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ภาคผนวก  ก 

ภาพประกอบงานวิจัย 
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                     (ก)     (ข)                                      (ค) 
 
ภาพท่ี ก.1 ลักษณะของผลไมท่ีใชในการวจิัย: หมอนสุกพันธุเชียงใหม (ก)  เสาวรสพันธุผลสีมวง 
(ข)    
และสับปะรดพันธุปตตาเวยี (ค) 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
                    (ก)                              (ข)                                     (ค)                                   (ง) 
 
 
ภาพท่ี ก.2   ลักษณะสีของน้าํหมอนสกัด (ก) น้ําเสาวรสสกัด (ข) น้าํสับปะรดสกัด (ค) และนํ้าผลไม
ผสมพรอมดื่มสูตรท่ีเลือกได (ง) 
 



 

 
   50  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

(ก) (ข)        
 
ภาพท่ี ก.3 ลักษณะของเคร่ืองสรางผลึกน้ําแข็ง ICE START ทางดานขาง (ก) และดานบน (ข)    

 

 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ก) (ข)    
                    

ภาพท่ี ก.4 ลักษณะของเคร่ืองเหวีย่งแยกน้ําผลไมดานขาง (ก) และดานบน (ข)   
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           (ก)      (ข) 
 

ภาพท่ี ก.5   การเกิดผลึกน้ําแข็งในถังของเคร่ืองสรางผลึกน้ําแข็ง (ก) และลักษณะของผลึกน้ําแข็งท่ี
เหลือหลังการเหวีย่งแยก (ข) 
 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

                        (ก)                                          (ข)    
                           

ภาพท่ี ก.6   เปรียบเทียบลักษณะของน้ําผลไมสดผสม (ก) กับน้ําผลไมผสมเขมขนท่ีผลิตได (ข) 
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ภาคผนวก ข 
วิธีวิเคราะหคุณภาพ 
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1.  การวิเคราะหคาสี (L*  a*  b*)   

เปนการวดัคาสีดวยเคร่ืองวดัสี  Minolta  chroma meter  รายงานผลคาสีเปนระบบ 
Hunter-LAB โดยท่ี     

-  คา  L*  เปนคาความสวาง (Lightness) :  มีคาอยูในชวง  0  ถึง 100  ถาคา  L* = 0  คือ  
perfect   black sample  และ  L* = 100  คือ  perfect white sample  

-  คา  a*  เปนคาสีแดงและสีเขียว (Redness/Greenness)  :  ถาคา  a  เปนบวกวัตถุมีสี
ออกแดง  และคา  a  เปนลบวัตถุมีสีออกเขียว 

-  คา  b* เปนคาสีเหลืองและสีน้ําเงิน (Yellowness/Blueness)  :  ถาคา  b  เปนบวกวตัถุ
มีสีออกเหลือง  และคา  b  เปนลบวัตถุมีสีออกน้ําเงิน 
 กอนทําการวัดสีทุกคร้ังตองปรับมาตรฐานของเคร่ือง (Calibration)  กอนโดยใชแผนสีขาว
มาตรฐาน (White blank ; L* = 97.67 , a* = -0.18 , b* = 1.84) 
 วิธีการวัดคาสี 
 1) ปรับมาตรฐานของเคร่ือง (Calibration) กอนโดยใชแผนสีขาวมาตรฐาน (White blank) 
ตามคูมือการใชงานของเคร่ือง 
 2) เตรียมตัวอยางโดย  นําผลหมอนสดปนดวยเคร่ืองปนน้ําผลไม  สําหรับผลิตภัณฑผล
หมอนในน้ําเช่ือมใหปนผสมเขากัน  แลวบีบค้ันเอาเฉพาะของเหลวกรองผานผาขาวบาง  นํา
ของเหลวท่ีไดไปเหวี่ยงท่ีความเร็ว  5,000 rpm  นาน  10  นาที  จากนัน้แยกเอาสารละลายใสเทใส
ใน Cell วัดตัวอยางประมาณ 50 ml นําหวัวัดทาบบนผิวหนาของตัวอยาง แลวกดปุม  MEASURE  
ใหเคร่ืองวดัอานคาสี  แลวจดบันทึกขอมูล 

2.  การวิเคราะหคาความขนหนืด  
ดูดน้ําผลไมผสมเขมขน 8 ml ลงในเซลล หมอนท่ีมีขนาดเทากนั ๆ  โดยมี

เสนผาศูนยกลางประมาณ  1  cm  ไปวัดคาแรงสูงสุดท่ีใชในการตัดผลหมอนใหขาด  มีหนวยเปน
นิวตัน (N)  โดยใชเคร่ืองวัดคุณสมบัติทางกายภาพของอาหาร  (Texture analyzer,  Model 
TA.XTplus,  UK)      
3.  การวิเคราะหคาความเปนกรด-ดาง (pH)  (AOAC, 2000) 

        เตรียมตัวอยางเชนเดยีวกับการวิเคราะหคาสี (L*  a*  b*)  แลวนําสารละลายใสที่ได
ไปวัดความเปนกรด-ดาง  โดยเคร่ือง pH meter  ท่ีผานการปรับคามาตรฐาน  ดวยสารละลาย
มาตรฐานท่ีมี  pH  4.00  และ  pH  7.00  ตามลําดับ   
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4.  การวิเคราะหปริมาณของแข็งท่ีละลายไดท้ังหมด (AOAC, 2000) 

โดยการเตรียมตัวอยางเชนเดยีวกับการวเิคราะหคาสี (L*  a*  b*)  จากนัน้นํา
สารละลายใสไปวิเคราะหหาปริมาณของแข็งท่ีละลายไดท้ังหมด  ดังนี้     

1)  หยดน้ํากล่ันท่ีปริซึมของ Refractometer  ปดฝาครอบ  จากนั้นสองดกูับแสง 
2)  ปรับขีดบอกจํานวนบริกซใหอยูท่ี   0  บริกซ   แลวเช็ดใหแหง 
3)   หยดตัวอยางลงท่ีปริซึมของ  Refractometer   ปดฝาครอบ  สองดูกับแสง  

      4)  อานคาท่ีได  แลวบันทึกผล   
5.  การวิเคราะหปริมาณกรดท้ังหมด (AOAC, 2000) 
 วิธีหา Titratable acidity จะวดัหาปริมาณไฮโดรเจนอิออนในสารละลาย โดยอาศัยหลักการ
ท่ีกรดในสารละลายทําปฏิกิริยาอยางสมบูรณกับเบสแก (เชน 0.1 M NaOH) จนไดจดุยุติ ซ่ึงจุดยุติ
จะอยูในชวงระหวาง  pH 7.5-8.4  ซ่ึงโดยปกติจะใชจดุยติุท่ี  pH 8.2   การสังเกตจุดยุติอาจทําไดโดย
ใช  Indicator  หรือใช  pH Meter  ซ่ึง Indicator  ท่ีนิยมใชไดแก  Phenolphthalein  และ  Mixture  of  
Phenol  red/Bromothymol  blue (1:1)  ซ่ึงจะเปล่ียนสีอยูในชวง  pH 7.5-8.4 

วิธีการเตรียมสารเคมี 
 1) 1% Phenolphthalein (C20H14O4)   : เตรียมโดยช่ัง phenolphthalein 1 กรัม ละลาย
ดวย  60%  ethanol  แลวปรับปริมาตรใหเปน  100 ml 
 2) 0.1 M  Sodium Hydroxide (NaOH) : เตรียมโดยช่ัง  NaOH  4  กรัม  ดวยเคร่ืองช่ัง
ท่ีมีความละเอียดอยางนอย  3  ตําแหนง  ละลายดวยน้ํากล่ันแลวถายใส volumetric flask ขนาด 1 
ลิตร แลวปรับปริมาตรใหครบ 1 ลิตร ทําการ Standardize 0.1 M NaOH ท่ีเตรียมไดดวย 0.1 M 
Potassium hydrogen  phthalate  เพื่อหาความเขมขนท่ีแนนอนของสารท่ีเตรียมได 
 3) 0.1 M  Potassium hydrogen phthalate (KHC8H4O4) : นํา potassium hydrogen 
phthalate ไปอบไลความช้ืนท่ี 120 OC  เปนเวลา  2 ช่ัวโมง แลวนําไปตั้งท้ิงไวใหเยน็ในเดสซิเคเตอร 
จากนั้นช่ังมา   2.0422   กรัม  นําไปละลายในน้ํากล่ัน  แลวปรับปริมาตรเปน 100 ml 

วิธีการวิเคราะห 
 เตรียมตัวอยางเชนเดยีวกับการวิเคราะหคาสี (L*  a*  b*)  สารละลายใสจากผลหมอนสด
จะเจือจางดวยน้ํากล่ัน  30-50  เทา  สวนสารละลายใสจากผลิตภัณฑผลหมอนในน้ําเช่ือมจะเจือจาง
ดวยน้ํากล่ัน  10 เทา  จากนัน้นําไปวิเคราะหหาปริมาณกรดท้ังหมด  ดงันี้   

1)  ปเปตสารละลายตัวอยาง  10 ml  ใสในขวดรูปชมพู 
  2)  ปรับปริมาตรดวยน้ํากล่ันใหครบ  100 ml   
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 4)  เติม  phenolphthalein indicator  2-3 หยด  แลวผสมใหเขากัน 
5) ไตเตรทสารละลายในขวดรูปชมพูดวย 0.1 M  NaOH   หาจดุยุติโดยการใชเคร่ือง 

pH meter  จุดยุติ  คือ  เม่ือมีคา pH  =  8.2   หรือจนเปนสีชมพูออน ๆ 
 6)  บันทึกปริมาตรของ  0.1 M  NaOH  ท่ีใช 

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

                                                                     1000                     
 a =  ปริมาตรของสารละลาย  0.1 M  NaOH  ท่ีใชไตเตรท (ml) 
6.  การวิเคราะหปริมาณน้ําตาลรีดิวส  (Iland  et  al, 2000) 
 การวิเคราะหหาปริมาณนํ้าตาลรีดิวส  (reducing  sugar)  ดวยวิธี  Rebelein Method  อาศัย
หลักการของการท่ีน้ําตาลในตัวอยางทําปฏิกิริยากับ Alkaline Cupric (Cu++) Tartrate ท่ีมากเกนิพอ  
หลังจากนัน้ทําการไตเตรทหาความเขมขนของ Cu++ ท่ีเหลือ  ทําใหเราทราบปริมาณ Cu++  ท่ีทํา
ปฏิกิริยากับน้ําตาลได  สวนปริมาณของ Cu++  ท่ีเหลือหลังจากทําปฏิกริิยากับน้ําตาลนั้น  หาไดโดย
การรีดิวส Cu++  ดวย  Iodine และหาปริมาณ Iodine ดวยการไตเตรทดวยสารละลายมาตรฐาน  
Thiosulphate  ดังสมการ 
  2Cu++  +  2I-   2Cu+  +  I2 
  I2  +  2S2O3

=   2I + S4O6
= 

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

(CuSO4⋅5H2O) 41.92  กรัม  ลงไป  ละลายใหเขากนั  แลวปรับปริมาตรใหเปน 1 ลิตร   
 2)  สารละลาย Z2  ช่ังสาร  Sodium potassium tartrate  250  กรัม  ละลายในน้ํากล่ัน 
600 ml แลวเติมสาร  Sodium hydroxide (NaOH) 80 กรัม  ลงไปชา ๆ  เพราะจะเกดิความรอนข้ึนใน
สารละลาย  (บางคร้ังอาจจําเปนตองหลอในนํ้าเยน็)  เม่ือสารผสมเย็นลงแลว  ทําการปรับปริมาตร
ใหเปน  1  ลิตร   
 3)  สารละลาย Z3  ตวงน้ํากล่ันประมาณ 600 ml แลวคอย ๆ  เติมสารละลาย  Sodium 
hydroxide (NaOH) 1 M จํานวน 100 ml  ผสมใหเขากัน  แลวเติมสาร Potassium iodide (KI)  300  
กรัม ลงไป  ละลายใหเขากนั  และปรับปริมาตรเปน  1  ลิตร 
 4)  สารละลาย Z4  ตวงกรดซัลฟูริกเขมขน 98% (H2SO4) จํานวน  175  ml  คอย ๆ  เติม
อยางชา ๆ  ลงในน้ํากล่ัน  825 ml คนใหเขากัน  (บางคร้ังอาจจําเปนตองหลอในน้ําเยน็)  



 

 
   56  

 5)  สารละลาย Z5  นําสารละลาย  Sodium hydroxide (NaOH) 1 M จํานวน 10 ml เติม
ลงในน้ํากล่ัน  100 ml แลวเติมสาร Potassium iodide (KI) 20 กรัม และสาร Soluble starch  10  กรัม  
คนใหละลาย  จากนั้นปรับปริมาตรเปน  1  ลิตร  

 6)  สารละลาย Z6  ช่ัง  Sodium thiosulphate (Na2S2O3⋅5H2O) 13.78  กรัม  ละลายใน
น้ํากล่ัน  600 ml แลวเติมสารละลาย Sodium hydroxide (NaOH) 1 M จํานวน  50  ml คนใหเขากนั  
จากนั้นปรับปริมาตรเปน  1  ลิตร 
 วิธีการวิเคราะห  
  1) ปเปต  Z1  10  ml และ  Z2  5 ml ลงในฟลาสกขนาด  250  ml 
 2) ใส  Boiling chips 2-3 เม็ด ลงไป  จากนั้นปเปตน้ํากล่ันลงไปอีก  2  ml 
 3)   นําไปใหความรอนจนสารละลายเดือดเปนเวลา  30  วินาที  แลวปลอยใหเย็นลง 
 4)   เติม Z3,  Z4  และ  Z5  อยางละ  10 ml ลงไป  ตามลําดบั  เขยาใหเขากัน 
 5)  นําไปไตเตรทกับสารละลาย  Z6 จนกระท่ังสารละลายเปล่ียนเปนสีขาวครีม (จุดยติุ) 
 6) บันทึกปริมาณ  Z6  ท่ีใช  (Blank titre)  (ซ่ึงควรจะอยูในชวง  29-31 ml) 
 7)  ทําการวิเคราะหตัวอยางเหมือนข้ันตอนในขอ 1-6 แตใชน้ําผลหมอน 2 ml แทนน้ํา
กล่ัน (ขอ 2)  และบันทึกปริมาณ Z6 ท่ีใช (Sample titre) 

วิธีการคํานวณ 

                    ปริมาณนํ้าตาลรีดิวซ (% w/w) = 
1000

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

 
ขอแนะนํา  ตัวอยางท่ีมีปริมาณน้ําตาลมากกวา 2%w/w จําเปนจะตองมีการเจือจาง 

เพราะถาปริมาณนํ้าตาลในตัวอยางมีมากเกินไป  น้ําตาลจะไปทําปฏิกิริยากับ Z1 จนหมด  ไมเหลือ
ใหทําปฏิกิริยากับ  Z6  ซ่ึงจะทําใหไมสามารถเห็นจุดยุติได  และการบันทึกคา Z6 ท่ีใช จําเปนจะตอง
บันทึกคาอยางละเอียด 
7. การวิเคราะหปริมาณวิตามีนซี (Total Vitamin C) 
 การเตรียมสารเคมี 
 1. สารละลายกรดออกซาลิค ความเขมขน 0.4% 
 ช่ังกรดออกซาลิคมา 0.4 g ละลายในน้ํากล่ัน แลวปรับปริมาตรใหครบ 100 ml 
โดยใชขวดปรับปริมาตร 
  
 



 

 
   57  

 2. สารละลายอินโดฟนอลมาตรฐาน 
  ช่ัง 2,6 dichrorophenolindolindophenol มา 0.05 g  ละลายในนํ้ากล่ันใหได
ปริมาตรท้ังหมด 100 ml โดยใชขวดปรับปริมาตรแลวกรอง ซ่ึงสารละลายน้ีสามารถเก็บรักษาไวใน
ตูเย็นได 2-3 สัปดาห  กอนใชทุกคร้ังควรไตเตรทเทียบกบัสารละลายมาตรฐาน 
 3. สารละลายวิตามีนซีมาตรฐาน 
  ช่ังวิตามีนบริสุทธ์ิ 0.05 g ละลายในสารละลายออกซาลิค ท่ีความเขมขน 0.4% 
จํานวน 60 ml  เติมน้ํากล่ันปรับใหไดปริมาตรท้ังหมด 250 ml  สารละลายวิตามีนซีท่ีได 1 ml มีวิตา
มีนซี 0.2 mg  ซ่ึงสารละลายน้ีเตรียมทันทีกอนใชทุกคร้ัง 
 วิธีการวิเคราะห  
  ปเปตน้ําผลไมผสม (ตัวอยาง) มา 50 ml ลงในขวดปรับปริมาตร 100 ml เติม
สารละลายยกรดลงไป 25 ml แลวปรับปริมาตรใหครบ 100 ml ดวยน้ํากล่ัน ผสมเขากัน ปเปตน้าํ
ผลไมผสมเจือจางแลวมา 10 ml ใสในฟลาสคขนาด 125 ml ทําการไตเตรทสารละลายในฟลาสค 
ดวยสารละลายอินโดฟนอลจนกระท้ังไดสีชมพูออน ซ่ึงสีจะมีการคงตัวไดนานกวา 15 วินาที จด
ปริมาตรสารละลายอินโดฟนอลที่ใช ทําการไตเตรทซํ้า 3 คร้ัง ปเปตสารละลายวิตามีนซีมาตรฐาน
มา 10 ml ใสในฟลาสคขนาด 125 ml ไตเตรทเชนเดียวกับน้ําผลไมผสม (ตัวอยาง) คํานวณหา
ปริมาณวิตามีนซีในน้ําผลไมในรูป mg/100 ml 
8. การวิเคราะหคุณภาพทางจุลินทรีย  (BAM, 2001)   
 วิธีการวิเคราะหเชื้อจุลินทรียท้ังหมด   

1) ช่ังตัวอยางอาหารแข็ง 25 กรัม ใสในถุง stomacher เติมสารละลาย 0.1% peptone 
water จํานวน 225  กรัม  นําเขาเคร่ืองตีปน stomacher  นาน 1-2 นาที 

2) ทําเจือจางอาหารโดยปเปต  มา  1 ml ใสในหลอดทดลองท่ีมีสารละลาย 0.1% 
peptone water  9 ml  และทําการเจือจางตอจนไดระดับความเขมขนท่ีเหมาะสม 

3) ปเปตสารละลายอาหารท่ีระดับความเจอืจางท่ีเหมาะสมจํานวน 3 ระดับความเขมขน
ท่ีติดกันจํานวน  1  ml ใสในจานเพาะเช้ือ 

4)  เทอาหารเล้ียงเช้ือ PCA อุณหภูมิ 44-46๐C ประมาณ 12-15 ml ใสในจานเพาะเช้ือ  
แลวเอียงจานไปมาใหกระจายท่ัวจานเพาะเชื้อ 

5) ปลอยใหอาหารวุนแข็งตัว  แลวคว่ําจานเพาะเช้ือในถุงพลาสติก  นําไปบมในตูบม
อุณหภูมิ 35-37๐C  เปนเวลา  48 + 3 ช่ัวโมง 

6)  นับจํานวนโคโลนีจากจานท่ีมีจํานวนโคโลนีอยูระหวาง 25-250 โคโลนี คํานวณ 
cfu/g  หรือ cfu/ml  ของอาหาร  ไดตามสมการดังนี ้
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cfu/g หรือ cfu/ml      =           

                             (v1n1 + 0.1 n2) d 
   

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

 วิธีการวิเคราะหเชื้อยีสต และรา  
         วิเคราะหเชนเดียวกับวิธีการวิเคราะหเช้ือจุลินทรียท้ังหมด  แตเปล่ียนจากอาหาร

เล้ียงเช้ือ  PCA  เปนอาหารเล้ียงเช้ือ PDA  ท่ีปรับ  pH  ดวย  10% สารละลายกรดทารทาริก  แลว
นําไปบมในตูบมอุณหภูมิ 35-37๐C  3-5  วัน  จากนัน้นําไปนับจํานวนโคโลนีจากจานท่ีมีจํานวน
โคโลนีอยูระหวาง 25-250 โคโลนี   คํานวณ cfu/g  หรือ cfu/ml  ของอาหาร  เชนเดียวกับวิธีการ
คํานวณเช้ือจุลินทรียท้ังหมด  
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ภาคผนวก  ค 

ตัวอยางแบบทดสอบทางประสาทสัมผัส 
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ตัวอยางแบบทดสอบทางประสาทสัมผัส 
เพ่ือหาสูตรที่เหมาะสมในการทํานํ้าผลไมผสม 

 
 

ชื่อผูทดสอบชมิ……………………………………….     วันท่ี……………….    ชุดท่ี………. 
 
คําแนะนํา: กรุณาทดสอบชิมตัวอยางผลิตภณัฑท่ีจดัเตรียมไว  แลวใหคะแนนความชอบในแตละ
คุณลักษณะของผลิตภัณฑ  และกรุณาดื่มน้ําระหวางตัวอยางทุกคร้ัง  โดยกําหนดให 

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

 

ลักษณะคุณภาพ 
รหัส 

     
ลักษณะปรากฏ      
สี      
กล่ิน      
รสชาติ       
ความชอบโดยรวม      

 
ขอเสนอแนะ 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……..................................................................................................................................................... 
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ตัวอยางแบบทดสอบทางประสาทสัมผัส   
เพ่ือเปรียบเทียบคุณภาพของนํ้าผลไมผสมพรอมดื่ม 

 
ชื่อผูทดสอบชมิ……………………………………….     วันท่ี……………….    ชุดท่ี………. 
 
คําแนะนํา : กรุณาทดสอบชิมตัวอยางผลิตภัณฑท่ีจัดเตรียมไว  แลวใหคะแนนความชอบในแตละ
คุณลักษณะของผลิตภัณฑ  และกรุณาดื่มน้ําระหวางตัวอยางทุกคร้ัง  โดยกําหนดให 

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

 

ลักษณะคุณภาพ 
รหัส 

   
ลักษณะปรากฏ    
สี    
กล่ิน    
รสชาติ     
ความชอบโดยรวม    

 
ขอเสนอแนะ 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…….................................................................................................................................................... 
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ภาคผนวก  ง 
มาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน 
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มาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน 

นํ้าผลไมรวมเขมขน 
 
1. ขอบขาย 
 1.1. มาตรฐานผลิตภัณฑชุมชนนี้ครอบคลุมน้ําผลไมรวมเขมขนท่ีผานกรรมวิธีการใหความ
รอนกอนบรรจุในภาชนะบรรจุ สามารถเก็บรักษาไวท่ีอุณหภูมิหอง 
2. บทนิยาม 

ความหมายของคําท่ีใชในมาตรฐานผลิตภณัฑชุมชนนี้ มีดังตอไปนี ้
 2.1 น้ําผลไมรวมเขมขน หมายถึง เคร่ืองท่ีไดจากการนําผลไมต้ังแต 2 ชนิดข้ึนไป เชน มะนาว 
กลวย สับปะรด มะมวง ท่ีสดและอยูในสภาพดีมาลางใหสะอาด ค้ันเอาสวนท่ีเปนน้ําผลไมหรือตี
ปนน้ําผลไมใหระเอียด นํามาผสมรวมกัน เติมน้ําตาลจนเขมขน อาจเติมสารเพ่ิมความเปนกรด สาร
ปรุงแตงกล่ินรส ตมฆาเช้ือดวยความรอนและระยะเวลาท่ีเหมาะสม บรรจุในภาชนะบรรจุในขณะ
รอนแลวทําใหเย็นทันที กอนบริโภคตองทําการเจือจาง 
3. คุณลักษณะท่ีตองการ 
 3.1 ลักษณะท่ัวไป 

ตองเปนของเหลวขน อาจใสหรือขุน และอาจแยกช้ันเม่ือต้ังท้ิงไว 
 3.2 สี 

ตองมีสีท่ีดีตามธรรมชาติของน้ําผลไมรวมเขมขน 

 3.3 กล่ิน 

ตองมีกล่ินท่ีดตีามธรรมชาติของน้ําผลไมรวมเขมขน ไมมีกล่ินแอลกอฮอล 
 3.4 กล่ินรส 

 ตองมีกล่ินรสที่ดีตามธรรมชาติของน้ําผลไมรวมเขมขน ปราศจากกล่ินรสอื่นท่ีไมพึง
ประสงค เม่ือตรวจสอบโดยวิธีการใหคะแนนตามขอ 8.1 แลว ตองไดคะแนนเฉล่ียของแตละ
ลักษณะจากผูตรวจสอบทุกคนไมนอยกวา 3 และ ไมมีลักษณะใดได 1 คะแนนจากผูตรวจสอบคน
ใดคนหนึ่ง 
 3.5 ส่ิงแปลกปลอม 

 ตองไมใชส่ิงแปลกท่ีไมใชสวนประกอบท่ีใช เชน เสนผม ดิน ทราย กรวด ช้ินสวนหรือส่ิง
ปฏิกูลจากสัตว  
 3.6 สารท่ีละลายไดท้ังหมด 

มผช. 1307/2549 
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  ตองไมนอยกวา 40% โดยนํ้าหนัก 

 3.7 วัตถุเจือปนอาหาร 

 3.7.1 หามใชสีสังเคราะหทุกชนิด 

 3.7.2 หากมีการใชวัตถุกันเสีย ใหใชไดตามชนิดและปริมาณท่ีกฎหมายกําหนด 

 3.8 จุลินทรีย 
 3.8.1 จํานวนจลิุนทรียท้ังหมด ตองนอยกวา 1x104 cfu/ml  
 3.8.2 สตาฟโลค็อกคัสออเรียส ตองไมพบในตัวอยางใน 1 ml 
 3.8.3 โคลิฟอรมโดยวิธีเอ็มพเีอ็น ตองนอยกวา 2.2 ตอตัวอยาง 100 ml 

3.8.4 เอสเชอริเชียโคไล ตองไมพบในตัวอยาง 100 ml 
3.8.5 ยีสตและรา ตองไมเกิน 100 cfu/ml 

4. สุขลักษณะ 
 4.1 สุขลักษณะในการทาํน้ําผลไมรวมเขมขน สถานประกอบการตองไดรับอนุญาตจาก
กระทรวงสาธารณสุข และใหเปนไปตามคําแนะนําตามภาคผนวก ก. 
5. การบรรจุ 
 5.1 ใหบรรจนุ้ําผลไมรวมเขมขนในภาชนะบรรจุท่ีสะอาด ปดใหสนิท และสามารถปองกัน
การปนเปอนจากส่ิวสกปรกภายนอกได 
 5.2 ปริมาตรสุทธิของน้ําผลไมรวมเขมขนในแตละภาชนะบรรจุ ตองไมนอยกวาท่ีระบุไวใน
ฉลาก 
6. เคร่ืองหมายและฉลาก 
 6.1 ท่ีภาชนะบรรจุน้ําผลไมรวมเขมขนทุกหนวย อยางนอยตองมีเลข อักษร หรือเคร่ืองหมาย
แจงรายละเอียดตอไปนี้ใหเห็นงาย ชัดเจน 
 (1) ช่ือผลิตภณัฑ เชน น้ําผลไมรวมเขมขน น้ําพั้นซผลไมรวมเขมขน พั้นซเขมขน 
 (2) สวนประกอบท่ีสําคัญ 
 (3) ชนิดและปริมาณวัตถุเจือปนอาหาร 
 (4) ปริมาณสุทธิ 
  (5) วนั เดือน ปท่ีทํา และวนัเดือนปท่ีหมดอายุหรือขอความวา “ ควรบริโภคกอน  
(วัน เดือน ป)” 
 (6) ขอแนะนําในการบริโภคและการเกบ็รักษา เจือจางดวยน้ําในสัดสวนน้ําผลไมรวม
เขมขน: น้ําเทากับ 1:3 ควรเก็บไวในตูเย็นหลังจากเปดขวด 
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 (7)  ช่ือผูทําหรือสถานท่ีทํา พรอมสถานท่ีต้ัง หรือเคร่ืองหมายการคาจดทะเบียน ในกรณีท่ี
ใชภาษาตางประเทศ ตองมีความหมายตรงกับภาษาไทยท่ีกําหนดไวขางตน 
7. การชักตัวอยางและเกณฑตัดสิน 
 7.1 รุน ในท่ีนี้ หมายถึง น้ําผลไมรวมเขมขนท่ีมีสวนประกอบเดียวกนั ทําในระยะเดียวกัน 
 7.2 การชักตัวอยางและการยอมรับ ใหเปนไปตามแผนการชักตัวอยางท่ีกําหนดดังตอไปนี ้
  7.2.1 การชักตัวอยางและการยอมรับ สําหรับการทดสอบส่ิงแปลกปลอม การบรรจุและ
เคร่ืองหมายและฉลาก ใหชักตัวอยางโดยวิธีสุมจากรุนเดียวกัน จํานวน 3 หนวยภาชนะบรรจุ เม่ือ
ตรวจสอบแลวทุกตัวอยางตองเปนไปตามขอ 3.5 ขอ 5. และขอ 6. จงึจะถือวาน้าํผลไมรวมเขมขน
รุนนั้นเปนไปตามเกณฑท่ีกาํหนด 
  7.2.2 การชักตัวอยางและการยอมรับ สําหรับการทดสอบลักษณะท่ัวไป สี กล่ิน และกล่ิน
รส ใหใชตัวอยางท่ีผานการทดสอบตามขอ 7.2.1 แลวจํานวน 3 หนวยภาชนะบรรจ ุ เม่ือตรวจสอบ
แลวทุกตัวอยาง ตองเปนไปตามขอ 3.1 ถึง ขอ 3.4 จึงจะถือวาน้ําผลไมรวมเขมขนรุนนั้นเปนไปตาม
เกณฑท่ีกําหนด 
  7.2.3 การชักตัวอยางและการยอมรับ การทดสอบสารท่ีละลายไดท้ังหมดและวัตถุเจือปน
อาหาร ใหชักตัวอยางโดยวธีิสุมตัวอยางจากรุนเดยีวกัน จํานวน 3 หนวยภาชนะบรรจุ เพื่อทําเปน
ตัวอยางรวม โดยมีปริมาตรรวมไมนอยกวา 300 ml กรณีตัวอยางไมพอใหชักตัวอยางเพิ่ม โดยวธีิ
สุมจากรุนเดยีวกัน ใหไดตัวอยางท่ีมีปริมาตรรวมตามท่ีกําหนด เม่ือตรวจสอบแลวตัวอยางตอง
เปนไปตามขอ 3.6 และ ขอ 3.7 จึงจะถือวาน้ําผลไมรวมเขมขนรุนนั้นเปนไปตามเกณฑท่ีกําหนด 
 7.2.4 การชักตัวอยางและการยอมรับ สําหรับการทดสอบจุลินทรีย ใหชักตัวอยางโดยวิธีสุม
ตัวอยางจากรุนเดียวกนั จํานวน 3 หนวยภาชนะบรรจุ เพื่อทําเปนตัวอยางรวม โดยมีปริมาตรรวมไม
นอยกวา 200 ml กรณีตัวอยางไมพอใหชักตัวอยางเพิ่ม โดยวิธีสุมจากรุนเดียวกนัใหไดตัวอยางท่ีมี
ปริมาตรรวมตามท่ีกําหนด เม่ือตรวจสอบแลวตัวอยางตองเปนไปตามขอ 3.8 จึงจะถือวาน้ําผลไม
รวมเขมขนรุนนั้นเปนไปตามเกณฑท่ีกําหนด 
 7.3 เกณฑตัดสิน 
 ตัวอยางน้ําผลไมรวมเขมขนตองเปนไปตามขอ 7.2.1 ขอ 7.2.2 ขอ 7.2.3 และขอ 7.2.4 ทุก
ขอ จึงจะถือวาน้ําผลไมรวมเขมขนรุนนั้นเปนไปตามมาตรฐานผลิตภณัฑชุมชน 
8. การทดสอบ 
 8.1 การทดสอบลักษณะท่ัวไป สี กล่ิน และกล่ินรส 
 8.1.1 ใหแตงต้ังคณะผูตรวจสอบ ประกอบดวยผูท่ีมีความชํานาญในการตรวจสอบนํ้าผลไม
รวมเขมขนอยางนอย 5 คน แตละคนจะแยกกันตรวจและใหคะแนนโดยอิสระ 
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 8.2.2 เทตัวอยางน้ําผลไมรวมเขมขนลงในแกวใส โดยมีกระดาษสีขาวเปนฉากหลัง 
ตรวจสอบลักษณะท่ัวไป สี กล่ิน และกล่ินรสโดยการตรวจพินจิและดม เจือจางตัวอยางน้ําผลไม
รวมเขมขนดวยน้ําตามสัดสวนท่ีระบุไวท่ีฉลาก ตรวจสอบกล่ินรสโดยการชิม 
8.1.3 หลักเกณฑการใหคะแนน ใหเปนไปตามตารางท่ี 1 
ตารางท่ี 1 หลักเกณฑการใหคะแนน 
ขอ 8.1.3  

ลักษณะท่ี
ตรวจสอบ 

เกณฑท่ีกําหนด 
ระดับการตัดสิน (คะแนน) 

ดีมาก ดี พอใช 
ตอง 

ปรับปรุง 

ลักษณะท่ัวไป 
ตองเปนของเหลวขน อาจใสหรือขุน
และอาจแยกช้ันเม่ือต้ังท้ิงไว 

4 3 2 1 

สี 
ตองมีสีท่ีดีตามธรรมชาติของน้ําผลไม
รวมเขมขน 

4 3 2 1 

กล่ิน 
ตองมีกล่ินท่ีดตีามธรรมชาติของน้ําผล
ไมรวมเขมขน ไมมีกล่ินแอลกอฮอล  

4 3 2 1 

กล่ินรส 
ตองมีกล่ินรสที่ดีตามธรรมชาติของน้ํา
ผลไมรวมเขมขน ปราศจากกล่ินรสอื่นท่ี
ไมพึงประสงค 

4 3 2 1 

  
 8.2 การทดสอบส่ิงแปลกปลอม ภาชนะบรรจุ และเคร่ืองหมายเลขฉลากใหตรวจพนิจิ 
 8.3 การทดสอบสารท่ีละลายไดท้ังหมดและวัตถุเจือปนอาหาร ใหใชวิธีทดสอบตาม AOAC 
หรือวิธีทดสอบอ่ืนท่ีเปนท่ียอมรับ 
 8.4 การทดสอบจุลินทรีย ใหใชวิธีทดสอบตาม AOAC หรือ BAM หรือวิธีทดสอบอ่ืนท่ีเปนท่ี
ยอมรับ 
 8.5 การทดสอบปริมาตรสุทธิใหใชเคร่ืองวดัปริมาตรท่ีเหมาะสม 
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ภาคผนวก ก. 
สุขลักษณะ 

(ขอ 4.1) 
ก.1 สถานท่ีตั้งและอาคานท่ีทํา 
 ก1.1 สถานท่ีต้ังตัวอาคารและท่ีใกลเคียง อยูในท่ีท่ีไมทําใหผลิตภณัฑท่ีทําเกิดการปนเปอนได
งายโดย 
 ก.1.1.1 สถานท่ีต้ังตัวอาคารและบริเวณโดยรอบ สะอาด ไมมีน้ําขังและสกปรก 
 ก.1.1.2 อยูหางบริเวณหรือสถานท่ีท่ีมีฝุน เขมา ควัน มากผิดปกติ 
  ก.1.1.3 ไมอยูใกลเคียงกับสถานท่ีนารังเกยีจ เชน บริเวณเพาะเล้ียงสัตว แหลงกําจดัขยะ 
 ก.1.2 อาคารท่ีมีขนาดเหมาะสม มีการออกแบบและกอสรางในลักษณะท่ีงายแกการบาํรุงรักษา 
การทําความสะอาด และสะดวกในการปฏิบัติงาน โดย 
 ก.1.2.1 พื้น ฝาพนัง และเพดานของอาคารท่ีทํา กอสรางดวยวัสดุท่ีคงทน เรียบ ทําความ
สะอาด และซอมแซมใหอยูในสภาพท่ีดีอยูตลอดเวลา 
 ก.1.2.2 แยกบริเวณท่ีทําออกเปนสัดสวน ไมอยูใกลหองสุขา ไมมีกล่ินของท่ีไมใชแลว
หรือไมเกีย่วของกับการทําอยูในบริเวณท่ีทํา 
 ก.1.2.3 พื้นท่ีปฏิบัติงานไมแออัด มีแสงสวางเพยีงพอ และมีการละบายอากาศท่ีเหมาะสม 
ก.2 เคร่ืองมือเคร่ืองจักร และอุปกรณในการทํา  
 ก.2.1ภาชนะหรืออุปกรณในการทําท่ีสัมผัสกับผลิตภัณฑ ทําจากวัสดุท่ีมีผิวเรียบ ไมเปนสนิม 
ลางทําความสะอาดไดงาย 
 ก.2.2 เคร่ืองมือ เคร่ืองจักร และอุปกรณท่ีใช สะอาด เหมาะสมกับการใชงาน ไมกอใหเกิดการ
ปนเปอน ติดต้ังไดงาย มีปริมาณเพยีงพอ รวมท้ังสามารถทําความสะอาดไดงายและท่ัวถึง  
ก.3 การควบคมุกระบวนการทํา 
 ก.3.1 วัตถุดิบและสวนผสมในการทํา สะอาด มีคุณภาพดี มีการลางหรือทําความสะอาดกอน
นําไปใช 
 ก.3.2 การทํา การเก็บรักษา การขนยาย และการขนสง ใหมีการปองกนัการเปอนและการเส่ือม
เสียของผลิตภัณฑ 
ก.4 การสุขาภบิาล การบํารุงรักษา และการทําความสะอาด 
 ก.4.1 น้ําท่ีใชลางทําความสะอาดเคร่ืองมือ เคร่ืองจักร อุปกรณ และมือของผูทํา เปนน้ําสะอาด
และมีปริมาณเพียงพอ 
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 ก.4.2 มีวิธีการปองกันและกําจัดสัตวนําเช้ือ แมลงและฝุนละออง ไมใหในบริเวณท่ีทําตาม
ความเหมาะสม  
 ก.4.3 มีการกําจัดขยะ ส่ิงสกปรก และน้ําท้ิง อยางเหมาะสม เพื่อไมกอใหเกิดการปนเปอนกลับ
ลงสูผลิตภัณฑ  
 ก.4.4 สารเคมีท่ีใชลางทําความสะอาด และใชกําจัดสัตวนําเช้ือและแมลง ใชในปริมาณท่ี
เหมาะสม และเก็บแกจากบริเวณท่ีทํา เพื่อไมใหปนเปอนลงสูผลิตภัณฑได 
ก.5 บุคลากรและสุขลักษณะของผูทํา  
 ผูทําทุกคน ตองรักษาความสะอาดสวนบุคคลใหดี เชน สวมเส้ือผาท่ีสะอาด มีผาคลุมผม
เพื่อปองกันไมใหเสนผมหลนลงในผลิตภณัฑ ไมไวเล็บยาว ลางมือใหสะอาดทุกคร้ังกอน
ปฏิบัติงาน หลังการใชหองสุขาและเม่ือมือสกปรก 
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