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ภาคผนวก ก 
การวิเคราะหทางดานเคมี 

 
 

ภาคผนวก ก.1  การวิเคราะหปริมาณกรดท้ังหมด (ดัดแปลงจาก AOAC, 2000) 
 
1. อุปกรณ 
 1.1 บิวเรต 
  1.2 ปเปต 
 1.6 ขวดรูปชมพู (Erlenmeyer flask) ขนาด 100 ml 
 
2. สารเคมี 
 2.1 ฟนอฟธาลีน (phenolphthalein) 
 2.2 สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซดมาตรฐาน (Sodium hydroxide; NaOH) ความเขมขน
0.1 โมลาร 
 
3. วิธีวิเคราะห 
 3.1 นําตัวอยางท่ีทราบน้ําหนักหรือปริมาตรท่ีแนนอนมาประมาณ 10 กรัม หรือ 10 
มิลลิลิตร ถาตัวอยางมีสีเขมมากใหใสน้ํากล่ันเติมลงไปใหตัวอยางมีสีจางลง 
 3.2 เติม phenolphthalein indicator 2 – 3 หยด นําไปไทเทรตกับสารละลายโซเดียมไฮดรอก
ไซดมาตรฐาน 0.1 โมลาร ซ่ึงจะเปล่ียนสี หรือใหจุดยุติเปนสีชมพูท่ี pH 8.3 – 10.3 
 3.3 คํานวณหาปริมาณกรดท้ังหมดเทียบกับปริมาณกรดท่ีมีอยูในตัวอยางนั้นๆ 
 1 มิลลิลิตร ของสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด 0.1 โมลาร ทําปฏิกิริยาพอดีกับกรด       
แลคติก 0.0090 กรัม 
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ภาคผนวก ก.2  การวิเคราะหปริมาณของแข็งท่ีละลายไดในน้ําท้ังหมด (AOAC, 2000) 
 
1. เคร่ืองมือ 
 1.1 เคร่ือง Hand refractometer 
 
2. วิธีวิเคราะห 

2.1 กอนทําการวัดปริมาณของแข็งท่ีละลายไดในน้ําท้ังหมดทุกคร้ัง ตองทําการปรับ
มาตรฐานของเคร่ือง (calibration) โดยใชน้ํากล่ัน ซ่ึงคาท่ีอานไดปรับใหเทากับ 0  

2.2 นําตัวอยางเชอรเบทแครอทมิกซมาวัดดวยเคร่ือง Hand refractometer ท่ีมีสเกลวัดคาได
อยูในชวงระหวาง 0-32   ํBrix บันทึกคาท่ีอานไดในหนวยของ   ํBrix  
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ภาคผนวก ก.3  การวิเคราะหปริมาณของแข็งท้ังหมด (AOAC, 2000) 
 
1. อุปกรณ 
 1.1 กระปองอบความช้ืน (Moisture can) 
 1.2 ท่ีคืบกระปอง (Tong) 
 1.3 ชอนตักสาร (Spatula) 
 1.4 โถดูดความช้ืน (Desiccater) ท่ีมีสารดูดความช้ืน เชน ซิลิกาเจล 
 
2. เคร่ืองมือ 
 2.1 เคร่ืองช่ังสําหรับงานวิเคราะห (Analytical balance) 
 2.2 ตูอบไอรอนแบบไฟฟา (Hot air oven) 
 
3. วิธีวิเคราะห 
 3.1 อบกระปองอบความช้ืนพรอมฝาท่ีตูอบไอรอนแบบไฟฟา ท่ีอุณหภูมิ 100±2   ํC นาน 30 
นาที ทําใหเย็นในโถดดูความช้ืน นาน 30 นาที ช่ังน้ําหนัก (W1) 
 3.2 ช่ังตัวอยางท่ีทราบน้ําหนักท่ีแนนอน (2-3 กรัม) ใสในกระปองอบความช้ืนท่ีอบ
เรียบรอยแลว และช่ังน้ําหนัก (W2) 
 3.3 นํากระปองอบความช้ืนพรอมฝา โดยเปดฝาออกไปอบที่ตูอบไอรอนแบบไฟฟาท่ี
อุณหภูมิ 100±2   ํC นาน 3 ช่ัวโมง 
 3.4 นํากระปองอบความช้ืนออกจากตูอบไอรอนแบบไฟฟา โดยปดฝาทันที และทําใหเย็น
ในโถดูดความช้ืน นาน 30 นาที ช่ังน้ําหนักท่ีแนนอน 
 3.5 นําไปอบตออีก 1 ช่ัวโมง จนไดน้ําหนักท่ีคงท่ี (น้ําหนักท่ีคงท่ี หมายความวา ผลตาง
ของน้ําหนักท่ีช่ังท้ังสองคร้ังติดตอกันไมเกิน 2 มิลลิกรัม) (W3) 
 
4. วิธีการคํานวณ 

  ปริมาณของแข็งท้ังหมด รอยละของน้ําหนัก = 100x
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 W1  =  น้ําหนักของกระปองอบความช้ืน มีหนวยเปน กรัม 
 W2  =  น้ําหนักของกระปองอบความช้ืนและตัวอยางกอนอบ มีหนวยเปน กรัม 
 W3  =  น้ําหนักของกระปองอบความช้ืนและตัวอยางหลังอบ มีหนวยเปน กรัม 
 



ภาคผนวก ข 
การวิเคราะหทางดานกายภาพ 

 
 

ภาคผนวก ข.1 การวิเคราะหคาสี L*, a* และ b*  
 
1. เคร่ืองมือ 
 1.1 เคร่ือง Chroma Meter ยี่หอ Minolta รุน CR-300 
 
2. วิธีวิเคราะห 
 2.1 กอนทําการวัดสีทุกคร้ัง ตองทําการปรับมาตรฐานของเคร่ือง (calibration) โดยการวาง
หัววัดทาบบนแผนสําหรับ calibrate สีขาว แลวกดปุม measure ซ่ึงเคร่ืองวัดสีจะบันทึกขอมูลคาสี
ขาวของแผนสําหรับ calibrate ไว คือ (x = 81.17, y = 86.12 และ z = 91.78) 
 2.2 ทําการวัดสีของตัวอยาง ดวยระบบ Hunter Lab ซ่ึงคาท่ีทําการวัดประกอบดวย 
 คา L* (lightness) คือ คาความสวางของสี เม่ือมีคาใกล 100 แสดงวา ตัวอยางมีสีขาว และ
เม่ือคาใกล 0 แสดงวา ตัวอยางมีสีดํา 
 คา a* (redness/greenness) คือ คาสีแดง/สีเขียว เม่ือมีคาเปนบวก (+1 ถึง +100) แสดงวา 
ตัวอยางมีสีแดง และเม่ือมีคาเปนลบ (-1 ถึง -100) แสดงวา ตัวอยางมีสีเขียว 
 คา b* (yellowness/blueness) คือ คาสีเหลือง/สีน้ําเงิน เม่ือมีคาเปนบวก (+1 ถึง +100)  
แสดงวา ตัวอยางมีสีเหลือง และเม่ือมีคาเปนลบ (-1 ถึง -100) แสดงวา ตัวอยางมีสีน้ําเงิน 
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ภาคผนวก ข.2 การวิเคราะหคาความหนืด (ดัดแปลงจาก Dervisoglu, 2006) 
 
1. เคร่ืองมือ 
 1.1 เคร่ือง Brookfield-Programmable Viscometer รุน LVDV-II+ 
  
2. วิธีวิเคราะห 
 2.1 เปดสวิตซเคร่ืองวัดความหนืด แลวเอาหัววัด (spindle) ออกจากแกนมอเตอร จากนั้นกด
ปุมใดๆ เคร่ืองจะทําการ calibrate โดยอัตโนมัติ  
 2.2 เม่ือทําการ calibrate เสร็จ หนาจอของเคร่ืองจะแสดงขอความวา ใหใสหัววัดได จึงใส
หัววัดท่ีจะใช คือ หัววัดเบอร S18 แลวเลือกความเร็วรอบท่ีจะใชในหนวยของ rpm ใหเหมาะสมกับ
ความเขมขนของตัวอยาง 
 2.3 นําตัวอยางเชอรเบทแครอทมิกซประมาณ 8 มิลลิลิตร ใสลงในกระบอกใสตัวอยาง แลว
ตอเขากับเคร่ืองวัดความหนืด โดยควบคุมอุณหภูมิของตัวอยางใหคงท่ี ประมาณ 20±1   ํC 
 2.4 กอนทําการวัดทุกคร้ัง ตองทําการปรับต้ังหัววัดกอน โดยใชนิ้วสัมผัสกับหัววัดเบาๆ ให
คา %T (torque) อยูในชวงระหวาง 0 ± 0.3 % 
 2.5 เร่ิมวัดความหนืด แลวจับเวลา โดยบันทึกคาความหนืดท่ีไดในหนวยของ centi Poise 
(cP) หลังจากเวลาผานไป 1 นาที  
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ภาคผนวก ข.3  การวิเคราะหคา overrun (Arbuckle, 1986) 
 
1. เคร่ืองมือ 
 1.1 เคร่ืองช่ังสําหรับงานวิเคราะห (Analytical balance) 
  
2. วิธีวิเคราะห 
 2.1 นําถวยพลาสติกท่ีมีปริมาตรแนนอนบรรจุเชอรเบทมิกซแลวนําไปช่ังน้ําหนัก  
 2.2 หลังจากปนเชอรเบทมิกซจนเปนเชอรเบทแลว ใหบรรจุเชอรเบทลงในถวยพลาสติก 
ใบเดิมแลวช่ังน้ําหนักอีกคร้ัง 
 
3. วิธีการคํานวณ 
 overrun รอยละโดยน้ําหนกั  =  (น้ําหนกัของเชอรเบทมิกซ – น้ําหนกัของเชอรเบท) x 100 

  น้ําหนกัของเชอรเบท 
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ภาคผนวก ข.4  การวิเคราะหการละลาย (ดัดแปลงจาก Sofjan และ Hartel, 2004) 
 
1. อุปกรณ 
 1.1 ตะแกรงลวดท่ีมีขนาด 400 ชอง/ตารางนิ้ว 
 1.2 ภาชนะพลาสติกสําหรับรองรับตัวอยางท่ีละลาย 
  
2. เคร่ืองมือ 
 2.1 เคร่ืองช่ังสําหรับงานวิเคราะห (Analytical balance) 
  
3. วิธีวิเคราะห 
 3.1 นําตัวอยางเชอรเบทแครอท ซ่ึงบรรจุเต็มถวยพลาสติกท่ีทราบปริมาตรแนนอน มาแกะ
เอาถวยพลาสติกออก แลววางตัวอยางบนตะแกรงลวดท่ีมีขนาด 400 ชอง/ตารางนิ้ว ท่ีอุณหภูมิหอง 
25±1   ํC จากนั้นเร่ิมจับเวลา 
 3.2 ปลอยใหตัวอยางละลายบนตะแกรง ลงในภาชนะพลาสติกท่ีรองรับอยูบนเคร่ืองช่ัง
น้ําหนัก โดยบันทึกน้ําหนักทุกๆ 5 นาที จนครบ 60 นาที และบันทึกระยะเวลาที่ตัวอยางหยดแรก
ละลาย 
 3.3 นําผลที่ไดมาเขียนกราฟระหวางน้ําหนักของเหลวท่ีละลายตอระยะเวลาท่ีผานไป (กรัม/
นาที) คาความชันของกราฟท่ีได คือ อัตราการละลาย  

 
ภาพท่ี ข.1 กราฟแสดงการวิเคราะหอัตราการละลาย 
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ภาคผนวก ข.5 การวิเคราะหความแข็ง (Sofjan และ Hartel, 2004) 
  
1. เคร่ืองมือ 
 1.1 เคร่ือง Texture analyzer รุน TA. XT. Plus 
 1.2 หัววัด 60   ํConical Perspex 
 1.3 เคร่ืองประมวลผล (computer) 
 
2. วิธีวิเคราะห 
 2.1 เปดเครื่อง Texture analyzer นานอยางนอย 30 นาที ทําการ calibrate force ดวยตุม
น้ําหนัก 2000 กรัม จากนั้นใสหัววัด 60   ํConical Perspex ทําการ calibrate height   
 2.2 นําตัวอยางเชอรเบทแครอทท่ีบรรจุในถวยพลาสติกลึก 20 mm. มาวัดความแข็ง 
(hardness) ท่ีอุณหภูมิหอง 25±1   ํC โดยเคร่ือง Texture analyzer วิเคราะหดวยโปรแกรม Texture 
Exponent 32 ใชหัววัด 60   ํConical Perspex กดลงไปในตัวอยางดวยแรง 20.0 N ท่ีความเร็ว 2 mm/s 
แลวอานคาความลึกจากการทะลุของหัววัด (Distance; mm.)  
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ภาคผนวก ข.6 การวิเคราะหความคงตัวและความเหนียว (ดัดแปลงจาก Aime และคณะ, 2001) 
 
1. เคร่ืองมือ 
 1.1 เคร่ือง Texture analyzer รุน TA. XT. Plus 
 1.2 หัวกดทรงกระบอก (cylindrical probe) ขนาดเสนผานศูนยกลาง 2 mm. 
 1.3 เคร่ืองประมวลผล (computer) 
 
2. วิธีวิเคราะห 
 2.1 เปดเครื่อง Texture analyzer นานอยางนอย 30 นาที ทําการ calibrate force ดวยตุม
น้ําหนัก 2000 กรัม จากนั้นใสหัวกดทรงกระบอก (cylindrical probe) ขนาดเสนผานศูนยกลาง 2 
mm. ทําการ calibrate height   
 2.2 นําตัวอยางเชอรเบทแครอทท่ีบรรจุในถวยพลาสติกลึก 20 mm. มาวัดความคงตัวและ
ความเหนียวท่ีอุณหภูมิหอง 25±1  ํC โดยเคร่ือง Texture analyzer วิเคราะหดวยโปรแกรม Texture 
Exponent 32 ใชหัวกดทรงกระบอก (cylindrical probe) ขนาดเสนผานศูนยกลาง 2 mm. กดลงไป
ในตัวอยางเปนระยะทาง 10 mm. ดวยความเร็ว 2 mm/s แลวอานคาแรงสูงสุดและต่ําสุด (force; N) 
ท่ีได ซ่ึงจุดสูงสุดของกราฟ (maximum positive peak) คือ คาความคงตัว (firmness) และจุดตํ่าสุด
ของกราฟ (maximum negative peak) คือ คาความเหนียว (tackiness) 
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ภาคผนวก ข.7 การวิเคราะหคุณสมบัติทางรีโอโลยี (Aime และคณะ, 2001) 
 
1. เคร่ืองมือ 
 1.1 เคร่ือง Advanced rheometer รุน AR 2000 พรอมชุดอุปกรณ 
 1.2 หัววัด steel plate 25 mm. 
 1.3 เคร่ืองประมวลผล (computer) 
 
2. วิธีวิเคราะห 
 2.1 เปดเคร่ือง Advanced rheometer นานอยางนอย 30 นาที ใสหัววัด steel plate 25 mm. 
ทําการ calibrate zero gap, zero mapping และหัววัด 

2.2 นําตัวอยางเชอรเบทแครอทวางลงบนแผนฐาน เล่ือนหัววัดลงมาท่ี 3000 mm. ควบคุม
อุณหภูมิของเคร่ืองท่ี -7.0   ํC  

2.3 ทําการทดสอบหาความเคนท่ีเหมาะสม ดวยวิธี stress sweep เพื่อใชในการทํานายชวงท่ี  
ตัวอยางเชอรเบทแครอทแสดงสมบัติวิสโคอิลาสติกเชิงเสน (linear viscoelastic) โดย
กําหนดใหมีความถี่ (frequency) 1 Hz ที่ชวงความเคนสั่น(oscillating stress) 0.03259 – 50 
Pa 
 2.4 ศึกษาคุณสมบัติทางรีโอโลยี โดยวิธี frequency sweep step ท่ีความถ่ี 0.01-100 Hz ดวย
ความเคนส่ันท่ีเลือกได 
 2.5 เลือกคาของคุณสมบัติทางรีโอโลยีท่ีความถ่ีท่ีเหมาะสม เพื่อใชในการเปรียบเทียบและ
การวิเคราะหความแปรปรวนทางสถิติ โดยคุณสมบัติทางรีโอโลยีท่ีเลือกศึกษา คือ คา elastic 
modulus (G'), คา viscous modulus (G"), คา loss tangent (tan δ) และคา dynamic viscosity (η *)   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภาคผนวก ค 
การวิเคราะหทางดานโภชนาการ 

 
 

ภาคผนวก ค.1  การวิเคราะหปริมาณไขมัน โดยวิธีโรส-กอตตเลียบ (Rose-Gottlieb)(AOAC, 2000) 
 
1. อุปกรณ 
 1.1 บีกเกอร (Beaker) ขนาด 50 ml 
 1.2 บีกเกอร (Beaker) ขนาด 250 ml ท่ีผานการอบและช่ังน้ําหนักท่ีแนนอน 
 1.3 กระบอกตวง (Cylinder) ขนาด 50 ml 
 1.4 โถดูดความช้ืน (Desiccater) ท่ีมีสารดูดความช้ืน เชน ซิลิกาเจล 
 1.5 กรวยแยก ขนาด 250 ml 
 
2. เคร่ืองมือ 
 2.1 เคร่ืองช่ังสําหรับงานวิเคราะห (Analytical balance) 
 2.2 ตูอบไอรอนแบบไฟฟา (Hot air oven) 
 2.3 ตูดูดควัน (Hood)  
 2.4 เคร่ืองอังไอน้ํา (Water bath) 
 
3. สารเคมี 
 3.1 ไดเอทิล อีเทอร (Diethyl Ether) ปราศจากเปอรออกไซด 
 3.2 ปโตรเล่ียม อีเทอร (Petroleum ether) จุดเดือด 30-60   ํC  
 3.3 แอมโมเนียม ไฮดรอกไซด (Ammonium hydroxide) ความเขมขนรอยละ 25-30  
 3.4 เอทิล แอลกอฮอล (Ethyl Alcohol; C2H3OH) ความเขมขนรอยละ 95 
 3.5 สารละลายผสมขอ 3.1 และ 3.2 อัตราสวน 1 : 1 
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4. วิธีวิเคราะห 
 4.1 ช่ังตัวอยางดวยน้ําหนักท่ีแนนอน (0.5-1.0 กรัม) (W1) ถายตัวอยางลงในกรวยแยก 
 4.2 เติมน้ํา 10 ml เขยาใหตัวอยางละลาย 
 4.3 เติมสารละลายแอมโมเนีย 1.25 ml (ถาตัวอยางมีรสเปร้ียวใหเพิ่มปริมาณเปน 2 ml) 
เขยาใหเขากัน 
 4.4 เติมเอทิล แอลกอฮอล 10 ml เขยาเบาๆ 
 4.5 เติมไดเอทิล อีเทอร 25 ml ปดจุกใหแนน ทําการสกัดโดยการเขยาแรงๆ 1 นาที เปดจุก
อยางระมัดระวัง โดยการคอยๆ เปด 
 4.6 เติมปโตรเล่ียม อีเทอร 25 ml ปดจุกใหแนน ทําการสกัดโดยการเขยาแรงๆ 1 นาที เปด
จุกอยางระมัดระวังเหมือนเดิม ลางจุกดวยสารละลายผสมจํานวนเล็กนอย 
 4.7 ต้ังท้ิงไวใหสารละลายแยกช้ัน (ประมาณ 30 นาที) ถายสารละลายสวนใสช้ันบนใสใน
บีกเกอรขนาด 250 ml ท่ีผานการอบและช่ังน้ําหนักท่ีแนนอน (W2) 
 4.8 เติมเอทิล แอลกอฮอลอีก 1 ml ทําการสกัดเหมือนขอ 4.5 ถึง 4.7 แตเปล่ียนปริมาณ    
ไดเอทิล อีเทอรและปโตรเล่ียม อีเทอร เปนอยางละ 15 ml 
 4.9 นําบีกเกอรไปอังท่ีเคร่ืองอังไอน้ําท่ีอยูในตูดูดควัน จนปริมาณไดเอทิล อีเทอรและ   
ปโตรเล่ียม อีเทอรระเหยออกจนหมด จึงนําไปอบตอในตูอบไอรอนแบบไฟฟาท่ีอุณหภูมิ 100±2   ํC 
นาน 2 ช่ัวโมง จากนั้นทําใหเย็นในโถดูดความช้ืน ช่ังน้ําหนัก (W3) 
 
5. วิธีการคํานวณ 

  ปริมาณไขมัน รอยละของน้ําหนัก  = 100
1

23 x
w

ww −  

 W1  =  น้ําหนักตัวอยาง มีหนวยเปน กรัม 
 W2  =  น้ําหนักบีกเกอร มีหนวยเปน กรัม 
 W3  =  น้ําหนักบีกเกอรท่ีมีไขมัน มีหนวยเปน กรัม 
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ภาคผนวก ค.2  การวิเคราะหปริมาณโปรตีน โดยวิธีเคลดาหล (Kjeldahl Method) (AOAC, 2000) 
 
1. อุปกรณ 
 1.1 ขวดเคลดาห (Kjeldahl) ขนาด 250 ml 
  1.2 บีกเกอร (Beaker) ขนาด 250 ml 
 1.3 บิวเรตชนิด A (Class A) ขนาด 50 ml 
 1.4 กระบอกตวง (Cylinder) ขนาด 100 ml 
 1.5 ขวดน้ํากล่ัน (Wash bottle) ขนาด 250 ml 
 1.6 ขวดรูปชมพู (Erlenmeyer flask) ขนาด 250 ml 
 1.7 เม็ดเดือด (Glass beat) 
 
2. เคร่ืองมือ 
 2.1 เคร่ืองช่ังสําหรับงานวิเคราะห (Analytical balance) 
 2.2 ชุดกล่ันโปรตีน (Distillation apparatus) 
 2.3 ชุดยอยโปรตีน (Digestion unit) 
 2.4 ตูดูดควัน (Hood)  
 
3. สารเคมี 
 3.1 กรดซัลฟวริกเขมขน (Sulfuric acid; H2SO4) ความเขมขนรอยละ 98 (w/v) 
 3.2 คะตะลิตสผสม อัตราสวนระหวางคอปเปอรซัลเฟต (Copper sulfate; CuSO2.5H2O) 
ปราศจากไนโตรเจนรอยละ 3.5 โซเดียมซัลเฟต (Sodium sulfate; Na2SO4) ปราศจากไนโตรเจน  
รอยละ 96 ซิลิเนียมไดออกไซด (Selenium dioxide; SeO2) ปราศจากไนโตรเจนรอยละ 0.5   
 3.3 โซเดียมไฮดรอกไซด (Sodium hydroxide; NaOH) ความเขมขนรอยละ 40 (w/v) 
 3.4 กรดซัลฟวริก (Sulfuric acid; H2SO4) ความเขมขน 0.1 N มีอายุการเก็บรักษา 1 เดือน 
หากครบกําหนดเวลาดังกลาว ใหนําสารละลายไปหาความเขมขนท่ีแนนอนใหม (re-standardize) 
หรือนําไปใชงานอ่ืนท่ีไมตองการความเขมขนท่ีแนนอน  
 3.5 อินดิเคเตอรผสม (Mixed indicator) ประกอบดวยเมทิลเรด (Methyl red) ความเขมขน
รอยละ 0.2 (w/v) ในแอลกอฮอล ผสมกับโบรโมครีซอลกรีน (Bromocresol green) ความเขมขน
รอยละ 0.2 (w/v) ในแอลกอฮอล อัตราสวน 1 : 1 
 3.6 กรดบอริก ความเขมขนรอยละ 4 (w/v) 
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4. วิธีวิเคราะห 
 4.1 ช่ังน้ําหนักตัวอยางท่ีแนนอนประมาณ 0.5-2.0 กรัม (W) ถายตัวอยางลงในหลอดยอย
โปรตีน ทํา Blank ควบคูไปดวย 
 4.2 เติมคะตะลิสตผสม จํานวน 8 กรัม 
 4.3 เติมกรดซัลฟวริกเขมขน 20 ml โดยเอียงหลอดยอยโปรตีนและคอยๆ รินกรดลงขางๆ 
หลอด เพื่อลางตัวอยางท่ีอาจติดอยูขางหลอดใหหมด และคอยๆ เขยาตัวอยางเบาๆ 
 4.4 นําไปยอยท่ีชุดยอยโปรตีน ใชเวลายอยประมาณ 1 ช่ัวโมง หรือจนกระท่ังสารละลายใส
จึงปดชุดยอย รอจนกระท่ังสารละลายเย็นลงในอุณหภูมิหอง (หามนําหลอดยอยไปทําใหเย็นดวยน้ํา 
เพราะจะทําใหหลอดยอยแตกได) 
 4.5 นําสารละลายท่ีไดตอกับเครื่องกล่ันโปรตีน โดยนําขวดรูปชมพูท่ีมีกรดบอริกรอยละ 4 
จํานวน 50 ml และหยดอินดิเคเตอรผสมลงไป 6-10 หยด 
 4.6 เติมสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซดรอยละ 50 ใหมากเกินพอ (ประมาณ 70-90 ml) 
ขอสังเกต : ถาปริมาณดางมากเกินพอ สารละลายจะมีสีดํา ถายังไมเกิดสีดํา ใหเติมสารละลาย
โซเดียมไฮดรอกไซดเพิ่มอีก 5-10 ml 
 4.7 เปดเคร่ืองเร่ิมทําการกล่ัน โดยใหทํา Blank กอนตัวอยาง 
 4.8 นําสารละลายท่ีกล่ันไดไปไทเทรตกับสารละลายมาตรฐานกรดซัลฟวริกจนไดจุดยุติ 
คือ สังเกตมีสีชมพูปรากฏขึ้นและสารละลายมีสีเทาอมมวง 
 
5. วิธีการคํานวณ 

 ปริมาณไนโตรเจน รอยละของน้ําหนัก = ( )
W

xSOHxNVV ba 4007.1. 42−  

 Va     =  ปริมาตรของสารละลายมาตรฐานกรดซัลฟวริกท่ีใชในการไทเทรตตัวอยาง มี
         หนวยเปน ml 
 Vb     =  ปริมาตรของสารละลายมาตรฐานกรดซัลฟวริกท่ีใชในการไทเทรตBlank มี
         หนวยเปน ml 
 N.H2SO4  =  ความเขมขนของสารละลายมาตรฐานกรดซัลฟวริก มีหนวยเปน M 
 W   =  น้ําหนักตัวอยาง มีหนวยเปน กรัม 
 
 ปริมาณโปรตีน รอยละของน้ําหนัก  =  ปริมาณไนโตรเจน รอยละของน้ําหนัก x แฟกเตอร 
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คาแฟกเตอร 
 ขาวสาลีท้ังเม็ด   5.83   ถ่ัวเหลือง  5.71 
 แปง    5.70   นัท ถ่ัวลิสง บราซิลนัท 5.41 
 มักโรนี    5.70   อัลมอนด  5.18 
 รํา    6.31   นัทชนิดอ่ืนๆ  5.30 
 ขาวจาว    5.95   น้ํานมและผลิตภัณฑนม 6.38 
 ขาวบารเลย ขาวโอด ขาวไรย 5.83   เจลาติน   5.55 
 ขาวโพด    6.25   อาหารชนิดอ่ืนๆ  6.25 
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ภาคผนวก ค.3  การวิเคราะหปริมาณเถา (AOAC, 2000) 
 
1. อุปกรณ 
 1.1 ถวยกระเบ้ืองเคลือบ 
 1.2 ตะเกียงบุนเซน 
 1.3 โถดูดความช้ืน (Desiccater) ท่ีมีสารดูดความช้ืน เชน ซิลิกาเจล 
 
2. เคร่ืองมือ 
 2.1 เคร่ืองช่ังไฟฟา ช่ังน้ําหนักไดละเอียด 0.1 มิลลิกรัม 
 2.2 ตูดูดควัน 
 2.3 เตาเผาไฟฟา 
 2.4 เตาเผาไฟฟาท่ีปรับและควบคุมอุณหภูมิได 
 
3. วิธีวิเคราะห 
 3.1 เผาถวยกระเบ้ืองเคลือบในเตาเผาไฟฟาท่ีอุณหภูมิ 525   ํC ถึง 550   ํC (เทากับอุณหภูมิท่ี
ใชเผาตัวอยาง) นาน 30 นาที ทําใหเย็นในโถดูดความช้ืน ช่ังน้ําหนัก (W1) และใสตัวอยางในถวย
กระเบ้ืองเคลือบ ช่ังใหไดน้ําหนักแนนอนประมาณ 2-3 กรัม (W2) 
 3.2 นําไปเผาดวยไฟออนบนเตาไฟฟาหรือตะเกียงบุนเซน โดยเพิ่มความรอนข้ึนทีละนอย 
จนตัวอยางไหมเกรียมและเผาจนหมดควัน ในกรณีท่ีตัวอยางเปนของเหลวหรือกึ่งแข็งกึ่งเหลวให
นําตัวอยางไประเหยแหงบนเคร่ืองอังไอน้ํากอนนําไปเผาบนเตาไฟฟา 
 3.3 นําไปเผาตอในเตาเผาไฟฟาท่ีอุณหภูมิ 525   ํC ถึง 550   ํC จนไดเถาสีขาว ทําใหเย็นใน
โถดูดความชื้น (ถาเถาท่ีไดไมขาว ใหนําเถาออกมาจากเตาเผา ต้ังท้ิงไวใหเย็นแลวหยดน้ําเล็กนอย
พอเปยกชุม ระวังอยาใหเถาฟุงหรือกระเด็น นําไประเหยใหแหงบนเคร่ืองอังไอน้ํา และทําซํ้าตาม
ขอ 3.2 จนเถาขาวและไดน้ําหนักคงท่ี (น้ําหนักท่ีคงท่ี หมายความวา ผลตางของน้ําหนักท่ีช่ังท้ังสอง
คร้ังติดตอกันไมเกิน 2 มิลลิกรัม) ช่ังน้ําหนักท่ีได (W3) 
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4. วิธีการคํานวณ 

  ปริมาณเถาท้ังหมด รอยละของน้ําหนัก = 100
12

13 x
ww
ww

−
−  

 W1  =  น้ําหนักของถวยกระเบ้ืองเคลือบ มีหนวยเปน กรัม 
 W2  =  น้ําหนักของถวยกระเบ้ืองเคลือบและตัวอยาง มีหนวยเปน กรัม 
 W3  =  น้ําหนักของถวยกระเบ้ืองเคลือบและเถา มีหนวยเปน กรัม 
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ภาคผนวก ค.4  การวิเคราะหปริมาณคารโบไฮเดรตท้ังหมดโดยการคํานวณ (AOAC, 2000) 
 
1. วิธีวิเคราะห 
 นําผลวิเคราะหของแข็งท้ังหมด ไขมัน โปรตีน และเถาในตัวอยางมาคํานวณหาปริมาณ
คารโบไฮเดรต 
 
2. วิธีคํานวณ 
 %คารโบไฮเดรตท้ังหมด    =    %ของแข็งท้ังหมด  -  (%ไขมัน  +  %โปรตีน  +  %เถา) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภาคผนวก ง 
การวิเคราะหทางดานโครงสรางระดับจุลภาค 

 
 

ภาคผนวก ง.1  การวิเคราะหขนาดเฉล่ียของ air cell (Sofjan และ Hartel, 2004) 
 
1. อุปกรณ 
 1.1 สไลด 
 1.2 cover slip 
 1.3 คีมหนีบ 
 
2. เคร่ืองมือ 
 2.1 กลองจุลทรรศน 
  
3. วิธีวิเคราะห 
 3.1 นําตัวอยางเชอรเบทแครอทมาวิเคราะห โดยใชตรงกลางของตัวอยาง จากการตัด
ดานบนและดานขางออก ดานละ 10 mm.  
 3.2 เฉือนตัวอยางบางๆ วางบนสไลด แลวปดดวย cover slip กดเบาๆ ดวยคีมหนีบ จากนั้น
นําสไลดตัวอยางกลับไปแชเยือกแข็งท่ีอุณหภูมิประมาณ -22   ํC นาน 1 นาที  
 3.3 นําสไลดตัวอยางออกจากตูแชเยือกแข็งมาสองดวยกลองจุลทรรศนท่ีกําลังขยาย 10x 
บันทึกขนาดของ air cell ท่ีสังเกตเห็นจํานวน 50 คา แลวหาขนาดเฉล่ียของ air cell 
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ภาคผนวก ง.2  การวิเคราะหขนาดเฉล่ียของผลึกน้ําแข็ง (Sofjan และ Hartel, 2004) 
 
1. อุปกรณ 
 1.1 สไลด 
 1.2 cover slip 
 1.3 คีมหนีบ 
 
2. เคร่ืองมือ 
 2.1 กลองจุลทรรศน 
 
3. สารเคมี 
 3.1 butanal  
  
4. วิธีวิเคราะห 
 4.1 นําตัวอยางเชอรเบทแครอทมาวิเคราะห โดยใชตรงกลางของตัวอยาง จากการตัด
ดานบนและดานขางออก ดานละ 10 mm.  
 4.2 เฉือนตัวอยางบางๆ วางบนสไลด แลวหยด butanal ลงไป 1-2 หยด เพื่อกระจายผลึก
น้ําแข็ง โดยยับยั้งไมใหเกิดการหลอมเหลวหรือละลาย จากนั้นปดดวย cover slip ใชคีมหนีบกด
เบาๆ ไปขางหนาและขางหลังเพื่อทําลายฟองอากาศ จากนั้นนําสไลดตัวอยางกลับไปแชเยือกแข็งท่ี
อุณหภูมิประมาณ -22   ํC นาน 1 นาที  
 4.3 นําสไลดตัวอยางออกจากตูแชเยือกแข็งมาสองดวยกลองจุลทรรศนท่ีกําลังขยาย 40x 
บันทึกขนาดของผลึกน้ําแข็งท่ีสังเกตเห็นจํานวน 10 คา แลวหาขนาดเฉล่ียของผลึกน้ําแข็ง 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภาคผนวก จ 
ภาพการผลิตเชอรเบทแครอทและภาพการวิเคราะหตางๆ 

 
 

 ภาคผนวก จ.1 ภาพขัน้ตอนการเตรียมตวัอยางเชอรเบทแครอท 
 

   
ภาพท่ี จ.1 ผสมสวนผสมตางๆ ใหเขากัน   ภาพท่ี จ.2 โฮโมจิไนซท่ีความดัน 200 บาร  
แลวอุนใหมีอุณหภูมิประมาณ 60   ํC  ตอตารางลูกบาศกเซนติเมตร 
 

       
ภาพท่ี จ.3 พาสเจอไรซท่ีอุณหภูมิ 85±0.5   ํC  ภาพท่ี จ.4 ทําใหเย็นลงทันทีท่ี ~4   ํC แลวบมไว 
นาน 2 นาที     นาน 24 ชม. เติมกรดซิตริก จะไดเชอรเบทมิกซ 
 

    
ภาพท่ี จ.5 ปนในเคร่ืองปนไอศกรีม   ภาพท่ี จ.6 แชเยือกแข็งใหแข็งตัวยิ่งข้ึนท่ี  
ใชเวลาประมาณ 1 ชม.    อุณหภูมิ ~22   ํC นาน 24 ชม. จะไดเชอรเบท 
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ภาคผนวก จ.2 ภาพการวิเคราะหทางดานกายภาพและทางดานโครงสรางระดับจุลภาค 
 

                           
    

ภาพท่ี จ.7 การวิเคราะหการละลาย  ภาพที่ จ.8 กลองจุลทรรศนสําหรับวิเคราะห
      ขนาดเฉล่ียของ air cell และขนาดเฉล่ียของ
      ผลึกน้ําแข็ง     
 

       
  

ภาพท่ี จ.9 ลักษณะของผลึกน้ําแข็งของตัวอยาง ภาพท่ี จ.10 ลักษณะของ air cell ของตัวอยาง 
เชอรเบทแครอท ท่ีสองดวยกลองจุลทรรศนท่ี เชอรเบทแครอท ท่ีสองดวยกลองจุลทรรศนท่ี 
กําลังขยาย 400 เทา     กําลังขยาย 100 เทา 
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ภาพท่ี จ.11 เคร่ือง scanning electron microscope  ภาพท่ี จ.12 การเตรียมตัวอยางสําหรับวิเคราะห  
      ดวยเคร่ือง scanning electron microscope 
 

 
 

ภาพท่ี จ.13 สวนประกอบภายในของเคร่ือง scanning electron microscope (SEM) 



ภาคผนวก ฉ 
ขอมูลเพ่ิมเติม 

 
 

ตารางท่ี ฉ.1 ผลการวิเคราะหคุณคาทางโภชนาการของตัวอยางเชอรเบทแครอทท่ีใชโปรตีนชนิด
ตางๆ เปรียบเทียบกับตัวอยางควบคุมท่ีไมใชโปรตีน  

ตัวอยาง 
เชอรเบทแครอท 

ไขมัน (%) โปรตีน (%) คารโบไฮเดรต (%) เถา (%) 

ไมใชโปรตีน 0.31a ±0.10  0.29a ±0.03  23.06ab ±0.46  0.11a ±0.03  
ใชเคเซอีน 0.61b ±0.23  0.74b ±0.03  25.64c ±0.38  0.17b ±0.03  
ใชแอลบูมิน 0.31a ±0.09  1.62c ±0.13  23.00a ±0.05  0.35d ±0.04  
ใชโปรตีนถ่ัวเหลือง 0.33a ±0.04  1.84d ±0.14  23.94b ±0.80  0.24c ±0.03  

หมายเหตุ : 1) ตัวเลขที่แสดงเปนคาเฉล่ียจากการทดลอง 6 ซ้ํา ± คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
    2) ตัวอักษรที่แตกตางกันในแตละคอลัมน หมายถึง มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับความเช่ือมั่น 95 เปอรเซ็นต (p≤0.05) 

 
ตารางท่ี ฉ.2 ผลการวิเคราะหคุณคาทางโภชนาการของตัวอยางเชอรเบทแครอทท่ีใชไขมันชนิด
ตางๆ เปรียบเทียบกับตัวอยางควบคุมท่ีไมใชไขมัน  

ตัวอยาง 
เชอรเบทแครอท 

ไขมัน (%) โปรตีน (%) คารโบไฮเดรต (%) เถา (%)ns 

ไมใชไขมัน 0.18a ±0.06  0.23a ±0.02  23.70a ±0.06  0.13±0.04  
ใชไขมันนม 1.66b ±0.06  0.25ab ±0.02  24.25b ±0.33  0.14±0.04  
ใชน้ํามันมะพราว 1.87c ±0.07  0.25ab ±0.01  24.35b ±0.34  0.12±0.03  
ใชน้ํามันปาลม 1.78bc ±0.14  0.27b ±0.01  25.12b ±0.50  0.13±0.04  

หมายเหตุ : 1) ตัวเลขที่แสดงเปนคาเฉล่ียจากการทดลอง 6 ซ้ํา ± คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
    2) ตัวอักษรที่แตกตางกันในแตละคอลัมน หมายถึง มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับความเช่ือมั่น 95 เปอรเซ็นต (p≤0.05) 
    3) เครื่องหมาย ns ในแตละคอลัมน หมายถึง ไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
ความเช่ือมั่น 95 เปอรเซ็นต (p>0.05) 
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ตารางท่ี ฉ.3 การเปรียบเทียบราคาไขมันนมและนํ้ามันมะพราว 
 

ไขมันนม นํ้ามันมะพราว 
                  ท่ีมา*                                              ราคา                     ท่ีมา                                                 ราคา 
เนยสดจืด ยี่หอ อลาวรี่                            75 บาท/ 227 g รานเกษมสโตร จ.เชียงใหม                   80 บาท/ 90 ml 
เนยสดจืด ยี่หอ อิมพีเรียล                       75 บาท/ 227 g รานบอมเบพานิชย จ.เชียงใหม            25 บาท/ 30 ml 
เนยสดจืด ยี่หอ ออรคิด                           77 บาท/ 227 g รานบอมเบพานิชย จ.เชียงใหม         130 บาท/ 200 ml 
เฉล่ีย                                                       0.33 บาท/ 1 g เฉล่ีย                                                      0.73 บาท/ 1 ml 
 หมายเหตุ : * = เนยสดจืด มีองคประกอบ คือ milk fat รอยละ 82, milk solid not fat รอยละ 2 
วันท่ีทําการสํารวจ : 9 กรกฎาคม 2551 
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ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
(ฉบับท่ี 222) พ.ศ.2544 

เร่ือง ไอศกรีม 
----------------------------------------------- 

โดยท่ีเปนการสมควรปรับปรุงประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเร่ือง ไอศกรีม 
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 5 และมาตรา 6(1)(2)(4)(5)(6)(7) และ (10) แหงพระราช
บัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 อันเปนพระราชบัญญัติท่ีมีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิ
และเสรีภาพของบุคคล ซ่ึงมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 35 มาตรา 48 และมาตรา 50 ของ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยบัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหง 
กฎหมายรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขออกประกาศไว ดังตอไปนี้ 

 

ขอ 1 ใหยกเลิก 
(1) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับท่ี 33 (พ.ศ.2522) เร่ือง กําหนดไอศกรีมเปนอาหาร

ควบคุมเฉพาะและกําหนดคุณภาพหรือมาตรฐานและวิธีการผลิต ลงวันท่ี 13 กันยายน พ.ศ.2522 
(2) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับท่ี 101 (พ.ศ.2529) เร่ือง กําหนดไอศกรีมเปน 

อาหารควบคุมเฉพาะและกําหนดคุณภาพหรือมาตรฐานและวิธีการผลิต (ฉบับท่ี 2) ลงวันท่ี 7 
กรกฎาคม พ.ศ.2529 

 

ขอ 2 ใหไอศกรีมเปนอาหารควบคุมเฉพาะ 
 

ขอ 3 ไอศกรีมตามขอ 2 แบงเปน 5 ชนิด 
(1) ไอศกรีมนม ไดแก ไอศกรีมท่ีทําข้ึนโดยใชนมหรือผลิตภัณฑท่ีไดจากนม 
(2) ไอศกรีมดัดแปลง ไดแก ไอศกรีมตาม (1) ท่ีทําข้ึนโดยใชไขมันชนิดอ่ืนแทนมันเนย

ท้ังหมดหรือแตบางสวน หรือไอศกรีมท่ีทําข้ึนโดยใชผลิตภัณฑท่ีมีไขมันแตผลิตภัณฑนั้นมิใช  
ผลิตภัณฑท่ีไดจากนม 

(3) ไอศกรีมผสม ไดแก ไอศกรีมตาม (1) หรือ (2) แลวแตกรณี ซ่ึงมีผลไมหรือวัตถุอ่ืนท่ี  
เปนอาหารเปนสวนผสมอยูดวย 

(4) ไอศกรีมตาม (1)(2) หรือ (3) ชนิดเหลว หรือแหง หรือผง 
(5) ไอศกรีมหวานเย็น ไดแก ไอศกรีมท่ีทําข้ึนโดยใชน้ําและน้ําตาล หรืออาจมีวัตถุอ่ืนท่ี   

เปนอาหารเปนสวนผสมอยูดวย 
ไอศกรีมดังกลาวอาจใสวัตถุแตงกล่ิน รส และสีดวยก็ได 
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ขอ 4 ไอศกรีมทุกชนิด ยกเวนไอศกรีมตามขอ 3(4) ตองผานกรรมวิธีตามลําดับ ดังตอไปนี้ 
(1) การผานความรอน ตองผานกรรมวิธีหนึ่งวิธีใด ดังนี้ 

(1.1) ทําใหรอนข้ึนถึงอุณหภูมิไมตํ่ากวา 68.5 องศาเซลเซียส และคงไวท่ีอุณหภูมิ
นี้ไมนอยกวา 30 นาที หรือ 

(1.2) ทําใหรอนข้ึนถึงอุณหภูมิไมตํ่ากวา 80 องศาเซลเซียส และคงไวท่ีอุณหภูมินี้
ไมนอยกวา 25 วินาที และจะตองมีเคร่ืองวัดอุณหภูมิพรอมดวยเคร่ืองบันทึกอัตโนมัติแสดงอณุหภมิู
เวลาท่ีใชจริง หรือ 

(1.3) ทําใหรอนโดยกรรมวิธีอ่ืนตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
เห็นชอบดวย 

(2) ทําใหเย็นลงทันทีท่ีอุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส และคงไวท่ีอุณหภูมินี้ 
(3) ปน กวน หรือผสม แลวแตกรณี และทําใหเยือกแข็งท่ีอุณหภูมิไมสูงกวา –2.2 องศา

เซลเซียส กอนบรรจุลงในภาชนะบรรจุเพื่อจําหนาย และตองเก็บไวท่ีอุณหภูมิไมสูงกวา –2.2 องศา 
เซลเซียสนี้จนกวาจะจําหนาย 
 

ขอ 5 ไอศกรีม ตองมีคุณภาพหรือมาตรฐาน ดังตอไปนี้ 
(1) ไอศกรีมนม ตองมีมันเนยเปนสวนผสมไมนอยกวารอยละ 5 ของน้ําหนัก และมีธาตุ

น้ํานมไมรวมมันเนยไมนอยกวารอยละ 7.5 ของน้ําหนัก 
(2) ไอศกรีมดัดแปลง ตองมีไขมันท้ังหมดไมนอยกวารอยละ 5 ของน้ําหนัก 
(3) ไอศกรีมผสม ตองมีมาตรฐานเชนเดียวกับ (1) หรือ (2) แลวแตกรณี ทั้งนี้โดยไมนับ

รวมน้ําหนักของผลไมหรือวัตถุท่ีเปนอาหารอ่ืนผสมอยู 
(4) ไอศกรีมหวานเย็นและไอศกรีมตามขอ 3(1)(2) หรือ (3) ตอง 

(4.1) ไมมีกล่ินหืน 
(4.2) ใชวัตถุท่ีใหความหวานแทนนํ้าตาลหรือใชรวมกับน้ําตาล นอกจากการใช

น้ําตาลได โดยใหใชวัตถุใหความหวานแทนน้ําตาลไดตามมาตรฐานอาหาร เอฟ เอ โอ/ดับบลิว เอช 
โอ, โคเด็กซ (Joint FAO/WHO Codex) ท่ีวาดวยเร่ือง วัตถุเจือปนอาหาร และฉบับท่ีไดแกไข
เพิ่มเติมในกรณีท่ีไมมีมาตรฐานกําหนดไวตามวรรคหน่ึง ใหสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ประกาศกําหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการอาหาร 

(4.3) ไมมีวัตถุกันเสีย 
(4.4) มีบักเตรีไดไมเกิน 600,000 ในอาหาร 1 กรัม 
(4.5) ตรวจไมพบบักเตรีชนิด อี.โคไล (Escherichia coli) ในอาหาร 0.01 กรัม 
(4.6) ไมมีจุลินทรียท่ีทําใหเกิดโรค 
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(4.7) ไมมีสารเปนพิษจากจุลินทรียในปริมาณท่ีอาจเปนอันตรายตอสุขภาพ 
(5) ไอศกรีมชนิดเหลวตองมีคุณภาพหรือมาตรฐานตาม (1)(2) หรือ (3) แลวแตกรณี และ

ตองมีคุณภาพหรือมาตรฐานตาม (4) ดวย 
 

ขอ 6 ไอศกรีมชนิดแหง หรือผง ตองมีคุณภาพหรือมาตรฐาน ดังตอไปนี้ 
(1) ไมมีกล่ินหืน 
(2) มีกล่ินตามลักษณะเฉพาะของไอศกรีมชนิดนั้น 
(3) มีลักษณะไมเกาะเปนกอน ผิดไปจากลักษณะท่ีทําข้ึน 
(4) ใชวัตถุท่ีใหความหวานแทนน้ําตาลหรือใชรวมกับน้ําตาล นอกจากการใชน้ําตาลได 

โดยใหใชวัตถุใหความหวานแทนนํ้าตาลไดตามมาตรฐานอาหาร เอฟ เอ โอ/ดับบลิว เอช โอ,        
โคเด็กซ (Joint FAO/WHO Codex) ท่ีวาดวยเร่ือง วัตถุเจือปนอาหาร และฉบับท่ีไดแกไขเพิ่มเติมใน
กรณีท่ีไมมีมาตรฐานกําหนดไวตามวรรคหน่ึง ใหสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาประกาศ
กําหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการอาหาร 

(5) ไมมีวัตถุกันเสีย 
(6) มีความช้ืนไมเกินรอยละ 5 ของน้ําหนัก 
(7) มีบักเตรีไดไมเกิน 100,000 ในอาหาร 1 กรัม 
(8) ไมมีจุลินทรียท่ีทําใหเกิดโรค 
(9) ไมมีสารเปนพิษจากจุลินทรียในปริมาณท่ีอาจเปนอันตรายตอสุขภาพ 
 

ขอ 7 การใชวัตถุเจือปนอาหาร ใหปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเรื่อง 
วัตถุเจือปนอาหาร 

 

ขอ 8 ผูผลิตหรือผูนําเขาไอศกรีมเพื่อจําหนาย ตองปฏิบัติตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุขวาดวยเร่ือง วิธีการผลิต เคร่ืองมือเคร่ืองใชในการผลิต และการเก็บรักษาอาหาร 

 

ขอ 9 การใชภาชนะบรรจุไอศกรีม ใหปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเร่ือง 
ภาชนะบรรจุ 
 

ขอ 10 การแสดงฉลากของไอศกรีม ใหปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวย
เร่ือง ฉลาก 
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ขอ 11 ประกาศฉบับนี้ 
(1) ไมกระทบกระเทือนถึงใบสําคัญการข้ึนทะเบียนตํารับอาหาร ซ่ึงออกใหตามประกาศ

กระทรวงสาธารณสุข ฉบับท่ี 33 (พ.ศ.2522) เร่ือง กําหนดไอศกรีมเปนอาหารควบคุมเฉพาะและ
กําหนดคุณภาพหรือมาตรฐานและวิธีการผลิต ลงวันท่ี 13 กันยายน พ.ศ.2522 แกไขเพิ่มเติมโดย
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับท่ี 101 (พ.ศ.2529) เร่ือง กําหนดไอศกรีมเปนอาหารควบคุม
เฉพาะและกําหนดคุณภาพหรือมาตรฐานและวิธีการผลิต (ฉบับท่ี 2) ลงวันท่ี 7 กรกฎาคม พ.ศ.2529 
กอนประกาศนี้ใชบังคับยังคงใชไดตอไป 

(2) ใหใบสําคัญการใชฉลากอาหาร ซ่ึงออกใหตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับท่ี 68 
(พ.ศ.2525) เร่ือง ฉลาก ลงวันท่ี 29 เมษายน พ.ศ.2525 แกไขเพ่ิมเติมโดยประกาศกระทรวง
สาธารณสุข ฉบับที่ 95 (พ.ศ.2528) เร่ือง ฉลาก (ฉบับท่ี 2) ลงวันท่ี 30 กันยายน พ.ศ.2528 และฉบับ
ท่ีเกี่ยวของกอนประกาศนี้ใชบังคับยังคงใชตอไปไดไมเกินสองป นับแตวันท่ีประกาศนี้ใชบังคับ 

 

ขอ 12 ใหผูผลิต ผูนําเขาไอศกรีมท่ีไดรับอนุญาตอยูกอนวันท่ีประกาศนี้ใชบังคับ ยื่นคํา
ขอรับเลขสารบบอาหารภายในหนึ่งป นับแตวันท่ีประกาศนี้ใชบังคับ เม่ือไดยื่นคําขอดังกลาวแลว
ใหไดรับการผอนผันการปฏิบัติตามขอ 8 ภายในสองป นับแตวันที่ประกาศนี้ใชบังคับ และใหคงใช
ฉลากเดิมท่ีเหลืออยูตอไป จนกวาจะหมดแตตองไมเกินสองป นับแตวันท่ีประกาศนี้ใชบังคับ 

 

ขอ 13 ประกาศนี้ ใหใชบังคับต้ังแตวันท่ี 24 กรกฎาคม พ.ศ.2544 เปนตนไป 
 

ประกาศ ณ วันท่ี 24 กรกฎาคม พ.ศ.2544 
สุดารัตน เกยุราพันธุ 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข 
 

(ราชกิจจานุเบกษาฉบับประกาศท่ัวไป เลม 118 ตอนพิเศษ 70 ง. ลงวันท่ี 26 กรกฎาคม พ.ศ.2544) 
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ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
(ฉบับท่ี 257) พ.ศ.2545 
เร่ือง ไอศกรีม (ฉบับท่ี 2) 

------------------------------------------ 
โดยท่ีเปนการสมควรแกไขเพ่ิมเติมประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเร่ือง ไอศกรีม 
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 5 และมาตรา 6(10) แหงพระราชบั ญญั ติอาหาร พ.ศ.2522 
อันเปนพระราชบัญญัติท่ีมีบทบั ญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากั ดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล 
ซ่ึงมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 35 มาตรา 48 และมาตรา 50 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทยบัญญัติ ใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย รัฐมนตรีวาการกระทรวง
สาธารณสุขออกประกาศไว ดังตอไปนี้ 

 

ขอ 1 ใหยกเลิกความในขอ 10 ของประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับท่ี 222) พ.ศ.2544 
เร่ือง ไอศกรีม ลงวันท่ี 24 กรกฎาคม พ.ศ.2544 และใหใชความตอไปนี้แทน 
“ขอ 10 การแสดงฉลากของไอศกรีม ใหปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเร่ือง ฉลาก 
กรณีฉลากท่ีปด ติด หรือแสดงไวท่ีภาชนะบรรจุไอศกรีมในขนาดหนึ่งหนวยบริโภค ใหแสดง
ขอความตามขอ 3(11) ของประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับท่ี 194) พ.ศ.2543 เร่ือง ฉลาก ลง
วันท่ี 19 กันยายน พ.ศ.2543 โดยจะแสดงไวท่ีฉลากดังกลาวหรือไวท่ีหีบหอของภาชนะที่บรรจุ
ไอศกรีมนั้นก็ได” 
 

ขอ 2 ประกาศนี้ ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
 

ประกาศ ณ วันท่ี 30 พฤษภาคม พ.ศ.2545 
สุดารัตน เกยุราพันธุ 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข 
 

(ราชกิจจานุเบกษาฉบับประกาศท่ัวไป เลม 119 ตอนพิเศษ 54 ง. ลงวันท่ี 18 มิถุนายน พ.ศ.2545) 
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IICA Proposed Changes to 
Ice Cream and Frozen Desserts Standards of Identity 

DRAFT (02/03/03) 
135.140 Sherbet. 
 

(a) Description.  
(1) Sherbet is produced by freezing, while stirring, an aerated pasteurized mix consisting 

of safe and suitable milk-derived ingredients alone or in combination; and excluding other food 
fats, except such as are added in small amounts to accomplish specific functions or are natural 
components of flavoring ingredients used. The use of milk and milk products from cows as well 
as other milk source animals (e.g., goat, sheep) is permitted. Water may be added, or water may 
be removed from the mix. Safe and suitable non-dairy derived ingredients may be added that 
serve a useful function. Sherbet is sweetened with safe and suitable sweeteners and is 
characterized by the addition of one or more of the optional fruit-characterizing ingredients 
specified in paragraph (b) of this section or one or more of the optional nonfruit-characterizing 
ingredients specified in paragraph (c) of this section. 

(2) Sherbet is a food prepared by the procedure set forth in paragraph (a)(3) of this 
section, or by any other procedure, which produces a finished product, which has essentially the 
same physical, chemical and organoleptic characteristics. 

(3) Sherbet weighs not less than 6 pounds to the gallon. The milkfat content is not less 
than 1 percent or more than 2 percent. The milk-derived protein content is not less than 0.295 
percent and nor greater than 1.18 percent in the case of 1 percent milkfat or not greater than 0.89 
percent in the case of 2 percent milkfat. 

 

(b) Optional fruit-characterizing ingredients. The optional fruit-characterizing ingredients 
referred to in paragraph (a) of this section are any mature fruit or the juice of any mature fruit. 
The fruit or fruit juice used may be fresh, frozen, canned, concentrated, or partially or wholly 
dried. The-quantity of fruit ingredients used is such that, in relation to the weight of the finished 
sherbet, the weight of fruit or fruit juice, as the case may be (including water necessary to 
reconstitute partially or wholly dried fruits or fruit juices to their original moisture content), is not 
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less than 2 percent. For the purpose of this section, tomatoes and rhubarb are considered as kinds 
of fruit. 
 

(c) Optional nonfruit characterizing ingredients. Optional nonfruit characterizing 
ingredients may be used 
 

(d) Nomenclature.  
(1) The name of each sherbet is as follows: 

(i) When the food is made exclusively from cows milk, the name of each fruit 
sherbet is “____sherbet,” the blank being filled in with the common name of the fruit or fruits 
from which the fruit ingredients used are obtained. When the names of two or more fruits are 
included, such names shall be arranged in order of predominance, if any, by weight of the 
respective fruit ingredients used. 

(ii) When the food is made exclusively from cows milk, the name of each 
nonfruit sherbet is “_____sherbet,” the blank being filled in with the common or usual name or 
names of the characterizing flavor or flavors; for example, “peppermint”, except that if the 
characterizing flavor used is vanilla, the name of the food is “_____sherbet,” the blank being 
filled in as specified by 135.110(e)(2) and (5)(i). 

(iii) When the food is made exclusively from the milk of a single milk source 
animal other than cows (e.g., goats), the name of the food is specified as in (d)(l)(i) and (ii) above, 
except that the phrase “_____milk” shall immediately precede the word “sherbet” (the blank 
being filled in with the name of the milk source animal, e.g., “goat’s milk ice cream”). When the 
food is partially made with milk or milk products from milk source animals other than cows, the 
name of the food is accompanied by the phrase “made with_____milk” (the blank being filled in 
with the name(s) of all milk source animals). 

(2) When the optional ingredients, artificial flavoring, or artificial coloring are used in 
sherbet, they shall be named on the label as follows: 

(i) If the flavoring ingredient or ingredients consists exclusively of artificial 
flavoring, the label designation shall be “artificially flavored.” 

(ii) If the flavoring ingredients are a combination of natural and artificial flavors, 
the label designation shall be “artificial and natural flavoring added.” 
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(iii) The label shall designate artificial coloring by the statement “artificially 
colored,” “artificial coloring added,” “with added artificial coloring,” or “_____, an artificial 
color added,” the blank being filled in with the name of the artificial coloring used. 

 

(e) Characterizingflavor (Wherever there appears on the label any representation as to the 
characterizing flavor or flavors of the food and such flavor or flavors consist in whole or in part of 
artificial flavoring, the statement required by paragraph (f)(2) (i) and (ii) of this section, as 
appropriate, shall immediately and conspicuously precede or follow such representation, without 
intervening written, printed, or graphic matter (except that the word “sherbet” may intervene) in a 
size reasonably related to the prominence of the name of the characterizing flavor and in any 
event the size of the type is not less than 6-point on packages containing less than 1 pint, not less 
than 8-point on packages containing at least 1 pint but less than one-half gallon, not less than l0-
point on packages containing at least one-half gallon but less than 1 gallon, and not less than 12-
point on packages containing 1 gallon or over. 

 

(f) Display of statements required by paragraph (f)(2). Except as specified in paragraph 
(e) of this section, the statements required by paragraph (d)(2) of this section shall be set forth on 
the principal display panel or panels of the label with such prominence and conspicuousness as to 
render them likely to be read and understood by the ordinary individual under customary 
conditions of purchase and use. 

 

(f) Label declaration. Each of the ingredients used shall be declared on the label as 
required by the applicable sections of parts 101 and 130 of this chapter. 
 

[43 FR 4599, Feb. 3,1978, as amended at 46 FR 44434, Sept. 4,198l; 58 FR 2896, Jan. 6,1993] 
 

Reference 
 

International Ice Cream Association. Ice Cream and Frozen Desserts Standards of Identity : 
Sherbet. International Dairy Foods Association : Washington, DC, 2003. 

 
 



ภาคผนวก ช 
ผลการวิเคราะหขอมูลทางสถิติดานคุณสมบัติทางรีโอโลยี 

 
 
ตอนท่ี 1 คุณสมบัติทางดานกายภาพ เคมี และคุณคาทางโภชนาการของนํ้าแครอท 
 

 ไมมีการวิเคราะหดานคุณสมบัติทางรีโอโลยี 
 
ตอนท่ี 2 ผลของชนิดโปรตีนท่ีมีตอโครงสรางระดับจุลภาคและลักษณะทางกายภาพของเชอรเบท     

แครอท 
 

ผลการวิเคราะหขอมูลทางสถิติดานคุณสมบัติทางรีโอโลยี 
 

โดยกําหนดให  1 หมายถึง ตัวอยางท่ีไมใชโปรตีน            2 หมายถึง ตัวอยางท่ีใชเคเซอีน 
              3 หมายถึง ตัวอยางท่ีใชแอลบูมิน            4 หมายถึง ตัวอยางท่ีใชโปรตีนถ่ัวเหลือง 
 

ตารางท่ี ช.1 การเปรียบเทียบความแตกตางคาเฉล่ียของคา elastic modulus (G') จากผลของชนิด
โปรตีนท่ีใช 
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ตารางท่ี ช.2 การเปรียบเทียบความแตกตางคาเฉล่ียของคา viscous modulus (G") จากผลของชนิด
โปรตีนท่ีใช 

 
 

ตารางท่ี ช.3 การเปรียบเทียบความแตกตางคาเฉล่ียของคา loss tangent (tan δ) จากผลของชนิด
โปรตีนท่ีใช 

 
 

ตารางท่ี ช.4 การเปรียบเทียบความแตกตางคาเฉล่ียของคา dynamic viscosity (η *) จากผลของชนดิ
โปรตีนท่ีใช 
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ตอนท่ี 3 ผลของชนิดไขมันท่ีมีตอโครงสรางระดับจุลภาคและลักษณะทางกายภาพของเชอรเบท  
แครอท 

 

ผลการวิเคราะหขอมูลทางสถิติดานคุณสมบัติทางรีโอโลยี 
 

โดยกําหนดให  1 หมายถึง ตัวอยางท่ีไมใชไขมัน  2 หมายถึง ตัวอยางท่ีใชไขมันนม 
              3 หมายถึง ตัวอยางท่ีใชน้ํามันมะพราว 4 หมายถึง ตัวอยางท่ีใชน้ํามันปาลม 
 

ตารางท่ี ช.5 การเปรียบเทียบความแตกตางคาเฉล่ียของคา elastic modulus (G') จากผลของชนิด
ไขมันท่ีใช 

 
 

ตารางท่ี ช.6 การเปรียบเทียบความแตกตางคาเฉล่ียของคา viscous modulus (G") จากผลของชนิด
ไขมันท่ีใช 
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ตารางท่ี ช.7 การเปรียบเทียบความแตกตางคาเฉล่ียของคา loss tangent (tan δ) จากผลของชนิด
ไขมันท่ีใช 

 
 

ตารางท่ี ช.8 การเปรียบเทียบความแตกตางคาเฉล่ียของคา dynamic viscosity (η *) จากผลของชนดิ
ไขมันท่ีใช 

 
 
ตอนท่ี 4 ผลของปฏิสัมพันธระหวางโปรตีนและไขมันท่ีมีตอโครงสรางระดับจุลภาคและลักษณะ

ทางกายภาพของเชอรเบทแครอท  
 

ผลการวิเคราะหขอมูลทางสถิติดานคุณสมบัติทางรีโอโลยี 
 

โดยกําหนดให  fat 0 หมายถึง ตัวอยางท่ีใชไขมันนมรอยละ 0         
1 หมายถึง ตัวอยางท่ีใชไขมันนมรอยละ 1 

               2 หมายถึง ตัวอยางท่ีใชไขมันนมรอยละ 2             
3 หมายถึง ตัวอยางท่ีใชไขมันนมรอยละ 3 
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Protein 0 หมายถึง ตัวอยางท่ีใชโปรตีนถ่ัวเหลืองรอยละ 0         
2 หมายถึง ตัวอยางท่ีใชโปรตีนถ่ัวเหลืองรอยละ 2 

               4 หมายถึง ตัวอยางท่ีใชโปรตีนถ่ัวเหลืองรอยละ 4             
6 หมายถึง ตัวอยางท่ีใชโปรตีนถ่ัวเหลืองรอยละ 6 

Fxb 0 หมายถึง ตัวอยางใชไขมันนมและโปรตีนถ่ัวเหลืองระดับรอยละ 0 : 0 
 2 หมายถึง ตัวอยางใชไขมันนมและโปรตีนถ่ัวเหลืองระดับรอยละ 0 : 2 
 4 หมายถึง ตัวอยางใชไขมันนมและโปรตีนถ่ัวเหลืองระดับรอยละ 0 : 4 
 6 หมายถึง ตัวอยางใชไขมันนมและโปรตีนถ่ัวเหลืองระดับรอยละ 0 : 6 
 10 หมายถึง ตัวอยางใชไขมันนมและโปรตีนถ่ัวเหลืองระดับรอยละ 1 : 0 
 12 หมายถึง ตัวอยางใชไขมันนมและโปรตีนถ่ัวเหลืองระดับรอยละ 1 : 2 

14 หมายถึง ตัวอยางใชไขมันนมและโปรตีนถ่ัวเหลืองระดับรอยละ 1 : 4 
16 หมายถึง ตัวอยางใชไขมันนมและโปรตีนถ่ัวเหลืองระดับรอยละ 1 : 6 
20 หมายถึง ตัวอยางใชไขมันนมและโปรตีนถ่ัวเหลืองระดับรอยละ 2 : 0 
22 หมายถึง ตัวอยางใชไขมันนมและโปรตีนถ่ัวเหลืองระดับรอยละ 2 : 2 
24 หมายถึง ตัวอยางใชไขมันนมและโปรตีนถ่ัวเหลืองระดับรอยละ 2 : 4 
26 หมายถึง ตัวอยางใชไขมันนมและโปรตีนถ่ัวเหลืองระดับรอยละ 2 : 6 
30 หมายถึง ตัวอยางใชไขมันนมและโปรตีนถ่ัวเหลืองระดับรอยละ 3 : 0 
32 หมายถึง ตัวอยางใชไขมันนมและโปรตีนถ่ัวเหลืองระดับรอยละ 3 : 2 
34 หมายถึง ตัวอยางใชไขมันนมและโปรตีนถ่ัวเหลืองระดับรอยละ 3 : 4 
36 หมายถึง ตัวอยางใชไขมันนมและโปรตีนถ่ัวเหลืองระดับรอยละ 3 : 6  

 

ตารางท่ี ช.9 การเปรียบเทียบความแตกตางคาเฉล่ียของคา elastic modulus (G') จากผลของปริมาณ
ไขมันนมท่ีใช 
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ตารางท่ี ช.10 การเปรียบเทียบความแตกตางคาเฉล่ียของคา elastic modulus (G') จากผลของปริมาณ
โปรตีนถ่ัวเหลืองท่ีใช  

 
 

ตารางท่ี ช.11 การเปรียบเทียบความแตกตางคาเฉล่ียของคา elastic modulus (G') จากผลรวม
ระหวางปริมาณไขมันนมและโปรตีนถ่ัวเหลืองท่ีใช 
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ตารางท่ี ช.12 การเปรียบเทียบความแตกตางคาเฉล่ียของคา viscous modulus (G") จากผลของ
ปริมาณไขมันนมท่ีใช 

 
 

ตารางท่ี ช.13 การเปรียบเทียบความแตกตางคาเฉล่ียของคา viscous modulus (G") จากผลของ
ปริมาณโปรตีนถ่ัวเหลืองท่ีใช 
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ตารางท่ี ช.14 การเปรียบเทียบความแตกตางคาเฉล่ียของคา viscous modulus (G") จากผลรวม
ระหวางปริมาณไขมันนมและโปรตีนถ่ัวเหลืองท่ีใช 

 
 

ตารางท่ี ช.15 การเปรียบเทียบความแตกตางคาเฉล่ียของคา loss tangent (tan δ) จากผลของปริมาณ
ไขมันนมท่ีใช 
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ตารางท่ี ช.16 การเปรียบเทียบความแตกตางคาเฉล่ียของคา loss tangent (tan δ) จากผลของปริมาณ
โปรตีนถ่ัวเหลืองท่ีใช  

 
 

ตารางท่ี ช.17 การเปรียบเทียบความแตกตางคาเฉล่ียของคา loss tangent (tan δ) จากผลรวมระหวาง
ปริมาณไขมันนมและโปรตีนถ่ัวเหลืองท่ีใช 
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ตารางท่ี ช.18 การเปรียบเทียบความแตกตางคาเฉล่ียของคา dynamic viscosity (η *) จากผลของ
ปริมาณไขมันนมท่ีใช 

 
 

ตารางท่ี ช.19 การเปรียบเทียบความแตกตางคาเฉล่ียของคา dynamic viscosity (η *) จากผลของ
ปริมาณโปรตีนถ่ัวเหลืองท่ีใช  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 166 

ตารางท่ี ช.20 การเปรียบเทียบความแตกตางคาเฉล่ียของคา dynamic viscosity (η *) จากผลรวม
ระหวางปริมาณไขมันนมและโปรตีนถ่ัวเหลืองท่ีใช 
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