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บทสรุปของผู้บริหาร 

ช่ือโครงการวิจัย รวบรวมและคัดเลือกสายพันธ์ุผักย่านางเพื่อพัฒนาเป็นเคร่ืองปรุงรส 

                      ในเชิงอุตสาหกรรม 

นักวิจัย 

นายพิทกัษ์ พทุธวรชยั สถาบนัวิจยัเทคโนโลยีเกษตร 

ผศ.อภินนัท์ เมฆบงัวนั สถาบนัวิจยัเทคโนโลยีเกษตร 

ผศ.นภา ขนัสภุา สถาบนัวิจยัเทคโนโลยีเกษตร 

นายวิรัติ อ าพนัธ์ุ สถาบนัวิจยัเทคโนโลยีเกษตร 

ระยะเวลาที่ท าการวิจัย  1 ปี 9 เดือน เร่ิมทดลองตัง้แตม่กราคม 2551 จนถึง กนัยายน 2552 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1.รวบรวมและคดัเลอืกสายพนัธ์ุผกัยา่นางเพื่อพฒันาเป็นเคร่ืองปรุงรสในเชิง
อุตสาหกรรม 

ขอบเขตการวิจัย 

1.รวบรวมผกัยา่นาง 38 สายต้นและคดัท่ีมีลกัษณะท่ีดี 6 สายต้นปลกูเปรียบเทียบ
คดัเลอืกสายต้นวิธีการวิจัย 

ต้นพนัธ์ุผกัยา่นางที่ได้จากการรวบรวม บริเวณหมู่บ้านรอบสถาบนัวิจยัเทคโนโลยีเกษตร 
ได้แก่ ต าบลพิชยั ต าบลบ้านเสด็จ ต าบลบุญนาคพฒันา ต าบลบ้านแลง ต าบลทุง่ฝาย ต าบล
นิคมพฒันา และจงัหวดัใกล้เคียงเช่น ล าพนู เชียงใหม่ ปลกู ณ สถาบนัวิจยัเทคโนโลยีเกษตร ต.
พิชยั อ.เมือง จ.ล าปาง จ านวน 38 สายต้น โดยใช้รหสัประจ าต้นตัง้แต ่ 001-038  เร่ิมทดลอง
ตัง้แตม่กราคม 2551 จนถึง กนัยายน 2552 หลงัจากปลกูบนัทกึลกัษณะน า้หนกัสดของใบ ความ
ยาวใบ ความกว้างใบ ความยาวก้านใบ และความยาวปล้อง เพื่อประเมินลกัษณะในการคดัเลอืก
สายต้นผกัยา่นาง หลงัจากปลกูแล้วทกุ 30 วนั โดยวดัใบที่โตเต็มท่ีแล้ว และน ามาหาคา่เฉลีย่ 
และวิเคราะห์ผลทางสถิติ 



2 
 

เม่ือประเมินลกัษณะสายต้นท่ีมีลกัษณะเบือ้งต้นท่ีดีกวา่สายต้นอ่ืน 6 สายต้น ปลกู
เปรียบเทียบกนัโดยวางแผนการทดลองแบบ RCBD (Randomize Complete Block Design) 
หลกัจากนัน้บนัทกึลกัษณะน า้หนกัสดของใบ ความยาวใบ ความกว้างใบ ความยาวก้านใบ และ
ความยาวปล้อง   น าคา่เฉลีย่มาวิเคราะห์ความแตกตา่งกนัทางสถิติ เม่ือมีความแตกตา่งกนัทาง
สถิติ น าคา่เฉลีย่เปรียบเทียบโดยใช้ DMRT (Duncan’s Multiple Range Test) 

ผลการวิจัย 

สายต้น 038  ให้น า้หนกัใบเฉลีย่ ความกว้างใบเฉลีย่และความยาวใบเฉลีย่สงูสดุ  1.13  
กรัม  6.49  ซม.  และ    14.53 ซม.       ตามล าดบั (ตารางท่ี 1 ) สายต้น 030 ให้ความยาวก้าน
ใบเฉลีย่สงูสดุ 2.18 ซม. ในขณะท่ีสายต้น 015  016 และ 019 ให้ความยาวปล้องสงูสดุ 7.20 ซม.  

จากการเปรียบเทียบลกัษณะน า้หนกัสดใบเฉลีย่ของผกัยา่นาง 6 สายต้นเป็นปีท่ี 2 
พบวา่มีความแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัยิ่งทางสถิติโดยสายต้น Ti 001 ให้น า้หนกัใบเฉลีย่ตอ่
ใบสงูสดุ 1.158 กรัม (ตารางท่ี 2) (ภาพท่ี 2) ความกว้างใบเฉลีย่มีความแตกตา่งกนัอยา่งมี
นยัส าคญัยิ่งทางสถิติโดยสายต้น Ti 001 ให้ความกว้างใบเฉลีย่สงูสดุ 5.824 ซม. ความยาวใบ
เฉลีย่มีความแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัยิ่งทางสถิติโดยสายต้น Ti 001 ให้ความยาวใบเฉลีย่
สงูสดุ 12.806 ซม. ความยาวก้านใบเฉลีย่มีความแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ โดยสาย
ต้น Ti 002 ให้ความยาวก้านใบเฉลีย่สงูสดุ 1.892 ซม. สว่นความยาวปล้องเฉลีย่ไม่มีความ
แตกตา่งทางสถิติ โดยสายต้น Ti 002 ให้ความยาวปล้องเฉลีย่สงูสดุ 7.014 ซม. 

วิจารณ์ 

ความกว้างใบ ความยาวใบ   และความยาวก้านใบท่ีพบมีความสอดคล้องกบัรายงาน
ของ Maxwell (2006) จากการเปรียบเทียบลกัษณะ น า้หนกัสดใบเฉลีย่ตอ่ใบ ความยาวใบเฉลีย่
ตอ่ใบ  ความกว้างใบเฉลีย่ตอ่ใบ ความยาวก้านใบเฉลีย่ตอ่ก้าน พบวา่มีความแตกตา่งกนัอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติ ความแตกตา่งทางด้านสณัฐานนี ้พบมีลกัษณะเช่นเดียวกบัการทดลองของ 
อธิพร  และปรียานนัท์ ( 2548) พบใน มะไห ่( Momordica subangulata Blume) และ วิชาญ 
(2549) พบในชาอสัสมั ( Camelia sinensis (L.) O. Kuntze) ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะมีพนัธุกรรมที่
แตกตา่งกนั 

สรุปและข้อเสนอแนะ 



3 
 

สายต้น 038  ให้น า้หนกัใบเฉลีย่ ความกว้างใบเฉลีย่และความยาวใบเฉลีย่สงูสดุ 1.13 
กรัม 6.49 ซม. และ 14.53 ซม.             ตามล าดบั  สายต้น 030 ให้ความยาวก้านใบเฉลีย่สงูสดุ 
2.18 ซม. ในขณะท่ีสายต้น 015  016 และ 019 ให้ความยาวปล้องสงูสดุ 7.20 ซม.  สว่นการ
เปรียบสายต้นท่ีคดัเลอืกมา  6 สายต้นเป็นปีท่ี 2 พบวา่ยา่นาง 6 สายต้น มีความแตกตา่งกนั
อยา่งมีนยัส าคญัยิ่งทางสถิติโดยสายต้น Ti 001 ให้น า้หนกัใบเฉลีย่ตอ่ใบสงูสดุ 1.158 กรัม  
ความกว้างใบเฉลีย่สงูสดุ 5.824 ซม. ความยาวใบเฉลีย่สงูสดุ 12.806 ซม. สายต้น Ti 002 ให้
ความยาวก้านใบเฉลีย่สงูสดุ 1.892 ซม. และความยาวปล้องเฉลีย่สงูสดุ 7.014 ซม.ข้อเสนอแนะ 
ควรมีการเก็บลกัษณะอ่ืนและบูรณาการกบัโครงการยอ่ยอ่ืนเพื่อคดัเลอืกสายต้นท่ีดีท่ีสดุ และเก็บ
ข้อมลูเป็นในปีท่ี 3 ตอ่ไป 

ค าส าคัญ :  ผกัยา่นาง คดัเลอืกสายพนัธ์ุ Selection Tiliacora triandra 

 

 

ช่ือโครงการ : การจ าแนกสายพันธ์ุต้นย่านางด้วยรูปแบบของไอโซไซม์ 
  
คณะนักวิจัย หน่วยงาน 
1. ผศ.พงศ์ยทุธ  นวลบุญเรือง สถาบนัวิจยัเทคโนโลยีเกษตร 
2.  นายพิทกัษ์  พทุธวรชยั สถาบนัวิจยัเทคโนโลยีเกษตร 
  
ระยะเวลาที่ท าการวิจัย  

จ านวน  2 ปี ระหวา่ง พ.ศ. 2550  ถึง พ.ศ. 2552 
ขอบเขตการวิจัย   
          โครงการวจิยันี ้ท าการศกึษาสายพนัธ์ุของต้นยา่นาง จ านวน 40 สายพนัธ์ุ โดยท าการ
เก็บตวัอยา่งสายพนัธ์ุตา่งๆในจงัหวดัล าปาง และการทดลองในปีท่ี 1 จะท าการจดัจ าแนกโดยใช้
ไอโซไซม์ 2 ชนิดคือ peroxidase และ esterase 
 ในปีท่ี 2 จะท าการจดัจ าแนกโดยการใช้ไอโซไซม์ acid phosphatase, alkaline 
phosphatase และ superoxide dismutase และสรุปผลการจดัจ าแนก 
วิธีการที่ได้ข้อมูล วิธีการเก็บตัวอย่าง วิธีการทดสอบ 
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 โครงการนีท้ าการศกึษาความแตกตา่งของสายพนัธ์ุต้นยา่นาง จ านวน 40 สายพนัธ์ุใน
จงัหวดัล าปาง โดยแบง่การทดลองเป็นโครงการยอ่ยจ านวน 2 โครงการ ได้แก่ 
โครงการวิจยัยอ่ยท่ี1 การบนัทกึข้อมลูเบือ้งต้นทางลกัษณะภายนอกของยา่นางพนัธ์ุตา่งๆ  
โครงการวิจยัยอ่ยท่ี 2  ศกึษาการจ าแนกสายพนัธ์ุโดยใช้ไอโซไซม์ 
 
วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลและแปลผล 
 ท าการวิเคราห์ความแตกตา่งของสายพนัธ์ุจากรูปแบบของไอโซไซม์ โดยหาคาการ
เคลือ่นท่ีสมัพทัธ (Rf)  แลวเขียนแผนภาพไซโมแกรม และวิเคราะห์ 
ค าตอบ ส่ิงค้นพบใหม่ ผลที่ได้จากการวิเคราะห์ที่ได้จากงานวิจัย 

โดยมีลกัษณะของแถบที่เกิดขึน้และลกัษณะของไซโมแกรมดงัรูปท่ี 8-16 และเม่ือน าผล
ของแถบที่เกิดขึน้ตามรูปแบบของไอโซไซม์ทัง้ 5 ชนิด สามารถแยกความแตกตา่งของสายพนัธ์ุ
ยา่นางได้ โดยจะใช้แบบแผนของไอโซไซม์เปอร์ออกซิเดสเป็นตวัหลกัในการจดักลุม่ จากนัน้จึงใช้
รูปแบบไอโซไซม์เอสเทอเรส เป็นตวัจดัจ าแนกเป็นกลุม่ยอ่ยๆเพื่อจดักลุม่แบง่แยกความแตกตา่ง
ของสายพนัธ์ุ ตา่งๆของต้นยา่นางได้ 
 จากการทดลองจดักลุม่สายพนัธ์ุต้นยา่นาง ท่ีท าการทดลองหาไอโซไซม์ไปแล้วทัง้สิน้ 42 
สายพนัธ์ุ สามารถจดัจ าแนกสายพนัธ์ุได้จ านวนทัง้สิน้ 22 สายพนัธ์ุจากการเปรียบเทียบความ
แตกตา่งของไอโซไซม์ 2 ชนิด จากสายพนัธ์ุทัง้สิน้ 29 สายพนัธ์ุ ซึง่ได้จากรูปแบบของแถบที่
เกิดขึน้แตกตา่งกนั 
 
สรุปสาระส าคัญของผลที่ได้จากการวิจัย 
 จากการทดลองศกึษาความแตกตา่งของสายพนัธ์ุต้นยา่นางที่เก็บรวบรวมได้ในจงัหวดั
ล าปาง จ านวนทัง้สิน้ 42 สายพนัธ์ุ สามารถที่จะแยกความแตกตา่งของต้นยา่นางได้ออกเป็น 22 
สายพนัธ์ุ จากรูปแบบท่ีแตกตา่งกนัของไอโซไซม์ 5 ชนิดคือ เปอร์ออกซิเดส และ เอสเทอเรส  แอ
ซิดฟอสฟาเทส อลัคาไลด์ฟอสฟาเทส และ ซุปเปอร์ออกไซด์ ดิสมิวเทส 
 
อภปิรายผลที่ได้จากงานวิจัยเมื่อเช่ือมโยงกับงานที่เคยท ามาก่อน 

การทดลองนีไ้ด้เทคนิคท่ีเหมาะสมในการจดัจ าแนกสายพนัธ์ุต้นยา่นาง และสามารถใช้
เป็นข้อมลูเบื่องต้นท่ีใช้ศกึษาความแปรปรวนของสายพนัธ์ุต้นยา่นางจากแหลง่ตา่งๆได้ โดยใช้
เทคนิคดงักลา่ว 
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สังเคราะห์ผลที่ได้จากการศึกษา หรือส่ิงค้นพบใหม่ และจะน าไปใช้ประโยชน์ใน
ภาคปฏิบัติได้อย่างไร หรือข้อเสนอแนะส าหรับงานวิจัยในอนาคต 

ไอโซไซมท่ีท  าการตรวจสอบโดยใชเทคนิค  PAGE  ในงานวิจยันี ้ พบวา  มีจ านวนจ ากดั  
ยงัมีไอ โซไซมอีกหลายระบบท่ีไมสามารถตรวจสอบได เปนเหตใุหไมสามารถวิเคราะหผลได 

อยางชดัเจน การพฒันาเทคนิคนีใ้หเหมาะสมยิ่งขึน้   สภาวะในการท า   Electrophoresis     รวม 
ไปถึงเทคนิคและวิธีการยอม จะท าใหสามารถตรวจพบชนิดของไอโซไซมท่ีมากขึน้ นอกจากนีก้าร
ใช้เทคนิคอ่ืน เชน การใช DNA Marker  ก็เปนอีกแนวทางหนึง่ จะท าใหสามารถวิเคราะหในระดบั

พนัธุกรรมไดละเอียดยิ่งขึน้ การเลอืกใชเทคนิคหรือวิธีการใดนัน้ขึน้อยูกบัเปาหมายของงานวิจยั
นัน้ ๆ      แตละวิธีนัน้มีขอเดนและขอดอยท่ีแตกตางกนัออกไป การใชเทคนิคไอโซไซมเปนวิธีการ
ท่ีใชงาย รวดเร็ว และราคาไม  
 
ค าส าคัญ :  ไอโซไซม์   ยา่นาง  Isozymes, Tiliacora triandra 
 
 
ช่ือโครงการ : ศึกษาการขยายพันธ์ุต้นย่านางด้วยเทคนิคการเพาะเลีย้งเนือ้เย่ือ 
คณะนักวิจัย หน่วยงาน 
1. ผศ.ดร.อภิชาติ ชิดบุรี สถาบนัวิจยัเทคโนโลยีเกษตร 
2. ผศ.พงศ์ยทุธ  นวลบุญเรือง สถาบนัวิจยัเทคโนโลยีเกษตร 
3. นายพิทกัษ์  พทุวรชยั สถาบนัวิจยัเทคโนโลยีเกษตร 
ระยะเวลาที่ท าการวิจยั จ านวน 2 ปี ระหวา่ง พ.ศ. 2551 ถึง พ.ศ. 2552 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

เพื่อศกึษาขัน้ตอนวิธีการเพาะเลีย้งเนือ้เยื่อต้นยา่นางเพื่อการขยายพนัธ์ุ 
 
ขอบเขตการวิจัย วิธีการที่ได้ข้อมูล วิธีการเก็บตัวอย่าง วิธีการทดสอบ 

ท าการศกึษาขยายพนัธ์ุต้นยา่นางด้วยวิธีการเพาะเลีย้งเนือ้เยื่อ   โดยมี 3 โครงการยอ่ย 
คือ 
โครงการยอ่ยท่ี 1  ศกึษาความเข้มข้นของคลอร๊อกซ์ และระยะเวลาในการฟอกฆา่เชือ้ชิน้สว่นพืช 
โครงการยอ่ยท่ี 2   ศกึษาผลของไซโตไคนิน และความเข้มข้นท่ีมีตอ่การชกัน าให้เกิดยอด 
โครงการยอ่ยท่ี 3   ศกึษาปัจจยัท่ีผลตอ่การเพิ่มปริมาณต้น   
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วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลและแปลผล 
ท าการวิเคราะห์ข้อมลูในแตล่ะโครงการยอ่ยด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ 

 
ค าตอบ ส่ิงค้นพบใหม่ ผลที่ได้จากการวิเคราะห์ที่ได้จากงานวิจัย 

ได้เทคนิควิธีการฟอกฆา่เชือ้ชิน้สว่น ขัน้ตอนการชกัน าให้เกิดยอด และการขยายเพิ่ม
จ านวน พร้อมทัง้สตูรอาหารท่ีเหมาะสมของต้นยา่นาง  
สรุปสาระส าคัญของผลที่ได้จากการวิจัย 

ท าให้ทราบ     เทคนิควิธีการฟอกฆา่เชือ้ชิน้สว่นปลายยอดของต้นยา่นาง       ท่ี
เหมาะสม    คือ ใช้ 
คลอร๊อกซ์              ความเข้มข้น 20% นาน 15 นาที สตูรอาหารท่ีสามารถชกัน าให้เกิดยอดใหม่
ได้ดี คือ MS ท่ีเติม BAP ความเข้มข้น 2 มก/ล มีจ านวนยอดใหม่เฉลีย่ตอ่ชิน้สว่น คือ 2-3 ยอดตอ่
ชิน้สว่น นอกจากนีส้ตูรอาหารท่ีเหมาะสมตอ่การเพิ่มจ านวนยอดใหม่ สามารถท าการเลีย้งบน
อาหารสตูร MS ท่ีเติม BAP    ความเข้มข้น 1, 2 และ 4 มก/ล 
 
อภปิรายผลที่ได้จากงานวิจัยเมื่อเช่ือมโยงกับงานที่เคยท ามาก่อน 

ผลของปีแรกเป็นการหาวิธีการฟอกฆา่เชือ้ชิน้สว่น และสตูรอาหารท่ีเหมาะสมตอ่การชกั
น าให้เกิดยอดใหม่ของชิน้สว่น ตอ่เน่ืองผลของในปีท่ีสอง การศกึษาสตูรอาหารและ
สภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสมตอ่การเพิ่มจ านวนยอดใหม่ ให้มีปริมาณมากและเทคนิคพฒันาวิธีการ 

 
สังเคราะห์ผลที่ได้จากการศึกษา หรือส่ิงค้นพบใหม่ และจะน าไปใช้ประโยชน์ใน
ภาคปฏิบัติได้อย่างไร หรือข้อเสนอแนะส าหรับงานวิจัยในอนาคต 

เทคนิควิธีการการฟอกฆา่เชือ้ชิน้สว่นปลายยอดของต้นยา่นางในการท าได้ชิน้สว่นท่ี
ปลอดเชือ้ ต้องใช้คลอร๊อกซ์ความเข้มข้น 20% นาน 15 นาที และสตูรอาหารท่ีเหมาะสมตอ่การ
ชกัน าให้เกิดยอดใหม่ นอกจากนีส้ตูรอาหารท่ีเหมาะสมตอ่การเพิ่มจ านวนต้น 

 
ค าส าคัญ : ต้นยา่นาง  เพาะเลีย้งเนือ้เยื่อ การขยายพนัธ์ุ        
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ช่ือโครงการ    ศึกษาการเขตกรรมผักย่านางเพื่อพัฒนาเป็นเคร่ืองปรุงรสในเชิง
อุตสาหกรรม 

คณะนักวิจัยและสังกัด 

1. นภา              ขนัสภุา   สงักดั    สถาบนัวิจยัเทคโนโลยีเกษตร   
2.   พิทกัษ์           พทุธวรชยั   สงักดั    สถาบนัวิจยัเทคโนโลยีเกษตร   

      3.   ปริญญาวดี    ศรีตนทิพย์  สงักดั    สถาบนัวิจยัเทคโนโลยีเกษตร  

      4.    วิรัติ              อ าพนัธ์ุ  สงักดั    สถาบนัวิจยัเทคโนโลยีเกษตร   

ระยะเวลาที่ท าการวิจัย     3 ปี ระหวา่งตลุาคมปี พ.ศ. 2551 ถึง กนัยายน  พ.ศ. 2554   

วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย 

     1. ศกึษาวิธีการท าค้างของผกัยา่นางในรูปแบบตา่ง ๆ   

     2. ศกึษาผลผลติของผกัยา่นางสายต้นตา่ง ๆ  และอายกุารเก็บเก่ียวท่ีตา่งกนั 

     3. ศกึษาระดบัการพรางแสงของผกัยา่นาง 

ขอบเขตการวิจัย  ท าการปลกูผกัยา่นางที่มีอยูใ่นโครงการรวบรวมพนัธ์ุ (โครงการยอ่ย
ท่ี 1)   เพื่อศกึษา การเขตกรรมตา่ง ๆ ผลผลติ และองค์ประกอบของผลผลติ  ท าการเก็บข้อมลู
ของลกัษณะของโรคและแมลงท่ีมีปัญหาในการผลติผกัยา่นาง ปี 2551 ศกึษาการท าค้างลกัษณะ
ตา่งๆ   ท่ีสง่ผลให้ผลผลติผกัยา่นางเพิ่มมากขึน้เพื่อผลตินวตักรรมใหม่ ๆ      ในการผลติผกั
ยา่นางเป็นการค้าทัง้ผกัสดและสง่วตัถดิุบไปแปรรูป   โดยการท าค้างแบบสองเส้า  แบบนัง่ร้าน    
แบบตัง้ฉาก  และแบบปลอ่ยตามธรรมชาติ  ปีท่ี 2 ( 2552)  เปรียบเทียบสายต้นในการผลติผกั
ยา่นางเพื่ออุตสาหกรรม  โดยใช้การเขตกรรมใช้ระยะปลกู 1x1 เมตร  ท าการปลกูผกัยา่นาง 6 
สายต้นเปรียบเทียบผลผลติและองค์ประกอบผลผลติในการเก็บเก่ียวท่ีอายแุตกตา่งกนั  วาง
แผนการทดลองแบบ RCBD มี 4 ซ า้และ 6 สิง่ทดลอง 

ปีงบประมาณพ.ศ.2553 ท าการปลกูผกัยา่นาง เปรียบเทียบการพรางแสงในระดบัตา่งๆ  
ท าการปลกูผกัยา่นาง เปรียบเทียบการพรางแสงในระดบัตา่ง ๆ  โดยวางแผนการทดลองแบบ 
RCBD 4 ซ า้ 4 สิง่ทดลอง  คือการพรางแสงระดบั 50  60  70 % และไม่พรางแสง  เพื่อศกึษาถึง
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การพรางแสงท่ีระดบัตา่ง ๆ ท่ีจะมีผลตอ่ผลผลติและองค์ประกอบของผลผลติ  และเพื่อท่ีจะท าได้
นวตักรรมใหม่ในการผลติผกัยา่นางเพื่อพฒันาเป็นเคร่ืองปรุงรสในเชิงอุตสาหกรรม  

วิเคราะห์ข้อมลู โดยโปรแกรม M-Stat  วิเคราะห์ข้อมลูคา่เฉลีย่ โดยใช้ตาราง ANOVA และ
เปรียบเทียบคา่เฉลีย่โดยวิธีการ Duncan ‘s Multiple Range Test  (DMRT)   

วิธีการทดสอบ 

              ศกึษาการท าค้างลกัษณะตา่งๆ วางแผนการทดลองแบบ Randomize complete 
Block Design  จ านวน 4 ซ า้ ทดสอบค้าง 4 แบบ เปรียบเทียบลกัษณะผลผลติและองค์ประกอบ
ผลผลติ  ๆ       

 เปรียบเทียบสายต้นในการผลติผกัยา่นางเพื่ออุตสาหกรรม  โดยใช้ระยะปลกู 1x1 เมตร  
ท าการวางแผนการทดลองแบบ RCBD มี 4 ซ า้และ 6 สิง่ทดลอง (ปลกูผกัยา่นาง6 สายต้น)
เปรียบเทียบผลผลติและองค์ประกอบผลผลติในการเก็บเก่ียวท่ีอายแุตกตา่งกนั   

 เปรียบเทียบการพรางแสงในระดบัตา่ง ๆ  โดยวางแผนการทดลองแบบ RCBD 4 ซ า้ 4 
สิง่ทดลอง คือการพรางแสงระดบั 50  60 70 % และไม่พรางแสง  เพื่อศกึษาถึงการพรางแสงท่ี
ระดบัตา่ง ๆ ท่ีจะมีผลตอ่ผลผลติและองค์ประกอบของผลผลติ 

ผลการวิจัย 

 ได้รูปแบบของการท าค้างที่เหมาะสมกบัการผลติผกัยา่นาง ได้แก่ การท าค้างแบบนัง่ร้าน  
แบบไม่ใช้ค้าง (แบบปลอ่ย) และการท าค้างแบบตัง้ฉากให้ผลผลติและองค์ประกอบของผลผลติ
คือจ านวนยอดสงูท่ีสดุคือ  44.00 ยอดตอ่แปลงยอ่ย  และให้น า้หนกัรวมเฉลีย่เทา่กบั 186.25, 
178.75 และ 163.75 กรัมตามล าดบั  

 ผลการเปรียบเทียบผลผลติ ของผกัยา่นาง   ท าการวางแผนการทดลองแบบ RCBD   4 
ซ า้ เปรียบเทียบ 6 สายต้น ระหวา่งเดือน ธ.ค. 2551 ถึง  ก.ย. 2552  พบวา่ทกุลกัษณะทัง้
ลกัษณะทางพืชสวน   ลกัษณะผลผลติและองค์ประกอบของผลผลติไม่พบความแตกตา่งทาง
สถิติ     ผกั ยา่นางอาย ุ7 เดือนพบวา่สายต้นท่ีให้น า้หนกัตอ่ยอดมากท่ีสดุคือสายต้นท่ี 2 ยา่นาง
อาย ุ7 เดือนพบวา่สายต้นท่ีให้น า้หนกัตอ่ยอดมากท่ีสดุคือสายต้นท่ี 2    ยา่นางอาย ุ7.5 เดือน
พบวา่สายต้นท่ีให้น า้หนกัตอ่ยอดมากท่ีสดุคือสายต้นท่ี 5   ยา่นางอาย ุ8 เดือนพบวา่สายต้นท่ีให้
น า้หนกัตอ่ยอดมากท่ีสดุคือสายต้นท่ี 3  และเม่ือยา่นางอาย ุ8.5  เดือนพบวา่สายต้นท่ีให้น า้หนกั
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ตอ่ยอดมากท่ีสดุคือสายต้นท่ี 5   สว่นประกอบท่ีส าคญัในการคดัเลอืกได้แก่จ านวนใบตอ่ยอด
ควรใช้สายพนัธ์ุท่ีมีจ านวนใบมากท่ีสดุเพราะจะใช้ประโยชน์จากใบเป็นสว่นใหญ่ 

   ได้ทราบถึงการศกึษาการพรางแสงระดบั  50  60  และ 70 เปอร์เซ็นต์  ท่ีเหมาะสมกบั
การผลติผกัยา่นาง  และการไม่พรางแสง พบวา่ทกุลกัษณะทัง้ลกัษณะทางพืชสวน          และ
ลกัษณะผลผลติรวมทัง้องค์ประกอบของผลผลติไม่มีความแตกตา่งทางสถิติ    โดยพบวา่ลกัษณะ
ของน า้หนกัยอดรวมพบวา่การพรางแสงท่ีระดบั  50 %        มีแนวโน้มให้น า้หนกัยอดรวมมาก
ท่ีสดุโดยให้น า้หนกัยอดรวม  เฉลีย่เทา่กบั 111 .00 กรัม   รองลงมาได้แก่การพรางแสงท่ีระดบั 70 
% และการพรางแสงท่ีระดบั 60 %  โดยมีน า้หนกัยอดรวมเฉลีย่เทา่กบั 104.25   และ 93.50  
กรัมตามล าดบั        

วิจารณ์ 

    ผลจากการศกึษา   เน่ืองจากผลของสภาวะภมิูอากาศท่ีเปลีย่นแปลงไปตลอดเวลา    มี
ผลท าให้ผกัยา่นางชะงกัการเจริญของยอด คือไม่มีการผลยิอดใหม่ออกมาเป็นปัญหาในการเก็บ
เก่ียวผลผลติยอดผกัสด เก็บผลผลติได้น้อยการเจริญเติบโตช้า  จึงควรศกึษาถึงธาตอุาหารเร่ง
การเจริญเติบโต 

สรุปและข้อเสนอแนะ สรุปผล 

1. ศกึษาการท าค้างลกัษณะตา่งๆ การท าค้างที่เหมาะสมกบัการผลติผกัยา่นาง ได้แก่ 
การท าค้างแบบนัง่ร้าน แบบไม่ใช้ค้าง(แบบปลอ่ย) และการท าค้างแบบตัง้ฉากให้ผลผลติและ
องค์ประกอบของผลผลติคือจ านวนยอดสงูท่ีสดุ 

2. เปรียบเทียบสายต้นในการผลติผกัยา่นางเพื่ออุตสาหกรรม     (ปลกูผกัยา่นาง6 สาย 
ต้น) ผกัยา่นางอาย ุ7 เดือนพบวา่สายต้นท่ีให้น า้หนกัตอ่ยอดมากท่ีสดุคือสายต้นท่ี 2    ยา่นาง
อาย ุ7.5 เดือนพบวา่สายต้นท่ีให้น า้หนกัตอ่ยอดมากท่ีสดุคือสายต้นท่ี 5   ยา่นางอาย ุ8 เดือน
พบวา่สายต้นท่ีให้น า้หนกัตอ่ยอดมากท่ีสดุคือสายต้นท่ี 3  และเม่ือยา่นางอาย ุ8.5  เดือนพบวา่
สายต้นท่ีให้น า้หนกัตอ่ยอดมากท่ีสดุคือสายต้นท่ี 5   

3. เปรียบเทียบการพรางแสงในระดบัตา่ง ๆ  โดยพบวา่ลกัษณะของน า้หนกัยอดรวม 
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พบวา่การพรางแสงท่ีระดบั  50 % มีแนวโน้มให้น า้หนกัยอดรวมมากท่ีสดุโดยให้น า้หนกัยอดรวม  
เฉลีย่เทา่กบั 111.00 กรัม   รองลงมาได้แก่การพรางแสงท่ีระดบั 70 % และการพรางแสงท่ีระดบั 
60 %  โดยมีน า้หนกัยอดรวมเฉลีย่เทา่กบั 104.25   และ 93.50  กรัมตามล าดบั     

ข้อเสนอแนะ 

  ในอนาคตควรท าการศกึษาในเชิงลกึตอ่ไป เพราะผกัยา่นางเป็นพืชผกัท่ีให้ประโยชน์มาก
ทัง้ประโยชน์ทางยา และทางด้านอาหารเพื่อสขุภาพ และควรท าการศกึษาให้ครบกระบวนการ
ผลติจนถึงผลติภณัฑ์ทางยาและผลติภณัฑ์ทางด้านอาหารเสริม 

ค าส าคัญ:  ผกัยา่นาง  การเขตกรรม (การท าค้าง  การพรางแสง ) 

 

ช่ือโครงการ : กระบวนการแปรรูปผักย่านางผงส าหรับท าผงปรุงรสประกอบอาหาร 
คณะนักวิจัย หน่วยงาน 
1. นายพยงุศกัด์ิ  มะโนชยั สถาบนัวิจยัเทคโนโลยีเกษตร 
2. ดร.นิอร  โฉมศรี สถาบนัวิจยัเทคโนโลยีเกษตร 
3. ผศ.ธีรวลัย์  ชาญฤทธิเสน สถาบนัวิจยัเทคโนโลยีเกษตร 
4. นายรัตนพล  พนมวนั ณ อยธุยา สถาบนัวิจยัเทคโนโลยีเกษตร 
5. นางสาวกมลรัตน์  ครุธาโรจน์ สถาบนัวิจยัเทคโนโลยีเกษตร 
ระยะเวลาที่ท าการวิจัย จ านวน  3  ปี ระหวา่ง พ.ศ. 2550 ถึง พ.ศ. 2553 

วัตถุประสงค์  

1. เพื่อศกึษาคณุภาพจากผกัยา่นางแล้วน ามาท าเป็นผง 
2. เพื่อพฒันาผงปรุงรสผสมสารสกดัผกัยา่นางผงส าหรับใช้ในผลติภณัฑ์อาหาร  

ขอบเขตงานวิจัย  

ใช้วตัถดิุบผกัยา่นางในแปลงวิจยัของของสถาบนัวิจยัฯล าปาง และจากเกษตรกรในพืน้ท่ี
จงัหวดัล าปาง วิเคราะห์คณุภาพทางเคมีในผกัยา่นางสด (เถา และ ใบ ) และน ามาสกดัเป็นผกั
ยา่นางผง ศกึษากระบวนการแปรรูปผลติภณัฑ์โดยใช้ผงปรุงรสผสมสารสกดัจากผกัยา่นางผง 3 
ชนิด คือ แกงหนอ่ไม้ ซุปหนอ่ไม้ แกงขีเ้หลก็  

วิธีการวิจัย      
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1) ตรวจสอบคณุภาพวตัถดิุบผกัยา่นาง 
คดัเลอืกผกัยา่นางจากแหลง่พืน้ท่ีในจงัหวดัล าปาง   มาท าการวิเคราะห์คณุภาพทางเคมี

ดงันี ้ คณุคา่ทางอาหาร คลอโรฟิลล์ทัง้หมด  สารประกอบฟีนอลกิในรูปกรดแกลลกิ วิตามินซี   
วิเคราะห์ปริมาณสารต้านอนมุลูอิสระ  โดยแบง่ลกัษณะของผกัยา่งนางตามลกัษณะของการ
บริโภคเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ออกเป็น   3 สว่น   คือ  ใบอ่อน  ใบแก่  และเถา   วางแผนการ
ทดลองแบบ Completely Randomized Design (CRD)  ท าการทดลอง  3 ซ า้ แล้ววิเคราะห์
ความแปรปรวนแบบ ANOVA (Analysis of variance)  จากนัน้เปรียบเทียบคา่เฉลีย่ด้วยการ
วิเคราะห์ความแตกตา่ง ทางสถิติแบบ Duncan’s new multiple range test (DMRT) 

2.  ศกึษากระบวนการสกดัน า้ผกัยา่นาง 
ท าการศกึษาดงันี ้
1) การใช้ใบผกัยา่นางร่วมกบัการใช้น า้และเอทธิลแอลกอฮอล์ในการสกดัน า้ผกัยา่นาง   
2) ศกึษาอิทธิพลของสภาวะการสกดัท่ีมีตอ่คา่สขีองน า้ผกัยา่นาง 
น าข้อมลูท่ีได้ไปวิเคราะห์ทางสถิติตามแผนการทดลอง  และวิเคราะห์ความแปรปรวน

แบบ ANOVA จากนัน้เปรียบเทียบคา่เฉลีย่ด้วยการวิเคราะห์ความแตกตา่ง ทางสถิติแบบ DMRT 

 3.  ศกึษากระบวนการท าแห้งของผกัยา่นางโดยวิธีการท าแห้งแบบพน่ฝอย 
 ท าการศกึษาดงันี ้

1)  ศกึษาผลของปริมาณสารตวักลางในการท าแห้งน า้สกดัผกัยา่นาง 
2)  ศกึษาการคืนรูปของผงผกัยา่นางที่ท าแห้งแบบพน่ฝอย 
น าข้อมลูท่ีได้ไปวิเคราะห์ทางสถิติตามแผนการทดลอง  และวิเคราะห์ความแปรปรวน

แบบ ANOVA จากนัน้เปรียบเทียบคา่เฉลีย่ด้วยการวิเคราะห์ความแตกตา่ง ทางสถิติแบบ DMRT 

4. ศกึษากระบวนการท าแห้งของผกัยา่นางโดยวิธีการท าแห้งแบบถาด  
 ท าโดยใช้เคร่ืองท าแห้งถาดในการศกึษาดงันี  ้

1) ศกึษาอิทธิพลของชนิดของสารละลายและระยะเวลาในการลวกใบผกัยา่นางที่มีตอ่
คา่สผีกัยา่นาง 

2) ศกึษาระยะเวลาที่เหมาะสมในการลวกผกัยา่นางอบแห้งแบบถาด 
3) ศกึษาผลของระยะเวลาในขัน้ตอนการเตรียมใบยา่นางลวกก่อนการท าแห้ง 
4) ศกึษาการคืนตวัของผงยา่นางที่ได้จากการอบแห้งแบบถาด 
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น าข้อมลูท่ีได้ไปวิเคราะห์ทางสถิติตามแผนการทดลอง  และวิเคราะห์ความแปรปรวน
แบบ ANOVA จากนัน้เปรียบเทียบคา่เฉลีย่ด้วยการวิเคราะห์ความแตกตา่ง ทางสถิติแบบ DMRT 

5. น าสตูรอาหารท่ีใช้ใบหญ้านางในการประกอบอาหาร    มาพฒันาท าเป็นผงปรุงรส  จ านวน 3  
ชนิด  ได้แก่   การพฒันาผงปรุงรสผกัยา่นางส าหรับซุปหนอ่ไม้   การพฒันาผงปรุงรสผกัยา่นาง
ส าหรับแกงหนอ่ไม้  และการพฒันาผงปรุงรสผกัยา่นางส าหรับแกงขีเ้หลก็  โดยใช้หลกัการและ
วิธีการบนพืน้ฐานของศาสตร์ทางด้านประสาทสมัผสั    น าข้อมลูท่ีได้ไปวิเคราะห์ทางสถิติตาม
แผนการทดลอง  และวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบ ANOVA จากนัน้เปรียบเทียบคา่เฉลีย่ด้วย
การวิเคราะห์ความแตกตา่ง ทางสถิติแบบ DMRT 

ผลการวิจัยและวิจารณ์      

1. คุณภาพทางเคมีของผักย่านาง พบวา่ ปริมาณโปรตีนสว่นของก้านใบยา่นาง (ร้อย
ละ   2,92)  มีต ่ากวา่สว่นของใบอ่อนและใบแก่ (ร้อยละ   6.03 และ  5.43 ตามล าดบั)  (p<0.05)  
ในขณะท่ีปริมาณโปรตีนในสว่นของใบอ่อนและใบแก่ของผกัยา่นางมีคา่ที่ไม่ตา่งกนัในทางสถิติ 
(p>0.05)    ปริมาณคาร์โบไฮเดรตท่ีได้จากสว่นใบแก่ของผกัยา่นางมีคา่สงูสดุ รองลงมาคือจาก
สว่นของใบอ่อน  และก้าน (ร้อยละ 13.14, 10.51 และ 8.26  ตามล าดบั)  เม่ือพิจารณาปริมาณ
เส้นใยของผกัยา่นางจากสว่นตา่งๆ  พบวา่  เส้นใยของผกัยา่นางจากสว่นก้านและใบแก่มีคา่สงู
กวา่ในใบอ่อน (p<0.05)  การศกึษาปริมาณคลอโรฟิลล์ทัง้หมด  คลอโรฟิลล์ เอ   คลอโรฟิลล์ บี   
ปริมาณวิตามินซี  และสารประกอบฟีนอลกิ  ในผกัยา่นาง  พบวา่  มีคา่เฉลีย่อยูร่ะหวา่ง  25.91-
179.09,  15.81-109.41,  10.13-69.82,  1.15-1.67,  และ  211.02-595.91 มิลลกิรัมตอ่ 100 
กรัม  ตามล าดบั   โดยใบแก่ของผกัยา่นางมีปริมาณคลอโรฟิลล์และวิตามินซีมากกวา่ใบอ่อนและ
ก้าน ในขณะท่ีใบอ่อนมีปริมาณสารประกอบฟีนอลกิในรูปของกรดแกลลกิมากกวา่สว่นของใบแก่  
และก้านและการวิเคราะห์ประสทิธิภาพการเป็นสารต้านอนมุลูอิสระพบวา่ใบอ่อนมีประสทิธิภาพ
การเป็นสารต้านอนมุลูอิสระสงูท่ีสดุ  รองลงมาได้แก่  ก้านและใบแก่   โดยมี คา่ TEAC เทา่กบั  
433.54, 256.99  และ 223.50  มิลลกิรัมตอ่ 100 กรัม TE/g  ตามล าดบั   

2.  กระบวนการสกัดน า้ผักย่านาง  ท าการศกึษาโดยการเตรียมใบผกัยา่นาง  การใช้
น า้และเอทธิลแอลกอฮอล์ในการสกดัน า้ผกัยา่นาง     และการใช้ความร้อน  พบวา่      การใช้ใบ
ยา่นางหัน่ฝอยป่ันผสมกบัน า้  โดยไม่ให้ความร้อนจะให้น า้สกดัผกัยา่นางที่มีคา่สเีขียว (a) ดีท่ีสดุ    
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3. การศึกษากระบวนการท าแห้งของผักย่านางผงโดยวิธีการท าแห้งแบบพ่นฝอย  
โดยใช้มอลโตเดร็กทรินซ์เป็นสารตวักลางที่ปริมาณความเข้มข้นตา่งๆ  เติมในน า้สกดัผกัยา่นาง
ก่อนน าไปท าแห้งแบบพน่ฝอย  พบวา่  การเพิ่มปริมาณมอลโตเดร็กทรินซ์จะสง่ผลให้ได้ปริมาณ
ผลผลติเพิ่มมากขึน้  และปริมาณมอลโตเดร็กทรินซ์ท่ีใช้เติมในน า้สกดัผกัยา่นางเพื่อการท าแห้ง
แบบพน่ฝอย ร้อยละ 10  และ 15  ให้ปริมาณคา่ (a*) สเีขียวใกล้เคียงกนั  โดยการใช้ปริมาณมอล
โตเดร็กทรินซ์ร้อยละ  15  ให้ปริมาณผลผลติท่ีสงูกวา่ ร้อยละ 10   

4. กระบวนการท าแห้งของผักย่านางผงโดยวิธีการท าแห้งแบบถาด  โดยศกึษา
ชนิดของสารละลายท่ีน ามาลวกผกัใบยา่นาง  พบวา่  การลวกผกัยา่นาง โดยใช้สารละลายเกลอื
ร้อยละ 1 ให้คณุภาพด้านสเีขียวของผกัยา่นางดีกวา่การใช้น า้ธรรมดา  สารละลาย KMS ร้อยละ 
0.1 และสารละลายกรดซิตริกร้อยละ 0.5  และการลวกผกัยา่นางในสารละลายเกลอืร้อยละ 1  
นาน  9 นาที ก่อนน าไปอบแห้งให้สเีขียวของผกัยา่นางที่ดีท่ีสดุ   

5. การศึกษาพัฒนาผลิตภณัฑ์ผงปรุงรสผสมผงผักย่านาง  โดยใช้ผงผกัยา่นางที่ได้
จากการท าแห้งแบบพน่ฝอยเป็นสว่นประกอบในการท าผลติภณัฑ์ผลติภณัฑ์ผงปรุงรส  พบวา่  
ผงผกัยา่นางจากการศกึษานีส้ามารถน าไปใช้ท าผลติภณัฑ์ได้จ านวน 3 ชนิด  คือ ผงปรุงรสผกั
ยา่นางส าหรับซุปหนอ่ไม้    ผงปรุงรสผกัยา่นางส าหรับแกงหนอ่ไม้  และผงปรุงรสผกัยา่นาง
ส าหรับแกงขีเ้หลก็ 

สรุป 

1. ผกัยา่นางมีคา่เฉลีย่ของปริมาณความชืน้ คาร์โบไฮเครต โปรตีน เส้นใย เถ้า และ 
ไขมนั  อยูร่ะหวา่งร้อยละ  72.75-78.64, 10.51-13.14, 5.43-6.03, 2.38-5.86, 1.15-2.01  และ 
0.81-0.88  ตามล าดบั   และมีคา่เฉลีย่ของปริมาณคลอโรฟิลล์ทัง้หมด  คลอโรฟิลล์ เอ   
คลอโรฟิลล์ บี  ปริมาณวิตามินซี  และสารประกอบฟีนอลกิ  คา่เฉลีย่อยูร่ะหวา่ง  25.91-179.09,  
15.81-109.41,  10.13-69.82,  1.15-1.67,  และ  211.02-595.91 มิลลกิรัมตอ่ 100 กรัม  
ตามล าดบั   

2. ผกัยา่นางมีประสทิธิภาพการเป็นสารต้านอนมุลูอิสระอยูใ่นช่วง 223.50-433.54 
มิลลกิรัมตอ่ 100 กรัม TE/g    

3. การเพิ่มปริมาณมอลโตเดร็กทรินซ์จะสง่ผลให้ได้ปริมาณผลผลติเพิ่มมากขึน้  และ
ปริมาณมอลโตเดร็กทรินซ์ท่ีใช้เติมในน า้สกดัผกัยา่นางเพื่อการท าแห้งแบบพน่ฝอย ร้อยละ 10  
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และ 15  ให้ปริมาณคา่ (a*) สเีขียวใกล้เคียงกนั  โดยการใช้ปริมาณมอลโตเดร็กทรินซ์ร้อยละ   15  
ให้ปริมาณผลผลติท่ีสงูกวา่ ร้อยละ 10 

4. การลวกผกัยา่นางในสารละลายเกลอืร้อยละ 1  นาน  9 นาที  แล้วน าไปอบแห้งโดยใช้
ตู้อบลมร้อน ท าให้ผกัยา่นางมีคา่สเีขียวดีท่ีสดุ   

5. ผงผกัยา่นางที่ได้จากการท าแห้งแบบพน่ฝอย  สามารถน าไปใช้ท าผลติภณัฑ์ได้
จ านวน 3 ชนิด  คือ ผงปรุงรสผกัยา่นางส าหรับซุปหนอ่ไม้    ผงปรุงรสผกัยา่นางส าหรับแกง
หนอ่ไม้  และผงปรุงรสผกัยา่นางส าหรับแกงขีเ้หลก็ 

 
ข้อเสนอแนะ 

การศกึษาในบางประเด็น  เช่น  การศกึษาการเปลีย่นแปลงองค์ประกอบทางเคมี  กายภาพ  
จุลนิทรีย์  และการทดสอบการยอมรับของผู้บริโภค  ของผงปรุงรสผกัยา่นาง  นา่จะได้ท าเพิ่มเติม
เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ท่ีเกิดประโยชน์สงูสดุ  และเป็นประโยชน์ในการน าไปผลติเพื่อจ าหนา่ย  
และในกรณีท่ีมีการถ่ายทอดองค์ความรู้สูผู่้ประกอบการ   

 

ค าส าคัญ  : ผกัยา่นาง  ผงปรุงรส  การท าแห้ง  หนอ่ไม้  ผกัขีเ้หลก็ 
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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. 
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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. 
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 
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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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Project Title :   Variety Identification of Tiliacora triandra by Isozyme Patterns. 
 
Investigators :    
1. Phongyuth Nualbunreang                     Agricultural Technology Research Institute 
2. Pitak Puttawarachai         Agricultural Technology Research Institute 
 
Project Period :    1 year  from   January  2010  to  Janyary 2011   
 
Objectives :   

To distinguish between varieties of Tiliacora triandra by using Isozyme patterns. 
 
Scope of Research :  
 Classification of  varieties of Tiliacora triandra species by using isozyme 
patterns from 40 clones that collected from Agricultural Technology Research Institute. 
The 4 types of isozyme, peroxidase, esterase, acid phosphatase, alkaline phosphatase 
and superoxide dismutase. 
  
Methodology :  
 
1. Morphology of Tiliacora triandra were evaluated and recorded such as leaf length, 
leaf width, padicle length and node length. Chiangda leaves tissue were extracted of 
genetic  

 material (DNA) from a tissue sample by 4  methods 
2. The identification of varieties of Tiliacora triandra were conducted by using of 
peroxidase, esterase, acid phosphatase, alkaline phosphatase and superoxide 
dismutase isozymepattern. From the experiments, 43 clones of collected from the 
areas of Lampang. The information was used to analyze the DNA band. Using gene 
directory and genetic 
relationship. 
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 Results :  
The resulted showed that isozyme pattern of peroxidase, esterase, acid 

phosphatase, alkaline phosphatase and superoxide dismutase could identified 
Tiliacora triandra into 22 groups. 

 
 

Discussion : 
The classification of Tiliacora triandra species according to morphological traits 

has been inconsistent because these characters are affected by environment.  The use 
of molecular genetic markers identified by AFLP, hybrid varieties of the clutter out of 
the trade. 

 
Conclusion and Suggestions : 

It was found that the isozymes pattern method could identified Tiliacora triandra 
but not separated some clones of Tiliacora triandra. DNA Techniques could more 
effective than isozymes to confirmed the variation of Tiliacora triandra varieties  

 
 
Keywords : . Tiliacora triandra, isozyme 
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Project Title :  Study of Propagation of Phakyanang (Tiliacora triandra Diels) by Tissue 
Culture. 

 
Investigators :    
       1. Assist.Prof.Dr.Aphichat Chidburee Agricultural Technology Research 

Institute 
2. Assist.Prof.Phongyuth 

Nualbunruang 
Agricultural Technology Research 
Institute 

       3. Mr.Pitak  Puttawarachai Agricultural Technology Research 
Institute 

       4 Ms.Sumitra Ammadpoug Agricultural Technology Research 
Institute 

Project Period :    2 years  from   January  2007  to  December 2008   
Objectives:   
   It studied was the step propagation of Phakyanang (Tiliacora triandra Diels) in vitro. 
 
Scope of Research:  

In the first year, study of protocol used the propagation of Phakyanang 
(Tiliacora triandra Diels)  in vitro; sterilize on explant, new shoots initiation and multiple-
shoots. 
Methodology:  

The study of protocol used the propagation of Phakyanang (Tiliacora triandra 
Diels) in vitro condition.  It had 3 experiments. 

Experiment 1: Study of concentration of clorox and time sterilize on explant. 
Experiment 2: Effects of Cytokines type and concentration on shoot initiation.  
Experiment 3: Study of multiple-shoots.  

 Results and Discussion :  
Sterilization and induction of new shoots, the result shown that the present of 

survival (66.66%) when sterilize explants with 20% of clorox and shake about 15 min.   
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Initiation of new shoots cultured about 4 weeks, the new shoots per explant had the 
highest than culture in MS media add 2 mg/l BA (2-3 shoots per explant). The new 
shoot initiated form terminal bud  and lateral bud. Multiple-shoots of chiangda in vitro, 
grow on MS medium add 1, 2 and 4 mg/l BAP. 
Conclusion and Suggestions : 

Experiment, the resulted shown that the percent of contamination by fungi 
(1.25%) sterilized with clorox 20% on 15 min. The number of new shoots per explant 
was not significant all treatment (1 shoots per explant) and the number of day initiation 
new shoot has  9 to 14 days after culture. The otipmum medim for initiation of new 
shoot was MS medium add 2 mg/l BAP (2-3 shoot per explants). Mutiple of new shoot 
per explant grow on MS medium add 1, 2 and 4 mg/l BAP. 
 
Keywords : . Gymnema inodorum Decne. Micropropagation,  In vitro        

 

Project Title:  Study  on Cultivations for Pakyanang (Tiliacora triandra Diels.) 

          Production for  Industry. 

Investigators: 

1. Napa          Khansupa Agricultural Technology Research Institute 
2. Pitak         Puttawarachai Agricultural Technology Research Institute 
3. Parinyawadee   Sritontip  Agricultural Technology Research Institute 
4. Wirut           Amphun   Agricultural Technology Research Institute 

Project  Period :  3 years,   from October 2008  to September 2011. 

Objectives: 

1. To study staking methods for Pakyanang productions. 
2. To study yield components of Pakyanang clones at different ages. 
3. To study shading levels for  Pakyanang production. 
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Scope: Cultivation of the selected Pakyanang clones from the variety collection project 
(sub-project 1) in order to study cultivating methods, yield and yield components. Data 
on the prevailing insect pests and diseases in the 2008 production year were also 
surveyed. Several staking methods which might entrance Pakyanang yield as for fresh 
vegetable and raw material for processing purposes were investigated. Staking 
methods under study were alternate, scaffold, vertical and non-staking.  

 In  the second year (2009), a comparison on Pakyanang clones for processing 
was studied.  A randomized complete block design (RCBD)  with 6 treatments (6 
potentially high yield clones)  each  with 4 replications was employed for the trial. 
Pakyanang was planted at 1x1 ,” spacing and the data on yield and yield components 
of the selected clones at different ages were collected and analyzed. 

 In the budget year 2010,  at study  on the degrees of shading for  Pakyanang 
production was  investigated. 

 A randomized complete block design (RCBD)  with 4 treatments (degrees of 
shading) and each with 4 replications was used.  The shading levels  were  50, 60, 70 
% and  non-shading (control).  The influence of shading on yield and yield components 
of Pakyanang was determined in order to obtain  a new innovation for its production  
and the development into a food-seasoning product. 

 The  means of the collected data were analyzed using  the M-stat Statistical 
computer package for  the analysis of variances (ANOVA)  and  the  differences among 
the means were determined by the Duncan’s Multiple Range Test (DMRT)  

Testing  Method 

 A randomized  complete block design (RCBD)  consisted of  4 treatments and  
each with 4 replications  was used for  a study on staking method  for  Pakyanang 
production.  The data on yield  and  yield components  were  compared. 
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 A  comparison on   yield  of   Pakyanang  clones  for  processing  sindustry  
was  conducted  in  RCBD  experimental  design  consisted    of  6  treatments  
(clones)  and  each  with  4  replications.  The  yield  and  yield  components  at  
different  ages  of  harvesting  period  were determined. 

 The  study  on  the  degrees  of  shading  for  Pakyanang  production  was  
conducted  in a RCBD  experimental  design  consisted  of  4  treatments; i.e. 50, 60, 
70 % and  non-shading;  and each  with  4  replications,  The effects of  shading on  
yield  and  yield  components  of  Pakyanang  were  investigated. 

Results   

Obtaining   suitable  staking  methods  for  Pakyanang  production, ie.  scaffold  
staking,   non-staking  and  vertical  staking,  which  produced  the   highest  number  
of  shoot  of  44.00  shoots  per  subplot.  And  provided  the  average  total  fresh  
weight  of  186.25,  178.75  and  163.75  g,  respectively. 

 For  the 2009  trial  on  yield  comparison  of  6  selected  clones  of  
Pakyanang,  the  results  reveal  that  all  the  horticultural  characteristics,  yield  and  
yield  components  of   

Pakyanang  clones  were  not  different.   Pakyanang  clones  that  produced  the  
highest  fresh  weight  per  shoot at  7, 7.5, 8 and  8.5 months  after  transplanting  were  
clone  No.2, clone No.5,  clone No.3 and  clone  No.2 respectively.  The  most  
important  character  employed  for  clone  selection  was  the  number of leaf  per  
shoot,  as  the  highest  number  of  which  would  be  considered as  a  criterion  for  
the  most  desirable  in  the  fresh  vegetable  market.   

 For  the  2010  trial,  a  study  on  the  degrees  of  shading  for  Pakyanang  as  
to  develop  into  a  commercial  food  seasoning  product  was   conducted.  The  
RCBD  experimental  design  was  employed  for  this  experiment.   Treatments  
consisted  of   4  levels  of  shading; i.e.  50%,  60%, 70%  and  non-shading  (control);  
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and  each  with  4 replications.  The  results  suggested   that  total  yield  and  yield  
components  of  Pakyanang  were  similar   among  treatments.  Nevertheless,  the   
50% shading tended  to  produce  the  highest  total  shoot  fresh  weight,  followed  by  
the 70%  and  60%  shading with  the  average  values  of  111.00,  104.25  and   93.50 
g  per plant, respectively. 

Discussion 

 Due  to  continuous  changes  of  unfavorable  climate  during  this  study,  
which  suppressed  growth  of  Pakyanang  from   time  to  time,  in  that  these  was  no  
flushing  of  new  shoot  that  causing  problems  in  harvesting  fresh  shoot  yield, low  
production  and  slow  growth.  Thus,  further  study  on   enhancing  growth  of  
Pakyanang  using mineral  nutrition  should  be  considered. 

Conclusions   

1. The  suitable  staking  techniques for  Pakyanang  production  were  the   
scaffold, non-staking  and   vertical  staking  which  produced  the  highest  number  of  
shoot  yield. 

2.  Pakyanang   clones  No.2,  clone No.5,  clone  No.3  and  clone No.5   
Produced the  greatest   fresh weight  per   shoot  at   7, 7.5, 8     and  8.5  months  
after  transplanting,   respectively. 

3.   The  degrees   of    shading  for   Pakyanang   at   50%   tended  to  
produce  the  highest   total   shoot   fresh   weight    and   followed   by   the    70%     
and   60%  with  the  averages  of   111.0,  104.25  and   93.50 g,  respectively.    

Suggestions 

 Further  studies  in  the  future  should  by  focused  on  the    utilization  of   
Pakyanang  in  terms  of   medicinal   and/or   health  food   products,   as   well  as, 

Processing   procedures   concerned   for   the  products. 
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Project Period :    3 years     from  2008  to  December 2011   
Objectives :   
 1.to investigate Phak-Ya-Nang quality for seasoning powder 
 2.to develop seasoning powder mixed with .Phak-Ya-Nang powder for food product 
application 
Scope of Research :  

Phak-Ya-Nang cultivated in  Agricultural Technology Research Institute (ATRI) 
and Lampang Area was used for physico-chemical quality analysis and extraction. The 
production of 3 seasoning powder products mixed with Phak-Ya-Nang powder was 
studied. The products were bamboo salad with hot and spicy ingredients (Soup-Noh-
Mai), bamboo with chilli soup (Kang-Noh-Mai), and Kee-Lek curry (Kang Kee-Lek). 
Methodology :  
1. Chemical quality analysis of Phak-Ya-Nang 
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 Phak-Ya-Nang used in this study was harvested from Lampang. Three parts of 
Phak-Ya-Nang (young leaf, old leaf and liana) were determined for the proximate 
analysis, chlorophyll content, total phenolic compound content, vitamin c content and 
antioxidant capacity. The experimental design was a completely randomized design 
with 3 replicates. Data collected was analyzed with analysis of variance (ANOVA) 
according to the design used. Mean separation was carried out using Duncan’s 
Multiple Range Test (DMRT) for objectively measured data. Statistical significance was 
assigned as p  0.05. 
2. The study of Phak-Ya-Nang extraction processing 
       The experiments were conducted as follows. 

1. Study on the use of Phak-Ya-Nang preparation, type of extract solvent and heat extraction 

2. Study on the influence of extraction condition on the color of Phak-Ya-Nang 
extract 

Data collected was analyzed with analysis of variance (ANOVA) according to 
the design used. Mean separation was carried out using Duncan’s Multiple Range Test 
(DMRT) for objectively measured data. Statistical significance was assigned as p  
0.05. 
3. The study of Phak-Ya-Nang powder processing using spray drying 

The experiments were conducted as follows. 
1) Study on the influence of media concentration on Phak-Ya-Nang extract 

drying 
2) Study on rehydration of Phak-Ya-Nang powder produced by spray drying 

technique 
Data collected was analyzed with analysis of variance (ANOVA) according to 

the design used. Mean separation was carried out using Duncan’s Multiple Range Test 
(DMRT) for objectively measured data. Statistical significance was assigned as p  
0.05. 
4. The study of Phak-Ya-Nang powder processing using tray drying 

The experiments were conducted as follows. 
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1) Study on the influence of type of blanching solution and time on Phak-Ya-
Nang color 

2) Study on Phak-Ya-Nang blanching time in brine solution for tray drying 
technique 

3) Study on influence of preparation time after blanching before tray drying 
4) Study on rehydration of Phak-Ya-Nang powder produced by tray drying 

technique 
Data collected was analyzed with analysis of variance (ANOVA) according to 

the design used. Mean separation was carried out using Duncan’s Multiple Range Test 
(DMRT) for objectively measured data. Statistical significance was assigned as p  
0.05. 
5. Development of Phak-Ya-Nang seasoning powder 

Food recipes with Phak-Ya-Nang were selected to produce 3 types of 
seasoning powder. They were bamboo salad with hot and spicy ingredients (Soup-
Noh-Mai), bamboo with chilli soup (Kang-Noh-Mai), and Kee-Lek curry (Kang Kee-
Lek). The principle and the method of sensory science was used in this study. Data 
collected was analyzed with analysis of variance (ANOVA) according to the design 
used. Mean separation was carried out using Duncan’s Multiple Range Test (DMRT) for 
objectively measured data. Statistical significance was assigned as p<0.05. 
Results and discussion :  

1. Chemical quality of Phak-Ya-Nang powder     The protein content of Phak-
Ya-Nang from liana part (2.92%) was lower (p<0.05) than Phak-Ya-Nang from young 
(6.03%) and old (5.43%) leaf parts. The old leaf of Phak-Ya-Nang showed the highest 
content of carbohydrate (13.14%). The young leaf and liana of Phak-Ya-Nang had the 
carbohydrate contents of 10.51 and 8.26%, respectively (p<0.05). Crude fiber content 
of Phak-Ya-Nang from from liana and old leaf parts were higher than old leaf part 
(p<0.05). Analyses of the quantity of total chlorophyll, chlorophyll a, chlorophyll b, 
vitamin C and phenolic compounds gave the average values of 25.91-179.09, 15.81-
109.41, 10.13-69.82, 1.15-1.67 and 211.02-595.91 mg/100g, respectively. The results 
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indicated that the old leaf part of Phak-Ya-Nang had higher contents of chlorophyll and 
vitamin C compared with the young leaf and liana parts of Phak-Ya-Nang. In contrast, 
the young leaf part of Phak-Ya-Nang had higher content of phenolic content (as gallic 
acid) compared with the old leaf and liana parts of Phak-Ya-Nang. Analysis of 
antioxidant capacity in Phak-Ya-Nang revealed that the antioxidant capacity of the 
young leaf part of Phak-Ya-Nang  was higher than liana and old leaf parts of Phak-Ya-
Nang (433.54, 256.99  and 223.50  mg/100g TE/g, respectively. 

2. Phak-Ya-Nang extraction processing  The preparation method of Phak-Ya-
Nang, the use of extract solvent (water and ethyl alcohol) and heat extraction was 
studied. The results showed that using a preparation method of fine slicing of Phak-Ya-
Nang, water as an extract solvent and without of heat extraction gave Phak-Ya-Nang 
extract color with the best quality. 

3. Processing of Phak-Ya-Nang drying using spray drying technique  
Maltodextrin at different concentrations was used as a media in Phak-Ya-Nang extract 
before drying. An increased maltodextrin amount in Phak-Ya-Nang extract resulted in 
higher yield of Phak-Ya-Nang powder. Addition 10% and 15% maltodextrin into Phak-
Ya-Nang extract before drying gave similar green value (a) of Phak-Ya-Nang powder, 
while the addition 15% maltodextrin gave higher yield. 

4. Processing of Phak-Ya-Nang drying using tray drying technique  Solution 
type for Phak-Ya-Nang blanching was studied. The green value (a) of Phak-Ya-Nang 
using 1% salt blanching was better than of Phak-Ya-Nang using water, 0.1% potassium 
metabisulfite (KMS) and 0.5% citric acid blanching. The highest level of green color 
(a*) of Phak-Ya-Nang powder was obtained by blanching Phak-Ya-Nang in 1% salt for 
9 minutes.  

5. Development of Phak-Ya-Nang seasoning powder  Phak-Ya-Nang powder 
by spray drying was used as an ingredient to make seasoning powder. The study 
demonstrated that Phak-Ya-Nang powder could be applied in 3 products of seasoning 
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powder, namely, bamboo salad with hot and spicy ingredients (Soup-Noh-Mai), 
bamboo with chilli soup (Kang-Noh-Mai), and Kee-Lek curry (Kang Kee-Lek). 
Conclusion :  
1. Phak-Ya-Nang had average value contents of moisture, carbohydrate, protein, crude 
fiber, ash and fat in the range of 72.75-78.64, 10.51-13.14, 5.43-6.03, 2.38-5.86, 1.15-
2.01 and 0.81-0.88%, respectively. The average value contents of total chlorophyll, 
chlorophyll a, chlorophyll b, vitamin C and phenolic compounds in Phak-Ya-Nang were 
in the range of 25.91-179.09, 15.81-109.41, 10.13-69.82, 1.15-1.67, and 211.02-595.91 
mg/100 g, respectively. 
2. The antioxidant capacity of Phak-Ya-Nang was in the range of 223.50-433.54 
mg/100 g TE/g. 
3. An increased maltodextrin amount in Phak-Ya-Nang extract for spray drying resulted 
in higher yield of Phak-Ya-Nang powder. 

4. The highest level of green color (a*) of Phak-Ya-Nang powder was obtained by 
blanching Phak-Ya-Nang in 1% salt for 9 minutes before tray drying. 

5. Phak-Ya-Nang powder by spray drying could be used to produce 3 products of 
seasoning powder. 

Suggestions : 
To gain the highest benefit of this research, further study should be 

investigated, e.g. physic-chemical properties, microbiological quality and consumer 
test of Phak-Ya-Nang seasoning powder. Knowledge occurred could be applied in 
commercial production and transferred to beneficiary.  

 
Keywords : Tiliacora triandra,  seasoning powder,  drying,  bamboo,  Cassia siamea 
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บทคัดย่อ 

  จากการรวบรวมสายต้นผกัยา่นางบริเวณหมู่บ้านรอบสถาบนัวิจยัเทคโนโลยีเกษตร 
ได้แก่ ต าบลพิชยั ต าบลบ้านเสด็จ ต าบลบุญนาคพฒันา ต าบลบ้านแลง ต าบลทุง่ฝาย ต าบล
นิคมพฒันา และจงัหวดัใกล้เคียง ได้แก่ ล าพนู และ เชียงใหม่ จ านวน 38 สายต้นปลกู ณ 
สถาบนัวิจยัเทคโนโลยีเกษตร     ตัง้แตเ่ดือน มกราคม พ.ศ. 2551 ถึง กนัยายน พ.ศ. 2552   เพื่อ
ประเมินลกัษณะบางประการได้แก่ น า้หนกัใบ ความกว้างใบ ความยาวใบ ความยาวก้านใบ และ
ความยาวปล้อง พบวา่ สายต้น 038 ให้คา่เฉลีย่ของน า้หนกัใบ  ความกว้างใบ และความยาวใบ 
สงูสดุ 1.13 กรัม 6.49 เซนติเมตร และ 14.53 เซนติเมตร ตามล าดบั ( Table 1) ทางด้านความ
ยาวก้านใบ สายต้น 030 ให้ความยาวก้านใบสงูสดุ 2.18 เซนติเมตร  สว่นความยาวปล้องสงูสดุ
พบในสายต้น 015  016 และ 019  (7.20 เซนติเมตร) 

จากการเปรียบเทียบลกัษณะน า้หนกัสดใบเฉลีย่ของผกัยา่นาง 6 สายต้นเป็นปีท่ี 2 
พบวา่มีความแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัยิ่งทางสถิติโดยสายต้น Ti 001 ให้น า้หนกัใบเฉลีย่ตอ่
ใบสงูสดุ (1.158 กรัม) (Table 2) ความกว้างใบเฉลีย่สงูสดุ (5.824 ซม.) และความยาวใบเฉลีย่
สงูสดุ ( 12.806 ซม.) ความยาวก้านใบเฉลีย่มีความแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ โดย
สายต้น Ti 002 ให้ความยาวก้านใบเฉลีย่สงูสดุ 1.892 ซม. สว่นความยาวปล้องเฉลีย่ไม่มีความ
แตกตา่งทางสถิติ โดยสายต้น Ti 002 ให้ความยาวปล้องเฉลีย่สงูสดุ 7.014 ซม. 

การจ าแนกสายพนัธ์ุยา่นางด้วยการใช้รูปแบบของไอโซไซม์ จากการรวบรวมสายสายต้น
ยา่นางจ านวน 42 สายต้น จากหมู่บ้านรอบสถาบนัวิจยัเทคโนโลยีเกษตรได้แก่ ต าบลพิชยั ต าบล
บ้านเสด็จ ต าบลบุญนาคพฒันา ต าบลบ้านแลง ต าบลทุง่ฝาย ต าบลนิคมพฒันา และจงัหวดั
ใกล้เคียง ได้แก่ ล าพนู และ เชียงใหม่ จากการศกึษาการจดัจ าแนกสายพนัธ์ุของต้นยา่นางโดยใช้
รูปแบบของไอโซไซม์ 5 ชนิดคือ เปอร์ออกซิเดส และ เอสเทอเรส  แอซิดฟอสฟาเทส อลัคาไลด์
ฟอสฟาเทส และ ซุปเปอร์ออกไซด์ ดิสมิวเทส พบวา่ สามารถแยกชนิดของต้นยา่นางได้เป็นสาย
ต้นจากจ านวนทัง้หมด 42 สายต้น 

ศกึษาการขยายพนัธ์ุต้นยา่นางด้วยวิธีการเพาะเลีย้งเนือ้เยื่อ โดยท าการศกึษาวิธีฟอก
ฆา่เชือ้ชิน้สว่น   และสตูรอาหารท่ีเหมาะสมการชกัน าให้เกิดยอดใหม่ พบวา่ ชิน้สว่นปลายยอดท่ี
ฟอกฆา่เชือ้ด้วยคลอร๊อกซ์ความเข้มข้น 20% นาน 15 นาที มีเปอร์เซ็นต์การปนเปือ้นของเชือ้รา
น้อยท่ีสดุ คือ 1.25%  นอกจากนีจ้ านวนยอดใหม่เฉลีย่ตอ่ชิน้สว่นไม่มีความแตกตา่งกนั คือ 1 
ยอดตอ่ชิน้สว่น โดยมีจ านวนวนัเฉลีย่ในการเกิดยอดอยูใ่นช่วง 9-14 วนั สตูรอาหารท่ีสามารถชกั
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น าให้เกิดยอดใหม่ได้ดี คือ MS ท่ีเติม BAP ความเข้มข้น 2 มก/ล มีจ านวนยอดใหม่เฉลีย่ตอ่
ชิน้สว่น คือ 2-3 ยอดตอ่ชิน้สว่น นอกจากนีส้ตูรอาหารท่ีเหมาะสมตอ่การเพิ่มจ านวนยอดใหม่
สามารถท าการเลีย้งบนอาหารสตูร MS ท่ีเติม BAP ความเข้มข้น 1, 2 และ 4 มก/ล.   

ศกึษาการเขตกรรมผกัยา่นางเพื่ออุตสาหกรรม  วิจยั ณ  งานพืชผกัสถาบนัวิจยั
เทคโนโลยีเกษตร  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  เป็นเวลา 3 ปี  ระหวา่งเดือน 
ตลุาคม 2551  ถึง เดือน  กนัยายน  2553  การศกึษาแบง่ออกเป็น  3 กิจกรรมคือ  การศกึษา
วิธีการท าค้างส าหรับการผลติผกัยา่นาง,  การศกึษาผลผลติ การคดัเลอืกสายต้นของผกัยา่นาง  
และการศกึษาระดบัของการพรางแสงท่ีมีผลตอ่ผลผลติผกัยา่นาง   ผลการศกึษาทดลองสรุปได้
ดงัตอ่ไปนี ้

 ผลการเปรียบเทียบการท าค้างแบบตา่ง ๆ   ของผกัยา่นาง โดยวางแผนการทดลองแบบ     
RCBD 4 ซ า้ ท าค้าง 4 แบบ ณ แผนกพืชผกั งานพืชสวน สถาบนัวิจยัและฝึกอบรมการเกษตร
ล าปาง   ระหวา่งเดือน ธ.ค. 2550 ถึง ก.ค. 2551   พบวา่ทกุลกัษณะทัง้ลกัษณะทางพืชสวน          
ลกัษณะผลผลติและองค์ประกอบของผลผลติไม่พบความแตกตา่งทางสถิติ   โดยพบวา่ลกัษณะ
ของน า้หนกัยอดรวมพบวา่การท าค้างแบบนัง่ร้านมีแนวโน้มให้น า้หนกัยอดรวมมากท่ีสดุเฉลีย่
เทา่กบั 186.25กรัมรองลงมาได้แก่การไม่ท าค้าง  และการท าค้าง แบบตัง้ฉาก   โดยให้น า้หนกั
รวมเฉลีย่เทา่กบั 178.75และ 163.75   กรัมตามล าดบั    สว่นการเก็บผลผลติทัง้ต้นเม่ืออายผุกั
ยา่นาง 90 วนัพบคา่เฉลีย่ของน า้หนกัตอ่ยอดเทา่กบั 29.67 กรัม    น า้หนกัรวมตอ่แปลงยอ่ยมี
คา่เฉลีย่เทา่กบั   322.13  กรัม 

ผลการเปรียบเทียบผลผลติ ของผกัยา่นาง โดยวางแผนการทดลองแบบ RCBD   4 ซ า้ 
เปรียบเทียบ 6 สายต้น ณ แผนกพืชผกั งานพืชสวน สถาบนัวิจยัและฝึกอบรมการเกษตรล าปาง   
ระหวา่งเดือน ธ.ค. 2551 ถึง  ก.ย. 2552  พบวา่ทกุลกัษณะทัง้ลกัษณะทางพืชสวน   ลกัษณะ
ผลผลติและองค์ประกอบของผลผลติไม่พบความแตกตา่งทางสถิติ     ยา่นางอาย ุ7 เดือนพบวา่
สายต้นท่ีให้น า้หนกัตอ่ยอดมากท่ีสดุคือสายต้นท่ี 2  ยา่นางอาย ุ7.5 เดือนพบวา่สายต้นท่ีให้
น า้หนกัตอ่ยอดมากท่ีสดุคือสายต้นท่ี 5   ยา่นางอาย ุ8 เดือนพบวา่สายต้นท่ีให้น า้หนกัตอ่ยอด
มากท่ีสดุคือสายต้นท่ี 3  และเม่ือยา่นางอาย ุ8.5  เดือนพบวา่สายต้นท่ีให้น า้หนกัตอ่ยอดมาก
ท่ีสดุคือสายต้นท่ี 5   สว่นประกอบท่ีส าคญัในการคดัเลอืก ได้แก่จ านวนใบตอ่ยอดควรใช้สาย
พนัธ์ุท่ีมีจ านวนใบมากท่ีสดุเพราะจะใช้ประโยชน์จากใบเป็นสว่นใหญ่ 
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  ผลการเปรียบเทียบการพรางแสงระดบัตา่งๆ  โดยวางแผนการทดลองแบบ RCBD 4 ซ า้ 
ท าการพรางแสง 4 ระดบัได้แก่ การพรางแสง 50  60 70 เปอร์เซ็นต์ และการไม่พรางแสง ณ 
แผนกพืชผกั งานพืชสวน สถาบนัวิจยัเทคโนโลยีเกษตร   ระหวา่งเดือน ม.ค. 2553    ถึง ก.พ. 
2554       พบวา่ทกุลกัษณะทัง้ลกัษณะทางพืชสวน          ลกัษณะผลผลติและองค์ประกอบของ
ผลผลติไม่พบความแตกตา่งทางสถิติ     โดยพบวา่ลกัษณะของน า้หนกัยอดรวมพบวา่การพราง
แสงท่ีระดบั  50 %   มีแนวโน้มให้น า้หนกัยอดรวมมากท่ีสดุโดยให้น า้หนกัยอดรวม  เฉลีย่เทา่กบั  
111.00 กรัม    รองลงมาได้แก่การพรางแสงท่ีระดบั 70 % และการพรางแสงท่ีระดบั 60 %   โดย
มีน า้หนกัยอดรวมเฉลีย่เทา่กบั 104.25    และ  93.50  กรัมตอ่ต้นตามล าดบั  

การศกึษากระบวนการแปรรูปผกัยา่นางผงส าหรับท าผงปรุงรสประกอบอาหาร    มี
วตัถปุระสงค์  เพื่อศกึษาคณุภาพผกัยา่นางแล้วน ามาท าเป็นผง  และพฒันาผงปรุงรสผสมสาร
สกดัผกัยา่นางผงส าหรับใช้ในผลติภณัฑ์อาหาร     การวิเคราะห์คณุภาพผกัยา่นางสดทางเคมีโดย
ใช้ผกัยา่นางจากสว่นตา่งๆ  คือ  ใบอ่อน  ใบแก่  และก้าน  ผลการศกึษา  พบวา่ ผกัยา่นางมี
คา่เฉลีย่ของปริมาณความชืน้ คาร์โบไฮเครต โปรตีน เส้นใย เถ้า และ ไขมนั  อยูร่ะหวา่งร้อยละ  
72.75-78.64, 10.51-13.14, 5.43-6.03, 2.38-5.86, 1.15-2.01  และ 0.81-0.88  ตามล าดบั   
สว่นการศกึษาปริมาณคลอโรฟิลล์ทัง้หมด  คลอโรฟิลล์ เอ   คลอโรฟิลล์ บี   ปริมาณวิตามินซี  
และสารประกอบฟีนอลกิ  ในผกัยา่นาง  พบวา่  มีคา่เฉลีย่อยูร่ะหวา่ง  25.91-179.09,  15.81-
109.41,  10.13-69.82,  1.15-1.67,  และ  211.02-595.91 มิลลกิรัมตอ่ 100 กรัม  ตามล าดบั  
เม่ือน าผกัยา่นางจากสว่นตา่งๆ  ไปวิเคราะห์ประสทิธิภาพการเป็นสารต้านอนมุลูอิสระ  พบวา่มี
คา่เฉลีย่ในช่วง 223.50-433.54 มิลลกิรัมตอ่ 100 กรัม TE/g   ในการศกึษาการสกดัน า้ผกัยา่นาง  
พบวา่การใช้ใบยา่นางหัน่ฝอยป่ันผสมกบัน า้  โดยไม่ให้ความร้อนจะให้น า้สกดัผกัยา่นางที่มีคา่สี
เขียว ( a) ดีท่ีสดุ    การศกึษากระบวนการท าแห้งของผกัยา่นางโดยวิธีการท าแห้งแบบพน่ฝอย   
โดยใช้มอลโตเดร็กทรินซ์เป็นสารตวักลางที่ปริมาณความเข้มข้นตา่งๆ  เติมในน า้สกดัผกัยา่นาง
ก่อนน าไปท าแห้งแบบพน่ฝอย  พบวา่  การเพิ่มปริมาณมอลโตเดร็กทรินซ์จะสง่ผลให้ได้ปริมาณ
ผลผลติเพิ่มมากขึน้  และปริมาณมอลโตเดร็กทรินซ์ท่ีใช้เติมในน า้สกดัผกัยา่นางเพื่อการท าแห้ง
แบบพน่ฝอย ร้อยละ 10  และ 15  ให้ปริมาณคา่ (a*) สเีขียวใกล้เคียงกนั  โดยการใช้ปริมาณมอล
โตเดร็กทรินซ์ร้อยละ  15  ให้ปริมาณผลผลติท่ีสงูกวา่ ร้อยละ 10   ในการท าแห้งใบผกัยา่นางโดย
ใช้ตู้อบลมร้อน ผลการศกึษา  พบวา่  การลวกผกัยา่นาง โดยใช้สารละลายเกลอืร้อยละ 1 ให้
คณุภาพด้านสเีขียวของผกัยา่นางดีกวา่การใช้น า้ธรรมดา  สารละลาย KMS ร้อยละ 0.1 และ
สารละลายกรดซิตริกร้อยละ 0.5  และการลวกผกัยา่นางในสารละลายเกลอืร้อยละ 1  นาน  9 
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นาที ก่อนน าไปอบแห้งให้สเีขียวผกัยา่นางที่ดีท่ีสดุ  และการศกึษาพฒันาผลติภณัฑ์ผงปรุงรส
ผสมผงผกัยา่นาง  โดยใช้ผงผกัยา่นางที่ได้จากการท าแห้งแบบพน่ฝอยเป็นสว่นประกอบในการ
ท าผลติภณัฑ์ผลติภณัฑ์ผงปรุงรส  พบวา่  ผงผกัยา่นางจากการศกึษานีส้ามารถน าไปใช้ท า
ผลติภณัฑ์ได้จ านวน 3 ชนิด  คือ ผงปรุงรสผกัยา่นางส าหรับซุปหนอ่ไม้    ผงปรุงรสผกัยา่นาง
ส าหรับแกงหนอ่ไม้  และผงปรุงรสผกัยา่นางส าหรับแกงขีเ้หลก็ 

 

ค ำส ำคัญ :  ผกัยา่นาง คดัเลอืกสายพนัธ์ุ Selection Tiliacora triandra เพาะเลีย้งเนือ้เยื่อ  

ไอโซไซม์ เคร่ืองปรุงรส การท าค้าง  การพรางแสง 
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Study on Cultivation and Selection of Phakyanang (Tiliacora triandra Diels)  

for Seasoning Development  to Industry Production 

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 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 significant. 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 
significant  and found the line number Ti 002 (1.892 cm.). The internode length was 
significant and showed  the highest on line number Ti 002 (7.014 cm.). 

The identification of the clones of  Tiliacora triandra  were conducted by using 
of isozyme patterns. From the experiments, 42 clones of Tiliacora triandra were 
collected around village near Agricultural Technology Research Institue, Rajamangala 
University of Technology Lanna and Lumphun, Lampang province and were planted at 
Agricultural Technology Research Institue, Rajamangala University of Technology 
Lanna. The isozyme patterns of peroxidase, esterase, acidphosphatase, 
alkalinephosphatase and superoxide dismutase were used to identified T. triandra. The 
resulted showed that isozyme patterns of peroxidase and esterase identified T. triandra 
into  clones from 42 clones. 

The  propagation of Tiliacora triandra Diels by tissue culture was studies.  The 
objective was sterizilation method and media to new shoot induction. The resulted 
shown that the percent of contamination by fungi (1.25%) sterilized with clorox 20% on 
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15 min. The number of new shoots per explant was not significant all treatment (1 
shoots per explant) and the number of day initiation new shoot has  9 to 14 days after 
culture. The otipmum medim for initiation of new shoot was MS medium add 2 mg/l 
BAP (2-3 shoot per explants). Mutiple of new shoot per explant grow on MS medium 
add 1, 2 and 4 mg/l BAP. 

A study on cultivations  for Pakyanang  production  for industry  was 
conductied  at  the  vegetable  section,  Agricultural  Technology  Research  Institute,  
Rajamangala  University  of  Technology,  Lanna,  for  3  consecutive  years  from  
October  2008  to  September  2011.  The project  was  divided  into  3  activities;  i.e.  
a study  on  staking  methods  for  Pakyanang  production (2008),   a study on  yield  
components   of  6  selected  clones  of  Pakyanang  (2009)  and  a  study  on  the  
degrees  of  shading  for  Pakyanang  production (2010).  The  results  from  this  
project  were  as   follows: 

A  study  on  staking  methods  for  Pakyanang  production  was  investigated  
during  December  2007-July  2008.  The  RCBD   experimental  design   consisted   of  
4  treatments (staking  methods)  and   each  with  4  replications  was  employed   for  
the  study.   The  results   revealed   that  each  of  the   horticultural    characteristics,  
yield  and  yield  components  of  Pakyanang   was  comparable   among  treatments.   
Although  the  scaffold   staking  technique  tended  to  give  the   highest  yield  of  the  
total  shoot  fresh  weight  with  the  average  value  of  186.25  g.  Pakyanang  with  the  
non-staking (control)  and  vertical   staking  treatments  produced the  average  yield  
of  the    shoot  fresh  weight  at  178.5  and  163.75  g,  respectively.  The  averages  of  
fresh  weight  per  shoot  and   the  total  shoot  fresh  weight  per  sub-plot  when  
harvested  at  90  days  after  transplanting  were  29.67 g  and  322.13  g,  
respectively. 

 A  study  on   the  degrees  of  shading  for  Pakyanang  production  was  
investigated  from  January 2010  to  February  2011.  The RCBD  experimental  design  
consisted  of  4  treatment, i.e. shading  levels  at  50, 60, 70 %  and  non-shading  
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(control) and    each   with  4  replication  was  employed  for  this  study.  The  results  
revealed  that  each  of  the  horticultural  characteristics,  yield  and  yield  
components  of  Pakyanang  was  comparable  among  treatments.  However,  the  50 
%  shading  treatment  tendes  to  give  the  highest  total  shoot  fresh  weight  per  
plant  with  average  of  111.00 g,  and  followed  by  the  70%  and  60%  shading  
treatment   treatments  with  these  of  104.25  and  93.50 g,  respectively. 

The overall objective of the processing of Phak-Ya-Nang (Tiliacora triandra 
Diels) powder for seasoning powder was to investigate Phak-Ya-Nang quality for 
seasoning powder and develop seasoning powder mixed with .Phak-Ya-Nang powder 
for food product application. Chemical quality of fresh Phak-Ya-Nang was analyzed. 
Phak-Ya-Nang had average value contents of moisture, carbohydrate, protein, crude 
fiber, ash and fat in the range of 72.75-78.64, 10.51-13.14, 5.43-6.03, 2.38-5.86, 1.15-
2.01 and 0.81-0.88%, respectively. The average value contents of total chlorophyll, 
chlorophyll a, chlorophyll b, vitamin C and phenolic compounds in Phak-Ya-Nang were 
in the range of 25.91-179.09, 15.81-109.41, 10.13-69.82, 1.15-1.67, and 211.02-595.91 
mg/100 g, respectively. Analysis of antioxidant capacity in Phak-Ya-Nang revealed that 
the antioxidant capacity of Phak-Ya-Nang was in the range of 223.50-433.54 mg/100 g 
TE/g. The result showed that using a preparation method of fine slicing of Phak-Ya-
Nang, water as an extract solvent and without of heat extraction gave Phak-Ya-Nang 
extract color with the best quality. Maltodextrin at different concentrations was used as 
a media in Phak-Ya-Nang extract before drying. An increased maltodextrin amount in 
Phak-Ya-Nang extract resulted in higher yield of Phak-Ya-Nang powder. Addition 10% 
and 15% maltodextrin into Phak-Ya-Nang extract before drying gave similar green 
value (a*) of Phak-Ya-Nang powder, while the addition 15% maltodextrin gave higher 
yield. Solution type for Phak-Ya-Nang blanching for tray drying was studied. The green 
value (a*) of Phak-Ya-Nang using 1% salt blanching was better than of Phak-Ya-Nang 
using water, 0.1% potassium metabisulfite (KMS) and 0.5% citric acid blanching. The 
highest level of green color (a*) of Phak-Ya-Nang powder was obtained by blanching 
Phak-Ya-Nang in 1% salt for 9 minutes. Phak-Ya-Nang powder by spray drying could 
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be applied in 3 products of seasoning powder, bamboo salad with hot and spicy 
ingredients (Soup-Noh-Mai), bamboo with chilli soup (Kang-Noh-Mai), and Kee-Lek 
curry (Kang Kee-Lek). 
 

Keyword: Phakyanang,  Tiliacora triandra (Colebr.) Diels, Selection, Micropropagation,  
In vitro    isozyme, seasoning powder,  

Staking methods 
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    ค ำน ำ 

ผกัยา่นางมีช่ือวิทยาศาสตร์วา่ Tiliacora triandra (Colebr.) Deils.  อยูใ่นวงศ์ 

MENISPERMACEAE ช่ือพืน้เมือง เถายา่นาง เถาวลัย์เขียว (ภาคกลาง) จอยนาง ผกัจอยนาง 

(เชียงใหม่) ยาดนาง (สรุาษฏร์ธานี) (เต็ม สมิตินนัทน์, 2544) เครือยา่นาง ปู่ เจ้าเขาเขียว ขนัยอ  

พืชท่ีอยูใ่นวงศ์เดียวกนัเช่น บอระเพ็ด (Tinospora crispa (L.) Miess ex Hook.f.  Thomson) 

ชิงช้าชาลหีรือบอระเพ็ดตวัเมีย ( T. baenzigeri Forman)   ขมิน้ฤาษีหรือแหม (Tinomiscuim 

petiolare Hook  Thomson)       และกรุงเขมา (Cissampelos pareias) (ณพพร ด ารงศิริ, 

2542) เป็นต้น พืชในวงศ์นีมี้การกระจายอยูใ่นเขตร้อนและเขตกึ่งร้อน (Keng,1969) ลกัษณะ

ทางพฤกษศาสตร์ของผกัยา่นาง  ก่ิงอ่อนมีขนอ่อนปกคลมุเม่ือแก่แล้วผิวคอ่นข้างเรียบ รากมี

ขนาดใหญ่ ใบเป็นใบเด่ียว เรียงสลบั รูปไขห่รือรูปไขข่อบขนานปลายใบเรียว ฐานใบมน ขนาดใบ

ยาว 5-10 ซม. กว้าง 2-4 ซม. ขอบใบเรียบ ก้านใบยาว 1 ซม. ดอกออกตามซอกโคนก้านใบ ดอก

ออกเป็นช่อยาว 2-5 ซม.ช่อหนึง่มีดอกขนาดเลก็สเีหลอืง 3-5 ดอก ดอกแยกเพศอยูค่นละต้น ไม่มี

กลบีดอก ผลกลมรี เม่ือสกุสแีดง การขยายพนัธ์โดยการเพาะเมลด็หรือแยกเหง้า ชาวบ้านอีสาน

และภาคเหนือนิยมน าน า้คัน้จากใบยา่นางเป็นเคร่ืองปรุงรสในอาหารท าให้น า้แกงข้นและลด

ความขมของหนอ่ไม้ นอกจากนัน้ยงัมีสรรพคณุลดไข้อีกด้วย ใบยา่นาง 100 กรัมใหพลงังานตอ่

ร่างกาย  95 กิโลแคลอร่ี ประกอบด้วย เส้นใย 7.9 กรัม แคลเซี่ยม 155 มิลลกิรัม ฟอสฟอรัส 11 

มิลลกิรัม เหลก็ 7.0 มิลลกิรัม วิตามินเอ 30625 IU วิตามินบีหนึง่ 0.03 มิลลกิรัม วิตามินบีสอง 

0.36 มิลลกิรัม ไนอาซิน 1.4 มิลลกิรัม วิตามินซี 141 มิลลกิรัม (ส านกังานคณะกรรมการ

สาธารณสขุมลูฐาน, 2540) 

จากการศกึษาของโกศล และธนากร ( 2547) เก่ียวกบัพฤกษศาสตร์สมนุไพรพืน้บ้าน 

บ้านแม่วะ ต าบลแม่วะ อ าเภอเถิน จงัหวดัล าปาง พบวา่ชุมชนมีการใช้ประโยชน์จากผกัยา่นาง 

แสดงให้เห็นวา่ผกัยา่นางเป็นพืชท้องถ่ินท่ีมีการใช้ประโยชน์มาเป็นเวลายาวนานมีการถ่ายทอด

ภมิูปัญญาในการใช้ประโยชน์ รุ่นตอ่รุ่น 

หนึง่ฤทยั และวงเดือน (2547) ทดลองเปรียบเทียบลกัษณะทางสณัฐานวิทยาของมะไห ่

(Momordica subangulata Blume) มะระขีน้ก (M. charantia L.) และฟักข้าว (Momordica 

cochinchinensis Spreng) พบวา่พืชทัง้สามชนิดมีลกัษณะแตกตา่งกนั เช่นขนาดความกว้างใบ
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และความยาวใบมีขนาดท่ีแตกตา่งกนั  แสดงให้เห็นวา่พืชท่ีตา่งชนิดกนัมีลกัษณะทางด้าน

สณัฐานวิทยาท่ีแตกตา่งกนั  สว่น อธิพร และปรียานนัท์ ( 2548) ทดลองเปรียบเทียบลกัษณะ

สณัฐานวิทยาของมะไห ่(Momordica subangulata Blume) ซึง่เป็นพืชชนิดเดียวกนัแตต่า่งสาย

ต้นเพื่อคดัเลอืกสายพนัธ์ุท่ีดีจากจ านวนต้น 8 สายต้น พบวา่มีเพียง 1 สายต้นท่ีมีลกัษณะท่ีดีกวา่

ต้นอ่ืน เช่น ความกว้างของใน ความยาวของใบ เช่นเดียวกบั วิชาญ ( 2549) ทดลองเปรียบเทียบ

ผลผลติและองค์ประกอบของชาอสัสมัจ านวน 30 สายต้น พบวา่ ความกว้างของใบชาและความ

ยาวของใบชา มีความแตกตา่งกนั  แสดงให้เห็นวา่พืชแม้เป็นชนิดเดียวกนัแตต่า่งสายต้นจะมี

ลกัษณะท่ีแตกตา่งกนั ดงันัน้จึงรวบรวมและคดัเลอืกสายต้นท่ีเหมาะสมแก่การน าไปแปรรูป 

ปัจจุบนัคนได้ตระหนกัถึงพิษภยัของยาฆา่แมลงหรือสารเคมีท่ีใช้ก าจดัศตัรูพืชโดยเฉพาะ

พืชผกัท่ีมีการบริโภคเป็นประจ าท าให้มีโอกาสเสีย่งตอ่การมีสารพิษเหลา่นัน้ตกค้างอยูใ่นร่างกาย

และป่วยเป็นโรคตา่ง ๆ ผกัพืน้บ้านหลายชนิดจึงเพิ่มความส าคญัขึน้ นอกจากนัน้ผกัพืน้บ้านแต่

ชนิดมีรสชาตเฉพาะตวัท าให้เป็นท่ีถกูปากของคนไทยในอดีตจนถึงปัจจุบนั ผกัยา่นางเป็นผกั

พืน้บ้านชนิดหนึง่ท่ีคนไทยภาคเหนือและภาคอีสานน ามาเป็นเคร่ืองปรุงรส โดยใช้ใบสดแล้วคัน้

เอาน า้ปรุงแตง่รสอาหาร เช่น แกงลาวแกงอ่อม ซุปหนอ่ไม้ ต้มเปรอะ เพื่อแตง่ส ี   และท าให้น า้

แกงข้น (http://www.tungsong.com/samumpai/drug/55-yanang/yanang.html,2549) บาง

แหง่น าไปแกงกบัผกัขีเ้หลก็เพื่อลดความขม (ส านกังานคณะกรรมการการสาธารณสขุมลูฐาน, 

2540) หรือแกงกบัหนอ่ไม้และยงัเช่ือวา่ท าให้ไม่ปวดตามข้อเม่ือรับประทานหนอ่ไม้ ท าให้ผกั

ยา่นางนิยมปลกูกนัตามบ้านอาจปลกูไว้ 2-3 ต้นเพื่อน าใบมาคัน้น า้ปรุงแตง่รสอาหาร แตอ่ยา่งไร

ก็ตามในยคุปัจจุบนัชีวิตมีความรีบเร่งท าให้มีการลดขัน้ตอนในการประกอบอาหารลง เอกชนจึง

ต้องพฒันารูปแบบเคร่ืองปรุงรสให้สะดวกตอ่การน าไปใช้ประกอบอาหาร ในปีนีต้ลาดเคร่ืองปรุง

รสชนิดผงมีมลูคา่ 1,800 ล้านบาทและคาดวา่มีอตัราการเติบโต 16% เคร่ืองปรุงรสชนิดก้อนมี

มลูคา่1.200ล้านบาทและคาดวา่มีอตัราการเติบโต30% 

(http://www.gotomanager.com/news/details.aspse?id=49432,2549) ท าให้บริษัทตา่ง 

พฒันาเคร่ืองปรุงรสชนิดตา่ง ๆ เข้าสูต่ลาด การพฒันาผกัยา่นางเพื่อเป็นเคร่ืองปรุงรสนา่จะเป็น

ทางหนึง่ท่ีจะสง่เสริมการตลาด ของเคร่ืองปรุงรสให้สามารถขยายตลาดได้กว้างขวางยิ่งขึน้

เน่ืองจากคนภาคเหนือ และภาคอีสานนิยมใช้ผกัยา่นางเป็นเคร่ืองปรุงรสอาหาร นอกจากนัน้คน

ไทยท่ีไปอาศยัในตา่งประเทศไม่สามารถหาผกัยา่นางได้ จึงท าให้มีความสะดวกตอ่การน าผกั

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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ยา่นางใช้เป็นเคร่ืองปรุงรสและเป็นการสง่เสริมนโยบายการน าครัวไทยไปสูค่รัวโลก         เพื่อให้

การพฒันาผกัยา่เป็นเคร่ืองปรุงรสและผลติในเชิงอุตสาหกรรมได้ในอนาคต  จ าเป็นต้องมีข้อมลู 

การรวบรวมและคดัเลอืกสายพนัธ์ุให้เหมาะสมโดยพิจารณาทางด้านสณัฐานวิทยา และในระดบั

เซลล์ การเขตกรรม การขยายพนัธ์ุโดยวิธีการเพาะเลีย้งเนือ้เยื่อเพื่อการปรับปรุงพนัธ์ุ และศกึษา

การใช้ประโยชน์เพื่อการแปรรูป กฤษดา ( 2519) กลา่ววา่ การจะปรับปรุงพืชลกัษณะใด เรา

จ าเป็นต้องมีลกัษณะของพืชนัน้ ๆ อยูแ่ละลกัษณะเหลา่นัน้สว่นใหญ่ได้มาจากพนัธ์ุป่า และงานท่ี

ส าคญัอนัดบัแรกในการปรับปรุงพนัธ์ุก็คือการรวบรวมพนัธ์ุ ดงันัน้จึงศกึษารวบรวมสายพนัธ์ุผกั

ยา่นางและ คดัเลอืกสายพนัธ์ุให้เหมาะสมตอ่การผลติในเชิงอุตสาหกรรมตอ่ไป  

ยา่นาง(Tiliacora triandra Diels) เป็นพืชท่ีพบในแหลง่ธรรมชาติบริเวณป่าผสมผลดัใบ 

ป่าดงดิบและป่าโปร่งในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ รวมทัง้ภาคอ่ืนก็มีกระจายทัว่ไป ยา่นางเป็นพืช

ท่ีขึน้ในดินทกุชนิดและปลกูได้ทกุฤด ูขยายพนัธ์ุโดยการใช้หวัและการเพาะเมลด็ สามารถใช้เป็น

ประโยชน์ได้ทัง้เป็นอาหารและมีสรรพคณุเป็นยาไทย  จากการวิจยัพบวา่ สารเคมีท่ีพบในรา

ยา่นางคือ Alkaloid ซึง่มี Tiliacorinine, Nortiliacorinine A และ Tiliacorinine-2-N-Oxide 

การจ าแนกสายพนัธ์ุยา่นาง โดยดจูากลกัษณะและคณุสมบติัท่ีปรากฏภายนอก

(phenotype) เช่น ลกัษณะของต้น ใบ ดอก ผล การติดผลก่อนหรือหลงั ขนาดผล  เป็นต้น ซึง่การ

จ าแนกดงักลา่วนัน้ ยงัไม่เป็นมาตรฐานท่ีแนน่อน และยงัไม่อาจแยกยอ่ยถึงความเหมือนหรือ

แตกตา่งของสายพนัธ์ุท่ีปลกูในพืน้ท่ีตา่งๆกนัในประเทศไทย ดงันัน้เทคนิคการจ าแนกสายพนัธ์ุ

และการจดัหมวดหมู่ด้วยวิธีการศกึษา รูปแบบของไอโซไซม์ จึงเป็นวิธีการท่ีเหมาะสมเน่ืองจาก

เป็นวิธีหนึง่ท่ีสามารถใช้จ าแนกสายพนัธ์ุได้งา่ยและไม่ยุง่ยาก ราคาไม่แพงให้ผลรวดเร็วและ

แม่นย า 

ปญหาส าคญัอนัหนึง่ท่ีเกษตรกรและนกัวิจยัประสบคือต้นพนัธ์ุของยา่นาง     มีลกัษณะ
ท่ีคลายคลงึกนัมากแยกความแตกตางไดยาก ในป จจุบนันิยมวิธีท่ีนิยมใช้ในการแยกชนิดของ
ยา่นางคือใชวิธีการดจูากลกัษณะภายนอกของตน  ซึง่ต องใชความช านาญ แต การใชลกัษณะ
สณัฐานในการจ าแนกความแตกตางนัน้ มีโอกาสผิดพลาดไดมากเพราะลกัษณะเหลานัน้มกัมี
การเปลีย่นแปลงตามอิทธิพลของสภาพแวดลอม หรือการดแูลรักษา หากลกัษณะนัน้ๆ มิไดมีการ
เปลีย่นแปลงในระดบัพนัธุกรรมอยางแทจริงซึง่กวาเกษตรกรจะทราบผลนัน้  ตองรอดผูลผลติของ
พืชเหลานัน้ซึง่ตองเสยีเวลาและคาใชจายในการดแูลรักษาไปเปนจ านวนมาก  ในงานวิจยันีจ้ึงได้
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น าเอาเทคนิคการวิเคราะหไอโซไซมมาศกึษาเพื่อแกปญหาดงักลาว ซึง่เปนท่ีทราบกนัแลววา ไอ
โซไซมเปนลกัษณะทางชีวเคมีชนิดหนึง่ท่ีสามารถถายทอดไดทางพนัธุกรรม (heritable  
biochemical  trait)  และเปนลกัษณะท่ีมีการผนัแปรตามสภาพแวดลอมนอยมาก (ARUS   and   
Shields, 1983 ; Torres,  1983 ; Tanksley and Rick, 1980)  วิธีการนีไ้ด ถกูน ามาใช้ใน
การศกึษาเพื่อใชในการจ าแนกสายพนัธุพืช ( plant ldentification) และความหลากหลายทาง
พนัธุกรรม ( genetic diverslty) ในไมผลหลายชนิดรวมทัง้ยงัใชเปนวิธีการในการติดตามขอมู
ลทางพนัธุกรรมในงานปรับปรุงพนัธุพืชอีกมากมาย เช น ใช เปนลกัษณะในการติดตาม
ประสทิธิภาพของ gene introgression ในการผสมขามพนัธุ (interspecific cross) หรือใชเป
นลกัษณะส าคญัในการติดตามสายพนัธุท่ีมีความส าคญัทางเศรษฐกิจ(Scandallos,  1969; 
Marquard et al.,  1995; Arulsekar et al., 1986 ; Greer, et al., 1993 ; Tanksley et al., 1980 , 
Vithanage et al., 1992)  

ปัจจุบนัการตรวจสอบพนัธ์ุสว่นใหญ่ยงัคงใช้วิธีศกึษาและบนัทกึลกัษณะทางสณัฐาน

วิทยาของตวัพืชท่ีอยูใ่นแปลง ( Field plot test) ซึง่กินเวลานานตลอดอายพุืช และยงัมีข้อเสยี

หลายประการเช่น ต้องปลกูทดสอบในแหลง่ปลกูและฤดปูลกูท่ีพืชชนิดนัน้ปรับตวัได้ดี ผู้

ตรวจสอบต้องมีประสบการณ์และคุ้นเคยกบัพืชชนิดนัน้ดี เป็นวิธีการท่ีใช้แรงงาน และลกัษณะ

ภายนอกทางสณัฐานวิทยาหลายลกัษณะไม่สามารถจ าแนกพืชทัง้หมดท่ีมีอยูไ่ด้ ด้วยเหตผุล

ดงักลา่ว จึงได้มีการพฒันาวิธีการท่ีจะตรวจสอบพนัธ์ุเพื่อใช้ในห้องปฏิบติัการหลายวิธี การ

จ าแนกสายพนัธ์ุด้วยไอโซไซม์เป็นวิธีหนึง่ท่ีสามารถใช้จ าแนกสายพนัธ์ุได้งา่ยและไม่ยุง่ยาก ราคา

ไม่แพงให้ผลรวดเร็วและแม่นย า 

เจลอิเลคโตรโฟริซิส  ( Gel  Elect rophoresis)  เป็นวิธีการตรวจสอบชนิดและความ
แตกตา่งของโปรตีนจากตวัอยา่งปริมาณน้อย ๆ ( Smithies 1955) ด้วยวิธีการนีโ้ปรตีนจะถกูแยก
ตามประจุและขนาดของโมเลกลุ สว่นไซโมแกรม ( Zymogram) เป็นรูปแบบท่ีสามารถมองเห็น
หลงัจากการย้อมด้วยเอนไซม์จ าเพาะ ( specif ic enzyme) การจ าแนกสายพนัธ์ุพืชโดยอาศยั
รูปแบบของไอโซไซม์ถกูใช้ในการจ าแนกในหลายพืชเช่นมะม่วง (ปณุฑริกา 2534) ข้าว(สุ
ลกัษณะ 2539) มะขาม ( Suriyapananont et al 1995) กีวี (Messina et al 1991) กล้วย ( Bhat 
et al 1992) ลองกองและลางสาด (Te-chato et al 1995)  Spanish Cherimoya (Pascual et al 
1993) องุน่ ( Royo et al 1997)และล าไย(ปนดัดา 2541) เป็นต้น  โดยสามารถที่จะแยกความ
แตกตา่งของสายพนัธ์ุ ระหวา่งสปีช่ีส์ ( species) ได้ดีเทา่ๆกบัพนัธ์ุหรือสายพนัธ์ุในสปีช่ีส์เดียวกนั 
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ประเทศไทยอยูใ่นเขตร้อนชืน้ จึงมีพรรณไม้นานาชนิดท่ีเจริญเติบโตในทกุภาคท าให้เกิด

ความหลากหลายทางชีวภาพเป็นอยา่งมาก ท่ีมีประโยชน์ตอ่มนษุย์มากมาย พืชกลุม่หนึง่ท่ีมีการ

กระจายพนัธ์ุมากคือ  พืชพืน้เมือง   มีควบคูม่ากบัความเป็นอยูใ่นชีวิตประจ าวนัของมนษุย์   

ตัง้แตด่กึด าบรรพ์จนหมอพืน้บ้านได้รู้จกัใช้ประโยชน์ของพืชพืน้เมืองในการรักษาโรคตา่ง ๆ   ด้วย

ความรู้และประสบการณ์รักษาโรคได้สัง่สมสบืทอดสัง่สอนและพฒันาถึงขัน้จดัท าเป็นต ารายา

สมนุไพร  ประเทศไทยในช่วง10 ปีท่ีผา่นมา  กระแสความนิยมสมนุไพรและการดแูลสขุภาพแนว

ธรรมชาติได้ปรากฏชดัเจนมากขึน้อยา่งรวดเร็ว  ได้แก่ มีการผลติและใช้ยาจากสมนุไพรใน

โรงพยาบาลของรัฐและเอกชน  การน าการแพทย์แผนไทยเข้าไปเป็นทางเลอืกของการรักษาแก่

ผู้ ป่วยในโรงพยาบาลหลายแหง่  ซึง่อยูใ่นแผนพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาติ ฉบบัท่ี  8 

พ.ศ. 2540 - 2544     ด้วยการสง่เสริมการใช้ยาสมนุไพร     เพื่อลดการสญูเสยีเงินบาทจากการ

น าเข้ายาจากตา่งประเทศ และพยายามสง่ออกสนิค้าสมนุไพรเพื่อน ารายได้เข้าประเทศ  โดยมี

วตัถปุระสงค์หลกัเพื่อใช้สมนุไพรเป็นปัจจยัหนึง่ในการฟืน้ฟูเศรษฐกิจของประเทศ  ในปี 2542 

การตลาดพืชพืน้เมืองในประเทศมีมลูคา่สงูถึง 3,800 ล้านบาท  ซึง่ถ้าหากรวมสมนุไพรที่เป็น

อาหารเสริมและเคร่ืองส าอางสมนุไพรเข้าไปด้วยแล้ว  มีมลูคา่ตลาดสงูถึง  30,000 ล้านบาท  

โดยมีอตัราการขยายตวัสงูถึงร้อย  20 - 25 จากการคาดการของบริษัทศนูย์วิจยักสกิรไทย จ ากดั  

ในปี 2543 มลูคา่การตลาดของผลติภณัฑ์จากสมนุไพรจะพุง่ขึน้สงูกวา่  39,000 ล้านบาท  และ

ยงัมีอตัราการขยายตวัของตลาดสงูถึงร้อยละ 30 ตอ่เน่ืองจากปีท่ีผา่นมา  นอกจากนีพ้บวา่มลูคา่

การบริโภคผลติภณัฑ์จากพืชพืน้เมืองมีแนวโน้มเพิ่มสงูขึน้โดยเฉพาะในตา่งประเทศ  เช่น  

ประเทศสหรัฐอเมริกา  ปี 2540  มีมลูคา่  การบริโภค ถึง  800,000 ล้านบาท หรือในทวีปยโุรป ใน

ปี 2538 มีมลูคา่การบริโภคถึง 250,000 ล้านบาท (กรมสง่เสริมการสง่ออก , 2542)  ส าหรับ

ประเทศไทยพบวา่มีศกัยภาพเพียงพอท่ีจะผลติเป็นการค้าส าหรับใช้ในประเทศเพื่อลดการน าเข้า

ยาแผนปัจจุบนัจากตา่งประเทศ   โดยประเทศไทยมีการน าเข้าวตัถดิุบท่ีเป็นตวัยาส าคญัและยา

ส าเร็จรูปมลูคา่  25,784 ล้านบาท (กรมสง่เสริมการสง่ออก, 2542)    ตลอดจนผลติเพื่อสง่ออกไป

จ าหนา่ยยงัตา่งประเทศ  เน่ืองจากประเทศไทยเป็นแหลง่รวมของพืชพืน้เมืองท่ีมีความ

หลากหลายมากกวา่หม่ืนชนิด  โดยความต้องการของตลาดภายในประเทศและตา่งประเทศมี

แนวโน้มสงูขึน้  ประกอบกบัประเทศไทยมีสภาพดินฟ้าอากาศท่ีเอือ้อ านวยตอ่การเจริญเติบโต

ของสมนุไพรทัง้ท่ีขึน้เองตามธรรมชาติและน ามาปลกูเพื่อการค้า  ความต้องการใช้สมนุไพรมี
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ขยายตวัเพิ่มขึน้โดยตลอด  ทัง้ในด้านการบริโภคโดยการน ามาปรุงแตง่อาหาร และใน

อุตสาหกรรมยา  จึงนบัเป็นโอกาสอนัดีท่ีประเทศไทยควรเร่งขยายการผลติสมนุไพรให้เป็นการค้า

และเป็นพืชเศรษฐกิจอยา่งเป็นรูปธรรม  เม่ือมีการสง่เสริมการปลกูให้เพิ่มมากขึน้ ปัญหาที่เกิดขึน้

ตามมาคือ ต้นพนัธ์ุ  ท่ีจะน ามาปลกู ถึงแม้วา่จะน าต้นพนัธ์ุท่ีได้มาจากป่ามาปลกูเพื่อผลติในเชิง

การค้า   เม่ือมีการน าต้นพนัธ์ุออกจากป่ามากขึน้ท าให้ต้นท่ีมีเหลอือยูใ่นป่ามีปริมาณท่ีลดลง  ซึง่

สง่ผลตอ่ระบบนิเวศและความหลากหลายของพรรณไม้เสยีหาย  ดงันัน้ในการเพิ่มจ านวนต้นพนัธ์ุ

ให้ได้ปริมาณมากในเวลาที่รวดเร็วนัน้สามารถน าเทคโนโลยีของการเพาะเลีย้งเนือ้เยื่อมาช่วย

แก้ไขปัญหาดงักลา่วได้                     จึงท าการศกึษาการระบบการพฒันาผลติต้นกล้าพืช

พืน้เมืองในสภาพปลอดเชือ้  เพื่อเพิ่มปริมาณต้นพนัธ์ุให้มีมากเพียงพอกบัความต้องการปลกูเพื่อ  

 

พืชพืน้เมือง  ซึง่ พืชท่ีใช้สว่นใดสว่นหนึง่ หรือหลายสว่น เช่น ราก ล าต้น ใบ ดอก 
และผล เพื่อบ าบดัรักษาอาการเจ็บป่วยหรือเพื่อการบ ารุงรักษาสขุภาพ  นอกจากนีพ้ืชพืน้เมือง
บางชนิดยงัใช้ประโยชน์ด้านการเกษตรได้อีกด้วย  เช่น  เป็นยาฆา่แมลง  ยาเบื่อปลา  ยาเบื่อสนุขั  
รวมทัง้พืชท่ีเป็นพิษตอ่มนษุย์และสตัว์เลีย้ง (อร่าม , 2538)  ในปัจจุบนัระบบการผลติพืชพืน้เมือง
เพื่อการใช้ประโยชน์สว่นใหญ่จะได้จากการรวบรวมวตัถดิุบจากแหลง่ท่ีพบตามธรรมชาติ หรือท่ี
ปลกูไว้ตามหวัไร่ปลายนา  ในขณะท่ีพืชพืน้เมืองท่ีมีการจดัระบบการผลติท่ีเป็นรูปแบบในเชิง
เศรษฐกิจมีเพียงไม่ก่ีชนิด  ดงันัน้ปริมาณการผลติของพืชพืน้เมืองท่ีได้จึงมีไม่เพียงพอตอ่การใช้
ประโยชน์  และการน าไปพฒันาเป็นผลติภณัฑ์ยาสมนุไพรในเชิงอุตสาหกรรม   

        การขยายพนัธ์ุพืชพืน้เมือง  อาจแบง่ออกเป็น  2 พวกใหญ่ ๆ คือ แบบอาศยัเพศ  ได้แก่
การเพาะเมลด็  และแบบไม่อาศยัเพศ  ได้แก่  การแบง่   การแยก  ตอนก่ิง  ปักช า  ติดตา  ตอ่ก่ิง   
(โครงการพฒันาฯ, 2524)   ปัจจุบนัได้มีการใช้เทคโนโลยีชีวภาพทางด้านการเพาะเลีย้งเนือ้เยื่อ
มาช่วยในการขยายพนัธ์ุพืชให้ได้ปริมาณมากในระยะเวลาอนัรวดเร็ว  โดยอาศยัอาหารสตูรท่ี
สามารถเพิ่มจ านวนต้นเป็นทวีคณู  โดยเร่ิมต้นท าการเพาะเลีย้งเนือ้เยื่อเพียงต้นเดียว  และท า
การย้ายเนือ้เยื่อแตล่ะครัง้  ซึง่ไม่มีวิธีการขยายพนัธ์ุแบบอ่ืนท่ีสามารถท าได้เช่นนี ้  พืชทกุชนิดจะ
ต้องการธาตอุาหารหลกัท่ีเหมือนกนัก็จริงอยู ่ แตจ่ะต้องการในเชิงปริมาณหรือความเข้มข้นท่ี
ตา่งกนั  โดยเฉพาะอยา่งยิ่งสารควบคมุการเจริญเติบโตของพืชจะมีความแตกตา่งผนัแปรกนัไป
อยา่งยิ่ง  (ประศาสตร์ , 2536)        แตใ่นการศกึษาการขยายพนัธ์ุพืชพืน้เมืองด้วยวิธีการ
เพาะเลีย้งเนือ้เยื่อยงัมีน้อยแตไ่ด้มีรายงานการศกึษาการขยายพนัธ์ุพืชพืน้เมืองด้วยวิธีการ
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เพาะเลีย้งเนือ้เยื่อ  ฐิติภาศ (2530)  ได้ทดลองเลีย้งเนือ้เยื่อจากสว่นตาข้างของขิง ( Zingiber 
officinale Rosc.)   บนอาหารสตูร MS(1962)  ท่ีเติม BA 2 มก/ล  สามารถเพิ่มจ านวนต้นเฉลีย่
ตอ่ขวดได้สงูสดุ คือ  3.6 ต้น ในเวลา  4 สปัดาห์   และถ้าใช้  BA และ NAA อยา่งละ 1 มก/ล ก็
สามารถชกัน าให้กิดเป็นต้นและรากได้ (เบฐจพร, 2536)   นอกจากนี ้ อภิชาติ  และคณะ (2543)  
ได้ท าการศกึษาผลของ BA  ท่ีมีตอ่การเพิ่มจ านวนต้นในสภาพปลอดเชือ้  พบวา่  เม่ือเลีย้ง
ชิน้สว่นยอดบนอาหารวุ้นสตูร MS(1962)  ท่ีเติม  BA  ความเข้มข้น  2 มก/ล  สามารถเกิดยอด
ใหม่ได้   3 - 4  ยอดตอ่ชิน้สว่น  ในระยะเวลา  4   สปัดาห์  
 

 ผกัยา่นาง   ยา่นางขาว, เถายา่นาง,จอยนาง (เชียงใหม่)เป็นไม้เลือ้ยก่ิงอ่อนมีขนอ่อนปก

คลมุ เม่ือแก่แล้วผิวคอ่นข้างเรียบ รากมีขนาดใหญ่ ใบเป็นใบเด่ียว ออกติดกบัล าต้นแบบสลบั  

รูปร่าง เป็นไม้เถาเลือ้ยประเภทพืชบก  ขยายพนัธ์ุโดยการใช้เมลด็  ฤดฝูนเป็นฤดกูาลท่ีมีการ

ขยายพนัธ์ุตามธรรมชาติมากท่ีสดุ  สว่นท่ีใช้ประโยชน์คือราก  มีรสจืดขม ต้มน า้ดื่ม แก้พิษเบื่อ

เมา กระทุ้งพิษไข้ แก้ไข้  แก้เมาสรุา  ถอนพิษผิดส าแดง แก้ท้องผกู  ใบ ผล และเมลด็ มีสรรพคณุ

ท าให้ท้องเสยี  ใบใช้ขยีใ้สน่ า้แกงร่วมกบัหนอ่ไม้ หรือใสซุ่ปหนอ่ไม้ ย าหนอ่ไม้  แก้พิษหนอ่ไม้ 

ฤดกูาลใช้ประโยชน์คือฤดหูนาว (ผกัพืน้บ้านอาหารธรรมชาติอีสานและสมนุไพรไทย, 2544)   

ศนูย์อินแปงใช้ยา่นางเป็นสว่นผสมของการท าแป้งนวัแทนผงชูรส โดยมีสว่นผสมของสะเดาต้น 

กระเทียม  หอม กยุช่าย ในหม่อน ผกัหวานบ้าน ใบยา่นาง คนัทรง ใบน้อยหนา่ ยอดมะยม  ข้าง

เหนียวแช่  (ผกัพืน้บ้านอาหารธรรมชาติอีสานและสมนุไพรไทย, 2547) 

 คณะท างานโครงการหนรัูกผกัสเีขียว, 2541  ซึง่ได้รายงานวา่ ใบยา่นาง ใช้ระงบัความ

ขมของผกัอ่ืน ๆ  เช่นขีเ้หลก็  และหนอ่ไม้  ช่วยสง่เสริมให้อาหารผกัชนิดอ่ืน ๆ อร่อยขึน้ เช่น ซุป

หนอ่ไม้  แกง 

  “ย่ำนำง” มีช่ือสามญั ยา่นาง ช่ือวิทยาศาสตร์ Tiliacora triandra Diels ช่ือท้องถ่ินวา่ 

จอยนาง (เชียงใหม่) เถาวลัย์เขียว (ภาคกลาง) วงค์ Menispermaceae ยา่นางเป็นไม้เลือ้ย ใบ

เป็นรูปไขย่าว หรือรูปไขข่อบขนานปลายใบเรียวแหลม โคนมน ดอกเป็นช่อขนาดเลก็ ใบกว้าง 2 

ถึง 4 เซนติเมตร  ขอบใบเรียบ ก้านใบยาว 1 เซนติเมตร  ออกดอกตามซอกโคนก้านใบเป็นช่อ

ยาว 2 ถึง 5 เซนติเมตร โดยช่อหนึง่ ๆ     มีช่อดอกขนาดเลก็สเีหลอืง 3 ถึง 5 ดอก ผลสเีหลอืงแดง 

(http://members.fortunecity.com/sarthitsan/veg.html)    สว่นท่ีใช้เป็นยา รากแห้งสรรพคณุ 
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แก้ไข้ เช่น  ไข้กาฬ ไข้ประแดง ใช้รากแห้งครัง้ละ 1 ก ามือ (15 กรัม) ต้มกบัน า้ดื่มอาหารเช้า 

กลางวนั และเย็น สว่นการขยายพนัธ์ุ ใช้หวัหรือเมลด็ มกัพบอยูต่ามป่าโปร่งทัว่ไป เป็นไม้ท่ีปลกู

งา่ย โดยอาจปลกูเป็นหลมุหรือยกร่องก็ได้ ขึน้ได้ในดินทกุชนิด ทกุฤดกูาล (อ าไพพรรณ, 2540) 

ทางด้านอาหาร สว่นท่ีน ามาใช้ คือเถาและใบ ใบยา่นาง ใช้สยบความขมของผกัอ่ืนๆ เช่น ขีเ้หลก็ 

และหนอ่ไม้ ใบยา่นางไม่ได้มีบทบาทส าคญัในฐานะแหลง่แร่ธาตอุาหาร  แตช่่วยท าให้อาหารผกั

ชนิดอ่ืนอร่อยขึน้ ในการปรุงอาหาร ต าคัน้เอาน า้ไปต้มกบัหนอ่ไม้ เช่น แกงลาว แกงบวบ ซุบ

หนอ่ไม้ และบางแหง่ใสก่บัแกงขีเ้หลก็ ใสห่นอ่ไม้ต้มให้หายขื่น ท าให้จืดไม่ขม เป็นท่ีนา่สงัเกตวา่ 

คนอีสานไม่มีข้อห้ามในการกินหนอ่ไม้ในคนท่ีมีอายมุากขึน้ ซึง่เช่ือกนัวา่หนอ่ไม้มีผลท าให้ปวด

ข้อ แตอ่าจจะมีวฒันธรรมที่วา่ ต้องกินหนอ่ไม้คูก่บัยา่นางเสมอ จึงท าให้ไม่มีปัญหาเหมือนการ

กินหนอ่ไม้ของคนภาคอ่ืน  ดงันัน้  ในการศกึษาการพฒันาผงปรุงรสผกัยา่นางในงานวิจยันี ้ จึงมี

ประเด็นศกึษาคณุลกัษณะทางประสาทสมัผสัท่ีเก่ียวข้องกบัรสขมของผลติภณัฑ์อาหารท่ี

ท าการศกึษาด้วย 

ยา่นางเป็นพืชไม้เลือ้ย สามารถพบในแหลง่ธรรมชาติบริเวณป่าดงดิบ  และป่าโปร่งใน

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ และภาคอ่ืนๆ ยา่นางเป็นพืชท่ีขึน้ได้ในดินทกุชนิดและปลกูได้ในทกุฤด ู

และจะพบมากในฤดฝูน  ยา่นางมีรสจืด เถาและใบนิยมใช้เป็นเคร่ืองปรุง โดยใช้เถา ใบอ่อน ใบ

แก่ ต าคัน้เอาน า้สเีขียวแล้วไปต้มกบัหนอ่ไม้จะช่วยลดกรดออกซาลคิ  และช่วยลดรสขื่นขมของ

หนอ่ไม้ได้ดี  แล้วน ามาปรุงเป็นแกงหนอ่ไม้หรือซุปหนอ่ไม้ ท าให้หนอ่ไม้มีรสหวาน  อร่อย      บาง

แหง่น าไปแกงกบัขีเ้หลก็หรือน าน า้ที่คัน้ไปใสใ่นแกงขนนุ  แกงอีลอก  อ่อม  หมก    เป็นการปรุง

อาหาร  สว่นท่ีเป็นราก ใช้แก้ไข้ได้ทกุชนิด เช่น ไข้ผิดส าแดง  ไข้พิษ  ไข้เหนือ   ไข้หวัจ าพวกเหือด

หดั  สกุใส  ฝีดาษ  ไข้กาฬ  เป็นยากระทุ้ง  ยา่นางมีเส้นใยมาก  อุดมด้วยแคลเซียม ฟอสฟอรัส 

เหลก็ วิตามิน  จะพบวา่น า้คัน้จากผกัยา่นางสามารถใช้ประกอบอาหารได้หลายชนิดโดยเฉพาะ

แกงประเภทตา่งๆ  เป็นท่ีนา่สกัเกตวา่  คนอีสานไม่มีข้อห้ามในการกินหนอ่ไม้ในคนท่ีมีอายมุาก

ขึน้  ซึง่เช่ือกนัวา่หนอ่ไม้มีผลท าให้ปวดข้อ  แตอ่าจจะมีวฒันธรรมที่วา่  ต้องกินหนอ่ไม้คูก่บัผกั

ยา่นางเสมอ  จึงท าให้ไม่มีปัญหาเหมือนการกินหนอ่ไม้ของคนภาคอ่ืน 

ยา่นางเป็นพืชมีประโยชน์ทางยา  และอาหาร  โดยเฉพาะการใช้น า้คัน้จากผกัยา่นางมา

ประกอบอาหารประเภทตา่งๆ  ดงันัน้การศกึษาถึงการสกดัสารจากผกัยา่นางและน าสารสกดัท่ี
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ได้มาท าแห้งให้เป็นรูปผง  เพื่อน ามาท าเป็นเคร่ืองปรุงรสใช้ส าหรับเคร่ืองแกงประเภทตา่งๆ  จะ

ช่วยเพิ่มความหลากหลายในการใช้ประโยชน์จากผกัยา่นางและเพิ่มมลูคา่ให้แก่ผกัยา่นาง  การ

พฒันาผลติภณัฑ์หรือการแปรรูปผกัยา่นาง  เพื่อเข้าสูอุ่ตสาหกรรมอาหารเป็นการช่วยเพิ่มมลูคา่

และพฒันาผกัยา่นางให้เป็นพืชเศรษฐกิจท่ีควรอนรัุกษ์และสามารถถ่ายทอดเทคโนโลยีและ

นวตักรรมที่ได้จากการวิจยัไปสูผู่้ประกอบการในเชิงพาณิชย์ตอ่ไป 

 ผลติภณัฑ์อาหารผงส าเร็จรูป (instant powder) ท่ีดี จะต้องสามารถกระจาย และ

ละลายได้อยา่งรวดเร็วในน า้ การท่ีจะมีคณุสมบติัเช่นนี ้ผลติภณัฑ์ผงจะต้อง มีคณุสมบติัดงันี  ้

  1.  จะต้องมีพืน้ท่ีผิวที่จะสมัผสักบัน า้มาก 

  2.  คณุสมบติัการตกตะกอน 

  3.  การแพร่กระจายของการละลาย 

  4.  การต้านทานตอ่การจม 

 ผลติภณัฑ์ชนิดรวมกลุม่เป็นก้อนท่ีมีลกัษณะรูพรุน  (agglomerate) เกิดจากการรวมตวั

ของแตล่ะอนภุาคท่ีมีขนาดเลก็ละเอียดเป็นอนภุาคท่ีมีขนาดใหญ่ การจบัตวัของแตล่ะอนภุาคนัน้

จะสมัผสักนัน้อยมาก ทัง้นีเ้พื่อให้มีพืน้ท่ีผิวสมัผสักบัน า้มากนัน่เอง อนภุาคท่ีมารวมตวันีค้อ่นข้าง

คงตวัพอท่ีจะไม่จบักนัเป็นก้อนเม่ือถกูกบัของเหลว และอนภุาคจะแตกตวัออกจากกนัหลงัจากแต่

ละอนภุาคได้ดดูซบัของเหลวอยา่งทัว่ถึงแล้วเทา่นัน้ ผลติภณัฑ์อาหารประเภทนี ้มกัผลติโดย

กระบวนการอบแห้งแบบพน่ฝอย แล้วน ามาท าให้เปียก (ไพบูลย์, 2532) 

 เคร่ืองปรุงรสอาหารทัง้ชนิดน า้ ผง และก้อน มีการวางขายมากมายในท้องตลาด 

กลายเป็นสิง่จ าเป็นส าหรับมือ้อาหารของคนไทยมากขึน้เร่ือยๆ มียอดขายนบัพนัล้านบาทตอ่ปี 

เคร่ืองปรุงรสมีมากมายท าให้คนท่ีใช้รู้สกึถึงความสะดวกสบาย ในการพฒันาเคร่ืองปรุงรสท่ี

น าเอาสารสกดัจากผกัยา่นางผงมาใสใ่นอาหารเป็นการน าเอาภมิูปัญญาท้องถ่ินและความรู้

ทางด้านวิทยาศาสตร์การอาหารมาประยกุต์หลอ่หลอมรวมกนั เพื่อให้เกิดเป็นเคร่ืองปรุงรสท่ี

อร่อย มีคณุภาพ และไม่เป็นอนัตรายตอ่ร่างกาย (เกษตรกรรมธรรมชาติ, 2549) 
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วิธีการวิจัย 

ต้นพนัธ์ุผกัยา่นางที่ได้จากการรวบรวม บริเวณหมู่บ้านรอบสถาบนัวิจยัเทคโนโลยีเกษตร 

ได้แก่ ต าบลพิชยั ต าบลบ้านเสด็จ ต าบลบุญนาคพฒันา ต าบลบ้านแลง ต าบลทุง่ฝาย ต าบล

นิคมพฒันา และจงัหวดัใกล้เคียงเช่น ล าพนู เชียงใหม่ ขดุให้มีรากติดอยูแ่ล้วน ามาปักช าในทราย

ผสมถ่านแกลบจนกระทัง่เกิดรากใหม่ใช้ระยะเวลาประมาณ 30-45 วนั ย้ายช าในถงุพลาสติกท่ี

บรรจุดินผสมกบัแกลบดิบ จนกระทัง่ต้นผกัยา่นางตัง้ตวัได้ ย้ายปลกูในแปลงรวบรวมพนัธ์ุ ณ 

สถาบนัวิจยัเทคโนโลยีเกษตร ต.พิชยั อ.เมือง จ.ล าปาง จ านวน 38 สายต้น โดยใช้รหสัประจ าต้น

ตัง้แต ่001-038  ระยะระหวา่งต้น 100 ซม. ระยะระหวา่งแถว 200 ซม. รองก้นหลมุด้วยแกลบดิบ

และปุ๋ ยคอก เร่ิมทดลองตัง้แตม่กราคม 2551 จนถึง กนัยายน 2552 หลงัจากปลกูบนัทกึลกัษณะ

น า้หนกัสดของใบ ความยาวใบ ความกว้างใบ ความยาวก้านใบ และความยาวปล้อง เพื่อ

ประเมินลกัษณะในการคดัเลอืกสายต้นผกัยา่นาง หลงัจากปลกูแล้วทกุ 30 วนั โดยวดัใบที่โต

เต็มท่ีแล้ว และน ามาหาคา่เฉลีย่ และวิเคราะห์ผลทางสถิติ  

   เม่ือประเมินลกัษณะสายต้นท่ีมีลกัษณะเบือ้งต้นท่ีดีกวา่สายต้นอ่ืน 6 สายต้น น ามา

ขยายพนัธ์ุโดยการปักช าในทรายผสมถ่านแกลบแล้วท าเช่นเดียวกบัการรวบรวมสายต้น น าต้นท่ี

ได้ปลกูเปรียบเทียบกนัโดยวางแผนการทดลองแบบ RCBD (Randomize Complete Block 

Design) หลกัจากนัน้บนัทกึลกัษณะน า้หนกัสดของใบ ความยาวใบ ความกว้างใบ ความยาว

ก้านใบ และความยาวปล้อง   น าคา่เฉลีย่มาวิเคราะห์ความแตกตา่งกนัทางสถิติ เม่ือมีความ

แตกตา่งกนัทางสถิติ น าคา่เฉลีย่เปรียบเทียบโดยใช้ DMRT (Duncan’s Multiple Range Test) 

อุปกรณ์และวิธีการทดลอง 

 โครงการวิจยันีท้ าการแบง่เป็น  2 โครงการยอ่ย ดงันี ้

โครงการวิจัยย่อยที่1 การบนัทกึข้อมลูเบือ้งต้นทางลกัษณะภายนอกของยา่นางพนัธ์ุตา่งๆ  

 ส ารวจต้นยา่นางพนัธ์ุตา่งๆ  โดยเก็บเป็นแบบสายต้น  บนัทกึลกัษณะท่ีคล้ายคลงึกนัของ 

ขนาดล าต้น  ทรงพุม่  ใบ  ดอก  ผล  เมลด็   พร้อมถ่ายรูป  โดยท าการสุม่เก็บสายพนัธ์ุตา่งๆใน

จงัหวดัล าปาง โดยในปีท่ี 1 ท าการเก็บจ านวน 30 สายพนัธ์ุ 

โครงการวิจัยย่อยที่ 2  ศกึษาการจ าแนกสายพนัธ์ุโดยใช้ไอโซไซม์ 
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โดยมีขัน้ตอนดงันี ้
2.1 การสกดัเอนไซม์  

น าใบอ่อนของยา่นางสายพนัธ์ุตา่งๆ บริเวณจากปลายยอดตัง้แตใ่บที่ 1 ถึง ใบที่ 3 ใบอ
อนทีเ่ก็บจะมีลกัษณะใบสเีขยีวอ่อนและยงัไม คลีห่รือเร่ิมคลีเ่ลก็น อยต าแหนงของ ใบท่ีเก็บอยูบริเวณ
ต าแหนงท่ี 3-4   จากยอด   และเป นใบทีม่ีลกัษณะสมบรูณ ไมมีอาการของ โรคหรือแมลงเขาท าลาย    

แตล่ะตวัอยา่งให้ใช้ปริมาณตวัอยา่งละ 3 กรัม  กอนการสกดัใบจะถกูน ามาล างใหสะอาด    ซบั
แห้ง         ตดัเปนชิน้    ขนาดประมาณ 0.5x0.5 ซ.ม.     
น ามาบดในโกร่งท่ีเย็นจดัและแช่ในน า้แข็ง เติมด้วย Phosphate Buffer ความเข้มข้น 0.1 โมลาร์  
pH 7.5 และ Polyvinylpyrolidone 5% บดให้เป็นเนือ้เดียวกนัอยา่งรวดเร็ว น าไปป่ันแยกด้วย
เคร่ือง Centrifuge ความเร็ว 10000 รอบตอ่นาทีท่ี 0 องศาเซลเซียสนาน 45 นาที จากนัน้ดดู
เฉพาะสว่นใสใสใ่นหลอด microtube เติม glycerol ลงไป 2-3 หยด เขยา่ให้เข้ากนั เก็บไว้ท่ี
อุณหภมิู –20 องศาเซลเซียส 

2.2  การวิเคราะห์และตรวจสอบไอโซไซม์ 
น าตวัอยา่งของเอนไซม์ของแตล่ะตวัอยา่งจ านวน 80 ไมโครลติรมาแยกโดยวิธี 

Polyacrylamide Gel Electrophoresis โดยใช้ความเข้มข้นของ Running Gel 7.5,10และ 12% 
และ Stacking Gel 4% ความหนาของเจล 1 มิลลเิมตร ความยาวของเจล 16 เซนติเมตร จากนัน้
จึงท าการแยกโดยใช้กระแสไฟฟ้าที่ 15  mA 30 นาทีจากนัน้จึงเพิ่มเป็น 30,40 และ 50  mA โดย
ควบคมุอุณหภมิูท่ี 5 องศาเซลเซียสจนกระทัง่ standard marker (Bromophenol blue) เคลือ่นท่ี
หา่งจากขอบกระจกด้านลา่ง 0.5 เซนติเมตร จึงปิดเคร่ือง  จากนัน้แกะเจลออกจากเคร่ืองน าไป
ย้อมเพื่อตรวจสอบเอนไซม์เช่น Peroxidase, Esterase และ Acid phosphatase เป็นต้น  
ถ่ายรูป บนัทกึผล น ามาเขียนไซโมแกรมเปรียบเทียบจ านวนและลกัษณะของแถบที่เกิดขึน้แตล่ะ
ตวัอยา่งเพื่อดคูวามแตกตา่งที่ได้ในแตล่ะพนัธ์ุ เปรียบเทียบความแตกตา่งระหวา่งสายพนัธ์ุ 
พร้อมทัง้ศกึษาควบคูไ่ปกบัลกัษณะภายนอกประจ าพนัธ์ุ 

 

อุปกรณ์และวิธีการทดลอง 
 

โครงการย่อยที่  1  ศกึษาความเข้มข้นของคลอรอกซ์และระยะเวลาในการฟอกฆา่เชือ้ชิน้สว่น

พืช 

โดยศกึษา  2 ปัจจยั  ดงันี ้
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ปัจจยัท่ี  1  ความเข้มข้นของคลอรอกซ์    มี  3 ระดบั คือ 10, 15 และ 20 เปอร์เซ็นต์ 

ปัจจยัท่ี  2  ระยะเวลาในการฟอกฆา่เชือ้ มี 2 ระดบั คือ 10 และ 15 นาที 

โดยวางแผนการทดลองแบบปัจจยัร่วมในสุม่สมบูรณ์ ( Factorial in CRD;Completely 

Ramdomized design)    มีทัง้หมด  6 กรรมวิธี ๆ ละ 5 ซ า้    โดยใช้ชิน้สว่นของปลายยอด   

(shoot tip)   ดงัภาพที่ 1  มาท าการฟอกฆา่เชือ้ตามกรรมวิธีตา่ง ๆ  หลงัจากนัน้  น าไปล้างด้วย

น า้กลัน่ท่ีนึง่ฆา่เชือ้แล้ว จ านวน 3  ครัง้ โดยท าภายในตู้ปลอดเชือ้  หลงัจากนัน้ท าการตดัเนือ้เยื่อ

สว่นของปลายยอดไปเลีย้งบนอาหารวุ้นสตูร  MS(1962)  แล้วน าไปเลีย้งบนชัน้เลีย้งท่ีมีความ

เข้มข้น 3,000 ลกัซ์     ในห้องท่ีมีอุณหภมิู  25   2 องศาเซลเซียส  

ท าการบันทึกข้อมูล 

1. เปอร์เซ็นต์การเกิดการปนเปือ้นของเชือ้จุลนิทรีย์ 
2. ลกัษณะของเชือ้จุลนิทรีย์ท่ีเกิดขึน้ 
3. ลกัษณะอ่ืน ๆ เช่น การเกิดสนี า้ตาลของเนือ้เยื่อพืช 

 

 
ภาพท่ี 1  ชิน้สว่นปลายยอดของต้นยา่นางที่น ามาศกึษา; bar = 1 ซม 

 

โครงกาย่อยที่ 2   ศกึษาผลของไซโตไคนินและความเข้มข้นท่ีมีตอ่การชกัน าให้เกิดยอด 



50 

 

โดยศึกษา  2 ปัจจัย  ดังนี ้

ปัจจยัท่ี 1   ชนิดของไซโตไคนิน   มี  2 ชนิด  คือ BA (N6-Benzyladenine)  และ  kinetin 

ปัจจยัท่ี  2   ความเข้มข้นของไซโตไคนินแตล่ะชนิด  มี  3 ระดบั คือ  1, 2 และ 4 มก/ล 

โดยวางแผนการทดลองแบบปัจจัยร่วมในสุ่มสมบูรณ์ ( Factorial in 
CRD;Completely Ramdomized design)    มีทัง้หมด  6 กรรมวิธี ๆ ละ 5 ซ า้    โดยใช้
ชิน้ส่วนของปลายยอด ( shoot tip) ของ แล้วท าการฟอกฆ่าเชือ้ตามกรรมวิธีที่ได้จาการ
ทดลองในโครงการย่อยที่ 1 หลังจากนัน้น าไปล้างด้วย               น า้กล่ันที่น่ึงฆ่าเชือ้
แล้ว จ านวน 3  ครัง้ โดยท าภายใน  ตู้ปลอดเชือ้  หลังจากนัน้ท าการตัดเนือ้เย่ือส่วนของ
ปลายยอดไปเลีย้งบนอาหารวุ้นสูตร  MS(1962) ที่เติมไซโตไคนินแต่ละชนิด และที่ความ
เข้มข้นต่าง ๆ กันในแต่ละกรรมวิธี       แล้วน าไปเลีย้งบน     ชัน้เลีย้งที่มีความเข้มข้น 

3,000 ลักซ์     ในห้องที่มีอุณหภมูิ              25   2 องศาเซลเซียส  

ท าการบันทึกข้อมูล   

1. เปอร์เซ็นต์การเกิดการเกิดยอด 
2. จ านวนวนัท่ีเกิดยอด 
3. จ านวนยอดท่ีเกิดตอ่ชิน้สว่น 
4. ลกัษณะอ่ืน ๆ เช่น การเกิดสนี า้ตาลของเนือ้เยื่อพืช 

 

โครงการย่อยที่  3  ศกึษาปัจจยัท่ีผลตอ่การเพิ่มปริมาณต้น  มี  3 การทดลอง  ดงันี ้

การทดลองที่ 3.1   ผลของ  BA และ NAA ท่ีเลีย้งในสภาพของอาหารแตกตา่งกนัท่ีมีผลตอ่การ

แตกยอด 

โดยศึกษา  2 ปัจจัย  ดังนี ้

ปัจจยัท่ี 1   ความเข้มข้นของ BA   มี  3 ระดบั คือ  1, 2 และ 4 มก/ล 

ปัจจยัท่ี 2   ความเข้มข้นของ NAA   มี  3 ระดบั คือ  0, 0.5 และ 1 มก/ล 

ปัจจยัท่ี  3   สภาพของอาหารท่ีเลีย้ง  มี  2 ลกัษณะ คือ อาหารวุ้น และอาหารเหลว 
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โดยวางแผนการทดลองแบบปัจจัยร่วมในสุ่มสมบูรณ์ ( Factorial in 
CRD;Completely Ramdomized design)    มีทัง้หมด  18 กรรมวิธี ๆ ละ 5 ซ า้    โดยใช้
ชิน้ส่วนยอดของพืชพืน้เมืองทัง้  4 ชนิด  หลังจากน ายอดที่ได้จากการเพะเลีย้งเนือ้เย่ือที่
เลีย้งบน     อาหารวุ้นสูตร  MS(1962)          ที่ได้  4 สัปดาห์  แล้วน าไปเลีย้งบนอาหาร
วุ้นสูตร  MS(1962) ที่เติม BA และ NAA  ที่ความเข้มข้นต่าง ๆ ตามกรรมวิธี   แล้วน าไป
เลีย้งบนเคร่ืองเขย่า  และบนชัน้เลีย้งที่มีความเข้มข้น 3,000 ลักซ์            ในห้องที่มี

อุณหภมูิ  25   2   องศาเซลเซียส  

ท าการบันทึกข้อมูล    

1. เปอร์เซ็นต์การเกิดการเกิดยอด 
2. จ านวนวนัท่ีเกิดยอด 
3. จ านวนยอดท่ีเกิดตอ่ชิน้สว่น 
4. ความสงูของยอด (ซม) 
5. เปอร์เซ็นต์การเกิดราก 
6. จ านวนรากท่ีเกิดตอ่ชิน้สว่น 
7. ความยาวราก (ซม) 
8. ลกัษณะอ่ืน ๆ เช่น การเกิดสนี า้ตาลของเนือ้เยื่อพืช 

 

 

การทดลองที่ 3.2  เปรียบเทียบอายขุองชิน้สว่นท่ีมีตอ่การแตกยอด 

ศึกษาอายุของชิน้ส่วน  มี  3 ระยะ คือ 2, 3 และ 4 สัปดาห์  โดยวางแผนการ
ทดลองแบบปัจจัยร่วมในสุ่มสมบูรณ์ ( Factorial in CRD;Completely Ramdomized 
design)    มีทัง้หมด  3 กรรมวิธี ๆ ละ 10 ซ า้   โดยใช้ชิน้ส่วนของยอดของพืชพืน้เมือง
ทัง้  4 ชนิด  หลังจากน ายอดที่ได้จากการเพะเลีย้งเนือ้เย่ือที่เลีย้งบน     อาหารวุ้นสูตร  
MS(1962)    ที่มีอายุต่าง ๆ แล้ว น าไปเลีย้งบนอาหารวุ้นสูตร  MS(1962)  ที่ได้ผลจาการ
ทดลองที่ 3.1   แล้วน าไปเลีย้งบนชัน้เลีย้งที่มีความเข้มข้น 3,000 ลักซ์     ในห้องที่มี

อุณหภมูิ  25   2   องศาเซลเซียส  

ท าการบันทึกข้อมูล    

1. เปอร์เซ็นต์การเกิดการเกิดยอด 
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2. จ านวนวนัท่ีเกิดยอด 
3. จ านวนยอดท่ีเกิดตอ่ชิน้สว่น 
4. ความสงูของยอด (ซม) 
5. เปอร์เซ็นต์การเกิดราก 
6. จ านวนรากท่ีเกิดตอ่ชิน้สว่น 
7. ความยาวราก (ซม) 
8. ลกัษณะอ่ืน ๆ เช่น การเกิดสนี า้ตาลของเนือ้เยื่อพืช 

 

การทดลองที่ 3.3  ผลของปริมารอาหารเหลวที่ใช้เลีย้งที่มีต่อแตกยอด 

โดยศึกษาปริมาณอาหารที่ใช้เลีย้ง  มี  4  ระดับ  คือ 1.0, 1.5, 2.0 และ 2.5 
มล/ชิน้ส่วน หลังจากนัน้น าไปไว้ในสภาพที่เลีย้บนเคร่ืองเขย่า โดยวางแผนการทดลอง
แบบปัจจัยร่วมในสุ่มสมบูรณ์ ( Factorial in CRD;Completely Ramdomized design)    มี
ทัง้หมด  4 กรรมวิธี ๆ ละ 10 ซ า้   โดยใช้ชิน้ส่วนของยอดต้นยานางที่เลีย้งบนอาหารวุ้น
สูตร  MS(1962)   หลังจากนัน้ท าการตัดเนือ้เย่ือส่วนของปลายยอดไปเลีย้งบนอาหาร
เหลวสูตร  MS(1962)  ที่ปริมาณแตกต่างกันในแต่ละกรรมวิธี       แล้วน าไปที่มีความ

เข้มข้น 3,000 ลักซ์  ในห้องที่มีอุณหภมูิ  25   2 องศาเซลเซียส  

ท าการบันทึกข้อมูล    

1. เปอร์เซ็นต์การเกิดการเกิดยอด 
2. จ านวนวนัท่ีเกิดยอด 
3. จ านวนยอดท่ีเกิดตอ่ชิน้สว่น 
4. ความสงูของยอด (ซม) 
5. เปอร์เซ็นต์การเกิดราก 
6. จ านวนรากท่ีเกิดตอ่ชิน้สว่น 
7. ความยาวราก (ซม) 
8. ลกัษณะอ่ืน ๆ เช่น การเกิดสนี า้ตาลของเนือ้เยื่อพืช 

 

 



53 

 

วิธีการวิจัย 

ปีงบประมาณ 2551 เปรียบเทียบการท าค้างแบบตา่งๆ ในการผลติผกัยา่นางเพื่ออุตสาหกรรม 

อุปกรณ์  

            - ต้นพนัธ์ุผกัยา่นางที่ได้จากการรวบรวม     -ไม้ค้าง 

 - พลาสติกคลมุแปลง        -ตาขา่ยพรางแสง 50  60  70 เปอร์เซ็นต์ 

 - ป้ายพลาสติก  

 - อุปกรณ์ทางการเกษตร  เช่น จอบ ช้อนปลกู สายยาง ฯลฯ  

 - วสัดสุ านกังาน เช่น กระดาษ ดินสอ ไม้บรรทดั ตะลบัเมตร ฯลฯ 

 - ถงุพลาสติกเก็บต้นพนัธ์ุ 

 - ดินผสม  ถ่านแกลบ ถงุด า  พลาสติก  

    

โดยใช้การเขตกรรมแบบใช้ระยะ  ปลกูในระยะ 1x1 เมตรตามล าดบัท าการปลกูผกั

ยา่นางโดยวิธีการท าค้าง แบบตา่ง ๆ  วางแผนการทดลองแบบ RCBD มี 4 ซ า้และ 4 สิง่ทดลอง 

ได้แก่ 

          กรรมวธีิท่ี 1 การท าค้างแบบตัง้ฉาก  

          กรรมวธีิท่ี 2  แบบสองเส้า   

          กรรมวธีิท่ี 3 แบบนัง่ร้าน  

          กรรมวธีิท่ี 4 การท่ีไม่ท าค้าง       

ท าการเก็บบนัทกึข้อมลู 

    ผลผลติ ได้แก่ น า้หนกัผลผลติ  เพื่อศกึษาเปรียบเทียบการท าค้างแบบตา่ง ๆ ท่ีจะมีผล

ตอ่ผลผลติและองค์ประกอบของผลผลติ   การเจริญเติบโตของต้นผกัยา่นาง  ท าการเก็บผลผลติ  
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4 ครัง้ โดยสุม่เก็บข้อมลูจ านวน 6 ต้นตอ่แปลงยอ่ย   และสุม่วดัความสงู  ความกว้างทรงพุม่  

จ านวนแขนง  จ านวนยอด น า้หนกัยอด น า้หนกัรวม  จ านวนยอดผกัสดแตล่ะครัง้ทกุ 15 วนั  

 สถานท่ีท าการทดลอง สถาบนัวิจยัเทคโนโลยีเกษตร ต.พิชยั อ.เมือง จ.ล าปาง 

 ระยะเวลาที่ท าการวิจยัและแผนการด าเนินงานตลอดโครงการวิจยั  

       ตัง้แตเ่ดือน ตลุาคม 2550 – กนัยายน  2553 

ปี  2552  เปรียบเทียบสายต้นในการผลิตผักย่านางเพื่ออุตสาหกรรม 

โดยใช้การเขตกรรมใช้ระยะปลกู 1x1 เมตร  ท าการปลกูผกัยา่นาง 6 สายต้น

เปรียบเทียบผลผลติและองค์ประกอบผลผลติในการเก็บเก่ียวท่ีอายแุตกตา่งกนั  วางแผนการ

ทดลองแบบ RCBD มี 4 ซ า้และ 6 สิง่ทดลอง ได้แก ่

          สายต้นท่ี 1  สายต้นท่ี 5 

          สายต้นท่ี 2    สายต้นท่ี 6 

          สายต้นท่ี 3   

          สายต้นท่ี 4          

   ท าการเก็บบนัทกึข้อมลูดงันี ้

    ผลผลติ ได้แก่ น า้หนกัผลผลติ  เพื่อศกึษาอายกุารเก็บเก่ียวตา่ง ๆ ท่ีจะมีผลตอ่ผลผลติ

และองค์ประกอบของผลผลติ   การเจริญเติบโตของต้นผกัยา่นาง  ท าการเก็บเก่ียวผลผลติ  4 

ครัง้ท าการสุม่เก็บข้อมลูจ านวน 6 ต้นตอ่แปลงยอ่ย   และสุม่วดัความสงู  ความกว้างทรงพุม่  

จ านวนแขนง  จ านวนยอด น า้หนกัยอด น า้หนกัรวม  จ านวนยอดผกัสดแตล่ะครัง้ทกุ 15 วนั  

  

สถานท่ีท าการทดลอง สถาบนัวิจยัเทคโนโลยีเกษตร ต.พิชยั อ.เมือง จ.ล าปาง 

 ระยะเวลาที่ท าการวิจยัและแผนการด าเนินงานตลอดโครงการวิจยั  

       ตัง้แตเ่ดือน ตลุาคม 2551 – กนัยายน  2552 
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อุปกรณ์และวิธีการทดลอง 

วิธีการด าเนินงานวิจัย 

1. การตรวจวิเคราะห์คุณภาพทางเคมีของผักย่านาง 

คดัเลอืกผกัยา่นางจากแหลง่พืน้ท่ีในจงัหวดัล าปาง   มาท าการวิเคราะห์คณุภาพทางเคมี

ดงันี ้ คณุคา่ทางอาหาร ( proximate analysis) (AOAC, 1990), คลอโรฟิลล์ทัง้หมด ( AOAC, 

1990), สารประกอบฟีนอลกิในรูปกรดแกลลกิ โดยวิธี Folin-Ciocalteu (AOAC, 1990), วิตามินซี  

(AOAC, 1990), วิเคราะห์ปริมาณสารต้านอนมุลูอิสระ ( Blois, 1958, Mellors and Tappel, 

1966)   โดยแบง่ลกัษณะของผกัยา่งนางตามลกัษณะของการบริโภคเพื่อใช้ในการวิเคราะห์

ออกเป็น   3 สว่น   คือ  ใบอ่อน (สว่นท่ีสามารถเคีย้วรับประทานได้หมด)   ใบแก่ (สว่นท่ีไม่

สามารถเคีย้วรับประทานได้หมด)  และเถา (สว่นล าต้น จากยอดลงมาประมาณ  12 นิว้ )  วาง

แผนการทดลองแบบ completely randomized design (CRD)  ท าการทดลอง  3 ซ า้ แล้ว

วิเคราะห์ความแปรปรวนแบบ ANOVA (analysis of variance)  จากนัน้เปรียบเทียบคา่เฉลีย่

ด้วยการวิเคราะห์ความแตกตา่ง ทางสถิติแบบ Duncan’s new multiple range test (DMRT) 

2.  กระบวนการสกัดน า้ผักย่านาง 

2.1 ศึกษาวิธีการเตรียมใบผักย่านาง  การใช้สารสกัด  และการใช้ความร้อนในการสกัด
น า้ผักย่านาง 

ท าการสกดัน า้ผกัยา่นาง  ด้วยวิธีตา่งๆ  โดยวางแผนการทดลองแบบ  4x2x2 factorial 

in CRD และท าการทดลอง 2 ซ า้  โดยก าหนดปัจจยัศกึษา 3 ปัจจยั  คือ  ปัจจยัท่ี 1 วิธีการเตรียม

ใบยา่นาง  ปัจจยัท่ี 2 สารช่วยสกดั (เตรียมตวัอยา่งโดยใช้ อตัราสว่นผกัยา่งนาง  10 กรัม ตอ่สาร

สกดั 100 มิลลลิติร)  และปัจจยัท่ี 3 การให้ความร้อน  โดยมีรายละเอียดของสิง่ทดลองดงัแสดง

ในตารางท่ี 1  ทัง้นีก้ารใช้เอทธานอล 40 %  และการต้มให้ความร้อนท่ี 70 OC นาน 10 นาที  เป็น

วิธีท่ีดดัแปลงจาก กิตติพงษ์ และคณะ  (2547) น า้สกดัผกัยา่นางที่เตรียมได้จะถกูน ามาวิเคราะห์

คา่สโีดยใช้เคร่ืองวดัส ี น าข้อมลูท่ีได้ไปวิเคราะห์ทางสถิติตามแผนการทดลอง  และวิเคราะห์

ความแปรปรวนแบบ ANOVA จากนัน้เปรียบเทียบคา่เฉลีย่ด้วยการวิเคราะห์ความแตกตา่ง ทาง

สถิติแบบ DMRT 
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ตารางที่ 1  การก าหนดปัจจยัในการศกึษาวิธีการเตรียมใบผกัยา่นาง 

 

2.2 ศึกษาอิทธิพลของสภาวะการสกัดที่มีต่อค่าสีของน า้ผักย่านาง 

 คดัเลอืกวิธีท่ีเหมาะสมจากการศกึษาการเตรียมใบผกัยา่นางร่วมกบัการใช้น า้และ

เอทธานอลในการสกดัน า้ผกัยา่นาง   เพื่อศกึษาอิทธิพลของสภาวะการสกดัท่ีมีตอ่คา่สขีองน า้ผกั

ยา่นางโดยวางแผนการทดลองแบบ  3x2 factorial in CRD และท าการทดลอง 2 ซ า้  โดยก าหนด

ปัจจยัศกึษา 2 ปัจจยั  คือ  ปัจจยัท่ี 1 ชนิดของสารสกดั  (เตรียมตวัอยา่งโดยใช้ อตัราสว่นผกัยา่ง

นาง  10 กรัม ตอ่สารสกดั 100 มิลลลิติร)  ปัจจยัท่ี 2  การให้ความร้อน  ซึง่รายละเอียดของสิง่

ทดลองได้แสดงไว้ในตารางท่ี 2  น า้สกดัผกัยา่นางที่เตรียมได้จะถกูน ามาวิเคราะห์คา่สโีดยใช้

เคร่ืองวดัส ี น าข้อมลูท่ีได้ไปวิเคราะห์ทางสถิติตามแผนการทดลอง  และวิเคราะห์ความแปรปรวน

แบบ ANOVA จากนัน้เปรียบเทียบคา่เฉลีย่ด้วยการวิเคราะห์ความแตกตา่ง ทางสถิติแบบ DMRT 

 

 

 

 

 

ปัจจัยหลัก ระดับของปัจจัย 

ปัจจยัท่ี 1 วิธีการเตรียมใบ

ยา่นาง   

ใบหัน่ฝอย  

 ใบหัน่ฝอยแล้วป่ันในโหลป่ันแห้ง 

 ใบโขลกละเอียดกบัครก 

 ใบหัน่ฝอยป่ันเปียกกบัสารช่วยสกดั (เอทธานอล 40 % , น า้) 

ปัจจยัท่ี 2  สารช่วยสกดั   น า้ 

 เอทธานอล 40 %  

ปัจจยัท่ี 3  การให้ความร้อน ไม่ต้ม 

 ต้ม 70 องศา 10 นาท ี 
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ตารางที่ 2  การก าหนดปัจจยัในการศกึษาสภาวะการสกดัท่ีมีตอ่คา่สขีองน า้ผกัยา่นาง  

 
 
3.  ศึกษากระบวนการท าแห้งของผักย่านางผงโดยวิธีการท าแห้งแบบพ่นฝอย 

ใช้เคร่ืองท าแห้งแบบพน่ฝอย (spray dryer)  ในการศกึษาครัง้นี ้ 

3.1 ศึกษาผลของปริมาณสารตัวกลางในการท าแห้งน า้สกัดผักย่านาง 

 ท าการสกดัน า้ผกัจากใบยา่นาง (ภาพท่ี 1 )โดยน าน า้สกดัจากผกัยา่นางมาเติมสาร

ตวักลาง  ซึง่ในการศกึษาครัง้นีเ้ลอืกใช้มอลโทเดร็กทรินซ์ (maltodextrin) ในปริมาณร้อยละ 5, 

10, 15, 20, 25 และ 30  ท าการเก็บข้อมลูปริมาณร้อยละของผลผลติท่ีได้ ( % yield) และน าผง

ผกัยา่นางแห้งท่ีได้จากการท าแห้งแบบพน่ฝอยไปท าการวิเคราะห์คณุภาพทางด้านส ี  วาง

แผนการทดลองแบบ  CRD และท าการทดลอง  2  ซ า้  น าข้อมลูท่ีได้ไปวิเคราะห์ผลทางสถิติ  

และวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบ ANOVA  จากนัน้เปรียบเทียบคา่เฉลีย่ด้วยการวิเคราะห์ความ

แตกตา่ง ทางสถิติแบบ DMRT    

ผกัยา่นางสด 

 

คดัเอาใบแก่ 

 

หัน่ฝอย 

ปัจจัยหลัก ระดับของปัจจัย 

ปัจจยัท่ี 1 ชนิดของสารช่วยสกดั   น า้ 

 น า้ปนูใส 

 น า้เกลอื  0.5% 

ปัจจยัท่ี 2 การให้ความร้อน   ไม่ให้ความร้อน 

 ต้ม 70 องศา 10 นาท ี 
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ป่ันให้ละเอียดด้วยโถป่ันเปียก(ผกั:น า้ เทา่กบั 1:10) 

 

กรองด้วยผ้าขาวบางสองชัน้ 

 

ปรับด้วยมอลโทเดร็กทรินซ์ (ร้อยละ 5, 10, 15, 20, 25 และ 30) 

 

ท าแห้งด้วยเคร่ืองท าแห้งแบบพน่ฝอย (125±5 OC) 

 

ผงผกัยา่นางแห้ง 

 

ภาพที่ 1  ขัน้ตอนการเตรียมน า้ผกัยา่นางเพื่อการท าแห้งแบบพน่ฝอย 

 

3.2 ศึกษาการคืนรูปของผงผักย่านางที่ท าแห้งแบบพ่นฝอย 

ใช้ผงผกัยา่นางแห้งท่ีได้จากการท าแห้งแบบพน่ฝอย  ท่ีเตรียมจากการเติมมอล 

โทเดร็กทรินซ์ปริมาณร้อยละ  5,  10,  15,  20,  25,  และ  30  ไปท าการคืนรูปด้วยน า้  โดยแบง่

ลกัษณะการคืนรูปออกเป็น  การคืนรูปให้มีคา่ของแข็งท่ีละลายได้เทา่กบัตอนเร่ิมต้น   และการ

คืนรูปให้มีปริมาณของแข็งร้อยละ  1   แล้วน าน า้คืนรูปผกัยา่นางไปวิเคราะห์คณุภาพทางด้านส ี  

วางแผนการทดลองแบบ  CRD และท าการทดลอง  2  ซ า้  น าข้อมลูท่ีได้ไปวิเคราะห์ผลทางสถิติ  

และวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบ ANOVA  จากนัน้เปรียบเทียบคา่เฉลีย่ด้วยการวิเคราะห์ความ

แตกตา่ง ทางสถิติแบบ DMRT    

4.  กระบวนการท าแห้งของผักย่านางผงโดยวิธีการท าแห้งแบบถาด 
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ใช้เคร่ืองท าแห้งถาด (tray dryer)  ในการศกึษาครัง้นี ้ 

4.1 ศึกษาอิทธิพลของชนิดของสารละลายและระยะเวลาในการลวกใบผักย่านางที่มีต่อ
ค่าสีผักย่านาง 

น าใบผกัยา่นางมาคดัเอาใบแก่ออก  ล้างด้วยน า้สะอาด  แล้วน าไปลวกตามวิธีการท่ี

ก าหนด  โดยวางแผนการทดลองแบบ  4x9 factorial in CRD และท าการทดลอง 2 ซ า้  ก าหนด

ปัจจยัศกึษา 2 ปัจจยั  คือ  ปัจจยัท่ี 1 ชนิดของสารละลายท่ีใช้ลวกใบยา่นาง  ปัจจยัท่ี 2 

ระยะเวลาในการลวก  ซึง่มีรายละเอียดของสิง่ทดลองดงัแสดงในตารางท่ี 3  เม่ือลวกใบผกั

ยา่นางแล้ว  น าไปอบในตู้อบลมร้อนแบบถาดท่ีอุณหภมิู 60  องศาเซลเซียส  นาน 1  ชัว่โมง  แล้ว

น าไปบดให้ละเอียด  น าผงผกัยา่นางที่ได้ไปวิเคราะห์คา่สโีดยใช้เคร่ืองวดัส ี น าข้อมลูท่ีได้ไป

วิเคราะห์ทางสถิติตามแผนการทดลอง  และวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบ ANOVA จากนัน้

เปรียบเทียบคา่เฉลีย่ด้วยการวิเคราะห์ความแตกตา่ง ทางสถิติแบบ DMRT 

4.2  ศึกษาระยะเวลาที่เหมาะสมในการลวกผักย่านางในสารละลายเกลือเพื่อการอบแห้ง
แบบถาด 

คดัเลอืกใบแก่ผกัยา่นาง  ล้างท าความสะอาด  แล้วน าไปลวกในสารละลายเกลอืความ

เข้มข้นร้อยละ 1  ท่ีอุณหภมิูน า้เดือด  นาน  1 , 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 และ 19  นาที   

หลงัจากการลวก  น าไปแช่น า้เย็นนาน  1  นาที  ท าให้สะเด็ดน า้ก่อนน าไปอบในตู้อบลมร้อนแบบ

ถาดท่ีอุณหภมิู 60  องศาเซลเซียส  นาน 1  ชัว่โมง  แล้วน าไปบดให้ละเอียด  น าผงผกัยา่นางที่ได้

ไปวิเคราะห์คา่สโีดยใช้เคร่ืองวดัส ี น าข้อมลูท่ีได้ไปวิเคราะห์ทางสถิติ  โดยวางแผนการทดลอง

แบบ  CRD ท าการทดลอง 2 ซ า้  และวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบ ANOVA จากนัน้

เปรียบเทียบคา่เฉลีย่ด้วยการวิเคราะห์ความแตกตา่ง ทางสถิติแบบ DMRT 

 

ตารางที่ 3  การก าหนดปัจจยัในการศกึษาวิธีการเตรียมใบผกัยา่นาง  

ปัจจัยหลัก ระดับของปัจจัย 

ปัจจยัท่ี 1 ชนิดของสารละลายท่ีใช้ลวกใบ

ยา่นาง   

น า้  
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 *น า้เกลอืร้อยละ 1 

 *สารละลายโพแทสเซียมเมตาไบซลัไฟต์ 

(KMS) ร้อยละ 1 

 *สารละลายกรดซิตริกร้อยละ 0.5 

ปัจจยัท่ี 2 ระยะเวลาในการลวก   30 วินาท ี

 40 วินาท ี

 50 วินาท ี

 1 นาท ี

 2 นาท ี

 3 นาท ี

 4 นาท ี

 5 นาท ี

 6 นาท ี

*ดดัแปลงวิธีการจากสถาบนัวิจยัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแหง่ประเทศไทย (มปป.) 

 

4.3 ศึกษาผลของระยะเวลาในขัน้ตอนการเตรียมใบย่านางลวกก่อนการท าแห้ง 

คดัเลอืกใบแก่ผกัยา่นาง  ล้างท าความสะอาด  แล้วน าไปลวกในสารละลายเกลอืความ

เข้มข้นร้อยละ 1  ท่ีอุณหภมิูน า้เดือด  นาน  9  นาที   หลงัจากการลวก  น าไปแช่น า้เย็นนาน  1  

นาที  ท าให้สะเด็ดน า้  โดยการวางผกับนตระแกรงนาน 3, 5, 10, 15 และ 20  นาที  ก่อนน าไป

อบในตู้อบลมร้อนแบบถาดท่ีอุณหภมิู 60  องศาเซลเซียส  นาน 1  ชัว่โมง  แล้วน าไปบดให้

ละเอียด  น าผงผกัยา่นางที่ได้ไปวิเคราะห์คา่สโีดยใช้เคร่ืองวดัส ี น าข้อมลูท่ีได้ไปวิเคราะห์ทาง

สถิติ  โดยวางแผนการทดลองแบบ  CRD ท าการทดลอง 2 ซ า้  และวิเคราะห์ความแปรปรวน

แบบ ANOVA จากนัน้เปรียบเทียบคา่เฉลีย่ด้วยการวิเคราะห์ความแตกตา่ง ทางสถิติแบบ DMRT 

4.4 การศึกษาการคืนตัวของผงย่านางที่ได้จากการอบแห้งแบบถาด 
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เตรียมตวัอยา่งในยา่นางอบแห้ง   โดยการลวกใบยา่นางในน า้เดือดท่ีมีสารละลายเกลอื

ความเข้มข้น ร้อยละ 1  นาน  9 นาที  จากนัน้น ามาแช่ในน า้เย็น   ท าให้สะเด็ดน า้ก่อนน าไปอบ

ในตู้อบลมร้อนแบบถาดท่ีอุณหภมิู  60  องศาเซลเซียส  นาน 1  ชัว่โมง  แล้วน าไปบดให้ละเอียด  

แล้วน าไปศกึษาการคืนตวั   โดยวางแผนการทดลองแบบ   2  x 4  factorial in CRD  ท าการ

ทดลอง 3 ซ า้  ก าหนดปัจจยัศกึษา 2 ปัจจยั  คือ  ปัจจยัท่ี 1 อุณหภมิูของน า้ที่ใช้ในการคืนตวั  

ปัจจยัท่ี 2 อตัราสว่นระหวา่งผงยา่นางอบแห้งบดละเอียดตอ่น า้  ซึง่มีรายละเอียดของสิง่ทดลอง

ดงัแสดงในตารางท่ี  4  ท าการแช่ผงผกัยา่นางกบัน า้นาน 30 นาที แล้วน าน า้ผกัยา่นางที่ได้จาก

การคืนตวัด้วยวิธีการตา่งๆ ไปวิเคราะห์คา่สโีดยใช้เคร่ืองวดัส ี น าข้อมลูท่ีได้ไปวิเคราะห์ทางสถิติ

ตามแผนการทดลอง  และวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบ ANOVA จากนัน้เปรียบเทียบคา่เฉลีย่

ด้วยการวิเคราะห์ความแตกตา่ง ทางสถิติแบบ DMRT 

 

ตารางที่ 4  การก าหนดปัจจยัในการศกึษาวิธีการเตรียมใบผกัยา่นาง 

 

5. การพัฒนาผงปรุงรสผักย่านางส าหรับซุปหน่อไม้ 

5.1 การพัฒนาสูตรซุปหน่อไม้พืน้ฐาน 

ท าการพฒันาสตูรซุปหนอ่ไม้พืน้ฐาน  เพื่อใช้เป็นสตูรในการพฒันาผงปรุงรสผกัยา่นาง

ส าหรับซุปหนอ่ไม้  โดยศกึษาค้นคว้าข้อมลูเก่ียวกบัสตูรและวิธีการท าซุปหนอ่ไม้เพื่อเป็นสตูร

ปัจจัยหลัก ระดับของปัจจัย 

ปัจจยัท่ี 1 อุณหภมิูของน า้ที่ใช้ในการคืนตวั   น า้  

 น า้ต้มเดือด 

ปัจจยัท่ี 2 อตัราสว่นระหวา่งผงยา่นางอบแห้งบดละเอียด 

(กรัม)ตอ่น า้ (กรัม) 

5:100 

 10:100 

 15:100 

 20:100 
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พืน้ฐาน (ประยกุต์จากhttp://www.thaigoodview.com/library/studentshow/2549/m6-

3/no09/thaifoods/sec02p02.html  และการสมัภาษณ์)  ซึง่จากการรวบรวมข้อมลูในการศกึษา

นีไ้ด้วิธีการท าซุปหนอ่ไม้และสตูรศกึษาเร่ิมต้นสตูร A ดงัแสดงใน ภาพท่ี 2 และตารางท่ี 5 

ตามล าดบั    ท าซุปหนอ่ไม้ตามสตูร A แล้วท าการประเมินคณุภาพทางประสาทสมัผสัโดยใช้ผู้ ชิม

ท่ีมีทกัษะและเคยรับประทานแกงหนอ่ไม้  โดยวิธีการสมัภาษณ์  แล้วจึงน าข้อเสนอแนะท่ีได้ไป

ปรับสว่นผสมได้เป็นสตูรซุปหนอ่ไม้ B, C, D และ E  แล้ววิเคราะห์คณุภาพทางประสาทสมัผสั

ของซุปหนอ่ไม้ โดยใช้  hedonic scaling method   มีจ านวนผู้ทดสอบชิม 15 คน และน าข้อมลูท่ี

ได้ไปวิเคราะห์ทางสถิติตามแผนการทดลอง RCBD  และวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบ ANOVA 

จากนัน้เปรียบเทียบคา่เฉลีย่ด้วยการวิเคราะห์ความแตกตา่ง ทางสถิติแบบ  DMRT  เพื่อคดัเลอืก

สตูรซุปหนอ่ไม้พืน้ฐาน  เพื่อน าไปศกึษาตอ่ในข้อ 5.2 

5.2 การพัฒนาผงปรุงรสซุปหน่อไม้ที่มีส่วนประกอบผงปลาร้าและกรดซิตริก 

น าสตูรพืน้ฐานซุปหนอ่ไม้ท่ีได้จากการศกึษาข้อ 5.1 มาท าการพฒันาเป็นผงปรุงรสซุป

หนอ่ไม้ท่ีมีสว่นประกอบของผงผกัยา่นางโดยอาศยัหลกัการพฒันาผลติภณัฑ์อาหาร  เน่ืองด้วย

แผนการวิจยัท่ีต้องการท าผงปรุงรสแบบแห้ง  จึงอบแห้งวตัถดิุบท่ีใช้เป็นสว่นผสมในการท าซุป

หนอ่ไม้  เตรียมปลาร้าอบแห้งจากการน าปลาร้าสดไปอบท่ีอุณหภมิู  60 องศาเซลเซียส  นาน 3 

ชัว่โมง  การศกึษาท าโดยใช้ปลาร้าอบแห้งแทนปลาร้าสดและน า้ปลา  และใช้กรดซิตริกแทน

มะนาว  แล้วท าซุปหนอ่ไม้ตามสตูร F  (ตารางท่ี 6) วิเคราะห์คณุภาพทางประสาทสมัผสัของซุป

หนอ่ไม้ท่ีเตรียมโดยใช้สตูร E เปรียบเทียบกบัสตูร F  ด้วยแบบทดสอบแบบ triangle test  ใช้ผู้

ทดสอบชิมจ านวน 10 คน  น าข้อมลูท่ีได้ไปหาความแตกตา่งทางสถิติจากตาราง ( Meilgaard et 

al., 1991)   จากนัน้ท าการพฒันาปรับปรุงสตูรเพื่อให้ผงปรุงรสซุปหนอ่ไม้มีรสชาติดีขึน้   โดย

ปรับสว่นผสมให้เป็นสตูร G และH  ใช้การวิเคราะห์คณุภาพทางประสาทสมัผสัแบบ ratio profile 

test และน าข้อมลูท่ีได้มาวิเคราะห์คา่เฉลีย่ โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป Microsoft Excel  

น าหนอ่ไม้มาเผาไฟหรือต้มให้สกุ น ามาขดูเป็นเส้นฝอยๆแล้วตดัเป็นประมาณหนึง่คืบ 

 

น าไปต้มให้หายขม 

http://www.thaigoodview.com/library/studentshow/2549/m6-3/no09/thaifoods/sec02p02.html
http://www.thaigoodview.com/library/studentshow/2549/m6-3/no09/thaifoods/sec02p02.html
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น าหนอ่ไม้ออกมา   บีบน า้ออกให้หมด 

     ใบยา่นาง คัน้ให้ได้น า้ข้นเขียว 

ใสห่นอ่ไม้ในน า้คัน้ใบยา่นาง  แล้วเติมปลาร้า  

 

ต้มให้ความร้อนจนได้น า้ขลกุขลกิ 

 

  โขลกหรือคลกุหนอ่ไม้กบังาขาวคัว่ ข้าวคัว่พริกป่น และมะนาว 

โรยผกัหัน่ฝอย 

 

   ซุปหนอ่ไม้ 

ภาพที่ 2 วิธีการท าซุปหนอ่ไม้ 

ตารางที่ 5   สตูรซุปหนอ่ไม้ A,  B,   C,   D และ E   

เคร่ืองปรุง สูตร A 
(กรัม) 

สูตร B 
(กรัม) 

สูตร C 
(กรัม) 

สูตร D 
(กรัม) 

สูตร E 
(กรัม) 

หนอ่ไม้ 100 100 100 100 100 

น า้ 67 67 67 67 67 

ใบยา่นาง 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 

ปลาร้า 17 17 17 17 17 

น า้ปลา 5 5 3.3 3.3 - 

มะนาว 15 10 6.6 6.6 6.6 

ผกัชีฝร่ัง 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 

ต้นหอม 10 10 10 10 10 
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ใบสะระแหน่ 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 

หอมแดง 10 10 10 10 10 

งาขาวคัว่ 2.7 3.3 3.3 3.3 3.3 

พริกป่น 2.7 1.6 1 1 1 

ข้าวคัว่ 5 5 5 6.6 6.6 

ตารางที่ 6   สตูรซุปหนอ่ไม้ท่ีใช้ผงปลาร้าแทนปลาร้าสดและกรดซิตริกแทนมะนาว  

เคร่ืองปรุง สูตร F 
(กรัม) 

สูตร G 
(กรัม) 

สูตร H 
(กรัม) 

ผงปลาร้า 7.9 7.9 7.8 

กรดซิตริก 0.45 0.7 0.8 

งาขาวคัว่ 3.3 3.3 3.3 

พริกป่น 1 1 1.2 

ข้าวคัว่ 6.6 6.6 6.6 

หนอ่ไม้ 100 100 100 

น า้ 67 67 67 

ใบยา่นาง 6.7 6.7 6.7 

ผกัชีฝร่ัง 2.3 2.3 2.3 

ต้นหอม 10 10 10 

ใบสะระแหน่ 3.3 3.3 3.3 

หอมแดง 10 10 10 

 

5.3 การพัฒนาผงปรุงรสซุปหน่อไม้ที่ใช้ผงผักย่านางแทนผักย่านาง 

ท าซุปหนอ่ไม้โดยใช้สตูรซุปหนอ่ไม้ท่ีเหมาะสมจากข้อ 5.2  เป็นสตูรพืน้ฐานในการศกึษา

การใช้ผงผกัยา่นางที่ได้จากเคร่ืองท าแห้งแบบพน่ฝอยทดแทนน า้ผกัยา่นางในปริมาณตา่งๆ  โดย

ก าหนดเป็นสตูร I J K L ดงัแสดงในตาราง 7  แล้วตรวจสอบคณุภาพด้วยการวดัคา่ส ี แล้วใช้

ข้อมลูท่ีได้ปรับเป็นสตูร M N O P Q (ตารางท่ี 8)  จากนัน้เตรียมผงปรุงรสซุปหนอ่ไม้ตามสตูรใน
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ตารางท่ี  8   ท าการประเมินผลการศกึษาโดยวิเคราะห์คา่ส ี และวิเคราะห์คณุภาพทางประสาท

สมัผสัแบบ  hedonic scaling method   และ Descriptive Analysis with QDA (ด้านกลิน่ของ

ผกัยา่นาง  โดยใช้ผงผกัยา่นางร้อยละ 5 ในน า้เป็น control)  น าข้อมลูท่ีได้ไปวิเคราะห์ทางสถิติ

ตามแผนการทดลอง CRD  ส าหรับผลการทดลองท่ีได้จากการวิเคราะห์คา่ส ี และ  RCBD 

ส าหรับผลการทดลองท่ีได้จากการวิเคราะห์คณุภาพทางด้านประสาทสมัผสั  และวิเคราะห์ความ

แปรปรวนแบบ ANOVA จากนัน้เปรียบเทียบคา่เฉลีย่ด้วยการวิเคราะห์ความแตกตา่ง ทางสถิติ

แบบ DMRT   

ตารางที่ 7  สตูรซุปหนอ่ไม้ท่ีใช้ผงผกัยา่นางที่ได้จากเคร่ืองท าแห้งแบบพน่ฝอยทดแทนน า้ผกั

ยา่นาง 

เคร่ืองปรุง สูตร I 
(กรัม) 

สูตร J 
(กรัม) 

สูตร K 
(กรัม) 

สูตร L 
(กรัม) 

ผงปลาร้า 7.8 7.8 7.8 7.8 

กรดซิตริก 0.8 0.8 0.8 0.8 

งาขาวคัว่ 3.3 3.3 3.3 3.3 

พริกป่น 1.2 1.2 1.2 1.2 

ข้าวคัว่ 6.6 6.6 6.6 6.6 

ผงยา่นาง 5 10 15 20 

หนอ่ไม้ 100 100 100 100 

ผกัชีฝร่ัง 2.3 2.3 2.3 2.3 

ต้นหอม 10 10 10 10 

ใบสะระแหน่ 3.3 3.3 3.3 3.3 

หอมแดง 10 10 10 10 

 

ตารางที่ 8  สตูรซุปหนอ่ไม้ท่ีใช้ผงผกัยา่นางที่ได้จากเคร่ืองท าแห้งแบบพน่ฝอยทดแทนน า้ผกั

ยา่นางปรับ 

                  จากตารางท่ี 7 
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เคร่ืองปรุง สูตรH 
(กรัม) 

สูตร M 
(กรัม) 

สูตร N 
(กรัม) 

สูตร O 
(กรัม) 

สูตร P 
(กรัม) 

สูตร Q 
(กรัม) 

ผงปลาร้า 7.8 7.8 7.8 7.8 7.8 7.8 

กรดซิตริก 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 

งาขาวคัว่ 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 

พริกป่น 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 

ข้าวคัว่ 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6 

ผงยา่นาง 0 0 10 20 30 40 

น า้ผกัยา่นาง 67 0 0 0 0 0 

หนอ่ไม้ 100 100 100 100 100 100 

ผกัชีฝร่ัง 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 

ต้นหอม 10 10 10 10 10 10 

ใบสะระแหน่ 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 

หอมแดง 10 10 10 10 10 10 

 

6. การพัฒนาผงปรุงรสผักย่านางส าหรับแกงหน่อไม้ 

6.1 การพัฒนาสูตรแกงหน่อไม้พืน้ฐาน 

 ท าการศกึษาสตูรพืน้ฐานจากการค้นคว้าข้อมลูต าราหนงัสอื  แหลง่ข้อมลูอิเลก็ทรอนิกส์  

และการสมัภาษณ์  ได้สตูรและวิธีการท าแกงหนอ่ไม้   ประยกุต์เป็นสตูรศกึษาเร่ิมต้น 3 สตูร คือ 

สตูร A1 (รัตนา พรหมพิชยั, 2542) สตูร B1 (http://www.samunpri.com/food/?p=10) และสตูร 

C1 (ปริชาติ ณ นา่น, 2552 ) ดงัแสดงใน ภาพท่ี  3 และตารางท่ี  9 ตามล าดบั    จากนัน้ท าแกง

หนอ่ไม้ตามสตูร  แล้วท าการประเมินผลด้วยการวิเคราะห์คณุภาพทางประสาทสมัผสั โดยใช้ผู้

ทดสอบชิมจ านวน 20 คน และใช้แบบทดสอบทางประสาทสมัผสั แบบ  9 point hedonic scale 

ท าการทดลอง 2 ซ า้  วางแผนการทดลองแบบ RCBD  วิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติ และ

ความแตกตา่งของคา่เฉลีย่ แบบ DMRT 

ชัง่น า้หนกัสว่นผสมตามสตูร 

http://www.samunpri.com/food/?p=10
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หัน่ต้มหนอ่ไม้เป็นชิน้บางๆ  แล้วต้ม  นาน 1 ชัว่โมง 

ใสส่ว่นผสมตา่ง(ยกเว้นชะอม และใบชะพล)ู ต้มตอ่นาน 10 นาที 

 

ใส ่ชะอม และใบชะพล ูต้มตอ่นาน 1 นาท ี

 

ยกลง 

 

แกงหนอ่ไม้ 

ภาพที่ 3 วิธีการท าแกงหนอ่ไม้ 

ตารางที่ 9   สตูรแกงหนอ่ไม้ 

ส่วนผสม (กรัม) A1 B1 C1 

1. หนอ่ไม้ 100 100 100 

2. ชะอม 5 5 5 

3. ชะพล ู 5 5 5 

4. น า้คัน้ผกัยา่นาง 60 60 60 

5.ใบยา่นาง 6 6 6 

6. น า้ 350 350 350 

7. พริกใหญ่ - - 20 

8. กระเทียม 5 - 4 

9. หอมแดง 20 - - 

10. ตะไคร้ 15 10 7 

11. กะปิ 1.5 - - 

12. ปลาร้า 10 16 30 

13. พริกขีห้น ู 5 4 - 
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14.กระชายทบุ - 4 - 

6.2 การพัฒนาผงปรุงรสแกงหน่อไม้ที่ใช้ผงผักย่านางแทนผักย่านาง 

น าพริก  กระเทียม  ตระไคร้  ปลาร้า  มาท าแห้ง  และใช้ผงผกัยา่นางที่ได้จากเคร่ืองท า

แห้งแบบพน่ฝอยทดแทนน า้ผกัยา่นาง  มาศกึษาการท าผงปรุงรสแกงหนอ่ไม้    โดยใช้สตูรซุป

หนอ่ไม้ท่ีเหมาะสมจากข้อ 6.1  เป็นสตูรพืน้ฐาน   โดยก าหนดเป็นสตูร D1 และ E1 ดงัแสดงใน

ตารางท่ี  10  ท าการประเมินผลการศกึษาความแตกตา่งของแกงหนอ่ไม้ท่ีท าจากสตูรพืน้ฐาน  

กบัสตูร   D1 โดยวิเคราะห์คณุภาพทางประสาทสมัผสัด้วยการทดสอบความแตกตา่งแบบ  

triangle test    จากนัน้ประเมินผลความแตกตา่งด้านความหวานของแกงหนอ่ไม้ท่ีท าจากสตูร

พืน้ฐาน  กบัสตูร   D1 โดยวิเคราะห์คณุภาพทางประสาทสมัผสัด้วยการทดสอบความแตกตา่ง

แบบ paired comparison test    และน าแกงหนอ่ไม้ท่ีท าจากสตูรพืน้ฐาน   สตูร D1 และ E1 มา

ท าการวิเคราะห์คณุภาพทางประสาทสมัผสั    โดยใช้ผู้ทดสอบชิมจ านวน 20 คน และใช้

แบบทดสอบทางประสาทสมัผสั แบบ  9 point hedonic scale ท าการทดลอง 2 ซ า้  วางแผนการ

ทดลองแบบ RCBD  วิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติ และความแตกตา่งของคา่เฉลีย่ แบบ  

DMRT  

ตารางที่ 10  แกงหนอ่ไม้ สตูร C1 สตูร D1 และสตูร E1  

ส่วนผสม (กรัม) สูตรC1  สูตร D1  สูตร E1 

1. หนอ่ไม้ 100 100 100 

2. ชะอม 5 5 5 

3. ชะพล ู 5 5 5 

4. น า้ 350 450 450 

5. ใบยา่นาง 60 3 3 

6. พริกใหญ่ 20 1.71 1.71 

7. กระเทียม 4 1.31 1.31 

8. ตะไคร้ 7 1.14 0.57 

9. ปลาร้า 30 13.53 13.53 
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หมายเหต ุ สตูร D1 และ E1ใช้ผงผกัยา่นางที่เตรียมจากผงผกัยา่นางที่ได้จากเคร่ืองท าแห้งแบบ

พน่ฝอย  

        สตูร D1 และ E1  ใช้กระเทียมและปลาร้าบดอบแห้ง   

        สตูร D  1  ใช้ตะไคร้ชนิดหัน่เป็นชิน้อบแห้ง    และสตูร E 1   ใช้ตะไคร้อบแห้ง

บดละเอียด 
7. การพัฒนาผงปรุงรสผักย่านางส าหรับแกงขีเ้หล็ก 

7.1 การเตรียมผงผักย่านางและผักขีเ้หล็ก 

เตรียมผงผกัยา่นางแห้งและผกัขีเ้หลก็เพื่อใช้ตลอดการศกึษาของข้อ 7 โดยใช้เคร่ืองท า

แห้งแบบพน่ฝอยในการเตรียมผงผกัยา่นางแห้งจ านวน 500 กรัม  ใช้อตัราสว่นผกัยา่นาง 1 สว่น 

ตอ่น า้ 10 สว่น  ปรับให้มีคา่ของแข็งท่ีละลายได้ทัง้หมดด้วยมอลโทเดร็กทรินซ์ร้อยละ 5  สว่นผกั

ขีเ้หลก็ท่ีใช้ในการศกึษานีท้ าการเตรียมโดยน าผกัขีเ้หลก็สดมาคดัเลอืก  เด็ดเอาใบแก่ออก  ล้าง

น า้สะอาด  แล้วต้มน า้ทิง้  2 ครัง้  บีบเอาน า้ออก ได้ผกัขีเ้หลก็จ านวน 12.5 กิโลกรัม  แบง่ใสถ่งุๆ 

ละ 5 กิโลกรัม  น าไปแช่แข็งไว้  แล้วแบง่ใช้ตลอดการทดลอง 

7.2 การศึกษาสูตรแกงผักขีเ้หล็ก 
ศกึษาสตูรท่ีเหมาะสมส าหรับท าแกงผกัขีเ้หลก็  โดยการค้นคว้าจากเอกสารอ้างอิงดงั

แสดงในตารางท่ี 11  แล้วท าการปรับสตูรได้เป็นสตูรเร่ิมต้น K1 แล้วพฒันาเป็นสตูร K2-K7 
(ตารางท่ี 12)   เพื่อใช้ในการศกึษาพฒันาหาสตูรท่ีเหมาะสม  โดยมีวิธีท าแกงผกัขีเ้หลก็ดงันี  ้

1. โขลกเคร่ืองแกง หอมแดง กระเทียม ผิวมะกรูด ขา่ ตะไคร้ พริกป่น กะปิและปลาร้า 
ให้ละเอียด 
2. น ากะทิไปตัง้ไฟปานกลางจนกะทิเดือดนานประมาณ 2 นาที เพื่อให้กะทิให้แตกมนั 
3. ใสเ่คร่ืองแกงท่ีโขลกแล้ว คนให้เข้ากนั 5 นาท ี
4. ใสผ่กัขีเ้หลก็ และน า้ คนให้เข้ากนั ทิง้ไว้ให้สกุ 5 นาที 

ตารางที่ 11  แหลง่ท่ีมาของสตูรแกงขีเ้หลก็ 
ล าดับ ที่มา 
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กิจ 1991 จ ากดั. กรุงเทพฯ. 152 น.  

2 วชัรพงศ์  หงส์สวุรรณ. 2550. อาหารไทยต ารับดัง้เดิม.  วาดศิลป์.  กรุงเทพฯ. 80 น. 
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3 สถาบนัวิจยัและฝึกอบรมการเกษตรสกลนคร. 2543. แนวกินถ่ินอีสาน. โรงพิมพ์ครุุ
สภา. กรุงเทพฯ. 168 น. 

4 ส านกัพิมพ์แสงแดด จ ากดั.  2551. ข้าวแกงเป็นอาชีพ. บริษัท ส านกัพิมพ์แสงแดด 
จ ากดั. กรุงเทพฯ. 168 น. 

5 http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=anotherside&month=01-
2009&date=26&group=16&gblog=32 

6 http://www.chuankin.com/recipes.php?recipe_id=7 
ตารางที่ 12  สตูรแกงผกัขีเ้หลก็ K1 K2 K3 K4 K5 K6 และK7 

เคร่ืองปรุ
ง 

สูตร K1 
(กรัม) 

สูตร K2 
(กรัม) 

สูตร K3 
(กรัม) 

สูตร K4 
(กรัม) 

สูตร K5 
(กรัม) 

สูตร K6 
(กรัม) 

สูตร K7 
(กรัม) 

ผกัขีเ้หลก็ 100 100 100 100 100 100 100 
หอมแดง 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 
กระเทียม
  3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 
ผิวมะกรูด 2.8 2.8 1 1 1 1 1 
ขา่ 3 3 3 3 3 3 3 
ตะไคร้ 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 
พริกแห้ง
บด 1.85 1.85 1 2 3 2 2 
กะปิ - 1.5 3 5 5 5 7.5 
ปลาร้า - - 1.5 3 5 5 5 
กะทิ  200 200 200 200 200 200 200 
เกลอื 3 1.5 - - - - - 
น า้ 500 200 150 150 150 150 150 

 

7.3 การเปรียบเทียบการใช้น า้พริกสดและการใช้น า้พริกอบแห้งในการท าแกงผักขีเ้หล็ก 
 ศกึษาการใช้น า้พริกแกงขีเ้หลก็สตูร  K 7  ชนิดสด  และชนิดแห้ง (ตารางท่ี 13) ในการท า
แกงผกัขีเ้หลก็  ท าโดยเตรียมน า้พริกสตูร  K 7  บดละเอียด (เคร่ืองป่ันผสม -blenderและครก)  

http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=anotherside&month=01-2009&date=26&group=16&gblog=32
http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=anotherside&month=01-2009&date=26&group=16&gblog=32
http://www.chuankin.com/recipes.php?recipe_id=7
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จ านวน  360 กรัม  แล้วแบง่ 270 กรัม  น าไปอบแห้งท่ีอุณหภมิู 70 องศาเซลเซียส  นาน 5 ชัว่โมง  
ได้เป็นน า้พริกอบแห้งจ านวน  111  กรัม  แล้วน าไปท าแกงผกัขีเ้หลก็ตามวิธีการในข้อ step 1โดย
ใช้น า้พริกอบแห้งหนกั 12.33 กรัม  (เทียบกบัน า้พริกสด  30 กรัม)   
ตารางที่ 13 สว่นผสมของแกงขีเ้หลก็ท่ีมีใช้น า้พริกสดและน า้พริกแห้ง  

เคร่ืองปรุง น า้หนัก (กรัม) 
 น า้พริกสด น้าพริกแห้ง 
ผกัขีเ้หลก็ 100 100 
หอมแดง 5.6 - 
กระเทียม 3.5 - 
ผิวมะกรูด 1 - 
ขา่ 3 - 
ตะไคร้ 2.4 - 
พริกแห้งบด 2 - 
กะปิ 7.5 - 
ปลาร้า 5 - 
น าพริกแกงขีเ้หลก็แห้ง - 12.3 
กะทิ  200 200 
น า้ - - 
น า้สกดัใบยา่นาง 150 150 

 
7.4 การใช้น า้ผักย่านางต่อคุณภาพทางด้านประสาทสัมผัสของแกงผักขีเ้หล็ก 

 1) เตรียมน า้ผกัยา่นางเพื่อใช้เป็นสว่นผสมในการท าแกงผกัขีเ้หลก็ตามสตูร K7  โดยท า

การเปรียบเทียบอตัราสว่นของผกัยา่นางตอ่น า้ เทา่กบั 1:0, 1:5  และ 1: 10  ในการท าแกงผกั

ขีเ้หลก็  แล้วน าแกงผกัขีเ้หลก็ท่ีได้ไปท าการวิเคราะห์คณุภาพทางประสาทสมัผสั  ใช้แบบการ

ทดสอบการให้คะแนนคณุภาพ  (quality scoring test) 

 2) เตรียมน า้ผกัยา่นางเพื่อใช้เป็นสว่นผสมในการท าแกงผกัขีเ้หลก็ตามสตูร K7  โดยท า

การเปรียบเทียบอตัราสว่นของผกัยา่นางตอ่น า้ เทา่กบั 1:0, 1:7.5, 1:10และ 1: 12.5  ในการท า
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แกงผกัขีเ้หลก็  แล้วน าแกงผกัขีเ้หลก็ท่ีได้ไปท าการวิเคราะห์คณุภาพทางประสาทสมัผสั  ใช้แบบ

การทดสอบการให้คะแนนคณุภาพ  (quality scoring test) 

 3) เตรียมน า้ผกัยา่นางเพื่อใช้เป็นสว่นผสมในการท าแกงผกัขีเ้หลก็ตามสตูร K7  โดยท า

การเปรียบเทียบอตัราสว่นของผกัยา่นางตอ่น า้ เทา่กบั 1:0  และ 1:10  ในการท าแกงผกัขีเ้หลก็  

แล้วน าแกงผกัขีเ้หลก็ท่ีได้ไปท าการวิเคราะห์คณุภาพทางประสาทสมัผสั เพื่อวิเคราะห์หาความ

แตกตา่งโดยใช้แบบทดสอบ paired comparison และการยอมรับของผู้ทดสอบชิม โดยใช้ 9-

point hedonic scale  

7.5 การเปรียบเทียบการเติมน า้ย่านางคัน้สดและการเติมน า้ย่านางผงในการท าแกงผัก
ขีเ้หล็ก 
 ข้อมลูของผกัยา่นางผงคือ  ใช้ผกัยา่นาง 1 สว่นตอ่น า้ 10 สว่น ( w/w)  ซึง่ปรับความ
เข้มข้นสดุท้ายให้ได้ร้อยละ 5  ด้วย maltodextrin  ดงันัน้แสดงวา่  น า้หนกัแห้งของผกัยา่นางผงท่ี
ได้จากเคร่ืองท าแห้งแบบพน่ฝอย  5 กรัม  จะมีผกัยา่นางสดอยู ่10 กรัม 
 ผงยา่นางจ านวน 40 กรัม ได้มาจากใช้น า้ยา่นางคัน้สด 800 กรัม เม่ือน าผงยา่นางมา
เติมในแกงขีเ้หลก็สตูร K7 ซึง่ในสตูรใช้น า้ 150 กรัม สามารถค านวณดงันี ้
  น า้ 800 กรัม ใช้ผงยา่นาง 40 กรัม 

  น า้ 150 กรัม ใช้ผงยา่นาง        
800

15040   = 7.5 กรัม 

 ฉะนัน้แกงขีเ้หลก็สตูร K7 หนึง่สตูรต้องเติมผงยา่นาง 7.5 กรัม/น า้เปลา่ 150 กรัม 
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ผลและวิจารณ์ 
โครงการย่อยที่ 1 รวบรวมและคัดเลือกสายพันธ์ุผักย่านางเพื่อพัฒนาเป็นเคร่ืองปรุงรส 

จากการเก็บรวบรวมผกัยา่นางบริเวณหมู่บ้านรอบ  สถาบนัวิจยัและฝึกอบรมการเกษตร
ลาํปางได้แก่ ตําบลพิชยั ตําบลบ้านเสด็จ ตําบลบุญนาคพฒันา ตําบลบ้านแลง ตําบลทุง่ฝาย 
ตําบลนิคมพฒันา และจงัหวดัใกล้เคียง ได้แก่ ลาํพนู เชียงใหม่ จํานวน 38 สายต้นปลกู ณ 
สถาบนัวิจยัและฝึกอบรมการเกษตรลาํปางตัง้แตเ่ดือน มกราคม พ.ศ. 2551 เป็นต้นมา สายต้น 
038  ให้นํา้หนกัใบเฉลีย่ ความกว้างใบเฉลีย่และความยาวใบเฉลีย่สงูสดุ  1.13 กรัม 6.49 ซม. 
และ 14.53 ซม. ตามลาํดบั (ตารางท่ี 14 ) สายต้น 030 ให้ความยาวก้านใบเฉลีย่สงูสดุ 2.18 ซม. 
ในขณะท่ีสายต้น 015  016 และ 019 ให้ความยาวปล้องสงูสดุ 7.20 ซม. ความกว้างใบ ความ
ยาวใบและความยาวก้านใบมีความสอดคล้องกบัรายงานของ Maxwell (2006) ซึง่พบ 2-7  6-9 
และ 0.8-2.0 ซม. ตามลาํดบั ข้อมลูแสดงให้เห็นความสมัพนัธ์ของนํา้หนกัใบ ความกว้างใบและ
ความยาวใบ (ภาพท่ี 4 )  สายต้น 038 มีแนวโน้มให้ผลผลติสงูโดยนํา้หนกัใบเฉลีย่ ความกว้างใบ
เฉลีย่ และความยาวใบเฉลีย่มีความแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัสาํคญัยิ่งทางสถิติ  
ตารางที่ 14   แสดงคา่เฉลีย่ของนํา้หนกัใบ ความกว้างใบ ความยาวใบ ความยาวก้านใบ และ
ความยาวปล้องของผกัยา่นางสายต้นตา่ง ๆ  
รหสัสาย

ต้น 
นํา้หนกัใบ
เฉลีย่ตอ่ใบ 

(กรัม) 

ความกว้างใบ
เฉลีย่ตอ่ใบ 

(ซม.) 

ความยาวใบ
เฉลีย่ตอ่ใบ 

(ซม.) 

ความยาวก้าน
ใบเฉลีย่ตอ่

ก้านใบ (ซม.) 

ความยาว
ปล้องเฉลีย่ตอ่
ปล้อง (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 

     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 
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     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 

     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 
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     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 

คา่เฉลีย่ 0.65  0.22 4.71  0.77 10.49  1.62  1.55  0.29 5.43  1.29 

คา่ 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% 
หมายเหต ุ
** แสดงความแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัสาํคญัยิ่งทางสถิติ LSD แสดงคา่ LSD ท่ีระดบั 1 % 
CV แสดงคา่สมัประสทิธ์ิของความผนัแปร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 4 Dendrograme แสดงคา่ similarity ของสายต้นผกัยา่นาง (Tiliacora triandra 
(Colebr.) Diels) 

จากการเปรียบเทียบลกัษณะนํา้หนกัสดใบเฉลีย่ของผกัยา่นาง 6 สายต้นเป็นปีท่ี 2 
พบวา่มีความแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัสาํคญัยิ่งทางสถิติโดยสายต้น Ti 001 ให้นํา้หนกัใบเฉลีย่ตอ่
ใบสงูสดุ 1.158 กรัม (ตารางท่ี  15) ความกว้างใบเฉลีย่มีความแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัสาํคญัยิ่ง
ทางสถิติโดยสายต้นTi 001 ให้ความกว้างใบเฉลีย่สงูสดุ 5.824 ซม. ความยาวใบเฉลีย่มีความ
แตกตา่งกนัอยา่งมีนยัสาํคญัยิ่งทางสถิติโดยสายต้นTi 001 ให้ความยาวใบเฉลีย่สงูสดุ 12.806 
ซม. ความยาวก้านใบเฉลีย่มีความแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ โดยสายต้น Ti 002 ให้
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ความยาวก้านใบเฉลีย่สงูสดุ 1.892 ซม. สว่นความยาวปล้องเฉลีย่ไม่มีความแตกตา่งทางสถิติ 
โดยสายต้น Ti 002 ให้ความยาวปล้องเฉลีย่สงูสดุ 7.014 ซม. 

 
ตารางที่15  แสดงนํา้หนกัสดใบเฉลีย่ตอ่ใบ ความยาวใบเฉลีย่ตอ่ใบ  ความกว้างใบเฉลีย่ตอ่ใบ 
ความยาวก้านใบเฉลีย่ตอ่ก้าน และความยาวปล้องเฉลีย่ตอ่ปล้อง 

รหสั 
สายต้น 

นํา้หนดัสดใบ1

เฉลีย่ตอ่ใบ (ก.) 
ความกว้างใบ1

เฉลีย่ตอ่ใบ (ซม.) 
ความยาวใบ1

เฉลีย่ตอ่ใบ (ซม.) 
ความยาวก้าน1

ใบเฉลีย่ตอ่ใบ 
(ซม.) 

ความยาว
ปล้องเฉลีย่ตอ่
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 

คา่เฉลีย่ 0.6680.268 4.5320.832 10.5301.673 1.5220.264 5.9291.225 

คา่ P 0.00 0.00 0.00 0.05 0.05 
 

หมายเหตุ 1  ตวัอกัษรท่ีแตกตา่งกนัในแนวตัง้มีความแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัสาํคญัยิ่งทางสถิติเม่ือ
วิเคราะห์ผลแบบ DMRT (Duncan’s Multiple Range Test) 
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ภาพที่ 5 แสดงลกัษณะใบผกัยา่นางสายต้นรหสั Ti 001 Ti 002 Ti 003 Ti 004 Ti 005 และ Ti 
006 เรียงจากซ้ายไปขวา  

จากการเปรียบเทียบลกัษณะ นํา้หนกัสดใบเฉลีย่ตอ่ใบ ความยาวใบเฉลีย่ตอ่ใบ  ความ
กว้างใบเฉลีย่ตอ่ใบ ความยาวก้านใบเฉลีย่ตอ่ก้าน พบวา่มีความแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัสาํคญั
ทางสถิติ ความแตกตา่งทางด้านสณัฐานนี ้พบมีลกัษณะเช่นเดียวกบัการทดลองของ อธิพร ปะ
เมโท  และปรียานนัท์ โรงทา (2548) พบใน มะไห ่(Momordica subangulata Blume)   และ  
วิชาญ เพียรใจนกึ (2549) พบในชาอสัสมั (Camelia sinensis (L.) O. Kuntze) ทัง้นีอ้าจเป็น
เพราะมีพนัธุกรรมที่แตกตา่งกนั  

 
โครงการวิจัยย่อยที่ 2 การจ าแนกสายพันธ์ุผักย่านางด้วยรูปแบบของไอโซไซม์ 
 การบนัทกึข้อมลูเบือ้งต้นทางลกัษณะภายนอกของยา่นางพนัธ์ุตา่งๆ  

     ได้ทําการเก็บรวบรวมสายพนัธ์ุยา่นางไปแล้วประมาณ 42 สายพนัธ์ุ และนํามาปลกูเลีย้ง
ในสถาบนัวิจยัฯ ลาํปาง บนัทกึลกัษณะทางสณัฐานวิทยาประจําสายพนัธ์ุ โดยขณะนีไ้ด้บนัทกึ
ลกัษณะตา่งๆไปแล้ว เช่น ความยาวข้อ ความยาวก้าน ความยาวใบ และความกว้างใบ เป็นต้น 
ดงัตารางท่ี 16 
 
 
 
 



78 

 

ตารางที่1 6 แสดงหมายเลขของสายพนัธ์ุ แหลง่ท่ีมาของสายพนัธ์ุ ลกัษณะทางสณัฐานวิทยา 
(คา่เฉลีย่ ความยาว กว้างของใบ ความยาวก้าน และความยาวข้อ) 
หมายเลข
สายพนัธุ์ 

แหลง่ท่ีมา ลกัษณะทางสณัฐานวทิยา(คา่เฉล่ีย)  
ท่ีอยู่ ความยาว

ใบ 
(ซม.) 

ความกว้าง
ใบ 

(ซม.) 

ความยาว
ก้าน (ซม.) 

ความยาว
ข้อ (ซม.) 

001 แม่บวัเงา  ธรรมสอน หมู่ 6    ต.พิชยั    
อ.เมือง    จ.
ลําปาง 

8.05 3-65 1.34 3.83 

002 ปุ้ ม บ้านปงวงั   ต.
พิชยั    อ.เมือง    
จ.ลําปาง 

7 3 1 5 

003 วสนัต์  เตชะกนั ต.พิชยั    อ.เมือง    
จ.ลําปาง 

8.87 3.68 1.43 5.04 

004 ลงุเทียน     คําจนัทร์ต๊ะ ต.พิชยั    อ.เมือง    
จ.ลําปาง 

6.66 3.43 1.33 1.23 

005 เสกสรร  คําปัน ต.พิชยั    อ.เมือง    
จ.ลําปาง 

10.3 4.53 1.38 5.45 

006 เพ็ญ  กิติวงศ์ 427  หมู่ 1  บ้าน
ทรายทอง  ต.
บ้านเสด็จ  อ.
เมือง     จ.
ลําปาง 

10 4.16 1.5 6.16 

007 แม่แก้ว  ปัญญาปกุ 241  หมู่ 3  บ้าน
ทรายทอง  ต.
บ้านเสด็จ  อ.
เมือง     จ.
ลําปาง 

7.93 5 1.93 1.7 

008 นายชยั      ธรรมสิทธ์ิ 711  หมู่ 3  บ้าน
ทรายทอง  ต.
บ้านเสด็จ  อ.
เมือง     จ.
ลําปาง 

9.26 4.06 1.6 3.93 

009 นายสมิง    เบียงเครือ  8     หมู่ 4  บ้าน
ปงอ้อม  ต.บ้าน
เสด็จ  อ.เมือง     
จ.ลําปาง 

6.66 3.6 1 3.33 
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010 แม่นวล     จนัทร์สืบ 132  หมู่ 5  ต.
บ้านเสด็จ  อ.
เมือง     จ.
ลําปาง 

9.5 5.1 3.16 1.5 

011 เชียร  คําจนัทร์ต๊ะ 160  หมู่ 7  ต.
บ้านเสด็จ  อ.
เมือง     จ.
ลําปาง 

12.05 5.05 1.38 4.4 

012 แม่แปง  เครือสาร 12    หมู่ 8  
บ้านลเูหนือ  ต.
บ้านเสด็จ  อ.
เมือง  จ.ลําปาง 

6.43 3.2 1 5 

013 นายสนั่น  กนัทวงศ ์ 175  หมู่ 8  ต.
บ้านเสด็จ  อ.
เมือง     จ.
ลําปาง 

4.6 2.6 0.9 1 

014 โสรัช  ทิพย์บุญ  8     หมู่ 14  
บ้านห้วยยาง
พฒันา   ต.บ้าน
เสด็จ       อ.เมือง  
จ.ลําปาง 

8.9 3.76 2.1 2.83 

015 แม่ป๋ัน  ใจโน 4      หมู่ 14  
บ้านห้วยยาง
พฒันา    ต.บ้าน
เสด็จ       อ.เมือง  
จ.ลําปาง 

7.4 4.33 1.66 2.1 

016 สมจิต  เสนาแปลง 103  หมู่ 17  ต.
บ้านเสด็จ  อ.
เมือง  จ.ลําปาง 

6 3.5 1.06 1.1 

017 โรงเรียนบ้านแลง หมู่ 2    ต.บุญ
นาคพฒันา  อ.
เมือง    จ.ลําปาง 

9.83 4.23 2.2 1.16 

018 พ่อศรี  กาฟัง หมู่ 2  บ้านแลง   
ต.บุญนาค
พฒันา  อ.เมือง  
จ.ลําปาง 

9.6 4 2.03 3 

019 โรงเรียนบ้านบุญนาค 36/1   หมู่ 3  
บ้านหมาก  ต.
บุญนาคพฒันา  

7.2 3 1.43 3.66 
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อ.เมือง   จ.
ลําปาง 

020 พ่อคําอ้าย  ก๋าสาย 36/1   หมู่ 3  
บ้านหมาก  ต.
บุญนาคพฒันา  
อ.เมือง   จ.
ลําปาง 

10.16 5 2.16 1.16 

021 บวัผนั  คําเครือ 87    หมู่ 4   บ้าน
หวัวงั  ต.บุญ
นาคพฒันา  อ.
เมือง   จ.ลําปาง 

5.43 2.6 2 2.5 

022 แม่ทอง  พรหมปิง 91    หมู่ 4   บ้าน
หมาก  ต.บุญ
นาคพฒันา  อ.
เมือง   จ.ลําปาง 

4.66 2.5 1.33 1.23 

023 เบาะ   ต๊ะพนัธ์ 20   หมู่ 5   ต.
บุญนาคพฒันา        
อ.เมือง  จ.
ลําปาง 

7 3.66 1.26 1.33 

024 นายนวล  สตัย์มาก 41   หมู่ 5   ต.
บุญนาคพฒันา        
อ.เมือง  จ.
ลําปาง 

8.16 3.93 2 2.33 

025 แม่เบีย้  ธิพนัธ์ 163  หมู่ 5   บ้าน
วงัเลียบ  ต.บุญ
นาคพฒันา        
อ.เมือง  จ.
ลําปาง 

7 4.26 1.76 1.1 

026 นายติ๊บ  เบาใจ 42   หมู่ 7          
ต.บุญนาค
พฒันา  อ.เมือง  
จ.ลําปาง 

9.66 5.46 1.5 6.33 

027 แม่พิม  บุตรคําลือ 69  หมู่  13   ต.
บุญนาคพฒันา    
อ.เมือง  จ.
ลําปาง 

11.54 5.73 1.58 6.25 

028 พวงพะยอม  งามสม 98  หมู่ 1   ต.
นิคมพฒันา  อ.
เมือง    จ.ลําปาง 

10.5 6 2.2 0.93 
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029 รังสฤษฎ์  วงัสนุัน 85  หมู่ 2   บ้าน
ชยัมงคล  ต.นิคม
พฒันา  อ.เมือง    
จ.ลําปาง 

5.2 2.5 5.2 1.13 

030 อําพร  เฟ่ืองย๊ะ 80  หมู่ 12         
ต.นิคมพฒันา     
อ.เมือง  จ.
ลําปาง 

7.83 3.63 1.73 6 

031 คําปัน  แจ่ห่มเครือ 342  หมู่ 3  บ้าน
ศรีปรีดา  ต.บ้าน
แลง  อ.เมือง       
จ.ลําปาง 

10.16 5.83 2.83 2 

032 หลัน่  ปวนบุญนํา 360  หมู่ 3  บ้าน
ศรีปรีดา  ต.บ้าน
แลง  อ.เมือง       
จ.ลําปาง 

7.66 5.06 2.16 3.66 

033 พ่อหลวงแก้ว  ปวนบุญ
นํา 

48  หมู่ 8  บ้าน
อ่างนํา้ร้อน         
ต.บ้านแลง         
อ.เมือง  จ.
ลําปาง 

6.5 3.33 1.66 1 

034 แม่เป็ง  ทองเย็น 94  หมู่ 8  บ้าน
อ่างนํา้ร้อน         
ต.บ้านแลง          
อ.เมือง  จ.
ลําปาง 

7.36 2.93 1.13 6.66 

035 ประเสริฐ  อินชนะ 169  หมู่ 8  บ้าน
หวังาน  ต.บ้าน
แลง  อ.เมือง        
จ.ลําปาง 

8.5 4.86 2.2 1.43 

036 แม่หมวก  เป็นเครือ 82  หมู่ 11  บ้าน
แพะ  ต.บ้านแลง  
อ.เมือง  จ.
ลําปาง 

8 3.06 1.26 2.43 

037 ไม่มีชื่อ (บ้านแลง) ต.บ้านแลง         
อ.เมือง  จ.
ลําปาง 

6.16 3.16 1.33 1.66 

038 พ่อเย็น  กนัทะสี 42  หมู่ 1   ต.ทุ่ง
ฝาย  อ.เมือง       

10.8 4.7 2.83 4 
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จ.ลําปาง 
039 วิเชียร  ศรีปินตา 69  หมู่ 1   ต.ทุ่ง

ฝาย  อ.เมือง           
จ.ลําปาง 

7.1 3.4 1.23 3.16 

040 แม่คํามลู  ศรีใจวงศ ์ 18  หมู่ 5   ต.ทุ่ง
ฝาย  อ.เมือง          
จ.ลําปาง 

8.5 4.86 2.5 3.33 

041 สถาบนัวิจยัฯ..ข 202 หมู่ 17  
สวก.ลําปาง  ต.
พิชยั       อ.เมือง  
จ.ลําปาง 

12.66 5.76 1.5 4.33 

042 สถาบนัวิจยัฯ..ซ 202 หมู่ 17  
สวก.ลําปาง  ต.
พิชยั   อ.เมือง  
จ.ลําปาง 

9.6 5.33 0.93 5.83 

043 อายอุ้ม ต.พิชยั    อ.เมือง    
จ.ลําปาง 

5.26 2.93 0.76 1.66 

 

หมายเหตุ   เคร่ืองหมาย    “-“     หมายถึง อยู่ระหว่างการเก็บบันทึก 
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ภาพที่ 6 แสดงลกัษณะของต้นยา่นางสายพนัธ์ุตา่งๆที่เก็บรวบรวมไว้ในการทดลอง 
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ภาพที่ 7 แสดงลกัษณะของต้นยา่นางสายพนัธ์ุตา่งๆ ท่ีเก็บรวบรวมไว้ในการทดลอง 
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ภาพที่ 8 แสดงลกัษณะของต้นยา่นางสายพนัธ์ุตา่งๆที่เก็บรวบรวมไว้ในการทดลอง 
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ภาพที่ 9 แสดงลกัษณะของต้นยา่นางสายพนัธ์ุตา่งๆที่เก็บรวบรวมไว้ในการทดลอง 
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ภาพที่ 10  แสดงลกัษณะของต้นยา่นางสายพนัธ์ุตา่งๆที่เก็บรวบรวมไว้ในการทดลอง 
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ภาพที่11แสดงลกัษณะของต้นยา่นางสายพนัธ์ุตา่งๆที่เก็บรวบรวมไว้ในการทดลอง
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ภาพที่ 12  แสดงลกัษณะของต้นยา่นางสายพนัธ์ุตา่งๆที่เก็บรวบรวมไว้ในการทดลอง 
 
  จากการศกึษาการจดัจําแนกสายพนัธ์ุต้ายา่นางจํานวน 42 สายพนัธ์ุ ได้ดําเนินการโดย
ใช้ไอโซไซม์ 5 ชนิดคือ Peroxidase, Esterase, Acid phosphatase, Alkaline phosphatase 
และ Superoxide dismutase พบวา่มีความแตกตา่งระหวา่งสายพนัธ์ุยา่นาง ( polymorphism) 
ตามชนิดของไอโซไซม์ท่ีใช้จดัจําแนก แยกตามชนิดของไอโซไซม์แตล่ะชนิดดงัตอ่ไปนี ้

การจัดจ าแนกสายพันธ์ุย่านางโดยใช้ไอโซไซม์เปอร์ออกซิเดส 
 จากการศกึษาการจดัจําแนกสายพนัธ์ุต้ายา่นางจํานวน 42 สายพนัธ์ุ ได้ดําเนินการโดยใช้ไอ
โซไซม์เปอร์ออกซิเดส พบวา่เม่ือทําการแยกไอโซไซม์โดยใช้เทคนิค Polyacrylamide Gel 
Electrophoresis สามารถแยกไอโซไซม์เปอร์ออกซิเดส ได้ตามภาพท่ี 13 และ 14 ดงัตอ่ไปนี ้ 
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ภาพที่ 13 ลกัษณะของรูปแบบไอโซไซม์เปอร์ออกซิเดสของยา่นางสายพนัธ์ุตา่ง  ๆ
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ภาพที่ 14 ลกัษณะไซโมแกรมของไอโซไซม์เปอร์ออกซิเดสของต้นยา่นาง  
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จากการจดัจําแนกสายพนัธ์ุของต้นยา่นางทัง้ 42 สายต้นโดยใช้ไอโซไซม์เปอร์ออกซิ
เดสพบวา่ สามารถจดัจําแนกสายพนัธ์ุของต้นยา่นางได้ออกเป็น  11 สายพนัธ์ุ ตามรูปแบบของ
ไอโซไซม์ ตามตารางท่ี 17 ได้ดงันี ้ 
ตารางที่ 17 แสดงสายพนัธ์ุของต้นยา่นางกลุม่ตา่งๆที่จดัจําแนกโดยไอโซไซม์เปอร์ออกซิเดส 

กลุ่มที่ พันธ์ุต้นย่านาง 

1 001, 025 

2 002, 009, 026 
3 003, 004, 006, 010, 011, 013, 014, 016 
4 005, 007, 008, 015, 032, 034, 039, 040, 041 
5 012, 018, 019, 027, 028, 035 
6 017, 021, 022, 029 
7 020, 023, 024 
8 030 
9 031 

10 033, 036, 037, 038, 042 
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การจัดจ าแนกสายพันธ์ุย่านางโดยใช้ไอโซไซม์เปอร์เอสเทอเรส 
 จากการศกึษาการจดัจําแนกสายพนัธ์ุต้ายา่นางจํานวน 42 สายพนัธ์ุ ได้ดําเนินการโดยใช้ไอ
โซไซม์เอสเทอเรส พบวา่เม่ือทําการแยกไอโซไซม์โดยใช้เทคนิค Polyacrylamide Gel 
Electrophoresis สามารถแยกไอโซไซม์เปอร์เอสเทอเรส ได้ตามภาพท่ี 15 และ 16 ดงัตอ่ไปนี ้ 

ภาพที่ 15 ลกัษณะของรูปแบบไอโซไซม์เปอร์เอสเทอเรสของยา่นางสายพนัธ์ุตา่งๆ  

  
 
ภาพที่ 15.1 ลกัษณะไซโมแกรมของไอโซไซม์เปอร์เอสเทอเรสของต้นยา่นาง 
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ภาพที่ 15.2 ลกัษณะไซโมแกรมของไอโซไซม์เอสเทอเรสของต้นยา่นาง  

 
 จากการจดัจําแนกสายพนัธ์ุของต้นยา่นางทัง้ 42 สายต้นโดยใช้ไอโซไซม์เปอร์เอสเทอเรส
พบวา่ สามารถจดัจําแนกสายพนัธ์ุของต้นยา่นางได้ออกเป็น  11 สายพนัธ์ุ ตามตารางท่ี 18 
ดงัตอ่ไปนี ้
ตารางที่ 18  แสดงสายพนัธ์ุของต้นยา่นางกลุม่ตา่งๆที่จดัจําแนกโดยไอโซไซม์เอสเทอเรส 

 

กลุ่มที่ พันธ์ุต้นย่านาง 
1 002 
2 003 
3 006, 012, 037 
4 008, 009, 034 
5 015, 023, 029 
6 018, 031, 036, 038 
7 019, 030, 039 
8 022, 041, 042,  
9 024, 026 

10 028 
11 032 
12 040 
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การจัดจ าแนกสายพันธ์ุย่านางโดยใช้ไอโซไซม์แอซิดฟอสฟาเทส 
 จากการศกึษาการจดัจําแนกสายพนัธ์ุต้ายา่นางจํานวน 42 สายพนัธ์ุ ได้ดําเนินการโดยใช้ไอ
โซไซม์แอซิดฟอสฟาเทส พบวา่เม่ือทําการแยกไอโซไซม์โดยใช้เทคนิค Polyacrylamide Gel 
Electrophoresis สามารถแยกไอโซไซม์แอซิดฟอสฟาเทสได้ตามภาพท่ี 16 และ 17 ดงัตอ่ไปนี ้ 

ภาพที่ 16 ลกัษณะของรูปแบบไอโซไซม์แอซิดฟอสฟาเทสของยา่นางสายพนัธ์ุตา่งๆ 
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ภาพที่ 16.1 ลกัษณะไซโมแกรมของไอโซไซม์เปอร์แอซิดฟอสฟาเทสของต้นยา่นาง 

 
 
ภาพที่ 16.2 ลกัษณะไซโมแกรมของไอโซไซม์แอซิดฟอสฟาเทสของต้นยา่นาง 
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ภาพที่ 16.3 ลกัษณะไซโมแกรมของไอโซไซม์แอซิดฟอสฟาเทสของต้นยา่นาง 

 
ภาพที่ 16.4 ลกัษณะไซโมแกรมของไอโซไซม์เปอร์เอสเทอเรสของต้นยา่นาง 

 
 
  

จากการจดัจําแนกสายพนัธ์ุของต้นยา่นางทัง้ 42 สายต้นโดยใช้ไอโซไซม์แอซิดฟอสฟา
เทสพบวา่ สามารถจดัจําแนกสายพนัธ์ุของต้นยา่นางได้ออกเป็น  16 สายพนัธ์ุ ดงัตารางท่ี 19
ดงัตอ่ไปนี ้
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ตารางที่ 19 แสดงสายพนัธ์ุของต้นยา่นางกลุม่ตา่งๆที่จดัจําแนกโดยไอโซไซม์แอซิดฟอสฟาเทส 

 
 

การจัดจ าแนกสายพันธ์ุย่านางโดยใช้ไอโซไซม์อัลคาไลด์ฟอสฟาเทส 
 จากการศกึษาการจดัจําแนกสายพนัธ์ุต้ายา่นางจํานวน 42 สายพนัธ์ุ ได้ดําเนินการโดยใช้ไอ
โซไซม์อลัคาไลด์ฟอสฟาเทส พบวา่เม่ือทําการแยกไอโซไซม์โดยใช้เทคนิค Polyacrylamide Gel 
Electrophoresis สามารถแยกไอโซไซม์อลัคาไลด์ฟอสฟาเทสได้ตามภาพท่ี 17 ดงัตอ่ไปนี ้ 
 
 
 
 
 

กลุ่มที่ พันธ์ุต้นย่านาง 
1 001, 005, 006, 012, 022, 025, 027, 029  
2 002, 007, 008, 009, 016, 018 
3 003 
4 004 
5 010, 011, 014, 017, 021, 033, 034, 035 
6 013 
7 015 
8 019, 023, 026 
9 020, 028 
10 024 
11 030 
12 031 
13 032 
14 036 
15 037 
16 038 
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ภาพที่ 17 ลกัษณะของรูปแบบไอโซไซม์อลัคาไลด์ของยา่นางสายพนัธ์ุตา่งๆ 
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จากการจดัจําแนกสายพนัธ์ุของต้นยา่นางทัง้ 42 สายต้นโดยใช้ไอโซไซม์อลัคาไลด์ฟอส
ฟาเทสพบวา่ ไอโซไซม์ชนิดดงักลา่ว ไม่สามารถจดัจําแนกสายพนัธ์ุของต้นยา่นางได้เน่ืองจากไม่
สามารถย้อมหาไอโซไซม์ได้ เพราะไม่เกิดแถบของไอโซไซม์เกิดขึน้  

การจัดจ าแนกสายพันธ์ุย่านางโดยใช้ไอโซไซม์ซุปเปอร์ออกไซด์ดิสมิวเทส 
 จากการศกึษาการจดัจําแนกสายพนัธ์ุต้ายา่นางจํานวน 42 สายพนัธ์ุ ได้ดําเนินการโดยใช้ไอ
โซไซม์ซุปเปอร์ออกไซด์ดิสมิวเทส พบวา่เม่ือทําการแยกไอโซไซม์โดยใช้เทคนิค Polyacrylamide 
Gel Electrophoresis สามารถแยกไอโซไซม์ซุปเปอร์ออกไซด์ดิสมิวเทสได้ตามภาพท่ี 18 และ   
19  ดงัตอ่ไปนี ้ 
ภาพที่ 18 ลกัษณะของรูปแบบซูปเปอร์ออกไซด์ดิสมิวเทสของยา่นางสายพนัธ์ุตา่งๆ 
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ภาพที่ 19 ลกัษณะไซโมแกรมของไอโซไซม์ซูปเปอร์ออกไซด์ดิสมิวเทสของต้นยา่นาง 
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ตารางที่ 20 แสดงสายพนัธ์ุของต้นยา่นางกลุม่ตา่งๆที่จดัจําแนกโดยไอโซไซม์ซูปเปอร์ออกไซด์
ดิสมิวเทส 
กลุ่มที่ พันธ์ุต้นย่านาง 

1 001, 002, 018, 019, 020, 021, 022, 026, 031, 032, 033, 037 
2 003, 004, 010, 011, 012, 013 
3 005, 006, 008 
4 007 
5 009, 036, 040 
6 014, 015, 016, 017, 023, 024, 025, 027 
7 028, 034, 035 
8 029, 030 

 
โครงการย่อยที่ 3 ศึกษาการขยายพันธ์ุต้นย่านางด้วยเทคนิคการเพาะเลีย้งเนือ้เย่ือ 

 
จากการศกึษาโครงการยอ่ยท่ี 1 ความเข้มข้นของคลอร๊อกซ์ท่ีระดบัตา่งๆ และใช้เวลา

ใน การฟอกฆา่เชือ้ท่ีแตกตา่งกนั (ตารางท่ี 21) พบวา่  ชิน้สว่นปลายยอดต้นยา่นางที่ทําการฟอก
ฆา่เชือ้ด้วยคลอร๊อกซ์ความเข้มข้น 20% นาน 15 นาที มีเปอร์เซ็นต์การปนเปือ้นของเชือ้ราน้อย
ท่ีสดุ คือ 1.25%  สว่นกรรมวิธีอ่ืนมีเปอร์เซ็นต์การปนเปือ้นของเชือ้ราอยูใ่นช่วง 7.69-53.87% 
ลกัษณะของการเกิดปนเปือ้นเป็นเส้นใยสขีาว หรือสเีทา แล้วแตช่นิดของเชือ้ราที่ขึน้อยูบ่น
ชิน้สว่น โดยเร่ิมจากบริเวณรอบของซอกในกาบใบที่หอ่หุ้มตาข้าง หรือช่องวา่งระหวา่งโคนใบกบั
ตาข้าง (ดงัภาพที่ 20ก)   และไม่พบการปนเปือ้นของเชือ้แบคทีเรีย  ยกเว้นชิน้สว่นท่ีทําการฟอก
ฆา่เชือ้ด้วยคลอร๊อกซ์ความเข้มข้น 10% นาน 10 นาที ท่ีมีการเปอร์เซ็นต์การปนเปือ้นของเชือ้
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แบคทีเรีย คือ 9.09% ลกัษณะของการปนเปือ้นมีเมือกสขีาวขุน่ออกมารอบชิน้สว่น ดงัภาพที่21ข  
นอกจากนีเ้ปอร์เซ็นต์การรอดตายของชิน้สว่นมากท่ีสดุ เม่ือทําการฟอกฆา่เชือ้ด้วยคลอร๊อกซ์
ความเข้มข้น 10% นาน 15 นาที คือ 66.67%  สว่นท่ีฟอกฆา่เชือ้ด้วยคอลร๊อกซ์ความเข้มข้นสงู
และระยะเวลานาน ทําให้ชิน้สว่นมีลกัษณะเป็นสนํีา้ตาล (Browning) และตายไป ดงัภาพที่ 21 

สาํหรับจํานวนยอดใหม่เฉลีย่ตอ่ชิน้สว่นในทกุกรรมวิธีไม่มีความแตกตา่งกนั คือ                               
1 ยอดตอ่ชิน้สว่น ลกัษณะของยอดใหม่ท่ีเกิดบริเวณจากสว่นของตาข้าง และพฒันาเป็นยอดใหม่
ท่ีสมบูรณ์(ดงัภาพที่ 20ก และ 20ข)  นอกจากนีจํ้านวนวนัเฉลีย่ท่ีการเกิดยอดใหม่ทกุกรรมวิธีไม่
แตกตา่งกนั อยูใ่นช่วง  9-14 วนั (ตารางท่ี 21)   

 
             ตารางที่ 21 เปอร์เซ็นต์การปนเปือ้น จํานวนยอดใหม่เฉลีย่ตอ่ชิน้สว่น และจํานวนวนัเฉลีย่ท่ีเกิด

ยอดใหม่ของชิน้สว่นต้นยา่นางที่ทําการฟอกฆา่เชือ้ด้วยคลอร๊อกซ์ความเข้มข้นตา่งๆ ใน
ระยะเวลาที่       แตกตา่งกนั 

ความ
เข้มข้นของ
คลอร๊อกซ์ 

(%) 

ระยะเวลา
ในการฟอก

ฆา่เชือ้ 
(นาที) 

เปอร์เซ็นต์การ
ปนเปือ้น 

เปอร์เซ็นต์
การรอดตาย
ของชิน้สว่น 

จํานวนยอด
ใหม่เฉลีย่ตอ่

ชิน้สว่น 

จํานวนวนั
เฉลีย่ท่ีเกิด
ยอดใหม่ 

รา แบคทีเรีย 

10 10 33.33 - 50.00 1.00 12.84 
 15 33.33 - 66.67 1.00 11.17 

15 10 9.09 9.09 36.36 1.00 10.00 
 15 53.87 - 23.08 1.00 9.00 

20 10 7.69 - 15.38 1.00 10.00 
 15 1.25 - 25.00 1.00 14.00 
ความเข้มข้นคลอร๊อกซ์ x  
ระยะเวลาในการฟอกฆา่

เชือ้ 

ns ns ns ns ns 

หมายเหต ุ
ns = non significant,  - = ไม่เกิด 
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(ก) (ข) 

ภาพที่ 20  เกิดการปนเปือ้นของเชือ้รา (ก) และเชือ้แบคทีเรีย (ข) บนยอดใหม่ของต้นยา่นาง ท่ีเลีย้ง
ได้  7 วนั 

 

 
 

ภาพที่21  ลกัษณะการเกิดสนํีา้ตาล (Browning) ของชิน้สว่นต้นยา่นางหลงัจากทําการฟอกฆา่เชือ้ด้วย               
คลอร๊อกซ์ความเข้มข้น 20% นาน 10 และ 15 นาที และท่ีเลีย้งบนอาหารได้ 21 วนั  
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(ก) (ข) 

ภาพที่22  ปลายยอดใหม่ท่ีแตกออกมาจากสว่นของตาข้างเม่ือเลีย้งได้ 7 วนั (ก) และยอดใหม่
ท่ีพฒันา เม่ือเลีย้งได้ 14 วนั (ข) ของชิน้สว่นต้นยา่นางที่ทําการฟอกฆา่เชือ้ด้วย
คลอร๊อกซ์ความเข้มข้น 10 เปอร์เซ็นต์ ระยะเวลานาน  15 นาท ี  

 
 
การศกึษาโครงการยอ่ยท่ี 2 พบวา่ การเพิ่มปริมาณยอดใหม่ของต้นยา่นางให้เพียงพอ

สาํหรับ           การทดลอง สามารถทําการเลีย้งบนอาหารสตูร MS ท่ีเติม BAP ความเข้มข้น 2 
มก/ล มีจํานวนยอดใหม่เฉลีย่ตอ่ชิน้สว่น คือ 2-3 ยอดตอ่ชิน้สว่น แตล่กัษณะของยอดใหม่มีท่ี
ลกัษณะสัน้ และชิน้สว่นมีลกัษณะเป็น       สนํีา้ตาล (ดงัภาพที่ 23) หลงัจากนัน้ทําการย้าย
เปลีย่นไปเลีย้งในอาหารสตูร MS (1962) ท่ีเติม    BAP  ความเข้มข้น 2 มก/ล และผงถ่านความ
เข้มข้น 0.5 ก/ล มีจํานวนยอดใหม่เฉลีย่ชิน้สว่นไม่แตกตา่ง        แตล่กัษณะคณุภาพของยอดใหม่
มีความสมบูรณ์ยิ่งขึน้ ไม่พบชิน้สว่นเกิดลกัษณะเป็นสนํีา้ตาล    (ดงัภาพที2่4) 

ผลจาการศกึษาชนิดของไซโตไคนินท่ีระดบัความเข้มข้นตา่งๆ ท่ีมีผลตอ่การชกันําให้เกิด
ยอด    ดงัตารางท่ี 2  พบวา่ BA ท่ีระดบัความเข้มข้น 1 มก/ล. มีเปอร์เซ็นต์การเกิดยอด คือ 80% 
และมีจํานวนยอดใหม่ตอ่ชิน้สว่นมากท่ีสดุ คือ 2.20 ยอดตอ่ชิน้สว่น ให้ผลเช่นเดียวกบัท่ีระดบั
ความเข้มข้น 2 มก/ล. ( 2.00 ยอดตอ่ชิน้สว่น) แตเ่ปอร์เซ็นต์การเกิดยอดเพียง 40%  สาํหรับ 
Kinetin ท่ีระดบัความเข้มข้น 2 มก/ล. มีเปอร์เซ็นต์การเกิดยอด คือ 100% แตจํ่านวนยอดใหม่ตอ่
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ชิน้สว่นน้อยท่ีสดุคือ 1.00 ยอดตอ่ชิน้สว่น เหมือนกบัท่ีระดบัความเข้มข้น 1 และ 4 มก/ล.  สว่น
ความยาวของยอดใหม่มีมากท่ีสดุ เม่ือเลีย้งบนอาหาร MS(1962) ท่ีเติม BA ความเข้มข้น 2 มก/
ล. คือ 1.24 ซม  

นอกจากนีจํ้านวนวนัท่ีเกิดยอดใหม่ในทกุกรรมวิธีไม่มีความแตกตา่งกนั อยูใ่นช่วงเฉลีย่ 
9.80 – 14.20 วนั  และมีจํานวนใบตอ่ชิน้สว่นทกุกรรมวิธีไม่มีความแตกตา่งกนั อยูใ่นช่วงเฉลีย่ 
1.00 – 1.33 ใบตอ่ชิน้สว่น ยกเว้นในกรรมวิธีท่ีเติม BA ความเข้มข้น 2 มก/ล. ไม่เกิดใบใหม่ 

นํา้หนกัสดของชิน้สว่นมีความแตกตา่งกนั โดยท่ีเลีย้งบนอาหารท่ีเติม BA ความเข้นข้น 1 
,2 และ 4 มก/ล. มีมากท่ีสดุ คือ 0.0461, 0.0398 และ 0.0396 ก. ตามลาํดบั  (ดงัตารางท่ี 22) 

 

 
 

ภาพที่23  การเพิ่มปริมาณยอดใหม่ของต้นยา่นางท่ีเลีย้งบนอาหารสตูร MS(1962) ท่ีเติม BAP 
ความเข้มข้น 2 มก/ล นาน 30 วนั 
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ภาพที่24  การพฒันายอดใหม่และใบของต้นยา่นางที่เลีย้งบนอาหารสตูร MS(1982) ท่ีเติม 

BAP             ความเข้มข้น 2 มก/ล และผงถ่านความเข้มข้น 0.5 ก/ล นาน 56 วนั 
 
            ตารางที่22 การพฒันายอดใหม่ของชิน้สว่นท่ีเลีย้งบนอาหารท่ีเติมไซโตไคนินชนิดตา่งกนัท่ีระดบั                 

ความเข้มข้นท่ีแตกตา่งกนั ได้นาน 6 สปัดาห์ 
ชนิดของ 
ไซโตไค

นิน 

ความ
เข้มข้น 
(มก/ล.) 

เปอร์เซ็นต์
การเกิด

ยอด 

จน.ยอดใหม่
ตอ่ชิน้สว่น 

จน.วนัท่ี
เกิดยอด

ใหม่ 

ความยาว
ของยอด

ใหม่ (ซม.) 

จน.ใบตอ่
ชิน้สว่น 

BA 1 80ab1/ 2.20a 14.20 1.11ab 1.00 

 2 40b 2.00a 12.60 1.24a - 

 4 40b 1.40ab 13.80 1.07ab 1.00 

Kinetin 1 80ab 1.00b 10.20 0.99bc 1.25 

 2 100a 1.00b 11.00 1.06abc 1.00 

 4 60ab 1.00b 9.80 0.82c 1.33 

LSD 0.05 53.29 0.84 ns 0.25 ns 

หมายเหตุ1/  เปรียบเทียบในแนวตัง้ตวัอกัษรท่ีตา่งกนัแสดงถึงความแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัสาํคญั

ทางสถิติ (p  0.05)      ns = non significant,  - = ไม่เกิดยอด หรือใบ 
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            ตารางที่ 23 นํา้หนกัสดและแห้งของชิน้สว่นท่ีเลีย้งบนอาหารท่ีเติมไซโตไคนินชนิดตา่งกนัท่ีระดบั                 
ความเข้มข้นท่ีแตกตา่งกนั ได้นาน 6 สปัดาห์ 

ชนิดของ 
ไซโตไค

นิน 

ความ
เข้มข้น (มก/

ล.) 

นํา้หนกัชิน้สว่น (ก.) 

นํา้หนกัสด นํา้หนกัแห้ง 

BA 1 0.0416a1/ 0.0049 

 2 0.0398a 0.0038 

 4 0.0396a 0.0046 

Kinetin 1 0.0249b 0.0029 

 2 0.0220b 0.0033 

 4 0.0203b 0.0032 

LSD 0.05 0.0127 ns 

หมายเหตุ 
1/  เปรียบเทียบในแนวตัง้ตวัอกัษรท่ีตา่งกนัแสดงถึงความแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 

(p  0.05)      
 

 
ภาพที่25 ลกัษณะการพฒันายอดใหม่ของต้นยา่นางที่เลีย้งบนอาหารสตูร MS(1962) ท่ีเติม 

BA และKinetin ความเข้มข้นระดบัแตกตา่งกนั นาน 6 สปัดาห์ (bar = 1 ซม) 
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ผลจากการศกึษาโครงการยอ่ยท่ี 3.1 พบวา่  ทกุกรรมวิธีมีเปอร์เซ็นต์การเกิดยอด ความ
ยาวของยอดใหม่ จํานวนวนัท่ีเกิดยอดใหม่ และจํานวนยอดใหม่ตอ่ชิน้สว่น ไม่แตกตา่งกนั  ดงัใน
ตารางท่ี 23  นอกจากนีนํ้า้หนกัสดและแห้งของชิน้สว่นไม่มีความแตกตา่งกนัเช่นเดียวกนั ดงัใน
ตารางท่ี 24  ลกัษณะของยอดใหม่ท่ีเกิดยอด ดงัภาพที่ 26 

             ตารางที่24  การเจริญเติบโตและพฒันาของชิน้สว่นปลายยอดยา่นางที่เลีย้งบนอาหารท่ีเติม BA 
และ NAA ท่ีระดบัความเข้มข้นตา่งๆ เม่ือนําไปเลีย้งในสภาพท่ีแตกตา่งกนั 

สภาพท่ี
เลีย้ง 

ความเข้มข้น (มก/
ล.) 

เปอร์เซ็นต์
การเกิด

ยอด 

จํานวนยอด
ใหม่ตอ่ชิน้สว่น 

จํานวนวนัท่ีเกิด
ยอดใหม่ 

ความยาวของ
ยอดใหม่  (ซม.) 

BA NAA 
  0 75.00 2.33 25.17 0.99 
 1 0.5 87.50 2.00 25.14 1.19 
  1 62.50 2.00 32.40 1.21 
  0 75.00 2.67 27.67 1.14 

อาหารกึ่ง
แข็ง 

2 0.5 
37.50 

2.00 25.00 1.18 

  1 50.00 1.75 24.50 1.11 
  0 87.50 2.85 25.00 0.91 
 4 0.5 75.00 2.17 26.50 1.13 
  1 50.00 2.25 25.75 0.99 
  0 75.00 2.50 31.50 1.49 
 1 0.5 50.00 2.75 29.75 1.35 
  1 50.00 1.75 27.25 1.41 
  0 75.00 2.50 31.83 1.16 

อาหารเหลว 2 0.5 75.00 1.67 29.83 1.10 
  1 62.50 2.60 29.40 1.30 
  0 62.50 2.40 29.40 1.03 
 4 0.5 62.50 2.60 35.00 1.25 
  1 25.00 2.00 28.32 1.23 

LSD 0.05 ns ns ns ns 
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หมายเหตุ          ns = non significant 
                ตารางที่25  นํา้หนกัสดและแห้งของชิน้สว่นปลายยอดยา่นางที่เลีย้งบนอาหารท่ีเติม BA และ 

NAA ท่ีระดบัความเข้มข้นตา่งๆ เม่ือนําไปเลีย้งในสภาพท่ีแตกตา่งกนั 
สภาพท่ี

เลีย้ง 
ความเข้มข้น (มก/

ล.) 
นํา้หนกัชิน้สว่น (ก.) 

BA NAA นํา้หนกัสด 
นํา้หนกั

แห้ง 
  0 0.0390 0.00486 
 1 0.5 0.0538 0.00666 
  1 0.0449 0.00517 
  0 0.0365 0.00441 

อาหารกึ่ง
แข็ง 

2 0.5 0.0318 0.00337 

  1 0.0437 0.00520 
  0 0.0278 0.00363 
 4 0.5 0.0495 0.00616 
  1 0.0437 0.00517 
  0 0.0576 0.00660 
 1 0.5 0.0787 0.00684 
  1 0.0494 0.00419 
  0 0.0569 0.00520 

อาหารเหลว 2 0.5 0.0658 0.00600 
  1 0.0629 0.00620 
  0 0.0372 0.00414 
 4 0.5 0.0633 0.00573 
  1 0.0530 0.00443 

LSD 0.05 ns ns 
หมายเหตุ            ns = non significant 
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ภาพที่ 26 ลกัษณะการพฒันายอดใหม่ของต้นยา่นางที่เลีย้งบนอาหารกึ่งแข็ง( solid 

medium) และในอาหารเหลว( liquid medium) สตูร MS(1962) ท่ีเติม BA 
ร่วมกบัNAA ความเข้มข้นระดบัแตกตา่งกนันาน 6 สปัดาห์ (bar = 1 ซม) 

ผลจากการศกึษาโครงการยอ่ยท่ี 3.2 พบวา่  ทกุกรรมวิธีมีความยาวของยอดใหม่ 
จํานวนยอดใหม่ตอ่ชิน้สว่น และจํานวนวนัท่ีเกิดยอดใหม่ไม่แตกตา่งกนั  ดงัในตารางท่ี 25  
นอกจากนีนํ้า้หนกัสดและแห้งของชิน้สว่นไม่มีความแตกตา่งกนัเช่นเดียวกนั   ลกัษณะของยอด
ใหม่ท่ีเกิดยอด ดงัภาพที่ 27 
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ตารางที่26  ลกัษณะของยอดใหม่ท่ีเกิดเม่ือใช้ชิน้สว่นท่ีมีอายแุตกตา่งกนั 
อายขุอง
ชิน้สว่น   

(สปัดาห์) 

ความยาว
ของยอดใหม่ 

(ซม.) 

จํานวนยอด
ใหม่ตอ่
ชิน้สว่น 

จํานวนวนัท่ี
เกิดยอดใหม่ 

นํา้หนกัของชิน้สว่น (ก.) 

นํา้หนกัสด นํา้หนกัแห้ง 

4 1.03 1.67 23.33 0.0264 0.00304 
6 1.05 1.33 21.00 0.0245 0.00290 
8 0.98 - - 0.0201 0.00197 

LSD0.05 ns ns ns ns ns 
หมายเหตุ         - = ไม่เกิดยอด , ns = non significant 
 

 
 

ภาพที่27  ลกัษณะการพฒันายอดใหม่ของต้นยา่นางที่มี อายขุองชิน้สว่น เลีย้งแตกตา่งกนั 
เลีย้งบนอาหารสตูร MS(1962) ท่ีเติม BA ความเข้มข้น 4 มก/ล นาน 6 สปัดาห์  
(bar = 1 ซม) 

ผลจากการศกึษาโครงการยอ่ยท่ี 3.3 พบวา่ ทกุกรรมวิธีมีความยาวของยอดใหม่ จํานวน
ยอดใหม่ตอ่ชิน้สว่น และจํานวนใบตอ่ชิน้สว่นไม่แตกตา่งกนั         ดงัในตารางท่ี 26  นอกจากนี ้
นํา้หนกัสดและแห้งของชิน้สว่นไม่มีความแตกตา่งกนัเช่นเดียวกนั   ลกัษณะของยอดใหม่ท่ีเกิด
ยอด ดงัภาพที่ 28 
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ตารางที่27  ลกัษณะของยอดใหม่ท่ีเลีย้งในอาหารเหลวสตูร MS(1962) ในปริมาณท่ีแตกตา่งกนั 
 

ปริมาณ
อาหารท่ีใช้
เลีย้ง  (มล./

ชิน้สว่น) 

ความยาว
ของชิน้สว่น 

(ซม.) 

จํานวนยอด
ใหม่ตอ่
ชิน้สว่น 

จํานวนใบตอ่
ชิน้สว่น 

นํา้หนกัของชิน้สว่น (ก.) 

นํา้หนกัสด นํา้หนกัแห้ง 

1.0 1.02 2.21 1.31 0.0397 0.0071 
1.5 1.13 2.07 1.20 0.0412 0.0062 
2.0 1.03 1.71 1.09 0.0371 0.0049 
2.5 1.13 1.71 1.09 0.0320 0.0052 

LSD0.05 ns ns ns ns ns 
หมายเหตุ         ns = non significant 

 
 
ภาพที่28  

 
ลกัษณะการพฒันายอดใหม่ของต้นยา่นางที่มีอายขุองชิน้สว่นเลีย้งแตกตา่งกนั เลีย้ง
บนอาหารสตูร MS(1962) ท่ีเติม BA ความเข้มข้น 4 มก/ล นาน 6 สปัดาห์  ( bar = 1 
ซม) 
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ผลจากการศกึษาเพิ่มเติม พบวา่ ทําการเพาะเลีย้งเนือ้เยื่อสว่นของปลายยอดต้นยา่นาง 
จํานวน 6 สายพนัธ์ุ (ดงัภาพที่ 29)  

 

    
 

    
 

    
 
ภาพที่ 29  

 
ยอดใหม่ท่ีแตกออกมาจากสว่นของปลายยอดใหม่และตาข้างในแตล่ะสายพนัธ์ุ
ของต้นยา่นางที่ทําการเพาะเลีย้งเนือ้เยื่อ  
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ตารางที่ 28 ลกัษณะทางพืชสวน  ลกัษณะของผลผลติและองค์ประกอบของผลผลติของผกั           
ยา่นาง 

ค้างแบบตา่งๆ น า้หนกั
ตอ่ยอด 
(กรัม) 

ความ
ยาว
ยอด 
(ซม.) 

ความ
ยาวข้อ 
(ซม.) 

จน.ใบ
ตอ่ยอด 
(ใบ) 

ความ
กว้าง
ใบ 
(ซม.) 

ความ
ยาว
ใบ 
(ซม.) 

จ านวน
ยอด 

น า้หนกั
ยอด 
(กรัม) 

แบบสองเส้า 3.04 28.43 3.75 6.40 4.13 7.86 11.00 33.50 

แบบนัง่ร้าน 3.29 37.71 3.93 6.43 3.78 7.74 11.50 38.50 

แบบตัง้ฉาก 3.65 40.05 4.53 7.47 3.97 6.99 17.25 56.25 

แบบปลอ่ย 4.10 41.34 3.78 6.95 3.63 7.49 11.25 41.50 

F-test ns ns ns ns ns ns ns ns 

C.V. (%) 24.82 17.95 17.95 14.71 22.95 20.38 52.09 58.24 

ต่อตารางที่ 28.1   แสดงลกัษณะทางพืชสวน  ลกัษณะของผลผลติและองค์ประกอบของ
ผลผลติของผกัยา่นาง 

ค้างแบบตา่งๆ ความยาวเถา 

(ซม.) 

จ านวนยอด  

(ยอด) 

น า้หนกัรวม/แปลงย่อย 

           (กรัม) 

แบบสองเส้า 91.28 44.00 161.25 

แบบนัง่ร้าน 70.38 44.00 186..25 

แบบตัง้ฉาก 77.08 44.50 163.75 

แบบปลอ่ย 77.56 43.75 178.75 

F-test ns ns ns 

CV. (%) 22.25 18.86 29.15 
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  ผลการเปรียบเทียบการท าค้างแบบตา่ง ๆ      ของผกัยา่นาง     พบวา่ทกุลกัษณะทัง้
ลกัษณะทางพืชสวน  ลกัษณะผลผลติและองค์ประกอบของผลผลติไม่มีความแตกตา่งทางสถิติ     
แสดงไว้ในตารางท่ี 1    นอกจากนีย้งัพบวา่ลกัษณะของน า้หนกัตอ่ยอดผกัยา่นางแบบการไม่ท า
ค้างมีแนวโน้มให้น า้หนกัตอ่ยอดสงูท่ีสดุมีคา่  เฉลีย่เทา่กบั  4.10   กรัมตอ่ยอด        รองลงมา
ได้แก่การท าค้างแบบตัง้ฉาก (T3)     และ แบบนัง่ร้าน (T2)    ให้น า้หนกัตอ่ยอดเฉลีย่เทา่กบั  
3.65     3.25   กรัมตามล าดบั 

 ความยาวยอดผกัยา่นาง  ไม่มีความแตกตา่งทางสถิติ  โดยการไม่ท าค้างมีแนวโน้มให้
ความยาวยอดยาวที่สดุท่ีคา่เฉลีย่เทา่กบั 41.34 เซนติเมตร  รองลงมาคือการท าค้างแบบตัง้ฉาก 
(T3)    และแบบนัง่ร้าน (T2)      โดยมีความยาวยอดเฉลีย่เทา่กบั  40.05  และ   37.71 
เซนติเมตรตามล าดบั 

 ความยาวข้อพบวา่  การท าค้างแบบตัง้ฉาก ( T3)   มีแนวโน้มให้ความยาวของข้อยาว
ท่ีสดุ  คือ  4.53 เซนติเมตร  รองลงมาคือการท าค้างแบบนัง่ร้าน (T2)           และ การไมท่ าค้าง      
มีความยาวข้อเฉลีย่เทา่กบั  3.93  และ   3.78  เซนติเมตรตามล าดบั 

จ านวนใบตอ่ยอดพบวา่  การท าค้างแบบตัง้ฉาก ( T3)   มีแนวโน้มให้จ านวนใบตอ่ยอด
มากท่ีสดุ  คือ  7.47  ใบ   รองลงมาคือการไม่ท าค้าง    และ การท าค้างแบบนัง่ร้าน (T2)       โดย
มีจ านวนใบตอ่ยอดเทา่กบั  6.95  และ   6.43  ใบตามล าดบั 

ความกว้างของใบพบวา่ การท าค้างแบบสองเส้า (T1)    มีแนวโน้มให้ความกว้างใบกว้าง
ท่ีสดุ คือ  4.13   เซนติเมตร      รองลงมาคือการท าค้างแบบตัง้ฉาก (T3)      และ การท าค้างแบบ
นัง่ร้าน (T2)    โดยมีความกว้างใบเฉลีย่เทา่กบั  3.97  และ   3.78  เซนติเมตรตามล าดบั 

ความยาวใบพบวา่  การท าค้างแบบสองเส้า ( T1)   มีแนวโน้มให้ความยาวใบยาวที่สดุ  
คือ  7.86 เซนติเมตร  รองลงมาคือการท าค้างแบบนัง่ร้าน  ( T2)    และ การไม่ท าค้าง       โดยมี
ความยาวใบเฉลีย่เทา่กบั  7.74  และ   7.49  เซนติเมตรตามล าดบั 

จ านวนยอดพบวา่  การท าค้างแบบตัง้ฉาก (T3)   มีแนวโน้มให้จ านวนยอดมากท่ีสดุ  คือ 
17.25  ยอด   รองลงมาคือการท าค้างแบบนัง่ร้าน (T2)        และ การไม่ท าค้าง      โดยมีจ านวน
ยอดเฉลีย่เทา่กบั 11.50  และ  11.25  ยอดตามล าดบั (ตารางท่ี 28.1) 
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น า้หนกัรวม พบวา่  การท าค้างแบบตัง้ฉาก (T3)   มีแนวโน้มให้น า้หนกัรวมมากท่ีสดุ  คือ 
56.25 กรัม      รองลงมาคือการไม่ท าค้าง    และ การท าค้างแบบนัง่ร้าน ( T2)     โดยมีน า้หนกั
รวมเฉลีย่เทา่กบั  41.50  และ   38.50  กรัมตามล าดบั (ตารางท่ี 28.1) 

น า้หนกัรวม หลงัจากท าการเก็บผลผลติอีก 9 ครัง้พบวา่ ทกุรูปแบบของการท าค้างไม่มี
ความแตกตา่งทางสถิติ  โดยการท าค้างแบบนัง่ร้าน ( T2)        มีแนวโน้มให้ผลผลติน า้หนกัรวม
มากท่ีสดุคือ  186.25 กรัมตอ่แปลงยอ่ย  รองลงมาคือการไม่ท าค้าง ( T4) และการท าค้าแบบตัง้
ฉาก (T3) ให้น า้หนกัรวมเฉลีย่เทา่กบั 178.75 และ 163.75  กรัมตามล าดบั    (ตารางท่ี 28.1 ตอ่)   

ความยาวเถา เม่ืออาย ุ3 เดือน ไม่มีความแตกตา่งทางสถิติ   ทกุสิง่ทดลอง  โดยการท า
ค้างแบบสองเส้า (T1)        มีแนวโน้มให้ความยาวเถายาวท่ีสดุคือ  91.28 เซนติเมตร    รองลงมา
คือการไม่ท าค้าง (T4)   และการท าค้างแบบนัง่ร้าน ( T2)      ให้ความยาวเถาเฉลีย่เทา่กบั 77.56  
และ 77.38  เซนติเมตรตามล าดบั     (ตารางท่ี 28.1 ตอ่)   

 จ านวนยอด  เม่ืออาย ุ3 เดือน ไม่มีความแตกตา่งทางสถิติ   ทกุสิง่ทดลอง  โดยการท า
ค้างแบบตัง้ฉาก  (T3)  มีแนวโน้มให้จ านวนยอดตอ่ต้นมากท่ีสดุคือ  44.50  ยอด    รองลงมาคือ
การท าค้างแบบนัง่ร้าน (T2)   การท าค้างแบบสองเส้า (T1)       ให้จ านวนยอดตอ่ต้นมากท่ีสดุ
เฉลีย่ เทา่กบั 44.00  และ 44.00  ยอด และการไม่ท าค้าง มีจ านวนยอดเทา่กบั  43.75 ยอด
ตามล าดบั  (ตารางท่ี 28.1ตอ่) 

การเก็บเก่ียวผลผลติ     และองค์ประกอบของผลผลติของผกัยา่นาง   ท าการเก็บผกั
ยา่นางทัง้ต้น หรือตดัจากโคนต้นหา่งจากต้นตอเดิมเทา่กบั  10 เซนติเมตร  ผกัยา่นางอาย ุ90 วนั
พบวา่น า้หนกัตอ่ยอดเฉลีย่เทา่กบั 29.67 กรัมความยาวเถามีคา่เฉลีย่เทา่กบั 1.28 เมตร  การเก็บ
บนัทกึข้อมลูของความยาวของข้อท่ี 2 นบัจากปลายยอดมีคา่เฉลีย่เทา่กบั 5.21 เซนติเมตร  
จ านวนใบตอ่ต้น    พบมีคา่เฉลีย่เทา่กบั  30.04 ใบตอ่ต้น  ความกว้างของใบมีคา่เฉลีย่เทา่กบั  
5.35 เซนติเมตร  ความยาวใบมีคา่เฉลีย่เทา่กบั  10.40 เซนติเมตร  จ านวนยอดตอ่ต้นมีคา่เฉลีย่
เทา่กบั  14.13 ยอด  และน า้หนกัตอ่ต้นมีคา่เฉลีย่เทา่กบั  322.13 กรัม             
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 เปรียบเทียบสายต้นในการผลิตผักย่านางเพื่ออุตสาหกรรม  ผลการทดลองพบวา่  

ตารางที่28.2   แสดงลกัษณะทางพืชสวน  ลกัษณะของผลผลติและองค์ประกอบของผลผลติ
รวมของผกัยา่นาง (2552) 

สายต้น น า้หนกั/
ยอด 

ความ
ยาวยอด 
(ซม.) 

ความ
ยาวข้อ
ท่ี 2 

จน.ใบตอ่
ยอด (ใบ) 

ความ
กว้างใบ 
(ซม.) 

ความ
ยาวใบ 
(ซม.) 

จ านวน
ยอด 

น า้หนกั
ยอด
(กรัม) 

1 4.02 41.10 7.74 4.88 3.58 8.14 10.50 17.00 

2 3.94 38.22 8.00 5.31 3.71 7.65 12.75 31.75 

3 3.03 38.93 7.40 4.82 4.00 7.41 7.50 16.00 

4 3.63 42.54 8.45 4.64 3.46 7.75 7.75 18.00 

5 3.46 39.37 7.11 4.95 3.97 7.48 7.00 20.75 

6 3.99 47.98 8.50 4.89 3.57 7.42 9.75 22.00 

F-test ns ns ns ns ns ns ns ns 

C.V.(%) 23.43 25.16 20.91 18.40 17.87 10.79 47.60 38.15 

 

ผลการเปรียบเทียบผลผลติและองค์ประกอบของผลผลติ     พบวา่ทกุลกัษณะ    ได้แก่
น า้หนกัตอ่ยอด  ความยาวยอด จ านวนใบตอ่ยอด ความยาวข้อท่ีสองจากยอดลงมา  ความกว้าง
ใบ และความยาวใบ  ของทกุลกัษณะไม่พบความแตกตา่งทางสถิติ ดงัตารางท่ี 27.2    โดยพบวา่
สายต้นท่ี 1 มีแนวโน้มให้น า้หนกัตอ่ยอดสงูท่ีสดุ เฉลีย่เทา่กบั  4.02 กรัมตอ่ยอด รองลงมาได้แก่
สายต้นท่ี 6   และสายต้นท่ี 2  โดยให้น า้หนกัตอ่ยอดเฉลีย่เทา่กบั  3.99  , 3.94  กรัมตามล าดบั 

 ลกัษณะความยาวยอด  ไม่มีความแตกตา่งทางสถิติ   โดยสายต้นท่ี6 มีแนวโน้มให้ความ
ยาวยอดยาวที่สดุ  เฉลีย่เทา่กบั 47.98 เซนติเมตร  รองลงมาคือสายต้นท่ี 4   และสายต้นท่ี 1  
โดยมีความยาวยอดเฉลีย่เทา่กบั  42.54  และ   41.10 เซนติเมตรตามล าดบั 
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 ความยาวข้อท่ี สองพบวา่  สายต้นท่ี 2  มีแนวโน้มให้ความยาวของข้อยาวที่สดุ  คือ  
5.31 เซนติเมตร  รองลงมาคือสายต้นท่ี 5 และสายต้นท่ี 1    โดยมีความยาวข้อเฉลีย่เทา่กบั  
4.95  และ   4.88  เซนติเมตรตามล าดบั 

 จ านวนใบตอ่ยอดพบวา่ พบวา่สายต้นท่ี 4 มีแนวโน้มให้จ านวนใบท่ีสดุคือ  8.45  
เซนติเมตร  รองลงมาคือสายต้นท่ี 2 และสายต้นท่ี 1    โดยมีจ านวนใบตอ่ยอดเฉลีย่เทา่กบั  8 .00  
และ   7.74  เซนติเมตรตามล าดบั 

ความกว้างของใบพบวา่ สายต้นท่ี 3      มีแนวโน้มให้ความกว้างใบกว้างที่สดุ      คือ  
4.00 เซนติเมตร   รองลงมาคือสายต้นท่ี 5 และสายต้นท่ี 2     โดยมีความกว้างใบเฉลีย่เทา่กบั  
3.97  และ   3.71  เซนติเมตรตามล าดบั 

ความยาวใบพบวา่ สายต้นท่ี 1   มีแนวโน้มให้ความยาวใบยาวที่สดุ  คือ  8 .14 
เซนติเมตร  รองลงมาคือสายต้นท่ี 4      และสายต้นท่ี 2     โดยมีความยาวใบเฉลีย่เทา่กบั  7.75  
และ   7.65  เซนติเมตรตามล าดบั 

จ านวนยอดพบวา่  สายต้นท่ี 2    มีแนวโน้มให้จ านวนยอดมากท่ีสดุ       คือ 12.75  ยอด   
รองลงมาคือสายต้นท่ี 1  และสายต้นท่ี 6    โดยมีจ านวนยอดเฉลีย่เทา่กบั 10.00 และ 9.75  ยอด
ตามล าดบั (ตารางท่ี 28.1)   

น า้หนกัรวม พบวา่  สายต้นท่ี 2  มีแนวโน้มให้น า้หนกัรวมมากท่ีสดุ     คือ 31.75 กรัม      
รองลงมาคือสายต้นท่ี 6  และ สายต้นท่ี 5   โดยมีน า้หนกัรวมเฉลีย่เทา่กบั  22.00  และ 20.00  

กรัมตามล าดบั (ตารางท่ี 28.1)  โดยเก็บข้อมลูในช่วงระยะ 2 เดือน 
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ตารางที่ 28.3  ลกัษณะทางพืชสวน  ลกัษณะของผลผลติและองค์ประกอบของผลผลติรวมของ
ผกัยา่นาง  เม่ืออาย ุ7 เดือน (2552) 

สายต้น น า้หนกั/
ยอด 

ความยาว
ยอด (ซม.) 

จน.ใบตอ่
ยอด (ใบ) 

จ านวน
แขนง 

ความกว้าง
ใบ (ซม.) 

ความยาว
ใบ (ซม.) 

1 16.88 64.81 18.38 1.00 4.24 8.53 

2 37.50 81.06 20.00 1.38 4.90 10.06 

3  9.41 62.75 13.00 1.38 4.30 8.91 

4 12.26 70.13 16.88 1.38 4.29 9.13 

5 11.63 41.00 14.00 0.63 4.59 9.00 

6 11.88 51.94 14.87 1.00 6.40 9.64 

F-test ns ns ns ns ns ns 

C.V.(%) 89.62 49.61 33.03 84.46 33.96 7.22 

 ผลการเปรียบเทียบผลผลติและองค์ประกอบของผลผลติของผกัยา่นางเม่ืออาย ุ7 เดือน  
พบวา่ทกุลกัษณะได้แก่  น า้หนกัตอ่ยอด  ความยาวยอด จ านวนใบตอ่ยอด ความยาวข้อท่ีสอง
จากยอดลงมา  ความกว้างใบ และความยาวใบ  ของทกุลกัษณะไม่พบความแตกตา่งทางสถิติ     
ดงัตารางท่ี 2     โดยพบวา่สายต้นท่ี 1 มีแนวโน้มให้น า้หนกัตอ่ยอดสงูท่ีสดุ เฉลีย่เทา่กบั  4.02 
กรัมตอ่ยอด รองลงมาได้แก่สายต้นท่ี 6 และสายต้นท่ี 2  โดยให้น า้หนกัตอ่ยอดเฉลีย่เทา่กบั  
3.99  , 3.94 กรัมตามล าดบั 

 ลกัษณะน า้หนกัตอ่ยอด  ความยาวยอด และจ านวนใบ พบวา่สายต้นท่ี 2 มีแนวโน้มให้
ทัง้สามลกัษณะสงูสดุ  คือ 37.50  กรัม  81.06 เซนติเมตร   และ 20.00  ใบตามล าดบั  ไม่มี
ความแตกตา่งทางสถิติ    สว่นความน า้หนกัยอดอนัดบัท่ีสองคือสายต้นท่ี 1     และสายต้นท่ี 3   
โดยมีคา่เฉลีย่เทา่กบั 16.88 และ 12.26 กรัมตามล าดบั  สว่นความยาวยอดรองลงมาได้แก่ สาย
ต้นท่ี 3 และสายต้นท่ี 1 โดยมีความยาวยอดเฉลีย่เทา่กบั 70.13  และ 64.81  เซนติเมตร  
ตามล าดบั 
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 จ านวนใบตอ่ยอดพบวา่   สายต้นท่ี 2  มีแนวโน้มให้จ านวนใบท่ีสดุ      คือ  20.00
เซนติเมตร  รองลงมาคือสายต้นท่ี 1 และสายต้นท่ี 3    โดยมีจ านวนใบตอ่ยอดเฉลีย่เทา่กบั 
18.38   และ   16.88  เซนติเมตรตามล าดบั 

 จ านวนแขนงพบวา่  สายต้นท่ี 2  3  4 ให้จ านวนแขนงเทา่กนั   คือ 1.38 แขนงเทา่กนั
หมด   รองลงมาคือสายต้นท่ี 1 และสายต้นท่ี 6    โดยมีแขนงจ านวนเฉลีย่เทา่กบั 1.00 เทา่กนัทัง้
สองสายต้น  และ อนัดบัท้ายสดุคือสายต้นท่ี 5 มีจ านวนแขนงต ่าสดุคือ 0.63 แขนง 

ความกว้างของใบพบวา่ สายต้นท่ี 6      มีแนวโน้มให้ความกว้างใบกว้างที่สดุ      คือ  
6.40 เซนติเมตร      รองลงมาคือสายต้นท่ี 2 และสายต้นท่ี 5     โดยมีความกว้างใบเฉลีย่เทา่กบั  
4.90  และ   4.59  เซนติเมตรตามล าดบั 

ความยาวใบพบวา่ สายต้นท่ี 2 มีแนวโน้มให้ความยาวใบยาวที่สดุ  คือ 10 .06   
เซนติเมตร  รองลงมาคือสายต้นท่ี 6 และสายต้นท่ี 4     โดยมีความยาวใบเฉลีย่เทา่กบั  9.64   
และ   9.13  เซนติเมตรตามล าดบั 

ตารางที่ 28.4  ลกัษณะทางพืชสวน  ลกัษณะของผลผลติและองค์ประกอบของผลผลติรวมของ
ผกัยา่นาง  เม่ืออาย ุ7.5  เดือน(2552) 

สายต้น น า้หนัก/
ยอด 

ความยาว
ยอด (ซม.) 

จน.ใบต่อ
ยอด (ใบ) 

ความยาวข้อ ความกว้าง
ใบ (ซม.) 

ความยาวใบ 
(ซม.) 

จ านวนยอด น า้หนัก
ยอด 

1 3.75 32.44 8.63 3.63 4.72 9.91 9.50 35.75 

2 3.56 25.85 8.13 4.15 5.33 8.11 8.75 29.00 

3 4.00 38.38 9.44 4.63 4.13 8.16 9.50 31.75 

4 4.23 30.27 7.98 4.09 4.03 8.18 10.00 38.75 

5 4.38 41.06 9.50 4.50 4.15 9.42 8.25 34.25 

6 3.74 32.03 9.20 2.11 4.13 8.30 9.25 31.00 

F-test ns ns ns ns ns ns ns ns 

C.V.(%) 19.32 53.96 26.08 34.94 23.86 16.73 26.91 30.09 
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 ผลการเปรียบเทียบผลผลติและองค์ประกอบของผลผลติของผกัยา่นางเม่ืออาย ุ  7.5     
เดือน พบวา่ทกุลกัษณะได้แก่  น า้หนกัตอ่ยอด  ความยาวยอด จ านวนใบตอ่ยอด ความยาวข้อท่ี
สองจากยอดลงมา  ความกว้างใบ และความยาวใบ  จ านวนยอด และน า้หนกัยอด      ของทกุ
ลกัษณะไม่พบความแตกตา่งทางสถิติ     ดงัตารางท่ี 28.3 

 น า้หนกัตอ่ยอด   โดยพบวา่สายต้นท่ี 5 มีแนวโน้มให้น า้หนกัตอ่ยอดสงูท่ีสดุ เฉลีย่เทา่กบั  
4.38 กรัมตอ่ยอด รองลงมาได้แก่สายต้นท่ี 4 และสายต้นท่ี 3  โดยให้น า้หนกัตอ่ยอดเฉลีย่เทา่กบั  
4.23  4.00  กรัมตามล าดบั 

 ลกัษณะ ความยาวยอด       พบวา่สายต้นท่ี 5   มีแนวโน้มให้ความยาวยอดสงูสดุ     คือ 
40.06 เซนติเมตร        รองลงมาได้แก่สายต้นท่ี 3     และสายต้นท่ี 1  โดยมีคา่เฉลีย่เทา่กบั 38.3    
และ 32.44 เซนติเมตรตามล าดบั  

 จ านวนใบตอ่ยอดพบวา่  สายต้นท่ี 5  มีแนวโน้มให้จ านวนใบท่ีสดุ      คือ 9.50 ใบ  
รองลงมาคือสายต้นท่ี 3   และสายต้นท่ี 6     โดยมีจ านวนใบตอ่ยอดเฉลีย่เทา่กบั 9.44      และ  
9.20 ใบตอ่ยอดตามล าดบั 

 ความกว้างของใบพบวา่ สายต้นท่ี 2      มีแนวโน้มให้ความกว้างใบกว้างที่สดุ      คือ  
5.33 เซนติเมตร      รองลงมาคือสายต้นท่ี 1 และสายต้นท่ี 5     โดยมีความกว้างใบเฉลีย่เทา่กบั  
4.72  และ   4.15  เซนติเมตรตามล าดบั 

ความยาวใบพบวา่ สายต้นท่ี 1      มีแนวโน้มให้ความยาวใบยาวที่สดุ  คือ 9.91    
เซนติเมตร  รองลงมาคือสายต้นท่ี 5       และสายต้นท่ี 6     โดยมีความยาวใบเฉลีย่เทา่กบั   
9.42     และ   8.30  เซนติเมตรตามล าดบั 

ความยาวข้อพบวา่ สายต้นท่ี 3 มีแนวโน้มให้ความยาวข้อยาวที่สดุ  คือ 4.63    
เซนติเมตร  รองลงมาคือสายต้นท่ี 5      และสายต้นท่ี 2     โดยมีความยาวใบเฉลีย่เทา่กบั  4.50   
และ   4.15 เซนติเมตรตามล าดบั 

 จ านวนยอดพบวา่    สายต้นท่ี 4  มีแนวโน้มให้จ านวนยอดมากท่ีสดุ      คือ 10.00  ยอด  
รองลงมาคือสายต้นท่ี 1 และ 3 ให้จ านวนยอดเทา่กนั  และสายต้นท่ี 6    โดยมีจ านวนยอดเฉลีย่ 

เทา่กบั 9.50, 9.50  และ  9.25 ยอดตามล าดบั 
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 น า้หนกัยอดพบวา่  สายต้นท่ี 4  มีแนวโน้มให้น า้หนกัยอดมากท่ีสดุ      คือ 38.75 กรัม  
รองลงมาคือสายต้นท่ี 1   และสายต้นท่ี 5    โดยมีน า้หนกัยอดเฉลีย่เทา่กบั 35.75  และ  34.25  

กรัมตามล าดบั 

ตารางที่ 28.5 ลกัษณะทางพืชสวน  ลกัษณะของผลผลติและองค์ประกอบของผลผลติรวมของ
ผกัยา่นาง  เม่ืออาย ุ8  เดือน (2552) 

สายต้น น า้หนกั/
ยอด 

ความ
ยาวยอด 
(ซม.) 

จน.ใบ
ตอ่ยอด 
(ใบ) 

ความ
ยาวข้อ 

ความ
กว้างใบ 
(ซม.) 

ความ
ยาวใบ 
(ซม.) 

จ านวน
ยอด 

น า้หนกั
ยอด 

1 6.88 49.40 8.63 6.13 5.44 10.34 7.50 47.50 

2 6.06 46.13 9.06 5.38 4.80 9.65 7.25 39.50 

3 7.06 49.57 9.44 5.38 4.52 9.12 5.00 27.65 

4 5.25 39.35 8.19 5.20 5.03 10.18 5.50 30.00 

5 6.69 46.75 8.63 5.73 5.22 10.17 6.00 40.50 

6 6.75 53.56 9.38 5.38 5.11 13.23 6.50 42.00 

F-test ns ns ns ns * ns ns ns 

C.V.(%) 29.23 32.39 11.16 13.52 7.29 22.84 30.61 25.47 

 ผลการเปรียบเทียบผลผลติ   และองค์ประกอบของผลผลติของผกัยา่นาง     เม่ืออาย ุ 8   
เดือน พบวา่ทกุลกัษณะได้แก่  น า้หนกัตอ่ยอด  ความยาวยอด จ านวนใบตอ่ยอด  ความยาวข้อท่ี
สองจากยอดลงมา    และความยาวใบ    จ านวนยอด  และน า้หนกัยอด      ของทกุลกัษณะไม่
พบความแตกตา่งทางสถิติ  ยกเว้นความกว้างใบ ดงัตารางท่ี 4 

 น า้หนกัตอ่ยอด     โดยพบวา่สายต้นท่ี 3      มีแนวโน้มให้น า้หนกัตอ่ยอดสงูท่ีสดุ  เฉลีย่
เทา่กบั  7.06 กรัมตอ่ยอด รองลงมาได้แก่สายต้นท่ี 1 และสายต้นท่ี 6  โดยให้น า้หนกัตอ่ยอด
เฉลีย่เทา่กบั  6.88  6.75  กรัมตามล าดบั 
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 ลกัษณะ ความยาวยอด     พบวา่สายต้นท่ี 6    มีแนวโน้มให้ความยาวยอดสงูสดุ     คือ 
53.56 เซนติเมตร     รองลงมาได้แก่สายต้นท่ี 3      และสายต้นท่ี 1    โดยมีคา่เฉลีย่เทา่กบั 
49.57 และ 49.40 เซนติเมตรตามล าดบั  

 จ านวนใบตอ่ยอดพบวา่  สายต้นท่ี 3  มีแนวโน้มให้จ านวนใบท่ีสดุ    คือ 9.44 ใบ  
รองลงมาคือสายต้นท่ี 6 และสายต้นท่ี 2    โดยมีจ านวนใบตอ่ยอดเฉลีย่เทา่กบั 9.38   และ  9.06 
ใบตอ่ยอดตามล าดบั 

 ความกว้างของใบพบวา่ สายต้นท่ี 1  มีแนวโน้มให้ความกว้างใบกว้างที่สดุ คือ  5.44  
เซนติเมตร      รองลงมาคือสายต้นท่ี 5     และสายต้นท่ี  6      โดยมีความกว้างใบเฉลีย่เทา่กบั   
5.22       และ   5.11  เซนติเมตรตามล าดบั 

ความยาวใบพบวา่ สายต้นท่ี 6 มีแนวโน้มให้ความยาวใบยาวที่สดุ  คือ 13.23   
เซนติเมตร  รองลงมาคือสายต้นท่ี 1 และสายต้นท่ี 4     โดยมีความยาวใบเฉลีย่เทา่กบั 10.34    
และ 10.18  เซนติเมตรตามล าดบั 

ความยาวข้อพบวา่สายต้นท่ี1มีแนวโน้มให้ความยาวข้อยาวที่สดุ  คือ 6.13    เซนติเมตร  
รองลงมาคือสายต้นท่ี 5 และสายต้นท่ี 2  3  6 โดยมีความยาวใบเฉลีย่เทา่กบั  5.73   และ  5.38
เซนติเมตรตามล าดบัเทา่กนัทัง้สามสายต้น  

 จ านวนยอดพบวา่  สายต้นท่ี 1  มีแนวโน้มให้จ านวนยอดมากท่ีสดุ      คือ 7.50  ยอด  
รองลงมาคือสายต้นท่ี 2 และสายต้นท่ี 6    โดยมีจ านวนยอดเฉลีย่เทา่กบั 7.25   และ 6.50 ยอด
ตามล าดบั 

 น า้หนกัยอดพบวา่ สายต้นท่ี 1 มีแนวโน้มให้น า้หนกัยอดมากท่ีสดุคือ 47.50 กรัม  
รองลงมาคือสายต้นท่ี 6   และสายต้นท่ี 5    โดยมีน า้หนกัยอดเฉลีย่เทา่กบั 42.00   และ  40.50 
กรัมตามล าดบั 
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ตารางที่28.6 ลกัษณะทางพืชสวน  ลกัษณะของผลผลติและองค์ประกอบของผลผลติรวมของ
ผกัยา่นาง  เม่ืออาย ุ8.5  เดือน (2552) 

 

สายต้น น า้หนกั/
ยอด 

ความยาว
ยอด (ซม.) 

จน.ใบตอ่
ยอด (ใบ) 

ความ
กว้างใบ 
(ซม.) 

ความยาว
ใบ (ซม.) 

จ านวน
ยอด 

น า้หนกั
ยอด 

1 7.31 45.21 8.86 4.94 9.47 10.50 46.25 

2 6.69 55.99 9.44 5.31 10.46    4.25 28.75 

3 4.88 42.38 8.56 4.63 9.63    5.00 25.75 

4 7.44 48.50 8.06 4.97 12.85    5.50 33.00 

5 8.06 47.51 9.06 5.20 10.29   4.75 29.25 

6 6.19 45.94 8.19 5.06 10.45    4.75 24.50 

F-test ns ns ns * ns    ns ns 

C.V.(%) 29.17 30.65 13.75 8.95 23.21 44.83 41.46 

 

 ผลการเปรียบเทียบผลผลติและองค์ประกอบของผลผลติของผกัยา่นางเม่ืออาย ุ 8.5 
เดือน พบวา่ทกุลกัษณะได้แก่  น า้หนกัตอ่ยอด  ความยาวยอด จ านวนใบตอ่ยอด ความยาวข้อท่ี
สองจากยอดลงมา  และความกว้างใบ   ความยาวใบ  และน า้หนกัยอด      ของทกุลกัษณะไม่
พบความแตกตา่งทางสถิติ  ยกเว้นจ านวนยอด แสดงไว้ในตารางท่ี 5 

 น า้หนกัตอ่ยอด โดยพบวา่สายต้นท่ี 3 มีแนวโน้มให้น า้หนกัตอ่ยอดสงูท่ีสดุ เฉลีย่เทา่กบั  
8.06 กรัมตอ่ยอด รองลงมาได้แก่สายต้นท่ี 4 และสายต้นท่ี 1  โดยให้น า้หนกัตอ่ยอดเฉลีย่เทา่กบั   

7.44  7.31  กรัมตามล าดบั 
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 ลกัษณะ ความยาวยอด พบวา่สายต้นท่ี 2 มีแนวโน้มให้ความยาวยอดสงูสดุ  คือ 55.99 
เซนติเมตร   รองลงมาได้แก่สายต้นท่ี 4และสายต้นท่ี 5  โดยมีคา่เฉลีย่เทา่กบั 48.50 และ 47.51 
เซนติเมตรตามล าดบั  

 จ านวนใบตอ่ยอดพบวา่  สายต้นท่ี 2  มีแนวโน้มให้จ านวนใบท่ีสดุ      คือ 9.44 ใบ  
รองลงมาคือสายต้นท่ี 5 และสายต้นท่ี 1    โดยมีจ านวนใบตอ่ยอดเฉลีย่เทา่กบั 9.06   และ  8.86 
ใบตอ่ยอดตามล าดบั 

 ความกว้างของใบพบวา่ สายต้นท่ี 2      มีแนวโน้มให้ความกว้างใบกว้างที่สดุ      คือ  
5.31 เซนติเมตร      รองลงมาคือสายต้นท่ี 5 และสายต้นท่ี 6     โดยมีความกว้างใบเฉลีย่เทา่กบั  
5.20  และ   5.06  เซนติเมตรตามล าดบั 

ความยาวใบพบวา่ สายต้นท่ี 3 มีแนวโน้มให้ความยาวใบยาวที่สดุ  คือ 12.85   
เซนติเมตร  รองลงมาคือสายต้นท่ี  2   และสายต้นท่ี 5     โดยมีความยาวใบเฉลีย่เทา่กบั 10.46    
และ 10.45  เซนติเมตรตามล าดบัเทา่กนัทัง้สามสายต้น 

 จ านวนยอดพบวา่ มีความแตกตา่งทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ท่ี 95 เปอร์เซ็นต์ โดย
สายต้นท่ี 1  มีแนวโน้มให้จ านวนยอดมากท่ีสดุ คือ 10.50  ยอด  รองลงมาคือสายต้นท่ี 4      และ
สายต้นท่ี 6  โดยมีจ านวนยอดเฉลีย่เทา่กบั 5.50 และ 4.75,4.75  ยอดตามล าดบั 

 น า้หนกัยอดพบวา่   สายต้นท่ี 1  มีแนวโน้มให้น า้หนกัยอดมากท่ีสดุ      คือ 46.25 กรัม  
รองลงมาคือสายต้นท่ี 4   และสายต้นท่ี 5    โดยมีน า้หนกัยอดเฉลีย่เทา่กบั 33.00  และ  29.25  

กรัมตามล าดบั 

 

 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ท าการปลกูผกัยา่นาง เปรียบเทียบการพรางแสงในระดบั
ตา่ง ๆ  มีผลการทดลองดงันี ้ 
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ตารางที่28.7  ลกัษณะทางพืชสวน  ลกัษณะของผลผลติและองค์ประกอบของผลผลติรวมของ
ผกัยา่นาง          (2553) 

พรางแสง 

ระดบัตา่งๆ 

   น า้หนกั/         
ยอด 

ความยาว
ยอด (ซม.) 

ความยาวข้อ
ท่ี 2 

จน.ใบตอ่ยอด 
(ใบ) 

ความกว้างใบ 
(ซม.) 

ความยาวใบ 
(ซม.) 

พรางแสง50%    4.83 52.73 4.90 8.56 4.30 8.06 

พรางแสง60%    5.00 50.43 4.70 8.51 4.88 8.64 

พรางแสง70%    5.32 57.35 5.08 8.88 4.70 8.58 

ไม่พรางแสง    4.72 52.37 4.91 8.68 4.64 8.37 

F-test        ns ns ns ns ns ns 

C.V.(%)     19.16 16.25 8.96 9.31 8.97 10.55 

ตารางที่28.7 (ต่อ) แสดงลกัษณะทางพืชสวน  ลกัษณะของผลผลติและองค์ประกอบของ
ผลผลติรวมของผกัยา่นาง 

พรางแสง 

ระดบัตา่งๆ 

จ านวนยอด น า้หนกัยอด
รวม (กรัม) 

ความสงูต้น 

(ซม.) 

ความกว้าง
พุม่ (ซม.) 

จ านวนยอด 

รวม/แปลง
ย่อย 

น า้หนกัยอด
รวม (กรัม) 

พรางแสง 50% 22.50 111.00 77.07 35.38 60.50 236.50 

พรางแสง 60% 22.50   93.50 69.53 32.92 81.25 221.25 

พรางแสง 70% 22.75 104.25 76.50 32.11 60.00 203.00 

ไมพ่รางแสง 22.75   80.25 61.88 29.94 63.00 216.75 

F-test    ns ns ns ns ns ns 

C.V.(%) 14.86 34.93 19.46 22.02 25.69 18.14 
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ผลการทดลอง ผลการเปรียบเทียบผลผลติและองค์ประกอบของผลผลติ พบวา่ทกุ
ลกัษณะได้แก่  น า้หนกัตอ่ยอด  ความยาวยอด จ านวนใบตอ่ยอด ความยาวข้อท่ีสองจากยอดลง
มา  ความกว้างใบ และความยาวใบ  ของทกุลกัษณะไม่พบความแตกตา่งทางสถิติ        แสดงไว้
ในตารางท่ี27.7      โดยพบวา่การพรางแสงระดบั 70 %  มีแนวโน้มให้น า้หนกัตอ่ยอดสงูสดุ คือ 
5.32 กรัม  รองลงมาได้แก่การพรางแสงระดบั 60%และระดบั 50 %   มีน า้หนกัตอ่ยอดเฉลีย่
เทา่กบั  5.00  และ  4.83 กรัมตามล าดบั 

 ลกัษณะความยาวยอด  ไม่มีความแตกตา่งทางสถิติ  โดยการพรางแสง 70 %   มี
แนวโน้มให้ความยาวยอดยาวที่สดุ  เฉลีย่เทา่กบั 57 .35 เซนติเมตร รองลงมาได้แก่การพรางแสง
ระดบั 50%และการไม่พรางแสง  โดยมีความยาวยอดเฉลีย่เทา่กบั 52.73   และ 52.37  
เซนติเมตรตามล าดบั 

 ความยาวข้อท่ี สองพบวา่ไม่มีความแตกตา่งทางสถิติ  โดยการพรางแสง 70 %   มี
แนวโน้มให้ความยาวข้อท่ีสองยาวท่ีสดุ  เฉลีย่ 5 .00 เซนติเมตร รองลงมาได้แก่การไม่พรางแสง  
และการพรางแสงท่ีระดบั 50 %  โดยมีความยาวข้อท่ีสองเฉลีย่เทา่กบั 4.91   และ 4.90  
เซนติเมตรตามล าดบั 

   ความกว้างของใบ  พบวา่ไม่มีความแตกตา่งทางสถิติ  โดยการพรางแสง 60 %   มี
แนวโน้มให้ความยาวใบสงูสดุ  เฉลีย่ 4 .88 เซนติเมตร   รองลงมาได้แก่การพรางแสงท่ีระดบั 70 
% และการไม่พรางแสง  โดยมีความกว้างใบเฉลีย่  4.70   และ 4.64  เซนติเมตรตามล าดบั ซึง่
เป็นไปในท านองเดียวกนักบัความกว้างของใบ 

ความยาวใบพบวา่ ไม่มีความแตกตา่งทางสถิติ  โดยการพรางแสง 60 %   มีแนวโน้มให้
ความยาวใบสงูสดุ  เฉลีย่ 8 .64 เซนติเมตร   รองลงมาได้แก่การพรางแสงท่ีระดบั 70 % และการ
ไม่พรางแสง  โดยมีความกว้างใบเฉลีย่8.58 และ 8.37  เซนติเมตรตามล าดบั ซึง่เป็นไปในท านอง
เดียวกนักบัความกว้างของใบ 

จ านวนยอดพบวา่ ไม่มีความแตกตา่งทางสถิติ  โดยการพรางแสง 50 %   มีแนวโน้มให้
จ านวนยอดเฉลีย่เทา่กบั 27.50 เซนติเมตร   รองลงมาได้แก่การพรางแสงท่ีระดบั 70 % และการ
ไม่พรางแสง  โดยมีจ านวนยอดเฉลีย่เทา่กบั 22.75   และ การพรางแสงท่ีระดบั 60 % มีคา่เฉลีย่
เทา่กบั 22.50 ยอดตอ่  5 ต้น 
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น า้หนกัยอดรวมพบวา่ ไม่มีความแตกตา่งทางสถิติ  โดยการพรางแสง 50 %   มีแนวโน้ม
ให้น า้หนกัยอดรวมมากท่ีสดุโดยให้น า้หนกัยอดรวม  เฉลีย่ 111 .00 กรัม   รองลงมาได้แก่การ
พรางแสงท่ีระดบั 70 % และการพรางแสงท่ีระดบั 60 %  โดยมีน า้หนกัยอดรวมเฉลีย่ 04.25   
และ 93.50  กรัมตามล าดบั  

ความสงูต้น พบวา่ ไม่มีความแตกตา่งทางสถิติ  โดยการพรางแสง 50 %   มีแนวโน้มให้
ความสงูต้นคือ 77.07 เซนติเมตร    รองลงมาได้แก่การพรางแสงท่ีระดบั 70 %    และการพราง
แสงท่ีระดบั 60 %  โดยมีความสงูต้นเฉลีย่เทา่กบั 76.50   และ 69.53 เซนติเมตรตามล าดบั  

ความกว้างทรงพุม่ พบวา่ ไม่มีความแตกตา่งทางสถิติ  โดยการพรางแสง 50 %   มี
แนวโน้มให้ความกว้างทรงพุม่สงูสดุคือ 35.38 เซนติเมตร    รองลงมาได้แก่การพรางแสงท่ีระดบั 
60 % และการพรางแสงท่ีระดบั 70 %  โดยมีความวกว้างทรงพุม่เฉลีย่เทา่กบั 32.92   และ 
32.11 เซนติเมตรตามล าดบั  

ผลการเปรียบเทียบการพรางแสงระดบัตา่ง ๆ ท่ีมีผลตอ่ผลผลติของผกัยา่นาง   วิจารณ์
ผลการทดลองพบวา่เกือบทกุลกัษณะทัง้ลกัษณะทางพืชสวน   ลกัษณะผลผลติและองค์ประกอบ
ของผลผลติไม่พบความแตกตา่งทางสถิติ   แสดงไว้ในตารางท่ี 27.7  ไม่พบความแตกตา่งของทกุ
ลกัษณะแตพ่อเก็บเก่ียวผลผลติน า้หนกัยอดรวมพบวา่การพรางแสง 50 %   มีแนวโน้มให้น า้หนกั
ยอดรวมมากท่ีสดุโดยให้น า้หนกัยอดรวม เฉลีย่เทา่กบั 111 .00 กรัม รองลงมาได้แก่การพรางแสง
ท่ีระดบั 70 % และการพรางแสงท่ีระดบั 60 %  โดยมีน า้หนกัยอดรวมเฉลีย่เทา่กบั 104.25   และ 
93.50  กรัมตามล าดบั  

 จากการทดลองทกุลกัษณะของสิง่ทดลองไม่พบความแตกตา่งกนัทางสถิติ    แตจ่าก
ข้อมลูเบือ้งต้นจะมีช่วงของความแตกตา่งกนัมาก  ซึง่จากการทดลองมีสภาพอากาศแปรปรวนฤดู
แล้งอากาศแล้งจดัผกัยา่นางไม่มีการเจริญเติบโต ไม่แตกยอดชะงกัการเจริญ       จึงไม่สมารถจะ
เก็บเก่ียวได้ตามท่ีวางแผนไว้ จึงไม่ได้ผลผลติ   ดงันัน้ในการท่ีจะท าการศกึษาตอ่ไปจึงจ าเป็นต้อง
ท าการศกึษาถึงช่วงระยะเวลาการเก็บเก่ียวผลผลติ   ระยะปลกูของผกัยา่นาง อาจจะท าการเก็บ
เก่ียวระยะเวลา 30   45  และ 60 วนัหลงัจากปลกูในการเก็บทัง้ต้น  สว่นการเก็บเก่ียวเฉพาะยอด
นัน้สว่นใหญ่ทางภาคเหนือจะน าเฉพาะสว่นของยอดอ่อนและใบอ่อนเทา่นัน้ท่ีจะน ามาใสแ่กง
หนอ่ไม้ และแกงแค  สว่นใบแก่และล าต้นไม่คอ่ยนิยมน ามารับประทาน    แตล่กัษณะการบริโภค
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ของชาวอีสานนัน้สว่นใหญ่จะตดัมาทัง้ต้นแล้วน ามาต าใสห่นอ่ไม้  หรือคัน้น า้มาปรุงอาหาร  
ดงันัน้ควรท าการศกึษาในลกัษณะของการเก็บเก่ียวทัง้สองลกัษณะ 

   วิจารณ์ผลการทดลอง 

 ผลการเปรียบเทียบการท าค้างแบบตา่ง ๆ   ของผกัยา่นาง   พบวา่ทกุลกัษณะทัง้
ลกัษณะทางพืชสวน ลกัษณะผลผลติและองค์ประกอบของผลผลติมีความแตกตา่งทางสถิติ           
แสดงไว้ในตารางท่ี 27.1    โดยน า้หนกัตอ่ยอดจากการไม่ท าค้างมีแนวโน้มให้น า้หนกัตอ่ยอดสงู
ท่ีสดุ เฉลีย่เทา่กบั  4.10  กรัมตอ่ยอด    รองลงมาได้แก่การท าค้างแบบตัง้ฉาก (T3)     และ แบบ
นัง่ร้าน (T2)  โดยให้น า้หนกัตอ่ยอดเฉลีย่เทา่กบั  3.65  3.25 กรัมตามล าดบั  สว่นน า้หนกัผลผลติ
สดรวมพบวา่การท าค้างแบบนัง่ร้านให้จ านวนยอดรวมสงู และให้น า้หนกัรวมตอ่แปลงสงูท่ีสดุ 
อาจเป็นเพราะการท าค้างแบบนัง่ร้านสามารถท าให้ต้นผกัยา่นางได้แผก่ระจายออกไปทัว่ค้าง 
และสามารถแตกยอดแขนงออกไปได้อยา่งสมบูรณ์  จึงได้ต้นท่ีมีจ านวนแขนงหรือจ านวนเถามาก
ยิ่งขึน้    และการปลกูแบบปลอ่ยหรือไม่ท าค้างซึง่ให้น า้หนกัรวมรองลงมาจากการท าค้างแบบ
นัง่ร้านก็มีน า้หนกัรวมสงูไม่แตกตา่งกนั  ดงันัน้การผลติผกัยา่นางครัง้ตอ่ไป  สามารถแนะน าให้
ท าค้างแบบนัง่ร้าน  หรือไม่ท าค้างก็ได้   แตก่ารปลกูแบบปลอ่ยนัน้ควรท าการปลกูโดยไม่ต้องปู
พลาสติกด า  เพราะการปพูลาสติกด ามีข้อดีคือป้องกนัวชัพืชงอก ป้องกนัความชืน้ระเหยเร็ว  และ
ป้องกนัแมลงเข้ามาในแปลงปลกู   แตมี่ข้อเสยีคือพลาสติกด าเม่ือเวลากลางวนัท่ีมีแสงแดดจดั
พลาสติกถกูแดดเผาท าให้ร้อน  แล้วยอดผกัยา่นางเม่ือเลือ้ยไปบนพลาสติกก็จะเห่ียวเฉาเพราะ
ถกูความร้อนบนพลาสติก  ท าให้ชะงกัการเจริญเติบโต   ท าให้โตช้า  ดงันัน้ในฤดกูาลปลกูตอ่ไป
ไม่ควรปพูลาสติกด า  ควรปดู้วยฟางข้าวหรือไม่ปเูลย  แตข้่อเสยีของการไม่ท าค้างคือต้นผกั
ยา่นางเลือ้ยไปตามดินบนแปลงปลกู  เวลาที่เก็บเก่ียวจะท าให้มีดินหรือเศษโคลนติดยอดใบและ
ต้นมามาก   สว่นการท าค้างทกุแบบไม่เกิดปัญหาเศษโคลนดินติดปนเปือ้นท่ีใบ ก้านผลติผล  

 จากการศกึษาข้างต้นทกุลกัษณะของสิง่ทดลองไม่มีความแตกตา่งกนัทางสถิติ  แตจ่าก
ข้อมลูเบือ้งต้นจะมีช่วงของความแตกตา่งกนัมาก  ซึง่อาจมีผลมาจากการท่ีเราเก็บเก่ียวผลผลติ
ทัง้ต้นมีช่วงระยะการเก็บเก่ียวนานเกินไปถึง 90 วนั ท าให้การเก็บข้อมลูลา่ช้า  มีล าต้นยาวและ
แก่มากเกินไป ซึง่เป็นการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ยงัไม่ปรากฏวา่มีผู้ใดได้ท าการศกึษาไว้  ดงันัน้ในปี
ตอ่ไปจึงจ าเป็นต้องท าการศกึษาถึงช่วงระยะเวลาการเก็บเก่ียวผลผลติท่ีเหมาะสม ระยะปลกูของ
ผกัยา่นาง อาจจะท าการเก็บเก่ียวระยะเวลา 30 45 และ 60 วนัหลงัจากปลกูในการเก็บทัง้ต้น  
สว่นการเก็บเก่ียวเฉพาะยอดนัน้สว่นใหญ่ทางภาคเหนือจะน าเฉพาะสว่นของยอดอ่อน และใบ
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อ่อนเทา่นัน้ท่ีจะน ามาใสแ่กงหนอ่ไม้และแกงแคสว่นใบแก่ และล าต้นไม่คอ่ยนิยมมารับประทาน    
แตล่กัษณะการบริโภคของชาวอีสานนัน้สว่นใหญ่จะตดัมาทัง้ต้นแล้วน ามาต าใสห่นอ่ไม้  หรือคัน้
น า้มาปรุงอาหาร  ดงันัน้ควรท าการศกึษาในลกัษณะของการเก็บเก่ียวทัง้สองลกัษณะ 
 ผลการเปรียบเทียบผลผลติในระดบัอายตุา่ง ๆ ของผกัยา่นาง      วิจารณ์ผลการทดลอง
พบวา่บางลกัษณะทัง้ลกัษณะทางพืชสวน      ลกัษณะผลผลติและองค์ประกอบของผลผลติไม่มี
ความแตกตา่งทางสถิติ      ดงัตารางท่ี 2-5      โดยผลผลติท่ีอาย ุ7 และ 7.5 เดือนไม่มีความ
แตกตา่งของทกุลกัษณะการเก็บเก่ียวผลติผลในช่วงที่ อาย ุ8 เดือนพบความแตกตา่งทางสถิติ
ของความกว้างของใบท่ีระดบัความเช่ือมัน่ท่ี 95 เปอร์เซ็นต์  ลกัษณะเดียว     การเก็บเก่ียว
ผลติผลในช่วงที่อาย ุ8.5 เดือนพบความแตกตา่งทางสถิติของความจ านวนยอดท่ีระดบัความ
เช่ือมัน่ท่ี 95 เปอร์เซ็นต์ ลกัษณะเดียว  ดงันัน้การเก็บเก่ียวของผกัยา่นางทกุระดบัอายทุกุ
ลกัษณะจะไม่พบความแตกตา่งกนั    ดงันัน้การผลติผกัยา่นางครัง้ตอ่ไป  สามารถแนะน าการ
ปลกูแบบปลอ่ยนัน้ควรท าการปลกูโดยไม่ต้องปพูลาสติกด า      แตมี่ข้อเสยีคือพลาสติกด าเม่ือ
เวลากลางวนัท่ีมีแสงแดดจดัพลาสติกถกูแดดเผาท าให้ร้อน  แล้วยอดผกัยา่นางเม่ือเลือ้ยไปบน
พลาสติกจะเห่ียวเฉา เพราะถกูความร้อนบนพลาสติกท าให้ชะงกัการเจริญเติบโตท าให้โตช้า  แต่
การปพูลาสติกด ามีข้อดีคือป้องกนัวชัพืชงอก  ป้องกนัความชืน้ระเหยเร็ว  และป้องกนัแมลงเข้า
มาในแปลงปลกู   ดงันัน้ในฤดกูารปลกูตอ่ไปไม่ควรปพูลาสติกด า  ควรปดู้วยฟางข้าวหรือไม่ปู
เลย  แตข้่อเสยีของการไม่ท าค้างคือต้นผกัยา่นางเลือ้ยไปตามดินบนแปลงปลกู  เวลาที่เก็บเก่ียว
จะท าให้มีดินหรือเศษโคนติดยอด  ใบและต้นมามากท าให้ผลผลติต้นเปือ้นดินมาก  สว่นการท า
ค้างทกุแบบไม่เกิดปัญหาดินติดขึน้มา 

 จากการทดลองทกุลกัษณะของสิง่ทดลองไม่พบความแตกตา่งกนัทางสถิติ       แตจ่าก
ข้อมลูเบือ้งต้นจะมีช่วงของความแตกตา่งกนัมาก ซึง่อาจมีผลมาจากการท่ีเก็บเก่ียวผลผลติทัง้ต้น
มีช่วงระยะการเก็บเก่ียวตัง้แต ่อาย ุ7  7.5  8  และ 8.5 เดือน ท าให้การเก็บข้อมลูลา่ช้า  มีล าต้น
ยาวและแก่มากเกินไปซึง่เป็นการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ยงัไม่ปรากฏวา่มีผู้ใดได้ท าการศกึษาไว้ ดงันัน้
ในปีตอ่ไปจึงจ าเป็นต้องท าการศกึษาถึงช่วงระยะเวลาการเก็บเก่ียวผลผลติ   ระยะปลกูของผกั
ยา่นาง อาจจะท าการเก็บเก่ียวระยะเวลา 30   45  และ 60 วนัหลงัจากปลกูในการเก็บทัง้ต้น  
สว่นการเก็บเก่ียวเฉพาะยอดนัน้สว่นใหญ่ทางภาคเหนือจะน าเฉพาะสว่นของยอดอ่อน และใบ
อ่อนเทา่นัน้ท่ีจะน ามาใสแ่กงหนอ่ไม้ และแกงแค  สว่นใบแก่และล าต้นไม่คอ่ยนิยมน ามา
รับประทาน    แตล่กัษณะการบริโภคของชาวอีสานนัน้สว่นใหญ่จะตดั  มาทัง้ต้นแล้วน ามาต าใส่
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หนอ่ไม้  หรือคัน้น า้มาปรุงอาหาร  ดงันัน้ควรท าการศกึษาในลกัษณะของการเก็บเก่ียวทัง้สอง
ลกัษณะ 

 

1.  คุณภาพทางเคมีของผักย่านาง 

 การวิเคราะห์คณุภาพผกัยา่นางสดด้านคณุคา่ทางอาหาร ( Proximate analysis) โดยใช้
ผกัยา่นางจากสว่นตา่งๆ  คือ  ใบอ่อน  ใบแก่  และก้าน  (ภาพท่ี 4)   แสดงไว้ในตารางท่ี 14  ผล
การศกึษา  พบวา่ ปริมาณโปรตีนสว่นของก้านใบยา่นาง (ร้อยละ   2,92)  มีต ่ากวา่สว่นของใบ
อ่อนและใบแก่ (ร้อยละ   6.03  และ  5.43 ตามล าดบั )  (p < 0.05)  ในขณะท่ีปริมาณโปรตีนใน
สว่นของใบอ่อนและใบแก่ของผกัยา่นางมีคา่ที่ไม่ตา่งกนัในทางสถิติ ( p > 0.05)    ปริมาณ
คาร์โบไฮเดรตท่ีได้จากสว่นใบแก่ของผกัยา่นางมีคา่สงูสดุ รองลงมาคือจากสว่นของใบอ่อน  และ
ก้าน (ร้อยละ 13.14, 10.51 และ 8.26  ตามล าดบั)  เม่ือพิจารณาปริมาณเส้นใยของผกัยา่นาง
จากสว่นตา่งๆ  พบวา่  เส้นใยของผกัยา่นางจากสว่นก้านและใบแก่มีคา่สงูกวา่ในใบอ่อน (p < 
0.05)  ซึง่มีลกัษณะคล้ายกบัพืชโดยทัว่ไปท่ีปริมาณเส้นใยจะเพิ่มมากขึน้เม่ืออายกุารเจริญเติบโต
ท่ีเพิ่มขึน้  (Jordan, 2004) 

 

 

 

 

ภาพที่ 30  ลกัษณะผกัยา่นางจากสว่นของใบอ่อน  ใบแก่  และก้าน 

ตารางที่ 29.1 องค์ประกอบของสารอาหารในผกัยา่นาง (proximate analysis) 

ผกัยา่นาง ความชืน้ 
(ร้อยละ) 

ไขมนั 
(ร้อยละ) 

เถ้า 
(ร้อยละ) 

เส้นใย 
(ร้อยละ) 

โปรตีน 
(ร้อยละ) 

คาร์โบไฮเดรต 
(ร้อยละ) 

 ใบอ่อน 78.64 ± 3.10a 0.88 ± 0.59ab 1.55 ± 0.19 b 2.38 ± 0.49 b 6.03 ± 0.79 a 10.51 ± 2.65 b 
 ใบแก่ 72.75 ± 7.09 b 0.81 ± 0.34b 2.01 ± 0.58 a 5.86 ± 3.02 a 5.43 ± 0.54 a 13.14 ± 3.32 a 
 ก้าน 80.43 ± 3.76 a 1.06 ± 0.48a 1.28 ± 0.25 b 6.04 ± 2.42 a 2.92 ± 0.29 b 8.26 ± 1.44 c 

   



133 

 

หมายเหต ุ: เปรียบเทียบในแนวตัง้ตวัอกัษรท่ีตา่งกนัแสดงถึงความแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญั
ทาง สถิติ (p<0.05) 

การวิเคราะห์ปริมาณคลอโรฟิลล์ เอ   คลอโรฟิลล์ บี  คลอโรฟิลล์ทัง้หมด  ในใบอ่อน  ใบ
แก่  และก้านของผกัยา่นางสด   พบวา่  ปริมาณคลอโรฟิลล์ทัง้หมดของผกัยา่นางที่น ามาศกึษา
ในครัง้นีมี้คา่ระหวา่ง 25.91-179.09 mg/100g fm  เม่ือเทียบกบั ผกัในกลุม่ Brassica อยา่ง
ผกักาดขาวปลแีละพวกผกัฮ่องเต้ซึง่มีปริมาณคลอโรฟิลด์ระหวา่ง 3-231 mg/100g fm (Thomas 
et al., 2005)  จะเห็นได้วา่ผกัยา่นางมีปริมาณคลอโรฟิลด์คอ่นข้างสงู  ในขณะท่ีปริมาณ
คลอโรฟิลล์ทัง้หมดของผกัยา่นางในการศกึษานีมี้ใกล้เคียงกบัปริมาณคลอโรฟิลล์ทัง้หมดของผกั
เชียงดา ( 158.50 mg/100g fm)  ท่ีธีรวลัย์และคณะ ( 2552)  ได้รายงานไว้  ปริมาณคลอโรฟิลล์
จากสว่นตา่งๆ ของผกัยา่นางมีคา่แตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p < 0.05)   โดยใบแก่
ของผกัยา่นางมีปริมาณคลอโรฟิลล์ทัง้สามชนิดมากกวา่ใบอ่อนและก้าน  ตามล าดบั (ตารางท่ี 
15)   ซึง่ Vasil และ Hildebrandt (1966)   ก็ได้รายงานผลการศกึษาท่ีคล้ายคลงึกนั  คือ  
ปริมาณคลอโรฟิลล์มีความแตกตา่งกนัในสว่นตา่งๆ  ของพืช   เม่ือพิจารณาใบอ่อนและใบแก่ของ
ผกัยา่นาง  พบวา่ ใบแก่จะมีสเีขียวเข้มมากกวา่ใบอ่อน (ภาพท่ี 4)   และผลการวิเคราะห์ปริมาณ
คลอโรฟิลล์ทัง้ 3 ชนิด  แสดงถึง  ปริมาณคลอโรฟิลล์ในใบแก่ของผกัยา่นางมีคา่สงูกวา่สว่นของ
ใบอ่อน     จากผลการศกึษานีน้า่จะใช้เป็นดชันีคาดการณ์ปริมาณคลอโรฟิลล์ของผกัยา่นางใน
เบือ้งต้นได้  โดยการสงัเกตความเข้มของสขีองใบผกัยา่นาง  นัน่คือ  ผกัยา่นางที่สเีขียวเข้มจะมี
ปริมาณคลอโรฟิลล์มากกวา่ผกัยา่นางที่มีสเีขียวอ่อน  ผลการศกึษานีส้อดคล้องกบังานวิจยัของ  
Xue and Yang (2009) และ Conte et al. (2008)  

 

ตารางที่ 29.2  ปริมาณคลอโรฟิลล์ในผกัยา่นาง    

ผกัยา่นาง คลอโรฟิลล์ เอ 
(mg/100g) 

คลอโรฟิลล์ บี 
(mg/100g) 

คลอโรฟิลล์ทัง้หมด 
(mg/100g) 

  ใบอ่อน       74.89 ± 33.58b 45.02 ± 21.72b    119.83 ± 53.55b 
  ใบแก ่ 109.41 ± 5.28a 69.82 ± 12.33a 179.09 ± 5.28a 
  ก้าน    15.81 ± 7.52c 10.12 ± 3.58c    25.91 ± 9.85c 
หมายเหต ุ: เปรียบเทียบในแนวตัง้ตวัอกัษรท่ีตา่งกนัแสดงถึงความแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญั
ทาง สถิติ (p<0.05) 
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การวิเคราะห์ปริมาณวิตามินซีในผกัยา่นางสดจากสว่นของใบอ่อน  ใบแก่  และก้าน  
พบวา่ ปริมาณวิตามินซีจากผกัยา่นางทัง้ 3 สว่น   มีความแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 
(p<0.05) จากผลการวิเคราะห์ในตารางท่ี 28.1    ใบแก่มีปริมาณวิตามินซีมากท่ีสดุ รองลงมา
ได้แก่  ใบอ่อน  และก้าน  โดยมีปริมาณวิตามินซีเทา่กบั  1. 67,  1.15  และ  0.28   มิลลกิรัมตอ่ 
100 กรัม   ตามล าดบั  ซึง่มีปริมาณคอ่นข้างน้อย   เม่ือเทียบกบัท่ี  นิดดา และคณะ ( 2548)  ได้
รายงานวา่  วิตามินซีในผกัยา่นางมีปริมาณ 141   มิลลกิรัมตอ่ 100 กรัม   แตป่ริมาณวิตามินซี
ในผกัผลไม้มีคา่แปรปรวนสงู  เช่น Podsedek (2007)  ได้รายงานวา่ ปริมาณวิตามินซีในพืชผกั
กลุม่ Brassica มีปริมาณระหวา่ง 17.2-192 มิลลกิรัมตอ่ 100 กรัม  และ ศิริวรรณ ( 2550) ได้
รายงานวา่ปริมาณวิตามินซีในผกัและผลไม้มีคา่อยูร่ะหวา่ง  2-441  มิลลกิรัมตอ่ 100 กรัม   

ตารางที่ 29.3  ปริมาณวิตามินซีในผกัยา่นาง 

ตวัอยา่ง วิตามินซ ี(mg/100g) 
  ใบอ่อน 1.15 ± 0.70b 
  ใบแก ่ 1.67 ± 0.45a 
  ก้าน 0.28 ± 0.17c 
หมายเหตุ : เปรียบเทียบในแนวตัง้ตวัอกัษรท่ีตา่งกนัแสดงถึงความแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญั

ทางสถิติ     (p<0.05) 

การวิเคราะห์ปริมาณสารประกอบฟีนอลกิในผกัยา่นางสดจากสว่นของใบอ่อน  ใบแก่  
และก้าน  พบวา่  ปริมาณสารประกอบฟีนอลกิจากผกัยา่นางทัง้ 3 สว่น  มีความแตกตา่งกนัอยา่ง
มีนยัส าคญัทางสถิติ (p<0.05)   จากผลการวิเคราะห์ในตารางท่ี 17  ใบอ่อนมีปริมาณ
สารประกอบฟีนอลกิในรูปของกรดแกลลกิมากท่ีสดุ  รองลงมาได้แก่  ใบแก่  และก้าน  โดยมี
ปริมาณเทา่กบั  595.91, 219.60  และ 211.02   มิลลกิรัมตอ่ 100 กรัม  ตามล าดบั   ซึง่มี
ปริมาณคอ่นข้างสงู    เม่ือเทียบกบัท่ี Podsedek (2007)        ได้รายงานวา่ ปริมาณสารประกอบ 

ฟีนอลกิในพืชผกักลุม่ Brassica มีปริมาณระหวา่ง 27.8-337  มิลลกิรัมตอ่ 100 กรัม   
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ตารางที่  29.4  ปริมาณสารประกอบฟีนอลกิในผกัยา่นาง 

ผกัยา่นาง สารประกอบฟีนอลคิ 
(mg/100g) 

  ใบอ่อน 595.91 ± 90.63a 
  ใบแก ่ 219.60  ± 52.95b 
  ก้าน  211.02  ± 34.33b 
หมายเหต ุ: เปรียบเทียบในแนวตัง้ตวัอกัษรท่ีตา่งกนัแสดงถึงความแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญั
ทาง สถิติ (p<0.05) 

การวิเคราะห์ประสทิธิภาพการเป็นสารต้านอนมุลูอิสระในผกัยา่นางสดจากสว่นของใบ
อ่อน  ใบแก่  และก้าน   ด้วยการการใช้อนมุลูอิสระ 1 ,1-diphenyl-2-picrylhydrazyl (DPPH) 
แล้วรายงานประสทิธิภาพการเป็นสารต้านอนมุลูอิสระเป็นคา่ TEAC (trolox equivalent 
antioxidant capacity) พบวา่ ประสทิธิภาพการเป็นสารต้านอนมุลูอิสระของผกัยา่นางทัง้ 3 สว่น  
มีความแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p<0.05)  จากผลการวิเคราะห์ในตารางท่ี 18  ใบ
อ่อนมีประสทิธิภาพการเป็นสารต้านอนมุลูอิสระสงูท่ีสดุ  รองลงมาได้แก่  ก้านและใบแก่   โดยมี 
คา่ TEAC เทา่กบั  433.54, 256.99  และ 223.50  มิลลกิรัมตอ่ 100 กรัม TE/g FM  ตามล าดบั  
ซึง่มีคา่คอ่นข้างสงู เม่ือเปรียบเทียบกบังานวิจยัของธีระพงษ์  และคณะ (2553)  ท่ีท าการศกึษา
ประสทิธิภาพการเป็นสารต้านอนมุลูอิสระจากสารสกดัเปลอืกและเมลด็ขององุน่พนัธ์ุคาร์ดินลั 
โดยใช้ DPPH เป็นสารอนมุลูอิสระในการวิเคราะห์  พบวา่ สารสกดัจากเปลอืกมีประสทิธิภาพ
การเป็นสารต้านอนมุลูอิสระ 143 .44 มิลลกิรัมตอ่ 100 กรัม TE/g  DM และสารสกดัจากเมลด็มี
ประสทิธิภาพการเป็นสารต้านอนมุลูอิสระ 478.43 มิลลกิรัมตอ่ 100 กรัม TE/g DM และงานวิจยั
ของธีรวลัย์ และคณะ ( 2552) ท่ีท าการศกึษาประสทิธิภาพการเป็นสารต้านอนมุลูอิสระจากผกั
เชียงดาพบวา่ สารสกดัจากผกัเชียงดามีประสทิธิภาพ 601.42 มิลลกิรัมตอ่ 100 กรัม TE/g  FM
ตารางที่ 29.5 ปริมาณสารต้านอนมุลูอิสระในผกัยา่นางสด 

ตวัอยา่ง สารต้านอนมุลูอิสระ 
(mg/100g) 

 ใบอ่อน 433.54 ± 100.83a 
 ใบแก่ 223.50 ± 37.48b 
 ก้าน 256.99 ± 59.19b 
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หมายเหต ุ: เปรียบเทียบในแนวตัง้ตวัอกัษรท่ีตา่งกนัแสดงถึงความแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญั
ทาง สถิติ (p<0.05)   
2.  กระบวนการสกัดน า้ผักย่านาง 

ผลการศกึษาการเตรียมใบผกัยา่นางร่วมกบัการใช้น า้และเอทธิลแอลกอฮอล์ในการสกดั
น า้ผกัยา่นาง   พบวา่  การเตรียมใบยา่นางก่อนการสกดัทัง้ 4 แบบคือ  ใบยา่นางหัน่ฝอย  ใบ
ยา่นางหัน่ฝอยป่ันแล้วแบบป่ันในโหลป่ันแห้ง  ใบยา่นางโขลกละเอียดกบัครก  และใบยา่นางหัน่
ฝอยป่ันเปียกกบัสารช่วยสกดั  มีลกัษณะของสท่ีีแตกตา่งกนั  (ภาพท่ี 5)  โดยคา่สขีองน า้ผกั
ยา่นางมีความแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ  (p<0.05)  ในด้านความสวา่ง (L*)  คา่ (a*) 
และ(b*) โดยใบยา่นางที่โขลกละเอียดกบัครก  และใบใบยา่นางหัน่ฝอยป่ันเปียกกบัสารช่วยสกดั  
ให้คา่ส ี ของสเีขียว (a*)  คือ  -2.75±2.64  และ  3.06±1.96   ตามล าดบั  ซึง่มากกวา่ใบยา่นางที่
หัน่ฝอยและยา่นางหัน่ฝอยป่ันแล้วแบบป่ันในโหลป่ันแห้ง  (ตารางท่ี 29.6)  ทัง้นีเ้น่ืองจากใบมี
ลกัษณะละเอียดขึน้จากการโขลกและป่ันท าให้อตัราสว่นของพืน้ท่ีผิวตอ่ปริมาตรเพิ่มมากขึน้    
ช่วยเพิ่มประสทิธิภาพในการสกดั ( McGee, 2004     ท าให้น า้ผกัท่ีได้มีสเีขียวของคลอโรฟิลล์
มากขึน้ 

การศกึษาชนิดของสารช่วยสกดั  คือ  น า้และแอลกอฮอล์ร้อยละ 40  ในการสกดัน า้ผกั
จากใบยา่นางพบวา่ให้คา่สขีองน า้ผกัยา่นางมีความแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 
(p<0.05)   ในด้านความสวา่ง ( L*)  คา่ ( a*) และ( b*) โดยเม่ือใช้น า้ในการสกดัน า้ผกัจากใบ
ยา่นางจะให้คา่สเีขียว (a*)      -2.07  ซึง่ให้คา่สเีขียวสงูกวา่การใช้แอลกอฮอล์ในการสกดั  

 การเปรียบเทียบการใช้ความร้อนในการสกดั  ด้วยวิธีการต้ม  กบัการไม่ต้ม  พบวา่  คา่สี
น า้ผกัจากยา่นางมีความแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p<0.05)  ในด้านความสวา่ง (L*) 
และ คา่ (a*) โดยน า้ผกัจากใบยา่นางที่สกดัโดยผา่นการให้ความร้อนให้คา่ ( a*) ของสเีขียวน้อย
กวา่น า้ผกัจากใบยา่นางที่สกดัโดยไม่ผา่นการให้ความร้อน  ทัง้นีเ้พราะความร้อนมีผลตอ่การ
สลายตวัของเม็ดสที าให้มีการสญูเสยีคลอโรฟิลล์บางสว่น ( Vina et al., 2007) ดงันัน้น า้ผกั
ยา่นางที่ไม่ผา่นความร้อนจึงให้ปริมาณสเีขียวของคลอโรฟิลล์ท่ีสงู 
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ตารางที่29.6  ผลของปัจจยัในการศกึษาท่ีมีผลตอ่คา่สขีองน า้สกดัจากผกัยา่นาง 

ปัจจัย 
ค่าสี 

L * a * b * 
วิธีการเตรียมใบย่านาง    
(1) ใบหัน่ฝอย 11.67±4.11 b 0.38±1.87 b 4.97±3.26 c 
(2) ใบหัน่ฝอยแล้วป่ันในโหลป่ันแห้ง 11.38±3.48bc 0.24±1.83b 7.28±3.37b 
(3) ใบโขลกกบัครก 12.71±2.64a -2.75±2.64a 9.40±2.91a 
(4) ใบหัน่ฝอยป่ันเปียกกบัสารช่วยสกดั 10.63±2.42c -3.06±1.96a 8.14±2.52b 
สารช่วยสกัด    
(1)  น า้ 13.74±2.77a -2.07±2.75a 8.34±3.83a 
(2) แอลกอฮอล์ 40% 9.45±2.13b -0.52±2.27b 6.56±2.66b 
การให้ความร้อน   ns 
(1)  ไม่ต้ม 12.25±3.90a -1.72±3.20a 7.77±3.39 
(2) ต้ม 10.94±2.37b -0.87±1.82b 7.13±3.41 
หมายเหตุ : เปรียบเทียบในแนวตัง้ตวัอกัษรท่ีตา่งกนัแสดงถึงความแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญั
ทาง สถิติ (p<0.05)   
 
 
 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 31  น า้สกดัจากผกัยา่นางที่เตรียมตามปัจจยัท่ีก าหนดตามข้อ 2.1 
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ด้านปฏิกิริยาสมัพนัธ์ของแตล่ะปัจจยั  (ตารางท่ี 28.6)  พบวา่  สนี า้ผกัจากใบยา่นางมี
ความแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p<0.05)   ในด้านคา่ความสวา่ง ( L*) และคา่ (b*) 
โดยน า้ผกัจากใบยา่นางที่ได้จากการน าใบยา่นางโขลกละเอียดกบัครกท าการสกดัด้วยน า้และไม่
ผา่นการให้ความร้อนให้คา่ ( a*) ของสเีขียวมากท่ีสดุ คือ -5.97 ± 3.12  รองลงมาคือน า้สกดัผกั
ยา่นางที่ได้จากใบยา่นางหัน่ฝอยป่ันเปียกด้วยน า้ และไม่ผา่นการให้ความร้อนให้คา่ ( a*) ของสี
เขียว เทา่กบั -5.13 ± 2.31 ซึง่ไม่มีความแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p>0.05)  สาเหตุ
ท่ีท าให้น า้ที่สกดัได้มีสเีขียวของคลอโรฟิลล์สงูกวา่วิธีการสกดัแบบอ่ืน เพราะผกัยา่นางถกูท าให้มี
ขนาดเลก็ลงด้วยการโขลกละเอียดกบัครกและการป่ันเปียกด้วยน า้  ท าให้เพิ่มประสทิธิภาพใน
การสกดัและเม่ือน า้ที่สกดัได้ไม่ผา่นการให้ความร้อนจึงท าให้เม็ดสคีลอโรฟิลล์ไม่ถกูท าลาย 

ตารางที่  29.7  คา่สขีองการสกดัน า้ผกัจากยา่นางจากปฏิกิริยาสมัพนัธ์แตล่ะปัจจยั 

ปัจจยั* 
คา่ส ี

L  A 
(ns)  

b  

1 x 1 x 1 16.72 ± 3.88a -1.23 ± 0.67 4.04 ± 1.95h 
1 x 1 x 2 11.42 ± 1.93de 0.73 ± 1.36 6.21 ± 5.31defgh 
1 x 2 x 1 9.84 ± 3.56ef 1.97 ± 3.11 5.47 ± 4.57fgh 
1 x 2 x 2 8.72 ± 3.05f 0.06 ± 0.34 4.17 ± 1.82gh 
2 x 1 x 1 15.51 ± 3.67ab -1.80 ± 0.48 9.91 ± 0.84abc 
2 x 1 x 2 11.46 ± 1.60de 0.72 ± 0.72 7.02 ± 5.59def 
2 x 2 x 1 8.57 ± 2.69f 1.70 ± 2.93 6.37 ± 2.63defg 
2 x 2 x 2 9.96 ± 2.43ef 0.32 ± 0.09 5.84 ± 3.38efgh 
3 x 1 x 1  15.18 ± 2.33ab -5.97 ± 3.12 11.58 ± 2.96a 
3 x 1 x 2 14.23 ± 2.03bc -1.94 ± 2.46 9.32 ± 4.48bc 
3 x 2 x 1  10.78 ± 2.08e -1.14 ± 1.17 8.26 ± 2.92bcd 
3 x 2 x 2 10.64 ± 1.28e -1.96 ± 1.21 8.45 ± 0.99bcd 
4 x 1 x 1  12.90 ± 2.25cd -5.13 ± 2.31 10.34 ± 2.52ab 
4 x 1 x 2 12.49 ± 0.61d -1.96 ± 1.86 8.29 ± 3.01bcd 
4 x 2 x 1  8.51 ± 1.40f -2.19 ± 1.20 6.17 ± 2.22defgh 
4 x 2 x 2 8.62 ± 0.68f -2.97 ± 1.59 7.78 ± 1.68cde 

 
หมายเหตุ :  เปรียบเทียบในแนวตัง้ตวัอกัษรท่ีตา่งกนัแสดงถึงความแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทาง  
(p<0.05)         เตรียมตวัอยา่งตามปัจจยัท่ีก าหนดตามข้อ 2.1 
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 จากข้อมลูท่ีได้  น า้สกดัผกัยา่นางที่เตรียมจากการน าใบยา่นางโขลกละเอียดกบัครกท า
การสกดัด้วยน า้และไม่ผา่นการให้ความร้อนกบัการสกดัน า้ผกัยา่นางโดยการน าใบยา่นางหัน่
ฝอยป่ันเปียกด้วยน า้และไม่ผา่นความร้อนให้คา่สเีขียวของคลอโรฟิลล์มาก  แตว่ิธีการสกดัน า้ผกั
ยา่นางโดยการใช้เคร่ืองป่ันเปียกช่วยลดระยะเวลาในการสกดัได้มากกวา่การน าผกัยา่นางโขลก
ละเอียดกบัครก  ดงันัน้จึงเลอืกวิธีการสกดัน า้ผกัยา่นางโดยน าใบผกัหญ้าไปหัน่ฝอยแล้วป่ันเปียก
ด้วยน า้ 

 การศกึษาอิทธิพลของสภาวะการสกดัท่ีมีตอ่คา่สขีองน า้ผกัยา่นาง  โดยก าหนดปัจจยั
ของสารช่วยสกดั 3 ระดบัคือ  น า้  น า้ปนูใส  และน า้เกลอืร้อยละ 0.5 และปัจจยัของการให้ความ
ร้อน 2 ระดบัคือ  ไม่ให้ความร้อน  และต้ม 70 องศาเซลเซียส นาน 10 นาที   พบวา่สภาวะการ
เตรียมน า้ผกัยา่นางด้วยสารช่วยสกดัทัง้ 3  ชนิด  มีผลตอ่คา่สขีองน า้ผกัยา่นางมีความแตกตา่ง
กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ  (p<0.05)  ในด้านความสวา่ง ( L*)  คา่ (a*) และ (b*)  โดยท่ีใช้น า้
ในการสกดัน า้ผกัจากใบยา่นางให้คา่ส ี (a*) ของคา่สเีขียวมากท่ีสดุ  เทา่กบั   -4.94±2.25  แสดง
ให้เห็นวา่การใช้น า้ปนูใส หรือ น า้เกลอืไม่เหมาะสมในการสกดัน า้ผกัจากใบยา่นางทัง้นีเ้พราะไม่
สามารถสกดัให้คา่สเีขียวของคลอโรฟิลล์ได้สงู (ภาพท่ี  32)    เม่ือพิจารณาสภาวะการให้ความ
ร้อนในการสกดั  พบวา่คา่สนี า้ผกัจากยา่นางที่เตรียมโดยมีการให้ความร้อนและไม่ให้ความร้อนมี
ความแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p<0.05)  ในด้านความสวา่ง (L*) และ คา่ ( a*) โดย
น า้ผกัจากใบยา่นางที่สกดัโดยไม่ผา่นการให้ความร้อนให้คา่ ( a*) ของสเีขียวเทา่กบั  -5.41±1.17  
ซึง่มีมากกวา่น า้ผกัจากใบยา่นางที่สกดัโดยผา่นการให้ความร้อน  ทัง้นีเ้พราะความร้อนมีผลตอ่
การเปลีย่นแปลงโมเลกลุของคลอโรฟิลล์โดยมีผลท าให้แมกนีเซียมในคลอโรฟิลล์ถกูแทนท่ีด้วย
ไฮโดรเจน  ท าให้ได้ฟีโอไฟทิน ( pheophytins)  ซึง่มีสเีขียวอมเหลอืง ( Taub and Singh, 1998; 
Hui, 2006a) สง่ผลให้น า้ผกัยา่นางที่ผา่นการให้ความร้อนมีการสญูเสยีคลอโรฟิลล์บางสว่น 

 ด้านปฏิกิริยาสมัพนัธ์ของแตล่ะปัจจยัพบวา่สนี า้ผกัจากใบยา่นางมีความแตกตา่งกนั
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p< 0.05) ในด้านคา่ความสวา่ง ( L*) และคา่ (b*) โดยน า้ผกัจากใบ
ยา่นางที่ได้จากการสกดัด้วยน า้ที่ไม่ผา่นความร้อนจะให้คา่ ( a*) ของสเีขียวมากท่ีสดุ  คือ  -
6.88±0.15  (ตารางท่ี 28.8) ทัง้นีเ้น่ืองจากสภาวะน า้ที่เหมาะสมในการสกดัและตวัอยา่งที่ไม่ผา่น
ความร้อนท าให้ไม่เกิดการสญูเสยีคลอโรฟิลล์   ดงันัน้สภาวะท่ีเหมาะสมในการสกดัคือ ใช้น า้ใน
การสกดั  และตวัอยา่งไม่ผา่นการให้ความร้อน 
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ตารางที่  29.8  ผลของสภาวะการสกดัท่ีมีตอ่คา่สขีองน า้ผกัจากยา่นาง 
 

สิง่ทดลอง *L *a *b 
สารช่วยสกัด (A) * * * 
น า้ (A1) 14.23±0.24b -4.94±2.25a 14.09±0.66a 
น า้ปนูใส (A2) 12.15±0.46a -2.91±1.83b 12.87±0.80b 
น า้เกลอื 0.5% (A3) 12.34±0.63a -3.01±2.16b 12.55±1.25b 
การให้ความร้อน (B) * * ns 
ไม่ให้ความร้อน  (B1) 12.56±1.20a -5.41±1.17a 13.39±1.14 
70 oC 10 นาที (B2) 13.23±0.88b -1.82±0.91b 12.95±1.10 
ปฏิกิริยาสัมพันธ์ * * * 
A1xB1 14.10±0.30c -6.88±0.15a 14.42±0.11a 
A1xB2 14.37±0.13c -2.99±0.03c 13.29±0.82ab 
A2xB1 11.75±0.07a -4.49±0.17b 12.24±0.07bc 
A2xB2 12.54±0.12b -1.32±0.13d 13.09±0.73b 
A3xB1 11.81±0.05a -4.87±0.35b 12.75±1.31bc 
A3xB2 12.87±0.23b -1.15±0.03d 11.63±0.11c 
 
หมายเหตุ : เปรียบเทียบในแนวตัง้ตวัอกัษรท่ีตา่งกนัแสดงถึงความแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติ (p<0.05) 

 

   

ภาพที่ 32  น า้สกดัจากจากผกัยา่นางที่ได้จากสภาวะการสกดัท่ีแตกตา่งกนัตามข้อ 2.2 

3.  กระบวนการท าแห้งของผกัยา่นางผงโดยวิธีการท าแห้งแบบพน่ฝอย   

 จากการน าน า้ผกัจากใบยา่นางซึง่มีสถานะเป็นของเหลวมาท าแห้งแบบพน่ฝอยจะได้ผง
ผกัยา่นางซึง่มีลกัษณะเป็นผงแห้ง  ทัง้นีอ้าศยัหลกัการของการท าแห้งแบบพน่กระจาย  คือการ
ท าให้อาหารท่ีมีสถานะเป็นของเหลวที่ต้องการท าแห้งแตกเป็นละอองหรือหยดเลก็ ( droplets)  
ภายในหอท าแห้ง ( drying chamber) ท่ีมีอากาศร้อนไหลผา่น  การถ่ายเทความร้อนจะเกิดขึน้
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อยา่งรวดเร็ว  เน่ืองจากของเหลวมีสภาพเป็นหยดเลก็ๆ  ซึง่มีพืน้ท่ีผิวที่จะสมัผสักบัอากาศร้อน
มาก  ท าให้เกิดการระเหยของน า้จากอาหาร  ผลติภณัฑ์ท่ีได้จะมีลกัษณะเป็นผงแห้ง  ( Brennan 
et al., 1971; Masters, 1979)   ซึง่ผงผกัยา่นางที่ได้จากการศกึษาครัง้นี ้ ซึง่มีการเติมมอลโต
เดร็กทรินซ์เพื่อใช้เป็นสารตวักลางในปริมาณตา่งๆ   มีลกัษณะเป็นผงสเีขียวอ่อนจนถึงสเีขียวเข้ม  
(ภาพท่ี 7)   เม่ือน าไปตรวจวดัคา่ส ี พบวา่การใช้สารตวักลางที่ปริมาณความเข้มข้นตา่งๆ ในน า้
สกดัผกัยา่นางก่อนน าไปท าแห้งแบบพน่ฝอยมีผลท าให้คา่สขีองผงผกัยา่นางมีความแตกตา่งกนั
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p<0.05)  ในด้านความสวา่ง ( L*)  (a*) และ คา่ ( b*)  โดยคา่ความ
สวา่ง (L*)  มีคา่แนวโน้มเพิ่มขึน้เม่ือเพิ่มปริมาณสารตวักลาง  สว่นคา่ส ี (a*) และ (b*) มีแนวโน้ม
ลดลงเม่ือเพิ่มปริมาณสารตวักลาง  โดยผงผกัยา่นางที่ปรับด้วยมอลโตเดร็กทรินซ์ร้อยละ  10  
และร้อยละ  15  ให้คา่ ( a*) สเีขียว  มากท่ีสดุคือ   -9.00±0.03  และ  -8.98±0.00  ตามล าดบั 
(ตารางท่ี 29.9)   

 

 

 

ภาพที่ 33  ผงผกัยา่นางที่ได้จากการเติมปริมาณสารตวักลางที่แตกตา่งกนัในน า้สกดัผกัยา่นาง
ก่อนการท าแห้งแบบพน่ฝอย 

ตารางที่  29.9  คา่สขีองผงผกัยา่นางที่ได้จากการเติมปริมาณสารตวักลางที่แตกตา่งกนัในน า้
สกดัผกัยา่นางก่อนการท าแห้งแบบพน่ฝอย 

ปริมาณสารตวักลาง 
(% w/w) 

L* 
* 

a* 
* 

b* 
* 

5 51.19±0.01e -8.85±0.01b 24.52±0.08a 
10 56.45±0.01d -9.00±0.03a 24.14±0.06b 
15 60.75±0.01c -8.98±0.00a 23.01±0.06c  
20 60.89±0.01c -8.38±0.01d 22.43±0.03d 
25 63.74±0.17b -8.50±0.09c 20.93±0.07e 
30 66.59±0.01a -7.44±0.02e 20.51±0.05f 
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หมายเหต ุ: เปรียบเทียบในแนวตัง้ตวัอกัษรท่ีตา่งกนัแสดงถึงความแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติ (p<0.05) 

เม่ือเปรียบเทียบปริมาณผลผลติท่ีได้จะพบวา่เม่ือเพิ่มปริมาณมอลโตเดร็กทรินซ์จะสง่ผล
ปริมาณผลผลติเพิ่มมากขึน้ (ตารางท่ี 23)  ทัง้นีเ้พราะมอลโตเดร็กซ์ทรินซ์ท่ีใสเ่พิ่มเข้าไปเป็นสาร
ตวักลางจะท าหน้าที่เพิ่มปริมาณของแข็งให้กบัอาหารก่อนเข้าเคร่ืองท าแห้งแบบพน่ฝอย  ดงันัน้
เม่ือเพิ่มปริมาณมอลโตเด็กซ์ตรินจึงมีผลให้ปริมาณผลผลติ  (% yield)  ของการท าแห้งและ  bulk  
density  ของผลติภณัฑ์ผงเพิ่มขึน้  (พรรณจิรา และคณะ, 2545; Mujumdar, 1995)   นอกจากนี ้
ยงัช่วยป้องกนัหรือช่วยลดการสญูเสยีของสารให้กลิน่รสตา่งๆ  ของอาหารในระหวา่งกระบวนการ
ท าแห้ง  โดยมอลโตเด็กซ์ตรินจะเกิดเป็นฟิลม์บางๆ  ท่ีมีความยืดหยุน่  (cohesive) หุ้มรอบๆ 
โมเลกลุของสารให้กลิน่รสเอาไว้   ( Risch and Reineccius, 1988 ; Kuntz  1997)  ซึง่ใน
การศกึษานีป้ริมาณมอลโตเดร็กทรินซ์ท่ีใช้เติมในน า้สกดัผกัยา่นางเพื่อการท าแห้งแบบพน่ฝอย 
ร้อยละ 10  และ 15  ให้ปริมาณคา่ (a*) สเีขียวใกล้เคียงกนั  โดยการใช้ปริมาณมอลโตเดร็กทรินซ์
ร้อยละ  15  ให้ปริมาณผลผลติท่ีสงูกวา่ ร้อยละ 10 

ตารางที่ 29.10   ปริมาณผลผลติของผงผกัยา่นางที่ได้จากการเติมปริมาณสารตวักลางที่
แตกตา่งกนัในน า้สกดัผกัยา่นางก่อนการท าแห้งแบบพน่ฝอย 

ปริมาณสารตวักลาง 
(% w/w) 

ปริมาณผลผลติ 
(% yield) 

5 3.17 
10 5.66 
15 9.65 
20 11.21 
25 13.23 
30 17.60 

จากการศกึษาการคืนรูปผงผกัยา่นางที่ได้จากการท าแห้งแบบพน่ฝอย  โดยน าผงผกั
ยา่นางที่ได้จากการเติมปริมาณสารตวักลางที่แตกตา่งกนัในน า้สกดัผกัยา่นางก่อนการท าแห้ง
แบบพน่ฝอยไปละลายในน า้  ทัง้นีเ้ตรียมให้มีความเข้มข้นเทา่กบัก่อนการท าแห้ง     เม่ือน าน า้ผกั
ยา่นางคืนรูปไปตรวจวดัคา่ส ี พบวา่คา่สขีองน า้คืนรูปผกัยา่นางไม่มีความแตกตา่งกนัอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติ  (p>0.05)  ในด้านคา่ (a*) และ (b*) ตามตารางท่ี 24  แสดงให้เห็นวา่น า้ผกั
ยา่นางที่สกดัได้เม่ือน ามาเติมสารตวักลางในแตล่ะระดบั เม่ือท าเป็นผงโดยการท าแห้งแบบพน่
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ฝอยจะให้คา่สท่ีีแตกตา่งกนั (ภาพท่ี 33 )  แตเ่ม่ือน ามาคืนรูปคา่สท่ีีได้ไม่มีความแตกตา่งกนั 
(ภาพท่ี 34 ) 

                      
 

ภาพที่  34  น า้ผกัยา่นางที่ได้จากการละลายของผงผกัยา่นางที่ได้จากการเติมปริมาณสาร
ตวักลางที่แตกตา่งกนัในน า้สกดัผกัยา่นางก่อนการท าแห้งแบบพน่ฝอย  

ตารางที่  29.11 คา่สขีองน า้ผกัยา่นางที่ได้จากการละลายของผงผกัยา่นางที่ได้จากการเติม
ปริมาณสารตวักลางที่แตกตา่งกนัในน า้สกดัผกัยา่นางก่อนการท าแห้งแบบพน่ฝอย 

ตวัอยา่ง ปริมาณสารตวักลาง 

(% w/w) 

L* a* 

(ns) 

b* 

(ns) 

1 5 11.60±0.10bc -6.37±0.21  12.17±0.68  

2 10 12.41±0.26a -6.28±0.22  11.70±0.67 

3 15 12.50±0.18a -6.84±0.41  11.81±1.36 

4 20 11.94±0.20ab -6.47±0.38  12.45±1.22 

5 25 10.65±0.07d -6.36±0.04  11.50±0.03 

6 30 11.02±0.49cd -6.16±0.38  10.99±1.42 

หมายเหตุ : เปรียบเทียบในแนวตัง้ตวัอกัษรท่ีตา่งกนัแสดงถึงความแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญั
ทาง สถิติ (p<0.05) 

จากการคืนรูปผงผกัยา่นางโดยการใช้ผงยา่นางแห้งละลายในน า้ที่ปริมาณของแข็งร้อย
ละ 1 พบวา่น า้คืนรูปผกัยา่นางมีความแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p<0.05)  ในด้าน
คา่ความสวา่ง ( L)  (a*) และ ( b*)โดยน า้ผกัยา่นางที่มีปริมาณสารตวักลางร้อยละ 5 จะให้คา่ส ี
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(a*) และ (b*)  มากท่ีสดุและมีแนวโน้มลดลงเม่ือน า้ผกัยา่นางมีปริมาณสารตวักลางร้อยละ  30 
(ตารางท่ี 28.12)  ทัง้นีเ้น่ืองจากผงผกัยา่นางที่มีปริมาณสารตวักลางร้อยละ  5  มีความเข้มข้น
ของยา่นางมากกวา่ผงผกัยา่นางที่มีปริมาณสารตวักลางร้อยละ 30  จึงท าให้น า้ที่คืนรูปมีสท่ีีเข้ม
กวา่ (ภาพท่ี 35)                          

                                             

ภาพที่ 35  น า้ผกัยา่นางคืนรูปท่ีมีปริมาณของแข็งทัง้หมดร้อยละ  1 

ตารางที่ 29.12  คา่สขีองน า้ผกัยา่นางคืนรูปท่ีมีปริมาณของแข็งทัง้หมดร้อยละ  1   

ปริมาณสารตวักลาง 
(% w/w) 

L* a* b* 

5 13.43±0.03f -5.59±0.08a 13.64±0.47a 
10 16.24±0.03d -5.28±0.04b 12.09±0.28b 
15 16.66±0.02b -4.90±0.08c 10.46±0.19c 
20 17.08±0.04a -4.39±0.10d 9.84±0.30c 
25 16.34±0.03c -3.87±0.00e 8.16±0.16d 
30 15.01±0.04e -2.78±0.03f 4.89±0.18e 

หมายเหตุ : เปรียบเทียบในแนวตัง้ตวัอกัษรท่ีตา่งกนัแสดงถึงความแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญั
ทาง สถิติ (p<0.05) 
 
4. กระบวนการท าแห้งของผักย่านางผงโดยวิธีการท าแห้งแบบถาด 

ผลการศกึษาปัจจยัของชนิดของสารละลายท่ีน ามาลวกผกัใบยา่นาง  พบวา่  ลกัษณะ
ของผงยา่นางที่ได้จากจากการศกึษามีความแตกตา่งกนัดงัภาพที่ 10  และคา่สขีองผงผกัยา่นาง
อบแห้งแบบถาดมีความแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p<0.05)  ในด้านความสวา่ง ( L*)  
คา่ (a*) และ(b*)  โดยสารละลายเกลอืสามารถรักษาสภาพสเีขียวของผงผกัยา่นางได้ดีกวา่การ
ใช้น า้   สารละลายโพแทสเซียมเมตาไบซลัไฟต์ ร้อยละ  0.1  และสารละลายกรดซิตริกร้อยละ  
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0.5  (ตารางท่ี  26)  ซึง่ให้คา่ความสวา่ง (L*) และให้คา่ ( a*) สเีขียวของผงผกัยา่นางสงูท่ีสดุ
เช่นกนั  ดงันัน้การลวกใบผกัยา่นางด้วยสารละลายเกลอืความเข้มข้นร้อยละ  1  ช่วยรักษาสภาพ
สขีองผงผกัยา่นางได้ดีท่ีสดุ     

ด้านระยะเวลาในการลวกผกัใบยา่นาง  พบวา่  คา่สขีองผงผกัยา่นางอบแห้งแบบถาดมี
ความแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p<0.05)  ในด้านความสวา่ง (L*)  คา่ (a*) และ(b*)
โดยเม่ือระยะเวลาในการลวกเพิ่มขึน้คา่ส ี( a*) ของสเีขียวมีแนวโน้มลดลงเพราะความร้อนมีผล
ตอ่การสลายตวัของเม็ดสที าให้มีการสญูเสยีคลอโรฟิลล์ เม่ือเวลาผา่นไปมากขึน้ท าให้เม็ดสขีอง
คลอโรฟิลล์สลายมากขึน้ การลวกยงัช่วยท าลายการท างานของเอนไซม์ ( enzyme inactivation) 
เพื่อรักษาสเีขียวของผกัท่ีด างา่ยเน่ืองจากเอนไซน์ (Belitz et al., 2009) 

                         

ภาพที่  36  ผงผกัยา่นางที่ได้จากการใช้ชนิดของสารละลายและระยะเวลาในการลวกใบยา่นาง 

ท่ีตา่งกนัก่อนน าไปอบแห้งแบบถาด 

ตารางที่ 29.13  ผลของชนิดสารละลายและระยะเวลาในการลวกท่ีมีตอ่คา่สขีองผงผกัยา่นางที่
ได้จากการอบแห้งแบบถาด 

ปัจจยั คา่ส ี
L* a* b* 

สารละลาย    
น า้ 30.670.59d -7.950.51c 19.130.65c 
เกลอื 1% 33.230.89a -9.670.76a 21.580.79b 
KMS 0.1 % 30.860.95c -8.810.63b 19.200.87c 
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กรดซิตริก 0.5 % 33.121.39b -5.522.15d 23.291.29a 
ระยะเวลาในการลวก    
30 วินาที 31.461.74de -8.170.71c 21.452.03a 
40 วินาที 32.062.74c -8.010.42d 20.563.49c 
50 วินาที 32.241.58b -8.320.67b 20.171.99d 
1 นาที 32.680.66a -7.981.82d 20.411.18cd 
2 นาท ี 31.581.08d -8.431.95a 21.511.39a 
3 นาที 31.581.60d -8.052.29d 20.631.96c 
4 นาท ี 31.381.15e -7.732.45e 20.481.17c 
5 นาท ี 32.801.28a -7.733.10e 21.011.89b 
6 นาท ี 31.951.43c -7.473.00f 21.022.31b 
หมายเหต ุ: เปรียบเทียบในแนวตัง้ตวัอกัษรท่ีตา่งกนัแสดงถึงความแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญั
ทาง สถิติ (p<0.05) 

ด้านปฏิกิริยาสมัพนัธ์ของชนิดของสารละลายกบัระยะเวลาในการลวกใบผกัยา่นางก่อน
การอบแห้ง   แล้วน าใบยา่นางอบแห้งไปบดละเอียด  การวิเคราะห์คา่ส ี พบวา่  คา่สขีองผกั
ยา่นางผงมีความแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p<0.05)  ในด้านคา่ความสวา่ง ( L*) คา่ 
(a*) และคา่ (b*)  โดยใบผกัยา่นางที่ผา่นการลวกด้วยสารละลายเกลอืความเข้มข้นร้อยละ  1  
เป็นเวลา  5  นาที  ให้คา่ (a*) ของสเีขียวดีท่ีสดุเทา่กบั  -10.64   (ตารางท่ี 28.14)  แสดงวา่การ
ลวกด้วยสารละลายเกลอืด้วยเวลา  5  นาที  เพียงพอตอ่การท าลายเอนไซม์ จึงท าให้รักษาสภาพ
สเีขียวของผกัได้มากกวา่ชนิดของสารละลายอ่ืนๆ (ภาพท่ี  36) และหลงัการลวกควรลดอุณหภมิู
ลงอยา่งรวดเร็วเพื่อป้องกนัการสญูเสยีคณุคา่เน่ืองจากความร้อน  (Jongen, 2002; 
Splittstoesser, 1990) 

ตารางที่  29.14  คา่สขีองการสกดัน า้ผกัจากยา่นางจากปฏิกิริยาสมัพนัธ์แตล่ะปัจจยั 

สิง่ทดลอง คา่ส ี
L* a* b* 

น า้x30 วินาที 31.060.03 -7.060.06 20.120.17 
น า้x40 วินาที 29.860.03 -7.470.10 18.200.32 
น า้x50 วินาที 29.660.01 -7.5000.06 18.230.15 
น า้x1 นาที 30.820.01 -7.950.06 19.440.19 
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น า้x2 นาที 31.340.01 -7.950.04 19.790.11 
น า้x3 นาที 30.650.01 -8.150.06 18.850.15 
น า้x4 นาที 30.260.01 -8.270.02 19.150.06 
น า้x5 นาที 31.040.03 -8.620.02 18.870.11 
น า้x6 นาที 31.320.01 -8.590.01 19.560.12 
เกลอืx30 วินาที 34.020.01 -8.540.37 22.270.02 
เกลอืx40 วินาที 31.900.01 -8.560.03 20.750.07 
เกลอืx50 วินาที 32.410.01 -9.200.01 20.350.18 
เกลอืx1 นาที 32.360.01 -9.490.00 21.370.04 
เกลอืx2 นาที 34.180.43 -10.130.07 22.500.23 
เกลอืx3 นาที 34.470.00 -10.270.11 22.460.28 
เกลอืx4 นาที 32.910.00 -9.830.01 21.030.07 
เกลอืx5 นาที 33.800.01 -10.640.03 22.240.04 
เกลอืx6 นาที 33.020.01 -10.370.02 21.260.03 
KMSx30 วินาที 31.070.00 -8.710.03 19.260.06 
KMSx40 วินาที 28.950.02 -7.930.10 17.470.30 
KMSx50 วินาที 30.800.01 -8.440.08 19.070.20 
KMSx1 นาที 30.960.00 -9.270.13 19.190.30 
KMSx2 นาที 32.810.01 -10.010.14 20.730.04 
KMSx3 นาที 31.060.01 -9.180.06 18.750.16 
KMSx4 นาที 30.610.01 -8.930.10 19.780.27 
KMSx5 นาที 30.860.01 -8.760.02 19.740.07 
KMSx6 นาที 30.610.01 -8.040.01 18.810.07 
กรดซิตริกx30 วินาที 34.570.01 -8.360.03 24.130.03 
กรดซิตริกx40 วินาที 35.610.01 -8.090.01 25.790.01 
กรดซิตริกx50 วินาที 33.430.88 -8.150.34 23.031.05 
กรดซิตริกx1 นาที 31.370.01 -5.220.03 21.610.11 
กรดซิตริกx2 นาที 32.870.01 -5.640.02 23.000.01 
กรดซิตริกx3 นาที 31.600.01 -4.570.03 22.460.12 
กรดซิตริกx4 นาที 32.060.01 -3.870.03 21.960.16 
กรดซิตริกx5 นาที 32.550.01 -2.900.02 23.180.10 
กรดซิตริกx6 นาที 34.000.04 -2.870.11 24.420.10 
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ภาพที่  37  ลกัษณะของใบผกัยา่นางสด  ใบยา่นางอบแห้งท่ีเตรียมโดยผา่นการลวก  และไม่
ผา่นการลวก 

เพื่อให้ได้ลกัษณะของผงผกัยา่นางที่มีความคงตวัของสเีขียว   จึงท าการศกึษาระยะเวลา
ท่ีเหมาะสมในการลวกผกัยา่นางอบแห้งแบบถาดในระยะเวลา 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 
และ  19  นาที ก่อนน าไปอบแห้งแบบถาด  ผลการตรวจสอบคา่สขีองผงผกัยา่นาง  พบวา่คา่สี
ของผงผกัยา่นางอบแห้งมีความแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p<0.05)   ในด้านความ
สวา่ง (L*)  คา่ (a*) และ (b*) โดยระยะเร่ิมแรกของการลวกใบยา่นาง ท่ีช่วงเวลา  1 – 9  นาที  คา่
ความสวา่ง (L*)  คา่ (a*) และ (b*)  มีแนวโน้มเพิ่มมากขึน้  โดยช่วงเวลาการลวกท่ี 1-3 นาทีแรก  
ความร้อนและระยะเวลาในการลวกยงัไม่เหมาะสมในการท าลายเอนไซม์เปอร์ออกซิเดส จึงท าให้
ผกัมีสเีขียวคล า้ไม่คอ่ยสวา่ง   ช่วงเวลาในการลวกท่ี  5-7  นาที  คา่ความสวา่ง (L*)  คา่ (a*) และ 
(b*)  เพิ่มมากขึน้  และระยะเวลาในการลวก  9  นาที คา่ความสวา่ง (L*)  คา่ (a*) และ (b*) ของ
ผงผกัยา่นางเพิ่มมากท่ีสดุ (ตารางท่ี  28) ทัง้นีค้วามร้อนและเวลาเหมาะสมในการท าลายเอนไซม์
ท าให้รักษาสภาพสเีขียวของผกัไว้ได้  (Hui, 2006b)  ในช่วงระยะเวลาหลงัการลวกท่ี  9  นาที  คา่
สใีนด้านของความสวา่ง (L*)  คา่ (a*) และ (b*)  มีแนวโน้มลดลงเม่ือเวลาในการลวกเพิ่มมากขึน้ 
ในช่วง  11- 19  นาที (ภาพท่ี  12) ทัง้นีเ้พราะความร้อนจะท าให้สญูเสยีคลอโรฟิลล์โดยจะท าให้
เซลล์ผกัแตกสารที่อยูใ่นแวคคิวโอล์ (vacuole) รวมทัง้กรดอินทรีย์ท าให้สเีขียวของคลอโรฟิลล์ถกู
เปลีย่นไปเป็นสนี า้ตาลของฟีโอไฟติน และเม่ือรวมกบัรงควตัถอ่ืุนจะท าให้ผกัมองดเูป็นสเีขียวอม
เหลอืง (Hui, 2006b)  ดงันัน้ระยะเวลาในการลวกผกัยา่นางที่เหมาะสมคือ  9  นาที  สามารถ
รักษาสภาพสเีขียวของผกัได้ดี 
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ตารางที่ 29.15 คา่สขีองผงผกัยา่นางอบแห้งแบบถาดเม่ือลวกใบยา่นางในสารละลายเกลอื
ความเข้มข้นร้อยละ  1 ท่ีระยะเวลานานแตกตา่งกนั 

เวลา (นาท)ี L* a* b* 
1 27.330.22ef -5.070.14f 12.49046d 
3 27.000.20f -5.380.34ef 12.290.19d 
5 28.490.06cd -6.650.32c 14.460.52c 
7 28.450.26cd -6.930.16c 14.830.78c 
9 30.890.27a -8.290.11a 16.930.42a 
11 29.510.12b -7.610.16b 15.980.31b 
13 28.640.16c -6.190.08d 14.290.12c 
15 27.480.33e -5.760.06e 12.880.01d 
17 28.160.35d -5.490.07e 12.800.05d 
19 27.420.31ef -5.520.25e 12.690.05d 

หมายเหต ุ: เปรียบเทียบในแนวตัง้ตวัอกัษรท่ีตา่งกนัแสดงถึงความแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติ (p<0.05)   
 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 38  ลกัษณะของใบผกัยา่นางอบแห้งเม่ือลวกใบยา่นางในสารละลายเกลอืความเข้มข้น
ร้อยละ  1 ท่ีระยะเวลานานแตกตา่งกนั 

ผลการศกึษาระยะเวลาในขัน้ตอนการเตรียมใบยา่นางลวกก่อนการท าแห้ง   โดยน าไป
ลวกด้วยสารละลายเกลอืเข้มข้นร้อยละ  1 เป็นเวลา  9  นาที  ท าให้เย็นทนัที  1  นาที  พกัใบ
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ยา่นางไว้นาน  3, 5, 10, 15 และ 20 นาที ก่อนการอบแห้ง  พบวา่   คา่สขีองผงผกัยา่นางอบแห้ง
แบบถาดไม่มีความแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p>0.05)   ในด้านคา่ความสวา่ง ( L*) 
คา่ (a*) และคา่ (b*)  ดงัแสดงในตารางท่ี 28.16  แสดงให้เห็นวา่ระยะเวลาในการลวกด้วย
สารละลายเกลอื  ร้อยละ  1  เป็นเวลา  9  นาที  เพียงพอตอ่การท าลายเอนไซม์  (ภาพท่ี  39)  จึง
ท าให้รักษาสภาพสเีขียวของผกัได้ และหลงัการลวกควรลดอุณหภมิูลงอยา่งรวดเร็วเพื่อป้องกนั
การสญูเสยีคณุคา่เน่ืองจากความร้อน    ดงันัน้เม่ือลวกผกัด้วยสารละลายเกลอืร้อยละ  1 น าไป
แช่น า้เย็น  แล้วพกัใบยา่นางลวกไว้ก่อนการอบแห้งเป็นเวลา 3  ถึง  20  นาที  สามารถรักษา
สภาพสเีขียวของผกัได้ 

ตารางที่ 28.16 คา่สขีองผงผกัยา่นางอบแห้งท่ีได้จากการลวกใบยา่นางในสารละลายเกลอืร้อย
ละ 1 นาน 9 นาที  และพกัท่ีระยะเวลานานแตกตา่งกนัก่อนการอบแห้ง   

ระยะเวลาพกัหลงัจากการลวก 
(นาท)ี 

L* 
ns 

a* 
ns 

b* 
ns 

3 30.950.22 -9.180.21  17.860.05 
5 30.910.27 -8.740.03  17.240.21 

10 31.650.88 -8.960.03  17.780.45 
15 30.450.32 -8.710.20  16.680.59 
20 30.810.27 -8.840.07  16.990.15  

หมายเหตุ : เปรียบเทียบในแนวตัง้ตวัอกัษรท่ีตา่งกนัแสดงถึงความแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติ (p < 0.05) 

 

 

 

 

             

ภาพที่  39  ลกัษณะของผกัย่านางอบแห้งที่ลวกด้วยสารละลายเกลือร้อยละ 1 นาน 9 นาที  และพกันาน  3, 5, 10, 15 และ 20 
นาที ก่อนการอบแห้ง   
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ผลการศกึษาวิธีการคืนตวัของผงยา่นางที่ได้จากการอบแห้งใบยา่นางแบบถาด  ท าโดย
ใช้ผงยา่นางในปริมาณ 5, 10 และ 15 กรัมใสใ่นน า้อุณหภมิูปกติ  และน า้ร้อน 100 กรัม  แล้ว
ตรวจสอบคา่ส ี  พบวา่  การใช้ผงยา่นางคา่สขีองน า้ผกัยา่นางมีคา่คอ่นข้างใกล้เคียงกนั (ตารางท่ี  
28.17) 

ตารางที่ 29.17  คา่สขีองน า้ผงผกัยา่นางที่ใช้ผงผกัยา่นางจากการท าแห้งแบบถาดในปริมาณ
ตา่งๆ เติมในน า้อุณหภมิูปกติและน า้ร้อน  

น า้ผงผกัยา่นาง 
(กรัม) 

คา่ส ี
L * a *  b * 

ใบยา่นางอบแห้ง5 : น า้100  16.70±0.01b -7.20±0.01ab 21.08±0.14b 
ใบยา่นางอบแห้ง5 : น า้ร้อน 100  16.77±0.16b -7.19±0.01b 20.11±0.20a 
ใบยา่นางอบแห้ง10 กรัม : น า้100 16.42±0.36a -7.20±0.01ab 21.18±0.01b 
ใบยา่นางอบแห้ง10 : น า้ร้อน 100 16.77±0.03b -7.20±0.01ab 21.64±0.32c 
ใบยา่นางอบแห้ง15 : น า้100 16.69±0.04b -7.20±0.01ab 21.19±0.01b 
ใบยา่นางอบแห้ง15 : น า้ร้อน 100 16.67±0.05 b -7.21±0.01a 22.20±0.01d 
ใบยา่นางอบแห้ง20 : น า้100 16.70±0.01b -7.20±0.00ab 21.18±0.01b 
ใบยา่นางอบแห้ง20 : น า้ร้อน 100 17.65±0.04c -7.21±0.01ab 21.06±0.09d 
หมายเหต ุ: เปรียบเทียบในแนวตัง้ตวัอกัษรท่ีตา่งกนัแสดงถึงความแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญั
ทาง สถิติ (p<0.05)   
 
5. การพัฒนาผงปรุงรสผักย่านางส าหรับซุปหน่อไม้ 

จากการศกึษาการพฒันาผงปรุงรสผกัยา่นาง  โดยการท าซุปหนอ่ไม้ตามสตูร  A  น าไป
พฒันาเป็นสตูร B, C, D และE   แล้วน าไปวิเคราะห์คณุภาพทางประสาทสมัผสั  พบวา่ คะแนน
ความชอบเฉลีย่ของลกัษณะปรากฏ ส ีกลิน่ รสชาติ ความเปรีย้ว ความเค็ม ความเผ็ด และ
ความชอบโดยรวม อยูใ่นระดบัชอบเลก็น้อย   ดงัตารางท่ี 28.18   แสดงวา่การใช้น า้ปลาและ
มะนาวในปริมาณท่ีแตกตา่งกนัในสตูร  B, C, D และ E  ในการท าซุปหนอ่ไม้ตามสตูรท่ีศกึษาไม่
สง่ผลตอ่คะแนนความชอบของผู้ทดสอบชิม  การศกึษาตอ่ไปจึงเลอืกใช้สตูรท่ี E  ในการ
พฒันาการท าซุปหนอ่ไม้ท่ีใช้ผงปลาร้าทดแทนปลาร้าสดและกรดซิตริกทดแทนมะนาว   เพื่อให้ได้
เป็นผลติภณัฑ์ผง 
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ตารางที่ 29.18 การวิเคราะห์คณุภาพทางประสาทสมัผสั ของซุปหนอ่ไม้ 

สตูร ลกัษณะ
ปรากฏ 

ns 

ส ี
ns 

กลิน่ 
ns 

รสชาติ 
ns 

ความ
เปรีย้ว 

ns 

ความเค็ม 
ns 

ความเผ็ด 
ns 

การ
ยอมรับ
รวม 
ns 

B 6.87±0.91 6.53±0.83 6.27±1.33 6.13±1.46 5.67±1.95 5.53±1.64 5.47±2.03 6.33±1.18 
C 6.87±0.83 6.47±0.99 6.53±0.92 5.93±1.44 5.87±1.25 5.60±1.24 5.87±1.77 6.26±1.10 
D 6.60±0.82 6.33±0.98 6.13±1.13 5.93±1.39 5.33±1.63 5.07±1.44 5.53±2.07 6.13±1.41 
E 6.73±0.80 6.53±0.83 6.33±1.29 6.07±1.28 6.00±1.77 5.67±1.40 5.67±1.95 6.27±1.22 

 

 การพฒันาผงปรุงรสซุปหนอ่ไม้ท่ีมีสว่นประกอบของผงปลาร้าและกรดซิตริก  พบวา่ผง
ปลาร้าที่อบได้มีคา่ความชืน้ร้อยละ  53.26  และการน าผงปลาร้าไปท าซุปหนอ่ไม้ตามสตูร  F 
(7.9 กรัม) เปรียบเทียบกบักบัสตูร  E  ท่ีใช้ปลาร้าสด (17 กรัม)  ร่วมกบัการใช้กรดซิตริกตามสตูร 
F (0.45 กรัม) แทนน า้มะนาว (6.6 กรัม)    ในการเปรียบเทียบกบักรดซิตริกของน า้มะนาว (สตูร F 
จึงใช้กรดซิตริก 0.45 กรัมแทนน า้มะนาว 6.6 กรัม)  ผู้ทดสอบชิมสามารถบอกความแตกตา่งของ
สตูร E  และ สตูร F  ได้ (p<0.05)     แสดงวา่การใช้ผงปลาร้ากบักรดซิตริกในการท าซุปหนอ่ไม้มี
ผลกระทบตอ่คณุภาพด้านประสาทสมัผสัของซุปหนอ่ไม้  เม่ือเปรียบเทียบกบัการใช้ปลาร้าสด  
และน า้มะนาว   ดงันัน้จึงท าการปรับปรุงสตูร F ตอ่ไป 

ภาพท่ี 38 และ 39 แสดงผลคณุภาพทางประสาทสมัผสัของการปรับปรุงสตูร F  เป็นสตูร 
G บนพืน้ฐานของข้อเสนอแนะจากผู้ทดสอบชิมท่ีให้ข้อมลูวา่ควรจะเพิ่มรสเปรีย้วใน สตูร F   จึงมี
การเพิ่มปริมาณกรดซิตริกในสตูร G   จากการวิเคราะห์คณุภาพทางประสาทสมัผสัของซุป
หนอ่ไม้ท่ีท าจากสตูร G พบวา่ คา่อตัราสว่นของ S/I (ratio) เฉลีย่ของคณุสมบติัด้าน สโีดยรวม 
กลิน่โดยรวม ความเค็ม ความเปรีย้ว ความเผ็ด คือ 0.86, 0.82, 1.19, 0.93 และ 0.82 ตามล าดบั 
ซึง่มีคา่อตัราสว่นของ S/I (ratio) เฉลีย่ แตกตา่งจาก 1 ( ideal ratio)  จึงได้ปรับปรุงสตูร  G โดย
การลดปริมาณปลาร้าผงลง เพิ่มปริมาณกรดซิตริก และปริมาณพริกป่น โดยก าหนดเป็นสตูร  H   
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คา่เปรยีบเทยีบคา่ Sและคา่ I (สูตร G)
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ส ีโดยรวม

กลิน่ โดยรวม

ความเค็มความเปรีย้ว
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ภาพที่ 40 คา่ S และ I ของการทดสอบคณุภาพทางประสาทสมัผสัของผงปรุงรสซุปหนอ่ไม้ (สตูร 
G) 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 41  อตัราสว่น S / I ของการทดสอบคณุภาพทางประสาทสมัผสัของผงปรุงรสซุปหนอ่ไม้ 
(สตูร G) 

จากการท าซุปหนอ่ไม้สตูร H  ท่ีปรับปรุงจากสตูรซุปหนอ่ไม้สตูร  G  แล้ววิเคราะห์
คณุภาพทางประสาทสมัผสั  พบวา่คา่อตัราสว่นของ S/I (ratio) เฉลีย่ของคณุสมบติัด้านสี
โดยรวม กลิน่โดยรวม  ความเค็ม  ความเปรีย้ว  ความเผ็ด  คือ 0.98, 1.00, 1.03, 1.03 และ 1.04 
ตามล าดบั  ซึง่มีคา่อตัราสว่นของ S/I (ratio) เฉลีย่ เข้าใกล้ 1 ( ideal ration) ดงัแสดงในภาพท่ี  
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เปรยีบเทยีบคา่ S และคา่ I (สตูร H)
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คา่ S/I (สตูร H)
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42 และ 43  แสดงวา่ลกัษณะของผลติภณัฑ์ผงปรุงรสซุปหนอ่ไม้มีลกัษณะสอดคล้องกบั
ผลติภณัฑ์เป้าหมายท่ีก าหนด  จึงคดัเลอืกสตูร  G  ไปศกึษาการใช้ผงผกัยา่นางแทนการใช้น า้ผกั
ยา่นาง 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 42 คา่ S และ I ของการทดสอบคณุภาพทางประสาทสมัผสัของผงปรุงรสซุปหนอ่ไม้  
(สตูร H) 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 43 อตัราสว่น S / I ของการทดสอบคณุภาพทางประสาทสมัผสัของผงปรุงรสซุปหนอ่ไม้ 
(สตูร H) 

การพฒันาผงปรุงรสซุปหนอ่ไม้ท่ีผงผกัยา่นางแทนผกัยา่นาง  ท าโดยใช้ผงยา่นางจาก
เคร่ืองท าแห้งแบบพน่ฝอยท่ีมีการเตรียมโดยการเติมมอลโตเดร็กทรินซ์ความเข้มข้นร้อยละ 15 
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(โดยอ้างอิงจากการศกึษาในปีแรก)  ท่ีรายงานวา่เป็นความเข้มข้นท่ีให้คา่สเีขียวและมีปริมาณ
ผลผลติสงูกวา่สภาวะอ่ืน  ผลการศกึษาเบือ้งต้นของปริมาณการใช้ผงผกัยา่นางซุปหนอ่ไม้ท่ีท า
ตามสตูร I, J, K และ L ซึง่ใช้เคร่ืองปรุงแบบแห้ง  การวิเคราะห์คา่ส ี พบวา่  การใสผ่งผกัยา่
นางในปริมาณเข้มข้นเพิ่มมากขึน้ในการท าซุปหนอ่ไม้   ท าให้คา่ความสวา่งของซุปหนอ่ไม้ท่ีได้ 
(L*) มีคา่ลดลง  (ตารางท่ี  32)  โดยท่ีการใสผ่งผกัยา่นางร้อยละ 20  ของน า้หนกัหนอ่ไม้  ให้คา่
ความสวา่งน้อยกวา่การใสผ่งผกัยา่งนางร้อยละ 5, 10, 15   คือมีคา่ L*  เทา่กบั  38.05±1.57 

(p<0.05)    ข้อมลูจากการวิเคราะห์ทางประสาทสมัผสั  (ไม่แสดงข้อมลู)  พบวา่ผู้ทดสอบชิมให้
การยอมรับซุปหนอ่ไม้ท่ีท าจากการใช้ผงผกัยา่นาง  

ตารางที่ 29.19  การวิเคราะห์คณุภาพด้านส ีของซุปหนอ่ไม้ท่ีใช้ผงเคร่ืองปรุงรส สตูร I, J, K 
และ L 

สตูร ร้อยละของผงยา่นาง L * 
I 5 46.41±2.32a 
J 10 43.22±2.00a 
K 15 42.7±3.08a 
L 20 38.05±1.57b 

หมายเหต ุ: เปรียบเทียบในแนวตัง้ตวัอกัษรท่ีตา่งกนัแสดงถึงความแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญั
ทาง สถิติ (p<0.05)   

จากข้อมลูการศกึษาเบือ้งต้นของการท าซุปหนอ่ไม้โดยใช้ผงผกัยา่นางแห้ง และ
เคร่ืองปรุงชนิดแห้ง จึงได้ท าการศกึษาเปรียบเทียบการท าซุปหนอ่ไม้จากผงผกัยา่นาง    การท า
ซุปหนอ่ไม้จากผกัยา่นางสด  และการท าซุปหนอ่ไม้ท่ีไม่ใสผ่กัยา่นาง เพื่อวิเคราะห์คณุภาพทาง
เคมี  กายภาพ  และทางประสาทสมัผสั  ตามสตูร  H (ใช้น า้ผกัยา่นาง),  M (ไม่ใสผ่กัยา่นาง), N 
(ใช้ผงยา่นางร้อยละ 10), O (ใช้ผงยา่นางร้อยละ 20), P (ใช้ผงยา่นางร้อยละ 30) และ Q (ใช้ผง
ยา่นางร้อยละ 40)  พบวา่  การใสผ่กัยา่นางในสว่นผสมของการท าซุปหนอ่ไม้มีอิทธิพลตอ่คา่ส ี
(L*)  คือคา่ความสวา่งลดลง (p<0.05)   เม่ือเปรียบเทียบกบัการไม่เติมผกัยา่นางในการท าซุป
หนอ่ไม้  และการเติมผงยา่นางในสว่นผสมของซุปหนอ่ไม้ในปริมาณความเข้มข้นท่ีเพิ่มมากขึน้ท า
ให้ความสวา่งของคา่สมีีคา่ลดลง (p<0.05)   ดงัแสดงในตารางท่ี 28.20 
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ตารางที่ 29.20  การวิเคราะห์คณุภาพด้านสขีองซุปหนอ่ไม้โดยใช้ผงปรุงรสผสมผงผกัยา่นาง 

สูตร ร้อยละของผงย่านาง L* a* b* 
H น า้ผกัยา่นาง 41.70±0.08b 0.683±0.03e 23.65±0.20b 
M 0 44.27±0.15a 6.25±0.02f 26.72±0.38a 
N 10 31.79±0.53d -0.48±0.09c 21.89±0.82c 
O 20 29.11±0.12c -0.25±0.03d 20.67±0.10d 
P 30 21.36±0.14f -1.20±0.07a 18.18±0.29f 
Q 40 27.04±0.06e -0.79±0.19b 18.95±0.39e 

หมายเหต ุ: เปรียบเทียบในแนวตัง้ตวัอกัษรท่ีตา่งกนัแสดงถึงความแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญั
ทาง สถิติ (p<0.05)   

ผลการวิเคราะห์คณุภาพทางประสาทสมัผสัของซุปหนอ่ไม้จากผงผกัยา่นาง (ตารางท่ี 
28.21)    ซุปหนอ่ไม้จากผกัยา่นางสด  และซุปหนอ่ไม้ท่ีไม่ใสผ่กัยา่นาง ตามสตูร H, M, N, O, P 
และ Q  พบวา่คะแนนความชอบของลกัษณะปรากฏ  ส ี กลิน่  รสชาติ และความชอบรวม มี
ความแตกตา่งกนั  (p<0.05)    โดยซุปหนอ่ไม้ท่ีใช้สว่นผสมของเคร่ืองปรุงแห้งท่ีมีผงผกัยา่นาง
ร้อยละ 10  ของน า้หนกัหนอ่ไม้ (สตูร N)  ได้รับคะแนนเฉลีย่ในทกุลกัษณะสงูสดุ  โดยได้รับ
คะแนนความชอบรวมในระดบัชอบปานกลางถึงชอบมาก  (7.25±0.99)   นอกจากนีย้งัพบอีกวา่  
การใช้ผงผกัยา่นางในสว่นผสมของซุปหนอ่ไม้ในปริมาณความเข้มข้นสงูกวา่ร้อยละ 10  ท าให้
คะแนนความชอบในทกุลกัษณะของซุปหนอ่ไม้มีคา่ลดลง  

ตารางที่ 29.21  คะแนนความชอบของซุปหนอ่ไม้ท่ีท าจากผกัยา่นางสด  ซุปหนอ่ไม้ท่ีไม่ใสผ่กั
ยา่นาง  และซุปหนอ่ไม้ท่ีใสผ่งผกัยา่นาง   

สูตร ร้อยละของผง
ย่านาง 

ลักษณะ
ปรากฏ 

สี กล่ิน รสชาติ ความชอบรวม 

H น า้ผกัยา่นาง 5.57±1.60b 5.92±1.84ab 6.14±1.41ab 5.42±1.69bc 5.64±1.74bc 
M 0 5.07±1.87bc 5.28±1.69b 5.14±1.71bc 4.85±1.83bc 5.00±1.70c 
N 10 7.07±0.99a 7.00±1.46a 7.00±0.99a 6.32±1.47a 7.25±0.99a 
O 20 6.78±0.91a 6.42±1.54ab 6.14±1.47ab 6.42±1.00a 6.57±1.15b 
P 30 5.07±2.14bc 5.28±1.86b 5.96±1.54bc 6.00±1.48b 5.75±1.78bc 
Q 40 4.21±1.67c 3.85±1.35c 5.00±1.79c 4.50±2.02c 5.17±1.56c 
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หมายเหต ุ: เปรียบเทียบในแนวตัง้ตวัอกัษรท่ีตา่งกนัแสดงถึงความแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติ (p<0.05)   

จากการประเมินคณุภาพทางประสาทสมัผสัของซุปหนอ่ไม้ด้านกลิน่ผกัยา่นาง  พบวา่  
ระดบัความเข้มของกลิน่ผกัยา่นางในซุปหนอ่ไม้ท่ีท าจากการใช้ผกัยา่นางสด  มีคา่ไม่แตกตา่งกนั
ในทางสถิติ   (p>0.05)   ผงผกัจากผงผกัยา่นาง (ตารางท่ี  28.22 )   โดยการใช้ผงผกัยา่นางใน
สว่นผสมของซุปหนอ่ไม้ในปริมาณความเข้มข้นสงูขึน้ท าให้ระดบัความเข้มของกลิน่ผกัยา่นางมี
คา่เพิ่มมากขึน้  (p<0.05)    โดยการเติมผงยา่นางในสว่นผสมของซุปหนอ่ไม้ร้อยละ 40 มีระดบั
ความเข้มของกลิน่ผกัยา่นางสงูสดุเทา่กบั 9.47  ในขณะท่ีการเติมผงยา่นางในสว่นผสมของซุป
หนอ่ไม้ร้อยละ 10 (สตูร N) ซึง่เป็นสตูรท่ีได้รับคะแนนความชอบเฉลีย่สงูสดุในทกุลกัษณะสงูสดุ   
มีคา่ระดบัความเข้มของกลิน่ผกัยา่นางเทา่กบั  4.59  

ตารางที่ 29.22  ระดบัความเข้มของกลิน่ผกัยา่นางในซุปหนอ่ไม้ท่ีท าจากผงปรุงรสผกัยา่นางที่มี
ความเข้มข้นผงผกัยา่นางแห้งตา่งๆ 

สูตร ร้อยละของผงย่านาง กล่ินผักย่านาง 
H น า้ผกัยา่นาง 1.86±1.25c 
M 0 0.88±0.98c 
N 10 4.59±2.14b 
O 20 5.72±1.83b 
P 30 8.80±2.87a 
Q 40 9.47±3.06a 

หมายเหต ุ: เปรียบเทียบในแนวตัง้ตวัอกัษรท่ีตา่งกนัแสดงถึงความแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญั
ทาง สถิติ (p<0.05)   

จากการประมวลผลการพฒันาผงปรุงรสผกัยา่นางส าหรับซุปหนอ่ไม้ในการศกึษานี ้ 
พบวา่การท าซุปหนอ่ไม้  โดยใช้หนอ่ไม้ต้มสกุพร้อมปรุง 100 กรัม  จะใช้ผงปรุงรสผกัยา่นาง
ส าหรับซุปหนอ่ไม้จ านวน 29.7  กรัม  ซึง่มีสว่นประกอบของผงปรุงรสผกัยา่นางส าหรับซุปหนอ่ไม้  
ดงัแสดงในตารางท่ี 28.23    และในการท าซุปหนอ่ไม้นีแ้นะน าให้มีการเติมผกัสดคือ  ผกัชีฝร่ัง  
ต้นหอม  ใบสะระแหน ่ และหอมแดง  จ านวน  2.3, 10.0, 3.3 และ 10.0  กรัม  ตามล าดบั  หรือ
อาจปรับเติมในปริมาณตามชอบ 
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ตารางที่29.23 สว่นประกอบของผงปรุงรสผกัยา่นางส าหรับซุปหนอ่ไม้ส าหรับหนอ่ไม้ต้มสกุ
พร้อมปรุง100 กรัม   

ส่วนประกอบ จ านวน(กรัม) 

ผงปลาร้า 7.8 

กรดซิตริก 0.8 

งาขาวคัว่ 3.3 

พริกป่น 1.2 
ข้าวคัว่ 6.6 
ผงยา่นาง 10 
น า้หนักรวม (กรัม) 29.7 

 

6. การพัฒนาผงปรุงรสผักย่านางส าหรับแกงหน่อไม้ 

ผลการศกึษาสตูรแกงหนอ่ไม้พืน้ฐาน  คือสตูร A1, สตูร B1  และสตูร C1 (ตารางท่ี  
28.24)  โดยมีวิธีการท าดงัภาพที่  3  พบวา่ คะแนนความชอบเฉลีย่ด้านลกัษณะปรากฏ  ส ี  
กลิน่  และความชอบรวม  ของแกงหนอ่ไม้สตูร C1  มีคา่เทา่กบั 7.19, 7.00, 6.98,6.58  
และ 6.85  ตามล าดบั  และมีแนวโน้มคะแนนสงูกวา่แกงหนอ่ไม้สตูร  A1  และ B1  โดยคะแนน
ความชอบด้านกลิน่ของสตูร C1 มีคา่สงูสดุตา่งจากสตูร A1 และ B1  อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ  
(p<0.05)  แตค่ะแนนความชอบเฉลีย่ด้านรสชาติของแกงหนอ่ไม้ท่ีท าตามสตูรทัง้ 3   มีคา่อยู่
ระหวา่งชอบเลก็น้อยถึงชอบปานกลาง (p>0.05)    

ตารางที่ 29.24  คะแนนความชอบในคณุลกัษณะตา่งๆ ของแกงหนอ่ไม้สตูร A1, สตูร B1 และ
สตูร C1 

สูตร ลักษณะปรากฏ สี กล่ิน รสชาต ิ ความชอบรวม 
A1 6.08±1.20b 6.26±1.19b 6.40±1.24b 6.36±1.25ns 6.53±1.13b 
B1 7.01±0.84a 6.94±0.85a 6.29±1.15b 6.18±1.26 ns 6.33±1.20ab 
C1 7.19±0.81a 7.00±0.75a 6.98±1.55a 6.58±1.32 ns 6.85±1.26a 

หมายเหต ุ: เปรียบเทียบในแนวตัง้ตวัอกัษรท่ีตา่งกนัแสดงถึงความแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติ (p<0.05)    
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ตารางท่ี 28.25 และภาพท่ี 44 แสดงผลการวิเคราะห์ทางประสาทสมัผสัของแกงหนอ่ไม้
สตูร  C1  จากการศกึษา  พบวา่คะแนนความชอบเฉลีย่เพื่อบง่บอกถึงความสมดลุหรือความพอดี
ของรสชาติความเค็ม ความเผ็ด  และความกลมกลอ่ม  ของแกงหนอ่ไม้สตูร C  มีคา่ 7.08, 7.05 
และ 7.41  ตามล าดบั  โดยผู้ทดสอบชิมมากกวา่ร้อยละ 50  ให้คะแนนของคณุลกัษณะของ
รสชาติทัง้ 3 คือ  ความเค็ม (ร้อยละ 62.5)ความเผ็ด (ร้อยละ 55) และความกลมกลอ่ม (ร้อยละ 
65) อยูใ่นระดบัท่ีมีความสมดลุหรือความพอดี  ดงันัน้จึงเลอืกสตูร C1  เพื่อพฒันาผงปรุงรสแกง
หนอ่ไม้ตอ่ไป 

ตารางที่ 29.25  คะแนนความชอบเฉลีย่ของรสชาติแกงหนอ่ไม้สตูร C1  

รสชาติ คะแนนความชอบ 
ความเค็ม 7.08 
ความเผ็ด 7.05 
ความกลมกลอ่ม 7.41 

 

 

ภาพที่ 44  การประเมินคณุลกัษณะความสมดลุหรือความพอดีของแกงหนอ่ไม้สตูร C1  

จากผลการทดลองการวิเคราะห์ทางประสาทสมัผสัแบบ triangle test เพื่อเปรียบเทียบ
ความแตกตา่งของแกงหนอ่ไม้ สตูร C1 (เคร่ืองปรุงสดและใช้น า้คัน้ในยา่นาง) และแกงหนอ่ไม้
สตูร D1 (เคร่ืองปรุงแห้งและใช้ผงผกัยา่นาง)  พบวา่แกงหนอ่ไม้ทัง้ 2 สตูรไม่มีความแตกตา่งกนั 
(p>0.05)   และการวิเคราะห์ทางประสาทสมัผสัของการใช้น า้จากแกงหนอ่ไม้สตูร C1 และสตูร 
D1 มาทดสอบความแตกตา่งระหวา่งสตูรทัง้สอง  เพื่อเป็นการลดความล าเอียงของลกัษณะท่ี
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อาจแตกตา่งกนัของลกัษณะการน าเสนอแกงหนอ่ไม้  โดยใช้แบบสอบแบบ pair comparison 
test   พบวา่ผู้ทดสอบชิมประเมินผลทางประสาทสมัผสัของน า้จากแกงหนอ่ไม้สตูร C1 และ D1  
ไม่มีความแตกตา่งกนั (p> 0.05)    ดงันัน้จึงสรุปได้วา่เคร่ืองปรุงแห้งของการท าแกงหนอ่ไม้สตูร 
D1 ท่ีมีผงผกัยา่นางเป็นสว่นประกอบ  มีความเหมาะสมในการน าไปท าผงปรุงรสผกัยา่นาง
ส าหรับแกงหนอ่ไม้ 

เน่ืองจากสว่นผสมของเคร่ืองปรุงแกงหนอ่ไม้สตูร D 1  มีลกัษณะของตะไคร้ชิน้แห้งอยู่
ด้วย  ดงันัน้คณะวิจยัจึงได้ทดลองเตรียมสว่นผสมทัง้หมดในรูปผง  โดยการน าไปบดละเอียดด้วย
เคร่ืองบด (blender)  และปรับลดปริมาณตะไคร้ลงร้อยละ 50  ในสตูร E1  (ตารางท่ี 28.18)  การ
วิเคราะห์ผลทางประสาทสมัผสัของแกงหนอ่ไม้สตูร C1 สตูร D1 และสตูร  E1  พบวา่คะแนน
ความชอบเฉลีย่ของลกัษณะปรากฏ  ส ี กลิน่ รสชาติ และความชอบรวม  ของแกงหนอ่ไม้สตูร 

D1 และสตูร  E1  มีคา่ไม่แตกตา่งกนั (p  0.05)   โดยมีคะแนนเฉลีย่อยูใ่นระดบัชอบเลก็น้อย
ถึงชอบปานกลาง (ตารางท่ี 28.26)  ในขณะท่ีแกงหนอ่ไม้ท่ีท าโดยใช้น า้คัน้ยา่นางสดสตูร  C1  
ได้รับคะแนนความชอบเฉลีย่ด้านลกัษณะปรากฏ  รสชาติ และความชอบรวม  น้อยกวา่แกง
หนอ่ไม้ท่ีท าจากเคร่ืองปรุงแห้งสตูร  D1  และสตูร  E1  แสดงวา่สว่นประกอบของแกงหนอ่ไม้สตูร 
E1 นา่จะมีความเหมาะสมส าหรับผงปรุงรสผกัยา่นางส าหรับแกงหนอ่ไม้ 

ตารางที่ 29.26 คะแนนความชอบเฉลีย่ของแกงหนอ่ไม้สตูร C1 สตูร D1 และสตูร E1  

สูตร ลักษณะปรากฏ สี กล่ิน รสชาติ ความชอบรวม 
C1 7.00±1.21b 6.85±0.14ns 6.65±1.14 ns 6.03±1.03b 6.33±1.08b 
D1 7.40±0.66a 7.30±0.55 ns 7.18±0.67 ns 6.85±1.03a 7.18±0.75a 
E1 7.43±0.94a 7.25±1.02 ns 6.98±1.03 ns 6.80±1.20a 7.00±1.14a 

หมายเหต ุ: เปรียบเทียบในแนวตัง้ตวัอกัษรท่ีตา่งกนัแสดงถึงความแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติ (p<0.05)   

จากการประมวลผลการพฒันาผงปรุงรสผกัยา่นางส าหรับแกงหนอ่ไม้ในการศกึษานี ้ 
พบวา่การท าแกงหนอ่ไม้  โดยใช้หนอ่ไม้สดหัน่เป็นชิน้บาง 100 กรัม  จะใช้ผงปรุงรสผกัยา่นาง
ส าหรับแกงหนอ่ไม้จ านวน 20.12  กรัม  ซึง่มีสว่นประกอบของผงปรุงรสผกัยา่นางส าหรับแกง
หนอ่ไม้  ดงัแสดงในตารางท่ี  40   และในการท าซุปหนอ่ไม้นีแ้นะน าให้ใช้สว่นผสมของ  ชะอม 
ชะพล ูและน า้ จ านวน  5, 5 และ 450 กรัม  ตามล าดบั  หรืออาจปรับเติมในปริมาณตามชอบ 
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ตารางที่29.27 สว่นประกอบของผงปรุงรสผกัยา่นางส าหรับแกงหนอ่ไม้ส าหรับหนอ่ไม้สด100 ก.  

ส่วนประกอบ จ านวน (กรัม) 
ผงผกัยา่นาง 3.00 

พริกใหญ่อบแห้ง 1.71 
กระเทียมอบแห้ง 1.31 
ตะไคร้อบแห้ง 0.57 
ผงปลาร้าแห้ง 13.53 
น า้หนักรวม 20.12 

 

7. การพัฒนาผงปรุงรสผักย่านางส าหรับแกงขีเ้หล็ก 

การรวบรวมสตูรของแกงขีเ้หลก็ (ตารางท่ี 29.26)  แล้วน ามาดดัแปลงเป็นสตูร K1-K7 
(ตารางท่ี 29.27) ซึง่เม่ือทดลองท าแกงขีเ้หลก็ตามสตูร K 1 แล้วท าการทดสอบทางประสาท
สมัผสัในเบือ้งต้น    พบวา่  แกงขีเ้หลก็ท่ีได้มีปริมาณน า้มากเกินไป ความเข้มข้นของกะทิน้อย
เกินไป  นา่จะมีการใสก่ะปิเพิ่ม และควรจะมีการลดปริมาณเกลอื  ดงันัน้จึงท าการปรับสตูร K1  
ได้เป็นสตูร  K2   

เม่ือท าการทดลองท าแกงขีเ้หลก็โดยใช้สตูร  K2  พบวา่  แกงขีเ้หลก็ท่ีได้มีรสชาติเผ็ด
เกินไป   นา่จะใสก่ะปิเพิ่ม และไม่ใช้เกลอืในสตูร ให้มีปลาร้าเพิ่ม  ลดปริมาณผิวมะกรูด ลด
ปริมาณพริก และน า้   จึงท าการปรับสตูร K2  ได้เป็นสตูร  K3   

การทดลองท าแกงขีเ้หลก็สตูร  K3 แล้วท าการทดสอบทางประสาทสมัผสั    ได้ผลดงั
แสดงในภาพท่ี 19    ซึง่คณุลกัษณะของส ี  กลิน่  และรสขม  เป็นข้อมลูท่ีจะพฒันาในการศกึษา
ขัน้ตอ่ไป    สว่นการศกึษาในการหาสตูรแกงขีเ้หลก็เบือ้งต้นนีจ้ะปรับปรุงในสว่นของคณุลกัษณะ
ความเค็ม  และความเผ็ด   จากผลการทดลอง  พบวา่   ผู้ทดสอบชิมให้คะแนน ลกัษณะ ทาง
ประสาทสมัผสั ด้านความเค็ม และความเผ็ด ในระดบัพอดีร้อยละ 10   โดยท่ีผู้ทดสอบชิมร้อยละ 
90  เห็นวา่รสชาติเค็มของแกงขีเ้หลก็น้อยกวา่ระดบัพอดี   ส าหรับคณุลกัษณะรสเผ็ด  ผู้ทดสอบ
ชิมร้อยละ 70    เห็นวา่รสชาติเผ็ดของแกงขีเ้หลก็น้อยกวา่ระดบัพอดี   และอีกร้อยละ 20   เห็นวา่
รสชาติเผ็ดของแกงขีเ้หลก็มากกวา่ระดบัพอดี   ดงันัน้จึงท าการปรับสตูร K3  ได้เป็นสตูร  K4  
และ K5  
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ภาพที่ 45  การทดสอบทางประสาทสมัผสัของแกงผกัขีเ้หลก็ K3  

การทดลองท าแกงขีเ้หลก็ด้วยสตูร  K4 และ K5  แล้วน าไปท าการทดสอบโดยใช้
แบบทดสอบดงั ภาคผนวก part 3 ได้ผลดงัแสดงในภาพท่ี 20     เม่ือพิจารณาคณุลกัษณะทาง
ประสาทสมัผสัด้าน  ความเค็ม ของแกงขีเ้หลก็สตูร K4   พบวา่  ผู้ทดสอบชิมให้คะแนนความ
พอดีของความเผ็ด ร้อยละ 70 และให้คะแนนความเค็มของสตูร K5 ร้อยละ 60   ดงันัน้ เพื่อปรับ
ระดบัความพอดี (สมดลุ) ของสตูรแกงขีเ้หลก็  ด้านความเค็ม  และความเผ็ด  จึงวางแผนปรับ
สตูรเป็นสตูร K6 และK7   ในการทดลองสตูรแกงขีเ้หลก็ครัง้ตอ่ไป 
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ภาพที่ 46   การทดสอบทางประสาทสมัผสัของแกงผกัขีเ้หลก็สตูร K4 (a) และ K5 (b) 
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เม่ือท าการทดลองท าแกงขีเ้หลก็สตูร  K6 และ K7  แล้วน าไปท าการทดสอบทางประสาท
สมัผสั   ได้ผลดงัแสดงในภาพท่ี  21      ผลการเปรียบเทียบคณุลกัษณะทางประสาทสมัผสั ด้าน 
ความเค็ม และความเผ็ด ของแกงขีเ้หลก็สตูร K6 และ K7   พบวา่  ระดบัความพอดีของ
คณุลกัษณะทัง้ 2  ของแกงขีเ้หลก็สตูร K7  มีคา่สงูกวา่สตูร K6  โดยผู้ทดสอบชิมให้คะแนนความ
พอดีความเค็มของสตูร K7 ร้อยละ 90 และความเผ็ด ร้อยละ 70  ดงันัน้จึงเลอืกสว่นผสมในการ
ท าแกงขึเ้หลก็ตามสตูร K7 ไปท าการศกึษาในขัน้ตอนตอ่ไป  

 

 

ภาพที่ 47  การทดสอบทางประสาทสมัผสัของแกงผกัขีเ้หลก็สตูร K6 (a) และ K7 (b) 
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 การศกึษาการใช้น า้พริกสดและการใช้น า้พริกอบแห้งในการท าแกงขีเ้หลก็ มีวตัถปุระสงค์
เพื่อจะใช้น า้พริกแห้งในการพฒันาการท าผงผกัยา่นางส าหรับท าแกงขีเ้หลก็การอบแห้งเคร่ืองปรุง
สดจ านวน 30 กรัม   ของน า้พริกแกงขีเ้หลก็ คือ  หอมแดง  กระเทียม ผิวมะกรูด  ขา่  ตะไคร้  
พริกแห้งบด  กะปิ  ปลาร้า  (ตารางท่ี 28.28) เม่ืออบแห้งจะได้น า้พริกแกงขีเ้หลก็แห้งเทา่กบั  
12.33  กรัม    เม่ือเปรียบเทียบการใช้น า้พริกสดและน า้พริกอบแห้งในการท าแกงผกัขีเ้หลก็ แล้ว
วิเคราะห์คณุภาพทางประสาทสมัผสัโดยใช้ผู้ทดสอบชิมจ านวน  20 คน  ท าการทดสอบแบบ 
triangle test   เพื่อเปรียบเทียบความแตกตา่งของแกงขีเ้หลก็ท่ีปรุงโดยใช้น า้พริกสดและน า้พริก
อบแห้ง  พบวา่แกงขีเ้หลก็ทัง้ 2 สตูรมีความแตกตา่งกนั (p < 0.05)  และผู้ทดสอบชิมให้คะแนน
ความชอบแกงผกัขีเ้หลก็ท่ีปรุงจากน า้พริกชนิดแห้งร้อยละ 55  (ตารางท่ี 7) ดงันัน้จึงใช้น า้พริก
แกงชนิดแห้งตามสตูร K 7 ในการศกึษาขัน้ตอนตอ่ไป 

ตารางที่ 29.28 ผลการทดสอบทางประสาทสมัผสัของแกงผกัขีเ้หลก็ท่ีท าจากน า้พริกชนิดสดและ
แห้ง 

จ านวนผู้ตอบถกู 
(ข้อมลูจากตาราง) 

จ านวนผู้ตอบ
ถกู 

(จากการ
ทดสอบ) 

จ านวนผู้ตอบ
ผิด 

(จากการ
ทดสอบ) 

จ านวนผู้ ชิมท่ีชอบแกงขีเ้หลก็ (คน) 

น า้พริกชนิดสด น า้พริกชนิดแห้ง 

11 14 6 9 11 
 
 การใช้น า้สกดัผกัยา่นางที่เตรียมโดยใช้น า้ตอ่ผกัยา่นาง เทา่กบั 1:0, 1:5  และ 1: 10  ใน
การท าแกงขีเ้หลก็จากน า้พริกแห้งตามสตูร K 7 แล้วน าแกงขีเ้หลก็ท่ีได้ไปท าการวิเคราะห์
คณุภาพทางประสาทสมัผสั  พบวา่การใช้น า้สกดัยา่นาง 1:5  น า้แกงมีกลิน่เหม็นเขียวของผกั  
และมีความข้นหนืดมาก  ในขณะท่ีการใช้น า้สกดัยา่นาง 1:10  น า้แกงมีลกัษณะข้นคล้ายแกง
เขียวหวาน  โดยผู้ทดสอบชิมมีแนวโน้มให้คะแนนความพอดีในลกัษณะความขมของแกงขีเ้หลก็ท่ี
เติมผกัยา่นางมากกวา่แกงขีเ้หลก็ท่ีไม่เติมน า้ผกัยา่นาง (ภาพท่ี 48) 
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ภาพที่ 48 การทดสอบทางประสาทสมัผสัของแกงผกัขีเ้หลก็สตูร K7 ท่ีใช้น า้ตอ่ผกัย่านาง 1:0, 1:5  และ  1: 10   
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 จากการศกึษาการใช้น า้สกดัผกัยา่นางอตัราสว่นของผกัยา่นางตอ่น า้เทา่กบั 1:5  เข้มข้น
มากไป  จึงปรับอตัราสว่นของผกัยา่นางตอ่น า้ เป็น 1:0, 1:7.5, 1:10  และ 1:12.5   ในการท าแกง
ขีเ้หลก็ตามสตูร K 7  ได้แกงขีเ้หลก็ท่ีมีลกัษณะดงัแสดงในภาพท่ี 23    โดยพบวา่ การใช้น า้สกดั
ยา่นาง 1:7.5  น า้แกงมีความข้นหนืด มีลกัษณะลืน่  และมีแนวโน้มของรสหวานเพิ่มขึน้   สว่นแกง
ขีเ้หลก็ท่ีท าจากน า้สกดัผกัยา่นางอตัราสว่น  1:10  น า้แกงมีลกัษณะข้นคล้ายแกงเขียวหวาน    

  

  

 

ภาพที่ 49 ลกัษณะแกงผกัขีเ้หลก็สตูร K7 ท่ีใช้น า้ตอ่ผกัยา่นาง1:0, 1:12.5,1:10, 1:7.5 และ 1: 5 

ผลการทดสอบทางประสาทสมัผสัแบบวดัระดบัความพอดี  ท่ีมีการสอบถามลกัษณะ
ของรสชาติหวานเพิ่มขึน้อีกหนึง่ลกัษณะ  พบวา่  การใช้น า้สกดัผกัยา่นางที่เตรียมโดยใช้ผกั
ยา่นางตอ่น า้ เทา่กบั 1:0, 1:7.5, 1: 10 และ 1:12.5 ในการท าแกงขีเ้หลก็จากน า้พริกแห้งตามสตูร 
K 7   ผู้ทดสอบชิมให้คะแนนท่ีระดบัความพอดีด้านความหวานและความขมของแกงขีเ้หลก็ท่ีเติม
น า้ผกัยา่นางสงูกวา่แกงขีเ้หลก็ท่ีไม่เติมน า้ผกัยา่นาง (ภาพท่ี 24)  และจากข้อเสนอแนะของการ
ทดสอบทางประสาทสมัผสั  พบวา่  การสกดัน า้ผกัยา่นางด้วยอตัราสว่นของผกัยา่นางตอ่น า้  
1:7.5   ในการท าแกงขีเ้หลก็  จะท าให้ได้น า้แกงที่มีลกัษณะข้นหนืด และคอ่นข้างลืน่ๆกวา่
อตัราสว่นอ่ืน ท าให้ไม่นา่รับประทานจึงคดัเลอืกอตัราสว่นของผกัยา่นางตอ่น า้ 1:10  ใน
การศกึษาขัน้ตอนตอ่ไป 

 

    1:0            1:12.5              1:10              1:7.5            1:5 
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ภาพที่ 50 การทดสอบทางประสาทสมัผสัของแกงผกัขีเ้หลก็สตูร K7 ท่ีใช้น า้ตอ่ผกัยา่นาง 1:0, 
1:7.5, 1: 10  และ 1:12.5 

การใช้น า้สกดัผกัยา่นางที่เตรียมโดยใช้ผกัยา่นางตอ่น า้เทา่กบั 1:10 เปรียบเทียบกบัการ
ใช้น า้เปลา่ในการท าแกงขีเ้หลก็จากน า้พริกแห้งตามสตูร K 7 แล้วน าแกงขีเ้หลก็ท่ีได้ไปท าการ
วิเคราะห์คณุภาพทางประสาทสมัผสัโดยใช้ผู้ทดสอบชิมจ านวน  24 คน  ท าการทดสอบแบบ 
paired comparison test  ผลการศกึษาพบวา่  ผู้ทดสอบชิมจ านวน 19 คน เลอืกตวัอยา่งแกง
ขีเ้หลก็ท่ีมีการเติมน า้สกดัจากผกัยา่นางให้เป็นตวัอยา่งที่หวานกวา่แกงขีเ้หลก็ท่ีไม่เติมน า้สกดั
จากผกัยา่นาง  เม่ือน าข้อมลูท่ีได้ไปเปิดตารางตาม  Meilgaard (1991)  ซึง่ข้อมลูจากตารางระบุ
วา่ผู้ ชิมจ านวน 24 คน ต้องมีผู้ทดสอบเลอืกตวัอยา่งที่หวานกวา่อยา่งน้อย 17  คน  ตวัอยา่งทัง้
สองจึงมีความแตกตา่งกนั  จากผลการทดสอบทางประสาทสมัผสัพบวา่ผู้ทดสอบชิมจ านวน 19 
คน เลอืกตวัอยา่งแกงขีเ้หลก็ท่ีมีการเติมน า้สกดัจากผกัยา่นางให้เป็นตวัอยา่งที่หวานกวา่แกง
ขีเ้หลก็ท่ีเติมน า้เปลา่  ดงันัน้แสดงวา่การเติมน า้สกดัจากผกัยา่นางในอตัราสว่นผกันางผกัยา่นาง
ตอ่น า้เทา่กบั 1:10 จะท าให้ได้แกงผกัขีเ้หลก็มีรสหวานมากกวา่การไม่เติมผกัยา่นาง  (p<0.05)  
โดยผู้ทดสอบชิมร้อยละ 54 ชอบตวัอยา่งแกงขีเ้หลก็ท่ีเติมน า้สกดัจากผกัยา่นางมากกวา่แกง
ขีเ้หลก็ท่ีเติมน า้เปลา่  และผู้ทดสอบชิมให้คะแนนความชอบแกงผกัขีเ้หลก็ท่ีเติมน า้สกดัจากผกั
ยา่นางในอตัราสว่นผกันางผกัยา่นางตอ่น า้เทา่กบั 1:10 ด้านคณุลกัษณะตา่ง ๆ  ดงัแสดงใน
ตารางท่ี 29.29 
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ตารางที่ 29.29  คะแนนความชอบคณุลกัษณะทางด้านประสาทสมัผสัของแกงขีเ้หลก็ท าจาก
น า้พริกแห้งสตูร K 7 ท่ีเติมน า้สกดัยา่นาง 1:10  

คณุลกัษณะ คะแนน 

สขีองน า้แกง 6.79 
กลิน่ผกัขีเ้หลก็ 7.00 
ความหวาน 6.40 
ความขม 6.21 
ลกัษณะเนือ้สมัผสั (ของผกัขีเ้หลก็) 6.96 
ความชอบรวม 7.00 
 

 การศกึษาการเติมน า้ยา่นางคัน้สดและการเติมน า้ยา่นางผงในการท าแกงขีเ้หลก็  มี
วตัถปุระสงค์เพื่อจะใช้ยา่นางผงในการพฒันาการท าผกัยา่นางผงส าหรับท าแกงขีเ้หลก็ ซึง่ผลการ
วิเคราะห์ทางประสาทสมัผสัโดยใช้ผู้ทดสอบชิมจ านวน  25 คน ท าการทดสอบแบบ triangle test  
เพื่อเปรียบเทียบความแตกตา่งของแกงขีเ้หลก็  ท่ีปรุงโดยเติมน า้ยา่นางคัน้สดและน า้ยา่นางผง  
พบวา่แกงขีเ้หลก็ทัง้ 2 สตูรไม่มีความแตกตา่งกนั (p>0.05) และผู้ทดสอบชิมร้อยละ 72   ให้
คะแนนความชอบแกงผกัขีเ้หลก็ท่ีเติมยา่นางผง (ตารางท่ี 28.30)  

ตารางที่ 29.30 ผลการทดสอบทางประสาทสมัผสัของแกงผกัขีเ้หลก็ท่ีเติมน า้ยา่นางคัน้สดและ
น า้ยา่นางผง 

จ านวนผู้ตอบถกู 
(ข้อมลูจากตาราง) 

จ านวนผู้ตอบ
ถกู 

(จากการ
ทดสอบ) 

จ านวนผู้ตอบ
ผิด 

(จากการ
ทดสอบ) 

จ านวนผู้ ชิมท่ีชอบแกงขีเ้หลก็  
(คน) 

น า้ยา่นางคัน้สด น า้ยา่นางผง 

13 8 17 7 18 
 

 จากผลการทดสอบทางประสาทสมัผสั ( triangle test) ของการท าแกงผกัขีเ้หลก็โดยการ
ใช้น า้ยา่นางคัน้สดกบัน า้ยา่นางผงพบวา่แกงผกัขีเ้หลก็ทัง้สองแบบไม่มีความแตกตา่งกนัดงัได้
อธิบายข้างต้น  ดงันัน้จึงท าการศกึษาขัน้ตอนตอ่ไปโดยการเติมน า้ยา่นางคัน้สด  เติมน า้ยา่นาง
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ผง และเติมน า้เปลา่ในการท าแกงขีเ้หลก็ แล้วน าไปวิเคราะห์ผลทางประสาทสมัผสัด้วยวิธี 9-
point Hedonic Scaling  ใช้ผู้ทดสอบชิมจ านวน  20 คน  พบวา่ผู้ทดสอบชิมให้คะแนน
ความชอบคณุลกัษณะด้านกลิน่  ความหวาน  ความขม  เนือ้สมัผสั  และความชอบรวม ไม่
แตกตา่งกนั (p>0.05)  แตผู่้ทดสอบชิมให้คะแนนความชอบคณุลกัษณะด้านสขีองผกัขีเ้หลก็ท่ี
เติมน า้ผกัยา่นางคัน้สด   และน า้ยา่นางผงสงูกวา่แกงผกัขีเ้หลก็ท่ีเติมน า้เปลา่  ( p<0.05) ดงั
แสดงในตารางท่ี 29.32 

ตารางที่ 29.31 คะแนนความชอบคณุลกัษณะตา่งๆของแกงผกัขีเ้หลก็ท่ีเติมน า้เปลา่ น า้ยา่นาง
คัน้สด และน า้ยา่นางผง 

 

คุณลักษณะ น า้เปล่า 
น า้ย่านางคัน้

สด 
น า้ผงย่านาง 

ส ี 5.95b 6.24ab 7.00a 
กลิน่ผกัขีเ้หลก็ ns 7.05 6.33 6.71 
ความหวาน ns 5.57 5.57 5.90 
ความขม ns 6.00 6.33 6.19 
ลกัษณะเนือ้สมัผสั (ของผกัขีเ้หลก็)ns 6.81 6.45 6.38 
การยอมรับทัว่ไป ns 6.90 6.62 7.07 
 หมายเหต ุ: เปรียบเทียบในแนวนอนตวัอกัษรท่ีตา่งกนัแสดงถึงความแตกตา่งกนัอยา่งมี
นยัส าคญัทาง สถิติ (p<0.05)   
 

จากการประมวลผลการพฒันาผงปรุงรสผกัยา่นางส าหรับแกงขีเ้หลก็ในการศกึษานี ้ 
พบวา่การท าแกงขีเ้หลก็  โดยใช้ผกัขีเ้หลก็ท่ีต้มน า้ทิง้แล้วจ านวน 100 กรัม  จะใช้ผงปรุงรสผกั
ยา่นางส าหรับแกงผกัขีเ้หลก็ชนิดแห้ง  จ านวน 12.33  กรัม  (ตารางท่ี 28.32) ซึง่มีสว่นประกอบ
ของผงปรุงรสผกัยา่นางส าหรับแกงผกัขีเ้หลก็  ดงัแสดงในตารางท่ี     โดยท่ีสว่นประกอบ
เคร่ืองปรุงสดจ านวน 30 กรัม  เม่ืออบแห้งจะได้น า้พริกแกงขีเ้หลก็แห้งเทา่กบั  12.33  กรัม  (ภาพ
ท่ี 51)  ท่ีผา่นการอบแห้งและในการท าแกงผกัขีเ้หลก็นีแ้นะน าให้ใช้สว่นผสมของ  กะทิ และน า้ 
จ านวน  200 และ 150 กรัม  ตามล าดบั  หรืออาจปรับเติมในปริมาณตามชอบ 
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ตารางที่ 29.32  สว่นประกอบของผงปรุงรสผกัยา่นางส าหรับแกงแกงผกัขีเ้หลก็ส าหรับผกัขีเ้หลก็ 
100 กรัม   

ส่วนประกอบ จ านวน (กรัม) 

น า้พริกแกงขีเ้หลก็สตูร K 7 อบแห้ง 12.33 
ผงผกัยา่นาง 7.50 
น า้หนักรวม 19.83 

 

 

 

 

ภาพที่ 51  ผงปรุงรสผกัยา่นางส าหรับแกงแกงผกัขีเ้หลก็  และแกงขีเ้หลก็ท่ีท าจากผงปรุงรส 
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สรุปและข้อเสนอแนะ 

จากการเก็บรวบรวมสายต้นผกัยา่นางบริเวณหมู่บ้านรอบสถาบนัวิจยัและฝึกอบรม
การเกษตรล าปางได้แก่ ต าบลพิชยั ต าบลบ้านเสด็จ ต าบลบุญนาคพฒันา ต าบลบ้านแลง ต าบล
ทุง่ฝาย ต าบลนิคมพฒันา และจงัหวดัใกล้เคียงได้แก่ ล าพนู และเชียงใหม่ จ านวน 38 สายต้น
ปลกู ณ สถาบนัวิจยัและฝึกอบรมการเกษตรล าปางตัง้แตเ่ดือน มกราคม พ.ศ. 2551 เป็นต้นมา 
จ านวน 38 สายต้นปลกู ณ สถาบนัวิจยัและฝึกอบรมการเกษตรล าปางตัง้แตเ่ดือน มกราคม พ.ศ. 
2551 เป็นต้นมา สายต้น 038  ให้น า้หนกัใบเฉลีย่ ความกว้างใบเฉลีย่และความยาวใบเฉลีย่
สงูสดุ 1.13 กรัม 6.49 ซม. และ 14.53 ซม.             ตามล าดบั  สายต้น 030 ให้ความยาวก้านใบ
เฉลีย่สงูสดุ 2.18 ซม. ในขณะท่ีสายต้น 015  016 และ 019 ให้ความยาวปล้องสงูสดุ 7.20 ซม.  
สว่นการเปรียบสายต้นท่ีคดัเลอืกมา 6 สายต้นเป็นปีท่ี 2 พบวา่ยา่นาง 6 สายต้น มีความแตกตา่ง
กนัอยา่งมีนยัส าคญัยิ่งทางสถิติโดยสายต้น Ti 001 ให้น า้หนกัใบเฉลีย่ตอ่ใบสงูสดุ 1.158 กรัม  
ความกว้างใบเฉลีย่มีความแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัยิ่งทางสถิติโดยสายต้น Ti 001 ให้ความ
กว้างใบเฉลีย่สงูสดุ 5.824 ซม. ความยาวใบเฉลีย่มีความแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัยิ่งทาง
สถิติโดยสายต้น Ti 001 ให้ความยาวใบเฉลีย่สงูสดุ 12.806 ซม. ความยาวก้านใบเฉลีย่มีความ
แตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ โดยสายต้น Ti 002 ให้ความยาวก้านใบเฉลีย่สงูสดุ 1.892 
ซม. สว่นความยาวปล้องเฉลีย่ไม่มีความแตกตา่งทางสถิติ โดยสายต้น Ti 002 ให้ความยาวปล้อง
เฉลีย่สงูสดุ 7.014 ซม.ข้อเสนอแนะ ควรมีการเก็บลกัษณะอ่ืนและบูรณาการกบัโครงการยอ่ยอ่ืน
เพื่อคดัเลอืกสายต้นท่ีดีท่ีสดุ และเก็บข้อมลูเป็นในปีท่ี 3 ตอ่ไป 

 จากการทดลองศกึษาความแตกตา่งของสายพนัธ์ุต้นยา่นางที่เก็บรวบรวมได้ในจงัหวดั
ล าปาง จ านวนทัง้สิน้ 42 สายพนัธ์ุ สามารถที่จะแยกความแตกตา่งของต้นยา่นางได้ออกเป็น  
สายพนัธ์ุ จากรูปแบบท่ีแตกตา่งกนัของไอโซไซม์ 4 ชนิดคือ เปอร์ออกซิเดส และ เอสเทอเรส แอ
ซิดฟอสฟาเทส ซุปเปอร์ออกไซด์ดิสมิวเทส 

  
การขยายพนัธ์ุต้นยา่นางการด้วยเทคนิคการเพาะเลีย้งเนือ้เยื่อ  สามารถใช้ชิน้สว่น

ปลายยอดท าการฟอกฆา่เชือ้ด้วยคลอร๊อกซ์ความเข้มข้น 10% นาน 15 นาที ท าให้ได้ชิน้สว่นท่ีมี
เปอร์เซ็นต์การรอดตาย คือ 66.67% และมีเปอร์เซ็นต์การปนเปือ้นของเชือ้รา คือ 33.33% 
นอกจากนีไ้ม่พบการปนเปือ้นของเชือ้แบคทีเรีย  ชิน้สว่นท่ีปลอดเชือ้มีจ านวนยอดใหม่เฉลีย่ตอ่
ชิน้สว่น คือ 1 ยอดตอ่ชิน้สว่น และมีจ านวนวนัเฉลีย่ท่ีเกิดยอดใหม่ คือ 11.17 วนั  การชกัน าให้



174 
 

เกิดยอดใหม่ในอาหารท่ีเติมไซโตไคนิน โดยท่ี BA มีปริมาณยอดใหม่ท่ีชกัน าให้เกิดได้ดีกวา่ 
Kinetin โดยเฉลีย่ 2.20 ยอดตอ่ชิน้สว่น 

การเพิ่มปริมาณยอดใหม่ของต้นยา่นาง ในอาหารท่ีเติม BA ท่ีความเข้มข้น 1, 2 และ 4 
มก/ล. เพียงอยา่งเดียว และท่ีเติม  BA ท่ีความเข้มข้น 1, 2 และ 4 มก/ล. ร่วมกบั NAA ท่ีความ
เข้มข้น 0.5 มก/ล. ได้ในปริมาณ 2.00 – 2.85 ยอดตอ่ชิน้สว่น  

อายขุองชิน้สว่นของปลายยอดต้นยา่นางที่ใช้เลีย้งท่ีเหมาะสม ควรมีอาย ุ4 สปัดาห์  
ปริมาณอาหารท่ีใช้เลีย้งในอาหารเหลวชิน้สว่นปลายยอดต้นยา่นางไม่มีความแตกตา่งกนั แตท่ี่
ปริมาณอาหารท่ีใช้เลีย้ง 1 มล.ตอ่ชิน้สว่น มีจ านวนยอดใหม่ท่ีเกิดตอ่ชิน้สว่น คือ 2.21 ยอดตอ่
ชิน้สว่นนอกจากนีไ้ด้ท าการเพาะเลีย้งเนือ้เยื่อต้นยา่งานเพิ่มเติม จ านวน 6 สายพนัธ์ุ 
 ผลการเปรียบเทียบการท าค้างแบบตา่ง ๆ   ของผกัยา่นาง  สรุปผล พบวา่ทกุลกัษณะทัง้
ลกัษณะทางพืชสวน  ลกัษณะผลผลติและองค์ประกอบของผลผลติไม่พบความแตกตา่งทางสถิติ        
โดยน า้หนกัรวมของยอดผกัยา่นางตอ่แปลงยอ่ยจากการท าค้างแบบนัง่ร้าน   มีแนวโน้มให้
น า้หนกัรวมมากท่ีสดุ มีคา่เฉลีย่เทา่กบั  186.25   กรัมตอ่แปลงยอ่ย รองลงมาได้แก่การไม่ท าค้าง   
และ แบบตัง้ฉาก        โดยให้น า้หนกัรวมเฉลีย่เทา่กบั 178.75  และ 163.75   กรัมตามล าดบั ใน
การเก็บผลผลติผกัยา่นางทัง้ต้น ได้จ านวนยอดและมีน า้หนกัตอ่ต้นเฉลีย่เทา่กบั 14.13 ยอดตอ่
ต้นและ 322.13 กรัมตอ่ต้น 

ผลการเปรียบเทียบสายต้นของผกัยา่นาง  6 สายต้น   พบวา่ทกุลกัษณะทัง้ลกัษณะทาง
พืชสวน  ลกัษณะผลผลติและองค์ประกอบของผลผลติสว่นใหญ่ 95 เปอร์เซ็นต์ไม่พบความ
แตกตา่งทางสถิติ    โดยพบวา่ลกัษณะของน า้หนกัรวมของยอดตอ่แปลงยอ่ยพบวา่สายต้นท่ี
นา่สนใจในแตล่ะช่วงอายกุารเก็บเก่ียวจะให้ผลผลติไม่เทา่กนั   ยา่นางอาย ุ7 เดือนพบวา่สายต้น
ท่ีให้น า้หนกัตอ่ยอดมากท่ีสดุคือสายต้นท่ี 2 ยา่นางอาย ุ7 เดือนพบวา่สายต้นท่ีให้น า้หนกัตอ่ยอด
มากท่ีสดุคือสายต้นท่ี 2    ยา่นางอาย ุ7.5 เดือนพบวา่สายต้นท่ีให้น า้หนกัตอ่ยอดมากท่ีสดุคือ
สายต้นท่ี 5   ยา่นางอาย ุ8 เดือนพบวา่สายต้นท่ีให้น า้หนกัตอ่ยอดมากท่ีสดุคือสายต้นท่ี 3  และ
เม่ือยา่นางอาย ุ8.5  เดือนพบวา่สายต้นท่ีให้น า้หนกัตอ่ยอดมากท่ีสดุคือสายต้นท่ี 5   
สว่นประกอบท่ีส าคญัในการคดัเลอืกได้แก่จ านวนใบตอ่ยอดควรใช้สายพนัธ์ุท่ีมีจ านวนใบมาก
ท่ีสดุเพราะจะใช้ประโยชน์จากใบเป็นสว่นใหญ่  

 ผลการเปรียบเทียบการพรางแสงระดบัตา่ง ๆ   ของผกัยา่นาง   พบวา่ทกุลกัษณะทัง้
ลกัษณะทางพืชสวน  ลกัษณะผลผลติและองค์ประกอบของผลผลติไม่พบความแตกตา่งทางสถิติ      
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โดยพบวา่ลกัษณะของน า้หนกัรวมของยอดตอ่แปลงยอ่ยพบวา่การท าค้างแบบนัง่ร้าน   มี
แนวโน้มให้น า้หนกัรวมมากท่ีสดุ เฉลีย่เทา่กบั  186.25   กรัมตอ่แปลงยอ่ย รองลงมาได้แก่การไม่
ท าค้าง   และ แบบตัง้ฉาก            โดยให้น า้หนกัรวมเฉลีย่เทา่กบั 178.75  และ 163.75   กรัม
ตามล าดบั  การเก็บผลผลติผกัยา่นางทัง้ต้นพบวา่จ านวนยอดและน า้หนกัตอ่ต้นเฉลีย่เทา่กบั 
14.13 ยอดตอ่ต้นและ 322.13 กรัมตอ่ต้น 

กระบวนการแปรรูปผักย่านางผงส าหรับท าผงปรุงรสประกอบอาหาร 

1. ผกัยา่นางมีคา่เฉลีย่ของปริมาณความชืน้ คาร์โบไฮเครต โปรตีน เส้นใย เถ้า และ 
ไขมนั  อยูร่ะหวา่งร้อยละ  72.75-78.64, 10.51-13.14, 5.43-6.03, 2.38-5.86, 1.15-2.01  และ 
0.81-0.88  ตามล าดบั   และมีคา่เฉลีย่ของปริมาณคลอโรฟิลล์ทัง้หมด  คลอโรฟิลล์ เอ   
คลอโรฟิลล์ บี  ปริมาณวิตามินซี  และสารประกอบฟีนอลกิ  คา่เฉลีย่อยูร่ะหวา่ง  25.91-179.09,  
15.81-109.41,  10.13-69.82,  1.15-1.67,  และ  211.02-595.91 มิลลกิรัมตอ่ 100 กรัม  
ตามล าดบั   

2. ผกัยา่นางมีประสทิธิภาพการเป็นสารต้านอนมุลูอิสระอยูใ่นช่วง 223.50-433.54 
มิลลกิรัมตอ่ 100 กรัม TE/g    

3. การเพิ่มปริมาณมอลโตเดร็กทรินซ์จะสง่ผลให้ได้ปริมาณผลผลติเพิ่มมากขึน้  และ
ปริมาณมอลโตเดร็กทรินซ์ท่ีใช้เติมในน า้สกดัผกัยา่นางเพื่อการท าแห้งแบบพน่ฝอย ร้อยละ 10  
และ 15  ให้ปริมาณคา่ (a*) สเีขียวใกล้เคียงกนั  โดยการใช้ปริมาณมอลโตเดร็กทรินซ์ร้อยละ   15  
ให้ปริมาณผลผลติท่ีสงูกวา่ ร้อยละ 10 

4. การลวกผกัยา่นางในสารละลายเกลอืร้อยละ 1  นาน  9 นาที  แล้วน าไปอบแห้งโดยใช้
ตู้อบลมร้อน ท าให้ผกัยา่นางมีคา่สเีขียวดีท่ีสดุ   

5. ผงผกัยา่นางที่ได้จากการท าแห้งแบบพน่ฝอย  สามารถน าไปใช้ท าผลติภณัฑ์ได้
จ านวน 3 ชนิด  คือ ผงปรุงรสผกัยา่นางส าหรับซุปหนอ่ไม้    ผงปรุงรสผกัยา่นางส าหรับแกง
หนอ่ไม้  และผงปรุงรสผกัยา่นางส าหรับแกงขีเ้หลก็  
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ข้อเสนอแนะ 

1. การศกึษาในบางประเด็น  เช่น  การศกึษาการเปลีย่นแปลงองค์ประกอบทางเคมี  
กายภาพ  จุลนิทรีย์  และการทดสอบการยอมรับของผู้บริโภค  ของผงปรุงรสผกัยา่นาง  นา่จะได้
ท าเพิ่มเติมเพื่อให้เกิดองค์ความรู้ท่ีเกิดประโยชน์สงูสดุ  และเป็นประโยชน์ในการน าไปผลติเพื่อ
จ าหนา่ย  และในกรณีท่ีมีการถ่ายทอดองค์ความรู้สูผู่้ประกอบการ   

2. แนวคิดการใช้ผกัยา่นางเป็นสว่นประกอบของอาหาร  แล้วช่วยลดความขมของอาหาร
และช่วยท าให้รสชาตของอาหารอร่อยขึน้  นา่จะได้มีการท าจยัตอ่ยอดเพื่อหาองค์ความรู้ในเชิง
วิทยาศาสตร์พืน้ฐานของพืชผกัและอาหารพืน้บ้านของไทย 

 

ผลงานที่ได้รับการเผยแพร่ 
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