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การวิเคราะหคุณภาพทางกายภาพ และทางเคมี 
 
1.  การวิเคราะหคุณภาพทางกายภาพ (Physical Analysis) 
 
1.1 ตรวจวัดสี ของสมุนไพรโดยใชเคร่ืองวัดสี 

 เปนการวดัคาสีดวยเคร่ืองวดัสี Minolta chroma meter : Model CR-300 ซ่ึงวัดคาสีใน
ระบบ ระบบ CIE LAB Color Space CIE กําหนดข้ึน คือ L*, a*, b* color space โดยท่ีแกน 

L* จะบงบอกถึงคาความสวาง (lightness) ของสี โดยมีคาต้ังแต 0 (สีดํา) ถึง 100 (สีขาว) แกน 

a* จะบงถึงสีแดงและสีเขียว (Redness/Greeness)  โดยคาเปนบวกก็จะมีความเปนสีแดงมากข้ึน 

และถาคาเปนลบก็จะมีความเปนสีเขียวมากข้ึน สวนแกน b* จะบงถึงสีเหลืองและสีนํา้เงิน 

(Yellowness/Buleness)โดยคาเปนบวกก็จะมีความเปนสีเหลือง และถาคาเปนลบก็จะมีความเปน
สีน้ําเงินมากข้ึน  
   
 เม่ือ L คือ คาความสวาง    มีคาเปน 0 จะแสดงถึงสีดําและ 

       มีคา 100 จะแสดงถึงสีสวางสีสุด (สีขาว) 

 เม่ือ a* คือคาสีแดง/เขียว   เม่ือ a* มีคาเปนบวกจะแสดงถึงสีแดง 
      เม่ือ a* มีคาเปนลบจะแสดงถึงสีเขียว 

      คา a* มีคาอยูในชวง–60 ถึง+60 

 คา b* คือสีเหลือง/สีนํ้าเงิน  เม่ือ b* มีคาเปนบวกจะแสดงถึงสีเหลือง 
      เม่ือ b* มีคาเปนลบจะแสดงถึงสีนํ ้าเงิน 

      คา b* มีคาอยูในชวง – 60 ถึง + 60 
 
 นํา คา a* และ b* ท่ีไดมาคํานวณหาคา chroma (C*) จากสมการดังนี ้(McGuire, 
1992) 

    chroma (C*) = 2*b2*a ×  
 
 คา C* มีคาเทากับศูนย หมายถึง วัตถุมีสีเทา หากมีคาเพิ่มมากข้ึน สีของวัตถุมีความเขม
มากข้ึนและทํา การคํานวณหาคา hue angle (h0 ) ซ่ึงมีคาอยูระหวาง 0– 60 องศา 
 คา h0     มีคาเทากับ    0 องศา สีของวัตถุจะอยูในกลุมสีแดง 
    มีคาเขาใกลมุม 90 องศา สีของวัตถุจะอยูในกลุมสีเหลือง  
              มีคาเขาใกล 180 องศา สีของวัตถุจะอยูในกลุมสีเขียว  

    มีคาเขาใกล 270 องศา สีของวัตถุจะอยูในกลุมสีน้ําเงิน 
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 กอนทําการวัดคาสีทุกคร้ังตองทําการปรับมาตรฐานเคร่ือง (calibration) โดยใชแผนสีขาว
มาตรฐาน (White blank : L=97.67, a=(-0.18), b=1.84) แลวจึงทําการวัดสีของตัวอยาง
สมุนไพร โดยนําตัวอยางชาสมุนไพรท่ีผานการบดละเอียดแลวใสลงในภาชนะใส (petri dish) แลว
รองดวยกระดาษสีขาว ทําการวัดท้ังหมด 3 คร้ัง ในแตละการทดลอง 
 
2. ทางดานเคมี 
 
2.1.ตรวจวัดคา Water Activity (aw) 

 นําสมุนไพรมาบดพอละเอียด สุมตัวอยางสมุนไพรแหงบดละเอียดลงในกลองพลาสติก
สําหรับใชวัดคา aw สูงประมาณสามสวนส่ีของกลองพลาสติก และทําการวัดคา aw ดวยเคร่ือง 
Aqualab : Model CX3TE, USA บันทึกคาน้ําท่ีเปนประโยชนท่ีคงท่ีท่ีอุณหภูมิ 25 องศา
เซลเซียส โดยทําการตรวจวดั 3 คร้ัง ในแตละการทดลอง 
 
2.2   การวิเคราะหหาปริมาณความชืน้กอนอบและหลังอบ ตามวิธีของ AOAC , 2000 

  1. บันทึกน้ําหนักของกระปองอลูมิเนียม (moisture can) ท่ีสะอาดผานการอบ
เปนเวลา 30 นาที และปลอยใหเย็นในโถดดูความช้ืนแลว 
  2. สุมตัวอยางสมุนไพรท่ีบดแลว 3 ตัวอยาง ตัวอยางละ 5 กรัม ใสลงในกระปอง
อลูมิเนียม แลวนําไปอบในตูอบไฟฟาท่ีอุณหภูมิ 105 องศาเซลเซียส จนไดน้ําหนักคงท่ี  
  3. นํากระปองอลูมิเนียมออกจากตูอบ และปลอยใหเย็นในโถดูดความชื้นไมนอย
กวา 20 นาที 

  4. บันทึกน้ําหนักของกระปองอลูมิเนียมและของแข็งท่ีเหลืออยู และคํานวณหา
ปริมาณความชื้นจากสูตร 

เปอรเซ็นตความช้ืน (%wb) = 100
บอยางกอนอน้ําหนักตัว

บอยางหลังอนํ้าหนักตัว  -  อนอบกตัวอยางกนํ้าหนักหนั
×  

 

เปอรเซ็นตความช้ืน (%db) = 100
บอยางหลังอน้ําหนักตัว

บอยางหลังอน้ําหนักตัว  -  อนอบกตัวอยางกน้ําหนักหนั
×  

 
 
2.3 การวิเคราะหปริมาณเถารวม ตามวิธีของ AOAC (2000) 

 เถาในอาหาร คือ สวนของสารอินทรียท่ีเหลือจากการเผาอาหารที่อุณหภูมิสูง จนกระท่ัง
สารอินทรียถูกเผาไหมหมด เถาท่ีไดมีสวนประกอบของแรธาตุไมเหมือนเดิมทุกอยาง เนื่องจากแร-
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ธาตุบางอยางอาจจะระเหยไปในระหวางเวลาเผา คาของเถาท่ีไดสามารถบอกถึงคุณภาพของสาร
ตัวอยางได ถาคาของเถาสูงกวาปกติ ก็หมายถึงวาอาจมีการปลอมปนสารอ่ืนเขามาในอาหารน้ัน เชน 
ทราย กรวด หิน เปนตน 

 หลักการ 

 ปริมาณเถา (total ash) หาไดจากนํ้าหนักท่ีหายไปขณะท่ีเผาตัวอยางท่ีอุณหภูมิสูงพอท่ีจะ
ทําใหสารอินทรียถูกเผาไหมไป โดยการเผาไหมทําใหเกิดการแตกสลายหรือการสูญเสียอันเกิดจาก
การระเหยของสวนประกอบของเถา ความรอนท่ีใชในการเผาจะตอเนื่องกันไปจนกระท่ังเถาท่ีไดมี
สีเสมอกันเปนสีขาวหรือสีเทา บางทีอาจจะมีสีแดงหรือสีเขียว และปราศจากจุดดําของคารบอนท่ี
เผาไหม และปราศจากกอนหลอมเหลวของเถา  
 วิธีการทดลอง 
 1. เผาถวยกระเบ้ืองเคลือบ (crucible) ท่ีใชในการวิเคราะหหาเถาในเตาเผา ท่ีอุณหภมิู 500 

องศาเซลเซียส นาน 1 ช่ัวโมง ปลอยท้ิงไวใหเยน็ เก็บในโถดูดความชื้น เพื่อใหน้ําหนักคงท่ี ช่ังหา
น้ําหนกัของ 
 2. ช่ังตัวอยางประมาณ 5 กรัม (จดน้ําหนกัละเอียด) ใสลงในถวยกระเบ้ืองเคลือบท่ีทราบ
น้ําหนกัแลว นําไปเผาท่ี อุณหภูมิประมาณ 500 องศาเซลเซียส จนกระท่ังตัวอยางกลายเปนเถาสี
ขาวจนหมด 
 3. นําถวยกระเบ้ืองเคลือบออกจากเตา ปลอยท้ิงไวใหเย็นลงในโถดูดความช้ืน จากน้ันช่ัง
นํ้าหนกัเถา พรอมท้ังคํานวณหาปริมาณเถาทําการวิเคราะหซ้ํา 3 ซ้ํา แลวนําขอมูลมาหาคาเฉล่ีย (ทํา
หลายๆ ซํ้าเพื่อใชเถาในการวเิคราะหในข้ันตอไป) 

เปอรเซ็นตเถาท้ังหมด = 100
 อยางที่ใชน้ําหนักตัว

าน้ําหนักเถ
×  

 
 2.4   การวิเคราะหหาปริมาณเถาท่ีละลายในน้ํา 
 นําเถาท่ีไดจากขอ 2.3 มาตมกับน้ํากล่ัน 25 มิลลิลิตร กรองผานกระดาษกรอง (ใชกระดาษ
กรองชนิดท่ีปราศจากเถา) ลางตะกรองท่ีกรองไดดวยน้ํารอน นํากระดาษกรองไปเผาในเตาเผา ช่ัง
หาน้ําหนักของเถาท่ีไมละลายในน้ํา คํานวณหาเปอรเซ็นตเถาท่ีไมละลายในน้ํา 
 
 เปอรเซ็นตเถาท่ีละลายในน้ํา = เปอรเซ็นตเถาท้ังหมด - เปอรเซ็นตเถาท่ีไมละลายในน้ํา 
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 2.5  การวิเคราะหหาปริมาณเถาท่ีไมละลายในกรด 

 นําเถาท่ีไดจากขอ 2.3 มาตมกับสารละลายกรดเกลือความเขมขน 10 เปอรเซ็นต น้ําหนัก
ตอน้ําหนกั (w/w) จํานวน 25 มิลลิลิตร นาน 5 นาที นําไปกรองผานกระดาษกรองชนิดปราศจาก
เถา ลางตะกอนดวยน้ํารอน นํากระดาษกรองและตะกอนไปเผาในเตาเผา ช่ังหาน้ําหนักของเถาท่ีไม
ละลายในกรด คํานวณหาเปอรเซ็นตเถาท่ีไมละลายในกรด 
 
 2.6   าปริมาณสารท่ีสกัดไดดวยน้าํ 
 ช่ังชาสมุนไพรท่ีบดละเอียดตัวอยางละ 2 กรัม (อบท่ีอุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส กอน
นํามาใช)  ใสลงในน้ํา 100 มิลลิลิตร นําไป reflux นาน 1 ช่ัวโมง กรองเก็บสารละลายท่ี
กรองใสใน volumetric flask ขนาด 250 มิลลิลิตร นํากากไป reflux ซํ้าอีกแลวกรอง เกบ็
สารละลายท่ีกรองไดรวมกนั ทําซํ้าจนสารละลายท่ีกรองไดรวมกนั ทําซํ้าจนสารละลายท่ีสกัดไดไม
มีสี เก็บสารละลายท่ีไดท้ังหมดรวมกนัปรับปริมาตรใหครบ 250 มิลลิลิตรดวยน้ํากล่ัน เขยาใหผสม
กัน นํากากท่ีเหลือไปอบใหแหงท่ีอุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส คํานวณหาเปอรเซ็นตกากท่ีเหลือ 

 ปเปตของเหลวท่ีสกัดไดใน volumetric flask มา 50 มิลลิลิตร ใสในภาชนะโลหะที่ผาน
การอบและทราบน้ําหนกัและนําไประเหยเอาน้ําออกจนแหงบน water-bath นําไปอบตอในตูอบท่ี
อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส จนไดน้ําหนักคงท่ี ช่ังหาปริมาณสารท่ีสกัดดวยน้ํา และคํานวณเปน
เปอรเซ็นตตอน้ําหนกัแหงของชาตัวอยาง 
 
 2.7   การวิเคราะหหาปริมาณแทนนินตามวิธีของ AOAC (1984) 

 แทนนินอาจจะเรียกวา กรดแทนนกิ หรือกรดแกลดลแทนิก แทนนินมีอยูท่ัวไปในพืช และ
สวนใหญเปนพวกไกลโคไซด แทนนินมีมากในเปลือกตนโอก แทนนินเปนสารท่ีไมมีสีและไมเปน
ผลึก สามารถเกิดสารละลายคอลลอยปนน้ํา สารละลายแทนนินมีรสฝาด แทนนินท่ีพบอยูในชา 
กาแฟ และโกโก ทําใหสารเหลานั้นมีรสฝาด ซ่ึงเปนรสฝาดท่ีผูบริโภคตองการ แตรสฝาดในผลไม
ดิบ เชน กลวย ละมุด และพลับ เปนรสท่ีไมพึงปรารถนา แทนนินยงัมีบทบาทสําคัญในการเกดิสี
น้ําตาลท่ีมีเอนไซมเกี่ยวของในผักและผลไมดวย 

 วิธีวิเคราะหหาปริมาณแทนนิน 
  1. นําสารชาสมุนไพรตัวอยางท่ีจะศึกษามา 5 กรัม เติมน้ํากล่ัน 300 มิลลิลิตร นําไปตมเปน
เวลา 30 นาที ท้ิงไวใหเย็น 
 2. นําสารละลายท่ีไดจากขอ 1 มาเติมน้ํากล่ันจนมีปริมาตร 500 มิลลิลิตร ต้ังท้ิงไวให 
ตกตะกอน 
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 3. นําสารละลายท่ีไดจากขอ 2 ปริมาตร 5 มิลลิลิตร เติมน้ํากล่ัน 300 มิลลิลิตร เติม
สารละลาย Indigo carmine 25 มิลลิลิตร นําไปไตรเทรตหาปริมาณแทนนินโดยใชสารละลาย
มาตรฐาน 0.1M โพแทสเซียมเปอรแมงกาเนต จนกระท่ังสารละลายเปล่ียนจากสีเขียวเปนสีเหลือง 
กําหนดใหเปน t1 

 4. นําสารละลายท่ีไดจากขอ 2 ปริมาตร 10 มิลลิลิตร เติมสารละลายอ่ิมตัวโซเดียมคลอ
ไรด 100 มิลลิลิตร เติมกรดซัลฟวริกเขมขน 2.5 มิลลิลิตร เติมสารละลายเจลลาติน 50 มิลลิลิตร 
เติมดินขาว 10 กรัม คนใหเขากัน ต้ังท้ิงไวใหตกตะกอนแลวนําไปกรอง 
 5. นําสารละลายในขอ 4 ปริมาตร 25 มิลลิลิตร เติมสารละลาย Indigo carmine 25 
มิลลิลิตร เติมน้ํากล่ัน 300 มิลลิลิตร นําไปไตเทรตหาปริมาณแทนนินโดยใชสารละลายมาตรฐาน 
0.1M โพแทสเซียมเปอรแมงกาเนต กําหนดใหเปน t2 
หมายเหตุ : ปริมาณ t1 – t2  เปนคาของโพแทสเซียมเปอรแมงกาเนต 1 มิลลิลิตร จะมีคาเทากับ 
0.042 กรัมของแทนนิน 

 6. คํานวณหาปริมาณแทนนินในตัวอยาง ไดดังนี ้
    

   เปอรเซ็นตแทนนิน = 
( )[ ]

100
 อยางที่ใชน้ําหนักตัว

0.042tt 21 ×
×−

 

 
 2.8   ปริมาณสารประกอบฟนอลท้ังหมด ในรูปของกรดแกลลิค โดยวิธี Folin Ciocalteu 
         (Zoecklein et al., 1995) 

  สารเคมี 
  1. Folin-Ciocalteu reagent 
  2. สารละลายรอยละ 20 sodium carbonate : ละลาย 20 กรัม Na2Co3 ในน้ํา 
100 มิลลิลิตร 

  3. สารละลายมาตรฐานกรดแกลลิค (gallic acid) : ละลายกรดแกลลิค 0.5 กรัม 
ในน้ํากล่ัน ปรับปริมาตรเปน 100  มิลลิลิตร (เตรียมใหมทุกคร้ังท่ีวิเคราะห) 
  วิธีการทดลอง  

  1. เตรียม calibration curve : ปเปตสารละลายกรดแกลลิค 0 1 3 4 และ 5 

มิลลิลิตร ใสใน volumetric flask ขนาด 100 มิลลิลิตร ปรับปริมาตรดวยน้ํากล่ันไดความเขมขน 
0 50 100 150  และ 200 มิลลิลิตร 

  2. ปเปตแตละความเขมขนมา 2 มิลลิลิตร ใสใน volumetric flask เติมน้ํากล่ัน 
60 มิลลิลิตร และเติม Folin- Ciocalteu reagent 5 มิลลิลิตร ผสมใหเขากัน 
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  3. เติมสารละลาย sodium carbonate จํานวน 20 มิลลิลิตร ผสมและปรับ
ปริมาตรเปน 100 มิลลิลิตรดวยนํากล่ัน 

  4. ต้ังท้ิงไวในท่ีมืด ท่ีมีอุณหภูมิ 24 องศาเซลเซียส นาน 24 ช่ัวโมง หลังจากน้ัน
นําไปวดัคาดูดกลืนแสงท่ี 690 นาโนเมตร ใชน้ํากล่ันเปน blank 

  5. นําคาท่ีไดไปเขียนกราฟ stand curve  

  6. การวิเคราะหตัวอยาง นําตัวอยางบดละเอียด บรรจุซองละ 2 กรัม ใชน้ํารอน
ปริมาตร 75 มิลลิลิตร ชงกับตัวอยาง 1 ซอง แชท้ิงไว 5 นาที จากนั้นปเปตตัวอยางท่ีเตรียมได 1 

มิลลิลิตร มาทําการทดลองขอ 2-4 
  
3. ทางจุลชีววิทยา 
 3.1. การหาปริมาณเชื้อจุลินทรียท้ังหมด ตามวิธีของ AOAC (1984) 

อุปกรณและเคร่ืองมือ 

  1. จานเพาะเช้ือ (Petri dish) 

  2. ปเปตขนาด 1 และ 10 มิลลิลิตร(ท่ีผานการอบฆาเช้ือท่ีอุณหภูมิ  
    160 องศาเซลเซียส) 

  4. อางนํ้าควบคุมอุณหภูมิ (water bath) 

  5. ตูบมเช้ือ 

  6. หมอนึ่งความดัน 

  7. เคร่ืองเจือจาง (stomacher) 
 อาหารเล้ียงเชือ้และสารละลายสําหรับเจือจาง 
  1. อาหารเล้ียงเช้ือ Plate Count Agar 

  2. สารละลายบัฟเฟอรเปปโตน ความเขมขนรอยละ 0.1 

 การเตรียมอาหารเล้ียงเชื้อ 

  1. ช่ังอาหารเล้ียงเช้ือ 23.5 กรัม ละลายในนํ้ากล่ัน 1 ลิตร ตมจนเดือด 

  2.นําอาหารเล้ียงเช้ือไปทําการฆาเช้ือท่ีอุณหภูมิ 121-124 องศาเซลเซียส  
   นาน 15 นาที ในหมอนึ่งความดัน 

 วิธีวิเคราะห 
  1.ใชปากคีบท่ีปราศจากเช้ือ โดยการลนไฟและเช็ดดวยแอลกอฮอล คีบตัวอยางมา
ผสมกันช่ังนํ้าหนักใหได 10 กรัม ใสในถุงตีบด (stomacher bag) ท่ีมีสารละลายบัฟเฟอรเปปโตน 
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 90 มิลลิลิตร ผสมอยูนําไปตีบดดวยเคร่ืองตีบดอาหาร (stomacher) เปนเวลา 2 นาทีจะไดตัวอยาง
อาหารท่ีมีความเจือจาง 1:10 หรือ (10-1) 

  2. เขยาใหอาหารผสมเปนเนื้อเดียวกัน ใชปเปตดูดตัวอยางอาหารท่ีเจือจาง 
1:10(10-1) ปริมาตร 1 มิลลิลิตร ใสหลอดทดลองท่ีมีสารละลายบัฟเฟอรเปปโตน 9 มิลลิลิตร เขยา
ใหเขากันดวยเคร่ืองผสมแบบหมุนวน (vortex) จะไดอาหารท่ีเจือจาง 1:100 (10-2) 

  3. ทําใหอาหารตัวอยางมีความเจือจาง 1:1000 (10-3) ดวยวิธีตามขอ 2 
 
 การใสอาหารเล้ียงเชื้อ 

  1. ใชปเปตขนาด 1 มิลลิลิตรท่ีผานการฆาเช้ือแลว ดูดสารละลายตัวอยางอาหารท่ี
มีความเจือจางตางๆ ลงในจานเพาะเช้ือ จานละ 1 มิลลิลิตร ระดับความเจือจางละ 2 จานโดยเร่ิมดูด
จากระดับความเขมขนท่ีเจือจางสุด 

  2. เทอาหารเล้ียงเช้ือ PCA ท่ีกําลังหลอมเหลวลงในจานเพาะเช้ือท่ีมีตัวอยางโดย
ใสลงในจานละประมาณ 15 - 20 มิลลิลิตร ใหเสร็จภายในเวลา 1-2 นาทีหลังจากท่ีใสตัวอยางลง
ไปแลว 

  3. ผสมตัวอยางและอาหารเล้ียงเช้ือใหเขากนัด ีวางท้ิงไวจนอาหารแข็งตัวจึง 
ควํ่าจานเพาะเชื้อลง 
  4. ทําตัวอยางควบคุม โดยใชสารละลายบัฟเฟอรเปปโตน 1 มิลลิลิตร แทน 

สารละลายตัวอยางอาหาร 
 
 การบมเชื้อ 

 บมจานเพาะเช้ือท่ีเตรียมไวเสร็จเรียบรอยแลวท่ีอุณหภูมิ 37±1 องศาเซลเซียสเปนเวลา 
48±2 ช่ัวโมง โดยคว่ําจานเล้ียงเช้ือลง และควรวางซอนกนัประมาณ 5 ช้ัน บรรจุในถุงพลาสติก 
 
 การตรวจนับจํานวนโคโลนีและการรายงานผล 

 หลังจากบมเช้ือตามกําหนดเวลาแลว ตรวจนับโคโลนีบนบนจานอาหารเพาะเช้ือท่ีมีจํานวน
โคโลนีอยูระหวาง 30–300 โคโลนี หาคาเฉล่ียของจํานวนโคโลนีจากท้ังสองจานเพาะเช้ือ รายงาน
ผลการตรวจนับในรูปโคโลนีตออาหาร 1 กรัม (cfu/g) 
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 3.2 การหาปริมาณยีสตและรา ตามวิธีของ AOAC (2000) 

 อุปกรณและเคร่ืองมือ 

  1. จานเพาะเช้ือ (petri dish) 

  2. ปเปตขนาด 1 และ 10 มิลลิลิตร (ท่ีผานการอบฆาเช้ือท่ีอุณหภูมิ  
    160 องศาเซลเซียส) 

  3. อางนํ้าควบคุมอุณหภูมิ 

  4. ตูบมเช้ือ 

  5. หมอนึ่งความดัน 

  6. เคร่ืองเจือจาง (stomacher) 
 อาหารเล้ียงเชือ้และสารละลายสําหรับเจือจาง 
  1. อาหารเล้ียงเช้ือ Potato Dextrose Agar 

  2. สารละลายบัฟเฟอรเปปโตน ความเขมขนรอยละ 0.1 

  3. สารละลายกรดทารทาริก ความเขมขนรอยละ 10 

 การเตรียมอาหารเล้ียงเชื้อ 

  1. ช่ังอาหารเล้ียงเช้ือ 39 กรัม ละลายในนํา้กล่ัน 1 ลิตร ตมจนเดือด 

  2. นําอาหารเล้ียงเช้ือไปทําการฆาเช้ือท่ีอุณหภูมิ 121-124 องศาเซลเซียส 

    นาน 15 นาที ในหมอนึ่งความดัน 

  3. ปรับอาหารเล้ียงเช้ือดังกลาวใหมีคาความเปนกรดเปนดางประมาณ 3.5 ดวย
สารละลายกรดทารทาริก ความเขมขน 10 โดยมีอัตราสวน อาหารเล้ียงเชื้อ 100 มิลลิลิตร ตอ
สารละลายกรดทารทาริก 1.8 มิลลิลิตร 
 
 วิธีวิเคราะห 
  1. ใชปากคีบท่ีปราศจากเช้ือ โดยการลนไฟและเช็ดดวยแอลกอฮอล คีบตัว 

อยางสมุนไพรมาผสมกัน ช่ังนํ้าหนกัใหได 10 กรัม ใสในถุงตีบด (stomacher bag) ท่ีมี
สารละลายบัฟเฟอรเปปโตน 90 มิลลิลิตร ผสมอยูนําไปตีบดดวยเคร่ืองตีบดอาหาร (stomacher) 

เปนเวลา 2 นาที จะไดตัวอยางอาหารที่มีความเจือจาง 1:10 หรือ (10-1) 

  2. เขยาใหอาหารผสมเปนเนื้อเดียวกัน ใชปเปตดูดตัวอยางอาหารท่ีเจือจาง
1:10(10-1)ปริมาตร 1 มิลลิลิตร ใสหลอดทดลองท่ีมีสารละลายบัฟเฟอรเปปโตน 9 มิลลิลิตร เขยา
ใหเขากันดวยเคร่ืองผสมแบบหมุนวน (vortex) จะไดอาหารท่ีเจือจาง 1:100 (10-2) 

  3. ทําใหอาหารตัวอยางมีความเจือจาง 1:1000 (10-3) ดวยวิธีตามขอ 2 
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 การใสอาหารเล้ียงเชื้อ 

  1. ใชปเปตขนาด 1 มิลลิลิตรท่ีผานการฆาเช้ือแลว ดูดสารละลายตัวอยางอาหารท่ี
มีความเจือจางตางๆ ลงในจานเพาะเช้ือ จานละ 1 มิลลิลิตร ระดับความเจือจางละ 2 จานโดยเร่ิมดูด
จากระดับความเขมขนท่ีเจือจางสุด 

  2. เทอาหารเล้ียงเช้ือ potato dextrose agar ท่ีกําลังหลอมเหลวลงในจานเพาะ
เช้ือทีมีตัวอยาง โดยใสลงในจานละประมาณ 15-20 มิลลิลิตร ใหเสร็จภายในเวลา 1-2 นาที
หลังจากท่ีใสตัวอยางลงไปแลว 

  3. ผสมตัวอยางและอาหารเล้ียงเช้ือใหเขากันดี วางท้ิงไวจนอาหารแข็งตัว (ไม
ตองควํ่าจานเพาะเช้ือ) 
  4. ทําตัวอยางควบคุม โดยใชสารละลายบัฟเฟอรเปปโตน 1 มิลลิลิตร แทน
สารละลายตัวอยางอาหาร 
  
 การบมเชื้อ 

 บมจานเพาะเช้ือท่ีเตรียมไวแลวในท่ีมืด ท่ีอุณหภูมิ 30±1 องศาเซลเซียส เปนเวลา 72±2 

ช่ัวโมง (ไมควรซอนทับกันเกิน 3 ช้ัน และไมตองคว่ําจานเพาะเช้ือ) 
 
 การตรวจนับจํานวนโคโลนีและการรายงานผล 

 หลังจากบมเช้ือตามกําหนดเวลาแลว ตรวจนับโคโลนีบนจานอาหารเพาะเช้ือท่ีมีจํานวน
โคโลนีอยูระหวาง 30–300 โคโลนี หาคาเฉล่ียของจํานวนโคโลนีจากท้ังสองจานเพาะเช้ือ รายงาน
ผลการตรวจนับในรูปโคโลนีตออาหาร 1 กรัม (cfu/g) 
 
 3.3 การหาปริมาณโคลิฟอรมและอี.โคไล (Coliform and Esherichia coli) โดยวิธี 

MPN (Most Probable Number Method) ตามวิธีของ AOAC (2000) 

 อุปกรณและเคร่ืองมือ 

  1. ปเปตขนาด 1 และ 10 มิลลิลิตร (ท่ีผานการอบฆาเช้ือท่ีอุณหภูมิ 160 องศา
เซลเซียส) 

  2. หลอดทดลอง (test tube) ชนิดท่ีมีฝาปด พรอมหลดดักกาซ (durham tube) 

  3. อางนํ้าควบคุมอุณหภูมิ 

  4. ตูบมเช้ือ 

  5. หมอนึ่งความดัน 
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 อาหารเล้ียงเชือ้และสารละลายสําหรับเจือจาง 
  1. อาหารเล้ียงเช้ือ Lauryl Sulphate Tryptose Broth (LST)  

  2. สารละลายบัฟเฟอรเปปโตน ความเขมขนรอยละ 0.1 

  3. อาหารเล้ียงเช้ือ Brillant Green Lactose Bile Broth (BGLB) 

วิธีวิเคราะห 
1. ใชปากคีบท่ีปราศจากเช้ือ โดยการลนไฟและเช็ดดวยแอลกอฮอล คีบตัว 

อยางสมุนไพรมาผสมกัน ช่ังนํ้าหนกัใหได 10 กรัม ใสในถุงตีบด (stomacher bag) ท่ีมี
สารละลายบัฟเฟอรเปปโตน 90 มิลลิลิตร ผสมอยู นําไปตีบดดวยเคร่ืองตีบดอาหาร (stomacher) 

เปนเวลา 2 นาทีจะไดตัวอยางอาหารท่ีมีความเจือจาง 1:10 หรือ (10-1) 

2. เขยาใหอาหารผสมเปนเนื้อเดียวกนั ใชปเปตดูดตัวอยางอาหารที่เจอืจาง 1:10(10-1)

ปริมาตร 1 มิลลิลิตร ใสหลอดทดลองท่ีมีสารละลายบัฟเฟอรเปปโตน 9 มิลลิลิตร เขยาใหเขากัน
ดวยเคร่ืองผสมแบบหมุนวน (vortex) จะไดอาหารท่ีเจือจาง 1:100 (10-2) 

3. ทําใหอาหารตัวอยางมีความเจือจาง 1:1000 (10-3) ดวยวิธีตามขอ 2 
 
การวิเคราะหแบคทีเรียท่ีคาดวาเปนโคโลฟอรม (presumptive coliforms ) 

1. ใชปเปตขนาด 1 มิลลิลิตร ดูดตัวอยางท่ีระดับเจือจางตางๆลงในหลอดทดลองท่ีมีอาหาร
เล้ียงเช้ือ LST ปริมาตร 10 มิลลิลิตร จํานวน 4 ชุด ชุดละ 3 หลอด 

ชุดท่ี 1 ปเปตตัวอยางจํานวน 1 มิลลิลิตร ใสในหลอดทดลอง  
ชุดท่ี 2 ปเปตตัวอยางท่ีระดบัความเจือจาง 10-1 จํานวน 1 มิลลิลิตร ใสในหลอด
ทดลอง  
ชุดท่ี 3 ปเปตตัวอยางท่ีระดบัความเจือจาง 10-2 จํานวน 1 มิลลิลิตร ใสในหลอด

ทดลอง 
ชุดท่ี 4 ปเปตตัวอยางท่ีระดบัความเจือจาง 10-3 จํานวน 1 มิลลิลิตร ใสในหลอด

ทดลอง 
2. บมหลอดเล้ียงเช้ือในตูบมอุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เปนเวลา 48 ช่ัวโมงหากหลอด

ทดลองใดมีกาซเกิดข้ึนในหลอดดักกาซ แสดงวาใหผลเปนบวก (positive) ซ่ึงคาดวาจะมี
เช้ือจุลินทรียชนิดโคลิ-ฟอรมเจริญอยูในตัวอยางน้ัน ถาไมพบกาซในหลอดทดลองใดเลย แสดงวา
ใหผลลบ (negative)และไมมีเช้ือจุลินทรียชนิดโคลิฟอรมเจริญอยูในตัวอยาง 

3.การรายงานจํานวนโคลิฟอรมในตัวอยางท่ีเกิดกาซข้ึน ใหเปดตารางแมคคราดี (MPN) 
แลวรายงานเปนจํานวนโคลิฟอรมแบคทีเรียตอตัวอยาง 1 กรัม 
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การยืนยันโคลิฟอรม 

1. ใชหวง (loop) เข่ียเช้ือจากหลอดเล้ียงเช้ือท่ีใหผลบวก (positive) จากการทดสอบ
แบคทีเรียท่ีคาดวาเปนโคลิฟอรม ลงบนอาหารเล้ียงเช้ือ Eosin Methylene Blue Agar ในจาน
เพาะเช้ือ 

2. บมจานเพาะเช้ือในตูบมอุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียสเปนเวลา 18-24 ช่ัวโมง 
3. ตรวจหาโคลิฟอรมท่ีเปนลักษณะเฉพาะของโคลิฟอรม โดยโคโลนีของโคลิฟอรมจะมี

สีดํ าหรือมีสีดํ าตรงกลางลอมรอบดวยบริเวณท่ีโปรงใสไมมีสี โคลิฟอรมบางโคโลนีมีลักษณะนูน
เปยกเยิ้ม (mucoid) 

4. บันทึกจํานวนหลอดอาหารเล้ียงเชื้อแตละชุดท่ีมีเช้ือจุลินทรียโคลิฟอรมท่ีไดรับการ
ยืนยันแลว 

การวิเคราะหแบคทีเรียท่ีคาดวาเปน E.coli 

1. ใชเข็มเข่ียเข่ียเช้ือจากหลอดเล้ียงเช้ือท่ีใหผลบวก (positive) จากการทดสอบแบคทีเรีย
ท่ีคาดวาเปนโคลิฟอรม ลงในหลอดทดลองท่ีมีอาหารเล้ียงเช้ือ Brillant Green Lactose Bile 

Broth ปริมาตร 10 มิลลิลิตร โดยหลอดอาหารเล้ียงเช้ือตองปรับใหมีอุณหภูมิเทากับ 44.5 องศา
เซสเซียส กอนนําไปใช 

2. เข่ียเช้ือ E.coli ซ่ึงเปนเช้ือมาตรฐานลงในหลอดทดลองท่ีมีอาหารเล้ียงเช้ือ Brillant 

Green Lactose Bile Broth ปริมาตร 10 มิลลิลิตร อีก 2 หลอด เพื่อใชเปนหลอดควบคุม
(control) 

3. บมหลอดเล้ียงเช้ือลงในอางนํ้าควบคุมอุณหภูมิ 44.5 องศาเซลเซียส เปนเวลา 48 

ช่ัวโมง 
4. หลอดทดลองท่ีมีกาซเกิดข้ึนหรือใหผลบวก (positive) แสดงวามีแบคทีเรียท่ีคาดวาจะ

เปน E.coli ใหทํ าการวเิคราะหเพื่อยืนยัน E.coli 

การวิเคราะหเพื่อยืนยัน E.coli 

1. เข่ียเช่ือจากหลอดเล้ียงเช้ือท่ีใหผลบวก (positive) จากการทดสอบแบคทีเรียท่ีคาดวา
เปน E.coli ลงบนอาหารเล้ียงเช้ือ Eosin Methylene Blue Agar ในจานเพาะเช้ือ 

2. บมจานเพาะเช้ือในตูบมเช้ืออุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เปนเวลา 18 -24 ช่ัวโมง 
3. เลือกโคโลนีท่ีมีลักษณะเฉพาะของ E.coli ซ่ึงมีสีนํ้าเงินอมดําตรงกลาง และมีสีเล่ือมมัน

อมเขียวสะทอนแสงโดยบางคร้ังสีเหล่ืยมมันอาจไมปรากฏ เข่ียเช้ือคร้ังละ 1 โคโลนี เวลา 24 

ช่ัวโมงนีลงในนํ้าทริปโตน (Tryptone Water) แลวบมในอางน้ําควบคุมอุณหภูมิ 44.5 องศา
เซลเซียส เปน 
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4. เข่ียเช้ือ E.coli มาตรฐานในหลอดนํ้าทริปโตนเพ่ือเปนตัวอยางควบคุม 

5. ทดสอบสารอินโดล หลอดทดลองท่ีมีอินโดลเกิดข้ึน แสดงวาเปนเช้ือ E.coli จากน้ัน
บันทึกจํานวนหลอดทดลองท่ีใหผลบวก (positive) 

6. คํานวณและรายงานคา MPN ของ Coliform และ E.coli ในตัวอยางสมุนไพร 
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แบบทดสอบการใหคะแนนความชอบเครื่องดื่มจากใบโรสแมร่ีอบแหง  
 

คําแนะนํา : กรุณาทดสอบตัวอยางตามลําดับท่ีนําเสนอ แลวใหคะแนนความชอบโดยรวมท่ีทานมี 

ตอผลิตภัณฑตามความรูสึกของทาน โดยกําหนดให 
 
9 = ชอบมากที่สุด   5 = เฉยๆ 
8 = ชอบมาก    4 = ไมชอบเล็กนอย 
7 = ชอบปานกลาง   3 = ไมชอบปานกลาง 
6 = ชอบเล็กนอย   2 =  ไมชอบมาก   1 = ไมชอบมากท่ีสุด  

 
และกรุณาบวนปากระหวางตัวอยางทุกคร้ัง 
 

คุณลักษณะ รหัส 
576  509 523 

สี    

กล่ิน    

รสชาติ    

ความชอบโดยรวม    

 
 
โดยกําหนดให  576 = Microwave vacuum dryer 
  509 = Tray dryer 
  523 = Solar dryer 
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แบบทดสอบการใหคะแนนความชอบเครื่องดื่มจากดอกลาเวนเดอรอบแหง  
 

คําแนะนํา : กรุณาทดสอบตัวอยางตามลําดับท่ีนําเสนอ แลวใหคะแนนความชอบโดยรวมท่ีทานมี 

ตอผลิตภัณฑตามความรูสึกของทาน โดยกําหนดให 
 
9 = ชอบมากที่สุด   5 = เฉยๆ 
8 = ชอบมาก    4 = ไมชอบเล็กนอย 
7 = ชอบปานกลาง   3 = ไมชอบปานกลาง 
6 = ชอบเล็กนอย   2 =  ไมชอบมาก   1 = ไมชอบมากท่ีสุด  

 
และกรุณาบวนปากระหวางตัวอยางทุกคร้ัง 
 

คุณลักษณะ รหัส 
352 335 379 

สี    

กล่ิน    

รสชาติ    

ความชอบโดยรวม    

 
โดยกําหนดให  576 = Microwave vacuum dryer 
  509 = Tray dryer 
  523 = Solar dryer 
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แบบทดสอบการใหคะแนนความชอบเครื่องดื่มจากกลีบดอกกุหลาบอบแหง  
 

คําแนะนํา : กรุณาทดสอบตัวอยางตามลําดับท่ีนําเสนอ แลวใหคะแนนความชอบโดยรวมท่ีทานมี 

ตอผลิตภัณฑตามความรูสึกของทาน โดยกําหนดให 
 
9 = ชอบมากที่สุด   5 = เฉยๆ 
8 = ชอบมาก    4 = ไมชอบเล็กนอย 
7 = ชอบปานกลาง   3 = ไมชอบปานกลาง 
6 = ชอบเล็กนอย   2 =  ไมชอบมาก   1 = ไมชอบมากท่ีสุด  

 
และกรุณาบวนปากระหวางตัวอยางทุกคร้ัง 
 

คุณลักษณะ รหัส 
753 712 749 

สี    

กล่ิน    

รสชาติ    

ความชอบโดยรวม    

 
 
โดยกําหนดให  576 = Microwave vacuum dryer 
  509 = Tray dryer 
  523 = Solar dryer 
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ภาคผนวก ข  
 

การคํานวณคาใชจายในการอบแหง 
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การแสดงการคํานวณ การหาคาพลังงานไฟฟา 
 
1. เคร่ืองอบแหงพลังงานแสงอาทิตย 
  - ขนาดกําลังไฟฟาของพัดลม เทากับ 0.050 กิโลวัตต 
  - จํานวนพดัลม เทากับ 2 ตัว 
   
 คาไฟฟาของเตาอบพลังงานแสงอาทิตย =  ขนาดกําลังไฟฟา (กิโลวัตต) x ช่ัวโมงการ

                       ทํางาน (ช่ัวโมง) x ราคาตอหนวย  

                                    (2.4649 บาทตอหนวย) x จํานวนพัดลม (ตัว) 

 1.1 ใบโรสแมรี่ 
  - ช่ัวโมงการทาํงานในการอบแหง เทากับ 16 ช่ัวโมง 
  - จํานวนเทาของน้ําหนกั (เทียบกับเคร่ืองอบแหงไมโครเวฟสุญญากาศแบบถังหมุน)   
  เคร่ืองอบแหงไมโครเวฟสุญญากาศแบบถังหมุนอบ 1 คร้ังใชผลิตผล  1000 กรัม 
  เคร่ืองอบแหงพลังงานแสงอาทิตยอบ 1 คร้ัง ใชผลิตผล     560 กรัม

  ดังนั้นจํานวนเทาของการอบดวยพลังงานแสงอาทิตย   1000/560    = 1.7544 กรัม 
   
  คาไฟฟาของเตาอบพลังงานแสงอาทิตย = 0.05 x 16 x 2.4649 x 2 x 1.7544 

        = 6.9191 บาท ตอ 1000 กรัมน้ําหนักสด 
 1.2 ดอกลาเวนเดอร 
  - ช่ัวโมงการทาํงานในการอบแหง เทากับ 11 ช่ัวโมง 
  - จํานวนเทาของการอบดวยพลังงานแสงอาทิตย   1000/360    = 2.7778 กรัม 
     คาไฟฟาของเตาอบพลังงานแสงอาทิตย =  0.05 x 11 x 2.4649 x 2 x 2.7778 

        = 7.5317 บาท ตอ 1000 กรัมน้ําหนักสด 
 
 1.3 กลีบดอกกุหลาบ 
  - ช่ัวโมงการทํางานในการอบแหง เทากับ 8 ช่ัวโมง 
  - จํานวนเทาของการอบดวยพลังงานแสงอาทิตย   1000/320    = 3.1250 กรัม 
  คาไฟฟาของเตาอบพลังงานแสงอาทิตย = 0.05 x 8 x 2.4649 x 2 x 3.1250 

        = 6.1623 บาท ตอ 1000 กรัมน้ําหนักสด 
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 2. เคร่ืองอบแหงไฟฟาแบบถาด 
 คาไฟฟาของเตาอบแหงไฟฟาแบบถาด  = การใชไฟฟาเฉล่ียตอช่ัวโมง(กิโลวัตต) x  

        ช่ัวโมงการทํางาน x ราคาตอหนวย(2.4649 

        บาทตอหนวย) x จํานวนเทาของน้ําหนัก  

        (เทียบกับเคร่ืองอบแหง ไมโครเวฟสุญญากาศ
        แบบถังหมุน)   

 2.1 ใบโรสแมรี่ 
  - ช่ัวโมงการทาํงานในการอบแหง เทากับ 6 ช่ัวโมง  
  - การใชไฟฟาเฉล่ียตอช่ัวโมง 1.98 กิโลวัตต  
  - จํานวนเทาของการอบดวยพลังงานแสงอาทิตย   1000/150    = 6.6667 กรัม 
  คาไฟฟาของเตาอบแหงไฟฟาแบบถาด        = 1.98 x 6 x 2.4649 x 6.6667 

        = 195.221บาท ตอ 1000 กรัมน้ําหนกัสด  
 2.2 ดอกลาเวนเดอร 
  - ช่ัวโมงการทาํงานในการอบแหง เทากับ 5.45 ช่ัวโมง  
  - การใชไฟฟาเฉล่ียตอช่ัวโมง 1.98 กิโลวัตต  
  - จํานวนเทาของการอบดวยพลังงานแสงอาทิตย   1000/130    = 7.6923 กรัม 
  คาไฟฟาของเตาอบแหงไฟฟาแบบถาด        = 1.98 x 5.45 x 2.4649 x 7.6923 

        = 204.605 บาท ตอ 1000 กรัมน้ําหนกัสด  
 2.3 กลีบดอกกุหลาบ 
  - ช่ัวโมงการทํางานในการอบแหง เทากับ 5.15 ช่ัวโมง 
  - การใชไฟฟาเฉล่ียตอช่ัวโมง 1.98 กิโลวัตต 
  - จํานวนเทาของการอบดวยพลังงานแสงอาทิตย   1000/100    = 10.000 กรัม 
  คาไฟฟาของเตาอบพลังงานแสงอาทิตย = 1.98 x 5.15 x 2.4649 x 10.000 

        = 251.346 บาท ตอ 1000 กรัมน้ําหนักสด 
            
 3.  เคร่ืองอบแหงไมโครเวฟสุญญากาศแบบถังหมุน 

คาไฟฟาของเตาอบไมโครเวฟฯ  =  การใชไฟฟาเฉล่ียตอช่ัวโมง (กิโลวัตต) x 

          ช่ัวโมงการทํางาน x ราคาตอหนวย(2.4649 

             บาทตอหนวย)   
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 3.1 ใบโรสแมรี่ 
  - ช่ัวโมงการทาํงานในการอบแหง เทากับ 36 นาที หรือ 0.6 ช่ัวโมง  
 - การใชไฟฟาเฉล่ียตอช่ัวโมง 10.0584 กิโลวัตต 
 คาไฟฟาของเตาอบไมโครเวฟฯ  = 10.0584 x 0.6 x 2.4649 

        = 14.8757 บาท ตอ 1000 กรัมน้ําหนกัสด 
    3.2 ดอกลาเวนเดอร 
   - ช่ัวโมงการทาํงานในการอบแหง เทากับ 40 นาที หรือ 0.67 ช่ัวโมง  
 - การใชไฟฟาเฉล่ียตอช่ัวโมง 10.0584 กิโลวัตต 
              คาไฟฟาของเตาอบไมโครเวฟฯ            = 10.0584 x 0.67 x 2.4649 

         = 16.6113 บาท ตอ 1000 กรัมน้ําหนกัสด 
 3.3 กลีบดอกกุหลาบ 
   - ช่ัวโมงการทาํงานในการอบแหง เทากับ 22 นาที หรือ 0.3667 ช่ัวโมง  
 - การใชไฟฟาเฉล่ียตอช่ัวโมง 10.0584 กิโลวัตต 
              คาไฟฟาของเตาอบไมโครเวฟฯ            = 10.0584 x 0.3667 x 2.4649 

        = 9.0916 บาท ตอ 1000 กรัมน้ําหนกัสด 
 
    
 



120 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
 รูปประกอบ 
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ภาพ ก.  ใบโรสแมร่ีท่ีผานการอบแหงดวยเคร่ืองอบแหงพลังงานแสงอาทิตย  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพ ข.  ใบโรสแมร่ีท่ีผานการอบแหงดวยเคร่ืองอบแหงไฟฟาแบบถาด และ เคร่ืองอบแหง  

   ไมโครเวฟแบบสุญญากาศ ตามลําดับ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
ภาพ ค.  ใบโรสแมร่ีท่ีผานการอบแหงดวยเคร่ืองอบแหงไมโครเวฟแบบสุญญากาศ 



122 
 

 
 

              
ภาพ ง.  ดอกลาเวนเดอรท่ีผานการอบแหงดวยเคร่ืองอบแหงพลังงานแสงอาทิตย  
 

           
 
ภาพ จ.  ใบโรสแมร่ีท่ีผานการอบแหงดวยเคร่ืองอบแหงไฟฟาแบบถาด และ เคร่ืองอบแหง  

   ไมโครเวฟแบบสุญญากาศ ตามลําดับ 

        
 
ภาพ ฉ.  ใบโรสแมร่ีท่ีผานการอบแหงดวยเคร่ืองอบแหงไมโครเวฟแบบสุญญากาศ 
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ภาพ ช. กลีบดอกกุหลาบท่ีผานการอบแหงดวยเคร่ืองอบแหงพลังงานแสงอาทิตย  
 

             
ภาพ ซ.  กลีบดอกกุหลาบท่ีผานการอบแหงดวยเคร่ืองอบแหงไฟฟาแบบถาด และ เคร่ืองอบแหง  

   ไมโครเวฟแบบสุญญากาศ ตามลําดับ 

 
 
ภาพ ฎ.  กลีบดอกกุหลาบท่ีผานการอบแหงดวยเคร่ืองอบแหงไมโครเวฟแบบสุญญากาศ 
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ภาคผนวก ง 
ประกาศกระทรวงสาธารณะสุข เร่ือง ชา 
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ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
(ฉบับท่ี 196) พ.ศ. 2543 

เร่ือง   ชา 
------------------------------------ 

               โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเร่ือง ชา อาศัยอํานาจ
ตามความในมาตรา 5 และมาตรา 6(3)(4)(5)(6)(7) และ (10) แหงพระราช บัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 
อันเปนพระราชบัญญัติท่ีมีบทบัญญัติบางประการเกีย่วกบัการจํากัดสิทธิและ เสรีภาพของบุคคล ซ่ึง
มาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 35 มาตรา 48 และมาตรา 50 ของรัฐธรรมนูญแหง ราชอาณาจักรไทย
บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย รัฐมนตรีวาการกระทรวง
สาธารณสุขออกประกาศไว  
ดังตอไปนี ้
                 ขอ 1  ใหยกเลิกประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับท่ี 58 (พ.ศ.2524) เร่ือง ชา 

ลงวันท่ี 29พฤษภาคม พ.ศ.2524 
                 ขอ 2  ใหชาเปนอาหารท่ีกําหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน 
                 ขอ 3  ชาตามขอ 2 แบงออกเปน 3 ชนิด ดังตอไปนี้ 

(1) ชา หมายความวา ใบ ยอด และกาน ท่ียังออนอยูของตนชาในสกุลCamellia 
ท่ีทําใหแหงแลว 

   (2)  ชาผงสําเร็จรูป (instant tea) หมายความวา ผลิตภัณฑท่ีไดจากการนํา 
          ของเหลว ซ่ึงสกัดมาจากชาและนํามาทําใหเปนผงกระจายตัวไดงาย   เพื่อใช 
          เปนเคร่ืองดื่มไดทันที  

                         (3)  ชาปรุงสําเร็จ หมายความวา ผลิตภัณฑท่ีไดจากชาตาม (1) หรือ (2) มาปรุง 
          แตงรสในลักษณะพรอมบริโภคและบรรจุในภาชนะบรรจุท่ี ปดสนิท ไมวา 

          ผลิตภัณฑดังกลาวจะเปนชนิดเหลวหรือแหงใหถือวาเปนชา ซ่ึงตองปฏิบัติ    
          ตามประกาศฉบับนีด้วย 

                 ขอ 4  ชาตามขอ 3(1) ตองมีคุณภาพหรือมาตรฐาน ดังตอไปนี ้
                          (1)  มีความช้ืนไมเกนิรอยละ 8 ของน้ําหนัก 
                          (2)  มีเถาท้ังหมด (total ash) ไมนอยกวารอยละ 4 และไมเกินรอยละ 8   
                                ของน้ําหนักชาแหง 
                          (3)  มีเถาท่ีละลายนํ้าได (water soluble ash) ไมนอยกวารอยละ 45 ของ 
                                 เถาท้ังหมด 
                          (4)  มีสารท่ีสกัดไดดวยน้ํารอน (hot water extract) ไมนอยกวารอยละ  
 32 ของน้ําหนกัชาแหง 
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                          (5)  มีกาเฟอีน (caffeine) ไมนอยกวารอยละ 1.5 ของน้ําหนัก 
                          (6)  ไมใสสี 
 
                          ในกรณีท่ีชามีวัตถุอ่ืนผสมอยูเพื่อแตงกล่ิน วัตถุท่ีนํามาผสมตองไมเปนอันตรายตอ 
รางกาย และตองไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
                 ขอ 5  ชาตามขอ 3(2) ตองมีคุณภาพหรือมาตรฐาน ดังตอไปนี ้
                          (1)  มีความช้ืนไมเกนิรอยละ 6 ของน้ําหนัก 
                          (2)  มีเถาท้ังหมดไมเกินรอยละ 20 ของน้ําหนักชาผงสําเร็จรูปแหง 
                          (3)  มีกาเฟอีน (caffeine) ไมนอยกวารอยละ 4.0 ของน้ําหนัก เวนแตชาผงสําเร็จรูป 
ท่ีสกัดเอากาเฟอีนออกแลว ใหมีกาเฟอีนไดในปริมาณท่ีไดรับความเหน็ชอบจากสํานักงานคณะ - 
กรรมการอาหารและยา 
                          (4)  ไมใสสี 
                          ในกรณีชาผงสําเร็จรูปมีวตัถุอ่ืนผสมอยูเพื่อแตงกล่ินหรือรส วัตถุท่ีนํามาผสมตอง

ไมเปนอันตรายตอรางกาย และตองไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา 

                 ขอ 6  ชาตามขอ 3(3) ชนิดเหลว ตองมีคุณภาพหรือมาตรฐาน ดังตอไปนี ้
                          (1)  มีกล่ินและรสตามลักษณะเฉพาะของชา 
                          (2)  ไมมีตะกอน เวนแตตะกอนอนัมีตามธรรมชาติของสวนประกอบ 
                          (3)  น้ําท่ีใชผลิตตองเปนน้ําท่ีมีคุณภาพหรือมาตรฐานตามประกาศกระทรวง 
  สาธารณสุขวาดวยเร่ืองน้ําบริโภคในภาชนะบรรจุท่ีปดสนิท 
                          (4)  ตรวจพบแบคทีเรียชนิดโคลิฟอรมนอยกวา 2.2 ตอชาปรุงสําเร็จ 100 มิลลิลิตร  
 โดยวิธีเอ็มพเีอ็น (Most Probable Number) 
                          (5)  ตรวจไมพบแบคทีเรียชนิด อี.โคไล (Escherichia coli) 
                          (6)  ไมมีจุลินทรียท่ีทําใหเกิดโรค 
                          (7)  ไมมีสารเปนพิษจากจลิุนทรียหรือสารเปนพิษอ่ืนในปริมาณท่ีอาจ เปนอันตราย 
  ตอสุขภาพ 
                          (8)  ไมมียีสตและเช้ือรา 
                          (9)  ตรวจพบสารปนเปอนไดไมเกินท่ีกาํหนด ดังตอไปนี้ 
                                (9.1)  สารหนู  ไมเกนิ 0.2 มิลลิกรัม ตอชาปรุงสําเร็จชนิดเหลว 1กิโลกรัม 
                                (9.2)  ตะกัว่ ไมเกนิ 0.5 มิลลิกรัม ตอชาปรุงสําเร็จชนิดเหลว 1 กิโลกรัม 
                                (9.3)  ทองแดง ไมเกิน 5 มิลลิกรัม ตอชาปรุงสําเร็จชนิดเหลว 1 กิโลกรัม 
                                (9.4)  สังกะสี ไมเกิน 5 มิลลิกรัม ตอชาปรุงสําเร็จชนิดเหลว 1 กิโลกรัม 
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                                (9.5)  เหล็ก ไมเกิน 15 มิลลิกรัม ตอชาปรุงสําเร็จชนิดเหลว 1 กิโลกรัม 
                                (9.6)  ดีบุก ไมเกิน 250 มิลลิกรัม ตอชาปรุงสําเร็จชนิดเหลว 1 กิโลกรัม 
                                (9.7)  ซัลเฟอรไดออกไซด   ไมเกนิ 10 มิลลิกรัม ตอชาปรุงสําเร็จชนิดเหลว 1  

 กิโลกรัม 
                        (10)  ใชวัตถุท่ีใหความหวานแทนน้ําตาลหรือใชรวมกบัน้ําตาลนอกจากการใช 

 น้ําตาลได โดยใชวัตถุท่ีใหความหวานแทนนํ้าตาลไดตาม 
                                 มาตรฐานอาหาร เอฟ เอ โอ/ดับบลิว เอช โอ, โคเด็กซ (Joint FAO/WHO,  
                                 Codex) ท่ีวาดวยเร่ือง วัตถุเจือปนอาหาร และฉบับท่ีไดแกไขเพ่ิมเติม 
 ในกรณีท่ีไมมีมาตรฐานกําหนดไวตามวรรคหนึ่ง ใหสํานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยาประกาศกําหนดโดยความเหน็ชอบของคณะกรรมการอาหาร 
                        (11)  ใหใชวัตถุกันเสียได ดังตอไปนี ้
                                (11.1)  ซัลเฟอรไดออกไซด  ไมเกิน 70 มิลลิกรัม ตอชาปรุงสําเร็จ 

 ชนิดเหลว 1 กิโลกรัม 
                                (11.2)  กรดเบนโซอิกหรือกรดซอรบิก หรือเกลือของกรดท้ังสองนี้  

โดยคํานวณเปนตัวกรดไดไมเกิน 200 มิลลิกรัม ตอชาปรุง สําเร็จ
ชนิดเหลว 1 กิโลกรัม 
 

                        การใชวัตถุกนัเสียใหใชไดเพียงชนดิหนึ่งชนิดใดตามปริมาณท่ีกําหนดใน (11.1) 
หรือ (11.2) ถาใชเกินหนึ่งชนิดตองมีปริมาณของชนิดท่ีใชรวมกนัไมเกินปริมาณของวัตถุกันเสีย
ชนดิท่ีกําหนดใหใชนอยท่ีสุด 
                        เม่ือจําเปนตองใชวัตถุกนัเสียแตกตางไปจากท่ีกําหนดไวดังกลาวขางตน  
ตองไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
                        (12)  ในกรณชีาปรุงสําเร็จมีวัตถุอ่ืนผสมอยูเพื่อแตงกล่ินหรือรส วัตถุท่ี 

นํามาผสม ตองไมเปนอันตรายตอรางกาย และตองไดรับความ 
เห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

               ขอ 7  ชาปรุงสําเร็จชนิดแหง ตองมีคุณภาพหรือมาตรฐาน ดังตอไปนี ้
                        (1)  มีความช้ืนไมเกนิรอยละ 6 ของน้ําหนกั 
                        (2)  เม่ือละลายหรือผสมน้ําตามท่ีกําหนดไวในฉลาก ตองมีคุณภาพหรือ 

                 มาตรฐานตามขอ 6 
              ขอ 8  ผูผลิตหรือผูนําเขาเพื่อจําหนาย ตองปฏิบัติตามประกาศกระทรวง 

          สาธารณสุขวาดวยเร่ือง วิธีการผลิต เคร่ืองมือเคร่ืองใชในการผลิต และการเกบ็ 
          รักษาอาหาร 
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ขอ 9  การใชภาชนะบรรจุชา ใหปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวย 
           เร่ืองภาชนะบรรจุ  

            ขอ 10  การแสดงฉลากของชา ใหปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขวา 
                        ดวยเร่ือง ฉลาก 
            ขอ 11  ใหใบสําคัญการข้ึนทะเบียนตํารับอาหารหรือใบสําคัญการใชฉลาก 

อาหารตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับท่ี 58 (พ.ศ.2524) เร่ือง ชา ลงวันท่ี 29 
พฤษภาคม พ.ศ.2524 ซ่ึงออกใหกอนวันท่ีประกาศนีใ้ชบังคับยังคงใชตอไปไดอีก
สองป นับแตวนัท่ีประกาศนีใ้ชบังคับ 

ขอ 12 ใหผูผลิต ผูนําเขาชาท่ีไดรับอนุญาตอยูกอนวันท่ีประกาศนีใ้ชบังคับ ยื่น 
คําขอรับเลขสารบบอาหารภายในหนึ่งป นบัแตวนัท่ีประกาศนี้ใชบังคับ เม่ือยื่นคํา
ขอดังกลาวแลวใหไดรับการผอนผันการปฏิบัติตามขอ 8 ภายในสองป นับแตวันท่ี
ประกาศนีใ้ชบังคับ และใหคงใชฉลากเดมิท่ีเหลืออยูตอไปจนกวาจะหมดแตตองไม
เกินสองป นับแตวนัท่ีประกาศนี้ใชบังคับ  

            ขอ 13  ประกาศนี้ ใหใชบังคับเม่ือพนกําหนดหนึ่งรอยแปดสิบวนันับแตวันถัด 
จากวนัประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

 
                                                                         ประกาศ ณ วันท่ี  19  กันยายน  พ.ศ.2543 
 
 
                                                                                                     กร  ทัพพะรังสี 
                                                                                    รัฐมนตรีวาการกระทรสาธารณสุข 

(ราชกิจจานุเบกษาฉบับประกาศท่ัวไป เลม 118 ตอนพิเศษ 6 ง. ลงวันท่ี 24 มกราคม พ.ศ.2544) 
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