
 
 

 
 

รายงานการวจิัยเร่ือง 
การพฒันาผลติภัณฑ์ชาเปลอืกกล้วยน า้ว้าเพือ่สุขภาพ 
Development of Namwa banana peel tea for health 

 
 
 
 

 
โดย 

นางสาว สุนันทา  คะเนนอก 

 
 
 

 
 
 

คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
งานวจิัยนีไ้ด้รับทุนอดุหนุนการวจิัย จากกองทุนวจิัย 

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 



ก 

กติติกรรมประกาศ 
 

 การวจิยัเร่ือง การพฒันาผลิตภณัฑช์าเปลือกกลว้ยน ้าวา้เพื่อสุขภาพ  ไดรั้บทุนสนบัสนุนการวจิยั
จากมหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยธุยา  ปี พ.ศ. 2556  

การทดลองคร้ังน้ีไดรั้บความกรุณาจากสาขาคหกรรมศาสตร์ คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
ท่ีเอ้ือเฟ้ือสถานท่ีในการทดลองวจิยั 

ขอกราบขอบพระคุณผูช่้วยศาสตราจารยจิ์นดา  นยัผอ่งศรี และ  ผูช่้วยศาสตราจารยพ์วงชมพ ู หงษช์ยั ท่ีได้
กรุณาเป็นผูท้รงคุณวฒิุอ่านรายงานวจิยัและใหค้  าแนะน าอนัเป็นประโยชน์ดว้ยดีเสมอมา ตลอดจนช่วยตรวจทานแกไ้ข
รายงานวจิยัฉบบัน้ีใหเ้สร็จสมบูรณ์ ขา้พเจา้ขอกราบขอบพระคุณเป็นอยา่งสูง   

นอกจากน้ีขอขอบคุณนกัศึกษาสาขาวชิาคหกรรมศาสตร์มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยธุยา
ทุกคนท่ีใหค้วามร่วมมือประเมินผลทางดา้นประสาทสัมผสัจนเสร็จส้ินการทดลองในคร้ังน้ี  
 สุดทา้ยน้ีขา้พเจา้ขอกราบขอบพระคุณ สถาบนัวจิยัและพฒันา มหาวทิยาลยัราช ภฏั
พระนครศรีอยธุยาท่ีไดส้นบัสนุนการวจิยั และ ใหค้วามช่วยเหลือช้ีแนะการด าเนินการวจิยัในคร้ังน้ี จน
ส าเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดี ขอขอบพระคุณจากใจ 

 
 

        นางสาว สุนนัทา  คะเนนอก 
ผูว้จิยั  

 
 

         

 
 
 

 
 
 
 



ข 

ช่ืองานวจิยั การพฒันาผลิตภณัฑช์าเปลือกกลว้ยน ้าวา้เพื่อสุขภาพ 
ช่ือผูว้จิยั  นางสาว สุนนัทา  คะเนนอก 
สาขาวชิา คหกรรมศาสตร์ 
สังกดั  คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 

มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยธุยา 
ปีการศึกษา 2556 

บทคดัย่อ 
 

การศึกษาวจิยัเร่ือง  การพฒันาผลิตภณัฑช์าเปลือกกลว้ยน ้าวา้เพื่อสุขภาพ  วตัถุประสงค์ เพื่อ

พฒันาผลิตภัณฑช์าเปลือกกลว้ยน ้าวา้เพื่อสุขภาพ  ศึกษาผลิตภณัฑช์าเปลือกกลว้ยน ้าวา้เพื่อสุขภาพใน

ดา้นประสาทสัมผสัและเพื่อศึกษาการยอมรับชาเปลือกกลว้ยน ้าวา้เพื่อสุขภาพของผูบ้ริโภค  โดยทดสอบ

การยอมรับจาก นกัศึกษามหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยธุยา จ านวน  30  คน โดยใชแ้บบทดสอบทางด้ าน

ประสาทสัมผสั วธีิ 7-Point Hedonic scale  

ผลการศึกษาการผลิตชาเปลือกกลว้ยน ้าวา้ พบวา่ กลว้ยน ้าวา้ห่ามอาย ุ3 วนัหลงัจากตดักลว้ยดิบ
จะมีรสฝาดเล็กนอ้ย เม่ือน ามาผลิตชาจะไดผ้งชาสีน ้าตาลอ่อนกลว้ยน ้าวา้สุก มีรสหวานสีน ้าตาลอ่อน
เหมาะสมกบัการผลิตชา ผูว้จิยัจึงเลือกเปลือกกลว้ยท่ีตดัมาแลว้ 3 วนัมาท าการอบในอุณหภูมิ 60 องศา
เซลเซียส นาน 3 ชัว่โมง โดยเปลือกกลว้ยมีลกัษณะแหง้และน ้าหนกัเบา เม่ือค านวณหาค่าความช้ืนใหมี้
ความช้ืนร้อยละ10 ของน ้าหนกั 

ผลการศึกษาการยอมรับทางดา้นประสาทสัมผสั มีความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 
(p≤0.05) สูตร ผงชาเปลือกกลว้ย 2 กรัม ผูบ้ริโภคใหก้ารยอมรับมากท่ีสุด (ดา้นสี 5.10±1.062  ดา้นกล่ิน 
5.17±1.147  ดา้นรสชาติ 4.93±1.258 ดา้นเน้ือสัมผสั 4.80±1.448 และความชอบโดยรวม 4.90±1.185)   

ผูว้จิยัพฒันาชาเปลือกกลว้ยเสริมสมุนไพร 3 ชนิด คือ ตะไคร้ เก๊กฮวย และใบเตยหอม พบวา่ 

ผูบ้ริโภคยอมรับชาเปลือกกลว้ยสูตรมาตรฐานกบัชาเปลือกกลว้ยเสริมกล่ินสมุนไพรตะไคร้สูงท่ีสุด 
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Abstract 

 

The  purposes  of  this  study  were  as  follows: (1) to study about the sensory evaluation;  

and (2) consumer acceptance of Namwa banana peel tea. 

The sample consisted of 30 students in Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University. The 

instruments used were the sensory evaluation 7-Point Hedonic scale. (1=dislike very much, 7=like 

very much)  

 Result showed that Namwa banana for 3 days ago have astringent and brown. There were 
significant differences (p≤0.05) the optimal formulation was Namwa banana peel tea 2 Grams. The 
characteristic for color was 5.10±1.062,  smell was 5.17±1.147,flavor was 4.93±1.258, texture was 
4.80±1.448, and overall was 4.90±1.185 

 Then mixed for 3 Thai herbs as  Lemongrass, Chrysanthemum, and  Pandan Leaves in 
standard formulation. Research found that the most acceptance formulation was Namwa banana peel 
tea with Lemongrass.  The characteristic for color was 5.80±0.997,  smell was 5.97±0.964,flavor was 
5.93±1.081, texture was 5.87±1.074, and overall was 6.13±1.008  

 

  

 
 



1 
 

บทที่  1 
บทน า 

 
ความส าคญัและทีม่าของปัญหาทีท่ าการวจิัย 

 
กลว้ยน ้าวา้ (Kluai Namwa) มีช่ือวทิยาศาสตร์วา่ Musa ABB cv. ช่ือสามญั : Banana 

วงศ ์ : Musaceae กลว้ยน ้าวา้ เป็นการผสมระหวา่งกลว้ยป่ากบักลว้ยตานี มีการบริโภคกนัอยา่ง
แพร่หลาย เพาะปลูกง่าย รสชาติดี ส าหรั บสายพนัธ์ุของกลว้ยน ้าวา้แบ่งออกเป็น 3 ชนิด ตามสีของ
เน้ือกลว้ย คือ น ้าวา้แดง น ้าวา้ขาว และน ้าวา้เหลือง (สารานุกรมไทยส าหรับเยาวชนฯ,  2555) 

พิลาณี ไวถนอมสัตย ์ (2549) ศึกษาวธีิการสกดัสารเพคติน จากเปลือกกลว้ยหอมสุกเพคติน   
เป็นส่วนประกอบของเน้ือเยือ่พืชซ่ึงเป็นสารประกอบคาร์โบไฮเดรตท่ีมีโมเลกุลใหญ่และซบัซอ้น 
พบไดใ้นผลไมทุ้กชนิด และยงัมีคุณสมบติัเป็นใยอาหาร (dietary fiber) ท าใหเ้พคติน สามารถช่วย
ใหเ้กิดการขบัถ่ายไดดี้ ลดความเส่ียงต่อการเกิดมะเร็งล าไส้ใหญ่ และยงัช่วยท าหนา้ท่ีขดัขวางการ
ดูดซึมของไขมนัไม่ใหเ้ขา้กระแสเลือด จึงป้องกนัไม่ไหเ้กิดโรคหลอดเลือดหวัใจและหลอดเลือดใน
สมองตีบ จึงมีการน าเพคตินมาใชเ้พื่อช่วยเพิ่มการท างานของยา ช่วยลดคลอเลสเตอรอล และระดบั
น ้าตาลในเลือด ใชเ้ป็นเส้นใยอาหารป้องกนัโรคระบบทางเดินอาหาร กลว้ยน ้าวา้มีฤทธ์ิยบัย ั้งการ
เจริญเติบโตของเช้ือแบคทีเรีย  ท่ีเป็นสาเหตุอาการทอ้งเสีย เช่น  Escherichia coli, Bacillus subtilis 
และแบคทีเรียท่ีท าใหเ้กิดโรคไทฟอยด์ เป็นตน้ (ส านกังานขอ้มูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์  
มหาวทิยาลยัมหิดล, 2555)  

พชัรีวลัย ์ป้ันเหน่งเพชร (2543) ศึกษาพบวา่น ้าคั้นจากกลว้ยมีฤทธ์ิตา้น thiamin  ใชผ้ล
กลว้ยดิบหรืออาจใชผ้ลกลว้ยดิบท่ีฝานบางๆ แลว้ตากแหง้ รักษาโรคหรืออาการปวดทอ้งจุกเสียด 
นกัวจิยัมหาวทิยาลยัแพทยจุ์ง ซาน ท่ีเมืองไตจุ้ง (ไทยรัฐ, 2550) ไดพ้บวา่ เปลือกกลว้ยหอมมีสาร    
เซโรโทนินอนัเป็นสารท่ีจ าเป็นท่ีสุดในการรักษาฟ้ืนอารมณ์ การด่ืมน ้าเปลือกกลว้ยหอมต้ ม หรือ
เอาใส่เคร่ืองคั้นแลว้ด่ืมน ้าคั้น จะช่วยแกอ้าการซึมเศร้าได ้และมีสารลูเทอิน หรือสารต่อตา้นอนุมูล
อิสระ ตระกลูเดียวกบัสารคาโรทีนอยด์  ช่วยบ ารุงตา กลว้ยน ้าวา้สามารถแกท้อ้งเดินหรือทอ้งเสียได ้
เพราะในกลว้ยน ้าวา้มีสารแทนนินอยูม่ากซ่ึงแทนนินเป็นสารใหค้วามฝาด และรสขม พบ ในกลว้ย
ดิบ  แทนนิน มีส่วนส าคญั ยบัยงัการเจริญเติบโตของ จุลินทรีย ์  จึงสามารถช่วยรักษาอาการทอ้งเสีย
แบบไม่รุนแรงได ้ นอกจากน้ีเปลือกกลว้ยน ้าวา้มีปริมาณใยอาหารสูงถึง 50 กรัมต่อน ้าหนกั
แหง้ 100 กรัม ใยอาหารท่ีไดมี้ลกัษณะเป็นผงสีน ้าตาล เป็นยาระบายแกท้อ้งผกู หรือระบบขบัถ่าย
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ไม่ปกติ เน่ืองจากสารเพคติน จะเป็นตวัเพิ่มใยอาหารใหก้บัล าไส้ เม่ือล าไส้มีกากอาหารมาก จะไป
ดนัผนงัล าไส้ ท าใหผ้นงัล าไส้เกิดการบีบตวั ท าใหอ้ยากขบัถ่าย (พชัราภรณ์ วชิรศิริ, 2550)  

ส าหรับผูป้ระกอบการอาหาร สินคา้ OTOP ต่างๆ ท่ีมีการน ากลว้ยน ้าวา้มาแปรรูป มกัเหลือ
เปลือกกลว้ยทิ้งเป็นขยะ หรือท าปุ๋ยหมกั ทั้งท่ีในเปลือกกลว้ยมีคุณประโยชน์และสามารถประกอบ
อาหารไดห้ลากหลาย  

ดงันั้นผูว้จิยัจึงสนใจศึกษาการพฒันาผลิตภณัฑ์ชาเปลือกกลว้ยน ้าวา้เพื่อสุขภาพเพื่อเพิ่ม
มูลค่า ผลิตภณัฑอ์าหารเพื่อสุขภาพท่ีมีคุณค่าโภชนาการสูง และสามารถเผยแพร่สู่กลุ่มผูบ้ริโภคเพื่อ
สุขภาพ อีกทั้งเป็นแนวทางแก่หน่วยงานภาครัฐบาลส่งเสริมพืชเศรษฐกิจของเกษตรกรในจงัหวดั
พระนครศรีอยธุยาใหป้ลูกกลว้ยน ้าวา้มากข้ึน 
 
วตัถุประสงค์ของโครงการวจิัย 

การวจิยัเร่ือง การพฒันาผลิตภณัฑช์าเปลือกกลว้ยน ้าวา้เพื่อสุขภาพ ผูว้จิยัมีวตัถุประสงค์
การวจิยั ดงัน้ี 

1. เพื่อศึกษาผลิตภณัฑช์าเปลือกกลว้ยน ้าวา้เพื่อสุขภาพในดา้นประสาทสัมผสั 
2. เพื่อศึกษาการยอมรับของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อชาเปลือกกลว้ยน ้าวา้เพื่อสุขภาพ 

 

ขอบเขตของงานวจิัย 
งานวจิยัคร้ังน้ีจะท าการพฒันาผลิตภณัฑช์าเปลือกกลว้ยน ้าวา้เพื่อสุขภาพโดยศึกษาขั้นตอน

และคุณสมบติัเบ้ืองตน้ของเปลือกกลว้ยน ้าวา้ อุณหภูมิและเวลาท่ีใชอ้บเปลือกกลว้ยน ้าวา้ และศึกษา
การยอมรับท่ีมีต่อชาเปลือกกลว้ยน ้าวา้เพื่อสุขภาพของผูบ้ริโภคทางดา้นประสาทสัมผสัซ่ึงทดสอบ
กบักลุ่มนกัศึกษามหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยธุยาจ านวน 30 คน โดยใชก้ลุ่มตวัอยา่ง คือ 
ผูบ้ริโภค จ านวน 30 คน  

เปลือกกลว้ยน ้าวา้ใชเ้ปลือกกลว้ยน ้าวา้พนัธ์ุมะลิอ่องไส้ขาวท่ีมีการปลูกในจงัหวดั
พระนครศรีอยธุยาเท่านั้น 

 
กรอบแนวคดิ 

ตวัแปรท่ีศึกษา 
ตวัแปรตน้  คุณสมบติัเบ้ืองตน้ของเปลือกกลว้ยน ้าวา้ อุณหภูมิและเวลาท่ีใชอ้บเปลือก

กลว้ยน ้าวา้  
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ตวัแปรตาม ลกัษณะในดา้นประสาทสัมผสัของชาเปลือกกลว้ยน ้าวา้เพื่อสุขภาพ การ
ยอมรับท่ีมีต่อชาเปลือกกลว้ยน ้าวา้ของผูบ้ริโภค   

 
กรอบแนวคิด 

 
ตัวแปรต้น                                                               ตัวแปรตาม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
ประโยชน์ของงานวจิัย 

1. ดา้นผลงานทางวชิาการไดรั้บการยอมรับน าเสนอขอ้มูลในรูปแบบเอกสารรายงานการ
วจิยั โปสเตอร์ หรือตีพิมพล์งวารสารทางวชิาการท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น การเผยแพร่ในวารสาร จดสิทธิบตัร 
และหน่วยงานท่ีน าผลการวจิยัไปใชป้ระโยชน์ 

2. ดา้นการพฒันาผลิตภณัฑท่ี์ไดจ้ากการวจิยัคร้ังน้ีจะไดผ้ลิตภณัฑอ์าหารเพื่อสุขภาพท่ีมี
คุณค่าโภชนาการสูง และสามารถเผยแพร่สู่กลุ่มผูบ้ริโภคเพื่อสุขภาพ  

3. ดา้นการส่งเสริมพืชเศรษฐกิจผลท่ีไดจ้ากวจิยัจะเป็นแนวทางใหห้น่วยงานภาครัฐบาล
ส่งเสริมพืชเศรษฐกิจของเกษตรกรในจงัหวดัพระนครศรีอยธุยาท่ีกลว้ยน ้าวา้มากข้ึน 

4. ดา้นการจดัการตน้ทุนของกลุ่มแม่บา้น ธุรกิจขนาดยอ่ม SME หรือกลุ่มสินคา้ OTOP 
ท่ีเก่ียวกบัการแปรรูปกลว้ยน ้าวา้ การวจิยัคร้ังน้ีจะเป็นแนวทางในการสร้างมูลค่าเพิ่มและลดตน้ทุน
ในการผลิต และก่อใหเ้กิดผลิตภณัฑท่ี์หลากหลายจากเปลือกกลว้ย 

 
คุณสมบติัเบ้ืองตน้ของเปลือก
กลว้ยน ้าวา้ อุณหภูมิและเวลาท่ีใช้
อบเปลือกกลว้ยน ้าวา้ 

 

 
ลกัษณะดา้นประสาทสัมผสัของชาเปลือก
กลว้ยน ้าวา้เพื่อสุขภาพ  
ไดแ้ก่ สี  กล่ิน  รสชาติ  เน้ือสัมผสั และ
ความชอบโดยรวม 
การยอมรับท่ีมีต่อชาเปลือกกลว้ยน ้าวา้ของ
ผูบ้ริโภค   
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นิยามค าศัพท์ 
 
กล้วยน า้ว้า กลว้ยท่ีเพาะปลูกในเขตพระนครศรีอยธุยา สายพนัธ์ุมะลิอ่อง ใชส่้วนเปลือกใน

การวจิยั (สารานุกรมไทยส าหรับเยาวชนฯ,  2555) 

ชา หมายถึง พืชสมุนไพรพื้นบา้นชนิดต่างๆ มาใชเ้ป็นอาหารในลกัษณะการชงด่ืมเป็น 

เคร่ืองด่ืมกนัอยา่งแพร่หลาย โดยการน าพืชสมุนไพรเหล่านั้นมาผา่นกระบวนการท าใหแ้หง้แลว้ลด
ขนาดใหเ้ล็กลงโดยการตดั สับหรือบด แลว้บรรจุซองส าหรับการแช่เพื่อชงด่ืมหรือบรรจุภาชนะ
อ่ืนเพื่อการตกัชงด่ืมในปริมาณตามความตอ้งการ หรือการชงด่ืมท าโดยการแช่ซองหรือตกัพืช
สมุนไพรนั้นลงในน ้าร้อนเคร่ืองด่ืมสมุนไพรท่ีชงในน ้าร้อน แลว้แยกกากชาออก ด่ืมเพื่อสุขภาพท่ีดี 

 
การทดสอบทางประสาทสัมผสั หมายถึง  การทดสอบการยอมรับผลิตภณัฑท์างประสาท

สัมผสัทางอาหาร ดา้นสี ดา้นกล่ิน ดา้นเน้ือสัมผสั ดา้นรสชาติ และดา้นความชอบโดยรวมท่ี
ผูบ้ริโภคมีต่อผลิตภณัฑ ์
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บทที่  2 
การตรวจเอกสาร 

 
งานวจิยัเร่ือง การพฒันาผลิตภณัฑช์าเปลือกกลว้ยน ้าวา้เพื่อสุขภาพนั้นมีวตัถุประสงคเ์พื่อ 

พฒันาผลิตภณัฑช์าเปลือกกลว้ยน ้าวา้เพื่อสุขภาพ ศึกษาผลิตภณัฑช์าเปลือกกลว้ยน ้าวา้เพื่อสุขภาพ
ในดา้นประสาทสัมผสัและเพื่อศึกษาการยอมรับท่ีมีต่อชาเปลือกกลว้ยน ้าวา้เพื่อสุขภาพของ
ผูบ้ริโภค โดยจะทดสอบการยอมรับจากผูบ้ริโภคจ านวน 30 คน ดงันั้นผูท้  าวจิยัจึงไดท้  าการตรวจ
เอกสารจากวารสาร บทความ งานวจิยัต่าง ๆ ในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัชาสมุนไพร และกลว้ยน ้าวา้ ดงัน้ี   

1. ชาสมุนไพร 

2. กลว้ยน ้าวา้ 

3. ตะไคร้ 

4. เก๊กฮวย 

5. ใบเตยหอม 

6. การทดสอบดา้นประสาทสัมผสั  

7. งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

  

ชาสมุนไพร 

หลกัการจดัประเภทผลิตภณัฑ์ ชา ชาสมุนไพร และเคร่ืองด่ืมในภาชนะบรรจุท่ีปิดสนิท 
ผลิตภณัฑท่ี์เป็นส่วนผสมระหวา่งพืชสมุนไพรตามชนิดท่ีอยูใ่นบญัชีแนบทา้ยประกาศกระทรวง
สาธารณสุข (ฉบบัท่ี 280) พ.ศ.2547  เร่ือง ชาสมุนไพร และใบชาสกุล Camellia ตามประกาศฯ 
เร่ือง ชา โดยมีลกัษณะเป็นไปตามนิยามของชาสมุนไพร มีหลกัการจดัประเภทผลิตภณัฑ์ ดงัน้ี 

1. ผลิตภณัฑมี์ส่วนผสมของชาสมุนไพรไม่เกิน 10 % จดัเป็น ชา ตามประกาศฯ (ฉบบัท่ี 
196) เช่น ใบชาเขียว 90% มะตูมแหง้ 10%  ใบชา 90% ใบเจ่ียวกูห้ลาน 5% ใบหม่อน 5%  

2. ผลิตภณัฑมี์ส่วนผสมของชาสมุนไพรตั้งแต่ 90% ข้ึนไป จดัเป็น ชาสมุนไพร ตาม
ประกาศฯ (ฉบบัท่ี 280) เช่น มะตูมแหง้ 90% ชาเขียว 10%, ใบเจ่ียวกูห้ลาน 50% ใบหม่อน 40% ใบ
ชา 10%  ใบเตย 95% ใบชา 5% 
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3. ผลิตภณัฑมี์ส่วนผสมของชาสมุนไพรมากกวา่ 10% และหรือนอ้ยกวา่ 90% จดัเป็น 
เคร่ืองด่ืมในภาชนะบรรจุท่ีปิดสนิท ตามประกาศฯ (ฉบบัท่ี 214) เช่น ใบเตย 20% ใบชา 80% ดอก
เก๊กฮวย 50% ใบชา 50% 
 
ตารางที ่1 รายช่ือพืชหรือส่วนต่างๆ ของพืชท่ีอนุญาตเป็นชาสมุนไพรตามประกาศกระทรวง 

   สาธารณสุข (ฉบบัท่ี 280) พ.ศ.2547 มีดงัน้ี 
 

รายช่ือพืช ช่ือสามญั ช่ือวทิยาศาสตร์ 
1. ผลมะตูม Bael Fruit Aegle marmelos (L.) Corr. 
2. ดอกกระเจ๊ียบ (กลีบเล้ียง
และร้ิวประดบั) 

Rosella Hibicus sabdariffa L. 

3. เหงา้ขิง Ginger Zingiber officinale Roscoe 
4. เหงา้ข่า Galangal Alpinia galanga (L.) Willd 

 
5. เหงา้และตน้ตะไคร้แกง Lemon Grass Cymbopogon citratus (DC.) 

Stapf 
6. ใบหม่อน White Mulberry Morus alba L. 
7. ดอกค าฝอย Safflower (American Saffron) Carthamus tinctorius L. 
8. ใบบวับก Asiatic Pennywort Centella asiatica (L.) Urban 
9. ใบเตยหอม Pandanus Pandanus amaryllifolins Roxb. 
10. ดอกเก๊กฮวย Chrysanthemum Chrysanthemum indicum L. 
11. ผลหล่อฮงักว้ย Lou Han Gua Momordica grosvenori Swingle 
12. เห็ดหลินจือ Reishi (Ling Zhi) Ganoderma lucidum (Fr.) Karst. 
13. ผลมะขามป้อม Indian Gooseberry Phyllanthus emblica L. 
14. ใบและตน้เจ่ียวกูห้ลาน Jiaogulan Gynostemma pentaphyllum 

(Thunb.) Mak. 
15. เถาวลัยเ์ปรียง Jewel Vine Derris scandens Benth. 
16. ใบหญา้หวาน Stevia Stevia rebaudiana Bertoni 

ทีม่า: (กองควบคุมอาหาร ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา , 2549)   
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กรรมวธีิการผลติชาสมุนไพร 
 
การท าแหง้ (dehydration) หรือการดึงน ้าออก อาจเรีย กวา่ drying เป็นกระบวนการท่ีความ

ร้อนถูกถ่ายเทดว้ยวธีิใดวธีิหน่ึงไปยงัวสัดุท่ีมีความช้ืนเพื่อก าจดัความช้ืนออกจากอาหารดว้ยการ
ระเหยน ้า โดยอาศยัความร้อนแฝงของการระเหยการท าแห้ งเป็นวธีิการถนอมอาหารท่ีนิยมมานาน 
โดยวธีิการดั้งเดิมคือการน าอาหารไปตากแดดจนอาหารนั้นแห้ง สามารถเก็บไวไ้ดน้าน การท าแหง้
เป็นการกระท าโดยการลดความช้ืนของอาหารดว้ยการระเหยน ้าออกจากผวิของอาหาร ปัจจุบนัการ
ท าแหง้ถือเป็นกระบวนการผลิตท่ีส าคญัในระดบัอุตสาหกรรม มีผลิตภณัฑจ์ านวนมากท่ีมาจากการ
ท าแหง้  
        การอบแหง้ดว้ยลมร้อนท าไดโ้ดยใชตู้อ้บขนาดใหญ่ท่ีมีลมร้อนท่ีผา่นการใหค้วามร้อนจาก
เคร่ืองท าความร้อน (heater) เป่าผา่นอาหารท าใหน้ ้าระเหยไปกบัลมร้อนโดยทางช่องระบายลม
ภายในตูอ้บ โดยนิยมใชอุ้ณหภูมิอบแหง้ประมาณ 45 -65 องศาเซลเซียส  

 
ปัจจัยทีม่ีอทิธิพลต่ออตัราการอบแห้ง มีดงัน้ี 
 
1. ลกัษณะธรรมชาติของอาหาร อาหารท่ี มีลกัษณะเป็นรูพรุน มีความพรุน (porosity) มาก 

จะมีอตัราการอบแหง้เร็วเน่ืองจากน ้าในอาหารสามารถเคล่ือนจากภายในออกมาภายนอกไดง่้าย 
นอกจากน้ีอาหารท่ีมีพื้นท่ีผวิมากอตัราการอบแหง้สามารถเกิดไดเ้ร็วเช่นกนั ทั้งน้ีก็เน่ืองจากพื้นท่ี
การระเหยของน ้าในวสัดุเพิ่มข้ึนมากนัน่เอง 
 

2. ขนาด รูปร่าง ปริมาตร และพื้นท่ีผวิของอาหาร เป็นสมบติัทางกายภาพของอาหาร ท่ีมีผล
ต่อการท าแหง้ อาหารท่ีมีอตัราส่วนระหวา่งพื้นท่ีผวิต่อปริมาตรมาก จะมีพื้นท่ีระเหยน ้ามาก จะมี
อตัราการท าแหง้เร็วข้ึน ดงันั้น อาหารท่ีมีความหนามากอตัราการอบแหง้จะชา้กวา่อาหารท่ีหนานอ้ย
กวา่เน่ืองจากอตัราการท าแหง้จะเป็นสัดส่วนผกผนักบัความหนาของอาหาร  
 

3. ปริมาณของอาหารท่ีน ามาอบแหง้ อาหารท่ีน ามาอบแหง้ในปริมาณมากๆ จะมีอตัราการ
อบแหง้ท่ีชา้เน่ืองจาก อากาศร้อนไม่สามารถสัมผสักบัอาหารท่ีน ามาอบแหง้ไดอ้ยา่งทัว่ถึงจึงไม่
สามารถถ่ายเทความร้อนใหก้บัอาหารไดจึ้งท าใหอ้ตัราอบแหง้ชา้ลง 
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4. ความสัมพนัธ์ของอุณหภูมิ ความช้ืนสัมพทัธ์ ความเร็วลม และความช้ืนจ าเพาะ (specific 
humidity) ของอากาศเป็นส่ิงส าคญัมาก การระเหยน ้าออกจะท าไดดี้หรือไม่ข้ึนอยูก่บัความช้ืนของ
อากาศตอ้งมีค่าต ่า เพื่อท่ีจะสามารถรับเอาไอน ้า ท่ีระเหยจากอาหารไปไดป้ริมาณมากและความเร็ว
ลม โดยความเร็วลมท่ีเหมาะสมในการท าแหง้ชาสมุนไพรมีเท่ากบั 1.5 เมตรต่อวนิาที (Akpinar, 
et.al.,2003) 
 

5. ความดนั เก่ียวเน่ืองกบัการระเหยของน ้า  เน่ืองจากในท่ีความดนัต ่าๆ น ้า จะเดือดไดท่ี้
อุณหภูมิต ่าลง ดงันั้นการท าแหง้ภายใตค้วามดนัจะท าใหอ้ตัราการท าแหง้เร็วข้ึน 
 

แนวทางการพจิารณาอาหารประเภท ชาสมุนไพร 
 
กระทรวงสาธารณสุข โดยส านกังานคณะกรรมการอาหารและยาไดอ้อกประกาศกระทรวง

สาธารณสุข (ฉบบัท่ี 280) พ.ศ.2547 เร่ือง ชาสมุนไพร ก าหนดใหพ้ืชสมุนไพรบางชนิดเป็นชา
สมุนไพรโดยประกาศฯ ฉบบัดงักล่าวมีสาระส าคญัเก่ียวกบัคุณภาพหรือมาตรฐานของชาสมุนไพร 
ดงัน้ี 

1. ความช้ืน ตามมาตรฐานท่ีก าหนดในต ารายาท่ีรัฐมนตรีประกาศตามกฎหมายวา่ดว้ยยาใน
กรณีท่ีไม่มีมาตรฐานก าหนดไว ้ใหมี้ความช้ืนไดไ้ม่เกินร้อยละ 10 ของน ้าหนกั 

 
2. จุลินทรียท่ี์ท าใหเ้กิดโรค  ตอ้งไม่พบ E.coli ใน 1 กรัม  ไม่พบ Staphylococcus aureus 

ใน 1 กรัม  ไม่พบ Clostridium spp. ใน 10 กรัม  ไม่พบ Salmonella spp. ใน 10 กรัม 
 
3. สารปนเป้ือนสารเป็นพิษจากจุลินทรีย์ หรือสารเป็นพิษอ่ืน ปนเป้ือนไดใ้นปริมาณท่ีไม่

ก่อใหเ้กิดอนัตรายต่อผูบ้ริโภคซ่ึงก าหนดไว้ ดงัน้ี 
-สารหนู  ไม่เกิน 0.2 มิลลิกรัมต่ออาหาร 1 กิโลกรัม 
-แคดเมียม ไม่เกิน 0.3 มิลลิกรัมต่ออาหาร 1 กิโลกรัม 
-ตะกัว่  ไม่เกิน 0.5 มิลลิกรัมต่ออาหาร 1 กิโลกรัม 
-ทองแดง ไม่เกิน 5 มิลลิกรัมต่ออาหาร 1 กิโลกรัม 
-สังกะสี  ไม่เกิน 5 มิลลิกรัมต่ออาหาร 1 กิโลกรัม 
-เหล็ก   ไม่เกิน 15 มิลลิกรัมต่ออาหาร 1 กิโลกรัม 
-ดีบุก   ไม่เกิน 250 มิลลิกรัมต่ออาหาร 1 กิโลกรัม 



9 
 

-ซลัเฟอร์ไดออกไซด์ ไม่เกิน 10 มิลลิกรัมต่ออาหาร 1 กิโลกรัม 
-ปรอท   ไม่เกิน 0.02 มิลลิกรัมต่ออาหาร 1 กิโลกรัม 
-อฟลาทอกซิน  ไม่เกิน 20 ไมโครกรัมต่ออาหาร 1 กิโลกรัม 
 
4. สารเคมีป้องกนัก าจดัศตัรูพืชปนเป้ือนไดไ้ม่เกินปริมาณท่ีก าหนด  เร่ือง อาหารท่ีมี

สารพิษตกคา้ง 
 
5. ยาแผนปัจจุบนัหรือวตัถุออกฤทธ์ิต่อจิตและประสาท หรือยาเสพติดใหโ้ทษตอ้งไม่มีตาม

กฎหมายวา่ดว้ยการนั้น แลว้แต่กรณี 
 
6. สี หา้มใส่ในชาสมุนไพร 
 
7. การปรุงแต่งกล่ิน รส ดว้ยวตัถุอ่ืนหา้มใส่ ยกเวน้ การปรุงแต่งกล่ินรสดว้ยสมุนไพรตามท่ี

ก าหนดในประกาศฯ เร่ือง ชาสมุนไพร 

 

กล้วยน า้ว้า 

กลว้ยน ้าวา้ (Kluai Namwa)  
ช่ือวทิยาศาสตร์  Musa ABB cv.  
ช่ือสามญั :  Banana  
ช่ือวงศ ์:  Musaceae           

 
 
 
กลว้ยน ้าวา้ เป็นการผสมระหวา่งกลว้ยป่ากบักล้วยตานี เป็นไมล้ม้ลุกขนาดใหญ่  มีความสูง

ตั้งแต่ 2 – 9 เมตร  มีล าตน้อยูใ่ตดิ้นเรียกวา่เหงา้  ส่วนท่ีโผล่ข้ึนมาเหนือดินแทจ้ริงไม่ใช่ล าตน้เป็น
เพียงส่วนของกา้นใบมีลกัษณะท่ีเรียกวา่กาบห่อหุม้เรียงสลบัอดักนัแน่นดูคลา้ยกบัล าตน้  ส่วนใบ
เป็นใบเด่ียว  แผน่ใบใหญ่  มีสีเขียว  เรียกวา่ใบตอง กลว้ยน ้าวา้ มีการบริโภคกนัอยา่งแพร่หลาย 
เพาะปลูกง่าย รสชาติดี ส าหรับสายพนัธ์ุของกลว้ยน ้าวา้แบ่งออกเป็น 3 ชนิด ตามสีของเน้ือกลว้ย 
คือ น ้าวา้แดง น ้าวา้ขาว และน ้าวา้เหลือง (สารานุกรมไทยส าหรับเยาวชนฯ,  2555) 

(ภาพท่ี 1 กลว้ยน ้าวา้) 
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สารเคมีในกล้วยน า้ว้า 

สารเคมีในกลว้ยน ้าวา้ โดยแบ่งตามส่วนต่างๆ คือ หวัปลี  มีธาตุเหล็กสูง  หวัปลี และราก มี
ไตรเทอปีน (Triterpene) หรือ สเตียรอยด ์ (Steroid)  ผลกลว้ย ทุกชนิดประกอบดว้ย น ้า แป้ง 
โปรตีน ไขมนั เส้นใย เกลือแร่ต่างๆ (โดยเฉพาะแคลเซียม เหล็ก และโปรแตสเซียมในกลว้ยหอมมี
มาก) วติามิน และเอนไซมต่์างๆ นอกจากน้ียงัมี  เซโรโทนิน (Serotonin)  นอร์อะดีนาลีน
(Noradrenaline) และ โดพามีน (Dopamine)  ผลดิบ มีแป้ง กรดแทนนิน กรดกาลลิ์ค และเพคติน  มาก  

คุณค่าทางอาหารของกล้วยน า้ว้า 

คุณค่าทางอาหารของกลว้ยน ้าวา้ กลว้ยน ้าวา้เป็นพืชท่ีสามารถใชป้ระโยชน์ไดทุ้กส่วนทั้งล า
ตน้  ใบ  ดอก  ผล  ผลของกลว้ยน ้าวา้ขณะท่ียงัดิบอยูเ่น้ือกลว้ยจะแขง็มีรสฝาด  เน้ือมีสีขาว  ยงัไม่มี
กล่ินหอมของกลว้ย  เปลือกของผลดิบแขง็  มีสีเขียวเขม้  ปอกยาก  แต่เม่ือตดัจากล าตน้แลว้
ประมาณ 10 วนั เปลือกจะมีสีเหลืองตลอดลูก   ตกกระเป็นจุด ๆ มีกล่ิ นหอมชวนรับประทาน  มีรส
หวาน เปลือกปอกไดง่้าย   ผลกลว้ยสุกเราน ามาท าอาหารไดก้ลายอยา่ง  เช่น  กลว้ยเช่ือม  กลว้ย
ตาก  กลว้ยบวชชี  กลว้ยแขก  กลว้ยป้ิง  รับประทานเป็นยาระบายอ่อน ๆ เป็นอาหารเสริมส าหรับ
ทารก โดยเฉพาะผลกลว้ยน ้าวา้ท่ีสุกแลว้  มีสารอาหารท่ีมีประโยชน์แก่ร่างกายหลายชนิด  ซ่ึงกอง
โภชนาการ  กรมอนามยั  กระทรวงสาธารณสุขไดว้เิคราะห์คุณค่าอาหารของกลว้ยน ้าวา้สุกไวด้งัน้ี 
 

ตารางที ่2 แสดงคุณค่าทางโภชนาการของกลว้ยน ้าวา้ในส่วนท่ีกินได ้100 กรัม 
คุณค่าทางโภชนาการ   ปริมาณ  หน่วย  
1. ใหพ้ลงังาน   
2.โปรตีน  
3. คาร์โบไฮเดรต  
4. ไขมนั 
5. วติามิน เอ 
6. วติามิน บี 1  
7. วติามิน บี 2  
8.  ไนอาซิน  
9.   วติามิน  ซี 
10.  แคลเซียม  

148 
1.1 

35.4 
0.2 
9 

0.03 
0.04 
1.4 

11.0 
7.0 

 กิโลแคลอรี 
กรัม 
กรัม 
กรัม 
หน่วยสากล 
มิลลิกรัม  
มิลลิกรัม  
มิลลิกรัม 
มิลลิกรัม 
มิลลิกรัม 
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คุณค่าทางโภชนาการ   ปริมาณ  หน่วย  
11.  ฟอสฟอรัส 
12.  เหล็ก 
13.  น ้า 
14.  กากใย 
15. เบตา้แคโรทีน 
16. ไทอะมีน 
17. ไรโบฟลาวนิ 

43.0 
0.8 
7.6 
2.3 
54 

0.04 
0.02 

มิลลิกรัม 
มิลลิกรัม 
กรัม 
กรัม 
ไมโครกรัม
มิลลิกรัม
มิลลิกรัม 

ทีม่า: (กองโภชนาการ  กรมอนามยั  กระทรวงสาธารณสุข, 2544) 
 
เม่ือเปรียบเทียบปริมาณการใหพ้ลงังานของกลว้ยแต่ละชนิดนั้น กลว้ยน ้าวา้จะใหพ้ลงังาน

มากท่ีสุด กลว้ยน ้าวา้ห่ามและสุกมีธาตุเหล็กในปริมาณสูง ช่วยสร้างเมด็เลือดแดง ป้องกนัโรค
โลหิตจาง มีแคลเซียม ฟอสฟอรัส และวติามินซีช่วยบ ารุงกระดูก ฟัน และเหงือกใหแ้ขง็แรง ช่วยให้
ผวิพรรณดี มีเบตา้แคโรทีน ไนอาซีนและใย อาหาร ช่วยใหร้ะบบขบัถ่ายคล่องข้ึน ทางดา้นเภสัช
กรรมจึงไดมี้การน าเพคติน (pectin) มาใชเ้พื่อช่วยเพิ่มการท างานของยา ช่วยลดคลอเลสเตอรอล
และระดบัน ้าตาลในเลือด ใชเ้ป็นเส้นใยอาหารป้องกนัโรคระบบทางเดินอาหาร กลว้ยน ้าวา้มีฤทธ์ิ
ยบัย ั้งการเจริญเติบโตของเช้ือแบคทีเรีย  ท่ีเป็นสาเหตุอาการทอ้งเสีย เช่น  Escherichia coli, Bacillus 
subtilis และแบคทีเรียท่ีท าใหเ้กิดโรคไทฟอยด์ เป็นตน้ (ส านกังานขอ้มูลสมุนไพร คณะเภสัช
ศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล, 2555) พชัรีวลัย ์ (2543) ศึกษาพบวา่น ้าคั้นจากกลว้ยมีฤทธ์ิตา้น thiamin 
หรือใชผ้ลกลว้ยดิบหรืออาจใชผ้ลกลว้ยดิบท่ีฝานบางๆแลว้ตากแหง้ รักษาโรคหรืออาการปวดทอ้ง
จุกเสียด   

นอกจากน้ีเปลือกกลว้ยน ้าวา้มีปริมาณใยอาหารสูงถึง 50 กรัมต่อน ้าหนกัแหง้ 100 กรัม ใย
อาหารท่ีไดมี้ลกัษณะเป็นผงสีน ้าตาล (พชัราภรณ์,  2550) 
 

ตะไคร้ 
                    ช่ือสามญั : Lemon Grass, Lapine 
                    ช่ือวทิยาศาสตร์ : Cymbopogon citrates Stapf. 
                    วงศ ์: GRAMINAE 
 
 

(ภาพท่ี 2 ตะไคร้) 
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ลกัษณะทางพฤกษศาสตร์  
ตะไคร้เป็นพืชในเขตร้อน และก่ึงเขตร้อนขอบทวปีเอเชีย และแอฟริกา ส่วนในประเทศ

ไทย นั้นปลูกเป็นพืชสวนครัวมากกวา่  เป็นไมก้ลางแจง้ ขยายพนัธ์ุดว้ยการแยกกอ หรือหวัออกมา
ปลูกเป็นตน้ใหม่  นิยมใชท้ั้งตน้ หวั ใบ ราก และตน้  ตะไคร้มีประโยชน์ต่อร่างกาย เพราะช่วยเพิ่ม
เกลือแร่ท่ีจ  าเป็นหลายชนิด เช่น แคลเซียม ฟอสฟอรัส เหล็ก และวติามินเอ  
 
ลกัษณะทัว่ไป  

ตน้ : เป็นพรรณไมล้ม้ลุก จะข้ึนเป็นกอใหญ่ สูงประมาณ 1 เมตร ลกัษณะของล าตน้เป็นรูป 
ทรงกระบอก แขง็ เกล้ียง และตามปลอ้งมกัมีไขปกคลุมอยู ่เป็นพรรณไมท่ี้มีอายหุลายปี 

ใบ : ใบเด่ียว แตกใบออกเป็นกอ รูปขอบขนาน ปลายใบแหลม และผวิใบจะสากมือทั้งสอง 
ดา้น เส้นกลางใบแขง็ ขอบใบจะมีขนข้ึนอยูเ่ล็กนอ้ย มีสีเขียวกวา้งประมาณ 2 ซม. ยาว 2-3 ฟุต 

ดอก : ออกเป็นช่อกระจาย ช่อดอกยอ่ยมีกา้นออกเป็นคู่ ๆ ในแต่ละคู่จะมีใบประดบัรองรับ  
 
สรรพคุณ  

ตะไคร้ ทั้งตน้ มีน ้ามนัหอมระเหย คือ Citra l ,  Linalool  ,  Geraniol ซ่ึงเพิ่มการ
บีบตวัของล าไส้ ใชเ้ป็นยารักษาโรคหืด แกป้วดทอ้ง ขบัปัสสาวะและแกอ้หิวาตกโรค หรือท าเป็นยาทานวดก็
ได ้และยงัใชร้วมกบัสมุนไพรชนิดอ่ืนรักษาโรคได ้เช่น บ ารุงธาตุ เจริญอาหาร และขบัเหง่ือ  
ส่วนหวั เป็นยารักษาเกล้ือน แกท้อ้งอืดทอ้งเฟ้อ แกปั้สสาวะพิการ แกน่ิ้ว บ ารุงไฟธาตุ แกอ้าการขดั
เบา ถา้ใชร้วมกบัสมุนไพรช นิดอ่ืน จะเป็นยาแกอ้าเจียน  ยานอนหลบัลดความดนัสูง แกล้มอมัพาต 
แกก้ษยัเส้น และแกล้มใบ  

ใบสดๆและรากมีสารคลา้ยอินซูลินมีฤทธ์ิลดน ้าตาลในเลือด ช่วยลดความดนัโลหิตสูงแก้
ไขใ้ชเ้ป็นยาแกไ้ขเ้หนือปวดทอ้งและทอ้งเสีย  
 
การใช้ประโยชน์จากตะไคร้            

การใชป้ระโยชน์จากตะไคร้น ามาใชท้  าเป็นน ้าตะไคร้หอม น ้าตะไคร้ใบเตย ช่วยดบัร้อนแก้
กระหายไดเ้ป็นอยา่งดี ช่วยบ ารุงและรักษาสายตา ช่วยบ ารุงกระดูกและฟันใหแ้ขง็แรง ช่วยในการ
บ ารุงสมองและเพิ่มสมาธิ สามารถน ามาใชท้  าเป็นยานวดได ้ช่วยแกปั้ญหาผมแตกปลาย ช่วยในการ
นอนหลบั น ามาใชเ้ป็นส่วนประกอบของสารระงบักล่ินต่างๆ ต้ นตะไคร้ช่วยดบักล่ินคาวหรือกล่ิน
คาวของปลาไดเ้ป็นอยา่งดี และมีรสชาติดีข้ึน เช่น ใส่แกงเผด็ แกงป่า แกงข้ีเหล็ก ตม้ย  า ตม้โคลง้ ย  า
ตะไคร้ เป็นตน้  กล่ินหอมของตะไคร้สามารถช่วยไล่ยงุและก าจดัยงุไดเ้ป็นอยา่งดี สามารถน าไป
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แปรรูปเป็นผลิตภณัฑไ์ดห้ลายชนิด เช่น เคร่ืองปรุงอบแหง้ ตะไคร้แหง้ส าหรับชงด่ืม น ามาสกดัเป็น
น ้ามนัหอมระเหย เป็นตน้ มีคุณค่าทางอาหารสูง (ชิดชนก, 2548) 

 
เก๊กฮวย 

 
    ช่ือวทิยาศาสตร์ : Chrysanthemum indicum  L.  

                  วงศ ์:  Compositae 
                  ช่ือสามญั : Ye ju hua 
 
 

 
ลกัษณะทางพฤกษศาสตร์  

เก๊กฮวยเป็นไมล้ม้ลุกข้ึนไดดี้ในพื้นท่ีอากาศหนาว มีดอกเล็กสีขาว   ไมด้อกตระกลูเดียวกบั
ทานตะวนั ปลูกมากทางภาคเหนือ เป็นไม้ ลม้ลุก ล าตน้ตรง ลกัษณะใบเป็นรูป ไข่ ปลายใบแหลม 
ขอบเวา้ ออกดอกเป็นกระจุก ดอกสีเหลืองขนาดเล็ก น ามาตากแหง้เก็บไวไ้ดน้าน  ซ่ึงเราน าดอกมา
ตม้ผสมน ้าเช่ือมด่ืมประเทศไทยไดเ้ร่ิมน ามาปลูกในโครงการหลวงทางภาคเหนือ 
 
สรรพคุณ  

เก๊กฮวยช่วยดบัพิษร้อน สงบประสาท แกร้้อนใน เป็นยาแกป้วดทอ้งและเป็นยาระบาย 
ช่วยขยายหลอดเลือดแดงเพื่อใหเ้ลือดท าหนา้ท่ีไปหล่อเล้ียงหวัใจไดดี้ยิง่ข้ึน ช่วยลดความดนัโลหิต
สูง  ช่วยบ ารุงสายตา  บ ารุงตบั  แกอ้าการวงิเวยีนศีรษะไดเ้พราะในดอกเก๊กฮวยมีสารแคโรทีนอยด์
ซ่ึงเป็นสารท่ีช่วยต่อตา้นอนุมูลอิสระและต่อตา้นมะเร็งไดเ้ป็นอยา่งดีและยงัช่วยขบัสารพิษออกจาก
ร่างกาย (ศูนยข์อ้มูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล, 2556)   

 

ใบเตยหอม 
              ช่ือวทิยาศาสตร์ :   Pandanus amaryllifolius  Roxb. 

               ช่ือสามญั :   Pandanus Palm , Fragrant Pandan ,  
     Pandom wangi. 

                                                       วงศ ์:    Pandanaceae 
 

(ภาพท่ี 3 เก๊กฮวย) 

(ภาพท่ี 4 ใบเตยหอม) 
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ลกัษณะทางพฤกษศาสตร์  
เตยหอมเป็นพืชใบเล้ียงเด่ียวลกัษณะแตกกอเป็นพุม่ขนาดเล็ก ล าตน้เป็นขอ้ ใบออกเป็นพุม่

บริเวณปลายยอด เม่ือโตจะมีรากค ้าจุนช่วยพยงุล าตน้ไว ้ใบเป็นใบเด่ียวเรียงสลบัเวยีนเป็นเกลียวข้ึน
ไปจนถึงยอด ลกัษณะใบยาวเรียวคลา้ยใบหอก ปลายใบแหลม ขอบใบเรียบ ผวิใบเป็นมนั เส้นกลาง
ใบเวา้ลึกเป็นแอ่ง ใบมีกล่ินหอม  
 
สรรพคุณ  

ตน้ ราก ยาขบัปัสสาวะ ใบสด น ้าใบเตย บ ารุงหวัใจ ใชใ้บสดต า คั้นเอาน ้า จะไดน้ ้าสี
เขียวมาผสมอาหาร แต่งกล่ิน แต่งสีขนม หรือใชใ้นรูปของใบชา ชงกบัน ้าร้อน ใบเตยหอมใชแ้ต่งสี
และกล่ินเคร่ืองด่ืม ขนมหวาน และอาหารหลายชนิดใบเตยสด มีน ้ามนัหอมระเหย รสหวาน หอม 
มนั และมีสีเขียวท่ีนิยมใชแ้ต่งสีอาหาร เป็นสารคอโรฟิลด์  (ส านกังานขอ้มูลสมุนไพร คณะเภสัช
ศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล, 2556)   

 

การทดสอบทางประสาทสัมผสั 

ลกัษณะทางประสาทสัมผสั (Sensory characteristics) 
 
ลกัษณะทางประสาทสัมผสัของอาหาร เช่นสี ลกัษณะกล่ิน เน้ือสัมผสั รสชาติ และรูปร่าง 

เป็นลกัษณะท่ีส าคญัท่ีสุดส าหรับผูบ้ริโภค ลกัษณะเหล่าน้ีจะเป็นตวัก าหนดความชอบต่อผลิตภณัฑ์
หน่ึงของผูบ้ริโภคแต่ละคน และมีผลมากต่อการยอมรับผลิตภณัฑท่ี์คลา้ยคลึงกนั แต่ผลิตโดยผูผ้ลิต
ต่างกนั มีการพยายามพฒันาเทคโนโลยกีารแปรรูปเพื่อใหอ้าหารคงคุณภาพดา้นประสาทสัมผสั 
หรือลดความเสียหายของอาหาร เน่ืองจากการแปรรูป ซ่ึงส่วนใหญ่จะมีการทดสอบ ดงัน้ี 
 

1.  กล่ินและรสชาติ (Flavor)  รสชาติประกอบดว้ยรสหวาน เคม็ เปร้ียว และกล่ินก็จะมี
กล่ินหอม โดยทัว่ไปแลว้รสชาติจะข้ึนอยูก่บัสูตรของอาหารท่ีใช้ และแทบจะไม่เกิดการ
เปล่ียนแปลง 

 
2.  สี (Color) ในกระบวนการผลิตชา จะข้ึนอยูก่บัปริมาณส่วนผสมท่ีเก่ียวกบัการใช้

อุณหภูมิ และเวลาในการอบ ก็จะเกิดการเปล่ียนแปลงของสีแต่ละประเภท หรือ การใชว้ตัถุดิบท่ี
แตกต่างกนั 
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3.  ลกัษณะเน้ือสัมผสั (Texture) ลกัษณะของเน้ือสัมผสัของผลิตภณัฑ์ ส่วนใหญ่ก าหนด
โดยความช้ืน 
 
ขั้นตอนการทดสอบทางประสาทสัมผสั 

1. เตรียมใบบนัทึกงาน (Master Sheet) ใบบนัทึกงานจะประกอบดว้ยขอ้มูลส าคญั 
คือ วนัท่ีทดสอบ วธีิการทดสอบ ค าอธิบายรายละเอียดของผลิตภณัฑ์ ช่ือของผูท้ดสอบชิม เพศ 
อาชีพ ตวัอยา่งผลิตภณัฑ์ ล าดบัของการเสนอตวัอยา่ง 

2.  เตรียมใบประเมินผลการทดสอบ (Score Sheet) เป็นแบบฟอร์มท่ีถูกเตรียมข้ึนส าหรับผู ้
ทดสอบชิมแต่ละคน ประกอบดว้ย วธีิประเมินตวัอยา่งผลิตภณัฑ์ หมายเลขตวัอยา่งผลิตภณัฑ์ 

3. การเตรียมโตะ๊ส าหรับวางผลิตภณัฑท่ี์เป็นตวัอยา่ง โดยจ าลองมาจากใบบนัทึกงาน วาง
ภาชนะทดสอบท่ีจดัหมายเลขตวัอยา่งผลิตภณัฑ์ใหถู้กตอ้งตามท่ีก าหนด 

4.  การเตรียมภาชนะทดสอบ เขียนหมายเลขตวัอยา่งอาหารท่ีไดจ้ากการสุ่มในใบบนัทึก
งานลงบนภาชนะทดสอบส าหรับผูท้ดสอบลองชิมแต่ละคน 

5. การเตรียมถาดวางภาชนะทดสอบ และเสิร์ฟ ตวัอยา่งผลิตภณัฑจ์ะถูกวางบนถาด
ตามล าดบัการเสนอตวัอย่าง ดงัปรากฏในแบบประเมินวางใบประเมินพร้อมน าไปวเิคราะห์ผลทาง
สถิติต่อไป 
 

งานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

วภิา  สุโรจนะเมธากุล และชิดชม  ฮิรางะ (2536) ศึกษาการสกดัแทนนินจากเปลือกกลว้ย
เหลือทิ้ง พบวา่ ประมาณแทนนินในเปลือกกลว้ยข้ึนกบัพนัธ์ุและระยะเวลาในการสุก โดยกลว้ยดิบ
มีปริมาณแทนนินสูงกวา่กลว้ยสุก ประสิทธิภาพในการสกดัแทนนินข้ึนกบัสภาวะต่างๆ ไดแ้ก่ ชนิด
ของสารละลายสกดั และอุณหภูมิ 

 
พิลาณี ไวถนอมสัตย ์(2549) จากหน่วยเทคโนโลยเีอนไซมแ์ละการจดัการของเสีย สถาบนั

คน้ควา้และพฒันาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ไดศึ้กษาวธีิการสกดัสารเพคติน 
จากเปลือกกลว้ยหอมสุก เพคติน เป็นส่วนประกอบของเน้ือเยือ่พืชซ่ึงเป็นสารประกอบ
คาร์โบไฮเดรตท่ีมีโมเลกุลใหญ่และซบัซอ้น พบไดใ้นผลไมทุ้กชนิด และยงัมีคุณสมบติัเป็นใย
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อาหาร (dietary fiber) ท าใหเ้พคติน สามารถช่วยใหเ้กิดการขบัถ่ายไดดี้ ลดความเส่ียงต่อการเกิด
มะเร็งล าใส้ใหญ่ และยงัช่วยท าหนา้ท่ีขดัขวางการดูดซึมของไขมนัไม่ใหเ้ขา้กระแสเลือด จึงป้องกนั
ไม่ไหเ้กิดโรคหลอดเลือดหวัใจและหลอดเลือดในสมองตีบ 

 
นกัวจิยัมหาวทิยาลยัแพทยจุ์ง ซาน ท่ีเมืองไตจุ้ง (ไทยรัฐ, 2550) ไดพ้บวา่ เปลือกกลว้ยหอม

มีสารเซโรโทนินอนัเป็นสารท่ีจ าเป็นท่ีสุดในการรักษาฟ้ืนอารมณ์ การด่ืมน ้าเปลือกกลว้ยหอมตม้ 
หรือเอาใส่เคร่ืองคั้นแลว้ด่ืมน ้าคั้น จะช่วยแกอ้าการซึมเศร้าได ้และมีสารลูเทอิน หรือสารต่อตา้น
อนุมูลอิสระ ตระกลูเดียวกบัสารคาโรทีนอยด์ ช่วยบ ารุงตา 
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บทที่  3 
วธีิการด าเนินงานวจิยั 

 
 การวจิยัคร้ังน้ีเป็นการวจิยัเชิงทดลอง  (Experimental  Research) โดยงานวจิยัคร้ังน้ี ผูว้จิยั
ไดศึ้กษาโดยศึกษาขั้นตอนและคุณสมบติัเบ้ืองตน้ของเปลือกกลว้ยน ้าวา้ อุณหภูมิและเวลาท่ีใชอ้บ
เปลือกกลว้ยน ้าวา้ และศึกษาการยอมรับท่ีมีต่อชาเปลือกกลว้ยน ้าวา้เพื่อสุขภาพของผูบ้ริโภค
ทางดา้นประสาทสัมผสั   ตลอดจนงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษา ซ่ึงการ
ด าเนินการวจิยัตามหวัขอ้ 1) วสัดุ  อุปกรณ์  และวธีิการทดลอง และ 2) แผนการทดลอง ดงัต่อไปน้ี 
 

วสัดุ  อปุกรณ์  และวธีิการทดลอง 
วสัดุ 

1. กลว้ยน ้าวา้พนัธ์ุมะลิอ่อง  
2. ใบเตยหอม 
3. ตะไคร้ 
4. ดอกเกก๊ฮวย 
5. ถุงเยือ่กระดาษบรรจุชา 
6. น ้าร้อน 

 
อุปกรณ์ 

1. เตาอบลมร้อน 
2. ถาดอบ 
3. มีด 
4. กรรไกร 
5. ท่ีซีลถุงชา 
6. เคร่ืองชัง่ดิจิตอล 
7. แกว้น ้าชา 
8. หมอ้ตม้น ้าร้อนไฟฟ้า 
9. เทอร์มอมิเตอร์ 
10. กะละมงั 
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วธีิการทดลอง 
ในการวจิยัคร้ังน้ีแบ่งการทดลองการพฒันาผลิตภณัฑช์าเปลือกกลว้ยน ้าวา้ เป็น 3 

ขั้นตอน ดงัน้ี 
 
1. เตรียมเปลือกกลว้ยน ้าวา้ ในขั้นตอนน้ีผูว้จิยัมีวตัถุประสงค ์เพื่อศึกษาคุณสมบติัเบ้ืองตน้

ของเปลือกกลว้ยน ้าวา้ โดยน าเปลือกกลว้ยน ้าวา้ท่ีตดัใหม่ มาท าการสังเกตการณ์เปล่ียนแปลงของสี 
รสชาติ ในช่วงระยะเวลา 1 สัปดาห์  

2. พฒันาผลิตภณัฑช์าเปลือกกลว้ยน ้าวา้ ในขั้ นตอนน้ีผูว้จิยัมีวตัถุประสงค ์เพื่อศึกษา
ปริมาณผงเปลือกกลว้ยน ้าวา้ในน ้าชา 1 แกว้ (150 ลบ.ซม.) โดยใชป้ริมาณ 3 ระดบั คือ ผงชาเปลือก
กลว้ย 1 กรัม  2 กรัม และ 3 กรัม ปริมาณน ้าร้อน 1 แกว้ (150 ลบ.ซม.) ท่ีไดรั้บการยอมรับจากผู ้
ประเมินมากท่ีสุด และเพื่อทดสอบทางประ สาทสัมผสัแบบ Hedonic Scale โดยใหผู้ป้ระเมิน
ทดสอบดา้นประสาทสัมผสัของชาเปลือกกลว้ยน ้าวา้เพื่อสุขภาพ  พิจารณาสี กล่ิน รส เน้ือสัมผสั 
และความชอบโดยรวมของชาเปลือกกลว้ยน ้าวา้ 

 
3. พฒันากล่ินชาเปลือกกลว้ยน ้าวา้ ในขั้นตอนน้ีผูว้จิยัไดค้ดัเลือกปริมาณผงชาเปลือกกลว้ย 

ท่ีไดรั้บการยอมรับจากผูป้ระเมินมากท่ีสุด ผูว้จิยัไดน้ ามาผสมสมุนไพรใหก้ล่ิน 3 ชนิด คือ ใบเตย
หอม  เก๊กฮวย และตะไคร้ ดว้ยปริมาณเท่ากนั คือ 1 กรัม และใหผู้บ้ริโภค ทดสอบทางประสาท
สัมผสัแบบ Hedonic Scale โดยใหผู้ป้ระเมินทดสอบดา้นประสาทสัมผสัของชาเปลือกกลว้ยน ้าวา้
เสริมกล่ินสมุนไพร เปรียบเทียบกบัชาเปลือกกลว้ยสูตรมาตรฐาน เพื่อพิจารณาสี กล่ิน รส เน้ือ
สัมผสั และความชอบโดยรวมของชาเปลือกกลว้ยน ้าวา้ 
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แผนภาพแสดงขั้นตอนกระบวนการผลติชาเปลอืกกล้วยน า้ว้า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

1. ศึกษาขอ้มูลเปลือกกลว้ยและการผลิตชาสมุนไพร 
 

2. คดัเลือกเปลือกกลว้ย 
 

3. ท าความสะอาดเปลือกกลว้ย 
 

4. ตดัเปลือกกลว้ยเป็นช้ินเล็กขนาด 1 ซม. 
 

5. อบเปลือกกลว้ย ดว้ยเตาอบลมร้อน 60 องศาเซลเซียส นาน 3 ชัว่โมง 
 

6. บดเปลือกกลว้ยดว้ยเคร่ืองบดความแรงระดบั 2 นาน 5 นาที 

7. บรรจุถุงชาขนาด 3x5 ซม. ผงชา 1 กรัม 2 กรัม และ 3 กรัม  
เปลือกกลว้ย 

 8. การอบฆ่าเช้ือ อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส นาน 10 นาที 
6. บดเปลือกกลว้ย 

 
9. ชงชาในน ้าร้อน 150 ลบ.ซม. 
แช่ถุงชาประมาณ 5 นาที 
 
6. บดเปลือกกลว้ย 

 10. ทดสอบการยอมรับทางประสาทสัมผสั 
 
 
6. บดเปลือกกลว้ย 

 11. วเิคราะห์ขอ้มูลและรายงานผล 
 
 
 
6. บดเปลือกกลว้ย 

 

น าสูตรชาเปลือกกลว้ยมาตรฐาน
ผสมสมุนไพรใหก้ล่ิน 3 ชนิด คือ 
ใบเตยหอม  เก๊กฮวย และตะไคร้ 
ดว้ยปริมาณเท่ากนั คือ 1 กรัม 
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แผนการทดลอง 
แผนการทดลอง 
ในการวจิยัคร้ังน้ีแบ่งการทดลองการพฒันาผลิตภณัฑช์าเปลือกกลว้ยน ้าวา้ เป็น 2  ขั้นตอน 

ดงัน้ี 
1. เตรียมเปลือกกลว้ยน ้าวา้ ในขั้นตอนน้ีผูว้จิยัมีวตัถุประสงค ์เพื่อศึกษาคุณสมบติัเบ้ืองตน้

ของเปลือกกลว้ยน ้าวา้ ระดบัอุณหภูมิและเวลาท่ีเหมาะสมส าหรับการผลิตชาเปลือกกลว้ยน ้าวา้  
 
2. พฒันาผลิตภณัฑช์าเปลือกกลว้ยน ้าวา้ ในขั้นตอนน้ีผูว้จิยัมีวตัถุประสงค ์เพื่อศึกษา

ปริมาณผงเปลือกกลว้ยน ้าวา้ในน ้าชา 1 แกว้ (150 ลบ.ซม.) โดยใชป้ริมาณ 3 ระดบั คือ สัดส่วนผง
ชาเปลือกกลว้ย  1 กรัม  2 กรัม และ 3 กรัม ของปริมาณน ้า ร้อน 1 แกว้ (150 ลบ.ซม.) ท่ีไดรั้บการ
ยอมรับจากผูป้ระเมินมากท่ีสุด และเพื่อทดสอบทางประสาทสัมผสัแบบ Hedonic Scale โดยใหผู้ ้
ประเมินลกัษณะในดา้นประสาทสัมผสัของชาเปลือกกลว้ยน ้าวา้เพื่อสุขภาพ  พิจารณาสี กล่ิน รส 
เน้ือสัมผสั และความชอบโดยรวมของชาเปลือกกลว้ยน ้าวา้ 

 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการทดสอบทางประสาทสัมผสั 
 
1.  ผูป้ระเมินผลการทดสอบทางประสาทสัมผสั คือ ผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นอาหารท่ีชอบ

รับประทานชา จ านวน 30 คน ทั้งเพศชายและเพศหญิง ใหค้ะแนนทนัทีหลงัชิมตวัอยา่งนั้น โดยให้
คะแนนความชอบแบบ 7 Point Hedonic Scale  

 
2.  แบบประเมินผลการทดสอบทางประสาทสัมผสัแบบ Hedonic Scale โดยใหผู้ป้ระเมิน

ทดสอบดา้นประสาทสัมผสัของชาเปลือกกลว้ยน ้าวา้เพื่อสุขภาพ พิจารณาสี กล่ิน รส เน้ือสัมผสั 
และความชอบโดยรวมของชาเปลือกกลว้ยน ้าวา้และใหค้ะแนนตามความรู้สึกทนัทีหลงัจากการชิม  

 
การวเิคราะห์ข้อมูล 
 
วเิคราะห์ความพึงพอใจของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อผลิตภณัฑช์าเปลือกกลว้ยน ้าวา้เพื่อสุขภาพ

วเิคราะห์คะแนนความชอบแบบ 7 Point Hedonic Scale โดยใชค้่าเฉล่ีย  ( ) ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) แปลผลค่าเฉล่ียโดยใชเ้กณฑค์ะแนน ดงัน้ี 
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คะแนนเฉล่ีย 6.50-7.00 ชอบมาก 
คะแนนเฉล่ีย 5.50-6.49 ชอบปานกลาง 
คะแนนเฉล่ีย 4.50-5.49 ชอบเล็กนอ้ย 
คะแนนเฉล่ีย 3.50-4.49 ก ้าก่ึงระหวา่งชอบกบัไม่ชอบ 
คะแนนเฉล่ีย 2.50-3.49 ไม่ชอบเล็กนอ้ย 
คะแนนเฉล่ีย 1.50-2.49 ไม่ชอบปานกลาง 
คะแนนเฉล่ีย 1.00-1.49 ไม่ชอบมาก 
 
เปรียบเทียบคะแนนความพึงพอใจของผู ้ ทดสอบดา้นปร ะสาทสัมผสั ท่ีมีต่อผลิตภณัฑช์า

เปลือกกลว้ยน ้าวา้เพื่อสุขภาพ  โดยการวเิคราะห์หาความแปรปรวนทางเดียว (one-way ANOVA) 
และทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ีย โดยใช ้  Duncan’ s New  Multiple Range Test ก าหนด
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 
สถานทีท่ าการวจัิย อาคาร 14 สาขาวชิาคหกรรมศาสตร์ คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยธุยา 
 
ระยะเวลาด าเนินงานวจัิย  ช่วงเวลาปฏิบติังานวจิยั ท าวจิยัเดือนตุลาคม พ.ศ. 2555 ถึง 

กนัยายน พ.ศ. 2556  
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บทที่  4 
ผลการทดลองและข้อวจิารณ์ 

 
การศึกษาวจิยัเร่ืองงานวจิยัเร่ือง การพฒันาผลิตภณัฑช์าเปลือกกลว้ยน ้าวา้เพื่อสุขภาพนั้นมี

วตัถุประสงคเ์พื่อพฒันาผลิตภณัฑช์าเปลือกกลว้ยน ้าวา้เพื่อสุขภาพ ศึกษาผลิตภณัฑช์าเปลือกกลว้ย
น ้าวา้เพื่อสุขภาพในดา้นประสาทสัมผสัและเพื่อศึกษาการยอมรับท่ีมีต่อชาเปลือกกลว้ยน ้าวา้เพื่อ
สุขภาพของผูบ้ริโภค โดยมีการวางแผนทดลองแบบ Randomized complete Block Design (RCBD) 
มีการเก็บขอ้มูลจากผูบ้ริโภค จ านวน 30 คน และน ามาวเิคราะห์ขอ้มูลเปรียบเทียบความแตกต่าง
ของค่าเฉล่ียตามวธีิ Duncan’s New Multiple Range Test (DMRT) ผูว้จิยัไดว้เิคราะห์ขอ้มูล และ
น าเสนอผลการวจิยัเป็น 3 ตอน ดงัน้ี 

ตอนท่ี 1  ผลการศึกษาการผลิตชาเปลือกกลว้ยน ้าวา้ 
ตอนท่ี 2  ผลการศึกษาการยอมรับทางดา้นประสาทสัมผสั 
ตอนท่ี 3  ความพึงพอใจของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อผลิตภณัฑช์าเปลือกกลว้ยน ้าวา้เพื่อสุขภาพ  

 

ตอนที ่1  ผลการศึกษาการผลติชาเปลอืกกล้วยน า้ว้า  
จากการศึกษาขั้นตอนการผลิตชาเปลือกกลว้ยน ้าวา้ ผูว้จิยัไดเ้ร่ิมจากการศึกษาคุณสมบติั

เบ้ืองตน้ของเปลือกกลว้ยน ้าวา้เก่ียวกบัลกัษณะของเปลือกกลว้ยน ้าวา้ท่ีเหมาะสมกบัการผลิตชา 

โดยน าเปลือกกลว้ยท่ีตดัใหม่ มาท าการสังเกตการเปล่ียนแปลงของสี รสชาติ ในช่วงระยะเวลา 1 
สัปดาห์ (ตารางท่ี 3)      
 
ตารางที ่3 การศึกษาคุณสมบติัเบ้ืองตน้ของเปลือกกลว้ยน ้าวา้ 
 

ช่วงระยะเวลา 
ลกัษณะของเปลอืกกล้วย 

สี รส เนือ้สัมผสั 
1 วนั เขียวเขม้ ฝาดมาก แขง็ มียางเหนียวสีขาวมาก 
3  วนั เขียว-เหลือง  ฝาดเล็กนอ้ย แขง็ปานกลาง ปอกง่าย มีเยือ่สีขาวติด

ออกมา 
5  วนั เหลืองทัว่ทั้งผล หวาน อ่อนนุ่ม ปอกง่าย มีเยือ่สีขาวติดออกมา 
7  วนั เหลือง-น ้าตาล หวาน อ่อนนุ่ม เปลือกบางลง ยางมีสีน ้าตาล 
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  จากตารางบนัทึกการสังเกตคุณลกัษณะของเปลือกกลว้ยน ้าวา้ พบวา่ กลว้ยน ้าวา้ดิบมีรส
ฝาดมาก สีน ้าตาล กลว้ยน ้าวา้ห่าม (3 วนั) หลงัจากตดักลว้ยดิบมีรสฝาดเล็กนอ้ย เม่ือน ามาผลิตชาจะ
ไดผ้งชาสีน ้าตาลอ่อน กลว้ยน ้าวา้สุก มีรสหวานสีน ้าตาลอ่อนเหมาะสมกบัการผลิตชา ผูว้จิยัจึงเลือก
กลว้ยน ้าวา้ท่ีตดัมาแลว้ 3 วนั เพราะกลว้ยห่ามมีความเหมาะสมส าหรับการผลิตชารสชาติดีกวา่
กลว้ยดิบหรือกลว้ยสุก 
 

กรรมวธีิการผลติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
                                    
 
 
  
 
 
 

    
 
 

                                             
 
 

3.ตดัเปลือกกลว้ยขนาด 1 ซม. วางในถาดอบ 

4.อบเปลือกกลว้ยในเตาอบลมร้อน 
อุณหภูมิ 60 องเซลเซียส นาน 3 ชัว่โมง 

1.คดัเลือกเปลือกกลว้ยน ้าวา้
  

2.ลา้งท าความสะอาด 

5.บดเปลือกกลว้ยดว้ยเคร่ืองป่ันความแรงระดบั 2 นาน 5 นาที 

6.บรรจุผลงชาลงในถุงเยือ่กระดาษ  

7.แช่ถุงชาในน ้าร้อนอตัราส่วน 1 ซอง ต่อน ้า 150 ลบซม. 

8.กรองน ้าชาใส่แกว้เพื่อด่ืม 
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ส่วนการเสริมกล่ินชาเปลือกกลว้ยผูว้จิยัไดน้ าสมุนไพรท่ีใหก้ล่ิน 3 ชนิด  คือ ตะไคร้ 
เก๊กฮวย และใบเตยหอม  

 
ตอนที ่2  ผลการศึกษาการยอมรับทางด้านประสาทสัมผสั 

 
การศึกษาปริมาณผงชาเปลือกกลว้ยท่ีเหมาะสมนั้น ผูว้จิยัไดท้  าการบรรจุผงชาท่ีผา่นการอบ

แลว้ น ามาชงในน ้าร้อน 150 ลบ.ซม. โดยผงชาปริมาณ 3 ระดบั คือ 1 กรัม 2 กรัม และ 3 กรัม 
เพื่อใหผู้บ้ริโภคชิม และประเมินทางประสาทสัมผสั  
 

ตารางที่ 4  การทดสอบทางประสาทสัมผสัดา้น สี กล่ิน รสชาติ เน้ือสัมผสั และความชอบโดยรวม 
    ชาเปลือกกลว้ยน ้าวา้ 

(n=30) 

สูตร 

ปริมาณ 
ผงชา
เปลือก
กลว้ย
น ้าวา้ 
(กรัม)  

สี* กล่ิน* รสชาติ* เน้ือสัมผสั* 
ความชอบ
โดยรวม* 

1 1 กรัม 4.23a±1.278 4.20 a±1.475 4.10 a ±1.561 4.03 a±1.426 4.23 a±1.547 

2 2 กรัม 5.10b±1.062 5.17 b±1.147 4.93 b ±1.258 4.80 b±1.448 4.90 b±1.185 

3 3 กรัม 4.20a±1.495 4.80 a ±1.562 4.50 b ±1.548 4.57 b±1.547 4.70 b±1.535 

หมายเหตุ * คือ มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (p≤0.05) 
  ns คือ ไม่มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (p>0.05) 

(a-b) ค่าเฉล่ียของขอ้มูลแต่ละชุดในแนวตั้งท่ีมีตวัอกัษรต่างกนัหมายถึงมีความ
แตกต่างกนัทางสถิติ (p≤0.05) 

± คือ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) ของขอ้มูล 
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การยอมรับทางดา้นประสาทสัมผสัดา้นสี พบวา่ มีความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทาง สถิติ 
(p≤0.05) โดยผูบ้ริโภคใหค้ะแนนเฉล่ียดา้นสีมากท่ีสุด คือ สูตร ผงชา 2 กรัม มีค่าคะแนนเฉล่ีย
เท่ากบั 5.10±1.062 อยูใ่นระดบัชอบเล็กนอ้ย รองลงมา คือ สูตร ผงชา 1 กรัม มีค่าคะแนนเฉล่ีย
เท่ากบั 4.23±1.278 อยูใ่นระดบัก ้าก่ึงระหวา่งชอบกบัไม่ชอบ และสูตรผงชา 3 กรัม มี ค่าคะแนน
เฉล่ียเท่ากบั 4.20±1.495 อยูใ่นระดบัก ้าก่ึงระหวา่งชอบกบัไม่ชอบ ตามล าดบั เน่ืองจากลกัษณะสี
ของน ้าชาเปลือกกลว้ยสูตรผงชา 2 กรัม มีสีเหลืองเขียวมากกวา่สูตรอ่ืนๆ  

การยอมรับทางดา้นประสาทสัมผสัดา้นกล่ิน พบวา่ มีความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติ (p>0.05) โดยผูบ้ริโภคใหค้ะแนนเฉล่ียดา้นกล่ินมากท่ีสุด คือ สูตรผงชา 2 กรัม มีค่าคะแนน
เฉล่ียเท่ากบั 5.17±1.147 อยูใ่นระดบัชอบเล็กนอ้ย รองลงมา คือ สูตรผงชา 3 กรัม มีค่าคะแนนเฉล่ีย
เท่ากบั 4.80±1.562  และสูตรผงชา 1 กรัม มีค่าคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 4.20±1.475 ตามล าดบั ซ่ึงทั้ ง
สองสูตรผูบ้ริโภคมีการยอมรับอยูใ่นระดบัก ้าก่ึงระหวา่งชอบกบัไม่ชอบ  

 
การยอมรับทางดา้นประสาทสัมผสัดา้นรสชาติ พบวา่ ทุกสูตรมีความแตกต่างอยา่งมี

นยัส าคญัทางสถิติ (p>0.05) โดยผูบ้ริโภคใหค้ะแนนเฉล่ียดา้นรสชาติมากท่ีสุด คือ สูตรผงชา 2 กรัม
มีค่าคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 4.93±1.258 อยูใ่นระดบัชอบเล็กนอ้ย รองลงมา คือ สูตรผงชา 3 กรัม มีค่า
คะแนนเฉล่ียเท่ากบั 4.50±1.548 อยูใ่นระดบัชอบเล็กนอ้ย และสูตรผงชา 1 กรัม มีค่าคะแนนเฉล่ีย
เท่ากบั 4.10±1.561 ผูบ้ริโภคมีการยอมรับอยูใ่นระดบัก ้าก่ึงระหวา่งชอบกบัไม่ชอบ  

 
การยอมรับทางดา้นประสาทสัมผสัดา้นเน้ือสัมผสั พบวา่ มีความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญั

ทางสถิติ (p>0.05) โดยผูบ้ริโภคใหค้ะแนนเฉล่ียดา้นเน้ือสัมผสัมากท่ีสุด คือ สูตรผงชา 2 กรัมมีค่า
คะแนนเฉล่ียเท่ากบั 4.80±1.448 อยูใ่นระดบัชอบเล็กนอ้ย รองลงมา คือ สูตร ผงชา 3 กรัม มีค่า
คะแนนเฉล่ียเท่ากบั 4.57±1.547 อยูใ่นระดบัชอบเล็กนอ้ย และสูตรผงชา 1 กรัม มีค่าคะแนนเฉล่ีย
เท่ากบั 4.03±1.426 ผูบ้ริโภคมีการยอมรับอยูใ่นระดบัก ้าก่ึงระหวา่งชอบกบัไม่ชอบ 

 
การยอมรับทางดา้นประสาทสัมผสัดา้นความชอบโดยรวม พบวา่ มีความแตกต่างอยา่งมี

นยัส าคญัทางสถิติ (p>0.05) โดยผูบ้ริโภคใหค้ะแนนเฉล่ียดา้นเน้ือสัมผสัมากท่ีสุด คือ สูตร ผงชา 2 
กรัม มีค่าคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 4.90±1.185 อยูใ่นระดบัชอบเล็กนอ้ย รองลงมา คือ สูตร ผงชา 3 กรัม 
มีค่าคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 4.70±1.535 อยูใ่นระดบัชอบเล็กนอ้ย และสูตรผงชา 1 กรัม มีค่าคะแนน
เฉล่ียเท่ากบั 4.23±1.547 ผูบ้ริโภคมีการยอมรับอยูใ่นระดบัก ้าก่ึงระหวา่งชอบกบัไม่ชอบ  
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ตอนที ่3 ความพงึพอใจของผู้บริโภคทีม่ต่ีอผลติภัณฑ์ชาเปลอืกกล้วยน า้ว้าเพือ่สุขภาพ 
 

  ผูว้จิยัไดศึ้กษาพึงพอใจของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อผลิตภณัฑช์าเปลือกกลว้ยน ้าวา้เพื่อสุขภาพ  
โดยการพฒันาชาเปลือกกลว้ยสูตรมาตรฐานเสริมกล่ินสมุนไพรตะไคร้ เก๊กฮวย และใบเตยหอม
จากผลการทดสอบทางประสาทสัมผสัพบวา่ ผูบ้ริโภคยอมรับสูตรผงชา 2 กรัมมากท่ีสุด ผูว้จิยัจึง
เลือกมาเป็นสูตรมาตรฐาน เพื่อน ามาเสริมกล่ินสมุนไพรไทย 3 กล่ิน คือ ชาเปลือกกลว้ยสูตร
มาตรฐานกบัชาเปลือกกลว้ยเสริมกล่ินสมุนไพรตะไคร้ เก๊กฮวย และใบเตยหอม  พบวา่ ผูบ้ริโภค
ยอมรับชาเปลือกกลว้ยสูตรมาตรฐานกบัชาเปลือกกลว้ยเสริมกล่ินสมุนไพรตะไคร้สูงท่ีสุด เม่ือ
พิจารณารายดา้นพบวา่ ความชอบโดยรวมมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด รองลงมาคือ ดา้นกล่ิน รสชาติ และสี
ตามล าดบั (ตารางท่ี 5) 

ตารางที่ 5  เปรียบเทียบชาเปลือกกลว้ยสูตรมาตรฐานกบัชาเปลือกกลว้ยเสริมกล่ินสมุนไพรตะไคร้
เก๊กฮวย และใบเตยหอม    

(n=30) 

สูตร 
เสริม
กล่ิน
สมุนไพร 

สี* กล่ิน* รสชาติ* เน้ือสัมผสั* 
ความชอบ
โดยรวม* 

1 ชาสูตร
มาตรฐาน 

5.10 b±1.062 5.17 b±1.147 4.93 a±1.258 4.80 a±1.448 4.90 a±1.185 

2 ผงชา
เสริม
ตะไคร้  

5.80 b±0.997 5.97 b±0.964 5.93 b±1.081 5.87 b±1.074 6.13 b±1.008 

3 ผงชา
เสริม
เก๊กฮวย 

5.57b±1.305 5.73 b±1.530 5.43 a±1.305 5.40 a±1.499 5.77 b±1.406 

4 ผงชา
เสริม
ใบเตย
หอม   

4.83a±1.555 5.27 a±1.636 5.03 a±1.564 5.13 a±1.570 5.27 a±1.596 
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หมายเหตุ * คือ มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (p≤0.05) 
  ns คือ ไม่มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (p>0.05) 

(a-b) ค่าเฉล่ียของขอ้มูลแต่ละชุดในแนวตั้งท่ีมีตวัอกัษรต่างกนัหมายถึงมีความ
แตกต่างกนัทางสถิติ (p≤0.05) 

± คือ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) ของขอ้มูล 

 
การยอมรับทางดา้นประสาทสัมผสัดา้นสี พบวา่ มีความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 

(p≤0.05) ค่าเฉล่ียดา้นสีสูงกวา่สูตรมาตรฐาน 2 สูตร โดยผูบ้ริโภคใหค้ะแนนเฉล่ียดา้นสีมากท่ีสุด 
คือ ผงชาเสริมตะไคร้ มีค่าคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 5.80±0.997 อยูใ่นระดบัชอบปานกลาง รองลงมา คือ 
ผงชาเสริมเก๊กฮวย มีค่าคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 5.57±1.305 อยูใ่นระดบัชอบปานกลาง และผงชาเสริม
ใบเตยหอม มีค่าคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 4.83±1.555 อยูใ่นระดบัชอบเล็กนอ้ยตามล าดบั  

 
การยอมรับทางดา้นประสาทสัมผสัดา้นกล่ิน พบวา่  มีความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทาง

สถิติ (p≤0.05) ค่าเฉล่ียดา้นกล่ินสูงกวา่สูตรมาตรฐานทุกสูตร โดยผูบ้ริโภคใหค้ะแนนเฉล่ียดา้นสี
มากท่ีสุด คือ ผงชาเสริมตะไคร้ มีค่าคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 5.97±0.964 อยูใ่นระดบัชอบปานกลาง 
รองลงมา คือ ผงชาเสริมเก๊กฮวย มีค่าคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 5.73±1.530 อยูใ่นระดบัชอบปานกลาง 
และผงชาเสริมใบเตยหอมมีค่าคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 5.27±1.636 อยูใ่นระดบัชอบเล็กนอ้ยตามล าดบั 

 
การยอมรับทางดา้นประสาทสัมผสัดา้นรสชาติ พบวา่ มีความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทาง

สถิติ (p≤0.05) ค่าเฉล่ียดา้นรสชาติสูงกวา่สูตรมาตรฐานทุกสูตร โดยผูบ้ริโภคใหค้ะแนนเฉล่ียดา้นสี
มากท่ีสุด คือ ผงชาเสริมตะไคร้ มีค่าคะแนนเฉล่ีย 5.93±1.081 อยูใ่นระดบัชอบปานกลาง รองลงมา 
คือ ผงชาเสริมเก๊กฮวย มีค่าคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 5.43±1.305 อยูใ่นระดบัชอบเล็กนอ้ย และผงชา
เสริมใบเตยหอมมีค่าคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 5.03±1.564 อยูใ่นระดบัชอบเล็กนอ้ยตามล าดบั 

 
การยอมรับทางดา้นประสาทสัมผสัดา้นเน้ือสัมผสั พบวา่ มีความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญั

ทางสถิติ (p≤0.05) ค่าเฉล่ียดา้นเน้ือสัมผสัสูงกวา่สูตรมาตรฐานทุกสูตร โดยผูบ้ริโภคใหค้ะแนน
เฉล่ียดา้นสีมากท่ีสุด คือ ผงชาเสริมตะไคร้ มีค่าคะแนนเฉล่ีย 5.87±1.074 อยูใ่นระดบัชอบปานกลาง 
รองลงมา คือ ผงชาเสริมเก๊กฮวย มีค่าคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 5.40±1.499 อยูใ่นระดบัชอบเล็กนอ้ย และ
ผงชาเสริมใบเตยหอมมีค่าคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 5.03±1.564 อยูใ่นระดบัชอบเล็กนอ้ยตามล าดบั 
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การยอมรับทางดา้นประสาทสัมผสัดา้นความชอบโดยรวม พบวา่ มีความแตกต่างอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติ (p≤0.05) ค่าเฉล่ียดา้นความชอบโดยรวม กวา่สูตรมาตรฐานทุกสูตร โดย
ผูบ้ริโภคใหค้ะแนนเฉล่ียดา้นสีมากท่ีสุด คือ ผงชาเสริมตะไคร้ มีค่าคะแนนเฉล่ีย 6.13±1.008 อยูใ่น
ระดบัชอบปานกลาง รองลงมา คือ ผงชาเสริมเก๊กฮวย มีค่าคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 5.77±1.406 อยูใ่น
ระดบัชอบปานกลาง และผงชาเสริมใบเตยหอมมีค่าคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 5.27±1.596 อยูใ่นระดบั
ชอบเล็กนอ้ยตามล าดบั 
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บทที่ 5 

สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 
 
การวจิยัคร้ังน้ีเป็นการวจิยัเชิงทดลอง  (Experimental  Research) โดยงานวจิยัคร้ังน้ี ผูว้จิยั

ไดศึ้กษาโดยศึกษาขั้นตอนและคุณสมบติัเบ้ืองตน้ของเปลือกกลว้ยน ้าวา้ อุณหภูมิแ ละเวลาท่ีใชอ้บ
เปลือกกลว้ยน ้าวา้ และศึกษาการยอมรับท่ีมีต่อชาเปลือกกลว้ยน ้าวา้เพื่อสุขภาพของผูบ้ริโภค
ทางดา้นประสาทสัมผสั โดยมีการวางแผนทดลองแบบ Randomized complete Block Design 
(RCBD) มีการเก็บขอ้มูลจากผูบ้ริโภค จ านวน 30 คน และน ามาวเิคราะห์ขอ้มูลเปรียบเทียบความ
แตกต่างของค่าเฉล่ียตามวธีิ Duncan’s New Multiple Range Test (DMRT)  ผูว้จิยัไดว้เิคราะห์ขอ้มูล 
และน าเสนอผลการวจิยัเป็น 3 ตอน ตอนท่ี 1  ผลการศึกษาการผลิตชาเปลือกกลว้ยน ้าวา้ ตอนท่ี 2  
ผลการศึกษาการยอมรับทางดา้นประสาทสัมผสั ตอนท่ี 3 ความพึงพอใจของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อ
ผลิตภณัฑช์าเปลือกกลว้ยน ้าวา้เพื่อสุขภาพ สรุปผลการวจิยัไดด้งัน้ี  

 

สรุปผลการทดลอง 

 

ผลการศึกษาการผลิตชาเปลือกกลว้ยน ้าวา้ จากตารางบนัทึกการสังเกตคุณลกัษณะของ
เปลือกกลว้ยน ้าวา้ พบวา่ กลว้ยน ้าวา้ดิบมีรสฝาดมาก สีน ้าตาล กลว้ยน ้าวา้ห่าม (3 วนั) หลงัจากตดั
กลว้ยดิบมีรสฝาดเล็กนอ้ย เม่ือน ามาผลิตชาจะไดผ้งชาสีน ้าตาลอ่อนกลว้ยน ้าวา้สุก มีรสหวานสี
น ้าตาลอ่อนเหมาะสมกบัการผลิตชา ผูว้จิยัจึงเลือกกลว้ยน ้าวา้ท่ีตดัมาแลว้ 3 วนั  

ผลการศึกษาการยอมรับทางดา้นประสาทสัมผสั มีความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 
(p≤0.05) สูตรผงชา 2 กรัม ผูบ้ริโภคใหก้ารยอมรับมากท่ีสุด (ดา้นสี  5.10±1.062  ดา้นกล่ิน
5.17±1.147  ดา้นรสชาติ 4.93±1.258 ดา้นเน้ือสัมผสั 4.80±1.448 และความชอบโดยรวม
4.90±1.185)   

เม่ือทดสอบความพึงพอใจของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อผลิตภณัฑช์าเปลือกกลว้ยน ้าวา้เพื่อสุขภาพ  
เพื่อน ามาเสริมกล่ินสมุนไพร 3 กล่ิน คือ ชาเปลือกกลว้ยสูตรมาตรฐานกบัชาเปลือกกลว้ยเสริมกล่ิน
สมุนไพรตะไคร้ เก๊กฮวย และใบเตยหอม และน ามาทดสอบทางดา้นประสาทสัมผสั สี กล่ิน รสชาติ 
เน้ือสัมผสั และควา มชอบโดยรวม พบวา่ ผูบ้ริโภคยอมรับชาเปลือกกลว้ยสูตรมาตรฐานกบัชา
เปลือกกลว้ยเสริมกล่ินสมุนไพรตะไคร้สูงท่ีสุด  (ดา้นสี  5.80±0.997 ดา้นกล่ิน 5.97±0.964 ดา้น
รสชาติ 5.93±1.081 ดา้นเน้ือสัมผสั 5.87±1.074 และความชอบโดยรวม 6.13±1.008)   
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ข้อเสนอแนะ 
1.  การวจิยัคร้ังน้ีเป็นเพียงการศึกษาคุณสมบติัของเปลือกกลว้ยท่ีเหมาะสมกบัการผลิตชา

และกระบวนการผลิตชาเปลือกกลว้ยเท่านั้น หากมีการศึกษาคร้ังต่อไปควรศึกษา อายขุองชาเปลือก
กลว้ย และปัจจยัอ่ืนๆ ใหห้ลากหลายมากข้ึน 

 
2.  ผลการวจิยัคร้ังน้ี ท าใหท้ราบกรรมวธีิการผลิตชาเปลือกกลว้ยและการ เสริมกล่ินตะไคร้ 

เก๊กฮวย และใบเตยหอมเท่านั้น หากมีการศึกษาคร้ังต่อไปควรศึกษาชาเปลือกกลว้ยเสริมกล่ินอ่ืนๆ 
ท่ีหลากหลายมากข้ึน เช่น กล่ินดอกมะลิ กล่ินกุหลาบ เป็นตน้  เพื่อเพิ่มทางเลือกใหแ้ก่ผูบ้ริโภค อีก
ทั้งเป็นแนวทางใหห้น่วยงานภาครัฐบาลส่งเสริมพืชเศรษฐกิจของเกษตรกรในจงัหวดั
พระนครศรีอยธุยาท่ีปลูกกลว้ยน ้าวา้มากข้ึน 

 
3. การวจิยัคร้ังน้ีไดน้ าเปลือกกลว้ยมาผลิตเป็นชาเพียงเท่านั้น ผูว้จิยัจึงขอเสนอแนะใหมี้

การแปรรูปเป็นผลิตภณัฑอ่ื์นๆ เช่น กระยาสารทเปลือกกลว้ย เปลือกกลว้ยสามรส เปลือกกลว้ย
กรอบเคม็ เป็นตน้ เป็น แนวทางการจดัการตน้ทุนของกลุ่มแม่บา้นธุรกิจขนาดยอ่ม SME หรือกลุ่ม
สินคา้ OTOP ท่ีเก่ียวกบัการแปรรูปกลว้ยน ้าวา้ ใหรู้้จกัน าเปลือกกลว้ยท่ีเหลือทิ้งมาแปรรูปโดยสร้าง
มูลค่าเพิ่มและลดตน้ทุนในการผลิต และก่อใหเ้กิดผลิตภณัฑท่ี์หลากหลายจากเปลือกกลว้ย 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก  
แบบสอบถามการยอมรับการพฒันาผลิตภณัฑ์ชาเปลือกกลว้ยน ้าวา้เพื่อสุขภาพ 

 แบบ 7- Point Hedonic scale 
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แบบสอบถามการยอมรับ 
การพฒันาผลติภัณฑ์ชาเปลอืกกล้วยน า้ว้าเพือ่สุขภาพ 

 แบบ 7- Point Hedonic scale 
ช่ือผู้ทดสอบ…………………………………รหัส…………………วนัทีท่ดสอบ………………… 
ค าแนะน า กรุณาประเมินความชอบต่อคุณภาพของผลิตภณัฑ์ตามล าดบัตวัอยา่ง ท่ีเสนอทีละ

 ตวัอยา่ง พร้อมทั้งใหร้ะดบัคะแนนความชอบท่ีมีต่อผลิตภณัฑใ์นแต่ละลกัษณะ 
คุณภาพ โดยก าหนดให้ 

1=ไม่ชอบมาก 2=ไม่ชอบปานกลาง 3= ไม่ชอบเล็กนอ้ย    
4=ก ้าก่ึงระหวา่งชอบกบัไม่ชอบ   5=ชอบเล็กนอ้ย 6=ชอบปานกลาง 7=ชอบมาก 

 
รหัสตัวอย่าง ………    ………… ………    ………        ………        ……… 
 
คุณลกัษณะ 
สี ………… ………… ………… ………… ………… ………… 
กล่ิน ………… ………… ………… ………… ………… ………… 
รสชาติ ………… ………… ………… ………… ………… ………… 
เน้ือ
สัมผสั                  

………… ………… ………… ………… ………… ………… 

ความชอบ
โดยรวม            

………… ………… ………… ………… ………… ………… 

ข้อเสนออืน่ ( ถ้ามี )     .............................................................................................................                 
หมายเหตุ            

1. การชิมระหวา่งตวัอยา่ง ผูชิ้มตอ้งลา้งตวัอยา่งออกจากช่องปากดว้ยน ้าสะอาดท่ีเตรียมให้

ก่อนการชิมตวัอยา่งต่อไป        

2. การใหค้ะแนนเป็นคะแนนความชอบแบบ แบบ 7- Point Hedonic scale ตั้งแต่ 1-7 โดย 1= 

ไม่ชอบมาก  7= ชอบมาก      

การชิมตวัอยา่งใหเ้รียงตามหมายเลขท่ีก าหนด      
      ขอบคุณทีใ่ห้ความร่วมมือ



36 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ข 
อุปกรณ์  ส่วนผสมและกรรมวธีิการผลิตชาเปลือกกลว้ยน ้าวา้ 
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1.  อุปกรณ์การผลิตชาเปลือกกลว้ยน ้าวา้ 
 

          
 
 

ภาพภาคผนวกท่ี 1  อุปกรณ์การผลิตชาเปลือกกลว้ยน ้าวา้ 
 
2.  ส่วนผสมของชาเปลือกกลว้ยน ้าวา้ 

 

                
 

              
 

ภาพภาคผนวกท่ี 2  เปลือกกลว้ยน ้าวา้ ตะไคร้  ดอกเก๊กฮวย และใบเตยหอม 
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3.  กรรมวธีิการผลิต 
 
 
 
 
 
 
 

 
   
 

                                   
 
 
  
 

 
 

    
 

ตดัเปลือกกลว้ยขนาด 1 ซม. วางในถาดอบ อบเปลือกกลว้ยในเตาอบลมร้อน 
อุณหภูมิ 60 องเซลเซียส นาน 3 ชัว่โมง 

คดัเลือกเปลือกกลว้ยน ้าวา้
  

ลา้งท าความสะอาด 

บดเปลือกกลว้ยดว้ยเคร่ืองป่ันความแรงระดบั 
2 นาน 5 นาที 

บรรจุผลงชาลงในถุงเยือ่กระดาษ  
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ส่วนการเสริมกล่ินชาเปลือกกลว้ยผูว้จิยัไดน้ าสมุนไพรท่ีใหก้ล่ิน 3 ชนิด  คือ ตะไคร้ 
เก๊กฮวย และใบเตยหอม ดงัภาพ 
 

           
 
 
 
 
      

 
 
 

แช่ถุงชาในน ้าร้อนอตัราส่วน 1 ซอง 
ต่อน ้า 150 ลบซม. 

กรองน ้าชาใส่แกว้เพื่อด่ืม 
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ภาคผนวก ค 
การค านวณ ANOVA คะแนนดา้นสี ดา้นกล่ิน  ดา้นรสชาติ ดา้นเน้ือสัมผสั  ดา้นความชอบ  

โดยรวม 
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Descriptives 
 

    N Mean 
Std. 

Deviation 
Std. 
Error 

95% Confidence 
Interval for Mean Minimum Maximum 

            
Lower 
Bound 

Upper 
Bound     

สี สูตร1 30 4.23 1.278 .233 3.76 4.71 1 6 

  สูตร2 30 5.10 1.062 .194 4.70 5.50 2 7 

  สูตร3 30 4.20 1.495 .273 3.64 4.76 1 6 

  กลิน่ตะไคร ้ 30 5.80 .997 .182 5.43 6.17 3 7 

  กลิน่เก๊กฮวย 30 5.57 1.305 .238 5.08 6.05 3 7 

  กลิน่ใบเตยหอม 30 4.83 1.555 .284 4.25 5.41 1 7 

  Total 180 4.96 1.417 .106 4.75 5.16 1 7 

กลิน่ สูตร1 30 4.20 1.375 .251 3.69 4.71 2 7 

  สูตร2 30 5.17 1.147 .209 4.74 5.60 2 7 

  สูตร3 30 4.80 1.562 .285 4.22 5.38 1 7 

  กลิน่ตะไคร ้ 30 5.97 .964 .176 5.61 6.33 3 7 

  กลิน่เก๊กฮวย 30 5.73 1.530 .279 5.16 6.30 1 7 

  กลิน่ใบเตยหอม 30 5.27 1.639 .299 4.65 5.88 1 7 

  Total 180 5.19 1.490 .111 4.97 5.41 1 7 

รส สูตร1 30 4.10 1.561 .285 3.52 4.68 1 7 

  สูตร2 30 4.93 1.258 .230 4.46 5.40 2 7 

  สูตร3 30 4.50 1.548 .283 3.92 5.08 1 6 

  กลิน่ตะไคร ้ 30 5.93 1.081 .197 5.53 6.34 3 7 

  กลิน่เก๊กฮวย 30 5.43 1.305 .238 4.95 5.92 2 7 

  กลิน่ใบเตยหอม 30 5.03 1.564 .286 4.45 5.62 1 7 

  Total 180 4.99 1.502 .112 4.77 5.21 1 7 

เนื้อสัมผสั สูตร1 30 4.03 1.426 .260 3.50 4.57 1 7 

  สูตร2 30 4.80 1.448 .264 4.26 5.34 2 7 

  สูตร3 30 4.57 1.547 .282 3.99 5.14 1 7 

  กลิน่ตะไคร ้ 30 5.87 1.074 .196 5.47 6.27 2 7 

  กลิน่เก๊กฮวย 30 5.40 1.499 .274 4.84 5.96 1 7 

  กลิน่ใบเตยหอม 30 5.13 1.570 .287 4.55 5.72 1 7 

  Total 180 4.97 1.535 .114 4.74 5.19 1 7 
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ความชอบ
โดยรวม 

สูตร1 
30 4.23 1.547 .282 3.66 4.81 1 7 

  สูตร2 30 4.90 1.185 .216 4.46 5.34 2 7 

  สูตร3 30 4.70 1.535 .280 4.13 5.27 1 7 

  กลิน่ตะไคร ้ 30 6.13 1.008 .184 5.76 6.51 3 7 

  กลิน่เก๊กฮวย 30 5.77 1.406 .257 5.24 6.29 1 7 

  กลิน่ใบเตยหอม 30 5.27 1.596 .291 4.67 5.86 1 7 

  Total 180 5.17 1.519 .113 4.94 5.39 1 7 

 
 Test of Homogeneity of Variances 
 

  
Levene 
Statistic df1 df2 Sig. 

สี 2.158 5 174 .061 

กลิน่ 1.370 5 174 .238 

รส 1.106 5 174 .359 

เนื้อสัมผสั 1.226 5 174 .299 

ความชอบโดยรวม 1.578 5 174 .169 

 
 ANOVA 
 

    
Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 
สี Between Groups 66.444 5 13.289 7.886 .000 

Within Groups 293.200 174 1.685     

Total 359.644 179       

กลิน่ Between Groups 61.111 5 12.222 6.321 .000 

Within Groups 336.467 174 1.934     

Total 397.578 179       

รส Between Groups 63.711 5 12.742 6.516 .000 

Within Groups 340.267 174 1.956     

Total 403.978 179       

เนื้อสัมผสั Between Groups 62.533 5 12.507 6.057 .000 

Within Groups 359.267 174 2.065     

Total 421.800 179       
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ความชอบโดยรวม Between Groups 73.933 5 14.787 7.588 .000 

Within Groups 339.067 174 1.949     

Total 413.000 179       

 

Post Hoc Tests 
Homogeneous Subsets 
  
 สี 
 
Duncan  

NONE N 

Subset for alpha = .05 

1 2 3 4 
สูตร3 30 4.20       

สูตร1 30 4.23       

กลิน่ใบเตยหอม 30 4.83 4.83     

สูตร2 30   5.10 5.10   

กลิน่เก๊กฮวย 30     5.57 5.57 

กลิน่ตะไคร ้ 30       5.80 

Sig.   .075 .427 .166 .487 

Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 
a  Uses Harmonic Mean Sample Size = 30.000. 
 
 
 กลิน่ 
 
Duncan  

NONE N 

Subset for alpha = .05 

1 2 3 4 
สูตร1 30 4.20       

สูตร3 30 4.80 4.80     

สูตร2 30   5.17 5.17   

กลิน่ใบเตยหอม 30   5.27 5.27 5.27 

กลิน่เก๊กฮวย 30     5.73 5.73 

กลิน่ตะไคร ้ 30       5.97 

Sig.   .097 .224 .138 .066 

Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 
a  Uses Harmonic Mean Sample Size = 30.000. 
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 รส 
 
Duncan  

NONE N 

Subset for alpha = .05 

1 2 3 4 
สูตร1 30 4.10       

สูตร3 30 4.50 4.50     

สูตร2 30   4.93 4.93   

กลิน่ใบเตยหอม 30   5.03 5.03   

กลิน่เก๊กฮวย 30     5.43 5.43 

กลิน่ตะไคร ้ 30       5.93 

Sig.   .269 .166 .194 .168 

Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 
a  Uses Harmonic Mean Sample Size = 30.000. 
 
 เนื้อสัมผสั 
 
Duncan  

NONE N 

Subset for alpha = .05 

1 2 3 4 
สูตร1 30 4.03       

สูตร3 30 4.57 4.57     

สูตร2 30 4.80 4.80 4.80   

กลิน่ใบเตยหอม 30   5.13 5.13 5.13 

กลิน่เก๊กฮวย 30     5.40 5.40 

กลิน่ตะไคร ้ 30       5.87 

Sig.   .051 .152 .129 .062 

Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 
a  Uses Harmonic Mean Sample Size = 30.000. 
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ความชอบโดยรวม 
 
Duncan  

NONE N 

Subset for alpha = .05 

1 2 3 4 
สูตร1 30 4.23       

สูตร3 30 4.70 4.70     

สูตร2 30 4.90 4.90     

กลิน่ใบเตยหอม 30   5.27 5.27   

กลิน่เก๊กฮวย 30     5.77 5.77 

กลิน่ตะไคร ้ 30       6.13 

Sig.   .082 .140 .167 .310 

Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 
a  Uses Harmonic Mean Sample Size = 30.000. 
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