย์) 

ความสูง (เซนติเมตร) ขนาดหน่อ (เซนติเมตร) จ านวนหน่อ (หน่อ) 

6 

เดือน 

12 

เดือน 

18 

เดือน 

124 

เดือน 

6 

เดือน 

12 

เดือน 

18 

เดือน 

124 

เดือน 

6 

เดือน 

12 

เดือน 

18 

เดือน 

24 

เดือน 

 1. Control  116.7 184.3 184.3 181.5 1.3 1.6 1.4 1.2 5 12.2 12.4 20.9 
 6. 59.9  105 180 185 180 1 1.3 1.3 1.3 8 14 11 28 
10. 38.34  110 162.6 162.4 168.5 1 1.3 1.2 1.2 6 9.2 10.4 19.4 



ตารางท่ี 3   การกลายพันธุ์ของกระวาน  หลังฉาย 6  12  18  และ 24 เดือน                                                                                                  

กรรมวิธี/  

ปริมาณรังสี     

ที่ได้รับ  

(เกรย์) 

จ านวน    

ต้นที่ 

ทดลอง 

(ต้น) 

การกลายพันธุ์ (ลักษณะทาง morphology ที่ต่างจากพันธุ์ปกติ ) 

จ านวนต้นที่รอดชีวิต (ต้น) จ านวนต้นที่แสดงอาการ (ต้น) 

6 

เดือน 

12 

เดือน 

18  

เดือน 

24   

เดือน 

6 

เดือน 

12 

เดือน 

18 

เดือน 

24 

เดือน 

1. Control  15  15  15  15  15  0  0  0  15  
6. 59.9  15  3  1  1  1  1  1  1  1  
10. 38.34  15  12  11  9  9  6  1  1  0  

 

หมายเหตุ  ต้นกระวาน  1 ต้น  สามารถเกิดลักษณะการกลายได้มากกว่า  1  ลักษณะ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                     

 

 

             
  

 

              

 

 

ภาพที่ 1  ลักษณะผิดปกติของต้นกระวานหลังฉายรังสี 

 

 

 

 

 

 

ลกัษณะตน้กระวานปกติ 

ลักษณะหน่อกระวานผิดปกติจากปริมาณรังสี  59.9 เกรย์   

 

ลักษณะของล าต้นกระวานจากปรมิาณรังส ี 38.34  เกรย์     ลักษณะการด่างของใบกระวานจากปริมาณรังส ี 59.9 เกรย์   

รังสี   



 

 

9. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ  

จากการศึกษาผลของรังสีแกมมาต่อการรอดชีวิต  การเจริญเติบโตและอัตราการกลายพันธุ์ของ

กระวานสายพันธุ์จันทบุรี  ณ  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรจันทบุรี  ระหว่างปี  พ.ศ. 2554-2556  หลังจากการ

ฉายรังสี  2  ปี  สรุปได้ดังนี้   

1. การใช้รังสีแกมมาแบบโครนิกเหนี่ยวน าให้ เกิดการกลายพันธุ์ในต้นกระวานหรือพืชอ่ืน             
ที่ใกล้เคียงกัน  ปริมาณรังสีที่เหมาะสมทีค่วรใช้ในการศึกษาต่อไป  ควรอยู่ในช่วงปริมาณรังสี ดังนี้     

- ที่ระยะห่างจากต้นก าเนิด 1.5 เมตร ควรอยู่ในช่วง 12.81 – 25.63  เกรย์   
- ที่ระยะห่างจากต้นก าเนิด   2   เมตร  ควรอยู่ในช่วง  28.82 – 31.67  เกรย์   
- ที่ระยะห่างจากต้นก าเนิด  2.5  เมตร  ควรอยู่ในช่วง  38.7 – 43.33   เกรย์   

2. ในพืชแต่ละชนิดจะมีความไวต่อรังสีหรือความทนทานต่อรังสีแตกต่างกันไป  จากการทดลอง
พบว่าต้นกระวานมีความไวต่อรังสีหรือความทนทานต่อรังสีมากกว่าพืชอ่ืนๆ ทั่วไป  เช่น  ในต้นไทรย้อยใบแหลม
ด่างหลังปักช ากิ่ง 1 เดือนแล้วน าไปย้ายปลูกลงในกระถาง  หลังฉายรังสี  45 วัน เริ่มแสดงลักษณะผิดปกติและ
เกิดการตาย  สามารถหาค่า LD50 และ GR50  ได้  อีกทั้งยังคัดเลือกลักษณะการกลายที่คงตัวได้  2 ลักษณะอีก-
ด้วย  ต่างจากต้นกระวานตรงจุดที่หลังฉายรังสี  150  วันจึงจะเริ่มเกิดการตายท าให้ใช้เวลาในการทดลองมากกว่า  
ดังนั้นผู้ที่จะท าการศึกษาต่อไปในพืชชนิดนี้หรือพืชอ่ืนที่ใกล้เคียงกัน  ควรเผื่อเวลาในการทดลองและการคัดเลือก
พันธุ์เอาไว้ด้วย  

 
10.  การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์  

 1.  ได้ข้อมูลด้านพันธุ์กระวานที่ได้จากการชักน าให้กลายพันธุ์โดยการฉายรังสี 
2.  สามารถน าพันธุ์กระวานที่ได้จากการฉายรังสีไปศึกษาต่อยอดเพ่ือใช้ประโยชน์ต่อไปได้ 

     3. พัฒนาต่อโดยสามารถคัดเลือกต้นที่ มีพันธุกรรมแตกต่างจากพันธุ์เดิม ไปปลูกทดสอบ           
ในโรงเรือนและแปลงทดลอง และสามารถใช้เป็นแหล่งของความหลากหลายทางพันธุกรรมเพ่ือใช้เป็น พ่อ-แม่พันธุ์
ต่อไป 

 
  กลุ่มเป้าหมายที่จะน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
  1.  หน่วยงานราชการภายในกรมวิชาการเกษตร  และมหาวิทยาลัย  เป็นต้น   

2.  เกษตรกรผู้ผลิตและผู้สนใจสามารถน าข้อมูลการผลิตกระวาน/เร่ว ไปใช้ได้        โดยส่งเสริม 
ผ่านทางกรมส่งเสริมการเกษตร  องค์การบริหารส่วนต าบล  เป็นต้น 

11.  กิตติกรรมประกาศ 



งานวิจัยชิ้นนี้เสร็จสมบูรณ์ได้ด้วยความกรุณาของศาสตราจารย์อรุณี  วงค์ปิยะสถิต  คุณสุวิทย์  
กลัดอินทร์  ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรจันทบุรี  และนางพุฒนา  รุ่งระวี  ที่ให้ค าปรึกษา             
ให้ค าแนะน า  และเป็นก าลังใจให้เสมอมา   

สุดท้ายนี้ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่  พนักงาน  คนงาน  และลูกจ้างประจ า  ของศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการเกษตรจันทบุรีทุกท่าน  ที่คอยให้ค าแนะน า  และให้ความช่วยเหลือ  จนงานวิจัยชิ้นนี้ส าเร็จลุล่วงไปได้
ด้วยดี   

 
12.  เอกสารอ้างอิง  
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