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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
 
ช่ือโครงการวิจัย ผลของพนัธุ์ผกัเชียงดา   และฤดกูาลท่ีมีตอ่การผลิตผกัเชียงดาเชิง
อตุสาหกรรม 
นักวิจัย 
นายพิทกัษ์ พทุธวรชยั สถาบนัวิจยัเทคโนโลยีเกษตร 
ผศ.อภินนัท์ เมฆบงัวนั สถาบนัวิจยัเทคโนโลยีเกษตร 
ผศ.นภา ขนัสภุา สถาบนัวิจยัเทคโนโลยีเกษตร 
ผศ.ธีรวลัย์ ชาญฤทธิเสน สถาบนัวิจยัเทคโนโลยีเกษตร 
ระยะเวลาที่ท าการวิจัย  3 ปี 6 เดือน ระหวา่งตลุาคม พ.ศ. 2551 ถึงมีนาคม พ.ศ. 2554 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. รวบรวมและคดัเลือกสายพนัธุ์ผกัเชียงดาเพ่ือพฒันาปลกูเป็นการค้าในระดบั
อตุสาหกรรม 

2. ศกึษาฤดกูาลท่ีเหมาะสมในการผลิตผกัเชียงดา 
ขอบเขตการวิจัย 

1. รวบรวมผกัเชียงดา 101 สายต้นและคดัสายต้นท่ีมีลกัษณะดี 6 สายต้นปลกู
เปรียบเทียบคดัและทดสอบความเสถียรของสายต้น  

2. เปรียบเทียบฤดกูาล 3 ฤดกูาลได้แก่ ฤดรู้อน ฤดฝูน และฤดหูนาวท่ีเหมาะสม
ในการผลิตผกัเชียงดา 
วิธีการวิจัย 

ต้นพนัธุ์ผกัเชียงดาท่ีมีในแปลงรวบรวมและท่ีได้จากการรวบรวม บริเวณต าบลพิชยั 
ต าบลบ้านเสดจ็ จ.ล าปาง จงัหวดัเชียงใหม ่ ปลกูในแปลงรวบรวมพนัธุ์บริเวณแปลงรวบรวม
พนัธุ์  ณ  สถาบนัวิจยัเทคโนโลยีเกษตร  จ านวน 101 สายต้น โดยใช้รหสัประจ าต้นตัง้แต ่001-
101  ระยะระหวา่งต้น 100 ซม. ระยะระหวา่งแถว 200 ซม. สถานท่ีท าการทดลอง 
สถาบนัวิจยัเทคโนโลยีเกษตร ต.พิชยั อ.เมือง จ.ล าปาง เร่ิมทดลองตัง้แตม่กราคม 2551 จนถึง 
กนัยายน 2551 หลงัจากปลกู บนัทกึลกัษณะความยาวใบ ความกว้างใบ ความยาวก้านใบ 
ความยาวปล้อง ความยาวยอด และจ านวนคูใ่บตอ่ยอด เพ่ือประเมินลกัษณะเบือ้งต้นในการ
คดัเลือกสายต้นผกัเชียงดา หลงัจากปลกูแล้วทกุ 30 วนั  และน ามาหาคา่เฉล่ีย จดัเป็นกลุม่ 
กลุม่ท่ีมีคา่สงูกว่าคา่เฉล่ียและกลุม่ท่ีมีคา่ต ่ากว่าคา่เฉล่ีย และเลือกสายต้นท่ีมีคา่เฉล่ียสงูสดุ 
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เม่ือประเมินลกัษณะสายต้นท่ีมีลกัษณะเบือ้งต้นท่ีดีกวา่สายต้นอ่ืน 6 สายต้น ปลกู
เปรียบเทียบกนัโดยวางแผนการทดลองแบบ RCBD (Randomized Complete Block 
Design) โดยใช้ระยะระหวา่งต้น 70 ซม.และระหวา่งแถว 200 ซม. ณ แปลงทดลองลองของ
สถาบนัวิจยัเทคโนโลยีเกษตร ต.พิชยั อ.เมือง จ.ล าปาง เร่ิมทดลองตัง้แตม่ิถนุายน 2551 
จนถึง ธนัวาคม 2551 หลงัจากนัน้ บนัทกึลกัษณะความสงูของทรงพุม่ ความกว้างทรงพุม่ 
ความยาวของใบ ความกว้างของใบ ความยาวก้านใบ      ความยาวปล้อง ความยาวยอด 
จ านวนใบตอ่ยอด และน า้หนกัยอด น าคา่เฉล่ียมาวิเคราะห์ความแตกตา่งกนัทางสถิต ิ เม่ือมี
ความแตกตา่งกนัทางสถิติ น าคา่เฉล่ียเปรียบเทียบโดยใช้ DMRT (Duncan’s Multiple 
Range Test) 

ในปีท่ี 2 บนัทกึลกัษณะความสงูของทรงพุม่ ความกว้างของทรงพุม่ ความยาวใบ 
ความกว้างใบ จ านวนข้อ จ านวนใบ ความยาวยอด และน า้หนกัตอ่ยอด เร่ิม มกราคม 2552 
ถึงกมุภาพนัธ์ 2554 วิเคระห์ผลเชน่เดียวกบัปีท่ี 1 

ปีท่ี 3  เร่ิมทดลองตัง้แตมี่นาคม 2553 จนถึง มีนาคม 2554 หลงัจากนัน้บนัทกึ
ลกัษณะความสงูของทรงพุม่ ความกว้างของทรงพุม่ น า้หนกัสดตอ่ยอด น า้หนกัแห้งตอ่ยอด 
ความยาวยอด จ านวนข้อตอ่ยอด จ านวนคูใ่บ จ านวนยอดตอ่ต้น น า้หนกัสดตอ่ต้น และ
ปริมาณสารต้านอนมุลูอิสระเทียบกบัวิตามินอี น าคา่เฉล่ียมาวิเคราะห์ความแตกตา่งกนัทาง
สถิต ิเม่ือมีความแตกตา่งกนัทางสถิต ิน าคา่เฉล่ียเปรียบเทียบโดยใช้ DMRT  

เปรียบเทียบสามฤดกูาลในรอบ 1 ปีท่ีมีตอ่ผลผลิตผกัเชียงดา วางแผนการทดลอง
แบบ RCBD ณ แปลงทดลองของสถาบนัวิจยัเทคโนโลยีเกษตร ต.พิชยั อ.เมือง จ.ล าปาง เร่ิม
ทดลองตัง้มกราคม พ.ศ. 2553 ถึงธนัวาคม พ.ศ. 2553 โดยแบง่เป็น 3 ฤดกูาล ฤดรู้อน 
ระหวา่ง มกราคมถึงเมษายน ฤดฝูนระหว่างพฤษภาคมถึงสิงหาคม และฤดหูนาวระหวา่ง
กนัยายนถึงธนัวาคม หลงัจากนัน้ บนัทกึลกัษณะน า้หนกัสดตอ่ยอดโดยตดัยอดท่ีใบคูแ่รก
รับประทานได้ ความยาวยอด ความกว้างใบและความยาวใบโดยวดัใบคูแ่รก สว่นท่ี
รับประทานได้ตอ่ยอด สว่นท่ีรับประทานไมไ่ด้ตอ่ยอด จ านวนยอดตอ่แปลงย่อย และน า้หนกั
ตอ่แปลงยอ่ย น าคา่เฉล่ียมาวิเคราะห์ความแตกตา่งกนัทางสถิต ิ เม่ือมีความแตกตา่งกนัทาง
สถิต ิน าคา่เฉล่ียเปรียบเทียบโดยใช้ DMRT  
ผลการวิจัย 

จากการรวบรวมผกัเชียงดาในแปลงรวบรวมพนัธุ์ของสถาบนัวิจยัเทคโนโลยีเกษตร 
และท่ีได้รวบรวมเพิ่มเตมิบริเวณหมูบ้่านรอบสถาบนัวิจยัเทคโนโลยีเกษตร จ านวน 101 สาย
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ต้น ปลกู ณ สถาบนัวิจยัเทคโนโลยีเกษตรตัง้แตเ่ดือน มกราคม พ.ศ. 2551 ถึง กนัยายน เพ่ือ
ประเมินลกัษณะเบือ้งต้น พบวา่ความยาวใบเฉล่ียกลุม่ท่ีสงูกวา่คา่เฉล่ียจ านวน   48 สายต้น 
และเทา่กบัคา่เฉล่ียหรือต ่ากวา่คา่เฉล่ียจ านวน 52 สายต้น โดยสายต้นรหสั 091 มีความยาว
ใบเฉล่ียสงูสดุ 16.68 ซม. (table 1) ความกว้างใบเฉล่ียพบวา่ 48 สายต้นให้คา่เฉล่ียความ
กว้างใบสงูกว่าคา่เฉล่ีย และเทา่กบัคา่เฉล่ียหรือต ่ากวา่คา่เฉล่ีย 52 สายต้น โดยสายต้น 013 
มีความกว้างใบเฉล่ียสงูสดุ 8.58 ซม.    ความยาวก้านใบเฉล่ียพบว่า 47 สายต้นมีคา่ความ
ยาวก้านใบสงูกวา่คา่เฉล่ีย และ 53 สายต้นเท่ากบัคา่เฉล่ียหรือต ่ากวา่คา่เฉล่ียโดยสายต้นรหสั 
013 มีความยาวก้านใบเฉล่ียสงูสดุ 4.18 ซม. ความยาวปล้องเฉล่ียพบวา่ 42 สายต้นมีคา่
ความยาวปล้องสงูกวา่คา่เฉล่ีย และ 58 สายต้นเทา่กบัคา่เฉล่ียหรือต ่ากวา่คา่เฉล่ียโดยสาย
ต้นรหสั 087 มีความยาวปล้องเฉล่ียสงูสดุ 14.16 ซม.  ความยาวยอดเฉล่ียพบว่า 47 สายต้นมี
คา่ความยาวยอดสงูกวา่คา่เฉล่ีย และ 53 สายต้นเทา่กบัคา่เฉล่ียหรือต ่ากวา่คา่เฉล่ียโดยสาย
ต้นรหสั 074 มีความยาวยอดเฉล่ียสงูสดุ 41.50 ซม. จ านวนคูใ่บเฉล่ียตอ่ยอดพบวา่ 57 สาย
ต้นมีจ านวนคูใ่บเฉล่ียตอ่ยอดสงูกวา่คา่เฉล่ีย และ 43 สายต้นเทา่กบัคา่เฉล่ียหรือต ่ากวา่
คา่เฉล่ียโดยสายต้นรหสั 085 มีจ านวนคูใ่บเฉล่ียตอ่ยอดสงูสดุ 4.00 ใบ 

จากการเปรียบเทียบลกัษณะตา่ง ๆ ของสายต้นผกัเชียงดาท่ีได้คดัเลือกแล้วจ านวน 6  
สายต้นโดยการวางแผนการทดลองแบบ RCBD ปี พ.ศ. 2551 พบวา่ ความสงูของทรงพุม่
เฉล่ียมีความแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัยิ่งทางสถิติ  (table 2) โดยสายต้น Gi 103  ให้ความ
สงูของทรงพุม่เฉล่ียสงูสดุ 93.80  ซม.  ความกว้างของทรงพุม่เฉล่ียไมมี่ความแตกตา่งกนั
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ โดยสายต้น Gi 103 ให้ความกว้างของทรงพุม่เฉล่ียสงูสดุ 61.20 
ซม.  ความยาวใบเฉล่ีย มีความแตกตา่งกนัอย่างมีนยัส าคญัยิ่งทางสถิติโดยสายต้น Gi 105 
ให้ความยาวใบเฉล่ียสงูสดุ 15.96  ซม.  ความกว้างใบเฉล่ียมีความแตกตา่งกนัอยา่งมี
นยัส าคญัยิ่งทางสถิตโิดย สายต้น Gi 105 ให้ความกว้างใบเฉล่ียสงูสดุ 8.26   ซม. ความยาว
ก้านใบเฉล่ียมีความแตกตา่งกนัอย่างมีนยัส าคญัยิ่งทางสถิต ิโดยสายต้น Gi 102 ให้ความยาว
ก้านใบเฉล่ียสงูสดุ 3.51 ซม. ความยาวปล้องเฉล่ียมีความแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัยิ่งทาง
สถิตโิดย สายต้น Gi 105 ให้ความยาวปล้องเฉล่ียสงูสดุ 7.08 ซม. ความยาวยอดเฉล่ียมีความ
แตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติโดย สายต้น Gi 104 ให้ความยาวยอดเฉล่ียสงูสดุ 10.57  
ซม.  จ านวนคูใ่บเฉล่ียตอ่ยอดมีความแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัยิ่งทางสถิตโิดย สายต้น Gi 
101 ให้จ านวนคูใ่บเฉล่ียตอ่ยอดสงูสดุ 3.73 ใบ น า้หนกัสดเฉล่ียตอ่จ านวน 3 ยอด ไมมี่ความ
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แตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ โดยสายต้น   Gi 105 และ Gi 101 ให้น า้หนกัตอ่จ านวน 
3 ยอดสงูสดุ 15.00 กรัม 

จากการเปรียบเทียบลกัษณะตา่ง ๆ ของผกัเชียงดาจ านวน 6  สายต้นเป็นปีท่ี 2 
พบวา่ ความสงูของทรงพุม่เฉล่ียมีความแตกตา่งกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ  (table 3) โดย
สายต้น Gi 101  ให้ความสงูของทรงพุม่เฉล่ียสงูสดุ 52.45  ซม.  ความกว้างของทรงพุม่เฉล่ียมี
ความแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัยิ่งทางสถิติ โดยสายต้น Gi 104 ให้ความกว้างของทรงพุม่
เฉล่ียสงูสดุ 56.55 ซม.  ความยาวใบเฉล่ีย มีความแตกตา่งกนัอย่างมีนยัส าคญัยิ่งทางสถิติ
โดยสายต้น Gi 104 ให้ความยาวใบเฉล่ียสงูสดุ 11.07  ซม.  ความกว้างใบเฉล่ียมีความ
แตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัยิ่งทางสถิต ิ โดยสายต้น Gi 104 ให้ความกว้างใบเฉล่ียสงูสดุ 
5.74   ซม. จ านวนข้อเฉล่ียตอ่ยอดไมมี่ความแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติโดยสายต้น 
Gi 101 ให้จ านวนข้อเฉล่ียตอ่ยอดสงูสดุ 3.10 ข้อ จ านวนคูใ่บเฉล่ียตอ่ยอดไมมี่ความแตกตา่ง
กนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติโดยสายต้น Gi 105 ให้จ านวนคูใ่บเฉล่ียตอ่ยอดสงูสดุ 2.79 ใบ 
ความยาวยอดเฉล่ียไมมี่ความแตกกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิตโิดยสายสายต้น Gi 101 ให้
ความยาวยอดเฉล่ีย 14.95 ซม. น า้หนกัเฉล่ียตอ่ยอดไมมี่ความแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติโดยสายต้น Gi 102 ให้น า้หนกัเฉล่ียตอ่ยอดสงูสดุ 3.82 กรัม  

จากการเปรียบเทียบฤทธ์ิการต้านอนมุลูอิสระและองค์ประกอบของผลผลิตในผกัเชียง
ดา 6 สายต้นเป็นปีท่ี 3 พบวา่ ฤทธ์ิการต้านอนมุลูอิสระเทียบกบัวิตามิน E (763.76 TE  
mg/100 g wet wt.) (table 4) น า้หนกัสดตอ่ต้น (71.32 กรัม) จ านวนยอดตอ่ต้น (36.91 ยอด) 
และความกว้างของทรงพุม่ (79.27 ซม.) (table 5) สงูสดุในสายต้น Gi 104 (p<0.05) ขณะท่ี
สายต้น Gi 102 มีน า้หนกัสดตอ่ยอด (1.74 กรัม) น า้หนกัแห้งตอ่ยอด (0.45 กรัม) และความ
ยาวยอด (12.72 ซม.) สงูสดุ (p<0.05)  ส าหรับลกัษณะจ านวนข้อตอ่ยอด (2.23 ข้อ) และ
จ านวนคูใ่บตอ่ยอด (2.09 คู)่ พบสงูสดุในสายต้น Gi 105 (p<0.05)  สว่นลกัษณะความสงู
ของทรงพุม่ไมมี่ความแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิต ิ โดยสายต้น Gi 101 มีแนวโน้ม
ของความสงูทรงพุม่สงูสดุ (93.24 ซม.)  

สว่นผลการเปรียบเทียบฤดกูาลท่ีมีผลตอ่ผลผลิตผกัเชียงดาในรอบ 1 ปี โดยใช้
แผนการทดลองแบบ RCBD ประกอบด้วย 4 ซ า้ โดยมี 3 สิ่งทดลองประกอบด้วย ฤดรู้อน 
(ม.ค.-เม.ย.,T1)   ฤดฝูน (พ.ค.-ส.ค.,T2)   และฤดหูนาว (ก.ย.-ธ.ค.,T3)  ปฏิบตัิดแูลรักษาโดย
ปลกูในแปลงทดลองสถาบนัวิจยัเทคโนโลยีเกษตร ให้น า้ทกุ 3-5 วนัใสปุ่๋ ยหมกัอดัเม็ดเก็บ
เก่ียวหลงัปลกู 6 เดือน   พบวา่ลกัษณะความยาวยอดมีความแตกตา่งกันอยา่งมีนยัส าคญั
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ทางสถิต ิ คือ ในฤดหูนาวมีแนวโน้มให้ความยาวยอดยาวท่ีสดุ (table 6)  รองลงมาคือฤดรู้อน
และฤดฝูนตามล าดบั ให้ความยาวเฉล่ียเทา่กบั 31.08, 28.92 และ 19.12 ซม. ตามล าดบั  ใน
ด้านองค์ประกอบผลผลิตผกัสดน า้หนกัสดตอ่ยอด ความกว้างใบ ความยาวใบ สว่นท่ี
รับประทานได้และสว่นท่ีรับประทานไมไ่ด้ตอ่ยอด จ านวนยอดตอ่แปลงย่อยและน า้หนกัสดตอ่
แปลงยอ่ยไมมี่ความแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตโิดยฤดรู้อนมีแนวโน้มให้จ านวน
ยอดตอ่ 8 ต้นสงูสดุ 267.00 ยอดและน า้หนกัสดตอ่ 8 ต้นสงูสดุ 1,837.50 กรัม  
วิจารณ์ 

จากการเปรียบเทียบลกัษณะลกัษณะตา่ง ๆ ของผกัเชียงดา 101 สายต้นพบว่ามี
ความแตกตา่งกนัทางด้านสณัฐาน ความยาวใบมีขนาดระหวา่ง 8.41-16.68 ซม. ความกว้าง
ใบระหวา่ง3.38-8.58ซม. ความยาวก้านใบระหวา่ง 1.56-4.18 ซม. ความยาวปล้องระหวา่ง 
1.41-14.16 ซม.ความยาวยอดระหวา่ง 2.10-41.50 ซม. และจ านวนคูใ่บตอ่ยอดเฉล่ียระหวา่ง 
1.33-4.00 คู ่นอกจากนัน้เม่ือคดัต้นท่ีดีจ านวน 6 สายต้น ปลกูเปรียบเทียบในสายต้นท่ีคดัแล้ว
ยงัมีความแตกตา่งกนัทางด้านสณัฐานวิทยาชีใ้ห้เห็นถึงความแตกตา่งทางด้านพนัธุกรรม ซึง่
พบมีลกัษณะเชน่เดียวกบัการทดลองของ อธิพรและปรียานนัท์ (2548) พบใน มะไห ่
(Momordica subangulata Blume) และ วิชาญ (2549) พบในชาอสัสมั (Camelia sinensis 
(L.) O. Kuntze) และยา่นาง (Puttawarachai et al., 2009)  นอกจากนัน้เม่ือเปรียบเทียบ
สว่นประกอบของสารต้านอนมุลูอิสระเทียบกบัวิตามินอีพบวา่มีความแตกตา่งกนั อยูร่ะหวา่ง 
424.25-763.76 TEmg/100 g.wet wt.             ซึง่สอดคล้องกบัการศกึษาของ Nair and 
Keshavachandran (2006) ได้ศกึษาความหลากหลายของ Gymnema sylvestre R. Br. ซึง่
เป็นพืชท่ีอยูใ่นสกลุเดียวกบัผกัเชียงดา  โดยใช้ลกัษณะทางด้านสณัฐานวิทยาและ
องค์ประกอบทางด้านเคมีจ านวน 93 สายต้นพบว่า มีลกัษณะทางด้านสณัฐานวิทยาท่ี
แตกตา่งกนัเชน่ ความยาวของใบมีขนาด 1.84-7.14 ซม. ความกว้างของใบอยูร่ะหว่าง 0.82-
5.78 ซม. ส่วนประกอบของซาโปนินอยูร่ะหวา่ง 0.6-5.4 เปอร์เซ็นต์ นอกจากนัน้ยงัมี
การศกึษาถึงปริมาณสาร กรดจีโนมิคในสายต้นท่ีแตกตา่งกนั พบวา่มีปริมาณกรดจีโนมิค
ตัง้แต ่ 0.96-1.58 เปอร์เซ็นต์ (Pandey and Yadav, 2010) และศกึษาความหลากหลายโดย
การใช้โมเลกลุก็ยงัพบวา่มีความแตกตา่งกนั    (Nair and Keshavachandran, 2006)   
สารประกอบ กรดจีโนมิคแม้แตจ่ากส่วนตา่ง ๆ ในสายต้นเดียวกนั ก็ยงัพบวา่มีความแตกตา่ง
กนั (Manohar et al., 2009)   จากการทดลองในปีท่ี 1-3 มีความแตกตา่งของการทดลองในปี
ท่ี 1-3 ชีใ้ห้เห็นวา่การทดลองความเสถียรของสายพนัธุ์จ าเป็นต้องใช้ระยะเวลา 3 ปีเป็นอยา่ง
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น้อยเพ่ือให้ได้สายพนัธุ์ท่ีมีความคงตวั แตอ่ยา่งไรก็ตามอยา่งน้อยได้สายพนัธุ์ผกัเชียงดาท่ีดีทัง้
ทางด้านคณุภาพ และผลผลิตคือสายต้น Gi 104 ท่ีมีทัง้จ านวนยอดตอ่ต้น น า้หนกัสดตอ่ต้น 
และปริมาณสารต้านอนมุลูอิสระเทียบกบัวิตามินอีสงูกวา่สายต้นอ่ืน ๆ สว่นของฤดกูาลท่ีมีตอ่
ผลผลิตของผกัเชียงดาทกุลกัษณะไมมี่ความแตกตา่งกนัทางด้านสถิติ ยกเว้นความยาวยอดท่ี
มีความแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติโดยฤดหูนาวมีความยาวยอดสงูสดุ 31.08 ซม. 
อยา่งไรก็ตามเม่ือพิจารณาในด้านผลผลิตแล้วสามารถผลิตผกัเชียงดาได้ทัง้ปีขึน้อยูก่ับการด ู
แลรักษาซึง่ในธรรมชาตชิว่งฤดหูนาวจะมีการพกัตวั พอเข้าสูช่ว่งฤดรู้อนและมีฝนก็เร่ิมแตก
ยอดใหม่ 
สรุปและข้อเสนอแนะ 

จากการเปรียบเทียบลกัษณะตา่ง ๆ ของสายต้นผกัเชียงดาจ านวน 101  สายต้น และ
คดัเลือกสายต้นท่ีดีจ านวน 6 สายต้นปลกูเปรียบเทียบกนัพบวา่ลกัษณะตา่ง ๆ มีความ
แตกตา่งกนั เชน่ ความสงูของทรงพุม่เฉล่ีย     ความยาวใบเฉล่ีย  ความกว้างใบเฉล่ีย ความ
ยาวก้านใบเฉล่ีย ความยาวปล้องเฉล่ีย ความยาวยอดเฉล่ีย และจ านวนใบเฉล่ียตอ่ยอดเป็น
ต้น สายต้น (Gi 104) ท่ีมีลกัษณะดีทัง้คณุภาพคือสารต้านอนมุลูิสระเทียบกบัวิตามินอีและ
ผลผลิตสงู สว่นประกอบลกัษณะอ่ืน ๆ อาจไมดี่เทา่กบัสายต้นอ่ืน จงึควรมีการปรับปรุงพนัธุ์
โดยการผสมข้ามระหวา่งสายต้นเพ่ือให้ได้ลกัษณะท่ีดีท่ีสดุ สว่นฤดกูารไมมี่ผลตอ่ผลผลิตผกั
เชียงดา 
ค าส าคัญ: ผกัเชียงดา คดัเลือกสายพนัธุ์ ฤดกูาล สารต้านอนมุลูอิสระ 
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EXECUTIVE SUMMARY 
Project Title: Effects of  Varieties and Seasons on Phak Chiang Da (Gymnema 

inodorum (Lour.) Decne. For Industrial Production 
Investigators: 
Mr. Pitak Puttawarachai Agricultural Technology Research Institute 
Assist. Prof. Apinan Mekbangwan Agricultural Technology Research Institute 
Assist. Prof. Napa Khunsupa Agricultural Technology Research Institute 
Assist. Prof. Terawan  Chanrittisen Agricultural Technology Research Institute 
Project Period: 3 years 6 months from October 2008 to March 2011 
Objectives: 

1. Collection and selection of Phak Chiang Da for industrial production 
2. Study on effects of seasons for Phak Chiang Da production 

Scope of Research: Collection of 101 of Phak Chiang Da clones and selection 6 
clones for compared  the good quality clones, study on effects of 3 seasons for Phak 
Chiang Da production year round  
Methodology:  

1. The 101 clones of Phak Chiang Da (Gymnema inodorum (Lour.) Decne.) 
were collected from the plot of Agricultural Technology Research Institute (ATRI), 
Rajamangala University of Technology and Tambon Phichai and Tambon Bansdejt 
Lampang and Chaing Mai and then planted at ATRI during January to September 
2008. The data of leaf length leaf width petiole length internode length shoot tip and 
pair-leaves  per shoot were collected for selection  

2. Six clones of Phak Chiang Da from the previous mention were selected and 
then grown by RCBD experimental design (Randomized Complete Blocks Design) 
at Agricultural Technology  Research  Institute  during  January  to  September 2008  
( first year), second year (2009) and third year (October 2010-March 2011). The 
data of antioxidant activity equivalent to vitamin E, fresh weight per plant, fresh 
weight per shoot, dried weight per shoot, shoot length,  number nodes per shoot 
and pair-leaves per shoot  were collected  and then were compared by  DMRT 
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3. A comparison on the effect of annual seasons on yield was studied. The 
experimental design used was a randomized complete block design (RCBD) 
consisted of 3 treatments and each with 4 replications. Treatments were summer 
(Jan – Apr.,T1), rainy season (May-Aug.,T2) and cool season (Sept.-Dec.,T3). 
Irrigation and cultural practices were given to all  Phak Chiang Da plants under 
investigation in the same manner. 
Results:  

The 101 clones of Phak Chiang Da (Gymnema inodorum (Lour.) Decne.) 
were collected from the plot of Agricultural Technology Research Institute (ATRI), 
Rajamangala University of Technology and in the village around ATRI and then 
planted at ATRI during January to September 2008. The data showed that there 
were  48 clones which had the average leaf length longer than normal mean and 52 
clones had equal or less than the normal mean. The 091 code clone had the highest 
average leaf length of 16.68 cm. (table 1). There were 48 clones which had the 
average leaf width wider than the normal mean and 52 clones had equal or less than 
the normal mean. The 013 code clone had the widest leaf of 8.58 cm. There were 47 
clones which had the average petiole length longer than the normal mean and 53 
clones had equal or less than the normal mean. The 013 code clone has the longest 
petiole of 4.18 cm. There were 42 clones which had the average internode length 
longer than normal mean and 58 clones had equal or less than the normal mean. 
The 087 code clone had the longest internode of 14.16 cm. There were 45 clones 
which had 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 41.50 cm. There were 57 clones which had the average amount of pair-
leaves more than the normal mean and 43 clones have equal or less than the normal 
mean. The 085 code clone had the highest amount of pair-leaves 4 pair-leaves per 
shoot.  
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Six clones of Phak Chiang Da from the previous mention were selected and 
then grown by RCBD experimental design (Randomized Complete Blocks Design) 
at Agricultural  Technology Research  Institute during  January  to  September 2008  
( first year). The average of plant high was significantly different. Line number Gi 103 
gave  the highest of  plant high (93.80 cm.) (p<0.01)(table 2). while the average of 
canopy width was not significantly different. Line number Gi 103  had highest 
canopy width (61.23 cm.). The Gi 105 gave highest of leaf length (15.96 cm.), leaf 
width (8.26 cm.) and internode length (7.08 cm.). (p<0.01).The average of petiole 
length was significantly differenct. Line number Gi 102 gave the highest petiole 
length (3.51 cm.) (p<0.01). The Gi 104 had highest of shoot length (10.57) (p<0.05). 
The Gi 101  had the highest of pair-leaves per shoot (3.73 pair-leaves) (p<0.01). 
while the average of fresh weight was not significantly different which Gi 105 and Gi 
101 gave the highest of fresh weight per 3 shoot (15 gm.). 

The study results in second year (2009). The average of plant high was 
significantly different. The Gi 101 gave  the highest of plant high (52.45 cm.) 
(p<0.05)(table 3). The Gi 104  had the highest canopy width (56.55 cm.), leaf length 
(11.07 cm.). and leaf width (5.74 cm.) (p<0.01),  while the average of node per shoot 
and shoot length  were not significantly different which the Gi 101 had the highest of 
node per shoot (3.10 nodes) and shoot length (14.95 cm.).  The average of pair-
leaves per shoot and fresh weight were not significantly different. The Gi 105 and Gi 
102 had highest of pair-leaves per shoot (2.79 pair-leaves) and fresh weight (3.82 
g.) respectively.  

The antioxidant activities and yield components observation in third year 
(2010-2011). The results showed that the highest antioxidant activity equivalent to 
vitamin E (763.76 TE mg/100 g wet wt.)(table 4), fresh weight per plant (71.32 g), 
number of shoot per plant (36.91 shoots), and canopy width (79.27 cm) (table 5) 
were obtained in the Gi 104 clone (p<0.05).  The Gi 102 clone expressed the 
highest of fresh weight per shoot (1.74 g), dried weight per shoot (0.45 g), and shoot 
length (12.72 cm) (p<0.05).  The study also revealed that the highest amount of 2.23 
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nodes and 2.09 pair-leaves per shoot  were found in the Gi 105 clone (p<0.05).  The 
plant height average was not significantly different.  The Gi 101 clone tended to 
have the highest of plant high (93.24 cm). 

A comparison on the effect of annual seasons on yield was studied. The 
experimental design used was a randomized complete block design (RCBD) 
consisted of 3 treatments and each with 4 replications. Treatments were summer 
(Jan – Apr.,T1), rainy season (May-Aug.,T2) and cool season (Sept.-Dec.,T3). 
Irrigation and cultural practices were given to all Phak Chiang Da plants under 
investigation in the same manner. The results revealed that the shoot length 
characteristic appeared to be significantly affected by different seasons (table 6). 
The cool seasons seemed to have the greatest shoot length of Phak Chiang Da and 
followed in order by summer and rainy season, with the averages of 31.08, 28.92 
and 19.12 cm., respectively. However, fresh weight yield were statistically similar 
among seasons. In addition, the number of shoot and shoot weight per eight plants  
tended to be the highest in summer (267.00 shoots and 1,837.50 g.) as compared 
with those in rainy season (225.25 shoots and 1771.25 g.) and in cool season 
(244.50 shoots and 1,716.00 g.).  
Discussion: 
 The experiment for this study was showing variations in their morphological 
and chemical content. This study also found in  Gymnema sylvestre R.Br. (Nair and 
Keshavachandran, 2006) 
Conclusion and Suggestions: 

The Phak Chiang Da of  Gi 104 clone had high antioxidant content and high 
yield which for further exploited and development.  
Keywords: Gymnema inodorum (Lour.) Decne, Varieties, Seasons, Antioxidant activity 

 



 11 

ผลของพันธ์ุผักเชียงดาและฤดูกาลท่ีมีต่อการผลิตผักเชียงดาเชิงอุตสาหกรรม 

บทคัดย่อ 

การรวบรวมผกัเชียงดาในแปลงรวบรวมพนัธุ์ของสถาบนัวิจยัเทคโนโลยีเกษตร และท่ี
ได้รวบรวมเพิ่มเตมิบริเวณต าบลพิชยั และต าบลบ้านเสดจ็ จงัหวดัล าปาง และเชียงใหม ่
จ านวน 101 สายต้น ปลกู ณ สถาบนัวิจยัเทคโนโลยีเกษตรตัง้แตเ่ดือน มกราคม ถึง กนัยายน
พ.ศ. 2551 เพ่ือประเมินลกัษณะเบือ้งต้น พบวา่ความยาวใบเฉล่ียกลุม่ท่ีสงูกวา่คา่เฉล่ีย
จ านวน   48 สายต้น และเทา่กบัคา่เฉล่ียหรือต ่ากวา่คา่เฉล่ียจ านวน 52 สายต้น โดยสายต้น
รหสั 091 มีความยาวใบเฉล่ียสงูสดุ 16.68 ซม. (table 1) ความกว้างใบเฉล่ียพบวา่ 48 สาย
ต้นให้คา่เฉล่ียความกว้างใบสงูกวา่คา่เฉล่ีย และเทา่กบัคา่เฉล่ียหรือต ่ากว่าคา่เฉล่ีย 52 สาย
ต้น โดยสายต้น 013 มีความกว้างใบเฉล่ียสงูสดุ 8.58 ซม.    ความยาวก้านใบเฉล่ียพบวา่ 47 
สายต้นมีคา่ความยาวก้านใบสงูกวา่คา่เฉล่ีย และ 53 สายต้นเท่ากบัคา่เฉล่ียหรือต ่ากวา่
คา่เฉล่ียโดยสายต้นรหสั 013 มีความยาวก้านใบเฉล่ียสงูสดุ 4.18 ซม. ความยาวปล้องเฉล่ีย
พบวา่ 42 สายต้นมีคา่ความยาวปล้องสงูกวา่คา่เฉล่ีย และ 58 สายต้นเทา่กบัคา่เฉล่ียหรือต ่า
กวา่คา่เฉล่ียโดยสายต้นรหสั 087 มีความยาวปล้องเฉล่ียสงูสดุ 14.16 ซม.  ความยาวยอด
เฉล่ียพบวา่ 47 สายต้นมีคา่ความยาวยอดสงูกวา่คา่เฉล่ีย และ 53 สายต้นเทา่กบัคา่เฉล่ียหรือ
ต ่ากว่าคา่เฉล่ียโดยสายต้นรหสั 074 มีความยาวยอดเฉล่ียสงูสดุ 41.50 ซม. จ านวนคูใ่บเฉล่ีย
ตอ่ยอดพบวา่ 57 สายต้นมีจ านวนคูใ่บเฉล่ียตอ่ยอดสงูกวา่คา่เฉล่ีย และ 43 สายต้นเทา่กบั
คา่เฉล่ียหรือต ่ากว่าคา่เฉล่ียโดยสายต้นรหสั 085 มีจ านวนคูใ่บเฉล่ียตอ่ยอดสงูสดุ 4.00 คูใ่บ 

การเปรียบเทียบลกัษณะตา่ง ๆ ของสายต้นผกัเชียงดาท่ีได้คดัเลือกแล้วจ านวน 6  
สายต้นโดยการวางแผนการทดลองแบบ RCBD (Randomized Complete Blocks Design) 
ปี พ.ศ. 2551 พบวา่ ความสงูของทรงพุม่เฉล่ียมีความแตกตา่งกนัอย่างมีนยัส าคญัยิ่งทางสถิต ิ 
(table 2) โดยสายต้น Gi 103  ให้ความสงูของทรงพุม่เฉล่ียสงูสดุ 93.80  ซม.  ความกว้างของ
ทรงพุม่เฉล่ียไมมี่ความแตกตา่งกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ โดยสายต้น Gi 103 ให้ความ
กว้างของทรงพุม่เฉล่ียสงูสดุ 61.20 ซม.  ความยาวใบเฉล่ีย มีความแตกตา่งกนัอย่างมี
นยัส าคญัยิ่งทางสถิตโิดยสายต้น Gi 105 ให้ความยาวใบเฉล่ียสงูสดุ 15.96  ซม.  ความกว้าง
ใบเฉล่ียมีความแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัยิ่งทางสถิตโิดย สายต้น Gi 105 ให้ความกว้างใบ
เฉล่ียสงูสดุ 8.26   ซม. ความยาวก้านใบเฉล่ียมีความแตกตา่งกนัอย่างมีนยัส าคญัยิ่งทางสถิต ิ
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โดยสายต้น Gi 102 ให้ความยาวก้านใบเฉล่ียสงูสดุ 3.51 ซม. ความยาวปล้องเฉล่ียมีความ
แตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัยิ่งทางสถิติโดย สายต้น Gi 105 ให้ความยาวปล้องเฉล่ียสงูสดุ 
7.08 ซม. ความยาวยอดเฉล่ียมีความแตกตา่งกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติโดย สายต้น Gi 
104 ให้ความยาวยอดเฉล่ียสงูสดุ 10.57  ซม.  จ านวนคูใ่บเฉล่ียตอ่ยอดมีความแตกตา่งกนั
อยา่งมีนยัส าคญัยิ่งทางสถิติโดย สายต้น Gi 101 ให้จ านวนคูใ่บเฉล่ียตอ่ยอดสงูสดุ 3.73 ใบ 
น า้หนกัสดเฉล่ียตอ่จ านวน 3 ยอด ไมมี่ความแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิต ิ โดยสาย
ต้น   Gi 105 และ Gi 101 ให้น า้หนกัตอ่จ านวน 3 ยอดสงูสดุ 15.00 กรัม 

การเปรียบเทียบลกัษณะตา่ง ๆ ของผกัเชียงดาจ านวน 6  สายต้นเป็นปีท่ี 2 พบว่า 
ความสงูของทรงพุม่เฉล่ียมีความแตกตา่งกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิต ิ  (table 3) โดยสายต้น 
Gi 101  ให้ความสงูของทรงพุม่เฉล่ียสงูสดุ 52.45  ซม.  ความกว้างของทรงพุม่เฉล่ียมีความ
แตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัยิ่งทางสถิต ิ โดยสายต้น Gi 104 ให้ความกว้างของทรงพุม่เฉล่ีย
สงูสดุ 56.55 ซม.  ความยาวใบเฉล่ีย มีความแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัยิ่งทางสถิติโดยสาย
ต้น Gi 104 ให้ความยาวใบเฉล่ียสงูสดุ 11.07  ซม.  ความกว้างใบเฉล่ียมีความแตกตา่งกนั
อยา่งมีนยัส าคญัยิ่งทางสถิติ โดยสายต้น Gi 104 ให้ความกว้างใบเฉล่ียสงูสดุ 5.74   ซม. 
จ านวนข้อเฉล่ียตอ่ยอดไมมี่ความแตกตา่งกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิตโิดยสายต้น Gi 101 ให้
จ านวนข้อเฉล่ียตอ่ยอดสงูสดุ 3.10 ข้อ จ านวนคูใ่บเฉล่ียตอ่ยอดไมมี่ความแตกตา่งกนัอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิตโิดยสายต้น Gi 105 ให้จ านวนคูใ่บเฉล่ียตอ่ยอดสงูสดุ 2.79 ใบ ความยาว
ยอดเฉล่ียไมมี่ความแตกกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติโดยสายสายต้น Gi 101 ให้ความยาว
ยอดเฉล่ีย 14.95 ซม. น า้หนกัเฉล่ียตอ่ยอดไมมี่ความแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ
โดยสายต้น Gi 102 ให้น า้หนกัเฉล่ียตอ่ยอดสงูสดุ 3.82 กรัม  

การเปรียบเทียบฤทธ์ิการต้านอนมุลูอิสระและองค์ประกอบของผลผลิตในผกัเชียงดา 
6 สายต้นเป็นปีท่ี 3 พบวา่ ฤทธ์ิการต้านอนมุลูอิสระเทียบกบัวิตามิน E (763.76 TE  mg/100 
g wet wt.) (table 4) น า้หนกัสดตอ่ต้น (71.32 กรัม) จ านวนยอดตอ่ต้น (36.91 ยอด) และ
ความกว้างของทรงพุม่ (79.27 เซนตเิมตร)(table 5) สงูสดุในสายต้น Gi 104 (p<0.05) 
ขณะท่ีสายต้น Gi 102 มีน า้หนกัสดตอ่ยอด (1.74 กรัม) น า้หนกัแห้งตอ่ยอด (0.45 กรัม) และ
ความยาวยอด (12.72 เซนติเมตร) สงูสดุ (p<0.05)  ส าหรับลกัษณะจ านวนข้อตอ่ยอด (2.23 
ข้อ) และจ านวนคูใ่บตอ่ยอด (2.09 คู)่ พบสงูสดุในสายต้น Gi 105 (p<0.05)  สว่นลกัษณะ
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ความสงูของทรงพุม่ไมมี่ความแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ โดยสายต้น Gi 101 มี
แนวโน้มของความสงูทรงพุม่สงูสดุ (93.24 เซนตเิมตร)  

ผลการเปรียบเทียบฤดกูาลท่ีมีผลตอ่ผลผลิตผกัเชียงดาในรอบ 1 ปี โดยใช้แผนการ
ทดลองแบบ RCBD ประกอบด้วย 4 ซ า้ โดยมี 3 สิ่งทดลองประกอบด้วย ฤดรู้อน (ม.ค.-เม.ย.
,T1)   ฤดฝูน (พ.ค.-ส.ค.,T2)   และฤดหูนาว (ก.ย.-ธ.ค.,T3)  ปฏิบตัิดแูลรักษาโดยปลกูใน
แปลงทดลองสถาบนัวิจยัเทคโนโลยีเกษตร ให้น า้ทกุ 3-5 วนัใสปุ่๋ ยหมกัอดัเม็ดเก็บเก่ียวหลงั
ปลกู 6 เดือน   พบวา่ลกัษณะความยาวยอดมีความแตกตา่งกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิต ิคือ 
ในฤดหูนาวมีแนวโน้มให้ความยาวยอดยาวท่ีสดุ (table 6)  รองลงมาคือฤดรู้อนและฤดฝูน
ตามล าดบั ให้ความยาวเฉล่ียเทา่กบั 31.08, 28.92 และ 19.12 ซม. ตามล าดบั  ในด้าน
องค์ประกอบผลผลิตผกัสดน า้หนกัสดตอ่ยอด ความกว้างใบ ความยาวใบ สว่นท่ีรับประทาน
ได้และสว่นท่ีรับประทานไมไ่ด้ตอ่ยอด จ านวนยอดตอ่แปลงยอ่ยและน า้หนกัสดตอ่แปลงยอ่ย
ไมมี่ความแตกตา่งกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิตโิดยฤดรู้อนมีแนวโน้มให้จ านวนยอดตอ่ 8 ต้น
สงูสดุ 267.00 ยอดและน า้หนกัสดตอ่ 8 ต้นสงูสดุ 1,837.50 กรัม  

ค าส าคัญ: ผกัเชียงดา คดัเลือกสายพนัธุ์ ฤดกูาล สารต้านอนมุลูอิสระ 
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Effects of  Varieties and Seasons on Phak Chiang Da  

(Gymnema inodorum (Lour.) Decne. For Industrial Production 

ABSTRACT 

 The 101 clones of Phak Chiang Da (Gymnema inodorum (Lour.) Decne.) 
were collected from the plot of Agricultural Technology Research Institute (ATRI), 
Rajamangala University of Technology Lanna, Tambon Phichai and Tambon 
Bansdejt Lampang, Chiang Mai and then planted at ATRI during January to 
September 2008. The data showed that there were  48 clones which had the 
average leaf length longer than normal mean and 52 clones had equal or less than 
the normal mean. The 091 code clone had the highest average leaf length of 16.68 
cm. (table 1). There were 48 clones which had the average leaf width wider than the 
normal mean and 52 clones had equal or less than the normal mean. The 013 code 
clone had the widest leaf of 8.58 cm. There were 47 clones which had the average 
petiole length longer than the normal mean and 53 clones had equal or less than the 
normal mean. The 013 code clone has the longest petiole of 4.18 cm. There were 42 
clones which had the average internode length longer than normal mean and 58 
clones had equal or less than the normal mean. The 087 code clone had the longest 
internode of 14.16 cm. There were 45 clones which had 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 41.50 cm. There were 57 
clones which had the average amount of pair-leaves more than the normal mean 
and 43 clones have equal or less than the normal mean. The 085 code clone had 
the highest amount of pair-leaves 4 pair-leaves per shoot.  

Six clones of Phak Chiang Da from the previous mention were selected and 
then grown by RCBD experimental design (Randomized Complete Blocks Design) 
at Agricultural Technology Research Institute during      January to  September 2008  
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( first year). The average of plant high was significantly different. Line number Gi 103 
gave  the highest of  plant high (93.80 cm.) (p<0.01)(table 2). while the average of 
canopy width was not significantly different. Line number Gi 103  had the highest 
canopy width (61.23 cm.). The Gi 105 gave the highest of leaf length (15.96 cm.), 
leaf width (8.26 cm.) and internode length (7.08 cm.) (p<0.01). The average of 
petiole length was significantly different. Line number Gi 102 gave the highest 
petiole length (3.51 cm.) (p<0.01). The Gi 104 had the highest of shoot length 
(10.57) (p<0.05). The Gi 101  had the highest of pair-leaves per shoot (3.73 pair-
leaves) (p<0.01). while the average of fresh weight was not significantly different 
which Gi 105 and Gi 101 gave the highest of fresh weight per 3 shoot (15 gm.). 

The study results in second year (2009). The average of plant high was 
significantly different. The Gi 101 gave  the highest of plant high (52.45 cm.) 
(p<0.05)(table 3). The Gi 104  had the highest canopy width (56.55 cm.), leaf length 
(11.07 cm.). and leaf width (5.74 cm.) (p<0.01). while the average of node per shoot 
and shoot length  was not significantly different which the Gi 101 had the highest of 
node per shoot (3.10 nodes) and shoot length (14.95 cm.).  The average of pair-
leaves per shoot and fresh weight were not significantly different. The Gi 105 and Gi 
102 had the highest of pair-leaves per shoot (2.79 pair-leaves) and fresh weight 
(3.82 g.), respectively.  

The antioxidant activities and yield components observation in third year 
(2010-2011). The results showed that the highest antioxidant activity equivalent to 
vitamin E (763.76 TE mg/100 g wet wt.)(table 4), fresh weight per plant (71.32 g), 
number of shoot per plant (36.91 shoots), and canopy width (79.27 cm) (table 5) 
were obtained in the Gi 104 clone (p<0.05).  The Gi 102 clone expressed the 
highest of fresh weight per shoot (1.74 g), dried weight per shoot (0.45 g), and shoot 
length (12.72 cm) (p<0.05).  The study also revealed that the highest amount of 2.23 
nodes and 2.09 pair-leaves per shoot  were found in the Gi 105 clone (p<0.05).  The 
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plant height averages was not significantly different.  The Gi 101 clone tended to 
have the highest of plant high (93.24 cm). 

A comparison on the effect of annual seasons on yield was studied. The 
experimental design used  a randomized complete block design (RCBD) consisted 
of 3 treatments and each with 4 replications. Treatments were summer (Jan – 
Apr.,T1), rainy season (May-Aug;,T2) and cool season (Sept.-Dec.,T3). Irrigation and 
cultural practices were given to all Phak chiang da plants under investigation in the 
same manner. The results revealed that the shoot length characteristic appeared to 
be significantly affected by different seasons (table 6). The cool seasons seemed to 
have the greatest shoot length of Phak chiang da and followed in order by summer 
and rainy season, with the averages of 31.08, 28.92 and 19.12 cm., respectively. 
However, fresh weight yield were statistically similar among seasons. In addition, the 
number of shoot and shoot weight per eight plants  tended to be the highest in 
summer (267.00 shoots and 1,837.50 g.) as compared with those in rainy season 
(225.25 shoots and 1771.25 g.) and in cool season(244.50 shoots and 1,716.00 g.).  

Keywords: Gymnema inodorum (Lour.) Decne, Varieties, Seasons, Antioxidant activity 
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บทน า 

ปัจจบุนัคนได้ตระหนกัถึงพิษภยัของยาฆา่แมลง หรือสารเคมีท่ีใช้ก าจดัศตัรูพืช
โดยเฉพาะพืชผกัท่ีมีการบริโภคเป็นประจ าท าให้มีโอกาสเส่ียงตอ่การมีสารพิษเหล่านัน้ตกค้าง
อยูใ่นร่างกาย  และป่วยเป็นโรคตา่ง ๆ ผกัพืน้บ้านหลายชนิดจงึเพิ่มความส าคญัขึน้ ผกั
พืน้บ้านแตช่นิดมีรสชาตเิฉพาะตวัท าให้เป็นท่ีถกูปากของคนไทย มีคณุคา่ทางอาหารสงู มี
คณุสมบตัเิป็นสมนุไพรอีกด้วย และท่ีส าคญัเป็นผกัท่ีปลอดภยัจากสารก าจดัศตัรูพืชเน่ืองจาก
ผกัพืน้บ้านเหล่านัน้ ปลกูกนัตามธรรมชาตมีิการต้านทานตอ่โรค และแมลง และสภาพความ
แห้งแล้ง ผกัเชียงดาเป็นผกัพืน้บ้านชนิดหนึง่ท่ีคนไทยภาคเหนือนิยมรับประทานมีช่ือ
วิทยาศาสตร์วา่ Gymnema inodorum (Lour.) Decne. อยูใ่นวงศ์ ASCLEPIADACEAE พืช
ท่ีอยูใ่นวงศ์เดียวกนัได้แก่ ขจร (Telosma minor Craib) ผกัฮ้วนหม ู (Dregea volubilis (L.f.) 
Hook.f.) เป็นต้น (เตม็, 2544)  เป็นไม้เถาเลือ้ยมีประโยชน์ทางยามากมายซึง่ได้รายงานไว้ใน
ต ารายาไทย สว่นใหญ่ผกัเชียงดาพบมากทางภาคเหนือ เชน่ บริเวณจงัหวดัเชียงใหม่ เชียงราย 
ล าปาง พะเยา แพร่ นา่น และแมฮ่อ่งสอน  บางท้องถ่ินมีการใช้ประโยชน์จากผกัเชียงดาหลาย
อยา่ง เชน่ ใบผกัเชียงดาต าละเอียดแล้วน ามาพอกกระหมอ่ม รักษาไข้ อาการหวดัหรือน าไป
ประกอบในต ารายาแก้ไข้ และในปี พ.ศ. 2535 จลุสารข้อมลูสมนุไพร คณะเภสชัศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัมหิดล ได้รายงานวา่ มีชาวญ่ีปุ่ นได้เข้ามาส ารวจรวบรวมพนัธุ์ผกัเชียงดาในพืน้ท่ี 
จงัหวดัเชียงใหม ่ เพราะมีพืชชนิดหนึง่ซึง่อยูใ่นสกลุเดียวกนักบัผกัเชียงดามีช่ือวิทยาศาสตร์วา่ 
Gymnema sylvestre เป็นพืชพืน้เมืองของประเทศอินเดียโดยใช้เป็นยาสมนุไพรดัง้เดมิของ
ชาวอินเดีย และมีงานวิจยัหลายเร่ืองแสดงวา่พืชชนิดนีมี้สรรพคณุลดน า้ตาลในเลือด และมี
ศกัยภาพในการพฒันาเป็นยารักษาโรคเบาหวาน แตอ่ย่างไรก็ตามพืชชนิดนีมี้รสขมท าให้
รับประทานยาก ปัจจบุนับริษัทยาของประเทศญ่ีปุ่ นจงึได้สนใจผกัเชียงดาเพ่ือผลิตผกัเชียงดา
เป็นยาชงสมนุไพรแทน        ดงันัน้ชาวญ่ีปุ่ นจงึน าผกัเชียงดาของไทยเพ่ือวิเคราะห์หา
สารประกอบตา่ง ๆ และสร้างสายพนัธุ์ใหมใ่ห้ดีกวา่เดมิ (ส านกังานคณะกรรมการการ
สาธารณสขุมลูฐาน, 2540)  การคดัเลือกสายพนัธุ์เพ่ือให้ได้ข้อมลูเก่ียวกบัผกัเชียงดา และการ
ใช้ประโยชน์จงึจ าเป็นต้องศกึษาให้มากท่ีสดุเพ่ือเป็นการอนรัุกษ์ และเป็นฐานข้อมลูเพื่อ
พฒันาสายพนัธุ์ให้สามารถปลกูเป็นการค้า เน่ืองจากในภาคเหนือของประเทศไทยเป็นแหลง่
พนัธุกรรมของผกัเชียงดาและวฒันธรรมในการบริโภคผกัเชียงดา จากการศกึษาของ Nair 
and Keshavachandran (2006) ในความหลากหลายของ Gymnema sylvestre R.Br. เป็น
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พืชท่ีอยูใ่นวงศ์เดียวกบัผกัเชียงดา  โดยการใช้ลกัษณะทางด้านสณัฐานวิทยาและทางด้านเคมี
พบวา่มีความแตกตา่งกนั ทัง้ทางด้านสณัฐานวิทยา    และองค์ประกอบของซาโปนินชีใ้ห้เห็น
ถึงผลความแตกตา่งของสายต้น กฤษดา (2519) กลา่วว่า การจะปรับปรุงพืชลกัษณะใด เรา
จ าเป็นต้องมีลกัษณะของพืชนัน้ ๆ อยูแ่ละลกัษณะเหลา่นัน้สว่นใหญ่ได้มาจากพนัธุ์ป่า และ
งานท่ีส าคญัอนัดบัแรกในการปรับปรุงพนัธุ์ก็คือการรวบรวมพนัธุ์ ดงันัน้จงึได้รวบรวมและ
คดัเลือกสายพนัธุ์ผกัเชียงดา เพ่ือปลกูเป็นอตุสหกรรมเป็นการสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรใน
อนาคตตอ่ไป เพ่ือความอยูดี่กินดีของประชาชนและความผาสขุของบ้านเมืองสืบไป  
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ตรวจเอกสาร 

ผกัเชียงดา (ภาษาพืน้บ้านเรียกวา่ ผกัเจียงดา) มีช่ือวิทยาศาสตร์วา่ Gymnema 
inodorum  (Lour.) Decne. อยูใ่นวงศ์ ASCLEPIADACEAE พืชท่ีอยูใ่นวงศ์นีไ้ด้แก่ ผกั
ฮ้วนหม ูขจร เป็นต้น และพืชท่ีอยูใ่นสกลุ Gymnema มีอยูด้่วยกนั 25 ชนิด กระจายตามเขต
ร้อนและเขตกึ่งร้อนในทวีปเอเชีย และอาฟริกาใต้    (Anonymous(1), 2011)        ลกัษณะ
ทางพฤกษศาสตร์ ผกัเชียงดาเป็นไม้เถาเลือ้ย ล าต้นสีเขียวเม่ือแก่เป็นสีน า้ตาล ทกุส่วนของล า
ต้นท่ีอยูเ่หนือดินมียางสีขาว ขนาดของล าต้นมีเส้นผา่ศนูย์กลาง 0.5-5.0 ซม. ใบเป็นใบเด่ียว สี
เขียวเข้ม หน้าใบเขียวเข้มกว่าหลงัใบ ขอบใบเรียบหรือมีคล่ืนเล็กน้อย ใบมีรูปร่างกลมรี ปลาย
ใบแหลม ฐานใบมน ใบมีก้านใบยาว 3.5-6 ซม. ใบกว้าง 9-11 ซม. ใบยาว 14.5-18.5 ซม. ผิว
ใบเรียบ ไมมี่ขน ใบออกจากข้อเรียงเป็นคูต่รงข้ามกนั (ส านกังานคณะกรรมการสาธารณสขุ
มลูฐาน, 2540) มีต านานและความเช่ือของชาวเหนือท่ีเลา่สืบตอ่กนัมาเร่ืองผกัเชียงดาวา่ มี
ชายคนหนึง่จะมีการทานอโุบสถ (โบสถ์) แตว่นันัน้น า้แห้ง ฝนไมต่ก ได้ไปดกูารเตรียมอาหาร
เพ่ือถวายพระ สงัเกตเห็นถาดใบไหนก็สกปรกจงึต้องการล้าง มรรคนายกบอกว่า น า้ไมมี่อยา่
ล้างเลย โดยไปเดด็ยอดผกัเชียงดามาเช็ด มรรคนายกบอกวา่เช็ดเสร็จแล้วให้ดาซะ (จดัอาหาร
ใสถ่าดถวายพระ) ขณะนัน้ มีแมค่รัวคนหนึง่เป็นสาวแรกรุ่นอาย ุ16 ปี ก็เอายอดผกัเจียงดาจิม้
กบัน า้เงีย้วคัว่ รับประทานแล้วอร่อยและหอมดี หรือให้คนเป็นไข้ เป็นพยาธิ ต้มผกัเชียงดากบั
ปลาแห้งรับประทานแล้วจะหาย มรรคนายกถามวา่แล้วจะตัง้ช่ืออะไรดี ป้าคนหนึง่ก็บอกวา่ผกั
ดาขนัโตก ตอ่มาได้เพีย้นเป็นผกัเจียงดา จนถึงปัจจบุนั (นิรนาม(ก), 2554) ช่ืออ่ืน ผกัฮ้วนไก่ 
(ล าปาง) ผกัเซง (นิรนาม(ข), 2554) ผกัจินดา (ตานี2007, 2554) การปลกูผกัเชียงดาของ
ชาวบ้านนิยมปลกูตามรัว้บ้านหรือขึน้ตามต้นไม้ใหญ่ เป็นการปลกูเพ่ือรับประทานกนัเอง มี
การจ าหน่ายบ้างแตไ่มม่าก  พืน้ท่ีปลกูผกัเชียงดาเป็นการค้าเชน่ จงัหวดัเชียงใหม ่ จ านวน 
8.75 ไร่ แมฮ่อ่งสอนจ านวน 1 ไร่ พะเยาจ านวน 0.25 ไร่ และล าพนู 7 ไร่ (กรมสง่เสริม
การเกษตร, 2551) การขยายพนัธ์โดยการเพาะเมล็ดหรือปักช าสว่นใหญ่นิยมขยายพนัธุ์โดย
การปักช า การใช้ประโยชน์ของผกัเชียงดา สรรพคณุทางยา ทางเหนือใช้ใบสดต าให้ละเอียด
พอกกระหม่อมเพ่ือลดไข้ ลดอาการเป็นหวดั ปรุงเป็นยาแก้ไข้ น ามาใช้ในการรักษา
โรคเบาหวาน หมอเมืองล้านนาใช้ผกัเชียงดาเป็นยาลดความดนัโลหิตสงู และยาแก้เวียนศรีษะ 
โดยเอาราก ใบ เครือ ต าพร้อมกบัปเูลย ข้าวสาร แล้วบีบเอาน า้มาลบูศรีษะ ขมบั หรือ เอา
พอกศรีษะ ยอดอ่อนและดอก น ามาแกงกบัปลาแห้ง แกงแค แกงร่วมกบัผกัชนิดอ่ืน เชน่ ผกั
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เสีย้ว มีรสหวานอร่อย หรือน าไปแกล้มกบัส้มต ามะมว่ง (ส านกังานคณะกรรมการสาธารณสขุ
มลูฐาน, 2540) คณุคา่ทางอาหารของผกัเชียงดา 100 กรัม ให้พลงังาน 70 กิโลแคลอร่ี 
ประกอบด้วย โปรตีน 5.4 กรัม ไขมนั 1.5 กรัม คาร์โบไฮเดรต 8.6 กรัม แคลเซียม 78 มิลลิกรัม 
ฟอสฟอรัส 98 มิลลิกรัม เหล็ก 2.3 มิลลิกรัม น า้ 82.9 กรัม เบต้าแคโรทีน 5,905 ไมโครกรัม 
ไทอะซิน 0.12 มิลลิกรัม ไนอะซิน 1.0 มิลลิกรัม ไรโบฟลาวิน 0.35 มิลลิกรัม วิตามินเอรวม 
984 ไมโครกรัม วิตามินซี 153 มิลลิกรัม (แมจ่นัทร์, 2544) เม่ือน าผกัเชียงดามาแกงแล้ว ใน
ปริมาณ 100 กรัม มี 112.47 แคลอร่ี โปรตีน14.31 กรัม ไขมนั 2.67 กรัม คาร์โบไฮเดรต 7.76 
กรัม แคลเซียม 551.45 มิลลิกรัม ฟอสฟอรัส 122.01 มิลลิกรัม เหล็ก 4.25 มิลลิกรัม วิตามิน
เอ 731.75 อาร์อี วิตามินบีหนึง่ 0.18 มิลลิกรัม วิตามินบีสอง 0.24 มิลลิกรัม ไนอะซิน 2.34 
มิลลิกรัม และวิตามินซี 79.55 มิลลิกรัม (เสาวภา, 2534) มีการศกึษาฤทธ์ต้านอนมุลูอิสระ
ของสารสกดัจากผกัเชียงดาตอ่การป้องกนัการแตกตวัของเม็ดเลือด และการเสียหายของดี
เอ็นเอในเซลล์เม็ดเลือดของมนษุย์ชนิด TK6 ซึง่ผกัเชียงดามีสารต้านอนมุลูอิสระหลายชนิด 
เชน่ เบต้าแคโรทีน วิตามินซี วิตามินอี แทนนิน แซนโทรฟิล และสารประกอบฟิโนลิค พบวา่น า้
คัน้ผกัสดมีคณุสมบตัิต้านอนมุลูอิสระและป้องกนัการแตกตวัของเม็ดเลือดแดง และการ
เสียหายของดีเอ็นเอสงูสดุ ส่วนการสกดัด้วยเอทานอลความเข้มข้นร้อยละ 50     มีปริมาณ
ของสารประกอบฟิโนลิคสงูสดุ และการสกดัด้วยเอทานอลท่ีมีความเข้มข้นร้อยละ 95 มีฤทธ์ิ
ต้านอนมุลูอิสระและปริมาณสารประกอบฟิโนลิคต ่าสดุ (ธญัญลกัษณ์, 2551) นอกจากนัน้ยงั
มีการศกึษาสารสกดัจากผกัเชียงดามีผลตอ่การยบัยัง้การดดูซบักลโูคสในล าไส้ของหนู และ
กดการเพิ่มน า้ตาลกลโูคสในเลือด (Shimizu et al.,1997) จงึมีการน าผกัเชียงดามาท าเป็นชา
ด่ืมเพ่ือลดน า้ตาลในเลือดและลดความอ้วน และมีการจดสิทธิบตัรชาและกระบวนการท าชา
จากผกัเชียงดา (European Patent Application EP0861595, 2011)  ชีใ้ห้เห็นถึง
ความส าคญัของผกัเชียงดา เน่ืองจากในภาคเหนือของประเทศไทยเป็นแหลง่พนัธุกรรมของผกั
เชียงดาและวฒันธรรมในการบริโภคผกัเชียงดา    กฤษดา (2519) กลา่ววา่ การจะปรับปรุงพืช
ลกัษณะใด เราจ าเป็นต้องมีลกัษณะของพืชนัน้ ๆ อยู่และลกัษณะเหลา่นัน้ส่วนใหญ่ได้มาจาก
พนัธุ์ป่าและงานท่ีส าคญัอนัดบัแรกในการปรับปรุงพนัธุ์ก็คือการรวบรวมพนัธุ์ 

หนึ่งฤทยัและวงเดือน (2547) ทดลองเปรียบเทียบลกัษณะทางสณัฐานวิทยาของมะ
ไห่ (Momordica subangulata Blume) มะระขีน้ก (Momordica charantia L.) และฟักข้าว 
(Momordica cochinchinensis Spreng) พบว่าพืชทัง้สามชนิดมีลกัษณะแตกตา่งกนั เช่น
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ขนาดความกว้างใบและความยาวใบมีขนาดท่ีแตกตา่งกนั  แสดงให้เห็นว่าพืชท่ีตา่งชนิดกนัมี
ลกัษณะทางด้านสัณฐานวิทยาท่ีแตกต่างกัน  ส่วน อธิพรและปรียานันท์ (2548) ทดลอง
เปรียบเทียบลกัษณะสณัฐานวิทยาของมะไห่ (Momordica subangulata Blume) ซึ่งเป็นพืช
ชนิดเดียวกนัแตต่า่งสายต้นเพ่ือคดัเลือกสายพนัธุ์ท่ีดีจากจ านวนต้น 8 สายต้น พบว่ามีเพียง 1 
สายต้นท่ีมีลกัษณะท่ีดีกวา่ต้นอ่ืน เชน่ ความกว้างของใน ความยาวของใบ เช่นเดียวกบั วิชาญ 
(2549) ทดลองเปรียบเทียบผลผลิต  และองค์ประกอบของชาอสัสมัจ านวน 30 สายต้น พบว่า 
ความกว้างของใบชาและความยาวของใบชา มีความแตกต่างกนั  แสดงให้เห็นว่าพืชแม้เป็น
ชนิดเดียวกนั แตต่า่งสายต้นจะมีลกัษณะท่ีแตกตา่งกนั  

              จากการศกึษาของ Nair and Keshavachandran (2006) ได้ศกึษาความ
หลากหลายของ Gymnema sylvestre R. Br. ซึง่เป็นพืชท่ีอยูใ่นสกลุเดียวกบัผกัเชียงดา  โดย
ใช้ลกัษณะทางด้านสณัฐานวิทยาและองค์ประกอบทางด้านเคมีจ านวน 93 สายต้นพบวา่ มี
ลกัษณะทางด้านสณัฐานวิทยาท่ีแตกตา่งกนัเชน่ ความยาวของใบมีขนาด 1.84-7.14 ซม. 
ความกว้างของใบอยู่ระหวา่ง 0.82-5.78 ซม. สว่นประกอบของซาโปนินอยูร่ะหวา่ง 0.6-5.4 
เปอร์เซ็นต์ นอกจากนัน้ยงัมีการศกึษาถึงปริมาณกรดจีโนมิคในสายต้นท่ีแตกตา่งกนั พบวา่มี
ปริมาณกรดจีโนมิคตัง้แต่ 0.96-1.58 เปอร์เซ็นต์ (Pandey and Yadav, 2010) และศกึษา
ความหลากหลายโดยการใช้โมเลกลุก็ยงัพบว่ามีความแตกตา่งกนั    (Nair and 
Keshavachandran, 2006)   สารประกอบ กรดจีโนมิคแม้แตจ่ากสว่นตา่ง ๆ ในสายต้น
เดียวกนั ก็ยงัพบวา่มีความแตกตา่งกนั (Manohar et al., 2009)     

 วิธีการปลกูผกัเชียงดาของชาวภาคเหนือในประเทศไทยส่วนใหญ่ปลกูไว้ตามรัว้บ้าน
หรือในสวนครัวโดยให้เลือ้ยขึน้ตามรัว้หรือท าค้าง โดยปลกูแล้วสามารถอยูไ่ด้หลายปี การปลกู
นิยมขยายพนัธุ์โดยการเพาะเมล็ดหรือปักช า แตกยอดได้ตลอดทัง้ปี โดยเฉพาะในฤดฝูน
สามารถแตกยอดได้ดี(ส านกังานคณะกรรมการการสาธารณสขุมลูฐาน,  2540) แตอ่ยา่งไรก็
ตามข้อมลูเก่ียวกบัฤดกูาลท่ีเหมาะในการผลิตผกัเชียงดายงัมีน้อย จงึศกึษาฤดลูกาลท่ี
เหมาะสม    ในการผลิตผกัเชียงดาควบคูก่นัไป 
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วิธีการวิจัย 

การทดลองที่ 1 รวบรวมและประเมินลกัษณะเบือ้งต้นของผกัเชียงดา 101 สายต้น 

ต้นพนัธุ์ผกัเชียงดาท่ีมีในแปลงรวบรวมและท่ีได้จากการรวบรวม บริเวณต าบลพิชยั 
ต าบลบ้านเสดจ็ จ.ล าปาง จงัหวดัเชียงใหม ่แล้วน ามาปักช าในทรายผสมถ่านแกลบจนกระทัง่
เกิดรากใช้ระยะเวลาประมาณ 30-45 วนั ย้ายช าในถงุพลาสตกิท่ีบรรจดุนิผสมกบัแกลบดบิ 
จนกระทัง่ต้นผกัเชียงดาตัง้ตวัได้ ย้ายปลกูในแปลงรวบรวมพนัธุ์บริเวณแปลงรวบรวมพนัธุ์  ณ  
สถาบนัวิจยัเทคโนโลยีเกษตร  จ านวน 101 สายต้น โดยใช้รหสัประจ าต้นตัง้แต ่ 001-101  
ระยะระหวา่งต้น 100 ซม. ระยะระหวา่งแถว 200 ซม. รองก้นหลมุด้วยแกลบดบิและปุ๋ ยคอก 
สถานท่ีท าการทดลอง สถาบนัวิจยัเทคโนโลยีเกษตร ต.พิชยั อ.เมือง จ.ล าปาง เร่ิมทดลอง
ตัง้แตม่กราคม 2551 จนถึง กนัยายน 2551 หลงัจากปลกูบนัทึกลกัษณะความยาวใบโดยใช้
ใบคูท่ี่ 6 นบัจากยอดวดัจากโคนใบถึงปลายใบ ความกว้างใบวดับริเวณท่ีกว้างท่ีสดุของใบ 
ความยาวก้านใบ ความยาวปล้องโดยวดัปล้องท่ี 6 ความยาวยอดโดยการใช้กรรไกรตดัก่ิง
บริเวณกลางปล้องเร่ิมตัง้แตใ่บคูแ่รกท่ีรับประทานได้ และจ านวนคูใ่บตอ่ยอดเร่ิมใบคูแ่รกถึง
ปลายยอด เพ่ือประเมินลกัษณะเบือ้งต้นในการคดัเลือกสายต้นผกัเชียงดา หลงัจากปลกูแล้ว
ทกุ 30 วนั  และน ามาหาคา่เฉล่ีย จดัเป็นกลุม่ กลุม่ท่ีมีคา่สงูกวา่คา่เฉล่ียและกลุม่ท่ีมีคา่ต ่า
กวา่คา่เฉล่ีย และเลือกสายต้นท่ีมีคา่เฉล่ียสงูสดุ 

การทดลองที่ 2 ประเมินลกัษณะของผกัเชียงดา 6 สายต้น 

เม่ือประเมินลกัษณะสายต้นท่ีมีลกัษณะเบือ้งต้นท่ีดีกวา่สายต้นอ่ืน 6 สายต้น น ามา
ขยายพนัธุ์โดยการปักช าในทรายผสมถ่านแกลบแล้วท าเช่นเดียวกบัการรวบรวมสายต้น น า
ต้นท่ีได้ปลกูเปรียบเทียบกนัโดยวางแผนการทดลองแบบ RCBD โดยใช้ระยะระหวา่งต้น 70 
ซม.และระหวา่งแถว 200 ซม. ณ แปลงทดลองลองของสถาบนัวิจยัเทคโนโลยีเกษตร ต.พิชยั 
อ.เมือง จ.ล าปาง เร่ิมทดลองตัง้แตม่ิถนุายน 2551 จนถึง ธนัวาคม 2551 หลกัจากนัน้บนัทึก
ลกัษณะความสงูของทรงพุม่ ความกว้างทรงพุม่ ความยาวของใบ ความกว้างของใบ ความ
ยาวก้านใบ      ความยาวปล้อง ความยาวยอด จ านวนใบตอ่ยอด และน า้หนกัยอด น า
คา่เฉล่ียมาวิเคราะห์ความแตกตา่งกนัทางสถิติ เม่ือมีความแตกตา่งกนัทางสถิต ิ น าคา่เฉล่ีย
เปรียบเทียบโดยใช้ DMRT ในปีท่ี 2 บนัทกึลกัษณะความสงูของทรงพุม่ ความกว้างของทรง
พุม่ ความยาวใบ ความกว้างใบ จ านวนข้อ จ านวนใบ ความยาวยอด และน า้หนกัตอ่ยอด เร่ิม 
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มกราคม 2552 ถึงกมุภาพนัธ์ 2554 วิเคระห์ผลเชน่เดียวกบัปีท่ี 1 ปีท่ี 3  เร่ิมทดลองตัง้แต่
มีนาคม 2553 จนถึง มีนาคม 2554 หลงัจากนัน้บนัทึกลกัษณะความสงูของทรงพุ่ม ความ
กว้างของทรงพุม่ น า้หนกัสดตอ่ยอด น า้หนกัแห้งตอ่ยอด ความยาวยอด จ านวนข้อตอ่ยอด 
จ านวนคูใ่บ จ านวนยอดตอ่ต้น น า้หนกัสดตอ่ต้น และปริมาณสารต้านอนมุลูอิสระเทียบกบั
วิตามินอี น าคา่เฉล่ียมาวิเคราะห์ความแตกตา่งกนัทางสถิต ิ เม่ือมีความแตกตา่งกนัทางสถิติ 
น าคา่เฉล่ียเปรียบเทียบโดยใช้ DMRT  

การทดลองที่ 3 เปรียบเทียบสามฤดกูาลในรอบ 1 ปีท่ีมีตอ่ผลผลิตผกัเชียงดา 

เปรียบเทียบสามฤดกูาลในรอบ 1 ปีท่ีมีตอ่ผลผลิตผกัเชียงดา วางแผนการทดลอง
แบบ RCBD  ณ แปลงทดลองลองของสถาบนัวิจยัเทคโนโลยีเกษตร ต.พิชยั อ.เมือง จ.ล าปาง 
เร่ิมทดลองตัง้มกราคม ถึงธนัวาคม พ.ศ. 2553 โดยแบง่เป็น 3 ฤดกูาล ฤดรู้อน ระหวา่ง 
มกราคมถึงเมษายน ฤดฝูนระหวา่งพฤษภาคมถึงสิงหาคม และฤดหูนาวระหว่างกนัยายนถึง
ธนัวาคม หลงัจากนัน้บนัทกึลกัษณะน า้หนกัสดตอ่ยอดโดยตดัยอดท่ีใบคูแ่รกรับประทานได้ 
ความยาวยอด ความกว้างใบและความยาวใบโดยวดัใบคูแ่รก สว่นท่ีรับประทานได้ตอ่ยอด 
สว่นท่ีรับประทานไมไ่ด้ตอ่ยอด จ านวนยอดตอ่แปลงย่อย และน า้หนกัตอ่แปลงย่อย น า
คา่เฉล่ียมาวิเคราะห์ความแตกตา่งกนัทางสถิติ เม่ือมีความแตกตา่งกนัทางสถิต ิ น าคา่เฉล่ีย
เปรียบเทียบโดยใช้ DMRT  
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ผลการวิจัยและวิจารณ์ 

การทดลองที่ 1 รวบรวมและประเมินลกัษณะเบือ้งต้นของผกัเชียงดา 101 สายต้น 

 จากการรวบรวมผกัเชียงดาท่ีมีอยูใ่นแปลงรวบรวมพนัธุ์ของสถาบนัวิจยัเทคโนโลยี-
เกษตร และท่ีได้จากการรวบรวบรวมบริเวณหมู่บ้านรอบสถาบนัวิจยัเทคโนโลยีเกษตร จ านวน 
101 สายต้นปลกู ณ สถาบนัวิจยัเทคโนโลยีเกษตรตัง้แตเ่ดือน มกราคม พ.ศ. 2551 เป็นต้นมา 
พบวา่ความยาวใบเฉล่ียกลุม่ท่ีสงูกวา่คา่เฉล่ียจ านวน   48 สายต้น และเทา่กบัคา่เฉล่ียหรือต ่า
กวา่คา่เฉล่ียจ านวน 52 สายต้น โดยสายต้นรหสั 091 มีความยาวใบเฉล่ียสงูสดุ 16.68 ซม. 
รองลงมาได้แก่สายต้น 089 090  041 และ 070  มีความยาวใบเฉล่ีย 16.31 16.09 16.01 
และ 15.36 ซม.  ตามล าดบั (table 1) ความกว้างใบเฉล่ียพบวา่ 48 สายต้นให้คา่เฉล่ียความ
กว้างใบสงูกว่าคา่เฉล่ีย และเทา่กบัคา่เฉล่ียหรือต ่ากวา่คา่เฉล่ีย 52 สายต้น โดยสายต้น 013 
มีความกว้างใบเฉล่ียสงูสดุ 8.58 ซม.รองลงมาได้แก่ สายต้นรหสั 087 078 และ 095 มีความ
กว้างใบเฉล่ีย 8.46 8.46 8.26 และ 8.19 ซม.ตามล าดบั ความยาวก้านใบเฉล่ียพบวา่ 47 สาย
ต้นมีคา่ความยาวก้านใบสงูกวา่คา่เฉล่ีย และ 53 สายต้นเทา่กบัคา่เฉล่ียหรือต ่ากว่าคา่เฉล่ีย
โดยสายต้นรหสั 013 มีความยาวก้านใบเฉล่ีย 4.18 ซม. รองลงมาได้แก่สายต้น 091 037 094 
และ 006 มีความยาวก้านใบเฉล่ีย 4.14 4.08  3.76   และ 3.74 ซม.ตามล าดบั ความยาว
ปล้องเฉล่ียพบว่า 42 สายต้นมีคา่ความยาวปล้องสงูกวา่คา่เฉล่ีย และ 58 สายต้นเทา่กบั
คา่เฉล่ียหรือต ่ากว่าคา่เฉล่ียโดยสายต้นรหสั 087 มีความยาวปล้องเฉล่ีย 14.16 ซม. รองลงมา
ได้แก่สายต้น 072  079 078 และ 090 มีความยาวปล้องเฉล่ีย 13.74  13.41  12.05   และ 
11.44 ซม.ตามล าดบั ความยาวยอดเฉล่ียพบวา่ 47 สายต้นมีคา่ความยาวยอดสงูกวา่
คา่เฉล่ีย และ 53 สายต้นเท่ากบัคา่เฉล่ียหรือต ่ากวา่คา่เฉล่ียโดยสายต้นรหสั 074 มีความยาว
ยอดเฉล่ีย 41.50 ซม. รองลงมาได้แก่สายต้น 058  079 015 และ 087 มีความยาวยอดเฉล่ีย 
41.10  39.66  38.96   และ 38.33 ซม.ตามล าดบั จ านวนคูใ่บเฉล่ียตอ่ยอดพบวา่ 57 สายต้น
มีจ านวนคูใ่บเฉล่ียตอ่ยอดสงูกวา่คา่เฉล่ีย และ 43 สายต้นเทา่กบัคา่เฉล่ียหรือต ่ากวา่คา่เฉล่ีย
โดยสายต้นรหสั 085 มีจ านวนคูใ่บเฉล่ียตอ่ยอด 4.00 .ใบ รองลงมาได้แก่สายต้น 093  050 
001 และ 021 มีจ านวนใบเฉล่ียตอ่ยอด เท่ากนัคือ 3.66 ใบ  
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Table 1   The average of  leaf length, leaf  width, petiole length, Internode length, 

shoot length and pair-leaves per shoot  of 101 Phak chiang da clones 

number code 
clone 

leaf 
length 

(cm.) 

leaf  width 

(cm.) 

petiole 
length 

(cm.) 

internode 
length  

(cm.) 

shoot 
length  

(cm.) 

pair-leaves 
per shoot 

(pair-leaves) 

1 001 12.19 7.50 2.26 2.99 18.06 3.66 

2 002 11.21 6.86 2.31 6.86 22.36 3.00 

3 003 10.34 6.23 1.56 5.43 3.90 2.00 

4 004 8.41 5.54 1.64 3.61 2.66 2.33 

5 005 10.24 5.73 2.00 10.16 31.16 3.00 

6 006 11.53 5.54 3.74 3.18 14.16 3.00 

7 007 11.59 5.93 2.51 3.23 6.30 2.33 

8 008 10.34 5.79 1.63 3.66 3.4 1.66 

9 009 9.98 5.56 3.03 2.94 4.36 2.00 

10 010 12.86 6.40 2.98 5.79 14.06 2.00 

11 011 11.26 6.53 2.58 2.08 4.70 2.00 

12 012 14.13 7.06 3.08 3.96 8.56 1.66 

13 013 14.68 8.58 4.18 4.06 9.13 2.00 

14 014 12.38 5.76 2.58 3.36 23.2 2.66 

15 015 10.78 6.19 1.96 5.98 38.96 3.00 
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number code 
clone 

leaf 
length 

(cm.) 

leaf  width 

(cm.) 

petiole 
length 

(cm.) 

internode 
length  

(cm.) 

shoot 
length  

(cm.) 

pair-leaves 
per shoot 

(pair-leaves) 

16 016 10.31 6.26 1.89 4.68 34.6 3.00 

17 017 13.46 7.64 2.88 9.91 20.10 2.33 

18 018 12.33 7.04 3.13 7.01 3.16 2.33 

19 019 12.66 6.33 2.93 8.78 31.96 3.33 

20 020 11.60 5.71 3.19 7.69 19.2 2.33 

21 021 14.28 7.73 2.38 6.50 34.20 3.66 

22 022 13.41 6.91 2.56 5.06 24.06 3.33 

23 023 10.39 5.63 2.96 4.09 3.03 2.00 

24 024 8.84 4.14 2.11 1.41 2.70 2.33 

25 025 12.98 5.78 2.24 2.30 3.76 2.33 

26 026 11.88 6.85 2.24 3.00 4.90 3.33 

27 027 8.68 4.73 2.66 3.03 37.46 2.66 

28 028 10.05 4.83 2.38 2.66 5.23 2.00 

29 029 10.58 6.31 2.40 3.78 9.33 3.00 

30 030 13.41 6.63 2.63 3.79 4.66 2.33 

31 031 12.81 6.95 3.04 4.08 7.83 3.33 

32 032 12.16 5.46 2.38 6.28 18.83 3.33 
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number code 
clone 

leaf 
length 

(cm.) 

leaf  width 

(cm.) 

petiole 
length 

(cm.) 

internode 
length  

(cm.) 

shoot 
length  

(cm.) 

pair-leaves 
per shoot 

(pair-leaves) 

33 033 12.28 7.49 2.84 5.33 32.83 2.66 

34 034 10.93 5.59 2.56 5.00 25.46 3.33 

35 035 10.04 6.16 2.70 2.24 7.00 2.66 

36 036 15.28 7.48 2.66 5.31 24.50 2.00 

37 037 11.98 6.83 4.08 10.75 33.93 3.33 

38 038 11.23 7.00 2.91 8.85 34.66 3.00 

39 039 14.43 8.06 3.68 8.21 31.73 3.33 

40 040 12.08 5.93 3.06 2.79 19.83 2.33 

41 041 16.01 6.36 2.96 7.94 34.43 3.00 

42 042 13.56 6.83 2.06 5.56 26.13 3.33 

43 043 10.68 5.53 1.91 2.36 5.50 2.66 

44 044 14.65 7.53 3.11 7.26 7.00 1.66 

45 045 14.31 6.33 3.11 3.90 3.03 2.33 

46 046 11.29 5.84 2.26 3.35 4.76 2.00 

47 047 10.29 5.24 2.04 6.28 3.16 1.66 

48 048 9.76 6.30 2.18 5.25 6.83 2.33 

49 049 11.03 7.15 2.86 3.54 5.20 2.00 
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number code 
clone 

leaf 
length 

(cm.) 

leaf  width 

(cm.) 

petiole 
length 

(cm.) 

internode 
length  

(cm.) 

shoot 
length  

(cm.) 

pair-leaves 
per shoot 

(pair-leaves) 

50 050 11.99 7.13 2.94 3.81 22.53 3.66 

51 051 10.65 5.41 3.26 3.35 9.30 2.66 

52 052 12.39 5.98 2.09 5.91 20.16 2.66 

53 053 12.99 5.98 1.96 3.06 10.16 2.00 

54 054 10.74 5.33 2.74 5.90 27.60 3.00 

55 055 13.94 6.79 2.81 6.36 25.10 2.66 

56 056 10.04 5.38 2.24 3.11 23.50 2.66 

57 057 13.45 8.01 2.66 5.96 31.30 2.66 

58 058 12.24 6.06 2.24 6.00 41.1 3.00 

59 059 14.58 8.09 3.93 8.19 31.43 3.33 

60 060 13.89 6.54 2.71 5.13 8.16 2.16 

61 061 13.96 6.56 3.08 6.06 8.40 2.66 

62 062 14.21 7.31 2.66 4.03 7.83 2.66 

63 063 11.58 6.90 2.34 4.54 3.33 2.00 

64 064 11.88 6.24 2.74 6.18 27.30 2.66 

65 065 10.40 5.96 2.19 3.33 7.83 2.33 

66 066 11.49 6.78 2.29 6.23 15.44 3.33 
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number code 
clone 

leaf 
length 

(cm.) 

leaf  width 

(cm.) 

petiole 
length 

(cm.) 

internode 
length  

(cm.) 

shoot 
length  

(cm.) 

pair-leaves 
per shoot 

(pair-leaves) 

67 067 10.86 6.66 2.19 4.94 23.43 2.66 

68 068 10.49 6.18 2.25 3.18 20.96 3.00 

69 069 11.16 6.58 2.88 5.08 11.83 3.00 

70 070 15.36 7.11 3.73 8.83 30.96 3.00 

71 071 10.63 6.24 2.24 6.04 24.50 2.66 

72 072 11.53 6.73 2.63 13.74 6.90 2.33 

73 073 12.83 6.83 2.64 7.64 23.33 3.00 

74 074 11.40 6.04 2.96 12.60 41.50 2.33 

75 075 12.65 6.06 2.53 5.33 14.86 2.66 

76 076 13.08 7.01 2.23 3.00 16.56 2.66 

77 077 11.18 5.23 2.44 3.55 25.53 3.00 

78 078 13.14 8.26 3.16 12.05 35.20 3.33 

79 079 13.65 3.38 2.88 13.41 39.66 3.33 

80 080 8.59 4.51 1.96 1.81 7.70 2.00 

81 081 9.45 5.56 2.20 4.55 3.16 1.66 

82 082 10.71 5.59 2.03 5.48 31.00 2.33 

83 083 10.40 6.14 2.71 2.28 8.06 2.66 
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number code 
clone 

leaf 
length 

(cm.) 

leaf  width 

(cm.) 

petiole 
length 

(cm.) 

internode 
length  

(cm.) 

shoot 
length  

(cm.) 

pair-leaves 
per shoot 

(pair-leaves) 

84 084 12.96 7.14 2.73 4.91 25.20 2.66 

85 085 11.21 7.24 2.40 4.39 16.50 4.00 

86 086 14.99 7.86 2.29 4.86 19.00 3.66 

87 087 15.21 8.46 3.06 14.16 38.33 2.33 

88 088 10.31 4.70 2.43 2.04 7.00 3.33 

89 089 16.31 7.28 3.58 4.25 11.73 3.33 

90 090 16.09 7.74 3.08 11.44 24.33 2.33 

91 091 16.68 7.93 4.14 8.08 25.33 2.66 

92 092 14.03 7.23 2.33 6.99 24.26 2.00 

93 093 13.95 7.56 3.21 4.41 15.80 3.66 

94 094 13.30 5.98 3.76 1.65 2.13 1.66 

95 095 14.59 8.19 3.06 4.01 4.53 1.66 

96 096 12.48 6.64 3.04 3.04 4.03 3.33 

97 097 12.43 5.80 3.13 3.59 2.10 1.66 

98 098 9.01 5.21 2.21 1.49 2.63 1.33 

99 099 12.29 5.66 3.56 2.44 2.80 2.00 

100 100 11.89 5.88 2.68 3.39 3.53 2.66 
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number code 
clone 

leaf 
length 

(cm.) 

leaf  width 

(cm.) 

petiole 
length 

(cm.) 

internode 
length  

(cm.) 

shoot 
length  

(cm.) 

pair-leaves 
per shoot 

(pair-leaves) 

101 101 14.83 6.58 3.36 3.89 4.46 2.00 

mean 12.20 6.50 2.69 5.30 16.78 2.62 

 

การทดลองที่ 2 ประเมินลกัษณะของผกัเชียงดา 6 สายต้น 

จากการเปรียบเทียบลกัษณะตา่ง ๆ ของสายต้นผกัเชียงดาจ านวน 6  สายต้นพบวา่ 
ความสงูของทรงพุม่เฉล่ียมีความแตกตา่งกนัอย่างมีนยัส าคญัยิ่งทางสถิต ิ (table 2) ความสงู
ของทรงพุม่เฉล่ียสงูสดุได้แก่สายต้น Gi 103 ให้ความสงูของทรงพุม่เฉล่ีย 93.80 รองลงมา
ได้แก่สายต้น Gi 105 ให้ความสงูเฉล่ีย 87.20 ซม. ความกว้างของทรงพุม่เฉล่ียไมมี่ความ
แตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ โดยสายต้น Gi 103 ให้ความกว้างของทรงพุม่เฉล่ีย
สงูสดุ 61.20 ซม.  ความยาวใบเฉล่ีย มีความแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัยิ่งทางสถิตโิดย
ความยาวใบเฉล่ียสงูสดุได้แก่สายต้น Gi 105 ให้ความยาวใบเฉล่ียสงูสดุ 15.96 ซม. รองลงมา
ได้แก่สายต้น Gi 102  Gi 104 Gi 103 และ Gi 106 ให้ความยาวใบเฉล่ีย 15.89 15.24 15.10 
และ 14.25 ซม.ตามล าดบั ความกว้างใบเฉล่ียมีความแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัยิ่งทาง
สถิตโิดยสายต้น Gi 105 มีความกว้างใบเฉล่ียสงูสดุ 8.26 ซม. รองลงมาได้แก่สายต้น Gi 104 
Gi 106 Gi 102 Gi 103  ให้ความกว้างใบเฉล่ีย 7.75 7.51 7.47 และ 7.24 ซม.ตามล าดบั 
ความยาวก้านใบเฉล่ียมีความแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัยิ่งทางสถิต ิ โดยสายต้น Gi 102 มี
ความยาวก้านใบเฉล่ียสงูสดุ 3.51 ซม. รองลงมาได้แก่สายต้น Gi 104 Gi 103 Gi 105 และ Gi 
106  ให้ความยาวก้านใบเฉล่ียสงูสดุ  3.39 3.33 3.04 และ 2.92 ซม.ตามล าดบั ความยาว
ปล้องเฉล่ียมีความแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัยิ่งทางสถิตโิดย Gi 105 มีความยาวปล้อง
เฉล่ียสงูสดุ 7.08 ซม. ความยาวยอดเฉล่ียมีความแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตโิดย
สายต้น Gi 104 มีความยาวยอดเฉล่ีย 10.57 ซม. รองลงมาได้แก่สายต้น Gi 106 Gi 105 Gi 
103 Gi 102 มีความยาวยอดเฉล่ีย 10.06 9.94 9.69 และ 9.19 ซม.ตามล าดบั จ านวนคูใ่บ
เฉล่ียตอ่ยอดมีความแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัยิ่งทางสถิตโิดยสายต้น Gi 101 มีจ านวนคู่
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ใบเฉล่ียตอ่ยอดสงูสดุ 3.73 ใบ รองลงมาได้แก่สายต้น Gi 106 มีจ านวนคูใ่บเฉล่ียตอ่ยอด 
3.26 ใบ น า้หนกัสดเฉล่ียตอ่จ านวน 3 ยอด ไมมี่ความแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 
โดยสายต้นท่ีมีน า้หนกัสดเฉล่ียตอ่จ านวน 3 ยอดสงูสดุได้แกส่ายต้น  Gi 105 และ Gi 101 ให้
น า้หนกัเฉล่ียตอ่จ านวน 3 ยอดสงูสดุ 15.00 กรัม 
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Table 2  The average of plant high, canopy width, leaf length, leaf width, petiole 

length, Internode length, shoot length, pair-leaves per shoot and  

fresh weight per 3 shoots of 6 Phak chiang da clones 

code 
clone 

plant 
high2 
(cm.) 

canopy 
width 
(cm.) 

leaf 
length2 
(cm.) 

leaf 
width2 
(cm.) 

petiole 
length2 
(cm.) 

internode 
length2 
(cm.) 

shoot 
length1 
(cm.) 

pair-
leaves 

per 
shoot2 
(pair-
leaves) 

fresh 
weight 
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 

 1/  Means within the same column followed by the same letters at 5% level (p ≤0.05) by DMRT 
(Duncan’s Multiple Range Test) 

2  / Means within the same column followed by the same letters at 1% level (p ≤0.01) by DMRT 
(Duncan’s Multiple Range Test) 
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Figure 1 The  Phak chiang da of clone number Gi 105 

 

Figure 2 The Phak chiang da of clone number Gi 103 
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จากการเปรียบเทียบลกัษณะตา่ง ๆ ของสายต้นผกัเชียงดาจ านวน 6  สายต้นเป็นปีท่ี 
2 พบวา่ ความสงูของทรงพุม่เฉล่ียมีความแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิต ิ(table 3) โดย
สายต้น Gi 101 มีความสงูเฉล่ียสงูสดุ 52.45 ซม. รองลงมาได้แก่สายต้น Gi 104 มีความสงู
เฉล่ีย 47.77 ซม. ซึง่ไมมี่ความแตกตา่งกนัทางสถิติกบัสายต้น Gi 101 ความกว้างเฉล่ียของ
ทรงพุม่มีความแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัยิ่งทางสถิตโิดยสายต้น Gi 104 ให้ความกว้าง
เฉล่ียของทรงพุม่สงูสดุ 56.55 ซม. รองลงมาได้แก่ สายต้น Gi 101 Gi 103 Gi 105  และ Gi 
106 ให้ความกว้างเฉล่ียของทรงพุม่ 51.44  50.10   48.66 และ 44.77 ซม.ตามล าดบัซึง่ไม่
ความแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตกิบัสายต้น Gi 104  ความยาวของใบเฉล่ีย มีความ
แตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัยิ่งทางสถิติโดยสายต้น Gi 104 ให้ความยาวใบเฉล่ียสงูสดุ 
11.07 ซม.รองลงมาได้แก่สายต้น Gi 102 ให้ความยาวใบเฉล่ีย 10.73 ซม. ซึง่ไมมี่ความ
แตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตกิบัสายต้น Gi 104 ความกว้างใบเฉล่ียมีความแตกตา่ง
กนัอย่างมีนยัส าคญัยิ่งทางสถิตโิดยสายต้น Gi 104 ให้ความกว้างของใบเฉล่ียสงูสดุ 5.74 ซม. 
รองลงมาได้แก่สายต้น Gi 103 และ Gi 106 ให้ความกว้างเฉล่ียของใบ 5.34 และ 5.04 
ตามล าดบั ซึง่ไมมี่ความแตกตา่งกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิตกิบัสายต้น Gi 104 จ านวนข้อ
เฉล่ียตอ่ยอดไมมี่ความแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตโิดยสายต้น Gi 101 ให้จ านวนข้อ
เฉล่ียตอ่ยอดสงูสดุ 3.10 ข้อ รองลงมาได้แก่สายต้น Gi 105 Gi 103 Gi 102 Gi 106 และ Gi 
104 ให้จ านวนข้อเฉล่ียตอ่ยอด 2.97 2.67 2.65 2.64 และ 2.54 ซม.ตามล าดบั จ านวนคูใ่บ
เฉล่ียตอ่ยอดไมมี่ความแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตโิดยสายต้น Gi 105 ให้จ านวนใบ
เฉล่ียตอ่ยอดสงูสดุ 2.79 ใบ รองลงมาได้แก่สายต้น Gi 101 Gi 103 Gi 102 Gi 104 และ Gi 
106 ให้จ านวนใบเฉล่ียตอ่ยอด 2.59 2.38 2.35 2.33 และ 2.26 ใบตามล าดบั ความยาวยอด
เฉล่ียไมมี่ความแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิต ิ โดยสายต้น Gi 101 ให้ความยาวยอด
เฉล่ียสงูสดุ 14.95 ซม. รองลงมาได้แก่สายต้น Gi 104 Gi 106 Gi 103 Gi 102 และ Gi 105 
ให้ความยาวยอดเฉล่ีย 11.67 10.95 10.91 10.32 และ 8.51 ซม.ตามล าดบั น า้หนกัตอ่ยอด
เฉล่ียไมมี่ความแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตโิดยสายต้น Gi 102 ให้น า้หนกัตอ่ยอด
เฉล่ียสงูสดุ 3.82 กรัมรองลงมาได้แก่สายต้น Gi 104 Gi 103 Gi 106 Gi 101 และ Gi 105 ให้
น า้หนกัตอ่ยอดเฉล่ีย 3.81 3.31 3.12 3.11 และ 2.71 กรัมตามล าดบั 
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Table 3  The average of plant high, canopy width, leaf length, leaf width,  

node number per shoot, shoot length, pair-leaves per shoot and  

fresh weight per shoots of  6  Phak chiang da clones 

code 
clone 

plant high1 
(cm.) 

canopy 
width2 
(cm.) 

leaf 
length2 
(cm.) 

leaf width2 
(cm.) 

node 
number 

per 
shoot 

(node) 

pair-
leaves 

per 
shoot 

(pair-
leaves) 

shoot 
length 
(cm.) 

fresh 
weight 

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 

1/  Mean within the same column followed by the same letters at 5% level (p ≤0.05) by DMRT 
(Duncan’s Multiple Range Test) 

2  / Mean within the same column followed by the same letters at 1% level (p ≤0.01) by DMRT 
(Duncan’s Multiple Range Test) 
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Figure 3 The Phak chiang da shoot of clone number Gi 101 Figure 4 The Phak chiang da shoot of clone number Gi 102 

  

Figure 5 The Phak chiang da shoot of clone number Gi 103 Figure 6 The Phak chiang da of clone number Gi 104 

  
Figure 7 The Phak chiang da shoot of clone number Gi 105 Figure 8 The Phak chiang da shoot of clone number Gi 106 
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จากการเปรียบเทียบลกัษณะตา่ง ๆ ได้แก่ความสงูของทรงพุม่ ความกว้างของทรง 
น า้หนกัสดตอ่ยอด น า้หนกัแห้งตอ่ยอด ความยาวยอด จ านวนข้อตอ่ยอด จ านวนคูใ่บ จ านวน
ยอดตอ่ต้น น า้หนกัสดตอ่ต้นและปริมาณสารต้านอนมุลูอิสระเทียบกบัวิตามินอี  ผกัเชียงดา 6  
สายต้นเป็นปีท่ี 3 พบวา่ ความสงูของทรงพุม่เฉล่ียไมมี่ความแตกตา่งกนัอย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติ  (table 5) โดยสายต้น Gi 101  ให้ความสงูของทรงพุม่เฉล่ียสงูสดุ 93.24  ซม.  ความ
กว้างของทรงพุม่เฉล่ียมีความแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิต ิ โดยสายต้น Gi 104 ให้
ความกว้างของทรงพุม่เฉล่ียสงูสดุ 79.27 ซม.  น า้หนกัสดเฉล่ียตอ่ยอดมีความแตกตา่งกนั
อยา่งมีนยัส าคญัยิ่งทางสถิติ โดยสายต้น Gi 102 ให้น า้หนกัสดเฉล่ียตอ่ยอดสงูสดุ 1.74 กรัม
ตอ่ยอด น า้หนกัแห้งเฉล่ียตอ่ยอดมีความแตกตา่งกนัอย่างมีนยัส าคญัยิ่งทางสถิตโิดยสายต้น 
Gi 102 ให้น า้หนกัแห้งเฉล่ียตอ่ยอดสงูสดุ 0.45 กรัม ความยาวยอดเฉล่ียมีความแตกตา่งกนั
อยา่งมีนยัส าคญัยิ่งทางสถิติโดยสายต้น Gi 102 มีความยาวยอดเฉล่ียสงูสดุ 12.72 
เซนตเิมตร จ านวนข้อเฉล่ียตอ่ยอดมีความแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัยิ่งทางสถิติ โดยสาย
ต้น Gi 105 ให้จ านวนข้อเฉล่ียตอ่ยอดสงูสดุ 2.23 ข้อตอ่ยอด (table 4) จ านวนคูใ่บเฉล่ียตอ่
ยอดมีความแตกตา่งกนัอย่างมีนยัส าคญัยิ่งทางสถิติโดยสายต้น Gi 105 มีจ านวนคูใ่บสงูสดุ 
2.09 คู ่ จ านวนยอดตอ่ต้นมีความแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัยิ่งทางสถิติ โดยสายต้น Gi 
104 มีจ านวนยอดเฉล่ียตอ่ต้นสงูสดุ 36.91 ยอด น า้หนกัสดเฉล่ียตอ่ต้นมีความแตกตา่งกนั
อยา่งมีนยัส าคญัยิ่งทางสถิติโดยสายต้น Gi 104 มีน า้หนกัสดเฉล่ียตอ่ต้นสงูสดุ 71.32 กรัม 
และปริมาณสารต้านอนมุลูอิสระเทียบกบัวิตามินอีมีความแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัยิ่งทาง
สถิต ิ โดยสายต้น Gi 104 มีปริมาณสารต้านอนมุลูอิสระเทียบกบัวิตามินอี สงูสดุ 763.76 
TEmg/100 g. 

 

 



 39 

  
Figure 9 The Phak chiang da of clone number Gi 101 Figure 10 The Phak chiang da of clone number Gi 102 

 

  
Figure 11 The Phak chiang da of clone number Gi 103 Figure 12 The Phak chiang da of clone number Gi 104 

 

  
Figure 13 The Phak chiang da of clone number Gi 105 Figure 14 The Phak chiang da of clone number Gi 106 
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Table 4 The average of node number per shoot, pair-leaves per shoot,  number 
shoot  per plant fresh weight per plant  and antioxidant content of  6 Phak 
chiang da clones 

code 
clone 

node number 
per shoot 
(node)1 

pair-leaves per 
shoot (Pair-

leaves)1 

number shoot  
per plant 
(shoot)1 

fresh weight 
per plant 
(g.)1 

antioxidant 
content equal 

vitamin E 
TEmg/100 

Wet  wt.1 

Gi 101 2.20a 1.86b 19.85b 22.04c 664.50ab 

Gi 102 2.07bc 1.74bc 11.06b 19.22c 524.17bc 

Gi 103 2.01c 1.60c 18.55b 24.05c 444.97c 

Gi 104 2.00c 1.69bc 36.91a 71.32a 763.76a 

Gi 105 2.23a 2.09a 31.02a 50.89b 592.44bc 

Gi 106 2.17ab 1.68bc 14.68b 20.40c 424.25c 

F-test ** ** ** ** ** 

1  / Mean within the same column followed by the same letters at 1% level (p ≤0.01) by DMRT 
(Duncan’s Multiple Range Test) 
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Table 5 The average of plant high, canopy width, fresh weight per shoot , dry weight 
per shoot, shoot length of  6 Phak chiang da clones 

code clone plant high 
(cm.) 

canopy 
width (cm.)1 

fresh weight 
per shoot (g.)2 

dry weight per 
shoot (g.)2 

shoot length (cm.)2 

Gi 101 93.24 62.29bc 1.07d 0.26c 12.59a 

Gi 102 81.26 52.01c 1.74a 0.45a 12.72a 

Gi 103 81.43 59.30bc 1.30c 0.32bc 10.16bc 

Gi 104 86.52 79.27a 1.56b 0.30bc 11.79ab 

Gi 105 71.09 67.81ab 1.65ab 0.35b 8.90c 

Gi 106 87.73 62.94bc 1.37c 0.34b 12.24ab 

F-test ns * ** ** ** 

1/  Means within the same column followed by the same letters at 5% level (p ≤0.05) by DMRT 
(Duncan’s Multiple Range Test) 

2  / Mean within the same column followed by the same letters at 1% level (p ≤0.01) by DMRT 
(Duncan’s Multiple Range Test) 
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Table 6 The average of fresh weight per shoot. shoot length, leaf width, leaf length, 
part of edible, part of cannot edible, number shoots per 8 plants and fresh 
weight per 8 plants on 3 seasons 

seasons fresh 
weight 

per shoot 
(g.) 

shoot 
length 
(cm.)1 

leaf 
width 
(cm.) 

leaf 
length 
(cm.) 

part of 
edible 
(g.) 

part of 
can not 
edible 
(g.) 

number 
shoots 
per 8 
plants 
(shoot) 

fresh 
weight 
per 8 

plants (g.) 

Jan.-
Apr. 

7.99 28.92ab 5.46 10.24 5.64 2.46 267.00 1,837.50 

 May.-
Aug. 

7.97 19.12b 5.19 9.57 4.48 2.38 225.25 1,771.25 

Sept-
Dec. 

7.69 31.08a 5.27 8.85 6.28 2.39 244.50 1,716.00 

F-test ns * ns ns ns ns ns ns 

1/  Means  within the same column followed by the same letters at 5% level (p ≤0.05) by DMRT 
(Duncan’s Multiple Range Test) 

การทดลองที่ 3 เปรียบเทียบสามฤดกูาลในรอบ 1 ปีท่ีมีตอ่ผลผลิตผกัเชียงดา 

จากการเปรียบเทียบฤดกูาลท่ีมีตอ่ผลผลิตผกัเชียงดาพบวา่ น า้หนกัสดเฉล่ียตอ่ยอด 
พบวา่ไมมี่ความแตกตา่งทางสถิต ิ โดยในฤดรู้อนมีแนวโน้มให้น า้หนกัตอ่ยอดสงูท่ีสดุ 
รองลงมาคือฤดฝูน และฤดหูนาว มีน า้หนกัเฉล่ียตอ่ยอดเทา่กบั 7.99 7.97 และ 7.69 กรัม
ตามล าดบั (table 6) ความยาวยอดเฉล่ียตอ่ยอด พบว่ามีความแตกตา่งอย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิต ิ โดยฤดรู้อนและฤดหูนาวไมมี่ความแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ แตใ่นฤดหูนาว
มีแนวโน้มให้ความยาวยอดมากท่ีสดุ รองลงมาได้แก่ ฤดรู้อน และฤดฝูน มีความยาวยอดเฉล่ีย 
31.08 28.92 และ 19.12 เซนตเิมตร ตามล าดบั  ความกว้างใบเฉล่ีย พบวา่ไมมี่ความแตกตา่ง
กนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ โดยในฤดรู้อนมีแนวโน้มให้ความกว้างของใบสงูท่ีสดุ รองลงมา
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ได้แก่ฤดหูนาวและฤดฝูนมีความกว้างเฉล่ียของใบ 5.46 5.27 และ 5.19 เซนตเิมตรตามล าดบั 
ความยาวใบเฉล่ีย พบวา่ไมมี่ความแตกตา่งกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิต ิ โดยฤดรู้อนมี
แนวโน้มให้ความยาวใบสงูสดุรองลงมาได้แก่ ฤดฝูนและฤดหูนาว มีความยาวใบเฉล่ีย 10.24 
9.57 และ 8.85 เซนตเิมตรตามล าดบั สว่นท่ีรับประทานได้ พบวา่ไมมี่ความแตกตา่งกนัอยา่ง
มีนยัส าคญัทางสถิติ โดยฤดหูนาวมีแนวโน้มให้สว่นท่ีรับประทานได้สงูท่ีสดุรองลงมาได้แก่ฤดู
ร้อนและฤดฝูนมีสว่นท่ีรับประทานได้เฉล่ีย 6.28 5.64 และ 4.48 กรัมตอ่ยอด ตามล าดบั สว่น
ท่ีรับประทานไมไ่ด้ พบว่าไมมี่ความแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ โดยฤดฝูนให้สว่นท่ี
รับประทานไมไ่ด้ต ่าสดุ รองลงมาได้แก่ ฤดหูนาวและฤดรู้อนให้สว่นท่ีรับประทานไม่ได้ 2.38 
2.39 และ 2.46 กรัมตามล าดบั จ านวนยอดและน า้หนกัยอดตอ่แปลงย่อย (8 ต้น) พบวา่ไมมี่
ความแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ โดยฤดรู้อนให้จ านวนยอดและน า้หนกัเฉล่ียตอ่
แปลงสงูสดุรองลงมาได้แก่ ฤดหูนาวและฤดฝูนให้จ านวนยอดเฉล่ียตอ่แปลงเทา่กบั 267.00 
244.50 และ 225.25 ยอดตอ่แปลงย่อยตามล าดบั สว่นผลผลิตยอดเทา่กบั 1,837.50 
1,771.25 และ 1,716 กรัมตามล าดบั    ผลฤดกูารไมมี่ผลตอ่ความแตกตา่งทางสถิตขิอง
ลกัษณะตา่ง ๆ ยกเว้นความยาวยอดเฉล่ียท่ีมีความแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 

จากการเปรียบเทียบลกัษณะลกัษณะตา่ง ๆ ของผกัเชียงดา 101 สายต้นพบว่ามี
ความแตกตา่งกนัทางด้านสณัฐาน ความยาวใบมีขนาดระหวา่ง 8.41-16.68 ซม. ความกว้าง
ใบระหวา่ง 3.38-8.58 ซม. ความยาวก้านใบระหวา่ง 1.56-4.18 ซม. ความยาวปล้องระหวา่ง 
1.41-14.16 ซม.ความยาวยอดระหวา่ง 2.10-41.50 ซม. และจ านวนคูใ่บตอ่ยอดเฉล่ียระหวา่ง 
1.33-4.00 คู ่นอกจากนัน้เม่ือคดัต้นท่ีดีจ านวน 6 สายต้น ปลกูเปรียบเทียบในสายต้นท่ีคดัแล้ว
ยงัมีความแตกตา่งกนัทางด้านสณัฐานวิทยา ชีใ้ห้เห็นถึงความแตกตา่งทางด้านพนัธุกรรม ซึง่
พบมีลกัษณะเชน่เดียวกบัการทดลองของ อธิพรและปรียานนัท์  (2548) พบใน มะไห ่
(Momordica subangulata Blume) และ วิชาญ (2549) พบในชาอสัสมั (Camelia sinensis 
(L.) O. Kuntze) และยา่นาง (Puttawarachai et al.,2009) นอกจากนัน้เม่ือเปรียบเทียบ
สว่นประกอบของสารต้านอนมุลูอิสระเทียบกบัวิตามินอีพบวา่มีความแตกตา่งกนั อยูร่ะหวา่ง 
424.25-763.76 TEmg/100 g.wet wt.             ซึง่สอดคล้องกบัการศกึษาของ Nair and 
Keshavachandran (2006) ได้ศกึษาความหลากหลายของ Gymnema sylvestre R. Br. ซึง่
เป็นพืชท่ีอยูใ่นสกลุเดียวกบัผกัเชียงดา  โดยใช้ลกัษณะทางด้านสณัฐานวิทยาและ
องค์ประกอบทางด้านเคมีจ านวน 93 สายต้นพบว่า มีลกัษณะทางด้านสณัฐานวิทยาท่ี
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แตกตา่งกนัเชน่ ความยาวของใบมีขนาด 1.84-7.14 ซม. ความกว้างของใบอยูร่ะหว่าง 0.82-
5.78 ซม. ส่วนประกอบของซาโปนินอยูร่ะหวา่ง 0.6-5.4 เปอร์เซ็นต์ นอกจากนัน้ยงัมี
การศกึษาถึงปริมาณสาร กรดจีโนมิคในสายต้นท่ีแตกตา่งกนั พบวา่มีปริมาณกรดจีโนมิค
ตัง้แต ่ 0.96-1.58 เปอร์เซ็นต์ (Pandey and Yadav, 2010) และศกึษาความหลากหลายโดย
การใช้โมเลกลุก็ยงัพบวา่มีความแตกตา่งกนั    (Nair and Keshavachandran, 2006)   
สารประกอบ กรดจีโนมิคแม้แตจ่ากส่วนตา่ง ๆ ในสายต้นเดียวกนั ก็ยงัพบวา่มีความแตกตา่ง
กนั (Manohar et al. 2009)   จากการทดลองในปีท่ี 1-3 มีความแตกตา่งของการทดลองในปี
ท่ี 1-3 ชีใ้ห้เห็นวา่การทดลองความเสถียรของสายพนัธุ์จ าเป็นต้องใช้ระยะเวลา 3 ปีเป็นอยา่ง
น้อยเพ่ือให้ได้สายพนัธุ์ท่ีมีความคงตวั แตอ่ยา่งไรก็ตามอยา่งน้อยได้สายพนัธุ์ผกัเชียงดาท่ีดีทัง้
ทางด้านคณุภาพ และผลผลิตคือสายต้น Gi 104 ท่ีมีทัง้จ านวนยอดตอ่ต้น น า้หนกัสดตอ่ต้น 
และปริมาณสารต้านอนมุลูอิสระเทียบกบัวิตามินอีสงูกวา่สายต้นอ่ืน ๆ สว่นของฤดกูาลท่ีมีตอ่
ผลผลิตของผกัเชียงดาทกุลกัษณะไมมี่ความแตกตา่งกนัทางด้านสถิติ ยกเว้นความยาวยอดท่ี
มีความแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติโดยฤดหูนาวมีความยาวยอดสงูสดุ 31.08 ซม.  
เม่ือเปรียบเทียบอณุภมูิเฉล่ียระหวา่ง ม.ค.ถึงเม.ย. (28.70 องศาเซลเซียส) พ.ค. ถึง ส.ค. 
(32.42 องศาเซลเซียส) และ ก.ย. ถึง ธ.ค.(26.45 องศาเซลเซียส)และความชืน้สมัพทัธ์อยู่
ระหวา่งร้อยละ 44.80 54.05 และ 52.38 ตามล าดบั พบวา่ชว่ง ม.ค. ถึง เม.ย.และ ก.ย. ถึง 
ธ.ค.มีอณุหภมูิเฉล่ียตา่งกนัเพียง 2.25 องศาเซลเซียส แตผ่ลผลิตมีแนวโน้มมากกวา่ สว่น
ความยาวยอดไมมี่ความแตกตา่งกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิต ิ อยา่งไรก็ตามเม่ือพิจารณาใน
ด้านผลผลิตแล้วสามารถผลิตผกัเชียงดาได้ทัง้ปีขึน้อยูก่บัการดแูลรักษาซึง่ในธรรมชาตชิว่งฤดู
หนาวจะมีการพกัตวั พอเข้าสูช่ว่งฤดรู้อนและมีฝนก็เร่ิมแตกยอดใหม่ 

สรุปและข้อเสนอแนะ 

การเปรียบเทียบลกัษณะตา่ง ๆ ของสายต้นผกัเชียงดาจ านวน 101  สายต้น และ
คดัเลือกสายต้นท่ีดีจ านวน 6 สายต้นปลกูเปรียบเทียบกนัพบวา่ลกัษณะตา่ง ๆ มีความ
แตกตา่งกนั เชน่ ความสงูของทรงพุม่เฉล่ีย     ความยาวใบเฉล่ีย  ความกว้างใบเฉล่ีย ความ
ยาวก้านใบเฉล่ีย ความยาวปล้องเฉล่ีย ความยาวยอดเฉล่ีย และจ านวนใบเฉล่ียตอ่ยอดเป็น
ต้น และจากการทดลองได้สายต้นของผกัเชียงดาอยา่งน้อย 1 สายต้น (Gi 104) ท่ีมีลกัษณะดี
ทัง้คณุภาพคือสารต้านอนมุลูิสระเทียบกบัวิตามินอีและผลผลิตสงู สว่นประกอบลกัษณะอ่ืน ๆ 
อาจไมดี่เทา่กบัสายต้นอ่ืน ควรมีการปรับปรุงพนัธุ์โดยการผสมข้ามระหวา่งสายต้นเพ่ือให้ได้
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ลกัษณะท่ีดีท่ีสดุ สว่นฤดกูาลไมมี่ผลตอ่ผลผลิตของผกัเชียงดาควรมีการศกึษาทางด้าน
คณุภาพตอ่ไป 
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