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ภาคผนวก ก 
ภาพประกอบงานวิจัย 
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(ก)                                                  (ข)                                                      (ค) 

 

                   
 

(ง)    (จ)    (ฉ) 
ภาพท่ี ก.1 ลักษณะของผลไมท่ีใชในการวจิัย: (ก) ผลมะเก๋ียงสุก (ข) ผลสับปะรดพันธุปตตาเวีย  

        (ค) เนื้อเสาวรสพันธุสีเหลืองแชแข็งตราดอยคํา (ง) ผลหมอนพันธุเชียงใหม  
        (จ) ผลแตงโมพันธุกินรี (ฉ) ผลสมสายน้ําผ้ึง  

 

 
(ก)             (ข)             (ค)             (ง)              (จ)                 (ฉ) 

 
ภาพท่ี ก.2 ลักษณะน้ําผลไมสกัดท่ีใชในการวิจัย: (ก) น้ําแตงโมสกัด (ข) น้ําหมอน  

(ค) น้ําสับปะรดสกัด (ง) น้ํามะเกีย๋งสกัด (จ) น้ําเสาวรสสกัด (ฉ) น้ําสมค้ัน  
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ภาพท่ี ก.3 เคร่ืองค้ันน้ําผลไมแบบไฮดรอลิค 
 
 
 

                
 

(ก)                                                                  (ข) 
ภาพท่ี ก.4 ลักษณะของเคร่ืองสรางผลึกน้ําแข็ง ICE STARS (ก) ทางดานหนา และ (ข) ดานบน  
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(ก)         (ข) 
 

ภาพท่ี ก.5 ลักษณะของเคร่ืองเหวีย่งแยกน้ําผลไม (ก) ดานขาง และ (ข) ดานบน  
 
 
 
 

                  
 
    (ก)               (ข)                                              (ค) 
 

ภาพท่ี ก.6 ลักษณะของน้ําผลไมสูตรท่ีเหมาะสมในการทํานํ้ามะเกี๋ยงผสมนํ้าผลไมเขมขน 
(ก) น้ํามะเกี๋ยง  (ข) น้ําเสาวรส (ค) น้ําสับปะรด 
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ภาพท่ี ก.7 ลักษณะของผลิตภัณฑน้ํามะเกีย๋งผสมน้ําผลไมเขมขนพรอมดื่มบรรจุขวด  
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ภาคผนวก ข 
การวิเคราะหคุณภาพทางกายภาพ เคมี และจุลนิทรีย 
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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)  

และมีคาเขาใกล 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  
             2.  เลือกหัว spindle เบอร S18 
             3.  การวัดความหนดืน้ําหมอนสกดัเขมขนปริมาตร 8 มิลลิลิตร ใสลงในกระบอกใสตัวอยาง
แลวจึงบรรจุเขากับ cell เพื่อวัดความหนดื 



70 
 

             4.  ทําการวัดโดยควบคุมอุณหภูมิหองท่ี 25±2 องศาเซลเซียส ความหนดืท่ีวดัไดมีหนวยเปน
centipoises; cps 
 
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 และช่ังน้ําหนักไวแลว (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 และช่ังน้ําหนักไวแลว (W2) 
 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) 
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                   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
ดวยรอยละ 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 องศาเซลเซียส เปนเวลา 2 ช่ัวโมง แลวนําไปต้ังท้ิงไวใหเย็นในเดสซิเค
เตอร จากนั้นช่ังมา  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 
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             4.  ไทเทรตตัวอยางในขวดรูปชมพูดวยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด ความเขมขน 0.1 M 
หาจุดยุติโดยการใชเคร่ือง pH meter  จุดยุติ คือ เม่ือมีคาความเปนกรด-ดาง เทากับ 8.2  หรือจนเปน 
สีชมพูออนๆ แลวบันทึกปริมาตรของ 0.1 M NaOH ท่ีใช  
               วิธีการคํานวณ 

ปริมาณกรดท้ังหมดคิดเทียบกรดซิตริก (%w/w) =   a X 0.7 X dilution factor X 100 
                                                            1000 
 
 

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 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. ตั้งท้ิงไวท่ีอุณหภูมิหอง 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) 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 

a =  ปริมาตรของสารละลาย  0.1 M  NaOH  ท่ีใชไตเตรท (มิลลิลิตร) 
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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 
 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 
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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 โดยช่ังโชเดยีมอะซิเตทไตรไฮเดรต (CH3CO2Na.2H2O 0.4 M) 
54.43 กรัม ลงในบีกเกอรแลวเติมน้ํากล่ันใหครบ 960 มิลลิลิตร จากนั้นปรับ 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 
 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 =   น้ําหนักโมเลกุล 499.2 g/mol (cyanidine-3-glucoside) 
  DF    = dilution factor 



75 
 

  €      = molar extinction coefficient 26,900 (l.mol-1.cm-1) (cyanidine-3-
glucoside) 
  l      = ความกวางของคิวเวต (เซนติเมตร) 
  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; รอยละ 0.2 formic acid in acetronitrile and Solvent B;   
                                                รอยละ 0.2 formic acid in water  
  -  Flow rate      : 0.9 ml/min 
  -  Injection volume  :  20 μl 
  -  UV detector          : 280 นาโนเมตร 
 

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 (ความเขมขนตองอยูในชวงรอยละ 20 – 100 ของการยบัยั้ง (% inhibition)) 
 2. ปเปตสารละลาย DPPH 0.1 mM ปริมาตร 1.5 มิลลิลิตร ลงในหลอดทดลอง 10 อัน เติม
สารละลายมาตรฐานโทรลอกซแตละความเขมขน ปริมาตร 0.5 มิลลิลิตร ผสมใหเขากันดวยเคร่ือง 
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vortex mixture ตั้งท้ิงไวในท่ีมืดที่อุณหภมิูหองเปนเวลา 30 นาที แลวนําไปวดัคาการดุดกลืนแสงท่ี
ความยาวคล่ืน 517 นาโนเมตร (ทําการทดลองซํ้า 3 คร้ัง) 
 3. สําหรับหลอดควบคุมใชเมทานอลปริมาตร 0.5 มิลลิลิตร แทนสารละลายมาตรฐานโทร
ลอกซ สวนหลอดแบลงคใชเมทานอล 
 4. คํานวณหารอยละของการยับยั้ง  (% inhibition) จากสูตรตอไปนี้ 

รอยละของการยับยั้ง      = [ A517control – A517 test sample ] x 100 
               A517control 
 5. นํารอยละของการยับยั้งคํานวณไดของแตละความเขมขนไปเขียนกราฟมาตรฐาน
ตอไปนี ้

วิธีสรางกราฟมาตรฐาน 
5.1 เปดโปรแกรม excel แลวปอนขอมูลคารอยละของการยับยั้ง และความเขมลงใน 

column  
5.2 ลากเปนกรอบดํากํากับตัวเลขท้ังหมด แลวคลิดท่ีรูปกราฟแทงทางดานขวามือบนจะ 

ปรากฏ chart wizard- step 1 0f 4 ใหคลิกท่ี XY (scatter) ดูกรอบทางขวา เลือกกราฟภาพท่ี 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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ภาพท่ี ง.2 กราฟมาตรฐานสารละลายโทรลอกซจากวิธี DPPH 
 

6. หาความเขมขนท่ีทําใหเกดิการยับยั้งสารอนุมูลอิสระรอยละ 50  (IC50) คํานวณจาก
สมการท่ีไดจากการพล็อตกราฟ โดยแทนคา y = 50 จะไดคา x คือ IC50 ของสารละลายมาตรฐาน
โทรลอกซ 
 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

 

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

                                                                                   IC50 ของนํ้ามะเกีย๋ง (mg/ml) 
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เขมขน 7 mM ในบัปเฟอรโชเดียมอะซิเตต pH 4.5 ปริมาตร 176 ไมโครกรัม    ทําปฏิกิริยากับสาร 
ละลายโพแทสเซียมเปอรซัลเฟต (K2S2O8) 2.45 mM ปริมาตร 10 มิลลิลิตร   ไวในท่ีมืดที่อุณหภูมิ 
หองเปนเวลา 12-16 ช่ัวโมง 
 2. เจือจางสารละลายผสมท่ีไดจากขอ 1 ดวยเอทานอลรอยละ 95 จนไดคาการดูดกลืนแสงท่ี 
734 เทากับ 0.7+0.02 หนวย (A734Control) 
 3. เตรียมสารละลายมาตรฐานโทรลอกซท่ีความเขมขนตางๆ (0.0-2.5 มิลลิโมล) โดยเจือ
จางดวยน้ํากล่ัน (ความเขมขนตองอยูในชวงรอยละ 20 – 100 ของการยบัยั้ง) 
 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. สําหรับหลอดแบลงคใชเอทานอลรอยละ 95 
 6. คํานวณหารอยละของการยับยั้ง  (% inhibition) จากสูตรตอไปนี้ 

รอยละของการยับยั้ง    = [ A734control – A734 test sample ] x 100 
             A734control 
 7. นํารอยละของการยับยั้งท่ีคํานวณไดของแตละความเขมขนไปเขียนกราฟมาตรฐาน
ตอไปนี ้

วิธีสรางกราฟมาตรฐาน 
 7.1 เปดโปรแกรม excel แลวปอนขอมูลคารอยละของการยับยั้งและความเขมลงใน 
column  
 7.2 ลากเปนกรอบดํากํากับตัวเลขท้ังหมด แลวคลิดท่ีรูปกราฟแทงทางดานขวามือบนจะ
ปรากฏ chart wizard- step 1 0f 4 ใหคลิกท่ี XY (scatter) ดูกรอบทางขวา เลือกกราฟภาพท่ี 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 
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  7.6 คลิกท่ี linear คลิกท่ี option คลิกเคร่ืองหมายถูกท่ี display equation on chart และ 
display R-squared แลวคลิกท่ี OK ก็จะไดกราฟพรอมสมการ และคา R2 

     
    
 
  
      
 

 
 
 
 

ภาพท่ี ง.3 กราฟมาตรฐานสารละลายโทรลอกซจากวิธี ABTS 
 

8. หาความเขมขนท่ีทําใหเกดิการยับยั้งสารอนุมูลอิสระได 50% (IC50) คํานวณจากสมการ
ท่ีไดจากการพล็อตกราฟ โดยแทนคา y = 50 จะไดคา x คือ IC50 ของสารละลายมาตรฐานโทรลอกซ 

การวิเคราะหสารตัวอยาง 
 1. เจือจางน้ํามะเกีย๋งดวยเอทานอลรอยละ 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 
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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 เลือกกราฟภาพท่ี 3 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 
 
 
 
 
 

 

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

                                                                                   IC50 ของนํ้ามะเกีย๋ง (mg/ml) 
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ภาพท่ี 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 
องศาเซลเซียสเปนเวลา4นาที 
  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 
2. สารละลาย Indigo carmine (Potassium หรือ Sodium sulphingotate) โดยละลาย Indigo 

carmine 6 กรัม ละลายในน้ํา (dH2O) 1,000 มิลลิลิตรท่ีมีซัลฟวริกเขมขนรอยละ 96 ปริมาณ 50 
มิลลิลิตร กรองกอนใช 



82 
 

  3. สารละลายเจลาติน (25 กรัม) แชในสารละลายเกลือแกงท่ีอ่ิมตัวนาน 1 ช่ัวโมง อุน
จนกระท่ังเจลาตินละลาย ทําใหเย็นแลวปรับปริมาตรใหครบ 1 ลิตรดวยสารละลายเกลือแกงท่ีอ่ิมตัว 
  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 บันทึกปริมาตรของโปแตสเซียมเปอรแมงกาเนตท่ีใช (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. คํานวณหารอยละแทนนิน (น้ําหนัก/น้ําหนัก) ในนํ้ามะเกีย๋ง ดังสูตรตอไปนี ้
สูตรการคํานวณ 

 รอยละของแทนนิน (น้ําหนัก/น้ําหนกั)   =   (V – V0) × 0.043 ×100                                                         
                        VS 

เม่ือ V          = ปริมาณแทนนินท้ังหมด 
  V0               = ปริมาณสารละลายท่ีไมใชแทนนนิ 
  V – V0  = ปริมาตรของโปแตสเซียมเปอรแมงกาเนตท่ีทําปฏิกิริยากับแทนนินใน
สารละลายตัวอยาง (มิลลิลิตร) 
               0.043    = กรัมของแทนนินในโปแตสเซียมเปอรแมงกาเนต (KMnO4) 0.1 M 
ปริมาตร 1 มิลลิลิตร 
  VS         = ปริมาตรของสารละลายตัวอยาง (มิลลิลิตร) 
  100       = รอยละ (%) 
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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 
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                                                                                   
                  ((v1 x n1) + (0.1x 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  
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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 ค 

การคํานวณตนทุนการผลิตนํ้ามะเกี๋ยงผสมนํ้าผลไมแบบเขมขนพรอมดื่ม 

โดยการทําใหเขมขนแบบแชเยือกแข็ง 
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1.1 การคํานวณตนทุนการผลิตน้ํามะเกี๋ยงสกัด 
ตารางผนวกท่ี ค. 1.1 ปริมาณวัตถุดิบและพลังงานท่ีใชในการผลิตน้ํามะเกีย๋งสกัด  
ปริมาณวัตถุดบิและพลังงานท่ีใช คร้ังท่ี 1 คร้ังท่ี 2 คร้ังท่ี 3 เฉล่ีย 
ปริมาณวัตถุดบิ 

-มะเกี๋ยง (กิโลกรัม) 
         -น้ํา (กิโลกรัม) 
         -เอนไซมเพคติเนส (มิลลิลิตร) 

 
9.00 
4.50 

27.00 

 
9.00 
4.50 

27.00 

 
9.00 
4.50 

27.00 

 
9.00 ± 0.00 
4.50 ± 0.00 

27.00 ± 0.00 
หนวยไฟฟาท่ีใชไป (หนวย) 
        -เคร่ืองปน 
        -เคร่ืองค้ันน้ําไฮดรอลิค 

 
1.00 
1.24 

 
1.00 
1.24 

 
1.00 
1.24 

 
1.00 ± 0.00 
1.24 ± 0.00 

 
การคํานวณตนทุนการผลิตน้ํามะเกี๋ยงสกัด 
 - ผลมะเกี๋ยง 
 จาก  ปริมาณผลมะเก๋ียงแชแข็งท่ีละลายนํ้าแลว  9.00 กิโลกรัม 
         ราคาผลมะเกีย๋งรวมคาแชแข็ง   30.00 บาท/กิโลกรัม 
   คิดเปนคาผลมะเกีย๋ง 9.00 x 30.00  =  270.00 บาท 
 -น้ํา 
   จาก  ปริมาณน้ํา      4.50 กิโลกรัม 
         ราคาน้ํา      0.01 บาท/กิโลกรัม 
   คิดเปนคาน้ํา    4.50 x 0.01  =  0.04 บาท 
 -เอนไซมเพคติเนส 
   จาก  ปริมาณเอนไซมเพคติเนส    27.00 มิลลิลิตร 
         ราคาเอนไซมเพคติเนส    2.50  บาท/มิลลิลิตร 
    คิดเปนคาเอนไซมเพคติเนส 27.00 x 2.50  =  67.50 บาท 

-ไฟฟา 
   จาก  หนวยไฟฟาท่ีใชของเครื่องปน   1.00 หนวย 
         หนวยไฟฟาท่ีใชของเครื่องค้ันน้ําแบบไฮครอลิค 1.24 หนวย 
         คาไฟฟา      3.61 บาท/หนวย 
  คิดเปนคาไฟฟาท่ีใชของเคร่ืองปน      1.00 x 3.61  =  3.61 บาท 
  คิดเปนคาไฟฟาท่ีใชของเคร่ืองค้ันน้ําแบบไฮดรอลิค 1.24 x 3.61  =  4.47 บาท 
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 -ตนทุนในการผลิต (คํานวณเฉพาะคาผลมะเกี๋ยง คาน้ํา คาเอนไซมเพคติเนส คาไฟ) 
 จาก  ตนทุนในการผลิตรวม 270.00 + 0.04 + 67.5 + 3.61 + 4.47 = 345.62 บาท 
  คิดเปนตนทุน 345.62/ [(75.47/100) x 13.5] =  33.92 บาท/กิโลกรัมผลผลิต  
1.2 การคํานวณตนทุนการผลิตน้ําเสาวรสสกัดสกัด 
ตารางผนวกท่ี ค. 1.2 ปริมาณวัตถุดิบและพลังงานท่ีใชในการผลิตน้ําเสาวรสสกัด  
ปริมาณวัตถุดบิและพลังงานท่ีใช คร้ังท่ี 1 คร้ังท่ี 2 คร้ังท่ี 3 เฉล่ีย 
ปริมาณวัตถุดบิ 

-เสาวรส (กิโลกรัม) 
 

5.00 
 

5.00 
 

5.00 
 

5.00 ± 0.00 
หนวยไฟฟาท่ีใชไป (หนวย) 
        -เคร่ืองปน 
        -เคร่ืองค้ันน้ําไฮดรอลิค 

 
0.50 
0.58 

 
0.50 
0.58 

 
0.50 
0.58 

 
0.50 ± 0.00 
0.58 ± 0.00 

 
การคํานวณตนทุนการผลิตน้ําเสาวรสสกัดสกัด 
 -เสาวรสแชแขง็ 
 จาก  ปริมาณเสาวรสแชแข็ง     5.00 กิโลกรัม 
         ราคาเสาวรสแชแข็ง     65.00 บาท/กิโลกรัม 
   คิดเปนคาเสาวรสแชแข็ง 5.00 x 65.00  =  325.00 บาท 
 -ไฟฟา 
   จาก  คาพลังงานไฟฟาท่ีใชของเคร่ืองปน   0.50 หนวย 
         คาพลังงานไฟฟาท่ีใชของเคร่ืองค้ันน้ําแบบไฮครอลิค 0.58 หนวย 
         คาไฟฟา      3.61 บาท/หนวย 
  คิดเปนคาไฟฟาท่ีใชของเคร่ืองปน      0.50 x 3.61  =  1.80 บาท 
  คิดเปนคาไฟฟาท่ีใชของเคร่ืองค้ันน้ําแบบไฮดรอลิค 0.58 x 3.61  =  2.09 บาท 
 -ตนทุนในการผลิต (คํานวณเฉพาะคาเสาวรสแชแข็งและคาไฟ) 
 จาก  ตนทุนในการผลิตรวม 325 + 1.80 + 2.09 = 328.89 บาท 
  คิดเปนตนทุน 328.89 /[(5 x 82.4)/100]  =  79.10 บาท/กิโกรัมผลผลิต 
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1.3 การคํานวณตนทุนการผลิตน้ําสับปะรดสกัด 
ตารางผนวกท่ี ค. 1.3 ปริมาณวัตถุดิบและพลังงานท่ีใชในการผลิตน้ําสับปะรดสกัด  
ปริมาณวัตถุดบิและพลังงานท่ีใช คร้ังท่ี 1 คร้ังท่ี 2 คร้ังท่ี 3 เฉล่ีย 
ปริมาณวัตถุดบิ 

-สับปะรด (กิโลกรัม) 
 

6.00 
 

6.00 
 

6.00 
 

6.00 ± 0.00 
คาพลังงานไฟฟาท่ีใชไป (กิโลวัตตช่ัวโมง) 
        -เคร่ืองปน 
        -เคร่ืองค้ันน้ําไฮดรอลิค 

 
0.68 
0.81 

 
0.68 
0.81 

 
0.68 
0.81 

 
0.68 ± 0.00 
0.81 ± 0.00 

 
การคํานวณตนทุนการผลิตน้ําสับปะรดสกัด 
 -ผลสับปะรด 
 จาก  ปริมาณผลสับปะรด     6.00 กิโลกรัม 
         ราคาผลสับปะรด     12.00 บาท/กิโลกรัม 
   คิดเปนคาผลสับปะรด 6.00 x 12.00  =  72.00 บาท 
 -ไฟฟา 
   จาก  หนวยไฟฟาท่ีใชของเครื่องปน   0.68 หนวย 
         หนวยไฟฟาท่ีใชของเครื่องค้ันน้ําแบบไฮครอลิค 0.81 หนวย 
         คาไฟฟา      3.61 บาท/หนวย 
  คิดเปนคาไฟฟาท่ีใชของเคร่ืองปน      0.68 x 3.61  =  2.45 บาท 
  คิดเปนคาไฟฟาท่ีใชของเคร่ืองค้ันน้ําแบบไฮดรอลิค 0.81 x 3.61  =  2.92 บาท 
 -ตนทุนในการผลิต (คํานวณเฉพาะคาผลสับปะรดและคาไฟ) 
 จาก  ตนทุนในการผลิตรวม 72 + 2.45 + 2.92 = 77.37 บาท 
  คิดเปนตนทุน 77.37 /[(6 x 60.32)/100]  = 21.38 บาท/กิโลกรัมผลผลิต 
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2. การคํานวณตนทุนการผลิตน้ํามะเกี๋ยงผสมน้ําผลไมแบบเขมขนพรอมดื่มโดยการทําใหเขมขน
แบบแชเยือกแข็ง 
ตารางผนวกท่ี  ค. 2. ตนทุนการผลิตน้ํามะเกี๋ยงผสมน้ําผลไมแบบเขมขนพรอมดื่มโดยการทําให
เขมขนแบบแชเยือกแข็ง โดยใชจํานวนคร้ังในการสรางผลึกน้ําแข็งท่ีแตกตางกัน 
คาวัตถุดิบและคาไฟฟา คร้ังท่ี 1 คร้ังท่ี 2 คร้ังท่ี 3 เฉล่ีย 
คร้ังท่ี 1 
  -คาน้ํามะเกี๋ยง (บาท) 
  -คาน้ําเสาวรส (บาท) 
  -คาน้ําสับปะรด (บาท) 
  -คาน้ําตาล (บาท) 
  -คาไฟฟาจากเคร่ืองสรางผลึกน้ําแข็ง 
และเคร่ืองหมุนเหวี่ยงแยกแบบตะกรา 
(บาท) 
  -รวมคาใชจายท่ีใช (บาท) 
  -ตนทุน (บาท/กิโลกรัมผลผลิต) 

 
101.76 
79.10 
21.38 
15.00 

 
3.97 

 
221.21 
45.19 

 
101.76 
79.10 
21.38 
15.00 

 
3.97 

 
221.21 
45.19 

 
101.76 
79.10 
21.38 
15.00 

 
3.97 

 
221.21 
45.19 

 
101.76 ± 0.00 
79.10 ± 0.00 
21.38 ± 0.00 
15.00 ± 0.00 

 
3.97 ± 0.00 

 
221.21 ± 0.00 
45.19 ± 0.00 

คร้ังท่ี 2 
  -คาน้ํามะเกี๋ยง (บาท) 
  -คาน้ําเสาวรส (บาท) 
  -คาน้ําสับปะรด (บาท) 
  -คาไฟฟาจากเคร่ืองสรางผลึกน้ําแข็ง 
และเคร่ืองหมุนเหวี่ยงแยกแบบตะกรา 
(บาท) 
  -รวมคาใชจายท่ีใช (บาท) 
  -ตนทุน (บาท/กิโลกรัมผลผลิต) 

 
90.57 
70.40 
19.03 

 
3.79 

 
186.14 
72.14 

 
90.57 
70.40 
19.03 

 
3.79 

 
186.14 
72.14 

 
- 
- 
- 
 
- 
 
- 
- 

 
90.57 ± 0.00 
70.40 ± 0.00 
19.03 ± 0.00 

 
3.79 ± 0.00 

 
186.14 ± 0.00 
72.14 ± 0.00 
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คร้ังท่ี 3 
  -คาน้ํามะเกี๋ยง (บาท) 
  -คาน้ําเสาวรส (บาท) 
  -คาน้ําสับปะรด (บาท) 
  -คาไฟฟาจากเคร่ืองสรางผลึกน้ําแข็ง 
และเคร่ืองหมุนเหวี่ยงแยกแบบตะกรา 
(บาท) 
  -รวมคาใชจายท่ีใช (บาท) 
  -ตนทุน (บาท/กิโลกรัมผลผลิต) 

 
59.76 
47.17 
11.93 

 
3.79 

 
122.65 
76.56 

 
- 
- 
- 
 
- 
 
- 
- 

 
- 
- 
- 
 
- 
 
- 
- 

 
59.76 ± 0.00 
47.17 ± 0.00 
11.93 ± 0.00 

 
3.79 ± 0.00 

 
122.65 ± 0.00 
76.56 ± 0.00 

ตัวอยางการคาํนวณตนทุนการผลิตน้ํามะเกี๋ยงผสมน้ําผลไมเขมขนคร้ังท่ี 1 (คร้ังท่ี 1) 
(คํานวณเฉพาะคาน้ํามะเกีย๋ง น้ําเสาวรส น้าํสับปะรด คาน้ําตาล และคาไฟฟา) 

-น้ํามะเก๋ียง 
จาก  ปริมาณน้ํามะเกี๋ยงท่ีใช     3.00  กิโลกรัม 

          ราคาน้ํามะเกีย๋ง      33.92 บาท/กิโลกรัม 
  คิดเปนคาน้ํามะเกีย๋ง      3.00 x 33.92 = 101.76 บาท 

-น้ําเสาวรส 
จาก  ปริมาณน้ําเสาวรสที่ใช     1.00  กิโลกรัม 

          ราคาน้ําเสาวรส      79.10 บาท/กิโลกรัม 
  คิดเปนคาน้ําเสาวรส      1.00 x 79.10 = 79.10 บาท 

-น้ําสับปะรด 
จาก  ปริมาณน้ําสับปะรดท่ีใช     1.00  กิโลกรัม 

          ราคาน้ําสับปะรด     21.38 บาท/กิโลกรัม 
  คิดเปนคาผลสับปะรด      1.00 x 21.38 = 21.38 บาท 

-น้ําตาล 
จาก  ปริมาณน้ําตาลท่ีใช      0.50  กิโลกรัม 

          ราคาน้ําตาล      30.00  บาท/กิโลกรัม 
  คิดเปนคาน้ําตาล    0.50 x 30.00  =  15.00  บาท 
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-ไฟฟา 
จาก  คาพลังงานไฟฟาท่ีใชของเคร่ืองสรางผลึกน้ําแข็งและเคร่ืองหมุนเหวีย่งแบบตะกรา

         1.10  กิโลวัตตช่ัวโมง 
         ไฟฟา           3.61  บาท/กิโลวัตตช่ัวโมง 
  คิดเปนคาไฟฟา             1.10 x 3.61 =  3.97  บาท 

-ตนทุนตอกิโลกรัมผลผลิต 
จาก  ตนทุนการผลิตรวม  101.76 + 79.10 + 21.38 + 15.00 + 3.97 = 221.21 บาท 

          ไดปริมาณนํ้ามะเก๋ียงผสมน้าํผลไมรอยละ 89.0    
  คิดเปนตนทุน 221.21 /[(5.50 x 89.00)/100]  =  45.19 บาท/กิโลกรัมของผลผลิต 
 
ตัวอยางการคาํนวณตนทุนการผลิตน้ํามะเกี๋ยงผสมน้ําผลไมเขมขนคร้ังท่ี 2 (คร้ังท่ี 1) 
(คํานวณเฉพาะคาน้ํามะเกีย๋ง น้ําเสาวรส น้าํสับปะรด และคาไฟฟา) 

-น้ํามะเก๋ียง 
จาก  ปริมาณน้ํามะเกี๋ยงท่ีใช     2.67  กิโลกรัม 

          ราคาน้ํามะเกีย๋ง      33.92 บาท/กิโลกรัม 
  คิดเปนคาน้ํามะเกีย๋ง      2.67 x 33.92 = 90.57 บาท 

-น้ําเสาวรส 
จาก  ปริมาณน้ําเสาวรสที่ใช     0.89  กิโลกรัม 

          ราคาน้ําเสาวรส      79.10 บาท/กิโลกรัม 
  คิดเปนคาเสาวรส      0.89 x 79.10 = 70.40 บาท 

-น้ําสับปะรด 
จาก  ปริมาณน้ําสับปะรดท่ีใช     0.89  กิโลกรัม 

          ราคาน้ําสับปะรด      21.38 บาท/กิโลกรัม 
  คิดเปนคาผลสับปะรด      0.89 x 21.38 = 19.03 บาท 

-ไฟฟา 
จาก  คาพลังงานไฟฟาท่ีใชของเคร่ืองสรางผลึกน้ําแข็งและเคร่ืองหมุนเหวีย่งแบบตะกรา

         1.05  กิโลวัตตช่ัวโมง 
          คาไฟฟา      3.61  บาท/กิโลวัตตช่ัวโมง 
  คิดเปนคาไฟฟา         1.05 x 3.61 =  3.79  บาท 
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-ตนทุนตอกิโลกรัมผลผลิต 
จาก  ตนทุนการผลิตรวม   90.57 + 70.40 + 21.38 + 3.79 = 186.14 บาท 

          ไดปริมาณนํ้ามะเก๋ียงผสมน้าํผลไมรอยละ 58.00    
  คิดเปนตนทุน 186.14 / [(4.45 x 58.00 )/100] = 72.12 บาท/กิโลกรัมของผลผลิต 
ตัวอยางการคาํนวณตนทุนการผลิตน้ํามะเกี๋ยงผสมน้ําผลไมเขมขนคร้ังท่ี 3 (คร้ังท่ี 1) 
(คํานวณเฉพาะคาน้ํามะเกีย๋ง น้ําเสาวรส น้าํสับปะรด และคาไฟฟา) 

-น้ํามะเก๋ียง 
จาก  ปริมาณน้ํามะเกี๋ยงท่ีใช     1.80  กิโลกรัม 

          ราคาน้ํามะเกีย๋ง      33.92 บาท/กิโลกรัม 
  คิดเปนคาน้ํามะเกีย๋ง      1.80 x 33.92 = 61.06 บาท 

-น้ําเสาวรส 
จาก  ปริมาณน้ําเสาวรสที่ใช     0.60  กิโลกรัม 

          ราคาน้ําเสาวรส      79.10 บาท/กิโลกรัม 
  คิดเปนคาเสาวรส      0.60 x 79.10 = 47.46 บาท 

-น้ําสับปะรด 
จาก  ปริมาณน้ําสับปะรดท่ีใช     0.60  กิโลกรัม 

          ราคาน้ําสับปะรด      21.38 บาท/กิโลกรัม 
  คิดเปนคาผลสับปะรด      0.60 x 21.38 = 12.83 บาท 

-ไฟฟา 
จาก  คาพลังงานไฟฟาท่ีใชของเคร่ืองสรางผลึกน้ําแข็งและเคร่ืองหมุนเหวีย่งแบบตะกรา   
         1.05  กิโลวัตตช่ัวโมง 

          คาไฟฟา     3.61  บาท/กิโลวัตตช่ัวโมง 
  คิดเปนคาไฟฟา         1.05 x 3.61 =  3.79  บาท 

-ตนทุนตอกิโลกรัมผลผลิต 
จาก  ตนทุนการผลิตรวม   61.06 + 47.46 + 12.83 + 3.79 = 125.14 บาท 

          ไดปริมาณนํ้ามะเก๋ียงผสมน้าํผลไมรอยละ 53.40    
  คิดเปนตนทุน 125.14 / [(3.00 x 53.40 )/100] = 78.11 บาท/กิโลกรัมของผลผลิต 
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ภาคผนวก ง 
ตัวอยางแบบทดสอบของผูทดสอบชิมที่ใชในงานวิจัย 
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แบบสอบถาม ง.1 
การทดสอบน้าํมะเกี๋ยงผสมน้ําผลไม 
โดยวิธี Focus group discussion 

ช่ือ………………………………..นามสกุล……………………………………อาย…ุ………… 
 1. ใหทานทดลองดื่มน้ําผลไมชนิดตาง ๆ ท่ีเตรียมให โดยใชน้ํามะเก๋ียงเปนหลักจากนั้น
ทดลองผสมกับน้ําผลไมอ่ืนตามสัดสวนท่ีทานตองการ เพื่อพิจารณาความเปนไปได โดยคํานึงถึง สี 
กล่ิน และรสชาติ อาจมีการอภิปรายแลกเปล่ียนในระหวางการผสม จากนั้นใหแตละผูทดสอบชิม 
เรียงลําดับช่ือน้ําผลไมท่ีทานพิจารณาวาเหมาะสม ในการผสมกับน้ํามะเกีย๋ง โดยใสตัวเลขลําดับ
ความเหมาะสมในวงเล็บ  เรียงจาก 1 = เหมาะสมท่ีสุด ไปตามลําดับจนครบท้ัง 5 ชนิด 
 (    )  น้ําสม 
 (    )  น้ําสับปะรด 
 (    )  น้ําเสาวรส 
 (    )  น้ําหมอน 
 (    )  น้ําแตงโม 

1. เหตุผลท่ีทานเลือกน้ําผลไมท่ีเหมาะสมท่ีสุด (อันดับ 1 ท่ีทานเลือก) 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 

2. ทานคิดวาน้ํามะเกีย๋งผสมน้ําผลไมควรประกอบดวยน้ําผลไมชนิดใดบาง  
(ตอบเพียงสูตรเดียว) 

น้ํามะเกี๋ยง+……………………+………………………+…………………+……………. 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………. 
 สัดสวนท่ีนาจะเหมาะสมคือ อัตราสวน 1 : …….. : ……… : ………. : ……… : ………… 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
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แบบทดสอบทางประสาทสัมผัส ง.2 

เพื่อหาสูตรท่ีเหมาะสมในการทําน้ําผลไมผสม 

 

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              

กลิ่น              

รสชาติ               

ความชอบ

โดยรวม 

             

 

ขอเสนอแนะ 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………. 
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แบบทดสอบทางประสาทสัมผัส ง.3  
น้ํามะเก๋ียงผสมน้ําผลไมเขมขนพรอมดื่ม 

 
ชื่อผูทดสอบชมิ………………………………………………….วันท่ี………………. ชุดท่ี……… 
 
คําแนะนํา : กรุณาทดสอบชิมตัวอยางผลิตภัณฑท่ีจดัเตรียมไว แลวใหคะแนนตามความชอบใน
ลักษณะคุณภาพของผลิตภัณฑ และกรุณาดื่มน้ําระหวางตัวอยางทุกคร้ัง โดยกําหนดใหคะแนนตาง 
ๆ แทนระดับความชอบดังนี ้
 1 = ไมชอบมากท่ีสุด  2 = ไมชอบมาก  3 = ไมชอบปานกลาง 
 4 = ไมชอบเล็กนอย  5 = เฉย ๆ  6 = ชอบเล็กนอย 
 7 = ชอบปานกลาง  8 = ชอบมาก  9 = ชอบมากท่ีสุด  
 
ลักษณะคุณภาพ รหัสตัวอยาง 

……………. …………….. …………….. …………….. 

ลักษณะปรากฏ     
สี     
กล่ิน     
รสชาติ (ความกลมกลอม)     
ความชอบโดยรวม     

 
รหัสตัวอยางท่ีทานชอบมาก่ีสุด คือ : ……………………………………………………………….. 
เหตุผลท่ีชอบ :…………………………………………………………………………………........ 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
ขอเสนอแนะ 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
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แบบทดสอบทางประสาทสัมผัส ง.4   
น้ํามะเก๋ียงผสมน้ําผลไมเขมขนพรอมดื่ม 

 
ชื่อผูทดสอบชมิ………………………………………………วันท่ี……………… ชุดท่ี………… 
 
คําแนะนํา : กรุณาทดสอบชิมตัวอยางผลิตภัณฑท่ีจัดเตรียมไว แลวใหคะแนนตามความชอบใน
ลักษณะคุณภาพของผลิตภัณฑ และกรุณาดืม่น้ําระหวางตัวอยางทุกคร้ัง โดยกําหนดใหคะแนนตาง 
ๆ แทนระดับความชอบดังนี ้
 1 = ไมชอบมากท่ีสุด  2 = ไมชอบมาก  3 = ไมชอบปานกลาง 
 4 = ไมชอบเล็กนอย  5 = เฉย ๆ  6 = ชอบเล็กนอย 
 7 = ชอบปานกลาง  8 = ชอบมาก  9 = ชอบมากท่ีสุด  
 
ลักษณะคุณภาพ รหัสตัวอยาง 

……………. …………….. …………….. …………….. 

กล่ิน     
ความเปร้ียว     
ความหวาน     
รสชาติ (ความกลมกลอม)     
ความชอบโดยรวม     

 
ขอเสนอแนะ 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
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ภาคผนวก จ 
มาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน 

นํ้าผลไมรวมเขมขน 
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มาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน 
น้ําผลไมรวมเขมขน 

1. ขอบขาย 
มาตรฐานผลิตภัณฑชุมชนนีค้รอบคลุมน้ําผลไมรวมเขมขนท่ีผานกรรมวิธีการใหความ 

รอนกอนบรรจุในภาชนะบรรจุ สามารถเก็บรักษาไวท่ีอุณหภูมิหอง 
2. บทนิยาม 

ความหมายของคําท่ีใชในมาตรฐานผลิตภณัฑชุมชนนี ้มีดังตอไปนี ้
2.1 น้ําผลไมรวมเขมขน หมายถึง เคร่ืองท่ีไดจากการนาํผลไมตั้งแต 2 ชนิดข้ึนไป เชน 

มะนาว กลวย สับปะรด มะมวง ท่ีสดและอยูในสภาพดมีาลางใหสะอาด ค้ันเอาสวนท่ีเปนน้ําผลไม
หรือตีปนน้ําผลไมใหระเอียด นํามาผสมรวมกัน เติมน้ําตาลจนเขมขน อาจเติมสารเพ่ิมความเปน
กรด สารปรุงแตงกล่ินรส ตมฆาเช้ือดวยความรอนและระยะเวลาท่ีเหมาะสม บรรจุในภาชนะบรรจุ
ในขณะรอนแลวทําใหเย็นทันที กอนบริโภคตองทําการเจือจาง 
3. คุณลักษณะท่ีตองการ 

3.1 ลักษณะท่ัวไป: ตองเปนของเหลวขน อาจใสหรือขุน และอาจแยกช้ันเม่ือต้ังท้ิงไว 
3.2 สี: ตองมีสีท่ีดีตามธรรมชาติของน้ําผลไมรวมเขมขน 
3.3 กล่ิน: ตองมีกล่ินท่ีดีตามธรรมชาติของนํ้าผลไมรวมเขมขน ไมมีกล่ินแอลกอฮอล 
3.4 กล่ินรส: ตองมีกล่ินรสท่ีดีตามธรรมชาติของนํ้าผลไมรวมเขมขน ปราศจากกล่ินรสอื่น

ท่ีไมพึงประสงค เม่ือตรวจสอบโดยวิธีการใหคะแนนตามขอ 8.1 แลว ตองไดคะแนนเฉล่ียของแต
ละลักษณะจากผูตรวจสอบทุกคนไมนอยกวา 3 และ ไมมีลักษณะใดได 1 คะแนนจากผูตรวจสอบ
คนใดคนหน่ึง 

3.5 ส่ิงแปลกปลอม: ตองไมใชส่ิงแปลกที่ไมใชสวนประกอบท่ีใช เชน เสนผม ดนิ ทราย 
กรวด ช้ินสวนหรือส่ิงปฏิกูลจากสัตว 

3.6 สารท่ีละลายไดท้ังหมด: ตองไมนอยกวารอยละ 40 โดยนํ้าหนัก 
3.7 วัตถุเจือปนอาหาร 

3.7.1 หามใชสีสังเคราะหทุกชนิด 
3.7.2 หากมีการใชวัตถุกันเสีย ใหใชไดตามชนิดและปริมาณท่ีกฎหมายกําหนด 

3.8 จุลินทรีย 
3.8.1 จํานวนจุลินทรียท้ังหมด ตองนอยกวา 1x104 โคโลนีตอตัวอยาง 1 ลูกบาศก

เซนติเมตร 
3.8.2 สตาฟโลค็อกคัสออเรียส ตองไมพบในตัวอยางใน 1 ลูกบาศกเซนติเมตร 
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3.8.3 โคลิฟอรมโดยวิธีเอ็มพีเอ็น ตองนอยกวา 2.2 ตอตัวอยาง 100 ลูกบาศก
เซนติเมตร 

3.8.4 เอสเชอริเชียโคไล ตองไมพบในตัวอยาง 100 ลูกบาศกเซนติเมตร 
3.8.5 ยีสตและรา ตองไมเกิน 100 โคโลนีตอตัวอยาง 1 ลูกบาศกเซนติเมตร 

4. สุขลักษณะ 
สุขลักษณะในการทําน้ําผลไมรวมเขมขน สถานประกอบการตองไดรับอนุญาตจาก 

กระทรวงสาธารณสุข และใหเปนไปตามคําแนะนํา 
5. การบรรจุ 

5.1 ใหบรรจุน้าํผลไมรวมเขมขนในภาชนะบรรจุท่ีสะอาด ปดใหสนิท และสามารถปองกัน 
การปนเปอนจากส่ิวสกปรกภายนอกได 

5.2 ปริมาตรสุทธิของนํ้าผลไมรวมเขมขนในแตละภาชนะบรรจ ุ ตองไมนอยกวาท่ีระบุไว
ในฉลาก 
6. เคร่ืองหมายและฉลาก 

ตรงภาชนะบรรจุน้ําผลไมรวมเขมขนทุกหนวย อยางนอยตองมีเลข อักษร หรือเคร่ืองหมาย 
แจงรายละเอียดตอไปนี้ใหเห็นงาย ชัดเจน 

(1) ช่ือผลิตภัณฑ เชน น้ําผลไมรวมเขมขน น้ําพั้นซผลไมรวมเขมขน พั้นซเขมขน 
(2) สวนประกอบท่ีสําคัญ 
(3) ชนิดและปริมาณวัตถุเจือปนอาหาร 
(4) ปริมาณสุทธิ 
(5) วัน เดือน ปท่ีทํา และวนัเดือนปท่ีหมดอายุหรือขอความวา “ ควรบริโภคกอน 

(วัน เดือน ป)” 
(6) ขอแนะนําในการบริโภคและการเก็บรักษา เจือจางดวยน้าํในสัดสวนน้ําผลไมรวม 

เขมขน: น้ําเทากับ 1:3 ควรเก็บไวในตูเย็นหลังจากเปดขวด 
(7) ช่ือผูทําหรือสถานท่ีทํา พรอมสถานท่ีตั้ง หรือเคร่ืองหมายการคาจดทะเบียน ในกรณีท่ี 

ใชภาษาตางประเทศ ตองมีความหมายตรงกับภาษาไทยท่ีกําหนดไวขางตน 
7. การชักตัวอยางและเกณฑตัดสิน 

7.1 รุน ในท่ีนี ้หมายถึง น้ําผลไมรวมเขมขนท่ีมีสวนประกอบเดียวกนั ทําในระยะเดียวกัน 
7.2 การชักตัวอยางและการยอมรับ ใหเปนไปตามแผนการชักตัวอยางท่ีกําหนดดังตอไปนี ้

7.2.1 การชักตัวอยางและการยอมรับ สําหรับการทดสอบส่ิงแปลกปลอม การ
บรรจุและเคร่ืองหมายและฉลาก ใหชักตวัอยางโดยวิธีสุมจากรุนเดียวกัน จํานวน 3 หนวยภาชนะ
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บรรจุ เม่ือตรวจสอบแลวทุกตัวอยางตองเปนไปตามขอ 3.5 ขอ 5. และขอ 6. จึงจะถือวาน้ําผลไม
รวมเขมขนรุนนั้นเปนไปตามเกณฑท่ีกําหนด 

7.2.2 การชักตัวอยางและการยอมรับ สําหรับการทดสอบลักษณะท่ัวไป สี กล่ิน 
และกล่ินรส ใหใชตวัอยางท่ีผานการทดสอบตามขอ 7.2.1 แลวจํานวน 3 หนวยภาชนะบรรจ ุ เม่ือ
ตรวจสอบแลวทุกตวัอยาง ตองเปนไปตามขอ 3.1 ถึง ขอ 3.4 จึงจะถือวาน้ําผลไมรวมเขมขนรุนนัน้
เปนไปตามเกณฑท่ีกําหนด 

7.2.3 การชักตัวอยางและการยอมรับ การทดสอบสารท่ีละลายไดท้ังหมดและวัตถุ
เจือปนอาหาร ใหชักตวัอยางโดยวิธีสุมตัวอยางจากรุนเดยีวกัน จํานวน 3 หนวยภาชนะบรรจุ เพื่อทํา
เปนตัวอยางรวม โดยมีปริมาตรรวมไมนอยกวา 300 ลูกบาศกเซนติเมตร กรณีตวัอยางไมพอใหชัก
ตัวอยางเพ่ิม โดยวิธีสุมจากรุนเดียวกนั ใหไดตวัอยางท่ีมีปริมาตรรวมตามท่ีกําหนด เม่ือตรวจสอบ
แลวตัวอยางตองเปนไปตามขอ 3.6 และ ขอ 3.7 จึงจะถือวาน้ําผลไมรวมเขมขนรุนนั้นเปนไปตาม
เกณฑท่ีกําหนด 

7.2.4 การชักตัวอยางและการยอมรับ สําหรับการทดสอบจุลินทรีย ใหชักตวัอยาง
โดยวิธีสุมตัวอยางจากรุนเดยีวกัน จํานวน 3 หนวยภาชนะบรรจ ุ เพื่อทําเปนตัวอยางรวม โดยมี
ปริมาตรรวมไมนอยกวา 200 ลูกบาศกเซนติเมตร กรณตีัวอยางไมพอใหชักตวัอยางเพิ่ม โดยวิธีสุม
จากรุนเดยีวกนัใหไดตวัอยางท่ีมีปริมาตรรวมตามท่ีกําหนด เม่ือตรวจสอบแลวตัวอยางตองเปนไป
ตามขอ 3.8 จึงจะถือวาน้ําผลไมรวมเขมขนรุนนั้นเปนไปตามเกณฑท่ีกาํหนด 

7.3 เกณฑตดัสิน: ตัวอยางน้ําผลไมรวมเขมขนตองเปนไปตามขอ 7.2.1 ขอ 7.2.2 ขอ 7.2.3 
และขอ 7.2.4 ทุกขอ จึงจะถือวาน้ําผลไมรวมเขมขนรุนนั้นเปนไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน 
8. การทดสอบ 

8.1 การทดสอบลักษณะท่ัวไป สี กล่ิน และกล่ินรส 
8.1.1 ใหแตงต้ังคณะผูตรวจสอบ ประกอบดวยผูท่ีมีความชํานาญในการตรวจสอบ

น้ําผลไมรวมเขมขนอยางนอย 5 คน แตละคนจะแยกกนัตรวจและใหคะแนนโดยอิสระ 
8.1.2 เทตัวอยางน้ําผลไมรวมเขมขนลงในแกวใส โดยมีกระดาษสีขาวเปนฉาก

หลังตรวจสอบลักษณะท่ัวไป สี กล่ิน และกล่ินรสโดยการตรวจพินิจและดม เจอืจางตัวอยางน้ํา
ผลไมรวมเขมขนดวยน้ําตามสัดสวนท่ีระบุไวท่ีฉลาก ตรวจสอบกล่ินรสโดยการชิม 

8.1.3 หลักเกณฑการใหคะแนน ใหเปนไปตามตารางท่ี 1 
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จ. 1 หลักเกณฑการใหคะแนนน้ําผลไมรวมเขมขน 
 

ลักษณะท่ี
ตรวจสอบ 

เกณฑท่ีกําหนด ระดับการตัดสิน (คะแนน) 

ดีมาก ดี พอใช ตอง
ปรับปรุง 

ลักษณะท่ัวไป ตองเปนของเหลวขน อาจใสหรือขุน 
และอาจแยกช้ันเม่ือต้ังท้ิงไว 

4 3 2 1 

สี ตองมีสีท่ีดีตามธรรมชาติของน้ํา
ผลไมรวมเขมขน 

4 3 2 1 

กล่ิน ตองมีกล่ินท่ีดตีามธรรมชาติของน้ํา
ผลไมรวมเขมขน ไมมีกล่ิน
แอลกอฮอล 

4 3 2 1 

รสชาติ ตองมีกล่ินรสที่ดีตามธรรมชาติของ
น้ํา ผลไมรวมเขมขน ปราศจากกล่ิน
รสอ่ืนท่ีไมพึงประสงค 

4 3 2 1 

 
8.2 การทดสอบส่ิงแปลกปลอม ภาชนะบรรจุ และเคร่ืองหมายเลขฉลากใหตรวจพนิจิ 
8.3 การทดสอบสารท่ีละลายไดท้ังหมดและวัตถุเจือปนอาหาร ใหใชวิธีทดสอบตาม 

AOAC หรือวธีิทดสอบอ่ืนท่ีเปนท่ียอมรับ 
8.4 การทดสอบจุลินทรีย ใหใชวิธีทดสอบตาม AOAC หรือ BAM หรือวิธีทดสอบอ่ืนท่ี

เปนท่ียอมรับ 
8.5 การทดสอบปริมาตรสุทธิใหใชเคร่ืองวดัปริมาตรท่ีเหมาะสม 
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ภาคผนวก ฉ 
ขอมูลผลิตภัณฑเอนไซมเพคติเนส (Pextinex®Ultra SP-L) 
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ประวัติผูเขียน 
 

ชื่อ - สกุล  นางสาวกาญจนา ไกลถ่ิน 

วัน  เดือน  ป  เกิด      13  เมษายน  2529   

ประวัติการศึกษา สําเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนพญาเม็งราย            

จังหวดัเชียงราย ปการศึกษา 2547 

 สําเร็จการศึกษาปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา  

มหาวิทยาลัยเชียงใหม  ปการศึกษา 2551 

ทุนวิจัย                            ไดรับทุนสนับสนุน จากโครงการอนุรักษพนัธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)    

 

 
 
          
 
   
 
 
 
 

 


