
รายงานผลงานเรื่องเต็มการทดลองท่ีสิ้นสุดปี 2556 
 

ชุดโครงการวิจัย  วิจัยและพัฒนาพืชสมุนไพรและเครื่องเทศ 
โครงการวิจัย  การศึกษาการผลิตปัญจขันธ์ที่มีคุณภาพ 
กิจกรรม  1.วิจัยและพัฒนาการผลิตพันธุ์ปัญจขันธ์ที่มีคุณภาพ 
กิจกรรมย่อย  1.1 วิจัยและพัฒนาการผลิตพันธุ์ปัญจขันธ์ที่มีคุณภาพ 

 
การทดสอบพันธุ์ปัญจขันธ์ในแหล่งปลูกเพื่อการค้า 

Variety  Test  of Gynostemma  pentaphyllum Makino. 
 
          ผู้ด าเนินงาน          วิชญา   ศรีสุข 1/              จรัญ        ดิษฐไชยวงศ์  2/   

           อรุณี    แท่งทอง 1/         สุทธาชีพ   ศุภเกษร 1/             
                                    ศศิธร    วรปิติรังสี 3/        แสงมณี    ชิงดวง 4/        

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

บทคัดย่อ 
 

 ด าเนินการทดสอบพันธุ์ปัญจขันธ์ที่ศูนย์วิจัยพืชสวนเลย อ.ภูเรือ จ.เลย ตั้งแต่ตุลาคม 2553 ถึง
กันยายน 2556 วางแผนการทดลองแบบ Randomized Complete Block 7 ซ้ า 3 กรรมวิธี กรรมวิธี
คือพันธุ์ปัญจขันธ์ 3 พันธุ์ ได้แก่ พันธุ์อ่างขาง  พันธุ์สิบสองปันนา และพันธุ์พ้ืนเมือง ผลการทดลองพบว่า 
ในปี 2554 พันธุ์อ่างขางให้ผลผลิตน้ าหนักสดและน้ าหนักแห้งสูงทีสุ่ด 2,903 และ 327 กิโลกรัม/ไร่  ไม่
แตกต่างทางสถิติกับพันธุ์สิบสองปันนาซึ่งให้ผลผลิตสดและแห้ง  2,299 และ 299 กิโลกรัม/ไร่  พันธุ์
พ้ืนเมืองผลผลิตต่ าที่สุด 911 และ 146 กโิลกรัม/ไร ่ ของน้ าหนักสดและแห้งตามล าดับแตกต่างอย่างมี
นัยส าคัญยิ่งทางสถิติกับพันธุ์อ่างขางและพันธุ์สิบสองปันนา  ปี 2555 พันธุ์สิบสองปันนาให้ผลผลิตสูงกว่า
พันธุ์อ่างขางแต่ไม่แตกต่างกันทางสถิติ พันธุ์สิบสองปันนาให้ผลผลิตสด  2,765 น้ าหนักแห้ง  264 
กิโลกรัม/ไร่ ส่วนพันธุ์พันธุ์อ่างขางผลผลิต 2,411 และ 221 กิโลกรัม/ไร่ ทั้ง 2 พันธุ์มีความแตกต่างอย่าง
มีนยัส าคัญทางสถิติกับพันธุ์พ้ืนเมือง  ซึ่งให้ผลผลิตสดและแห้ง 1,832 และ 178 กิโลกรัม/ไร่ ตามล าดับ   
 
รหัสการทดลอง  01-31-54-04-01-01-01-54 
1/ ศูนย์วิจัยพืชสวนเลย  ต.ปลาบ่า  อ.ภูเรือ  จ.เลย 
2/ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตร  อ.เมือง จ.พิจิตร 
3/ ศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงราย  อ.เมอืง  จ.เชียงราย 
4/ สถาบันวิจัยพืชสวน  กรมวิชาการเกษตร  กรุงเทพฯ 
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ปี 2556  ผลการทดลองสอดคล้องกับปี 2554 พันธุ์อ่างขางให้ผลผลิตสดและแห้งสูงสุด 2,210 และ 254 
กิโลกรัม/ไร่  ไม่แตกต่างทางสถิติกับพันธุ์สิบสองปันนาผลผลิตสดและแห้ง 1,832 และ 217 กิโลกรัม/ไร่ 
แต่ทั้ง 2 พันธุ์มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติกับพันธุ์พ้ืนเมือง  ผลผลิตสดและแห้งเท่ากับ 
945 และ 128 กิโลกรัม/ไร่ ตามล าดับ ปริมาณสารซาโปนินรวมพบในพันธุ์อ่างขางสูงสุดในปี 2554  และ 
ปี 2555  5.61 และ 5.73 กรัม/น้ าหนักแห้ง 100 กรัม แต่ไม่แตกต่างทางสถิติกับพันธุ์สิบสองปันนามีค่า  
5.35  และ 5.21  ส่วนพันธุ์พื้นเมืองพบ  4.99 และ 5.37 กรัม/น้ าหนักแห้ง 100 กรัม ในปี 2554 และปี 
2555 ตามล าดับ 
 

ค าน า 
 

ปัญ จขัน ธ์ เป็ น พืชวงศ์  Cucurbitaceae  วงศ์ เดี ยวกับแตงกวา และมะระ อยู่ ในสกุ ล 
Gynostemma  ชนิด pentaphyllum ชื่อวิทยาศาสตร์ Gynostemma pentaphyllum Makino เป็น
ไม้ล้มลุกเกาะเลื้อย ผลัดใบและเป็นพืชหลายปี ดอกมีสีเหลืองอ่อนคล้ายสีครีม ต้นมีดอกตัวผู้และตัวเมีย
อยู่แยกต้นกัน  สามารถขยายพันธุ์ได้ทั้งการปักช าและเพาะเมล็ด  ในประเทศจีนมีการใช้ปัญจขันธ์เป็น
สารให้ความหวาน แก้ไอ รักษาอาการอักเสบ ขับเสมหะ รักษาอาการหลอดลมอักเสบเรื้อรัง และตับ
อักเสบจากการติดเชื้อ (กัลยา, 2551)  การศึกษาความแตกต่างของพันธุ์ปัญจขันธ์ได้มีการศึกษาทั้งใน
ประเทศจีนและประเทศญี่ปุ่นโดยการวิเคราะห์คุณภาพด้วยรสชาติและสารส าคัญคือปริมาณสารซาโปนิน
รวม (total saponin) หรือ gypenoside เป็น indicator ที่ส าคัญ ซึ่งพบว่าปริมาณสารซาโปนินรวม
ขึ้นอยู่กับชนิดของปัญจขันธ์ พันธุ์ แหล่งปลูก และช่วงเวลาเก็บผลผลิต  ในประเทศญี่ปุ่นได้ท าการวิจัย
และพัฒนาพันธุ์ปัญจขันธ์ชื่อพันธุ์ 201 มีรสชาติหวานกว่าพันธุ์ป่า มี gypenoside 4-5% ปัจจุบันปลูก
แพร่หลายในจีนและเอเชีย  ส่วนในประเทศเกาหลี ชื่อพันธุ์ Mi yang Jong ซึ่งเป็นพันธุ์ป่า ส าหรับ
ป ระ เท ศ จี น เป รี ย บ เที ย บ ปั ญ จขั น ธ์ พั น ธุ์ ป่ า  3  ช นิ ด  คื อ  Gynostemma   pentaphyllum, 
Gynostemma   pubescens และ Gynostemma longipes พบว่า Gynostemma pentaphyllum     
มีปริมาณสารซาโปนินรวมสูงสุด รองลงมาคือ G. pubescens และ G. longipes ตามล าดับ 
 ในประเทศไทยได้มีการศึกษาวิจัย Gynostemma  pentaphyllum  โดยกัญจนา (2554) 
ศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยาและกายวิภาคของใบปัญจขันธ์ จ านวน 7 สายพันธุ์ ได้แก่ สายพันธุ์      
สิบสองปันนา 1,  2 และ 3  อ่างขาง แม่ลาว นนทบุรี และพันธุ์ไทยหรือพันธุ์พ้ืนเมือง แยกความแตกต่าง
โดยดูลักษณะภายนอกคือขนาดของใบ การเกิดขนและปริมาณของขนบนใบ ส่วนลักษณะภายในดูขนาด
และรูปร่างของเซลล์ต่างๆ นอกจากนี้ยังมีการวิจัยของกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือก  กระทรวงสาธารณสุข (2548)  เปรียบเทียบคุณภาพของปัญจขันธ์พันธุ์พ้ืนเมืองและพันธุ์จีน 
ผลการศึกษาเบื้องต้น พบว่า ปัญจขันธ์พันธุ์พ้ืนเมืองและพันธุ์จีนมีสารส าคัญประเภทซาโปนินรวม
เหมือนกันแต่ปัญจขันธ์พันธุ์จีนที่น ามาปลูกในประเทศไทยให้ผลผลิตสูงกว่าพันธุ์พ้ืนเมืองเฉลี่ยร้อยละ 
33.3 (น้ าหนักแห้ง) พันธุ์จีนพบปริมาณซาโปนินรวมเฉลี่ยร้อยละ 13.28 (เกณฑ์มาตรฐานก าหนดไม่น้อย
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กว่าร้อยละ 8)  ในประเทศไทยยังพบปัญจขันธ์พันธุ์อ่างขางซึ่งมีขนาดใบใหญ่ให้ผลผลิตสูง แต่ปริมาณสาร
ซาโปนินรวมมีความแปรปรวนไปตามแหล่งปลูกและปัจจัยอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ศูนย์วิจัยพืชสวนเลยจึงได้ท าการ
ทดสอบพันธุ์ปัญจขันธ์ต่างๆ เหล่านี้เพ่ือให้ได้ปัญจขันธ์พันธุ์ดีให้ผลผลิตสูง มีสารส าคัญตรงตามมาตรฐาน 
แหล่งปลูกเหมาะสม  เพ่ือแนะน าเกษตรกรปลูกเป็นการค้าและเป็นฐานข้อมูลส าหรับงานวิจัยด้านอ่ืนๆ 
ของกรมวิชาการเกษตรต่อไปในอนาคต 
  

 วิธีการด าเนินการ 
อุปกรณ์ 

1. พันธุ์ปัญจขันธ์ 3 พันธุ์ได้แก่ พันธุ์อ่างขาง  พันธุ์สิบสองปันนา และพันธุ์พ้ืนเมือง  
2. วัสดุการเกษตร ได้แก่ ปูนขาว ปุ๋ยคอก ขี้เถ้าแกลบ ตาข่ายพรางแสง ไม้ไผ่ ลวดและอ่ืนๆ  
3. อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ได้แก่ ตู้อบ เครื่องชั่ง   

แบบและวิธีการทดลอง 
วางแผนการทดลองแบบ RCB  7 ซ้ า  3 กรรมวิธี ปัญจขันธ์  3 พันธุ์เป็นกรรมวิธีได้แก่ 
 กรรมวิธีที่ 1  พันธุ์อ่างขาง 
 กรรมวิธีที่ 2  พันธุ์สิบสองปันนา 
 กรรมวิธีที่ 3  พันธุ์พ้ืนเมือง 
ขั้นตอนและวิธีด าเนินการ 
 ปี 2554-2556   ปลูกทดสอบปัญจขันธ์ในแปลงทดลองเก็บเกี่ยวอายุ 4  เดือน  2  ครั้ง/ปี 
วิธีปฏิบัติการทดลอง 
1. เตรียมต้นกล้าปัญจขันธ์ทั้ง 3 พันธุ์ โดยการปักช าในถุงนาน 1 เดือน จัดเตรียมโรงเรือนชั่วคราว โดยใช้ 
    ตาข่ายพรางแสง 70 % 
2. เตรียมแปลงปลูกขนาด 1 x 7 ตารางเมตร จ านวน 21 แปลงย่อย เก็บตัวอย่างดินก่อนการทดลอง  
   วิเคราะห์สมบัติเบื้องต้น ใส่ปูนขาวเพ่ือปรับความเป็นกรดเป็นด่างของดินตามผลวิเคราะห์ดิน 
3. ใส่ปุ๋ยคอก (มูลวัว) อัตรา 15 กิโลกรัม/แปลงย่อย  (3 ตัน/ไร่)  และข้ีเถ้าแกลบ 15  กิโลกรัม/แปลงย่อย 
4. ปลูกปัญจขันธ์ในแปลงทดลองระยะปลูก 50 x 50 เซนติเมตร 1 ต้น/1 หลุม 
5. ดูแลรักษา ให้น้ า ก าจัดวัชพืช และป้องกันก าจัดศัตรูพืชโดยวิธีกล 
6. เก็บเก่ียวปัญจขันธ์เมื่ออายุ 4 เดือน  โดยตัดโคนต้นความสูง 30 เซนติเมตร จากพ้ืน จากนั้นบ ารุงรักษา 
   ให้แตกยอดใหม่ จนครบอายุ 4 เดือนหลังตัดครั้งที่ 1 จึงเก็บเก่ียวอีก 1 ครั้ง  
7. หลังเก็บเกี่ยวปัญจขันธ์ ก าจัดเศษวัสดุ หรือสิ่งเจือปนอื่นๆ รวมทั้งเศษดินและใบที่ถูกท าลายทิ้ง  น าไป 
   ชั่งน้ าหนักบันทึกผลผลิตต่อพ้ืนที่ จากนั้นน าไปล้างน้ าให้สะอาด ท าการหั่นให้มีขนาด 1-2 เซนติเมตร   
   น าไปอบที่อุณหภูมิ 60   องศาเซลเซียส  นาน 6-8 ชั่วโมง บันทึกน้ าหนักแห้ง 

ระยะเวลา  3 ปี  ตุลาคม 2553 – กันยายน  2556   
  สถานที่ด าเนินการ      ศูนยว์ิจัยพืชสวนเลย  อ.ภูเรือ  จ.เลย 
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ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง 

 
 ผลวิเคราะห์ดินก่อนการทดลอง  จากการเก็บตัวอย่างดินก่อนการทดลองเพ่ือวิเคราะห์สมบัติของ
ดินเบื้องต้น พบว่าดินเป็นกลาง มีค่าความเป็นกรดเป็นด่าง 6.98 มีความอุดมสมบูรณ์สูง ปริมาณ
อินทรียวัตถุ 3.26% ปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์และโพแทสเซียม 171 และ 363 มิลลิกรัม/
กิโลกรัม  ผลวิเคราะห์ดังแสดงไว้ในตารางที่ 1 
 
ตารางท่ี 1  ผลวิเคราะห์ดินก่อนปลูก   ศูนย์วิจัยพืชสวนเลย 
 

pH 
อินทรียวัตถุ 

% 
ฟอสฟอรัส 

(มิลลิกรัม/กิโลกรัม)   
โพแทสเซียม 

(มิลลิกรัม/กิโลกรัม)    
ดินก่อนปลูก 6.98 3.26 171 363 
 
 ผลการทดสอบพันธุ์ปี 2554   

ผลผลิตสดและน้ าหนักหลังอบแห้ง ผลการทดลองพบว่า พันธุ์อ่างขางให้ผลผลิตสดและแห้งสูงสุด
คือ 2,903 และ 327 กิโลกรัม/ไร ่ ไม่แตกต่างทางสถิติกับพันธุ์สิบสองปันนาซึ่งให้ผลผลิตสดและแห้ง
รองลงมาเท่ากับ 2,299 และ 299 กิโลกรัม/ไร่ พันธุ์พ้ืนเมืองให้ผลผลิตต่่าที่สุด 911 และ 146 กิโลกรัม/
ไร่ ส่วนปริมาณซาโปนินรวมอยู่ระหว่าง 4.99-5.61 กรัม/น้่าหนักแห้ง 100 กรัม และไม่แตกต่างกันทาง
สถิติ (ตารางที่ 2) 
ผลการทดสอบพันธุ์ปี 2555 

พันธุ์สิบสองปันนาให้ผลผลิตสดและแห้งสูงสุดคือ 2,765 และ 264 กิโลกรัม/ไร่ ไม่แตกต่างทาง
สถิติกับพันธุ์อ่างขางซึ่งให้ผลผลิตสดและแห้งรองลงมาเท่ากับ 2,411 และ 221 กิโลกรัม/ไร่ พันธุ์พ้ืนเมือง
ให้ผลผลิตต่่าที่สุด 1,832 และ 178 กิโลกรัม/ไร่  ปริมาณสารซาโปนินรวมพันธุ์อ่างขางพบปริมาณสูงสุด 
5.73 รองลงมาคือพันธุ์พ้ืนเมืองและพันธุ์สิบสองปันนา พบปริมาณ 5.37 และ 5.21 กรัม/น้ าหนักแห้ง 
100 กรัม ตามล าดับ เมื่อเปรียบเทียบทางสถิติแล้วไม่แตกต่างกันทั้ง 3 พันธุ์ (ตารางที่ 3) 
ผลการทดสอบพันธุ์ปี 2556      
 ผลการทดลอง พบว่า พันธุ์อ่างขางให้ผลผลิตสดและแห้งสูงสุด 2,210 และ 254 กิ โลกรัม/ไร่  
รองลงมาคือพันธุ์สิบสองปันนาให้ผลผลิตสดและแห้งไม่แตกต่างทางสถิติกับพันธุ์อ่างขาง  ผลผลิต 1,832 
และ 217 กิโลกรัม/ไร่ ส่วนพันธุ์พ้ืนเมืองให้ผลผลิตสดและแห้งต่ าที่สุด 945 และ128 กิโลกรัม/ไร่ ตาม 
ล าดับ (ตารางท่ี 4) 
 ผลการทดลองสอดคล้องกันทั้ง 3 ปี โดยพันธุ์อ่างขางมีผลผลิตดีที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับพันธุ์   
สิบสองปันนาและพันธุ์พ้ืนเมือง  ส่วนปริมาณสารซาโปนินรวมมีความแปรปรวนสูง มีค่าตั้งแต่ 4.99-5.73  
กรัม/น้ าหนักแห้ง 100 กรัม  ทั้ง 3 พันธุ์แสดงผลไม่เด่นชัดสอดคล้องกับรายงานของกรมพัฒนาการแพทย์
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แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก (2548) รายงานว่า ปริมาณสารสกัดชนิดหยาบของซาโปนินรวม
ของปัญจขันธ์ที่ตรวจพบ มีค่าตั้งแต่ 3.60-10.58% 
 
ตารางท่ี 2  ผลผลิตน้ าหนักสด  น้ าหนักแห้ง  และปริมาณสารซาโปนินรวมในปัญจขันธ์ 3 พันธุ์ ที่ 
               ศูนย์วิจัยพืชสวนเลย ปี 2554 
 

พันธุ์ 
ผลผลิต (กก./ไร่) ปริมาณสารซาโปนินรวม 

น้ าหนักสด น้ าหนักแห้ง (กรัม/นน.แห้ง 100 กรัม) 
อ่างขาง   2,903 a1/ 327 a 5.61 
สิบสองปันนา 2,299 a 299 a 5.35 
พ้ืนเมือง 911 b 146 b 4.99 

F-test ** ** ns 
cv.(%) 10.5 10.7 17.4 

1/  =  ค่าเฉลี่ยที่ตามด้วยอักษรที่เหมือนกันในแนวตั้งไม่แตกต่างกันทางสถิติโดยวิธี DMRT    
** =  แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 99% โดย DMRT   
ns = ไม่แตกต่างกันทางสถิต ิ

 
ตารางท่ี 3  ผลผลิตน้ าหนักสด  น้ าหนักแห้ง  และปริมาณสารซาโปนินรวมในปัญจขันธ์ 3 พันธุ์ ที่ 
               ศูนย์วิจัยพืชสวนเลย ปี 2555 
 

พันธุ์ 
ผลผลิต (กก./ไร่) ปริมาณสารซาโปนินรวม 

น้ าหนักสด น้ าหนักแห้ง (กรัม/นน.แห้ง 100 กรัม) 
อ่างขาง   2,411 ab1/   221 ab 5.73 
สิบสองปันนา 2,765 a 264 a 5.21 
พ้ืนเมือง 1,832 b 178 b 5.37 

F-test ** ** ns 
cv.(%) 21.9 26.6 11.6 

1/  =  ค่าเฉลี่ยที่ตามด้วยอักษรที่เหมือนกันในแนวตั้งไม่แตกต่างกันทางสถิติโดยวิธี DMRT      
** =  แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 99% โดย DMRT   
ns = ไม่แตกต่างกันทางสถิต ิ

ตารางท่ี 4  ผลผลิตน้ าหนักสด และ น้ าหนักแห้งของปัญจขันธ์ 3 พันธุ์ ที่ศูนย์วิจัยพืชสวนเลย  
               ปี 2556 
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พันธุ์ 
ผลผลิต (กิโลกรัม/ไร่)  

น้ าหนักสด น้ าหนักแห้ง  
อ่างขาง   2,210 a1/ 254 a  
สิบสองปันนา 1,832 a 217 a  
พ้ืนเมือง  945 b 128 b  

F-test ** **  
cv.(%) 23.6 21.1  

1/  =  ค่าเฉลี่ยที่ตามด้วยอักษรที่เหมือนกันในแนวตั้งไม่แตกต่างกันทางสถิติโดยวิธี DMRT     
** =  แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 99% โดย DMRT   
ns = ไม่แตกต่างกันทางสถิต ิ

 
สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 

 
1. ผลการทดสอบพันธุ์ปัญจขันธ์ จ านวน 3 พันธุ์ในปี 2554 พบว่าพันธุ์อ่างขางให้ผลผลิตสด

และแห้งสูงสุด 2,903 และ 327 กิโลกรัม/ไร่ รองลงมาคือพันธุ์สิบสองปันนา 2,299 และ 
299  กิโลกรัม/ไร่ ส่วนพันธุ์พ้ืนเมืองผลผลิตต่ าที่สุด 911 และ 146 กิโลกรัม/ไร่ ตามล าดับ  

2. ปริมาณสารซาโปนินรวมในปัญจขันธ์พันธุ์อ่างขางในปี 2554 พบสูงสุด 5.61 กรัม/น้ าหนัก
แห้ง 100 กรัม รองลงมาคือพันธุ์สิบสองปันนา 5.35 ส่วนพันธุ์พ้ืนเมืองพบต่ าสุด 4.99 กรัม/
น้ าหนักแห้ง 100 กรัม  

3. ปี 2555 พันธุ์สิบสองปันนาผลผลิตสูงสุด 2,765 กิโลกรัม/ไร่ น้ าหนักแห้ง 264 กิโลกรัม/ไร่   
ไม่แตกต่างกับพันธุ์อ่างขาง 2,411 กิโลกรัม/ไร่  น้ าหนักแห้ง 221 กิโลกรัม/ไร่   

4. ปริมาณสารซาโปนินรวมพันธุ์อ่างขางสูงสุด 5.73   กรัม/น้ าหนักแห้ง 100 กรัม ในปี 2555   
5. ปี 2556 พันธุ์อ่างขางให้ผลผลิตสูงสุด 2,210 กิโลกรัม/ไร่  น้ าหนักแห้ง 254 กิโลกรัม/ไร่  

พันธุ์สิบสองปันนา 1,832 กิโลกรัม/ไร่ น้ าหนักแห้ง 217 กิโลกรัม/ไร่ ส่วนพันธุ์พ้ืนเมือง
ผลผลิตต่ าสุด 

6. พันธุ์ปัญจขันธ์พันธุ์ที่เหมาะสมในแห่งปลูกจังหวัดเลยคือพันธุ์อ่างขางและพันธุ์สิบสองปันนา 
 
 
 
 

เอกสารอ้างอิง 
  

กัญจนา  โป๊ะเงิน  ภัทรียา  สุทธิเชื้อนาค.  2554.   ศึกษาลักษณะทางพฤกษศาสตร์พืชสมุนไพร       
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