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ท ำง่ำย...ได้สรรพคุณ 

คือ  

การใช้น้้าร้อนสกัดสารท่ีเป็นตัวยาส้าคัญ 
ในช่วงเวลาสั้นๆ เพื่อสกัดสารส้าคัญ กลิ่น 
รส ท่ีต้องการออกมาจากสมุนไพร 

เป็นเครื่องดื่ม ซึ่งมีรูปแบบและ 

วิธีการบริโภคเช่นเดียวกับชา (Camellia sinensis)  
แต่ชาสมุนไพรผลิตจากพืชสมนุไพรชนิดต่างๆ  
ที่มีกลิ่นรสที่หอมละมุน ท้าให้ได้สรรพคุณต่างๆ ของพืชสมุนไพรที่มี
ประโยชน์ต่อร่างกาย เช่น สารต้านอนุมูลอิสระ บ้ารุงสุขภาพ แก้หวัด 

สรรพคุณของชาสมุนไพรน้ัน ขึ้นยู่กับชนิดของพืชสมุนไพรท่ีน้ามาผลิต 

ผู้บริโภคที่นิยมดื่มชาสมุนไพร นอกจากต้องการสรรพคุณทางยาแลว้  
ยังต้องการสัมผัสกลิ่นที่ละเมียดละไมจากชาสมุนไพรด้วย 

ไม่ใช่ว่าชาสมุนไพรทุกชนิดจะปลอดภัยต่อการด่ืมเสมอไป ตรงกันข้าม  
หากไม่รู้จักสรรพคุณทางยาที่เหมาะสมแลว้  

ก็อาจจะเป็นอันตรายส้าหรับบางคนได้ 

วิธีที่ดีที่สุดในการด่ืมชาสมุนไพร คือ  
ต้องเรียนรู้ข้อมูลของสมุนไพรที่ใช้ 
ในการบริโภคเป็นอย่างดีเสยีก่อน  

เพราะสมุนไพรแต่ละชนิดมีข้อควรระวัง  
ขนาดและสรรพคุณที่แตกต่างกันออกไป 

 
 
 

หัวใจหลักในการท า 
ชาสมุนไพร 

 คงคุณค่าสารส าคัญของสมุนไพรใน
รูปแบบชา 

 ปล่อยสารส าคัญออกมาได้ดีเมื่อชงชา 
 มีรสชาติและกลิ่นชวนรับประทาน 

กระบวนการผลิตชาสมุนไพร ที่ดี 

   

เกร็ดความรู้เรื่องสารส าคัญ 
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กระบวนการผลิตชาสมุนไพร 

: เป็นขั้นตอนที่ใช้น้้าหนักกดทับลงใบพืช  
เพื่อให้สารสา้คัญต่างๆ ภายในเซลล์พืช ออกมานอกเซลล์  
และเคลือบอยู่บนส่วนต่างๆ ของใบชา เวลาชงชาเราจะได้รับคุณประโยชน์
สรรพคุณสารส้าคัญนี้ และมีรสชาติ กลิ่นที่ดีด้วย 

ท ำง่ำย...ได้สรรพคุณ 

: เพื่อก้าจัดสิ่งสกปรก สิ่งแปลกปลอม และลดอันตรายในอาหาร 
โดยเฉพาะอันตรายจากจุลนิทรีย์จ้าพวกแบคทีเรยีในกลุ่มโคลิฟอร์ม และแบคทีเรียก่อโรค 

: การผลิตชาในประเทศจนี ไต้หวัน และไทยส่วนใหญ่จะใช้วิธีการคั่วใบ
พืช ส่วนการผลิตชาในประเทศญ่ีปุ่นมักจะใช้วิธีการน่ึงใบพืช 

เพื่อหยุดการท้างานของเอนไซม์ในใบพืช  
และเป็นการคงสีของใบพืชใหดู้สดและสวยงาม  
จะท้าการนึ่งใบพืชด้วยไอน้้าเดือดประมาณ 2-4 นาที  
โดยมีการกลับใบและเกลี่ยให้ใบพืชถูกไอน้้าร้อนอย่าง
ทั่วถึง แต่ต้องระวังอย่านึ่งนานจนท้าใหใ้บพืชตายน่ึงเปน็
สีน้้าตาล จากนั้นผึ่งให้หมาด  

เป็นขั้นตอนที่ใช้ไฟกลางๆ คั่วเพื่อท้าให้เซลล์ใบพืชแตก 
สารประกอบต่างๆ ที่เป็นสารส้าคัญสามารถสกัด
ออกมาได้ง่ายในกระบวนการชงชา และเพื่อท้าลาย
เอนไซม์ พอลิฟีนอลออกซิเดส (polyphenol oxidase) 
คือเอนไซม์ที่เร่งปฏกิิริยาออกซิเดชันของสารประกอบ 
ฟนีอลกับออกซิเจนเกิดเป็นสารสีน้้าตาล 
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กระบวนการผลิตชาสมุนไพร 

: หลังการอบแห้ง ผึ่งให้เย็นแล้ว ควรน้ามาผ่านกระบวน 
การคั่วชาอีกรอบด้วยไฟอ่อนๆ เพื่อเพิ่มรสชาตแิละทา้ใหม้ีกลิ่นหอมมากขึ้น 

: หลังเสร็จสิ้นกระบวนการน้ามาบรรจใุส่ซองพร้อมชง หรือภาชนะท่ีปิดสนิท 

ท ำง่ำย...ได้สรรพคุณ 

• อุณหภูมิไม่เกิน 60 องศาเซลเซียส  
• ระยะเวลาการอบขึ้นอยู่กับลักษณะความอวบน้้าของพืชสมุนไพรแตล่ะชนิด  
• จนมีความชื้นในชาไม่เกิน 10%  
• โดยท้าการอบในตู้อบลมรอ้น หรือใช้โรงอบพลังงานแสงอาทิตย์  
• แต่ไม่ควรตากวัตถุดิบให้สัมผัสกับแสงแดดโดยตรง เพราะรังสียูวีอาจท้าลาย

สารส้าคัญในตัวสมุนไพร 

ตู้อบลมร้อน 

โรงอบพลังงานแสงอาทิตย ์

กระบวนการท าความสะอาดวัตถุดิบ 

กระบวนการท าให้เซลล์ใบพืชแตก 

การคั่วใบพืช หรือการนึ่งใบพืช 

กระบวนการนวดใบพืช 

กระบวนการอบแห้งใบพืช 

กระบวนการคั่วชา 

กระบวนการบรรจุภัณฑ์ 
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ท ำง่ำย...ได้สรรพคุณ 

ใน โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชาจากจิงจูฉ่ายเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ 
ทุนวิจัย: โครงการบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ประจ้าปีงบประมาณ 2561  

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

เป็นยาเย็น (หยิน) ช่วยแก้ไข้ บ้ารุงปอด ฟอกเลือด ท้าให้เลือดไหลเวียนดี แก้อาการประจ้าเดือนมาไม่ปกติ ต้นและใบมี 
น้้ามันหอมระเหย เช่น ไลโมนีน (limonene) ซิลินีน (selinene) และสาร glycosides ชื่อว่า อะปอิิน (apiin) มีสรรพคุณ 
ทางยา คือ ช่วยลดความดันโลหิตท้าให้เสน้เลือดขยายตัว ช่วยขับลมในกระเพาะอาหาร ล้าไส้ และยังมีสรรพคุณเด่นคือ  
จิงจูฉ่ายช่วยยับยั้งสารก่อมะเร็ง จึงนิยมน้าใบจิงจูฉ่ายมาคั้นเป็นน้า้ดื่มกินทุกวัน 

ช่ือภาษาไทย :  จิงจูฉ่าย (White mugwort) 
                หรือ โกฐจุฬาลัมพาขาว 
ช่ือวิทยาศาสตร ์:  Artemisia lactiflora 
วงศ์ (Family) :  Asteraceae 

ชำจิงจูฉ่ำย 
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ท ำง่ำย...ได้สรรพคุณ 

ชำสมุนไพร 

ผงชงดื่มเพื่อสุขภาพ
จากสารสกัดสมุนไพร 

โลชั่น 
จากสารสกัดสมุนไพร 

กลีบเลี้ยง: ช่วยให้สดชื่น  
ต้านอนุมูลอิสระ ขับปัสสาวะ  
ลดความดันโลหิตและไขมันในเสน้เลอืด  
ช่วยควบคุมระดับน้้าตาล ลดโอกาสการเกิดมะเร็งและยับยั้งการเจริญเตบิโตของเซลล์เนื้องอก 
 ใบ: ช่วยต้านอนุมูลอิสระ ขับเสมหะ แก้ไอ แก้ร้อนใน รักษาโรคเหน็บชา ช่วยลดความดันเลือด  
 และยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดการอักเสบ 

          

แกร้้อนใน กระหายน้้า ถอนพิษ ลดไข้  
มีสารต้านอนุมูลอสิระ ช่วยลดระดับ 
น้้าตาลในเลือด ควบคุมเบาหวาน และความดันโลหิตได้ด ี

  

อุดมไปด้วยสารแอนโทไซยานิน ช่วยต้านอนุมูลอิสระ  
ช่วยชะลอวัยและริ้วรอย เสริมภูมิตา้นทาน บ้ารุงสมอง  
เพิ่มการไหลเวียนเลอืด และลดอาการฟกช้้าต่างๆ  

 
ช่วยลดความดันโลหิต  
ป้องกันโรคเส้นเลือดหัวใจตบี  
แก้ไข้ แกไ้อ แก้ร้อนใน บ้ารุงตับ  
แกเ้วียนหัว และช่วยขับสารพิษในร่างกาย 

มีสารดีอ็อกซิโนจิรมิายซิน ช่วยลดระดับน้้าตาลในเลอืด  
มีสารไฟโตสเตอรอล ช่วยลดความระดับคอเลสเตอรอล  
และมีสารกาบา ช่วยลดความดันโลหิต 

ช่วยลดอาการอักเสบและฟกช้้า  
เสริมสร้างคอลลาเจน  
ช่วยลดเลือนรอยแผลเปน็ให้จางลง  

ช่วยให้ผิวกระจ่างใส ชะลอการเกิดร้ิวรอย 
ปกป้องผิวจากแสงแดด แก้ปัญหาผิวแห้งกร้าน  
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ท ำง่ำย...ได้สรรพคุณ 


