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(1)
Abstract
This study was aimed to study a feasibility of herbal tea production from Torch Ginger
(Etlingera elatior). The experiment was evaluated on antioxidant property, total phenolic
compound, moisture content and microorganism contamination. The study of herbal tea
production from Torch Ginger was contained 5 formulas: Torch Ginger, Torch Ginger with
Butterfly Pea (Clitoria ternatea L.), Torch Ginger with Roselle (Hibiscus sabdariffa Linn.), Torch
Ginger with Pandanus (Pandanus odorus Ridi.) and Torch Ginger with Ginger (Zingiber
officinale Roscoe). All of these formulas were tested for a consumer acceptance.
The results showed that moisture content of 5 formulas herbal tea: Torch Ginger,
Torch Ginger with Butterfly Pea, Torch Ginger with Roselle, Torch Ginger with Pandanus and
Torch Ginger with Ginger formulas, were 8, 6, 7, 6 and 8 %, respectively. For the microorganism
contamination tests, the result showed that E. coli, B. cereus, S. aureus, yeast and mold were not
found in any herbal tea formulas. Antioxidant property was analyzed by using DPPH Radical
Scavenging Assay. There were found that an IC50 value of Roselle, Torch Ginger and Ginger
were 10.82, 19.32 and 19.53 µg/ml, respectively. In the other hand, IC50 value of tea from
Butterfly Pea and Pandanus were 165.28 and 400.04 µg/ml, respectively. When ethanol extracts
were studied, there were found that the content of all phenolic compound of Roselle, Torch
Ginger, Ginger, Pandanus and Butterfly Pea were 0.052 ± 0.009, 0.011 ± 0.002, 0.085 ± 0.010,
0.007 ± 0.005 and 0.048 ± 0.001, respectively. The sensory evaluation showed that the most
overall preference of the testers was in descending order as Torch Ginger, Torch Ginger with
Butterfly Pea, Torch Ginger with Roselle, Torch Ginger with Pandanus and Torch Ginger with
Ginger formulas having acceptance level of 7.38 ± 0.26, 7.03 ± 0.33, 7.60 ± 0.18, 6.96 ± 0.27 and
6.10 ± 0.20, respectively.

(2)
บทคัดย่ อ
การศึกษาครัcงนีc มีวตั ถุ ประสงค์เพืfอศึกษาถึงความเป็ นไปได้ในการนําดอกดาหลามาแปรรู ปเป็ นชา
สมุนไพรพร้อมศึกษาคุณสมบัติการต้านอนุมูลอิสระ สารประกอบฟิ นอลิกทัcงหมด ปริ มาณความชืcน
และเชืc อ จุ ลิ น ทรี ย์ทีf ป นเปืc อน ในการศึ ก ษาการแปรรู ปผลิ ต ภัณ ฑ์ ช าสมุ น ไพรดอกดาหลา
ประกอบด้วย 5 สู ตร ได้แก่ สู ตรดอกดาหลา สู ตรดอกดาหลาผสมอัญชัน สู ตรดอกดาหลาผสม
กระเจีqยบ สู ตรดอกดาหลาผสมใบเตย และสู ตรดอกดาหลาผสมขิง ซึf งได้มีการทดสอบการยอมรับ
ของผูบ้ ริ โภคต่อเครืf องดืfมสมุนไพรสู ตรต่างๆ
ผลการทดลองพบว่าชาสมุนไพรทัcง 5 สู ตร ได้แก่ สู ตรดอกดาหลา สู ตรดอกดาหลาผสม
อัญชัน สู ตรดอกดาหลาผสมกระเจีqยบ สู ตรดอกดาหลาผสมใบเตย และสู ตรดอกดาหลาผสมขิง มี
ความชืc นร้อยละ 8, 6, 7, 6 และ 8 ตามลําดับ สําหรับการตรวจหาปริ มาณเชืc อจุลินทรี ยท์ ีfปนเปืc อนใน
ชาสมุนไพร โดยทําการวิเคราะห์เชืcอจุลินทรี ย ์ 5 ชนิด ได้แก่ E. coli, B. cereus S. aureus ยีสต์และ
รา ผลการวิเคราะห์ไม่พบเชืc อจุลินทรี ยใ์ นสมุนไพรทัcง 5 ชนิ ด เมืfอตรวจวิเคราะห์สมบัติการต้าน
อนุ มูลอิสระด้วยวิธี DPPH Radical Scavenging Assay ผลการทดลองพบว่า ในกระเจีqยบ ดาหลา
และขิงมีสารต้านอนุ มูลอิสระสู ง มีค่า IC50 เท่ากับ 10.82, 19.32 และ19.53 มคก./มล. ตามลําดับ
ส่ วนอัญชันและใบเตย สารต้านอนุ มูลอิสระ มีค่า IC50 เท่ากับ 165.28 และ 400.04 มคก./มล.
ตามลําดับ เมืf อนําสารสกัดทีf ได้จากตัวทําละลาย Ethanol ไปศึ กษา ซึf งพบปริ มาณสารประกอบ
ฟิ นอลิกทัcงหมดเมืfอเปรี ยบเทียบกับ gallic acid ในสมุนไพรทัcง 5 ชนิ ด คือ กระเจีqยบ ดาหลา ขิง
ใบเตย และอัญชัน คือ 0.052 ± 0.009, 0.011 ± 0.002, 0.085 ± 0.010, 0.007 ± 0.005 และ 0.048 ±
0.001 มก./ก. นํcาหนักแห้ง ตามลําดับ ส่ วนผลการทดสอบทางประสาทสัมผัส พบว่าความชอบ
โดยรวมของผูท้ ดสอบชิ มต่อชา สู ตรดอกดาหลา สู ตรดอกดาหลาผสมอัญชันสู ตรดาหลาผสม
กระเจีq ยบ สู ตรดอกดาหลาผสมใบเตย และสู ตรดอกดาหลาผสมขิ ง โดยมี ค่าการยอมรั บของผู ้
ทดสอบชิมคือ 7.38 ± 0.26, 7.03 ± 0.33, 7.60 ± 0.18, 6.96 ± 0.27 และ 6.10 ± 0.20 ตามลําดับ

(3)
คํานํา
โครงการวิจยั นีc จดั ทําขึcน ณ คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีฯ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี
เพืfอพัฒนาสู ตรเครืf องดืfมสมุนไพรจากผงชาดอกดาหลาทีfมีฤทธิx ต้านอนุ มูลอิสระและเป็ นทีfยอมรับ
ของผูบ้ ริ โภค และได้นาํ องค์ความรู ้จากการพัฒนาสู ตรเครืf องดืfมสมุนไพรจากผงชาดอกดาหลาทีfมี
ฤทธิx ต้านอนุ มูลอิสระทีfพฒั นาขึcนจากงานวิจยั ไปถ่ายทอดสู่ กลุ่มเกษตรกรในพืcนทีfชุมชนบ้านโสร่ ง
และชุ ม ชนใกล้เคี ย งในงานวิ ช าการวิท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ของคณะวิท ยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยีฯฯ มหาวิทยาลัยฟาฏอนีทีfมีการจัดขึcนเป็ นประจําทุกปี
โครงการวิ จ ัย นีc สํ า เร็ จ ลุ ล่ ว งไปด้ว ยดี เ นืf อ งจากได้รั บ งบประมาณสนับ สนุ น จาก
ทุ น อุ ด หนุ น โครงการวิ จ ัย และนวัต กรรมเพืf อ ถ่ า ยทอดเทคโนโลยี สู่ ชุ ม ชนฐานราก ประจํา ปี
งบประมาณ 2555 และขอขอบคุ ณนักศึกษาช่ วยวิจยั นางสาวซารี นา โด นางสาวอามีเน๊าะ สะแต
และคณะผู ้ร่ ว มวิ จ ัย เครื อข่ า ยวิ จ ัย ภาคใต้ต อนล่ า ง และคณะวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ฯ
มหาวิทยาลัยฟาฏอนี ทีfได้ให้การสนับสนุนโครงการวิจยั ในครัcงนีcจนสําเร็ จลุล่วงไปด้วยดี
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