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Abstract 
Daiswa polyphylla Sm is a biennial with rhizome, 0.5-1.0 m high, single leaves with 

broadly oval shape and parallel edge, leave base are round, end of leaf are slender and sharp, 
5 to 10 leaves/plant, petiole are brown. Single flower. The shoots tip is yellow or orange, 4-7 of 
green bracts, Fruit is capsule and round shape with smooth surface. Seeds are red or orange. 
Spread in highland area about 900 - 1,900 meters, growing in late summer - late rainy season. 
Break in winter to summer. Use totonic medication, healing wounds, healing in the bruise. At 
present, the risk of extinction due to illegal distribution. The main ingredient is saponins. The 
survey found the source of Daiswa polyphylla Sm 10 group samples from Chiangmai (Doisaket, 
Samoeng, Mae Joon Luang, Khun Wang, Khun Mae Lao Chiang Dao Khun Taeand Mae Dad) Nan, 
Chiangrai (Pang Khon) The result of genetic correlation analyzed in the year 2017 from 7 
samples from Doi Saket (S1) Samoeng (S2), Mae Joon Luang (S3), Khun Wang (S4), Khun Mae Lao 
(S5), Chiang Dao (S6) and Nan (S7). They are divided into 3 groups: The first group are Doi Saket 
(S1), Samoeng (S2), Khun Mae Lao (S5) and Chiang Dao (S6). The second group are Mae Joon 
Luang (S3) and Khun Wang (S4). The third group is Nan. (S7) Khun Mae Lao showed highest of 
total phenolic compounds of 0.0090 mg / g gallic acid. Samoeng has showed the highest 
antioxidant of 23.63 ± 0.03 %. Mae Joon Luang showed the highest of total saponins substance 
as 32.26 ± 0.65 mg / g.  
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บทคัดย่อ 
ตีนฮุ้งดอยเป็นพืชล้มลุก สูง 0.5 - 1.0 เมตร มีเหง้าอยู่ใต้ดิน ใบเด่ียวออกเวียนรอบข้อ ใบเด่ียวรูปรีแกมรูป

ขอบขนาน ฐานใบมน ปลายใบแหลม พบ 5-10 ใบ/ต้น ก้านใบสีน  าตาล ดอกเด่ียวสีเหลืองหรือสีส้มออกท่ีปลายยอด 
มีใบประดับ 4-6 ใบใต้ฐานรองดอก ผลแบบแคปซูลทรงกลม ผิวเรียบ เมล็ดสีแดงอมส้มพบกระจายตัวบนพื นท่ีสูง
ประมาณ 900 – 1,900 เมตร เจริญเติบโตในช่วงฤดูปลายฤดูร้อน-ปลายฤดูฝน พักตัวในฤดูหนาว – ฤดูร้อน มีการ
น ามาใช้ประโยชน์ด้านยาบ ารุงก าลัง สมานแผล รักษาอาการช  าในประเทศจีนใช้เป็นส่วนผสมหลักในยารักษาโรคใน
หลายอาการ ปัจจุบันอยู่ในภาวะเส่ียงต่อการสูญพันธุ์เนื่องจากการลักลอบจ าหน่ายกลุ่มสารส าคัญท่ีพบคือ ซาโปนิน 
ส ารวจพบตีนฮุ้งดอยจ านวน 10 กลุ่มตัวอย่างในพื นท่ีภาคเหนือตอนบน คือ เชียงใหม่ (ดอยสะเก็ด สะเมิง แม่จอน
หลวง ขุนวาง ขุนแม่ลาวเชียงดาวขุนแตะและแม่แดด)เชียราย (ปางขอน) และ น่าน (แม่จริม) จากผลวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมจากใบต้นตีนฮุ้งดอย จ านวน 7 ตัวอย่างจาก ดอยสะเก็ด (S1) สะเมิง (S2) แม่จอน
หลวง (S3) ขุนวาง (S4) ขุนแม่ลาว (S5) เชียงดาว (S6) และน่าน (S7) ) พบว่าทั ง 7 ตัวอย่างมีความแตกต่างทาง
พันธุกรรม โดยถูกแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม กลุ่มแรกได้แก่ ดอยสะเก็ด (S1) สะเมิง (S2) ขุนแม่ลาว (S5) และ เชียง
ดาว (S6) กลุ่มท่ีสอง ได้แก่ แม่จอนหลวง (S3) ขุนวาง (S4) และกลุ่มท่ีสามได้แก่ น่าน (S7) จากการวิเคราะห์
สารส าคัญจากส่วนหัวใต้ดินพบว่า ขุนแม่ลาว (S5) มีสารประกอบฟีนอลิกทั งหมดสูงสุด เท่ากับ 0.0090 มิลลิกรัม
ต่อกรัมกรดแกลลิค เมื่อวิเคราะห์ความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระ พบว่าตีนฮุ้งดอยท่ีส ารวจจากเขต อ. สะเมิง 
(S2) มีค่าการต้านอนุมูลอิสระสูงท่ีสุด คือ 23.63 ± 0.03 %  และการวิเคราะห์ปริมาณสารซาโปนินทั งหมด พบว่า
ตีนฮุ้งดอยท่ีส ารวจจากเขตบ้านแม่จอนหลวง ต.ขุนแม่วาก อ. แม่แจ่ม มีปริมาณสารมากท่ีสุด คือ 32.26±0.65 
mg/g  

ค าน า 
ตีนฮุ้งดอย (Daiswa polyphylla Smith) เป็นพืชล้มลุก มีเหง้าอยู่ใต้ดิน CNC-DIVERSITAS (2012) รายงาน

พบ Daiswapolyphylla Smith. 12 สายพันธุ์ท่ัวโลก Qin et al., (2013) รายงานว่า D. polyphylla Smith. แบ่ง
ออกได้มากกว่า 10 สายพันธุ์ มี 2 สายพันธุ์ท่ีส าคัญ คือ D. Polyphylla var. chinensis และ D. polyphylla var. 
yunnanensis ซึ่งมีเขตการกระจายพันธุ์ตั งแต่แถบหิมาลัยไปยังประเทศจีน ทิเบต เนปาล เทือกเขาหิมาลัย จีน 
ไต้หวัน พม่า ลาว และเวียดนาม (eMonocot, 2011) ในไทยพบเฉพาะสายพันธุ์ chinensis พบเฉพาะทางภาคเหนือ
แถบจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย แพร่ น่าน ในป่าดิบเขาท่ีระดับความสูง 900-1,900 เมตร ในต่างประเทศพบในระดับ
ความสูงจนถึง 3,000 เมตร (ส านักงานหอพรรณไม้ , 2550) มีช่ือพ้องคือ Daiswa chinensis (Franch.) Takht., 
Daiswa chinensis subsp. brachysepala (Pamp.) Takht., Daiswa brachysepala Pamp., Paris chinensis 
Franch. และ Daiswa formosana Hayata (eMonocot, 2011) สถานภาพเป็นพืชหายาก (ธวัชชัย, มปป) เกรียง
ไกร และคณะ (2551) รายงานว่า ต้นตีนฮุ้งดอยชอบขึ นในป่าสนเขาท่ีมีเรือนยอดโปร่งในป่าลึก โดยเฉพาะบริเวณท่ี
เป็นป่าดิบเขา ส านักคุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย (2555) จัดตีนฮุ้งดอยไว้เป็นสมุนไพรท่ีอาจจะสูญพันธุ์และ
มีความส าคัญทางเศรษฐกิจ ในพื นท่ีเขตอนุรักษ์ป่าดอยม่อนฤๅษี ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าขุนแม่กวง ต. เทพเสด็จ อ. 
ดอยสะเก็ด จ. เชียงใหม่  ส านักงานสวนสาธารณะ (2552) จัดตีนฮุ้งดอยเป็นไม้พื นเมืองของไทยท่ีควรค่าแก่การ
อนุรักษ์พันธุกรรม และพิจารณาเป็นพืชถิ่นเดียวและพืชหายากของประเทศไทย (เกรียงไกร และคณะ, 2551) ออก



ดอกเดือนเมษายนถึงมิถุนายน  (ส านักงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, 2544) ส่วนเหง้านิยมน าไปใช้ประโยชน์กันอย่างแพร่หลาย เช่น ในประเทศเนปาล
ใช้เป็นยาย่อยเสมหะ รักษาพิษไข้ พิษจากอาหาร แก้พิษงูกัด พิษแมลงกัด เป็นยาบรรเทาผลกระทบจากยาเสพติด 
เคี ยวรากรักษาแผลภายในคอ รักษาบาดแผลภายนอก ใช้เป็นยาแก้ปวด ต้มรากรักษาแผลคอตีบ โรคต่อมน  าเหลือง 
ต่อมทอนซิล คางทูม โรคเต้านมอักเสบ โรคไขข้อ บรรเทาฝี ประเทศจีนใช้เป็นส่วนผสมหลักในยารักษาตับ ท้อง จมูก 
ปอดคอ และมะเร็งเต้านม (Madhu et al., 2010) ใช้รักษาเนื องอก ห้ามเลือด ต่อต้านการอักเสบ ลดอาการปวดบวม 
มะเร็งปอด และมะเร็งกล่องเสียง และเป็นส่วนประกอบท่ีส าคัญของสิทธิบัตรยาจีน เช่น แคปซูล" Gongxuening"  
"Jidesheng Sheyao" "Biyan Qingdu Keli"  (Wen et al., 2012; Shah et al., 2012; Qin et al., 2013) 
ทรัพยากรของสมุนไพรนี  มีปริมาณลดลงอย่างมาก การเจริญเติบโตของเหง้าช้ามาก สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตหลังจาก
ปลูกไปแล้วเมื่อมีอายุ 5-7 ปีขึ นไป ในประเทศจีนเกิดปัญหาการขาดแคลนวัตถุดิบ ในขณะท่ีความต้องการประมาณ 
2,000 ตันต่อปี (Wen et al., 2012) รัฐมณีปุระ ของประเทศอินเดีย มีการส่งออกไปยังประเทศจีนและประเทศอื่นๆ 
ในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ผ่านไปทางประเทศพม่าอย่างผิดกฎหมาย (Shah et al., 2012) ทั งนี  International 
Union for Conservation of Nature and Natural Resources (IUCN) ถือเป็นหนึ่งในพืชสมุนไพรท่ีระบุว่าเป็น
ความเส่ียงภายใต้ภัยการคุกคาม (Madhu et al., 2010) การศึกษาสารประกอบ สามารถแยกสารประกอบได้ 8 ชนิด 
คือ  Falcarindiol, β-ecdysterone และ saponins 6 ชนิด ซึ่งมีฤทธิ์ต่อต้านมะเร็งอย่างมีนัยส าคัญ โดยโครงสร้าง
ของ saponins มีฤทธิ์ต้านเนื องอก และบรรเทาอาการบวมน  าท่ีปอดและกล้ามเนื อหัวใจ (Shah et al., 2012).  

อุปกรณ์และวิธีการ 
1. วิธีปฏิบัติการทดลอง 

- การส ารวจและเก็บตัวอย่าง 
1. ศึกษาข้อมูลเบื องต้นด้านความหลากหลายทางพันธุกรรม การจ าแนกชนิด นิเวศวิทยาและการกระจายพันธุ์ 

การใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ ข้อมูลด้านพฤกษเคมีจากเอกสาร ต าราทางวิชาการและข้อมูลท่ีบันทึกใน
ตัวอย่างพรรณไม้อ้างอิงท่ีเก็บรักษาในพิพิธภัณฑ์พืชต่างๆ  

2. ส ารวจภาคสนาม การใช้ประโยชน์ สัณฐานวิทยา นิเวศวิทยา ส่วนท่ีใช้และวิธีการใช้ประโยชน์ฯ) 
3. จัดท าตัวอย่างพรรณไม้แห้งส่งเก็บรักษาตัวอย่างพรรณไม้ในพิพิธภัณฑ์พืชกรุงเทพ 
4. จ าแนกชนิดโดยอาศัยอนุกรมวิธานพืช เทียบเคียงกับตัวอย่างพรรณไม้อ้างอิงในพิพิธภัณฑ์พืช และ 

 

- ศึกษาลักษณะทางพฤกษศาสตร์โดยอาศัยลักษณะทางสัณฐานวิทยา 
1. ปลูกและรวบรวมตีนฮุ้งดอยโดยใช้ส่วนหัวพันธุ์ที่ได้จากการส ารวจในแต่ละแหล่ง ภายใต้โรงเรือน 

              หลังคาพลาสติก บันทึกข้อมูลทุกระยะ 30 วัน 
  - วิเคราะห์ความหลากหลายทางพันธุกรรม ดังนี้ 

 1. น าตัวอย่างพืชในแปลงรวบรวมพันธุ์ และ/หรือถิ่นท่ีอยู่  
1.1 วิเคราะห์ความหลากหลายทางพันธุกรรม ท่ีคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดังนี   
1.1.1 วิเคราะห์ความหลากหลายทางพันธุกรรมโดยใช้เทคนิค AFLP 
1.1.1.1 การสกัดดีเอ็นเอจากส่วนใบพืชโดยวิธีอะกาโรสเจลอิเล็กโตรโฟริซีส  



   1.1.1.2 การวิเคราะห์ดีเอ็นเอโดยเทคนิค AFLP  
- วิเคราะห์ปริมาณสารส าคัญ Total saponins ตามวิธีท่ีดัดแปลงจากวิธีการของ Tsai et al. 
(2005) รายงานผลเป็นมิลลิกรัมต่อกรัมกรดแกลลิค (mg/g Gallic acid equivalent, GAE) และ 
วิเคราะห์ความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระ ด้วยวิธี DPPH 

2. การบันทึกข้อมูล 
2.1 บันทึกข้อมูลจากการสัมภาษณ์ บันทึกข้อมูลดังนี  

2.1.1 ข้อมูลด้านความหลากหลายทางพันธุกรรม ชนิด นิเวศวิทยา และการกระจายพันธุ์ 
2.1.2 การใช้ประโยชน์ด้านต่างๆ ของตีนฮุ้งดอย ลักษณะประจ าพันธุ์ ช่ือเรียกท้องถิ่น ส่วนท่ี

น ามาใช้ประโยชน์โดยใช้แบบสอบถาม 
2.2 เปรียบเทียบข้อมูลด้านพฤกษเคมีของตีนฮุ้งดอยจากเอกสาร ต าราวิชาการและข้อมูลอ้างอิงท่ี

เกี่ยวข้อง 
2.3 บันทึกการเจริญเติบโตของต้นตีนฮุ้งดอยท่ีน ามาเพาะปลูกบันทึกลักษณะประจ าพันธุ์ ประเมิน

คุณลักษณะทางพันธุกรรม จ าแนกพันธุ์โดยใช้ลักษณะทางสัณฐานวิทยา  
 2.4 บันทึกข้อมูลอุตุนิยมวิทยา  

 2.5 บันทึกผลค่าวิเคราะห์ดิน  

ผลการทดลองและวิจารณ์ 
ในปี 2559 จากการศึกษาต้นตีนฮุ้งดอยจากแต่ละแหล่งมีการเจริญเติบโตท่ีขยายพันธุ์โดยการใช้หัวพันธุ์ 

ได้เก็บข้อมูลการเจริญเติบโตและข้อมูลทางสัณฐานวิทยาของพืชท่ีได้จากการส ารวจลักษณะสภาพแวดล้อมท่ี
สามารถเจริญเติบโตได้ ลักษณะใบ ดอก และหัวพันธุ์และได้มีการวิเคราะห์สารพันธุกรรมของต้นตีนฮุ้งดอยท่ี
ส ารวจได้จากแหล่งเดียวกันเพื่อส ารวจความแตกต่างทางพันธุกรรมของพืช 

ปี 2560 ได้น าส่วนใบตีนฮุ้งดอยไปตรวจหาวิเคราะห์ DNA พบว่า ตีนฮุ้งดอยท่ีได้มาจากการส ารวจ พบว่า
มีความแตกต่างทางพันธุกรรมไม่มากนักและมีความหลากหลายทางพันธุกรรมน้อยและส่งไปวิเคราะห์หาสารส าคัญ
ท่ีมีในแต่ละแหล่งท่ีพบอีกด้วยโดยวิเคราะห์ปริมาณฟีนอลรวม (Total phenolic compounds) ด้วยวิธี Folin-
Ciocalteu reagentและวิเคราะห์ปริมาณสารซาโปนิน (Total Saponin Colourimetry Assay) จ านวน 7 
ตัวอย่างปัจจุบันได้ด าเนินดูแลต้นตีนฮุ้งดอยท่ีได้รวบรวมไว้จากการส ารวจ ต้นตีนฮุ้งดอยเจริญเติบโตในช่วงการ
เจริญเติบโตทางล าต้นในฤดูฝน โดยมีการพัฒนาดอกแต่ยังไม่พบการติดเมล็ด ท าการปฏิบัติดูแลต้นตีนฮุ้งดอยท่ีได้
จากการส ารวจในปี่ 2559-2560 มีการเจริญเติบโตทางล าต้นช่วงฤดูฝนเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน โดยพบว่าต้นตีน
ฮุ้งดอยทั ง 7 แหล่ง ได้แก่ เชียงดาว ดอยสะเก็ด สะเมิง ขุนแม่ลาว น่าน แม่จอนหลวง และขุนวาง การเจริญเติบโต
ทางล าต้นของต้นตีนฮุ้งดอยจะขึ นอยู่กับการะสะสมอาหารภายในหัวพันธุ์แต่ละหัวพันธุ์จึงเจริญเติบโตไม่พร้อมกัน 
ขณะนี ยังไม่พบการติดเมล็ดของต้นตีนฮุ้งดอย และมีการเจริญเติบโตสมบูรณ์มากกว่าในปี 2559 

ปี 2561 ได้ด าเนินการออกส ารวจแหล่งท่ีอยู่ของต้นตีนฮุ้งดอยในเขตภาคเหนือในช่วงการเจริญเติบโตทาง
ล าต้นในช่วงเดือน พฤษภาคม-มิถุนายน จ านวน 9 แหล่ง ได้แก่ อ.ปาย จ. แม่ฮ่องสอน, บ้านกิ่วโป่ง ,บ้านห้วยฮ้อม,
บ้านสบแม่แดด อ. กัลยาณิวัฒนา, โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชด าริ บ้านขุนแตะ จ.  เชียงใหม่, สวนรุกข
ชาติแม่ฟ้าหลวง, สถานีพัฒนาการเกษตรท่ีสูงตามพระราชด าริบ้านปางขอน จ. เชียงราย, โครงการบ้านเล็กในป่า



ใหญ่ตามพระราชด าริ บ้านหนองห้า ต. ร่มเย็น อ. เชียงค า จ.พะเยา และส ารวจเพิ่มเติมในเขตศูนย์วิจัยเกษตร
หลวงเชียงใหม่ หน่วยย่อยแม่จอนหลวง พบว่ามีราคาซื อขายประมาณ 400-5,000 บาท บางพื นท่ีมีการซื อขายเป็น
เวลาหลายปี จนบางพื นท่ีพบต้นตีนฮุ้งดอยน้อยมากหรือไม่พบในพื นท่ีป่าธรรมชาติแล้ว จากการวิเคราะห์ด้วย
เครื่องหมายโมเลกุลชนิด RAPD จ านวน 5 ตัว และเครื่องหมายโมเลกุลชนิด ISSR จ านวน 5 ตัว ได้แถบดีเอ็นเอ
จ านวน 48 แถบ เมื่อน ามาวิเคราะห์ความสัมพันธ์แบบ Agglomerative hierarchical clustering (AHC) พบว่า
สามารถแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม กลุ่มแรกได้แก่ ดอยสะเก็ด (S1) สะเมิง (S2) ขุนแม่ลาว (S5) เชียงดาว (S6) กลุ่มท่ี
สอง ได้แก่ แม่จอนหลวง (S3) ขุนวาง (S4) และกลุ่มท่ีสามได้แก่ น่าน (S7) (ภาพท่ี 18) ลักษณะทางพฤษศาสตร์ 
และสัณฐานวิทยาของตีนฮุ้งดอยจากแต่ละแหล่ง มีความหลากหลายและแตกต่างกันจนไม่สามารถแยกความ
แตกต่างด้วยการพิจารณาจากลักษณะภายนอกได้ ปริมาณฟีนอลรวม (Total phenolic compounds) ตามวิธีท่ี
ดัดแปลงจากวิธีการของ Tsai et al. (2005) รายงานผลเป็นมิลลิกรัมต่อกรัมกรดแกลลิค (mg/g Gallic acid 
equivalent, GAE) จากการวิเคราะห์สารต้นตีนฮุ้งดอยท่ีได้จากการส ารวจพบว่า ต. ขุนแม่ลาว อ.ดอยสะเก็ดมี 
Total phenolic compounds สูงสุด เท่ากับ 0.009 มิลลิกรัมต่อกรัมกรดแกลลิค (ตารางท่ี 1) 

สรุปผลการทดลอง 
สัณฐานวิทยาของตีนฮุ้งดอยจากแต่ละแหล่ง มีความหลากหลายและแตกต่างกันจนไม่สามารถแยกความ

แตกต่างด้วยการพิจารณาจากลักษณะภายนอกได้ สอดคล้องกับ Jin et.al. 2011. ท่ีรายงานผลการส ารวจ         
ตีนฮุ้งดอย 24 ชนิดจากจีนและเวียดนาม ว่ามีลักษณะถึง 27 ลักษณะจาก 196 สายต้น 8 กลุ่มประชากร และจาก
การส ารวจในปี 2559 -2561 สามารถจ าแนกกลุ่มของตีนฮุ้ งดอยโดยใช้วิธีวิ เคราะห์ความสัมพันธ์แบบ 
Agglomerative hierarchical clustering (AHC) สามารถแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือกลุ่มท่ี 1 ประกอบด้วยดอย
สะเก็ด (S1) สะเมิง (S2) ขุนแม่ลาว (S5) เชียงดาว (S6) กลุ่มท่ีสอง ได้แก่แม่จอนหลวง (S3) ขุนวาง (S4) และกลุ่ม
ท่ีสามได้แก่น่าน (S7) และเมื่อวิเคราะห์สารส าคัญ total saponins และฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระพบสูงสุดใน
ตัวอย่างจาก อ. สะเมิง และพบว่า ต. ขุนแม่ลาว อ. ดอยสะเก็ด มีสารประกอบฟีนอลิกสูงสุด  

การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์  
 1. ส านักคุ้มครองพันธุ์พืช กรมวิชาการเกษตรได้ข้อมูลความหลากหลายพันธุกรรมด้านชีวโมเลกุล ลักษณะ

ประจ าพันธุ์ นิเวศวิทยา และการกระจายพันธุ์ของพืชพื นเมืองท่ัวไปท่ีมีศักยภาพในท้องถิ่น ประกอบการ
บังคับใช้พระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ.2542 และพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. 2518 และข้อมูล
ทางพฤกษเคมีของพืชพื นเมืองท่ัวไปท่ีมีศักยภาพในท้องถิ่นเพื่อเป็นข้อมูลพื นฐานส าหรับอ้างอิงและใช้
ประโยชน์ด้านการเกษตรและอุตสาหกรรม 

 3. เป็นฐานข้อมูลในชุมชนท่ีจะอนุรักษ์พันธุกรรมพืชท่ีมีความเฉพาะถิ่นและสอดคล้องกับความช านาญของ
เกษตรกร ส่งเสริมการสร้างอัตลักษณ์ในท้องถิ่นจากชนิดพันธุ์พืชท่ีมีความเฉพาะ เพื่อเป็นแนวทางสนับสนุน
งานวิจัยอนุรักษ์ของส านักคุ้มครองพันธุ์พืช กรมวิชาการเกษตร  

 4. สนับสนุนเศรษฐกิจของชุมชนและส่งเสริมให้มีการใช้ประโยชน์พืชสมุนไพรป่าอย่างยั่งยืนโดยชุมชน
ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี (อพ.สธ.) และหน่วยงานภายในชุมชน 



 4. ได้ตัวอย่างพรรณไม้แห้งเพิ่มเติมในการอ้างอิง ศึกษาค้นคว้าในพิพิธภัณฑ์พืชสิรินธร กรมวิชาการเกษตร 
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ภาคผนวก 

ตารางที่ 1 การวิเคราะห์ปริมาณฟินอลิกทั งหมด (Folin-Ciocalteu Colorimetric Assay) 



สายต้น (Clones) ค่าเฉลี่ย (mg galic/g sample)  
ดอยสะเก็ด (S1) 0.0044  

 
 

ขุนแม่ลาว (S5) 0.0090 
ขุนแม่ลาว (S5) 0.0042 
เชียงดาว (S6) 0.0044 
ขุนวาง (S4) 0.0050 
สะเมิง (S2) 0.0066 

แม่จอนหลวง (S3) 0.0035 
น่าน (S7) 0.0039 

 
ตารางที่ 2 การวิเคราะห์ความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระ ด้วยวิธี DPPH 

ตัวอย่าง ค่าเฉลี่ย ± S.E.(%)  

ดอยสะเก็ด (S1) 15.33 ± 0.07  
 

 
ขุนแม่ลาว (S5) 12.43 ± 0.15 
ขุนแม่ลาว (S5) 13.73 ± 0.09 
เชียงดาว (S6) 13.87 ± 0.28 
ขุนวาง (S4) 18.97 ± 0.27 
สะเมิง (S2) 23.63 ± 0.03 

แม่จอนหลวง (S3) 11.67 ± 0.15 
น่าน (S7) 8.53 ± 0.20 

จากการวิเคราะห์ความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระ พบว่า ตีนฮุ้งดอย อ.สะเมิง มีค่าการต้านอนุมูลอิสระมากที่สุด คือ 
23.63 ± 0.03 % (ตารางที่ 4) 

ตารางที่ 3 การวิเคราะห์ปริมาณสารซาโปนินทั งหมด (Total Saponin Colourimetry Assay) 

 

 

 

ตารางที่ 4 ลักษณะทางพฤกษศาสตร์โดยทั่วไปของตีนฮุ้งดอย 
Evaluation environment (สภาพแวดล้อมที่เจริญเติบโต) 800-1900 m. 

ตัวอย่าง ค่าเฉลี่ย ± S.E. (mg/g.)  

ดอยสะเก็ด (S1) 28.20 ± 0.20  
ขุนแม่ลาว (S5) 17.15 ± 2.14 

ขุนแม่ลาว (S5) 27.36 ± 0.47 
เชียงดาว (S6) 22.68 ± 2.18 
ขุนวาง (S4) 23.55 ± 0.96 
สะเมิง (S2) 32.26 ± 0.65 

แม่จอนหลวง (S3) 15.47 ± 1.87 
น่าน (S7) -  



Type of planting  (ชนิด/รูปแบบการปลูก) Rhizome 
Vigor of the plant (ความแข็งแรงของพืช) not good 
 - Topography (ลักษณะภูมิประเทศ) Mountainous 
 - Country  of characterization and / or evaluation (สภาพพื นที่) Higher-level landform 
 - Crop agriculture (ลักษณะพืช) Perennial field cropping  
 - Soil moisture (ลักษณะดิน) Slightly moist (เปียกเล็กน้อย) 
 - Soil fertility (ความอุดมสมบูรณ์ของดิน) Moderate 
 - Light (สภาพแสง) sunny 
 - Blade shape of mature leaf (ลักษณะใบโตเต็มที่) oval 
 - Leaf colour (สีใบ) Dark green 
 - Leaf colour variegation (การเปลี่ยนแปลงของสีใบ) Present 
  - Number of lobes in mature leaf (จ านวนเส้นใบในใบหลัก) few 
 - Foliation density (การแตกใบ) whorled 
 - Leaf growth habit (attitude) (การเจริญของใบ) Semi-erect 
 - Leaf type (รูปแบบใบ) simple 
 - leaf margin colour (สีขอบใบ)  green 
 - vein colour (สีเส้นกลางใบ)  green 
 - leaf density (ความหนาแน่นใบ) intermediate 
 - stem branching (การแตกแขนง) Erect ตั งตรง 
 - Plant growth habit (ลักษณะทรงพุ่ม) Erect ตั งตรง 
 - Stem growth habit (การเจริญเติบโตล าต้น) Erect ตั งตรง 
 - Plant height (ความสูงของพืช) 10-100 cm. 
 - Crown number per plant (จ านวนกอ) no 
 - stem colour (สีต้น) purplish green 
 - Type of material received (ส่วนที่ใช้ขยายพันธ์ุ) tuber 
 - Flower colour (สีดอก) light green 
 - Intensity of flower colour (ความเข้มสีดอก) light 
 - Length of peduncle (ความยาวช่อดอก) 11-15 cm. 
 - Number of inflorescences per plant (ช่อดอก/ต้น) ≤ 10 
 - Time of flowering (ช่วงเวลาท่ีออกดอก) June - July 
 - Type of flower (ประเภทดอก) spatulate, 4 linear acute ones 
 - flowering - flowering (การออกดอก) flowering in some years 
 - days to flowering after emergence (จ านวนวันดอกบาน) 120 
 - sex (เพศของดอก) bisexual flower 
 - calyx (กลีบดอก) 4-10 lanceolate green leaves 
 - Length of picking season (ระยะเก็บเกี่ยว) after flowering 

 



 
      ติดดอก (เม.ย.-พ.ค.)        ดอกสมบูรณ์ (มิ.ย.)                   ติดฝัก (ก.ค.)               ติดเมล็ด (กรกฎาคม-สิงหาคม) 

ภาพท่ี 1-4 การพัฒนาดอกต้นตีนฮุง้ดอย 

 
 

ภาพท่ี 5-6 ลักษณะหัวพันธุ์ตีนฮุ้งดอยท่ีได้จากการ 
              ส ารวจเพิ่มเติมในปี 2560 

ภาพท่ี 7 ความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมจากใบต้นตีนฮุ้งดอย 

 

 
ภาพท่ี 8 ลายพิมพ์ดีเอ็นเอตีนฮุ้งดอยท่ีได้จากการตรวจสอบโดยใช้เครื่องหมายโมเลกุลชนิด AFLP 16 คู่ 



ตารางที่ 5 แสดงรายงานข้อมูลอุตุนิยมวิทยา ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ (แม่จอนหลวง) ปี 2560 

เดือน 
อุณหภูมิ
สูงสุด 

อุณหภูมิ
ต่ าสุด 

อุณหภูมิ
เฉลี่ย 

ปริมาณ
น้ าฝน 

ความช้ืน
สูงสุด (%) 

ความช้ืน
ต่ าสุด (%) 

ความช้ืน
เฉลี่ย (%) 

มกราคม 22.2 12.2 17.2 2.9 81.6 70.2 75.9 
กุมภาพันธ์ 26.1 10.7 18.6 0.0 66.6 49.2 57.9 
มีนาคม 27.7 14.8 21.3 0.0 61.2 43.9 52.5 
เมษายน 28.7 15.4 22.1 18.8 78.8 54.8 66.8 
พฤษภาคม 26.4 17.3 21.9 20.6 84.0 66.7 75.4 
มิถุนายน 23.3 15.4 19.3 8.6 93.6 78.7 86.2 
กรกฎาคม 21.9 14.8 18.4 11.7 93.7 84.9 89.3 
สิงหาคม 24.7 15.3 20.0 10.1 94.1 85.7 89.9 
กันยายน 25.6 15.9 20.8 7.0 91.2 83.6 87.4 
ตุลาคม 22.7 15.5 19.1 18.0 92.6 87.3 90.0 
พฤศจิกายน 22.8 13.9 18.3 5.5 82.6 73.9 78.2 
ธันวาคม 20.8 9.5 15.1 0 73.3 69.3 71.3 
เฉลี่ยปี 2560 25 11 18 9.85 60 57 58.5 

 
ตารางที่ 6 แสดงรายงานข้อมูลอุตุนิยมวิทยา ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ (แม่จอนหลวง) ปี 2561 

เดือน 
อุณหภูมิ
สูงสุด 

อุณหภูมิ
ต่ าสุด 

อุณหภูมิ
เฉลี่ย 

ปริมาณ
น้ าฝน 

ความช้ืน
สูงสุด (%) 

ความช้ืน
ต่ าสุด (%) 

ความช้ืน
เฉลี่ย (%) 

มกราคม 19.9 8.5 14.2 0 76.6 61.7 69.2 
กุมภาพันธ์ 22.3 12.3 17.3 0 65.3 49.0 57.1 
มีนาคม 26.0 13.2 19.6 0 67.0 55.3 61.2 
เมษายน 26.4 15.2 20.8 0 82.9 65.5 74.2 
พฤษภาคม 23.7 16.6 20.2 14.7 90.5 80.9 85.7 
มิถุนายน 22.4 14.7 18.5 7.0 92.8 82.0 87.4 
กรกฎาคม 24.2 14.1 19.2 6.3 89.9 79.8 84.9 
สิงหาคม 23.4 14.0 18.7 10.4 92.5 84.9 88.7 
กันยายน 23.4 14.2 18.8 6.7 92.0 76.4 84.2 
ตุลาคม - - - - - - - 
พฤศจิกายน - - - - - - - 
ธันวาคม - - - - - - - 
เฉลี่ยปี 2561 23.52 13.64 18.59 9.02 83.28 70.61 76.96 

 



ตารางที่ 7 รายงานผลการวิเคราะห์ดินพื้นที่พบต้นตีนฮุ้งดอยที่ได้จากการส ารวจ 

 

รายละเอียดตัวอย่าง 
Sample code 

pH 
(1:1) 

ปริมาณปูนท่ี
ต้องการ     
Lime 

Requirement  
(กก./ไร่) 

อินทรียวัตถุ 
Organic 
matter 

ฟอสฟอรัส 
Avai P 
(mg/kg) 

โพแทสเซียม 
Avai K 
(mg/kg) 

แคลเซียม 
Ca 

(mg/kg) 

แมกนีเซียม 
Mg (mg/kg) 

ก ามะถัน   
S 

(mg/kg) 

เหล็ก    
Fe 

(mg/kg) 

แมงกานีส
Mn 

(mg/kg) 

สังกะสี   
Zn 

(mg/kg) 

ทองแดง  
Cu 

(mg/kg) 

โบรอน    
B 

(mg/kg) 

ค่าการน า
ไฟฟ้า 
(E.C.)(1:5) 
(ms/cm.) 

สะเมิง 15 cm. 5.1 660 17.80 12 130 780.0 214 16.05 31.67 4.24 0.53 0.14 0.72 0.172 
สะเมิง 30 cm. 4.8 660 6.30 4.0 62 94.70 37.8 12.66 21.79 1.06 0.10 0.08 0.61 0.042 
ขุนวาง 15 cm. 5.1 792 12.60 23 243 1,073 344 17.52 29.56 10.22 1.37 0.27 1.06 0.450 
ขุนวาง 30 cm. 5.1 660 6.50 3.0 135 156.0 83.2 7.17 18.88 1.11 0.14 0.18 0.27 0.056 

เชียงดาว 15 cm. 6.7 - 2.28 34 146 1,520 211 4.98 70.88 93.75 2.47 2.53 0.16 0.056 
เชียงดาว 30 cm. 6.3 - 5.93 17 385 2,053 415 0.12 54.78 25.91 0.79 2.75 0.51 0.028 
ป่าเมี่ยง 15 cm. 5.8 - 3.95 3.0 455 729.0 343 ไม่พบ 60.00 45.07 0.41 0.14 0.22 0.021 
ป่าเมี่ยง 30 cm. 5.7 - 3.89 2.0 435 628.0 233 ไม่พบ 66.37 59.31 0.26 0.12 0.10 0.015 

ขุนลาว 1.1 15 cm. 5.9 - 4.79 12 180 1271 254 19.56 78.95 89.95 2.71 0.74 1.06 0.044 
ขุนลาว 1.2 30 cm. 5.7 - 3.72 5 130 942 250 23.82 89.08 83.76 1.99 0.60 0.28 0.029 

ขุนลาว 2.1 15 cm. 5.5 528 6.00 4 260 437 336 17.80 53.12 47.14 0.55 0.29 0.98 0.042 
ขุนลาว 2.2 30 cm. 5.2 660 4.69 3 184 177 193 22.27 48.17 32.20 0.25 0.19 0.54 0.029 

แม่จอนหลวง 15 cm. 5.8 - 13.0 12 164 833 214 3.82 30.17 7.50 0.88 0.34 1.06 0.037 
แม่จอนหลวง 30 cm. 5.6 - 11.4 9 119 368 109 19.56 27.20 5.44 0.46 0.32 0.83 0.023 

แม่จอนหลวง 2 15 cm. 5.4 396 2.01 2 143 254 78.6 107.08 4.99 3.74 0.16 0.11 0.53 0.023 
แม่จอนหลวง 2 30 cm. 5.6 - - 1 115 148 49.0 104.88 3.16 1.57 0.19 0.15 0.25 0.015 

ค่าที่เหมาะสม 6-7 - 2.5-3.0 26-42 130 1,040 135 - 11-16 9-12 0.9-1.2 0.6-1.2 0.9-3   


