
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 



 
 
 
 

 
 

ภาคผนวก ก 
รูปภาพประกอบการวิจัย 

 
 
 

 
 
 
 

 
รูปท่ี ก.1 ผลมะเกีย๋งสุก (สีมวงดําท้ังผล)        รูปท่ี ก.2 ผลหมอนสุก (สีมวงดําท้ังผล) พันธุเชียงใหม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี ก.3 เคร่ืองค้ันน้ําแบบไฮดรอลิค 
 
 



 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        (ก) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ข)       (ค) 
 
รูปท่ี ก.4 (ก) เคร่ืองระเหยไอน้ําภายใตสุญญากาศ (vacuum evaporator) แบงเปน 2 สวน คือ (ข) 
เคร่ืองระเหยไอน้ํา (vacuum evaporator) (ค) ชุดปมสุญญากาศและตัวดกัจับไอน้ํา  
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       (น้ํามะเกี๋ยง )                        (น้ําหมอน) 
 รูปท่ี ก.5 ลักษณะของน้ํามะเกี๋ยงและน้ําหมอนหลังการสกัด (แถวบน)   
                            น้ํามะเกี๋ยงและนํ้าหมอนหลังการทําเขมขน (แถวลาง) 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี ก.6 ลักษณะของผลิตภณัฑน้ํามะเกีย๋งผสมนํ้าหมอนสกัดเขมขนพรอมดื่มบรรจุขวด 
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ภาคผนวก ข 
การทดสอบคุณภาพทางดานประสาทสัมผัส 

 
ตาราง ข.1 จํานวนผูทดสอบชิมท่ีเลือกสูตรในแตละลักษณะคุณภาพของน้ํามะเกี๋ยงผสมน้ําหมอน 
                  สกัดเขมขนพรอมดื่ม 
        ลักษณะคุณภาพ   

     ทางประสาทสัมผัส 

ผูทดสอบชิม (รอยละ) ท่ีระบุความชอบมากท่ีสุด ในแตละสูตรของน้ํา

มะเกีย๋งผสมน้าํหมอนสกัดเขมขนพรอมดื่ม 

สูตร 1   สูตร 2   สูตร 3   สูตร 4   สูตร 5   สูตร6    สูตร 7   สูตร 8   สูตร 9 

กล่ิน                                      6          14            8         41          6           0           3           3          19        
ความเปร้ียว                           6          14            3         46          0           0           0           6          25        
ความหวาน                            0          10           0          56          0           0           0           3          31       

 
 
ตาราง ข.2 จํานวนผูทดสอบชิมท่ีเลือกสูตรในแตละลักษณะคุณภาพของน้ํามะเกี๋ยงผสมน้ําหมอน 
                  สกัดเขมขนพรอมดื่มท่ีผานการฆาเช้ือ 
 

        ลักษณะคุณภาพ   

     ทางประสาทสัมผัส 

 

ผูทดสอบชิม (รอยละ) ท่ีระบุความชอบมากท่ีสุด ในแตละเวลาใน

การฆาเช้ือ 

                2 นาที                   4 นาที                     6 นาที                    

กล่ิน                                                  14.28                     42.86                      42.86                     

ความเปร้ียว                                         7.14                     50.00                      42.86                    

ความหวาน                                       14.29                     35.71                       50.00                    

 

 

 

 



 
 
 
 

 
 

 
ภาคผนวก ค 

ผังการทํางานของเคร่ืองระเหยไอน้ําภายใตสุญญากาศ 
 
 

 
 
 
         C      D   …….   A      …….. 
 
 
 
  E             F       B 
 
 
 
 
รูปท่ี ค.1 ผังการทํางานของเคร่ืองระเหยไอน้ําภายใตสุญญากาศ 

A = ถังบรรจุของเหลวท่ีตองการระเหย 
B = หมอน้ํารอนใชไฟฟา 
C = ชุดควบแนน 
D = ระบบทําความเยน็สําหรับน้ําหลอเย็น 
E = ถังบรรจุน้ําควบแนน 
F = ปมสุญญากาศ 

= เสนทางการไหลของนํ้าหลอเย็น 
      = เสนทางการไหลของไอ 
      = เสนทางการไหลของนํ้าควบแนน 
      = วาลว 

ท่ีมา : สมชาย และคณะ (2553) 
 



 
 
 
 

 
 

ภาคผนวก ง 
การวิเคราะหคุณภาพทางกายภาพ เคมี และจุลทรีย 

 
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  การวัดความหนดื 

            เคร่ืองมือท่ีใช 
            เคร่ือง Brookfield-Programmable Viscometer รุน LVDV-II+ 
            วิธีการวัด 
             1.  กอนทําการวดัทุกคร้ังตองทําการปรับต้ังหัว spindle กอน โดยใชนิ้วสัมผัสกับ spindle



 
 
 
 

 
 

เบาๆ โดยท่ี %T (torque) ตองมีคาอยูท่ี รอยละ 0±0.3 
             2.  เลือกหัว spindle เบอร S18 
             3.  การวัดความหนดืน้ําหมอนสกดัเขมขน ปริมาตร 8 มิลลิลิตร ใสลงในกระบอกใส
ตัวอยางแลวจงึบรรจุเขากับ cell เพื่อวัดความหนืด 
             4.  ทําการวัดโดยควบคุมอุณหภูมิหองท่ี 25±2 องศาเซลเซียส ความหนดืท่ีวดัไดมีหนวยเปน
centipoises; cP 
 
2.  การวิเคราะหคุณภาพทางเคมี 

2.1  การวิเคราะหหาปริมาณความชื้น (AOAC, 2000) 
 1.  อบกระปองหาความช้ืนพรอมฝาท่ีตูอบลมรอนแบบไฟฟาท่ีอุณหภูมิ 100±2 องศา
เซลเซียส นาน 30 นาที ทําใหเย็นในโถดูดความชื้นนาน 30 นาที ช่ังน้ําหนัก (W1) 
  2.  ช่ังตัวอยางประมาณ 3 กรัม ใสกระปองหาความช้ืนท่ีอบ และช่ังน้ําหนักไวเรียบรอยแลว 
(W2) 
 3.  นํากระปองหาความชื้นพรอมฝา โดยเปดฝาออกไปอบท่ีตูอบลมรอนแบบไฟฟาท่ี
อุณหภูมิ 100±2 องศาเซลเซียส นาน 3 ช่ัวโมง 
 4.  นํากระปองหาความช้ืนออกจากตูอบลมรอนแบบไฟฟา โดยปดฝาทันที และทําใหเย็น
ในโถดูดความชื้นนาน 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 ทําใหเย็นในโถดูดความชื้นนาน 30 นาที ช่ังน้ําหนัก (W1) 

 2.  ช่ังตัวอยางประมาณ 3 กรัม ใสกระปองหาความช้ืนท่ีอบ และช่ังน้ําหนักไวเรียบรอยแลว 
(W2) 
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 3.  นํากระปองหาความชื้นพรอมฝา โดยเปดฝาออกไปอบท่ีตูอบลมรอนแบบไฟฟาท่ี
อุณหภูมิ 100±2 องศาเซลเซียส นาน 3 ช่ัวโมง 
 4.  นํากระปองหาความช้ืนออกจากตูอบลมรอนแบบไฟฟา โดยปดฝาทันที และทําใหเย็น
ในโถดูดความชื้นนาน 30 นาที ช่ังน้ําหนักท่ีแนนอน 
 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.  ปรับคามาตรฐานโดยหยดน้ํากล่ันท่ีปริซึมของ 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 
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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 แลวนําไปตั้งท้ิงไวใหเย็นในเดสซิเคเตอร จากน้ันช่ัง
มา  2.0422  กรัม นําไปละลายในน้ํากล่ัน แลวปรับปริมาตรใหเปน 100  มิลลิลิตร 
 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 
 a =  ปริมาตรของสารละลาย  0.1 M  NaOH  ท่ีใชไตเตรท (มิลลิลิตร) 

2.6 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 ก็จะไดความเขมขน
ของสารละลายกรดแกลลิคเปน 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 
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 4. ตั้งท้ิงไวท่ีอุณหภูมิหอง 30 นาที แลวนาํไปวัดคาการดูดกลืนแสงท่ี 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) ดูกรอบทางขวา 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 ก็จะไดกราฟพรอมสมการ และคา R2 
 

 
 

 

 

 

 

รูปท่ี ง.1 กราฟมาตรฐานสารละลายกรดแกลลิค 

วิธีการวิเคราะห 
 1.  นําน้ํามะเกีย๋ง 10 มิลลิลิตร  นําไปปรับปริมาตรดวยเอทธานอล รอยละ 95 ใหครบ 50 
มิลลิลิตร    แลวนําไปหมุนเหวีย่งท่ี  5,000 rpm  เปนเวลา  10 นาที  แยกเอาเฉพาะสารละลายใสไป
วิเคราะหตอไป 
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 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.  ตั้งท้ิงไวท่ีอุณหภูมิหอง 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 

 
 2.7  การวิเคราะหปริมาณสารแอนโทไซยานินท้ังหมด  (AOAC, 2005) 

วิธีการวิเคราะห 
 การเตรียมสารละลายบัฟเฟอร 
 1.  เตรียม pH 1.0 buffer โดยช่ังโพแทสเชียมคลอไรด (KCL 0.025 M) 1.86 กรัม ลงในบีก
เกอรแลวเติมน้ํากล่ันใหครบ 980 มิลลิลิตร จากนั้นปรับ pH ใหได 1.0 (+0.05) ดวย HCL (ปริมาตร 
6.3 มิลลิลิตร) เทลงใน volumetric flask ขนาด 1 ลิตร ปรับปริมาตรดวยน้ํากล่ัน 
 2 เตรียม pH 4.5 buffer โดยช่ังโชเดียมอะซิเตทไตรไฮเดรต (CH3CO2Na.2H2O 0.4 M) 
54.43 กรัม ลงในบีกเกอรแลวเติมน้ํากล่ันใหครบ 960 มิลลิลิตร จากนัน้ปรับ pH ใหได 4.5 (+0.05)
ดวย HCL (ปริมาตร 20 มิลลิลิตร) เทลงใน volumetric flask ขนาด 1 ลิตร ปรับปริมาตรดวยน้ํากล่ัน
 การเตรียมสารละลายทดสอบ 
 1. กําหนดปจจยัท่ีเหมาะสมโดยการเจือจางน้ํามะเกี๋ยง กับ pH 1.0 buffer  (ไมควรเกิน 1:4 
สวน เพื่อไมใหเกินความจุของสารละลายบัฟเฟอร) จนไดคาการดูดกลืนแสงท่ี 520 นาโนเมตร คือ
อยูในชวงเสนตรงของ spectrophotometer 
 2. เตรียมปจจยัท่ีเหมาะสมในการเจือจางน้ํามะเก๋ียงมา 2 สวน ใชกับ pH 1.0 buffer และ pH 
4.5 buffer 
 การวิเคราะห 
 1.ปเปตน้ํามะเกี๋ยงเจือจางกับ pH 1.0 buffer นําไปวดัการดูดกลืนแสงท่ีความยาวคล่ืนท้ัง 
520 และ 700 นาโนเมตร 
 2. ปเปตน้ํามะเกี๋ยงเจือจางกับ pH 4.5 buffer นําไปวดัการดูดกลืนแสงท่ีความยาวคล่ืนท้ัง 
520 และ 700 นาโนเมตร 
 3. สวนหลอดแบลงคใชน้ํากล่ัน 
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 4. คํานวณปริมาณแอนโทไซยานิน (cyanidine-3-glucoside equivalence, mg/l) ดังสูตร
ตอไปนี ้
 สูตรการคํานวณ  
  ปริมาณแอนโทไซยานิน (mg/l) = A x MW x DF x 103 
       € x l 
เม่ือ  A     = (A520-A700)pH1- (A520- A700) pH4.5 
 MW = น้ําหนกัโมเลกุล 499.2 g/mol (cyanidine-3-glucoside) 
 DF    = dilution factor 
 €      = molar extinction coefficient 26,900 (l.mol-1.cm-1) (cyanidine-3-glucoside) 
 l      = ความกวางของคิวเวต (cm) 
 103  = การเปล่ียนจาก กรัมเปนมิลลิกรัม 

 

2.8 การวิเคราะหปริมาณสารเคอรซีทิน  (Fecka  and  Turek, 2008) 
1. นําน้ําหมอน 10 มิลลิลิตร    นําไปปรับปริมาตรดวยเมทธานอลใหครบ 100 มิลลิลิตร  

แลวนําไปหมุนเหวี่ยงท่ี  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 
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2.9  การวิเคราะหความสามารถในการกําจัดอนุมูลอิสระ  
โดยใช 3 วิธี คือ Scanvenging effect on 1,1-diphenyl-2-picrylhydrazyl radicals (DPPH 

Method), Scanvenging effect on 2,2- azino-bis(3-ethylbenzothiazoline-6-sulphonic acid (ABTS 
Method) และ Ferric reducing Antioxidant Power (FRAP Method) 

2.9.1 DPPH Method (Brand-Williams et  al., 1995 และ Šircelj et  al., 2010) 
 การเตรียมสารมาตรฐาน 
 1. เตรียมสารละลายมาตรฐานโทรลอกซท่ีความเขมขนตางๆ (0.0-0.2 มิลลิโมล) โดยเจือ
จางดวยน้ํากล่ัน (ความเขมขนตองอยูในชวง 20 – 100 % inhibition) 
 2. ปเปตสารละลาย DPPH 0.1 mM ปริมาตร 1.5 มิลลิลิตร ลงในหลอดทดลอง 10 อัน เติม
สารละลายมาตรฐานโทรลอกซแตละความเขมขน ปริมาตร 0.5 มิลลิลิตร ผสมใหเขากันดวยเคร่ือง 
vortex mixture ตั้งท้ิงไวในท่ีมืดที่อุณหภมิูหองเปนเวลา 30 นาที แลวนําไปวดัคาการดุดกลืนแสงท่ี
ความยาวคล่ืน 517 นาโนเมตร (ทําการทดลองซํ้า 3 คร้ัง) 
 3. สําหรับหลอดควบคุมใชเมทานอลปริมาตร 0.5 มิลลิลิตร แทนสารละลายมาตรฐานโทร
ลอกซ สวนหลอดแบลงคใชเมทานอล 
 4. คํานวณหา % inhibition จากสูตรตอไปนี้ 

 % inhibition = [ A517control – A517 test sample ] x 100 
             A517control 
 5. นํา % inhibition ท่ีคํานวณไดของแตละความเขมขนไปเขียนกราฟมาตรฐานตอไปนี้ 

วิธีสรางกราฟมาตรฐาน 
6.1 เปดโปรแกรม excel แลวปอนขอมูลคา% inhibition และความเขมลงใน column  
6.2 ลากเปนกรอบดํากํากับตัวเลขท้ังหมด แลวคลิดท่ีรูปกราฟแทงทางดานขวามือบนจะ 

ปรากฏ chart wizard- step 1 0f 4 ใหคลิกท่ี XY (scatter) ดูกรอบทางขวา เลือกกราฟรูปท่ี 2 คลิก 
next จะปรากฏ chart wizard- step 2 0f 4 ใหคลิกท่ี next 
 5.3 จะเขาสู chart wizard- step 3 0f 4 พิมพ chart title พิมพ value (X) axis และ value (Y) 
axis จากนั้นคลิกท่ี next 
 5.4 จะเขาสู chart wizard- step 4 0f 4 พิมพ finish ก็จะไดกราฟ 
 5.5 คลิกจุดบนเสนกราฟ จะพบจดุสีเหลือง คลิดขวาท่ีจุดสีเหลือง แลวคลิกท่ี Add 
Trendline 
  5.6 คลิกท่ี linear คลิกท่ี option คลิกเคร่ืองหมายถูกท่ี display equation on chart และ 
display R-squared แลวคลิกท่ี OK ก็จะไดกราฟพรอมสมการ และคา R2 
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รูปท่ี ง.2 กราฟมาตรฐานสารละลายโทรอกซจากวิธี DPPH 

6. หาความเขมขนท่ีทําใหเกดิการยับยั้งสารอนุมูลอิสระได 50% (IC50) คํานวณจากสมการ
ท่ีไดจากการพล็อตกราฟ โดยแทนคา y = 50 จะไดคา x คือ IC50 ของสารละลายมาตรฐานโทรลอกซ 
 การวิเคราะหสารตัวอยาง 
 1. เจือจางน้ํามะเกีย๋งดวยเมทานอลใหไดความเขมขน 0.1-1.0  มิลลิกรัม/มิลลิลิตร 
 2. ทําการวิเคราะหเหมือนสารละลายมาตรฐานโทรลอกซ (ขอ 2-6) โดยใชน้ํามะเกี๋ยงแทน
สารละลายมาตรฐานโทรลอกซ จะไดคา IC50 ของนํ้ามะเกี๋ยง 
 3. คํานวณหาความสามารถในการตานอนมูุลอิสระของน้ํามะเกี๋ยงเทียบกับสารละลาย
มาตรฐานโทรลอกซ เรียกวา TEAC (Trolox Equivalent Antioxidant Capacity; mM Trolox/g 
smaple) ซ่ึงคานี้แสดงถึงความเขมขนของโทรลอกซท่ีมีความสามารถตานอนุมูลอิสระเทากับสารท่ี
ทดสอบ 1.0 มิลลิกรัม ดังสูตรตอไปนี้ 

  

 

 

2.9.2 ABTS Method (Re et  al., 1999) 
 การเตรียมสารมาตรฐาน 
 1. เตรียมอนุมูลอิสระของ ABTS โดยใชสารละลาย ethanolic ของ ABTS ตั้งตนท่ีมีความ
เขมขน 7 mM ในบัปเฟอรโชเดียมอะซิเตต pH 4.5 ปริมาตร 176 ไมโครกรัม    ทําปฏิกิริยากับสาร 

 

Antioxidant activity (TE mmol/g ของนํ้ามะเกีย๋ง) = IC50 ของ trolox (mmol/L) 

                                                                                   IC50 ของนํ้ามะเกีย๋ง (mg/ml) 
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ละลายโพแทสเซียมเปอรซัลเฟต (K2S2O8) 2.45 mM ปริมาตร 10 มิลลิลิตร   ไวในท่ีมืดที่อุณหภูมิ 
หองเปนเวลา 12-16 ช่ัวโมง 
 2. เจือจางสารละลายผสมท่ีไดจากขอ 1 ดวยเอทานอล 95% จนไดคาการดูดกลืนแสงท่ี 734 
เทากับ 0.7+0.02 หนวย (A734Control) 
 3. เตรียมสารละลายมาตรฐานโทรลอกซท่ีความเขมขนตางๆ (0.0-2.5 มิลลิโมล) โดยเจือ
จางดวยน้ํากล่ัน (ความเขมขนตองอยูในชวง 20 – 100 % inhibition) 
 4. ปเปตสารละลายผสมเจือจางท่ีไดจากขอ 2 ปริมาตร 2 มิลลิลิตร  ลงในหลอด 10 อัน เติม
สารละลายมาตรฐานโทรลอกซแตละความเขมขนปริมาตร 20 ไมโครลิตร ผสมใหเขากันดวยเคร่ือง 
vortex mixture ตั้งท้ิงไวในท่ีมืดที่อุณหภมิูหองเปนเวลา 6 นาที    แลวนําไปวัดคาการดุดกลืนแสงท่ี
ความยาวคล่ืน 734 นาโนเมตร (ทําการทดลองซํ้า 3 คร้ัง) (สารละลายเจือจางจากขอ 2   มีคาการดูด 
กลืนแสงท่ีเปล่ียนแปลงเร็วมาก ควรใชในการทดสอบทีละ 5 หลอด) 
 5. สําหรับหลอดแบลงคใชเอทานอล 95% 
 6. คํานวณหา % inhibition จากสูตรตอไปนี้ 

 % inhibition = [ A734control – A734 test sample ] x 100 
             A734control 
 7. นํา % inhibition ท่ีคํานวณไดของแตละความเขมขนไปเขียนกราฟมาตรฐานตอไปนี้ 

วิธีสรางกราฟมาตรฐาน 
 7.1 เปดโปรแกรม excel แลวปอนขอมูลคา% inhibition และความเขมลงใน column  
 7.2 ลากเปนกรอบดํากํากับตัวเลขท้ังหมด แลวคลิดท่ีรูปกราฟแทงทางดานขวามือบนจะ
ปรากฏ chart wizard- step 1 0f 4 ใหคลิกท่ี XY (scatter) ดูกรอบทางขวา เลือกกราฟรูปท่ี 2 คลิก 
next จะปรากฏ chart wizard- step 2 0f 4 ใหคลิกท่ี next 
 7.3 จะเขาสู chart wizard- step 3 0f 4 พิมพ chart title พิมพ value (X) axis และ value (Y) 
axis จากนั้นคลิกท่ี next 
 7.4 จะเขาสู chart wizard- step 4 0f 4 พิมพ finish ก็จะไดกราฟ 
 7.5 คลิกจุดบนเสนกราฟ จะพบจดุสีเหลือง คลิดขวาท่ีจุดสีเหลือง แลวคลิกท่ี Add 
Trendline 
  7.6 คลิกท่ี linear คลิกท่ี option คลิกเคร่ืองหมายถูกท่ี display equation on chart และ 
display R-squared แลวคลิกท่ี OK ก็จะไดกราฟพรอมสมการ และคา R2 
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รูปท่ี ง.3 กราฟมาตรฐานสารละลายโทรลอกซจากวิธี ABTS 

8. หาความเขมขนท่ีทําใหเกดิการยับยั้งสารอนุมูลอิสระได 50% (IC50) คํานวณจากสมการ
ท่ีไดจากการพล็อตกราฟ โดยแทนคา y = 50 จะไดคา x คือ IC50 ของสารละลายมาตรฐานโทรลอกซ 
 การวิเคราะหสารตัวอยาง 
 1. เจือจางน้ํามะเกีย๋งดวยเอทานอล 95% ใหไดความเขมขน 0.1-1.0  มิลลิกรัม/มิลลิลิตร 
 2. ทําการวิเคราะหเหมือนสารละลายมาตรฐานโทรลอกซ (ขอ 4-8) โดยใชน้ํามะเกี๋ยงแทน
สารละลายมาตรฐานโทรลอกซ จะไดคา IC50 ของนํ้ามะเกี๋ยง (เนื่องจากน้ํามะเกี๋ยงมีความขุนและสี
เขมอาจไปรบกวนคาการดูดกลืนแสงท่ีวดัออกมาได ดังนนคาการดดูกลืนแสงท่ีวัดไดตองเปนคาท่ี
วัดไดจากสีของนํ้ามะเกี๋ยงท่ีเกิดจากการทําปณิกิริยากับสารละลาย ABTS จริงๆ โดยนําคา  
A734(สารละลาย ABTS 2 ml + น้ํามะเกี๋ยง 20 μl) - A734(น้ํากล่ัน 2 ml + น้ํามะเกี๋ยง 20 μl) ) 
 3. คํานวณหาความสามารถในการตานอนมูุลอิสระของน้ํามะเกี๋ยงเทียบกับสารละลาย
มาตรฐานโทรลอกซ เรียกวา TEAC (Trolox Equivalent Antioxidant Capacity; mM Trolox/g 
smaple) ซ่ึงคานี้แสดงถึงความเขมขนของโทรลอกซท่ีมีความสามารถตานอนุมูลอิสระเทากับสารท่ี
ทดสอบ 1.0 มิลลิกรัม ดังสูตรตอไปนี้ 

 

 

 

 

Antioxidant activity (TE mmol/g ของนํ้ามะเกีย๋ง) = IC50 ของ trolox (mmol/L) 

                                                                                   IC50 ของนํ้ามะเกีย๋ง (mg/ml) 
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2.9.3 FRAP Method (Benzie and Strain, 1996) 
 การเตรียมสารมาตรฐาน 
 1. เตรียม FRAP reagent โดยผสมสารละลายดังนี้ TPTZ 10 mM ปริมาตร 2.5 มิลลิลิตร ใน 
HCL 40 mM ผสมกับสารละลาย FeCl3 20 mM ปริมาตร 2.5 มิลลิลิตร แลวเติม acetate buffer pH 
3.6  300 mM ปริมาตร 20 มิลลิลิตร ท่ีเตรียมเสร็จใหมๆ ลงไปผสมใหเขากัน 
 2. การทํากราฟมาตรฐาน ใช Deionised water (dH2O) อุนจนไดอุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส 
1 มิลลิลตร เติม FeSO4.7H2O แตละความเขมขน (0.1-1.0 mM) ปริมาตร 25 ไมโครลิตร และ FRAP 
reagent 1 มิลลิลิตร ผสมใหเขากันเก็บไวท่ีอุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เปนเวลา 4 นาที 
  3. นําไปวดัคาการดูดกลืนแสงท่ีความยาวคล่ืน 593 นาโนเมตร โดยใชและ FRAP reagent 
เปนแบลงค (เก็บท่ีอุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เชนเดยีวกนั) 
  4. นําคาการดดูกลืนแสงท่ีวดัไดมาสรางกราฟมาตรฐาน ตอไปนี ้
 วิธีสรางกราฟมาตรฐาน 
 4.1 เปดโปรแกรม excel แลวปอนขอมูลคาการดูดกลืนแสง และความเขมลงใน column
 4.2 ลากเปนกรอบดํากํากับตัวเลขท้ังหมด แลวคลิดท่ีรูปกราฟแทงทางดานขวามือบนจะ
ปรากฏ chart wizard- step 1 0f 4 ใหคลิกท่ี XY (scatter) ดูกรอบทางขวา เลือกกราฟรูปท่ี 2 คลิก 
next จะปรากฏ chart wizard- step 2 0f 4 ใหคลิกท่ี next 
  4.3 จะเขาสู chart wizard- step 3 0f 4 พิมพ chart title พิมพ value (X) axis และ value (Y) 
axis จากนั้นคลิกท่ี next 
 4.4 จะเขาสู chart wizard- step 4 0f 4 พิมพ finish ก็จะไดกราฟ 
 4.5 คลิกจุดบนเสนกราฟ จะพบจดุสีเหลือง คลิดขวาท่ีจุดสีเหลือง แลวคลิกท่ี Add 
Trendline 
  4.6 คลิกท่ี linear คลิกท่ี option คลิกเคร่ืองหมายถูกท่ี display equation on chart และ 
display R-squared แลวคลิกท่ี OK ก็จะไดกราฟพรอมสมการ และคา R2 
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รูปท่ี ง.4 กราฟมาตรฐานสารละลายเฟอรัสซัลเฟตจากวธีิ FRAP 

การวิเคราะหสารตัวอยาง 
 1. ใช Deionised water (dH2O) อุนจนไดอุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส 1 มิลลิลตร เติมน้ํา
มะเกีย๋ง ปริมาตร 25 ไมโครลิตร และ FRAP reagent 1 มิลลิลิตร ผสมใหเขากนัเก็บไวท่ีอุณหภูมิ 37 
องศาเซลเซียส เปนเวลา 4 นาที 
  2. นําไปวดัคาการดูดกลืนแสงท่ีความยาวคล่ืน 593 นาโนเมตร โดยใชและ FRAP reagent 
เปนแบลงค (เก็บท่ีอุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เชนเดยีวกนั) 
 3. นําคาการดดูกลืนแสงท่ีไดไปแทนคา Y  ในสมการกราฟมาตรฐานจากสารละลาย
เฟอรัสซัลเฟต (FeSO4.7H2O) เพื่อหาคา X แลวนําคา X คูณดวย dilution factor ก็จะไดคาความ 
สามารถในการกําจัดอนุมูลอิสระในตัวอยาง มีหนวยเปน มิลลิโมลตอกรัมเฟอรัสซัลเฟต 
  
 2.10  การวิเคราะหปริมาณแทนนิน (AOAC, 2000 และ Atanassova and Christova-
Bagdassarian,  2009) 
 หลักการ โดยปฏิกิริยาของการออกซิเดช่ันของสารละลายโปแตสเซียมเปอรแมงกาเนต 
วิธีเตรียมสารเคมี 
 1. สารละลายโปแตสเซียมเปอรแมงกาเนต 0.1 โมลาร ช่ังโปแตสเซียมเปอรแมงกาเนต 
15.803 กรัม ละลายนํ้ากล่ันครบ 1 ลิตร 
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 2. สารละลาย Indigo carmine (Potassium หรือ Sodium sulphingotate) โดยละลาย Indigo 
carmine 6 กรัม ละลายในนํ้า (dH2O) 1,000 มิลลิลิตรท่ีมีซัลฟวริกเขมขน 96% 50 มิลลิลิตร กรอง
กอนใช 
 3. สารละลายเจลาติน (25 กรัม) แชในสารละลายเกลือแกงท่ีอ่ิมตัวนาน 1 ช่ัวโมง อุน
จนกระท่ังเจลา ตินละลาย ทําใหเย็นแลวปรับปริมาตรใหครบ 1 ลิตรดวยสารละลายเกลือแกงท่ี
อ่ิมตัว 
 4. สารละลาย Acid sodium chloride (เติมกรดกํามะถันเขมขน 25 มิลลิลิตรลงใน
สารละลายเกลือแกงท่ีอ่ิมตัว 975 มิลลิลิตร) 
วิธีทดลอง 
 1. ปเปตน้ํามะเกี๋ยง 10-20 มิลลิลิตร ซ่ึงควรจะมี แทนนนิ ประมาณ 100 มิลลิกรัม ในขวด
รูปชมพูขนาด 150 มิลลิลิตร 
 2. เติม Indigo carmine solution 20 มิลลิลิตร เติมน้ํา 10 มิลลิลิตร 
 3. เติมสารละลายโปแตสเซียมเปอรแมงกาเนตจากบิวเรต 1 มิลลิลิตร และเขยาสารละลาย
ตลอดเวลาจนสารละลายเปนสีเขียวออน 
 4. ไทเทรตตอดวยโปแตสเซียมเปอรแมงกาเนตจนกระท่ังไดสารละลายสีเหลือง หรือสี
ชมพูออน จดปริมาตรของโปแตสเซียมเปอรแมงกาเนตท่ีใช (ปริมาตร = V) 
 5. เติมน้ํามะเกี๋ยง 25 มิลลิลิตร ลงในขวดรูปชมพูขนาด 150 มิลลิลิตร เติมสารละลายเจ
ลาติน 25 มิลลิลิตร เขยาใหเขากัน และเติมสารละลายกรดโซเดียมคลอไรด 1.0 N  75 มิลลิลิตร 
 6. เติมสารท่ีชวยในการกรอง Kaolin 10 กรัม เขยา ท้ิงไว 15 นาที กรองผานกระดาษกรอง 
 7. ปเปตสารละลายท่ีกรองได 50 มิลลิลิตร และเติม Indigo carmine solution 20 มิลลิลิตร 
เติมน้ํา 10 มิลลิลิตร ไทเทรตดวยโปแตสเซียมเปอรแมงกาเนตจนถึงจดุยุต ิ(ปริมาตร = V0) 
 8. คํานวณหา % แทนนิน (น้าํหนัก/น้ําหนกั) ในนํ้ามะเกีย๋ง ดังสูตรตอไปนี ้
สูตรการคํานวณ 
 % แทนนิน (น้าํหนัก/น้ําหนกั) =   (V – V0) × 0.043 ×100                                                         
       VS 

เม่ือ V         = ปริมาณแทนนินท้ังหมด 
 V0              = ปริมาณสารละลายที่ไมใชแทนนนิ 
 V – V0 = ปริมาตรของโปแตสเซียมเปอรแมงกาเนตท่ีทําปฏิกิริยากับแทนนินในสารละลาย  
                             ตัวอยาง (มิลลิลิตร) 
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              0.043   = กรัมของแทนนินในโปแตสเซียมเปอรแมงกาเนต (KMnO4) 0.1 M ปริมาตร 1  
                             มิลลิลิตร 
 VS        = ปริมาตรของสารละลายตัวอยาง (มิลลิลิตร) 
 100      = เปอรเซ็นต, % 

 

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

จํานวน 225  กรัม  นําเขาเคร่ืองตีปน stomacher  นาน 1-2 นาที 
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

จานเพาะเชื้อ  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 
 

    cfu/g หรือ cfu/ml   =      ∑C                                                                       
         (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 
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        เขมขนท่ี 2 
    d =  ระดับความเขมขนแรกท่ีสามารถนับเช้ือไดในชวง  25-250 โคโลนี  

 

3.2  การวิเคราะหจํานวนยีสต และรา  
วิเคราะหเชนเดียวกับวิธีการวิเคราะหจํานวนจุลินทรียท้ังหมด  แตเปล่ียนจากอาหารเล้ียง

เช้ือ  PCA  เปนอาหารเล้ียงเชื้อ PDA  ท่ีปรับ  pH  ดวย  สารละลายกรดทารทาริก รอยละ 10  แลว
นําไปบมในตูบมอุณหภูมิ 35-37  องศาเซลเซียส  3-5  วัน  จากนั้นนาํไปนับจํานวนโคโลนีจากจาน
ท่ีมีจํานวนโคโลนีอยูระหวาง 25-250 โคโลนี   คํานวณ cfu/g  หรือ cfu/ml  ของอาหาร  เชนเดยีวกบั
วิธีการคํานวณจํานวนจุลินทรียท้ังหมด  
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ภาคผนวก จ 
ตัวอยางแบบทดสอบของผูทดสอบชิมท่ีใชในงานวิจัย 

 
แบบทดสอบทางประสาทสัมผัส 

เพื่อหาสูตรท่ีเหมาะสมในการทําน้ํามะเกี๋ยงผสมน้ําหมอนสกัดเขมขนพรอมดื่ม 
 

ผลิตภัณฑน้ํามะเกีย๋งผสมน้ําหมอนสกัดเขมขนพรอมดื่มโดยวิธีการระเหยภายใตสุญญากาศ ชุดที…่ 
ช่ือผูทดสอบ…………………………………………………… วันท่ี……../………./……….. 
คําแนะนํา : กรุณาทดสอบทีละตัวอยาง แลวใหคะแนนตามความชอบของในแตละลักษณะคุณภาพ 
ในระหวางการเปล่ียนตัวอยางใหบวนน้ําลางปากกอน การใหคะแนนในแตละคุณภาพ พิจารณาตาม
ระดับความชอบดังนี ้
 9 = ชอบมากท่ีสุด 6 = ชอบเล็กนอย    3 = ไมชอบปานกลาง 
 8 = ชอบมาก   5 = บอกไมไดวาชอบหรือไมชอบ  2 = ไมชอบมาก 
 7 = ชอบปานกลาง  4 = ไมชอบเล็กนอย   1 = ไมชอบมากท่ีสุด 

 
1. ทานชอบกล่ินตัวอยางหมายเลขใดมากท่ีสุด               ........................ 
2. ทานชอบความเปร้ียวตัวอยางหมายเลขใดมากท่ีสุด   ........................ 
3. ทานชอบความหวานตัวอยางหมายเลขใดมากท่ีสุด    ........................ 

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

********ขอขอบคุณในความรวมมือเปนอยางยิ่ง******** 

ลักษณะคุณภาพ 
รหัสตัวอยาง 

......... ......... ......... .......... ..........  ..........  ..........  ..........  .......... 

กล่ิน          
ความเปร้ียว          
ความหวาน          
ความกลมกลอม          
ความชอบรวม          



 
 
 
 

 
 

ภาคผนวก ฉ 
ตนทุนการผลิตน้ํามะเกี๋ยงผสมน้ําหมอนสกัดเขมขนพรอมดื่ม 

 
ตนทุนการผลิต  
 การคํานวณตนทุนการผลิตนี้ ไดคํานวณมาจากราคาวัตถุดิบท่ีใชในการผลิต รวมกับ
คาใชจายในกระบวนการผลิต ไดแก คาแรงงาน คาไฟฟา และคาน้ํา ซ่ึงคิดเปนรอยละ 30 ของราคา
วัตถุดิบท่ีใช (ไพโรจน, 2539) ซ่ึงตนทุนการผลิตนี้ไมรวมคาเส่ือมราคาของเคร่ืองมือ 

1. ตนทุนการผลิตน้ํามะเกี๋ยงและน้ําหมอนสกัด 
  1.1 ตนทุนของวัตถุดบิในการผลิตน้าํมะเกี๋ยงผสมน้ําหมอนสกัด 

  ผลมะเก๋ียง 1 กิโลกรัม ราคา 30 บาท ผลิตเปนน้ํามะเกี๋ยงสกัดได 755 กรัม ดังนั้นน้ํามะเกีย๋ง 

1 กิโลกรัม ราคา 39.73 บาท 

 ผลหมอน 1 กโิลกรัม ราคา 35 บาท ผลิตเปนน้ําหมอนสกัดได  728 กรัม ดังนั้นน้ํามะเกี๋ยง 
1 กิโลกรัม ราคา 48.10 บาท 
  1.2 ตนทุนในการใชเคร่ืองปนน้ําผลไม 
  ตนทุนในการหาคาพลังงานไฟฟา ในการผลิตนํ้าหมอนสกัดโดยใชเคร่ืองปนน้ําผลไม จาก
ผลหมอนสุก 90 กิโลกรัม ใชระยะเวลาในการปน 54 นาที หาไดจากสูตรดังตอไปนี ้
  Power (W) = Ampere x Voltage x Power factor (โดยท่ัวไป power factor จะประมาณ 
0.80 – 0.85) 
        = 3.6 x 380 x 0.85 
        = 1,162.80 W 
 จากสูตรการคํานวณหนวยทางไฟฟาท่ัวไป 
จํานวนหนวยหรือยูนิต = กําลังไฟฟา (วัตต) ชนิดนั้นๆ x จํานวนเครื่องใชไฟฟา x จํานวนช่ัวโมงท่ีใช 
       1,000  
 แทนคาจะได     1,162.80 x 1 x (54/60)       = 1.05 หนวย 
                   1,000  
  เม่ือนําจํานวนหนวยท่ีใชไปคูณกับราคาคาไฟฟา (คาไฟฟาราคาหนวยละ 3.16 บาท อางอิง
จากคาไฟฟาคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ในชวงเดือนเมษายนถึงมิถุนายน 
2554) จะไดเปน 1.05 x 3.61 = 3.78 บาทตอการปนน้ําหมอน 90 กิโลกรัม ดังนั้นการปนน้ําหมอน 1 
กิโลกรัม จะมีคาพลังงานไฟฟา 0.04 บาท 



 
 
 
 

 
 

 ตนทุนในการหาคาพลังงานไฟฟา ในการผลิตน้ํามะเกี๋ยงสกดัโดยใชเคร่ืองปนน้าํผลไม 
จากผลมะเกีย๋งสุก 10 กิโลกรัม ใชระยะเวลาในการปน 10 นาที แทนคาการคํานวณหาคาพลังงาน
ไฟฟา ดังน้ันการปนน้ํามะเกีย๋ง 1 กิโลกรัม จะมีคาพลังงานไฟฟา 1.02 บาท 
 1.3 ตนทุนในการใชเคร่ืองไฮดรอลิก 
 ตนทุนในการหาคาพลังงานไฟฟา ในการผลิตนํ้าหมอนสกัดโดยใชเคร่ืองไฮดรอลิก จากผล
หมอนปนสุกละเอียด 90 กิโลกรัม ใชระยะเวลาในการค้ัน 225 นาที หาไดจากสูตรดงัตอไปนี ้
Power (W) = Ampere x Voltage x Power factor (โดยท่ัวไป power factor จะประมาณ 0.80 – 0.85) 
        = 3.6 x 380 x 0.85 
        = 1,162.80 W 
 จากสูตรการคํานวณหนวยทางไฟฟาท่ัวไป 
จํานวนหนวยหรือยูนิต = กําลังไฟฟา (วัตต) ชนิดนั้นๆ x จํานวนเครื่องใชไฟฟา x จํานวนช่ัวโมงท่ีใช 
       1,000  
 แทนคาจะได     1,162.80 x 1 x (225/60)       = 4.36 หนวย 
                    1,000  
  เม่ือนําจํานวนหนวยท่ีใชไปคูณกับราคาคาไฟฟา (คาไฟฟาราคาหนวยละ 3.16 บาท อางอิง
จากคาไฟฟาคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ในชวงเดือนเมษายนถึงมิถุนายน 
2554) จะไดเปน 4.36 x 3.61 = 15.74 บาทตอการปนน้ําหมอน 90 กิโลกรัม ดังนั้นการปนน้ําหมอน 
1 กิโลกรัม จะมีคาพลังงานไฟฟา 0.17 บาท 
 ตนทุนในการหาคาพลังงานไฟฟา ในการผลิตน้ําหมอนสกัดโดยใชเคร่ืองปนน้ําผลไม จาก
ผลมะเก๋ียงสุก 10 กิโลกรัม ใชระยะเวลาในการค้ัน 30 นาที แทนคาการคํานวณหาคาพลังงานไฟฟา 
ดังนั้นการปนน้ํามะเกี๋ยง 1 กิโลกรัม จะมีคาพลังงานไฟฟา 0.73 บาท 
 ดังนั้น น้ําหมอนสกัด 1 กิโลกรัม ราคา 48.10 บาท รวมคาไฟฟาจากการใชเคร่ืองปนน้ํา
ผลไมและเคร่ืองค้ันไฮดรอลิกราคา 0.04 และ 0.17 ตามลําดับ มีราคา 49.31 บาท 
  สวน น้ํามะเกีย๋งสกัด 1 กิโลกรัม ราคา 39.73 บาท รวมคาไฟฟาจากการใชเคร่ืองปนน้ํา
ผลไมและเคร่ืองค้ันไฮดรอลิกราคา  1.02 และ 0.05 ตามลําดับ มีราคา 40.80 บาท 
 1.4 ตนทุนในการใชเอนไซมในการสกัดน้าํมะเกี๋ยง 
 ตนทุนเอนไซมเพคติเนส 1 ลิตรมีราคา 2,500 บาท การใชเอนไซมเพคติเนสในผลหมอน 1 
กิโลกรัม ใชปริมาณ 1.5 มิลลิลิตร โดยใชเอนไซมเพคติเนส 1 มิลลิลิตร ราคาซ้ือขายเฉล่ียเปน 2.5
บาท   ดังนั้นน้ําหมอนสกัดท่ีได 1 กิโลกรัม มีราคา  52.85  บาท (คิดรวมคาน้ํามะเกี๋ยงสกดั ไฟฟา 
และเอนไซมเพคติเนส) 

90 



 
 
 
 

 
 

  ตนทุนเอนไซมเพคติเนส 1 ลิตรมีราคา 2,500 บาท การใชเอนไซมเพคติเนสในผลมะเกี๋ยง 1 
กิโลกรัม ใชปริมาณ 2.0 มิลลิลิตร โดยใชเอนไซมเพคติเนส 1 มิลลิลิตร ราคาซ้ือขายเฉล่ียเปน 2.5
บาท   ดังนั้นน้ํามะเกีย๋งสกัดท่ีได 1 กิโลกรัม มีราคา 4.80  บาท (คิดรวมคาน้ํามะเก๋ียงสกัด ไฟฟา 
และเอนไซมเพคติเนส) 
 ตนทุนการผลิตน้ํามะเกี๋ยงผสมน้ําหมอนสกัดเขมขนโดยวิธีระเหยภายใตสุญญากาศ 
  2.1 ตนทุนการใชเคร่ืองระเหยภายใตสุญญากาศผลิตน้ําหมอนสกัดเขมขน 
  ราคาน้ําหมอนสกัด 1 กิโลกรัม มีราคา 52.85 บาท (คาน้ําหมอนสกดั + คาไฟฟา + คา
เอนไซมเพคติเนส) ซ่ึงการผลิตน้ําหมอนสกัดเขมขนโดยการใชเคร่ืองระเหยภายใตสุญญากาศนั้น
จําเปนท่ีจะตองใชปริมาณวัตถุดิบเร่ิมตนอยางตํ่า 2 กิโลกรัม ดังนั้นราคาวัตถุดิบเร่ิมตนจึงเทากับ 
105.70 บาท 
  ในกระบวนการผลิตน้ําหมอนสกัดเขมขน โดยการใชเคร่ืองระเหยภายใตสุญญากาศท่ี
อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส ใชระยะเวลาในการระเหย 110 นาที ไดน้ําหมอนสกดัเขมขน 34+2 
องศาบริกซ มีการใชไฟฟาและนํ้าท่ีใชสําหรับหลอเย็นไป 1.44 กิโลวตัตช่ัวโมง และ 49.0 ลิตร คิด
เปน 5.20 และ 0.49 บาท ตามลําดับ (คาไฟฟาราคาหนวยละ 3.61 บาท และคาน้ําราคาลิตรละ 0.01 
บาท อางอิงจากคาไฟฟาและคาน้ําคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ในชวงเดือน
เมษายนถึงมิถุนายน 2554) ดังนัน้ในการผลิตนํ้าหมอนสกดัเขมขนโดยวิธีการระเหยภายใต
สุญญากาศ มีราคารวม 111.39 บาท 
 ตนทุนการผลิตน้ําหมอนสกดัเขมขนโดยวธีิการระเหยภายใตสุญญากาศ คิดเฉพาะคาน้ํา
หมอนสกัด ไฟฟา และน้ําหลอเย็นมีราคารวม 210.97 บาท/กิโลกรัมของน้ําหมอนสกดัเขมขน 
  2.2 ตนทุนการใชเคร่ืองระเหยภายใตสุญญากาศผลิตน้ํามะเก๋ียงสกัดเขมขน 
  ราคาน้ํามะเกีย๋งสกัด 1 กิโลกรัม มีราคา 45.80 บาท (คาน้ําหมอนสกัด + คาไฟฟา + คา
เอนไซมเพคติเนสและเซลลูเลส) ซ่ึงการผลิตน้ํามะเกีย๋งสกัดเขมขนโดยการใชเคร่ืองระเหยภายใต
สุญญากาศนั้นจําเปนท่ีจะตองใชปริมาณวัตถุดิบเร่ิมตนอยางตํ่า 2 กิโลกรัม ดังนั้นราคาวัตถุดิบ
เร่ิมตนจึงเทากบั 91.90 บาท 
  ในกระบวนการผลิตน้ํามะเกีย๋งสกัดเขมขน โดยการใชเคร่ืองระเหยภายใตสุญญากาศท่ี
อุณหภูมิ 75 องศาเซลเซียส ใชระยะเวลาในการระเหย 90 นาที เพือ่ใหไดน้ํามะเกี๋ยงสกัดเขมขน 
12+2 องศาบริกซ มีการใชไฟฟาและน้ําท่ีใชสําหรับหลอเย็นไป 1.10 กิโลวัตตช่ัวโมง และ49.0 ลิตร 
คิดเปน 3.97  และ 0.49 บาท ตามลําดับ (คาไฟฟาราคาหนวยละ 3.61 บาท และคาน้ําราคาลิตรละ 
0.01 บาท อางอิงจากคาไฟฟาและคาน้ําคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชยีงใหม ในชวง
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เดือนเมษายนถึงมิถุนายน 2554) ดังนัน้ในการผลิตนํ้าหมอนสกดัเขมขนโดยวิธีการระเหยภายใต
สุญญากาศ มีราคารวม 96.06  บาท 
  ตนทุนการผลิตน้ํามะเกี๋ยงสกัดเขมขนโดยวิธีการระเหยภายใตสุญญากาศ คิดเฉพาะคาน้ํา
มะเกีย๋งสกัด ไฟฟา เอนไซมเพคติเนส และนํ้าหลอเย็นมีราคารวม 85.70 บาท/กิโลกรัมของน้ํา
มะเกีย๋งสกัดเขมขน 
 ดังนั้นในการผลิตน้ํามะเกีย๋งผสมนํ้าหมอนสกัดเขมขน (สูตรท่ีเหมาะสมคือ น้ํามะเกีย๋งสกัด
เขมขน รอยละ 60 น้ําหมอนสกัดเขมขน รอยละ 30 และปริมาณนํ้าตาลท่ีเติม รอยละ 10) โดยวิธีการ
ระเหยภายใตสุญญากาศ มีราคารวม 83.24 บาท/กิโลกรัม 

2. ตนทุนผลิตภณัฑและภาชนะบรรจุ 
  จากตนทุนผลิตน้ํามะเกี๋ยงผสมน้ําหมอนสกัดเขมขนโดยวิธีการระเหยภายใตสุญญากาศ มี
ราคา 83.24 บาท/กิโลกรัม โดยเม่ือบรรจุในขวดแกวขนาด 45 มิลลิลิตร จะมีตนทุนการผลิตไมรวม
บรรจุภัณฑขวดละ 3.74 บาท โดยขวดแกวพรอมฝาขนาด 45 มิลลิลิตรมีราคาขวดละ 3 บาท ดังนัน้
ตนทุนในการผลิตน้ํามะเกีย๋งผสมนํ้าหมอนสกัดเขมขนปริมาณ 45 มิลลิลิตร ในขวดแกวมีราคา
เทากับ 6.74 บาท/ขวด และเม่ือบวกคาแกสหุงตม (0.61 บาท/ขวด) รวมท้ังเพิ่มอีกรอยละ 30 เพื่อ
เปนคาแรงงาน  คาเส่ือมราคา และคาการจัดการ มีราคามีราคาเทากับ 9.55 บาท/ขวด 
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ภาคผนวก ช 
การคํานวณการคงเหลือของสารตานอนุมูลอิสระในข้ันตอนการผลิต 

 
  การคํานวณการคงเหลือของสารตานอนุมูลอิสระน้ี เปนการคํานวณในแตละข้ันตอนท่ี
สําคัญ ของการผลิตน้ํามะเกีย๋งผสมน้ําหมอนสกัดเขมขนพรอมดื่ม โดยมีวิธีการหาปริมาณสารตาน
อนุมูลอิสระท่ีสําคัญตางๆ น้ํามะเกี๋ยงสกดั น้ํามะเกี๋ยงสกัดหลังทําใหเขมขน น้ํามะเก๋ียงผสมน้าํ
หมอนสกัดเขมขน น้ํามะเกีย๋งผสมนํ้าหมอนสกัดเขมขนท่ีผานการพาสเจอรไรส เปรียบเทียบ
ปริมาณสารตานอนุมูลอิสระท่ียังคงเหลืออยู โดยเทียบกบัผลมะเกี๋ยงสุกและผลหมอนสุก (สีมวงดาํ
ท้ังผล) โดยมีวธีิการคํานวณจากสูตรดังนี้  

1. ปริมาณของสารตานอนุมูลอิสระในตัวอยาง (ไมโครกรัม) 
= ผลผลิต (w/w) x ความเขมขนของสารตานอนุมูลอิสระในตัวอยาง (ไมโครกรัม/มิลิกรัม) 
          100 

2. ปริมาณของสารตานอนุมูลอิสระในตัวอยางเทียบในผลมะเก๋ียงสุกและผลหมอนสุก 
(รอยละ) 

   =     ปริมาณของสารตานอนุมูลอิสระในตัวอยาง (ไมโครกรัม)         x 100 
       ปริมาณของสารตานอนุมูลอิสระในผลมะเกี๋ยงสุกและผลหมอนสุก (ไมโครกรัม)   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 

ภาคผนวก ซ 
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (สําเนา) 

 (ฉบับท่ี 214 )  พ.ศ.2543 
เร่ือง เคร่ืองดืม่ในภาชนะบรรจุท่ีปดสนิท 

 
 โดยท่ีเปนการสมควรปรับปรุงแกไขประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเร่ือง เคร่ืองดื่มใน 
ภาชนะบรรจุท่ีปดสนิท อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 5 และมาตรา 6(1)(2)(4)(6)(7) และ (10) 
แหงพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 อันเปนพระราชบัญญัติท่ีมีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการ 
จํากัดสิทธิและ เสรีภาพของบุคคล ซ่ึงมาตรา 29  ประกอบกับมาตรา 35 มาตรา 48 และมาตรา 50
ของรัฐธรรมนูญแหง ราชอาณาจักรไทยบัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหง
กฎหมาย รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขออกประกาศไว ดังตอไปน้ี 
  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 ใหเคร่ืองดื่มในภาชนะบรรจุท่ีปดสนิทเปนอาหารควบคุมเฉพาะ 
  ขอ 3 เคร่ืองดื่มในภาชนะบรรจุท่ีปดสนิทตามขอ 2 แบงออกเปน 5 ชนิด ดังตอไปนี ้
   (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 ดงัตอไปนี ้
   (1) มีกล่ินและรสตามลักษณะเฉพาะของเคร่ืองดื่มนั้น 
   (2) ไมมีตะกอน เวนแตตะกอนอันมีตามธรรมชาติของสวนประกอบ 
   (3) น้ําท่ีใชผลิตตองเปนน้ําท่ีมีคุณภาพหรือมาตรฐานตามประกาศกระทรวง 
สาธารณสุขวาดวยเร่ือง น้ําบริโภคในภาชนะบรรจุท่ีปดสนิท 
   (4) ตรวจพบแบคทีเรียชนิดโคลิฟอรมนอยกวา 2.2 ตอเคร่ืองดื่ม 100 มิลลิลิตร โดย 



 
 
 
 

 
 

วิธี เอ็ม พ ีเอ็น (Most Probable Number) 
   (5) ตรวจไมพบแบคทีเรียชนิด อี.โคไล (Escherichia coli) 
   (6) ไมมีจุลินทรียท่ีทําใหเกิดโรค 
   (7) ไมมีสารเปนพิษจากจุลินทรียหรือสารเปนพิษอ่ืนในปริมาณท่ีอาจเปนอันตราย
ตอสุขภาพ 
   (8) ไมมียีสตและเช้ือรา 
   (9) ไมมีสารปนเปอน เวนแตดังตอไปนี ้

(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) ใชวัตถุท่ีใหความหวานแทนน้ําตาลหรือใชรวมกบัน้ําตาล นอกจากการใช
น้ําตาลไดโดยใหใชวัตถุท่ีใหความหวานแทนนํ้าตาลไดตามมาตรฐานอาหาร เอฟ เอ โอ/ดับบลิวเอช 
โอ, โคเด็กซ (Joint FAO/WHO, Codex) ท่ีวาดวยเร่ือง  วัตถุเจือปนอาหาร และฉบับท่ีไดแกไข
เพิ่มเติม ในกรณีท่ีไมมีมาตรฐานกําหนดไวตามวรรคหนึง่ใหสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ประกาศกําหนดโดยความเหน็ชอบของคณะกรรมการอาหาร 
   (11) มีแอลกอฮอลอันเกิดข้ึนจากธรรมชาติของสวนประกอบและแอลกอฮอลท่ีใช
ในกรรมวิธีการผลิต รวมกนัไดไมเกินรอยละ 0.5 ของนํ้าหนกั ถาจําเปนตองมีแอลกอฮอลใน
ปริมาณสูงกวาท่ีกําหนดไวตอง ไดรับความเหน็ชอบจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
แอลกอฮอลท่ีใชในกรรมวิธีการผลิตตองไมใชเมทิลแอลกอฮอล เคร่ืองดื่มชนิดเขมขนท่ีตองเจือจาง
หรือเคร่ืองดื่มชนิดแหงท่ีตองละลายกอนบริโภคตามท่ีกําหนดไวในฉลาก เม่ือเจือจางหรือละลาย
แลวตรวจพบแบคทีเรียชนดิโคลิฟอรมไดตาม (4) และมี สารปนเปอนไดตามท่ีกําหนดไวใน (9) 
  ขอ 5 เคร่ืองดื่มตามขอ 3 นอกจากตองมีคุณภาพหรือมาตรฐานตามขอ 4 แลว ตองมีคุณภาพ
หรือมาตรฐานเฉพาะ ดังตอไปน้ีดวย 
   (1) เคร่ืองดื่มตามขอ 3(2) ตองมีคุณภาพหรือมาตรฐานตามประเภทหรือชนิดของ
ผลไม พืชหรือผักนั้น ๆ ท่ีไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
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   (2) เคร่ืองดื่มตามขอ 3(2) ชนิดเขมขนหรือชนิดแหง เม่ือเจือจางหรือละลายแลว
ตองมีคุณภาพหรือมาตรฐานตามประเภทหรือชนิดของผลไม พืชหรือผักนั้น ๆ ท่ีไดรับความ
เห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
   (3) เคร่ืองดื่มชนิดแหงมีความช้ืนไมเกินรอยละ 6 ของนํ้าหนัก ถาเปนเคร่ืองดื่ม
ชนิดแหงท่ีผลิตจากพืชหรือผัก ใหมีความช้ืนไดตามท่ีไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา 
   (4) เคร่ืองดื่มตามขอ 3(2) หรือ 3(3) มีวัตถุกันเสียได ดังตอไปนี ้

(4.1) ซัลเฟอรไดออกไซด ไมเกิน 70 มิลลิกรัม ตอเคร่ืองดื่ม 1 กิโลกรัม 
    (4.2) กรดเบนโซอิค หรือกรดซอรบิค หรือเกลือของกรดท้ังสองนี ้ โดย
คํานวณเปนตัวกรดไดไมเกนิ 200 มิลลิกรัม ตอเคร่ืองดื่ม 1 กิโลกรัมเคร่ืองดื่มตามขอ 3(2) หรือ 3(3) 
ชนิดเขมขน เม่ือเจือจางแลวมีวัตถุกันเสียได ไมเกินทีก่ําหนดไวใน (4) เคร่ืองดื่มตามขอ 3(2) หรือ 
3(3) ชนิดแหง เม่ือละลายแลวมีวัตถุกนัเสียไดไมเกินท่ีกําหนดไวใน (4) การใชวัตถุกนัเสียใหใชได
เพียงชนดิหนึ่งชนิดใดตามปริมาณท่ีกําหนดใน (4.1) หรือ (4.2) ถาใชเกินหนึ่งชนดิ ตองมีปริมาณ
ของชนิดท่ีใชรวมกันไมเกินปริมาณของวตัถุกันเสียชนดิท่ีกําหนดใหใชนอยท่ีสุด เม่ือจําเปนตองใช
วัตถุกันเสียแตกตางไปจากท่ีกําหนดไวดังกลาวขางตน 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) ท่ีมีหรือทําจากนํ้าผลไมท้ังชนิดเหลวหรือชนิดแหง
และ เคร่ืองดื่มตามขอ 3(3) ซ่ึงมีกล่ินหรือรสผลไมท่ีไดจากการสังเคราะหท้ังชนิดเหลวและชนิด
แหงใหปฏิบัติ ดังตอไปนี้ 
   (1) เคร่ืองดื่มตามขอ 3(2) ใหใชช่ือ ดังนี ้
   (1.1) “น้ํา ....... 100% (ความท่ีเวนไวใหระบุช่ือผลไม) สําหรับเคร่ืองดื่มท่ีมีหรือทํา
จากผลไมลวน 
   (1.2) “น้ํา ....... 100% จากนํ้า ....... เขมขน” (ความท่ีเวนไวใหระบุช่ือผลไม) 
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สําหรับเคร่ืองดื่มท่ีทําจากการนําผลไมชนิดเขมขนมาเจอืจางดวยน้ํา เพื่อใหมีคุณภาพหรือมาตรฐาน
เหมือนกับเคร่ืองดื่มตาม (1.1) 
   (1.3) “น้ํา .......%” (ความท่ีเวนไวใหระบุช่ือและปริมาณเปนรอยละของผลไม) 
สําหรับเครื่องดื่มท่ีมีหรือทําจากผลไมตั้งแตรอยละ 20 ของน้ําหนักข้ึนไป แตไมใชเคร่ืองดื่มตาม
(1.1) 
   (1.4) “น้ํารส .......%” (ความท่ีเวนไวใหระบุช่ือและปริมาณเปนรอยละของผลไม) 
สําหรับเคร่ืองดื่มท่ีมีหรือทําจากผลไมไมถึงรอยละ 20 ของน้ําหนกั (2) เคร่ืองดื่มตามขอ 3(3) ซ่ึงมี
กล่ินหรือรสของผลไมท่ีไดจากการสังเคราะหเปนสวนผสมใหใชช่ือ ดังนี้ “น้ําหวานกล่ิน.....”(ความ
ท่ีเวนไวใหระบุช่ือกล่ินของผลไมท่ีไดจากการสังเคราะห) (3) เคร่ืองดื่มตามขอ 3(4) นอกจาก
จะตองใชช่ือเคร่ืองดื่มตาม (1) หรือ (2) โดยไมตองแสดงปริมาณของผลไมแลวจะตองมีขอความ 
“เขมขน” ตอทายช่ือดังกลาว และใหแสดงขอความ “เม่ือเจือจางแลวมีน้ํา .......%” (ความท่ีเวนไวให
ระบุชนิดและปริมาณของผลไม) ไวใตช่ือเคร่ืองดื่มดวย (4) เคร่ืองดื่มตามขอ 3(5) นอกจากจะตอง
ใชช่ือเคร่ืองดืม่ตาม (1) หรือ (2) โดยไมตองแสดงปริมาณของผลไมแลวจะตองแสดงขอความ “เม่ือ
ละลายแลวมีน้าํ .......%” (ความท่ีเวนไวใหระบุชนดิและปริมาณของผลไม) ไวใตช่ือเคร่ืองดื่มแลว
เคร่ืองดื่มท่ีใชวัตถุท่ีใหความหวานแทนน้ําตาล ตองแสดงขอความวา “ใช ....... เปนวัตถุท่ีใหความ
หวานแทนน้ําตาล” (ความท่ีเวนไวใหระบุช่ือของวัตถุท่ีใหความหวานแทนนํ้าตาลที่ใช) ดวย
ตัวอักษรขนาดไมเล็กกวา 2 มิลลิเมตร สีของตัวอักษรตัดกับสีพื้นของฉลากขอความที่สํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยาประกาศกําหนด(ถามี) 
  ขอ 9 ประกาศนี้ ไมใชบังคับกับเคร่ืองดื่มในภาชนะบรรจุท่ีปดสนิทท่ีผลิตเพื่อจําหนายใน 
การสงออก 
  ขอ 10 ใหใบสําคัญการข้ึนทะเบียนตํารับอาหารหรือใบสําคัญการใชฉลากอาหารตาม
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับท่ี 62 (พ.ศ.2524) เร่ือง เคร่ืองดื่มในภาชนะบรรจุท่ีปดสนิท ลง
วันท่ี 7 กันยายน พ.ศ.2524 แกไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับท่ี 180) พ.ศ. 2540 
เร่ือง เคร่ืองดื่มในภาชนะบรรจุท่ีปดสนิท (ฉบับท่ี 2) ลงวันท่ี 12 พฤศจิกายน พ.ศ.2542 ซ่ึงออกให
กอนวันท่ีประกาศนี้ใชบังคับยังคงใชตอไปไดอีกสองป นับแตวันท่ีประกาศน้ีใชบังคับ 
  ขอ 11 ใหผูผลิต ผูนําเขาเครื่องดื่มในภาชนะบรรจุท่ีปดสนิทท่ีไดรับอนุญาตอยูกอนวันท่ี
ประกาศนี้ใชบังคับ ยื่นคําขอรับเลขสารบบอาหารภายในหนึ่งป นับแตวันท่ีประกาศนี้ใชบังคับ เม่ือ
ยื่นคําขอดังกลาวแลวใหไดรับการผอนผันการปฏิบัติตามขอ 6 ภายในสองป นับแตวันท่ีประกาศนี้
ใชบังคับ และใหคงใชฉลากเดิมท่ีเหลืออยูตอไปจนกวาจะหมดแตตองไมเกินสองป นับแตวันท่ี
ประกาศนี้ใชบังคับ 
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  ขอ 12 ประกาศนี้ ใหใชบังคับเม่ือพนกําหนดหนึ่งรอยแปดสิบวัน นับแตวนัถัดจากวนั 
ประกาศในราชกิจจานเุบกษาเปนตนไป 
ประกาศ ณ วนัท่ี 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 ฌ 
ขอมูลผลิตภัณฑเอนไซมเพคติเนส (Pextinex®Ultra SP-L)  

และเอนไซมเซลลูเลส (Celluclast®1.5L) 
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ประวัติผูเขียน 

 

ชื่อ – สกุล  นางจิราวรรณ  ถูกจิตร 

วัน  เดือน  ป  เกิด      18  มีนาคม  2529   

ประวัติการศึกษา สําเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนธีรกานทบานโฮง จังหวัด

ลําพูน ปการศกึษา 2547 

 สําเร็จการศึกษาปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา  

มหาวิทยาลัยเชียงใหม ปการศึกษา 2551 

ทุนวิจัย                            ไดรับทุนสนับสนุน จากโครงการอนุรักษพนัธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก   

 พระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามราชกุมารี (อพ.สธ.)    

 

 


