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Abstract
Plu Kao (Houttuynia cordata) cultivars were collected from various sources in 

Northern Thailand. They were identified into 3 groups included red leaf group (of Chiang 
Rai, Chiang Mai and Phitsanulok), green leaf group (of Lumpang, Phrae and Sukhothai) 
and Purple stalk group (of Phrae 1, Phrae 2 and Phrae 3). Planting 3 groups of Plu Kao at 
Chiang Mai Royal Agricultural Research Center in 2013. The experimental was designed 
as RCBD with 9 treatments and 3 replications. After 3 months of planting, there was no 
significant difference in the growth of canopy. It was found that purple stalk of Phrae 1 
had the highest canopy as 21.91 centimeters but not different from other groups. At the 
age of 6 months, all three groups showed no significant different in growth of canopy 
and average number of leaves per tree. When considering the fresh weight per square 
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meter, it was found that green of Lumpang, red leaf of Phitsanulok, purple stalk of Phrae 
2 and green leaf of Sukhothai group were 2,450, 2,250, 2,150 and 2,050 grams, respectively. 
Whereas purple stalk of Phrae 1, red leaf of Chiang Rai, red leaf of Chiang Mai and green 
leaf of Phrea had average fresh weight per square meter as 1,250, 1,150, 1,000 and 1,000 
grams, respectively. However, dry weight (at 45 °C for 24 hours) of all cultivars were not 
statistically different form each other. It was found that the quercetin and rutin of purple 
stalk of Phrea 1 tended to have high content of quercetin than other cultivars. For rutin 
substance, it was found that green leaf of Lumpang contained higher rutin than that of 
other cultivars.
Keywords: Plu Kao, Quercetin, Rutin

บทคัดยอ
รวบรวมสายพันธุพลูคาวที่ไดจากแหลงตางๆ ในภาคเหนือ จัดกลุมพลูคาวไดเปนสามกลุม ไดแก 

สายพันธุใบแดง ไดแก ใบแดงเชียงราย ใบแดงเชียงใหม และใบแดงพิษณุโลก สายพันธุใบเขียว ไดแก 
ใบเขียวลําปาง ใบเขียวแพร และใบเขียวสุโขทัย และสายพันธุกานมวง ไดแก กานมวงแพร 1 กานมวง
แพร 2 และกานมวงแพร 3 ปลูกพลูคาวทั้ง 3 กลุมในพ้ืนท่ีศูนยวิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม ในป พ.ศ. 2555 
วางแผนการทดลองแบบ RCBD 9 กรรมวิธี 3 ซํ้า เมื่อพืชอายุ 3 เดือน ไมพบความแตกตางของการเจริญ
ดานเสนผานศนูยกลางทรงพุม พบวาสายพันธุกานมวงแพร 1 มคีวามสงูตนเฉลีย่มากทีส่ดุคอื 21.91 เซนติเมตร 
แตไมแตกตางกับสายพันธุอื่น เมื่ออายุ 6 เดือน ทั้งสามกลุมไมพบความแตกตางของการเจริญเติบโต
ดานเสนผานศูนยกลางทรงพุม และจํานวนใบเฉลี่ยตอตน แตเมื่อพิจารณาจากนํ้าหนักสดตอพื้นท่ีปลูก 
1 ตารางเมตร พบวาสายพันธุใบเขียวลําปาง สายพันธุใบแดงพิษณุโลก สายพันธุกานมวงแพร 2 และ
สายพันธุใบเขียวสุโขทัย เปนกลุมที่มีนํ้าหนักสดตอตารางเมตรเฉลี่ยมีคาสูงเทากับ 2,450 2,250 2,150 
และ 2,050 กรัม ตามลําดับ สวนสายพันธุกานมวงแพร 1 สายพันธุใบแดงเชียงราย สายพันธุใบแดง
เชียงใหม และสายพันธุใบเขียวแพร มนีํา้หนกัสดเฉล่ียตอตารางเมตรท่ีตํา่กวากลุมแรก คอื 1,250, 1,150, 
1,000 และ 1,000 กรัม ตามลําดับ แตเมื่อนําผลผลิตไปอบที่อุณหภูมิ 45 องศาเซลเซียส เปนเวลา 
24 ชั่วโมง นํ้าหนักแหงที่ไดไมมีความแตกตางกันทางสถิติ และเม่ือนําไปวิเคราะหหาปริมาณสารสําคัญ 
2 ชนิด ไดแก เคอรซีติน (Quercetin) และรูติน (Rutin) พบวาสายพันธุกานมวงแพร 1 มีแนวโนมพบ
ปรมิาณสารสาํคญัเคอรซตีนิสงูกวาพนัธุอืน่ สวนสารรตูนิพบในสายพนัธุใบเขียวลาํปางสงูกวาสายพนัธุอืน่ 
วัตถุประสงคของการวิจัยเพื่อคัดเลือกสายพันธุพลูคาวท่ีใหผลผลิตและสารสําคัญสูงในแหลงปลูก
คําสําคัญ: พลูคาว เคอรซีติน รูติน
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คํานํา
ปจจบุนัประชาชนสวนใหญใหความสนใจกับ

การดํารงชีวิตและการดูแลสุขภาพของตนเองโดย
วิธีธรรมชาติมากขึ้น ทําใหความนิยมในการใช
สมุนไพรเพื่อสุขภาพมีแนวโนมสูงขึ้นอยางรวดเร็ว 
ทําใหกระแสความตองการสมุนไพรมีมาก โดย
องคการอนามัยโลกคาดวาปจจุบันมูลคาของ
ผลิตภัณฑสมุนไพรในตลาดโลกมีมูลคาสูงถึงปละ 
4.4 ลานลานบาท และยังคงมีแนวโนมเติบโตอยาง
ตอเนื่อง ภาครัฐมีนโยบายที่จะพัฒนาประเทศให
เปนศูนยกลางสุขภาพของเอเชียและนานาชาติ 
(Medical Hub) ในป พ.ศ. 2555-2559 และคาดวา
จะสามารถสรางรายไดใหประเทศรวม 5 ป ประมาณ 
814,266 ลานบาท โดยผลผลิตดานสมุนไพรและ
ผลิตภัณฑสุขภาพคาดวาจะสามารถสรางรายได
ใหประเทศไดถึง 52,493 ลานบาท สําหรับใน
ประเทศไทย ผลิตภัณฑสมุนไพรเปนที่ยอมรับและ
มีความตองการมากขึ้นเชนเดียวกัน โดยมีการใช
ผลิตภัณฑในลักษณะของอาหารเสริมสุขภาพ 
เคร่ืองสําอางสมุนไพร นวดและอบตัวดวยสมุนไพร 
ตลอดจนการรับประทานเคร่ืองดื่มสุขภาพ ทําให
ธุรกิจสมุนไพรมีรายไดอยางมหาศาล และมีโอกาส
เติบโตไดอีกมาก ทั้งน้ีเห็นไดจากการท่ีตลาด
ผลติภณัฑสมนุไพรในประเทศขยายตัวปละไมตํา่กวา
รอยละ 20-30 และจากการสํารวจทัว่ประเทศพบวา
มีมูลคาการใชจายเก่ียวกับผลิตภัณฑสมุนไพร 
48,000 ลานบาท (ศูนยวิจัยกสิกรไทย, 2555) จาก
มูลคาของสินคาที่สูงและมีแนวโนมการเติบโตของ
ตลาดอยางตอเนื่องทําใหรัฐบาลมีการสงเสริมและ
สนับสนุนใหมีการพัฒนาการผลิตสมุนไพรท่ีมี
คุณภาพในเชิงพาณิชย และผลักดันใหไทยเปน
ศนูยกลางการคาสมนุไพรของเอเชยีในอนาคต โดย
วางยุทธศาสตรในการพัฒนาสมุนไพรไทยใหเปน

ผลติภณัฑเศรษฐกจิของชาต ิดงันัน้จงึมคีวามจาํเปน
อยางยิ่งท่ีกรมวิชาการเกษตรจะตองรวบรวมและ
ศึกษาพันธุพืชสมุนไพรท่ีมีศักยภาพ และตลาดมี
แนวโนมความตองการสูงข้ึน ทั้งในประเทศและ
ตางประเทศ เพื่อจะไดมีพันธุและการขยายพันธุ
ที่พรอมจะขยายใหเกษตรกร รวมทั้งเปนแหลง
รวบรวมชนิดและพันธุพืชสมุนไพรที่มีเทคโนโลยี
การผลิตและการจัดการทั้งกอนเก็บเกี่ยวและหลัง
เก็บเก่ียวท่ีถูกตองและเหมาะสม อันจะสามารถ
รองรับความตองการวัตถุดิบที่ขยายตัวมากข้ึน 
จนสงเสริมพัฒนาเปนอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ
สมุนไพรเพื่อสรางมูลคาเพิ่มและเพิ่มรายไดให
เกษตรกร ตลอดจนใหวัตถุดิบที่มีคุณภาพ ไมมี
สารพิษตกคาง ปลอดภัยแกผูบริโภค

พลูคาว เปนสมุนไพรพ้ืนบานท่ีมีประวัติการ
ใชประโยชนอยางกวางขวางในภูมิภาคตางๆ ของ
เอเชียมานานแลว นิยมปลูกเปนอาหาร สมุนไพร 
และไมประดบั พลคูาวเปนพชืในวงศ Saururaceae 
มชีือ่วทิยาศาสตรวา Houttuynia cordata Thunb. 
ชื่อสามัญ Chinese lizard tail, fishwort, 
heartbeat, chameleon plant มีชื่อเรียกตาม
ทองถิ่นตางๆ คือ ผักคาวตอง หรือผักกานตอง 
(ภาคเหนือ) ผักคาวทอง (ภาคกลาง) เปนพันธุไม
กลางแจงที่ชอบขึ้นในดินท่ีชื้นแฉะหรือริมนํ้าท่ัวไป 
สามารถขยายพันธุ ด วยการแยกตนและปกชํา 
พลูคาวมีเขตการขยายพันธุทั่วไปในเขตตะวันออก
และเอเชียตะวันออกเฉียงใต เจริญเติบโตไดตั้งแต
พื้นที่ราบตํ่าจนถึงท่ีสูงประมาณ 2,500 เมตร
เหนือระดับนํ้าทะเล สําหรับประเทศไทยพบมาก
ในภาคเหนอื ทัง้ทีข่ึน้ตามธรรมชาตแิละทีป่ลกูเลีย้ง 
สามารถเจริญเติบโตในดินตางๆ ตั้งแตดินรวนท่ี
อดุมสมบรูณ จนถงึดนิทรายทีม่ปีรมิาณธาตอุาหาร
บางชนิดคอนขางตํ่า (ปริญญา, 2553) พลูคาว
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จัดเปนพืชลมลุก มีกลิ่นคาว ลําตนใตดินเปนปลอง
สั้นๆ ตามขอมีรากออกโดยรอบ และมีลําตนที่อยู
เหนือดินสูง 10-30 เซนติเมตร ลําตนเหนือดินน้ี 
สวนขอทีท่อดเอนแตะพ้ืนดนิจะสามารถออกรากได 
ใบเดีย่วออกเวยีนหรอืออกสลบั ปลายใบแหลมมาก 
โคนใบรูปหัวใจ ชอดอกออกตามยอดหรือซอกใบ 
(วัชร,ี 2548) สําหรับสรรพคุณในตํารับยาไทยของ
พลูคาวน้ัน ตน ใชในการรักษาโรคติดเช้ือและ
ทางเดนิหายใจ ฝหนองในปอด ปอดบวม ปอดอกัเสบ 
ไขมาลาเรีย แกบิด ขับปสสาวะ ลดอาการบวมนํ้า 
นิว่ ขบัระดขูาว รดิสดีวงทวาร แกโรคผวิหนัง ผืน่คนั 
ฝฝกบวั แผลเปอย ตดิเช้ือในทางเดินปสสาวะ แกไอ
หลอดลมอักเสบ หูชั้นกลางอักเสบ ราก ใชเปนยา
ขับปสสาวะ ใบ ใชรักษาโรคบิด หัด โรคผิวหนัง 
ริดสีดวงทวาร หนองใน ใชปรุงเปนยาแกกามโรค 
ทําใหแผลแหงเร็ว แกโรคขอและแกโรคผิวหนัง
ทุกชนิด ทั้งตนมีรสเย็นและฉุน ใชเปนยาแกโรคบิด 
โรคตดิเชือ้ในทางเดนิปสสาวะ ขบัปสสาวะ แกบวมนํา้ 
แกไอ หลอดลมอกัเสบ ฝบวมอกัเสบ รดิสดีวงทวาร 
หูชั้นกลางอักเสบ (ปริญญา, 2553) พลูคาวมี
องคประกอบทางเคมีที่สําคัญ 6 ประเภท คือ

1. สารประเภทนํ้ามันหอมระเหย (volatile 
oil) มีอยูรอยละ 0.005-0.5 สารสําคัญที่พบไดแก 
d – borneol; bornyl acetate, caryophyllene 
และอื่นๆ ฯลฯ (อัมพกิา, 2540)

2. สารประเภทฟลาโวนอยด (flavanoids) 
ไดแก quercetin, chloger acid, rutin และ
สารอ่ืนๆ (Hayashi et al., 1995)

3. สารประ เภท อัลคาลอยด   ไ ด  แ ก  
aristalactam A, cepharanone B, cordarine, 
benzamide และสารอ่ืนๆ (Probstle and Bauer, 
1992)

4. สารประเภทกรดไขมนั ไดแก capric acid, 
lauric acid, linoleic acid, oleic acid และ
สารอื่นๆ (อัมพิกา, 2540)

5. สารประเภทสเตอรอล (sterols) ไดแก 
phytol, spinasterol, stigmasterol และสารอืน่ๆ 
(อัมพิกา, 2540)

6. สารประกอบเคมีชนิดอื่ นๆ  ได แก  
polyphenolic acid เชน chlorogenic acid และ
แรฮาบุ เชน fluoride; potassium chloride, 
potassium sulfate และสารอืน่ๆ (อมัพกิา, 2540)

สารสาํคญัหลกัท่ีพบในพลคูาวเปนสารในกลุม 
flavonoid glycosides มสีรรพคณุในการรกัษาโรค
ตดิเชือ้ตางๆ ตานและยบัยัง้การเจรญิของแบคทเีรยี
แกรมลบถึง 9 ชนิด ไดแก Rutin มีฤทธิ์ตาน
อนุมูลอิสระตามธรรมชาติ (ตานการเกิดมะเร็ง) 
ทางการแพทยยงัใชเสรมิสรางผนงัหลอดเลอืดฝอย 
ปองกันหลอดเลือดฝอยแตก (โรคหลอดเลือด
ในสมองแตก) สวน quercetin มีฤทธ์ิต าน
อนมุลูอสิระบรเิวณเยือ่หุมเซลล ทีม่ปีระสทิธภิาพสงู 
สามารถลดอาการเกดิภมูแิพ หอบหดื และลดภาวะ
ความดันโลหิตสูง ยับยั้งการเจริญของเซลลมะเร็ง
เตานม ตอมลูกหมาก รังไข เยื่อบุโพรงมดลูก และ
มะเร็งปอด (Hayashi et al., 1995) อีกท้ังยังมี
คุณสมบัติของยาและสารออกฤทธิ์ ดังนี้ 1) ฤทธ์ิ
ในการทําลายเซลลมะเร็ง (Kim et al., 2001) 
2) ฤทธ์ิยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลลมะเร็ง
เม็ดเลือดขาว (นิรนาม, 2546) 3) ฤทธิ์ตานไวรัส 
และ 4) ฤทธิต์านเชือ้ไวรสัและแบคทเีรยีรวมทัง้เชือ้
ไขหวัดใหญสายพันธุใหม 2009 (ไทยรัฐออนไลน, 
2552) คณะนักวจิยัของกรมวทิยาศาสตรการแพทย 
กระทรวงสาธารณสุข ไดทําการศึกษาฤทธ์ิของ
พลูคาวตอเซลลในระบบคุมกันในหลอดทดลอง 
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พบว าสามารถกระตุ นการแบ งตัวของเซลล 
เม็ดเลือดขาวได และไดทําการศึกษาฤทธิ์ของ
พลคูาวหรอืพลคูาวแคปซลู (Cordex) และยาตาํรา
สมุนไพรงวงตาล แคปซูล (Watusplex) ซึง่มพีลคูาว
เปนองคประกอบ ผลิตโดยองคการเภสัชกรรม 
มฤีทธ์ิชวยเพ่ิมการแบงตวัเม็ดเลือดขาวของคนปกติ
ในหลอดทดลองได เปนตน (Sriwanthana et al., 
2003.) ปจจุบัน ในการผลิตพลูคาวยังขาดพันธุทีใ่ห
สารสาํคญัสม่ําเสมอ การปลูกในสภาพพ้ืนทีต่างกนั
ใหสารสําคัญตางกัน จึงควรมีการศึกษาการผลิต
พลูคาวเพื่อใหไดวัตถุดิบที่มีคุณภาพ มีสารสําคัญ
ที่มีฤทธิ์ทางเภสัช ปราศจากการปนเปอนสารพิษ
และส่ิงเจือปน เปนสิง่สาํคัญทีจ่ะทําใหไดผลติภณัฑ
แปรรูปพลคูาวท่ีมคีณุภาพ อกีทัง้พลูคาวยังเปนพืช
ที่สามารถพัฒนาขยายผลแนะนําสูเกษตรกรและ
ชมุชน อนัจะเปนทางเลอืกในการปลกูพชืทีส่ามารถ
ทํารายไดแกครัวเรือน และสามารถเพิ่มรายไดแก
เกษตรกรและชุมชน รวมทั้งเกษตรกรไดรับการ
ถายทอดความรูดานการเกษตร ไดเรยีนรูและนําไป
ปรับใชในไรนาของเกษตรกร เปนการชวยเหลือ
สนับสนุนใหเกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีการ
ดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ
สามารถพึ่งพาตนเองไดอยางย่ังยืนในท่ีสุด

อุปกรณและวิธีการ
วางแผนการทดลองแบบ RCBD โดยมีพันธุ

พลูคาว 9 สายพันธุ (กรรมวิธี, Figure 1) มี 3 ซํ้า 
ไดแก สายพันธุใบแดง จาก 3 แหลงปลูก ไดแก 
เชยีงราย พษิณโุลก และเชยีงใหม สายพนัธุใบเขยีว 
จาก 3 แหลงปลูก ไดแก ลําปาง แพร และสุโขทัย 
และสายพันธุกานสีมวง จาก 3 แหลงปลูก ไดแก 
แพร 1 แพร 2 และแพร 3 โดยปลูกในศูนยวิจัย

เกษตรหลวงเชียงใหม เตรียมตนกลาพันธุพลูคาว
ที่มีกิ่งสมบูรณ ขยายพันธุโดยการปกชํา เพื่อใช
เปนตนพนัธุในการทดสอบ เตรียมแปลงปลูกโดยใช
ปนูขาวเปนตวัผสมดนิ ขนาดแปลง 1 × 3 ตารางเมตร/
ซํา้ ระยะปลูก 15 × 20 เซนตเิมตร วเิคราะหปรมิาณ
สาระสําคัญโดยวิธี aluminum chlor ide 
calorimetry โดยใชเคอรซิตินเปนสารมาตรฐาน 
ละลายสารสกัดดวยเมทานอล นําสารสกัดแตละ
ชนิดมา 0.5 มิลลิลิตร ความเขมขนของสารสกัด 
1 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร แลวเติมเอทานอล 95% 
ลงไป 1.5 มิลลิลิตร จากนั้นเติม 10% aluminum 
chloride 0.1 มิลลิลิตร เขยาใหเขากัน แลวเติม 
1 M potassium acetate 0.1 มิลลิลิตร แลวปรับ
ปริมาตรดวยนํ้ากลั่นจนครบ 5 มิลลิลิตร ตั้งท้ิงไวที่
อุณหภูมิหองเปนเวลา 30 นาที นําสารละลาย
ที่ได ไปวัดคาการดูดกลืนแสงท่ีความยาวคล่ืน 
415 นาโนเมตร คํานวณหาปริมาณสารสําคัญ
ในสารสกดัโดยเปรยีบเทียบกราฟมาตรฐานเคอรซนิ
ในหนวยมิลลิกรัม บันทึกขอมูลการเจริญเติบโต 
ปรมิาณและคุณภาพผลผลิต และปริมาณสาระสําคญั

ผลการวิจัยและวิจารณ
1) การเจริญเติบโต

พบวาเมื่อปลูกพลูคาวทุกสายพันธุ  เป น
ระยะเวลา 3 เดือน ทําการบํารุงรักษาตามหลัก
วิชาการที่ถูกตองและเหมาะสมตามคําแนะนํา
การปลูกพืชผักของกรมวิชาการเกษตร ตนพลูคาว
สายพันธุกานมวงแพร 1 มีความสูงตนเฉลี่ยสูงสุด 
วดัได 21.91 เซนติเมตร ไมแตกตางอยางมนียัสาํคญั
ทางสถิติกับพันธุอื่นๆ ยกเวนพันธุใบเขียวลําปาง
ที่มีคาความสูงตนตํ่าสุด เทากับ 15.36 เซนติเมตร 
ดานความกวางทรงพุม เมื่อพิจารณาจากเสนผาน
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ศนูยกลางในแนวทิศเหนือ-ทศิใต และทิศตะวันออก-
ทิศตะวันตก พบวาทุกสายพันธุมีการเจริญเติบโต
ดานทรงพุมไมแตกตางกันทางสถิติ (Table 1) เมื่อ
พิจารณาถึงการเจริญเติบโตดานจํานวนใบตอตน 
พบวาพันธุกานมวงแพร 3 มีจํานวนใบเฉล่ียสูงสุด 
เทากบั 10.43 ใบตอตน ไมแตกตางทางสถติกิบัพนัธุ
กานมวงแพร 2 พันธุกานมวงแพร 3 และพันธุ
ใบแดงเชียงราย ที่มีจํานวนใบตอตนเฉลี่ยเทากับ 
9.67, 8.73 และ 8.57 ตามลําดับ รองลงมาไดแก
พันธุใบแดงเชียงใหม พันธุใบแดงพิษณุโลก พันธุ
ใบเขยีวแพร และพนัธุใบเขยีวสโุขทยั ทีม่จีาํนวนใบ
เฉลี่ยตอตนเทากับ 7.33, 7.10, 6.93 และ 6.57 
ตามลําดับ สวนพันธุใบเขียวลําปาง พบวามีจํานวน
ใบตอตนนอยที่สุด เทากับ 6.47 ใบ (Table 1) เมื่อ
ศึกษาการเจริญเติบโตของพลูคาวแตละสายพันธุ 
เมื่อปลูกเปนระยะเวลา 6 เดือน พบวา พันธุใบแดง
เชียงใหมมีความสูงตนมากท่ีสุด เทากับ 35.27 
เซนติเมตร ซึ่งไมแตกตางทางสถิติกับพันธุใบแดง
พษิณโุลก พนัธุกานมวงแพร 2 พนัธุใบแดงเชียงราย 
พันธุ ก านมวงแพร และพันธุ ใบเขียวแพร ที่มี
ความสงูตนเฉลีย่เทากบั 34.57, 34.37, 32.50 และ 
31.43 เซนติเมตร ตามลําดับ (Table 1) แตพบวา
ทุกสายพันธุไมมีความแตกตางทางสถิติดานการ
เจริญดานขาง เมื่อพิจารณาจากเสนผานศูนยกลาง
ทรงพุมในแนวทิศเหนือ-ทิศใต และทิศตะวันออก-
ทิศตะวันตก (Table 2) สําหรับจํานวนใบตอตน 

พบวาเมื่อปลูกเปนระยะเวลา 6 เดือน พันธุใบแดง
เชียงรายมีจํานวนใบตอตนสูงสุด เทากับ 8.47 
ซึ่งไมแตกตางทางสถิติกับพันธุใบเขียวแพร พันธุ
ใบเขียวสุโขทัย พันธุใบแดงเชียงใหม พันธุใบแดง
พิษณุโลก พันธุกานมวงแพร 2 พันธุใบเขียวลําปาง 
และพันธุกานมวงแพร 3 ทีม่จีาํนวนใบตอตนเทากบั 
7.63, 7.52, 7.50, 7.47, 7.27, 7.20 และ 6.83 
ตามลําดับ แตแตกตางทางสถิติกับพันธุกานมวง
แพร 1 ที่มีจํานวนใบตอตนตํ่าสุด เทากับ 6.63 ใบ 
(Table 1) ดานปริมาณของผลผลิต เมื่อพิจารณา
จากการนาํผลผลติสดมาชัง่นํา้หนกัสดตอตารางเมตร 
พบวาพันธุใบเขียวลําปางมีคานํ้าหนักสด (กรัม) 
ต อตารางเมตรสูงสุด เท ากับ 2,450 กรัม 
ซึ่งไมแตกตางทางสถิติกับนํ้าหนักผลผลิตสดพันธุ
ใบแดงพิษณุโลก พันธุกานมวงแพร 2 พันธุใบเขียว
สโุขทยั ทีม่นีํา้หนกัสด (กรมั) ตอตารางเมตรเทากบั 
2,250, 2,150 และ 2,050 ตามลําดับ แตมีความ
แตกตางทางสถิติกับพันธุกานมวงแพร 1 พันธุ
ใบแดงเชียงราย พันธุใบแดงเชียงใหม และพันธุ
กานมวงแพร 3 ทีม่นีํา้หนักสด (กรัม) ตอตารางเมตร
เทากับ 1,250, 1,150, 1,000 และ 1,000 กรัม 
ตามลําดับ แตเมื่อนําผลผลิตสดท่ีไดมาอบแหง
ที่อณุหภูมิ 45 องศาเซลเซียส เปนเวลา 24 ชั่วโมง 
พบวานํ้าหนักของผลผลิตที่ไดจากทุกพันธุ มีคา
ไมแตกตางกันทางสถิติ (Table 3)
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Table 1  Plant height and number of leaf of 9 chameleon cultivars at 3 and 6 months after 
planting.

Cultivars
Plant height (cm) Number of leaf

3 months 6 months 3 months 6 months

red leaf Ching Rai
red leaf Phitsanulok
red leaf Ching Mai
green leaf Lumpang
green leaf Phare
green leaf Sukhothai
Purple stalk Phrae No.1
Purple stalk Phrae No.2
Purple stalk Phrae No.3

18.66 ab

20.13 ab

20.43 ab

15.36 b

19.96 ab

15.86 ab

21.91 a

19.66 ab

20.13 ab

32.50 abc

34.57 ab

35.27 a

30.40 c

31.43 abc

30.93 bc

32.50 abc

34.37 ab

30.23 c

8.57 abc

7.10 bcd

7.33 bcd

6.47 d

6.93 bcd

6.57 cd

9.67 a

8.73 ab

10.43 a

8.47 a

7.47 ab

7.50 ab

7.20 ab

7.63 ab

7.52 ab

6.63 b

7.27ab

6.83ab

F-test
C.V. (%)

*
15.26

*
6.64

*
19.00

*
9.66

NS = Non significant difference, * = Singnificant difference at probability level 0.05

Table 2  Plant spread of 9 Chameleon plant cultivars at 3 and 6 months after planting.

Cultivars

Plant spread (cm)

3 months 6 months

North-South East-West North-South East-West

red leaf Ching Rai
red leaf Phitsanulok
red leaf Ching Mai
green leaf Lumpang
green leaf Phare
green leaf Sukhothai
Purple stalk Phrae No.1
Purple stalk Phrae No.2
Purple stalk Phrae No.3

14.45
14.57
13.67
13.43
13.43
13.53
15.87
13.93
16.67

14.30
14.50
13.23
13.07
13.40
13.03
15.50
14.20
14.53

14.73
15.13
15.97
15.07
14.87
15.23
15.87
15.33
15.17

14.77
14.87
16.30
15.83
15.47
16.33
16.60
16.13
15.90

F-test
C.V. (%)

ns
10.62

ns
8.48

ns
4.64

ns
6.95

NS = Non significant difference, * = Singnificant difference at probability level 0.05
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Table 3  Fresh weight and dry weight of 9 chameleon plant cultivars at 6 months after planting.

Cultivars Fresh weight (g) Dry weight (g)

red leaf Ching Rai
red leaf Phitsanulok
red leaf Ching Mai
green leaf Lumpang
green leaf Phare
green leaf Sukhothai
Purple stalk Phrae No.1
Purple stalk Phrae No.2
Purple stalk Phrae No.3

1,150
2,250
1,000
2,450
1,000
2,050
1,250
2,150
1,000

160
155
160
175
180
170
100
155
150

F-test
C.V. (%)

*
40.32

ns
38.50

NS = Non significant difference, * = Singnificant difference at probability level 0.05

2) สารสําคัญ
พบ Quercetin ในพลูคาวสายพันธุกานมวงแพร 1 ปริมาณสูงสุด รองลงมาไดแกสายพันธุกานมวง

แพร 2 และกานมวงแพร 3 คือ 2.68, 2.22 และ 1.79 (± 0.21) มิลลิกรัม/กรัมนํ้าหนักแหง ตามลําดับ 
สวน Rutin พบปริมาณสูงสุดในสายพันธุใบเขียวลําปาง รองลงมาคือสายพันธุใบเขียวแพรและกานมวง
แพร 3 มีปริมาณ 1.25, 0.94 และ 0.87 มิลลิกรัม/กรัมนํ้าหนักแหง ตามลําดับ (Table 4)

Table 4  Quercetin and rutin content in leaf of 9 chameleon plant cultivars at 6 months 
after planting.

Cultivars Quercetin (mg/g Dw) Rutin (mg/g Dw)

red leaf Ching Rai
red leaf Phitsanulok
red leaf Ching Mai
green leaf Lumpang
green leaf Phare
green leaf Sukhothai
Purple stalk Phrae No.1
Purple stalk Phrae No.2
Purple stalk Phrae No.3

1.02 b

1.20 b

1.21 b

0.91 c

0.76 c

1.00 b

2.68 a

2.22 ab

1.79 ab

0.57 b

0.81 b

0.66 b

1.25 a

0.94 ab

0.64 b

0.62 b

0.67 b

0.87 ab

F-test * *
NS = Non significant difference, * = Significant difference at probability level 0.05
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Figure 1 Characteristics of 9 chameleon cultivars
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Figure 2 leaf of chameleon plant and flower morphology at various blooming stage

สรุปผลการวิจัย
จากการทดลองเพ่ือคดัเลอืกสายพันธุพลคูาว

ที่ใหผลผลิตและสารสําคัญสูงในแหลงปลูก พบวา
ในระยะเวลาการปลูกจนพชืมอีาย ุ3 เดือน สายพนัธุ
กานมวงแพรทั้ง 3 สายพันธุ  และพันธุ ใบแดง
เชียงราย มีแนวโนมในการเจริญเติบโตดี ทั้งดาน
ความสูงเฉลี่ยตอตน และจํานวนใบตอตน และเมื่อ
บํารุงรักษาไปจนครบระยะ 6 เดือน ซึ่งเปนระยะที่
พืชมีความสมบูรณพรอมสําหรับการเก็บเก่ียว 
พบวา สายพันธุใบเขียวลําปาง สายพันธุใบแดง
พิษณุโลก สายพันธุกานมวงแพร 2 และสายพันธุ
ใบเขียวสุโขทัย มีแนวโนมใหผลผลิตที่คิดเปน
นํ้าหนักสดตอตารางเมตรสูงกวาสายพันธุ อื่น 
อยางไรก็ตามเม่ือนําผลผลิตสดดังกลาวมาอบแหง 
พบวาน้ําหนักแหงที่ไดจากทุกสายพันธุไมมีความ
แตกตางกันทางสถิติ ทั้งนี้อาจเกิดจากลักษณะการ

เจริญเติบโตของแตละสายพันธุที่มีการสะสมนํ้าไว
ในสวนของพชืทีแ่ตกตางกนั เมือ่ระเหยนํา้ออกจาก
ผลผลติจงึทําใหเหลอืนํา้หนกัแหงท่ีแตกตางไปจาก
นํา้หนกัสดทีบ่นัทึกได และเมือ่พจิารณาจากปรมิาณ
สารสําคัญสองชนิดที่ทําการตรวจวิเคราะห คือ 
Quercitin พบวา สายพันธุ ก านมวงแพร 1 
มีแนวโนมพบสารสําคัญดังกลาวในผลผลิตสด
มากกวาสายพันธุอื่น สวน Rutin พบวามีแนวโนม
พบในสายพันธุใบเขียวลําปางสูงกวาสายพันธุอื่น
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