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มนตร ี แก้วดวง

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

333 หมู ่12 ถนนมติรภาพ ตำบลหนองสาหรา่ย อำเภอปากชอ่ง จังหวดันครราชสมีา 30130

ถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

(วว.) ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์

เครื ่องดื ่มชาเพื ่อสุขภาพจากใบผัก

หวานปา่ (Melientha  suavis  Pierre)

ซึ่งโดยทั่วไป การใช้ประโยชน์จากต้น

ผักหวานป่าคือ การนำยอดอ่อนมารับ

ประทานเป็นผักจิ ้มด้วยการลวกหรือ

น่ึงให้สุก หรือนำมาประกอบเป็นอาหาร

เช่น ผัด  แกงเลียง และแกงออ่ม เป็นต้น

ส่วนใบข้างล่างที ่เหลือจากการเก็บ

เกี ่ยวเป็นใบที ่ย ังไม่แก่และอ่อนจน

เกินไป หรือที ่เร ียกว่า ใบเพสลาด

เราสามารถนำใบส่วนนี ้มาผลิตเป็น

ชาจากใบผักหวานป่าได้



   ต้นผักหวานปา่ ยอดผกัหวานปา่

ส
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ชาผักหวานป่าม ีกล ิ ่นหอม

เฉพาะตัวของใบผักหวานป่า น้ำชามี

สีเขียวอมเหลือง รสชาติปนหวานเล็ก

น้อย และมีคุณค่าทางด้านโภชนาการ

ท่ีเป็นประโยชนต่์อสุขภาพไม่แพ้ชาเขียว

ญีปุ่น่หรอืชาชนดิอืน่ๆ  ชาผกัหวานปา่

ประกอบด้วยวิตามินต่างๆ มากมาย

เช่น วิตามินเอที ่ช ่วยลดความเสี ่ยง

ต่อการเกิดโรคข้อเสื่อม วิตามินบี 1

ช่วยฟื้นฟูร่างกายจากความเหนื่อยล้า

ทำให้รู้สึกสดชื่น วิตามินบี 2 มีความ

สำคัญในการสร้างเม็ดเลือดแดงช่วย

ในการป้องกันเชื้อโรคและลดรอยเหี่ยว

ย่น วิตามินบี 3 ลดระดับคอเลสเตอรอล

ในเลือดซึ่งช่วยควบคุมโรคเบาหวาน

วิตามินซีเป็นส่วนสำคัญในการสร้าง

คอลลาเจนช่วยรักษาผิวพรรณให้สดใส

วิตามินอีช่วยกำจัดสารอนุมูลอิสระใน

ไขมัน ป้องกันโรคหลอดเลือดหัวใจ

นอกจากนัน้ ชาผักหวานป่ายังประกอบ

ด้วยสารโคเอนไซมค์วิเทน ซึง่มีบทบาท

ในการเพิ่มพลังงานให้แก่เซลล์ เพื ่อ

ใช้เป็นพลังงานในร่างกาย และช่วยลด

ความเสี่ยงของการเกิดโรค เนื่องจาก

การเสื่อมสภาพของเซลล์ร่างกาย เช่น

โรคหัวใจ โรคข้อเสื่อม และยังมีสาร

คอลลาเจนซึ่งเป็นโปรตีนชนิดหนึ่งที่มี

คุณสมบัติทำให้ผิวหนังมีความยืดหยุ่น

คอลลาเจนจึงช่วยยับยั้งการหย่อนยาน

ของผิวหนังและลดริ้วรอยแห่งวัยได้

ในชาผักหวานป่า 100 กรัม

จะพบสารคาเฟอีนประมาณ 10.46

มิลลิกรมั หรอืคดิเปน็ 0.01 เปอรเ์ซน็ต์

ขณะท่ีชาเขียวและชาจนีจะประกอบดว้ย

คาเฟอีน 2.5-4.5 เปอร์เซ็นต์ เมื่อ

เปรียบเทียบกันแล้วชาผักหวานป่าจะ

มีคาเฟอีนในปริมาณที ่น้อยมากคือ

มีน้อยกว่าชาเขียวและชาจีนถึง 250-

450 เท่า

ตารางที่ 1.  คุณค่าทางโภชนาการของชาผักหวานป่าต่อน้ำหนักแห้ง 100 กรัม

ข้อมูล หน่วย ผลการทดสอบ

วิตามินเอ (β-Carotene) ไมโครกรมั/100 กรัม 9,616.99

วติามนิบ ี1 (Thiamine) มิลลกิรัม/ 100 กรัม        0.18

วติามนิบ ี2 (Riboflavin) มิลลกิรัม/ 100 กรัม        0.26

วติามนิบ ี3 (Niacin) มิลลกิรัม/ 100 กรัม      10.64

วิตามินซี มิลลกิรัม/ 100 กรัม      37.49

วิตามินอี มิลลกิรัม/ 100 กรัม      71.92

โคเอนไซมค์วิเทน (Co-Enzyme Q10) มิลลกิรัม/ 100 กรัม        1.49

คอลลาเจน (Collagen) กรมั/ 100 กรมั        4.94

คาเฟอีน (Caffeine) มิลลกิรัม/100 กรัม      10.46
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การต้านอนุมูลอิสระของ

ชาผักหวานปา่

การดื่มชาผักหวานป่า นอก

จากช่วยแก้กระหายน้ำและทำให้ชุ่มคอ

ยังเป็นผลดีต่อสุขภาพเนื ่องจากชา

ผักหวานป่าประกอบด้วยสารต ้าน

อนมูุลอสิระ (antioxidant) เชน่ วติามนิ

เอ วิตามินบี วิตามินซี วิตามินอี สาร

ประกอบฟีนอลิก โคเอนไซม์คิวเทน

สารเหล่านี ้มีคุณสมบัติช่วยป้องกัน

การเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชัน อันเป็น

สาเหตุของการเกิดอนุมูลอิสระ (free

radical) และช่วยป้องกันการเกิดโรค

ต่างๆ อันเนื ่องจากการเสื ่อมสภาพ

ของร่างกาย เช่น โรคมะเร็ง โรคหัวใจ

และหลอดเลือด โรคเกี่ยวกับระบบภูมิ

คุ้มกัน และการเสียสมดุลของร่างกาย

เป็นต้น

ความสามารถในการต ้าน

อนุมูลอิสระของชาแต่ละชนิดมีความ

แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับปริมาณของสาร

ที่มีฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระ จาก

การที่ วว. ได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัย

ขอนแก่น ทดสอบประสิทธิภาพของ

เครื ่องดื ่มสุขภาพจากผักหวานป่าใน

การต้านอนุมูลอิสระ เปรียบเทียบกับ

ชาใบหมอ่น ชาใบแปะกว๊ย และชาดอก

คำฝอย พบว่าความสามารถในต้าน

อนุมูลอิสระของชาผักหวานป่าสูงกว่า

ชาใบหม่อน และชาดอกคำฝอย

ตารางที่ 2. ความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระ ปริมาณวิตามินซี และปริมาณฟีนอลิกทั้งหมดของชาชนิดต่างๆ

(ตอ่นำ้หนกัแหง้ของชา 100 กรมั)

   ชนดิของชา    ความสามารถในการตา้นอนมุลูอสิระ (IC
50

)       ปริมาณวติามนิซี    ปริมาณฟนีอลกิทัง้หมด

        (เปอรเ์ซน็ต)์           (มก./100 ก.)         (มก./100 มล.)

ชาผักหวานป่า                          5.48     37.49      9.77

ชาใบหม่อน                        12.88     22.87      5.55

ชาใบแปะก๊วย                          0.98     46.88    44.00

ชาดอกคำฝอย                          7.29        -    34.92

หมายเหตุ คา่ IC
50

 ตำ่ แสดงวา่มคีวามสามารถในการตา้นอนมูุลอสิระไดด้ี

นอกจากน ั ้นย ั งได ้ทำการ

เปรียบเทียบความสามารถในการต้าน

อนุมูลอิสระของน้ำชาผักหวานป่ากับ

น้ำชาเจียวกู่หลาน ซึ่งเป็นชาชนิดหนึ่ง

ที่ได้ความนิยม และมีการบริโภคกัน

มากในประเทศไทย พบว่าชาผักหวาน

ป่ามีความสามารถในการต้านอนุมูล

อิสระใกล้เคียงกับชาเจียวกู่หลาน กล่าว

คือชาผักหวานป่าและชาเจียวกู่หลาน

มีค ่าความเข ้มข ้นที ่ย ับย ั ้งการเก ิด

ปฏกิิรยิาออกซเิดชนัได ้50 เปอรเ์ซน็ต์

(IC
50

) เท่ากบั 9.29 และ 9.18  เปอร-์

เซ็นต์ โดยปริมาตรตามลำดับ
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ปริมาณวิตามินซีและปริมาณ

ฟีนอล ิกท ั ้งหมดในชาผ ักหวานป ่า

เป็นองค์ประกอบที่สำคัญและมีฤทธิ์

ในการต้านอนุมูลอิสระ เห็นได้ว ่า

ปริมาณวิตามินซีและปริมาณฟีนอลิก

ทั ้งหมดที ่เพ ิ ่มสูงข ึ ้นจะทำให้ความ

สามารถในการต้านอนุมูลอิสระของ

ชาผักหวานป่าเพิ่มสูงขึ้นด้วย และมีผล

ให้ความเข ้มข้นที ่ใช ้ย ับยั ้งการเกิด

ออกซเิดชนัได ้ 50 เปอรเ์ซน็ต ์ มีคา่ตำ่

ลง  ดงันัน้การดืม่ชาผกัหวานปา่จงึเปน็

ประโยชน์ต่อร่างกาย และลดการเกิด

อนุมูลอิสระ ทำให้อัตราเสี่ยงต่อการ

เกิดโรคเสื่อมน้อยลง

การชงชาผักหวานป่า

วิธีการชงชาผักหวานป่า จะ

คล้ายกับการชงชาทั่วไป โดยใช้ชาผัก

หวานป่า 1 ช้อนชาหรือน้ำหนักประ-

มาณ 2 กรมั ตอ่นำ้รอ้น 100 มิลลลิติร

อุณหภูมิน้ำประมาณ 90-95 องศา

เซลเซียส ชงในน้ำร้อนนาน 3 นาที

สามารถเติมน้ำร้อนได้ 3 ครั้ง ชงดื่ม

แทนน้ำได้ตลอดทั้งวัน

จากการประเมินผลการตอบ

รับของผู้บริโภคที่ได้ชิมชาผักหวานป่า

พบว่าผู้บริโภคให้การยอมรับในระดับ

ที่น่าพอใจของสี กลิ่น และรสชาติของ

ตารางที่ 3. ความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระ ปริมาณวิตามินซี และปริมาณฟีนอลิกทั้งหมดของน้ำชาผักหวานป่า

     และนำ้ชาเจยีวกูห่ลาน (ตอ่ปรมิาตรของนำ้ชา 100 มิลลลิติร)

ชาผักหวานป่า ดังนั้นชาผักหวานป่า

จึงน่าจะเป็นอีกผลิตภัณฑ์หนึ่งที่เป็น

ทางเลือกสำหรับผู้ดื ่มชาเพื่อสุขภาพ

และเปน็การสง่เสรมิใหเ้กษตรกรผูป้ลกู

ผักหวานปา่มรีายไดเ้พิม่ขึน้ นอกเหนอื

จากการจำหนา่ยยอด ยังสามารถนำใบ

ที่ไม่ได้มีการใช้ประโยชน์มาจำหน่าย

เป็นวัตถุดิบในการผลิตชาผักหวานป่า

    ชนดิของชา     ความสามารถในการตา้นอนมุลูอสิระ (IC
50

)        ปรมิาณวติามนิซ ี       ปรมิาณฟนีอลกิทัง้หมด

         (เปอรเ์ซน็ต)์            (มก./100 มล.)          (มก./100 มล.)

ชาผักหวานป่า    9.29        0.25      7.54

ชาเจียวกู่หลาน    9.18        0.10      7.95


