
รายงานเรื่องเต็มผลการทดลองสิ้นสุด ปีงบประมาณ 2557 
 

แผนงานวิจัยที ่ 45 วิจัยและพัฒนาพืชสมุนไพรและเครื่องเทศ 
โครงการวิจัยที่ 103 ศึกษาการผลิตปัญจขันธ์ที่มีคุณภาพ 
กิจกรรมที่ 2  วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตวัตถุดิบปัญจขันธ์ที่มีคุณภาพ  
ชื่อการทดลองที่ 2.1     การเพ่ิมประสิทธิภาพการงอกของเมล็ดพันธุ์ปัญจขันธ์พันธุ์สิบสองปันนา 
               Optimization of Seed Ggermination Gynostemma pentaphyllun Makino  
                                var. Sibsongbanna 
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บทคัดย่อ 

 
การศึกษาการเพ่ิมประสิทธิภาพการงอกของเมล็ดพันธุ์ปัญจขันธ์พันธุ์สิบสองปันนา ที่ศูนย์วิจัยพืชสวน

เชียงราย ตั้งแต่ ตุลาคม 2555 ถึง กันยายน 2557 เพ่ือหาวิธีการเพ่ิมเปอร์เซ็นต์การงอกของเมล็ดพันธุ์ปัญจขันธ์
พันธุ์สิบสองปันนา โดยวางแผนการทดลองแบบ RCB 5 กรรมวิธี 4 ซ้ า ซ้ าละ 100 เมล็ด ได้น าผลที่สุกแก่เต็มที่ซึ่ง
มีเปลือกสีด ามากะเทาะเปลือกออก น าเมล็ดมาเพ่ิมประสิทธิภาพการงอกด้วยกรรมวิธีต่างๆ พบว่า การแช่เมล็ดใน
น้ าที่อุณหภูมิห้อง นาน 2  คืน มีเปอร์เซ็นต์การงอกสูงสุด 93.5% รองลงมาคือ การอบเมล็ดที่อุณหภูมิ 50 องศา
เซลเซียส เป็นเวลา 5 ชั่วโมง และการตากแดด นาน 7 วัน มีเปอร์เซ็นต์การงอก 88.8% กรรมวิธีไม่ปฏิบัติการใดๆ
มีเปอร์เซ็นต์การงอก 30.5% ส่วนกรรมวิธีการแช่เมล็ดในน้ าที่อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส เมล็ดไม่งอกทั้ง 4 ซ้ า 
และศึกษาการเปรียบเทียบผลผลิตของปัญจขันธ์ที่ได้จากการปลูกโดยใช้ต้นกล้าจากการปักช า และต้นกล้าที่ได้จาก
การเพาะเมล็ด โดยวางแผนการทดลองแบบ RCB 2 กรรมวิธี 13 ซ้ า ในรุ่นแรกเก็บเก่ียวเดือนเมษายน 2557 
พบว่า กรรมวิธีการปักช าได้ผลผลิตทั้งน้ าหนักสดและน้ าหนักแห้ง 3,009.2 และ 336.5 กก./ไร่ ตามล าดับซึ่ง
มากกว่า กรรมวิธีการเพาะเมล็ดได้ผลผลิตทั้งน้ าหนักสดและน้ าหนักแห้ง 2,643.1 และ 296.1 กก./ไร่ ตามล าดับ 
และผลผลิตในรุ่นที่ 2 ซึ่งเก็บเกี่ยวในเดือนสิงหาคม 2557 พบว่า กรรมวิธีการเพาะเมล็ด ได้ผลผลิตทั้งน้ าหนักสด
และน้ าหนักแห้ง 3,107.7 และ 358 กก./ไร่ ตามล าดับซึ่งมากกว่า กรรมวิธีการปักช าได้ผลผลิตทั้งน้ าหนักสดและ
น้ าหนักแห้ง 2,950.8 และ 331.8 กก./ไร่ ตามล าดับ  

 
 
 



 
 

 

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

ค าน า 
 

เนื่องจากสรรพคุณทางยาของปัญจขันธ์มีมากมายเช่น ใช้เป็นยาบ ารุงร่างกาย ระงับประสาท ช่วยให้นอน
หลับ ลดความตื่นเต้น ลดความดันโลหิต ร้อนใน ลดคลอเลสเตอรอล และกรดไขมันอิสระ ลดน้ าตาลในเลือด 
ชะลอความชรา ยืดอายุของเซลล์ เพ่ิมจ านวนอสุจิ รักษาโรคปวดหัวข้างเดียว ช่วยควบคุมน้ าหนัก ช่วยสร้างภูมิ
ต้ านทาน โรคต่ างๆ ควบคุมการเจริญ ของเซลล์มะเร็ ง รวมทั้ งสามารถยับยั งการท างาน เชื้ อ  HIV 
(http://www.dmh.go.th/sty.libnews/news/view.aps?id=834)   

ในปี 2553 ศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงรายได้ทดลองเพาะเมล็ดปัญจขันธ์พันธุ์สิบสองปันนา พบว่าเมล็ดที่เพาะ 
งอกประมาณ 50 %  และปัจจุบันการเก็บรักษาพันธุ์และการผลิตปัญจขันธ์ ใช้ต้นกล้าที่ได้จากการปักช าใช้เวลา
ประมาณ 2-4 สัปดาห์ หลังจากการปักช าก็จะได้ต้นกล้าตามที่ต้องการ มีการขยายพื้นที่ปลูก ไปยังแหล่งปลูกต่างๆ 
ท าให้การขนส่งต้นกล้าที่ได้จากการปักช าเกิดความเสียหาย และการขยายพันธุ์ด้วยเมล็ดเพ่ือรองรับเมล็ดที่ได้จาก
การปรับปรุงพันธุ์ปัญจขันธ์ เช่นการปรับปรุงพันธุ์ปัญจขันธ์พันธุ์พ้ืนเมืองเพ่ือให้ผลผลิตมีสารส าคัญเพ่ิมขึ้น และ
ปรับปรุงพันธุ์ปัญจขันธ์พันธุ์สิบสองปันนา เพื่อให้มีรสชาติดีขึ้น การขยายพันธุ์ด้วยเมล็ดจะท าให้การเก็บรักษาพันธุ์
ที่จะท าให้ต้นทุนลดลงและช่วยแก้ปัญหาความเสียหายจากการขนส่งต้นกล้าและการขยายพันธุ์ด้วยเมล็ดซึ่งมีราก
แก้วสามารถเพ่ิมปริมาณการหาธาตุอาหารและช่วยพยุงล าต้นให้แข็งแรง แต่การขยายพันธุ์ด้วยการเพาะเมล็ด ก็
จะพบปัญหาเปอร์เซ็นต์การงอกหรือการพักตัวของเมล็ด การศึกษาการเพ่ิมประสิทธิภาพการงอกของเมล็ดพันธุ์
ปัญจขันธ์พันธุ์สิบสองปันนา จะสามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและเปอร์เซ็นต์ความงอกของเมล็ดพันธุ์ปัญจขันธ์ ได้ 

 

วิธีด าเนินการและอุปกรณ์ 
 

การเพ่ิมประสิทธิภาพการงอกของเมล็ดพันธุ์ปัญจขันธ์พันธุ์สิบสองปันนา 
วางแผนการทดลองแบบ RCB 5 กรรมวิธี 4 ซ้ า ซ้ าละ 100 เมล็ด 
กรรมวิธีที่  1. แช่น้ าร้อนอุณหภูมิ 70oC เป็นเวลา  5  นาท ี
กรรมวิธีที่  2. อบเมล็ดที่อุณหภูมิ 50oC เป็นเวลา  5  ชั่วโมง 
กรรมวิธีที่  3. แช่น้ าที่อุณหภูมิห้อง    2 คืน 
กรรมวิธีที่  4.  ตากแดด      7   วัน 
กรรมวิธีที่  5.  ไม่มีการปฏิบัติใดๆ 

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


   
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

1. เพ่ิมประสิทธิภาพการงอกของเมล็ดพันธุ์ปัญจขันธ์ตามกรรมวิธีต่างๆ  
2. เพาะเมล็ดปัญจขันธ์ที่ได้จากกรรมวิธีต่างๆ  

 3.  บันทึกข้อมูล วันที่เมล็ดเริ่มงอก เปอร์เซ็นต์การงอก 
 4.  วิเคราะห์ข้อมูล สรุปผล 
 
การเปรียบเทียบผลผลิตของปัญจขันธ์พันธุ์สิบสองปันนา ที่ได้จากการเพาะเมล็ดและการปักช า 
วางแผนการทดลองแบบ CRD  2  กรรมวิธี 13 ซ้ า 
 

กรรมวิธีที่  1. ต้นกล้าที่ได้จากการเพาะเมล็ด 
กรรมวิธีที่  2. ต้นกล้าที่ได้จากการปักช า 

 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

1. จัดเตรียมแปลงปลูก ยกแปลงขนาด 1 x 10 ม. ระยะปลูก 80 x 50 ซม. พร้อมท าค้างไม้ไผ่รูป
สามเหลี่ยมความสูงประมาณ 80 – 100 ซม. เพื่อให้ต้นยึดเกาะเลื้อยไปตามค้าง 

2. ปลูกต้นกล้าปัญจขันธ์ ตามกรรมวิธีการต่างๆ  
 3.  ปฏิบัติดูแลปัญจขันธ์ตามขั้นตอน 
 4.  เก็บเก่ียวและบันทึกน้ าหนักผลผลิตต่อแปลง เปรียบเทียบกันทุกกรรมวิธี 
 5.  วิเคราะห์ข้อมูล สรุปผล 
 

ระยะเวลา (เริ่มต้น – สิ้นสุด) 
 

ตุลาคม 2555 – กันยายน 2557 รวม 2 ปี 
 

สถานที่ด าเนินการ 
 

ศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงราย สถาบันวิจัยพืชสวน 
 

ผลการทดลองและวิจารณ์ 
 
การเพ่ิมประสิทธิภาพการงอกของเมล็ดพันธุ์ปัญจขันธ์พันธุ์สิบสองปันนา 
 



เก็บเกี่ยวผลปัญจขันธ์ที่มีลักษณะผิวสีด า ไปลอยน้ าเพ่ือคัดผลที่ลอยน้ าออก หลังจากนั้นน าไปกะเทาะ
เปลือกออก และน าเมล็ดที่ได้ไปลอยน้ าอีกครั้งเพ่ือคัดเมล็ดที่ลอยน้ าออก น าไปผึ่งให้แห้ง และน าเมล็ดที่ได้ไปผ่าน
การเพ่ิมประสิทธิภาพความงอกด้วยกรรมวิธีต่างๆ  และเก็บเมล็ดที่เหลือไว้ที่อุณหภูมิ 5 oC 

จากการศึกษาผลของการเพ่ิมประสิทธิภาพการงอกของเมล็ดพันธุ์ปัญจขันธ์พันธุ์สิบสองปันนาด้วย
กรรมวิธีต่างๆ พบว่า กรรมวิธีการแช่เมล็ดในน้ าที่อุณหภูมิ 70 oC นาน 5 นาที เมล็ดไม่งอกทั้ง 4 ซ้ า จึงไม่น ามา
วิเคราะห์ทางสถิติ โดยที่กรรมวิธีการแช่เมล็ดในน้ าที่อุณหภูมิห้อง เป็นเวลา 2 คืน มีเปอร์เซ็นต์การงอกสูงสุด 
93.50% รองลงมาคือ การอบเมล็ดที่อุณหภูมิ 50 oC เป็นเวลา  5 ชั่วโมง และการตากแดด นาน 7 วัน  มี
เปอร์เซ็นต์การงอก  88.50%  ส่วนกรรมวิธีไม่ปฏิบัติการใดๆ มีเปอร์เซ็นต์การงอก 30.50 % ดังตารางที่1 

 
ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ยเปอร์เซ็นต์ความงอก หลังผ่านการเพิ่มประสิทธิภาพการงอกของเมล็ดพันธุ์ปัญจขันธ์ 
              ตามกรรมวิธีต่างๆ 

กรรมวิธี วันที่เพาะ วันที่เริ่มงอก ความงอก 
(%) 

1. อบเมล็ดที่อุณหภูมิ 50 oC เป็นเวลา  5  ชั่วโมง 8 ก.พ. 2556 18 ก.พ.2556 88.50 a 
2. แช่น้ าที่อุณหภูมิห้อง   2 คืน 8 ก.พ. 2556 18 ก.พ.2556 93.50 a 
3. ตากแดด   7   วัน 8 ก.พ. 2556 19 ก.พ.2556 88.50 a  
4. ไม่มีการปฏิบัติใดๆ 8 ก.พ. 2556 19 ก.พ.2556 30.50  b 
F-test   ** 

CV   7.0 

  
หมายเหตุ ค่าการวิเคราะห์ทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95%  โดยวิธีวิเคราะห์แบบ DMRT 
 
 จากกรรมวิธีน าเมล็ดปัญจขันธ์แช่น้ าที่อุณหภูมิห้อง นาน 2 คืน (48 ชั่วโมง) ซึ่งมีเปอร์เซ็นต์การงอกสูงสุด 
93.50%  จึงได้ศึกษาทดลองหาระยะเวลาการแช่เมล็ดพันธุ์ปัญจขันธ์ที่เหมาะสมและยังคงมีเปอร์เซ็นต์ความงอก
สูง โดยการวางแผนการทดลองดังนี้ 

วางแผนการทดลองแบบ RCB 7 กรรมวิธี 4 ซ้ า 
กรรมวิธีที่  1. แช่น้ าที่อุณหภูมิห้อง เป็นเวลา   48  ชั่วโมง  
กรรมวิธีที่  2. แช่น้ าที่อุณหภูมิห้อง เป็นเวลา   42  ชั่วโมง 
กรรมวิธีที่  3.แช่น้ าที่อุณหภูมิห้อง เป็นเวลา   36  ชั่วโมง 
กรรมวิธีที่  4.แช่น้ าที่อุณหภูมิห้อง เป็นเวลา   30  ชั่วโมง 
กรรมวิธีที่  5.แช่น้ าที่อุณหภูมิห้อง เป็นเวลา   24  ชั่วโมง 
กรรมวิธีที่  6. ตากแดด        7   วัน  
กรรมวิธีที่  7.  ไม่มีการปฏิบัติใดๆ 



 
วิธีปฏิบัติการทดลอง 

1. เพ่ิมประสิทธิภาพการงอกของเมล็ดพันธุ์ปัญจขันธ์ตามกรรมวิธีต่างๆ  
2. เพาะเมล็ดปัญจขันธ์ที่ได้จากกรรมวิธีต่างๆ ด้วยในถาดหลุม 

 3.  บันทึกข้อมูล วันที่เมล็ดเริ่มงอก เปอร์เซ็นต์การงอก 
 4.  วิเคราะห์ข้อมูล สรุปผล 

จากการศึกษาผลของการเพ่ิมประสิทธิภาพการงอกของเมล็ดพันธุ์ปัญจขันธ์พันธุ์สิบสองปันนาด้วย
กรรมวิธีต่างๆ พบว่า ทุกกรรมวิธีให้เปอร์เซ็นต์การงอกเพ่ิมขึ้น เมื่อเทียบกับกรรมวิธีที่ไม่ปฏิบัติใดๆและมีความ
แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95%  โดยวิธีวิเคราะห์แบบ DMRT โดยที่กรรมวิธีการแช่เมล็ดในน้ าที่
อุณหภูมิห้อง เป็นเวลา 48 ชั่วโมง มีเปอร์เซ็นต์การงอกสูงสุด 93.00% รองลงมาคือ การตากแดด นาน 7 วัน  , 
การแช่เมล็ดในน้ าที่อุณหภูมิห้อง เป็นเวลา 42 , 36 , 30 , 24 ชั่วโมง และ กรรมวิธีไม่ปฏิบัติการใดๆ มีเปอร์เซ็นต์
การงอก 87.63, 85.50, 52.88, 48.25, 40.75 และ 30.00 % ตามล าดับ ดังตารางที่ 2 

 
ตารางที่ 2  แสดงค่าเฉลี่ยเปอร์เซ็นต์ความงอก หลังผ่านการเพิ่มประสิทธิภาพการงอกตามกรรมวิธีต่างๆ 

กรรมวิธี วันที่เพาะ วันที่เริ่มงอก ความงอก(%) 

1. แช่น้ าที่อุณหภูมิห้อง เป็นเวลา   48 ชั่วโมง 28 พ.ค.2556 8 มิ.ย. 2556 93.00 a 
2. แช่น้ าที่อุณหภูมิห้อง เป็นเวลา   42 ชั่วโมง 28 พ.ค. 2556 8 มิ.ย. 2556 85.50 c 
3. แช่น้ าที่อุณหภูมิห้อง เป็นเวลา  36 ชั่วโมง 28 พ.ค. 2556 10 มิ.ย. 2556 52.88 d 
4. แช่น้ าที่อุณหภูมิห้อง เป็นเวลา  30 ชั่วโมง 28 พ.ค. 2556 10 มิ.ย. 2556 48.25 e 
5. แช่น้ าที่อุณหภูมิห้อง เป็นเวลา  24 ชั่วโมง 28 พ.ค. 2556 10 มิ.ย. 2556 40.75 f 
6. ตากแดด   7   วัน 28 พ.ค. 2556 10 มิ.ย. 2556 87.63 b 
7. ไม่มีการปฏิบัติใดๆ 28 พ.ค. 2556 10 มิ.ย. 2556 30.00 g 

F-test   ** 

CV   2.0 

 หมายเหตุ ค่าการวิเคราะห์ทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95%  โดยวิธีวิเคราะห์แบบ DMRT 
    
กาเพ่ิมประสิทธิภาพความงอกหรือการกระตุ้นให้เมล็ดงอก อาจกระท าได้หลาย ดังนี้  1.  วิธีกล หลักการ

ของวิธีนี้คือ ท าให้เปลือกเมล็ดเสียหายหรือบางลงแล้วยอมให้น้ าซึมผ่านได้ เช่นการท าให้เมล็ดแตก หรือการถูเมล็ด
ด้วยกระดาษทรายหรือเขย่าเมล็ดในขวดที่มีทรายหยาบ (สรายุทธ์ และคณะ, 2550) เช่น  ศานิต, 2552 พบว่าการ
ตัดเมล็ดเหรียงที่ 2  มิลลิเมตร จากปลายเมล็ดท าให้เมล็ดมีความงอก 79 และ 62 % ของเมล็ดเหรียงสีด าและสี
น้ าตาลตามล าดับ และเมล็ดเหรียงมีความแข็งแรงเพ่ิมขึ้น,   ปราณี (2550) ได้ศึกษาการท าลายการพักตัวของบวบ
หอม พบว่าการสะกิดเปลือกหุ้มเมล็ดเป็นวิธีที่ได้ผลดีที่สุด รองลงมาได้แก่ การใช้ความร้อนแห้ง 2.  อุณหภูมิระดับ
ต่างๆ การท าลายการพักตัวโดยการใช้อุณหภูมินี้สามารถท าลายการพักตัวของเมล็ดพันธุ์หลายชนิดและยังใช้กับ



เมล็ดพันธุ์ที่มีจ านวนมากๆ ได้อีกด้วยเช่น การใช้ความร้อนแห้ง ความร้อนชื้น ( Doijode, 2001 ; Todd and 
Tammy, 2005) เช่น  ลักขณา และคณะ ( 2530 ) ได้ศึกษาอิทธิพลของความร้อนในการท าลายระยะการพักตัว
ของเมล็ดหญ้ารูซี่ โดยใช้เมล็ดที่เก็บเกี่ยวมาแล้วนาน 1 เดือน น ามาอบที่อุณหภูมิ 40, 45 และ 50 oC เป็นเวลา 1, 
2, 3 และ 4 วัน พบว่าทั้งอุณหภูมิและระยะเวลาในการอบไม่มีผลท าให้มีความงอกต่างกัน (เฉลี่ยประมาณ 15% ) 
แต่มีความงอกสูงกว่าเมล็ดที่ไม่ได้อบ (P  < 0.01 )   การแช่เมล็ดในน้ ากลั่นที่อุณหภูมิห้อง เป็นเวลา 3 - 7 วัน 
สามารถแก้การพักตัวของเมล็ดบัวบกได้ (บุญส่ง และทวีศักดิ์, 2551) ,สรายุทธ์ และคณะ (2550) พบว่า การแช่
เมล็ดถั่วไมยราและถั่วท่าพระสไตโล ที่แช่น้ าร้อน 80 oC นาน 1 นาที เมล็ดพพันธุ์สามารถงอกได้ 81% ,Todd 
and Tammy (2005) แช่เมล็ดพันธุ์บวบหอมในน้ าที่อุณหภูมิห้อง 84 ชั่วโมง ก็ท าให้เมล็ดมีความงอกสูงถึง 80% 
3.  กรดและสารเคมี เป็นการท าให้เปลือกเมล็ดบางลง โดยใช้กรดหรือสารเคมีท าลายสารเคลือบบนเปลือกเมล็ด 
กรดที่นิยมใช้ได้แก่กรดซัลฟูริค (H2SO4) เข้มข้น และกรดไนตริค (HNO3) (วสุ และคณะ , 2549) เช่น การใช้กรด
และสารเคมี  การแก้การพักตัวของเมล็ดบัวบกโดยใช้โปแตสเซียมไนเตรตความเข้มข้น 0.3 % จิบเบอเรลลินความ
เข้มข้น 0.01%  อย่างก็ตามการเพ่ิมประสิทธิภาพการงอกหรือการแก้การพักตัวของเมล็ดขึ้นกับชนิดพืช 
 
 
การเปรียบเทียบผลผลิตของปัญจขันธ์จากต้นกล้าที่ไดก้ารปักช าและการเพาะเมล็ด  
  

การเปรียบเทียบผลผลิตปัญจขันธ์จากกรรมวิธีการปักช า และกรรมวิธีการเพาะเมล็ด พบว่า ต้นกล้าที่ได้
จากปักช ามีการเจริญเติบโตได้ดีกว่าการเพาะเมล็ดหลังปลูกได้ประมาณ 1 เดือน แต่ก่อนการเก็บเกี่ยวได้ท าการสุ่ม
นับจ านวนการแตกเถาใหม่พบว่า ต้นที่ได้จากการเพาะเมล็ดมีการแตกกิ่งแขนงมากกว่าการปักช า ซึ่งมีกิ่งแขนง
จ านวน 10  และ 7 กิ่งตามล าดับ และได้ท าการเก็บเกี่ยวผลผลิตหลังปลูกได้ 4 เดือน(ปลายเดือนเมษายน 2557) 
โดยบันทึกน้ าหนักสดและน้ าหนักแห้ง  พบว่ากรรมวิธีการปักช าได้ผลผลิตทั้งน้ าหนักสด 3,009.2 กก./ไร่ และ
น้ าหนักแห้ง 336.251 กก./ไร่ มากกว่ากรรมวิธีการเพาะเมล็ดซึ่งมีน้ าหนักสด 2,643.1 กก./ไร่ และน้ าหนักแห้ง 
296.097 กก./ไร่ ซึ่งแตกต่างกัน ที่ระดับ 95% ดังตารางที่ 3 ผลการเก็บเกี่ยวผลผลิตรุ่นที่ 2 หลังจากเก็บผลผลิต
แล้วท าความสะอาดแปลงโดยเก็บเศษปัญจขันธ์และวัชพืชออก ดูแลรักษาปัญจขันธ์ให้ได้ผลผลิตรุ่นที่ 2 และเก็บ
เกี่ยวผลผลิตเมื่อเดือนสิงหาคม 2557 ชั่งน้ าหนักสด ท าความสะอาดและน าไปอบแห้งที่อุณหภูมิ 60 องศา
เซลเซียส ชั่งน้ าหนักแห้งและวิเคราะห์ผล พบว่า ต้นปัญจขันธ์ที่ได้จากการเพาะเมล็ดมีการแตกกิ่งแขนงมากกว่า
ต้นที่มาจากการปักช า แต่ขนาดของกิ่งแขนงจะเล็กกว่า กรรมวิธีการเพาะเมล็ดได้ผลผลิตทั้งน้ าหนักสด 3,107.7 
กก./ไร่ และน้ าหนักแห้ง  358   กก./ไร่ มากกว่ากรรมวิธีการปักช าซึ่งมีน้ าหนักสด  2,950.8 กก./ไร่ และน้ าหนัก
แห้ง 331.77 กก./ไร่ซึ่งแตกต่างกันที่ระดับ 95 % ดังตารางที่ 4 แต่ทั้งนี้เนื่องจากช่วงการเจริญเติบโตในรุ่นที่ 2 
ของการทดลองอยู่ในฤดูฝน ซึ่งมีปริมาณน้ าฝนมากท าให้สภาพแปลงทดลองมีความชื้นแฉะซึ่งท าให้ปัญจขันธ์
เจริญเติบโตได้ไม่ดีเม่ือเปรียบเทียบกับช่วงฤดูหนาวที่มีสภาพภูมิอากาศที่เย็นและไม่ชื้นแฉะ 
 
ตารางท่ี 3  แสดงผลผลิตน้ าหนักสด น้ าหนักแห้ง ของปัญจขันธ์ พันธุ์สิบสองปันนารุ่นที่ 1 ตามกรรมวิธีต่างๆ 



กรรมวิธี 
น้ าหนักสด 
(กก./ไร่) 

น้ าหนักแห้ง 
(กก./ไร่) 

  การปักช า 3,009.2 336.251 
  การเพาะเมล็ด 2,643.1 296.097 
T-test * * 

  
หมายเหตุ ค่าการวิเคราะห์ทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95%    โดยวิธีวิเคราะห์แบบ T – test 

 
ตารางท่ี 4  แสดงผลผลิตน้ าหนักสด น้ าหนักแห้ง ของปัญจขันธ์พันธุ์สิบสองปันนารุ่นที่ 2 (สิงหาคม2557)  ตาม 
                 กรรมวิธีต่างๆ 

กรรมวิธี 
น้ าหนักสด 
(กก./ไร่) 

น้ าหนักแห้ง 
(กก./ไร่) 

จ านวนกิ่งแขนง 

  การปักช า 2 , 950 . 8  331 . 77  10 . 2  
  การเพาะเมล็ด 3 , 107 . 7  358 . 00  13 . 4  
T-test * *   

หมายเหตุ ค่าการวิเคราะห์ทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95%    โดยวิธีวิเคราะห์แบบ T – test 
 
 

สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 
 

การศึกษาการเพ่ิมประสิทธิภาพการงอกของเมล็ดพันธุ์ปัญจขันธ์พันธุ์สิบสองปันนา โดยน าเมล็ดมาเพ่ิม
ประสิทธิภาพการงอกด้วยกรรมวิธีต่างๆ พบว่า การแช่เมล็ดในน้ าที่อุณหภูมิห้อง นาน 2  คืน มีเปอร์เซ็นต์การงอก
สูงสุด 93.5% รองลงมาคือ การอบเมล็ดที่อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 5 ชั่วโมง และการตากแดด นาน 
7 วัน มีเปอร์เซ็นต์การงอก 88.8% กรรมวิธีไม่ปฏิบัติการใดๆมีเปอร์เซ็นต์การงอก 30.5% ส่วนกรรมวิธีการแช่
เมล็ดในน้ าที่อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส เมล็ดไม่งอกทั้ง 4 ซ้ า และศึกษาการเปรียบเทียบผลผลิตของปัญจขันธ์ที่
ได้จากการปลูกโดยใช้ต้นกล้าจากการปักช า และต้นกล้าที่ได้จากการเพาะเมล็ด พบว่าในรุ่นแรกเก็บเกี่ยวเดือน
เมษายน 2557 กรรมวิธีการปักช าได้ผลผลิตทั้งน้ าหนักสดและน้ าหนักแห้ง 3,009.2 และ 336.5 กก./ไร่ 
ตามล าดับซึ่งมากกว่า กรรมวิธีการเพาะเมล็ดได้ผลผลิตทั้งน้ าหนักสดและน้ าหนักแห้ง 2,643.1 และ 296.1 กก./
ไร่ ตามล าดับ และผลผลิตในรุ่นที่ 2 ซึ่งเก็บเกี่ยวในเดือนสิงหาคม 2557 พบว่า กรรมวิธีการเพาะเมล็ด ได้ผลผลิต
ทั้งน้ าหนักสดและน้ าหนักแห้ง 3,107.7 และ 358 กก./ไร่ ตามล าดับซึ่งมากกว่า กรรมวิธีการปักช าได้ผลผลิตทั้ง
น้ าหนักสดและน้ าหนักแห้ง 2,950.8 และ 331.8 กก./ไร่ ตามล าดับ การผลิตปัญจขันธ์สามารถใช้ต้นกล้าที่มาจาก
การเพาะเมล็ดทดแทนต้นกล้าจากการปักชได ้ซ่ึงผลผลิตที่ได้ก็ไม่แตกต่างกัน  



 
 
 

การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์  
 

น าเทคโนโลยีการเพ่ิมประสิทธิภาพการงอกของเมล็ดพันธุ์ปัญจขันธ์เผยแพร่ให้กับกลุ่มนักปรั บปรุง
พันธุ์ปัญขันธ์ เกษตรกร และผู้สนใจ 

ค าขอบคุณ 
 

ขอขอบคุณศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงราย ทีอ่ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงานทดลองนี้ให้ลุล่วงไปด้วยดี  
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