
แบบฟอร์มรายงานเรื่องเต็ม ผลการทดลองสิ้นสุด ปีงบประมาณ 2557 
แผนงานวิจัยท่ี  54 วิจัยและพัฒนาพืชสมุนไพรและเครื่องเทศ 
โครงการวิจัยท่ี 103 ศึกษาการผลิตปัญจขันธ์ที่มีคุณภาพ 
กิจกรรมที่ 1  วิจัยและพัฒนาการผลิตพันธุ์ปัญจขันธ์ที่มีคุณภาพ 
ชื่อการทดลองที่ 1.2    อายุเก็บเกี่ยวเมล็ดปัญจขันธ์ที่เหมาะสมเพ่ือการผลิตเมล็ดพันธุ์  
                               Seed Age Harvesting of Gynostemma pentaphyllun  Makino Suitable for  

Seed Production.  
                 

ผู้ด าเนินงาน 
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บทคัดย่อ 

 
การศึกษาอายุเก็บเกี่ยวเมล็ดพันธุ์ปัญจขันธ์ที่เหมาะสมเพ่ือการผลิตเมล็ดพันธุ์พันธุ์สิบสองปันนา ที่

ศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงราย ตั้งแต่ ตุลาคม 2555 ถึง กันยายน 2557 เพ่ือหาอายุเก็บเกี่ยวเมล็ดพันธุ์  ปัญจขันธ์พันธุ์
สิบสองปันนา โดยวางแผนการทดลองแบบ RCB 4 กรรมวิธี 5 ซ้ า โดยน าเมล็ดพันธุ์จากกรรมวิธีต่างมาศึกษา
ทดสอบเปอร์เซ็นต์ความงอก ความมีชีวิต และความแข็งแรงของเมล็ดพันธุ์ พบว่า เมล็ดพันธุ์ปัญจขันธ์อายุ 81-85 
วันหลังดอกบาน มีเปอร์เซ็นต์การงอกสูงสุด 94.4% รองลงมาคือเมล็ดพันธุ์ปัญจขันธ์อายุ 76-80 วันหลังดอกบาน 
มีเปอร์เซ็นต์การงอก 87.4% ความมีชีวิตของเมล็ดปัญจขันธ์ พบว่า เมล็ดพันธุ์ปัญจขันธ์อายุ 81-85 วันหลังดอก
บาน มีความมีชีวิตของเมล็ด 96.6% รองลงมาคือเมล็ดพันธุ์ปัญจขันธ์อายุ 76-80 วันหลังดอกบาน มีความมีชีวิต
ของเมล็ด 88.0% และความแข็งแรงของเมล็ดพันธุ์ซึ่งได้จากการศึกษาดัชนีการงอกของเมล็ดพันธุ์พบว่า เมล็ดพันธุ์
ปัญจขันธ์อายุ 81-85 วันหลังดอกบาน มีดัชนีการงอกของเมล็ด 15.44 รองลงมาคือเมล็ดพันธุ์ปัญจขันธ์อายุ 76-
80 วันหลังดอกบาน มีดัชนีการงอกของเมล็ด 12.90 ที่ ร ะดั บคว าม เชื่ อมั่ น  95%  โ ดยวิ ธี วิ เ ค ร าะห์ แบบ  
DMRT  

 
 
 
 
 
 



 
 

 

รหัสการทดลอง   01 – 31 – 54 – 04 – 01 - 01 – 02 - 56 
1/  ศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงราย สถาบันวิจัยพืชสวน 
 

ค าน า 
 

เนื่องจากสรรพคุณทางยาของปัญจขันธ์มีมากมายเช่น ใช้เป็นยาบ ารุงร่างกาย ระงับประสาท ช่วยให้นอน
หลับ ลดความตื่นเต้น สดความดันโลหิต ร้อนใน ลดคอเลสเตอรอล และกรดไขมันอิสระ ลดน้ าตาลในเลือด ชะลอ
ความชรา ยืดอายุของเซลล์ เพ่ิมจ านวนอสุจิ รักษาโรคปวดหัวข้างเดียว ช่วยควบคุมน้ าหนัก ช่วยสร้างภูมิต้านทาน
โร ค ต่ า ง ๆ  ค ว บ คุ ม ก า ร เจ ริ ญ ข อ ง เซ ล ล์ ม ะ เร็ ง  ร ว ม ทั้ ง ส า ม า ร ถ ยั บ ยั ง ก า ร ท า ง า น เชื้ อ  HIV 
(http://www.dmh.go.th/sty.libnews/news/view.aps?id=834)  ดังนั้นความต้องการผลผลิตปัญจขันธ์จึงมี
ปริมาณเพ่ิมมากข้ึนและมกีารขยายพ้ืนที่ปลูกเพ่ิมข้ึนด้วย 

 ปัจจุบันการเก็บรักษาพันธุ์และการผลิตปัญจขันธ์ ใช้ต้นกล้าที่ได้จากการปักช า เนื่องจากใช้เวลาประมาณ 
3-4 สัปดาห์ หลังจากการปักช าก็จะได้ต้นกล้าตามที่ต้องการ มีการขยายพ้ืนที่ปลูก ไปยังแหล่งปลูกต่างๆท าให้
การขนส่งต้นกล้าที่ได้จากการปักช าเกิดความเสียหาย พื้นที่ปลูก 1 ไร่ ต้องใช้ต้นกล้าจ านวน 3,000-4,000 ต้นไม่
สะดวกต่อการขนส่ง ในส่วนการเก็บรักษาพันธุ์ปัญจขันธ์ซึ่งใช้วิธีการปักช านั้นต้องปฏิบัติก่อนการเก็บเกี่ยว
ผลผลิต แล้วน าต้นกล้าไปปลูก หมุนเวียนเช่นนี้ และใช้พื้นที่ แรงงาน และต้นทุนสูง การขยายพันธุ์ด้วยเมล็ดเพ่ือ
รองรับเมล็ดที่ได้จากการปรับปรุงพันธุ์ปัญจขันธ์ เช่นการปรับปรุงพันธุ์ปัญจขันธ์พันธุ์พ้ืนเมืองเพ่ือให้ผลผลิตมี
สารส าคัญเพ่ิมขึ้น และปรับปรุงพันธุ์ปัญจขันธ์พันธุ์สิบสองปันนา เพ่ือให้มีรสชาติดีขึ้น การขยายพันธุ์ด้วยเมล็ดจะ
ท าให้การเก็บรักษาพันธุ์ที่จะท าให้ต้นทุนลดลงและช่วยแก้ปัญหาความเสียหายจากการขนส่งต้นกล้าและการ
ขยายพันธุ์ด้วยเมล็ดซึ่งมีรากแก้วสามารถเพ่ิมปริมาณการหาธาตุอาหารและช่วยพยุงล าต้นให้แข็งแรง แต่การ
ขยายพันธุ์ด้วยการเพาะเมล็ด ก็จะพบปัญหาอายุเก็บเกี่ยวเมล็ดพันธุ์ เพ่ือให้ได้เมล็ ดพันธุ์ที่มีคุณภาพ มี
เปอร์เซ็นต์การงอก ความมีชีวิตและความแข็งแรงของเมล็ดสูง  ดังนั้นการทดลองนี้จึงท าการศึกษาอายุเก็บเกี่ยว
ที่เหมาะสมของปัญจขันธ์เพ่ือการผลิตเมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพส าหรับการเก็บรักษาพันธุ์และการขยายพันธุ์ต่อไป 

 
   

วิธีด าเนินการและอุปกรณ์ 
 

วางแผนการทดลองแบบ RCB 4   กรรมวิธี   5 ซ้ า 
กรรมวิธีที่  1. เก็บเก่ียวผลหลังดอกบาน 66 – 70  วัน 
กรรมวิธีที่  2. เก็บเก่ียวผลหลังดอกบาน 71 – 75  วัน 

http://www.dmh.go.th/sty.libnews/news/view.aps?id=834


 กรรมวิธีที่  3. เก็บเก่ียวผลหลังดอกบาน 76 – 80  วัน 
 กรรมวิธีที่  4. เก็บเก่ียวผลหลังดอกบาน 81 – 85  วัน 
 
วิธีปฏิบัติการทดลอง 

1. จัดเตรียมแปลงปลูก ยกแปลงขนาด 1.2 x 10 ม. ระยะปลูก   1 x 1 ม. พร้อมท าค้างไม้ไผ่รูป
สามเหลี่ยมความสูงประมาณ 80 – 100 ซม. เพื่อให้ต้นยึดเกาะเลื้อยไปตามค้าง 

2. ปลูก และปฏิบัติดูแลปัญจขันธ์ตามขั้นตอน 
 3.เก็บเกี่ยวผลปัญจขันธ์ ตามกรรมวิธีต่างๆ แกะเมล็ดออกท าความสะอาดผึ่งให้แห้ง เก็บรักษาเมล็ดพันธุ์
ใส่ถุงพลาสติกใสปิดแน่น วางไว้ที่อุณหภูมิห้อง และในตู้เย็น  

4.  น าเมล็ดปัญจขันธ์จากกรรมวิธีต่างไปคุณภาพเมล็ดโดยใช้มาตรฐานของ ISTA (International Seed 
Testing Association) ทดสอบเปอร์เซ็นต์ความงอก ความมีชีวิต และความแข็งแรงของเมล็ดพันธุ์ 

5.  วิเคราะห์ผลการทดลอง สรุปผล 
 
 

ระยะเวลา (เริ่มต้น – สิ้นสุด) 
 

ตุลาคม 2555 – กันยายน 2557 รวม 2 ปี 
 

สถานที่ด าเนินการ 
 

ศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงราย สถาบันวิจัยพืชสวน 
 
 

ผลการทดลองและวิจารณ์ 
 

   การศึกษาอายุเก็บเกี่ยวเมล็ดพันธุ์ปัญจขันธ์พันธุ์สิบสองปันนา ในปี 2556 เตรียมแปลงปลูกและปฏิบัติดู
รักษาแปลงปัญจขันธ์โดยปลูกในเดือนสิงหาคม 2555 ปํญจขันธ์เริ่มแทงช่อดอกช่วงกลางเดือนพฤศจิกายน 
2555 เริ่มผูกดอกในกรรมวิธีต่างๆ ในวันที่ 17 ธันวาคม 2555 ถึง 25 มกราคม 2556 เก็บเกี่ยวผลปัญจขันธ์ 
วันที่18 มีนาคม 2556 น าเมล็ดจากกรรมวิธีต่างๆมาเอาเปลือกออกและท าความสะอาดเมล็ดที่ได้ น าไป
ทดสอบเปอร์เซ็นต์ความงอก     จากการศึกษาผลของอายุเมล็ดพันธุ์ปัญจขันธ์พันธุ์สิบสองปันนาด้วยกรรมวิธี
ต่างๆ เพาะในกระดาษเพาะเมล็ด พบว่า ทุกกรรมวิธีมีความแตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความ  เชื่อมั่น 
95%  โดยวิธีวิเคราะห์แบบ DMRT โดยที่เมล็ด     อายุ 81-  85 วันหลังดอกบาน มีเปอร์เซ็นต์การงอกสูงสุด 



44.2 %  รองลงมาคือ เมล็ดอายุ 76-80 , 71-75 และ 66-70 วันหลังดอกบาน มีเปอร์เซ็นต์การงอก      
39.6 , 27.6 และ 18.4 % ตามล าดับ ดังตารางที่ 1 

 
  ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ยเปอร์เซ็นต์ความงอกของเมล็ดปัญจขันธุ์ พันธุ์สิบสองปันนาตามกรรมวิธีต่างๆ 

กรรมวิธี วันที่เพาะ วันที่เริ่มงอก ความงอก (%) 

1.เมล็ดอายุ 66 – 70 วัน 21 มี.ค. 2556 10 เม.ย. 2556 18.4 d 
2.เมล็ดอายุ 71 – 75 วัน 21 มี.ค. 2556 8 เม.ย. 2556 27.6 c 
3.เมล็ดอายุ 76 – 80 วัน 21 มี.ค. 2556 1 เม.ย. 2556 39.6 b 
4.เมล็ดอายุ 81 –85 วัน 21 มี.ค. 2556 1 เม.ย. 2556  44.2 a 
F-test   ** 

CV   4.6 

  
หมาย เหตุ  ค่ า กา รวิ เ ค ราะห์ ท างสถิ ติที่ ร ะดั บความ เชื่ อมั่ น  95%  โดย วิธี วิ เ คร าะ ห์แบบ    
                DMRT 
 

เนื่องจากเมล็ดที่ได้ในปี 2556 มีปริมาณน้อยเนื่องจากแปลงทดลองมีต้นตัวผู้มากว่าต้นตัวเมีย จึงได้จัดตรี
ยมต้นกล้าตัวผู้และตัวเมียใหม่ เพ่ือให้ได้เมล็ดพันธุ์ที่มากพอส าหรับการน าไปทดลองในขั้นต่อไป ดังนี้  

1. จัดเตรียมแปลง และปลูกปัญจขันธ์ เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2556 แปลงขนาด 1.2 x 10 ม. ระยะปลูก 
100 x 100 ซม. และวางสลับต้นตัวผู้และตัวเมีย พร้อมท าค้างไม้ไผ่รูปสามเหลี่ยมความสูงประมาณ 100 ซม. 
เพ่ือให้ต้นยึดเกาะเลื้อยไปตามค้าง และปฏิบัติดูแลปัญจขันธ์ตามข้ันตอน 

2. ปัญจขันธ์อายุประมาณ 4 เดือน และเริ่มแทงช่อดอกตัวผู้ประมาณวันที่ 18  กันยายน 2556 และช่อ
ดอกตัวเมียประมาณวันที่ 30 กันยายน 2556  แต่ยังไม่สามารถท าการผูกช่อดอกตามกรรมวิธีได้เนื่องจากปริมาณ
ดอกท่ีออก ยังไม่มากพอส าหรับกรรมวิธีต่างๆ 

3. เริ่มผูกดอกปัญจขันธ์วันที่ 6 มกราคม 2557  ด้วยเชือกสีต่างๆ ตามกรรมวิธี 
4. เริ่มเก็บเกี่ยวผลปัญจขันธ์ตามกรรมวิธีต่างๆ วันที่ 1 เมษายน 2557  แกะเมล็ดออกท าความสะอาดผึ่ง

ให้แห้ง เก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ใส่ถุงพลาสติกใสปิดแน่น เก็บเมล็ดในตู้เย็น  
  น าไปทดสอบความงอก ความแข็งแรงของเมล็ด และความมีชีวิตของเมล็ด 

ผลการทดสอบเปอร์เซ็นต์ความงอก   
จากการศึกษาผลของอายุเมล็ดพันธุ์ปัญจขันธ์พันธุ์สิบสองปันนาด้วยกรรมวิธีต่างๆ มาทดสอบเปอร์เซ็นต์

การงอก โดยน าเมล็ดที่ได้จากการผูกดอกในแต่ละกรรมวิธี มาเพ่ิมประสิทธิภาพการงอกโดยน าเมล็ดในแต่ละ
กรรมวิธี กรรมวิธีละ  5 ซ้ า ซ้ าละ 100 เมล็ด มาแช่น้ าที่อุณหภูมิห้อง นาน 48 ชั่วโมง และน าไปเพาะเมล็ด พบว่า 
ทุกกรรมวิธีมีความแตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95%  โดยวิธีวิเคราะห์แบบ DMRT โดยที่เมล็ดอายุ 



81-  85 วันหลังดอกบาน มีเปอร์เซ็นต์การงอกสูงสุด 94.4 %  รองลงมาคือ เมล็ดอายุ 76-80 , 71-75 และ 66-
70 วันหลังดอกบาน มีเปอร์เซ็นต์การงอก 87.4% ,77.4% และ 34.4 % ตามล าดับ ดังตารางที่ 2  

 
ทดสอบความแข็งแรงของเมล็ดพันธุ์  
น าเมล็ดที่ได้จากการผูกดอกในแต่ละกรรมวิธี มาเพ่ิมประสิทธิภาพการงอกโดยน าเมล็ดในแต่ละกรรมวิธี 

กรรมวิธีละ  5 ซ้ า ซ้ าละ 100 เมล็ด มาแช่น้ าที่อุณหภูมิห้อง นาน 48 ชั่วโมง และน าไปเพาะเมล็ดในกระดาษเพาะ
เมล็ด และตรวจนับจ านวนเมล็ดที่งอกในแต่ละวันหลังวันเพาะ และน าไปค านวณหาดัชนีการงอกของเมล็ดพันธุ์
โดยใช้สูตรดังนี้คือ ดัชนีการงอกของเมล็ดพันธุ์ = ผลบวกของ( จ านวนต้นกล้าที่งอก / จ านวนวันหลังเพาะ ) 

พบว่า ทุกกรรมวิธีมีความแตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95%  โดยวิธีวิเคราะห์แบบ DMRT 
โดยที่เมล็ดอายุ 81-  85 วันหลังดอกบาน มีดัชนีการงอกของเมล็ดสูงสุด 15.44 รองลงมาคือ เมล็ดอายุ 76-80 , 
71-75 และ 66-70 วันหลังดอกบาน มีเปอร์เซ็นต์การงอก 12.9 , 10.9 และ 5.02 ตามล าดับ ดังตารางที่ 2 

 
ทดสอบความมีชีวิตของเมล็ดพันธุ์  
น าเมล็ดที่ได้จากการผูกดอกในแต่ละกรรมวิธี กรรมวิธีละ  5 ซ้ า ซ้ าละ 100 เมล็ด โดยการห่อเมล็ดแต่ละ

ซ้ าด้วยกระดาษเพาะที่ชุ่มน้ าทิ้งไว้ข้ามคืน และน าเมล็ดมาผ่าตามยาวตามรอยต่อของเมล็ด  และน าเมล็ดในแต่ละ
ซ้ าไปย้อมสี โดยแช่ในสารละลายของเกลือเตตราโซเลียม ที่ความเข้มข้น 1% (10 มิลลิกรัมต่อมิลิลิตร) โดยน้ า
เมล็ดแต่ละซ้ าใส่ในขวดขนาด 2 ออนซ์ และห่อขวดด้วยอลูมิเนียมฟอยด์เพ่ือกันแสง น าขวดทดลองไปเก็บไว้ที่
อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส นาน 3 ชั่วโมง  เมื่อครบเวลา น าเมล็ดออกมาล้างน้ าและแช่เมล็ดในน้ าเพ่ือรอการ
ประเมินผล โดยน าเมล็ดที่ย้อมสีแล้วไปตรวจดูลักษณะของการติดสีของคัพภะ ต้นอ่อน รากอ่อน ยอดอ่อน ใบเลี้ยง 
และรอยต่อระหว่างส่วนประกอบที่ส าคัญ พบว่า ทุกกรรมวิธีมีความแตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 
95%  โดยวิธีวิเคราะห์แบบ DMRT โดยที่เมล็ดอายุ 81-  85 วันหลังดอกบาน มีความมีชีวิตของเมล็ดสูงสุด 
96.6%  รองลงมาคือ เมล็ดอายุ 76-80 , 71-75 และ 66-70 วันหลังดอกบาน มีเปอร์เซ็นต์การงอก 88.0% , 
79.0% และ 39.6% ตามล าดับ ดังตารางที่ 2 ทั้ ง นี้ ก า ร ท ด ส อ บ เ ป อ ร์ เ ซ็ น ต์ ค ว า ม ง อ ก  ค ว า ม มี ชี วิ ต  
และความแข็ ง แ ร งของ เมล็ ด พันธุ์ โ ดย ใช้ กฎของ  I S TA  ( จวงจันทร์, 2529)  

 
ตารางท่ี 2  แสดงค่าเฉลี่ยเปอร์เซ็นต์ความงอก ความแข็งแรงโดยวัดจากดัชนีการงอกของเมล็ดและความมีชีวิต
ของ 

   เมล็ดปัญจขันธุ์พันธุ์สิบสองปันนาตามกรรมวิธีต่างๆ 

กรรมวิธี ความงอก (%) ดัชนีการงอกของเมล็ด ความมีชีวิตของเมล็ด 

 เมล็ดอายุ 66–70 วัน 34.4 c 5.02 d 39.6 d 
 เมล็ดอายุ 71–75 วัน 77.4 b 10.90 b 79.0 c 
 เมล็ดอายุ 76–80 วัน 87.4 a 12.90 b 88.0 b 
 เมล็ดอายุ 81–85 วัน 94.4 a 15.44 a 96.6 a 



F-test * * * 

CV 7.57 11.76 4.23 

 หมาย เห ตุ  ค่ า การ วิ เ คราะห์ ท างสถิ ติที่ ร ะดั บความ เชื่ อมั่ น  95%  โดย วิ ธี วิ เ คร าะ ห์แบบ    
      DMRT 

 
สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 

 
การศึกษาอายุเก็บเกี่ยวเมล็ดพันธุ์ปัญจขันธ์ที่เหมาะสมเพ่ือการผลิตเมล็ดพันธุ์พันธุ์สิบสองปันนา โดยน า

เมล็ดพันธุ์จากกรรมวิธีต่างมาศึกษาทดสอบเปอร์เซ็นต์ความงอก ความมีชีวิต และความแข็งแรงของเมล็ดพันธุ์ 
พบว่า เมล็ดพันธุ์ปัญจขันธ์อายุ 81-85 วันหลังดอกบาน มีเปอร์เซ็นต์การงอกสูงสุด 94.4% รองลงมาคือเมล็ดพันธุ์
ปัญจขันธ์อายุ 76-80 วันหลังดอกบาน มีเปอร์เซ็นต์การงอก 87.4% ความมีชีวิตของเมล็ดปัญจขันธ์ พบว่า เมล็ด
พันธุ์ปัญจขันธ์อายุ 81-85 วันหลังดอกบาน มีความมีชีวิตของเมล็ด 96.6% รองลงมาคือเมล็ดพันธุ์ปัญจขันธ์อายุ 
76-80 วันหลังดอกบาน มีความมีชีวิตของเมล็ด 88.0% และความแข็งแรงของเมล็ดพันธุ์ซึ่งได้จากการศึกษาดัชนี
การงอกของเมล็ดพันธุ์พบว่า เมล็ดพันธุ์ปัญจขันธ์อายุ 81-85 วันหลังดอกบาน มีดัชนีการงอกของเมล็ด 15.44 
รองลงมาคอืเมล็ดพันธุ์ปัญจขันธ์อายุ 76-80 วันหลังดอกบาน มีดัชนีการงอกของเมล็ด 12.90 ที่ ร ะดั บคว าม
เชื่ อมั่ น  95%  โ ดยวิ ธี วิ เ ค ร าะห์ แบบ  DMRT  ดังนั้นอายุเมล็ดปัญจขันธ์ที่เหมาะสมส าหรับการผลิตเมล็ด
พันธุ์ คือ 81-85 วันหลังดอกบานหรือเมล็ดที่มีเปลือกสีด าและเปลือกเริ่มบุบตัว สามารถเก็บรักษาได้นานในตู้เย็น 
ซึ่งเป็นการเก็บเมล็ดพันธุ์จะท าให้ได้เมล็ดพันธุ์ปัญจขันธ์ที่มีคุณภาพสูงสุด (สุดาวรรณ , 2534) และท้ังนี้นอกจาก
อายุของเมล็ดที่เหมาะสมแล้วต้องเพ่ิมประสิทธิภาพความงอกของเมล็ดปัญจขันธ์ด้วยการน าเมล็ดแช่น้ าที่
อุณหภูมิห้องนาน 2 คืน หรือ 48 ชั่วโมง เพ่ือให้ได้เปอร์เซ็นต์ความงอกที่สูงขึ้น และได้ต้นกล้าที่สมบูรณ์ 
 

การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
 

รายงานผลงานวิจัยให้นักปรับปรุงพันธุ์ของกรมวิชาการเกษตรที่ท างานวิจัยปัญจขันธ์  
 

ค าขอบคุณ 
 

ขอขอบคุณศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงราย ทีอ่ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงานทดลองนี้ให้ลุล่วงไปด้วยดี  
เอกสารอ้างอิง 
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