
บทที่ 5 
สรุปและขอเสนอแนะ 

 
 
5.1 สรุป 

ผลการวิเคราะหคุณคาทางดานโภชนาการของน้ําแครอท พบวา มีคาใกลเคียงกับขอมูลท่ีได
จากกองโภชนาการ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข (2535) ซ่ึงแครอทถือวาเปนผักท่ีมีเบตา-    
แคโรทีนสูง โดยเม่ือนําน้ําแครอทมาผลิตเปนเชอรเบทแครอท แลวศึกษาผลของโปรตีนและไขมัน
ท่ีมีตอโครงสรางระดับจุลภาคและลักษณะทางกายภาพของตัวอยางท่ีได พบวา 

ผลการศึกษาชนิดของโปรตีนท่ีมีตอโครงสรางระดับจุลภาคและลักษณะทางกายภาพของ
เชอรเบทแครอท จากการศึกษาโปรตีน 3 ชนิด คือ เคเซอีน แอลบูมิน และโปรตีนถ่ัวเหลือง 
เปรียบเทียบกับตัวอยางควบคุมท่ีไมใชโปรตีน พบวา การใชแอลบูมิน และโปรตีนถ่ัวเหลืองจะ
สงผลใหตัวอยางท่ีไดมีความหนืดเพิ่มข้ึน โดยตัวอยางท่ีใชโปรตีนท้ัง 3 ชนิด มีแนวโนมของคา 
overrun มากกวาตัวอยางท่ีไมใชโปรตีน และจากการวิเคราะหตัวอยางเชอรเบทแครอทท้ัง 4 
ตัวอยาง ในชวงระยะเวลา 4 สัปดาหของการเก็บรักษา โดยภาพรวมพบวา ตัวอยางท่ีใชโปรตีนท้ัง 3 
ชนิด มีแนวโนมขนาดเฉลี่ยของ air cell นอยกวาตัวอยางท่ีไมใชโปรตีน ซ่ึงตัวอยางท่ีใชเคเซอีน 
และโปรตีนถ่ัวเหลืองมีแนวโนมขนาดเฉลี่ยของผลึกน้ําแข็งนอยท่ีสุด เม่ือวิเคราะหการละลาย 
พบวา ตัวอยางท่ีใชแอลบูมิน และโปรตีนถ่ัวเหลืองมีแนวโนมของระยะเวลาที่ตัวอยางหยดแรก
ละลายชาท่ีสุดและมีอัตราการละลายชาท่ีสุด ผลการวิเคราะหลักษณะเนื้อสัมผัส พบวา ตัวอยางท่ีใช
แอลบูมินมีความแข็งใกลเคียงกับตัวอยางท่ีไมใชโปรตีน แตตัวอยางท่ีใชเคเซอีนมีความแข็งนอย
กวาท้ัง 2 ตัวอยาง สวนตัวอยางท่ีใชโปรตีนถ่ัวเหลืองมีความแข็งก่ํากึ่งระหวางตัวอยางท่ีใชแอลบูมิน
กับตัวอยางท่ีใชเคเซอีน โดยตัวอยางท่ีใชเคเซอีน และตัวอยางท่ีไมใชโปรตีนมีแนวโนมของความ
คงตัวมากท่ีสุดในชวง 2 สัปดาหแรกของการเก็บรักษา แตในสัปดาหท่ี 3 และ 4 ของการเก็บรักษา 
ตัวอยางท่ีใชโปรตีนถ่ัวเหลืองมีความคงตัวมากท่ีสุดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p≤0.05) สวน
ตัวอยางท่ีใชแอลบูมิน ในภาพรวมมีความคงตัวนอยท่ีสุด ซ่ึงตัวอยางเชอรเบทแครอทท้ัง 4 ตัวอยาง 
มีแนวโนมความเหนียวใกลเคียงกัน และจากการทดลอง ระยะเวลาในการเก็บรักษาไมมีผลเดนชัด
ตอการเปล่ียนแปลงขนาดเฉล่ียของ air cell และผลึกน้ําแข็ง รวมท้ังระยะเวลาท่ีตัวอยางหยดแรก
ละลาย ความแข็ง และความเหนียวของตัวอยางเชอรเบทแครอทท้ัง 4 ตัวอยาง  แตเม่ือระยะเวลาการ     
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เก็บรักษานานข้ึน ตัวอยางเชอรเบทแครอทท้ัง 4 ตัวอยาง มีแนวโนมของอัตราการละลายเร็วข้ึน 
และตัวอยางท่ีใชโปรตีนถ่ัวเหลืองมีความคงตัวเพิ่มข้ึนดวย แตตัวอยางท่ีใชเคเซอีน และแอลบูมิน 
ระยะเวลาในการเก็บรักษาไมมีผลเดนชัดตอคาความคงตัวท่ีวิเคราะหได นอกจากนี้ เม่ือศึกษา
คุณสมบัติทางรีโอโลยี พบวา ตัวอยางเชอรเบทแครอทท้ัง 4 ตัวอยาง มีคา elastic modulus (G') 
มากกวาคา viscous modulus (G") ดังนั้น ผลการวิเคราะหคา loss tangent (tan δ) จึงแสดงสมบัติการ
ยืดหยุนมากกวาสมบัติการไหลหนืด สวนผลการวิเคราะหคาความหนืดเชิงซอน (dynamic 
viscosity;η *) พบวา ตัวอยางท่ีใชแอลบูมินมีคา dynamic viscosity (η *) มากท่ีสุดอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ (p≤0.05) รองลงมา คือ ตัวอยางท่ีไมใชโปรตีน ตัวอยางท่ีใชโปรตีนถ่ัวเหลือง 
และเคเซอีน ตามลําดับ ผลจากการศึกษาดังกลาว สามารถสรุปไดวา ชนิดของโปรตีนมีผลตอ
โครงสรางระดับจุลภาคและลักษณะทางกายภาพของตัวอยางเชอรเบทแครอท โดยการใชโปรตีน 
ถ่ัวเหลืองจะชวยใหตัวอยางท่ีไดมีคุณภาพดีท่ีสุด  

ผลการศึกษาชนิดของไขมันท่ีมีตอโครงสรางระดับจุลภาคและลักษณะทางกายภาพของ
เชอรเบทแครอท จากการศึกษาไขมัน 3 ชนิด คือ ไขมันนม น้ํามันมะพราวและนํ้ามันปาลม 
เปรียบเทียบกับตัวอยางควบคุมท่ีไมใชไขมัน พบวา ตัวอยางท่ีใชไขมันนมมีความหนืดมากท่ีสุด 
รองลงมาคือ ตัวอยางท่ีใชน้ํามันปาลม และน้ํามันมะพราว ตามลําดับ ซ่ึงตัวอยางท่ีไมใชไขมันมี
แนวโนมของคา overrun มากกวาตัวอยางท่ีใชไขมัน และจากการใชไขมันท้ัง 3 ชนิด สงผลให
ตัวอยางท่ีไดลักษณะเปนมีสีเหลือง เพราะแคโรทีนอยดเกิดการสลายตัว ตางกับตัวอยางท่ีไมใช
ไขมันจะมีลักษณะสีสมตามสีของแคโรทีนอยดท่ีเปนรงควัตถุหลักในน้ําแครอท จากการวิเคราะห
ตัวอยางเชอรเบทแครอทท้ัง 4 ตัวอยาง ในชวงระยะเวลา 4 สัปดาหของการเก็บรักษา โดยภาพรวม
พบวา ตัวอยางท่ีใชไขมันนมมีแนวโนมขนาดเฉล่ียของ air cell นอยท่ีสุด สวนตัวอยางท่ีใชน้ํามัน
ปาลมมีแนวโนมขนาดเฉล่ียของ air cell มากที่สุด แตมีแนวโนมขนาดเฉลี่ยของผลึกน้ําแข็งนอย
ท่ีสุด เม่ือวิเคราะหการละลาย พบวา ตัวอยางท่ีใชไขมันนม และน้ํามันปาลมมีแนวโนมของ
ระยะเวลาท่ีตัวอยางหยดแรกละลายชากวาตัวอยางอ่ืนๆ แตตัวอยางท่ีไมใชไขมันมีอัตราการละลาย
ชาท่ีสุดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p≤0.05) ต้ังแตสัปดาหท่ี 3 ของการเก็บรักษา สวนตัวอยางท่ีใช
ไขมันท้ัง 3 ชนิด มีอัตราการละลายใกลเคียงกัน แตในภาพรวม ตัวอยางท่ีใชไขมันนมมีอัตราการ
ละลายชากวาตัวอยางท่ีใชน้ํามันปาลม และนํ้ามันมะพราว ตามลําดับ ผลการวิเคราะหลักษณะเนื้อ
สัมผัส พบวา ตัวอยางท่ีใชน้ํามันปาลมมีความแข็งและความคงตัวมากท่ีสุดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
(p≤0.05) รองลงมาคือ ตัวอยางท่ีใชน้ํามันมะพราว ไขมันนม และไมใชไขมัน ตามลําดับ แตตัวอยาง
เชอรเบทแครอทท้ัง 4 ตัวอยาง มีแนวโนมความเหนียวใกลเคียงกัน และจากการทดลอง ระยะเวลา
ในการเก็บรักษาไมมีผลเดนชัดตอการเปล่ียนแปลงขนาดเฉล่ียของ air cell และความเหนียวของ
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ตัวอยางเชอรเบทแครอทท้ัง 4 ตัวอยาง แตเม่ือระยะเวลาการเก็บรักษานานข้ึน ตัวอยางเชอรเบท    
แครอทท้ัง 4 ตัวอยาง มีขนาดเฉล่ียของผลึกน้ําแข็งท่ีวิเคราะหไดนอยลง สงผลใหมีแนวโนมของ
ระยะเวลาที่ตัวอยางหยดแรกละลายและมีอัตราการละลายชาลง รวมท้ังมีแนวโนมของความแข็ง
และความคงตัวลดลง นอกจากนี้ เม่ือศึกษาคุณสมบัติทางรีโอโลยี พบวา ตัวอยางท่ีไมใชไขมัน และ
ตัวอยางท่ีใชน้ํามันมะพราวมีสมบัติการยืดหยุนมากกวาสมบัติการไหลหนืด แตตัวอยางท่ีใชไขมัน
นม และนํ้ามันปาลมมีสมบัติการไหลหนืดมากกวาสมบัติการยืดหยุน โดยตัวอยางท่ีไมใชไขมันมีคา 
elastic modulus (G'), คา viscous modulus (G") และคา dynamic viscosity (η *) มากกวาตัวอยางท่ี
ใชไขมันท้ัง 3 ชนิด อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p≤0.05) ผลจากการศึกษาดังกลาว สามารถสรุปไดวา 
ชนิดของไขมันมีผลตอโครงสรางระดับจุลภาคและลักษณะทางกายภาพของตัวอยางเชอรเบท      
แครอท โดยการใชไขมันนม หรือน้ํามันมะพราวจะชวยใหตัวอยางท่ีไดมีคุณภาพดีข้ึน สวนน้ํามัน
ปาลมไมเหมาะกับการใชในผลิตภัณฑเชอรเบทแครอท เนื่องจากทําใหมีคา overrrun ตํ่ากวา
มาตรฐานท่ีควรอยูในชวงรอยละ 25-50 (Marshall และ Arbuckle, 1996) สงผลใหตัวอยางมีเนื้อ
สัมผัสแข็งเกินไป เม่ือพิจารณาดานตนทุนการผลิตแลว น้ํามันมะพราวมีราคาสูงกวาไขมันนม (ดัง
ตารางท่ี ฉ.3) ดังนั้น จึงเลือกใชไขมันนมเปนไขมันท่ีเหมาะสมที่สุดสําหรับการผลิตเชอรเบท        
แครอท 
 ผลของปฏิสัมพันธระหวางโปรตีนและไขมันท่ีมีตอโครงสรางระดับจุลภาคและลักษณะ
ทางกายภาพของเชอรเบทแครอท จากการศึกษาตัวอยางท่ีใชโปรตีนถ่ัวเหลืองรวมกับไขมันนม ท่ี
ระดับโปรตีนถ่ัวเหลืองรอยละ 0, 2, 4 และ 6 และท่ีระดับไขมันนมรอยละ 0, 1, 2 และ 3 พบวา 
ปริมาณไขมันนมท่ีใชท้ัง 4 ระดับ ไมมีผลตอความหนืดของตัวอยางท่ีได แตการใชปริมาณโปรตีน
ถ่ัวเหลืองเพิ่มข้ึน ตัวอยางท่ีไดจะมีแนวโนมความหนืดเพิ่มข้ึน ซ่ึงปริมาณไขมันนมที่ใชมีผลตอคา 
overrun ของตัวอยางท่ีได คือ การใชไขมันนมรอยละ 1 จะสงผลใหตัวอยางท่ีไดมีคา overrun ลดลง 
เม่ือเปรียบเทียบกับตัวอยางท่ีไมใชไขมันนม แตเม่ือเพิ่มการใชไขมันนมเปนรอยละ 2 และรอยละ 3 
จะสงผลใหตัวอยางท่ีไดมีคา overrun เพิ่มขึ้น สวนปริมาณโปรตีนถ่ัวเหลืองท่ีใชมีผลตอคา overrun 
ของตัวอยางท่ีได คือ ตัวอยางท่ีใชโปรตีนถ่ัวเหลืองจะมีคา overrun มากกวาตัวอยางท่ีไมใชโปรตีน
ถ่ัวเหลืองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p≤0.05) โดยตัวอยางท่ีใชโปรตีนถ่ัวเหลืองรอยละ 4 มีแนวโนม
ของคา overrun มากท่ีสุด แตเม่ือเพิ่มการใชโปรตีนถ่ัวเหลืองเปนรอยละ 6 พบวา ตัวอยางท่ีไดมีคา 
overrun ลดลง 

เม่ือวิเคราะหตัวอยางเชอรเบทแครอทท้ัง 16 ตัวอยาง ในชวงระยะเวลา 4 สัปดาหของการ
เก็บรักษา โดยภาพรวมพบวา ปริมาณไขมันนมท่ีใชมีผลตอขนาดเฉล่ียของ air cell ของตัวอยางท่ีได 
คือ การใชไขมันนมรอยละ 2 และรอยละ 3 จะสงผลใหตัวอยางท่ีไดมีขนาดเฉล่ียของ air cell นอย
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กวาตัวอยางอ่ืนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p≤0.05) สวนปริมาณโปรตีนถ่ัวเหลืองท่ีใชมีผลตอขนาด
เฉล่ียของ air cell ของตัวอยางท่ีได คือ ตัวอยางท่ีใชโปรตีนถ่ัวเหลืองรอยละ 4 มีแนวโนมขนาด
เฉล่ียของ air cell นอยท่ีสุด ซ่ึงการใชปริมาณไขมันนมท้ัง 4 ระดับ มีผลตอขนาดเฉล่ียของผลึก
น้ําแข็งของตัวอยางท่ีไดใกลเคียงกัน สวนปริมาณโปรตีนถ่ัวเหลืองท่ีใชมีผลตอขนาดเฉล่ียของผลึก
น้ําแข็งของตัวอยางท่ีได คือ ตัวอยางท่ีใชโปรตีนถ่ัวเหลืองรอยละ 6 มีแนวโนมขนาดเฉล่ียของผลึก
น้ําแข็งนอยท่ีสุด และจากการวิเคราะหโครงสรางดวยเคร่ือง scanning electron microscope (SEM) 
พบวา การใชปริมาณไขมันนมและโปรตีนถ่ัวเหลืองเพิ่มข้ึน โครงสรางของตัวอยางท่ีไดจะมีรูพรุน
ของฟองอากาศเพิ่มข้ึน และฟองอากาศมีขนาดเล็กลง ซ่ึงตัวอยางท่ีใชไขมันนมจะมีลักษณะสีเหลือง
เพิ่มข้ึน ตามปริมาณไขมันนมที่ใชมากข้ึน แตตัวอยางท่ีใชโปรตีนถ่ัวเหลืองจะมีลักษณะสีสมตามสี
ของแคโรทีนอยดท่ีเปนรงควัตถุหลักในนํ้าแครอทเชนเดียวกับตัวอยางท่ีไมใชท้ังไขมันนมและ
โปรตีนถ่ัวเหลือง เม่ือวิเคราะหการละลาย พบวา ปริมาณไขมันนมท่ีใชมีผลตอระยะเวลาที่ตัวอยาง
หยดแรกละลายของตัวอยางท่ีได คือ ตัวอยางท่ีใชไขมันนมจะมีระยะเวลาท่ีตัวอยางหยดแรกละลาย
เร็วกวาตัวอยางท่ีไมใชไขมันนมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p≤0.05) สวนปริมาณโปรตีนถ่ัวเหลืองท่ี
ใชมีผลตอระยะเวลาที่ตัวอยางหยดแรกละลายของตัวอยางท่ีได คือ เม่ือใชปริมาณโปรตีนถ่ัวเหลือง
เพิ่มข้ึน ตัวอยางท่ีไดจะมีแนวโนมระยะเวลาที่ตัวอยางหยดแรกละลายชาลง และปริมาณไขมันนมท่ี
ใชมีผลตออัตราการละลายของตัวอยางท่ีได คือ การใชไขมันนมรอยละ 2 และรอยละ 3 จะสงผลให
ตัวอยางท่ีไดมีอัตราการละลายชากวาตัวอยางอ่ืนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p≤0.05) สวนปริมาณ
โปรตีนถ่ัวเหลืองท่ีใชมีผลตออัตราการละลายของตัวอยางท่ีได คือ เม่ือใชปริมาณโปรตีนถ่ัวเหลือง
เพิ่มข้ึน ตัวอยางท่ีไดจะมีแนวโนมอัตราการละลายชาลง ผลการวิเคราะหลักษณะเนื้อสัมผัส พบวา 
ปริมาณไขมันนมท่ีใชมีผลตอความแข็งของตัวอยางท่ีได คือ ตัวอยางท่ีใชไขมันนมรอยละ 2 และ
รอยละ 3 มีแนวโนมความแข็งใกลเคียงกัน แตตัวอยางท่ีใชไขมันนมรอยละ 1 มีความแข็งใกลเคียง
กับตัวอยางท่ีไมใชไขมันนม สวนปริมาณโปรตีนถ่ัวเหลืองท่ีใชมีผลตอความแข็งของตัวอยางท่ีได 
คือ เม่ือใชปริมาณโปรตีนถ่ัวเหลืองเพ่ิมข้ึน ตัวอยางท่ีไดจะมีแนวโนมของความแข็งเพิ่มข้ึน และ
ปริมาณไขมันนมท่ีใชมีผลตอความคงตัวของตัวอยางท่ีได คือ ตัวอยางท่ีใชไขมันนมมีแนวโนม
ความคงตัวนอยกวาตัวอยางท่ีไมใชไขมันนมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p≤0.05) สวนปริมาณ
โปรตีนถ่ัวเหลืองท่ีใชมีผลตอความคงตัวของตัวอยางท่ีได คือ การใชโปรตีนถ่ัวเหลืองรอยละ 2 และ
รอยละ 4 สงผลตัวอยางท่ีไดมีความคงตัวนอยกวาตัวอยางท่ีไมใชโปรตีนถ่ัวเหลืองอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ (p≤0.05) แตเม่ือเพิ่มการใชโปรตีนถ่ัวเหลืองเปนรอยละ 6 ตัวอยางท่ีไดจะมีความคงตัว
มากกวาตัวอยางท่ีไมใชโปรตีนถ่ัวเหลืองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p≤0.05) ซ่ึงการใชปริมาณไขมัน
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นมท้ัง 4 ระดับ มีผลตอความเหนียวของตัวอยางท่ีไดใกลเคียงกัน และการใชปริมาณโปรตีน         
ถ่ัวเหลืองท้ัง 4 ระดับ ไมมีผลเดนชัดตอการเปล่ียนแปลงความเหนียวของตัวอยางท่ีได  

นอกจากนี้ เม่ือศึกษาคุณสมบัติทางรีโอโลยี พบวา ปริมาณไขมันนมท่ีใชมีผลตอคุณสมบัติ
ทางรีโอโลยีของตัวอยางท่ีได คือ ตัวอยางท่ีใชไขมันนมทั้ง 4 ระดับ มีคา elastic modulus (G') 
มากกวาคา viscous modulus (G") ดังนั้น จึงมีสมบัติการยืดหยุนมากกวาสมบัติการไหลหนืด และ
เม่ือพิจารณาผลการวิเคราะหคาความหนืดเชิงซอน (dynamic viscosity;η *) พบวา ตัวอยางท่ีใช
ไขมันนมรอยละ 1 และรอยละ 2 มีคา dynamic viscosity (η *) นอยกวาตัวอยางท่ีไมใชไขมันนม
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p≤0.05) เม่ือเพิ่มการใชไขมันนมเปนรอยละ 3 ตัวอยางท่ีไดจะมีคา 
dynamic viscosity (η *) เพิ่มข้ึน สวนปริมาณโปรตีนถ่ัวเหลืองท่ีใชมีผลตอคุณสมบัติทางรีโอโลยี
ของตัวอยางท่ีได คือ ตัวอยางท่ีใชโปรตีนถ่ัวเหลืองท้ัง 4 ระดับ มีคา elastic modulus (G') มากกวา
คา viscous modulus (G") ดังนั้น จึงมีสมบัติการยืดหยุนมากกวาสมบัติการไหลหนืด ซ่ึงเม่ือใช
ปริมาณโปรตีนถ่ัวเหลืองเพ่ิมข้ึน ตัวอยางท่ีไดจะมีคา elastic modulus (G'), คา viscous modulus 
(G") และคา dynamic viscosity (η *) เพิ่มข้ึนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p≤0.05)  

เม่ือวิเคราะหผลรวมของท้ังสองปจจัย พบวา มีผลรวมกันตอโครงสรางระดับจุลภาคและ
ลักษณะทางกายภาพของตัวอยางเชอรเบทแครอท ยกเวนผลการวิเคราะหความเหนียวในสัปดาหท่ี 
2 ของการเก็บรักษา โดยผลจากการศึกษาท้ังหมด สามารถสรุปไดวา การใชไขมันนมรอยละ 2 และ
รอยละ 3 สงผลใหตัวอยางท่ีไดมีคุณภาพดีข้ึน ซ่ึงการใชไขมันนมรอยละ 1 ไมเพียงพอท่ีจะปรับปรุง
คุณภาพของตัวอยางได และการใชโปรตีนถ่ัวเหลืองรอยละ 4 ชวยใหตัวอยางท่ีไดมีคุณภาพดีท่ีสุด 
เนื่องจากการใชโปรตีนถ่ัวเหลืองรอยละ 2 มีคุณภาพใกลเคียงกับตัวอยางท่ีไมใชโปรตีนถ่ัวเหลือง 
สวนตัวอยางท่ีใชโปรตีนถ่ัวเหลืองรอยละ 6 มีความหนืดมากเกินไป จึงมีคา overrun ลดลง สงผลให
มีเนื้อสัมผัสแข็งเกินไป ดังนั้น การใชไขมันนมรอยละ 2 รวมกับการใชโปรตีนถ่ัวเหลืองรอยละ 4 
จึงมีความเหมาะสมมากท่ีสุดสําหรับการผลิตเชอรเบทแครอท เม่ือพิจารณาดานตนทุนการผลิตรวม
ดวย     
 
5.2 ขอเสนอแนะ 
 1) ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมถึงผลของสารใหความคงตัว (stabilizer) ท่ีมีตอโครงสรางและ
ลักษณะทางกายภาพของเชอรเบท ท้ังในดานชนิดและปริมาณท่ีเหมาะสม 
 2) หากมีการศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับเชอรเบทที่ทําจากน้ําผัก ควรเลือกผักท่ีมีรสเปร้ียว เชน 
มะเขือเทศ และมะนาว เปนตน เพื่อใหเหมาะสมกับลักษณะผลิตภัณฑเชอรเบท 
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 3) ควรมีการศึกษาดานอายุการเก็บรักษาของตัวอยางเชอรเบทในชวงระยะเวลานานข้ึน 
เนื่องจากระยะเวลา 4 สัปดาห ไมมีผลเดนชัดตอการเปล่ียนแปลงของตัวอยางเชอรเบท 
 4) ควรมีการวิเคราะหคา overrun ของตัวอยางเชอรเบทระหวางระยะเวลาการเก็บรักษา เพือ่
เปรียบเทียบกับผลการวิเคราะหโครงสรางระดับจุลภาคและลักษณะทางกายภาพของตัวอยาง     
เชอรเบทระหวางการเก็บรักษา 

 


