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บทคัดย่อ 

การทดลองมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ได้พันธุ์ปัญจขันธ์พันธุ์ลูกผสมที่มีผลผลิต และสารส าคัญสูง ด าเนินการ
ตั้งแต่ตุลาคม 2558 ถึง กันยายน 2561 ที่ศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงราย   ท าการเปรียบเทียบพันธุ์ปัญจขันธ์ลูกผสมที่
ได้จากการผสมพันธุ์ปี 2556 จ านวน 4 คู่ผสม กับพันธุ์พ่อ-แม่ 3 พันธุ์ ดังนี้ 1) คู่ผสมระหว่างพันธุ์สิบสองปันนา x 
พันธุ์พ้ืนเมืองสันก าแพง 2)  พันธุ์พ้ืนเมืองสันก าแพง x พันธุ์สิบสองปันนา 3) พันธุ์อ่างขาง x  พันธุ์พ้ืนเมืองสันก าแพง     
4) พันธุ์พ้ืนเมืองสันก าแพง x พันธุ์อ่างขาง  5) พันธุ์สิบสองปันนา 6) พันธุ์พ้ืนเมืองสันก าแพง  และ 7) พันธุ์อ่างขาง 
คัดเลือกลูกผสมที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกคือผลผลิตสดสูงกว่า 2,500 กก./ไร่ สารซาโปนินรวมมากกว่า 6 กรัม/
น้ าหนักแห้ง 100 กรัม ผลการทดลองได้คัดเลือกคู่ผสมสิบสองปันนา x  พ้ืนเมืองสันก าแพง  ซึ่งมีลักษณะที่ดีกว่า
พันธุ์พ่อ-แม่ ใบมีขนาดใหญ่ขึ้น การแตกใบสูง สารส าคัญสูงขึ้นกว่าเดิม  ผลผลิตสด 2,667 กก./ไร่ น้ าหนักหลังอบแห้ง 
298.3 กก./ไร่ ปริมาณสารซาโปนินรวม 15 กรัม/น้ าหนักแห้ง 100 กรัม   Total phenolic compound  55.0  
mg GAE/g   และ Antioxidant activity index 2.63 คัดเลือกสายพันธุ์ที่ดีได้จ านวน 7 สายพันธุ์โดยเก็บเมล็ด
พันธุ์รุ่น F4  จ านวน 2 สายพันธุ์คือ สายพันธุ์ 1-11 และ 2-10 ส่วนอีก 5 สายพันธุ์ท าการปักช าขยายต้นพันธุ์ได้แก่ 
สายพันธุ์ 1-7, 1-9,  1-13, 1-19 และ 2-20 น าไปทดสอบต่อในปี 2562 นอกจากนี้ได้ท าการคัดเลือกคู่ผสม     
พันธุ์พ้ืนเมืองสันก าแพง x สิบสองปันนาไว้อีก 1 คู่ผสมเนื่องจากพบต้นในรุ่น F1 มีลักษณะเด่นคือ มีล าต้นแข็ง ใบสี
เขียวเข้ม มีใบประกอบแยกเป็นใบย่อย 7 ใบ  
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Abstract 
The objective of the study to get hybrid  jiaogulan varieties which high yield and high 

active ingredient. The study during October 2015 to September 2018 at Chiangrai Horticulture 
Research Center, comprised with 7 varieties comparison 1)Sipsongpanna x Sankampaeng          
2)Sankampaeng x Sipsongpanna 3)Angkhang x Sankampaeng  4)Sankampaeng x Angkhang 5) 
Sipsongpanna   6)Sankampaeng   7)Angkhang. Seleced hybrid variety with high yield more than 
2,500 kilogram/rai, Total saponins 6 gram/100 gram dry weight. The result showed that  the 
Sipsongpanna x Sankampaeng variety had better good characteristic than the other hybrid 
varieties, get high fresh and dry yield and Total saponin was 2,667, 298.3 kilogram/rai and 15 
gram/100 gram dry weight respectively. Total phenolic compound 55.0 mgGAE/g and 
Antioxidant activity Index 2.63. Evaluate yield and Total saponins of Sipsongpanna x 
Sankampaeng variety in the field for 2 years and then selected 7 cultivars, 2cultivars (number   
1-11 and 2-10) were collected F4 hybrid seed and 5 cultivars (number 1-7, 1-9, 1-13, 1-19 and  
2-20) were collected by cutting. For 7 cultivars bring to test in the field in 2019. In addition F1 
hybrid of Sankampaeng x Sipsongpanna variety was selective breeding because of they have 
good characteristic with strong stem, dark green leaf color and have 7 leaflet. 
 

ค าน า 
เจียวกู่หลานหรือปัญจขันธ์ เป็นสมุนไพรที่ใช้เป็นยา มีสารส าคัญคือ gypenoside, total saponins, 

phenolic  compound, antioxidant  และอ่ืนๆ  มีคุณสมบัติลดระดับน้ าตาลในเลือด  ลดคลอเรสเตอรอล เป็น
เครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพ  ได้แก่ ชาสมุนไพร และเป็นส่วนประกอบในเครื่องส าอาง และผลิตภัณฑ์ท าความสะอาด จาก
การวิเคราะห์ปัญหาพบว่าเกษตรกรผู้ปลูกขาดแคลนพันธุ์ดี และเทคโนโลยีด้านพันธุ์ พันธุ์ที่เกษตรกรปลูกในปัจจุบัน
คือพันธุ์จีนหรือพันธุ์สิบสองปันนาเป็นพันธุ์จากประเทศจีนมีผลผลิตสูง แต่ปริมาณสารซาโปนินรวมอยู่ในระดับปาน
กลาง เมื่อน ามาปลูกในประเทศไทยพบปัญหาด้านการเจริญเติบโต และการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมในพ้ืนที่  
ซึ่งพ้ืนที่ปลูกควรมีอุณหภูมิระหว่าง 16-28oC ความชื้นสัมพัทธ์ 60-80% ท าให้พ้ืนที่ปลูกอยู่ในวงจ ากัด จากการปลูก
ทดสอบพันธุ์ ในปี 2554-2556 พบว่า พันธุ์พ้ืนเมืองให้ผลผลิตต่ ากว่าพันธุ์สิบสองปันนา  แต่ปริมาณสารซาโปนินรวม
มีค่าใกล้เคียงกับพันธุ์จีน และในบางพ้ืนที่และบางช่วงมีสารสูงกว่าพันธุ์จีน ทั้งนี้ปริมาณสารส าคัญในปัญจขันธ์มีความ
แปรปรวนสูง ค่าสารซาโปนินรวม (total saponins) มีค่าตั้งแต่ 4.03-13.32 กรัม/น้ าหนักแห้ง 100 กรัม ในขณะที่ค่า
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มาตรฐานก าหนดไว้ไม่ต่ ากว่า 8 กรัม/น้ าหนักแห้ง 100 กรัม  (เย็นจิตร, 2551) พันธุ์พ้ืนเมืองพบปริมาณสารซาโปนิน
รวมสูงกว่าค่าที่ก าหนด สามารถปลูกในพ้ืนที่ที่ไม่มีความหนาวเย็นได้ ส าหรับปัญจขันธ์พันธุ์พ้ืนเมืองกรมพัฒนา
การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข (2548) รายงานว่ามีผลผลิตต่ ากว่าพันธุ์จีนแต่
พบปริมาณสารซาโปนินใกล้เคียงกันคือ 12.77 และ 13.32 % ตามล าดับ ส่วนพันธุ์อ่างขางซึ่งเป็นพันธุ์ไทยเป็นพันธุ์
ทีม่ีผลผลิตสูงมากพันธุ์หนึ่ง จึงได้ท าการผสมพันธุ์ระหว่างพันธุ์สิบสองปันนา พันธุ์พ้ืนเมืองสันก าแพง และพันธุ์อ่างขาง 
ได้เมล็ดลูกผสมจ านวน 4 คู่ผสมดังนี้ 1) คู่ผสมระหว่างพันธุ์สิบสองปันนา x พันธุ์พ้ืนเมืองสันก าแพง 2)  พันธุ์พ้ืนเมือง
สันก าแพง x สิบสองปันนา 3) พันธุ์อ่างขาง x  พันธุ์พ้ืนเมืองสันก าแพง   และ 4) พันธุ์พ้ืนเมืองสันก าแพง x พันธุ์อ่าง
ขาง  ในปี 2559-2561 ด าเนินการเพาะเมล็ดลูกผสมดังกล่าว น าไปปลูกในแปลงทดลองแล้วเปรียบเทียบและ
คัดเลือกพันธุ์เพ่ือผลิตเมล็ดพันธุ์ปัญจขันธ์ลูกผสมที่ให้ผลผลิต สารส าคัญสูง และสามารถปลูกได้ในพ้ืนที่อ่ืนๆต่อไป 

 
วิธีด าเนินการ 

อุปกรณ์ 

 -  พันธุ์ปัญจขันธ์พันธุ์ลูกผสม 4 พันธุ์และพันธุ์พ่อ-แม่ 3 พันธุ์   
 -  วัสดุการเกษตร ได้แก่ ปูนขาว ปุ๋ยคอก  ตาข่ายพรางแสง ไม้ไผ่ ลวด และอ่ืนๆ 
 -  โรงเรือนชั่วคราวคลุมด้วยตาข่ายพรางแสง  

แบบและวิธีการทดลอง    
ปี 2559 วางแผนการทดลองแบบ RCB  7 กรรมวิธี 4 ซ้ า  กรรมวิธีมีดังนี้ 
 กรรมวิธีที่ 1 คู่ผสมระหว่างพันธุ์สิบสองปันนา x พ้ืนเมืองสันก าแพง 

กรรมวิธีที่ 2 คู่ผสมระหว่างพันธุ์พ้ืนเมืองสันก าแพง x สิบสองปันนา 
กรรมวิธีที่ 3 คู่ผสมระหว่างพันธุ์อ่างขาง x พ้ืนเมืองสันก าแพง 
กรรมวิธีที่ 4 คู่ผสมระหว่างพันธุ์พ้ืนเมืองสันก าแพง x อ่างขาง 
กรรมวิธีที่ 5 พันธุ์สิบสองปันนา 
กรรมวิธีที่ 6 พันธุ์พื้นเมืองสันก าแพง   
กรรมวิธีที่ 7 พันธุ์อ่างขาง 

      วิธีปฏิบัติการทดลอง 

        ปี 2559 
1. ขยายพันธุ์ต้นพันธุ์ปัญจขันธ์ที่ได้จากการเพาะเมล็ดลูกผสม (F1)  โดยการตัดช า 
2. เตรียมโรงเรือนชั่วคราว พรางด้วยตาข่ายพรางแสงสีด าด้านบน 70%  ด้านข้าง 50 %  
3. เตรียมแปลงย่อยขนาด 1x4.5เมตร จ านวน 28 แปลงย่อย ใส่ปุ๋ยคอกอัตรา 3-5 ตัน/ไร่และขี้เถ้าแกลบ  

ก่อนปลูก  
4. ปลูกปัญจขันธ์ในแปลงทดลอง ปลูกแถวคู่แบบสลับฟันปลา ระยะระหว่างแถว 50 ซม. ระยะระหว่าง

ต้น 1  เมตร เพ่ือให้ต้นเจริญเติบโตเต็มที่ 
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5. ท าค้างไม้ไผ่ ความสูง 1.2 -1.5 เมตร จากพ้ืนเพื่อให้ต้นเลื้อยไปตามค้าง  
6. คัดเลือกต้นที่มีการเจริญเติบโตดี สมบูรณ์ แข็งแรง ใบเขียว ไม่มีลักษณะบิดเบี้ยว ตรงตามพันธุ์เดิมหรือ

ดีกว่า   ผูกป้ายต้นที่คัดเลือกไว้ ปล่อยให้มีการออกดอกและติดเมล็ด  บันทึกลักษณะทุกพันธุ์ อีกชุด
หนึ่งเก็บเกี่ยวเมื่ออายุ 4 เดือน โดยการตัดโคนต้นความสูง 30 เซนติเมตรจากพ้ืน  บันทึกผลผลิตสด 
น าไปล้างน้ าให้สะอาด ผึ่งให้สะเด็ดน้ า หั่นให้เป็นชิ้นขนาด 1-2 ซม. น าไปอบแห้งด้วยตู้อบลมร้อนแบบ
แก๊สอุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส นาน 6-8 ชั่วโมง บันทึกน้ าหนักหลังอบแห้งและสุ่มตัวอย่างวิเคราะห์
ปริมาณสารส าคัญ  

ปี 2560 
1. เก็บเมล็ดคู่ผสมที่ผ่านการประเมินคือคู่ผสมระหว่างพันธุ์สิบสองปันนาxพันธุ์พ้ืนเมืองสันก าแพง เป็น

เมล็ดรุ่น F2 น าเมล็ดไปเพาะ หลังงอกน าไปปลูก โดยปลูกจ านวน 100 ต้น ตามวิธีการปี 2559   
 2. เมื่อออกดอกติดผลท าการเก็บเมล็ด F3 เพ่ือปลูกทดสอบต่อในปี 2561   
ปี 2561 
1. เพาะเมล็ดพันธุ์ปัญจขันธ์ลูกผสมพันธุ์สิบสองปันนาxพันธุ์พ้ืนเมืองสันก าแพง (F3)  จ านวน 10 สายพันธุ์ 
2. เตรียมโรงเรือนชั่วคราว พรางด้วยตาข่ายพรางแสงสีด าด้านบน 70%  ด้านข้าง 50 %  
3. เตรียมแปลงย่อยขนาด 1x4.5เมตร จ านวน 20 แปลงย่อย ใส่ปุ๋ยคอกอัตรา 3-5 ตัน/ไร่และขี้เถ้าแกลบ

ก่อนปลูก  
4. ปลูกปัญจขันธ์ในแปลงทดลอง ปลูกแถวคู่แบบสลับฟันปลา ระยะระหว่างแถว 50 ซม. ระยะระหว่าง

ต้น 1  เมตร เพ่ือให้ต้นเจริญเติบโตเต็มที่ 
5. ท าค้างไม้ไผ่ ความสูง 1.2 -1.5 เมตร จากพ้ืนเพื่อให้ต้นเลื้อยไปตามค้าง  
6. ดูแลรักษาต้น คัดเลือกต้นที่มีการเจริญเติบโตดี สมบูรณ์ แข็งแรง ใบเขียว ไม่มีลักษณะบิดเบี้ยว ตรง

ตามพันธุ์เดิมหรือดีกว่า    ผูกป้ายต้นที่คัดเลือกไว้ ปล่อยให้มีการออกดอกและติดเมล็ด บันทึกลักษณะ
ทุกพันธุ์ อีกชุดหนึ่งเก็บเกี่ยวเมื่ออายุ 4 เดือน โดยการตัดโคนต้นความสูง 30 เซนติเมตรจากพ้ืน  
บันทึกผลผลิตสด น าไปล้างน้ าให้สะอาด ผึ่งให้สะเด็ดน้ า หั่นให้เป็นชิ้นขนาด 1 -2 ซม. น าไปอบแห้ง
ด้วยตู้อบลมร้อนแบบแก๊สอุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส นาน 6-8 ชั่วโมง บันทึกน้ าหนักหลังอบแห้งและ
สุ่มตัวอย่างวิเคราะห์ปริมาณสารส าคัญ 

7. เก็บเมล็ดพันธุ์ต้นที่คัดเลือกไว้รวบรวมและน าไปผึ่งในที่ร่ม เป็นเมล็ดพันธุ์รุ่น F4 เพ่ือน าไปทดสอบต่อ
ในปี 2562 ตามแผนภูมิดังนี้ 

แผนการคัดเลือกพันธุ์ 
ตค.58-กย.59  ขยายต้นที่เพาะจากเมล็ด F1 

ปลูก คัดเลือก และเก็บเมล็ด F2 
 

ตค.59-กย.60  ขยายต้นที่เพาะจากเมล็ด F2 
ปลูก คัดเลือก และเก็บเมล็ด F3 
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ตค.60-กย.61  ขยายต้นที่เพาะจากเมล็ด F3 

ปลูก คัดเลือก และเก็บเมล็ด F4 
 

น าเมล็ดพันธุ์ลูกผสม F4 ไปทดสอบในการทดลองที่ 1.4 
หลักเกณฑ์การคัดเลือกพันธุ์ปัญจขันธ์ 

1. ใบมีขนาดใหญ่ ขนาดความกว้างและยาวของใบประกอบโดยเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 8x8 เซนติเมตร 
2. ใบมีสีเขียวสม่ าเสมอทั่วทั้งใบ ก้านใบแข็งแรง 
3. ผลผลิตสดสูงกว่า 2,500 กก./ไร่ และน้ าหนักหลังอบแห้งสูงกว่า 200 กก./ไร่ 
4. ปริมาณสารซาโปนินรวมไม่ต่ ากว่า 6-8 กรัม/น้ าหนักแห้ง 100 กรัม หรือปริมาณสารฟีนอลิกทั้งหมดใน

ต้นไม่ต่ ากว่า 10 มิลลิกรัม/กรัมน้ าหนักแห้ง 
5. อายุเก็บเกี่ยวหลังปลูกน้อยกว่า 120 วัน 

การบันทึกข้อมูล 
1. วันปฏิบัติการต่างๆ 
2. ข้อมูลลักษณะของพันธุ์  
3. ข้อมูลการเจริญเติบโต การแตกใบและกิ่ง ขนาดและสีของใบ 
4. ข้อมูลการออกดอกและติดผล 
5. ปริมาณสารซาโปนินรวมในต้น 
6. ข้อมูลอื่นๆ ได้แก่ข้อมูลลักษณะเด่นและข้อจ ากัด เป็นต้น 

  เวลาและสถานที่  
           เริ่มต้น ตุลาคม 2558 สิ้นสุด กันยายน 2561    

ด าเนินการที่ศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงราย  อ.เมือง จ.เชียงราย   
   

ผลการทดลองและวิจารณ์ 
ด้านการเจริญเติบโต ผลการทดลองปี 2559 รุ่น F1 พันธุ์อ่างขางมีความยาวของเถามากท่ีสุด 7.63 เมตร

รองลงมาคือคู่ผสมระหว่างพันธุ์สิบสองปันนา x พ้ืนเมืองสันก าแพง เถายาว 7.56 เมตร และอ่างขาง x พ้ืนเมือง 
7.54 เมตร ไม่แตกต่างกันทางสถิติ การแตกของก่ิงแขนงต่อต้นพบว่า คู่ผสมระหว่างพันธุ์สิบสองปันนา x พ้ืนเมือง
สันก าแพง มีจ านวนกิ่งสูงที่สุดคือ 83 กิ่ง แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติกับพันธุ์อ่ืนๆ ส่วนขนาดของใบพันธุ์
อ่างขางมีความกว้าง ความยาว และความยาวก้านใบมากที่สุด (ตารางท่ี 1) 

ด้านผลผลิต จากการปลูกเปรียบเทียบผลผลิตปัญจขันธ์ในแปลงทดลองซึ่งได้จากการเพาะเมล็ด F1 ที่
ผสมไว้เมื่อปี 2556 พบว่า คู่ผสมระหว่างพันธุ์อ่างขาง x พ้ืนเมืองสันก าแพง เมื่อเก็บเกี่ยวอายุ 4 เดือนหลังปลูก
ให้ผลผลิตสูงสุด 3,197 กก./ไร่ น้ าหนักหลังอบแห้ง 310.6 กก./ไร่ รองลงมาคือคู่ผสมสิบสองปันนา x พ้ืนเมือง  
สันก าแพง ให้ผลผลิต 2,667 กก./ไร่ น้ าหนักหลังอบแห้ง 298.3 กก./ไร่ ไม่แตกต่างทางสถิติกับคู่ผสมอ่างขาง x 
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พ้ืนเมืองสันก าแพง  
         ด้านคุณภาพ คู่ผสมสิบสองปันนา x พ้ืนเมืองสันก าแพง มีปริมาณ total phenolic ในต้น 55.01 mg 
GAE/g สูงกว่าทุกพันธุ์ โดยพบว่ามีค่าสูงกว่าพันธุ์สิบสองปันนาซึ่งเป็นพันธุ์แม่ 35.34 และพันธุ์พ่อพ้ืนเมือง       
สันก าแพง 27.81 mg GAE/g และคู่ผสมสิบสองปันนา x พ้ืนเมืองสันก าแพง มีค่า Antioxidant activity Index 
(AI) สูงสุด 2.63 และพบปริมาณสารซาโปนินรวมสูงที่สุด 15  กรัม/น้ าหนักแห้ง 100 กรัม (ตารางที่ 2)  
 เมื่อเปรียบเทียบน้ าหนักผลผลิตสด น้ าหนักหลังอบแห้ง และปริมาณสารส าคัญในต้นปัญจขันธ์ในรุ่น F1 
พบคู่ผสมที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกคือมีผลผลิตและสารส าคัญสูง จึงท าการคัดเลือกคู่ผสมสิบสองปันนา x พ้ืนเมือง
สันก าแพง ไว้จ านวน 1 คู่ผสม ท าการเก็บเมล็ดพันธุ์ในรุ่น F2 (แบบ Bulk method) เพ่ือปลูกในปี 2560 และท า
การคัดเลือกต่อจนถึง F3 และ F4 ในปี 2561-2562 นอกจากนี้ได้ท าการคัดเลือกคู่ผสมพันธุ์พ้ืนเมืองสันก าแพง x
สิบสองปันนาไว้อีก 1 คู่ผสม (ภาพท่ี 4) เนื่องจากพบต้นในรุ่น F1 ที่มีลักษณะเด่นคือ มีล าต้นแข็ง ใบสีเขียวเข้ม
มากกว่าปรกติ   ใบประกอบที่แยกเป็นใบย่อย 7 ใบ ซึ่งปัญจขันธ์พันธุ์อ่ืนๆที่เคยพบมามีจ านวนใบประกอบ 3-5 ใบ
เท่านั้น พบจ านวน 4 ต้นจากจ านวนทั้งหมด 60 ต้น ได้ขยายพันธุ์โดยการตัดช ากิ่ง ท าการปลูกทดสอบผลผลิต 
สารส าคัญ และคัดเลือกต้นที่มีลักษณะที่ดีไว้ขยายพันธุ์ต่อไป  
       ผลการทดลองปี 2560 รุ่น F2 ผลผลิตสดของปัญจขันธ์ที่ได้จากการเพาะเมล็ดพันธุ์คัดเลือก 2,200 กก./
ไร่ น้ าหนักหลังอบแห้ง 275 กก./ไร่ ปริมาณสารซาโปนินรวม 8 กรัม/น้ าหนักแห้ง 100 กรัม  (ตารางท่ี 3) ขนาด
ใบ ความกว้าง x ความยาวใบเท่ากับ 4.85 x 9.43 ซม. สูงกว่าพันธุ์สิบสองปันนาและพ้ืนเมืองสันก าแพง แต่มี
ความยาวก้านใบสั้นลง (ตารางที่ 4) 

ผลการทดลองปี 2561 เพาะเมล็ดพันธุ์รุ่น F3 น าไปปลูกในแปลง จ านวน 2 ชุด ชุดที่ 1 เก็บผลผลติ     
ผลการทดลองพบว่าผลผลิตสดเปรียบเทียบ 10 สายพันธุ์  สายพันธุ์ 1-7 มีผลผลิตสดสูงที่สุด 1,720 กก./ไร่ 
น้ าหนักหลังอบแห้ง 212  กก./ไร่ รองลงมาคือสายพันธุ์ 1-9 ผลผลิตสด 1,440 กก./ไร่ น้ าหนักหลังอบแห้ง 187.2  
กก./ไร่ ส่วนชุดที่มีการปล่อยให้มีการออกดอกและติดผลพบว่า มีจ านวน 2 สายพันธุ์ที่มีการออกดอกและติดผลคือ 
สายพันธุ์ 1-11 และ 2-10 สารซาโปนินรวมอยู่ระหว่างการวิเคราะห์ ส าหรับเมล็ดพันธุ์รุ่น F4 ของทั้ง 2 สายพันธุ์
ได้ท าการเพาะเมล็ดเพ่ือเตรียมปลูกทดสอบในปี 2562 (ตารางที่ 5) 
 
ตารางท่ี 1  ลักษณะต่างๆของปัญจขันธ์ลูกผสม เปรียบเทียบกับพันธุ์พ่อ-แม่  วัดเมื่อใบอายุ 3 เดือน ที่ 
              ศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงราย ปี 2559  
  

 พันธุ ์ ความยาว
เถา 

 (เมตร)   

จ านวนกิ่ง
แขนงต่อ

ต้น    

ขนาดใบ (ซม.)   

ความกว้าง ความยาว ความยาว
ก้าน 

สิบสองปันนา x พ้ืนเมืองสันก าแพง        7.56 a1/ 83 a 4.18 b 8.43 bc 6.56 b 
พ้ืนเมืองสันก าแพง x สิบสองปันนา 4.94 b 67 ab 3.85 b 8.15 c 6.02 b 
อ่างขาง x พ้ืนเมืองสันก าแพง 7.54 a 82 a 4.15 b 9.39 ab 7.08 ab 
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พ้ืนเมืองสันก าแพง x อ่างขาง 5.76 b 65 bc 3.13 c 6.81 d 4.65 c 
สิบสองปันนา 6.30 ab 73 ab 3.92 b  8.09 c 6.80 ab 
พ้ืนเมืองสันก าแพง 3.12 c 51 c 2.74 c 6.13 d 3.32 d   
อ่างขาง 7.63 a 75 ab 4.78 a 10.35 a 7.73 a   

CV (%) 11.9 11.9 6.6 8.1 9.7 

      1/ ตัวเลขที่ตามด้วยอักษรเหมือนกันทางสดมภ์ไม่แตกต่างกันทางสถิติโดยวิธี DMRT     
 
ตารางท่ี 2  ผลผลิตสด น้ าหนักหลังอบแห้งและปริมาณสารส าคัญ ในต้นปัญจขันธ์ทั้ง 4 คู่ผสมเปรียบเทียบกับ 
              พันธุ์พ่อ-แม่ เมื่อเก็บเก่ียวอายุ 4 เดือน ที่ศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงราย ปี 2559    
 

พันธุ์  ผลผลิต    
 (กก./ไร่)   

น้ าหนัก
หลัง

อบแห้ง 
(กก./ไร่)   

Total 
phenolic  

compound  
(mg GAE/g)   

Antioxidant 
activity 
index  

สารซา
โปนินรวม
(กรัม/
น้ าหนัก
แห้ง100 
กรัม) 

สิบสองปันนาxพ้ืนเมืองสัน
ก าแพง        

2,667 a1/ 298.3 a 55.01 a 2.63 15 

พ้ืนเมืองสันก าแพงxสิบสอง
ปันนา 

1,080 b 138.8 b 48.85 abc 1.98 7 

อ่างขางxพ้ืนเมืองสันก าแพง 3,197 a 310.6 a 38.78 bcd 2.46 15 
พ้ืนเมืองสันก าแพงxอ่างขาง 859 b 101.1 b 50.88 ab 1.79 6 
สิบสองปันนา 3,047 a 300.3 a 35.34 cd  1.20   6 
พ้ืนเมืองสันก าแพง 623 b 83.3 b 27.81 d  1.41   7 
อ่างขาง 2,789 a 302.7 a 26.80 d  2.18   8 

CV (%) 16.8 16.4 18.2 37.7 - 

      1/ ตัวเลขที่ตามด้วยอักษรเหมือนกันทางคอลัมน์เดียวกันไม่แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95  
         เปอร์เซ็นตโ์ดยวิธี DMRT     

 
ตารางท่ี 3 ผลผลิตสด น้ าหนักหลังอบแห้ง ปริมาณสารซาโปนินรวม และอายุเก็บเก่ียวปัญจขันธ์พันธุ์ 
              ลูกผสมพันธุ์สิบสองปันนา x พ้ืนเมืองสันก าแพง (F2) เปรียบเทียบกับพันธุ์พ่อ-แม่ ที่ศูนย์วิจัย 
              พืชสวนเชียงราย ปี 2560 
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พันธุ์ ผลผลิตสด    
(กก./ไร่) 

น้ าหนักหลัง
อบแห้ง(กก./ไร่) 

ซาโปนินรวม  
(กรัม/100 กรัม) 

อายุเก็บเกี่ยว    
(วันหลังปลูก) 

สิบสองปันนา x 
พ้ืนเมืองสันก าแพง 

2,200 275.0 8 105 

สิบสองปันนา 842 123.6 5 108 
พ้ืนเมืองสันก าแพง 77 12.1 6 108 

 
ตารางท่ี 4 ขนาดใบ และสีของใบปัญจขันธ์พันธุ์ลูกผสมพันธุ์สิบสองปันนา x พ้ืนเมืองสันก าแพง  
              เปรียบเทียบกับพันธุ์พ่อ-แม่ ที่ศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงราย ปี 2560 

พันธุ์ ความกว้างใบ 
(ซม,) 

ความยาวใบ 
(ซม.) 

ความยาวก้านใบ 
(ซม.)  

สีของใบ 
(RHS 2015) 

สิบสองปันนา x 
พ้ืนเมืองสันก าแพง 

4.85 9.43 7.44 139B 

สิบสองปันนา 3.81 8.28 8.28 N139B 
พ้ืนเมืองสันก าแพง 2.39 4.98 4.98 139A 

 
ตารางท่ี 5  ผลผลิตสด น้ าหนักหลังอบแห้งในปัญจขันธ์สิบสองปันนา x พ้ืนเมืองสันก าแพง ต้นเพาะเมล็ด 
              จ านวน 10 สายพันธุ์เปรียบเทียบกับพันธุ์พ่อ-แม่ เมื่อเก็บเก่ียวอายุ 4 เดือน ที่ศูนย์วิจัยพืชสวน 
              เชียงราย ปี 2561    
 

สายพันธุ์คัดเลือก  ผลผลิต    
 (กก./ไร่)   

น้ าหนักหลังอบแห้ง 
(กก./ไร่)   

ปริมาณสารซาโปนินรวม  
(กรัม/น้ าหนักแห้ง100 กรัม) 

1-1 300 44.6 5.07 
1-7 1,720 212 4.28 
1-9 1,440 187.2 6.18 
1-11  627 94.5 4.80 
1-13 1,320 142.8 4.62 
1-19 1,120 129.9 5.20 
2-10  641 87 8.16 
2-18 840 137.8 6.78 
2-20 1,253 122.8 4.70 
3-1 1,000 97 4.48 

สิบสองปันนา 740 78.1 5.39 
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พ้ืนเมืองสันก าแพง 71 11.9 7.00 
สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 

1. การคัดเลือกพันธุ์ปัญจขันธ์ได้คู่ผสมระหว่างพันธุ์สิบสองปันนา x พ้ืนเมืองสันก าแพง ที่ผ่านเกณฑ์การ
คัดเลือกพันธุ์คือมีผลผลิตสด 2,667 กก./ไร่ น้ าหนักหลังอบแห้ง 298.3 กก./ไร่ ปริมาณสารซาโปนิน
รวม 15 กรัม/100 กรัม  และได้คัดเลือกคู่ผสมพันธุ์พ้ืนเมืองสันก าแพง x สิบสองปันนา ไว้อีก 1 คู่ผสม
เนื่องจากมลีักษณะเด่นเป็นพิเศษคือมีใบย่อย 7 ใบทั่วทั้งต้น 

2. คัดเลือกคู่ผสมพันธุ์สิบสองปันนา x พ้ืนเมืองสันก าแพง จ านวน 2 สายพันธุ์ที่มีการออกดอกและติดผล
คือสายพันธุ์ 1-11 และ 2-10 เก็บเมล็ดพันธุ์รุ่น F4  ทั้ง 2 สายพันธุ์ ส่วนอีก 5 สายพันธุ์ ได้แก่ 1-7, 
1-9,  1-13, 1-19 และ 2-20 ขยายพันธุ์โดยการตัดช าเพ่ือน าไปทดสอบต่อในปี 2562 

 
การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

1. การใช้ประโยชน์จากปัญจขันธ์ที่คัดเลือกได้มาทดสอบผลผลิต และปริมาณสารซาโปนินรวมในต้น โดย
เปรียบเทียบกับพันธุ์การค้าเพ่ือคัดเลือกสายพันธุ์ที่ดีที่สุดเผยแพร่สู่เกษตรกร 

2. ส าหรับคู่ผสม 7 ใบ ได้ท าการขยายพันธุ์โดยการตัดช าให้มีปริมาณต้นพันธุ์มาก  
 

ค าขอบคุณ 
 ขอขอบพระคุณรองศาตราจารย์ ดร.ธีรวรรณ บุญญวรรณ  และ ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร. กฤษณะ จิตมณี
ศูนย์บริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์
วิเคราะห์ปริมาณ Total saponins ในตัวอย่างปัญจขันธ์ 

 
 

เอกสารอ้างอิง 
กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก.  กระทรวงสาธารณสุข. 2548. การศึกษาเปรียบเทียบ 
      คุณภาพของปัญจขันธ์พันธุ์พ้ืนเมืองและพันธุ์จีน. ใน วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก     
      ปีที่ 3 ฉบับที่ 2  กุมภาพันธ์ – พฤษภาคม 2548. หน้า 52-69. 
เย็นจิตร เตชะด ารงสิน และคณะ. 2551. คุณภาพทางเคมีของปัญจขันธ์.ใน สมุนไพรน่ารู้. สถาบันวิจัยสมุนไพร.   
      กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข.นนทบุรี.หน้า 39-76. 
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ภาพที่ 1   ลักษณะใบปัญจขันธ์พันธุ์อ่างขาง จีน พื้นเมืองสันก าแพง (ก)   และพันธุ์ลูกผสม (ข)   

ก 

ข 
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ภาพที่ 3  ช่อดอก ผลและเมล็ดพันธุ์ปัญจขันธ์พันธุ์สิบสองปันนา x พ้ืนเมืองสันก าแพง (ก)    
             พันธุ์สิบสองปันนา (ข)  และพันธุ์พ้ืนเมืองสันก าแพง (ค) 

ข ค ก 

ข 
ก 
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 ภาพที่ 4   ลักษณะต้น (ก)  ใบประกอบ (ข) และใบแรกที่ใหญ่ที่สุด (ค) ของปัญจขันธ์พันธุ์พ้ืนเมือง 

              สันก าแพง  x สิบสองปันนาซึ่งมลีักษณะเด่นคือใบประกอบ 1 ใบแยกเป็นใบย่อย 7 ใบ  

ค 


