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5.บทคัดย่อ 

จากการทดลองเปรียบเทียบพันธุ์พลูคาว ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรแพร่ และศูนย์วิจัยเกษตร
หลวงเชียงใหม่ ในปี 2556 และ 2557 โดยวางแผนการทดลองแบบ RCB มีพันธุ์พลูคาว 9 พันธุ์ (กรรมวิธี) 3 
ซ ้า ได้แก่ พันธุ์ใบแดงเชียงราย พันธุ์ใบแดงพิษณุโลก พันธุ์ใบแดงเชียงใหม่ พันธุ์ใบเขียวล้าปาง พันธุ์ใบเขียวแพร่ 
พันธุ์ใบเขียวสุโขทัย พันธุ์ก้านม่วงแพร่ 1 พันธุ์ก้านม่วงแพร่ 2 และพันธุ์ก้านม่วงแพร่ 3 ปลูกในแปลงขนาด 1x3 
ตารางเมตร ใช้ระยะปลูก 15x20 เซนติเมตร ปฏิบัติดูแลรักษาตามค้าแนะน้าของกรมวิชาการเกษตร เก็บเกี่ยว
ผลผลิตในพื นที่ 1 ตารางเมตร เมื่อพลูคาวอายุ 6 เดือนหลังปลูก โดยตัดสูงจากพื น 1 นิ ว ล้างให้สะอาด น้าไปอบ
ในตูอ้บที่อุณหภูมิ 55 องศาเซลเซียส นาน 72 ชั่วโมง และส่งตัวอย่างไปวิเคราะห์ปริมาณสารส้าคัญ Rutin และ 
Quercitrin  ที่ห้องปฏิบัติการกลาง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยงานทดลองที่ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการเกษตรแพร่ ในปี 2556 พบว่า พลูคาวใบแดงและพลูคาวใบเขียว มีความสูงไม่แตกต่างกันทางสถิติ โดย
พันธุ์ใบเขียวแพร่มีความสูง และ น ้าหนักสดสูงสุด คือ 37.39 เซนติเมตร และ 3,417 กรัม/ตารางเมตร และมี
น ้าหนักแห้ง 327 กรัม/ตารางเมตร  ส่วนในปี 2557 พบว่า พลูคาวใบแดงพิษณุโลกมีความสูงมากที่สุด คือ 
37.59 เซนติเมตร ส่วนพลูคาวใบแดงเชียงใหม่ มีน ้าหนักสดและน ้าหนักแห้งสูงสุด คือ 3,560 และ 350 กรัม/
ตารางเมตร ซึ่งไม่แตกต่างทางสถิติกับพันธุ์ใบเขียวแพร่  พลูคาวก้านม่วงแพร่ 2 มีปริมาณสาร Rutin และ
Quercitrin สูงสุด คือ 1.57 และ 2.60  มิลลิกรัมต่อกรัม และจากผลการวิเคราะห์ยังพบว่าพลูคาวก้านม่วงทั ง 3 
แหล่งปลูกมีปริมาณสารส้าคัญทั ง 2 ชนิดสูงกว่าพลูคาวใบแดงและพลูคาวใบเขียว และงานทดลองที่ศูนย์วิจัย
เกษตรหลวงเชียงใหม่ ซึ่งความสูงจากระดับน ้าทะเล 20  เมตร พบว่า เมื่อปลูกรักษาเปนนระยะเวลา   เดือน ไม่
พบความแตกต่างของการเจริญในแนวราบด้านข้างเมื่อพิจารณาจากเส้นผ่านศูนย์กลางทรงพุ่ม แต่มีความแตกต่าง



ของการเจริญเติบโตในแนวตั งด้านความสูงต้น โดยพบว่าสายพันธุ์ใบแดงเชียงใหม่มีความสูงต้นมากที่สุดคือ 25.07 
เซนติเมตร ซึ่งไม่แตกต่างจากสายพันธุ์ใบแดงพิษณุโลก สายพันธุ์ก้านม่วงแพร่ 2 สายพันธุ์ก้านม่วงแพร่ 1 สายพันธุ์
ใบแดงเชียงราย และสายพันธุ์ใบเขียวแพร่ ที่มีความสูงต้นเท่ากับ 24.57, 24.27, 20.5 , 20.5  และ 21.42 
เซนติเมตร ตามล้าดับ แต่แตกต่างจากสายพันธุ์ใบเขียวล้าปาง และสายพันธุ์ก้านม่วงแพร่ 2 ที่ต้นมีความสูงที่น้อย
กว่า   สายพันธุ์ดังกล่าว คือ 2 .4  และ 2 .02 เซนติเมตร ตามล้าดับ ด้านจ้านวนใบต่อต้นพบว่า สายพันธุ์ใบแดง
เชียงราย มีจ้านวนใบต่อต้นสูงที่สุด คือ 8.47 ใบ ซึ่งไม่แตกต่างกับสายพันธุ์อ่ืนๆ ยกเว้นสายพันธุ์ก้านม่วงแพร่ 1 ที่
มีจ้านวนใบต่อต้นน้อยที่สุด คือ  . 2 ใบ และเมื่อพิจารณาจากน ้าหนักสดต่อพื นที่ปลูก 1 ตารางเมตร พบว่า สาย
พันธุ์ใบเขียวล้าปาง สายพันธุ์ใบแดงพิษณุโลก สายพันธุ์ก้านม่วงแพร่ 0 และสายพันธุ์ใบเขียวสุโขทัย จัดเปนนกลุ่ม
สายพันธุ์ที่มีผลผลิตน ้าหนักสดต่อตารางเมตรที่สูง คือ 0,450 2,250 2,150 และ 0, 5  กรัม ตามล้าดับ ส่วนสาย
พันธุ์ก้านม่วงแพร่ 1 สายพันธุ์ใบแดงเชียงราย สายพันธุ์ใบแดงเชียงใหม่ และสายพันธุ์ใบเขียวแพร่ จัดเปนนกลุ่มสาย
พันธุ์ที่มีผลผลิตน ้าหนักสดต่อตารางเมตรที่ต่้ากว่ากลุ่มแรก คือ 1,05 , 1,150 1,000 และ 1,    กรัม ตามด้าดับ 
แตน่้าหนักแห้งไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ และเมื่อน้าผลผลิตสดไปวิเคราะห์หาปริมาณสารส้าคัญ 0 ชนิด ได้แก่ 
Quercitin และ Rutin พบว่า สายพันธ์ก้านม่วงแพร่ 1 สายพันธุ์ก้านม่วงแพร่ 0 และสายพันธุ์ก้านม่วงแพร่ 2 มี
แนวโน้มพบสารส้าคัญ Quercitin ในผลผลิตสูงกว่าสายพันธุ์อื่น คือ 0. 8 ±  . 4, 0.00 ±  .1 , และ 1.79 ± 
 .01 (mg/g DW) ตามล้าดับ ส่วนสารส้าคัญ Rutin มีแนวโน้มพบมากท่ีสุดในพลูคาวสายพันธุ์ใบเขียวล้าปาง สาย
พันธุ์ใบเขียวแพร่ และสายพันธุ์ก้านม่วงแพร่ 2 ซึ่งมีค่าเท่ากับ 1.05 ±  . 7,  .94 ± 0.21 และ 0.87 ± 0.09 
(mg/g DW) ตามล้าดับ ดังนั นหากต้องการพันธุ์ที่ให้ผลผลิตสูงจึงควรเลือกใช้พลูคาวพันธุ์ใบเขียวหรือพันธุ์ใบแดง 
แต่หากต้องการปริมาณสารส้าคัญสูงควรเลือกใช้พลูคาวก้านม่วง 

6.ค าน า 
ปัจจุบันประชาชนส่วนใหญ่ให้ความสนใจกับการด้ารงชีวิตและการดูแลสุขภาพของตนเองโดยวิธีธรรมชาติ

มากขึ น ท้าให้ความนิยมในการใช้สมุนไพรเพ่ือสุขภาพมีแนวโน้มสูงขึ นอย่างรวดเร็ว ท้าให้กระแสความต้องการ
สมุนไพรมีมาก โดยองค์การอนามัยโลกคาดว่าปัจจุบันมูลค่าของผลิตภัณฑ์สมุนไพรในตลาดโลก มีมูลค่าสูงถึงปีละ 
4.4 ล้านล้านบาท  และยังคงมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง ภาครัฐมีนโยบายที่จะพัฒนาประเทศให้เปนนศูนย์กลาง
สุขภาพของเอเชียและนานาชาติ (Medical Hub) ในปี 2555-2559 และคาดว่าจะสามารถสร้างรายได้ให้ประเทศ
รวม 5 ปี  ประมาณ 814,266 ล้านบาท โดยผลผลิตด้านสมุนไพรและผลิตภัณฑ์สุขภาพคาดว่าจะสามารถสร้าง
รายได้ให้ประเทศได้ถึง 52,493 ล้านบาท ส้าหรับในประเทศไทยผลิตภัณฑ์สมุนไพรเปนนที่ยอมรับและมีความต้องการ
มากขึ นเช่นกันเดียวกัน โดยมีการใช้ผลิตภัณฑ์ในลักษณะของอาหารเสริมสุขภาพ เครื่องส้าอางสมุนไพร นวดและอบ
ตัวด้วยสมุนไพร ตลอดจนถึงการรับประทานเครื่องดื่มสุขภาพ ท้าให้ธุรกิจสมุนไพรมีรายได้อย่ างมหาศาล และมี
โอกาสเติบโตได้อีกมาก ทั งนี เห็นได้จากการที่ตลาดผลิตภัณฑ์สมุนไพรในประเทศขยายตัวปีละไม่ต่้ากว่าร้อยละ 0 -
2  และจากการส้ารวจทั่วประเทศพบว่ามีมูลค่าการใช้จ่ายผลิตภัณฑ์สมุนไพร 48,    ล้านบาท (ศูนย์วิจัยกสิกรไทย
, 0555) จากมูลค่าของสินค้าที่สูงและมีแนวโน้มการเติบโตของตลาดอย่างต่อเนื่องท้าให้รัฐบาลมีการส่งเสริมและ
สนับสนุนให้มีการพัฒนาการผลิตสมุนไพรที่มีคุณภาพในเชิงพาณิชย์ และผลักดันให้ไทยเปนนศูนย์กลางการค้า



สมุนไพรของเอเชียในอนาคต โดยวางยุทธศาสตร์ในการพัฒนาสมุนไพรไทยให้เปนนผลิตภัณฑ์เศรษฐกิจของชาติ 
ดังนั นจึงมีความจ้าเปนนอย่างยิ่งที่กรมวิชาการเกษตร จะต้องรวบรวม และศึกษาพันธุ์พืชสมุนไพรที่มีศักยภาพ และ
ตลาดมีแนวโน้มความต้องการสูงขึ น ทั งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อจะได้มีพันธุ์และการขยายพันธุ์ที่พร้อมจะ
ขยายให้เกษตรกร รวมทั งเปนนแหล่งรวบรวมชนิดและพันธุ์พืชสมุนไพร ที่มีเทคโนโลยีการผลิตและการจัดการทั งก่อน
เก็บเกี่ยวและหลังเก็บเกี่ยวที่ถูกต้องและเหมาะสม อันจะสามารถรองรับทันความต้องการวัตถุดิบที่ขยายตัวมากขึ น 
จนส่งเสริมพัฒนาเปนนอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์สมุนไพร เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมและเพ่ิมรายได้ให้เกษตรกร ตลอดจนได้
วัตถุดิบที่มีคุณภาพ ไม่มีสารพิษตกค้าง ปลอดภัยแก่ผู้บริโภค และนอกจากนี ยังเปนนทางเลือกหนึ่งในการน้าพืชสมุน
มาใช้ทดแทนการใช้สารเคมีในการป้องกันก้าจัดศัตรูพืช และการปนเปื้อนของจุลินทรีย์ในผลิตผลการเกษตร ที่เปนน
ปัญหาต่อการส่งออก จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้นการรวบรวม และศึกษาสมุนไพรหลายชนิดมากขึ นจะก่อให้เกิดการ
หวงแหนในทรัพยากรของประเทศไทย ป้องกันการสูญเสียพันธุ์พืชที่นับวันจะหมดไปจากป่า ตลอดจนได้ทราบคุณค่า
ในแต่ละพืชในการน้ามาใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนต่อไปพืชสมุนไพรที่มีศักยภาพ และมีความต้องการของตลาดและมี
ผู้บริโภคมากขึ น  

พลูคาว เปนนสมุนไพรพื นบ้าน ที่มีประวัติการใช้ประโยชน์อย่างกว้างขวางในภูมิภาคต่าง ๆ ของเอเชียมา
นานแล้ว นิยมปลูกเปนนอาหาร สมุนไพร และไม้ประดับ พลูคาวเปนนพืชในวงศ์ Saururaceae มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า
Houttuynia cordata Thunb. ชื่อสามัญ Chinese lizard tail, fishwort, heartbeat, chameleon plant มี
ชื่อเรียกตามท้องถิ่นต่าง ๆ คือ ผักคาวตอง หรือผักก้านตอง (ภาคเหนือ) ผักคาวทอง (ภาคกลาง) เปนนพันธุ์ไม้
กลางแจ้งที่ชอบขึ นในดินที่ชื นแฉะหรือริมน ้าทั่วไป สามารถขยายพันธุ์ด้วยการแยกต้นและปักช้า  พลูคาวมีเขตการ
ขยายพันธุ์ทั่วไปในเขตตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เจริญเติบโตได้ตั งแต่พื นที่ราบต่้าจนถึงที่สูงประมาณ 
0,5   เมตร เหนือระดับน ้าทะเล ส้าหรับประเทศไทยพบมากภาคเหนือ ทั งที่ขึ นตามธรรมชาติและที่ปลูกเลี ยง 
สามารถเจริญเติบโตในดินต่างๆ ตั งแต่ดินร่วนที่อุดมสมบูรณ์ จนถึงดินทรายที่มี ปริมาณธาตุอาหารบางชนิด
ค่อนข้างต่้า (ปริญญา, 2553) พลูคาว จัดเปนนพืชล้มลุก มีกลิ่นคาว ล้าต้นใต้ดินเปนนปล้องสั น ๆ ตามข้อมีรากออก
โดยรอบ และมีล้าต้นที่อยู่เหนือดินสูง 1  – 2  ซม. ล้าต้นเหนือดินนี  ส่วนข้อที่ทอดเอนแตะพื นดินจะสามารถออก
รากได้ ใบเดี่ยวออกเวียนหรือออกสลับ แผ่นใบรูปไข่กว้าง 0.5 – 7.5 ซม. ยาว 2 – 9 ซม. ปลายใบแหลมมาก โคน
ใบรูปหัวใจ ช่อดอกออกตามยอดหรือซอกใบ กลีบดอกรูปทรงกระบอก กว้าง 5 – 8 มม. ยาว 0 – 0.5 ซม. มีกลีบ
ประดับสีขาว 4 กลีบ รูปรี หรือรูปไข่กลับแกมขอบขนาน รองรับโคนช่อ ก้านช่อยาว 1 – 0 ซม. ช่อดอก
ประกอบด้วยดอกเล็ก ๆ จ้านวนมากเรียงตัวแน่นตามความยาวของแกนช่อ ดอกแต่ละดอกไม่มีก้านดอกและกลีบ
ดอก มีเฉพาะเกสรตัวผู้ 2 อัน อับเรณูสีเหลือง เกสรเพศเมียมีห้องรังไข่ 2 ห้อง และก้านชูยอดเกสร 2 อัน ผลเล็ก
มาก ดอกออกมากในระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงเดือนสิงหาคม (วัชรี, 2548)  ส้าหรับสรรพคุณในต้ารับยาไทยของ
พลูคาวนั น ต้น ใช้ในการรักษาโรคติดเชื อและทางเดินหายใจ ฝีหนองในปอด ปอดบวม ปอดอักเสบ ไข้มาลาเรีย 
แก้บิด ขับปัสสาวะ ลดอาการบวมน ้า นิ่ว ขับระดูขาว ริดสีดวงทวาร แก้โรคผิวหนัง ผื่นคัน ฝีฝักบัว แผลเปื่อย ติด
เชื อในทางเดินปัสสาวะ แก้ไอหลอดลมอักเสบ หูชั นกลางอักเสบ ราก ใช้เปนนยาขับปัสสาวะ ใบใช้ แก้โรคบิด โรค
ผิวหนัง โรคหัด ริดสีดวงทวาร หนองใน ใบ ใช้รักษาโรคบิด หัด โรคผิวหนัง ริดสีดวงทวาร หนองใน ใช้ปรุงเปนนยา
แก้กามโรค ท้าให้แผลแห้งเร็ว แก้โรคข้อและแก้โรคผิวหนังทุกชนิดทั งต้นมีรสเย็นและฉุน ใช้เปนนยาแก้โรคบิด โรค



ติดเชื อในทางเดินปัสสาวะ ขับปัสสาวะ แก้บวมน ้า แก้ไอ หลอดลมอักเสบ ฝีบวมอักเสบ ริดสีดวงทวาร  หูชั นกลาง
อักเสบ (ปริญญา, 2553) พลูคาวมีองค์ประกอบทางเคมีที่ส้าคัญ   ประเภท คือ 

 
1. สารประเภทน ้ามันหอมระเหย (volatile oil) มีอยู่ร้อยละ  .  5 –  .5 สารส้าคัญที่พบได้แก่ d – 

borneol ; bornyl acetate, caryophyllene และอ่ืน ๆ ฯลฯ (อัมพิกา, 2540) 
2. สารประเภทฟลาโวนอยด์ (flavanoids) ได้แก่ quercetin, chloger acid, rutin และสารอื่น ๆ 

(Hayashi et al., 1995) 
3. สารประเภทอัลคาลอยด์ ได้แก่ aristalactam A, cepharanone B, cordarine, benzamide และ

สารอ่ืน ๆ (Probstle and Bauer, 1992) 
4. สารประเภทกรดไขมัน ได้แก่ capric and, lauric acid, linoleic acid, oleic acid และสารอื่น ๆ 

(อัมพิกา, 2540) 
5. สารประเภทสเตอรอล (sterols) ได้แก่ phytol, spinasterol, stigmasterol และสารอื่น ๆ (อัมพิกา

, 2540) 
6. สารประกอบเคมีชนิดอ่ืนๆได้แก่ polyphenolic acid เช่น chlorogenic acid และแร่ฮาบุ เช่น  

fluoride ; potassium chloride, และ potassium sulfate และสารอื่นๆ (อัมพิกา, 2540) 
 สารส้าคัญหลักที่พบในพลูคาวนั น พบว่าเปนนสารในกลุ่ม flavonoid glycosides มีสรรพคุณในการรักษา
โรคติดเชื อต่างๆ ต้านและยับยั งการเจริญของแบคทีเรียแกรมลบถึง 9 ชนิด ได้แก่ Rutin เปนนพฤกษ์เคมี มีฤทธิ์ต้าน
อนุมูลอิสระตามธรรมชาติ (ต้านการเกิดมะเร็ง) ทางการแพทย์ยังใช้เสริมสร้างผนังหลอดเลือดฝอย ป้องกันหลอด
เลือดฝอยแตก (โรคหลอดเลือดในสมองแตก) ส่วน quercetin เปนนพฤกษ์เคมี ที่มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระบริเวณเยื่อ
หุ้มเซลล์ ที่มีประสิทธิภาพสูง จากงานวิจัย พบว่าสามารถลดอาการเกิดภูมิแพ้ หอบหืด และลดภาวะความดันโลหิต
สูง ยับยั งการเจริญของเซลล์มะเร็งเต้านม ต่อมลูกหมาก รังไข่ เยื่อบุโพรงมดลูก และมะเร็งปอด (Hayashi et al., 
1995) อีกทั งพลูคาว ยังมีคุณสมบัติของยาและสารออกฤทธิ์ ดังนี  1. ฤทธิ์ในการท้าลายเซลมะเร็ง (Kim et al., 
0  1)  0. ฤทธิ์ยับยั งการเจริญเติบโตของเซลมะเร็งเม็ดเลือดขาว (นิรนาม , 054 ) 2. ฤทธิ์ต้านไวรัส 4. ฤทธิ์ต้าน
เชื อไวรัสและแบคทีเรีย รวมทั งเชื อไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 (ไทยรัฐออนไลน์, 2552) คณะวิจัยของ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุขได้ท้าการศึกษาฤทธิ์ของพลูคาวต่อเซลล์ในระบบคุ้มกันในหลอด
ทดลอง พบว่า สามารถกระตุ้นและแบ่งตัวของเซลล์เม็ดเลือดขาวได้ และได้ท้าการศึกษาฤทธิ์ของพลูคาวหรือ
พลูคาวแคปซูล (Cordex) และยาต้าราสมุนไพรงวงตาล แคปซูล (Watusplex) ซึ่งมีพลูคาวเปนนองค์ประกอบ ผลิต
โดยองค์การเภสัชกรรมพบว่า ช่วยเพ่ิมการแบ่งตัวเม็ดเลือดขาวของคนปกติ ในหลอดทดลองได้เปนนต้น 
(Sriwanthana et al., 0  2.) 
 ปัจจุบัน ในการผลิตพลูคาวเพ่ือประโยชน์ด้านสมุนไพร ยังขาดพันธุ์ที่ให้สารส้าคัญสม่้าเสมอ การปลูกใน
สภาพพื นที่ต่างกันให้สารส้าคัญต่างกัน  จึงควรมีการศึกษาการปลูก การเก็บเกี่ยว และการปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว 
เพ่ือให้ได้วัตถุดิบที่มีคุณภาพ มีสารส้าคัญที่มีฤทธิ์ทางเภสัช ปราศจากการปนเปื้อนสารพิษ และสิ่งเจือปน เปนนสิ่ง
ส้าคัญที่จะท้าให้ได้ผลิตภัณฑ์แปรรูปพลูคาวมีคุณภาพ  ปัจจุบันบริษัทเอกชนมากกว่า 0  บริษัทน้าพลูคาวมาผลิต



ไวน์ สมุนไพรเพ่ือสุขภาพ และท้าการแปรรูปเปนนผลิตภัณฑ์หลากหลาย ดังนั นจึงมีความต้องการใช้พลูคาวสดและ
แห้งทั งเปนนยา เครื่องดื่มสมุนไพรและผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพ อีกทั งพลูคาวยังเปนนพืชที่สามารถพัฒนาขยายผลแนะ
น้าสู่เกษตรกรและชุมชน อันจะเปนนทางเลือกในการปลูกพืชที่สามารถท้ารายได้แก่ครัวเรือน และสามารถเพ่ิม
รายได้แก่เกษตรกรและชุมชน รวมทั งเกษตรกรได้รับการถ่ายทอดความรู้ด้านการเกษตร ได้เรียนรู้และน้าไปปรับใช้
ในไร่นาของเกษตรกร เปนนการช่วยเหลือสนับสนุนให้เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีการด้ารงชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง และสามารถพ่ึงพาตนเองได้อย่างยั่งยืนในที่สุด 
 
7.วิธีด าเนินการและอุปกรณ์ 
  - อุปกรณ์ 

1. เกษตรกรผู้ปลูกสมุนไพรจังหวัดน่าน เชียงราย พะเยา แพร่  
0. แบบสัมภาษณ์ 
3. อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เช่น สมุดบันทึก  กล้องบันทึกภาพ เครื่องจับพิกัด 

  - วิธีการ 
 วางแผนการทดลองแบบ RCB  โดยมีพันธุ์พลูคาว 9 พันธุ์ (กรรมวิธี) 3 ซ ้า ได้แก่ สายพันธุ์ใบแดง 
3 แหล่งปลูก สายพันธุ์ใบเขียว 3 แหล่งปลูก และสายพันธุ์ก้านม่วง  3 แหล่งปลูก   

 T1  = พันธุ์ใบแดง เชียงราย  

T2  = พันธุ์ใบแดง พิษณุโลก 

T3  = พันธุ์ใบแดง เชียงใหม่  

T4  = พันธุ์ใบเขียว ล้าปาง  

T5  = พันธุ์ใบเขียว แพร่  

T6  = พันธุ์ใบเขียว สุโขทัย 

T7  = พันธุ์ก้านม่วง แพร่ 1 

T8  = พันธุ์ก้านม่วง แพร่ 2 

T9  = พันธุ์ก้านม่วง แพร่ 3 
 วิธีปฏิบัติการทดลอง  
 1. เตรียมต้นกล้าพันธุ์พลูคาว ขยายพันธุ์โดยการปักช้า เพ่ือใช้เปนนต้นพันธุ์ในการทดสอบ 
 2. เตรียมแปลงปลูกขนาด 1x3 ตารางเมตร/ซ ้า ปลูกพลูคาวตามกรรมวิธี ใช้ระยะปลูก 15x20 
เซนติเมตร ปฏิบัติดูแลรักษาตามค้าแนะน้าของกรมวิชาการเกษตร  
 3. บันทึกข้อมูลการเจริญเติบโต ปริมาณและคุณภาพผลผลิต และปริมาณสารส้าคัญ 
 4. รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆทางสถิติ และสรุปผลการทดลอง 
-เวลาและสถานที่ 



ด้าเนินการทดลองระหว่างเดือนตุลาคม 0555 ถึง กันยายน 0557   
   สถานที่ด าเนินการ 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรแพร่  
ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม ่

 
8.ผลการทดลองและวิจารณ์ 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรแพร่ 

ปลูกพลูคาวในแปลงทดลองขนาด 1x3 ตารางเมตร ใช้ระยะปลูก 15x20 เซนติเมตร ปฏิบัติดูแลรักษา
ตามค้าแนะน้าของกรมวิชาการเกษตร ท้าการบันทึกข้อมูลการเจริญเติบโต  เก็บผลผลิตในพื นที่ 1 ตารางเมตร เมื่อ
พลูคาวอายุ 6 เดือนหลังปลูก โดยตัดสูงจากพื น 1 นิ ว ล้างให้สะอาด บันทึกข้อมูลน ้าหนักสด อบตัวอย่างในตู้อบที่
อุณหภูมิ 55 องศาเซลเซียส นาน 72 ชั่วโมง บักทึกข้อมูลน ้าหนักแห้ง และส่งตัวอย่างพลูคาวไปวิเคราะห์ปริมาณ
สารส้าคัญ Quercetin และ Rutin ที่คณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  โดยท้าการปลูก 2 ครั ง ในปี 2556 
และ 2557 พบว่า 
  การเจริญเติบโต 

จากการทดลอง ในปี 2556 พบว่าเมื่อปลูกพลูคาวเป็นระยะเวลา 6 เดือน พลูคาวพันธุ์ใบแดงทั ง 3 
แหล่งปลูก คือ เชียงราย พิษณุโลก เชียงใหม่ และพลูคาวพันธุ์ใบเขียวทั ง 3 แหล่งปลูกคือ ล้าปาง แพร่ สุโขทัย มี
ความสูงไม่แตกต่างกันทางสถิติ แต่ทั งสองพันธุ์มีความสูงแตกต่างจากพลูคาวพันธุ์ก้านม่วงทั ง 3 แหล่งปลูก โดย 
พลูคาวใบเขียวแพร่ มีความสูงมากที่สุด คือ 37.39 เซนตเิมตร รองลงมา คือ พลูคาวใบเขียวล้าปาง และพลูคาว
ใบแดงพิษณุโลก มีความสูงเท่ากัน 35.22 และ 33.88 เซนติเมตร ตามล้าดับ ส่วนพลูคาวก้านม่วงทั ง 3 แหล่ง
ปลูก คือ แพร่ 1 แพร่ 2 และ แพร่ 3 มีความสูง คือ 14.30 , 14.58 และ 13.61 เซนติเมตร (ตามตารางที่ 1) 
ตารางท่ี 1 ความสูงเฉลี่ย พลูคาวหลังปลูก 6 เดือน แปลงทดลองเปรียบเทียบพันธุ์พลูคาว ณ ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการเกษตรแพร่ ปี 2556  
 

กรรมวิธี พันธุ์ ความสูง(ซม.) 
1 ใบแดงเชียงราย 34.16a 
2 ใบแดงพิษณุโลก 33.88a 
3 ใบแดงเชียงใหม่ 31.62a 
4 ใบเขียวล้าปาง 35.22a 
5 ใบเขียวแพร่ 37.39a 
6 ใบเขียวสุโขทัย 29.44a 
7 ก้านม่วงแพร่ 1 14.30b 
8 ก้านม่วงแพร่ 2 14.58b 
9 ก้านม่วงแพร่ 2 13.61b 



cv  19.4% 
        ค่าเฉลี่ยที่ตามด้วยอักษรเหมือนกันในสดมภ์เดียวกันไม่แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95% โดยวิธี DMRT 

 
ในปี 2557 พบว่า พลูคาวใบแดงพิษณุโลก มีความสูงมากท่ีสุด คือ 31.59 เซนติเมตร รองลงมาได้แก่ 

พลูคาวใบแดงเชียงใหม่ มีความสูง 30.55 เซนติเมตร พลูคาวก้านม่วงทั ง 3 แหล่งปลูกมีความสูงเฉลี่ยแตกต่าง
จากพลูคาวใบแดงทั ง 3 แหล่งปลูก (ตารางที่ 2) 
 
ตารางที่ 2 ความสูงเฉลี่ย พลูคาวหลังปลูก 6 เดือน แปลงทดลองเปรียบเทียบพันธุ์พลูคาว ณ ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการเกษตรแพร่ ปี 2557  
 

กรรมวิธี พันธุ์ ความสูง(ซม.) 
1 ใบแดงเชียงราย 18.20 c 
2 ใบแดงพิษณุโลก 31.59 a 
3 ใบแดงเชียงใหม่ 30.55 a 
4 ใบเขียวล้าปาง 27.73 ab 
5 ใบเขียวแพร่ 24.93 abc 
6 ใบเขียวสุโขทัย 19.69 c 
7 ก้านม่วงแพร่ 1 22.31 bc 
8 ก้านม่วงแพร่ 2 21.56 bc 
9 ก้านม่วงแพร่ 2 22.14 bc 
cv  15.4% 

        ค่าเฉลี่ยที่ตามด้วยอักษรเหมือนกันในสดมภ์เดียวกันไม่แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95% โดยวิธี DMRT 

 
 
 
ด้านผลผลิต 
 จากการทดลองในปี 2556 พบว่า พลูคาวใบเขียวทั ง 3 แหล่งปลูก มีผลผลิตน ้าหนักสดไม่แตกต่างกัน
ทางสถิติ แต่แตกต่างจากพลูคาวก้านม่วง โดยพลูคาวใบเขียวแพร่มีน ้าหนักสดสูงสุด คือ 3,417 กรัม/ตารางเมตร 
ส่วนพลูคาวก้านม่วงแพร่ 1 น ้าหนักสดต่้าสุดคือ 2,204 กรัม/ตารางเมตร (ตารางที่3) 

ส่วนน ้าหนักแห้ง พบว่า พลูคาวใบเขียวล้าปางมีน ้าหนักแห้งสูงสุด คือ 340 กรัม/ตารางเมตร ซึ่งไม่
แตกต่างกันทางสถิติกับพลูคาวใบเขียวแพร่ ใบเขียวสุโขทัย และ ใบแดงเชียงใหม่ โดยมีน ้าหนักแห้งเท่ากัน 327, 
297 และ 274 กรัม/ตารางเมตร ตามล้าดับ พลูคาวก้านม่วงทั ง 3 แหล่งปลูกมีน ้าหนักแห้งไม่แตกต่างกันทาง
สถิติแต่แตกต่างกับพลูคาวใบเขียวทั ง 3 แหล่งปลูก และ พลูคาวใบแดงทั ง 3 แหล่งปลูก (ตารางท่ี3) 



ตารางท่ี 3 น ้าหนักสดเฉลี่ย น ้าหนักแห้งเฉลี่ยของพลูคาว แปลงทดลองเปรียบเทียบพันธุ์พลูคาว ณ ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการเกษตรแพร่ ปี 2556 
 

กรรมวิธี พันธุ์ น้ าหนักสด(g) น้ าหนักแห้ง(g) 

1 ใบแดงเชียงราย     2,730 abc      290 abc 
2 ใบแดงพิษณุโลก     2,297 c      260 bcd 
3 ใบแดงเชียงใหม่     3,017 abc      274 a-d 
4 ใบเขียวล้าปาง     3,194 ab      340 a 
5 ใบเขียวแพร่     3,417 a      327 ab 
6 ใบเขียวสุโขทัย     2,804 abc      297 ab 
7 ก้านม่วงแพร่ 1     2,204 c      220 d 
8 ก้านม่วงแพร่ 2     2,384 bc      228 cd 
9 ก้านม่วงแพร่ 2     2,343 bc      213 d 

cv        16.9%       13.1% 
    ค่าเฉลี่ยที่ตามด้วยอักษรเหมือนกันในสดมภ์เดียวกันไม่แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95% โดยวิธี DMRT 

 
ปี 2557 พบว่า พลูคาวใบแดงเชียงใหม่มีน ้าหนักสดเฉลี่ยสูงสุด คือ 3,560 กรัม/ตารางเมตร ซึ่งไม่

แตกต่างทางสถิติจากพลูคาวใบเขียวล้าปาง ใบเขียวแพร่ ใบเขียวสุโขทัย และใบแดงพิษณุโลก พลูคาวใบแดง
เชียงรายมีน ้าหนักสดต่้าสุด คือ 1,720 กรัม/ตารางเมตร (ตารางที่ 4) 
 ส่วนน ้าหนักแห้ง พบว่า พลูคาวใบแดงเชียงใหม่ มีน ้าหนักแห้งสูงสุด คือ 350 กรัม/ตารางเมตร พลูคาว
ใบเขียวทั ง 3 แหล่งปลูก คือ ล้าปาง แพร่ สุโขทัย มีน ้าหนักแห้งไม่แตกต่างกันทางสถิติโดยมีน ้าหนักแห้ง 312 , 
304 และ 312 กรัม/ตารางเมตร ตามล้าดับ ส่วนพลูคาวก้านม่วงแพร่ 1 , แพร่ 2 และ แพร่ 3มีน ้าหนักแห้ง ไม่
มีความแตกต่างกันทางสถิติ แต่แตกต่างจากพลูคาวพันธุ์ใบเขียวทั ง 3 แหล่งปลูก (ตารางที่4) 
 
 
 
 
ตารางท่ี 4 น ้าหนักสดเฉลี่ย น ้าหนักแห้งเฉลี่ยของพลูคาว แปลงทดลองเปรียบเทียบพันธุ์พลูคาว ณ ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการเกษตรแพร่ ปี 2557 

กรรมวิธี พันธุ์ น้ าหนักสด(g) น้ าหนักแห้ง(g) 

1 ใบแดงเชียงราย     1,720 d       168 d 
2 ใบแดงพิษณุโลก     2,780  abc       272 abc 
3 ใบแดงเชียงใหม่     3,560 a       350 a 



4 ใบเขียวล้าปาง     3,130 ab       312 ab 
5 ใบเขียวแพร่     3,060 ab       304 ab 
6 ใบเขียวสุโขทัย     3,140 ab       312 ab 
7 ก้านม่วงแพร่ 1     2,400 bcd       236 bcd 
8 ก้านม่วงแพร่ 2     2,220 cd       219 cd 
9 ก้านม่วงแพร่ 2     1,890 d       197 cd 

cv  15.8% 15.9% 
        ค่าเฉลี่ยที่ตามด้วยอักษรเหมือนกันในสดมภ์เดียวกันไม่แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95% โดยวิธี DMRT 

 

จากการส่งตัวอย่างไปวิเคราะห์ปริมาณสารส้าคัญของพลูคาวที่ห้องปฏิบัติการกลาง อาคารเฉลิมพระ
เกียรติ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วิธีการวิเคราะห์ดัดแปลงจาก Kawamura, et al., (1994) 
โดยวิเคราะห์ปริมาณสารส้าคัญ Rutin และ Quercitrin พบว่า พลูคาวก้านม่วงแพร่ 2 มีปริมาณสาร Rutin และ
Quercitrin สูงสุด คือ 1.57 และ 2.60  มิลลิกรัมต่อกรัม และจากผลการวิเคราะห์ยังพบพบว่าพลูคาวก้านม่วง
ทั ง 3 แหล่งปลูกมีปริมาณสารส้าคัญทั ง 2 ชนิดสูงกว่าพลูคาวใบแดงและพลูคาวใบเขียว โดยพลูคาวใบเขียวแพร่มี
ปริมาณ  Rutin และ Quercitrin ต่้าสุด คือ 0.28 และ 0.29  มิลลิกรัมต่อกรัม (ตารางที่ 5 ) 

ตารางที่ 5 ปริมาณสาร Runtin และ Quercitin ของพลูคาว แปลงทดลองเปรียบเทียบพันธุ์พลูคาว ณ 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรแพร่ ปี 2557 

กรรมวิธี พันธุ์ Rutin(mg/g) Quercitrin(mg/g) 

1 ใบแดงเชียงราย  .58  .5  
2 ใบแดงพิษณุโลก  .5   .04 
3 ใบแดงเชียงใหม่  . 7  .8  
4 ใบเขียวล้าปาง 1. 1 1.2  
5 ใบเขียวแพร่  .08  .09 
6 ใบเขียวสุโขทัย  .81 1.28 
7 ก้านม่วงแพร่ 1  .85 0.59 
8 ก้านม่วงแพร่ 2 1.57 0.   
9 ก้านม่วงแพร่ 2  .9  1.51 

 
ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ 

การเจริญเติบโต 

จากการทดลอง พบว่า เมื่อปลูกพลูคาวทุกสายพันธุ์เปนนระยะเวลา 3 เดือน ท้าการบ้ารุงรักษาตามหลัก

วิชาการที่ถูกต้องและเหมาะสมตามค้าแนะน้าการปลูกพืชผักของกรมวิชาการเกษตร ต้นพลูคาวสายพันธุ์ก้านม่วง



แพร่ 1 มีความสูงต้นเฉลี่ยสูงสุด วัดได้ 21.91 เซนติเมตร ไม่แตกต่างอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติกับพันธุ์อ่ืนๆ ยกเว้น

พันธุ์ใบเขียวล้าปางที่มีค่าความสูงต้นต่้าสุดเท่ากับ 15.36 เซนติเมตร 

ด้านความกว้างทรงพุ่ม เมื่อพิจารณาจากเส้นผ่านศูนย์กลางในแนวทิศเหนือ-ทิศใต้ และทิศตะวันออก- ทิศ

ตะวันตก พบว่าทุกสายพันธุ์มีการเจริญเติบโตด้านทรงพุ่มไม่แตกต่างกันทางสถิติ (ตารางท่ี 6) 

 เมื่อพิจารณาถึงการเจริญเติบโตด้านจ้านวนใบต่อต้น พบว่าพันธุ์ก้านม่วงแพร่ 3 มีจ้านวนใบเฉลี่ยสูงสุด

เท่ากับ 10.43 ใบต่อต้น ไม่แตกต่างทางสถิติกับพันธุ์ก้านม่วงแพร่ 2 พันธุ์ก้านม่วงแพร่ 3 และพันธุ์ใบแดงเชียงราย 

ที่มีจ้านวนใบต่อต้นเฉลี่ยเท่ากับ 9.67, 8.73 และ 8.57 ตามล้าดับ รองลงมาได้แก่พันธุ์ใบแดงเชียงใหม่ พันธุ์ใบแดง

พิษณุโลก พันธุ์ใบเขียวแพร่ และพันธุ์ใบเขียวสุโขทัย ที่มีจ้านวนใบเฉลี่ยต่อต้นเท่ากับ 7.33, 7.10, 6.93, และ 6.57 

ตามล้าดับ ส่วนพันธุ์ใบเขียวล้าปาง พบว่ามีจ้านวนใบต่อต้นน้อยที่สุดเท่ากับ 6.47 ใบ (ตารางท่ี 6)  

เมื่อศึกษาการเจริญเติบโตของพลูคาวแต่ละสายพันธุ์ เมื่อปลูกเปนนระยะเวลา 6 เดือน พบว่า พันธุ์ใบแดง

เชียงใหม่มีความสูงต้นมากท่ีสุดเท่ากับ 35.27 เซนติเมตร ซึ่งไม่แตกต่างทางสถิติกับพันธุ์ใบแดงพิษณุโลก พันธุ์ก้าน

ม่วงแพร่ 2 พันธุ์ใบแดงเชียงราย พันธุ์ก้านม่วงแพร่ และพันธุ์ใบเขียวแพร่ ที่มีความสูงต้นเฉลี่ยเท่ากับ 34.57, 

34.37, 32.50, และ 31.43 เซนติเมตร ตามล้าดับ (ตารางที่ 7) แต่พบว่าทุกสายพันธุ์ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ

ด้านการเจริญด้านข้าง เมื่อพิจารณาจากเส้นผ่านศูนย์กลางทรงพุ่มในแนวทิศเหนือ -ทิศใต้และทิศตะวันออก-ทิศ

ตะวันตก (ตารางที่ 6) ส้าหรับจ้านวนใบต่อต้น พบว่า เมื่อปลูกเปนนระยะเวลา 6 เดือนพันธุ์ใบแดงเชียงรายมีจ้านวน

ใบต่อต้นสูงสุดเท่ากับ 8.47 ซึ่งไม่แตกต่างทางสถิติกับกับพันธุ์ใบเขียวแพร่ พันธุ์ใบเขียวสุโขทัย พันธุ์ใบแดง

เชียงใหม่ พันธุ์ใบแดงพิษณุโลก พันธุ์ก้านม่วงแพร่ 2 พันธุ์ใบเขียวล้าปาง และพันธุ์ก้านม่วงแพร่ 3 ที่มีจ้านวนใบต่อ

ต้นเท่ากับ 7.63, 7.52, 7.50, 7.47, 7.27, 7.20, และ 6.83 ตามล้าดับ แต่แตกต่างทางสถิติกับพันธุ์ก้านม่วงแพร่ 1 

ที่มีจ้านวนใบต่อต้นต่้าสุดเท่ากับ 6.63 ตามล้าดับ (ตารางที่ 7) 

ด้านปริมาณของผลผลิต เมื่อพิจารณาจากการน้าผลผลิตสดมาชั่งน ้าหนักสดต่อตารางเมตร พบว่าพันธุ์ใบ

เขียวล้าปางมีค่าน ้าหนักสด (กรัม) ต่อตารางเมตรสูงสุดเท่ากับ 2,450 กรัม ซึ่งไม่แตกต่างทางสถิติกับน ้าหนัก

ผลผลิตสดพันธุ์ใบแดงพิษณุโลก พันธุ์ก้านม่วงแพร่ 2 พันธุ์ใบเขียวสุโขทัย ที่มีน ้าหนักสด (กรัม) ต่อตารางเมตร

เท่ากับ 2,250, 2,150, และ 2,050 ตามล้าดับ แต่มีความแตกต่างทางสถิติกับพันธุ์ก้านม่วงแพร่ 1 พันธุ์ใบแดง

เชียงราย พันธุ์ใบแดงเชียงใหม่ และพันธุ์ก้านม่วงแพร่ 3 ที่มีน ้าหนักสด (กรัม) ต่อตารางเมตรเท่ากับ 1,250, 

1,150, 1,000, และ 1,000 กรัม ตามล้าดับ แต่เมื่อน้าผลผลิตสดที่ได้มาอบแห้งที่อุณหภูมิ 45 องศาเซลเซียส เปนน

เวลา 24 ชั่วโมง พบว่าน ้าหนักของผลผลิตที่ได้จากทุกพันธุ์มีค่าไม่แตกต่างกันทางสถิติ (ตารางท่ี 7) 

 

 



ตารางท่ี 6 ความสูงต้น ความกว้างทรงพุ่ม ความยาวทรงพุ่ม จ้านวนใบต้นพลูคาว (หลังปลูก 2 เดือน) ณ ศูนย์วิจัย
เกษตรหลวงเชียงใหม่ 

กรรมวิธี พันธุ์ ความสูงเฉลี่ย Ø เหนือ-ใต้ Ø ออก-ตก จ านวนใบ 
1 ใบแดงเชียงราย 18.66 ab 14.45 14.2  8.57 abc 

0 ใบแดงพิษณุโลก 20.13 ab 14.57 14.5  7.1  bcd 

2 ใบแดงเชียงใหม่ 20.43 ab 12. 7 12.02 7.22 bcd 

4 ใบเขียวล้าปาง 15.36 b 12.42 12. 7  .47 d 
5 ใบเขียวแพร่ 19.96 ab 12.42 12.4   .92 bcd 

  ใบเขียวสุโขทัย 15.86 ab 12.52 12. 2  .57 cd 

7 ก้านม่วงแพร่ 1 21.91 a 15.87 15.5  9. 7 a 

8 ก้านม่วงแพร่ 2 19.66 ab 12.92 14.0  8.72 ab 

9 ก้านม่วงแพร่ 3 20.13 ab 1 . 7 14.52 1 .42 a 

 T-tast * ns ns * 
 LSD 2.471 1.441 1.017 0.729 
 CV 15.26 10.62 8.48 19.00 

 
ตารางท่ี 7 ความสูงต้น ความกว้างทรงพุ่ม ความยาวทรงพุ่ม จ้านวนใบต้นพลูคาว (หลังปลูก   เดือน) ณ ศูนย์วิจัย
เกษตรหลวงเชียงใหม่ 
 

 
กรรมวิธี 

 
พันธ์ 

ความสูง
เฉลี่ย  
(ซ.ม.) 

Ø ทรงพุ่ม
เหนือ-ใต้ 
(ซ.ม.) 

Ø ทรงพุ่ม
ออก-ตก 
 (ซ.ม.) 

จ านวน
ใบ 

น.น.สด 
(กรัม)/
ตรม. 

น.น.แห้ง 
(กรัม)/
ตรม. 

1 ใบแดงเชียงราย 20.5 abc 14.72 14.77  8.47 a 1,15  b 1   
0 ใบแดงพิษณุโลก 24.57ab 15.12  14.87  7.47ab 0,05  a 155 
2 ใบแดงเชียงใหม่ 25.07a 15.97  1 .2   7.5 ab 1,    b 1   
4 ใบเขียวล้าปาง 2 .4 c 15. 7  15.82  7.0  ab 0,45  a 175 
5 ใบเขียวแพร่ 21.42abc 14.87  15.47  7. 2 ab 1,    b 18  
  ใบเขียวสุโขทัย 2 .92bc 15.02  1 .22  7.50 ab 0, 5  a 17  
7 ก้านม่วงแพร่ 1 20.5 abc 15.87  1 .     . 2b 1,05  b 1   
8 ก้านม่วงแพร่ 2 24.27ab 15.22  1 .12  7.07 ab 0,15  a 155 
9 ก้านม่วงแพร่ 3 2 .02c 15.17  15.9    .82 ab 1,    b 15  

 F-tast * ns ns * * ns 



 CV 6.64 4.64 6.95 9.66 40.32 38.50 

 LSD.05 2.280 0.691 0.998 0.596 268.67 66.16 
 

 

 

ปริมาณสารส าคัญท่ีพบ 

จากผลการทดสอบ พบว่าปริมาณสารส้าคัญ Quercitin ในทั งต้นของพลูคาวสายพันธุ์ก้านม่วงแพร่ 1 มี

ปริมาณสูงสุด รองลงมาได้แก่พันธุ์ ก้านม่วงแพร่ 2 และ ก้านม่วงแพร่ 3 ซึ่งมีปริมาณที่วัดได้ คือ 0. 8 (±  . 4) 

2.22 (±  .1 ) และ 1.79 (±  .21) มิลลิกรัม / กรัมน ้าหนักแห้ง ตามล้าดับ (ตารางท่ี 7) 

ส่วน Rutin พบว่า มีปริมาณสูงสุดในสายพันธุ์ ใบเขียวล้าปาง รองลงมาได้แก่สายพันธุ์ ใบเขียวแพร่ และ

สายพันธุ์ก้านม่วงแพร่ 3 ซึ่งมีปริมาณที่วัดได้คือ 1.25 (±  .07) 0.94 (±  .21) และ 0.87 (±  .09) มิลลิกรัม / 

กรัมน ้าหนักแห้ง ตามล้าดับ (ตารางท่ี 8) 

ตารางท่ี 8 ปริมาณสารส้าคัญ สาร 0 ชนิดได้แก่ Quercetin และ Rutin หลังปลูก 6 เดือน ณ ศูนย์วิจัยเกษตร
หลวงเชียงใหม่ 

กรรมวิธี  พันธุ์  Quercitin (mg/g DW)  Rutin (mg/g DW)  
1 ใบแดงเชียงราย 1. 0 ±  .2    .57 ±  . 8  
2 ใบแดงพิษณุโลก 1.0  ± 0.06   .81 ±  . 7  
3 ใบแดงเชียงใหม่ 1.21 ± 0.29   .   ±  .0   
4 ใบเขียวล้าปาง 0.91 ± 0.00  1.05 ±  . 7  
5 ใบเขียวแพร่ 0.76 ± 0.03   .94 ± 0.21  
6 ใบเขียวสุโขทัย 1.   ± 0.04  0.64 ± 0.01  
7 ก้านม่วงแพร่ 1 0. 8 ±  . 4  0.62 ± 0.14  
8 ก้านม่วงแพร่ 2 0.00 ±  .1   0.67 ± 0.08  
9 ก้านม่วงแพร่ 2 1.79 ±  .01  0.87 ± 0.09  
    หมายเหตุ : (mg/g DW) คือ หน่วยของปริมาณสารส้าคัญ (มิลลิกรัม/ กรัมน ้าหนักแห้ง) 

ภาพที่ 1 ลักษณะใบและดอกของพลูคาวแต่ละระยะของการบาน 

 



 
 

ภาพที่ 2 ลักษณะต้นของพลุคาวแต่ละสายพันธุ์ 

 

   

   



   
 

 

 

9.สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 

จากการทดลองเปรียบเทียบพันธุ์พลูคาวในพื นที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรแพร่ และศูนย์วิจัยเกษตร
หลวงเชียงใหม่ หากมองในด้านการเจริญเติบโต พบว่าพลูคาวใบเขียวทั ง 3 แหล่งปลูก คือ แพร่ ล้าปาง สุโขทัย 
และพลูคาวใบแดงเชียงใหม่   มีการเจริญเติบโต ผลผลติน ้าหนักสดและน ้าหนักแห้งดีกว่าพลูคาวก้านม่วง แต่
พลูคาวก้านม่วงจะมีปริมาณสารส้าคัญทั ง 2 ชนิด คือ  Rutin และ Quercitrin  สูงกว่าพลูคาวใบเขียวและพลูคาว
ใบแดง  ดังนั นหากต้องการพันธุ์ที่ให้ผลผลิตสูงจึงควรเลือกใช้พลูคาวพันธุ์ใบเขียวหรือพันธุ์ใบแดง แต่หากต้องการ
ปริมาณสารส้าคัญสูงควรเลือกใช้พลูคาวก้านม่วง 

10.การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
ได้ข้อมูลระบบการผลิตพืชสมุนไพรในเขตพื นที่ภาคเหนือตอนบน เพ่ือใช้เปนนแนวทาง/พื นฐานให้

เกษตรกร/ผู้สนใจใช้ประโยชน์ต่อไป 

11.ค าขอบคุณ 
คณะผู้ด้าเนินการวิจัยขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยนักวิจัยและเจ้าหน้าที่ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร

แพร่ทุกท่านที่อ้านวยความสะดวกและช่วยเหลือท้าให้งานวิจัยส้าเร็จ 
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