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Abstract
Paris polyphylla Sm. is perennial hurb with rhizome. The stem is 0.5-1.0 m above 

ground. Leaves are found in a whorl of 5 to 10 leaves with broadly oval shape and parallel 
edge. Petiole is brown. Solitary flower, with 4-6 green bracts. Fruit is capsule and round 
shape with smooth surface. Seeds are red with orange. Plants are distributed in highland 
about 900-1,900 meters above sea level. Generally, plants grow in late summer-late rainy 
season and break dormant to summer. The utilization of plants is tonic medication, 
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healing wounds and bruise. At present, Paris polyphylla Sm. is risk of extinction due to 
slow growth and excessive harvesting. The main ingredients of this plant in saponins and 
polyphenol. This preliminary study was conducted for plant samples from 10 locations 
of Chiangmai (Doisaket), Samoeng, Mae Wang (Khun Wang), Mae Chaem (Mae Jon Luang), 
Chiang Dao, Chom Thong (Khun Taeand Mae Dad), Chiang Rai (Wiang Pa Paoand Pang 
Khon) and Nan (Mae Charim) which classified into 7 sample sites as Doisaket (S1), Samoeng 
(S2), Mae Chaem (S3), Mae Wang (S4), Wiang Pa Pao (S5), Chiang Dao (S6) and Mae Charim 
(S7) which were genetically different. After classified by Agglomerative hierarchical clustering 
(AHC), all samples were separated into 3 groups as follow: group 1 composed of S1 
(Doisaket), S2 (Samoeng), S5 (Wiang Pa Pao), and S6 (Chiang Dao), group 2 composed of 
S3 (Mae Chaem) and S4 (Mae Wang) and group 3 was S7 (Mae Charim). For phytochemical 
study, it was found that sample from Wiang Pa Pao (S5) showed the highest total phenolic 
compounds of (0.009 mg/gDW). Sample from Samoeng (S2) showed the highest antioxidant 
capacity (23.63±0.03 %) and sample from Mae Chaem (S3) showed the highest total 
saponins substance (32.26±0.65 mg/gDW.).
Keywords:  Paris polyphylla Sm., saponins, antioxidant, phenolic compounds

บทคัดยอ
สัตฤๅษีเปนพืชลมลุกอายุหลายป มีลําตนเหนือดินสูง 0.5-1.0 เมตร มีเหงาอยูใตดิน ใบเปนใบเดี่ยว

ออกเวียนรอบขอ รูปรีแกมรูปขอบขนาน ฐานใบมน ปลายใบแหลม พบ 5-10 ใบ/ตน กานใบสีนํ้าตาล 
ดอกเดี่ยวออกที่ปลายยอด มีใบประดับ 4-6 ใบใตฐานรองดอก ผลแบบแคปซูลทรงกลม ผิวเรียบ เมล็ด
สแีดงอมสม พบกระจายตัวบนพ้ืนทีส่งูประมาณ 900-1,900 เมตร เจริญเติบโตในชวงปลายฤดูรอน-ปลาย
ฤดูฝน พักตัวในฤดูหนาว-ฤดูรอน มีการนํามาใชประโยชนดานยาบํารุงกําลัง สมานแผล รักษาอาการชํ้า
ในปจจุบันอยูในภาวะเสี่ยงตอการสูญพันธุเนื่องจากการเก็บจากปาจํานวนมาก กลุมสารสําคัญที่พบคือ
สารซาโปนินและสารกลุมฟนอล จากการสํารวจพบสัตฤๅษีจํานวน 10 พื้นท่ีในภาคเหนือตอนบน คือ 
จังหวัดเชียงใหม อําเภอดอยสะเก็ด อําเภอสะเมิง อําเภอแมวาง (ขุนวาง) อําเภอแมแจม (แมจอนหลวง) 
อาํเภอเชยีงดาว อาํเภอจอมทอง (บานขนุแตะ และบานแมแดด) จงัหวดัเชยีงราย อาํเภอเวยีงปาเปา (บาน
ขุนแมลาว) อําเภอเมือง (บานปางขอน) และจังหวัดนาน (อําเภอแมจริม) จากผลวิเคราะหความสัมพันธ
ทางพันธุกรรมของสัตฤๅษีพบวาตัวอยางที่เก็บมาจาก 10 พื้นที่จําแนกไดเปน 7 กลุม ที่มีความแตกตาง
ทางพันธุกรรมไดแก ดอยสะเก็ด (S1) สะเมิง (S2) แมแจม (S3) แมวาง (S4) เวียงปาเปา (S5) เชียงดาว 
(S6) และ แมจริม (S7) เมื่อวิเคราะหความสัมพันธทางพันธุกรรมแบบ Agglomerative hierarchical 
clustering (AHC) สามารถแยกเปน 3 กลุมยอย คือ กลุมที่หนึ่งไดแก กลุมตัวอยางจาก ดอยสะเก็ด (S1) 
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สะเมิง (S2) เวียงปาเปา (S5) และ เชียงดาว (S6) กลุมที่สองไดแก กลุมตัวอยางจาก แมแจม (S3) และ 
แมวาง (S4) และกลุมที่สามไดแก กลุมตัวอยางจาก แมจริม (S7) จากการวิเคราะหสารสําคัญจากสวน
หวัใตดนิพบวา ตวัอยางจากเวยีงปาเปา (S5) มสีารประกอบฟนอลกิท้ังหมดสงูกวาตวัอยางอืน่ๆ คอื 0.009 
mg/gDW เมือ่วเิคราะหความสามารถในการตานอนมุลูอสิระพบวา สตัฤๅษทีีส่าํรวจจากอาํเภอสะเมงิ (S2) 
มีคาความสามารถในการตานอนุมูลอิสระสูงที่สุด คือ 23.63±0.03 % และการวิเคราะหปริมาณ
สารซาโปนินทั้งหมดพบวา สัตฤๅษีที่สํารวจจากอําเภอแมแจม (S3) มีปริมาณสารซาโปนินท้ังหมด
มากที่สุด คือ 32.26±0.65 mg/gDW
คําสําคัญ: สัตฤๅษี ตีนฮุงดอย สารซาโปนินทั้งหมด สารตานอนุมูลอิสระ สารฟนอลิก

คํานํา
สตัฤๅษี (Paris polyphylla Sm.) ชือ่ทองถ่ิน

เล็บฮุง, ตีนฮุงดอย, ตง (คนเมือง), ตองลุงจอ 
(ไทใหญ) ยาประดงรอยเอ็ด (ลั้วะ) เล็บฮุงเปน
พชืลมลกุ มเีหงาอยูใตดนิ ใบเด่ียวออกเวียนรอบขอ 
5-9 ใบ รปูรีแกมรูปขอบขนาน โคนใบมนหรือสอบ 
ปลายใบแหลม กานใบสีนํ้าตาล ดอกเดี่ยวมียอด
เกสรเพศเมียสีเหลืองหรือสีสม มีใบประดับ 4-6 ใบ
รองรับ ผลแบบแคปซูล ทรงกลม ผิวเรียบ เมล็ดมี
เยือ่หุมอวบนํา้สแีดงอมสม ลาํตนใตดนิ ชอบขึน้ตาม
พื้นในปาสนเขา ที่มีเรือนยอดโปรง ความสูงต้ังแต 
1,000 เมตรจากระดับนํ้าทะเล (เกรียงไกรและ
คณะ, 2551) ลาํตนใตดนิ กนิสดหรอืตมดืม่นํา้รกัษา
อาการบาดเจ็บ และเอาไปดองเหลากินเปนยาบํารุง
กําลัง (สํานักงานโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, 2544) สวน
ของเหงานยิมนาํไปใชประโยชนกนัอยางแพรหลาย
ในประเทศตางๆ เชน เนปาลและจีน ในประเทศ
เนปาลใชเปนยายอยเสมหะ รักษาพิษไข พิษจาก
อาหาร แกพิษงูกัด พิษแมลงกัด เปนยาบรรเทา
ผลกระทบจากยาเสพตดิ เคีย้วรากรกัษาแผลภายใน
คอ รักษาบาดแผลภายนอก ใชเปนยาแกปวด 

ตมรากรักษาแผลคอตีบ โรคตอมนํ้าเหลือง ตอม
ทอนซิล คางทูม โรคเตานมอักเสบ โรคไขขอ 
บรรเทาฝ ประเทศจีนใชเปนสวนผสมหลักในยา
รักษาตับ ทอง จมูก ปอดคอ และมะเร็งเตานม 
(Madhu et al., 2010) และใชรักษาเนื้องอก 
หามเลือด ตอตานการอักเสบ ลดอาการปวดบวม 
มะเร็งปอด และมะเร็งกล องเสียง และเปน
สวนประกอบท่ีสําคัญของสิทธิบัตรยาจีน เชน 
แคปซูล “Gongxuening” “JideshengSheyao” 
“BiyanQingduKeli” (Wen et al., 2012; Shah 
et al., 2012; Qin et al., 2013) CNC-DIVERSITAS 
(2012) ได รายงานสายพันธุ  ไว ว าพบ Paris 
polyphylla Sm. 12 สายพันธุทั่วโลก Qin et al., 
(2013) รายงานวา P. polyphylla Sm. แบงออก
ไดมากกวา 10 สายพันธุ มี 2 สายพันธุที่สําคัญ คือ 
P. polyphylla var. chinensis และ P. polyphylla 
var. yunnanensis ซึง่มเีขตการกระจายพนัธุตัง้แต
แถบหิมาลัยไปยังประเทศจีน ทิเบต เนปาล 
เทือกเขาหิมาลัย จีน ไตหวัน พมา ลาว และ
เวียดนาม (eMonocot, 2011) และสวนใหญอยูใน
เขตภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตและแถบ
ตะวนัตกเฉยีงใตของประเทศจีน โดยเฉพาะอยางยิง่
ในมณฑลยูนนาน มณฑลเสฉวน และมณฑลกุยโจว 
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(CNC-DIVERSITAS, 2012) ในไทยพบเฉพาะ
สายพันธุ chinensis พบเฉพาะทางภาคเหนือแถบ
จงัหวดัเชยีงใหม เชยีงราย แพร นาน ขึน้ในปาดบิเขา 
ระดบัความสงู 900-1,900 เมตร ในตางประเทศพบ
ในระดับความสงูจนถึง 3,000 เมตร ทรพัยากรของ
สมนุไพรนี ้มปีรมิาณลดลงอยางมาก การเจรญิเตบิโต
ของเหงาชามาก สามารถเกบ็เกีย่วผลผลติหลงัจาก
ปลูกไปแลวเมื่อมีอายุ 5-7 ปขึ้นไป ในประเทศจีน
เกิดปญหาการขาดแคลนวัตถุดิบในชวงปลายป 
ค.ศ.1990 การผลิตมีปริมาณนอยกวา 1,000 ตัน
ตอป ในขณะที่ความตองการประมาณ 2,000 ตัน
ตอป (Wen et al., 2012) รัฐมณีปุระ ของประเทศ
อินเดีย มีการสงออกไปยังประเทศจีนและประเทศ
อื่นๆ ในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต ผานไปทาง
ประเทศพมาอยางผดิกฎหมาย (Shah et al., 2012) 
ทั้งนี้ International Union for Conservation 
of Nature and Natural Resources (IUCN) 
กําหนดใหสัตฤๅษีเปนหน่ึงในพืชสมุนไพรที่ระบุวา
เปนความเสีย่งภายใตภยัการคกุคาม (Madhu et al., 
2010) การศึกษาสารประกอบ สามารถแยก
สารประกอบได 8 ชนิด คือ Falcarindiol, 
β-ecdysterone และ saponins 6 ชนิด ซึ่งมีฤทธิ์
ตอตานมะเร็งอยางมีนัยสําคัญ โดยโครงสรางของ 
saponins มีฤทธิ์ต านเนื้องอกได นอกจากนี้
ยังสามารถบรรเทาอาการบวมนํ้าที่ปอดและ
กลามเน้ือหวัใจ (Shah et al., 2012)

สํานักคุมครองภูมิปญญาการแพทยแผนไทย 
(2555) จัดสัตฤๅษีไวเปนสมุนไพรที่อาจจะสูญพันธุ
และมีความสําคญัทางเศรษฐกิจ ในพ้ืนทีเ่ขตอนุรกัษ
ปาดอยมอนฤๅษี ในเขตปาสงวนแหงชาติปา
ขุนแมกวง ตําบลเทพเสด็จ อําเภอดอยสะเก็ด 
จังหวัดเชียงใหม สํานักงานสวนสาธารณะ (2552) 

จัดสัตฤๅษีเปนไมพื้นเมืองของไทยที่ควรคาแก
การอนุรักษพันธุกรรม

อุปกรณและวิธีการ
พืชทดลองและแหลงเก็บตัวอยาง

สตัฤๅษีจากแหลงสาํรวจจากพ้ืนท่ีของจังหวัด
เชียงใหม 6 อําเภอ ไดแก ดอยสะเก็ด สะเมิง 
แมวาง แมแจม เชยีงดาว และกลัยาณวิฒันา จงัหวดั
เชียงราย 2 อําเภอ ไดแก เวียงปาเปา และอําเภอ
เมืองเชียงราย และจังหวัดนาน หนึ่งอําเภอ คือ 
แมจริม รวมจํานวน 10 พื้นที่ อยางไรก็ตามเม่ือ
จําแนกตามกลุมของดีเอ็นเอ ที่สกัดไดจะนําเสนอ
ผลการทดลองแยกตามกลุมตัวอยาง 7 กลุม ดังนี้

S1 กลุมดอยสะเก็ด (Doisaket) 
 ตัวอยางจากอําเภอดอยสะเก็ด จังหวัด

เชียงใหม
S2 กลุมสะเมิง (Samoeng) 
 ตวัอยางจากอาํเภอสะเมิง จงัหวดัเชยีงใหม
S3 กลุมแมแจม (Mae Chaem) 
 ตัวอยางจากบานแมจอนหลวง อําเภอ

แมแจม จังหวัดเชียงใหม
S4 กลุมแมวาง (Mae Wang) 
 ตัวอยางจากบานขุนวาง อําเภอแมวาง 

จังหวัดเชียงใหม
S5 กลุมเวียงปาเปา (Wiang Pa Pao) 
 ตัวอยางจากบานขุนแมลาว อําเภอ

เวียงปาเปา จังหวัดเชียงราย
S6  กลุมเชียงดาว (Chiang Dao) 
 ตัวอยางจากอําเภอเชียงดาว จังหวัด

เชียงใหม
S7 กลุมแมจริม (Mae Charim) 
 ตัวอยางจากอําเภอแมจริม จังหวัดนาน
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วิธีดําเนินการทดลอง
การบันทึกขอมูลดานลักษณะสัณฐานวิทยาและ
การเจริญเติบโต

บันทึกข อมูลด านความหลากหลายทาง
พันธุกรรมชนิด นิเวศวิทยา และการกระจายพันธุ 
การใชประโยชนดานตางๆ ของสัตฤๅษีลักษณะ
ประจาํพนัธุ ชือ่เรยีกทองถิน่ สวนทีน่าํมาใชประโยชน 
โดยใชแบบสอบถาม รวมถงึบนัทกึการเจริญเตบิโต
ของตนสัตฤๅษีที่นํามาเพาะปลูกบันทึกลักษณะ
ประจําพันธุ ประเมินคุณลักษณะทางพันธุกรรม 
จําแนกพันธุโดยใชลักษณะทางสัณฐานวิทยา ตาม
แบบบันทึกของสํานักคุมครองพันธุพืช (2542)

การวเิคราะหสารสาํคญัและความหลากหลายทาง
พันธุกรรม

วเิคราะหสารสาํคญัโดยเกบ็ตวัอยางหวัสตัฤๅษี
มาใชในการวเิคราะหไดแก ปรมิาณฟนอลกิทัง้หมด 
โดยวิธี Folin-Ciocalteu reagent รายงานเปน
มลิลกิรัมกรดแกลลกิตอกรมันํา้หนกัแหงพืชตวัอยาง 
(mg/gDW) และ ปรมิาณสารซาโปนนิ โดยวธิ ีTotal 
saponin colourimetry assay รายงานผลเปน
มิลลิกรัมตอกรัมนํ้าหนักแหงของพืชตัวอยาง (mg/
gDW) วเิคราะหความสามารถในการตานอนมุลูอสิระ 
รายงานผลเปนรอยละ (%) ของความสามารถ
ในการตานสารอนุมูลอิสระ และวิเคราะหความ
หลากหลายทางพันธุกรรมดวยเทคนิค RAPD โดย
การสกัดดีเอ็นเอจากใบออน ตามกรรมวิธีของ 
Doyle and Doyle (1987) ดังนี้ นําใบออนหรือ
ยอดออนของสัตฤๅษี มาทําการสกัดดีเอ็นเอโดยนํา
มาช่ังใหได 0.2 กรัม แลวบดในโกรงทีม่ไีนโตรเจนเหลว
ใหละเอยีด เสรจ็แลวเทใสหลอดทดลอง จากน้ันเติม 
2XCTAB buffer จาํนวน 600 ไมโครลติร ลงในหลอด

ทีเ่ตรียมไว แลวนาํไปบมท่ีอณุหภูม ิ60 องศาเซลเซียส 
เปนเวลา 30 นาท ีเตมิคลอโรฟอรม (chloroform): 
ไอโซเอมิลแอลกอฮอล (isoamyl alcohol) 
อตัราสวน 24 : 1 จาํนวน 800 ไมโครลติร เขยาเบาๆ 
ใหเขากัน แลวนําไปเหวี่ยง (centrifuge) ที่ระดับ
ความเร็ว 12,000 g ที่อุณหภมูิ 4 องศาเซลเซียส 
เปนเวลา 5-10 นาท ีจากนัน้ดดูเฉพาะนํา้ท่ีใสสวนบน
ลงในหลอดทดลองใหม แลวเติมไอโซโพรพานอล 
(isopropanol) ที่เย็นจัด จํานวน 600 ไมโครลิตร 
เพื่อตกตะกอนดีเอ็นเอ เขยาเบาๆ ใหเขากัน นําไป
แชไวที่อุณหภูมิ -20 องศาเซลเซียส เปนเวลา 
10-20 นาที แลวนําไปเหวี่ยงที่ความเร็วและ
อุณหภูมิเทาเดิม เปนเวลา 5-10 นาที จากนั้นเท
ไอโซโพรพานอลท้ิงไป แลวเติมแอลกอฮอล 
80 เปอรเซ็นต จํานวน 800 ไมโครลิตร แลวนําไป
เหวี่ยงที่ความเร็วและอุณหภูมิเทาเดิม เปนเวลา 
5-10 นาท ีแลวเทแอลกอฮอล 80 เปอรเซน็ต ทิง้ไป 
และทาํซํา้ขัน้ตอนนีอ้กี 2 ครัง้ ปลอยใหตะกอนแหง
โดยการเปดฝาทิ้งไว เปนเวลา 20-30 นาที จากนั้น
นาํมาละลายใน TE buffer จาํนวน 50-100 ไมโครลิตร 
เก็บรักษาสารละลายดีเอ็นเอท่ีไดที่อุณหภูมิ -20 
องศาเซลเซียส และทําการวัดคุณภาพและปริมาณ
สารละลายดีเอ็นเอโดยวิธีอะกาโรสเจลอิเล็กโตร
โฟริซีส (agarose gel electrophoresis) ความ
เขมขนของเจล 0.8 เปอรเซ็นต ใน 1XTAE buffer 
เปรียบเทียบกับความเขมขนของดีเอ็นเอมาตรฐาน

ผลการทดลองและวิจารณผล
จากการสํารวจและรวบรวมในป 2559 บนัทกึ

ขอมลูการเจรญิเตบิโตพบวา ตนสตัฤๅษเีจรญิเตบิโต
ในชวงการเจริญเติบโตทางลําตนในฤดูฝน มีการ
พฒันาดอกแตยงัไมพบการติดเมลด็ ตนสตัฤๅษีทีไ่ด
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จากการสาํรวจในป 2559-2560 มกีารเจรญิเตบิโต
ทางลําตนชวงฤดูฝนเดือนพฤษภาคม-มถินุายน และ
การเจริญดานสวนขยายพันธุ  (reproductive 
growth) ตั้งแตเดือนกรกฎาคม ไปจนถึงเดือน
ธันวาคมกอนจะเขาสู ระยะพักตัวในชวงเดือน
มกราคมเปนตนไป การเจริญเติบโตทางลําตนของ
ตนสัตฤๅษีจะขึ้นอยูกับการสะสมอาหารภายในหัว 
ซึ่งแตละหัวจึงเจริญเติบโตไมพรอมกันแตจะอยูใน
ชวงระยะเวลาใกลเคียงกัน ลักษณะการติดเมล็ด
ของตนตีนฮุงดอยจะเกาะเปนกลุมกันแนนภายใน
ฝก เมื่อสุกแกเต็มที่ฝกที่หุมเมล็ดจะแตกออก จะมี
เมล็ดเฉลี่ยในฝกประมาณ 20-35 เมล็ด/ฝก 
มีลักษณะเมล็ดกลม มีเยื่อหุมอวบนํ้าสีสมแดงและ
จะมีภายในหรือเมล็ดจริงคอนขางแข็งสีขาวครีม
อยู ภายใน (Figure 1) โดยท่ัวไปลักษณะทาง
พฤกษศาสตร และสัณฐานวิทยาของสัตฤๅษีจาก
แตละแหลง มีความหลากหลายทางสัณฐานวิทยา
มาก จึงไมสามารถจําแนกความแตกตางของแตละ
แหลงที่ไดทําการสํารวจจากลักษณะภายนอกได 
แตโดยรวมสามารถสรุปลักษณะทางพฤกษศาสตร
ไดดังแสดงไวใน Table 1

ผลจากการตรวจวเิคราะห DNA จากใบสตัฤๅษี 
7 ตัวอยางในป 2560 จากแหลงดอยสะเก็ด (S1) 
สะเมิง (S2) แมแจม (S3) แมวาง (S4) เวียงปาเปา 
(S5) เชียงดาว (S6) และแมจริม (S7) ดวย
เครื่องหมายโมเลกุลชนิด RAPD จํานวน 5 ตัว และ
เครือ่งหมายโมเลกลุชนดิ ISSR จาํนวน 5 เครือ่งหมาย 
ไดแถบดเีอน็เอจาํนวน 48 แถบ เมือ่นาํมาวเิคราะห
ความสัมพันธแบบ Agglomerative hierarchical 

clustering (AHC) พบวาสามารถจําแนกความ
แตกตางทางพันธุกรรมแบงออกเปน 3 กลุม โดย
กลุมแรกไดแก ดอยสะเก็ด (S1) สะเมิง (S2) 
เวียงปาเปา (S5) และเชียงดาว (S6) กลุมท่ีสอง
ไดแก แมแจม (S3) และ แมวาง (S4) และกลุม
ที่สามไดแก แมจริม (S7) (Figure 2)

เม่ือวิเคราะหหาปริมาณสารสําคัญท่ีมีใน
แตละแหลงท่ีพบโดยวิเคราะหปริมาณฟนอลรวม 
(Total phenolic compounds) ดวยวิธี Folin-
Ciocalteu reagent และวิเคราะหปริมาณสาร
ซาโปนิน (Total saponin colourimetry assay) 
จํานวน 7 ตัวอยาง พบวาปริมาณฟนอลรวม (total 
phenolic compounds) จากหัวที่พักตัวของ
สตัฤๅษทีีไ่ดจาก ตาํบลขนุแมลาว อาํเภอดอยสะเกด็ 
ซึ่งจัดอยูในกลุมเวียงปาเปา (S5) มีปริมาณ total 
phenolic compounds เฉลี่ยสูงวาตัวอยางอื่นๆ 
คือเทากับ 0.009 mg/gDW (Table 2)

ในขณะที่ปริมาณสารซาโปนินทั้งหมดในหัว
ที่พักตัวขนาดและนํ้าหนักใกลเคียงกันพบวา 
สัตฤๅษีที่สํารวจจากเขตบานแมจอนหลวง ตําบล
ขุนแมวาง อําเภอแมแจม ซึ่งจัดอยูในกลุมแมแจม 
(S3) มีปริมาณสารซาโปนินเฉลี่ยสูงกวากลุมอื่นๆ 
คือ 32.26±0.65 mg/gDW (Table 3)

จากการวิเคราะหความสามารถในการตาน
อนมุลูอสิระ เปรียบเทียบจากแตละแหลงในสวนหวั
ทีพ่กัตัวขนาดและน้ําหนักใกลเคียงกันพบวาสตัฤๅษี
มาจาก อําเภอสะเมิง หรือกลุมสะเมิง (S2) มีคา
ความสามารถในการตานอนุมูลอิสระมากกวา
กลุมอื่นๆ คือ 23.63±0.03 % (Table 4)
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Figure 1  Morphology of Paris polyphylla Sm. collected in this study: leaves and flower 
(A), whole plant (B), rhizome (C) and seed and seedling germinated from seed 
(D)

A

C

B

D
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Table 1  Morphological ch aracteristics of Paris polyphylla Sm.

Paris polyphylla Sm. Detail

Evaluation environment
Type of planting
Vigor of the plant

900-1,900 m.
Rhizome
not good

Environment Detail

- Topography
- Country of characterization and / or evaluation
- Crop agriculture
- Soil moisture
- Soil fertility
- Light

Mountainous
Higher-level landform

Perennial fi eld cropping
Slightly moist

Moderate
sunny

Leaf Detail

- Blade shape of mature leaf
- Leaf colour
- Leaf colour variegation
- Number of lobes in mature leaf
- Foliation density
- Leaf growth habit (attitude)
- Leaf type
- leaf margin colour
- vein colour
- leaf density

oval
Dark green

Present
few

whorled
Semi-erect

simple
green
green

intermediate

Stem Detail

- stem branching
- Plant growth habit
- Stem growth habit
- Plant height
- Crown number per plant
- stem colour
- Type of material received

Erect
Erect
Erect

10-100 cm.
No tillering

purplish green
rhizome
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Paris polyphylla Sm. Detail

Flower Detail

- Flower colour
- Intensity of fl ower colour
- Length of peduncle
- Number of infl orescences per plant
- Time of fl owering
- Type of fl ower
- fl owering-fl owering
- days to fl owering after emergence
- sex
- calyx
- Length of picking season

light green
light

11-15 cm.
≤ 10

June-July
spatulate, 4 linear acute ones
fl owering in some years

120
bisexual fl ower

4-10 lanceolate green leaves
after fl owering

Table 1  Morphological ch aracteristics of Paris polyphylla Sm. (Cont.)

Figure 2 Genetic correlation of 7 sample groups of Paris polyphylla Sm. using 
Agglomerative hierarchical clustering (AHC) analysis
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Table 2 Total phenolic compounds of Paris polyphylla Sm.

Sample groups location Total phenolic compouns (mg galic/gDW)

S1
S2
S3
S4
S5

S6
S7

Doisaket
Samoeng

Mae Chaem
Mae Wang

Wiang Pa Pao 1
Wiang Pa Pao 2

Chiang Dao
Mae Charim

0.0044
0.0066
0.0035
0.0050
0.0090
0.0042
0.0044
0.0039

Table 3 Total saponins of Paris polyphylla Sm.

Sample groups location Total saponins (mg/gDW)

S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7

Doisaket
Samoeng

Mae Chaem
Mae Wang

Wiang Pa Pao 1
Chiang Dao
Mae Charim

28.20±0.20
23.55±0.96
32.26±0.65
22.68±2.18
17.15±2.14
27.36±0.47
15.47±1.87

Table 4 Antioxidant of Paris polyphylla Sm.

Sample groups location Antioxidant capacity. (%)

S1
S2
S3
S4
S5

S6
S7

Doisaket
Samoeng

Mae Chaem
Mae Wang

Wiang Pa Pao 1
Wiang Pa Pao 2

Chiang Dao
Mae Charim

15.33±0.07
23.63±0.03
11.67±0.15
18.97±0.27
12.43±0.15
13.73±0.09
13.87±0.28
8.53±0.20
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สรุปผลการวิจัย
สัตฤๅษีจากแตละแหลงมีสัณฐานวิทยาท่ี

หลากหลายและแตกตางกนั การพจิารณาจัดจําแนก
ความแตกตางจากลักษณะภายนอกจึงทําไดยาก
สอดคลองกับ Jin et al. 2011 ที่รายงานผล
การสํารวจสัตฤๅษี 24 ชนิดจากจีนและเวียดนาม 
วามีลักษณะถึง 27 ลักษณะจาก 196 จํานวนตนใน 
8 กลุมประชากร และจากการสํารวจในป 2559-
2561 สามารถจําแนกกลุ มของสัตฤๅษีโดยใช
วิธีวิเคราะหความสัมพันธแบบ Agglomerative 
hierarchical clustering (AHC) สามารถแบง
สัตฤๅษี ออกเปน 3 กลุม คือกลุมที่ 1 ประกอบดวย
สัตฤๅษีที่มาจาก ดอยสะเก็ด (S1) สะเมิง (S2) 
เวียงปาเปา (S5) เชียงดาว (S6) กลุมที่สองมาจาก 
แมแจม (S3) และแมวาง (S4) และกลุมที่สามจาก 
แมจรมิ (S7) เมือ่วเิคราะหสารสาํคญัพบวาตวัอยาง
จากกลุมเวียงปาเปา (S5) มปีรมิาณ total phenolic 
compounds มากกวากลุมอื่นๆ ตัวอยางสัตฤๅษี
จากกลุมแมแจม (S3) มคีาเฉลีย่สาร total saponins 
มากกวากลุมอื่นๆ และสัตฤๅษีจากกลุมสะเมิง (S2) 
มีความสามารถในการตานอนุมูลอิสระสูงสุด 
อยางไรก็ตามในการศึกษาปริมาณสารสําคัญ
ในสัตฤๅษีคร้ังนี้เปนเพียงการศึกษาเบ้ืองตนที่ยัง
ไมไดดําเนินการวางแผนทดลองเพื่อวิเคราะหทาง
สถิติเต็มรูปแบบ ซึ่งควรที่จะทําการศึกษาเพิ่มเติม
ในระยะตอไป
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