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รายงานผลงานเรื่องเต็มการทดลองท่ีสิ้นสุด ปีงบประมาณ 2558 
 

------------------------ 
 

ชุดโครงการวิจัย   
โครงการวิจัย  วิจัยและพัฒนาการผลิตเผือก 
กิจกรรม   การปรับปรุงพันธุ์เผือก 
ชื่อการทดลอง รวบรวมพันธุ์และจ าแนกลักษณะพันธุกรรม โดยสัณฐานวิทยาของเผือกจากแหล่งต่างๆ 

ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ในแปลงรวบรวมพันธุ์ (Ex situ) 
Germplasm Collection and Morphological Character Classification for Taro 
Introduction from Several Planting Area Both Inside and Foreign Countries 
in the Field Condition (Ex situ). 

คณะผู้ด าเนินงาน   
หัวหน้าการทดลอง ทวีป หลวงแก้ว1/       
ผู้ร่วมงาน  ณรงค์  แดงเปี่ยม1/   

เสงี่ยม แจ่มจ ารูญ1/ 
 

   ------------------------      
 

บทคัดย่อ 
เชื้อพันธุกรรมและลักษณะทางพันธุกรรมเป็นหัวใจส าคัญในการปรับปรุงพันธุ์เผือก จึงได้ด าเนินการ

รวบรวมพันธุ์เผือกจากแหล่งต่างๆ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศจ านวน 310 สายพันธุ์ ระหว่างปี 2554 -
2558 ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตร เพ่ือศึกษาพันธุ์และจ าแนกพันธุ์เผือกทางลักษณะสัณฐานวิทยาและ
ลักษณะทางการเกษตร ส าหรับใช้เป็นแหล่งพันธุกรรมในการปรับปรุงพันธุ์ ขั้นตอนการด าเนินงาน 1) ส ารวจแหล่ง
ปลูก  2) การรวบรวมพันธุ์  และ 3) ศึกษาและจ าแนกพันธุ์ บันทึกข้อมูลลักษณะที่ส าคัญ 23 ลักษณะ (ดัดแปลง
จาก Descriptors for Taro ของ IPGRI) ท าการศึกษาในแปลงรวบรวมพันธุ์ สามารถจ าแนกความแตกต่างของ
พันธุ์และลักษณะที่ส าคัญได้ดังนี้ ชนิดเชื้อพันธุ์ (germplasm type) พบว่า เป็นพันธุ์เพาะปลูก (cultivar) 275 
สายพันธุ์ พันธุ์ที่ได้จากการผสมพันธุ์ 16 สายพันธุ์ และพันธุ์ที่ได้จากเทคโนโลยี ชีวภาพ 19 สายพันธุ์ เป็นเผือก
ชนิดหัวใหญ่หัวเดียว (dasheen) 303 สายพันธุ์ ชนิดหัวไม่ใหญ่และมีหัวเล็กๆ ล้อมรอบ (eddoe) 7 สายพันธุ์  
ด้านสีเนื้อพบสายพันธุ์ที่มีเนื้อสีม่วง 237 สายพันธุ์ เนื้อสีเหลือง 36 สายพันธุ์ เนื้อสีขาว 17 สายพันธุ์ เนื้อสีแดง
ม่วง 11 สายพันธุ์  และเนื้อสีชมพู 9 สายพันธุ์ การออกดอกพบว่า สายพันธุ์ส่วนใหญ่ไม่ออกดอกพบสายพันธุ์ที่
ออกดอก 23 สายพันธุ์ ด้านการต้านทานโรคใบไหม้พบว่า มี 17 สายพันธุ์ที่ต้านทานโรคใบไหม้  ด้านอายุเก็บเกี่ยว
พบสายพันธุ์ที่มีอายุเก็บเกี่ยวสั้น (4-6 เดือน) 14 สายพันธุ์ อายุเก็บเกี่ยวปานกลาง (6-8 เดือน) 279 สายพันธุ์ 
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และอายุเก็บเกี่ยวช้า (8-10 เดือน) 17 สายพันธุ์  ส าหรับน้ าหนัก หัวพบ 280 สายพันธุ์ที่มีน้ าหนักหัวปานกลาง
ระหว่าง 0.50-2.00 กิโลกรัม  พบ 30 สายพันธุ์ที่มีขนาดหัวเล็กน้ าหนักหัวระหว่าง 0.25 -0.50 กิโลกรัม ทางด้าน
คุณภาพการบริโภค 
 
1/  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตร 
 
 
พบสายพันธุ์ที่มีคุณภาพการบริโภคพอใช้ได้ 162 สายพันธุ์ พบสายพันธุ์ที่มีคุณภาพการบริ โภคไม่ดี 21 สายพันธุ์  
และพบสายพันธุ์ที่มีคุณภาพการบริโภคได้ดี 127 สายพันธุ์  จากข้อมูลเชื้อพันธุกรรมเหล่านี้สามารถใช้เป็น
ฐานข้อมูลของพันธุ์เผือกในประเทศไทย เป็นประโยชน์ส าหรับการแลกเปลี่ยนเชื้อพันธุกรรมทั้งในประเทศและ
ระหว่างประเทศ  โดยเฉพาะการปรับปรุงพันธุ์ซึ่งการปรับปรุงพันธุ์พืชเป็นปัจจัยส าคัญในการเพ่ิมผลผลิตให้มี
คุณภาพเป็นไปตามความต้องการของประเทศ 
 

ค าน า 
เผือกเป็นพืชเศรษฐกิจระดับท้องถิ่นที่ส าคัญ คนไทยนิยมบริโภคเผือกเพราะมีกลิ่นหอม และรสชาติดี  หัว

เผือกจะมีส่วนประกอบเป็นพวกแป้ง และแร่ธาตุต่างๆ ส่วนใบประกอบไปด้วยโปรตีน และแร่ธาตุ ซึ่งใบเผือก
สามารถน าไปใช้เป็นอาหารสัตว์ได้ด้วย มีเผือกบางประเภทที่ใช้ใบส าหรับบริโภคซึ่งหัวจะมีขนาดเล็กไม่เหมาะต่อ
การบริโภค (มาลินีและคณะ , 2537)  เผือกเป็นพืชเก่าแก่ที่มนุษย์อยู่ในเขตร้อนรู้จัก และน ามาเพาะปลูก  
แหล่งก าเนิดของเผือก คือ อินเดียโดยเพาะปลูกกันมาตั้งแต่ราว 9,000 ปีมาแล้ว  และจากอินเดีย เผือก
แพร่กระจายออกไปทางตะวันออกสู่จีน  เอเชียตะวันออกเฉียงใต้  หมู่เกาะต่างๆ ในแปซิฟิก  และทางตะวันตกสู่
ทวีปแอฟริกา  ประชาชนชาวเกาะต่างๆ ในมหาสมุทรแปซิฟิกโดยเฉพาะชาวโพลินิเซีย ซึ่งเป็นชาวพ้ืนเมืองของ
เกาะฮาวายเป็นพวกที่บริโภคเผือกมากที่สุดในโลก โดยจะบริโภคเผือกเป็นอาหารหลักแทนข้าว (ทวีทอง , 2545)  
ปัจจุบันเผือกเป็นพืชหัวเศรษฐกิจที่มีศักยภาพในการส่งออก  โดยส่งออกท้ังในรูปหัวเผือก  ก้านเผือก และใบเผือก 
ในปี 2543 ประเทศไทยส่งออกหัวเผือกประมาณ 1,093.00 ตัน มูลค่ากว่า 14.80 ล้านบาท ตลาดต่างประเทศที่
ส าคัญมี ญี่ปุ่น ฮ่องกง  ออสเตรเลีย  มาเลเซีย  สิงคโปร์  และเนเธอร์แลนด์ (นิรนาม , 2549)  ประเทศไทยมีพ้ืนที่
ปลูกเผือกประมาณ 11,932.00 ไร่  ผลผลิตต่อไร่  ประมาณ 23,054,055.00 กิโลกรัม  ผลผลิตต่อไร่เฉลี่ย 
2,837.00 กิโลกรัม แหล่งปลูกเผือกที่ส าคัญในประเทศไทยได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่  อยุธยา อุบลราชธานี 
แม่ฮ่องสอน ก าแพงเพชร สุโขทัย พิจิตร เพชรบูรณ์ นครราชสีมา สระบุรี นครปฐม สุพรรณบุรี เพชรบุรี 
กาญจนบุรี และตรัง (กรมส่งเสริมการเกษตร , 2556)  เผือกมีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Colocasia esculenta (L.) 
Schott.  เป็นพืชอายุสั้นฤดูกาลเดียว เผือกเป็นพืชหัวที่มีล าต้นใต้ดินสะสมอาหารเรียกว่า หัว (corm) ซึ่งเกิดจาก
การขยายของล าต้นใต้ดิน ทางภาคตะวัน ออกเฉียงเหนือเรียกว่า เผือก หนังสือพรรณไม้แห่งประเทศไทย เล่ม 1 
ของกรมป่าไม้เรียกว่า ลกกะเซีย (lok-ka-sia) และมีชื่ออ่ืนๆ อีกเช่น ยัวเทีย (yautia) และแทนเนีย (tannia) (ไสว
และโสภณ, 2523)      
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สารอาหารที่มีในหัวและใบเผือก (per 100 g edible portion) 
หัว  มี Food energy 393.00 Kj  Moisture 75.40 %   Protein 2.20 g  Fat 0.40 g   Fibre 0.80 g  

Total CHO&fibre 21.00 g Ash 1.00 g Calcium 34.00 mg  Phosphorus 62.00 mg  Iron 1.20 mg  

Potassium 448 mg  sodium 10.00 mg  Carotene-β 35 µg Thiamin 0.12 mg  Riboflavin 0.04 mg  
Niacin 1.00 mg  Ascorbic acid 8.00 mg 

ใบ   มี  Food energy 255.00 Kj  Moisture 81.40%  Protein 4.00 g Total CHO&fibre 11.90 g  
Calcium 162.00 mg  Phosphorus 69.00 mg  Iron 1.00 mg  Potassium 963.00 mg Thiamin 0.13 mg  
Riboflavin 0.34 mg Niacin 1.50 mg Ascorbic acid 63.00 mg Folic acid 163.00 µg 

(Food and Agriculture Organization, 1990)   
เผือกเป็นพืชอาหารที่ส าคัญของโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศหมู่เกาะในมหาสมุทรแปซิฟิก เพราะเป็น

ส่วนหนึ่งของอาหารหลักและเป็นสินค้าส่งออกที่ส าคัญ  เชื้อพันธุกรรมเป็นหัวใจส าคัญในการปรับปรุงพันธุ์   การ
ปรับปรุงพันธุ์พืชให้มีลักษณะตามต้องการ ต้องการฐานพันธุกรรมที่กว้างและหลากหลาย โดยสายพันธุ์เหล่านี้อาจ
มาจากท้องถิ่นหรือต่างถิ่น  การเก็บรวบรวมเชื้อพันธุกรรมต้องการทั้งโครงสร้างและการบริหารจัดการ  การเก็บ
รวบรวมและประเมินเชื้อพันธุกรรมเป็นปัจจัยส าคัญในการสร้างพืชพันธุ์ใหม่ (ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ, 2556) ทรงพล (2548) รายงานว่าเทคโนโลยีการผลิตเผือก โดยการรวบรวมศึกษาพันธุ์และ
จ าแนกพันธุ์เผือกจากการรวบรวมและศึกษาพันธุ์เผือก โดยปลูกลงแปลงและในกระถางซีเมนต์ จ านวน  450 สาย
พันธุ์ เป็นเผือกไทยจ านวน 400 สายพันธุ์ เผือกต่างประเทศจ านวน 50 สายพันธุ์  เผือกไทยจ าแนกเป็นชนิดหอม
จ านวน 257 สายพันธุ์และชนิดไม่หอมมีจ านวน 143 สายพันธุ์  การน าพันธุ์เผือกพันธุ์ดีในระดับท้องถิ่นที่ศูนย์วิจัย
พืชสวนพิจิตรมาทดสอบพันธุ์ที่ศูนย์วิจัยและสถานีทดลองพืชสวน  4 แห่ง คือ ที่ศูนย์วิจัยพืชสวนพิจิตร  
ศูนย์บริการวิชาการด้านพืชและปัจจัยการผลิตกาญจนบุรี  ศูนย์วิจัยพืชสวนหนองคาย  ศูนย์บริการวิชาการด้าน
พืชและปัจจัยการผลิตเชียงใหม่ จ านวน 10 สายพันธุ์ ได้แก่ สายพันธุ์ THA025 THA010 THA039 THA007 
THA001 THA015 THA018 THA004 THA022 และ THA147 พบว่าการทดสอบพันธุ์เผือกที่ศูนย์วิจัยพืชสวน
พิจิตรเผือกให้ผลผลิตสูงสุดเป็นสายพันธุ์ THA039 ที่ให้ผลผลิตต่อไร่ 2,934.00 กิโลกรัม ที่ศูนย์บริการวิชาการ
ด้านพืชและปัจจัยการผลิตกาญจนบุ รี เผือกที่ ให้ ผลผลิตสู งสุด เป็นสายพันธุ์ THA018 ที่ ให้ ผลผลิตต่อ
ไร่ 3,300.00 กิโลกรัม ที่ศูนย์วิจัยพืชสวนหนองคายเผือกที่ให้ผลผลิตสูงสุดเป็นสายพันธุ์ THA022 ให้ผลผลิตต่อไร่
ที ่3,000.00 กิโลกรัม และที่ศูนย์บริการวิชาการด้านพืชและปัจจัยการผลิตเชียงใหม่พบว่า เผือกท่ีให้ผลผลิตสูงสุด
เป็นสายพันธุ์ THA025 จากการทดลองทั้ง 4 แหล่งเผือกท่ีให้ผลผลิตสูง หัวมีคุณภาพดี  ตรงตามความต้องการของ
ตลาดและปรับตัวได้เหมาะสมกับสภาพแหล่งปลูกแต่ละท้องถิ่นเป็นสายพันธุ์ THA025 รองมาเป็นสายพันธุ์ THA 
039 และ THA147  ทวีป (2557) รายงานการรวบรวมพันธุ์และอนุรักษ์พันธุ์เผือกที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร
พิจิตรไว้ จ านวน 280 สายพันธุ์ โดยจ าแนกเป็นชนิดเผือกหอม 230 สายพันธุ์ และชนิดไม่หอม 50 สายพันธุ์ ท า
การบันทึกลักษณะประจ าพันธุ์ตามลักษณะสัณฐานวิทยาและลักษณะทางการเกษตร 23 ลักษณะของเผือกในแต่
ละสายพันธุ์   
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จากข้อมูลปริมาณมูลค่าการส่งออกและการใช้ประโยชน์ของเผือกภายในประเทศ  ทั้งการบริโภคเป็น
อาหารโดยตรงและอุตสาหกรรมแปรรูปแห้ง เผือกเป็นพืชหัวที่มีศักยภาพในการผลิตเป็นการค้าสูงมากพืชหนึ่ง  
การรวบรวมเชื้อพันธุกรรมและการปรับปรุงพันธุ์เผือกเป็นหัวใจส าคัญในการปรับปรุงพันธุ์เผือกให้มีลักษณะต่างๆ 
ตามต้องการ ท าให้ต้องมีการรวบรวมและจัดการเชื้อพันธุกรรม ได้แก่ การจัดหาและเก็บรวบรวมเชื้อพันธุกรรม 
การประเมินลักษณะต่างๆ ของเชื้อพันธุกรรมที่เก็บรวบรวม เช่น ความต้านทานต่อโรคต่างๆ ข้อมูลเหล่านี้ช่วยให้
นักปรับปรุงพันธุ์คัดเลือกเชื้อพันธุกรรม เพ่ือน าไปปรับปรุงพันธุ์หรือผสมกับสายพันธุ์อ่ืนๆ เพ่ือถ่ายทอดลักษณะที่ดี
ต่อไป ดังนั้นการปรับปรุงพันธุ์เผือกให้มีลักษณะตามต้องการ ต้องใช้ฐานพันธุกรรมที่กว้างและหลากหลาย ท าให้
ต้องมีการอนุรักษ์พันธุ์และรวบรวมพันธุ์เผือกจากแหล่งต่างๆ ทั่วทุกภาคของประเทศไทยและจากต่างประเทศ  
ส าหรับในการประเมินลักษณะต่างๆ เพ่ือใช้ในการรวบรวมเชื้อพันธุกรรม จ าแนกลักษณะทางพันธุกรรม และการ
ปรับปรุงพันธุ์เผือก เพ่ือให้ได้พันธุ์ที่ต้านทานโรคและแมลง ผลผลิตสูง ผลผลิตมีคุณภาพดี เหมาะสมส าหรับ
รับประทานและแปรรูปเป็นอุตสาหกรรม  
 
 
 
 

วิธีด าเนินการ 
อุปกรณ์ 

1. สายพันธุ์เผือกที่ได้จากการรวบรวมพันธุ์จากแหล่งต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ  ในแปลง
รวบรวมพันธุ์ (Ex situ)  จ านวน 310 สายพันธุ์  
          2. ปุ๋ยคอก (มูลวัว) 
          3. ปุ๋ยเคมี สูตร 46-0-0, 15-15-15, 13-13-21 
          4. สารเคมีป้องกันก าจัดโรคและแมลงศัตรูเผือก 
          5. สารเคมีก าจัดวัชพืช 
          6. วัสดุอุปกรณ์ส าหรับต่อระบบน้ า  
          7. อุปกรณ์ส าหรับบันทึกข้อมูล 
          8. วัสดุการเกษตรอื่นๆ เช่น ป้ายพลาสติก  ถุงเพาะช าฯลฯ 
วิธีการ 

1. การส ารวจแหล่งปลูก  โดยการวางแผนสอบถามไปยังหน่วยงานของกรมส่งเสริมการเกษตรในพ้ืนที่  
เพ่ือทราบข้อมูลเบื้องต้นด้านพ้ืนที่ปลูกในแต่ละจังหวัด ช่วงเวลาการปลูก  ชนิดของพันธุ์เผือก   

2. รวบรวมพันธุ์เผือกจากแหล่งต่างๆ ทั้งในประเทศและจากต่างประเทศ  ทั้งในสภาพแปลงปลูกขนาด
ใหญ่และท่ีปลูกตามบ้านเรือน   

3. การศึกษาและจ าแนกพันธุ์ตามลักษณะทางสัณฐานวิทยาและลักษณะทางการเกษตร  
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4. ปลูกต้นพันธุ์ลงในวงบ่อซีเมนต์ขนาด 80 ซม. ปลูกจ านวน 1 สายพันธุ์ต่อ 1 วงบ่อ  หลังปลูก 1 เดือน
ใส่ปุ๋ยสูตร 46-0-0+15-15-15 ผสมกันในอัตราส่วน 1:1 ใส่ในอัตรา 20 กรัมต่อต้น  และหลังปลูก 60 วัน ใส่ปุ๋ย
สูตร 15-15-15 อัตรา 20 กรัมต่อต้น  และเม่ือเผือกอายุได้ 3-4 เดือนใส่ปุ๋ยสูตร 13-13-21 อัตรา 20 กรัมต่อต้น    

5. การป้องกันก าจัดโรคและแมลงตามค าแนะน าของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตร (2555) 
6. การบันทึกข้อมูล 
บันทึกข้อมูลจ านวน 23 ลักษณะที่ส าคัญดัดแปลงจาก Descriptors for taro (IPGRI, 1999) ได้แก่ 
1) ชนิดเชื้อพันธุ์ (germplasm type)  
2) สภาพพ้ืนที่ปลูก (growing condition)   
3) ระดับความสูง (altitude)   
4) ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ (botanical variety)   
5) ลักษณะการเจริญเติบโต (growth habit)  
6) การสร้างไหล (stolon formation)   
7) ความสูงต้น (plant height)   
8) รูปร่างของแผ่นใบ (predo minant shape of leaf lamina)   
9) ลักษณะการตั้งของแผ่นใบ (predominant orieantation of lamina)   
10) การเป็นคลื่นของขอบใบ (leaf lamina margin)  
11) สีของแผ่นใบ (lamina colour)  
12) ลักษณะใบด่าง (variegation of lamina)   
13) ลักษณะรอยเว้าของแผ่นใบ (outline of the sinus)   
14) สีจุดรวมของเส้นใบ (vein junction colour)   
15) สีของก้านใบ (basic colour of leaf petiole)   
16) การเกิดสีต่างๆ บนก้านใบ (presence of coclour variations on petiole)   
17) การออกดอก (flowering)   
18) การต้านทานโรคใบไหม้ (resistantce against leaf blight, RLB)   
19) อาย าการเก็บเกี่ยว (maturity period)   
20) รูปร่างหัว (corm shape)   
21) น้ าหนักหัว (corm weight)   
22) สีเนื้อ (corm flesh colour)   
23) คุณภาพการบริโภค (eating quality) 

               - โรคและแมลงที่ระบาด 
               - ข้อมูลทางอุตุนิยมวิทยา 
เวลาและสถานที่ 

เวลา  เริ่มต้น  2554 สิ้นสุด  2558  
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สถานที ่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตร ต าบลโรงช้าง อ าเภอเมือง จังหวัดพิจิตร 
 

ผลการทดลองและวิจารณ์ 
การรวบรวมพันธุ์และจ าแนกลักษณะพันธุกรรม  โดยสัณฐานวิทยาและลักษณะทางการเกษตรของเผือก

จากแหล่งต่างๆ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ  ในแปลงรวบรวมพันธุ์ (Ex situ)  ได้ด าเนินการทดลองที่
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตร ตั้งแต่ปี 2554-2558  มีผลการทดลองดังนี้   

การส ารวจและรวบรวมพันธุ์เผือกได้ท าการรวบรวมสายพันธุ์เผือกรวมทั้งสิ้น 310 สายพันธุ์  โดยแบ่งเป็น
สายพันธุ์ที่รวบรวมมาจากทางภาคเหนือจ านวน 59 สายพันธุ์  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจ านวน 67 สายพันธุ์  
ภาคกลางจ านวน 61 สายพันธุ์  ภาคตะวันออกจ านวน 37 สายพันธุ์  ภาคใต้จ านวน 48 สายพันธุ์  สายพันธุ์ที่
รวบรวมมาจากต่างประเทศจ านวน 21 สายพันธุ์  และสายพันธุ์ที่รวบรวมมาจากการปรับปรุงพันธุ์โดยวิธีทาง
เทคโนโลยีชีวภาพจ านวน 17 สายพันธุ์  ท าการศึกษาการจ าแนกลักษณะประจ าพันธุ์เผือกแต่ละพันธุ์ตามลักษณะ
สัณฐานวิทยา และลักษณะทางการเกษตร (agro-morphology) จ านวน 23 ลักษณะดังนี้ 

 
1.  ชนิดของเชื้อพันธุ์ (germplasm type)  
การจ าแนกพันธุ์จากชนิดของเชื้อพันธุ์ พบว่า  ส่วนใหญ่เป็นสายพันธุ์ที่เกษตรกรเพาะปลูกทั้งในแปลง

ขนาดใหญ่และแปลงขนาดเล็ก (ภาพที่ 1) สามารถจ าแนกพันธุ์ได้ 3 ชนิดของเชื้อพันธุ์  โดยจ าแนกเป็น พันธุ์ปลูก 
(cultivated) จ านวน 275 สายพันธุ์  สายพันธุ์ที่ได้จากการผสม (product of breeding) จ านวน 16 สายพันธุ์  
และเป็นสายพันธุ์ที่ได้จากการปรับปรุงพันธุ์โดยใช้เทคโนโลยีชีวภาพ (product of biotecnology) จ านวน 19 
สายพันธุ์ (ตารางผนวกท่ี 1) 

             
ภาพที่ 1  สายพันธุ์เผือกที่จ าแนกตามลักษณะชนิดของเชื้อพันธุ์   
 

2.  สภาพพื้นที่ปลูก (growing conditions)  
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ท าการจ าแนกพันธุ์จากสภาพพ้ืนที่ปลูก  สามารถจ าแนกพันธุ์ได้จาก 2 สภาพพ้ืนที่  (ภาพที่ 2) ได้แก่ 
เผือกที่ปลูกในลุ่มน้ าไม่ท่วม (lowland, not flooded) จ านวน 282 สายพันธุ์  และเป็นเผือกที่ในปลูกในเขาลาด
ชัน (slopes) จ านวน 28 สายพันธุ์ (ตารางผนวกท่ี 1) 

 
ภาพที่ 2  สายพันธุ์เผือกที่จ าแนกตามสภาพพ้ืนทีปลูก (growing conditions) 
 

3.  ระดับความสูง (altitude)  
จากการจ าแนกพันธุ์ เผือกจากระดับความสูงของระดับน้ าทะเล  สามารถจ าแนกได้  3 ช่วงของ

ระดับน้ าทะเล (ภาพที่ 3) ได้แก่ เผือกที่ปลูกในที่ลุ่ม (lowlands) ระดับน้ าทะเลต่ ากว่า 500 เมตร  จ านวน 266 
สายพันธุ์  เป็นที่สูงระดับน้ าทะเลปานกลาง (mid-elevations) ระดับน้ าทะเลระหว่าง 500-1000 เมตรจ านวน 
40 สายพันธุ์  และระดับน้ าทะเลสูงกว่า 1,000 เมตรจ านวน 4 สายพันธุ์ (ตารางผนวกท่ี 1) 

 
ภาพที่ 3  สายพันธุ์เผือกที่จ าแนกตามระดับความสูง (altitude) 
 

4.  ลักษณะพันธุ์ทางพฤกษศาสตร์ (botanical variety)  
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จ าแนกพันธุ์จากการพัฒนาของหัว  สามารถจ าแนกได้ 2 ประเภท (ภาพที่ 4) ได้แก่  เผือกประเภทหัว
ใหญ่ที่อยู่ตรงกลางแบบหัวเดียว (dasheen) จ านวน 303 สายพันธุ์  และเป็นเผือกประเภทหัวเล็กๆ ขนาด
ใกล้เคียงกันไม่มีหัวใหญ่อยู่ตรงกลาง (eddoe) จ านวน 7 สายพันธุ์ (ตารางผนวกท่ี 1; ภาพผนวกท่ี 12 และ 13) 

 
ภาพที่ 4  สายพันธุ์เผือกที่จ าแนกตามลักษณะพันธุ์ทางพฤกษศาสตร์ (botanical variety) 

 
5.  ลักษณะการเจริญเติบโต (growth habit)  
จ าแนกพันธุ์จากลักษณะการเจริญเติบโตดูจากการตั้งของก้านใบ  สามารถจ าแนกได้ 3 ลักษณะ (ภาพที่ 

5) ได้แก่  เผือกที่มีลักษณะการเจริญเติบโตแบบก้านใบกึ่งตรง (semi-erect) จ านวน 286 สายพันธุ์  เป็นเผือก
ชนิดกึ่งราบไปกับพ้ืน (semi-prostrate) จ านวน 19 สายพันธุ์ และเป็นเผือกที่มีก้านใบตรง (erect) จ านวน 5 สาย
พันธุ์ (ตารางผนวกท่ี 1) 

 
ภาพที่ 5  สายพันธุ์เผือกที่จ าแนกตามลักษณะการเจริญเติบโต (growth habit) 
 

6.  การสร้างไหล (stolon formation)  
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ไหลเป็นส่วนที่เจริญแบบทอดยอดออกมาจากล าต้นเลื้อยไปตามผิวดิน  มีข้อปล้องชัดเจน  ตามข้อมีราก
สามารถแทงลงไปในดินเพ่ือช่วยยึดล าต้น บริเวณข้อจะมีตาเจริญไปเป็นแขนงยาวขนานไปกับพ้ืนดิน  จะงอกราก
และล าต้นขึ้นใหม่ได้  จากการจ าแนกพันธุ์จากลักษณะของการสร้างไหลพบว่า  เผือกทุกสายพันธุ์สามารถสร้าง
ไหลได้  จ าแนกการสร้างไหลได้ 2 ลักษณะ (ภาพท่ี 6) ได้แก่ เผือกที่มีการสร้างไหลเป็นบางส่วน (partly present) 
พบจ านวน 254 สายพันธุ์  และเป็นเผือกที่การสร้างไหลมาก (plant with stolons only) จ านวน 56 สายพันธุ์ 
(ตารางผนวกท่ี 1)   

 
ภาพที่ 6  สายพันธุ์เผือกที่จ าแนกตามลักษณะของการสร้างไหล (stolon formation) 
 

7.  ความสูงของต้น (plant height)  
โดยจ าแนกพันธุ์จากลักษณะของความสูงของต้น สามารถจ าแนกความสูงของต้นได้ 3 ระดับ (ภาพที่ 7) 

ได้แก่  เผือกที่มีความสูงของต้นสูงปานกลางมีความสูงระหว่าง 50.00-100.00 เซนติเมตร (medium, 50.00-
100.00 cm) จ านวน 191 สายพันธุ์  เผือกที่มีความสูงของต้นสูงระหว่าง 100.00-150.00 เซนติเมตร (tall, 
100.00-150.00 cm)) จ านวน 116 สายพันธุ์ และเผือกที่มีความของต้นสูงมากกว่า 150.00 เซนติเมตร (very 
tall, >150.00 cm) จ านวน 3 สายพันธุ์ (ตารางผนวกท่ี 1) 

 
ภาพที่ 7  สายพันธุ์เผือกที่จ าแนกตามลักษณะความสูงของต้น (plant height) 
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8.  รูปร่างของแผ่นใบ  (predominant shape of leaf lamina)  
จ าแนกพันธุ์จากลักษณะรูปร่าง (shape) ของแผ่นใบ  สามารถจ าแนกได้ 2 ลักษณะ (ภาพที่ 8) ได้แก่  

เผือกท่ีมีรูปร่างแผ่นใบห้อยลงทั้งด้านหน้าและด้านหลัง (drooping position of anterior and posteriorlobes) 
จ านวน 299 สายพันธุ์  และแผ่นใบเรียบแต่ขอบใบห้อยลง (flat, with drooping edge) จ านวน 11 สายพันธุ์ 
(ตารางผนวกท่ี 1; ภาพผนวกท่ี 4) 

 
ภาพที่ 8  สายพันธุ์เผือกที่จ าแนกตามลักษณะรูปร่างของแผ่นใบ (predominant shape of leaf lamina)  
 

9.  ลักษณะการตั้งของใบ (predominant orientation of lamina)  
จ าแนกพันธุ์จากลักษณะการตั้ง (orientation) ของแผ่นใบ  สามารถจ าแนกได้ 3 ลักษณะ (ภาพที่ 9)  

ได้แก่ เผือกท่ีมีรูปร่างของแผ่นใบแบบตั้งตรงปลายใบชี้ลง (vertical, tip pointing downwards) จ านวน 24 สาย
พันธุ์  เผือกที่มีรูปร่างแผ่นใบเกือบตรงปลายใบชี้ลง (semi-vertical, tip pointing downwards) จ านวน 284 
สายพันธุ์ และเผือกที่มีรูปร่างของแผ่นใบเกือบขนานกับพ้ืน (semi-horizontal) จ านวน 2 สายพันธุ์ (ตารางผนวก
ที่ 1; ภาพผนวกท่ี 5) 

 
ภาพที่ 9  สายพันธุ์เผือกที่จ าแนกตามลักษณะลักษณะการตั้งของใบ (predominant orientation of lamina) 
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10.  การเป็นคลื่นของขอบใบ (leaf lamina margin)  
จ าแนกพันธุ์จากลักษณะการเป็นคลื่นของขอบใบเผือก  สามารถจ าแนกได้ 2 ลักษณะ (ภาพที่ 10) ได้แก่ 

เผือกที่มีลักษณะของขอบใบเป็นคลื่นกว้าง (undulated, broad waves) จ านวน 272 สายพันธุ์  และใบเผือกที่มี
ลักษณะของขอบใบเป็นคลื่นแคบ(undulated, narrow waves) จ านวน 38 สายพันธุ์ (ตารางผนวกที่ 2; ภาพ
ผนวกท่ี 6) 

 
ภาพที่ 10  สายพันธุ์เผือกที่จ าแนกตามลักษณะการเป็นคลื่นของขอบใบ (leaf lamina margin) 
 

11.  สีของแผ่นใบ (lamina colour)  
ท าการจ าแนกพันธุ์จากลักษณะของสีแผ่นใบพบว่า  เผือกส่วนใหญ่มีแผ่นใบสีเขียว  โดยสามารถจ าแนกสี

ของแผ่นใบได้ 3 สี (ภาพที่ 11) ได้แก่  เผือกที่มีสีของแผ่นใบสีเขียว (normal green) จ านวน 299 สายพันธุ์  
เผือกที่มีสีของแผ่นใบสีเขียวเข้ม (dark green) จ านวน 9 สายพันธุ์  และเผือกที่มีสีของแผ่นใบสีม่วงอ่อน (light 
purple) จ านวน 2 สายพันธุ์ (ตารางผนวกท่ี 2; ภาพผนวกท่ี 7) 

 
ภาพที่ 11  สายพันธุ์เผือกที่จ าแนกตามลักษณะสีของแผ่นใบ (lamina colour) 

 
12.  ลักษณะใบด่าง (variegation of lamina)  
จากการจ าแนกพันธุ์จากลักษณะของใบด่างพบว่า  เผือกที่น ามารวบรวมพันธุ์และจ าแนกลักษณะ

พันธุกรรมทุกสายพันธุ์ไม่พบลักษณะของใบด่าง (absent) (ตารางผนวกท่ี 2) 
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13.  ลักษณะรอยเว้าของใบ (outline of the sinus )  
ท าการจ าแนกพันธุ์จากลักษณะรอยเว้าของใบ (ภาพที่ 12) พบว่า  เผือกส่วนใหญ่มีลักษณะรอยเว้าของใบ

แคบ โดยสามารถจ าแนกได้ 3 ลักษณะได้แก่   เผือกที่มีลักษณะรอยเว้าของใบแคบแต่ป้าน  (narrow and 
rounded) จ านวน 303 สายพันธุ์  เผือกที่มีลักษณะรอยเว้าของใบกว้างและมีมุมมากกว่า 45 องศา (wide and 
sharp pointed, > 45 องศา) จ านวน 5 สายพันธุ์  และเผือกที่มีลักษณะรอยเว้าของใบแคบและแหลมน้อยกว่า 
45 องศา (narrow and sharp pointed< 45 องศา) จ านวน 2 สายพันธุ์ (ตารางผนวกท่ี 2; ภาพผนวกท่ี 8) 

 
ภาพที่ 12  สายพันธุ์เผือกที่จ าแนกตามลักษณะรอยเว้าของใบ (outline of the sinus )   
 

14.  สีจุดรวมของเส้นใบ (vein junction colour)  
ท าการจ าแนกพันธุ์จากลักษณะสีจุดรวม (junction) ของเส้นใบพบว่า  เผือกส่วนใหญ่มีสีจุดรวมของเส้น

ใบเป็นสีม่วงอ่อน โดยสามารถจ าแนกสีจุดรวมของเส้นใบได้ 7 สี (ภาพที่ 13) ได้แก่  เผือกที่มีจุดรวม (junction) 
ของเส้นใบสีม่วงอ่อน (light purple) จ านวน 146 สายพันธุ์  เผือกที่มีจุดรวมของเส้นใบสีม่วงเข็ม (dark purple) 
จ านวน 87 สายพันธุ์  เผือกที่มีจุดรวมของเส้นใบเป็นสีแดง (red) จ านวน 17 สายพันธุ์  เผือกที่มีจุดรวมของเส้น
ใบเป็นสีเขียวอ่อน (light green) จ านวน 26 สายพันธุ์  เผือกที่มีจุดรวมของเส้นใบเป็นสีเขียวเข้ม (dark green) 
จ านวน 1 สายพันธุ์  เผือกที่มีจุดรวมของเส้นใบเป็นสีเหลือง (yellow) จ านวน 32 สายพันธุ์  สีขาว(whitish) 
จ านวน 1 สายพันธุ์ (ตารางผนวกท่ี 2; ภาพผนวกท่ี 9) 

 
ภาพที่ 13  สายพันธุ์เผือกที่จ าแนกตามลักษณะสีจุดรวมของเส้นใบ (vein junction colour) 
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15.  สีของก้านใบ (basic colour of leaf petiole)  
จ าแนกพันธุ์จากลักษณะสีของก้านใบ สามารถจ าแนกลักษณะสีของก้านใบได้ 6 สี (ภาพที่ 14) ได้แก่ 

เผือกที่มีสีของก้านใบเป็นสีเขียวอ่อน (light green) จ านวน 265 สายพันธุ์ สีของก้านใบเป็นสีม่วงอ่อน (light 
purple) จ านวน 19 สายพันธุ์ สีของก้านใบเป็นสีม่วงเข้ม (dark purple) จ านวน 15 สายพันธุ์ สีของก้านใบเป็นสี
เขียวเข้ม (dark green) จ านวน 8 สายพันธุ์ สีของก้านใบเป็นสีแดง (red) จ านวน 1 สายพันธุ์  และสีของก้านใบ
เป็นสีน้ าตาลหรือม่วงน้ าตาลจ านวน 2 สายพันธุ์ (ตารางผนวกท่ี 2; ภาพผนวกท่ี 10 และ 11) 

 
ภาพที่ 14  สายพันธุ์เผือกที่จ าแนกตามลักษณะสีของก้านใบ (basic colour of leaf petiole) 
 

16.  การเกิดสีต่างๆ บนก้านใบ (presence of colour variation on petiole)  
ท าการจ าแนกพันธุ์จากลักษณะการเกิดสีต่างๆ บนก้านใบ  สามารถจ าแนกได้ 7 ลักษณะ (ภาพที่ 15) 

ได้แก่  บนก้านใบมีสีที่แตกต่างเป็นทางสีม่วง (purple line of stripes) จ านวน 240 สายพันธุ์ เผือกที่มีสีที่
แตกต่างบนก้านใบเป็นทางสีแดง (red lines of stripes) จ านวน 24 สายพันธุ์ เผือกท่ีมีสีที่แตกต่างบนก้านใบเป็น
ทางสีเขียวอ่อน (light green lines of stripes) จ านวน 9 สายพันธุ์  เผือกที่มีสีที่แตกต่างที่ส่วนบนของก้านใบสี
เข้มกว่า (upper part is darker) จ านวน 20 สายพันธุ์  ไม่มีสีอ่ืนบนก้านใบนอกจากสีเขียว (no variations) 
จ านวน 14 สายพันธุ์ เผือกท่ีมีสีที่แตกต่างบนก้านใบเป็นทางสีน้ าตาล จ านวน 2 สายพันธุ์ เผือกท่ีมีสีที่แตกต่างบน
ก้านใบเป็นทางสีเขียวเข้ม (dark green lines or stripes) จ านวน 1 สายพันธุ์ (ตารางผนวกท่ี 2) 
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ภาพที่ 15  สายพันธุ์เผือกที่จ าแนกตามลักษณะการเกิดสีต่างๆ บนก้านใบ (presence of colour variation on 

petiole) 
 

17.  การออกดอก (flowering)  
ท าการจ าแนกพันธุ์จากลักษณะการออกดอกของเผือก 3 ลักษณะคือ เผือกที่ไม่ออกดอก  เผือกที่มีการ

ออกดอกน้อย  และเผือกที่มีการออกดอกมาก และการจ าแนกพันธุ์จากลักษณะของการออกดอก สามารถจ าแนก
ลักษณะการออกดอกได้ดังนี้ (ภาพที่ 16) สายพันธุ์ที่ไม่ออกดอกเลยพบจ านวน 287 สายพันธุ์  สายพันธุ์ที่มีการ
ออกดอกมาก (often flowering) พบจ านวน 16 สายพันธุ์  และพบสายพันธุ์ที่มีการออกดอกยากหรือมีดอกเพียง
เล็กน้อย (rarely flowering) จ านวน 7 สายพันธุ์ (ตารางผนวกที่ 2)  จะเห็นได้ว่าสายพันธุ์เผือกส่วนใหญ่จะไม่
ออกดอกและพบมากในสายพันธุ์ที่รวบรวมได้ในประเทศไทย  ส าหรับสายพันธุ์เผือกท่ีมีการออกดอกมากจะพบได้
ในสายพันธุ์ที่รวบรวมมาจากต่างประเทศทั้งหมด  

 
ภาพที่ 16  สายพันธุ์เผือกที่จ าแนกตามลักษณะการออกดอก (flowering) 
 

18.  การต้านทานโรคใบไหม้ (resistance against leaf blight)  
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ท าการจ าแนกพันธุ์จากลักษณะการเกิดโรคใบไหม้  หรือ โรคใบจุดตาเสือ  ที่ เกิดจากเชื้อรา 
Phytophthora colocasiae  สามารถจ าแนกลักษณะการต้านทานโรคใบไหม้ได้ 2 ลักษณะ (ภาพที่ 17) พบว่า  
เผือกส่วนใหญ่อ่อนแอต่อโรคใบไหม้ (susceptible) มีจ านวนถึง 293 สายพันธุ์ที่อ่อนแอต่อโรคใบไหม้  พบเผือกที่
ทนทานต่อโรคใบไหม้ (tolerant) จ านวน 17 สายพันธุ์  (ตารางผนวกที่ 2)  โดยพบว่าเผือกที่ทนทานต่อโรคใบ
ไหม้ส่วนใหญ่เป็นสายพันธุ์ที่รวบรวมมาจากต่างประเทศ 

 
ภาพที่ 17  สายพันธุ์เผือกที่จ าแนกตามลักษณะการต้านทานโรคใบไหม้ (resistance against leaf blight) 
 

 19.  อายุการเก็บเกี่ยว (maturity period)  
 ท าการจ าแนกพันธุ์ตามลักษณะของอายุการเก็บเกี่ยว  พบว่า  สามารถจ าแนกอายุการเก็บเกี่ยวได้ 3 

ช่วงอายุการเก็บเกี่ยว (ภาพที่ 18)  โดยเผือกส่วนใหญ่มีอายุการเก็บเกี่ยวปานกลางประมาณ 6-8 เดือน หรือ เป็น
พันธุ์กลาง (intermediate, 6-8 months) พบจ านวน 279 สายพันธุ์  เผือกที่มีอายุเก็บเกี่ยวช้าประมาณ 8-10 
เดือน หรือ เป็นพันธุ์หนัก (late, 8-10 months) พบจ านวน 17 สายพันธุ์  และเผือกที่มีอายุเก็บเกี่ยวเร็ว หรือ 
เป็นพันธุ์เบา (early, 4-6 months) พบจ านวน 14 สายพันธุ์ (ตารางผนวกท่ี 2) 

 
ภาพที่ 18  สายพันธุ์เผือกที่จ าแนกตามลักษณะอายุการเก็บเก่ียว (maturity period) 
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20.  รูปร่างหัว (corm shape)  
ท าการจ าแนกพันธุ์ตามลักษณะรูปร่างของหัวพบว่า สามารถจ าแนกลักษณะรูปร่างของหัวได้ 7 ลักษณะ 

(ภาพที่ 19) ได้แก่  เผือกที่มีรูปร่างแบบหัวเล็กๆ อยู่ข้างหัวใหญ่ (branched) จ านวน  233 สายพันธุ์  เผือกที่มี
รูปร่างของหัวแบบหลายหัวเป็นกลุ่ม (corm cluster)  จ านวน 13 สายพันธุ์ เผือกท่ีมีรูปร่างของหัวแบบรูปไข่ไม่มี
หัวย่อย (unbranched conical)  จ านวน 38 สายพันธุ์  เผือกที่มีรูปร่างกลมไม่มีหัวย่อย (unbranched round) 
จ านวน 15 สายพันธุ์  เผือกที่มีรูปร่างของหัวแบบยาวรีไม่มีหัวย่อย (unbranched elliptical) จ านวน 9 สายพันธุ์  
เผือกที่มีรูปร่างของหัวแบบระฆังคว่ าไม่มีหัวย่อย (unbran- ched dumb-bell) จ านวน 1 สายพันธุ์  และมีรูปร่าง
ของหัวแบน (flat) จ านวน 1 สายพันธุ์ (ตารางผนวกท่ี 2; ภาพผนวกท่ี 14, 15, 16, 17, 18, 19 และ 20) 

 
ภาพที่ 19  สายพันธุ์เผือกที่จ าแนกตามลักษณะรูปร่างหัว (corm shape) 
 

21.  น้ าหนักหัว (corm weight at maturity)  
ท าการจ าแนกพันธุ์ตามน้ าหนักของหัว (ภาพที่ 20) พบว่า เผือกส่วนใหญ่มีน้ าหนักหัวอยู่ในระดับปาน

กลาง  โดยสามารถจ าแนกพันธุ์ตามน้ าหนักของหัวได้ 2 ขนาดได้แก่  เผือกที่มีขนาดหัวปานกลางน้ าหนักหัว
ระหว่าง 0.50-2.00 กิโลกรัม (medium, 0.50-2.00 kg.) พบจ านวน 280 สายพันธุ์  และเผือกที่มีขนาดหัวเล็ก
น้ าหนักหัวระหว่าง 0.25-0.50 กิโลกรัม (small, 0.25-0.50 kg.) พบจ านวน 30 สายพันธุ์ (ตารางผนวกท่ี 2)   
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ภาพที่ 20  สายพันธุ์เผือกที่จ าแนกตามน้ าหนักหัว (corm weight) 
 
22. สีเนื้อ (corm flesh colour)  
พบว่า สามารถจ าแนกพันธุ์ตามลักษณะของสีเนื้อของเผือกได้จ านวน 5 สี  โดยเผือกส่วนใหญ่มีเนื้อสีม่วง 

(ภาพที่ 21)  พบเผือกที่มีเนื้อสีม่วง (purple) จ านวน 237 สายพันธุ์  เผือกที่มีเนื้อสีเหลือง (yellow) จ านวน 36 
สายพันธุ์  เผือกที่มีเนื้อสีขาว (white) จ านวน 17 สายพันธุ์  เผือกที่มีเนื้อสีแดงม่วง (red-purple) จ านวน 11 
สายพันธุ์  และพบเผือกที่มีเนื้อสีชมพู (pink) จ านวน 9 สายพันธุ์ (ตารางผนวกที่ 2; ภาพผนวกที่ 21 และ 22)  
เผือกที่มีเนื้อสีม่วงจะมีกลิ่นหอมกว่าเผือกที่มีสีเนื้อสีอื่นๆ 

 
ภาพที่ 21  สายพันธุ์เผือกที่จ าแนกตามลักษณะสีของเนื้อ (corm flesh colour) 
 

23. คุณภาพในการบริโภค (eating quality)   
ท าการจ าแนกพันธุ์โดยทดสอบจากการรับประทานเนื้อเผือกที่ผ่านการนึ่งสุกแล้ว  โดยสังเกตจากความ

หอม  ความหวาน  และความร่วนคลุของเนื้อเผือกพบว่า  สามารถจ าแนกพันธุ์จากคุณภาพการบริโภคได้ 3 ระดับ 
(ภาพที่  22)  โดยเผือกทุกสายพันธุ์สามารถบริโภคได้   พบเผือกที่มีคุณภาพในการบริโภคแบบพอใช้ได้ 
(acceptable) จ านวน 162 สายพันธุ์  เผือกที่มีคุณภาพในการบริโภคไม่ดี (poor quality) จ านวน 21 สายพันธุ์  
และพบเผือกท่ีมีคุณภาพในการบริโภคดี (good) จ านวน 127 สายพันธุ์ (ตารางผนวกท่ี 2) 



18 

 
ภาพที่ 22  สายพันธุ์เผือกที่จ าแนกตามคุณภาพในการบริโภค (eating quality) 
 
 
 
 
 
 
 
 

สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 
การรวบรวมพันธุ์และจ าแนกลักษณะพันธุกรรม  โดยลักษณะทางสัณฐานวิทยาและลักษณะทางการ

เกษตรของเผือกจากแหล่งต่างๆ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศในแปลงรวบรวมพันธุ์  (Ex situ)  ได้ท าการ
รวบรวมพันธุ์และจ าแนกลักษณะประจ าพันธุ์ไว้ทั้งสิ้น 310 สายพันธุ์ โดยลักษณะประจ าพันธุ์ส่วนใหญ่มีลักษณะ
คล้ายคลึงกัน  ซึ่งแสดงถึงฐานพันธุกรรมที่ไม่หลากหลาย  สาเหตุเนื่องมาจากเผือกไม่มีการผสมข้ามสายพันธุ์หรือมี
การผสมข้ามสายพันธุ์แต่มีน้อย  เผือกในประเทศไทยพบว่ามีการออกดอกน้อยหรือไม่มีการออกดอกเลย  และจาก
การรวบรวมสายพันธุ์เผือกพบว่ามี 23 สายพันธุ์เท่านั้นที่ออกดอกมากและส่วนใหญ่เป็นสายพันธุ์เผือกที่รวบรวม
มาจากต่างประเทศจ านวน 16 สายพันธุ์  

ด้านการต้านทานโรคใบไหม้ (resistance against leaf blight) ซึ่งเป็นโรคที่ส าคัญของการปลูกเผือก
พบว่า สายพันธุ์ส่วนใหญ่ที่รวบรวมได้จากประเทศไทยไม่ต้านทานต่อโรคใบไหม้  มีเพียง 17 สายพันธุ์เท่านั้นที่
ต้านทานโรคและเป็นสายพันธุ์ที่มาจากต่างประเทศทั้งสิ้น  

ทางด้านผลผลิตพบว่า สายพันธุ์เผือกที่รวบรวมได้จากประเทศไทยจะมีขนาดหัวอยู่ในระดับปานกลางมี
น้ าหนักหัวระหว่าง 0.50-2.00 กิโลกรัมต่อหัว  ส าหรับสายพันธุ์ที่มาจากต่างประเทศจะมีหัวขนาดเล็กกว่าของไทย  
โดยมีน้ าหนักหัวระหว่าง 0.25-0.50 กิโลกรัมต่อหัว   
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การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
การรวบรวมพันธุ์และจ าแนกลักษณะพันธุกรรม  โดยสัณฐานวิทยาของเผือกจากแหล่งต่างๆ ทั้ง

ภายในประเทศและต่างประเทศในแปลงรวบรวมพันธุ์ (Ex situ)  เป็นการสร้างแหล่งพันธุกรรมและการอนุรักษ์
พันธุกรรมเผือกของประเทศไทย  และจะเป็นฐานข้อมูลทางพันธุกรรมของพันธุ์เผือกในประเทศไทยส าหรับการ
ปรับปรุงพันธุ์  ทั้งการคัดเลือกพันธุ์ดีเด่นหรือมีศักยภาพทางการค้า (elite lines) พันธุ์เผือกที่ต้านทานโรคและ
แมลง  พันธุ์ที่เหมาะสมส าหรับการแปรรูป หรือพันธุ์ที่เหมาะสมส าหรับการสกัดสารเพ่ือประโยชน์ทางเภสัชกรรม 
เป็นต้นนอกจากนี้ในปี 2559-2564 มีงานทดลองการประเมินพันธุ์และการใช้ประโยชน์ของเผือกเพ่ือศึกษาคุณค่า
ทางโภชนาการและการใช้ประโยชน์ของเผือกจากสายพันธุ์ที่รวบรวมไว้จ านวน 310 สายพันธุ์  
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ภาคผนวก 
 

ตารางผนวกท่ี 1  การบันทึกข้อมูลลักษณะทางสัณฐานวิทยาและลักษณะทางการเกษตรของเผือก1/ 
1. ชนิดเชื้อพันธุ์ (germplasm type) 
        1. พันธุ์ปลูก (cultivated) 
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        2. พันธุ์ป่า (wild) 
        3. ขึ้นตามธรรมชาติ (feral) 
        4. เป็นไม้ประดับ (ornamental) 
        5. พันธุ์จากการผสม (product of breeding) 
        6. พันธุ์จากการใช้เทคโนโลยีชีวภาพ ( product of biotechnology) 
        7. ไม่แน่ชัด (undetermined) 
2.สภาพพื้นที่ปลูก (growing conditions) 
        1. ที่ชื้นแฉะมีน้ าท่วม ( wetland (flooded) 
        2. ที่ลุ่มน้ าไม่ท่วม (lowland (not flooded) 
        3. บึงธรรมชาติ (natural swanp) 
        4. ที่เกาะ (atoll) 
        5. ที่ลาดชัน (slopes) 
3. ระดับความสูง (altitude) 
        1. ที่ลุ่ม ระดับต่ ากว่า 50 เมตร (lowlands) 
        2. สูงปานกลาง ระดับ 500-100 เมตร (mid-elevations) 
        3. กว่า 1,000 เมตร (high altitude) 
4. ลักษณะพันทางพฤกษศาสตร์ จ าแนกจากการพัฒนาของหัว (botanical variety) 
        1. หัวใหญ่หัวเดียวอยู่ตรงกลาง (dasheen) 
        2. หัวเล็กๆ ขนาดใกล้เคียงกัน (eddoe) 
        3. กึ่งกลาง อยู่ระหว่างสองลักษณะ (intermediate) 
5. ลักษณะการเจริญเติบโต (growth formation) 
        1. ก้านใบตรง (erect) 
        2. กึ่งตรง (semi-erect) 
        3. กึ่งราบไปกับพื้นท่ี (semi-prostrate) 
        4. ราบไปกับพื้น (prostrate) 
6. การสร้างไหล (stolon formation) 
        1. ไม่มี (absent) 
        2. มีบ้าง (partly present) 
        3. มีมาก (plant with stolons only) 
7. ความสูงของต้น (plant height) 
        1. เตี้ย สูงน้อยกว่า 50.00 เซนติเมตร (dwarf) 
        2. สูงปานกลาง 50.00-100.00 เซนติเมตร (medium) 
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ตารางผนวกท่ี 1  (ต่อ) 
        3. สูงระหว่าง 100.00-150.00 เซนติเมตร (tall) 
        4. สูงมาก สูงกว่า 150.00 เซนติเมตร (very tall) 
8. รูปร่างของแผ่นใบ (predominant shape of leaf lamina) 
        1. เรียบ (plain flat) 
        2.ห้อยลงทั้งด้านหน้าและหลัง (drooping position of anterior and posterior lobes) 
        3. เรียบแต่ขอบใบห้อยลง (flat, with drooping edge) 
        4. รูปถ้วย (“cup” shaped) 
        5. รูปร่ม (“umbrella” shaped) 
9. ลักษณะการตั้งของแผ่นใบ (predominant orientation of lamina) 
        1. ปลายใบตั้งขึ้น (vertical, tip pointing upwards) 
        2. เกือบตรงปลายใบชี้ขึ้น (semi-vertical, tip pointing upwards) 
        3. ตรงปลายใบชี้ลง (vertical, tip pointing downwards) 
        4. เกือบตรงปลายใบชี้ลง (semi-vertical, tip pointing doenwards) 
        5. ใบเกือบขนานกับพ้ืน (semi-horizontal) 
        6. ใบขนานกับพื้น (horizontal) 
        7. ขนานกับพ้ืน ขอบใบห้อยลง (horizontal with drooping edge) 
10. การเป็นคลื่นของขอบใบ (leaf  lamina margin) 
        1. ไม่มีคลื่น (entire) 
        2. คลื่นใบแคบ (undulated (narrow waves) 
        3. คลื่นใบกว้าง (undulated (broad waves) 
11. สีแผ่นใบ ( lamina colour) 
        1. ค่อนข้างขาว (whitish) 
        2. เหลือง (yellow) 
        3. เขียว (normal green) 
        4. เขียวเข้ม (dark green) 
        5. ม่วงอ่อน (light purple) 
        6. ม่วงเข้ม (dark puple) 
12. ลักษณะใบด่าง (variegation of lamina) 
        1. ไม่มี (absent) 
        2. มี (present) 
13. ลักษณะรอยใบเว้าของใบ (outline of the sinus) 
        1. รอยเว้าแคบแหลม < 45° (narrow and sharp pointed) 
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        2. กว้างแหลม > 45° (wide and sharp pointed) 
        3. แคบแต่ป้าน (narrow and rounded) 
         

 
 
ตารางผนวกท่ี 1  (ต่อ) 

        4. กว้างแต่ป้าน (broad and rounded) 
        5. ปลายใบซ้อนกัน (overlapping edges) 
14. สีของจุดรวมใบ (vein junction colour) 
        1. ขาว (whitish) 
        2. เหลือง (yellow) 
        3. เขียวอ่อน (light green) 
        4. เขียวเข้ม (dark green) 
        5. ม่วงอ่อน (light purple) 
        6. ม่วงเข้ม (dark purple) 
        7. แดง (red) 
        8. ไม่สม่ าเสมอ (colour is not uniform) 
15. สีของก้านใบ (basic colour of leaf petiole) 
        1. เขียวอ่อน (light green) 
        2. เขียวเข้ม (dark green) 
        3. แดง (red) 
        4. ม่วงอ่อน (light purple) 
        5. ม่วงเข้ม (dark purple) 
        6. น้ าตาลหรือม่วงน้ าตาล (brown or brown – purple) 
16. การเกิดสีต่างๆ บนก้านใบ (presence of colour variations on petiole) 
        1. ไม่มีสีอื่นบนก้านใบ (no variations) 
        2. ส่วนบนมีสีเข้มกว่า (upper part is darker) 
        3. มีทางสีเขียวอ่อน (light green lines or stripes) 
        4. มีทางสีเขียวเข้ม (dark green lines or stripes) 
        5. มีทางสีแดง (red lines or stripes) 
        6. มีทางสีม่วง (purple lines or stripes) 
        7. มีทางสีน้ าตาล (brown lines or stripes) 
        8. มีจุดสีเขียวอ่อน (light blotches) 



24 

        9. มีจุดเขียวเข้ม (dark blotches) 
17. การออกดอก (flowering) 
        1 .ไม่มี  (never flowering) 
        2. มีน้อย (rerely flowering) 
        3. มีมาก(often flowering) 
18. การต้านทานโรคใบไหม้ (resistance against leaf blight (TLB)) 
        1. อ่อนแอมาก (very susceptible) 
        2. อ่อนแอ (susceptible) 
        3. ทนทาน (tolerant) 
        4. ต้านทาน (resistant) 
ตารางผนวกท่ี 1  (ต่อ) 
        5. ปลอดโรค (immune) 
19. อายุการเก็บเกี่ยว (maturity period) 
        1. เร็วมาก อายุน้อยกว่า 4 เดือน (very early) 
        2. เร็ว อายุ 4-6 เดือน (early) 
        3. ปานกลาง อายุ 6-8 เดือน (intermediate) 
        4. ช้า อายุ 8-10 เดือน (late) 
        5. ช้ามาก อายุ 10 เดือน (very late) 
20. รูปทรงของหัว (corm shape) 
        1. กลมไม่มีหัวย่อย (unbranched round) 
        2. ระฆังคว่ า (unbranched “dumb-bell”) 
        3. รูปไข่ (unbranched conical) 
        4. ยาวรี (unbranched elliptical) 
        5. ทรงกระบอก (unbranched cylindrical) 
        6. มีแขนงที่หัว (branched) 
        7. มีแขนงที่ส่วนบน (branched head) 
        8. ยาวมาก (extremely elongate) 
        9. หัวแบน (flat) 
       10. หลายหัวเป็นกลุ่ม (crom cluster) 
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21. น้ าหนักหัว (corm weight at maturity) 
       1. เล็กมาก น้ าหนักต่ ากว่า 0.25 กิโลกรัม (very small) 
       2. เล็ก น้ าหนักระหว่าง 0.25-0.50 กิโลกรัม (small) 
       3. ปานกลาง น้ าหนักระหว่าง 0.50-2.00 กิโลกรัม (medium) 
       4. ใหญ่ น้ าหนักระหว่าง 2.00-4.00 กิโลกรัม (large) 
       5. ใหญ่มาก น้ าหนักมากกว่า 4.00 กิโลกรัม 
22. สีเนื้อ corm flesh colour (of central part) 
       1. ขาว (white) 
       2. เหลือง (yellow) 
       3. ส้ม (orenge) 
       4. ชมพู (pink) 
       5. แดง (red) 
       6. แดงม่วง (red  purple) 
       7. ม่วง (purple) 
       8. ไม่สม่ าเสมอ (colour is not uniform (with blotches of darker or lighter pigmentation) 
23. คุณภาพการบริโภค (eating quality) 
      1. บริโภคไม่ได้ (not edible) 
      2. คุณภาพไม่ดี (poor quality) 
 
ตารางผนวกท่ี 1  (ต่อ) 
      3. พอใช้ได้ (acceptable) 
      4. คุณภาพดี (good) 
      5. คุณภาพดีมาก (very good) 
      6. คุณภาพดีที่สุด (excellent) 

หมายเหต ุ 1/ ลักษณะทางสัณฐานวิทยาและลักษณะทางการเกษตรของเผือกจ านวน 23 ข้อ (ดัดแปลงจาก IPGRI, 
1999) 
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ภาพผนวกที่ 1  การรวบรวมพันธุ์และจ าแนกลักษณะพันธุกรรมของเผือกจากแหล่งต่างๆ ทั้งภายในประเทศและ

ต่างประเทศในแปลงรวบรวมพันธุ์ (Ex situ) 
 
 

      
ภาพผนวกที่ 2  เผือกสายพันธุ์ USA022 จากสหรัฐอเมริกา (ซ้าย)  และสายพันธุ์ VIE/KS-4 จากเวียดนาม (ขวา) 
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ภาพผนวกที่ 3  เผือกสายพันธุ์ BL/HW12 จากฮาวาย  สหรัฐอเมริกา (ซ้าย)  และสายพันธุ์ THA001 หรือพันธุ์

พิจิตร1 ของไทย (ขวา) 
 

  
ภาพผนวกที่  4  ลักษณะการตั้งของแผ่นใบ (predominant orientation of lamina) แบบตรงปลายชี้ลง 

(vertical, tip pointing downwards) (ซ้าย) และลักษณะการตั้งของแผ่นใบเกือบตรงปลายชี้ลง 
(semi-vertical, tip pointing downwards) (ขวา)   
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ภาพผนวกที่ 5  ลักษณะรูปร่างของแผ่นใบ (predominant shape of leaf lamina) แบบห้อยลงทั้งด้านหน้า

และด้านหลัง (drooping position of anterior and posterior lobes)   
 
 

  
ภาพผนวกที่  6  ลักษณะการตั้งของแผ่นใบ (predominant orientation of lamina) แบบตรงปลายชี้ลง 

(vertical, tip pointing downwards) (ซ้าย) และลักษณะการตั้งของแผ่นใบเกือบตรงปลายชี้ลง 
(semi-vertical, tip pointing downwards) (ขวา)   
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ภาพผนวกที่  7  ลักษณะการเป็นคลื่นของขอบใบ (leaf lamina margin) แบบคลื่นใบแคบ (undulated-

narrow waves) (ซ้าย) และลักษณะการเป็นคลื่นของขอบใบแบบคลื่นใบกว้าง (undulated -
broad waves) (ขวา)    

 
 

   
ภาพผนวกที่ 8  สีแผ่นใบ (lamina colour) แผ่นใบสีเขียวเข้ม (dark green) (ซ้าย)  สีแผ่นใบสีเขียว (normal 

green) (กลาง)  และสีแผ่นใบสีม่วงอ่อน (light purple) (ขวา) 

   
ภาพผนวกที่ 9  ลักษณะรอยเว้าของใบ (outline of the sinus) แบบแคบแหลม<45o (narrow and sharp 

pointed) (ซ้าย)  แบบกว้างแหลม>45o (wide and sharp pointed) (กลาง)  และแบบแคบแต่
ป้าน (narrow and rounded) (ขวา) 
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ภาพผนวกที่ 10  สีของจุดรวมของเส้นใบ (vein junction coclour) สีขาว (whitish) (ซ้าย) เขียวอ่อน (light) 

(กลาง)  และม่วงอ่อน (light purple) (ขวา)   
 
 

  
ภาพผนวกที่ 11  สีของก้านใบ (basic colour) of leaf petiole)  สีเขียวอ่อน (light green) (ซ้าย) และสีเขียว

เข้ม (dark green) (ขวา) 
  
 

   
ภาพผนวกที่ 12 สีของก้านใบ (basic colour) of leaf petiole)  สีน้ าตาลหรือม่วงน้ าตาล (brown or  btrown 

purple) (ซ้าย)  สีม่วงเข้ม (dark purple ) (กลาง)  และ สีแดง (red) (ขวา) 
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ภาพผนวกที่ 13  ลักษณะทางพฤกษศาสตร์โดยจ าแนกจากการพัฒนาของหัว (botanical variety)  ชนิดหัวใหญ่

ที่อยู่ตรงกลางต้นแบบหัวเดียวและมีหัวเล็กๆ ล้อมรอบ (dasheen) (ซ้าย)  และชนิดหัวเล็กๆ ไม่
มีหัวใหญ่อยู่ตรงกลาง (eddoe) (ขวา) 

 
 

 
ภาพผนวกที่ 14  ลักษณะหัวเผือกที่มีรูปร่างแบบมีแขนงเล็กๆ ที่ข้างหัวใหญ่ (branched) 
 

 

  
ภาพผนวกที ่15  ลักษณะหัวเผือกที่มีรูปร่างแบบแบบไม่มีแขนง (unbranched) 
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ภาพผนวกที่ 16  ลักษณะหัวเผือกที่มีรูปร่างแบบรูปไข่ หรือ รูปวงรี (elliptical) 
 
 

 
ภาพผนวกที่ 17  ลักษณะหัวเผือกที่มีรูปร่างแบบหลายหัวเป็นกลุ่ม (corm cluster) 
 
 

 
ภาพผนวกที่ 18  ลักษณะหัวเผือกที่มีรูปร่างแบบรูปกรวย (conical)   
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ภาพผนวกที่ 19  ลักษณะหัวเผือกที่มีรูปร่างแบบรูปร่างแบบกลม (round) 
 

 

 
ภาพผนวกที่ 20  ลักษณะหัวเผือกที่มีรูปร่างแบบระฆังคว่ า (dumb-bell) 
 
 

  
ภาพผนวกที่ 21  ลักษณะสีของเนื้อเผือก (corm flesh colour) เนื้อสีม่วง (purple) (ซ้าย)  และเนื้อสีเหลือง 

(yellow) (ขวา)  
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ภาพผนวกที่ 22  ลักษณะสีของเนื้อเผือก (corm flesh colour) เนื้อสีขาว (white) (ซ้าย)  และเนื้อสีแดงม่วง 

(red-purple) (ขวา)  
 
 

                   
ภาพผนวกที่ 23  ลักษณะสีของเนื้อเผือก (corm flesh colour) เนื้อสีชมพู (pink)  

 
 
 

 
ภาพผนวกที่ 24  อุณหภูมิเฉลี่ยต่อเดือน ความชื้นเฉลี่ยต่อเดือน และปริมาณน้ าฝนทั้งเดือน  ระหว่างเดือน

มกราคม - ธันวาคม 2554  ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตร   
 



35 

 
ภาพผนวกที่ 25  อุณหภูมิเฉลี่ยต่อเดือน ความชื้นเฉลี่ยต่อเดือน และปริมาณน้ าฝนทั้งเดือน  ระหว่างเดือน

มกราคม - ธันวาคม 2555  ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตร   
 

 
ภาพผนวกที่ 26  อุณหภูมิเฉลี่ยต่อเดือน ความชื้นเฉลี่ยต่อเดือน และปริมาณน้ าฝนทั้งเดือน  ระหว่างเดือน

มกราคม - ธันวาคม 2556  ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตร   

 
ภาพผนวกที่ 27  อุณหภูมิเฉลี่ยต่อเดือน ความชื้นเฉลี่ยต่อเดือน และปริมาณน้ าฝนทั้งเดือน  ระหว่างเดือน

มกราคม - ธันวาคม 2557  ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตร   
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ภาพผนวกที่ 28  อุณหภูมิเฉลี่ยต่อเดือน ความชื้นเฉลี่ยต่อเดือน และปริมาณน้ าฝนทั้งเดือน  ระหว่างเดือน

มกราคม – ตุลาคม 2558  ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตร   
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