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บทคัดย่อ 

 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและปริมาณสารประกอบฟีนอลิกทั้งหมดจาก                                 
ชาเปลือกถั่วดาวอินคาทั้ง 5 สูตร โดยรูปแบบอบแห้งบรรจุซองพร้อมชง ในการศึกษาลักษณะทางกายภาพ โดยใช้
โปรแกรม Color grab พบว่า สีของชาเปลือกถั่วดาวอินคา สูตรที่ 1, 2 และ 4 ให้สีน้ าตาลส้ม สูตรที่ 3 ให้สีน้ าตาล
แดง และสูตรที่ 5 ให้สีเขียวอมฟ้า การศึกษาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ด้วยวิธีการ DPPH assay พบว่า ชาเปลือกถั่วดาว
อินคาสูตรที่ 3 มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระสูงที่สุด เท่ากับร้อยละ 36.12 ± 1.40 µg/ml การศึกษาสารประกอบฟีนอลิก
ทั้งหมด ด้วยวิธี Folin-Coiocalteu Colorimetic พบว่า ชาเปลือกถั่วดาวอินคาสูตรที่ 1 และสูตรที่ 3 มีปริมาณ
สารประกอบฟีนอลิกทั้งหมดสูงที่สุดเท่ากับร้อยละ 12.83 ± 0.34 และ 12.49 ± 0.60 mg GAE/g ของน้ าหนักแห้ง 
จากการศึกษาครั้งนี้ท าให้ทราบว่า สูตรที่ดีที่สุดเหมาะแก่การน าไปใช้ประโยชน์ในการดูแลสุขภาพ คือ สูตรที่ 3                                   
ซึ่งเป็นสูตรที่มีเปลือกถั่วดาวอินคากับกระเจี๊ยบแดงเป็นส่วนประกอบ ทั้งนี้เนื่องจากเปลือกถั่วดาวอินคากับกระเจี๊ยบ
แดงมีปริมาณสารประกอบฟีนอลิกทั้งหมดสูง สามารถต้านอนุมูลอิสระได้ดี ดังนั้น การบริโภคชาจากเปลือกถั่วดาว
อินคาเป็นทางเลือกหนึ่งที่เหมาะสมต่อการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคต่าง ๆ อันเกิดจากอนุมูลอิสระได้ เช่น 
โรคมะเร็ง โรคหัวใจ และโรคหลอดเลือดหัวใจ 
ค าส าคญั: ชา/ เปลือกถั่วดาวอินคา/ ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ/ สารประกอบฟีนอลิกทั้งหมด 
 

Abstract 
 The objectives of this research were to study the antioxidant activity and total phenolic 
compounds from five formulation s of Sacha lnchi shell tea in a single-serving tea bag. In the study 
of physical characteristics using Color grab program, it was found that the color of the Sacha lnchi 
shell tea formula 1, 2 and 4 were orange-brown, formula 3 was reddish brown, and formula 5 was 
blue-green. Study of antioxidant activity by DPPH assay method showed that Sacha lnchi shell tea 
formula 3 exhibited the highest antioxidant activity. with 36.12 ± 1.40 µg/ml. Study of all phenolic 
compounds by Folin-Ciocalteu Colorimetic method showed that Sacha lnchi shell tea formula 1 
and formula 3 had the highest total phenolic compounds at 12. 83 ± 0. 34 and 12. 49 ± 0. 60 mg 
GAE/ g of dry weight.  From this study, it was revealed that the best formula for use in health 
promtion is formula 3 which contains Sacha lnchi shell tea and okra with high content of all 
phenolic compounds to scavenge free radicals.  Therefore, consumption of Sacha lnchi shell tea 
could be an alternative way for health promotion and prevention of various diseases caused by 
free radicals such as cancer, heart disease and coronary heart disease. 
Keywords: Tea/ Sacha Inchi shell/ Antioxidant/ Phenolic 
 
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 ในปัจจุบันผลิตภัณฑ์ชาเป็นเครื่องดื่มที่ได้รับความนิยมมากเป็นอันดับสองในตลาดโลก รองจากน้ าดื่ม                            
โดยผลิตภัณฑ์ชาที่เป็นที่นิยมดื่มนั้นแบ่งออกได้เป็น 3 ชนิด คือ ชาด า (Black Teas) ชาเขียว (Green Teas) และ                             
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ชาสมุนไพร (Herbal Teas) ซึ่งชาแต่ละชนิดนั้นมีหลากหลายรสชาติ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมในแหล่งปลูกแต่
ละแห่ง อย่างไรก็ตามประเภทของทั้งชาด าและชาเขียวที่เป็นที่รู้จักและยอมรับในคุณภาพไปทั่วโลกนั้นมาจากแหล่ง
ปลูกใน 5 ประเทศ คือ จีน ญี่ปุ่น ไต้หวัน ศรีลังกา และอินเดีย ส่วนประเภทของชาสมุนไพรนั้นเป็นการผสมสมุนไพร 
เครื่องเทศ ผลไม้แห้งและดอกไม้แห้ง (นลินทิพย์ ต านานทอง และคณะ , 2547) ทั้งนี้ผู้ผลิตเน้นสรรพคุณที่
หลากหลายของสมุนไพรเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค ดังนั้นกลิ่นและรสของชาสมุนไพร จึงขึ้นอยู่กับ
ประเภทของสมุนไพรที่เป็นส่วนผสมของชาสมุนไพรแต่ละประเภท พืชสมุนไพรอีกชนิดหนึ่งที่น่าสนใจน ามาผลิตเป็น
เครื่องดื่มชานั่นก็คือ ถั่วดาวอินคา  

ถั่วดาวอินคา มีถิ่นก าเนิดในแถบประเทศอเมริกาใต้บริเวณแถบประเทศเปรู พบเติบโต และแพร่กระจาย
ทั่วไปในพื้นที่ที่มีความสูงตั้งแต่ 100 - 2,000 เมตร เหนือระดับน้ าทะเล ปัจจุบันถูกน าเข้ามาปลูกในแถบประเทศ
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้มากขึ้น ซึ่งรวมถึงประเทศไทยด้วย (ส านักงานเศรษฐกิจเกษตรพืชเศรษฐกิจ, 2559) ถั่วดาว
อินคามีสรรพคุณมากมาย อาทิเช่น สารต้านอนุมูลอิสระ สารประกอบฟีนอลิก ช่วยลดความเสี่ยงโรคหัวใจ ความดัน
เลือดสูง ลดน้ าหนักควบคุมระดับน้ าตาลในเลือด บ าบัดอาการหอบหืด อาการอักเสบของกล้ามเนื้อและข้อ ลดความ
เสี่ยงจากโรคมะเร็ง ช่วยในการลดระดับคอเลสเตอรอลและป้องกันการแข็งตัวของเลือด เพิ่มพลังให้สมรรถภาพและ
เพิ่มความ สดชื่นให้ร่างกาย ลดอาการซึมเศร้า (ธนกฤต ศิลปธรากุล , 2559) และยังพบว่าในเปลือกถั่วดาวอินคามี
สารต้านอนุมูลอิสระในปริมาณที่สูง และพบสารประกอบฟีนอลิกที่โดดเด่น ได้แก่ 3,4-dihydroxy-benzaldehyde, 
hydroxy-4-chromone และอนุพันธ์ สารเหล่านี้เป็นสารที่จ าเป็นต่อร่างกายมนุษย์ (Zain Sanchez-Reinoso et 
al., 2020) โดยสารต้านอนุมูลอิสระเป็นสารประกอบที่สามารถป้องกันหรือชะลอกระบวนการเกิดออกซิเดชัน                                         
ซึ่งสารต้านอนุมูลอิสระมีทั้งจากธรรมชาติ และจากการสังเคราะห์ เช่น สารประกอบฟีนอลิก สารประกอบ                                          
ฟลาโวนอยด์ และสารประกอบไนโตรเจน เป็นต้น (บุหรัน พันธุ์สวรรค์, 2556) 

ซึ่งปัจจุบันกระบวนการผลิตชาส่วนใหญ่นิยมน าใบมาใช้ในการแปรรูป แต่อย่างไรก็ตามมีรายงาน พบว่า                                   
มีการน าส่วนของสมุนไพรพื้นบ้านมาผลิตเป็นชาเพื่อสุขภาพ เช่น ใบเตย กระเจี๊ยบแดง ดอกอัญชัน และเก๊กฮวย 
ใบเตยเป็นสมุนไพรที่มีฤทธิ์เย็น มีคุณสมบัติช่วยดับกระหายและคลายร้อนได้เป็นอย่างดี มีสารต้านอนุมูลอิสระ 
สารประกอบฟีนอลิก อีกทั้งยังมีกลิ่นหอมช่วยเพิ่มความสดชื่นให้ร่างกาย ใบเตยช่วยดับพิษร้อนภายในได้ ทั้งยังช่วย
ลดพิษไข้ได้ด้วย สรรพคุณอื่น ๆ ของใบเตย ได้แก่ รักษาโรคหอบหืด รักษาโรคหัด ควบคุมระดับน้ าตาลในเลือด 
รักษาโรคเบาหวาน เป็นต้น กระเจี๊ยบแดง เป็นสมุมไพรที่มีฤทธิ์เย็น มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ และมีฤทธิ์ต้าน
เซลล์มะเร็งตับและมะเร็งต่อมลูกหมาก มีฤทธิ์ขับปัสสาวะ ลดความดันโลหิต ลดไขมันในเลือด ลดน้ าตาลในเลือด 
และมีฤทธิ์ฆ่าเชื้อแบคทีเรียโดยเฉพาะเชื้อแกรมบวก มีฤทธิ์ฆ่าเชื้อในช่องปาก ฤทธิ์ลดไข้ อัญชัน หรือดอกอัญชันมี
สมบัติเป็นสารต้านอนุมูลอิสระจากธรรมชาติช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของตา เพิ่มความสามารถในการมองเห็น แก้
อาการตาฟาง ตามัว ตาเสื่อมจากโรคเบาหวาน โรคต้อหิน โรคต้อกระจก เป็นต้น ดอกอัญชันนั้นยังช่วยยับยั้งการ
รวมตัวของเกล็ดเลือด ช่วยขับปัสสาวะ และยังช่วยผ่อนคลายกล้ามเนื้อ (Pulok et al., 2003) มีสารกลุ่มของฟลาโว
นอยด์ คือ แอนโทไซยานิน มีฤทธิ์ต้านออกซิเดชั่นของไขมัน ชะลอการเกิดโรคไขมันอุดตันในหลอดเลือดและโรค
หลอดเลือดหัวใจแข็งตัว (พิมพ์เพ็ญ พรเฉลิมพงศ์ , 2559) และเก็กฮวย สมุนไพรฤทธิ์เย็น มีสารต้านอนุมูลอิสระ 
สารประกอบฟีนอลิก มีคุณสมบัติช่วยดับกระหายได้ พร้อมท้ังเพิ่มความสดชื่นให้ร่างกาย ทั้งยังช่วยแก้ร้อนในและดับ
พิษร้อนในร่างกายได้ ทั้งนี้ยังมีสรรพคุณทางยาช่วยในการรักษาและป้องกันโรคต่าง ๆ เช่น ดูดซับสารก่อมะเร็ง 
ป้องกันการเกิดโรคหัวใจ เพิ่มการไหลเวียนโลหิต แก้อาการวิงเวียน ลดไข้ รักษาอาการฝีหนอง บ ารุงรักษาสายตา 
บ ารุงตับไต เป็นต้น (พิมพ์เพ็ญ พรเฉลิมพงศ์, 2559) 

ดังนั้น งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและสารประกอบฟีนอลิกทั้งหมดจากชา
เปลือกถั่วดาวอินคา เพื่อเป็นข้อมูลในการส่งเสริมให้ประชาชนเกิดความสนใจ และสามารถน าข้อมูลที่ได้ไปเป็น
แบบอย่างในการแปรรูปและสร้างผลิตภัณฑ์เพิ่มมูลค่าให้กับเปลือกถั่วดาวอินคาและเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่สนใจศึกษา
สารต้านอนุมูลอิสระ สารประกอบฟีนอลิก และแปรรูปผลิตภัณฑ์จากถั่วดาวอินคา 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
  1. เพื่อศึกษาลักษณะทางกายภาพจากชาเปลือกถั่วดาวอินคา 

2. เพื่อศึกษาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและปริมาณสารประกอบฟีนอลิกทั้งหมดจากชาเปลือกถั่วดาวอินคา 
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ขอบเขตการวิจัย  

ขอบเขตด้านกลุ่มตัวอย่าง 
- เปลือกถั่วดาวอินคาจากต าบลแม่กาษา อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก 
- ใบเตยจากต าบลนครชุม อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร 
- กระเจี๊ยบแดงจากต าบลนครชุม อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร 
- อัญชันจากต าบลนครชุม อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร 
- เก๊กฮวยอบแห้ง (ตลาดศูนย์) จากต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร 

ขอบเขตของเนื้อหาสาระที่ศึกษา 
 การศึกษาวิจัยครั้งนี้ศึกษาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและสารประกอบฟีนอลิกทั้งหมดจากชาเปลือกถั่วดาว
อินคา 5 สูตร 

ขอบข่ายด้านเวลา 
 ในงานวิจัยนี้ ใช้เวลาในการท า 6 เดือน 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 การวิจัยเรื่อง การวิเคราะห์หาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและปริมาณสารประกอบฟีนอลิกทั้งหมดในชาเปลือก
ถั่วดาวอินคา  มีกรอบแนวคิดในการวิจัยปรากฏดังภาพที่ 1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 1. การเตรียมตัวอย่าง   

น าเปลือกถั่วดาวอินคาจากต าบลแม่กาษา อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก มาล้างท าความสะอาดจากนั้น
น าเปลือกดาวอินคาตากแดดให้แห้ง เป็นเวลา 10 วัน ช่วงเวลา 9.00 น. - 15.00 น. แล้วน าไปอบที่อุณหภูมิ 60 
องศา เป็นเวลา 30 นาที รอให้เย็นจากนั้นน าไปเก็บที่อุณหภูมิห้อง 

น าใบเตยจากต าบลนครชุม อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร ไปล้างท าความสะอาดแล้วหั่นเป็นชิ้น
เล็ก ๆ จากนั้นน าใบเตยไปตากแดดให้แห้งเป็นเวลา 3 วัน ช่วงเวลา 9.00 น. - 15.00 น. แล้วน าไปอบที่อุณหภูมิ 60 
องศาเป็นเวลา 30 นาที รอให้เย็นจากนั้นน าไปเก็บที่อุณหภูมิห้อง 

น ากระเจี๊ยบแดงจากต าบลนครชุม อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร ไปล้างท าความสะอาดแล้วแกะ
เปลือกออกน าเปลือกที่ได้มาตากแดดให้แห้งเป็นเวลา 7 วัน ช่วงเวลา 9.00 น. - 15.00 น. แล้วน าไปอบที่อุณหภูมิ 
60 องศาเป็นเวลา 30 นาที รอให้เย็นจากนั้นน าไปเก็บไว้ที่อุณหภูมิห้อง 

น าอัญชันจากต าบลนครชุม อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร ไปล้างท าความสะอาดแล้วน าไปตาก
แดดให้แห้งเป็นเวลา 3 วัน ช่วงเวลา 9.00 น. - 15.00 น. แล้วน าไปอบที่อุณหภูมิ 60 องศาเป็นเวลา 30 นาที รอให้
เย็นจากนั้นน าไปเก็บไว้ที่อุณหภูมิห้อง 

ชาเปลือกถั่วดาวอินคาทั้ง 5 สูตร  
สูตรที่ 1 เปลือกถั่วดาวอินคา  
สูตรที่ 2 เปลือกถั่วดาวอินคาผสมกับใบเตย  
สูตรที่ 3 เปลือกถั่วดาวอินคาผสมกับกระเจี๊ยบแดง  
สูตรที่ 4 เปลือกถั่วดาวอินคาผสมกับอัญชัน  
สูตรที่ 5 เปลือกถั่วดาวอินคาผสมกับเก๊กฮวย  

 

การศึกษาลักษณะทางกายภาพ 

การศึกษาฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระ ด้วยวิธี 
DPPH 

การศึกษาปริมาณสารประกอบฟีนอลิกทั้งหมด 
ด้วยวิธี Folin-Ciocalteu Colorimetric 

วิเคราะห์
ข้อมูล 
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น าเก๊กฮวยจากตลาดศูนย์ ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร มาเก็บไว้ที่อุณหภูมิห้อง  
2. ขั้นตอนวิธีการผลิตชาเปลือกถั่วดาวอินคาทั้ง 5 สูตร  

เตรียมตัวอย่างชาทั้ง 5 สูตร ดังตารางที่ 1 โดยเตรียมสูตรละ 2 กรัม บรรจุใส่ถุงชา ชงชาด้วยน้ าร้อน
อุณหภูมิ 70 - 80 องศาเซลเซียส ปริมาณ 100 มิลลิลิตร นานเป็นเวลา 2 นาที เมื่อได้น้ าชาแล้วทิ้งไว้รอให้อุณหภูมิ
ชาคงที่ แล้วน าไปวิเคราะห์หาสารประกอบฟีนอลิก ด้วยวิธี Foin ciocalteu cororimetric  และฤทธิ์ต้านอนุมูล
อิสระ ด้วยวิธี DPPH assay  
ตารางท่ี 1 สูตรชาเปลือกถั่วดาวอินคาทั้ง 5 สูตร   

สูตรชา ส่วนผสม 
สูตรที่ 1 เปลือกถั่วดาวอินคา 2 กรัม 
สูตรที่ 2 เปลือกถั่วดาวอินคา 1.5 กรัม ผสมกับใบเตย 0.5 กรัม 
สูตรที่ 3 เปลือกถั่วดาวอินคา 1.5 กรัม ผสมกับกระเจี๊ยบแดง 0.5 กรัม 
สูตรที่ 4 เปลือกถั่วดาวอินคา 1.5 กรัม ผสมกับอัญชัน 0.5 กรัม  
สูตรที ่5 เปลือกถั่วดาวอินคา 1.5 กรัม ผสมกับเก๊กฮวย 0.5 กรัม  

(ที่มา: จตุพร ประทุมเทศ และคณะ, 2562)   
 

3. การศึกษาลักษณะทางกายภาพ 
 3.1 สี  
  การศึกษาลักษณะของสีชาเปลือกถั่วดาวอินคา ดัดแปลงมาจาก (อุทิศ สุภาพ และคณะ, 2553) 

ศึกษาลักษณะของสีโดยการน าน้ าชาเปลือกถั่วดาวอินคาทั้งหมด 5 สูตร มาวัดด้วยแถบวัดสี ด้วยโปรแกรม Color 
Grad 

 3.2 การวิเคราะห์หาปริมาณความชื้น 
  วิเคราะห์หาปริมาณความชื้น โดยการชั่งน้ าหนักชาเปลือกถั่วดาวอินคาทั้ง 5 สูตร ก่อนอบ                         

2 กรัม แล้วน าไปอบในตู้อบลมร้อนที่อุณหภูมิ 105 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 6 ชั่วโมง ตั้งทิ้งไว้ให้เย็นใน
โถดูดความชื้น 30 นาที จากนั้นชั่งน้ าหนักหลังอบ โดยท าการทดลองทั้งหมด 3 ซ้ า แล้วค านวณปริมาณความชื้น 
(วริพัสย์ อารีกุล และคณะ, 2557) ดังสมการต่อไปนี้ 

 
                              ปริมาณความชื้น (%) =  
 

4. การศึกษาฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระของสารละลายมาตรฐาน BHT ด้วยวิธี  2,2-diphenyl-1-
picrylhydrazyl (DPPH) 

เตรียมสารละลาย BHT ที่ความเข้มข้น 12.5, 25, 50, 100 และ 200 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร 
ตามล าดับ โดยใช้ absolute ethanol เป็นตัวท าละลาย โดยปิเปตต์สารละลายมาตรฐาน BHT ความเข้มข้นละ 1.5 
มิลลิลิตร ลงในหลอดทดลอง จากนั้นปิเปตต์สารละลาย DPPH ความเข้มข้น 0.1 มิลลิโมลาร์ ปริมาตร 0.5 มิลลิลิตร 
ในหลอดทดลองที่มีสารละลายมาตรฐาน BHT น าไปเขย่าให้เข้ากันแล้วตั้งทิ้งไว้ในที่มืด 30 นาที ที่อุณหภูมิห้อง 
จากนั้นเตรียมสารละลายควบคุม (Control) โดยใส่ absolute ethanol ปริมาตร 1.5 มิลลิลิตรผสมกับสารละลาย 
DPPH ปริมาตร 0.5 มิลลิลิตร ในหลอดทดลอง เขย่าให้เข้ากันตั้งทิ้งไว้ 30 นาที น าไปวัดค่าการดูดกลืนแสงที่มีความ
ยาวคลื่น 517 นาโนเมตร น าค่าการดูดกลืนแสงที่ได้ไปค านวณ % inhibition โดยท าการทดลองทั้งหมด 3 ซ้ า 

5. วิเคราะห์ความสามารถในการเป็นสารต้านอนุมูลอิสระของชาเปลือกถั่วดาวอินคาทั้ง 5 สูตร ด้วย
วิธี 2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl (DPPH)  

เตรียมสารละลาย DPPH (2,2-Diphenyl-1-picrylhydrazyl ) ความเข้มข้น 0.1 มิลลิโมลาร์ จากนั้น                                          
ปิเปตต์สารตัวอย่าง (น้ าชาเปลือกถั่วดาวอินคาทั้ง 5 สูตร) ปริมาตร 1.5 มิลลิลิตร แล้วเติมสารละลาย DPPH 
ปริมาตร 0.5 มิลลิลิตร เขย่าให้เข้ากันแล้วตั้งทิ้งไว้ในที่มืด 30 นาที น าไปวัดค่าดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 517                                  

(น้ าหนักก่อนอบ - น้ าหนักหลังอบ) x 100 

น้ าหนักก่อนอบ 
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นาโนเมตร โดยเครื่อง uv-vis spectrophotometer รุ่น GENESYS 10S UV-Vis ประเทศจีน (อารียา โฉมหน่าย 
และคณะ, 2561) น าค่าที่ได้ไปค านวณ ท าการทดลองทั้งหมด 3 ซ้ า โดย % inhibition หาได้จากสูตร 

 

% inhibition =[
𝐴𝑏𝑠𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙−𝐴𝑏𝑠𝑠𝑎𝑚𝑝𝑙𝑒

𝐴𝑏𝑠𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙
] x 100 

 
A control    คือ ค่าการดูดกลืนแสงของชุดควบคุม (ไม่มีสารสกัดตัวอย่าง) 
A sample    คือ ค่าการดูดกลืนแสงของสารตัวอย่าง 

6. การศึกษาปริมาณสารประกอบฟีนอลิกทั้งหมดของสารละลายมาตรฐานกรดแกลลิก (Gallic acid) 
โดยวิธี Foin ciocalteu cororimetric 

เตรียมสารละลายมาตรฐาน gallic acid ที่ความเข้มข้น 100, 80, 60, 40, 20 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร 
ตามล าดับ ตามด้วยสารละลาย 10% Folin-Ciocalteu’s phenol reagent ปริมาตร 1.5 มิลลิลิตร ทิ้งไว้ในที่มืด 
เป็นเวลา 8 นาที เติม Na2CO3 (7.5% w/v) ปริมาตร 1.2 มิลลิลิตร และทิ้งไว้ในที่มืด 30 นาที จากนั้นวัดค่าการ 
ดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 765 นาโนเมตร โดยท าการทดลองทั้งหมด 3 ซ้ า น าค่าที่ได้ไปสร้างกราฟมาตรฐานของ 
สารละลาย gallic acid 

7. การศึกษาปริมาณสารประกอบฟีนอลิกทั้งหมดของชาเปลือกถั่วดาวอินคาทั้ง 5 สูตร ด้วยวิธี Folin-
Ciocalteu Colorimetric 

สารตัวอย่าง (น าน้ าชาเปลือกถั่วดาวอินคาทั้ง 5 สูตร) 0.3 มิลลิลิตร ตามด้วยสารละลาย 10% Folin-
Ciocalteu’s phenol reagent ปริมาตร 1.5 มิลลิลิตร ทิ้งไว้ในที่มืดเป็นเวลา 8 นาที เติม Na2CO3 (7.5% w/v) 
ปริมาตร 1.2 มิลลิลิตร และทิ้งไว้ในที่มืด 30 นาที จากนั้นวัดค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 765 นาโนเมตร 
โดยท าการทดลองทั้งหมด 3 ซ้ า จากนั้นน าผลที่ได้จากการทดสอบสารตัวอย่างไปเปรียบเทียบกับกราฟมาตรฐาน 
เพื่อค านวณหาปริมาณความเข้มข้น สารประกอบฟีนอลิกทั้งหมดในสารตัวอย่าง (Chidambara, et al., 2002) 
 
ผลการวิจัย 

1. ผลการศึกษาลักษณะทางกายภาพ 
1.1 สีของชาเปลือกถั่วดาวอินคา 

จากการศึกษาลักษณะทางกายภาพของชาเปลือกถั่วดาวอินคา พบว่า ลักษณะสีของชาเปลือก
ถั่วดาวอินคาสูตรที่ 1 มีเปลือกถั่วดาวอินคาเป็นส่วนประกอบ มีลักษณะเป็นสีน้ าตาลส้ม (Brown - orange group) 
สูตรที่ 2 มีเปลือกถั่วดาวอินคาและใบเตยเป็นส่วนประกอบ มีลักษณะเป็นสีน้ าตาลส้ม (Brown - orange group) 
สูตรที่ 3 มีเปลือกถั่วดาวอินคาและกระเจี๊ยบแดงเป็นส่วนประกอบ มีลักษณะเป็นสีน้ าตาลแดง (Brown - rad 
group) สูตรที่ 4 มีเปลือกถั่วดาวอินคาและเก๊กฮวยเป็นส่วนประกอบ มีลักษณะเป็นสีน้ าตาลส้ม (Brown - orange 
group) และสูตรที่ 5 มีเปลือกถั่วดาวอินคาและอัญชันเป็นส่วนประกอบ มีลักษณะเป็นเขียวฟ้า (Green - cyan 
group) แสดงดังตารางที่ 2  
ตารางท่ี 2 เปรียบเทียบลักษณะทางกายภาพของสีชาเปลือกถั่วดาวอินคาทั้ง 5 สูตร โดยใช้โปรแกรม Color grab 

สูตรชา สีชา รหัสสี 
สูตรที่ 1 สีน้ าตาลส้ม (Brown - orange group) 7F4C11 
สูตรที่ 2 สีน้ าตาลส้ม (Brown - orange group) 63350A 
สูตรที่ 3 สีน้ าตาลแดง (Brown - rad group) 680E03 
สูตรที่ 4 
สูตรที่ 5 

สีน้ าตาลส้ม (Brown - orange group) 
สีเขียวฟ้า (Green - cyan group) 

5E2D03 
00382F 

1.2 ความชื้น 
จากการศึกษาความชื้นของส่วนผสมชาเปลือกถั่วดาวอินคา พบว่า เปลือกถั่วดาวอินคามีค่า

เท่ากับร้อยละ 7.3 ± 0.76 % ใบเตยมีค่าเท่ากับร้อยละ 6.3 ± 0.76 % กระเจี๊ยบแดงมีค่าเท่ากับ ร้อยละ 8.5 ± 
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0.50 % เก๊กฮวย มีค่าเท่ากับร้อยละ 9.5 ± 0.86 % และอัญชันมีค่าเท่ากับร้อยละ 10.83 ± 0.28 % ดังแสดงใน
ตารางที่ 3  

ตารางท่ี 3 วิเคราะห์หาความชื้นของส่วนผสมชาเปลือกถั่วดาวอินคาทั้ง 5 สูตร 

 

ส่วนผสมชาเปลือกถั่วดาวอินคา ความชื้นเฉลี่ยรวม (%) 
x̅ ± S.D 

เปลือกถั่วดาวอินคา 7.33 ± 0.76 

ใบเตย 6.33 ± 0.76 

กระเจี๊ยบแดง 8.50 ± 0.50 

เก๊กฮวย 9.50 ± 0.86 

อัญชัน 10.83 ± 0.28 

 
2. ผลการวิเคราะห์ความสามารถในการเป็นสารต้านอนุมูลอิสระของชาเปลือกถั่วดาวอินคาทั้ง 5 สูตร 

ด้วยวิธี 2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl (DPPH) 
การศึกษาหาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระในชาเปลือกถั่วดาวอินคาทั้ง 5 สูตรด้วยวิธี DPPH assy และ

ค านวณฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระ ของสารตัวอย่างเทียบกับกราฟของสารละลายมาตรฐานบีเอชทีโดยจะแสดงค่าเป็น                                
% Inhibition พบว่า ในชาเปลือกถั่วดาวอินคาทั้ง 5 สูตร มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระสูงที่สุด คือ สูตรที่ 3 เท่ากับร้อยละ 
36.12 ± 1.40 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร แสดงดังตารางที่ 4 
ตารางท่ี 4 ฤทธ์ิต้านอนุมูลอิสระ (% inhibition) ของชาเปลือกถั่วดาวอินคาทั้ง 5 สูตร 

ชาเปลือกถั่วดาวอินคา x̅ ± S.D 

สูตรที่ 1 31.85 ± 1.97 

สูตรที่ 2 32.44 ± 1.75 

สูตรที่ 3 36.12 ± 1.40 

สูตรที่ 4 31.13 ± 0.24 

สูตรที่ 5 26.25 ± 3.37 

*ฤทธ์ิต้านอนุมูลอิสระ (% inhibition) ของชาเปลือกถั่วดาวอินคาทั้ง 5 สูตร ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
(P>0.05) 
 

3. การศึกษาปริมาณสารประกอบฟีนอลิกทั้งหมดของชาเปลือกถั่วดาวอินคาทั้ง 5 สูตร ด้วยวิธี Folin-
Ciocalteu Colorimetric 
 การหาปริมาณสารประกอบฟีนอลิกทั้งหมด ในชาเปลือกถั่วดาวอินคาทั้ง 5 สูตร ด้วยวิธี Folin-
Ciocateu Colorimetic และค านวณปริมาณสารประกอบฟีนอลิกทั้งหมดของสารตัวอย่างเทียบกับสารละลาย
มาตรฐานกรดแกลลิก (Gallic acid) พบว่า ชาเปลือกเปลือกถั่วดาวอินคาที่มีปริมาณสารประกอบฟีนอลิกมากที่สุด 
คือ สูตรที่ 1 เท่ากับร้อยละ 12.83 ± 0.34 และสูตรที่ 3 เท่ากับร้อยละ 12.49 ± 0.60 มิลลิกรัมสมมูลของกรด   
แกลลิกต่อกรัมของน้ าหนักแห้ง แสดงดังตารางที่ 5 
 
 
ตารางท่ี 5 เปรียบเทียบปริมาณสารประกอบฟีนอลิกทั้งหมด ของชาเปลือกถั่วดาวอินคาทั้ง 5 สูตร 
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ชาเปลือกถั่วดาวอินคา x̅ ± S.D 

สูตรที่ 1 12.83 ± 0.34 

สูตรที่ 2 10.43 ± 0.56 

สูตรที่ 3 12.49 ± 0.60 

สูตรที่ 4 11.75 ± 0.28 

สูตรที่ 5 10.87 ± 0.34 

*ปริมาณสารประกอบฟีนอลิกทั้งหมด ของชาเปลือกถั่วดาวอินคาทั้ง 5 สูตร ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
(P>0.05) 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 จากการศึกษาลักษณะทางกายภาพ วิเคราะห์หาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและปริมาณสารประกอบฟีนอลิก
ทั้งหมดในชาเปลือกถั่วดาวอินคาทั้ง 5 สูตร ได้ผลการทดลองดังนี้ 
 จากการศึกษาลักษณะทางกายภาพของ สีชาเปลือกถั่วดาวอินคาทั้ง 5 สูตร พบว่าลักษณะสีของชาเปลือก
ถั่วดาวอินคาสูตรที่ 1 ประกอบด้วยเปลือกถั่วดาวอินคาเพียงชนิดเดียว สูตรที่ 2 ประกอบด้วยเปลือกถั่วดาวอินคา
ผสมกับใบเตย และสูตรที่ 4 ประกอบด้วยเปลือกถั่วดาวอินคาผสมกับเก๊กฮวย มีลักษณะเป็นสีน้ าตาลส้ม 
เนื่องมาจากเปลือกถั่วดาวอินคาเป็นเปลือกที่ให้สีน้ าตาลส้ม ซึ่งมีสารกลุ่มแทนนิน ฟลาโวนอยด์ และไกลโคไซด์ 
ได้แก่ 8-formyl-7-hydroxy-5-isopropyl-2-methoxy-3-methyl-l,4-naphthoquinone อยู่ (รัตนา อินทรานุ
ปกรณ์, 2547 ; Sichaem et al. 2010) ส่วนสูตรที่ 3 ประกอบด้วยเปลือกถั่วดาวอินคาผสมกับกระเจี๊ยบแดง มี
ลักษณะเป็นสีน้ าตาลแดง ซึ่งมีสารในกลุ่มของฟีนอล ฟลาโวนอยด์ แอนโทไซยานิน และเทอร์ปีนอยด์ ได้แก่ เคอร์คู
มิน (curcumin) (อรสุรินทร์ ฮวบบางยาง และคณะ, 2553 ; อัญชลี ศรีจ าเริญ, 2560) และสูตรที่ 5 ประกอบด้วย
เปลือกถั่ วดาวอินคาผสมกับดอกอัญชัน มีลักษณะเป็นสี เขียวอมฟ้า ซึ่ งมีสารแอนโทไซยานิน ได้แก่                                     
เดลฟินิดินส์ (delphinidins) เทอร์นาทิน (ternatins) และพรีทอร์นาทิน (preternatins) ซึ่งเป็นรงควัตถุที่ให้สีแดง                                          
สีม่วง และสีน้ าเงิน (เหมือนขวัญ กงนอก, 2556, หน้า 215 ; Mazza and Miniati, 1993) 
 จากการวิเคราะห์ปริมาณความชื้นในตัวอย่างทั้ง 5 ชนิด ได้แก่ เปลือกถั่วดาวอินคา ใบเตย กระเจี๊ยบแดง 
เก๊กฮวย และอัญชัน พบว่า พืชตัวอย่างทั้ง 5 ชนิด มีความชื้นอยู่ในช่วง 6.33 % - 10.83 % ของร้อยละ 10                                        
ของน้ าหนัก ซึ่งพืชตัวอย่างส่วนมากอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามข้อก าหนดของชาที่ก าหนดให้ชามีความชื้นได้ไม่เกิน
ร้อยละ 10 ของน้ าหนัก (ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม, 2549)  ส่วนดอกอัญชันมีความชื้นเกินร้อยละ 
10 ของน้ าหนัก 
 ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ มีหน้าที่ยับยั้งปฏิกิริยาลูกโซ่ของอนุมูลอิสระ และหยุดการก่อตัวใหม่ของอนุมูลอิสระ
ช่วยซ่อมแซมความเสียหายที่เกิดจากตัวอนุมูลอิสระไปท าลายเซลล์ต่าง ๆ ในร่างกาย รวมทั้งก าจัดและแทนที่
โมเลกุลที่ถูกท าลายมีประโยชน์อย่างมากต่อระบบส าคัญต่าง ๆ ในร่างกายได้แก่ ระบบหลอดเลือดและหัวใจ                                  
ระบบภูมิคุ้มกัน (Akyon, 2002) จากการศึกษาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระในชาเปลือกถั่วดาวอินคาทั้ง 5 สูตร โดยวิธี 
DPPH assay ในรูปแบบอบแห้งบรรจุซองพร้อมชง พบว่า ชาเปลือกถั่วดาวอินคาที่มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระมากที่สุด 
คือ สูตรที่ 3 เท่ากับ 36.12 ± 1.40 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร เนื่องจากสูตรที่ 3 มีเปลือกถั่วดาวอินคากับกระเจี๊ยบแดง
เป็นส่วนประกอบเปลือกถั่วดาวอินมีสารต้านอนุมูลอิสระ มีกรดไขมันโอเมก้า 3 , 6 และ 9 เป็นองค์ประกอบ และยัง
มีวิตามินเอ วิตามินอี มีโปรตีนสูง ช่วยลดความเสี่ยงโรคหัวใจ ป้องกันโรคอัลไซเมอร์ ลดอาการซึมเศร้านอนไม่หลับ 
ไมเกรน (Zain Sanchez-Reinoso et al., 2020) และกระเจี๊ยบเป็นสมุนไพรกลุ่มที่ให้สีแดง มีสารในกลุ่มของสาร
ต้านอนุมูลอิสระ ฟีนอล ฟลาโวนอยด์ แอนโทไซยานิน และเทอร์ปีนอยด์เป็นส่วนประกอบ (อรสุรินทร์ ฮวบบางยาง 
และคณะ, 2553) ซึ่งในส่วนผสมแต่ละชนิดมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระสูง โดยสอดคล้องกับงานวิจัยการศึกษาการสกัด
สารประกอบฟีนอลิกและการประเมินคุณสมบัติฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระด้วยไมโคเวฟ (Zain Sanchez-Reinoso et 
al., 2020) พบว่า ความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระ (ประเมินโดยวิธีการทดสอบ FRAP และ TEAC) ที่ค่า FRAP 
และ TEAC เท่ากับ 374.39 ± 1.81 และ 384.50 ± 3.55 μmol Trolox / g SI-shell ตามล าดับ และงานวิจัย
ศึกษาการสกัดดอกกระเจี๊ยบแดงและประเมินกิจกรรมต้านอนุมูลอิสระเปรียบเทียบสภาวะก่อนและหลังการ
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เลียนแบบกระบวนการย่อยอาหาร พบว่า การศึกษาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระด้วยวิธี DPPH เท่ากับร้อยละ 42.2 ± 0.2 
ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร (อัญชลี ศรีจ าเริญ, 2560) จึงท าใหสู้ตรที่ 3 มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระสูงกว่าสูตรอื่น ๆ 
 สารประกอบฟีนอลิก (phenolic compounds) เป็นสารที่พบตามธรรมชาติในพืชหลายชนิด เช่น ผัก 
ผลไม้ เครื่องเทศ สมุนไพร ถั่วเมล็ดแห้ง เมล็ดธัญพืช ซึ่งถูกสร้างขึ้นเพื่อประโยชน์ในการเจริญเติบโต สารประกอบ                               
ฟีนอลิก มีโภชนเภสัช ซึ่งสรรพคุณที่ดีต่อสุขภาพ คือ มีสมบัติเป็นสารต้านอนุมูลิสระ (antioxidant) สามารถละลาย
ได้ในน้ า (พิมพ์เพ็ญ พรเฉลิมพงศ์ และนิธิยา รัตนาปนนท์, ม.ป.ป.) จากการศึกษาสารประกอบฟีนอลิกในชาเปลือก
ถั่วดาวอินคาทั้ง 5 สูตร ด้วยวิธี Folin-Ciocalteu Colorimrteric ในรูปแบบอบแห้งบรรจุซองพร้อมชงทั้ง 5 สูตร 
พบว่า ชาเปลือกเปลือกถั่วดาวอินคามีปริมาณสารประกอบฟีนอลิกมากที่สุด คือ สูตรที่ 1 เท่ากับร้อยละ 12.83 ± 
0.34 และสูตรที่ 3 เท่ากับร้อยละ 12.49 ± 0.60 มิลลิกรัมสมมูลของกรดแกลลิกต่อกรัมของน้ าหนักแห้ง เนื่องจาก                                   
สูตรที่ 1 ประกอบด้วยเปลือกถั่วดาวอินคาเป็นส่วนผสมเพียงชนิดเดียว และสูตรที่ 3 ประกอบด้วยเปลือกถั่วดาว                            
อินคาผสมกับกระเจี๊ยบแดง เปลือกถั่วดาวอินคามีสารประกอบฟีนอลลิกสูง เช่น ไฟโตสเตอรอล (Phytosterol) และ
กรดอะมิโนซิสเตอีน แล้วยังมีกรดไขมันไม่อิ่มตัว ที่มีคุณสมบัติต่อต้านการเกิดลิ้มเลือด และการเกิดเกล็ดเลือด                                  
การก่อตัวของก้อนไขมัน มีผลต่อการลดโคเลสเตอรอล และมีคุณประโยชน์จากกรดไขมันโอเมก้า 3 , 6, 9 (บุษบาวดี 
พุทธานุ และคณะ, 2563) และกระเจี๊ยบแดงมีความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระที่ดี เนื่องจากกระเจี๊ยบแดงเป็น
สมุนไพรกลุ่มที่ให้สีแดง มีสารประกอบฟีนอลิกทั้งหมดเป็นส่วนประกอบ (อรสุรินทร์ ฮวบบางยาง และคณะ , 2553) 
ซึ่งในส่วนผสมแต่ละชนิดมีปริมาณสารประกอบฟีนอลิกอยู่มาก จึงท าให้ปริมาณฟีนอลิกในสูตรที่ 1 และสูตรที่ 3                                     
มีสารประกอบฟีนอลิกสูง โดยสอดคล้องกับงานวิจัยศึกษาการสกัดสารประกอบฟีนอลิก และการประเมินคุณสมบัติ
ฤทธ์ิต้านอนุมูลอิสระด้วยไมโคเวฟ (Zain Sanchez-Reinoso et al., 2020) พบว่า จากการสกัดเปลือกถั่วดาวอินคา
ด้วยไมโคเวฟ สารสกัดฟีนอลิกที่ได้ภายใต้สภาวะการแยกสารได้ 41.97  ± 1.05 mg gallic acid / g SI-shell 
ปริมาณฟีนอลิกทั้งหมดที่พบ ได้แก่ 3,4-dihydroxy-benzaldehyde, hydroxy-4-chromone และอนุพันธ์ อยู่เป็น
จ านวนมาก และงานวิจัยการศึกษาการสกัดดอกกระเจี๊ยบแดงและประเมินกิจกรรมต้านอนุมูลอิสระเปรียบเทียบ
สภาวะก่อนและหลังการเลียนแบบกระบวนการย่อยอาหาร (อัญชลี ศรีจ าเริญ , 2560) พบว่า ปริมาณสารประกอบ                                         
ฟีนอลิกทั้งหมดในกระเจี๊ยบแดง เท่ากับร้อยละ 130.5 ± 26.1 มิลลิกรัมกรดแกลลิก จึงท าให้สูตรที่ 1 และสูตรที่ 3 
มีปริมาณสารประกอบฟีนอลิกมากกว่าสูตรอื่น ๆ 
 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะในการน าผลวิจัยไปใช้ 
1. สามารถน ามาท าเป็นผลิตภัณฑ์ต่อยอดสร้างรายได้เพิ่มให้แก่ชุมชน เช่น สินค้า OTOP เป็นต้น 
2. หน่วยงานหรือองค์การด้านวิจัยสามารถน าผลการวิจัยนี้ไปพัฒนาและประยุกต์ใช้  เพื่อจัด

กระบวนการบริหารจัดการงานวิจัยให้มีประสิทธิภาพ 
ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 

1. ในการท าวิจัยครั้งต่อไป ควรศึกษาปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระที่ส าคัญในกลุ่มอื่น ๆ และมีการ
ทดสอบด้วยวธิีอื่น ๆ เช่น ABTS 

2. ควรศึกษาปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระที่ส าคัญกลุ่มอื่น ๆ ในส่วนประกอบของชาเปลือกถั่วดาวอิน
คา เช่น วิตามินซี วิตามินอี ฟลาโวนอยด์ เบต้าแคโรทีน เป็นต้น 
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