
 
 

บทท่ี 2 

เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

 

2.1 ขอมูลท่ัวไปเก่ียวกับชา 

 2.1.1 ขอมูลทางพฤกษศาสตร 
ชา มีช่ือสามัญวา Tea ช่ือวิทยาศาสตรวา Camellia sinensis (L) O. Kuntze  ลําตนรูปกรวย 

สูงประมาณ 30 ฟุตเปนไมยืนตนขนาดเล็ก ใบมีลักษณะเปนใบเดี่ยวเรียงตัวแบบสลับ มีหนึ่งใบใน

หนึ่งขอ ขอบใบหยักแบบฟนเล่ือย ปลายใบ แหลม ดานบนใบมัน ใตใบมีขนออนปกคลุม ยาว 7-30 

เซนติเมตร ชาจีนจะมีใบแคบ สีเขียวแกสวนชาอัสสัมมีใบขนาดใหญกวา  มีดอกเปนดอกสมบูรณ

เพศ มีเกสรตัวผูจํานวนมาก และเกสรตัวเมียมี 3-5 ชอง กลีบดอกประดับสีขาวจํานวน 5-8 กลีบ และ

มีกลีบเล้ียงสีเขียวจํานวน 5-6 กลีบ กล่ินหอมเล็กนอย มีผลเปนแคปซูล มี 3 ชอง ลักษณะเปลือกหุม

ผลหนา สีน้ําตาลปนเขียว ผลแกมีอายุ 9-12 เดือน ภายในผลมีเมล็ด 1-3 เมล็ดตอชองแคปซูล ท้ังนี้

ข้ึนอยูกับความสมบูรณของผลดวย สวนเมล็ดจะรูปรางกลม สามารถงอกได 2-3 สัปดาหหลังเพาะ

ในกระบะท่ีมีทรายหรือถานแกลบเปนวัสดุเพาะ วิธีการนี้ใชสําหรับการปรับปรุงพันธุชาเทานั้น แต

การปลูกชาโดยท่ัวไปมักใชวิธีปกชําดวยกิ่ง ตนท่ีเพาะจากเมล็ดเปนระบบรากแกวหยั่งลึก 1.5-3 

เมตร มีระบบรากฝอยหาอาหาร สวนกิ่งปกชําเปนระบบรากฝอย (กรมวิชาการเกษตร, 2552) 

 

   

 

 

 

 

 

รูป 2.1 ใบชา 
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2.1.2 การปลูก การดูแล  และการเก็บเก่ียวชา 

การเลือกพื้นท่ีปลูกชาในประเทศไทย สวนใหญเปนแหลงปลูกตามภูเขาทางตอนเหนือของ
ประเทศ ซ่ึงเปนแหลงตนน้ําลําธาร มีความช้ืนในอากาศสูง และอุณหภูมิตํ่า สวนการเตรียมพื้นท่ี
ปลูกเปนการปรับแตงพื้นท่ีใหเหมาะสมในการปลูกสรางสวนชา ตองคํานึงถึงสภาพความตองการ
ของพืชและความสะดวกในการจัดการดูแลรักษาสวน ซ่ึงสามารถแบงออกเปน 2 ประเภท ดังนี้ 

1) การเตรียมพื้นท่ีสําหรับการปลูกสรางสวนชาใหม เม่ือเลือกพื้นท่ีไดแลว ตองเตรียมพื้นท่ี
โดยการแผวถางวัชพืช และไมยืนตนท่ีมีขนาดเล็กออก สวนไมยืนตนขนาดใหญท่ีมีระบบรากลึก
และแข็งแรงควรเก็บเอาไวสําหรับเปนไมบังรมชาในชวงฤดูรอน และระบบรากจะชวยปองกันการ
พังทลายของดินในชวงท่ีรากของตนชายังไมแข็งแรง และในการเตรียมพื้นท่ีใหม ควรทําข้ันบันได
ซ่ึงอาจทํากอนการกําหนดหลุมปลูก หรือหลังจากปลูกชาแลว หากทํากอนกําหนดหลุมปลูกตอง
กําหนดในแนวขวางของพ้ืนท่ี เม่ือไดระยะแลวจึงขุดเปนข้ันบันได ความกวางอยางนอย 180 
เซนติเมตร และระยะหางระหวางข้ันบันไดข้ึนอยูกับความลาดชันของพื้นท่ี  

2) การเตรียมพื้นท่ีสําหรับปรับปรุงสวนชาเกา สวนใหญมักเปนการปลูกแซม ซ่ึงควร
คํานึงถึงตนชาท่ีมีอยูเดิมควรเก็บไวหรือไม เนื่องจากอาจเปนแหลงสะสมโรค สวนการปลูกชาใหม
แซมในสวนชาเกา หลุมปลูกควรขุดใหกวาง เพื่อปองกันการแยงอาหาร ในขณะท่ีตนชาใหมยัง
เจริญเติบโตไมเต็มท่ี และควรปลูกแซมใหเปนแถว เพื่อสามารถตัดแตงหรือเก็บเกี่ยวไดงาย 
 สําหรับพื้นท่ีท่ีปลูกท่ีเปนพื้นราบ โดยท่ัวไประยะปลูกท่ีเหมาะสม งายตอการดูรักษา และ
สามารถใหผลผลิตไดเร็วคือ ระยะหางระหวางแถวเทากับ 180 เซนติเมตรข้ึนไป และระยะหาง
ระหวางตนเทากับ 30 - 40  เซนติเมตร หรืออาจปลูกเปนแถวคูสลับพันปลา ระยะหางระหวาง
ตนแบบแถวคูเทากับ 40 - 45 เซนติเมตร ระยะหางระหวางแถวแตละคูเทากับ 30 - 50 เซนติเมตร ซ่ึง
ระยะหางเทากับ 180 เซนติเมตรข้ึนไปนั้น จะใหผลผลิตไดเร็วกวา แตใชจํานวนตนกลามากกวา  
สวนพื้นท่ีปลูกท่ีเปนไหลเขาท่ีมีการทําข้ันบันไดนั้น ระยะหางระหวางตน สามารถใชระยะเดียวกัน
ได แตระยะระหวางแถวข้ึนอยูกับระยะหางของข้ันบันไดเปนหลัก ปกติมักใชระยะหางของ
ข้ันบันไดประมาณ 2 เมตร ถาหากเปนการปลูกเปนแถวคูขนาดของข้ันบันไดจะตองกวางอยางนอย 
230 เซนติเมตร ดังนั้นการเตรียมหลุมปลูกจึงสามารถใชวิธีการขุดหลุมเปนรองยาวตามแถวปลูก 
ความกวางของรองประมาณ 30 - 45 เซนติเมตร ลึกประมาณ 30 เซนติเมตร การเตรียมหลุมปลูก
ควรดําเนินการในชวงฤดูแลง เพื่อการยายปลูกในฤดูฝนถัดไป ซ่ึงหลังจากยายปลูกระบบรากของ
ตนกลายังไมแข็งแรง การปลอยใหตนกลาไดรับแสงแดดจัดโดยตรง อาจทําใหตนกลาตาย เนื่องจาก
การสูญเสียน้ําไดงาย ฉนั้นเพื่อปองกันการสูญเสียน้ํา จึงควรปลูกไมบังรมชนิดท่ีเปนไมลมลุก โตได
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เร็วกอนการยายปลูกประมาณ 1-2 เดือน พืชบังรมท่ีเหมาะสมในระยะแรก เชน ขาวฟาง ขาวโพด 
ถ่ัวมะแฮะ เปนตน (กรมวิชาการเกษตร, 2552)  
 ตนชามักเจริญไดดีในดินรวนท่ีมีการระบายนํ้าท่ีดี มีอินทรียวัตถุ และธาตุไนโตรเจนสูง มี
ความเปนกรดเล็กนอย (pH 4.5 - 6) ความลาดชันไมเกิน 45 องศา และคุณภาพของชานั้นจะข้ึนกับ
สภาพดินฟาอากาศ และความสูงของพื้นท่ีปลูกดวย  โดยชาท่ีปลูกในท่ีสูงจะมีกล่ิน และรสชาติท่ี
ดีกวาชาท่ีปลูกในพื้นท่ีตํ่ากวา และการปลูกในฤดูกาลตางกัน จะใหรสชาติแตกตางกันดวย (สถาบัน
สงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี, 2552) สวนความตองการปริมาณนํ้าฝนน้ัน ตนชา
ตองการปริมาณ 1,140 -1,270 มิลลิเมตรตอป หากขาดน้ําอาจทําใหตนชาหยุดการเจริญเติบโต ไม
แตกยอด เพราะฉะนั้นแหลงปลูกควรมีน้ําอยางเพียงพอ ตนชาเจริญไดดีท่ีอุณหภูมิ 25-30 องศา
เซลเซียส หากอุณหภูมิคอนขางคงท่ีตลอดป จะทําใหชาสรางยอดใหมไดตลอดท้ังปดวย และจะตอง
เปนพื้นท่ีท่ีสามารถรับแสงแดดไดตลอดท้ังวันโดยไมมีตนไมอ่ืนบดบัง ยกเวนในระยะเร่ิมปลูกควร
บังรมใหตนออน ซ่ึงการรับแสงแดดของตนชาจะตองไดรับอยางท่ัวถึงโดยเฉพาะชวงเชา เพื่อให
สามารถปรุงอาหารได และสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตไดตามกําหนด และไมควรใหตนชาไดรับ
แสงแดดจัดในชวงบาย เพราะหากเปนโรคบางชนิด เชน โรคสาหรายแดง จะทําใหขยายตัวในวง
กวางไดอยางรวดเร็ว (กรมวิชาการเกษตร, 2552) เม่ือปลูกตนชาอายุได 4-5 ป จึงจะสามารถเลือก
เก็บใบชาได โดยจะเลือกเก็บเฉพาะยอดออนและใบออน โดยเด็ดยอดแลว ใบชาใหมก็จะแตกยอด
ในเวลาอีกไมนาน และตนชาจะตองทําการตัดแตงกิ่งเล็กทุกคร้ังหลังจากเก็บชา และการตัดแตงกิ่ง
ใหญจะทําปละ 1 คร้ัง ทุกชวงปลายป (สายลม, 2552)  

การใสปุยจะใสปุยคอกทุกปๆ ละ 2 ตันตอไร โดยในชวงท่ีเหมาะสําหรับการใสปุยอินทรีย 
คือ ชวงกอนการตัดแตงทรงพุมประจําป เม่ือมีการใหปุยอินทรียในชวงดังกลาวควรทําการคลุมโคน
ตนเพื่อรักษาความช้ืนและชวยเพ่ิมอุณหภูมิในดินใหระบบรากมีการเจริญเติบโตไดดีในชวงฤดู 
หนาวดวย สวนการใสปุยเคมีควรใชปุยผสมสูตร 80-24-26 โดยในปแรกใสในอัตรา 20 กิโลกรัมตอ
ไร สวนปท่ี 2 ใสในอัตรา 40 กิโลกรัมตอไร ปท่ี 3 ใสในอัตรา 60 กิโลกรัมตอไร หลังจากปท่ี 4 เปน
ตนไปใส 80 กิโลกรัมตอไร ในชวงตนและปลายฤดูฝน และทุกปควรใสปุยคอกอยางนอยปละ 2 ตัน
ในชวงปลายฤดูฝน (ศูนยวิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม, 2552) 

การเก็บยอดชาโดยท่ัวไปมี 3 วิธี (กรมวิชาการเกษตร, 2552) คือ 

1)  การเก็บยอดชาโดยการใชมือเด็ด วิธีการนี้นิยมใชในสวนชาขนาดเล็ก หรือสวนชาท่ี

ปลูกตามไหลเขา ซ่ึงไมสะดวกตอการใชเคร่ืองจักร หรือสวนชาท่ีตองการผลิตชาคุณภาพสูงและมี

ราคาแพง การเก็บยอดชาโดยวิธีนี้ทําใหสามารถเลือกขนาดของยอดชาได แตเปนวิธีการที่ส้ินเปลือง
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คาใชจายในการจางแรงงาน และหากแรงงานท่ีจางมีคุณภาพต่ํา ขาดความรูในการเก็บ หรือเก็บยอด

โดยไมระมัดระวัง อาจทําใหยอดชาสดท่ีไดมีคุณภาพตํ่าไปดวย แตถาหากเปนแรงงานท่ีมีความรู 

ความชํานาญ อัตราคาจางก็จะสูง ซ่ึงเปนการเพิ่มตนทุนการผลิตใหสูงดวยเชนกัน นอกจากนี้การ

เก็บยอดชาดวยมือ ทําใหความสูงของทรงพุมชาหลังการเก็บยอดไมสมํ่าเสมอ ยากแกการเก็บยอด

ในคร้ังตอไป แตอยางไรก็ดี การเก็บยอดชาดวยวิธีนี้สามารถเลือกยอดชาท่ีมีคุณภาพดีเพื่อนําไปผลิต

ชาคุณภาพดีได โดยแรงงานท่ีมีคุณภาพนั้น สามารถเก็บไดถึง 15 กิโลกรัมตอวัน 

2)  การเก็บยอดชาโดยการใชกรรไกรตัด วิธีการนี้นิยมใชในสวนชาขนาดเล็ก หรือสวนชาท่ี

ปลูกตามไหลเขาซ่ึงไมสะดวกตอการใชเคร่ืองจักรเชนเดียวกับการเก็บยอดชาโดยการใชมือเด็ด แต

สามารถเก็บไดมากกวา แตก็ไมสามารถเลือกขนาดของยอดชาได โดยเฉล่ียสามารถเก็บไดประมาณ 

60-100 กิโลกรัมตอวัน 

3)  การเก็บยอดชาโดยใชเคร่ืองจักร วิธีการเก็บยอดชาดวยเคร่ืองจักรเหมาะสําหรับสวนท่ีมี

ขนาดใหญ หรือสวนท่ีปลูกชาในพ้ืนท่ีที่สามารถใชเคร่ืองทุนแรงได การเก็บยอดชาดวยเคร่ืองจักร

จะไมสามารถเลือกขนาดของยอดชาได ดังนั้นการเก็บยอดชาดวยวิธีนี้ จึงตองกําหนดเวลาการเก็บ

ดวยการตัดแตง ดังเชน ในประเทศญ่ีปุน หลังจากทําการตัดแตงในชวงเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน ชา

จะพักตัว และเร่ิมแตกยอดใหมประมาณเดือนมีนาคม ยอดใหมนี้จะเก็บเกี่ยวไดในชวงเดือนเมษายน

ถึงพฤษภาคม แตอยางไรก็ดี การเก็บชาดวยวิธีนี้จําเปนตองมีชวงเวลาในการจัดการสวนชา เพื่อให

ไดวัตถุดิบท่ีเหมาะสําหรับการแปรรูปเปนชาช้ันดีชนิดตางๆ  

 
2.1.3 สายพันธุชาในประเทศไทย 
แหลงปลูกชาท่ีสําคัญ อยูทางตอนเหนือของประเทศ โดยสายพันธุท่ีนิยมปลูกในประเทศไทย

มี 2 สายพันธุ (สถาบันชา, 2552) ไดแก  
1) ชาจีน (Chinese tea) มีช่ือทางวิทยาศาสตร คือ Camellia sinensis Var. sinensis  

พบมากในจังหวัดเชียงราย ซ่ึงชาจีนยังแบงออกเปนพันธุตางๆ อีกมากมาย  โดยพันธุท่ีนิยมปลูกใน
ประเทศไทย ไดแก  พันธุอูหลงกานออน  พันธุอูหลงเบอร 12  พันธุชิงชิงอูหลง  พันธุถิกวนอิม  
และพันธุส่ีฤดู  โดยปจจุบันไดมีการทดลองนําเอาชาจีนพันธุใหมๆ เขามาปลูกในเขตพ้ืนท่ีสูงของ
จังหวัดเชียงราย  ซ่ึงสวนใหญจะนําเอากลาพันธุมาจากประเทศไตหวัน  เพราะสามารถเจริญเติบโต
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กับสภาพพื้นท่ีในจังหวัดเชียงรายได  และชาสายพันธุจีนเหลานี้ตองการการดูแลในขณะปลูกอยาง
พิถีพิถัน  จึงตองมีการจัดการสวนชาอยางเปนระบบ   

2) ชาอัสสัม (Assamese tea) มีช่ือทางวิทยาศาสตร คือ Camellia sinensis Var.assamica  
มีแหลงกําเนิดมาจากประเทศอินเดีย   โดยจะมีลักษณะใบท่ีใหญกวาใบชาจีน และเปนพันธุท่ี
เจริญเติบโตไดดีตามปาท่ีมีรมไม และแสงแดดผานไดพอประมาณ ชาสายพันธุนี้มีการนํามาปลูก
แรกเร่ิมโดยชาวไทยภูเขาในเขตบนดอยตางๆ ของจังหวัดเชียงราย   ซ่ึงนอกจากจะนํามาค่ัวเพื่อชง
ดื่มแลว ยังสามารถนําเอาใบแกของชามาทําเปนเม่ียงไดดวย โดยการนําเอาใบชามาหมักดวย
จุลินทรียธรรมชาติ เพื่อใหไดผลิตภัณฑเปนลักษณะคลายๆ กับอาหารหมักดอง และมีรสชาติ
ฝาด  นิยมเคี้ยวดูดน้ําแลวคายท้ิง เปนของรับประทานเลนของคนในจังหวัดในภาคเหนือ เนื่องจาก
ทําใหรางกายรูสึกสดช่ืน 
 

2.1.4  ชนิดของชา  

 ชนิดของชาแบงตามกระบวนการผลิต แบงออกเปน 3 กลุม ดังนี้ (พนม, 2552) 

1) ชาหมัก (Fermented tea) เปนชาท่ีมีการหมักอยางสมบูรณ ไดแก ชาดํา (Black tea) 

2) ชากึ่งหมัก (Semi-fermented tea) เปนชากึ่งหมัก ไดแก ชาอูหลง (Oolong tea) และชา

ขาว (White tea) 

3) ชาไมหมัก (Non-fermented tea) เปนชาท่ีไมมีกระบวนการหมักตลอดกระบวนการผลิต 

ไดแก ชาเขียว (Green tea) ชาเหลือง (Yellow tea) และชาเขียวเขม (Dark green tea) 

2.1.5  กระบวนการผลิตชาเขียว  

ชาเขียว คือ ชาท่ีไดจากกระบวนการผลิตท่ีไมมีการหมัก  ชาเขียวสามารถแบงออกได 2 

ประเภท ตามวิธีการใหความรอน ดังนี้ 

1) ชาเขียวอบไอน้ํา เปนชาท่ีหยุดกระบวนการทางเคมีในใบชาดวยการอบไอน้ําใน

ชวงเวลาส้ันๆ คือ ท่ีอุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส เปนเวลา 0.7 นาที 

2) ชาเขียวคั่ว เปนชาเขียวท่ีหยุดกระบวนการทางเคมีในใบชาดวยการคั่วในกระทะรอน  

ท่ีอุณหภูมิสูงประมาณ 300 – 350 องศาเซลเซียส 

 การใหความรอนมีวัตถุประสงคเพื่อยับยั้งกิจกรรมของเอนไซม polyphenoloxidase ท่ีจะ

เกิดข้ึนกับสาร polyphenols ในใบชาสด ทําใหสาร polyphenols ชนิด catechins ยังคงอยูในปริมาณ

สูงและไมสามารถเปล่ียนเปนสารอ่ืนได   ซ่ึงข้ันตอนหลักในการผลิตชาเขียวท้ัง 2 ประเภท จะเร่ิม
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จากนําเอาใบชาสดมาอบดวยไอน้ํารอนหรือการค่ัวอยางรวดเร็ว จากน้ันนําไปนวดอบไอรอนให

เซลลแตก แลวอบตอใหแหง เพื่อใหความชื้นลดลงเหลือรอยละ 4 แลวจึงนํามาคัดเกรดชาเขียว  

เพื่อใหไดผลิตภัณฑออกมาเปนชาแหงท่ีมีลักษณะใบมวนเปนเสนชา ซ่ึงเม่ือผานการลวก หรือการ

ชงชาดวยน้ํารอนจะไดน้ําชาท่ีมีสีเหลืองทองเขม รสชาดเขมขน ฝาดขมเล็กนอย และใบชาจะคลาย

ตัวออกมาเปนรูปใบท่ีเปนกากชา   ซ่ึงมีลักษณะเปนสองใบกับหนึ่งยอด และโดยท่ัวไปการผลิตชา

เขียวนิยมใชชาพันธุอัสสัมหรือชาพันธุอูหลงเบอร 12 มาผลิต  และชาเขียวท่ีไดจากชาพันธุอูหลง

เบอร 12 จะมีราคาสูงกวาสายพันธุอัสสัม  สวนรสชาติและกล่ินจะมีความแตกตางกัน (สถาบันชา, 

2552) 

 

2.2  การผลิตชาในประเทศไทย 
ผลิตภัณฑชาในประเทศไทยแบงเปน 3 ผลิตภัณฑ  คือ ชาเขียว ชาอูหลง และชาดํา โดยได

นําเอาเทคโนโลยีของไตหวันมาใชในการผลิตชาเขียวและชาอูหลง สวนชาดําใชเทคโนโลยีของ
ประเทศอินเดีย  โดยใบชาสดเฉล่ีย 4.6 ตันสามารถผลิตชาแหงได 1 ตัน คิดเปนผลผลิตรอยละ 21 
ของใบชาสด มีของเสียจากกระบวนการผลิตประมาณรอยละ 2 ไดแก ผงชา และกานชา  ซ่ึง
สามารถขายเปนชาคุณภาพต่ําได  พื้นท่ีปลูกชาในประเทศไทยในป พ.ศ. 2550 มีท้ังส้ิน 118,101 ไร 
คิดเปนพื้นท่ีปลูกชาอัสสัมรอยละ 84.4 (98,544 ไร) และชาจีนรอยละ 16.6 (19,557 ไร) ซ่ึงสามารถ
ผลิตใบชาสดท้ังส้ิน 81,074 ตัน โดยรอยละ 77 ของใบชาสด นําไปผลิตเปนชาแหง ใชชาอัสสัมรอย
ละ 96 ใชชาจีนรอยละ 4 สวนใบชาสดท่ีเหลืออีกรอยละ 23 นั้นจะนําไปผลิตเม่ียง ซ่ึงใชเฉพาะ
ชาอัสสัม (สายลม, 2552)  

เนื่องจากลักษณะทางภูมิศาสตรและภูมิอากาศของจังหวัดเชียงรายเปนพื้นท่ีท่ีเหมาะสมตอ

การปลูกชา  จึงมีพื้นท่ีปลูกมากท่ีสุดในประเทศ  และสามารถผลิตชาท่ีมีคุณภาพดี จึงนับเปนหนึ่ง

ในพืชเศรษฐกิจท่ีมีศักยภาพของจังหวัดเชียงราย และชาเปนสินคาท่ีมีราคาสูง สามารถสรางรายได

ใหแกเกษตรกรและผูประกอบการ ดวยเหตุนี้จังหวัดเชียงรายจึงไดมีนโยบายเพ่ือผลักดันใหเปน 

เมืองแหงชา (Tea City) และไดเปนจังหวัดนํารองเร่ือง การสงเสริมและสนับสนุนการรวมกลุมของ

ผูผลิตชา ซ่ึงมุงพัฒนาดานการผลิต การแปรรูป และการตลาด มีการสงเสริมใหเกษตรกร

ปรับเปล่ียนการผลิตจากการใชเคมีใหเปนชาอินทรีย (organic tea) ท้ังหมด ในป พ.ศ. 2556 

(โครงการเชียงรายเมืองแหงชา, 2552) 
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  ตาราง 2.1 ขอมูลการปลูกและการผลิตชาในป พ.ศ. 2550 
จังหวดั พื้นท่ีปลูกชา (ไร) ผลผลิตใบชาสด (กก./ป) ผลผลิตใบชาแหง (กก./ป) 

เชียงราย 
เชียงใหม 
แมฮองสอน 
ลําปาง 
นาน 
แพร 
ตาก 
อุดรธานี 
นราธิวาส 

58,532 
41,641 
2,929 
4,753 
8,019 
2,072 

60 
80 
15 

30,823,320 
26,942,120 

407,800 
1,373,617 
2,306,736 
598,490 

0 
0 
0 

7,186,440 
5,388,424 

81,560 
274,723 
461,347 
119,698 

0 
0 
0 

รวม/เฉล่ีย 118,101 62,452,083 13,512,193 

  ท่ีมา: โครงการเชียงรายเมืองแหงชา (2552) 
 

2.3  สารสําคญัในชา 

สารสําคัญและฤทธ์ิทางชีวภาพของชามีรายงานไวดังนี้ (สถาบันชา, 2552) 

1) Caffeine  

ปริมาณของ caffeine ในชา 1 ถวย จะมีอยูประมาณ 50 มิลลิกรัม  ข้ึนอยูกับความเขมของ

การชง และระยะเวลาท่ีท้ิงไวจะมีผลตอรางกาย คือ ชวยขับปสสาวะ  กระตุนการทํางานของ

กลามเนื้อหัวใจ และระบบประสาทสวนกลาง ทําใหรูสึกต่ืนตัว  ชวยบรรเทาความเหน็ดเหนื่อยออน

ลา ชวยผอนคลายกลามเนื้อเรียบ  และลดความเส่ียงในการเกิดโรคพารกินสัน นอกจากนั้น caffeine 

สามารถยับยั้ง phosphodiesterase ชวยกระตุนการสรางความรอนของรางกาย ซ่ึงสงผลใหเกิดการ

เผาผลาญพลังงาน และชวยการจัดการเผาผลาญไขมันในคนท่ีเปนโรคอวน 

2) Theophylline  

ปริมาณของ  Theophylline ในชาข้ึนอยูกับหลายปจจัย เชน ชนิดของใบชา ซ่ึงโดยท่ัวไปจะ

เพิ่มข้ึนตามปริมาณของการหมัก โดยชาเขียวจะมีสารนี้อยูประมาณสองในสามของชาอูหลง 

นอกจากนี้แลวระยะเวลาในการชงจะมีผลตอปริมาณ Theophylline ท่ีละลายอยูในน้ําชา กลาวคือ 

การแชใบชาในน้ํารอน 5 นาที จะมีปริมาณสารนี้เปนสองเทาของการแชใบชานาน 2.5 นาที สําหรับ
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ถุงชงชาที่ผลิตจากใบชาท่ีแตกหัก จะทําให Theophylline ละลายไดเร็วข้ึน  Theophylline  ชวย

ปองกันโรคหืดหอบ  ชวยลดอาการหลอดลมอักเสบ และมีสมบัติในการกระตุนการไหลเวียนโลหิต 

3) Polyphenols  

ปริมาณ polyphenols ในชามีถึงรอยละ  30-42 ของน้ําหนกัแหง ซ่ึง polyphenols ในชาเขียว

ซ่ึงเปน derivatives ของ catechins และ gallic acid  โดย polyphenols  ทําใหเกิดรสขมในชา ไดมี

นักวจิัย ทดลองแยกสารนีด้วย paper chromatography พบวามี (-)-Epigallocatechin-3-gallate 

(EGCG), (-)-Epigallocatechin (EGC), (-)-Epicatechin-3-gallate (ECG), และ Epicatechin(CG) 

และพบปริมาณ EGCG สูงท่ีสุด  รองลงมา ไดแก EGC , ECG และ EC ตามลําดับ นอกจากนัน้ยัง

พบ catechins ตัวอ่ืนๆ ดวย ไดแก (+)-Gallocatechin (GC), (-)-gallocatechin gallate (GCG),          

(-)-catechin gallate (CG) และ (+)-catechin(C) แตพบในปริมาณท่ีนอย โดยชาหนึ่งถวยจะมี 

polyphenols ประมาณ 300-400 มิลลิกรัม  สารนี้มีประโยชนตอสุขภาพ กลาวคือ ตานการเกดิอนุมูล

อิสระ ลดความเส่ียงในการเกิดโรคมะเร็ง ลดระดับของคลอเรสเตอรอล และไตรกลีเซอไรดในเลือด 

Tang และคณะ (2002) ไดศึกษาสารสําคัญในชาเขียวซ่ึงจะใชเปน antioxidant เพื่อปองกัน

การเกิด oxidation ของไขมันในเนื้อสวนขาและอกไกแชแข็ง โดยมีการทดลองใช catechin ท่ีความ

เขมขน 50, 100, 200 และ 300 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม ผลการทดลองพบวา ความเขมขน catechin ทุก

ระดับท่ีใชนั้น ทําใหการเก็บรักษาไกแชแข็งไดนานกวาที่ไมไดใช catechin  

catachin ไดนําไปเร่ิมใชกับสัตวทดลอง เพื่อท่ีจะนําผลการทดลองที่ไดนั้น มาประยุกตใช

กับมนุษย โดยไดมีการศึกษาการให catechin ท่ีผานการฆาเช้ือดวยความรอนกับหนูท่ีกําลังต้ังครรภ 

โดยใหในปริมาณ 0, 200, 600 และ 2,000 มิลลิกรัมตอกิโลกรัมตอวัน ในวันท่ี 6-17 ของการ

ต้ังครรภ พบวา ปริมาณ catechin ท่ีผานการฆาเช้ือดวยความรอนท่ีแมหนูไดรับปริมาณ 600 และ 

2,000 มิลลิกรัมตอกิโลกรัมตอวันนั้น มีผลทําใหลูกหนูในครรภมีน้ําหนักเพิ่มข้ึน 5.1% และ 7.7% 

ตามลําดับ เม่ือเทียบกับแมหนูชุดควบคุมท่ีไมไดรับสารนี้ (Morita et al , 2009)  ในสัตวทดลองอ่ืน 

ไดมีการศึกษาคุณสมบัติของสาร Polyphenols และ EGCG ในชาเขียว ใชเพื่อหยุดการเจริญของ

เซลลมะเร็งในสัตวทดลอง อีกท้ังยังทดลองกับเซลลมะเร็งในหลอดทดลองดวย ซ่ึงผลการทดลอง

พบวาผลท่ีไดท้ังในสัตวทดลองและในหลอดทดลองเปนท่ีนาพอใจมาก ซ่ึงจะนําไปประยุกตใชกับ

ผูปวยท่ีเปนมะเร็งในระยะสุดทายได (Khan and  Mukhtar, 2008) ซ่ึงสอดคลองกับผลการทดลอง
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ของ Zaveri (2006) ซ่ึงรายงานวา การดื่มชาเขียวเปนประจําทุกวันจะลดความเส่ียงตอการเปน

โรคมะเร็ง  อีกท้ังยังลดความเส่ียงของโรคอ่ืนๆ ดวย เชน โรคเก่ียวกับสมอง  คลอเรสเตอรอลสูง 

โรคพารกินสัน และโรคอัลไซเมอร ซ่ึงสารสําคัญดังกลาว คือ catechin และ EGCG   

สําหรับในประเทศไทยนั้น สถาบันการแพทยแผนไทย ไดศึกษาสารสกัดจากใบชาเขียว 2 

ชนิด คือ  green tea polyphenols (GTPs) และผงน้ําชาเขียว นําไปทดสอบหาปริมาณสารสําคัญกลุม 

polyphenols ดวยเคร่ือง HPLC พบวา  GTPs มีสาร polyphenols ในปริมาณสูง  ขณะท่ีผงน้ําชาเขียว

มีสารสําคัญนี้เพียงหนึ่งในส่ีของ GTPs และไดทดสอบความสามารถในการตานปฏิกิริยาออกซิ

เดช่ันดวย โดยการทดสอบดวยวิธี DPPH assay พบวาความเขมขนของสารสกัดจากชาเขียวท้ังสอง

ชนิดท่ีสามารถลดปริมาณ DPPH ไดคร่ึงหนึ่งมีคาตํ่ามาก คือ ตํ่ากวา 10 ไมโครกรัมตอมิลลิลิตร ซ่ึง

ถือวามีประสิทธิภาพอยูในระดับเดียวกับสารตานปฏิกิริยาออกซิเดชันมาตรฐานคือ วิตามินซี และ 

butylated hydroxytoluene (BHT) และไดทดลองการวิเคราะหหาปริมาณสาร malondialdehyde 

(MDA) ท่ีหล่ังออกมาหลังจากใชกระแสไฟฟากระตุนเซลลเม็ดเลือดแดงแกะ ในผงน้ําชาเขียวความ

เขมขนตาง ๆ   พบวาผงนํ้าชาเขียวท่ีความเขมขน 60 ไมโครกรัมตอมิลลิลิตร สามารถลดระดับ 

MDA ลงไดคร่ึงหนึ่ง   ซ่ึงถือวาตํ่ามาก เม่ือเปรียบเทียบกับวิตามินซีท่ีตองใชความเขมขนสูงถึง 

1,600 ไมโครกรัมตอมิลลิลิตร (รุงตะวัน และคณะ, 2543) 

4) Saponins  

Saponins พบมากในเมล็ดชา ถูกนํามาใชเปน emulsifier ในปจจุบันมีความสนใจท่ีจะนํา 
Saponins จากเมล็ดและใบชามาใชในทางเภสัชกรรม เนื่องจากพบวา Saponins มีคุณสมบัติตานโรค
ไขหวัดใหญ ตานการอักเสบ ตานจุลินทรียหลายชนิด และตานการอาการแพหลายชนิด 

5) L - Theanine  
 L - Theanine  เปนกรดอะมิโนท่ีพบเฉพาะในชาและพืชตระกูล Camellia บางสายพันธุ ใน

ปริมาณรอยละ 1-2 ของน้ําหนักใบแหง  ในชาญ่ีปุนทําใหเกิดรสท่ีเรียกวา omami จึงนํามาใชเพิ่ม
รสชาติของอาหารได นอกจากนั้น L- Theanine ยังมีฤทธ์ิกับประสาทสวนกลาง  ไดมีนักวิจัยทดลอง
ในอาสาสมัครและสัตวทดลอง  โดยใหรับประทานสารละลาย L - Theanine ความเขมขน 200 
มิลลิกรัม ตอ น้ํา 10 มิลลิลิตร หลังจากนั้น 40 นาที พบวา คล่ืนสมองของท้ังคนและสัตวทดลองเปน 
α - waves  ซ่ึงเปนคล่ืนสมองท่ีสรางข้ึนมาในสภาวะท่ีรางกายผอนคลาย  โดยกระบวนการ  ดูดซึม
เกิดข้ึนโดย L-Theanine จะถูกดูดซึมท่ีลําไสเล็ก และผาน blood - brain barrier ไปมีผลกับ 
neurotransmitters สงผลใหเกิดคล่ืน α - waves ท่ีสมอง 
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6) วิตามิน 
ในชาพบวิตามินซี  วิตามินอี  และเบตาแคโรทีน  โดยวิตามินซีในชาเขียวพบประมาณ 280 

มิลลิกรัม ใน 100 กรัมของน้ําหนักใบชาแหง วิตามินซีนั้น สามารถลด peroxidation ของไขมันใน
ตับ ท้ังยังมีสมบัติเปน antimutagenic ดวย สวนวิตามินอี พบในปริมาณ 70 มิลลิกรัม ใน 100 กรัม 
ของน้ําหนักใบชาแหง  ซ่ึงวิตามินอีและบีตา - แคโรทีน ไมสามารถละลายไดในน้ํา จะตองกินใบชา
จึงจะไดรับสารอาหาร 

นอกจากนี้ยังพบสารสําคัญอ่ืนๆ โดยการแบงเปน 2 กลุม ไดแก กลุมท่ีละลายนํ้าได 
(soluble in water) กับกลุมท่ีไมละลายนํ้า (insoluble or slightly in water) ซ่ึงพบในปริมาณตางๆ 
สรุปไดดังตาราง 2.2 

 
2.4  เกณฑมาตรฐานของชา 

คุณภาพของชาทางดานเคมีและทางดานจุลชีววิทยา  สามารถบงบอกถึงลักษณะ

กระบวนการผลิตชาได ต้ังแตระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 

เทคโนโลยีการแปรรูป ซ่ึงลักษณะการผลิตชาในประเทศไทยเกษตรกรยังขาดความรูความเขาใจ 

เนื่องจากสวนใหญเปนผูประกอบการรายยอย สําหรับหนวยงานหลักท่ีดูแลรับผิดชอบเร่ืองเกณฑ

มาตรฐานของชาในประเทศไทยคือ สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กรมวิทยาศาสตรการ 

แพทย ไดกําหนดประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับท่ี 196 วาดวยเร่ืองชาสําหรับปริมาณการ

ปนเปอนสูงสุดท่ีใหมีไดของเช้ือท่ีกอใหเกิดโรค การปนเปอนทางเคมี และการปนเปอนของโลหะ

หนัก ซ่ึงการปนเปอนโลหะหนักนั้น ยากแกการควบคุม เนื่องจากเกิดจากปจจัยทางดานส่ิงแวดลอม 

ถึงแมวาโลหะหนักบางชนิด เชน ทองแดง สังกะสี และเหล็ก จะเปนธาตุอาหารรองสําหรับพืช แต

การสะสมปริมาณสูงในดิน จะสงผลใหมีการสะสมในพืชไดเชนกัน (Williams et al. 2000) โดยพืช

จะดูดน้ําท่ีมีโลหะหนักละลายอยูข้ึนมาใชภายในเซลล นอกจากนี้พืชท่ีปลูกในดินท่ีโปรง และมี

สภาพเปนกรด จะทําใหรากดูดซึมโลหะหนักเพิ่มข้ึนดวย (Department of Agriculture and 

consumer services of North Carolina, 2009) โลหะหนักท่ีกําหนดในประกาศกระทรวงสาธารณสุข 

ฉบับท่ี 196 ไดแก สารหนู  ตะกั่ว  ทองแดง  สังกะสี เหล็ก และดีบุก  ปริมาณตรวจพบในใบชาปรุง

สําเร็จ 1 กิโลกรัม ตองไมเกินปริมาณตอไปนี้ (สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา, 2550)  

สารหนู (Arsenic) ไมเกิน  0.20   มิลลิกรัมตอชาเหลว 1 กิโลกรัม  

ตะกั่ว (Lead)  ไมเกิน  0.50   มิลลิกรัมตอชาเหลว 1 กิโลกรัม  
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ทองแดง (Copper) ไมเกิน  5.0   มิลลิกรัมตอชาเหลว 1 กิโลกรัม  

สังกะสี (Zinc)  ไมเกิน  5.0   มิลลิกรัมตอชาเหลว 1 กิโลกรัม  

เหล็ก (Iron)   ไมเกิน  15.0  มิลลิกรัมตอชาเหลว 1 กิโลกรัม  

ดีบุก (Tin)   ไมเกิน  250  มิลลิกรัมตอชาเหลว 1 กิโลกรัม  

 

2.5  การตรวจวิเคราะหโลหะหนักในดิน 

 สํานักวิทยาศาสตรเพื่อการพัฒนาท่ีดิน (2550) ไดศึกษาปริมาณโลหะหนักในดินท่ัวประเทศ  เพื่อ

เฝาระวังปริมาณโลหะหนักท่ีสะสมในดิน อันเนื่องมาจาก ปจจุบันมีกากเหลือท้ิงหรือของเสียท่ีเปนโลหะหนัก

ท่ีใชในกระบวนการอุตสาหกรรม หากแพรกระจายสูดินและน้ํา ยอมเปนอันตรายตอมนุษย พืช และสัตว ท้ัง

ทางตรงและทางออมได จึงไดเก็บตัวอยางดินจากแหลงตาง  ๆใหครอบคลุมท้ังจังหวัด โดยไดสุมเก็บดิน

สําหรับจังหวัดเชียงใหม  9 ตัวอยาง และจังหวัดเชียงราย 12 ตัวอยาง  เพื่อวิเคราะหหาโลหะหนัก 4 ชนิด ไดแก 

สารหนู ตะกั่ว ทองแดง และสังกะสี ไดขอมูลปริมาณโลหะหนัก ดังตาราง 2.3 และ 2.4 

 

2.6   ความเปนพิษของโลหะหนักท่ีพบในชา 

โลหะหนักเปนสารท่ีพบอยูท่ัวไป การปนเปอนของโลหะหนักในอาหารของมนุษย มี

สาเหตุท่ีมาสําคัญ 3 ประการ คือ  

1) จากธรรมชาติคือ ในดิน น้ํา อากาศ พืชและสัตว  
2) จากของเสียทางอุตสาหกรรม ไมวาจะเปนโรงงานผลิตสารเคมี ถลุงโลหะ หลอหรือ

ผสมโลหะ โลหะหนักท่ีออกสูส่ิงแวดลอมจะมีท้ังกาซ ของเหลว และของแข็ง  
3) จากกระบวนการผลิตอาหาร เชน การสัมผัสระหวางอาหารกับเครื่องจักรและอุปการณ

ระหวางผลิต และโลหะหนักจากภาชนะบรรจุอาหาร  
โลหะหนักบางชนิดกอใหเกิดโทษกับรางกายแมจะไดรับปริมาณนอย แตบางชนิดก็มีความ

จําเปนท่ีรางกายจะตองไดรับในปริมาณนอยๆ เพื่อการเจริญเติบโต อยางไรก็ตาม หากไดรับปริมาณ

มากก็ทําใหเกิดพิษได และบางชนิดสะสมอยูในรางกายไดนาน พืชผักท่ีปลูกใกลถนนจะมีโอกาส

ปนเปอนตะกั่วสูง เนื่องจากตะก่ัวมาจากทอไอเสียรถยนต นอกจากนั้นอาจพบตะก่ัวในดินบางแหง

ในปริมาณสูง เชน บริเวณใกลโรงงานถลุงแร หรือโรงงานอุตสาหกรรม ในการผลิตกระปองบรรจุ

อาหารที่มีการใชแผนเหล็กเคลือบดีบุกมาเช่ือมตอกันดวยตะกั่ว (การประปานครหลวง, 2552) 
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           ตาราง 2.2 สารสําคัญท่ีเปนองคประกอบหลักในใบชา 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          ท่ีมา : Tea Research Association, 2009 

 
 

องคประกอบ รอยละโดยน้ําหนักแหง 

Soluble in water 

           Flavonols 

           (-) – EGCG 

           (-) – EGC 

           (-) – ECG 

           (-) – EC 

           (+) – GC 

           (+) – C 

           Catechin 

           Caffeine 

           Theophylline 

           Amino acid 

           Protien 

           Carbohydrates 

           Organic acids 

           Saponins 

           Pigments 

           Soluble minerals 

           วิตามิน 

 

 

8-12 

3-6 

3-6 

1 – 3 

1 – 2 

3 - 4 

3 - 4 

3 – 4 

2 – 3 

4 - 5 

14 - 17 

3 – 5 

0.5 – 2 

0.04 – 0.07 

0.5 – 0.8 

2 – 4 

0.3 – 1.0 

Insoluble or slightly soluble in water 

           Cellulose 

           Lignin 

           Polysaccharides 

           Lipids 

 

6 – 8 

4 – 6 

4 – 10 

2 – 4 
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โลหะหนักท่ีกําหนดในประกาศกระทรวงสาธารณสุข เร่ือง ชา คือ สารหนู ตะกั่ว ทองแดง 

สังกะสี  เหล็ก และดีบุก กอใหเกิดโทษตอรางกาย โดยแสดงอาการตางๆ ดังตอไปนี้ 

(กรมวิทยาศาสตรการแพทย, 2552) 

1) ตะก่ัว พบไดท่ัวไปทั้งในดิน หิน น้ํา พืช และอากาศ โดยเฉล่ีย ในหินจะมีตะกั่วอยู 13 

มิลลิกรัมตอหิน 1 กิโลกรัม ในหินตะกอนพบประมาณ 10-70 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม และรางกายมี

ตะกั่วสะสมไดไมเกิน 0.01 มิลลิกรัม ในเลือด 1 เดซิลิตร หากเกินจะเกิดอาการโลหิตจาง ทําลาย

ปลายประสาท ทําใหปลายมือปลายเทาออนแรงเปนอัมพาต 

2) สารหนู เกิดข้ึนไดเองตามธรรมชาติจากการชะลางของหินและแรท่ีมีสารหนูเปน
องคประกอบ เชน อารซีโนโพไรท ทําใหพบสารหนูท่ัวไปในส่ิงแวดลอม โดยเฉพาะในดินพบได

ต้ังแต 0.1-40 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม และอาจพบไดตามแหลงน้ําธรรมชาติ เชน ทะเลสาบ แมน้ํา น้ํา

บอ น้ําพุ หรือกิจกรรมของมนุษย ทําใหสารหนูในส่ิงแวดลอมเพ่ิมปริมาณ ข้ึน เชน การทําเหมืองแร 

การถลุงโลหะ การใชปุยและยาฆาแมลงในการเกษตร สารหนูยังถูกนํามาใชเปนวัตถุดิบในการผลิต

ยากําจัดศัตรูพืช ยาฆาแมลง ซ่ึงหากรางกายไดรับน้ําหรืออาหารท่ีมีการปนเปอนสารหนูในปริมาณ 

100 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม จะทําใหเสียชีวิตได หากไดรับปริมาณนอยกวา 100 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม 

จะทํา ใหมีอาการอาเจียน เกิดการอักเสบในชองทองและกลามเน้ือ การทํางานของหัวใจผิดปกติ กด

ระบบภูมิคุมกันของรางกาย และอาจสงผลใหเกิดความผิดปกติทางจิต  

3) ทองแดง สวนใหญมีการกําเนิดแบบฝงประในหินพอฟรี ปริมาณสะสมท่ีทําใหเกิดความ

เปนพิษได คือ 15 มิลลิกรัมข้ึนไป จะทําใหมีความผิดปกติของรางกาย หรือมีอาการ Wilson's 

disease คือ รางกายส่ันเทาอยูตลอดเวลา กลามเนื้อแข็งเกร็ง มีน้ํามูกน้ําลายไหล ควบคุมการพูด

ไมได  

4) สังกะสี ปริมาณสะสมท่ีทําใหเกิดความเปนพิษไดคือ 75 มิลลิกรัมข้ึนไป จะทําใหมีไข 

ไอ ปวดศีรษะ ออนเพลีย น้ําลายไหล  

5)  เหล็ก ในดินท่ีเปนกรด  เม่ืออยูภายใตสภาพน้ําขังหรือบริเวณท่ีมีการระบายนํ้าเลว จะทํา
ใหเหล็กในดินเปล่ียนมาอยูในรูปท่ีเปนประโยชน (Fe2+) มากข้ึน เม่ือความเขมขนถึงระดับหนึ่งจะ
เปนพิษตอพืช โดยระดับท่ีทําใหเกิดอาการเปนพิษของเหล็กคือ มีปริมาณเหล็กในดินมากกวา 300 
มิลลิกรัมตอลิตร ปริมาณท่ีทําใหเกิดความเปนพิษไดในอาหาร คือ 25 มิลลิกรัมข้ึนไป จะทําให
ผูปวยมีการสะสมเหล็กท่ีตับ ทําใหเปนโรคเก่ียวกับตับ  
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6)  ดีบุก การกําเนิดในประเทศไทยน้ันมีความสัมพันธอยางใกลชิดกับหินอัคนีแทรกซอน

ชนิดกรด (acid rock) โดยท่ัวไปแลวจะเกิดอยูในสายแรแบบน้ํารอนแทรกในหินพวกแกรนิตหรือ

หินช้ันท่ีอยูขางเคียง และอาจเกิดเปนกอนหรือผลึกเล็ก ๆ ฝงในหินเพกมาไทต รวมถึงในหินแกรนิต 

เนื่องจากดีบุกท่ีมีความทนทานตอการสึกกรอนทางกายภาพสูงเม่ือหินตนกําเนิดผุพัง จึงมักจะถูก

นําไปสะสมตามเชิงเขาหรือแองและท่ีราบลุมตางๆ ดีบุกถูกนํามาใชในการเคลือบโลหะตางๆ ท่ีทํา

เปนภาชนะบรรจุอาหารเปนสวนใหญ ใชผสมตะก่ัว เงิน หรือทองแดงเปนโลหะบัดกรี ผสมกับ

โลหะอื่นทําภาชนะ ทําสารอุดฟนทางทันตกรรม  ยากําจัดพยาธิในสัตว ยาสีฟน และใชในการฟอก

น้ําตาล อาหารท่ีปนเปอนดีบุกปริมาณ 150 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม จะเปนสาเหตุใหเกิดการระคาย

เคืองตอกระเพาะอาหาร (gastric irritation) มีอาการคล่ืนไส  อาเจียน และปวดทอง  

 

              ตาราง  2.3   ปริมาณโลหะหนักตกคางในดินเขตจังหวัดเชียงใหม 

จังหวัด ตัวอยางท่ี 
ปริมาณโลหะหนัก (มิลลิกรัม / กิโลกรัม) 

สารหน ู ตะก่ัว ทองแดง สังกะส ี

เชียงใหม 1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

3.738 

4.912 

11.030 

5.895 

11.590 

64.000 

7.815 

11.385 

6.550 

15.000 

24.000 

17.100 

9.200 

24.000 

25.950 

10.100 

17.750 

11.350 

8.700 

12.500 

23.200 

20.800 

12.650 

13.550 

13.950 

26.750 

11.000 

37.750 

31.600 

41.300 

36.350 

43.200 

64.950 

25.900 

58.450 

19.250 

          ท่ีมา : สํานักวิทยาศาสตรเพื่อการพัฒนาท่ีดิน (2550) 
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              ตาราง  2.4  ปริมาณโลหะหนักตกคางในดินเขตจังหวัดเชียงราย 

จังหวัด ตัวอยางท่ี 
ปริมาณโลหะหนัก (มิลลิกรัม / กิโลกรัม) 

สารหน ู ตะก่ัว ทองแดง สังกะส ี

เชียงราย 1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

4.150 

4.630 

4.489 

7.030 

24.430 

3.600 

6.830 

2.840 

7.990 

37.175 

9.500 

11.020 

9.700 

9.600 

11.200 

18.300 

32.250 

9.100 

29.900 

14.000 

46.750 

35.650 

27.950 

43.700 

20.500 

17.900 

8.900 

15.950 

25.600 

11.050 

12.800 

4.550 

16.800 

13.050 

21.050 

90.950 

38.700 

55.350 

24.500 

41.250 

59.700 

27.400 

47.450 

16.000 

46.750 

43.950 

35.700 

28.750 

          ท่ีมา : สํานักวิทยาศาสตรเพื่อการพัฒนาท่ีดิน (2550) 

 

2.7 การวิเคราะหหาปริมาณโลหะหนักดวยเคร่ือง Inductively Coupled Plasma – Mass 

Spectrometry (ICP-MS) 

 ทรงศักดิ์ (2550) ไดอธิบายหลักการหาปริมาณโลหะหนักดวยเคร่ือง  ICP-MS ไววา เคร่ือง 

ICP-MS มีหลักการทํางานคือ เม่ือนําตัวอยางมาผานกระบวนการ dry ashing หรือ wet digestion 

สารอินทรียในอาหารจะถูกทําลายใหหมดไป เหลือแตพวกโลหะหรือแรธาตุ และเม่ือละลายดวย

กรดเจือจาง และผานการกรองแลว โลหะหรือแรธาตุเหลานั้นจะถูกฉีดเขาเคร่ืองมือผานเขาไปใน 

Plasma ท่ีทําหนาท่ีเปนแหลงของพลังงาน ซ่ึงคลายคลึงกับ Flame ของเคร่ือง Atomic Absorption 

Spectrometer (AAS) เม่ือสารละลายของตัวอยางผานเขาไปใน Plasma จะผานกระบวนการ 
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Desolvation และ Vaporization ไดเปนแกสและผานกระบวนการ Atomization ไดเปนอะตอม  ดัง

แสดงในรูป 2.2  

 

 

 

 

 

 

 

 

รูป 2.2 การเปล่ียนแปลงสารอินทรียเม่ือผานกระบวนการ Atomization 

             ท่ีมา: Bradford and Cook (1997) 

 

ซ่ึงกระบวนการเหลานี้เกิดข้ึนอยางตอเนื่องและรวดเร็ว  เม่ืออะตอมไดรับพลังงานจะเกิดการ

เปล่ียนแปลง 2 แบบ คือ  

1)  อะตอมจาก ground state จะเปล่ียนเปนอะตอม exited state  

2)  อะตอมจาก ground state จะเปล่ียนเปนไอออนประจุบวก  

อะตอม excited state ซ่ึงไมเสถียร จะพยายามกลับมาเปนอะตอมและไอออนประจุบวก โดยการ

เปลงรังสี (emission) ท่ีชวงความยาวคล่ืนตางๆ ซ่ึงปริมาณหรือความเขมของการเปลงรังสี จะ

สัมพันธกับปริมาณของอะตอมหรือไอออนท่ีมีอยู ดังนั้นจึงสามารถใชการเปลงรังสีดังกลาวในการ

หาชนิดและปริมาณของแรธาตุในตัวอยางได (รูป 2.3)   

เอกดนัย (2552) รายงานวา ขอดีของการใชเคร่ือง ICP-MS ในการวิเคราะหโลหะหนักและ
แรธาตุ คือ สามารถวิเคราะหแรธาตุไดมากถึง 70 ชนิด ในคราวเดียวกัน เคร่ืองมือทํางานไดอยาง
อัตโนมัติ และยังสามารถทดสอบหาปริมาณธาตุในตัวอยางหลายๆ ชนิดท่ีมีความเขมขนของธาตุใน
ชวงกวาง ต้ังแตระดับสวนในลานสวน (ppm) จนถึงสวนในลาน ๆ สวน (ppt) โดยใชกราฟ
มาตรฐานเดียวกัน  ทําใหประหยัดเวลาในการทดสอบไดมาก มีความแมนและความเที่ยงสูง 
อยางไรก็ตามเคร่ืองมือท่ีใชเทคนิค ICP-MS มีราคาสูงมากและมีคาใชจายในการวิเคราะหคอนขาง
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สูง อีกท้ังยังตองควบคุมสภาพแวดลอมในการวิเคราะหเปนอยางดี จําเปนตองดูแลรักษามากกวา
เคร่ืองมือในเทคนิคอ่ืนๆ และเปนเทคนิคท่ีมีส่ิงรบกวนจากการวิเคราะหคอนขางมาก ซ่ึงจําเปนตอง
เลือกใชเทคโนโลยีในการกําจัดส่ิงรบกวนใหเหมาะกับงาน ปจจัยดังกลาวขางตนจึงตองนํามา
พิจารณาในการเลือกซ้ือเพื่อใหเหมาะกับความตองการ  

                            

      

 

                      

                              รูป 2.3 การเปล่ียนแปลงพลังงานของอะตอม 

                                               ท่ีมา: Bradford and Cook (1997) 

 

2.8  การตรวจวิเคราะหโลหะหนักในชา และการพัฒนาวิธีการวิเคราะห 

การวิเคราะหโลหะหนักของชาในประเทศไทย ซ่ึงวรรณา (2542) ไดศึกษาปริมาณแรธาตุ

และโลหะหนัก ไดแก แคลเซียม ทองแดง สังกะสี แมกนีเซียม โพแทสเซียม และเหล็ก  ในใบชาจีน  

ใบชาฝรั่ง  และใบชาเขียว จํานวน 13 ตัวอยาง โดยการเตรียมตัวอยางดวยวิธีการยอยสลายแบบแหง 

ใชเทคนิค AAS วิเคราะห พบวาปริมาณของแคลเซียม แมกนีเซียม โพแทสเซียม สังกะสี ทองแดง

และเหล็ก  อยูในชวง  3.17 - 4.48 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม 1.55 - 2.18 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม          

14.11 - 18.28 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม 50.12 - 86.39 ไมโครกรัมตอกรัม 12.66-29.05 ไมโครกรัมตอ

กรัม และ 113.6 - 299.75 ไมโครกรัมตอกรัม ตามลําดับ สําหรับศูนยวิทยาศาสตรการแพทย

นครราชสีมา (2550) ไดศึกษาโลหะหนักในชาสมุนไพร โดยสุมเก็บตัวอยางชาสมุนไพรต้ังแตเดือน

ตุลาคม 2547 ถึง พฤษภาคม 2550 รวมท้ังส้ิน 29 ตัวอยาง พบตะกั่วสูงเกินเกณฑมาตรฐาน 4 

ตัวอยาง (รอยละ 21.1)  

การวิเคราะหปริมาณโลหะหนักและแรธาตุดวยวิธี AAS นั้น กองอาหารสัตว (2550) 

รายงานวา ใชหลักการดูดกลืนแสงของอะตอมอิสระ เม่ือมีแสงจากแหลงกําเนิดไปชนอะตอมอิสระ

ของตัวอยางท่ีเปนไอและอยูสถานะพื้น อะตอมจะดูดกลืนแสงไวทําใหปริมาณแสงท่ีผานเขา

เคร่ืองวัดนอยลง ซ่ึงปริมาณการดูดกลืนแสงเปนสัดสวนโดยตรงกับความเขมขนของธาตุนั้นๆ แตก็
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พบปญหาเร่ืองสัญญาณท่ีวัดไดตํ่า ไมเสถียร มีการรบกวนสูง ซ่ึงปจจุบันไดมีเคร่ืองมือวิเคราะหแร

ธาตุท่ีมีประสิทธิภาพสูงในการวิเคราะห เชน Inductively Couple Plasma-Optical Emission 

Spectrometer (ICP-OES) เปนเคร่ืองมือวิเคราะห ทดสอบท้ังเชิงคุณภาพและปริมาณ รวมท้ัง

วิเคราะหไดคร้ังละหลาย ๆ ธาตุในขณะเดียวกัน (Simultaneous Multielements Analysis) โดยใช

เทคนิคเปน 2 สวน คือ สวน ICP จะผลิตพลาสมาที่อุณหภูมิสูงดวยการปลอยแกสอารกอนผาน 

torch ท่ีตอกับเคร่ืองสงความถ่ีวิทยุ เม่ือใหความถ่ีเขาไปจะเกิดสนามแมเหล็กชักนําใหมี

กระแสไฟฟาเกิดการสปารคดวยเทสลา เกิดอิเล็กตรอนท่ีมีพลังงานสูงชนกับอิเล็กตรอนตัวอ่ืน ๆ 

เปนปฏิกิริยาลูกโซ กลายเปนพลาสมา  สวน OES ใชหลักการทําใหสารเปล่ียนจากสถานะพ้ืนไปยัง

สถานะกระตุนเพื่อใหสารท่ีวิเคราะหเปลงแสงหรือสเปกตรัมออกมา  และวัดความเขมของแสงนั้น 

ซ่ึงเทคนิคนี้เปนเทคนิคท่ีมีความเท่ียง สภาพไวสูง การรบกวนตํ่า มีขีดจํากัดการตรวจวัดท่ีดี  ซ่ึงกอง

อาหารสัตวไดนําวิธีการนี้มาใชในการหาปริมาณแรธาตุแคลเซียม แมกนีเซียม และฟอสฟอรัสใน

พืชอาหารสัตวดวย 

สําหรับตางประเทศนั้น การตรวจวิเคราะหคุณภาพของชานั้น ไดมีการศึกษาและพัฒนา

เทคนิควิธีการมาอยางตอเนื่อง โดยคํานึงถึงความถูกตองแมนยําของผลการวิเคราะหท่ีได ทําใหแต

ละประเทศพัฒนาวิธีการวิเคราะหซ่ึงใชหาปริมาณโลหะหนักและแรธาตุท่ีมีในชา เชน ในประเทศ

อินเดีย ไดศึกษาปริมาณโลหะหนักท่ีปนเปอนในใบชาดําท่ีปลูกในบริเวณเมืองตางๆ 6 พื้นท่ี ไดแก  

เมือง  Valparai  เมือง Nilgiris  เมือง Vandiperiyar  เมือง Wayanad  เมือง Munnar และ เมือง 

Karnataka จํานวนท้ังส้ิน 100 ตัวอยาง  โดยใชเทคนิค AAS  ผลการตรวจวิเคราะหพบวามีปริมาณ

ของทองแดง โครเมียม นิกเกิล แคดเมียม และตะก่ัวในปริมาณ 24.07 ± 2.25, 4.76 ± 1.27, 

2.53 ± 1.01, 0.14 ± 0.06 และ 0.81 ± 0.32  มิลลิกรัมตอกิโลกรัม ตามลําดับ (Seenivasan et al. 2008) 

สําหรับประเทศอารเจนตินาไดใชเทคนิค  Electrothermal Atomic Absorption Spectrometry 

(ETAAS) และ Ultrasonic Nebulization System Coupled to Inductively Coupled Plasma Optical 

Emission Spectrometry (USN-ICP-OES)  ตรวจหาปริมาณโลหะหนักในใบชา และยาเม็ดท่ีทําจาก

สมุนไพร  โดยสุมเก็บตัวอยางจากตลาด ท้ังตัวอยางเคร่ืองดื่มและใบชาแหง ผลการวิเคราะหไมพบ

ปริมาณโครเม่ียมและโคบอล  เนื่องจากคาท่ีไดมีคาตํ่ากวา detection limits ในขณะท่ีสามารถตรวจ 

อะลูมิเนียม แคดเม่ียม ตะกั่ว เหล็ก และวาเนเดียมได แตคาท่ีวิเคราะหไดมีคาตํ่ากวาปริมาณท่ี
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ยอมรับไดจากการบริโภคในแตละวัน (acceptable daily intake) ท่ีองคกรอนามัยโลกแนะนํา 

(Gomez et al. 2007)  และในสาธารณรัฐเช็ก ไดใชเทคนิค Inductively Coupled Plasma - Atomic 

Emission Spectroscopy (ICP-AES) ในการหาปริมาณโบรอนในใบชาแหงและกาแฟ โดยใช 

Chinese reference material GBW 07605 เปนวัสดุอางอิง (Certified Reference Material: CRM) ใน

การทดสอบความแมนยําและทวนสอบวิธีการวิเคราะห และทําการศึกษาวิธีการยอยตัวอยางชาดวย

ไมโครเวฟ (microwave digestion) และการสกัดดวยน้ํารอน (hot water extraction) จากนั้นวัดหา

ปริมาณโบรอน ซ่ึงในชาดํา  ชาเขียว  ชาผลไม  กาแฟพรอมดื่ม และเมล็ดกาแฟค่ัว พบในปริมาณ 

3.21 - 9.25, 3.54 - 5.52, 2.71 - 27.7, 13.3 - 21.3, และ 7.57 - 17.5 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม ตามลําดับ 

(Krejcova และ Cernohorsky, 2002)   

 สวนประเทศจีนซ่ึงมีแหลงปลูกชามากท่ีสุดในโลก เนื่องจากเปนเคร่ืองดื่มท่ีผูบริโภคใน

ประเทศนิยม จึงเห็นความสําคัญของการตรวจวิเคราะหโลหะหนักในชา โดย Han และคณะ (2006) 

ไดเก็บตัวอยางชาท่ีจําหนายในทองตลาดจํานวน 1,225 ตัวอยาง เพื่อวิเคราะหหาตะก่ัวพบวา 

ตัวอยางชารอยละ 32 มีปริมาณตะก่ัวสูงกวามาตรฐานกําหนด คือ 2 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม โดยพบ

ปริมาณตะก่ัวอยูระหวาง 0.2 - 97.9 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม จากผลการศึกษาเกี่ยวกับการดูดซึมของ

ตะกั่วจากดินมาสูตนชา พบวา ดินท่ีมีความเปนกรดสูงจะทําใหตนชาสามารถดูดซึมตะก่ัวท่ีมีในดิน

นั้นได และยังพบวา เม่ือเพิ่มความเปนดางใหกับดินดวยการเติมแคลเซียมคารบอเนต เพื่อให pH 

เพิ่มข้ึน 1 หนวยสามารถลดการดูดซึมตะก่ัวสูตนชาไดรอยละ 20-50 (Han et al. 2007)  

 

 


