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บทคดัย่อ 

  การรวบรวมพนัธ์ุกระชาย (Boesenbergia rotunda (L.) Mansf.) วงศ์ Zingiberaceae เพื่อ
รวบรวมกระชายเหลือง (accession) จากแหล่งปลูกเป็นการคา้ และแหล่งปลูกอ่ืนๆ ท่ีส ารวจพบ ตั้งแต่ปี
พ.ศ. 2558 ถึง ปี พ.ศ. 2560  น ามาปลูกคดัเลือกในศูนยว์ิจยัพืชสวนสุโขทัย สถาบันวิจยัพืชสวน โดย
จ าแนกลักษณะทางสรีระวิทยา ลักษณะทางเกษตร ด้วยแบบแสดงรายการพืช (catalogue) ของพืชท่ีมี
รูปแบบใกลเ้คียงกระวาน (ของ FAO : IPGRI) เก็บขอ้มูลเป็น 2 ส่วน คือ 1. ขอ้มูลพนัธ์ุ และ 2. ขอ้มูลการ
ผลิต สามารถรวบรวมกระชายจากจงัหวดัชัยนาท 2 ตวัอย่าง จงัหวดัชัยภูมิ 1 ตวัอย่าง จงัหวดัชุมพร 1 
ตัวอย่าง จังหวดัจันทบุรี 3 ตัวอย่าง จังหวดักาญจนบุรี 3 ตัวอย่าง จังหวดักระบ่ี 2 ตัวอย่าง จังหวดั
นครราชสีมา 1 ตวัอย่าง จงัหวดันครสวรรค์ 2 ตวัอย่าง จงัหวดันครปฐม 2 ตวัอย่าง จงัหวดัเพชรบูรณ์ 5 
ตวัอยา่ง จงัหวดัพิจิตร 2 ตวัอยา่ง จงัหวดัพิษณุโลก 5 ตวัอยา่ง จงัหวดัเพชรบุรี 1 ตวัอยา่ง จงัหวดัปราจีนบุรี 
1 ตวัอย่าง จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 1 ตวัอย่าง จงัหวดัราชบุรี 5 ตวัอย่าง จงัหวดัสุพรรณบุรี 1 ตวัอย่าง 
จงัหวดัตรัง 2 ตวัอยา่ง จงัหวดัอุทยัธานี 4 ตวัอยา่ง รวม 44 ตวัอยา่ง ซ่ึงพบลกัษณะท่ีแสดงความแตกต่างกนั
อยู่ท่ีส่วนของรากสะสมอาหาร คือมีรูปร่างยาวคลา้ยกรวยสามเหล่ียม กบัรูปร่างยาวทรงกระบอกปลาย
พองเป็นตุม้ แต่ไม่มีความชัดเจนในการจ าแนกพนัธ์ุ เน่ืองจากบางตน้กอมีลกัษณะรากทั้งสองแบบอยู่
ร่วมกนั ในท านองเดียวกนัส่วนของใบท่ีมีขนาดใหญ่ หรือเล็ก จะไม่มีความแน่นอนถา้อยูใ่นสภาพท่ีมีร่ม
เงา หรือกลางแจง้ ซ่ึงจะพบวา่ในท่ีร่มความเขม้แสงนอ้ยใบจะมีขนาดเพิ่มข้ึน ส่วนท่ีกลางแจง้มีแสงความ
เขม้มาก จะมีใบขนาดเล็กลง ปริมาณผลผลิตน ้ ามนัหอมระเหยจากต่างพื้นท่ีปลูก และในพื้นท่ีจงัหวดั
เดียวกนัไม่แสดงปริมาณน ้ ามนัหอมระเหยแตกต่างกนัจากการทดสอบ 4 ตวัอยา่ง การจ าแนกพนัธ์ุดว้ยวิธี
ทางดีเอน็เอจะตอ้งน ามาใชต่้อไป 
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ค าน า 

 
กระชาย Galingale หรือ Chinese Ginger (Boesenbergia rotunda (L.) Mansf. มีช่ือพอ้ง 

Boesenbergia pandurata (Roxb.) Schltr. เป็นสมุนไพรและเคร่ืองเทศชนิดพืชผกัท่ีมีอยูใ่นสูตรอาหารของ

คนไทยเกือบทุกประเภท อยูใ่นวงศ ์ Zingiberaceae  มีช่ือเรียกหลากหลายเช่น    ขิงแดง ขิงทราย ขิง

กระชาย หวัละแอน เป็นพืชท่ีขยายพนัธ์ุดว้ยเหงา้ เจริญเติบโตไดดี้ในดินท่ีร่วนซุย ระบายน ้าดี ไม่เหมาะ

กบัพื้นท่ีดินเหนียว และดินลูกรัง  การบริโภคใชส่้วนท่ีเป็นรากเหงา้ หรือหวัท่ีอยูใ่นดิน มีสรรพคุณทางยา

เน่ืองจากสามารถบ ารุงหวัใจ บ ารุงก าลงั แกใ้จสั่นหววิ ขบัปัสสาวะ และ อ่ืนๆ กระชายมีทั้งหมด 3 

ประเภท เช่น กระชายด า(Kaempferia parviflora wall) กระชายแดง กระชายเหลือง(Boesenbergia rotunda 

(L.) Mansf) ซ่ึงกระชายท่ีใชใ้นการปรุงอาหารจะนิยมใชก้ระชายเหลือง (วทิย ์ , 2531)  ส่วนกระชายด า มี

แหล่งขอ้มูลแบ่งไว ้ 4 ชนิด คือ 1. กระชายด าใบแดง หรือตวัผู ้  2. กระชายด าใบเขียว หรือตวัเมีย 3. 

กระชายด าสีขาว หรือ กระชายขาว หรือวา่นเพชรกลบั 4. กระชายด าหอม หรือวา่นหอม  กระชายด ามีการ

ขยายพนัธ์ุในปัจจุบนั 4 วธีิ คือ 1. เมล็ด 2. เหงา้หรือหวั 3. หน่อ และ 4. การเพาะเล้ียงเน้ือเยื่อ (จ  ารัส และ 

มนตรี , 2545)  กระชายแดง หรือกระชายป่า คือ กระชายตน้เล็ก มี 2 ชนิด คือ   1. กระชายปรุงอาหาร ใช้

ประกอบอาหารไดห้ลายชนิดคลา้ยกระชายแกง 2. กระชายปรุงยา เป็นวา่นป่า หายาก คน้พบในเขต

เทือกเขา อ าเภอนครไทย จงัหวดัพิษณุโลก     กระชายท่ีปลูกทัว่ไป ใหผ้ลผลิตในช่วงมิถุนายน ถึง 

สิงหาคม ส่วนกระชายด า เจริญเติบโตไดดี้ในพื้นท่ีท่ีมีความสูงจากระดบัน ้าทะเลตั้งแต่ 500 ถึง 1,400 เมตร 

เช่น อ าเภอนาแหว้ จงัหวดัเลย อ าเภอชาติตระการ อ าเภอนครไทย จงัหวดัพิษณุโลก  อ าเภอเขาคอ้ จงัหวดั

เพชรบูรณ์ เป็นตน้ 

 กระชายเป็นพืชสมุนไพรท่ีมีความส าคญัทางเศรษฐกิจชนิดหน่ึงสามารถเจริญเติบโตได้ทุก

พื้นท่ี กลุ่มงานพฒันาวิชาการแพทยแ์ผนไทยและสมุนไพร (2557) จดักระชายอยูใ่นประเภทของสมุนไพรท่ีมี

ค่าต่อการวิจยั ส าคญัทางเศรษฐกิจ มีปริมาณการใช้อยู่ในล าดบัใช้บ่อย และกรมพฒันาการแพทยแ์ผนไทย

และการแพทยท์างเลือก (2557) ให้กระชายเหลืองมีคะแนนความส าคญัจากหน่ึงร้อยอยูใ่นอนัดบัรวมเท่ากบั 

48 ขณะท่ีกระชายด าอยู่ในอนัดบัรวมเท่ากบั 63 มีคะแนนความตอ้งการจากต่างประเทศอนัดบัท่ี 6 และ 8 

ตามล าดบั จากสมุนไพร 247 ชนิด  
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 กระชายมีน ้ ามนัหอมระเหย (CINEOL, BORNEOL) ใชรั้กษาทอ้งอืด ทอ้งเฟ้อ ทอ้งร่วง บิด ขบั

ระดู บ ารุงก าหนัด แก้กระษยั ขบัปัสสาวะ แก้แผลในปาก ไอเร้ือรัง ลดความอ่อนเพลีย แก้โลหิตเป็นพิษ 

บ ารุงธาตุ  แกป้ากเหมน็ (กรมวชิาการเกษตร , 2548)   

 สถานการณ์การผลิต ปี 2556 แหล่งผลิตในเขต 1 ได้แก่ จงัหวดัลพบุรี สระบุรี รวม 433 ไร่ 

จ านวน 133 ครัวเรือน ในเขต 2 ได้แก่ จงัหวดัราชบุรี กาญจนบุรี นครปฐม รวม 8,859 ไร่ จ  านวน 2,127 

ครัวเรือน และในเขต 8 ได้แก่ จังหวดัระนอง รวม 23 ไร่ จ  านวน 24 ครัวเรือน และในปี 2557 พบว่าทุก

จังหวดัดังกล่าว ยกเว้นจังหวดัสระบุรี มีพื้นท่ีการปลูก และผลผลิตลดลง ตั้ งแต่ 0 ถึง 100 เปอร์เซ็นต ์

นอกจากนั้นการผลิตมีขอ้จ ากดัข้ึนอยูก่บัชนิดของดินประเภทร่วนทราย การเพิ่มผลผลิตตอ้งอาศยัการจดัการ

ด้านทรัพยากรน ้ าให้เหมาะสม มิฉะนั้นจะเกิดปัญหาโรคเน่า เพิ่มต้นทุน หรือ ผลผลิตต ่าไม่คุม้ทุน และท่ี

ส าคญัยงัขาดแหล่งพนัธ์ุ หรือแหล่งรวบรวมพนัธ์ุท่ีสามารถสนบัสนุนความตอ้งการของเกษตรกรท่ีใช้ผลิต

พนัธ์ุเป็นจ านวนมากในแต่ละคร้ัง หรือตอ้งการความหลากหลายเพื่อลดความเส่ียงอนัเน่ืองจากความตอ้งการ 

(demand) และการตอบสนองการใช ้(supply) ไม่สมดุล. 
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อปุกรณ์และวธิีการ 
 

กจิกรรมที ่1 การรวบรวมพนัธ์ุ และ การเปรียบเทียบพนัธ์ุ  
การทดลองท่ี 1.1  การรวบรวมพนัธ์ุกระชาย 

1. ส่ิงทีใ่ช้ในการทดลอง 

-  คอมพิวเตอร์ชนิดเคล่ือนท่ี (Notebook) ประสิทธิภาพสูง 

2. แบบและวธิีการทดลอง 

    2.1 ส ารวจขอ้มูลพืช รวบรวม แบบไม่มีแผนการทดลอง 

 2.2 วเิคราะห์เชิงปริมาณ และวเิคราะห์เลือกพนัธ์ุโดยอาศยัเกณฑท่ี์ตั้งไว ้

3. วธิีปฏบิัติการทดลอง 

  3.1 รวบรวมพันธ์ุกระชายในจังหวดัท่ีมีการผลิตกระชาย ได้แก่ จ.นครปฐม จ. ราชบุรี จ. 

นครราชสีมา และจงัหวดัอ่ืน ๆ ท่ีส ารวจพบโดยบนัทึกขอ้มูลจากพื้นท่ีโดยใช้ฟอร์มการบนัทึกดดัแปลง

จากพืชกระวาน (Discriptors of Cardamom) แลว้น าไปปลูกไวใ้นแปลงรวบรวมท่ีเตรียมไว้ (ศูนยว์ิจยัพืช

สวนสุโขทยั จงัหวดัสุโขทยั) 

 3.2 การคดัเลือกพนัธ์ุ น าหัวพนัธ์ุท่ีรวบรวมไวม้าคดัแยกตามเกณฑ์ โดยบนัทึกลกัษณะทาง

เกษตรตามมาตรฐาน IPGRI และจากผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ของส่วนต่างๆ ต่อผลผลิตท่ีรวบรวม

ได ้ดงัน้ี 

    3.2.1. ทรงพุม่เต้ีย ใบมากสมส่วน 

    3.2.2. มีรากยาวสม ่าเสมอ 

    3.2.3. ขนาดเส้นผา่ศูนยก์ลางรากค่อนไปทางทรงกระบอก 

    3.2.4. ทิศทางการกระจายของรากต่อความยาวรากเป็นระเบียบไม่พนักนั 

    3.2.5. มีปริมาณสารส าคัญ ท่ีมีความต้องการจากตลาดรับซ้ือสูง (เช่น 

Cineol , Borneol  เป็นตน้)  
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4. การบันทกึข้อมูล ด าเนินการรวบรวมขอ้มูล 2 ส่วน คือ        

   4.1 ข้อมูลพนัธ์ุ 

    ใช ้Catalogue พืชกระวานของ FAO : IPGRI เก็บขอ้มูลแบ่งเป็น  5 หมวด คือ 

    1. หมวด Passport 2. หมวด Management  3. หมวด Environment and site  4. 

หมวด Characterization  5. หมวด Evaluation 

   4.2 ข้อมูลการผลติ 

        - การเจริญเติบโต 

        - จ  านวนผลผลิตเชิงปริมาณ และ เชิงคุณภาพ 

 

5. การก าหนดพืน้ทีแ่ละประชากรตัวอย่าง 

   พื้นท่ีปลูกเป็นการคา้ เช่น จงัหวดันครปฐม จงัหวดัราชบุรี จงัหวดักาญจนบุรี จงัหวดั

สุพรรณบุรี พื้นทีปลูกตามขอ้มูลทางสถิติของส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร และพื้นท่ีรายงานของ

ส านกังานเกษตรจงัหวดั ,เกษตรอ าเภอ ของกรมส่งเสริมการเกษตร และพื้นท่ีปลูกพืชสวนครัวส าหรับ

บริโภคในจงัหวดัต่างๆ ท่ีส ารวจพบ 

 

6. ระยะเวลา 

   เร่ิมตน้ ตุลาคม 2558   ส้ินสุด กนัยายน 2559 (มกราคม 2560) 

 

7. สถานทีด่ าเนินการ 

  สถาบนัวจิยัพืชสวน  กลุ่มวจิยัเศรษฐกิจ 

  ศูนยว์จิยัพืชสวนสุโขทยั  สถาบนัวจิยัพืชสวน 
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ผลการทดลองและวจิารณ์ 

 

  รวบรวมตวัอยา่งกระชายโดยศึกษาลกัษณะพฤกษศาสตร์ตามหมวดหมู่ A. Passport   B. 

Management  C. Environment and Site   D. Characterization  และ E. Evaluation  ประกอบดว้ย  

A. เอกสารระบุพืช (Passport)  

A1. Accession Descriptors เช่น 1. หมายเลขตวัอย่างพืช (Accession Number) 2. ช่ือผูใ้ห้ (Donor 

name) 3. จ าน วน ท่ี ให้  (Donor number) A2. Collecting Descriptors เช่ น  1. ห น่ วย งาน ท่ี รวบ รวม 

(collecting institute) 2.หมายเลขท่ีรวบรวม (collecting number)  

B. การรวบรวมและจัดเกบ็พืช (Management) 

B1. Seed Management Descriptors เช่น 1. หมายเลขตวัอยา่ง (accession number) 2. ปริมาณกล้า

ท่ีเก็บ (amount of seed in storage , g/No. ) 3. การปลูกเพิ่มท่ีอ่ืน (duplication at other location) 

B2. Multiplication / Regeneration Descriptors เช่น 1. การปฏิบติัดูแล (cultural practices) 2. การ

ใชปุ๋้ย (fertilizer application) 3. ระยะเร่ิมงอก (germination establishment in the field)  

C. สถานทีแ่ละสภาพแวดล้อม (Environment and Site)   

C1. Characterization and/or Evaluation Site Descriptors เช่น 1.ประเทศท่ีศึกษาลักษณะหรือ

ประ เมิน คุณ สมบั ติ  (country of characterization and/or evaluation) 2. สถาน ท่ี ศึ กษ า (site,research 

institute) ไดแ้ก่ ละติจูด(latitude) ลองติจูด(longitude) ความสูงจากระดบัน ้ าทะเล(elevation) 3.ระยะปลูก

ในแปลง (field spacing ,cm) ระยะตน้ ระยะแถว C2. Collecting and /or Characterization/Evaluation Site 

Environment Descriptors เช่น 1. สภาพแวดลอ้มของสถานท่ี ไดแ้ก่ ภูมิประเทศ(topography) ระดบัความ

สูงสุดของพื้น ท่ี(higher level landform)  ระดับความสูงปานกลางของพื้น ท่ี(second level landform)  

ต าแหน่งและหน่วยพื้นท่ี(land element and position) 2. พืชเกษตร(crop agriculture) เช่น พืชลม้ลุกปีเดียว 

(annual field cropping) พืชหลายฤดู (perennial field cropping) ไมพุ้่มไมย้ืนตน้(tree and shrub cropping)    

3. การระบายน ้าของดิน(soil drainage)  

D. ลกัษณะทางกายภาพของพืช (Characterization)  
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D1. Plant Descriptors เช่น 1.การเจริญเติบโต(vegetative) ได้แก่ 1.1จ านวนวนัท่ีงอก(number of 

days to emergence) 1.2ความแข็งแรงของกลา้(seedling vigour) 1.3ประเภทของพืช(plant type) ไดแ้ก่ ช่อ

คว  ่า(Malabar) ช่อตั้ ง(mysore) ช่อก่ึงตั้ ง(vazhukka) 1.4 สีของหน่อ(tiller colour) 1.5 จ านวนใบต่อต้น

(number of leaves per plant)  

E. การประเมนิลกัษณะพืช (Evaluation) 

E1. Plant Descriptors ได้แก่  1.ผลผลิตต่อต้น(yield per plant) E2. Abiotic Stress Susceptibility 

ความอ่อนแอ แบ่งเป็น 5 ระดบั(1,3,5,7และ9) เก่ียวกบั 1.อุณหภูมิต ่า(low temperature) 2.อุณหภูมิสูง(high 

temperature) 3.ความทนแลง้(drought) 4.ทนทานสภาพดินช้ืนแชะ(high soil moisture) 5.ทนดินเป็นกรด

(soil acidity)  

E3. Biotic Stress Susceptibility ความทนทานหรือต้านทาน แบ่งเป็น 5 ระดับ(1,3,5,7และ9) 

เก่ียวกบั 1.แมลง(pest) แสดงแมลงสาเหตุ(causal organism) E4. Biochemical Markers ไดแ้ก่ 1.ไอโซไซม์

(isozyme) 2.แบบโปรตีน (seed proteins) 3.ชี วเค มี อ่ืนๆ (other biochemical markers) เช่น  polyphenol 

profile 

E5. Molecular Markers ไ ด้ แ ก่  1.RFLP (Restriction Fragment Length Polymorphism) 2. ชี ว

โ ม เล กุ ล อ่ื น ๆ (other molecular markers) เ ช่ น  RAPD(Random Amplified Polymorphic DNA แ ล ะ 

SAP(Specific Amplicon Polymorphism) 

E6. Cytological Characters ได้แ ก่  1.จ านวนโครโมโซม (chromosome number) 2.ระดับ ชุด

โครโมโซม(ploidy level) 3.ลกัษณะไซโตวทิยาอ่ืนๆ(other cytological characters) 

E7. Identified Genes เป็นการแสดงลกัษณะท่ีระบุใหเ้ห็นการกลายพนัธ์ุของพืชตวัอยา่ง 

มีรายละเอียดเพิ่มเติมดงัภาคผนวกท่ี 1 

รวบรวมตัวอย่างกระชาย 

พื้นท่ีปลูกกระชายของเกษตรกร หรือแปลงสวนครัวของเกษตรกรไดต้วัอยา่งพนัธ์ุกระชาย 44 

ตวัอยา่ง (Accession Number) มีลกัษณะรูปร่างของรากท่ีพบมีรูปร่างแบบรากกลว้ย  รากพวง รากเกลียว

รากดว้น รากหยวก ส่วนรากทานตะวนัท่ีชาวบา้นเรียกยงัไม่มีใหส้ ารวจพบ โดยมีตวัอยา่งก าหนดเป็นรหสั

ดงัน้ี 
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จังหวดักาญจนบุรี ลกัษณะพื้นท่ีของจงัหวดัมีลกัษณะดินกลุ่มชุดดินท่ี 38 TM ท่าม่วง จ าแนกเป็น coarse-
loamy , mixed , active , calcareous , isohyperthermic typic ustifluvents .ลักษณะภูมิอากาศ (ฝน  1,600-
2,000 มิลลิเมตร  อุณหภูมิ ต ่าสุด 5.5 องศาเซลเซียส สูงสุด 43.5 องศาเซลเซียส เฉล่ีย 28.1 องศาเซลเซียส 
ณ ปี พ.ศ. 2535) พบตวัอยา่งในอ าเภอท่าม่วง  อ าเภอหนองปรือ  อ าเภอบ่อพลอย และอ าเภอทองผาภูมิ 

1. KR-005-59-001 เป็นตวัอยา่งกระชายไดม้าเม่ือวนัท่ี 16-17 กุมภาพนัธ์ 2559 จากนางเอมอร  คุน้เคย อยู่
บา้นเลขท่ี 1001/1 หมู่ 2 ต าบลท่าม่วง อ าเภอท่าม่วง จงัหวดักาญจนบุรี ตวัอย่างเป็นกระชายรากกลว้ย ถา้
ผิดปกติเป็นกระชายดว้น กระชายเกลียว ปลูกในดินท่ีมีลกัษณะดินร่วนปนทราย มีใบ 6 ใบต่อตน้ สีเขียว
อ่อน ทั้ งใบแก่และใบอ่อน มีทรงพุ่มต้นสูง 77.0 เซนติเมตร พุ่มกวา้ง 60.0 เซนติเมตร ใบเป็นรูปรี 
(elliptical) ขอบใบเรียบ (entire) เส้นใบแบบขนาน มีการเรียงตวัของใบแบบสลบั  ปลายใบแหลม (acute) 
โคนหรือฐานใบป้าน (obtuse) ความยาวใบ 32.0 เซนติเมตร ความกวา้งใบ 10.1 เซนติเมตร พบดอกเป็น
แบบปากเปิด (bilabiate) ช่อดอกเป็นแบบช่อเชิงลดมีกาบ (spadix) เหง้ามีรากสีเหลืองน ้ าตาล(yellow-
orange17A) มีลกัษณะรากออกจากเหงา้เป็นกระจุกพวงปลายบาน รากยาว 17.3 เซนติเมตร มีจ านวน 17 
ราก 

      

2. KR-013-59-002 เป็นตวัอยา่งกระชายไดม้าเม่ือวนัท่ี 16-17 กุมภาพนัธ์ 2559 จากนายกวน  คลา้ยเจ๊ก อยู่
บา้นเลขท่ี 55 หมู่ 22 ต าบลหนองปรือ อ าเภอหนองปรือ จงัหวดักาญจนบุรี ตวัอยา่งเป็นกระชายรากกลว้ย 
ถา้ผดิปกติเป็นกระชายดว้น หรือเป็นรากท่ีเหมือนมีขอ้ถ่ีๆ เรียกวา่ กระชายเกลียว ตวัอยา่งท่ีไดป้ลูกในดิน
ท่ีมีลกัษณะทรายร่วนออกด าติดผิวราก มีใบ 6 ใบต่อตน้ ใบแก่สีเขียวและใบอ่อนสีเขียวอ่อน มีทรงพุ่มตน้
สูง 87.8 เซนติเมตร พุ่มกวา้ง 58.0 เซนติเมตร ความยาวใบ 33.8 เซนติเมตร ความกวา้งใบ 11.5 เซนติเมตร 
ใบเรียงแบบสลบั รูปร่างใบรี ใบเรียวแหลม รากสีเทาน ้ าตาล(greyed-orange163) รากยาว 11.9 เซนติเมตร 
มีจ านวน 11 ราก 
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 3. KR-004-59-003 เป็นตวัอย่างกระชายไดม้าเม่ือวนัท่ี 16-17 กุมภาพนัธ์ 2559 จากนางประทุม  โพธ์ิเงิน
งาม อยูบ่า้นเลขท่ี 303/7 หมู่ 1  ต าบลท่าขนุน อ าเภอทองผาภูมิ จงัหวดักาญจนบุรี ตวัอยา่งเป็นเหงา้มีรากสี
เหลืองเขม้ลกัษณะรูปร่างเหมือนกระชายรากกลว้ย เป็นกระชายบา้น หรือกระชายพื้นเมือง ปลูกในดินท่ีมี
ลกัษณะดินเหนียวปนทราย หรือดินลูกรัง มีใบ 7 ใบต่อตน้ สีเขียวอ่อน ทั้งใบแก่และใบอ่อน มีทรงพุ่มตน้
สูง 36 เซนติเมตร 

     

4. KR-008-59-004 เป็นตวัอยา่งกระชายไดม้าเม่ือวนัท่ี 28-30 พฤศจิกายน 2559 จากนางอมัพร  แกว้สุข อยู่
บา้นเลขท่ี 257/2 หมู่ 2 ต าบลคลองด่าน อ าเภอบ่อพลอย จงัหวดักาญจนบุรี ตวัอยา่งน ามาจากแปลงท่ีอยูใ่น
ต าบลท่าลอ้ อ าเภอท่าม่วง จงัหวดักาญจนบุรี เป็นกระชายรากพวง ตวัอยา่งท่ีไดป้ลูกในดินท่ีมีลกัษณะร่วน
ปนทราย มีใบ xxxx ใบต่อตน้ ใบแก่สีเขียวและใบอ่อนสีเขียวอ่อน มีทรงพุม่ตน้สูง YYYY เซนติเมตร 
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5. KR-005-59-005  เป็นตวัอยา่งกระชายไดม้าเม่ือวนัท่ี 28-30 พฤศจิกายน 2559 จากนายชา้ง บา้นริมคลอง
หมู่ 3 ต าบลบา้นใหม่  อ าเภอท่าม่วง จงัหวดักาญจนบุรี (นายอภิสิทธ์ิ เอ่ียมละออ เป็นญาติขุดให้) ตวัอยา่ง
เป็นเหงา้มีรากลกัษณะรูปร่างเหมือนกระชายพวง ปลูกในดินท่ีมีลกัษณะดินร่วนปนทราย มีใบ XXX ใบ
ต่อตน้ ใบแก่สีเขียว และใบอ่อนสีเขียวอ่อน มีทรงพุม่ตน้สูง YYYYY เซนติเมตร  

   

  

6. KR-005-59-006  เป็นตวัอย่างกระชายได้มาเม่ือวนัท่ี 28-30 พฤศจิกายน 2559 จากนายสุวฒัน์  เก้ือกูล 
หมู่ 3 ต าบลบา้นตน้ล าไย  อ าเภอท่าม่วง จงัหวดักาญจนบุรี  ตวัอยา่งกระชายเป็นเหงา้มีรากลกัษณะรูปร่าง
เหมือนกระชายพวง ปลูกในดินท่ีมีลกัษณะ--------------------- มีใบ XXX ใบต่อตน้ ใบแก่สีเขียว และใบ
อ่อนสีเขียวอ่อน มีทรงพุม่ตน้สูง YYYYYY เซนติเมตร 
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                                ภาพที ่1 กระชายในดินร่วนปนทรายในจงัหวดักาญจนบุรี 

                                ภาพที ่2 การเจริญเติบโตในแปลงปลูกอาย ุ6 เดือน ในจงัหวดักาญจนบุรี 

จังหวดักระบี่ ลกัษณะพื้นท่ีของจงัหวดัมีลกัษณะดินเป็นดินร่วนทราย  

1. KB-000-59-001 เป็นตวัอยา่งกระชายไดม้าเม่ือวนัท่ี 18-22 มกราคม 2559(60) จากเกษตรกร ไม่ระบุ

ต าบลไม่ระบุอ าเภอใน จงัหวดักระบ่ี เป็นกระชายรากพวง ตวัอยา่งท่ีไดป้ลูกในดินท่ีมีลกัษณ??????? มีใบ 

xxxx ใบต่อตน้ ใบแก่สีเขียวและใบอ่อนสีเขียวอ่อน มีทรงพุม่ตน้สูง YYYY เซนติเมตร 

  

2. KB-000-59-002 เป็นตวัอยา่งกระชายไดม้าเม่ือวนัท่ี 18-22 มกราคม 2559(60) จากเกษตรกร ไม่ระบุ

ต าบลไม่ระบุอ าเภอใน จงัหวดักระบ่ี เป็นกระชายรากพวง ตวัอยา่งท่ีไดป้ลูกในดินท่ีมีลกัษณ??????? มีใบ 

xxxx ใบต่อตน้ ใบแก่สีเขียวและใบอ่อนสีเขียวอ่อน มีทรงพุม่ตน้สูง YYYY เซนติเมตร  

 จังหวดัจันทบุรี  รวบรวมได ้3 ตวัอยา่ง จากเกษตรกรท่ีปลูกเป็นพืชผกัสวนครัว  

1.CT-006-59-001 เป็นตวัอย่างกระชายไดม้าเม่ือวนัท่ี 11-13 พฤษภาคม 2559 จากนายสมหวงั  ทองพ่วง
บ้านเลขท่ี 49/10 หมู่ 10 ต าบลร าพัน  อ าเภอท่าใหม่ จงัหวดัจนัทบุรี  ตัวอย่างกระชายเป็นเหง้ามีราก
ลกัษณะรูปร่างเหมือนกระชายพวง และกระชายรากกลว้ย ในกอเดียวกนั ปลูกในดินท่ีมีลกัษณะ------------
--------- มีใบ 6 ใบต่อตน้ ใบแก่สีเขียว และใบอ่อนสีเขียวอ่อน มีทรงพุ่มตน้สูง 88.3 เซนติเมตร พุ่มกวา้ง 
51.0 เซนติเมตร ความยาวใบ 39.5 เซนติเมตร ความกวา้งใบ 16.4 เซนติเมตร ขอบใบเรียบ ใบเรียงแบบ
สลบั รูปร่างรี ใบเรียวแหลม  

     

 2.CT-005-59-002 เป็นตวัอย่างกระชายได้มาเม่ือวนัท่ี 1-3 มิถุนายน 2559 จากนางล าปาง จนัทรเพชร
บา้นเลขท่ี 25/20 หมู่ 1 ต าบลคลองพลู  อ าเภอเขาคิชกูฏ  จงัหวดัจนัทบุรี  ตวัอย่างกระชายเป็นกระชาย
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พื้นเมือง มีลกัษณะกระชายพวง และกระชายรากกลว้ย ในกอเดียวกนั ปลูกในดินท่ีมีลกัษณะ----------------
----- มีใบ XXXXX ใบต่อตน้ ใบแก่สีเขียว และใบอ่อนสีเขียวอ่อน มีทรงพุม่ตน้สูง YYYYY เซนติเมตร 

   

3.CT-005-59-003 เป็นตัวอย่างกระชายได้มาเม่ือวนัท่ี 1-3 มิถุนายน 2559 จากนางส าเนา ฤษกเอียง
บา้นเลขท่ี 4/135 หมู่ 1 ต าบลคลองพลู  อ าเภอเขาคิชกูฏ  จงัหวดัจนัทบุรี  ตวัอยา่งเป็นกระชายพื้นเมือง มี
ลกัษณะกระชายพวง(รากกลว้ย) ปลูกในดินท่ีมีลกัษณะ--------------------- มีใบ XXXXX ใบต่อตน้ ใบแก่สี
เขียว และใบอ่อนสีเขียวอ่อน มีทรงพุม่ตน้สูง YYYYY เซนติเมตร 

      

                             ภาพท่ี  ลกัษณะกระชายท่ีเก็บรวบรวมจากจงัหวดัจนัทบุรี 

จงัหวดัชยันาท  

1.CN-006-59-001 เป็นตวัอยา่งกระชายไดม้าเม่ือวนัท่ี 29 กุมภาพนัธ์ – 2 มีนาคม 2559 จากนางนยันา บุญ
ช่ืน บา้นเลขท่ี 14/37 หมู่ 11 ต าบลดงคอน  อ าเภอสรรคบุรี  จงัหวดัชยันาท  ตวัอยา่งเป็นกระชายพื้นเมือง 
มีลักษณะกระชายรากกล้วย ปลูกในดินท่ีมีลักษณะ--------------------- มีใบ XXXXX ใบต่อต้น ใบแก่สี
เขียว และใบอ่อนสีเขียวอ่อน มีทรงพุม่ตน้สูง YYYYY เซนติเมตร 
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2.CN-009-59-002 เป็นตวัอย่างกระชายไดม้าเม่ือวนัท่ี 29 กุมภาพนัธ์ – 2 มีนาคม 2559 จากนางสาวไสว  
ม่วงศรีพนัธ์  บา้นเลขท่ี 64  หมู่ 5 ต าบลห้วยงู  อ าเภอหนัคา  จงัหวดัชยันาท  ตวัอยา่งเป็นกระชายพื้นเมือง 
มีลกัษณะกระชายพวง(รากกลว้ย) ปลูกในดินท่ีมีลกัษณะ--------------------- มีใบ XXXXX ใบต่อตน้ ใบแก่
สีเขียว และใบอ่อนสีเขียวอ่อน มีทรงพุม่ตน้สูง YYYYY เซนติเมตร 

       

 

จงัหวดัชยัภูมิ 

1. CH-016-58-001 เป็นตัวอย่างกระชายได้มาเม่ือวนัท่ี 22 กันยายน 2558 จากนายทะเบียน  สีทาทน  
บา้นเลขท่ี 8  หมู่ 8  ต าบลหนองแวง  อ าเภอหนองบวัแดง  จงัหวดัชยัภูมิ  ตวัอยา่งเป็นกระชายพื้นเมือง มี
ลกัษณะกระชายพวง และรากกลว้ย ปลูกในดินท่ีมีลกัษณะร่วนปนทราย(เชิงเขา) มีใบ XXXXX ใบต่อตน้ 
ใบแก่สีเขียว และใบอ่อนสีเขียวอ่อน มีทรงพุม่ตน้สูง YYYYY เซนติเมตร 

    

 



15 
 

2. CH-016-60-002 เป็นตวัอยา่งกระชายไดม้าเม่ือวนัท่ี 11 พฤษภาคม 2560  จากนางทองเหลือง  ก่ิงมะนาว  
บา้นเลขท่ี 16 หมู่ 8  ต าบลนางแดด  อ าเภอหนองบวัแดง  จงัหวดัชยัภูมิ  ตวัอย่างเป็นกระชายพื้นเมือง มี
ลกัษณะกระชายพวง และรากกลว้ย ปลูกในดินท่ีมีลกัษณะร่วนปนทราย(เชิงเขา) มีใบ XXXXX ใบต่อตน้ 
ใบแก่สีเขียว และใบอ่อนสีเขียวอ่อน มีทรงพุม่ตน้สูง YYYYY เซนติเมตร 

     

จงัหวดัชุมพร 

1. CP-008-59-001 เป็นตวัอย่างกระชายไดม้าเม่ือวนัท่ี 4-5 กุมภาพนัธ์ 2559 จากเกษตรกรไม่ทราบช่ือใน
พื้นท่ีโดยนางสุมาลี ศรีแก้ว จากศูนยว์ิจยัพืชสวนตรัง รวบรวมมาให้  ตวัอย่างเป็นกระชายพื้นเมือง มี
ลกัษณะกระชายพวง และรากกลว้ย ปลูกในดินท่ีมีลกัษณะร่วนปนทราย(เชิงเขา) มีใบ XXXXX ใบต่อตน้ 
ใบแก่สีเขียว และใบอ่อนสีเขียวอ่อน มีทรงพุม่ตน้สูง YYYYY เซนติเมตร 

2. CP-008-60-002 เป็นตวัอยา่งกระชายไดม้าเม่ือวนัท่ี 21 มกราคม 2560 จากนางเยอืน ณ พทัลุง บา้นเลขท่ี 
39/2 หมู่ 6  ต าบลบ้านวิสัยเหนือ  อ าเภอสวี  จงัหวดัชุมพร  ตัวอย่างเป็นกระชายพื้นเมือง มีลักษณะ
กระชายพวง และรากกล้วย ปลูกในดินท่ีมีลกัษณะร่วนปนทราย มีใบ XXXXX ใบต่อตน้ ใบแก่สีเขียว 
และใบอ่อนสีเขียวอ่อน มีทรงพุม่ตน้สูง YYYYY เซนติเมตร 

จงัหวดัตรัง  

1. TR-009-59-001 เป็นตวัอยา่งกระชายไดม้าเม่ือวนัท่ี 4-5 กุมภาพนัธ์ 2559  จากเกษตรกรไม่ทราบต าบล

ในอ าเภอสิเกา จงัหวดัตรัง ผา่นนางสุมาลี  ศรีแกว้  จากศูนยว์จิยัพืชสวนตรัง รวบรวมมาให ้ ตวัอยา่งเป็น

กระชายพื้นเมือง มีลกัษณะกระชายพวง และรากกลว้ย ปลูกในดินท่ีมีลกัษณะร่วนปนทราย(เชิงเขา) มีใบ 

XXXXX ใบต่อตน้ ใบแก่สีเขียว และใบอ่อนสีเขียวอ่อน มีทรงพุม่ตน้สูง YYYYY เซนติเมตร 
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2. TR-004-60-002 เป็นตวัอยา่งกระชายไดม้าเม่ือวนัท่ี 16-23 มกราคม 2560 จากนายวจิิตร  กลบัเฒ่า 

บา้นเลขท่ี 44 หมู่ 1  ต าบลนาขา้วเสีย  อ าเภอนาโยง จงัหวดัตรัง  ตวัอยา่งเป็นกระชายพื้นเมือง มีลกัษณะ

กระชายพวง และรากกลว้ย ปลูกในดินท่ีมีลกัษณะร่วนปนทราย มีใบ XXXXX ใบต่อตน้ ใบแก่สีเขียว 

และใบอ่อนสีเขียวอ่อน มีทรงพุม่ตน้สูง YYYYY เซนติเมตร 

     
3. TR-004-60-003 เป็นตวัอยา่งกระชายไดม้าเม่ือวนัท่ี 18 มกราคม 2560 จากนางพิมพศิ์ริ ฤทธ์ิมาก ไม่ระบุ

ต าบล และอ าเภอ ในจงัหวดัตรัง ตวัอยา่งเป็นกระชายพื้นเมือง มีลกัษณะกระชายพวง และรากกลว้ย ปลูก

ในดินท่ีมีลกัษณะร่วนปนทราย มีใบ XXXXX ใบต่อตน้ ใบแก่สีเขียว และใบอ่อนสีเขียวอ่อน มีทรงพุม่

ตน้สูง YYYYY เซนติเมตร 

  
4. TR-009-60-004 เป็นตวัอยา่งกระชายไดม้าเม่ือวนัท่ี 16-23 มกราคม 2560 จากนางล าดวน  แสงศรีจนัทร์ 

บา้นเลขท่ี 106 หมู่ 1 ต าบลไมก้วาด  อ าเภอสิเกา  จงัหวดัตรัง  ตวัอยา่งเป็นกระชายพื้นเมือง มีลกัษณะ

กระชายพวง และรากกลว้ย ปลูกในดินท่ีมีลกัษณะร่วนปนทราย มีใบ XXXXX ใบต่อตน้ ใบแก่สีเขียว 

และใบอ่อนสีเขียวอ่อน มีทรงพุม่ตน้สูง YYYYY เซนติเมตร 
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5. TR-004-60-005 เป็นตวัอยา่งกระชายไดม้าเม่ือวนัท่ี 16-23 มกราคม 2560 จากนางลาด  หว้ยชนะ 

บา้นเลขท่ี 108/2 หมู่ 4 ต าบลหว้ยผดุ  อ าเภอนาโยง  จงัหวดัตรัง  ตวัอยา่งเป็นกระชายพื้นเมือง มีลกัษณะ

กระชายพวง และรากกลว้ย ปลูกในดินท่ีมีลกัษณะร่วนปนทราย มีใบ XXXXX ใบต่อตน้ ใบแก่สีเขียว 

และใบอ่อนสีเขียวอ่อน มีทรงพุม่ตน้สูง YYYYY เซนติเมตร 

  
                        ภาพท่ี 3 การเจริญเติบโตของกระชายในดินจงัหวดัตรัง 

จังหวดันครปฐม 

1. NT-003-59-001 เป็นตวัอย่างกระชายไดม้าเม่ือวนัท่ี 14-17 มิถุนายน 2559 จากเกษตรกรผ่านนายพงษ์
ศกัด์ิ  พลตรี ส านักคุ้มครองพันธ์ุพืช  โดยน ามาจากพื้นท่ีต าบลทุ่งขวาง  อ าเภอก าแพงแสน  จงัหวดั
นครปฐม  ตวัอย่างเป็นกระชายพวง ปลูกในดินท่ีมีลกัษณะร่วนปนทราย มีใบ 6 ใบต่อตน้ ใบแก่สีเขียว 
และใบอ่อนสีเขียวอ่อน มีทรงพุ่มตน้สูง 42.0 เซนติเมตร พุ่มกวา้ง 40.0 เซนติเมตร ขอบใบเรียบ การเรียง
ใบแบบสลบั ใบรูปร่างรี ปลายใบเรียวแหลม ความยาวใบ 23.0 เซนติเมตร ความกวา้งใบ 10.6 เซนติเมตร 

     

      

2. NT-003-59-002 เป็นตวัอย่างกระชายไดม้าเม่ือวนัท่ี 14-17 มิถุนายน 2559 จากเกษตรกรผ่านนายพงษ์
ศกัด์ิ  พลตรี ส านักคุ้มครองพันธ์ุพืช  โดยน ามาจากพื้นท่ีต าบลทุ่งขวาง  อ าเภอก าแพงแสน  จงัหวดั
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นครปฐม  ตวัอยา่งเป็นกระชายพวง ปลูกในดินท่ีมีลกัษณะร่วนปนทราย มีใบ XXXXX ใบต่อตน้ ใบแก่สี
เขียว และใบอ่อนสีเขียวอ่อน มีทรงพุม่ตน้สูง YYYYY เซนติเมตร 

   

3. NT-003-59-003 เป็นตวัอยา่งกระชายไดม้าเม่ือวนัท่ี 28-30 พฤศจิกายน 2559 จากนางอมัพร  แปดนาวนั 
บา้นเลขท่ี 11/1 หมู่ 7  ต  าบลทุ่งขวาง  อ าเภอก าแพงแสน  จงัหวดันครปฐม  ตวัอยา่งเป็นกระชายพวง ปลูก
ในดินท่ีมีลกัษณะร่วนปนทราย มีใบ XXXXX ใบต่อตน้ ใบแก่สีเขียว และใบอ่อนสีเขียวอ่อน มีทรงพุ่ม
ตน้สูง YYYYY เซนติเมตร 

 

4. NT-003-59-004 เป็นตวัอยา่งกระชายไดม้าเม่ือวนัท่ี 28-30 พฤศจิกายน 2559 จากนางสุดใจ  เสวงพิทกัษ์
วงค์ บา้นเลขท่ี 27 หมู่ 7  ต  าบลทุ่งขวาง  อ าเภอก าแพงแสน  จงัหวดันครปฐม  ตวัอยา่งเป็นกระชายพวง 
และกระชายรากกลว้ย  ปลูกในดินท่ีมีลกัษณะร่วนปนทราย มีใบ XXXXX ใบต่อตน้ ใบแก่สีเขียว และใบ
อ่อนสีเขียวอ่อน มีทรงพุม่ตน้สูง YYYYY เซนติเมตร 
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5. NT-003-59-005 เป็นตวัอย่างกระชายได้มาเม่ือวนัท่ี 27-29 ธันวาคม 2559 จากนางเพ็ญ  พุทธรักษา 
บา้นเลขท่ี 86 หมู่ 11  ต าบลห้วยขวาง  อ าเภอก าแพงแสน  จงัหวดันครปฐม  ตวัอย่างเป็นกระชายพวง 
ปลูกในดินท่ีมีลกัษณะร่วนปนทราย มีใบ XXXXX ใบต่อตน้ ใบแก่สีเขียว และใบอ่อนสีเขียวอ่อน มีทรง
พุม่ตน้สูง YYYYY เซนติเมตร 

 

6. NT-002-59-006 เป็นตวัอยา่งกระชายไดม้าเม่ือวนัท่ี 27-29 ธนัวาคม 2559 จากนางเซ้ียมเฮียง  เทียนทอง
(นายสมนึก  แจ่มสรัส สามี) บา้นเลขท่ี 55/1 หมู่ 1  ต าบลทพัหลวง  อ าเภอเมือง  จงัหวดันครปฐม  ตวัอยา่ง
เป็นกระชายพวง ปลูกในดินท่ีมีลกัษณะร่วนปนทราย มีใบ XXXXX ใบต่อตน้ ใบแก่สีเขียว และใบอ่อนสี
เขียวอ่อน มีทรงพุม่ตน้สูง YYYYY เซนติเมตร 

 

7. NT-003-59-007 เป็นตัวอย่างกระชายได้มาเม่ือวนัท่ี  28-30 พฤศจิกายน 2559 จากเกษตรกร(ผ่าน
(ผูรั้บเหมาเก็บเก่ียว) บา้นติดทางรถไฟ หมู่ 8   ต าบลบา้นรางพิกุล  อ าเภอก าแพงแสน  จงัหวดันครปฐม  
ตวัอยา่งเป็นกระชายพวง ปลูกในดินท่ีมีลกัษณะร่วนปนทราย มีใบ XXXXX ใบต่อตน้ ใบแก่สีเขียว และ
ใบอ่อนสีเขียวอ่อน มีทรงพุม่ตน้สูง YYYYY เซนติเมตร 
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                            ภาพท่ี 4 ลกัษณะกระชายรากพวง ของเกษตรกรจงัหวดันครปฐม 

 

                                    ภาพท่ี ลกัษณะกระชายท่ีเร่ิมเก็บเก่ียวไดจ้ากจงัหวดันครปฐม 

 

จังหวดันครราชสีมา 

1.NR-027-59-001 เป็นตวัอย่างกระชายได้มาเม่ือวนัท่ี 27-29 กรกฎาคม 2559 จากนางบุญจนัทร์  อยู่เย็น 
บ้านเลขท่ี 98 หมู่ 3  ต าบลวงัน ้ าเขียว  อ าเภอวงัน ้ าเขียว  จงัหวดันครราชสีมา  ตัวอย่างเป็นกระชาย
พื้นเมือง มีทั้งกระชายพวง และกระชายรากกลว้ย ปลูกในดินท่ีมีลกัษณะร่วนปนทราย มีใบ 6.0 ใบต่อตน้ 
ใบแก่สีเขียว และใบอ่อนสีเขียวอ่อน มีทรงพุ่มตน้สูง 50.5  เซนติเมตร พุ่มกวา้ง 40.0 เซนติเมตร ขอบใบ
เรียบ รูปร่างรี เรียงตวัแบบสลับ ปลายใบเรียวแหลม ความยาวใบ 24.5 เซนติเมตร ความกวา้งใบ 9.6 
เซนติเมตร 

        

                                   ภาพท่ี  ลกัษณะกระชายพวง และกระชายรากกลว้ย จากจงัหวดันครราชสีมา 

จังหวดันครสวรรค์ 
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1. NS-002-59-001 เป็นตวัอยา่งกระชายไดม้าเม่ือวนัท่ี 14-17 มิถุนายน 2559 จากเกษตรกร ผ่านนายพงษ์
ศกัด์ิ  พลตรี ส านกัคุม้ครองพนัธ์ุพืช  จากพื้นท่ี  ต าบลวดัไทร  อ าเภอเมือง  จงัหวดันครสวรรค์  ตวัอยา่ง
เป็นกระชายรากกลว้ย ปลูกในดินท่ีมีลกัษณะร่วนปนทราย มีใบ 6.0 ใบต่อตน้ ใบแก่สีเขียว และใบอ่อนสี
เขียวอ่อน มีทรงพุ่มตน้สูง 44.0 เซนติเมตร พุ่มกวา้ง 63.0 เซนติเมตร ขอบใบเรียบ ใบเรียงตวัแบบสลบั 
รูปร่างใบรี  ปลายใบเรียวแหลม ความยาวใบ 21.3 เซนติเมตร ความกวา้งใบ 8.4 เซนติเมตร 

    

2. NS-002-59-002 เป็นตวัอยา่งกระชายไดม้าเม่ือวนัท่ี 14-17 มิถุนายน 2559 จากเกษตรกร ผ่านนายพงษ์
ศกัด์ิ  พลตรี ส านกัคุม้ครองพนัธ์ุพืช  จากพื้นท่ี  ต าบลวดัไทร  อ าเภอเมือง  จงัหวดันครสวรรค ์   ตวัอยา่ง
เป็นกระชายพื้นเมือง ปลูกในดินท่ีมีลกัษณะร่วนปนทราย มีใบ 6.0 ใบต่อตน้ ใบแก่สีเขียว และใบอ่อนสี
เขียวอ่อน มีทรงพุ่มต้นสูง 56.3 เซนติเมตร พุ่มกวา้ง 50.0 เซนติเมตร ใบเรียงตวัแบบสลับ รูปร่างใบรี 
ปลายใบเรียวแหลม ความยาวใบ 26.4 เซนติเมตร ความกวา้งใบ 8.6 เซนติเมตร  

    

จังหวดัประจวบคีรีขันธ์ 

1. PK-000-60-001 เป็นตวัอยา่งกระชายไดม้าเม่ือวนัท่ี  ?? มกราคม 2560 จากเกษตรกร ผา่นนางสุมาลี  ศรี
แกว้  ศูนยว์จิยัพืชสวนตรัง จากพื้นท่ี  จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ตวัอยา่งเป็นกระชายพื้นเมือง ปลูกในดินท่ีมี
ลักษณะร่วนปนทราย มีใบ XXXXX ใบต่อต้น ใบแก่สีเขียว และใบอ่อนสีเขียวอ่อน มีทรงพุ่มต้นสูง 
YYYYY เซนติเมตร 
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                         ภาพที ่๒๒ ลกัษณะกระชายแบบพวงท่ีเก็บจากจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 

จังหวดัปราจีนบุรี 

1. PJ-000-59-001 เป็นตวัอยา่งกระชายไดม้าเม่ือวนัท่ี 11-13 พฤษภาคม 2559 จากกลุ่มสมุนไพรบา้นดงบงั 
หมู่ 6   ต าบลดงข้ีเหล็ก  อ าเภอเมือง  จงัหวดัปราจีนบุรี ตวัอย่างเป็นกระชายรากกล้วย ปลูกในดินท่ีมี
ลักษณะร่วนปนทราย มีใบ XXXXX ใบต่อต้น ใบแก่สีเขียว และใบอ่อนสีเขียวอ่อน มีทรงพุ่มต้นสูง 
YYYYY เซนติเมตร 

     

ภาพท่ี ๙๙๙ ลกัษณะกระชายในสภาพดินร่วนปนทรายเหนียว จงัหวดัปราจีนบุรี 

จังหวดัพจิิตร 

1. PC-008-59-001 เป็นตวัอย่างกระชายไดม้าเม่ือวนัท่ี 2-4 พฤษภาคม 2559 จากนายนเรศ  กล่ินสง่า 66/2 
หมู่ 4 ต าบลท่านัง่ อ าเภอโพทะเล  จงัหวดัพิจิตร  ตวัอยา่งเป็นกระชายพื้นเมือง ปลูกในดินท่ีมีลกัษณะร่วน
ปนทราย มีใบ 6.0 ใบต่อตน้ ใบแก่สีเขียว และใบอ่อนสีเขียวอ่อน มีทรงพุ่มตน้สูง 89.0 เซนติเมตร พุ่ม
กวา้ง 73.0 เซนติเมตร ใบยาว 38.9 เซนติเมตร กวา้ง 10.6 เซนติเมตร 
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2. PC-002-59-002 เป็นตวัอย่างกระชายไดม้าเม่ือวนัท่ี 17-21 พฤษภาคม 2559 จากนางเจียก  สีเครือแก้ว 
236 หมู่ 6 ต าบลเมืองเก่า  อ าเภอเมือง  จงัหวดัพิจิตร  ตวัอยา่งเป็นกระชายพื้นเมือง ลกัษณะพวงและราก
กลว้ย ปลูกในดินท่ีมีลกัษณะร่วนปนทราย มีใบ XXXXX ใบต่อตน้ ใบแก่สีเขียว และใบอ่อนสีเขียวอ่อน 
มีทรงพุม่ตน้สูง YYYYY เซนติเมตร 

 

      

                      ภาพท่ี ขขข ลกัษณะกระชายแบบพวงท่ีเก็บจากจงัหวดัพิติตร 

 

จังหวดัพษิณุโลก 

1. PL-006-59-001 เป็นตวัอยา่งกระชายไดม้าเม่ือวนัท่ี 15-17 มิถุนายน 2559 จากนางเฉลา  อินหาดกรวด 5 
หมู่ 5 ต าบลสนามคลี  อ าเภอบางกระทุ่ม  จงัหวดัพิษณุโลก  ตวัอย่างเป็นกระชายพื้นเมือง ลกัษณะพวง
หรือตุม้ ปลูกในดินท่ีมีลกัษณะร่วนปนทราย มีใบ 6.0 ใบต่อตน้ ใบแก่สีเขียว และใบอ่อนสีเขียวอ่อน มี
ทรงพุม่ตน้สูง 43.0 เซนติเมตร พุ่มกวา้ง 55.0 เซนติเมตร ขอบใบเรียบ เรียงตวัแบบสลบั รูปร่างใบรี ปลาย
ใบเรียวแหลม ความยาวใบ 20.9 เซนติเมตร ความกวา้งใบ 8.3 เซนติเมตร 
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2. PL-006-59-002 เป็นตวัอยา่งกระชายไดม้าเม่ือวนัท่ี 15-17 มิถุนายน 2559 จากนางเฉลา  อินหาดกรวด 5 
หมู่ 5 ต าบลสนามคลี  อ าเภอบางกระทุ่ม  จงัหวดัพิษณุโลก  ตวัอยา่งเป็นกระชายพื้นเมือง เรียกกระชายกอ
ปลูกในดินท่ีมีลกัษณะร่วนปนทราย มีใบ XXXXX ใบต่อตน้ ใบแก่สีเขียว และใบอ่อนสีเขียวอ่อน มีทรง
พุม่ตน้สูง YYYYY เซนติเมตร 

  

3. PL-006-59-003 เป็นตวัอยา่งกระชายไดม้าเม่ือวนัท่ี 15-17 มิถุนายน 2559 จากนางเสน่ห์  หมวกนอ้ย 39 
หมู่ 7 ต าบลโคกสลุด  อ าเภอบางกระทุ่ม  จงัหวดัพิษณุโลก  ตวัอยา่งเป็นกระชายรากกลว้ย ปลูกในดินท่ีมี
ลักษณะร่วนปนทราย มีใบ XXXXX ใบต่อต้น ใบแก่สีเขียว และใบอ่อนสีเขียวอ่อน มีทรงพุ่มต้นสูง 
YYYYY เซนติเมตร  

   

4. PL-006-59-004  เป็นตวัอยา่งกระชายไดม้าเม่ือวนัท่ี 15-17 มิถุนายน 2559 จากนางเสน่ห์  หมวกนอ้ย 39 
หมู่ 7 ต าบลโคกสลุด  อ าเภอบางกระทุ่ม  จงัหวดัพิษณุโลก  ตวัอยา่งเป็นกระชายรากตุม้หรือพวง ปลูกใน
ดินท่ีมีลกัษณะร่วนปนทราย มีใบ 6.0 ใบต่อตน้ ใบแก่สีเขียว และใบอ่อนสีเขียวอ่อน มีทรงพุ่มตน้สูง 41.5 
เซนติเมตร พุ่มกวา้ง 45.0 เซนติเมตร ขอบใบเรียบ ใบเรียงตวัแบบสลบั รูปร่างใบรี ปลายใบเรียวแหลม 
ความยาวใบ 22.5 เซนติเมตร ความกวา้งใบ 9.1 เซนติเมตร 
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5. PL-006-59-005 เป็นตวัอย่างกระชายไดม้าเม่ือวนัท่ี 15-17 มิถุนายน 2559 จากเกษตรกร ผ่านนายพงษ์
ศกัด์ิ  พลตรี ส านักคุ้มครองพันธ์ุพืช ในพื้นท่ี ต าบลโคกสลุด  อ าเภอบางกระทุ่ม  จงัหวดัพิษณุโลก  
ตวัอยา่งเป็นกระชายรากกลว้ย ปลูกในดินท่ีมีลกัษณะร่วนปนทราย มีใบ 6.0 ใบต่อตน้ ใบแก่สีเขียว และ
ใบอ่อนสีเขียวอ่อน มีทรงพุ่มตน้สูง 53.5 เซนติเมตร พุ่มกวา้ง 45.0 เซนติเมตร ขอบใบเรียบ ใบเรียงตวั
แบบสลบั รูปร่างใบรี ปลายใบเรียวแหลม ความยาวใบ 27.0 เซนติเมตร ความกวา้งใบ 9.6 เซนติเมตร 

  

จังหวดัเพชรบุรี 

1. PR-000-59-001 เป็นตวัอย่างกระชายไดม้าเม่ือวนัท่ี 4-5 กุมภาพนัธ์ 2559 จากเกษตรกร ผ่านนางสุมาลี  
ศรีแกว้  ในพื้นท่ี จงัหวดัเพชรบุรี  ตวัอยา่งเป็นกระชายรากกลว้ย ปลูกในดินท่ีมีลกัษณะร่วนปนทราย มีใบ 
XXXXX ใบต่อตน้ ใบแก่สีเขียว และใบอ่อนสีเขียวอ่อน มีทรงพุม่ตน้สูง YYYYY เซนติเมตร  

   

 

จังหวดัเพชรบูรณ์ กระชายมีลกัษณะคลา้ยตุม้หรือพวง 
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1. PB-003-59-001 เป็นตวัอยา่งกระชายไดม้าเม่ือวนัท่ี 2-4 พฤษภาคม 2559 จากนางสังวาลย ์ หนองหงอก 
120 หมู่ 10 ต าบลหนองแม่นา  อ าเภอเขาคอ้  จงัหวดัเพชรบูรณ์  ตวัอยา่งเป็นกระชายพื้นเมือง ปลูกในดิน
ท่ีมีลกัษณะร่วนปนทราย มีใบ XXXXX ใบต่อตน้ ใบแก่สีเขียว และใบอ่อนสีเขียวอ่อน มีทรงพุ่มตน้สูง 
YYYYY เซนติเมตร 

   

2. PB-003-59-002 เป็นตวัอยา่งกระชายไดม้าเม่ือวนัท่ี 2-4 พฤษภาคม 2559 จากนางญาติ  ทองแจง้ หมู่ 10 
ต าบลหนองแม่นา  อ าเภอเขาคอ้  จงัหวดัเพชรบูรณ์  ตวัอยา่งเป็นกระชายพื้นเมือง ลกัษณะผสมพวงและ
รากกลว้ย ปลูกในดินท่ีมีลกัษณะร่วนปนทราย มีใบ 6.0 ใบต่อตน้ ใบแก่สีเขียว และใบอ่อนสีเขียวอ่อน มี
ทรงพุ่มตน้สูง 87.3 เซนติเมตร พุ่มกวา้ง 50.0 เซนติเมตร ขอบใบเรียบ ใบเรียงตวัแบบสลบั ใบรูปร่างรี 
ปลายใบเรียวแหลม ความยาวใบ 38.1 เซนติเมตร ความกวา้งใบ 9.6 เซนติเมตร 

    

3. PB-003-59-003 เป็นตวัอย่างกระชายไดม้าเม่ือวนัท่ี 2-4 พฤษภาคม 2559 จากนางดวงทิพย ์ สายโสภา 
64 หมู่ 4 ต าบลหนองแม่นา  อ าเภอเขาคอ้  จงัหวดัเพชรบูรณ์  ตวัอยา่งเป็นกระชายพื้นเมือง ลกัษณะพวง
หรือตุม้ ปลูกในดินท่ีมีลกัษณะร่วนปนทราย มีใบ 7.0 ใบต่อตน้ ใบแก่สีเขียว และใบอ่อนสีเขียวอ่อน มี
ทรงพุม่ตน้สูง 54.3 เซนติเมตร พุม่กวา้ง 48.0 เซนติเมตร ใบเรียงตวัแบบสลบั รูปร่างรี ปลายใบเรียวแหลม 
ความยาวใบ 27.8 เซนติเมตร ความกวา้งใบ 9.6 เซนติเมตร  
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4. PB-003-59-004 เป็นตวัอย่างกระชายไดม้าเม่ือวนัท่ี 2-4 พฤษภาคม 2559 จากนางดวงทิพย ์ สายโสภา 
64 หมู่ 4 ต าบลหนองแม่นา  อ าเภอเขาคอ้  จงัหวดัเพชรบูรณ์  ตวัอย่างเป็นกระชายพื้นเมือง ลกัษณะราก
กลว้ย ปลูกในดินท่ีมีลกัษณะร่วนปนทราย มีใบ 7 ใบต่อตน้ ใบแก่สีเขียว และใบอ่อนสีเขียวอ่อน มีทรง
พุ่มตน้สูง 86.3 เซนติเมตร พุ่มกวา้ง 52.0 เซนติเมตร ใบเรียงตวัแบบสลบั รูปร่างใบรี ปลายใบเรียวแหลม 
ความยาวใบ 41.1 เซนติเมตร ความกวา้งใบ 11.6 เซนติเมตร 

   

5. PB-003-60-005 เป็นตวัอยา่งกระชายไดม้าเม่ือวนัท่ี 28 มกราคม 2560 จากเกษตรกร ในพื้นท่ีศูนยว์ิจยั
เกษตรท่ีสูงเพชรบูรณ์  ต าบลบ้านสะเดาะพงษ์  อ าเภอเขาคอ้  จงัหวดัเพชรบูรณ์  ตวัอย่างเป็นกระชาย 
ลกัษณะรากหยวก ปลูกในดินท่ีมีลกัษณะร่วนปนทราย มีใบ XXXXX ใบต่อตน้ ใบแก่สีเขียว และใบอ่อน
สีเขียวอ่อน มีทรงพุม่ตน้สูง YYYYY เซนติเมตร 

    

ภาพท่ี 4 ลกัษณะกระชายแบบหยวกท่ีเก็บมาจากจงัหวดัเพชรบูรณ์ 

                 ภาพที ่4  ลกัษณะรากกระชายแบบพวงท่ีเก็บมาจากจงัหวดัเพชรบูรณ์               

จังหวัดราชบุรี    กระชายจากจงัหวดัราชบุรีท่ีรวบรวมมามีทั้งแบบกระชายพวง และกระชายรากกลว้ย 
รวบรวมมาได ้5 ตวัอยา่ง มีรหสัดงัน้ี 

1. RB-009-59-001 เป็นตวัอยา่งกระชายไดม้าเม่ือวนัท่ี 28-30 ธนัวาคม 2558 จากนางชม  ปานสุวรรณ 69 
หมู่ 6 บา้นสิงห์ ในพื้นท่ี ต าบลบา้นฆอ้ง  อ าเภอโพธาราม  จงัหวดัราชบุรี  ตวัอยา่งเป็นกระชายพวง และ
รากกลว้ย ปลูกในดินท่ีมีลกัษณะร่วนปนทราย มีใบ XXXXX ใบต่อตน้ ใบแก่สีเขียว และใบอ่อนสีเขียว
อ่อน มีทรงพุม่ตน้สูง YYYYY เซนติเมตร 
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2. RB-003-59-002 เป็นตวัอยา่งกระชายไดม้าเม่ือวนัท่ี 28-30 ธนัวาคม 2558 จากนายบุญช่วย  สุธาพรต 99 
หมู่ 1 ต าบลด่านทบัตะโก  อ าเภอจอมบึง  จงัหวดัราชบุรี  ตวัอยา่งเป็นกระชายพวง และรากกลว้ย ปลูกใน
ดินท่ีมีลกัษณะร่วนปนทราย มีใบ XXXXX ใบต่อตน้ ใบแก่สีเขียว และใบอ่อนสีเขียวอ่อน มีทรงพุ่มตน้
สูง YYYYY เซนติเมตร 

  

3. RB-003-59-003 เป็นตวัอยา่งกระชายไดม้าเม่ือวนัท่ี 28-30 ธนัวาคม 2558 จากนายประทีป  ววิฒันธนชยั 
180/1 หมู่ 1 ต าบลด่านทบัตะโก  อ าเภอจอมบึง  จงัหวดัราชบุรี  ตวัอย่างเป็นกระชายพวง และรากกลว้ย 
ปลูกในดินท่ีมีลกัษณะร่วนปนทราย มีใบ XXXXX ใบต่อตน้ ใบแก่สีเขียว และใบอ่อนสีเขียวอ่อน มีทรง
พุม่ตน้สูง YYYYY เซนติเมตร 
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4. RB-003-59-004 เป็นตวัอย่างกระชายได้มาเม่ือวนัท่ี 28-30 ธันวาคม 2558 จากนายชูชาติ  เครืออยู่ 11 
หมู่ 15 ต าบลแกม้อน้  อ าเภอจอมบึง  จงัหวดัราชบุรี  ตวัอยา่งเป็นกระชายพวง และรากกลว้ย ปลูกในดินท่ี
มีลกัษณะร่วนปนทราย มีใบ XXXXX ใบต่อตน้ ใบแก่สีเขียว และใบอ่อนสีเขียวอ่อน มีทรงพุ่มตน้สูง 
YYYYY เซนติเมตร 

  

5. RB-009-59-005 เป็นตวัอย่างกระชายได้มาเม่ือวนัท่ี 28-30 ธันวาคม 2558 จากนายล้ิม  เหมือนจินดา 
65/1 หมู่ 6 บา้นทุ่งเจริญ ในพื้นท่ี ต าบลบา้นฆอ้ง  อ าเภอโพธาราม  จงัหวดัราชบุรี  ตวัอย่างเป็นกระชาย
พวง และรากกลว้ย ปลูกในดินท่ีมีลกัษณะร่วนปนทราย มีใบ XXXXX ใบต่อตน้ ใบแก่สีเขียว และใบอ่อน
สีเขียวอ่อน มีทรงพุม่ตน้สูง YYYYY เซนติเมตร 

 

6. RB-003-59-006 เป็นตวัอย่างกระชายได้มาเม่ือวนัท่ี 28-30 ธันวาคม 2558 จากเกษตรกร(แปลงก่อน
แปลงชูชาติ) หมู่ 15 บา้นหนองไผ ่ ต าบลแกม้อน้  อ าเภอจอมบึง  จงัหวดัราชบุรี  ตวัอยา่งเป็นกระชายราก
กลว้ย ปลูกในดินท่ีมีลกัษณะร่วนปนทราย มีใบ XXXXX ใบต่อตน้ ใบแก่สีเขียว และใบอ่อนสีเขียวอ่อน 
มีทรงพุม่ตน้สูง YYYYY เซนติเมตร 
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     ภาพท่ี แปลงปลูกกระชายจากจงัหวดัราชบุรี   หวัพนัธ์ุกระชายท่ีจะเก็บไวป้ลูกในฤดูหนา้ 

จังหวดัสุโขทยั 

1. ST-010-59-001 001 เป็นตวัอย่างกระชายได้มาเม่ือวนัท่ี xx yyyy 2559 จากเกษตรกร ผ่านนางพรรณ
ผกา รัตนโกศล  ในพื้นท่ีต าบลท่าชยั อ าเภอสวรรคโลก จงัหวดัสุโขทยั  ตวัอย่างเป็นกระชายรากกลว้ย 
ปลูกในดินท่ีมีลกัษณะร่วนปนทราย มีใบ XXXXX ใบต่อตน้ ใบแก่สีเขียว และใบอ่อนสีเขียวอ่อน มีทรง
พุม่ตน้สูง YYYYY เซนติเมตร 

 

จังหวดัสุพรรณบุรี 

1. SP-000-59-001 เป็นตวัอย่างกระชายไดม้าเม่ือวนัท่ี 14-17 มิถุนายน 2559 จากเกษตรกร ผ่านนายพงษ์
ศกัด์ิ  พลตรี ในพื้นท่ีไม่ไดร้ะบุต าบล อ าเภอ ในจงัหวดัสุพรรณบุรี  ตวัอยา่งเป็นกระชายรากกลว้ย ปลูกใน
ดินท่ีมีลกัษณะร่วนปนทราย มีใบ XXXXX ใบต่อตน้ ใบแก่สีเขียว และใบอ่อนสีเขียวอ่อน มีทรงพุ่มตน้
สูง YYYYY เซนติเมตร 

   

จังหวดัอุทยัธานี 

1. UT-003-59-001 เป็นตวัอย่างกระชายได้มาเม่ือวนัท่ี 29 กุมภาพนัธ์-2 มีนาคม 2559 จากนางอ่อน  งาม
วไิล หมู่ 8 ต าบลหนองกลางดง  อ าเภอทพัทนั  จงัหวดัอุทยัธานี  ตวัอยา่งเป็นกระชายพื้นเมือง ปลูกในดิน
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ท่ีมีลกัษณะร่วนปนทราย มีใบ XXXXX ใบต่อตน้ ใบแก่สีเขียว และใบอ่อนสีเขียวอ่อน มีทรงพุ่มตน้สูง 
YYYYY เซนติเมตร 

      

2. UT-003-59-002 เป็นตวัอย่างกระชายได้มาเม่ือวนัท่ี 29 กุมภาพนัธ์-2 มีนาคม 2559 จากนางขา้วพอง  
ชาญตะมะ หมู่ 5 ต าบลเขาข้ีฝอย  อ าเภอทพัทนั  จงัหวดัอุทยัธานี  ตวัอยา่งเป็นกระชายพื้นเมือง ปลูกในดิน
ท่ีมีลกัษณะร่วนปนทราย มีใบ 6.0 ใบต่อตน้ ใบแก่สีเขียว และใบอ่อนสีเขียวอ่อน มีทรงพุ่มตน้สูง 63.8 
เซนติเมตร พุ่มกวา้ง 50.0 เซนติเมตร ขอบใบเรียบ ใบเรียงตวัแบบสลบั รูปร่างใบรี ปลายใบเรียวแหลม 
ความยาวใบ 30.1 เซนติเมตร ความกวา้งใบ 10.2 เซนติเมตร 

 

3. UT-008-59-003 เป็นตวัอยา่งกระชายไดม้าเม่ือวนัท่ี 29 กุมภาพนัธ์-2 มีนาคม 2559 จากนางวณ  มุทิตา 
33 หมู่ 1 ไม่ระบุต าบล ในอ าเภอหนองฉาง  จงัหวดัอุทยัธานี  ตวัอยา่งเป็นกระชายพื้นเมือง ปลูกในดินท่ีมี
ลักษณะร่วนปนทราย มีใบ XXXXX ใบต่อต้น ใบแก่สีเขียว และใบอ่อนสีเขียวอ่อน มีทรงพุ่มต้นสูง 
YYYYY เซนติเมตร 

  

4. UT-008-59-004 เป็นตวัอยา่งกระชายได้มาเม่ือวนัท่ี 29 กุมภาพนัธ์-2 มีนาคม 2559 จากนายวิษณุ  พนั
พวง 58 หมู่ 3 ต าบลทุ่งพง  อ าเภอหนองฉาง  จงัหวดัอุทยัธานี  ตวัอยา่งเป็นกระชายพื้นเมือง ปลูกในดินท่ี
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มีลกัษณะร่วนปนทราย มีใบ XXXXX ใบต่อตน้ ใบแก่สีเขียว และใบอ่อนสีเขียวอ่อน มีทรงพุ่มตน้สูง 
YYYYY เซนติเมตร 

 

ลกัษณะทางสรีรวทิยา 

ลกัษณะทางเกษตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตารางท่ี 1 สรุปลกัษณะทางสัณฐานของกระชายท่ีรวบรวมไดจ้ากแหล่งต่างๆทางการคา้ของประเทศไทย 

AccessionNumb
er 

จงัหวดั 

ความสูง
ของพุม่ตน้
(height 

of 
plant/
canop

y) 

ความกวา้ง
ของพุม่ตน้
(width 

of 
plant/
canop

y) 

จ านวน
ใบต่อ
ตน้

(leaf 

per 
plant) 

สีใบ
แก่
(m
atu
re 
lea

f 
col
our

) 

สีของ
ใบ
อ่อน
(yo

ung 
leaf 
col
our

) 

ลกัษ
ณะ
กา้น
ใบ

(pet

iole 
len
gth

) 

ลกัษ
ณะ
ขอบ
ใบ
(lea

f 
ma
rgin 
serr
atio
n) 

ความ
ยาวใบ 

ความ
กวา้ง
ใบ 

คว
าม
ยา
ว
ใบ 

คว
าม
กว้
าง
ใบ 

สดัส่
วน
ความ
กวา้ง
ต่อ
ความ
ยาว
ใบ
(lea

f 
size 
rati
o) 

การจดั
ระเบียบ
ใบ

(arra

nge
ment 

of 
leaf) 

รูป
ร่าง
ใบ
(le
af 
sh
a
p
e) 

ปล
าย
ใบ
(le
af 
a
p
ex
) 

ลกั
ษ
ณะ
รา
ก 

สี
ขอ
ง
รา
ก
(r
o
ot 
co
lo
ur
) 

ลกั
ษ
ณะ
เหง้
า 

สีของ
เหงา้
(rhi

zo
me 
col
our

) 
ลกัษณะ
อยูใ่น
กลุ่ม
ใบแดง/
ใบเขียว 

แก่ แก่ 

ใบ
1 

ใบ
1 

CH-016-59-001 ชยัภูมิ 
                                      

  

CH-016-60-002 ชยัภูมิ 
                                      

  

CN-006-59-001 ชยันาท                                         

CN-009-59-002 ชยันาท                                         

CP-008-59-001 ชุมพร                                         

CP-008-60-002 ชุมพร                                         

CT-005-59-002 จนัทบุรี                                         

CT-005-59-003 จนัทบุรี                                         
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CT-006-59-001 จนัทบุรี 88.3 51           40 16                       

KB-000-60-001 กระบ่ี                                         

KB-000-60-002 กระบ่ี                                         

KR-004-59-003 กาญจนบุรี                                         

KR-008-59-004 กาญจนบุรี                                         

KR-005-59-001 กาญจนบุรี 77.0 60.0 6.0 

เขียว
อ่อน 

เขียว
อ่อน 

เป็น
ร่อง
รูปตวั
ย ู เรียบ 32.0 10                       

KR-013-59-002 กาญจนบุรี 87.8 58.0 6.0       เรียบ 34 12                       

KR-005-59-005 กาญจนบุรี                                         

KR-005-59-006 กาญจนบุรี                                         

NR-027-59-001 

นครราชสี
มา 50.5 40.0 6.0       เรียบ 25 10       สลบั รี 

เรีย
ว
แห
ลม           

NS-002-59-001 

นครสวรร
ค ์ 44.0 63.0 6.0       เรียบ 21 8       สลบั รี 

เรีย
ว
แห
ลม           

NS-002-59-002 

นครสวรร
ค ์ 56.3 50 6.0       เรียบ 26 9       สลบั รี 

เรีย
ว
แห
ลม           

NT-002-59-006 นครปฐม                                         

NT-003-59-005 นครปฐม                                         

NT-003-59-004 นครปฐม                                         

NT-003-59-001 นครปฐม 42 40 6       เรียบ 23 11       สลบั รี 
เรีย
ว           
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แห
ลม 

NT-003-59-002 นครปฐม                                         

NT-003-59-007 นครปฐม                                         

PB-003-59-001 เพชรบูรณ์                                         

PB-003-59-002 เพชรบูรณ์ 87.3 50.0 6.0         38 10                       

PB-003-59-003 เพชรบูรณ์ 54.3 48.0 7.0         28 10                       

PB-003-59-004 เพชรบูรณ์ 86.3 52.0 7.0         41 12                       

PB-003-60-005 เพชรบูรณ์                                         

PC-002-59-002 พิจิตร                                         

PC-008-59-001 พิจิตร 89 73 6         39 11                       

PJ-000-59-001 ปราจีนบุรี                                         

PK-000-60-001 

ประจวบขี
รีขนัธ์                                         

PL-006-59-001 พิษณุโลก 43.0 55.0 6.0       เรียบ 21 8                       

PL-006-59-002 พิษณุโลก                                         

PL-006-59-003 พิษณุโลก                                         

PL-006-59-004 พิษณุโลก 41.5 45.0 6.0       เรียบ 23 9       สลบั รี 

เรีย
ว
แห
ลม           

PL-006-59-005 พิษณุโลก 53.5 45.0 6.0       เรียบ 27.0 10       สลบั รี 

เรีย
ว
แห
ลม           

PR-000-59-001 เพชรบุรี                                         

RB-003-59-002 ราชบุรี                                         

RB-003-59-003 ราชบุรี                                         
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RB-003-59-004 ราชบุรี                                         

RB-009-59-001 ราชบุรี                                         

RB-009-59-005 ราชบุรี                                         

RB-003-59-006 ราชบุรี                     

SP-000-59-001 

สุพรรณบุ
รี                                         

ST-010-59-100 สุโขทยั                                         

TR-009-60-001 ตรัง                                         

TR-004-60-002 ตรัง                                         

TR-004-60-003 ตรัง                                         

TR-004-60-005 ตรัง                                         

UT-003-59-001 อุทยัธานี                                         

UT-003-59-002 อุทยัธานี 63.8 50.0 6.0         30 10                       

UT-008-59-003 อุทยัธานี                                         

UT-008-59-004 อุทยัธานี                                         

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
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ตารางภาคผนวกที ่1  รายละเอยีดลกัษณะของพนัธ์ุกระชาย 

กระชายแดง Boesenbergia rotunda (L.) Mansf.   กระชายเหลืองBoesenbergia pandurata (Roxb.) Schltr. 

ใหท้ าเคร่ืองหมาย √ ภายใน ( ) หนา้ขอ้ความท่ีตรงกบัลกัษณะพืชตวัอยา่ง 

A. Passport ประกอบดว้ย  

A1. Accession Descriptors มี   

ลกัษณะ ค าแปล รหสัหรือตวัเลขหรือโน๊ต 
1. หมายเลขตวัอยา่งพืช (Accession Number)  

2. ช่ือผูใ้ห้ (Donor name)  

3. หมายเลขท่ีจ าแนกโดยผูใ้ห้ (Donor number)  

4. หมายเลขอ่ืนท่ีรวบรวม (Other number 1.................., 
 Other number 2.............,…) 

 

5. ช่ือวทิยาศาสตร์ (Scientific name)  

สกุล (genus)  

สปีชีส์ (species)  

สับสปีชีส์ (subspecies)  

ช่ือพนัธ์ุ (botanical variety)  

6. ประวติัสืบทอดพนัธุกรรมของตวัอยา่ง (pedigree)  

7. ช่ือพนัธ์ุ (cultivar name)  

8. ช่ือสามญัภาษาองักฤษ (translation/transliteration)  

9. ช่ือพอ้ง  (synonyms)  

10. วนั/เดือน/ปี ท่ีรวบรวมเช้ือพนัธ์ุ (acquisition date)  

11. ขนาดหรือน ้าหนกัตวัอยา่งท่ีรวบรวม (accession size)  

12. ส่วนท่ีใชข้ยายพนัธ์ุ (maintenance)  

( )หน่อ (sucker) 1 

( )ตน้กลา้ (seedling) 2 

( )หน่อและกลา้ (sucker and seedling) 3 

( )เน้ือเยื่อเพาะเล้ียง (tissue culture plantlet) 4 

13. ผลหรือเมล็ดสูญเสียความงอกเร็ว (cryo-preserved) 5 
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14. อ่ืนๆ (ระบุ………...)ตามโน๊ต  6 

 

A2. Collecting Descriptors มี  

ลกัษณะ ค าแปล รหสัหรือตวัเลขหรือโน๊ต 
1. หน่วยงานท่ีรวบรวม (collecting  institute)  

2. หมายเลขท่ีรวบรวม  (collecting  number)  

3. หมายเลขสถานท่ีรวบรวม  (site number)  

4. วนัเวลาท่ีรวบรวมตวัอยา่ง  (collecting date of original 
sample) 

 

5. ประเทศท่ีรวบรวม  (country of collecting)  

6. จงัหวดัท่ีรวบรวม  (province/state)  

7. เขตหรือมณฑล  (department/county)  

8. อาณาบริเวณท่ีรวบรวมเช้ือพนัธ์ุ  (location of collecting site)  

9. ละติจูดเหนือ-ใต ้ท่ีเก็บเช้ือพนัธ์ุ (latitude of collecting site)  

10.ลองติจูดตะวนัออก-ตก ท่ีเก็บเช้ือพนัธ์ุ  (longitude of collecting site)  

11. ระดบัความสูงจากน ้าทะเล  (elevation of collecting site, 
M) 

 

12. แหล่งรวบรวมเช้ือพนัธ์ุ  (collecting source)  

( )อาศยัป่า (wild habitat) 1 

( )ท่ีไร่-นา (farm land) 2 

( )สวนครัว (backyard) 3 

( )ตลาด  (market) 4 

( )องคก์รวจิยั  (research organization) 5 

อ่ืนๆ(ระบุ...)ในโน๊ต  6 

13. สภาพแวดลอ้มของแหล่งรวบรวม  (collecting source 
environment) 

 

14. สถานะของตวัอยา่งเช้ือพนัธ์ุพืช  (status of sample)  

( )พืชป่า (wild) 1 

( )วชัพืช (weedy) 2 
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( )พื้นท่ีชนัเป็นระดบั (landrace) 3 

( )พนัธ์ุพฒันา (advanced cultivar) 4 

( )ปรับปรุงพนัธ์ุหรือใชส้ าหรับวจิยั (breeding / research 
material) 

5 

( )พนัธ์ุส่งเสริม (released variety) 6 

และอ่ืนๆ (ระบุ…………………..)  7 

15. ชนิดของตวัอยา่ง (type of sample)  

( )ท่อนพนัธ์ุ (vegetative) 1 

( )เมล็ด (seed) 2 

( )ละอองเกสร (pollen) 3 

( )เน้ือเยื่อเพาะเล้ียง (tissue culture) 4 

16. จ านวนตน้เช้ือพนัธ์ุ (number of plants sampled)  

17. จ านวนหน่อท่ีรวบรวม  (number of suckers 
collected) 

 

18. จ านวนแคปซูลท่ีรวบรวม  (number of capsules 
collected) 

 

19. น ้าหนกัเมล็ดท่ีรวบรวม  (weight of seed collected, g)  

20. ช่ือทอ้งถ่ินหรือพื้นเมือง  (local / vernacular name)  

21. กลุ่มชนเผา่ผูใ้หพ้นัธ์ุ (Ethnic group)  

22. การใชป้ระโยชน์  (uses of the accession)  

( )เคร่ืองเทศ (spice) 1 

( )ยา (medicinal) 2 

( )น ้ามนัหอมระเหย (essential oil) 3 

และอ่ืนๆ (ระบุ…………………..)  4 

23. ระบบการปลูกพืช  (cropping system)  

( )พืชเชิงเด่ียว (monoculture) 1 

( )พืชผสม (mixed) 2 

เช่น หมาก มะพร้าว กาแฟ ยาง และอ่ืนๆ
(ระบุ………………………..) 
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24. การปลูก  (cultural practice)  

( )การหวา่นเพาะ/วนัปลูก (sowing)/ (planting date)  

( )การเก็บเก่ียวคร้ังแรก (first harvest date)  

( )การชลประทาน (irrigation)  

25. ความหนาแน่นของพืช (plant population density)  

( )นอ้ย  (low) 3 

( )ปานกลาง  (medium) 5 

( )มาก (high) 7 

26. การกระจายตวัของพืชท่ีสามารถพบได ้ (population isolation [km])  

27. การสูญพนัธ์ุ   (genetic erosion)  

( )ไดช้า้ (slow) 3 

( )ปานกลาง (intermediate) 5 

( )เร็ว (rapid) 7 

28. การถ่ายภาพตวัอยา่งเก็บไว ้ (photograph ;)  

( )ไม่มี No 0 

( )ถ่ายไว ้ Yes 1 

29. การเก็บตวัอยา่งแหง้  (herbarium specimen ;)  

( )ไม่มี No 0 

( )ใช่ Yes 1 

30. มีดอก  (associated flora)  

31. ปรากฏการณ์ท่ีพบเห็นขณะเก็บตวัอยา่ง  (prevailing stresses)  

เช่น เป็นโรค (disease indexing)  

32. จ านวนตวัอยา่งพืชท่ีพบ เช่น (frequency of accession at 
collecting site) 

 

( )1.หายาก (rare)  

( )3. มีโอกาสพบ (occasional)  

( )5. พบบ่อย  (frequent)  

( )7. พบมาก (abundant)  

( )9. มีมากมาย (very abundant)  
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A3. Seed Management Descriptors มี  
ลกัษณะ ค ำแปล รหสัหรอืตวัเลขหรอืโน๊ต 

1. หมายเลขตวัอยา่ง  (accession number)  

2. ระบุชนิดประชากรตวัอยา่ง  (population identification)  

3. สถานท่ีเก็บ  (storage address)  

4. วนั/เวลาท่ีเก็บ  (storage date)  

5. ปริมาณความช้ืนขณะเก็บเก่ียว  (moisture content at harvest)  

6. ปริมาณความช้ืนขณะเก็บรักษา  (moisture content at storage)  

7. ปริมาณกลา้ท่ีเก็บ  (amount of seed in storage, 
g/No. ) 

 

8. การปลูกเพิ่มท่ีอ่ืน  (duplication at other 
location) 

 

 

A4. Multiplication / Regeneration Descriptors มี              
ลกัษณะ ค ำแปล รหสัหรอืตวัเลขหรอืโน๊ต 

1. จ านวนแปลง  (field plot number)  

2. สถานท่ีขยายพนัธ์ุ (multiplication/regeneration 
site location) 

 

3. ผูร่้วมมือ  (collaborator)  

4. วนัหวา่นเพาะ/ปลูก  (sowing /plant date)  

5. วนัยา้ยปลูก  (transplanting date)  

6. ความหนาแน่นในการหวา่นเพาะหรือ
ปลูก  

(sowing/planting density)  

7. การปฏิบติัดูแล  (cultural practices)  

8. การใชปุ๋้ย  (fertilizer application)  

9. ระยะเร่ิมงอก  (germination establishment 
in the field) 

 

10. ความแขง็แรงหลงักลา้งอก 90 วนั  (seedling vigor)  

11. จ านวนตน้ท่ีงอกตั้งตวัได ้ (number of plants  
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established) 
12. วนัเก็บเก่ียวคร้ังแรก  (first harvest date)  

13. จ านวนตน้ท่ีผสมพนัธ์ุ  (number of plants pollinated)  

14. วธีิผสม เช่น  (pollination method)  

( )ผสมตวัเอง  (selfing)  

( )จบัคู่ผสมทัว่ไป (pair crossing)  

( )ผสมเฉพาะในกลุ่มเดียวกนั (isolation)  

( )จบัคู่ผสมตามแผนท่ีก าหนดไว ้ (diallel cross)  

15. จ านวนคร้ังในการผสมพนัธ์ุ  (number of times accession 
regeneration) 

 

 

A5. Characterization and/or Evaluation Site Descriptors มี   
ลกัษณะ ค ำแปล รหสัหรอืตวัเลขหรอืโน๊ต 

1. ประเทศท่ีศึกษาลกัษณะหรือประเมิน
คุณสมบติั  

(country of characterization 
and/or evaluation) 

 

2. สถานท่ีศึกษา  (site , research  institute)  

ละติจูด (latitude)  

ลองติจูด (longitude)  

ความสูงจากระดบัน ้าทะเล (elevation)  

ช่ือแปลงหรือสถานท่ี (name of farm or institute)  

3. ช่ือผูป้ระเมิน และท่ีอยู ่ (evaluator’ s name and 
address) 

 

4. วนัหวา่นเพาะหรือปลูกกลา้  (sowing or planting date)  

5. วนัยา้ยปลูก  (transplanting date)  

6. วนัเก็บเก่ียว  (harvest date)  

7. ประเมินส่ิงแวดลอ้ม  (evaluation environment)  

( )ไร่นา     (field) 1 

( )โรงเรือน (screenhouse) 2 

( )เรือนกระจก     (glasshouse) 3 
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( )หอ้งปฏิบติัการ (laboratory) 4 

( )อ่ืนๆ(ระบุ...ในโน๊ต) (other ,specify in the 
descriptor Note, 16) 

5 

8. เปอร์เซ็นตค์วามงอก (seed germination)  

9. เปอร์เซ็นตก์ารตั้งตวัของพืช (field establishment)  

10.จ านวนวนัท่ีงอกได ้50 เปอร์เซ็นต ์ (number of days to 50% 
germination) 

 

11. ระบุพื้นท่ีเพาะหวา่น/ปลูก ในแปลง  (sowing/planting site in 
field) 

 

12. ระยะปลูกในแปลง  ระยะตน้ ระยะแถว (field spacing ,cm)  

13. ลกัษณะของสถานท่ี  (environmental 
characteristics of site) 

 

14. การใส่ปุ๋ย  (fertilizer)  

( )ระบุช่ือปุ๋ย (name)  

( )ปริมาณ (doses)  

( )ความถ่ีแต่ละปุ๋ย (Frequency of each)  

( )วธีิใช ้ (method of application)  

15. การป้องกนัก าจดัโรคและแมลง  
 

(plant protection)  

16. โน๊ต  (note)  

 

A6 Collecting and /or Characterization/Evaluation Site Environment Descriptors มี         
ลกัษณะ ค ำแปล รหสัหรอืตวัเลขหรอืโน๊ต 

1. สภาพแวดลอ้มของสถานท่ี   

1.1ภูมิประเทศ (topography)  

 (flat) 0 – 0.5% 1 

 (almost flat) 0.6 – 2.9% 2 

 (gently undulating) 3 – 5.9% 3 

 (undulating) 6 – 10.9% 4 
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 (rolling) 11 – 15.9% 5 

 (hilly) 16 – 30%  6 

 (steeply dissected)>30% 
,moderate 

7 

 (mountainous)>30% ,great 8 

 (other) 9 

1.2 ระดบัความสูงสุดของพื้นท่ี  (higher level landform)    

 (plain) 1 

 (basin) 2 

 (valley) 3 

 (plateau) 4 

 (upland) 5 

 (hill) 6 

 (mountain) 7 

1.3 ระดบัความสูงปานกลางของพื้นท่ี (second level landform)  

 (alluvial plain) 1 

 (coastal plain) 2 

 (lacustrine plain) 3 

 (glacial plain) 4 

 (peneplain) 5 

 (pediment) 6 

 (volcano) 7 

 (dunefield) 8 

 (delta) 9 

 (tidal flat) 10 

 (playa) 11 

 (cay) 12 

 (other) 13 

1.4 ต าแหน่งและหน่วยพื้นท่ี (land element and position)  



46 
 

 (plain level) 1 

 (escarpment) 2 

 (interfluve) 3 

 (valley) 4 

 (valley floor) 5 

 (channel) 6 

 (levee) 7 

 (terrace) 8 

 (floodplain) 9 

 (lagoon) 10 

 (pan) 11 

 (caldera) 12 

 (open depression) 13 

 (close depression) 14 

 (dune) 15 

 (longitudinal dune) 16 

 (interdunal depression) 17 

 (mangrove) 18 

 (upper slope) 19 

 (mid slope) 20 

 (lower slope) 21 

 (ridge) 22 

 (beach) 23 

 (beachridge) 24 

 (rounded summit) 25 

 (summit) 26 

 (coral atoll) 27 

 (drainage line [bottom 
position in flat or almost flat 

28 
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terrain) 
 (corat reef) 29 

 (other , specify in the 
appropriate section’s note) 

30 

1.5 ความชนั (slop)  

1.6 รูปแบบความชนั (slop form)  

 (straight) 1 

 (concave) : เวา้ 2 

 (convex) : นูน 3 

 (terraced) 4 

 (complex)[irregular] 5 

1.7 คาดคะเนความชนั (slop aspect)  

1.8 พืชเกษตรเช่น  (crop agriculture)  

( )พืชลม้ลุกปีเดียว  (annual field cropping)  

 (shifting cultivation) 1 

 (fallow system cultivation) 2 

 (ley system cultivation) 3 

 (rainfed arable cultivation) 4 

 (wet rice cultivation) 5 

 Irrigation cultivation 6 

( )พืชหลายฤดู  (perennial field cropping)  

 (non-irrigation cultivation) 1 

 (irrigated cultivation) 2 

( )ไมพุ้ม่ไมย้นืตน้  (tree and shrub cropping)      

 (non-irrigated tree crop 
cultivation) 

1 

 (irrigated tree crop 
cultivation) 

2 

 (non-irrigated shrub crop 3 



48 
 

cultivation) 
 (irrigated shrub crop 

cultivation) 

4 

1.9 พฤกษชาติท่ีอยูโ่ดยรอบและทั้งหมดใน
พื้นท่ีหน่วยส ารวจ เช่น  

(overall vegetation 
surrounding and at the site) 

 

( )ทุ่งหญา้  (grassland) 1 

( )พืชอวบน ้าท่ีข้ึนไดดี้กระจายไปทัว่พื้นท่ี
เก็บตวัอยา่ง  

(forbland) 2 

( )พืชป่า  (forest) 3 

( )ป่ายนืตน้  (woodland) 4 

( )ป่าพุม้เต้ีย  (shrubland) 5 

( )ทุ่งหญา้เล้ียงสัตว ์ (savanna) 6 

( )อ่ืนๆ(ระบุ...ตวัยอ่ตามโน๊ต) (other) 7 

10. ชุดดิน เช่น  (soil parent material)  

( )ประเภทไม่รวมเป็นกอ้นแขง็ (unconsolidated material)  

 (Aeolian 
deposits(unspecified)) 

1 

 (Aeolian sand) 2 

 (littoral deposits) 3 

 (lagoonal deposits) 4 

 (marine deposits) 5 

 (lacustrine deposits) 6 

 (fluvial deposits) 7 

 (alluvial deposits) 8 

 (unconsolidated(unspecified)) 9 

 (volcanic ash) 10 

 (laess) 11 

 (pyroclastic deposits) 12 

 (glacial deposits) 13 



49 
 

 (organic deposits) 14 

 (colluvial deposits) 15 

 (in situ weathered) 16 

 (saprolite) 17 

( )ประเภทเป็นกอ้นแขง็ (rock type)  

 (acid igneous/metamorphic 
rock) 

1 

 (granite) 2 

 (gneiss) 3 

 (granite/gneiss) 4 

 (quartzite) 5 

 (schist) 6 

 (andesite) 7 

 (diorite) 8 

 (basic igneous/ 
metamorphic rock) 

9 

 (ultra basic rock) 10 

 (gabbro) 11 

 (basalt) 12 

 (dolerite) 13 

 (volcanic rock) 14 

 (sedimentary rock) 15 

 (limestone) 16 

 (dolomite) 17 

 (sandstone) 18 

 (quartzitic sandstone) 19 

 (shale) 20 

 (marl) 21 

 (travertine) 22 

 (conglomerate) 23 
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 (siltstone) 24 

 (tuff) 25 

 (pyroclastic rock) 26 

 (evaporate) 27 

 (gypsum  rock) 28 

 (not known) 29 

11. พวกแขง็เป็นหิน/เป็นกอ้นแขง็/ดินดาน/
ปึกแผน่คลา้ยปูน 

(stoniness)/ (rockiness)/ 
(hardpan)/ (cementation) 

 

 (tillage unaffected) 1 

 (tillage affected) 2 

 (tillage difficult) 3 

 (tillage impossible) 4 

 (essentially paved) 5 

12. การระบายน ้าของดิน (soil drainage)  

 (poorly drained) 3 

 (moderately drained) 5 

 (well drained) 7 

13. การท่วมขงัของน ้า (flooding)  

14. ระดบัน ้าใตดิ้น (soil depth to groundwater 
table) 

 

 0 -  25 cm 1 

 25.1 - 50 cm 2 

 50.1 – 100 cm 3 

 100.1 – 150 cm 4 

 (>150 cm) 5 

15. คุณภาพน ้าใตดิ้น  (quality of the groundwater)  

 (saline) 1 

 (brackish) 2 

 (fresh) 3 
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 (polluted) 4 

 (oxygenated) 5 

 (stagnating) 6 

 (sweet) 7 

16. ความเคม็ของดิน (soil salinity)  

 (<160 ppm dissolved salts) 1 

 (160-240 ppm) 2 

 (241-480 ppm) 3 

 (>480 ppm) 4 

17. ความช้ืนของดิน (soil moisture)  

 (dry) 3 

 (slightly moist) 5 

 (moist) 7 

 (wet) 9 

18. สีของเน้ือดินปลูกตวัอยา่งพืช (soil matrix colour)  

 (white) 1 

 (red) 2 

 (reddish) 3 

 (yellowish red) 4 

 (brown) 5 

 (brownish) 6 

 (reddish brown) 7 

 (yellowish brown) 8 

 (yellow) 9 

 (reddish yellow) 10 

 (greenish , green) 11 

 (grey) 12 

 (greyish) 13 

 (blue) 14 
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 (bluish-black) 15 

 (black) 16 

19. ความเป็นกรด-ด่างของดิน (soil pH)  

 (pH at 10 – 15 cm)  

 (pH at 30 – 60 cm)  

 (pH at 60 – 90 cm)  

20. ปริมาณสารอินทรียว์ตัถุ (soil organic matter content)  

 (nil) as on arid zone 1 

 (low) as in long term 
cultivation 

3 

 (medium) as in recently 
cultivated 

5 

 (high) as in never cultivated 7 

 (peaty) 9 

21. เศษหิน  (rock fragment)  

 (0 – 2 %) 1 

 (2.1 – 5%) 2 

 (5.1 – 15%) 3 

 (15.1 – 40%) 4 

 (40.1 – 80%) 5 

 (>80%) 6 

22. ชนิดของโครงสร้างเน้ือดิน  (soil texture classes)  

 (clay) 1 

 (loam) 2 

 (clay loam) 3 

 (silt) 4 

 (silty clay) 5 

 (silty clay loam) 6 

 (silty loam) 7 
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 (sandy clay) 8 

 (sandy clay loam) 9 

 (sandy loam)  10 

 (fine sandy loam) 11 

 (coarse sandy loam) 12 

 (loamy sand) 13 

 (loamy very fine sand) 14 

 (loamy fine sand) 15 

 (loamy coarse sand) 16 

 (very fine sand) 17 

 (fine sand) 18 

 (medium sand) 19 

 (coarse sand) 20 

 (sand, unsorted) 21 

 (sand, unspecified) 22 

    และ  ขนาดของอนุภาคดิน (soil particle size classes)  

 (clay < 2 µm)  

 (fine silt 3 -20 µm)  

 (coarse silt 21 – 63 µm)  

 (very fine sand 64 – 125 µm)  

 (fine sand 126 – 200 µm)  

 (medium sand 201 – 630 µm)  

 (coarse sand 631 – 1250 µm)  

 (very coarse sand 1251– 
2000 µm) 

 

23. การจ าแนกกายภาพของดิน (soil taxonomic 
classification) 

 

24. แหล่งน ้าใชเ้ช่น  (water availability)  

( )น ้าฝน (rainfed)  
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( )ชลประทาน (irrigation)  

( )บ่อกกัน ้า (flooded)  

( )แก่งแม่น ้า (river banks)  

( )ชายทะเล (sea coast)  

และอ่ืนๆ(ระบุ…………………..)   

25. ความอุดมสมบูรณ์ของดิน (soil fertility)  

 (low) 3 

 (moderate) 5 

 (high) 7 

26. สภาพภูมิอากาศของแหล่งพืชตวัอยา่ง 
ไดแ้ก่  

(climate of the site)  

( )อุณหภูมิ (temperature)  

( )ปริมาณฝน (rainfall)  

( )ความเร็วลม (wind)  

( )น ้าคา้งแขง็ (frost)  

( )ความช้ืนสัมพทัธ์ (relative humidity)  

 (relative humidity diural 
range%) 

 

 Relative humidity seasonal 
range%) 

 

( ) ความเขม้แสง (light)  

 (shady)  

 (sunny)  

27. อ่ืนๆ (ระบุ ตามโน๊ต) (Other)  

 

A7. Plant Descriptors มี  
ลกัษณะ ค ำแปล รหสั หรอืตวัเลข หรอืโน๊ต 

1. การเจริญเติบโต (vegetative)  

1.1 จ านวนวนัท่ีงอก (number of days to  
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emergence) 
1.2 ความแขง็แรงของกลา้ (seedling vigour)  

1.3 ประเภทของทรงตน้พืช (plant type)  

( )ช่อคว  ่า  (Malabar)  

( )ช่อตั้ง (mysore)  

( )ช่อก่ึงตั้ง (vazhukka)  

1.4 ความสูงของพืช (plant height)  

1.5 จ านวนหน่อต่อตน้ (number of tillers per plant)  

1.6 สีของหน่อ (tiller colour)  

1.7 เส้นผา่ศูนยก์ลางล าตน้เทียม (pseudostem diameter)  

1.8 สีของเหงา้ (rhizome colour)  

1.9 จ านวนใบต่อตน้ (number of leaves per plant)  

1.10 รูปร่างใบ (leaf shape)  

1.11 รูปร่างใบแรก (primary leaf shape)  

1.12 ขนอ่อนบนใบ (leaf pubescence)  

1.13 ความยาวใบแรก (primary leaf length)  

1.14 ความยาวใบกลาง (median leaf length)  

1.15 ความกวา้งใบแรก (primary leaf  width)  

1.16 ความกวา้งใบกลาง (median leaf width)  

1.17 สีใบแรก (primary leaf colour)  

1.18 สีหูใบ (ligule colour)  

1.19 ความยาวหูใบ (ligule colour)  

1.20 สีเส้นกลางใบ (pigmentation of midrib)  

1.21 ความยาวกา้นใบ  (petiole length)    

2. ช่อดอกและผล  (inflorescence and fruit)  

2.1 จ านวนวนัออกดอกแรก (number of days to first 
flowering) 

 

2.2 ลกัษณะติดผล (regularity of fruiting)  

2.3 มี/ไม่มีช่อดอกแบบช่อแยกแขนง (panicle)  
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2.4 จุดก าเนิดช่อดอกตามธรรมชาติ (Nature of inforescence 
origin) 

 

2.5 จ านวนของช่อดอกแยกแขนงต่อตน้ (number of panicle per plant)  

2.6 จ านวนของช่อดอกแยกแขนงต่อหน่อ
ขา้ง 

(number of panicles per tiller)  

2.7 ความยาวช่อดอกแยกแขนง (panicle length)  

2.8 จ านวนของขอ้ต่อช่อดอกแยกแขนง (number of nodes per panicle)  

2.9 นิสัยของช่อดอกแยกแขนง (panicle habit)  

2.10 ความยาวปลอ้ง (intermodal length, cm)  

2.11 การแตกแขนงของช่อดอกแยกแขนง (panicle branching)  

 11.1รูปแบบการแตกแขนงช่อดอก (panicle branching pattern)  

2.12 การแตกแขนงของช่อดอกกระจะ (raceme branching)  

2.13 จ านวนของช่อดอกกระจะต่อช่อดอก
แยกแขนง 

(number of racemes per 
panicle) 

 

2.14 จ านวนของดอกต่อช่อดอกกระจะ (number of flower per raceme)  

2.15 ความสามารถในการติดผล (fruit-setting capacity)  

2.16 ชนิดดอก (flower type)  

2.17 ความยาวกา้นดอก (pedicel length)  

2.18 มี/ไม่มีแคปซูล (presence/absence of capsules)  

2.19 จ านวนแคปซูล (number of capsules per plant)  

2.20 จ านวนแคปซูลต่อช่อดอกกระจะ  (number of capsules per 
raceme) 

 

2.21 รูปร่าง (capsule shape)  

2.22 ลกัษณะแคปซูลผา่ตดัขวาง (cross section of capsule)  

2.23 สีแคปซูลก่อนแก่  (immature capsule colour)  

2.24 สีแคปซูลแก่ (mature capsule colour)  

2.25 สีแคปซูลหลงัเก็บ (cured capsule colour)  

2.26 น ้าหนกั100แคปซูลแหง้ (100-capsule weight(dry),g)  

2.27 ความยาวแคปซูล (capsule length)  
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2.28 ความกวา้งแคปซูล (capsule width)  

2.29 เปอร์เซ็นตแ์คปซูลแตกในแปลง  (capsule shedding in the field)    

2.30 จ านวนเมล็ดต่อแคปซูล (number of seeds per capsules)  

3. ลกัษณะเมล็ดไดแ้ก่  (seed characteristics)  

3.1 แกนเมล็ด (presence/absence of seed 
mucilage) 

 

3.2 น ้าหนกั100เมล็ด (100-seed weigth,g)  

3.3 ขนาดเมล็ด  (seed size)  

4. โน๊ต   

 

A8 Plant Descriptors ไดแ้ก่ คือ  
ลกัษณะ ค ำแปล รหสัหรอืตวัเลขหรอืโน๊ต 

1. ผลผลิตต่อตน้ (yield per plant)  

2. ลกัษณะเฉพาะของเมล็ด   

2.1 วธีิเก็บ/แปรรูป (method of curing/processing)  

2.2 เมล็ดต่อฝัก (seed/husk ratio)  

2.3 อตัราส่วนเปอร์เซ็นตแ์หง้ (recovery ratio,1kg wet 
capsules) 

 

2.4 เปอร์เซ็นตน์ ้ามนัหอมระเหย (essential oil)  

2.5 น ้ามนัยางอ่ืน (oleoresin)  

3. โน๊ตอ่ืนๆ   

 

A9 Abiotic Stress Susceptibility ความอ่อนแอ แบ่งเป็น 5 ระดบั(1,3,5,7และ9)เก่ียวกบั     
ลกัษณะ ค ำแปล รหสัหรอืตวัเลขหรอืโน๊ต 

1. อุณหภูมิต ่า (low temperature) 3 

2. อุณหภูมิสูง (high temperature)  

3. ความทนแลง้ (drought)  

4. ทนทานสภาพดินช้ืนแชะ (high soil moisture)  

5. ทนดินเป็นกรด (soil acidity)   
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A10 Biotic Stress Susceptibility ความทนทานหรือตา้นทาน แบ่งเป็น 5 ระดบั(1,3,5,7และ9) 

เก่ียวกบั   
ลกัษณะ ค ำแปล รหสัหรอืตวัเลขหรอืโน๊ต 

1. แมลง (pest)  

แสดงแมลงสาเหตุ (causal organism) เช่น Acanthopsyche 
bipars Wlk. 

ช่ือแมลงสามญั Bag worm  

กลุ่มสัตวศ์ตัรูรวมไปถึงนีมาโธด (nematode)  

2. เช้ือรา (fungi)  

แสดงเช้ือราสาเหตุ   

และช่ือสามญั   

3. เช้ือแบคทีเรีย (bacteria)  
แสดงเช้ือแบคทีเรียสาเหตุ   
และช่ือสามญั   
4. เช้ือไวรัส (virus)  
แสดงเช้ือไวรัสสาเหตุ   
และช่ือสามญั   
5. โน๊ตอ่ืนๆ   
 

A11. Biochemical Markers ไดแ้ก่  
ลกัษณะ ค ำแปล รหสัหรอืตวัเลขหรอืโน๊ต 

1. ไอโซไซม ์ (isozyme)  

2. แบบโปรตีน (seed proteins)  

3. ชีวเคมีอ่ืนๆ (other biochemical markers)  

เช่น polyphenol profile   

 

A12. Molecular Markers ไดแ้ก่  
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ลกัษณะ ค ำแปล รหสัหรอืตวัเลขหรอืโน๊ต 

1. RFLP  (Restriction Fragment Length 
Polymorphism) 

 

2. ชีวโมเลกุลอ่ืนๆ (other molecular markers)  

เช่น RAPD (Random Amplified 
Polymorphic DNA 

 

และ SAP (Specific Amplicon 
Polymorphism) 
 

 

 

A13. Cytological Characters ไดแ้ก่  
ลกัษณะ ค ำแปล รหสัหรอืตวัเลขหรอืโน๊ต 

1. จ านวนโครโมโซม (chromosome number)  

2. ระดบัชุดโครโมโซม (ploidy level)  

3. ลกัษณะไซโตวทิยาอ่ืนๆ 
 

(other cytological characters)  

 

A14. Identified Genes เป็นการแสดง 
ลกัษณะ ค ำแปล รหสัหรอืตวัเลขหรอืโน๊ต 

ลกัษณะท่ีระบุใหเ้ห็นการกลายพนัธ์ุของพืช
ตวัอยา่ง 

(specific mutant present  in 
the accession) 
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ตารางภาคผนวกที ่2  แหล่งรวบรวมตวัอยา่งกระชายจากจงัหวดัต่าง ๆ 

 

ช่ือเกษตรกร บา้นเลขท่ีอยูอ่าศยั ต าบล อ าเภอ จงัหวดั วนัท่ีเก็บ 
ช่ือพนัธ์ุท่ี

เกษตรกรเรียก รหสัตวัอยา่ง พิกดั 

เกษตรกรไม่ระบุช่ือ ไม่ระบุ ไม่ระบุ ไม่ระบุ กระบ่ี 
18-22 ม.ค.
2559(60) พนัธ์ุพ้ืนเมือง KB-000-60-001 

ละติจูด :8° 3.707'  
ลองติจูด : 98° 55.110' 

เกษตรกรไม่ระบุช่ือ ไม่ระบุ ไม่ระบุ อ่าวลึก กระบ่ี 
18-22 ม.ค.
2559(60) พนัธ์ุพ้ืนเมือง KB-000-60-002 

ละติจูด :8° 22.634'     
ลองติจูด : 98° 43.313' 

นางเอมอร  คุน้เคย 1001/1 หมู่ 2 ท่าม่วง ท่าม่วง กาญจนบุรี 16-17ก.พ.2559 
พนัธ์ุพวง , 
พนัธ์ุรากกลว้ย  KR-005-59-001 

ละติจูด :13° 58.001'     
ลองติจูด : 99° 38.318' 

นายกวน  คลา้ยเจ๊ก 55 หมู่ 22 หนองปรือ หนองปรือ กาญจนบุรี 16-17ก.พ.2559 
พนัธ์ุพวง , 
พนัธ์ุรากกลว้ย KR-013-59-002 

ละติจูด :14° 36.679'     
ลองติจูด : 99° 27.012' 

นางประทุม  โพธ์ิเงินงาม 303/7 หมู่ 1  ท่าขนุน ทองผาภูมิ กาญจนบุรี 16-17ก.พ.2559 พนัธ์ุบา้นป่า KR-004-59-003 
ละติจูด :14° 44.758'  
ลองติจูด : 98° 37.514' 

นางอมัพร  แกว้สุข 
257/2 หมู่ 2 (แปลง
อยูท่่าลอ้ ท่าม่วง) คลองด่าน บ่อพลอย กาญจนบุรี 28-30พ.ย.2559 พนัธ์ุพวง KR-008-59-004 

ละติจูด :14° 19.478'     
ลองติจูด : 99° 30.897' 

นายชา้ง  เอ่ียมละออ ริมคลอง หมู่ 3  บา้นใหม่ ท่าม่วง กาญจนบุรี 28-30พ.ย.2559 พนัธ์ุพวง KR-005-59-005 
ละติจูด :13° 58.001'     
ลองติจูด : 99° 38.318' 

นายสุวฒัน์  เก้ือกลู หมู่ 3 บา้นตน้ล าไย ท่าม่วง กาญจนบุรี 28-30พ.ย.2559 พนัธ์ุพวง KR-005-59-006 
ละติจูด :13° 58.001'     
ลองติจูด : 99° 38.318' 
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นางสมหวงั ทองพว่ง 49/10 ม.10 ร าพนั ท่าใหม่ จนัทบุรี 11-13 พ.ค. 2559 พนัธ์ุผสม CT-006-59-001 
ละติจูด :12° 64.644'     
ลองติจูด :101° 91.373' 

นางล าปาง จนัทรเพชร 25/20 ม.1 คลองพล ู เขาคิชฌกฏู จนัทบุรี 1-3 มิ.ย. 2559 พนัธ์ุพ้ืนเมือง CT-005-59-002 
ละติจูด :12° 97.237'     
ลองติจูด :102° 5.318' 

นางส าเนา ฤษกเอียง 4/135 ม.1 คลองพล ู เขาคิชฌกฏู จนัทบุรี 1-3 มิ.ย. 2559 พนัธ์ุพ้ืนเมือง CT-005-59-003 
ละติจูด :12° 97.237'     
ลองติจูด :102° 5.318' 

นางนยันา   บุญช่ืน 14/37ม.11 ดงคอน สรรคบุรี ชยันาท 
29ก.พ.-2 มี.ค. 
2559 พนัธ์รากกลว้ย CN-006-59-001 

ละติจูด :15° 00.672'     
ลองติจูด :100° 12.702' 

นางสาวไสว ม่วงศรีพนัธ์ 64 ม.5 หว้ยงู หนัคา ชยันาท 
29ก.พ.-2 มี.ค. 
2559 พนัธ์ุพ้ืนเมือง CN-009-59-002 

ละติจูด :15° 08.3'  
ลองติจูด :100° 05.313' 

นายทะเบียน สีทาทน 8 หมู่ 8  หนองแวง 
หนองบวั
แดง ชยัภูมิ 22-ก.ย.-58 พนัธ์ุพ้ืนเมือง CH-016-58-001 

ละติจูด :16° 4.910'  
ลองติจูด : 101° 48.136' 

นางทองเหลือง ก่ิงมะนาว 16 หมู่ 18 นางแดด 
หนองบวั
แดง ชยัภูมิ 11-พ.ค.-60 พนัธ์ุพ้ืนเมือง CH-016-60-002 

ละติจูด :16° 4.910'     
ลองติจูด : 101° 48.136' 

ไม่ระบุช่ือ ไม่ระบุ ไม่ระบุ สวี ชุมพร 4-5ก.พ.2559 ไม่ระบุ CP-008-59-001 
ละติจูด  :10° 15.189'   
ลองติจูด : 99° 5.668' 

นางเยอืน ณ พทัลุง 39/2 หมู่ 6  
บา้นวสิยั
เหนือ สวี ชุมพร 21-ม.ค.-60 พนัธ์ุพ้ืนเมือง CP-008-60-002 

ละติจูด:10° 19' 30.56"     
ลองติจูด:99° 6' 43.69" 

ไม่ระบุช่ือ ไม่ระบุ ไม่ระบุ สิเกา ตรัง 4-5ก.พ.2559 ไม่ระบุ TR-009-59-001 
ละติจูด :7° 34.268'     
ลองติจูด : 99° 20.723' 
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นายวจิิตร  กลบัเฒ่า 44 หมู่ 1 นาขา้วเสีย นาโยง ตรัง 16-23 ม.ค. 2560 พนัธ์ุพ้ืนเมือง TR-004-60-002 
ละติจูด:7° 33.699'        
ลองติจูด:99° 41.691'  

พิมพศิ์ริ  ฤทธ์ิมาก ไม่ระบุ     ตรัง 18-ม.ค.-60 พนัธ์ุพ้ืนเมือง TR-004-60-003   

นางล าดวน  แสงศรีจนัทร์ 106 หมู่ 1 ไมก้วาด สิเกา ตรัง 16-23ม.ค.2560 พ้ืนเมือง TR-009-60-004 
ละติจูด :7° 34.268'     
ลองติจูด : 99° 20.723' 

นางลาด(ลาบ) หว้ยชนะ 108/2 หมู่ 4  หว้ยผดุ นาโยง ตรัง 16-23ม.ค.2560 พ้ืนเมือง TR-004-60-005 
ละติจูด:7° 33.699'        
ลองติจูด:99° 41.691'  

ไม่ระบุช่ือ ไม่ระบุ ทุ่งขวาง ก าแพงแสน นครปฐม 14-17มิ.ย. 2559 พนัธ์ุพวง NT-003-59-001 
ละติจูด :13° 68.458'     
ลองติจูด :100° 1.253' 

ไม่ระบุช่ือ ไม่ระบุ ทุ่งขวาง ก าแพงแสน นครปฐม 14-17มิ.ย. 2559 พนัธ์ุพวง NT-003-59-002 
ละติจูด :13° 68.458'     
ลองติจูด :100° 1.253' 

นางอมัพร แปดนาวนั 11/1 หมู่ 7  ทุ่งขวาง ก าแพงแสน นครปฐม 28-30พ.ย.2559 พนัธ์ุพวง NT-003-59-003 
ละติจูด :13° 68.458'     
ลองติจูด :100° 1.253' 

นางสุดใจ เสวงพิทกัษว์งค ์ 27 หมู่ 7 ทุ่งขวาง ก าแพงแสน นครปฐม 28-30พ.ย.2559 
พนัธ์ุพวงและ
กลว้ย NT-003-59-004 

ละติจูด :13° 68.458'     
ลองติจูด :100° 1.253' 

นางเพญ็  พทุธรักษา ไม่ระบุ หว้ยขวาง ก าแพงแสน นครปฐม 27-29ธ.ค.2559 พนัธ์ุพวง NT-003-59-005 
ละติจูด :13° 68.458'     
ลองติจูด :100° 1.253' 

นางเซ้ียมเฮียง เทียนทอง ไม่ระบุ ทพัหลวง เมือง นครปฐม 27-29ธ.ค.2559 พนัธ์ุพวง NT-002-59-006 
ละติจูด :13° 49.18'     
ลองติจูด :100° 3.95' 
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ไม่ระบุช่ือ 
บา้นติดทางรถไฟ 
หมู่ 9  บา้นรางพิกลุ ก าแพงแสน นครปฐม 28-30พ.ย.2559 พนัธ์ุพวง NT-003-59-007 

ละติจูด :13° 68.458'     
ลองติจูด :100° 1.253' 

นางบุญจนัทร์ อยูเ่ยน็ 
98 ม.3 ต.วงัน ้ า
เขียว วงัน ้ าเขียว วงัน ้ าเขียว นครราชสีมา 27-29 ก.ค. 2559 พนัธ์ุพ้ืนเมือง NR-027-59-001 

ละติจูด:14° 41.901'        
ลองติจูด:101° 84.654'  

ไม่ระบุช่ือ ไม่ระบุ วดัไทร เมือง นครสวรรค ์ 14-17มิ.ย. 2559 พนัธ์รากกลว้ย NS-002-59-001 
ละติจูด :15° 73.848'     
ลองติจูด :100° 8.129' 

ไม่ระบุช่ือ ไม่ระบุ วดัไทร เมือง นครสวรรค ์ 14-17มิ.ย. 2559 พนัธ์ุพ้ืนเมือง NS-002-59-002 
ละติจูด :15° 73.848'     
ลองติจูด :100° 8.129' 

ไม่ระบุช่ือ ไม่ระบุ ไม่ระบุ   ประจวบคีรีขนัธ ์   
พนัธ์ุรากกลว้ย, 
รากพวง PK-000-60-001   

ไม่ระบุช่ือ ไม่ระบุ ไม่ระบุ   ปราจีนบุรี     PJ-000-59-001   

นายนเรศ กล่ินสง่า 66/2 ม.4 ท่านัง่ โพทะเล พิจิตร 2-4 พ.ค. 2559 พนัธ์ุพ้ืนเมือง PC-008-59-001 
ละติจูด :16° 11.758'     
ลองติจูด :98° 37.514' 

นางเจียก สีเครือแกว้ 236 ม.6 เมืองเก่า เมือง พิจิตร 17-21 พ.ค. 2559 พนัธ์ุพ้ืนเมือง PC-002-59-002 
ละติจูด :16° 26.319'     
ลองติจูด :100° 21.015' 

นางเฉลา อินหาดกรวด 5 ม.5 สนามคลี บางกระทุ่ม พิษณุโลก 15-17มิ.ย. 2559 พนัธ์ุตุม้ PL-006-59-001 
ละติจูด :16° 53.607'     
ลองติจูด :100° 25.035' 

นางเฉลา อินหาดกรวด 5 ม.5 สนามคลี บางกระทุ่ม พิษณุโลก 15-17มิ.ย. 2559 พนัธ์ุกอ PL-006-59-002 
ละติจูด :16° 53.607'     
ลองติจูด :100° 25.035' 
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นางเสน่ห์ หมวกนอ้ย 39 ม.7 โคกสลุด บางกระทุ่ม พิษณุโลก 15-17มิ.ย. 2559 พนัธ์ุรากกลว้ย PL-006-59-003 
ละติจูด :16° 58.025'     
ลองติจูด :100° 24.236' 

นางเสน่ห์ หมวกนอ้ย 39 ม.7 โคกสลุด บางกระทุ่ม พิษณุโลก 15-17มิ.ย. 2559 พนัธ์ุตุม้ PL-006-59-004 
ละติจูด :16° 58.025'     
ลองติจูด :100° 24.236' 

ไม่ระบุช่ือ ไม่ระบุ บางกระทุ่ม บางกระทุ่ม พิษณุโลก 15-17มิ.ย. 2559 พนัธ์ุพ้ืนเมือง PL-006-59-005 
ละติจูด :16° 58.034'     
ลองติจูด :100° 20.953' 

ไม่ระบุช่ือ ไม่ระบุ ไม่ระบุ ไม่ระบุ เพชรบุรี 4-5ก.พ.2559 ไม่ระบุ PR-000-59-001 
ละติจูด                  
ลองติจูด 

นางสงัวาลย ์หนองหงอก 120 ม.10 หนองแม่นา เขาคอ้ เพชรบูรณ์ 2-4 พ.ค. 2559 พนัธ์ุพ้ืนเมือง PB-003-59-001 
ละติจูด :16° 55.981'     
ลองติจูด :100° 89.432' 

นางญาติ ทองแจง้ ม.10 หนองแม่นา เขาคอ้ เพชรบูรณ์ 2-4 พ.ค. 2559 พนัธ์ุผสม PB-003-59-002 
ละติจูด :16° 55.981'     
ลองติจูด :100° 89.432' 

นางดวงทิพย ์สายโสภา 64 ม.4 หนองแม่นา เขาคอ้ เพชรบูรณ์ 2-4 พ.ค. 2559 พนัธ์ุตุม้ PB-003-59-003 
ละติจูด :16° 55.981'     
ลองติจูด :100° 89.432' 

นางดวงทิพย ์สายโสภา 64 ม.4 หนองแม่นา เขาคอ้ เพชรบูรณ์ 2-4 พ.ค. 2559 พนัธ์รากกลว้ย PB-003-59-004 
ละติจูด :16° 55.981'     
ลองติจูด :100° 89.432' 

ไม่ระบุช่ือ ศูนย ์
บา้นสะเดาะ
พงษ ์ เขาคอ้ เพชรบูรณ์ 28-ม.ค.-60 พนัธ์ุหยวก PB-003-60-005 

ละติจูด:16° 38.015'        
ลองติจูด:100° 59.915'  

นางชม  ปานสุวรรณ 69 หมู่ 6 บา้นสิงห์ บา้นฆอ้ง โพธาราม ราชบุรี 28-30ธ.ค.2558 
พนัธ์ุพวง , 
พนัธ์ุรากกลว้ย RB-009-59-001 

ละติจูด13° 41.540'       
ลองติจูด99° 51.212' 
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นายบุญช่วย  สุธาพรต 99 หมู่ 1  ด่านทบัตะโก จอมบึง ราชบุรี 28-30ธ.ค.2558 
พนัธ์ุพวง , 
พนัธ์ุรากกลว้ย RB-003-59-002 

ละติจูต13° 37.177'       
ลองติจูด 99° 35.508' 

นายประทีป  ววิฒันธนชยั 180/1 หมู่ 1 ด่านทบัตะโก จอมบึง ราชบุรี 28-30ธ.ค.2558 
พนัธ์ุพวง , 
พนัธ์ุรากกลว้ย RB-003-59-003 

ละติจูด13° 37.177'       
ลองติจูด99° 35.508' 

นายชูชาติ  เครืออยู ่ 11 หมู่ 15 แกม้อน้ จอมบึง ราชบุรี 28-30ธ.ค.2558 
พนัธ์ุพวง , 
พนัธ์ุรากกลว้ย RB-003-59-004 

ละติจูด13° 37.177'       
ลองติจูด99° 35.508' 

นายล้ิม  เหมือนจินดา 
65/1 หมู่ 6 บา้นทุ่ง
เจริญ บา้นฆอ้ง โพธาราม ราชบุรี 28-30ธ.ค.2558 

พนัธ์ุพวง , 
พนัธ์ุรากกลว้ย RB-009-59-005 

ละติจูด13° 41.540'       
ลองติจูด99° 51.212' 

แปลงก่อนชูชาติ 
หมู่ 15 บา้นหนอง
ไผ ่ แกม้อน้ จอมบึง ราชบุรี 28-30พ.ย.2559 พนัธ์ุรากกลว้ย RB-003-59-006 

ละติจูด13° 37.177'       
ลองติจูด99° 35.508' 

ไม่ระบุช่ือ ไม่ระบุ ไม่ระบุ ไม่ระบุ สุพรรณบุรี 14-17มิ.ย. 2559 พนัธ์ุรากกลว้ย SP-000-59-001 
ละติจูด:                         
ลองติจูด: 

นางอ่อน งามวไิล ม.8 หนองกลางดง ทพัทนั อุทยัธานี 
29ก.พ.-2 มี.ค. 
2559 พนัธ์ุพ้ืนเมือง UT-003-59-001 

ละติจูด :15° 45.086'     
ลองติจูด : 99° 84.54' 

นางขา้วพอง ชาญตะมะ ม.5 เขาข้ีฝอย ทพัทนั อุทยัธานี 
29ก.พ.-2 มี.ค. 
2559 พนัธ์ุพ้ืนเมือง UT-003-59-002 

ละติจูด :15° 48.051'     
ลองติจูด :99° 94.687' 

นางวณ มุทิตา 33 ม. 1   หนองฉาง อุทยัธานี 
29ก.พ.-2 มี.ค. 
2559 พนัธ์ุพ้ืนเมือง UT-008-59-003 

ละติจูด :15° 36.984'     
ลองติจูด : 99° 89.066' 

นายวษิณู  พนัพว่ง 58 ม.3 ทุ่งพง หนองฉาง อุทยัธานี 
29ก.พ.-2 มี.ค. 
2559 พนัธ์ุพ้ืนเมือง UT-008-59-004 

ละติจูด :15° 42.331'     
ลองติจูด : 99° 85.461' 
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