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การเปรียบเทียบปริมาณสารออกฤทธิ์ในชาดอกคาโมมายลที่อบแหงโดยพลังงานแสงอาทิตย
และเตาตนแบบที่ไดรับการพัฒนาแลว
The Comparison of Bioactive Compounds in the Chamomile Tea Produced by Solar Energy and with the
Developed Air Drying Oven
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Abstract
By comparing the quantity of some active compounds, it was found that the chamomile tea oven-dried at
50-60°C with the developed air drying oven had a moisture content of 5.48% and polyphenols and β-carotenes
contents of 97.39 mg/gDW and 0.70 mg/100 ml, respectively while that dried by solar energy had a moisture
content of 6.54% and polyphenols and β-carotenes contents of 69.74 mg/gDW and 0.31 mg/100 ml, respectively.
It is concluded that the chamomile tea produced by the developed air drying oven had better quality than that
produced by the conventional solar drier.
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บทคัดยอ
จากการเปรียบเทียบปริมาณสารออกฤทธิ์ พบวาชาดอกคาโมมายลซึ่งอบแหงที่อุณหภูมิ 50-60°C ดวยเตาอบแหงที่
พัฒนาแลว มีปริมาณความชื้น 5.48% พอลิฟนอล 97.39 mg/gDW และเบตาแคโรทีน 0.70 mg/100 ml ในขณะที่ชาดอกคา
โมมายล ซึ่งอบแหงดวยพลังงานแสงอาทิตยมีปริมาณความชื้น 6.54% พอลิฟนอล 69.74 mg/gDW และเบตาแคโรทีน 0.31
mg/100 ml สรุปไดวาชาดอกคาโมมายดที่ไดจากเตาอบแหงที่พัฒนาแลวมีคุณภาพดีกวาชาดอกคารโมมายดที่ไดจากการอบ
แบบดั้งเดิมที่ใชพลังงานแสงอาทิตย
คําสําคัญ: ชาดอกคาโมมายล การอบแหง สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ
คํานํา
คาโมมายล (Matricaria chamomilla L.) เปนพืชที่มีถิ่นกําเนิดมาจากทางยุโรป ถูกแปรรูปเปนชาสมุนไพรในรูปชา
ดอกคาโมมายล มีสรรพคุณในการบรรเทาปญหาของกระเพาะและลําไส อาหารไมยอย อาการปวดประจําเดือน และ ชวยให
นอนหลับสบาย สารที่ออกฤทธิ์ทางยาในคาโมมายลเปนพวกสารในกลุมฟลาโวนอยด (flavonoid) และ พอลิฟนอล
(polyphenol) (Harbourne et al., 2009)
การผลิตชาดอกคาโมมายลนั้นมีการอบแหงโดยใชเตาอบซึ่งอุณหภูมิที่ไมสม่ําเสมอในระหวางการอบ เนื่องจากสภาพ
อากาศนั้น สงผลตอคุณภาพของดอกคาโมมายลและปริมาณสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพของผลิตผล ดังนั้น งานวิจัยนี้จึงมีการ
พัฒนากระบวนการอบแหงดอกคาโมมายลโดยใชเตาอบแหงที่ไดจากโครงการศึกษาออกแบบและพัฒนาเตาอบแหงผลิตผล
ทางการเกษตรซึ่งเตาอบแหงนี้ไดรับการพัฒนาโดยภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกลาธนบุรี โดยใชอุณหภูมิที่เหมาะสม 50-60ºC ซึ่งการอบที่อุณหภูมินี้รักษาปริมาณสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพใหมี
มากที่สุด เพื่อใหไดชาดอกคาโมมายลที่มีคุณภาพตอการบริโภค ซึ่งเปนอุณหภูมิที่ไดจากการทดลองคารโมมายดที่ทาง
คณะวิจัยไดดําเนินการวิจัยกอนหนานี้ (Horzic et al., 2009)
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งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อเปรียบเทียบปริมาณสารออกฤทธิ์ตางๆ ไดแก ปริมาณพอลิฟนอล และปริมาณเบตาแคโร
ทีน ในชาดอกคาโมมายลที่อบแหงโดยพลังงานแสงอาทิตย และชาดอกคาโมมายลที่อบแหงโดยเตาตนแบบที่ไดรับการพัฒนา
แลว ที่ผลิตจากโครงการหลวงศูนยสะโงะ จ. เชียงราย
อุปกรณและวิธีการ
วิเคราะหปริมาณสารออกฤทธิ์ตางๆ ในชาดอกคาโมมายลที่อบแหงโดยพลังงานแสงอาทิตย และเตาตนแบบที่ไดรับ
การพัฒนาแลว ที่ชวงอุณหภูมิ 50-60 ํC
นําดอกคาโมมายลอบแหงดวยวิธีที่ตางกันนํามาแบงเปนชุดทดลองดังนี้
ชุดทดลองที่ 1 ดอกคาโมมายลอบแหงที่ไดจากการอบดวยแสงอาทิตยเปนเวลา 2 วัน
ชุดทดลองที่ 2 ดอกคาโมมายลอบแหงที่ไดจากเตาอบแหงที่พัฒนาแลว รุนที่ 1
ชุดทดลองที่ 3 ดอกคาโมมายลอบแหงที่ไดจากเตาอบแหงที่พัฒนาแลว รุนที่ 2
แลวทําการวิเคราะหสมบัติทางกายภาพและเคมีของชาดอกคาโมมายลที่ได โดยทําการหาปริมาณความชื้นของชา
เพื่อหาความสัมพันธระหวางคาความชื้น กับปริมาณสารออกฤทธิ์ ไดแก ปริมาณพอลิฟนอล และปริมาณสารประกอบระเหย
งาย และวิเคราะหคุณภาพของชาคารโมมายด โดยพิจารณาจากปริมาณกรดไขมันอิสระ และปริมาณเบตาแคโรทีน (Raal et
al., 2012)
ผล
ปริมาณสารออกฤทธิ์ตางๆ ในชาดอกคาโมมายลที่อบแหงโดยพลังงานแสงอาทิตย และเตาตนแบบที่ไดรับการ
พัฒนาแลว ที่ชวงอุณหภูมิ 50-60 ํC
การอบแหงดอกคาโมมายลโดยเตาอบแหงที่พัฒนาแลว ในชวงอุณหภูมิ 50-60 ํC ซึ่งเปนอุณหภูมิที่เหมาะสมสําหรับ
ใชอบแหงดอกคาโมมายลที่ไดจากการวิจัยกอนหนานี้ และในการทดลองนี้จะเปรียบเทียบสารออกฤทธิ์ตางๆ ของชาดอกคาโม
มายลอบแหงที่ไดจากการอบดวยแสงอาทิตย และชาดอกคาโมมายลอบแหงที่ไดจากเตาอบแหงที่พัฒนาแลว
Table 1 Moisture, β-carotene, polyphenol, and free-fatty acid contents in chamomile tea oven-dried at 50-60°C
using the developed air drying oven and chamomile tea in solar-dried
Type of chamomile tea
Solar-dried chamomile tea
Oven-dried chamomile tea
(1st batch)
Oven-dried chamomile tea
(2nd batch)

Moisture content
(%)
6.54

β-Carotene
(mg/100 ml)
0.31

Polyphenol
(mg/g DW)
69.74

Free-fatty acids
(mg/100 mg DW)
30.00

5.48

0.70

97.38

17.80

5.49

0.70

97.39

17.80
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Figure 1 Total polyphenol content of the chamomile tea dried with solar energy (  ) and an air drying oven
( 1st Batch; 2nd Batch).
วิจารณผล
จากการวิเคราะห พบวา ชาดอกคาโมมายลอบแหงที่ไดจากการอบดวยแสงอาทิตยมีปริมาณความชื้นสูงถึง 6.54
เปอรเซ็นต ซึ่งสูงกวาชาดอกคาโมมายลอบแหงที่ไดจากเตาอบแหงที่พัฒนาแลว นอกจากนี้ ปริมาณสารออกฤทธิ์เบตาแคโรทีน
และปริมาณพอลิฟนอลของดอกคาโมมายลอบแหงที่ไดจากการอบดวยแสงอาทิตยก็ยังมีปริมาณนอย (ปริมาณเบตาแคโรทีน
เทากับ 0.31 mg/100 ml และปริมาณพอลิฟนอล เทากับ 69.74 mg/g DW ตามลําดับ) และมีปริมาณกรดไขมันอิสระ คอนขาง
สูงถึง 30.00 mg/100 mg DW ซึ่งปริมาณกรดไขมันอิสระที่สูงจะสงผลถึงคุณภาพของชาดอกคาโมมายล เนื่องจากเปนสาเหตุ
ของการเกิดกลิ่นหืน สวนชาดอกคาโมมายลที่ไดจากเตาอบแหงที่พัฒนาแลว มีปริมาณความชื้นต่ํากวา (5.40-5.50 เปอรเซ็นต)
ปริมาณเบตาแคโรทีนของชาดอกคาโมมายลที่ไดจากเตาอบแหงที่พัฒนาแลว เทากับ 0.70 mg/100 ml และปริมาณพอลิฟนอล
ของชาดอกคาโมมายลที่ไดจากเตาอบแหงที่พัฒนาแลว เทากับ 97.39 mg/g DW ชาดอกคาโมมายลที่ผานการอบแหงโดยใช
เตาอบแหงที่พัฒนาแลว มีปริมาณสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพสูงกวาดอกคาโมมายลที่ผานการอบดวยแสงอาทิตย นอกจากนั้นยัง
พบวาปริมาณกรดไขมันอิสระ ของชาดอกคาโมมายลที่อบแหงโดยใชเตาอบแหงที่พัฒนาแลวมีปริมาณเทากับ 17.80 mg/100
mg DW ซึ่งต่ํากวาชาดอกคาโมมายลอบแหงที่ไดจากการอบดวยแสงอาทิตย ดังนั้นจึงสรุปไดวาชาดอกคาโมมายลที่ไดจากเตา
อบแหงที่พัฒนาแลวมีคุณภาพที่ดีกวาชาดอกคาโมมายลที่อบแหงโดยพลังงานแสงอาทิตย ทั้งในดานสารออกฤทธิ์ที่มีปริมาณ
สูงกวาและปริมาณกรดไขมันอิสระที่นอยกวา เนื่องจาก เตาอบแหงที่พัฒนาแลวมีการถายเทและการหมุนเวียนความรอน
ภายในเตาอบที่ดี และเตาอบแหงที่พัฒนาแลว ใชระบบการใหความรอนแบบทางออมทําใหรักษาปริมาณสารออกฤทธิ์ไดสูง
(Table 1)
คําขอบคุณ
ขอขอบคุณหลักสูตรเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกลาธนบุรี ที่สนับสนุนอุปกรณและเครื่องมือตาง ๆ ในการทํางานวิจัย และขอขอบคุณศูนยสงเสริมและสนับสนุนมูลนิธิ
โครงการหลวงและโครงการตามพระราชดําริ ที่สนับสนุนทุนในการทําวิจัยนี้
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