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ภาคผนวก  ก 

ภาพประกอบการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 

64 
 

 
 

 
     
 

 
 

ภาพท่ี ก.1  ลักษณะของผลหมอนสุก (สีมวงดําท้ังผล) พันธุเชียงใหม 
 

                                           
                             (ก)      (ข)    
ภาพท่ี ก.2 ลักษณะของเคร่ืองสรางผลึกน้ําแข็ง ICE START ดานขาง (ก) และดานบน (ข)    
 

                
                         (ก)      (ข)   

ภาพท่ี ก.3 ลักษณะของเคร่ืองเหวีย่งแยกน้ําผลไมดานขาง (ก) และดานบน (ข) 
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                 ภาพท่ี ก.4 เคร่ืองปนน้ําผลไม                     ภาพท่ี ก.5 เคร่ืองค้ันน้ําแบบไฮดรอลิค          
 

       
                                  (ก)             (ข) 
  ภาพท่ี ก.6   การเกิดผลึกน้าํแข็งในถังของเคร่ืองสรางผลึกน้ําแข็ง (ก) และลักษณะของผลึกน้ําแข็ง
ท่ีเหลือหลังการเหวีย่งแยก (ข) 

 

 
ภาพท่ี ก.7 ผลิตภัณฑน้ําหมอนเขมขน 
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ภาคผนวก ข 
คุณภาพของผลิตภัณฑนํ้าหมอนในระหวางการเก็บรักษา 

 
 
 
 
 
 
 



ตารางท่ี ข.1  คุณภาพทางกายภาพ และเคมีของผลิตภัณฑน้ําหมอนเขมขนกอนและระหวางการเก็บ
รักษา เปนระยะเวลา 3 เดือน 

หมายเหตุ 1) เปรียบเทียบคาเฉล่ียตามแนวนอน  ตัวอักษรตางกันมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  
                    (p < 0.05) 

2) ns หมายถึง คาเฉล่ียไมมีความแตกตางทางสถิติ 
 

 
 
 

ลักษณะคุณภาพ 
ระยะเวลาการเก็บรักษา (เดือน) 

0 1 2 3 

คุณภาพทางกายภาพ     

- คาความสวางของสี  (L*) 9.10d+0.05 11.34c+ 0.12 12.62b+0.17 13.94a+0.12 
- คาความเขมของสี  (C*) 16.80a+0.03 14.72b+0.16 12.59c+0.11 10.33d+0.38 
- คาเฉดสี (h) 329.27a+0.15 314.28b+0.61 285.23c+0.47 271.02d+0.76 
- ความขนหนืด (cP) ns 9.66+ 0.65 9.56+ 3.20 9.36+0.08 9.28+0.15 

คุณภาพทางเคมี     

- ความเปนกรด-ดาง ns 3.63+0.06 3.67+ 0.06 3.77 + 0.06 3.73 + 0.06 

- ปริมาณกรดทั้งหมด 
  (รอยละ)  

5.32a+0.24 4.90 b+ 0.24 4.48b+ 0.24 4.34b + 0.24 

- ของแข็งที่ละลายได 
  ทั้งหมด  ( oBrix) ns 

38.73+0.35 38.33+0.38 38.57+ 0.15 38.55+ 0.06 

- ปริมาณนํ้าตาลรีดิวซ  
  (รอยละ) ns 

30.34+ 0.79 30.65+0.18 30.94+0.26 32.90+ 2.63 

- สารประกอบฟนอล 
  ทั้งหมด (μg/ml) 

3,138.08a+57.79 2,907.48b+69.72 2,412.37c+52.19 1,248.47d+51.63 

- สารแอนโทไซยานิน 
  ทั้งหมด (μg/ml) 

1,585.20a+5.88 1,361.43b+ 32.40 1,173.36c+33.47 860.44d+ 34.70 

- สารเคอรซีทิน ( μg/ml) 271.18a+0.72 236.44b+3.22 195.67c+0.75 175.81d+3.38 
- ความสามารถในการกําจัด 
  อนุมูลอิสระ (รอยละ) 

81.02a+0.03 77.82b+1.17 61.19c+1.06 51.10d+0.64 

- คาดัชนีสารแอนติออกซิ 
  แดนต 

7.75a+0.09 6.62b+0.21 5.47c+0.12 4.19d+0.08 
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ภาคผนวก  ค 
แบบทดสอบผูบริโภค 
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แบบทดสอบผูบริโภค 

ชื่อผลิตภัณฑ  น้ําหมอนสกัดเขมขน 

คําอธิบายผลิตภัณฑ : ผลิตภัณฑนี้เปนน้ําหมอนสกัดจากผลหมอนสุกธรรมชาติ ท่ีผานการเอาน้ํา 
ออกโดยกรรมวิธีเฉพาะ แลวผานกระบวนการฆาเช้ือ ไมมีการเติมสารอ่ืนเจือปน ใชบริโภคเปนน้ํา 
ผลไมสกัดเขมขน ซ่ึงอุดมไปดวยสารตานอนุมูลอิสระในปริมาณท่ีสูง 

ขอมูลท่ัวไปของผูบริโภค 
1. เพศ       (   ) หญิง            (   ) ชาย 
2. อายุ     (   ) 15- 20 ป           (   ) 21 – 25 ป     (   ) 26 – 30 ป             
                 (   ) 31 – 35 ป            (   ) 36-40 ป              (   ) มากกวา 40 ป 
3. ผลไมท่ีทานชอบมากท่ีสุด (ตอบมา 3 ชนิด) …………………………………...   
4. น้ําผลไมท่ีทานชอบมากท่ีสุด (ตอบมา 3 ชนิด)………………………………… 
ผลการทดสอบการยอมรับของผลิตภณัฑ 
คําแนะนํา : กรุณาบวนปากกอนชิมตัวอยาง  แลวชิมตัวอยางผลิตภัณฑท่ีจัดเตรียมไว  ใหคะแนน
ความชอบ ในแตละคุณลักษณะของผลิตภณัฑ โดยกําหนดตัวเลขในการใหคะแนนความชอบดังนี้ 

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

คุณลักษณะของผลิตภัณฑ คะแนนความชอบ 
ลักษณะปรากฎ  
สี  
กล่ิน  
ความกลมกลอม  
ความขนหนืด  
ความชอบโดยรวม  

 
คุณลักษณะท่ีทานชอบมากท่ีสุด คือ ……………………………………………………………… 
………………………………………………………………….................................................... 
ลักษณะท่ีทานไมชอบมากท่ีสุด คือ ……………………………………………………………… 
………………………………………………………………….................................................... 
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ภาคผนวก ง 
วิธีการวิเคราะหคุณภาพทางกายภาพ  เคมี และจุลินทรีย 
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1.  การวิเคราะหคุณภาพทางกายภาพ 
 

1.1  การวิเคราะหคาสี (L*  C*  H˚) 
 เคร่ืองมือท่ีใช 

เคร่ืองวัดสี  Minolta chroma meter รุน CR-300 คาท่ีทําการวัดประกอบดวย 
- คา  L* (Lightness)  คือคาความสวาง:  เม่ือมีคาใกล 100 แสดงวาวัตถุมีสีขาว และเม่ือเขา

ใกล 0 แสดงวาวัตถุมีสีดํา 
- คา  C* (chroma) คือ คาแสดงความเขมของสี มีคาเขาใกล 0 เม่ือวัตถุมีสีซีดจาง (เทา) และ

มีคาเขาใกล 60 เม่ือวัตถุมีสีเขม 
- คา  H˚ (hue angle) คือ คาแสดงชวงสีของวัตถุมีคาอยูระหวาง 0–360 องศา คือ 
0-45     องศา แสดงสีมวงแดงถึงสีสมแดง 180-225 องศา แสดงสีเขียวถึงสีน้ําเงิน 
45-90   องศา แสดงสีสมแดงถึงเหลือง 225-270 องศา แสดงสีน้ําเงินเขียวถึงน้ําเงิน 
90-135 องศา แสดงสีเหลืองถึงสีเขียว 270-315 องศา แสดงสีน้ําเงินถึงมวง 

 135-180 องศา แสดงสีเหลืองเขียวถึงเขียว 315-360 องศา แสดงสีมวงถึงมวงแดง 
 วิธีการวัดคาสี 

1.  กอนทําการวัดสีทุกคร้ังตองทําการปรับมาตรฐานเคร่ือง (Calibration)  โดยการวาง
หัววัดทาบบนผิวหนาของแผน calibrate สีขาว กดปุม measure ใหเคร่ืองวัดคาสี เคร่ืองวัดสีจะ
บันทึกขอมูลของแผน calibrate สีขาวไว 

2.  ทําการวัดสีตัวอยางผลิตภัณฑน้ําหมอนสกัดเขมขน วัดตัวอยางประมาณ 50 มิลลิลิตร 
นําหัววัดทาบบนผิวหนาของตัวอยาง แลวกดปุม measure   ใหเคร่ืองวัดอานคาสี  แลวจดบันทึก
ขอมูล 

            1.2  การวัดความหนืด 
            เคร่ืองมือท่ีใช 
            - เคร่ือง Brookfield-Programmable Viscometer รุน LVDV-II+ 
            วิธีการวัด 

      1.  กอนทําการวัดทุกคร้ังตองทําการปรับต้ังหัว spindle กอน โดยใชนิ้วสัมผัสกับ spindle 
เบาๆ โดยท่ี %T (torque) ตองมีคาอยูท่ี รอยละ 0±0.3 
             2.  เลือกหัว spindle เบอร S18 
             3.  การวัดความหนืดน้ําหมอนสกัดเขมขน ปริมาตร 8 มิลลิลิตร ใสลงในกระบอกใส
ตัวอยางแลวจึงบรรจุเขากับ cell เพื่อวัดความหนืด 
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            4.  ทําการวัดโดยควบคุมอุณหภูมิหองท่ี 25±2 องศาเซลเซียส ความหนืดท่ีวัดไดมีหนวยเปน 
centipoises; cP 
 
2.  การวิเคราะหคุณภาพทางเคมี 
 

2.1  การวิเคราะหหาปริมาณความชื้น (AOAC, 2000) 
 1.  อบกระปองหาความช้ืนพรอมฝาท่ีตูอบลมรอนแบบไฟฟาท่ีอุณหภูมิ 100±2 องศา
เซลเซียส นาน 30 นาที ทําใหเย็นในโถดูดความช้ืนนาน 30 นาที ช่ังน้ําหนัก (W1) 
 2.  ช่ังตัวอยางประมาณ 3 กรัม ใสกระปองหาความช้ืนท่ีอบ และช่ังน้ําหนักไวเรียบรอยแลว 
(W2) 
 3.  นํากระปองหาความช้ืนพรอมฝา โดยเปดฝาออกไปอบท่ีตูอบลมรอนแบบไฟฟาท่ี
อุณหภูมิ 100±2 องศาเซลเซียส นาน 3 ช่ัวโมง 
 4.  นํากระปองหาความช้ืนออกจากตูอบลมรอนแบบไฟฟา โดยปดฝาทันที และทําใหเย็น
ในโถดูดความช้ืนนาน 30 นาที ช่ังน้ําหนักท่ีแนนอน 
 5.  นําไปอบตออีก 1 ช่ัวโมงจนไดน้ําหนักคงท่ี (W3) 
  
                    เปอรเซ็นตความช้ืน   =   (W2 - W3)    × 100 
                                                           (W2 – W1) 
       เม่ือ       W1 =   น้ําหนักของกระปองหาความช้ืน (กรัม) 

                   W2 =  น้ําหนักของกระปองหาความช้ืน  และตัวอยางกอนอบ (กรัม)   
                   W3 =  น้ําหนักของกระปองหาความช้ืน  และตัวอยางหลังอบ (กรัม) 
2.2 การวิเคราะหหาปริมาณของแขง็ท้ังหมด (total solid) (AOAC, 2000) 

 1.  อบกระปองหาความช้ืนพรอมฝาท่ีตูอบลมรอนแบบไฟฟาท่ีอุณหภูมิ 100±2 องศา
เซลเซียส นาน 30 นาที ทําใหเย็นในโถดูดความช้ืนนาน 30 นาที ช่ังน้ําหนัก (W1) 
 2.  ช่ังตัวอยางประมาณ 3 กรัม ใสกระปองหาความช้ืนท่ีอบ และช่ังน้ําหนักไวเรียบรอยแลว 
(W2) 
 3.  นํากระปองหาความช้ืนพรอมฝา โดยเปดฝาออกไปอบท่ีตูอบลมรอนแบบไฟฟาท่ี
อุณหภูมิ 100±2 องศาเซลเซียส นาน 3 ช่ัวโมง 
 4.  นํากระปองหาความช้ืนออกจากตูอบลมรอนแบบไฟฟา โดยปดฝาทันที และทําใหเย็น
ในโถดูดความช้ืนนาน 30 นาที ช่ังน้ําหนักท่ีแนนอน 
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 5.  นําไปอบตออีก 1 ช่ัวโมงจนไดน้ําหนักคงท่ี (W3) 
 

    ปริมาณของแข็งท้ังหมด รอยละของน้ําหนัก   = 1- (W2 - W3)  × 100 
                                                                                                  (W2 – W1) 
       เม่ือ       W1 =   น้ําหนักของกระปองหาความช้ืน (กรัม) 

                   W2 =  น้ําหนักของกระปองหาความช้ืน  และตัวอยางกอนอบ (กรัม)   
                   W3 =  น้ําหนักของกระปองหาความช้ืน  และตัวอยางหลังอบ (กรัม) 
2.3  การวิเคราะหคาความเปนกรด-ดาง (pH)  (AOAC, 2000) 

 1.  กอนทําการวัดคาความเปนกรด-ดาง (pH) ทุกคร้ัง ตองปรับคามาตรฐานของเคร่ือง pH 
meter  ดวยสารละลายบัฟเฟอร pH  4.00  และ  pH  7.00   

2.  นําน้ําหมอนสกัดเขมขนเทใสลงในบีกเกอรปริมาณ 20 มิลลิลิตร 
3.  ทําการวัดคาความเปนกรด-ดาง (pH) โดยใช electrode ของ pH meter จุมลงไป อานคา  

พีเอชจากจอ monitor 
2.4  การวิเคราะหปริมาณของแขง็ท่ีละลายได (Total soluble solid) (AOAC, 2000) 
1.  ปรับคามาตรฐานโดยหยดนํ้ากล่ันท่ีปริซึมของ Refractometer  ปดฝาครอบ  จากนั้นสอง

ดูกับแสง ปรับขีดบอกจํานวนบริกซใหอยูท่ี   0  องศาบริกซ   แลวเช็ดใหแหง 
2.  หยดตัวอยางลงท่ีปริซึมของ  Refractometer   ปดฝาครอบ  สองดูกับแสง  

 3.  อานคาท่ีได  แลวบันทึกผล   

2.5  การวิเคราะหปริมาณกรดท้ังหมด (AOAC, 2000) 

วิธีการเตรียมสารเคมี 

              1.  Phenolphthalein (C20H14O4) รอยละ 1 :  เตรียมโดยช่ัง phenolphthalein 1 กรัม ละลาย
ดวย 60% ethanol แลวปรับปริมาตรใหเปน 100 มิลลิลิตร 
              2.  0.1 M  NaOH :  เตรียมโดยช่ัง NaOH 4 กรัม ดวยเคร่ืองช่ังท่ีมีความละเอียดอยางนอย 3 
ตําแหนง ละลายดวยน้ํากล่ันแลวถายใส volumetric flask ขนาด 1 ลิตร แลวปรับปริมาตรใหครบ 1 
ลิตร ทําการ Standardize 0.1 M NaOH ท่ีเตรียมไดดวย 0.1 M Potassium hydrogen phthalate เพื่อหา
ความเขมขนท่ีแนนอนของสารที่เตรียมได 
              3.  0.1 M  Potassium hydrogen phthalate (KHC8H4O4) : นํา potassium hydrogen phthalate 
ไปอบไลความช้ืนท่ี 120 ˚C เปนเวลา 2 ช่ัวโมง แลวนําไปต้ังท้ิงไวใหเย็นในเดสซิเคเตอร จากนั้นช่ัง
มา  2.0422  กรัม นําไปละลายในน้ํากล่ัน แลวปรับปริมาตรใหเปน 100  มิลลิลิตร 
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วิธีการวิเคราะห 

น้ําหมอนสกดัเขมขนเจือจางดวยน้ํากล่ัน 30-60 เทา จากนั้นนําไปวิเคราะหหาปริมาณกรด
ท้ังหมด ดังนี้  
             1.  ปเปตน้ําหมอนสกัดเขมขนท่ีเจือจางมแลวมา 10 มิลลิลิตร ใสในขวดรูปชมพู 
             2.  ปรับปริมาตรดวยน้ํากล่ันเปน 100 มิลลิลิตร 
             3.  เติม phenolphthalein indicator 2-3 หยด แลวผสมใหเขากัน 
             4.  ไทเทรตตัวอยางในขวดรูปชมพูดวยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด ความเขมขน 0.1 M 
หาจุดยุติโดยการใชเคร่ือง pH meter  จุดยุติ คือ เม่ือมีคาความเปนกรด-ดาง เทากับ 8.2  หรือจนเปน 
สีชมพูออนๆ แลวบันทึกปริมาตรของ 0.1 M NaOH ที่ใช  

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

                                                                  1000 
 
                     

2.6  การวิเคราะหปริมาณน้ําตาลรีดิวส (Iland et al, 2000) 
 การวิเคราะหหาปริมาณนํ้าตาลรีดิวซ (reducing sugar)    ดวยวิธี Rebelein Method อาศัย
หลักการของการท่ีน้ําตาลในตัวอยางทําปฏิกิริยากับ Alkaline Cupric (Cu++) Tartrate ท่ีมากเกนิพอ 
หลังจากนัน้ทําการไทเทรตหาความเขมขนของ Cu++ ท่ีเหลือ ทําใหเราทราบปริมาณ Cu++ ท่ีทํา
ปฏิกิริยากับน้ําตาลได สวนปริมาณของ Cu++ ท่ีเหลือหลังจากทําปฏิกิริยากับน้ําตาลนั้น หาไดโดย
การรีดิวส Cu++ ดวย Iodine และหาปริมาณ Iodine ดวยการไทเทรตดวยสารละลายมาตรฐาน 
Thiosulphate ดังสมการ 
  2Cu++  +  2I-   2Cu+  +  I2 
  I2  +  2S2O3

=   2I + S4O6
= 

              วิธีการเตรียมสารเคมี  
              1. สารละลาย Z1   ตวงน้ํากล่ันประมาณ 600 มิลลิลิตร แลวคอย ๆ  เติมกรดซัลฟูริกเขมขน 
 (H2SO4) จํานวน 1 มิลลิลิตร ลงไปผสมใหเขากัน          จากนั้นเติมสาร Copper (Cupric) Sulphate 

 (CuSO4⋅5H2O) 41.92 กรัม ลงไป ละลายใหเขากัน แลวปรับปริมาตรใหเปน 1 ลิตร  
              2. สารละลาย Z2  ช่ังสาร Sodium potassium tartrate 250 กรัม           ละลายในนํ้ากล่ัน 600  
มิลลิลิตร แลวเติมสาร Sodium hydroxide (NaOH) 80 กรัม ลงไปชา ๆ เพราะจะเกดิความรอนข้ึนใน 
สารละลาย (บางคร้ังอาจจําเปนตองหลอในนํ้าเยน็) เม่ือสารผสมเย็นลงแลว   ทําการปรับปริมาตรให 

a =  ปริมาตรของสารละลาย  0.1 M  NaOH  ที่ใชไตเตรท (มิลลิลิตร) 
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เปน 1 ลิตร  
               3. สารละลาย Z3  ตวงน้ํากล่ันประมาณ 600 มิลลิลิตร แลวคอยๆ เติมสารละลาย Sodium  
hydroxide (NaOH) 1M จํานวน 100 มิลลิลิตร  ผสมใหเขากัน แลวเติมสาร Potassium iodide (KI) 
300 กรัม ลงไปละลายใหเขากัน และปรับปริมาตรเปน 1 ลิตร  
               4. สารละลาย Z4  ตวงกรดซัลฟริูกเขมขน รอยละ 98 (H2SO4) 175 มิลลิลิตร คอยๆ เติม 
อยางชาๆ ลงในน้ํากล่ัน 825 มิลลิลิตร คนใหเขากัน (บางคร้ังอาจจําเปนตองหลอในน้าํเย็น)  
               5. สารละลาย Z5   นําสารละลาย Sodium hydroxide (NaOH) 1 M จํานวน 10 มิลลิลิตร 
เติมลงในนํ้ากล่ัน 100 มิลลิลิตร แลวเติมสาร Potassium iodide (KI) 20 กรัม และสาร Soluble starch 
10 กรัม คนใหละลาย จากนัน้ปรับปริมาตรเปน 1 ลิตร  

               6. สารละลาย Z6  ช่ัง Sodium thiosulphate (Na2S2O3⋅5H2O) 13.78 กรัม ละลายในน้ํากล่ัน 
600 มิลลิลิตร แลวเติมสารละลาย Sodium hydroxide (NaOH) 1 M จํานวน 50 มิลลิลิตร คนใหเขา 
กัน จากนั้นปรับปริมาตรเปน 1 ลิตร  
               วิธีการวิเคราะห  
               1. ปเปต Z1 10 มิลลิลิตร และ Z2 5  มิลลิลิตร ลงในฟลาสกขนาด  250 มิลลิลิตร 
               2. ใส Boiling chips  2-3 เม็ด ลงไป จากนัน้ปเปตนํ้ากล่ันลงไปอีก 2 มิลลิลิตร 
               3. นําไปใหความรอนจนสารละลายเดือดเปนเวลา 30 วินาที แลวปลอยใหเย็นลง 
               4. เติม Z3, Z4 และ Z5 อยางละ 10 มิลลิลิตร ลงไป ตามลําดับ เขยาใหเขากัน 
               5. นําไปไทเทรตกบัสารละลาย Z6 จนกระท่ังสารละลายเปล่ียนเปนสีขาวครีม (จุดยุติ) 
               6. บันทึกปริมาณ Z6 ท่ีใช (Blank titre)  (ซ่ึงควรจะอยูในชวง 29-31 มิลลิลิตร) 
               7. ทําการวิเคราะหตัวอยางเหมือนข้ันตอนในขอ 1-6 แตใชตัวอยาง 2 มิลลิลิตร แทนน้ํา 
กล่ัน (ขอ 2) และบันทึกปริมาณ Z6 ท่ีใช (Sample titre) 

วิธีการคํานวณ 

 ปริมาณนํ้าตาลรีดิวส (% w/w) = (Dilution factor) x (Blank titre-Sample titre) × 100 
                                                                                              1000 

ขอแนะนํา ตัวอยางท่ีมีน้ําตาลเกินกวา รอยละ 2 w/w จําเปนจะตองมีการเจือจาง เพราะถา
ปริมาณ  น้ําตาลในตัวอยางมีมากเกินไป น้ําตาลจะไปทําปฏิกิริยากับ Z1 จนหมด ไมมีเหลือใหทํา
ปฏิกิริยากับ Z6 ซ่ึงจะทําใหไมสามารถเห็นจุดยุติได และการบันทึกคา Z6 ท่ีใช จําเปนจะตองบันทึก
คาอยางละเอียด 
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2.7 การวิเคราะหปริมาณสารประกอบฟนอลท้ังหมด (Waterman and Mole, 1994)  
วิธีการทํากราฟมาตรฐาน 
1. เตรียมสารละลายกรดแกลลิคความเขมขน 1000 ppm โดยช่ังกรดแกลลิค 100 มิลลิกรัม 

ละลายในเอทธานอล รอยละ 95  ปริมาตร 100 มิลลิลิตร 
2. ทําการ dilution สารละลายท่ีไดในขอ 1) โดยการปเปตมา 0.5  1  2  3  4  5  6  7  8 และ 

9 มิลลิลิตร ลงในหลอดทดลอง แลวปรับปริมาตรดวยน้ํากล่ันใหครบ 9 มิลลิลิตร ก็จะไดความ
เขมขนของสารละลายกรดแกลลิคเปน 50  100  200  300  400  500  600  700  800  และ 900 ppm 
ตามลําดับ 
 3. ปเปตสารละลายแตละความเขมขนในขอ 1) และ 2) มา 0.25 มิลลิลิตร เติมน้ํากล่ัน 3 
มิลลิลิตร เติมสาร Folin-Ciocalteu' s phenol 0.25 มิลลิลิตร และเติมสารละลายโซเดียมคารบอเนต 
รอยละ 7 อีก 2.5 มิลลิลิตร ผสมใหเขากันดวยเคร่ือง Vortex mixture 
 4. ต้ังท้ิงไวท่ีอุณหภูมิหอง 30 นาที แลวนาํไปวัดคาการดดูกลืนแสงท่ี 760 นาโนเมตร โดย
ใชเอทธานอล รอยละ 95 เปนแบลงค 
 5. นําคาการดดูกลืนแสงท่ีไดในแตละความเขมขนไปเขียนกราฟมาตรฐานตอไป 
 วิธีสรางกราฟมาตรฐาน 

1. เปดโปรแกรม excel แลวปอนขอมูลคาการดูดกลืนแสง และความเขมลงใน column  
2. ลากเปนกรอบดํากํากับตัวเลขท้ังหมด แลวคลิดท่ีรูปกราฟแทงทางดานขวามือบนจะ 

ปรากฏ chart wizard- step 1 0f 4 ใหคลิกท่ี XY (scatter) ดกูรอบทางขวา เลือกกราฟรูปท่ี 2 คลิก 
next จะปรากฏ chart wizard- step 2 0f 4 ใหคลิกท่ี next 

3. จะเขาสู chart wizard- step 3 0f 4 พิมพ chart title พิมพ value (X) axis และ value (Y) 
axis จากนั้นคลิกท่ี next 

4. จะเขาสู chart wizard- step 4 0f 4 พิมพ finish ก็จะไดกราฟ 
5. คลิกจุดบนเสนกราฟ จะพบจุดสีเหลือง คลิดขวาท่ีจุดสีเหลือง แลวคลิกท่ี Add 

Trendline 
6. คลิกท่ี linear คลิกท่ี option คลิกเคร่ืองหมายถูกท่ี display equation on chart และ display 

R-squared แลวคลิกท่ี OK กจ็ะไดกราฟพรอมสมการ และคา R2 
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กราฟมาตรฐานกรดแกลลิค

y = 0.0046x + 0.1693
R2 = 0.9982
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วิธีการวิเคราะห 

 1.  นําน้ําหมอน 10 มิลลิลิตร  นําไปปรับปริมาตรดวยเอทธานอล รอยละ 95 ใหครบ 50 
มิลลิลิตร    แลวนําไปหมุนเหวีย่งท่ี  5,000 rpm  เปนเวลา  10 นาที  แยกเอาเฉพาะสารละลายใสไป
วิเคราะหตอไป 
 2.  ปเปตสารละลายใสที่ได 0.25 มิลลิลิตร ลงในหลอดทดลอง  เติมน้ํากล่ัน  3 มิลลิลิตร  
เติมสาร Folin-Ciocalteu’s phenol  0.25 มิลลิลิตร  และเติมสารละลายโซเดียมคารบอเนต รอยละ 7  
อีก  2.5 มิลลิลิตร  ผสมใหเขากันดวยเคร่ือง  Vortex mixture 
 3.  ต้ังท้ิงไวท่ีอุณหภูมิหอง 30 นาที  แลวนําไปวดัคาดูดกลืนแสงท่ี 760  นาโนเมตร  โดยใช
เอทธานอล รอยละ 95  เปนแบลงค  นําคาดูดกลืนแสงท่ีไดไปแทนคา  Y  ในสมาการกราฟ
มาตรฐาน  เพื่อหาคา X  แลวนําคา X  คูณดวยคา  dilution factor  ก็จะไดคาความเขมขนของ
สารประกอบฟนอลทั้งหมดในตัวอยาง  มีหนวยเปน  ppm  หรือไมโครกรัมตอกรัม  as gallic acid 

2.8  การวิเคราะหปริมาณสารแอนโทไซยานินท้ังหมด  (Ranganna, 1986) 
วิธีการวิเคราะห 
1.  นําน้ําหมอนประมาณ   2  มิลลิลิตร ใสในขวดรูปชมพูท่ีมีสารละลาย ethanolic HCl  

(เอทธานอล รอยละ 95 : 1.5 N HCl = 85 : 15)  ปริมาตร  25   มิลลิลิตร  แลวต้ังท้ิงไวท่ีอุณหภูมิหอง  
1  ช่ัวโมง 

2.  กรองของเหลวผานผาขาวบาง   
3.  ปรับปริมาตรดวยสารละลาย  ethanolic HCl  เปน  100  มิลลิลิตร   
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4.  นําไปวดัคาการดูดกลืนแสงความยาวคล่ืน 535  นาโนเมตร  โดยใช  ethanolic HCl   
เปนแบลงค  

วิธีการคํานวณ 

นําคาดูดกลืนท่ีไดไปแทนคาในสูตรหาปริมาณแอนโทไซยานินท้ังหมด  มีหนวยเปน  
มิลลิกรัม/100 กรัม น้ําหนกัสด  ดังนี ้

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

Total anthocyanin content (mg/100g  fresh weight)  =  Total absorbance 
 
 การวิเคราะหปริมาณสารเคอรซีทิน  (Fecka  and  Turek, 2008) 

1. นําน้ําหมอน 10 มิลลิลิตร    นําไปปรับปริมาตรดวยเมทธานอลใหครบ 100 มิลลิลิตร  
แลวนาํไปหมุนเหวี่ยงท่ี  10,000 rpm  อุณหภูมิ  4  องศาเซลเซียส  เปนเวลา  20 นาที  แยกเอา
สารละลายใสไปวิเคราะหตอไป 
  2. เตรียมสารละลายมาตรฐานเคอรซีทินความเขมขน 10 ไมโครกรัมตอกรัม  ในเมทธานอล  
แลวนําสารละลายใสในขอ  1)  บรรจุลงใน vial  ปริมาตร 1 มิลลิลิตร จากนั้นนํา vial  ของสารสกัด
ตัวอยาง  และสารมาตรฐานเควอซิติน ไปวเิคราะหดวยเคร่ือง  HPLC  ตามสภาวะดังตอไปนี ้
 HPLC condition  
  -  Column      : Zorbax SB-C18, 5 um (4.6×150 mm.) 
  -  Mobile phase       : Solvent A; 0.2% formic acid in acetronitrile and Solvent B; 0.2% 
                                                formic acid in water  
  -  Flow rate      : 0.9 ml/min 
  -  Injection volume  :  20 μl 
  -  UV detector          :  280 nm 
 2.10  การวิเคราะหดัชนีแอนติออกซิแดนต (Patricia  and  Dan, 1978) 

วิธีการเตรียมตัวอยาง 
 นําน้ําหมอน 10 มิลลิลิตร  นําไปปรับปริมาตรดวยเอทธานอล รอยละ 95 ใหครบ 30  
มิลลิลิตร  แลวนําไปหมุนเหวี่ยงท่ี  5,000 rpm  เปนเวลา  10 นาที  แยกเอาสารละลายใสไปวิเคราะห
ตอไป 
 

98.2 
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วิธีการวิเคราะห 
1.  ปเปตสารละลายเบตาแคโรทีนในคลอโรฟอรม (1 มิลลิกรัม  ตอ 10 มิลลิลิตร) ปริมาตร  

1  มิลลิลิตร  ลงในบีกเกอรท่ีมีกรดลิโนเลอิก  20  มิลลิกรัม  และ Tween 40   200 มิลลิกรัม  
 2. นําไประเหยคลอโรฟอรมในอางน้ําควบคุมอุณหภูมิท่ีอุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส จน
แหง แลวเติมน้ํากล่ันท่ีผานการใหอากาศเปนเวลา  1 ช่ัวโมง ปริมาตร 50 มิลลิลิตร  ลงไปพรอมท้ัง
คนอยางแรง 
 3. ปเปตสารละลายในขอ 2) ปริมาตร 5 มิลลิลิตร ลงในหลอดทดลองท่ีมีสารละลาย
ตัวอยาง  0.20  มิลลิลิตร  ผสมใหเขากนัดวยเคร่ือง  Vortex  mixture  
 4. นําไปวดัคาการดูดกลืนแสงทันทีท่ีความยาวคล่ืน 470  นาโนเมตร  โดยอานคาทุก ๆ 15  
นาที  จนครบ  105  นาที   
 5. สําหรับหลอดควบคุมจะใชเอทธานอล รอยละ 95 ปริมาณ 0.2 มิลลิลิตร  แทนสารละลาย
ตัวอยาง สวนหลอดแบลงคใชคลอโรฟอรมแทนสารละลายเบตาแคโรทีนในคลอโรฟอรม  และใช
เอทธานอล รอยละ 95 ปริมาณ  0.2  มิลลิลิตร  แทนสารละลายตัวอยาง เชนเดียวกนั 

วิธีการคํานวณ 
 อัตราการฟอกสีของเบตาแคโรทีน  คํานวณจากความแตกตางของการดูดกลืนแสงท่ีความ
ยาวคล่ืน 470 นาโนเมตร ระหวางเวลาเร่ิมตน (t = 0) และเวลาสุดทายท่ีอานไดคาคงท่ี (t = t) หาร
ดวยระยะเวลาจากเร่ิมตน  ถึงระยะเวลาสุดทายท่ีอานไดคาคงท่ี 

คาแอนติออกซิแดนตแอคตวิิตี  คํานวณออกมาเปนคา Antioxidant index โดยคํานวณจาก
อัตราการฟอกสีของเบตาแคโรทีนของหลอดควบคุม  หารดวยอัตราการฟอกสีของเบตาแคโรทีน 
ของหลอดตัวอยาง 
 
 อัตราการฟอกสีของเบตาแคโรทีน   =   A 470 ( t = 0 )  -  A 470 ( t = t ) 
                                                  t 

เม่ือ A 470 (t = 0)  คือ คาการดูดกลืนแสงท่ีความยาวคล่ืน 470 นาโนเมตรท่ีเวลาเร่ิมตน 
                   A 470 (t = t)  คือ คาการดูดกลืนแสงท่ีความยาวคล่ืน 470 นาโนเมตรท่ีเวลาสุดทาย 
                                     t          คือ ระยะเวลาจากเวลาเร่ิมตนถึงเวลาสุดทาย 
 
 Antioxidant  index    =      อัตราการฟอกสีของเบตาแคโรทีนของหลอดควบคุม  
                       อัตราการฟอกสีของเบตา-แคโรทีนของหลอดตัวอยาง 
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ขอแนะนํา  1) ในกรณีท่ีเม่ือทําการทดลองจนครบ 105 นาทีแลวคาการดูดกลืนแสงท่ีอาน
ไดยังไมคงท่ี  ใหถือเอาระยะเวลาท่ี  105  นาทีเปนระยะเวลาสุดทาย  
                        2) วิธีการหาคาดัชนีแอนติออกซิแดนตท่ีใชนี้ จะไมสามารถบอกไดวาใน
ตัวอยางมีปริมาณสารแอนติออกซิแดนตเปนจํานวนเทาใด เพยีงแตบอกไดวาสารแอนติออกซิแดนต
ท่ีมีอยูในตัวอยางมีปริมาณมากหรือนอยเทานั้น โดยดูไดจากการฟอกจางสีของสารละลาย    เบตา-
แคโรทีน     

2.11  การวิเคราะหความสามารถในการกําจัดอนุมูลอิสระ (Yen  and  Hsieh, 1997) 
 การหาคาความสามารถในการกําจัดอนุมูลอิสระกระทําโดยอาศัยหลักการท่ีวา  สารท่ีมีฤทธ์ิ
ตานการเกดิออกซิเดชันจะทําปฏิกิริยากับ 1,1-diphenyl-2-pricrylhydrazyl (DPPH)  ทําใหสีมวงของ  
DPPH  จางลง 

วิธีการวิเคราะห 
 1.  นําน้ําหมอนมา 2  มิลลิลิตร  ผสมกับเอทธานอล รอยละ 95   ปริมาณ 48  มิลลิลิตร แลว
กรองของเหลวผานผาขาวบาง  แลวนําไปเจือจางดวยน้ํากล่ัน  25  เทา    
 2.  ปเปตสารละลายตัวอยางในขอ 1. มา  1  มิลลิลิตร  ลงในหลอดทดลอง  เติมสารละลาย  
DPPH  0.3 mM  ปริมาตร  2  มิลลิลิตร  ผสมใหเขากันดวยเคร่ือง  Vortex mixture  ต้ังท้ิงไวในท่ีมืด  
30  นาที  แลวนําไปวดัคาการดูดกลืนแสงทันทีท่ีความยาวคล่ืน 516  นาโนเมตร  
 3.  สําหรับหลอดควบคุมจะใชเอทธานอล รอยละ 95 ปริมาณ 1  มิลลิลิตร  แทนสารละลาย
ตัวอยาง สวนหลอดแบลงคใชเอทธานอล รอยละ 95  
  วิธีการคาํนวณ 
 การคํานวณหาหาคาความสามารถในการกาํจัดอนุมูลอิสระ  จะใชสมการดังนี ้
 Radical  scavenging (รอยละ)   =  [1-(A sample/ A control)] X 100 
                        
  เม่ือ  Asample      คือ  คาการดูดกลืนแสงของหลอดตัวอยาง 
          Acontrol     คือ  คาการดูดกลืนแสงของหลอดควบคุม 
 
3.  การวิเคราะหคุณภาพทางจุลินทรีย  
 

3.1  การวิเคราะหเชื้อจุลินทรียท้ังหมด (BAM, 2001)    
1. น้ําหมอน 25 มิลลิลิตร ใสในถุง stomacher เติมสารละลาย peptone water รอยละ 0.1 

จํานวน 225  กรัม  นําเขาเคร่ืองตีปน stomacher  นาน 1-2 นาที 
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2. ทําเจือจางอาหารโดยปเปต  มา  1  มิลลิลิตร  ใสในหลอดทดลองท่ีมีสารละลาย peptone 
water รอยละ 0.1 ปริมาณ 9 มิลลิลิตร  และทําการเจือจางตอจนไดระดบัความเขมขนท่ีเหมาะสม 

3. ปเปตสารละลายอาหารท่ีระดับความเจือจางท่ีเหมาะสมจํานวน 3 ระดับความเขมขนท่ี
ติดกันจํานวน  1  มิลลิลิตร  ใสในจานเพาะเช้ือ 

4.  เทอาหารเล้ียงเช้ือ PCA อุณหภูมิ 44-46 องศาเซลเซียส ประมาณ 12-15 มิลลิลิตร ใสใน
จานเพาะเช้ือ  แลวเอียงจานไปมาใหกระจายท่ัวจานเพาะเชื้อ 

5. ปลอยใหอาหารวุนแข็งตัว แลวคว่ําจานเพาะเชื้อในถุงพลาสติก  นําไปบมในตูบม
อุณหภูมิ 35-37  องศาเซลเซียส  เปนเวลา  48 + 3 ช่ัวโมง 

6.  นับจํานวนโคโลนีจากจานท่ีมีจํานวนโคโลนีอยูระหวาง 25-250 โคโลนี คํานวณ cfu/g  
หรือ cfu/ml  ของอาหาร  ไดตามสมการดังนี้ 
                                                                                                           ∑ C   

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

เม่ือ    v1  =  ปริมาตรของสารละลายอาหารท่ีใชในการเพาะเล้ียงเช้ือ 
 ∑ C     =  ผลรวมของโคโลนีท่ีนับไดท้ังหมดจากจานเพาะเช้ือท่ีนับไดในชวง 
                  25-250 โคโลนี 
  n1 =  จํานวนจานเพาะเช้ือท่ีนับไดในชวง 25-250 โคโลนี ในระดับความ 
                  เขมขนแรก 
  n2 =  จํานวนจานเพาะเช้ือท่ีนับไดในชวง 25-250 โคโลนี ในระดับความ 
                  เขมขนท่ี 2 
  d =  ระดับความเขมขนแรกท่ีสามารถนับเช้ือไดในชวง  25-250 โคโลนี  

3.2  การวิเคราะหเชื้อยีสต และรา  
วิเคราะหเชนเดียวกับวิธีการวิเคราะหเช้ือจลิุนทรียท้ังหมด  แตเปล่ียนจากอาหารเล้ียงเช้ือ  

PCA  เปนอาหารเล้ียงเช้ือ PDA  ท่ีปรับ  pH  ดวย  สารละลายกรดทารทาริก รอยละ 10  แลวนําไป
บมในตูบมอุณหภูมิ 35-37  องศาเซลเซียส  3-5  วัน  จากน้ันนาํไปนบัจํานวนโคโลนีจากจานท่ีมี
จํานวนโคโลนีอยูระหวาง 25-250 โคโลนี   คํานวณ cfu/g  หรือ cfu/ml  ของอาหาร  เชนเดียวกบั
วิธีการคํานวณเช้ือจุลินทรียท้ังหมด  
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ภาคผนวก จ 

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับ 214  (พ.ศ. 2543 ) 
เร่ือง เคร่ืองดื่มในภาชนะบรรจุที่ปดสนิท 
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(สําเนา) 
ประกาศกระทรวงสาธารณสขุ 

(ฉบับท่ี 214 ) พ.ศ.2543 
เร่ือง เคร่ืองดืม่ในภาชนะบรรจุท่ีปดสนิท 

------------------------------------------- 
โดยท่ีเปนการสมควรปรับปรุงแกไขประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเร่ือง เคร่ืองดื่มในภาชนะ
บรรจุท่ีปดสนิท อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 5 และมาตรา 6(1)(2)(4)(6)(7) และ (10) แหง
พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 อันเปนพระราชบัญญัติท่ีมีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการ
จํากัดสิทธิและ เสรีภาพของบุคคล ซ่ึงมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 35 มาตรา 48 และมาตรา 50 
ของรัฐธรรมนูญแหง ราชอาณาจักรไทยบัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหง
กฎหมาย รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขออกประกาศไว ดังตอไปนี้ 

ขอ 1 ใหยกเลิกประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับท่ี 62 (พ.ศ.2524) เร่ือง เคร่ืองดื่มใน
ภาชนะบรรจุท่ีปดสนิท ลงวันท่ี 7 กันยายน พ.ศ.2542 และประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับท่ี 
180) พ.ศ.2542 เร่ือง เคร่ืองดื่มในภาชนะบรรจุท่ีปดสนิท (ฉบับท่ี 2) ลงวันท่ี 12 พฤศจิกายน พ.ศ.
2540 

ขอ 2 ใหเคร่ืองดื่มในภาชนะบรรจุที่ปดสนิทเปนอาหารควบคุมเฉพาะ 
ขอ 3 เคร่ืองดื่มในภาชนะบรรจุท่ีปดสนิทตามขอ 2 แบงออกเปน 5 ชนิด ดังตอไปนี้ 

(1) น้ําท่ีมีกาซคารบอนไดออกไซดหรือออกซิเจนผสมอยูดวย 
(2) เคร่ืองดื่มท่ีมีหรือทําจากผลไม พืชหรือผัก ไมวาจะมีกาซคารบอนไดออกไซด 

หรือออกซิเจนผสมอยูดวยหรือไมก็ตาม 
(3) เคร่ืองดื่มท่ีมีหรือทําจากสวนผสมท่ีไมใชผลไม พืชหรือผัก ไมวาจะมีกาซ 

คารบอนไดออกไซด หรือออกซิเจน ผสมอยูดวยหรือไมก็ตาม 
(4) เคร่ืองดื่มตาม (2) หรือ (3) ชนิดเขมขนซ่ึงตองเจือจางกอนบริโภค 
(5) เคร่ืองดื่มตาม (2) หรือ (3) ชนิดแหง 

ขอ 4 เคร่ืองดื่มตามขอ 2 ตองมีคุณภาพหรือมาตรฐาน ดังตอไปนี้ 
(1) มีกล่ินและรสตามลักษณะเฉพาะของเคร่ืองดื่มนั้น 
(2) ไมมีตะกอน เวนแตตะกอนอันมีตามธรรมชาติของสวนประกอบ 
(3) น้ําท่ีใชผลิตตองเปนน้ําท่ีมีคุณภาพหรือมาตรฐานตามประกาศกระทรวง 

สาธารณสุขวาดวยเร่ือง น้ําบริโภคในภาชนะบรรจุท่ีปดสนิท 
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(4) ตรวจพบแบคทีเรียชนิดโคลิฟอรมนอยกวา 2.2 ตอเคร่ืองดื่ม 100 มิลลิลิตร โดย 
วิธี เอ็ม พี เอ็น (Most Probable Number) 

(5) ตรวจไมพบแบคทีเรียชนิด อี.โคไล (Escherichia coli) 
(6) ไมมีจุลินทรียท่ีทําใหเกิดโรค 
(7) ไมมีสารเปนพิษจากจุลินทรียหรือสารเปนพิษอ่ืนในปริมาณท่ีอาจเปนอันตรา 

ตอสุขภาพ 
(8) ไมมียีสตและเช้ือรา 
(9) ไมมีสารปนเปอน เวนแตดังตอไปนี้ 

(9.1) สารหนู ไมเกิน 0.2 มิลลิกรัม ตอเคร่ืองดื่ม 1 กิโลกรัม 

(9.2) ตะกั่ว ไมเกิน 0.5 มิลลิกรัม ตอเคร่ืองดื่ม 1 กิโลกรัม 

(9.3) ทองแดง ไมเกิน 5 มิลลิกรัม ตอเคร่ืองดื่ม 1 กิโลกรัม 

(9.4) สังกะสี ไมเกิน 5 มิลลิกรัม ตอเคร่ืองดื่ม 1 กิโลกรัม 

(9.5) เหล็ก ไมเกิน 15 มิลลิกรัม ตอเคร่ืองดื่ม 1 กิโลกรัม 

(9.6) ดีบุก ไมเกิน 250 มิลลิกรัม ตอเคร่ืองดื่ม 1 กิโลกรัม 

(9.7) ซัลเฟอรไดออกไซด ไมเกิน 10 มิลลิกรัม ตอเคร่ืองดื่ม 1 กิโลกรัม 

(10) ใชวัตถุท่ีใหความหวานแทนนํ้าตาลหรือใชรวมกับน้ําตาล นอกจากการใช 
น้ําตาลไดโดยใหใชวัตถุท่ีใหความหวานแทนนํ้าตาลไดตามมาตรฐานอาหาร เอฟ เอ โอ/ดับบลิว 
เอช โอ, โคเด็กซ (Joint FAO/WHO, Codex) ท่ีวาดวยเร่ือง วัตถุเจือปนอาหาร และฉบับท่ีไดแกไข
เพิ่มเติมในกรณีท่ีไมมีมาตรฐานกําหนดไวตามวรรคหนึ่งใหสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ประกาศกําหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการอาหาร 

(11) มีแอลกอฮอลอันเกิดข้ึนจากธรรมชาติของสวนประกอบและแอลกอฮอลท่ีใช 
ในกรรมวิธีการผลิต รวมกันไดไมเกินรอยละ 0.5 ของนํ้าหนัก ถาจําเปนตองมีแอลกอฮอลใน
ปริมาณสูงกวาท่ีกําหนดไวตองไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
แอลกอฮอลท่ีใชในกรรมวิธีการผลิตตองไมใชเมทิลแอลกอฮอล เคร่ืองดื่มชนิดเขมขนท่ีตองเจือจาง
หรือเคร่ืองดื่มชนิดแหงท่ีตองละลายกอนบริโภคตามท่ีกําหนดไวในฉลาก เม่ือเจือจางหรือละลาย
แลวตรวจพบแบคทีเรียชนิดโคลิฟอรมไดตาม (4) และมี สารปนเปอนไดตามท่ีกําหนดไวใน (9)  
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ขอ 5 เคร่ืองดื่มตามขอ 3 นอกจากตองมีคุณภาพหรือมาตรฐานตามขอ 4 แลว ตองมีคุณภาพ
หรือมาตรฐานเฉพาะ ดังตอไปนี้ดวย 

(1) เคร่ืองดื่มตามขอ 3(2) ตองมีคุณภาพหรือมาตรฐานตามประเภทหรือชนิดของ 
ผลไม พืชหรือผักนั้น ๆ ท่ีไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

(2) เคร่ืองดื่มตามขอ 3(2) ชนิดเขมขนหรือชนิดแหง เม่ือเจือจางหรือละลายแลว 
ตองมีคุณภาพหรือมาตรฐานตามประเภทหรือชนิดของผลไม พืชหรือผักนั้น ๆ ท่ีไดรับความ
เห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

(3) เคร่ืองดื่มชนิดแหงมีความช้ืนไมเกินรอยละ 6 ของน้ําหนัก ถาเปนเคร่ืองดื่ม 
ชนิดแหงท่ีผลิตจากพืชหรือผัก ใหมีความช้ืนไดตามท่ีไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา 

(4) เคร่ืองดื่มตามขอ 3(2) หรือ 3(3) มีวัตถุกันเสียได ดังตอไปนี้ 
(4.1) ซัลเฟอรไดออกไซด ไมเกิน 70 มิลลิกรัม ตอเคร่ืองดื่ม 1 กิโลกรัม 
(4.2) กรดเบนโซอิค หรือกรดซอรบิค หรือเกลือของกรดท้ังสองนี้ โดย 

คํานวณเปนตัวกรดไดไมเกิน 200 มิลลิกรัม ตอเคร่ืองดื่ม 1 กิโลกรัมเคร่ืองดื่มตามขอ 3(2) หรือ 3(3) 
ชนิดเขมขน เม่ือเจือจางแลวมีวัตถุกันเสียได ไมเกินท่ีกําหนดไวใน (4) เคร่ืองดื่มตามขอ 3(2) หรือ 
3(3) ชนิดแหง เม่ือละลายแลวมีวัตถุกันเสียไดไมเกินท่ีกําหนดไวใน (4)การใชวัตถุกันเสียใหใชได
เพียงชนิดหนึ่งชนิดใดตามปริมาณท่ีกําหนดใน (4.1) หรือ (4.2) ถาใชเกินหนึ่งชนิด ตองมีปริมาณ
ของชนิดท่ีใชรวมกันไมเกินปริมาณของวัตถุกันเสียชนิดท่ีกําหนดใหใชนอยท่ีสุด เม่ือจําเปนตองใช
วัตถุกันเสียแตกตางไปจากที่กําหนดไวดังกลาวขางตน ตองไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา 

ขอ 6 ผูผลิตหรือผูนําเขาเครื่องดื่มในภาชนะบรรจุท่ีปดสนิทเพื่อจําหนาย ตองปฏิบัติตาม
ประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเร่ือง วิธีการผลิต เคร่ืองมือเคร่ืองใชในการผลิต และการเก็บ
รักษาอาหาร 

ขอ 7 ภาชนะบรรจุท่ีใชบรรจุเคร่ืองดื่ม ใหปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวย
เร่ือง ภาชนะบรรจุ 

ขอ 8 การแสดงฉลากของเคร่ืองดื่ม ใหปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเร่ือง 
ฉลาก เวนแตการใชช่ือเคร่ืองดื่มตามขอ 3(2) ท่ีมีหรือทําจากน้ําผลไมท้ังชนิดเหลวหรือชนิดแหง
และ เคร่ืองดื่มตามขอ 3(3) ซ่ึงมีกล่ินหรือรสผลไมท่ีไดจากการสังเคราะหท้ังชนิดเหลวและชนิด
แหง ใหปฏิบัติ ดังตอไปนี้ 

(1) เคร่ืองดื่มตามขอ 3(2) ใหใชช่ือ ดังนี้ 
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(1.1) “น้ํา ....... 100% (ความท่ีเวนไวใหระบุช่ือผลไม) สําหรับเคร่ืองดื่มท่ีมีหรือทํา 
จากผลไมลวน 

(1.2) ”น้ํา ....... 100% จากน้ํา ....... เขมขน” (ความท่ีเวนไวใหระบุช่ือผลไมสําหรับ 
เคร่ืองดื่มท่ีทําจากการนําผลไมชนิดเขมขนมาเจือจางดวยน้ํา เพื่อใหมีคุณภาพหรือมาตรฐาน
เหมือนกับเคร่ืองดื่มตาม (1.1) 

(1.3) ”น้ํา .......%” (ความท่ีเวนไวใหระบุช่ือและปริมาณเปนรอยละของผลไม) 
สําหรับเคร่ืองดื่มท่ีมีหรือทําจากผลไมต้ังแตรอยละ 20 ของนํ้าหนักข้ึนไป แตไมใชเคร่ืองดื่มตาม 
(1.1) 

(1.4) ”น้ํารส .......%” (ความท่ีเวนไวใหระบุช่ือและปริมาณเปนรอยละของผลไม) 
สําหรับเคร่ืองดื่มท่ีมีหรือทําจากผลไมไมถึงรอยละ 20 ของน้ําหนัก(2) เคร่ืองดื่มตามขอ 3(3) ซ่ึงมี
กล่ินหรือรสของผลไมท่ีไดจากการสังเคราะหเปนสวนผสมใหใชช่ือ ดังนี้ “น้ําหวานกล่ิน.....“ 
(ความท่ีเวนไวใหระบุช่ือกล่ินของผลไมท่ีไดจากการสังเคราะห)(3) เคร่ืองดื่มตามขอ 3(4) นอกจาก
จะตองใชช่ือเคร่ืองดื่มตาม (1) หรือ (2) โดยไมตองแสดงปริมาณของผลไมแลวจะตองมีขอความ 
“เขมขน” ตอทายช่ือดังกลาว และใหแสดงขอความ “เม่ือเจือจางแลวมีน้ํา .......%” (ความท่ีเวนไวให
ระบุชนิดและปริมาณของผลไม) ไวใตช่ือเคร่ืองดื่มดวย 
(4) เคร่ืองดื่มตามขอ 3(5) นอกจากจะตองใชช่ือเคร่ืองดื่มตาม (1) หรือ (2) โดยไมตอง 
แสดงปริมาณของผลไมแลวจะตองแสดงขอความ “เม่ือละลายแลวมีน้ํา .......%” (ความท่ีเวนไวให
ระบุชนิดและปริมาณของผลไม) ไวใตช่ือเคร่ืองดื่มแลวเคร่ืองดื่มท่ีใชวัตถุท่ีใหความหวานแทน
น้ําตาล ตองแสดงขอความวา “ใช ....... เปนวัตถุท่ีใหความหวานแทนนํ้าตาล” (ความท่ีเวนไวใหระบุ
ช่ือของวัตถุท่ีใหความหวานแทนนํ้าตาลท่ีใช) ดวยตัวอักษรขนาดไมเล็กกวา 2 มิลลิเมตร สีของ
ตัวอักษรตัดกับสีพื้นของฉลากขอความท่ีสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาประกาศกําหนด (ถา
มี) 

ขอ 9 ประกาศนี้ ไมใชบังคับกับเคร่ืองดื่มในภาชนะบรรจุท่ีปดสนิทท่ีผลิตเพื่อจําหนายใน
การสงออก 

ขอ 10 ใหใบสําคัญการข้ึนทะเบียนตํารับอาหารหรือใบสําคัญการใชฉลากอาหารตาม
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับท่ี 62 (พ.ศ.2524) เร่ือง เคร่ืองดื่มในภาชนะบรรจุท่ีปดสนิท ลง
วันท่ี 7 กันยายน พ.ศ.2524 แกไขเพ่ิมเติมโดยประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับท่ี 180) พ.ศ.2540 
เร่ือง เคร่ืองดื่มในภาชนะบรรจุท่ีปดสนิท (ฉบับท่ี 2) ลงวันท่ี 12 พฤศจิกายน พ.ศ.2542 ซ่ึงออกให
กอนวันท่ีประกาศนี้ใชบังคับยังคงใชตอไปไดอีกสองป นับแตวันท่ีประกาศนี้ใชบังคับ 

ขอ 11 ใหผูผลิต ผูนําเขาเคร่ืองดื่มในภาชนะบรรจุท่ีปดสนิทท่ีไดรับอนุญาตอยูกอนวันท่ี 
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ประกาศนี้ใชบังคับ ยื่นคําขอรับเลขสารบบอาหารภายในหนึ่งป นับแตวันท่ีประกาศนี้ใชบังคับ เม่ือ
ยื่นคําขอดังกลาวแลวใหไดรับการผอนผันการปฏิบัติตามขอ 6 ภายในสองป นับแตวันท่ีประกาศนี้
ใชบังคับ และใหคงใชฉลากเดิมที่เหลืออยูตอไปจนกวาจะหมดแตตองไมเกินสองป นับแตวันท่ี
ประกาศนี้ใชบังคับ 

ขอ 12 ประกาศนี้ ใหใชบังคับเม่ือพนกําหนดหนึ่งรอยแปดสิบวัน นับแตวันถัดจากวัน
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไปประกาศ ณ วันท่ี 19 กันยายน พ.ศ.2543 

กร ทัพพะรังสี 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข 

(ราชกิจจานุเบกษาฉบับประกาศท่ัวไป เลม 118 ตอนพิเศษ 6 ง. ลงวันท่ี 24 มกราคม พ.ศ.2544) 
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ภาคผนวก ฉ 
ขอมูลผลิตภัณฑเอนไซมเพคติเนส (Pextinex®Ultra SP-L) 
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