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6.  พยุงศักดิ์  มะโนชัย  สังกัด สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร 
 

ระยะเวลาที่ท าการวิจัย   3  ปี  6  เดือน   ระหว่างเดือนธันวาคม พ.ศ. 2550  ถึง  เดือนพฤษภาคม  
พ.ศ. 2554 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพ่ือคัดเลือกสายพันธุ์ผักเชียงดาที่มีศักยภาพส าหรับการแปรรูป 
2. เพ่ือพัฒนาวิธีการปลูกและดูแลรักษาผักเชียงดาที่เหมาะสม   
3. เพ่ือพัฒนากระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ผักเชียงดาแปรรูปต้นแบบที่สามารถผลิต  และจ าหน่ายใน

เชิงพาณิชย์ 
4. เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลให้กับผู้ประกอบการและผู้บริโภค 
5. เพ่ือศึกษาข้อมูลเบื้องต้นส าหรับการวิจัยและพัฒนาต่อยอด 
 
ขอบเขตการวิจัย  

รวมรวมสายต้นผักเชียงดาจากบริเวณหมู่บ้านในต าบลพิชัย อ.เมือง จ.ล าปาง     คัดเลือก
สายพันธุ์ที่มีผลผลิต และปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระสูง 6 สายต้น ศึกษาวิธีการเขตกรรมโดยการปลูก
ที่ใช้ค้างและการพรางแสงที่เหมาะสม ในพ้ืนที่แปลงทดลองของสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร พัฒนา
กระบวนการแปรรูปผลิตภัณฑ์ จ านวน 4 ชนิด  คือ   แกงผักเชียงดาบรรจุกระป๋อง ผักเชียงดาแห้ง 
น้ าสกัดผักเชียงดาบรรจุขวดแก้ว และผลผักเชียงดาดอง โดยใช้วัตถุดิบผักเชียงดาในแปลงวิจัยของ
สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร ท าการทดสอบสมมุติฐาน ว่า ชนิดและความแก่อ่อนของผักเชียงดามีผล
ต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์ วิเคราะห์คุณภาพทางเคมีและสารต้านอนุมูลอิสระในผักเชียงดาสด และใน
ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ วิตามินซี เบต้าแคโรทีน สารประกอบฟีนอลิก และคลอโรฟิลล์ 
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วิธีการวิจัย  
 วิธีการเก็บข้อมูล และกลุ่มตัวอย่าง 

1. การรวบรวมและคัดเลือกสายพันธุ์ 
1.1. รวบรวมต้นพันธุ์ผักเชียงดาจากในหมู่บ้านต่างๆของต าบลพิชัย อ.เมือง จ.ล าปาง น ามา

ปลูกในแปลงรวบรวมพันธุ์ของสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร     จ านวนทั้งหมด 101 สายต้น โดยใช้
รหัสประจ าต้น 001-101  บันทึกลักษณะความยาวใบ ความกว้างใบ ความยาวก้านใบ ความยาว
ปล้องความยาวยอด และจ านวนใบต่อยอด หลังจากปลูกแล้วทุก 30 วัน เพ่ือประเมินลักษณะเบื้องต้น
ในการคัดเลือกสายต้นผักเชียงดา น ามาหาค่าเฉลี่ย จัดเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มท่ีมีค่าสูงกว่าค่าเฉลี่ย และ
กลุ่มท่ีมีค่าเท่ากับหรือต่ ากว่าค่าเฉลี่ย และเลือกสายต้นที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 

1.2. ประเมินลักษณะสายต้นที่มีลักษณะเบื้องต้นที่ดีกว่าสายต้นอื่นจ านวน 6 สายต้น น ามา
ขยายพันธุ์และปลูกเปรียบเทียบกันในแปลงขนาด 2x5 เมตร แถวเดียว ในพ้ืนที่ทั้งหมด บันทึก
ลักษณะความสูงของทรงพุ่ม ความกว้างทรงพุ่ม ความยาวใบ ความกว้างใบ ความยาวก้านใบ      
ความยาวปล้อง ความยาวยอด จ านวนใบต่อยอด และน้ าหนักยอด  
  1.3 ทดสอบความเสถียรและคุณภาพของสายพันธุ์ที่คัดเลือก 

เก็บข้อมูลจากแปลงที่ปลูกจ านวน 6 สายต้น เป็นเวลา 12 เดือน ในด้านลักษณะความสูงของ
ทรงพุ่ม ความกว้างของทรงพุ่ม น้ าหนักสดต่อยอด น้ าหนักแห้งต่อยอดโดยการอบในตู้อบลมร้อน
อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส นาน 72 ชั่วโมง ความยาวยอด จ านวนข้อต่อยอด จ านวนคู่ใบ จ านวน
ยอดต่อต้น น้ าหนักสดต่อต้น และวิเคราะห์ฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระ (antioxidant activity) เทียบ
กับวิตามินอี โดยใช้วิธี DPPH  
  2. การศึกษาวิธีการปลูกที่เหมาะสม 
  2.1 เก็บข้อมูลการปลูกด้วยการท าค้าง 4 แบบ  คือ แบบตั้งฉาก  แบบสองเส้า  แบบตัวที 3 
ชั้น     แบบนั่งร้าน  และไม่ท าค้าง การพรางแสง 2 แบบ คือ  การพรางแสง 50 % และไม่พรางแสง  
หลังการปลูก 120 วัน เก็บข้อมูลทุกๆ 15 วัน คือ น้ าหนักของผลผลิตผักสด  น้ าหนักต่อต้น น้ าหนัก
ต่อแปลงย่อย  ขนาดความกว้างและความยาวของใบ  สีของใบโดยใช้แผ่นเทียบสี ตามระบบ 
Munsell 

2.2 ทดสอบสายพันธุ์ที่คัดเลือกได้ โดยปลูกผักเชียงดาสายพันธุ์ที่คัดมาจากแปลงการ
รวบรวมและคัดเลือก จ านวน 6 สายพันธุ์  บันทึกข้อมูลการเจริญเติบโต ทุก ๆ 15 วัน      หลังจาก
ผักเชียงดาอายุได้  75 วันหลังย้ายปลูก คือ ความยาวยอด  น้ าหนักต่อยอด  จ านวนใบต่อยอด  ความ
กว้างใบ  ความยาวใบ  จ านวนยอดต่อแปลงย่อย  น้ าหนักยอดต่อแปลงย่อย น้ าหนักยอดต่อไร่ และ
มูลค่าผักสด   
  2.3 ศึกษาฤดูกาลเก็บเกี่ยวที่เหมาะสม โดยใช้สายพันธุ์ที่ได้จากการคัดเลือก สายพันธุ์ที่ 5 
เก็บข้อมูล 3 ช่วง คือ เดือน มกราคม ถึง เมษายน เดือน พฤษภาคม ถึง สิงหาคม และเดือนกันยายน 
ถึง ธันวาคม บันทึกความยาวยอด  น้ าหนักต่อยอด  จ านวนใบต่อยอด  ความกว้างใบ  ความยาวใบ  
จ านวนยอดต่อต้น  น้ าหนักยอดต่อต้น ส่วนที่กินได้ต่อยอด และส่วนที่กินไม่ได้ต่อยอด 

3. การพัฒนากระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ 
 ใช้วัตถุดิบผักเชียงดา จ านวน 2 สายต้น คือ สายต้นที่มีลักษณะเป็นยอดยาวหรือยอดกระโดง
ที่มีความยาวประมาณ 1 ฟุต และสายต้นที่มีลักษณะเป็นยอดสั้นหรือแบบพุ่ม ยาวประมาณ  3-5 นิ้ว  
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ทั้งใบแก่และใบอ่อน จากแปลงศึกษาวิจัย งานพืชผัก สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิเคราะห์คุณภาพทางเคมี ปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระ และฤทธิ์การต้าน
อนุมูลอิสระ ในวัตถุดิบ และผลิตภัณฑ์ที่ท าการพัฒนาในห้องปฏิบัติการ ท าการพัฒนากระบวนการ
ผลิตผลิตภัณฑ์ต้นแบบจากผักเชียงดา ทั้ง 4 ชนิด ในห้องปฏิบัติการ 

 
วิธีการทดสอบ 

การรวบรวม คัดเลือก และประเมินลักษณะสายต้น วางแผนการทดลองแบบ Randomize 
Complete Block Design จ านวน 4 บล็อก เปรียบเทียบลักษณะผลผลิตและฤทธิ์การต้านอนุมลู
อิสระ 

การศึกษาวิธีการปลูกด้วยการท าค้างและการพรางแสง วางแผนการทดลองแบบ 2x4 
Factorial  In RCBD จ านวน 3 บล็อก ขนาดบล็อก 6 x 9 เมตร การทดสอบกับ 6 สายพันธุ์ที่
คัดเลือก วางแผนการทดลองแบบ RCBD จ านวน 4 บล็อก ขนาดบล็อก 6 x 9 เมตร  เปรียบเทียบ
ลักษณะผลผลิต   และมูลค่าผลผลิต 

การศึกษาฤดูกาลเก็บเกี่ยว วางแผนการทดลองแบบ RCBD จ านวน 4 บล็อก ขนาดบล็อก 6 
x 9 เมตร   เปรียบเทียบลักษณะผลผลิต 

การพัฒนากระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ ใช้การประเมินโดยการเปรียบเทียบปริมาณสารต้าน
อนุมูลอิสระ และฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระ ในวัตถุดิบ และผลิตภัณฑ์ คัดเลือกวัตถุดิบ และ
กระบวนการท าผลิตภัณฑ์ ที่มีปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระ และฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระสูงที่สุดเป็น
กระบวนการส าหรับใช้พัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ  

ข้อมูลตัวชี้วัดที่ได้ น ามาวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติ (ANOVA) และเปรียบเทียบความ
แตกต่างของค่าเฉลี่ย แบบ Duncan’s Multiple Rang Test ที่ระดับความเชื่อม่ัน ร้อยละ 95 ท าการ
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของตัวแปรในกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยการวิเคราะห์สหสัมพันธ์การ
ถดถอยแบบพหุคูณ 

 
ผลการวิจัย 

จากการรวบรวมผักเชียงดาปลูกในแปลงรวบรวมพันธุ์ของสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร 
จ านวน 101 สายต้น เพ่ือประเมินลักษณะเบื้องต้น พบว่า มีจ านวน   48 สายต้น ที่มีความยาวใบ
เฉลี่ยสูงกว่าค่าเฉลี่ย และจ านวน 53 สายต้น เท่ากับค่าเฉลี่ยหรือต่ ากว่าค่าเฉลี่ย โดยสายต้นรหัส 091 
มีความยาวใบเฉลี่ยสูงสุด (16.68 ซม.) จ านวน 48 สายต้น มีความกว้างใบเฉลี่ยสูงกว่าค่าเฉลี่ย และ
จ านวน 52 สายต้น เท่ากับค่าเฉลี่ยหรือต่ ากว่าค่าเฉลี่ย โดยสายต้น 013 มีความกว้างใบเฉลี่ยสูงสุด 
(8.58 ซม.)    จ านวน 47 สายต้น มีความยาวก้านใบเฉลี่ยสูงกว่าค่าเฉลี่ย และ จ านวน 53 สายต้น
เท่ากับค่าเฉลี่ยหรือต่ ากว่าค่าเฉลี่ย โดยสายต้นรหัส 013 มีความยาวก้านใบเฉลี่ยสูงสุด (4.18 ซม.) 
จ านวน 42 สายต้นมีความยาวปล้องสูงกว่าค่าเฉลี่ย และ จ านวน 58 สายต้น เท่ากับค่าเฉลี่ยหรือต่ า
กว่าค่าเฉลี่ย โดยสายต้นรหัส 087 มีความยาวปล้องเฉลี่ยสูงสุด (14.16 ซม.)  จ านวน 47 สายต้นมี
ความยาวยอดสูงกว่าค่าเฉลี่ย และ จ านวน 53 สายต้นเท่ากับค่าเฉลี่ยหรือต่ ากว่าค่าเฉลี่ย โดยสายต้น
รหัส 074 มีความยาวยอดเฉลี่ยสูงสุด (41.50 ซม.) จ านวน 57 สายต้นมีจ านวนคู่ใบเฉลี่ยต่อยอดสูง
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กว่าค่าเฉลี่ย และจ านวน 43 สายต้นเท่ากับค่าเฉลี่ยหรือต่ ากว่าค่าเฉลี่ย โดยสายต้นรหัส 085 มี
จ านวนคู่ใบเฉลี่ยต่อยอดสูงสุด (4.00 ใบ) 

การประเมินลักษณะต่าง ๆ ของสายต้นผักเชียงดาจ านวน 6  สายต้น พบว่า  ความสูงของ
ทรงพุ่มเฉลี่ย ความยาวใบเฉลี่ย ความกว้างใบเฉลี่ย ความยาวก้านใบเฉลี่ย ความยาวปล้องเฉลี่ย ความ
ยาวยอดเฉลี่ย และจ านวนคู่ใบเฉลี่ยต่อยอด มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติ สายต้นที่
มีความสูงของทรงพุ่มเฉลี่ยสูงสุดได้แก่สายต้น Gi 103 (93.80 ซม.)  สายต้น Gi 105 มีความยาวใบ
เฉลี่ยสูงสุด (15.96 ซม.) สายต้น Gi 105 มีความกว้างใบเฉลี่ยสูงสุด (8.26 ซม.) สายต้น Gi 102 มี
ความยาวก้านใบเฉลี่ยสูงสุด (3.51 ซม.)  สายต้น Gi 105 มีความยาวปล้องเฉลี่ยสูงสุด (7.08 ซม.) 
สายต้น Gi 104 มีความยาวยอดเฉลี่ยสูงสุด (10.57 ซม.) และสายต้น Gi 101 มีจ านวนคู่ใบเฉลี่ยต่อ
ยอดสูงสุด (3.73 ใบ)  ในขณะที่ความกว้างของทรงพุ่มเฉลี่ย และน้ าหนักสดเฉลี่ยต่อจ านวน 3 ยอด 
ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  (44.80-61.20 ซม. และ 13-15.00 กรัม ตามล าดับ) 

การทดสอบความเสถียรของ 6 สายต้น พบว่า ความสูงของทรงพุ่มเฉลี่ยไม่มีความแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  โดยมีความสูงของทรงพุ่มเฉลี่ยระหว่าง 71.09-93.24 ซม. ความกว้างของ
ทรงพุ่มเฉลี่ย น้ าหนักสดเฉลี่ยต่อยอด น้ าหนักแห้งเฉลี่ยต่อยอด ความยาวยอดเฉลี่ย จ านวนข้อเฉลี่ย
ต่อยอด จ านวนคู่ใบเฉลี่ยต่อยอด จ านวนยอดต่อต้น น้ าหนักสดเฉลี่ยต่อต้น และปริมาณสารต้าน
อนุมูลอิสระเทียบกับวิตามินอี มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยสายต้น Gi 104 มี
ความกว้างของทรงพุ่มเฉลี่ยสูงสุด (79.27 ซม.)  สายต้น Gi 102 มีน้ าหนักสดเฉลี่ยต่อยอดสูงสุด 
(1.74 กรัม) สายต้น Gi 102 มีน้ าหนักแห้งเฉลี่ยต่อยอดสูงสุด (0.45 กรัม)      สายต้น Gi 102 มี
ความยาวยอดเฉลี่ยสูงสุด (12.72 ซม.) สายต้น Gi 105 มีจ านวนข้อเฉลี่ยต่อยอดสูงสุด (2.23 ข้อ) 
สายต้น Gi 105 มีจ านวนคู่ใบสูงสุด (2.09 คู)่ สายต้น Gi 104 มีจ านวนยอดเฉลี่ยต่อต้นสูงสุด (36.91 
ยอด) สายต้น Gi 104 มีน้ าหนักสดเฉลี่ยต่อต้นสูงสุด (71.32 กรัม) และสายต้น Gi 104 มีปริมาณสาร
ต้านอนมุูลอิสระเทียบกับวิตามินอี สูงสุด (763.76 TEmg/100 g. น้ าหนักสด)  
  ผลการศึกษาวิธีการปลูกด้วยการท าค้างและการพรางแสง พบว่า อิทธิพลร่วมของลักษณะ
การพรางแสงและชนิดของค้างแบบต่าง ๆ ไม่มีผลกระทบต่อน้ าหนักต่อยอด ความยาวยอด จ านวนใบ
ต่อยอด  ความกว้างของใบ  ความยาวของใบ ผักเชียงดาอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ   แต่ปัจจัยหลักแต่
ละปัจจัยมีอิทธิพลโดยตรงต่อความยาวของยอดผักเชียงดา โดยการปลูกโดยการพรางแสง มีความยาว
ยอดเฉลี่ย (27.65 ซม.) มากกว่าการไม่พรางแสง (24.05 ซม.)      และท่ีปลูกโดยใช้ค้างแบบตั้งฉากมี
ความยาวยอดเฉลี่ยยาวที่สุด (28.7 5  ซม.)  การปลูกโดยพรางแสงมีผลท าให้มีจ านวนใบต่อยอดเฉลี่ย 
(5.96 ใบ) น้อยกว่า การปลูกโดยไม่พรางแสง (6.57 ใบ)   ส่วนการปลูกโดยใช้ค้างแบบต่าง ๆ ไม่มีผล
ต่อความแตกต่างของจ านวนใบต่อยอดเฉลี่ยอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ   การพรางแสงมีอิทธิพลต่อ
ความยาวของใบอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ การปลูกโดยพรางแสงมีผลท าให้มีความยาวของใบเฉลี่ย 
(9.63 ซม.) มากกว่า การปลูกโดยไม่พรางแสง (8.44 ซม.)    การปลูกแบบไม่ใช้ค้างและพรางแสงมี
จ านวนยอดต่ าท่ีสุด  การท าค้างแบบต่าง ๆ มีอิทธิพลต่อน้ าหนักยอดรวมอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติ  คือ การท าค้างแบบนั่งร้านให้น้ าหนักยอดรวมมากที่สุด (  1168.50- 2028 กรัม) ซึ่งไม่แตกต่าง
จากการปลูกแบบสองเส้า (1283.17-1866 กรัม) จากผลการศึกษา จึงใช้น้ าหนักยอดรวมเป็นตัวชี้วดั 
สามารถสรุปได้ว่า การปลูกโดยการใช้ค้างแบบนั่งร้าน ไม่พรางแสง เป็นวิธีการปลูกผักเชียงดาที่
เหมาะสมในการปฏิบัติในแปลง ผลการทดสอบ 6 สายต้น โดยการปลูกแบบใช้ค้างแบบนั่งร้านไม่
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พรางแสง พบว่า ลักษณะผลผลิตผักเชียงดาในทุกลักษณะ ไม่มีความแตกต่างกันในทางสถิติ (P>0.05) 
ในทุกๆสายพันธุ์ที่ศึกษา โดยมีน้ าหนักต่อยอดเฉลี่ย 8.40 กรัม ความยาวยอดเฉลี่ย 31.94 ซม.    
จ านวนใบต่อยอดเฉลี่ย 7.99  ใบ   ความกว้างของใบเฉลี่ย 5.53  ซม.ความยาวของใบเฉลี่ย 10.52 
ซม.     จ านวนยอดต่อต้นเฉลี่ย 77.25 ยอด   น้ าหนักยอดรวมต่อต้นเฉลี่ย 644.34 กรัม   น้ าหนักต่อ
ไร่เฉลี่ย 1,474.45 กิโลกรัม คิดเป็นมูลค่าผลผลิตสดในการจ าหน่ายในท้องตลาดเฉลี่ยกิโลกรัมละ 20 
บาท เป็นรายได้เฉลี่ย 29,489.00 บาทต่อไร่ 

จากการเปรียบเทียบฤดูกาลที่มีต่อผลผลิตผักเชียงดา พบว่า ค่าเฉลี่ยของลักษณะผลผลิตสด
ในทุกฤดูกาลไม่มีความแตกต่างกันในทางสถิติ (P>0.05) ยกเว้น ความความยอดเฉลี่ย ที่พบว่า การ
เก็บเก่ียวในช่วงเดือนกันยายนถึงธันวาคม ซึ่งเป็นช่วงที่เริ่มมีอากาศเย็น มีความยาวยอด (31.08 ซม.)
ที่ยาวกว่าการเก็บเกี่ยวในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงสิงหาคม (19.12 ซม.) ซึ่งเป็นช่วงฤดูฝน แต่ไม่
แตกต่างกับการเก็บเกี่ยวในช่วงเดือนมกราคมถึงเมษายน (28.92 ซม.) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  

ผลการวิเคราะห์คุณภาพทางเคมีของวัตถุดิบผักเชียงดาที่ใช้ในการพัฒนากระบวนการผลิต
ผลิตภัณฑ์ พบว่า ผักเชียงดาชนิดกระโดงใบอ่อนและพุ่มใบอ่อนมีปริมาณความชื้นเฉลี่ยสูงที่สุด         
(81.98 % และ 82.60 % ตามล าดับ) ผักเชียงดาชนิดกระโดงใบแก่ และพุ่มใบแก่มีปริมาณเถ้า
ทั้งหมดมากท่ีสุด (2.26 % และ 2.24 % ตามล าดับ)        ใบชนิดกระโดงอ่อน พบปริมาณโปรตีน
มากที่สุด (5.64 %) ขณะที่ปริมาณคาร์โบไฮเดรตพบมากท่ีสุดในชนิดกระโดงใบแก่ (14.38%) ปริมาณ
ไขมัน และเส้นใยมีปริมาณไม่แตกต่างกัน เฉลี่ยร้อยละ 0.61 ถึง 1.22 และ 1.71 ถึง 3.57  ตามล าดับ  
ผักเชียงดาชนิดพุ่มใบแก่มีปริมาณเบต้าแคโรทีนสูงที่สุด (0.45 มก./ก.โดยน้ าหนักแห้ง)  ชนิดกระโดง
ใบอ่อนมีปริมาณสารประกอบฟีนอลลิกทั้งหมดในรูปกรดแกลลิกสูงที่สุด (109.31 มก./ก.โดยน้ าหนัก
แห้ง) ปริมาณวิตามินซีในใบผักชนิดกระโดงอ่อน พุ่มอ่อน และพุ่มแก่ ไม่แตกต่างกันในทางสถิติ 
(p>0.05)  (12.01, 12.43 และ 12.47 มก./ก.โดยน้ าหนักแห้ง ตามล าดับ)     ผักเชียงดาชนิดกระโดง
ใบอ่อน และพุ่มใบแก่มีปริมาณคลอโรฟิลล์ทั้งหมด (8.13 และ 8.62 มก./ก.โดยน้ าหนักแห้ง 
ตามล าดับ) สูงสุด ผักท้ัง 4 ชนิดมีปริมาณคลอโรฟิลล์บีในปริมาณท่ีไม่แตกต่างกัน  

อิทธิพลร่วมของชนิดใบผักเชียงดาและความแก่อ่อนไม่มีผลโดยตรงต่อฤทธิ์การต้านอนุมูล
อิสระเปรียบเทียบในรูปของวิตามินอี (Trolox) โดยมีฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระเฉลี่ยระหว่าง 21.39 ถึง 
33.60 TE มก./ก. โดยน้ าหนกัแห้ง การศึกษาการถดถอยพหุคูณ พบว่า คลอโรฟิลล์บีมีอิทธิพลในเชิง
บวกต่อฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระของใบผักเชียงดาสด  

 ผลิตภัณฑ์แกงผักเชียงดาชนิดกระโดงใบอ่อน มีปริมาณความชื้นสูงสุด (91.18 %)     แกง
ผักเชียงดาชนิดกระโดงใบอ่อน กระโดงใบแก่   และพุ่มใบอ่อนมีปริมาณปริมาณโปรตีนสูงสุด  
( 2.39 %  2.54 %   และ 2.55 % ตามล าดับ) แกงผักเชียงดาชนิดพุ่มใบอ่อนมีปริมาณเถ้าทั้งหมด
สูงสุด (1.76 %)  แกงผักเชียงดาชนิดพุ่มทั้งใบอ่อนและใบแก่มีปริมาณไขมันสูงสุด (0.55 % และ 
0.51 % ตามล าดับ)   แกงผักเชียงดาชนิดกระโดงทั้งอ่อนและแก่ มีปริมาณสารประกอบฟีนอลิกสูงสุด 
(7.64 และ 7.27 มก./ก. โดยน้ าหนักเปียก) แกงผักเชียงดาชนิดพุ่มใบอ่อนและใบแก่ มีปริมาณเบต้า-
แคโรทีน (0.04 และ 0.03 มก./ก.โดยน้ าหนักเปียก) ไม่แตกต่างจากแกงผักเชียงดาชนิดกระโดงใบแก่ 
(0.04 มก./ก.โดยน้ าหนักเปียก) แกงผักเชียงดาชนิดกระโดงแก่ มีปริมาณวิตามินซี (1.04 มก./ก.โดย
น้ าหนักเปียก) สูงสุด ลดลงจากใบผักเชียงดาสดร้อยละ 64.41    การศึกษายังพบว่า แกงผักเชียงดา
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ใบอ่อนมีฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระ (9.82 TEมก./ก.โดยน้ าหนักเปียก) สูงกว่าใบแก่ ซึ่งจากการศึกษา
การถดถอยพหุคูณ พบว่า เกิดจากอิทธิพลของคลอโรฟิลล์ทั้งหมด   

กระบวนการท าแกงผักเชียงดาบรรจุกระป๋องขนาด 307 x 409 ที่มีฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระ
สูง คือ ใช้ผักเชียงดาชนิดกระโดงใบอ่อน ท าการฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ที่ 121 องศาเซลเซียส นาน 39 นาท ี
ในระหว่างการเก็บ 12 สัปดาห์แรก ฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระมีปริมาณลดลงร้อยละ 21.16 หลังจาก
นั้น ในสัปดาห์ที่ 24 และ 36 ลดลงในปริมาณร้อยละ 42.58 และ 65.97 ตามล าดับ โดยมีปริมาณ
เฉลี่ย 0.80 TE มก./ก. โดยน้ าหนักเปียกในสัปดาห์ที่ 36  

การศึกษากระบวนการท าใบชาผักเชียงดา พบว่า กระบวนการที่เหมาะสม คือ   ใช้ใบผัก
เชียงดาชนิดกระโดงใบอ่อน ลวกในน้ าเดือดที่เติมเกลือร้อยละ 0.5 นาน 30 วินาที และน าไปแช่น้ า
เย็นทันที จากนั้นน าไปหั่นฝอยอบแห้งที่อุณหภูมิ 60±2 องศาเซลเซียส ใบชาชนิดนี้ มีฤทธิ์การต้าน
อนุมูลอิสระเทียบกับวิตามินอี 38.94 TE มก./ก. โดยน้ าหนักแห้ง การศึกษาการถดถอยพหุคูณ พบว่า 
สารประกอบฟีนอลิกทั้งหมดในใบชามีอิทธิพลเชิงบวกต่อฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระในใบชาผักเชียงดา 

 การศึกษาส่วนผสมของน้ าสกัดผักเชียงดาพร้อมดื่มบรรจุขวดแก้วขนาด 330 มล. ที่
เหมาะสม พบว่า การใช้น้ าสกัดใบผักเชียงดาทั้งชนิดกระโดงใบอ่อน และชนิดพุ่มใบอ่อน ที่สกัดโดย
เอทิลแอลกอฮอล์ 40 % ปริมาณ 2 เท่า ของน้ าหนักผัก ในปริมาณร้อยละ 25 ปรับปริมาณน้ าตาลต่อ
กรดในสัดส่วน 26 ต่อ 1 น้ าเชียงดาพร้อมดื่มมีปริมาณสารประกอบฟีนอลิกสูงกว่าวิธีการอ่ืน   

การศึกษาสูตรน้ าดองผลผักเชียงดา พบว่า การใช้เกลือร้อยละ 4 น้ าตาลร้อยละ 54 และ
น้ าส้มสายชูร้อยละ 14 สามารถรักษาปริมาณเบต้าแคโรทีนไว้ได้สูงกว่าน้ าดองสูตรอ่ืน  

 
วิจารณ์ 
ผลจากการศึกษาครั้งนี้ ท าให้ทราบว่า ปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระในใบผักเชียงดาและ

ผลิตภัณฑ์ที่มีอิทธิพลในเชิงบวกต่อฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระ คือ สารประกอบฟีนอลิกทั้งหมด และ
คลอโรฟิลล์บี ซึ่งสารประกอบฟีนอลิกทั้งหมด พบมากในผักเชียงดาชนิดกระโดงใบอ่อน และ
คลอโรฟิลล์บีพบมากทั้งใบชนิดพุ่มใบแก่และกระโดงใบแก่ 
 
สรุปและข้อเสนอแนะ 
 สรุปผล 

1. จากการเปรียบเทียบลักษณะต่าง ๆ ของสายต้นผักเชียงดาจ านวน 101  สายต้น พบว่า มี
ความแตกต่างกัน มีจ านวน   48 สายต้น ที่มีความยาวใบเฉลี่ยสูงกว่าค่าเฉลี่ย และจ านวน 53 สายต้น 
เท่ากับค่าเฉลี่ยหรือต่ ากว่าค่าเฉลี่ย การทดสอบความเสถียรของ 6 สายต้น พบว่า ความสูงของทรงพุ่ม
เฉลี่ยไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  โดยมีความสูงของทรงพุ่มเฉลี่ยระหว่าง 71.09-
93.24 ซม. ความกว้างของทรงพุ่มเฉลี่ย น้ าหนักสดเฉลี่ยต่อยอด น้ าหนักแห้งเฉลี่ยต่อยอด ความยาว
ยอดเฉลี่ย จ านวนข้อเฉลี่ยต่อยอด จ านวนคู่ใบเฉลี่ยต่อยอด จ านวนยอดต่อต้น น้ าหนักสดเฉลี่ยต่อต้น 
และปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระเทียบกับวิตามินอี มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 

2. การปลูกโดยการใช้ค้างแบบนั่งร้าน ไม่พรางแสง เป็นวิธีการปลูกผักเชียงดาที่เหมาะสมใน
การศึกษาและปฏิบัติในแปลง ได้ผลผลิตสดต่อไร่เฉลี่ย 1,474.45 กิโลกรัม คิดเป็นมูลค่าในการ
จ าหน่ายในท้องตลาดเฉลี่ยกิโลกรัมละ 20 บาท เป็นรายได้เฉลี่ย 29,489.00 บาทต่อไร่ 
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3. การเก็บเกี่ยวผลิตในช่วงเดือนกันยายนถึงธันวาคมซึ่งเป็นช่วงที่เริ่มมีอากาศเย็น ความยาว
ยอดเฉลี่ยยาวกว่าการเก็บเกี่ยวในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงสิงหาคมซึ่งเป็นช่วงฤดูฝน  

4. ใบผักเชียงดาที่มีสารประกอบฟีนอลิกท้ังหมดและคลอโรฟิลล์บีสูงมีความสัมพันธ์กับฤทธิ์
การต้านอนุมูลอิสระในใบผักเชียงดาและผลิตภัณฑ์ ปริมาณสารประกอบฟีนอลิกท้ังหมดพบมากในผัก
แบบกระโดง แต่คลอโรฟิลล์บีพบมากในผักใบแก่ทั้งแบบกระโดงและพุ่ม  

5. กระบวนการท าผักเชียงดาบรรจุกระป๋องขนาด 307x409  สามารถใช้ผักแบบกระโดงทั้ง
ใบแก่และใบอ่อน ท าการฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยความร้อนที่อุณหภูมิ 121 องศาเซลเซียส นาน 39 นาที 
ผลิตภัณฑ์ที่เก็บหลัง 36 สัปดาห์ มีฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระลดลง (0.8 TE มก./ก.โดยน้ าหนักเปียก) 

6. กระบวนการท าใบชาผักเชียงดาที่เหมาะสมเตรียมโดยใช้ใบผักเชียงดาชนิดกระโดงใบอ่อน 
ลวกในน้ าเดือดที่เติมเกลือร้อยละ 0.5 นาน 30 วินาที อบแห้งที่อุณหภูมิ 60±2 องศาเซลเซียส ใบชามี
ฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระเทียบกับวิตามินอี 38.939TE มก./ก. โดยน้ าหนักแห้ง  

7. กระบวนการเตรียมน้ าผักเชียงดาพร้อมดื่มเตรียมโดย ใช้ใบผักเชียงดาชนิดกระโดงใบอ่อน 
และชนิดพุ่มใบอ่อน สกัดด้วยเอทิลแอลกอฮอล์ 40 %  ท าให้มีสารประกอบฟีนอลิกสูง  

8. น้ าดองผลผักเชียงดาที่รักษาปริมาณเบต้าแคโรทีนได้สูง เตรียมโดยใช้เกลือร้อยละ 4 
น้ าตาลร้อยละ 54 และน้ าส้มสายชูร้อยละ 14  
 
ข้อเสนอแนะ 

1. ควรมีการผสมผักเชียงดาข้ามสายพันธุ์เพื่อให้ได้ลักษณะที่ดีที่สุด 
2. ควรมีการศึกษาในเชิงลึกในด้านการทดสอบในสัตว์ทดลองหรือในคน เพ่ือทราบถึงผลของ

ฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระที่มีในผลิตภัณฑ์แต่ละชนิด 
3. ถ้าหากมีตลาดความต้องการผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพจากเชียงดาที่ชัดเจนขึ้น ควรมีการศึกษา

การผลิตในเชิงอุตสาหกรรมขนาดเล็กเพท่อการพัฒนาสู่อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ขึ้น 
4. ควรศึกษาการพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมกับความต้องการของผู้บริโภค 

 
ค าส าคัญ:  ผักเชียงดา คัดเลือกสายพันธุ์  เขตกรรม ฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระ   ผลิตภัณฑ์ผักเชียงดา 
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Executive Summary 
 
Project Title:   Development of Chiangda (Gymnema inodorum (Lour.) Decne.) 

Quality Intended for Potential Industrial Production. 
 
Investigators:  

1. Thirawan  Chanrittisen   Agricultural Technology Research Institute 
2.   Pitak Puttaworachai Agricultural Technology Research Institute  
3.   Napa   Kansupa Agricultural Technology Research Institute 
4.  Parinyawadee Sritontip  Agricultural Technology Research Institute  
5.  Wirut   Amphun        Agricultural Technology Research Institute 
6.  Payoongsak  Manochai        Agricultural Technology Research Institute 

 
Project Period : 3 years and 6 months, During December 2007- May 2011 
 
Objectives :  

1. To select Gymnema inodorum clones with high potential  for industrial 
production 

2. To develop cultivating methods later used in commercial production. 
3. To develop prototype products for production and commercialization. 
4. To disseminate the information to producers and consumers. 
5. To contribute to a database for future research. 
 

Research Extent:  
Gymnema inodorum clones were collected from the villages surrounding 

the Agricultural Technology Research Institute (ATRI). Six clones possessing good 
quality characteristics and high antioxidant activity were selected to study the 
cultivating and staking methods, and the degrees of shading. The studies were 
conducted at the research plot of the Agricultural Technology Research Institute. The 
leaves were processed to make four prototype products, canned chiangda curry, 
chiangda tea, ready-to-drink chiangda extract, and chiangda sweet and sour pickle. 
Antioxidants, ascorbic acid, β-carotene, total phenolic compounds, and chlorophyll, 
were included in the chemical analysis of these prototype foods.  
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Methodology : 
   

Sampling and sample group: 
1. Clone collection and selection 
1.1 A total of 101  Gymnema inodorum clones were collected from the 

villages surrounding ATRI and planted at the institute’s research plots.  The clones 
were coded with 001-101.  The bush length and width, petiole, internode,  shoot 
lengths, and number of leaves per shoot were recorded every 30 days after 
transplanting for the primary assessment of good quality characteristics.  The quality 
characteristics were averaged and separated into 2 groups, higher than normal and 
mean, and equal or lower than normal mean.   The highest mean clones were 
selected to study their stability.  

1.2 The 6 selected clones were propagated and grown at a plot of 7.2 square 
meters.  The bush height, bush width, leaf length,  leaf width,  petiole length, 
internode length, shoot length, number of leaf per shoot, and shoot weight were 
recorded. 

1.3 The stability test of the 6 clones was conducted during 12 months. The 
recorded data were the bush height and  width, fresh weight per shoot, dried weight 
per shoot (dried in hot air oven at 60 oC for 72 hr), shoot length, number of node per 
shoot, number of pair-leaf,  number of shoots per plant, fresh weight per plant, and 
antioxidant activity equivalent to vitamin E, which was analyzed by DPPH. 

2. The study on the cultivation method  
2.1  Gymnema inodorum were planted in plots with two shading degrees (0 

and 50 %) and plots with four staking methods (Terrace,  Alternate, Triple layers T,  
Scaffold , and Non-stake).  After 120 days of planting, every two weeks the fresh 
weight per plant and per sub-plot, the leaf width and length, and the leaf 
colour (Munsell colour chart) were recorded.  
  2.2  The six selected clones  from 1.2 were planted.  After the plants were 75 
days old after transplanting, the shoot was harvested and the yield was recorded at 
every 2 weeks. The yield components, i.e. shoot length, shoot weight, number of 
leaves per shoot, leaf width, leaf length, number of shoots per sub-plot, shoot 
weight per sub-plot and shoot yield per rai were determined. The market yield value, 
as fresh vegetable, was also calculated based on the seasonal local market prices. 
  2.3 The No. 5 clone was planted to study the harvesting period.  The shoot 
length, shoot weight, number of leaves per shoot, leaf width, leaf length, number of 
shoots per plant, shoot weight per plant, edible and non-edible parts per shoot, 
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were determined for three four-month periods (January-April, May-August, and 
September-December).  
  3. Development of  prototype food-products 

The study included both young and mature leaves of two clones of 
Gymnema inodorum. The leaves were harvested at the twig branch location, about 
30.0 cm from the tip of the plants and the bush branch location, about 7.5-13.0 cm, 
from the tip of the plant. Proximate chemical composition, antioxidants and 
antioxidant activity in both raw materials and prototype products were analyzed in 
the laboratory. The processing methods of the four prototype foods were developed 
in the laboratory.  
 
 Testing Method: 
 A randomized complete block design (RBCD) with four blocks was used for 
the experiment of clone collection, selection, and  assessment.  The response 
variables were yield component and antioxidant activity. 
 The experimental design used for the study of cultivation method was a 2x4 
factorial in RCBD with three blocks of the 6x9 meter size. The response variables 
were yield component 

The harvesting period was investigated using the experimental design of RCBD 
with 4 blocks of 6x9 meter size. The response variables were yield component. 

The collected data were analyzed by ANOVA using the M-Stat Statistical 
Package and the differences among means were  determined by the Duncan”s 
Multiple Range Test (DMRT). 
 The response variables for the study of the development of the product 
processing method were the antioxidant content and antioxidant activity in the raw 
materials and products. The processing method with the highest antioxidant content 
and antioxidant activity of all treatments was selected as the best process for 
development of the prototype products. The ANOVA of a 2 x 2 factorial experimental 
design in a completely randomized block was used for the statistical evaluation. The 
experimental error of the three replicates did not exceed 0.05 %. A stepwise 
multiple regression analysis method was used to determine significant relationships 
between the variables. 
 
Results and Discussion:  

The data of 101 Gymnema inodorum clones collected showed that there 
were 48 clones which had an average leaf length longer than the normal mean and 
53 clones had an average equal or less than the normal mean. The 091 code clone 
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had the highest average leaf length of 16.7 cm There were 49 clones with an average 
leaf width wider than the normal mean and 51 clones had equal or less than the 
normal mean. The 030 code clone had the widest leaf of 8.6 cm.  There were 45 
clones with an average petiole length longer than the normal mean and 55 clones 
had equal or less than the normal mean. The 013 code clone had the longest 
petiole of 4.2 cm. There were 39 clones with an average internode length longer 
than the normal average and 61 clones had internode lengths equal or less than the 
normal mean. The 087 code clone had the longest internode distance of 14.2 cm. 
There were 45 clones with the average length of shoot tip longer than the normal 
mean and 55 clones had shoot tip lengths equal or less than the normal mean. The 
074 code clone had the longest shoot tip length of 41.5 cm.  There were 54 clones 
with average amount of leaves more than the normal mean and 46 clones had 
amounts of leaves equal or less than the normal mean. The 085 code clone had the 
highest amount of leaves, 4 leaves per shoot.  

With this information, six clones of Gymnema inodorum were selected for 
planting in the agricultural study plots. The study showed that the bush height, leaf 
length, leaf width, petiole length, internode length, shoot tip length, and amount of 
leaves per shoot of the 6 clones were highly significantly different (P<0.01). The 
clones of the highest bush, longest leaves, widest leaves, longest petiole, longest 
internode, longest shoot tip, and highest amount of leaves per shoot were Gi103 
(93.8 cm), Gi105 (16.0 cm), Gi105 (8.3 cm), Gi102 (3.5 cm), Gi105 (7.1 cm), Gi104 (10.6 
cm), and Gi101(3.7 leaves), respectively. The bush width and weight of 3 shoots were 
not significantly different (P>0.05). There were 44.8 – 61.2 cm and 13 -15 g, 
respectively. 

The 6 selected clones of Gymnema inodorum were tested for stability. It 
was found that the average bush height was not significantly different (P>0.05). This 
height was 71.1-93.2 cm.  The study also indicated that the average bush width, fresh 
weight per shoot, fresh weight per plant, dried weight per shoot, amount of shoot 
tips per plant, and antioxidant activity equal to vitamin E of the 6 clones were 
significantly different (P<0.05).  The clones of the highest average bush width, fresh 
weight per shoot, fresh weight per plant, dried weight per shoot, amount of shoot 
tips per plant, and antioxidant activity were Gi 104 (79.3 cm.), Gi 102 (1.74 g.), Gi 102 
(0.45 g.), Gi 102 (12.7 cm.), Gi 105 (2 nodes), Gi 105 (2 pair), Gi 104 (37 shoots),  Gi 104  
(71.32 g.), and  Gi 104 (763.76 Trolox Equivalent (TE) mg/100 g wet wt.), respectively. 
 A comparison of reducing the intensity of sunlight and the kind of stake were 
studied. There was no difference in fresh weight per shoot or leaf width between the 
shaded and without shade chiangda.  At the 95 % level of significance,  differences 
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were found  in shoot length, number of shoots, and total shoot weight in the May-
August 2008  sampling. At 99 % level of significance the differences were found in 
the number of leaves per shoot,  leaf  length,  number of shoots  and   total  shoot  
weight  in  the  September-October  2008  sampling.   The staking system  had an 
effect (at  99 %level  of significance)   only  on shoot  length,  number of  shoots  
and  total shoot  weight  in  the  September – October  2008 sampling.  Here  an 
interaction  between  the  2 factors, shading and staking, were  also  found.  It could 
be concluded that planting by Scaffold staking type without shade was the best 
cultivation method because of the highest weight gain in the shoot tip.  The test with 
6 clones showed no significant differences in all characteristics (P>0.05).  The average 
weight per shoot, shoot length, amount of leaves per shoot, leaf width, leaf length, 
amount of shoots per plant, total shoot weight per plant, and fresh weight per rai 
were 8.40 g, 32 cm, 8 leaves, 5.5 cm, 10.5 cm, 77 shoots, 644.34 g, and 1,474.45 kg, 
respectively.  The calculated market yield value, at a price of 20 Baht per kilogram of 
fresh vegetable, was 29,489.00 Baht per rai. 

There were no significant differences (P>0.05) in all yield components when 
the three harvesting periods were compared, except for the shoot length.  It was 31.1 
cm length at the harvesting period of September to December. This same length was 
shorter, only 19.1 cm, for the period of May to August but it was not significantly 
different for the period of January to April (28.9 cm). 

To test the hypothesis that different types and maturation of chiangda leaves 
influence the quality of the food products prepared from them, moisture, protein, 
total ash, fat and fiber analyses were determined for young and mature leaves for 
both locations on the plant. Young leaves from both bush and twig branches had 
the highest moisture content (81.98±0.24 % and 82.60±0.46 %, respectively).  Mature 
leaves of both bush and twig branches had the highest total ash (2.26±0.03 % and 
2.24±0.01 %, respectively).  Young twig branch leaves had the highest protein 
content (5.64±0.13 %) while mature twig branch leaves had the highest carbohydrate 
content (14.38±0.79 %). There was no difference (P>0.05) in the averages for fat and 
fiber for all treatments, respectively 0.61±0.06 to 1.22±0.11 % and 1.71±0.08  to 
3.57±0.16 %.  

The highest β-carotene content (0.45±0.01 mg/g dried wt.) occurred in 
mature bush branch leaves.  The highest total phenolic compounds, as gallic acid 
(109.31±2.13 mg/g dried wt.), was found in young twig branch leaves. There was no 
difference in ascorbic acid contents in young twig branch, young bush branch, and 
mature bush branch leaves, 12.01±0.26, 12.43±0.51, and 12.47±0.08 mg/g dried wt., 
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respectively. Young twig branch and mature bush branch leaves had the highest total 
chlorophyll content, 8.13±0.29 and 8.62±0.59 mg/g dried wt., respectively.   

Type and maturity of the leaves did not affect the antioxidant activity. The 
averages of the antioxidant activity ranged from 21.39±0.92 to 33.60±1.13 TE mg/g 
dried wt. Regression analysis showed chlorophyll b amounts positively changing the 
antioxidant activity  

The curry product from young twig branch leaves had the highest moisture 
content (91.18±0.06 %).  The highest protein content occurred in the curries of both 
young, mature twig branch, and young bush branch leaves (2.32±0.22, 2.54±0.17, and 
2.52±0.07 %, respectively).  The curry from leaves of young bush branches had the 
highest total ash (1.73±0.02 %). Curries from both young and mature bush branch 
leaves showed the highest fat content (0.55±0.03% and 0.51±0.03%, respectively).   
The highest total phenolic compounds content was found in curries from leaves of 
both young and mature twig branches (7.64±0.41 and 7.27±0.13 mg/g wet wt., 
respectively). Curries from leaves of both young and mature bush branches had the 
highest β-carotene content (0.035±0.006 and 0.030±0.002 mg/g wet wt., 
respectively), and these values were not different (P>0.05) for the curry made from 
mature twig branch leaves (0.039±0.002 mg/g wet wt.).  The highest ascorbic acid 
content was found in the curry from mature twig branch leaves (1.04±0.05 mg/g wet 
wt.), a decrease of 64.38 % when compared to the fresh leaves of mature twig 
branches (2.92 mg/g wet wt). The study also revealed that the antioxidant activity in 
all young leaf curries (9.82±1.53 TE mg/g wet wt.) was higher than curries made from 
mature leaves. From regression analysis, total chlorophyll correlated positively to 
antioxidant activity. 

The study of chiangda curry, canned in cans of a 307 x 409 size, found that 
the best process used leaves from mature twigs and processed at 121oC for 39 min.  
After 12 weeks of storage the antioxidant activity decreased by 21.16%, from 2.34 TE 
mg/100g to1.84 TE mg/100g . During storage for an additional 24 and 36 weeks the 
activity continued to decrease to 42.58% and 65.97 %.  The antioxidant activity at 36 
weeks of the storage was 0.80 ± 0.05 TE mg/g wet wt.   

Leaves from young twig branches were used for a tea product. The leaves 
were blanched by boiling in a 0.5% salt solution for 30 sec. The blanched mass was 
then cooled in tap water, sliced, and dried in a tray-dryer at a temperature 60±2 oC.  
The antioxidant activity of the tea was 38.94 ± 3.63 TE mg/g dried wt. Total phenolic 
compounds content correlated positively with antioxidant activity from the 
regression study.   
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The study of ready-to-drink chiangda extract used 330 ml glass bottles.  The 
recipe calls for preparing a 40% ethyl alcohol-water solvent extract from the leaves 
of both twig and bush branches at a ratio of twice the leaves’ weight. The extract 
was dissolved in a ratio of 25% with a solution of 26:1 of sugar and acid in water. It 
was found that the total phenolic compounds in this recipe was higher than that for 
other recipes. 

The best chiangda sweet and sour pickle ingredients had a composition of 4 
% salt 54 % sugar and 14 % vinegar.  For this recipe the β-carotene content was the 
highest.  
 
Conclusions and Sugestions:  

Conclusions 
1. There were 48 clones of 101 Gymnema inodorum which had the average 

leaf length longer than the normal mean and 52 clones had equal or less than the 
normal mean. Of the 48, six were selected for planting and product development 
studies. The average of bush height was not significantly different (P>0.05) in the 
stability test of the 6 selected clones. It was 71.1-93.0 cm height.  There were 
significant differences for the six clones (P<0.05) for the average of bush width, fresh 
weight per shoot, fresh weight per plant, dried weight per shoot, amount of shoot 
tips per plant, and  antioxidant activity equal to vitamin E.   

2. Planting by scaffold staking without shade was the best cultivation method 
because of the highest weight gain of the shoot tip.  The fresh weight per rai was 
1,474.45 kg. The calculated market yield value, at a market price of 20 Baht per 
kilogram of fresh vegetable, was 29,489.00 Baht per rai. 

3. The average shoot length of Gymnema inodorum was 31.1 cm when 
harvested during the period of September to December. 
  4. Higher total phenolic compounds and chlorophyll b in chiangda leaves 
correlated with high antioxidant activity in the leaf and its food products. Total 
phenolic compounds was found in abundance in the leaves of twig branches, but 
chlorophyll b was found in large amounts in leaves from both mature twig and bush 
branches.  

5. The best canning process used either twig young or mature leaves 
processed at 121°C for 39 min. The product had a shelf life of 36 weeks after which 
the antioxidant activity was minimal (0.8 TE mg/g wet weight). 

6. The best chiangda teas were prepared from young twig branch leaves, 
blanched and dried. The tea had a high antioxidant content (39 TE mg/g dried 
weight). 
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7. For ready-to-drink products, a 40% ethanol extract of either twig or bush 
branch leaves in a sugar/acid solution gave the highest antioxidant effect. 

8. The best sweet and sour pickles with high ß-carotene content were made 
using a pickling solution of 4 % salt 54 % sugar and 14 % vinegar.  

 
Suggestions 

 1. Cross fertilization between Gymnema inodorum lines could produce better 
quality characteristics. 

2. A clinical study in animals and then humans is suggested to ascertain the 
effect of antioxidants and antioxidant activity in each of the preparations.   

3. If a market can be found for chiangda health foods, a pilot plant study to 
further define the processes is necessary before attempting production runs in a 
factory.  

4. A study for the proper package for commercialization of the products is 
also recommended. 
 
Keywords:  Gymnema inodorum Decne,  clone selection, cultivation, antioxidant 

activity,  chiangda products 
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บทคัดย่อ 

 
จากการรวบรวมผักเชียงดาปลูกในแปลงรวบรวมพันธุ์ของสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร 

จ านวน 101 สายต้น เพ่ือประเมินลักษณะเบื้องต้น พบว่า มีจ านวน   48 สายต้น ที่มีความยาวใบ
เฉลี่ยสูงกว่าค่าเฉลี่ย และจ านวน 52 สายต้น เท่ากับค่าเฉลี่ยหรือต่ ากว่าค่าเฉลี่ย โดยสายต้นรหัส 091 
มีความยาวใบเฉลี่ยสูงสุด (16.68 ซม.) จ านวน 48 สายต้น มีความกว้างใบเฉลี่ยสูงกว่าค่าเฉลี่ย และ
จ านวน 52 สายต้น เท่ากับค่าเฉลี่ยหรือต่ ากว่าค่าเฉลี่ย โดยสายต้น 013 มีความกว้างใบเฉลี่ยสูงสุด 
(8.58 ซม.)    จ านวน 47 สายต้น มคีวามยาวก้านใบเฉลี่ยสูงกว่าค่าเฉลี่ย และ จ านวน 53 สายต้น
เท่ากับค่าเฉลี่ยหรือต่ ากว่าค่าเฉลี่ย โดยสายต้นรหัส 013 มีความยาวก้านใบเฉลี่ยสูงสุด (4.18 ซม.) 
จ านวน 42 สายต้นมีความยาวปล้องสูงกว่าค่าเฉลี่ย และ จ านวน 58 สายต้น เท่ากับค่าเฉลี่ยหรือต่ า
กว่าค่าเฉลี่ย โดยสายต้นรหัส 087 มีความยาวปล้องเฉลี่ยสูงสุด (14.16 ซม.)  จ านวน 47 สายต้นมี
ความยาวยอดสูงกว่าค่าเฉลี่ย และ จ านวน 53 สายต้นเท่ากับค่าเฉลี่ยหรือต่ ากว่าค่าเฉลี่ย โดยสายต้น
รหัส 074 มีความยาวยอดเฉลี่ยสูงสุด (41.50 ซม.) จ านวน 57 สายต้นมีจ านวนคู่ใบเฉลี่ยต่อยอดสูง
กว่าค่าเฉลี่ย และจ านวน 43 สายต้นเท่ากับค่าเฉลี่ยหรือต่ ากว่าค่าเฉลี่ย โดยสายต้นรหัส 085 มี
จ านวนคู่ใบเฉลี่ยต่อยอดสูงสุด (4.00 ใบ) 

การประเมินลักษณะต่าง ๆ ของสายต้นผักเชียงดาจ านวน 6  สายต้น พบว่า  ความสูงของ
ทรงพุ่มเฉลี่ยมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติ สายต้นที่มีความสูงของทรงพุ่มเฉลี่ยสูงสุด
ได้แก่สายต้น Gi 103 (93.80 ซม.)  ความกว้างของทรงพุ่มเฉลี่ยไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติ เฉลี่ยระหว่าง 44.80-61.20 ซม.  ความยาวใบเฉลี่ย มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญยิ่ง
ทางสถิติ โดยสายต้น Gi 105 มีความยาวใบเฉลี่ยสูงสุด (15.96 ซม.) ความกว้างใบเฉลี่ยมีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติ โดยสายต้น Gi 105 มีความกว้างใบเฉลี่ยสูงสุด (8.26 ซม.) 
ความยาวก้านใบเฉลี่ยมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติ โดยสายต้น Gi 102 มีความยาว
ก้านใบเฉลี่ยสูงสุด (3.51 ซม.) ความยาวปล้องเฉลี่ยมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติโดย 
Gi 105 มีความยาวปล้องเฉลี่ยสูงสุด (7.08 ซม.) ความยาวยอดเฉลี่ยมีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ โดยสายต้น Gi 104 มีความยาวยอดเฉลี่ยสูงสุด (10.57 ซม.) จ านวนคู่ใบเฉลี่ยต่อ
ยอดมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติ โดยสายต้น Gi 101 มีจ านวนคู่ใบเฉลี่ยต่อยอด
สูงสุด (3.73 ใบ) น้ าหนักสดเฉลี่ยต่อจ านวน 3 ยอด ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิต ิ
(13-15.00 กรัม) 

การทดสอบความเสถียรของ 6 สายต้น พบว่า ความสูงของทรงพุ่มเฉลี่ยไม่มีความแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  โดยมีความสูงของทรงพุ่มเฉลี่ยระหว่าง 71.09-93.24 ซม. ความกว้างของ
ทรงพุ่มเฉลี่ยมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยสายต้น Gi 104 มีความกว้างของทรงพุ่ม
เฉลี่ยสูงสุด (79.27 ซม.)  น้ าหนักสดเฉลี่ยต่อยอดมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติ โดย
สายต้น Gi 102 มีน้ าหนักสดเฉลี่ยต่อยอดสูงสุด (1.74 กรัม) น้ าหนักแห้งเฉลี่ยต่อยอดมีความแตกต่าง
กันอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติโดยสายต้น Gi 102 มีน้ าหนักแห้งเฉลี่ยต่อยอดสูงสุด (0.45 กรัม) 
ความยาวยอดเฉลี่ยมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติโดยสายต้น Gi 102 มีความยาว
ยอดเฉลี่ยสูงสุด (12.72 ซม.) จ านวนข้อเฉลี่ยต่อยอดมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติ 
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โดยสายต้น Gi 105 มีจ านวนข้อเฉลี่ยต่อยอดสูงสุด (2.23 ข้อ) จ านวนคู่ใบเฉลี่ยต่อยอดมีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติโดยสายต้น Gi 105 มีจ านวนคู่ใบสูงสุด (2.09 คู่) จ านวนยอด
ต่อต้นมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติ โดยสายต้น Gi 104 มีจ านวนยอดเฉลี่ยต่อต้น
สูงสุด (36.91 ยอด) น้ าหนักสดเฉลี่ยต่อต้นมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติโดยสายต้น 
Gi 104 มีน้ าหนักสดเฉลี่ยต่อต้นสูงสุด (71.32 กรัม) และปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระเทียบกับวิตามิน
อีมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติ โดยสายต้น Gi 104 มีปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระ
เทียบกับวิตามินอี สูงสุด (763.76 TE มก./100 ก. น้ าหนักสด)  
  ผลการศึกษาวิธีการปลูกด้วยการท าค้างและการพรางแสง พบว่า อิทธิพลร่วมของลักษณะ
การพรางแสงและชนิดของค้างแบบต่าง ๆ ไม่มีผลกระทบต่อน้ าหนักต่อยอด ความยาวยอด จ านวนใบ
ต่อยอด  ความกว้างของใบ  ความยาวของใบ ผักเชียงดาอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ   แต่ปัจจัยหลักแต่
ละปัจจัยมีอิทธิพลโดยตรงต่อความยาวของยอดผักเชียงดา โดยการปลูกโดยการพรางแสง มีความยาว
ยอดเฉลี่ย (27.65 ซม.) มากกว่าการไม่พรางแสง (24.05 ซม.)      และท่ีปลูกโดยใช้ค้างแบบตั้งฉากมี
ความยาวยอดเฉลี่ยยาวที่สุด (28.7 5  ซม.)  การปลูกโดยพรางแสงมีผลท าให้มีจ านวนใบต่อยอดเฉลี่ย 
(5.96 ใบ) น้อยกว่า การปลูกโดยไม่พรางแสง (6.57 ใบ)   ส่วนการปลูกโดยใช้ค้างแบบต่าง ๆ ไม่มีผล
ต่อความแตกต่างของจ านวนใบต่อยอดเฉลี่ยอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ   การพรางแสงมีอิทธิพลต่อ
ความยาวของใบอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ การปลูกโดยพรางแสงมีผลท าให้มีความยาวของใบเฉลี่ย 
(9.63 ซม.) มากกว่า การปลูกโดยไม่พรางแสง (8.44 ซม.)    การปลูกแบบไม่ใช้ค้างและพรางแสงมี
จ านวนยอดต่ าท่ีสุด  การท าค้างแบบต่าง ๆ มีอิทธิพลต่อน้ าหนักยอดรวมอย่างมีนัยส าคัญทาง 
คือ การท าค้างแบบนั่งร้านให้น้ าหนักยอดรวมมากที่สุด (  1168.50- 2028 กรัม) ซึ่งไม่แตกต่างจาก
การปลูกแบบสองเส้า (1283.17-1866 กรัม) จากผลการศึกษา จึงใช้น้ าหนักยอดรวมเป็นตัวชี้วัด 
สามารถสรุปได้ว่า การปลูกโดยการใช้ค้างแบบนั่งร้าน ไม่พรางแสง เป็นวิธีการปลูกผักเชียงดาที่
เหมาะสมในการปฏิบัติในแปลง ผลการศึกษาโดยการปลูกแบบใช้ค้างแบบนั่งร้านไม่พรางแสง พบว่า
ลักษณะผลผลิตผักเชียงดาในทุกลักษณะ ไม่มีความแตกต่างกันในทางสถิติ (P>0.05) ในทุกๆสายพันธุ์
ที่ศึกษา มีน้ าหนัก/ยอดเฉลี่ย 8.40 กรัม ความยาวยอดเฉลี่ย 31.94 ซม.    จ านวนใบต่อยอดเฉลี่ย 
7.99  ใบ   ความกว้างของใบเฉลี่ย 5.53  ซม.ความยาวของใบเฉลี่ย 10.52 ซม.     จ านวนยอดต่อต้น
เฉลี่ย 77.25 ยอด   น้ าหนักยอดรวมต่อต้นเฉลี่ย 644.34 กรัม   น้ าหนักต่อไร่เฉลี่ย 1,474.45 
กิโลกรัม คิดเป็นมูลค่าผลผลิตสดในการจ าหน่ายในท้องตลาดเฉลี่ยกิโลกรัมละ 20 บาท เป็นรายได้
เฉลี่ย 29,489.00 บาทต่อไร่ 

จากการเปรียบเทียบฤดูกาลที่มีต่อผลผลิตผักเชียงดา พบว่า ค่าเฉลี่ยของลักษณะผลผลิตสด
ในทุกฤดูกาลไม่มีความแตกต่างกันในทางสถิติ (P<0.05) ยกเว้น ความความยอดเฉลี่ย ที่พบว่า การ
เก็บเก่ียวในช่วงเดือนกันยายนถึงธันวาคม ซึ่งเป็นช่วงที่เริ่มมีอากาศเย็น มีความยาวยอด (31.08 ซม.)
ที่ยาวกว่าการเก็บเกี่ยวในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงสิงหาคม (19.12 ซม.) ซึ่งเป็นช่วงฤดูฝน แต่ไม่
แตกต่างกับการเก็บเกี่ยวในช่วงเดือนมกราคมถึงเมษายน (28.92 ซม.) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  

การศึกษาคุณสมบัติทางเคมีบางประการ ปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระบางชนิด และฤทธิ์การ
ต้านอนุมูลอิสระเทียบกับวิตามินอี (Trolox) โดยวิธี ตามแผนการทดลองแบบ 2 x 2 factorial in 
CRD จ านวน 3 ซ้ า ของผักเชียงดา ชนิดใบพุ่ม และกิ่งกระโดง ทั้งใบแก่และใบอ่อน จากแปลงวิจัย
สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร พบว่า ผักเชียงดาชนิดกระโดงใบอ่อนและพุ่มใบอ่อนมีปริมาณความชื้น
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เฉลี่ยสูงที่สุด  ( 81.98% และ 82.60% ตามล าดับ) ผักเชียงดาชนิดกระโดงใบแก่ และพุ่มใบแก่มี
ปริมาณเถ้าทั้งหมดมากที่สุด (2.26% และ 2.24% ตามล าดับ) ใบชนิดกระโดงอ่อน พบปริมาณโปรตีน
มากที่สุด ( 5.64 %) ขณะที่ปริมาณคาร์โบไฮเดรตพบมากที่สุดในชนิดกระโดงใบแก่ (14.38 %) 
ปริมาณไขมัน และเส้นใยมีปริมาณไม่แตกต่างกัน เฉลี่ยร้อยละ 0.61 ถึง 1.22 และ 1.71 ถึง 3.57  
ตามล าดับ  ผักเชียงดาชนิดพุ่มใบแก่มีปริมาณเบต้าแคโรทีนสูงที่สุด (0.45 มก./ก.โดยน้ าหนักแห้ง) 
ชนิดกระโดงใบอ่อนมีปริมาณสารประกอบฟีนอลิกทั้งหมดในรูปกรดแกลลิกสูงที่สุด (109.31 มก./ก.
โดยน้ าหนักแห้ง) ปริมาณวิตามินซีในใบผักชนิดกระโดงอ่อน พุ่มอ่อน และพุ่มแก่ ไม่แตกต่างกันในทาง
สถิติ (p>0.05) (12.01, 12.43 และ 12.47 มก./ก.โดยน้ าหนักแห้ง ตามล าดับ) ผักเชียงดาชนิด
กระโดงใบอ่อน และพุ่มใบแก่มีปริมาณคลอโรฟิลล์ทั้งหมด (8.13 และ 8.62 มก./ก.โดยน้ าหนักแห้ง 
ตามล าดับ) สูงสุด ผักทั้ง 4 ชนิดมีปริมาณคลอโรฟิลล์บีในปริมาณที่ไม่แตกต่างกัน ความสัมพันธ์ของ
ชนิดใบผักเชียงดาและความแก่อ่อนไม่มีผลต่อฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระเปรียบเทียบในรูปของวิตามินอี 
(Trolox) โดยตรง โดยมีฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระเฉลี่ยระหว่าง 21.39 ถึง 33.60 TEมก./ก.โดย
น้ าหนักแห้ง การศึกษาการถดถอยพหุคูณ พบว่า คลอโรฟิลล์บีมีอิทธิพลในเชิงบวกต่อฤทธิ์การต้าน
อนุมูลอิสระของใบผักเชียงดาสด  ผลิตภัณฑ์แกงผักเชียงดาชนิดกระโดงใบอ่อน มีปริมาณความชื้น
สูงสุด (91.18 %) แกงผักเชียงดาชนิดกระโดงใบอ่อน กระโดงใบแก่ และพุ่มใบอ่อนมีปริมาณโปรตีน
สูงสุด ( 2.32 %  2.54 %   และ 2.52 % ตามล าดับ) แกงผักเชียงดาชนิดพุ่มใบอ่อนมีปริมาณเถ้า
ทั้งหมดสูงสุด (1.73 %) แกงผักเชียงดาชนิดพุ่มทั้งใบอ่อนและใบแก่มีปริมาณไขมันสูงสุด (0.55% 
และ 0.51 % ตามล าดับ)   แกงผักเชียงดาชนิดกระโดงทั้งอ่อนและแก่ มีปริมาณสารประกอบฟีนอลิก
สูงสุด (7.64 และ 7.27 มก./ก.โดยน้ าหนักเปียก) แกงผักเชียงดาชนิดพุ่มใบอ่อนและใบแก่ มีปริมาณ
เบต้าแคโรทีน (0.04 และ 0.03 มก./ก.โดยน้ าหนักเปียก) ไม่แตกต่างจากแกงผักเชียงดาชนิดกระโดง
ใบแก่ (0.04 มก./ก.โดยน้ าหนักเปียก) แกงผักเชียงดาชนิดกระโดงแก่ มีปริมาณวิตามินซี (1.04 มก./
ก.โดยน้ าหนักเปียก) สูงสุดลดลงจากใบผักเชียงดาสดร้อยละ 64.41 การศึกษายังพบว่า    แกงผัก
เชียงดาใบอ่อนมีฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระ (9.82 TEมก./ก.โดยน้ าหนักเปียก) สูงกว่าใบแก่ ซึ่งจาก
การศึกษาการถดถอยพหุคูณ พบว่า เกิดจากอิทธิพลของคลอโรฟิลล์ทั้งหมด     กระบวนการท าแกง
ผักเชียงดาบรรจุกระป๋องขนาด 307 x 409 ที่มีฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระสูง คือ ใช้ผักเชียงดาชนิด
กระโดงใบอ่อน ท าการฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ที่ 121 องศาเซลเซียส นาน 39 นาท ี ในระหว่างการเก็บ 12 
สัปดาห์แรก ฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระมีปริมาณลดลงปริมาณร้อยละ 21.16 ในช่วง หลงัจากนั้น ใน
สัปดาห์ที่ 24 และ 36 ลดลงในปริมาณร้อยละ 42.58 และ 65.97 ตามล าดับ โดยมีปริมาณเฉลี่ย 
0.80  TE มก./ก. โดยน้ าหนักเปียก ในสัปดาห์ที่ 36 การศึกษากระบวนการท าใบชาผักเชียงดา พบว่า 
กระบวนการที่เหมาะสม คือ ใช้ใบผักเชียงดาชนิดกระโดงใบอ่อน ลวกในน้ าเดือดที่เติมเกลือร้อยละ 
0.5 นาน 30 วินาที และน าไปแช่น้ าเย็นทันที       จากนั้นน าไปหั่นฝอยอบแห้งที่อุณหภูมิ 60±2 
องศาเซลเซียส ใบชาชนิดนี้มีฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระเทียบกับวิตามินอี 38.94 TE มก./ก. โดย
น้ าหนักแห้ง การศึกษาการถดถอยพหุคูณ พบว่า สารประกอบฟีนอลิกทั้งหมดในใบชามีอิทธิพลเชิง
บวกต่อ  ฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระในใบชาผักเชียงดา การศึกษาส่วนผสมของน้ าผักเชียงดาพร้อมดื่ม
บรรจุขวดแก้วขนาด 330 มล. ที่เหมาะสม พบว่า การใช้น้ าสกัดใบผักเชียงดาทั้งชนิดกระโดงใบอ่อน 
และชนิดพุ่มใบอ่อน ที่สกัดโดยเอทิลแอลกอฮอล์ 40% ปริมาณ 2 เท่าของน้ าหนักผัก   ในปริมาณร้อย
ละ 25 ปรับปริมาณน้ าตาลต่อกรดในสัดส่วน 26 ต่อ 1    น้ าเชียงดาพร้อมดื่มมีปริมาณสารประกอบ 
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ฟีนอลิกสูงกว่าวิธีการอ่ืน  การศึกษาสูตรน้ าดองผลผักเชียงดา พบว่า การใช้เกลือร้อยละ 4 น้ าตาล
ร้อยละ 54 และน้ าส้มสายชูร้อยละ 14     สามารถรักษาปริมาณเบต้าแคโรทีนไว้ได้สูงกว่าน้ าดองสูตร
อ่ืน ผลจากการศึกษาครั้งนี้ ท าให้ทราบว่า ปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระในใบผักเชียงดาและผลิตภัณฑ์
ที่มีอิทธิพลในเชิงบวกต่อฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระ คือ สารประกอบฟีนอลิกทั้งหมด และคลอโรฟิลล์บี 
ซึ่งสารประกอบฟีนอลิกท้ังหมดพบมากในผักเชียงดาชนิดกระโดงใบอ่อน และคลอโรฟิลล์บีพบมากท้ัง
ใบชนิดพุ่มและกระโดงใบแก่ 

 
ค าส าคัญ : ผักเชียงดา คัดเลือกสายพันธุ์  เขตกรรม ฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระ   ผลิตภัณฑ์ผักเชียงดา 
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ABSTRACT 

 

A total of 101 clones of Chiangda (Gymnema inodorum (Lour.)  Decne.) were 
collected from the plot of Agricultural Technology Research Institute and in the 
surrounding villages around and then planted at the center starting in January 2008. 
The data showed that there were 48 clones with the average leaf length longer than 
the normal mean and 52 clones had equal or less than the normal mean. The 091 
code clone has the highest average leaf length of 16.7 cm.  There were 49 clones 
with the average leaf width wider than the normal mean and 51 clones had equal or 
less than the normal mean. The 030 code clone had the widest leaf of 8.6 cm.  
There were 45 clones with the average petiole length longer than the normal mean 
and 55 clones had equal or less than the normal mean. The 013 code clone had the 
longest petiole of 4.2 cm. There were 39 clones with the average internode length 
longer than the normal average and 61 clones had equal or less than the normal 
mean. The 087 code clone has the longest internode of 14.2 cm. There were 45 
clones with the average length of shoot tip longer than the normal mean and 55 
clones had equal or less than the normal mean. The 074 code clone had the longest 
shoot tip of 41.5 cm.  There were 54 clones with the average amount of leaves more 
than the normal mean and 46 clones had equal or less than the normal mean. The 
085 code clone had the highest amount of leaves, 4 leaves per shoot.  

From these six clones of chiangda were selected to plant in the plot for the 
agricultural practice study. Comparisons were studied for reducing the intensity of 
sunlight and the kind of stake. The study indicated highly significant differences 
(P<0.01) for the six clones in bush height, leaf length, leaf width, petiole length, 
internode length, shoot tip length, and amount of leaves per shoot. The clones of 
highest bush, longest leaves, widest leaves, longest petiole, longest internode, 
longest shoot tip, and highest amount of leaves per shoot were Gi103 (93.8 cm), 
Gi105 (15.7 cm), Gi105 (8.3 cm), Gi102 (3.5cm), Gi105 (7.1 cm), Gi104 (10.6 cm), and 
Gi101(4 leaves), respectively. The bush width and weight of 3 shoots were not 
significantly different (P>0.05). 

There was no difference in fresh weight per shoot or leaf width between 
chiangda grown in the sun or without shade. At 95 % level of significance the 
differences were in shoot length, number of shoots, and total shoot weight for the 
May-August 2008  sampling. At 99 % level of significance the differences were in the 
number of  leaves per shoot,  leaf  length,  number of shoots  and   total  shoot  
weight  for  the  September-October  2008  sampling.   At the 99 %level  of 
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significance, the use of staking systems  had  some  effects on shoot  length,  
number of  shoots  and  total shoot  weight  for  the  September – October  2008 
sampling.  The interaction  between  the  2 factors  was  also  found. 

The six selected lines of Chiangda were compare by randomized complete 
block design. The average of canopy height was significant. Line number Gi 101 gave  
the highest   canopy height (52.5 cm.). The average canopy width was significant. Line 
number Gi104 had the highest canopy width (56.6 cm.). The average of leaf length 
was significant.  Line number Gi104 gave the highest leaf length (11.1 cm). The 
average of leaf width was significant. Line number Gi104 gave the highest leaf width 
(5.7 cm.).The average of nod number was not significant. Line number Gi101 gave the 
highest of nod numbers (3 nod). The average number of leave was not significant. 
Line number Gi105 gave highest leaf numbers (3 leaves). The average of shoot length 
was not significant. Line number Gi101 gave the highest shoot length (15.0 cm). The 
average of weight per shoot was not significant. Line number Gi102  gave the highest 
weight per  shoot (3.82 gm.) 

The study’s purpose was to develop a prototype of commercial chiangda 
(Gymnema inodorum Decne.) products. Some chemical composition including 
antioxidants of both fresh and chiangda products were analyzed for three 
replications in a  2 x 2 factorial, completely randomized, complete block 
experimental design.  The main factors were chiangda type, bushy branch and twig 
branch, and maturity. Chiangda leaves were harvested from the plots at Agricultural 
Technology Research Institute. The antioxidants activity was analyzed against vitamin 
E (Trolox) by DPPH method.  The results showed that young leaves from both bush 
and twig branches had the highest moisture content (81.98±0.24 % and 82.60±0.46 
%, respectively).  Mature leaves of both bush and twig branches had the highest 
total ash (2.26±0.03 % and 2.24±0.01 %, respectively).  Young twig branch leaves had 
the highest protein content (5.64±0.13 %) while mature twig branch leaves had the 
highest carbohydrate content (14.38±0.79 %). There was no difference (p>0.05) in the 
averages for fat and fiber for all treatments, respectively 0.61±0.06 to 1.22±0.11 % 
and 1.71±0.08  to 3.57±0.16 %. The highest β-carotene content (0.45±0.01 mg/g 
dried wt.) occurred in mature bush branch leaves.  The highest total phenolic 
compounds, as gallic acid (109.31±2.13 mg/g dried wt.), was found in young twig 
branch leaves. There was no difference in ascorbic acid contents in young twig 
branch, young bush branch, and mature bush branch leaves, 12.01±0.26, 12.43±0.51, 
and 12.47±0.08 mg/g dried wt., respectively. Young twig branch and mature bush 
branch leaves had the highest total chlorophyll content, 8.13±0.29 and 8.62±0.59 
mg/g dried wt., respectively.  Type and maturity of the leaves did not affect the 
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antioxidant activity. The averages of the antioxidant activity ranged from 21.39±0.92 
to 33.60±1.13 (Trolox Equivalent, TE) mg/g dried wt. Regression analysis showed 
chlorophyll b amounts positively changing the antioxidant activity.  The curry 
product from young twig branch leaves had the highest moisture content (91.18±0.06 
%).  The highest protein content occurred in the curries of both young, mature twig 
branch, and young bush branch leaves (2.32±0.22, 2.54±0.17, and 2.52±0.07 %, 
respectively).  The curry from leaves of young bush branches had the highest total 
ash (1.73±0.02 %). Curries from both young and mature bush branch leaves showed 
the highest fat content (0.55±0.03% and 0.51±0.03%, respectively).   The highest 
total phenolic compounds content was found in curries from leaves of both young 
and mature twig branches (7.64±0.41 and 7.27±0.13 mg/g wet wt., respectively). 
Curries from leaves of both young and mature bush branches had the highest β-
carotene content (0.035±0.006 and 0.030±0.002 mg/g wet wt., respectively), and 
these values were not different (p>0.05) for the curry made from mature twig branch 
leaves (0.039±0.002 mg/g wet wt.).  The highest ascorbic acid content was found in 
the curry from mature twig branch leaves (1.04±0.05 mg/g wet wt.), a decrease of 
64.38 % when compared to the fresh leaves of mature twig branches (2.92 mg/g wet 
wt). The study also revealed that the antioxidant activity in all young leaf curries 
(9.82±1.53 TE mg/g wet wt.) was higher than curries made from mature leaves. From 
regression analysis, total chlorophyll correlated positively to antioxidant activity.  The 
study of chiangda curry, canned in cans of a 307 x 409 size, found that the best 
process used leaves from mature twigs and processed at 121oC for 39 min.  After 12 
weeks of storage the antioxidant activity decreased by 21.16%, from 2.34 TE mg/100g 
to1.84 TE mg/100g . During storage for an additional 24 and 36 weeks the activity 
continued to decrease to 42.58% and 65.97 %.  The antioxidant activity at 36 weeks 
of the storage was 0.80 ± 0.05 TE mg/g wet wt.  Leaves from young twig branches 
were used for a tea product. The leaves were blanched by boiling in a 0.5% salt 
solution for 30 sec. The blanched mass was then cooled in tap water, sliced, and 
dried in a tray-dryer at a temperature 60±2 oC.  The antioxidant activity of the tea 
was 38.94 ± 3.63 TE mg/g dried wt. Total phenolic compounds content correlated 
positively with antioxidant activity from the regression study.  The study of ready-to-
drink chiangda extract used 330 ml glass bottles.  The recipe calls for preparing a 
40% ethyl alcohol-water solvent extract from the leaves of both twig and bush 
branches at a ratio of twice the leaves’ weight. The extract was dissolved in a ratio of 
25% with a solution of 26:1 of sugar and acid in water. It was found that the total 
phenolic compounds in this recipe was higher than that for other recipes.  The best 
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chiangda sweet and sour pickle ingredients had a composition of 4 % salt 54 % sugar 
and 14 % vinegar.  For this recipe the β-carotene content was the highest.  

 
Keywords:  Gymnema inodorum Decne,  Clone Selection, Cultivations, antioxidant 

activity,  Chiangda products. 
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บทน า 
 

ผักเชียงดาเป็นผักพ้ืนบ้านชนิดหนึ่งที่คนไทยภาคเหนือนิยมรับประทาน  ชื่อวิทยาศาสตร์ว่า 
Gymnema inodorum  (Lour.) Decne. อยู่ในวงศ์ ASCLEPIADACEAE พืชที่อยู่ในวงศ์นี้ได้แก่ ผัก
ฮ้วนหมู ดอกรัก เป็นต้น ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ คือ เป็นไม้เถาเลื้อย ล าต้นสีเขียวเมื่อแก่เป็นสี
น้ าตาล ทุกส่วนของล าต้นที่อยู่เหนือดินมียางสีขาว ขนาดของล าต้นมีเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.5-5.0 ซม. 
ใบเป็นใบเดี่ยว สีเขียวเข้ม หน้าใบเขียวเข้มกว่าหลังใบ ขอบใบเรียบหรือมีคลื่นเล็กน้อย ใบมีรูปร่าง
กลมรี ปลายใบแหลม ฐานใบมน ใบมีก้านใบยาว 3.5-6 ซม. ใบกว้าง 9-11 ซม. ใบยาว 14.5-18.5 
ซม. ผิวใบเรียบ ไม่มีขน ใบออกจากข้อเรียงเป็นคู่ตรงข้ามกัน (ส านักงานคณะกรรมการสาธารณสุขมูล
ฐาน, 2540) การปลูกผักเชียงดาของชาวบ้านนิยมปลูกตามรั้วบ้านหรือขึ้นต้นไม้ใหญ่ การขยายพันธุ์
โดยการเพาะเมล็ดหรือปักช าส่วนใหญ่นิยมขยายพันธุ์โดยการปักช า การใช้ประโยชน์ของผักเชียงดา 
ชาวบ้านนิยมน ามาแกงมีรสหวานอร่อย หรือน าไปแกล้มกับส้มต ามะม่วง (ส านักงานคณะกรรมการ
สาธารณสุขมูลฐาน, 2540) พบมากทางภาคเหนือ เช่น บริเวณจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย ล าปาง 
พะเยา แพร่ น่าน และแม่ฮ่องสอน   

ผักเชียงดามีคุณค่าทางอาหารสูง ในแกงยอดอ่อนผักเชียงดา 100 กรัม มีสารเบต้าแคโรทีน 
ประมาณ 5,905 ไมโครกรัม  สารดังกล่าวช่วยบ ารุงสายตา ควบคุมการท างานของร่างกายให้เป็นปกติ 
และเป็นสารต้านปฏิกิริยาออกซิเดชั่น ก าจัดอนุมูลอิสระที่เป็นต้นเหตุให้เกิดโรค มะเร็งตับ มะเร็งใน
กระเพาะอาหาร โรคเส้นเลือดหัวใจอุดตัน และโรคต้อกระจกในผู้สูงอายุ และช่วยลดปริมาณน้ าตาล
ในเลือด มีรายงานในต ารายาไทย เช่น ใบผักเชียงดาต าละเอียดแล้วน ามาพอกกระหม่อม รักษาไข้ 
อาการหวัดหรือน าไปประกอบในต ารายาแก้ไข้  และในปี พ.ศ. 2535 จุลสารข้อมูลสมุนไพร คณะ
เภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รายงานว่า มีชาวญี่ปุุนได้เข้ามาส ารวจรวบรวมพันธุ์ผักเชียงดาใน
พ้ืนที่ จังหวัดเชียงใหม่ เพราะมีพืชในสกุลเดียวกันกับผักเชียงดา อีก 4-5 ชนิด และมีชนิดหนึ่งคือ 
Gymnema sylvestre ซึ่งเป็นพืชของประเทศอินเดีย และเป็นยาสมุนไพรดั้งเดิมของชาวอินเดีย และ
มีงานวิจัยหลายเรื่องแสดงว่าพืชชนิดนี้มีสรรพคุณลดน้ าตาลในเลือด และมีศักยภาพในการพัฒนาเป็น
ยารักษาโรคเบาหวานและปัจจุบันบริษัทยาของประเทศญี่ปุุนได้ผลิตพืชชนิดนี้เป็นยาชงสมุนไพร  

Chanwitheesuk et al. (2005) ได้ศึกษาปฏิกิริยาการต้านอนุมูลอิสระ (antioxidant 
activity) ของพืชผักและสมุนไพรของไทย ที่มีในจังหวัดเชียงใหม่ จ านวน 43 ชนิด โดยวิธี β-
carotene bleaching พบว่า ใบพืช Gymnema inodorum มีมากที่สุด นอกจากนี้ยังพบว่าใน 
Gymnema inodorum มีปริมาณวิตามินอี และดัชนีชี้วัดการต้านอนุมูลอิสระสูงที่สุด จากผลการ
วิเคราะห์ใบผักเชียงดา พบว่า มีข้อมูลที่น่าสนใจ คือ มีค่า antioxidant index 14.8 สารที่มีศักยภาพ
ในการต้านอนุมูลอิสระ ประกอบด้วย วิตามินซีในปริมาณ 19.3 มิลลิกรัมต่อ 100 กรัม วิตามินอี 
0.0301มิลลิกรัมต่อ 100 กรัม แคโรทีนทั้งหมด 1.31 มิลลิกรัมต่อ 100 กรัม แซนโทฟิลล์ ทั้งหมด 
(total xanthophylls) 1.07 มิลลิกรัมต่อ 100 กรัม แทนนิน 11.1 มิลลิกรัมต่อ 100 กรัม        
และฟีนอลิคทั้งหมด (total phenolics) 188 มิลลิกรัมต่อ 100 กรัม Tangkanakul et al. (2005) 
ได้ศึกษาฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระของพืชพ้ืนเมืองจ านวน 25 ชนิด เพ่ือใช้เป็นสารต้านการหืน พบว่า 
ใบผักเชียงดาที่เก็บตัวอย่างในจังหวัดล าปางเมื่อเดือนเมษายน พ.ศ.2548 มีคุณสมบัติดังนี้ มีปริมาณ
ของแข็งทั้งหมด (dry matter) ร้อยละ 16.76 สารสกัดโดยแอลกอฮอล์มี antioxidant capacity 
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1.77 มิลลิกรัมต่อกรัม เมื่อเทียบกับ BHA ปริมาณ total phenolic 3.61 มิลลิกรัมต่อกรัม เมื่อเทียบ
กับ gallic acid สารสกัดโดยน้ ามี antioxidant capacity 1.51 มิลลิกรัมต่อกรัม เมื่อเทียบกับ BHA 
ปริมาณ total phenolic 3.60 มิลลิกรัมต่อกรัม เมื่อเทียบกับ gallic acid  Muangman (2005) ได้
ศึกษาฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดจากผักเชียงดาต่อการปูองกันการแตกตัวของเม็ดเลือด
แดงและการเสียหายของ DNAในเซลล์เม็ดเลือดขาว (lymphoblastoid cells) ของมนุษย์ ชนิด TK6 
พบว่า น้ าสกัดจากผักเชียงดาสดมีปฏิกิริยาการต้านอนุมูลอิสระและปูองกันการแตกตัวของเม็ดเลือด
แดงและการเสียหายของ DNA สูงสุด รวมทั้งมีปริมาณวิตามินอี และเบตาแคโรทีนสูงที่สุด ในปริมาณ 
22.6 และ 25.9 มิลลิกรัมต่อ 100 กรัมสารสกัดแห้งแบบ freeze dry น้ าเชียงดาที่สกัดโดยเอทานอล
ความเข้มข้นร้อยละ 50  มีปริมาณสารประกอบฟีนอลิกในรูปกรดแกลลิกสูงที่สุด (3.95 g GAEs/100 
g freeze dry extract) การศึกษานี้แสดงให้เห็นว่า ผักเชียงดาในรูปแบบของผักสดที่ไม่ผ่าน
กระบวนการแปรรูปมีฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระสูง รวมทั้งมีผลต่อการปูองกันการแตกของเม็ดเลือด
แดง และการเสียหายของ DNA  นอกจากนี้ ยังมีปริมาณวิตามินที่มีคุณสมบัติในการต้านอนุมูลอิสระ
สูงอีกด้วย Shimizu et al., (2001) ศึกษาพบว่าใบของ Gymnema inodorum มีผลต่อการรักษา
โรคเบาหวาน ข้ออักเสบรูมาตอยด์ และเกาต์ โดยสารซาโปนินที่สกัดได้สามารถยับยั้ งการดูดซึม
กลูโคสในระบบล าไส้และท าให้การเพ่ิมข้ึนของปริมาณ น้ าตาลในเลือดลดลง  

ปัจจุบันพบข้อมูลน้อยมากที่เกี่ยวกับการคัดเลือกสายพันธุ์ดี และการเขตกรรมผักเชียงดา 
กฤษฎา (2519) กล่าวว่า การจะปรับปรุงพืชลักษณะใด จ าเป็นต้องมีลักษณะของพืชนั้น ๆ อยู่ และ
ลักษณะเหล่านั้นส่วนใหญ่ มักจะได้มาจากพืชพันธุ์ปุา และงานที่ส าคัญอันดับแรกในการปรับปรุงพันธุ์ 
ก็คือการรวบรวมพันธุ์ พืชชนิดเดียวกันที่มีหลายสายต้นมักจะมีสายต้นที่ดีกว่าต้นอื่น ดังที่ อธิพร  และ
ปรียานันท์ (2548) ได้ทดลองเปรียบเทียบลักษณะสัณฐานวิทยาของมะไห่ (Momordica 
subangulata Blume) ซึ่งเป็นพืชชนิดเดียวกันแต่ต่างสายต้นกัน เพ่ือคัดเลือกสายพันธุ์ที่ดีจาก
จ านวน 8 สายต้น พบว่ามีเพียง 1 สายต้นที่มีลักษณะที่ดีกว่าต้นอ่ืน เช่น ความกว้างของใน ความยาว
ของใบ เช่นเดียวกับ วิชาญ (2549) ทดลองเปรียบเทียบผลผลิต  และองค์ประกอบของชาอัสสัม
จ านวน 30 สายต้น พบว่า ความกว้างของใบชาและความยาวของใบชา มีความแตกต่างกัน  แสดงให้
เห็นว่าพืชแม้เป็นชนิดเดียวกัน แต่ต่างสายต้นจะมีลักษณะที่แตกต่างกัน นิพนธ์ และคณะ (2547) ได้
ท าการศึกษาการเจริญเติบโตของผักเชียงดาในรอบ 12 เดือน คือ ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2545 – 
กันยายน 2546 พบว่าเส้นรอบวง  ความยาวข้อ จ านวนกิ่งมากที่สุดที่ เดือนกันยายน    มีขนาดเส้น
รอบวงเท่ากับ  1.67 ซม.  ความยาวข้อเท่ากับ 6.15 ซม.และจ านวนกิ่งมากที่สุดเท่ากับ 44.42 กิ่ง 
และทุกลักษณะที่พบมีค่าต่ าสุดในเดือน ตุลาคม 2545    ความสูงต้นพบว่าเดือนธันวาคม ให้ต้นสูงสุด
เท่ากับ 194.30 ซม. ต่ าที่สุดเดือนตุลาคม 2545 เท่ากับ 155.55 ซม.  ส่วนผลของผักเชียงดา พบว่า 
ผลติดประมาณเดือนพฤษภาคม ผลเป็นฝักสั้นปูอมคล้ายรูปหัวใจจนถึงยาวเรียว มีหลายขนาดขนาด
ยาวตั้งแต่ 7-12 ซม. เส้นผ่าศูนย์กลาง 1.7 ซม. ฝักเมื่อแก่จะเป็นสีน้ าตาลเข้มและแตกออกให้เมล็ดที่มี
ขนาดขนสีขาวเป็นพู่ลอยปลิวไปตามลมเพ่ือขยายพันธุ์ต่อไป 

ในส่วนของการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผักเชียงดา พบรายงานว่า Atsuchi (1998)          ได้
จดทะเบียนสิทธิบัตรในการท าใบชาเชียงดา (roasted tea) โดยได้ระบุถึงสรรพคุณว่า สามารถยับยั้ง
การดูดซึมกลูโคส กระบวนการท าใบชาเชียงดา ท าโดยน าใบเชียงดาที่เก็บจากต้นมาท าให้แห้งที่
อุณหภูมิ 50-90 องศาเซลเซียส จนกระทั่งมีความชื้นเหลือประมาณร้อยละ 5 โดยการใช้ตู้อบไฟฟูา 
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(carrier drier) ตู้อบแบบถาด(tray drier) หรือ เครื่องท าแห้งด้วยมือ ( ventilating hand drier) 
จากนั้นน ามาตัดเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมขนาด 5 – 10 มิลลิเมตร โดยใช้เครื่องตัด (roll cutter or screen 
cutter) จากนั้นน าไปอบ (roasted) โดยใช้ far-infrared ray rotary roaster, infrared ray rotary 
roaster, rotary ventilating drier, automatic continuous tea toasting machine หรือ sieve 
toaster ที่อุณหภูมิ 150 – 200 องศาเซลเซียส โดยอุณหภูมิที่เหมาะสม คือ 160-180 องศาเซลเซียส 
เป็นเวลานาน 0.5 – 30 นาที จากนั้นท าให้เย็นทันทีโดยใช้พัดลม และตัดเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมขนาด 2-5 
มิลลิเมตรด้วย roll cutter หรือ screen cutter แล้วน าไปร่อนหรือใช้ลมเปุาเพ่ือแยกส่วนที่เป็นชิ้น
ใหญ่  ชิ้นที่เป็นสีเหลือง และส่วนที่เป็นผง ออกไป ซึ่งในใบเชียงดาที่อบแล้วมีสารยับยั้งการดูดซึม
กลูโคส คือ (3β,4α,16β)-16,23,28-trihydroxyolean-12-ene-3-yl- β-D-glucopyranuronic 
acid derivatives ซึ่งมีความฝาดเฝื่อน ความขม และความหวานปานกลาง มีกลิ่นหอม นอกจากนี้ใน
ใบชาเชียงดายังมีวิตามิน กรดอะมิโน และแร่ธาตุที่จ าเป็นส าหรับการปรับบทบาทหน้าที่ทางชีววิทยา
ของร่างกาย ในการดื่มใบชานี้ท าการสกัดสารที่ออกฤทธิ์โดยการแช่ใบชาเชียงดาด้วยน้ าร้อนอุณหภูมิ 
70-100 องศาเซลเซียส ปริมาณ 0.5-2 ลิตร ต่อใบชา 10 กรัม แต่ปริมาณน้ าที่เหมาะสม คือ 0.7 – 
1.5 ลิตร นาน 05-3 นาที น้ าชาที่ได้อาจน าไปแช่เย็นในตู้เย็นเพ่ือใช้ดื่มแบบ ice tea การดื่มที่มี
ประสิทธิภาพในการยับยั้งการดูดซึมกลูโคส คือ 1-3 แก้ว ก่อนและระหว่างอาหารแต่ละมื้อ หรืออาจ
ใช้ดื่มเป็นเครื่องดื่มน้ าชาได้ในทุกเวลา  

ดังนั้น การศึกษาครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพ่ือรวบรวมและคัดเลือกสายพันธุ์ผักเชียงดาที่มีสาร
ต้านอนุมูลอิสระสูง เพ่ือให้ได้สายพันธุ์ใหม่ที่ดีส าหรับการปลูกในอุตสาหกรรมการแปรรูป  ศึกษา
วิธีการปลูก และดูแลรักษาผักเชียงดาที่เหมาะสมเพ่ือเพ่ิมผลผลิตผักเชียงดาให้เพียงพอต่อความ
ต้องการของตลาด และพัฒนาผลิตภัณฑ์ผักเชียงดาแปรรูปต้นแบบที่สามารถผลิตและจ าหน่ายในเชิง
พาณิชย์ได้ ซึ่งจะช่วยพัฒนาให้ผักเชียงดามีมูลค่าในทางเศรษฐกิจที่สูงขึ้น  
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วิธีการวิจัย 
1. การรวบรวมและคัดเลือกสายพันธุ์ 

1.1. รวบรวมต้นพันธุ์ผักเชียงดาที่มีในบริเวณหมู่บ้านต่างๆ ในต าบลพิชัย อ.เมือง จ.ล าปาง 
น ามาปักช าในทรายผสมถ่านแกลบจนกระทั่งเกิดราก ใช้ระยะเวลาประมาณ 30-45 วัน ย้ายช าใน
ถุงพลาสติกท่ีบรรจุดินผสมกับแกลบดิบ จนกระท่ังต้นผักเชียงดาตั้งตัวได้ ย้ายปลูกลงในแปลงรวบรวม
พันธุ์  ของสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร  จ านวนทั้งหมด 101 สายต้น โดยใช้รหัสประจ าต้นตั้งแต ่
001-101  ใช้ระยะระหว่างต้น 100 ซม. ระยะระหว่างแถว 200 ซม. รองก้นหลุมด้วยแกลบดิบและ
ปุ๋ยคอก บันทึกลักษณะความยาวใบ ความกว้างใบ ความยาวก้านใบ ความยาวปล้องความยาวยอด 
และจ านวนใบต่อยอด เพ่ือประเมินลักษณะเบื้องต้นในการคัดเลือกสายต้นผักเชียงดา หลังจากปลูก
แล้วทุก 30 วัน โดยวัดใบที่โตเต็มที่แล้ว และน ามาหาค่าเฉลี่ย จัดเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุม่ที่มีค่าสูงกว่า
ค่าเฉลี่ยและกลุ่มท่ีมีค่าต่ ากว่าค่าเฉลี่ย และเลือกสายต้นที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 

1.2. ประเมินลักษณะสายต้นที่มีลักษณะเบื้องต้นที่ดีกว่าสายต้นอื่นจ านวน 6 สายต้น ที่มี
ความยาวยอดสูงกว่าค่าเฉลี่ย น ามาขยายพันธุ์โดยการปักช าในทรายผสมถ่านแกลบแล้วท า
เช่นเดียวกับการรวบรวมสายต้น น าต้นที่ได้ปลูกเปรียบเทียบกันในแปลงขนาด 7.2 ตารางเมตร โดย
วางแผนการทดลองแบบ RCBD (Randomize Complete Block Design) จ านวน 4 บล็อก บันทึก
ลักษณะความสูงของทรงพุ่ม ความกว้างทรงพุ่ม ความยาวใบ ความกว้างใบ ความยาวก้านใบ      
ความยาวปล้อง ความยาวยอด จ านวนใบต่อยอด และน้ าหนักยอด น าค่าเฉลี่ยมาวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางสถิติ (Analysis of Variance) เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยโดยใช้ DMRT 
(Duncan’s Multiple Range Test) 
  1.3 ทดสอบความเสถียรและคุณภาพของสายพันธุ์ที่คัดเลือก 

ท าการเก็บข้อมูลจากแปลงที่ปลูกจ านวน 6 สายต้น ที่คัดเลือกได้ตามข้อ 1.2 เป็นเวลา 12 
เดือน ในด้านลักษณะความสูงของทรงพุ่ม ความกว้างของทรงพุ่ม น้ าหนักสดต่อยอด น้ าหนักแห้งต่อ
ยอดโดยการอบในตู้อบลมร้อนอุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส นาน 72 ชั่วโมง ความยาวยอด จ านวนข้อ
ต่อยอด จ านวนคู่ใบ จ านวนยอดต่อต้น น้ าหนักสดต่อต้น และวิเคราะห์ฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระ 
(antioxidant activity) เทียบกับวิตามินอี โดยใช้วิธี DPPH ท าการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติ 
ตามแผนการทดลองแบบ RCBD จ านวน 4 บล็อก และน าค่าเฉลี่ยมาวิเคราะห์ความแตกต่างกันทาง
สถิติโดย DMRT (Duncan’s Multiple Range Test) 
 
2. ศึกษาวิธีการปลูกที่เหมาะสม 
  2.1 ศึกษาวิธีการปลูกด้วยการท าค้างและการพรางแสง 
   2.1.1 วางแผนการทดลองแบบ 5x2 Factorial  In RCBD จ านวน 3 บล็อก ขนาด
บล็อก 6 x 9 เมตร ประกอบด้วย ปัจจัย คือ การท าค้าง 4 แบบ  ได้แก่ การท าค้างแบบตั้งฉาก  แบบ
สองเส้า  แบบตัวที 3 ชั้น     แบบนั่งร้าน  และการไม่ท าค้าง และปัจจัยการพรางแสง 50 % และไม่
พรางแสง   

2.1.2. การเก็บข้อมูล   หลังการปลูก 120 วัน ท าการเก็บข้อมูลทุกๆ 15 วัน ได้แก่ 
ผลต่อผลผลิตและองค์ประกอบของผลผลิต  ได้แก่  น้ าหนักของผลผลิตผักสด  น้ าหนักต่อต้น น้ าหนัก
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ต่อแปลงย่อย  ขนาดความกว้างและความยาวของใบ  สีของใบโดยใช้แผ่นเทียบสี ตามระบบ 
Munsell 

2.1.3. การวิเคราะหค์วามแปรปรวนทางสถิติ และเปรียบเทียบความแตกต่างของ
ค่าเฉลี่ย โดยวิธี DMRT   

2.2 ทดสอบสายพันธุ์ที่คัดเลือกได้ 
 2.2.1 ท าการปลูกผักเชียงดา สายพันธุ์ที่คัดมาจากแปลงการรวบรวมและคัดเลือก 

จ านวน 6 สายพันธุ์ ตามวิธีการปลูกที่ได้จากการศึกษาในตอนที่ 2.1 โดยวางแผนการทดลองแบบ 
RCBD จ านวน 4 บล็อก ขนาดบล็อก 6 x 9 เมตร      
   2.2.2 บันทึกข้อมูลการเจริญเติบโต ทุก ๆ 2 สัปดาห์ หลังจากผักเชียงดาอายุได้  75 
วันหลังย้ายปลูก โดยบันทึกความยาวยอด  น้ าหนักต่อยอด  จ านวนใบต่อยอด  ความกว้างใบ  ความ
ยาวใบ  จ านวนยอดต่อต้น  น้ าหนักยอดต่อต้น ส่วนที่กินได้ต่อยอด และส่วนที่กินไม่ได้ต่อยอด 

2.2.3. การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติ และเปรียบเทียบความแตกต่างของ
ค่าเฉลี่ย โดยวิธี DMRT   
 2.3 ศึกษาระยะเวลาการเก็บเกี่ยวที่เหมาะสม 
  2.3.1 ใช้สายพันธุ์ที่ได้จากการคัดเลือก สายพันธุ์ที่ 5 เป็นสายพันธุ์ทดสอบ
ระยะเวลาการเก็บเกี่ยวที่ให้ผลผลิตสูง จ านวน 3 ช่วง คือ ช่วงเดือน มกราคม ถึง เมษายน ช่วงที่ 2 
เดือน พฤษภาคมถึง สิงหาคม ช่วงที่ 3 เดือนกันยายน ถึง ธันวาคม 

2.3.2 วางแผนการทดลองแบบ RCBD จ านวน 4 บล็อก ขนาดบล็อก 6 x 9 เมตร      
2.3.3 ท าการเก็บเกี่ยวในแต่ละช่วง และบันทึกข้อมูลในด้านความยาวยอด  น้ าหนัก

ต่อยอด  จ านวนใบต่อยอด  ความกว้างใบ  ความยาวใบ  จ านวนยอดต่อแปลงย่อย  น้ าหนักยอดต่อ
แปลงย่อย และน้ าหนักยอดต่อไร่ และมูลค่าผักสด   

2.3.4 วิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติ และเปรียบเทียบความแตกต่างของ
ค่าเฉลี่ย โดยวิธี DMRT   

 
3. การพัฒนากระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ 

3.1. วัตถุดิบ ใช้วัตถุดิบผักเชียงดา จากแปลงศึกษาวิจัย งานพืชผัก สถาบันวิจัยเทคโนโลยี
เกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

3.2. ศึกษาคุณภาพวัตถุดิบผักเชียงดา 
  3.2.1 วางแผนการทดลองแบบ 2x2 Factorial in Completely Randomized 
Design (CRD) ท าการทดลอง 3 ซ้ า 
  ปัจจัย    A   คือ สายต้นผักเชียงดา จ านวน 2 สายต้น คือ สายต้นที่มีลักษณะเป็น
ยอดยาวหรือยอดกระโดงที่มีความยาวประมาณ 1 ฟุต และสายต้นที่มีลักษณะเป็นยอดสั้นหรือแบบ
พุ่ม ยาวประมาณ  3-5 นิ้ว  
  ปัจจัย B คือ ความแก่อ่อนของผักเชียงดา ได้แก่ ใบอ่อน (ใบที่ 1-3 จากยอด) และ
ใบแก่ (ใบที่ 4-6 จากยอด) 

3.2.2 วิเคราะห์คุณภาพใบผักเชียงดาสด ในด้านองค์ประกอบทางเคมีโดยประมาณ 
(Proximate analysis) ปริมาณแคโรทีน คลอโรฟิลล์ทั้งหมด และวิตามินซี (ดัดแปลงวิธีของ  Iland, 
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Ewart and Sittera,1993)  ปริมาณสารประกอบฟีนอลิกในรูปกรดแกลลิก โดยวิธี Folin-Ciocalteu 
(ดัดแปลงจาก Zoecklein et al., 1995) และปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระ (Blois, 1958,  Mellors 
and tappel,1966.)  วิธีการวิเคราะห์อยู่ในภาคผนวก 

3.2.3 วิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติ และความแตกต่างของค่าเฉลี่ย แบบ 
Duncan’s Multiple Rang Test  

 
3.3 ศึกษากระบวนการผลิตแกงผักเชียงดาบรรจุกระป๋อง 

3.3.1 พัฒนาสูตร 
ใช้สูตรแกงผักเชียงดาพ้ืนบ้านที่ปรุงประกอบกันในครัวเรือน ซึ่งประกอบด้วยส่วนผสม ดัง

ตารางที่ 1  เป็นสูตรแกงพ้ืนฐาน ท าการศึกษาในห้องปฏิบัติการ โดยผู้ทดสอบชิม จ านวน 20 คน ที่
ผ่านการฝึกฝนและซักซ้อมท าความเข้าใจในเรื่องแกงผักเชียงดา ให้ผู้ทดสอบชิม ให้คะแนนความชอบ
แบบ Hedonic scale 9 คะแนน และให้ผู้ทดสอบชิมบอกความรู้สึกที่มีต่อรสชาติในด้าน ความเค็ม 
ความเผ็ด และความกลมกล่อม 5 ระดับ คือ น้อยเกินไป น้อย พอดี มาก และมากเกินไป ตามวิธีการ 
Just About Right (Gacula, et al., 2007) และท าการปรับสูตรตามผลการทดสอบชิม เพ่ือใช้ในการ
ท าแกงผักเชียงดากระป๋องในการศึกษาต่อไป 

 
ตารางท่ี 1  ส่วนผสมแกงผักเชียงดาพ้ืนบ้าน 

ส่วนผสม ปริมาณ (กรัม) 
ผักเชียงดา 200 
พริกแห้ง 6 
ปลาแห้ง 38 
มะเขือเทศ 113 
กระเทียม 10 
ข่า 9 
ปลาร้า 35 
น้ าเปล่า 875 
น้ าปลา 15 
เกลือ 3 
น้ าตาลทราย 5 

 
3.3.2 ศึกษาระยะเวลาการฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ในแกงผักเชียงดาบรรจุกระป๋อง 
ท าการศึกษาระยะเวลาการฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ในแกงผักเชียงดาบรรจุกระป๋องขนาด 307x409 

ที่อุณหภูมิ 121 องศาเซลเซียส โดยใช้ความดัน 15 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว วัดอุณหภูมิที่จุดร้อนช้าที่สุด
ทุกๆ 1 นาที เป็นเวลา 50 นาที น าข้อมูลอุณหภูมิและระยะเวลาเป็นนาที ไปพลอตบนกระดาษกราฟ 
semi-log ค านวณระยะเวลาในการฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ ด้วยวิธีการค านวณโดยการใช้สูตร (Formula 
method) 
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B = fh (log jI - log g) 
โดยใช้ค่า Fo = 3.5 ซึ่งเป็นค่า Fo ของ green beans (Luh, 1997) ท าการเก็บข้อมูล จ านวน 

3 ครั้ง 
           3.3.3. ศึกษาผลของชนิดหรือสายต้นและความแก่อ่อนของผักเชียงดาที่มีต่อคุณภาพแกง
ผักเชียงดาบรรจุกระป๋อง 

3.3.3.1 วางแผนการทดลองแบบ 2x2 Factorial in CRD ท าการทดลอง 2 ซ้ า 
บรรจุในกระป๋องเคลือบแลคเกอร์ (Epoxy-phenolic lacquered can) ขนาด 307x409 โดยมีปัจจัย
ที่ศึกษา 2 ปัจจัย คือ 
  ปัจจัย    A   คือ สายต้นผักเชียงดา คือ สายต้นที่มีลักษณะเป็นยอดยาวหรือยอด
กระโดงที่มีความยาวประมาณ 1 ฟุตใบเล็ก และสายต้นที่มีลักษณะเป็นยอดสั้น ยาวประมาณ  3-5 
นิ้ว ใบใหญ่ 
  ปัจจัย B  คือ  ความแก่อ่อนของผักเชียงดา ได้แก่ ใบอ่อน (ใบที่ 1-3) และใบแก่ (ใบ
ที่ 4-6) 

3.3.3.2 ท าการผลิตผักเชียงดากระป๋องตามกระบวนการฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ที่ค านวณได้ 
  3.3.3.3 ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์หลังจากการผลิต 72 ชั่วโมง และระหว่างการ
เก็บรักษาที่อุณหภูมิห้อง (30 + 2 องศาเซลเซียส) โดยสุ่มตัวอย่างๆ ละ 3 กระป๋อง มาตรวจคุณภาพ
ทุก ๆ 3 เดือน เป็นระยะเวลานาน 9 เดือน ได้แก่ ความดันภายในกระป๋อง ค่าสี ปริมาณกรดทั้งหมด 
ปริมาณวิตามินซี ปริมาณแคโรทีน คลอโรฟิลล์ทั้งหมด ปริมาณสารประกอบฟีนอลิค สารต้านอนุมูล
อิสระ และปริมาณจุลินทรีย์ทั้งหมด (Total plate count: AOAC, 1990) รวมทั้งประเมินคุณภาพ
ทางประสาทสัมผัส ทางด้าน สี กลิ่น รสชาติ และเนื้อสัมผัส โดยให้คะแนนแบบ Hedonic scale 9 
คะแนน เพ่ือหาปัจจัยที่เหมาะสมในการท าแกงผักเชียงดากระป๋อง 

3.3.3.4 วิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติ ANOVA และวิเคราะห์ความแตกต่างของ
ค่าเฉลี่ยแบบ Duncan’s New Multiple Range Test (DMRT) 

3.4 ศึกษากระบวนการผลิตผักเชียงดาแห้ง 

3.4.1 วางแผนการทดลองแบบ  2x2x3 factorial in CRD จ านวน 2 ซ้ า 

  ปัจจัยที่ 1 คือ  สายต้นผักเชียงดา 2 สายต้น คือ สายต้นที่มีลักษณะเป็นยอดยาว
หรือยอดกระโดงที่มีความยาวประมาณ 1 ฟุตใบเล็ก และสายต้นที่มีลักษณะเป็นยอดสั้น ยาว
ประมาณ  3-5 นิ้ว ใบใหญ่ 
  ปัจจัยที่ 2 คือ ความแก่อ่อนของใบผักเชียงดา 2 ระดับ ได้แก่ ใบอ่อน (ใบที่ 1-3) 
และใบแก่ (ใบที่ 4-6) 
  ปัจจัยที่ 3 คือ อุณหภูมิการอบแห้ง 3 อุณหภูมิ คือ 55  60 และ 65 องศาเซลเซียส 

3.4.2 ท าการศึกษาหาระยะเวลาการลวกในน้ าเดือด และปริมาณเกลือที่เหมาะสม 
เพ่ือการรักษาสีของใบผักเชียงดาอบแห้ง โดยการวัดปริมาณเอนไซม์เพอร์ออกซิเดส (peroxidase) ที่
เหลือด้วย Guaiacol โดยใช้ปริมาณเกลือในน้ าลวกร้อยละ 0.5 และ1 และใช้เวลาในการลวก 20 40 
60 และ 80 วินาที  เปรียบเทียบกับการไม่ลวกก่อนการอบแห้ง สังเกตผลด้วยสายตา และคัดเลือก
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ระยะเวลา และปริมาณเกลือที่ใช้ในการลวกท่ีไม่เกิดสีน้ าตาลของปฏิกิริยาระหว่างเอนไซม์เพอร์ออกซิ-
เดส กับ Guaiacol 

3.4.3 ท าการลวกใบผักเชียงดาสดตามระเวลาที่ได้จากข้อ 4.2 และน าไปอบแห้ง ตาม
แผนการทดลอง ข้อ 4.1  

3.4.4 ตรวจวิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์ผักเชียงดาแห้ง     ตามการวิเคราะห์ในผัก
เชียงดาสด 

3.4.5 วิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติ โดย ANOVA และเปรียบเทียบความ
แตกต่างของค่าเฉลี่ยแบบ DMRT 

 
3.5. ศึกษากระบวนการผลิตน้ าสกัดผักเชียงดาบรรจุขวดแก้ว 

3.5.1 ศึกษาวิธีสกัดน้ าผักเชียงดาที่เหมาะสม 

3.5.1.1 วางแผนการทดลองแบบ  2x2 factorial in CRD จ านวน 2 ซ้ า 

  ปัจจัย A  วิธีการเตรียมผัก 2 วิธี คือ การหั่นผักเป็นฝอย และการ
บดละเอียด 

  ปัจจัย B ปริมาณสารสกัดท่ีประกอบด้วยเอทิลแอลกอฮอล์ 47.5%       
(ธีรวัลย์ และคณะ, 2548) ปริมาณ 2 เท่า และ 4 เท่า ของน้ าหนักผัก 

3.5.1.2 ท าการสกัดน้ าผักเชียงดาโดยใช้สารสกัดตาม ข้อ 5.1.1 แช่ทิ้งไว้ 1 
ชั่วโมง หลังจากนั้นน าไปต้ม ที่อุณหภูมิ 90 องศาเซลเซียส นาน 10 นาที กรองด้วยผ้าขาวบาง เก็บ
สารสกัดไว้ที่อุณหภูมิ 5 องศาเซลเซียส ในขวดแก้วสีชา  

3.5.1.3 วิเคราะห์หาปริมาณแคโรทีน คลอโรฟิลล์ทั้งหมด ปริมาณ
สารประกอบฟีนอลิคทั้งหมดในสารสกัด หลังเก็บไว้ 1 คืน 

3.5.1.4 น าข้อมูลมาวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสติ โดย ANOVA และ
เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยแบบ DMRT เพ่ือคัดเลือกวิธีการสกัดที่เหมาะสม 

3.5.2 ศึกษาวิธีการเตรียมน้ าผักเชียงดาบรรจุขวดแก้ว 

3.5.2.1 วางแผนการทดลองแบบ  4x5 factorial in CRD จ านวน 2 ซ้ า 

  ปัจจัย A  คือ ชนิดใบผักเชียงดา 4 ชนิด ได้แก่ พุ่มใบอ่อน พุ่มใบแก่ 
กระโดงใบอ่อน และกระโดงใบแก่ 

  ปัจจัย B คือ สัดส่วนของน้ าตาลต่อกรด 5 ระดับ คือ ไม่มีการปรับปริมาณ
น้ าตาลและกรด สัดส่วนน้ าตาลต่อกรด 16:1 สัดส่วนน้ าตาลต่อกรด 24:1 สัดส่วนน้ าตาลต่อกรด 26:1 
และสัดส่วนน้ าตาลต่อกรด 40:1 

3.5.2.2 เตรียมน้ าผักเชียงดาบรรจุขวดแก้วจากน้ าสกัดผักเชียงดา ความ
เข้มข้นร้อยละ 25 และปรับสัดส่วนน้ าตาลต่อกรด ตามข้อ 5.2.1 ต้มฆ่าเชื้อก่อนการบรรจุที่ 90 องศา
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เซลเซียส นาน 5 นาที บรรจุขวดแก้วขณะร้อน ปิดฝาจีบ และต้มฆ่าเชื้อหลังบรรจุขวดแก้วในน้ าเดือด
นาน 5 นาที (ดัดแปลงวิธีการ จาก Stack,1995) 

3.5.2.3 วัดปริมาณแคโรทีน คลอโรฟิลล์ทั้งหมด  ปริมาณสารประกอบ 

ฟีนอลิคทั้งหมดในน้ าสกัดเชียงดา 

3.5.2.4 น าข้อมูลมาวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติ โดย ANOVA และ
เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยแบบ DMRT เพ่ือคัดเลือกวิธีการที่เหมาะสม  

3.6. ศึกษากระบวนการผลิตผลผักเชียงดาดองในน้ าเกลือบรรจุขวดแก้ว 
ท าการเปรียบเทียบความเข้มข้นของน้ าเกลือที่ใช้ดอง มีขั้นตอนดังนี้ 

1. เตรียมน้ าดองท่ีประกอบด้วย น้ าเกลือความเข้มข้นร้อยละ 2 และร้อยละ 
4 ในน้ าดองที่มีความเข้มข้นของน้ าตาลร้อยละ 54 และน้ าส้มสายชูร้อยละ 14 เท่ากัน น าไปต้มเดือด
และท าให้เย็น(ดัดแปลงจากการดองขิงสามรส) 

2. คัดเลือกผลผักเชียงดา 2 ขนาด ขนาดเล็กยาวประมาณ 2 – 3 นิ้ว และ
ขนาดใหญ่ยาวประมาณ 4 -5 นิ้ว 

3. บรรจุผลผักเชียงดาแต่ละขนาดในขวดแก้วปากกว้างขนาด 24 ออนซ์  
แล้วเติมน้ าดองในข้อ 1 

4. ปิดฝา เก็บไว้ 1 เดือน น ามาวิเคราะห์คุณภาพทางเคมี ในด้านปริมาณ
แคโรทีน คลอโรฟิลล์ทั้งหมด ปริมาณสารประกอบฟีนอลิคทั้งหมด  

5.  วิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติ และเปรียบเทียบความแตกต่างของ
ค่าเฉลี่ยแบบ Duncan’s New Multiple Range Test (DMRT) เพ่ือหาปริมาณน้ าเกลือที่เหมาะสม
ในการดอง 
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ผลและวิจารณ์ 
 

1. การรวบรวมและคัดเลือกสายพันธุ์ 
 1.1 จากการรวบรวมผักเชียงดาที่มีอยู่ในแปลงรวบรวมพันธุ์ของสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร 
และท่ีได้จากการรวบรวบรวมบริเวณหมู่บ้านรอบสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร จ านวน 101 สายต้น
ปลูก ณ สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตรตั้งแต่เดือน มกราคม พ.ศ. 2551 เป็นต้นมา พบว่าความยาวใบ
เฉลี่ยกลุ่มที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยจ านวน   48 สายต้น และเท่ากับค่าเฉลี่ยหรือต่ ากว่าค่าเฉลี่ยจ านวน 52 
สายต้น โดยสายต้นรหัส 091 มีความยาวใบเฉลี่ยสูงสุด 16.68 ซม. รองลงมาได้แก่สายต้นรหัส 089 
090  041 และ 070  มีความยาวใบเฉลี่ย 16.31 16.09 16.01 และ 15.36 ซม.  ตามล าดับ (ตารางที่ 
2) ความกว้างใบเฉลี่ย พบว่ามีจ านวน 48 สายต้นที่มีค่าเฉลี่ยความกว้างใบสูงกว่าค่าเฉลี่ย และเท่ากับ
ค่าเฉลี่ยหรือต่ ากว่าค่าเฉลี่ย จ านวน 52 สายต้น โดยสายต้นรหัส 013 มีความกว้างใบเฉลี่ยสูงสุด 8.58 
ซม. รองลงมาได้แก่ สายต้นรหัส 087 078 และ 095 มีความกว้างใบเฉลี่ย 8.46 8.46 8.26 และ 
8.19 ซม.ตามล าดับ ความยาวก้านใบเฉลี่ย พบว่ามีจ านวน 47 สายต้นที่มีค่าความยาวก้านใบสูงกว่า
ค่าเฉลี่ย และจ านวน 53 สายต้นที่มีค่าเท่ากับค่าเฉลี่ยหรือต่ ากว่าค่าเฉลี่ย โดยสายต้นรหัส 013 มี
ความยาวก้านใบเฉลี่ย 4.18 ซม. รองลงมาได้แก่สายต้นรหัส 091 037 094 และ 006 มีความยาว
ก้านใบเฉลี่ย 4.14 4.08  3.76   และ 3.74 ซม.ตามล าดับ ความยาวปล้องเฉลี่ยพบว่าจ านวน 42 สาย
ต้นที่มีค่าความยาวปล้องสูงกว่าค่าเฉลี่ย และจ านวน 58 สายต้นที่มีค่าเท่ากับค่าเฉลี่ยหรือต่ ากว่า
ค่าเฉลี่ย โดยสายต้นรหัส 087 มีความยาวปล้องเฉลี่ย 14.16 ซม. รองลงมาได้แก่สายต้นรหัส 072  
079 078 และ 090 มีความยาวปล้องเฉลี่ย 13.74  13.41  12.05   และ 11.44 ซม.ตามล าดับ ความ
ยาวยอดเฉลี่ยพบว่ามีจ านวน 47 สายต้นที่มีค่าความยาวยอดสูงกว่าค่าเฉลี่ย และจ านวน 53 สายต้นที่
มีค่าเท่ากับค่าเฉลี่ยหรือต่ ากว่าค่าเฉลี่ย โดยสายต้นรหัส 074 มีความยาวยอดเฉลี่ย 41.50 ซม. 
รองลงมาได้แก่สายต้นรหัส 058  079 015 และ 087 มีความยาวยอดเฉลี่ย 41.10  39.66  38.96   
และ 38.33 ซม.ตามล าดับ จ านวนคู่ใบเฉลี่ยต่อยอดพบว่ามีจ านวน 57 สายต้นที่มีจ านวนคู่ใบเฉลี่ยต่อ
ยอดสูงกว่าค่าเฉลี่ย และจ านวน 43 สายต้นที่มีค่าเท่ากับค่าเฉลี่ยหรือต่ ากว่าค่าเฉลี่ย โดยสายต้นรหัส 
085 มีจ านวนคู่ใบเฉลี่ยต่อยอด 4.00 .ใบ รองลงมาได้แก่สายต้นรหัส 093  050 001 และ 021 มี
จ านวนใบเฉลี่ยต่อยอด เท่ากันคือ 3.66 ใบ  
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ตารางท่ี 2   แสดงลักษณะ ต่าง ๆ ของผักเชียงดาจ านวน 101 สายต้น 
 
clone 
code 

leaf 
length 
(cm.) 

leaf  
width 
(cm.) 

petiole 
length 
(cm.) 

internode 
length 
(cm.) 

shoot 
length 
(cm.) 

pair-leaves 
per shoot 
(leaves) 

001 12.19 7.50 2.26 2.99 18.06 3.66 
002 11.21 6.86 2.31 6.86 22.36 3.00 
003 10.34 6.23 1.56 5.43 3.90 2.00 
004 8.41 5.54 1.64 3.61 2.66 2.33 
005 10.24 5.73 2.00 10.16 31.16 3.00 
006 11.53 5.54 3.74 3.18 14.16 3.00 
007 11.59 5.93 2.51 3.23 6.30 2.33 
008 10.34 5.79 1.63 3.66 3.4 1.66 
009 9.98 5.56 3.03 2.94 4.36 2.00 
010 12.86 6.40 2.98 5.79 14.06 2.00 
011 11.26 6.53 2.58 2.08 4.70 2.00 
012 14.13 7.06 3.08 3.96 8.56 1.66 
013 14.68 8.58 4.18 4.06 9.13 2.00 
014 12.38 5.76 2.58 3.36 23.2 2.66 
015 10.78 6.19 1.96 5.98 38.96 3.00 
016 10.31 6.26 1.89 4.68 34.6 3.00 
017 13.46 7.64 2.88 9.91 20.10 2.33 
018 12.33 7.04 3.13 7.01 3.16 2.33 
019 12.66 6.33 2.93 8.78 31.96 3.33 
020 11.60 5.71 3.19 7.69 19.2 2.33 
021 14.28 7.73 2.38 6.50 34.20 3.66 
022 13.41 6.91 2.56 5.06 24.06 3.33 
023 10.39 5.63 2.96 4.09 3.03 2.00 
024 8.84 4.14 2.11 1.41 2.70 2.33 
025 12.98 5.78 2.24 2.30 3.76 2.33 
026 11.88 6.85 2.24 3.00 4.90 3.33 
027 8.68 4.73 2.66 3.03 37.46 2.66 
028 10.05 4.83 2.38 2.66 5.23 2.00 
029 10.58 6.31 2.40 3.78 9.33 3.00 
030 13.41 6.63 2.63 3.79 4.66 2.33 
031 12.81 6.95 3.04 4.08 7.83 3.33 
032 12.16 5.46 2.38 6.28 18.83 3.33 
033 12.28 7.49 2.84 5.33 32.83 2.66 
034 10.93 5.59 2.56 5.00 25.46 3.33 
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ตารางท่ี 2  (ต่อ)  แสดงลักษณะ ต่าง ๆ ของผักเชียงดาจ านวน 101 สายต้น 
clone 
code 

leaf length 
(cm.) 

leaf  width 
(cm.) 

petiole 
length 
(cm.) 

internode 
length  
(cm.) 

shoot 
length  
(cm.) 

pair-leaves per 
shoot(leaves) 

035 10.04 6.16 2.70 2.24 7.00 2.66 
036 15.28 7.48 2.66 5.31 24.50 2.00 
037 11.98 6.83 4.08 10.75 33.93 3.33 
038 11.23 7.00 2.91 8.85 34.66 3.00 
039 14.43 8.06 3.68 8.21 31.73 3.33 
040 12.08 5.93 3.06 2.79 19.83 2.33 
041 16.01 6.36 2.96 7.94 34.43 3.00 
042 13.56 6.83 2.06 5.56 26.13 3.33 
043 10.68 5.53 1.91 2.36 5.50 2.66 
044 14.65 7.53 3.11 7.26 7.00 1.66 
045 14.31 6.33 3.11 3.90 3.03 2.33 
046 11.29 5.84 2.26 3.35 4.76 2.00 
047 10.29 5.24 2.04 6.28 3.16 1.66 
048 9.76 6.30 2.18 5.25 6.83 2.33 
049 11.03 7.15 2.86 3.54 5.20 2.00 
050 11.99 7.13 2.94 3.81 22.53 3.66 
051 10.65 5.41 3.26 3.35 9.30 2.66 
052 12.39 5.98 2.09 5.91 20.16 2.66 
053 12.99 5.98 1.96 3.06 10.16 2.00 
054 10.74 5.33 2.74 5.90 27.60 3.00 
055 13.94 6.79 2.81 6.36 25.10 2.66 
056 10.04 5.38 2.24 3.11 23.50 2.66 
057 13.45 8.01 2.66 5.96 31.30 2.66 
058 12.24 6.06 2.24 6.00 41.1 3.00 
059 14.58 8.09 3.93 8.19 31.43 3.33 
060 13.89 6.54 2.71 5.13 8.16 2.16 
061 13.96 6.56 3.08 6.06 8.40 2.66 
062 14.21 7.31 2.66 4.03 7.83 2.66 
063 11.58 6.90 2.34 4.54 3.33 2.00 
064 11.88 6.24 2.74 6.18 27.30 2.66 
065 10.40 5.96 2.19 3.33 7.83 2.33 
066 11.49 6.78 2.29 6.23 15.44 3.33 
067 10.86 6.66 2.19 4.94 23.43 2.66 
068 10.49 6.18 2.25 3.18 20.96 3.00 
069 11.16 6.58 2.88 5.08 11.83 3.00 
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ตารางท่ี 2  (ต่อ)  แสดงลักษณะ ต่าง ๆ ของผักเชียงดาจ านวน 101 สายต้น 
 

clone 
code 

leaf 
length 
(cm.) 

leaf  
width 
(cm.) 

petiole 
length 
(cm.) 

internode 
length  
(cm.) 

shoot 
length  
(cm.) 

pair-leaves 
per shoot 
(leaves) 

070 15.36 7.11 3.73 8.83 30.96 3.00 
071 10.63 6.24 2.24 6.04 24.50 2.66 
072 11.53 6.73 2.63 13.74 6.90 2.33 
073 12.83 6.83 2.64 7.64 23.33 3.00 
074 11.40 6.04 2.96 12.60 41.50 2.33 
075 12.65 6.06 2.53 5.33 14.86 2.66 
076 13.08 7.01 2.23 3.00 16.56 2.66 
077 11.18 5.23 2.44 3.55 25.53 3.00 
078 13.14 8.26 3.16 12.05 35.20 3.33 
079 13.65 3.38 2.88 13.41 39.66 3.33 
080 8.59 4.51 1.96 1.81 7.70 2.00 
081 9.45 5.56 2.20 4.55 3.16 1.66 
082 10.71 5.59 2.03 5.48 31.00 2.33 
083 10.40 6.14 2.71 2.28 8.06 2.66 
084 12.96 7.14 2.73 4.91 25.20 2.66 
085 11.21 7.24 2.40 4.39 16.50 4.00 
086 14.99 7.86 2.29 4.86 19.00 3.66 
087 15.21 8.46 3.06 14.16 38.33 2.33 
088 10.31 4.70 2.43 2.04 7.00 3.33 
089 16.31 7.28 3.58 4.25 11.73 3.33 
090 16.09 7.74 3.08 11.44 24.33 2.33 
091 16.68 7.93 4.14 8.08 25.33 2.66 
092 14.03 7.23 2.33 6.99 24.26 2.00 
093 13.95 7.56 3.21 4.41 15.80 3.66 
094 13.30 5.98 3.76 1.65 2.13 1.66 
095 14.59 8.19 3.06 4.01 4.53 1.66 
096 12.48 6.64 3.04 3.04 4.03 3.33 
097 12.43 5.80 3.13 3.59 2.10 1.66 
098 9.01 5.21 2.21 1.49 2.63 1.33 
099 12.29 5.66 3.56 2.44 2.80 2.00 
100 11.89 5.88 2.68 3.39 3.53 2.66 
101 14.83 6.58 3.36 3.89 4.46 2.00 
Average     12.20 6.50 2.69 5.30 16.78 2.62 
SD 1.86 0.97 0.56 2.79 11.88 0.59 
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1.2 การประเมินลักษณะสายต้นที่มีลักษณะเบื้องต้นที่ดีกว่าสายต้นอื่น 
 จากการคัดเลือกจากสายต้นที่มีความยาวยอดสูงกว่าค่าเฉลี่ยของจ านวน 101 สายต้นที่

รวบรวมไว้ เมื่อน าเปรียบเทียบลักษณะต่าง ๆ ของสายต้นผักเชียงดาจ านวน 6  สายต้น พบว่า ความ
สูงของทรงพุ่มเฉลี่ยมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติ (ตารางที่ 3) สายต้นที่มีความสูง
ของทรงพุ่มเฉลี่ยสูงสุดได้แก่สายต้น Gi 103 มีความสูงของทรงพุ่มเฉลี่ย 93.80 ซม. รองลงมาได้แก่
สายต้น Gi 105 มีความสูงเฉลี่ย 87.20 ซม. ความกว้างของทรงพุ่มเฉลี่ยไม่มีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ โดยมีความกว้างของทรงพุ่มเฉลี่ยระหว่าง 44.80-61.20 ซม.  ความยาวใบเฉลี่ย มี
ความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติ โดยความยาวใบเฉลี่ยสูงสุดได้แก่สายต้น Gi 105 มี
ความยาวใบเฉลี่ย 15.96 ซม. รองลงมา ได้แก่ สายต้น Gi 102  Gi 104 Gi 103 และ Gi 106 มีความ
ยาวใบเฉลี่ย 15.89 15.24 15.10 และ 14.25 ซม. ตามล าดับ ความกว้างใบเฉลี่ยมีความแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติ โดยสายต้น Gi 105 มีความกว้างใบเฉลี่ยสูงสุด คือ 8.26 ซม. รองลงมา
ได้แก่สายต้น Gi 104 Gi 106 Gi 102 Gi 103  มีความกว้างใบเฉลี่ย 7.75 7.51 7.47 และ 7.24 ซม.
ตามล าดับ ความยาวก้านใบเฉลี่ยมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติ โดยสายต้น Gi 102 
มีความยาวก้านใบเฉลี่ยสูงสุด คือ 3.51 ซม. รองลงมาได้แก่สายต้น Gi 104  Gi 103  Gi 105  และ 
Gi 106  มีความยาวก้านใบเฉลี่ย 3.39 3.33 3.04 และ 2.92 ซม.ตามล าดับ ความยาวปล้องเฉลี่ยมี
ความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติโดย Gi 105 มีความยาวปล้องเฉลี่ยสูงสุด คือ 7.08 ซม. 
ความยาวยอดเฉลี่ยมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยสายต้น Gi 104 มีความยาวยอด
เฉลี่ยสูงสุด คือ 10.57 ซม. รองลงมาได้แก่สายต้น Gi 106 Gi 105 Gi 103 Gi 102 มีความยาวยอด
เฉลี่ย 10.06 9.94 9.69 และ 9.19 ซม.ตามล าดับ จ านวนคู่ใบเฉลี่ยต่อยอดมีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญยิ่งทางสถิติ โดยสายต้น Gi 101 มีจ านวนคู่ใบเฉลี่ยต่อยอดสูงสุด 3.73 ใบ รองลงมาได้แก่
สายต้น Gi 106 มีจ านวนคู่ใบเฉลี่ยต่อยอด 3.26 ใบ น้ าหนักสดเฉลี่ยต่อจ านวน 3 ยอด ไม่มีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยมีน้ าหนักสดเฉลี่ยต่อจ านวน 3 ยอดระหว่าง 13-15.00 กรัม 

 
ตารางท่ี 3  แสดงลักษณะต่าง ๆ ของสายต้นผักเชียงดาจ านวน 6 สายต้น 
 
clone 
code 

plant 
height 
(cm.) 

canopy 
width 
(cm.) 

leaf 
length 
(cm.) 

leaf 
width 
(cm.) 

petiole 
length 
(cm.) 

internode 
length 
(cm.) 

shoot 
length 
(cm.) 

pair-leaves 
per shoot 
(leaves) 

fresh wt. 
per 3 

shoots (g.) 
Gi 101 44.40d 44.80 10.37b 4.85b 2.29b 1.73c 5.97b 3.73a 15.00 
Gi 102 78.80b 56.00 15.89a 7.47a 3.51a 4.48b 9.19a 2.59b 13.00 
Gi 103 93.80a 61.20 15.10a 7.24a 3.33a 5.23b 9.69a 1.99b 13.00 
Gi 104 71.40c 53.60 15.24a 7.75a 3.39a 4.99b 10.57a 2.46b 13.00 
Gi 105 87.20a 52.80 15.96a 8.26a 3.04a 7.08a 9.94a 2.33b 15.00 
Gi 106 77.00bc 52.00 14.21a 7.51a 2.92ab 4.07b 10.06a 3.26a 13.00 
F-test * ns * * * * * * ns 
Note:  Means within column with the different superscripts are significantly difference at  P<0.05 

as determined by DMRT (Duncan’s Multiple Range Test) 
 ns = means non-significant as determined by DMRT (Duncan’s Multiple Range Test) 
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1.3 ทดสอบความเสถียรและคุณภาพของสายพันธุ์ที่คัดเลือก 

จากการเปรียบเทียบลักษณะต่าง ๆ ของสายต้นผักเชียงดาจ านวน 6  สายต้น ในปีที่ 2 พบว่า 
ความสูงของทรงพุ่มเฉลี่ยมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (ตารางที่ 4)       โดยสายต้น 
Gi 101 มีความสูงเฉลี่ยสูงสุด 52.45 ซม. รองลงมาได้แก่สายต้น Gi 104 มีความสูงเฉลี่ย 47.77 ซม. 
ซึ่งไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติกับสายต้น Gi 101 ความกว้างเฉลี่ยของทรงพุ่มมีความแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติ โดยสายต้น Gi 104 มีความกว้างเฉลี่ยของทรงพุ่มสูงสุด 56.55 ซม. 
รองลงมาได้แก่ สายต้น Gi 101 Gi 103 Gi 105  และ Gi 106 มีความกว้างเฉลี่ยของทรงพุ่ม 51.44  
50.10   48.66 และ 44.77 ซม. ตามล าดับ   ซึ่งไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับ
สายต้น Gi 104  ความยาวของใบเฉลี่ย มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติ   โดยสายต้น 
Gi 104 มีความยาวใบเฉลี่ยสูงสุด 11.07 ซม. รองลงมาได้แก่สายต้น Gi 102 มีความยาวใบเฉลี่ย 
10.73 ซม. ซ่ึงไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับสายต้น Gi 104 ความกว้างใบเฉลี่ยมี
ความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติ โดยสายต้น Gi 104 มีความกว้างของใบเฉลี่ยสูงสุด 
5.74 ซม. รองลงมาได้แก่สายต้น Gi 103 และ Gi 106 มีความกว้างเฉลี่ยของใบ 5.34 และ 5.04 
ตามล าดับ ซึ่งไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับสายต้น Gi 104 จ านวนข้อเฉลี่ยต่อ
ยอดไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยมีจ านวนข้อเฉลี่ยต่อยอดระหว่าง 2.54-3.10 
ข้อ จ านวนคู่ใบเฉลี่ยต่อยอดไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยมีจ านวนใบเฉลี่ยต่อ
ระหว่าง 2.26- 2.79 ใบ ความยาวยอดเฉลี่ยไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยมี
ความยาวยอดเฉลี่ยระหว่าง 8.51-14.95 ซม. น้ าหนักต่อยอดเฉลี่ยไม่มีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ โดยมีน้ าหนักต่อยอดเฉลี่ยระหว่าง 2.71-3.82 กรัม 

 
ตารางท่ี 4  แสดงลักษณะต่าง ๆ ของสายต้นผักเชียงดาจ านวน 6 สายต้น ในปีที่ 2 
 
clone 
code 

plant 
height 
(cm.) 

canopy 
width 
(cm.) 

leaf 
length 
(cm.) 

leaf 
width 
(cm.) 

node per 
shoot 
(node) 

pair-leaves 
per shoot 
(leaves) 

shoot 
length 
(cm.) 

fresh wt. 
per  Shoots 

(g.) 
Gi 101 52.45a 51.44a 9.11bc 4.15cd 3.10 2.59 14.95 3.11 
Gi 102 28.77c 27.66b 10.73ab 4.75bc 2.65 2.35 10.32 3.82 
Gi 103 36.33bc 50.10a 9.08bc 5.34ab 2.67 2.38 10.91 3.31 
Gi 104 47.77ab 56.55a 11.07a 5.74a 2.54 2.33 11.67 3.81 
Gi 105 36.77bc 48.66a 7.62c 3.75d 2.97 2.79 8.51 2.71 
Gi 106 31.88bc 44.77a 8.24c 5.04ab 2.64 2.26 10.95 3.12 
F-test * * * * ns ns ns ns 
Note:  Means within column with the different superscripts are significantly difference at  P<0.05 

as determined by DMRT (Duncan’s Multiple Range Test) 
 ns = means non-significant as determined by DMRT (Duncan’s Multiple Range Test) 

 
จากการเปรียบเทียบลักษณะต่างๆ ของผักเชียงดาจ านวน 6  สายต้น   ในปีที่ 3  ได้แก่ 

ความสูงของทรงพุ่ม ความกว้างของทรงพุ่ม น้ าหนักสดต่อยอด น้ าหนักแห้งต่อยอด ความยาวยอด 
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จ านวนข้อต่อยอด จ านวนคู่ใบ จ านวนยอดต่อต้น น้ าหนักสดต่อต้น และฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระ
เทียบกับวิตามินอี  พบว่า ความสูงของทรงพุ่มเฉลี่ยไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  
(ตารางที่ 5) โดยมีความสูงของทรงพุ่มเฉลี่ยระหว่าง 71.09-93.24 ซม. ความกว้างของทรงพุ่มเฉลี่ยมี
ความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยสายต้น Gi 104 มีความกว้างของทรงพุ่มเฉลี่ยสูงสุด 
79.27 ซม.  น้ าหนักสดเฉลี่ยต่อยอดมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติ      โดยสายตน้ 
Gi 102 มีน้ าหนักสดเฉลี่ยต่อยอดสูงสุด 1.74 กรัม น้ าหนักแห้งเฉลี่ยต่อยอดมีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญยิ่งทางสถิติโดยสายต้น Gi 102 มีน้ าหนักแห้งเฉลี่ยต่อยอดสูงสุด 0.45 กรัม ความยาวยอด
เฉลี่ยมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติโดยสายต้น Gi 102 มีความยาวยอดเฉลี่ยสูงสุด 
12.72 ซม. จ านวนข้อเฉลี่ยต่อยอดมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติ โดยสายต้น Gi 105 
มีจ านวนข้อเฉลี่ยต่อยอดสูงสุด 2.23 ข้อ จ านวนคู่ใบเฉลี่ยต่อยอดมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ยิ่งทางสถิติโดยสายต้น Gi 105 มีจ านวนคู่ใบสูงสุด 2.09 คู่ จ านวนยอดต่อต้นมีความแตกต่างกันอย่าง
มีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติ โดยสายต้น Gi 104 มีจ านวนยอดเฉลี่ยต่อต้นสูงสุด 36.91 ยอด น้ าหนักสด
เฉลี่ยต่อต้นมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติโดยสายต้น Gi 104 มีน้ าหนักสดเฉลี่ยต่อ
ต้นสูงสุด 71.32 กรัม และปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระเทียบกับวิตามินอีมีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญยิ่งทางสถิติ โดยสายต้น Gi 104 มีปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระเทียบกับวิตามินอี สูงสุด 
763.76 TEmg/100 g. (น้ าหนักสด) ความแตกต่างทางด้านสัณฐานของผักเชียงดานี้ มีผลการศึกษาท่ี
คล้ายคลึงกับการศึกษาของ อธิพรและปรียานันท์ (2548) ที่ศึกษาในมะไห่ (Momordica 
subangulata Blume) และ วิชาญ (2549) ที่ศึกษาในชาอัสสัม (Camelia sinensis (L.) O. 
Kuntze) ทั้งนี้อาจเป็นเพราะมีพืชมีพันธุกรรมที่แตกต่างกัน  
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ตารางท่ี 5  แสดงลักษณะต่าง ๆ ของสายต้นผักเชียงดาจ านวน 6 สายต้น ในปีที่ 3 
 

clone 
code 

plant 
height 
(cm.) 

canopy 
width 
(cm.) 

fresh wt. 
per 

shoot (g.) 

dried wt. 
per 

shoot (g.) 

shoot 
length 
(cm.) 

node per 
shoot 

(nodes) 

pair-leaves 
per shoot 
(leaves) 

shoot  per 
plant 

(shoots) 

fresh wt. 
per plant 

(g.) 

antioxidant 
activity (TE 

mg/100 
wet wt.) 

Gi 101 93.24 62.29bc 1.07d 0.26c 12.59a 2.20a 1.86b 19.85b 22.04c 664.50ab 
Gi 102 81.26 52.01c 1.74a 0.45a 12.72a 2.07bc 1.74bc 11.06b 19.22c 524.17bc 
Gi 103 81.43 59.30bc 1.30c 0.32bc 10.16bc 2.01c 1.60c 18.55b 24.05c 444.97c 
Gi 104 86.52 79.27a 1.56b 0.30bc 11.79ab 2.00c 1.69bc 36.91a 71.32a 763.76a 
Gi 105 71.09 67.81ab 1.65ab 0.35b 8.90c 2.23a 2.09a 31.02a 50.89b 592.44bc 
Gi 106 87.73 62.94bc 1.37c 0.34b 12.24ab 2.17ab 1.68bc 14.68b 20.40c 424.25c 
F-test ns * ** ** ** ** ** ** ** ** 
Note:  Means within column with the different superscripts are significantly difference at  P<0.05 as determined by DMRT (Duncan’s Multiple Range Test) 
 ns = means non-significant as determined by DMRT (Duncan’s Multiple Range Test) 
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2. ศึกษาวิธีการปลูกที่เหมาะสม 
  2.1 ศึกษาวิธีการปลูกด้วยการท าค้างและการพรางแสง 
  จากการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติของข้อมูลในด้านต่างๆของผลผลิตผักเชียงดาที่
ปลูกแบบต่างๆ ในการเก็บผลผลิตผักสดจ านวน 5 ครั้ง  ได้ผลดังตารางที่ 6 ดังนี้ 
    น้ าหนักต่อยอดของผักเชียงดา  พบว่า ไม่มีผลกระทบจากทั้งอิทธิพลร่วมและอิทธิพลหลักใน
แต่ละปัจจัยของลักษณะการพรางแสงและชนิดของค้างแบบต่าง ๆ โดยมีน้ าหนักต่อยอดเฉลี่ยระหว่าง 
5.74-6.89 กรัม 
       ความยาวยอดผักเชียงดา   พบว่า อิทธิพลร่วมของการพรางแสงและชนิดของค้าง ไม่มีผลต่อ
ความยาวยอดผักเชียงดาอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ   แต่ปัจจัยหลักแต่ละปัจจัยมีอิทธิพลโดยตรงต่อ
ความยาวของยอดผักเชียงดาอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) โดยการปลูกโดยการพรางแสง มี
ความยาวยอดเฉลี่ย (27.65 ซม.) มากกว่าการไม่พรางแสง (24.05 ซม.)      และผักเชียงดาที่ปลูกโดย
ใช้ค้างแบบตั้งฉากมีความยาวยอดเฉลี่ยยาวที่สุด (28.7 5  ซม.) รองลงมา คือ การปลูกโดยใช้ค้างแบบ
สองเส้า และแบบนั่งร้าน  (28.51 และ 26.49 ซม. ตามล าดับ)         
      จ านวนใบต่อยอด   พบว่า อิทธิพลร่วมของการพรางแสงและชนิดของค้าง ไม่มีผลต่อความ
ยาวยอดผักเชียงดาอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ   การพรางแสงมีอิทธิพลต่อจ านวนใบต่อยอดอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ โดยการปลูกโดยพรางแสงมีผลท าให้มีจ านวนใบต่อยอดเฉลี่ย (5.96 ใบ) น้อยกว่า 
การปลูกโดยไม่พรางแสง (6.57 ใบ)   ส่วนการปลูกโดยใช้ค้างแบบต่าง ๆ ไม่มีผลต่อความแตกต่างของ
จ านวนใบต่อยอดเฉลี่ยอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
            ความกว้างของใบ  พบว่า ไม่มีผลกระทบจากท้ังอิทธิพลร่วมและอิทธิพลหลักในแต่ละปัจจัย
ของลักษณะการพรางแสงและชนิดของค้างแบบต่าง ๆ โดยมีความกว้างของใบเฉลี่ยระหว่าง 5.08-
5.60 ซม. 
            ความยาวของใบ  พบว่า อิทธิพลร่วมของการพรางแสงและชนิดของค้าง     ไม่มีผลต่อ
ความยาวของใบผักเชียงดาอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ   การพรางแสงมีอิทธิพลต่อความยาวของใบ
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยการปลูกโดยพรางแสงมีผลท าให้มีความยาวของใบเฉลี่ย (9.63 ซม.) 
มากกว่า การปลูกโดยไม่พรางแสง (8.44 ซม.)   ส่วนการปลูกโดยใช้ค้างแบบต่าง ๆ    ไม่มีผลต่อ
ความแตกต่างของความยาวของใบเฉลี่ยอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
  จากการเก็บข้อมูลจ านวนยอด และน้ าหนักยอดรวมใน 2 ช่วง คือ ระหว่างเดือน พ.ค.-ส.ค. 
2551 และ ระหว่างเดือน ก.ย.-ต.ค. 2551 ได้ผลดังตารางที่ 7 
  จ านวนยอด พบว่า อิทธิพลร่วมของการพรางแสงและชนิดของค้าง ไม่มีผลต่อจ านวนยอด
ของใบผักเชียงดาที่เก็บในช่วงพ.ค.-ส.ค. 2551 แต่มีผลในช่วง ก.ย.-ต.ค. 2551 อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติ  การปลูกโดยใช้ค้างแบบสองเส้าไม่พรางแสง มีจ านวนยอดมากที่สุดแต่ไม่แตกต่างในทางสถิติ 
กับการใช้ค้างแบบอ่ืนๆ และการใช้ค้างแบบนั่งร้านและแบบตัวทีโดยการพรางแสง การปลูกแบบไม่ใช้
ค้างและพรางแสงมีจ านวนยอดต่ าที่สุด การพรางแสงมีอิทธิพลต่อจ านวนยอดของสองช่วงเวลาอย่าง
ตรงกันข้ามกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยพบว่า ในช่วง พ.ค.-ส.ค. 2551 การปลูกโดยการพรางแสง
ท าให้มีจ านวนยอดเฉลี่ย(307.80 ยอด) มากว่าการปลูกโดยไม่พรางแสง (236.00 ยอด) แต่ในช่วง 
ก.ย.-ต.ค. 2551  การปลูกโดยการพรางแสงท าให้มีจ านวนยอดเฉลี่ย (127.93 ยอด) น้อยกว่าการปลูก
โดยไม่พรางแสง (203.40 ยอด) นอกจากนี้ ยังพบว่า การท าค้างแบบต่าง ๆ มีอิทธิพลต่อจ านวนยอด
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติทั้งสองช่วง    คือ การท าค้างแบบนั่งร้านให้จ านวนยอดมากท่ีสุดทั้งสองช่วง 
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(  392.0 และ 206.67 ยอด ตามล าดับ) ซึ่งไม่แตกต่างจากการปลูกแบบสองเส้า (325.3 และ 207.33 
ตามล าดับ) 
  น้ าหนักยอดรวม  พบว่า อิทธิพลร่วมของการพรางแสงและชนิดของค้าง ไม่มีผลต่อน้ าหนัก
ยอดรวมของผักเชียงดาที่เก็บในช่วงพ.ค.-ส.ค. 2551แต่มีผลในช่วง ก.ย.-ต.ค. 2551 อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติ  การปลูกโดยใช้ค้างแบบสองเส้าและแบบนั่งร้านโดยไม่พรางแสง มีน้ าหนักยอดรวมมากท่ี
สุดแต่ไม่แตกต่างในทางสถิติ กับการใช้ค้างแบบอ่ืนๆ ที่พรางแสง และการใช้ค้างแบบตั้งฉาก แบบ
นั่งร้านและไม่ใช้ค้างโดยการไมพ่รางแสง การปลูกแบบไม่ใช้ค้างและพรางแสงมีจ านวนยอดต่ าท่ีสุด 
การพรางแสงมีอิทธิพลต่อน้ าหนักยอดรวมของผักเชียงดาของสองช่วงเวลาอย่างตรงกันข้ามกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ โดยพบว่า ในช่วง พ.ค.-ส.ค. 2551 การปลูกโดยการพรางแสงท าให้มีน้ าหนักยอด
รวมเฉลี่ย (1693.33 กรัม) มากว่าการปลูกโดยไม่พรางแสง (1335.73 กรัม) แต่ในช่วง ก.ย.-ต.ค. 
2551  การปลูกโดยการพรางแสงท าให้มีน้ าหนักยอดรวมเฉลี่ย (667.40 กรัม) น้อยกว่าการปลูกโดย
ไม่พรางแสง (1154.67 กรัม) นอกจากนี้ ยังพบว่า การท าค้างแบบต่าง ๆ มีอิทธิพลต่อน้ าหนักยอด
รวมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติทั้งสองช่วง    คือ การท าค้างแบบนั่งร้านให้น้ าหนักยอดรวมมากที่สุดทั้ง
สองช่วง (  2028 กรัม และ 1168.50 กรัม ตามล าดับ) ซึ่งไม่แตกต่างจากการปลูกแบบสองเส้า (1866 
กรัม และ  1283.17 กรัม ตามล าดับ) 
  จากผลการศึกษา จึงใช้น้ าหนักยอดรวมเป็นตัวชี้วัด สามารถสรุปได้ว่า การปลูกโดยการใช้
ค้างแบบนั่งร้าน ไม่พรางแสง เป็นวิธีการปลูกผักเชียงดาที่เหมาะสมในการศึกษาและปฏิบัติในแปลง 
 
   ตารางท่ี 6 ลักษณะผลผลิตผักเชียงดาที่ปลูกในสภาพที่แตกต่างกัน 
 
สภาพการปลูก น้ าหนัก/ยอด 

(กรัม) 
ความยาวยอด 

(ซม.) 
จ านวนใบ/ยอด 

(ใบ) 
ความกว้างใบ 

(ซม.) 
ความยาวใบ 

(ซม.) 
การพรางแสง(A) 
-พรางแสง 

ns 
6.35 

* 
27.65 

* 
5.96 

ns 
5.60 

* 
9.63 

-ไม่พรางแสง 5.94 24.05 6.57 5.08 8.44 
แบบค้าง (B) 
-ตั้งฉาก 

ns 
6.89 

* 
28.75a 

ns  
6.21 

ns 
5.56 

ns 
8.98 

-สองเส้า 6.45 28.21b 6.06 5.12 8.62 
-ตัวที 3 ชั้น 5.84 25.58c 6.43 5.12 8.77 
-นั่งร้าน 5.81 26.49c 5.97 5.16 8.98 
-ไม่ท าคา้ง 5.74 20.23d 6.64 5.72 9.84 
A x B ns ns ns ns ns 

C.V. (%) 13.99 13.72 7.16 11.48 7.84 
Note:  Means within column with the different superscripts are significantly difference at  P<0.05 

as determined by DMRT (Duncan’s Multiple Range Test) 
 ns = Means non-significant as determined by DMRT (Duncan’s Multiple Range Test) 
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ตารางท่ี 7  น้ าหนักต่อยอด และความยาวยอดในช่วงระยะเวลาที่เก็บต่างกัน   
 
Treatments  จ านวนยอด (ยอด) น้ าหนักยอดรวม (กรัม) 

มิ.ย.-ส.ค.51 ส.ค.- ต.ค. 2551 มิ.ย.-ส.ค.51 ส.ค.- ต.ค. 2551 
การพรางแสง(A) 
พรางแสง(A1) 

* 
307.80 

* 
127.93  

* 
1693.33 

* 
667.40 

ไม่พรางแสง(A2) 236.00 208.40  1335.73 1154.67  
แบบของค้าง(B) 
ตั้งฉาก(B1) 

* 
273.70ab 

* 
140.33b 

* 
1712.00ab 

* 
712.83b 

สองเส้า(B2) 325.30ab 207.33a 1866.00ab 1283.17a 
ตัวที 3 ช้ัน(B3) 320.00ab 155.67b 1648.00ab 771.67b 
นั่งร้าน(B4) 392.00a 206.67a 2028.00a 1168.50a 
ไม่ท าค้าง(B5) 228.00b 130.83b 1212.00b 619.00b 
A x B ns * ns * 
A1xB1 273.67 130.33bc 1712.33 721.33ab 
A1xB2 325.33 131.00bc 1866.33 753.00ab 
A1xB3 320.00 152.67abc 1647.67 786.33ab 
A1xB4 392.00 137.00abc 2028.00 668.00ab 
A1xB5 228.00 88.67c 1212.33 408.33b 
A2xB1 232.67 150.33abc 1089.67 704.33ab 
A2xB2 293.00 283.67a 1777.00 1813.33a 
A2xB3 186.33 158.67abc 1016.67 757.00ab 
A2xB4 267.00 276.33ab 1582.67 1669.00a 
A2xB5 201.00 173.00abc 1212.67 829.37ab 
C.V. (%) 27.05 22.83 27.91 33.35 
 Note:  Means within column with the different superscripts are significantly difference at  P<0.05 

as determined by DMRT (Duncan’s Multiple Range Test) 
 ns = means non-significant as determined by DMRT (Duncan’s Multiple Range Test) 
        

2.2 การทดสอบสายพันธุ์ที่คัดเลือกได้ 
  จากการน าสายพันธุ์เชียงดาที่คัดเลือกได้จากการทดลองที่ 1.1 จ านวน 6 สายต้น มาปลกูโดย
การไม่พรางแสง และใช้ค้างแบบนั่งร้าน ตามผลการศึกษาในตอนที่ 2.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลในการ
เก็บผลผลิตผักสด 5 ครั้ง  ได้ผล คือ ลักษณะผลผลิตผักเชียงดาในทุกลักษณะ ไม่มีความแตกต่างกัน
ในทางสถิติ (P>0.05) ในทุกๆสายพันธุ์ที่ศึกษา (ตารางที่ 8) คือ น้ าหนัก/ยอดเฉลี่ย 8.40 กรัม ความ
ยาวยอดเฉลี่ย 31.94 ซม.    จ านวนใบต่อยอดเฉลี่ย 7.99  ใบ   ความกว้างของใบเฉลี่ย 5.53  ซม.
ความยาวของใบเฉลี่ย 10.52 ซม.     จ านวนยอดต่อต้นเฉลี่ย 77.25 ยอด   น้ าหนักยอดรวมต่อต้น
เฉลี่ย 644.34 กรัม   น้ าหนักต่อไร่เฉลี่ย 1,474.45 กิโลกรัม คิดเป็นมูลค่าผลผลิตสดในการจ าหน่าย
ในท้องตลาดเฉลี่ยกิโลกรัมละ 20 บาท เป็นรายได้เฉลี่ย 29,489.00 บาทต่อไร่  
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  ตารางท่ี 8  ลักษณะผลผลิตผักเชียงดาที่ปลูกโดยใช้ค้างแบบนั่งร้านไม่พรางแสง 
 

สายพันธ์ุ น้ าหนัก/ยอด 
(กรัม) 

ความยาวยอด 
(ซม.) 

จ านวนใบ/ยอด 
(ใบ) 

ความกว้างใบ 
(ซม.) 

ความยาวใบ 
(ซม.) 

จ านวนยอด/ต้น 
(ยอด) 

น้ าหนักยอดรวม/ต้น 
(กรัม) 

น้ าหนักต่อไร ่
(กก.) 

มูลค่า/ไร ่
(บาท) 

ที่ 1 7.80 29.29 7.78 5.43 10.53 69.40 549.37 1,221.00 24,420.00 
ที่ 2 8.16 33.36 7.52 5.69 11.28 64.50 551.58 1,223.22 24,464.40 
ที่ 3 8.71 32.07 8.34 5.40 10.44 90.20 789.83 1,753.80 35,076.00 
ที่ 4 8.25 31.89 7.90 5.53 10.33 68.00 562.01 1,247.64 24,952.80 
ที่ 5 8.64 31.22 8.44 5.63 10.31 96.90 877.77 1,946.94 38,938.80 
ที่ 6 8.85 33.82 7.94 5.48 10.24 74.50 655.46 1,454.10 29,082.00 
เฉลี่ย 8.40 31.94 7.99 5.53 10.52 77.25 664.34 1474.45 29,489.00 
    F-test ns ns ns ns ns ns ns - - 
C.V. (%) 13.41 15.30 9.26 4.55 5.68 65.41 72.38 - - 

  Note:   ns = means non-significant as determined by DMRT (Duncan’s Multiple Range Test) 
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2.3 ศึกษาระยะเวลาการเก็บเกี่ยวที่เหมาะสม 
 

จากการเปรียบเทียบระยะเวลาการเก็บเกี่ยวที่มีต่อผลผลิตผักเชียงดา พบว่า ค่าเฉลี่ยของ
ลักษณะผลผลิตสดในทุกช่วงเวลาไม่มีความแตกต่างกันในทางสถิติ (P<0.05) ยกเว้น ความความยอด
เฉลี่ย ที่พบว่า การเก็บเก่ียวในช่วงเดือนกันยายนถึงธันวาคม ซึ่งเป็นช่วงที่เริ่มมีอากาศเย็น  มีความยาว
ยอด (31.08 ซม.) ที่ยาวกว่าการเก็บเกี่ยวในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงสิงหาคม (19.12 ซม.) ซึ่งเป็นช่วงฤดู
ฝน แต่ไม่แตกต่างกับการเก็บเกี่ยวในช่วงเดือนมกราคมถึงเมษายน (28.92 ซม.) อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติ (ตารางที่ 9) ดังสภาพอากาศของสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร ในตารางที่ 10  ส าหรับค่าเฉลี่ยของ
ลักษณะต่างๆเป็นดังนี้ น้ าหนักสดเฉลี่ยต่อยอด 7.88 กรัม ความกว้างใบเฉลี่ย 5.31 ซม. ความยาวใบ
เฉลี่ย 9.55 ซม. ส่วนที่รับประทานได้ต่อยอดเฉลี่ย 5.74 กรัม ส่วนที่รับประทานไม่ได้ต่อยอดเฉลี่ย 2.41 
กรัม จ านวนยอดต่อต้นเฉลี่ย 245.58 ยอด และน้ าหนักยอดสดต่อต้นเฉลี่ย 221.87 กรัม  

 
ตารางท่ี 9  ค่าเฉลี่ยลักษณะผลผลิตสดเชียงดาที่เก็บเกี่ยวในช่วงระยะเวลาต่างกัน 
 
ระยะเวลา น้ าหนัก/

ยอด 
(ก.) 

ความยาว
ยอด 
(ซม.) 

ความ
กว้างใบ
(ซม.) 

ความ
ยาวใบ
(ซม.) 

ส่วนท่ีกิน
ได้/ยอด 

(ก.) 

ส่วนท่ีกิน
ไม่ได้/ยอด 

(ก.) 

จ านวน
ยอดต่อต้น 

(ยอด) 

น้ าหนัก
สด/ต้น 

(ก.) 
ม.ค.-เม.ย. 7.99 28.92ab 5.46 10.24 5.64 2.46 267.00 229.69 
พ.ค.-ส.ค. 7.97 19.12b 5.19 9.57 4.48 2.38 225.25 221.41 
กย.-ธ.ค. 7.69 31.08a 5.27 8.85 6.28 2.39 244.50 214.50 
เฉลี่ย 7.88 26.37 5.31 9.55 5.47 2.41 245.58 221.87 
F-test ns * ns ns ns ns ns ns 
Note:  Means within column with the different superscripts are significantly difference at  P<0.05 as 

determined by DMRT (Duncan’s Multiple Range Test) 
 ns = means non-significant as determined by DMRT (Duncan’s Multiple Range Test) 
 
 
ตารางท่ี 10  สภาพอากาศ ณ สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร ใน ปี 2553  
 
ระยะเวลา อุณหภูมิเฉลี่ย  

(oซ) 
ปริมาณน้ าฝน

เฉลี่ย(มม.) 
ปริมาณความชื้นใน
อากาศเฉลี่ย(%) 

ปริมาณแสงแดดเฉลี่ย
ต่อวัน(ชม.) 

 ม.ค.-เม.ย. 28.7 8.9 44.8 8.2 
 พ.ค.-ส.ค. 32.4 128.5 53.8 6.6 
 กย.-ธ.ค. 26.5 97.7 52.4 6.7 

              ที่มา: ข้อมูลอุตุนิยมวิทยาของสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร พ.ศ. 2553 
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3. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
3.1. คุณภาพวัตถุดิบผักเชียงดา 
3.1.1 คุณสมบัติทางเคมีโดยประมาณ (proximate analysis) ของใบผักเชียงดาสด 

 จากการวิเคราะห์คุณสมบัติทางเคมีโดยประมาณของใบผักเชียงดาสดทั้งสองชนิด ทั้งใบแก่และ
ใบอ่อน พบว่า อิทธิพลร่วมของชนิดผักเชียงดาชนิดกระโดงและพุ่ม         ร่วมกับความแก่อ่อนของใบ
ผักเชียงดา มีผลต่อปริมาณคุณภาพทางเคมีโดยประมาณของผักเชียงดา ยกเว้นในด้าน เส้นใย และไขมัน 
โดยผักเชียงดาชนิดกระโดงใบอ่อนและพุ่มใบอ่อนมีปริมาณความชื้นสูงที่สุด (81.98±0.24 % และ 
82.60±0.46 % ตามล าดับ) แตกต่างจากชนิดพุ่มใบแก่ (80.81±0.08 %) และ กระโดงใบแก่ 
(73.84±1.03 %) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) ผักเชียงดาชนิดกระโดงใบแก่ และพุ่มใบแก่มี
ปริมาณเถ้าทั้งหมด ซึ่งหมายถึงปริมาณแร่ธาตุ ร้อยละ 2.26±0.03 และ 2.24±0.01 ตามล าดับ ซึ่ง
มากกว่าชนิดกระโดงอ่อน (1.52 ±0.02 %) และพุ่มอ่อน (1.64±0.05 %) ส่วนโปรตีน พบมากที่สุดใน
ใบชนิดกระโดงอ่อน คือ ร้อยละ 5.64±0.13 รองลงมา คือ ชนิด กระโดงแก่ พุ่มอ่อน           และพุ่มแก่ 
( 4.73±0.13 %  4.24±0.05 % และ 3.75±0.08 % ตามล าดับ) ส าหรับปริมาณคาร์โบไฮเดรตพบมาก
ที่สุดในชนิดกระโดงใบแก่ (14.38±0.79 %) แตกต่างจากชนิดอื่นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) 
ส าหรับปริมาณไขมัน มีปริมาณเฉลี่ยร้อยละ 0.61±0.06 ถึง 1.22±0.11 ปริมาณเส้นใยพบเฉลี่ยร้อยละ 
1.71±0.08 ถึง 3.57±0.16   ดังภาพที่ 1     
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 Fat fiber protein Total ash Carbohydrate 

%
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พุม่ออ่น

พุม่แก่

 
                              

ภาพที่ 1  องค์ประกอบทางเคมีโดยประมาณของผักเชียงดาสด ( โดยน้ าหนัก) 
 

 เมื่อพิจารณาในแต่ละปัจจัย พบว่า ทั้งชนิดผักและความแก่อ่อนของใบผัก มีผลต่อปริมาณ
องค์ประกอบทางเคมีของผักเชียงดาทั้งหมด ยกเว้น ปริมาณไขมัน โดยผักเชียงดาชนิดกิ่งพุ่มมีปริมาณ
ความชื้นเฉลี่ย (81.70±1.03 %) และเถ้าทั้งหมด (1.94±0.33 %) มากกว่าชนิดกิ่งกระโดง
(77.91±4.51% และ 1.89±0.41 % ตามล าดับ ) ผักเชียงดาชนิดกิ่งกระโดงมีปริมาณโปรตีน 
(5.18±0.52%)  คาร์โบไฮเดรต (11.37±3.34 % ) และ เสน้ใย (2.69±0.98 %) มากกว่าชนิดพุ่ม อย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติ (P<0.05) (ตารางที่ 3) เมื่อเปรียบเทียบระหว่างใบอ่อนและใบแก่ พบว่า ผักเชียงดา
ใบอ่อน มีปริมาณความชื้น (82.29±0.47%) และโปรตีน (4.94±0.78%) มากกว่าใบแก่ และใบแก่มี
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ปริมาณเถ้าทั้งหมด (2.25±0.03%) คาร์โบไฮเดรต (11.69±2.99%) ไขมัน (1.18±0.08%) และเส้นใย
อาหาร (3.31±0.31%) มากกว่าใบอ่อน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (ตารางที่ 11) 
 
ตารางท่ี 11  องค์ประกอบทางเคมีโดยประมาณของผักเชียงดาสด (กรัม) ในส่วนที่รับประทานได้ 100 

กรัม  
ปัจจัย  moisture Protein Total Ash carbohydrate fat fiber 
ชนิดผัก 
-กระโดง 

* 
77.91±4.51 

* 
5.18±0.52 

* 
1.89±0.41 

* 
11.37±3.34 

ns 
0.95±0.30 

* 
2.69±0.98 

 -พุ่ม 81.70±1.03 3.99±0.27 1.94±0.33 9.10±0.29 0.87±0.29 2.39±0.75 
ความแก่อ่อน 
-ใบอ่อน 

* 
82.29±0.47 

* 
4.94±0.78 

* 
1.58±0.08 

* 
8.78±0.55 

* 
0.65±0.06 

* 
1.77±0.19 

 -ใบแก ่ 77.32±3.87 4.24±0.54 2.25±0.02 11.69±2.99 1.18±0.08 3.31±0.31 
 % c.v. 0.72 2.27 1.66 4.88 7.13 6.91 
Note:  *  = Means within column are significantly different at  p<0.05 as determined by DMRT 

(Duncan’s Multiple Range Test) 
 ns = Means non-significant as determined by DMRT (Duncan’s Multiple Range Test) 
 
3.1.2 สารต้านอนุมูลอิสระของผักเชียงดาสด  
 จากการวิเคราะห์ปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระ พบว่า     ผักเชียงดาชนิดพุ่มใบแก่มีปริมาณ
เบต้าแคโรทีนสูงที่สุด (0.45±0.01มก./ก.โดยน้ าหนักแห้ง) แตกต่างจากชนิดอื่นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
(p<0.05) โดยชนิดพุ่มใบอ่อนมีปริมาณต่ าสุด (0.25±0.03มก./ก.โดยน้ าหนักแห้ง) ซึ่งไม่แตกต่างจาก
ชนิดกระโดงใบอ่อน (0.28±0.02 มก./ก.โดยน้ าหนักแห้ง) และชนิดกระโดงใบแก่มีปริมาณ 0.31±0.01 
มก./ก.โดยน้ าหนักแห้ง  ผักเชียงดาชนิดกระโดงใบอ่อนมีปริมาณสารประกอบฟีนอลิกทั้งหมดในรูปกรด
แกลลิกสูงที่สุด (109.31±2.13 มก./ก.โดยน้ าหนักแห้ง) แตกต่างจากชนิดอื่นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
รองลงมา คือ ชนิดพุ่มใบอ่อน กระโดงใบแก่ และพุ่มใบแก่ (81.14±2.64  73.59±2.11 และ 
55.36±0.80 มก./ก.โดยน้ าหนักแห้ง ตามล าดับ)  ส าหรับปริมาณวิตามินซี ใบผักชนิดกระโดงอ่อน 
(12.01±0.26 มก./กโดยน้ าหนัก.แห้ง) พุ่มอ่อน (12.43±0.51 มก./ก.โดยน้ าหนักแห้ง) และพุ่มแก่ 
(12.47±0.08 มก./ก.โดยน้ าหนักแห้ง) มีปริมาณสูงสุดไม่แตกต่างกันในทางสถิติ (p>0.05)  แต่แตกต่าง
จากชนิดกระโดงใบแก่ (11.17±0.25 มก./ก.โดยน้ าหนักแห้ง) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  ผักเชียงดาชนิด
กระโดงใบอ่อน และพุ่มใบแก่มีปริมาณคลอโรฟิลล์ทั้งหมด (8.13±0.29 และ 8.62±0.59 มก./ก.โดย
น้ าหนักแห้ง ตามล าดับ) สูงกว่าชนิดกระโดงใบแก่และพุ่มใบอ่อน (7.26±0.30 และ7.34±0.31 มก./ก.
โดยน้ าหนักแห้ง ตามล าดับ) เมื่อแยกชนิดของคลอโรฟิลล์ พบว่า ปริมาณคลอโรฟิลล์เอในผักเชียงดา
ชนิดกระโดงใบอ่อน (5.82±0.57 มก./ก.โดยน้ าหนักแห้ง) พุ่มใบอ่อน (5.20±0.23 มก./ก.โดยน้ าหนัก
แห้ง) และพุ่มใบแก่ (5.71±0.27 มก./ก.โดยน้ าหนักแห้ง) มีปริมาณท่ีไม่ต่างกันในทางสถิติ (p>0.05) ซ่ึง
สูงกว่าในชนิดกระโดงใบอ่อน (4.43±0.17 มก./ก.โดยน้ าหนักแห้ง) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ส่วน
คลอโรฟิลล์บี พบว่า ผักเชียงดาทั้ง 4 ชนิดมีปริมาณที่ไม่แตกต่างกันในทางสถิติ โดยมีปริมาณเฉลี่ย
ระหว่าง 2.31±0.32 ถึง 2.92±0.32 มก./ก.โดยน้ าหนักแห้ง (ภาพที่ 2)   
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 เมื่อพจิารณาปัจจัยของชนิดใบผักและความแก่อ่อน พบว่า ชนิดของใบมีผลต่อปริมาณวิตามินซี 
สารประกอบฟีนอลิก และเบต้าแคโรทีน โดยชนิดใบพุ่มมีปริมาณวิตามินซี เบต้าแคโรทีน มากกว่า และ
มีสารประกอบฟีนอลิก น้อยกว่าชนิดกระโดง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ทั้งชนิดกระโดงและพุ่มมีปริมาณ
คลอโรฟิลล์ทั้งหมด คลอโรฟิลล์เอ และคลอโรฟิลล์บีไม่แตกต่างกันในทางสถิติ  นอกจากนี้ ความแก่อ่อน
ของใบมีผลต่อปริมาณสารประกอบฟีนอลิก เบต้าแคโรทีน และคลอโรฟิลล์บี โดยใบอ่อนมี
สารประกอบฟีนอลิกมากกว่า เบต้าแคโรทีนน้อยกว่า และคลอโรฟิลล์บีน้อยกว่าใบแก่อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติ ทั้งใบอ่อนและใบแก่มีปริมาณวิตามินซี คลอโรฟิลล์ทั้งหมด และคลอโรฟิลล์เอที่ไม่แตกต่างกัน
ในทางสถิติ (ตารางที่  12) 

การศึกษาฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระ (antioxidant activity) ของใบผักเชียงดาสดทั้ง 4 ชนิด 
โดยเปรียบเทียบในรูปของวิตามินอี (Trolox) พบว่า ความสัมพันธ์ของชนิดใบผักเชียงดาและความแก่
อ่อนไม่มีผลต่อฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระโดยตรง ฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระของใบผักเชียงดามีค่าเฉลี่ย
ระหว่าง 21.39±0.92 ถึง 33.60±1.13 TE มก./ก.โดยน้ าหนักแห้ง (ภาพที่ 3) แต่ข้ึนกับปัจจัยหลัก    
คือ ผักเชียงดาชนิดกิ่งพุ่ม มีฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระ 31.94±5.34 TE มก./ก.โดยน้ าหนักแห้ง ซึ่ง
มากกว่าชนิดกิ่งกระโดง (27.49±6.75 TE มก./ก.โดยน้ าหนักแห้ง) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) 
และใบอ่อนมีฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระ 35.17±1.93 TE มก./ก.โดยน้ าหนักแห้ง ซึ่งมากกว่าใบแก่ 
(24.26±3.29 TE มก./ก.แห้ง) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) (ตารางที่ 13)  จากการวิเคราะห์การ
ถดถอยพหุคูณ โดย stepwise พบว่า ฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระในใบผักเชียงดาสด เกิดจากอิทธิพลของ
วิตามินซี (X1) และคลอโรฟิลล์ บี (X2 )  ตามสมการ      y = - 1.40 - 9.95 X 1 + 4.69 X 2  ที่ค่า
สมัประสิทธิ์ของตัวก าหนด (R 2) ร้อยละ 81.4      แสดงว่า ผักเชียงดาที่ยิ่งมีปริมาณคลอโรฟิลล์บีมาก 
ยิ่งมีผลท าให้มีฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระมาก  
 

        
0.000

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

Vit.C carotene total Chlorophyll 

m
g

/g

กระโดงอ่อน

กระโดงแก่

พุม่อ่อน

พุม่แก่

 
0.000

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

phenolic antioxidant activity

m
g

/g

กระโดงอ่อน

กระโดงแก่

พุม่อ่อน

พุม่แก่

 
      ภาพที่ 2 ปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระและฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระในใบผักเชียงดาสด 
                  (โดยน้ าหนักแห้ง)         
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  ตารางท่ี 12  ปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระในผักเชียงดาสด (โดยน้ าหนักแห้ง) ตามปัจจัยที่ศึกษา 

ปัจจัย  
Vitamin c 

(mg/g) 

Phenolic 
cpds. 
(mg/g) 

β-carotene 
(mg/g) 

Total 
Chlorophyll  

(mg/g) 
Chlorophyll a 
(mg/g) 

Chlorophyll b 
(mg/g) 

ชนิดผัก 
กระโดง 

* 
11.59±0.52 

* 
91.45±19.66 

* 
0.30±0.02 

ns 
7.70±0.54 

ns 
5.13±0.85 

ns 
2..57±0.32 

พุ่ม 12.45±0.33 68.25±14.23 0.35±0.91 7.98±0.12 5.46±0.36 2.53±0.47 
ความแก่อ่อน 
ใบอ่อน 

ns 
12.22±0.43 

* 
95.23±15.68 

* 
0.27±0.03 

ns 
7.73-±0.51 

ns 
5.51±0.51 

* 
2.23±0.23 

ใบแก ่ 11.82±0.73 64.47±10.09 0.38±0.08 7.94±0.85 5.07±0.73 2.88±0.24 
 % c.v. 2.62 2.55 6.89 5.03 6.50 9.76 

Note:  *  = Means within column are significantly different at  p<0.05 as determined by DMRT 
(Duncan’s Multiple Range Test)  

 ns = Means non-significant as determined by DMRT (Duncan’s Multiple Range Test) 
 
ตารางท่ี 13  ฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระของผักเชียงดา(โดยน้ าหนักแห้ง) ตามปัจจัยที่ศึกษา 
 

ปัจจัย  Antioxidant activity (TE mg/g) 
ชนิดผัก 
-กระโดง 

* 
27.49±6.75 

-พุ่ม 31.94±5.34 
ความแก่อ่อน 
-ใบอ่อน 

* 
35.17±1.93 

-ใบแก่ 24.26±3.30 
 % c.v. 3.48 

Note:   *  = Means within column are significantly different at  p<0.05 as determined by DMRT 
(Duncan’s Multiple Range Test)  

        ns = Means non-significant as determined by DMRT (Duncan’s Multiple Range Test) 
 
3.2. ศึกษากระบวนการผลิตแกงผักเชียงดาบรรจุกระป๋อง 
 3.2.1 พัฒนาสูตรแกงผักเชียงดา 
 จากการพัฒนาสูตรแกงผักเชียงดาโดยใช้สูตรพื้นบ้านเป็นพ้ืนฐาน ท าการทดสอบความชอบของ
ผู้ทดสอบชิมจ านวน 20 คน ที่ผ่านการฝึกฝนแล้วโดยใช้วิธีการให้คะแนนความชอบแบบ  9 point 
hedonic  scaling test และวัดความรู้สึกท่ีมีต่อรสชาติ โดยวิธี Just about right (JAR) ในการทดสอบ
ครั้งแรก ผู้ทดสอบชิมให้ความเห็นว่าควรปรับปรุงในเรื่องรสชาติ โดยเฉพาะความเค็มที่ผู้ทดสอบชิมส่วน
ใหญ่ร้อยละ 50 ที่เห็นว่ามีความเค็มมาก และร้อยละ 5 เห็นว่าเค็มมากเกินไป (ภาพที่ 5A) ส่วนรสชาติ
เผ็ดและกลมกล่อมส่วนใหญ่เห็นว่ามีความพอดี (ภาพที่ 3B) และ 3C) จึงท าการปรับส่วนผสมโดยลด
ปริมาณเกลือลง ดังตารางที่ 14  หลังการปรับปรุงสูตรครั้งที่สอง ท าการทดสอบชิมอีกครั้ง  พบว่า ผู้
ทดสอบชิมส่วนใหญ่เห็นว่าทั้งรสเค็ม เผ็ด และความกลมกล่อมของรสชาติมีความพอดี (ภาพที่ 3A 3B 
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และ 3C ซึ่งสอดคล้องกับคะแนนความชอบตาม Hedonic scale 9 คะแนน ที่ได้รับคะแนนความชอบ
เฉลี่ยในระดับชอบปานกลาง (7 คะแนนขึ้นไป) ดังภาพที่ 3D 
 

 

 
ภาพที่ 3 ร้อยละของจ านวนผู้แสดงความรู้สึกต่อรสชาติแกงผักเชียงดาก่อน (first) และหลัง (second) 

การปรับส่วนผสมด้านความเค็ม (A) ความเผ็ด(B) ความกลมกล่อม(C) และคะแนนความชอบ
ของรสชาติ (D) 

 
ตารางท่ี 14  ส่วนผสมของแกงผักเชียงดาที่ใช้ในการศึกษา 
 

ส่วนผสม ปริมาณ (กรัม) % 
ผักเชียงดาสด 200.00 15.17 
พริกแห้ง 6.00 0.46 
ปลาแห้ง 38.00 2.88 
มะเขือเทศ 115.00 8.73 
กระเทียม 13.00 0.99 
ข่า 11.00 0.83 
ปลารา้ 40.00 3.03 
น้ า 875.00 66.39 
น้ าปลา 15.00 1.14 
น้ าตาลทราย 5.00 0.38 

 
3.2.2 องค์ประกอบทางเคมีของแกงผักเชียงดา  
 3.2.2.1 องค์ประกอบทางเคมีโดยประมาณ  

ผลการศึกษาคุณภาพแกงผักเชียงดา ตามสูตรที่ได้ในข้อ 3.2.1 พบว่า อิทธิพลร่วมของชนิดและ
ความแก่อ่อนของผักเชียงดา มีผลต่อองค์ประกอบทางเคมีโดยประมาณท่ีมีความแตกต่างอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) ในส่วนของปริมาณความชื้น โปรตีน ไขมันและเถ้าท้ังหมด        โดยแกง

(A) (B
) 

(C
) 

(D) 
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ผักเชียงดาที่ท าจากผักเชียงดาชนิดกระโดงใบอ่อนมีปริมาณความชื้นสูงกว่าชนิดอื่น (91.18±0.06 %) 
โดยชนิดอื่นมีปริมาณความชื้นเฉลี่ยร้อยละ 89.29±0.24 ถึง 89.46±0.14        ปริมาณโปรตีนในแกง
ผักเชียงดาที่ท าจากผักเชียงดาชนิดกระโดงใบอ่อน กระโดงใบแก่ และพุ่มใบอ่อนมีปริมาณสูงกว่าแบบ
พุ่มใบแก่  คือ ร้อยละ 2.32±0.22  2.54±0.17  และ 2.52±0.07  ตามล าดับ แกงผักเชียงดาชนิดพุ่มใบ
อ่อนมีปริมาณเถ้าท้ังหมดสูงกว่าสิ่งทดลองอ่ืน (1.73±0.02 %) แกงผักเชียงดาชนิดพุ่มทั้งใบอ่อนและใบ
แก่มีปริมาณไขมัน (0.55±0.03% และ 0.51±0.03% ตามล าดับ)   สูงกว่าชนิดกระโดงใบอ่อนและใบแก่ 
(0.39±0.02 % และ0.45±0.02 % ตามล าดับ) แกงผักเชียงดาทั้ง 4 ชนิด มีปริมาณเส้นใย และ
คาร์โบไฮเดรตไม่แตกต่างกันในทางสถิติ โดยมีปริมาณเฉลี่ยร้อยละ 0.01±0.001 ถึง 0.03±0.004  และ 
4.58±0.21 ถึง 6.80±0.21ตามล าดับ (ภาพที่ 4) ทั้งชนิดใบผักและความแก่อ่อน มีผลโดยตรงต่อ
องค์ประกอบทางเคมีทั้งหมดของแกงผักเชียงดา อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05)   โดยพบว่า แกง
ผักเชียงดาชนิดพุ่มมีปริมาณคาร์โบไฮเดรต ไขมันและเส้นใยสูงกว่าชนิดกิ่งกระโดง คือ มีปริมาณร้อยละ 
6.33±0.06 0.62±0.55 และ 0.02±0.003 ตามล าดับ และแกงผักเชียงดาชนิดใบแก่มีปริมาณ
คาร์โบไฮเดรต และเส้นใยสูงกว่าใบอ่อน คือ มีปริมาณ ร้อยละ 6.41±0.12 และ 0.02±0.004 
ตามล าดับ (ตารางที่ 15) ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับใบสด จะมีปริมาณองค์ประกอบทางเคมีที่น้อยกว่า 
เนื่องจากในแกงมีการเติมน้ าลงไปถึงร้อยละ 66.39 

 

                
 
ภาพที่ 4  องค์ประกอบทางเคมีโดยประมาณของแกงผักเชียงดาในส่วนที่รับประทานได้ที่ท าจากชนิด

และความแก่อ่อนของผักเชียงดาที่ต่างกัน  
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ตารางท่ี 15  องค์ประกอบทางเคมีโดยประมาณของแกงผักเชียงดา (กรัม) ในส่วนที่รับประทานได้ 100 
กรัม  

ปัจจัย  Moisture Protein Ash Carbohydrate Fat Fiber 
ชนิดผัก 
-กระโดง 

* 
90.315±0.95 

* 
2.431±0.21 

ns 
1.514±0.05 

* 
5.301±0.04 

* 
0.417±0.81 

* 
0.015±0.004 

 -พุ่ม 89.327±0.30 2.145±0.42 1.547±0.20 6.328±0.06 0.529±0.55 0.024±0.003 
ความแก่อ่อน 
-ใบอ่อน 

* 
90.231±1.05 

* 
2.417±0.18 

* 
1.623±0.12 

* 
5.218±0.11 

ns 
0.469±0.72 

* 
0.018±0.006 

 -ใบแก ่ 89.411±0.28 2.159±0.46 1.438±0.08 6.412±0.12 0.477±0.46 0.022±0.004 
 % c.v. 0.28 7.04 2.59 3.21 6.12 12.90 
  Note:  *  = Means within column are significantly different at  p<0.05 as determined by DMRT 

(Duncan’s Multiple Range Test)  
 ns = means non-significant as determined by DMRT (Duncan’s Multiple Range Test) 
 
               3.2.2.2  สารต้านอนุมูลอิสระ 

จากการวิเคราะห์พบว่า ในแกงผักเชียงดาทั้ง 4 ชนิด   มีสารประกอบฟีนอลิกในรูปกรดแกลลิก 
และเบต้าแคโรทีนแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยแกงผักเชียงดาชนิดกระโดงทั้งอ่อนและแก่ มี
ปริมาณสารประกอบฟินอลิก (7.637±0.41 และ 7.266±0.13 มก./ก.โดยน้ าหนักเปียก) สูงกว่าในแกง
ผักเชียงดาชนิดพุ่มใบอ่อน (6.596±0.29 มก./ก.โดยน้ าหนักเปียก) และพุ่มใบแก่ (5.020±0.16 มก./ก.
โดยน้ าหนักเปียก) ตามล าดับ    แกงผักเชียงดาชนิดกระโดงอ่อนมีปริมาณสารประกอบฟีนอลิกในรูป
กรดแกลลิกไม่แตกต่างจากแกงผักเชียงดาชนิดกระโดงแก่อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ แกงผักเชียงดาชนิด
พุ่มใบอ่อนและใบแก่ มีปริมาณเบต้าแคโรทีน (0.035±0.006 และ 0.030±0.002 มก./ก.โดยน้ าหนัก
เปียก) ไม่แตกต่างจากแกงผักเชียงดาชนิดกระโดงใบแก่ (0.039±0.002 มก./ก.โดยน้ าหนักเปียก) อย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติ และแกงผักเชียงดาชนิดกระโดงใบอ่อนมีปริมาณแคโรทีน (0.014±0.002 มก./ก.
โดยน้ าหนักเปียก) ต่ าที่สุด  นอกจากนี้ยังพบว่าในแกงผักเชียงดายังมีปริมาณวิตามินซีอยู่ในปริมาณท่ี
แตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัด โดยแกงผักเชียงดาชนิดกระโดงแก่ มีปริมาณวิตามินซี (1.042±0.05 มก./ก.
โดยน้ าหนักเปียก) สูงกว่าแกงผักเชียงดาชนิดอื่นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (ภาพที่ 5)     โดยลดลงจาก
ใบผักเชียงดาสดร้อยละ 64.41 แกงผักเชียงดาทั้ง 4 ชนิดมีปริมาณคลอโรฟิลล์ไม่แตกต่างกันในทางสถิติ 
(ภาพที ่5)   

จากการศึกษาผลของแต่ละปัจจัยต่อปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระ พบว่า แกงผักเชียงดาชนิดพุ่ม
มีปริมาณเบต้าแคโรทีนสูงกว่า และสารประกอบฟีนอลิกในรูปกรดแกลลิกต่ ากว่าชนิดกระโดงอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ และแกงผักเชียงดาใบอ่อนมีปริมาณสารประกอบฟีนอลิกทั้งหมดสูงกว่าใบแก่ และมี
แคโรทีนต่ ากว่าชนิดใบแก่ (ตารางที่ 16) 
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ภาพที่ 5 ปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระและฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระในแกงผักเชียงดา  
             (โดยน้ าหนักเปียก) 

 
ตารางท่ี 16  ปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระในแกงผักเชียงดา (โดยน้ าหนักเปียก)  

Note:  *  = Means within column are significantly different at  p<0.05 as determined by DMRT 
(Duncan’s Multiple Range Test)  

 ns = means non-significant as determined by DMRT (Duncan’s Multiple Range Test) 
 

ส าหรับการศึกษาถึงฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระของแกงผักเชียงดา โดยเปรียบเทียบในรูปของ
วิตามินอี (Trolox) พบว่า ความสัมพันธ์ของชนิดใบผักเชียงดาและความแก่อ่อนมีผลต่อฤทธิ์การต้าน
อนุมูลอิสระอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P<0.05)  คือ แกงผักเชียงดาชนิดกิ่งพุ่มอ่อน มีฤทธิ์การต้าน
อนุมูลอิสระสูงสุด คือ 10.625±0.43 มก./ก.โดยน้ าหนักเปียก รองลงมาคือ แกงผักเชียงดาชนิดกระโดง
ทั้งใบอ่อนและใบแก่ (9.006±0.88 และ9.077±0.03 มก./ก.โดยน้ าหนักเปียก) และแกงชนิดกระโดงใบ
แก่มีฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระต่ าที่สุด (7.727±0.51มก./ก.โดยน้ าหนักเปียก)  นอกจากนี้ ยังพบว่า 
ปัจจัยชนิดผักไม่มีผลต่อฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  มีเพียงปัจจัยด้านความแก่
อ่อนเท่านั้นที่มีผลต่อฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  (ตารางที่ 17) จากการ
วิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ โดย stepwise พบว่า ฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระในแกงผักเชียงดา เกิดจาก
อิทธิพลของ คลอโรฟิลล์ทั้งหมด  (X)  ตามสมการ  y =  4.524 + 12.556 X     ที่ค่าสัมประสิทธิ์ของ
ตัวก าหนด (R 2) ร้อยละ 39.7    ดังนั้น แกงผักเชียงดาที่มีปริมาณคลอโรฟิลล์ทั้งหมดมากจะแสดงฤทธิ์
การต้านอนุมูลอิสระมาก 

 
 
 
 

ปัจจัย  

Vitamin C 
(mg/g) 

Phenolic 
cpds. 
(mg/g) 

  β-carotene 
 (mg/g) 

total 
chlorophyll 

(mg/g) 
chlorophyll A 

(mg/g) 

 chlorophyll 
B 

(mg/g) 
ชนิดผัก 
-กระโดง 

* 
0.839±0.23 

* 
7.452±0.34 

* 
0.027±0.01 

ns 
0.347±0.05 

ns 
0.218±0.03 

ns 
0.129±0.03 

-พุ่ม 0.661±0.03 5.808±0.89 0.033±0.004 0.384±0.07 0.217±0.02 0.167±0.05 
ความแกอ่่อน 
-ใบอ่อน 

* 
0.655±0.03 

* 
7.117±0.65 

* 
0.024±0.01 

ns 
0.391±0.07 

ns 
0.216±0.03 

ns 
0.176±0.04 

-ใบแก ่ 0.845±0.22 6.143±1.24 0.035±0.005 0.339±0.04 0.219±0.03 0.120±0.02 
 % c.v. 4.43 4.12 10.99 12.64 10.37 18.49 
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          ตารางท่ี 17  ฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระของแกงผักเชียงดา 
ปัจจัย Antioxidant activity (TE mg/100g) 

ชนิดผัก 
-กระโดง 

ns 
9.042±2.17 

-พุ่ม 9.176±3.14 
ความแก่อ่อน 
-ใบอ่อน 

* 
9.815±1.53 

 -ใบแก่ 8.402±1.69 
 % c.v. 6.06 

Note:  *  = Means within column are significantly different at  p<0.05 as determined by DMRT 
(Duncan’s Multiple Range Test)  

 ns = means non-significant as determined by DMRT (Duncan’s Multiple Range Test) 
 
 3.2.3 ศึกษาอุณหภูมิและระยะเวลาที่เหมาะสมในการท าลายเชื้อจุลินทรีย์ด้วยความร้อนในแกงผัก
เชียงดาบรรจุกระป๋อง 

จากการวัดอุณหภูมิในกระป๋องของแกงผักเชียงดา ที่บรรจุในกระป๋องธรรมดาขนาด 307x409 
โดยการเจาะท่ีกึ่งกลางกระป๋อง และ 1/3 จากก้นกระป๋อง เพ่ือหาจุดที่ร้อนช้าที่สุด พบว่าจุดที่ร้อนช้า
ที่สุด อยู่ตรง 1/3 จากก้นกระป๋อง แสดงว่าการเคลื่อนที่ของความร้อนในแกงผักเชียงดาเป็นแบบการพา
ความร้อน (Convection)    ท าการฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ในกระป๋องที่อุณหภูมิของหม้อนึ่งความดัน 121 
องศาเซลเซียส ความดัน 15 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว เนื่องจากแกงผักเชียงดามีค่าความเป็นกรดด่าง (pH) 
5.5 ท าการวัดอุณหภูมิทุก 1 นาที เป็นเวลา 45 นาที น าค่าอุณหภูมิที่วัดได้ไปค านวณหาระยะเวลาการ
ฆ่าเชื้อจลุินทรีย์ที่เหมาะสม โดยใช้ค่า Fo = 3.5 ซึ่งเป็นค่า Fo ของ green beans (Luh, 1997) ที่ใช้
กระป๋องขนาด 307x409 ท าการวัด 3 ครั้ง ได้ผล คือ ระยะเวลาการฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ที่เหมาะสม คือ 39 
นาที จากผลที่การค านวณท่ีได้ เมื่อตรวจสอบคุณภาพแกงผักเชียงดาด้วยสายตา พบว่า มีลักษณะของ
เนื้อผักค่อนข้างเละกว่าการแกงผักเชียงดาในครัวเรือนทั่วไป  

 
 3.2.4 ศึกษาคุณภาพแกงผักเชียงดาบรรจุกระป๋องในระหว่างการเก็บ 
 ท าการเก็บแกงผักเชียงดาบรรจุกระป๋องไว้ที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลา 9 เดือน     ทุกๆ 3 เดือน 
ท าการสุ่มตัวอย่างมาวัดสี วิเคราะห์คุณภาพทางเคมี และประสาทสัมผัส 
 3.2.4.1 คุณภาพทางด้านกายภาพ 

จากการวัดค่าสี พบว่า แกงผักเชียงดากระป๋องหลังการเก็บไว้เป็นเวลา 9 เดือน ค่าความสว่าง
ของสีไม่เปลี่ยนแปลงมากนัก ยกเว้นแกงกระป๋องชนิดกระโดงใบแก่ที่ค่าความสว่างของสีเพ่ิมข้ึนเล็กน้อย 
ส่วนค่าความเป็นสีเขียว พบว่า แกงชนิดพุ่มแก่และกระโดงแก่มีค่าความเป็นสีเขียวมากกว่าแกงชนิด
กระโดงอ่อนและพุ่มอ่อน และเมื่อเก็บไว้เป็นเวลา 9 เดือน แกงทั้ง 4 ชนิด มีสีเขียวเกือบใกล้เคียงกัน 
โดยชนิดพุ่มใบแก่มีสีเขียวมากที่สุด รองลงมา คือ ชนิดกระโดงใบแก่ พุ่มใบอ่อนและกระโดงใบอ่อน 
ตามล าดับ เช่นเดียวกันกับค่าของสีเหลืองที่แกงทั้ง 4 ชนิด มีค่าของสีเหลืองเกือบใกล้เคียงกัน โดยแกง
ชนิดกระโดงใบแก่ มีค่าของสีเหลืองน้อยที่สุด (ภาพที่ 6) ทั้งนี้เนื่องจากความร้อนและกรดที่มีในแกงท า
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ให้คลอโรฟิลด์เปลี่ยนไปเป็นฟีโอไฟติน (phyophytin)  ที่มีสีเขียวมะกอก (Gun-awan and Barringer, 
2000) โดยปริมาณกรดในแกงผักเชียงดากระป๋องมีค่าเฉลี่ยระหว่าง ร้อยละ 0.3-0.4 (ภาพที่ 7) 
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ภาพที่ 6 ค่าสีและปริมาณกรดทั้งหมดของแกงผักเชียงดากระป๋องในระหว่างการเก็บเป็นเวลา 36 

สัปดาห์ 
  
 เมื่อศึกษาถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อสีของแกงกระป๋อง พบว่า ชนิดผัก มีผลต่อค่าความสว่างและ
ค่าความเป็นสีเขียวของแกงผักเชียงดาบรรจุกระป๋อง โดยแกงผักเชียงดากระป๋องชนิดกิ่งกระโดงมีค่า
ความสว่างของสี (29.730±3.37) มากกว่าแกงผักเชียงดากระป๋องชนิดกิ่งพุ่ม (28.284±2.25)  จึงท าให้
แกงผักเชียงดากระป๋องชนิดกิ่งพุ่มมีค่าของความเป็นสีเขียว (-0.187±0.85) ที่ชัดเจนกว่าแกงผักเชียงดา
กระป๋องชนิดกิ่งกระโดง (0.124±0.95) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (ตารางที่ 18)  นอกจากนี้ ปัจจัยด้าน
ความแก่อ่อนของใบผักเชียงดา มีผลต่อความแตกต่างของค่าความสว่าง ความเป็นสีเขียว และสีเหลือง 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยแกงผักเชียงดากระป๋องชนิดใบอ่อนมีค่าความสว่างของสี (31.151±1.59) 
มากกว่าแกงผักเชียงดากระป๋องชนิดใบแก่ (26.863±2.78) แกงผักเชียงดากระป๋องชนิดใบแก่มีค่าความ
เป็นสีเขียว (-0.813±0.26) มากกว่าแกงผักเชียงดากระป๋องชนิดใบอ่อน (0.750±0.58) จึงมีผลท าให้ แกง
ผักเชียงดากระป๋องชนิดใบอ่อน(29.840±1.86)    มีค่าของสีเหลืองมากกว่าแกงผักเชียงดากระป๋องชนิด
ใบแก่ (26.343±3.06) ระยะเวลาการเก็บแกงผักเชียงดาบรรจุกระป๋อง      ไม่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลง
ค่าความสว่างของสีอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ แต่มีผลต่อค่าความเป็นสีเขียวและสีเหลืองเพ่ิมข้ึน และ
รวมทั้งมีปริมาณกรดเพ่ิมขึ้นเล็กน้อย (ตารางที่ 18) 
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ตารางท่ี 18  ค่าสีและปริมาณกรดทั้งหมดของแกงผักเชียงดากระป๋องในระหว่างการเก็บเป็นเวลา 36 
สัปดาห์ 

 

ปัจจัย  

 ค่าส ี  %total acidity 
  L* a* b* 

ชนิดผัก 
-กระโดง 

* 
29.730±3.37 

* 
0.124±0.95 

ns 
27.951±3.18 

ns 
0.342±0.07 

-พุ่ม 28.284±2.25 -0.187±0.85 28.232±3.01 0.347±0.06 
ความแก่อ่อน 
-ใบอ่อน 

* 
31.151±1.59 

* 
0.750±0.58 

* 
29.840±1.86 

ns 
0.344±0.07 

 -ใบแก ่ 26.863±2.78 -0.813±0.26 26.343±3.06 0.344±0.06 
 
1 สัปดาห ์
12 สัปดาห ์
24 สัปดาห ์
36 สัปดาห ์

ns 
28.972±3.29 
28.226±3.40 
28.924±2.62 
29.907±3.25 

* 
0.090b±1.10 
-0.062c±1.05 
0.268a±0.89 
-0.423d±0.37 

* 
29.465b±2.10 
25.721d±3.12 
26.484c±2.41 
30.696a±1.33 

* 
0.290c±0.04 
0.359ab±0.06 
0.396a±0.04 
0.333b±0.06 

% CV. 5.14 410.46 2.33 11.87 
Note:   Means within column with the different superscripts are significantly difference at  P<0.05 as 

determined by DMRT (Duncan’s Multiple Range Test) 
*  = Means within column are significantly different at  p<0.05 as determined by DMRT 
(Duncan’s Multiple Range Test)  

 ns = means non-significant as determined by DMRT (Duncan’s Multiple Range Test) 
 
3.2.4.2 คุณภาพทางด้านจุลนิทรีย์ 
 ระหว่างการเก็บแกงผักเชียงดากระป๋องเป็นเวลา 36 สัปดาห์ ท าการตรวจหาปริมาณจุลินทรีย์
ทั้งหมด หลังการเก็บเป็นเวลา 1 สัปดาห์ 12 สัปดาห์ 24 สัปดาห์ และ36 สัปดาห์ ไม่พบจ านวน
จุลินทรีย์ ซึ่งเป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที ่301) พ.ศ. 2549 เรื่อง อาหารในภาชนะ
บรรจุที่ปิดสนิท (ฉบับที่ 4) 
 
3.2.4.3 สารต้านอนุมูลอิสระ 

จากการวิเคราะห์พบว่า แกงผักเชียงดาบรรจุกระป๋องทั้ง 4 ชนิด เมื่อเก็บไว้เป็นเวลา 36 
สัปดาห์ มีการลดลงของสารต้านอนุมูลอิสระ โดยเฉลี่ยของแกงผักเชียงดาทั้ง 4 ชนิด ดังนี้ 

ปริมาณสารประกอบฟีนอลิกในรูปกรดแกลลิก มีปริมาณลดลงโดยมีปริมาณที่แตกต่างกัน
ในทางสถิติทุกๆ 4 สัปดาห์  (ตารางที่ 19 และ ภาพที่ 7) โดยลดลง ในปริมาณร้อยละ 20.81 ในช่วง 12 
สัปดาห์แรก หลังจากนั้น ในสัปดาห์ที่ 24 และ 36 ลดลงในปริมาณร้อยละ 45.95  และ 53.31 
ตามล าดับ (ตารางที่ 20) โดยมีปริมาณ 10.937 ± 1.23 มก./ก.โดยน้ าหนักเปียก ในสัปดาห์ที่ 36  

ปริมาณเบต้าแคโรทีนลดลงอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติหลังจากเก็บไว้เป็นเวลา 12 สัปดาห์ แต่
หลังจากนัน้ลดลงในปริมาณเล็กน้อยท่ีไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (ตารางที่ 19      และ 
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ภาพที่ 7) โดยลดลง ในปริมาณร้อยละ 60.00 ในช่วง 12 สปัดาห์แรก หลังจากนั้น ในสัปดาห์ที่ 24 และ 
36 ลดลงในปริมาณร้อยละ 60.00 และ 73.33 ตามล าดับ (ตารางที่ 20) โดยมีปริมาณ 0.004 ± 0.001 
มก./ก.โดยน้ าหนักเปียก ในสัปดาห์ที่ 36   

สิ่งที่น่าสนใจ พบว่า ปริมาณวิตามินซีในแกงผักเชียงดากระป๋องในระหว่างการเก็บนาน 12 
สัปดาห์ มีปริมาณที่ไม่แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติจากการเก็บท่ี สัปดาห์แรก และหลังจากนั้นก็มี
ปริมาณลดลงอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (ตารางที่ 20 และ ภาพที่ 7) โดยลดลง ในปริมาณร้อยละ 4.40 
ในช่วง 12 สัปดาห์แรก หลังจากนั้น ในสัปดาห์ที่ 24 และ 36 ลดลงในปริมาณร้อยละ 7.41 และ 17.59 
ตามล าดับ (ตารางที่ 20)  โดยมีปริมาณ 0.356 ± 0.07 มก./ก.โดยน้ าหนักเปียก ในสัปดาห์ที่ 36  

ปริมาณคลอโรฟิลล์ทั้งหมด ลดลงอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติหลังจากเก็บไว้เป็นเวลา 12 สัปดาห์ 
หลังจากนั้นในสัปดาห์ที 24 มีปริมาณที่ไม่แตกต่างจากสัปดาห์ที่ 12 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ และ
ลดลงอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติในสัปดาห์ที่ 36 (ตารางที่ 19 และ ภาพที่ 7) โดยลดลงในปริมาณร้อยละ 
15.25 ในช่วง 12 สัปดาห์แรก หลังจากนั้น ในสัปดาห์ที่ 24 และ 36 ลดลงในปริมาณร้อยละ  16.81
และ 32.76 ตามล าดับ (ตารางที่ 20) โดยมีปริมาณ 0.388 ± 0.09 มก./ก.โดยน้ าหนักเปียก ในสัปดาห์ที่ 
36  

ปริมาณคลอโรฟิลล์เอ ลดลงอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติหลังจากเก็บไว้เป็นเวลา 12 สัปดาห์ ซึ่งมี
ปริมาณที่ไม่แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ จากสัปดาห์ที่ 24 และ 36 (ตารางที่ 19 และ ภาพที่ 7) 
โดยลดลง ในปริมาณร้อยละ 16.23 ในช่วง 12 สัปดาห์แรก หลังจากนั้น ในสัปดาห์ที่ 24 และ 36 ลดลง
ในปริมาณร้อยละ 13.09 และ 9.95 ตามล าดับ (ตารางที่ 20) โดยมีปริมาณ  0.344 ± 0.08 มก./ก.โดย
น้ าหนักเปียก ในสัปดาห์ที่ 36  

ปริมาณคลอโรฟิลล์บี มีปริมาณลดลงโดยมีปริมาณที่แตกต่างกันในทางสถิติทุกๆ 4 สัปดาห ์ 
(ตารางที่ 19 และ ภาพที่ 7) โดยลดลง ในปริมาณร้อยละ 13.33 ในช่วง 12 สัปดาห์แรก หลังจากนั้น ใน
สัปดาห์ที่ 24 และ 36 ลดลงในปริมาณร้อยละ 23.59 และ 77.44 ตามล าดับ (ตารางที่ 20) โดยมี
ปริมาณ  0.044 ± 0.01 มก./ก.โดยน้ าหนักเปียก ในสัปดาห์ที่ 36  

การศึกษาถึงฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระ โดยเปรียบเทียบในรูปของวิตามินอี (Trolox) พบว่า ใน
ระหว่างการเก็บ มีปริมาณลดลงแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ในทุกๆ 12 สัปดาห์ (ตารางที่ 20) 
โดยลดลง ในปริมาณร้อยละ 21.16 ในช่วง 12 สัปดาห์แรก หลังจากนั้น ในสัปดาห์ที่ 24 และ 36 ลดลง
ในปริมาณร้อยละ 42.58 และ 65.97 ตามล าดับ (ตารางที่ 20) โดยมีปริมาณ 0.796 ± 0.05 TE มก./ก.
โดยน้ าหนักเปียก ในสัปดาห์ที่ 36  

เมื่อศึกษาถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระในแกงผักเชียงดาบรรจุกระป๋อง 
เมื่อเก็บไว้เป็นเวลา 36 สัปดาห์ พบว่า ชนิดผักเชียงดา มีผลต่อปริมาณวิตามินซี  ปริมาณ คลอโรฟิลล์เอ 
และฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ และ ความแก่อ่อนของใบผักเชียงดา มีผลต่อ
ความแตกต่างของปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระทุกชนิด และฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติ (ตารางที่ 19 และ 20) โดยแกงผักเชียงดาชนิดใบกระโดงบรรจุกระป๋อง มีปริมาณวิตามินซี 
(0.413 ± 0.11มก./ก.โดยน้ าหนักเปียก) และฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระ (1.633 ± 0.60 TE มก./ก.โดย
น้ าหนักเปียก) มากกว่า ชนิดใบพุ่ม (0.388±0.09 มก./ก.โดยน้ าหนักเปียก และ1.528 ± 0.62 TE มก./
ก.โดยน้ าหนักเปียก)แต่มี ปริมาณ คลอโรฟิลล์เอ (0.332 ± 0.08 มก./ก.โดยน้ าหนักเปียก)  ต่ ากว่า ชนิด
ใบพุ่ม (0.357 ± 0.07 มก./ก.โดยน้ าหนักเปียก) 
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แกงผักเชียงดาชนิดใบอ่อนบรรจุกระป๋อง มีปริมาณวิตามินสารประกอบฟีนอลิกทั้งหมด 
(17.715 ± 5.07 มก./ก.โดยน้ าหนักเปียก) และฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระ (1.672 ± 0.65 TE มก./ก.โดย
น้ าหนักเปียก) มากกว่า ชนิดใบแก่ (15.158 ± 4.72 มก./ก.โดยน้ าหนักเปียก และ 1.490 ± 0.55 TE 
มก./ก.โดยน้ าหนักเปียก ตามล าดับ) โดยมีปริมาณ วิตามินซี (0.322 ± 0.04 มก./ก.โดยน้ าหนักเปียก) 
เบต้าแคโรทีน (0.007 ± 0.004 มก./ก.โดยน้ าหนักเปียก ) คลอโรฟิลล์ทั้งหมด (0.389 ± 0.06มก./ก.
โดยน้ าหนักเปียก) คลอโรฟิลล์เอ (0.286 ± 0.03 มก./ก.โดยน้ าหนักเปียก) และคลอโรฟิลล์บี (0.103 ± 
0.04 มก./ก.โดยน้ าหนักเปียก)  ต่ ากว่า ชนิดใบแก่ (0.479 ± 0.07 มก./ก.โดยน้ าหนักเปียก 0.008 ± 
0.005 มก./ก.โดยน้ าหนักเปียก 0.578 ± 0.11 มก./ก.โดยน้ าหนักเปียก 0.403 ± 0.07 มก./ก.โดย
น้ าหนักเปียก และ 0.175 ± 0.08 มก./ก.โดยน้ าหนักเปียก ตามล าดับ)  
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ภาพที่ 7 ปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระของแกงผักเชียงดากระป๋องในระหว่างการเก็บเป็นเวลา 36 

สัปดาห์ 
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ตารางท่ี 19 ปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระของแกงผักเชียงดากระป๋องในระหว่างการเก็บเป็นเวลา 36  
สัปดาห์ 

Note:   Means within column with the different superscripts are significantly difference at  P<0.05 as 
determined by DMRT (Duncan’s Multiple Range Test) 
*  = Means within column are significantly different at  p<0.05 as determined by DMRT 
(Duncan’s Multiple Range Test)  

 ns = means non-significant as determined by DMRT (Duncan’s Multiple Range Test) 
 
ตารางท่ี 20 ร้อยละของการลดลงของสารต้านอนุมูลอิสระในแกงผักเชียงดากระป๋องระหว่างการเก็บ

เป็นเวลา 36 สัปดาห์ 

 
จากการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ โดย stepwise   พบว่า ฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระใน

แกงผักเชียงดาบรรจุกระป๋อง เกิดจากอิทธิพลของ คลอโรฟิลล์ทั้งหมด(X1)  คลอโรฟิลล์บี (X2 ) และ
สารประกอบฟีนอลิกทั้งหมด (X3) ตามสมการ  y = 0.116 – 0.929 X1 + 3.499 X2- 0.087X3  ที่ค่า
สัมประสิทธิ์ของตัวก าหนด (R 2) ร้อยละ 89.8   แสดงว่า แกงผักเชียงดาบรรจุกระป๋องที่มีปริมาณ
คลอโรฟิลล์บีมากจะส่งผลให้มีฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระมาก แต่ถ้ามีปริมาณ คลอโรฟิลล์ทั้งหมด และ
สารประกอบฟีนอลิกทั้งหมดสูงจะส่งผลให้แกงผักเชียงดามีฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระน้อยลง มีรายงาน 
พบว่า คลอโรฟิลล์บีมีความสามารถในการทนความร้อนได้มากกว่าคลอโรฟิลล์เอ (Buckle and 
Edwards, 1970) 

ปัจจัย  

Vitamin C 
(mg/g) Phenolic  

(mg/g) 
  β-carotene 

 (mg/g) 

total 
chlorophyll 

(mg/g) 
chlorophyll A 

(mg/g) 
 chlorophyll B 

(mg/g) 
ชนิดผัก 
-กระโดง 

* 
0.413 ± 0.11 

ns 
16.353 ± 5.12 

ns 
0.008 ± 0.004 

ns 
0.475 ± 0.13 

* 
0.332 ± 0.08 

ns 
0.143 ± 0.08 

-พุ่ม 0.388 ± 0.09 16.520 ± 5.66 0.008 ± 0.004 0.492 ± 0.13 0.357 ± 0.07 0.135 ± 0.07 
ความแก่อ่อน 
-ใบอ่อน 

* 
0.322 ± 0.04 

* 
17.715 ± 5.07 

* 
0.007 ± 0.004 

* 
0.389 ± 0.06 

* 
0.286 ± 0.03 

* 
0.103 ± 0.04 

-ใบแก่ 0.479 ± 0.07 15.158 ± 4.72 0.008 ± 0.005 0.578 ± 0.11 0.403 ± 0.07 0.175 ± 0.08 
ระยะเวลา 
1 สัปดาห์ 
12 สัปดาห์ 
24 สัปดาห์ 
36 สัปดาห์ 

* 
0.432a ± 0.11 
0.413ab ± 0.12 
0.400b± 0.08 
0.356c ± 0.07 

* 
23.500a ± 2.40 
18.609b ± 2.34 
12.701c ± 0.82 
10.937d ± 1.23 

* 
0.015a ± 0.002 
0.006b ± 0.001 
0.006b ± 0.001 
0.004b ± 0.001 

* 
0.577a ± 0.15 
0.489b ± 0.11 
0.480b ± 0.09 
0.388c ± 0.09 

* 
0.382a ± 0.09 
0.320b ± 0.08 
0.332b ± 0.06 
0.344b ± 0.08 

* 
0.195a ± 0.07 
0.169b± 0.05 
0.149c ± 0.03 
0.044d ± 0.01 

 % c.v. 5.96 6.30 8.63 8.68 9.22 10.03 

ระยะเวลา 
Vitamin C Phenolic 

cpds. 
β-carotene 

 
total  

chlorophyll 
chlorophyll  

A 
 chlorophyll  

B 
Antioxidant 
activity 

12 สัปดาห ์ 4.40 20.81 60.00 15.25 16.23 13.33 21.16 
24 สัปดาห ์ 7.41 45.95 60.00 16.81 13.09 23.59 42.58 
36 สัปดาห ์ 17.59 53.31 73.33 32.76 9.95 77.44 65.97 
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จากการให้ผู้ทดสอบชิมแกงผักเชียงดาบรรจุกระป๋อง พบว่า       ผู้ทดสอบชิมให้การยอมรับ
แกงผักเชียงดากระป๋องทั้ง 4 ชนิดไม่แตกต่างกันในทางสถิติ (p<0.05) โดยให้ความชอบในระดับชอบ
เล็กน้อยถึงชอบมาก โดยพบว่า ผู้ทดสอบชิมชอบลักษณะปรากฏ สี กลิ่น รสชาติ  และเนื้อสัมผัสของ
แกงผักเชียงดากระป๋องที่ท าจากผักเชียงดาใบอ่อน มากกว่าใบแก่ (ตารางที่ 22) เมื่อเก็บผักเชียงดา
กระป๋องไว้ ผู้ทดสอบชิมมีแนวโน้มในการชอบลักษณะคุณภาพต่างๆของแกงเพ่ิมมากขึ้น (ภาพที่ 8) 

จากผลการศึกษาดังกล่าว สามารถสรุปได้ว่า กระบวนการท าแกงผักเชียงดาบรรจุกระป๋อง
ขนาด 307 x 409 ที่มีฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระสูง คือใช้ผักเชียงดาชนิดกระโดงใบอ่อน ท าการฆ่า
เชื้อจุลินทรีย์ที่ 121องศาเซลเซียส นาน 39 นาที 

 
ตารางท่ี 21 ฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระของแกงผักเชียงดากระป๋องในระหว่างการเก็บเป็นเวลา  
                36  สัปดาห์ 

ปัจจัย Antioxidant activity (TE mg/100g) 
ชนิดผัก 
-กระโดง 

* 
1.633 ± 0.60 

-พุ่ม 1.528 ± 0.62 
ความแก่อ่อน 
-ใบอ่อน 

* 
1.672 ± 0.65 

 -ใบแก่ 1.490 ± 0.55 
ระยะเวลา 
1 สัปดาห ์
12 สัปดาห ์
24 สัปดาห ์
36 สัปดาห ์

* 
2.339a ± 0.15 
1.844b ± 0.22 
1.343c ± 0.23 
0.796d ± 0.05 

 % c.v. 3.09 
Note:   Means within column with the different superscripts are significantly difference at  P<0.05 as 

determined by DMRT (Duncan’s Multiple Range Test) 
*  = Means within column are significantly different at  p<0.05 as determined by DMRT 
(Duncan’s Multiple Range Test)  
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ตารางท่ี 22  คะแนนการทดสอบชิมแกงผักเชียงดากระป๋องหลังการเก็บ 36 สัปดาห์ ตามปัจจัย 
 

 ลักษณะปรากฏ สี กลิ่น รสชาติ เนื้อสัมผัส ความชอบรวม 
ชนิด 
กระโดง 
พุ่ม 

ns 
6.72±0.87 
6.62±0.81 

* 
6.56±0.95 
6.46±0.99 

ns 
6.48±1.13 
6.51±0.91 

ns 
5.98±1.29 
5.99±1.23 

ns 
5.63±1.29 
5.58±1.39 

ns 
6.21±1.09 
6.20±1.08 

ความแก่อ่อน 
อ่อน 
แก่ 

* 
6.79±0.75 
6.55±0.91 

* 
6.65±0.95 
6.37±0.96 

* 
6.61±1.01 
6.38±1.03 

* 
6.24±1.18 
5.73±1.29 

* 
5.46±1.37 
5.74±1.29 

ns 
6.27±1.07 
6.14±1.10 

ชนิดxความแก่อ่อน 
กระโดงอ่อน 
กระโดงแก ่
พุ่มอ่อน 
พุ่มแก่ 

ns 
6.91 
6.53 
6.67 
6.56 

ns 
6.72 
6.41 
6.58 
6.34 

ns 
6.67 
6.28 
6.53 
6.48 

ns 
6.19 
5.77 
6.29 
5.69 

ns 
5.47 
5.78 
5.45 
5.70 

ns 
6.28 
6.14 
6.27 
6.14 

% CV 11.15 13.62 14.21 18.01 20.24 15.72 
Note:   *  = Means within column are significantly different at  p<0.05 as determined by DMRT 

(Duncan’s Multiple Range Test)  
 ns = means non-significant as determined by DMRT (Duncan’s Multiple Range Test) 
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ภาพที่ 8 คะแนนการทดสอบชิมแกงผักเชียงดาบรรจุกระป๋องระหว่างการเก็บ 36 สัปดาห์ 

 

3.3 ศึกษากระบวนการผลิตใบชาผักเชียงดา 

3.3.1 การศึกษาหาระยะเวลาการลวกในน้ าเดือดและปริมาณเกลือที่เหมาะสม  
จากการศึกษา พบว่า วิธีการลวกท่ีเหมาะสม คือ การลวกในน้ าเดือดที่เติมเกลือร้อยละ 0.5 

นาน 30 วินาที น าไปแช่น้ าเย็นทันที สามารถท าลายเอ็นไซม์ peroxidase           และรักษาสีของใบ
ผักเชียงดาได้ดีที่สุด  
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3.3.2 ศึกษาอุณหภูมิการอบแห้ง 
 3.3.2.1 ปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระ 
 จากการศึกษาปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระในชาผักเชียงดาชนิดต่างๆ  ที่ผ่านการอบด้วยตู้อบ
ลมร้อนที่อุณหภูมิต่างๆ ได้ผลดังนี้ 
 ชนิดผักเชียงดาที่แตกต่างกันมีผลต่อปริมาณสารประกอบฟีนอลิกทั้งหมดและคลอโรฟิลล์เอที่
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  โดยใบชาผักเชียงดาชนิดกระโดงมีปริมาณสารประกอบ 
ฟีนอลิกทั้งหมด (935.692 ± 97.90 มก./ก. โดยน้ าหนักแห้ง) ซึ่งมากกว่า ใบชาผักเชียงดาชนิดพุ่ม 
(814.679 ± 136.61 มก./ก. โดยน้ าหนักแห้ง) และใบชาผักเชียงดาชนิดพุ่มมีปริมาณคลอโรฟิลล์เอ 
(2.376 ± 0.45 มก./ก. โดยน้ าหนักแห้ง) มากกว่าใบชาผักเชียงดาชนิดกระโดง (2.285 ± 0.65 มก./ก. 
โดยน้ าหนักแห้ง) (ตารางที่ 23) 

ความแก่อ่อนของใบผักเชียงดาที่แตกต่างกันมีผลต่อปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระทุกชนิดที่ท า
การวิเคราะห์ (ตารางที่ 24) โดยใบชาผักเชียงดาชนิดใบแก่มีปริมาณวิตามินซี (3.123 ± 1.04 มก./ก. 
โดยน้ าหนักแห้ง) เบต้าแคโรทีน (0.880 ± 0.19 มก./ก. โดยน้ าหนักแห้ง) คลอโรฟิลล์ทั้งหมด (3.963 ± 
0.52 มก./ก. โดยน้ าหนักแห้ง) คลอโรฟิลล์เอ (2.787 ± 0.36 มก./ก. โดยน้ าหนักแห้ง) และคลอโรฟิลล์
บี (1.179 ± 0.19 มก./ก. โดยน้ าหนักแห้ง) มากกว่า ใบชาผักเชียงดาชนิดใบอ่อน (2.390 ± 0.79 มก./
ก. โดยน้ าหนักแห้ง 0.499 ± 0.20 มก./ก. โดยน้ าหนักแห้ง 2.627 ± 0.29 มก./ก. โดยน้ าหนักแห้ง 
1.874 ± 0.22 มก./ก. โดยน้ าหนักแห้ง และ 0.755 ± 0.09 มก./ก. โดยน้ าหนักแห้ง ตามล าดับ) 

ในส่วนของปัจจัยด้านอุณหภูมิการอบแห้งที่ต่างกัน พบว่า มีผลต่อปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระ
ทุกชนิดที่ท าการวิเคราะห์ เช่นกัน  (ตารางที่ 24) โดยพบว่าใบชาผักเชียงดาที่อบที่อุณหภูมิ 60±2 องศา
เซลเซียส มีปริมาณวิตามินซี (3.156±0.98 มก./ก. โดยน้ าหนักแห้ง) มากกว่าการอบที่ 55±2 องศา
เซลเซียส (2.292±0.85 มก./ก. โดยน้ าหนักแห้ง) และ 65±2 องศาเซลเซียส (2.822±0.99 มก./ก. โดย
น้ าหนักแห้ง) ใบชาผักเชียงดาที่อบที่อุณหภูมิ 60±2 องศาเซลเซียส และ 65±2 องศาเซลเซียส มี
ปริมาณประกอบฟีนอลิกทั้งหมด (938.034± 107.71 มก./ก. โดยน้ าหนักแห้ง และ 891.662±112.98 
มก./ก. โดยน้ าหนักแห้ง ตามล าดับ) เบต้าแคโรทีน (0.761± 0.26 มก./ก. โดยน้ าหนักแห้ง และ 0.668± 
0.22 มก./ก. โดยน้ าหนักแห้ง ตามล าดับ) คลอโรฟิลล์ทั้งหมด (3.522 ± 0.76 มก./ก. โดยน้ าหนักแห้ง 
และ 3.354 ±1.01 มก./ก. โดยน้ าหนักแห้ง ตามล าดับ) คลอโรฟิลล์เอ (2.466 ± 0.50 มก./ก. โดย
น้ าหนักแห้ง และ 2.378 ± 0.73 มก./ก. โดยน้ าหนักแห้ง ตามล าดับ ) และคลอโรฟิลล์บี (1.059 ± 
0.29 มก./ก. โดยน้ าหนักแห้ง และ 0.978 ± 0.28 มก./ก. โดยน้ าหนักแห้ง ตามล าดับ) มากกว่าการอบ
ที่ 55±2 องศาเซลเซียส (795.861± 140.73 มก./ก. โดยน้ าหนักแห้ง  0.639± 0.33 มก./ก. โดย
น้ าหนักแห้ง 3.010 ± 0.52 มก./ก. โดยน้ าหนักแห้ง 2.148 ± 0.36 มก./ก. โดยน้ าหนักแห้ง และ 
0.864 ± 0.18 มก./ก. โดยน้ าหนักแห้ง ตามล าดับ) 

เมื่อศึกษาฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระ พบว่า ทั้งชนิดของใบผักเชียงดา      ความแก่อ่อนของใบ
ผักเชียงดา และอุณหภูมิในการอบแห้ง มีผลต่อฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระ (ตารางที่ 25) โดยพบว่า ใบชา
ผักเชียงดาชนิดกระโดงมีฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระเมื่อเทียบกับวิตามินอี (25.708 ± 8.67 มก./ก. โดย
น้ าหนักแห้ง) มากกว่าใบชาผักเชียงดาชนิดพุ่ม (22.287 ± 5.99 มก./ก. โดยน้ าหนักแห้ง)         ใบชา
ผักเชียงดาใบอ่อนมีฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระเมื่อเทียบกับวิตามินอี (29.606 ± 5.94 มก./ก. โดยน้ าหนัก
แห้ง) มากกว่าใบชาผักเชียงดาใบแก่ (18.389 ± 3.92 มก./ก. โดยน้ าหนักแห้ง)   ใบชาผักเชียงดาที่
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อบแห้งที่อุณหภูมิ 60±2 องศาเซลเซียส และ 65±2 องศาเซลเซียส มีฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระเมื่อเทียบ
กับวิตามินอี (25.807± 6.18 มก./ก. โดยน้ าหนักแห้ง และ 23.815± 8.06 มก./ก. โดยน้ าหนักแห้ง 
ตามล าดับ) ไม่แตกต่างกันในทางสถิติ แต่มากกว่าใบชาผักเชียงดาที่อบแห้งที่อุณหภูมิ 55±2 องศา
เซลเซียส (มก./ก. 22.372± 5.06 โดยน้ าหนักแห้ง)     จากการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ โดย 
stepwise พบว่า ฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระในใบผักเชียงดาอบแห้ง เกิดจากอิทธิพลของ คลอโรฟิลล์
ทั้งหมด (X1) สารประกอบฟีนอลิกทั้งหมด (X2 ) และเบต้าแคโรทีน (X3)                        ตามสมการ  
y = 22.332 – 3.772 X1 + 0.022 X2- 7.546X3  ที่ค่าสัมประสิทธิ์ของตัวก าหนด (R 2) ร้อยละ 71.8   
แสดงว่า ในใบชาที่มีปริมาณสารประกอบฟีนอลิกท้ังหมดสูงจะส่งผลให้มีฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระสูง
มากกว่าการมีปริมาณคลอโรฟิลล์ทั้งหมดและเบต้าแคโรทีน  

จากผลการศึกษาดังกล่าว สามารถสรุปได้ว่า กระบวนการท าใบชาผักเชียงดาที่เหมาะสมใน
การศึกษาครั้งนี้ คือ ใช้ใบผักเชียงดาชนิดกระโดงใบอ่อน ลวกในน้ าเดือดที่เติมเกลือร้อยละ 0.5 นาน 30 
วินาที และน าไปแช่น้ าเย็นทันที จากนั้นน าไปหั่นฝอยแล้วอบแห้งที่อุณหภูมิ 60±2 องศาเซลเซียส จน
แห้ง ซึ่งใบชาชนิดนี้ มีคุณภาพ ดังตารางที่  27  

 
ตารางท่ี 23  องค์ประกอบทางเคมีโดยประมาณของชาเชียงดา (กรัม) ในส่วนที่รับประทานได้ 100 กรัม  

ปัจจัย  moisture protein Ash carbohydrate fat fiber 
ชนิดผัก 
-กระโดง 

* 
4.574±0.76 

* 
24.127±2.02 

* 
7.694±0.92 

* 
49.960±1.42 

* 
1.646±0.27 

* 
12.000±1.70 

 -พุ่ม 4.072±1.019 21.420±0.84 10.773±2.22 48.987±5.22 1.760±0.57 12.988±2.44 
ความแก่อ่อน 
-ใบอ่อน 

* 
3.933±0.73 

* 
24.010±2.33 

* 
7.940±1.20 

* 
51.908±2.60 

* 
1.489±0.35 

* 
10.719±0.78 

 -ใบแก่ 4.713±0.95 21.537±0.95 10.526±2.36 47.039±2.98 1.916±0.43 14.269±1.44 
อุณหภูม ิ

55±2 องศา 
60±2 องศา 
65±2 องศา 

* 
4.887a±1.20 
4.566b±0.24 
3.516c±0.20 

* 
22.406b±2.28 
22.817a±2.26 
23.097a±1.03 

* 
8.896c±1.14 
9.742a±2.89 
9.062b±1.95 

* 
49.695b±4.28 
48.099c±3.63 
50.627a±3.11 

* 
1.472b±0.28 
2.134a±0.41 
1.502b±0.27 

ns 
12.644±2.01 
12.643±2.39 
12.195±2.13 

 % c.v. 2.82 1.65 2.04 1.52 8.89 6.42 
Note:   Means within column with the different superscripts are significantly difference at  P<0.05 as 

determined by DMRT (Duncan’s Multiple Range Test) 
*  = Means within column are significantly different at  p<0.05 as determined by DMRT 
(Duncan’s Multiple Range Test)  

 ns = means non-significant as determined by DMRT (Duncan’s Multiple Range Test) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b 
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ตารางท่ี 24 ปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระในชาเชียงดา (โดยน้ าหนักแห้ง) ตามปัจจัยที่ศึกษา 
 

ปัจจัย  
Vitamin c 

(mg/g) 
Phenolic  
(mg/g) 

β-carotene 
 (mg/g) 

total 
chlorophyll 

(mg/g) 
chlorophyll A 

(mg/g) 
 chlorophyll B 

(mg/g) 
ชนิดผัก 
-กระโดง 

ns 
2.859 ± 1.01 

* 
935.692 ± 97.90 

ns 
0.668 ± 0.33 

ns 
3.229 ± 0.90 

* 
2.285 ± 0.65 

ns 
0.946 ± 0.26 

-พุ่ม 2.654 ± 0.98 814.679 ± 136.61 0.711 ± 0.21 3.362 ± 0.69 2.376 ± 0.45 0.988 ± 0.27 
ความแกอ่่อน 
-ใบอ่อน 

* 
2.390 ± 0.79 

* 
940.631 ± 115.67 

* 
0.499 ± 0.20 

* 
2.627 ± 0.29 

* 
1.874 ± 0.22 

* 
0.755 ± 0.09 

-ใบแก ่ 3.123 ± 1.04 809.740  ± 116.40 0.880 ± 0.19 3.963 ± 0.52 2.787 ± 0.36 1.179 ± 0.19 
อุณหภูม ิ
- 55±2 องศา 
- 60±2 องศา 
- 65±2 องศา 

* 
2.292c±0.85 
3.156a±0.98 
2.822b±0.99 

* 
795.861b± 140.73 
938.034a± 107.71 
891.662a± 112.98 

* 
0.639b± 0.33 
0.761a± 0.26 
0.668ab± 0.22 

* 
3.010b ± 0.52 
3.522a ± 0.76 
3.354a ±1.01 

* 
2.148b ± 0.36 
2.466a ± 0.50 
2.378a ± 0.73 

* 
0.864b ± 0.18 
1.059a ± 0.29 
0.978a ± 0.28 

 % c.v. 12.04 7.46 16.89 6.26 5.62 10.96 
Note:   Means within column with the different superscripts are significantly difference at  P<0.05 as 

determined by DMRT (Duncan’s Multiple Range Test) 
*  = Means within column are significantly different at  p<0.05 as determined by DMRT 
(Duncan’s Multiple Range Test)  

 ns = means non-significant as determined by DMRT (Duncan’s Multiple Range Test) 
 

ตารางท่ี 25  ฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระ (โดยน้ าหนักแห้ง) ของใบชาผักเชียงดาตามปัจจัยที่ศึกษา 
 

ปัจจัย  Antioxidant activity (TE mg/g) 
ชนิดผัก 
-กระโดง 

* 
25.708 ± 8.67 

-พุ่ม 22.287 ± 5.99 
ความแก่อ่อน 
-ใบอ่อน 

* 
29.606 ± 5.94 

 -ใบแก่ 18.389 ± 3.92 
อุณหภูมิ 

- 55±2 องศา 
- 60±2 องศา 
- 65±2 องศา 

* 
22.372b± 5.06 
25.807a± 6.18 
23.815ab± 8.06 

 % c.v. 11.41 
Note:   Means within column with the different superscripts are significantly difference at  P<0.05 as 

determined by DMRT (Duncan’s Multiple Range Test) 
*  = Means within column are significantly different at  p<0.05 as determined by DMRT 
(Duncan’s Multiple Range Test)  
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ภาพที่ 9  ลักษณะน้ าชาและใบผักเชียงดาที่ผ่านการอบตามอุณหภูมิต่างๆ 
 
ตารางท่ี 26  ปริมาณสีและปริมาณน้ าอิสระ(Aw))ในชาผักเชียงดา (โดยน้ าหนักแห้ง) ตามปัจจัยที่ศึกษา 
 

ปัจจัย  

 ค่าส ี  Aw 
  L* a* b* 

ชนิดผัก 
-กระโดง 

ns 
33.316±3.36 

* 
-10..221±0.93 

* 
17.606±217 

* 
0.444±0.11 

-พุ่ม 33.212±2.46 -11.131±0.72 19.448±2.32 0.469±0.16 
ความแก่อ่อน 
-ใบอ่อน 

* 
33.016±2.79 

* 
-10.184±0.72 

* 
17.384±1.40 

* 
0.420±0.13 

 -ใบแก ่ 33.512±3.08 -11.167±0.89 19.671±2.67 0.493±0.13 
อุณหภูมิ 

- 55±2 องศา 
- 60±2 องศา 
- 65±2 องศา 

* 
30.065c±1.33 
33.815a±2.01 
35.913b±1.37 

* 
-10.108b±0.83 
-10.924a±1.05 
-10.996a±0.69 

* 
16.687c±1.85 
19.945a±2.79 
18.950b±1.04 

* 
0.515b±0.09 
0.550a±0.08 
0.305c±0.03 

 % c.v. 1.95 1.91 1.70 0.73 
Note:   Means within column with the different superscripts are significantly difference at  P<0.05 as 

determined by DMRT (Duncan’s Multiple Range Test) 
*  = Means within column are significantly different at  p<0.05 as determined by DMRT 
(Duncan’s Multiple Range Test)  

 ns = means non-significant as determined by DMRT (Duncan’s Multiple Range Test) 
 

กระโดงออ่น  กระโดงแก่           พุ่มออ่น            พุ่มแก่ 
กระโดงออ่น       กระโดงแก่            พุ่มออ่น            พุ่มแก่ 

55 oC  

 

 60oC 

 

 65oC 

55 oC  

 

 60oC 

 

 65oC 
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ตารางท่ี  27 คุณภาพทางเคมีของใบชาผักเชียงดาชนิดกระโดงใบอ่อนอบแห้งที่อุณหภูมิ 60±2 องศา
เซลเซียส 

คุณภาพ ปริมาณ (โดยน้ าหนักแห้ง) 
ของแข็งท้ังหมด (ร้อยละ) 95.350 ± 0.11 
ไขมัน (ร้อยละ) 1.766 ± 0.07 
เส้นใย (ร้อยละ) 10.684 ± 0.11 
โปรตีน (ร้อยละ) 27.190 ± 0.35 
เถ้าท้ังหมด (ร้อยละ) 7.336 ± 0.07 
คาร์โบไฮเดรต (ร้อยละ) 53.024 ± 0.42 
วิตามินซี (มก/ก) 2.891 ± 0.12 
สารประกอบฟีนอลิกทั้งหมด ในรูปกรดแกลลิก (มก/ก) 1080.245 ± 39.34 
เบต้าแคโรทีน (มก/ก) 4.432 ± 0.17 
คลอโรฟิลล์ทั้งหมด (มก/ก) 2.696 ± 0.13 
คลอโรฟิลล์เอ (มก/ก) 1.918 ± 0.12 
คลอโรฟิลล์บี (มก/ก) 0.780 ± 0.02 
ฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระเทียบกับวิตามินอี (TE มก/ก) 38.939 ± 3.63 
สี (L*) 33.79 ± 1.49 
สี (a*) -9.64 ± 0.33 
สี (b*) 16.82 ± 0.37 
ปริมาณน้ าอิสระ (Aw) 0.42 ± 0.004 
 
        3.4. ศึกษากระบวนการผลิตน้ าสกัดผักเชียงดาบรรจุขวดแก้ว 

3.4.1 ศึกษาวิธีสกัดน้ าผักเชียงดาที่เหมาะสม 

 จากการศึกษาปัจจัยของการเตรียมน้ าสกัดผักเชียงดาที่มีผลต่อปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระ 
พบว่า ชนิดของใบผักเชียงดา ความแก่อ่อน การเตรียมใบส าหรับการสกัดน้ า และปริมาณสารสกัด มีผล
ต่อปริมาณ คลอโรฟิลล์ สารประกอบฟีนอลิก และปริมาณแคโรทีนในน้ าเชียงดาที่สกัดได้ แตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) โดยน้ าเชียงดาสกัดจากใบเชียงดาชนิดที่เป็นใบพุ่ม มีปริมาณ 
คลอโรฟิลล์ (0.110 ± 0.07 มก./ก.) มากกว่า และมีปริมาณ สารประกอบฟีนอลิก (7.640 ±2.09 มก./
ก.) น้อยกว่า น้ าสกัดจากใบผักเชียงดาชนิดกิ่งกระโดง (0.080 ± 0.07 มก./ก. และ 8.292 ± 2.13 มก./
ก. ตามล าดับ)  และน้ าสกัดเชียงดาจากใบเชียงดาทั้งสองชนิดมีปริมาณ เบต้าแคโรทีนในปริมาณที่ไม่
แตกต่างกันในทางสถิติ (ตารางที่ 28) 

น้ าสกัดเชียงดาจากใบแก่มีปริมาณคลอโรฟิลล์ (0.104 ± 0.07 มก./ก.)  มากกว่า น้ าสกัดเชียง
ดาจากใบอ่อน (0.085 ± 0.06 มก./ก.)  แต่มีปริมาณ สารประกอบฟีนอลิก (6.613 ± 1.50 มก./ก.) 
น้อยกว่า สารสกัดจากใบอ่อน (0.085 ± 0.06 มก./ก. และ 9.318 ± 1.75 มก./ก. ตามล าดับ)     และ
น้ าสกัดเชียงดาจากใบเชียงดาทั้งชนิดใบแก่และใบอ่อนมีปริมาณ เบต้าแคโรทีนในปริมาณท่ีไม่แตกต่าง
กันในทางสถิติ 



67 

 

การเตรียมใบเชียงดาเพ่ือการสกัดน้ าเชียงดาโดยการบดหยาบสามารถสกัดปริมาณคลอโรฟิลล์ 
(0.154 ± 0.04 มก./ก.) และเบต้าแคโรทีน (0.152 ± 0.12 มก./ก. )ได้มากกว่าการเตรียมโดยการหั่น 
(0.035 ± 0.02 มก./ก. และ 0.091 ± 0.05 มก./ก. ตามล าดับ) และการเตรียมใบเชียงดาทั้งสองแบบ
สามารถสกัดปริมาณ สารประกอบฟีนอลิก ได้ในปริมาณท่ีไม่แตกต่างกันในทางสถิติ (p>0.05) (ตารางที่ 
28) 

การใช้ปริมาณสารสกัดจ านวน 2 เท่าของน้ าหนักใบผักเชียงดาสามารถสกัดปริมาณ
สารประกอบฟีนอลิก (8.764 ± 1.93 มก./ก.) ได้มากกว่าการใช้สารสกัดในปริมาณ 4 เท่าของน้ าหนักใบ
ผักเชียงดา (7.167 ± 2.02 มก./ก.) แต่ไม่มีผลต่อการสกัดปริมาณคลอโรฟิลล์ และเบต้าแคโรทีน ที่
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p>0.05) (ตารางที่ 28) 
 จากผลการศึกษาจึงคัดเลือกวิธีการเตรียมน้ าสกัดเชียงดาโดยการบดหยาบใบผักเชียงดา และใช้
สารสกัดในปริมาณ 2 เท่าของน้ าหนักใบผักเชียงดา 
 
ตารางท่ี 28      ความสัมพันธ์ของปัจจัยบางประการต่อคุณภาพสารสกัดผักเชียงดา 
 

 
Treatment 

คลอโรฟิลล์ (mg/g) phenolic 
(mg/g) 

 β-carotene 
 (mg/g) total  A  B  

ชนดิใบ 
-กระโดง 
-พุ่ม 

* 
0.080 ± 0.07 
0.110 ± 0.07 

* 
0.050 ± 0.04 
0.069 ± 0.04 

* 
0.030 ± 0.03 
0.041 ± 0.03 

* 
8.292 ± 2.13 
7.640 ±2.09 

ns 
0.116 ± 0.05 
0.127 ± 0.12 

ความแก่อ่อนของใบ 
-อ่อน 
-แก่ 

* 
0.085 ± 0.06 
0.104 ± 0.07  

* 
0.054 ± 0.04 
0.064 ± 0.41 

* 
0.031 ± 0.03 
0.040 ± 0.03 

* 
9.318 ± 1.75 
6.613 ± 1.50 

ns 
0.121 ± 0.13 
0.122 ± 0.04  

การเตรียมใบเชียงดา 
-หั่น 
-บด 

* 
0.035 ± 0.02 
0.154 ± 0.04 

* 
0.025 ± 0.01 
0.093 ± 0.02 

* 
0.010 ± 0.004 
0.061 ± 0.02 

ns 
8.042 ± 2.46 
7.889 ± 1.74 

* 
0.091 ± 0.05 
0.152 ± 0.12 

ปริมาณสารสกดั 
- 2 เท่า 
- 4 เท่า 

ns 
0.096 ± 0.07 
0.093 ± 0.07 

ns 
0.061 ± 0.04 
0.058 ± 0.04 

ns 
0.036 ± 0.03 
0.035 ± 0.03 

* 
8.764 ± 1.93 
7.167 ± 2.02 

ns 
0.124 ± 0.13 
0.120 ± 0.04 

% cv 11.75 12.08 13.15 10.62 78.28 
Note:   Means within column with the different superscripts are significantly difference at  P<0.05 as 

determined by DMRT (Duncan’s Multiple Range Test) 
*  = Means within column are significantly different at  p<0.05 as determined by DMRT 
(Duncan’s Multiple Range Test)  

 ns = means non-significant as determined by DMRT (Duncan’s Multiple Range Test) 
 
3.4.2 ศึกษากระบวนการเตรียมน้ าผักเชียงดาพร้อมดื่มบรรจุขวด 
 จากการศึกษาปัจจัยของการเตรียมน้ าผักเชียงดาพร้อมดื่มบรรจุขวดที่มีผลต่อปริมาณสารต้าน
อนุมูลอิสระ พบว่า น้ าผักเชียงดาพร้อมดื่มบรรจุขวดแก้วที่ท าจากน้ าสกัดผักเชียงดาชนิดกระโดงมี
ปริมาณสารประกอบฟีนอลิก (3021.064 ± 371.75 มก./100 ก.) และเบต้าแคโรทีน (0.013±0.002 
มก./100 ก.) มากกว่าที่ท าจากน้ าสกัดผักเชียงดาชนิดพุ่ม (2914.342 ± 486.99 มก./100 ก. และ 
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0.011±0.002มก./100 ก.) แต่มีปริมาณคลอโรฟิลล์ (0.907± 0.15 มก./100 ก.)    น้อยกว่าที่ท าจาก
น้ าสกัดผักเชียงดาชนิดกระโดง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05)  (ตารางที่ 29) 

ปัจจัยในด้านความแก่อ่อนของใบผักเชียงดา พบว่า น้ าผักเชียงดาพร้อมดื่มบรรจุขวดแก้วที่ท า
จากน้ าสกัดผักเชียงดาชนิดใบอ่อนมีปริมาณสารประกอบฟีนอลิก (3265.614 ± 384.75 มก./100 ก.)   
มากกว่าที่ท าจากน้ าสกัดผักเชียงดาชนิดใบแก่ (2669.792 ± 222.69 มก./100ก.) และมีปริมาณ
คลอโรฟิลล์ (0.818± 0.12 มก./100 ก.) น้อยกว่าน้ าสกัดผักเชียงดาชนิดใบแก่ (1.131± 0.15 มก./100
ก.)  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) แต่มีปริมาณเบต้าแคโรทีนในปริมาณที่ไม่แตกต่างกันในทาง
สถิติ (ตารางที่ 29) 
 การปรับปริมาณน้ าตาลและกรดในน้ าเชียงดาสกัดพร้อมดื่ม มีผลต่อปริมาณคลอโรฟิลล์และ
สารประกอบฟีนอลิกในน้ าเชียงดาสกัดพร้อมดื่มที่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ(p<0.05) แต่ไม่มี
ผลต่อปริมาณเบต้าแคโรทีน โดยน้ าเชียงดาสกัดพร้อมดื่มที่ปรับปริมาณน้ าตาล 8 บริกซ์ กรดทั้งหมด
ร้อยละ 0.3 มีปริมาณคลอโรฟิลล์ทั้งหมด (0.979±0.23 มก./100ก.) และสารประกอบฟีนอลิกท้ังหมด 
(3266.913 ± 572.45 มก./100ก.) มากที่สุด (ตารางที่ 29) 

จากผลการศึกษาสามารถสรุปได้ว่า กระบวนการเตรียมน้ าผักเชียงดาพร้อมดื่มที่เหมาะสม คือ 
การใช้น้ าสกัดใบผักเชียงดาทั้งชนิดกระโดงใบอ่อน และชนิดพุ่มใบอ่อน ในปริมาณร้อยละ 25 ที่สกัดโดย
ใช้เอทิลแอลกอฮอล์ 40%  ปริมาณ 2 เท่า ของน้ าหนักผัก ปรับปริมาณน้ าตาลต่อกรดในสัดส่วน 26 ต่อ 
1 น้ าเชียงดาพร้อมดื่ม   มีปริมาณสารประกอบฟีนอลิก สูงกว่าวิธีการอ่ืน 

 

ตารางท่ี 29 ปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระใน น้ าผักเชียงดาบรรจุขวด(โดยน้ าหนักเปียก) ตามปัจจัยที่
ศึกษา 

ปัจจัย Chlorophyll (mg/100g) phenolic 
(mg/100g) 

β-carotene 
 (mg/100g) Total A B 

ชนิดใบ 
-กระโดง 
-พุ่ม 

* 
0.907± 0.15 
1.042± 0.23 

* 
0.570 ± 0.12 
0.666 ± 0.17 

* 
0.338 ±0.06 
0.378 ± 0.08 

* 
3021.064 ± 371.75 
2914.342 ± 486.99 

* 
0.013±0.002 
0.011±0.002 

ความแก่อ่อนของใบ 
-อ่อน 
-แก่ 

* 
0.818± 0.12 
1.131± 0.15 

* 
0.491 ± 0.06 
0.745 ± 0.10 

* 
0.328 ± 0.07 
0.387 ± 0.06 

* 
3265.614 ± 384.75 
2669.792 ± 222.69 

ns 
0.011±0.002 
0.012±0.003 

สัดส่วนน้ าตาล:กรด 
26:1 
40:1 
16:1 
24 :1 

* 
0.979a± 0.23 
0.884b ±0.16 
0.962a ± 0.21 
0.908b ± 0.17 

* 
0.643a ± 0.18 
0.576c ± 0.13 
0.608b ± 0.15  
0.573c ± 0.13 

* 
0.336a ±0.05 
0.308b ± 0.03 
0.355a ± 0.06 
0.335a ±0.05 

* 
3266.913a ± 572.45 
3026.179b ± 348.92 
2997.369b ± 297.65 
2939.200b ± 267.51 

ns 
0.011±0.001 
0.011±0.002 
0.013±0.002 
0.011±0.001 

%cv 4.79 4.10 6.44 4.39 9.38 
Note:   Means within column with the different superscripts are significantly difference at  P<0.05 as 

determined by DMRT (Duncan’s Multiple Range Test) 
*  = Means within column are significantly different at  p<0.05 as determined by DMRT 
(Duncan’s Multiple Range Test)  

 ns = means non-significant as determined by DMRT (Duncan’s Multiple Range Test) 
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3.5. ศึกษากระบวนการผลิตผลผักเชียงดาดองในน้ าเกลือบรรจุขวดแก้ว 
                 

                     
  

ภาพที่ 10 ผลผักเชียงดาดอง 
 
ในระหว่างการศึกษา มีผลผักเชียงดาปริมาณไม่มากพอ จึงสามารถท าการศึกษาได้เฉพาะการ

ทดลองสูตรน้ าเกลือที่ใช้ดอง โดยใช้ปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระเป็นตัวชี้วัด จากการศึกษาคุณภาพทาง
เคมีบางประการของผลผักเชียงดาดอง ได้ผลดังตารางที่ 30 โดยผลผักเชียงดาดองทั้งสองสูตรมีปริมาณ
คลอโรฟิลล์ และ สารประกอบฟีนอลิก ไม่แตกต่างกันในทางสถิติ (p>0.05) แต่มีปริมาณเบต้าแคโรทีน 
แตกต่างกันในทางสถิติ โดยผลดองในน้ าเกลือสูตรที่ 2    มีปริมาณเบต้าแคโรทีน (0.141±0.02 มก./
100ก.) สูงกว่าในผลดองในน้ าเกลือสูตรที่ 1 (0.104±0.01 มก./100ก.) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  

 
ตารางท่ี 30 ปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระใน ผลเชียงดาดอง (โดยน้ าหนักเปียก) ตามปัจจัยที่ศึกษา 
 

ปัจจัย Chlorophyll (mg/100g) phenolic 
(mg/100g) 

β-corotene 
(mg/100g) Total A B 

ชนิด 
- ฝักดิบ 
- ดองสูตร 1 
- ดองสูตร 2 

ns 
2.234 ± 0.38 
3.281 ± 0.58 
3.741 ± 1.43 

ns 
1.203 ± 0.08 
2.376 ± 0.44  
2.889 ± 1.14 

ns 
1.033 ± 0.31 
0.908 ± 0.14 
0.854 ± 0.33 

ns 
356.575 ± 29.96 
924.631 ± 419.81 
84.729 ± 39.35 

* 
0.227a±0.02 
0.104c±0.01 
0.141b±0.02 

% CV 29.76  32.91 28.97 34.44 12.18 
Note:   Means within column with the different superscripts are significantly difference at  P<0.05 as 

determined by DMRT (Duncan’s Multiple Range Test) 
 ns = means non-significant as determined by DMRT (Duncan’s Multiple Range Test) 
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สรุปผลและข้อเสนอแนะ 
 

สรุปผล 
 1. จากการเปรียบเทียบลักษณะต่าง ๆ ของสายต้นผักเชียงดาจ านวน 101  สายต้น พบว่า มี
ความแตกต่างกัน เมื่อคัดเลือกสายต้นที่มีลักษณะที่ดีที่สุดจ านวน 6 สายต้น ปลูกเปรียบเทียบกันพบว่า 
เช่น ความสูงของทรงพุ่มเฉลี่ย     ความยาวใบเฉลี่ย  ความกว้างใบเฉลี่ย ความยาวก้านใบเฉลี่ย ความ
ยาวปล้องเฉลี่ย ความยาวยอดเฉลี่ย และจ านวนใบเฉลี่ยต่อยอด มีความแตกต่างกัน 

2. การปลูกโดยการใช้ค้างแบบนั่งร้าน ไม่พรางแสง เป็นวิธีการปลูกผักเชียงดาที่เหมาะสมใน
การศึกษาและปฏิบัติในแปลง ได้ผลผลิตสดต่อไร่เฉลี่ย 1,474.45 กิโลกรัม คิดเป็นมูลค่าในการจ าหน่าย
ในท้องตลาดเฉลี่ยกิโลกรัมละ 20 บาท เป็นรายได้เฉลี่ย 29,489.00 บาทต่อไร่ 

3. การเก็บเกี่ยวผลิตในช่วงเดือนกันยายนถึงธันวาคมซึ่งเป็นช่วงที่เริ่มมีอากาศเย็น ความยอด
เฉลี่ยยาวกว่าการเก็บเกี่ยวในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงสิงหาคมซึ่งเป็นช่วงฤดูฝน  

4. ใบผักเชียงดาที่มีสารประกอบฟีนอลิกทั้งหมดและคลอโรฟิลล์บีสูงมีความสัมพันธ์กับฤทธิ์การ
ต้านอนุมูลอิสระในใบผักเชียงดาและผลิตภัณฑ์ ปริมาณสารประกอบฟีนอลิกทั้งหมดพบมากในผักแบบ
กระโดง แต่คลอโรฟิลล์บีพบมากในผักใบแก่ทั้งแบกระโดงและพุ่ม  

5. กระบวนการท าผักเชียงดาบรรจุกระป๋องขนาด 307x409 สามารถใช้ผักแบบกระโดงทั้งใบ
แก่และใบอ่อน ท าการฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยความร้อนที่อุณหภูมิ 121°ซ นาน 39 นาที ผลิตภัณฑ์ที่เก็บ
หลัง 36 สัปดาห์ มีฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระลดลง (0.8 TE mg/g wet weight). 

6. กระบวนการท าใบชาผักเชียงดาที่เหมาะสมเตรียมโดยใช้ใบผักเชียงดาชนิดกระโดงใบอ่อน 
ลวกในน้ าเดือดที่เติมเกลือร้อยละ 0.5 นาน 30 วินาที อบแห้งที่อุณหภูมิ 60±2 องศาเซลเซียส ใบชามี
ฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระเทียบกับวิตามินอี 38.939TE มก./ก. โดยน้ าหนักแห้ง  

7. กระบวนการเตรียมน้ าผักเชียงดาพร้อมดื่มเตรียมโดย ใช้ใบผักเชียงดาชนิดกระโดงใบอ่อน 
และชนิดพุ่มใบอ่อน สกัดด้วยเอทิลแอลกอฮอล์ 40%  ท าให้มีสารประกอบฟีนอลลิกสูง  

9. น้ าดองผลผักเชียงดาที่รักษาปริมาณเบต้าแคโรทีนได้สูง เตรียมโดยใช้เกลือร้อยละ 4 น้ าตาล
ร้อยละ 54 และน้ าส้มสายชูร้อยละ 14  

  
ข้อเสนอแนะ 

1. ควรมีการผสมผักเชียงดาข้ามสายพันธุ์เพ่ือให้ได้ลักษณะที่ดีที่สุด 
2. ควรมีการศึกษาในเชิงลึกในด้านการทดสอบในสัตว์ทดลองหรือในคน เพ่ือทราบถึงผลของฤทธิ์

การต้านอนุมูลอิสระที่มีในผลิตภัณฑ์แต่ละชนิด 
3. ถ้าหากมีตลาดความต้องการผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพจากเชียงดาที่ชัดเจนขึ้น ควรมีการศึกษา

การผลิตในเชิงอุตสาหกรรมขนาดเล็กเพท่อการพัฒนาสู่อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ขึ้น 
4. ควรศึกษาการพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมกับความต้องการของผู้บริโภค 
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ภาพผลิตภัณฑ์ต้นแบบท่ีได้จากการพัฒนา 

 

 
 

แกงผักเชียงดาบรรจุกระป๋อง 
 

 
 

ชาเชียงดา 
 
 

 
 

น้ าสกัดผักเชียงดาพร้อมดื่ม               ผลเชียงดาดองปรุงรส 
 

การเผยแพร่ผลงานวิจัย 
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ผศ.ธีรวัลย์  ชาญฤทธิเสน พยุงศักดิ์ มะโนชัย และปัทมา  ไทยอู่ thirawan@yahoo.com 
สถาบันวิจัยและฝึกอบรมการเกษตรล าปาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

  
บทคัดย่อ 

การศึกษามีวัตถุประสงค์เพ่ือหาชนิดของผักเชียงดาและอุณหภูมิการอบแห้งที่เหมาะสมในการ
ท าใบชาจากเชียงดาที่มีคุณภาพด้านการต้านอนุมูลอิสระ ใช้วัตถุดิบผักเชียงดาจากแปลงวิจัย 
สถาบันวิจัยและฝึกอบรมการเกษตรล าปาง วิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมี ปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระ
และฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระเทียบกับวิตามินอี (Trolox) การศึกษาพบว่า ใบผักเชียงดาสดชนิดกิ่งพุ่มใบ
แก่ มีปริมาณแคโรทีน แร่ธาตุ เส้นใย และไขมันสูง ชนิดกิ่งกระโดงอ่อนมีปริมาณโปรตีน คลอโรฟิลล์ 
และสารประกอบฟีนอลลิกท้ังหมดสูง แต่ชนิดกิ่งกระโดงและแบบก่ิงพุ่มทั้งใบอ่อนและใบแก่ มีฤทธิ์การ
ต้านอนุมูลอิสระที่ไม่แตกต่างกัน โดยมีฤทธิ์การยับยั้งเฉลี่ยร้อยละ  56.713 - 65.037  เทียบได้กับ
วิตามินอี ในปริมาณเฉลี่ย 8.547-14.685 มิลลิโมลต่อ100 กรัม น้ าหนักแห้ง เมื่อน าไปท าเป็นใบชาแห้ง 
พบว่า ผักเชียงดาชนิดกิ่งกระโดงใบอ่อน อบแห้งที่ 60 องศาเซลเซียส มีคุณภาพในการต้านอนุมูลอิสระ
สูงที่สุด โดยมีฤทธิ์การยับยั้งร้อยละ 32.908 เทียบกับวิตามินอี 15.561 มิลลิโมลต่อ 100 กรัมน้ าหนัก
แห้ง และมีสารประกอบฟีนอลลิกท้ังหมด 4277.925 มิลลิกรัมต่อ 100 กรัมน้ าหนักแห้ง ซึ่งแตกต่างจาก
วิธีอ่ืนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05)  

              
ABSTRACT 

Health Food Product from Chiangda (Gymnema inodorum Decne.): Chiangda Tea 
Thirawan  Chanrittisen, Payoongsak  Manochai, Pattama Thaioo. 

Lampang Agricultural Resarch and Training Center, Rajamangala University of 
Technology Lanna 

 
The study was aimed to investigate the factors , chiangda type and drying temperature, 
affecting on quality of chiangda tea, indicated by antioxidant activity. Chiangda leaves 
were harvested from the plots in Lampang Agricultural Resarch and Training Center. 
The chemical composition of fresh and chiangda tea were analyzed.  The amount of 
antioxidants and activity was analyzed against vitamin E (Trolox).  The results showed 
that  the  highest carotene, minerals, fiber, and fat content were found in the matured 
leaves of bushy branch  chiangda.  The young leaves  of twig branch  chiangda were 
high in protein, total chlorophyll, and total phenolic compound content.  The 
antioxidant activity of all chiangda types, both of young and matured leaves of twig 
and bushy branch type, were not significantly different. The inhibition  of antioxidant 
activity was 56.713-66.037 %, while trolox  showed activity of 8.547-14.685 m 
mole/100g dried weight.    The best significant difference (p<0.05)  quality of chiangda 
tea was found from the   young leaves  of twig branch chiangda which dried in hot air 
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at 60 oC . The inhibition of antioxidant activity was 32.908 % which was the 15.561 m 
mole/ 100 g.dried weight as trolox. The totol phenolic content was 4277.925  mg./100 
g. dried weight.  

              
บทน าและวัตถุประสงค์ 

ผักเชียงดา (Pugchiangda; Gymnema inodorum Decne.) เป็นไม้เถาเลื้อย ล าต้นสีเขียว
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.5-5.0 เซนติเมตร มียางสีขาว ใบเป็นใบเดี่ยวสีเขียวเข้ม พบมากทางภาคเหนือ
ของไทย มีคุณค่าทางอาหารสูง แกงยอดอ่อนผักเชียงดา 100 กรัม มีสารเบต้าแคโรทีน ประมาณ 5,905 
ไมโครกรัม  สารดังกล่าวช่วยบ ารุงสายตา ควบคุมการท างานของร่างกายให้เป็นปกติ และเป็นสารต้าน
ปฏิกิริยาออกซิเดชั่น ก าจัดอนุมูลอิสระท่ีเป็นต้นเหตุให้เกิดโรค มะเร็งตับ มะเร็งในกระเพาะอาหาร โรค
เส้นเลือดหัวใจอุดตัน และโรคต้อกระจกในผู้สูงอายุ และช่วยลดปริมาณน้ าตาลในเลือด การศึกษามี
วัตถุประสงค์เพ่ือหาชนิดใบผักเชียงดาและอุณหภูมิการอบแห้งที่เหมาะสมในการท าใบชาที่มีคุณภาพ
ด้านการต้านอนุมูลอิสระ 

 
วิธีการทดลอง 

วิธีการด าเนินงานวิจัย 
ใช้วัตถุดิบผักเชียงดาจากแปลงวิจัย สถาบันวิจัยและฝึกอบรมการเกษตรล าปาง ชนิดต้นแบบกิ่ง

กระโดงและแบบกิ่งพุ่ม วิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีและปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระและฤทธิ์การต้าน
อนุมูลอิสระเทียบกับวิตามินอี (Trolox) ของใบสดชนิดใบอ่อนและใบแก่ เปรียบเทียบอุณหภูมิในการท า
ชาเชียงดาโดยตู้อบลมร้อน ที่ 55 60 และ 65 องศาเซลเซียส และวิเคราะห์ปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระ
และฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระเทียบกับวิตามินอี  เพ่ือคัดเลือกชาที่ผ่านการอบ แล้วมีปริมาณและฤทธิ์
การต้านอนุมูลอิสระสูงที่สุด 

                             
                               ก. ผักเชียงดาแบบกิ่งกระโดง        ข.ผักเชียงดาแบบพุ่ม 

ภาพที่ 1 ผักเชียงดาที่ใช้ศึกษาวิจัย 
 

ผลการทดลอง 
1. คุณสมบัติทางเคมีโดยประมาณ (proximate analysis) ของใบผักเชียงดาสด 
 จากการวิเคราะห์คุณสมบัติทางเคมีโดยประมาณ ของใบผักเชียงดาสด ทั้งสองชนิด ทั้งใบแก่
และใบอ่อน พบว่า อิทธิพลร่วมของชนิดผักเชียงดาแบบกระโดงและแบบพุ่ม ร่วมกับความแก่อ่อนของ
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ใบผักเชียงดา มีผลต่อปริมาณเถ้าทั้งหมด โปรตีน และคาร์โบไฮเดรต โดยผักเชียงดาแบบกระโดงใบแก่ 
และแบบพุ่มใบแก่มีปริมาณเถ้า ซึ่งหมายถึงปริมาณแร่ธาตุ ร้อยละ 2.263 และ 2.243 ตามล าดับ ซึ่ง
มากกว่าแบบกระโดงอ่อน และพุ่มอ่อน ส่วนโปรตีน พบมากในใบแบบกระโดงอ่อนมากท่ีสุด คือ ร้อยละ 
5.641 ส าหรับปริมาณเส้นใยและไขมัน ขึ้นกับความแก่อ่อนของใบโดยตรง โดยในใบแก่ของทั้งแบบพุ่ม
และกระโดงมีปริมาณเส้นใยและไขมันมากกว่าใบอ่อน โดยมีปริมาณร้อยละ  0.085 และ1.177 
ตามล าดับ ดังภาพที่ 2 
                 

                       

กระโดงอ่อน
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                        ก. ผักแบบกิ่งกระโดง ใบอ่อน  ข. ผักแบบกิ่งพุ่ม ใบแก่ 

ภาพที่ 2 องค์ประกอบทางเคมีโดยประมาณของผักเชียงดาสด 
 

 2. ฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระของผักเชียงดาสด 
 จากการวิเคราะห์ฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระของใบผักเชียงดาสดทั้งสองชนิด โดยเปรียบเทียบใน
รูปของวิตามินอี พบว่า ความสัมพันธ์ของชนิดใบผักเชียงดาและความแก่อ่อนไม่มีผลต่อฤทธิ์การต้าน
อนุมูลอิสระโดยตรง แต่ข้ึนกับปัจจัยหลัก คือ ผักเชียงดาชนิดกิ่งพุ่ม มีฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระ 12.766 
มิลลิโมล./100 กรัมแห้ง ซึ่งมากกว่าชนิดกิ่งกระโดง (10.987 มิลลิโมล./100 กรัมแห้ง) อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติ (p<0.05) และใบอ่อนมีมีฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระ 14.056 มิลลิโมล./100 กรัมแห้ง ซึ่ง
มากกว่าใบแก่ (9.697  มิลลิโมล./100 กรัมแห้ง) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) แต่เมื่อพิจารณา
จากฤทธิ์การยับยั้ง (%inhibition) พบว่า ชนิดของก่ิงไม่มีผลต่อฤทธิ์การยับยั้ง มีเพียงความแก่อ่อน
เท่านั้นที่มีผลต่อฤทธิ์การยับยั้ง โดยใบอ่อนมีฤทธิ์การยับยั้ง ร้อยละ 66.813 ซึ่งมากกว่าใบแก่ (58.433 
%)  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05)  ดังภาพที่ 3 ส่วนปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระ พบว่า ชนิดพุ่ม
ใบแก่มีปริมาณเบต้าแคโรทีนสูงที่สุด (1807.87 มก./100ก.แห้ง) และชนิดกระโดงอ่อนมีปริมาณ
สารประกอบฟีนอลลิกท้ังหมดสูงที่สุด (8744.91 มก./100ก.แห้ง) ดังภาพที่ 4 
 
 
 



80 

 

 

0 20 40 60 80

antioxidant activity as VitaminE

(mmole./100g dried wt.)

% inhibition

การตา้นอนมุลูอสิระใบเชยีงดาสด

พม่แก่

พุม่อ่อน

กระโดงแก่

กระโดงอ่อน

 

0 2000 4000 6000 8000 10000

มก./100ก.แหง้

Total chlorophyll

phenolic

carotene

ช
น

ดิ
ส

า
ร

ต
า้
น

อ
น

มุ
ลู

ปรมิาณสารตา้นอนมุลูอสิระ

พม่แก่

พุม่อ่อน

กระโดงแก่

กระโดงอ่อน

                 
 
ภาพที่ 3 ฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระของผักเชียงดาสด  ภาพที่ 4   ปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระในผัก
เชียงดาสด 
 
3. กระบวนการอบชาเชียงดาและคุณภาพด้านการตา้นอนุมูลอิสระ 
 จากการศึกษาพบว่า กระบวนการท าใบชาจากผักเชียงดา ที่เหมาะสม คือ ใช้ผักเชียงดาแบบกิ่ง
กระโดงใบอ่อน ลวกในน้ าเดือดที่เติมเกลือร้อยละ 0.5 นาน 30 วินาที น าไปแช่น้ าเย็นทันที สะเด็ดน้ า
และน าไปนวดเพ่ือให้เซลล์แตก และน าไปอบในตู้อบลมร้อนที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส จนแห้ง ผล
การวิเคราะห์ฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระ พบว่า มีฤทธิ์การยับยั้งร้อยละ 32.908 ซึ่งมีฤทธิ์เท่ากับวิตามินอี 
15.561 มิลลิโมลต่อ 100 กรัมน้ าหนักแห้ง และมีสารประกอบฟีนอลลิกทั้งหมด 4277.925 มิลลิกรัมต่อ 
100 กรัมน้ าหนักแห้ง ที่แตกต่างจากวิธีอ่ืนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) ดังภาพที่ 5 
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   ภาพที่ 5  การต้านอนุมูลอิสระของชาเชียงดา 
 

สรุป 
 ใบผักเชียงดาสดชนิดกิ่งพุ่มใบแก่ มีปริมาณแคโรทีน แร่ธาตุ เส้นใย และไขมันสูง ชนิดกิ่ง
กระโดงใบอ่อนมีปริมาณโปรตีน คลอโรฟิลล์ และสารประกอบฟีนอลลิกทั้งหมดสูง แต่ชนิดกิ่งกระโดง
และชนิดกิ่งพุ่มทั้งใบอ่อนและใบแก่ มีฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระที่ไม่แตกต่างกัน โดยมีฤทธิ์การยับยั้งเฉลี่ย
ร้อยละ  56.713 - 65.037  เทียบได้กับวิตามินอีในปริมาณเฉลี่ย 8.547-14.685 มิลลิโมลต่อ100 กรัม 
น้ าหนักแห้ง เมื่อน าไปท าเป็นใบชาแห้ง พบว่า ผักเชียงดาชนิดกิ่งกระโดงใบอ่อน อบแห้งที่  60 องศา
เซลเซียส มีคุณสมบัติในการต้านอนุมูลอิสระสูงที่สุด คือ มีฤทธิ์การยับยั้งร้อยละ 32.908  เทียบกับ

b 
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วิตามินอี 15.561 มิลลิโมลต่อ 100 กรัมน้ าหนักแห้ง และมีสารประกอบฟีนอลลิกท้ังหมด 4277.925 
มิลลิกรัมต่อ 100 กรัมน้ าหนักแห้ง  
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ภาคผนวก 
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ภาพผนวกที่ 1 แปลงปลูกผักเชียงดา 
 
 

 

  
 

ภาพผนวกที่ 2 ยอดผักเชียงดา 
 

 

       

 
 
 

  
ภาพผนวกที่ 3  ลักษณะยอดสายต้น Gi 101 ภาพผนวกที่ 4 ลักษณะยอดสายต้น Gi 102 
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ภาพผนวกที่ 5 ลักษณะยอดสายต้น Gi 103 ภาพผนวกที่ 6 ลักษณะยอดสายต้น Gi 104 

 
  

  
ภาพผนวกที่ 7 ลักษณะยอดสายต้น Gi 105 ภาพผนวกที่ 8 ลักษณะยอดสายต้น Gi 106 
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ภาพผนวกที่ 9 การปลูกแบบใช้ค้างแบบนั่งร้าน 

(Scaffold) 
ภาพผนวกที่ 10   การปลูกแบบใช้ค้างแบบ  

สองเส้า (alternate) 
 

  
ภาพผนวกที่ 11 การปลูกแบบใช้ค้างรูปตัวที  (triple 

layers T) 
  

ภาพผนวกที่ 12     การปลูกแบบใช้ค้างแบบ
ตั้งฉาก (terrace) 

 

 

 

ภาพผนวกที่ 13 การปลูกแบบไม่ใช้ค้าง (non 
staking)                      
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แบบทดสอบการให้คะแนนความชอบและวัดความพอดี 
 
ผลิตภัณฑ์ แกงผักเชียงดา    วันที่.............................................. 
ผู้ประเมิน............................................. 
 
ค าแนะน า : กรุณาชิมตัวอย่างและให้คะแนนความชอบของตัวอย่างโดยให้คะแนนตามค าอธิบายและ
คะแนนความชอบ และกรุณาบ้วนปากก่อนชิมตัวอย่าง 
 
1 = ไม่ชอบมากท่ีสุด   6 = ชอบเล็กน้อย 
2 = ไม่ชอบมาก    7 = ชอบปานกลาง 
3 = ไม่ชอบปานกลาง   8 = ชอบมาก 
4 = ไม่ชอบเล็กน้อย   9 = ชอบมากที่สุด 
5 = บอกไม่ได้ว่าชอบหรือไม่ชอบ 
 
คุณลักษณะด้านรสชาติ คะแนนความชอบ  ความรู้สึกท่ีมีต่อรสชาติ 
      น้อยเกิน   น้อย  พอดี   มาก  มากเกิน
  
ความเค็ม  ............................ 
ความเผ็ด  ........................... 
ความกลมกล่อม  ........................... 
 
ข้อเสนอแนะ
....................................................................................................................................... .........................
.......................................................................................................... ......................................................
............................................................................................................................. ...................................
......................................................... 
 
 

ขอบคุณท่ีให้ความร่วมมือ 
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แบบทดสอบคุณภาพทางประสาทสัมผัส 

 
ชื่อผลิตภัณฑ์     .......แกงผักเชียงดาบรรจุกระป๋อง...........วนัที่…………………………………….. 
ชื่อผู้ทดสอบ………………………………………………………………………………………… 
ค าชี้แจง : กรุณาชิมตัวอย่างจากซ้ายไปขวา  และให้คะแนนคุณลักษณะต่าง ๆ ในระดับคะแนน

ที่ตรงกับความชอบหรือความพึงพอใจของท่านมากท่ีสุด   
 
ระดับคะแนน    :   1– ไม่ชอบมากที่สุด  2- ไม่ชอบมาก  
      3- ไม่ชอบปานกลาง   4- ไม่ชอบเล็กน้อย   

    5 - เฉย ๆ 6- ชอบเล็กน้อย 
                         7- ชอบปานกลาง  8 - ชอบมาก   

    9 – ชอบมากที่สุด 
 

          ผลิตภัณฑ์ 
คุณลักษณะ 

 
………….. 

 
……………… 

 
……………. 

 
………….. 

ลักษณะปรากฏ     
สี     
กลิ่น     
รสชาติ     
เนื้อสัมผัส     

ความชอบโดยรวม 
    

 
ข้อเสนอแนะ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 
 
 
   
 
 

 
 

 

 


