
การเพิม่มูลค่าทางเศรษฐกจิของผลติภณัฑ์เมีย่ง 
ผลติภัณฑ์ชาเขียวเมี่ยง 

โดย 
อาจารย์ ดร.ปิยาภรณ์  เช่ือมชัยตระกูล 
มหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวง 



ความส าคญัและที่มาของการท างานวจิยั 

ยอดเมี่ยงสด 

ใบเม่ียงแก่ 

ขาดการน าไปใช้
ประโยชน์ 

เมี่ยงหมัก 

ผลติภัณฑ์รูปแบบใหม่/การเพิม่มูลค่า 

การบริโภคเมีย่ง
ลดลง 

ตน้เม่ียงหรือตน้ชาอสัสมั (Callmellia sinensis var. assamica)  
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ยอดชาเมี่ยง = ชาเขยีว 

ชาเขยีวชงร้อน 

วตัถุดบิส าหรับท า
ชาผู่เอ๋อ  
(ชาด า) 

กระบวนการผลติแบบชาเขยีวญีปุ่่น 
(น่ึงไอน า้) 

กระบวนการผลติแบบชาเขยีวจนี
(คัว่กระทะร้อน) 

กระบวนการผลติแบบชาเขยีวจนี
(คัว่กระทะร้อน) 

การท าแห้ง
(ตากแดด) 

แนวคดิการพฒันาผลติภัณฑ์ 



4 
ชนิดของการให้ความร้อน 

ระยะเวลาในการนวด 

ชนิดของการท าแห้ง 

คุณภาพของผลิตภณัฑ ์

การยอมรับของผู้บริโภค 

ถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชุมชน 

ขั้นตอนการพฒันากระบวนการผลติ 
 ดว้ยไอน ้า (100oC) 1.00, 1.30, 2.00 และ 2.30 นาที 
 ดว้ยกระทะร้อน (140-145oC ) 8.00, 10.00, 12.00 และ 15 นาที 

 นวด 3.00, 5.00 และ 10 นาที 

 ตากแดด 
 อบดว้ยเคร่ืองอบลมร้อน 

 มาตรฐานชาตามประกาศของกระทรวง
สาธารณสุข ฉบบัท่ี 196  พ.ศ.2543 เร่ือง 
ชา  

 การทดสอบฤทธ์ิทางชีวภาพ 
 คุณภาพทางประสาทสัมผสัโดย Tea 

master 
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ยอดเมีย่งสด 

5 

ลกัษณะสี
ภายนอกของ
ใบชาแห้ง 

ลกัษณะสีของ
น า้ชา 

รูปที่ 1 ลกัษณะปรากฏของผลิตภณัฑช์าท่ีใหค้วามร้อนโดยการน่ึงดว้ยไอน ้ าท่ีเวลาแตกต่างกนั 
1.00 นาท ี 1.30 นาท ี 2.00 นาท ี 2.30 นาท ี
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6 
3 นาที 5 นาที  10 นาที 

ยอดชาอสัสัม 

รูปที่ 2 ลกัษณะปรากฏของผลิตภณัฑช์าท่ีใหค้วามร้อนโดยการน่ึงดว้ยไอน ้ าในระยะเวลาการนวดต่างกนั 

ลกัษณะภายนอกของ 
ใบชาแหง้ 

ลกัษณะสีของน ้าชา 



กระบวนการผลติชาเขียวเมี่ยง 
ใบชาเมีย่งสด ผึง่บนกระด้ง น่ึงด้วยไอน า้ 2 นาท ี

นวด 5 นาท ี
ท าให้แห้ง 



ผลติภัณฑ์ชาเขียวเมี่ยง 
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ตารางที่ 1 คุณภาพผลิตภณัฑช์าเขียวเม่ียง 

คุณภาพ ค่ามาตรฐาน  
(ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบบัที ่196  เร่ือง ชา)  

 

คุณภาพชาเขยีว
เมีย่ง 

ความช้ืน ไม่เกินร้อยละ 8 ของน ้าหนกั 7.15 ± 0.02 

เถา้ทั้งหมด  
(total ash) 

ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 4 และไม่เกินร้อยละ 8 ของน ้ าหนกั
ชาแหง้ 

5.38 ± 0.05 

มีเถา้ท่ีละลายน ้าได ้
 (water soluble ash) 

ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 45 ของเถา้ทั้งหมด 
 

52.03 ± 0.12 

สารท่ีสกดัไดด้ว้ยน ้าร้อน  
(hot water extract) 

ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 32 ของน ้าหนกัชาแหง้ 
 

45.78 ± 0.17 

คาเฟอีน  
(caffeine) 

ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 1.5 ของน ้าหนกั 
 

3.96± 0.00 



ตารางที ่2 คุณภาพด้านฤทธ์ิทางชีวภาพของผลติภัณฑ์ 

คุณภาพ ค่าคุณภาพ 

ฤทธ์ิตา้นอนุมูลอิสระ 183.9 mg garlic acid/100 ml 
ปริมาณคาเทชินทั้งหมด 14.0 g/100 g dry basis 
Epigallocatechin gallate (EGCG)  4.14 g / 100 g dry basis 

ฤทธ์ิการสลายไขมนั  
Lipid breakdown activity  

0.17 MDA, µg/ml 



11 

ผลการประเมนิคุณภาพผลติภัณฑ์ชาจาก Miss Yingbing Zhang  
Chief Tea Taster of Tea Research Institute,  

China Academy of Agricultural Sciences &Tea Quality Supervision 
and Testing Center, Ministry of Agriculture of China 

Attributes Sample 

commercial A Commercial B Miang Green Tea 

Appearance Bold 
Twist with stems 
Approach black 

Bold  
Twist with pekoe and stems 
Yellow 

Tight 
Curly with pekoe 
Dark Green 

Liquid Color Yellow and bright Orange and Bright Green and Bright 

Aroma High and brisk High 
Sweet and over baked 

Fresh with chestnut Harrow 

Taste Mellow and brisk Strong  
A little bitter and over baked 

Strong 
Sweet and brisk 
A little over baked 

Brewed Leaves Soft with red stem 
Yellow greenish 

Soft with red stems 
Tender yellow 

Soft and green 



12 

ผลการประเมนิให้คะแนนจาก Yingbing Zhang  
Chief Tea Taster of Tea Research Institute, 

 China Academy of Agricultural Sciences & Tea Quality 
Supervision and Testing Center, Ministry of Agriculture of China 

Attributes Sample 

Commercial A Commercial B Miang Green Tea 

Appearance 88 86 85 

Liquid Color 86 83 88 

Aroma 87 82 85 

Taste 88 83 88 

Brewed Leaves 88 87 86 



กลุ่มเป้าหมายท่ีรับการถ่ายทอดเทคโนโลยี : วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตชาแมล่อย 



ประโยชน์ทีไ่ด้รับงานวจิัยต่อกลุ่มเป้าหมาย 

  ผลิตภณัฑเ์พ่ิมมูลค่าใหก้บัใบเม่ียงสด 
แปรรูปเป็นผลิตภณัฑช์าเขียวส าหรับชงร้อน → เคร่ืองด่ืมเพื่อสุขภาพ 

 
เพ่ิมแนวทางการใชป้ระโยชน์สูงสุดแก่ตน้เม่ียง 

เดิมน ามาท าเป็นเม่ียงหมกักิโลกรัมละ 35-40 บาท  
เม่ือน ามาแปรรูปเป็นชาเขียว ขายไดกิ้โลกรัมละ 500 บาท 

 
ช่วยอนุรักษต์น้เม่ียงโบราณใหค้งอยูใ่นพ้ืนท่ี 

ผลลพัธ์ สร้าง
อาชีพ 

สร้าง
รายได้ 
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https://www.thairath.co.th 

วนัที ่4 ตลุาคม พ.ศ. 2560 

แหลง่ท่องเที่ยววิถชีมุชน “การผลติชา”  

การต่อยอด 

https://www.thairath.co.th/
https://www.thairath.co.th/
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ขอบคุณค่ะ 


