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บทคัดยอ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาหาระยะเวลาการคั่วที่เหมาะสม สําหรับการผลิตชาจาก
ใบสะทอน โดยวางแผนการทดลองแบบสุมสมบูรณ ทําการคัดเลือกใบสะทอนที่แตกยอดออน 3-5 วัน
ในชวงเดือนกุมภาพันธ-มีนาคม ทําความสะอาด หั่นตามยาวเปนชิ้นขนาด 1 เซนติเมตร จากนั้นนํามาคัว่
ดวยกระทะทองเหลืองที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส เปนระยะเวลา 10, 15 และ 20 นาที ตรวจสอบ
คุณภาพทางดานประสาทสัมผัส กายภาพ เคมี และจุลชีววิทยา ผลการวิเคราะหทางประสาทสัมผัส
พบวาผูทดสอบชิมใหการยอมรับน้ําชาจากใบสะทอนคั่วโดยใชเวลา 15 นาที มากที่สุด มีคะแนนรสชาติ
และความชอบโดยรวมสูงกวาตัวอยางอื่น โดยมีคาสี L* 28.72 ± 0.33 a* -0.38 ± 0.04 และ b* 11.80
± 0.96 ความชื้นรอยละ 5.67 ± 0.49 pH 6.10 ปริมาณฟนอลิก 1.04 มิลลิกรัม GAE/100 มิลลิลิตร
และเมื่อวิเคราะหจุลนิ ทรียประเภทยีสตและราในชาใบสะทอนที่เก็บไว 45 วัน มีปริมาณไมเกินมาตรฐาน
ผลิตภัณฑชุมชนที่กําหนด
คําสําคัญ: ชาสมุนไพร ฟนอลิก สะทอน
Abstract
This research aimed to study the suitable roasting time for producing tea
from Sathon leave. The experiment was designed using complete randomized design.
The young Sathon leaves aged 3-5 days were selected during February to March,
cleaned and sliced into the length of 1 cm. The leaves were then roasted using the
brass pan at 60°C for 10, 15 and 20 minutes. The samples were conducted to evaluate
sensory characteristics, physical, chemical and microbiological qualities. It was found
that tea roasted for 15 minutes provided the best sensory scores as evidenced by
flavor and overall liking. The color values were found to be L* 28.72 ± 0.33 a* -0.38 ±
0.04 and b* 11.80 ± 0.96. The moisture content, pH and phenolic content were 5.67 ±
0.49%, 6.10 and 1.04 mg GEA/100 mL respectively. The Sathon tea kept for 45 days
showed less yeast and mold counts than those specified by Thai Community Product
Standards.
Keywords: Herbal tea, phenolic, sathon
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บทนํา
ชา เปนเครื่องดื่มที่นิยมเปนอันดับ 2 ของโลก รองจากน้ําดื่ม ซึ่งในทุกประเทศมีการดื่มชา
โดยคํ าว า ชา มาจากการใช วัตถุ ดิบ คือ ใบชา เป นพืชชนิดหนึ่งที่มี ชื่อทางวิทยาศาสตรว า Camellia
sinensis หรือ Thea sinensis (syn.) อยูในวงศ Theaceae ปจจุบันผลิตภัณฑจากชากําลังเปนที่นิยม
นํามาดัดแปลงใหอยูในรูปของผลิตภัณฑสําเร็จรูป บรรจุในลักษณะของขวด กระปอง หรือกลองพรอม
ดื่ม มีการเติบโตทางการตลาดคอนขางสูง โดยเฉพาะในกลุมนักเรียนนักศึกษา กลุมวัยทํางาน และกลุม
ผูสูงอายุที่ใสใจสุขภาพ ทามกลางกระแสความนิยมบริโภคชา ยังมีตลาดชาอีกประเภทหนึ่งที่นาสนใจ คือ
ชาสมุนไพร ที่มีอัตราการขยายตัวอยางตอเนื่องและมีแนวโนมที่ดีในการสงออก เนื่องจากผลจากการ
ยอมรับ ในคุณคาของสมุนไพรไทยหลากหลายชนิด ชาสมุนไพร จึงเปนทางเลือกหนึ่งของผลิตภัณฑ
อาหาร สําหรับผูท่ใี สใจในสุขภาพเชนกัน ดังนั้นการสงเสริมในดานการประชาสัมพันธ ดานความรูใน
เรื่ อ งของสรรพคุ ณของเครื่อ งดื่ มเพื่อสุข ภาพแตละประเภทจะเปนการชวยในการขยายตลาดของ
เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพใหกวางขวางมากยิ่งขึ้น จากการแขงขันทางการตลาดสําหรับผลิตภัณฑประเภทนี้
ผูผลิตเครื่องดื่มจึงใหความสนใจผลิตเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ (healthy refreshment) เพื่อตอบสนอง
ความตองการของผูบริโภคที่มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมดังกลาว
จั งหวั ด เลย เป น จั ง หวั ดหนึ่ ง ในภาคอี ส านที่ มี ลัก ษณะภู มิ ป ระเทศเป นภู มิ เ ขาสู ง รวมกั น
ประมาณรอยละ 80 และมีพื้นที่ราบประมาณรอยละ 20 ของพื้นที่ทั้งหมด ลักษณะภูมิประเทศออกเปน
3 เขตดวยกันคือ เขตภูเขาสูง เขตที่ราบเชิงเขา และเขตที่ราบลุมแมน้ํา ลักษณะภูมิอากาศ ในชวงฤดู
หนาวมีอ ากาศหนาวเย็ น จากสภาพที่กลา วจึ งการเปน สโลแกนของจั งหวัด “เมือ งแหง ทะเลภู เ ขา
สุดหนาวในสยาม” อําเภอที่มีอากาศที่หนาวเย็นเกือบตลอดทั้งป และพื้นที่เปนภูเขาสูง ไดแก ภูหลวง
ภูกระดึง ดานซาย นาแหว ภูเรือ ทําใหบริเวณเหลานี้มีพืชพันธุไมตามธรรมชาติหลากหลาย มีระบบ
นิเวศที่สมดุล และเปนพืชพันธุเฉพาะทองถิ่นที่มีจุดเดน ไดแก ตนสะทอน Smitinand (2001) ไดศึกษา
เกี่ยวกับ ตนสะทอน วาเปนพืชไมที่เกิดในทองถิ่นที่มีอายุนานหลายรอยป จัดอยูในพืชตระกูลถั่ว มีชื่อ
ทางวิทยาศาสตรวา Millettia utilis Dunn. (Linn.) PAPILIONACEAE ไมยืนตน ใบเลี้ยงคู พืชชนิดนี้
จะสะสมอาหารไวที่ใบเปนสวนใหญ ลักษณะของตนชวงอายุออนจะมีสีขาว ใบแกจะมีสีเขียวเขม ใบมนเรียว
ปลายแหลม สวนใบออนจะมีสีเหลือง ดอกมีสีขาวอมมวง ฝกของตนสะทอนจะมีสีน้ําตาล มีขนเล็กนอย
คลายถั่วแปบ แตละฝ กจะมีเมล็ด 2-3 เมล็ด สามารถขยายพันธุโดยการเพาะเมล็ ดและรากปกชํา
ต น สะทอนมั ก เกิ ดขึ้ น เองตามธรรมชาติบ ริ เ วณเชิ ง เขา ส ว นมากต น สะทอนจะขึ้ น บริ เ วณดิ นร ว น
ปนทราย และแตกใบออนในชวงกลางเดือนกุมภาพันธถึงเดือนมีนาคม ซึ่งชาวบานนิยมนําใบออนมา
หมักเปนน้ําปรุงรสเพราะมีรสชาติที่ดีกวาใชใบแก ตนสะทอนแบงเปน 3 สายพันธุ คือ สะทอนจั่น
สะทอนจาน และสะทอนวัว ใบสะทอนที่ชาวบานทองถิ่นนิยมนํามาหมักเปนน้ําปรุงรส ไดแก สะทอนจั่น
ซึ่งมีลักษณะใบเล็กและใบบางกวาสายพันธุอื่น และสะทอนวัว ที่มีรสชาติดีกวาสายพันธุอื่น น้ําปรุงรส
จากการหมักใบสะทอน ชาวบานในบริเวณดังกลาวนํามาเปนน้ําปรุงรสประกอบอาหารประเภทอื่น เชน
สมตํา น้ําพริก และแกงชนิดตาง ๆ Sumran (2007) ไดศึกษาคุณคาทางโภชนาการของน้ําผักสะทอน
พบวา ใบสะทอน มีคุณ คาทางโภชนาการสูง ปจจุบันใบสะทอน นํามาหมักเปนน้ํา ปรุงรสผักสะทอน
ไดรับการคัดสรรเปนสุดยอดสินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑระดับ 5 ดาว ไดรับมาตรฐานผลิตภัณฑ
ชุม ชน และได รั บความนิยมจากผูบ ริโภคลุมมังสวิรัติโดยมียอดการสั่งซื้อทางออนไลน และผูบ ริโภค
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สอบถามผลิตภัณฑที่ผลิตจากใบสะทอนเพิ่มมากขึ้น ผูวิจัยไดสืบคนขอมูลเบื้องตนพบวายังไมมีการผลิต
ใบสะทอนเปนชา หรือผลิตภัณฑอื่น ๆ ที่ใชใบสะทอนเปนวัตถุดิบ นอกจากน้ําผักสะทอน
จากเหตุ ผ ลดั งกล า ว ผู วิจัย จึ งมีค วามสนใจที่จ ะศึก ษาความเปนไปได ในการนํา ใบสะทอน
มาทําเปน ชาสะทอน เนื่องจากชาเปนเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพที่ทุกคนทั่วโลกรูจัก น้ําชาใหประโยชนตอ
รางกายเนื่องจากในน้ําชาประกอบดวยสารตานอนุมูลอิสระ ชวยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็ง และ
โรคหลอดเลือดหัวใจตีบได โดยมีงานวิจัยไดทําการศึกษาชาสมุนไพรซึ่งเปนชาที่ไมไดทําจากใบของตนชา
(Camellia sinensis) เหมือนใบชาชนิดอื่นๆ แตเปนชาที่ไดจากการนําสวนของพืช เชน ใบ ดอก ผล
หรือราก มาอบแหง แลวชงดื่มคลายชา เชน ชาเปลือกกลวยน้ําวา ชาสมุนไพรจากดอกดาหลา ชาขาว
งอก ชาดอกมะมวงหิมพานต ชาชงจากเปลือกสมโอ เปนตน ดังนั้นหากมีการศึกษากระบวนการผลิต
ชาใบสะทอนใหไดมาตรฐาน ชาใบสะทอน นาจะเปนทางเลือกสําหรับผูบริโภคที่ชื่นชอบการดื่มชาที่มี
สรรพคุณทางยาและเปนการสรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจชุมชนดวยการบูรณาการกระบวนการผลิต
บนฐานศักยภาพและความเขมแข็งของชุมชนอยางสมดุล เปนการสรางผลิตภัณฑใหมที่เนนการผลิตเปน
ผลิตภัณฑโดยชุมชน เปนการสนับสนุนการนําภูมิปญญาทองถิ่นรวมกับกระบวนการทางวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีมาใชในการสรางสรรคคุณคาของผลิตภัณฑใหมสรางอาชีพและรายไดแกชุมชนตอไป
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาอุณหภูมิและเวลาที่เหมะสมในการผลิตชาจากใบสะทอน เพื่อศึกษาคุณภาพ
ทางดานกายภาพ ทางเคมี และทางจุลชีววิทยาของชาจากใบสะทอน และเพื่อศึกษาการยอมรับของ
ผูบริโภคในดานประสาทสัมผัสตอชาจากใบสะทอน
วิธีดําเนินการวิจัย
1. วิธีการวิจัย
1.1 เพื่อศึกษาขั้นตอนการผลิตชาจากใบสะทอน โดยศึกษาเปรียบเทียบเวลาที่เหมาะสม
ในการผลิตชาจากใบสะทอน โดยศึกษากระบวนการผลิต ระยะเวลาที่ในการคั่วที่เหมาะสมในการผลิต
ชาจากใบสะทอน โดยคัดเลือกวิธีการที่เหมาะสมในการผลิตชาจากใบสะทอน มีขั้นตอนดังนี้ คือ
ขั้นที่ 1 วัตถุ ดิบ ใบสะทอนที่ใชในงานวิจัย นี้ไ ดจ ากตนสะทอนพันธุ จั่น เกิดตาม
ธรรมชาติในพื้นที่บานนาดี อ.ดานซาย จ.เลย แตกยอดออนในหวงเดือนกุมภาพันธ-มีนาคม ซึ่งในชวงนี้
ตนสะทอนจะเริ่มผลัดใบเกาทิ้งและแตกยอดใบออนใหมทั้งตน ผูวิจัยทําการเก็บใบออนที่มีอายุระหวาง
3-5 วัน นําใบสะทอนสดมาลางทําความสะอาด หั่นเปนชิ้นตามยาวขนาดประมาณ 1 เซนติเมตร
ขั้นที่ 2 ศึกษาเปรียบเทียบเวลาที่เหมาะสมในการผลิตชาจากใบสะทอน ดัดแปลง
จากขั้นตอนการผลิตชาสมุนไพรยานางของ โดยศึกษาในสวนของระยะเวลาที่ในการคั่ว กําหนดอุณหภูมิ
ที่ใชในการคั่ว 60 องศาเซลเซียส โดยใชเทอรโมมิเตอรสําหรับใชในเตาอบมาแขวนตรงขอบกระทะเพื่อ
ควบคุมอุณหภูมิของกะทะใหคงที่ แบงชุดทดลองเปน 3 ชุด ไดแก ชุดที่ 1 คั่วที่อุณหภูมิ 60 องศา
เซลเซียส เปนเวลา 10 นาที ชุดที่ 2 คั่วที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส เปนเวลา 15 นาที และชุดที่ 3 คั่ว
ทีอ่ ุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส เปนเวลา 20 นาที
ขั้นที่ 3 ทําการผลิตชาใบสะทอนโดยใชกระบวนการผลิตชาดัดแปลงจากงานวิจัย
ของ Chaiyamas (2007) นําชุดการทดลองทั้ง 3 ชุด ที่ผานการคั่วแลวปนเปนชิ้นเล็กดวยเครื่องปน
อาหารแหง แลวนํามารอนผานตะแกรงขนาด 2.36 มิลลิเมตร (sieve No.8) นําใบสะทอนมาบรรจุ
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ในซองเยื่อกระดาษปริมาณ 2 กรัม ปดปากถุงดวยเครื่องปดปากถุงไฟฟา นําชาใบสะทอนที่บรรจุในซอง
เยื่อกระดาษไปอบอีกครั้งเพื่อไลความชื้นใหต่ํากวา รอยละ 10 ที่อุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส นาน 15
นาที
1.2 เพื่อศึกษาคุณภาพทางดานกายภาพ ทางเคมี และจุลินทรียของชาใบสะทอน
1.2.1 คุณภาพทางดานกายภาพ โดยนําหนวยการทดลองทั้ง 3 หนวยการทดลอง
ทําการเตรียมน้ําชาใบสะทอนดวยการตมน้ํารอนที่อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส จากนั้นเทน้ํารอน 100
มิลลิลิตรลงในถวยชาที่มีซองชาเยื่อกระดาษบรรจุชาใบสะทอนอบแหง 1 ซอง แชนาน 2 นาที เขยาถุงชา
10 ครั้ง ทุก 1 นาที นํ าถุงชาใบสะทอนออกจากน้ําชา แลวปลอยใหเย็น กรองดวยกระดาษ Whatman
เบอร 1 เก็บตัวอยางน้ําชาที่สกัดแลวในขวดสีชา ที่อุณหภูมิ 42 องศาเซลเซียส สําหรับทําการวัดสีดวย
เครื่องวัดสี Minolta camera ระบบ L* a * b* โดย L* เปนคาความสวาง lightness คาสี (a* เปนคา
สีแดงและสีเขียว ) redness/greenness และคาสี (b* เปนคาสีเหลืองและสีน้ําเงิน) yellowness/
blueness (โดยการวัดคาสีเริ่มตนรวมถึงการเปลี่ยนแปลงของสีเมื่อผานการชงชา และวิเคราะหความ
เปนกรด-ดาง ดวย pH meter โดยการเตรียมตัวอยางน้ําชาใบสะทอนเชนเดียวกับการวัดคาสี
1.2.2 วิเคราะหทางเคมี นําหนวยการทดลองทั้ง 3 หนวยการทดลอง วิเคราะห
หาปริมาณสารประกอบฟนอลิก ดวยวิธี Folin-Ciocalte Method ตามวิธีของ Chidambara et al.
(2002) วิเคราะหปริมาณความชื้น โดยวิธี AOAC (2000)
1.2.3 ศึกษาอายุการเก็บรักษาชาจากใบสะทอน โดยการตรวจสอบยีสตและรา ซึ่งเปน
กลุมจุลินทรียหลักที่พบในผลิตภัณฑ
1.3 เพื่อศึกษาการยอมรับทางดานประสาทสัมผัสของผูทดสอบชิมที่มีตอชาจากใบสะ
ทอน ทั้ง 3 หนวยการทดลอง โดยใชผูทดสอบชิมที่มีความชื่นชอบการดื่มชาหรือดื่มชาอยางสม่ําเสมอ
จํานวน 30 คน โดยวางแผนการทดสอบชิมแบบ BIB (Balance in Complete Block Design) ใช
แบบทดสอบชิม Hedonic Scale Scoring 7 ระดับ ทําการเตรียมน้ําชาใบสะทอนดวยการตมน้ํารอนที่
อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส จากนั้นเทน้ํารอน 100 มิลลิลิตร ลงในถวยชาที่มีซองชาเยื่อกระดาษบรรจุ
ชาใบสะทอนอบแหง 1 ซอง แชนาน 2 นาที เขยาถุงชา 10 ครั้ง ทุก 1 นาที และนําออกจากน้ําชาเพื่อ
ทําการศึกษาการยอมรับทางดานประสาทสัมผัสของผูทดสอบชิม
โดยนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหความแปรปรวน โดยวางแผนการทดลองแบบ Randomize
Complete Block Design (RCBD) และเปรียบเทียบความแตกตางระหวางชุดการทดสอบโดยวิธี
Duncan’s New Multiple Rest DM (Oppadissakul, 1978)
2. ขอบเขตดานพื้นที่
2.1 ผูวิจัยเลือกใบสะทอน สายพันธุสะทอนจั่นที่เกิดจากตนสะทอนในพื้นทีบ่ านนาดี ต.นาดี
อ.ดานซาย จ.เลย
2.2 วิเคราะหคุณภาพของชาใบสะทอนทางดานกายภาพ ดานเคมี และดานจุลินทรีย
ณ ศูนยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
2.3 ทําการทดสอบทางดานประสาทสัมผัสกับผูทดสอบชิม จํานวน 30 คน ตามกระบวนการ
sensory evaluation ณ สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
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ผลการวิจัย
ผลการวิจัยการศึกษาเวลาที่เหมาะสมในการผลิตชาจากใบสะทอน รายงานผลแบงออกเปน
4 สวน ไดแก ผลการศึกษาทางกายภาพ ทางเคมี ทางจุลินทรีย และการทดสอบดานประสาทสัมผัส ดังนี้
1. ผลการศึกษาทางกายภาพ ชนิดที่สายพันธุที่นํามาใชเปนวัตถุดิบ ไดแก สะทอนสายพันธุ
จั่น ที่แตกยอดออนในชวงเดือนกุมภาพันธ-มีนาคม ดังแสดงในภาพที่ 1 (Figure 1) ทําการศึกษาเวลาที่
เหมาะสมในการผลิตชาจากใบสะทอน ซึ่งรายงานผลการวัดคาสี ดังรายละเอียดดังตารางที่ 1 (Table 1)

Figure 1 Sathon leaves (Milietta Utilis Dunn.)
Table 1 Colorimetric analysis of Sathon roasted leave with different temperature and
time
Samples
L*
a*
b*
a
b
Sathon roasted leaves
29.53 ± 0.13
-0.26 ± 0.39
12.98 ±0.96b
60 C within 10 minute
Sathon roasted leaves
28.72 ± 0.33b
-0.38 ± 0.04a
11.80 ±0.96a
60 C within 15 minute
Sathon roasted leaves
27.76 ± 0.17c
-0.39 ± 0.13a
11.96 ±0.96a
60 C within 20 minute
Remark Mean of 3 samples a, b, c, Numbers with different letters from the same row show statistically
significant differences (p<0.05).

เมื่ อศึ กษาคุ ณสมบัติทางกายภาพดานคาสีของน้ําชาจากใบสะทอน ที่ผานการชงโดยใชใบ
สะทอนที่ผานการคั่วที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส เวลาที่ใชในการคั่ว 10, 15 และ 20 นาที พบวาสีของ
น้ําชาจากใบสะทอน จะมีคาความสวาง (L*) อยูในชวง 27.76-29.53 มีคาความเปนสีเขียว (-a*) อยูชวง
ระหวาง 0.26-0.39 และคาความเปนสีเหลือง (b*) อยูระหวาง 11.96 - 12.98 ดังแสดงในภาพที่ 2 (Figure 2)
โดยสีของน้ําชาที่ไดจากใบสะทอนที่ผานการคั่วที่ใชระยะเวลามากขึ้นจะมีคา L* a* b* ลดลง
2. ผลการศึกษาทางเคมี ผลการวิเคราะหปริมาณความชื้น pH สารประกอบฟนอลิกทั้งหมด
ของใบสะทอนที่ผานการคั่วที่เวลาตางกัน ดังรายละเอียดตารางที่ 2 (Table 2)
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Table 2 Moisture, pH and phenolic content of Sathon roasted leaves with different
temperature and time
Sample

Moisture (%)ns

pHns

Sathon roasted leaves 60 C
5.54±0.12
6.07±0.01
within 10 minute
Sathon roasted leaves 60 C
5.67±0.05
6.10±0.01
within 15 minute
Sathon roasted leaves 60 C
5.67±0.04
6.85±0.00
within 20 minute
Remark Mean of 3 samples
ns
There are no statistical differences (p> 0.05).

Total phenolic
(mg GAE/100 mL) ns
1.06±0.62
1.04±0.21
1.00±0.40

ชาใบสะทอนทั้ง 3 หนวยการทดลอง มีปริมาณความชื้นรอยละ 5.54-5.67 ซึ่งอยูใน
เกณฑมาตรฐานที่กําหนดของสํานักงานมาตรฐานอาหารและยา (Food and Drug Administration.
Guideline for Herbal Tea Translation, 2006) คือ ชาสมุนไพรมีความชื้นไมเกินรอยละ 10 ของ
น้ําหนัก pH ของชาใบสะทอนอยูระหวาง 6.07-6.85 มีคาเปนดางแกเกือบจะเปนกลาง โดยชาใบสะ
ทอนที่คั่วนาน 20 นาที มีคา pH สูงที่สุด และฟนอลิกทั้งหมดของน้ําชา อยูระหวาง 1.00-1.06 mg
GAE/100 mL

Figure 2 Sathon leave tea
3. ผลการทดสอบทางประสาทสัมผัสของผูทดสอบชิมทั้ง 3 หนวยการทดลอง ตามกระบวนการ
Sensory evaluation with 7-point hedonic scale ดังรายละเอียดตารางที่ 3 (Table 3)
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Table 3 Sensory evaluation of Sathon leave tea
Sample

Appearancens Colorns
5.30 ± 1.44 5.41±1.43

Characteristic
Oderns
Flavor
4.87±0.31 5.20±0.20a

Overall liking
5.73 ± 0.11 a

Sathon roasted
leaves 60 C
within 10 minute
Sathon roasted
5.31 ± 1.44 5.44±1.26 4.88±0.95 5.31±1.44b
5.82 ± 0.73 b
leaves 60 C
within 15 minute
Sathon roasted
5.35 ± 1.44 5.46±0.04 4.89±0.42 5.26±0.20a
5.70 ± 0.30 a
leaves 60 C
within 20 minute
Remark Mean of 3 samples
ns
There are no statistical differences. (p> 0.05).
a, b, c,
Numbers with different letters from the same row show statistically significant differences
(p<0.05).

ตารางที่ 3 (Table 3) พบวา ผูทดสอบใหคะแนนความชอบดานลักษณะปรากฏ ดานสี ดาน
กลิ่น แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญ (p > 0.05) สวนดานรสชาติและความชอบโดยรวม ผูทดสอบไดให
คะแนนชาใบสะทอนที่ไดจากใบสะทอนคั่ว 60 องศาเซลเซียส 15 นาที สูงกวาหนวยการทดลองอื่น
อยางมีนัยสําคัญ (p < 0.05) โดยมีความชอบโดยรวมคะแนนอยูระดับชอบมาก
4. ผลการศึกษาทางจุลินทรีย ยีสตและรา ดวยวิธี AOAC (2000) โดยเลือกชาใบสะทอนที่
ผานการคั่วที่ผูบริโภคใหการยอมรับมากที่สุด คือ ชาที่ไดจากใบสะทอนคั่ว 60 องศาเซลเซียส 15 นาที
มาศึกษาโดยทําการเก็บตัวอยางหลังจากผลิตแลวในถุงบรรจุชา เปนเวลา 14 วัน 30 วัน และ 45 วัน
รายละเอียดตารางที่ 4 (Table 4)
Table 4 Microbiological property of tea made by Sathon roasted leaves 60 C within
15 minute
Storage time (day)
14
30
45

Yeast/Fungi

(log cfu/g)

ND
3
1.20×10 ±0.14

1.39×103 ±0.56

Remark Mean of 3 samples
Experimental results show average ± standard deviation.
ND shows microorganisms were not detected.

เมื่อพิ จารณาปริมาณยีสตและรา พบวาชาจากใบสะทอน ที่มีอายุการเก็บรักษาที่ 45 วัน
มี ป ริ ม าณของยี ส ต แ ละราไม เ กิ น มาตรฐานผลิ ต ภั ณ ฑ ซึ่ ง อ า งถึ ง ในมาตรฐานผลิ ต ภั ณ ฑ ชุ ม ชนที่
กําหนดไว ประเภทชา เลขที่ มผช.120/2558 (Office of Community Product Standards, 2015)
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อภิปรายผล
จากการวิ เ คราะห ท างด านกายภาพด า นค าสี พบวา ใบสะทอนสดนํ า มาคั่ ว ที่ อุ ณ หภู มิ 60
องศาเซลเซียส เวลาแตกตางกัน มีคาความเขียว และคาความเหลือง มีความแตกตางกันทางสถิติ เมื่อเวลา
เพิ่มมากขึ้นทําใหสีของผลิภัณฑเขมขึ้น โดยอาจเปนผลมาจากการเสียสภาพของรงควัตถุในใบสะทอนโดย
เมื่อไดรับความรอนในระยะเวลานานขึ้นจะทําใหรงควัตถุเสียสภาพหรือการเกิดปฏิกิริยาเคมีการเกิด
สีนํ้าตาลโดยไมมีเอนไซม (Lee & Kang, 2003) สีที่ไดจึงเปลี่ยนจากสีเขียวที่คล้ําขึ้น อีกทั้งการใชใบสดที่
ไมผานขบวนการตากแหงมากอนการคั่วนั้น สอดคลองกับงานวิจัยของ Kaewruang (1998) ไดศึกษาการ
ผลิตชาใบหมอนที่มีความสดและผานการผลิตแบบครัวเรือน เนื่องจากการใชใบที่มีความสด ไมใชใบที่เหี่ยว
จะทําใหไดใบชาที่มีสีเขียว และมีคุณภาพดี
ผลการวิเคราะหดานเคมี พบวา คาความชื้นของชาใบสะทอนที่การคั่วที่ 60 องศาเซลเซียส
เวลาตางกัน มีคาความชื้นไมแตกตางกันทางสถิติ แตระยะเวลาในการคั่วนั้นไมสงผลตอการเพิ่มอุณหภูมิ
ของอากาศรอนในขณะคั่ว และไมทําใหเกิดความแตกตางระหวางอุณหภูมิของใบสะทอนและตัวกลางใน
การทําแหงทีม่ ากขึ้น อัตราการถายเทความรอนมีคาไมแตกตาง สงผลใหคาความชื้นของทั้ง 3 หนวยการ
ทดลองไมแตกตางกันทางสถิติ อยางไรก็ตามผลการวิเคราะหปริมาณความชื้นของชาใบสะทอนทั้ง 3
หนวยการทดลอง ซึ่งอยูในเกณฑมาตรฐานที่กําหนดของสํานักงานมาตรฐานอาหารและยา และผลการ
วิเคราะหฟนอลิกทั้งหมด phenolic acid และ flavonoids เปนกลุมสําคัญของสารประกอบฟนอลที่
พบในอาหารของมนุษย (Sahelian, 2011) งานวิจัยของ Jamjang (2015) พบวา ผักพื้นบานมีสารตาน
อนุมูลอิสระที่ไมใชวิตามิน สวนใหญมีรสฝาดพบในยอดผัก ซึ่งใบสะทอนใชยอดออนเปนวัตถุดิบในการ
ผลิตชาเช นกั น โดยที่ อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส และระยะเวลาการคั่วที่เพิ่มขึ้นไมสงผลตอการ
เปลี่ยนแปลงของสารฟนอลิกในชาใบสะทอน ในขณะคั่วใบสะทอนดวยมือในระยะเวลาที่มากขึ้นมีการ
นวด บด อยูตลอดเวลาไมทําใหฟนอลิกเกิดการเปลี่ยนแปลง ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ Nanthachai
& Monnamorn (2013) ไดศึกษาปริมาณฟนอลิกในเปลือกสมโอ พบวาปริมาณฟนอลิกทั้งหมดของผง
ชาจากเปลือกสมโอทั้ง 8 สิ่งทดลอง ไมมีความแตกตางกัน ซึ่งมีคาอยูระหวาง 143.79 –211.88 g gallic
acid/ml สอดคลองกับ Siwawej & Jaisaard (2003) ไดศึกษาการสกัดสารประกอบฟนอลิกจากเปลือกมัน
ฝรั่ง แสดงใหเห็นวากระบวนการนวด การหมัก และการอบไมมีผลตอปริมาณฟนอลิกทั้งหมดทั้งนี้อาจ
เนื่องมาจากสารประกอบฟนอลิกมีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา เชน มีการสังเคราะห และมีการ
สลายตัว โดยมีปจจัยตาง ๆ เขามาเกี่ยวของ เชน แสง และอุณหภูมิ เปนตน แตการนวดเปลือกสมโอ
เปนเวลา 1 ชั่วโมง มีแนวโนมใหคาปริมาณฟนอลิกทั้งหมดสูงกวาการนวดที่ 3 ชั่วโมง ผลการศึกษานี้
สอดคลองกับคาการยับยั้งอนุมูลอิสระเมือ่ นํามาหาคาความสัมพันธระหวางปริมาณฟนอลิกทั้งหมดกับคา
การยับยั้งอนุมูลอิสระของชาเปลือกสมโอ พบวาคา R2 = 0.67 ดังนั้นจึงถือวามีความสัมพันธกันนอยมาก
การศึกษาอายุการเก็บรักษา โดยเลือกเอาชาใบสะทอนที่ผูบริโภคยอมรับมากที่สุดมาวิเคราะห
ไดแก ชาใบสะทอนคั่ว 60 องศาเซลเซียส 15 นาที ปรากฏวาเมื่อพิจารณาปริมาณยีสตและรา พบวา
ชาใบสะทอน ทีม่ ีอายุการเก็บรักษาที่ 45 วัน ปริมาณของยีสตและราไมเกินมาตรฐานที่กําหนดโดยสํานัก
มาตรฐานผลิตภั ณฑ กระทรวงอุ ตสาหกรรม ประเภทชา เลขที่ มผช.120/2558 ซึ่งสอดคลองกับผล
การศึกษาของ Sumran (2007) ไดศึกษาถึงผลการตานจุลินทรียของน้ําปรุงรสผักสะทอน
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การศึกษาคุณภาพทางประสาทสัมผัสโดยรวมแลวผูบ ริโภคยอมรับ โดยใหคะแนนชาใบสะทอน
ที่ไดจากใบสะทอนคั่ว 60 องศาเซลเซียส 15 นาที สูงกวาหนวยการทดลองอื่น โดยมีความชอบโดยรวม
คะแนนอยูระดับชอบมาก
สรุปผลการวิจัย
ใบสะทอนเปน พื ชพื้ นเมือ งชนิด หนึ่ง ของจัง หวั ดเลย สามารถนํ า มาพั ฒนาเป นผลิ ตภั ณ ฑ
ประเภทชาใชสะทอนสายพันธุจั่นมาทําการทดลองดวยกระบวนการผลิตที่ดัดแปลงจากกระบวนการ
ผลิตชาแบบดั้งเดิมที่ชุมชนสามารถผลิตเองได นําใบสะทอนสดมาคั่วที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส เวลา
ในการคั่ว 15 นาที พบวามีคุณคาทางโภชนาการ โดยเฉพาะมีคาฟนอลิกสูง คุณลักษณะทางกายภาพ
ด านคาสี ที่ป รากฏมี ค วามเหมาะสม ผูทดสอบชิ มมีค วามพึงพอใจอยูในระดั บชอบมาก และชาจาก
ใบสะทอนสามารถเก็บรักษาไดไมนอยกวา 45 วัน
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