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Abstract
This research was investigated the difference of Gymnema inodorum tea process 

on total phenolic, flavonoid content and antioxidant activity. The experiment was 
performanced in three difference tea processing methods (treatment 1 blanch in 0.5% 
sodium chloride, pan firing and drying in hot air oven, treatment 2 blanch in 0.5% sodium 
chloride and drying in hot air oven and treatment 3 drying in hot air oven).

The result showed, the difference of tea processing method was not difference 
significantly in total phenolic and flavonoid content. In the other hand, the antioxidant 
activity by DPPH method was significantly different (P < 0.05). The highest of IC
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1.78 and 1.71 mg/mL in tea process form treatment 1 and treatment 2, respectively. 
From the results in this research, the Gymnema inodorum tea process should be drying 
in hot air oven method.
Keywords: Gymnema inodorum tea, antioxidant, tea process

บทคัดยอ
งานวิจัยนี้ไดทําการศึกษาผลของความแตกตางของกระบวนการแปรรูปชาเชียงดา ตอปริมาณ

สารประกอบฟนอลิก สารฟลาโวนอยด และคุณสมบัติของสารตานอนุมูลอิสระ โดยไดมีการแปรรูปชา
ที่แตกตางกัน 3 วิธี (วิธีที่ 1 ลวกในนํ้าเกลือเขมขนรอยละ 0.5 แลวนําไปคั่ว หลังจากนั้นนําไปอบแหง
ในเตาอบลมรอน วิธีที่ 2 ลวกในน้ําเกลือเขมขนรอยละ 0.5 แลวนําไปอบแหงในเตาอบลมรอน และ
วิธีที่ 3 อบแหงในเตาอบลมรอน)

ผลการทดลองพบวา วิธีการแปรรูปชาที่แตกตางกันไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
ตอปริมาณสารประกอบฟนอลิก และสารฟลาโวนอยด ในขณะท่ีคุณสมบัติตานอนุมูลอิสระดวยวิธี
ดีพีพีเอชมีความแตกตางกันทางสถิติ (P < 0.05) โดยคาความสามารถในการยับยั้งที่ระดับการยับยั้ง
รอยละ 50 มีคาสูงที่สุด เทากับ 1.78 และ 1.71 มิลลิกรัมตอมิลลิลิตร ในชาเชียงดาที่ผานกระบวนการ
แปรรปูดวยกรรมวธิทีี ่1 และ 3 ตามลําดบั จากผลการวจิยัในครัง้นีก้ารแปรรปูชาเชยีงดา ควรแปรรปูดวย
กระบวนการอบแหงดวยตูอบลมรอน
คําสําคัญ: ชาเชียงดา สารตานอนุมูลอิสระ กระบวนการผลิตชา

คํานํา
ชาสมนุไพรเปนเครือ่งดืม่ทีม่กีารนาํมาบรโิภค 

และเปนทีน่ยิมเพ่ิมขึน้มาเร่ือย ๆ  เนือ่งจากสมุนไพร
ที่นํามาแปรรูปเปนชานั้นมีสรรพคุณในดานการ
รกัษาโรค (อนงค และกาญจนา, 2563; อารษิา และ
คณะ, 2563) และมคีณุสมบตัเิปนสารตานอนมุลูอสิระ 
(วัฒนา, 2562) นอกจากนี้สมุนไพรของไทยยังมี
ราคาถูก สามารถหาไดงายตามในทองถ่ินของ
ประเทศไทย โดยทั่วไปในการผลิตชาสมุนไพรน้ัน 
มกีระบวนการผลติทีแ่ตกตางกนัไปขึน้อยูกบัลกัษณะ
ของพืชสมุนไพรที่นํามาแปรรูป โดยกระบวนการ
ผลติชาทัว่ไปมกีรรมวธิหีลายขัน้ตอน ไดแก การผึง่ชา 

(withering) การนึ่งชา (Steaming) หรือการคั่วชา 
(Pan firing) การนวดชา (Rolling) การหมักชา 
(Fermentation) และการอบแหง (Drying) 
(สถาบันชาและกาแฟ มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง, 
2563) เปนตน จากกระบวนการผลิตชาดังกลาว
จะเหน็ไดวามหีลายขัน้ตอน ทาํใหตองใชระยะเวลา
ในการผลิตท่ีนาน จงึทาํใหมงีานวิจยัอืน่ ๆ  ทีท่าํการ
ผลิตชาสมุนไพร นําวิธีการผลิตชามาดัดแปลง 
หรือปรับปรุงเพื่อลดขั้นตอนการผลิตชาสมุนไพร 
นอกจากนี้แลวยังชวยประหยัดเวลาอีกดวย เชน 
จิราภัทร และคณะ (2558) ไดนําใบยานางมาคั่ว
จนไดกลิ่นหอม แลวนําไปอบจนแหง หรือนําพืช
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สมุนไพรไปทําใหแหงเพียงข้ันตอนเดียวดวย
กรรมวิธีที่แตกตางกัน เชน ตากแดด หรืออบแหง
ดวยตูอบลมรอน เทานั้น (อนงค และกาญจนา, 
2563)

ผกัเชยีงดา (Gymnema inodorum (Lour.) 
Decne.) มีชื่อทองถิ่นหลายชื่อ เชน เจียงดา, 
ผักเชียงดา, ผักกูด, ผักมวนไก หรือผักเซ็ง เปน
ผักพื้นบานที่คนในทองถิ่นนิยมบริโภค โดยนํามา
รับประทานกับนํ้าพริก หรือนํามาทําเปนแกงได 
ลักษณะของผักเชียงดาเปนไมเลื้อยมีลําตนสีเขียว 
ลาํตนเม่ือยงัออนมีเขยีวเขม ใบเด่ียว ออกคูตรงกันขาม 
ใบรปูหอกกวาง ปลายใบเรียวแหลม โคนใบโคงสอบ
แคบโคงมน หรือเวาเล็กนอย ขอบใบเรียบ ผิวใบ

เกลี้ยงเปนมัน ดอกออกเปนชอกระจุกจากซอกใบ 
ดอกยอย กลีบเล้ียงสีเขียว กลีบดอกสีขาว สีเหลือง
ออน หรือเหลืองอมสม เกสรตัวผูเปนกระจุกแนน 
ผลเม่ือออนสีเขียว เมือ่แกสนีํา้ตาลคล้ํา ม ี2-3 เมล็ด 
(อทุยานธรรมชาตวิทิยาสริรีกุขชาต,ิ 2553) จากการ
วิจัยพบวาผักเชียงดามีสารสําคัญที่ชวยลดน้ําตาล
ในเลอืด ซึง่เปนสารกลุมไตรเทอปนไกลโคไซด ไดแก 
gymnemic acid (Stoecklin, 1969) ดังแสดงใน 
Figure 1 และยังพบสารตานอนุมูลอิสระอีกดวย 
(ธีรวัลย และคณะ, 2554) จึงทําใหนอกจากการนํา
ผกัเชยีงดามาบริโภคแลว ในปจจบุนัไดมกีารแปรรปู
ผักเชียงดาออกมาเปนผลิตภัณฑตาง ๆ มากมาย
รวมถึงการนํามาแปรรูปเปนชาสมุนไพรดวย

จากขอมลูเบือ้งตนในการผลติชาสมนุไพรนัน้
มีกระบวนการแปรรูปอยูหลายกรรมวิธี ขึ้นอยูกับ
ความเหมาะสมหลายปจจัย ไดแก ตนทุน อุปกรณ 
ระยะเวลา และคาใชจาย เปนตน แตยังไมไดคํานึง
ถึงปริมาณสารสําคัญที่ได หลังจากที่ทําการผลิตชา
ทีแ่ตกตางกนั ดงัน้ันในงานวจิยันีจ้งึไดทาํการศกึษา
ถึงกระบวนการผลิตชาเชียงดาที่แตกตางกัน ตอ

ปรมิาณสารประกอบฟนอลกิ สารฟลาโวนอยด และ
คณุสมบัตขิองสารตานอนมุลูอสิระ เพือ่ใหการผลติ
ชาเชียงดาเปนการผลิตท่ีมคีณุภาพท้ังในดานปริมาณ
สารสําคัญ นอกจากนี้ยังชวยทําใหขั้นตอนในการ
ผลติเปนข้ันตอนท่ีไมยุงยาก ประหยัดเวลา และเพือ่
เปนขอมลูสาํหรบัผูประกอบการ ผูบรโิภค ตลอดจน 
นกัวจิยัท่ีทาํงานเก่ียวของกับสมุนไพรและชา ตอไป

Figure 1 Structure of gymnemic acid (Srinuanchai et. al., 2019)
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อุปกรณและวิธีการ
การเตรียมตัวอยางชาเชียงดา

ผักเชียงดาที่ใชในงานวิจัยนี้เปนผักเชียงดา
อนิทรยี จากกาดแมโจ 2477 ในมหาวทิยาลยัแมโจ 
โดยการนําผักเชียงดามาทําการลาง และทําความ
สะอาด ผึง่ใหแหง หลังจากนัน้เลอืกใชสวนใบท่ีไมแก 
และออนจนเกินไป นํามาผลิตชาดวยกระบวนการ
ผลิตชาเชียงดาท่ีไดอางอิงมาจากงานวิจัยของ 
ปรญิญาวดี และคณะ (2562) และไดมกีารปรับปรงุ
กระบวนการผลติเพ่ือใหมคีวามเหมาะสมในการนาํไป
พฒันา และผลิตชาเชยีงดา โดยกระบวนการผลิตชา
ควรจะตองสามารถควบคุมคุณภาพได และนอกเหนือ

จากน้ีแลวยังสามารถทําไดงาย ไมสลับซับซอน 
เปนตน ดังนั้นจึงไดออกแบบใหมีกระบวนการผลติ
ชาเชียงดาออกมาเปน 3 วิธีดวยกัน (Table 1)

หลังจากนั้นนําชาเชียงดาที่ผานกระบวนการ
เตรียมจากกรรมวิธีที่ศึกษาขางตนไปทดสอบหา
ปริมาณสารประกอบฟนอลิก สารฟลาโวนอยด 
คุณสมบัติของสารตานอนุมูลอิสระ และนํามา
ตรวจสอบคุณภาพดานกายภาพไดแก สี (จากการ
สังเกต) กลิ่น (จากการดมกล่ิน) และปริมาณ
ความช้ืนโดยใชเครื่องวัดคาความชื้น (moisture 
balance)

Table 1  Gymnema inodorum tea process

Treatments Process

1 Blanched the Gymnema inodorum in 0.5% of sodium chloride solution 
for 30 seconds and pan fi ring until the tea leaves dry, after that dried in 
hot air oven at 40 °C for 6 hours.

2 Blanched the Gymnema inodorum in 0.5% of sodium chloride solution 
for 30 seconds and dried in hot air oven at 40 °C for 6 hours

3 Dried in hot air oven at 40 °C for 6 hours

การเตรียมสารสกัดชาเชียงดา
ทําการสกัดชาเชียงดาท่ีเตรียมไดดวยวิธี

อัลตราโซนิคโดยดัดแปลงมาจากงานวิจัยของ 
Prommajak et al. (2014) โดยสุมตัวอยางชา
เชียงดาที่ผ านการเตรียมในแตละกรรมวิธีมา 
50 กรัม บดเปนผงใหละเอียด ชั่งผงตัวอยางชา
เชียงดามาตัวอยางละ 5.0 กรัม เติมสารสกัด
เอทานอล ปริมาตร 50 มลิลลิติร หลงัจากนัน้ทาํการ
สกดัดวยเคร่ืองอลัตราโซนิค ทีค่วามถ่ี 40 กโิลเฮิรตซ 

(kHz) เปนเวลา 10 นาที กรองสารละลายท่ีได 
นําผงชาเชียงดาเดิมเติมสารละลายเอทานอลลงไป
ในปริมาณเทาเดิม ทําการสกัดซํ้าแบบเดิมอีก
สองรอบ หลังจากน้ันนําสารละลายท่ีสกัดไดมา
กรอง และระเหยจนแหงดวยเครือ่งกลัน่ระเหยแบบ
สุญญากาศ (rotary evaporator) บันทึกนํ้าหนัก
สารสกัดหยาบที่ได ทําการสกัดชาเชียงดาในแตละ
กรรมวิธีอยางละ 3 ซํ้า นําสารสกัดหยาบท่ีไดไป
วิเคราะหหาปริมาณสารประกอบฟนอลิก สาร
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ฟลาโวนอยด และคุณสมบัติของสารตานอนุมูล
อิสระ ตอไป

การวิเคราะหปริมาณสารประกอบฟนอลิก
การวิเคราะหปริมาณสารประกอบฟนอลิก 

ดวย Folin-Ciocalteu’s reagent เปนวิธีที่ได
ดดัแปลงมาจาก Rabeta and Vithyia (2013) และ 
Ueda et al. (2019) โดยเตรียมตัวอยางสารสกัด
จากชาเชียงดาใหมีความเขมขน 1 มิลลิกรัมตอ
มิลลิลิตร ดวย Dimethyl sulfoxide (DMSO) 
หลังจากน้ันปเปตตสารละลายตัวอยางที่เตรียมได
มา 0.3 มลิลิลติร เตมิสารละลาย Folin-Ciocaltue 
เขมขน 1:10 ปรมิาตร 1.5 มลิลลิติร และสารละลาย
โซเดียมคารบอเนต เขมขนรอยละ 10 ปริมาตร 
1.5 มิลลิลิตร ผสมใหเขากัน และตั้งทิ้งไวเปนเวลา 
10 นาที นําสารละลายตัวอยางที่เตรียมไดไปวัดคา
ดูดกลืนที่ความยาวคลื่น 600 นาโนเมตร ดวย
สเปกโทรโฟโตมเิตอร นาํคาการดดูกลนืแสงท่ีไดมา
เทียบหาปริมาณสารประกอบฟนอลิก โดยเทียบ
จากกราฟมาตรฐานของกรดแกลลิก รายงานผล
ปริมาณสารประกอบฟนอลกิ เปนไมโครกรัมสมมูล
ของกรดแกลลิก ตอมลิลกิรัมนํา้หนักสารสกัดหยาบ
ชาเชียงดา (microgram gallic acid equivalent 
per milligram extract weight, μgGAE/mg 
extract)

การตรวจวิเคราะหปริมาณสารฟลาโวนอยด
การวิเคราะหปรมิาณสารฟลาโวนอยดเปนวธิี

ที่ไดดัดแปลงมาจาก Chang et al. (2006) โดย
เตรียมตัวอยางสารสกัดจากชาเชียงดาใหมีความ
เขมขน 1 มิลลิกรัมตอมิลลิลิตร ดวย DMSO 
หลังจากน้ันปเปตตสารละลายตัวอยางที่เตรียมได
มา 0.25 มิลลิลิตร นําไปผสมกับนํ้ากล่ัน 1.25 

มลิลลิติร, สารละลายโซเดยีมไนเตรทเขมขนรอยละ 
5 ปริมาตร 0.075 มิลลิลิตร และตั้งท้ิงไวเปนเวลา 
6 นาที หลังจากนั้นเติมสารละลายอะลูมิเนียม
คลอไรดเขมขนรอยละ 10 ปริมาตร 0.15 มิลลิลิตร 
ผสมใหเขากัน ตั้งท้ิงไวเปนเวลา 5 นาที เมื่อครบ
เวลาเติมสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซดเขมขน 
1 นอรมอล ปริมาตร 0.50 มิลลิลิตร และนํ้ากลั่น 
0.275 มิลลิลิตร นําสารละลายตัวอยางที่เตรียมได
ไปวัดคาดดูกลืนแสงท่ีความยาวคล่ืน 510 นาโนเมตร 
ดวยสเปกโทรโฟโตมิเตอร นําคาการดูดกลืนแสง
ทีไ่ดมาเทยีบหาปริมาณสารฟลาโวนอยด โดยเทียบ
จากกราฟมาตรฐานของเคอรซิติน รายงานผล
ปริมาณสารฟลาโวนอยด เปนไมโครกรัมสมมูล
เคอรซิติน ตอมิลลิกรัมนํ้าหนักสารสกัดหยาบชา
เชยีงดา (microgram quercetin equivalent per 
milligram extract weight, μgQE/mg extract)

การวเิคราะหฤทธิต์านอนุมลูอสิระดวยวธิดีพีพีเีอช
การทดสอบฤทธิ์การตานอนุมูลอิสระดวยวิธี

ดีพีพีเอช (DPPH radical scavenging) ดัดแปลง
มาจากวิธีของ Singh et al. (2002) โดยเตรียม
สารละลายตัวอยางสารสกัดชาเชียงดาใหมีความ
เขมขน 0.075-1.0 มิลลิกรัมตอมิลลิลิตร ดวย 
DMSO ปเปตตสารละลายตัวอยางที่เตรียมไดมา 
0.05 มิลลิลิตร เติมลงในหลอดทดลอง และเติม
สารละลาย DPPH เขมขน 0.1 มลิลโิมลาร ปรมิาตร 
1.0 มิลลิลิตร ผสมใหเขากัน สําหรับสารละลาย
ควบคุมจะใช DMSO ปริมาตร 0.05 มิลลิลิตร เติม
ลงในหลอดทดลอง และเติมสารละลาย DPPH 
เชนเดยีวกนักับสารละลายตวัอยาง ตัง้ทิง้ไวในท่ีมดื 
เปนเวลา 30 นาที หลังจากนั้นนําสารละลายที่
เตรยีมได มาวดัคาการดดูกลนืแสงท่ีความยาวคล่ืน 
515 นาโนเมตร ดวยสเปกโทรโฟโตมิเตอร
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นําคาการดูดกลืนแสงที่ไดของสารละลาย
ตัวอยางมาคํานวณรอยละการยับยั้ง ดังสมการ 
หลังจากนั้นนําคารอยละการยับยั้งที่ไดไปคํานวณ
หาความสามารถในการยับยั้งที่ระดับการยับยั้ง
รอยละ 50 (IC

50
)

การวิเคราะหผลทางสถิติ
งานวิจัยคร้ังน้ีวิเคราะหผลการทดสอบทาง

สถิติ โดยเปรียบเทียบคาเฉลี่ยระหวางผลการ
ทดสอบวิเคราะหดวยวิธี Duncan’s New Multi 
range Test (DMRT) ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05

ผลการวิจัยและวิจารณ
งานวิจัยนี้ทําการศึกษาผลของการผลิต

ชาเชียงดาท่ีแตกตางกัน ตอปริมาณสารประกอบ
ฟนอลิก สารฟลาโวนอยด และคุณสมบัติของ
สารตานอนุมูลอิสระ โดยกระบวนการผลิตชา
ทีท่าํการศกึษา ไดแก กรรมวธิทีี ่1 คอืนาํผกัเชยีงดา
มาลวกในน้ําเกลือเขมขนรอยละ 0.5 เปนเวลา 
30 วนิาที แลวนําไปค่ัวในกระทะจนใบชาแหง และ
นําไปอบอีกครั้งที่อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส เปน
เวลา 6 ชั่วโมง ซึ่งเปนวิธีการผลิตที่คลายคลึงกับ
กระบวนการผลิตชาทั่วไป สวนกรรมวิธีที่ 2 มีการ

เมื่อ A
ctrl

 คือ  คาการดูดกลืนแสง
   ของหลอดควบคุม
 A

sample
 คือ  คาการดูดกลืนแสง

   ของสารละลายตัวอยาง

ลดข้ันตอนของการค่ัวลง คือนําผักเชียงดามาลวก
ในนํ้าเกลือเขมขนรอยละ 0.5 เปนเวลา 30 วินาที 
และอบที่อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส เปนเวลา 
6 ชั่วโมง เชนกัน และกรรมวิธีที่ 3 เหลือเพียง
ขั้นตอนของการอบแหงเทานั้น โดยนําผักเชียงดา
ไปอบที่อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส เปนเวลา 
6 ชัว่โมง หลงัจากน้ันจงึไดนาํชาเชียงดาท่ีเตรียมได
นาํมาตรวจสอบคณุภาพดานกายภาพ ไดแก ส ีกลิน่ 
ปริมาณความช้ืน และตรวจวิเคราะห ปริมาณ
สารประกอบฟนอลิก สารฟลาโวนอยด และ
คุณสมบัติของสารตานอนุมูลอิสระ โดยผลการ
ทดลองมีดังตอไปนี้

ผลการผลิตชาเชียงดาท่ีแตกตางกนัตอคณุสมบัติ
ทางกายภาพ

หลังจากที่ผลิตชาเชียงดาตามที่วางแผนการ
ทดลอง พบวาชาเชียงดาท่ีผลิตไดมีคุณสมบัติทาง
กายภาพดังแสดงใน Table 2 และ Figure 2 โดย
ชาเชยีงดาทีผ่ลติไดจากทัง้ 3 กรรมวธิ ีมคีาความชืน้
ไมเกินรอยละ 10 ตามเกณฑขอกําหนดมาตรฐาน
ของกระทรวงสาธารณสุขกําหนด (สํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา, 2549) และกล่ิน
ของชาเชียงดาที่ผลิตไดมีกลิ่นท่ีหอมตามลักษณะ
ของใบเชยีงดา เมือ่ผานกระบวนการผลติทีแ่ตกตาง
กนักล่ินทีไ่ดจะไมคอยแตกตางกันมากนัก โดยกล่ิน
ชาท่ีออนคือชาเชียงดาท่ีผานการแปรรูปแบบอบ 
ดวยตูอบลมรอน

สําหรับสีของชาเชียงดา พบวาสีของชาที่ทํา
การผลิตไดจะมีสีออกเขียวคลํ้า-เขียวเหลืองออน 
(Figure 2) โดยเมื่อทําการพิจารณาดวยวิธีการ
พนิจิ สขีองชาเชยีงดาจะไมคอยมคีวามแตกตางกนั
มากนัก
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Table 2  Physical properties of Gymnema inodorum tea

Treatments
Physical properties

color Odor Moisture content (%)

1
2
3

dark green
dark green

light yellow green

dried green herbal
dried green herbal
dried green herbal

9.79±0.06
9.99±0.08
8.89±0.08

Figure 2 Characteristic of Gymnema inodorum tea from different process

treatment 1 treatment 2 treatment 3

ผลการผลิตชาเชียงดาที่แตกตางกันตอปริมาณ
สารประกอบฟนอลิก

เมือ่นาํตวัอยางชาเชียงดาท่ีผานกระบวนการ
ผลิตที่แตกตางกัน มาทําการตรวจวิเคราะหหา
ปริมาณสารประกอบฟนอลิกไดผลดังแสดงใน 
Table 3 โดยปริมาณสารประกอบฟนอลิกที่ตรวจ
วิเคราะหในชาเชียงดามีปริมาณอยูในชวง 39-41 
ไมโครกรัมสมมูลของกรดแกลลิก ตอมิลลิกรัม
นํา้หนกัสารสกดัหยาบชาเชยีงดา และเมือ่นาํผลการ
วิเคราะหมาทําการเปรียบเทียบทางสถิติ พบวา
ปริมาณสารประกอบฟนอลิกจากชาเชียงดาท่ีผาน
กระบวนการผลิตที่แตกตางกันไมมีคาแตกตางกัน
ทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอรเซ็นต

จากผลการทดลองท่ีไดแสดงใหเห็นวาถึงแม
กระบวนการผลิตชาเชียงดาที่แตกตางกันไป 
ไมสงผลกระทบตอปริมาณสารประกอบฟนอลิก
ในชาเชียงดา ทั้งนี้อาจเปนไดจากในกระบวนการ
แปรรปูชาเชียงดาในงานวิจยันี ้กระบวนการท่ีใชเวลา
มากท่ีสดุของท้ัง 3 กระบวนการเกิดจากข้ันตอนของ
การอบ โดยในขั้นตอนดังกลาวจะใชอุณหภูมิที่ 
40 องศาเซลเซียส และใชระยะเวลาในการอบที่
เทากันคือเทากับ 6 ชั่วโมง ถึงแมกระบวนการท่ี 1 
และ 2 กอนการนําชาเชียงดามาอบจะผานขั้นตอน
ของการค่ัว หรอื การลวกดวยนํา้เกลอืมากอน กไ็มได
สงผลตอการสลายตัวไปของสารประกอบฟนอลิก
มากนกั จงึทําใหเหน็วาชาเชยีงดาท่ีผานการแปรรปู
ที่แตกตางกันในงานวิจัยนี้มีคาไมแตกตางกัน
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Table 3 Total phenolic compound, flavonoid content and antioxidant activity of Gymnema 
inodorum tea from difference process

Treatments
Total phenolic compound 

(μgGAE/mg extract)
Flavonoids content 
(μgQE/mg extract)

DPPH activity 
(IC

50
, mg/mL)

1
2
3

41.97±4.02
41.71±3.41
39.33±3.22

121.49±6.49
117.53±5.30
111.42±7.58

1.71±0.03a

2.02±0.07b

1.78±0.11a

F-test 0.05 ns ns *

N = 3

ns = Non significant difference

* Means within a column followed by different alphabets were significantly different at P<0.05 by DMRT

ปริมาณสารฟลาโวนอยดในชาเชียงดาที่ผลิต
แตกตางกัน

ปริมาณสารฟลาโวนอยด ในชาเชยีงดาทีผ่ลติ
แตกตางกัน พบวาชาเชียงดาท่ีผานการแปรรูป
ดวยกรรมวิธีทั้ง 3 แบบ เมื่อนําตรวจวิเคราะหหา
ปริมาณสารฟลาโวนอยด มปีรมิาณสารฟลาโวนอยด
อยูในชวง 111-121 ไมโครกรัมสมมูลเคอรซตินิ ตอ
มลิลกิรมันํา้หนกัสารสกดัหยาบชาเชยีงดา (Table 3) 
และเมื่อนําผลการวิเคราะหมาทําการเปรียบเทียบ
ทางสถิติ พบวาปริมาณสารฟลาโวนอยดของชา
เชียงดาที่ผานกระบวนการผลิตที่แตกตางกันไมมี
ค าแตกตางกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 
95 เปอรเซน็ต ซึง่มคีวามสอดคลองเชนเดยีวกนักบั
ปริมาณสารประกอบฟนอลิกขางตน

ผลการผลิตชาเชียงดาท่ีแตกตางกนัตอคณุสมบัติ
ตานอนุมูลอิสระดวยวิธีดีพีพีเอช

คุณสมบัติตานอนุมูลอิสระของชาเชียงดา
ในงานวจิยันี ้ทาํการตรวจวิเคราะหดวยวธิดีพีพีเีอช 
โดยเมื่อนําตัวอยางชาเชียงดาที่ทําการผลิตตาม

แผนการทดลอง มาตรวจหาคุณสมบตัติานอนุมลูอสิระ
ดวยวธิดีพีพีเีอช ผลการทดลองท่ีไดพบวา คณุสมบตัิ
ตานอนุมลูอิสระดวยวธิดีพีพีเีอชมคีาความสามารถ
ในการยับยั้งที่ระดับการยับยั้งรอยละ 50 (IC

50
) 

อยูในชวง 1.7-2.0 มิลลิกรัมตอมิลลิลิตร และเม่ือ
นําผลการวิเคราะหมาทําการเปรียบเทียบทางสถิติ 
พบวาความสามารถในการยับยั้งท่ีระดับการยับยั้ง
รอยละ 50 มคีวามแตกตางกนัอยางมนียัสาํคญัทาง
สถิติที่ระดับความเช่ือมั่น 95 เปอรเซ็นต โดยที่ชา
เชียงดาท่ีผานกรรมวิธทีี ่1 และ 3 มคีาความสามารถ
ในการยบัยัง้ท่ีระดบัการยบัยัง้รอยละ 50 ดทีีส่ดุ คอื 
1.78 และ 1.71 มิลลิกรัมตอมิลลิลิตร และรองมา
คอืชาเชยีงดาทีผ่านกรรมวธิทีี ่2 มคีาความสามารถ
ในการยับยั้งที่ระดับการยับยั้งรอยละ 50 เทากับ 
2.02 มิลลิกรัมตอมิลลิลิตร ตามลําดับ

สารตานอนุมูลอิสระเปนสารที่ชวยปองกัน 
และยับยั้งความเสียหายของเย่ือหุมเซลล รวมถึง
สวนอื่น ๆ ของเซลล โดยในธรรมชาติพบในพืช ผัก 
ผลไม และพชืสมนุไพร ซึง่ประกอบไปดวยสารกลุม
ตาง  ๆ  ไดแก สารประกอบฟนอลกิ สารฟลาโวนอยด 
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เทอนพีนอดย แคโรทีนอยด และสารกลุมวิตามิน 
(Alok et al., 2014) เปนตน โดยเมื่อพืช ผัก ผลไม 
และพืชสมุนไพรท่ีมีคาความสามารถในการยับยั้ง
ทีร่ะดับการยับยัง้รอยละ 50 (IC

50
) เขมขนนอย และ

มปีรมิาณสารสารประกอบฟนอลกิ สารฟลาโวนอยด 
เทอนพีนอดย แคโรทีนอยด และสารกลุมวิตามิน
ที่สูง จะแสดงคุณสมบัติเปนสารตานอนุมูลอิสระ
ไดดี ดังเชนงานวิจัยของ Spiridon et al. (2011) 
ที่พบวา oregano ถามีปริมาณสารประกอบ
ฟนอลกิและฟลาโวนอยดมาก จะมคีณุสมบตัใินการ
ตานอนุมูลอิสระสูง เชนเดียวกันงานวิจัยของ 
Sarker et al. (2010) ที่ไดทําการศึกษาปริมาณ
สารอาหาร วติามิน และคุณสมบัตติานอนุมลูอสิระ
ในใบผกัขม พบวาเมือ่ผกัขมทีน่าํมาศกึษามปีรมิาณ
วิตามินซีสูง จะมีคุณสมบัติในการตานอนุมลูอิสระ
สูงเชนกัน ซึ่งในงานวิจัยนี้ถึงแมวากระบวนการ
ผลิตชาที่แตกตางกัน จะไมมีผลกระทบตอปริมาณ
สารประกอบฟนอลิก และฟลาโวนอยดในเชียงดา 
แตอาจจะมีผลตอคณุสมบตัติานอนมุลูอสิระกบัสาร
กลุมอื่นนอกเหนือจากสารท้ังสองกลุมน้ี จึงทําให
ความสามารถในการยับยัง้ทีร่ะดับการยับยัง้รอยละ 
50 (IC

50
) ของชาเชียงดาท่ีผานกรรมวิธีที่ 1 และ 3 

มีคาแตกตางกันกับชาเชียงดาที่ผานกรรมวิธีที่ 2 
ดังผลการวิเคราะหขางตน

สรุปผลการวิจัย
งานวิจัยนี้ทําการศึกษาผลของการผลิตชา

เชียงดาที่แตกตางกัน ตอปริมาณสารประกอบ
ฟนอลิก สารฟลาโวนอยด และคุณสมบัติของ
สารตานอนุมูลอิสระ จากผลการทดลองพบวา
เมื่อทําการผลิตชาเชียงดาที่แตกตางกัน ไดแก 
กรรมวิธีที่ 1 คือนําผักเชียงดามาลวกในน้ําเกลือ
เขมขนรอยละ 0.5 เปนเวลา 30 วินาที แลวนําไป

คั่วในกระทะจนใบชาแหง และนําไปอบอีกครั้งที่
อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส เปนเวลา 6 ชั่วโมง 
สวนกรรมวธิทีี ่2 มกีารลดขัน้ตอนของการคัว่ลง คอื
นําผักเชียงดามาลวกในนํ้าเกลือเขมขนรอยละ 0.5 
เปนเวลา 30 วินาที และอบท่ีอุณหภูมิ 40 องศา
เซลเซียส เปนเวลา 6 ชั่วโมง และกรรมวิธีที่ 3 
เหลือเพียงขั้นตอนของการอบแหงเทานั้น โดยนํา
ผักเชียงดาไปอบที่อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส 
เปนเวลา 6 ชั่วโมง 

จากผลการวิจัยในครั้ งนี้ชี้ ให  เห็นได ว า 
ผกัเชียงดาท่ีนาํมาแปรรูปเปนชาสมุนไพรน้ัน ถงึแม
จะผานกระบวนการผลติท่ีแตกตางกนั ไมวาจะเปน
วิธีผลิตแบบท่ัวไป (กรรมวิธีที่ 1) ซึ่งเปนวิธีที่ผาน
กระบวนการหลายข้ันตอน หรือเปนวิธีที่มีการลด
ขั้นตอนจากกรรมวิธีที่ 1 ลง (กรรมวิธีที่ 2 และ 3) 
เพือ่ใหสามารถผลติชาเชยีงดาไดไวข้ึน ลดระยะเวลา
ในการผลิตลง รวมท้ังเปนวธิทีีง่าย ไมยุงยากซับซอน 
โดยทั้ง 3 กรรมวิธีที่ใชในการผลิตชาในงานวิจัย
ครั้งนี้ ไมมีผลกระทบตอคุณภาพดานสี และกลิ่น 
รวมท้ังตอปรมิาณสารประกอบฟนอลกิ และปรมิาณ
สารฟลาโวนอยด ในชาเชียงดาท่ีผลติขึน้ แตจะมีผล
ตอคณุสมบัตติานอนมุลูอสิระเทานัน้ โดยชาเชยีงดา
ที่ผานกระบวนการผลิตจากกรรมวิธีที่ 1 และ
กรรมวิธีที่ 3 มีคุณสมบัติตานอนุมูลอิสระดีกวา
ชาเชียงดาที่ผานการผลิตจากกรรมวิธีที่ 2 ดังนั้น
เพือ่ใหกระบวนการผลิตชาเชียงดา เปนกระบวนการ
ผลิตท่ีมีความเหมาะสมตอท้ังปริมาณสารตาน
อนมุลูอสิระ ประหยดัเวลา และมขีัน้ตอนไมยุงยาก
มากนัก จึงควรทําการเลือกวิธีการผลิตชาเชียงดา
ดวยกรรมวิธีที่ 3 คือนําผักเชียงดามาอบท่ีอุณหภูมิ 
40 องศาเซลเซียส เปนเวลา 6 ชั่วโมง ดวยตูอบ
ลมรอน
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