


การสนองงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มาลี ตั้งระเบียบ  

สิทธิชัย จีนะวงษ์

กนกพงษ์ ศรีเที่ยง

น้อยหน่าเครือ 
พืชอนุรักษ์ บนพ้ืนที่สูง

 น้อยหน่าเครือ
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 น้อยหน่าเครือ หรือ
น้อยหน่าป่า หรือซากรวยซา หรือ
สะกึ๊ยสะ มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า 
Kadsura spp. เป็นไม้เถาเล้ือยจัด
อยู่ในตระกูล Schisandraceae 
เป็นพืชอนุรักษ์ ในโครงการอนุรักษ์
พั นธุ ก รรม พืชอัน เนื่ อ งมาจาก
พระราชดำาริ สมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
(อพ.สธ.) พบหาไดจ้ากในปา่บนพืน้ที่
สงูทางภาคเหนอื และเปน็พชืหายาก 
คณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ 
ภาคเหนือได้สำารวจ และเพาะต้นกล้า
ไว้ ท่ีศูนย์ประสานงานโครงการ
อนรุกัษพั์นธกุรรมพชือันเนือ่งมาจาก 

บทนำา
พระราชดำาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
พื้นที่ สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร ตั้งแต่ปี 2557
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้ร่วม
สนองงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดำาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
(อพ.สธ.) ตั้งแต่ครั้งยังเป็นสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล โดย
ได้เริ่มดำาเนินการมาตั้งแต่งปี พ.ศ. 2537 ซึ่งมหาวิทยาลัยได้
ดำาเนินการปลูกรักษา พันธุกรรมน้อยหน่าเครือ นอกจากได้
อนุรักษ์พันธุกรรมแล้ว ยังเป็นแหล่งที่จะใช้เพื่อการศึกษา 
ลักษณะทาง พฤกษศาสตร์ การเจริญเติบโต การขยายพันธุ์ 
และการใช้ประโยชน์ อันเป็นการอนุรักษ์ไว้อีกทางหนึ่ง

 น้อยหน่าเครือ
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ความรู้ทั่วไปและลักษณะทางพฤกษศาสตร์

กิจกรรมการเก็บรักษาพันธุกรรม
น้อยหน่าเครือ

การศึกษาลักษณะประจำาพันธุ์น้อยหน่าเครือ 
46 สายพันธุ์ 

การสำารวจแหล่งพันธุกรรมน้อยหน่าเครือ
และสภาพการเจริญเติบโต

แนวทางการใช้ในรูปแบบพืชสมุนไพร

เอกสารอ้างอิง
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 น้อยหน่าเครือ
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ความรู้ทั่วไปและลักษณะ
ทางพฤกษศาสตร์

ลักษณะประจำาพันธุ์ 

 น้อยหน่าเครือ เป็นไม้เถาเลื้อยในตระกูล 

Schisandraceae จากการรายงานพืชชนิดน้ีของไทยท่ีตี

พิมพ์ใน วารสาร Flora of Thailand (Chusir and Paritat, 

1999) พบเพียงชนิดเดียวคือ Kadsura ananosma Kerr 

(หรือชื่อพ้อง Kadsura coccinea (Lem.) Smith.)  ต่อมา 

พบอกีหนึง่ชนดิ ไดแ้ก่ Kadsura heteroclita (Roxb.) Craib  

ซึ่ง  K. coccinea  เป็นน้อยหน่าเครือท่ีมีผลขนาดใหญ่ 

ส่วน  K.  heteroclita เป็นน้อยหน่าเครือที่มีผลขนาดเล็ก

ลักษณะวิสัย (habit)  :  ไม้เลื้อย (climber)  

ถิ่นอาศัย (habitat)  :  เป็นพืชบก (terrestrial) 

ชนิดของลำาต้น (stem)  :  ลำาต้นเหนือดิน (aerial stem) 

   :  ตั้งตรงเองไม่ได้ ไม้เถาเลื้อย (Twining)  

ชนิดของใบ   :  เป็นใบเดี่ยว (simple leaf) 

การเรียงตัวของใบ   :  เป็นระนาบเดียว (distichous) 

แผ่นใบ    :  มีทั้งรูปรี (elliptic) หรือค่อนข้างรูปไข่ 

เนื้อใบ   :  หนาคล้ายหนังหรือบางคล้ายกระดาษ โคนใบรูปลิ่ม 

      หรือรูปลิ่มกว้างพบน้อยที่เป็นรูปตัด 

ขอบใบ   :  เรียบหรือเป็นคลื่นเล็กน้อย ปลายใบแหลม หรือเรียวแหลมสั้น ๆ 

      พบน้อยที่ปลายมน 

 น้อยหน่าเครือ
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 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลล้านนา ได้ดำาเนินการปลูก

รักษาต้นพันธุกรรมพืชน้อยหน่าเครือท่ีคณะ

ปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ. ภาคเหนือ

ได้ดำาเนินการสำารวจเมื่อปี 2554 ในพื้นท่ี

ภาคเหนือตอนบน ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่  

สามารถสำารวจและรวบรวมได้จากอำาเภอ

แม่ริม อำาเภอพร้าว อำาเภอแม่แจ่ม และ

อำาเภอจอมทอง จงัหวดัเชยีงรายในเขตอำาเภอ

เวียงป่าเป้า และอำาเภอแม่สรวย จังหวัด

กิจกรรมการเก็บรักษา
พันธุกรรมน้อยหน่าเครือ

ลำาปางสามารถพบได้ในเขตอำาเภอเมืองปาน  

จังหวัดน่านสามารถรวบรวมได้จากอำาเภอปัว 

และในเขตอุทยานแห่งชาติดอยภูคา รวมทั้งใน

เขตอำาเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน และนำา

มาปลูกรักษาเป็นต้นกล้าไว้ที่ ศูนย์ประสานงาน

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจาก

พระราชดำาริ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ลา้นนา โดยสามารถรวบรวมพนัธุ ์นอ้ยหนา่เครอื

ไว้ทั้งหมด 86 สายต้น จำานวน 2,040 ต้น

 น้อยหน่าเครือ
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 น้อยหน่าเครือ
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     หลังการย้ายปลูก และเก็บข้อมูลการเจริญเติบโตของน้อยหน่าเครือพบว่า 

    น้อยหน่าเครือ มีการเจริญเติบโตที่ช้ามาก และพบมีโรคใบจุด ในภาพแสดงการเจริญเติบโต

    ของน้อยหน่าเครือ ที่อายุได้ 2 เดือน หลังย้ายปลูก

 น้อยหน่าเครือ
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 จากการศึกษาลักษณะประจำาพันธุ์น้อยหน่าเครือ โดยสถาบันวิจัย

เทคโนโลยีเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จากสายพันธุ์น้อยหน่าเครือ

ที่ได้รวบรวม จำานวน 46 สายพันธุ์ พบว่ามีลักษณะประจำาพันธุ์ต่างๆ ได้แก่

การศึกษาลักษณะประจำาพันธุ์
น้อยหน่าเครือ 46 สายพันธุ์        

แผ่นใบรูปรี 

ภาพ ลักษณะแผ่นใบแบบรูปรี

แผ่นใบรูปขอบขนาน    

ภาพ ลักษณะแผ่นใบแบบขอบขนาน

ลักษณะรูปร่างแผ่นใบ 

 น้อยหน่าเครือ
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โคนใบแบบรูปลิ่ม

โคนใบแบบมน   

ปลายใบแบบเรียวแหลม

ภาพ ลักษณะโคนใบแบบรูปลิ่ม

ภาพ ลักษณะโคนใบแบบมน

ภาพ ลักษณะปลายใบแบบเรียวแหลม

ลักษณะโคนใบ

ลักษณะปลายใบ
 น้อยหน่าเครือ
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ปลายใบแบบติ่งแหลม   

ปลายใบแบบแหลม 

การเรียงตัวของใบ แบบเวียน

ภาพ ลักษณะปลายใบแบบติ่งแหลม

ภาพ ลักษณะปลายใบแบบแหลม

ภาพ ลักษณะการเรียงตัวของใบแบบเวียน

การเรียงตัวของใบ 

 น้อยหน่าเครือ
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การศึกษาลักษณะประจำาพันธุ์น้อยหน่าเครือ
 สายพันธุ์ KAD-001 ลักษณะสีใบของยอดอ่อนสีนำ้าตาล (RHS 30-12) ใบแก่

สีเขียวเข้ม (RHS 22-11) ผิวใบแก่ เรียบ (smooth) 

 สายพันธุ์ KAD-002 ลักษณะสีใบของยอดอ่อนสีนำ้าตาล (RHS 28-11) ใบแก่

สีเขียวเข้ม (RHS 22-11) ผิวใบแก่ เรียบ (smooth)

 สายพันธุ์ KAD-003 ลักษณะสีใบของยอดอ่อนสีนำ้าตาล (RHS 31-11) ใบแก่

สีเขียวเข้ม (RHS 22-12) ผิวใบแก่ เรียบ (smooth)

      ลักษณะต้น  ลักษณะใบ      ลักษณะการเรียงตัวของใบ    ลักษณะใบอ่อน

      ลักษณะต้น  ลักษณะใบ      ลักษณะการเรียงตัวของใบ    ลักษณะใบอ่อน

      ลักษณะต้น  ลักษณะใบ      ลักษณะการเรียงตัวของใบ    ลักษณะใบอ่อน

 น้อยหน่าเครือ
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 สายพันธุ์ KAD-005 ลักษณะสีใบของยอดอ่อนสีนำ้าตาล (RHS 31-12)ใบแก่

สีเขียวเข้ม (RHS 22-12)  ผิวใบแก่ เรียบ (smooth) 

 สายพันธุ์ KAD-010 ลักษณะสีใบของยอดอ่อนสีเขียว (RHS 21-10) ใบแก่

สีเขียว (RHS 20-9) ผิวใบแก่ เรียบ (smooth)

 สายพันธุ์ KAD-011 ลักษณะสีใบของยอดอ่อนสีเขียว (RHS 21-8) ใบแก่สีเขียว 

(RHS 22-11) ผิวใบแก่ เรียบ (smooth)

      ลักษณะต้น  ลักษณะใบ      ลักษณะการเรียงตัวของใบ    ลักษณะใบอ่อน

      ลักษณะต้น  ลักษณะใบ      ลักษณะการเรียงตัวของใบ    ลักษณะใบอ่อน

      ลักษณะต้น  ลักษณะใบ      ลักษณะการเรียงตัวของใบ    ลักษณะใบอ่อน

 น้อยหน่าเครือ
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 สายพันธุ์ KAD-017 ลักษณะสีใบของยอดอ่อนสีนำ้าตาล (RHS 26-9) ใบแก่

สีเขียว (RHS 21-14) ผิวใบแก่ เรียบ (smooth)

 สายพันธุ์ KAD-018 ลักษณะสีใบของยอดอ่อนสีนำ้าตาล (RHS 24-10) ใบแก่

สีเขียว (RHS 22-14) ผิวใบแก่ เรียบ (smooth)

 สายพันธุ์ KAD-023 ลักษณะสีใบของยอดอ่อนสีนำ้าตาล (RHS 34-4) ใบแก่ 

สีเขียว (RHS 22-11) ผิวใบแก่ เรียบ (smooth)

      ลักษณะต้น  ลักษณะใบ      ลักษณะการเรียงตัวของใบ    ลักษณะใบอ่อน

      ลักษณะต้น  ลักษณะใบ      ลักษณะการเรียงตัวของใบ    ลักษณะใบอ่อน

      ลักษณะต้น  ลักษณะใบ      ลักษณะการเรียงตัวของใบ    ลักษณะใบอ่อน

 น้อยหน่าเครือ
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 สายพันธุ์ KAD-024 ลักษณะสีใบของยอดอ่อน สีเขียว (RHS 20-11) ใบแก่ 

สีเขียว (RHS 22-12) ผิวใบแก่ เรียบ (smooth)

 สายพันธุ์ KAD-027 ลักษณะสีใบของยอดอ่อน สีเขียว (RHS 20-10) ใบแก่ 

สีเขียว (RHS 22-12) ผิวใบแก่ เรียบ (smooth)

 สายพันธุ์ KAD-031 ลักษณะสีใบของยอดอ่อน สีเขียว (RHS 22-9)ใบแก่ 

สีเขียว (RHS 22-12) ผิวใบแก่ เรียบ (smooth)

      ลักษณะต้น  ลักษณะใบ      ลักษณะการเรียงตัวของใบ    ลักษณะใบอ่อน

      ลักษณะต้น  ลักษณะใบ      ลักษณะการเรียงตัวของใบ    ลักษณะใบอ่อน

      ลักษณะต้น  ลักษณะใบ      ลักษณะการเรียงตัวของใบ    ลักษณะใบอ่อน

 น้อยหน่าเครือ
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 สายพันธุ์ KAD-035 ลักษณะสีใบของยอดอ่อน สีชมพู (RHS 46-10) ใบแก่ 

สีเขียว (RHS 22-12) ผิวใบแก่ เรียบ (smooth)

 สายพันธุ์ KAD-040 ลักษณะสีใบของยอดอ่อน สีเขียว (RHS 23-10) ใบแก่ 

สีเขียว (RHS 22-11) ผิวใบแก่ เรียบ (smooth)

 สายพันธุ์ KAD-045 ลักษณะสีใบของยอดอ่อน สีเขียว (RHS 23-8) ใบแก่ 

สีเขียว (RHS 22-13) ผิวใบแก่ เรียบ (smooth)

      ลักษณะต้น  ลักษณะใบ      ลักษณะการเรียงตัวของใบ    ลักษณะใบอ่อน

      ลักษณะต้น  ลักษณะใบ      ลักษณะการเรียงตัวของใบ    ลักษณะใบอ่อน

      ลักษณะต้น  ลักษณะใบ      ลักษณะการเรียงตัวของใบ    ลักษณะใบอ่อน

 น้อยหน่าเครือ
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 สายพันธุ์ KAD-049 ลักษณะสีใบของยอดอ่อน สีชมพู (RHS 30-4) ใบแก่ 

สีเขียว (RHS 22-13) ผิวใบแก่ เรียบ (smooth)

 สายพันธุ์ KAD-050 ลักษณะ สีใบของยอดอ่อน สีนำ้าตาล (RHS 29-11) ใบแก่ 

สีเขียว (RHS 22-11) ผิวใบแก่ เรียบ (smooth)

 สายพันธุ์ KAD-051 ลักษณะสีใบของยอดอ่อน สีนำ้าตาล (RHS 24-9) ใบแก่ 

สีเขียว (RHS 22-12) ผิวใบแก่ เรียบ (smooth)

      ลักษณะต้น  ลักษณะใบ      ลักษณะการเรียงตัวของใบ    ลักษณะใบอ่อน

      ลักษณะต้น  ลักษณะใบ      ลักษณะการเรียงตัวของใบ    ลักษณะใบอ่อน

      ลักษณะต้น  ลักษณะใบ      ลักษณะการเรียงตัวของใบ    ลักษณะใบอ่อน

 น้อยหน่าเครือ
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 สายพันธุ์ KAD-052 ลักษณะสีใบของยอดอ่อน สีนำ้าตาล (RHS 26-12) ใบแก่ 

สีเขียว (RHS 22-11) ผิวใบแก่ เรียบ (smooth) 

 สายพันธุ์ KAD-053 ลักษณะสีใบของยอดอ่อน สีเขียว (RHS 23-10) ใบแก่ 

สีเขียว (RHS 22-13) ผิวใบแก่ เรียบ (smooth) 

 สายพันธุ์ KAD-054 ลักษณะสีใบของยอดอ่อน สีเขียว (RHS 23-8) ใบแก่ 

สีเขียว (RHS 21-13) ผิวใบแก่ เรียบ (smooth) 

      ลักษณะต้น  ลักษณะใบ      ลักษณะการเรียงตัวของใบ    ลักษณะใบอ่อน

      ลักษณะต้น  ลักษณะใบ      ลักษณะการเรียงตัวของใบ    ลักษณะใบอ่อน

      ลักษณะต้น  ลักษณะใบ      ลักษณะการเรียงตัวของใบ    ลักษณะใบอ่อน

 น้อยหน่าเครือ
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 สายพันธุ์ KAD-055 ลักษณะสีใบของยอดอ่อน สีนำ้าตาล (RHS 25-11) ใบแก่ 

สีเขียว (RHS 22-12) ผิวใบแก่ เรียบ (smooth)

 สายพันธุ์ KAD-058 ลักษณะสีใบของยอดอ่อน สีเขียว (RHS 21-9) ใบแก่ 

สีเขียว (RHS 22-12) ผิวใบแก่ เรียบ (smooth) 

 สายพันธุ์ KAD-059 ลักษณะสีใบของยอดอ่อน สีเขียว (RHS 21-9) ใบแก่ 

สีเขียว (RHS 22-11) ผิวใบแก่ เรียบ (smooth)

      ลักษณะต้น  ลักษณะใบ      ลักษณะการเรียงตัวของใบ    ลักษณะใบอ่อน

      ลักษณะต้น  ลักษณะใบ      ลักษณะการเรียงตัวของใบ    ลักษณะใบอ่อน

      ลักษณะต้น  ลักษณะใบ      ลักษณะการเรียงตัวของใบ    ลักษณะใบอ่อน

 น้อยหน่าเครือ
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 สายพันธุ์ KAD-060 ลักษณะสีใบของยอดอ่อน สีนำ้าตาล (RHS 28-11) ใบแก่ 

สีเขียว (RHS 22-12) ผิวใบแก่ เรียบ (smooth)

 สายพันธุ์ KAD-061 ลักษณะสีใบของยอดอ่อน สีนำ้าตาล (RHS 26-12) ใบแก่ 

สีเขียว (RHS 22-13) ผิวใบแก่ เรียบ (smooth)

 สายพันธุ์ KAD-071 ลักษณะสีใบของยอดอ่อน สีนำ้าตาล (RHS 26-12) ใบแก่ 

สีเขียว (RHS 22-11) ผิวใบแก่ เรียบ (smooth) 

      ลักษณะต้น  ลักษณะใบ      ลักษณะการเรียงตัวของใบ    ลักษณะใบอ่อน

      ลักษณะต้น  ลักษณะใบ      ลักษณะการเรียงตัวของใบ    ลักษณะใบอ่อน

      ลักษณะต้น  ลักษณะใบ      ลักษณะการเรียงตัวของใบ    ลักษณะใบอ่อน

 น้อยหน่าเครือ
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 สายพันธุ์ KAD-073 สีใบของยอดอ่อน สีเขียว (RHS 24-12) ใบแก่ สีเขียว 

(RHS 22-11) ผิวใบแก่ เรียบ (smooth)

 สายพันธุ์ KAD-093 ลักษณะสีใบของยอดอ่อน สีนำ้าตาล (RHS 26-12) ใบแก่ 

สีเขียว (RHS 22-14) ผิวใบแก่ เรียบ (smooth)

 สายพันธุ์ KAD-097 ลักษณะสีใบของยอดอ่อน สีนำ้าตาล (RHS 28-12) ใบแก่ 

สีเขียว (RHS 22-11) ผิวใบแก่ เรียบ (smooth)

      ลักษณะต้น  ลักษณะใบ      ลักษณะการเรียงตัวของใบ    ลักษณะใบอ่อน

      ลักษณะต้น  ลักษณะใบ      ลักษณะการเรียงตัวของใบ    ลักษณะใบอ่อน

      ลักษณะต้น  ลักษณะใบ      ลักษณะการเรียงตัวของใบ    ลักษณะใบอ่อน

 น้อยหน่าเครือ
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 สายพันธุ์ KAD-107 ลักษณะสีใบของยอดอ่อน สีนำ้าตาล (RHS 27-12) ใบแก่ 

สีเขียว (RHS 22-12) ผิวใบแก่ เรียบ (smooth)

 สายพันธุ์ KAD-108 ลักษณะสีใบของยอดอ่อน สีนำ้าตาล (RHS 25-11) ใบแก่ 

สีเขียว (RHS 22-11) ผิวใบแก่ เรียบ (smooth)

 สายพันธุ์ KAD-109 ลักษณะสีใบของยอดอ่อน สีนำ้าตาล (RHS 26-11) ใบแก่ 

สีเขียว (RHS 22-11) ผิวใบแก่ เรียบ (smooth)

      ลักษณะต้น  ลักษณะใบ      ลักษณะการเรียงตัวของใบ    ลักษณะใบอ่อน

      ลักษณะต้น  ลักษณะใบ      ลักษณะการเรียงตัวของใบ    ลักษณะใบอ่อน

      ลักษณะต้น  ลักษณะใบ      ลักษณะการเรียงตัวของใบ    ลักษณะใบอ่อน

 น้อยหน่าเครือ
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 สายพันธุ์ KAD-110 ลักษณะสีใบของยอดอ่อน สีนำ้าตาล (RHS 25-10) ใบแก่ 

สีเขียว (RHS 22-11) ผิวใบแก่ เรียบ (smooth)

 สายพันธุ์ KAD-112 ลักษณะสีใบของยอดอ่อน สีนำ้าตาล (RHS 28-12) ใบแก่ 

สีเขียว (RHS 22-10) ผิวใบแก่ เรียบ (smooth)

 สายพันธุ์ KAD-115 ลักษณะสีใบของยอดอ่อน สีนำ้าตาล (RHS 25-11)ใบแก่ 

สีเขียว (RHS 22-11) ผิวใบแก่ เรียบ (smooth)

      ลักษณะต้น  ลักษณะใบ      ลักษณะการเรียงตัวของใบ    ลักษณะใบอ่อน

      ลักษณะต้น  ลักษณะใบ      ลักษณะการเรียงตัวของใบ    ลักษณะใบอ่อน

      ลักษณะต้น  ลักษณะใบ      ลักษณะการเรียงตัวของใบ    ลักษณะใบอ่อน

 น้อยหน่าเครือ
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 สายพันธุ์ KAD-117 ลักษณะสีใบของยอดอ่อน สีนำ้าตาล (RHS 25-12) ใบแก่ 

สีเขียว (RHS 22-9) ผิวใบแก่ เรียบ (smooth) 

 สายพันธุ์ KAD-120 ลักษณะสีใบของยอดอ่อนมีลักษณะ สีเขียว (RHS 24-10) 

ใบแก่ สีเขียว (RHS 22-11) ผิวใบแก่เรียบ (smooth)

 สายพันธุ์ KAD-121 ลักษณะสีใบของยอดอ่อน สีนำ้าตาล (RHS 27-12) ใบแก่ 

สีเขียว (RHS 22-11) ผิวใบแก่ เรียบ (smooth)

      ลักษณะต้น  ลักษณะใบ      ลักษณะการเรียงตัวของใบ    ลักษณะใบอ่อน

      ลักษณะต้น  ลักษณะใบ      ลักษณะการเรียงตัวของใบ    ลักษณะใบอ่อน

      ลักษณะต้น  ลักษณะใบ      ลักษณะการเรียงตัวของใบ    ลักษณะใบอ่อน

 น้อยหน่าเครือ
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 สายพันธุ์ KAD-122 ลักษณะสีใบของยอดอ่อน สีเขียว (RHS 28-11) ใบแก่ 

สีเขียว (RHS 22-11) ผิวใบแก่ เรียบ (smooth)

 สายพันธุ์ KAD-127 ลักษณะสีใบของยอดอ่อน สีส้ม (RHS 32-14) ใบแก่ 

สีเขียว (RHS 22-12) ผิวใบแก่ เรียบ (smooth)

 สายพันธุ์ KAD-128 ลักษณะสีใบของยอดอ่อน สีเขียว (RHS 23-11) ใบแก่ 

สีเขียว (RHS 22-12) ผิวใบแก่ เรียบ (smooth)

      ลักษณะต้น  ลักษณะใบ      ลักษณะการเรียงตัวของใบ    ลักษณะใบอ่อน

      ลักษณะต้น  ลักษณะใบ      ลักษณะการเรียงตัวของใบ    ลักษณะใบอ่อน

      ลักษณะต้น  ลักษณะใบ      ลักษณะการเรียงตัวของใบ    ลักษณะใบอ่อน

 น้อยหน่าเครือ
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 สายพันธุ์ KAD-129 ลักษณะสีใบของยอดอ่อน สีเขียว (RHS 23-9) ใบแก่ 

สีเขียว (RHS 22-11) ผิวใบแก่ เรียบ (smooth)

 สายพันธุ์ KAD-130 ลักษณะสีใบของยอดอ่อน สีเขียว (RHS 23-12) ใบแก่ 

สีเขียว (RHS 22-11) ผิวใบแก่เรียบ (smooth) 

 สายพันธุ์ KAD-026 ลักษณะสีใบของยอดอ่อน สีเขียว (RHS 21-9) ใบแก่ 

สีเขียว (RHS 22-11) ผิวใบแก่ เรียบ (smooth)

      ลักษณะต้น  ลักษณะใบ      ลักษณะการเรียงตัวของใบ    ลักษณะใบอ่อน

      ลักษณะต้น  ลักษณะใบ      ลักษณะการเรียงตัวของใบ    ลักษณะใบอ่อน

      ลักษณะต้น  ลักษณะใบ      ลักษณะการเรียงตัวของใบ    ลักษณะใบอ่อน

 น้อยหน่าเครือ
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การสำารวจแหล่งพันธุกรรมน้อยหน่าเครือ
และสภาพการเจริญเติบโต
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
ได้ดำาเนินการสำารวจพื้นท่ีซึ่งเป็นแหล่งพันธุกรรมของ
น้อยหน่าเครือ เก็บข้อมูล และศึกษาสภาพแวดล้อมท่ี
เหมาะสมสาหรบัการเจรญิเติบโตของนอ้ยหนา่เครอืใน 5 
พืน้ที ่โดยนำาผลการสำารวจมาวเิคราะหส์ภาพความเหมาะ
สมสำาหรับการเจรญิเติบโตของนอ้ยหนา่เครอืเพือ่นำามาใช้

* ชนิดผลใหญ่ Kadsura ananosma Kerr. และชนิดผลเล็ก Kadsura heteroclite (Roxb.) Craib

 จากการวิเคราะห์สภาพความเหมาะ
สมสำาหรับการเจริญเติบโต สามารถสรุปได้ว่า
อุณหภูมิที่เหมาะสมต่อการเจริญอยู่ในช่วง 15°C 
– 30°C ความชื้นสัมพัทธ์อยู่ในช่วง 45% - 95% 
ปริมาณนำ้าฝนเฉลี่ย 110 mm ความเร็วลมอยู่ใน
ช่วง 0.2 km/h – 2 km/h ความเข้มแสงเฉล่ีย 
378.28 W/m2 และความดันอากาศอยู่ในช่วง 
948.83 hPa – 1,021.54 hPa สภาพแวดล้อม

ประโยชน์ในการขยายพันธ์ุน้อยหน่า
เครือในแปลงปลูกต่อไป โดยการเก็บ
ขอ้มลูในแตล่ะแหลง่ ทัง้สภาพอณุหภมู ิ
ความชืน้สมัพทัธ ์ปรมิาณความเขม้แสง
อาทิตย์ คุณสมบัติของดิน ความชื้น
ในดิน และความเป็นกรดด่างของดิน 

บรรยากาศจะเปล่ียนแปลงไปตามฤดูกาล 
สภาพแวดล้อมดินที่เหมาะสม ปริมาณแร่
ธาตุในดิน ไนโตรเจน (N) ฟอสฟอรัส (P) 
และโพแทสเซยีม (K) ตอ้งอยใูนระดบัพอดคีา่
ความเป็นกรดด่างโดยเฉลี่ยจะมีค่าเป็นกลาง
และค่าความชื้นในดินโดยเฉล่ียจะมี ค่า
ความชื้นปานกลาง

บ้านห้วยนำ้ากืน/
บ้านปางมะกาด 
อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย

บ้านกองแหะ อ.แม่ริม 
จ.เชียงใหม่

บ้านแม่สายป่าเมี่ยง 
อ.พร้าว 
จ.เชียงใหม่

อุทยานแห่งชาติดอยภูคำา 
อ.ปัว จ.น่าน

จำานวน 20 ต้น 
   • ผลใหญ่ 11 ต้น 
   • ผลเล็ก 9 ต้น 

จำานวน 12 ต้น 
   • ผลใหญ่ 3 ต้น 
   • ผลเล็ก 9 ต้น

จำานวน 14 ต้น 
   • ผลใหญ่ 3 ต้น 

   • ผลเล็ก 11 ต้น

จำานวน 5 ต้น 
   • ผลใหญ่ 2 ต้น 

   • ผลเล็ก 3 ต้น

1,179 m

1,069 m

778 m

1,284 m

 พ้ืนที่        ผลการสำารวจ  สภาพพ้ืนที่
       (ความสูงจากระดับนํา้ทะเล)

 น้อยหน่าเครือ
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 น้อยหน่าเครือ เป็นพืชหายาก 

รูปร่างผลและกลิ่นคล้ายน้อยหน่า ซึ่งพันธุ์ผลสี

เขียว และผลสีแดง ผลสุกนิยมรับประทานเป็น

ผลไม้ จะมีรสชาติหวานอมเปรี้ยวเล็กน้อย ส่วน

ผลสีม่วงนิยมนำาไปทำายาจีน โดยเวลาเก็บเก่ียว

ผลเริ่มตั้งแต่ สิงหาคม-พฤศจิกายน จากงานวิจัย

 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา ได้ดำาเนนิการทดลองวเิคราะหห์า
สารสำาคัญในผลน้อยหน่าเครือ 2 ชนิด เพื่อเพิ่มโอกาสหรือแนวทางการใช้ประโยชน์
จากน้อยหน่าเครือในทางเภสัชวิทยาโดยการตรวจสอบสารพฤกษเคมีเบ้ืองต้นของ
สารสกัดจากนอ้ยหนา่เครอืสายพนัธุ ์KAD1 และสายพนัธุ ์KAD2 ทดสอบสารทตุยิภมู ิ
(Secondary metabolites) ใน 9 กลุม่ ไดแ้ก ่แอลคาลอยด์ ฟลาโวนอยด ์แอนทราควโินน 
คูมาริน ซาโปนิน แทนนิน เทอร์ปีนอยด์ 

แนวทางการใช้ประโยชน์
ในรูปแบบพืชสมุนไพร

ตาราง องค์ประกอบทางโภชนาการและเคมีของเนื้อน้อยหน่าเครือ (บุญส่งและคณะ, 2560)

ต่างๆทำาให้พบว่า “น้อยหน่าเครือ” มีคุณค่า

ทางสารอาหารและมีสารยับยั้งอนุมูลอิสระ

สูง ประเทศจีนนิยมใช้เป็นยาสมุนไพร โดยใช้

ส่วนเถาและราก แก้โรคทางเดินอาหาร และ

ไขข้ออักเสบ ปัจจุบันพบเป็นยาที่ทรงคุณค่า

ในการปอ้งกนัเนือ้งอก ไวรสัตบัอกัเสบ เปน็ตน้ 

องค์ประกอบทางโภชนาการ 
(% นํา้หนักเปยีก)

สายพันธุ์น้อยหน่าเครือ
ผลสุกเปลือกสีเหลือง ผลสุกเปลือกสีแดง

ความชื้น

คาร์โบไฮเดรต

โปรตีน

ไขมัน

เยื่อใย

เถ้า

ความชื้น

คาร์โบไฮเดรต

โปรตีน

ไขมัน

93.80

4.81

0.28

0.12

0.80

0.19

2.88

6.43

1.64

7.22

90.29

7.21

0.54

0.14

1.48

0.34

3.07

6.30

1.41

0.70

  คุณภาพ
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ตาราง แสดงสารพฤกษเคมีเบื้องต้นน้อยหน่าเครือสายพันธุ์ KAD1 และสายพันธุ์ KAD2 
(กนกพงษ์,2564)

   หมายเหต ุ: เครื่องหมาย – คือ ไม่พบสารพฤกษเคมี

        เครื่องหมาย + คือ พบสารพฤกษเคมี โดยให้คะแนนจากน้อยไปมากเป็น+ถึง+++

        สีของสารสกัดอาจมีผลต่อการศึกษาฤทธิ์ทางพฤษเคมี

 จากรายงานวิจัยท่ีทำาการศึกษาสมบัติ

ทางชีวเคมีของสารสกัดน้อยหน่าเครือต่อการ

ตา้นการเกดิโรคไมต่ดิต่อเรือ้รังบางชนดิ อนัไดแ้ก ่

โรคอ้วน โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง 

โรคอลัไซเมอร ์และโรคชรา การวเิคราะหผ์ลกระ

ทบของปจัจยัภายนอก (พ้ืนทีป่ลกู) และช่วงเวลา

การเก็บผลน้อยหน่าเครือ) ต่อสมบัติทางชีวเคมี 

จึงควรมีการวิจัยต่อยอดผลกระทบของปัจจัย

ภายนอกพื้นที่ สภาพแวดล้อม และช่วงเวลาการ

เก็บผลน้อยหน่าเครือ ต่อสมบัติทางชีวเคมีเพื่อ

นำามาพัฒนาต่อยอดสำาหรับการผลิตอาหารเพ่ือ

สุขภาพจากน้อยหน่าเครือต่อไป

Alkaloids     -      -       -      -      -      -

Anthraquinones     -      -       -      -      -      -

Carotenoids     -      -       -      -      -      -

Flavonoids    ++     ++       -      +      +      -

Glycoside Fructose++  Glucose++  Fructose+++   Glucose+++  Fructose+    Glucose+

  Fructose+    Glucose+    Fructose+++   Glucose+++  Fructose+    Glucose ++

Tannins      -      -      -      -      -      -

Xanthones     -      -      -      -      -      -

Titerpenes    ++     ++     ++     ++     ++     ++

Steroids      -      -      -      -       -      -

   พฤษเคมี   น้อยหน่าเครือสายพันธุ์ KAD1 น้อยหน่าเครือสายพันธุ์ KAD2

    เปลือก        เนื้อ       เมล็ด  เปลือก       เนื้อ       เมล็ด
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