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การศึกษาปริมาณธาตุอาหาร สารส าคัญและองค์ประกอบอ่ืนๆ ในปัญจขันธ์พันธุ์ต่างๆ 
Study on Plant Nutrient, Active Ingredient and other Components 

in Jiaogulan (Gynostemma  pentaphyllum Makino.) 
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บทคัดย่อ 

การทดลองมีวัตถุประสงค์เพ่ือวิเคราะห์ปริมาณธาตุอาหาร ปริมาณคลอโรฟิลล์และวิตามินซี       Total 
phenolic compound  Antioxidant activity index ในปัญจขันธ์พันธุ์ต่างๆ ด าเนินการ ณ ที่ศูนย์วิจัยพืชสวน
เลย ตั้งแต่ตุลาคม 2556 ถึงกันยายน 2558 วางแผนการทดลองแบบ Randomized Complete Block (RCB) 4 
กรรมวิธี  7 ซ้ า กรรมวิธีคือ พันธุ์อ่างขาง พันธุ์สิบสองปันนา พันธุ์พ้ืนเมืองสันก าแพงและพันธุ์พ้ืนเมืองดอยตุง ผล
การทดลองในปี 2557  ปริมาณธาตุอาหารในต้นปัญจขันธ์มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยพันธุ์อ่าง
ขาง มีปริมาณธาตุอาหารที่มากที่สุด ได้แก่ แคลเซียม (Ca) 2.38 เปอร์เซนต์  แมกนีเซียม (Mg) 1.60 เปอร์เซนต์  
ฟอสฟอรัส (P) 0.479 เปอร์เซนต์  สังกะสี (Zn) 24.64 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมและทองแดง (Cu) 7.44 มิลลิกรัมต่อ
กิโลกรัม พันธุ์สิบสองปันนา มีปริมาณ ธาตุอาหารมากที่สุด ได้แก่ โพแทสเซียม (K) 3.53 เปอร์เซนต์ เหล็ก (Fe) 
381.7 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม แมงกานีส (Mn) 43.7  มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม และโบรอน (B) 22.10 มิลลิกรัมต่อ
กิโลกรัม และพันธุ์พ้ืนเมืองสันก าแพงมีปริมาณธาตุอาหารมากที่สุด คือ ไนโตรเจน (N) 4.98 เปอร์เซนต์ ปริมาณ
คลอโรฟิลล์ในใบมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ พันธุ์พ้ืนเมืองดอยตุงมีปริมาณคลอโรฟิลล์มากที่สุด 
309.66 มิลลิกรัมต่อตารางเมตร ปริมาณวิตามินซีมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ พันธุ์อ่างขางมี
ปริมาณวิตามินซีมากที่สุด 26.76 มิลลิกรัมต่อ 100 มิลลิลิตร Total phenolic compound มีความแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ   พันธุ์ พ้ืนเมืองดอยตุงพบมากที่สุด 13.72 มิลลิกรัมต่อกรัมน้ าหนักแห้ง และ 
Antioxidant activity index มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ พันธุ์พ้ืนเมืองดอยตุงพบมากที่สุด 1.35  
ผลการทดลองในปี 2558 ปริมาณธาตุอาหารในต้นปัญจขันธ์มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยพันธุ์อ่าง
ขาง มีปริมาณธาตุอาหารที่มากที่สุด ได้แก่ ฟอสฟอรัส (P) 3.12 เปอร์เซนต์ โพแทสเซียม (K) 0.53 เปอร์เซนต์ 
แคลเซียม (Ca) 2.44 เปอร์เซนต์  และแมกนีเซียม (Mg) 1.45 เปอร์เซนต์  พันธุ์สิบสองปันนา มีปริมาณธาตุอาหาร
มากที่สุด คือ ไนโตรเจน (N) 4.31 เปอร์เซนต์ และพันธุ์พ้ืนเมืองสันก าแพงมีปริมาณธาตุอาหารมากที่สุด ได้แก่ 
เหล็ก (Fe) 295.0 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม แมงกานีส (Mn) 57.7  มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม สังกะสี (Zn) 22.36 มิลลิกรัม
ต่อกิโลกรัม ทองแดง (Cu) 11.13 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม และโบรอน (B) 12.60 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม  
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ปริมาณคลอโรฟิลล์ในใบมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ พันธุ์พ้ืนเมืองดอยตุงมีปริมาณคลอโรฟิลล์
มากที่สุด 265.27 มิลลิกรัมต่อตารางเมตร ปริมาณวิตามินซีมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ พันธุ์อ่าง
ขางมีปริมาณวิตามินซีมากที่สุด 22.55 มิลลิกรัมต่อ 100 มิลลิลิตร         Total phenolic compound มีความ 
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  พันธุ์พ้ืนเมืองดอยตุงพบมากท่ีสุด 47.10 มิลลิกรัมต่อกรัมน้ าหนักแห้ง และ 
Antioxidant activity index มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ พันธุ์สิบสองปันนาพบมากท่ีสุด 2.85 
 

ค าน า 
ปัญจขันธ์ หรือเจียวกู่หลาน (Jiaogulan)  เป็นสมุนไพรจีนชนิดหนึ่งตามประวัติมีถิ่นก าเนิดในประเทศจีน 

(Michael, 2004) มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Gynostemma pentaphyllum  Makino อยู่ในวงศ์ Cucurbitaceae 
ชื่อภาษาอังกฤษคือ Miracle Grass, Southern ginseng ชื่อในภาษาญี่ปุ่น  amachazuru นิยมปลูกกันอย่าง
กว้างขวางบริเวณเทือกเขาทางตอนใต้ของประเทศจีนส าหรับในประเทศไทยรู้จักกันในชื่อปัญจขันธ์ เป็นไม้เถาชนิด
เดียวกับพืชในตระกูลแตง ลักษณะของต้นจะเลื้อยไปตามพ้ืน ลักษณะใบมีสีเขียวแตกออก5ใบในแต่ละกิ่ง ส่วนของ
ใบและล าต้นมีสารส าคัญจ าพวก Saponins สารที่พบมีชื่อเฉพาะว่า gypenosides คล้ายที่พบในโสมคน (ในโสม
คนเรียก ginsenosides) ปัญจขันธ์ที่ปลูกกันส่วนมากนิยมน ามาแปรรูปเป็นชาส าหรับดื่ม เดิมเป็นอาหารที่ใช้
รับประทานแก้หิวยามกระหาย ใช้เป็นยาแก้ไอและแก้ร้อนใน ต่อมาได้มีการพัฒนาใช้ในการผลิตยาและเริ่มมีการ
ค้นคว้าสารออกฤทธิ์ในทางเภสัชวิทยาในประเทศจีนพบว่า เจียวกู่หลานประกอบด้วยตัวยา 50 ชนิด มีตัวยาที่
เหมือนโสมคน 4 ชนิด  ได้แก่ ginsenosides  Rb1 Rd และ F3 สรรพคุณของเจียวกู่หลานใช้บ ารุงร่างกาย ระงับ
ประสาท  ช่วยให้นอนหลับ  ลดความตื่นเต้น  ลดความดันโลหิต  ลดคลอเลสเตอรอล   กรดไขมันอิสระ ลดน้ าตาล
ในเลือด  ชะลอความชรา ยืดอายุของเซลล์  เพ่ิมจ านวนอสุจิ รักษาโรคปวดหัวข้างเดียว ช่วยควบคุมน้ าหนัก  ช่วย
สร้างภูมิต้านทานโรคต่างๆ นอกจากนี้ยังมีสรรพคุณในการควบคุมการเจริญของเซลล์มะเร็ง และสามารถควบคุม
การแพร่การเจริญของเซลล์มะเร็งเองได้รวมทั้งสามารถยับยั้งการท างานของเชื้อ HIV ด้วยคุณสมบัติและสรรพคุณ
ที่หลากหลาย รวมทั้งสภาพความเหมาะสมของดินและสภาพอากาศของประเทศไทยในแถบภาคเหนือ   และภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ  สถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร ได้มีการศึกษาทดลองปลูกพืชสมุนไพรปัญจขันธ์ใน
เชิงวิชาการทั้งในด้านการประเมินพันธุ์ เทคโนโลยีการผลิตด้านการจัดการปุ๋ยอินทรีย์ พื้นที่ปลูก การพรางแสงและ
วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว ตั้งแต่ปี 2549-2553 ได้ข้อมูลด้านพันธุ์และเทคโนโลยีการผลิตบางส่วนเท่านั้น ยังขาด
ข้อมูลส าคัญอีกมาก ได้แก่  เทคโนโลยีการปลูกในแต่ละพันธุ์ซึ่งมีความแตกต่างกันไปในแต่ละสภาพพ้ืนที่ เพ่ือ
ทดแทนการน าเข้าวัตถุดิบหรือลดต้นทุนในการน าเข้ายาจากประเทศอ่ืนๆ ที่ส าคัญอาจเพ่ิมรายได้ให้กับเกษตรกร
ไทยเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการปลูกพืชใหม่ๆ ในอนาคต 
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การพัฒนาด้านการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อ่ืน หรือการบริโภคสดต้องทราบข้อมูล องค์ประกอบและสาร
ต่างๆ ที่มีในต้นเพ่ือให้แน่ใจว่าเมื่อบริโภคแล้วไม่เป็นพิษภัยต่อสุขภาพระยะยาว หรือมีธาตุอาหารบางตัวมากน้อย
เพียงใด งานทดลองนี้เป็นการศึกษาการปลี่ยนแปลงปริมาณธาตุอาหารต่างๆ ได้แก่ ธาตุอาหารหลักไนโตรเจน 
ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม (N P และ K) ธาตุอาหารรองแคลเซียม และแมกนีเซียม (Ca Mg) จุลธาตุ เหล็ก 
แมงกานีส ทองแดง สังกะสี และโบรอน (Fe Mn Cu Zn B)    และองค์ประกอบอ่ืนที่สามารถวิเคราะห์ได้ ได้แก่ 
ปริมาณสารฟีนอลิกทั้งหมด ดัชนีแอนตี้ออกซิแดนซ์ ปริมาณคลอโรฟิลล์ในใบและปริมาณวิตามินซีในปัญจขันธ์
พันธุ์ต่างๆที่ปลูกในพ้ืนที่ภาคเหนือและภาคะวันออกเฉียงเหนือเพ่ือเป็นข้อมูลสนับสนุนความเข้าใจของเกษตรกรผู้
ปลูกและผู้ใช้ประโยชน์จากสมุนไพรได้กว้างขวางขึ้นและเพ่ือเป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการใช้ประโยชน์ในด้านอ่ืนต่อไป
ในอนาคต 

สารประกอบที่ส าคัญในปัจขันธ์นอกจากสารซาโปนินแล้วยังมีสารประกอบอ่ืนอีกที่พบได้แก่     วิตามิน 
ธาตุอาหารต่างๆ  โปรตีน ไขมัน ใยอาหารและน้ าตาลซูโครส  โดยสารเหล่านี้มีปริมาณที่แตกต่างกันในแต่ละพันธุ์ 
แหล่งปลูกและช่วงเวลาเก็บผลผลิต พันธุ์ที่ต่างกันมีปริมาณเม็ดคลอโรพลาสที่แตกต่างกัน พันธุ์สิบสองปันนาที่ปลูก
ในภาคเหนือมีอากาศเย็น การเจริญเติบโตดี ใบใหญ่กว่าเมื่อปลูกในภาคกลางที่มีอากาศร้อนกว่า (กัญจนา, 2554)  
จากตารางคุณค่าอาหารไทย กองโภชนาการ กรมอนามัย  กระทรวงสาธารณสุข  (2527) รายงานว่าปริมาณ
วิตามินซีในพืชสมุนไพรพบสูงสุด 6 ชนิดดังนี้ ขี้เหล็ก (ดอก) 484  มะรุม (ฝัก) 262  สะเดา (ยอด) 194  มะระข้ีนก 
190 ผักหวาน168 และใบย่านาง 141 มิลลิกรัม นอกจากนี้มีการวิเคราะห์และวิจัยโดยนักวิทยาศาสตร์
ต่างประเทศได้รายงานว่าในปัญจขันธ์พบปริมาณแคลเซียม 19,475 แมกนีเซียม 2,045 เหล็ก 786.3 แมงกานีส 
87.5และ สังกะสี178.7 มิลลิกรัม/กรัม   

ส าหรับในประเทศไทยได้มีการวิเคราะห์ปริมาณธาตุอาหารในต้นปัญจขันธ์พันธุ์จีนหรือพันธุ์สิบสองปันนา
ที่มีอายุ 4 เดือนหลังปลูกที่ศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงรายวิเคราะห์โดยส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 
เชียงใหม่ กรมวิชาการเกษตร เมื่อปี 2551 พบว่า มีธาตุไนโตรเจน 2.38   ฟอสฟอรัส 0.458   โพแทสเซียม 3.78   
แคลเซียม 0.139   แมกนีเซียม 0.191%   เหล็ก 166 แมงกานีส 81   สังกะสี 33   ทองแดง 11 และโบรอน  13 
ppm จากข้อมูลดังกล่าวจะเห็นว่ามีปริมาณธาตุโพแทสเซียมและเหล็กสูงถึง 3.78 % และ 166 ppm ตามล าดับ 
เมื่อเปรียบเทียบกับพืชกินใบอ่ืนๆ พบว่ามีสูงกว่าคึ่นฉ่ายซึ่งพบในปริมาณ 3.5% และ 70 ppm เท่านั้น ใกล้เคียง
กับท่ีพบในผักโขม 4% และ 220 ppm (Reuter  and   Robinson., 1986) 

 
วิธีการด าเนินการ 

อุปกรณ์ 

        - พันธุ์ปัญจขันธ์    ได้แก่ พันธุ์อ่างขาง  พันธุ์สิบสองปันนา  พันธุ์พ้ืนเมืองสันก าแพง และพันธุ์  

          พ้ืนเมืองดอยตุง    

        - วัสดุการเกษตร ได้แก่ ปูนขาว ปุ๋ยคอก ปุ๋ยเคมี  โรงเรือน ตาข่ายพรางแสง ไม้ไผ่ ลวด และอ่ืนๆ 

        - อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ ได้แก่ Spectrophotometer  เครื่องแก้ว และสารเคมีในห้องปฏิบัติการ 
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แบบและวิธีการทดลอง 
   วางแผนการทดลองแบบ RCB มี 4  กรรมวิธี  7 ซ้ า  กรรมวิธีมีดังนี้ 

กรรมวิธีที่ 1 พันธุ์อ่างขาง  

กรรมวิธีที่ 2 พันธุ์สิบสองปันนา 

กรรมวิธีที่ 3 พันธุ์พื้นเมืองสันก าแพง 

กรรมวิธีที่ 4 พันธุ์พ้ืนเมืองดอยตุง 
ขั้นตอนและวิธีด าเนินการ 

1. ขยายพันธุ์ปัญจขันธ์ โดยการปักช ากล้าในถุงพลาสติกสีด า  เมื่อต้นกล้าอายุ 1-2 เดือน ย้ายกล้าลงปลูกใน
แปลง สร้างโรงเรือนชั่วคราว คลุมด้วยตาข่ายพรางแสงสีด าด้านบน 70 เปอร์เซ็นต์  และด้านข้าง 50 
เปอร์เซ็นต์  ตาข่ายสูงจากพ้ืนดิน 2 เมตร   

2. ไถ ตากดิน เก็บตัวอย่างดินเพื่อวิเคราะห์ปริมาณธาตุอาหารในดิน  เตรียมแปลงปลูก ใส่ปุ๋ยมูลวัว 5 ตัน/ไร่ 
ปลูกปัญจขันธ์แบบขึ้นค้าง ขนาดแปลงย่อย 1×4.5 เมตร  ปลูก 1 ต้น/หลุม   2 แถว/แปลง ระยะปลูก  
50 × 50 ซม. ปลูกแบบสลับฟันปลา เว้นทางเดินระหว่างแปลง 50 ซม.   

3. ดูแลรักษาให้น้ าและก าจัดวัชพืช ในการปลูก 1 ครั้ง เก็บเกี่ยวปัญจขันธ์ 2 รุ่น โดยในรุ่นที่ 1 เก็บตัวอย่าง
จ านวน 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 เมื่อปัญจขันธ์อายุ 2 เดือน เก็บตัวอย่างใบวิเคราะห์ปริมาณคลอโรฟิลล์ โดย
วิธีการสกัดด้วย acetone 85 % น าไปวัดด้วย Spectrophotometer ที่ความยาวคลื่น 642.5 และ 660 
นาโนเมตร ปริมาณวิตามินซีโดยวิธีไตเตรทกับ 2,6-dichlorophenolindophenol และสุ่มเก็บตัวอย่าง
ต้นเพ่ือน าไปวิเคราะห์ปริมาณธาตุอาหารไนโตรเจน(N) ฟอสฟอรัส (P) โพแทสเซียม (K) แคลเซียม (Ca)  
แมกนีเซียม (Mg)  เหล็ก (Fe) แมงกานีส (Mn) ทองแดง (Cu) สังกะสี (Zn) และโบรอน (B)  ส่งตัวอย่าง
วิเคราะห์ที่กลุ่มพัฒนาการตรวจสอบพืชและปัจจัยการผลิต ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 
เชียงใหม่  

4. เก็บตัวอย่างครั้งที่ 2 เมื่ออายุ 4 เดือนสุ่มเก็บตัวอย่างอีก 1 ครั้ง โดยเก็บตัวอย่างใบวิเคราะห์ปริมาณ 
คลอโรฟิลล์และวิตามินซีในห้องปฏิบัติการศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงราย สุ่มเก็บตัวอย่างต้นเพ่ือน าไปวิเคราะห์
ปริมาณธาตุอาหารท าการเก็บเกี่ยวปัญจขันธ์ตัดโคนต้นสูงประมาณ 30 เซนติเมตร น าไปอบแห้งและ
วิเคราะห์  Total phenolic compound และ Antioxidant activity index ส่งตัวอย่างวิเคราะห์ที่
ศูนย์บริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ศวท. -มช.) โดยวิธี
ทดสอบ Spectrophotometry 

5. บ ารุงรักษาให้น้ า ก าจัดวัชพืชเพ่ือให้แตกยอดใหม่ 
6. เก็บตัวอย่างรุ่นที่ 2 เมื่ออายุ 2 และ 4 เดือนหลังจากตัดครั้งที่ 1 วิเคราะห์สารต่างๆ เช่นเดียวกับรุ่นที่ 1    
7. บันทึกข้อมูลวันปฏิบัติการต่างๆ ปริมาณธาตุอาหารในดิน ปริมาณธาตุอาหาร ปริมาณ Chlorophyll และ

ปริ ม าณ  Vitamin C ใน ใบปั ญ จขั น ธ์ ทุ ก พั น ธุ์ ทุ ก  2  เดื อน  Total phenolic compound และ 
Antioxidant activity index ในปัญจขันธ์ทุกพันธุ์วิเคราะห์เมื่ออายุ  4 เดือน    
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8. ในปีที่ 2 ด าเนินการปลูกใหม่และท าการเก็บตัวอย่างซ้ าอีก 1 ปี  
การบันทึกข้อมูล 

- วันปฏิบัติการต่างๆ 
- ปริมาณธาตุอาหารในดิน 
- ผลวิ เคราะห์ ป ริม าณ ธาตุ อ าห าร N P K Ca Mg Fe Mn Cu Zn  และ B  ในต้ น  ป ริม าณ 

Chlorophyll  ในใบ และปริมาณ Vitamin C Total phenolic compound และ Antioxidant 
activity index 

ระยะเวลา  2  ปี  ตุลาคม 2556 – กันยายน  2558   
สถานที่ด าเนินการ   - ศูนย์วิจัยพืชสวนเลย อ.ภูเรือ จ.เลย 
        - ศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงราย  อ.เมือง  จ.เชียงราย 
 

ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง 
ผลการทดลองปี 2557 

ผลวิเคราะห์ดิน พบว่า ค่าความเป็นกรดเป็นด่าง (pH) ของดินมีความเหมาะสม  จึงไม่จ าเป็นต้อง
ปรับสภาพดิน อินทรียวัตถุสูง ฟอสฟอรัส (P) อยู่ในระดับที่เพียงพอ  โพแทสเซียม (K) มีปริมาณสูง (ตารางท่ี 1) 

 
ตารางท่ี 1  ผลวิเคราะห์ดินแปลงปัญจขันธ์ที่ศูนย์วิจัยพืชสวนเลย  ก่อนการทดลอง ปี 2557 
 

pH อินทรีย
วัตถ ุ

P K Ca Mg Fe Mn Zn Cu B 

(1:1) (%)     ------------------------------------------------(มิลลิกรัม/กิโลกรัม)------------------------------
------------  

7.0* 4.39 301 450 2,908 1,025 4.10 6.81 3.74 0.74 0.88 

* วิเคราะห์โดยกลุ่มพัฒนาการตรวจสอบพืชและปัจจัยการผลิต ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตท่ี 1 เชียงใหม่ 
 
ตัวอย่างปัญจขันธ์รุ่นที่ 1 ปริมาณธาตุอาหารเมื่อปัญจขันธ์อายุ 2 เดือน พันธุ์อ่างขางพบปริมาณ Ca 

2.38 % Mg 1.60 % และ Mn 39.5 มิลลิกรัม/กิโลกรัม พันธุ์สิบสองปันนา พบปริมาณ K 3.53 % และ Cu 
3.53 มิลลิกรัม/กิโลกรัม พันธุ์พ้ืนเมืองสันก าแพงพบปริมาณ N 4.98  % P 0.34 %    Fe  1.467 มิลลิกรัม/
กิโลกรัม และ Zn 19.14 มิลลิกรัม/กิโลกรัม โดยมีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับอีก 3 พันธุ์ ส่วน
ปริมาณ B พบในพันธุ์สิบสองปันนามากที่สุด 17.43 มิลลิกรัม/กิโลกรัม แต่ไม่มีความแตกต่างทางสถิติกับอีก    
3 พันธุ์ (ตารางที่ 2) เมื่อ ปัญจขันธ์อายุ 4 เดือน ผลการทดลองมีความแตกต่างกับเมื่ออายุ 2 เดือน คือ พันธุ์อ่าง
ขางพบปริมาณ N 4.47 % P 0.479 % K 2.70%     Zn 24.64 มิลลิกรัม/กิโลกรัม และ Cu 7.44  มิลลิกรัม/
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กิโลกรัม พันธุ์สิบสองปันนา พบปริมาณ Fe 381.7 มิลลิกรัม/กิโลกรัม Mn 43.7 มิลลิกรัม/กิโลกรัมและ B 
22.1o มิลลิกรัม/กิโลกรัม  พันธุ์พ้ืนเมืองสันก าแพงพบปริมาณ Ca 1.44 % และMg 1.33 % (ตารางท่ี 3 ) 

 
ตารางท่ี 2  ผลวิเคราะห์ปริมาณธาตุอาหารในต้นปัญจขันธ์อายุ 2 เดือนรุ่นที่ 1 ที่ศูนย์วิจัยพืชสวนเลย  ปี 2557 
 
พันธุ์  N P K Ca Mg Fe Mn Zn Cu B 

----------------------------%------------------------------ ----------------------มิลลิกรัม/กิโลกรัม--------------- 
อ่างขาง 4.62 ab1/ 0 .3 5 4 

b 
2.89 b 2.38 a 1.60 a 117.0 

ab 
39.5 a  14.29 

b 
2.17 b 16.3

0 

สิ บ ส อ ง    
ปันนา 

4.22 b  0 . 387 
ab 

3.53 a 2.09 a  1.53 a 107.8 
b 

25.8 b  18.04 a 3.53 a 17.4
3 

พ้ืนเมือง 
สัน
ก าแพง 

4.98 a 0.430 a 3.00 b 1.67 b  1.42 a 142.0 a 23.6 b  19.14 a 2.70 
ab 

16.9
3 

พ้ืนเมือง 
ดอยตุง 

4.31 a 0 . 3 37 
b 

2.27 c 1.43 b 0.89 b 92.3 b 10.2 c 15.21 
b 

3.32 a 16.4
7 

F-Test * *  ** ** ** ** ** ** *  ns 

CV (%) 12.6 14.5 12.6 18.0 11.3 20.8 25.7 14.6 30.2 8.2 

1/ ตัวเลขที่ตามด้วยอักษรเหมือนกันทางสดมภ์ไม่แตกต่างกันทางสถิติโดยวิธี DMRT   
ns ไม่แตกต่างกันทางสถิติ 
 * แตกต่างทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95 % 
** แตกต่างทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 99 % 
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ตารางท่ี 3  ผลวิเคราะห์ปริมาณธาตุอาหารในต้นปัญจขันธ์อายุ 4 เดือน รุ่นที่ 1 ที่ศูนย์วิจัยพืชสวนเลย    
               ปี 2557 
พันธุ์ N P K Ca Mg Fe Mn Zn Cu B 

-----------------------------------%-------------------------- ----------------------มิลลิกรัม/กิโลกรัม--------------- 
อ่างขาง 4.47 a1/ 0.479 a 2.70 a 0.62 b 0.90 b 239.9 

bc 
16.6 b 24.64 a 7.44 

a 
17.70 
c 

สิบสอง 
ปันนา 

3.69 b 0.473 a 1.95 b 0.64 b 1.15 a 381.7 a 43.7 a 23.79 a 6.76 
a 

22.10 
a 

พ้ืนเมือง
สัน
ก าแพง 

3.35 b 0.400 b 1.07 c 1.44 a 1.33 a 316.4 
ab 

35.1 a 11.70 b 3.87 
b 

21.11 
ab 

พ้ืนเมือง
ดอยตุง 

2.82 c 0.330 c 1.75 b 1.37 a 0.76 b 167.6 c 13.1 b 9.17 b 2.18 
c 

19.54 
bc 

F-Test ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** 

CV (%) 13.0 11.0 28.9 33.2 16.5 34.2 42.2 16.3 27.8 8.5 

  1/ ตัวเลขที่ตามด้วยอักษรเหมือนกันทางสดมภ์ไม่แตกต่างกันทางสถิติโดยวิธี DMRT   
   ** แตกต่างทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 99 % 
 

ผลวิเคราะห์ปริมาณคลอโรฟิลล์ เมื่ออายุ 2 และ 4 เดือนในการเก็บตัวอย่างรุ่นที่ 1 พบว่า พันธุ์
พ้ืนเมืองดอยตุงมีปริมาณคลอโรฟิลล์สูงที่สุดเฉลี่ย 186.34  และ 231.67 มิลลิกรัม/ตารางเมตร  

ด้านวิตามินซี เมื่ออายุ 2 เดือนพันธุ์ที่มีปริมาณวิตามินซีสูงที่สุด คือพันธุ์สิบสองปันนามีวิตามินซี 
เฉลี่ย 27.67 มิลลิกรัม/100 มิลลิลิตร ไม่แตกต่างกับพันธุ์อ่างขางซึ่งมีปริมาณวิตามินซี 26.76 มิลลิกรัม/100 
มิลลิลิตร  เมื่ออายุ 4 เดือนพันธุ์ที่มีปริมาณวิตามินซีสูงที่สุด คือพันธุ์ สิบสองปันนามีวิตามินซีเฉลี่ย 18.72 
มิลลิกรัม/100 มิลลิลิตร ไม่แตกต่างกับอีก 3 พันธุ์ (ตารางที่ 4) 
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ตารางท่ี 4  ปริมาณคลอโรฟิลล์และวิตามินซีในปัญจขันธ์ทั้ง 4 พันธุ์ อายุ 2 และ 4 เดือน รุ่นที่ 1  
               ที่ศูนย์วิจัยพืชสวนเลย ปี 2557 
 

พันธุ์ คลอโรฟิลล์ (มิลลิกรัม/ตารางเมตร) วิตามินซี (มิลลิกรัม/100 มิลลิลิตร) 
2 เดือน 4 เดือน 2 เดือน 4 เดือน 

อ่างขาง 110.30 c 1/ 199.21 26.76 a 15.92 
สิบสองปันนา 128.58 c 211.68 27.67 a 18.72 
พ้ืนเมืองสันก าแพง 161.43 b 210.37 25.84 ab 16.67 
พ้ืนเมืองดอยตุง 186.34 a 231.67 23.63 b 17.43 

F- test ** ns * ns 

CV (%) 15.1 14.9 24.0 22.1 
1/ ตัวเลขที่ตามด้วยอักษรเหมือนกันทางสดมภ์ไม่แตกต่างกันทางสถิติโดยวิธี DMRT   

ns ไม่แตกต่างกันทางสถิติ 
* แตกต่างทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95 % 
** แตกต่างทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 99 % 

Total phenolic compound เมื่อเก็บเกี่ยวอายุ 4 เดือน พบว่าพันธุ์พ้ืนเมืองดอยตุงมีปริมาณสูงที่สุด 
13.72 มิลลิกรัม/กรัมน้ าหนักแห้งแตกต่างจากอีก 3 พันธุ์     และAntioxidant activity index พันธุ์พ้ืนเมือง
ดอยตุงพบสูงสุด 1.35 (ตารางท่ี 5) 

 
ตารางท่ี 5  Total phenolic compound และ Antioxidant activity index ในปัญจขันธ์ทั้ง 4 พันธุ์  
               เมื่อเก็บเก่ียวอายุ 4 เดือน ที่ศูนย์วิจัยพืชสวนเลย  ปี 2557 

พันธุ์ Total phenolic compound 
(mg GAE/g) 

Antioxidant activity index 

อ่างขาง 3.54 c1/ 1.16 ab 
สิบสองปันนา 8.52 b 1.04 ab 
พ้ืนเมืองสันก าแพง 2.46 c 0.79 b 
พ้ืนเมืองดอยตุง 13.72 a 1.35 a 

F- test ** * 

CV (%) 32.8 25.7 
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      1/ ตัวเลขที่ตามด้วยอักษรเหมือนกันทางสดมภ์ไม่แตกต่างกันทางสถิติโดยวิธี DMRT     
* แตกต่างทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95 % 

        ** แตกต่างทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 99 % 
ตัวอย่างปัญจขันธ์รุ่นที่ 2 

ปริมาณธาตุอาหารในต้นเมื่อปัญจขันธ์อายุ 2 เดือน พันธุ์อ่างขางพบปริมาณ Mn 32.5มิลลิกรัม/
กิโลกรัม  และ Zn  9.64 มิลลิกรัม/กิโลกรัม สูงกว่าพันธุ์อ่ืนๆ แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติ  พันธุ์สิบสอง
ปันนา พบปริมาณ N 3.50%  P 0.41%  K 2.31%  Ca 1.36%  Cu 3.30มิลลิกรัม/กิโลกรัม  และ B 11.41 
มิลลิกรัม/กิโลกรัมสูงกว่าพันธุ์อ่ืนๆ แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติ  พันธุ์พ้ืนเมืองสันก าแพง Fe 83.4 
มิลลิกรัม/กิโลกรัมสูงกว่าพันธุ์อ่ืนๆ แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติและพันธุ์พ้ืนเมืองดอยตุงพบ Mg 1.33 
% สูงกว่าพันธุ์อ่ืนๆ แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติ  (ตารางที่ 6) เมื่อปัญจขันธ์อายุ 4 เดือน นั้นไม่ได้ท า
การวิเคราะห์ข้อมูลเนื่องจากมีปริมาณใบปัญจขันธุ์ที่เพียงพอจึงไม่มีข้อมูลด้านการวิเคราะห์ธาตุอาหารของปัญจ
ขันธุ์ทั้ง 4 พันธุ์ (ตารางท่ี 7 ) 

 
ตารางท่ี 6  ผลวิเคราะห์ปริมาณธาตุอาหารในต้นปัญจขันธ์อายุ 2 เดือนรุ่นที่ 2 ที่ศูนย์วิจัยพืชสวนเลย  
              ปี 2557 
 
พันธุ์  N P K Ca Mg Fe Mn Zn Cu B 

----------------------------%----------------------------- ----------------------มิลลิกรัม/กิโลกรัม-------------- 

อ่างขาง  2 . 6 6 
b1/ 

0 . 370 
b 

2.04 a 1.28 a 1.30 a 72.1 
ab 

32.5 a 9 .6 4 
a 

2.45 b 8.01 b 

สิ บ ส อ ง    
ปันนา 

3.50 a 0.410 
a 

2.31 a 1.36 a 1.29 a  66.9 
ab 

19.5 b 8.89 
a 

3.30 a 11.41 
a 

พ้ืนเมือง 
สันก าแพง 

2.60 c 0.363 
b 

1.35 b 1.03 b 0.91 b 83.4 a 14.1 c 5.53 
b 

1.20 c 7.23 b 

พ้ืนเมือง 
ดอยตุง 

1.66 d 0.240 
c 

1.16 b 0.65 c 1.33 a 53.1 b 10.8 c 7.91 
a 

2.34 b 11.07 
a 

F-Test ** ** ** ** * * ** ** ** ** 

CV (%) 12.0 9.5 14.8 16.7 25.9 30.0 22.1 20.9 24.4 23.6 
1/ ตัวเลขที่ตามด้วยอักษรเหมือนกันทางสดมภ์ไม่แตกต่างกันทางสถิติโดยวิธี DMRT   

        * แตกต่างทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95 % 
       ** แตกต่างทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 99 % 
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ผลวิเคราะห์ปริมาณคลอโรฟิลล์ เมื่ออายุ 2 เดือน พันธุ์พ้ืนเมืองดอยตุงพบสูงที่สุดเฉลี่ย 309.66  
มิลลิกรัม/ตารางเมตร แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติกับอีก 3 พันธุ์ (ตารางที่ 7)   

ด้านวิตามินซีพบว่า เมื่ออายุ 2 เดือนพันธุ์ที่มีปริมาณวิตามินซีสูงที่สุด คือพันธุ์พ้ืนเมืองดอยตงุมี
วิตามินซีเฉลี่ยสูงสุด 16.84 มิลลิกรัม/100 มิลลิลิตร ไม่แตกต่างจากพันธุ์พ้ืนเมืองสันก าแพงมีวิตามินซีเฉลีย่
สูงสุด 15.51 มิลลิกรัม/100 มิลลิลิตร แต่มีความแตกต่างจากพันธุ์สิบสองปันนาและพันธุ์อ่างขางซึ่งมีวิตามิน
เฉลี่ย 9.49  และ 8.88 มิลลิกรัม/100 มิลลิลิตร ตามล าดับ (ตารางท่ี 7)   

 
ตารางท่ี 7  ปริมาณคลอโรฟิลล์และวิตามินซีในปัญจขันธ์ทั้ง 4 พันธุ์ อายุ 2   เดือน รุ่นที่ 2 
               ที่ศูนย์วิจัยพืชสวนเลย ปี 2557 
 

พันธุ์ คลอโรฟิลล์ (มิลลิกรัม/ตารางเมตร) วิตามินซี (มิลลิกรัม/100 มิลลิลิตร) 

อ่างขาง 248.55 b1/ 8.88 b 
สิบสองปันนา 225.04 bc 9.49 b 

พ้ืนเมืองสันก าแพง 204.11 c 15.51 a 
พ้ืนเมืองดอยตุง 309.66 a 16.84 a 

F- test ** ** 
CV (%) 14.2 29.8 

1/ ตัวเลขที่ตามด้วยอักษรเหมือนกันทางสดมภ์ไม่แตกต่างกันทางสถิติ โดยวิธี DMRT   
** แตกต่างทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 99 % 
 

ผลการทดลองปี 2558 
ตัวอย่างปัญจขันธ์รุ่นที่ 1 

ปริมาณธาตุอาหารในต้น เมื่ออายุ 2 เดือน พันธุ์อ่างขางมีปริมาณ P K Ca Mg สูง 0.53 2.45  2.44 
และ 1.45 % ตามล าดับ พันธุ์สิบสองปันนามีปริมาณ N สูง 4.23 % และพันธุ์พ้ืนเมืองสันก าแพงมีปริมาณ Fe 
Mn Zn Cu และ B 295.0 57.7 22.36 11.13 และ 12.60 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ตามล าดับ ซึ่งสูงกว่าอีก 3 พันธุ์
แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (ตารางท่ี 8) เมื่อปัญจขันธุ์อายุ 4 เดือน มีความแตกต่างจากอายุ 2 เดือน 
พันธุ์อ่างขางมีปริมาณ K Fe Mn และ Zn สูง 3.12 %  189.9 31.10และ 23.66 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ตามล าดับ 
พันธุ์สิบสองปันนามีปริมาณ N P สูง 4.23 และ 0.461 % ตามล าดับ และพันธุ์พ้ืนเมืองสันก าแพงมีปริมาณ Ca 
และ Mg 1.56 และ 1.28 % ตามล าดับ ซึ่งสูงกว่าอีก 3 พันธุ์แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (ตารางที่ 9) 



11 
 

 
 
 
ตารางท่ี 8  ผลวิเคราะห์ปริมาณธาตุอาหารในต้นปัญจขันธ์อายุ 2 เดือน รุ่นที่ 1 ที่ศูนย์วิจัยพืชสวนเลย       
               ปี 2558 
 

พันธุ์  N P K Ca Mg Fe Mn Zn Cu B 
---------------------------%------------------------- ---------------------มิลลิกรัม/กิโลกรัม----------------- 

อ่างขาง 4.13 
a1/ 

0 .5 3 0 
a 

2.45 a 2.44 a 1.45 a 187.4 
b 

33.1 b 14 .2 9 
b 

6.90 b 10.30 a 

สิ บ ส อ ง    
ปันนา 

4.23 
a  

0 . 500 
a 

2.38 a 2.04 
ab 

1.42 a 155.7 
b 

34.2 b 12 .0 4 
b 

9.17 
ab 

11.66 a 

พ้ืนเมือง 
สัน
ก าแพง 

3.61 
b 

0 .5 2 0 
a 

2.41 a 1.85 b 1.36 a 295.0 
a 

57.7 a 22 .3 6 
a 

11.13 
a 

12.60 a 

พ้ืนเมือง 
ดอยตุง 

3 .5 0 
b 

0 .3 6 0 
b 

1.86 b 1.91 b 1.12 b 104.1 
c 

27.6 b 13 .9 6 
b 

7.08 b 9.64 b 

F-Test ** ** * * ** ** ** ** * * 
CV (%) 10.2 9.8 14.8 20.4 7.3 15.9 32.2 19.1 27.8 14.2 

 1/ ตัวเลขที่ตามด้วยอักษรเหมือนกันทางสดมภ์ไม่แตกต่างกันทางสถิติโดยวิธี DMRT   
  * แตกต่างทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95 % 
  ** แตกต่างทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 99 % 
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ตารางท่ี 9  ผลวิเคราะห์ปริมาณธาตุอาหารในต้นปัญจขันธ์อายุ 4 เดือน รุ่นที่ 1 ที่ศูนย์วิจัยพืชสวนเลย    
               ปี 2558 
 

พันธุ์  N P K Ca Mg Fe Mn Zn Cu B 
---------------------------%----------------------------  ---------------------มิลลิกรัม/กิโลกรัม--------------- 

อ่างขาง 4.13 
a1/  

0.446 3 .1 2 
a 

0.73 c 0.91 b  189.9 
a 

31.0 
a 

23.66 a 6.22 a  12 .0 7 
a 

สิ บ ส อ ง    
ปันนา 

4.31 
a 

0.461 3.04 
ab 

0.74 c 0.99 b 150.9 
b 

25.0 
ab 

21.17 a 6.88 a 12.09 
a 

พ้ืนเมือง 
สัน
ก าแพง 

3.22 
b 

0.436 2.34 
c 

 1.56 
a 

1.28 a  130.9 
b 

27.4 
ab 

13.99 b 4.24 b 10.07 
b 

พ้ืนเมือง 
ดอยตุง 

3.73 
ab 

0.424 2.26 
bc 

1.11 b 0.70 c 78.3 c 21.8 
b 

13.26 b 4.27 b 9.24 b 

F-Test * ns ** ** **  ** * **  ** ** 
CV (%) 15.1 13.1 13.8 22.4 11.0 20.1 23.6 13.4 18.9 10.3 

    1/ ตัวเลขที่ตามด้วยอักษรเหมือนกันทางสดมภ์ไม่แตกต่างกันทางสถิติโดยวิธี DMRT   
         ns ไม่แตกต่างกันทางสถิติ 

* แตกต่างทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95 %    
** แตกต่างทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 99 % 

 
ปริมาณคลอโรฟิลล์ เมื่อปัญจขันธ์อายุ 2 เดือน พันธุ์พ้ืนเมืองดอยตุงมีปริมาณคลอโรฟิลล์สูงที่สุด

เฉลี่ย 258.07 มิลลิกรัม/ตารางเมตร แตกต่างจากอีก 3 พันธุ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  เมื่อปัญจขันธ์อายุ 4 
เดือน  พันธุ์พ้ืนเมืองดอยตุงมีปริมาณคลอโรฟิลล์สูงที่สุดเฉลี่ย 265.27 มิลลิกรัม/ตารางเมตรแตกต่างจากอีก 3 
พันธุ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ     (ตารางท่ี 10)  

ด้านวิตามินซีพบว่า เมื่ออายุ 2 เดือนพันธุ์ที่มีปริมาณวิตามินซีสูงที่สุด คือพันธุ์อ่างขางมีวิตามินซี
เฉลี่ยสูงสุด 22.55 มิลลิกรัม/100 มิลลิลิตร แตกต่างจากอีก 3 พันธุ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  เมื่ออายุ 4 เดือน 
พันธุ์พ้ืนเมืองสันก าแพงมีปริมาณวิตามินซีสูงที่สุด 16.02 มิลลิกรัม/100 มิลลิลิตร ไม่แตกต่างจากพันธุ์อ่างขาง 



13 
 

สิบสองปันนา ซึ่งมีปริมาณวิตามินซี 15.51 และ 14.90 มิลลิกรัม/100 มิลลิลิตร แต่มีความแตกต่างจากพันธุ์
พ้ืนเมืองดอยตุงซึ่งมีปริมาณวิตามินซี 11.94  มิลลิกรัม/100 มิลลิลิตร (ตารางท่ี 10)   

  
 
ตารางท่ี 10  ปริมาณคลอโรฟิลล์และวิตามินซีในปัญจขันธ์  4 พันธุ์ อายุ 2 และ 4 เดือน รุ่นที่ 1  
                    ที่ศูนย์วิจัยพืชสวนเลย ปี 2558 
 

พันธุ์ คลอโรฟิลล์ (มิลลิกรัม/ตารางเมตร) วิตามินซี (มิลลิกรัม/100 มิลลิลิตร) 

2 เดือน 4 เดือน 2 เดือน 4 เดือน 

อ่างขาง 162.04 d1/ 167.76 c 22.55 a 15.51 a 
สิบสองปันนา 193.94 c 203.47 b 19.49 b 14.90 a 
พ้ืนเมืองสันก าแพง 214.95 b 207.33 b 16.43 b 16.02 a 
พ้ืนเมืองดอยตุง 258.07 a 265.27 a 17.35 b 11.94 b 

F- test ** ** ** ** 
CV (%) 8.7 10.3 14.3 13.0 

1/ ตัวเลขที่ตามด้วยอักษรเหมือนกันทางสดมภ์ไม่แตกต่างกันทางสถิติโดยวิธี DMRT   
** แตกต่างทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 99 % 
 

Total phenolic compound เมื่อเก็บเก่ียวอายุ 4 เดือน พบว่าพันธุ์พ้ืนเมืองดอยตุงมีปริมาณสูงที่สุด 
47.10 มิลลิกรัม/กรัมน้ าหนักแห้ง ไม่แตกต่างจากพันธุ์สิบสองปันนาและอ่างขางมีค่า 43.49 และ36.05 
มิลลิกรัม/กรัมน้ าหนักแห้ง แตแ่ตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับพันธุ์พ้ืนเมืองสันก าแพงซึ่งมีค่า17.95 
มิลลิกรัม/กรัมน้ าหนักแห้ง ส่วน Antioxidant activity index พันธุ์สิบสองปันนาพบสูงสุด 2.85 แตกต่างอย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติกับพันธุ์อ่ืนอีก 3 พันธุ์ (ตารางท่ี 11) 

 
      ตารางที่ 11  Total phenolic compound และ Antioxidant activity index ในปัญจขันธ์  4 พันธุ์ เมื่อ

เก็บเก่ียวอายุ 4 เดือน ที่ศูนย์วิจัยพืชสวนเลย  ปี 2558 

พันธุ์ Total phenolic compound 
(mg GAE/g) 

Antioxidant activity index   

 อ่างขาง 36.05 a1/ 1.09 b 
 สิบสองปันนา 43.49 a 2.85 a 
 พ้ืนเมืองสันก าแพง 17.95 b 0.89 b 
 พ้ืนเมืองดอยตุง 47.10 a 1.14 b 



14 
 

F- test ** ** 
CV (%) 21.2 21.9 

1/ ตัวเลขที่ตามด้วยอักษรเหมือนกันทางสดมภ์ไม่แตกต่างกันทางสถิติโดยวิธี DMRT   
      ** แตกต่างทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 99 % 

ปริมาณคลอโรฟิลล์ เมื่อปัญจขันธ์อายุ 2 เดือน พันธุ์พ้ืนเมืองดอยตุงมีปริมาณคลอโรฟิลล์สูงที่สุด
เฉลี่ย 245.95 มิลลิกรัม/ตารางเมตร แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับปัญจขันธุ์อีก 3 พันธุ์   (ตารางท่ี 12)   

ปริมาณวิตามินซี  เมื่ออายุ 2 เดือน พันธุ์ที่มีปริมาณวิตามินซีสูงที่สุดคือพันธุ์พ้ืนเมืองสันก าแพง มี
วิตามินซีเฉลี่ย 12.24 มิลลิกรัม/100 มิลลิลิตร ไม่แตกต่างจากพันธุ์พ้ืนเมืองดอยตุงที่มีปริมาณวิตามินซี 11.94 
มิลลิกรัม/100 มิลลิลิตร  แต่มีความแตกต่างจากพันธุ์สิบสองปันนาและอ่างขาง (ตารางท่ี 12) 

 
ตารางท่ี 12  ปริมาณคลอโรฟิลล์และวิตามินซีในปัญจขันธ์  4 พันธุ์ อายุ 2  เดือน รุ่นที่ 2  
                 ทีศู่นย์วิจัยพืชสวนเลย ปี 2558 
 

พันธุ์ คลอโรฟิลล์ (มิลลิกรัม/ตารางเมตร) วิตามินซี (มิลลิกรัม/100 มิลลิลิตร) 

 อ่างขาง 159.67 c1/ 9.69 b 
 สิบสองปันนา 193.38 b 10.71 ab 
 พ้ืนเมืองสันก าแพง 208.68 b 12.24 a 
 พ้ืนเมืองดอยตุง 245.95 a 11.94 a 

F- test ** * 

CV (%) 11.2 13.9 
1/ ตัวเลขที่ตามด้วยอักษรเหมือนกันทางสดมภ์ไม่แตกต่างกันทางสถิติโดยวิธี DMRT   

* แตกต่างทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95 % 
** แตกต่างทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 99 % 

 
จากผลการทดลองทั้ง 2 ปี ปัญจขันธ์แต่ละพันธุ์มีองค์ประกอบต่างๆแตกต่างกันไปพันธุ์พ้ืนเมืองมี

คลอโรฟิลล์สูงกว่าพันธุ์สิบสองปันนาและอ่างขางเพราะใบมีสีเขียวเข้ม นอกจากนี้ยังพบ Antioxidant activity 
index สูง ซึ่งสอดคล้องกับรายงานของกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก (2548) ปัญจขันธ์
พันธุ์พ้ืนเมืองและพันธุ์จีนมีความแตกต่างกันทั้งสารส าคัญและผลผลิต 

 
สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 

1. ผลการทดลองในปี 2557 พันธุ์อ่างขาง มีปริมาณธาตุอาหาร แคลเซียม (Ca) 2.38 เปอร์เซนต์  
แมกนีเซียม (Mg) 1.60 เปอร์เซนต์  ฟอสฟอรัส (P) 0.479 เปอร์เซนต์  สังกะสี (Zn) 24.64 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม
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และทองแดง (Cu) 7.44 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม พันธุ์สิบสองปันนา มีปริมาณธาตุอาหาร โพแทสเซียม (K) 3.53 
เปอร์เซนต์ เหล็ก (Fe) 381.7 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม แมงกานีส (Mn) 43.7  มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม และโบรอน (B) 
22.10 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม และพันธุ์พ้ืนเมืองสันก าแพงมีปริมาณธาตุอาหาร ไนโตรเจน (N) 4.98 เปอร์เซนต์  

2. พันธุ์พ้ืนเมืองดอยตุงมีปริมาณคลอโรฟิลล์มากที่สุด 309.66 มิลลิกรัมต่อตารางเมตร  
3. พันธุ์อ่างขางมีปริมาณวิตามินซีมากที่สุด 26.76 มิลลิกรัมต่อ 100 มิลลิลิตร  
4. พันธุ์พ้ืนเมืองดอยตุงพบ Total phenolic compound มากที่สุด 13.72 มิลลิกรัมต่อกรัม

น้ าหนักแห้ง  
5. พันธุ์พ้ืนเมืองดอยตุงพบ Antioxidant activity index  มากที่สุด 1.35   
6. ผลการทดลองในปี 2558 พันธุ์อ่างขางมีปริมาณธาตุอาหารฟอสฟอรัส (P) 3.12 เปอร์เซนต์ 

โพแทสเซียม (K) 0.53 เปอร์เซนต์ แคลเซียม (Ca) 2.44 เปอร์เซนต ์ และแมกนีเซียม (Mg) 1.45 เปอร์เซนต์  พันธุ์
สิบสองปันนา มีปริมาณ ธาตุอาหาร ไนโตรเจน (N) 4.31 เปอร์เซนต์ และพันธุ์พ้ืนเมืองสันก าแพงมีปริมาณธาตุ
อาหาร เหล็ก (Fe) 295.0 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม แมงกานีส (Mn) 57.7  มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม สังกะสี (Zn) 22.36 
มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ทองแดง (Cu) 11.13 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม และโบรอน (B) 12.60 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม 

7. พันธุ์พ้ืนเมืองดอยตุงมีปริมาณคลอโรฟิลล์มากที่สุด 265.27 มิลลิกรัมต่อตารางเมตร 
8. พันธุ์อ่างขางมีปริมาณวิตามินซีมากที่สุด 22.55 มิลลิกรัมต่อ 100 มิลลิลิตร 
9. พันธุ์พ้ืนเมืองดอยตุงพบ Total phenolic compound มากที่สุด 47.10 มิลลิกรัมต่อกรัม

น้ าหนักแห้ง 
10. พันธุ์สิบสองปันนาพบ Antioxidant activity index มากที่สุด 2.85 
11. จากผลการทดลองทั้ง 2 ปี พันธุ์พ้ืนเมืองดอยตุงเป็นพันธุ์ที่มีปริมาณคลอโรฟิลล์ และTotal 

phenolic compound   สูงกว่าอีก 3 พันธุ์  
12. พันธุ์พ้ืนเมืองดอยตุงน่าจะต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์อ่ีนๆ ได้แก่ คลอโรฟิลล์ผง หรือน้ าคลอโรฟิลล์ 

เป็นต้น เนื่องจากเป็นพันธุ์ที่มีปริมาณคลอโรฟิลล์มากที่สุด 
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