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ผลของการลวกดอกขี้เหล็กในน้ำเกลือตอคุณภาพชาจากดอกข้ีเหล็ก 
Effects of Blanching Khi Lek (Cassia siamea Lamk) Flowers  

in Brine on Qualities of Khi Lek Flower Tea 
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บทคัดยอ 

  งานวิจัยน้ีศึกษาผลการลวกดอกข้ีเหล็กในน้ำเกลือเพื่อปรับปรุงคุณภาพในการผลิตชาจากดอกขี้เหล็ก  

โดยปจจัยที่ทำการศึกษามีดังนี้ (1) เวลาในการลวก 2 ระดับ : 3 และ 5 นาที (2) ความเขมขนของน้ำเกลือ 

ตมเดือด 2 ระดับ : 1 และ 3% (นน./ปริมาตร) และใชดอกขี้เหล็กที่ไมผานการลวกในน้ำเกลือเปนชุดควบคุม 

ผลการศึกษา พบวา ชาที่ผานการลวกในน้ำเกลือที่ความเขมขนตาง ๆ กันจะมีผลใหคุณภาพของชาในดานปริมาณ 

ความชื้น คา aw คาสี คาความเปนกรดดาง ความขุน ปริมาณกรดแอสคอรบิก ฤทธ์ิการตานอนุมูลอิสระ รวมท้ัง 

คุณภาพทางประสาทสัมผัสที่แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญ (p < 0.05) กับชาจากดอกขี้เหล็กท่ีไมผานการลวก และ 

พบวา สภาวะการลวกที่เหมาะสม ประกอบดวย การลวกดอกขี้เหล็กในน้ำเกลือตมเดือดความเขมขน 1% 

เปนเวลานาน 5 นาที จะใหชาที่มีคุณภาพดีที่สุด 

Abstract 

  This research aims to study the effects of blanching Khi Lek (Cassia siamea Lamk)  

flowers in brine in order to improve the qualities of Khi Lek flower tea production. The study  

comprised two factors: (1) two-time intervals for blanching: 3 and 5 minutes; (2) two  

concentrations of brine: 1% and 3% (w/v) and a control using Khi Lek flowers without blanching.  

The findings of the study stated as follows: blanching with different concentrations of boiling  

brine contributed to significantly different qualities of outcomed tea products in the aspects  

of moisture content, aw, color, turbidity, ascorbic acid content, antioxidant activity, and the 

observed sensory evaluation as compared to the control without blanching. Moreover, the  

optimum blanching conditions consisted of blanching with boiling 1% brine for 5 minutes to  

obtain the best qualities of Khi Lek flowers tea product. 
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1. บทนำ 
 ขี้เหล็กเปนพืชทองถิ่นของคนไทยท่ีนำมา 

รับประทานเปนทั้งพืชอาหารและพืชสมุนไพร มีชื่อ 

วิทยาศาสตร คือ Cassia siamea Lamk หรือ 

Senna siamea เปนพืชอยูในวงศ Leguminosae  

(Fabaceae) ในประเทศไทยนิยมนำใบออนและ 

ดอกไปแกง หรือนำใบออนลวกเปนผักจิ้มน้ำพริก 

เพราะหาไดงายในทองถิ่น (กัญจนา ดีวิเศษ และ 

คณะ, 2542) ประโยชนของขี้เหล็กมีมากมายทั้ง 

ดานคุณคาทางโภชนาการและประโยชนทางยา  

ตัวอยางเชน ในดอกขี้เหล็กจะมีปริมาณวิตามินซี 

สูง ประมาณ 484 มิลลิกรัมตอ 100 กรัมของ 

สวนท่ีบริโภคได (มูลนิธิโตโยตาประเทศไทย,  

2541) และมีสรรพคุณทางยาในการรักษาโรค

หลายชนิด เชน ตานพิษไข ลดความดันเลือด 

รักษาโรคเบาหวาน และชวยในการนอนหลับ 

(ณัฐธัญ แสนบัวผัน, 2548) ซ่ึงสารสำคัญสามารถ

รักษาอาการนอนไมหลับ คลายเครียดที่พบในขี้เหล็ก  

ไดแก แอนไฮโดรบาราคอล (anhydrobarakol)  

(กฤษณา ไกรสินธุ, 2542) นอกจากน้ี ยังชวยให 

เจริญอาหาร เปนยาระบายออน ๆ และชวยปองกัน 

การเกิดนิ่วไดอีกดวย จะเห็นไดวาข้ีเหล็กและ 

ดอกขี้เหล็กมีสรรพคุณและประโยชนมากมาย แต 

การใชประโยชนจากข้ีเหล็กและดอกข้ีเหล็กมีนอย 

มาก สวนใหญใชประกอบอาหารพ้ืนบาน และ

ผลิตยาสมุนไพรเทานั้น ทั้งนี้เนื่องจากข้ีเหล็กและ 

ดอกข้ีเหล็กเม่ือนำมาประกอบอาหารจะมีรสขม  

ไมถูกปากผูบริโภค ดังนั้น ผูวิจัยจึงทำการพัฒนา 

ผลิตภัณฑจากดอกขี้เหล็กใหความหลากหลาย  

ตรงกับความตองการของผูบริโภค และเพื่อเพิ่ม 

มูลคาใหกับพืชผักพื้นบาน โดยพัฒนาเปนผลิตภัณฑ 

ชาดอกขี้ เหล็กและหาวิธีการลดความขมของ 

ผลิตภัณฑโดยศึกษาผลของการลวกดอกข้ีเหล็ก 

ในน้ำเกลือตอคุณภาพชาจากดอกขี้เหล็กที่ได เพื่อ 

ที่จะทำใหผลิตภัณฑชาจากดอกขี้เหล็กที่ไดเปน 

ที่ยอมรับของผูบริโภคตอไป 

2. วิธีการทดลอง 
 นำดอกขี้เหล็กมาลางทำความสะอาดทำให 

สะเด็ดน้ำ และผึ่งใหแหง จากนั้นนำมาศึกษาผล 

ของการลวกดอกข้ีเหล็กในน้ำเกลือที่มีตอคุณภาพ 

ชาจากดอกขี้เหล็ก โดยปจจัยที่ทำการศึกษามี 

ดังนี้ (1) เวลาในการลวก มี 2 ระดับ : 3 และ 5  

นาที (2) ความเขมขนของน้ำเกลือตมเดือด 2  

ระดับ : 1 และ 3% (นน./ปริมาตร) และใชดอก 

ขี้เหล็กที่ไมผานการลวกในน้ำเกลือเปนชุดควบคุม  

เมื่อทำการลวกดอกข้ีเหล็กในน้ำเกลือที่ระดับ 

ความเขมขนตาง ๆ นำดอกขี้เหล็กมาแชในน้ำเย็น  

(4 องศาเซลเซียส) ทันที จากนั้นนำมาอบในตูอบ 

แหงแบบถาดท่ีอุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส จนได 

น้ำหนักคงที่ มีปริมาณความชื้นไมเกิน 7% นำชา 

ที่ไดมาวิเคราะหคุณภาพ ดังตอไปนี้ 1) ปริมาณ 

ความชื้นของชาโดยใชเครื่องวัดความชื้นแบบ 

อินฟราเรด ย่ีหอ Kett รุน FD-600 ผลิตใน 

ประเทศญี่ปุน 2) คา aw ของชาโดยใชเครื่องวัด 

ปริมาณน้ำอิสระในอาหาร ยี่หอ Aqualab รุน 3TE 

ผลิตในประเทศสหรัฐอเมริกา 3) คาสีของน้ำชา 

(L* a* และ b*) โดยใชเครื่องวัดสียี่หอ Hunter 

Lab รุน Colorflex ผลิตในประเทศสหรัฐอเมริกา 

4) คาความเปนกรดดาง (pH) โดยใชเครื่อง pH 

meter ยี่หอ Mettler Toledo รุน SevenMuti

ผลิตในประเทศสวิตเซอรแลนด 5) ความขุนโดย

ใชเครื่อง Spectrophotometer ยี่หอ Thermo 

รุน Genesys 10UV ผลิตในประเทศสหรัฐอเมริกา 

(ศุภาพิชญ ขัดทา, 2551) 6) ตรวจสอบฤทธ์ิการ
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ตานอนุมูลอิสระโดยใชหลักการวัดคาการดูดกลืน 

แสงของ DPPH ท่ีเปลี่ยนแปลงไป (Pellati et al.,  
2004) 7) ปริมาณกรดแอสคอรบิก โดยวิธีของ 

นิภาภรณ ลักษณสมยา (2541) และ 8) ทดสอบ 

ทางประสาทสัมผัส โดยนำตัวอยางชาดอกขี้เหล็ก 

จำนวน 2.0 กรัม บรรจุในถุงชาปดผนึก แลวจุม 

ลงในน้ำเดือดที่อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส  

ปริมาณ 100 มิลลิลิตร นาน 2 นาที เทใสแกว 

ทดสอบจำนวน 20 มิลลิลิตร เพื่อนำเสนอ

ตัวอยางใหแกผูทดสอบชิมที่ผ านการฝกฝน 

จำนวน 15 คน ใหคะแนนความชอบใน

คุณลักษณะดานสี กลิ่น รสชาติ และความชอบ

โดยรวม ดวยวิธี 9-Points Hedonic Scale  

 วางแผนการทดลองโดยใชการจัดสิ่งทดลอง 

แบบ Factorial in Complete Randomized 

Design ขนาด 2X2 สำหรับขอ 1-7 ทำการ

ทดลอง 3 ซ้ำ สวนในขอ 8 วางแผนการทดลอง

แบบ Randomized Completely Block Design 

(RCBD) และเปรียบเทียบคาเฉล่ียโดยใชวิธี 

Duncan’s New Multiple Range Test ที่ระดับ

ความเชื่อมั่น 95% 

3. ผลการทดลองและวิจารณผล 
 ผลของการลวกดอกขี้เหล็กในน้ำเกลือตม 

เดือดตอคุณภาพชาจากดอกข้ีเหล็ก พบวา เวลา

ในการลวกและความเขมขนของน้ำเกลือตมเดือด 

ตางมีอิทธิพลรวมตอคา aw และฤทธิ์การตาน 

อนุมูลอิสระ สวนปริมาณความชื้น คาความเปน 

กรดดาง ความขุน คาสีของน้ำชา (L* a* และ b*)  

และปริมาณกรดแอสคอรบิก พบวา ปจจัยทั้งสอง 

ไมมีอิทธิพลรวมกัน และเมื่อเปรียบเทียบกับชา 

ดอกข้ีเหล็กที่ ไมผานการลวก พบวา ปริมาณ

ความชื้น คา aw คาความเปนกรดดาง และความ

ขุนของตัวอยางชาดอกข้ีเหล็กมีความแตกตาง

อยางมีนัยสำคัญทางสถิติ (p < 0.05) โดยตัวอยาง 

ดอกข้ีเหล็กที่ไมผานการลวกมีปริมาณความชื้น 

คา aw และความขุนสูงที่สุด สวนคาความเปน 

กรดดางจะมีคาต่ำที่สุด (ตารางที่ 1) ทั้ งนี้

เนื่องจากการลวกจะมีผลทำใหผนังเซลลสลายตัว 

ทำใหตัวอยางชาจากดอกขี้เหล็กมีความชื้นต่ำกวา

ที่ผานการลวก (นิธิยา รัตนาปนนท, 2544) โดย

ตัวอยางที่ผานการลวกทั้ง 4 ชุดการทดลองจะใช

เวลาในการอบแหง 8 ชั่วโมง สวนชุดทดลองที่ 

ไมผานการลวกใชเวลาในการอบแหง 9 ชั่วโมง 

จึงไดน้ำหนักคงที่ (มีปริมาณความช้ืน 6.89%) 

เนื่องจากน้ำระเหยไดงาย เมื่อพิจารณาคาสีของ

น้ำชาจากดอกขี้เหล็กที่ผานการลวกจะมีสีคล้ำ 

และออกสีแดงมากกวาชาท่ีไมไดผานการลวก 

(ตารางท่ี 2) 
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ตารางที่ 1 ปริมาณความชื้น คา aw คาความเปนกรดดาง และความขุนของชาจากดอกขี้เหล็กที่ผานการลวกที ่

 เวลาและความเขมขนของน้ำเกลือตมเดือดตาง ๆ กัน 

 เวลาในการลวก ความเขมขน ความชื้น (%) aw ความเปนกรดดาง ความขุน 

 (นาที) ของน้ำเกลือ (%) 

 3 1 5.89+0.08e 0.251+0.001c 4.31+0.04a 0.683+0.01bc 

  3 6.30+0.07c 0.246+0.005d 4.25+0.08ab 0.789+0.02b 

 5 1 6.10+0.08d 0.248+0.001d 4.28+0.02ab 0.548+0.05c 

  3 6.58+0.05b 0.260+0.001b 4.21+0.03b 0.735+0.10b 

 ชุดควบคุม (ไมลวก) 6.89+0.09a 0.271+0.002a 4.08+0.05c 1.080+0.05a 

 หมายเหตุ: ตัวอักษรในแนวตั้งที่ตางกันแสดงความแตกตางอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ (p < 0.05)  

ตารางที่ 2 คาสีของชาจากดอกขี้เหล็กที่ผานการลวกที่เวลาและความเขมขนของน้ำเกลือตมเดือดตาง ๆ กัน 

 เวลาในการลวก ความเขมขน  คาสี  

 (นาที) ของน้ำเกลือ (%) L* ns a* b* 

 3 1 63.43+4.72 -5.40+0.36b 29.49+0.45b 

  3 69.66+1.72 -6.11+0.99b 30.46+2.00b 

 5 1 64.05+4.76 -5.58+0.21b 26.56+3.10b 

  3 62.22+1.30 -5.39+0.14b 30.20+2.78b 

  ชุดควบคุม (ไมลวก) 59.26+5.44 2.39+0.98a 45.45+0.74a 

หมายเหตุ: ตัวอักษรในแนวตั้งที่ตางกันแสดงความแตกตางอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ (p < 0.05) 

 ns หมายถึง ตัวอยางไมมีความแตกตางกันทางสถิติ (p > 0.05) 

 จากตารางที่ 2 คาสีของน้ำชาจากดอก 

ขี้เหล็กที่ผานการลวกที่เวลาและความเขมขนของ 

น้ำเกลือตาง ๆ กันมีผลทำใหคาสีแดง (a*) และ 

คาสีเหลือง (b*) มีความแตกตางกันอยางม ี

นัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05) สวนคาความสวาง  

(L*) ของน้ำชาจากดอกขี้เหล็กทั้ง 5 ชุดการ 

ทดลองไมมีความแตกตางกันทางสถิติ และเม่ือ 

พิจารณาเฉพาะน้ำชาที่ทำจากดอกขี้เหล็กผานการ 

ลวกในน้ำเกลือจะใหคาสีแดงและคาสีเหลืองที่ไม 

แตกตางกันทางสถิติ โดยสีของน้ำชาจากดอก 

ขี้เหล็กที่ผานการลวกจะมีลักษณะเปนสีเหลือง 

ออน สวนตัวอยางน้ำชาดอกขี้เหล็กที่ไมผานการ

ลวกจะมีสีเหลืองเขมกวาตัวอยางที่ผานการลวก

ในน้ำเกลือ  
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 จากตารางที่ 3 ปริมาณกรดแอสคอรบิก 

และฤทธ์ิการตานอนุมูลอิสระของชาจากดอก 

ขี้เหล็กที่ผานการลวกท่ีเวลาและความเขมขนของ 

น้ำเกลือตาง ๆ กันมีความแตกตางกันอยางมี 

นัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05) โดยชาดอกขี้เหล็กที ่

ผานการลวกในน้ำเกลือจะมีปริมาณกรดแอสคอรบิก 

และฤทธิ์การตานอนุมูลอิสระที่สูงกวาชาที่ไมผาน 

การลวก เนื่องจากที่กลาวขางตนวาการลวกมีผล 

ทำใหผนังเซลลสลายตัว ทำใหระยะเวลาในการ 

อบแหงของตัวอยางที่ผานการลวกลดลงและยัง 

ตารางที่ 3 ปริมาณกรดแอสคอรบิก และฤทธ์ิการตานอนุมูลอิสระของชาจากดอกข้ีเหล็กท่ีผานการลวกท่ีเวลา 

 และความเขมขนของน้ำเกลือตมเดือดตาง ๆ กัน 

 เวลาในการลวก ความเขมขน ปริมาณกรดแอสคอรบิก ฤทธิ์การตาน 

 (นาที) ของน้ำเกลือ (%)  (mg/100 g) อนุมูลอิสระ (%) 

 3 1 303.05+27.11a 87.73+0.72a 

  3 261.57+22.23b 82.53+0.63c 

 5 1 216.15+27.24c 88.16+0.69a 

  3 206.95+16.97c 86.61+0.37b 

 ชุดควบคุม (ไมลวก)  78.14+4.28d 77.22+0.50d 

หมายเหตุ: ตัวอักษรในแนวตั้งที่ตางกันแสดงความแตกตางอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ (p < 0.05)  

ตารางที่ 4 ผลการทดสอบทางประสาทสัมผัสของชาดอกข้ีเหล็กที่ผานการลวกที่เวลาและความเขมขนของ 

 น้ำเกลือตมเดือดตาง ๆ กัน 

 เวลาในการลวก ความเขมขน คุณลักษณะที่ทดสอบ 

 (นาที) ของน้ำเกลือ (%) สีns กลิ่น รสชาติ ความชอบ 

      โดยรวมns 

 3 1 6.63+0.61 5.07+1.36c 5.53+1.32b 5.63+1.12 

  3 7.10+0.89 5.27+1.46bc 4.93+1.03b 5.47+1.10 

 5 1 6.63+0.97 5.97+0.77a 6.40+1.60a 6.23+1.45 

  3 6.67+0.97 5.57+1.11abc 5.60+1.61ab 5.76+1.30 

 ชุดควบคุม (ไมลวก)  6.97+1.15 5.77+1.20ab 5.30+1.66b 5.43+1.30 

หมายเหตุ: ตัวอักษรในแนวตั้งที่ตางกันแสดงความแตกตางอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ (p < 0.05)  

 ns หมายถึง ตัวอยางไมมีความแตกตางกันทางสถิติ (p > 0.05) 

ไลอากาศออกจากเซลล จึงทำใหการสลายตัวของ 

สารตาง ๆ ที่อยูในดอกขี้เหล็กถูกทำลายไดนอยลง  

เพราะในผักและผลไมการสูญเสียปริมาณกรด 

แอสคอรบิกมักจะเกิดรวมกับการเกิดสีน้ำตาลที่ 

เอนไซมเกี่ยวของโดยมีออกซิเจนเปนองคประกอบ 

ที่สำคัญของการเกิดปฏิกิริยา (รัชนี ตัณฑะ- 

พานิชกุล, 2536) เชนเดียวกับนิธิยา รัตนาปนนท  

(2549) ที่กลาววามีเอนไซมที่เรงการสลายตัวของ 

กรดแอสคอรบิก เชน กรดแอสคอรบิกออกซิเดส- 

ฟนอลเลส ไซโทโครมออกซิเดส และเพอรออกซิ- 
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เดส ซึ่งการลวกจะทำลายเอนไซมเหลานี้ได  

 เมื่อนำชาจากดอกขี้เหล็กไปชงเพื่อทดสอบ 

ทางประสาทสัมผัส ทางดานสี กลิ่น รสชาติ และ 

ความชอบโดยรวม (ตารางท่ี 4) พบวา คาสีและ 

ความชอบโดยรวมของชาดอกขี้เหล็กที่ผานการ 

ลวกที่เวลาและความเขมขนของน้ำเกลือตาง ๆ กัน 

ไมมีความแตกตางกันทางสถิติ แตเมื่อพิจารณา 

ทางดานกลิ่นและรสชาติ พบวา ชาที่ใชเวลาลวก 

นาน 5 นาที ในน้ำเกลือที่ความเขมขน 1%  

ผูทดสอบจะใหคะแนนความชอบสูงกวาตัวอยาง 

อื่น ทั้งนี้เนื่องจากการลวกในน้ำเกลือจะชวยลด 

ความขมของดอกขี้เหล็กลงได เพราะ Na+ ใน

เกลือจะทำใหสภาพของ G-protein Coupled  

Receptors (GPCR) เปลี่ยนไปสงผลใหสัญญาณ 

ข อ ง เซ ล ล ป ร ะ ส า ท รั บ ร ส ค ว า ม ข ม ไ ด ต่ ำ  

(Christopoulos and Kenakin, 2002 อางโดย  

ชอลัดดา เที่ยงพุก และคณะ, 2553) ดังนั้น  

ในการผลิตผลิตภัณฑชาจากดอกขี้ เหล็กใหได

คุณภาพควรใชเวลาลวกดอกข้ีเหล็กนาน 5 นาที 

ในน้ำเกลือความเขมขน 1% 

4. สรุป 
 ผลของการลวกดอกขี้เหล็กในน้ำเกลือตอ 

คุณภาพชาจากดอกขี้เหล็กโดยลวกในน้ำเกลือ 

ตมเดือดความเขมขน 1% เปนเวลานาน 5 นาที  

สามารถชวยลดระยะเวลาการอบแหงและยังชวย 

ในการปรับปรุงคุณภาพของชาในดานตาง ๆ ทั้ง 

ดานกายภาพ เคมี และทางประสาทสัมผัส 
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