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บทคัดย่อ 
การผลิตชาใบย่านางแดง สามารถผลิตได้ด้วยการย่างแบบดั้งเดิมโดยใช้เตาถ่าน ซ่ึงต้องใช้แรงงานคน ระยะเวลานาน และไม่

สามารถควบคุมความร้อนไดอ้ย่างแม่นยําและสม่ําเสมอ ซ่ึงอาจเป็นอุปสรรคในการผลิตเชิงอุตสาหกรรม ดังน้ันการวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์
เพ่ือเปรียบเทียบองค์ประกอบทางเคมีและฤทธ์ิต้านอนุมูลอิสระในชาย่านางแดงด้วยเครื่องย่างแบบสองสายพานลําเลียงและการย่าง
โดยใช้เตาถ่าน จากการทดลองพบว่า เครื่องย่างน้ีสามารถทําได้ท่ีช่วงอุณหภูมิ 80-120◦C ช่วงเวลา 2-4 mins ได้ใบชาสมุนไพรระหว่าง 
11.52-19.2 kg h-1 เมื่อวิเคราะห์เพ่ือทดสอบปริมาณสารสําคัญด้วยวิธี High-Performance Liquid Chromatography (HPLC) และ
การวิเคราะห์ปริมาณสารฟลาโวนอยด์ท้ังหมด โดยใช้ (+)-catechin เป็นสารมาตรฐาน พร้อมท้ังทดสอบฤทธ์ิการต้านออกซิเดชันด้วย
สาร 2, 2-diphenyl-1-picrylhydrazyl (DPPH) ในใบของย่านางแดงท่ีผลิตด้วยเครื่องย่างท้ังสองแบบท่ีอุณหภูมิและเวลาท่ีต่างกัน 
พบว่า สารสําคัญของย่านางแดงท่ีได้มีค่าสูงกว่าเมื่อใช้เครื่องย่างแบบสองสายพานลําเลียง แสดงว่า เครื่องน้ีสามารถใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากกว่าวิธีย่างแบบดั้งเดิม 

คําสําคัญ: ชาใบย่านาง, สารสําคัญ, เครื่องย่างแบบสองสายพาน, ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ 

Abstract 
Yanang Daeng leaf tea is produced traditionally by grilling Bauhinia strychnifolia leaves with a charcoal 

stove. This method requires labor and time. Moreover, the heat cannot be controlled precisely and consistently 
which hinders industrial-scale production. We compare the chemical compositions and antioxidant activity in 
Yanang Daeng tea using grilling with the double belt conveyor dryer method (DBCD) and the charcoal stove 
method (CS). DBCD may be used effectively at temperatures of 80-120◦C over a period of 2-4 mins producing 
herbal tea leaves between 11.52-19.2 kg h-1. The phenolic acid and flavonoid contents using HPLC after grilling 
with DBCD are generally higher than when using the conventional CS process. Total flavonoid contents (TFC) 
using (+) - catechin as a standard substance is higher when using DBCD than using CS. The antioxidant activity as 
tested using 2, 2-diphenyl-1-picrylhydrazyl (DPPH), revealed by both DBCD and CS are similar, showing that DBCD 
may be used effectively in place of CS. 

Keywords: Yanang Daeng tea, Chemical compounds, Double-belts Conveyor Dryer, Natural product 
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1 บทนํา 
การพัฒนาชาหลากชนิดจากสมุนไพรไทย ท่ีมีสารออกฤทธ์ิ

สําคัญในปริมาณสูง มีสรรพคุณในการรักษาสุขภาพท้ังยังให้รสชาติ
และกลิ่นหอมชวนดื่ม พร้อมท้ังมีกรรมวิธีผลิตท่ีดีและมีข้อมูล
เก่ียวกับสารออกฤทธ์ิสําคัญของสมุนไพรท่ีใช้เป็นวัตถุดิบผลิต ใน
ตํารับชาหลายชนิด เช่น ชาขับพิษท่ีต้องใช้ใบย่านางแดง เป็น
ส่วนผ 

สมท่ีสําคัญน้ัน จะต้องใช้วิธีการย่างเพ่ือให้ได้ใบชาท่ีมีกลิ่นหอม
จากการย่างและรสชาติท่ีดีเป็นเอกลักษณ์สวยท้ังใบแห้งและนํ้าชา 
เป็นท่ีต้องการของตลาดท้ังในและต่างประเทศ โดยต้องมีการ
ทดสอบสรรพคุณสมุนไพรแต่ละชนิดเพ่ือนํามาใช้ช่วยในการสร้าง
มูลค่าเพ่ิมและความแตกต่างให้กับผลิตภัณฑ์ได้เป็นอย่างดี เพ่ือให้
ได้รับความนิยมสําหรับผู้ท่ีสนใจเครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพ 

การผลิตชาสมุนไพรรูปแบบใหม่น้ี พบปัญหาอุปสรรคในการ
ผลิตในปริมาณมาก เ น่ืองจากการทําชาท่ีดีบางชนิดจะมี
กระบวนการผลิตท่ีซับซ้อน พืชแต่ละชนิดจะมีกรรมวิธีการผลิตท่ี
แตกต่างกัน บางชนิดไม่สามารถทําได้ด้วยเครื่องอบแห้งธรรมดา 
หรือการค่ัว นวด โดยใช้แรงงานคน การทําชาท่ีมีคุณภาพบาง
ประเภท ต้องใช้วิธีการย่างเพ่ือให้ได้ชาท่ีมีกลิ่นหอม และมีคุณค่า
ของสารสําคัญในปริมาณสูง การย่างแบบดั้งเดิมโดยใช้เตาถ่านต้อง
ใช้แรงงานคนสูงมากและทําได้ในปริมาณน้อย ไม่เพียงพอต่อความ
ต้องการของตลาด และยังไม่มีเครื่องจักรท่ีช่วยในการผลิต ดังน้ัน 
จึงมีความจําเป็นต้องเพ่ิมกําลังการผลติดว้ยเครือ่งจักรใหม่ท่ีมีกําลงั
การผลิตสูงข้ึน สามารถปรับอุณหภูมิและระยะเวลาท่ีใช้ทําการย่าง
ได้อย่างเหมาะสมได้ ท้ังน้ีเพ่ือให้ได้ใบชาสมุนไพรท่ีมีกลิ่นหอมและ
ให้รสชาตินํ้าชาดีที ่ส ุด  คงคุณค่าสารสําคัญที่ม ีประโยชน์ท่ี
เสริมสร้างสุขภาพท่ีดีและมีประโยชน์ต่อร่างกาย เครื่องจักรท่ีผลิต
ได้น้ี ควรผลิตใบชาสมุนไพรท่ีมีปริมาณสารสําคัญ หรือสารต้าน
อนุมูลอิสระใกล้เคียงกัน เมื่อเทียบกับวิธีท่ีใช้อยู่ในปัจจุบัน และ
อํานวยความสะดวกในการผลิตโดยมีผลผลิตอย่างน้อย 10 kg 

สมุนไพรสดต่อช่ัวโมง ท่ีอุณหภูมิ 180-200◦C เพ่ือให้ทันกับตลาด
ท่ีรองรับในประเทศไทยและสากล 

ดังน้ัน งานวิจัยน้ีจึงมีวัตถุประสงค์เพ่ือออกแบบและจัดสร้าง
เตาย่างใบพืชสมุนไพร ด้วยกําลังการผลิต 10 kg สมุนไพรสดต่อ
ช่ัวโมง และได้ชาสมุนไพรท่ียังสามารถรักษาคุณภาพได้ และเพ่ือ
ทําการวิเคราะห์คุณสมบัติเชิงคุณภาพของชาสมุนไพร ด้วยวิธี 
High-Performance Liquid Chromatography (HPLC) ตรวจหา
สารสําคัญหรือสารต้านอนุมูลอิสระท่ีมีประโยชน์ต่อสุขภาพ 

2 อุปกรณ์และวิธีการ 

2.1 พืชท่ีใช้ในการวิจัย 

ย่านางแดง ช่ือวิทยาศาสตร์ Bauhinia strychnifolia Craib. 
อยู่ในวงศ์ Fabaceae ไม้เถาเลื้อยขนาดใหญ่มีเหง้าหัวใต้ดิน เถามี
มือม้วนเป็นคู่ ๆ ตรงข้ามกันสําหรับเกาะยึด ใบเดี่ยวออกเรียงสลับ 
ใบรูปขอบขนานหรือรูปไข่มนรี ขนาดกว้าง 3-6 cm ยาว 6-12 
cm ผิวใบเกลี้ยงและเป็นมันสีเขียว (Figure 1(a)) ใบยอดอ่อนสี
ออกแดง ดอกเป็นช่อยาวเรียวตามปลายก่ิงมีลักษณะเป็นหลอด
กลวงโค้งเล็กน้อย มีจํานวนมาก ดอกลู่มาทางโคนช่อแผ่ออก 2 
ข้างของก้านช่อกลีบรองดอกสีแดง โคนกลีบเช่ือมติดกันเป็นกรวย
ปลายแยกเป ็นแฉกแหลมๆ 5  แฉก กล ีบดอกส ีแดงคล้ํา 
(Figure 1(b)) ฝักเป็นฝักแบนๆ มีขนสีนํ้าตาลนุ่มคล้ายฝักฝาง 
สีเขียวอ่อน (พีระพล และคณะ, 2558) สรรพคุณของย่านาง
แดง ได้แก่ เหง้าฝนกับนํ้าหรือนํ้าซาวข้าวหรือต้มดื่ม ใช้กระทุ้ง
พิษไข้ กินพิษยาเบ่ือเมา ยาสั่ง ยาสําแดง ถอนพิษ และแก้พิษไข้
ทั้งปวง (Bunluepuech et al., 2013) ขับพิษโลหิตและ
นํ้าเหลือง แก้ท้องผูก เถา ใช้ดับพิษร้อน ถอนพิษไข้ แก้พิษท้ังปวง 
พิษเบ่ือเมา ถอนพิษผิดสําแดง แก้ไข้พิษ ไข้กาฬ ไข้หัว ไข้เซ่ืองซึม 
ไข้สุกใส ไข้ป่าเรื้อรัง ไข้ทับระดู ไข้กลับไข้ซํ้า (Wutthitham-
mavet, 1997) ใบและเถา ชงเป็นชาล้างสารพิษได้ แก้สารตกค้าง
จากยาฆ่าแมลง และเกิดอาการแพ้ต่างๆ โดยใช้ใบ หรือ ใช้เถาต้ม
ดื่มเป็นประจํา จะช่วยลดอาการดังกล่าวได้ หรือกินแทนนํ้า (รัชนี 
และไชยา, 2556)  

 
(a) ใบย่านางแดง 
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(b) ดอกย่านางแดง 
Figure 1 Bauhinia strychnifolia Craib. 

2.2 เครื่องย่างแบบสองสายพานลําเลียง (Double belt 

conveyor dryer) 

เครื่องย่างใบชาสมุนไพรถูกออกแบบเป็นระบบสองสายพานท่ี
ไหลต่อเน่ือง สามารถปรับความเร็วในการลําเลียงใบชาเพ่ือย่างชา
สมุนไพรสดได้ท่ีอัตราการผลิตไม่น้อยกว่า 10 kg h-1 ดังแสดงใน 
Figure 2 โดยมีองค์ประกอบดังน้ี 

2.2.1 สายพานลําเลียง 
สายพานลําเลียงท่ีเลือกใช้คือ สายพานลวดสแตนเลส ซ่ึงใช้

สําหรับงานลําเลียงวัสดุไปตามแนวท่ีต้องการได้ ท้ังในระยะทาง
ใกล้และระยะทางไกล เหมาะสําหรับใช้ในงานอุตสาหกรรมเบา 
เช่น ลําเลียงแก้วและเซรามิก ฯลฯ ในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์
ใช้ในการลําเลียงบอร์ดและช้ินส่วนอ่ืนๆ อีกท้ังยังสามารถลําเลียง
วัสดุผ่านความร้อนเข้าตู้อบได้อีกด้วย 

2.2.2 มอเตอร์และชุดควบคุม  
ใช้มอเตอร์ AC ยี่ห้อ Suntech รุ่น DC05GU 150 ท่ีมีกําลัง 

150 วัตต์ แรงดัน 24 โวลต์ ความเร็วสูงสุด 1800 รอบต่อนาที 
และมีกระแส 0.9 แอมป์ ทําหน้าท่ีเคลื่อนท่ีสายพานตะแกรงเข้าสู่
เครื่องย่างโดยมีชุดควบคุมเป็นตัวควบคุมความเร็วของการหมุน
ของสายพาน และสามารถบอกเวลาท่ีใช้ในการเคลื่อนท่ีของถาด
วัสดุออกจากเครื่องย่างได้ด้วยเช่นกัน โดยใช้มอเตอร์ 1 ตัว และ
ชุดควบคุม 1 ชุด ในระบบลําเลียงแบบสองสายพาน 

2.2.3 สแตนเลส 
สแตนเลสท่ีใช้ในการสร้างเป็นโครงตัวถังของเครื่องย่างใบชา มี 

2 แบบ คือ แบบสแตนเลสแผ่น และแบบสแตนเลสฉาก ในส่วน
แบบสแตนเลสแผ่นใช้ สแตนเลสเบอร์ 301S ท่ีมีขนาด ยาว 3,048 
mm x กว้าง 1,219 mm x หนา 3 mm เนื่องจากสแตนเลส 

เบอร์ 301S เป็นวัสดุที่สามารถทนความร้อนได้สูง ประมาณ 
1,150◦C ซ่ึงเหมาะกับงานประเภท เตาอบ เตาหลอม และเตาย่าง 

2.2.4 ฉนวนกันความร้อน 
ฉนวนกันความร้อนใช้เพ่ือป้องกันความร้อนออกจากตัวเครื่อง 

เป็นฉนวนใยแก้วกันความร้อน ที่สามารถทนความร้อนได้ถึง 
540◦C และมีความยืดหยุ่นจึงสามารถคืนตัวได้ดี หลังการกดทับ
จึงไม่สูญเสียความเป็นฉนวน และยังมีวัสดุปิดผิวกันความช้ืนเมื่อ
เลือกความหนาแน่นท่ีเหมาะสมจะไม่เกิดการควบแน่นเป็นหยดนํ้า
จากความแตกต่างของอุณหภูมิภายในและภายนอก สามารถคง
ความสภาพการเป็นฉนวนได้ยาวนาน และไม่เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพของมนุษย์ 

2.2.5 ถาดตะแกรง 
ถาดตะแกรงทําหน้าท่ีในการวางวัสดุหรือช้ินงานท่ีเราต้องการ

ย่างก่อนท่ีจะนําไปวางในสายพานลําเลียง ถาดตะแกรงจะทําให้
วัสดุหรือชินงานรับความร้อนได้ทั้งด้านบนและด้านล่าง ซึ่งถาด
ตะแกรงที่ใช้ทํามาจากสแตนเลสเนื่องจากมีคุณสมบัติทนความ
ร้อนได้ดี และไม่ก่อให้เกิดสนิม และเพ่ือความปลอดภัยและความ
สะอาดของวัสดุหรือช้ินงาน ช่ึงจะมีขาดความกว้าง 50 cm และ
ความยาว 50 cm 

2.2.6 ชุดรางล้อเลื่อน 
ชุดรางล้อเลื่อนทําหน้าท่ีในการลําเลียงถาดวัสดุเข้าไปเก็บใน

ช้ันวางถาดเพ่ือให้ถาดคลายคลายความร้อนได้ง่ายข้ึน ซ่ึงเมื่อถาด
วัสดุออกจากเตาย่างแล้วจะสามารถเลื่อนออกออกจากเตาย่างเข้า
ไปเก็บในช้ันได้เองโดยมีชุดรางล้อเลื่อนในการลําเลียง 

2.2.7 ชั้นวางถาด 
ช้ันวางถาดจะทําหน้าท่ีเก็บถาดวัสดุเมื่อถาดลําเลียงออกจาก

เตาย่าง โดยถาดจะเข้าไปเก็บในช้ันถาดเองอัตโนมัติ โดยไม่ต้องให้
คนจับถาดไปวางเน่ืองจากถาดจะยังมีความร้อนอยู่ โดยจะมีชุด
ล้อเลื่อนช่วยในการเก็บถาดด้วย ท้ังยังมีล้อท่ีขาของช้ันวางถาด 
เพ่ือให้เคลื่อนย้ายช้ันวางถาดได้สะดวกและใช้จํานวนคนน้อยลง 
โครงสร้างของช้ันวางถาดผลิตจากสแตนเลส เน่ืองจากสแตน
เลสสามารถทนความร้อนได้ดี และไม่ก่อให้เกิดสนิม 
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Figure 2 Structure of Infrared double belt conveyor 
dryer. 

 
Figure 3 Grilling with Charcoal stove. 

2.3 การทดสอบปริมาณสารสําคัญ 
การวิเคราะห์ทดสอบเพ่ือเปรียบเทียบปริมาณสารประกอบ 

ฟิโนลิกและฟลาโวนอยด์บางชนิด ที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพของ
ชาสมุนไพรด้วยวิธี High-Performance Liquid Chroma-
tography (HPLC) ตามวิธีของ Jorjong et al. (2015) โดยการ
นําสารสกัดสมุนไพรมาวิเ คราะห์ด ้วย เครื ่อ ง  HPLC-DAD 
system (Shimadzu, Japan) ท่ีประกอบด้วยป๊ัมรุ่น LC-20AC 
และตัวตรวจวัดรุ่น SPDM20A และใช้คอลัมน์ คอลัมน์ Inertsil 
ODS-3 (GL Science Inc., Japan) (4.6 mm x 250 mm, 
5µm) ใช้ส่วนป้องกันคอลัมน์ Inertsil ODS-3 (GL Science Inc., 
Japan) (4 mm x 10 mm, 5µm) ตั้งปริมาตรฉีดที่ 20 µl 
สารละลายของเฟสเคลื่อนท่ีของสารฟลาโวนอยด์คือ อะซิโตรไน
ไตร์-นํ้าปราศจากไอออน (2: 97.8 ปริมาตรต่อปริมาตร) ซึ ่ง
ประกอบด้วย 0.2% กรดฟอสฟอริก (สารละลาย A) และอะซิโตร
ไนไตร์-นํ้าปราศจากไอออน (97.8: 2 ปริมาตรต่อปริมาตร) ซึ่ง

ประกอบด้วย 0.2% กรดฟอสฟอริก (สารละลาย B) ตั้งอัตราการ
ไหลที่ 0.6 ml/min อุณหภูมิคอลัมน์ 40◦C โดยตรวจวัดด้วย
เครื่อง diode array detector ท่ีความยาวคลื่นท่ี 254 nm ใช้
ระบบการชะแบบเกรเดียนดังนี้ เริ่มที่ 20% ของสารละลาย B 
จนถึง 50% ของสารละลาย B ในเวลา 30 นาที, และ 60% 
ของสารละลาย B ในนาทีที่ 35 และ 20% ของสารละลาย B 
ในนาทีที่ 40 หลังจากนั้นใช้ความเข้มข้นคงที่ที่ 20% ของ
สารละลาย B จนถึงนาทีท่ี 55 หาปริมาณสารโดยเทียบกับสาร
มาตรฐานโดยใช้สภาวะเดียวกัน 

การวิเคราะห์ปริมาณสารฟลาโวนอยด์ท้ังหมด การวิเคราะห์
ปริมาณฟลาโวนอยด์ท้ังหมดโดยนําตัวอย่างพืชสกัดท่ีทราบความ
เข้มข้นมา 0.5 ml เติมสารละลาย NaNO2 (7%) ปริมาณ 0.15 
ml ผสมให้เข้ากันบ่มเป็นเวลา 6 นาที แล้วเติม AlCl3 (10%) 
ปริมาณ 0.3 ml รอ 5 mins แล้วเติมสารละลาย 1 M ของ NaOH 
ปริมาณ 1 ml ผสมให้เข้ากันก่อนนําไปตรวจวัดค่าการดูดกลืนแสง
ท่ีความยาวคลื่น 510 nm ดัดแปลงจากวิธีการของ Wanyo et al. 
(2011) ทําการทดลอง 3 ซํ้า สารมาตรฐานท่ีใช้ทํากราฟปริมาณฟ
ลาโวนอยด์ท้ังหมดคํานวณโดยใช้ (+)-catechin เตรียมท่ีความ
เข้มข้น 0-400 µg ml-1เป็นสารมาตรฐาน แสดงผลในหน่วย mg 
CE (10g-1 DW) 

ทดสอบฤทธ์ิการต้านออกซิเดชันของสารสกัดจากตัวอย่าง 
ด้วยสาร 2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl (DPPH) ตาม
วิธีการของ Kaisoon et al. (2005)  แล้วนําไปวัดค่าการดูดกลืน
แสงท่ีความยาวคลื่น 517 nm ด้วยเครื่อง UV-vis spectropho-
tometer (UV-1700, Shimudzu, Japan) คํานวณประสิทธิภาพ
การต้านอนุมูลอิสระ (% Inhibition) โดยใช้สูตรดังน้ี  

Inhibition (%) = [ (A DPPH – A sample)/ A DPPH]x 100. 

เมื่อ ADPPH = ค่าดูดกลืนแสงของสารละลาย DPPH  
 Asample = ค่าดูดกลืนแสงของตัวอย่างหลังทําปฏิกิริยากับ
   สารละลาย DPPH 

2.4 การวิเคราะห์ทางสถิติ 
ทําการวิเคราะห์หาปริมาณสารสําค ัญอย่างน้อย 3 ซํ้า  

แล ้ว นําข ้อม ูลมาวิเคราะห์ด ้วยโปรแกรม Windows SPSS 
แสดงผลด้วย ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์
ความแตกต่างทางสถิติ (P value < 0.05) โดยใช้ Duncan’s 
new multiple range test 

3 ผลและวิจารณ์ 
เครื่องย่างใบชาสมุนไพรที่ทําการออกแบบสามารถย่างชา

สมุนไพรสดได้ปริมาณท่ีเพียงพอกับการผลิตที่ 10 kg ต่อชั่วโมง
เครื่องย่างใบชาสมุนไพรได้ถูกออกแบบเป็นระบบสองสายพานท่ี
ไหลต่อเน่ือง สามารถปรับความเร็วในการลําเลียงใบชาได้ (Figure 
4) สายพานแต่ละตัวมีพ้ืนท่ีวางใบชาสมุนไพรขนาด 60 cm x 120 
cm=7,200 cm2 ดังนั้นจะมีพื้นที่วางใบชาสมุนไพรรวมเป็น 
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14,400 cm2 ใบย่านางแดงสด แต่ละใบมีขนาดพ้ืนท่ีและนํ้าหนัก
เฉลี่ยประมาณ 15 cm2 และ 1 g ตามลําดับ จะได้ว่า ในหน่ึงรอบ
การทํางานของเครื่องสามารถจุใบพืชได้ประมาณ 960 ใบ คิดเป็น 
0.96 kg ซ่ึงจากการทดสอบใบย่านางแดงดังกล่าวสามารถย่างสุก
กรอบได้ภายในเวลาไม่เกิน 5 mins ท่ีระดับอุณหภูมิแหล่งความ
ร้อนประมาณ 80 – 100◦C หรือในหน่ึงช่ัวโมงจะสามารถย่างใบ
ย่านางแดงสดได้ 11.52 kg และหากเพ่ิมอุณหภูมิข้ึนเป็น 120-
150◦C เครื่องจะสามารถย่างใบย่านางแดงให้สุกกรอบได้ด้วยเวลา
ไม่เกิน 3 mins ดังน้ันในหน่ึงช่ัวโมงก็จะสามารถย่างใบย่านางแดง
สดได้คิดเป็น 19.2 kg ต่อชั่วโมงโดยประมาณ ซึ่งเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ท่ีได้ตั้งไว้ 

 

 
 

Figure 4 Double belt conveyor dryer: อนุสิทธิบัตร เลขท่ี 
10845 (ชลธี และรัชนี, 2558). 

จาก Table 1 ผลการทดลองย่างใบย่านางแดงด้วยเครื่องย่าง
แบบสองสายพาน (Figure 4) เทียบอุณหภูมินํ้าหนักของวัตถุดิบ 
และเวลา พบว่า ท่ีอุณหภูมิ 80◦C นํ้าหนักของวัตถุดิบ 50g เวลา

ในการย่างท่ีเหมาะสม อยู่ในระยะเวลาประมาณ 3-4 mins ท่ี
อุณหภูมิ 90◦C นํ้าหนักของวัตถุดิบ 50g เวลาในการย่างท่ี
เหมาะสม อยู่ในระยะเวลาประมาณ 3 mins ท่ีอุณหภูมิ 100◦C 
นํ้าหนักของวัตถุดิบ 50g เวลาในการย่างที่เหมาะสม อยู่ใน
ระยะเวลาประมาณ 2-3 mins ที่อุณหภูมิ 110◦C นํ้าหนักของ
วัตถุดิบ 50g เวลาในการย่างท่ีเหมาะสม อยู่ในระยะเวลา 2 mins 
ท่ีอุณหภูมิ 120◦C นํ้าหนักของวัตถุดิบ 50g เวลาในการย่างท่ี
เหมาะสม อยู่ในระยะเวลา 2 mins เมื่อเทียบกับการย่างด้วย
เครื่องเตาถ่านธรรมดา (Figure 3) นํ้าหนักวัตถุดิบจํานวน 50g 
สามารถวัดอุณหภูมิการย่างได ้112◦C โดยใช้เวลานานถึง 20 นาที  

Table 1 B. strychnifolia 50 g grilling with double belt 
conveyor dryer (DBCD: test 1-6) and charcoal stove (CS: 
test 7) at different temperatures (◦C) and times (mins). 

Test a 
Grilling 
with Temperature (◦C) Time (mins) 

1 DBCD 80 
3 
4 

2 DBCD 90 3 
3 DBCD 100 2 
4 DBCD 110 2 
5 DBCD 112 2 
6 DBCD 120 2 
7 CS 112 20 

aB. strychnifolia grilling with double belt conveyor dryer 
(Figure 4) and charcoal stove (Figure 3) for tea product 

จาก Table 2 พบว่า สารสําคัญประเภท Gallic acid จะมี
ปริมาณสูงเมื่อทําผลิตย่านางแดงด้วยการย่างด้วยเครื่องย่างแบบ
สองสายพานด้วยอุณหภูมิสูง และใช้เวลาสั้นกว่า เช่น การย่างด้วย
เครื่องย่าง ท่ีอุณหภูมิ 110-112◦C เป็นเวลา 2 mins และให้ผล
ใกล้เคียงกับการย่างด้วยเครื่องย่างท่ีอุณหภูมิ 80◦C เป็นเวลา 3 
mins สารสําคัญประเภท Syringic acid และ P-cumaric acid 
จะมีค่าสูงกว่าเมื่อทําการย่างย่านางแดง อุณหภูมิต่ํากว่าคือ 80◦C. 
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Table 2 Comparison of Phenolic acid content (mg (10g1) DW) of B. strychnifolia using HPLC after grilling with 
double belt conveyor dryer (DBCD) and charcoal stove (CS) at different temperatures (◦C) and times (mins). 

Process 

Phenolic acid content a 
(mg/10g DW) 

Gallic acid Syringic acid P-cumaric acid 

DBCD 80˚C, 3 mins 5.17±0.12b 1.01±0.60b 2.21±0.33c 

DBCD 80◦C, 4 mins 4.18±0.05d .97±0.09b 3.89±0.06a 

DBCD 90◦C, 3 mins 5.13±0.28b .61±0.14bc 2.24±0.27c 

DBCD100◦C, 2 mins 2.97±0.06e .71±0.34bc 3.27±0.13b 

DBCD 110◦C, 2 mins 5.22±0.25b .67±0.06bc 3.56±0.31ab 

DBCD 112◦C, 2 mins 5.13±0.18b .51±0.01c 1.34±0.12d 

DBCD 120◦C, 2 mins 4.48±0.02c .60±0.03bc 2.30±0.28c 

CS 112◦C, 20 mins 4.75±0.25c .92±0.03bc 3.30±0.16b 
a  Values are means± SD (n=3).Values in the columns with different letters are significantly different (P < 0.05), 
according to Duncan's multiple range test 
Table 3 Comparison of Flavonoid constituents of B. strychnifolia using HPLC after grilling with double belt 
conveyor dryer (DBCD) and charcoal stove (CS) at different temperatures (◦C) and times (mins) 

process 

Flavonoid constituents a 

(mg CE /10g DW) 

 

(+)-Catechin Myricentin Quercetin Kaempferol 

DBCD 80◦C, 3 mins 13.42±3.27cd 136.40±0.71c ND ND 

DBCD 80◦C, 4 mins 16.82±0.12b 206.81±1.57a ND ND 

DBCD 90◦C, 3 mins 10.17±2.13e 122.01±3.27d ND ND 

DBCD100◦C, 2 mins 5.03±1.05d 203.96±3.66a ND ND 

DBCD110◦C, 2 mins 4.82±0.45d 200.29±1.88a ND ND 

DBCD112◦C, 2 mins 14.98±0.99bc 94.32±0.90e ND ND 

DBCD120◦C, 2 mins 11.87±0.82e 162.73±13.27b ND ND 

CS 112◦C, 20 mins 17.54±0.20b 56.29±1.67f ND ND 
a Values are means± SD (n=3) ; ND, not detected. Values in the columns with different letters are significantly 
different (P < 0.05), according to Duncan's multiple range test. 

จาก Table 3 พบว่า สารสําคัญประเภท (+)-Catechin จะมี
ปริมาณสูงเมื่อทําผลิตย่านางแดงด้วยอุณหภูมิสูง และใช้เวลาสั้น 
เช่น การย่างท่ีอุณหภูมิ 112◦C เป็นเวลา 2 mins และให้ผล
ใกล้เคียงกับการย่างท่ีอุณหภูมิท่ีต่ํากว่า คือ 80◦C ในเวลาท่ีนาน
กว่าเล็กน้อย คือ 4 mins สารสําคัญประเภท Myricetin จะมีค่า
สูงกว่าเมื่อทําการย่างย่านางแดงท่ีอุณหภูมิต่ํากว่าคือ 80◦C เป็น
เวลา 4 mins และท่ีอุณหภูมิ 100-110◦C เป็นเวลา 2 mins 

สารสําคัญประเภท Quercetin และ Kaempferol ตรวจไม่พบ
ในใบย่านางแดงเมื่อใช้วิธีการวัดด้วยเครื่อง HPLC  

จาก Table 4 พบว่า การตรวจวัดปริมาณฟลาโวนอยด์
โดยรวม  จะมีปริมาณสูงกว่าเมื่อย่างย่านางแดงด้วยเครื่องย่าง
แบบสองสายพานลําเลียงท่ีอุณหภูมิสูง และใช้เวลาสั้น เช่น การ
ย่างท่ีอุณหภูมิ 120◦C เป็นเวลา 2 mins  และให้ผลใกล้เคียงกับ
การย่างท่ีอุณหภูมิท่ีต่ํากว่า คือ 80◦C ในเวลาท่ีนานกว่าเล็กน้อย 
คือ 4 mins ซึ่งมีค่า 77.91 และ 71.45 mgCE/100g DW 
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ตามลําดับ ซ่ึงมีค่าน้อยกว่าปริมาณฟลาโวนอยด์ของใบย่าน่างแดง
ท่ีได้จากการอบด้วยตู้อบลมร้อน มีค่าเท่ากับ 122.10 mgCE-
/100g DW (Kaeothaisong et al., 2016)  

Table 4 Comparison of total flavonoid content (TFC) 
and antioxidant activity (VCEAC) of B. strychnifolia 
grilling with double belts conveyor dryer (DBCD) and 
charcoal stove (CS) at different temperatures (◦C) and 
times (mins) 

process 
TFC 

(mgCE/100g 
DW) 

VCEAC 
(mmolVCEAC/g 

DW) 
DBCD 80˚C, 3 mins 54.26±4.02bc 93.43±0.24a 
DBCD 80◦C, 4 mins 71.45±5.59ab 93.72±0.57a 
DBCD 90◦C, 3 mins 65.61±4.20b 93.50±0.16a 
DBCD100◦C, 2 mins 65.51±1.26b 94.00±0.24a 
DBCD110◦C, 2 mins 67.59±9.41b 93.91±0.29a 
DBCD112◦C, 2 mins 51.86±2.62c 92.43±0.14b 
DBCD120◦C, 2 mins 77.91±10.22a 93.59±0.25a 
CS 112◦C, 20 mins 63.43±4.16bc 93.87±0.43a 

a Values are means± SD (n=3) ; ND, not detected. 
Values in the columns with different letters are 
significantly different (P < 0.05), according to Duncan's 
multiple range test. 

 
สารต้านอนุมูลอิสระเมื่อวัดด้วยวิธี VCEAC จะมีค่าใกล้เคียง

กันเมื่อทําการย่างย่านางท่ีอุณหภูมิระหว่าง 80-120◦C เป็นเวลา 
2-4 mins และใกล้เคียงกับการย่างย่านางแดงด้วยอุณหภูมิ 
112◦C เป็นเวลา 20 mins แสดงว่า การผลิตชาสมุนไพรย่านาง
แดง การย่างด้วยเครื่องย่างแบบสองสายพานลําเลียงมีคุณภาพใน
การต้านสารอนุมูลอิสระ ใกล้เคียงกับวิธีย่างด้วยเตาถ่าน 

4 สรุป 
เครื่องย่างแบบสองสายพานทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพใน

อุณหภูมิท่ีสอดคล้องกับระยะเวลาในการย่างท่ีใช้เวลาน้อย เมื่อใช้
เครื่องท่ีอุณหภูมิ 110◦C ใช้เวลา 2 mins ปริมาณวัตถุดิบ 50 g 
จะได้ใบย่านางแดงท่ีกรอบท่ัวท้ังใบ ให้กลิ่นหอมได้ดีท่ีสุด และใน
ระยะเวลา 2 mins โดยความเร็วรอบของมอเตอร์อยู่ที่ 3.16 
rpm ต่อวินาที ในการย่างใบย่านางแดงน้ีด้วยระบบลําเลียงแบบ
สองสายพานท่ีได้ออกแบบไว้ ทําให้ได้ผลิตภัณฑ์ออกมาท้ังหมด 
200 g เมื่อคิดเป็นช่ัวโมงจะได้ผลิตภัณฑ์ถึง 6 kg ต่อช่ัวโมง ซ่ึง
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ คือ สามารถผลิตได้มากกว่า 10 
kg ต่อวัน 

เมื่อใช้อุณหภูมิและเวลาท่ีเหมาะสม เครื่องย่างแบบสอง
สายพานลําเลียง สามารถให้ค่าขององค์ประกอบทางเคมีสูงกว่า 
และสารต้านอนุมูลอิสระใกล้เคียงกันกับการย่างด้วยเตาถ่าน 
ดังน้ัน เครื่องย่างสองสายพานจึงเป็นเครื่องย่างท่ีสามารถใช้งาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

5 กิตติกรรมประกาศ 
งานวิจัยฉบับน้ีสําเร็จได้ด้วยดี เน่ืองจากได้รับความร่วมมือ

และความอนุเคราะห์ของบุคคลหลายท่าน ขอขอบพระคุณแหล่ง
ทุนวิจัยทุนอุดหนุนโครงการวิจัยในการบ่มเพาะธุรกิจวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและนวัตกรรม ขอขอบคุณศูนย์ความร่วมมือกับ
ภาคอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และผู้บริหาร และ
บุคลากรของศูนย์ความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมทุกท่าน 
ขอขอบคุณ บริษัท เดอะ กีฟว่ิง ที จํากัดและขอขอบคุณผู้บริหาร
และ บุคลากรสถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช ศูนย์เครื่องมือกลาง ศูนย์
นวัตกรรมไหม ท่ีได้มีส่วนร่วมในการวิจัย และการให้การอํานวย
ความสะดวกในการวิจัยครั้งน้ี จนสําเร็จลุล่วงไปด้วยดี 
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