
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
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ภาคผนวก  ก   
ขอมูลการวจิัย 

(คุณภาพของผลิตภัณฑผลหมอนในน้ําเชื่อมหลังเก็บรักษาในอุณหภูมิหอง 
เปนระยะเวลา  6  เดือน) 
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ตารางที่ ก.1  คุณภาพทางกายภาพของผลหมอนในน้ําเชือ่มแตละชนิด  หลังเก็บรักษาในอุณหภูมหิอง
เปนระยะเวลา  6  เดือน  
 

ชนิดของผลหมอนในน้ําเชื่อม 
ลักษณะคุณภาพ 
ทางกายภาพ 

เดือนที่
เก็บ
รักษา 

ผลหมอนหาม 
บรรจุถุงใส 

ผลหมอนหาม 
บรรจุถุงทึบ 

ผลหมอนสุก 
บรรจุถุงใส 

ผลหมอนสุก 
บรรจุถุงทึบ 

0 41.91 b  + 1.57 42.05 a + 1.71 41.75b  + 1.92 41.63 b  + 1.55 
3 40.84 b  + 0.91 41.53 a + 0.84 41.02a + 0.59 40.89 b + 0.75 

รอยละน้ําหนกัเนื้อ
ของน้ําหนักสทุธิ 
     (%) 6 40.77 b  + 1.35 41.00 a + 1.66 40.62 b + 1.12 40.74  b + 1.29 

0 14.54 a  + 1.69 14.26 a + 1.27 8.41b  + 1.68 7.72 b  + 1.77 
3 13.76 a  + 1.60 13.34 a + 1.58 7.35b  + 2.05 6.67 b  + 2.12 

แรงตัดผลหมอน 
   ใหขาด (N) 

6 12.10 a  + 1.71 12.00 a + 1.39 6.31 b + 1.22 6.05 b + 1.12 
คาสี      

0 16.21b + 1.53 17.04 a  + 2.20 9.80 d  + 1.35 10.00 c + 1.13 
3 19.50 a  + 1.00 18.16 b + 1.53 12.11  c  + 0.43 11.41 d  + 0.28  L*(ความสวาง) 
6 21.25 a  + 1.90 20.00 b + 1.76 15.28  c  + 1.91 14.95  d + 1.44 
0 26.87 a + 1.63 25.90 a + 1.24 17.20 b + 1.75 16.87 b + 1.78 
3 24.04 a + 0.14 24.46 a + 0.18 15.00 b  + 0.52 15.37 b + 0.45    a*(สีแดง/สีเขียว) 
6 22.45 a + 1.64 23.28 a+ 1.72 12.58 b  + 1.08 13.24 b  + 1.55 
0 -2.50 a + 0.14 -2.31a  + 0.11 -7.05 b + 0.28 -6.82 b + 0.75 
3 -1.26 a + 0.06 -1.49 a + 0.04 -6.25b  + 0.10 -6.51b  + 0.77 

b*   (สีเหลือง/ 
สีน้ําเงิน) 

6 0.81 a + 0.08 0.33 a + 0.03 -6.14 b + 0.74 -6.00 b + 0.51 
0 0.96 b+ 0.08 0.92b + 0.05 1.36a + 0.15 1.27a + 0.13 
3 0.74 b + 0.06 0.80 b+ 0.07 1.19a + 0.12 1.30a + 0.10 

ความเขมของสี 
    (OD520) หลังเจือ  

    จางดวยน้ํา  10  เทา 6 0.54 b+ 0.07 0.65 b+ 0.04 1.06 a + 0.09 1.12 a + 0.11 
หมายเหต:ุ  เปรียบเทียบคาเฉลี่ยตามแนวนอนของแตละกลุมปจจัย    ตวัอักษรเหมือนกันไมมีความ

แตกตางกันทางสถิติ   (p>0.05) 
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หมายเหตุ:  เปรียบเทียบคาเฉลี่ยตามแนวนอนของแตละกลุมปจจัย  ตัวอักษรเหมือนกันไมมีความแตกตางกันทางสถิติ (p>0.05) 

ตารางที่ ก.2  คุณภาพทางเคมีของผลหมอนในน้ําเชื่อมแตละชนิด  หลังเก็บรักษาในอุณหภูมิหองเปนระยะเวลา 6 เดือน 
  

ชนิดของผลหมอนในน้ําเชื่อม 
ลักษณะคุณภาพ 

ทางเคมี 

เดือนที่
เก็บ
รักษา 

ผลหมอนหาม 
บรรจุถุงใส 

ผลหมอนหาม 
บรรจุถุงทึบ 

ผลหมอนสุก 
บรรจุถุงใส 

ผลหมอนสุก 
บรรจุถุงทึบ 

0 3.20b  + 0.57 3.17 b + 0.15 3.43 a  + 0.21 3.48 a  + 0.75 
3 3.13b  + 0.08 3.15 b + 0.33 3.36 a + 0.72 3.39 a  + 0.54 

ความเปนกรด-ดาง 
   (pH) 

6 3.00 b + 0.33 2.95 b + 0.48 3.18 a  + 0.94 3.20 a + 0.66 
0 1.57a  + 0.16 1.53 a + 0.14 0.56b  + 0.07 0.59b  + 0.10 
3 1.59a  + 0.24 1.61 a + 0.37 0.63b  + 0.09 0.61 b  + 0.06 

ปริมาณกรดทั้งหมด   
    (%) 

6 1.67a  + 0.15 1.65 a + 0.09 0.67b  + 0.10 0.69b  + 0.08 
0 ns 20.00 + 0.73 19.95 + 0.15 20.00 + 0.12 20.05 + 0.57 
3 ns 20.10 + 0.92 20.14 + 0.86 20.19 + 1.04 20.15 + 0.97 

ของแข็งที่ละลาย 
    ไดทั้งหมด 
    ( oBrix) 6 ns 20.17 + 1.63 20.20 + 1.21 20.22 + 1.11 20.25 + 1.05 

0 17.52b  + 0.26 18.13 b + 0.35 25.15a  + 1.00 24.63a  + 1.37 
3 19.75b  + 1.31 20.00b + 1.12 26.38a  + 0.92 25.57a  + 1.68 

ปริมาณน้ําตาลรีดิวซ   
   (%) 

6 22.79b  + 1.93 21.93b + 1.47 26.80a  + 1.62 27.00a  + 1.77 
0 1320.38b+65.36 1296.11c+52.44 2534.44a+55.82 2500.72a+51.39 
3 1053.67c+45.10 1080.91c + 41.20 1837.53b+ 58.90 1862.75a+ 56.70 

สารประกอบฟนอล  
    ทั้งหมด (μg/g ) 

6 900.36d + 24.20 1022.00c + 27.73 1259.37b+ 34.00 1320.73a+ 36.94 
0 607.81c + 24.50 585.96d + 25.92 2155.58a + 56.00 2075.14b + 52.13 
3 493.65 c+ 14.15 500.70c + 19.50 1600.25b +43.61 1654.29a + 58.84 

สารแอนโท- 
   ไซยานินทั้งหมด 
    (μg/g) 6 200.03 d+ 7.75 282.38c + 9.22 712.66b + 23.29 800.28a + 25.21 

0 3.68 c + 0.28 3.47 c + 0.94 6.44 a + 0.77 5.89 b + 0.61 
3 10.07 b + 0.68 10.57 b  + 0.21 11.26 b + 0.20 13.29 a + 0.32 

สารเคอรซีทิน  
    เฉพาะในผลหมอน 
    (μg /g) 6 5.45 b + 0.18 4.61 b + 0.63 6.52 a + 0.24 6.08 a + 0.26 

0 4.95 c + 0.50 4.91c  + 0.53 5.32 a + 0.60 5.18 b + 0.72 
3 3.12 d + 0.52 3.26 c  + 0.48 4.06 b + 0.41 4.19 a + 0.44 

คาดัชนีสาร 
    แอนติออกซิแดนต 

6 1.98 d + 0.13 2.22 c  + 0.15 2.54 b + 0.19 2.77 a + 0.17 
0 68.75 b + 1.91 64.45b  + 1.65 77.60a  + 1.71 73.44a  + 1.83 
3 56.48 b + 1.52 59.48 b  + 1.60 65.90 a  + 1.92 69.21a  + 1.87 

ความสามารถในการ   
    กําจัดอนุมูลอิสระ  
   (%) 6 37.14 c + 1.37 40.31 b  + 1.19 47.47 a  + 1.28 49.33a  + 1.30 
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ภาคผนวก  ข 

รูปภาพประกอบงานวจิัย 
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ภาพที่ ข.1  ลักษณะของกิ่ง  ใบ  และผลหมอนพันธุเชียงใหม 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ ข.2  ลักษณะผลหมอนสดพันธุเชียงใหม  ที่ระยะความสุกตางกนั 
 
 

ผลแก 
(สีแดงท้ังผล) 

ผลหาม 
(สีมวงดาํรอยละ  50 )   

ผลสุก 
(สีมวงดาํท้ังผล) 
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ภาพที่ ข.3  ลักษณะของผลหมอนในน้ําเชือ่ม  ที่ระยะความสุกตางกัน 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ ข.4  ลักษณะของผลหมอนในน้ําเชือ่มในบรรจุภณัฑทนรอนชนิดออนตวัแบบถุงใส  
(ไมลามิเนตดวยอลูมิเนยีมฟอยล)  และแบบถุงทึบ (ลามิเนตดวยอลูมิเนยีมฟอยล) 

 

ผลแก 
(สีแดงทั้งผล) 

ผลหาม 
(สีมวงดํารอยละ  50)   

ผลสุก 
(สีมวงดําทั้งผล) 

ถุงใส ถุงทึบ 
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ภาพที่ ข.6  ลักษณะน้ําผลหมอนพรอมดื่มทีผ่ลิตจากผลหมอนตางชนิดกัน 
 
 
 

ผลหามบรรจุถุงใส 

ผลหมอนหามในน้ําเชื่อม 
บรรจุถุงทึบ 

ผลหมอนหามในน้ําเชื่อม 
บรรจุถุงใส 

ผลหมอนหามแชแข็ง 

ผลหามบรรจุถุงทึบ ผลสุกบรรจุถุงใส ผลสุกบรรจุถุงทึบ 

ภาพที่ ข.5  ลักษณะของเนือ้ผลหมอนในน้ําเชื่อมแตระยะความสุก  ทีบ่รรจุในบรรจภุัณฑตางกัน  
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ภาพที่ ข.7  ลักษณะเคกผลหมอนที่ผลิตจากผลหมอนตางชนิดกัน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพที่ ข.8  ลักษณะไอศกรีมผลหมอนที่ผลิตจากผลหมอนตางชนิดกนั 

 

  
 

ผลหมอนสุกแชแข็ง ผลหมอนสุกในน้ําเชื่อม 
บรรจุถุงทึบ 

ผลหมอนสุกแชแข็ง ผลหมอนสุกในน้ําเชื่อม 
บรรจุถุงทึบ 
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ภาคผนวก  ค 
วิธีวิเคราะหคุณภาพผลหมอน
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1.  การวิเคราะหคาสี  (L*  a*  b*)   
เปนการวดัคาสีดวยเครื่องวดัสี  Minolta  chroma  meter  รายงานผลคาสีเปนระบบ   

ฮันเตอร  โดยที่     
-  คา  L*  เปนคาความสวาง (Lightness)  มีคาอยูในชวง  0-100  ถาคา  L* = 0  คือ  

perfect   black sample  และถาคา  L* = 100  คือ  perfect white sample  
-  คา  a*  เปนคาสีแดงและสเีขียว (Redness/Greenness)  ถาคา  a  เปนบวกวัตถุมีสีออก

แดง  และถาคา  a  เปนลบวตัถุมีสีออกเขียว 
-  คา  b*  เปนคาสีเหลืองและสีน้ําเงิน (Yellowness/Blueness)  ถาคา  b  เปนบวกวัตถุมี

สีออกเหลือง  และถาคา  b  เปนลบวัตถุมีสีออกน้ําเงิน 
        กอนทําการวัดสีทุกครั้งตองปรับมาตรฐานของเครื่อง (Calibration)  กอนโดยใชแผนสี
ขาวมาตรฐาน (White blank;  L* = 97.67,  a* = -0.18  และ  b* = 1.84) 
        วิธีการวัดคาส ี
        1) ปรับมาตรฐานของเครื่อง (Calibration)  กอนโดยใชแผนสีขาวมาตรฐาน        
(White blank)  ตามคูมือการใชงานของเครือ่ง 
        2) การเตรียมตัวอยางทาํไดโดย  นําผลหมอนสดปนดวยเครื่องปนน้ําผลไม  สําหรับ
ผลิตภัณฑผลหมอนในน้ําเชือ่มใหปนผสมเขากัน  แลวบีบคั้นเอาเฉพาะของเหลวกรองผานผาขาว
บาง  นําของเหลวที่ไดไปเหวีย่งที่ความเร็ว  5,000 rpm  นาน  10  นาที  จากนั้นแยกเอาสารละลาย
ใสเทใสใน Cell วัดตวัอยางประมาณ 50 มิลลิลิตร นําหัววดัทาบบนผวิหนาของตวัอยาง แลวกดปุม  
MEASURE  ใหเครื่องวัดอานคาสี  แลวจดบันทึกขอมูล 

 
2.  การวิเคราะหคาความเขมของสี  (OD520)   

เตรียมตัวอยางเชนเดยีวกับการวิเคราะหคาส ี(L*  a*  b*)  แลวนําสารละลายใสจากผล
หมอนสดไปเจือจางดวยน้ํากลั่น  100  เทา  สวนสารละลายใสจากผลิตภัณฑผลหมอนในน้ําเชื่อมจะ
เจือจางดวยน้ํากลั่น  10 เทา  จากนัน้นําไปวัดคาการดดูกลืนแสง  โดยเครื่อง  Spectophotometer  ที่
ความยาวคลื่น  520  นาโนเมตร  
 
3.  การวิเคราะหแรงตัดผลหมอนใหขาด   

นําผลหมอนทีม่ีขนาดเทากนั ๆ  โดยมีเสนผาศนูยกลางประมาณ  1  เซนติเมตร  ไปวดั
คาแรงสูงสุดที่ใชในการตัดผลหมอนใหขาด  มหีนวยเปนนิวตนั (N)  โดยใชเครื่องวดัคุณสมบัติทาง
กายภาพของอาหาร  (Texture analyzer,  Model TA.XTplus,  UK)      
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ชนิดของหัววัด    : Probe  HDP/BSK Knife;  2 mm.  diameter,  Stainless  Still  knife 
probe. 

Load cell            : 50 kg 
การตั้งคาการวดั  : Test mode Measure force in Compression 

       : Pre- test speed 2.00 mm/sec 
       : Test speed  2.00 mm/sec 
       : Post test speed 10.00 mm/sec 
       : Target Mode Distance 
       : Distance  25.00 mm. 
       : Triger type  Auto ( force) 
       : Triger force 5.0 g 

 
4.  การวิเคราะหปริมาณความชื้น  (AOAC, 2000) 

หาปริมาณความชื้น (Moisture content)  โดยทําการบนัทึกน้ําหนักของกระปองอบ
ความชื้น (Moisture can) ที่ผานการอบเปนเวลา 30 นาที  และปลอยใหเยน็ในโถดูดความชื้น  
จากนั้นทาํการชั่งตัวอยางที่บดละเอียดประมาณ 3-5  กรัม  ใสลงใน Moisture can  แลวนําไปอบใน
ตูอบลมรอนที่อุณหภูมิ  105  องศาเซลเซียส  เปนเวลา 6  ช่ัวโมง  แลวนํา Moisture can ออกจาก
ตูอบ  ปลอยใหเยน็ในโถดดูความชื้น  บนัทึกน้ําหนักของ Moisture can  และของแข็งที่เหลืออยู
คํานวณหาปรมิาณความชืน้จากสูตร 
 

                    ปริมาณความชืน้ (รอยละของน้ําหนกั)   =   
W1)- (W2
W3) - (W2   X 100 

 

        เมื่อ            W1 =  น้ําหนกัของกระปองอบความชื้น (กรัม) 
                         W2 =  น้ําหนกัของกระปองอบความชื้น  และตัวอยางกอนอบ (กรัม) 

                                       W3 =  น้ําหนักของกระปองอบความชื้น  และตวัอยางหลังอบ (กรัม) 
 
5.  การวิเคราะหคาความเปนกรด-ดาง  (pH)  (AOAC, 2000) 

เตรียมตัวอยางเชนเดยีวกับการวิเคราะหคาส ี(L*  a*  b*)  แลวนําสารละลายใสที่ไดไป
วัดความเปนกรด-ดาง  โดยเครื่อง pH meter  ที่ผานการปรับคามาตรฐาน  ดวยสารละลายมาตรฐาน
ที่มี  pH  4.00  และ  pH  7.00  ตามลําดับ   
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6.  การวิเคราะหปริมาณของแข็งท่ีละลายไดท้ังหมด  (AOAC, 2000) 
เตรียมตัวอยางเชนเดยีวกับการวิเคราะหคาส ี(L*  a*  b*)  จากนั้นนําสารละลายใสไป

วิเคราะหหาปริมาณของแข็งที่ละลายไดทั้งหมด  ดังนี้     
1)  หยดน้ํากลั่นที่ปริซึมของ Refractometer  ปดฝาครอบ  จากนั้นสองดกูับแสง 
2)  ปรับขีดบอกจํานวนบริกซใหอยูที่   0  บริกซ   แลวเชด็ใหแหง 
3)  หยดตัวอยางลงที่ปริซึมของ  Refractometer   ปดฝาครอบ  สองดูกับแสง  

             4)  อานคาที่ได  แลวบนัทึกผล   
 
7.  การวิเคราะหปริมาณกรดทั้งหมด  (AOAC, 2000) 

วิธีหา Titratable acidity จะวัดหาปริมาณไฮโดรเจนออิอนในสารละลาย โดยอาศยั
หลักการที่กรดในสารละลายทําปฏิกิริยาอยางสมบูรณกบัเบสแก (เชน 0.1 M NaOH) จนไดจุดยุติ 
ซ่ึงจุดยุติจะอยูในชวงระหวาง  pH=7.5-8.4  โดยปกตจิะใชจุดยุติที ่ pH=8.2   การสังเกตจุดยุติอาจทาํ
ไดโดยใช  Indicator  หรือใช  pH Meter  ซ่ึง Indicator  ที่นยิมใชไดแก  Phenolphthalein  และ  
Mixture  of  Phenol  red/Bromothymol  blue (1:1)  ซ่ึงจะเปลี่ยนสีอยูในชวง  pH=7.5-8.4 

วิธีการเตรียมสารเคมี 
 1) 1 % Phenolphthalein (C20H14O4)  เตรยีมโดยช่ัง phenolphthalein 1 กรัม ละลาย
ดวย  60%  ethanol  แลวปรับปริมาตรใหเปน  100  มิลลิลิตร 
 2) 0.1 M  Sodium Hydroxide (NaOH)  เตรียมโดยชั่ง  NaOH  4  กรัม  ดวยเครื่องชั่ง
ที่มีความละเอยีดอยางนอย  3  ตําแหนง   ละลายดวยน้ํากลั่นแลวถายใส   volumetric flask      ขนาด 
1 ลิตร แลวปรับปริมาตรใหครบ 1 ลิตร ทําการ Standardize 0.1 M NaOH ที่เตรียมไดดวย 0.1 M 
Potassium hydrogen  phthalate  เพื่อหาความเขมขนที่แนนอนของสารที่เตรียมได 
 3) 0.1 M  Potassium hydrogen phthalate (KHC8H4O4)  เตรียมโดยนํา potassium 
hydrogen phthalate ไปอบไลความชื้นที ่120 องศาเซลเซียส  เปนเวลา  2  ช่ัวโมง  แลวนําไปตั้งทิง้
ไวใหเย็นในเดสซิเคเตอร  จากนั้นชั่งมา   2.0422   กรัม  นําไปละลายในน้ํากลั่น  แลวปรับปริมาตร
เปน  100  มิลลิลิตร 

วิธีการวิเคราะห 
เตรียมตัวอยางเชนเดยีวกับการวิเคราะหคาส ี(L*  a*  b*)  สารละลายใสจากผลหมอน

สดจะเจือจางดวยน้าํกลั่น  30-50  เทา     สวนสารละลายใสจากผลิตภัณฑผลหมอนในน้ําเชื่อมจะ
เจือจางดวยน้ํากลั่น  10 เทา  จากนั้นนําไปวิเคราะหหาปริมาณกรดทั้งหมด  ดังนี ้
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1)  ปเปตสารละลายตัวอยาง  10  มิลลิลิตร  ใสในขวดรูปชมพู 
  2)  ปรับปริมาตรดวยน้ํากลั่นใหครบ  100  มิลลิลิตร   
 4)  เติม  phenolphthalein indicator  2-3 หยด  แลวผสมใหเขากัน 

5) ไตเตรทสารละลายในขวดรูปชมพูดวย 0.1 M  NaOH   หาจดุยุตโิดยการใชเครื่อง 
pH meter  จุดยุติ  คือ  เมื่อมคีา  pH = 8.2   หรือจนเปนสชีมพูออน ๆ 
 6)  บันทึกปรมิาตรของ  0.1 M  NaOH  ที่ใช 

วิธีการคํานวณ 
ปริมาณกรดทัง้หมดคิดเทยีบกรดซิตริก (%w/w) =   a X 0.7 X dilution factor X 100 

                                                                         1000                     
        a =  ปริมาตรของสารละลาย  0.1 M  NaOH  ที่ใชไตเตรท (มิลลิลิตร) 
 

8.  การวิเคราะหปริมาณน้ําตาลรีดิวส  (Iland  et  al, 2000) 
การวิเคราะหหาปริมาณน้ําตาลรีดิวส  (reducing  sugar)  ดวยวิธี  Rebelein Method  

อาศัยหลักการของการที่น้ําตาลในตัวอยางทําปฏิกิริยากับ Alkaline Cupric (Cu++) Tartrate ที่มาก
เกินพอ  หลังจากนั้นทาํการไตเตรทหาความเขมขนของ Cu++ ที่เหลือ  ทําใหเราทราบปริมาณ Cu++  
ที่ทําปฏิกิริยากบัน้ําตาลได  สวนปริมาณของ Cu++  ที่เหลือหลังจากทําปฏิกิริยากับน้ําตาลนั้น  หาได
โดยการรีดวิส Cu++  ดวย  Iodine และหาปริมาณ Iodine ดวยการไตเตรทดวยสารละลายมาตรฐาน  
Thiosulphate  ดังสมการ 
                        2Cu++  +  2I-                 2Cu+  +  I2 
                         I2  +  2S2O3

=   2I + S4O6
= 

 วิธีการเตรียมสารเคมี 
 1)  สารละลาย Z1  เตรียมโดยตวงน้ํากลัน่ประมาณ 600 มิลลิลิตร แลวคอย ๆ  เติม
กรดซัลฟูริกเขมขน (H2SO4) จํานวน 1 มิลลิลิตร ลงไปผสมใหเขากัน  จากนัน้เติมสาร Copper 

(Cupric) Sulphate (CuSO4⋅5H2O) 41.92  กรัม  ลงไป  ละลายใหเขากนั  แลวปรับปริมาตรใหเปน   
1 ลิตร   
 2)  สารละลาย Z2  เตรียมโดยช่ังสาร  Sodium potassium tartrate  250  กรัม  ละลายใน
น้ํากลั่น  600  มิลลิลิตร  แลวเติมสาร  Sodium hydroxide (NaOH)  80  กรัม  ลงไปชา ๆ  เพราะจะ
เกิดความรอนขึ้นในสารละลาย (บางครั้งอาจจําเปนตองหลอในน้ําเยน็)  เมื่อสารผสมเย็นลงแลว  ทํา
การปรับปริมาตรใหเปน  1  ลิตร   



 93 
 

 3)  สารละลาย Z3  เตรียมโดยตวงน้ํากลัน่ประมาณ 600 มิลลิลิตร แลวคอย ๆ  เติม
สารละลาย  Sodium hydroxide (NaOH) 1 M จํานวน 100  มิลลิลิตร  ผสมใหเขากัน  แลวเติมสาร 
Potassium iodide (KI)  300  กรัม ลงไป  ละลายใหเขากนั  และปรับปริมาตรเปน  1  ลิตร 
 4) สารละลาย Z4  เตรียมโดยตวงกรดซัลฟูริกเขมขน 98% (H2SO4)  จํานวน              
175  มิลลิลิตร  คอย ๆ  เติมอยางชา ๆ  ลงในน้ํากลั่น  825  มิลลิลิตร  คนใหเขากัน  (บางครั้งอาจ
จําเปนตองหลอในน้ําเย็น)  
 5)  สารละลาย Z5  เตรียมโดยนําสารละลาย  Sodium hydroxide (NaOH) 1 M  จํานวน 
10  มิลลิลิตร  เติมลงในน้ํากลั่น  100  มิลลิลิตร แลวเติมสาร Potassium iodide (KI) 20 กรัม และ
สาร Soluble starch  10  กรัม  คนใหละลาย  จากนั้นปรับปริมาตรเปน  1  ลิตร  

 6)  สารละลาย Z6  เตรียมโดยชั่ง  Sodium thiosulphate (Na2S2O3⋅5H2O) 13.78  กรัม  
ละลายในน้ํากลั่น  600 มิลลิลิตร  แลวเตมิสารละลาย Sodium hydroxide (NaOH) 1 M  จํานวน      
50  มิลลิลิตร  คนใหเขากัน  จากนั้นปรับปริมาตรเปน  1  ลิตร 
 วิธีการวิเคราะห  
  1) ปเปต  Z1  10  มิลลิลิตร และ  Z2  5   มิลลิลิตร  ลงในฟลาสกขนาด  250  มิลลิลิตร 
 2) ใส  Boiling chips 2-3 เม็ด  ลงไป  จากนั้นปเปตน้ํากลั่นลงไปอีก  2  มิลลิลิตร   
 3)   นําไปใหความรอนจนสารละลายเดือดเปนเวลา  30  วินาที  แลวปลอยใหเย็นลง 
 4)   เติม Z3,  Z4  และ  Z5  อยางละ  10  มิลลิลิตร  ลงไป  ตามลําดับ  เขยาใหเขากัน 
 5)  นําไปไตเตรทกับสารละลาย  Z6 จนกระทั่งสารละลายเปลี่ยนเปนสขีาวครีม (จุดยตุิ) 
 6) บันทึกปริมาณ  Z6  ที่ใช  (Blank titre)  (ซ่ึงควรจะอยูในชวง  29-31 มิลลิลิตร) 
 7)  ทําการวิเคราะหตวัอยางเหมือนขั้นตอนในขอ 1-6 แตใชน้ําผลหมอน 2 มิลลิลิตร  
                          แทนน้ํากลั่น (ขอ 2)  และบันทึกปริมาณ Z6 ที่ใช (Sample titre) 

วิธีการคํานวณ 

                    ปริมาณน้ําตาลรีดิวซ (% w/w) = 
1000

  titre)Sample-re(Blank tit factor)(Dilution X 100 

 

ขอแนะนํา  ตัวอยางที่มีปริมาณน้ําตาลมากกวา 2 %w/w จําเปนจะตองมีการเจือจาง 
เพราะถาปริมาณน้ําตาลในตวัอยางมีมากเกนิไป  น้ําตาลจะไปทําปฏิกริิยากับ Z1 จนหมด  ไมเหลือ
ใหทําปฏิกิริยากับ  Z6  ซ่ึงจะทําใหไมสามารถเห็นจุดยุติได  และการบันทึกคา Z6  ที่ใชจําเปนจะตอง
บันทึกคาอยางละเอียด 
 
 



 94 
 

9.  การวิเคราะหปริมาณสารประกอบฟนอลท้ังหมด  (Waterman  and  Mole, 1994) 
วิธีการทํากราฟมาตรฐาน 
1)  เตรียมสารละลายกรดแกลลิคความเขมขน  700 ppm โดยช่ังกรดแกลลิค    

35  มิลลิกรัม  ละลายในเอทธานอล  95%  50  มิลลิลิตร 
2)  ทําการ dilution  สารละลายที่ไดในขอ 1) โดยการปเปตมา  0.5  1  2  3  4  5 และ    

6 มิลลิลิตร  ลงในหลอดทดลอง  แลวปรับปริมาตรดวยน้ํากลั่นใหครบ 7 มิลลิลิตร  ก็จะไดความ
เขมขนของสารละลายกรดแกลลิคเปน  50  100  200  300  400  500  และ 600  ppm  ตามลําดับ    

3)  ปเปตสารละลายแตละความเขมขนในขอ 1) และ 2)  มา  0.25 มิลลิลิตร  เติมน้ํา
กล่ัน  3 มิลลิลิตร  เติมสาร Folin-Ciocalteu’s phenol  0.25 มิลลิลิตร  และเติมสารละลายโซเดียม
คารบอเนต 7%  อีก  2.5 มิลลิลิตร  ผสมใหเขากันดวยเครื่อง  Vortex mixture 

4)  ตั้งทิ้งไวทีอุ่ณหภูมิหอง  30 นาที  แลวนําไปวัดคาดดูกลืนแสงที่  760  นาโนเมตร 
โดยใชเอทธานอล 95%  เปนแบลงค 

5)  นําคาดูดกลืนแสงที่ไดในแตละความเขมขนไปเขียนกราฟมาตรฐานตอไป 
วิธีสรางกราฟมาตรฐาน 

1) เปดโปรแกรม  excel  แลวปอนขอมูลคาดูดกลืนแสง  และความเขมขน ลงใน  
column 

2) ลากเปนกรอบดํากํากับตวัเลขทั้งหมด  แลวคลิกที่รูปกราฟแทงทางดานขวามือบน 
จะปรากฎ  chart wizard – step 1 of 4 ใหคลิกที่  XY  (scatter)  ดูกรอบทางขวา  เลือกกราฟรูปที่ 2  
คลิก  next  จะปรากฎ   chart wizard – step 2 of 4  ใหคลิกที่   next 

3)  จะเขาสู  chart wizard – step 3 of 4  พิมพ  chart title  พิมพ  value (X) axis  และ  
value (Y) axis  จากนั้นคลิกที่  next 

4)  จะเขาสู  chart wizard – step 4 of 4  พิมพ  finish  ก็จะไดกราฟ 
5)  คลิกจุดบนเสนกราฟ  จะพบจุดสีเหลือง  คลิกขวาที่จุดสีเหลือง แลวคลิกที่  Add 

Trendline   
6)  คลิกที่  linear  คลิกที่  option  คลิกเครื่องหมายถูกที่  display equation on chart  

และ  display  R-squared  แลวคลิกที่  OK  กจ็ะไดกราฟพรอมสมการ  และคา  R2  ดังตัวอยางใน
ภาพที่ ค.1   
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กราฟมาตรฐานกรดแกลลิค
y = 0.0037x + 0.1354

R2 = 0.9992
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 ภาพที่ ค.1  กราฟมาตรฐานกรดแกลลิคทีใ่ชในการหาคาปริมาณสารประกอบฟนอลทั้งหมด   

 
วิธีการวิเคราะห 
1)  นําผลหมอน 10 กรัม  ปนผสมกับเอทธานอล 95%  20  มิลลิลิตร เปนเวลา            

10  วินาท ี  แลวกรองแยกเอาเฉพาะของเหลวผานผาขาวบาง  นําไปปรับปริมาตรดวยเอทธานอล 
95% ใหครบ 30 มิลลิลิตร  สําหรับหมอนแก  40  มิลลิลิตร  สําหรับหมอนหาม  และ 50 มิลลิลิตร  
สําหรับหมอนสุก  แลวนําไปหมุนเหวีย่งที่  5,000 rpm  เปนเวลา  10 นาที  แยกเอาเฉพาะสารละลาย
ใสไปวิเคราะหตอไป 

2) ปเปตสารละลายใสที่ได  0.25 มิลลิลิตร ลงในหลอดทดลอง  เติมน้าํกลัน่                 
3 มิลลิลิตร  เติมสาร Folin-Ciocalteu’s phenol  0.25 มิลลิลิตร  และเติมสารละลาย  7% โซเดียม-
คารบอเนต  อีก  2.5 มิลลิลิตร  ผสมใหเขากันดวยเครื่อง  Vortex mixture 

3)  ตั้งทิ้งไวทีอุ่ณหภูมิหอง 30 นาที  แลวนําไปวดัคาดูดกลืนแสงที่ 760  นาโนเมตร  
โดยใชเอทธานอล 95%  เปนแบลงค  นําคาดูดกลืนแสงที่ไดไปแทนคา  Y  ในสมาการกราฟ
มาตรฐาน  เพื่อหาคา X  แลวนําคา X  คูณดวยคา  dilution factor  ก็จะไดคาความเขมขนของ
สารประกอบฟนอลทั้งหมดในตัวอยาง  มหีนวยเปน  ppm  หรือไมโครกรัมตอกรัม  as gallic acid 
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10.  การวิเคราะหปริมาณสารแอนโทไซยานินท้ังหมด  (Ranganna, 1986) 
1)  นําผลหมอนบดประมาณ   2  กรัม (บันทึกน้ําหนักใหแนนอน)  ใสในขวดรูปชมพูที่

มีสารละลาย ethanolic HCl  (95 %ethanol : 1.5 N HCl = 85 : 15)  ปริมาตร  25   มิลลิลิตร  แลวตั้ง
ทิ้งไวที่อุณหภมูิหอง  1  ช่ัวโมง 
 2)  กรองแยกเอาเฉพาะของเหลวผานผาขาวบาง  และเปลี่ยนสารละลาย  ethanolic HCl  
ทุก  1  ช่ัวโมง  จนเนื้อผลหมอนไมมีสี         

3)  นําของเหลวที่ไดมารวมกนั  แลวปรับปริมาตรดวยสารละลาย  ethanolic HCl  เปน  
100  มิลลิลิตร 

4)  นําไปวัดคาการดูดกลืนแสงความยาวคลื่น 535  นาโนเมตร  โดยใช  ethanolic HCl   
เปนแบลงค  

วิธีการคํานวณ 
นําคาดูดกลืนที่ไดไปแทนคาในสูตรหาปรมิาณแอนโทไซยานินทั้งหมด  มีหนวยเปน  

มิลลิกรัม/100 กรัมน้ําหนกัสด  ดังนี ้
 

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

Total anthocyanin content (mg/100g  fresh weight)  =  Total absorbance 
                                                        98.2                                 
 
11.  การวิเคราะหปริมาณสารเคอรซีทิน  (Soong  and  Barlow, 2005) 

1)  นําผลหมอน 50 กรัม  ปนผสมกับเมทธานอล  20  มิลลิลิตร เปนเวลา 10  วนิาท ี 
แลวกรองแยกเอาเฉพาะของเหลวผานผาขาวบาง นําไปปรับปริมาตรดวยเมทธานอลใหครบ       
100 มิลลิลิตร  แลวนําไปหมนุเหวี่ยงที่  10,000 rpm  อุณหภูมิ  4  องศาเซลเซียส  เปนเวลา  20 นาที  
แยกเอาสารละลายใสไปวิเคราะหตอไป 

2)  เตรียมสารละลายมาตรฐานเคอรซีทินความเขมขน 10 ไมโครกรัมตอกรัม  ใน
เมทธานอล  แลวนําสารละลายใสในขอ  1)  บรรจุลงใน vial  ปริมาตร 1 มลิลิลิตร จากนั้นนํา vial  
ของสารสกัดตัวอยาง  และสารมาตรฐานเควอซิติน ไปวิเคราะหดวยเครื่อง  HPLC  ตามสภาวะ
ดังตอไปนี ้
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   HPLC condition  
   -  Column               : Hypersil 4.0*250 nm 5 um 
   -  Mobile phase         : Solvent A; Water and Solvent B; 80% Acetonitrile 
   -  Flow rate               : 1.0 ml/min; Pressure 35 Bar 
   -  Injection volume           :  20 μl 
   -  UV detector                  :  365 nm 
 
12.  การวิเคราะหคาดัชนีสารแอนติออกซิแดนต  (Patricia  and  Dan, 1978) 

วิธีการเตรียมตัวอยาง 
นําผลหมอน 10 กรัม  ปนผสมกับเอทธานอล 95%  20  มิลลิลิตร เปนเวลา 10  วินาที  

แลวกรองแยกเอาเฉพาะของเหลวผานผาขาวบาง  นําไปปรับปริมาตรดวยเอทธานอล 95%  ใหครบ 
30  มิลลิลิตร  แลวนําไปหมนุเหวี่ยงที่  5,000 rpm  เปนเวลา  10 นาที  แยกเอาสารละลายใสไป
วิเคราะหตอไป 

วิธีการวิเคราะห 
1)  ปเปตสารละลายเบตาแคโรทีนในคลอโรฟอรม (1 มิลลิกรัม ตอ 10 มิลลิลิตร) 

ปริมาตร  1  มิลลิลิตร  ลงในบีกเกอรที่มีกรดลิโนเลอิก  20  มิลลิกรัม  และ Tween40   200 มิลลิกรัม  
2) นําไประเหยคลอโรฟอรมใน  Water bath  ที่อุณหภมูิ 40 องศาเซลเซียส จนแหง 

แลวเติมน้ํากลัน่ที่ผานการใหอากาศเปนเวลา  1 ช่ัวโมง ปริมาตร 50 มิลลิลิตร  ลงไปพรอมทั้งคน
อยางแรง 

3) ปเปตสารละลายในขอ 2) ปริมาตร 5 มิลลิลิตร ลงในหลอดทดลองที่มีสารละลาย
ตัวอยาง  0.20  มิลลิลิตร  ผสมใหเขากนัดวยเครื่อง  Vortex  mixture  

4) นําไปวัดคาการดูดกลืนแสงทันทีที่ความยาวคลื่น 470  นาโนเมตร  โดยอานคาทุก ๆ 
15  นาที  จนครบ  105  นาที   

5) สําหรับหลอดควบคุมจะใชเอทธานอล 95%  0.2 มิลลิลิตร  แทนสารละลายตัวอยาง 
สวนหลอดแบลงคใชคลอโรฟอรม แทนสารละลายเบตาแคโรทีนในคลอโรฟอรม และใช
เอทธานอล 95%   0.2  มิลลิลิตร  แทนสารละลายตัวอยาง เชนเดียวกนั 

วิธีการคํานวณ 
อัตราการฟอกสีของเบตาแคโรทีน  คํานวณจากความแตกตางของการดูดกลืนแสงที่

ความยาวคลื่น 470 นาโนเมตร ระหวางเวลาเริ่มตน (t = 0) และเวลาสุดทายที่อานไดคาคงที่ (t = t)
หารดวยระยะเวลาจากเริ่มตน  ถึงระยะเวลาสุดทายที่อานไดคาคงที่ 
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คาแอนติออกซิแดนตแอคตวิิตี  คํานวณออกมาเปนคา Antioxidant index  โดยคํานวณ
จาก  อัตราการฟอกสีของเบตาแคโรทีนของหลอดควบคุม  หารดวยอัตราการฟอกสีของ             
เบตาแคโรทีนของหลอดตัวอยาง 
 
        อัตราการฟอกสีของเบตาแคโรทีน   =   A 470 ( t = 0 )  -  A 470 ( t = t ) 
                                                          t 

เมื่อ A 470 (t = 0)  คือ คาการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 470 นาโนเมตรที่เวลาเริ่มตน 
                   A 470 (t = t)  คือ คาการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 470 นาโนเมตรที่เวลาสุดทาย 
                            t          คือ ระยะเวลาจากเวลาเริ่มตนถึงเวลาสุดทาย 
 
       Antioxidant  index    =      อัตราการฟอกสีของเบตาแคโรทีนของหลอดควบคุม  
                              อัตราการฟอกสีของเบตาแคโรทีนของหลอดตัวอยาง 
 

ขอแนะนํา   
1) ในกรณีที่เมื่อทําการทดลองจนครบ 105 นาทีแลวคาการดูดกลืนแสงที่อานไดยังไม

คงที่  ใหถือเอาระยะเวลาที่  105  นาทีเปนระยะเวลาสุดทาย  
          2) วิธีการหาคาดัชนีสารแอนติออกซแิดนตทีใ่ชนี้ จะไมสามารถบอกไดวาในตวัอยางมี
ปริมาณสารแอนติออกซิแดนตเปนจํานวนเทาใด เพยีงแตบอกไดวาสารแอนติออกซิแดนตที่มีอยูใน
ตัวอยางมีปริมาณมากหรือนอยเทานั้น โดยดูไดจากการฟอกจางสีของสารละลายเบตาแคโรทีน 
      
13.  การวิเคราะหความสามารถในการกําจัดอนุมูลอิสระ  (Yen  and  Hsieh, 1997) 

การหาความสามารถในการกําจัดอนุมูลอิสระ  ทําไดโดยอาศยัหลักการที่วาสารที่มี
ฤทธิ์ตานการเกิดออกซิเดชนัจะทําปฏิกิริยากับ 2,2-diphenyl-1-pricrylhydrazyl (DPPH)  ทําใหสี
มวงของ  DPPH  จางลง            

วิธีการวิเคราะห 
1)  นําผลหมอนที่บดใหละเอียดมา 2  กรัม  ผสมกับเอทธานอล 95 %  48  มิลลิลิตร ใน

กรณีผลหมอนในน้ําเชื่อม ใหปนผสมเปนเนื้อเดยีวกันกอน  แลวกรองแยกเอาของเหลวผานผา    
ขาวบาง  แลวนําไปเจือจางดวยน้าํกลั่น  25  เทา    
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2)  ปเปตสารละลายตัวอยางในขอ 1)  1  มิลลิลิตร  ลงในหลอดทดลอง  เติมสารละลาย  
DPPH  3 mM  ปริมาตร  2  มิลลิลิตร  ผสมใหเขากนัดวยเครื่อง  Vortex mixture  ตั้งทิ้งไวในที่มืด  
30  นาที  แลวนําไปวดัคาการดูดกลืนแสงทันทีที่ความยาวคลื่น 516  นาโนเมตร  

3)  สําหรับหลอดควบคุมจะใชเอทธานอล 95%  1  มิลลิลิตร  แทนสารละลายตัวอยาง 
สวนหลอดแบลงคใชเอทธานอล 95%   

วิธีการคํานวณ 
        การคํานวณหาความสามารถในการกาํจัดอนุมูลอิสระ  จะใชสมการดังนี ้

       Radical  scavenging (%)   =  [1-(A sample/ A control)] X 100 

                        

           เมื่อ  Asample      คือ  คาการดูดกลืนแสงของหลอดตัวอยาง 

                   Acontrol     คือ  คาการดูดกลืนแสงของหลอดควบคุม 

 
 
14. การวัดน้ําหนักสุทธิ  และน้ําหนักเนื้อ  (Net weight  and drained weight)  (AOAC, 2000) 

1)  ช่ังน้ําหนักของอาหารทั้งภาชนะบรรจุ  บันทึกน้ําหนักทั้งหมด (total weight)   
2) นําตะแกรงมาชั่งหาน้ําหนัก โดยใชตะแกรงที่มีขนาดเสนผานศูนยกลาง      

20  เซนติเมตร  มีชองเปดสี่เหล่ียมขนาด 2.5x2.5 มิลลิเมตร  หรือ  2.8x2.8 มิลลิเมตร 
3) เทตัวอยางอาหารจากภาชนะบรรจุลงในตะแกรงที่ทราบน้ําหนักแลว  และเอยีง

ตะแกรงเปนมมุ  17-20  องศา  เปนเวลา 2 นาที  แลวนาํไปชั่งหาน้ําหนักของเหลว (liquid weight)      
และน้ําหนักตะแกรงรวมกับน้ําหนกัของชิ้นอาหาร 

4) ลางภาชนะบรรจุทิ้งไวใหแหง  แลวช่ังน้าํหนักของภาชนะบรรจ ุ
วิธีการคํานวณ 

                        น้ําหนักสุทธิ (net weight)     
                                  น้ําหนักของอาหารรวมภาชนะบรรจุ – น้ําหนักของภาชนะบรรจุท่ีเทอาหารออกแลว 

 
                       น้ําหนักเนื้อ (drained weight)    
                                  น้ําหนักสุทธิ – น้ําหนักตะแกรง – น้ําหนักของเหลว 
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15. การวิเคราะหคุณภาพทางจุลินทรีย  (BAM, 2001)   
วิธีการวิเคราะหเชื้อจุลินทรียท้ังหมด   
1) ช่ังตัวอยางอาหารแข็ง 25 กรัม ใสในถุง stomacher เติมสารละลาย 0.1% peptone 

water จํานวน 225  กรัม  นําเขาเครื่องตีปน stomacher  นาน 1-2 นาที 
2) ทําเจือจางอาหารโดยปเปต  มา  1  มิลลิลิตร  ใสในหลอดทดลองที่มีสารละลาย 

0.1% peptone water  9 มิลลิลิตร  และทําการเจือจางตอจนไดระดับความเขมขนที่เหมาะสม 
3) ปเปตสารละลายอาหารทีร่ะดับความเจอืจางที่เหมาะสมจํานวน 3 ระดับความเขมขน

ที่ติดกันจํานวน  1  มิลลิลิตร  ใสในจานเพาะเชื้อ 
4)  เทอาหารเลี้ยงเชื้อ PCA อุณหภูมิ 44-46 องศาเซลเซียส ประมาณ 12-15 มิลลิลิตร 

ใสในจานเพาะเชื้อ  แลวเอียงจานไปมาใหกระจายทั่วจานเพาะเชื้อ 
5) ปลอยใหอาหารวุนแข็งตวั  แลวคว่ําจานเพาะเชื้อในถุงพลาสติก  นําไปบมในตูบม

อุณหภูม ิ35-37  องศาเซลเซียส  เปนเวลา  48 + 3 ช่ัวโมง 
6)  นับจํานวนโคโลนีจากจานที่มีจํานวนโคโลนีอยูระหวาง 25-250 โคโลนี คํานวณ 

CFU/g  หรือ CFU/ml  ของอาหาร  ไดตามสมการดังนี ้
                                                                       ∑C   

CFU/g หรือ CFU/ml  =           
                                        (v1n1 + 0.1 n2) d 

   
เมื่อ    v1  =  ปริมาตรของสารละลายอาหารที่ใชในการเพาะเลี้ยงเชื้อ 

 ∑C     =  ผลรวมของโคโลนีที่นับไดทั้งหมดจากจานเพาะเชื้อทีน่ับไดในชวง 
                  25-250 โคโลนี 
  n1 =  จํานวนจานเพาะเชื้อทีน่ับไดในชวง 25-250 โคโลนี ในระดับความ 
                  เขมขนแรก 
  n2 =  จํานวนจานเพาะเชื้อทีน่ับไดในชวง 25-250 โคโลนี ในระดับความ 
                  เขมขนที่ 2 
  d =  ระดับความเขมขนแรกทีส่ามารถนับเชื้อไดในชวง  25-250 โคโลนี  
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วิธีการวิเคราะหเชื้อยีสตและรา  
วิเคราะหเชนเดียวกับวิธีการวิเคราะหเชื้อจลิุนทรียทั้งหมด  แตเปลีย่นจากอาหารเลี้ยง

เชื้อ  PCA  เปนอาหารเลี้ยงเชื้อ PDA  ที่ปรับ  pH  ดวย  10 % สารละลายกรดทารทาริก  แลวนําไป
บมในตูบมอณุหภูมิ 35-37  องศาเซลเซียส  3-5  วัน  จากนั้นนาํไปนบัจํานวนโคโลนีจากจานทีม่ี
จํานวนโคโลนีอยูระหวาง 25-250 โคโลนี   คํานวณ CFU/g  หรือ CFU/ml  ของอาหาร  เชนเดยีวกับ
วิธีการคํานวณเชื้อจุลินทรียทัง้หมด  
 

วิธีการวิเคราะหเชื้อโคลิฟอรม 
เตรียมตัวอยางเชนเดยีวกับการวิเคราะหเชื้อจุลินทรียทั้งหมด  แลวนําไปวิเคราะหดังนี ้
1)  ปเปตสารละลายอาหาร  ที่ระดับความเจือจางที่เหมาะสม  จํานวน 3 ระดับความ

เขมขนที่ติดกนัจํานวน  1  มิลลิลิตร  ใสลงในอาหาร Lauryl Sulfate Tryptose Broth  หลอดละ        
1 มิลลิลิตร 

2)  นําไปบมในตูบมอุณหภมูิ 35+2  องศาเซลเซียส  เปนเวลา  24+2  ช่ัวโมง  จากนั้น
สังเกตการเกดิกาซในหลอดดักกาซ  หากไมเกิดกาซใหบมตออีก 24 ช่ัวโมง  นําไปตรวจผล  แลว
บันทึกจํานวนหลอดที่เกิดกาซในแตละความเจือจาง  เทียบกับตาราง MPN แลวรายงานผลเปน 
MPN  ของโคลิฟอรมตอกรัมตัวอยางอาหาร 

3)  หากหลอดใดเกิดกาซใหใชหวงถายเชื้อลงในอาหาร Brilliant Green Lactose Bile 
Broth  แลวนําไปบมในตูบมอุณหภูม ิ35+2  องศาเซลเซียส  เปนเวลา 24-48 ช่ัวโมง  บันทึกจํานวน
หลอดที่เกิดกาซในแตละความเจือจาง  เทียบกับตาราง  MPN  แลวรายงานผลเปน  MPN  ของ      
โคลิฟอรมตอกรัมตัวอยางอาหาร 

4)  กรณีทดสอบวาโคลิฟอรมนั้นเปน Faecal Coliform  ใหนําหลอดที่เกิดกาซใน
อาหารเหลว  LST  ไปถายเชื้อลงในอาหาร  EC broth  เพาะเชื้อในอางควบคุมอุณหภูมิ 45.5+2  
องศาเซลเซียส  เปนเวลา  24-48  ช่ัวโมง  ดูการเกิดกาซ  แลวคํานวณหาปริมาณเชื้อ Faecal 
Coliform   ตอกรัมตัวอยางอาหาร 
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ภาคผนวก  ง   
วิธีการผลิตผลหมอนในน้ําเชื่อม   
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1.  การเตรียมความเขมขนของน้ําเชื่อม 
การเตรียมความเขมขนของน้าํเชื่อมจะใชสูตรในการคํานวณดังนี ้

ความเขมขนของน้ําเชื่อม =  น้ําหนกัผลหมอนที่บรรจุ X  (Cut out Brix - TSS ของผลหมอน)  + 20 
         (องศาบริกซ)                              น้ําหนกัน้ําเชื่อมที่เติม 

 
ตัวอยางการคํานวณ  เชน 

                    -  ผลหมอนแกมีของแข็งที่ละลายไดทั้งหมด (TSS)      =  6  องศาบริกซ  
       -  น้ําหนักผลหมอนแกทีบ่รรจุ                                       =  140  กรัม 
       -  น้ําหนักน้ําเชื่อมที่เติม                                                 =  160  กรัม 
       -   Cut out Brix  ที่ตองการ                                            =  20  องศาบริกซ 
 

ความเขมขนของน้ําเชื่อมที่ตองเตรียม (องศาบริกซ)    =  140 X (20-6)  +  20 
                                                               160 
                                                                 =  32.25  

 
                    ดังนั้นตองเตรียมความเขมขนของน้ําเชื่อม =  32.25  องศาบริกซ (สําหรับผลหมอนแก) 

 
2.  ขั้นตอนการผลิตผลหมอนในน้ําเชื่อม 

ลางผลหมอนใหสะอาด  แลวบรรจุลงในบรรจุภัณฑทนรอนชนิดออนตวั   
ระยะความสุกละ  140  กรัม 

 
เติมน้ําเชื่อมทีไ่ดจากการคํานวณลงไป  160  กรัม  แลวปดผนึกปากถงุดวยแถบความรอน 

 
นําไปตมฆาเชือ้ในอุณหภูมนิ้ําเดือดนาน  4  นาที 
(เร่ิมจับเวลาเมือ่น้ํามีอุณหภูม ิ>95 องศาเซลเซียส) 

   
แลวทําใหเยน็ทันทีโดยใชน้าํหลอเย็น 

 
เก็บผลิตภัณฑที่ไดไวในอณุหภูมหิอง 
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ภาคผนวก  จ 
แบบทดสอบคุณภาพทางประสาทสัมผัสที่ใชในงานวิจัย 

(Hedonic Scale Test 9 Point) 
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ใบทดสอบคุณภาพทางประสาทสัมผัส  แบบที่ 1 

ผลิตภณัฑผลหมอนในน้ําเชือ่ม 
 

ช่ือผูทดสอบชิม……………………………………….     วันที…่…………….    ชุดที่………. 
 
คําแนะนํา : กรุณาทดสอบชิมตัวอยางผลิตภัณฑที่จัดเตรียมไว  แลวใหคะแนนความชอบในแตละ
คุณลักษณะของผลิตภัณฑ  และกรณุาดื่มน้ําระหวางตวัอยางทุกครั้ง  โดยกําหนดให 

1 = ไมชอบมากที่สุด  2 = ไมชอบมาก  3 = ไมชอบปานกลาง 
 4 = ไมชอบเล็กนอย  5 =  เฉย ๆ  6 =  ชอบเล็กนอย 
 7 = ชอบปานกลาง  8 =  ชอบมาก  9 =  ชอบมากที่สุด 
 

รหัส 
ลักษณะคุณภาพ 

   
ลักษณะปรากฏ    
สี    
กล่ิน    
ลักษณะเนื้อสัมผัส    
รสชาติ     
ความชอบโดยรวม    

 
ขอเสนอแนะ 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
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ใบทดสอบคุณภาพทางประสาทสัมผัส  แบบที่ 2 

ผลิตภณัฑน้ําผลหมอนพรอมดื่ม 
 

ช่ือผูทดสอบชิม……………………………………….     วันที…่…………….    ชุดที่………. 
 
คําแนะนํา : กรุณาทดสอบชิมตัวอยางผลิตภัณฑที่จัดเตรียมไว  แลวใหคะแนนความชอบในแตละ
คุณลักษณะของผลิตภัณฑ  และกรณุาดื่มน้ําระหวางตวัอยางทุกครั้ง  โดยกําหนดให 

1 = ไมชอบมากที่สุด  2 = ไมชอบมาก  3 = ไมชอบปานกลาง 
 4 = ไมชอบเล็กนอย  5 =  เฉย ๆ  6 =  ชอบเล็กนอย 
 7 = ชอบปานกลาง  8 =  ชอบมาก  9 =  ชอบมากที่สุด 
 

รหัส 
ลักษณะคุณภาพ 

   
ลักษณะปรากฏ    
สี    
กล่ิน    
รสชาติ     
ความชอบโดยรวม    

 
ขอเสนอแนะ 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
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ใบทดสอบคุณภาพทางประสาทสัมผัส  แบบที่ 3 

ผลิตภณัฑเคกผลหมอน 

 
ช่ือผูทดสอบชิม……………………………………….     วันที…่…………….    ชุดที่………. 
 
คําแนะนํา : กรุณาทดสอบชิมตัวอยางผลิตภัณฑที่จัดเตรียมไว  แลวใหคะแนนความชอบในแตละ
คุณลักษณะของผลิตภัณฑ  และกรณุาดื่มน้ําระหวางตวัอยางทุกครั้ง  โดยกําหนดให 

1 = ไมชอบมากที่สุด  2 = ไมชอบมาก  3 = ไมชอบปานกลาง 
 4 = ไมชอบเล็กนอย  5 =  เฉย ๆ  6 =  ชอบเล็กนอย 
 7 = ชอบปานกลาง  8 =  ชอบมาก  9 =  ชอบมากที่สุด 
 
 

ขอเสนอแนะ 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 

รหัส 
ลักษณะคุณภาพ 

  
ลักษณะปรากฏ   
สี   
กล่ิน   
ลักษณะเนื้อสัมผัส   
รสชาติ    
ความชอบโดยรวม   
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ใบทดสอบคุณภาพทางประสาทสัมผัส  แบบที่ 4 

ผลิตภณัฑไอศกรีมผลหมอน 

 
ช่ือผูทดสอบชิม……………………………………….     วันที…่…………….    ชุดที่………. 
คําแนะนํา : กรุณาทดสอบชิมตัวอยางผลิตภัณฑที่จัดเตรียมไว  แลวใหคะแนนความชอบในแตละ
คุณลักษณะของผลิตภัณฑ  และกรณุาดื่มน้ําระหวางตวัอยางทุกครั้ง  โดยกําหนดให 

1 = ไมชอบมากที่สุด  2 = ไมชอบมาก  3 = ไมชอบปานกลาง 
 4 = ไมชอบเล็กนอย  5 =  เฉย ๆ  6 =  ชอบเล็กนอย 
 7 = ชอบปานกลาง  8 =  ชอบมาก  9 =  ชอบมากที่สุด 
 

รหัส 
ลักษณะคุณภาพ 

  
เนื้อผลหมอน   

        ลักษณะปรากฏ   
        สี   
        กล่ิน   
        ลักษณะเนื้อสัมผัส   
        รสชาติ    
เนื้อไอศกรีม   

        ลักษณะปรากฏ   
        สี   
        กล่ิน   
        ลักษณะเนื้อสัมผัส   
        รสชาติ    
ความชอบโดยรวม   

 
ขอเสนอแนะ 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
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ภาคผนวก  ฉ 
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับ 179 (พ.ศ. 2540)   

เร่ือง อาหารในภาชนะบรรจุที่ปดสนิท 
และ 

มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมลิ้นจี่ในภาชนะบรรจุ (มอก. 67-2539) 
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ประกาศกระทรวงสาธารณสขุ 

(ฉบับท่ี 179) พ.ศ.2540 
เร่ือง   อาหารในภาชนะบรรจุท่ีปดสนิท (ฉบับท่ี 2) 

------------------------------------------ 
 
 โดยที่เปนการสงเสริมการสงออกเพื่อจําหนายซึ่งอาหารในภาชนะบรรจุที่ปดสนิท
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  5  และมาตรา  6(1)(2)(4)(5)(6)(7)(9)  และ  (10)  แหง
พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522  รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขออกประกาศไว  ดังตอไปนี ้

ขอ 1 ใหยกเลิกประกาศกระทรวงสาธารณสุข  ฉบับที่  69 (พ.ศ.2525)  เร่ือง  อาหารใน
ภาชนะบรรจุที่ปดสนิท  ลงวันที ่ 4  สิงหาคม  พ.ศ.2525 

ขอ  2  ใหอาหารในภาชนะบรรจุที่ปดสนิท  เปนอาหารควบคุมเฉพาะ 
ขอ  3  อาหารในภาชนะบรรจุที่ปดสนิท  หมายความวา 

(3.1) อาหารที่ผานกรรมวิธีที่ใชทําลาย  หรือยับยั้งการขยายพันธุของจุลินทรีย  
ดวยความรอนภายหลัง  หรือกอนการบรรจุ  หรือปดผนึก  ซ่ึงเก็บรักษาไวในภาชนะบรรจุที่ปด
สนิทที่เปนโลหะ  หรือวัตถุอ่ืนที่คงรูป  ที่สามารถปองกันมิใหอากาศภายนอกเขาไปในภาชนะบรรจุ
ได  และสามารถเก็บรักษาไวไดในอณุหภมูิปกต ิ  

(3.2) อาหารในภาชนะบรรจุชนิดลามิเนต (laminate)  ฉาบ  เคลือบ  อัด  หรือติด
ดวยโลหะ  หรือส่ิงอื่นใด  หรืออาหารในภาชนะบรรจุที่เปนขวดแกวที่ฝามียาง  หรือวัสดุอ่ืนผนกึ  
หรืออาหารในภาชนะบรรจุอ่ืนซึ่งสามารถปองกันมิใหความชื้น  หรืออากาศผานซึมเขาภายใน
ภาชนะบรรจุไดในภาวะปกต ิ และสามารถเก็บรักษาไวไดในอุณหภูมิปกต ิ

ขอ  4  อาหารตามขอ 2  ตองมีคุณภาพหรือมาตรฐาน  ดังตอไปนี ้
(4.1)  ไมมีสี  กล่ิน  หรือรสที่ผิดจากสภาพของอาหารนัน้ 
(4.2)  ไมมีจุลินทรียที่ทําใหเกิดโรค 
(4.3)  ไมมีสารพิษจากจุลินทรียในปริมาณที่อาจเปนอันตรายตอสุขภาพ 
(4.4)  ไมมีสารปนเปอน  เวนแตดังตอไปนี้ 

(4.4.1)  อาหารในภาชนะบรรจุที่เปนโลหะ 
-  ดีบกุ  ไมเกนิ  250  มิลลิกรัมตออาหาร  1  กิโลกรัม 
-  สังกะส ี ไมเกิน  100  มิลลิกรัมตออาหาร  1  กิโลกรัม 
-  ทองแดง  ไมเกิน  20  มิลลิกรัมตออาหาร  1  กิโลกรัม 
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-  ตะกั่ว  ไมเกิน  1  มิลลิกรัมตออาหาร  1  กิโลกรัม  เวนแต
อาหารที่มีสารตะกัว่ปนเปอนตามธรรมชาติในปริมาณสงู  ใหมีไดตามที่ไดรับความเหน็ชอบจาก
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

-  สารหน ู ไมเกิน  2  มิลลิกรัมตออาหาร  1  กิโลกรัม 
- ปรอท  ไมเกิน  0.5  มิลลิกรัมตออาหาร  1  กิโลกรัม  สําหรับ

อาหารทะเล  และไมเกิน  0.02  มิลลิกรัมตออาหาร  1  กโิลกรัม  สําหรับอาหารอื่น 
(4.4.2)  อาหารในภาชนะบรรจุที่ไมเปนโลหะ 

-  ตะกั่ว  ไมเกิน  1  มิลลิกรัมตออาหาร  1  กิโลกรัม  เวนแต
อาหารที่มีสารตะกัว่ปนเปอนตามธรรมชาติในปริมาณสงู  ใหมีไดตามที่ไดรับความเหน็ชอบจาก
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

-  สารหน ู ไมเกิน  2  มิลลิกรัมตออาหาร  1  กิโลกรัม 
-  ปรอท  ไมเกิน  0.5  มิลลิกรัมตออาหาร 1  กิโลกรัม  สําหรับ

อาหารทะเล  และไมเกิน  0.02  มิลลิกรัมตออาหาร  1  กโิลกรัม  สําหรับอาหารอื่น 
ขอ  5  อาหารตามขอ  3.1  ที่ผานกรรมวิธีใหความรอนภายหลังการบรรจุ  หรือปดผนึก  

นอกจากตองมคีุณภาพ  หรือมาตรฐานตามขอ  4  แลว  ตองมีคุณภาพ  หรือมาตรฐานเฉพาะดังนี้
ดวย  คือ  ไมมีวัตถุกันเสยี  เวนแตวัตถุกนัเสียที่ติดมากบัวัตถุดิบที่เปนสวนประกอบของอาหารนั้น  
ความในวรรคหนึ่งไมรวมถึงการใชโพแทสเซียมไนไตรท  หรือโซเดียมไนไตรท  หรือ
โพแทสเซียมไนเตรท หรือโซเดียมไนเตรท  ในปริมาณที่ไดรับความเหน็ชอบจากสํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา สําหรับเนื้อหมักชนิดเคยีวมทีโพรดัก (cured meat product) 

ขอ  6  อาหารตามขอ  3.1  ชนิดที่มีความเปนกรด-ดาง  สูงกวา  4.5  นอกจากตองมี
คุณภาพหรือมาตรฐานตามขอ  4    และขอ  5  แลว    ตองมีคุณภาพ    หรือมาตรฐานเฉพาะดังนี้ดวย   
คือ   ไมมีจุลินทรียที่สามารถเจริญเติบโตไดในระหวางการเก็บที่อุณหภูมิปกต ิ

ขอ  7  อาหารตามขอ  3.1  ชนิดที่มีความเปนกรด-ดาง  ตั้งแต  4.5  ลงมา  และขอ  3.2  
นอกจากตองมคีุณภาพหรือมาตรฐานตามขอ  4  และขอ  5  แลว  ตองมีคุณภาพ  หรือมาตรฐาน  
เฉพาะดังนี้ดวย  คือ 

(7.1)  ตรวจพบจุลินทรียที่เจริญเติบโตไดที่อุณหภูม ิ  37  องศาเซลเซียส  หรือ  55  
องศาเซลเซียส 

(7.1.1)  ไมเกนิ  1,000  ตออาหาร  1  กรัม  สําหรับอาหารตามขอ  3.1 
(7.1.2)  ไมเกนิ  10,000  ตออาหาร  1  กรัม  สําหรับอาหารตามขอ  3.2 

(7.2)  ตรวจพบยีสตและราไมเกิน  100  ตออาหาร  1  กรัม 
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(7.3)  ตรวจไมพบบักเตรีชนิดโคลิฟอรม  หรือตรวจพบบักเตรีชนิดโคลิฟอรมนอย
กวา  3  ตออาหาร  1  กรัม  ในกรณีที่ตรวจโดยวิธีเอ็มพีเอ็น (Most Probable Number) 

ขอ  8  ภาชนะบรรจุอาหารตามขอ  2  ตอง 
(8.1)  สะอาด 
(8.2)  ไมเคยใชใสอาหาร  หรือวัตถุอ่ืนใดมากอน  ถาภาชนะบรรจุนัน้เปนโลหะ 
(8.3)  ไมมตีะกัว่  สนิมเหล็ก  หรือสีอ่ืนใดติดอยูที่ดานในของภาชนะบรรจ ุ 

นอกจากสีของแล็กเคอร  หรือสีของดีบุก  และดานในของภาชนะบรรจุที่ทําดวยแผนเหล็กตอง
เคลือบดีบุก  หรือสารอื่นใดที่ปองกันมิใหอาหารสัมผัสกับแผนเหล็กไดโดยตรง 

(8.4)  ไมร่ัว  หรือบวม 
(8.5) เปนภาชนะบรรจุที่ไมมีสารออกมาปนเปอนกับอาหาร  ในปริมาณที่อาจเปน

อันตรายตอสุขภาพ 
ขอ  9  อาหารตามขอ  2  ตองมีน้ําหนกัเนือ้อาหาร (drained weight)  ตามที่กําหนดไว

ในบัญชีทายประกาศนี ้  เวนแตอาหารประเภทที่ไมอาจแยกเนื้ออาหารได  การตรวจหาน้ําหนักเนือ้
อาหารใหใชวธีิตามที่กําหนดในหนังสือ เอ โอ เอ ซี (Association of Official Analytical Chemists)  
ของประเทศสหรัฐอเมริกา  ฉบับพิมพคร้ังที่  13 

ขอ 10  การแสดงฉลากของอาหารในภาชนะบรรจุที่ปดสนิท  ใหปฏิบัติตามประกาศ
กระทรวงสาธารณสุขวาดวยเร่ืองฉลาก 
 ขอ  11  ประกาศฉบับนี้ไมใชบังคับกับ 
  (11.1)  อาหารในภาชนะบรรจุที่ปดสนิททีผ่ลิตเพื่อจําหนายในการสงออก 

(11.2) อาหารในภาชนะบรรจทุี่ปดสนิทตามขอ  3.2  ที่สํานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยาไดประกาศยกเวนไว 

ขอ  12  ใหถือวาผูที่ไดรับใบสําคัญการขึ้นทะเบียนตํารับอาหาร  หรือผูที่ไดรับอนุญาต
ใหใชฉลากอาหาร  ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข  ฉบับที่  69 (พ.ศ.2525)  เร่ือง  อาหารใน
ภาชนะบรรจุที่ปดสนิท  ลงวันที ่  4  สิงหาคม  พ.ศ.2525  ที่มีรายละเอียดถูกตองตรงตามประกาศ
ฉบับนี้  เปนผูไดรับใบสําคัญการขึ้นทะเบยีนตํารับอาหาร  หรือไดรับอนุญาตใหใชฉลากอาหารตาม
ประกาศฉบับนี้ 
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 ประกาศฉบับนี้ ใหใชบังคับตั้งแตวนัถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
                            

ประกาศ ณ  วนัที่  12  พฤศจกิายน  พ.ศ.2540 
 
                                                                                                                  สมศักดิ ์  เทพสุทิน 
                                                                                                  รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข 
 
 (ราชกิจจานุเบกษา  เลม  114  ตอนที่  102 ง.  ลงวันที่  23  ธันวาคม  พ.ศ.2540) 

 

 
บัญชีน้ําหนักเนื้ออาหาร 

 

ประเภทอาหาร ชนิด 
น้ําหนักเนื้ออาหารเปนรอย

ละของน้ําหนกัสุทธิ 
1.  ช้ิน  หรือแวน ไมนอยกวา  60 

ผลไม 
2.  ทั้งผล ไมนอยกวา  40 
1.  ช้ิน ไมนอยกวา  60 
2.  เมล็ด ไมนอยกวา  50 
3.  ฝก  หรือหวั ไมนอยกวา  40 
4.  เตาหูยี ้ ไมนอยกวา  60 
5.  เตาเจี้ยว ไมนอยกวา  50 

พืชผัก 

6.  ดองเค็ม  หรือหวาน  เชน  ซีเซกฉาย  กงฉาย 
ตั้งฉาย 

ไมนอยกวา  65 

1.  บรรจุในน้ําเกลือ  ซอส  น้าํมัน  หรือส่ิงอื่นที่
ไมใชเครื่องปรุง 

ไมนอยกวา  60 

2.  เนื้อหอยในน้ําเกลือ  ซอส  น้ํามัน  หรือส่ิงอื่น
ที่ไมใชเครื่องปรุง 

ไมนอยกวา  50 เนื้อสัตว 

3.  ไสกรอกในน้ําเกลือ ไมนอยกวา  50 
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บัญชีน้ําหนักเนื้ออาหาร (ตอ) 
 

ประเภทอาหาร ชนิด 
น้ําหนักเนื้ออาหารเปนรอย

ละของน้ําหนกัสุทธิ 
1.  แกงเผ็ดตาง ๆ ไมนอยกวา  50 
2.  พะแนงตาง ๆ ไมนอยกวา  65 
3.  แกงกะหรี่  หรือมัสมั่น ไมนอยกวา  60 
4.  ผัดเผ็ดอยางแหง  เชน  ผัดพริกขิง  ผัดเผ็ด
ปลาหรือกุง 

ไมนอยกวา  90 

5.  กุงเค็ม  หรือหวาน ไมนอยกวา  80 
6.  หมูหวาน ไมนอยกวา  75 

อาหารปรุง
สําเร็จ 

ที่ทําใหสุกแลว 

7. ไก  หรือหมพูะโล/ ไก  หรือหมู  หรือขาหมู
ตมเค็ม 

ไมนอยกวา  55 

 
อาหารประเภท  หรือชนิดตามที่กําหนดไวในบัญชี  แตมีลักษณะพิเศษที่มิอาจกําหนด

เนื้ออาหารใหเปนไปตามที่กาํหนดไวในบญัชีได  หรืออาหารประเภทอื่นที่มิไดกําหนดไวในบัญชี  
ใหมีน้ําหนกัเนื้ออาหารตามที่ไดรับความเห็นชอบ  จากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
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มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมลิ้นจี่ในภาชนะบรรจุ 

                                                    (มอก. 67-2539) 
------------------------------------------ 

 
1. ขอบขาย 

มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้กําหนด  ชนิด  คุณลักษณะที่ตองการ  วัตถุเจือปน
อาหาร  สารปนเปอน  สุขลักษณะ  การบรรจุ  เครื่องหมายและฉลาก  การชักตัวอยางและเกณฑ
ตัดสินและการทดสอบลิ้นจี่ในภาชนะบรรจุ 
 
2. บทนิยาม   

ความหมายของคํา ที่ใชในมาตรฐานผลิตภณัฑอุตสาหกรรมนี้ มีดังตอไปนี้ 
2.1  ล้ินจี่ในภาชนะบรรจ ุ หมายถึง  ผลิตภัณฑที่ทําจากลิ้นจี่ทั้งผล  สารที่ใชบรรจุ  และ

อาจมีวัตถุเจือปนอาหารรวมบรรจุอยูในภาชนะบรรจ ุ  และผานกรรมวธีิใชความรอน  เพื่อยับยั้งการ
เจริญเติบโต  หรือทําลายการขยายพันธุของจุลินทรีย 

2.2  ล้ินจี ่ หมายถึง  ล้ินจี่พันธุ  ลิตซี  ไซเนนซิส  ซันน. (Litchi chinensis Sonn.)  หรือ
ล้ินจี่พันธุอ่ืนทีแ่กจดั  เหมาะสาํหรับใชทําล้ินจี่ในภาชนะบรรจุ  ซ่ึงไดปอกเปลือก  และควานเมล็ด
ออกแลว 

2.3  สารที่ใชบรรจุ (Packing media)  หมายถึง  นํ้าเชือ่ม  หรือนํ้าผสมสารใหความ
หวาน เชน  นํ้าตาลทรายขาว (sucrose)  และ/หรือนํ้าตาลอินเวิรต (invert sugar)  และ/หรือ
เดกซโทรส(dextrose)  และ/หรือฟรักโทส (fructose)  ผสม  หรือบรรจุรวมอยูกับล้ินจี่ในล้ินจี่
ภาชนะบรรจุ 

2.4  วัตถุเจือปนอาหาร  หมายถึง  วัตถุซ่ึงโดยปกติไมใชบริโภคเปนอาหาร  หรือเปน
สวนประกอบสําคัญของอาหาร  อาจมีคุณคาทางโภชนาการ  หรือไมก็ได  แตใชใสเพื่อความมุง
หมายทางเทคโนโลยีในการผลิต  กรรมวิธีผลิต  และการบรรจุ  ทั้งนีไ้มรวมถึงสารอื่นใดทีใ่สลงไป
โดยมีจุดประสงคเพื่อคงไว  หรือทําใหคณุภาพทางโภชนาการของผลิตภัณฑนั้นดีขึ้น 

2.5  นํ้าหนักเนื้อ (drained weight)  หมายถึง  นํ้าหนักของเนื้อล้ินจี่  ในล้ินจีใ่นภาชนะ
บรรจุที่แยกเอาสารที่ใชบรรจุออก  ตามวิธีทดสอบที่ระบุมาตรฐานนี ้

2.6  ภาชนะบรรจุ  หมายถึง  ภาชนะทีใ่ชบรรจุล้ินจี่  อาจเปนกระปองโลหะ  ขวดแกว  
หรือภาชนะบรรจุอ่ืนที่ปดไดสนิท  กันอากาศเขาออกได 
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(2.6.1)  กระปองโลหะ  หมายถึง  ภาชนะบรรจุที่ทําดวยโลหะ  ประกอบดวยตวั
กระปองและฝาที่อาจทําดวยโลหะชนิดเดียวกัน  หรือตางชนิดกัน  ไดแก  แผนเหล็กเคลือบดีบุก  
แผนเหล็กเคลอืบโครเมียม  หรือแผนอลูมิเนียม  ซ่ึงอาจเคลือบแลกเกอร  หรือไมก็ได 

(2.6.2)  ขวดแกว  หมายถึง  ภาชนะบรรจุที่ทําดวยแกว  มีฝาปดไดสนทิ  กันอากาศ
เขาออก  และสามารถทนความรอนที่ใชในกรรมวิธีผลิตได 

(2.6.3)  ภาชนะบรรจุอ่ืน  หมายถึง  ภาชนะบรรจุที่นอกเหนือจากขอ (6.1)  หรือขอ 
(6.2) ที่ปดไดสนิท  กันอากาศเขาออก  และสามารถทนความรอนที่ใชในกรรมวิธีผลิตได 

2.7  ความจุของภาชนะบรรจุ  หมายถึง  ปริมาตรหรือนํ้าหนกันํ้ากลัน่เต็มภาชนะบรรจุ  
ที่อุณหภูม ิ 20  องศาเซลเซียส 

2.8  สารปนเปอน (contaminant)  หมายถึง  สารซึ่งปะปนเขาไปในลิ้นจี่ในภาชนะ
บรรจุโดยไมไดเจตนา 
 
3. ชนิด 

ล้ินจี่ในภาชนะบรรจุแบงออกเปน  2  ชนิด  คือ 
3.1  ชนิดคัด  ทําจากลิ้นจี่ทีเ่ลือก  และคัดใหมีขนาดใกลเคียงกัน  คงลักษณะอยูทัง้ผล  

และไมมีช้ินเศษของเนื้อล้ินจีป่นอยู 
3.2  ชนิดคละ  ทําจากผลลิ้นจี่ที่เลือกแลว  แตไมคัดขนาด  คงลักษณะอยูทั้งผล  และไม

มีช้ินเศษของเนื้อล้ินจี่ปนอยู 
 
4. คุณลักษณะที่ตองการ 

4.1 ลักษณะทัว่ไป 
(4.1.1)  สี  และกลิ่นรส  ล้ินจี่ในภาชนะบรรจุ  ตองมีสี  และกลิ่นรสตามธรรมชาติ

ของล้ินจี่พันธุนั้น ๆ  และตองไมมีกล่ินรสนารังเกียจอืน่ใดปนอยู  นอกจากกลิ่นรสเฉพาะที่ไดจาก
ล้ินจี่  และสวนประกอบทีใ่ชนั้น 

(4.1.2)  ลักษณะเนื้อ  เนื้อของลิ้นจี่ในภาชนะบรรจุตองไมนิ่มจนเกินไป  การ
ทดสอบใหทําโดยการตรวจพินิจ  และการชิม 

4.2  ขนาดลิ้นจี่ 
(4.2.1)  ชนดิคัด  ล้ินจี่ตองมีขนาดสมํ่าเสมอพอสมควร  และมีเสนผาศูนยกลางไม

นอยกวา  25  มิลลิเมตร 
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(4.2.2)  ชนิดคละ  ล้ินจี่ตองมเีสนผาศูนยกลางของผลเล็กสุดไมนอยกวา  20  
มิลลิเมตร 

4.3 ขอบกพรองที่ยอมใหมไีด  ตองไมมขีอบกพรองอื่นใด  ยกเวนสี  และเนื้อล้ินจี่ที่
แตกตางจากปกติจะมไีดไมเกินรอยละ  5  ของจํานวนผลในแตละภาชนะบรรจุ  การทดสอบใหทํา
โดยการตรวจพินิจ 

4.4  ระดับความเขมขนของสารที่ละลายไดโดยเฉลี่ย (cut-out strength)  แบงออกเปน        
4  ระดับ  ดังนี้ 
                     ใสมาก (extra-light)           ไมนอยกวา  10  องศาบริกซ 
                     ใส (light)                           ไมนอยกวา  14  องศาบริกซ 
                     เขมขน (heavy)                  ไมนอยกวา  18  องศาบริกซ 

       เขมขนมาก (extra-heavy)   ไมนอยกวา 22 องศาบริกซ  และไมมากกวา 25 องศาบริกซ 
โดยคาเฉลี่ยตองไมนอยกวาระดับความเขมขนของสารที่ละลายได  โดยเฉลี่ยที่ระบุไว

ที่ฉลาก  และไมมีตัวอยางใดมีความเขมขนนอยกวาคาองศาบริกซในระดับตํ่าถัดลงไป 
4.5  ความเปนกรด-ดาง  ตองไมเกิน  4.5 

 
5. วัตถุเจือปนอาหาร 

5.1  สารเพิ่มความเปนกรด (acidifying agent)  ดังตอไปนี ้  ใหใชไดในปริมาณที่
เหมาะสม 
 กรดอะซีติก   กรดซิตริก   กรดมาลริก   กรดทารทาริก   กรดฟูมาลริก   และกรดแลกติก 

5.2  สารชวยใหคงรูปชนิดใดชนิดหนึ่งตอไปนี ้  หรือรวมกัน (คํานวณเปนแคลเซียม)  
ไมเกิน  350  มิลลิกรัมตอกิโลกรัม 

(5.2.1)  แคลเซียมคลอไรด 
(5.5.2)  แคลเซียมแลกเทต 
การทดสอบใหปฏิบัติตาม  AOAC (1990)  ขอ 929.07 

 
6. สารปนเปอน 

ดีบุก  (เฉพาะกรณีทีภ่าชนะบรรจุเปนกระปองโลหะเคลือบดีบุก)  ไมเกนิ  250  
มิลลิกรัมตอกิโลกรัม  การทดสอบใหปฏิบตัิตาม  AOAC (1990)  ขอ 985.16 
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7. สุขลักษณะ 
7.1  สุขลักษณะ  ใหเปนไปตาม  มอก. 61 
7.2  จุลินทรีย  เมื่อทดสอบโดยการอบ  และวเิคราะหตามวิธีที่กําหนดใน  มอก. 335  

เลม 1 วิธีวิเคราะหอาหารที่มคีวามเปนกรด  แลวใหเปนไปตามเกณฑทีก่ําหนดตอไปนี้ 
(7.2.1)  ภาชนะบรรจุตองไมมีลักษณะภายนอกผิดปกต ิ
(7.7.2)  ในกรณีภาชนะบรรจุยังปกติอยู  สี  กล่ิน  และลักษณะของลิ้นจี่ในภาชนะ

บรรจนุั้นตองไมมีลักษณะผดิปกต ิ
(7.2.3)  จุลินทรีย ตองเปนไปตามเกณฑที่กาํหนดตอไปนี ้

-  จํานวนจุลินทรียทั้งหมด  ตองไมเกิน  1,000  โคโลนีตอตัวอยาง  1  กรัม 
        -  โคลิฟอรม  โดยวิธีเอ็มพเีอน็ (MPN)  ตองนอยกวา 3 ตอตัวอยาง 1  กรัม 

-  แฟลตซาวร  ตองไมพบ 
-  แอซิดูริกสปอยเลจบักเตร ี ตองไมพบ 
-  ยีสตและรา  ตองไมเกิน  100  โคโลนีตอตัวอยาง  1  กรัม 

 
8. การบรรจุ 

8.1  ภาชนะบรรจุที่เปนกระปองโลหะ  ตองไมมีลักษณะภายนอกผิดปกต ิ  เชน  บวม 
บุบ  จนทําใหเกิดการเสียรูป  ร่ัวซึม  เปนสนิม 

8.2  ภาชนะบรรจุที่เปนขวดแกว  และภาชนะบรรจุอ่ืน  ตองสะอาด  ปดไดสนิท  และ
ไมร่ัวซึม  ผิวภายในของภาชนะบรรจุตองไมทําปฏิกิริยากบัล้ินจี่  และสารที่ใชบรรจุ 

8.3  นํ้าหนกัสุทธิ  หากมิไดมีการตกลงกันเปนอยางอื่น  นํ้าหนกัสุทธิใหเปน  170 กรัม 
และ  565  กรัม  และตองไมนอยกวาที่ระบไุวที่ฉลาก 

8.4  นํ้าหนกัเนื้อ  ตองไมนอยกวารอยละ 40  ของนํ้าหนักสุทธิ 
8.5  ปริมาตรสุทธิ  ตองไมนอยกวารอยละ  90  ของความจุของภาชนะบรรจ ุ

 
9. เคร่ืองหมายและฉลาก 

9.1  ที่ล้ินจี่ในภาชนะบรรจุทุกหนวย  อยางนอยตองมีเลข  อักษร  หรือเครื่องหมายแจง
รายละเอียดตอไปนี้ใหเหน็ไดงายชัดเจน 

(9.1.1)  ช่ือผลิตภัณฑ 
(9.1.2)  ชนิด 
(9.1.3)  นํ้าหนกัสุทธิ  และนํา้หนักเนื้อ  เปนกรัม 
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(9.1.4)  ระดับความเขมขนของสารที่ละลายได  โดยเฉลี่ย 
(9.1.5)  ในกรณีที่ใชนํ้าตาลชนิดอื่น  นอกเหนือจากนํา้ตาลทรายขาว  ใหระบุช่ือ 

นํ้าตาลนั้นดวย 
(9.1.6)  วัตถุเจอืปนอาหาร (ถามี) 
(9.1.7)  วัน/ เดือน/ป  ที่ทํา  หรือเดือน/ป  ทีห่มดอาย ุ
(9.1.8)  ช่ือผูทํา  หรือโรงงานที่ทํา  หรือช่ือผูบรรจุ  หรือช่ือผูจัดจําหนาย  พรอม

สถานที่ตั้ง 
(9.1.9)  ประเทศที่ทํา 

9.2  ที่หีบหอบรรจุล้ินจี่ในภาชนะบรรจุทุกหนวย  อยางนอยตองมีเลข  อักษร  หรือ
เครื่องหมายแจงรายละเอยีดตอไปนี้ใหเหน็ไดงายชัดเจน 

(9.2.1)  ช่ือผลิตภัณฑ 
(9.2.2)  จํานวน  และขนาดของภาชนะบรรจุ 
(9.2.3)  ช่ือผูทํา  หรือโรงงานที่ทํา  หรือช่ือผูบรรจุ  หรือช่ือผูจัดจําหนาย  พรอม

สถานที่ตั้ง 
9.3  ในกรณทีี่ใชภาษาตางประเทศ  ตองมีความหมายตรงกับภาษาไทยที่กําหนดไว

ขางตน 
9.4  ผูทําผลิตภัณฑอุตสาหกรรมที่เปนไปตามมาตรฐานนี้  จะแสดงเครื่องหมาย

มาตรฐานกับผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนั้นได      ตอเมื่อไดรับใบอนุญาตจากคณะกรรมการ      
มาตรฐานผลิตภัณฑ  อุตสาหกรรมแลว 
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ประวัติผูเขียน 
 

ช่ือ นายสงกรานต   เรือนคํา 
 
วัน  เดือน  ป  เกิด     13   เมษายน  2525 
 
ประวัติการศึกษา       สําเร็จการศึกษาปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต  สาขาวทิยาศาสตรและ  

                                                      เทคโนโลยีการอาหาร  เกียรตินยิมอนัดับ 2   คณะเทคโนโลยีการเกษตร     
                                                      มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  จังหวดัลําปาง  ปการศึกษา  2548 
                                            สําเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย  โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม          
                                                      จังหวดัพะเยา  ปการศึกษา  2544 

 
ประสบการณ            ผูชวยนกัวิจยั  การแปรรูปผลิตภัณฑจากผลหมอนสุก         
                                            ศูนยหมอนไหมเฉลิมพระเกยีรติ  สมเด็จพระ นางเจาสิริกิติ์    
                                            พระบรมราชินีนาถ  เชียงใหม    พ.ศ. 2549-2551  
                                  เจาหนาที่ฝายประกันคุณภาพ  บริษทั  ซีรอแยลหองเย็น  
                                            อินเตอรฟูด  จาํกัด  จ.สมุทรสาคร  พ.ศ. 2548-2549   
 


