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การวิเคราะหคุณภาพทางเคมีและกายภาพ 
วิธีวิเคราะหปริมาณบีตาเลน (betalain content) 
 

สารละลายสีแดงท่ีสกัดไดจากเปลือกแกวมังกรนําไปวัดคาการดูดกลืนแสง ดวยเคร่ือง
spectrophotometer (Genesys 10 UV Scanning, USA.) ท่ีความยาวคล่ืน 538 nm แลวคํานวณหา
ปริมาณบีไซยานิน (Harivaindaran et al., 2008; Mohammer et al., 2006)     

 
betacyanin (mg/L)  =  A x DF x Mw x 1000  

                                                  ε x l 
A      คือ Absorbance (538 nm) 
DF   คือ Dilution factor 
Mw  คือ Molecular weight of betanin ( 550 g/mol) 
ε       คือ Molar extinction coefficients (60,000 L/mol cm) 
l       คือ Pathlength of cuvette (1 cm) 
 
สารละลายสีแดงท่ีสกัดไดจากเปลือกแกวมังกรนําไปวัดคาการดูดกลืนแสง ดวยเคร่ือง

spectrophotometer (Genesys 10 UV Scanning, USA.) ท่ีความยาวคล่ืน 480 nm เพื่อคํานวณหา
ปริมาณบีทาแซนทิน (Mohammer et al., 2006; Stintzing et al., 2003) 

 

betaxanthin (mg/L)  =    A x DF x Mw x 1000 

                     ε x l 

A       คือ  Absorbance (480 nm) 
DF    คือ   Dilution factor 
Mw   คือ   Molecular weight of indicaxanthin (308 g/mol) 
ε       คือ   Molar extinction coefficients (48,000 L/mol cm) 
l         คือ   Pathlength of cuvette (1 cm) 
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วิธีวิเคราะหปริมาณความชืน้ของผงสี  (AOAC, 2000) 
 

ช่ังน้ําหนักผงสีตัวอยาง ประมาณ 3-5 กรัม ใสในภาชนะหาความชื้นท่ีทราบน้ําหนักแลว 
นําไปอบในตูอบลมรอนท่ีอุณหภูมิ 105 องศาเซลเซียส อยางนอย 3-6 ช่ัวโมง โดยท้ิงใหเย็นใน      
เดซิเคเตอรจนไดน้ําหนักคงท่ี คํานวณหารอยละของความช้ืนในผงสีตัวอยาง 

 
ปริมาณความชื้น (%) = (น้ําหนักตัวอยางกอนอบ  –  น้ําหนักตัวอยางหลังอบ) × 100 

     น้ําหนกัตัวอยางกอนอบ 
 
วิธีวิเคราะหปริมาณกรดท้ังหมด (AOAC, 2000) 
 
 ปเปตตัวอยาง 10 มิลลิลิตร ใสในฟลาสคขนาด 125 มิลลิลิตร หยดฟนอฟธาลีนลงไป 2-3 
หยด นําไป   ไตเตรตกับสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซดความเขมขน 0.1 mol/L จนถึงจุดยุติ เม่ือ
สารละลายใน ฟลาสคเปนสีชมพูออน คํานวณหาปริมาตรของสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซดท่ีใช 
และคํานวณหารอยละของกรดท้ังหมดคิดเทียบกับกรดซิตริก โดยเทียบจากคามาตรฐาน ดังนี้ 
 1 มิลลิลิตร ของสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซดความเขมขน 0.1 mol/L ทําปฏิกิริยา
สมมูลยพอดีกับกรดซิตริก 0.0070 กรัม 
 
วิธีวิเคราะหปริมาณวิตามินซี (ลักขณา และนิธิยา, 2540)  
 การเตรียมสารเคมี 

1. สารละลายกรดออกซาลิค ความเขมขน รอยละ 0.4 
2. สารละลายอินโดฟนอลมาตรฐาน ช่ัง 2,6-Dichlorophenolindophenol มา 0.05 กรัม

ละลายในน้ํากล่ันใหไดปริมาตรท้ังหมด 100 ml กรอง สารละลายนี้เก็บไวในตูเย็น
ได 2-3 สัปดาหและไตเตรตเทียบกับสารละลายวิตามินซีมาตรฐานทุกคร้ังท่ีใช 

3. สารละลายวิตามินซีมาตรฐานเตรียมทันทีกอนใช โดยช่ังวิตามินซีบริสุทธ์ิ 0.05 
กรัม ละลายในสารละลายกรดออกซาลิค ความเขมขน รอยละ 0.4 จํานวน 60 
มิลลิลิตร เติมน้ํากล่ันปรับใหไดปริมาตรท้ังหมด 250 มิลลิลิตร สารละลาย   
วิตามินซีท่ีได 1 มิลลิลิตร มีวิตามินซี 0.2 มิลลิกรัม 
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วิธีการวิเคราะห 
ปเปตตัวอยาง 10 มิลลิลิตร ใสในฟลาสคขนาด 125 มิลลิลิตร ไตเตรตสารละลายใน 

ฟลาสคดวยสารละลายอินโดฟนอลจนกระท่ังไดสีชมพูออน ซ่ึงสีจะคงตัวนานกวา 15 วินาที บันทึก
ปริมาตรสารละลายอินโดฟนอลที่ใช 

ปเปตสารละลายวิตามินซีมาตรฐานมา 10 มิลลิลิตร ใสในฟลาสคขนาด 125 มิลลิลิตร 
ไตเตรตเชนเดยีวกันกับตัวอยาง 

คํานวณหาปริมาณวิตามินซีเปน มิลลิกรัม ตอ100 มิลลิลิตรของตัวอยาง 
 

วิธีวิเคราะหปริมาณน้ําตาลรีดิวซโดยวิธี Lane and Eynon method (สุทัศน, 2549) 
 การเตรียมสารเคมี 

1. สารท่ีชวยทําใหใส (Clearing agents) ประกอบดวย 
- Carrez I ช่ัง ZnOAC.2H2O 21.9 g ละลายในนํ้ากล่ันท่ีมี glacial acetic acid 
3 ml ปรับปริมาตรใหครบ 100 ml 
- Carrez II ช่ัง K4Fe(CN) 6.3 H2O 10.6 g ละลายในน้าํกล่ันปรับปริมาตรให
ครบ 100 ml 

2. สารละลาย Fehling’s solution ผสม Fehling’s solution A และ B เตรียมทันทีกอนใช 
- Fehling’s solution A ช่ัง CuSO4.5H2O 69.28 g ละลายในน้ํากล่ันปรับปริมาตร
ใหครบ 100 ml 
- Fehling’s solution B  ช่ัง NaOH 100 g, NaKH4C4O6.4H2O (Rochelle salt) 346 
g ละลายในน้ํากล่ันปรับปริมาตรใหครบ 100 ml 

3. Methylene Blue 1 %  ช่ัง Methylene Blue 1 g ละลายในน้ํากล่ันปรับปริมาตร
ใหครบ 100 ml 
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วิธีการวิเคราะห 
 
การเตรียมตัวอยางอาหาร 

 ช่ังตัวอยางอาหารมาจํานวนหน่ึง (ข้ึนอยูกับปริมาณนํ้าตาลในอาหาร) เติม Clearing 
agents (Carrez I,II ลงไปอยางละ 5 มิลลิลิตร) เขยาใหเขากัน ปรับปริมาตรใหครบ 100 มิลลิลิตร 
ดวยน้ํากล่ัน กรองสารละลายท่ีได เพื่อใชในการวิเคราะหหาปริมาณน้าํตาลรีดิวซกอนอินเวอรช่ัน  
 การไตเตรต 
 นําสารละลายท่ีกรองได  ใสในบิวเรตปลายงอ  สําหรับหาน้ําตาลโดยวิธีนี้  ไล
ฟองอากาศโดยเฉพาะตรงสวนปลายแทงแกวงอใหหมด ปเปตสารละลายผสม Fehling’s solution 
จํานวน 10 มิลลิลิตรใสในฟลาสค เติมลูกแกวเล็ก ๆ ลงไป 8-10 เม็ด เพื่อกันการเดือดจนลนออกมา 
นําไปตมดวยตะเกียงบุนเซน จนเดือด แลวจึงนําไปไตเตรตกับสารละลายนํ้าตาลตัวอยาง จนสีน้ํา
เงินจางลง ใหหยดเมธิลีนบลูลงไป 2-3 หยด ไตเตรตจนสีฟาหายไปหมดเหลือแตตะกอนสีสมแดง
ของ CuO2 บันทึกปริมาตรของสารละลายตัวอยางท่ีใช ทํา 2 ซํ้า หาคาเฉล่ีย  
 
วิธีการหาปริมาณน้ําตาลรีดิวซหลังการทําอินเวอรชั่น (After inversion) 

 
นําสารละลายตัวอยางท่ีเหลือจากการทําน้าํตาลกอนอินเวอรช่ัน มาประมาณ 50 

มิลลิลิตร เติม HCl 6.34 N จํานวน 20 ml นํามาอุนใน water bath 70 องศาเซลเซียส  นาน 10 นาที 
ทําใหเย็นลงอยางรวดเร็ว ปรับใหเปนกลางดวย NaOH 5 N ปรับปริมาตรดวยน้ํากล่ันใหครบ 100 
มิลลิลิตร นําไปไตเตรตกับสารละลาย Fehling’s solution จํานวน 10 มิลลิลิตร บันทึกปริมาตรของ
สารละลายตัวอยางท่ีใช ทํา 2 ซํ้า หาคาเฉล่ีย 

นําคาท่ีไดไปเทียบหาปริมาณนํ้าตาล ในรูป invert sugar จากตาราง คํานวณหาปริมาณ
ในรูปของน้ําตาลรีดิวซภายหลังอินเวอรช่ัน ซ่ึงคาท่ีไดจะเปนคาปริมาณนํ้าตาลรีดิวซท่ีมีอยูใน
ตัวอยางอาหารรวมกับน้ําตาลอินเวอรส นําคาปริมาณนํ้าตาลท่ีได มาคํานวณหาปริมาณนํ้าตาล ดังนี้  

น้ําตาลซูโครส (S, %)  =  (D2-D1) x 0.95 
น้ําตาลท้ังหมด (%)     =   D1+ S 
 

เม่ือ        D1   คือ ปริมาณนํ้าตาลรีดิวซท้ังหมดกอนอินเวอรช่ัน (%) 
              D2   คือ ปริมาณนํ้าตาลรีดิวซท้ังหมดหลังอินเวอรช่ัน (%) 
        S    คือ ปริมาณนํ้าตาลซูโครส (%) 
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วิธีการวัดคาสี  
 
 วัดสีของตัวอยางดวยเคร่ืองวดัสี Color Quest XE, USA ใชแสงขาว D65 observer 10°วัดคา
ในระบบ CIE โดยท่ีคา L* คือ คาความสวาง (lightness) มีคาต้ังแต 0 (สีดํา) จนถึง 100 (สีขาว) ถามี
คาสูงแสดงวาผลิตภัณฑนัน้มีสีสวางมาก ถามีคาตํ่าแสดงวาผลิตภณัฑนัน้มีสีคลํ้าหรือคอนขางมืด 
คา a* ถามีคาเปนบวก แสดงวาผลิตภณัฑนัน้มีแนวโนมไปทางสีแดง (redness) ถามีคาเปนลบ 
แสดงวาผลิตภณัฑนัน้มีแนวโนมไปทางสีเขียว (greenness) สวนคา b* คือ มีคาเปนบวก แสดงวา
ผลิตภัณฑนัน้มีแนวโนมไปทางสีเหลือง (yellowness) ถาเปนคาลบ แสดงวาผลิตภณัฑมีแนวโนม
เปนสีน้ําเงิน (blueness)  สวนคา hue angle เปนตัวเลขท่ีระบุตําแหนงของสีมีหนวยเปนองศา เรียง
ตามลําดับสีแดง สม เหลือง เขียว น้ําเงิน คราม มวง และคา chroma เปนตัวเลขบงบอกความสดใส
ของตัวอยาง ถามีคานอยสีจะทึบ และถามีคามากสีจะสดใส (วิษฐดิา, 2550)  
 hue angle = arctan (b/a) 
  chroma    =  (a2+b2) 1/2 
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การวิเคราะหคุณภาพทางจุลินทรีย 
 
การตรวจนับจํานวนจุลินทรียท้ังหมด (Total Plate Count) 
  
อุปกรณและเคร่ืองมือ 

1) จานเพาะเช้ือ และปเปตขนาด 1 5 และ 10 มิลลิลิตร (ท่ีผานการอบฆาเช้ือท่ี          
อุณหภูมิ 160 องศาเซลเซียส เปนเวลา 2-3 ช่ัวโมง) 

2) ตูบมเช้ือ 
3) หมอนึ่งความดัน 

  
  อาหารเล้ียงเช้ือและสารละลายสําหรับเจือจาง 

1) สายละลายบัฟเฟอรเปปโตน เขมขนรอยละ 0.1 
2) Plate count agar, PCA 

 
วิธีวิเคราะห 

1) การเตรียมตัวอยาง 
 ใชปเปตปราศจากเช้ือโดยการลนไฟและเช็ดดวยแอลกอฮอล ดูดตัวอยางอาหาร 10     

มิลลิลิตร เติมสารละลายบัฟเฟอรเปปโตน 90 มิลลิลิตร เปนเวลา 2 นาที จะไดตัวอยางอาหารท่ีมี
ความเจือจาง     1 : 10 (10-1) 

 เขยาอาหารใหผสมเปนเนื้อเดียวกัน ใชปเปตดูดตัวอยางอาหารท่ีเจือจาง 1 : 10 (10-1) 
ปริมาตร 1 มิลลิลิตร ใสในหลอดทดลองท่ีมีสารละลายบัฟเฟอรเปปโตน 9 มิลลิลิตร เขยาใหเขากัน 
จะไดอาหารทีเ่จือจาง 1 : 100 (10-2)  

 ทําใหอาหารมคีวามเจือจาง 1 : 1000 (10-3) และความเจือจางตอๆ ไปดวยวิธีเดยีวกนั
จนถึงความเจอืจาง 1 : 1000000 (10-6) 
 

2) การใสอาหารเล้ียงเช้ือ 
2.1)  ใชปเปตขนาด 1 มิลลิลิตรดูดสารละลายของตัวอยางท่ีความเจือจางตางๆ ลงในจาน

เพาะเช้ือ จานละ 1 มิลลิลิตร ความเจือจางละ 2 จาน 
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2.2)  เทอาหาร PCA ท่ีกําลังหลอมเหลว (อุณหภูมิไมควรสูงกวา 48 องศาเซลเซียส) ลงใน
จานเพาะเช้ือท่ีมีตัวอยาง โดยใสลงไปจานละประมาณ 15-20 มิลลิลิตร ใหเสร็จภายในเวลา 15 นาที 
นับต้ังแตความเจือจางเร่ิมตน 

2.3)  ผสมตัวอยางและอาหารเล้ียงเช้ือใหเขากันดี วางท้ิงไวใหเย็น แลวคว่ําจานอาหาร
เล้ียงเช้ือลง 

2.4)  ทําตัวอยางควบคุม โดยใชสารละลายบัฟเฟอรเปปโตน 1 มิลลิลิตร แทนสารละลาย
ของตัวอยางอาหาร 

 
3) การบมเช้ือ บมจานอาหารท่ีเตรียมไวเสร็จเรียบรอยแลวท่ีอุณหภูมิ 30 ± 1        

องศาเซลเซียส เปนเวลานาน 72 ± 3 ช่ัวโมง หรือท่ีอุณหภูมิ 35 ± 1 องศาเซลเซียส เปนเวลานาน 48 
± 2 ช่ัวโมง 
 

 4)  การตรวจนับจํานวนโคโลนีและการรายงานผล หลังบมเช้ือตามกาํหนดแลว ตรวจ
นับจํานวนโคโลนีบนจานอาหารเพาะเช้ือ ท่ีมีจํานวนโคโลนีอยูระหวาง 30-300 โคโลนี หาคาเฉล่ีย
ของจํานวนโคโลนี รายงานผลการตรวจนับวา มีจํานวน aerobic bacteria ในรูปโคโลนีตออาหาร 1 
กรัม (cfu/g) 
 
การตรวจนับยสีตและเชื้อรา 
  
อุปกรณและเคร่ืองมือ 

1) จานเพาะเช้ือ และปเปตขนาด 1 5 และ 10 มิลลิลิตร (ท่ีผานการอบฆาเช้ือท่ี
อุณหภูมิ 160 องศาเซลเซียส เปนเวลา 2-3 ช่ัวโมง) 

2) ตูบมเช้ือ 
3) หมอนึ่งความดัน 

  
  อาหารเล้ียงเช้ือและสารละลายสําหรับเจือจาง 

1) สายละลายบัฟเฟอรเปปโตน เขมขนรอยละ 0.1 
2) Potato dextrose agar, PDA 
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วิธีวิเคราะห 
1) การเตรียมตัวอยาง 
 ใชปเปตปราศจากเช้ือโดยการลนไฟและเช็ดดวยแอลกอฮอล ดูดตัวอยางอาหาร 

10     มิลลิลิตร เติมสารละลายบัฟเฟอรเปปโตน 90 มิลลิลิตร เปนเวลา 2 นาที จะไดตัวอยางอาหาร
ท่ีมีความเจือจาง     1 : 10 (10-1) 
 1.2)  เขยาอาหารใหผสมเปนเนื้อเดยีวกัน ใชปเปตดูดตัวอยางอาหารท่ีเจือจาง 1 : 10 
(10-1) ปริมาตร 1 มิลลิลิตรใสในหลอดทดลองท่ีมีสารละลายบัฟเฟอรเปปโตน 9 มิลลิลิตร เขยาให
เขากันดวยเคร่ืองเขยา จะไดอาหารที่เจือจาง 1 : 100 (10-2)  

1.3) ทําใหอาหารมคีวามเจือจางจนถึง 1 : 1000 (10-3)  
 

2) การใสอาหารเล้ียงเช้ือ  
 2.1)  ใชปเปตขนาด 1 มิลลิลิตร ดูดสารละลายของตัวอยางอาหารท่ีมีความเจือจาง
ตางๆ ลงในจานเพาะเช้ือ จานละ 1 มิลลิลิตร ความเจือจางละ 2 จาน 

2.2) เทอาหารเล้ียงเชื้อ PDA ท่ีกําลังหลอมเหลวลงในจานเพาะเช้ือท่ีมีตัวอยางโดยใส
ลงไปจานละประมาณ 15-20 มิลลิลิตร รีบเทใหเสร็จภายใน 1 ถึง 2 นาทีหลังจากใสเช้ือลงไปแลว 

2.3) ผสมตัวอยางและอาหารเล้ียงเช้ือใหเขากันดี วางท้ิงไวจนอาหารแข็งตัว  
2.4) ทําตัวอยางควบคุม โดยใชสารละลายบัฟเฟอรเปปโตน 1 มิลลิลิตร แทน

สารละลายของตัวอยางอาหาร 
 
 การบมเชื้อ 
 บมจานอาหารท่ีเตรียมไวเสร็จเรียบรอยแลวไวในท่ีมืด ท่ีอุณหภูมิ 22 ถึง 25 ± 1     
องศาเซลเซียส  เปนเวลา 5 วัน 
  
 การตรวจนับจํานวนโคโลนีและการรายงานผล 
 หลังบมเช้ือตามเวลากําหนดแลว ตรวจนับจํานวนโคโลนีบนจานอาหารเพาะเช้ือท่ีมี
จํานวนโคโลนีอยูระหวาง 10-150 โคโลนี หาคาเฉล่ียของจํานวนโคโลนีจากท้ัง 2 จานเพาะเช้ือ 
รายงานผลการตรวจนับในรูปโคโลนีตออาหาร 1 กรัม (cfu/g) 
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การหาปริมาณโคลิฟอรม (Coliform) โดยวิธี MPN (Most probable number method)  
 
อุปกรณและเคร่ืองมือ 
 1.  หลอดทดลอง (test tube) พรอมหลอดดกักาซ (durham tube) 
 2.  ปเปตขนาด 1 และ 10 มิลลิลิตร 
 3.  ตูบมเช้ือ 
 4.  หมอนึ่งความดัน 
 
อาหารเล้ียงเชือ้และสารละลายสําหรับเจือจาง  

1.  สารละลายบัฟเฟอรเปปโตน ความเขมขนรอยละ 0.1 
2. อาหารเล้ียงเช้ือ Lauryl sulphate broth 

 
วิธีวิเคราะห 

1) การเตรียมตัวอยาง 
 1.1) ใชปเปตปราศจากเช้ือโดยการลนไฟและเช็ดดวยแอลกอฮอล ดูดตัวอยางอาหาร 
10     มิลลิลิตร เติมสารละลายบัฟเฟอรเปปโตน 90 มิลลิลิตร เปนเวลา 2 นาที จะไดตัวอยางอาหาร
ท่ีมีความเจือจาง     1 : 10 (10-1) 
 1.2) เขยาอาหารใหผสมเปนเนื้อเดียวกัน ใชปเปตดูดตัวอยางอาหารท่ีเจือจาง 1 : 10 
(10-1) ปริมาตร 1 มิลลิลิตรใสในหลอดทดลองท่ีมีสารละลายบัฟเฟอรเปปโตน 9 มิลลิลิตร เขยาให
เขากัน จะไดอาหารท่ีเจือจาง 1 : 100 (10-2)  
 

2) การวิเคราะหแบคทีเรียท่ีคาดวาเปนโคลิฟอรม (presumptive coliforms) 
   ใชปเปตขนาด 1 มิลลิลิตร ดูดตัวอยางท่ีระดับเจือจางตางๆ (1 :10-1  และ 10-2) ลงใน

หลอดทดลองท่ีมีอาหารเล้ียงเช้ือ Lauryl sulphate broth ปริมาตร 10 มิลลิลิตร จํานวน 3 ชุด ชุดละ 5 
หลอด โดยชุดท่ี 1 ปเปตตัวอยางจํานวน 1 มิลลิลิตร ใสในหลอดทดลอง 3 หลอด ชุดท่ี 2 ปเปต
ตัวอยางท่ีระดบั 10-1 จํานวน 1 มิลลิลิตรใสหลอดทดลอง 3 หลอด ชุดท่ี 3 ปเปตตัวอยางท่ีระดับ 10-2 
จํานวน 1 มิลลิลิตร ใสในหลอดทดลอง 3 หลอด 

   บมหลอดเล้ียงเช้ือในตูบมอุณหภูมิ 37 ± 1 องศาเซลเซียส เปนเวลา 48 ± 2 ช่ัวโมง 
หากหลอดทดลองใดมีกาซเกิดข้ึนในหลอดดักกาซ แสดงวาใหผลเปนบวก (positive) ซ่ึงคาดวาจะมี
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เช้ือจุลินทรียชนิดโคลิฟอรมเจริญอยูในตัวอยางนั้น ถาไมพบกาซในหลอดดักกาซใดเลย แสดงวา
ใหผลลบ (negative) และไมมีเช้ือจุลินทรียชนิดโคลิฟอรมเจริญอยูในตัวอยาง 

   การรายงานจํานวนโคลิฟอรมในตัวอยางท่ีเกิดกาซข้ึนใหเปดตาราง แมคคราดี แลว
รายงานเปน จํานวนโคลิฟอรมแบคทีเรียตอตัวอยาง 1 กรัม 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
ภาคผนวก ข 

 
แบบทดสอบและการวเิคราะหทางดานประสาทสัมผัส 
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การทดสอบผลิตภัณฑน้าํสตรอเบอรี รอยละ 25 ท่ีผานกระบวนการพาสเจอไรซ 
 

              แบบทดสอบนี้จัดทําข้ึนเพื่อเปนขอมูลประกอบการพัฒนาผลิตภัณฑน้ําสตรอเบอรี รอยละ 
25  ท่ีผานกระบวนการพาสเจอไรซ ซ่ึงเปนสวนหนึ่งในวิทยานิพนธของนางสาวยุวพร มูลคํา 
นักศึกษาปริญญาโทสาขาการพัฒนาผลิตภัณฑ อุตสาหกรรมเกษตร คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม โดยจะประเมินความแตกตางดวยวิธีเลือกตัวอยางค่ีจากสามตัวอยาง 
  

ผูประเมิน : ___________________________  วันท่ี : ______________________ 
 
คําแนะนํา : กรุณาชิมตัวอยางท่ีนําเสนอจากซายไปขวาแลวประเมินความแตกตางโดยรวม เขียน

เคร่ืองหมาย (X) หนาเลขรหัสตัวอยางท่ีแตกตางไปจากอีก 2 ตัวอยาง กรุณาบวนปากระหวาง

ตัวอยาง 
                              
                                169                                          831                                                427 
 
 
 

ขอบคุณท่ีใหความรวมมือ 
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ตารางสถิติ 1 คา chi-square ท่ีตองการสําหรับความมีนัยสําคัญทางสถิติ (α) ท่ีระดับตาง ๆ 
       

  α       α   
df 0.05 0.01   df 0.05 0.01 
1 3.84 6.62   16 26.30 32.00 
2 5.99 9.21  17 27.59 33.41 
3 7.82 11.34  18 28.87 34.80 
4 9.49 13.28  19 30.15 36.19 
5 11.07 15.09  20 31.41 37.57 
6 12.59 16.81  21 32.67 38.93 
7 14.07 18.48  22 33.92 40.29 
8 15.51 20.09  23 35.17 41.64 
9 16.92 21.67  24 36.42 42.98 
10 18.31 23.21  25 37.65 44.31 
11 19.68 24.72  26 38.88 45.64 
12 21.03 26.22  27 40.11 46.96 
13 22.36 27.69  28 41.34 48.28 
14 23.68 29.14  29 42.56 49.59 
15 25.00 30.58  30 43.77 50.89 
              
       

 ท่ีมา: เพ็ญขวญั (2550) 
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วิธีการวิเคราะหไควสแควร ( χ2) โดยใชสูตรคํานวณ ดังนี้ 
                                                 χ2   =       Σ (O-E) 2                  df = 1 
                                                                      E 
                                                       =       (O1-E1)

 2  +  (O2-E2)
 2 

                                                                  E1              E2 
         =   (10-10) 2 +    (20-20) 2     =   0.00 

                10                20 
 

         N    คือ จํานวนผูประเมินท้ังหมด    = 30 
         O1   คือ จํานวนคําตอบท่ีตอบถูก      = 10 
         O2   คือ จํานวนคําตอบท่ีตอบผิด      = 20 

        E1      คือ คําตอบท่ีคาดวาตอบถูก      = 1/3 x 30  = 10 
        E2      คือ คําตอบท่ีคาดวาตอบผิด      = 2/3 x 30  = 20 
 
คา chi-square จากการคํานวณ เทากับ 0.00 และคา chi-square จากตารางสถิติ 1  ท่ีระดับ

ความเช่ือม่ัน รอยละ 95 เทากับ 3.84 สรุปวา คา chi-square จากการคํานวณมีคานอยกวา                 
คา chi-square ท่ีไดจากตาราง แสดงใหเห็นวาตัวอยางน้ําสตรอเบอรี รอยละ 25 ท่ีเติมผงสีแดงจาก
เปลือกแกวมังกร และนํ้าสตรอเบอรี รอยละ 25 ท่ีเติมสีสังเคราะหสีแดง (Ponceau 4 R) ท่ีมีขายทาง
การคาไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับความเช่ือม่ัน รอยละ 95 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาคผนวก ค 

 
การทดสอบความเสถยีรของสารละลายสีแดงผงจากเปลือกแกวมังกร 
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ตาราง 1  คะแนนเฉล่ีย* ของคาสี L* ของผลกระทบของอุณหภูมิและเวลาท่ีแตกตางตอความเสถียร
ของสารละลายสีแดงผงท่ีสกัดจากเปลือกแกวมังกร  

เวลา(นาที)    อุณหภูมิ (°C ) 
                                      70                           80          90 

        0  25.29±0.44bE 25.86±0.21bE                 26.16±0.67aE 
        5    26.77±0.38bD              26.32±0.54bD               27.08±0.43aD 
       10   27.22±0.52bC 26.55±0.73bC  27.58±0.65aC 
       15 26.85±0.26bBC 27.10±0.18bBC              27.36±0.12aBC 
       20                26.75±0.58bC 26.67±0.74bC  27.71±0.67aC 
       25                    27.16±0.57bAB               26.87±0.78bAB            27.97±0.54aAB 
       30               26.57±0.82bA 27.59±0.43bA             28.20±0.67aA 
  
* คาเฉล่ีย ± สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการวัดคา L* 3 ซ้ํา คาเฉล่ียของขอมูลที่มีตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพเล็กที่แตกตางกันใน

แนวแถว จะมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) และคาเฉล่ียของขอมูลที่มีตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญที่
แตกตางกันในแนวคอลัมน จะมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05)   

ตาราง 2 คะแนนเฉล่ีย* ของคาสี a* ของผลกระทบของอุณหภูมิและเวลาท่ีแตกตางตอความเสถียร
ของสารละลายสีแดงผงท่ีสกัดจากเปลือกแกวมังกร 

เวลา(นาที)    อุณหภูมิ (°C )  
   70    80    90 

        0  6.25±0.14aA 6.30±0.18bA 6.04±0.68cA 
        5    5.61±0.45aB 5.11±0.57bB               2.89±0.63cB 
       10   5.07±0.75aC 4.71±0.73bC                 1.87±0.65cC 
       15 5.20±0.92aD                       3.94±0.78bD               1.42±0.72cD 
       20               5.28±0.58aE  3.22±0.77bE      0.94±0.67cE 
       25                 4.42±0.55aF                     3.08±0.65bF                0.58±0.54cF 
       30                 4.74±0.82aF  2.84±0.46bF                 0.50±0.60cF 
  

* คาเฉล่ีย ± สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของการวัดคา a* 3 ซ้ํา คาเฉล่ียของขอมูลที่มีตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพเล็กที่แตกตางกันใน

แนวแถว จะมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) และคาเฉล่ียของขอมูลที่มีตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญที่
แตกตางกันในแนวคอลัมน จะมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05)   
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ตาราง 3 คะแนนเฉล่ีย* ของคาสี b* ของผลกระทบของอุณหภูมิและเวลาท่ีแตกตางตอความเสถียร
ของสารละลายสีแดงผงท่ีสกัดจากเปลือกแกวมังกร 

เวลา(นาที)    อุณหภูมิ (°C )  
   70    80    90 

        0  -0.28±0.06cG -0.39±0.04bG -0.33±0.08aG 
        5    -0.28±0.68cF                   0.39±0.49bF                 1.08±0.63aF 
       10   -0.18±0.87cE 0.61±0.66bE                 1.55±0.67aE 
       15 -0.12±0.76cD                0.80±0.78bD              1.90±0.62aD 
       20              0.34±0.82cC   0.81±0.80bC                 1.93±0.77aC 
       25             0.56±0.85cB                  1.25±0.57bB               2.06±0.54aB 
       30                  0.86±0.69cA   1.78±0.30bA              2.26±0.65aA 
  

* คาเฉล่ีย ± สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการวัดคา b* 3 ซ้ํา คาเฉล่ียของขอมูลที่มีตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพเล็กที่แตกตางกันใน

แนวแถว จะมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) และคาเฉล่ียของขอมูลที่มีตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญที่
แตกตางกันในแนวคอลัมน จะมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05)   

ตาราง 4 คะแนนเฉล่ีย* ของคา chroma ของผลกระทบของอุณหภมิูและเวลาท่ีแตกตางตอความ
เสถียรของสารละลายสีแดงผงท่ีสกัดจากเปลือกแกวมังกร 

เวลา(นาที)    อุณหภูมิ (°C )  
   70    80            90 

        0  6.25±0.06aA 6.32±0.03bA 6.36±0.08cA 
        5    5.62±0.36aB 5.12±0.46bB               3.06±0.63cB 
       10   5.08±0.45aC 4.75±0.75bC  2.42±0.55cC 
       15 5.21±0.42aD                      4.02±0.78bD              2.38±0.72cD 
       20                 4.78±0.58aE  3.39±0.88bE             2.15±0.69cE 
       25               4.43±0.25aF              3.34±0.52bF            2.14±0.64cF 
       30             4.77±0.12aF  2.69±0.33bF              2.22±0.62cF 
  

* คาเฉล่ีย ± สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของการวัดคา chroma 3 ซ้ํา คาเฉล่ียของขอมูลที่มีตัวอกัษรภาษาอังกฤษตัวพิมพเล็กที่แตกตาง

กันในแนวแถว จะมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) และคาเฉล่ียของขอมูลที่มีตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพ
ใหญที่แตกตางกันในแนวคอลัมน จะมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05)   
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ตาราง 5 คะแนนเฉล่ีย* ของคา hue angle ของผลกระทบของอุณหภมิูและเวลาท่ีแตกตางตอความ
เสถียรของสารละลายสีแดงผงท่ีสกัดจากเปลือกแกวมังกร 

เวลา(นาที)    อุณหภูมิ (°C )  
   70             80             90 

        0  357.49±0.04cA 356.41±0.08bA 357.48±0.12aA 
        5                 357.19±0.07cB                 354.39±0.96bB              352.51±0.58aB 
       10   358.10±0.56cC              7.34±0.75bC        39.47±0.59aC 
       15         358.41±0.49cD              11.47±0.74bD            53.36±0.34aD 
       20                  3.83±0.54cG          18.23±0.38bG        64.04±0.57aG 
       25           3.89±0.65cF                        22.95±0.54bF              74.28±0.84aF 
       30                6.83±0.34cE                       41.45±0.7bE                  77.44±0.62aE 
  

* คาเฉล่ีย ± สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการวัดคา hue angle 3 ซ้ํา คาเฉล่ียของขอมูลที่มีตัวอกัษรภาษาอังกฤษตัวพิมพเล็กที่แตกตาง

กันในแนวแถว จะมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) และคาเฉล่ียของขอมูลที่มีตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพ
ใหญที่แตกตางกันในแนวคอลัมน จะมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05)   
 

ตาราง 6  คะแนนเฉล่ีย* ของคาสี L* ของผลกระทบคา pH และเวลาท่ีแตกตางกนัตอความเสถียร
ของสารละลายสีแดงผงท่ีสกัดจากเปลือกแกวมังกร 

วันท่ี      pH* NS 
           3                4  5      6                   7 

0 21.87±1.30 22.43 ±1.72 22.88±0.72 22.65±0.70  22.44±1.23 
1   24.28±0.71 23.88±1.55 23.57±0.71  23.46±0.66  23.65±1.15 
3  23.57±0.78  23.11±1.66      22.27±0.81  22.53±0.76  22.59±1.30 
5 25.22±0.09    25.54±1.12    23.64±0.46  23.67±0.27     24.14±0.90 
7 25.11±0.04     27.12±1.53    24.31±0.14   24.20±0.10  24.28±1.05 
9 25.05±0.25       24.95±0.18      24.51±0.11    24.06±0.56   25.76±0.62 
  

* คาเฉล่ีย ± สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของการวัดคา L* 3 ซ้ํา 
*  NS ไมมีความแตกตาง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p≥0.05) 
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ตาราง 7  คะแนนเฉล่ีย* ของคาสี a* ของผลกระทบคา pH และเวลาท่ีแตกตางกันตอความเสถียร

ของสารละลายสีแดงผงท่ีสกัดจากเปลือกแกวมังกร 

วันท่ี      pH* NS 

           3                4  5      6                   7 

0 3.40±0.20 3.82 ±0.25  3.58±0.47          3.85±0.43     3.63±0.57 
1   3.50±0.22 3.34±0.25 3.65±0.50             3.83±0.45        3.70±0.26 
3   3.36±0.25            3.77±0.25             3.48±0.56            3.46±0.46        3.62±0.66 
5 3.88±0.09 3.71±1.12      4.65±0.46             4.57±0.27         3.65±0.31 
7     3.64±0.26 3.72±0.28 4.22±0.55           4.49±0.20       4.41±0.58 
9              3.37±0.25           3.23±0.18           3.56±0.11        4.35±0.56  3.72±0.62 
  

* คาเฉล่ีย ± สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของการวัดคา a* 3 ซ้ํา 
*  NS ไมมีความแตกตาง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p≥0.05) 

 
ตาราง 8  คะแนนเฉล่ีย* ของคาสี b* ของผลกระทบคา pH และเวลาท่ีแตกตางกันตอความเสถียร
ของสารละลายสีแดงผงท่ีสกัดจากเปลือกแกวมังกร 

วันท่ี      pH* NS 
           3                4  5      6                   7 

0 -0.28±0.03      -0.22 ±0.04      -0.26±0.04      -0.25±0.05  -0.25±0.07 
1   -0.25±0.02       -0.22 ±0.04 -0.22±0.04       -0.22±0.06       -0.22±0.07 
3 -0.24±0.03        -0.21 ±0.04 -0.26±0.07      -0.23±0.05     -0.26±0.11 
5 -0.23±0.04         -0.29 ±0.02 -0.22±0.03        -0.14±0.02        -0.16±0.03 
7 -0.27±0.04        -0.30 ±0.03 -0.20±0.03        -0.17±0.02        -0.11±0.01 
9  -0.21±0.02          -0.26 ±0.05 -0.16±0.04       -0.14±0.05       -0.10±0.03 
 

* คาเฉล่ีย ± สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของการวัดคา b* 3 ซ้ํา 
*  NS ไมมีความแตกตาง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p≥0.05) 
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ตาราง 9 คะแนนเฉล่ีย* ของคา chroma ของผลกระทบคา pH และเวลาท่ีแตกตางกนัตอความเสถียร
ของสารละลายสีแดงผงท่ีสกัดจากเปลือกแกวมังกร 

วันท่ี      pH 
           3                4  5      6                   7 

0 3.42±0.20abA 3.83 ±0.30aA 3.58±0.47abA 3.85±0.44bA     3.63±0.51abA 
1   3.50±0.21abA 3.61±0.31aA 3.65±0.48abA       3.84±0.46bA         3.71±0.54abA 
3 3.40±0.24abA         3.83±0.35aA         3.50±0.50abA       3.67±0.47bA        3.51±0.58abA 
5 3.89±0.23abA 3.79±0.36aA 4.70±0.35abA        4.76±0.49bA         4.60±0.49abA 
7 3.73±0.21abA 3.44±0.25aA 4.27±0.18abA 4.51±0.11bA       4.66±0.62abA 
9          3.43±0.26abA        3.08±0.18aA         4.01±0.16abA         4.36±0.56bA   3.78±0.68abA 
 

* คาเฉล่ีย ± สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการวัดคา chroma 3 ซ้ํา* คาเฉล่ียของขอมูลที่มีตัวอกัษรภาษาอังกฤษตัวพิมพเล็กที่แตกตาง
กันในแนวแถว จะมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) และคาเฉล่ียของขอมูลที่มีตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพ
ใหญที่แตกตางกันในแนวคอลัมน จะมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05)   

  
ตาราง 10  คะแนนเฉล่ีย* ของคา hue angle ของผลกระทบคา pH และเวลาท่ีแตกตางกันตอ       
ความเสถียรของสารละลายสีแดงผงท่ีสกัดจากเปลือกแกวมังกร 

วันท่ี      pH* NS 
           3                   4       5           6                              7 

0        355.10±0.55     355.14±0.85 357.47±0.55   356.23±0.1.76     357.26±1.95 
1        356.12±0.58      355.40±0.92  356.76±2.17        357.39±1.87         357.28±2.03 
3      356.06±0.55       356.05±1.05      355.72±2.34        355.24±1.46      355.62±1.91 
5 355.25±0.42     356.92±1.26     357.98±1.62       355.69±2.21      356.71±2.21 
7 354.74±0.59     355.56±0.82    353.87±0.90      353.88±1.00       354.02±1.20 
9 355.57±0.52     354.40±0.95   352.60±1.34     352.45±1.34        352.33±1.07 
  

* คาเฉล่ีย ± สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของการวัดคา hue angle 3 ซ้ํา 
*  NS ไมมีความแตกตาง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p≥0.05) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง 
 

มาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน นํ้าสตรอเบอรีเขมขน  
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มาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน
นํ้าสตรอเบอรีเขมขน

๑.  ขอบขาย

๑.๑ มาตรฐานผลิตภัณฑชุมชนนี้ครอบคลุมเฉพาะน้ําสตรอเบอรีเขมขนที่มีสตรอเบอรีเปนสวนประกอบไมนอย
กวารอยละ ๒๕ โดยน้ําหนัก ผานกรรมวิธีการใหความรอนกอนบรรจุในภาชนะบรรจุที่ปดสนิทที่ไมใช
กระปองโลหะ

๒.  บทนิยาม

ความหมายของคําที่ใชในมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชนนี้ มีดังตอไปนี้
๒.๑ น้ําสตรอเบอรีเขมขน หมายถึง เครื่องดื่มที่มีสตรอเบอรีผสมอยูไมนอยกวารอยละ ๒๕ โดยน้ําหนัก ที่ได

จากการนําผลสตรอเบอรีสดที่อยูในสภาพดีมาลางใหสะอาด ตัดแตงและห่ันเปนชิ้น นําไปตีปนโดยอาจ
ผสมน้ําหรือไมก็ได กรอง เติมน้ําตาลเพื่อทําใหเขมขน อาจเติมกรดซิทริก สารปรุงแตงกล่ินรส ตมฆาเช้ือ
ดวยความรอนที่อุณหภูมิและระยะเวลาที่เหมาะสม บรรจุในภาชนะบรรจุขณะรอน แลวทําใหเย็นทันที กอน
บริโภคตองทําใหเจือจางกอน

๓.  คุณลักษณะที่ตองการ

๓.๑ ลักษณะทั่วไป
ตองเปนของเหลวขุนขน อาจแยกชั้นเมื่อตั้งทิ้งไว

๓.๒ สี
ตองมีสีที่ดีตามธรรมชาติของสวนประกอบที่ใช

๓.๓ กล่ิน
ตองมีกล่ินที่ดีตามธรรมชาติของสวนประกอบที่ใช  ไมมีกล่ินแอลกอฮอล

๓.๔ กลิ่นรส
ตองมีกล่ินรสที่ดีตามธรรมชาติของสวนประกอบที่ใช  ปราศจากกลิ่นรสอื่นที่ไมพึงประสงค

เมื่อตรวจสอบโดยวิธีใหคะแนนตามขอ ๘.๑  แลว  ตองไดคะแนนเฉลี่ยของแตละลักษณะจากผูตรวจสอบทุกคน
ไมนอยกวา ๓  และไมมีลักษณะใดได ๑  คะแนน จากผูตรวจคนใดคนหนึ่ง
๓.๕ สิ่งแปลกปลอม

ตองไมพบสิง่แปลกปลอมทีไ่มใชสวนประกอบทีใ่ช เชน เสนผม  ดนิ ทราย กรวด ช้ินสวนหรอืส่ิงปฏิกูลจากสตัว
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๓.๖ วัตถุเจือปนอาหาร
หากมีการใชสีสังเคราะหและวัตถุกันเสีย ใหใชไดตามชนิดและปริมาณที่กฎหมายกําหนด

๓.๗ สารที่ละลายไดทั้งหมด
ตองไมนอยกวารอยละ ๔๐  โดยน้ําหนัก

๓.๘ จุลินทรีย
๓.๘.๑ จํานวนจุลินทรียทั้งหมด ตองไมเกิน ๑ × ๑๐๓ โคโลนีตอกรัม
๓.๘.๒ สตาฟโลค็อกคัส ออเรียส  ตองไมพบในตัวอยาง ๑ ลูกบาศกเซนติเมตร
๓.๘.๓ เอสเชอริเชีย  โคไล โดยวิธีเอ็มพีเอ็น ตองนอยกวา ๒.๒ ตอตัวอยาง ๑๐๐ ลูกบาศกเซนติเมตร
๓.๘.๔ ยีสตและรา ตองไมเกิน ๑๐๐  โคโลนีตอตัวอยาง ๑ ลูกบาศกเซนติเมตร

๔.  สุขลักษณะ

๔.๑ สุขลักษณะในการทําน้ําสตรอเบอรีเขมขน ใหเปนไปตามคําแนะนําตามภาคผนวก ก.

๕.  การบรรจุ

๕.๑ ใหบรรจุน้ําสตรอเบอรีเขมขนในภาชนะบรรจุที่สะอาด ปดไดสนิท และสามารถปองกันการปนเปอนจาก
ส่ิงสกปรกภายนอกได

๕.๒ ปริมาตรสุทธิของน้ําสตรอเบอรีเขมขนในแตละภาชนะบรรจุ ตองไมนอยกวาที่ระบุไวที่ฉลาก

๖.  เครื่องหมายและฉลาก

๖.๑ ที่ภาชนะบรรจุน้ําสตรอเบอรีเขมขนทุกหนวย อยางนอยตองมีเลข อักษร หรือเคร่ืองหมายแจงรายละเอียด
ตอไปนี้ใหเห็นงาย ชัดเจน
(๑) ช่ือเรียกผลิตภัณฑ เชน น้ําสตรอเบอรีเขมขน  น้ําสตรอเบอรีสควอช
(๒) สวนประกอบที่สําคัญ
(๓) ชนิดและปริมาณวัตถุเจือปนอาหาร (ถามี)
(๔) ปริมาตรสุทธิ
(๕) วัน เดือน ปที่ทํา และวัน เดือน ปที่หมดอายุ หรือขอความวา “ควรบริโภคกอน (วัน เดือน ป)”
(๖) ขอแนะนําในการบริโภคและการเก็บรักษา เชน เจือจางดวยน้ําในอัตราสวนน้ําสตรอเบอรีเขมขน :

น้ําสะอาด  เทากับ  ๑ : ๓   ควรเก็บไวในตูเย็นหลังจากเปดขวด
(๗) ช่ือผูทํา หรือสถานที่ทํา พรอมสถานที่ตั้ง หรือเคร่ืองหมายการคาจดทะเบียน
ในกรณีที่ใชภาษาตางประเทศ ตองมีความหมายตรงกับภาษาไทยที่กําหนดไวขางตน
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๗. การชักตัวอยางและเกณฑตัดสิน

๗.๑ รุน ในที่นี้ หมายถึง  น้ําสตรอเบอรีเขมขนที่ทําในระยะเวลาเดียวกัน
๗.๒ การชักตัวอยางและการยอมรับ ใหเปนไปตามแผนการชักตัวอยางที่กําหนดตอไปนี้
๗.๒.๑ การชักตัวอยางและการยอมรับ สําหรับการทดสอบสิ่งแปลกปลอม การบรรจุ และเคร่ืองหมายและ

ฉลาก ใหชักตัวอยางโดยวิธีสุมจากรุนเดียวกัน จํานวน ๓ หนวยภาชนะบรรจุ เมื่อตรวจสอบแลว
ทุกตัวอยางตองเปนไปตามขอ  ๓.๕  ขอ ๕. และขอ ๖. จึงจะถือวาน้ําสตรอเบอรีเขมขนรุนนั้นเปน
ไปตามเกณฑที่กําหนด

๗.๒.๒ การชักตัวอยางและการยอมรับ สําหรับการทดสอบลักษณะทั่วไป สี กล่ิน และกล่ินรส ใหใชตัวอยาง
ทีผ่านการทดสอบตามขอ ๗.๒.๑ แลว จาํนวน ๓ หนวยภาชนะบรรจ ุเมือ่ตรวจสอบแลวทกุตวัอยางตอง
เปนไปตามขอ ๓.๑ ถึงขอ ๓.๔ จึงจะถือวาน้ําสตรอเบอรีเขมขนรุนนั้นเปนไปตามเกณฑที่กําหนด

๗.๒.๓ การชักตัวอยางและการยอมรับ สําหรับการทดสอบวัตถุเจือปนอาหารและสารที่ละลายไดทั้งหมด
ใหชักตัวอยางโดยวิธีสุมจากรุนเดียวกัน จํานวน ๓ หนวยภาชนะบรรจ ุเพ่ือทาํเปนตวัอยางรวม  โดยมี
ปรมิาตรรวมไมนอยกวา ๓๐๐ ลูกบาศกเซนตเิมตร กรณตีวัอยางไมพอใหชักตวัอยางเพิม่โดยวธิสุีมจาก
รุนเดยีวกนัใหไดตวัอยางทีม่ปีรมิาตรรวมตามทีกํ่าหนด เมือ่ตรวจสอบแลวตัวอยางตองเปนไปตามขอ
๓.๖. และขอ ๓.๗ จึงจะถือวาน้ําสตรอเบอรีเขมขนรุนนั้นเปนไปตามเกณฑที่กําหนด

๗.๒.๔ การชกัตวัอยางและการยอมรบั สําหรับการทดสอบจลิุนทรยี ใหชักตวัอยางโดยวธิสุีมจากรุนเดยีวกนั
จาํนวน ๓ หนวยภาชนะบรรจ ุ เพ่ือทาํเปนตวัอยางรวม โดยมปีรมิาตรรวมไมนอยกวา ๒๐๐ ลูกบาศก
เซนติเมตร กรณตีวัอยางไมพอใหชักตวัอยางเพ่ิมโดยวธิสุีมจากรุนเดยีวกนัใหไดตวัอยางทีม่ปีรมิาตร
รวมตามทีกํ่าหนด  เมื่อตรวจสอบแลวตัวอยางตองเปนไปตามขอ ๓.๘  จึงจะถือวาน้ําสตรอเบอรีเขม
ขนรุนนั้นเปนไปตามเกณฑที่กําหนด

๗.๓ เกณฑตัดสิน
ตวัอยางน้าํสตรอเบอรเีขมขนตองเปนไปตามขอ ๗.๒.๑ ขอ ๗.๒.๒ ขอ ๗.๒.๓ และขอ ๗.๒.๔ ทกุขอ จงึจะ
ถือวาน้ําสตรอเบอรีเขมขนรุนนั้นเปนไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชนนี้

๘. การทดสอบ

๘.๑ การทดสอบลักษณะทั่วไป สี กล่ิน และกล่ินรส
๘.๑.๑ ใหแตงตั้งคณะผูตรวจสอบ ประกอบดวยผูที่มีความชํานาญในการตรวจสอบน้ําสตรอเบอรีเขมขน

อยางนอย ๕ คน  แตละคนจะแยกกันตรวจและใหคะแนนโดยอิสระ
๘.๑.๒ เทตัวอยางน้ําสตรอเบอรีเขมขนลงในแกวใสโดยมีกระดาษสีขาวเปนฉากหลัง ตรวจสอบลักษณะทั่ว

ไปและสีโดยการตรวจพินิจ เจือจางตัวอยางน้ําสตรอเบอรีเขมขนดวยน้ําตามสัดสวนที่ระบุไวที่
ฉลาก ตรวจสอบกลิ่นและกลิ่นรสโดยการชิม

๘.๑.๓ หลักเกณฑการใหคะแนน ใหเปนไปตามตารางที่ ๑
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ตารางที่ ๑ หลักเกณฑการใหคะแนน
(ขอ ๘.๑.๓)

ระดับการตัดสิน (คะแนน)
ลักษณะที่ตรวจสอบ เกณฑที่กําหนด

ดีมาก ดี พอใช ตองปรับปรุง
ลักษณะทั่วไป ตองเปนของเหลวขุนขน อาจแยกชั้นเมื่อตั้ง

ทิ้งไว
๔ ๓ ๒ ๑

สี ตองมีสีที่ดีตามธรรมชาติของสวนประกอบ
ที่ใช

๔ ๓ ๒ ๑

กล่ิน ตองมีก ล่ินที่ ดีตามธรรมชาติของสวน
ประกอบที่ใช  ไมมีกล่ินแอลกอฮอล

๔ ๓ ๒ ๑

กล่ินรส ตองมีกล่ินรสที่ดีตามธรรมชาติของสวน
ประกอบที่ใช  ปราศจากกลิ่นรสอื่นที่ไมพึง
ประสงค

๔ ๓ ๒ ๑

๘.๒ การทดสอบสิ่งแปลกปลอม ภาชนะบรรจุ และเคร่ืองหมายและฉลาก
ใหตรวจพินิจ

๘.๓ การทดสอบวัตถุเจือปนอาหารและสารที่ละลายไดทั้งหมด
ใหใชวิธีทดสอบตาม AOAC หรือวิธีทดสอบอื่นที่เปนที่ยอมรับ

๘.๔ การทดสอบจุลินทรีย
ใหใชวิธีทดสอบตาม AOAC หรือ BAM หรือวิธีทดสอบอื่นที่เปนที่ยอมรับ

๘.๕ การทดสอบปริมาตรสุทธิ
ใหใชเครื่องวัดปริมาตรที่เหมาะสม
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ภาคผนวก ก.
สุขลักษณะ
(ขอ ๔.๑)

ก.๑ สถานที่ตั้งและอาคารที่ทํา
ก.๑.๑ สถานที่ตั้งตัวอาคารและที่ใกลเคียง อยูในที่ที่จะไมทําใหผลิตภัณฑที่ทําเกิดการปนเปอนไดงาย โดย
ก.๑.๑.๑ สถานที่ตั้งตัวอาคารและบริเวณโดยรอบ สะอาด ไมมีน้ําขังแฉะและสกปรก
ก.๑.๑.๒ อยูหางจากบริเวณหรือสถานที่ที่มีฝุน เขมา ควัน มากผิดปกติ
ก.๑.๑.๓ ไมอยูใกลเคียงกับสถานที่นารังเกียจ เชน บริเวณเพาะเลี้ยงสัตว แหลงเก็บหรือกําจัดขยะ

ก.๑.๒ อาคารที่ทํามีขนาดเหมาะสม มีการออกแบบและกอสรางในลักษณะที่งายแกการบํารุงรักษา การทํา
ความสะอาด และสะดวกในการปฏิบัติงาน โดย

ก.๑.๒.๑ พื้น ฝาผนัง และเพดานของอาคารที่ทํา กอสรางดวยวัสดุที่คงทน เรียบ ทําความสะอาด และซอม
แซมใหอยูในสภาพที่ดีตลอดเวลา

ก.๑.๒.๒ แยกบริเวณที่ทําออกเปนสัดสวน ไมอยูใกลหองสุขา ไมมีส่ิงของที่ไมใชแลวหรือไมเก่ียวของกับ
การทําอยูในบริเวณที่ทํา

ก.๑.๒.๓ พ้ืนที่ปฏิบัติงานไมแออัด มีแสงสวางเพียงพอ และมีการระบายอากาศที่เหมาะสม
ก.๒ เครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณในการทํา
ก.๒.๑ ภาชนะหรืออุปกรณในการทําที่สัมผัสกับผลิตภัณฑ ทําจากวัสดุมีผิวเรียบ ไมเปนสนิม ลางทําความ

สะอาดไดงาย
ก.๒.๒ เครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณที่ใช สะอาด เหมาะสมกับการใชงาน ไมกอใหเกิดการปนเปอน

ติดตั้งไดงาย  มีปริมาณเพียงพอ รวมทั้งสามารถทําความสะอาดไดงายและทั่วถึง
ก.๓ การควบคุมกระบวนการทํา
ก.๓.๑ วัตถุดิบและสวนผสมในการทํา สะอาด มีคุณภาพดี มีการลางหรือทําความสะอาดกอนนําไปใช
ก.๓.๒ การทํา การเก็บรักษา การขนยาย และการขนสง ใหมีการปองกันการปนเปอนและการเสื่อมเสียของ

ผลิตภัณฑ
ก.๔ การสุขาภิบาล การบํารุงรักษา และการทําความสะอาด
ก.๔.๑ น้ําที่ใชลางทําความสะอาดเครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ และมือของผูทํา เปนน้ําสะอาดและมี

ปริมาณเพียงพอ
ก.๔.๒ มีวิธีการปองกันและกําจัดสัตวนําเช้ือ แมลงและฝุนผง ไมใหเขาในบริเวณที่ทําตามความเหมาะสม
ก.๔.๓ มกีารกาํจดัขยะ ส่ิงสกปรก และน้าํทิง้ อยางเหมาะสม เพ่ือไมกอใหเกิดการปนเปอนกลับลงสูผลติภณัฑ
ก.๔.๔ สารเคมีที่ใชลางทําความสะอาด และใชกําจัดสัตวนําเช้ือและแมลง ใชในปริมาณที่เหมาะสม และเก็บ

แยกจากบริเวณที่ทํา เพ่ือไมใหปนเปอนลงสูผลิตภัณฑได
ก.๕ บุคลากรและสุขลักษณะของผูทํา

ผูทําทุกคน ตองรักษาความสะอาดสวนบุคคลใหดี เชน สวมเสื้อผาที่สะอาด มีผาคลุมผมเพื่อปองกันไมให
เสนผมหลนลงในผลิตภัณฑ  ไมไวเล็บยาว  ลางมือใหสะอาดทุกครั้งกอนปฏิบัติงาน หลังการใชหองสุขา
และเมื่อมือสกปรก
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