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ค าปรารภ (Foreword หรือ Preface) 
 

  พืชสมุนไพรหรือพืชผักในวงศ์(family) Zingiberaceae ที่คุ้นเคย รู้จัก หรือน ำมำใช้ประโยชน์
ตั้งแต่ผู้ใหญ่จนถึงเด็กตัวเล็กๆ เช่น ขิง ข่ำ ขมิ้น ไพล กระชำย  ในรูปลักษณะของอำหำรกำรกิน    โดยแทรกมำ
กับอำหำรคำว - หวำนหรือขนมรองท้อง เช่น ข้ำวหน้ำเป็ดขิงดอง ขนมจีนน้ ำยำ ขนมบัวลอยน้ ำขิง ต้มย ำกุ้ง 
หรือ ปลำ ต้มย ำข่ำไก่ ขมิ้นแกงเหลือง คั่วกลิ้งหมูสับ น้ ำมันเหลือง น้ ำมันมนต์ผสมไพลบรรเทำกระดูกเดำะ 
และ พบเห็นในพิธีกำร เช่น ขมิ้นหลังปลงผม หรือ ผสมแป้งพอกหน้ำนวลขำว    ซึ่งสิ่งเหล่ำอยู่ในกิจวัตร
ประจ ำวันแบบไทย ไทย   จ ำเป็นต้องมีสะสมไว้ในบ้ำนทั้งแบบใช้สด และแบบใช้ตำกแห้งถนอมสมุนไพร/ผักให้
อยู่นำนก่อนใช้ กำรจัดหำอำจเป็นกำรซื้อหรือปลูกในพ้ืนที่เพียงพอใช้   ไม่เกิดขึ้นเป็นประจ ำทุกวัน จึงไม่เห็น
ปัญหำ และคิดว่ำเป็นของหำง่ำย  ไม่ยุ่งยำกขุดหำเมื่อไหร่ก็ได้  แต่เมื่อท ำเป็นธุรกิจ  ต้องจัดหำให้เพียงพอ  ได้
ปริมำณตำมสั่ง  มีคุณภำพปลอดภัยทั้งกำรบริโภค และกำรใช้เป็นยำรักษำโรคภำยในไม่เป็นพิษแทรกซึมจำก
ภำยนอก จึงต้องศึกษำวิธีกำรผลิตวิธีกำรหลังกำรเก็บเกี่ยวตลอดจนคุณประโยชน์ที่ได้รับสูงสุดด้วยวิธีอย่ำงไร มี
ระยะเวลำนำนเท่ำไหร่ที่จะได้ทั้งอรรถรสและสรรพคุณ 
  ฉะนั้นกำรศึกษำสมุนไพร / ผักอย่ำงใกล้ชิดให้รู้จัก วัฏจักรชีวิต แหล่งอำศัย และ ผลผลิตสูง มี 
ผลตอบแทนคุ้มค่ำต่อกำรลงทุน ลงแรง จึงจ ำเป็นต้องรู้จักพืช พันธุ์ แหล่งที่เหมำะสม วิธีเพ่ิมผลผลิตต่อต้นทุนที่ 
ใส่เพิ่มลงไป กำรรวบรวมพันธุ์ หรือ ชนิด  กำรเปรียบเทียบพันธุ์ หรือชนิด ในแต่ละแหล่งโดยหำปัจจัยที่มีผลต่อ
ผลผลิตอันเนื่องมำจำกสภำพแวดล้อม แหล่งที่อยู่   ตลอดจนใช้เทคโนโลยีชั้นสูง ลดกำรสิ้นเปลือง และ หำจุดที่
พอเหมำะในกำรสร้ำงคุณภำพ ทีย่ังมีผลผลิตสูงคงที่ หรือมำกกว่ำเดิม จึงเป็นสิ่งที่ทำ้ทำยของนักวิชำกำรเกษตร 
และนักวิจัยทุกสำขำท่ีเกี่ยวข้อง 
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  งำนวิจัยนี้ได้รับทุนสนับสนุนจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ(01-50-59-06-01) 
ภำยใตแ้ผนงำนวิจัยเรื่อง “วิจัยและพัฒนำพืชสมุนไพรที่ใช้เป็นอำหำรและเครื่องเทศ”  ซึ่งเป็นแผนงำนวิจัย ฯ 
ส่วนหนึ่งในควำมรับผิดชอบของ กองแผนงำนและวิชำกำร  และ ได้รับกำรสนับสนุนให้ด ำเนินกำรภำยใต้ งำน
สมุนไพร และ เครื่องเทศ  กลุ่มวิชำกำร  สถำบันวิจัยพืชสวน  กรมวิชำกำรเกษตร  
  ขอขอบคุณเกษตรกรผู้ปลูกกระชำยที่ให้ตัวอย่ำงพันธุ์ และคนในครอบครัวเกษตรกรที่กรุณำ
ตอบค ำสอบถำมอันเป็นประโยชน์ต่อกำรรวบรวมพันธุ์ และกำรทดลองในแปลง และขอขอบคุณนักวิชำกำร
เกษตรผู้ช่วย นักวิชำกำรเกษตร  เจ้ำหน้ำที่  เจ้ำพนักงำน ต่ำงๆ ของ กลุ่มวิจัยเศรษฐกิจ และ กลุ่มวิชำกำร  
สถำบันวิจัยพืชสวน  ศูนย์วิจัยพืชสวนสุโขทัย  ส ำนักคุ้มครองพันธุ์พืช   ส ำนักวิจัยพัฒนำเทคโนโลยีชีวภำพ ที่
ให้ค ำแนะน ำช่วยเหลือต่อโครงกำรจนส ำเร็จ 
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บทน า 
 

กระชำย Galingale หรือ Chinese Ginger (Boesenbergia rotunda (L.) Mansf. มีชื่อ
พ้อง Boesenbergia pandurata (Roxb.) Schltr. เป็นสมุนไพรและเครื่องเทศชนิดพืชผักที่มีอยู่ในสูตรอำหำร
ของคนไทยเกือบทุกประเภท อยู่ในวงศ์ Zingiberaceae  มีชื่อเรียกหลำกหลำยเช่น    ขิงแดง ขิงทรำย ขิง
กระชำย หัวละแอน เป็นพืชที่ขยำยพันธุ์ด้วยเหง้ำ เจริญเติบโตได้ดีในดินที่ร่วนซุย ระบำยน้ ำดี ไม่เหมำะกับพ้ืน
ที่ดินเหนียว และดินลูกรัง  กำรบริโภคใช้ส่วนที่เป็นรำกเหง้ำ หรือหัวที่อยู่ในดิน กระชำยมีทั้งหมด 3 ประเภท 
เช่น กระชำยด ำ(Kaempferia parviflora wall) กระชำยแดง กระชำยเหลือง(Boesenbergia rotunda (L.) 
Mansf) ซึ่งกระชำยที่ใช้ในกำรปรุงอำหำรจะนิยมใช้กระชำยเหลือง (วิทย์ , 2531)  ส่วนกระชำยด ำ มี
แหล่งข้อมูลแบ่งไว้ 4 ชนิด คือ 1. กระชำยด ำใบแดง หรือตัวผู้  2. กระชำยด ำใบเขียว หรือตัวเมีย 3. กระชำย
ด ำสีขำว หรือ กระชำยขำว หรือว่ำนเพชรกลับ 4. กระชำยด ำหอม หรือว่ำนหอม  กระชำยด ำมีกำรขยำยพันธุ์
ในปัจจุบัน 4 วิธี คือ 1. เมล็ด 2. เหง้ำหรือหัว 3. หน่อ และ 4. กำรเพำะเลี้ยงเนื้อเยื่อ (จ ำรัส และ มนตรี , 
2545)  กระชำยแดง หรือกระชำยป่ำ คือ กระชำยต้นเล็ก มี 2 ชนิด คือ   1. กระชำยปรุงอำหำร ใช้ประกอบ
อำหำรได้หลำยชนิดคล้ำยกระชำยแกง 2. กระชำยปรุงยำ เป็นว่ำนป่ำ หำยำก ค้นพบในเขตเทือกเขำ อ ำเภอ
นครไทย จังหวัดพิษณุโลก     กระชำยที่ปลูกทั่วไป ให้ผลผลิตในช่วงมิถุนำยน ถึง สิงหำคม ส่วนกระชำยด ำ 
เจริญเติบโตได้ดีในพ้ืนที่ที่มีควำมสูงจำกระดับน้ ำทะเลตั้งแต่ 500 ถึง 1,400 เมตร เช่น อ ำเภอนำแห้ว จังหวัด
เลย อ ำเภอชำติตระกำร อ ำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก  อ ำเภอเขำค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นต้น 

 กระชำยเหลืองเป็นไม้ล้มลุกไม่มีล ำต้นบนดิน มีเหง้ำใต้ดิน มีรำกติดเป็นกระจุกรูปทรงกระบอก
ปลำยเรียวแหลม ผิวสีน้ ำตำลอ่อน เนื้อสีเหลือง มีกลิ่นหอม (รุ่งรัตน์, 2535)  เป็นพืชสมุนไพรเครื่องเทศที่มี
ควำมส ำคัญใช้ประกอบอำหำร และใช้เพ่ือเป็นยำอำยุวัฒนะ ในต ำรำยำโบรำณ ใช้บ ำรุงก ำลัง บ ำรุงหัวใจ เป็น
ยำเจริญอำหำร บ ำรุงธำตุ แก้ใจสั่น แก้ลมวิงเวียนแน่นหน้ำอก แก้ฝีอักเสบ แก้กลำกเกลื้อน แก้โรคปำก เช่น 
ปำกเปื่อย ปำกแตกระแหง ปำกเป็นแผล ใช้บ ำรุงประสำท ปรับควำมสมดุลของโลหิต ขจัดไขมันในเส้นเลือด 
รักษำโรคหัวใจ โรคเบำหวำน รักษำโรคกระเพำะ โรคล ำไส้อักเสบ แก้โรคบิด ปวดท้อง ใช้รักษำโรคตกขำวใน
สตรี โรคริดสีดวงทวำร เป็นต้น (พิชญำ, 2560) กระชำยมีสรรพคุณทำงยำมำกมำย จนได้ชื่อในวงกำรแพทย์
แผนไทยว่ำเป็น "โสมไทย" เนื่องจำกกระชำยกับโสมมีควำมคล้ำยคลึงกันหลำยอย่ำง เช่น สรรพคุณในกำรบ ำรุง
ก ำลังและเสริมสมรรถภำพทำงเพศ ซึ่งเป็นลักษณะเด่นของสมุนไพรทั้งสองชนิด ทั้งกระชำยและโสมต่ำงก็เป็น
พืชที่มีส่วนสะสมอำหำรที่ใช้เป็นยำอยู่ใต้ดินเหมือนกัน (Medthai, 2562) กระชำยมีสำรส ำคัญออกฤทธิ์ที่ส ำคัญ 
ได้แก่ น้ ำมันหอมระเหย (CINEOL, BORNEOL) ใช้รักษำท้องอืด ท้องเฟ้อ ท้องร่วง บิด ขับระดู บ ำรุงก ำหนัด แก้
กระษัย ขับปัสสำวะ แก้แผลในปำก ไอเรื้อรัง ลดควำมอ่อนเพลีย แก้โลหิตเป็นพิษ บ ำรุงธำตุ  แก้ปำกเหม็น (กรม
วิชำกำรเกษตร , 2548) ซึ่งประกอบไปด้วยสำร แคมฟีน (Camphene) ไลโมนีน (Limonene) ไพนีน (Pinene) 
กำรบูร (Camphor) บอร์นีออล (Borneol) และเมอร์ซีน (Myrcene) (รุ่งรัตน์, 2535) น้ ำมันหอมระเหยมีฤทธิ์
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ขับลม ฤทธิ์ลดกำรบีบตัวของล ำไส้ ช่วยลดอำกำรปวดเกร็งท้องได้ และ มีฤทธิ์ฆ่ำเชื้อแบคทีเรีย Escherichia  
coli  ที่เป็นสำเหตุของกำร แน่นจุกเสียด (ศิริลักษณ์, 2539) สำรฟลำโวนอยด์ เช่น 5, 7-dimethoxyflavone, 
panduratin A มีฤทธิ์ลดกำรอักเสบได้ (Tasneeyakul et al., 1984)  

สภำพแวดล้อมที่เหมำะสม ของกระชำย ชอบอำกำศร้อนชื้น  ดินร่วนปนทรำย  ไม่ 
ชอบดินเหนียว และดินลูกรัง ปลูกในที่กลำงแจ้ง กำรเตรียมดินปลูกกระชำย ไถพรวนหรือขุดดินเพ่ือให้ดินร่วน
ซุย ถ้ำดินระบำยน้ ำดี ไม่จ ำเป็นต้องยกร่อง   กระชำยสำมำรถขึ้นได้ในดินทุกชนิด    เจริญเติบโตได้ดีในดินที่มี
กำรระบำยน้ ำได้ดีไม่ท่วมขัง   กำรเตรียมดินควรไถพรวนตอนต้นฤดูฝน และควรมีกำรยกร่องปลูกโดยมี
ระยะห่ำงระหว่ำงแถว 75 เซนติเมตร ระหว่ำงต้น 30 เซนติเมตร กำรปลูกกระชำยจะต้องยกร่องให้กว้ำง
ประมำณ 1.5-2 เมตร แถวหนึ่งจะมี 30 ต้น ฤดูกำรปลูกกระชำยปลูกในช่วงฤดูฝนปลำยเดือน เมษำยน-
พฤษภำคม และจะเก็บหัวในช่วงฤดูหนำว คือปลำยเดือน ธันวำคม-มกรำคม ซึ่งช่วงดังกล่ำวหัวจะแห้ง กำรปลูก
ต้องเตรียมเหง้ำพันธุ์กระชำย คัดเลือกหัวพันธุ์ที่มีอำยุ 7-9 เดือน มีตำสมบูรณ์ ไม่มีโรคแมลงท ำลำย ขนำดของ
เหง้ำควรมีตำอย่ำงน้อย 3-5 ตำหรือแง่ง มีน้ ำหนัก 15-50 กรัม กำรปลูกควรรองก้นหลุมด้วยปุ๋ยคอกประมำณ
หลุมละ 200 กรัม (1 กระป๋องนม) และปุ๋ยสูตร 13-13-21 อัตรำ 50 กิโลกรัม/ไร่ และวำงท่อนพันธุ์ กลบดิน
หนำประมำณ 5-10 ซม. กระชำยจะใช้เวลำในกำรงอกหลังปลูกประมำณ 30-70 วัน หลังจำกปลูกจะคลุม
แปลงด้วยฟำงเพ่ือป้องกันกำรงอกของวัชพืช และรักษำควำมชื้นในดินให้กับแปลง หนึ่งไร่จะใช้ฟำง 70 ก้อน  
คลุมแปลงด้วยฟำงหรือหญ้ำคำหนำประมำณ 2 นิ้ว และรดน้ ำให้ชุ่ม (นิรนำม , 2558) ส ำหรับพันธุ์ที่น ำมำปลูก
นั้นหนึ่งไร่ใช้พันธุ์ประมำณ 350 กิโลกรัม เป็นพันธุ์รำกกล้วย พันธุ์พวง  หนึ่งรอบกำรปลูก ใส่ปุ๋ยเพียง 2 ครั้ง 
สูตร 15-15-15 ในช่วงอำยุ 2-3 เดือน  โดยใช้ไร่ละครึ่งกระสอบ หรือ 25 กิโลกรัม อำยุ 3-4 เดือนพ่นธำตุ
อำหำรเสริมพวกกรดอะมิโน เพ่ือช่วยในกำรเร่งรำก เร่งหัวโต พ่นติดต่อกัน 3 ครั้ง ห่ำงกัน 10 วัน พร้อมกับใส่
ปุ๋ย 0-0-50 ในกำรพ่นนั้น ท ำให้แขนงรำกฝอยมำกขึ้น ช่วยในกำรหำอำหำรได้ดีขึ้น  กำรให้น้ ำจะแบ่งรดน้ ำเป็น
ร่อง จะใช้เวลำร่องละ 20 นำที กระชำยเป็นพืชที่ใช้เวลำปลูกนำน 6-7 เดือน จึงจะสำมำรถขุดได้   ต้นที่ปล่อย
ไว้ในแปลงที่ฝนทิ้งช่วงหลำยเดือน งดกำรให้น้ ำจะเหี่ยวลงเรื่อย ๆ หัวจะเล็กลง และน้ ำหนักก็จะลดลงเรื่อย ๆ 
แต่ถ้ำรำคำกระชำยสูงขึ้นแม้น้ ำหนักจะหำยไปบ้ำงก็คุ้มค่ำกับเวลำที่รอคอย ซึ่งกำรลงทุนปลูกกระชำยนั้นใช้
ต้นทุนประมำณ 30,000 บำท / ไร่  (รักษ์เกษตร, 2551) 
 กระชำยเป็นพืชสมุนไพรที่มีควำมส ำคัญทำงเศรษฐกิจชนิดหนึ่งสำมำรถเจริญเติบโตได้ทุกพ้ืนที่ กลุ่ม
งำนพัฒนำวิชำกำรแพทย์แผนไทยและสมุนไพร (2557) จัดกระชำยอยู่ในประเภทของสมุนไพรที่มีค่ำต่อกำรวิจัย 
ส ำคัญทำงเศรษฐกิจ มีปริมำณกำรใช้อยู่ในล ำดับใช้บ่อย และกรมพัฒนำกำรแพทย์แผนไทยและกำรแพทย์
ทำงเลือก (2557) ให้กระชำยเหลืองมีคะแนนควำมส ำคัญจำกหนึ่งร้อยอยู่ในอันดับรวมเท่ำกับ 48 ขณะที่กระชำย
ด ำอยู่ในอันดับรวมเท่ำกับ 63 มีคะแนนควำมต้องกำรจำกต่ำงประเทศอันดับที่ 6 และ 8 ตำมล ำดับ จำกสมุนไพร 
247 ชนิด  
        สถำนกำรณ์กำรผลิต ปี 2556 แหล่งผลิตในเขต 1 ได้แก่ จังหวัดลพบุรี สระบุรี รวม 433 ไร่ จ ำนวน 
133 ครัวเรือน ในเขต 2 ได้แก่ จังหวัดรำชบุรี กำญจนบุรี นครปฐม รวม 8,859 ไร่ จ ำนวน 2,127 ครัวเรือน และ
ในเขต 8 ได้แก่ จังหวัดระนอง รวม 23 ไร่ จ ำนวน 24 ครัวเรือน และในปี 2557 พบว่ำ ทุกจังหวัดดังกล่ำว ยกเว้น
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จังหวัดสระบุรี มีพ้ืนที่กำรปลูก และผลผลิตลดลง ตั้งแต่ 0 ถึง 100 เปอร์เซ็นต์ นอกจำกนั้นกำรผลิตมีข้อจ ำกัด
ขึ้นอยู่กับชนิดของดินประเภทร่วนทรำย กำรเพ่ิมผลผลิตต้องอำศัยกำรจัดกำรด้ำนทรัพยำกรน้ ำให้เหมำะสม 
มิฉะนั้นจะเกิดปัญหำโรคเน่ำ เพิ่มต้นทุน หรือ ผลผลิตต่ ำไม่คุ้มทุน และที่ส ำคัญยังขำดแหล่งพันธุ์ หรือแหล่ง
รวบรวมพันธุ์ที่สำมำรถสนับสนุนควำมต้องกำรของเกษตรกรที่ใช้ผลิตพันธุ์เป็นจ ำนวนมำกในแต่ละครั้ง หรือ
ต้องกำรควำมหลำกหลำยเพ่ือลดควำมเสี่ยงอันเนื่องจำกควำมต้องกำร (demand) และกำรตอบสนองกำรใช้ 
(supply) ไม่สมดุล 
   ศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร กรมส่งเสริมกำรเกษตร (2560) รำยงำน
สถำนกำรณ์กำรผลิตกระชำยในประเทศไทย ปี 2559 มีเนื้อที่ปลูก 11,839 ไร่ จ ำนวนครัวเรือน 2,994 รำย 
ผลผลิตรวม 11,229 ตัน ผลผลิตเฉลี่ย 1,823 กิโลกรัม/ไร่ จังหวัดที่มีกำรปลูกกระชำยมีทั้งหมด 14 จังหวัด 
โดยมีจังหวัดที่ปลูกมำกสุด ได้แก่ จังหวัดนครปฐม มีเนื้อที่ปลูก 7,474 ไร่ รองลงมำคือ จังหวัดลพบุรี รำชบุรี 
พิจิตร  และกำญจนบุรี และพบว่ำตั้งแต่ปี 2556-2561 เนื้อที่ปลูกและผลผลิตไม่มีกำรขยำยตัวเพ่ิมขึ้น ทั้งนี้
เนื่องจำกกำรผลิตมีข้อจ ำกัดขึ้นอยู่กับชนิดของดินประเภทร่วนทรำย กำรเพ่ิมผลผลิตต้องอำศัยกำรจัดกำรด้ำน
ทรัพยำกรน้ ำให้เหมำะสม ส่งผลให้เกิดปัญหำโรคเน่ำท ำให้เพ่ิมต้นทุนกำรผลิต และรำคำผลผลิตต่ ำไม่คุ้มค่ำกับ
กำรลงทุน และในปัจจุบันยังไม่มีกำรศึกษำส ำรวจ รวบรวมพันธุ์กระชำยเพ่ือประเมินศักยภำพกำรผลิตของ
กระชำยในแหล่งผลิตต่ำง ๆ ในประเทศไทย 
    เกษมศักดิ์ และลัดดำวัลย์ (2560) ท ำกำรส ำรวจ และรวบรวมพันธุ์กระชำยในจังหวัดที่มีกำร
ผลิตกระชำยในแหล่งต่ำง ๆ  กระชำยที่รวบรวมได้มีจ ำนวนทั้งหมด  60 accession numbers จำกจังหวัด
อุทัยธำนี ชัยนำท พิจิตร เพชรบูรณ์ ปรำจีนบุรี จันทบุรี สุโขทัย พิจิตร พิษณุโลก ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร และ
ตรัง จำกนั้นน ำมำปลูกรวบรวมเพ่ือคัดเลือกจำกเกณฑ์ที่ก ำหนด และลักษณะกำรเจริญเติบโตใบดอก และ
ผลผลิต(รำก)กระชำย จำกกำรศึกษำลักษณะทำงพฤกษศำสตร์น ำมำจ ำแนกควำมแตกต่ำงแต่ละ accession 
numbers และคงไว้ซึ่งแปลงรวบรวมพันธุ์กระชำยเหลือเพียง 34 accession numbers ที่สำมำรถน ำมำ
เปรียบเทียบผลผลิตของกระชำยได้  
  กำรเพ่ิมประสิทธิภำพผลผลิตของพืชมีแนวทำงกำรด ำเนินได้หลำยวิธี เช่น กำรปรับปรุงพันธุ์ 
(1.traditional breeding หรือ convention breeding 2. Biotechnology (crop genetics)) กำรควบคุม
ศัตรูพืช(1.ชนิดของศัตรูพืช 2. วิธีกำรป้องกันก ำจัด เช่น กล สำรเคมี IPM) กำรจัดกำรสมดุลธำตุอำหำร (ธำตุ
อำหำรหลัก ธำตุอำหำรรอง กำรใช้ปุ๋ยตำมค่ำวิเครำะห์ กำรปรับเทคนิคกำรใส่ปุ๋ย เช่น อัตรำ เวลำ) กำรจัดกำร
น้ ำภำคกำรเกษตร (1. มีชลประทำน 2. อำศัยน้ ำฝน) FAO’s Aqua crop เป็นแบบจ ำลองที่น ำมำใช้เป็น
เครื่องมือช่วยที่มีประโยชน์ในกระบวนกำรตัดสินใจในกำรผลิต ณัชดนัย และบุญประเสริฐ (2559) แบบจ ำลอง 
AquaCrop ต้องกำรข้อมูลส ำคัญ 4 ส่วนคือ 1.ข้อมูลภูมิอำกำศ ซึ่งประกอบด้วยอุณหภูมิอำกำศ ค่ำอัตรำกำรใช้
น้ ำของพืชอ้ำงอิง (ETo) ปริมำณฝนรำยวัน 2. ข้อมูลดิน ซึ่งประกอบด้วยสมดุลน้ ำ และสมดุลของเกลือในเขต
รำก 3.ข้อมูลพืชซึ่งประกอบด้วยเปอร์เซ็นต์กำรปกคลุมดินของล ำต้น และใบพืช (Canopy Cover) กำร
เจริญเติบโตของรำก ผลิตภำพน้ ำในรูปแบบของชีวมวล (Biomass Water Productivity) 4.ข้อมูลกำรจัดกำร 
ซึ่งประกอบด้วยกำรให้น้ ำ กำรให้ปุ๋ย และกำรคลุมหน้ำดิน (Mulching) กำรจัดกำรน้ ำและกำรเพำะปลูกใน
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แปลง แบบจ ำลอง AquaCrop สำมำรถจ ำลองกำรปลูกพืชได้ โดยยังคงต้องอำศัยกำรค ำนวณค่ำปริมำณกำรใช้
น้ ำของพืชอ้ำงอิง (ETo) ทั้งนี้สำมำรถใช้โปรแกรม ETo Calculator ในกำรค ำนวณค่ำกำรใช้น้ ำของพืชอ้ำงอิง 
และในแบบจ ำลอง AquaCrop ยังสำมำรถก ำหนดกำรให้น้ ำ และกำรจัดกำรน้ ำได้อีกด้วย วัตถุประสงค์ของ
โครงกำรนี้เพื่อ 1. รวบรวมพันธุ์ และ เปรียบเทียบพันธุ์ 2. เพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตให้ได้ผลตอบแทนสูงขึ้นไม่
ต่ ำกว่ำ 5 เปอร์เซ็นต์ โดยมีขอบเขต 1. เป็นกำรศึกษำพันธุ์กระชำยต่ำงๆ ที่น ำมำใช้ประโยชน์จำกแหล่งผลิต
ต่ำงๆเพ่ือหำโคลนที่ให้ผลผลิตสูง เป็นที่ต้องกำรของตลำด 2. ศึกษำเปรียบเทียบกำรผลิตโดยใช้เทคโนโลยีแบบ
เกษตรกรในแต่ละพ้ืนที่(เชิงประจักษ์)กับกำรใช้เทคโนโลยีกำรจัดกำรน้ ำจำกกำรวิเครำะห์  (เชิงสัมบูรณ์โดย
โปรแกรม Aqua Crop)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชตระกูลกระชาย 
Improvement of Efficiency on Kra-Chai (Boesenbergia 

rotunda(L.) Mansf. Production 
 

บทคัดย่อ 
 

กำรรวบรวมพันธุ์กระชำย (Boesenbergia rotunda (L.) Mansf.) วงศ์ Zingiberaceae เพ่ือรวบรวม
กระชำยเหลือง (accession) จำกแหล่งปลูกเป็นกำรค้ำ และแหล่งปลูกอ่ืนๆ ที่ส ำรวจพบ ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2558 ถึง 
ปี พ.ศ. 2560  น ำมำปลูกคัดเลือกในศูนย์วิจัยพืชสวนสุโขทัย สถำบันวิจัยพืชสวน โดยจ ำแนกลักษณะทำงสรีระ
วิทยำ ลักษณะทำงเกษตร ด้วยแบบแสดงรำยกำรพืช (catalogue) ของพืชที่มีรูปแบบใกล้เคียงกระวำน (ของ 
FAO : IPGRI) พืชปทุมมำ และกระเจียว เก็บข้อมูลเป็น 2 ส่วน คือ 1. ข้อมูลพันธุ์ และ 2. ข้อมูลกำรผลิต 
สำมำรถรวบรวมกระชำยจำกจังหวัดต่ำงๆ รวม 20 จังหวัด รวม 60 ตัวอย่ำง(accession number) ซึ่งพบ
ลักษณะที่แสดงควำมแตกต่ำงกันอยู่ที่ส่วนของรำกสะสมอำหำร คือมีรูปร่ำงยำวคล้ำยกรวยสำมเหลี่ยม กับ
รูปร่ำงยำวทรงกระบอกปลำยพองเป็นตุ้ม ส่วนของใบที่มีขนำดใหญ่ หรือเล็ก จะไม่มีควำมแน่นอนขึ้นกับอยู่ใน
สภำพที่มีร่มเงำ หรือกลำงแจ้ง สีใบซึ่งจะพบว่ำมีสีออกสีเขียว และสีเขียวแก้มแดง ปริมำณผลผลิตน้ ำมันหอม
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ระเหยจำกต่ำงพ้ืนที่ปลูก และในพ้ืนที่จังหวัดเดียวกันไม่แสดงปริมำณน้ ำมันหอมระเหยแตกต่ำงกันจำกกำร
ทดสอบ 4 ตัวอย่ำง กำรจ ำแนกพันธุ์ด้วยวิธีทำงดีเอ็นเอจ ำแนกเป็นกลุ่มแต่ยังไม่สำมำรถพบควำมแตกต่ำงระดับ
พันธุ์ กำรประเมินศักยภำพกำรผลิตของกระชำยโดยกำรเปรียบเทียบพันธุ์จำกแหล่งผลิตในประเทศไทย ที่
รวบรวมพันธุ์ได้จำก 60 ตัวอย่ำง คัดเลือกเบื้องต้นน ำมำ 6 ตัวอย่ำง ได้แก่ KR-005-59-001 KR-013-59-002 
ST-010-59-001 RB-003-59-003 CP-008-59-001 และ RB-009-59-001 เปรียบเทียบประเมินศักยภำพกำร
ผลิตกระชำย โดยวำงแผนกำรทดลองแบบ RCB มี 6 กรรมวิธี จ ำนวน 4 ซ้ ำ พบว่ำตัวอย่ำง RB-003-59-003  
มีกำรเจริญเติบโตสูงสุด ในด้ำนควำมกว้ำงทรงพุ่ม ควำมกว้ำงใบ จ ำนวนรำก น้ ำหนักเหง้ำและรำกแห้ง เท่ำกับ 
30.7 เซนติเมตร 9.6 เซนติเมตร 13 รำก และ 85.4 กรัม/กอ ตำมล ำดับ มีควำมแตกต่ำงทำงสถิติอย่ำงมี
นัยส ำคัญ ในด้ำนควำมสูงทรงพุ่ม และผลผลิตรวมมีแนวโน้มสูงกว่ำกรรมวิธีอ่ืน เท่ำกับ 54.4 เซนติเมตร และ 
1,928 กิโลกรัม/ไร่ ตำมล ำดับ ส ำหรับปริมำณร้อยละผลผลิตน้ ำมันหอมระเหยพบว่ำ KR-013-59-002, ST-
010-59-001, RB-003-59-003, CP-008-59-001 มีปริมำณ 0.37% รองลงมำ RB-009-59-001 และ KR-005-
59-001 0.33% และ 0.27% ตำมล ำดับ 

กำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตกระชำย โดยเปรียบเทียบกำรผลิตกระชำยแบบใช้เทคโนโลยีของ
เกษตรกร กับแบบใช้เทคโนโลยีจัดกำรปัจจัยกำรผลิตจำกแบบจ ำลอง FAO’s Aqua Crop ใช้ข้อมูลจำกพืช
อ้ำงอิงคือปทุมมำ พบว่ำกำรเจริญเติบโตของกระชำยไม่แตกต่ำงทำงสถิติเมื่อท ำกำรเปรียบเทียบค่ำเฉลี่ย 2 
กลุ่มตัวอย่ำงด้วย T-test และอัตรำกำรเจริญเติบโตในแต่ละระยะไม่แตกต่ำงกัน แต่พบว่ำผลผลิตของกระชำย
ที่ใช้เทคโนโลยีของเกษตรกรมีผลผลิตสูงกว่ำกำรใช้เทคโนโลยีแบบจ ำลอง FAO’s Aqua Crop ได้แก่ น้ ำหนัก
สดของรำก  199.81 และ 183.11 กรัมต่อต้น น้ ำหนักสดของเหง้ำ 58.55 และ 50.01 กรัมต่อต้น น้ ำหนักแห้ง
ของรำก 33.60 และ 28.61 กรัมต่อต้น น้ ำหนักแห้งของเหง้ำ 21.51 และ 18.61 กรัมต่อต้น และผลผลิตที่คิด
เป็นกิโลกรัมต่อไร่ พบว่ำวิธีเกษตรกรมีค่ำมำกกว่ำแบบ FAO’s Aqua Crop เช่นกัน คือ 3,535 และ 2,925 
กิโลกรัมต่อไร่ ตำมล ำดับ.  
 

ABSTRACT 
 

  The collection of galingale or Chinese ginger [Boesenbergia  rotunda (L.) Manf. 
] for had only selected yellow galingale from the commercial culture location and native 
plant location. The survey had collection in the farmer village of Thailand , since 2015-2017 
BE.  Then , the plant materials had brought to cultivated in the field of Sukhothai 
Horticultural Research Center and plot plants in the experimented  location of Horticulture 
Research Institute. The collection had studied on physiology characteristic and agriculture 
characteristic with  IPGRI:FAO catalogue guideline and had record cultivar data and product 
data. The result of survey could collect galingale from 20 provinces. Total got 60 accession. 
The characteristic have be difference by root shape , color root , leaf shape , color leaf.  But  
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leaf size have not identified cultivar of galingale and root shape too.  Galingale have 2 kind 
of root shapes whether cylindrical tapered end root shape and triangle cone bunch tip  root 
shape or not abnormal root shape. The essential oil of galingale had extracted from some 
material test to compared with other. They had not be  different.  Assessing the potential 
production of Boesenbergia rotunda (L.) Mansf. (B. rotunda) by comparing accession numbers 
from sources in Thailand was done. 60 accession numbers of B. rotunda were collected from 
many provinces around Thailand. After preliminary study, 6  accession numbers were 
selected. KR-005-59-001, KR-013-59-002, ST-002-60-001, RB-003-59-003, CP-008-59-001 and 
RB-009 -59 -00 1  were evaluated the production potential by RCB with 6 treatments and 4 
replications. The result showed that RB-0 0 3 -5 9 -0 0 3  had the highest growth in width of 
canopy, width of leaf, numbers of root and dry weight of root and rhizome of 30.7 cm., 9.6 cm., 
13 roots, and 85.4 g/plant, respectively. Morover, its height of canopy and total productivity 
were likely to be higher than other treatments which were 5 4 .4 cm. and 1,9 28 kg./rai, 
respectively. The percentage of essential oil production of KR-013-59-002, ST-001-60-001, RB-
003-59-003, and CP-008-59-001 were 0.37% followed by that of RB-009-59-001 and KR-005-
59-001 at 0.33% and 0.27%, respectively. 

Improving the efficiency of Boesenbergia rotunda (L.) Mansf. (B. rotunda) production 
by comparing the production of farmer's technology with the use of input management 
technology from FAO's Aqua Crop model. Use the reference plant data by Curcuma 
alismatifolia. The result showed that Boesenbergia rotunda (L.) Mansf. (B. rotunda)  growth 
was not statistically different when comparing the average of 2 samples with T-test, and the 
growth rate in each phase was no different. However, it was found that the yield of 
Boesenbergia rotunda (L.) Mansf. (B. rotunda)using the farmer's technology was higher than 
the use of FAO's Aqua Crop model technology, include the fresh weight of the roots of 
199.81 and 183.11 g/plant, dry weight of roots 33.60 and 28.61 g/plant, dry weight of 
rhizomes of 21.51 and 18.61 g/plant and produced in kilograms per rai was found to be more 
valuable than FAO's Aqua Crop as well 3,535 and 2,925 kg/rai, respectively. 

กิจกรรมที่ 1 การรวบรวมพันธุ์ และการเปรียบเทียบพันธุ์ 

Mission 1 Collection and Comparison of Galingale (Boesenbergia rotunda 
(L.) Mansf. ) Accession Numbers 

 
เกษมศักดิ์ ผลำกร1/   พงษ์ศักดิ์ พลตรี2/   พรรณผกำ รัตนโกศล3/   อุทัยวรรณ ทรัพย์แก้ว3/ 

บุญเรือนรัตน์ เรืองวิเศษ4/   ลัดดำวัลย์ อินทรสังข์1/    ศรีสุดำ โท้ทอง1/   จิดำภำ สุภำผล1/ 
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เพ็ญจันทร์ สุทธำนุกูล3/   วิลำวัณย์  ใคร่ครวญ1/   ไกรสิงห์  ชูดี3/ 
ค าส าคัญ  : กำรปรับปรุงกำรผลิต  ประสิทธิภำพพันธุ์  กำรปรับตัวเข้ำกับสิ่งแวดล้อม  กำรเพิ่มมูลค่ำพันธุ์ 

กระชำย ศักยภำพกำรผลิต สำรส ำคัญ น้ ำมันหอมระเหย 
 

บทคัดย่อ 
กำรรวบรวมพันธุ์กระชำย (Boesenbergia rotunda (L.) Mansf.) วงศ์ Zingiberaceae เพ่ือรวบรวม

กระชำยเหลือง (accession) จำกแหล่งปลูกเป็นกำรค้ำ และแหล่งปลูกอ่ืนๆ ที่ส ำรวจพบ ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2558 ถึง 
ปี พ.ศ. 2560  น ำมำปลูกคัดเลือกในศูนย์วิจัยพืชสวนสุโขทัย สถำบันวิจัยพืชสวน โดยจ ำแนกลักษณะทำงสรีระ
วิทยำ ลักษณะทำงเกษตร ด้วยแบบแสดงรำยกำรพืช (catalogue) ของพืชที่มีรูปแบบใกล้เคียงกระวำน (ของ 
FAO : IPGRI) พืชปทุมมำ และกระเจียว เก็บข้อมูลเป็น 2 ส่วน คือ 1. ข้อมูลพันธุ์ และ 2. ข้อมูลกำรผลิต 
สำมำรถรวบรวมกระชำยจำกจังหวัดชัยนำท จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดชุมพร จังหวัดจันทบุรี จังหวัดกำญจนบุรี 
จังหวัดกระบี่ จังหวัดนครรำชสีมำ จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดนครปฐม จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดพิจิตร จังหวัด
พิษณุโลก จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดปรำจีนบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดรำชบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัด
สุโขทัย จังหวัดตรัง จังหวัดอุทัยธำนี รวม 60 ตัวอย่ำง(accession number) ซึ่งพบลักษณะที่แสดงควำม
แตกต่ำงกันอยู่ที่ส่วนของรำกสะสมอำหำร คือมีรูปร่ำงยำวคล้ำยกรวยสำมเหลี่ยม กับรูปร่ำงยำวทรงกระบอก
ปลำยพองเป็นตุ้ม ส่วนของใบที่มีขนำดใหญ่ หรือเล็ก จะไม่มีควำมแน่นอนถ้ำอยู่ในสภำพที่มีร่มเงำ หรือ
กลำงแจ้ง ซึ่งจะพบว่ำมีสีออกสีเขียว และสีเขียวแก้มแดง ปริมำณผลผลิตน้ ำมันหอมระเหยจำกต่ำงพ้ืนที่ปลูก 
และในพ้ืนที่จังหวัดเดียวกันไม่แสดงปริมำณน้ ำมันหอมระเหยแตกต่ำงกันจำกกำรทดสอบ 4 ตัวอย่ำง กำร
จ ำแนกพันธุ์ด้วยวิธีทำงดีเอ็นเอจ ำแนกเป็นกลุ่มแต่ยังไม่สำมำรถพบควำมแตกต่ำงระดับพันธุ์  กำรประเมิน
ศักยภำพกำรผลิตของกระชำยโดยกำรเปรียบเทียบพันธุ์ เพ่ือศึกษำพันธุ์กระชำยจำกแหล่งผลิตในประเทศไทย 
ที่รวบรวมพันธุ์ได้จำก 60 ตัวอย่ำง คัดเลือกเบื้องต้นน ำมำ 6 ตัวอย่ำง ได้แก่ KR-005-59-001 KR-013-59-002 
ST-010-59-001 RB-003-59-003 CP-008-59-001 และ RB-009-59-001 เปรียบเทียบประเมินศักยภำพกำร
ผลิตกระชำย โดยวำงแผนกำรทดลองแบบ  RCB  มี 6 กรรมวิธี  จ ำนวน  4  ซ้ ำ  พบว่ำตัวอย่ำง RB-003-59-
003  มีกำรเจริญเติบโตสูงสุด ในด้ำนควำมกว้ำงทรงพุ่ม ควำมกว้ำงใบ จ ำนวนรำก น้ ำหนักเหง้ำและรำกแห้ง 
เท่ำกับ 30.7 เซนติเมตร 9.6 เซนติเมตร 13 รำก และ 85.4 กรัม/กอ ตำมล ำดับ มีควำมแตกต่ำงทำงด้ำนสถิติ
อย่ำงมีนัยส ำคัญ ในด้ำนควำมสูงทรงพุ่ม และผลผลิตรวมมีแนวโน้มสูงกว่ำกรรมวิธีอ่ืน เท่ำกับ 54.4 เซนติเมตร 
และ 1,928 กิโลกรัม/ไร่ ตำมล ำดับ ส ำหรับปริมำณร้อยละผลผลิตน้ ำมันหอมระเหยพบว่ำ KR-013-59-002, 
ST-010-59-001, RB-003-59-003, CP-008-59-001 มีปริมำณ 0.37% รองลงมำ RB-009-59-001 และ KR-
005-59-001 0.33% และ 0.27% ตำมล ำดับ 
------------------------------------------ 
1/ สถำบันวิจัยพืชสวน  2/ ส ำนักคุม้ครองพันธุ์พืช  3/ ศูนย์วิจัยพืชสวนสุโขทัย  4/ส ำนักวิจัพัฒนำเทคโนโลยีชีวภำพ 

 

Mission 1 Collection and Comparison of Galingale (Boesenbergia rotunda 
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(L.) Mansf. ) Accession Numbers 
Kasemsak Palakorn1/ Phongsak Phontri2/Panpaka Rattanakosol3/ Uthaiwan Sabkaew3/ 

Boonreonrut Reongwiset4/ Laddawan Insung1/ Srisuda Thothong1/ Jidapa Suphaphon1/    
Phenchant Suthanookoon3/ Wilawan  Kraikruan1/  Krising Shoodee3/ 

Keywords : improvement,  variety efficient,  eco-adaptation, variety add values,  
Boesenbergia rotunda, Production Potential, Active Constituents, essential oil 

ABSTRACT 
  The collection of galingale or Chinese ginger [Boesenbergia  rotunda (L.) Manf. 

] for had only selected yellow galingale from the commercial culture location and native 
plant location. The survey had collection in the farmer village of Thailand , since 2015-2017 
BE.  Then , the plant materials had brought to cultivated in the field of Sukhothai 
Horticultural Research Center and plot plants in the experimented  location of Horticulture 
Research Institute. The collection had studied on physiology characteristic and agriculture 
characteristic with  IPGRI:FAO catalogue guideline and had record cultivar data and product 
data. The result of survey could collect galingale from province of Chainat, Chaiyaphum, 
Chumpon, Chanthaburi, Kanchanaburi, Krabi, Nakhonratchasima, Nakhonswan, 
Nakhornpathom, Phetchaburi, Prachinburi, Prachuab khiri khan, Ratchaburi, Suphanburi, Trang 
and Uthaithani.  Total got 60 accession. The characteristic have be difference by root shape , 
color root , leaf shape , color leaf.  But  leaf size have not identified cultivar of galingale and 
root shape too.  Galingale have 2 kind of root shapes whether cylindrical tapered end root 
shape and triangle cone bunch tip  root shape or not abnormal root shape. The essential oil 
of galingale had extracted from some material test to compared with other. They had not be  
different.  Assessing the potential production of Boesenbergia rotunda (L.) Mansf. ( B. 
rotunda) by comparing accession numbers from sources in Thailand was done. 60 accession 
numbers of B. rotunda were collected from many provinces around Thailand. After 
preliminary study, 6 accession numbers were selected. KR-005-59-001 , KR-013-59-002 , ST-
002-60-001, RB-003-59-003, CP-008-59-001 and RB-009-59-001 were evaluated the production 
potential by RCB with 6 treatments and 4 replications. The result showed that RB-003-59-003 
had the highest growth in width of canopy, width of leaf, numbers of root and dry weight of 
root and rhizome of 30.7  cm., 9.6  cm., 13 roots, and 85.4 g/plant, respectively. Morover, its 
height of canopy and total productivity were likely to be higher than other treatments which 
were 54 .4 cm. and 1,928 kg./rai, respectively. The percentage of essential oil production of 
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KR-013-59-002, ST-001-60-001, RB-003-59-003, and CP-008-59-001 were 0.37% followed by 
that of RB-009-59-001 and KR-005-59-001 at 0.33% and 0.27%, respectively 
--------------------------------------------------- 
1/ Horticulture Research Institute   2/  Plant Varieties Protection Office 
3/ Sukhothai Horticultural Research Center  4/ Biotechnology Research and Development Office 

บทน า กิจกรรมที่ 1 การรวบรวมพันธุ์ และการเปรียบเทียบพันธุ์ 
 

กระชำย Galingale หรือ Chinese Ginger (Boesenbergia rotunda (L.) Mansf. มีชื่อ
พ้อง Boesenbergia pandurata (Roxb.) Schltr. เป็นสมุนไพรและเครื่องเทศชนิดพืชผักที่มีอยู่ในสูตรอำหำร
ของคนไทยเกือบทุกประเภท อยู่ในวงศ์ Zingiberaceae  มีชื่อเรียกหลำกหลำยเช่น    ขิงแดง ขิงทรำย ขิง
กระชำย หัวละแอน เป็นพืชที่ขยำยพันธุ์ด้วยเหง้ำ เจริญเติบโตได้ดีในดินที่ร่วนซุย ระบำยน้ ำดี ไม่เหมำะกับพ้ืน
ที่ดินเหนียว และดินลูกรัง  กำรบริโภคใช้ส่วนที่เป็นรำกเหง้ำ หรือหัวที่อยู่ในดิน กระชำยมีทั้งหมด 3 ประเภท 
เช่น กระชำยด ำ(Kaempferia parviflora wall) กระชำยแดง กระชำยเหลือง(Boesenbergia rotunda (L.) 
Mansf) ซึ่งกระชำยที่ใช้ในกำรปรุงอำหำรจะนิยมใช้กระชำยเหลือง (วิทย์ , 2531)  ส่วนกระชำยด ำ มี
แหล่งข้อมูลแบ่งไว้ 4 ชนิด คือ 1. กระชำยด ำใบแดง หรือตัวผู้  2. กระชำยด ำใบเขียว หรือตัวเมีย 3. กระชำย
ด ำสีขำว หรือ กระชำยขำว หรือว่ำนเพชรกลับ 4. กระชำยด ำหอม หรือว่ำนหอม  กระชำยด ำมีกำรขยำยพันธุ์
ในปัจจุบัน 4 วิธี คือ 1. เมล็ด 2. เหง้ำหรือหัว 3. หน่อ และ 4. กำรเพำะเลี้ยงเนื้อเยื่อ (จ ำรัส และ มนตรี , 
2545)  กระชำยแดง หรือกระชำยป่ำ คือ กระชำยต้นเล็ก มี 2 ชนิด คือ   1. กระชำยปรุงอำหำร ใช้ประกอบ
อำหำรได้หลำยชนิดคล้ำยกระชำยแกง 2. กระชำยปรุงยำ เป็นว่ำนป่ำ หำยำก ค้นพบในเขตเทือกเขำ อ ำเภอ
นครไทย จังหวัดพิษณุโลก     กระชำยที่ปลูกทั่วไป ให้ผลผลิตในช่วงมิถุนำยน ถึง สิงหำคม ส่วนกระชำยด ำ 
เจริญเติบโตได้ดีในพ้ืนที่ที่มีควำมสูงจำกระดับน้ ำทะเลตั้งแต่ 500 ถึง 1,400 เมตร เช่น อ ำเภอนำแห้ว จังหวัด
เลย อ ำเภอชำติตระกำร อ ำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก  อ ำเภอเขำค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นต้น 

 กระชำยเหลืองเป็นไม้ล้มลุกไม่มีล ำต้นบนดิน มีเหง้ำใต้ดิน มีรำกติดเป็นกระจุกรูปทรงกระบอก
ปลำยเรียวแหลม ผิวสีน้ ำตำลอ่อน เนื้อสีเหลือง มีกลิ่นหอม (รุ่งรัตน์, 2535)  เป็นพืชสมุนไพรเครื่องเทศที่มี
ควำมส ำคัญใช้ประกอบอำหำร และใช้เพ่ือเป็นยำอำยุวัฒนะ ในต ำรำยำโบรำณ ใช้บ ำรุงก ำลัง บ ำรุงหัวใจ เป็น
ยำเจริญอำหำร บ ำรุงธำตุ แก้ใจสั่น แก้ลมวิงเวียนแน่นหน้ำอก แก้ฝีอักเสบ แก้กลำกเกลื้อน แก้โรคปำก เช่น 
ปำกเปื่อย ปำกแตกระแหง ปำกเป็นแผล ใช้บ ำรุงประสำท ปรับควำมสมดุลของโลหิต ขจัดไขมันในเส้นเลือด 
รักษำโรคหัวใจ โรคเบำหวำน รักษำโรคกระเพำะ โรคล ำไส้อักเสบ แก้โรคบิด ปวดท้อง ใช้รักษำโรคตกขำวใน
สตรี โรคริดสีดวงทวำร เป็นต้น (พิชญำ, 2560) กระชำยมีสรรพคุณทำงยำมำกมำย จนได้ชื่อในวงกำรแพทย์
แผนไทยว่ำเป็น "โสมไทย" เนื่องจำกกระชำยกับโสมมีควำมคล้ำยคลึงกันหลำยอย่ำง เช่น สรรพคุณในกำรบ ำรุง
ก ำลังและเสริมสมรรถภำพทำงเพศ ซึ่งเป็นลักษณะเด่นของสมุนไพรทั้งสองชนิด ทั้งกระชำยและโสมต่ำงก็เป็น
พืชที่มีส่วนสะสมอำหำรที่ใช้เป็นยำอยู่ใต้ดินเหมือนกัน (Medthai, 2562) กระชำยมีสำรส ำคัญออกฤทธิ์ที่ส ำคัญ 
ได้แก่ น้ ำมันหอมระเหย (CINEOL, BORNEOL) ใช้รักษำท้องอืด ท้องเฟ้อ ท้องร่วง บิด ขับระดู บ ำรุงก ำหนัด แก้
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กระษัย ขับปัสสำวะ แก้แผลในปำก ไอเรื้อรัง ลดควำมอ่อนเพลีย แก้โลหิตเป็นพิษ บ ำรุงธำตุ  แก้ปำกเหม็น (กรม
วิชำกำรเกษตร , 2548) ซึ่งประกอบไปด้วยสำร แคมฟีน (Camphene) ไลโมนีน (Limonene) ไพนีน (Pinene) 
กำรบูร (Camphor) บอร์นีออล (Borneol) และเมอร์ซีน (Myrcene) (รุ่งรัตน์, 2535) น้ ำมันหอมระเหยมีฤทธิ์
ขับลม ฤทธิ์ลดกำรบีบตัวของล ำไส้ ช่วยลดอำกำรปวดเกร็งท้องได้ และ มีฤทธิ์ฆ่ำเชื้อแบคทีเรีย Escherichia  
coli  ที่เป็นสำเหตุของกำร แน่นจุกเสียด (ศิริลักษณ์, 2539) สำรฟลำโวนอยด์ เช่น 5, 7-dimethoxyflavone, 
panduratin A มีฤทธิ์ลดกำรอักเสบได้ (Tasneeyakul et al., 1984)  

สภำพแวดล้อมที่เหมำะสม ของกระชำย ชอบอำกำศร้อนชื้น  ดินร่วนปนทรำย  ไม่ 
ชอบดินเหนียว และดินลูกรัง ปลูกในที่กลำงแจ้ง กำรเตรียมดินปลูกกระชำย ไถพรวนหรือขุดดินเพ่ือให้ดินร่วน
ซุย ถ้ำดินระบำยน้ ำดี ไม่จ ำเป็นต้องยกร่อง   กระชำยสำมำรถขึ้นได้ในดินทุกชนิด    เจริญเติบโตได้ดีในดินที่มี
กำรระบำยน้ ำได้ดีไม่ท่วมขัง   กำรเตรียมดินควรไถพรวนตอนต้นฤดูฝน และควรมีกำรยกร่องปลูกโดยมี
ระยะห่ำงระหว่ำงแถว 75 เซนติเมตร ระหว่ำงต้น 30 เซนติเมตร กำรปลูกกระชำยจะต้องยกร่องให้กว้ำง
ประมำณ 1.5-2 เมตร แถวหนึ่งจะมี 30 ต้น ฤดูกำรปลูกกระชำยปลูกในช่วงฤดูฝนปลำยเดือน เมษำยน-
พฤษภำคม และจะเก็บหัวในช่วงฤดูหนำว คือปลำยเดือน ธันวำคม-มกรำคม ซึ่งช่วงดังกล่ำวหัวจะแห้ง กำรปลูก
ต้องเตรียมเหง้ำพันธุ์กระชำย คัดเลือกหัวพันธุ์ที่มีอำยุ 7-9 เดือน มีตำสมบูรณ์ ไม่มีโรคแมลงท ำลำย ขนำดของ
เหง้ำควรมีตำอย่ำงน้อย 3-5 ตำหรือแง่ง มีน้ ำหนัก 15-50 กรัม กำรปลูกควรรองก้นหลุมด้วยปุ๋ยคอกประมำณ
หลุมละ 200 กรัม (1 กระป๋องนม) และปุ๋ยสูตร 13-13-21 อัตรำ 50 กิโลกรัม/ไร่ และวำงท่อนพันธุ์ กลบดิน
หนำประมำณ 5-10 ซม. กระชำยจะใช้เวลำในกำรงอกหลังปลูกประมำณ 30-70 วัน หลังจำกปลูกจะคลุม
แปลงด้วยฟำงเพ่ือป้องกันกำรงอกของวัชพืช และรักษำควำมชื้นในดินให้กับแปลง หนึ่งไร่จะใช้ฟำง 70 ก้อน  
คลุมแปลงด้วยฟำงหรือหญ้ำคำหนำประมำณ 2 นิ้ว และรดน้ ำให้ชุ่ม (นิรนำม , 2558) ส ำหรับพันธุ์ที่น ำมำปลูก
นั้นหนึ่งไร่ใช้พันธุ์ประมำณ 350 กิโลกรัม เป็นพันธุ์รำกกล้วย พันธุ์พวง  หนึ่งรอบกำรปลูก ใส่ปุ๋ยเพียง 2 ครั้ง 
สูตร 15-15-15 ในช่วงอำยุ 2-3 เดือน  โดยใช้ไร่ละครึ่งกระสอบ หรือ 25 กิโลกรัม อำยุ 3-4 เดือนพ่นธำตุ
อำหำรเสริมพวกกรดอะมิโน เพ่ือช่วยในกำรเร่งรำก เร่งหัวโต พ่นติดต่อกัน 3 ครั้ง ห่ำงกัน 10 วัน พร้อมกับใส่
ปุ๋ย 0-0-50 ในกำรพ่นนั้น ท ำให้แขนงรำกฝอยมำกขึ้น ช่วยในกำรหำอำหำรได้ดีขึ้น  กำรให้น้ ำจะแบ่งรดน้ ำเป็น
ร่อง จะใช้เวลำร่องละ 20 นำที กระชำยเป็นพืชที่ใช้เวลำปลูกนำน 6-7 เดือน จึงจะสำมำรถขุดได้   ต้นที่ปล่อย
ไว้ในแปลงที่ฝนทิ้งช่วงหลำยเดือน งดกำรให้น้ ำจะเหี่ยวลงเรื่อย ๆ หัวจะเล็กลง และน้ ำหนักก็จะลดลงเรื่อย ๆ 
แต่ถ้ำรำคำกระชำยสูงขึ้นแม้น้ ำหนักจะหำยไปบ้ำงก็คุ้มค่ำกับเวลำที่รอคอย ซึ่งกำรลงทุนปลูกกระชำยนั้นใช้
ต้นทุนประมำณ 30,000 บำท / ไร่  (รักษ์เกษตร, 2551) 
 กระชำยเป็นพืชสมุนไพรที่มีควำมส ำคัญทำงเศรษฐกิจชนิดหนึ่งสำมำรถเจริญเติบโตได้ทุกพ้ืนที่ กลุ่ม
งำนพัฒนำวิชำกำรแพทย์แผนไทยและสมุนไพร (2557) จัดกระชำยอยู่ในประเภทของสมุนไพรที่มีค่ำต่อกำรวิจัย 
ส ำคัญทำงเศรษฐกิจ มีปริมำณกำรใช้อยู่ในล ำดับใช้บ่อย และกรมพัฒนำกำรแพทย์แผนไทยและกำรแพทย์
ทำงเลือก (2557) ให้กระชำยเหลืองมีคะแนนควำมส ำคัญจำกหนึ่งร้อยอยู่ในอันดับรวมเท่ำกับ 48 ขณะที่กระชำย
ด ำอยู่ในอันดับรวมเท่ำกับ 63 มีคะแนนควำมต้องกำรจำกต่ำงประเทศอันดับที่ 6 และ 8 ตำมล ำดับ จำกสมุนไพร 
247 ชนิด  
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        สถำนกำรณ์กำรผลิต ปี 2556 แหล่งผลิตในเขต 1 ได้แก่ จังหวัดลพบุรี สระบุรี รวม 433 ไร่ จ ำนวน 
133 ครัวเรือน ในเขต 2 ได้แก่ จังหวัดรำชบุรี กำญจนบุรี นครปฐม รวม 8,859 ไร่ จ ำนวน 2,127 ครัวเรือน และ
ในเขต 8 ได้แก่ จังหวัดระนอง รวม 23 ไร่ จ ำนวน 24 ครัวเรือน และในปี 2557 พบว่ำ ทุกจังหวัดดังกล่ำว ยกเว้น
จังหวัดสระบุรี มีพ้ืนที่กำรปลูก และผลผลิตลดลง ตั้งแต่ 0 ถึง 100 เปอร์เซ็นต์ นอกจำกนั้นกำรผลิตมีข้อจ ำกัด
ขึ้นอยู่กับชนิดของดินประเภทร่วนทรำย กำรเพ่ิมผลผลิตต้องอำศัยกำรจัดกำรด้ำนทรัพยำกรน้ ำให้เหมำะสม 
มิฉะนั้นจะเกิดปัญหำโรคเน่ำ เพิ่มต้นทุน หรือ ผลผลิตต่ ำไม่คุ้มทุน และที่ส ำคัญยังขำดแหล่งพันธุ์ หรือแหล่ง
รวบรวมพันธุ์ที่สำมำรถสนับสนุนควำมต้องกำรของเกษตรกรที่ใช้ผลิตพันธุ์เป็นจ ำนวนมำกในแต่ละครั้ง หรือ
ต้องกำรควำมหลำกหลำยเพ่ือลดควำมเสี่ยงอันเนื่องจำกควำมต้องกำร (demand) และกำรตอบสนองกำรใช้ 
(supply) ไม่สมดุล 
   ศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร กรมส่งเสริมกำรเกษตร (2560) รำยงำน
สถำนกำรณ์กำรผลิตกระชำยในประเทศไทย ปี 2559 มีเนื้อที่ปลูก 11,839 ไร่ จ ำนวนครัวเรือน 2,994 รำย 
ผลผลิตรวม 11,229 ตัน ผลผลิตเฉลี่ย 1,823 กิโลกรัม/ไร่ จังหวัดที่มีกำรปลูกกระชำยมีทั้งหมด 14 จังหวัด 
โดยมีจังหวัดที่ปลูกมำกสุด ได้แก่ จังหวัดนครปฐม มีเนื้อที่ปลูก 7,474 ไร่ รองลงมำคือ จังหวัดลพบุรี รำชบุรี 
พิจิตร  และกำญจนบุรี และพบว่ำตั้งแต่ปี 2556-2561 เนื้อที่ปลูกและผลผลิตไม่มีกำรขยำยตัวเพ่ิมขึ้น ทั้งนี้
เนื่องจำกกำรผลิตมีข้อจ ำกัดขึ้นอยู่กับชนิดของดินประเภทร่วนทรำย กำรเพ่ิมผลผลิตต้องอำศัยกำรจัดกำรด้ำน
ทรัพยำกรน้ ำให้เหมำะสม ส่งผลให้เกิดปัญหำโรคเน่ำท ำให้เพ่ิมต้นทุนกำรผลิต และรำคำผลผลิตต่ ำไม่คุ้มค่ำกับ
กำรลงทุน และในปัจจุบันยังไม่มีกำรศึกษำส ำรวจ รวบรวมพันธุ์กระชำยเพ่ือประเมินศักยภำพกำรผลิตของ
กระชำยในแหล่งผลิตต่ำง ๆ ในประเทศไทย 
ระเบียบวิธีการวิจัย (อุปกรณ์และวิธีการทดลอง) 

กิจกรรมที่ 1 กำรรวบรวมพันธุ์ และ กำรเปรียบเทียบพันธุ์  
การทดลองที่ 1.1 กำรรวบรวมพันธุ์กระชำย 
1. สิ่งท่ีใช้ในการทดลอง 
-  คอมพิวเตอร์ชนิดเคลื่อนที่ (Notebook) ประสิทธิภำพสูง 
-  กล้องและอุปกรณ์ถ่ำยภำพ 
-  อุปกรณ์กำรปลูก เช่น กระถำงพลำสติกขนำด 15 นิ้ว ดินผสมส ำเร็จ ฯลฯ 
2. แบบและวิธีการทดลอง 
    2.1 ส ำรวจข้อมูลพืช รวบรวม แบบไม่มีแผนกำรทดลอง 
 2.2 วิเครำะห์เชิงปริมำณ และวิเครำะห์เลือกพันธุ์โดยอำศัยเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 
3. วิธีปฏิบัติการทดลอง 
 3.1 รวบรวมพันธุ์กระชำยในจังหวัดที่มีกำรผลิตกระชำย ได้แก่ จ.นครปฐม จ. รำชบุรี จ. 
นครรำชสีมำ และจังหวัดอ่ืน ๆ ที่ส ำรวจพบโดยบันทึกข้อมูลจำกพ้ืนที่โดยใช้ฟอร์มกำรบันทึกดัดแปลง
จำกพืชกระวำน (Discriptors of Cardamom) และลักษณะของพันธุ์พืชไม้ดอกสกุลขม้ิน [ปทุมมำ
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และกระเจียวล : (Curcuma spp.)] แล้วน ำไปปลูกไว้ในแปลงรวบรวมที่เตรียมไว้ (ศูนย์วิจัยพืชสวน
สุโขทัย จังหวัดสุโขทัย) 
 3.2 กำรคัดเลือกพันธุ์ น ำหัวพันธุ์ที่รวบรวมไว้มำคัดแยกตำมเกณฑ์ โดยบันทึกลักษณะทำง
เกษตรตำมมำตรฐำน IPGRI และจำกผลกำรวิเครำะห์ควำมสัมพันธ์ของส่วนต่ำงๆ ต่อผลผลิตที่รวบรวม
ได้ ดังนี้ 
  3.2.1. ทรงพุ่มเตี้ย ใบมำกสมส่วน 
  3.2.2. มีรำกยำวสม่ ำเสมอ 
  3.2.3. ขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำงรำกค่อนไปทำงทรงกระบอก 
  3.2.4. ทิศทำงกำรกระจำยของรำกต่อควำมยำวรำกเป็นระเบียบไม่พันกัน 
  3.2.5. มีปริมำณสำรส ำคัญท่ีมีควำมต้องกำรจำกตลำดรับซื้อสูง (เช่น Cineol , 
Borneol  เป็นต้น)  
4. การบันทึกข้อมูล ด ำเนินกำรรวบรวมข้อมูล 2 ส่วน คือ        
  4.1 ข้อมูลพันธุ์ 
   ใช้ Catalogue พืชกระวำนของ FAO : IPGRI เก็บข้อมูลแบ่งเป็น 5 หมวด
คือ 1. หมวด Passport 2. หมวด Management  3. หมวด Environment and site  4. หมวด 
Characterization  5. หมวด Evaluation 
  4.2 ข้อมูลกำรผลิต 
             - กำรเจริญเติบโต 
             - จ ำนวนผลผลิตเชิงปริมำณ และ เชิงคุณภำพ 
5. การก าหนดพื้นที่และประชากรตัวอย่าง 
  พ้ืนที่ปลูกเป็นกำรค้ำ เช่น จังหวัด นครปฐม จ. รำชบุรี จ. กำญจนบุรี      จ. 
สุพรรณบุรี พ้ืนที่ปลูกตำมข้อมูลทำงสถิติของส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร และพ้ืนที่รำยงำนของ
ส ำนักงำนเกษตรจังหวัด ส ำนักงำนเกษตรอ ำเภอ ของกรมส่งเสริมกำรเกษตร และพ้ืนที่ปลูกพืชสวน
ครัวส ำหรับบริโภคในจังหวัดต่ำงๆ ที่ส ำรวจพบ 
6. ระยะเวลา 
  เริ่มต้น ตุลำคม 2558   สิ้นสุด กันยำยน 2559 (มกรำคม 2560) 
7. สถานที่ด าเนินการ 
  สถำบันวิจัยพืชสวน  กลุ่มวิจัยเศรษฐกิจ 
  ศูนย์วิจัยพืชสวนสุโขทัย  สถำบันวิจัยพืชสวน 
 
กิจกรรมที่ 1 การรวบรวมพันธุ์ และ การเปรียบเทียบพันธุ์  

     การทดลองท่ี 1.2  การเปรียบเทียบพันธุ์กระชาย 

1. สิ่งที่ใช้ในการทดลอง 
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  - พันธุ์กระชำย (accession number) คงเหลือ 34 ตัวอย่ำง  คัดเลือกใช้ 6 ตัวอย่ำง 
  - ปุย๋หมักเติมอำกำศ ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 
  - ระบบน้ ำแบบระบบมินิสปริงเกอร์     

2. แบบและวิธีการทดลอง 
                   เปรียบเทียบ accession number ของกระชำยจำกแหล่งต่ำงๆ เพ่ือหำ 
ศักยภำพด้ำนผลผลิต และสำรส ำคัญ โดยวำงแผนกำรทดลองแบบ RCB 6 กรรมวิธี กรรมวิธี 
ละ 4 ซ้ ำ ได้แก่  
  กรรมวิธีที่ 1 KR-005-59-001 
  กรรมวิธีที่ 2 KR-013-59-002 
  กรรมวิธีที่ 3 ST-010-59-001 
  กรรมวิธีที่ 4 RB-003-59-003 
  กรรมวิธีที่ 5 RB-009-59-001 
  กรรมวิธีที่ 6 CP-008-59-001  
3. วิธีปฏิบัติการทดลอง 
1. เตรียมพื้นท่ีทดลองโดยใช้พื้นที่ปลูกแต่ละกรรมวิธีขนำด 4.2x5.7 ตำรำงเมตร และมีพ้ืนที่ 
     เก็บข้อมูลขนำด 3.0 x 4.5 ตำรำงเมตร ที่ระยะปลูก 30 เซนติเมตร x 30 เซนติเมตร  
2. เตรียมเหง้ำพันธุ์กระชำยแต่ละกรรมวิธี 266 เหง้ำ รวม 4 ซ้ ำ ใช้เหง้ำพันธุ์ 1,064 เหง้ำ 
     ปลูกตำมกรรมวิธีและแผนกำรทดลองที่ก ำหนด 
3. ติดตั้งระบบน้ ำแบบระบบมินิสปริงเกอร์ 
4. ปฏิบัติดูแลรักษำใส่ปุ๋ย และป้องกันก ำจัดวัชพืช โรคพืชและศัตรูพืชเข้ำท ำลำยแปลง 
     กระชำย 
4. การบันทึกข้อมูล  
   กำรเจริญเติบโต และผลผลิตของกระชำย ได้แก่ จ ำนวนใบ/ต้น ขนำดทรงพุ่ม ขนำดใบ  
   ควำมยำวใบ จ ำนวนรำก ควำมยำวรำก น้ ำหนักสดและแห้งของเหง้ำและรำก ปริมำณ 
   น้ ำมันหอมระเหย 
5. ระยเวลา 
           เริ่มต้น ตุลำคม 2560  สิ้นสุด กันยำยน 2561  
6. สถานทีด่ าเนินการ 
           ศูนย์วิจัยพืชสวนสุโขทัย สถำบันวิจัยพืชสวน 
           สถำบันวิจัยพืชสวน  กลุ่มวิชำกำร 
 

กิจกรรมที่ 2 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตกระชาย 
Mission 2 Improvement of Efficiency on Boesenbergia rotunda (L.) Mansf. Production 
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ค าส าคัญ  : กำรปรับปรุงกำรผลิต  ประสิทธิภำพพันธุ์  กำรปรับตัวเข้ำกับสิ่งแวดล้อม  กำรเพิ่มมูลค่ำพันธุ์ 
กระชำย ศักยภำพกำรผลิต สำรส ำคัญ น้ ำมันหอมระเหย กำรเพิ่มประสิทธิภำพ เอฟเอโอ อควำ ครอฟ กำรใช้
น้ ำของพืช 

บทคัดย่อ 

กำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตกระชำย โดยกำรเปรียบเทียบกำรผลิตกระชำยแบบเทคโนโลยีของ
เกษตรกร กับแบบกำรใช้เทคโนโลยีกำรจัดกำรปัจจัยกำรผลิตจำกแบบจ ำลอง FAO’s Aqua Crop ใช้ข้อมูล
จำกพืชอ้ำงอิงคือปทุมมำ พบว่ำกำรเจริญเติบโตของกระชำยไม่แตกต่ำงทำงสถิติเม่ือท ำกำรเปรียบเทียบค่ำเฉลี่ย 
2 กลุ่มตัวอย่ำงด้วย T-test และอัตรำกำรเจริญเติบโตในแต่ละระยะไม่แตกต่ำงกัน แต่พบว่ำผลผลิตของ
กระชำยที่ใช้เทคโนโลยีของเกษตรกรมีผลผลิตสูงกว่ำกำรใช้เทคโนโลยีแบบจ ำลอง FAO’s Aqua Crop ได้แก่ 
น้ ำหนักสดของรำก  199.81 และ 183.11 กรัมต่อต้น น้ ำหนักสดของเหง้ำ 58.55 และ 50.01 กรัมต่อต้น 
น้ ำหนักแห้งของรำก 33.60 และ 28.61 กรัมต่อต้น น้ ำหนักแห้งของเหง้ำ 21.51 และ 18.61 กรัมต่อต้น และ
ผลิตที่คิดเป็นกิโลกรัมต่อไร่ พบว่ำวิธีเกษตรกรมีค่ำมำกกว่ำแบบ FAO’s Aqua Crop เช่นกัน คือ 3,535 และ 
2,925 กิโลกรัมต่อไร่ ตำมล ำดับ  
------------------------------------------ 
1/ สถาบนัวจิยัพืชสวน  2/ ส านกัคุม้ครองพนัธ์ุพืช  3/ ศูนยว์จิยัพืชสวนสุโขทยั  4/ส านกัวจิยัพฒันาเทคโนโลยชีีวภาพ 
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ABSTRACT 
Improving the efficiency of Boesenbergia rotunda (L.) Mansf. (B. rotunda) production 

by comparing the production of farmer's technology with the use of input management 
technology from FAO's Aqua Crop model. Use the reference plant data by Curcuma 
alismatifolia. The result showed that Boesenbergia rotunda (L.) Mansf. (B. rotunda)  growth 
was not statistically different when comparing the average of 2 samples with T-test, and the 
growth rate in each phase was no different. However, it was found that the yield of 
Boesenbergia rotunda (L.) Mansf. (B. rotunda)using the farmer's technology was higher than 
the use of FAO's Aqua Crop model technology, include the fresh weight of the roots of 
199.81 and 183.11 g/plant, dry weight of roots 33.60 and 28.61 g/plant, dry weight of 
rhizomes of 21.51 and 18.61 g/plant and produced in kilograms per rai was found to be more 
valuable than FAO's Aqua Crop as well 3,535 and 2,925 kg/rai, respectively. 
 
--------------------------------------------------- 
1/ Horticulture Research Institute   2/  Plant Varieties Protection Office 
3/ Sukhothai Horticultural Research Center  4/ Biotechnology Research and Development Office 

 
บทน า กิจกรรมที่ 2 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตกระชาย 

 
 ก ระช ำย มี ชื่ อ ท ำงวิ ท ย ำศ ำส ต ร์ ว่ ำ  Boesenbergia rotunda (L.) Mansf. อ ยู่ ใน ว งศ์ 

Zingiberaceae เป็นไม้ล้มลุกไม่มีล ำต้นบนดิน มีเหง้ำใต้ดิน มีรำกติดเป็นกระจุกรูปทรงกระบอกปลำยเรียว
แหลม ผิวสีน้ ำตำลอ่อน เนื้อสีเหลือง มีกลิ่นหอม (รุ่งรัตน์, 2535)  เป็นพืชสมุนไพรเครื่องเทศที่มีควำมส ำคัญใช้
ประกอบอำหำร และใช้เพ่ือเป็นยำอำยุวัฒนะ ในต ำรำยำโบรำณ ใช้บ ำรุงก ำลัง บ ำรุงหัวใจ เป็นยำเจริญอำหำร 
บ ำรุงธำตุ แก้ใจสั่น แก้ลมวิงเวียนแน่นหน้ำอก แก้ฝีอักเสบ แก้กลำกเกลื้อน แก้โรคปำก เช่น ปำกเปื่อย ปำก
แตกระแหง ปำกเป็นแผล ใช้บ ำรุงประสำท ปรับควำมสมดุลของโลหิต ขจัดไขมันในเส้นเลือด รักษำโรคหัวใจ 
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โรคเบำหวำน รักษำโรคกระเพำะ โรคล ำไส้อักเสบ แก้โรคบิด ปวดท้อง ใช้รักษำโรคตกขำวในสตรี โรคริดสีดวง
ทวำร เป็นต้น (พิชญำ, 2560) กระชำยมีสรรพคุณทำงยำมำกมำย จนได้ชื่อในวงกำรแพทย์แผนไทยว่ำเป็น 
"โสมไทย" เนื่องจำกกระชำยกับโสมมีควำมคล้ำยคลึงกันหลำยอย่ำง เช่น สรรพคุณในกำรบ ำรุงก ำลังและเสริม
สมรรถภำพทำงเพศ ซึ่งเป็นลักษณะเด่นของสมุนไพรทั้งสองชนิด ทั้งกระชำยและโสมต่ำงก็เป็นพืชที่มีส่วนสะสม
อำหำรที่ใช้เป็นยำอยู่ใต้ดินเหมือนกัน (Medthai, 2562) กระชำยมีสำรส ำคัญออกฤทธิ์ที่ส ำคัญ ได้แก่ น้ ำมัน
หอมระเหย ซึ่งประกอบไปด้วยสำร แคมฟีน (Camphene) ไลโมนีน (Limonene) ไพนีน (Pinene) กำรบูร 
(Camphor) บอร์นีออล (Borneol) และเมอร์ซีน (Myrcene) (รุ่งรัตน์, 2535) น้ ำมันหอมระเหยมีฤทธิ์ขับลม 
ฤทธิ์ลดกำรบีบตัวของล ำไส้ช่วยลดอำกำรปวดเกร็งท้องได้ และมีฤทธิ์ฆ่ำเชื้อแบคทีเรีย Escherichia coli ที่เป็น
สำเหตุของกำรแน่นจุกเสียด (ศิริลักษณ์, 2539) สำรฟลำโวนอยด์ เช่น 5, 7-dimethoxyflavone, panduratin 
A มีฤทธิ์ลดกำรอักเสบได้ (Tasneeyakul et al., 1984)  

 สภำพแวดล้อมที่เหมำะสมของกระชำย ชอบอำกำศร้อนชื้น  ดินร่วนปนทรำย  ไม่ชอบดิน
เหนียว และ ดินลูกรังปลูกในที่กลำงแจ้ง กำรเตรียมดินปลูกกระชำย ไถพรวนหรือขุดดินเพ่ือให้ดินร่วนซุย ถ้ำ
ดินระบำยน้ ำดี ไม่จ ำเป็นต้องยกร่อง   กระชำยสำมำรถขึ้นได้ในดินทุกชนิด    โดยเป็นดินที่มีกำรระบำยน้ ำได้ดี
ไม่ท่วมขัง      กำรเตรียมดินควรไถพรวนตอนต้นฤดูฝน และควรมีกำรยกร่องปลูกโดยมีระยะห่ำงระหว่ำงแถว 
75 เซนติเมตร ระหว่ำงต้น 30 เซนติเมตร ฤดูกำรปลูกกระชำยปลูกในช่วงฤดูฝนปลำยเดือน เมษำยน -
พฤษภำคม และจะเก็บหัวในช่วงฤดูหนำว คือปลำยเดือน ธันวำคม-มกรำคม ซึ่งช่วงดังกล่ำวหัวจะแห้ง กำรปลูก
กำรเตรียมเหง้ำพันธุ์กระชำย คัดเลือกหัวพันธุ์ที่มีอำยุ 7-9 เดือน มีตำสมบูรณ์ ไม่มีโรคแมลงท ำลำย ขนำดของ
เหง้ำควรมีตำอย่ำงน้อย 3-5 ตำหรือแง่ง มีน้ ำหนัก 15-50 กรัม กำรปลูกควรรองก้นหลุมด้วยปุ๋ยสูตร 13-13-21 
อัตรำ 50 กิโลกรัม / ไร่ และวำงท่อนพันธุ์ กลบดินหนำประมำณ 5-10 ซม. กระชำยจะใช้เวลำในกำรงอก 
ประมำณ 30-70 วัน หลังปลูก ใส่ปุ๋ยคอกรองก้นหลุมประมำณหลุมละ 200 กรัม (1 กระป๋องนม) น ำหัวพันธุ์ที่
เตรียมไว้ลงปลูก กลบดินหนำ 5 เซนติเมตร คลุมแปลงด้วยฟำงหรือหญ้ำคำหน้ำประมำณ 2 นิ้ว เพ่ือป้องกัน
กำรงอกของวัชพืชและรักษำควำมชื้นในดิน รดน้ ำให้ชุ่ม กระชำยเป็นพืชที่ใช้เวลำปลูกนำน 6-7 เดือน จึงจะ
สำมำรถขุดได้   ต้นที่ปล่อยไว้ในแปลงจะเหี่ยวลงเรื่อย ๆ หัวจะเล็กลง และน้ ำหนักก็จะลดลงเรื่อย ๆ แต่ ถ้ำ
รำคำกระชำยสูงขึ้นแม้น้ ำหนักจะหำยไปบ้ำงก็คุ้มค่ำกับเวลำที่รอคอย กำรปลูกกระชำยจะต้องยกร่องให้ร่อง
กว้ำงประมำณ 1.5-2 เมตร แถวหนึ่งจะมี 30 ต้น หลังจำกปลูกจะคลุมแปลงด้วยฟำงเพ่ือป้องกันหญ้ำขึ้นและ
เพ่ิมควำมชื้นให้กับแปลง ไร่หนึ่งจะใช้ฟำง 70 ก้อน ส ำหรับพันธุ์ที่น ำมำปลูกนั้นไร่หนึ่งใช้พันธุ์ประมำณ 350 
กิโลกรัม เป็นพันธุ์รำกกล้วย พันธุ์พวง หนึ่งรอบกำรปลูก ใส่ปุ๋ยเพียง 2 ครั้ง สูตร 15-15-15 ในช่วงอำยุ 2-3 
เดือน  โดยใช้ไร่ละครึ่งกระสอบ หรือ 25 กิโลกรัม อำยุ 3-4 เดือน  พ่นธำตุอำหำรเสริมพวกกรดอะมิโน เพ่ือ
ช่วยในกำรเร่งรำก เร่งหัวโต ฉีดพ่นติดต่อกัน 3 ครั้ง ห่ำงกัน 10 วัน พร้อมกับใส่ปุ๋ย 0-0-50 ในกำรฉีดพ่นนั้น 
ท ำให้แขนงรำกฝอยมำกขึ้น ช่วยในกำรหำอำหำรได้ดีขึ้น  กำรให้น้ ำจะแบ่งรดน้ ำเป็นร่อง จะใช้เวลำร่องละ 20 
นำที   ซึ่งกำรลงทุนปลูกกระชำยนั้นใช้ต้นทุนประมำณ 30,000 บำท / ไร่  (รักษ์เกษตร, 2551) 

กำรเพ่ิมประสิทธิภำพผลผลิตของพืชมีแนวทำงกำรด ำเนินได้หลำยวิธี เช่น กำรปรับปรุงพันธุ์ 
(1.traditional breeding หรือ convention breeding 2. Biotechnology (crop genetics) กำรควบคุม
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ศัตรูพืช(1.ชนิดของศัตรูพืช 2. วิธีกำรป้องกันก ำจัด เช่น กล สำรเคมี IPM) กำรจัดกำรสมดุลธำตุอำหำร (ธำตุ
อำหำรหลัก ธำตุอำหำรรอง กำรใช้ปุ๋ยตำมค่ำวิเครำะห์ กำรปรับเทคนิคกำรใส่ปุ๋ย เช่น อัตรำ เวลำ) กำรจัดกำร
น้ ำภำคกำรเกษตร (1. มีชลประทำน 2. อำศัยน้ ำฝน FAO’s Aqua crop เป็นแบบจ ำลองที่น ำมำใช้เป็น
เครื่องมือช่วยที่มีประโยชน์ในกระบวนกำรตัดสินใจในกำรผลิต ณัชดนัย และบุญประเสริฐ (2559) แบบจ ำลอง 
AquaCrop ต้องกำรข้อมูลส ำคัญ 4 ส่วนคือ 1.ข้อมูลภูมิอำกำศ ซึ่งประกอบด้วยอุณหภูมิอำกำศ ค่ำอัตรำกำรใช
น้ ำของพืชอ้ำงอิง (ETo) ปริมำณฝนรำยวัน 2. ข้อมูลดิน ซึ่งประกอบด้วยสมดุลน้ ำ และสมดุลของเกลือในเขต
รำก 3.ข้อมูลพืชซึ่งประกอบด้วยเปอร์เซ็นต์กำรปกคลุมดินของล ำต้น และใบพืช (Canopy Cover) กำร
เจริญเติบโตของรำก ผลิตภำพน้ ำในรูปแบบของชีวมวล (Biomass Water Productivity) 4.ข้อมูลกำรจัดกำร 
ซึ่งประกอบด้วยกำรให้น้ ำ กำรให้ปุ๋ย และกำรคลุมหน้ำดิน (Mulching) กำรจัดกำรน้ ำและกำรเพำะปลูกใน
แปลง แบบจ ำลอง AquaCrop สำมำรถจ ำลองกำรปลูกพืชได้ โดยยังคงต้องอำศัยกำรค ำนวณค่ำปริมำณกำรใช
น้ ำของพืชอ้ำงอิง (ETo) ทั้งนี้สำมำรถใช้โปรแกรม ETo Calculator ในกำรค ำนวณค่ำกำรใชน้ ำของพืชอ้ำงอิง 
และในแบบจ ำลอง AquaCrop ยังสำมำรถก ำหนดกำรให้น้ ำ และกำรจัดกำรน้ ำได้อีกด้วย  

 
ระเบียบวิธีการวิจัย (อุปกรณ์และวิธีการทดลอง) 

กิจกรรมที่ 2 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตกระชาย 
การทดลองที่ 2.1 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตกระชาย 
1. สิ่งท่ีใช้ในการทดลอง  
 -  อุปกรณ์กำรค ำนวณ 
 -  อุปกรณ์ด้ำนอุตุนิยมวิทยำ 
 -  ท่อนพันธุ์กระชำย 
 2. แบบและวิธีการทดลอง 
          2.1.1 เปรียบเทียบกำรผลิตกระชำยของเกษตรกร แบบเทคโนโลยีของเกษตรกร กับ 
แบบกำรใช้เทคโนโลยีกำรจัดกำรปัจจัยกำรผลิตจำกกำรวิเครำะห์โดยโปรแกรมประยุกต์ FAO’s Aqua 
Crop แบบไม่มีแผนกำรทดลองเปรียบเทียบค่ำเฉลี่ยด้วยวิธี T test ที่ระดับควำมเชื่อมั่น 95 % 
          2.1.2 วิเครำะห์กำรจ ำลองกำรปลูกกระชำยตำมหลัก FAO’s Aqua Crop โดยส ำรวจ
ข้อมูลเชิงพ้ืนที่แบบไม่มีแผนกำรทดลอง โดยใช้ค่ำวิเครำะห์ดังนี้ 
        2.1.2.1 ข้อมูลภูมิอำกำศ ได้แก่ อุณหภูมิอำกำศ ควำมชื้นสัมพัทธ์ ปริมำณแสง
สุทธิ ควำมเร็วลม ค่ำ Kc กำรใช้น้ ำของพืชกระชำย หรือพืชใกล้เคียง 
        2.1.2.2 ข้อมูลควำมหนำแน่นของดิน (bulk density) ชนิดชุดดิน (soil series) 
        2.1.2.3 ข้อมูลพื้นที่ทรงพุ่มกระชำย เริ่มปลูก ถึง พื้นที่ทรงพุ่มกระชำย เริ่มเก็บ
เกี่ยว (Harvested index) 
3. วิธีปฏิบัติการทดลอง 
    ด ำเนินกำรตำมข้ันตอนต่อไปนี้ 



26 
 

    3.1.1 ทดสอบประสิทธิภำพกำรผลิตจำกพันธุ์ที่ผ่ำนกำรเปรียบเทียบพันธุ์ โดยด ำเนินกำร 
 3.1.1.1  แบบเกษตรกร 
 - พ้ืนที่แปลงปลูกขนำด 3.5x4.5 ตำรำงเมตร รวม 4 ซ้ ำเป็น 4.0x23.0 (92.0) ตำรำงเมตร 
 - ระยะปลูก ระหว่ำงแถว 75 เซนติเมตร ระหว่ำงต้น 30 เซนติเมตร 
 - เริ่มปลูก เมษำยน เก็บเกี่ยว ธันวำคม 
 - คัดเลือกหน่อพันธุ์ที่มีอำยุ 7-9 เดือน มีตำอย่ำงน้อย 3-5 ตำหรือแง่ง หนัก  15-50  
             กรัม/ต้น 
 - ใช้ปุ๋ยเกรด 13-13-21 อัตรำ 50 กิโลกรัม/ไร่ และปุ๋ยคอก 200 กรัม/หลุม (1 กระป๋อง 
            นม) รองก้นหลุม 
 - กลบดินสูงเหนือหน่อพันธุ์ 5 เซนติเมตร 
 - คลุมแปลงหลังปลูกด้วยฟำงหรือหญ้ำคำ ประมำณ 2 นิ้ว 
 - อำยุ 2-3 เดือน ใส่ปุ๋ยเกรด 15-15-15 ครั้งที่ 1 อัตรำ 0.5 กระสอบ หรือ 25  
            กิโลกรัม 
 - อำยุ 3-4 เดือน พ่นธำตุอำหำรเสริมพวกกรดอะมิโนติดต่อกัน 3 ครั้ง ทุกๆ 10 วัน  
            พร้อมกับปุ๋ยเกรด 0-0-50  10 กรัม/น้ ำ 20 ลิตร 
 3.1.1.2 แบบ FAO’s Aqua Crop 
 - วิเครำะห์อัตรำกำรซึมซำบน้ ำ 
 - วิเครำะห์ค่ำ Bulb density (Pb) (กรัม/ลบ. ซม.) 
 - วิเครำะห์ค่ำ Harvesting Index (Hi) 
 - วิเครำะห์วันเจริญเติบโต (Growth Period) 
 - วิเครำะห์ควำมสมดุลของน้ ำในดิน 
 - วิเครำะห์วันปลูกท่ีเหมำะสม 
   ฯลฯ 
 4. การบันทึกข้อมูล 
    ด ำเนินกำรรวบรวมข้อมูล คือ 
    4.1 ข้อมูลกำรวิเครำะห์ 
 - แผนกำรจัดกำรที่ต้องใช้กับพืชตำมค่ำวิเครำะห์ FAO’s Aqua Crop 
          - ค่ำ อัตรำกำรใช้น้ ำจำกกำรค ำนวณ 
          - ข้อมูลอุตุนิยมวิทยำในพ้ืนที่ เช่น อุณหภูมิ แสงแดด  ควำมชื้นสัมพัทธ์ เป็นต้น 
          - ต้นทุนกำรผลิตโดยใช้ปัจจัยแบบเกษตรกร  
          - ต้นทุนกำรผลิตโดยใช้ปัจจัยตำมค่ำวิเครำะห์แบบ FAO’s Aqua Crop 
5. ระยะเวลา 
 เริ่มต้น ตุลำคม 2561 สิ้นสุด มีนำคม 2563 
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6. สถานทีด่ าเนินการ 
 ศูนย์วิจัยพืชสวนสุโขทัย สถำบันวิจัยพืชสวน 
 สถำบันวิจัยพืชสวน กลุ่มวิชำกำร 
  

ผลการวิจัย 
การรวบรวมพันธุ์กระชาย 

ผลการทดลองและวิจารณ์ 
 
  รวบรวมตัวอย่ำงกระชำยโดยศึกษำลักษณะพฤกษศำสตร์ตำมหมวดหมู่ A. Passport   B. 
Management  C. Environment and Site   D. Characterization  และ E. Evaluation  ประกอบด้วย  
A. เอกสารระบุพืช (Passport)  
A1. Accession Descriptors เช่น  1. หมำยเลขตัวอย่ำงพืช (Accession Number) 2. ชื่ อผู้ ให้  (Donor 
name) 3. จ ำนวนที่ ให้  (Donor number) A2. Collecting Descriptors เช่น  1. หน่ วยงำนที่ รวบรวม 
(collecting institute) 2.หมำยเลขท่ีรวบรวม (collecting number)  
B. การรวบรวมและจัดเก็บพืช (Management) 
B1. Seed Management Descriptors เช่น 1. หมำยเลขตัวอย่ำง (accession number) 2. ปริมำณกล้ำที่
เก็บ (amount of seed in storage , g/No. ) 3. กำรปลูกเพ่ิมที่อ่ืน (duplication at other location) 
B2. Multiplication / Regeneration Descriptors เช่น 1. กำรปฏิบัติดูแล (cultural practices) 2. กำรใช้
ปุ๋ย (fertilizer application) 3. ระยะเริ่มงอก (germination establishment in the field)  
C. สถานที่และสภาพแวดล้อม (Environment and Site)   
C1. Characterization and/or Evaluation Site Descriptors เช่น 1.ประเทศที่ศึกษำลักษณะหรือประเมิน
คุณสมบัติ (country of characterization and/or evaluation) 2. สถำนที่ศึกษำ (site,research institute) 
ได้แก่ ละติจูด(latitude) ลองติจูด(longitude) ควำมสูงจำกระดับน้ ำทะเล(elevation) 3.ระยะปลูกในแปลง 
(field spacing ,cm) ระยะต้น ระยะแถว  C2. Collecting and /or Characterization/Evaluation Site 
Environment Descriptors เช่น 1. สภำพแวดล้อมของสถำนที่ ได้แก่ ภูมิประเทศ(topography) ระดับควำม
สูงสุดของพ้ืนที่ (higher level landform)  ระดับควำมสูงปำนกลำงของพ้ืนที่ (second level landform)  
ต ำแหน่งและหน่วยพ้ืนที่(land element and position) 2. พืชเกษตร(crop agriculture) เช่น พืชล้มลุกปี
เดียว (annual field cropping) พืชหลำยฤดู (perennial field cropping) ไม้พุ่มไม้ยืนต้น(tree and shrub 
cropping)    3. กำรระบำยน้ ำของดิน(soil drainage)  
D. ลักษณะทางกายภาพของพืช (Characterization)  
D1. Plant Descriptors เช่น 1.กำรเจริญเติบโต(vegetative) ได้แก่ 1.1จ ำนวนวันที่งอก(number of days 
to emergence) 1.2ควำมแข็งแรงของกล้ำ(seedling vigour) 1.3ประเภทของพืช(plant type) ได้แก่ ช่อคว่ ำ
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(Malabar) ช่อตั้ ง (mysore) ช่อกึ่ งตั้ ง (vazhukka) 1.4 สีของหน่ อ (tiller colour) 1.5 จ ำนวนใบต่อต้ น
(number of leaves per plant)  
E. การประเมินลักษณะพืช (Evaluation) 
E1. Plant Descriptors ได้แก่ 1.ผลผลิตต่อต้น(yield per plant) E2. Abiotic Stress Susceptibility ควำม
อ่อนแอ แบ่งเป็น 5 ระดับ(1,3,5,7และ9) เกี่ยวกับ 1.อุณหภูมิต่ ำ(low temperature) 2.อุณหภูมิสูง(high 
temperature) 3.ควำมทนแล้ง(drought) 4.ทนทำนสภำพดินชื้นแชะ(high soil moisture) 5.ทนดินเป็นกรด
(soil acidity)  
E3. Biotic Stress Susceptibility ควำมทนทำนหรือต้ำนทำน แบ่งเป็น 5 ระดับ(1,3,5,7และ9) เกี่ยวกับ 1.
แมลง(pest) แสดงแมลงสำเหตุ(causal organism) E4. Biochemical Markers ได้แก่ 1.ไอโซไซม์(isozyme) 
2.แบบโปรตีน(seed proteins) 3.ชีวเคมีอ่ืนๆ(other biochemical markers) เช่น polyphenol profile 
E5. Molecular Markers ได้แก่ 1.RFLP (Restriction Fragment Length Polymorphism) 2. ชีวโมเลกุล
อ่ื น ๆ (other molecular markers) เ ช่ น  RAPD(Random Amplified Polymorphic DNA แ ล ะ 
SAP(Specific Amplicon Polymorphism) 
E6. Cytological Characters ได้แก่ 1.จ ำนวนโครโมโซม(chromosome number) 2.ระดับชุดโครโมโซม
(ploidy level) 3.ลักษณะไซโตวิทยำอ่ืนๆ(other cytological characters) 
E7. Identified Genes เป็นกำรแสดงลักษณะที่ระบุให้เห็นกำรกลำยพันธุ์ของพืชตัวอย่ำง      มีรำยละเอียด
เพ่ิมเติมดังภำคผนวกท่ี 4 
รวบรวมตัวอย่างกระชาย 
พ้ืนที่ปลูกกระชำยของเกษตรกร หรือแปลงสวนครัวของเกษตรกรได้ตัวอย่ำงพันธุ์กระชำย 60  ตัวอย่ำง 
(Accession Number) มีลักษณะรูปร่ำงของรำกที่พบมีรูปร่ำงแบบรำกกล้วย  รำกพวง รำกเกลียวรำกด้วน 
รำกหยวก ส่วนรำกทำนตะวันที่ชำวบ้ำนเรียกยังส ำรวจไม่พบ โดยมีตัวอย่ำงก ำหนดเป็นรหัสดังนี้ 
จังหวัดกาญจนบุรี ลักษณะพ้ืนที่ของจังหวัดมีลักษณะดินกลุ่มชุดดินที่ 38 TM ท่ำม่วง จ ำแนกเป็น coarse-
loamy , mixed , active , calcareous , isohyperthermic typic ustifluvents .ลักษณะภูมิอำกำศ (ฝน 
1,600-2,000 มิลลิเมตร  อุณหภูมิ ต่ ำสุด 5.5 องศำเซลเซียส สูงสุด 43.5 องศำเซลเซียส เฉลี่ย 28.1 องศำ
เซลเซียส ณ ปี พ.ศ. 2535) พบตัวอย่ำงในอ ำเภอท่ำม่วง  อ ำเภอหนองปรือ  อ ำเภอบ่อพลอย และอ ำเภอทอง
ผำภูม ิ
1. KR-005-59-001 เป็นตัวอย่ำงกระชำยได้มำเมื่อวันที่ 16-17 กุมภำพันธ์ 2559 จำกนำงเอมอร  คุ้นเคย อยู่
บ้ำนเลขที่ 1001/1 หมู่ 2 ต ำบลท่ำม่วง อ ำเภอท่ำม่วง จังหวัดกำญจนบุรี ตัวอย่ำงเป็นกระชำยรำกกล้วย ถ้ำ
ผิดปกติเป็นกระชำยด้วน กระชำยเกลียว ปลูกในดินที่มีลักษณะดินร่วนปนทรำย มีใบ 6 ใบต่อต้น สีเขียวอ่อน 
ทั้งใบแก่และใบอ่อน มีทรงพุ่มต้นสูง 77.0 เซนติเมตร พุ่มกว้ำง 60.0 เซนติเมตร ใบเป็นรูปรี (elliptical) ขอบ
ใบเรียบ (entire) เส้นใบแบบขนำน มีกำรเรียงตัวของใบแบบสลับ ปลำยใบแหลม (acute) โคนหรือฐำนใบป้ำน 
(obtuse) ควำมยำวใบ 32.0 เซนติเมตร ควำมกว้ำงใบ 10.1 เซนติเมตร พบดอกเป็นแบบปำกเปิด (bilabiate) 
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ช่อดอกเป็นแบบช่อเชิงลดมีกำบ (spadix) เหง้ำมีรำกสีเหลืองน้ ำตำล(yellow-orange17A) มีลักษณะรำกออก
จำกเหง้ำเป็นกระจุกพวงปลำยบำน รำกยำว 17.3 เซนติเมตร มีจ ำนวน 17 รำก 
2. KR-013-59-002 เป็นตัวอย่ำงกระชำยได้มำเมื่อวันที่ 16-17 กุมภำพันธ์ 2559 จำกนำยกวน  คล้ำยเจ๊ก อยู่
บ้ำนเลขท่ี 55 หมู่ 22 ต ำบลหนองปรือ อ ำเภอหนองปรือ จังหวัดกำญจนบุรี ตัวอย่ำงเป็นกระชำยรำกกล้วย ถ้ำ
ผิดปกติเป็นกระชำยด้วน หรือเป็นรำกที่เหมือนมีข้อถี่ๆ เรียกว่ำ กระชำยเกลียว ตัวอย่ำงที่ได้ปลูกในดินที่มี
ลักษณะทรำยร่วนออกด ำติดผิวรำก มีใบ 6 ใบต่อต้น ใบแก่สีเขียวและใบอ่อนสีเขียวอ่อน มีทรงพุ่มต้นสูง 87.8 
เซนติเมตร พุ่มกว้ำง 58.0 เซนติเมตร ควำมยำวใบ 33.8 เซนติเมตร ควำมกว้ำงใบ 11.5 เซนติเมตร ใบเรียง
แบบสลับ รูปร่ำงใบรี ใบเรียวแหลม รำกสีเทำน้ ำตำล(greyed-orange163) รำกยำว 11.9 เซนติเมตร มีจ ำนวน 
11 รำก 
3. KR-004-59-003 เป็นตัวอย่ำงกระชำยได้มำเมื่อวันที่ 16-17 กุมภำพันธ์ 2559 จำกนำงประทุม  โพธิ์เงินงำม 
อยู่บ้ำนเลขท่ี 303/7 หมู่ 1  ต ำบลท่ำขนุน อ ำเภอทองผำภูมิ จังหวัดกำญจนบุรี ตัวอย่ำงเป็นเหง้ำมีรำกสีเหลือง
เข้มลักษณะรูปร่ำงเหมือนกระชำยรำกกล้วย เป็นกระชำยบ้ำน หรือกระชำยพ้ืนเมือง ปลูกในดินที่มีลักษณะดิน
เหนียวปนทรำย หรือดินลูกรัง มีใบ 7 ใบต่อต้น สีเขียวอ่อน ทั้งใบแก่และใบอ่อน มีทรงพุ่มต้นสูง 36 เซนติเมตร 
[<=ใบเป็นรูปรี (elliptical) ขอบใบเรียบ (entire) เส้นใบแบบขนำน มีกำรเรียงตัวของใบแบบสลับ ปลำยใบ
แหลม (acute) โคนหรือฐำนใบป้ำน (obtuse) ควำมยำวใบ xxx เซนติเมตร ควำมกว้ำงใบ xxx เซนติเมตร พบ
ดอกเป็นแบบปำกเปิด (bilabiate) ช่อดอกเป็นแบบช่อเชิงลดมีกำบ (spadix) เหง้ำมีรำกสีเหลืองน้ ำตำล
(yellow-orange17A) มีลักษณะรำกออกจำกเหง้ำเป็นกระจุกเรียวปลำยแหลม รำกยำว xxxx เซนติเมตร มี
จ ำนวน xxx รำก =>] 
4. KR-008-59-004 เป็นตัวอย่ำงกระชำยได้มำเมื่อวันที่ 28-30 พฤศจิกำยน 2559 จำกนำงอัมพร  แก้วสุข อยู่
บ้ำนเลขที่ 257/2 หมู่ 2 ต ำบลคลองด่ำน อ ำเภอบ่อพลอย จังหวัดกำญจนบุรี ตัวอย่ำงน ำมำจำกแปลงที่อยู่ใน
ต ำบลท่ำล้อ อ ำเภอท่ำม่วง จังหวัดกำญจนบุรี เป็นกระชำยรำกพวง ตัวอย่ำงที่ได้ปลูกในดินที่มีลักษณะร่วนปน
ทรำย มีใบ 5 ใบต่อต้น ใบแก่สีเขียวและใบอ่อนสีเขียวอ่อน มีทรงพุ่มต้นสูง 60.4 เซนติเมตร 
5. KR-005-59-005  เป็นตัวอย่ำงกระชำยได้มำเมื่อวันที่ 28-30 พฤศจิกำยน 2559 จำกนำยช้ำง บ้ำนริมคลอง
หมู่ 3 ต ำบลบ้ำนใหม่  อ ำเภอท่ำม่วง จังหวัดกำญจนบุรี (นำยอภิสิทธิ์ เอ่ียมละออ เป็นญำติขุดให้) ตัวอย่ำงเป็น
เหง้ำมีรำกลักษณะรูปร่ำงเหมือนกระชำยพวง ปลูกในดินที่มีลักษณะดินร่วนปนทรำย มีใบ XXX ใบต่อต้น ใบ
แก่สีเขียว และใบอ่อนสีเขียวอ่อน มีทรงพุ่มต้นสูง YYYYY เซนติเมตร  
6. KR-005-59-006  เป็นตัวอย่ำงกระชำยได้มำเมื่อวันที่ 28-30 พฤศจิกำยน 2559 จำกนำยสุวัฒน์  เกื้อกูล 
หมู่ 3 ต ำบลบ้ำนต้นล ำไย  อ ำเภอท่ำม่วง จังหวัดกำญจนบุรี  ตัวอย่ำงกระชำยเป็นเหง้ำมีรำกลักษณะรูปร่ำง
เหมือนกระชำยพวง ปลูกในดินที่มีลักษณะดินร่วนปนทรำย มีใบ 7 ใบต่อต้น ใบแก่สีเขียว และใบอ่อนสีเขียว
อ่อน มีทรงพุ่มต้นสูง 77.6 เซนติเมตร 
จังหวัดกระบี่ ลักษณะพ้ืนที่ของจังหวัดมีลักษณะดินเป็นดินร่วนทรำย  
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1. KB-000-59-001 เป็นตัวอย่ำงกระชำยได้มำเมื่อวันที่ 18-22 มกรำคม 2559(60) จำกเกษตรกร ไม่ระบุ
ต ำบลไม่ระบุอ ำเภอใน จังหวัดกระบี่ เป็นกระชำยรำกพวง ตัวอย่ำงที่ได้ปลูกในดินที่มีลักษณร่วนปนทรำยมีใบ 
xxxx ใบต่อต้น ใบแก่สีเขียวและใบอ่อนสีเขียวอ่อน มีทรงพุ่มต้นสูง YYYY เซนติเมตร 
2. KB-000-59-002 เป็นตัวอย่ำงกระชำยได้มำเมื่อวันที่ 18-22 มกรำคม 2559(60) จำกเกษตรกร ไม่ระบุ
ต ำบลไม่ระบุอ ำเภอใน จังหวัดกระบี่ เป็นกระชำยรำกพวง ตัวอย่ำงที่ได้ปลูกในดินที่มีลักษณ??????? มีใบ xxxx 
ใบต่อต้น ใบแก่สีเขียวและใบอ่อนสีเขียวอ่อน มีทรงพุ่มต้นสูง YYYY เซนติเมตร  
 จังหวัดจันทบุรี  รวบรวมได้ 3 ตัวอย่ำง จำกเกษตรกรที่ปลูกเป็นพืชผักสวนครัว  
1.CT-006-59-001 เป็นตัวอย่ำงกระชำยได้มำเมื่อวันที่ 11-13 พฤษภำคม 2559 จำกนำยสมหวัง  ทองพ่วง
บ้ำนเลขท่ี 49/10 หมู่ 10 ต ำบลร ำพัน  อ ำเภอท่ำใหม่ จังหวัดจันทบุรี  ตัวอย่ำงกระชำยเป็นเหง้ำมีรำกลักษณะ
รูปร่ำงเหมือนกระชำยพวง และกระชำยรำกกล้วย ในกอเดียวกัน ปลูกในดินที่มีลักษณะร่วนปนทรำย--------- มี
ใบ 6-7 ใบต่อต้น ใบแก่สีเขียว และใบอ่อนสีเขียวอ่อน มีทรงพุ่มต้นสูง 88.3 เซนติเมตร พุ่มกว้ำง 51.0 
เซนติเมตร ควำมยำวใบ 39.5 เซนติเมตร ควำมกว้ำงใบ 16.4 เซนติเมตร ขอบใบเรียบ ใบเรียงแบบสลับ รูปร่ำง
รี ใบเรียวแหลม 
2.CT-005-59-002 เป็นตัวอย่ำงกระชำยได้มำเมื่อวันที่ 1-3 มิถุนำยน 2559 จำกนำงล ำปำง จันทรเพชร
บ้ำนเลขที่ 25/20 หมู่ 1 ต ำบลคลองพลู  อ ำเภอเขำคิชกูฏ  จังหวัดจันทบุรี  ตัวอย่ำงกระชำยเป็นกระชำย
พ้ืนเมือง มีลักษณะกระชำยพวง และกระชำยรำกกล้วย ในกอเดียวกัน ปลูกในดินที่มีลักษณะ--------------------- 
มีใบ XXXXX ใบต่อต้น ใบแก่สีเขียว และใบอ่อนสีเขียวอ่อน มีทรงพุ่มต้นสูง YYYYY เซนติเมตร 
3.CT-005-59-003 เป็นตัวอย่ำงกระชำยได้มำเมื่อวันที่  1-3 มิถุนำยน 2559 จำกนำงส ำเนำ ฤษกเอียง
บ้ำนเลขที่ 4/135 หมู่ 1 ต ำบลคลองพลู  อ ำเภอเขำคิชกูฏ  จังหวัดจันทบุรี  ตัวอย่ำงเป็นกระชำยพ้ืนเมือง มี
ลักษณะกระชำยพวง(รำกกล้วย) ปลูกในดินที่มีลักษณะ--------------------- มีใบ XXXXX ใบต่อต้น ใบแก่สีเขียว 
และใบอ่อนสีเขียวอ่อน มีทรงพุ่มต้นสูง YYYYY เซนติเมตร 
จังหวัดชัยนาท  
1.CN-006-59-001 เป็นตัวอย่ำงกระชำยได้มำเมื่อวันที่ 29 กุมภำพันธ์ – 2 มีนำคม 2559 จำกนำงนัยนำ บุญ
ชื่น บ้ำนเลขที่ 14/37 หมู่ 11 ต ำบลดงคอน  อ ำเภอสรรคบุรี  จังหวัดชัยนำท  ตัวอย่ำงเป็นกระชำยพื้นเมือง มี
ลักษณะกระชำยรำกกล้วย ปลูกในดินที่มีลักษณะร่วนปนทรำย มีใบ XXXXX ใบต่อต้น ใบแก่สีเขียว และใบ
อ่อนสีเขียวอ่อน มีทรงพุ่มต้นสูง YYYYY เซนติเมตร 
2.CN-009-59-002 เป็นตัวอย่ำงกระชำยได้มำเมื่อวันที่ 29 กุมภำพันธ์ – 2 มีนำคม 2559 จำกนำงสำวไสว  
ม่วงศรีพันธ์  บ้ำนเลขท่ี 64  หมู่ 5 ต ำบลห้วยงู  อ ำเภอหันคำ  จังหวัดชัยนำท  ตัวอย่ำงเป็นกระชำยพ้ืนเมือง มี
ลักษณะกระชำยพวง(รำกกล้วย) ปลูกในดินที่มีลักษณะร่วนปนทรำย มีใบ 6 ใบต่อต้น ใบแก่สีเขียว และใบอ่อน
สีเขียวอ่อน มีทรงพุ่มต้นสูง 71.4 เซนติเมตร พุ่มกว้ำง 70.4 เซนติเมตร ใบยำว 27.6 เซนติเมตร ใบกว้ำง 9.9 
เซนติเมตร 
จังหวัดชัยภูม ิ
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1. CH-016-58-001 เป็นตัวอย่ำงกระชำยได้มำเมื่อวันที่  22 กันยำยน 2558 จำกนำยทะเบียน  สีทำทน  
บ้ำนเลขที่ 8  หมู่ 8  ต ำบลหนองแวง  อ ำเภอหนองบัวแดง  จังหวัดชัยภูมิ  ตัวอย่ำงเป็นกระชำยพ้ืนเมือง มี
ลักษณะกระชำยพวง และรำกกล้วย ปลูกในดินที่มีลักษณะร่วนปนทรำย(เชิงเขำ) มีใบ 5 ใบต่อต้น ใบแก่สีเขียว 
และใบอ่อนสีเขียวอ่อน มีทรงพุ่มต้นสูง 69.5 เซนติเมตร พุ่มกว้ำง 78.1 เซนติเมตร ใบยำว 35.5 เซนติเมตร ใบ
กว้ำง 9.6 เซนติเมตร 
2. CH-016-60-002 เป็นตัวอย่ำงกระชำยได้มำเมื่อวันที่ 11 พฤษภำคม 2560  จำกนำงทองเหลือง  กิ่งมะนำว  
บ้ำนเลขที่ 16 หมู่ 8  ต ำบลนำงแดด  อ ำเภอหนองบัวแดง  จังหวัดชัยภูมิ  ตัวอย่ำงเป็นกระชำยพ้ืนเมือง มี
ลักษณะกระชำยพวง และรำกกล้วย ปลูกในดินที่มีลักษณะร่วนปนทรำย(เชิงเขำ) มีใบ 6 ใบต่อต้น ใบแก่สีเขียว 
และใบอ่อนสีเขียวอ่อน มีทรงพุ่มต้นสูง 78.6  เซนติเมตร พุ่มกว้ำง 71.4 เซนติเมตร ใบยำว 35.5เซนติเมตร ใบ
กว้ำง 10.3 เซนติเมตร 
จังหวัดชุมพร 
1. CP-008-59-001 เป็นตัวอย่ำงกระชำยได้มำเมื่อวันที่ 4-5 กุมภำพันธ์ 2559 จำกเกษตรกรไม่ทรำบชื่อใน
พ้ืนที่โดยนำงสุมำลี ศรีแก้ว จำกศูนย์วิจัยพืชสวนตรัง รวบรวมมำให้  ตัวอย่ำงเป็นกระชำยพ้ืนเมือง มีลักษณะ
กระชำยพวง และรำกกล้วย ปลูกในดินที่มีลักษณะร่วนปนทรำย(เชิงเขำ) มีใบ 7 ใบต่อต้น ใบแก่สีเขียว และใบ
อ่อนสีเขียวอ่อน มีทรงพุ่มต้นสูง 72.6 เซนติเมตร พุ่มกว้ำง 61.8 เซนติเมตร ใบยำว 34.8 เซนติเมตร ใบกว้ำง 
10.8  เซนติเมตร 
2. CP-008-60-002 เป็นตัวอย่ำงกระชำยได้มำเมื่อวันที่ 21 มกรำคม 2560 จำกนำงเยือน ณ พัทลุง บ้ำนเลขที่ 
39/2 หมู่ 6  ต ำบลบ้ำนวิสัยเหนือ  อ ำเภอสวี  จังหวัดชุมพร  ตัวอย่ำงเป็นกระชำยพ้ืนเมือง มีลักษณะกระชำย
พวง และรำกกล้วย ปลูกในดินที่มีลักษณะร่วนปนทรำย มีใบ XXXXX ใบต่อต้น ใบแก่สีเขียว และใบอ่อนสี
เขียวอ่อน มีทรงพุ่มต้นสูง YYYYY เซนติเมตร 
จังหวัดตรัง  
1. TR-009-59-001 เป็นตัวอย่ำงกระชำยได้มำเมื่อวันที่ 4-5 กุมภำพันธ์ 2559  จำกเกษตรกรไม่ทรำบต ำบลใน
อ ำเภอสิเกำ จังหวัดตรัง ผ่ำนนำงสุมำลี  ศรีแก้ว  จำกศูนย์วิจัยพืชสวนตรัง รวบรวมมำให้  ตัวอย่ำงเป็นกระชำย
พ้ืนเมือง มีลักษณะกระชำยพวง และรำกกล้วย ปลูกในดินที่มีลักษณะร่วนปนทรำย(เชิงเขำ) มี ใบ 6 ใบต่อต้น 
ใบแก่สีเขียว และใบอ่อนสีเขียวอ่อน มีทรงพุ่มต้นสูง 73.6 เซนติเมตร พุ่มกว้ำง 61.3 เซนติเมตร ใบยำว 35.6 
เซนติเมตร ใบกว้ำง 8.8  เซนติเมตร 
2. TR-004-60-002 เป็นตัวอย่ำงกระชำยได้มำเมื่อวันที่ 16-23 มกรำคม 2560 จำกนำยวิจิตร  กลับเฒ่ำ 
บ้ำนเลขที่ 44 หมู่ 1  ต ำบลนำข้ำวเสีย  อ ำเภอนำโยง จังหวัดตรัง  ตัวอย่ำงเป็นกระชำยพ้ืนเมือง มีลักษณะ
กระชำยพวง และรำกกล้วย ปลูกในดินที่มีลักษณะร่วนปนทรำย มีใบ 6 ใบต่อต้น ใบแก่สีเขียว และใบอ่อนสี
เขียวอ่อน มีทรงพุ่มต้นสูง 70.7 เซนติเมตร พุ่มกว้ำง 67.4 เซนติเมตร ใบยำว 27.2 เซนติเมตร ใบกว้ำง 9.1 
เซนติเมตร 
3. TR-004-60-003 เป็นตัวอย่ำงกระชำยได้มำเมื่อวันที่ 18 มกรำคม 2560 จำกนำงพิมพ์ศิริ ฤทธิ์มำก ไม่ระบุ
ต ำบล และอ ำเภอ ในจังหวัดตรัง ตัวอย่ำงเป็นกระชำยพ้ืนเมือง มีลักษณะกระชำยพวง และรำกกล้วย ปลูกใน
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ดินที่มีลักษณะร่วนปนทรำย มีใบ 5 ใบต่อต้น ใบแก่สีเขียว และใบอ่อนสีเขียวอ่อน มีทรงพุ่มต้นสูง 52.1 
เซนติเมตร พุ่มกว้ำง 70.4 เซนติเมตร ใบยำว 20.8 เซนติเมตร ใบกว้ำง 8.1 เซนติเมตร 
4. TR-009-60-004 เป็นตัวอย่ำงกระชำยได้มำเมื่อวันที่ 16-23 มกรำคม 2560 จำกนำงล ำดวน  แสงศรีจันทร์ 
บ้ำนเลขที่ 106 หมู่ 1 ต ำบลไม้กวำด  อ ำเภอสิเกำ  จังหวัดตรัง  ตัวอย่ำงเป็นกระชำยพ้ืนเมือง มีลักษณะ
กระชำยพวง และรำกกล้วย ปลูกในดินที่มีลักษณะร่วนปนทรำย มีใบ 5 ใบต่อต้น ใบแก่สีเขียว และใบอ่อนสี
เขียวอ่อน มีทรงพุ่มต้นสูง 75.3 เซนติเมตร พุ่มกว้ำง 94.4 เซนติเมตร ใบยำว 16.9 เซนติเมตร ใบกว้ำง 11.0 
เซนติเมตร 
5. TR-004-60-005 เป็นตัวอย่ำงกระชำยได้มำเมื่อวันที่  16-23 มกรำคม 2560 จำกนำงลำด  ห้วยชนะ 
บ้ำนเลขที่ 108/2 หมู่ 4 ต ำบลห้วยผุด  อ ำเภอนำโยง  จังหวัดตรัง  ตัวอย่ำงเป็นกระชำยพ้ืนเมือง มีลักษณะ
กระชำยพวง และรำกกล้วย ปลูกในดินที่มีลักษณะร่วนปนทรำย มีใบ 5 ใบต่อต้น ใบแก่สีเขียว และใบอ่อนสี
เขียวอ่อน มีทรงพุ่มต้นสูง 47.5 เซนติเมตร พุ่มกว้ำง 59.6 เซนติเมตร ใบยำว 19.4 เซนติเมตร ใบกว้ำง 8.2 
เซนติเมตร 
จังหวัดนครปฐม 
1. NT-003-59-001 เป็นตัวอย่ำงกระชำยได้มำเมื่อวันที่ 14-17 มิถุนำยน 2559 จำกเกษตรกรผ่ำนนำยพงษ์
ศักดิ์  พลตรี ส ำนักคุ้มครองพันธุ์พืช  โดยน ำมำจำกพ้ืนที่ต ำบลทุ่งขวำง  อ ำเภอก ำแพงแสน  จังหวัดนครปฐม  
ตัวอย่ำงเป็นกระชำยพวง ปลูกในดินที่มีลักษณะร่วนปนทรำย มีใบ 6 ใบต่อต้น ใบแก่สีเขียว และใบอ่อนสีเขียว
อ่อน มีทรงพุ่มต้นสูง 42.0 เซนติเมตร พุ่มกว้ำง 40.0 เซนติเมตร ขอบใบเรียบ กำรเรียงใบแบบสลับ ใบรูปร่ำงรี 
ปลำยใบเรียวแหลม ควำมยำวใบ 23.0 เซนติเมตร ควำมกว้ำงใบ 10.6 เซนติเมตร 
2. NT-003-59-002 เป็นตัวอย่ำงกระชำยได้มำเมื่อวันที่ 14-17 มิถุนำยน 2559 จำกเกษตรกรผ่ำนนำยพงษ์
ศักดิ์  พลตรี ส ำนักคุ้มครองพันธุ์พืช  โดยน ำมำจำกพ้ืนที่ต ำบลทุ่งขวำง  อ ำเภอก ำแพงแสน  จังหวัดนครปฐม  
ตัวอย่ำงเป็นกระชำยพวง ปลูกในดินที่มีลักษณะร่วนปนทรำย มีใบ XXXXX ใบต่อต้น ใบแก่สีเขียว และใบอ่อน
สีเขียวอ่อน มีทรงพุ่มต้นสูง YYYYY เซนติเมตร 
3. NT-003-59-003 เป็นตัวอย่ำงกระชำยได้มำเมื่อวันที่ 28-30 พฤศจิกำยน 2559 จำกนำงอัมพร  แปดนำวัน 
บ้ำนเลขท่ี 11/1 หมู่ 7  ต ำบลทุ่งขวำง  อ ำเภอก ำแพงแสน  จังหวัดนครปฐม  ตัวอย่ำงเป็นกระชำยพวง ปลูกใน
ดินที่มีลักษณะร่วนปนทรำย มีใบ 5 ใบต่อต้น ใบแก่สีเขียว และใบอ่อนสีเขียวอ่อน มีทรงพุ่มต้นสูง 69.6 
เซนติเมตร พุ่มกว้ำง 67.1 เซนติเมตร ใบยำว 26.8 เซนติเมตร ใบกว้ำง 10.1 เซนติเมตร 
4. NT-003-59-004 เป็นตัวอย่ำงกระชำยได้มำเมื่อวันที่ 28-30 พฤศจิกำยน 2559 จำกนำงสุดใจ  เสวงพิทักษ์
วงค์ บ้ำนเลขท่ี 27 หมู่ 7  ต ำบลทุ่งขวำง  อ ำเภอก ำแพงแสน  จังหวัดนครปฐม  ตัวอย่ำงเป็นกระชำยพวง และ
กระชำยรำกกล้วย  ปลูกในดินที่มีลักษณะร่วนปนทรำย มีใบ 5 ใบต่อต้น ใบแก่สีเขียว และใบอ่อนสีเขียวอ่อน 
มีทรงพุ่มต้นสูง 52 เซนติเมตร พุ่มกว้ำง 65.1 เซนติเมตร ใบยำว 22.6 เซนติเมตร ใบกว้ำง 7.9 เซนติเมตร 
5. NT-003-59-005 เป็นตัวอย่ำงกระชำยได้มำเมื่อวันที่ 27-29 ธันวำคม 2559 จำกนำงเพ็ญ  พุทธรักษำ 
บ้ำนเลขที่ 86 หมู่ 11  ต ำบลห้วยขวำง  อ ำเภอก ำแพงแสน  จังหวัดนครปฐม  ตัวอย่ำงเป็นกระชำยพวง ปลูก
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ในดินที่มีลักษณะร่วนปนทรำย มีใบ XXXXX ใบต่อต้น ใบแก่สีเขียว และใบอ่อนสีเขียวอ่อน มีทรงพุ่มต้นสูง 
YYYYY เซนติเมตร 
6. NT-002-59-006 เป็นตัวอย่ำงกระชำยได้มำเมื่อวันที่ 27-29 ธันวำคม 2559 จำกนำงเซี้ยมเฮียง  เทียนทอง
(นำยสมนึก  แจ่มสรัส สำมี) บ้ำนเลขที่ 55/1 หมู่ 1  ต ำบลทัพหลวง  อ ำเภอเมือง  จังหวัดนครปฐม  ตัวอย่ำง
เป็นกระชำยพวง ปลูกในดินที่มีลักษณะร่วนปนทรำย มีใบ 8 ใบต่อต้น ใบแก่สีเขียว และใบอ่อนสีเขียวอ่อน มี
ทรงพุ่มต้นสูง 45 เซนติเมตร พุ่มกว้ำง 63 เซนติเมตร ใบยำว 21.3 เซนติเมตร ใบกว้ำง 8.4 เซนติเมตร 
7. NT-003-59-007 เป็นตัวอย่ำงกระชำยได้มำเมื่อวันที่  28-30 พฤศจิกำยน 2559 จำกเกษตรกร(ผ่ำน
(ผู้รับเหมำเก็บเกี่ยว) บ้ำนติดทำงรถไฟ หมู่ 8   ต ำบลบ้ำนรำงพิกุล  อ ำเภอก ำแพงแสน  จังหวัดนครปฐม  
ตัวอย่ำงเป็นกระชำยพวง ปลูกในดินที่มีลักษณะร่วนปนทรำย มีใบ 5 ใบต่อต้น ใบแก่สีเขียว และใบอ่อนสีเขียว
อ่อน มีทรงพุ่มต้นสูง 47.1 เซนติเมตร พุ่มกว้ำง 62.7 เซนติเมตร ใบยำว 21.9 เซนติเมตร ใบกว้ำง 8.9 
เซนติเมตร 
จังหวัดนครราชสีมา 
1.NR-027-59-001 เป็นตัวอย่ำงกระชำยได้มำเมื่อวันที่ 27-29 กรกฎำคม 2559 จำกนำงบุญจันทร์  อยู่เย็น 
บ้ำนเลขที่ 98 หมู่ 3  ต ำบลวังน้ ำเขียว  อ ำเภอวังน้ ำเขียว  จังหวัดนครรำชสีมำ  ตัวอย่ำงเป็นกระชำยพ้ืนเมือง 
มีทั้งกระชำยพวง และกระชำยรำกกล้วย ปลูกในดินที่มีลักษณะร่วนปนทรำย มีใบ 6-8 ใบต่อต้น ใบแก่สีเขียว 
และใบอ่อนสีเขียวอ่อน มีทรงพุ่มต้นสูง 53  เซนติเมตร พุ่มกว้ำง 40.0 เซนติเมตร ขอบใบเรียบ รูปร่ำงรี เรียง
ตัวแบบสลับ ปลำยใบเรียวแหลม ควำมยำวใบ 24.5 เซนติเมตร ควำมกว้ำงใบ 9.6 เซนติเมตร 
จังหวัดนครสวรรค์ 
1. NS-002-59-001 เป็นตัวอย่ำงกระชำยได้มำเมื่อวันที่ 14-17 มิถุนำยน 2559 จำกเกษตรกร ผ่ำนนำยพงษ์
ศักดิ์  พลตรี ส ำนักคุ้มครองพันธุ์พืช  จำกพ้ืนที่  ต ำบลวัดไทร  อ ำเภอเมือง  จังหวัดนครสวรรค์  ตัวอย่ำงเป็น
กระชำยรำกกล้วย ปลูกในดินที่มีลักษณะร่วนปนทรำย มีใบ 6.0 ใบต่อต้น ใบแก่สีเขียว และใบอ่อนสีเขียวอ่อน 
มีทรงพุ่มต้นสูง 44.0 เซนติเมตร พุ่มกว้ำง 63.0 เซนติเมตร ขอบใบเรียบ ใบเรียงตัวแบบสลับ รูปร่ำงใบรี  
ปลำยใบเรียวแหลม ควำมยำวใบ 21.3 เซนติเมตร ควำมกว้ำงใบ 8.4 เซนติเมตร 
2. NS-002-59-002 เป็นตัวอย่ำงกระชำยได้มำเมื่อวันที่ 14-17 มิถุนำยน 2559 จำกเกษตรกร ผ่ำนนำยพงษ์
ศักดิ์  พลตรี ส ำนักคุ้มครองพันธุ์พืช  จำกพ้ืนที่  ต ำบลวัดไทร  อ ำเภอเมือง  จังหวัดนครสวรรค์    ตัวอย่ำงเป็น
กระชำยพ้ืนเมือง ปลูกในดินที่มีลักษณะร่วนปนทรำย มีใบ 6.0 ใบต่อต้น ใบแก่สีเขียว และใบอ่อนสีเขียวอ่อน มี
ทรงพุ่มต้นสูง 56.3 เซนติเมตร พุ่มกว้ำง 50.0 เซนติเมตร ใบเรียงตัวแบบสลับ รูปร่ำงใบรี ปลำยใบเรียวแหลม 
ควำมยำวใบ 26.4 เซนติเมตร ควำมกว้ำงใบ 8.6 เซนติเมตร  
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
1. PK-000-60-001 เป็นตัวอย่ำงกระชำยได้มำเมื่อวันที่  ?? มกรำคม 2560 จำกเกษตรกร ผ่ำนนำงสุมำลี  ศรี
แก้ว  ศูนย์วิจัยพืชสวนตรัง จำกพ้ืนที่  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตัวอย่ำงเป็นกระชำยพ้ืนเมือง ปลูกในดินที่มี
ลักษณะร่วนปนทรำย มีใบ 5 ใบต่อต้น ใบแก่สีเขียว และใบอ่อนสีเขียวอ่อน มีทรงพุ่มต้นสูง 58.6 เซนติเมตร 
พุ่มกว้ำง 51.9 เซนติเมตร ใบยำว 32.8 เซนติเมตร ใบกว้ำง 11.9 เซนติเมตร 
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จังหวัดปราจีนบุรี 
1. PJ-000-59-001 เป็นตัวอย่ำงกระชำยได้มำเมื่อวันที่ 11-13 พฤษภำคม 2559 จำกกลุ่มสมุนไพรบ้ำนดงบัง 
หมู่ 6   ต ำบลดงขี้เหล็ก  อ ำเภอเมือง  จังหวัดปรำจีนบุรี ตัวอย่ำงเป็นกระชำยรำกกล้วย ปลูกในดินที่มีลักษณะ
ร่วนปนทรำย มีใบ XXXXX ใบต่อต้น ใบแก่สีเขียว และใบอ่อนสีเขียวอ่อน มีทรงพุ่มต้นสูง YYYYY เซนติเมตร 
พุ่มกว้ำง ปปป เซนติเมตร ใบยำว ปปป เซนติเมตร ใบกว้ำง ปปป เซนติเมตร 
จังหวัดพิจิตร 
1. PC-008-59-001 เป็นตัวอย่ำงกระชำยได้มำเมื่อวันที่ 2-4 พฤษภำคม 2559 จำกนำยนเรศ  กลิ่นสง่ำ 66/2 
หมู่ 4 ต ำบลท่ำนั่ง อ ำเภอโพทะเล  จังหวัดพิจิตร  ตัวอย่ำงเป็นกระชำยพ้ืนเมือง ปลูกในดินที่มีลักษณะร่วนปน
ทรำย มีใบ 6.0 ใบต่อต้น ใบแก่สีเขียว และใบอ่อนสีเขียวอ่อน มีทรงพุ่มต้นสูง 89.0 เซนติเมตร พุ่มกว้ำง 73.0 
เซนติเมตร ใบยำว 38.9 เซนติเมตร กว้ำง 10.6 เซนติเมตร 
2. PC-002-59-002 เป็นตัวอย่ำงกระชำยได้มำเมื่อวันที่ 17-21 พฤษภำคม 2559 จำกนำงเจียก  สีเครือแก้ว 
236 หมู่ 6 ต ำบลเมืองเก่ำ  อ ำเภอเมือง  จังหวัดพิจิตร  ตัวอย่ำงเป็นกระชำยพ้ืนเมือง ลักษณะพวงและรำก
กล้วย ปลูกในดินที่มีลักษณะร่วนปนทรำย มีใบ 6 ใบต่อต้น ใบแก่สีเขียว และใบอ่อนสีเขียวอ่อน มีทรงพุ่มต้น
สูง 70.7 เซนติเมตร พุ่มกว้ำง 64.8 เซนติเมตร ใบยำว 33.4 เซนติเมตร ใบกว้ำง 8.6 เซนติเมตร 
จังหวัดพิษณุโลก 
1. PL-006-59-001 เป็นตัวอย่ำงกระชำยได้มำเมื่อวันที่ 15-17 มิถุนำยน 2559 จำกนำงเฉลำ  อินหำดกรวด 5 
หมู่ 5 ต ำบลสนำมคลี  อ ำเภอบำงกระทุ่ม  จังหวัดพิษณุโลก  ตัวอย่ำงเป็นกระชำยพ้ืนเมือง ลักษณะพวงหรือ
ตุ้ม ปลูกในดินที่มีลักษณะร่วนปนทรำย มีใบ 6-7 ใบต่อต้น ใบแก่สีเขียว และใบอ่อนสีเขียวอ่อน มีทรงพุ่มต้นสูง 
42.0 เซนติเมตร พุ่มกว้ำง 55.0 เซนติเมตร ขอบใบเรียบ เรียงตัวแบบสลับ รูปร่ำงใบรี ปลำยใบเรียวแหลม 
ควำมยำวใบ 20.9 เซนติเมตร ควำมกว้ำงใบ 8.3 เซนติเมตร 
2. PL-006-59-002 เป็นตัวอย่ำงกระชำยได้มำเมื่อวันที่ 15-17 มิถุนำยน 2559 จำกนำงเฉลำ  อินหำดกรวด 5 
หมู่ 5 ต ำบลสนำมคลี  อ ำเภอบำงกระทุ่ม  จังหวัดพิษณุโลก  ตัวอย่ำงเป็นกระชำยพ้ืนเมือง เรียกกระชำยกอ
ปลูกในดินที่มีลักษณะร่วนปนทรำย มีใบ XXXXX ใบต่อต้น ใบแก่สีเขียว และใบอ่อนสีเขียวอ่อน มีทรงพุ่มต้น
สูง YYYYY เซนติเมตร พุ่มกว้ำง 70.4 เซนติเมตร ใบยำว 27.6 เซนติเมตร ใบกว้ำง 9.9 เซนติเมตร 
3. PL-006-59-003 เป็นตัวอย่ำงกระชำยได้มำเมื่อวันที่ 15-17 มิถุนำยน 2559 จำกนำงเสน่ห์  หมวกน้อย 39 
หมู่ 7 ต ำบลโคกสลุด  อ ำเภอบำงกระทุ่ม  จังหวัดพิษณุโลก  ตัวอย่ำงเป็นกระชำยรำกกล้วย ปลูกในดินที่มี
ลักษณะร่วนปนทรำย มีใบ 5 ใบต่อต้น ใบแก่สีเขียว และใบอ่อนสีเขียวอ่อน มีทรงพุ่มต้นสูง 59.2 เซนติเมตร 
พุ่มกว้ำง 66.7 เซนติเมตร ใบยำว 25.6 เซนติเมตร ใบกว้ำง 10.7 เซนติเมตร 
4. PL-006-59-004  เป็นตัวอย่ำงกระชำยได้มำเมื่อวันที่ 15-17 มิถุนำยน 2559 จำกนำงเสน่ห์  หมวกน้อย 39 
หมู่ 7 ต ำบลโคกสลุด  อ ำเภอบำงกระทุ่ม  จังหวัดพิษณุโลก  ตัวอย่ำงเป็นกระชำยรำกตุ้มหรือพวง ปลูกในดินที่
มีลักษณะร่วนปนทรำย มีใบ 6.0 ใบต่อต้น ใบแก่สี เขียว และใบอ่อนสีเขียวอ่อน มีทรงพุ่มต้นสูง 41.5 
เซนติเมตร พุ่มกว้ำง 45.0 เซนติเมตร ขอบใบเรียบ ใบเรียงตัวแบบสลับ รูปร่ำงใบรี ปลำยใบเรียวแหลม ควำม
ยำวใบ 22.5 เซนติเมตร ควำมกว้ำงใบ 9.1 เซนติเมตร 
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5. PL-006-59-005 เป็นตัวอย่ำงกระชำยได้มำเมื่อวันที่ 15-17 มิถุนำยน 2559 จำกเกษตรกร ผ่ำนนำยพงษ์
ศักดิ์  พลตรี ส ำนักคุ้มครองพันธุ์พืช ในพ้ืนที่ ต ำบลโคกสลุด  อ ำเภอบำงกระทุ่ม  จังหวัดพิษณุโลก  ตัวอย่ำง
เป็นกระชำยรำกกล้วย ปลูกในดินที่มีลักษณะร่วนปนทรำย มีใบ 6.0 ใบต่อต้น ใบแก่สีเขียว และใบอ่อนสีเขียว
อ่อน มีทรงพุ่มต้นสูง 56.0 เซนติเมตร พุ่มกว้ำง 45.0 เซนติเมตร ขอบใบเรียบ ใบเรียงตัวแบบสลับ รูปร่ำงใบรี 
ปลำยใบเรียวแหลม ควำมยำวใบ 27.0 เซนติเมตร ควำมกว้ำงใบ 9.6 เซนติเมตร 
จังหวัดเพชรบุรี 
1. PR-000-59-001 เป็นตัวอย่ำงกระชำยได้มำเมื่อวันที่ 4-5 กุมภำพันธ์ 2559 จำกเกษตรกร ผ่ำนนำงสุมำลี  
ศรีแก้ว  ในพ้ืนที่ จังหวัดเพชรบุรี  ตัวอย่ำงเป็นกระชำยรำกกล้วย ปลูกในดินที่มีลักษณะร่วนปนทรำย มีใบ 5 
ใบต่อต้น ใบแก่สีเขียว และใบอ่อนสีเขียวอ่อน มีทรงพุ่มต้นสูง 71.6  เซนติเมตร พุ่มกว้ำง 45 เซนติเมตร ใบ
ยำว 27.0 เซนติเมตร ใบกว้ำง 9.6 เซนติเมตร 
2. PR-000-60-002 เป็นตัวอย่ำงกระชำยได้มำเมื่อวันที่ ??? มกรำคม 2560 จำกเกษตรกร ผ่ำนนำงสุมำลี  ศรี
แก้ว  ในพ้ืนที่ จังหวัดเพชรบุรี  ตัวอย่ำงเป็นกระชำยรำกกล้วย ปลูกในดินที่มีลักษณะร่วนปนทรำย มีใบ 
XXXXX ใบต่อต้น ใบแก่สีเขียว และใบอ่อนสีเขียวอ่อน มีทรงพุ่มต้นสูง YYYYY เซนติเมตร พุ่มกว้ำง xxxxxx 
เซนติเมตร ใบยำว xxxxx เซนติเมตร ใบกว้ำง xxxx เซนติเมตร 
จังหวัดเพชรบูรณ์ กระชำยมีลักษณะคล้ำยตุ้มหรือพวง 
1. PB-003-59-001 เป็นตัวอย่ำงกระชำยได้มำเมื่อวันที่ 2-4 พฤษภำคม 2559 จำกนำงสังวำลย์  หนองหงอก 
120 หมู่ 10 ต ำบลหนองแม่นำ  อ ำเภอเขำค้อ  จังหวัดเพชรบูรณ์  ตัวอย่ำงเป็นกระชำยพ้ืนเมือง ปลูกในดินที่มี
ลักษณะร่วนปนทรำย มีใบ XXXXX ใบต่อต้น ใบแก่สีเขียว และใบอ่อนสีเขียวอ่อน มีทรงพุ่มต้นสูง YYYYY 
เซนติเมตร พุ่มกว้ำง xxx เซนติเมตร ใบยำว 16.5 เซนติเมตร ใบกว้ำง 8.5 เซนติเมตร 
2. PB-003-59-002 เป็นตัวอย่ำงกระชำยได้มำเมื่อวันที่ 2-4 พฤษภำคม 2559 จำกนำงญำติ  ทองแจ้ง หมู่ 10 
ต ำบลหนองแม่นำ  อ ำเภอเขำค้อ  จังหวัดเพชรบูรณ์  ตัวอย่ำงเป็นกระชำยพ้ืนเมือง ลักษณะผสมพวงและรำก
กล้วย ปลูกในดินที่มีลักษณะร่วนปนทรำย มีใบ 6.0 ใบต่อต้น ใบแก่สีเขียว และใบอ่อนสีเขียวอ่อน มีทรงพุ่มต้น
สูง 87.3 เซนติเมตร พุ่มกว้ำง 50.0 เซนติเมตร ขอบใบเรียบ ใบเรียงตัวแบบสลับ ใบรูปร่ำงรี ปลำยใบเรียว
แหลม ควำมยำวใบ 38.1 เซนติเมตร ควำมกว้ำงใบ 9.6 เซนติเมตร 
3. PB-003-59-003 เป็นตัวอย่ำงกระชำยได้มำเมื่อวันที่ 2-4 พฤษภำคม 2559 จำกนำงดวงทิพย์  สำยโสภำ 64 
หมู่ 4 ต ำบลหนองแม่นำ  อ ำเภอเขำค้อ  จังหวัดเพชรบูรณ์  ตัวอย่ำงเป็นกระชำยพ้ืนเมือง ลักษณะพวงหรือตุ้ม 
ปลูกในดินที่มีลักษณะร่วนปนทรำย มีใบ 7.0 ใบต่อต้น ใบแก่สีเขียว และใบอ่อนสีเขียวอ่อน มีทรงพุ่มต้นสูง 
54.3 เซนติเมตร พุ่มกว้ำง 48.0 เซนติเมตร ใบเรียงตัวแบบสลับ รูปร่ำงรี ปลำยใบเรียวแหลม ควำมยำวใบ 
27.8 เซนติเมตร ควำมกว้ำงใบ 9.6 เซนติเมตร  
4. PB-003-59-004 เป็นตัวอย่ำงกระชำยได้มำเมื่อวันที่ 2-4 พฤษภำคม 2559 จำกนำงดวงทิพย์  สำยโสภำ 64 
หมู่ 4 ต ำบลหนองแม่นำ  อ ำเภอเขำค้อ  จังหวัดเพชรบูรณ์  ตัวอย่ำงเป็นกระชำยพ้ืนเมือง ลักษณะรำกกล้วย 
ปลูกในดินที่มีลักษณะร่วนปนทรำย มีใบ 7 ใบต่อต้น ใบแก่สีเขียว และใบอ่อนสีเขียวอ่อน มีทรงพุ่มต้นสูง 86.3 
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เซนติเมตร พุ่มกว้ำง 52.0 เซนติเมตร ใบเรียงตัวแบบสลับ รูปร่ำงใบรี ปลำยใบเรียวแหลม ควำมยำวใบ 41.1 
เซนติเมตร ควำมกว้ำงใบ 11.6 เซนติเมตร 
5. PB-003-60-005 เป็นตัวอย่ำงกระชำยได้มำเมื่อวันที่ 28 มกรำคม 2560 จำกเกษตรกร ในพ้ืนที่ศูนย์วิจัย
เกษตรที่สูงเพชรบูรณ์ ต ำบลบ้ำนสะเดำะพงษ์  อ ำเภอเขำค้อ  จังหวัดเพชรบูรณ์  ตัวอย่ำงเป็นกระชำย ลักษณะ
รำกหยวก ปลูกในดินที่มีลักษณะร่วนปนทรำย มีใบ 6 ใบต่อต้น ใบแก่สีเขียว และใบอ่อนสีเขียวอ่อน มีทรงพุ่ม
ต้นสูง 100.2 เซนติเมตร พุ่มกว้ำง 44.3 เซนติเมตร ใบยำว 35.3 เซนติเมตร ใบกว้ำง 10.3 เซนติเมตร 
จังหวัดราชบุรี    กระชำยจำกจังหวัดรำชบุรีที่รวบรวมมำมีทั้งแบบกระชำยพวง และกระชำยรำกกล้วย 
รวบรวมมำได้ 5 ตัวอย่ำง มีรหัสดังนี้ 
1. RB-009-59-001 เป็นตัวอย่ำงกระชำยได้มำเมื่อวันที่ 28-30 ธันวำคม 2558 จำกนำงชม  ปำนสุวรรณ 69 
หมู่ 6 บ้ำนสิงห์ ในพ้ืนที่ ต ำบลบ้ำนฆ้อง  อ ำเภอโพธำรำม  จังหวัดรำชบุรี  ตัวอย่ำงเป็นกระชำยพวง และรำก
กล้วย ปลูกในดินที่มีลักษณะร่วนปนทรำย มีใบ XXXXX ใบต่อต้น ใบแก่สีเขียว และใบอ่อนสีเขียวอ่อน มีทรง
พุ่มต้นสูง YYYYY เซนติเมตร พุ่มกว้ำง xxxx เซนติเมตร ใบยำว 16.5 เซนติเมตร ใบกว้ำง 9.0 เซนติเมตร 
2. RB-003-59-002 เป็นตัวอย่ำงกระชำยได้มำเมื่อวันที่ 28-30 ธันวำคม 2558 จำกนำยบุญช่วย  สุธำพรต 99 
หมู่ 1 ต ำบลด่ำนทับตะโก  อ ำเภอจอมบึง  จังหวัดรำชบุรี  ตัวอย่ำงเป็นกระชำยพวง และรำกกล้วย ปลูกในดิน
ที่มีลักษณะร่วนปนทรำย มีใบ XXXXX ใบต่อต้น ใบแก่สีเขียว และใบอ่อนสีเขียวอ่อน มีทรงพุ่มต้นสูง YYYYY 
เซนติเมตร พุ่มกว้ำง xxx เซนติเมตร ใบยำว 18.0 เซนติเมตร ใบกว้ำง 9.0 เซนติเมตร 
3. RB-003-59-003 เป็นตัวอย่ำงกระชำยได้มำเมื่อวันที่ 28-30 ธันวำคม 2558 จำกนำยประทีป  วิวัฒนธนชัย 
180/1 หมู่ 1 ต ำบลด่ำนทับตะโก  อ ำเภอจอมบึง  จังหวัดรำชบุรี  ตัวอย่ำงเป็นกระชำยพวง และรำกกล้วย 
ปลูกในดินที่มีลักษณะร่วนปนทรำย มีใบ 6 ใบต่อต้น ใบแก่สีเขียว และใบอ่อนสีเขียวอ่อน มีทรงพุ่มต้นสูง 60.6 
เซนติเมตร พุ่มกว้ำง 65.9 เซนติเมตร ใบยำว 32.4 เซนติเมตร ใบกว้ำง 14.9 เซนติเมตร 
4. RB-003-59-004 เป็นตัวอย่ำงกระชำยได้มำเมื่อวันที่ 28-30 ธันวำคม 2558 จำกนำยชูชำติ  เครืออยู่ 11 
หมู่ 15 ต ำบลแก้มอ้น  อ ำเภอจอมบึง  จังหวัดรำชบุรี  ตัวอย่ำงเป็นกระชำยพวง และรำกกล้วย ปลูกในดินที่มี
ลักษณะร่วนปนทรำย มีใบ 5 ใบต่อต้น ใบแก่สีเขียว และใบอ่อนสีเขียวอ่อน มีทรงพุ่มต้นสูง 69.2 เซนติเมตร 
พุ่มกว้ำง 51.3 เซนติเมตร ใบยำว 32.7 เซนติเมตร ใบกว้ำง 7.8 เซนติเมตร 
5. RB-009-59-005 เป็นตัวอย่ำงกระชำยได้มำเมื่อวันที่ 28-30 ธันวำคม 2558 จำกนำยลิ้ม  เหมือนจินดำ 
65/1 หมู่ 6 บ้ำนทุ่งเจริญ ในพื้นที่ ต ำบลบ้ำนฆ้อง  อ ำเภอโพธำรำม  จังหวัดรำชบุรี  ตัวอย่ำงเป็นกระชำยพวง 
และรำกกล้วย ปลูกในดินที่มีลักษณะร่วนปนทรำย มีใบ 6 ใบต่อต้น ใบแก่สีเขียว และใบอ่อนสีเขียวอ่อน มีทรง
พุ่มต้นสูง 70.1 เซนติเมตร พุ่มกว้ำง 51.6 เซนติเมตร ใบยำว 36.5 เซนติเมตร ใบกว้ำง 10.2 เซนติเมตร 
6. RB-003-59-006 เป็นตัวอย่ำงกระชำยได้มำเมื่อวันที่ 28-30 ธันวำคม 2558 จำกเกษตรกร(แปลงก่อนแปลง
ชูชำติ) หมู่ 15 บ้ำนหนองไผ่  ต ำบลแก้มอ้น  อ ำเภอจอมบึง  จังหวัดรำชบุรี  ตัวอย่ำงเป็นกระชำยรำกกล้วย 
ปลูกในดินที่มีลักษณะร่วนปนทรำย มีใบ XXXXX ใบต่อต้น ใบแก่สีเขียว และใบอ่อนสีเขียวอ่อน มีทรงพุ่มต้น
สูง YYYYY เซนติเมตร พุ่มกว้ำง xxx เซนติเมตร ใบยำว 20 เซนติเมตร ใบกว้ำง 9.5 เซนติเมตร 
จังหวัดสุโขทัย 
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1. ST-010-59-001 เป็นตัวอย่ำงกระชำยได้มำเมื่อวันที่ xx yyyy 2559 จำกเกษตรกร ผ่ำนนำงพรรณผกำ รัตน
โกศล  ในพ้ืนที่ต ำบลท่ำชัย อ ำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย  ตัวอย่ำงเป็นกระชำยรำกกล้วย ปลูกในดินที่มี
ลักษณะร่วนปนทรำย มีใบ 5 ใบต่อต้น ใบแก่สีเขียว และใบอ่อนสีเขียวอ่อน มีทรงพุ่มต้นสูง 107.8 เซนติเมตร 
พุ่มกว้ำง 88.4 เซนติเมตร ใบยำว 31.4 เซนติเมตร ใบกว้ำง 10.1 เซนติเมตร 
จังหวัดสุพรรณบุรี 
1. SP-000-59-001 เป็นตัวอย่ำงกระชำยได้มำเมื่อวันที่ 14-17 มิถุนำยน 2559 จำกเกษตรกร ผ่ำนนำยพงษ์
ศักดิ์  พลตรี ในพ้ืนที่ไม่ได้ระบุต ำบล อ ำเภอ ในจังหวัดสุพรรณบุรี  ตัวอย่ำงเป็นกระชำยรำกกล้วย ปลูกในดินที่
มีลักษณะร่วนปนทรำย มีใบ 6 ใบต่อต้น ใบแก่สีเขียว และใบอ่อนสีเขียวอ่อน มีทรงพุ่มต้นสูง 76.8 เซนติเมตร 
พุ่มกว้ำง 87.7 เซนติเมตร ใบยำว 33.7 เซนติเมตร ใบกว้ำง 10.2 เซนติเมตร 
จังหวัดอุทัยธานี 
1. UT-003-59-001 เป็นตัวอย่ำงกระชำยได้มำเมื่อวันที่ 29 กุมภำพันธ์-2 มีนำคม 2559 จำกนำงอ่อน  งำมวิไล 
หมู่ 8 ต ำบลหนองกลำงดง  อ ำเภอทัพทัน  จังหวัดอุทัยธำนี  ตัวอย่ำงเป็นกระชำยพ้ืนเมือง ปลูกในดินที่มี
ลักษณะร่วนปนทรำย มีใบ 7 ใบต่อต้น ใบแก่สีเขียว และใบอ่อนสีเขียวอ่อน มีทรงพุ่มต้นสูง 72.1 เซนติเมตร 
พุ่มกว้ำง 56.1 เซนติเมตร ใบยำว 31.6 เซนติเมตร ใบกว้ำง 9.5 เซนติเมตร 
2. UT-003-59-002 เป็นตัวอย่ำงกระชำยได้มำเมื่อวันที่ 29 กุมภำพันธ์-2 มีนำคม 2559 จำกนำงข้ำวพอง  
ชำญตะมะ หมู่ 5 ต ำบลเขำขี้ฝอย  อ ำเภอทัพทัน  จังหวัดอุทัยธำนี  ตัวอย่ำงเป็นกระชำยพ้ืนเมือง ปลูกในดินที่
มีลักษณะร่วนปนทรำย มีใบ 6.0 ใบต่อต้น ใบแก่สี เขียว และใบอ่อนสีเขียวอ่อน มีทรงพุ่มต้นสูง 63.8 
เซนติเมตร พุ่มกว้ำง 50.0 เซนติเมตร ขอบใบเรียบ ใบเรียงตัวแบบสลับ รูปร่ำงใบรี ปลำยใบเรียวแหลม ควำม
ยำวใบ 30.1 เซนติเมตร ควำมกว้ำงใบ 10.2 เซนติเมตร 
3. UT-008-59-003 เป็นตัวอย่ำงกระชำยได้มำเมื่อวันที่ 29 กุมภำพันธ์-2 มีนำคม 2559 จำกนำงวณ  มุทิตำ 
33 หมู่ 1 ไม่ระบุต ำบล ในอ ำเภอหนองฉำง  จังหวัดอุทัยธำนี  ตัวอย่ำงเป็นกระชำยพ้ืนเมือง ปลูกในดินที่มี
ลักษณะร่วนปนทรำย มีใบ XXXXX ใบต่อต้น ใบแก่สีเขียว และใบอ่อนสีเขียวอ่อน มีทรงพุ่มต้นสูง YYYYY 
เซนติเมตร พุ่มกว้ำง xxx เซนติเมตร ใบยำว 19 เซนติเมตร ใบกว้ำง 8 เซนติเมตร 
4. UT-008-59-004 เป็นตัวอย่ำงกระชำยได้มำเมื่อวันที่ 29 กุมภำพันธ์-2 มีนำคม 2559 จำกนำยวิษณุ  พัน
พวง 58 หมู่ 3 ต ำบลทุ่งพง  อ ำเภอหนองฉำง  จังหวัดอุทัยธำนี  ตัวอย่ำงเป็นกระชำยพ้ืนเมือง ปลูกในดินที่มี
ลักษณะร่วนปนทรำย มีใบ XXXXX ใบต่อต้น ใบแก่สีเขียว และใบอ่อนสีเขียวอ่อน มีทรงพุ่มต้นสูง YYYYY 
เซนติเมตร 

     
ภาพที ่1-3 รำกกระชำย KR-005-59-001, KR-013-59-002, KR-004-59-003 
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ภาพที่ 4-6 รำกกระชำย KR-008-59-004, KR-005-59-006, CT-006-59-001 

    
ภาพที่ 7-9 รำกกระชำย, CT-005-59-002, CT-005-59-003, CN-006-59-001 

    
ภาพที่ 10-12 รากกระชาย, CN-009-59-002, CH-016-60-002, NT-003-59-001 

      
ภาพที่ 13-15 รากกระชาย NT-003-59-002, NT-003-59-005, NT-003-59-007 
 

      
ภาพที่ 16-18 รากกระชาย NR-027-59-001, , NS-002-59-001, NS-002-59-002 
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ภาพที่ 19-21 รากกระชาย PK-000-60-001, PC-008-59-001, PC-002-59-002 

   
ภาพที่ 22-24 รากกระชาย PL-006-59-001, PL-006-59-003, PL-006-59-004 

   
ภาพที่ 25-27 รากกระชาย PL-006-59-005, PR-000-59-001, PR-000-59-002 

   
ภาพที่ 28-30 รากกระชาย PB-003-59-001, PB-003-59-002, PB-003-59-003 

      
ภาพที ่31-33 รำกกระชำย PB-003-59-004, PB-003-60-005, , RB-009-59-001 

PB-003-59-003 

PB-003-59-004 
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ภาพที่ 34-36 รากกระชาย RB-003-59-003, RB-00359-004, ST-010-59-001 

     
ภาพที่ 37-39 รากกระชาย UT-003-59-001, UT-003-59-002, UT-008-59-003 

     
 
ภาพที่ 40-42 รากกระชาย UT-008-59-004, รากด้วน(คัดออก), รากเกลียว(คัดออก) 
 

     
ภาพที่ 43-45 รากกระชาย แบบรากกล้วย รากพวง รากผสม  

   
 
ภาพที่ 46-47 กระชาย PL-006-59-001 รากพวงเป็นรากกล้วยในการปลูกครั้งท่ี 2 (ขาว1เป็นน้ าเงิน2) 
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ลักษณะทางสรีรวิทยา 
 ชนิดพืช  :  กระชำยเหลือง 
 ประเภท  :  สมุนไพรและเครื่องเทศ 
 ล ำต้นเทียม (เหนือดิน) : เป็นส่วนของก้ำนใบที่รวมกันอยู่แบบสลับ (althernate) มีลักษณะอวบน้ ำ มี
โคนสีแดง ไล่สีไปหำก้ำนใบเป็นสีเขียว มีสีแดงเข้มเฉพำะที่ส่วนโคน ไม่แดงทั้งใบเหมือนกระชำยแดง 
 เหง้ำ (ล ำต้นใต้ดิน) : เป็นส่วนของกระชำยที่อยู่ใต้ดินมีข้อ และ ปล้องชัดเจน เพ่ิมข้อปล้องขนำนไป
ตำมพ้ืนผิวโลก มีสีน้ ำตำลอ่อน ถึงเข้มข้ึนอยู่กับสภำพของสีดิน หรือชนิดดิน ข้อปล้องที่เพ่ิมขึ้นท ำให้มีต้นเหนือ
ดินเพ่ิมขึ้นเป็นกระจุก หรือพุ่มกว้ำงขึ้น แต่ละข้อจะมีรำกงอกลงดินและเจริญเติบโตเป็นกระจุก ขยำยข้ำงแบบ 
type III 
 ใบ  : มีสีเขียวอ่อน เขียว เขียวเข้ม เขียวปนแดง ขอบเรียบ (entire) แต่ไม่พบสีแดงทั้งใบ เส้นใบออก
จำกแกนกลำงขนำนกันเหมือนพืชใบเลี้ยงเดี่ยวทั่วไป เส้นกลำงใบมีสีเขียว ไม่พบเส้นกลำงใบมีสีแดงเหมือนพืช
ขมิ้น มีลักษณะใบเป็นรูปรีไข่ หรือแคบ (linear)  รีฐำนใบคล้ำยสำมเหลี่ยม รีเรียวแหลม รีป้อมเกีอบสี่เหลี่ยม 
ปลำยใบแหลมเรียว (acute) หรือสอบเรียว (attenuate) มีขนที่ผิวใบด้ำนบน ผิวสัมผัสของแผ่นใบ เป็นมันวำว 
(shiny) กำรจัดเรียงของใบเป็นแบบสลับในมุมท่ีต่ำงกันเล็กน้อย (althernate) 
 ดอก  : เป็นช่อดอกเชิงลดมีกำบ (spadix) ปำกเปิด (bilabiate) คล้ำยปำกแตร สีขำวปนชมพู กลีบบน
สีขำว กลีบล่ำงสีชมพู 
 รำก  : เจริญงอกเป็นกระจุกจำกเหง้ำมีสีเหลืองอ่อน สีเหลืองแก่  สีน้ ำตำล มีรูปร่ำงรำกลักษณะกรวย
ยำวแหลมคล้ำยรำกกล้วย และทรงกระบอกยำวปลำยพองโตคล้ำยเชือกผูกลูกดิ่งซึ่งนิยมเรียกว่ำรำกพวง แต่ละ
เหง้ำของกระชำยอำจพบเป็นรำกกล้วย หรือ รำกพวง อย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง หรือพบมีทั้งรำกกล้วยอยู่รวมกับรำก
พวงเป็นกระจุกเดียวกัน ส่วนลักษณะที่เป็นรำกด้วนเหมือนสำกต ำน้ ำพริก หรือรำกเกลียว เป็นลักษณะผิดปกติ 
 

     
 
 

ดอกกระชายขาว 
(วา่นเพชรกลบั) 

ดอกกระชายด า ดอกกระชายเหลือง 
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ลักษณะทางเกษตร 
 จ ำนวนต้นเทียมต่อกอ หรือ ขนำดพุ่มต่อกอ : .....................................ต้น ต่อ กอ 
 ผลผลิต ต่อ ไร่  : เฉพำะเหง้ำ 2,925-3,535 กิโลกรัม ต่อ ไร่ เฉพำะรำกสด183.1-199.8กรัมต่อต้น
(plant) และท้ังเหง้ำและรำก 233.1-258.4 กรัม ต่อ ต้น(plant)   
 สำระส ำคัญ : มีกลิ่นหอม เป็นสำร...................................อยู่ในองค์ประกอบมีปริมำณน้ ำมันหอมระเหย
...................มิลลลิติร ต่อกรมั หรอืกิโลกรมั 
 เหง้ำ : มีจ ำนวนข้อ ปล้อง ตลอดฤดูปลูกเฉลี่ย............................ข้อปล้อง ต่อ น้ ำหนัก 1 กิโลกรัม 
 รำก  : มีลักษณะเป็นรำกกล้วยจ ำนวนมำก ยำวเฉลี่ย ........................เซนติเมตร 
 น้ ำหนักแห้ง ต่อ น้ ำหนักสด :  เฉลี่ยของรำก 0.156 - 0.168 ของเหง้ำ 0.372 - 0.367 
ปัญหา    เกิดโรคโคนเน่ำท ำให้ต้นตำยทั้งกอ 
 

   
 
 
 
 
 

ใบกระชายขาว ใบกระชายเหลือง 

เหงา้กระชายเหลือง เหงา้กระชายด า เหงา้กระชายขาว 

ใบกระชายด า 
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ตารางท่ี 1 ลักษณะสัณฐำนทรงพุ่มและใบกระชำยที่รวบรวมได้จำกแหล่งต่ำงๆทำงกำรค้ำของประเทศไทย 

Accession 
Number 

จังหวัด ควำมสูง
ของพุ่ ม
ต้น 

ค ว ำ ม
ก ว้ ำ ง
ของพุ่ ม
ต้น 

จ ำน วน
ใบต่อต้น 

ค วำม
ยำวใบ 

ค ว ำ ม
กว้ำงใบ 

สัดส่ วน
กว้ำงใบ
ต่อ ยำว
ใบ 

ก ลุ่ ม
ใบแดง/
ใบเขียว 

CH-016-58-001 ชัยภูมิ  69.5 78.1 5 35.5 9.6 0.270   
CH-016-60-002 ชัยภูมิ  78.6 71.4 6 35.5 10.3 0.290   
CN-006-59-001 ชัยนำท  ??  ??  ??  ?? ??  ??    
CN-009-59-002 ชัยนำท  71.4 70.4 6 27.6 9.9 0.359   
CP-008-59-001 ชุมพร  72.6 61.8 7 34.8 10.8 0.310   
CP-008-60-002 ชุมพร  ?? ??  ???  ???  ???  ???    
CT-005-59-002 จันทบุรี  ???? ???  ???  ???  ???  ???  ???  
CT-005-59-003 จันทบุรี  ??  ??  ???  ??? ???  ???    
CT-006-59-001 จันทบุรี 88.3 51  7 39.5 16  0.405   
KB-000-60-001 กระบี่  ??? ??  ???  ???   ???  ??   
KB-000-60-002 กระบี่  ?? ??  ??   ??  ???     
KR-004-59-003 กำญจนบุรี  36   7         
KR-008-59-004 กำญจนบุรี  60.4    5         
KR-005-59-001 กำญจนบุรี 77.0 60.0 6 32.0 10  0.313   
KR-013-59-002 กำญจนบุรี 87.8 58.0 6 34 12  0.353   
KR-005-59-005 กำญจนบุรี  ??? ???  ???  ???  ??  ??    
KR-005-59-006 กำญจนบุรี  77.6    7         
NR-027-59-001 นครรำชสีมำ 53 40.0 6 24.5 9.6 0.392   
NS-002-59-001 นครสวรรค์ 44.0 63.0 6 21.3 8.4 0.394   
NS-002-59-002 นครสวรรค์ 56.3 50 6 26.4 8.6 0.326   
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Accession 
Number 

จังหวัด ควำมสูง
ของพุ่ ม
ต้น 

ค ว ำ ม
ก ว้ ำ ง
ของพุ่ ม
ต้น 

จ ำน วน
ใบต่อต้น 

ค วำม
ยำวใบ 

ค ว ำ ม
กว้ำงใบ 

สัดส่ วน
กว้ำงใบ
ต่อ ยำว
ใบ 

ก ลุ่ ม
ใบแดง/
ใบเขียว 

NT-002-59-006 นครปฐม  45 63 5 21.3 8.4 0.394   
NT-003-59-001 นครปฐม 42 40 6 23 10.6 0.461   
NT-003-59-002 นครปฐม  ?? ??  ??  ??  ??  ??    
NT-003-59-003 นครปฐม  69.6 67.1 5 26.8 10.1 0.377   
NT-003-59-004 นครปฐม 52 65.1 5 22.6 7.9 0.350   
NT-003-59-005 นครปฐม ?? ?? ?? ?? ?? ??   
NT-003-59-006 นครปฐม  45 63  5 21.3 8.4 0.394   
NT-003-59-007 นครปฐม 47.1 62.7 5 21.9 8.9 0.406  
PB-003-59-001 เพชรบูรณ์  xxx  yyyy  ?? 16.5 8.5 0.515   
PB-003-59-002 เพชรบูรณ์ 87.3 50.0 6 38.1 9.6 0.252   
PB-003-59-003 เพชรบูรณ์ 54.3 48.0 7.0 27.8 9.6 0.345   
PB-003-59-004 เพชรบูรณ์ 86.3 52.0 7.0 41.1 11.6 0.282   
PB-003-60-005 เพชรบูรณ์  ?? ??  ??  ??  ???  ????    
PC-002-59-002 พิจิตร  70.7 64.8 6 33.4 8.6 0.257    
PC-008-59-001 พิจิตร 89 73 6 38.9 10.6 0.272    
PJ-000-59-001 ปรำจีนบุรี  ?? ??  ??  ??  ??  ??    
PK-000-60-001 ประจวบขีรีขันธ์ 58.6 51.9 5 32.8 11.9 0.363    
PL-006-59-001 พิษณุโลก 43.0 55.0 6 20.9 8.3 0.397   
PL-006-59-002 พิษณุโลก  ?? ??  ??  ??  ??  ??    
PL-006-59-003 พิษณุโลก  59.2 66.7 5 25.6 10.7 0.418   
PL-006-59-004 พิษณุโลก 41.5 45.0 6 22.5 9.1 0.391   
PL-006-59-005 พิษณุโลก 53.5 45.0 6 27.0 9.6 0.356   
PR-000-59-001 เพชรบุรี  ?? ??  ??  ??  ??  ??    
PR-000-60-002 เพชรบุรี ?? ?? ?? ?? ?? ??  
RB-003-59-002 รำชบุรี  ?? ??  ??  18.0 9 0.500   
RB-003-59-003 รำชบุรี  60.6 65.9 6 32.4 14.9 0.460    
RB-003-59-004 รำชบุรี  69.2 51.3 5 32.7 7.8 0.239   
RB-009-59-001 รำชบุรี  ?? ??  ??  16.5 9 0.545    
RB-009-59-005 รำชบุรี  70.1 51.6 6 36.5 10.2 0.279   
RB-003-59-006 รำชบุรี ?? ?? ?? ?? ?? ??  
SP-000-59-001 สุพรรณบุรี  76.8 87.7 6 33.7  10.2 0.303    
ST-010-59-001 สุโขทัย  107.8 88.4 5 31.4 10.1 0.322   
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Accession 
Number 

จังหวัด ควำมสูง
ของพุ่ ม
ต้น 

ค ว ำ ม
ก ว้ ำ ง
ของพุ่ ม
ต้น 

จ ำน วน
ใบต่อต้น 

ค วำม
ยำวใบ 

ค ว ำ ม
กว้ำงใบ 

สัดส่ วน
กว้ำงใบ
ต่อ ยำว
ใบ 

ก ลุ่ ม
ใบแดง/
ใบเขียว 

TR-009-59-001 ตรัง  73.6 61.3 6 35.6 8.8  0.247   
TR-004-60-002 ตรัง  70.7 67.4 6 27.2 9.1 0.335   
TR-004-60-003 ตรัง  47.3 52.1  5 20.8 8.1 0.389    
TR-009-60-004 ตรัง  75.3 94.4 5 16.9 11 0.651    
TR-004-60-005 ตรัง 47.5 59.6 5 19.4 8.2 0.423  
UT-003-59-001 อุทัยธำนี  72.1 56.1 7 31.6 9.5 0.301    
UT-003-59-002 อุทัยธำนี 63.8 50.0 6 30.1 10.2  0.339   
UT-008-59-003 อุทัยธำนี  xxx  xxx  ??  19 8 0.421    
UT-008-59-004 อุทัยธำนี  ??? ???  ???  ???  ???  ???    
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ตารางท่ี 2 ลักษณะสัณฐำนของรำกกระชำยที่รวบรวมได้จำกแหล่งต่ำงๆทำงกำรค้ำของประเทศไทย 
 
Accession Number จังหวัด รูป ร่ ำ ง

ใบ 
ปลำยใบ ลักษณะรำก สีของรำก ลั ก ษ ณ ะ

เหง้ำ 
สีของ
เหง้ำ 

ก ลุ่ ม
ใบแดง/
ใบเขียว 

CH-016-59-001 ชัยภูมิ      ผสม         

CH-016-60-002 ชัยภูมิ      ผสม         

CN-006-59-001 ชัยนำท      รำกกล้วย         

CN-009-59-002 ชัยนำท     ผสม         

CP-008-59-001 ชุมพร     ผสม         

CP-008-60-002 ชุมพร     ผสม         

CT-005-59-002 จันทบุรี      ผสม         

CT-005-59-003 จันทบุรี      ผสม         

CT-006-59-001 จันทบุรี      ผสม         

KB-000-60-001 กระบี่      รำกพวง         

KB-000-60-002 กระบี่      รำกพวง         

KR-004-59-003 กำญจนบุรี  รี เรียวแหลม  รำกกล้วย  เหลืองเข้ม        

KR-008-59-004 กำญจนบุรี  ป้อมร ี  เรียว  รำกพวง  เหลือง       

KR-005-59-001 กำญจนบุรี  รี เรียวแหลม ผสม          

KR-013-59-002 กำญจนบุรี  รี เรียวแหลม  รำกกล้วย          

KR-005-59-005 กำญจนบุรี ป้อม รี เรียว  รำกพวง          

KR-005-59-006 กำญจนบุรี  รี เรียว  รำกพวง  เหลือง        

NR-027-59-001 นครรำชสีมำ รี เรียวแหลม  ผสม เหลือง        

NS-002-59-001 นครสวรรค์ รี เรียวแหลม  รำกกล้วย  เหลือง       

NS-002-59-002 นครสวรรค์ รี เรียวแหลม  รำกพวง  เหลือง       

NT-002-59-006 นครปฐม  ป้อมร ี เรียว  รำกพวง  ?        

NT-003-59-001 นครปฐม รี เรียวแหลม รำกพวง เหลือง    

NT-003-59-002 นครปฐม รี  เรียว  รำกพวง  เหลือง        

NT-003-59-003 นครปฐม รี เรียวแหลม รำกกล้วย ?    

NT-003-59-004 นครปฐม รี เรียวแหลม ผสม ?    

NT-003-59-005 นครปฐม ป้อมร ี แหลม  รำกพวง  ?        

NT-003-59-006 นครปฐม ป้อมร ี แหลม รำกพวง  ?        

NT-003-59-007 นครปฐม  รี เรียว รำกกล้วย  เหลือง        

PB-003-59-001 เพชรบูรณ์  รี  เรียวแหลม  รำกกล้วย  น้ ำตำลอ่อน       

PB-003-59-002 เพชรบูรณ์  รี  เรียวแหลม  ผสม  น้ ำตำลอ่อน       

PB-003-59-003 เพชรบูรณ์  ป้อมร ี  แหลม  รำกพวง  น้ ำตำลอ่อน       

PB-003-59-004 เพชรบูรณ์  ป้อมร ี  แหลม รำกกล้วย  น้ ำตำลอ่อน        
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Accession Number จังหวัด รูป ร่ ำ ง
ใบ 

ปลำยใบ ลักษณะรำก สีของรำก ลั ก ษ ณ ะ
เหง้ำ 

สีของ
เหง้ำ 

ก ลุ่ ม
ใบแดง/
ใบเขียว 

PB-003-60-005 เพชรบูรณ์  รี แหลม  รำกหยวก  น้ ำตำล        

PC-002-59-002 พิจิตร  รี เรียวงุ้มลง   ผสม น้ ำตำล       

PC-008-59-001 พิจิตร  รี แหลม  รำกพวง  น้ ำตำล        

PJ-000-59-001 ปรำจีนบุรี  ? ?  ?  ?        

PK-000-60-001 ประจวบขีรีขันธ์  ? ?  ผสม น้ ำตำล        

PL-006-59-001 พิษณุโลก  รี เรียวแหลม  รำกพวง  น้ ำตำล        

PL-006-59-002 พิษณุโลก  ป้อมร ี  แหลม  ? ?        

PL-006-59-003 พิษณุโลก  รี เรียวแหลม  รำกกล้วย  น้ ำตำล        

PL-006-59-004 พิษณุโลก รี เรียวแหลม รำกพวง  น้ ำตำล       

PL-006-59-005 พิษณุโลก รี เรียวแหลม ผสม น้ ำตำล        

PR-000-59-001 เพชรบุรี  ป้อมร ี แหลม  ผสม   เหลือง       

PR-000-60-002 เพชรบุรี  ? ?  ?  ?        

RB-003-59-002 รำชบุรี รี แหลม ผสม ?    

RB-003-59-003 รำชบุรี  ป้อมร ี  แหลม  ผสม  เหลือง       

RB-003-59-004 รำชบุรี  ? ?   ผสม         

RB-009-59-001 รำชบุรี  รี แหลม  ผสม  น้ ำตำล       

RB-009-59-005 รำชบุรี  รี แหลม  ผสม  ?       

RB-003-59-006 รำชบุรี ป้อมร ี แหลม รำกกล้วย ?    

SP-000-59-001 สุพรรณบุรี  รี แหลม  รำกกล้วย  ?        

ST-010-59-100 สุโขทัย  รี แหลม  รำกกล้วย  เหลือง        

TR-009-60-001 ตรัง  รี  แหลม  ผสม เหลือง        

TR-004-60-002 ตรัง ป้อมร ี แหลม  ? ?        

TR-004-60-003 ตรัง  ป้อมร ี แหลม  ผสม  ?        

TR-004-60-005 ตรัง  ป้อมร ี แหลม  ผสม  ?        

UT-003-59-001 อุทัยธำนี  ป้อมร ี แหลม  ผสม  น้ ำตำล        

UT-003-59-002 อุทัยธำนี  ? ?  รำกหยวก   น้ ำตำล       

UT-008-59-003 อุทัยธำนี  ป้อมร ี แหลม  ?   ?       

UT-008-59-004 อุทัยธำนี  รี แหลม  ?  ?        

 
 
การเปรียบเทียบพันธุ์กระชาย 

ผลการทดลองและวิจารณ์ 
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 เกษมศักดิ์ และลัดดำวัลย์ (2560) ท ำกำรส ำรวจ และรวบรวมพันธุ์กระชำยในจังหวัดที่มีกำรผลิตกระชำย
ในแหล่งต่ำง ๆ  กระชำยที่รวบรวมได้มีจ ำนวนทั้งหมด  60 accession numbers จำกจังหวัดอุทัยธำนี ชัยนำท 
พิจิตร เพชรบูรณ์ ปรำจีนบุรี จันทบุรี สุโขทัย พิจิตร พิษณุโลก ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร และตรัง จำกนั้นน ำมำปลูก
รวบรวมเพ่ือคัดเลือกจำกเกณฑ์ที่ก ำหนด และลักษณะกำรเจริญเติบโตใบดอก และผลผลิต (รำก) กระชำย จำก
กำรศึกษำลักษณะทำงพฤกษศำสตร์น ำมำจ ำแนกควำมแตกต่ำงแต่ละ accession numbers และคงไว้ซึ่งแปลง
รวบรวมพันธุ์กระชำยเหลืองเพียง 34 accession numbers ที่สำมำรถน ำมำเปรียบเทียบผลผลิตของกระชำยได้ 
พบว่ำ accession numbers ที่ให้น้ ำหนักเหง้ำ และน้ ำหนักรำกเฉลี่ยสูงสุดต่อตะกร้ำปลูกจำกจังหวัดชุมพร ได้แก่ 
CP-008-59-001 มีน้ ำหนักเหง้ำ และรำก 3,533 กรัม และ 1,917 กรัม ตำมล ำดับ จำกจังหวัดรำชบุรี 2 เบอร์ 
ได้แก่ RB-003-59-003 มีน้ ำหนักเหง้ำ และรำก 3,145 กรัม 1,842 กรัม และ RB-009-59-001 มี 2,173 กรัม 
และ 1,774 กรัม ตำมล ำดับ จำกจังหวัดกำญจนบุรี 2 เบอร์ ได้แก่ KR-005-59-001 มีน้ ำหนักเหง้ำ และรำก 2,207 
กรัม 1,947 กรัม และ KR-013-59-002 มี 1,909 กรัม และ 1,966 กรัม ตำมล ำดับ และจำกจังหวัดสุโขทัย ST-
001-60-001 มีน้ ำหนักเหง้ำ และรำก 1,788 กรัม 1,947 กรัม ตำมล ำดับ (ตำรำงท่ี 1) 
 accession numbers ที่ได้คัดเลือกเบื้องต้นน ำมำประเมินศักยภำพกำรผลิตของกระชำย เพ่ือเป็นพันธุ์ที่
จะน ำไปพัฒนำเทคโนโลยีกำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิต โดยพบว่ำอัตรำกำรเจริญเติบโตของกระชำยอำยุ 1 เดือน 
เริ่มแทงหน่อ และเริ่มมีกำรเจริญเติบโตทำงใบตั้งแต่อำยุ 2 เดือน เริ่มแตกทรงพุ่มทั้งควำมสูงและควำมกว้ำงทรง
พุ่ม ตั้งแต่อำยุ 3 เดือน และเจริญเติบโตสูงสุดช่วงอำยุ 5 เดือน และจะฟุบตัวลงจำกอำยุ 6 เดือนจนถึงระยะเวลำ
เก็บเกี่ยวครบ 7-8 เดือน ซึ่งพบว่ำ accession RB-003-59-003 มีอัตรำกำรเจริญเติบโตในด้ำนควำมสูงทรงพุ่ม
ในช่วงอำยุ 2-5 เดือนสูงสุดและยังไม่หยุดกำรเจริญเติบโตจนถึงเดือนที่ 6 และควำมกว้ำงทรงพุ่มมีอัตรำกำร
เจริญเติบโตสูงสุด ตั้งแต่อำยุ 2-5 เดือน แต่ลดลงเมื่อเข้ำสู่เดือนที่ 6 แต่ accession numbers อ่ืนมีอัตรำกำร
เจริญเติบโตใกล้เคียงกัน และเมื่อเข้ำสู่อำยุครบ 6 เดือน กระชำยเริ่มยุบตัวเพ่ือเข้ำสู่ระยะพักตัวและเก็บเกี่ยว
ผลผลิต ส ำหรับอัตรำกำรเจริญเติบโตของกระชำยในด้ำนจ ำนวนใบ/ต้น ควำมยำวใบ ควำมกว้ำงใบ และควำมยำว
ก้ำนใบมีอัตรำกำรเจริญเติบโตไม่แตกต่ำงกัน (ภำพท่ี 1)  

เมื่อเปรียบเทียบกำรเจริญเติบโตในช่วงอำยุที่มีกำรเจริญเติบโตสูงสุดพบว่ำ accession RB-003-59-003  
มีกำรเจริญเติบโตสูงสุด ในด้ำนควำมกว้ำงทรงพุ่ม เท่ำกับ 30.7 เซนติเมตร แตกต่ำงทำงด้ำนสถิติอย่ำงมีนัยส ำคัญ
กับ accession RB-009-59-001 ด้ำนควำมกว้ำงใบ accession RB-003-59-003  มีกำรเจริญเติบโตสูงสุดเท่ำกับ 
9.6 เซนติเมตร แตกต่ำงทำงด้ำนสถิติอย่ำงมีนัยส ำคัญกับ KR-005-59-001 ST-001-60-001 และ RB-009-59-
001 ด้ำนจ ำนวนรำก accession RB-003-59-003 มีจ ำนวนรำกสูงสุด 13 รำก แตกต่ำงทำงด้ำนสถิติอย่ำงมี
นัยส ำคัญกับ CP-008-59-001 และด้ำนน้ ำหนักเหง้ำและรำกแห้ง accession RB-003-59-003 มีกำรเจริญเติบโต
สูงสุด 85.4 กรัม/กอ แตกต่ำงทำงด้ำนสถิติอย่ำงมีนัยส ำคัญกับ RB-009-59-001 และ CP-008-59-001 เมื่อ
เปรียบเทียบกับกรรมวิธีที่ ไม่แตกต่ำงทำงสถิติ  accession RB-003-59-003  มีแนวโน้มสูงกว่ำ accession 
numbers อ่ืน ๆ ส ำหรับในด้ำนควำมสูงทรงพุ่ม และผลผลิตรวม accession RB-003-59-003 มีแนวโน้มสูงกว่ำ
กรรมวิธีอ่ืน เท่ำกับ 54 เซนติเมตร และ 1,928 กิโลกรัม/ไร่ ตำมล ำดับ (ตำรำงที่ 2, ภำพที่ 2 และ3) ซึ่งพบว่ำ 
accession RB-003-59-003 เป็นเบอร์ที่มีศักยภำพกำรผลิต ที่มีอัตรำกำรเจริญเติบโต และให้ผลผลิตสูงสุด 1,928 
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กิโลกรัม/ไร่ ซึ่งสูงกว่ำผลผลิตเฉลี่ยของทั้งประเทศ ในปี 2559 ให้ผลผลิต 1,823 กิโลกรัม/ไร่ ส ำหรับ  accession 
numbers อ่ืน ๆ ให้ผลผลิตเฉลี่ย 1,145-1,481 กิโลกรัม/ไร่ มีค่ำใกล้เคียงกับผลผลิตเฉลี่ยของจังหวัดสุโขทัย 
1,500 กิโลกรัม/ไร่ (ศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร กรมส่งเสริมกำรเกษตร, 2560) ร้อยละผลผลิต
น้ ำมันหอมระเหยพบว่ำ KR-013-59-002, ST-010-59-001, RB-003-59-003, CP-008-59-001 มีปริมำณ 0.37% 
รองลงมำ RB-009-59-001 และ KR-005-59-001 0.33% และ 0.27% ตำมล ำดับ accession RB-003-59-003 
มีปริมำณสูงกว่ำที่มีกำรรำยงำนเหง้ำกระชำยจะมีปริมำณน้ ำมันหอมระเหย 0.08% (ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
สำธำรณสุขมูลฐำน กระทรวงสำธำรณสุข, 2541) 



50 
 

 

ตารางท่ี 1 ผลผลิตของกระชำยในกำรปลูกเปรียบเทียบพันธุ์ที่ท ำกำรรวบรวมที่ศูนย์วิจัยพืชสวนสุโขทัย ปี 2560-2561  

จังหวัด รหัส น้ ำหนักเหง้ำ 
(g) 

น้ ำหนักรำก 
(g) 

จังหวัด รหัส น้ ำหนักเหง้ำ 
(g) 

น้ ำหนักรำก 
(g) 

กำญจนบุรี KR-005-59-001 2,207 1,947 ตรัง TR-009-59-001 1,462 1,243 

  KR-013-59-002 1,909 1,966  TR-004-60-002 595 380 

  KR-004-59-003 1,202 1146  TR-004-60-003 342 209 

  KR-008-59-004 168 346  TR-009-60-004 1,227 1,337 

  KR-005-59-006 725 512  TR-004-60-005 55 51 

จันทบุรี CT-006-59-001 38 112 เพชรบุรี PR-000-59-001 534 786 

นครปฐม  NT-002-59-001 103 40 เพชรบูรณ์ PB-003-60-005 667 183 

  NT-003-59-003 511 313  PB-003-59-002 400 244 

  NT-003-59-005 33 94  PB-003-59-004 524 229 

  NT-003-59-007 381 356 อุทัยธำนี UT-003-59-002 116 46 

นครรำชสีมำ NR-027-59-001 486 1765  UT-003-59-001 137 13 

ชัยนำท CN-009-59-002 417 199 รำชบุรี RB-003-59-001 1,666 1,705 

ชัยภูมิ CH-016-60-002 116 252  RB-003-59-003 3,145 1,842 

  CH-016-58-001 18 160  RB-009-59-001 2,173 1,774 

พิจิตร PC-002-59-002 415 84 ประจวบคีรีขันธ์ PK-000-60-001 1,029 250 

พิษณุโลก PL-006-59-005 274 93 ชุมพร CP-008-59-001 3,533 1,917 

สุโขทัย ST-010-59-001 1,788 1,967     
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 ST-011-59-001 1,585 2413     
 
 
 
ตารางท่ี 2 กำรเจริญเติบโตและผลผลิตของกระชำยในกำรปลูกเปรียบเทียบพันธุ์ กระชำยอำยุ 6 เดือน ที่ศูนย์วิจัยพืชสวนสุโขทัย ปี 2560-2561  

 Means with different letters in the same column are significantly different at P<0.05 by F-test

Accession 
numbers 

ควำมสูงทรง
พุ่ม 

(cm.) 

ควำมกว้ำง
ทรงพุ่ม
(cm.) 

จ ำนวนใบ/
ต้น 

ควำมยำวใบ 
(cm.) 

ควำมกว้ำง
ใบ 

(cm.) 

จ ำนวน
รำก/กอ 

ควำม
ยำวรำก 
(cm.) 

น้ ำหนักแห้ง
ของรำกและ

เหง้ำ  
( g/plant ) 

ผลผลิต 
(kg./rai) 

KR-005-59-001 50.58 27.6 ab 6 24.75 8.43 b 13 a 6.19 75.40 ab 1480.70 

KR-013-59-002 51.88 29.4 ab 6 24.95 8.98 ab 13 a 6.77 83.75 a 1436.75 

ST-010-59-001 51.05 28.7 ab 6 24.53 8.15 b 11 ab 6.80 67.50 ab 1145.08 

RB-003-59-003 54.35 30.7 a 6 25.70 9.63 a 13 a 6.69 85.40 a 1927.49 

RB-009-59-001 46.95 27.1 b 6 23.28 7.98 b 9 ab 6.96 60.33 b 1456.33 

CP-008-59-001 51.83 30.4 ab 6 26.08 8.93 ab 8 b 7.56 57.73 b 1399.90 

Average 51.10 28.98 6 24.88 8.68  11 6.51 71.68 1474.75 

%CV 8.7 7.0 4.6 8.1 8.0 26.0 30 20.0 37.9 
6 
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ภาพที่ 1 อัตรำกำรเจริญเติบโตของกระชำยปลูกเปรียบเทียบ ที่ศูนย์วิจัยพืชสวนสุโขทัย ปี 2560-2561 
 
 
 
 
 
 
 
 

KR-005-59-001 KR-013-59-002 

ST-010-59-001 RB-003-59-003 

RB-009-59-001 CP-008-59-001 
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ภาพที่ 2 ลักษณะของกระชำยในกำรปลูกเปรียบเทียบพันธุ์ กระชำยอำยุ 6 เดือน ที่ศูนย์วิจัยพืชสวนสุโขทัย ปี 

2560-2561 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KR-005-59-001 KR-013-59-002 ST-010-59-001 

RB-003-59-003 RB-009-59-001 CP-008-59-001 
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ภาพที่ 3 ลักษณะของเหง้ำและรำกของกระชำยในกำรปลูกเปรียบเทียบพันธุ์ กระชำยอำยุ 6 เดือน ที่ศูนย์วิจัยพืช

สวนสุโขทัย ปี 2560-2561  
 
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตกระชาย 
 

ผลการทดลองและวิจารณ์ 
 

กำรจัดท ำแผนกำรปลูก ดูแลรักษำ เก็บเกี่ยว ตำมหลักกำรวิเครำะห์ของโปรแกรม Aqua Crop พบว่ำ 
แบบจ ำลอง AquaCrop สำมำรถจ ำลองกำรปลูกพืชได้โดยต้องอำศัยกำรค ำนวณค่ำปริมำณกำรใช้น้ ำของพืชอ้ำงอิง 
(Reference Crop Evapotranspiration; ETo) หมำยถึง หลักกำรในกำรค ำนวณหำปริมำณน้ ำที่สูญเสียไปจำก
พ้ืนที่เพำะปลูกที่มีพืชปกคลุมอยู่อย่ำงทั่วถึง โดยที่ดินจะต้องมีควำมชื้นอยู่อย่ำงเพียงพอกับควำมต้องกำรของพืช
ตลอดเวลำและพ้ืนที่เพำะปลูกนั้นจะต้องมีบริเวณกว้ำงใหญ่พอที่จะไม่ท ำให้กำรระเหยและกำรคำยน้ ำของพืชต้อง
กระทบกระเทือนจำกอิทธิพลภำยนอกมำกนัก เช่น กำรพัดผ่ำนของลมที่แห้งและร้อน ทั้งนี้เพ่ือต้องกำรให้ค่ำ
ปริมำณกำรใช้น้ ำของพืชอ้ำงอิงนี้ขึ้นอยู่กับควำมเปลี่ยนแปลงของสภำพภูมิอำกำศรอบข้ำงแต่เพียงอย่ำงเดียว เช่น 
อิทธิพลที่เกิดจำกกำรแผ่รังสีของดวงอำทิตย์ อุณหภูมิ ควำมชื้นสัมพัทธ์ ควำมเร็วลม ชั่วโมงแสงแดด เป็นต้น กำร
ค ำนวณหำปริมำณกำรใช้น้ ำของพืชอ้ำงอิงจะเป็นกำรน ำเอำข้อมูลของสภำพภูมิอำกำศ ณ ช่วงเวลำและสถำนที่ที่
ใช้ทดลองนั้นหรือเป็นสถำนที่ ที่จะน ำค่ำกำรใช้น้ ำของพืชอ้ำงอิงไปใช้งำน  ข้อมูลดังกล่ำวจะต้องผ่ำนกำรตรวจสอบ 
วิเครำะห์ ปรับปรุง ตลอดจนแบ่งช่วงให้ตรงกับช่วงกำรเจริญเติบโตหรืออำยุพืชหรือช่วงเวลำที่จะน ำไปใช้ โดยใช้
สูตรหรือวิธีกำรคิดค ำนวณที่ปัจจุบันนิยมใช้กันอย่ำงแพร่หลำย เช่น Modified Penman, Penman Monteith, 
E-pan  เป็นต้น ส ำหรับค่ำสัมประสิทธิ์พืช (Crop Coefficient; Kc) หมำยถึงค่ำคงที่ของพืชที่ได้จำกควำมสัมพันธ์ 
ระหว่ำงปริมำณกำรใช้น้ ำของพืช (ET) ที่ท ำกำรทดลองและตรวจวัดได้จำกถังวัดกำรใช้น้ ำของพืช (Lysimeter) กับ
ผลกำรค ำนวณหำปริมำณกำรใช้น้ ำของพืชอ้ำงอิง (ETo) โดยค่ำ Kc ของกระชำยในงำนทดลองไม่ได้ท ำกำรศึกษำ
จึงใช้ของพืชใกล้เคียงที่มีกำรศึกษำแล้วได้แก่ ปทุมมำ ซึ่งค่ำสัมประสิทธิ์พืชโดยวิธีของ Penman Monteith (ธีระ
พล, 2549) 

จำกกำรศึกษำพบว่ำกระชำยมีช่วงอัตรำกำรเจริญเติบโตเริ่มปลูกช่วงเดือนพฤษภำคม ช่วงกระชำยอำยุ 1 
เดือน เริ่มแทงหน่อ และเริ่มมีกำรเจริญเติบโตทำงใบตั้งแต่อำยุ 2 เดือน ในเดือนมิถุนำยน เริ่มแตกทรงพุ่มทั้งควำม
สูงและควำมกว้ำงทรงพุ่ม ตั้งแต่อำยุ 3 เดือน ในเดือนกรกฎำคม และเจริญเติบโตสูงสุดช่วงอำยุ 5 เดือน ในเดือน
กันยำยน และจะฟุบตัวลงจำกอำยุ 6 เดือน ในเดือนตุลำคม จนถึงระยะเวลำเก็บเกี่ยวครบ 7 -8 เดือน ในเดือน
พฤศจิกำยนถึงธันวำคม ซึ่งกำรเจริญเติบโตดังกล่ำวใกล้เคียงกับพืชปทุมมำ โดยค่ำ Kc ของกระชำยในงำนทดลอง
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ไม่ได้ท ำกำรศึกษำจึงใช้ของพืชใกล้เคียงที่มีกำรศึกษำแล้วได้แก่ ปทุมมำ (คณะท ำงำนย่อยจัดท ำคู่มือด้ำนบริหำร
จัดกำรน้ ำ, 2554) ซึ่งค่ำสัมประสิทธิ์พืชโดยวิธีของ Penman Monteith ดังนี้ ในเดือนพฤษภำคมถึงเดือนธันวำคม 
มีค่ำ Kc 0.35 0.61 0.65 0.62 1.14 0.87 0.52 0.74 ตำมล ำดับ และปริมำณกำรใช้น้ ำของพืชอ้ำงอิง ETo โดยวิธี 
Penman Monteith รำยเดือน โดยค ำนวณจำกกำรน ำเอำข้อมูลของสภำพภูมิอำกำศ ณ สถำนีฯ เกษตร ศรีส ำโรง 
สูตรกำรค ำนวณโดยวิธี Penman Monteith  (Smith,1990:47-58) ข้อมูลที่ต้องกำร -  พิกัดทำงภูมิศำสตร์ (เส้น
รุ้ง, เส้นแวง, ควำมสูงจำกระดับทะเลปำนกลำง) -  อุณหภูมิของอำกำศ (สูงสุด, ต่ ำสุด, เฉลี่ย) -  ควำมชื้นสัมพัทธ์
ของอำกำศ (เฉลี่ย) -  ควำมเร็วลมผิวดินหรือที่ระดับ 2.00 เมตร (เฉลี่ย) -  จ ำนวนชั่วโมงแสงแดด หรือค่ำควำม
ครึ้มของเมฆ (เฉลี่ย)  

สูตรกำรค ำนวณโดยวิธี Penman Monteith  (Smith,1990:47-58) 

 
ปริมำณกำรใช้น้ ำของพืชอ้ำงอิง ETo โดยวิธี Penman Monteith รำยเดือนมกรำคมถึงเดือนธันวำคม 

3.04 3.49 4.47 4.96 3.95 3.93 3.54 3.43 3.49 3.44  3.45 และ 3.00 มิลลิเมตร/วัน ตำมล ำดับ  
ปริมำณกำรใช้น้ ำของพืชหรือ กำรคำยระเหยน้ ำของพืช (Crop Evapotranspiration; ET) หมำยถึง 

ปริมำณน้ ำที่พืชต้องกำรใช้จริง ๆ  รวมถึงปริมำณน้ ำที่สูญเสียไปจำกแปลงปลูก โดยกระบวนกำรคำยน้ ำของพืช
และกำรระเหย มีหน่วยเป็นควำมลึกของน้ ำ/หน่วยเวลำ หรือปริมำตรของน้ ำ/หน่วยเวลำ/หน่วยพ้ืน ที่ เช่น 
มิลลิเมตร/วัน เมื่อจำกกำรที่ทรำบค่ำ Kc และค่ำ ETo ก็พบว่ำสำมำรถน ำมำค ำนวณหำค่ำ ET ได้ จำกสูตร Kc= 
ET/ ETo  
 ส ำหรับข้อมูลควำมหนำแน่นของดิน (bulk density) ชนิดชุดดิน (soil series) พ้ืนที่ของศูนย์วิจัยพืชสวน
สุโขทัย เนื่องจำกไม่มีอุปกรณ์และควำมเชี่ยวชำญในกำรจัดเก็บข้อมูลดังกล่ำวจึงอ้ำงอิงของ กองส ำรวจดินและวิจัย
ทรัพยำกรดิน (2558) จุดเก็บดิน พิกัด UTM : 47Q 595832 E 1925390 N ณ บ้ำนท่ำชัย ต ำบลท่ำชัย อ ำเภอ
ศรีสัชนำลัย จังหวัดสุโขทัย เรียกว่ำ ชุดดินศรีสัชนำลัย เป็นดินดอนที่เกิดจำกตะกอนน้ ำพัดพำมำทับถมอยู่บน
ตะพักล ำน้ ำระดับต่ ำ พบในสภำพพ้ืนที่มีลักษณะรำบเรียบถึงค่อนข้ำงรำบเรียบ (ควำมลำดชัน 0 -2%) กำรระบำย
น้ ำค่อนข้ำงเลวถึงดีปำนกลำง พบกระจำยในจังหวัดสุโขทัยและล ำพูน โดยทั่วไปใช้ประโยชน์ในกำรปลูกพืชไร่ เช่น 
อ้อย ลักษณะชุดดิน เป็นดินลึกมำก โดยยึดเอำควำมลึกที่วัดจำกผิวดินถึงชั้นขัดขวำงกำรเจริญเติบโตหรือกำรชอน
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ไชของรำกพืช ลึกมำกกว่ำ 150 เซนติเมตร จำกผิวดิน ดินชั้นบนเป็นดินเหนียวปนทรำยแป้ง สีน้ ำตำล ค่ำ pH ของ
ดินเป็นกรดปำนกลำงเล็กน้อย (pH 6.0-6.5) ส่วนดินชั้นล่ำงเป็นดินเหนียวหรือดินเหนียวปนทรำยแป้ง สีน้ ำตำล สี
เทำปนสีแดงเข้มและสีเทำเข้ม พบจุดประสีแดงปนสีเหลือง พบศิลำแลงอ่อนปริมำณเล็กน้อย ค่ำ pH ของดินเป็น
กรดปำนกลำงถึงเป็นกลำง (pH 6.0-7.0) จำกชุดดินดังกล่ำวพบว่ำ ดินเป็นดินดอนเนื้อดินเหนียวปนทรำยแป้งนั้นมี
ควำมอุดมสมบูรณ์ปำนกลำง ควรมีกำรปรับปรุงบ ำรุงดินด้วยกำรใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยมูลสัตว์ร่วมกับปุ๋ยเคมี
ในอัตรำที่เหมำะสมกับค่ำวิเครำะห์ดิน ในฤดูแล้งควรมีกำรพัฒนำแหล่งน้ ำไว้ใช้ในช่วงที่ขำดแคลนน้ ำ  
 จำกข้อมูลพ้ืนที่ทรงพุ่มกระชำยเริ่มปลูก ถึงพ้ืนที่ทรงพุ่มกระชำยเริ่มเก็บเกี่ยว (Harvested index: HI) 
และจำกกำรลักษณะของชุดดินเป็นดินดอน เนื้อดินเหนียวปนทรำยแป้งสำมำรถอุ้มน้ ำได้ดี สำมำรถน ำมำกำร
จัดกำรน้ ำให้กับกระชำย ตำมปริมำณกำรใช้น้ ำของพืชหรือ กำรคำยระเหยน้ ำของพืช ค่ำ ET ตำมตำรำงที่ 1 
ส ำหรับวิธีเกษตรกรให้น้ ำจ ำนวน 1000 ลิตร หรือ 1 ลูกบำศก์เมตร ต่อครั้งต่อแปลงขนำด 210 ตรม. เมื่อเทียบ
เป็นพ้ืนที่ 1 ไร่ ให้น้ ำทั้งหมด 7,600 ลิตร หรือ 7.6 ลูกบำศก์เมตร และในช่วงเดือนพฤศจิกำยนถึงธันวำคมงดกำร
ให้น้ ำเพื่อให้กระชำยเข้ำสู่ระยะพร้อมเก็บเกี่ยว 
 
ตารางท่ี 1 ปริมำณกำรให้น้ ำของกระชำยในแปลงปลูกตำมกำรจัดกำรแบบจ ำลอง AquaCrop ณ ศูนย์วิจัยพืชสวน 

สุโขทัย ปี 2562  
 

เดือน Kc ETo 
ET 

มม./วัน/ตรม. 
พื้นที่ทรงพุ่ม   

(ตรม.) 

ปริมำณน้ ำท่ี
ต้องให ้
(ลิตร) 

จ ำนวนครั้งท่ี
ให ้

พฤษภำคม 0.35 3.95 1.38 157.92 217.93 4 
มิถุนำยน 0.61 3.93 3.40 182.68 621.14 0 
กรกฎำคม 0.65 3.54 2.30 184.83 425.11 6 
สิงหำคม 0.62 3.43 2.13 183.32 390.46 2 
กันยำยน 1.14 3.49 3.98 182.04 724.52 4 
ตุลำคม 0.87 3.44 3.00 160.84 482.52 2 
พฤศจิกำยน 0.52 3.45 1.79 81.80 146.42 2 
ธันวำคม 0.74 3.00 2.22 73.48 163.12 2 

  
 เมื่อเปรียบเทียบกำรเจริญเติบโตของกระชำยระหว่ำงวิธีเกษตรกร กับกำรจัดกำรตำมแบบ 

FAO’s Aqua Crop  พบว่ำ  กำรเจริญเติบโตกระชำยส่วนใหญ่ไม่แตกต่ำงกันทำงสถิตเมื่อเปรียบเทียบค่ำเฉลี่ย
ระหว่ำง 2 กลุ่มประชำกรด้วย T-test โดยวิธีเกษตรกร มีควำมสูงทรงพุ่ม  67.16 เซนติเมตร  แบบ FAO’s Aqua 
Crop 64.68  เซนติเมตร จ ำนวนใบต่อต้น 4.52 และ 4.66 ตำมล ำดับ  ควำมยำวใบ 33.2 และ 34.9 เซนติเมตร 
ตำมล ำดับ ควำมกว้ำงใบ 12.3 และ 13.1 เซนติเมตร ตำมล ำดับ ควำมยำวก้ำนใบ  18.4 และ 19.0 เซนติเมตร 

CP-008-59-001 
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ตำมล ำดับ จ ำนวนรำก/กอ 31 และ 32 รำก ตำมล ำดับ ควำมยำวรำก 10.3 และ 9.73 เซนติเมตร ตำมล ำดับ 
(ตำรำงที่ 2) ส ำหรับกำรเจริญเติบโตที่มีควำมแตกต่ำงทำงสถิติเมื่อเปรียบเทียบค่ำเฉลี่ยระหว่ำง 2 กลุ่มประชำกร
ด้วย T-test พบว่ำ ในด้ำนกำรเจริญเติบโต เฉพำะควำมกว้ำงทรงพุ่มที่วิธีเกษตรกรมีค่ำมำกกว่ำแบบ FAO’s Aqua 
Crop 45.5 และ 42.6 เซนติเมตร  ตำมล ำดับ และผลผลิตหลังกำรเก็บเกี่ยว  พบว่ำวิธีเกษตรกรมีค่ำมำกกว่ำแบบ 
FAO’s Aqua Crop  ได้แก่ น้ ำหนักสดของรำก  199.8 และ 183.1 กรัมต่อต้น น้ ำหนักสดของเหง้ำ 58.6 และ 
50.0 กรัมต่อต้น น้ ำหนักแห้งของรำก 33.6 และ 28.6 กรัมต่อต้น น้ ำหนักแห้งของเหง้ำ 21.5 และ 18.6 กรัมต่อ
ต้น และผลิตที่คิดเป็นกิโลกรัมต่อไร่ พบว่ำวิธีเกษตรกรมีค่ำมำกกว่ำแบบ FAO’s Aqua Crop เช่นกัน คือ 3,535   
และ 2,925 กิโลกรัมต่อไร่ ตำมล ำดับ (ตำรำงที่ 2) และเมื่อดูอัตรำกำรกำรเจริญเติบโตของทั้ง 2 วิธี พบว่ำไม่มี
ควำมแตกต่ำงกันมีอัตรำกำรเจริญเติบโตที่มีลักษณะเดียวกันในทุกระยะกำรเจริญเติบโต (ภำพที่ 1)จำกข้อมูลกำร
เจริญเติบโต พบว่ำ กำรจัดกำรแบบ FAO’s Aqua Crop  ไม่ได้ส่งผลต่อกำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตของ
กระชำยมำกนัก  เมื่อเทียบกับวิธีเกษตรกร ทั้งนี้เนื่องจำกกำรจัดกำรแบบ FAO’s Aqua Crop ในกำรทดลองนี้มี
กำรจัดกำรเฉพำะเรื่องกำรให้น้ ำที่เหมำะสมต่อพืช แต่ในกำรทดลองไม่ได้เก็บข้อมูลปริมำณกำรใช้น้ ำของพืช
กระชำยเพ่ือให้ได้ค่ำ Kc และค่ำ ETo เพียงแต่ใช้ข้อมูลจำกพืชอ้ำงอิงคือปทุมมำ ซึ่งลักษณะกำรเจริญเติบโต
ค่อนข้ำงแตกต่ำงกัน ถึงแม้จะเป็นพืชที่มีหัวเช่นกัน อีกทั้งกำรให้น้ ำแบบวิธีเกษตรกรจะให้จ ำนวนมำกเพ่ือให้พืช
ได้รับน้ ำเต็มที่ แต่แบบ FAO’s Aqua Crop   จะให้ต่อเมื่อพืชต้องกำรน้ ำ จึงท ำให้กำรเจริญเติบโตของกระชำย
ด้วยกำรปลูกแบบ FAO’s Aqua Crop ยังไม่เหมำะสมที่สุด และอีกทั้งควำมต้องกำรน้ ำที่ระบุในแต่ละเดือนพบว่ำ
ในเดือนพฤษภำคม ขึ้นไปเป็นช่วงฤดูฝนซึ่งมีฝนตกลงในพ้ืนที่อย่ำงสม่ ำเสมอ ส่งผลให้แปลงทดสอบกรรมวิธีได้รับ
น้ ำฝนทั้ง 2 แปลงที่มีปริมำณเท่ำกัน จึงท ำให้กำรเจริญเติบโตไม่มีควำมแตกต่ำงกัน แต่เมื่อเข้ำสู่ เดือนกันยำยนถึง
เดือนธันวำคมเข้ำสู่หน้ำแล้ง ฝนทิ้งช่วงวิธีเกษตรกรเมื่อพบว่ำกระชำยใบเริ่มแห้งเหี่ยวจำกช่วงฝนทิ้งช่วงและได้ใช้
อำหำรในใบไปเก็บสะสมที่รำก หรือเข้ำสู่ช่วงพักตัว วิธีเกษตรกรจะไม่ให้น้ ำในช่วงระยะกำรเจริญเติบโตดังกล่ำว 
เพ่ือให้ลงรำกได้อย่ำงเต็มที่และเพ่ือให้ผลผลิตเพ่ิมขึ้น แต่วิธีในวิธีของ FAO’s Aqua Crop ยังมีกำรให้น้ ำซึ่งถึงแม้
จะให้ในปริมำณที่น้อยแต่ก็พบว่ำใบยังเขียวสดแต่มีกำรแตกหน่ออ่อนขึ้นมำบ้ำงในแต่ละกอ จึงท ำให้รำกเป็นสะสม
อำหำรมีน้ ำหนักสด และน้ ำหนักแห้ง รวมถึงผลผลิตน้อยกว่ำวิธีเกษตรกร  
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ตารางท่ี 2  กำรเจริญเติบโตและผลผลิตของกระชำยเปรียบเทียบกำรเพ่ิมประสิทธิภำพกรผลิตกระชำยอำยุ 6 เดือน ณ ศูนย์วิจัยพืชสวนสุโขทัย ปี 2562 
 

  

กรรมวิธี ควำมสูง
ทรงพุ่ม
(cm.) 

ควำม
กว้ำง

ทรงพุ่ม 
(cm.) 

จ ำนวนใบ/
ต้น 

ควำมยำว
ใบ 

(cm.) 

ควำม
กว้ำงใบ 
(cm.) 

ควำมยำว
ก้ำนใบ 
(cm.) 

จ ำนวน
รำก/กอ 

ควำม
ยำว
รำก 

(cm.) 

น้ ำหนักสด
ของรำก 

( g/plant ) 

น้ ำหนักสด
ของเหง้ำ 
( g/plant 

น้ ำหนักแห้ง
ของรำก  

(g/plant ) 

น้ ำหนักแห้ง
ของเหง้ำ 
(g/plant) 

ผลผลิต 
(kg./rai) 

แบบเกษตรกร 67.2 45.5 4.52 33.2 12.3 18.4 31 10.3 199.8 58.6 33.6 21.5 3,535 

แบบ FAO’s 
Aqua Crop 

64.7 42.6 4.66 34.9 13.1 19.0 32 9.73 183.1 50.0 28.6 18.6 2,925 

T-test ns * ns ns ns ns ns ns * * * * * 

9 
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ภาพที่ 1 อัตรำกำรเจริญเติบโตของกระชำยที่ปลูกเปรียบเทียบกำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตกระชำย ที่ศูนย์วิจัย
พืชสวนสุโขทัย ปี 2562 
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ภาพที่ 2  ลักษณะกำรเจริญเติบโต ลักษณะรำกและเหง้ำของกระชำยที่ปลูกเปรียบเทียบกำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำร
ผลิตกระชำย ที่ศูนย์วิจัยพืชสวนสุโขทัย ปี 2562 

 
  เมื่อเปรียบเทียบต้นทุนกำรใช้ปัจจัยกำรผลิตกระชำยที่ปลูกเปรียบเทียบกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำร

ผลิตกระชำย พบว่ำวิธีแบบเกษตรกรมีต้นทุนกำรใช้ปัจจัยกำรผลิต 41 ,500 บำท/ไร่ สูงกว่ำ แบบ FAO’s Aqua 
Crop  37,300 บำท/ไร่ โดยแตกต่ำงกันที่จำกกำรให้น้ ำที่วิธีเกษตรกรจะให้น้ ำมำกกว่ำ โดยคิดจำกปริมำณน้ ำที่ให้

แบบเกษตรกร 

แบบ FAO’s Aqua Crop 
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แล้วน ำมำค ำนวณจำกค่ำน้ ำของกำรปะปำส่วนภูมิภำค วิธีเกษตรกรมีค่ำน้ ำ 6 ,500 บำท/ไร่ สูงกว่ำแบบ FAO’s 
Aqua Crop 2,300 บำท/ไร่ แต่ก็พบว่ำวิธีเกษตรกรผลผลิตสูงกว่ำจึงท ำให้ผลตอบแทนก ำไรได้มำกกว่ำแบบ 
FAO’s Aqua Crop ดังแสดงในตำรำงที่ 3  
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางท่ี 3 ต้นทุนกำรใช้ปัจจัยกำรผลิตกระชำยที่ปลูกเปรียบเทียบกำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตกระชำย ที่
ศูนย์วิจัยพืชสวนสุโขทัย ปี 2562 

 

ต้นทุนผันแปร 

แบบ FAO’s Aqua Crop แบบเกษตรกร 

ค่ำแรงงำน 
(บำท/ไร่/ปี) 

ค่ำปัจจัยกำร
ผลิต 

(บำท/ไร่/ปี) 

ค่ำแรงงำน 
(บำท/ไร่/ปี) 

ค่ำปัจจัยกำร
ผลิต 

(บำท/ไร่/ปี) 
1. กำรเตรียมดิน 400  400  
2. ต้นพันธุ์/กิ่งพันธุ์  0  0 
3. กำรบ ำรุงดูแลรักษำ     

3.1 ปุ๋ยเคมี 1,200 1,200 1,200 1,200 

3.2 ปุ๋ยคอก 0 500 0 500 

3.3 ปุ๋ยหมัก/ปุ๋ยน้ ำ/ฮอร์โมน 1,200 2,400 1,200 2,400 
3.4 สำรป้องกันก ำจัดวัชพืช 1,500 0 300 0 
3.5 สำรป้องกันก ำจัดศัตรูพืช

และโรคพืช 
1,200 5,400 1,200 5,400 

4. กำรให้น้ ำ     
4.1 อุปกรณ์ระบบน้ ำ  20,000  20,000 
4.2 ค่ำน้ ำ (คิดจำกค่ำน้ ำปะปำ
ส่วนภูมิภำค) 

2,300  6,500  
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ต้นทุนผันแปร 

แบบ FAO’s Aqua Crop แบบเกษตรกร 

ค่ำแรงงำน 
(บำท/ไร่/ปี) 

ค่ำปัจจัยกำร
ผลิต 

(บำท/ไร่/ปี) 

ค่ำแรงงำน 
(บำท/ไร่/ปี) 

ค่ำปัจจัยกำร
ผลิต 

(บำท/ไร่/ปี) 
รวม 7,800 29,500 12,000 29,500 

รวมต้นทุนทั้งหมด 37,300 41,500 
ผลตอบแทน  
(รำคำที่เกษตรกรขำยได้เฉลี่ย 
30.79 บำท/กก.) 

2,925x30.79 
=90,060 

3,535x30.79 
=108,843 

ก ำไร 52,760 67,343 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ(1.1) 
  รวบรวมกระชำยจำก 20 จังหวัด รวมได้ 60 ตัวอย่ำง(accession number) น ำไปปลูกรวบรวม

พันธุ์ทีศู่นย์วิจัยพืชสวนสุโขทัย คัดแยกเหลือ 34 ตัวอย่ำง คัดเฉพำะที่ให้ผลผลิตน้ ำหนักเหง้ำและน้ ำหนักรำกสูงได้ 
6 ตัวอย่ำงคือ CP-008-59-001(3,533,1,917) RB-003-59-003(3,145,1,842) KR-005-59-001(2,207,1,947) 
RB-009-59-001(2,173,1,774) KR-013-59-002(1,909,1,966) ST-010-59-001(1,788,1967) มีกำรเจริญเติบโต
ของรำกแบ่งเป็นรำกพวง รำกกล้วย และรำกผสมทั้งรำกพวงและรำกกล้วย มีใบเรียวแหลม แบ่งเป็นสีเขียว และสี
เขียวอมม่วงแดง ไม่สำมำรถใช้ลักษณะรำกจ ำแนกพันธุ์ เนื่องจำกมีกำรเปลี่ยนแปลงได้ไปเป็นอีกแบบได้ 

 
การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์  

  น ำกระชำย CP-008-59-001(3,533,1,917) RB-003-59-003(3,145,1,842) KR-005-59-
001(2,207,1,947) RB-009-59-001(2,173,1,774) KR-013-59-002(1,909,1,966) ST-010-59-
001(1,788,1967) ทั้ง 6 accession ไปเปรียบเทียบเพ่ือคัดเลือกเป็นตัวแทนพันธุ์ที่จะแนะน ำให้ใช้ผลิตกระชำย
เป็นกำรค้ำต่อไปโดยเปรียบเทียบกับพันธุ์ท้องถิ่นต่อไป 
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สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ(1.2) 

  กระชำย accession RB-003-59-003 มีกำรเจริญเติบโตสูงสุด ทั้งควำมกว้ำงทรงพุ่ม ควำมกว้ำง
ใบ จ ำนวนรำก น้ ำหนักเหง้ำและรำกแห้ง ส ำหรับด้ำนควำมสูงทรงพุ่ม และผลผลิตรวมมีแนวโน้มสูงกว่ำกรรมวิธีอ่ืน 
และมีปริมำณร้อยละผลผลิตน้ ำมันหอมระเหยสูง จึงเป็นพันธุ์กระชำยที่มีศักยภำพกำรผลิต และมีสำรส ำคัญสูงสุด 

 
การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์  

  น ำกระชำย accession RB-003-59-003 ทดสอบกำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตกระชำยโดย
เปรียบเทียบกับเทคโนโลยีกำรผลิตกระชำยทีเ่กษตรกรใช้ โดยเริ่มทดลองในปี 2562 ต่อไป 
 

สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ(2.1) 
 กำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตกระชำยโดยกำรเปรียบเทียบกำรผลิตกระชำยแบบเทคโนโลยีของ

เกษตรกร ส่งผลกำรเจริญเติบโตให้ผลผลิตน้ ำหนักที่ดีกว่ำแบบกำรใช้เทคโนโลยีกำรจัดกำรปัจจัยกำรผลิตจำกกำร
วิเครำะห์โดยโปรแกรมประยุกต์ FAO’s Aqua Crop ที่ใช้ข้อมูลจำกพืชอ้ำงอิงคือปทุมมำ แต่ถ้ำต้องกำรให้ข้อมูล
กำรจัดกำรที่ถูกต้องและเหมำะสมต่อกำรเจริญเติบโตของกระชำยอย่ำงแท้จริง ควรท ำกำรศึกษำควำมต้องกำรกำร
ใช้น้ ำ อัตรำกำรระเหยน้ ำในกระชำยก่อนแล้วจึงน ำมำค ำนวณหำค่ำ ETo และค่ำ ET ที่ถูกต้องและเหมำะสมต่อ
กำรเจริญเติบโตของกระชำยอย่ำงแท้จริง 

 
กำรน ำผลงำนวิจัยไปใช้ประโยชน์  

 เกษตรกรสำมำรถน ำองค์ควำมรู้ในกำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตกระชำยโดยปรับใช้ให้เหมำะสม
จำกเทคโนโลยีแบบจ ำลอง FAO’s Aqua Crop กับเทคโนโลยีแบบเกษตรกรเพ่ือให้ได้ผลผลิตเพ่ิมขึ้น ลดต้นทุน
กำรผลิต และผลตอบแทนสูงขึ้น 
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ตารางภาคผนวกที่ 1 ปริมำณน้ ำฝน (มิลลิเมตร) รำยวัน ในพื้นที่ของศูนย์วิจัยพืชสวนสุโขทัย ปี 2562  

เดือน 
วันที่  รวม 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 
 มกราคม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.3 

กุมภาพันธ ์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
  

1.3 

มีนาคม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

เมษายน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 

0 

พฤษภาคม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 0 0 0 0 0 0 0 0 22 0 0 0 0 0 0 0 11.1 9.9 0 76 

มิถุนายน 0 0 1.5 0 14.6 0 0 0 0 8.9 18.4 0 12.2 3.5 0 0 0 41.7 1.5 0 0 0 0 14.7 4.9 0 0 0 0 2 
 

123.9 

กรกฎาคม 0 0 0 0 0 0 1.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.5 

สิงหาคม 0 0 0 0 0 1.3 0 0 3.5 0 5.3 8.9 0 24.6 0 0 0 0 0 0 1.3 6.3 1.3 0 0 0 0 0 0 0 0 52.5 

กันยายน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.5 0 0 15.2 1.3 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 
 

26 

ตุลาคม 0 0 0 0 0 0 2.8 3 0 0 33.6 0 4.1 0 0 4.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48.1 

พฤศจิกายน 0 0 1.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 

1.5 

ธันวาคม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.3 0 0 0 0 0 0 2.3 

                                
334.4 
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ตารางภาคผนวกที ่2  แหล่งรวบรวมตวัอยา่งกระชายจากจงัหวดัต่าง ๆ 
 

ช่ือเกษตรกร บ้ำนเลขท่ีอยู่อำศัย ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด วันท่ีเก็บ 
ช่ือพันธุ์ท่ี

เกษตรกรเรียก รหัสตัวอย่ำง พิกัด 

เกษตรกรไมร่ะบุช่ือ ไม่ระบ ุ ไม่ระบ ุ ไม่ระบ ุ กระบี ่
18-22 ม.ค.
2559(60) พันธุ์พ้ืนเมือง KB-000-60-001 

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

เกษตรกรไมร่ะบุช่ือ ไม่ระบ ุ ไม่ระบุ อ่ำวลึก กระบี ่
18-22 ม.ค.
2559(60) พันธุ์พ้ืนเมือง KB-000-60-002 

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

นำงเอมอร  คุ้นเคย 1001/1 หมู่ 2 ท่ำม่วง ท่ำม่วง กำญจนบุร ี 16-17ก.พ.2559 
พันธุ์พวง , 
พันธุ์รำกกล้วย  KR-005-59-001 

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

นำยกวน  คล้ำยเจ๊ก 55 หมู่ 22 หนองปรือ หนองปรือ กำญจนบุร ี 16-17ก.พ.2559 
พันธุ์พวง , 
พันธุ์รำกกล้วย KR-013-59-002 

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

นำงประทุม  โพธิ์เงินงำม 303/7 หมู ่1  ท่ำขนุน ทองผำภูม ิ กำญจนบุร ี 16-17ก.พ.2559 พันธุ์บ้ำนป่ำ KR-004-59-003 
ละติจดู :14° 44.758'  
ลองติจูด : 98° 37.514' 

นำงอัมพร  แก้วสุข 

257/2 หมู่ 2 
(แปลงอยู่ท่ำล้อ ท่ำ
ม่วง) คลองด่ำน บ่อพลอย กำญจนบุร ี 28-30พ.ย.2559 พันธุ์พวง KR-008-59-004 

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

นำยช้ำง  เอี่ยมละออ ริมคลอง หมู่ 3  บ้ำนใหม่ ท่ำม่วง กำญจนบุร ี 28-30พ.ย.2559 พันธุ์พวง KR-005-59-005 
ละติจดู :13° 58.001'     
ลองติจูด : 99° 38.318' 

นำยสุวัฒน ์ เกื้อกูล หมู่ 3 บ้ำนต้นล ำไย ท่ำม่วง กำญจนบุร ี 28-30พ.ย.2559 พันธุ์พวง KR-005-59-006 
ละติจดู :13° 58.001'     
ลองติจูด : 99° 38.318' 
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ช่ือเกษตรกร บ้ำนเลขท่ีอยู่อำศัย ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด วันท่ีเก็บ 
ช่ือพันธุ์ท่ี

เกษตรกรเรียก รหัสตัวอย่ำง พิกัด 

นำงสมหวัง ทองพ่วง 49/10 ม.10 ร ำพัน ท่ำใหม่ จันทบุร ี
11-13 พ.ค. 
2559 พันธุ์ผสม CT-006-59-001 

ละติจดู :12° 64.644'     
ลองติจูด :101° 91.373' 

นำงล ำปำง จันทรเพชร 25/20 ม.1 คลองพล ู เขำคิชฌกูฏ จันทบุร ี 1-3 มิ.ย. 2559 พันธุ์พ้ืนเมือง CT-005-59-002 
ละติจดู :12° 97.237'     
ลองติจูด :102° 5.318' 

นำงส ำเนำ ฤษกเอียง 4/135 ม.1 คลองพล ู เขำคิชฌกูฏ จันทบุร ี 1-3 มิ.ย. 2559 พันธุ์พ้ืนเมือง CT-005-59-003 
ละติจดู :12° 97.237'     
ลองติจูด :102° 5.318' 

นำงนัยนำ   บุญชื่น 14/37ม.11 ดงคอน สรรคบุร ี ชัยนำท 
29ก.พ.-2 มี.ค. 
2559 พันธ์รำกกล้วย CN-006-59-001 

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

นำงสำวไสว ม่วงศรีพันธ ์ 64 ม.5 ห้วยงู หันคำ ชัยนำท 
29ก.พ.-2 มี.ค. 
2559 พันธุ์พ้ืนเมือง CN-009-59-002 

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

นำยทะเบียน สีทำทน 8 หมู่ 8  หนองแวง 
หนองบัว
แดง ชัยภูม ิ 22-ก.ย.-58 พันธุ์พ้ืนเมือง CH-016-58-001 

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

นำงทองเหลือง กิ่งมะนำว 16 หมู่ 18 นำงแดด 
หนองบัว
แดง ชัยภูม ิ 11-พ.ค.-60 พันธุ์พ้ืนเมือง CH-016-60-002 

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

ไม่ระบุชื่อ ไม่ระบ ุ ไม่ระบ ุ สว ี ชุมพร 4-5ก.พ.2559 ไม่ระบ ุ CP-008-59-001 
ละติจดู  :10° 15.189'   
ลองติจูด : 99° 5.668' 

นำงเยือน ณ พัทลุง 39/2 หมู่ 6  บ้ำนวิสัยเหนือ สว ี ชุมพร 21-ม.ค.-60 พันธุ์พ้ืนเมือง CP-008-60-002 
ละติจดู:10° 19' 30.56"     
ลองติจูด:99° 6' 43.69" 
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ช่ือเกษตรกร บ้ำนเลขท่ีอยู่อำศัย ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด วันท่ีเก็บ 
ช่ือพันธุ์ท่ี

เกษตรกรเรียก รหัสตัวอย่ำง พิกัด 

ไม่ระบุชื่อ ไม่ระบ ุ ไม่ระบ ุ สิเกำ ตรัง 4-5ก.พ.2559 ไม่ระบ ุ TR-009-59-001 
ละติจดู :7° 34.268'     
ลองติจูด : 99° 20.723' 

นำยวิจิตร  กลับเฒ่ำ 44 หมู่ 1 นำข้ำวเสีย นำโยง ตรัง 
16-23 ม.ค. 
2560 พันธุ์พ้ืนเมือง TR-004-60-002 

ละติจดู:7° 33.699'        
ลองติจูด:99° 41.691'  

พิมพ์ศิร ิ ฤทธิ์มำก ไม่ระบ ุ     ตรัง 18-ม.ค.-60 พันธุ์พ้ืนเมือง TR-004-60-003   

นำงล ำดวน  แสงศรีจันทร ์ 106 หมู่ 1 ไม้กวำด สิเกำ ตรัง 16-23ม.ค.2560 พื้นเมือง TR-009-60-004 
ละติจดู :7° 34.268'     
ลองติจูด : 99° 20.723' 

นำงลำด(ลำบ) ห้วยชนะ 108/2 หมู ่4  ห้วยผุด นำโยง ตรัง 16-23ม.ค.2560 พื้นเมือง TR-004-60-005 
ละติจดู:7° 33.699'        
ลองติจูด:99° 41.691'  

ไม่ระบุชื่อ ไม่ระบ ุ ทุ่งขวำง ก ำแพงแสน นครปฐม 14-17มิ.ย. 2559 พันธุ์พวง NT-003-59-001 
ละติจดู :13° 68.458'     
ลองติจูด :100° 1.253' 

ไม่ระบุชื่อ ไม่ระบ ุ ทุ่งขวำง ก ำแพงแสน นครปฐม 14-17มิ.ย. 2559 พันธุ์พวง NT-003-59-002 
ละติจดู :13° 68.458'     
ลองติจูด :100° 1.253' 

นำงอัมพร แปดนำวัน 11/1 หมู่ 7  ทุ่งขวำง ก ำแพงแสน นครปฐม 28-30พ.ย.2559 พันธุ์พวง NT-003-59-003 
ละติจดู :13° 68.458'     
ลองติจูด :100° 1.253' 

นำงสุดใจ เสวงพิทักษ์วงค์ 27 หมู่ 7 ทุ่งขวำง ก ำแพงแสน นครปฐม 28-30พ.ย.2559 
พันธุ์พวงและ
กล้วย NT-003-59-004 

ละติจดู :13° 68.458'     
ลองติจูด :100° 1.253' 
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ช่ือเกษตรกร บ้ำนเลขท่ีอยู่อำศัย ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด วันท่ีเก็บ 
ช่ือพันธุ์ท่ี

เกษตรกรเรียก รหัสตัวอย่ำง พิกัด 

นำงเพ็ญ  พุทธรักษำ ไม่ระบ ุ ห้วยขวำง ก ำแพงแสน นครปฐม 27-29ธ.ค.2559 พันธุ์พวง NT-003-59-005 
ละติจดู :13° 68.458'     
ลองติจูด :100° 1.253' 

นำงเซี้ยมเฮียง เทียนทอง ไม่ระบ ุ ทัพหลวง เมือง นครปฐม 27-29ธ.ค.2559 พันธุ์พวง NT-002-59-006 
ละติจดู :13° 49.18'     
ลองติจูด :100° 3.95' 

ไม่ระบุชื่อ 
บ้ำนติดทำงรถไฟ 
หมู่ 9  บ้ำนรำงพิกุล ก ำแพงแสน นครปฐม 28-30พ.ย.2559 พันธุ์พวง NT-003-59-007 

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

นำงบุญจันทร ์อยู่เย็น 
98 ม.3 ต.วังน้ ำ
เขียว วังน้ ำเขียว วังน้ ำเขียว นครรำชสมีำ 

27-29 ก.ค. 
2559 พันธุ์พ้ืนเมือง NR-027-59-001 

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

ไม่ระบุชื่อ ไม่ระบ ุ วัดไทร เมือง นครสวรรค ์ 14-17มิ.ย. 2559 พันธ์รำกกล้วย NS-002-59-001 
ละติจดู :15° 73.848'     
ลองติจูด :100° 8.129' 

ไม่ระบุชื่อ ไม่ระบ ุ วัดไทร เมือง นครสวรรค ์ 14-17มิ.ย. 2559 พันธุ์พ้ืนเมือง NS-002-59-002 
ละติจดู :15° 73.848'     
ลองติจูด :100° 8.129' 

ไม่ระบุชื่อ ไม่ระบ ุ ไม่ระบ ุ   ประจวบครีีขันธ์   
พันธุ์รำกกล้วย, 
รำกพวง PK-000-60-001   

ไม่ระบุชื่อ ไม่ระบ ุ ไม่ระบ ุ   ปรำจีนบุร ี     PJ-000-59-001   

นำยนเรศ กลิ่นสง่ำ 66/2 ม.4 ท่ำน่ัง โพทะเล พิจิตร 2-4 พ.ค. 2559 พันธุ์พ้ืนเมือง PC-008-59-001 
ละติจดู :16° 11.758'     
ลองติจูด :98° 37.514' 
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ช่ือเกษตรกร บ้ำนเลขท่ีอยู่อำศัย ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด วันท่ีเก็บ 
ช่ือพันธุ์ท่ี

เกษตรกรเรียก รหัสตัวอย่ำง พิกัด 

นำงเจียก สีเครือแก้ว 236 ม.6 เมืองเก่ำ เมือง พิจิตร 
17-21 พ.ค. 
2559 พันธุ์พ้ืนเมือง PC-002-59-002 

ละติจดู :16° 26.319'     
ลองติจูด :100° 21.015' 

นำงเฉลำ อินหำดกรวด 5 ม.5 สนำมคล ี บำงกระทุ่ม พิษณุโลก 15-17มิ.ย. 2559 พันธุ์ตุ้ม PL-006-59-001 
ละติจดู :16° 53.607'     
ลองติจูด :100° 25.035' 

นำงเฉลำ อินหำดกรวด 5 ม.5 สนำมคล ี บำงกระทุ่ม พิษณุโลก 15-17มิ.ย. 2559 พันธุ์กอ PL-006-59-002 
ละติจดู :16° 53.607'     
ลองติจูด :100° 25.035' 

นำงเสน่ห ์หมวกน้อย 39 ม.7 โคกสลุด บำงกระทุ่ม พิษณุโลก 15-17มิ.ย. 2559 พันธุ์รำกกล้วย PL-006-59-003 
ละติจดู :16° 58.025'     
ลองติจูด :100° 24.236' 

นำงเสน่ห ์หมวกน้อย 39 ม.7 โคกสลุด บำงกระทุ่ม พิษณุโลก 15-17มิ.ย. 2559 พันธุ์ตุ้ม PL-006-59-004 
ละติจดู :16° 58.025'     
ลองติจูด :100° 24.236' 

ไม่ระบุชื่อ ไม่ระบ ุ บำงกระทุ่ม บำงกระทุ่ม พิษณุโลก 15-17มิ.ย. 2559 พันธุ์พ้ืนเมือง PL-006-59-005 
ละติจดู :16° 58.034'     
ลองติจูด :100° 20.953' 

ไม่ระบุชื่อ ไม่ระบ ุ ไม่ระบ ุ ไม่ระบ ุ เพชรบุร ี 4-5ก.พ.2559 ไม่ระบ ุ PR-000-59-001 
ละติจดู                  
ลองติจูด 

นำงสังวำลย ์หนองหงอก 120 ม.10 หนองแม่นำ เขำค้อ เพชรบูรณ ์ 2-4 พ.ค. 2559 พันธุ์พ้ืนเมือง PB-003-59-001 
ละติจดู :16° 55.981'     
ลองติจูด :100° 89.432' 

นำงญำต ิทองแจ้ง ม.10 หนองแม่นำ เขำค้อ เพชรบูรณ ์ 2-4 พ.ค. 2559 พันธุ์ผสม PB-003-59-002 
ละติจดู :16° 55.981'     
ลองติจูด :100° 89.432' 



73 
 

ช่ือเกษตรกร บ้ำนเลขท่ีอยู่อำศัย ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด วันท่ีเก็บ 
ช่ือพันธุ์ท่ี

เกษตรกรเรียก รหัสตัวอย่ำง พิกัด 

นำงดวงทิพย์ สำยโสภำ 64 ม.4 หนองแม่นำ เขำค้อ เพชรบูรณ ์ 2-4 พ.ค. 2559 พันธุ์ตุ้ม PB-003-59-003 
ละติจดู :16° 55.981'     
ลองติจูด :100° 89.432' 

นำงดวงทิพย์ สำยโสภำ 64 ม.4 หนองแม่นำ เขำค้อ เพชรบูรณ ์ 2-4 พ.ค. 2559 พันธ์รำกกล้วย PB-003-59-004 
ละติจดู :16° 55.981'     
ลองติจูด :100° 89.432' 

ไม่ระบุชื่อ ศูนย์ 
บ้ำนสะเดำะ
พงษ์ เขำค้อ เพชรบูรณ ์ 28-ม.ค.-60 พันธุ์หยวก PB-003-60-005 

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

นำงชม  ปำนสุวรรณ 69 หมู่ 6 บ้ำนสิงห ์ บ้ำนฆ้อง โพธำรำม รำชบุร ี 28-30ธ.ค.2558 
พันธุ์พวง , 
พันธุ์รำกกล้วย RB-009-59-001 

ละติจดู13° 41.540'       
ลองติจูด99° 51.212' 

นำยบุญช่วย  สุธำพรต 99 หมู ่1  ด่ำนทับตะโก จอมบึง รำชบุร ี 28-30ธ.ค.2558 
พันธุ์พวง , 
พันธุ์รำกกล้วย RB-003-59-002 

ละติจตู13° 37.177'       
ลองติจูด 99° 35.508' 

นำยประทีป  วิวัฒนธนชัย 180/1 หมู ่1 ด่ำนทับตะโก จอมบึง รำชบุร ี 28-30ธ.ค.2558 
พันธุ์พวง , 
พันธุ์รำกกล้วย RB-003-59-003 

ละติจดู13° 37.177'       
ลองติจูด99° 35.508' 

นำยชูชำติ  เครืออยู ่ 11 หมู่ 15 แก้มอ้น จอมบึง รำชบุร ี 28-30ธ.ค.2558 
พันธุ์พวง , 
พันธุ์รำกกล้วย RB-003-59-004 

ละติจดู13° 37.177'       
ลองติจูด99° 35.508' 

นำยลิ้ม  เหมือนจินดำ 
65/1 หมู่ 6 บ้ำน
ทุ่งเจริญ บ้ำนฆ้อง โพธำรำม รำชบุร ี 28-30ธ.ค.2558 

พันธุ์พวง , 
พันธุ์รำกกล้วย RB-009-59-005 

ละติจดู13° 41.540'       
ลองติจูด99° 51.212' 

แปลงก่อนชูชำติ 
หมู่ 15 บ้ำนหนอง
ไผ ่ แก้มอ้น จอมบึง รำชบุร ี 28-30พ.ย.2559 พันธุ์รำกกล้วย RB-003-59-006 

ละติจดู13° 37.177'       
ลองติจูด99° 35.508' 
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ช่ือเกษตรกร บ้ำนเลขท่ีอยู่อำศัย ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด วันท่ีเก็บ 
ช่ือพันธุ์ท่ี

เกษตรกรเรียก รหัสตัวอย่ำง พิกัด 

ไม่ระบุชื่อ ไม่ระบ ุ ไม่ระบ ุ ไม่ระบ ุ สุพรรณบุร ี 14-17มิ.ย. 2559 พันธุร์ำกกล้วย SP-000-59-001 
ละติจดู:                         
ลองติจูด: 

นำงอ่อน งำมวิไล ม.8 หนองกลำงดง ทัพทัน อุทัยธำน ี
29ก.พ.-2 มี.ค. 
2559 พันธุ์พ้ืนเมือง UT-003-59-001 

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

นำงข้ำวพอง ชำญตะมะ ม.5 เขำขี้ฝอย ทัพทัน อุทัยธำนี 
29ก.พ.-2 มี.ค. 
2559 พันธุ์พ้ืนเมือง UT-003-59-002 

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

นำงวณ มุทิตำ 33 ม. 1   หนองฉำง อุทัยธำน ี
29ก.พ.-2 มี.ค. 
2559 พันธุ์พ้ืนเมือง UT-008-59-003 

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

นำยวิษณ ู พันพ่วง 58 ม.3 ทุ่งพง หนองฉำง อุทัยธำน ี
29ก.พ.-2 มี.ค. 
2559 พันธุ์พ้ืนเมือง UT-008-59-004 

ละติจดู :15° 42.331'     
ลองติจูด : 99° 85.461' 
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ตารางภาคผนวกที่ 3  ข้อมูลพิกัดแต่ละอ ำเภอของจังหวัดที่รวบรวมกระชำยเหลือง 
 

จังหวัด อ ำเภอ 
รหัส 

ACCESS 
องศำ

ละติจูด 
ฟิลิปดำ
ละติจูด 

องศำ  
ลองติจูด 

ฟิลิปดำ 
ลองติจูด 

กระบี่ ศำลำกลำง KB-001 8 3.475 98 55.017 
กระบี่ เมืองกระบี่ KB-002 8 3.707 98 55.11 
กระบี่ เมืองกระบี่แยกเกำะพีพี KB-003 7 44.565 98 46.478 
กระบี่ เกำะลันตำ KB-004 7 39.327 99 2.503 
กระบี่ เขำพนม KB-005 8 15.887 99 2950 
กระบี่ คลองท่อม KB-006 7 57.237 99 8.654 
กระบี่ ปลำยพระยำ KB-007 8 31.972 98 51.731 
กระบี่ ล ำทับ KB-008 8 4.333 99 17.564 
กระบี่ เหนือคลอง KB-009 8 4.479 99 0.219 
กระบี่ อ่ำวลึก KB-010 8 22.634 98 43.313 
กำญจนบุรี ศำลำกลำง KR-001 14 0.245 99 32.943 
กำญจนบุรี เมืองกำญจนบุรี KR-002 14 0.233 99 32.994 
กำญจนบุรี ด่ำนมะขำมเตี้ย KR-003 13 51.213 99 24.631 
กำญจนบุรี ทองผำภูมิ KR-004 14 44.758 98 37.514 
กำญจนบุรี ท่ำม่วง KR-005 13 58.001 99 38.318 
กำญจนบุรี ท่ำมะกำ KR-006 13 55.242 99 45.933 
กำญจนบุรี ไทรโยค KR-007 14 6.941 99 8.67 
กำญจนบุรี บ่อพลอย KR-008 14 19.478 99 30.897 
กำญจนบุรี พนมทวน KR-009 14 7.815 99 41.938 
กำญจนบุรี เลำขวัญ KR-010 14 35.783 99 46.482 
กำญจนบุรี ศรีสวัสดิ์ KR-011 14 35.953 99 6.837 
กำญจนบุรี สังขละบุรี KR-012 15 9.353 98 27.212 
กำญจนบุรี หนองปรือ KR-013 14 36.679 99 27.012 
กำญจนบุรี ห้วยกระเจำ KR-014 14 19.631 99 40.004 
ชัยนำท ศำลำกลำง CN-001 15 11.105 100 7.476 
ชัยนำท เมืองชัยนำท CN-002 15 11.129 100 7.435 
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จังหวัด อ ำเภอ 
รหัส 

ACCESS 
องศำ

ละติจูด 
ฟิลิปดำ
ละติจูด 

องศำ  
ลองติจูด 

ฟิลิปดำ 
ลองติจูด 

ชัยนำท เนินขำม CN-003 14 57.742 99 54.707 
ชัยนำท มโนรมย์ CN-004 15 18.565 100 5.027 
ชัยนำท วัดสิงห์ CN-005 15 15.311 100 2.258 
ชัยนำท สรรคบุรี CN-006 15 2.876 100 9.688 
ชัยนำท สรรพยำ CN-007 15 8.303 100 14.609 
ชัยนำท หนองมะโมง CN-008 15 16.598 99 51.988 
ชัยนำท หันคำ CN-009 14 58.905 100 0.886 
ชัยภูมิ ศำลำกลำง CH-001 15 48.468 102 1.981 
ชัยภูมิ เมืองชัยภูมิ CH-002 15 48.581 102 1.211 
ชัยภูมิ เกษตรสัมบูรณ์ CH-003 16 16.827 101 57.233 
ชัยภูมิ แก้งคร้อ CH-004 16 6.487 102 15.493 
ชัยภูมิ คอนสวรรค์ CH-005 15 55.905 102 16.869 
ชัยภูมิ คอนสำร CH-006 16 36.799 101 55.191 
ชัยภูมิ จัตุรัส CH-007 15 33.932 101 50.729 
ชัยภูมิ ซับใหญ่ CH-008 15 38.512 101 37.769 
ชัยภูมิ เทพสถิต CH-009 15 23.559 101 27.038 
ชัยภูมิ เนินสง่ำ CH-010 15 33.847 102 0.094 
ชัยภูมิ บ้ำนเขว้ำ CH-011 15 46.695 101 54.42 
ชัยภูมิ บ้ำนแท่น CH-012 16 24.231 102 20.544 
ชัยภูมิ บ ำเหน็จณรงค์ CH-013 15 30.011 101 41.178 
ชัยภูมิ ภักดีชุมพล CH-014 15 54.278 101 25.29 
ชัยภูมิ ภูเขียว CH-015 16 22.629 102 7.727 
ชัยภูมิ หนองบัวแดง CH-016 16 4.91 101 48.136 
ชัยภูมิ หนองบัวระเหว CH-017 15 45.014 101 45.588 
ชุมพร ศำลำกลำง CP-001 10 31.29 99 11.554 
ชุมพร เมืองชุมพร CP-002 10 29.565 99 10.747 
ชุมพร ท่ำแซะ CP-003 10 39.896 99 10.367 
ชุมพร ทุ่งตะโก CP-004 10 6.622 99 4.973 
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จังหวัด อ ำเภอ 
รหัส 

ACCESS 
องศำ

ละติจูด 
ฟิลิปดำ
ละติจูด 

องศำ  
ลองติจูด 

ฟิลิปดำ 
ลองติจูด 

ชุมพร ปะทิว CP-005 10 42.55 99 19.09 
ชุมพร พะโต๊ะ CP-006 9 47.452 98 46.617 
ชุมพร ละแม CP-007 9 46.079 99 5.534 
ชุมพร สว ี CP-008 10 15.189 99 5.668 
ชุมพร หลังสวน CP-009 9 56.726 99 4.712 
ตรัง ศำลำกลำง TR-001 7 33.455 99 36.696 
ตรัง เมืองตรัง TR-002 7 33.476 99 36.586 
ตรัง กันตัง TR-003 7 24.324 99 30.924 
ตรัง นำโยง TR-004 7 33.699 99 41.691 
ตรัง ปะเหลียน TR-005 7 10.338 99 41.149 
ตรัง ย่ำนตำขำว TR-006 7 23.149 99 40.03 
ตรัง รัษฎำ TR-007 7 58.489 99 37.997 
ตรัง วังวิเศษ TR-008 7 44.146 99 23.566 
ตรัง สิเกำ TR-009 7 34.268 99 20.723 
ตรัง ห้วยยอด TR-010 7 47.332 99 38.096 
ตรัง หำดส ำรำญ TR-011 7 14.396 99 34.596 
นครปฐม ศำลำกลำง NT-001 13 46.01 100 3.514 
นครปฐม เมืองนครปฐม NT-002 13 49.18 100 3.95 
นครปฐม ก ำแพงแสน NT-003 13 59.031 99 59.629 
นครปฐม ดอนตูม NT-004 13 57.636 100 4.876 
นครปฐม นครชัยศรี NT-005 13 48.064 100 11.262 
นครปฐม บำงเลน NT-006 14 1.291 100 9.927 
นครปฐม พุทธมณฑล NT-007 13 48.112 100 19.276 
นครปฐม สำมพรำน NT-008 13 43.45 100 12.996 
นครรำชสีมำ ศำลำกลำง NR-001 14 58.301 102 6.024 
นครรำชสีมำ เมืองนครรำชสีมำ NR-002 14 58.273 102 5.983 
นครรำชสีมำ แก้งสนำมนำง NR-003 15 44.988 102 15.286 
นครรำชสีมำ ขำมทะเลสอ NR-004 14 57.62 101 56.927 
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จังหวัด อ ำเภอ 
รหัส 

ACCESS 
องศำ

ละติจูด 
ฟิลิปดำ
ละติจูด 

องศำ  
ลองติจูด 

ฟิลิปดำ 
ลองติจูด 

นครรำชสีมำ ขำมสะแกแสง NR-005 15 19.769 102 10.252 
นครรำชสีมำ คง NR-006 15 26.489 102 19.713 
นครรำชสีมำ ครบุรี NR-007 14 31.437 102 14.913 
นครรำชสีมำ จกัรำช NR-008 15 0.8 102 24.796 
นครรำชสีมำ เฉลิมพระเกียรติ NR-009 15 0.296 102 16.33 
นครรำชสีมำ ชุมพวง NR-010 15 20.933 102 44.514 
นครรำชสีมำ โชคชัย NR-011 14 43.939 102 9.794 
นครรำชสีมำ ด่ำนขุนทด NR-012 15 12.589 101 45.953 
นครรำชสีมำ เทพำรักษ์ NR-013 15 18.567 101 33.056 
นครรำชสีมำ โนนแดง NR-014 15 24.569 102 32.45 
นครรำชสีมำ โนนไทย NR-015 15 11.902 102 4.183 
นครรำชสีมำ โนนสูง NR-016 15 10.78 102 15.404 
นครรำชสีมำ บัวใหญ่ NR-017 15 34.986 102 25.374 
นครรำชสีมำ บัวลำย NR-018 15 39.771 102 31.633 
นครรำชสีมำ บ้ำนเหลื่อม NR-019 15 36.541 102 7.765 
นครรำชสีมำ ประทำย NR-020 15 32.091 102 43.357 
นครรำชสีมำ ปักธงชัย NR-021 14 43.172 102 1.276 
นครรำชสีมำ ปำกช่อง NR-022 14 42.741 101 25.314 
นครรำชสีมำ พระทองค ำ NR-023 15 18.401 101 58.903 
นครรำชสีมำ พิมำย NR-024 15 13.228 102 29.112 
นครรำชสีมำ เมืองยำง NR-025 15 25.434 102 54.047 
นครรำชสีมำ ล ำทะเมนชัย NR-026 15 21.167 102 55.045 
นครรำชสีมำ วังน้ ำเขียว NR-027 14 25.052 101 51.018 
นครรำชสีมำ สีคิ้ว NR-028 14 53.552 101 43.391 
นครรำชสีมำ สีดำ NR-029 15 32.546 102 33.959 
นครรำชสีมำ สูงเนิน NR-030 14 53.943 101 49.24 
นครรำชสีมำ เสิงสำง NR-031 14 25.568 102 27.637 
นครรำชสีมำ หนองบุญมำก NR-032 14 44.494 102 21.96 
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จังหวัด อ ำเภอ 
รหัส 

ACCESS 
องศำ

ละติจูด 
ฟิลิปดำ
ละติจูด 

องศำ  
ลองติจูด 

ฟิลิปดำ 
ลองติจูด 

นครรำชสีมำ ห้วยแถลง NR-033 14 59.831 102 38.337 
ปทุมธำนี ศำลำกลำง PT-001 14 1.277 100 31.478 
ปทุมธำนี เมืองปทุมธำนี PT-002 14 1.185 100 32.087 
ปทุมธำนี คลองหลวง PT-003 14 3.889 100 38.728 
ปทุมธำนี ธัญบุรี PT-004 14 1.276 100 44.073 
ปทุมธำนี ลำดหลุมแก้ว PT-005 14 2.23 100 24.274 
ปทุมธำนี ล ำลูกกำ PT-006 13 55.956 100 44.979 
ปทุมธำนี สำมโคก PT-007 14 3.921 100 31.358 
ปทุมธำนี หนองเสือ PT-008 14 8.098 100 49.457 
เพชรบุรี ศำลำกลำง PR-001 13 6.643 99 56.782 
เพชรบุรี เมืองเพชรบุรี PR-002 13 6.68 99 56.637 
เพชรบุรี แก่งกระจำน PR-003 12 54.453 99 38.889 
เพชรบุรี เขำย้อย PR-004 13 14.424 99 49.435 
เพชรบุรี ชะอ ำ PR-005 12 47.975 99 58.01 
เพชรบุรี ท่ำยำง PR-006 12 58.4 99 53.267 
เพชรบุรี บ้ำนลำด PR-007 13 2.968 99 55.131 
เพชรบุรี บ้ำนแหลม PR-008 13 12.033 99 58.821 
เพชรบุรี หนองหญ้ำปล้อง PR-009 13 9.785 99 41.823 
รำชบุรี ศำลำกลำง RB-001 13 31.724 99 48.766 
รำชบุรี เมืองรำชบุรี RB-002 13 31.689 99 48.739 
รำชบุรี จอมบึง RB-003 13 37.177 99 35.508 
รำชบุรี ด ำเนินสะดวก RB-004 13 31.058 99 57.269 
รำชบุรี บำงแพ RB-005 13 41.492 99 55.845 
รำชบุรี บ้ำนโป่ง RB-006 13 48.83 99 52.269 
รำชบุรี บ้ำนคำ RB-007 13 25.82 99 24.578 
รำชบุรี ปำกท่อ RB-008 13 22.108 99 49.831 
รำชบุรี โพธำรำม RB-009 13 41.54 99 51.212 
รำชบุรี วัดเพลง RB-010 13 27.22 99 53.218 
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จังหวัด อ ำเภอ 
รหัส 

ACCESS 
องศำ

ละติจูด 
ฟิลิปดำ
ละติจูด 

องศำ  
ลองติจูด 

ฟิลิปดำ 
ลองติจูด 

รำชบุรี สวนผึ้ง RB-011 13 32.595 99 20.407 
สุโขทัย ศำลำกลำง ST-001 17 0.35 99 49.588 
สุโขทัย เมอืงสุโขทัย ST-002 17 0.472 99 49.413 
สุโขทัย กงไกรลำศ ST-003 16 57.189 99 58.544 
สุโขทัย คีรีมำศ ST-004 16 49.996 99 48.104 
สุโขทัย ทุ่งเสลี่ยม ST-005 17 19.256 99 33.652 
สุโขทัย บ้ำนด่ำนลำนหอย ST-006 17 0.41 99 34.469 
สุโขทัย ศรีนคร ST-007 17 20.885 99 59.448 
สุโขทัย ศรีสัชนำลัย ST-008 17 31.043 99 45.618 
สุโขทัย ศรีส ำโรง ST-009 17 9.886 99 51.706 
สุโขทัย สวรรคโลก ST-010 17 19.027 99 49.847 
อุทัยธำนี ศำลำกลำง UT-001 15 22.377 100 2.346 
อุทัยธำนี เมืองอุทัยธำนี UT-002 15 22.764 100 1.49 
อุทัยธำนี ทัพทัน UT-003 15 27.583 99 53.192 
อุทัยธำนี บ้ำนไร่ UT-004 15 5.032 99 31.27 
อุทัยธำนี ลำนสัก UT-005 15 27.171 99 34.568 
อุทัยธำนี สว่ำงอำรมณ์ UT-006 15 35.034 99 51.657 
อุทัยธำนี หนองขำหย่ำง UT-007 15 21.844 99 55.75 
อุทัยธำนี หนองฉำง UT-008 15 23.483 99 50.484 
อุทัยธำนี ห้วยคต UT-009 15 17.488 99 37.001 
พิจิตร ศำลำกลำง PC-001 16 25.2 100 21.717 
พิจิตร เมือง PC-002 16 26.319 100 21.015 
พิจิตร ดงเจริญ PC-003 16 1.753 100 37.626 
พิจิตร ตะพำนหิน PC-004 16 12.856 100 25.338 
พิจิตร ทับคล้อ PC-005 16 9.622 100 35.798 
พิจิตร บำงมูลนำก PC-006 16 1.687 100 7.496 
พิจิตร บึงนำรำง PC-007 16 10.322 100 7.496 
พิจิตร โพทะเล PC-008 16 4.503 100 18.192 
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จังหวัด อ ำเภอ 
รหัส 

ACCESS 
องศำ

ละติจูด 
ฟิลิปดำ
ละติจูด 

องศำ  
ลองติจูด 

ฟิลิปดำ 
ลองติจูด 

พิจิตร โพธิ์ประทับช้ำง PC-009 16 18.663 100 16.493 
พิจิตร วชิรบำรมี PC-010 16 31.468 100 8.676 
พิจิตร วังทรำยพูน PC-011                16 23.316 100 32.281 
พิจิตร สำกเหล็ก PC-012 16 30.583 100 28.159 
พิจิตร สำมง่ำม PC-013 16 30.535 100 12.28 
เพชรบูรณ์ ศำลำกลำง PB-001 16 25.149 101 9.578 
เพชรบูรณ์ เมือง PB-002 16 26.582 101 8.964 
เพชรบูรณ์ เขำค้อ PB-003 16 38.015 100 59.915 
เพชรบูรณ์ ชนแดน PB-004 16 11.351 100 51.585 
เพชรบูรณ์ น้ ำหนำว PB-005 16 46.047 101 40.187 
เพชรบูรณ์ บึงสำมพัน PB-006 15 47.807 101 0.499 
เพชรบูรณ์ วังโป่ง PB-007 16 20.464 100 47.602 
เพชรบูรณ์ วิเชียรบุร ี PB-008 15 39.429 101 6.395 
เพชรบูรณ์ ศรีเทพ PB-009 15 27.19 101 4.034 
เพชรบูรณ์ หนองไผ่ PB-010 15 59.408 101 3.74 
เพชรบูรณ์ หล่มเก่ำ PB-011 16 53.137 101 13.76 
เพชรบูรณ์ หล่มสัก PB-012 16 46.801 101 14.524 
จันทบุรี ศำลำกลำง CT-001 12 36.625 102 6.166 
จันทบุรี เมือง CT-002 12 36.635 102 6.252 
จันทบุรี แก่งหำงแมว CT-003 13 0.504 101 54.334 
จันทบุรี ขลุง CT-004 12 27.286 102 13.278 
จันทบุรี เขำคิชฌกูฏ CT-005 12 48.257 102 6.889 
จันทบุรี ท่ำใหม่ CT-006 12 37.241 102 0.592 
จันทบุรี นำยำยอำม CT-007 12 46.231 101 51.29 
จันทบุรี โป่งน้ ำร้อน CT-008 12 54.356 102 15.753 
จันทบุรี มะขำม CT-009 12 41.076 102 11.873 
จันทบุรี สอยดำว CT-010 13 8.225 102 13.127 
จันทบุรี แหลมสิงห์ CT-011 12 28.905 102 4.426 



82 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตารางภาคผนวกที ่4  รายละเอยีดลกัษณะของพนัธ์ุกระชาย 
กระชายแดง Boesenbergia rotunda (L.) Mansf.   กระชายเหลืองBoesenbergia pandurata (Roxb.) Schltr. 

ใหท้ าเคร่ืองหมาย √ ภายใน ( ) หนา้ขอ้ความท่ีตรงกบัลกัษณะพืชตวัอยา่ง 
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A. Passport ประกอบดว้ย  
A1. Accession Descriptors มี   

ลักษณะ ค ำแปล รหัสหรือตัวเลขหรือโน๊ต 
1. หมำยเลขตัวอย่ำงพืช (Accession Number)  

2. ชื่อผู้ให้ (Donor name)  

3. หมำยเลขท่ีจ ำแนกโดยผู้ให้ (Donor number)  

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

 

5. ชื่อวิทยำศำสตร์ (Scientific name)  

สกุล (genus)  

สปีชีส ์ (species)  

สับสปีชีส ์ (subspecies)  

ชื่อพันธุ์ (botanical variety)  

6. ประวัติสืบทอดพันธุกรรมของตัวอย่ำง (pedigree)  

7. ชื่อพันธุ์ (cultivar name)  

8. ชื่อสำมัญภำษำอังกฤษ (translation/transliteration)  

9. ชื่อพ้อง  (synonyms)  

10. วัน/เดือน/ปี ที่รวบรวมเชื้อพันธุ์ (acquisition date)  

11. ขนำดหรือน้ ำหนักตัวอย่ำงที่รวบรวม (accession size)  

12. ส่วนที่ใช้ขยำยพันธุ์ (maintenance)  

( )หน่อ (sucker) 1 

( )ต้นกล้ำ (seedling) 2 

( )หน่อและกล้ำ (sucker and seedling) 3 

( )เนื้อเยื่อเพำะเลี้ยง (tissue culture plantlet) 4 

13. ผลหรือเมล็ดสูญเสียควำมงอกเร็ว (cryo-preserved) 5 

14. อ่ืนๆ (ระบ…ุ……...)ตำมโน๊ต  6 

 
A2. Collecting Descriptors มี  
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ลักษณะ ค ำแปล รหัสหรือตัวเลขหรือโน๊ต 
1. หน่วยงำนที่รวบรวม (collecting  institute)  

2. หมำยเลขท่ีรวบรวม  (collecting  number)  

3. หมำยเลขสถำนที่รวบรวม  (site number)  

4. วันเวลำที่รวบรวมตัวอย่ำง  (collecting date of 
original sample) 

 

5. ประเทศท่ีรวบรวม  (country of collecting)  

6. จังหวัดที่รวบรวม  (province/state)  

7. เขตหรือมณฑล  (department/county)  

8. อำณำบริเวณท่ีรวบรวมเชื้อพันธุ์  (location of collecting 
site) 

 

9. ละติจูดเหนือ-ใต้ ที่เก็บเชื้อพันธุ์ (latitude of collecting 
site) 

 

10.ลองติจูดตะวันออก-ตก ที่เก็บเชื้อพันธุ์  (longitude of collecting 
site) 

 

11. ระดับควำมสูงจำกน้ ำทะเล  (elevation of collecting 
site, M) 

 

12. แหล่งรวบรวมเชื้อพันธุ์  (collecting source)  

( )อำศัยป่ำ (wild habitat) 1 

( )ท่ีไร่-นำ (farm land) 2 

( )สวนครัว (backyard) 3 

( )ตลำด  (market) 4 

( )องค์กรวิจัย  (research organization) 5 

อ่ืนๆ(ระบุ...)ในโน๊ต  6 

13. สภำพแวดล้อมของแหล่งรวบรวม  (collecting source 
environment) 

 

14. สถำนะของตัวอย่ำงเชื้อพันธุ์พืช  (status of sample)  

( )พืชป่ำ (wild) 1 

( )วัชพืช (weedy) 2 

( )พ้ืนที่ชันเป็นระดับ (landrace) 3 
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( )พันธุ์พัฒนำ (advanced cultivar) 4 

( )ปรับปรุงพันธุ์หรือใช้ส ำหรับวิจัย (breeding / research 
material) 

5 

( )พันธุ์ส่งเสริม (released variety) 6 

และอ่ืนๆ (ระบุ…………………..)  7 

15. ชนิดของตัวอย่ำง (type of sample)  

( )ท่อนพันธุ์ (vegetative) 1 

( )เมล็ด (seed) 2 

( )ละอองเกสร (pollen) 3 

( )เนื้อเยื่อเพำะเลี้ยง (tissue culture) 4 

16. จ ำนวนต้นเชื้อพันธุ์ (number of plants 
sampled) 

 

17. จ ำนวนหน่อที่รวบรวม  (number of suckers 
collected) 

 

18. จ ำนวนแคปซูลที่รวบรวม  (number of capsules 
collected) 

 

19. น้ ำหนักเมล็ดที่รวบรวม  (weight of seed 
collected, g) 

 

20. ชื่อท้องถิ่นหรือพ้ืนเมือง  (local / vernacular name)  

21. กลุ่มชนเผ่ำผู้ให้พันธุ์ (Ethnic group)  

22. กำรใช้ประโยชน์  (uses of the accession)  

( )เครื่องเทศ (spice) 1 

( )ยำ (medicinal) 2 

( )น้ ำมันหอมระเหย (essential oil) 3 

และอ่ืนๆ (ระบ…ุ………………..)  4 

23. ระบบกำรปลูกพืช  (cropping system)  

( )พืชเชิงเดี่ยว (monoculture) 1 

( )พืชผสม (mixed) 2 

เช่น หมำก มะพร้ำว กำแฟ ยำง และอ่ืนๆ
(ระบ…ุ……………………..) 
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24. กำรปลูก  (cultural practice)  

( )กำรหว่ำนเพำะ/วันปลูก (sowing)/ (planting date)  

( )กำรเก็บเก่ียวครั้งแรก (first harvest date)  

( )กำรชลประทำน (irrigation)  

25. ควำมหนำแน่นของพืช (plant population 
density) 

 

( )น้อย  (low) 3 

( )ปำนกลำง  (medium) 5 

( )มำก (high) 7 

26. กำรกระจำยตัวของพืชที่สำมำรถพบได้ (population isolation 
[km]) 

 

27. กำรสูญพันธุ์   (genetic erosion)  

( )ได้ช้ำ (slow) 3 

( )ปำนกลำง (intermediate) 5 

( )เร็ว (rapid) 7 

28. กำรถ่ำยภำพตัวอย่ำงเก็บไว้  (photograph ;)  

( )ไม่มี No 0 

( )ถ่ำยไว้ Yes 1 

29. กำรเก็บตัวอย่ำงแห้ง  (herbarium specimen ;)  

( )ไม่มี No 0 

( )ใช่ Yes 1 

30. มีดอก  (associated flora)  

31. ปรำกฏกำรณ์ที่พบเห็นขณะเก็บตัวอย่ำง  (prevailing stresses)  

เช่น เป็นโรค (disease indexing)  

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

 

( )1.หำยำก (rare)  

( )3. มีโอกำสพบ (occasional)  

( )5. พบบ่อย  (frequent)  

( )7. พบมำก (abundant)  
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( )9. มีมำกมำย (very abundant)  

A3. Seed Management Descriptors มี  
ลักษณะ ค ำแปล รหัสหรือตัวเลขหรือโนต๊ 

1. หมำยเลขตัวอย่ำง  (accession number)  

2. ระบุชนิดประชำกรตัวอย่ำง  (population 
identification) 

 

3. สถำนที่เก็บ  (storage address)  

4. วัน/เวลำที่เก็บ  (storage date)  

5. ปริมำณควำมชื้นขณะเก็บเกี่ยว  (moisture content at 
harvest) 

 

6. ปริมำณควำมชื้นขณะเก็บรักษำ  (moisture content at 
storage) 

 

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

 

8. กำรปลูกเพ่ิมที่อ่ืน  (duplication at other 
location) 

 

 

A4. Multiplication / Regeneration Descriptors มี              
ลักษณะ ค ำแปล รหัสหรือตัวเลขหรือโนต๊ 

1. จ ำนวนแปลง  (field plot number)  

2. สถำนที่ขยำยพันธุ์ (multiplication/regeneration 
site location) 

 

3. ผู้ร่วมมือ  (collaborator)  

4. วันหว่ำนเพำะ/ปลูก  (sowing /plant date)  

5. วันย้ำยปลูก  (transplanting date)  

6. ควำมหนำแน่นในกำรหว่ำนเพำะหรือ
ปลูก  

(sowing/planting density)  

7. กำรปฏิบัติดูแล  (cultural practices)  

8. กำรใช้ปุ๋ย  (fertilizer application)  

9. ระยะเริ่มงอก  (germination establishment 
in the field) 
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10. ควำมแข็งแรงหลังกล้ำงอก 90 วัน  (seedling vigor)  

11. จ ำนวนต้นที่งอกตั้งตัวได้  (number of plants 
established) 

 

12. วันเก็บเก่ียวครั้งแรก  (first harvest date)  

13. จ ำนวนต้นที่ผสมพันธุ์  (number of plants 
pollinated) 

 

14. วิธีผสม เช่น  (pollination method)  

( )ผสมตัวเอง  (selfing)  

( )จับคู่ผสมทั่วไป (pair crossing)  

( )ผสมเฉพำะในกลุ่มเดียวกัน (isolation)  

( )จับคู่ผสมตำมแผนที่ก ำหนดไว้ (diallel cross)  

15. จ ำนวนครั้งในกำรผสมพันธุ์  (number of times accession 
regeneration) 

 

 

A5. Characterization and/or Evaluation Site Descriptors มี   
ลักษณะ ค ำแปล รหัสหรือตัวเลขหรือโนต๊ 

1. ประเทศท่ีศึกษำลักษณะหรือประเมิน
คุณสมบัติ  

(country of 
characterization and/or 
evaluation) 

 

2. สถำนที่ศึกษำ  (site , research  institute)  

ละติจูด (latitude)  

ลองติจูด (longitude)  

ควำมสูงจำกระดับน้ ำทะเล (elevation)  

ชื่อแปลงหรือสถำนที่ (name of farm or 
institute) 

 

3. ชื่อผู้ประเมิน และที่อยู่  (evaluator’ s name and 
address) 

 

4. วันหว่ำนเพำะหรือปลูกกล้ำ  (sowing or planting date)  

5. วันย้ำยปลูก  (transplanting date)  

6. วันเก็บเก่ียว  (harvest date)  
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7. ประเมินสิ่งแวดล้อม  (evaluation environment)  

( )ไร่นำ     (field) 1 

( )โรงเรือน (screenhouse) 2 

( )เรือนกระจก     (glasshouse) 3 

( )ห้องปฏิบัติกำร (laboratory) 4 

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

5 

8. เปอร์เซ็นต์ควำมงอก (seed germination)  

9. เปอร์เซ็นต์กำรตั้งตัวของพืช (field establishment)  

10.จ ำนวนวันที่งอกได้ 50 เปอร์เซ็นต์  (number of days to 50% 
germination) 

 

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

 

12. ระยะปลูกในแปลง  ระยะต้น ระยะแถว (field spacing ,cm)  

13. ลักษณะของสถำนที่  (environmental 
characteristics of site) 

 

14. กำรใส่ปุ๋ย  (fertilizer)  

( )ระบุชื่อปุ๋ย (name)  

( )ปริมำณ (doses)  

( )ควำมถี่แต่ละปุ๋ย (Frequency of each)  

( )วิธีใช้ (method of application)  

15. กำรป้องกันก ำจัดโรคและแมลง  
 

(plant protection)  

16. โน๊ต  (note)  

 

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

1. สภำพแวดล้อมของสถำนที่   

1.1ภูมิประเทศ (topography)  

 (flat) 0 – 0.5% 1 

 (almost flat) 0.6 – 2.9% 2 
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 (gently undulating) 3 – 5.9% 3 

 (undulating) 6 – 10.9% 4 

 (rolling) 11 – 15.9% 5 

 (hilly) 16 – 30%  6 

 (steeply dissected)>30% 
,moderate 

7 

 (mountainous)>30% ,great 8 

 (other) 9 

1.2 ระดับควำมสูงสุดของพ้ืนที่  (higher level landform)    

 (plain) 1 

 (basin) 2 

 (valley) 3 

 (plateau) 4 

 (upland) 5 

 (hill) 6 

 (mountain) 7 

1.3 ระดับควำมสูงปำนกลำงของพ้ืนที่ (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 
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1.4 ต ำแหน่งและหน่วยพ้ืนที่ (land element and position)  

 (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 ควำมชัน (slop)  

1.6 รูปแบบควำมชัน (slop form)  

 (straight) 1 

 (concave) : เว้ำ 2 

 (convex) : นูน 3 

 (terraced) 4 

 (complex)[irregular] 5 

1.7 คำดคะเนควำมชัน (slop aspect)  

1.8 พืชเกษตรเช่น  (crop agriculture)  

( )พืชล้มลุกปีเดียว  (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 

( )พืชหลำยฤดู  (perennial field cropping)  

 (non-irrigation cultivation) 1 

 (irrigated cultivation) 2 

( )ไม้พุ่มไม้ยืนต้น  (tree and shrub cropping)      

 (non-irrigated tree crop 
cultivation) 

1 

 (irrigated tree crop 
cultivation) 

2 

 (non-irrigated shrub crop 
cultivation) 

3 
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 (irrigated shrub crop 

cultivation) 

4 

1.9 พฤกษชำติที่อยู่โดยรอบและทั้งหมดใน
พ้ืนที่หน่วยส ำรวจ เช่น  

(overall vegetation 
surrounding and at the site) 

 

( )ทุ่งหญ้ำ  (grassland) 1 

( )พืชอวบน้ ำที่ข้ึนได้ดีกระจำยไปท่ัวพ้ืนที่
เก็บตัวอย่ำง  

(forbland) 2 

( )พืชป่ำ  (forest) 3 

( )ป่ำยืนต้น  (woodland) 4 

( )ป่ำพุ้มเตี้ย  (shrubland) 5 

( )ทุ่งหญ้ำเลี้ยงสัตว์  (savanna) 6 

( )อ่ืนๆ(ระบุ...ตัวย่อตำมโน๊ต) (other) 7 

10. ชุดดิน เช่น  (soil parent material)  

( )ประเภทไม่รวมเป็นก้อนแข็ง (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 

 (organic deposits) 14 

 (colluvial deposits) 15 
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 (in situ weathered) 16 

 (saprolite) 17 

( )ประเภทเป็นกอ้นแข็ง (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 

 (siltstone) 24 

 (tuff) 25 
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 (pyroclastic rock) 26 

 (evaporate) 27 

 (gypsum  rock) 28 

 (not known) 29 

11. พวกแข็งเป็นหิน/เป็นก้อนแข็ง/ดิน
ดำน/ปึกแผ่นคล้ำยปูน 

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

 

 (tillage unaffected) 1 

 (tillage affected) 2 

 (tillage difficult) 3 

 (tillage impossible) 4 

 (essentially paved) 5 

12. กำรระบำยน้ ำของดิน (soil drainage)  

 (poorly drained) 3 

 (moderately drained) 5 

 (well drained) 7 

13. กำรท่วมขังของน้ ำ (flooding)  

14. ระดับน้ ำใต้ดิน (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. คุณภำพน้ ำใต้ดิน  (quality of the groundwater)  

 (saline) 1 

 (brackish) 2 

 (fresh) 3 

 (polluted) 4 

 (oxygenated) 5 

 (stagnating) 6 
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 (sweet) 7 

16. ควำมเค็มของดิน (soil salinity)  

 (<160 ppm dissolved salts) 1 

 (160-240 ppm) 2 

 (241-480 ppm) 3 

 (>480 ppm) 4 

17. ควำมชื้นของดิน (soil moisture)  

 (dry) 3 

 (slightly moist) 5 

 (moist) 7 

 (wet) 9 

18. สีของเนื้อดินปลูกตัวอย่ำงพืช (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 

 (bluish-black) 15 

 (black) 16 

19. ควำมเป็นกรด-ด่ำงของดิน (soil pH)  

 (pH at 10 – 15 cm)  
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 (pH at 30 – 60 cm)  

 (pH at 60 – 90 cm)  

20. ปริมำณสำรอินทรีย์วัตถุ (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. ชนิดของโครงสร้ำงเนื้อดิน  (soil texture classes)  

 (clay) 1 

 (loam) 2 

 (clay loam) 3 

 (silt) 4 

 (silty clay) 5 

 (silty clay loam) 6 

 (silty loam) 7 

 (sandy clay) 8 

 (sandy clay loam) 9 

 (sandy loam)  10 

 (fine sandy loam) 11 

 (coarse sandy loam) 12 
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 (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  ขนำดของอนุภำคดิน (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. กำรจ ำแนกกำยภำพของดิน (soil taxonomic classification)  

24. แหล่งน้ ำใช้เช่น  (water availability)  

( )น้ ำฝน (rainfed)  

( )ชลประทำน (irrigation)  

( )บ่อกักน้ ำ (flooded)  

( )แก่งแม่น้ ำ (river banks)  

( )ชำยทะเล (sea coast)  

และอ่ืนๆ(ระบุ…………………..)   

25. ควำมอุดมสมบูรณ์ของดิน (soil fertility)  
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 (low) 3 

 (moderate) 5 

 (high) 7 

26. สภำพภูมิอำกำศของแหล่งพืชตัวอย่ำง 
ได้แก่  

(climate of the site)  

( )อุณหภูมิ (temperature)  

( )ปริมำณฝน (rainfall)  

( )ควำมเร็วลม (wind)  

( )น้ ำค้ำงแข็ง (frost)  

( )ควำมชื้นสัมพัทธ์ (relative humidity)  

 (relative humidity diural 
range%) 

 

 Relative humidity seasonal 
range%) 

 

( ) ควำมเข้มแสง (light)  

 (shady)  

 (sunny)  

27. อ่ืนๆ (ระบุ ตำมโน๊ต) (Other)  

 

A7. Plant Descriptors มี  
ลักษณะ ค ำแปล รหัส หรือตัวเลข หรือโน๊ต 

1. กำรเจริญเติบโต (vegetative)  

1.1 จ ำนวนวันที่งอก (number of days to 
emergence) 

 

1.2 ควำมแข็งแรงของกล้ำ (seedling vigour)  

1.3 ประเภทของทรงต้นพืช (plant type)  

( )ช่อคว่ ำ  (Malabar)  

( )ช่อตั้ง (mysore)  

( )ช่อกึ่งตั้ง (vazhukka)  

1.4 ควำมสูงของพืช (plant height)  
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1.5 จ ำนวนหน่อต่อต้น (number of tillers per 
plant) 

 

1.6 สีของหน่อ (tiller colour)  

1.7 เส้นผ่ำศูนย์กลำงล ำต้นเทียม (pseudostem diameter)  

1.8 สีของเหง้ำ (rhizome colour)  

1.9 จ ำนวนใบต่อต้น (number of leaves per 
plant) 

 

1.10 รูปร่ำงใบ (leaf shape)  

1.11 รูปร่ำงใบแรก (primary leaf shape)  

1.12 ขนอ่อนบนใบ (leaf pubescence)  

1.13 ควำมยำวใบแรก (primary leaf length)  

1.14 ควำมยำวใบกลำง (median leaf length)  

1.15 ควำมกว้ำงใบแรก (primary leaf  width)  

1.16 ควำมกว้ำงใบกลำง (median leaf width)  

1.17 สีใบแรก (primary leaf colour)  

1.18 สีหูใบ (ligule colour)  

1.19 ควำมยำวหูใบ (ligule colour)  

1.20 สีเส้นกลำงใบ (pigmentation of midrib)  

1.21 ควำมยำวก้ำนใบ  (petiole length)    

2. ช่อดอกและผล  (inflorescence and fruit)  

2.1 จ ำนวนวันออกดอกแรก (number of days to first 
flowering) 

 

2.2 ลักษณะติดผล (regularity of fruiting)  

2.3 มี/ไม่มีช่อดอกแบบช่อแยกแขนง (panicle)  

2.4 จุดก ำเนิดช่อดอกตำมธรรมชำติ (Nature of inforescence 
origin) 

 

2.5 จ ำนวนของช่อดอกแยกแขนงต่อต้น (number of panicle per 
plant) 

 

2.6 จ ำนวนของช่อดอกแยกแขนงต่อหน่อข้ำง (number of panicles per 
tiller) 
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2.7 ควำมยำวช่อดอกแยกแขนง (panicle length)  

2.8 จ ำนวนของข้อต่อช่อดอกแยกแขนง (number of nodes per 
panicle) 

 

2.9 นิสัยของช่อดอกแยกแขนง (panicle habit)  

2.10 ควำมยำวปล้อง (intermodal length, cm)  

2.11 กำรแตกแขนงของช่อดอกแยกแขนง (panicle branching)  

 11.1รูปแบบกำรแตกแขนงช่อดอก (panicle branching pattern)  

2.12 กำรแตกแขนงของช่อดอกกระจะ (raceme branching)  

2.13 จ ำนวนของช่อดอกกระจะต่อช่อดอก
แยกแขนง 

(number of racemes per 
panicle) 

 

2.14 จ ำนวนของดอกต่อช่อดอกกระจะ (number of flower per 
raceme) 

 

2.15 ควำมสำมำรถในกำรติดผล (fruit-setting capacity)  

2.16 ชนิดดอก (flower type)  

2.17 ควำมยำวก้ำนดอก (pedicel length)  

2.18 มี/ไม่มีแคปซูล (presence/absence of 
capsules) 

 

2.19 จ ำนวนแคปซูล (number of capsules per 
plant) 

 

2.20 จ ำนวนแคปซูลต่อช่อดอกกระจะ  (number of capsules per 
raceme) 

 

2.21 รูปร่ำง (capsule shape)  

2.22 ลักษณะแคปซูลผ่ำตัดขวำง (cross section of capsule)  

2.23 สีแคปซูลก่อนแก่  (immature capsule colour)  

2.24 สีแคปซูลแก่ (mature capsule colour)  

2.25 สีแคปซูลหลังเก็บ (cured capsule colour)  

2.26 น้ ำหนัก100แคปซูลแห้ง (100-capsule weight(dry),g)  

2.27 ควำมยำวแคปซูล (capsule length)  

2.28 ควำมกว้ำงแคปซูล (capsule width)  

2.29 เปอร์เซ็นต์แคปซูลแตกในแปลง  (capsule shedding in the  
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field)   
2.30 จ ำนวนเมล็ดต่อแคปซูล (number of seeds per 

capsules) 

 

3. ลักษณะเมล็ดได้แก่  (seed characteristics)  

3.1 แกนเมล็ด (presence/absence of seed 
mucilage) 

 

3.2 น้ ำหนัก100เมล็ด (100-seed weigth,g)  

3.3 ขนำดเมล็ด  (seed size)  

4. โน๊ต   

 

A8 Plant Descriptors ได้แก่ คือ  
ลักษณะ ค ำแปล รหัสหรือตัวเลขหรือโนต๊ 

1. ผลผลิตต่อต้น (yield per plant)  

2. ลักษณะเฉพำะของเมล็ด   

2.1 วิธีเก็บ/แปรรูป (method of 
curing/processing) 

 

2.2 เมล็ดต่อฝัก (seed/husk ratio)  

2.3 อัตรำส่วนเปอร์เซ็นต์แห้ง (recovery ratio,1kg wet 
capsules) 

 

2.4 เปอร์เซ็นต์น้ ำมันหอมระเหย (essential oil)  

2.5 น้ ำมันยำงอ่ืน (oleoresin)  

3. โน๊ตอื่นๆ   

 

A9 Abiotic Stress Susceptibility ควำมอ่อนแอ แบ่งเป็น 5 ระดับ(1,3,5,7และ9)เกี่ยวกับ     
ลักษณะ ค ำแปล รหัสหรือตัวเลขหรือโนต๊ 

1. อุณหภูมิต่ ำ (low temperature) 3 

2. อุณหภูมิสูง (high temperature)  

3. ควำมทนแล้ง (drought)  

4. ทนทำนสภำพดินชื้นแชะ (high soil moisture)  

5. ทนดินเป็นกรด (soil acidity)  
 

 

 



103 
 

A10 Biotic Stress Susceptibility ควำมทนทำนหรือต้ำนทำน แบ่งเป็น 5 ระดับ(1,3,5,7และ9) 
เกี่ยวกับ   

ลักษณะ ค ำแปล รหัสหรือตัวเลขหรือโนต๊ 

1. แมลง (pest)  

แสดงแมลงสำเหตุ (causal organism) เช่น Acanthopsyche 
bipars Wlk. 

ชื่อแมลงสำมัญ Bag worm  

กลุ่มสัตว์ศัตรูรวมไปถึงนีมำโธด (nematode)  

2. เชื้อรำ (fungi)  

แสดงเชื้อรำสำเหตุ   

และชื่อสำมัญ   

3. เชื้อแบคทีเรีย (bacteria)  
แสดงเชื้อแบคทีเรียสำเหตุ   
และชื่อสำมัญ   
4. เชื้อไวรัส (virus)  
แสดงเชื้อไวรัสสำเหตุ   
และชื่อสำมัญ   
5. โน๊ตอื่นๆ   
 

A11. Biochemical Markers ได้แก่  
ลักษณะ ค ำแปล รหัสหรือตัวเลขหรือโนต๊ 

1. ไอโซไซม์ (isozyme)  

2. แบบโปรตีน (seed proteins)  

3. ชีวเคมีอ่ืนๆ (other biochemical 
markers) 

 

เช่น polyphenol profile   

 

A12. Molecular Markers ได้แก่  
ลักษณะ ค ำแปล รหัสหรือตัวเลขหรือโนต๊ 

1. RFLP  (Restriction Fragment 
Length Polymorphism) 
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2. ชีวโมเลกุลอื่นๆ (other molecular markers)  

เช่น RAPD (Random Amplified 
Polymorphic DNA 

 

และ SAP (Specific Amplicon 
Polymorphism) 
 

 

 

A13. Cytological Characters ได้แก่  
ลักษณะ ค ำแปล รหัสหรือตัวเลขหรือโนต๊ 

1. จ ำนวนโครโมโซม (chromosome number)  

2. ระดับชุดโครโมโซม (ploidy level)  

3. ลักษณะไซโตวิทยำอ่ืนๆ 
 

(other cytological 
characters) 

 

 

A14. Identified Genes เป็นกำรแสดง 
ลักษณะ ค ำแปล รหัสหรือตัวเลขหรือโนต๊ 

ลักษณะที่ระบุให้เห็นกำรกลำยพันธุ์ของพืช
ตัวอย่ำง 

(specific mutant present  in 
the accession) 
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