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บทคดัย่อ 

 
อาร์ติโชก (Cynara scolymus L.)  เป็นพืชผกัท่ีมีสารประกอบฟีนอลิกสาํคญัไดแ้ก่   กรด

คาเฟโออิวควนิิก สารไซนาริน และฟลาโวนอยด ์ ซ่ึงมีประโยชน์ในการเป็นสารตา้นอนุมูลอิสระ 
ดงันั้นงานวิจยัน้ีจึงมีวตัถุประสงค ์ เพื่อศึกษาการกระจายตวัของสารประกอบฟีนอลิกสาํคญัดงักล่าว
ในส่วนดอก ใบ และรากของตวัอยา่งอาร์ติโชกสด จากพ้ืนท่ีส่งเสริมการเพาะปลูก 4 แห่งของ 
มูลนิธิโครงการหลวง จงัหวดัเชียงใหม่ (ศูนยพ์ฒันาโครงการหลวงวดัจนัทร์, ศูนยพ์ฒันา          
โครงการหลวงหนองหอย, ศูนยพ์ฒันาโครงการหลวงแม่แฮ และสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง)      
และศึกษากระบวนการท่ีเหมาะสมในการสกดัสารสกดัจากอาร์ติโชก เพื่อนาํมาประยกุตใ์ชใ้น    
การพฒันาผลิตภณัฑต์น้แบบแผน่ฟิลม์ละลายเร็วผสมสารสกดั ผลการศึกษาปริมาณสารประกอบ        
ฟีนอลิกในแต่ละส่วนของอาร์ติโชก โดยศึกษาปริมาณสารประกอบฟีนอลิกทั้งหมด ความสามารถ
ในการตา้นอนุมูลอิสระ และปริมาณสารไซนาริน พบวา่ ส่วนใบของอาร์ติโชกมีปริมาณ
สารประกอบฟีนอลิกทั้งหมด และความสามารถในการตา้นอนุมูลอิสระสูงกวา่ส่วนดอกและราก
อาร์ติโชก โดยส่วนใบของอาร์ติโชกท่ีไดจ้ากศูนยพ์ฒันาโครงการหลวงวดัจนัทร์, ศูนยพ์ฒันา
โครงการหลวงแม่แฮ และสถานีเกษตรหลวงอ่างขางมีปริมาณสารประกอบฟีนอลิกทั้งหมดสูงสุด
เท่ากบั 4.04±0.21, 4.02 ±0.03 และ 3.75±0.04 กรัมของกรดคลอโรจีนิกต่อร้อยกรัมนํ้าหนกัแหง้ 
ตามลาํดบั และความสามารถในการตา้นอนุมูลอิสระสูงสุด (IC50) คิดเป็น 0.16±0.01, 0.16±0.01 
และ 0.20±0.01 มิลลิกรัมของนํ้าหนกัแหง้ต่อมิลลิลิตร ตามลาํดบั ในขณะท่ีปริมาณสารไซนารินใน
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ส่วนรากอาร์ติโชกจะสูงกวา่ส่วนดอกและใบ ซ่ึงปริมาณสารไซนารินสูงสุดจะพบในส่วนราก    
อาร์ติโชกจากศูนยพ์ฒันาโครงการหลวงวดัจนัทร์ (2.22x10-2 กรัมต่อร้อยกรัมนํ้าหนกัแหง้)   

การใชร้ากอาร์ติโชกเป็นวตัถุดิบและนํ้าเป็นตวัทาํละลาย (อตัราส่วน 1:10) เพื่อศึกษา
กระบวนการท่ีเหมาะสมในการสกดัสารสกดัจากอาร์ติโชก จากการศึกษาพบวา่ อุณหภูมิและเวลาท่ี
เหมาะสมในการสกดัคือ 85 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 1 ชัว่โมง สารสกดัท่ีไดมี้ปริมาณ
สารประกอบฟีนอลิกทั้งหมด 3.20±0.10 กรัมของกรดคลอโรจีนิกต่อร้อยกรัมนํ้าหนกัแหง้ ค่า
ความสามารถในการตา้นอนุมูลอิสระ (IC50) 0.40±0.01 มิลลิกรัมของนํ้าหนกัแหง้ต่อมิลลิลิตร และ
ปริมาณสารไซนาริน 1.43x10-1±0.0001 กรัมต่อร้อยกรัมนํ้าหนกัแหง้ 

การใชม้อลโทเดกซ์ทริน โซเดียมอลัจิเนต และ Microcrystalline cellulose  ในปริมาณ 
1.76, 0.68 และ 0.34 กรัม ตามลาํดบั เพื่อพฒันาผลิตภณัฑแ์ผน่ฟิลม์ละลายเร็วผสมสารสกดัจาก    
อาร์ติโชก รวมทั้งใชส้ารสกดัอาร์ติโชกเขม้ขน้ ซอร์บิทอล กรดซิตริก นํ้ามนัเปปเปอร์มินต ์ 
Sucralose และนํ้าเป็นวตัถุดิบในอตัราส่วน 0.98, 0.0090, 0.68, 0.0068 และ 95.07 กรัม ตามลาํดบั 
และสีผสมอาหารสีฟ้า 20  ไมโครลิตร ฟิลม์ท่ีไดมี้คุณลกัษณะทางดา้นกายภาพ คือ มีความช้ืนร้อยละ 
6.90±0.58 ค่า aw เท่ากบั 0.472±0.02 ความหนาเท่ากบั 27.00±4.50 ไมครอน เวลาในการแตกกระจาย
ตวัและค่าการละลายของฟิลม์เท่ากบั 3.35±0.44 นาที และ 34.00±6.13 วินาที เม่ือทาํการประเมินทาง
ประสาทสมัผสักบัผูบ้ริโภค (N=200) ในดา้นสี กล่ินรสเปปเปอร์มินต ์ความหวาน รสชาติโดยรวม 
การละลาย ความชอบโดยรวม และความรู้สึกหลงักลืนเท่ากบั 6.12±1.14, 6.07±0.72, 5.11±1.04, 
5.62±1.00, 6.02±1.09, 5.96±0.96 และ 6.06±1.2 คะแนน ตามลาํดบั ซ่ึงผูบ้ริโภคใหค้ะแนน
ความชอบอยูใ่นเกณฑเ์ฉยๆ จนถึงมีความชอบเลก็นอ้ย โดยใน 1 แผน่ของฟิลม์มีปริมาณสารไซนาริน
เท่ากบั 0.07±0.01 มิลลิกรัม (นํ้าหนกัของฟิลม์ 1 แผน่ เท่ากบั 0.039 กรัม) 
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ABSTRACT  

 
Artichoke (Cynara scolymus L.) is a kind of vegetable which is composed of 

important  phenolic compounds known as caffeolyquinic acids, cynarin and flavonoids  which 
give benefits for being antioxidant properties. The objectives of this research were to study on 
distributions of the important phenolic compounds mentioned before in the heads, leaves and 
roots of fresh artichoke samples grown by Royal Project Foundation Stations - Chiangmai 
Province (Watchan, Nonghoi, Maehae and Angkhang) and to investigate the optimization of 
extraction conditions in order to be applied for being developed as prototype development in fast 
dissolving film. The results of phenolic contents studied in each part of fresh artichokes by 
studying in the form of total phenolic contents and antioxidant capacity together with the amount 
of cynarin. It was found that artichoke’s leaves contained total phenolic contents and antioxidant 
capacity higher than artichoke’s heads and roots. Artichoke’s leaves form Watchan, Angkhang 
and Maehae contained high level of total phenolic contents  (4.04±0.41, 4.02±0.90 and 3.75±0.04 
g CA/100 g d.w., respectively.) in addition, the highest antioxidant capacity (IC50) were 
0.16±0.01, 0.20± 0.01 and 0.16±0.01 mg d.w./ml, respectively. However, cynarin extracted from 
artichoke’s roots was higher than artichoke’s heads and leaves. The highest amount of cynarin 
was found in artichoke’s roots harvested from Watchan (2.22x10-2 g /100 g d.w.).  

The proportion of artichoke’s roots and water (ratio 1:10) were used for optimization 
artichoke’s extraction. The study showed the optimized temperature and time for extraction were 
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85 degrees Celsius for an hour.  The extract had 3.20±0.10 g CA /100 g d.w. of total phenolic 
contents, antioxidant capacity (IC50) of 0.40±0.01 mg d.w. /ml and cynarin content of 1.43x10-1 
±0.0001  g /100 g d.w. 

The amount of maltodextrin, sodium alginate and microcrystalline cellulose of 1.8, 
0.7 and 0.35 g, respectively were used for preparing fast dissolving film together with 
concentrated artichoke extract, citric acid, peppermint oil, sucralose, water and color were 
selected as raw materials with the amounts of 0.98, 0.01, 0.70, 0.0070 97.28 g and 0.2 μl, 
respectively. The physical properties of fast dissolving film were 6.90±0.58 % moisture content, 
0.472±0.02 aw and 27.00±4.50 micron thickness. The times for disintegration and solubility of the 
film were 3.35±0.44 minutes and 34.00±6.13 seconds, respectively.  Sensory evaluations with 
N=200 using  9-point hedonic scaling test showed in terms of color (6.12±1.14), peppermint 
flavor (6.07±0.72), sweetness (5.11±1.04), overall taste (5.62±1.00), solubility (6.02±1.09), 
overall liking by consumers (5.96±0.96) and aftertaste (6.06±1.2) , respectively.  The consumers 
gave “liking degrees” in the ranges of “neither like nor dislike” up to “like slightly” as in one fast 
dissolving film contained 0.07±0.01 mg/strip of cynarin (The weight of one fast dissolving film 
was 0.039 g). 

 
 
 
 
 
 


