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บทคัดยอ 

 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ ประกาศใหผักกาดหอม (Lactuca sativa L.)  เปนพันธุพืช

ใหมไดรับความคุมครองตามพระราชบัญญัติคุมครองพันธุพืช พ.ศ. 2542  ดังนั้นจึงจําเปนตองศึกษาเพื่อพัฒนา

หลักเกณฑ และวิธีการตรวจสอบพันธุผักกาดหอมตามกรอบกฎหมายที่เปนสากลและยอมรับไดในทางวิชาการ  

โดยไดศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของท้ังดานกฎระเบียบการคุมครองพันธุพืชใหมและวิชาการดานเทคนิค รวมถึงเอกสาร

ทางวิชาการตาง ๆ ที่เกี่ยวของ พัฒนายกรางเปนหลักเกณฑและวิธีการตรวจสอบพันธุผักกาดหอม  และไดลงพื้นที่

สํารวจเก็บขอมูลพันธุผักกาดหอมตามแหลงปลูกรวบรวมพันธุ จํานวน  15  พันธุ ไดลักษณะท่ีตรวจสอบ รวม  40  

ลักษณะ ประกอบดวย เมล็ดพันธุ 1 ลักษณะ  ตนกลา  3 ลักษณะ  ใบ  21  ลักษณะ  ตน  5  ลักษณะ  หัว  5  

ลักษณะ และลักษณะอื่นๆ อีก 5  ลักษณะ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 /สํานักคุมครองพันธุพืช 



 

 

 

 

 

 

คํานํา 

 

การคนควา วิจัยและพัฒนาเพื่อใหไดพันธุพืชใหม จําเปนตองใชเวลาและงบประมาณในการลงทุนสูง 

มาตรการหนึ่งที่จะชวยสงเสริมใหมีการคิดคนปรับปรุงพันธุพืชใหมๆ เพิ่มมากขึ้น คือ การสรางแรงจูงใจในการวิจัย

และพัฒนาแกนักปรับปรุงพันธุ ใหไดรับสิทธิในการเปนเจาของพันธุพืชใหมที่ตนเองเปนผูคิดคนพัฒนาขึ้นมา  ซึ่งจะ

ทําใหเกษตรกรมีโอกาสเพิ่มมากข้ึนในการเลือกใชพันธุที่ดีมีคุณภาพและใหผลตอบแทนสูง 

ประเทศไทยประกาศใหมีพระราชบัญญัติคุมครองพันธุพืช พ.ศ. 2542 ในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา 

เลม 116 ตอน 188ก ลงวันที่  25  พฤศจิกายน 2542 เจตนารมณของพระราชบัญญัติฉบับนี้ก็เพื่อสงเสริมใหมีการ

ปรับปรุงพันธุ และพัฒนาพันธุ เพื่อใหมีพันธุพืชใหมเพิ่มเติมจากที่มีอยูเดิม อันเปนการสงเสริมการพัฒนาทางดาน

เกษตรกรรม โดยการสงเสริมและสรางแรงจูงใจดวยการใหสิทธิและความคุมครองตามกฎหมาย ตลอดจนเพื่อเปน

การอนุรักษและพัฒนาการใชประโยชนพันธุพืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่น พันธุพืชพื้นเมืองทั่วไปและพันธุพืชปา เพื่อให

ชุมชนมีสวนรวมในการดูแล บํารุงรักษา และใชประโยชนพันธุพืชอยางยั่งยืน  (สํานักคุมครองพันธุพืช, 2547)  

อยางไรก็ตาม พระราชบัญญัติคุมครองพันธุพืช พ.ศ. 2542  ไมเปดโอกาสมีการใหยื่นขอจดทะเบียนพันธุพืชใหมได

ทุกชนิด  กฎหมายกําหนดใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ

คุมครองพันธุพืช  ประกาศกําหนดชนิดพืชเปนพันธุพืชใหมที่จะไดรับความคุมครอง มีหลักเกณฑการพิจารณาที่

สําคัญ คือ ตองเปนชนิดพืชที่มีพันธุพืชพื้นเมืองทั่วไปที่มีคุณสมบัติดีเดน และเม่ือมีการประกาศกําหนดชนิดพืชเปน

พันธุพืชใหมที่จะไดรับความคุมครอง จําเปนตองมีระบบการจัดทําขอมูลลักษณะประจําพันธุของพันธุพืชที่ใชปลูก

เปรียบเทียบที่จะสามารถนํามาตรวจสอบไดวา พันธุพืชนั้นไมซ้ําซอนกับพันธุดั้งเดิมที่มีอยูโดยนําลักษณะประจํา

พันธุดานพฤกษศาสตร และลักษณะเฉพาะอื่น ๆ มาเปนขอกําหนดในการจัดทําหลักเกณฑการตรวจสอบพันธุพืชที่

ยื่นขอจดทะเบียนคุมครองเปนพันธุพืชใหม 

ผักกาดหอม (Lactuca sativa L.)  ไดรับการประกาศกําหนดใหเปนพันธุพืชใหมที่จะไดรับความ

คุมครองตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ เรื่อง กําหนดชนิดพืชเปนพันธุพืชใหมที่จะไดรับความคุมครอง

ตามพระราชบัญญัติคุมครองพันธุพืช พ.ศ. 2542 (ฉบับที่ 10) ลงวันที่ 21 เมษายน  2554   ดังนั้น เพื่อใหการ

ดําเนินงานตามกฎกระทรวงและประกาศกระทรวงดังกลาว  เปนไปตามเจตนารมณและสอดคลองกับบทบัญญัติ

ของกฎหมาย  ตองมีการกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ  และการตรวจสอบพันธุผักกาดหอมใหเปนไปในแนวทาง

เดียวกัน และเปนไปตามมาตรฐานระดับสากล   มีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะใชเปนเครื่องมือในการตรวจสอบ

ความแตกตางของลักษณะประจําพันธุของผักกาดที่ขอรับความคุมครองเปนพันธุพืชใหมได  ดังนั้นจึงได



ทําการศึกษาลักษณะทางพฤกษศาสตรของผักกาดหอม เพื่อพัฒนาหลักเกณฑและวิธีการตรวจสอบพันธุพืชใชเปน

เครื่องมือในกระบวนการจดทะเบียนคุมครองพันธุพืชใหมในผักกาดหอม 

 

วิธีดําเนินการ 

 

อุปกรณ 

 1.  เอกสาร/หนังสือที่เก่ียวของ  เชน  พระราชบัญญัติคุมครองพันธุพืช พ.ศ. 2542 กฎกระทรวงกําหนด

หลักเกณฑและวิธีการในการขอจดทะเบียน การพิจารณาคําขอจดทะเบียน การประกาศโฆษณาคําขอจดทะเบียน 

และแบบหนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียนพันธุพืชใหม พ.ศ.2546 อนุสัญญาระหวางประเทศวาดวยการคุมครอง

พั น ธุ พื ช ใ ห ม  (International Convention for the Protection of New Varieties of Plants, UPOV)  

เอกสารหนังสือท่ีเกี่ยวกับผักกาดหอม  เปนตน 

 2.  อุปกรณ เครื่องมือทางเทคนิคที่ใชในการจําแนก ตรวจสอบ และบันทึกลักษณะประจําพันธุ

ผักกาดหอม เชน  กลองถายรูป  แถบวัดสี (Color Chart) ไมบรรทัด  เปนตน 

 

วิธีการ 

 1.  การศึกษา คนควา และวิเคราะหเอกสารที่เกี่ยวของ 

 2.  ยกรางหลักเกณฑและวิธีการตรวจสอบพันธุพืชใหมของผักกาดหอม 

 3.  สํารวจแหลงปลูกและรวบรวบพันธุผักกาดหอมและทดลองบันทึกขอมูลลักษณะประจําพันธุ

ผักกาดหอมตามหลักเกณฑที่ยกรางขึ้น 

 

เวลาและสถานที่ 

  ระยะเวลาเริ่มตน  เดือนตุลาคม  2553  สิ้นสุด เดือนกันยายน   2554   รวม 1  ป 

 สถานที่  สํานักคุมครองพันธุพืช  และแหลงปลูกผักกาดหอม 

 

ผลและวิจารณผลการทดลอง 

 

ผักกาดหอม (Lettuce) หรือชื่อในภาคกลางนิยมเรียกวา ผักสลัด  ภาคเหนือเรียก ผักกาดยี  ภาษจีน

เรียกวา พังฉาย  มีชื่อวิทยาศาสตร  Lactuca sativa L. อยูในวงศ Asteraceae (หรือ Compositae เดิม) จัดวา

เปนพืชผักที่มีความสําคัญมากที่สุดในกลุมของผักใบ (Leafy vegetables) นิยมใชบริโภคในรูปผักสดในสลัด ยํา 

หรือเครื่องเคียงกับอาหารตางๆ มีบางชนิดที่สามารถนํามาปรุงอาหารได  มีการปลูกเปนการคาในหลายประเทศทั่ว

โลก โดยเฉพาะในแถบเอเชีย อเมริกาเหนือและอเมริกากลาง  และยุโรป  ประเทศผูผลิตรายใหญของโลก ไดแก 

จีน  อเมริกา  สเปน  อิตาลี อินเดีย และญี่ปุน (Rubatzky, Yamaguchi 1997; Lebeda และคณะ 2007)  



สําหรับแหลงกําเนิดของผักกาดหอมนั้น บางก็วามีถิ่นกําเนิดในทวีปเอเซียและยุโรป (www.ผัก.net) บางก็วา

ศูนยกลางถิ่นกําเนิดของผักกาดหอมอยูในภูมิภาคตะวันออกกลาง (ประเทศอียิปต และอิหราน) (Zohary 1991) 

ลักษณะทางพฤกษศาสตรของผักกาดหอม;  ราก  เปนระบบรากแกวที่สามารถหยั่งลึกลงไปในดินไดถึง 5 

ฟุตหรือมากกวา  แตมักจะเสียหายในขณะยายปลูก  จึงมักเห็นเปนรากแขนงแผกระจายอยูใตผิวดินประมาณ 1-2 

ฟุต;  ลําตน  มีลักษณะเปนขอสั้น แตละขอจะเปนที่เกิดของใบ จะเห็นชัดเมื่ออยูในระยะแทงดอก; ใบ  แบง

ออกเปนสองกลุมไดอยางชัดเจน คือ สีเขียว มีตั้งแตสีเขียวออน เขียวปนเหลือง จนถึงเขียวแก  และกลุมที่มีสีแดง

หรือน้ําตาลปนอยู ทําใหมีสีแดง บรอนซ หรือน้ําตาลปนเขียว  พันธุที่หอหัวจะมีใบหนา  เนื้อใบออนนุม  ใบจะหอ

หัวอัดกันแนนคลายกะหล่ําปลี  ใบที่หออยูขางในจะเปนมัน  บางชนิดมีใบมวนงอเปราะมีเสนใบเห็นไดชัด  ขอบใบ

มีลักษณะเปนหยัก ขนาดและรูปรางของใบจะแตกตางกันไปตามชนิด:  ดอกและชอดอก  มีลักษณะเปนชอแบบ 

Panicle ประกอบดวยกลุมของดอกที่อยูเปนกระจุกตรงยอด  แตละกระจุกประกอบดวยดอกยอย 15-25 ดอกหรือ

มากกวา  ดอกเปนดอกสมบูรณเพศ  กลีบดอกสีเหลือง  ตรงโคนดอกเชื่อมติดกัน  รังไขมีหนึ่งหอง  เกสรตัวเมียมี

หนึ่งอัน  มีลักษณะเปนสองแฉก เกสรตัวผูมีหาอัน  รวมกันเปนยอดยาวหอหุมกานเกสรตัวเมียและยอดเกสรตัวเมีย

ไว:  เมล็ด  เปนชนิดเมล็ดเดียว (Achene) ซึ่งเจริญมาจากรังไขอันเดียว เปลือกหุมเมล็ดบางและจะไมแตกเมื่อ

เมล็ดแหง  ลักษณะเมล็ดแบนยาว  หัวทายแหลมเปนรูปหอก  มีเสนเล็กๆ ลาดยาวไปตามดานยาวของเมล็ด  เมล็ด

มีสีเทาปนครีม  ความยาวประมาณ  4  มิลลิเมตร  ความกวางประมาณ  1  มิลลิเมตร (www.ผัก.net) 

กรมสงเสริมการเกษตร  ไดจําแนกชนิดของผักกาดหอมในประเทศไทยตามลักษณะไดเปน  3  ประเภท

ให ญ  ๆ  คื อ   ผั ก ก า ด ห อ ม ห อ   ผั ก ก า ด ห อ ม ใบ  แ ล ะ ผั ก ก า ด ห อ ม ต น   ซึ่ ง มี ลั ก ษ ณ ะ  ดั ง นี้ 

(www.doae.go.th/library/html/detail/lettuce/lettuce02.htm) 

ผักกาดหอมหอ (Head lettuce)  เปนผักกาดหอมที่ใบหอเปนหัว ซึ่งเกิดจากการที่ใบเรียงซอนกันหนา

มาก แบงตามลักษณะการหอหัวไดเปน 3 ชนิด คือ ชนิดหอหัวแนน (Crisp head) ใบหอหัวแนนแข็งคลาย

กะหล่ําปลี นิยมเรียก ผักกาดแกว  ใบมีลักษณะบาง กรอบ เปราะงาย เห็นเสนกลางใบชัดเจน;  ชนิดหอหัวไมแนน 

(Butter head)  ลักษณะหอเปนหัวหลวม  ใบออนนุม ไมกรอบ ผิวใบเปนมัน ใบที่ซอนอยูขางในซอนทับกันแนน

พอประมาณและมีลักษณะเหมือนถูกเคลือบดวยน้ํามันหรือเนย คือจะออนนุมและเปนเมือกลื่นๆ ชอบอากาศหนาว

เย็น ไมทนตออากาศรอน  อายุเก็บเกี่ยวจะเร็วกวาชนิดหอหัวแนน;  ชนิดหอหัวหลวมคอนขางยาว (Cos lettuce 

หรือ Roman lettuce)  ใบหอเปนรูปกลมยาวหรือรูปกรวย  ลักษณะหัวคลายผักกาดขาวปลี ใบแข็ง ยาวและแคบ 

นิยมกันมากใยทวีปยุโรป 

ผักกาดหอมใบ (Leaf lettuce)  เปนผักกาดหอมที่ใบไมหอเปนหัว  นิยมปลูกกันทั่วไปในประเทศไทย ใบ

มีลักษณะกวางและหยิก เจริญเติบโตออกไปทางดานบนและดานขางไมหอเปนหัว  ตนเปนพุมเตี้ย  ทนตออากาศ

รอนไดดีกวาประเภทอื่นๆ มีทั้งชนิดที่ใบมีสีเขียวทั้งตน และชนิดที่ใบมีสีน้ําตาลทั้งตน  

ผักกาดหอมตน (Stem lettuce)  เปนผักกาดหอมที่ใชสวนลําตนรับประทานเทานั้น มีลักษณะลําตนอวบ 

สูง ใบจะเกิดขึ้นตอๆ กันไปจนถึงสวนยอดหรือชอดอก ใบมีลักษณะคลายผักกาดหอมใบแตมีขนาดเล็ก หนาและสี

เขมกวา  ไมหอหัว  โดยทั่วไปไมคอยนิยมปลูก   

Lebeda และคณะ (2007) ไดจําแนกผักกาดหอมออกเปน 7 กลุม ดังนี้ 



 1. Butterhead lettuce เปนผักกาดหอมชนิดหอหัว (Heading type) ที่ ใบมีลักษณะนุม นิยม

รับประทานสด นิยมมากในประเทศอังกฤษ ฝรั่งเศส เนเธอรแลนด และประเทศในแถบตะวันตกและยุโรป

ตอนกลาง ในชวงทศวรรษที่ผานมานี้มีหลายพันธุไดรบัการปรับปรุงพันธุและปลูกในอเมริกา 

 2. Crisphead lettuce หรือ Iceberg type หรือ Batavia  เปนผักกาดหอมชนิดหอหัว (Heading 

type) ที่ใบมีลักษณะหนาและกรอบ เสนใบเปนรูปพัด (flabellate) นิยมรับประทานสด ปลูกมากในอเมริกา  

ปจจุบันเริ่มพบมากขึ้นในประเทศในแถบตะวันตกและยุโรปตอนกลาง ประกอบดวย เนเธอรแลนด  อังกฤษ  

ฝรั่งเศส สเปน เบลเยี่ยม เยอรมันนี โปแลนด  รวมถึงใน ญี่ปุน จีน และออสเตรเลียดวย 

 3. Cos lettuce  เปนผักกาดหอมตนที่หอหัวหลวมและยาว พบหอหัวแนนในบางชนิด ใบเปนรูปขอบ

ขนานและแข็ง เสนกลางใบเห็นชัดและยาวตลอดไปเกือบถึงสวนปลายใบ รับประทานทั้งสดและใชในการปรุง

อาหาร  ชื่อ “Cos” มาจากชื่อเกาะในประเทศกรีซชื่อ Kos ที่ซึ่งมีการปลูกผักกาดหอมชนิดนี้มายาวนาน 

 4. Cutting lettuce เปนผักกาดหอมชนิดไมหอหัว (Non-heading type) เก็บเกี่ยวทั้งตน  ใบรวมตัว

กันคลายกลีบกุหลาบ แตบางครั้งใบก็แยกออกจากกัน  รับประทานสด ใบมีลักษณะตั้งแตใบเรียบ ใบเปนคลื่น ใบ

หยัก ใบเปนแฉกๆ ที่ขอบ รูปรางใบมีลักษณะทั้งแบบยาวหรือกวาง สีใบมีหลายเฉดทั้งเขียวและที่มีแอนโทไซยานิน 

 5. Stalk (Asparagus) lettuce  หรือ Stem lettuce  เปนผักกาดหอมตนที่มีลักษณะลําตนอวบ

ใหญ รับประทานทั้งสดและใชในการปรุงอาหารคลายหนอไมฝรั่ง  ใบออนสามารถรับประทานสดได หรือใชปรุง

อาหารคลายผักโขม 

 6. Latin lettuce  เปนผักกาดหอมตนที่หอหัวหลวม ใบมีลักษณะหนา มัน หยาบ คลายหนังสัตว  สี

เขียวเขม นิยมรับประทานสด  ปลูกมากในกลุมประเทศเมดิเตอรเรเนียน  

 7. Oilseed lettuce  ผักกาดหอมชนิดนี้ไมสามารถนํามาบริโภคได เนื่องจากใบมีรสขม เมล็ดมี

เปอรเซ็นตน้ํามันสูงถึง 35 เปอรเซ็นต น้ํามันที่ไดจากเมล็ดผักกาดหอมใชในการปรุงอาหาร มีคุณคาทางอาหารสูง 

เนื่องจากมีวิตามินอี มีการปลูกเพ่ือผลิตน้ํามันมากในประเทศอียิปต 

 UPOV, 2006  แบงพันธุปลูกของผักกาดหอมออกเปน  6  กลุม   ดังนี้  

1. Butterhead lettuce 

2. Crisphead lettuce ประกอบดวยชนิด Iceberg  Batavia  และ Maravilla 

3. Cos lettuce (Roman lettuce) 

4. Grasse หรือ Latin lettuce ซึ่งบางครั้งก็ถูกนําไปจัดอยูในพวก Cos lettuce 

5. Cutting หรือ Gathering lettuce 

6. Stem lettuce 

  ผลการยกรางหลักเกณฑและวิธีการตรวจสอบพันธุพืชใหมของผักกาดหอม 

รางหลักเกณฑและวิธีการตรวจสอบพันธุพืชของผักกาดหอม สรุปสาระสําคัญ ดังนี้ 

1) รางหลักเกณฑนี้ใชกับผักกาดหอม (Lettuce, Lactuca sativa L.) 

2) การสงมอบสวนขยายพันธุ ในรูปเมล็ด จํานวน  15 กรัม  หรือ 15,000  เมล็ด 

3) จํานวนฤดูที่ตองปลูกทดสอบ  อยางนอย  2  ฤดูปลูก 



4) จํานวนตนที่ปลูกทดสอบอยางนอย 60 ตน/พันธุ/ซ้ํา 

 ทําการปลูกทดสอบอยางนอย 2 ซ้ํา 

5) จํานวนตนหรือสวนของตนที่ตรวจสอบ 20 ตน หรือสวนของตนจากตนพืช 20 ตน 

6) เปอรเซ็นต off-type ยอมรับที่ 95 %  หรือ จํานวน 2 ตนในประชากรปลูก 60 ตน 

7) ผักกาดหอมสามารถแบงออกไดเปน 6 กลุม คือ Butterhead lettuce, Crisphead lettuce, Cos 

lettuce (Roman lettuce), Grease or Latin lettuce, Cutting or Gathering lettuce, Stem 

lettuce 

8) ลักษณะท่ีใชในการแบงกลุม คือ  สีของเมล็ด  การมีแอนโทไซยานินบนใบ 

9) ลักษณะท่ีตรวจสอบ รวม  40  ลักษณะ ประกอบดวย เมล็ดพันธุ 1 ลักษณะ  ตนกลา  3 

ลักษณะ  ใบ  21  ลักษณะ  ตน  5  ลักษณะ  หัว  5  ลักษณะ และลักษณะอ่ืนๆ อีก 5  ลักษณะ 

  

  ผลการสํารวจแหลงปลูกและรวบรวบพันธุผักกาดหอมและทดลองบันทึกขอมูลลักษณะประจําพันธุ

ผักกาดหอมตามหลักเกณฑที่ยกรางขึ้น 

ไดทําการตรวจสอบพันธุผักกาดหอม จํานวน  15  พันธุ  ดงันี้ 

 01 พันธุ Green Oak Hardy (โอคลีฟ กรีน ฮารดี้) 

02 พันธุ Butter Head Erika (บัทเตอรเฮด อีริกกา) 

03 พันธุ Butter Head Cesaria (บัทเตอรเฮด เซซาเรีย) 

04 พันธุ Butter Head Okayama (บัตเตอรเฮด โอกายามา สลัด) 

05 พันธุ Ballade Iceberg (บาลาด ไอซเบอรก) 

06 พันธุ Green Easy Leaf (กรีน อีซ่ี ลีฟ) 

07 พันธุ Red Frillice Iceberg (เรด ฟริเลซ ไอซ เบอรก) 

08 พันธุ New Red Fire (นิวเรดฟาย) 

09 พันธุ Red Coral Feska (เรด โครอล เฟสกา) 

10 พันธุ Green Cos Romulo (กรีน คอส โรมูโล) 

11 พันธุ Gentilina Red (เจนติลินา เรด) 

12 พันธุ Cokkatae (ค็อคคาเด) 

13 พันธุ Red Salad Bowl Improve (เรด สลัด โบว อิมพรูฟ) 

14 พันธุ Red Buttavea (เรด บัตตาเวีย) 

 15 พันธุ Red Oak Amorix (เรด โอค อะมอริกซ) 
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สรุปผลการทดลองและคําแนะนํา 

 

1) การจําแนกพันธุผักกาดหอมเพื่อการตรวจสอบพันธุพืชใหม จําแนกไดเปน 6 กลุม คือ Butterhead 

lettuce, Crisphead lettuce, Cos lettuce (Roman lettuce), Grease or Latin lettuce, Cutting or 

Gathering lettuce, Stem lettuce โดยในเบื้องตนผูตรวจสอบจะตองจําแนกวาพันธุที่จะตรวจสอบนั้นอยูใน

กลุมใด 

2) ลักษณะที่ใชในการตรวจสอบพันธุผักกาดหอม  รวม  40  ลักษณะ ประกอบดวย เมล็ดพันธุ 1 

ลักษณะ  ตนกลา  3 ลักษณะ  ใบ  21  ลักษณะ  ตน  5  ลักษณะ  หัว  5  ลักษณะ และลักษณะอื่นๆ อีก 5  

ลักษณะ 

3) การตรวจสอบลักษณะประจําพันธุตามรางหลักเกณฑการตรวจสอบจะตองกระทําในชวงระยะเวลา

หรือชวงการเจริญเติบโตที่เหมาะสมตามที่กําหนดไว 

 

การนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน 

มีการนําไปใชประโยชน โดยจะพัฒนาตอออกเปนระเบียบปฏิบัติตอไป กลุมเปาหมาย ไดแก นักปรับปรุง

พันธุพืช นักวิชาการ นักวิจัยดานการพัฒนาปรับปรุงพันธุหรือรวบรวมพันธุผักกาดหอม 

 

คําขอบคุณ 

 

ขอขอบคุณบริษัท เจียไต จํากัด ที่ ไดอนุญาตใหคณะผูวิจัยเขาไปเก็บขอมูลลักษณะประจําพันธุ

ผักกาดหอมในแปลงปลูก 
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