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บทที่ 3 
อุปกรณและวิธีการวิจยั 

 
3.1   วัตถุดิบ 
        3.1.1   ผลหมอนสุก (สีมวงดําท้ังผล) พันธุเชียงใหม รวบรวมจากศูนยหมอนไหมเฉลิมพระ
เกียรติ สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  เชียงใหม เก็บแชเยือกแข็งท่ีอุณหภูมิ -18oซ                      
เพื่อรอทําการวิจัย 
        3.1.2   เกสรดอกไมจากผึ้ง ใชเกสรดอกไมจากผ้ึงชนิดสด และชนิดอบแหง จากสุภาฟารมผ้ึง 
จังหวัดเชียงใหม 
 
3.2   สารเคมี 

-  Acetronitrile (Merck, Germany) 
-  Beta  carotene  (Sigma, Germany) 
-  Chloroform  (Carlo, Italy) 
-  Copper sulphate (Merck, Germany) 
-  Ethanol (Merck, Germany) 
-  Folin-Ciocalteu reagent (Merck, Germany) 
-  Formic acid (Merck, Germany) 
-  Gallic acid (Carlo, Italy) 
-  Hydrochloric acid (Merck, Germany) 
- Linoleic acid (Sigma, Germany)  
-  Phenolphthalein (May & Baker, England) 
-  Potassium hydrogen phthalate (Merck, Germany) 
-  Potassium iodide (Ajex, Australia) 
-  Sodium hydroxide (Merck, Germany)  
-  Sodium potassium tartrate (Merck, Germany) 
-  Sodium carbonate (Merck, Germany) 
-  Sodium thiosulphate (Ajex, Australia) 
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-  Soluble starch (Fisher Scientific, UK) 
-  Sulfuric acid (Merck, Germany) 
-  Tween 40  (Sigma, Spain) 
-  2,2- diphenyl-l-picrylhydrazyl, DPPH (Sigma, USA) 
-  Maltodextrin (Merck, Germany) 

 
3.3   อุปกรณ และเคร่ืองมือ 

-  เคร่ืองอบแหงแบบถาด (Termaks, Germany) 
-  เคร่ืองอบแหงแบบสุญญากาศท่ีใชอินฟราเรด (Infrared vacuum dryer, Germany) 
-  เคร่ืองปนน้ําผลไม (Sharp: Model EM-11, Japan) 
-  เคร่ืองวัดคาการดูดกลืนแสง (Perkin Elmer : Model Lambda 12,  Germany) 
- เคร่ืองวัดปริมาณนํ้าอิสระ (Model TI-450/10, Thailand) 
-  เคร่ืองหมุนเหวี่ยง (Model Z 200 A , Germany) 
-  เคร่ืองอบแหง (Memmert, Germany) 
-  เตาใหความรอน (Favorit: Model 65A-68A, Malaysia) 
-  อางน้ําควบคุมอุณหภูมิ  (Memmert: Model WB14, Germany) 
-  เคร่ืองช่ังดิจิตอล (Tanita: Model KD-200, China) 
-  เคร่ืองช่ังไฟฟาทศนิยม  2  ตําแหนง  (Ohaus: Model  TS2KS, USA) 
-  เคร่ืองช่ังไฟฟาทศนิยม  4  ตําแหนง  (AND: Model HR-200, Japan) 
-  ไมโครปเปต (Biohit PLC, Finland) 
-    เคร่ืองหมุนเหวี่ยง (Model Ginie 2, USA) 
-  เคร่ืองบดแบบหินขัด (disc stone mill) 
-  เคร่ืองปนของแหง (Panasonic, Japan) 
-  โถดูดความชื้น (desiccators)  
-    กระปองอบความช้ืน (moisture can) 
-  เทอรโมมิเตอร (thermometer) 
-  เคร่ืองวัดการไหลของผง 
-  อุปกรณอ่ืนๆ ไดแก ชอนตักสาร บีกเกอร ขวดรูปชมพู กระบอกตวง ปเปต กรวยแกว ขวด

วัดปริมาตร หลอดทดลอง แทงแกวคน ครกและสาก ถังพลาสติก และกะละมัง เปนตน 
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3.4   วิธีการวิจัย 
3.4.1   การวิเคราะหคุณภาพของผลหมอนสุก และ เกสรดอกไมจากผึ้ง 

             3.4.1.1   การวิเคราะหคุณภาพของผลหมอนสุก ใชผลหมอนสุก (มีสีดําท้ังผล) สาย
พันธุเชียงใหม ทําการตรวจวิเคราะหคุณภาพตางๆ ดังนี้ 

-   ปริมาณความช้ืน โดยการอบแหงแลวช่ังน้ําหนักท่ีหายไป (AOAC, 2000) 
-   ปริมาณสารประกอบฟนอลทั้งหมด ดวยวิธี    Folin-Ciocalteu   (Waterman and 

Mole, 1994) 
-   ปริมาณสารแอนโทไซยานินท้ังหมด     โดยวัดคาการดูดกลืนแสงดวยเคร่ืองวัดคา

การดูดกลืนแสงท่ีความยาวคล่ืน   535   นาโนเมตร (Ranganna, 1986) 
-   ดัชนีสารแอนติออกซิแดนต โดยวัดอัตราการฟอกสีของสารเบตาแคโรทีน ดวย

เคร่ือง spectrophotometer ท่ีความยาวคล่ืน 470 นาโนเมตร  (Patricia  and  Dan, 
1978) 

-    ความสามารถในการกําจัดอนุมูลอิสระ  โดยวิธี  DPPH radical scavenging (Yen  
and  Hsieh, 1997) 

            3.4.1.2   การศึกษาเปรียบเทียบคุณภาพของเกสรดอกไมจากผึ้ง จากเกสรดอกไม
จากผ้ึงชนิดสด และชนิดแหง ทําการตรวจวิเคราะหคุณภาพตางๆ เชนเดียวกับข้ันตอน 3.4.1.1 และ
วิเคราะหปริมาณนํ้าอิสระโดยใชเคร่ืองวัดปริมาณนํ้าอิสระ 
 

3.4.2   ศึกษาสภาวะท่ีเหมาะสมในการผลิตหมอนผงเสริมเกสรดอกไมจากผึ้ง โดยใชเคร่ือง
อบแหงแบบถาด 

           3.4.2.1   ศึกษาปริมาณการเติมมอลโทเด็กซทรินท่ีเหมาะสม นําผลหมอนสุกท้ังผล
ไปละลายน้ําแข็ง นําไปปนดวยเคร่ืองปนน้ําผลไม แลวบดละเอียดดวยเคร่ืองบดแบบหินขัด จากน้ัน
นําหมอนบดท่ีไดไปเติม มอลโทเด็กซทริน 5 ระดับคือรอยละ 0, 5, 10, 15 และ 20 ของผลหมอนบด 
นําไปอบดวยเคร่ืองอบแหงแบบถาดโดยใชพลังงานความรอนจากไฟฟา ท่ีมีสภาวะการอบเดียวกัน 
คือ ท่ีอุณหภูมิ 70°ซ จนแหง ซ่ึงสังเกตไดจากการเปล่ียนเปนผลึกแหง แข็ง ติดอยูท่ีกนภาชนะ หลัง
อบแหง ปนใหเปนผงโดยใชเคร่ืองปนของแหง ทําการทดลองซํ้า 5 คร้ัง วางแผนการทดลองแบบ
สุมตลอด (Completely Randomized Design: CRD) ตรวจสอบคุณภาพผงหมอนท่ีไดดังตอไปนี้ 

   -    ปริมาณความช้ืน โดยการอบแหงแลวช่ังน้ําหนักท่ีหายไป (AOAC, 2000) 
   -    ปริมาณนํ้าอิสระ โดยใช เคร่ืองวัดปริมาณนํ้าอิสระ (Model TI-450/10, Thailand) 



20 
 

-    การดูดความชื้นกลับ (Rehydration) โดยวางไวขามคืนในที่ท่ีมีความช้ืนสัมพัทธ
รอยละ  75 ซ่ึงไดจากไออิ่มตัวของโซเดียมคลอไรด จากนั้นช่ังน้ําหนักท่ี
เปล่ียนแปลงไป 

               -    ความสามารถในการละลาย โดยการนําไปละลายน้ําท่ีอุณหภูมิ 30°ซ จากน้ัน
นําไปปน ดวยเคร่ืองหมุนเหว่ียงท่ีความเร็ว 1000 รอบตอนาที แลววางท้ิงไว
ขามคืน จากน้ันดูดสวนใสไปอบใหแหง จากน้ันคํานวณในรูปรอยละโดย
น้ําหนักของสวนท่ีไมละลาย 
(พรรณจิรา, 2545) 

-    ความสามารถในการไหลของผง โดยปลอยใหผงหมอนตกจากกรวนปลายเปด
อยาง  อิสระ แลววัดมุมกอง (Pescott and Barnum, 2000) 

จากขอมูลคุณภาพท่ีไดนําไปวิเคราะหความแปรปรวน (Analysis of Variance, ANOVA) 
และเปรียบเทียบคาเฉล่ียโดยวิธี Duncan’s New Multiple Range Test (DNMRT) ท่ีระดับความ
เช่ือม่ันรอยละ 95 จากนั้นเลือกปริมาณการเติมมอลโทเด็กซทรินท่ีนอยท่ีสุดท่ีทําใหผลิตภัณฑมี
ลักษณะเปนผงท่ีสามารถยอมรับได เพื่อใชในการศึกษาตอไป 

3.4.2.2   ศึกษาชนิด และ ปริมาณท่ีเหมาะสมในการเติมเกสรดอกไมจากผึ้ง เตรียม
หมอนบดท่ีมีการเติม มอลโทเด็กซทริน ในปริมาณท่ีเหมาะสมท่ีสุดจากขอ  3.4.2.1 นําไปเติมเกสร
ดอกไมจากผ้ึง ซ่ึงเกสรดอกไมจากผึ้ง ท่ีใช มี 2 รูปแบบคือ เกสรชนิดสด และ เกสรชนิดแหง นํา
เกสรท้ัง 2 รูปแบบเติมลงในสวนผสม โดยคํานวณเปนน้ําหนักแหงของเกสรดอกไมจากผ้ึง แบบละ 
3 ระดับคือ รอยละ 5 10 และ 15 ของสวนผสม ทําการอบดวยความรอนโดยใชเคร่ืองอบแหงแบบ
ถาดท่ีใชพลังงานความรอนจากไฟฟา ท่ีมีสภาวะการอบเดียวกัน คือ ท่ีอุณหภูมิ 70°ซ จนแหง 
จากน้ันทําใหเปนผงโดยใชเคร่ืองปนขนาดเล็ก ทําการทดลองซํ้า 5 คร้ัง วางแผนการทดลองแบบ 
2x3 Factorial in CRD จากนั้น ตรวจสอบคุณภาพผงหมอนท่ีไดเชนเดียวกับข้ันตอน 3.4.1.2  

จากขอมูลคุณภาพท่ีไดนําไปวิเคราะหความแปรปรวน และเปรียบเทียบคาเฉล่ียโดยวิธี 
Duncan’s New Multiple Range Test ท่ีระดับความเช่ือม่ันรอยละ 95 เลือกชนิด และ ระดับของเกสร
ดอกไมจากผ้ึง ท่ีมีปริมาณสารประกอบฟนอลทั้งหมด และสารแอนโทไซยานินท้ังหมด รวมไปถึง 
ความสามารถในการกําจัดอนุมูลอิสระรอยละ และคาดัชนีสารแอนติออกซิแดนตเหลืออยูสูงท่ีสุด 
เพื่อใชในการศึกษาตอไป 

3.4.2.3   ศึกษาอุณหภูมิในการอบท่ีเหมาะสม เตรียมหมอนบดท่ีมีการเติม เกสร
ดอกไมจากผ้ึง ในปริมาณท่ีเหมาะสมท่ีสุดจากขอ 3.4.2.2 นําไปอบแหงดวยเคร่ืองอบแหงแบบถาด
โดยใชพลังงานความรอนจากไฟฟา 3 ระดับ คือ 60, 70 และ 80°ซ ทําการอบจนแหง และสามารถ
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ขูดเปนผงได ศึกษาตนทุนการผลิต (จิรพรรณ และคณะ, 2525) และระยะเวลาในการอบ จากนั้น
นําไปบดใหเปนผง ทําการทดลองซํ้า 5 คร้ัง วางแผนการทดลองแบบสุมตลอด ตรวจสอบคุณภาพ
ผงหมอนท่ีไดดังตอไปนี้ 

-   ปริมาณสารประกอบฟนอลทั้งหมด ดวยวิธี    Folin-Ciocalteu   (Waterman and 
Mole, 1994) 

-   ปริมาณสารแอนโทไซยานินท้ังหมด     โดยวัดคาการดูดกลืนแสงดวยเคร่ืองวัดคา
การดูดกลืนแสง ท่ีความยาวคล่ืน   535   นาโนเมตร (Ranganna, 1986) 

-   ปริมาณสารเคอรซิทินตามวิธีการของ Soong and Barlow (2005) 
-   ดัชนีสารแอนติออกซิแดนต โดยวัดอัตราการฟอกสีของสารเบตาแคโรทีน ดวย

เคร่ือง spectrophotometer ท่ีความยาวคล่ืน 470 นาโนเมตร  (Patricia  and  Dan, 
1978) 

-    ความสามารถในการกําจัดอนุมูลอิสระ  โดยวิธี  DPPH radical scavenging (Yen  
and  Hsieh, 1997) 

จากขอมูลคุณภาพท่ีไดนําไปวิเคราะหความแปรปรวน และเปรียบเทียบคาเฉล่ีย
โดยวิธี Duncan’s New Multiple Range Test ท่ีระดับความเช่ือม่ันรอยละ 95 เลือกระดับอุณหภูมิใน
การอบที่ยังคงเหลือปริมาณสารประกอบฟนอลท้ังหมด และสารแอนโทไซยานินท้ังหมด ปริมาณ
สารเคอรซิทิน รวมไปถึง ความสามารถในการกําจัดอนุมูลอิสระ และคาดัชนีสารแอนติออกซิแดนต
สูงท่ีสุด เพื่อใชในการศึกษาตอไป 

 
3.4.3   ศึกษาสภาวะท่ีเหมาะสมในการผลิตหมอนผงเสริมเกสรดอกไมจากผึ้ง โดยใชเคร่ือง

อบแหงแบบสุญญากาศท่ีใชอินฟราเรด 
3.4.3.1   ศึกษาปริมาณการเติมมอลโทเด็กซทรินท่ีเหมาะสม ทําการบดหมอน

เชนเดียวกับขอ 3.4.2.1 จากน้ันนําหมอนบดท่ีไดไปเติมมอลโทเด็กซทริน 5 ระดับคือรอยละ 0, 5, 
10, 15 และ 20 ของผลหมอนบด นําไปอบดวยเคร่ืองอบแหงแบบสุญญากาศท่ีใชอินฟราเรด ท่ี
อุณหภูมิ 50°ซ จนแหง หลังอบแหง ปนใหเปนผงโดยใชเคร่ืองปนขนาดเล็ก ทําการทดลองซํ้า 5 
คร้ัง วางแผนการทดลองแบบสุมตลอด จากนั้น ตรวจสอบคุณภาพผงหมอนท่ีไดเชนเดียวกับขอ 
3.4.2.1  

จากขอมูลคุณภาพที่ไดนําไปวิเคราะหความแปรปรวน  และเปรียบเทียบคาเฉล่ีย
โดยวิธี Duncan’s New Multiple Range Test ท่ีระดับความเช่ือม่ันรอยละ 95 เลือกปริมาณการเติม



22 
 

มอลโทเด็กซทรินท่ีนอยท่ีสุดท่ีทําใหผลิตภัณฑมีลักษณะเปนผงท่ีสามารถยอมรับได เพื่อใชใน
การศึกษาตอไป 

3.4.3.2   ศึกษาชนิด วิธีการเติม และ ปริมาณการเติมเกสรดอกไมจากผึ้งท่ี
เหมาะสม เตรียมหมอนบดท่ีมีการเติมมอลโทเด็กซทรินในปริมาณท่ีเหมาะสมที่สุดจากขอ  3.4.3.1 
นําเกสรดอกไมจากผ้ึง ท้ัง 2 รูปแบบเติมลงในสวนผสมโดยคํานวณเปนน้ําหนักแหงของเกสร
ดอกไมจากผ้ึง แบบละ 3 ระดับคือ รอยละ 5, 10 และ 15 ของสวนผสม ทําการอบดวยความรอนโดย
ใชเคร่ืองอบแหงแบบสุญญากาศท่ีใชอินฟราเรด ท่ีอุณหภูมิ 50°ซ จนแหง จากน้ันทําใหเปนผงโดย
ใชเคร่ืองปนขนาดเล็ก ทําการทดลองซ้ํา 5 คร้ัง วางแผนการทดลองแบบ 2x3 Factorial in CRD 
จากนั้น ตรวจสอบคุณภาพผงหมอนท่ีไดเชนเดียวกับขอ 3.4.2.2  

จากขอมูลคุณภาพท่ีไดนําไปวิเคราะหความแปรปรวน และเปรียบเทียบคาเฉล่ีย
โดยวิธี Duncan’s New Multiple Range Test ท่ีระดับความเช่ือม่ันรอยละ 95 เลือกชนิด และ ระดับ
ของเกสรดอกไมจากผ้ึง ท่ีมีปริมาณสารประกอบฟนอลท้ังหมด และสารแอนโทไซยานินท้ังหมด 
รวมไปถึง ความสามารถในการกําจัดอนุมูลอิสระรอยละ และคาดัชนีสารแอนติออกซิแดนต
เหลืออยูสูงท่ีสุด เพื่อใชในการศึกษาตอไป 

3.4.3.3   ศึกษาอุณหภูมิในการอบท่ีเหมาะสม เตรียมหมอนบดที่มีการเติมเกสร
ดอกไมจากผ้ึงในปริมาณท่ีเหมาะสมท่ีสุดจากขอ  3.4.3.2 นําไปอบแหงดวยเคร่ืองอบแหงแบบ
สุญญากาศที่ใชอินฟราเรด ใชความรอน 3 ระดับ คือ 40 50 และ 60°ซ ทําการอบจนแหง ศึกษา
ตนทุนการผลิต (จิรพรรณ และคณะ, 2525) และ ระยะเวลาในการอบ จากนั้นนําไปบดใหเปนผง ทํา
การทดลองซํ้า 5 คร้ัง วางแผนการทดลองแบบสุมตลอด จากนั้นนําไปวัดคุณภาพเชนเดียวกับขอ 
3.4.2.3  

จากขอมูลคุณภาพที่ไดนําไปวิเคราะหความแปรปรวน  และเปรียบเทียบคาเฉล่ีย
โดยวิธี Duncan’s New Multiple Range Test ท่ีระดับความเช่ือม่ันรอยละ 95 เลือกระดับอุณหภูมิใน
การอบที่ยังคงเหลือปริมาณสารประกอบฟนอลท้ังหมด และสารแอนโทไซยานินท้ังหมด ปริมาณ
สารเคอรซิทิน รวมไปถึง ความสามารถในการกําจัดอนุมูลอิสระรอยละ และคาดัชนีสารแอนติออก
ซิแดนตอยูสูงท่ีสุด เพื่อใชในการศึกษาตอไป 

 
3.4.4   ศึกษาเปรียบเทียบชนิดของการอบแหง ตอคุณภาพของหมอนผง จากกรรมวิธีท่ี

เหมาะสมของการอบทั้ง 2 วิธี ท่ีไดจากข้ันตอนท่ี 3.4.2 และ 3.4.3 ทําการอบอีกคร้ัง เปรียบเทียบ 
และ เลือกผลิตภัณฑหมอนผงเสริมเกสรดอกไมจากผึ้ง ท่ีเหมาะสมท่ีสุดจากกระบวนการผลิตท้ัง 2 
วิธี ทําการทดลองซํ้า 5 คร้ัง วางแผนการทดลองแบบสุมตลอด จากน้ันนําไปวัดปริมาณ
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สารประกอบฟนอลท้ังหมด ปริมาณสารแอนโทไซยานิน ดัชนีสารแอนติออกซิแดนต   และ
ความสามารถในการกําจัดอนุมูล โดยใชวิธีเชนเดียวกับขอ 3.4.2.3 

ศึกษาปริมาณไฟฟาท่ีใชอบ และศึกษาตนทุนการผลิต โดยคํานวณจากตนทุนของวัตถุดิบ
หลัก สวนผสมอ่ืน และคาไฟฟา แลว   บวกเพิ่มอีกรอยละ 30 เพื่อเปนคาแรงงาน คาเส่ือมราคา และ
คาการจัดการ (จิรพรรณ และคณะ, 2525)  

จากขอมูลคุณภาพท่ีไดนําไปวิเคราะหความแปรปรวน และเปรียบเทียบคาเฉล่ียโดยวิธี 
Duncan’s New Multiple Range Test ท่ีระดับความเช่ือม่ันรอยละ 95 เลือกชนิดของการอบท่ียัง
คงเหลือปริมาณสารประกอบฟนอลท้ังหมด และสารแอนโทไซยานินท้ังหมด รวมไปถึง
ความสามารถในการกําจัดอนุมูลอิสระรอยละ และคาดัชนีสารแอนติออกซิแดนตอยูสูงท่ีสุด ทําการ
บรรจุหมอนผงท่ีไดลงในแคปซูล เพื่อผลิตเปนหมอนผงเสริมเกสรดอกไมบรรจุแคปซูล 
 


