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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
 
ชื่อโครงการวิจัย รวบรวมและคัดเลือกสายพันธุ์ผักย่านางเพื่อพัฒนาเป็นเคร่ืองปรุงรส 
ในเชิงอุตสาหกรรม 
นักวิจัย 
นายพิทักษ์ พุทธวรชัย สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร 
ผศ.อภินันท์ เมฆบังวัน สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร 
ผศ.นภา ขันสุภา สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร 
นายวิรัติ อ าพันธุ ์ สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร 
ระยะเวลาที่ท าการวิจัย  1 ปี 9 เดือน เริ่มทดลองต้ังแต่มกราคม 2551 จนถึง กันยายน 2552 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1.รวบรวมและคัดเลือกสายพันธุ์ผักย่านางเพื่อพัฒนาเป็นเครื่องปรุงรส 
ในเชิงอุตสาหกรรม 
ขอบเขตการวิจัย 

1.รวบรวมผักย่านาง 38  สายต้นและคัดท่ีมีลักษณะ ท่ีดี 6 สายต้นปลูกเปรียบเทียบ
คัดเลือกสายต้น  
วิธีการวิจัย 

ต้นพันธุ์ผักย่านางท่ีได้จากการรวบรวม บริเวณหมู่บ้านรอบสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร 
ได้แก่ ต าบลพิชัย ต าบลบ้านเสด็จ ต าบลบุญนาคพัฒนา ต าบลบ้านแลง ต าบลทุ่งฝาย ต าบลนิคม
พัฒนา และจังหวัดใกล้เคียงเช่น ล าพูน เชียงใหม่ ปลูก ณ สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร ต.พิชัย 
อ.เมือง จ.ล าปาง จ านวน 38 สายต้น โดยใช้รหัสประจ าต้นต้ังแต่ 001-038  เริ่มทดลองต้ังแต่
มกราคม 2551 จนถึง กันยายน 2552 หลังจากปลูกบันทึกลักษณะน้ าหนักสดของใบ ความยาว
ใบ ความกว้างใบ ความยาวก้านใบ และความยาวปล้อง เพื่อประเมินลักษณะในการคัดเลือกสาย
ต้นผักย่านาง หลังจากปลูกแล้วทุก 30 วัน โดยวัดใบท่ีโตเต็มท่ีแล้ว และน ามาหาค่าเฉล่ีย และ
วิเคราะห์ผลทางสถิติ 

เมื่อประเมินลักษณะสายต้นท่ีมีลักษณะเบ้ืองต้นท่ีดีกว่าสายต้นอื่น 6 สายต้น ปลูก
เปรียบเทียบกันโดยวางแผนการทดลองแบบ RCBD (Randomize Complete Block Design) 
หลักจากนั้นบันทึกลักษณะน้ าหนักสดของใบ ความยาวใบ ความกว้างใบ ความยาวก้านใบ และ
ความยาวปล้อง   น าค่าเฉล่ียมาวิเคราะห์ความแตกต่างกันทางสถิติ เมื่อมีความแตกต่างกันทาง
สถิติ น าค่าเฉล่ียเปรียบเทียบโดยใช้ DMRT (Duncan’s Multiple Range Test) 
ผลการวิจัย 

สายต้น 038  ให้น้ าหนักใบเฉล่ีย ความกว้างใบเฉล่ียและความยาวใบเฉล่ียสูงสุด   1.13  
กรัม  6.49  ซม.  และ    14.53 ซม.       ตามล าดับ (ตารางท่ี 1 ) สายต้น 030 ให้ความยาว
ก้านใบเฉล่ียสูงสุด 2.18 ซม. ในขณะท่ีสายต้น 015  016 และ 019 ให้ความยาวปล้องสูงสุด 
7.20 ซม.  
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จากการเปรียบเทียบลักษณะน้ าหนักสดใบเฉล่ียของผักย่านาง  6 สายต้นเป็นปีท่ี 2 
พบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติโดยสายต้น Ti 001 ให้น้ าหนักใบเฉล่ียต่อใบ
สูงสุด 1.158 กรัม (ตารางท่ี 2) (ภาพที ่2) ความกว้างใบเฉล่ียมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ยิ่งทางสถิติโดยสายต้น Ti 001 ให้ความกว้างใบเฉล่ียสูงสุด 5.824 ซม. ความยาวใบเฉล่ียมีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติโดยสายต้น Ti 001 ให้ความยาวใบเฉล่ียสูงสุด 12.806 
ซม. ความยาวก้านใบเฉล่ียมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยสายต้น Ti 002 ให้
ความยาวก้านใบเฉล่ียสูงสุด 1.892 ซม. ส่วนความยาวปล้องเฉล่ียไม่มีความแตกต่างทางสถิติ โดย
สายต้น Ti 002 ให้ความยาวปล้องเฉล่ียสูงสุด 7.014 ซม. 
วิจารณ์ 

ความกว้างใบ ความยาวใบ   และความยาวก้านใบท่ีพบมีความสอดคล้องกับรายงานของ 
Maxwell (2006) จากการเปรียบเทียบลักษณะ น้ าหนักสดใบเฉล่ียต่อใบ ความยาวใบเฉล่ียต่อใบ  
ความกว้างใบเฉล่ียต่อใบ ความยาวก้านใบเฉล่ียต่อก้าน พบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติ ความแตกต่างทางด้านสัณฐานนี้ พบมีลักษณะเช่นเดียวกับการทดลองของ อธิพร  และ
ปรียานันท์ (2548) พบใน มะไห ่(Momordica subangulata Blume) และ วิชาญ (2549) พบ
ในชาอัสสัม (Camelia sinensis (L.) O. Kuntze) ท้ังนี้อาจเป็นเพราะมีพันธุกรรมท่ีแตกต่างกัน 
สรุปและข้อเสนอแนะ 

สายต้น 038  ให้น้ าหนักใบเฉล่ีย ความกว้างใบเฉล่ียและความยาวใบเฉล่ียสูงสุด  1.13 
กรัม 6.49 ซม. และ 14.53 ซม.             ตามล าดับ  สายต้น 030 ให้ความยาวก้านใบเฉล่ีย
สูงสุด 2.18 ซม. ในขณะท่ีสายต้น 015  016 และ 019 ให้ความยาวปล้องสูงสุด 7.20 ซม.  ส่วน
การเปรียบสายต้นท่ีคัดเลือกมา  6 สายต้นเป็นปีท่ี 2 พบว่าย่านาง 6 สายต้น มีความแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติโดยสายต้น Ti 001 ให้น้ าหนักใบเฉล่ียต่อใบสูงสุด 1.158 กรัม  ความ
กว้างใบเฉล่ียสูงสุด 5.824 ซม. ความยาวใบเฉล่ียสูงสุด 12.806 ซม. สายต้น Ti 002 ให้ความยาว
ก้านใบเฉล่ียสูงสุด 1.892 ซม. และความยาวปล้องเฉล่ียสูงสุด 7.014 ซม.ข้อเสนอแนะ ควรมีการ
เก็บลักษณะอื่นและบูรณาการกับโครงการย่อยอื่นเพื่อคัดเลือกสายต้นท่ีดีท่ีสุด และเก็บข้อมูลเป็น
ในปีท่ี 3 ต่อไป 
ค าส าคัญ :  ผักย่านาง คัดเลือกสายพันธุ์ Selection Tiliacora triandra 
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EXECUTIVE SUMMARY 
Project Title: Collection and Selection  of Phakyanang  (Tiliacora 

triandra)(Colebr.) Diels) for Food Additive Development  
  to Industry Production 
Investigators: 
Mr. Pitak Puttawarachai Agricultural Technology Research 

Institute 
Assist. Prof. Apinan Mekbangwan Agricultural Technology Research 

Institute 
Assist. Prof. Napa Khunsupa Agricultural Technology Research 

Institute 
Mr.Wirat Ampun Agricultural Technology Research 

Institute 
Project Period: 1 years 9 months from January 2008 to September 2009 
Objectives: 

1.Collection and selection of Phakyanang (Tiliacora triandra (Colebr.) Diels)   
for food additive development  to industry production 
Scope of Research:Collection of 38 of Phakyanang (Tiliacora triandra (Colebr.) 
Diels)  clones and selection 6 clones for compared  the good quality clones 
Methodology: 

1. The 38 clones of Phakyanang (Tiliacora triandra (Colebr.) Diels)   were 
collected from around village near Agricultural Technology Research Institue, 
Rajamangala University of Technology Lanna and Lumphun, Lampang province 
and then planted at during January 2008 to September 2009. The data of leaf 
weight , leaf width, leaf length, petiole length, internode length were collected 
for selection. 

2.  Six clone of Phakyanang from the previous mention were selected and 
then grown by RCBD experimental design (Randomized Complete Blocks Design) 
at Agricultural Technology Research Institute. The fresh weight per leaf, leaf 
length, leaf width, petiole length and internode length were collected  and then 
were compare by  DMRT. 
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Results: 

  The averages of leaf weight , leaf width and leaf length showed to be the 
highest in clone number 038 with those of 1.13 g.,  6.49 cm. and 14.53 cm. 
respectively. The average of  petiole length was the highest in clone number 030 
(2.18 cm.). While Clone number 015, 016 and 019 gave the greatest  of  internode 
length (7.20 cm.). 

The sixs lines were selected and use RCBD  (Randomize Complete Block 
Design) experimental design. The character of leaf weight , leaf width and leaf 
length were sinificant. The highest of leaf weight , leaf width and leaf length 
found  on line number Ti  001 (1.158 g, 5.824 cm. and 12.806 cm.).  While the 
petiole length was sinificant  and found the line number Ti 002 (1.892 cm.). The 
internode length was sinificant and showed  the highest on line number Ti 002 
(7.014 cm.). 
Discussion: 
  The leaf width and leaf length and petiole length found that Maxwell 
(2006). The experiment for this study was  showing variation in their 
morphological . This study also found in Momordica subangulata Blume (Atiporn 
and Preyanan, 2005 ) Camelia sinensis (L.) O. Kuntze (Vichan, 2006) 
Conclusion and Suggestions: 

 The averages of leaf weight , leaf width and leaf length showed to be the 
highest in clone number 038 with those of 1.13 g.,  6.49 cm. and 14.53 cm. 
respectively. The average of  petiole length was the highest in clone number 030 
(2.18 cm.). While Clone number 015, 016 and 019 gave the greatest  of  internode 
length (7.20 cm.). The sixs lines were selected and use RCBD  (Randomize 
Complete Block Design) experimental design. The highest of leaf weight , leaf 
width and leaf length found  on line number Ti  001 (1.158 g, 5.824 cm. and 
12.806 cm.). While the petiole length and internode length showed  the highest 
on line number Ti 002. The suggestion for further study on the other characters 
and integrated the other experiment. 
Keyword: Phakyanang,  Tiliacora triandra (Colebr.) Diels, Selection 
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รวบรวมและคัดเลือกสายพันธุ์ผักย่านางเพื่อพัฒนาเป็นเคร่ืองปรุงรสในเชิงอุตสาหกรรม 

พิทักษ์  พุทธวรชัย อภินันท์  เฆมบังวัน วิรัติ  อ าพันธุ์ และนภา ขันสุภา 

บทคัดย่อ 

 จากการรวบรวมสายต้นผักย่านางบริเวณหมู่บ้านรอบสถาบันวิจัย เทคโนโลยีเกษตร ได้แก่ 
ต าบลพิชัย ต าบลบ้านเสด็จ ต าบลบุญนาคพัฒนา ต าบลบ้านแลง ต าบลทุ่งฝาย ต าบลนิคมพัฒนา 
และจังหวัดใกล้เคียง ได้แก่ ล าพูน และ เชียงใหม่ จ านวน 38 สายต้นปลูก ณ สถาบันวิจัย
เทคโนโลยีเกษตร     ต้ังแต่เดือน มกราคม พ.ศ. 2551 ถึง กันยายน พ.ศ. 2552    เพื่อประเมิน
ลักษณะบางประการได้แก่ น้ าหนักใบ ความกว้างใบ ความยาวใบ ความยาวก้านใบ และความ
ยาวปล้อง พบว่า สายต้น 038 ให้ค่าเฉล่ียของน้ าหนักใบ  ความกว้างใบ และความยาวใบ สูงสุด 
1.13 กรัม 6.49 เซนติเมตร และ 14.53 เซนติเมตร ตามล าดับ (Table 1) ทางด้านความยาวก้าน
ใบ สายต้น 030 ให้ความยาวก้านใบสูงสุด 2.18 เซนติเมตร  ส่วนความยาวปล้องสูงสุดพบในสาย
ต้น 015  016 และ 019  (7.20 เซนติเมตร) 

จากการเปรียบเทียบลักษณะน้ าหนักสดใบเฉล่ียของผักย่านาง 6 สายต้นเป็นปีท่ี 2 
พบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติโดยสายต้น Ti 001 ให้น้ าหนักใบเฉล่ียต่อใบ
สูงสุด (1.158 กรัม) ( Table 2) ความกว้างใบเฉล่ียสูงสุด (5.824 ซม.) และความยาวใบเฉล่ีย
สูงสุด (12.806 ซม.) ความยาวก้านใบเฉล่ียมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยสาย
ต้น Ti 002 ให้ความยาวก้านใบเฉล่ียสูงสุด 1.892 ซม. ส่วนความยาวปล้องเฉล่ียไม่มีความ
แตกต่างทางสถิติ โดยสายต้น Ti 002 ให้ความยาวปล้องเฉล่ียสูงสุด 7.014 ซม. 

ค าส าคัญ :  ผักย่านาง คัดเลือกสายพันธุ์ Selection Tiliacora triandra 
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Collection and Selection  of Phakyanang (Tiliacora triandra (Colebr.) Diels)   

for Food Additive Development  to Industry Production 

Pitak puttawarachai, Apinan Makbangwan, Wirat Ampun and Napa Kunsupa 

ABSTRACT 

 Phakyanang (Tiliacora triandra (Colebr.) Diels) were collected around village 
near Agricultural Technology Research Institue, Rajamangala University of 
Technology Lanna and Lumphun Lampang province to evaluate some characters. 
The study was from January 2008 to September 2009. The averages of leaf 
weight , leaf width and leaf length showed to be the highest in clone number 
038 with those of 1.13 g.,  6.49 cm. and 14.53 cm. respectively. The average of  
petiole length was the highest in clone number 030 (2.18 cm.). While Clone 
number 015, 016 and 019 gave the greatest  of  internode length (7.20 cm.). 

The sixs lines were selected and use RCBD  (Randomize Complete Block 
Design) experimental design. The character of leaf weight , leaf width and leaf 
length were sinificant. The highest of leaf weight , leaf width and leaf length 
found  on line number Ti  001 (1.158 g, 5.824 cm. and 12.806 cm.).  While the 
petiole length was sinificant  and found the line number Ti 002 (1.892 cm.). The 
internode length was sinificant and showed  the highest on line number Ti 002 
(7.014 cm.). 

Keyword: Phakyanang,  Tiliacora triandra (Colebr.) Diels, Selection 
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บทน ำ 
ปัจจุบันคนได้ตระหนักถึงพิษภัยของยาฆ่าแมลงหรือสารเคมีท่ีใช้ก าจัดศัตรูพืชโดยเฉพาะ

พืชผักท่ีมีการบริโภคเป็นประจ าท าให้มีโอกาสเส่ียงต่อการมีสารพิษเหล่านั้นตกค้างอยู่ในร่างกาย
และป่วยเป็นโรคต่าง ๆ ผักพื้นบ้านหลายชนิดจึงเพิ่มความส าคัญขึ้น นอกจากนั้นผักพื้นบ้านแต่
ชนิดมีรสชาตเฉพาะตัวท าให้เป็นที่ถูกปากของคนไทยในอดีตจนถึงปัจจุบัน ผักย่านางเป็นผัก
พื้นบ้านชนิดหนึ่งท่ีคนไทยภาคเหนือและภาคอีสานน ามาเป็นเครื่องปรุงรส โดยใช้ใบสดแล้วค้ัน
เอาน้ าปรุงแต่งรสอาหาร เช่น แกงลาวแกงอ่อม ซุปหน่อไม้ ต้มเปรอะ เพื่อแต่งสี    และท าให้น้ า
แกงข้น (http://www.tungsong.com/samumpai/drug/55-yanang/yanang.html,2549) 
บางแห่งน าไปแกงกับผักขี้เหล็กเพื่อลดความขม (ส านักงานคณะกรรมการการสาธารณสุขมูลฐาน, 
2540) หรือแกงกับหน่อไม้และยังเช่ือว่าท าให้ไม่ปวดตามข้อเมื่อรับประทานหน่อไม้ ท าให้ผัก
ย่านางนิยมปลูกกันตามบ้านอาจปลูกไว้ 2-3 ต้นเพื่อน าใบมาค้ันน้ าปรุงแต่งรสอาหาร แต่อย่างไร
ก็ตามในยุคปัจจุบันชีวิตมีความรีบเร่งท าให้มีการลดขั้นตอนในการประกอบอาหารลง เอกชนจึง
ต้องพัฒนารูปแบบเครื่องปรุงรสให้สะดวกต่อการน าไปใช้ประกอบอาหาร ในปีนี้ตลาดเครื่องปรุง
รสชนิดผงมีมูลค่า 1,800 ล้านบาทและคาดว่ามีอัตราการเติบโต 16% เครื่องปรุงรสชนิดก้อนมี
มูลค่า 1.200 ล้านบาทและคาดว่ามีอัตราการเติบโต30% 
(http://www.gotomanager.com/news/details.aspse?id=49432,2549) ท าให้บริษัทต่าง 
พัฒนาเครื่องปรุงรสชนิดต่าง ๆ เข้าสู่ตลาด การพัฒนาผักย่านางเพื่อเป็นเครื่องปรุงรสน่าจะเป็น
ทางหนึ่งท่ีจะส่งเสริมการตลาด ของเครื่องปรุงรสให้สามารถขยายตลาดได้กว้างขวางยิ่งขึ้น
เนื่องจากคนภาคเหนือ และภาคอีสานนิยมใช้ผักย่านางเป็นเครื่องปรุงรสอาหาร นอกจากนั้นคน
ไทยท่ีไปอาศัยในต่างประเทศไม่สามารถหาผักย่านางได้ จึงท าให้มีความสะดวกต่อการน าผัก
ย่านางใช้เป็นเครื่องปรุงรสและเป็นการส่งเสริมนโยบายการน าครัวไทยไปสู่ครัวโลก         เพื่อให้
การพัฒนาผักย่าเป็นเครื่องปรุงรสและผลิตในเชิงอุตสาหกรรมได้ในอนาคต จ าเป็นต้องมีข้อมูล 
การรวบรวมและคัดเลือกสายพันธุ์ให้เหมาะสมโดยพิจารณาทางด้านสัณฐานวิทยา  และในระดับ
เซลล์ การเขตกรรม การขยายพันธุ์โดยวิธีการเพาะเล้ียงเนื้อเยื่อเพื่อการปรับปรุงพันธุ์ และศึกษา
การใช้ประโยชน์เพื่อการแปรรูป กฤษดา ( 2519) กล่าวว่า การจะปรับปรุงพืชลักษณะใด เรา
จ าเป็นต้องมีลักษณะของพืชนั้น ๆ อยู่และลักษณะเหล่านั้นส่วนใหญ่ได้มาจากพันธุ์ป่า และงานท่ี
ส าคัญอันดับแรกในการปรับปรุงพันธุ์ก็คือการรวบรวมพันธุ ์ ดังนั้นจึงศึกษารวบรวมสายพันธุ์ผัก
ย่านางและ คัดเลือกสายพันธุ์ให้เหมาะสมต่อการผลิตในเชิงอุตสาหกรรมต่อไป  

 

 

http://www.tungsong.com/samumpai/drug/55-yanang/yanang.html,2549
http://www.gotomanager.com/news/details.aspse?id=49432,2549
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ตรวจเอกสาร 

ผักย่านางมีช่ือวิทยาศาสตร์ว่า Tiliacora triandra (Colebr.) Deils.  อยู่ในวงศ์ 
MENISPERMACEAE ช่ือพื้นเมือง เถาย่านาง เถาวัลย์เขียว (ภาคกลาง) จอยนาง ผักจอยนาง 
(เชียงใหม่) ยาดนาง (สุราษฏร์ธานี) (เต็ม สมิตินันทน์, 2544) เครือย่านาง ปู่เจ้าเขาเขียว ขันยอ  
พืชท่ีอยู่ในวงศ์เดียวกันเช่น บอระเพ็ด ( Tinospora crispa (L.) Miess ex Hook.f.  
Thomson) ชิงช้าชาลีหรือบอระเพ็ดตัวเมีย (T. baenzigeri Forman)         ขม้ินฤาษีหรือแหม  

(Tinomiscuim petiolare Hook  Thomson)       และกรุงเขมา (Cissampelos pareias)  

(ณพพร  ด ารงศิริ,  2542) เป็นต้น พืชในวงศ์นี้มีการกระจายอยู่ในเขตร้อนและเขตกึ่งร้อน 
(Keng,1969) ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของผักย่านาง  กิ่งอ่อนมีขนอ่อนปกคลุมเม่ือแก่แล้วผิว
ค่อนข้างเรียบ รากมีขนาดใหญ่ ใบเป็นใบเด่ียว เรียงสลับ รูปไข่หรือรูปไข่ขอบขนานปลายใบเรียว 
ฐานใบมน ขนาดใบยาว 5-10 ซม. กว้าง 2-4 ซม. ขอบใบเรียบ ก้านใบยาว 1 ซม. ดอกออกตาม
ซอกโคนก้านใบ ดอกออกเป็นช่อยาว 2-5 ซม.ช่อหนึ่งมีดอกขนาดเล็กสีเหลือง 3-5 ดอก ดอกแยก
เพศอยู่คนละต้น ไม่มีกลีบดอก ผลกลมรี เมื่อสุกสีแดง การขยายพันธ์โดยการเพาะเมล็ดหรือแยก
เหง้า ชาวบ้านอีสานและภาคเหนือนิยมน าน้ าค้ันจากใบย่านางเป็นเครื่องปรุงรสในอาหารท าให้น้ า
แกงข้นและลดความขมของหน่อไม้ นอกจากนั้นยังมีสรรพคุณลดไข้อีกด้วย ใบย่านาง 100 
กรัมใหพลังงานต่อร่างกาย  95 กิโลแคลอรี่ ประกอบด้วย เส้นใย 7.9 กรัม แคลเซี่ยม 155 
มิลลิกรัม ฟอสฟอรัส 11 มิลลิกรัม เหล็ก 7.0 มิลลิกรัม วิตามินเอ 30625 IU วิตามินบีหนึ่ง 0.03 
มิลลิกรัม วิตามินบีสอง 0.36 มิลลิกรัม ไนอาซิน 1.4 มิลลิกรัม วิตามินซี 141 มิลลิกรัม 
(ส านักงานคณะกรรมการสาธารณสุขมูลฐาน, 2540) 

จากการศึกษาของโกศล และธนากร ( 2547) เกี่ยวกับพฤกษศาสตร์สมุนไพรพื้นบ้าน 
บ้านแม่วะ ต าบลแม่วะ อ าเภอเถิน จังหวัดล าปาง พบว่าชุมชนมีการใช้ประโยชน์จากผักย่านาง 
แสดงให้เห็นว่าผักย่านางเป็นพืชท้องถิ่นที่มีการใช้ประโยชน์มาเป็นเวลายาวนานมีการถ่ายทอดภูมิ
ปัญญาในการใช้ประโยชน์ รุ่นต่อรุ่น 

หนึ่งฤทัย และวงเดือน (2547) ทดลองเปรียบเทียบลักษณะทางสัณฐานวิทยาของมะไห่ 
(Momordica subangulata Blume) มะระขี้นก (M. charantia L.) และฟักข้าว 
(Momordica cochinchinensis Spreng) พบว่าพืชท้ังสามชนิดมีลักษณะแตกต่างกัน เช่นขนาด
ความกว้างใบและความยาวใบมีขนาดท่ีแตกต่างกัน  แสดงให้เห็นว่าพืชท่ีต่างชนิดกันมีลักษณะ
ทางด้านสัณฐานวิทยาท่ีแตกต่างกัน  ส่วน อธิพร และปรียานันท์ ( 2548) ทดลองเปรียบเทียบ
ลักษณะสัณฐานวิทยาของมะไห่ ( Momordica subangulata Blume) ซึ่งเป็นพืชชนิดเดียวกัน
แต่ต่างสายต้นเพื่อคัดเลือกสายพันธุ์ที่ดีจากจ านวนต้น 8 สายต้น พบว่ามีเพียง 1 สายต้นท่ีมี
ลักษณะท่ีดีกว่าต้นอื่น เช่น ความกว้างของใน ความยาวของใบ เช่นเดียวกับ วิชาญ ( 2549) 
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ทดลองเปรียบเทียบผลผลิตและองค์ประกอบของชาอัสสัมจ านวน 30 สายต้น พบว่า ความกว้าง
ของใบชาและความยาวของใบชา มีความแตกต่างกัน  แสดงให้เห็นว่าพืชแม้เป็นชนิดเดียวกันแต่
ต่างสายต้นจะมีลักษณะท่ีแตกต่างกัน ดังนั้นจึงรวบรวมและคัดเลือกสายต้นท่ีเหมาะสมแก่การ
น าไปแปรรูป 
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วิธีการวิจัย 

ต้นพันธุ์ผักย่านางท่ีได้จากการรวบรวม บริเวณหมู่บ้านรอบ สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร 
ได้แก่ ต าบลพิชัย ต าบลบ้านเสด็จ ต าบลบุญนาคพัฒนา ต าบลบ้านแลง ต าบลทุ่งฝาย ต าบลนิคม
พัฒนา และจังหวัดใกล้เคียงเช่น ล าพูน เชียงใหม่ ขุดให้มีรากติดอยู่แล้วน ามาปักช าในทรายผสม
ถ่านแกลบจนกระท่ังเกิดรากใหม่ใช้ระยะเวลาประมาณ 30-45 วัน ย้ายช าในถุงพลาสติกท่ีบรรจุ
ดินผสมกับแกลบดิบ จนกระท่ังต้นผักย่านางต้ังตัวได้ ย้ายปลูกในแปลงรวบรวมพันธุ์  ณ 
สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร ต.พิชัย อ.เมือง จ.ล าปาง จ านวน 38 สายต้น โดยใช้รหัสประจ าต้น
ต้ังแต่ 001-038  ระยะระหว่างต้น 100 ซม. ระยะระหว่างแถว 200 ซม. รองก้นหลุมด้วยแกลบ
ดิบและปุ๋ยคอก เริ่มทดลองต้ังแต่มกราคม 2551 จนถึง กันยายน 2552 หลังจากปลูกบันทึก
ลักษณะน้ าหนักสดของใบ ความยาวใบ ความกว้างใบ ความยาวก้านใบ และความยาวปล้อง เพื่อ
ประเมินลักษณะในการคัดเลือกสายต้นผักย่านาง หลังจากปลูกแล้วทุก 30 วัน โดยวัดใบท่ีโต
เต็มท่ีแล้ว และน ามาหาค่าเฉล่ีย และวิเคราะห์ผลทางสถิติ  

   เมื่อประเมินลักษณะสายต้นท่ีมีลักษณะเบ้ืองต้นท่ีดีกว่าสายต้นอื่น 6 สายต้น น ามา
ขยายพันธุ์โดยการปักช าในทรายผสมถ่านแกลบแล้วท าเช่นเดียวกับการรวบรวมสายต้น น าต้นท่ี
ได้ปลูกเปรียบเทียบกันโดยวางแผนการทดลองแบบ RCBD (Randomize Complete Block 
Design) หลักจากนั้นบันทึกลักษณะน้ าหนักสดของใบ ความยาวใบ ความกว้างใบ ความยาวก้าน
ใบ และความยาวปล้อง   น าค่าเฉล่ียมาวิเคราะห์ความแตกต่างกันทางสถิติ เมื่อมีความแตกต่าง
กันทางสถิติ น าค่าเฉล่ียเปรียบเทียบโดยใช้ DMRT (Duncan’s Multiple Range Test) 
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ผลการวิจัยและวิจารณ์ 

จากการเก็บรวบรวมผักย่านางบริเวณหมู่บ้านรอบสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร ได้แก่ 
ต าบลพิชัย ต าบลบ้านเสด็จ ต าบลบุญนาคพัฒนา ต าบลบ้านแลง ต าบลทุ่งฝาย ต าบลนิคมพัฒนา 
และจังหวัดใกล้เคียง ได้แก่ ล าพูน เชียงใหม่ จ านวน 38 สายต้นปลูก ณ สถาบันวิจัย เทคโนโลยี
เกษตร ต้ังแต่เดือน มกราคม พ.ศ. 2551 เป็นต้นมา สายต้น 038  ให้น้ าหนักใบเฉล่ีย ความกว้าง
ใบเฉล่ียและความยาวใบเฉล่ียสูงสุด  1.13  กรัม  6.49  ซม.  และ    14.53 ซม.       ตามล าดับ  

(ตารางท่ี 1 ) สายต้น 030 ให้ความยาวก้านใบเฉล่ียสูงสุด 2.18 ซม. ในขณะท่ีสายต้น 015  016 
และ 019 ให้ความยาวปล้องสูงสุด 7.20 ซม. ความกว้างใบ ความยาวใบและความยาวก้านใบมี
ความสอดคล้องกับรายงานของ Maxwell (2006) ซึ่งพบ 2-7  6-9 และ 0.8-2.0 ซม. ตามล าดับ 
ข้อมูลแสดงให้เห็นความสัมพันธ์ของน้ าหนักใบ ความกว้างใบและความยาวใบ ( ภาพท่ี 1 )  สาย
ต้น 038 มีแนวโน้มให้ผลผลิตสูงโดยน้ าหนักใบเฉล่ีย ความกว้างใบเฉล่ีย และความยาวใบเฉล่ียมี
ความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติ  

 

ตารางที่ 1   แสดงค่าเฉล่ียของน้ าหนักใบ ความกว้างใบ ความยาวใบ ความยาวก้านใบ และ
ความยาวปล้องของผักย่านางสายต้นต่าง ๆ  

 

รหัสสายต้น น้ าหนักใบเฉลี่ย
ต่อใบ (กรัม) 

ความกว้างใบ
เฉลี่ยต่อใบ 

(ซม.) 

ความยาวใบ
เฉลี่ยต่อใบ 

(ซม.) 

ความยาวก้าน
ใบเฉลี่ยต่อก้าน

ใบ (ซม.) 

ความยาวปล้อง
เฉลี่ยต่อปล้อง 

(ซม.) 

     001 0.33  0.07 3.65  0.53 8.05  0.70 1.34  0.21 3.83  1.00 

     002 0.54  004 4.49  0.29 9.73  0.48 1.27  0.07 4.83  0.60 

     003 0.47  0.04 3.68  0.19 8.87  0.43 1.42  0.24 5.04  1.35 

     004 0.56  0.26 4.30  0.25 7.83  0.78 1.74  0.15 3.40  1.40 

     005 0.60  0.08 4.53  0.42 10.32  0.83 1.38  0.10 5.45  1.27 

     006 0.59  0.15 4.60  0.74 10.18  1.13 1.60  0.31 4.67  1.15 

     007 0.78  0.26 4.67  0.73 11.55  1.71 1.39  0.37 6.20  0.90 

     008 0.69  0.21 4.61  1.11 11.00  1.10 1.62  0.19 4.91  0.78 
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รหัสสายต้น น้ าหนักใบเฉลี่ย
ต่อใบ (กรัม) 

ความกว้างใบ
เฉลี่ยต่อใบ 

(ซม.) 

ความยาวใบ
เฉลี่ยต่อใบ 

(ซม.) 

ความยาวก้าน
ใบเฉลี่ยต่อก้าน

ใบ (ซม.) 

ความยาวปล้อง
เฉลี่ยต่อปล้อง 

(ซม.) 

     009 0.41  0.08 4.02  0.41 9.28  0.48 1.66  0.21 4.44  0.33 

     010 0.57  0.06 4.17  0.33 9.30  0.38 1.52  0.14 4.78  0.61 

     011 0.81  0.28 5.05  0.86 12.09  1.06 1.34  0.11 4.40  0.37 

     012 0.85  0.17 5.38  0.55 11.25  0.84 1.49  0.17 5.31  0.64 

     013 0.73  0.07 4.80  0.29 9.24  0.21 1.47  0.23 4.90  0.57 

     014 0.38  0.07 3.74  0.34 9.74  1.01 1.48  0.32 6.55  1.86 

     015 0.89  0.25 5.32  0.81 12.99  1.61 1.91  0.07 7.20  1.57 

     016 0.88  0.11 5.50  0.33 12.30  0.62 1.62  0.14 7.20  1.16 

     017 0.56  0.15 4.70  0.22 8.95  0.35 1.53  0.04 6.68  1.08 

     018 0.50  0.10 4.55  0.19 10.97  0.63 1.58  0.07 5.15  0.80 

     019 0.74  0.07 4.99  0.17 10.48   0.82 2.06  0.49 7.20  0.89 

     020 0.92  0.17 6.03  0.52 10.55  0.76 1.69  0.12 4.01  0.89 

     021 0.65  0.13 3.93  0.22 10.11  0.90 1.48  0.14 6.13  1.06 

     022 0.42  0.07 4.38  0.45 8.91  0.71 1.30  0.19 5.18  1.14 

     023 0.88  0.36 5.32  0.94 11.51  1.83 1.53  0.04 4.40  0.57 

     024 0.86  0.24 5.26  0.84 13.00  1.26 1.59  0.17 5.28  1.00 

     025 0.78  0.04 5.15  0.23 11.00  0.43 1.57  0.22 4.90  0.22 

     026 0.48  0.08 3.74  0.27 10.95  1.12 1.67  0.20 5.46  1.28 

     027 0.76  0.03 5.73  0.27 11.54  0.51 1.58  0.14 6.25  0.68 

     028 0.63  0.08 4.71  0.23 10.96  0.80 1.70  0.27 5.85  0.67 

     029 0.50  0.11 4.45  0.46 10.20  0.89 1.25  0.19 6.80  0.95 



13 

 

รหัสสายต้น น้ าหนักใบเฉลี่ย
ต่อใบ (กรัม) 

ความกว้างใบ
เฉลี่ยต่อใบ 

(ซม.) 

ความยาวใบ
เฉลี่ยต่อใบ 

(ซม.) 

ความยาวก้าน
ใบเฉลี่ยต่อก้าน

ใบ (ซม.) 

ความยาวปล้อง
เฉลี่ยต่อปล้อง 

(ซม.) 

     030 0.41  0.07 4.67  0.54 9.26  0.68 2.18  0.44 5.21  1.22 

     031 0.62  0.11 4.66  0.67 10.83  0.59 1.27  0.21 6.59  0.67 

     032 0.60  0.07 4.89  0.15 9.47  0.50 1.18  0.13 5.25  0.25 

     033 0.62  0.09 4.61  0.29 9.05  0.06 1.22  0.13 4.28  0.35 

     034 0.68  0.05 4.42  0.15 10.00  0.57 1.56  0.24 5.75  1.79 

     035 0.77  0.89 5.18  0.34 11.82  1.72 1.93  0.16 5.38  0.46 

     036 0.60  0.05 4.07  0.18 11.58  0.66 1.54  0.13 6.20  0.69 

     037 0.65  0.15 4.74  0.53 9.60  0.78 1.50  0.09 6.11  0.90 

     038 1.13  0.17 6.49  0.58 14.53  1.00 2.00  0.07 5.25  0.53 

ค่าเฉลี่ย 0.65  0.22 4.71  0.77 10.49  1.62  1.55  0.29 5.43  1.29 

ค่า P* 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

LSD 0.23 0.78 1.43 0.34 1.54 

CV 22.5% 10.31% 8.41% 13.76% 17.5% 

หมายเหตุ 
* แสดงความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติ  LSD แสดงค่า LSD ท่ีระดับ 1 % 

CV แสดงค่าสัมประสิทธิ์ของความผันแปร 
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ภาพที ่1 Dendrograme แสดงค่า similarity ของสายต้นผักย่านาง (Tiliacora triandra 
(Colebr.) Diels) 

 

จากการเปรียบเทียบลักษณะน้ าหนักสดใบเฉล่ียของผักย่านาง 6 สายต้นเป็นปีท่ี 2 
พบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติโดยสายต้น Ti 001 ให้น้ าหนักใบเฉล่ียต่อใบ
สูงสุด 1.158 กรัม (ตารางท่ี 2) (ภาพที่ 2) ความกว้างใบเฉล่ียมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ยิ่งทางสถิติโดยสายต้น Ti 001 ให้ความกว้างใบเฉล่ียสูงสุด 5.824 ซม. ความยาวใบเฉล่ียมีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติโดยสายต้น Ti 001 ให้ความยาวใบเฉล่ียสูงสุด 12.806 
ซม. ความยาวก้านใบเฉล่ียมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยสายต้น Ti 002 ให้
ความยาวก้านใบเฉล่ียสูงสุด 1.892 ซม. ส่วนความยาวปล้องเฉล่ียไม่มีความแตกต่างทางสถิติ โดย
สายต้น Ti 002 ให้ความยาวปล้องเฉล่ียสูงสุด 7.014 ซม. 
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ตารางที่ 2  แสดงน้ าหนักสดใบเฉล่ียต่อใบ ความยาวใบเฉล่ียต่อใบ  ความกว้างใบเฉล่ียต่อใบ 
ความยาวก้านใบเฉล่ียต่อก้าน และความยาวปล้องเฉล่ียต่อปล้อง  

รหัส 

สายต้น 

น้ าหนัดสดใบ1

เฉลี่ยต่อใบ (ก.) 
ความกว้างใบ1

เฉลี่ยต่อใบ 
(ซม.) 

ความยาวใบ1เฉลี่ย
ต่อใบ (ซม.) 

ความยาวก้าน1

ใบเฉลี่ยต่อใบ 
(ซม.) 

ความยาว
ปล้องเฉลี่ยต่อ
ปล้อง (ซม.) 

     Ti 001 1.1580.185a 5.8240.434a 12.8060.828a 1.4740.167b 5.4300.961 

     Ti 002 0.6760.112b 4.8720.333b 10.9360.837b 1.8920.315a 7.0142.029 

     Ti 003 0.4740.059b 3.8680.316d 8.8300.601c 1.4780.111b 5.3940.925 

     Ti 004 0.5520.188b 3.9700.555d 11.2981.406b 1.5140.131b 5.9740.649 

     Ti 005 0.6640.166b 4.6560.775bc 10.5581.202b 1.3980.205b 6.0960.540 

     Ti 006 0.4860.055b 4.1960.179cd 8.7510.384c 1.3800.293b 5.6661.419 

ค่าเฉลี่ย 0.6680.268 4.5320.832 10.5301.673 1.5220.264 5.9291.225 

ค่า P 0.00 0.00 0.00 0.05 0.05 

หมายเหตุ 1  ตัวอักษรท่ีแตกต่างกันในแนวตั้งมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติเมื่อ
วิเคราะห์ผลแบบ DMRT (Duncan’s Multiple Range Test) 
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ภาพที่ 2 แสดงลักษณะใบผักย่านางสายต้นระหัส Ti 001 Ti 002 Ti 003 Ti 004 Ti 005 และ 
Ti 006 เรียงจากซ้ายไปขวา 

จากการเปรียบเทียบลักษณะ น้ าหนักสดใบเฉล่ียต่อใบ ความยาวใบเฉล่ียต่อใบ  ความ
กว้างใบเฉล่ียต่อใบ ความยาวก้านใบเฉล่ียต่อก้าน พบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติ ความแตกต่างทางด้านสัณฐานนี้ พบมีลักษณะเช่นเดียวกับการทดลองของ อธิพร  และ
ปรียานันท์ (2548) พบใน มะไห่ (Momordica subangulata Blume) และ วิชาญ (2549) พบ
ในชาอัสสัม (Camelia sinensis (L.) O. Kuntze) ท้ังนี้อาจเป็นเพราะมีพันธุกรรมท่ีแตกต่างกัน  
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สรุปและข้อเสนอแนะ 

จากการเก็บรวบรวมสายต้นผักย่านางบริเวณหมู่บ้านรอบสถาบันวิจัย เทคโนโลยีเกษตร
ได้แก่ ต าบลพิชัย ต าบลบ้านเสด็จ ต าบลบุญนาคพัฒนา ต าบลบ้านแลง ต าบลทุ่งฝาย ต าบลนิคม
พัฒนา และจังหวัดใกล้เคียงได้แก่ ล าพูน และเชียงใหม่ จ านวน 38 สายต้นปลูก ณ สถาบันวิจัย
เทคโนโลยีเกษตรต้ังแต่เดือน มกราคม พ.ศ. 2551 เป็นต้นมา จ านวน 38 สายต้นพบว่า สายต้น 
038  ให้น้ าหนักใบเฉล่ีย ความกว้างใบเฉล่ียและความยาวใบเฉล่ียสูงสุด  1.13 กรัม 6.49 ซม. 
และ 14.53 ซม.             ตามล าดับ  สายต้น 030 ให้ความยาวก้านใบเฉล่ียสูงสุด 2.18 ซม. 
ในขณะท่ีสายต้น 015  016 และ 019 ให้ความยาวปล้องสูงสุด 7.20 ซม.  ส่วนการเปรียบสาย
ต้นท่ีคัดเลือกมา 6 สายต้นเป็นปีท่ี 2 พบว่าย่านาง 6 สายต้น มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ยิ่งทางสถิติโดยสายต้น Ti 001 ให้น้ าหนักใบเฉล่ียต่อใบสูงสุด 1.158 กรัม  ความกว้างใบเฉล่ียมี
ความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติโดยสายต้น  Ti 001 ให้ความกว้างใบเฉล่ียสูงสุด 
5.824 ซม. ความยาวใบเฉล่ียมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติโดยสายต้น  Ti 001 
ให้ความยาวใบเฉล่ียสูงสุด 12.806 ซม. ความยาวก้านใบเฉล่ียมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติ โดยสายต้น Ti 002 ให้ความยาวก้านใบเฉล่ียสูงสุด 1.892 ซม. ส่วนความยาวปล้อง
เฉล่ียไม่มีความแตกต่างทางสถิติ โดยสายต้น Ti 002 ให้ความยาวปล้องเฉล่ียสูงสุด 7.014 ซม.
ข้อเสนอแนะ ควรมีการเก็บลักษณะอื่นและบูรณาการกับโครงการย่อยอื่นเพื่อคัดเลือกสายต้นท่ีดี
ท่ีสุด และเก็บข้อมูลเป็นในปีท่ี 3 ต่อไป 
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