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ภาพท่ี ก.1  ผลหมอนสุก (สีมวงดําท้ังผล) พนัธุเชียงใหม 
 
 
 

            
 ภาพท่ี ก.2 เคร่ืองปนผลไม                                 

 
 
 

     
       ภาพท่ี ก. 3 เคร่ืองบดแบบหินขัด 
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ภาพท่ี ก. 4 เคร่ืองอบแหงสุญญากาศแบบใชอินฟาเรด                 

 
 

            
   (ก)                                                              (ข) 

ภาพท่ี ก.5  เกสรดอกไมจากผ้ึง  (ก) เกสรชนิดสด (ข) เกสรชนิดอบแหง 
 
 

          
 

ภาพท่ี ก.6  ลักษณะผลิตภัณฑหมอนผง                           ภาพท่ี ก.7  ผลิตภัณฑหมอนผงเสริมเกสร 
เสริมเกสรดอกไมจากผ้ึง                                           ดอกไมจากผ้ึงบรรจุแคปซูล  

 

ดานหนาของเคร่ือง ภายในหองอบ 
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ภาคผนวก ข  

วิธีการวิเคราะหคุณภาพทางกายภาพ และเคม ี
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ภาคผนวก ข. 1    การวิเคราะหคุณภาพทางกายภาพ  
ข.1.1 การวิเคราะหหาปริมาณความชืน้ ตามวิธีของ AOAC (2000) 

 1.  อบกระปองหาความช้ืนพรอมฝาท่ีเคร่ืองอบแหงแบบถาดแบบไฟฟาท่ีอุณหภูมิ 100±2o

ซ นาน 30 นาที ทําใหเย็นในโถดูดความชื้นนาน 30 นาที ช่ังน้ําหนัก (W1) 
 2.  ช่ังตัวอยางประมาณ 3 กรัม ใสกระปองหาความช้ืนท่ีอบ และช่ังน้ําหนักไวเรียบรอยแลว 
(W2) 
 3.  นํากระปองหาความช้ืนพรอมฝา โดยเปดฝาออกไปอบท่ีเคร่ืองอบแหงแบบถาดแบบ
ไฟฟาท่ีอุณหภูมิ 100±2oซ นาน 3 ช่ัวโมง 
 4.  นํากระปองหาความช้ืนออกจากเคร่ืองอบแหงแบบถาดแบบไฟฟา โดยปดฝาทันที และ
ทําใหเย็นในโถดูดความชื้นนาน 30 นาที ช่ังน้ําหนักท่ีแนนอน 
 5.  นําไปอบตออีก 1 ช่ัวโมงจนไดน้ําหนักคงท่ี (W3) 
  
                    เปอรเซ็นตความช้ืน   =   (W2 - W3)    × 100 
                                                           (W2 – W1) 
       เม่ือ       W1 =   น้ําหนักของกระปองหาความช้ืน (กรัม) 

                   W2 =  น้ําหนักของกระปองหาความช้ืน  และตัวอยางกอนอบ (กรัม)   
                   W3 =  น้ําหนักของกระปองหาความช้ืน  และตัวอยางหลังอบ (กรัม) 
ข.1.2 การวิเคราะหหาปริมาณน้ําอิสระ  
สามารถวัดไดโดยใช เคร่ืองวัดปริมาณนํ้าอิสระ (Model TI-450/10, Thailand) 
ข.1.3 การวิเคราะหหาการดูดความชื้นกลับ (Rehydration)  
1. นําโซเดียมคลอไรดไปละลายนํ้าจนอ่ิมตัว จากนั้นนําไปใสในภาชนะปด ปดฝาใหสนิท

เปนเวลา 12 ช่ัวโมง จะไดภาชนะท่ีบรรจุไอของโซเดียมคลอไรดอ่ิมตัว ท่ีมีความช้ืนสัมพัทธคงท่ี                 
ท่ีรอยละ 75 

2. เตรียมผงหมอน 5  กรัม ช่ังน้ําหนักแลวบันทึกไว (W1) 
3. นําผงหมอนท่ีทราบน้ําหนักไปวางทิ้งไวในภาชนะท่ีบรรจุไอของโซเดียมคลอไรดอ่ิมตัว

ทันที ท้ิงไว 12 ช่ัวโมง 
4. นําผลหมอนออก ช่ังน้ําหนักของหมอนทันที (W2) 
 

              เปอรเซ็นตการดูดความช้ืนกลับของหมอนผง = (W2 – W1)    × 100 
                                                                                              (W1) 
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ข.1.4 การวิเคราะหหาความสามารถในการละลาย (พรรณจิรา, 2545) 
 1. ช่ังผงหมอน 0.2 กรัม ใสลงในหลอดหมุนเหวี่ยง (W1) 
 2. เติมน้ํากล่ันอุณหภูมิ 30°ซ เขยาใหเขากัน วางทิ้งไว 10นาที 

 3. นําไปหมุนเหวี่ยง ดวยเคร่ืองหมุนเหวี่ยง (Model Z 200 A , Germany) ท่ีความเร็ว 1000 
รอบ ตอนาที 
 4. วางทิ้งไว 12 ช่ัวโมงเพื่อใหตกตะกอนโดยอิสระ 
 5. ดูดสวนใสไปอบใหแหง บันทึกน้ําหนักของของแข็งท่ีเหลือจากการอบแหง (W2) 
 6. คํานวณการละลาย ในรูปรอยละโดยน้ําหนักของสวนท่ีไมละลาย 
 
 เปอรเซ็นตความสามารถในการละลาย  =      (W2)    × 100 
                                                                                    (W1) 
 

ข.1.5 การวิเคราะหหาความสามารถในการไหลของผง โดยวิธีวัดมุมกอง (James and 
Roger, 2000) 

1. ตั้งกรวยปลายเปด ท่ีมีเสนผานศูนยกลางทางออก 1 เซนติเมตร ท่ีมีความสูงวัดจากปลาย
กรวยเทากับ 20 เซนติเมตร 

2. นําแผนกระดาษปดตรงทางออกของกรวย นําผงหมอน 10 กรัมใสในกรวย 
3. เปดแผนกระดาษ ปลอยใหผงหมอนตกสูพื้นอยางอิสระ 
4. ถายรูปผงหมอนท่ีกองอยู โดยถายในแนวต้ังฉากกับพื้น 
5. วัดมุมท่ีฐานของ กองผงหมอนท้ังสองมุม จากน้ันเทียบระดับความสามารถในการไหล              

ดังตาราง 
ตารางท่ี ข.1 คาความสามารถในการไหลของอาหารผง (Carr, 1965) 

มุมกอง ()   ความสามารถในการไหล    
  

25 – 30    ไหลดีมาก 
30 – 38    ไหลไดดี 
38 – 45    ไหลไดปานกลาง 
45 – 55    อนุภาคเกาะตัวกัน 
 55    อนุภาคเกาะตัวกันมาก 
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ข. 2    การวิเคราะหคุณภาพทางเคมี 
ข. 2.1  การวิเคราะหปริมาณสารประกอบฟนอลท้ังหมด ตามวิธีของ Waterman and Mole 
(1994)  
วิธีการทํากราฟมาตรฐาน 
1. เตรียมสารละลายกรดแกลลิคความเขมขน 1000 ppm โดยช่ังกรดแกลลิค 100 มิลลิกรัม 

ละลายในเอทธานอล รอยละ 95  ปริมาตร 100 มิลลิลิตร 
2. ทําการ dilution สารละลายท่ีไดในขอ 1) โดยการปเปตมา 0.5  1  2  3  4  5  6  7  8 และ 

9 มิลลิลิตร ลงในหลอดทดลอง แลวปรับปริมาตรดวยน้ํากล่ันใหครบ 9 มิลลิลิตร ก็จะไดความ
เขมขนของสารละลายกรดแกลลิคเปน 50  100  200  300  400  500  600  700  800  และ 900 ppm 
ตามลําดับ 
 3. ปเปตสารละลายแตละความเขมขนในขอ 1) และ 2) มา 0.25 มิลลิลิตร เติมน้ํากล่ัน 3 
มิลลิลิตร เติมสาร Folin-Ciocalteu' s phenol 0.25 มิลลิลิตร และเติมสารละลายโซเดียมคารบอเนต 
รอยละ 7 อีก 2.5 มิลลิลิตร ผสมใหเขากันดวยเคร่ือง Vortex mixture 
 4. ตั้งท้ิงไวท่ีอุณหภูมิหอง 30 นาที แลวนาํไปวัดคาการดดูกลืนแสงท่ี 760 นาโนเมตร โดย
ใชเอทธานอล รอยละ 95 เปนแบลงค 
 5. นําคาการดดูกลืนแสงท่ีไดในแตละความเขมขนไปเขียนกราฟมาตรฐานตอไป 
 วิธีสรางกราฟมาตรฐาน 

1. เปดโปรแกรม excel แลวปอนขอมูลคาการดูดกลืนแสง และความเขมลงใน column  
2. ลากเปนกรอบดํากํากับตัวเลขท้ังหมด แลวคลิดท่ีรูปกราฟแทงทางดานขวามือบนจะ 

ปรากฏ chart wizard- step 1 0f 4 ใหคลิกท่ี XY (scatter) ดูกรอบทางขวา เลือกกราฟรูปท่ี 2 คลิก 
next จะปรากฏ chart wizard- step 2 0f 4 ใหคลิกท่ี next 

3. จะเขาสู chart wizard- step 3 0f 4 พิมพ chart title พิมพ value (X) axis และ value (Y) 
axis จากนั้นคลิกท่ี next 

4. จะเขาสู chart wizard- step 4 0f 4 พิมพ finish ก็จะไดกราฟ 
5. คลิกจุดบนเสนกราฟ จะพบจุดสีเหลือง คลิดขวาท่ีจุดสีเหลือง แลวคลิกท่ี Add 

Trendline 
6. คลิกท่ี linear คลิกท่ี option คลิกเคร่ืองหมายถูกท่ี display equation on chart และ display 

R-squared แลวคลิกท่ี OK กจ็ะไดกราฟพรอมสมการ และคา R2 
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กราฟมาตรฐานกรดแกลลิค 

y = 0.0041x + 0.0551
R2 = 0.9992
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วิธีการวิเคราะห 

 1.  นําน้ําหมอน 10 มิลลิลิตร  นําไปปรับปริมาตรดวยเอทธานอล รอยละ 95 ใหครบ 50 
มิลลิลิตร    แลวนําไปหมุนเหวีย่งท่ี  5,000 rpm  เปนเวลา  10 นาที  แยกเอาเฉพาะสารละลายใสไป
วิเคราะหตอไป 
 2.  ปเปตสารละลายใสที่ได 0.25 มิลลิลิตร ลงในหลอดทดลอง  เติมน้ํากล่ัน  3 มิลลิลิตร  
เติมสาร Folin-Ciocalteu’s phenol  0.25 มิลลิลิตร  และเติมสารละลายโซเดียมคารบอเนต รอยละ 7  
อีก  2.5 มิลลิลิตร  ผสมใหเขากันดวยเคร่ือง  Vortex mixture 
 3.  ตั้งท้ิงไวท่ีอุณหภูมิหอง 30 นาที  แลวนําไปวดัคาดูดกลืนแสงท่ี 760  นาโนเมตร  โดยใช
เอทธานอล รอยละ 95  เปนแบลงค  นําคาดูดกลืนแสงท่ีไดไปแทนคา  Y  ในสมาการกราฟ
มาตรฐาน  เพื่อหาคา X  แลวนําคา X  คูณดวยคา  dilution factor  ก็จะไดคาความเขมขนของ
สารประกอบฟนอลทั้งหมดในตัวอยาง  มีหนวยเปน  ppm  หรือไมโครกรัมตอกรัม  as gallic acid 

ข. 2.2  การวิเคราะหปริมาณสารแอนโทไซยานินท้ังหมด  ตามวิธีของ Ranganna et al., 
(1986) 

วิธีการวิเคราะห 
1.  นําน้ําหมอนประมาณ   2  มิลลิลิตร ใสในขวดรูปชมพูท่ีมีสารละลาย ethanolic HCl  

(เอทธานอล รอยละ 95 : 1.5 N HCl = 85 : 15)  ปริมาตร  25   มิลลิลิตร  แลวตั้งท้ิงไวท่ีอุณหภูมิหอง  
1  ช่ัวโมง 

2.  กรองของเหลวผานผาขาวบาง   
3.  ปรับปริมาตรดวยสารละลาย  ethanolic HCl  เปน  100  มิลลิลิตร   
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4.  นําไปวดัคาการดูดกลืนแสงความยาวคล่ืน 535 นาโนเมตรโดยใช ethanolic HCl  เปน
แบลงค  

วิธีการคํานวณ 

นําคาดูดกลืนท่ีไดไปแทนคาในสูตรหาปริมาณแอนโทไซยานินท้ังหมดมีหนวยเปน  
มิลลิกรัมตอ 100 กรัม น้ําหนักสด  ดังนี้ 

Total absorbance  =  Absorbance at 535 nm X final volume X 100 
                                                  Weight  sample (ml) 

Total anthocyanin content (mg/100g  fresh weight)  =  Total absorbance 
 
    ข. 2.3  การวิเคราะหปริมาณสารเคอรซีทิน  ตามวิธีของ Fecka  and  Turek (2008) 

1. นําน้ําหมอน 10 มิลลิลิตร    นําไปปรับปริมาตรดวยเมทธานอลใหครบ 100 มิลลิลิตร  
แลวนําไปหมุนเหวี่ยงท่ี  10,000 rpm  อุณหภูมิ  4oซ เปนเวลา  20 นาที  แยกเอาสารละลายใสไป
วิเคราะหตอไป 
  2. เตรียมสารละลายมาตรฐานเคอรซีทินความเขมขน 10 ไมโครกรัมตอกรัม  ในเมทธานอล  
แลวนําสารละลายใสในขอ  1)  บรรจุลงใน vial  ปริมาตร 1 มิลลิลิตร จากนั้นนํา vial  ของสารสกัด
ตัวอยาง  และสารมาตรฐานเคอรซีทิน ไปวเิคราะหดวยเคร่ือง  HPLC  ตามสภาวะดังตอไปนี ้
 HPLC condition  
  -  Column      : Zorbax SB-C18, 5 um (4.6×150 mm.) 
  -  Mobile phase       : Solvent A; 0.2% formic acid in acetronitrile and Solvent B; 0.2% 
                                          formic acid in water  
  -  Flow rate      : 0.9 ml/min 
  -  Injection volume  :  20 μl 
  -  UV detector          :  280 nm 
 ข. 2.4  การวิเคราะหดัชนีแอนติออกซิแดนต ตามวิธีของ Patricia  and  Dan (1978) 

วิธีการเตรียมตัวอยาง 
 นําน้ําหมอน 10 มิลลิลิตร  นําไปปรับปริมาตรดวยเอทธานอล รอยละ 95 ใหครบ 30  
มิลลิลิตร  แลวนําไปหมุนเหวี่ยงท่ี  5,000 rpm  เปนเวลา  10 นาที  แยกเอาสารละลายใสไปวิเคราะห
ตอไป 
 

98.2 
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วิธีการวิเคราะห 
1.  ปเปตสารละลายเบตาแคโรทีนในคลอโรฟอรม (1 มิลลิกรัม  ตอ 10 มิลลิลิตร) ปริมาตร  

1  มิลลิลิตร  ลงในบีกเกอรท่ีมีกรดลิโนเลอิก  20  มิลลิกรัม  และ Tween 40   200 มิลลิกรัม  
 2. นําไประเหยคลอโรฟอรมในอางน้ําควบคุมอุณหภูมิท่ีอุณหภูมิ 40oซ จนแหง แลวเติมน้ํา
กล่ันท่ีผานการใหอากาศเปนเวลา  1 ช่ัวโมง ปริมาตร 50 มิลลิลิตร  ลงไปพรอมท้ังคนอยางแรง 
 3. ปเปตสารละลายในขอ 2) ปริมาตร 5 มิลลิลิตร ลงในหลอดทดลองท่ีมีสารละลาย
ตัวอยาง  0.20  มิลลิลิตร  ผสมใหเขากนัดวยเคร่ือง  Vortex  mixture  
 4. นําไปวดัคาการดูดกลืนแสงทันทีท่ีความยาวคล่ืน 470  นาโนเมตร  โดยอานคาทุก ๆ 15  
นาที  จนครบ  105  นาที   
 5. สําหรับหลอดควบคุมจะใชเอทธานอล รอยละ 95 ปริมาณ 0.2 มิลลิลิตร  แทนสารละลาย
ตัวอยาง สวนหลอดแบลงคใชคลอโรฟอรมแทนสารละลายเบตาแคโรทีนในคลอโรฟอรม และใช
เอทธานอล รอยละ 95 ปริมาณ  0.2  มิลลิลิตร  แทนสารละลายตัวอยาง เชนเดียวกนั 
 

วิธีการคํานวณ 
 อัตราการฟอกสีของเบตาแคโรทีน  คํานวณจากความแตกตางของการดูดกลืนแสงท่ีความ
ยาวคล่ืน 470 นาโนเมตร ระหวางเวลาเร่ิมตน (t = 0) และเวลาสุดทายท่ีอานไดคาคงท่ี (t = t) หาร
ดวยระยะเวลาจากเร่ิมตน  ถึงระยะเวลาสุดทายท่ีอานไดคาคงท่ี 

คาแอนติออกซิแดนตแอคติวิตี  คํานวณออกมาเปนคา Antioxidant index โดยคํานวณจาก
อัตราการฟอกสีของเบตาแคโรทีนของหลอดควบคุม  หารดวยอัตราการฟอกสีของเบตาแคโรทีน 
ของหลอดตัวอยาง 
 
 อัตราการฟอกสีของเบตาแคโรทีน   =   A 470 ( t = 0 )  -  A 470 ( t = t ) 
                                             t 

เม่ือ A 470 (t = 0)  คือ คาการดูดกลืนแสงท่ีความยาวคล่ืน 470 นาโนเมตรท่ีเวลาเร่ิมตน 
                   A 470 (t = t)  คือ คาการดูดกลืนแสงท่ีความยาวคล่ืน 470 นาโนเมตรท่ีเวลาสุดทาย 
                                     t          คือ ระยะเวลาจากเวลาเร่ิมตนถึงเวลาสุดทาย 
 
 Antioxidant  index    =      อัตราการฟอกสีของเบตาแคโรทีนของหลอดควบคุม  
                       อัตราการฟอกสีของเบตา-แคโรทีนของหลอดตัวอยาง 
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ขอแนะนํา  1) ในกรณีท่ีเม่ือทําการทดลองจนครบ 105 นาทีแลวคาการดูดกลืนแสงท่ีอาน
ไดยังไมคงท่ี  ใหถือเอาระยะเวลาท่ี  105  นาทีเปนระยะเวลาสุดทาย  
                        2) วิธีการหาคาดัชนีแอนติออกซิแดนตท่ีใชนี้ จะไมสามารถบอกไดวาใน
ตัวอยางมีปริมาณสารแอนติออกซิแดนตเปนจํานวนเทาใด เพยีงแตบอกไดวาสารแอนติออกซิแดนต
ท่ีมีอยูในตวัอยางมีปริมาณมากหรือนอยเทานั้น โดยดูไดจากการฟอกจางสีของสารละลาย    เบตา-
แคโรทีน  

ข.2.5  การวิเคราะหความสามารถในการกําจัดอนุมูลอิสระ ตามวิธีของ Yen  and  Hsieh 
(1997) 
 การหาคาความสามารถในการกําจัดอนุมูลอิสระกระทําโดยอาศัยหลักการท่ีวา  สารท่ีมีฤทธ์ิ
ตานการเกดิออกซิเดชันจะทําปฏิกิริยากับ 1,1-diphenyl-2-pricrylhydrazyl (DPPH)  ทําใหสีมวงของ  
DPPH  จางลง 

วิธีการวิเคราะห 
 1.  นําน้ําหมอนมา 2  มิลลิลิตร  ผสมกับเอทธานอล รอยละ 95   ปริมาณ 48  มิลลิลิตร แลว
กรองของเหลวผานผาขาวบาง  แลวนําไปเจือจางดวยน้ํากล่ัน  25  เทา    
 2.  ปเปตสารละลายตัวอยางในขอ 1. มา  1  มิลลิลิตร  ลงในหลอดทดลอง  เติมสารละลาย  
DPPH  0.3 mM  ปริมาตร  2  มิลลิลิตร  ผสมใหเขากันดวยเคร่ือง  Vortex mixture  ตั้งท้ิงไวในท่ีมืด  
30  นาที  แลวนําไปวดัคาการดูดกลืนแสงทันทีท่ีความยาวคล่ืน 516  นาโนเมตร  
 3.  สําหรับหลอดควบคุมจะใชเอทธานอล รอยละ 95 ปริมาณ 1  มิลลิลิตร  แทนสารละลาย
ตัวอยาง สวนหลอดแบลงคใชเอทธานอล รอยละ 95  
  วิธีการคํานวณ 
 การคํานวณหาหาคาความสามารถในการกาํจัดอนุมูลอิสระ  จะใชสมการดังนี ้
 Radical  scavenging (รอยละ)   =  [1-(A sample/ A control)] X 100 
                        
  เม่ือ  Asample      คือ  คาการดูดกลืนแสงของหลอดตัวอยาง 
          Acontrol     คือ  คาการดูดกลืนแสงของหลอดควบคุม 
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ภาคผนวก ค 
การคํานวณตนทุนการผลิตหมอนผงเสริมเกสรดอกไมจากผ้ึง 
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ตนทุนการผลิต 
 การคํานวณตนทุนการผลิตนี้  ไดคํานวณจากราคาวัตถุดิบท่ีใชในการผลิต  รวมกับ
คาใชจายในกระบวนการผลิต  ไดแก  คาแรงงาน  คาไฟฟา  และคาน้ํา  ซ่ึงคิดเปนรอยละ  30  ของ
ราคาวัตถุดิบท่ีใช       (จิรพรรณ และคณะ, 2525) ซ่ึงตนทุนการผลิตนี้ไมรวมคาเส่ือมราคาของ
เคร่ืองมือ 

ค. 1   ตนทุนการผลิตหมอนบด 
ค. 1.1   ตนทุนของวัตถุดิบในการผลิตหมอนบด 

            ผลหมอนสุก  1  กิโลกรัม  ราคา  35  บาท  บดเปนหมอนบดได  950  กรัม  
ดังนั้นหมอนบด 1  กิโลกรัม  ราคา  36.84  บาท 
  ค. 1.2   ตนทุนในการใชเคร่ืองปนน้ําผลไม 
            ตนทุนในการหาคาพลังงานไฟฟา  ในการผลิตน้ําหมอนสกัดโดยใชเคร่ือง
ปนน้ําผลไม  จากผลหมอนสุก 90 กิโลกรัมใชระยะเวลาในการปน 54 นาที หาไดจากสูตร
ดังตอไปนี้ 

Power (W) = Ampere x Voltage x power factor ( โดยท่ัวไป power factor จะ
ประมาณ 0.80-0.85 ) 
                        = 3.6 x 380 x 0.85  
                                               = 1,162.80 W 

จากสูตรการคํานวณหนวยทางไฟฟาท่ัวไป 
จํานวนหนวยหรือยูนิต = กําลังไฟฟา (วัตต) ชนิดนั้นๆ x  จํานวน

เคร่ืองใชไฟฟา /1000 x จํานวนช่ัวโมงท่ีใช 
แทนคา จะได 1,162.80 x 1 / 1000 x 54/60 = 1.05 หนวย 
เม่ือนําจํานวนหนวยท่ีใชไปคูณกับราคาคาไฟฟา (คาไฟฟาราคาหนวยละ 3.61 

บาท อางอิงจากคาไฟฟาคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ในชวงเดือน พฤษภาคม-
มิถุนายน 2552)  จะไดเปน 1.05 x 3.61 = 3.79 บาทตอการปนหมอน 90 กิโลกรัม  ดังนั้นการปน
หมอน 1  กิโลกรัม  จะมีคาพลังงานไฟฟาราคา  0.04  บาท 

ค. 1.3   ตนทุนในการใชเคร่ืองบดแบบหินขัด 
    ตนทุนในการหาคาพลังงานไฟฟา  ในการบดละเอียดหมอนบดโดยใช

เคร่ืองบดแบบหินขัด  จากผลหมอนสุกปนละเอียด 90 กิโลกรัมใชระยะเวลาในการปน 60 นาที หา
ไดจากสูตรดังตอไปนี้ 
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       Power (W) = Ampere x Voltage x power factor ( โดยท่ัวไป power factor จะ
ประมาณ 0.80-0.85 ) 
                        = 4.1 x 220 x 0.85  
                                               = 766.70 W 

จากสูตรการคํานวณหนวยทางไฟฟาท่ัวไป 
จํานวนหนวยหรือยูนิต = กําลังไฟฟา (วัตต)ชนิดนั้นๆ x จํานวน

เคร่ืองใชไฟฟา /1000 x จํานวนช่ัวโมงท่ีใช 
แทนคา จะได 766.70 x 1 / 1000 x 60/60 = 0.77 หนวย 
เม่ือนําจํานวนหนวยท่ีใชไปคูณกับราคาคาไฟฟา (คาไฟฟาราคาหนวยละ 3.61 

บาท อางอิงจากคาไฟฟาคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ในชวงเดือน พฤษภาคม-
มิถุนายน 2552) จะไดเปน 0.77 x 3.61 = 2.78 บาทตอการปนหมอน 90 กิโลกรัม  ดังนั้นการปน
หมอน 1  กิโลกรัม  จะมีคาพลังงานไฟฟาราคา  0.03  บาท 

น้ําหมอนสกัด 1 กิโลกรัมราคา 36.84 บาท รวมคาไฟฟาจากการใชเคร่ืองปนน้ํา
ผลไมและเคร่ืองบดแบบหินขัดราคา 0.04 และ 0.03 ตามลําดับ มีราคา 36.91 บาท 
          

ค. 2   ตนทุนการผลิตหมอนผงโดยใชเคร่ืองอบแหงแบบสุญญากาศท่ีใชอินฟราเรด 
ค. 2.1   ตนทุนในการใชเคร่ืองอบแหงแบบสุญญากาศท่ีใชอินฟราเรด 

    ราคาหมอนบด 1 กิโลกรัม มีราคา 36.91 บาท และมีการเติมมอลโทเด็กซ
ทรินลงไป รอยละ5 ของสวนผสม ซ่ึงมอลโทเด็กซทรินมีราคา กิโลกรัมละ 150 บาท และเนื่องจาก
ในกระบวนการผลิตหมอนผงโดยใชเคร่ืองอบแหงแบบสุญญากาศท่ีใชอินฟราเรด สามารถทําการ
อบไดคร้ังละ 300กรัม ดังนั้นหมอนบดท่ีนําไปอบใชหมอนบด คือ 285 กรัม (รอลละ 95) จึงคิดเปน 
10.52 บาท และ มอลโทเด็กซทริน 15กรัม (รอยละ5) มีราคา 2.25 บาท การอบที่อุณหภูมิ 40oซ ใช
ระยะเวลาในการอบ 8 ช่ัวโมง เพื่อใหไดหมอนท่ีมีความแหงขูดเปนผงได  มีการใชไฟฟา 12.26 
หนวย (คาไฟฟาราคาหนวยละ 3.61 บาท อางอิงจากคาไฟฟาคณะอุตสาหกรรมเกษตร 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม ในชวงเดือน พฤษภาคม-มิถุนายน 2552) หมอนผงโดยใชเคร่ืองอบแหงแบบ
สุญญากาศท่ีใชอินฟราเรด ท่ีอุณหภูมิ 40oซ มีราคารวม 44.26 บาท 

  ตนทุนการผลิตหมอนผงโดยใชเคร่ืองอบแหงแบบสุญญากาศท่ีใชอินฟราเรด 
คิดเฉพาะ คาหมอนบด และคาไฟฟา มีราคา 57.03 บาท ตอวัตถุดิบ 300 กรัม.  
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ค. 3   ตนทุนการผลิตหมอนผงเสริมเกสรดอกไมจากผึ้ง 
ค. 3.1 ตนทุนในการเสริมเกสรดอกไมจากผึ้ง 

ตนทุนการผลิตหมอนผงโดยใชเคร่ืองอบแหงแบบสุญญากาศท่ีใชอินฟราเรด 
คิดเฉพาะ คาหมอนบด และคาไฟฟา มีราคา 57.03 บาท/วัตถุดิบ 300 กรัม. 

โดยจะมีการเสริมเกสรดอกไมจากผ้ึงชนิดสดลงไปรอยละ 5  โดยมีสัดสวนของ
หมอนบดผสมมอลโทเด็กซทริน  285 กรัม และเกสรดอกไมจากผ้ึงชนิดสด  15 กรัม มีราคา 54.18 
และ 37.50 บาท ตามลําดับ ดังนั้นตนทุนในการผลิตหมอนผงเสริมเกสรดอกไมจากผ้ึงมีราคาเทากับ 
91.68บาท/วัตถุดิบ300กรัม หากเทียบเปน 1กิโลกรัมจะเทากับ 305.60 บาท 

        คาใชจายในกระบวนการผลิตคิดเปนรอยละ  30  ของตนทุน ดังนั้นตนทุน
การผลิตหมอนผงจากหมอนสด 1  กิโลกรัม  เทากับ  397.28  บาท 
  ในการผลิตหมอนผง หากใชหมอนบด 1กิโลกรัม จะไดหมอนผง 250 กรัม ดังนั้น 
หมอนผง 250กรัม ราคา 397.28 บาท 

ค. 3.2   ตนทุนผลิตภัณฑหมอนผงเสริมเกสรดอกไมจากผึ้งบรรจุแคปซูล 
        จากตนทุนการหมอนผงเสริมเกสรดอกไมจากผ้ึง ในแงของ  คาหมอนบด คา

ไฟฟา และคาใชจายในกระบวนการผลิตมีราคา 397.28 บาท/250กรัม โดยเม่ือบรรจุในแคปซูล
ขนาด 0.5กรัม ซ่ึงมีราคา 180 บาท/1000แคปซูล ดังนั้น 1 แคปซูลมีราคา 0.18บาท หมอนผงเสริม
เกสรดอกไมจากผ้ึง 0.5กรัม ราคา 0.79บาท หมอนผงเสริมเกสรดอกไมจากผ้ึงบรรจุแคปซูล มีราคา
ประมาณ 1บาท/แคปซูล   
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ภาคผนวก ง 
การคํานวณการคงเหลอืของสารตานอนุมูลอสิระ 
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การคํานวณ 
 การคํานวณการคงเหลือของสารตานอนุมูลอิสระน้ี เปนการคํานวณในข้ันตอนของการผลิต
หมอนผงเสริมเกสรดอกไมจากผ้ึงโดยมีการวิเคราะหหาคาของปริมาณสารตานอนุมูลอิสระท่ีสําคัญ
ตางๆ ในผลหมอนสุก (สีมวงดําท้ังผล)  หมอนผง  และหมอนผงเสริมเกสรดอกไมจากผ้ึง โดยเทียบ
กับผลหมอนสุก (สีมวงดําท้ังผล) 

การคํานวณการคงเหลือของสารตานอนุมูลอิสระ 
  1. วิธีการคํานวณหาปริมาณของสาร (ไมโครกรัม) 
   ปริมาณของสาร = (ผลผลิต/100) x ความเขมขนของสาร  
  2.  ปริมาณของสารเทียบในผลสด 100 กรัม (รอยละ) 
   ปริมาณของสารเทียบในผลสด 100 กรัม = (ปริมาณของสารในตัวอยาง/
ปริมาณของสารในผลหมอนสุก (สีมวงดาํท้ังผล)) x 100 
 

ตัวอยางการคํานวณการคงเหลือของสารประกอบฟนอลทั้งหมด ในหมอนผงเสริมเกสร
ดอกไม    จากผึ้ง 

 (จากขอมูลในตารางท่ี 15) 
  ปริมาณของสารฟนอล     = (ผลผลิต/100) x ความเขมขนของสาร 
     = (21.06/100) x 2,251.09 
     = 474.08 ไมโครกรัม 
  ปริมาณของสารฟนอลเทียบกบัในผลสด 100 กรัม       = (ปริมาณของสารใน
ตัวอยาง/ปริมาณของสารในผลหมอนสุก (สีมวงดําท้ังผล)) x 100 
        = (474.08/2,680.79)x100 
        = 17.68  

ดังนั้นการคงเหลือของสารประกอบฟนอลทั้งหมดในหมอนผงเสริมเกสรดอกไมจากผ้ึงคือ  
รอยละ 17.68 
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ประวัติผูเขียน 
 

ชื่อ – สกุล   นายกันยวิชญ  กันจินะ 
 
วัน  เดือน  ป  เกิด  7  กันยายน  2529 
 
ประวัติการศึกษา   สําเร็จการศึกษาปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ     
คณะอุตสาหกรรมเกษตร  มหาวิทยาลัยเชยีงใหม   
จังหวดัเชียงใหม 

      ปการศึกษา 2550 
 
    สําเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย 
    โรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัย  แผนกมัธยม  จังหวดัเชียงใหม 
    ปการศึกษา 2547 
 
ทุนวิจัย ศูนยหมอนไหมเฉลิมพระเกยีรติ สมเด็จพระนางเจาสิริกติิ์ 

พระบรมราชินีนาถ  เชียงใหม 
 ประจําปงบประมาณ  2553 
 
 ทุนชวยเหลือการวิจัยจาก บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม  
 ประจําปการศึกษา 2553 
 


