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5. บทคัดย่อ 
การทดลองนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ือศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยาและสรีรวิทยาของพืชพ้ืนเมือง/พืช

ท้องถิ่นที่เก็บรวบรวมไว้ในธนาคารเชื้อพันธุ์พืช จ านวน รวม50 หมายเลขพันธุ์ ได้แก่ วงศ์ Leguminosae จ านวน 
15 หมายเลขพันธุ์ วงศ์ Umbelliferae จ านวน 7 หมายเลขพันธุ์ วงศ์ Lamiaceae จ านวน 8 หมายเลขพันธุ์ และ
วงศ ์Solanaceae จ านวน 20 หมายเลขพันธุ์ ได้ท าการบันทึกภาพลักษณะต่างๆ เช่น ลักษณะทรงพุ่ม/ทรงต้น ใบ 
ดอก/ช่อดอก ฝักและเมล็ด โดยผลการทดลอง การเจริญเติบโตของพืชพ้ืนเมือง/พืชท้องถิ่น วงศ์ Leguminosae 
ดังนี้ จากลักษณะดอกของอัญชัน 2 หมายเลขพันธุ์ (R23 และ R37) พบว่า ในหมายเลขพันธุ์ R37 ดอกมีลักษณะ
ซ้อนกัน เนื่องจากกลีบดอก 5 กลีบมีกลีบใหญ่มากกว่า 1 กลีบ ท าให้ดูเหมือนมีกลีบดอกหลายชั้น ต่างจากดอกใน
หมายเลขพันธุ์ R23 ที่ดอกมีลักษณะชั้นเดียว คือ แต่ละกลีบมีขนาดไม่เท่ากัน มีกลีบใหญ่ที่สุด 1 กลีบ ซึ่งจะมีจุด
แต้มสีเหลืองกลางกลีบ และในหมายเลขพันธุ์ R37 มีค่า SCMR สูงกว่าหมายเลขพันธุ์ R23 ในถั่วแปป 2 หมายเลข
พันธุ์ มีสีของดอกและสีของเมล็ดแตกต่างกัน คือ ในหมายเลขพันธุ์ R874 มีดอกสีขาว เมล็ดสีน้ าตาล ส่วนใน
หมายเลขพันธุ์ R396 มีดอกสีม่วงแกมขาว เมล็ดสีด า แต่ฝักมีลักษณะแบนและสีของฝักอ่อนมสีีเขียวอ่อนออกขาว
เหมือนกัน ในถั่วพุ่ม 3 หมายเลขพันธุ์ มีสีดอกคล้ายกัน แต่ในหมายเลขพันธุ์ R486 และ R1269 เมล็ดมีขนาดใหญ่
กว่า และสีของเมล็ดจะมีสีอ่อนกว่าหมายเลขพันธุ์ R476 ถั่วปีทั้ง 3 หมายเลขพันธุ์ มีลักษณะของดอก ฝัก และ
เมล็ดแตกต่างกัน หมายเลขพันธุ์ R650 และ R651 สีของดอก มีสีเหลืองเหมือนกัน ลักษณะของฝักคล้ายฝักถ่ัว
เขียวเหมือนกัน แต่สีของเมล็ดแตกต่างกัน โดยหมายเลขพันธุ์ R650 เมล็ดจะมีสีน้ าตาลแกมเขียวลายสีน้ าตาลเข้ม 
ส่วนหมายเลขพันธุ์ R651 เมล็ดจะมีสีแดงออกแดงเลือดหมู ส่วนถั่วปีในหมายเลขพันธุ์ R940 เมื่อเปรียบเทียบ



ลักษณะของดอก ค่า SCMR หรือสีใบค่อนข้างเข้ม ลักษณะฝักและเมล็ด กับถ่ัวพุ่มในหมายเลขพันธุ์ R476, R486 
และ R1269 มีแนวโน้มเป็นไปได้ว่า ถั่วปีในหมายเลขพันธุ์ R940 อาจเป็นถั่วพุ่ม คราม ในหมายเลขพันธุ์ R394 มี
ค่า SCMR ที่อายุ 60 วันหลังย้ายปลูกสูงกว่าหมายเลขพันธุ์ R702 แต่ให้ผลผลิตน้ าหนักเมล็ดและน้ าหนัก 1,000 
เมล็ดต่ ากว่า จากข้อมูลลักษณะทรงพุ่ม ใบ ดอกหรือช่อดอก ฝักและเมล็ดของถั่วไม่ทราบชื่อหมายเลขพันธุ์ R812 
มีแนวโน้มว่าน่าจะเป็นถั่วมะแฮะสายพันธุ์หนึ่งแต่เมล็ดมีขนาดเล็กกว่าถั่วมะแฮะหมายเลขพันธุ์ R1336 การ
เจริญเติบโตของพืชพ้ืนเมือง/พืชท้องถิ่น วงศ์ Umbelliferae และ Lamiaceae ดังนี้ ผักชีลาว 5 หมายเลขพันธุ์ 
(R470, R484, R960, R993 และ R1258) โดย หมายเลขพันธุ์ R960 ให้น้ าหนักแห้งส่วนเหนือดินมากที่สุด (4.5 
กรัมต่อต้น) หมายเลขพันธุ์ R484 ให้น้ าหนักแห้งส่วนเหนือดินน้อยที่สุด (2.1 กรัมต่อต้น) หอมแย้ (R1011) และ
ผักชีหอม (R1035) ให้น้ าหนักแห้งส่วนเหนือดิน 3.3 และ 1.4 กรัมต่อต้น ตามล าดับ แมงลัก 5 หมายเลขพันธุ์ 
(R632, R915, R919, R91115 และ R1245) ในหมายเลขพันธุ์ R919 ให้น้ าหนักแห้งส่วนเหนือดินมากท่ีสุด (25.5 
กรัมต่อต้น) หมายเลขพันธุ์ R1115 ให้น้ าหนักแห้งส่วนเหนือดินน้อยที่สุด (12.5 กรัมต่อต้น) งาข้ีม้อน  (R652) 
กระเพรา (R652) และโหระพา (R871) ให้น้ าหนักแห้งส่วนเหนือดิน 9.1, 8.1 และ 10.4 กรัมต่อต้น ตามล าดับ 
การเจริญเติบโตของพืชพ้ืนเมือง/พืชท้องถิ่น กลุ่มมะเขือ วงศ์ Solanaceae ดังนี้ โดยมะแว้ง หมายเลขพันธุ์ 
R388 ให้ผลผลิตต่อต้นสูงที่สุด (108.13 กรัม) มะเขือขื่น หมายเลขพันธุ์ R1295 ให้ผลผลิตต่อต้นสูงที่สุด (310.80 
กรัม) มะเขือลาย หมายเลขพันธุ์ R1402 ให้ผลผลิตต่อต้นสูงที่สุด (455.98 กรัม) มะเขือคางกบ หมายเลขพันธุ์ 
R1279 ให้ผลผลิตต่อต้นสูงที่สุด (532.13 กรัม) มะเขือเปราะ หมายเลขพันธุ์ R1048 ให้ผลผลิตต่อต้นสูงที่สุด 
(475.35 กรัม) มะอึก หมายเลขพันธุ์ R1200 ให้ผลผลิตต่อต้นสูงที่สุด (210.50 กรัม) มะเขือยักษ์ (R459) มะเขือ
จานเดียว (R1351)  มะเขือเจ้าพระยา (R1436)  มะเขือใหญ่ (R1063)  และมะเขืออุ๊กป่าว (R1540) ให้ผลผลิตต่อ
ต้น 350.53, 608.88, 553.93, 457.13 และ 503.93 กรัม ตามล าดับ การศึกษาพันธุกรรมพืชและการจ าแนกกลุ่ม
พืชโดยอาศัยความแตกต่างของสัณฐานวิทยาที่ปรากฏ ลักษณะดังกล่าวมีข้อจ ากัดมากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้า
พืชเหล่านั้นมีลักษณะใกล้เคียงกัน 

6. ค าน า 
ในปีงบประมาณ 2554 ที่ผ่านมา ทางกลุ่มธนาคารเชื้อพันธุ์พืชและจุลินทรีย์ ส านักวิจัยพัฒนา

เทคโนโลยีชีวภาพ กรมวิชาการเกษตร ได้ท าการส ารวจ รวบรวม จ าแนก และจัดท าฐานข้อมูลเชื้อพันธุกรรมพืช 
(พืชท้องถิ่น/พ้ืนเมือง) ขึ้นจากแหล่งต่างๆทั่วประเทศ ได้จ านวนทั้งสิ้น 233 ตัวอย่างพันธุ์ โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือ
เก็บรวมรวมและเพ่ิมจ านวนตัวอย่างพันธุ์/ชนิดให้กับทางธนาคารเชื้อพันธุ์พืชเพ่ือการอนุรักษ์ และเป็นฐานข้อมูล
ให้กับนักวิจัยน าไปใช้ประโยชน์ในอนาคต เนื่องจากปัจจุบันธนาคารเชื้อพันธุ์พืช กรมวิชาการเกษตร มีศักยภาพใน
การเก็บรักษาพันธุกรรมพืชได้จ านวน 150,000 ตัวอย่างพันธุ์   และ 40,000 ตัวอย่างพันธุ์ ที่ระดับอุณหภูมิ 5๐C 
และ -10 ๐C  ตามล าดับ  ซึ่งปัจจุบันเมล็ดพันธุ์พืชที่เก็บรวบรวมไว้ในธนาคารเชื้อพันธุ์พืชโดยเป็นข้าว ข้าวบาร์
เล่ย์ และข้าวสาลี ประมาณ 30,000 ตัวอย่างพันธุ์ และเป็นพืชชนิดอ่ืนๆ เช่น ถั่วเหลือง ถั่วลิสง ถั่วพุ่ม ถั่วเขียว 
ถั่วมะแฮะ งา ข้าวโพด ค าฝอย ฝ้าย ปอ ละหุ่ง ลูกเดือย และดอกไม้ ประมาณ 25,000 ตัวอย่างพันธุ์ โดยในปีที่
ผ่านมาทางธนาคารเชื้อพันธุ์พืชฯ ได้ท าการส ารวจและเก็บรวบรวมเมล็ดพืชท้องถิ่น/พ้ืนเมืองจากแหล่งต่างๆ 



เช่น พืชวงศ์ถั่ว พืชวงศ์ผักชี และวงศ์มะเขือ ข้อมูลที่บันทึกส่วนใหญ่เป็นข้อมูลการจัดจ าแนกพืชเบื้องต้น เช่น ชื่อ
วิทยาศาสตร์ ชื่อวงศ์ รวมทั้งแหล่งที่มา  ส่วนลักษณะทางพฤกษศาสตร์ยังไม่ได้มีการศึกษาและบันทึกเป็น
ฐานข้อมูล โดยพืชท้องถิ่น/พ้ืนเมืองบางชนิดมีศักยภาพที่จะน าไปปลูกเป็นพืชเพ่ือเพ่ิมรายได้ทั้งจ าหน่ายในรูปฝัก
สด ผลสด และเมล็ดพันธุ์ได้แต่พืชหลายชนิดในข้างต้นยังขาดข้อมูลทางการเกษตรรวมทั้งผลผลิต  ดังนั้น เพ่ือ
ความสมบูรณ์ของฐานข้อมูลของธนาคารเชื้อพันธุ์และการน าไปใช้ประโยชน์ในอนาคต จึงควรศึกษาลักษณะทาง
สัณฐานวิทยาและสรีระวิทยาของพืชแต่ละชนิดที่ท าการส ารวจ โดยการทดลองนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาลักษณะ
ทางสัณฐานวิทยาและสรีรวิทยาของพืชพ้ืนเมือง/พืชท้องถิ่นที่เก็บรวบรวมไว้ในธนาคารเชื้อพันธุ์พืช เพ่ือน าข้อมูลที่
ได้ไปประยุกต์ใช้ในการปรับปรุงพันธุ์ การเขตกรรม และเพ่ิมผลผลิตกับพืชชนิดนี้ต่อไป 

7. วิธีด าเนินการ 

1. ปลูกพืชพ้ืนเมือง/พืชท้องถิ่นที่เก็บรวบรวมไว้ในธนาคารเชื้อพันธุ์ จ านวน 50 หมายเลขพันธุ์ (วงศ์ 
Leguminosae จ านวน 15 หมายเลขพันธุ์ วงศ์ Umbelliferae จ านวน 7 หมายเลขพันธุ์ วงศ์ Lamiaceae 
จ านวน 8 หมายเลขพันธุ์ และวงศ์ Solanaceae จ านวน 20 หมายเลขพันธุ์) (ตารางท่ี 1) มาปลูกทดสอบลักษณะ
ประจ าพันธุ์ทั้งทางสัณฐานวิทยาและสรีรวิทยาในกระถาง หมายเลขพันธุ์ๆ ละ 4 ซ้ าๆ ละ 2 กระถาง  

ตารางท่ี 1 ชนิดของพ้ืนเมือง/พืชท้องถิ่นที่เก็บรวบรวมไว้ในธนาคารเชื้อพันธุ์จ านวน 50 หมายเลขพันธุ์ 

ล าดับที่ วงศ ์ หมายเลขพันธุ ์ ชนิดพืช ล าดับที่ วงศ ์ หมายเลขพันธุ ์ ชนิดพืช 

1 Leguminosae  R 23 อัญชัน  26 Lamiaceae  R632 แมงลัก  

2 Leguminosae  R 37 อัญชัน  27 Lamiaceae  R915 แมงลัก  

3 Leguminosae  R 874 ถั่วแปป  28 Lamiaceae  R919 แมงลัก  

4 Leguminosae  R396 ถั่วแปป  29 Lamiaceae  R1115 แมงลัก  

5 Leguminosae  R630 ถั่วพ ู 30 Lamiaceae  R1245 แมงลัก  

6 Leguminosae  R476 ถั่วพุ่ม 31 Solanaceae R 388  มะแว้งต้น  

7 Leguminosae  R486 ถั่วพุ่ม  32 Solanaceae R 1205  มะแว้งต้น    

8 Leguminosae  R1269  ถั่วพุ่ม  33 Solanaceae  R 386  มะเขือข่ืน  

9 Leguminosae  R 940 ถั่วป ี 34 Solanaceae  R 1458 มะเขือข่ืน  

10 Leguminosae  R650 ถั่วป ี 35 Solanaceae  R 1097 มะเขือข่ืน  

11 Leguminosae  R651 ถั่วป ี 36 Solanaceae  R 1295 มะเขือข่ืน  

12 Leguminosae  R394 คราม  37 Solanaceae  R 918 มะเขือลาย  

13 Leguminosae  R702 คราม  38 Solanaceae  R 1402 มะเขือลาย   

14 Leguminosae  R812 ถั่วไม่ทราบช่ือ  39 Solanaceae  R 1288 มะเขือคางกบ   

15 Leguminosae  R1336  ถั่วมะแฮะ  40 Solanaceae  R 1279 มะเขือคางกบ   

16 Umbelliferae  R470 ผักชีลาว  41 Solanaceae  R 1048 มะเขือเปราะ   

17 Umbelliferae  R484 ผักชีลาว  42 Solanaceae  R 1180 มะเขือเปราะ   



18 Umbelliferae  R960 ผักชีลาว  43 Solanaceae  R 1200 มะอึก  

19 Umbelliferae  R993 ผักชีลาว  44 Solanaceae  R 1037 มะอึก  

20 Umbelliferae  R1258 ผักชีลาว  45 Solanaceae  R 1594 มะอึก  

21 Umbelliferae R1011 หอมแย ้ 46 Solanaceae  R 459  มะเขือยักษ์  

22 Umbelliferae R1035 ผักชีหอม  47 Solanaceae  R 1351  มะเขือจานเดียว  

23 Lamiaceae  R652 งาขี้ม่อน  48 Solanaceae R 1436  มะเขือเจ้าพระยา  

24 Lamiaceae  R869 กะเพรา  49 Solanaceae R 1063  มะเขือใหญ่  

25 Lamiaceae  R871 โหระพา  50 Solanaceae R 1540  มะเขืออุ๊กป่าว  

2. ข้อมูลที่ที่การตรวจวัด* ได้แก่ สีใบ โดยวิธี SPAD Chlorophyll meter reading (SCMR), สีดอก, 
ความสูงต้น, จ านวนข้อต่อต้น, น้ าหนักแห้งใบและต้น, ผลผลิตต่อต้น, ขนาดผล, ลักษณะผล, น้ าหนัก 1000 เมล็ด, 
ขนาดเมล็ด และ รูปร่างเมล็ด เป็นต้น  

3. บันทึกภาพดอก ใบ ต้น เมล็ด เป็นค้น 
4. จัดท าเป็นฐานข้อมูลร่วมกับ แบบฟอร์มข้อมูลเบื้องต้นเมล็ดพันธุ์จากการส ารวจ เก็บและรวบรวม 

ธนาคารเชื้อพันธุ์พืชและจุลินทรีย์ (Passport Data) เช่น ชือ่วิทยาศาสตร์ ชื่อวงศ์ เป็นต้น 
* หมายเหตุ ข้อมูลที่ท าการตรวจวัดทั้งนี้ข้ึนอยู่กับชนิดของพืชที่น ามาทดสอบ 

เวลาและสถานที่ด าเนินการ 

ระยะเวลาท าการวิจัย  
 ตุลาคม 2556 ถึง กันยายน 2558 
สถานที่ท าการทดลอง 

ห้องปฏิบัติการเมล็ดพันธุ์และสรีรวิทยาพืช   กลุ่มวิจยัพัฒนาธนาคารเชื้อพันธุ์  ส านักวิจัยพัฒนา
เทคโนโลยีชีวภาพ 

8. ผลการทดลองและวิจารณ์  

จากการเก็บข้อมูลการเจริญเติบโต ลักษณะทางสัณฐานวิทยาและสรีรวิทยาบางประการในสภาพกระถาง 
พร้อมภาพถ่ายของสีดอก ลักษณะใบ ลักษณะดอก ผล และเมล็ดของพ้ืนเมือง/พืชท้องถิ่นที่เก็บรวบรวมไว้ใน
ธนาคารเชื้อพันธุ์จ านวน 50 หมายเลขพันธุ์ ได้แก่ วงศ์ Leguminosae จ านวน 15 หมายเลขพันธุ์ วงศ ์
Umbelliferae จ านวน 7 หมายเลขพันธุ์ วงศ์ Lamiaceae จ านวน 8 หมายเลขพันธุ์ และวงศ ์ Solanaceae 
จ านวน 20 หมายเลขพันธุ์ ผลการทดลอง ดังต่อไปนี้ 

 

 

 



พืชวงศ์ Leguminosae จ านวน 15 หมายเลขพันธุ์ ดังนี้ 

อัญชัน (Clitoria ternatea L.) 
อัญชัน เป็นไม้เถาเลื้อย ใบเป็นใบประกอบแบบขนนกชั้นเดียว (pinnately compound leaf)  ใบ

ย่อยออกตรงข้ามเป็นคู่ 5-7 ใบ รูปร่างใบเป็นแบบรูปรี (elliptic) ออกดอกแบบทอดยอด (indeterminate) ดอกสี
น้ าเงินเข้ม มี 5 กลีบ ฝักอ่อนสีเขียว ฝักแก่สีน้ าตาลอ่อน เมล็ดสีน้ าตาลเข้มอมด าเทา มีเมล็ด 5-9 เมล็ดต่อฝัก 

ข้อมูลการเจริญเติบโตของอัญชัน 2 หมายเลขพันธุ์ คือ R23 และ R37 ดังนี้ 
- R23 (ตารางท่ี 2 และ 8) ดอกมีลักษณะชั้นเดียว โดยที่อายุ 30 และ 60 วันหลังปลกูมีความสูงต้น 

23.4 และ 90.3  เซนติเมตร ตามล าดับ มีจ านวนข้อต่อต้น 10.1 และ 30.3 ข้อต่อต้น ตามล าดับ ค่า SCMR ที่อายุ 
60 วันหลังย้ายปลูก เท่ากับ 38.4 ขนาดเมล็ด กว้าง 0.25 เซนติเมตร ยาว 0.58 เซนติเมตร น้ าหนักเมล็ดต่อต้น 
25.78 กรัม น้ าหนัก 100 เมล็ด 4.42 กรัม  

- R37 (ตารางท่ี 2 และ 8) ดอกมีลักษณะซ้อนกัน โดยที่อายุ 30 และ 60 วันหลังปลูกมีความสูงต้น 
42.3 และ 80.9  เซนติเมตร ตามล าดับ มีจ านวนข้อต่อต้น 12.0 และ 23.8 ข้อต่อต้น ตามล าดับค่า SCMR ที่อายุ 
60 วันหลังย้ายปลูก เท่ากับ 44.4 ขนาดเมล็ด กว้าง 0.20 เซนติเมตร ยาว 0.68 เซนติเมตร น้ าหนักเมล็ดต่อต้น 
44.55 กรัม น้ าหนัก 100 เมล็ด 4.26 กรัม  

จากลักษณะดอกของอัญชัน 2 หมายเลขพันธุ์ (ตารางที่ 2) พบว่า ในหมายเลขพันธุ์ R37 ดอกมี
ลักษณะซ้อนกัน เนื่องจากกลีบดอก 5 กลีบมีกลีบใหญ่มากกว่า 1 กลีบ ท าให้ดูเหมือนมีกลีบดอกหลายชั้น เรียกว่า 
พันธุ์ดอกซ้อน ต่างจากดอกในหมายเลขพันธุ์ R23 ที่ดอกมีลักษณะชั้นเดียว คือ แต่ละกลีบมีขนาดไม่เท่ากัน มีกลีบ
ใหญท่ี่สุด 1 กลีบ ซึ่งจะมีจุดแต้มสีเหลืองกลางกลีบ ดอกชนิดนี้เรียกว่า พันธุ์ดอกลา (ฐานข้อมูลสมุนไพร, 2559) 
และในหมายเลขพันธุ์ R37 มีค่า SCMR สูงกว่าหมายเลขพันธุ์ R23 

ถั่วพู  (Psophocarpus tetragonolobus) 
ถั่วพู เป็นไม้เถาเลื้อย ใบเป็นใบประกอบแบบขนนก (pinnately compound leaves) ประกอบด้วยใบ

ย่อย 3 ใบ (trifoliate) รูปร่างใบเป็นแบบรูปหอก (lanceolate)  ออกดอกแบบทอดยอด (indeterminate) ดอก
สีม่วงแกมน้ าเงิน ออกเป็นช่อตามซอกใบ ผลเป็นฝักแบนยาวมี 4 ปีก  ฝักอ่อนสีเขียว ฝักแก่สีน้ าตาล เมล็ดกลมสี
น้ าตาล มีเมล็ด 4-10 เมล็ดต่อฝัก 

ข้อมูลการเจริญเติบโตของถั่วพู 1 หมายเลขพันธุ์ คือ R630 ดังนี้ 
- R630 (ตารางที่ 2 และ 8) ที่อายุ 30 และ 60 วันหลังปลูกมีความสูงต้น 36.0 และ 140.4  เซนติเมตร 

ตามล าดับ มีจ านวนข้อต่อต้น 10.6 และ 38.0 ข้อต่อต้น ค่า SCMR ที่อายุ 60 วันหลังย้ายปลูก เท่ากับ 29.3 
ขนาดเมล็ด กว้าง 0.80 เซนติเมตร ยาว 0.92 เซนติเมตร น้ าหนักเมล็ดต่อต้น 59.85 กรัม น้ าหนัก 100 เมล็ด 
27.1 กรัม  
 
 



ถั่วแปบ (Dolichos lablab L.) 
ถั่วแปบ เป็นไม้เถาเลื้อย ใบเป็นใบประกอบแบบขนนก (pinnately compound leaves) 

ประกอบด้วยใบย่อย 3 ใบ (trifoliate) รูปร่างใบเป็นแบบรูปไข่ (ovate) ออกดอกแบบทอดยอด 
(indeterminate)  ดอกมี 2 ชนิดคือ ชนิดดอกสีขาว และชนิดดอกสีม่วง ลักษณะของฝักมี 2 ชนิด คือ ถั่วแปบ
เขียว (สีฝักจะมีสีเขียวเข้ม) และถ่ัวแปบขาว (ลักษณะฝักจะมีสีเขียวซีดขาว) เมล็ดอ่อนจะมีสีเขียว เมื่อแก่จะมีสี
น้ าตาลเข้ม หรือเป็นสีด าเมื่อแก่จัด 

ข้อมูลการเจริญเติบโตของถั่วแปบ 2 หมายเลขพันธุ์ คือ R874 และ R396 ดังนี้ 
- R874 (ตารางที่ 3 และ 8) ดอกสีขาว ออกเป็นช่อตามซอกใบ ฝักแบน ฝักอ่อนสีเขียวอ่อนออกขาว 

ปลายฝักเป็นจะงอยแหลม ฝักแก่สีน้ าตาลอ่อน เมล็ดสีน้ าตาลอ่อน มีเมล็ด 3-5 เมล็ดต่อฝัก ทีอ่ายุ 30 และ 60 วัน
หลังปลูกมีความสูงต้น 69.6 และ 111.4  เซนติเมตร ตามล าดับ มีจ านวนข้อต่อต้น 14.1 และ 32.7 ข้อต่อต้น ค่า 
SCMR ที่อายุ 60 วันหลังย้ายปลูก เท่ากับ 35.1 ขนาดเมล็ด กว้าง 0.50เซนติเมตร ยาว 1.15 เซนติเมตร น้ าหนัก
เมล็ดต่อต้น 39.4 กรัม น้ าหนัก 100 เมล็ด 25.05 กรัม  

- R396 (ตารางท่ี 3 และ 8) ดอกสีม่วงแกมขาว ออกเป็นช่อตามซอกใบ ฝักแบน ฝักอ่อนสีเขียวอ่อน
ออกขาว ปลายฝักเป็นจะงอยแหลม ฝักแก่สีน้ าตาลอ่อน เมล็ดสีด า มีเมล็ด 2-5 เมล็ดต่อฝัก ที่อายุ 30 และ 60 วัน
หลังปลูกมีความสูงต้น 33.4 และ 90.2  เซนติเมตร ตามล าดับ มีจ านวนข้อต่อต้น 7.2 และ 16.8 ข้อต่อต้น ค่า 
SCMR ที่อายุ 60 วันหลังย้ายปลูก เท่ากับ 35.4 ขนาดเมล็ด กว้าง 0.50 เซนติเมตร ยาว 1.10 เซนติเมตร น้ าหนัก
เมล็ดต่อต้น 29.87 กรัม น้ าหนัก 100 เมล็ด 24.43 กรัม  

จากข้อมูลลักษณะดอกและเมล็ดถั่วแปป 2 หมายเลขพันธุ์ (ตารางท่ี 3) พบว่า ถั่วแปบทั้ง 2 
หมายเลขพันธุ์ มีสีของดอกและสีของเมล็ดแตกต่างกัน คือ ในหมายเลขพันธุ์ R874 มีดอกสีขาว เมล็ดสีน้ าตาล 
ส่วนในหมายเลขพันธุ์ R396 มีดอกสีม่วงแกมขาว เมล็ดสีด า แตฝ่ักมีลักษณะแบนและสีของฝักอ่อนมีสีเขียวอ่อน
ออกขาวเหมือนกัน 

ถั่วพุ่ม (Vigna unguiculata ssp. Unguiculata) 
ถั่วพุ่ม เป็นไม้เถาเลื้อย ใบเป็นใบประกอบแบบขนนก (pinnately compound leaves) ประกอบด้วยใบ

ย่อย 3 ใบ (trifoliate) รูปร่างใบ เป็นแบบรูปไข่ (ovate)  ออกดอกแบบทอดยอด (indeterminate) ดอกมีทั้ง
ดอกเดี่ยวและดอกช่อแบบต่างๆ ช่อกระจุกแน่น และช่อแยกแขนง ออกเป็นช่อตามซอกใบ ลักษณะฝักคล้าย
ถั่วฝักยาวสีเขียวอ่อน ฝักแก่สีน้ าตาลอ่อน เมล็ดสีแดงเลือดหมูอมชมพู ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับสายพันธุ์ มีเมล็ด 5 - 15 
เมล็ดต่อฝัก 

ข้อมูลการเจริญเติบโตของถั่วพุ่ม 3 หมายเลขพันธุ์ คือ R476, R486 และ R1269 ดังนี้ 
- R476 (ตารางท่ี 4 และ 8) ดอกสีขาวเหลืองนวลแกมม่วง เมล็ดสีแดงอมชมพู ที่อายุ 30 และ 60 วัน

หลังปลูกมีความสูงต้น 48.4 และ 124.2  เซนติเมตร ตามล าดับ มีจ านวนข้อต่อต้น 8.6 และ 21.0 ข้อต่อต้น ค่า 
SCMR ที่อายุ 60 วันหลังย้ายปลูก เท่ากับ 52.7 ขนาดเมล็ด กว้าง 0.50 เซนติเมตร ยาว 0.88 เซนติเมตร น้ าหนัก
เมล็ดต่อต้น 23.51 กรัม น้ าหนัก 100 เมล็ด 11.72 กรัม  



- R486 (ตารางท่ี 4 และ 8) ดอกสีขาวเหลืองนวลแกมม่วง เมล็ดสีชมพูอมแดง ที่อายุ 30 และ 60 วัน
หลังปลูกมีความสูงต้น 33.4 และ 103.1  เซนติเมตร ตามล าดับ มีจ านวนข้อต่อต้น 7.1 และ 19.5 ข้อต่อต้น ค่า 
SCMR ที่อายุ 60 วันหลังย้ายปลูก เท่ากับ 52.9 ขนาดเมล็ด กว้าง 0.45 เซนติเมตร ยาว 0.95  เซนติเมตร 
น้ าหนักเมล็ดต่อต้น 28.19 กรัม น้ าหนัก 100 เมล็ด 11.92 กรัม (ตารางที่ 4 และ 8) 

- R1269 (ตารางท่ี 4 และ 8) ดอกสีขาวเหลืองนวลแกมม่วง เมล็ดสีชมพูอมแดง ที่อายุ 30 และ 60 วัน
หลังปลูกมีความสูงต้น 38.3 และ 112.3  เซนติเมตร ตามล าดับ มีจ านวนข้อต่อต้น 7.6 และ 26.8 ข้อต่อต้น ค่า 
SCMR ที่อายุ 60 วันหลังย้ายปลูก เท่ากับ 50.4 ขนาดเมล็ด กว้าง 0.33 เซนติเมตร ยาว 1.23  เซนติเมตร 
น้ าหนักเมล็ดต่อต้น 25.06 กรัม น้ าหนัก 100 เมล็ด 11.66 กรัม  

  จากข้อมูลลักษณะดอกและเมล็ด (ตารางท่ี 4) พบว่า ถั่วพุ่มทั้ง 3 หมายเลขพันธุ์ มีสีดอกคล้ายกัน แต่ใน
หมายเลขพันธุ์ R486 และ R1269 เมล็ดมีขนาดใหญ่กว่า และสีของเมล็ดจะมีสีอ่อนกว่าหมายเลขพันธุ์ R476  

ถั่วป ี(Vigna unguiculata ssp. Unguiculata) 
ถั่วปี เป็นไม้เถาเลื้อย ใบเป็นใบประกอบแบบขนนก (pinnately compound leaves) ประกอบด้วยใบ

ย่อย 3 ใบ (trifoliate) รูปร่างใบ เป็นแบบรูปไข่ (ovate) ออกดอกแบบทอดยอด (indeterminate) ดอกสีขาว
เหลืองนวลแกมม่วงเล็กน้อย ออกเป็นช่อตามซอกใบ ลักษณะฝักคล้ายถั่วเขียว ฝักมีทั้งสีเขียวและสีม่วง ฝักแก่สี
น้ าตาลอ่อน 

ข้อมูลการเจริญเติบโตของถั่วปี 3 หมายเลขพันธุ์ คือ R940, 650 และ R651 ดังนี้ 
- R940 (ตารางที่ 5 และ 8) ดอกสีขาวเหลืองนวลแกมม่วงเล็กน้อย ออกเป็นช่อตามซอกใบ ลักษณะฝัก

คล้ายถั่วฝักยาวสีเขียวอ่อนแต่ฝักมีขนาดสั้นกว่า ฝักแก่สีน้ าตาลอ่อน เมล็ดสีด า มีเมล็ด 5-15 เมล็ดต่อฝัก ที่อายุ 30 
และ 60 วันหลังปลูกมีความสูงต้น 18.6 และ 95.8  เซนติเมตร ตามล าดับ มีจ านวนข้อต่อต้น 8.0 และ 21.3 ข้อ
ต่อต้น ค่า SCMR ที่อายุ 60 วนัหลังย้ายปลูก เท่ากับ 54.6 ขนาดเมล็ด กว้าง 0.48 เซนติเมตร ยาว 1.20  เซนติเมตร 
น้ าหนักเมล็ดต่อต้น 22.26 กรัม น้ าหนัก 100 เมล็ด 18.14 กรัม  

- R650 (ตารางท่ี 5 และ 8) ดอกสีเหลือง ออกเป็นช่อตามซอกใบ ลักษณะฝักคล้ายถั่วเขียว ฝักอ่อนสี
เขียวแก่ ฝักแก่สีน้ าตาล เมล็ดสีน้ าตาลแกมเขียวลายสีน้ าตาลเข้ม มีเมล็ด 5-7  เมล็ดต่อฝัก ที่อายุ 30 และ 60 วัน
หลังปลูกมีความสูงต้น 29.0 และ 69.5  เซนติเมตร ตามล าดับ มีจ านวนข้อต่อต้น 7.1 และ 22.5 ข้อต่อต้น ค่า 
SCMR ที่อายุ 60 วันหลังย้ายปลูก เท่ากับ 28.6 ขนาดเมล็ด กว้าง 0.40 เซนติเมตร ยาว 0.85  เซนติเมตร 
น้ าหนักเมล็ดต่อต้น 30.55 กรัม น้ าหนัก 100 เมล็ด 12.78 กรัม  

- R651 (ตารางที่ 5 และ 8) ดอกสีเหลือง ออกเป็นช่อตามซอกใบ ก้านช่อดอกยาว 5-10 ซม. ลักษณะ
ฝักคล้ายถั่วเขียว ฝักอ่อนสีเขียวแก่ ฝักแก่สีน้ าตาล เมล็ดจะมีสีแดงออกแดงเลือดหมู มีเมล็ด 5-9  เมล็ดต่อฝัก ที่
อายุ 30 และ 60 วันหลังปลูกมีความสูงต้น 23.5 และ 88.1  เซนติเมตร ตามล าดับ มีจ านวนข้อต่อต้น 6.6 และ 
23.3 ข้อต่อต้น ค่า SCMR ที่อายุ 60 วันหลังย้ายปลูก เท่ากับ 26.4 ขนาดเมล็ด กว้าง 0.33 เซนติเมตร ยาว 0.85  
เซนติเมตร น้ าหนักเมล็ดต่อต้น 47.90 กรัม น้ าหนัก 100 เมล็ด 5.61 กรัม  



จากข้อมูลลักษณะดอก ฝัก และเมล็ด (ตารางที่ 5) พบว่า ถั่วปีทั้ง 3 หมายเลขพันธุ์ มีลักษณะของดอก 
ฝัก และเมล็ดแตกต่างกัน หมายเลขพันธุ์ R650 และ R651 สีของดอก มีสีเหลืองเหมือนกัน ลักษณะของฝักคล้าย
ฝักถั่วเขียวเหมือนกัน แต่สีของเมล็ดแตกต่างกัน โดยหมายเลขพันธุ์ R650 เมล็ดจะมีสีน้ าตาลแกมเขียวลายสี
น้ าตาลเข้ม ส่วนหมายเลขพันธุ์ R651 เมล็ดจะมีสีแดงออกแดงเลือดหมู ส่วนถั่วปีในหมายเลขพันธุ์ R940 เมื่อ
เปรียบเทียบลักษณะของดอก ค่า SCMR หรือสีใบค่อนข้างเข้ม ลักษณะฝักและเมล็ด กับถ่ัวพุ่มในหมายเลขพันธุ์ 
R476, R486 และ R1269 (ตารางที่ 4) มีแนวโน้มเป็นไปได้ว่า ถั่วปีในหมายเลขพันธุ์ R940 อาจเป็นถั่วพุ่ม ดังนั้น 
การเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืชของธนาคารเชื้อพันธ์พืชและจุลินทรีย์มีความเป็นไปได้ว่า พืชที่เก็บรวบรวมมาอาจมี
ชื่อเรียกหรือชื่อพ้ืนเมืองแตกต่างกันไปตามท้องถิ่นๆนั้น  

 คราม (Indigofera tinctoria L.) 
คราม เป็นไม้พุ่ม ใบเป็นใบประกอบแบบขนนก (pinnately compound leaves) ประกอบด้วยใบย่อย 

3 ใบ (trifoliate) ออกเรียงเวียนสลับ รูปร่างใบ ใบย่อยเป็นเป็นแบบรูปไข่กลับ (obovate) ออกดอกแบบทอดยอด 
(indeterminate) ดอกย่อยขนาดเล็กสีชมพูออกส้มแดง ออกเป็นช่อต้ังตามซอกใบ ลักษณะฝักกลมยาวขนาดเล็ก
ยาวประมาณ 3 – 5 เซนติเมตร ฝักแก่สีน้ าตาล เมล็ดสีน้ าตาลเข้มแกมเขียวเหลือง มีเมล็ด 5-7  เมล็ดต่อฝัก 

ข้อมูลการเจริญเติบโตของคราม 2 หมายเลขพันธุ์ คือ R394 และ R702 ดังนี้ 
- R394 (ตารางท่ี 6และ 8) ดอกย่อยขนาดเล็กสีชมพูออกส้มแดง ที่อายุ 30 และ 60 วันหลังปลูกมี

ความสูงต้น 3.8 และ 46.8  เซนติเมตร ตามล าดับ มีจ านวนข้อต่อต้น 3.0 และ 8.5 ข้อต่อต้น ค่า SCMR ที่อายุ 
60 วันหลังย้ายปลูก เท่ากับ 46.3 ขนาดเมล็ด กว้าง 0.10 เซนติเมตร ยาว 0.10  เซนติเมตร น้ าหนักเมล็ดต่อต้น 
61.33 กรัม น้ าหนัก 1,000 เมล็ด 3.24 กรัม  

- R702 (ตารางท่ี 6และ 8) ดอกย่อยขนาดเล็กสีชมพูออกส้มแดง ที่อายุ 30 และ 60 วันหลังปลูกมี
ความสูงต้น 2.8 และ 30.4  เซนติเมตร ตามล าดับ มีจ านวนข้อต่อต้น 3.0 และ 9.3 ข้อต่อต้น ค่า SCMR ที่อายุ 
60 วันหลังย้ายปลูก เท่ากับ 41.4 ขนาดเมล็ด กว้าง 0.10 เซนติเมตร ยาว 0.10  เซนติเมตร น้ าหนักเมล็ดต่อต้น 
57.45 กรัม น้ าหนัก 1,000 เมล็ด 3.09 กรัม  

จากข้อมูลการเจริญเติบโตของคราม 2 หมายเลขพันธุ์ (ตารางที่ 8) พบว่า คราม ในหมายเลขพันธุ์ 
R394 มีค่า SCMR ที่อายุ 60 วันหลังย้ายปลูกสูงกว่าหมายเลขพันธุ์ R702 แต่ให้ผลผลิตน้ าหนักเมล็ดและน้ าหนัก 
1,000 เมล็ดต่ ากว่า  

ถั่วไม่ทราบชื่อ  
ข้อมูลการเจริญเติบโตของถั่วไม่ทราบชื่อ 1 หมายเลขพันธุ์ คือ R812 ดังนี้ 

- R812 (ตารางที่ 7 และ 8) เป็นไม้พุ่ม ใบเป็นใบประกอบแบบขนนก (pinnately compound leaves) 
ประกอบด้วยใบย่อย 3 ใบ (trifoliate) ออกเรียงเวียนสลับ รูปร่างใบเป็นแบบรูปหอก (lanceolate) กลีบดอกภาย
ชั้นในสีเหลืองกลีบชั้นนอกสีน้ าตาลแดง ออกที่ซอกใบ ฝักแก่ลายสีน้ าตาลเข้มแกมน้ าตาลแดง เมล็ดสีน้ าตาลเข้ม
แกมแดง มีเมล็ด 3-5 เมล็ดต่อฝัก ที่อายุ 30 และ 60 วันหลังปลูกมีความสูงต้น 28.0 และ 66.97  เซนติเมตร 



ตามล าดับ มีจ านวนข้อต่อต้น 8.1 และ 14.0 ข้อต่อต้น ค่า SCMR ที่อายุ 60 วันหลังย้ายปลูก เท่ากับ 46.6 ขนาด
เมล็ด กว้าง 0.35 เซนติเมตร ยาว 0.55  เซนติเมตร น้ าหนักเมล็ดต่อต้น 48.36 กรัม น้ าหนัก 100 เมล็ด 5.94 กรัม  

ถั่วมะแฮะ (Cajanus cajan (Linn.) Millsp.) 
ถั่วมะแฮะ เป็นไม้พุ่ม ใบเป็นใบประกอบแบบขนนก (pinnately compound leaves) ประกอบด้วย

ใบย่อย 3 ใบ (trifoliate) ออกเรียงเวียนสลับ รูปร่างใบเป็นแบบรูปหอก (lanceolate) กลีบดอกชั้นในสีเหลือง
กลีบชั้นนอกสีน้ าตาลแดง ออกท่ีซอกใบ ฝักแก่ลายสีน้ าตาลเข้มแกมน้ าตาลแดง เมล็ดสีน้ าตาลเข้มแกมแดง มีเมล็ด 
3-5 เมล็ดต่อฝัก  

ข้อมูลการเจริญเติบโตของถั่วมะแฮะ 1 หมายเลขพันธุ์ คือ R1336 ดังนี้ 
- R1336 (ตารางท่ี 7 และ 8) ที่อายุ 30 และ 60 วันหลังปลูกมีความสูงต้น 32.4 และ 87.4  เซนติเมตร 

ตามล าดับ มีจ านวนข้อต่อต้น 8.6 และ 16.9 ข้อต่อต้นค่า SCMR ที่อายุ 60 วันหลังย้ายปลูก เท่ากับ 47.3 ขนาด
เมล็ด กว้าง 0.63 เซนติเมตร ยาว 0.73 เซนติเมตร น้ าหนักเมล็ดต่อต้น 15.25 กรัม น้ าหนัก 100 เมล็ด 19.37 กรัม  

จากข้อมูลลักษณะทรงพุ่ม ใบ ดอกหรือช่อดอก ฝักและเมล็ดของถั่วไม่ทราบชื่อหมายเลขพันธุ์ R812 
(ตารางที ่7) มีแนวโน้มว่าน่าจะเป็นถั่วมะแฮะสายพันธุ์หนึ่งแต่เมล็ดมีขนาดเล็กกว่าถั่วมะแฮะหมายเลขพันธุ์ R1336 



ตารางท่ี 2 ลักษณะทรงพุ่ม/ทรงต้น ใบ ดอก/ช่อดอก ฝักและเมล็ดของพืชวงศ์ Leguminosae  

หมายเลขพันธุ์ 
(ชนิด) 

ทรงพุ่ม/ทรงต้น ใบ ดอก/ช่อดอก ฝัก/เมล็ด 

R23  
(อัญชัน) 

      

 

 

R37  
(อัญชัน) 

      

 

 

R630  
(ถั่วพู) 

      

 

 

 



ตารางท่ี 3 ลักษณะทรงพุ่ม/ทรงต้น ใบ ดอก/ช่อดอก ฝักและเมล็ดของพืชวงศ์ Leguminosae  

หมายเลขพันธุ์ 
(ชนิด) 

ทรงพุ่ม/ทรงต้น ใบ ดอก/ช่อดอก ฝัก/เมล็ด 

R874  
(ถั่วแปป) 

       

R396  
(ถั่วแปป) 

      

 

 

 

 

 

 

 



ตารางท่ี 4 ลักษณะทรงพุ่ม/ทรงต้น ใบ ดอก/ช่อดอก ฝักและเมล็ดของพืชวงศ์ Leguminosae 

หมายเลขพันธุ์ 
(ชนิด) 

ทรงพุ่ม/ทรงต้น ใบ ดอก/ช่อดอก เมล็ด 

R476  
(ถัว่พุ่ม) 

      

 

 

R486  
(ถ่ัวพุ่ม) 

      

 

 

R1269  
(ถ่ัวพุ่ม) 

      

 

 

 



ตารางท่ี 5 ลักษณะทรงพุ่ม/ทรงต้น ใบ ดอก/ช่อดอก ฝักและเมล็ดของพืชวงศ์ Leguminosae 

หมายเลขพันธุ์ 
(ชนิด) 

ทรงพุ่ม/ทรงต้น ใบ ดอก/ช่อดอก ฝัก/เมล็ด 

R940  
(ถั่วปี) 

      

 

 

R650  
(ถั่วปี) 

      

 

 

R651  
(ถั่วปี) 

       

 



ตารางท่ี 6 ลักษณะทรงพุ่ม/ทรงต้น ใบ ดอก/ช่อดอก ฝักและเมล็ดของพืชวงศ์ Leguminosae 

หมายเลขพันธุ์ 
(ชนิด) 

ทรงพุ่ม/ทรงต้น ใบ ดอก/ช่อดอก ฝัก/เมล็ด 

R394  
(คราม) 

       

R702  
(คราม) 

       

 

 

 

 

 



ตารางที ่7 ลักษณะทรงพุ่ม/ทรงต้น ใบ ดอก/ช่อดอก ฝักและเมล็ดของพืชวงศ์ Leguminosae 

หมายเลขพันธุ์ 
(ชนิด) 

ทรงพุ่ม/ทรงต้น ใบ ดอก/ช่อดอก ฝัก/เมล็ด 

R812  
(ถั่วไม่ทราบชื่อ) 

      

 

 

R1336  
(ถั่วมะแฮะ) 

      

 

 

 

 

 

 

 



 ตารางท่ี 8 ข้อมูลการเจริญเติบโตของพืชพ้ืนเมือง/พืชท้องถิ่น วงศ์ Leguminosae จ านวน 15 หมายเลขพันธุ์ 

หมายเลขพันธุ์/ ชนิดพืช/ วงศ ์
ความสูง (ซ.ม.) จน.ขอ้ต่อต้น 

สีใบ 
(ค่า SCMR) 

ขนาดเมล็ด น.น. เมล็ด 
ต่อต้น (กรัม) 

น.น. 100 เมล็ด 
(กรัม) 

30 DAP 60 DAP 30 DAP 60 DAP 60 DAP กว้าง (ซ.ม.) ยาว (ซ.ม.) 
R23 อัญชัน  Leguminosae  23.4 90.3 10.1 30.3 38.4 0.25 0.58 25.78 4.42 
R37 อัญชัน  Leguminosae  42.3 80.9 12.0 23.8 44.4 0.20 0.68 44.55 4.26 
R874 ถั่วแปป  Leguminosae  69.6 111.4 14.1 32.7 35.1 0.50 1.15 39.40 25.05 
R396 ถั่วแปป  Leguminosae  33.4 90.2 7.2 16.8 35.4 0.50 1.10 29.87 24.43 
R630 ถั่วพ ู Leguminosae  36.0 140.4 10.6 38 29.3 0.80 0.92 59.85 27.1 
R476 ถั่วพุ่ม Leguminosae  48.4 124.2 8.6 21 52.7 0.50 0.88 23.51 11.72 
R486 ถั่วพุ่ม  Leguminosae  33.4 103.1 7.1 19.5 52.9 0.33 0.95 28.19 11.92 
R1269  ถั่วพุ่ม  Leguminosae  38.3 112.3 7.6 26.8 50.4 0.33 1.23 25.06 11.66 
R940 ถั่วป ี Leguminosae  18.6 95.8 8 21.3 54.6 0.48 1.20 2.26 18.14 
R650 ถั่วป ี Leguminosae  29.0 69.5 7.1 22.5 24.6 0.40 0.85 30.55 12.78 
R651 ถั่วป ี Leguminosae  23.5 88.1 6.6 23.3 26.4 0.33 0.85 47.90 5.61 
R394 คราม  Leguminosae  3.8 46.8 3 8.5 46.3 0.10 0.10 61.33 3.24* 

R702 คราม  Leguminosae  2.8 30.4 3 9.3 41.4 0.10 0.10 57.45 3.09* 

R812 ถั่วไม่ทราบช่ือ  Leguminosae  28.0 66.9 8.1 14.0 46.6 0.35 0.55 48.36 5.94 
R1336  ถั่วมะแฮะ  Leguminosae  32.4 87.4 8.6 16.9 47.3 0.63 0.73 15.25 19.37 

*หมายเหตุ น.น.  1,000 เมล็ด (กรัม) 



พืชวงศ์ Umbelliferae จ านวน 7 หมายเลขพันธุ์ ดังนี้ 

 ผักชีลาว (Anethum graveolens Linn.) 
ผักชีลาวเป็นพืชล้มลุก ล าต้นเรียบและตั้งตรง สีเขียวอ่อน แตกกิ่ง ทั้งต้นมีกลิ่นหอม สูง 40 - 170 

เซนติเมตร มีข้อปล้องเห็นได้ชัดเจน มีกาบใบหุ้มล าต้นเล็กน้อย ลักษณะใบเป็นใบประกอบแบบขนนก (pinnately 
compound leaves) ใบรูปเข็ม (acicular) ลักษณะเป็นเส้นเล็กๆสีเขียว ออกเรียงสลับกัน ดอกมีขนาดเล็กสี
เหลืองออกเป็นช่อ ก้านช่อดอกมีลักษณะช่อซี่ร่ม (compound umbel) กลีบดอกมี 5 กลีบ สีเหลือง เกสรเพศผู้มี 
5 อัน ติดบนฐานดอก เรียงสลับกับกลีบดอก รังไข่อยู่ใต้วงกลีบ มี 2 ช่อง ผลแก่เป็นรูปไข่แบนมีสีน้ าตาลอมเหลือง 
ขนาดเมล็ดกว้างประมาณ 0.2 เซนติเมตร ยาวประมาณ 0.4 เซนติเมตร  

ข้อมูลการเจริญเติบโตของผักชีลาว 5 หมายเลขพันธุ์ คือ R470, R484, R960, R993 และ R1258 ดังนี้ 
- R470 (ตารางท่ี 9 และ 15) ที่อายุ 30 และ 60 วันหลังปลูกมีความสูงต้น 16.5 และ 40.0 เซนติเมตร 

ตามล าดับ มีจ านวนข้อต่อต้น 3.8 และ 9.0 ข้อต่อต้น ตามล าดับ น้ าหนักแห้งต้นและใบที่อายุ 60 วันหลังปลูก คือ 
2.4 และ 1.3 กรัมต่อต้น น้ าหนักแห้งส่วนเหนือดิน คือ 3.7 กรัมต่อต้น น้ าหนักเมล็ดต่อต้น 2.94 กรัม น้ าหนัก 
1,000 เมล็ด 3.11 กรัม  

- R484 (ตารางท่ี 9 และ 15) ที่อายุ 30 และ 60 วันหลังปลูกมีความสูงต้น 12.3 และ 51.5 เซนติเมตร 
ตามล าดับ มีจ านวนข้อต่อต้น 3.8 และ 10.3 ข้อต่อต้น ตามล าดับ น้ าหนักแห้งต้นและใบที่อายุ 60 วันหลังปลูก 
คือ 1.2 และ 0.9 กรัมต่อต้น น้ าหนักแห้งส่วนเหนือดิน คือ 2.1 กรัมต่อต้น น้ าหนักเมล็ดต่อต้น 3.16 กรัม น้ าหนัก 
1,000 เมล็ด 3.05 กรัม  

- R960 (ตารางที่ 9 และ 15) ที่อายุ 30 และ 60 วันหลังปลูกมีความสูงต้น 14.5 และ 41.5 เซนติเมตร 
ตามล าดับ มีจ านวนข้อต่อต้น 3.8 และ 7.5 ข้อต่อต้น ตามล าดับ น้ าหนักแห้งต้นและใบที่อายุ 60 วันหลังปลูก คือ 
2.4 และ 2.1 กรัมต่อต้น น้ าหนักแห้งส่วนเหนือดิน คือ 4.5 กรัมต่อต้น น้ าหนักเมล็ดต่อต้น 3.06 กรัม น้ าหนัก 
1,000 เมล็ด 2.88 กรัม  

- R993 (ตารางท่ี 10 และ 15) ที่อายุ 30 และ 60 วันหลังปลูกมีความสูงต้น 13.5 และ 41.5 
เซนติเมตร ตามล าดับ มีจ านวนข้อต่อต้น 3.3 และ 8.0 ข้อต่อต้น ตามล าดับ น้ าหนักแห้งต้นและใบที่อายุ 60 วัน
หลังปลูก คือ 2.5 และ 1.4 กรัมต่อต้น น้ าหนักแห้งส่วนเหนือดิน คือ 3.9 กรัมต่อต้น น้ าหนักเมล็ดต่อต้น 3.37 
กรัม น้ าหนัก 1,000 เมล็ด 3.24 กรัม  

- R1258 (ตารางท่ี 10 และ 15) ที่อายุ 30 และ 60 วันหลังปลูกมีความสูงต้น 9.8 และ 45.0 
เซนติเมตร ตามล าดับ มีจ านวนข้อต่อต้น 2.8 และ 11.3 ข้อต่อต้น ตามล าดับ น้ าหนักแห้งต้นและใบที่อายุ 60 วัน
หลังปลูก คือ 1.6 และ 2.2 กรัมต่อต้น น้ าหนักแห้งส่วนเหนือดิน คือ 3.8 กรัมต่อต้น น้ าหนักเมล็ดต่อต้น 2.74 
กรัม น้ าหนัก 1,000 เมล็ด 2.27 กรัม  

จากข้อมูลการเจริญเติบโตของผักชีลาว 5 หมายเลขพันธุ์ การวัดค่าสีใบ (SCMR) จากเครื่อง SPAD 
Chlorophyll meter reading (SCMR) ไม่สามารถอ่านค่าไดเ้นื่องจากใบเป็นเส้นยาวขนาดเล็ก ซ่ึงการใช้
ประโยชน์ของผักชีลาวส่วนใหญ่น ามาประกอบอาหารทั้งต้น ดังนั้น ในหมายเลขพันธุ์ R960 ให้น้ าหนักแห้งส่วน



เหนือดินสูงที่สุด คือ 4.5 กรัมต่อต้น จึงมีแนวโน้มให ้ผลผลิตต้นสดสูงกว่าหมายเลขพันธุ์อ่ืน (ตารางที่ 15) และใน
ส่วนการใช้ประโยชน์จากเมล็ดหมายเลขพันธุ์ R993 ให้ผลผลิตน้ าหนักเมล็ดสูงที่สุด คือ 3.37 กรัมต่อต้น ต่างจาก
หมายเลขพันธุ์ R1258 ให้ผลผลิตน้ าหนักเมล็ดต่ าที่สุด คือ 2.74 กรัมต่อต้น โดยการใช้ประโยชน์จากเมล็ดแห้งของ
ผักชีลาว เรียกตามต ารายาไทยว่า “เทียนตาตั๊กแตน” เป็นตัวยาหนึ่งในพิกัดเทียนทั้งเจ็ด ใช้ปรุงยา พบว่า น้ ามัน
ผักชีลาว หรือ น้ ามันเทียนตาตั๊กแตน (Dill seed oil) ได้จากการน าผลแก่แห้งไปกลั่นด้วยไอน้ า สารส าคัญที่พบคือ 
คารโ์วน ดี-ไลโมนีน และอัลฟ่า-เฟลเลนดรีน สารอ่ืนที่มีปริมาณรองลงมาคือ ไดไฮโดรคาร์โวน ยูจีนอล ไพนีน 
และอะนีโทล เป็นต้น   และในงานทดลองของ ศานิต (2554) พบว่า ผักชีลาวเป็นพืชที่มีฤทธิ์ทางอัลลีโลพาที สาร
สกัดด้วยเอทานอลจากผลและเมล็ด จะยับยั้งการเจริญและการงอกของถั่วเขียวผิวด าได้  

 หอมแย้ (Coriandrum spp.) 
หอมแย ้หรือผักชีไร่ เป็นพืชล้มลุก ล าต้นตั้งตรง ภายในกลวงไม่ค่อยแตกกิ่ง ล าต้นจะสูงขึ้นเม่ือออก

ดอก สูงประมาณ 10 – 3 เซนติเมตร ลักษณะใบเป็นใบเดี่ยว (simple leaf) คล้ายใบผักชีมีสีเขียวเข้ม ใบเป็น
ลักษณะขอบใบหยักเว้าลึก (divided) มีกลิ่นฉุนคล้ายผักชีลาว ดอกมีขนาดเล็กสีขาวออกเป็นช่อ ก้านช่อดอกมี
ลักษณะช่อซี่ร่ม (compound umbel) ผลแก่เป็นรูปไข่แบนโค้งมีสีน้ าตาลอมเหลือง หัวท้ายแหลม ขนาดเมล็ด
กว้างประมาณ 0.2 เซนติเมตร ยาวประมาณ 0.4 เซนติเมตร เมล็ดคล้ายผักชีลาวแต่มีขนาดเล็กกว่า 
 ข้อมูลการเจริญเติบโตของหอมแย้ 1 หมายเลขพันธุ์ คือ R1011 ดังนี้ 

- R1011 (ตารางที่ 11 และ 15)  ที่อายุ 30 และ 60 วนัหลังปลูกมีความสูงต้น 9.8 และ 23.3 
เซนติเมตร ตามล าดับ มีจ านวนข้อต่อต้น 2.5 และ 7.3 ข้อต่อต้น ตามล าดับ มีน้ าหนักแห้งต้นและใบที่อายุ 60 วัน
หลังปลูก คือ 1.6 และ 1.7 กรัมต่อต้น น้ าหนักแห้งส่วนเหนือดิน คือ 3.3 กรัมต่อต้น และเนื่องจากใบมีขนาดเล็ก
จึงไม่สามารถวัดค่าสีใบ (SCMR) ไดเ้ช่นเดียวกับใบของผักชีลาว น้ าหนักเมล็ดต่อต้น 8.55 กรัม น้ าหนัก 1,000 
เมล็ด 1.43 กรัม นิยมน าไปใช้ปรุงอาหาร โดยใช้ส่วนใบและยอดอ่อนเพ่ือดับกลิ่นคาวเนื้อสัตว์ในอาหารประเภท
แกง เช่น แกงหน่อไม้ แกงป่า แกงแค แกงเผ็ด และห่อหมก กินเป็นผักสดใบมีกลิ่นหอม เก็บแห้งได้กลิ่นไม่เปลี่ยน 
ใช้ได้ทั้งต้น รากหอมเหมือนต้นใช้แต่งกลิ่นอาหาร เมล็ดหอมฉุน ชาวภาคตะวันออกน ามาต าผสมกับพริกแกง  เป็น
ต้น  สรรพคุณทางยา แก้ท้องอืด ท้องเฟ้อ แก้วิงเวียน เข้าเครื่องยาจีน (สถาบันการแพทย์แผนไทยฯ, 2542) 

ผักชีหอม (Coriandrum sativum L.) 
ผักชีหอม หรือผักชี เป็นพืชล้มลุกที่มีล าต้นตั้งตรง ภายในจะกลวง และมีกิ่งก้านที่เล็ก ไม่มีขน มีราก

แก้วสั้น แต่รากฝอยจะมีมาก ซึ่งล าต้นนี้จะสูงประมาณ  20 - 40 เซนติเมตร ล าต้นสีเขียวแต่ถ้าแก่จัดจะออกสี
เขียวอมน้ าตาล ลักษณะใบเป็นใบประกอบแบบขนนก (pinnate) แต่อยู่ในรูปทรงพัด ซึ่งใบที่โคนต้นนั้นจะมีขนาดใหญ่กว่า

ที่ปลายต้น โดยส่วนใหญ่ที่ปลายตน้ใบจะเป็นเส้นฝอย มีสีเขียวสด ก้านใบหนึ่งประกอบด้วยใบย่อย 2-3 คู่  ขอบใบหยักเว้า
ลึก (divided)   ดอกมีขนาดเล็กสีขาวออกเป็นช่อ ก้านช่อดอกมีลักษณะช่อซี่ร่ม (compound umbel) ผลแก่เป็น
รูปทรงกลม ขนาดเมล็ด 0.2 - 0.5 เซนติเมตร ตรงปลายผลจะแยกออกเป็น 2 แฉก มีเส้นคลื่นอยู่ที่ผิวเมล็ด 10 เส้น 

ข้อมูลการเจริญเติบโตของผักชีหอม 1 หมายเลขพันธุ์ คือ R1035 ดังนี้ 



- R1035 (ตารางที่ 11 และ 15)  ที่อายุ 30 และ 60 วันหลังปลูกมีความสูงต้น 13.8 และ 37.5  
เซนติเมตร ตามล าดับ มีจ านวนข้อต่อต้น 5.8 และ 10.0 ข้อต่อต้น ตามล าดับ มีน้ าหนักแห้งต้นและใบที่อายุ 60 
วันหลังปลูก คือ 0.6 และ 0.8 กรัมต่อต้น น้ าหนักแห้งส่วนเหนือดิน คือ 1.4 กรัมต่อต้น และเนื่องจากใบมีขนาด
เล็กจึงไม่สามารถวัดค่าสีใบ (SCMR) ได้เช่นเดียวกับใบผักชีลาวและหอมแย้ น้ าหนักเมล็ดต่อต้น 12.05 กรัม 
น้ าหนัก 1,000 เมล็ด 2.78 กรัม การใช้ประโยชน์ ใบ และรากสดกินเป็นผัก และเครื่องเทศ ผลแห้งและป่นเป็น
เครื่องเทศ น้ ามันลูกผักชี เป็นเครื่องเทศและใช้แต่งกลิ่น 

พืชวงศ์ Lamiaceae จ านวน 8 หมายเลขพันธุ์ ดังนี้ 

 งาขี้ม้อน (Perilla frutescens (L.) Britton) 
งาข้ีม้อน เป็นพืชล้มลุก ล าต้นตั้งตรง ลักษณะใบเป็นใบเดี่ยว (simple leaf) รูปไข่ (ovate) ออก

เรียงตรงข้าม (opposite) ขอบใบหยักเป็นฟันเลื่อย (serrate) ใบสีเขียว แผ่นใบมีขนนุ่มสีขาวทั้งสองด้าน ดอกเป็น
ช่อกระจะ (raceme) ตามง่ามใบและที่ปลายกิ่ง ผลมีลักษณะเป็นรูปไข่กลับขนาดเล็กสีน้ าตาลเข้ม หรือสีด า  

ข้อมูลการเจริญเติบโตของงาข้ีมอ้น 1 หมายเลขพันธุ์ คือ R652 ดังนี้ 
- R652 (ตารางที่ 12 และ 15)  ที่อายุ 30 และ 60 วันหลังปลูกมีความสูงต้น 10.3 และ 41.5  

เซนติเมตร ตามล าดับ มีจ านวนข้อต่อต้น 37.5 และ 5.23 ข้อต่อต้น ตามล าดับ มีน้ าหนักแห้งต้นและใบที่อายุ 60 
วันหลังปลูก คือ 4.6 และ 4.5 กรัมต่อต้น น้ าหนักแห้งส่วนเหนือดิน คือ 9.1 กรัมต่อต้น ค่าสีใบ (SCMR) ที่อายุ 60 
วันหลังย้ายปลูก เท่ากับ 36.9 น้ าหนักเมล็ดต่อต้นไม่สามารถเก็บข้อมูลได้เนื่องจากช่อฝักถูกเพลี้ยแป้งเข้าท าลาย 
ส่วนช่อดอกท่ีติดเมล็ดถูกท าลายโดยกระรอกและหนู 

ประโยชน์ของงาขี้ม้อน ใบงาขี้ม้อนสามารถใช้รับประทานเป็นผักสด โดยน ามาห่อข้าว เนื้อย่าง หมู
ย่าง ห่ออาหารประเภทเมี่ยงปลา หรือใช้เป็นผักแนม หรือใช้รับประทานร่วมกับอาหารประเภทย า ก็จะได้กลิ่น
หอม รสซ่าคล้ายรสมิ้นต์ เมล็ดน าไปค่ัวแล้วต า ใช้รับประทานโดยการน าไปคลุกกับข้าวเหนียว หรือจะน าเมล็ดไป
คั่วใส่ในน้ าพริก หรือใช้ต าแล้วคลุกกับข้าวเหนียวรับประทาน หรือจะน าไปคั่วแล้วต าผสมกับข้าวเหนียวผสมเกลือ 
หรือใช้ท าขนมก็ได้ (เรียกว่าข้าวหนุกงา) และสามารถน ามาสกัดเป็นน้ ามันงาข้ีม้อน ทีม่ีฤทธิ์ต่อต้านการ
เจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียได้ดี  (ก่องกานดา, 2540) น้ ามันงาขี้ม้อนเป็นแหล่งที่อุดมไปด้วยโอเมก้า3 และโอ
เมก้า 6 ซึ่งมีสรรพคุณช่วยบ ารุงสมอง และยังเป็นพืชเพียงชนิดเดียวที่มีโอเมก้า และปริมาณของโอเมก้า3 มากกว่า
น้ ามันปลาจากปลาทะเลน้ าลึก มีสารสกัดส าคัญในกลุ่ม โพลีฟีนอล คือ โรสมารินิค เอสิด มีฤทธิ์ต้านการแพ้ ต้าน
การอักเสบได้ดี และยับยั้งเซลล์มะเร็ง (จดหมายข่าว ผลิใบ, 2554) 

กะเพรา (Ocimum tenuiflorum L.) 
กะเพรา เป็นพืชล้มลุก ล าต้นตั้งตรง ลักษณะใบเป็นใบเดี่ยว (simple leaf) รูปรี (elliptic) ออกเรียง

ตรงข้าม (opposite) ขอบใบหยักแบบฟันเลื่อย (serrate) และเป็นคลื่น (undulate) ใบสีเขียว ก้านใบและล าต้นสี
เขียว ดอกออกเป็นช่อกระจุก (simple dichasium) ที่ปลายยอดสีขาว เมื่อแตกออกจะมีเมล็ดคล้ายรูปไข่สีด าถึง
น้ าตาลขนาดเล็ก กว้าง 0.1 เซนติเมตร  ยาว 0.1 - 0.2 เซนติเมตร  



ข้อมูลการเจริญเติบโตของกะเพรา 1 หมายเลขพันธุ์ คือ R869 ดังนี้ 
- R869 (ตารางที่ 12 และ 15)  ที่อายุ 30 และ 60 วันหลังปลูกมีความสูงต้น 10.5 และ 53.0  

เซนติเมตร ตามล าดับ มีจ านวนข้อต่อต้น 5.3 และ 9.5 ข้อต่อต้น ตามล าดับ มีน้ าหนักแห้งต้นและใบที่อายุ 60 วัน
หลังปลูก คือ 4.7 และ 3.4 กรัมต่อต้น น้ าหนักแห้งส่วนเหนือดิน คือ 8.1 กรัมต่อต้น ค่าสีใบ (SCMR) ที่อายุ 60 
วันหลังย้ายปลูก เท่ากับ 29.5 น้ าหนักเมล็ดต่อต้น 2.45 กรัม น้ าหนัก 1,000 เมล็ด 0.31 กรัม 

โหระพา (Ocimum basilicum L.) 
โหระพา เป็นพืชล้มลุก ล าต้นตั้งตรง ลักษณะใบเป็นใบเดี่ยว (simple leaf) รูปไข่แกมรูปรี (ovate- 

elliptic) ออกเรียงตรงข้าม (opposite) ขอบใบหยักแบบฟันเลื่อย (serrate) และเป็นคลื่น (undulate) สีเขียว ล า
ต้นสีม่วง ก้านดอกสีม่วง  ดอกออกเป็นช่อกระจุก (simple dichasium) ที่ปลายยอดดอกสีขาวแกมม่วง เมล็ดสีด า
ถึงน้ าตาลมีขนาดเล็ก กว้าง 0.1 เซนติเมตร ยาว 0.1 – 0.2 เซนติเมตร 

ข้อมูลการเจริญเติบโตของโหระพา 1 หมายเลขพันธุ์ คือ R871 ดังนี้ 
- R871 (ตารางท่ี 12 และ 15)  ที่อายุ 30 และ 60 วันหลังปลูกมีความสูงต้น 21.0 และ 53.3  

เซนติเมตร ตามล าดับ มีจ านวนข้อต่อต้น 6.5 และ 10.5  ข้อต่อต้น ตามล าดับ น้ าหนักแห้งต้นและใบที่อายุ 60 
วันหลังปลูก คือ 5.5 และ 4.9 กรัมต่อต้น  น้ าหนักแห้งส่วนเหนือดิน คือ 10.4 กรมัต่อต้น ค่าสีใบ (SCMR) ที่อายุ 
60 วันหลังย้ายปลูก เท่ากับ 35.1 น้ าหนักเมล็ดต่อต้น 11.83 กรัม น้ าหนัก 1,000 เมล็ด 1.71 กรัม  

 แมงลัก (Ocimum basilicum  L.f. var. citratum Back) 

             แมงลัก เป็นพืชล้มลุก ลักษณะใบเป็นใบเดี่ยว (simple leaf) ใบรูปรี (elliptic) ดอกออกเป็นช่อ
แบบช่อกระจุก (simple dichasium) ที่ปลายยอดสีขาวเมล็ดมีขนาดเล็ก กว้าง 0.1 เซนติเมตร ยาว 0.125 
เซนติเมตร เมล็ดสีด า 

 ข้อมูลการเจริญเติบโตของแมงลัก 5 หมายเลขพันธุ์ คือ R632, R915, R919, R1115 และ R1245 
- R632 (ตารางท่ี 12 และ 14)  ที่อายุ 30 และ 60 วันหลังปลูกมีความสูงต้น 23.5 และ 65.5   

เซนติเมตร ตามล าดับ มีจ านวนข้อต่อต้น 8.0 และ 8.5  ข้อต่อต้น ตามล าดับ กรัม น้ าหนักแห้งต้นและใบที่อายุ 
60 วันหลังปลูก คือ 9.3 และ 4.1 กรัมต่อต้น น้ าหนักแห้งส่วนเหนือดิน คือ 13.4 กรัมต่อต้น ค่าสีใบ (SCMR) ที่
อายุ 60 วันหลังย้ายปลูก เท่ากับ 25.1 น้ าหนักเมล็ดต่อต้น 2.54 กรัม น้ าหนัก 1,000 เมล็ด 1.21 กรัม  

- R915 (ตารางท่ี 12 และ 14)  ที่อายุ 30 และ 60 วันหลังปลูกมีความสูงต้น 32.3 และ 72.8   
เซนติเมตร ตามล าดับ มีจ านวนข้อต่อต้น 8.5 และ 8.8  ข้อต่อต้น ตามล าดับ มีน้ าหนักแห้งต้นและใบที่อายุ 60 
วันหลังปลูก คือ 5.3 และ 13.1 กรัมต่อต้น น้ าหนักแห้งส่วนเหนือดิน คือ 18.4 กรัมต่อต้น ค่าสีใบ (SCMR) ที่อายุ 
60 วันหลังย้ายปลูก เท่ากับ 25.8  น้ าหนักเมล็ดต่อต้น 2.84 กรัม น้ าหนัก 1,000 เมล็ด 1.05 กรัม  

- R919 (ตารางท่ี 12 และ 14)  ที่อายุ 30 และ 60 วันหลังปลูกมีความสูงต้น 30.8 และ 67.0   
เซนติเมตร ตามล าดับ มีจ านวนข้อต่อต้น 8.3 และ 8.8  ข้อต่อต้น ตามล าดับ น้ าหนักแห้งต้นและใบที่อายุ 60 วัน



หลังปลูก คือ 5.6 และ 19.9 กรัมต่อต้น น้ าหนักแห้งส่วนเหนือดิน คือ 25.5 กรัมต่อต้น ค่าสีใบ (SCMR) ที่อายุ 60 
วันหลังย้ายปลูก เท่ากับ 25.7 น้ าหนักเมล็ดต่อต้น 7.31 กรัม น้ าหนัก 1,000 เมล็ด 1.04กรัม  

- R1115 (ตารางท่ี 13 และ 14)  ที่อายุ 30 และ 60 วันหลังปลูกมีความสูงต้น 25.0 และ 60.5   
เซนติเมตร ตามล าดับ มีจ านวนข้อต่อต้น 7.8 และ 7.8  ข้อต่อต้น ตามล าดับ น้ าหนักแห้งต้นและใบที่อายุ 60 วัน
หลังปลูก คือ 8.6 และ 3.9 กรัมต่อต้น น้ าหนักแห้งส่วนเหนือดิน คือ 12.5 กรัมต่อต้น ค่าสีใบ (SCMR) ที่อายุ 60 
วันหลังย้ายปลูก เท่ากับ 25.4 น้ าหนักเมล็ดต่อต้น 6.20 กรัม น้ าหนัก 1,000 เมล็ด 1.46 กรัม  

- R1245 (ตารางท่ี 13 และ 14)  ที่อายุ 30 และ 60 วันหลังปลูกมีความสูงต้น 27.0 และ 67.5  
เซนติเมตร ตามล าดับ มีจ านวนข้อต่อต้น 8.3 และ 8.5  ข้อต่อต้น ตามล าดับ น้ าหนักแห้งต้นและใบที่อายุ 60 วัน
หลังปลูก คือ 10.9 และ 4.8 กรัมต่อต้น น้ าหนักแห้งส่วนเหนือดิน คือ 15.7 กรัมต่อต้น ค่าสีใบ (SCMR) ที่อายุ 60 
วันหลังย้ายปลูก เท่ากับ 26.8 น้ าหนักเมล็ดต่อต้น 7.09 กรัม น้ าหนัก 1,000 เมล็ด 1.46 กรัม   

จากข้อมูลการเจริญเติบโตของแมงลัก 5 หมายเลขพันธุ์ (ตารางท่ี 15)  พบว่า แมงลักทั้ง 5 
หมายเลขพันธุ์ มีค่า SCMR หรือสีใบไม่แตกต่างกันมีค่าอยู่ระหว่าง 25.1 - 26.8 โดยในหมายเลขพันธุ์ R915 มี
ความสูงต้นสูงที่สุดทั้ง 2 อายุการตรวจวัด (32.5 และ 72.8 เซนติเมตร ตามล าดับ) ซึ่งสัมพันธ์กันกับจ านวนข้อต่อ
ต้นในทั้ง 2 อายุการตรวจวัด ส่วนน้ าหนักแห้งต้นและน้ าหนักใบต้น พบว่า ในหมายเลขพันธุ์ R1245 ให้น้ าหนัก
แห้งต้นสูงที่สุด (10.9 กรัมต่อต้น) หมายเลขพันธุ์ R919 และ R915 ให้น้ าหนักแห้งต้นต่ าสุด (5.6 และ5.3 กรัมต่อ
ต้น ตามล าดับ) ซ่ึงในทางตรงกันข้ามสองหมายเลขพันธุ์นี้ให้น้ าหนักแห้งใบสูงที่สุด (19.9 และ 13.1 กรัมต่อต้น 
ตามล าดับ) แสดงให้เห็นว่า ในกรณีท่ีจะคัดเลือกพันธุ์แมงลักเพ่ือใช้ประโยชน์จากใบในการบริโภคใบสด หมายเลข
พันธุ์ R919 และ R915  มีแนวโน้มเป็นพันธุ์ที่น่าสนใจ และยังพบความแตกต่างของการให้ผลผลิตเมล็ดต่อต้น โดย
ในหมายเลขพันธุ์ R919 และ R1245 มีน้ าหนักเมล็ดต่อต้นสูงที่สุด คือ 7.31 และ 7.09 กรัมต่อต้น ซึ่งข้อมูล
น้ าหนักเมล็ดต่อต้นที่ได้นี้จะเป็นประโยชน์ในการคัดเลือกพันธุ์แมงลักเพ่ือใช้ประโยชน์จากเมล็ด เนื่องจากเมล็ด
แห้งของแมงลักมีรสหอมร้อน แช่น้ าจนพองตัวกินเป็นยาระบาย ลดความอ้วน ดูดซึมน้ าตาลในเส้นเลือด ขับเหงื่อ 
เพ่ิมเมือกในล าไส้ช่วยเร่งการขับถ่าย (สวนสมุนไพรฯ, 2549)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ตารางท่ี 9 ลักษณะทรงพุ่ม/ทรงต้น ใบ ดอก/ช่อดอก ฝักและเมล็ดของพืชวงศ์ Umbelliferae 

หมายเลขพันธุ์ 
(ชนิด) 

ทรงพุ่ม/ทรงต้น ใบ ดอก/ช่อดอก เมล็ด 

R470  
(ผักชีลาว) 

       

R484  
(ผักชีลาว) 

       

R960  
(ผักชีลาว) 

       

 



ตารางท่ี 10 ลักษณะทรงพุ่ม/ทรงต้น ใบ ดอก/ช่อดอก ฝักและเมล็ดของพืชวงศ์ Umbelliferae  

หมายเลขพันธุ์ 
(ชนิด) 

ทรงพุ่ม/ทรงต้น ใบ ดอก/ช่อดอก เมล็ด 

R993  
(ผักชีลาว) 

       

R1258  
(ผักชีลาว) 

       

 

 

 

 

 



ตารางท่ี 11 ลักษณะทรงพุ่ม/ทรงต้น ใบ ดอก/ช่อดอก ฝักและเมล็ดของพืชวงศ์ Umbelliferae 

หมายเลขพันธุ์ 
(ชนิด) 

ทรงพุ่ม/ทรงต้น ใบ ดอก/ช่อดอก เมล็ด 

R1011  
(หอมแย้) 

       

R1035  
(ผักชีหอม) 

       

 

 

 

 

 



ตารางท่ี 12 ลักษณะทรงพุ่ม/ทรงต้น ใบ ดอก/ช่อดอก ฝักและเมล็ดของพืชวงศ์ Lamiaceae 

R652  
(งาขี้ม้อน) 

     

 

R869  
(กะเพรา) 

       

R871  
(โหระพา ) 

       

 

 
 



ตารางท่ี 13 ลักษณะทรงพุ่ม/ทรงต้น ใบ ดอก/ช่อดอก ฝักและเมล็ดของพืชวงศ์ Lamiaceae 

หมายเลขพันธุ์ 
(ชนิด) 

ทรงพุ่ม/ทรงต้น ใบ ดอก/ช่อดอก เมล็ด 

R632  
(แมงลัก) 

       

R915  
(แมงลัก) 

       

R919  
(แมงลัก) 

       

 



ตารางท่ี 14 ลักษณะทรงพุ่ม/ทรงต้น ใบ ดอก/ช่อดอก ฝักและเมล็ดของพืชวงศ์ Lamiaceae 

หมายเลขพันธุ์ 
(ชนิด) 

ทรงพุ่ม/ทรงต้น ใบ ดอก/ช่อดอก เมล็ด 

R1115  
(แมงลัก) 

       

R1245  
(แมงลัก) 

       
 

 

 

 

 



ตารางท่ี 15 ข้อมูลการเจริญเติบโตของพืชพ้ืนเมือง/พืชท้องถิ่น วงศ์ Umbelliferae จ านวน 5 หมายเลขพันธุ์ วงศ์ Lamiaceae จ านวน 10 หมายเลขพันธุ์ 

หมายเลขพันธุ์/ ชนิดพืช/วงศ์ 
ความสูง (ซ.ม.) จน.ขอ้ต่อต้น 

สีใบ 
(ค่า SCMR) 

น.น. แหง้ต้น 
(กรัมต่อต้น) 

น.น. แหง้ใบ 
(กรัมต่อต้น) 

น.น. แห้งส่วนเหนือดิน  
(กรัมต่อต้น) น.น. เมล็ด 

ต่อต้น (กรัม) 

น.น. 
1,000 เมล็ด 

(กรัม) 30 DAP 60 DAP 30 DAP 60 DAP 60 DAP 60 DAP 60 DAP 60 DAP 

R470 ผักชีลาว  Umbelliferae  16.5 40.0 3.8 9.0 - 2.4 1.3 3.7 2.94 3.11 

R484 ผักชีลาว  Umbelliferae  12.3 51.5 3.8 10.3 - 1.2 0.9 2.1 3.16 3.05 

R960 ผักชีลาว  Umbelliferae  14.5 41.5 3.8 7.5 - 2.4 2.1 4.5 3.06 2.88 

R993 ผักชีลาว  Umbelliferae  13.5 41.5 3.3 8.0 - 2.5 1.4 3.9 3.37 3.24 

R1258 ผักชีลาว  Umbelliferae  9.8 45.0 2.8 11.3 - 1.6 2.2 3.8 2.74 2.27 

R1011 หอมแย ้ Umbelliferae  9.8 23.3 2.5 7.3 - 1.6 1.7 3.3 8.55 1.43 

R1035 ผักชีหอม  Umbelliferae 13.8 37.5 5.8 10.0 - 0.6 0.8 1.4 12.05 2.78 

R652 งาขี้ม่อน  Lamiaceae  10.3 41.5 37.5 5.3 36.9 4.6 4.5 9.1 - - 

R869 กะเพรา  Lamiaceae  10.5 53.0 5.8 9.5 29. 5 4.7 3.4 8.1 2.45 0.31 

R871 โหระพา  Lamiaceae  21.0 53.3 6.5 10.5 35.1 5.5 4.9 10.4 11.83 1.71 

R632 แมงลัก  Lamiaceae  23.5 65.5 8.0 8.5 25.1 9.3 4.1 13.4 2.54 1.21 

R915 แมงลัก  Lamiaceae  32.3 72.8 8.5 8.8 25.8 5.3 13.1 18.4 2.84 1.05 

R919 แมงลัก  Lamiaceae  30.8 67.0 8.3 8.8 25.7 5.6 19.9 25.5 7.31 1.04 

R1115 แมงลัก  Lamiaceae  25.0 60.5 7.8 7.8 25.4 8.6 3.9 12.5 6.20 1.46 

R1245 แมงลัก  Lamiaceae  27.0 67.5 8.3 8.5 26.8 10.9 4.8 15.7 7.09 1.46 



พืชวงศ์ Solanaceae จ านวน 20 หมายเลขพันธุ์ ดังนี้ 

 มะแว้งต้น (Solanum indicum  L.) 
มะแว้งต้น เป็นไม้พุ่ม สูง 1-1.5 เมตร เปลือกต้นเรียบสีน้ าตาล ยอดอ่อนและต้นอ่อนมีขนสีขาว ใบ 

เป็นใบเดี่ยว (simple leaf) ออกเรียงสลับ รูปร่างใบ เป็นแบบรูปไข่ (ovate) ส่วนใหญ่มีลักษณะไม่สมมาตร ขอบ
ใบหยัก (lobed) กว้าง 4-10 ซม. ยาว 6-12 ซม. ปลายใบและโคนใบมน แผ่นใบสีเขียว มีขนนุ่ม ก้านใบยาว ดอก
ออกเป็นช่อแบบช่อกระจุก (simple dichasium) ตามซอกใบ ดอกสีม่วง กลีบดอกมี 5 กลีบ รูปไข่ ปลายแหลม 
เกสรเพศผู้สีเหลือง ติดกันเป็นรูปกรวย ผล รูปทรงกลม ขนาด 1 ซม. ผิวเรียบ ผลดิบสีเขียวไม่มีลาย ผลสุกสีส้ม 
เมล็ดแบนจ านวนมาก 

ข้อมูลการเจริญเติบโตของมะแว้งต้น 2 หมายเลขพันธุ์ คือ R388 และ R1205 ดังนี้ 
- R388 (ตารางท่ี 16 และ 25) ที่อายุ 30 และ 60 วันหลังปลูกมีความสูงต้น 14.3 และ 40.8 

เซนติเมตร ตามล าดับ มีจ านวนข้อต่อต้น 9.0 และ 14.0  ข้อต่อต้น ตามล าดับ ค่าสีใบ (SCMR) ที่อายุ 60 วันหลัง
ย้ายปลูก เท่ากับ 46.9 จ านวนผลต่อต้น 345.8 ผลต่อต้น ผลผลิตต่อต้น 108.13 กรัม ขนาดผลกว้าง 0.8 
เซนติเมตร ยาว 0.8 เซนติเมตร น้ าหนัก 1,000 เมล็ด 2.20 กรัม   

- R1205 (ตารางท่ี 16 และ 25)  ที่อายุ 30 และ 60 วันหลังปลูกมีความสูงต้น 6.25 และ 45.0 
เซนติเมตร ตามล าดับ มีจ านวนข้อต่อต้น 5.8 และ 15.0  ข้อต่อต้น ตามล าดับ ค่าสีใบ (SCMR) ที่อายุ 60 วันหลัง
ย้ายปลูก เท่ากับ 46.4 จ านวนผลต่อต้น 246.3 ผลตอ่ต้น ผลผลิตต่อต้น 87.98 กรัม ขนาดผลกว้าง 0.9 
เซนติเมตร ยาว 0.8 เซนติเมตร น้ าหนัก 1,000 เมล็ด 2.46 กรัม   

จากภาพลักษณะทรงพุ่ม ล าต้น และใบ ของมะแว้งต้น 2 หมายเลขพันธุ์นี้ ไม่พบว่ามีหนามตะขอที่
เส้นกลางใบ ใบ ล าต้นและก่ิงก้าน ต่างจากมะแว้งต้น (Solanum Violaceum Ortega) ที่พบว่า ล าต้นและก่ิง
ก้านมีหนามตะขอแข็ง โดยลักษณะของหนามจะสั้น โค้ง โคนหนา ปลายเรียวแหลม และพบหนามที่เส้นกลางใบ
ประปราย (กองคุ้มครองพันธุ์พืช, 2550) 

มะเขือขื่น (Solanum aculeatissimum Jacq. ) 
มะเขือขื่น ไม้ล้มลุก กึ่งไม้พุ่มขนาดเล็ก สูงประมาณ 1 - 3 เมตร ตามล าต้นมีหนามสั้น โคนต้นแก่มี

เนื้อไม้แข็ง ล าต้นและกิ่งก้านรูปทรงกระบอกตั้งตรง มีสีม่วงทั้งล าต้น กิ่งก้านและใบมีขนอ่อนละเอียดขึ้นอยู่ทั่วไป 
มีขนรูปดาวยาวประมาณ 2 มิลลิเมตร ใบ เป็นใบเดี่ยว (simple leaf) ออกเรียงสลับ (alternate) แผ่นใบมีหลาย
รูปร่าง แผ่นใบรูปไข่ (ovate) ขนาด กว้าง 4 -12 ซม. ยาว 4.5 - 18 ซม. มีขนรูปดาวทั้งสองด้านของใบ โคนใบรูป
หัวใจ ฐานใบสองด้านเยื้องกันเล็กน้อย ขอบใบหยัก (lobed) เว้าเป็นพูตื้นๆ 5-7 พู ปลายใบแหลมหรือมน อาจมี
หนามแหลมตามเส้นกลางใบ หลังใบสีเขียว ท้องใบเรียบเป็นมัน ก้านใบอ้วนสั้น ยาว 3-7 เซนติเมตร อาจพบ
หนามตามก้านใบ ดอกออกเป็นช่อสั้นแบบช่อกระจะ (raceme) ดอกย่อย 4-6 ดอก หรือออกดอกเดี่ยวตามซอก
ใบ กลีบดอกสีม่วง มี 5 กลีบ โคนเชื่อมติดกันเป็นรูปกรวยสั้น ปลายแยกเป็นห้าแฉก มีขนนุ่มเหมือนวงกลีบเลี้ยง 
เกสรสีเหลืองมี 5 อัน ผลรูปทรงกลม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2-3 เซนติเมตร ผิวเรียบเป็นมัน เปลือกเหนียว ผลอ่อน



ผิวเรียบลื่นสีเขียวเข้ม มีลายสีขาวแทรก หรือผลสีขาวเมื่อสุกมีสีเหลืองสด มีกลิ่นเฉพาะตัว มีรสขื่น เมล็ดกลมแบน
เล็กๆ สีน้ าตาลอ่อน มีเมล็ดจ านวนมาก 

ข้อมูลการเจริญเติบโตของมะเขือขื่น 4 หมายเลขพันธุ์ คือ R386, R1458, R1097 และ R1295 ดังนี้ 
- R386 (ตารางท่ี 17 และ 25) ที่อายุ 30 และ 60 วันหลังปลูกมีความสูงต้น 20.5 และ 38.5 

เซนติเมตร ตามล าดับ มีจ านวนข้อต่อต้น 9.8 และ 10.8  ข้อต่อต้น ตามล าดับ ค่าสีใบ (SCMR) ที่อายุ 60 วันหลัง
ย้ายปลูก เท่ากับ 38.3 จ านวนผลต่อต้น 60.8 ผลต่อต้น ผลผลิตต่อต้น 297.73 กรัม ขนาดผลกว้าง 2.1 
เซนติเมตร ยาว 1.9 เซนติเมตร น้ าหนัก 1,000 เมล็ด 2.06 กรัม  ผลอ่อนมีสีเขียวมีลายสีขาวแทรกบริเวณ
ด้านล่างของผล ผลแก่มีสีเหลือง 

- R1458 (ตารางท่ี 17 และ 25) ที่อายุ 30 และ 60 วันหลังปลูกมีความสูงต้น 20.0 และ 51.8 
เซนติเมตร ตามล าดับ มีจ านวนข้อต่อต้น 8.8 และ 7.0  ข้อต่อต้น ตามล าดับ ค่าสีใบ (SCMR) ที่อายุ 60 วันหลัง
ย้ายปลูก เท่ากับ 46.3 จ านวนผลต่อต้น 7.5 ผลต่อต้น ผลผลิตต่อต้น 117.35 กรัม ขนาดผลกว้าง 3.5 เซนติเมตร 
ยาว 3.2 เซนติเมตร น้ าหนัก 1,000 เมล็ด 2.94 กรัม  ผลอ่อนมีสีขาว ผลแก่มีสีเหลือง 

- R1097 (ตารางท่ี 18 และ 25) ที่อายุ 30 และ 60 วันหลังปลูกมีความสูงต้น 7.5 และ 37.0
เซนติเมตร ตามล าดับ มีจ านวนข้อต่อต้น 5.3 และ 8.0  ข้อต่อต้น ตามล าดับ ค่าสีใบ (SCMR) ที่อายุ 60 วันหลัง
ย้ายปลูก เท่ากับ 44.9 จ านวนผลต่อต้น 23.0 ผลต่อต้น ผลผลิตต่อต้น 140.43 กรัม ขนาดผลกว้าง 2.5 
เซนติเมตร ยาว 2.2 เซนติเมตร น้ าหนัก 1,000 เมล็ด 2.30 กรัม  ผลอ่อนมีสีเขียวมีลายสีขาวแทรกบริเวณ
ด้านล่างของผล ผลแก่มีสีเหลือง 

- R1295 (ตารางท่ี 18 และ 25) ที่อายุ 30 และ 60 วันหลังปลูกมีความสูงต้น 25.5 และ 39.5 
เซนติเมตร ตามล าดับ มีจ านวนข้อต่อต้น 9.8 และ 9.3  ข้อต่อต้น ตามล าดับ ค่าสีใบ (SCMR) ที่อายุ 60 วันหลัง
ย้ายปลูก เท่ากับ 45.2 จ านวนผลต่อต้น 13.0 ผลต่อต้น ผลผลิตต่อต้น 310.80 กรัม ขนาดผลกว้าง 2.6 
เซนติเมตร ยาว 2.5 เซนติเมตร น้ าหนัก 1,000 เมล็ด 2.81 กรัม  ผลอ่อนมีสีเขียวมีลายสีขาวแทรกบริเวณ
ด้านล่างของผล ผลแก่มีสีเหลือง 

จากข้อมูลของมะเขือขื่นทั้ง 4 หมายเลขพันธุ์ พบว่า ลักษณะของสีของผลอ่อนแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม 
คือ ผลสีขาว (R1458) และผลสีเขียวมีลายสีขาวแทรกบริเวณด้านล่างของผล  (R386, R1097 และ R1295) โดย
หมายเลขพันธุ์ R1458 และ R1295 เป็นพันธุ์ที่มีผลค่อนข้างใหญ่ มีขนาดผลเฉลี่ย 15.6 และ 23.9 กรัม (ตารางที่ 
25)  ตามล าดับ และอาจเป็นไปได้ว่ามะเขือขื่นในหมายเลขพันธุ์ R386 และ R1097 อาจเป็นพันธุ์เดียวกันแต่เก็บ
รวบรวมมาจากต่างแหล่งพันธุกรรม เนื่องจากมีลักษณะดอก สีดอก ลักษณะผล สีผล และขนาดผลคล้ายกัน ดังนั้น 
การศึกษาพันธุกรรมพืชและการจ าแนกกลุ่มพืชโดยอาศัยความแตกต่างของสัณฐานวิทยาที่ปรากฏ  ซึ่งลักษณะ
ดังกล่าวมีข้อจ ากัดมากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าพืชเหล่านั้นมีลักษณะใกล้เคียงกัน การใช้เทคนิคทางด้านอณูชีว
โมเลกุลจะเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการศึกษาดังกล่าว เทคนิค ISSR (Inter Simple Sequence Repeat) 
เป็นหนึ่งในเทคนิคทางอณูชีวโมเลกุลที่มีการใช้อย่างแพร่หลายในการศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมพืช 
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มพืช  รวมไปถึงการใช้เป็นข้อมูลสนับสนุนการจ าแนกพืชเพ่ือจัดท าฐาน



พันธุกรรมเพ่ือการอนุรักษ์พันธุ์พืชต่อไป จะท าให้การประเมินลักษณะพันธุกรรมของพืชมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  
(Bornet and Branchard, 2001) เพ่ือเป็นฐานข้อมูลและการใช้ประโยชน์ในอนาคต 

มะเขือลาย (Solanum melongena L.) 
มะเขือลาย เป็นกลุ่มพันธุ์มะเขือยาว มีลักษณะเป็นไม้พุ่มสูง 0.2 -0.6 เมตร ใบ เป็นใบเดี่ยว (simple 

leaf) ออกเรียงสลับ (alternate) แผ่นใบรูปไข่ (ovate) ขอบใบหยัก (lobed) ใบมีขนาดใหญ่ ปลายใบแหลม ดอก
เดี่ยว ดอกมีขนาดใหญ่ สีม่วงอ่อน ผลมีรูปร่างกลมรูปไข่ รูปรี รูปขอบขนานหรือกลมแบน ผลสีเขียวลายสีขาว 
คล้ายมะเขือเปราะแต่ผลเล็กกว่า ผลเมื่อแก่มีสีเหลือง เมล็ดค่อนข้างกลม มีขนาดประมาณ 0.3 เซนติเมตร 

 ข้อมูลการเจริญเติบโตของมะเขือลาย 2 หมายเลขพันธุ์ คือ R918 และ R1402 ดังนี้ 
- R918 (ตารางท่ี 19 และ 25) ที่อายุ 30 และ 60 วันหลังปลูกมีความสูงต้น 9.3 และ 26.0 

เซนติเมตร ตามล าดับ มีจ านวนข้อต่อต้น 7.5 และ 7.0  ข้อต่อต้น ตามล าดับ ค่าสีใบ (SCMR) ที่อายุ 60 วันหลัง
ย้ายปลูก เท่ากับ 45.0 จ านวนผลต่อตน้ 42.8 ผลต่อต้น ผลผลิตต่อต้น 192.68 กรัม ขนาดผลกว้าง 2.2 
เซนติเมตร ยาว 2.8 เซนติเมตร น้ าหนัก 1,000 เมล็ด 2.98 กรัม   

- R1402 (ตารางท่ี 18 และ 25) ที่อายุ 30 และ 60 วันหลังปลูกมีความสูงต้น 13.8 และ 29.0 
เซนติเมตร ตามล าดับ มีจ านวนข้อต่อต้น 8.3 และ 10.5  ข้อต่อต้น ตามล าดับ ค่าสีใบ (SCMR) ที่อายุ 60 วันหลัง
ย้ายปลูก เท่ากับ 44.8 จ านวนผลต่อต้น 53.0 ผลต่อต้น ผลผลิตต่อต้น 455.98 กรัม ขนาดผลกว้าง 2.6  
เซนติเมตร ยาว 3.6 เซนติเมตร น้ าหนัก 1,000 เมล็ด 2.57 กรัม   

จากข้อมูลของมะเขือลาย 2 หมายเลขพันธุ์ พบว่า มะเขือลายทั้งสองหมายเลขพันธุ์นี้มีลักษณะสีดอก 
สีผล และลักษณะผลเหมือนกัน น่าจะเป็นมะเขือลายพันธุ์เดียวกันแต่มีที่มาหรือเก็บเมล็ดมาจากคนละแหล่ง
พันธุกรรม 

 มะเขือคางกบ (Solanum melongena L.) 
มะเขือคางกบ เป็นกลุ่มพันธุ์มะเขือยาว มีลักษณะเป็นไม้พุ่มสูง 0.2 -0.6 เมตร ใบเป็นใบเดี่ยว 

(simple leaf) ออกเรียงสลับ (alternate)   แผ่นใบรูปไข ่(ovate) ขอบใบหยัก (lobed) ใบมีขนาดใหญ่ ปลายใบ
แหลม ดอกเดี่ยว ดอกมีขนาดใหญ่ สีม่วงหรืออ่อน ผลมีรูปร่างกลมแบน รูปไข่ รูปรี มีลักษณะเว้าตามยาวของผล 
ผลสีม่วง บางพ้ืนที่เรียกมะเขือม่วง หรือมีผลเขียวลายสีขาว คล้ายมะเขือเปราะแต่ผลกว่า ผลเมื่อแก่มีสีเหลือง 
เมล็ดค่อนข้างกลม มีขนาดประมาณ 0.3 เซนติเมตร 

ข้อมูลการเจริญเติบโตของมะเขือคางกบ 2 หมายเลขพันธุ์ คือ R1288 และ R1279 ดังนี้ 
- R1288 (ตารางท่ี 20 และ 25) ที่อายุ 30 และ 60 วันหลังปลูกมีความสูงต้น 21.5 และ 38.0  

เซนติเมตร ตามล าดับ มีจ านวนข้อต่อต้น 10.3 และ 9.3  ข้อต่อต้น ตามล าดับ ค่าสีใบ (SCMR) ที่อายุ 60 วันหลัง
ย้ายปลูก เท่ากับ 49.4 จ านวนผลต่อต้น 19.0 ผลต่อต้น ผลผลิตต่อต้น 396.83 กรัม ขนาดผลกว้าง 5.6 
เซนติเมตร ยาว 5.8 เซนติเมตร น้ าหนัก 1,000 เมล็ด 2.33 กรัม ดอกมีสีม่วงอ่อน ส่วนผลมีสีม่วงอ่อนไปจนถึงม่วง
เข้ม 



- R1279 (ตารางท่ี 20 และ 25) ที่อายุ 30 และ 60 วันหลังปลูกมีความสูงต้น 9.5 และ 30.3 
เซนติเมตร ตามล าดับ มีจ านวนข้อต่อต้น 7.8 และ 8.3  ข้อต่อต้น ตามล าดับ ค่าสีใบ (SCMR) ที่อายุ 60 วันหลัง
ย้ายปลูก เท่ากับ 45.4 จ านวนผลต่อต้น 11.3 ผลต่อต้น ผลผลิตต่อต้น 532.13 กรัม ขนาดผลกว้าง 4.5 
เซนติเมตร ยาว 3.6 เซนติเมตร น้ าหนัก 1,000 เมล็ด 2.58 กรัม  ดอกมีสีม่วงอ่อน ส่วนผลสีเขียวลายขาวคล้าย
มะเขือลาย  

จากข้อมูลของมะเขือคางกบ 2 หมายเลขพันธุ์ พบว่า สีดอกมีสีม่วงเหมือนกันแต่ในหมายเลขพันธุ์ 
R1279 จะมีสีม่วงเข้มกว่า R1288 ลักษณะของสีผลแตกต่างกัน ในหมายเลขพันธุ์ R1279 ผลเป็นสีขาวแต่
หมายเลขพันธุ์ R1288 มีผลสีม่วง ส่วนลักษณะผลมีรูปร่างกลมแบน รูปไข่ รูปรี มีลักษณะเว้าตามยาวของผล
คล้ายๆกัน 

 มะเขือเปราะ (Solanum melongena L.) 
มะเขือเปราะ ต้นมะเขือเปราะมีลักษณะเป็นไม้พุ่มสูง 0.2 -0.6 เมตร ใบ เป็นใบเดี่ยว (simple leaf) 

ออกเรียงสลับ (alternate)   แผ่นใบรูปไข ่ (ovate) ขอบใบหยัก (lobed) ใบมีขนาดใหญ่ ปลายใบแหลม ดอก
เดี่ยว ดอกมีขนาดใหญ่ สีม่วง ผลมีรูปร่างกลมรูปไข่ รูปรี รูปขอบขนานหรือกลมแบน อาจมีสีขาว เขียว เหลือง 
ม่วง ขึ้นอยู่กับพันธุ์ ผลเมื่อแก่มีสีเหลือง เนื้อในผลสีเขียวเป็นเมือก มีรสขื่นเล็กน้อย เมล็ดค่อนข้างกลม มีขนาด
ประมาณ 0.3 เซนติเมตร 

ข้อมูลการเจริญเติบโตของมะเขือเปราะ 2 หมายเลขพันธุ์ คือ R1048 และ R1180 ดังนี้ 
- R1048 (ตารางท่ี 21 และ 25) ที่อายุ 30 และ 60 วันหลังปลูกมีความสูงต้น 29.0 และ 46.0 

เซนติเมตร ตามล าดับ มีจ านวนข้อต่อต้น 9.8 และ 7.0  ข้อต่อต้น ตามล าดับ ค่าสีใบ (SCMR) ที่อายุ 60 วันหลัง
ย้ายปลูก เท่ากับ 40.7 จ านวนผลต่อต้น 17.3 ผลต่อต้น ผลผลิตต่อต้น 475.35 กรัม ขนาดผลกว้าง 3.2  
เซนติเมตร ยาว 3.2 เซนติเมตร น้ าหนัก 1,000 เมล็ด 2.43 กรัม   

- R1180 (ตารางท่ี 21 และ 25) ที่อายุ 30 และ 60 วันหลังปลูกมีความสูงต้น 22.3 และ 35.3 
เซนติเมตร ตามล าดับ มีจ านวนข้อต่อต้น 10.0 และ 8.8  ข้อต่อต้น ตามล าดับ ค่าสีใบ (SCMR) ที่อายุ 60 วันหลัง
ย้ายปลูก เท่ากับ 43.3 จ านวนผลต่อต้น 44.8 ผลต่อต้น ผลผลิตต่อต้น 230.03 กรัม ขนาดผลกว้าง 1.8 
เซนติเมตร ยาว 2.5 เซนติเมตร น้ าหนัก 1,000 เมล็ด 2.02 กรัม   

จากข้อมูลของมะเขือเปราะ 2 หมายเลขพันธุ์ พบว่า ผลของมะเขือเปราะมีลักษณะแตกต่างกัน โดย
ในหมายเลขพันธุ์ R1180 มีลักษณะกลมยาวรีและมีลายเหมือนมะเขือลาย ส่วนในหมายเลขพันธุ์ R1048 ผลมี
ลักษณะกลมเหมือนมะเขือเจ้าพระยา ซึ่งในการเก็บเมล็ดมาจากแหล่งต่างๆอาจมีความสับสนกันตามชื่อเรียกใน
ท้องถิ่นนั้นๆ 

 มะอึก (Solanum stramonifolium  Jacq.) 
มะอึก เป็นไม้พุ่ม สูง 1-2 เมตร ทุกส่วนมีขนละเอียดสีน้ าตาลอ่อนปกคลุม ใบ เป็นใบเดี่ยว (simple 

leaf) ออกเรียงสลับ (alternate) ใบรูปไข่กว้าง (ovate) 15 - 25 ซม. ยาว 20 - 30 ซม. โคนใบเว้าหรือตัด ขอบ
ใบหยักเว้า (lobed) เป็นพู แผ่นใบสีเขียว มีขนทั้งสองด้าน ดอก ออกเป็นช่อกระจุก (simple dichasium) ที่ซอก



ใบ ดอกสีขาว กลีบดอกมี 5 กลีบ โคนเชื่อมติดกัน ปลายแหลม เกสรเพศผู้สีเหลือง เป็นเส้นรวมเป็นยอดแหลม ผล 
รูปทรงกลม ขนาด 1.8 - 2 ซม. ผิวมีขนยาวหนาแน่น ผลสกุสีเหลืองแกมน้ าตาล เมล็ดแบน มีจ านวนมาก  

ข้อมูลการเจริญเติบโตของมะอึก 3 หมายเลขพันธุ์ คือ R1200, R1037 และ R1594 ดังนี้ 
- R1200 (ตารางท่ี 20 และ 23) ที่อายุ 30 และ 60 วันหลังปลูกมีความสูงต้น 22.8 และ 36.5 

เซนติเมตร ตามล าดับ มีจ านวนข้อต่อต้น 7.5 และ 7.5  ข้อต่อต้น ตามล าดับ ค่าสีใบ (SCMR) ที่อายุ 60 วันหลัง
ย้ายปลูก เท่ากับ 41.5 จ านวนผลต่อต้น 133.0 ผลต่อต้น ผลผลิตต่อต้น 210.50 กรัม ขนาดผลกว้าง 1.1 
เซนติเมตร ยาว 1.0 เซนติเมตร น้ าหนัก 1,000 เมล็ด 1.45 กรัม   

- R1037 (ตารางท่ี 20 และ 23) ที่อายุ 30 และ 60 วันหลังปลูกมีความสูงต้น 16.0 และ 32.0  
เซนติเมตร ตามล าดับ มีจ านวนข้อต่อต้น 9.3 และ 8.0 ข้อต่อต้น ตามล าดับ ค่าสีใบ (SCMR) ที่อายุ 60 วันหลัง
ย้ายปลูก เท่ากับ 43.7 จ านวนผลต่อต้น 85.5 ผลต่อต้น ผลผลิตต่อต้น 163.00 กรัม ขนาดผลกว้าง 1.6 
เซนติเมตร ยาว 1.9 เซนติเมตร น้ าหนัก 1,000 เมล็ด 1.37 กรัม   

- R1594 (ตารางท่ี 20 และ 23) ที่อายุ 30 และ 60 วันหลังปลูกมีความสูงต้น 28.8 และ 46.0 
เซนติเมตร ตามล าดับ มีจ านวนข้อต่อต้น 11.0 และ 10.5  ข้อต่อต้น ตามล าดับ ค่าสีใบ (SCMR) ที่อายุ 60 วัน
หลังย้ายปลูก เท่ากับ 38.0 จ านวนผลต่อต้น 73.0 ผลต่อต้น ผลผลิตต่อต้น 122.05 กรัม ขนาดผลกว้าง 1.6 
เซนติเมตร ยาว 1.5 เซนติเมตร น้ าหนัก 1,000 เมล็ด 1.20 กรัม   

มะเขือยักษ์ (Solanum melongena L.) 
มะเขือยักษ์ (Giant Eggplant) พันธุ์ใหม่ Sukhothai Pearl มะเขือผลใหญ่พิเศษขนาดผลโดยเฉลี่ย 

0.8-1.5 กิโลกรัม สามารถน ามาปรุงอาหารรับประทานได้เช่นเดียวกันกับมะเขือปกติ ปลูกเลี้ยงง่าย เจริญเติบโต
รวดเร็ว 1 เดือน เริ่มติดผล เป็นกลุ่มพันธุ์มะเขือยาว มีลักษณะเป็นไม้พุ่มสูง 0.2 -0.6 เมตร ใบ เป็นใบเดี่ยว 
(simple leaf) ออกเรียงสลับ (alternate)   แผ่นใบรูปไข ่(ovate) ขอบใบหยัก (lobed) ใบมีขนาดใหญ่ ปลายใบ
แหลม ดอกเดี่ยว ดอกมีขนาดใหญ่ สีม่วงอ่อน ผลมีรูปร่างกลมรูปไข่ รูปรี รูปขอบขนานหรือกลมแบน ผลสีเขียว
ลายสีขาว คล้ายมะเขือเปราะแต่ลูกใหญ่กว่ามาก ผลเมื่อแก่มีสีเหลือง เมล็ดค่อนข้างกลม มีขนาดประมาณ 0.3 
เซนติเมตร 

ข้อมูลการเจริญเติบโตของมะเขือยักษ์ 1 หมายเลขพันธุ์ คือ R459 ดังนี้ 
- R459 (ตารางท่ี 21 และ 23) ที่อายุ 30 และ 60 วันหลังปลูกมีความสูงต้น 14.8 และ 36.8 

เซนติเมตร ตามล าดับ มีจ านวนข้อต่อต้น 6.75 และ 7.5  ข้อต่อต้น ตามล าดับ ค่าสีใบ (SCMR) ที่อายุ 60 วันหลัง
ย้ายปลูก เท่ากับ 43.8 จ านวนผลต่อต้น 9.3 ผลต่อต้น ผลผลิตต่อต้น 350.53 กรัม ขนาดผลกว้าง 5.9 เซนติเมตร 
ยาว 5.3 เซนติเมตร น้ าหนัก 1,000 เมล็ด 3.81 กรัม   

มะเขือจานเดียว (Solanum melongena L.) 
มะเขือจานเดียว เป็นกลุ่มพันธุ์มะเขือยาว มีลักษณะเป็นไม้พุ่มสูง 0.2 -0.6 เมตร ใบ เป็นใบเดี่ยว 

(simple leaf) ออกเรียงสลับ (alternate)   แผ่นใบรูปไข ่(ovate) ขอบใบหยัก (lobed) ใบมีขนาดใหญ่ ปลายใบ
แหลม ดอกเดี่ยว ดอกมีขนาดใหญ่ สีขาว ผลมีรูปร่างกลมแบน รูปไข่ รูปรี มีลักษณะเว้าตามยาวของผล สีเขียว



ลายขาว ผลเมื่อแก่มีสีเหลือง เนื้อในผลสีเขียวเป็นเมือก มีรสขื่นเล็กน้อย เมล็ดค่อนข้างกลม มีขนาดประมาณ 0.3 
เซนติเมตร 

ข้อมูลการเจริญเติบโตของมะเขือจานเดียว 1 หมายเลขพันธุ์ คือ R1351 ดังนี้ 
- R1351 (ตารางท่ี 21 และ 23) ที่อายุ 30 และ 60 วันหลังปลูกมีความสูงต้น 26.5 และ 37.5 

เซนติเมตร ตามล าดับ มีจ านวนข้อต่อต้น 10.8 และ 10.5  ข้อต่อต้น ตามล าดับ ค่าสีใบ (SCMR) ที่อายุ 60 วัน
หลังย้ายปลูก เท่ากับ 36.9 จ านวนผลต่อต้น 10.3 ผลต่อต้น ผลผลิตต่อต้น 608.88 กรัม ขนาดผลกว้าง 5.3 
เซนติเมตร ยาว 5.2 เซนติเมตร น้ าหนัก 1,000 เมล็ด 3.92 กรัม   

 มะเขือเจ้าพระยา (Solanum melongena L.) 
มะเขือเจ้าพระยา เป็นกลุ่มพันธุ์มะเขือยาว มีลักษณะเป็นไม้พุ่มสูง 0.2 -0.6 เมตร ใบ เป็นใบเดี่ยว 

(simple leaf) ออกเรียงสลับ (alternate) แผ่นใบรูปไข ่(ovate) ขอบใบหยัก (lobed)   ใบมีขนาดใหญ่ ปลายใบ
แหลม ดอกเดี่ยว ดอกมีขนาดใหญ่ สีม่วงอ่อน ผลมีรูปร่างกลมรูปไข่ รูปรี รูปขอบขนานหรือกลมแบน ผลสีเขียว
ลายสีขาว คล้ายมะเขือเปราะ ผลเมื่อแก่มีสีเหลือง เมล็ดค่อนข้างกลม มีขนาดประมาณ 0.3 เซนติเมตร 

ข้อมูลการเจริญเติบโตของมะเขอืเจ้าพระยา 1 หมายเลขพันธุ์ คือ R1436 ดังนี้ 
- R1436 (ตารางท่ี 21 และ 23) ที่อายุ 30 และ 60 วันหลังปลูกมีความสูงต้น 9.0 และ 34.0 

เซนติเมตร ตามล าดับ มีจ านวนข้อต่อต้น 5.8 และ 8.0  ข้อต่อต้น ตามล าดับ ค่าสีใบ (SCMR) ที่อายุ 60 วันหลัง
ย้ายปลูก เท่ากับ 48.5 จ านวนผลต่อต้น 19.8 ผลต่อต้น ผลผลิตต่อต้น 553.93 กรัม ขนาดผลกว้าง 6.7 
เซนติเมตร ยาว 7.2 เซนติเมตร น้ าหนัก 1,000 เมล็ด 2.86 กรัม   

มะเขือใหญ่ (Solanum melongena L.) 
มะเขือใหญ่ เป็นกลุ่มพันธุ์มะเขือยาว มีลักษณะเป็นไม้พุ่มสูง 0.2 -0.6 เมตร ใบ เป็นใบเดี่ยว 

(simple leaf) ออกเรียงสลับ (alternate)  แผ่นใบรูปไข ่(ovate) ขอบใบหยัก (lobed)  ใบมีขนาดใหญ่ ปลายใบ
แหลม ดอกเดี่ยว ดอกมีขนาดใหญ่ สีม่วงอ่อน ผลมีรูปร่างกลมรูปไข่ รูปรี รูปขอบขนานหรือกลมแบน ผลสีเขียวอก
เหลืองลายสีขาวน้อยกว่าเมื่อเขือยักษ์ คล้ายมะเขือเปราะ ผลเมื่อแก่มีสีเหลือง เมล็ดค่อนข้างกลม มีขนาดประมาณ 
0.3 เซนติเมตร 

ข้อมูลการเจริญเติบโตของมะเขือใหญ่ 1 หมายเลขพันธุ์ คือ R1063 ดังนี้ 
- R1063 (ตารางท่ี 22 และ 23) ที่อายุ 30 และ 60 วันหลังปลูกมีความสูงต้น 13.3 และ 31.0 

เซนติเมตร ตามล าดับ มีจ านวนข้อต่อต้น 7.8 และ 9.8  ข้อต่อต้น ตามล าดับ ค่าสีใบ (SCMR) ที่อายุ 60 วันหลัง
ย้ายปลูก เท่ากับ 45.6 จ านวนผลต่อต้น 6.0 ผลต่อต้น ผลผลิตต่อต้น 457.13 กรัม ขนาดผลกว้าง 9.4 เซนติเมตร 
ยาว 11.3 เซนติเมตร น้ าหนัก 1,000 เมล็ด 3.53 กรัม   

มะเขืออุ๊กป่าว (Solanum melongena L.) 
มะเขืออุ๊กป่าว เป็นกลุ่มพันธุ์มะเขือยาว มีลักษณะเป็นไม้พุ่มสูง 0.2 -0.6 เมตร ใบ เป็นใบเดี่ยว 

(simple leaf) ออกเรียงสลับ (alternate)   แผ่นใบรูปไข ่(ovate) ขอบใบหยัก (lobed) ใบมีขนาดใหญ่ ปลายใบ



แหลม ดอกเดี่ยว ดอกมีขนาดใหญ่ สีขาว ผลมีรูปร่างกลมแบน มีลักษณะเว้าตามยาวผล สีขาว ผลเมือ่แก่มีสีเหลือง 
เมล็ดค่อนข้างกลม มีขนาดประมาณ 0.3 เซนติเมตร 

ข้อมูลการเจริญเติบโตของมะเขืออุ๊กป่าว 1 หมายเลขพันธุ์ คือ R1540 ดังนี้ 
- R1540 (ตารางท่ี 22 และ 23) ที่อายุ 30 และ 60 วันหลังปลูกมีความสูงต้น 12.3 และ 24.5 

เซนติเมตร ตามล าดับ มีจ านวนข้อต่อต้น 7.0 และ 9.8  ข้อต่อต้น ตามล าดับ ค่าสีใบ (SCMR) ที่อายุ 60 วันหลัง
ย้ายปลูก เท่ากับ 41.8 จ านวนผลต่อต้น 9.5 ผลต่อต้น ผลผลิตต่อต้น 503.93 กรัม ขนาดผลกว้าง 8.5 เซนติเมตร 
ยาว 6.1 เซนติเมตร น้ าหนัก 1,000 เมล็ด 4.15 กรัม    
 



ตารางท่ี 16 ลักษณะทรงพุ่ม/ทรงต้น ใบ ดอก/ช่อดอก ฝักและเมล็ดของพืชวงศ์ Solanaceae 

หมายเลขพันธุ์ 
(ชนิด) 

ทรงพุ่ม/ทรงต้น ใบ ดอก/ช่อดอก ผล/ เมล็ด 

R388  
(มะแว้งต้น) 

       

R1205  
(มะแว้งต้น) 

       

 

 

 

 



 
ตารางท่ี 17 ลักษณะทรงพุ่ม/ทรงต้น ใบ ดอก/ช่อดอก ฝักและเมล็ดของพืชวงศ์ Solanaceae 

หมายเลขพนัธุ์ 
(ชนิด) 

ทรงพุ่ม/ทรงต้น ใบ ดอก/ช่อดอก ผล/ เมล็ด 

R386  
(มะเขือขื่น) 

     

 

 

  

R1458  
(มะเขือขื่น) 

     

 

  

 

 

 

 



ตารางท่ี 18 ลักษณะทรงพุ่ม/ทรงต้น ใบ ดอก/ช่อดอก ฝักและเมล็ดของพืชวงศ์ Solanaceae 

หมายเลขพันธุ์ 
(ชนิด) 

ทรงพุ่ม/ทรงต้น ใบ ดอก/ช่อดอก ผล/ เมล็ด 

R1097  
(มะเขือขื่น) 

     

 

  

R1295  
(มะเขือขื่น) 

     

 

  

 

 

 

 

 



ตารางท่ี 19 ลักษณะทรงพุ่ม/ทรงต้น ใบ ดอก/ช่อดอก ฝักและเมล็ดของพืชวงศ์ Solanaceae 

หมายเลขพันธุ์ 
(ชนิด) 

ทรงพุ่ม/ทรงต้น ใบ ดอก/ช่อดอก ผล/ เมล็ด 

R918  
(มะเขือลาย) 

       

R1402  
(มะเขือลาย) 

     

 

  

 

 

 

 

 



ตารางท่ี 20 ลักษณะทรงพุ่ม/ทรงต้น ใบ ดอก/ช่อดอก ฝักและเมล็ดของพืชวงศ์ Solanaceae 

หมายเลขพันธุ์ 
(ชนิด) 

ทรงพุ่ม/ทรงต้น ใบ ดอก/ช่อดอก ผล/ เมล็ด 

R1288  
(มะเขือคางกบ) 

     

 

  

R1279  
(มะเขือคางกบ) 

     

 

  

 

 

 

 

 



ตารางท่ี 21 ลักษณะทรงพุ่ม/ทรงต้น ใบ ดอก/ช่อดอก ฝักและเมล็ดของพืชวงศ์ Solanaceae 

หมายเลขพันธุ์ 
(ชนิด) 

ทรงพุ่ม/ทรงต้น ใบ ดอก/ช่อดอก ผล/ เมล็ด 

R1048  
(มะเขือเปราะ) 

     

 

  

R1180  
(มะเขือเปราะ) 

     

 

  

 

 

 

 

 



ตารางท่ี 22 ลักษณะทรงพุ่ม/ทรงต้น ใบ ดอก/ช่อดอก ฝักและเมล็ดของพืชวงศ์ Solanaceae 

หมายเลขพันธุ์ 
(ชนิด) 

ทรงพุ่ม/ทรงต้น ใบ ดอก/ช่อดอก ผล/ เมล็ด 

R1200  
(มะอึก) 

     

 

  

R1037  
(มะอึก) 

       

R1594  
(มะอึก) 

       

 



ตารางท่ี 23 ลักษณะทรงพุ่ม/ทรงต้น ใบ ดอก/ช่อดอก ฝักและเมล็ดของพืชวงศ์ Solanaceae 

หมายเลขพันธุ์ 
(ชนิด) 

ทรงพุ่ม/ทรงต้น ใบ ดอก/ช่อดอก ผล/ เมล็ด 

R459  
(มะเขือยักษ์) 

       

R1351  
(มะเขือจานเดียว) 

       

R1436  
(มะเขือเจ้าพระยา) 

     

 

  

 



ตารางท่ี 24 ลักษณะทรงพุ่ม/ทรงต้น ใบ ดอก/ช่อดอก ฝักและเมล็ดของพืชวงศ์ Solanaceae 

หมายเลขพันธุ์ 
(ชนิด) 

ทรงพุ่ม/ทรงต้น ใบ ดอก/ช่อดอก ผล/เมล็ด 

R1063  
(มะเขือใหญ่) 

     

 

  

R1540  
(มะเขืออุ๊กป่าว) 

     

 

  

 

 

 

 
 



ตารางท่ี 25 ข้อมูลการเจริญเติบโตของพืชพ้ืนเมือง/พืชท้องถิ่น วงศ์ Solanaceae จ านวน 20 หมายเลขพันธุ์ 

หมายเลขพันธุ์/วงศ์/ ชนิดพืช ความสูง (ซ.ม.) จน.ขอ้ต่อต้น สีใบ 

(ค่า SCMR) 

จ านวน

ผลต่อต้น 

ผลผลิตต่อต้น 

(กรัม) 

ขนาดผล น.น. ผลเฉลี่ย 

 (กรัม) 

น.น. 1,000 เมลด็  

(กรัม)   30 DAP   60 DAP   30 DAP   60 DAP กว้าง (ซม.) ยาว (ซม.) 
R388 มะแว้งต้น Solanaceae 14.3 40.8 9.0 14.0 46.9 2.20 108.13 0.8 0.8 0.31 2.20 
R1205 มะแว้งต้น Solanaceae 6.3 45.0 5.8 15.0 46.4 2.46 87.98 0.9 0.8 0.36 2.46 
R386 มะเขือข่ืน Solanaceae 20.5 38.5 9.8 10.8 38.3 2.06 297.73 2.1 1.9 4.90 2.06 
R1458 มะเขือข่ืน Solanaceae 20.0 51.8 8.8 7.0 46.3 2.94 117.35 3.5 3.2 15.65 2.94 
R1097 มะเขือข่ืน Solanaceae 7.5 37.0 5.3 8.0 44.9 2.30 149.43 2.5 2.2 6.50 2.30 
R1295 มะเขือข่ืน Solanaceae 25.5 39.5 9.8 9.3 45.2 2.81 310.80 2.6 2.5 23.90 2.81 
R918 มะเขือลาย Solanaceae 9.3 26.0 7.5 7.0 45 2.98 192.68 2.2 2.8 4.51 2.98 
R1402 มะเขือลาย Solanaceae 13.8 29.0 8.3 10.5 44.8 2.57 455.98 2.6 3.6 8.60 2.57 
R1288 มะเขือคางกบ Solanaceae 21.5 38.0 10.3 9.3 49.4 2.33 396.83 5.6 5.8 20.89 2.33 
R1279 มะเขือคางกบ Solanaceae 9.5 30.3 7.8 8.3 45.4 2.58 532.13 4.5 3.6 47.30 2.58 
R1048 มะเขือเปราะ Solanaceae 29.0 46.0 9.8 7.0 40.7 2.43 475.35 3.2 3.2 27.56 2.43 
R1180 มะเขือเปราะ Solanaceae 22.3 35.3 10 8.8 43.3 2.02 230.03 1.8 2.5 5.14 2.02 
R1200 มะอึก Solanaceae 22.8 36.5 7.5 7.5 41.5 133.0 210.50 1.1 1.0 1.58 1.45 
R1037 มะอึก Solanaceae 16.0 32.0 9.3 8.0 43.7 85.5 163.00 1.6 1.9 1.91 1.37 
R1594 มะอึก Solanaceae 28.8 46.0 11.0 10.5 38 73.3 122.05 1.6 1.5 1.69 1.20 
R459 มะเขือยักษ์ Solanaceae 14.8 36.8 6.8 7.5 43.8 3.81 350.53 5.9 5.3 37.89 3.81 
R1351 มะเขือจานเดียว Solanaceae 26.5 37.5 10.8 10.5 36.9 3.92 608.88 5.3 5.2 59.40 3.92 
R1436 มะเขือเจ้าพระยา Solanaceae 9.0 34.0 5.8 8.0 48.5 2.86 553.93 6.7 7.2 28.05 2.86 
R1063 มะเขือใหญ ่ Solanaceae 13.3 31.0 7.8 9.8 45.6 3.53 457.13 9.4 11.3 76.19 3.53 
R1540 มะเขืออุ๊กป่าว Solanaceae 12.3 24.5 7.0 9.8 41.8 4.15 503.93 8.5 6.1 53.04 4.15 



9. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 

จากการเก็บข้อมูลการเจริญเติบโต ลักษณะทางสัณฐานวิทยาและสรีรวิทยาบางประการในสภาพ
กระถาง พร้อมภาพถ่ายของสีดอก ลักษณะใบ ลักษณะดอก ผล และเมล็ดของพ้ืนเมือง/พืชท้องถิ่นที่เก็บรวบรวม
ไว้ในธนาคารเชื้อพันธุ์จ านวน 50 หมายเลขพันธุ์ ได้แก่ วงศ์ Leguminosae จ านวน 15 หมายเลขพันธุ์ วงศ์ 
Umbelliferae จ านวน 7 หมายเลขพันธุ์ วงศ์ Lamiaceae จ านวน 8 หมายเลขพันธุ์ และวงศ ์ Solanaceae 
จ านวน 20 หมายเลขพันธุ์ พืชในวงศเ์ดียวกันหมายเลขพันธุ์ที่ต่างกัน บางหมายเลขพันธุ์อาจเป็นชนิดหรือพันธุ์
เดียวกันแต่เก็บรวบรวมมาจากต่างแหล่งพันธุกรรม ซึ่งควรมีการศึกษาลักษณะต่างๆให้มีข้อมูลที่สมบูรณ์มากขึ้น 
การศึกษาพันธุกรรมพืชและการจ าแนกกลุ่มพืชโดยอาศัยความแตกต่างของสัณฐานวิทยาที่ปรากฏ ลักษณะ
ดังกล่าวมีข้อจ ากัดมากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าพืชเหล่านั้นมีลักษณะใกล้เคียงกัน การใช้เทคนิคทางด้านอณูชีว
โมเลกุลจะเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพเพ่ือศึกษาหาความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มพืช รวมไปถึงการใช้เป็นข้อมูล
สนับสนุนการจ าแนกพืชเพ่ือจัดท าฐานพันธุกรรมเพ่ือการอนุรักษ์พันธุ์พืชต่อไป จะท าให้การประเมินลักษณะ
พันธุกรรมของพืชมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพ่ือเป็นฐานข้อมูลและการใช้ประโยชน์ในอนาคตการน าผลงานวิจัยไปใช้
ประโยชน์  

10. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

น าข้อมูลลักษณะทางสัณฐานวิทยาและสรีรวิทยาของพืชพ้ืนเมือง/พืชท้องถิ่น จ านวน 50 หมายเลข
พันธุ์ ที่ได้นี้ไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงพันธุ์ การเขตกรรม และเพ่ิมผลผลิตให้กับพืชต่างๆเหล่านี้ต่อไป และจัดส่ง
ข้อมูลให้กับธนาคารเชื้อพันธุ์พืชเพ่ือเพ่ิมฐานข้อมูลให้กับธนาคารฯ 

11. ค าขอบคุณ (ถ้ามี) 

ขอขอบคุณ กลุ่มวิจัยพัฒนาธนาคารเชื้อพันธุ์พืชและจุลินทรีย์ ส านักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ 
กรมวิชาการเกษตร ที่ให้ความอนุเคราะห์เมล็ดพันธุ์ในการท างานวิจัยครั้งนี้ 
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