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บทที่ 4 
ผลการทดลองและวิจารณ 

 
4.1   คุณภาพของผลหมอนสุก และ เกสรดอกไมจากผึ้ง 
 4.1.1   คุณภาพของผลหมอนสุก 
 จากการวิเคราะหคุณภาพของผลหมอนสุกพันธุเชียงใหมในป 2552 (ปท่ีวิจัย)ท่ีเก็บรักษา
โดยการ   แชเยือกแข็งท่ีอุณหภูมิ -18oซ พบวามีปริมาณความชื้น รอยละ 67.28 + 1.30 และมีสาร
ตานอนุมูลอิสระตางๆ ไดแก สารประกอบฟนอลท้ังหมด และสารแอนโทไซยานินท้ังหมดเทากับ 
2,680.79 + 212.01 และ   1,578.95 + 64.14 ไมโครกรัมตอกรัม  มีดัชนีสารแอนติออกซิแดนต 0.91 
+ 0.01 และมีความสามารถในการกําจัดอนุมูลอิสระรอยละ 13.86 + 0.35 (ตารางท่ี 4.1) และจาก
ขอมูลในป 2550 พบวามีปริมาณความช้ืน รอยละ 81.65+1.46 และมีสารตานอนุมูลอิสระตางๆ 
ไดแก สารประกอบฟนอลทั้งหมด และสารแอนโทไซยานินท้ังหมดเทากับ 3,716.24+63.80 และ 
2,940.70+60.44 ไมโครกรัมตอกรัม  มีดัชนีสารแอนติออกซิแดนต 8.45+0.95 และมีความสามารถ
ในการกําจัดอนุมูลอิสระรอยละ 88.48+1.97 เม่ือเปรียบเทียบกันพบวาผลหมอนในป 2550 มี
ปริมาณสารตานอนุมูลอิสระ สูงกวาป 2552 โดยอาจเนื่องจาก สภาพอากาศ ระยะของความสุกของ
ผลหมอน และการเก็บรักษาผลหมอนระหวางทําการวิจัย เม่ือพิจารณาจาก ความช้ืนพบวา หมอนที่
เก็บเกี่ยวในป 2550 มีระยะความสุกมากกวาในป 2552 เนื่องจากมีความช้ืนสูงกวา ซ่ึงมีการศึกษาวา
หมอนสุกพันธุเชียงใหม  มีสารประกอบฟนอลท้ังหมด  สารแอนโทไซยานินท้ังหมด  สารเคอรซี
ทิน  และดัชนีสารตานอนุมูลอิสระ  เพ่ิมสูงข้ึนตามระยะความสุกท่ีเพิ่มข้ึน โดยจะพบสารกลุมนี้มี
ปริมาณสูงสุด 3,654.97+7.59  2,512.40+11.32   1.81+1.00  ไมโครกรัมตอกรัม  และ 6.89+0.53 
ตามลําดับ (สมชาย และคณะ, 2550) 
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ตารางท่ี 4.1 ลักษณะคุณภาพของผลหมอนสุก (ดําท้ังผล) พันธุเชียงใหมท่ีเก็บเกีย่วในป 2552 และ 
2550 

หมายเหตุ : 1/   ท่ีมา สงกรานต (2551)  

4.1.2   คุณภาพของเกสรดอกไมจากผึ้ง 
จากการวิเคราะหคุณภาพของเกสรดอกไมจากผ้ึง สองชนิดคือ ชนิดสดและชนิดแหง พบวา

เกสรชนิดสดมี ปริมาณความช้ืนรอยละ 37.52+0.34 มีปริมาณน้ําอิสระ (aw) เทากับ 0.72+0.00 มี
สารประกอบฟนอลทั้งหมดเทากับ 2,800.10+4.65 ไมโครกรัมตอกรัม  มีดัชนีสารแอนติออกซิ
แดนต   22.29+1.23 และมีความสามารถในการกําจัดอนุมูลอิสระรอยละ 1.18+0.03  สวนเกสรชนิด
แห ง มีปริมาณความชื้นรอยละ  16.60+0.51 มีป ริมาณนํ้า อิสระ  ( aw) เท ากับ  0.28+0.00 มี
สารประกอบฟนอลท้ังหมดเทากับ 1,860.39+5.65 ไมโครกรัมตอกรัม  มีดัชนีสารแอนติออกซิ
แดนต 32.66+0.83 และมีความสามารถในการกําจัดอนุมูลอิสระรอยละ 6.65+0.04 โดยไมพบสาร
แอนโทไซยานินในเกสรทั้งสองชนิด  (ตารางท่ี 4.2) เม่ือเปรียบเทียบ ความช้ืนพบวาเกสรชนิดสดมี
ความชื้นสูงกวาเกสรชนิดแหง ทําใหการเก็บรักษาทําไดยากกวาเนื่องจากมีความช้ืนสูงพอที่
จุลินทรียจะสามารถเจริญเติบโตได การเก็บรักษาจึงตองเก็บในอุณหภูมิต่ํา สวนเกสรชนิดแหงมี
ความช้ืน และปริมาณน้ําอิสระตํ่าทําใหเก็บรักษาไดงาย เม่ือพิจารณาปริมาณสารฟนอลทั้งหมดใน
เกสรดอกไมจากผ้ึงท้ังสองชนิด พบวา ในเกสรชนิดสด มีปริมาณมากกวาเกสร    ชนิดแหง อาจ
เนื่องจากเกสรชนิดแหงไดผานการอบที่อุณหภูมิสูงจนแหง ทําใหสารฟนอลท้ังหมด ซ่ึงเปนสารท่ี
ไมทนตอความรอน มีปริมาณนอยกวาในเกสรชนิดสด และอาจสูญสลายไประหวางกระบวนการ
ผลิต เม่ือพิจารณาทางดานดัชนีสารแอนติออกซิแดนต และ ความสามารถในการกําจัดอนุมูลอิสระ 
พบวา เกสรชนิดแหงมีปริมาณมากกวาเกสรสด เนื่องจากความเขมขนเม่ืออยูในรูปของน้ําหนักแหง
จะมีความเขมขนมากกวาเกสรชนิดสด จึงทําใหมีดัชนีสารแอนติออกซิแดนต และ ความสามารถใน
การกําจัดอนุมูลอิสระสูงกวาเกสรชนิดแหง 

 
 

ลักษณะคุณภาพ 
ฤดูกาลเก็บเก่ียว  

2552 (ปท่ีวิจัย)      2550  1/    
   ปริมาณความชื้น (รอยละ)           67.28 + 1.30        81.65+1.46 
   สารประกอบฟนอลท้ังหมด (μg/g ) 2,680.79 + 212.01 3,716.24+63.80 
   สารแอนโทไซยานินท้ังหมด (μg/g )  1,578.95 + 64.14 2,940.70+60.44 
   ดัชนีสารแอนติออกซิแดนต            0.91 + 0.01           8.45+0.95 
   ความสามารถในการกําจัดอนุมูลอิสระ (รอยละ)          13.86 + 0.35         88.48+1.97 
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ตารางท่ี 4.2  ลักษณะคุณภาพของเกสรดอกไมจากผ้ึงชนิดสด และเกสรดอกไมจากผ้ึงชนิดอบแหง 
ลักษณะคุณภาพ ชนิดของเกสรดอกไมจากผ้ึง 

เกสรดอกไมจากผ้ึง  
ชนิดสด 

เกสรดอกไมจากผ้ึง    
ชนิดแหง 

ปริมาณความชื้น (รอยละ) 
ปริมาณนํ้าอิสระ (aw) 
สารประกอบฟนอลทั้งหมด (μg/g ) 
สารแอนโทไซยานินท้ังหมด (μg/g) 
ดัชนีสารแอนติออกซิแดนต    
ความสามารถในการกําจัดอนุมูลอิสระ (รอยละ) 

37.52+0.34 
0.72+0.00 

2,800.10+4.65 
ND 

22.29+1.23 
1.18+0.03 

 

16.60+0.51 
0.28+0.00 

1,860.39+5.65 
ND 

32.66+0.83 
6.65+0.04 

 
หมายเหตุ      :   ND   หมายถึง   ตรวจไมพบ 
4.2   สภาวะท่ีเหมาะสมในการผลิตหมอนผงเสริมเกสรดอกไมจากผึ้งโดยใชเคร่ืองอบแหงแบบถาด 

4.2.1   ปริมาณการเติมมอลโทเด็กซทรินท่ีเหมาะสม 
เม่ือนําสวนผสมท่ีเติมมอลโทเด็กซทรินท่ีระดับตางๆแลวทําการอบดวยเคร่ืองอบแหงแบบ

ถาด ท่ีอุณหภูมิ 70°ซ พบวาการเพิ่มปริมาณมอลโทเด็กซทรินในสวนผสม จะทําใหผงหมอนท่ีไดมี
ปริมาณความช้ืนลดลง เนื่องจากการเพิ่มปริมาณของมอลโทเด็กซทรินเปนการเพิ่มปริมาณของแข็ง
ในสวนผสม สวนในหมอนบดท่ีไมมีการเติมมอลโทเด็กซทรินนั้น พบวาไมสามารถทําใหเปนผงได
เนื่องจากในหมอนมีน้ําตาลเปนองคประกอบอยูสูง เม่ือใหความรอนก็จะไมสามารถแหงแข็งเปน
ผลึกได แตจะมีลักษณะเหนียวติดกับถาด ไมสามารถขูดออกใหเปนผง การเติมมอลโทเด็กซทรินท่ี
ระดับรอยละ 5 ของสวนผสม เพียงพอท่ีจะทําใหไดผลิตภัณฑท่ีมีลักษณะแหง สามารถขูด และบด
หมอนใหเปนผงได  

เม่ือพิจารณาความสามารถในการไหลของผงโดยวิธีวัดมุมกอง พบวา ผงหมอนท่ีเติมมอล
โทเด็กซทรินรอยละ 5-15 มีองศาของการกองอยูในชวงระดับ 45-55 ซ่ึงความสามารถในการไหล
อยูในข้ันไหลไดจํากัด สวนตัวอยางผงหมอนท่ีเติมมอลโทเด็กซทรินรอยละ 20 พบวาองศาของการ
กองอยูในชวงระดับ 35-45 ซ่ึงความสามารถในการไหลอยูในข้ันไหลไดพอใช (Carr, 1965) พบวา
ผงหมอนท่ีไดมีความสามารถในการไหลใกลเคียงกับน้ําลําไยผง ซ่ึงมีองศาของการกองเทากับ 
43.33+2.28  (ธัญนิชา, 2552) 

เม่ือนําหมอนผงไปทดสอบการละลายนํ้าท่ีอุณหภูมิ 30°ซ พบวาท่ีระดับรอยละ 5 หมอนผง
สามารถละลายนํ้าไดรอยละ 44.56+2.03 และจะละลายไดมากข้ึนเม่ือเพิ่มปริมาณมอลโทเด็กซทริน
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ในสวนผสม เนื่องจากมอลโทเด็กซทรินละลายน้ําไดดี พรรณจิรา (2545) ไดศึกษาการละลายของนํ้า
มะเขือเทศผง พบวามีการละลายเทากับ 97.90+0.04 ซ่ึงสูงกวาหมอนผง เนื่องจากหมอนบดท่ีนํามา
ผลิตหมอนผงมีสวนผสมท่ีเปนท้ังสวนน้ําและกากท่ีไมละลายนํ้า เม่ือนํามาบดรวมกันจึงมีสวนท่ีไม
ละลายอยูสูง 

จากการทดสอบการดูดความช้ืนกลับโดยการวางทิ้งไวขามคืนในสภาวะท่ีมีความช้ืน
สัมพัทธคงท่ี พบวาหมอนผงที่ไดมีการดูดความช้ืนกลับเล็กนอย โดยเม่ือท้ิงไวเปนเวลานานจะมี
การเกาะตัวกันเปนกอน แตหากเขยาใหแตกตัว ก็จะกลายเปนผงเชนเดิมยกเวนท่ีระดับรอยละ 20 
ไมพบการเกาะกันเปนกอน (ตารางท่ี 4.3) 

จากขอมูลขางตน การเติมมอลโทเด็กซทรินท่ีระดับรอยละ 5 ของสวนผสมเปนระดับท่ี
เหมาะสม เนื่องจากเปนระดับท่ีนอยท่ีสุดท่ีจะทําใหผงหมอนท่ีไดมีลักษณะเปนผงท่ีสามารถยอมรับ
ได หากเพิ่มปริมาณของมอลโทเด็กซทรินในสวนผสมจะทําใหสัดสวนของหมอนในสวนผสม
ลดลงจึงทําใหปริมาณสารออกฤทธ์ิในหมอนผงลดลงตามไปดวย      
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ตารางที่ 4.3 คุณภาพของหมอนผงที่ไดทําการเติมมอลโทเด็กซทรินระดับตางๆ จากการอบดวยเครื่องอบแหงแบบถาด อุณหภูมิ 70oซ 
ลักษณะคุณภาพ    ปริมาณมอลโทเดก็ซทรินในหมอนบด (รอยละ) 

0 5 10 15 20 
ระหวางการอบแหง 
   - ปริมาณเริ่มตน (กรัม) 
   - ความชื้นของสวนผสมเริ่มตน (รอยละ) 
   - น้ําหนักผงหมอนทีไ่ด (กรัม) 
   - รอยละของผงหมอนทีไ่ด 
   - ระยะเวลาทีอ่บ (ชัว่โมง) 
   - ลักษณะของหมอนหลังการอบแหงที่สังเกตได 
 
   - ลักษณะที่สังเกตไดหลังการตั้งทิ้งไวขามคืน 

 
300 

67.28 + 1.30 
46.43 + 3.02 
15.47 + 1.00 

9.0 + 0.00 
เหนียวติดกัน  
บดไมเปนผง 

ไมไดทําการวิเคราะห 

 
300 

63.68 + 0.64 
56.76 + 2.22 
18.92 + 0.75 

8.0 + 0.00 
เปนเกล็ด สามารถบด

เปนผงได 
มีการเกาะกันเปนกอน

เล็กนอย 

 
300 

60.45 + 0.91 
57.13 + 2.80 
19.04 + 0.93 

8.0 + 0.00 
เปนเกล็ด สามารถบด 

เปนผงได 
มีการเกาะกันเปนกอน 

เล็กนอย 

 
300 

55.09 +1.23 
55.47 + 3.48 
18.46 + 1.16 

8.0 + 0.00 
เปนเกล็ด สามารถบด 

เปนผงได 
มีการเกาะกันเปนกอน 

เล็กนอย 

 
300 

52.35 + 1.31 
54.30 + 1.23 
18.10 + 0.41 

8.0 + 0.00 
เปนเกล็ด สามารถบด

เปนผงได 
ไมมีการเกาะกันเปน

กอน 

คุณภาพของหมอนผงที่ได 1/ 
   - ปริมาณความชื้น (รอยละ) 
   - ปริมาณน้ําอิสระ (aw) 
   - การดูดความชืน้กลับ (รอยละ) 
   - ความสามารถในการละลาย (รอยละ) 
   - ความสามารถในการไหลของผง (องศาของการกอง) 

 
24.91 e + 0.83 
0.28 a + 0.00 

11.43 e + 0.37  
44.56 d + 2.03  

ไมสามารถวดัได 

 
22.42 d + 0.93  
0.32 b + 0.00  
9.96 d + 0.16  

46.37 cd + 0.30  
47.00 c + 1.10  

 
17.91 c + 0.94 
0.34 c + 0.01  
8.63 c + 0.59  

47.63 c + 2.17  
46.20 bc + 1.23  

 
16.22 b + 0.50  
0.36 d + 0.01  
7.97 b + 0.21  

49.78 b + 0.35  
45.00 b + 1.13  

 
13.24 a + 0.17  
0.38 e + 0.00  
7.34 a + 0.26  

52.14 a + 1.49  
43.70 a + 1.50 

หมายเหตุ  : 1/    เปรียบเทียบคาเฉลีย่ตามแนวนอน  อักษรตางกันมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05)  
               

28 
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4.2.2   ชนิด และ ปริมาณท่ีเหมาะสมในการเติมเกสรดอกไมจากผึ้ง 
 จากการวิเคราะหสารออกฤทธ์ิสําคัญในหมอนผงท่ีมีการเติมเกสรดอกไมจากผ้ึง ชนิดสด 
และชนิดแหง ในระดับตางๆโดยการอบดวยเคร่ืองอบแหงแบบถาด พบวาเม่ือพิจารณาจากชนิดของ
เกสรดอกไมจากผ้ึงท่ีเติมลงไป พบวาการเสริมเกสรชนิดสดลงในหมอนผงจะมีปริมาณของ
สารประกอบ      ฟนอลทั้งหมด    ดัชนีสารแอนติออกซิแดนต และความสามารถในการกําจัดอนุมูล
อิสระ ในหมอนผงมากกวา เม่ือเทียบกับการเสริมเกสรชนิดแหง (ตารางท่ี 4.4) โดยอาจเกิดจากการ
ท่ีเกสรชนิดแหงไดมีการผานการอบดวยความรอนสูงในข้ันตอนการทําใหแหง เม่ือนํามาผสมกับ
หมอนแลวอบอีกคร้ังจึงทําใหสารออกฤทธ์ิเกิดการสูญเสียไปในระหวางการอบ จึงมีปริมาณสาร
แอนติออกซิแดนตคงเหลืออยูนอยกวาการเสริมเกสรดอกไมจากผ้ึงชนิดสด 
 
ตารางท่ี 4.4 ผลของชนิดเกสรดอกไมจากผ้ึงตอคุณภาพของหมอนผงท่ีผานการอบโดยใชเคร่ือง

อบแหงแบบถาด 
คุณภาพของหมอนผง  1/          ชนิดของเกสรดอกไมจากผ้ึงท่ีเติม 

     เกสรชนิดสด      เกสรชนิดอบแหง 
ปริมาณความชื้น (รอยละ) 
ปริมาณนํ้าอิสระ (aw)ns 
สารประกอบฟนอลทั้งหมด (μg/g ) 
สารแอนโทไซยานินท้ังหมด (μg/g) 
ดัชนีสารแอนติออกซิแดนต 
ความสามารถในการกําจัดอนุมูลอิสระ (รอยละ) 

10.02 b + 0.19 

 0.31 + 0.08  
813.93 a + 89.98  

1,481.40 b + 374.11  
10.13 a + 1.44  
15.65 a + 4.87  

9.85 a + 0.27  
0.31+ 0.08 

622.04 b + 54.41  
1,512.00 a + 435.80 

4.52 b + 0.11  
3.51 b + 0.20 

หมายเหต ุ  :   1/    เปรียบเทียบคาเฉล่ียตามแนวนอน  อักษรตางกนัมีความแตกตางกันอยางมี   
นัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05)  

                   :   ns  หมายถึง  ไมมีความแตกตางกันทางสถิติ 
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เม่ือพิจารณาจากปริมาณของเกสรดอกไมจากผ้ึงท่ีเสริมในสวนผสม พบวา การเติมเกสร
ดอกไมจากผ้ึงในระดับตํ่า จะมีปริมาณสารออกฤทธ์ิการตานอนุมูลอิสระสูงกวาการเติมเกสร
ดอกไมจากผ้ึงในระดับท่ีสูงข้ึน และเม่ือเพิ่มปริมาณเกสรดอกไมจากผ้ึงในสวนผสม ก็จะทําใหสาร
ตานอนุมูลอิสระในหมอนผงมีคาลดลง เนื่องจากในหมอนบดมีปริมาณสารออกฤทธ์ิสูงกวาเกสร
ดอกไมจากผ้ึง เม่ือเติมเกสรดอกไมจากผ้ึงในสวนผสม ปริมาณหมอนก็จะลดลงจึงทําใหสารออก
ฤทธ์ิมีปริมาณลดลงไปดวย นอกจากนี้ความรอนในการอบระหวางกระบวนการผลิตและระยะเวลา
ในการอบก็มีสวนทําใหสารออกฤทธ์ิในหมอนผงมีปริมาณลดลง (ตารางท่ี 4.5) 

 
ตารางท่ี 4.5 ผลของการเติมเกสรดอกไมจากผ้ึงตอคุณภาพของหมอนผงท่ีผานการอบโดยใชเคร่ือง

อบแหงแบบถาด 
คุณภาพของหมอนผงท่ีได 1/ ปริมาณเกสรดอกไมจากผ้ึงในสวนผสม (รอยละ) 

5 10 15 
ปริมาณความชื้น (รอยละ)ns 
ปริมาณนํ้าอิสระ (aw) 
สารประกอบฟนอลทั้งหมด (μg/g ) 
สารแอนโทไซยานินท้ังหมด (μg/g) 
ดัชนีสารแอนติออกซิแดนต 
ความสามารถในการกําจัดอนุมูล
อิสระ (รอยละ) 

9.94+0.14  

0.32 c+0.00 
800.27 a+19.95 

1,986.90 a+87.71 
7.78 a+0.26  

 
17.34 a+0.35 

9.89 +0.28 
0.31 b+0.00 

713.78b+11.32 
1,378.60b+61.28 

6.77 b+0.68 
 

10.30 b+0.22 

9.98+0.11 
0.29 a+0.00 

639.91c+8.92  
1,123.70 c+32.90 

5.91 c+0.84 
 

8.03 c+0.17 
หมายเหต ุ  : 1/    เปรียบเทียบคาเฉล่ียตามแนวนอน  อักษรตางกันมีความแตกตางกันอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05)  
                   :   ns  หมายถึง  ไมมีความแตกตางกันทางสถิติ 
 

เม่ือพิจารณาในเชิงปจจัยรวมพบวา การเติมเกสรดอกไมจากผ้ึงชนิดสด และเติมในระดับตํ่า
จะไดปริมาณสารออกฤทธ์ิท่ีสูง โดยจะแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ท่ีระดับความเช่ือม่ัน
รอยละ 95 แหง เนื่องจากเกสรดอกไมจากผ้ึงชนิดสดไดรับการแปรรูป และ ผานความรอนนอยกวา
เกสรดอกไมจากผ้ึงชนิดแหง จึงทําใหยังคงปริมาณสารออกฤทธ์ิ ไวมากกวาเกสรดอกไมจากผ้ึง
ชนิดแหง และเม่ือเพิ่มปริมาณของเกสรดอกไมจากผ้ึงจะทําใหปริมาณสารแอนติออกซิแดนตมีคา
ลดลง ท้ังการเติมเกสรชนิดสด และชนิดแหง เนื่องจากการเติมเกสรดอกไมจากผ้ึงในระดับตํ่าจะทํา
ใหมีปริมาณหมอนในสวนผสมอยูมาก จึงทําใหมีสารออกฤทธ์ิมาก เพราะหมอนมีปริมาณสารออก



 

 

31

ฤทธ์ิมากกวาเกสรดอกไมจากผ้ึง ความรอนในการอบ และระยะเวลาในการอบก็มีสวนทําใหสาร
ออกฤทธ์ิในหมอนผงมีปริมาณลดลง เม่ืออบในอุณหภูมิต่ําก็จะใชเวลาในการอบมากกวาการอบท่ี
อุณหภูมิสูง ทําใหเกิดการลดลงของปริมาณสารออกฤทธ์ิ (ตารางท่ี 4.6) 

เนื่องจากเกสรดอกไมจากผ้ึงมีสารอาหารที่มีคุณคาหลายชนิด เชน ไขมัน คารโบไฮเดรต 
เอนไซม แรธาตุตางๆ และวิตามินในปริมาณสูง (Almeida et al, 2005) และเช่ือวาเกสรดอกไมจาก
ผ้ึงมีสารอาหารท่ีจําเปนตอรางกายมนุษยในรูปแบบของอาหารเสริม นอกจากนี้ยังพบวาเกสร
ดอกไมจากผ้ึงชวยกระตุนการเจริญเติบโตของเน้ือเยื่อผิวหนัง กระตุนเลือดใหไปเล้ียงเซลลอยาง
ท่ัวถึง และยังใหความชุมชื่นตอผิวหนังท่ีแหง (นิโลบล, 2551) หากนําไปเสริมในหมอนผงก็จะทํา
ใหเพ่ิมประโยชนแกผลิตภัณฑ แตการเติมเกสรดอกไมจากผึ้งจะทําใหความเขมขนของสารแอนติ
ออกซิแดนตในผงหมอนลดลง ดังนั้นจึงเลือกเติมเกสรดอกไมจากผ้ึงชนิดสดท่ีระดับรอยละ 5 ของ
สวนผสม เนื่องจากเปนชนิด และปริมาณท่ีเหมาะสม การเติมเกสรดอกไมจากผ้ึงในปริมาณมากท่ี
มากข้ึน จะทําใหปริมาณของสารแอนติออกซิแดนตในหมอนผงลดลง 
 

4.2.3   อุณหภูมิในการอบท่ีเหมาะสม 
จากการศึกษาอุณหภูมิท่ีเหมาะสมในการอบ โดยการอบดวยเคร่ืองอบแหงแบบถาด กอน

เร่ิมศึกษาผูวิจัยไดทดลองอบท่ี 40 และ 50°ซ พบวาใชเวลาในการอบนานซ่ึงไมคุมคาในการผลิต จึง
เลือกศึกษาท่ีระดับความรอน 3 ระดับคือ 60, 70, 80°ซ จากการศึกษา พบวาเม่ือเพิ่มอุณหภูมิในการ
อบ จะทําใหปริมาณของสารออกฤทธ์ิตานอนุมูลอิสระไดแก สารประกอบฟนอลทั้งหมด   คาดัชนี
สารแอนติออกซิแดนต และ ความสามารถในการกําจัดอนุมูลอิสระ มีคาลดลง (ตารางท่ี 4.7) 
เนื่องจากความรอนมีผลทําใหสารตานอนุมูลอิสระสลายตัว สวนปริมาณสารแอนโทไซยายนินมี
แนวโนมเพิ่มข้ึน ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของญานี (2552) โดยไดทําการศึกษาความคงตัวของแอน
โทไซยานินในกลีบดอกกระเจี๊ยบแดง พบวาปริมาณของแอนโทไซยานินจะเพิ่มข้ึนเม่ือเพ่ิมอุณหภูมิ
และระยะเวลาในการอบ เนื่องจากอุณหภูมิสูงจะทําใหตัวอยางมีสีในเฉดสีแดงเขมข้ึน  

พบวาการอบดวยเคร่ืองอบแหงแบบถาดท่ีอุณหภูมิ 60°ซ มีปริมาณสารออกฤทธ์ิคงเหลืออยู
สูงท่ีสุด โดยมีปริมาณสารประกอบฟนอลทั้งหมด 1,113.69+16.51 ไมโครกรัมตอกรัม สารแอนโท
ไซยานินท้ังหมด  1,364.56+4.07 ไมโครกรัมตอกรัม คาดัชนีสารแอนติออกซิแดนต 12.14+0.07 
และความสามารถในการกําจัดอนุมูลอิสระรอยละ 22.48+0.44 เนื่องจากเปนอุณหภูมิท่ีต่ําท่ีสุดท่ีใช
ในการอบ เม่ือมีการเพิ่มอุณหภูมิในการอบ จะทําใหปริมาณสารออกฤทธ์ิมีแนวโนมลดลง 
เชนเดียวกับการวิจัยของ Alasalvar et al. (2004)  พบวาการพาสเจอรไรสน้ําแครอทมวงท่ีอุณหภูมิ 
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90°ซ มีปริมาณสารประกอบฟนอล  และสารแอนโทไซยานินเหลือนอยท่ีสุด เม่ือเทียบกับการใช
อุณหภูมิ 70 และ 80°ซ  
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ตารางที่ 4.6 ผลของปจจัยรวมระหวางชนิด และ ปริมาณเกสรดอกไมจากผึ้งตอคุณภาพของหมอนผงที่ผานการอบโดยใชเครื่องอบแหงแบบถาด 
 

คุณภาพของหมอนผงที่ได  1/ 

ปจจัยรวมระหวางชนิด และ ปริมาณเกสรดอกไมจากผึ้ง 
เกสรดอกไมจากผึ้งชนิดสด เกสรดอกไมจากผึ้งชนิดแหง 

รอยละ 5 รอยละ 10 รอยละ 15 รอยละ 5 รอยละ 10 รอยละ 15 
ปริมาณความชื้น (รอยละ)ns 
ปริมาณน้าํอิสระ (aw) 
สารประกอบฟนอลทั้งหมด (μg/g ) 
สารแอนโทไซยานินทั้งหมด (μg/g) 
ดัชนีสารแอนติออกซิแดนต 
ความสามารถในการกําจัดอนุมูลอสิระ (รอยละ) 

9.89 + 0.23 
0.32 c + 0.00 

921.44 a + 9.49  
1,884.66 b + 21.28  

11.87 a + 0.37  
21.94 a + 0.43 

10.16 + 0.24 
0.3 1 b + 0.00 

804.32 b + 13.51  
1,475.69 c + 5.90  

9.95 b + 0.08  
13.79 b + 0.54 

10.02 + 0.22 
0.30 a + 0.00 

716.04 c + 16.29 
1,083.76 f + 17.71 

8.58 c + 0.06  
11.21 d + 0.49 

9.98 + 0.04 
0.31 c + 0.00 

679.10 d + 12.19  
2,089.14 a +5.90 

3.68 d + 0.02 
12.74 c + 0.38 

9.82 + 0.42 
0.31 b + 0.00 

623.24 e + 16.22  
1,281.43 d + 11.81  

3.59 d + 0.03  
6.82 e + 0.47 

9.77 + 0.27 
0.30 a + 0.00 

563.78 f + 13.51  
1,165.56 e + 10.22 

3.24 e + 0.03  
4.84 f + 0.17 

หมายเหตุ  : 1/    เปรียบเทียบคาเฉลีย่ตามแนวนอน  อักษรตางกันมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05)  
                 :    ns  หมายถึง  ไมมีความแตกตางกันทางสถิติ 
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ตารางท่ี 4.7 ผลของอุณหภูมิท่ีใชในการอบแหงตอคุณภาพของหมอนผงท่ีผานการอบโดยใชเคร่ือง
อบแหงแบบถาด 

คุณภาพของผงหมอนท่ีได  1/ อุณหภูมิในการอบ (oซ) 
60 70 80 

สารประกอบฟนอลทั้งหมด (μg/g ) 
สารแอนโทไซยานินท้ังหมด (μg/g) 
สารเคอรซีทิน (μg/g) 
คาดัชนีสารแอนติออกซิแดนต   
ความสามารถในการกําจัดอนุมูล 
อิสระ(รอยละ) 
 

1,113.69a + 16.51 
1,364.56c + 4.07 

ND 
12.14a + 0.07 
22.48a + 0.44 

921.44b + 9.49 
1,884.66b + 21.28 

ND 
11.87a + 0.37 
21.94a + 0.43 

679.27c + 43.43 
2,198.23a + 6.22 

ND 
8.48b + 0.22 

14.39b + 1.15 

หมายเหต ุ  : 1/    เปรียบเทียบคาเฉล่ียตามแนวนอน  อักษรตางกันมีความแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05)  
     :   ND   หมายถึง   ตรวจไมพบ 

 
4.3   สภาวะที่เหมาะสมในการผลิตหมอนผงเสริมเกสรดอกไมจากผึ้งโดยใชเคร่ืองอบแหงแบบ
สุญญากาศท่ีใชอินฟราเรด 

4.3.1   ปริมาณท่ีเหมาะสมในการเติมมอลโทเด็กซทริน 
เม่ือนําสวนผสมที่เติมมอลโทเด็กซทรินในระดับตางๆ แลวทําการอบดวยเคร่ืองอบแหง

แบบสุญญากาศท่ีใชอินฟราเรดท่ีอุณหภูมิ 50°ซ  พบวาตัวอยางท่ีเติมมอลโทเด็กซทรินมีลักษณะ
แหง และแข็งเปนเกล็ด สามารถขูดและบดใหเปนผงได สวนตัวอยางท่ีไมไดเติมมอลโทเด็กซทริน 
พบวาตองใชระยะเวลานานในการอบ เนื่องจากมีปริมาณของแข็งในสวนผสมนอยกวา เม่ืออบจน
แหงพบวามีลักษณะเหนียวติดกับถาดไมสามารถบดใหเปนผงได และการเติมมอลโทเด็กซทรินท่ี
ระดับรอยละ 5 ของสวนผสม เพียงพอท่ีจะทําใหไดผลิตภัณฑท่ีมีลักษณะแหง สามารถขูด และบด
หมอนใหเปนผงได เชนเดียวกับการอบดวยเคร่ืองอบแหงแบบถาด 

เม่ือพิจารณาความสามารถในการไหลของผงโดยวิธีวัดมุมกองตามวิธีของ Carr (1965) 
(ภาคผนวก ข.1.5) พบวา ผงหมอนที่เติมมอลโทเด็กซทรินรอยละ 5 และ 10 มีการไหลอยูในข้ันไหล
ไดจํากัด โดยมีมุมกองอยูในชวงระดับ 45-55 องศา ตัวอยางท่ีเติมมอลโทเด็กซทรินระดับรอยละ 15 
มีการไหลอยูในข้ันไหลไดพอใช โดยมีมุมกองอยูในชวงระดับ 35-45 และตัวอยางท่ีระดับรอยละ 
20 มีการไหลอยูในข้ันไหลไดดี โดยองศาของการกองอยูในชวงระดับนอยกวา 35  
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เม่ือนําหมอนผงไปทดสอบการละลายนํ้าท่ีอุณหภูมิ 30°ซ พบวาการเพ่ิมปริมาณมอลโท
เด็กซทรินในสวนผสม จะทําใหหมอนผงจะละลายน้ําไดมากข้ึน เนื่องจากหมอนผงมีมอลโทเด็กซ
ทริน และน้ําตาลเปนสวนประกอบ จึงสามารถละลายน้ําได และการเติมมอลโทเด็กซทรินท่ีระดับ
รอยละ 5 หมอนผงสามารถละลายนํ้าไดรอยละ 44.00+1.44  

จากการทดสอบการดูดความช้ืนกลับโดยการวางทิ้งไวขามคืนในสภาวะท่ีมีความช้ืน
สัมพัทธคงท่ี พบวาหมอนผงท่ีไดมีการดูดความชื้นกลับเล็กนอย การเติมท่ีระดับรอยละ 5 มีการดูด
ความช้ืนกลับรอยละ 12.60+0.61 (ตารางท่ี 4.8) พบวาเม่ือเพ่ิมปริมาณมอลโทเด็กซทรินในสวนผสม 
จะทําใหตัวอยางมีการดูดความชื้นกลับนอยลง ซ่ึงสอดคลองกับการทดลองผลิตน้ําเสาวรสผง โดย
พบวาเม่ือเพิ่มปริมาณมอลโทเด็กซทรินในสวนผสม จะทําใหน้ําเสาวรสผงมีการดูดความช้ืนกลับ
นอยลง   การเติมมอลโทเด็กซทรินในนํ้าเสาวรสรอยละ 10 จะทําใหมีการดูดความช้ืนกลับรอยละ 
32.78+0.47  และท่ีการเติมรอยละ 12.5 จะทําใหมีการดูดความชื้นกลับรอยละ 22.14+0.34 (Ruiz, 
2009) 

จากขอมูลขางตน การเติมมอลโทเด็กซทรินท่ีระดับรอยละ 5 ของสวนผสมเปนระดับท่ี
เหมาะสม เนื่องจากเปนระดับท่ีนอยท่ีสุดท่ีจะทําใหผงหมอนท่ีไดมีลักษณะเปนผงท่ีสามารถยอมรับ
ได หากเพิ่มปริมาณของมอลโทเด็กซทรินในสวนผสมจะทําใหสัดสวนของหมอนในสวนผสม
ลดลง จะทําใหปริมาณสารออกฤทธ์ิในหมอนผงลดลงตามไปดวย 
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ตารางที่ 4.8 คุณภาพของหมอนผงที่ไดทําการเติมมอลโทเด็กซทรินระดับตางๆ ที่อบดวยเครื่องอบแหงแบบสุญญากาศที่ใชอินฟราเรด ที่อุณหภูมิ 50oซ 
ลักษณะคุณภาพ   1/ ปริมาณมอลโทเดก็ซทรินในหมอนบด (รอยละ) 

0 5 10 15 20 
ระหวางการอบแหง 
   - น้ําหนักเริ่มตน (กรัม) 
   - ความชื้นของสวนผสมเริ่มตน (รอยละ) 
   - น้ําหนักผงหมอนทีไ่ด (กรัม) 
   - รอยละของผงหมอนทีไ่ด 
   - ระยะเวลาทีอ่บ (ชัว่โมง) 
   - ลักษณะของหมอนหลังการอบแหงที่สังเกตได 
 
   - ลักษณะที่สังเกตไดหลังการตั้งทิ้งไวขามคืน 

 
300 

67.28 + 1.30 
75.57 + 3.87 
25.19 + 1.09 

7.5 + 0.00 
เหนียวติดกัน 
บดไมเปนผง 

 
300 

63.68 + 0.64 
73.72 + 2.42 
24.57 + 0.89 

7.0 + 0.00 
เปนเกล็ด สามารถบดเปน 

ผงได 
มีการเกาะกันเปนกอน 

เล็กนอย 

 
300 

60.45 + 0.91 
76.01 + 1.46 
24.34 + 0.49 

7.0 + 0.00 
เปนเกล็ด สามารถบด 

เปนผงได 
มีการเกาะกันเปนกอน 

เล็กนอย 

 
300 

55.09 +1.23 
75.49 + 1.90 
25.17 + 0.63 

7.0 + 0.00 
เปนเกล็ด สามารถบด 

เปนผงได 
มีการเกาะกันเปนกอน 

เล็กนอย 

 
300 

52.35 + 1.31 
75.80 + 1.02 
25.27 + 0.34 

7.0 + 0.00 
เปนเกล็ด สามารถบด 

เปนผงได 
ไมมีการเกาะกันเปน

กอน 
 

คุณภาพของหมอนหลังการอบแหง 
   - ปริมาณความชื้น (รอยละ) 
   - ปริมาณน้ําอิสระ (aw) 
   - การดูดความชืน้กลับ (รอยละ) 
   - ความสามารถในการละลาย (รอยละ) 
   - ความสามารถในการไหลของผง (องศาของการกอง) 

 
23.20 d + 1.54  

0.27 a + 0.00  
12.06 e + 0.61  
44.00 d + 1.44 

ไมสามารถวดัได 

 
18.22 c + 0.52   
0.28 b + 0.00  

10.66 d + 0.18 
47.08 c + 0.46  
45.80 c + 1.39 

 
15.87 b + 0.72  

0.32 c + 0.00 
8.72 c + 0.77 

48.75 b + 0.98 
45.20 c + 3.90 

 
13.62 a + 0.39  
0.36 d + 0.00  
7.28 b + 0.20  

49.58 b + 0.47  
38.40 b + 2.17 

 
12.82 a + 0.57  
0.41 e + 0.00  
6.32 a + 0.19  

51.82 a + 1.27  
34.20 a + 2.79 

หมายเหตุ  : 1/    เปรียบเทียบคาเฉลีย่ตามแนวนอน  อักษรตางกันมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05)  
                 :  ns  หมายถึง  ไมมีความแตกตางกันทางสถิติ

36 
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4.3.2 ชนิด วิธีการเติม และ ปริมาณการเติมเกสรดอกไมจากผึ้งท่ีเหมาะสม 
 จากการวิเคราะหสารออกฤทธ์ิสําคัญในหมอนผงท่ีมีการเติมเกสรดอกไมจากผ้ึง ชนิดสด 
และชนิดแหง ในระดับตางๆโดยการอบดวยเคร่ืองอบแหงแบบถาด พบวาเม่ือพิจารณาจากชนิดของ
เกสรดอกไมจากผ้ึงท่ีเติมลงไป พบวาการเสริมเกสรชนิดสดลงในหมอนผงจะมีปริมาณของ
สารประกอบ     ฟนอลท้ังหมด ดัชนีสารแอนติออกซิแดนต และความสามารถในการกําจัดอนุมูล
อิสระ ในหมอนผงมากกวา เม่ือเทียบกับการเสริมเกสรชนิดแหง (ตารางท่ี 4.9) โดยอาจเกิดจากการ
ท่ีเกสรชนิดแหงไดมีการผานการอบดวยความรอนสูงในข้ันตอนการทําใหแหง เม่ือนํามาผสมกับ
หมอนแลวอบอีกคร้ังจึงทําใหสารออกฤทธ์ิเกิดการสูญเสียไปในระหวางการอบ จึงมีปริมาณสาร
แอนติออกซิแดนตคงเหลืออยูนอยกวาการเสริมเกสรดอกไมจากผ้ึงแบบสด 
 
ตารางท่ี 4.9 ผลของการเติมชนิดเกสรดอกไมจากผ้ึงตอคุณภาพของหมอนผงท่ีผานการอบโดยใช

เคร่ืองอบแหงแบบสุญญากาศท่ีใชอินฟราเรด 
คุณภาพของหมอนผงท่ีได  1/                  ชนิดของเกสรดอกไมจากผ้ึง 

                  สด                             แหง 
ปริมาณความชื้น (รอยละ) 
ปริมาณนํ้าอิสระ (aw) 
สารประกอบฟนอลทั้งหมด (μg/g ) 
สารแอนโทไซยานินท้ังหมด  (μg/g) 
คาดัชนีสารแอนติออกซิแดนต 
ความสามารถในการกําจัดอนุมูลอิสระ (รอยละ) 

9.80 a + 0.20  
0.29 a + 0.01  

1,190.80 a + 92.63  

1,409.70 a + 314.06 
10.53 a + 1.65  
17.09 a + 5.06 

15.38 b + 1.69  
0.33 b + 0.03  

881.20 b + 184.16  
1,394.90 b + 457.67  

4.52 b + 0.11  
8.05 b + 2.16 

หมายเหต ุ  : 1/    เปรียบเทียบคาเฉล่ียตามแนวนอน  อักษรตางกันมีความแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05)  

 
เม่ือพิจารณาจากปริมาณของเกสรดอกไมจากผ้ึงท่ีเสริมในสวนผสม พบวา หมอนผงท่ีเสริม

เกสรดอกไมจากผ้ึงในระดับตํ่า จะมีปริมาณสารประกอบฟนอลท้ังหมด และสารแอนโทไซยานิน
ท้ังหมด ในปริมาณสูง รวมถึงมีคาดัชนีสารแอนติออกซิแดนต และความสามารถในการกําจัดอนุมูล 
ในระดับสูงกวา และเม่ือเพิ่มปริมาณเกสรดอกไมจากผ้ึงในสวนผสม ก็จะทําใหสารตานอนุมูล
อิสระในหมอนผงมีคาลดลง เนื่องจากในหมอนบดมีปริมาณสารออกฤทธ์ิสูงกวาเกสรดอกไมจาก
ผ้ึง เม่ือเติมเกสรดอกไมจากผ้ึงในสวนผสม ปริมาณหมอนก็จะลดลงจึงทําใหสารออกฤทธ์ิมีปริมาณ
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ลดลงไปดวย นอกจากนี้ความรอนในการอบระหวางกระบวนการผลิตและระยะเวลาในการอบก็มี
สวนทําใหสารออกฤทธ์ิในหมอนผงมีปริมาณลดลง (ตารางท่ี 4.10) 

 
ตารางท่ี 4.10 ผลของการเติมเกสรดอกไมจากผ้ึงตอคุณภาพของหมอนผงที่ผานการอบโดยใชเคร่ือง  

อบแหงแบบสุญญากาศท่ีใชอินฟราเรด 
คุณภาพของหมอนผงท่ีได 1/ ปริมาณเกสรดอกไมจากผ้ึงในสวนผสม (รอยละ) 

5 10 15 
ปริมาณความชื้น (รอยละ) 
ปริมาณนํ้าอิสระ (aw) 
สารประกอบฟนอลทั้งหมด (μg/g ) 
สารแอนโทไซยานินท้ังหมด (μg/g) 
คาดัชนีสารแอนติออกซิแดนต 
ความสามารถในการกําจัดอนุมูล
อิสระ (รอยละ) 

13.42 b+0.14 
0.30 a+0.00 

1,142.20 a+31.05 
1,895.40 a+20.64 

8.59 a+0.26  
16.96 a+0.03 

12.73 b+0.08 
0.31 a+0.00 

1,045.80 b+35.27 
1,271.80 b+84.56 

7.37 b+0.19 
11.81 b+0.08 

11.63 a+0.11 
0.32 b+0.00 

920.09 c+16.39 
1,039.60 c+60.46 

6.61 c+0.07 
8.95 c+0.11 

หมายเหต ุ  : 1/    เปรียบเทียบคาเฉล่ียตามแนวนอน  อักษรตางกันมีความแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05)  

 
เม่ือพิจารณาในเชิงปจจัยรวมระหวางชนิด และ ปริมาณเกสรดอกไมจากผ้ึงตอคุณภาพของ

หมอนผงท่ีผานการอบโดยใชเคร่ืองอบแหงแบบสุญญากาศท่ีใชอินฟราเรด  พบวา การเติมเกสร
ดอกไมจากผ้ึงชนิดสด และเติมในระดับตํ่าจะไดหมอนผงท่ีมีปริมาณสารประกอบฟนอลทั้งหมด 
และสารแอนโทไซยานินท้ังหมด ในปริมาณสูง รวมถึงมีคาดัชนีสารแอนติออกซิแดนต และ
ความสามารถในการกําจัดอนุมูล ในระดับสูงโดยจะแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ท่ีระดับ
ความเช่ือม่ันรอยละ 95 เนื่องจากเกสรดอกไมจากผ้ึงชนิดสดไดรับการแปรรูป และ ผานความรอน
นอยกวาเกสรดอกไมจากผ้ึงชนิดแหง จึงทําใหยังคงปริมาณสารออกฤทธ์ิ ไวมากกวาเกสรดอกไม
จากผ้ึงชนิดแหง และเม่ือเพ่ิมปริมาณของเกสรดอกไมจากผ้ึงจะทําใหปริมาณสารแอนติออกซิแดนต
มีคาลดลง ท้ังการเติมเกสรชนิดสด และชนิดแหง เนื่องจากการเติมเกสรดอกไมจากผ้ึงในระดับต่ํา
จะทําใหมีปริมาณหมอนในสวนผสมอยูมาก จึงทําใหมีสารออกฤทธ์ิมาก เพราะหมอนมีปริมาณสาร
ออกฤทธ์ิมากกวาเกสรดอกไมจากผ้ึง ความรอนในการอบ และระยะเวลาในการอบก็มีสวนทําให
สารออกฤทธ์ิในหมอนผงมีปริมาณลดลง เม่ืออบในอุณหภูมิต่ําก็จะใชเวลาในการอบมากกวาการ
อบท่ีอุณหภูมิสูง ทําใหเกิดการลดลงของปริมาณสารออกฤทธ์ิ  (ตารางท่ี 4.11) 
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ถึงแมวาถาเติมเกสรดอกไมจากผ้ึงมากเพ่ิมข้ึน แนวโนมของสารออกฤทธ์ิตานอนุมูลอิสระ
มีแนวโนมลดลง แตในเกสรดอกไมจากผ้ึงมีสารอาหารอ่ืนท่ีมีคุณคาอยูหลายชนิด ดังนั้นปริมาณท่ี
นาจะเติมลงไปไดในหมอนผง คือรอยละ 5 ของสวนผสม ดังนั้นในการทดลองนี้จึงเลือกใชการเติม
เกสรดอกไมจากผ้ึงในระดับรอยละ 5 ของสวนผสม เพื่อใชในการศึกษาตอไป 
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ตารางที่ 4.11 ผลของปจจัยรวมระหวางชนดิ และ ปริมาณเกสรดอกไมจากผึ้งตอคุณภาพของหมอนผงที่ผานการอบโดยใชเครื่องอบแหงแบบสุญญากาศที่ใช
อินฟราเรด 

 

คุณภาพของหมอนผงที่ได  1/ 

ปจจัยรวมระหวางชนิด และ ปริมาณเกสรดอกไมจากผึ้ง 
เกสรดอกไมจากผึ้งชนิดสด เกสรดอกไมจากผึ้งชนิดแหง 

รอยละ 5 รอยละ 10 รอยละ 15 รอยละ 5 รอยละ 10 รอยละ 15 
ปริมาณความชื้น (รอยละ) 
ปริมาณน้าํอิสระ (aw) 
สารประกอบฟนอลทั้งหมด (μg/g )                  
 สารแอนโทไซยานินทั้งหมด (μg/g) 
คาดัชนีสารแอนติออกซิแดนต 
ความสามารถในการกําจัดอนุมูลอสิระ (รอย
ละ) 

9.94 ab + 0.11  
0.30 d + 0.00  

1,257.48 a + 12.19  
1,797.29 b + 31.05  

12.57 a + 0.19  
23.67 a + 0.36  

9.77 ab + 0.29  
0.29 b + 0.00  

1,246.67 a + 13.87  
1,349.99 c + 35.27  

10.18 b + 0.24  
15.08 b + 0.34  

9.71 a + 0.18  
0.28 a + 0.00  

1,068.29 b + 10.92  
1,081.70 e + 16.39 

8.83 c + 0.14  
12.54 c + 0.13  

10.18 b + 0.35  
0.31 c + 0.00 

1,026.85 c + 4.13  
1,993.48 a + 23.01  

4.61 d + 0.06 
10.24 d + 0.36 

10.02 ab + 0.15  
0.29 b + 0.00  

844.86 d + 10.81  
1,193.65 d + 16.15  

4.57 d + 0.01  
8.53 e + 0.33  

9.70 a + 0.22  
0.28 a + 0.00 

771.89 e + 13.51  
997.45 f + 43.78  

4.39 d + 0.03  
5.37 f + 0.33  

หมายเหตุ  : 1/    เปรียบเทียบคาเฉลีย่ตามแนวนอน  อักษรตางกันมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05)  
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4.3.3 อุณหภูมิในการอบท่ีเหมาะสม 
จากการทดลองผลิตหมอนผงดวยเคร่ืองอบแหงแบบถาด ซ่ึงใชอุณหภูมิสูงในการอบ ทําให

ปริมาณสารออกฤทธ์ิตานอนุมูลอิสระสูญเสียไปกับความรอน จึงไดมีแนวคิดท่ีจะผลิตหมอนผงโดย
วิธีท่ีใชอุณหภูมิท่ีต่ํากวา  ดังนั้นจึงทําการศึกษาอุณหภูมิท่ีเหมาะสมในการอบ โดยนําไปอบดวย
เคร่ืองอบแหงแบบสุญญากาศท่ีใชอินฟราเรด ท่ีระดับความรอน 3 ระดับคือ 40, 50 และ 60°ซ จาก
ผลการทดลองพบวาเม่ือเพิ่มอุณหภูมิในการอบ จะทําใหปริมาณของสารออกฤทธ์ิตานอนุมูลอิสระ
ไดแก สารประกอบฟนอลทั้งหมด     คาดัชนีสารแอนติออกซิแดนต และ ความสามารถในการกําจัด
อนุมูลอิสระ มีคาลดลง  

โดยระดับอุณหภูมิท่ีมีปริมาณสารออกฤทธ์ิคงเหลือสูงท่ีสุดคือ การอบท่ีอุณหภูมิ 40oซ โดย
มีปริมาณสารประกอบฟนอลท้ังหมด 2,194+21 ไมโครกรัมตอกรัม ความสามารถในการกําจัด
อนุมูลอิสระรอยละ 33.15+0.26 และคาดัชนีสารแอนติออกซิแดนต 16.88+0.46   (ตารางท่ี 4.12) 
เนื่องจากท่ีอุณหภูมิ 40°ซ เปนอุณหภูมิระดับตํ่าท่ีสุดท่ีใชในการอบ และความรอนมีผลทําให
ปริมาณของสารตานอนุมูลอิสระลดลง 
 
ตารางท่ี 4.12 ผลของอุณหภมิูท่ีใชในการอบแหงตอคุณภาพของหมอนผงท่ีผานการอบโดยใช

เคร่ือง อบแหงแบบสุญญากาศท่ีใชอินฟราเรด 
คุณภาพของผงหมอนท่ีได 1/ อุณหภูมิในการอบ (oซ) 

40 50 60 
สารประกอบฟนอลทั้งหมด (μg/g ) 
สารแอนโทไซยานินท้ังหมด (μg/g) 
สารเคอรซีทิน (μg/g) 
คาดัชนีสารแอนติออกซิแดนต   
ความสามารถในการกําจัดอนุมูล 
อิสระ (รอยละ) 

2,194.05a+21.45 
1,777.32a+2.35 

ND 
16.88a+0.46 

 
33.15a+0.26 

1,257.48b+12.19 
1,797.29a+31.05 

ND 
12.57b+0.19 

 
23.67b+0.36 

1,172.07c+30.22 
1,412.08b+9.40 

ND 
12.53b+0.04 

 
22.77c+0.26 

หมายเหต ุ  : 1/    เปรียบเทียบคาเฉล่ียตามแนวนอน  อักษรตางกันมีความแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05)  
     :   ND   หมายถึง   ตรวจไมพบ 
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จากการทดสอบผลของการเสริมเกสรดอกไมจากผ้ึงตอคุณภาพของหมอนผง โดยการเสริม
เกสรดอกไมจากผ้ึงชนิดสดในระดับ รอยละ 5 ของสวนผสม แลวนําไปอบใหแหงดวยเคร่ือง
อบแหงแบบสุญญากาศท่ีใชอินฟราเรดท่ีอุณหภูมิ 40oซ พบวา การเสริมเกสรดอกไมจากผ้ึงจะทําให
ปริมาณของสารประกอบฟนอลทั้งหมด และ ความสามารถในการกําจัดอนุมูลอิสระของหมอนผง
ลดลง โดยอาจเกิดจากการที่ความรอน และระยะเวลาในการอบท่ีนานมีผลทําใหปริมาณของสารมี
คาลดลง สวนสาร                  แอนโทไซยานินท้ังหมด และ คาดัชนีสารแอนติออกซิแดนต มีความ
แตกตางอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (ตารางท่ี 4.13) 

 
ตารางท่ี 4.13 การเสริมเกสรดอกไมจากผ้ึงตอคุณภาพของหมอนผงท่ีผานการอบโดยใชเคร่ือง

อบแหงแบบสุญญากาศท่ีใชอินฟราเรดท่ีอุณหภูมิ 40oซ 
คุณภาพของผงหมอนท่ีได  1/           ชนิดของการเสริมเกสรดอกไมจากผ้ึง 

            เติม          ไมเติม 
สารประกอบฟนอลทั้งหมด (μg/g ) 
สารแอนโทไซยานินท้ังหมด (μg/g)ns 
คาดัชนีสารแอนติออกซิแดนตns    
ความสามารถในการกําจัดอนุมูลอิสระ(รอยละ) 

2,194.05b+21.45 
1,777.32+2.35 

16.88+0.46 
33.15b+0.26   

2,510.81a+47.30 
1,778.79+7.78 

17.25+0.27 
34.43a+0.17  

หมายเหต ุ  : 1/    เปรียบเทียบคาเฉล่ียตามแนวนอน  อักษรตางกันมีความแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05)  

                   :   ns  หมายถึง  ไมมีความแตกตางกันทางสถิติ 
4.4   เปรียบเทียบคุณภาพของผลิตภัณฑหมอนผงเสริมเกสรดอกไมจากผึ้ง  
จากกรรมวิธีท่ีเหมาะสมของการอบทั้ง 2วิธี ท่ีไดจากข้ันตอนท่ี 2 และ 3 คือการอบดวย

เคร่ืองอบแหงแบบถาดท่ี 60oซ และเครื่องอบแหงแบบสุญญากาศอินฟราเรดท่ี 40oซ ทําการอบอีก
คร้ัง เปรียบเทียบ และ เลือกผลิตภัณฑหมอนผงเสริมเกสรดอกไมจากผ้ึงท่ีเหมาะสมท่ีสุดจาก
กระบวนการผลิตท้ัง 2 วิธี (ตารางท่ี 4.14) จากการเปรียบเทียบคุณภาพของหมอนผงท่ีไดจากการอบ
ท้ังสองวิธีพบวา หมอนผงท่ีไดจากการอบดวยเคร่ืองอบแหงแบบสุญญากาศอินฟราเรดท่ี 40oซ มี
ปริมาณของสารออกฤทธ์ิสูงกวาการอบดวยเคร่ืองอบแหงแบบถาดท่ี 60oซ  ดังนั้นการอบดวยเคร่ือง
อบแหงแบบสุญญากาศอินฟราเรดท่ี 40oซ จึงเปนวิธีการท่ีดีท่ีสุดในการผลิตหมอนผงเสริมเกสร
ดอกไมจากผ้ึง แมวาการเสริมเกสรดอกไมจากผ้ึงชนิดสดลงไปในหมอนผงจะทําใหปริมาณสาร
ตานอนุมูลอิสระในหมอนผงเสริมเกสรดอกไมจากผ้ึงลดลง แตเนื่องจากเกสรดอกไมจากผ้ึงมี
สารอาหารท่ีมีคุณคาหลายชนิด เชน ไขมัน คารโบไฮเดรต เอนไซม แรธาตุตางๆ และวิตามินใน
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ปริมาณสูง (Almeida-Muradian, 2005) และยังเปนการนําของท่ีเหลือใชจากการเกษตรกรผูทําสวน
ลําไย มาเพิ่มมูลคา จึงเลือกท่ีจะเติมเกสรดอกไมจากผ้ึงท่ีระดับ รอยละ 5 ซ่ึงเปนระดับท่ีมีปริมาณ
ของสารตานอนุมูลอิสระอยูมากท่ีสุด 
 
ตารางท่ี 4.14 ชนิดของการอบแหงตอคุณภาพของหมอนผง 

 
 
 

คุณภาพของผงหมอนท่ีได 1/ 

รูปแบบของการอบ 
 

เคร่ืองอบแหงแบบ
ถาดท่ี 
 60oซ 

 
เคร่ืองอบแหงแบบ

สุญญากาศ
อินฟราเรดท่ี 40oซ 

เติมเกสรดอกไม
จากผ้ึงรอยละ 5 
แลวอบดวยเคร่ือง
อบแหงแบบ
สุญญากาศ

อินฟราเรดท่ี 40oซ 
สารประกอบฟนอลทั้งหมด (μg/g ) 
สารแอนโทไซยานินท้ังหมด (μg/g) 
คาดัชนีสารแอนติออกซิแดนต   
ความสามารถในการกําจัดอนุมูล   
อิสระ (รอยละ) 

822.83c+26.62 
1,352.65c+9.62 

8.32c+0.29 
24.11c+0.36 

2,590.33a+30.35 
1,760.73a+11.41 

17.76a+0.73 
33.57a+0.33 

2,251.09b+31.31 
1,685.23b+8.54 

16.60b+0.78 
31.74b+0.18 

ปริมาณไฟฟาท่ีใช (หนวย) 48.76+0.05 12.26+0.05 13.32+0.04 
หมายเหต ุ  : 1/    เปรียบเทียบคาเฉล่ียตามแนวนอน  อักษรตางกันมีความแตกตางกันอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05)  
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ตารางท่ี 4.15 การคงเหลือของสารตานอนุมูลอิสระตางๆในข้ันตอนการผลิตหมอนผงเสริมเกสร
ดอกไม  จากผ้ึง 

 
ปริมาณสาร 

ตานอนุมูลอิสระ 

 
ผลหมอนสุก 

(ดําทั้งผล) 

 
หมอนผง 

หมอนผง
เสริมเกสร
ดอกไม 
จากผึ้ง 

สารประกอบฟนอลทั้งหมด (ไมโครกรัมตอกรัม )    
ผลผลิต (w/w) 100.00  21.06 21.06 
ความเขมขนของสาร (ไมโครกรัมตอกรัม ) 2,680.79 2,590.33  2,251.09 
ปริมาณของสาร (ไมโครกรัม) 2,680.79 545.52 474.08 
ปริมาณของสารเทียบในผลสด 100 กรัม (รอยละ) 100.00  20.35 17.68 
สารแอนโทไซยานินท้ังหมด  (ไมโครกรัมตอกรัม )    
ผลผลิต (w/w) 100.00  21.06 21.06 
ความเขมขนของสาร (ไมโครกรัมตอกรัม ) 1,578.95  1,760.73 1,685.23 
ปริมาณของสาร (ไมโครกรัม) 1,578.95  370.81 354.91 
ปริมาณของสารเทียบในผลสด 100 กรัม (รอยละ) 100.00  23.48 22.48 
สารเคอรซีทิน (ไมโครกรัมตอกรัม )    
ผลผลิต (w/w) 100.00  21.06 21.06 
ความเขมขนของสาร (ไมโครกรัมตอกรัม ) 3.08  ND ND 
ปริมาณของสาร (ไมโครกรัม) 3.08  ND ND 
ปริมาณของสารเทียบในผลสด 100 กรัม (รอยละ) 100.00  ND ND 

หมายเหต ุ:   ND   หมายถึง   ตรวจไมพบ 

 


