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กิตติกรรมประกาศ 
 

 โครงการการศึกษาการเปลี่ยนแปลงของไลโคปีนในน้ําฟักข้าวพร้อมดื่มบรรจุขวดที่ผ่านกระบวนการให้
ความร้อนและระหว่างการเก็บรักษา พร้อมการปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อให้ได้มาตรฐาน GMP นี้ ได้รับทุน
สนับสนุนการดําเนินงานจากโครงการคลีนิกเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และได้รับความ
ร่วมมือจาก ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติ ท่ามะขาม ที่เข้าร่วมโครงการเพื่อดําเนินการปรับปรุงสถานที่ผลิตเพ่ือแปรรูป
น้ําผลไม้ ทางคณะผู้ดําเนินงานจึงขอขอบคุณ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ให้ทุนสนับสนุนโครงการฯ 
และขอขอบคุณ คุณทิวาพร ศรีวรกุล ผู้อํานวยการศูนย์กสิกรรมธรรมชาติท่ามะขาม ที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี
ทั้งในการดําเนินงานวิจัยและการจัดอบรมถ่ายทอดความรู้สู่บุคคลทั่วไป และทางคณะผู้ดําเนินงานขอขอบคุณ คุณ
กรรณิการ์ ภาสดา ผู้ประสานงานโครงการคลีนิกเทคโนโลยี วิทยาเขตกาญจนบุรี ที่ช่วยประสานงานโครงการและ
ดําเนินการรายละเอียดต่างๆ ของโครงการฯ ให้สําเร็จลุล่วงไปด้วยดี ทางคณะผู้ดําเนินงานหวังเป็นอย่างย่ิงว่า
ความรู้ที่ได้จากการทําวิจัยจะเป็นประโยชน์กับผู้สนใจเพื่อนําไปใช้ในการประกอบอาชีพต่อไป 
 

คณะผู้ดําเนินงาน 
มิถุนายน 2556 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



II 
 

คํานํา 
 

โครงการการศึกษาการเปลี่ยนแปลงของไลโคปีนในน้ําฟักข้าวพร้อมดื่มบรรจุขวดที่ผ่านกระบวนการให้
ความร้อนและระหว่างการเก็บรักษา พร้อมการปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อให้ได้มาตรฐาน GMP เป็นโครงการ
การวิจัยและพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยี ที่เป็นความต้องการของกลุ่มเกษตรกร ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติท่ามะขาม ใน
จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทําการศึกษาการเปลี่ยนแปลงของไลโคปีนในน้ําฟักข้าวที่ผ่าน
กระบวนการให้ความร้อนและระหว่างการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ดังกล่าว และเพ่ือทําการปรับปรุงสถานที่ผลิต 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการผลิต รวมทั้งวิธีการปฏิบัติงานเพ่ือให้เป็นไปตามมาตรฐาน GMP และพร้อมที่จะเป็นโรงงาน
ต้นแบบให้กับผู้สนใจในการศึกษาดูงาน เป็นการศึกษาวิจัยเพ่ือเพิ่มมูลค่าของผักผลไม้พื้นบ้าน ท่ีมีคุณค่าทางอาหาร
สูง และเป็นการพัฒนาปรับปรุงสถานที่ผลิตให้ได้มาตรฐาน เพื่อใช้เป็นสถานที่ในการแปรรูปผลผลิตในการผลิตเป็น
น้ําผลไม้เพื่อจัดจําหน่าย เป็นการเพ่ิมรายได้ให้กับกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกฟักข้าวต่อไป 

 
 

คณะผู้ดําเนินงาน 
มิถุนายน 2556 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



III 
 

สารบญั 
 

 หน้า 
กิตติกรรมประกาศ I 
คํานํา II 
สารบัญ III 
สารบัญตาราง IV 
สารบัญตารางภาคผนวก V 
สารบัญภาพ VI 
สารบัญตารางภาคผนวก VIII 
บทสรุปสําหรบัผู้บริหาร 1 
บทที ่1  ข้อเสนอโครงการทีผ่่านการรับอนุมัต ิ 3 
บทที ่2  ผลของความร้อนตอ่ความคงตัวของปริมาณไลโคปีนและอายุการเก็บรักษาของน้ําฟักข้าว 
          พาสเจอร์ไรซ ์

17 

บทที ่3  ผลของความร้อนตอ่ความคงตัวของปริมาณไลโคปีนและอายุการเก็บรักษาของน้ําฟักข้าว 
          สเตอริไรซ ์

29 

บทที ่4  การปรับปรุงกระบวนการผลติน้ําฟักข้าวพร้อมดื่มบรรจุขวดทีผ่่านกระบวนการให้ความรอ้น 
          เพ่ือให้ได้มาตรฐานหลักเกณฑ์วิธีการที่ดใีนการผลติ (Good Manufacturing Practice: GMP) 

78 

บทที ่5  แนวทางการนําไปใช้ประโยชน ์
- ผลการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลตินํ้าฟักข้าวและการจดัการสถานที่ผลติ และ

กระบวนการผลิตให้ถูกตอ้งตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลติ (GMP) 
- ผลการติดตามหลังการถ่ายทอดเทคโนโลย ี

101 
101 

 
107 

บทที ่6  งบประมาณทีใ่ช้จ่ายจริง 111 
บทที ่7  ปัญหา/อุปสรรคและข้อเสนอแนะ 112 
ภาคผนวก ก ภาคผนวกบทที่ 2 28 
ภาคผนวก ข ภาคผนวกบทที่ 3 62 
ภาคผนวก ค คู่มือการจดัการสถานที่ผลิต และกระบวนการผลิตน้ําฟักขา้วพร้อมดืม่บรรจุขวดท่ีผ่านการ
ให้ความร้อน ตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลติ (Good Manufacturing Practice: GMP) 

113 

ภาคผนวก ง คู่มือการคูม่ือการผลติน้ําผลไม ้ 136 
ภาคผนวก จ ประมวลภาพกจิกรรมการอบรม 149 



IV 
 

สารบญัตาราง 
 

ตารางที่  หน้า 
2.1 การออกแบบการทดลอง 19 
2.2 อตัราส่วน mobile phase ที่ใชแ้ตล่ะช่วงเวลา 21 
2.3 ปริมาณแบคทเีรียของน้ําฟักข้าวระหว่างการเก็บรักษา (cfu/mL) 23 
2.4 ปริมาณยีสตแ์ละราของน้ําฟักข้าวระหว่างการเก็บรักษา (cfu/mL) 23 
3.1 การออกแบบการทดลอง 38 
3.2 ปริมาณสาร mobile phase ที่ใชแ้ตล่ะชว่งเวลา 40 
3.3 ผลการทดสอบทางประสาทสมัผัสของผลิตภัณฑ์น้ําฟักข้าวสเตอรไลซ์เซชัน่ทั้ง 4 ระดับ 43 
3.4 ปริมาณเชือ้จุลนิทรีย์ทั้งหมด (cfu/mL) หลังทําการเก็บรักษาน้ําฟักข้าวที ่35 oC 53 
3.5 ปริมาณเชือ้จุลนิทรีย์ทั้งหมด (cfu/mL) หลังทําการเก็บรักษาน้ําฟักข้าวที ่45 oC 54 
3.6 ปริมาณเชือ้ยีสต์ และรา (cfu/mL) หลังทําการเก็บรักษาน้ําฟักข้าวที ่35 oC 54 
3.7 ปริมาณเชือ้ยีสต์ และรา (cfu/mL) หลังทําการเก็บรักษาน้ําฟักข้าวที ่45 oC 55 
4.1 ผลการตรวจสอบคุณภาพน้ําก่อนและหลังการปรับปรุงกระบวนการผลติตามหลักเกณฑ์

วิธีการท่ี ดีในการผลิต 
87 

4.2 ผลการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์น้ําฟักขา้วบรรจุขวดทีผ่่านความร้อนก่อนและหลังการ
ปรับปรุงกระบวนการผลิตตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลติ 

88 

5.1 ผู้เข้าร่วมอบรมจําแนกตามเพศ 102 
5.2 ผู้เข้าร่วมอบรมจําแนกตามอายุ 102 
5.3 ผู้เข้าร่วมอบรม จําแนกตามอาชีพ 102 
5.4 ผู้เข้าร่วมอบรม จําแนกตามระดับการศึกษา 103 
5.5 ผู้เข้าร่วมอบรม จําแนกตามรายได้ตอ่เดอืน 103 
5.6 การรับทราบข่าวสารการอบรมของผู้เข้าร่วมอบรม 104 
5.7 ร้อยละผู้ที่เคยผ่านการอบรมจากคลินิกเทคโนโลยี 104 
5.8 ร้อยละผู้เข้าร่วมอบรมกับการลงทะเบียนคนจนประเภทขาดอาชีพ 104 
5.9 ผลการประเมนิความพึงพอใจของผู้เข้ารับการถ่ายทอดเทคโนโลยีภายหลังการอบรมทันท ี 105 
5.10 ผลการประเมนิความพึงพอใจของผู้เข้ารับการถ่ายทอดเทคโนโลยีภายหลังการอบรมทันท ี 105 
5.11 ร้อยละผู้เข้าร่วมอบรมกับการนําความรู้ไปใชป้ระโยชน ์ 106 
5.12 ร้อยละผู้เข้าร่วมอบรมกับรายได้ที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นตอ่เดือน 107 



V 
 

สารบญัตารางภาคผนวก 
 

ตารางภาคผนวกที ่  หน้า 
ก1 ปริมาณไลโคปนีของน้ําฟักข้าวระหว่างการเก็บรักษา (ppm) 28 
ข1 ค่าความเป็นกรดด่างของน้ําฟักข้าวหลังเก็บรักษาที่อุณหภูม ิ35 oC เป็นเวลา 8 

สัปดาห ์
62 

ข2 ค่าความเป็นกรดด่างของน้ําฟักข้าวหลังเก็บรักษาที่อุณหภูม ิ45 oC เป็นเวลา 8 
สัปดาห ์

63 

ข3 ค่าความสว่าง (L*) ของน้ําฟักข้าวหลังเก็บรักษาที่อณุหภูมิ 35 oC เป็นเวลา 8 
สัปดาห ์

64 

ข4 ค่าความสว่าง (L*) ของน้ําฟักข้าวหลังเก็บรักษาที่อณุหภูมิ 45 oC เป็นเวลา 8 
สัปดาห ์

65 

ข5 ค่า Hue (องศา) ของน้ําฟักขา้วหลังเก็บรักษาท่ีอุณหภูม ิ35 oC เป็นเวลา 8 
สัปดาห ์

66 

ข6 ค่า Hue (องศา)ของน้ําฟักข้าวหลังเก็บรักษาที่อุณหภูม ิ45 oC เป็นเวลา 8 
สัปดาห ์

67 

ข7 ค่า Chroma ของน้ําฟักข้าวหลังเก็บรักษาท่ีอุณหภมูิ 35 oC เป็นเวลา 8 สัปดาห ์ 68 
ข8 ค่า Chroma ของน้ําฟักข้าวหลังเก็บรักษาท่ีอุณหภมูิ 45 oC เป็นเวลา 8 สัปดาห ์ 69 
ข9 ปริมาณ tran-isomer ของไลโคปีน (ppm) ในน้ําฟักข้าวหลังเก็บรักษาที่

อุณหภูม ิ45 oC เป็นเวลา 8  สัปดาห ์
70 

ข10 ปริมาณ cis-isomer ของไลโคปีน (ppm) ในน้ําฟักข้าวหลังเก็บรักษาที่อณุหภูมิ 
45 oC เป็นเวลา 8  สัปดาห ์

71 

ข11 ปริมาณไลโคปนีทั้งหมด (ppm) ในน้ําฟักขา้วหลังเก็บรักษาท่ีอุณหภูม ิ45 oC 
เป็นเวลา 8 สัปดาห์ 

72 

 
 
 
 
 



VI 
 

สารบญัภาพ 
 

ภาพที่  หน้า 
1.1 การผลติน้ําฟักข้าวพาสเจอไรซ์บรรจุขวด 9 
2.1 คุณลักษณะทางด้านประสาทสัมผสัของน้ําฟักข้าวพาสเจอรไ์รส์ 22 
2.2 ค่า L* ของตัวอย่างระหว่างการเก็บรักษา 24 
2.3 ค่า Choma ของตัวอย่างระหว่างการเก็บรักษา 24 
2.4 ค่า Hue ของตวัอย่างระหว่างการเก็บรักษา 24 
2.5 ค่า pH ของตัวอย่างระหว่างการเก็บรักษา 25 
2.6 chromatogram ของ standard lycopene 25 
2.7 Standard curve of lycopene 26 
2.8 ความเข้มข้นของไลโคปีนระหว่างการเก็บรักษา (ppm) 26 
3.1 ความเข้มข้นของไลโคปีนในผกัและผลไม้แต่ละชนดิ 31 
3.2 โครงสร้างโมเลกุลของไลโคปีน 33 
3.3 กลไกของไลโคปีนในการป้องกันโรคเรือ้รัง  34 
3.4 ผลฟักข้าว 36 
3.5 ค่าความเป็นกรดด่างของน้ําฟักข้าวสเตอริไลซ์เซชั่นทั้ง 4 ระดับที่เก็บรักษาในสภาวะเรง่ที่ 

35 oC เป็นเวลา 8 สัปดาห ์
45 

3.6 ค่าความเป็นกรดด่างของน้ําฟักข้าวสเตอริไลซ์เซชั่นทั้ง 4 ระดับที่เก็บรักษาในสภาวะเรง่ที่ 
45 oC เป็นเวลา 8 สัปดาห ์

45 

3.7 ค่าความสว่าง (L*) ของน้ําฟักข้าวสเตอริไลซ์เซชั่นทั้ง 4 ระดับที่เก็บรักษาในสภาวะเร่งที่ 
35 oC เป็น เวลา 8 สัปดาห ์

48 

3.8 ค่าความสว่าง (L*) ของน้ําฟักข้าวสเตอริไลซ์เซชั่นทั้ง 4 ระดับที่เก็บรักษาในสภาวะเร่งที่ 
45 oC เป็นเวลา 8 สัปดาห ์

48 

3.9 ค่ามุมสี (Hue) ของน้ําฟักข้าวสเตอริไลซ์เซชั่นท้ัง 4 ระดับที่เก็บรักษาในสภาวะเร่งที่ 35 oC 
เป็นเวลา 8 สัปดาห์ 

49 

3.10 ค่ามุมสี (Hue) ของน้ําฟักข้าวสเตอริไลซ์เซชั่นท้ัง 4 ระดับที่เก็บรักษาในสภาวะเร่งที่ 45 oC 
เป็นเวลา 8 สัปดาห์ 

49 

3.11 ค่าความเข้ม(Chroma) ของน้ําฟักข้าวสเตอริไลซ์เซชั่นท้ัง 4 ระดับที่เก็บรักษาในสภาวะเร่ง
ที่ 35 oC  เป็นเวลา 8 สัปดาห์ 

51 



VII 
 

สารบญัภาพ (ต่อ) 
 

ภาพที่  หน้า 
3.12 ค่าความเข้ม (Chroma) ของน้ําฟักข้าวสเตอริไลซ์เซชั่นทั้ง 4 ระดับที่เก็บรักษาในสภาวะ

เร่งที่ 45 oC เป็นเวลา 8 สัปดาห ์
51 

3.13 กราฟมาตรฐานของไลโคปีนท่ีความเข้มข้นระดับต่างๆ 56 
3.14 ปริมาณไลโคปนีของน้ําฟักข้าวสเตอริไลซ์เซชั่นที่เก็บรักษาในสภาวะเร่งท่ี 45 oC เป็นเวลา 

8 สัปดาห์ 
56 

4.1 อาคารต่างๆ ภายในบริเวณพื้นท่ีของกลุ่มกสิกรรมธรรมชาติท่ามะขาม  84 
4.2 บริเวณครัวกลาง ซึ่งถูกนํามาใชใ้นการผลติ 85 
4.3 บริเวณรับประทานอาหาร ซึ่งถูกนํามาใชใ้นการผลติ 86 
4.4 เคร่ืองกรองน้ําแบบ reverse osmosis ที่นํามาติดตั้งใหม ่ 89 
4.5 แผนผังอาคารผลติที่จะทําการก่อสร้างใหม ่ 90 
4.6 บริเวณพื้นที่ด้านหน้าอาคารอเนกประสงค์ทีน่ํามาปรับปรุงเป็นอาคารผลติ 91 
4.7 ภายในพื้นทีอาคารอเนกประสงค์ ก่อนทําการปรับปรุงเป็นอาคารผลิต 91 
4.8 ภายในอาคารอเนกประสงค์ ก่อนทําการปรับปรุงเป็นอาคารผลิต 92 
4.9 การปรับปรุงบริเวณด้านนอกอาคารผลติ 92 
4.10 การปรับปรุงภายในอาคารผลิต การจัดแบ่งพื้นที่การทํางานเป็นสัดส่วน 93 
4.11 การปรับปรุงพื้นที่การทํางาน ภายในอาคารผลติ 93 
4.12 แผนผังการจดัพื้นที่การผลติ ภายในอาคารผลติที่ปรับปรุงใหม ่ 94 
4.13 การอบรมสุขลกัษณะส่วนบุคคลที่ถูกตอ้งใหกั้บผู้ปฏิบัติงาน 96 
4.14 ใบรับรองมาตรฐานการผลติอาหาร ตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดใีนการผลติ 98 
5.1 ใบรับรองมาตรฐานการผลติอาหาร ตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดใีนการผลติ 109 
5.2 หนังสือรับรองการนําผลงานวิจัยและพัฒนาไปใช้ประโยชน ์ 110 

 
 
 
 
 



VIII 
 

สารบัญภาพภาคผนวก 
 

ภาพภาคผนวกที ่  หน้า 
ข1 สัญลักษณ์แสดงค่าสีในระบบ L*a*b* 73 
ข2  กราฟมาตรฐานของไลโคปีนที่ความเข้มข้นระดับต่างๆ 75 
ข3  ตัวอย่าง Chromatogram ที่ได้จากน้ําฟักข้าวสเตอริไลซ์เซชั่น   75 

 



1 
 

บทสรุปสําหรับผู้บรหิาร 

 โครงการการศึกษาการเปลี่ยนแปลงของไลโคปีนในน้ําฟักข้าวพร้อมดื่มบรรจุขวดที่ผ่านกระบวนการให้
ความร้อนและระหว่างการเก็บรักษา พร้อมการปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อให้ได้มาตรฐาน GMP เป็นโครงการ
การวิจัยและพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยี ที่เป็นความต้องการของกลุ่มเกษตรกร ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติท่ามะขาม ใน
จังหวัดกาญจนบุรีโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือทําการศึกษาการเปลี่ยนแปลงของไลโคปีนในน้ําฟักข้าวที่ผ่านกระบวนการ
ให้ความร้อนและระหว่างการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ดังกล่าว และเพื่อทําการปรับปรุงสถานที่ผลิต เคร่ืองมือที่ใช้ใน
การผลิต รวมทั้งวิธีการปฏิบัติงานเพ่ือให้เป็นไปตามมาตรฐาน GMP และพร้อมที่จะเป็นโรงงานต้นแบบให้กับ
ผู้สนใจในการศึกษาดูงาน เป็นการศึกษาวิจัยเพื่อเพิ่มมูลค่าของผักผลไม้พ้ืนบ้าน ที่มีคุณค่าทางอาหารสูง และเป็น
การพัฒนาปรับปรุงสถานที่ผลิตให้ได้มาตรฐาน ในการทําการศึกษาวิจัย แบ่งเป็น 3 ส่วน ได้แก่ การศึกษาผลของ
ความร้อนทั้งแบบพาสเจอไรส์เซชัน และสเตอริไรส์เซชัน ต่อความคงตัวของปริมาณไลโคปีนและอายุการเก็บรักษา
ของน้ําฟักข้าว และการปรับปรุงกระบวนการผลิตน้ําฟักข้าวพร้อมดื่มบรรจุขวดที่ผ่านกระบวนการให้ความร้อน
เพ่ือให้ได้มาตรฐานหลักเกณฑ์วิธีการท่ีดีในการผลิต (Good Manufacturing Practice: GMP) 
 สําหรับน้ําฟักข้าวพาสเจอร์ไรส์ พบว่าการให้ความร้อนที่อุณหภูมิพาสเจอไรส์แตกต่างกันที่ 75, 85 และ 
95 °C ไม่ส่งผลต่อคุณลักษณะทางด้านประสาทสัมผัสของน้ําฟักข้าวพาสเจอร์ไรส์ จากการวิเคราะห์ปริมาณ
จุลินทรีย์ระหว่างการเก็บรักษาเพื่อศึกษาอายุการเก็บรักษาของน้ําฟักข้าวพาสเจอร์ไรส์ พบว่าน้ําฟักข้าวท่ีผ่านการ
ให้ความร้อนที่อุณหภูมิ 75 °C มีอายุการเก็บรักษา 4 วัน น้ําฟักข้าวที่ผ่านการให้ความร้อนท่ีอุณหภูมิ 85 °C มีอายุ
การเก็บรักษา 5 วัน และนํ้าฟักข้าวที่ผ่านการให้ความร้อนที่อุณหภูมิ 95 °C มีอายุการเก็บรักษา 6 วัน และจาก
การวิเคราะห์ปริมาณไลโคปีนของน้ําฟักข้าวพาสเจอร์ไรส์ทั้ง 3 อุณหภูมิพบว่า ตัวอย่างที่ผ่านการให้ความร้อนที่
อุณหภูมิ 95 °C มีความเข้มข้นของไลโคปีนสูงท่ีสุดเมื่อเทียบกับตัวอย่างอื่นๆ และระหว่างการเก็บรักษาไม่ส่งผลให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงของปริมาณไลโคปีน ดังนั้นจากผลการวิจัยนี้ทําให้ทราบว่าในการผลิตนํ้าฟักข้าวแบบพาสเจอร์
ไรส์เซชันสามารถให้ความร้อนแก่น้ําฟักข้าวที่อุณหภูมิสูงได้ เนื่องจากไม่ส่งผลต่อการยอมรับของผู้บริโภค ทําให้มี
อายุการเก็บรักษาที่นานขึ้น และยังได้ปริมาณไลโคปีนที่สูงอีกด้วย 

สําหรับน้ําฟักข้าวสเตอริไรส์พบว่า สภาวะที่เหมาะสมในการแปรรูปน้ําฟักข้าวด้วยวิธีการสเตอริไลซ์เซชั่น
ได้แก่ การแปรรูปด้วยความร้อน 121 oC เป็นเวลา 15 นาที เนื่องจาก หลังเสร็จสิ้นกระบวนการผลิต ลักษณะ
ปรากฏของน้ําฟักข้าวเปลี่ยนจากสีแดงเป็นสีส้ม ซึ่งมีค่าความสว่างและค่าความเข้มลดลง แต่จากการประเมิน
คุณภาพทางประสาทสัมผัสผู้บริโภคให้การยอมรับในระดับท่ีสูง แสดงว่าผู้บริโภคให้การยอมรับผลิตภัณฑ์น้ําฟัก
ข้าวสเตอริไลซ์เซชั่นท่ีการแปรรูประดับนี้ และมีอายุการเก็บรักษามากกว่า 4 เดือนขึ้นไปซึ่ง สามารถเก็บรักษาได้
นานกว่าการแปรรูปด้วยความร้อน 100 oC เป็นเวลา 15 และ 30 นาที โดยเม่ือทําการเก็บรักษาไปนานๆ จะทําให้
ค่าความเป็นกรดด่างมีแนวโน้มลดลง ซึ่งจะช่วยจํากัดการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียบางกลุ่มได้ อีกทั้งมี
ปริมาณไลโคปีนสูงที่สุด หลังเสร็จสิ้นกระบวนการผลิต ดังนั้นการแปรรูปที่ 121 oC เป็นเวลา 15 นาที จะเป็น
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ทางเลือกที่สําคัญที่ใช้ในการผลิต เพราะ ช่วยประหยัดเวลาในการผลิตทําให้สามารถผลิตผลิตภัณฑ์น้ําฟักข้าวสเตอ
ริไลซ์เซชั่นได้เร็วขึ้น และมีคุณประโยชน์สูงสําหรับกลุ่มคนรักสุขภาพ 
 ในการดําเนินงานวิจัยปรับปรุงกระบวนการผลิตน้ําฟักข้าวพร้อมดื่มบรรจุขวดที่ผ่านกระบวนการให้ความ
ร้อนเพื่อให้ได้มาตรฐานหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิต (Good Manufacturing Practice: GMP) เริ่มจาก
การศึกษาข้อมูลพ้ืนฐานของกลุ่มกสิกรรมธรรมชาติท่ามะขาม มีการนําตัวอย่างผลิตภัณฑ์น้ําฟักข้าวบรรจุขวดที่
ผ่านความร้อนของกลุ่มฯ มาทําการตรวจวิเคราะห์เพ่ือดูการปนเปื้อนจากเชื้อจุลินทรีย์ รวมทั้งวิเคราะห์คุณภาพ
ของน้ําท่ีใช้ในการผลิต ผลจากการตรวจวิเคราะห์นั้นพบปัญหาการปนเปื้อนจากเชื้อจุลินทรีย์ในผลิตภัณฑ์รวมถึง
น้ําท่ีใช้ในการผลิต จึงมีการหาสาเหตุท่ีอาจก่อให้เกิดการปนเปื้อนที่เกิดขึ้นในผลิตภัณฑ์ ทําให้ทราบว่าปัญหาที่เกิด
ขึ้นกับที่ส่งผลต่อการปนเป้ือนในผลิตน้ําฟักข้าว มาจากสาเหตุสองประการ คือกระบวนการผลิตที่ยังไม่ถูกต้องและ
สถานท่ีผลิตที่เป็นลักษณะเปิดโล่ง ใช้ร่วมกับกิจกรรมอื่นๆ ซึ่งทําให้เกิดกรปนเปื้อนในผลิตภัณฑ์ ผู้วิจัยจึงได้ให้
คําแนะนํา และทดลองทําการปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิต และปรับปรุงสถานที่ผลิตโดยอ้างอิงจากบัญชีแนบท้าย
ประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่ 193 (พ.ศ. 2543) เรื่อง วิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิต และการ
เก็บรักษาอาหาร จนกระทั่งสามารถผ่านการตรวจประเมินมาตรฐานตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตในระดับดี
มาก ส่วนผลิตภัณฑ์น้ําฟักข้าวบรรจุขวดนั้น ได้รับการขึ้นทะเบียนตํารับอาหาร ได้รับอนุญาตให้ใช้ฉลาก ทําให้
ผลิตภัณฑ์สามารถจําหน่ายไปยังผู้บริโภคในจังหวัดต่างๆ และส่งจําหน่ายตามร้านค้าต่างๆ ได้มากขึ้น ส่งผลให้กลุ่ม
ฯ มียอดการสั่งซื้อ และการจําหน่ายที่สูงมาก ทําให้สามารถรับซื้อผลฟักข้าว เพ่ือนํามาเป็นวัตถุดิบในการผลิต
ได้มากข้ึน ส่งผลดีไปยังเกษตรกรผู้ปลูกฟักข้าวที่เป็นสมาชิกของกลุ่ม ทําให้มีรายได้เพิ่มขึ้น และยังสามารถ
ถ่ายทอดความรู้ ให้การอบรมกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน และผู้สนใจต่างๆ ในการนําไปประยุกต์ใช้กับการผลิตของ
ตนเองได้ต่อไป 
 สําหรับแนวทางการนําไปใช้ประโยชน์จากงานวิจัยที่ได้ มีการถ่ายทอดผลการศึกษาการเปลี่ยนแปลง
ของไลโคปีนในน้ําฟักข้าวพร้อมดื่มบรรจุขวดที่ผ่านกระบวนการให้ความร้อนและระหว่างการเก็บรักษา พร้อม
วิธีการปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อให้ได้มาตรฐาน GMP ให้กับกลุ่มประชาชนผู้สนใจทั่วไป โดยการจัดอบรม
จํานวน 2 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมอบรมจํานวนทั้งสิ้น 57 คน และทางผู้วิจัยได้ดําเนินการให้คําปรึกษาในการปรับปรุง
สถานที่ผลิตน้ําฟักข้าวของทางศูนย์กสิกรรมธรรมชาติ ท่ามะขาม จนกระทั่งสามารถผ่านการตรวจประเมิน
มาตรฐานตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตในระดับ ดีมาก และมีการจัดทําคู่มือการจัดการสถานที่ผลิต และ
กระบวนการผลิตนํ้าฟักข้าวพร้อมดื่มบรรจุขวดที่ผ่านการให้ความร้อนตามหลักเกณฑ์วิธีการท่ีดีในการผลิต (Good 
Manufacturing Practice: GMP) สําหรับประกอบการอบรมและสําหรับผู้ที่สนใจนําไปศึกษาข้อมูลต่อไป 
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บทที่ 1 

ข้อเสนอโครงการที่ผ่านการรับอนุมัติ 

 

 

 

 

 
1.   ชื่อสถาบนัการศกึษาที่เป็นคลนิิกเทคโนโลยเีครือข่าย   : มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี 
 
2.   ชื่อโครงการ   :  การศึกษาการเปลี่ยนแปลงของไลโคปีนในน้ําฟักข้าวพร้อมดื่มบรรจุขวดทีผ่่านกระบวนการให้
ความร้อนและระหว่างการเก็บรักษา พร้อมการปรับปรุงกระบวนการผลติเพ่ือให้ได้มาตรฐาน GMP 
 
3.   ผู้รบัผิดชอบหลกัและหรือผู้ร่วมรับผดิชอบ   : 
 
3.1. ดร.เปรมศิริ โรจน์สัจจะกุล  
ตําแหน่ง อาจารย์   หมายเลขโทรศัพท์: 08-1659-9625  
โทรสาร: 034-585-067 e-mail: kapremsiri@mahidol.ac.th  
สถานที่ตดิตอ่: มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี 199 หมู่ 9 ต.ลุ่มสุ่ม อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 71150  
 
ประวัติการศึกษา 

ปีที่จบ ระดับการศกึษา วุฒกิารศึกษา ชื่อสถาบัน ประเทศ 

2551 ปริญญาเอก ปร.ด. (วิทยาศาสตร์การอาหาร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 

ไทย 

2544 ปริญญาโท วท.ม. (วิทยาศาสตร์การอาหาร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 

ไทย 

2540 ปริญญาตร ี วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ
อาหาร) 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่
 

ไทย 
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ประสบการณก์ารทํางาน 

ปี ตําแหน่งงาน ชื่อหนว่ยงาน 

2552-ปัจจุบัน อาจารย ์ หลักสตูรเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลยัมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุร ี

 
ผลงานวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่  

ลําดับที ่ รายการ 

1 Rotsatchakul, P., S. Chaiseri and K.R. Cadwallader.  2008.  Identification of 
characteristic aroma components of Thai fried chili paste.  J. Agric. Food Chem.  56: 
528-536. 

2 Rotsatchakul, P., W. Visessanguan, T. Smitinont, and S. Chaiseri.  2009.  Changes in 
volatile compounds during fermentation of nham (Thai fermented sausage).  Int. 
Food Res. J.  16: 391-414. 

 
การนําเสนอในที่ประชุมระดับนานาชาติ/ภูมภิาค 

ลําดับที ่ รายการ 

1 Rotsatchakul, P. and S. Chaiseri. 2008.  Effect of roasting temperature on key aroma 
components of roasted soybean. Presented at 236th ACS National Meeting, 
Philadelphia, August 17-21, 2008. 

2 Rotsachakul, P., Cadwallader, K.R., and Chaiseri, S. 2005.  Comparison of DHS and 
solvent extraction-SAFE for GCO-dilution analysis of key aroma components of Thai 
fried chili paste.  Presented at 230th ACS National Meeting, Wahington, DC, August 28 - 
September 1, 2005. 

 
การนําเสนอ/เผยแพร่ผลงานวิชาการในรูปแบบอื่นๆ 

ลําดับที ่ รายการ 

1 Rotsatchakul, P.  2009.  Aroma-Active Compounds in Thai Chili Paste (Nam Phrik Phao) 
and Their Changes in Spray-Dried powders.  Ph. D. Thesis, Kasetsart University. 

2 เปรมศิริ โรจนส์ัจจะกุล.  2545.  ผลของปริมาณโซเดียมไนไตรทแ์ละเชือ้บริสทุธ์ิเริ่มตน้ 
Lactobacillus curvatus ตอ่การเกิดสารระเหยในแหนม.  วิทยานิพนธ์ปริญญาโท, 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร.์ 
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3.2. อาจารย์รณชัย ยอดดําเนิน 
ตําแหน่ง อาจารย์   หมายเลขโทรศัพท์: 08-1889-9867  
โทรสาร: 034-585-067 e-mail: karyd@mahidol.ac.th  
สถานที่ตดิตอ่: มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี 199 หมู่ 9 ต.ลุ่มสุ่ม อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 71150  
 
ประวัติการศึกษา 

ปีที่จบ ระดับการศกึษา วุฒกิารศึกษา ชื่อสถาบัน ประเทศ 

2548 ปริญญาโท วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพ) มหาวิทยาลัยมหิดล ไทย 

2542 ปริญญาตร ี วท.บ. (เทคโนโลยชีีวภาพ) มหาวิทยาลัยมหิดล ไทย 

 
ประสบการณก์ารทํางาน 

ปี ตําแหน่งงาน ชื่อหนว่ยงาน 

2549-ปัจจุบัน อาจารย ์ หลักสตูรเทคโนโลยีการอาหาร  
มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี 

2549 อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 
วิชา การควบคุมและการประกันคุณภาพ 

2542-2544 ผู้ช่วยวิจัย / เจ้าหน้าท่ี
ห้องปฏิบัติการ 

กองควบคุมอาหาร สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
กระทรวงสาธารณสุข 

 
อบรม 

ปี หัวข้อที่ได้รับการอบรม หนว่ยงานที่จดัอบรม 

2550 Hygienic Design in Food 
Industry 

สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยทีางอาหารแห่งประเทศ
ไทย: FOSTAT 

 
อื่นๆ 

ปี เรื่อง หน่วยงานที่จดั 

2551 นําเสนอผลงานแบบ โปสเตอร์เรือ่ง 
การคัดแยกจุลินทรีย์ย่อยสลายไขมันนมในน้าํทิ้งจากโรงงานผลติ
นมพาสเจอร์ไรซ์เพื่อใชใ้นการบําบัดน้ําเสีย 

การประชมุวิชาการ คร้ังที่ 5 ของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์วิทยา
เขตกําแพงแสน 
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ปี เรื่อง หน่วยงานที่จัด 

2551 หัวหน้าโครงงาน เร่ือง 
ผลของอุณหภูมิและ ความเป็นกรด-ด่าง ต่อการย่อยสลายไขมันนม
และการอยู่รอดของ Pseudomonas otitidis ในน้ําเสียจาก
โรงงานผลิตนมพาสเจอร์ไรซ ์

โครงการ IRPUS: สกว. 

2550 หัวหน้าโครงงาน เร่ือง 
การคัดแยกจุลินทรีย์ย่อยสลายไขมันนมในน้าํทิ้งจากโรงงานผลติ
นมพาสเจอร์ไรซ์เพื่อใชใ้นการบําบัดน้ําเสีย 

โครงการ IRPUS: สกว. 

2549 หัวหน้าโครงงาน เร่ือง 
การปรับปรุงกระบวนการผลติเพื่อลดการเน่าเสียจากเชื้อราใน
ผลติภัณฑ์กล้วยหอมอินทรียข์องสหกรณ์การเกษตรท่ายาง จังหวัด
เพชรบุรี 

โครงการ IRPUS: สกว. 

 

4.   ความสอดคล้องกับแผนงาน    :     การวิจัยและพัฒนาต่อยอดเทคโนโลย ี     
 
5.   ลกัษณะโครงการ   : 
  

    5.2   เปน็โครงการใหม ่ โดยเป็นโครงการ... 

    1) เป็นความต้องการของกลุ่มเกษตรกร กลุ่มแม่บ้าน ชุมชน วิสาหกิจชุมชน  SMEs จังหวัด  
   องค์กรส่วนทอ้งถิ่น โดยได้แนบหลักฐาน 

     แบบสํารวจความต้องการ  พร้อมรายชื่อ ทีอ่ยู่ หมายเลขโทรศัพทท์ี่ตดิต่อได ้

      หนังสอืขอรับการถ่ายทอดเทคโนโลย ีที่มีรายชือ่ ทีอ่ยู่ หมายเลขโทรศัพท ์ของผู ้
                                        ตอ้งการรับเทคโนโลยีเมือ่ผลงานวิจัยฯ แลว้เสรจ็ 
 
6.   หลกัการและเหตผุล   :  
 
 ท่ีมา: ฟักข้าว (Spring Bitter Cucumber หรือ Gac fruit) เป็นผักวงศ์เดียวกับแตงกวา และมะระ มีชือ่
ทางวิทยาศาสตร์ว่า Momordica cochichinensis Spreng. อยู่ในวงศ์ CUCURBITACEAE ผลฟักข้าวเปลือกมี
หนาม ผลสุกเนื้อในหนา มสีสี้มภายในมีเยือ้สแีดงให้เมลด็เกาะ เนือ้ผลสุกกินได ้ยอดออ่น ใบออ่น ผลอ่อน นํามานึ่ง
หรือลวกให้สุก นํามารับประทานร่วมกันน้ําพริก ผลออ่น นําไปประกอบอาหาร เช่น ผดั แกงสม้ แกงแค แกงเลียง 
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เป็นต้น เย้ือหุม้เมลด็ของฟักข้าวสุก มีปริมาณสารไลโคปีนในกลุ่มของเบต้าแคโรทีนมากกว่าสารสกัดท่ีได้จากเนือ้
ผล ปริมาณเบต้าแคโรทีนในฟักข้าวมีมากกว่าแครอทถึง 10 เท่า และมีไลโคปีนมากกว่ามะเขอืเทศถึง 12 เท่า 
รวมทั้งยังมีกรดไขมันสายยาวประมาณรอ้ยละ 10 ของน้าํหนัก ซึ่งสารเหล่านี้เป็นสารต้านอนมุูลอิสระ ช่วยชะลอ
ความชรา ช่วยการไหลเวียนของเลือด ช่วยให้ดวงตาแข็งแรง เสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้ร่างกาย ลดความเสี่ยงของการ
เป็นมะเร็ง และเสรมิสุขภาพของตอ่มลูกหมาก เป็นต้น ซึง่ผลการทดลองน้ําสกัดผลฟักข้าว พบว่า สามารถยับยั้ง
การเจริญของเซลล์มะเร็ง และมะเร็งลําไสใ้หญโ่ดยทําให้เซลลแ์ตก  ฟักข้าวเร่ิมมีดอกหลักแยกรากปลูกประมาณ 2 
เดือน เร่ิมผลดิอกราวเดอืนพฤษภาคมและใหด้อกจนถึงราวเดือนสิงหาคม ผลสุกใช้เวลาประมาณ 20 วัน และใน
หนึ่งฤดูกาลจะเก็บเกี่ยวผลฟักข้าวได้ 30-60 ผล โดยเก็บผลสุกไดต้ั้งแต่เดอืนกรกฎาคมถึงเดือนกมุภาพันธ์ 
 จากประโยชนต์่างๆเหล่านี้ จึงได้มีการนําฟักข้าวมาผลิตเป็นน้ําผลไม้พร้อมดื่ม ซึ่งมคุีณค่าทางโภชนาการ
ตอ่ร่างกาย และเป็นแหล่งของแร่ธาตแุละวิตามิน โดยการแปรรูปเป็นน้ําผลไม้พาสเจอไรซ์ ซึ่งใช้กระบวนการที่ไม่
ยุ่งยาก สามารถทําได้ในระดบัครัวเรือน หรืออุตสาหกรรมขนาดกลาง สามารถนําอาคารผลติ และอุปกรณ์ต่างๆท่ีมี
อยู่หรอืสามารถหาได้ง่ายมาประยุกต์ใช้ได ้ แต่การจะผลติน้ําฟักข้าวพร้อมดื่มออกจําหน่ายสู่ท้องตลาดนั้น จําเป็น
จะต้องทําการผลติให้ถูกตอ้งตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่ 193 (พ.ศ. 2543) เร่ือง วิธีการผลติ 
เคร่ืองมอืเครือ่งใช้ในการผลติและการเก็บรกัษาอาหาร ได้กําหนดให้เครื่องดื่มในภาชนะบรรจุปิดสนิท จะตอ้ง
ปฏิบัติตามประกาศฯนี้ ซึ่งก็คือ จะตอ้งปฏิบัติตามหลกัเกณฑ์พื้นฐานของหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลติอาหาร 
(Good Manufacturing Practice: GMP)  รวมทั้งผลิตภัณฑ์ที่ได้จะต้องมคุีณภาพเป็นไปตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุขฉบบัที่ 214 (พ.ศ. 2543) เรื่อง เครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท ซึ่งได้กําหนดให้เครือ่งดื่มททีําจาก
ผลไม ้ หรอืพืชผัก ไม่ว่าจะมีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ หรือออกซิเจนผสมอยู่ด้วยหรือไม่ก็ตาม เป็นอาหารควบคุม
เฉพาะ ซึ่งจะตอ้งมีคุณภาพตามที่ประกาศฯ กําหนด นอกจากนั้นสถานประกอบการดังกล่าว ยังสามารถใช้เป็น
ต้นแบบในการพัฒนา หรือฝึกอบรมให้กับกลุ่มเกษตรกร หรืออตุสาหกรรมขนาดกลาง ให้สามารถนําไปพัฒนา 
ปรับปรุงการผลิตอาหารที่ไดด้ําเนินการอยู ่ให้เป็นไปตามมาตรฐานตอ่ไป 
 สภาพปัญหา/ความต้องการ: อุตสาหกรรมเกษตรเป็นการเพิ่มมูลค่าทางผลิตผลทางการเกษตร ถ้าหากมี
การส่งเสริมอุตสาหกรรมเกษตรในครัวเรือนและชนบท โดยการทําโครงการพัฒนาน้ําผักและผลไม้ เกษตรกรผู้ปลูก 
พืชผัก ผลไม้ จะได้มีรายได้เพ่ิมขึ้นมากกว่าการขายผักและผลไม้สด โดยเฉพาะอย่างย่ิงในปัจจุบันผู้บริโภคใหค้วาม
ใส่ใจในสขุภาพ และสนใจที่จะบริโภคอาหารที่มาจากธรรมชาติและมคุีณค่าทางอาหาร และสามารถป้องกันโรค
ต่างๆ ได้ แต่เนื่องจากในสภาวะเร่งรีบของผู้คนในปัจจุบัน อาจจะไมม่ีเวลาในการเตรยีมอาหารทีม่ีประโยชน์เองได ้
ถ้ามีการจําหน่ายน้ําผลไม้ที่เป็นประโยชนต์อ่สุขภาพของผูบ้ริโภค ก็จะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของผูบ้ริโภคท่ีจะได้
เลือกซือ้สินค้าที่มีประโยชน์และเป็นสินค้าทีม่ีกระบวนการผลติที่ได้มาตรฐาน ทําให้ผู้บริโภคมีความมัน่ใจในการซื้อ
สินค้าดังกล่าวมารับประทาน 
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ความเรง่ดว่น: กลุ่มเกษตรกร หรอืกลุม่แมบ้่านผู้ผลติสินค้า OTOP เป็นกลุ่มคนทีม่คีวามพร้อมทางด้าน
วัตถุดิบ และอุปกรณใ์นการแปรรูปผักและผลไม้ แต่ยังขาดความเข้าใจในการแปรรูป และการผลติที่เป็นไปตาม
มาตรฐานความปลอดภัย อีกทั้งยังต้องการผู้ที่มีความรูใ้นการวิเคราะห์สารอาหารที่มีประโยชนท์ี่มอียู่ในผลติภัณฑ์ที่
เกษตรกรได้ผลิตขึ้นมา ดังนั้นจึงควรมีโครงการที่สามารถให้ความรู้กับเกษตรกรในเรือ่งดังกล่าว เพ่ือเป็นการเพ่ิม
ประสทิธิภาพในการผลติ ผลติผลทางการเกษตรให้มีมลูค่าเพิ่มมากขึ้น 
 
7.   วัตถปุระสงค ์  :  

7.1. เพื่อทําการศึกษาการเปลี่ยนแปลงของไลโคปีนในน้ําฟักข้าวที่ผ่านกระบวนการใหค้วามร้อนและ 
ระหว่างการเก็บรักษาผลติภัณฑ์ดังกล่าว 
7.2. เพื่อทําการปรับปรุงสถานที่ผลติ เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการผลติ รวมทั้งวิธีการปฏิบัติงานเพื่อให้เป็นไปตาม 
มาตรฐาน GMP และพรอ้มทจีะเป็นโรงงานต้นแบบให้กับผู้สนใจในการศึกษาดูงาน 

 
8.   กลุ่มเป้าหมาย   :  กลุ่มเกษตรกร ศูนย์กสิกรรมธรรมชาต ิท่ามะขาม ทีต่อ้งการแปรรูปผักและผลไม้ เพือ่การ 
                                   ผลติน้ําผลไม ้
 
9.   พืน้ท่ีดําเนินการ   :  มหาวิทยาลัยมหดิล วิทยาเขตกาญจนบุรี และ ศูนย์กสิกรรมธรรมชาต ิท่ามะขาม 
 
10.  ระยะเวลาดําเนินการ   :  วันที่ 1 ตุลาคม 53 - 30 กันยายน 54 
 
11.  การดําเนินโครงการ   :   ให้นําเสนอขอ้มลูและรายละเอียดประกอบการพิจารณาโดยละเอียด  ดังนี้  
 11.1. ขอบเขตการวิจัยและพัฒนาต่อยอดฯ 
  11.1.1 การผลิตน้ําฟักข้าว ทําการผลิตน้ําผลไม้ตามขั้นตอนในภาพที่ 1 โดยดําเนินการปรับปรุง
สูตรการผลิตน้ําฟักข้าวให้เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค 
  11.1.2. ศึกษาการสกัดและสภาวะที่เหมาะสมในการวิเคราะห์ไลโคปีนในน้ําฟักข้าวด้วยเครื่อง 
High performance liquid chromatography (HPLC)   

11.1.3. ศึกษาการเปลี่ยนแปลงของไลโคปีนในน้ําฟักข้าวก่อนการพาสเจอร์ไลซ์เซชันและ
ภายหลังการพาสเจอร์ไลซ์เซชัน 
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ภาพที่ 1.1 การผลิตน้ําฟักข้าวพาสเจอไรซ์บรรจุขวด 
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11.1.4. ศึกษาการเปลี่ยนแปลงของไลโคปีนในน้ําฟักข้าวระหว่างการเก็บรักษาที่อณุหภูมิ 4 องศา
เซลเซียส 

11.1.5. ในขั้นตอนการปรับปรุงสถานที่ผลติ อุปกรณ์ท่ีใช้ในการผลติ วิธีการปฏิบัติงานให้เป็นไป
ตามมาตรฐาน GMP และได้ผลิตภัณฑท์ี่เป็นไปตามกฎหมายกําหนดนั้น จะทําการปรับปรุงอาคารผลติที่มอียู่เดมิ 
ให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลอาหาร จัดวางอุปกรณ์ต่างๆ ใหส้ะดวกต่อการปฏิบัติงาน รวมท้ังปรับ หรอืเปลี่ยน
อุปกรณใ์ห้เหมาะสมตอ่การผลิตอาหาร และง่ายตอ่การล้างทําความสะอาดและฆ่าเชื้อ จัดวางสายการผลิตใหม่ 
เพ่ือลดการปนเป้ือนข้าม (cross contamination) และทําการอบรมสุขลกัษณะที่ดใีนการผลติให้กับพนักงาน
ผู้ปฏิบัติงาน รวมทั้งจัดทําคู่มอืการปฏิบัติงาน (Standard Operation Procedure: SOP) เพื่อให้การปฏิบัติงาน
ของพนักงานทุกคนเป็นไปตามสุขลักษณะทีด่ี นอกจากนี้ จะมีการเก็บตวัอย่างผลิตภัณฑ์ที่ทําการผลติเสร็จแล้ว ไป
ตรวจสอบคุณภาพ และทําการปรับปรุงคุณภาพ ให้เป็นไปตามาตรฐานทีก่ฎหมายกําหนด 
  
 11.2. ระเบียบวิธกีารวิจัยและพัฒนาต่อยอดฯ 
  11.2.1. การผลิตน้ําฟักข้าว 
 ทําการผลิตนํ้าฟักข้าวตามสูตรพื้นฐาน และปรับปรุงรสชาติของน้ําฟักข้าวโดยการผสมผลไม้ชนิดอื่นร่วม
ด้วยเนื่องจากน้ําฟักข้าวเพียงอย่างเดียวมีรสชาติเหมือนแตงกวาอาจไม่เป็นที่ชื่นชอบของผู้บริโภค และทําการ
ทดสอบการยอมรับของผู้บริโภคต่อสี กลิ่นรส ลักษณะปรากฏ และความชอบโดยรวม ของน้ําฟักข้าว โดยใช้
แบบทดสอบแบบ 9-point Hedonic Scale โดยคะแนนเท่ากับ 1 หมายถึง ไม่ชอบมากที่สุด และคะแนนเท่ากับ 
9 หมายถึง ชอบมากที่สุด โดยใช้ผู้ทดสอบที่ไม่ผ่านการฝึกฝนจํานวน 30 คน 
 
สูตรพื้นฐานในการผลติน้ําฟักข้าว 
 
  น้ําฟักข้าว  300  กรัม 
  น้ําตาลทราย  100 กรัม 
  กรดซิตรกิ  4 กรัม 
  เกลือป่น  2 กรัม 
  น้ําต้มสุก  700 กรัม 
 
  11.2.2. การวิเคราะห์ปริมาณไลโคปีนในน้ําฟักข้าว (Lin and Chen, 2005) 
 นําน้ําผลไม้ 8 กรัมผสมกับสารละลายผสมระหว่างเอทานอลและเฮกเซน (4:3, v/v) ปริมาตร 40 
มิลลิลิตร และแมกนีเซียมคาร์บอเนต 2 กรัม นําส่วนผสมไปทําการเขย่าที่ความเร็ว 140 รอบต่อนาที เป็นเวลา 30 
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นาที และแยกส่วนบนเก็บลงในฟลาสก์ และนําสารละลายส่วนล่างสกัดต่อด้วยสารละลายผสมระหว่างเอทานอล
และเฮกเซน (4:3, v/v) ปริมาตร 32 มิลลิลิตร และนําไปทําการเขย่าเป็นเวลา 30 นาที และเก็บส่วนบนรวมกับ
สารละลายที่ได้ตอนแรกในฟลาสก์ และทําการสกัดสารละลายส่วนล่างซ้ําอีกครั้งด้วยสารละลายเฮกเซน 15 
มิลลิลิตร ทําการเขย่าเป็นเวลา 20 นาที และเติม 5 มิลลิลิตรของเฮกเซน เพื่อนําสารละลายไปทําการโฮโมจิไนซ์ที่
ความเร็ว 12,000 rpm เป็นเวลา 5 นาที และนําส่วนผสมหลังจากการโฮโมจิไนซ์ไปทําการกรองด้วยกระดาษกรอง 
Whatman No.1 ทําการรวมสารละลายที่ได้จากการกรองและสารละลายที่อยู่ในฟลาสก์ และเติมนํ้ากลั่น 150 
มิลลิลิตร และสารละลายโซเดียมคลอไรด์ความเข้มข้น 10% ปริมาตร 100 มิลลิลิตร จะเกิดการแยกชั้นและทําการ
เก็บสารละลายส่วนบน และสารละลายส่วนล่างทําการสกัดอีกคร้ังด้วยเฮกเซนปริมาตร 20 มิลลิลิตร รวม
สารละลายที่สกัดได้ทั้งหมด และนําไปทําการระเหยตัวทําละลายออกให้หมดด้วยระบบสุญญากาศ และนําส่วนที่
เหลือจากการระเหยมาละลายในสารละลายเมทิลีนคลอไรด์ 1 มิลลิลิตร และกรองผ่านเมมเบรนขนาด 0.2 
ไมโครเมตร  
 ทําการฉีดสารละลายที่กรองผ่านเมมเบรนปริมาตร 20 ไมโครลิตรเข้าสู่เครื่อง HPLC โดยใช้คอลัมน์ C30 
สําหรับสารละลาย gradient mobile เป็นไปตามลําดับดังน้ี A คือ 1-butanol/acetonitrile (30:70, v/v) และ B 
คือ methylene chloride ตอนแรกใช้ mobile phase ผสม 99% A และ 1% B จากนั้นเพิ่มปริมาณของ B เป็น 
4% ในเวลา 20 นาที และเพ่ิมปริมาณของ B เป็น 10% ในเวลาการ run  ที่ 50 นาที จากนั้นกลับไปเป็นการลด
ปริมาณของ B เป็น 1% ในเวลาการ run ท่ี 55 นาที สําหรับความยาวคล่ืนของ UV detector ที่ใช้คือ 476 นาโน
เมตร และอัตราการไหลของ mobile phase เป็น 2.0 มิลลิลิตรต่อนาที 
 สําหรับการวิเคราะห์ไลโคปีนทําได้โดยการเปรียบเทียบ retention time ของพีคสารละลายมาตรฐานไล
โคปีนกับพีคของตัวอย่างที่ทําการฉีด และการวิเคราะห์ปริมาณไลโคปีนทําได้โดยเปรียบเทียบจาก calibration 
curve ของสารละลายไลโคปีนมาตรฐาน 

11.2.3. ในการปรับปรุงสถานที่ และกระบวนการผลิตให้เป็นไปตามหลัก GMP นั้น จะทําการ
สํารวจสถานที่ผลิต และกระบวนการผลิตเดิมที่กลุ่มเกษตรกรปฏิบัติอยู่ และปรับปรุงให้เป็นไปตามมาตรฐาน GMP 
และจะทําการเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์เพ่ือนํามาตรวจคุณภาพ ทั้งทางกายภาพ เคมี และจุลชีววิทยา และปรับปรุง
คุณภาพ เพ่ือให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีมาตรฐาน เป็นไปตามข้อกําหนดของกฎหมาย และร่วมกันจัดทําคู่มือการ
ปฏิบัติงาน เพื่อให้สมาชิกของกลุ่มเกษตรกรมีความเข้าใจในการจัดทําคู่มือ และสามารถถ่ายทอด หรือให้การอบรม
กับผู้สนใจอื่นๆได้อย่างถูกต้องโดยกระบวนการทั้งหมด จะพิจารณาถึงศักยภาพของกลุ่มเกษตรกร ท้ังด้านความรู้
ความเข้าใจพื้นฐาน และต้นทุนในการประกอบกิจการเป็นสําคัญ 
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 11.3. ข้ันตอนการวิจัยและพฒันาต่อยอดฯ 
11.3.1. การวิเคราะห์ปริมาณไลโคปีนที่เปลีย่นแปลงระหว่างการแปรรูปน้ําฟักข้าวและระหว่าง

การเก็บรักษา 
 

ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลาการดําเนินงาน (เดือน) 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. 

1 
การผลติน้ําฟักข้าว 

      

2 ศึกษาการสกัดและสภาวะที่เหมาะสมในการวิเคราะห์ไลโคปีนในน้ํา
ฟักข้าวด้วยเคร่ือง High performance liquid chromatography 

      

3 ศึกษาการเปลี่ยนแปลงของไลโคปีนในน้ําฟักข้าวก่อนการพาสเจอร์
ไลซ์เซชันและภายหลังการพาสเจอร์ไลซ์เซชัน 

      

4 ศึกษาการเปลี่ยนแปลงของไลโคปีนในน้ําฟักข้าวระหว่างการเก็บรักษา
ที่อุณหภมูิ 4 องศาเซลเซียส 

      

  
11.3.2. การพัฒนาสถานที่ผลิต และกระบวนการผลิตให้เป็นไปตามหลัก GMP พร้อมทั้งได้

ผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานตามที่กฎหมายกําหนดนั้น จะเริ่มจากการสํารวจสถานที่ผลิต ซึ่งกลุ่มเกษตรกรใช้ในการทํา
การผลิตน้ําฟักข้าวอยู่ในปัจจุบัน แนวโน้มการผลิต แหล่งทุนและวัตถุดิบ รวมทั้งสอบถามความรู้ความเข้าใจในหลัก
สุขาภิบาลและสุขลักษณะในการผลิตอาหาร เพ่ือนํามาใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนปรับปรุงสถานที่ผลิต และจัดทํา
แผนการอบรมให้กับพนักงานผู้ปฏิบัติและผู้เกี่ยวข้องให้มีความเข้าใจในหลักการผลิตอาหารที่ดี แล้วจึงทําการ
ปรับปรุงสถานที่ผลิตให้เป็นไปตามหลัก GMP โดยใช้ข้อมูลที่ได้ทําการสํารวจ และสามารถทําได้ในสภาวะของกลุ่ม
เกษตรกร โดยจะทําการอบรมหลักการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง รวมทั้งข้อกําหนดต่างๆของ GMP ควบคู่ไปด้วย 
หลังจากนั้น จะทําการเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์เพ่ือตรวจคุณภาพ และปรับปรุงคุณภาพให้เป็นไปตามท่ีกฎหมาย
กําหนด แล้วจึงทําการจัดทําคู่มือการปฏิบัติงาน (SOP) เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติท่ีถูกต้องสําหรับพนักงาน พร้อมทั้ง
จัดทําเอกสารอบรม เผยแพร่ และจัดการอบรมให้กับกลุ่มเกษตรกรผู้สนใจอื่นๆ เพ่ือเป็นแนวทางปฏิบัติท่ีถูกต้อง
ต่อไป  
   

11.4. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับจากการวจิัยและพัฒนาต่อยอดฯ 
 เมื่อดําเนินโครงการเสร็จสิ้นจะสามารถรายงานได้ว่าน้ําฟักข้าวมีปริมาณไลโคปีนอยู่เท่าไหร่ภายหลังการ

ให้ความร้อน และเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไรในระหว่างการเก็บรักษา และเป็นแนวทางในการวิเคราะห์



13 
 

สารอาหารในน้ําผลไม้ชนิดอื่น และ กลุ่มเกษตรกรสามารถผลิตน้ําผลไม้ท่ีได้มาตรฐาน GMP อีกทั้งยังมีโรงงานผลิต
น้ําผลไม้ต้นแบบในการให้การอบรมกับผู้ที่สนใจต่อไป 

 
11.5. แผนการดําเนินงาน   

 
 

กิจกรรม 

2553 2554 
รวมเงิน* 
(บาท) 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

ต.ค. พ.ย ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

แผนงาน 

1. การปรับปรุง
โรงงานต้นแบบน้ํา
ผลไม้ ให้ได้มาตรฐาน 
GMP 

            48,000.00 

2. การวิเคราะห์
ปริมาณไลโคปนีที่
เปลี่ยนแปลงระหว่าง
การแปรรูปน้ําฟักข้าว
และระหว่างการเก็บ
รักษา 

            48,000.00 

3.จัดฝึกอบรมการผลติ
น้ําฟักข้าวที่ได้
มาตรฐานและการ
จัดการโรงงานเพื่อให้
ได้มาตรฐาน GMP 

            18,000.00 

4. การจัดทําคู่มือการ
จัดการโรงงานน้ําผลไม้
และคู่มอืการผลิตน้ํา
ฟักข้าวที่ได้มาตรฐาน 

            6,000.00 
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หมายเหต ุ*ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 
 
12.   ผลผลิต/ผลลพัธข์องโครงการ  
  

ผลผลิต/ผลลพัธ์ของโครงการ ค่าเป้าหมาย (หน่วยนบั) ข้อมูลที่ต้องจดัเกบ็ 

1. จํานวนผลงานวิจัยและพฒันาต่อยอดเทคโนโลย ี
(เรื่อง) 

1 รายงานการวิจัยและพัฒนาตอ่
ยอดเทคโนโลยฉีบับสมบูรณ ์

2.  จํานวนสื่อท่ีมีการเผยแพร่ผลงานวิจัยและ
พัฒนาต่อยอดเทคโนโลย ี(แห่ง) 

≥ 1 หลักฐานทีม่ีการนําผลงานวิจัย
ไปเผยแพร่ฯ 

3. จํานวนผู้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี (คน) ≥ 50 คน แบบใบสมคัร 

4.  ผู้รับการถ่ายทอดฯ มคีวามพึงพอใจ (รอ้ยละ) ร้อยละ 80 แบบประเมินผลฯ 

 
13.  ผลกระทบ  :   
    ทางเศรษฐกิจ: โครงการนี้เป็นการนําองค์ความรู้การวิจัยทางด้านการวิเคราะห์ไลโคปีนในผลิตภัณฑ์
น้ําผลไม้ และความรู้ทางด้านสุขาภิบาลอาหาร ในการจัดการโรงงานแปรรูปนํ้าผลไม้ เพื่อให้ได้มาตรฐาน GMP 
เป็นการเพิ่มมูลค่าของผลิตผลทางการเกษตร และพัฒนากระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังเป็นการสร้าง
รายได้ให้กับเกษตรกร และเป็นการเผยแพรค่วามรู้ให้กับผู้ที่สนใจ 
                                                                                                                             

กิจกรรม 
2553 2554 รวมเงิน* 

(บาท) ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

แผนงาน รายงานแนวทาง
การปรับปรุง

โรงงานต้นแบบที่
เป็นไปตาม

มาตรฐาน GMP 

รายงาน
ปริมาณไลโคปนี
ที่เปลี่ยนแปลง
ระหว่างการแปร
รูปและการเกบ็

รักษา 

คู่มือการ
จัดการ

โรงงานผลิตน้ํา
ผลไมใ้ห้ได้
มาตรฐาน 

GMP และคู่มอื
การผลติน้ําฟัก

ข้าวที่ได้
มาตรฐาน 

จํานวนครั้งใน
การจัดอบรม
ให้กับกลุ่ม

เกษตรกร อย่าง
น้อย 2 คร้ัง 

พร้อมรายงาน
ผลการจดั
ฝึกอบรม 

120,000.00 
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14.   งบประมาณขอรับการสนับสนุน   จํานวน  120,000.00  บาท  
        โดยมีรายการดังตอ่ไปนี้   :   
 

กิจกรรม 
งบประมาณ* 

(บาท) 
รายละเอียด 

1. การปรับปรุงโรงงานต้นแบบน้ําผลไม้ ให้ได้
มาตรฐาน GMP 

 48,0000.00 - ค่าสาธารณูปโภค       
- ค่าวัสดุ อุปกรณ์ เคร่ืองแก้ว ที่ใช้ในการ
ปรับปรุง  
  โรงงาน ต้นแบบ 
- ค่าอาหารเลีย้งเชื้อจลุินทรีย์และสารเคม ี         

2. การวิเคราะห์ปริมาณไลโคปีนที่เปลี่ยนแปลง
ระหว่างการแปรรูปน้ําฟักข้าวและระหว่างการ
เก็บรักษา 

 48,000.00 - ค่าสาธารณูปโภค 
- ค่าสามเคมีและสารมาตรฐานไลโคปีนในการ 
  วิเคราะห์รงควัตถุในน้ําฟักขา้ว 
- ค่าคอลมัน์และอุปกรณส์ําหรับเคร่ือง   
  HPLC ในการวิเคราะห์ไลโคปีน 

3.จัดฝึกอบรมการผลติน้ําฟักข้าวที่ได้มาตรฐาน
และการจดัการโรงงานเพื่อให้ได้มาตรฐาน 
GMP 

18,000.00 - ค่าวัสดุในการจัดฝึกอบรม 2 ครั้ง 

4. การจัดทําคู่มือการจดัการโรงงานน้ําผลไม้
และคู่มอืการผลิตน้ําฟักข้าวทีไ่ด้มาตรฐาน 

 6000.00 - ค่าวัสดุในการจัดทําคู่มือ  

รวมทั้งสิน้ 120,000.00   

หมายเหต ุ*ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 
 
15.   การติดตาม ประเมินผลและรายงานผล   :   
        ใชแ้บบฟอร์มของส่วนกลาง (สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ) รายงานผลทุก 3 เดอืน โดยผ่านระบบ
คลินิกเทคโนโลยีออนไลน์ (www.clinictech.most.go.th)และรายงานฉบับสมบูรณ์ภายใน 60 วันหลังสิ้นสุด
ปีงบประมาณ 
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16. เอกสารอา้งอิง 
Lin, C.H. and B.H. Chen.  2005.  Stability of carotenoids in tomato juice during processing.  Eur 
Food Res Technol. 221: 274-280. 
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บทที่ 2 
ผลของความร้อนต่อความคงตัวของปริมาณไลโคปีนและอายกุารเก็บรักษาของ 

นํ้าฟักข้าวพาสเจอรไ์รซ ์
 

คํานํา  
  ฟักข้าว (Gac fruit) เป็นผักในวงศ์เดียวกันกับแตงกวาและมะระ (Cucurbitaceae) มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า 
Momordica cochinchinnensis (Lour.) Spreng. เป็นไม้เถาเลื้อย ผลอ่อนมีสีเขียวอมเหลือง เมื่อสุกจะมีสีส้ม
เข้มหรือสีแดง เปลือกมีหนาม เนื้อหนา ภายในมีเย้ือหุ้มเมล็ดสีแดง ซึ่งทั้งเนื้อและเยื้อหุ้มเมล็ดสามารถรับประทาน
ได้ โดยส่วนของเนื้อนั้นนิยมนํามาทําแกงเลียง มีรสชาติขมเล็กน้อย ส่วนเยื้อหุ้มเมล็ดนํามาทําเป็นน้ําฟักข้าว มีกลิ่น
หอมอ่อนๆ มีรสชาติค่อนข้างจืดนอกจากนั้นแล้วส่วนของเมล็ดยังสามารถสกัดเป็นน้ํามันได้อีกด้วย ในประเทศไทย
มีชื่อเรียกแตกต่างกันไปตามแต่ละท้องถิ่น เช่น ชาวปัตตานีเรียกขี้กาเครือ ในจังหวัดตากเรียกผักข้าว และใน
จังหวัดแพร่เรียกมะข้าว ฟักข้าวมีถิ่นกําเนิดในประเทศจีน พม่า ไทย ลาว บังกลาเทศ มาเลเซียและฟิลิปปินส์ เป็น
พืชที่ชาวเวียดนามนิยมมาก ใช้ประกอบอาหารในช่วงเทศกาลปีใหม่และงานมงคลสมรส เนื่องจากฟักข้าวจะให้
ผลดีในช่วงฤดูหนาวและชาวเวียดนามถือว่าสีแดงเป็นสีมงคล 

ในฟักข้าวจะมีปริมาณไลโคปีนอยู่สูงมากเมื่อเทียบกับพืชชนิดอื่นๆและยังพบว่าในส่วนของเยื่อหุ้มเมล็ดนั้น
จะมีปริมาณไลโคปีนท่ีสูงที่สุดเมื่อเทียบกับปริมาณไลโคปีนจากส่วนต่างๆของฟักข้าว ซึ่งไลโคปีนมีความสามารถใน
การเป็นสารต้านอนุมูลอิสระสามารถป้องกันโรคต่างๆ ได้ เช่น ไขมันอุดตันในเส้นเลือด มะเร็งต่อมลูกหมาก มะเร็ง
เต้านม เป็นต้น ปัจจุบันการบริโภคฟักข้าวในประเทศไทยยังไม่เป็นที่นิยมมากนักเนื่องจากไม่ทราบถึงคุณประโยชน์
ที่สูงมากของพืชชนิดนี้ จากการศึกษาผลงานวิจัยของหลายท่านพบว่าอุณหภูมิเป็นปัจจัยสําคัญที่ส่งผลต่อความคง
ตัวของไลโคปีนแต่ยังไม่มีผลงานวิจัยของท่านใดกล่าวถึงการศึกษาอุณหภูมิการพาสเจอร์ไรส์ที่เหมาะสมในกระบวน 
การผลิตน้ําฟักข้าวเพื่อให้ปริมาณไลโคปีนมีความคงตัวและมีรสชาติเป็นที่ยอมรับแก่ผู้บริโภค ดังนั้นงานวิจัยนี้มี
จุดประสงค์เพื่อปรับปรุงสูตรน้ําฟักข้าวให้มีรสชาติเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค และหาอุณหภูมิที่เหมาะสมในการ
พาสเจอร์ไรส์น้ําฟักข้าวซึ่งมีผลต่อปริมาณไลโคปีนและอายุการเก็บรักษาของน้ําฟักข้าว 
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อุปกรณ์และวธิีการ  
 

อุปกรณ์และสารเคม ี
 
1. การเตรียมน้ําฟักข้าว  

- ผลฟักข้าวสุกท่ีนํามากจากไร่ฟักข้าวใน ต.ลาดหญ้า อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 
- น้ํามะนาว 
- น้ําตาลทราย 
- เกลือ 
 

2. สารเคมีสําหรับการวิเคราะห์ HPLC 
- acetonitrile HPLC grade                                       
- butanol HPLC grade                                             
- ethanol HPLC grade                                             
- hexane HPLC grade 
- methylene chloride HPLC grade 
- magnesium carbonate 
- lycopene standards จากบริษัท Sigma  
 

3. สารเคมีสําหรับการวิเคราะห์ปริมาณเชือ้จุลินทรีย์ระหว่างการเก็บรักษา 
- potato dextrose agar (PDA) สําหรับวิเคราะห์ยีสตแ์ละรา 
- plate count agar (PCA) สําหรับวิเคราะห์แบคทีเรีย 

 
วิธกีารทดลอง 
 

ออกแบบการทดลองโดยใชแ้ผนการทดลองแบบสุ่มอย่างสมบูรณ์ (Completely randomized design: 
CRD) ทําการทดลอง 2 ซ้ํา และวัดค่าซ้ํา 2 ซ้ํา โดยให้ความร้อนแก่น้ําฟักข้าวที่อุณหภูมิ 75, 85 และ 95 °C โดยมี
ตัวอย่างท่ีไมผ่า่นการให้ความร้อนเป็นตัวอย่างควบคุม และมีค่าตอบสนองที่วัดคือ คุณลักษณะทางด้านประสาท
สัมผัส ปริมาณจุลินทรีย์ระหว่างการเก็บรักษา ค่าสี ค่าความเป็นกรด-ด่าง และปริมาณไลโคปีน โดยการออกแบบ
การทดลองเปน็ดังตารางที่ 2.1 
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ตารางที่ 2.1 การออกแบบการทดลอง 

Replication 
Treatment (°C) 

75 85 95 

1 a1 1 a1 

2 a2 2 a2 

3 a3 3 a3 

4 a4 4 a4 

 
การผลิตน้ําฟกัข้าวและกระบวนการให้ความร้อน 
 

สว่นผสมน้ําฟกัข้าว 
เย่ือหุ้มเมลด็ฟักข้าว     100   กรัม 
น้ํา                         900   กรัม 
น้ําตาลทราย            60      กรัม 
น้ํามะนาว              28      กรัม 
เกลือ                   0.8     กรัม 
 

กระบวนการผลิตน้ําฟักข้าวทีม่ีการให้ความร้อนท่ี 95 °C เป็นเวลา 15 วินาที อ้างองิตามการผลติน้ําฟัก
ข้าวของศูนย์กสิกรรมธรรมชาติ ท่ามะขาม โดยใช้น้ําส่วนหนึ่งในการเตรียมน้ําเชื่อมโดยการละลายน้ําตาลตาม
ส่วนผสม และนําส่วนเยื่อหุม้เมลด็ของผลฟักข้าวสุกมาทําการผสมกับน้าํส่วนที่เหลือ จากนั้นทําการปั่นให้ละเอียด
ด้วยเคร่ืองปั่นแยกกาก เติมน้ําเชื่อมที่เตรียมไว้ เกลอื และนํ้ามะนาวตามอตัราส่วน เมือ่ได้น้ําฟักข้าวแล้ว ทําการให้
ความร้อนแก่นํ้าฟักข้าวโดยวิธีการพาสเจอรไ์รส์ โดยให้ความร้อนแก่น้ําฟักข้าวที่อุณหภมูิ 75, 85, และ 95 °C เป็น
เวลา 15 วินาที โดยทําการต้มใน  water bath จากนั้นทําการบรรจุลงขวดพลาสตกิที่นึ่งฆ่าเชื้อแล้วขณะที่น้ําฟัก
ข้าวยังร้อน จากนั้นลดอุณหภูมิของน้ําฟักข้าวลงทันที และเก็บรักษาไว้ในตู้แช่ทีอุ่ณหภูมิประมาณ 11-16 °C เพ่ือ
นําไปทําการประเมินคณุภาพทางด้านประสาทสัมผสั วิเคราะห์ปริมาณไลโคปีน และวิเคราะหอ์ายุการเก็บรักษา
ของน้ําฟักข้าว 
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การวเิคราะห์คุณลักษณะทางด้านประสาทสัมผสัของน้าํฟักข้าว 
 

ทําการประเมินคุณภาพทางด้านประสาทสัมผัสของตัวอย่างน้ําฟักข้าวท่ีผ่านการฆ่าเชื้อที่อุณหภูมิต่างๆ 
โดยใช้ผู้ทดสอบจํานวน 40 คน ท่ีไม่ได้ผ่านการฝึกฝน ผู้ทดสอบเป็นบุคลากรและนักศึกษาระดับปริญญาตรีใน
มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ทําการทดสอบความชอบของผู้บริโภคโดยใช้วิธี 9-point hedonic 
scale (1=ไม่ชอบมากท่ีสุด และ 9 ชอบมากที่สุด) ในด้าน ลักษณะปรากฏ กลิ่น รสชาติ และความชอบโดยรวม 

 
การวเิคราะห์เชื้อจุลินทรีย์ในน้ําฟกัข้าวระหว่างการเกบ็รักษา 
 

ทําการศึกษาอายุการเก็บรักษาของน้ําฟักข้าวโดยการวิเคราะห์จากปริมาณแบคทีเรีย ยีสต์และรา ทําการ
วิเคราะห์ตัวอย่างทุกวัน โดยวิธีการนับจํานวนโคโลนีที่เกิดขึ้น ลงบนอาหารเลี้ยงเชื้อ PCA และ PDA 0.1 
mL/plate บ่มที่อุณหภูมิ 35 °C เป็นเวลา 1-2 วัน และบ่มที่ 30 °C เป็นเวลา 3-5 วัน ตามลําดับ 

 
การวัดค่าสี   
 

วัดค่าสี L*, a* และ b* โดยใช้ Chroma meter : KONIKA MINOLTA CR 400 series version 1.07 

จากนั้นคํานวณหาค่า C* (Chroma) จากสตูร C* = 22 ** ba + และ H0 (Hue angle)  

                                        จากสตูร H0 = arctan
*
*

a
b   

 
วัดค่าความเปน็กรด-ด่าง (pH) โดยใช ้pH meter  
 
การวเิคราะห์ปริมาณไลโคปีนในน้ําฟกัขา้วด้วย HPLC 
 

การวิเคราะห์ปริมาณไลโคปีนในน้ําฟักข้าวภายหลังการฆ่าเชื้อที่ทรทีเมนทต์่างๆ และระหว่างการเก็บรักษา
ทุก 2 วัน โดยดัดแปลงจากวิธีการของ Lin and Chen (2005) 

 
การเตรียมตัวอย่างน้ําฟักข้าว 

ใชต้ัวอย่างนํ้าฟักข้าว 8 g ผสมกับ MgCO3 0.2 g และ ethanol-hexane (4:3, v/v) 40 mL นําส่วนผสม
ไปเขย่าด้วยเครื่องเขย่าท่ีความเร็ว 140 rpm เป็นเวลา 30 นาที จากนั้นแยกส่วนบนถ่ายลงใน flask ขนาด 500 
mL นําส่วนล่างไปสกัดอกีครัง้ด้วย ethanol-hexane (4:3, v/v) 32 mL และเขย่าเป็นเวลา 30 นาที เก็บส่วนบน
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รวมกับ flask แรก จากนั้นทาํการสกัดซ้ําดว้ย hexane 15 mL และเขย่าเป็นเวลา 20 นาที ตามด้วยการสกัดด้วย 
hexane 5 mL และนําไปทาํการ homogenize ท่ี 12,000 rpm เป็นเวลา 5 นาที ทาํการกรองด้วยกระดาษกรอง 
Whatman no.1 จากนั้นเก็บส่วนบนรวมกับ flask แรก นําส่วนล่างไปทําการสกัดตอ่ด้วย hexane 20 mL รวม
สารละลายที่ได้และนําไปทําการระเหยให้แห้งภายใต้สภาวะสุญญากาศ ละลายส่วนท่ีเหลอืด้วย methylene 
chloride 1 mL และถ่ายลงใน vial เก็บท่ีอุณหภมูิ -30 °C เพื่อรอการวิเคราะห์ด้วยเครื่อง HPLC ตอ่ไป  

 
การวิเคราะห์ปริมาณไลโคปีนด้วยวิธี HPLC  
 การวิเคราะห์ปริมาณไลโคปีนด้วย HPLC ใชค้อลมัน์ reversephase C30 คอลัมน ์และ UV detector ที่
ความยาวคลื่น 476 nm โดยมีสาร mobile phase 2 ชนิด คือ 1-butanol:acetonitrile (30:70, v/v) เป็น 
solvent A และ methylene chloride เป็น solvent B อัตราเร็วของ mobile phase เป็น 2 mL/min  

ทําการฉีดตัวอย่าง 20 μL ผ่าน membrane 0.2 μm เข้าไปยัง column โดยใช้สภาวะ mobile phase 
ดังตารางที่ 2.2 

 
ตารางที่ 2.2 อตัราส่วน mobile phase ที่ใชแ้ตล่ะช่วงเวลา 

เวลา (min) 
ปริมาณ mobile phase (%) 

solvent A solvent B 

0 99 0 

5 96 5 

15 90 15 

1 99 1 

 
วิเคราะห์ไลโคปีนโดยการเปรยีบเทียบ retention time ของ peak ตัวอย่างกับ lycopene standard 

จากนั้นคํานวณหาปริมาณไลโคปีนจาก calibration curve ซึ่งได้จากการวิเคราะห์ lycopene standards โดยใช้
สารละลายมาตรฐาน lycopene 5 ความเข้มข้น  

 
การวเิคราะห์ข้อมูลทางสถติิ 
 

ออกแบบการทดลองโดยใชแ้ผนการทดลองแบบสุ่มอย่างสมบูรณ์ (Completely randomized design : 
CRD) ทําการทดลอง 4 ซ้ํา ข้อมูลที่ได้นํามาทําการวิเคราะห์ผลทางสถติโิดย analysis of variance ใช้โปรแกรม 
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SPSS for Windows ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 และเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยด้วยการวิเคราะห์ความแตกต่างทางสถิติ
แบบ Duncan’s multiple range test 

 
ผลการทดลองและวิจารณ ์

 
คุณลักษณะทางด้านประสาทสัมผสั 

 
 
ภาพที่ 2.1 คุณลักษณะทางด้านประสาทสมัผัสของน้ําฟักข้าวพาสเจอร์ไรส ์
 
 จากภาพที่ 2.1 พบว่า น้ําฟักข้าวพาสเจอร์ไรส์ทั้ง 3 อุณหภูมิ มีคุณลักษณะทางด้านประสาทสัมผสัของน้ํา

ฟักข้าวพาสเจอร์ไรส์ไม่แตกต่างกันทั้งในดา้นลักษณะที่ปรากฏ กลิ่น รสชาติ และความชอบโดยรวม (P≥0.05) โดย
ผู้ทดสอบให้คะแนนความชอบด้านลักษณะปรากฏอยู่ในชว่ง 6.48-6.73 คะแนน ด้านกลิ่นอยูใ่นช่วง 4.73-5.73 
คะแนน ด้านรสชาติอยู่ในช่วง 5.53-6.00 คะแนน และด้านความชอบโดยรวมอยู่ในช่วง 5.75-6.23 คะแนน 
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ปริมาณเชื้อจลุินทรีย์ระหว่างการเก็บรักษา 
 
ตารางที่ 2.3 ปริมาณแบคทีเรียของน้ําฟักข้าวระหว่างการเก็บรักษา (cfu/mL) 

treatments 
storage time (day) 

0 1 2 3 4 5 6 7 

control TNTC TNTC TNTC TNTC TNTC TNTC TNTC TNTC* 

75 °C ND** ND ND ND ND ND TNTC TNTC 

85 °C ND ND ND ND ND ND TNTC ND 

95 °C ND ND ND ND ND ND ND ND 

*TNTC = Too Numerous To Count 
**ND   = Not detected 
 

จากการวิเคราะห์ปริมาณแบคทีเรียพบว่าตัวอย่างที่ไม่ผ่านการให้ความร้อนพบเชือ้แบคทีเรียจํานวนมาก
ตั้งแต่วันที่ 0 ตัวอย่างที่ผ่านการให้ความรอ้น 75 และ 85 °C พบในวันที่ 6 และตัวอย่างที่ผ่านการให้ความรอ้นที่
อุณหภูม ิ95 °C ยังไม่พบเชื้อแบคทีเรีย 

 
ตารางที่ 2.4 ปริมาณยีสตแ์ละราของน้ําฟักข้าวระหว่างการเก็บรักษา (cfu/mL) 

treatments 
storage time (day) 

0 1 2 3 4 5 6 7 

control TNTC TNTC TNTC TNTC TNTC TNTC TNTC TNTC 

75 °C ND ND ND ND ND TNTC TNTC TNTC 

85 °C ND ND ND ND ND ND ND TNTC 

95 °C TNTC TNTC TNTC TNTC TNTC TNTC TNTC TNTC 

 
จากการวิเคราะห์ปริมาณยีสต์และราพบว่าตัวอย่างที่ไมผ่า่นการให้ความร้อนพบเชื้อยสีตแ์ละราจํานวน

มากตั้งแต่วันที ่ 0 ตัวอย่างทีผ่่านการให้ความร้อน 75 °C พบในวันที่ 5 ตัวอย่างที่ผา่นการให้ความร้อนที่อณุหภูมิ 
85 และ 95 °C พบในวันท่ี 7 
 จากข้อมลูปริมาณเชื้อแบคทีเรีย ยีสต ์ และรา ท่ีพบทําใหท้ราบว่าอายุการเก็บของน้ําฟักข้าวที่ผ่านการให้
ความร้อนทีอ่ณุหภูมิ 75 °C มีอายุการเก็บรักษา 4 วัน ทีอุ่ณหภูม ิ85 °C มอีายุการเก็บรักษา 5 วัน และท่ีอุณหภูม ิ
95 °C มีอายุการเก็บรักษา 6 วัน 
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ค่าส ี
 

  
ภาพที่ 2.2 ค่า L* ของตัวอย่างระหว่างการเก็บรักษา ภาพที่ 2.3 ค่า Choma ของตัวอย่างระหว่างการเก็บ 

              รักษา 

 
 
ภาพที่ 2.4 ค่า Hue ของตัวอย่างระหว่างการเก็บรักษา 
 

จากภาพที่ 2.2 แสดงให้เห็นว่า ค่า L* ของตัวอย่างที่ผ่านการให้ความร้อนมีค่าไม่แตกต่างกัน (P≥0.05) 
อยู่ในช่วง 27.62-28.57 การให้ความร้อนที่อุณหภูมิสูง ส่งผลให้ค่า chroma ของตัวอย่างมีค่าสูงขึ้น ซึ่งค่า 
chroma บอกถึงความเข้มของสี จากภาพที่ 2.3 พบว่าตัวอย่างที่ผ่านการให้ความร้อนท่ีอุณหภูมิ 95 °C มีค่า 
chroma สูงที่สุด (P<0.05) ในระหว่างการเก็บรักษา อยู่ในช่วง 19.31-19.81 รองลงมาคือตัวอย่างท่ีผ่านการให้
ความร้อนที่อุณหภูมิ 85 และ 75 °C มีค่าอยู่ในช่วง 16.87-17.89 ตัวอย่างที่ไม่ผ่านการให้ความร้อนมีค่า chroma 
ต่ําที่สุดอยู่ในช่วง 15.34-16.71 ท้ังนี้สาเหตุอาจเนื่องมาจากการเกิดปฏิกิริยา Maillard reaction และค่า Hue ซึ่ง
บอกถึงค่ามุมของสี พบว่าค่า Hue ของตัวอย่างมีค่าไม่แตกต่างกันอยู่ในช่วง 50.25-52.87 (ภาพที่ 2.4) 
นอกจากนั้นแล้วระหว่างการเก็บรักษา ไม่ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของค่ามุมของสขีองตัวอย่าง   
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ความเป็นกรด-ด่าง (pH) 
 

 
 
ภาพที่ 2.5 ค่า pH ของตัวอย่างระหว่างการเก็บรักษา 
 
 ค่า pH ของตัวอย่างที่ไมผ่า่นการให้ความร้อนและตัวอย่างที่ผ่านการให้ความร้อนทั้งหมดมีค่าไม่แตกต่าง

กัน (P≥0.05) อยู่ในช่วง 3.57-3.72 ซึ่งมีค่าต่ํากว่า 4.6 ดังนั้นน้ําฟักข้าวพาสเจอร์ไรส์จึงจัดเป็นอาหารประเภทกรด 

และระหว่างการเก็บรักษาไม่ส่งผลให้เกดิการเปลี่ยนแปลงค่า pH ของน้ําฟักข้าว (P≥0.05) 
 
ปริมาณไลโคปีนในน้ําฟกัขา้ว 
 

 
 
ภาพที่ 2.6 chromatogram ของ standard lycopene 
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ภาพที่ 2.7 Standard curve of lycopene 
 

 
 
ภาพที่ 2.8 ความเข้มข้นของไลโคปีนระหว่างการเก็บรักษา (ppm) 
                  
 ภาพที่ 2.6 แสดง chromatogram ของ standard lycopene ซึ่ง peak ของ standard lycopene 
ออกมาที่เวลา 1.9 นาที เมื่อนําพื้นที่ peak ของตัวอย่างไปคํานวณหาความเข้มข้นของไลโคปีนจากสมการ 
standard  y = 2*10-5x-33.82 พบว่า เมื่อเปรียบเทียบความเข้มข้นของไลโคปีนในวันที่ 0 ตัวอย่างท่ีผ่านการให้
ความร้อนที่อุณหภูมิ 95 °C มีความเข้มข้นของไลโคปีนสูงที่สุด มีความเข้มข้น 182.06 ppm ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก
ความร้อนที่สูงจะเป็นการทําลายโครงสร้างของเยื่อฟักข้าว และช่วยให้ไลโคปีนถูกปลดปล่อยออกมาจากโครงสร้าง
ของเยื่อฟักข้าวได้ดีขึ้น (Shi et al., 2008) และระหว่างการเก็บรักษาไม่ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของ

ปริมาณไลโคปีน (P≥0.05) 
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สรุปผลและเสนอแนะ 
 

 จากการวิเคราะห์คุณลักษณะทางด้านประสาทสัมผสัของน้ําฟักข้าวพาสเจอร์ไรส์ พบว่าผู้ทดสอบให้
คะแนนคุณลักษณะทางด้านประสาทสัมผสัของตัวอย่างท่ีผ่านการให้ความร้อนทีอุ่ณหภูมิ 75, 85 และ 95 °C ไม่

แตกต่างกัน (P≥0.05) ดังนั้นการให้ความรอ้นทีอุ่ณหภูมแิตกต่างกัน ไม่สง่ผลตอ่คุณลักษณะทางด้านประสาท
สัมผัสของน้ําฟักข้าวพาสเจอรไ์รส์  
 จากการวิเคราะห์ปริมาณจุลนิทรีย์ระหว่างการเก็บรักษาเพื่อศึกษาอายุการเก็บรักษาของน้ําฟักข้าวพาส
เจอร์ไรส ์พบว่าน้ําฟักข้าวที่ผ่านการให้ความร้อนที่อณุหภูมิ 75 °C มีอายุการเก็บรักษา 4 วัน น้ําฟักข้าวที่ผ่านการ
ให้ความร้อนทีอุ่ณหภูม ิ85 °C มีอายุการเกบ็รักษา 5 วัน และนํ้าฟักข้าวที่ผ่านการให้ความร้อนทีอุ่ณหภูมิ 95 °C มี
อายุการเก็บรักษา 6 วัน 
 การให้ความร้อนแก่น้ําฟักข้าวท่ีอุณภูมแิตกต่างกัน ไม่ส่งผลตอ่ค่า hue แต่ส่งผลตอ่ค่า L* และ chroma 
ซึ่งตัวอย่างท่ีไม่ผ่านการให้ความร้อนจะมีค่า L* ต่ําทีสุ่ด และตัวอย่างทีผ่่านการให้ความร้อนทีอุ่ณหภูมิ 95 °C มีค่า 
chroma สูงทีสุ่ด 
 นํ้าฟักข้าวพาสเจอร์ไรสม์ีค่าความเป็นกรด-ดา่งต่ํากว่า 4.6 ดังนั้นน้ําฟักข้าวพาสเจอร์ไรสจึ์งจัดเป็นอาหาร
ประเภทกรด และจากผลการทดลองพบว่าระหว่างการเก็บรักษา ไม่ส่งผลทําให้เกดิการเปลี่ยนแปลงของค่าความ
เป็นกรด-ด่าง 
 จากการวิเคราะห์ปริมาณไลโคปีนของน้ําฟักข้าวพาสเจอรไ์รส์ทั้ง 3 อุณหภูมิพบว่า ตัวอย่างที่ผ่านการให้
ความร้อนทีอ่ณุหภูมิ 95 °C มีความเข้มข้นของไลโคปีนสูงที่สุดเมือ่เทียบกับตัวอย่างอื่นๆ และระหว่างการเก็บ
รักษาไม่ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของปรมิาณไลโคปีน 
 ดังนั้นจากผลการวิจัยน้ีทําให้ทราบว่าในการผลติน้ําฟักข้าวสามารถให้ความร้อนแก่นํ้าฟักข้าวท่ีอุณหภมูิสูง
ได้ เนือ่งจากไม่ส่งผลตอ่การยอมรับของผู้บริโภค ทําให้มอีายุการเก็บรักษาท่ีนานขึ้น และยังได้ปริมาณไลโคปีนท่ีสูง
อีกด้วย 
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ภาคผนวก ก 
ภาคผนวกบทที่ 2 

 
ตารางภาคผนวกที ่ก1 ปริมาณไลโคปีนของน้ําฟักข้าวระหว่างการเก็บรักษา (ppm) 

treatments 
storage time(day) 

0 2 4 6 

control 160.37±51.42a - - - 

75 °C 163.26±61.82aA 189.18±12.39aA 133.84±2.84bA 185.19±2.47aA 

85 °C 158.84±58.66aA 196.59±1.79aA 170.90±14.53aA 182.82±7.49aA 

95 °C 182.06±4.39aAB 163.21±4.91bB 188.91±13.18aA 184.11±1.69aAB 

*a - b ตัวอักษรท่ีแตกต่างกันในแนวตั้ง มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถติิ (P<0.05) 
*A - B ตัวอักษรที่แตกต่างกันในแนวนอน มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถติ ิ(P<0.05) 
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บทที่ 3 
ผลของความร้อนต่อความคงตัวของปริมาณไลโคปีนและอายกุารเก็บรักษาของ 

นํ้าฟักข้าวสเตอริไรซ ์
 

บทนํา 
 
 ฟักข้าวหรือแก๊กพบได้ในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยเฉพาะในประเทศเวียดนามเป็นผลไม้ที่มี
ประโยชน์ต่อร่างกายมนุษย์ “แก๊ก” เป็นภาษาเวียดนามซึ่งชาวเวียดนามใช้เป็นส่วนหนึ่งในการประกอบอาหารเพื่อ
งานเฉลิมฉลองที่สําคัญๆ เช่น งานแต่งงาน เป็นต้น ชาวเวียดนามยังนําผลแก๊กมาใช้ทั้งเป็นยาและอาหาร เช่น 
นําไปพอกแผลเพื่อรักษาแผลและช่วยลดอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อและข้อ รับประทานเพื่อการส่งเสริมสุขภาพ
ของดวงตาเพื่อการมองเห็นที่ดี ส่งเสริมระบบการไหลเวียนของเส้นเลือดและช่วยให้ร่างกายสดชื่น กระปรี้กระเปร่า
เสริมสร้างพลังงานให้แก่ร่างกาย การวิจัยทางวิทยาศาสตร์พบว่า ผลฟักข้าวประกอบด้วย แคโรทีนอยด์ และไลโค
ปีน ในปริมาณสูง สารเหล่านี้ทําหน้าที่เป็นสารต้านอนุมูลอิสระ นอกจากนี้ในผลฟักข้าวยังมีปริมาณวิตามินอีจาก
ธรรมชาติ หรือ แอลฟา-โทโคเฟอรอล รวมทั้งแร่ธาตุบางชนิดเช่น เหล็ก สังกะสี ในปริมาณสูง (Vuong et al., 
2003) 
 ฟักข้าว (Gac fruit) เป็นผักในวงศ์เดียวกันกับแตงกวาและมะระ (Cucurbitaceae) มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า 
Momordica cochinchinnensis (Lour.) Spreng. เป็นไม้เถาเลื้อย ผลอ่อนมีสีเขียวอมเหลือง เมื่อสุกจะมีสีส้ม
เข้มหรือสีแดง เปลือกมีหนาม เนื้อหนา ภายในมีเย่ือหุ้มเมล็ดสีแดง ซึ่งทั้งเนื้อและเยื่อหุ้มเมล็ดสามารถรับประทาน
ได้ มีรสชาติขมเล็กน้อย ส่วนเยื่อหุ้มเมล็ดนํามาทําเป็นน้ําฟักข้าว มีรสชาติค่อนข้างจืดนอกจากนี้ส่วนของเมล็ดยัง
สามารถสกัดเป็นน้ํามันได้ ในประเทศไทยมีชื่อเรียกแตกต่างกันไปตามแต่ละท้องถิ่น เช่น ชาวปัตตานีเรียกขี้กา
เครือ ในจังหวัดตากเรียกผักข้าว และในจังหวัดแพร่เรียกมะข้าว ฟักข้าวมีถิ่นกําเนิดในประเทศจีน พม่า ไทย ลาว 
บังกลาเทศ มาเลเซียและฟิลิปปินส์ เป็นพืชที่ชาวเวียดนามนิยมมาก ฟักข้าวจะให้ผลดีในช่วงฤดูหนาวและชาว
เวียดนามถือว่าสีแดงเป็นสีมงคล (สุธาทิพ, 2550)  
 การสเตอริไลซ์เซชั่นเป็นกระบวนการกําจัดหรือทําลายเชื้อจุลินทรีย์ทุกชนิดรวมทั้งสปอร์ของแบคทีเรีย
โดยใช้วิธีทางกายภาพหรือทางเคมีโดยวิธีทางกายภาพประกอบด้วย การใช้ความร้อนแบบ ความร้อนชื้นและแบบ
ความร้อนแห้ง การใช้รังสีการกรอง และการใช้คลื่นไมโครเวฟ ส่วนวิธีทางเคมีจะประกอบด้วยการอบด้วยแก๊ส 
และการแช่ในนํ้ายาสารเคมี ซึ่งมีประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันการเกิดโรคในมนุษย์ที่มาจากเชื้อจุลินทรีย์ใน
อาหารและน้ํา และป้องกันการเน่าเสียของอาหารและน้ํา เป็นต้น (Widmer and Frei, 2003) 
 การสเตอริไลซ์เซชั่นโดยใช้ความร้อนแบบความร้อนชื้นมีหลักการให้ไอน้ําเดือดเพื่อเข้าไปแทนที่อากาศใน
ภาชนะปิดเมื่อความดันไอน้ําเพ่ิมขึ้น อุณหภูมิไอน้ําจะสูงขึ้น โดยความร้อนและความดันทําให้โปรตีนภายในเซลล์
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ของเชื้อจุลินทรีย์เสียสภาพ เอนไซม์และโปรตีนในเซลล์เกิดการแข็งตัว วิธีน้ีสามารถทําลายจุลินทรีย์ได้ทุกชนิด
รวมทั้งสปอร์ของแบคทีเรียนิยมใช้ทําลายเชื้อจุลินทรีย์ในอาหารและน้ําดื่มโดยมีการใช้อุณหภูมิที่ 121 oC เป็นเวลา 
15 นาที ที่ความดัน 15 ปอนด์/ตารางนิ้ว (Perkins, 1983)  
 ผลส่วนที่เป็นเยื่อหุ้มเมล็ดสีแดงๆ ของฟักข้าวมีปริมาณไลโคปีนมากกว่าในมะเขือเทศถึง 12 เท่า 
และเบต้าแคโรทีนมากกว่าแครอทถึง 10 เท่า (Vuong et al., 2006) ปัจจุบันการบริโภคฟักข้าวในประเทศไทยยัง
ไม่เป็นท่ีนิยมมากนัก เนื่องจากไม่ทราบถึงคุณประโยชน์ท่ีสูงมากของพืชชนิดนี้ จากการศึกษาผลงานวิจัยของหลาย
ท่านพบว่าอุณหภูมิเป็นปัจจัยสําคัญที่ส่งผลต่อความคงตัวของ ไลโคปีน แต่ยังไม่มีผลงานวิจัยของท่านใดกล่าวถึง
การหาอุณหภูมิการสเตอริไลซ์เซชั่น ที่เหมาะสมในกระบวนการผลิตน้ําฟักข้าว เพื่อให้ได้รสชาติและปริมาณไลโค
ปีนในน้ําฟักข้าวให้เป็นที่ยอมรับแก่ผู้บริโภค ดังนั้นงานวิจัยน้ีมีจุดประสงค์เพ่ือปรับปรุงสูตรนํ้าฟักข้าวให้มีรสชาติ
เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค ศึกษาอุณหภูมิที่เหมาะสมในการสเตอริไลซ์เซชั่นน้ําฟักข้าวซึ่งมีผลต่อปริมาณไลโคปีน 
ศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ และทางเคมี และอายุการเก็บรักษาของน้ําฟักข้าว 

 
 วัตถุประสงค ์

 
1. เพื่อศึกษาผลของกระบวนการใช้ความรอ้นแบบความร้อนชื้นตอ่ความคงตัวของไลโคปนีในน้ําฟักข้าว 
2. เพื่อศึกษาอายุการเก็บรักษาของน้ําฟักข้าวสเตอริไลซ์เซชัน่โดยสภาวะเรง่ 
3. เพื่อศึกษาการยอมรับของผู้บริโภคต่อนํ้าฟักข้าวสเตอริไลซเ์ซชั่น 

 
ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 

 
1. เพื่อสร้างความมั่นใจตอ่ผู้บริโภค ในด้านความปลอดภัยของเชือ้จุลินทรย์ี ของผลติภัณฑ์น้ําฟักข้าว ในการ

เก็บรักษาเป็นระยะเวลานาน 
2. สามารถถ่ายทอดความรู้ด้านกระบวนการผลิตและคุณประโยชน์ของฟักข้าวให้แก่ชมุชน กลุ่มแม่บ้าน และ

ผู้ที่มีความสนใจ สามารถนําไปทําการพัฒนาผลิตภัณฑต์อ่เพ่ือออกจําหนา่ยสู่ท้องตลาดเพื่อเป็นการเพ่ิม
รายได้สูชุ่มชน 

3. ทําให้ทราบถึงกระบวนการผลิตและการเกบ็รักษาน้ําฟักข้าวที่ถูกตอ้ง โดยมีผลตอ่ปริมาณของไลโคปีน ซึ่ง
เป็นรงควัตถุทีส่ําคัญ ที่มีความสามารถเป็นสารต้านอนุมูลอิสระได้ นอกจากนี้ยังสามารถนําไปประยุกต์ใช้
กับกระบวนการผลติน้ําผลไมช้นิดอื่นๆ ซึ่งมไีลโคปีนเป็นองค์ประกอบได ้
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เอกสารและงานวิจัยทีเ่กีย่วข้อง (Literature review) 
 

ฟักข้าวเป็นผลไม้ท่ีมีสีแดงเข้มซึ่งเป็นผลมาจากปริมาณแคโรทีนอยด์และปริมาณไลโคปีนมีรายงานการ
วิเคราะห์ความเข้มข้นแคโรทีนอยด์และไลโคปีนในฟักข้าวในส่วนเย่ือหุ้มเมล็ดและส่วนของเนื้อ (mesocarp) ฟัก
ข้าวพบว่า จากปริมาณความเข้มข้นแคโรทีนอยด์และไลโคปีนของผลไม้ที่ทําการวิเคราะห์ ฟักข้าวมีปริมาณไลโคปีน
สูงที่สุดเมื่อเทียบกับผลไม้ชนิดอื่นๆ เช่น grapefruit มะละกอ แตงโม ฝรั่งแดง และมะเขือเทศ (Vuong et al., 
2006) นอกจากนี้ยังพบว่าปริมาณไลโคปีนจะพบมากที่สุดในผลฟักข้าวสุกและในส่วนของเยื่อหุ้มเมล็ด (Nhung et 
al., 2009) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 3.1 ความเข้มข้นของไลโคปีนในผักและผลไมแ้ต่ละชนิด 
(แหล่งทีม่า: Vuong et al., 2006) 
 
 ฟักข้าวเป็นพืชสมุนไพรและสามารถแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆได้เช่นเป็นเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพทําสบู่ฟัก
ข้าวแยมฟักข้าวและ ไอศกรีมเป็นต้นเป็นแหล่งอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงต่อร่างกายของมนุษย์มีประโยชน์
ในการต่อต้านอนุมูลอิสระเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายชะลอความแก่บํารุงสายตาเส้นผมแข็งแรงดกดํา
ตลอดวัย ใช้เป็นส่วนผสมในเครื่องสําอางเพื่อบํารุงผิวพรรณ กากใยอาหารในยอดฟักข้าวท่ีเรานํามาประกอบ
อาหารรับประทาน ยังทําหน้าที่ล้างระบบการย่อย การขับถ่ายภายในให้สะอาด พร้อมกันนั้นก็ส่งวิตามินแร่ธาตุเข้า
ไปทําให้ระบบต่างๆของร่างกายทํางานได้ดี (มหาวิทยาลัยมหิดล, มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย 2545) 
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ฟักข้าว มีสารอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายสูงมาก เช่น Beta-carotene, lycopene, vitamin A, 
oleic acid, palmitic acid, linoleic acid, omega-6และ omega-3 เป็นต้น จึงใช้ในการเสริมอาหารให้กับ
ร่างกายได้รับสารอาหาร สามารถลดความเสี่ยงและป้องกันอาการดังต่อไปนี้ (วีระชัย, 2554) 

• ต้านอนมุูลอิสระ เสริมสร้างภูมิคุ้มกัน 

• ป้องกันการตดิเชื้อ 

• ลดความเส่ียงจากโรคโลหติจาง 

• ป้องกันและรักษาอาการตบัอกัเสบ 

• ช่วยกระตุ้นพัฒนาการและการเติบโตของเด็กใหแ้ข็งแรง 

• ช่วยป้องกันเยือ่นัยนต์าแห้งทีม่ีสาเหตุจากสารสําคัญในเรตนิ่า 

• ช่วยป้องกัน และบรรเทาการขาดวิตามิน และสารอาหารต่างๆ ทั้งในเดก็ และผู้ใหญ ่

• ชะลอความแก ่ป้องกันผิวหนงัแห้งตกสะเกด็ บํารุงผิวพรรณให้เรียบเนียนแลดูมีสขุภาพด ี

• ช่วยใหอ้ตัราการเผาผลาญพลังงานสม่ําเสมอและเพิม่ประสิทธิภาพการดูดซมึสารอาหารไดด้ีย่ิงขึ้น 

• ช่วยลดระดับโคเลสเตอรอลในเลือด ป้องกนัโรคหลอดเลอืดหัวใจ และช่วยลดระดับน้าํตาลในเลอืด 

• ช่วยป้องกันและรักษาการติดเชื้อจากการใช้รงัสี  การได้รับสารพิษจากการท่ีบริโภคผัก ผลไม้ และ
เนื้อสตัว์ต่างๆที่มีสารพิษปนเปื้อน ทั้งนี้ยังชว่ยปรับสภาพร่างกายให้ฟื้นฟูโดยเร็ว และปอ้งกันการเกิด
สารก่อมะเร็ง 

 ไลโคปีนจัดเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่มีฤทธ์ิแรง จากการศึกษาพบว่าระดับของไลโคปีนในซีรัมและเน้ือเยื่อ
เป็นสัดส่วนผกผันกับการเกิดมะเร็งต่อมลูกหมากและมะเร็งเต้านม การศึกษาในผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด 
พบว่าไลโคปีนยับย้ังการสร้างคอเลสเทอรอลและลดความเสี่ยงในการเกิดกล้ามเนื้อหัวใจตาย สําหรับกลไกการออก
ฤทธ์ิ นอกจากเกิดจากการเป็นสารต้านอนุมูลอิสระแล้วอาจมีกลไกอื่นมาเกี่ยวข้องอีก ดังนั้น การรับประทาน
อาหารที่มีไลโคปีนเป็นประจําช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคเรื้อรังได้ (ปาจรีย์, 2544) 
โรคเรื้อรัง เช่น โรคมะเร็ง โรคหัวใจและหลอดเลือด เป็นสาเหตุหลักของการตาย ในประเทศตะวันตกและประเทศ
ตะวันออก ปัจจัยเสี่ยงท่ีเกี่ยวข้องนอกจากพันธุกรรม อายุ แล้วยังมีเรื่องของอาหาร วิถีการดําเนินชีวต โดยพบว่า
ประมาณร้อยละ 50 ของโรคมะเร็งมีความสัมพันธ์กับอาหารที่รับประทาน (William et al., 1999) 
 การเกิด oxidative stress จาก reaction oxygen species ซึ่งเป็นโมเลกุลที่มีความว่องไวในการเกิด
ออกซิเดชั่น สารนี้เกิดขึ้นภายในร่างกายจากกระบวนการเมแทบอลิซึม จากอาหารหรือจากการดํารงชีวิต โดยจะ
ทําปฏิกิริยากับสารชีวโมเลกุล ตัวอย่างเช่น ไขมัน โปรตีนและ ดีเอ็นเอ ทาํให้เกิดการเสื่อมทําลายและก่อโรคเรื้อรัง 
ตามมา (Witztum, 1994) 
 สารต้านอนุมูลอิสระ (antioxidants) มีบทบาทในการป้องกันหรือทําให้กระบวนการนี้เกิดช้าลง ใน
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 กลไกการออกฤทธิ์ แม้ว่าโครงสร้างของไลโคปีนจะคล้ายกับเบต้าแคโรทนี แต่กลไกการออกฤทธิ์ไม่ได้เกิด
จากการสร้างวิตามินเอขึ้นภายในร่างกายเหมือนเบต้าแคโรทีน โดยกลไกที่เสนอแนะถึงบทบาทในการต้านมะเร็ง
และป้องกันโรคเรื้อรังนั้นสรุปได้ 2 กลไก คือ oxidative และ nonoxidative (Agarwal and Rao, 2000) ดัง
แสดงในภาพที่ 3.3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 3.3 กลไกของไลโคปีนในการป้องกันโรคเรื้อรัง  
(แหล่งทีม่า: Agarwal and Rao, 2000) 
 
 จากภาพที่ 3.3 อาหารที่มีไลโคปีนจะเพิ่มระดับของไลโคปีนในเลือดและเนื้อเยื่อการออกฤทธิ์โดยกลไก 
oxidative คือการลดกระบวนการเกิด oxidative stress จากการเพิ่มฤทธิ์ของสารต้านอนุมูลอิสระ การลด 
reactive oxygen species และการลดความเสียหายของสารชีวโมเลกุลที่เกิดจากกระบวนการออกซิเดชัน อีกทั้ง
การลดกระบวนการ oxidative stress เป็นผลให้ความเสี่ยงของโรคมะเร็ง โรคหัวใจและหลอดเลือดลดลงด้วย 
 ส่วน nonoxidative เป็นอีกกลไกหนึ่งอาจเกี่ยวข้องกับการควบคุมหน้าที่ของยีน การส่ือสารระหว่างเซลล์
ผ่าน gap junction (Zhang et al., 1992) การปรับฤทธิ์ฮอร์โมนและระบบภูมิคุ้มกัน เมทาบอลิซึมของ
เซลล์มะเร็งหรือกลไกเมทาบอลิซึมอื่นๆ ซึ่งเป็นผลให้อัตราเสี่ยงของการเกิดโรคเรื้อรังลดลง สําหรับฤทธิ์ต้านมะเร็ง
นั้นพบว่าอาจยับย้ังสารก่อมะเร็งไม่ให้เกิด phosphorylation ของโปรตีนควบคุมชนิด p53 และ Rb 
antioncogenes  และหยุดการแบ่งตัวในขั้นตอน G0-G1 cycle (Matsushima et al., 1995) อีกทั้งการศึกษาใน
เซลล์มะเร็ง พบว่าไลโคปีน ลดการแบ่งตัวของเซลล์ที่ถูกกระตุ้นด้วย insulin like growth factor ซึ่งเป็นสาร
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กระตุ้นการแบ่งตัวที่รุนแรง (Levy et al., 1995) นอกจากนี้ยังพบว่ามีฤทธ์ิลดคอเลสเทอรอลโดยการยับย้ัง HMG-
Co A (3-hydroxy-3-methylglutaryl-coenzymeA) reductase (Fuhramm et al., 1997) โดยจากการศึกษา
ในอาสาสมัครที่มีสุขภาพดีซึ่งรับประทานอาหารไม่มีไลโคปีน พบว่าทําให้ระดับไลโคปีนในเลือดลดลงและเพิ่มการ
เกิดออกซิเดชันของไขมัน แต่เมื่อได้รับประทานอาหารเสริมไลโคปีนภายในหนึ่งสัปดาห์ พบว่าจะเพิ่มระดับไลโคปีน
ในซีรัมและลดการเกิดออกซิเดชันของไขมัน โปรตีน ไลโปร โปรตีน และดีเอ็นเอ (Agarwal and Rao, 1998) 
 ในกระบวนการผลิตอาหารที่มีไลโคปีนเป็นองค์ประกอบน้ันส่งผลต่อปริมาณไลโคปีนที่มีอยู่ เช่น การใช้
ความร้อน แสง ออกซิเจน หรือสารเคมีต่างๆ (Shi et al., 2008) จากการศึกษาผลงานวิจัยพบว่า งานวิจัยเกี่ยวกับ
ปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อปริมาณไลโคปีนนั้น ส่วนใหญ่จะมีการศึกษาผลของปัจจัยด้านความร้อนท่ีมีผลต่อปริมาณไล 
โคปีน  
 Shi et al. (2008) ทําการวิเคราะห์ผลของความร้อนและแสงที่มีผลตอ่ปรมิาณไลโคปีนในมะเขอืเทศ
เข้มข้น โดยจะให้ความรอ้นทีแ่ตกต่างกันแก่มะเขอืเทศเข้มข้นที่อณุหภูมิ60, 80, 100, และ120 °C  เป็นเวลา 1–6 
ชั่วโมงจากการทดลองพบว่าเมื่ออุณหภูมสิูงขึ้นจะส่งผลใหป้ริมาณไลโคปนีนั้นมีปริมาณสูงขึ้นเน่ืองจากความร้อนจะ
ไปทําลายผนังเซลลข์องพชืและผลไม้ ทําให้สามารถสกัดไลโคปีนได้เพิ่มขึ้น แต่ตอ้งอยู่ในช่วงเวลาที่เหมาะสม อกีทั้ง
ความร้อนยังทาํให้เกิดปฏิกิริยา Isomerization ทําให้ all-trans lycopene เปลี่ยนเป็น cis-lycopene ส่งผลให้
น้ํามะเขอืเทศมีสีที่เปลี่ยนไป ส่วนปัจจัยของแสง พบว่าแสงมีผลนอ้ยมากตอ่ปริมาณไลโคปีน ซึ่งใหผ้ลเช่นเดียวกัน
กับผลงานวิจัยของ Chen et al. (2008) ที่ให้ความร้อนแก่ตัวอย่างมะเขอืเทศที่อณุหภูมิ 80, 100, 120 และ 140 
°C เป็นเวลา 1-4 ชั่วโมง กล่าวคือเมือ่อุณหภูมิสูงขึ้นจะส่งผลให้ปรมิาณไลโคปีนนั้นมีปริมาณสูงขึ้นเนือ่งจากความ
ร้อน อีกทั้งยังทําให้เกิดปฏิกริิยา Isomerization ทําให้ all-trans lycopene เปลี่ยนเป็น cis-lycopene ส่งผลให้
น้ํามะเขอืเทศมีสีที่เปลี่ยนไป  ในส่วนของการใช้ความร้อนในระดับสเตอริไลซ์เซชั่นน้ัน มีการวิจัยเพื่อดูผลของความ
ร้อนทีใ่ชต้อ่ปรมิาณ เบต้า-แคโรทีนในน้ําแครอทโดยใช้สภาวะในการทดลอง ที ่121 °C และ  130 °C พบว่า
ปริมาณแคโรทีนอยด์ที่วิเคราะห์ได้ในน้ําแครอทหลังผ่านกระบวนการไมม่ีความแตกต่างกันในแตล่ะอณุหภูมิแต่ม ี
ผลให้ all trans-isomer เปลี่ยนเป็น cis-isomer มากข้ึน (Marx et al., 2003) 
 จากประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 214 ) พ.ศ.2543 เรื่อง เครือ่งดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทซึ่ง
รวมถึงเครื่องดืม่ที่ทําจากผลไม้ พืชหรือผัก ตอ้งมีคุณภาพหรือมาตรฐานเกี่ยวกับเร่ืองของเชือ้จุลินทรีย์คือ ต้อง
ตรวจพบแบคทีเรียชนดิโคลฟิอร์มโดยวิธี เอ็ม พี เอ็น น้อยกว่า 2.2 cfu ตอ่เครือ่งดืม่ 100 mL ต้องไม่พบแบคทีเรีย
ชนิด E.coli ในตัวอย่าง 1 mL ไม่มีจุลินทรีย์ที่ทําให้เกิดโรค และไม่พบยีสตแ์ละรา  
 จากมาตรฐานผลติภัณฑ์ชมุชน เร่ือง น้ํามะเขือเทศ  ตอ้งมคุีณภาพหรือมาตรฐานเกี่ยวกบัเรื่อง
เชื้อจุลินทรีย์คือ ปริมาณจุลินทรีย์ทั้งหมดตอ้งไม่เกิน 1 × 104  โคโลนีตอ่ตัวอย่าง 1 ลูกบาศก์เซนติเมตร ต้องไม่พบ
ยีสต ์รา เกิน 100 โคโลนีตอ่ตวัอย่าง 1 ลูกบาศก์เซนติเมตร จะตอ้งตรวจพบแบคทีเรียชนิด E.coli  โดยวิธี เอ็ม พี 
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เอ็น นอ้ยกว่า 2.2cfu ตอ่เครือ่งดื่ม 100 ลูกบาศก์เซนติเมตร และ ตอ้งไม่พบ Staphylococcus aureus ใน
ตัวอย่าง 1 ลูกบาศก์เซนติเมตร 
 

อุปกรณ์และวธิีการทดลอง 
 

1.  วัตถดิุบ 
 1.  ฟักข้าวที่ใช้ในการทดลองซื้อมาจากไรฟ่ักข้าวในจังหวัดนครปฐม ในช่วงเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2554 
เป็นฟักข้าวที่เก็บเกี่ยวในระยะสุกและนํามาแยกส่วนเย่ือหุม้เมลด็ออกทันทีภายในเวลา 3 วัน และเก็บส่วนเย่ือหุ้ม
เมล็ดไว้ในถุงทีผ่่านการปิดผนกึ โดยเก็บรักษาไว้ในตู้เย็นทีอ่ณุหภูมิ 4 องศาเซลเซียส ไม่เกิน 1 สัปดาห ์ก่อนนํามา
ทําการทดลองตามแผนการทดลอง 
 
 

 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 3.4 ผลฟักข้าว 
(แหล่งทีม่า: http://www.vcharkarn.com/vblog/33247) 
 

2.  นํ้ามะนาวที่ใช้ได้จากการค้ันมะนาวสดที่ซือ้มาจากตลาดเกษตร อ. ไทรโยค จ. กาญจนบุรี  
3.  นํ้าตาลทรายตรามิตรผล   
4.  เกลือตราปรุงทิพย์ 
 

2.  อุปกรณ ์
 1.  เครื่องชั่งทศนิยม 2 ตําแหน่ง (Precisa, Switzerland) 
 2.  เครื่องชั่งทศนิยม 4 ตําแหน่ง (Precisa, Switzerland) 
 3.  เครื่องวัดส ี(Colorimeter: KONIKA MINOLTA CR-400 series version 1.07) 
 4.  พีเอชมิเตอร์ย่ีห้อ Consort(pH meter) 
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 5.  ตู้บ่มเชื้อควบคุมอุณหภูม ิ(Incubator) 
 6.  เครือ่งตีป่นอาหาร (Stomacher) 
 7.  ออโต้ปิเปต (Autopipette) 
 8.  รีทอร์ท (Retort) 
 9.  เครื่องHPLC (High performance liquid chromatography; RF-10AXL, USA) 
 10.  เครือ่งโฮโมจิไนซ์ (Homogenizer; Polytron PT-MR 2100, Switzerland) 
 11.  Rotary evaporator 
 
3.  สารเคม ี
 1.  อะซโิตนิไตล์ (Acetonitrile, HPLC grade) 
 2.  บิวทานอล (Butanol,HPLC grade) 
 3.  เอทานอล (Ethanol, HPLC grade) 
 4.  เฮกเซน (Hexane, HPLC grade) 
 5.  ไดคลอโรมเีทน (Dichloromethane, HPLC grade) 
 6.  แมกนีเซียมคาร์บอเนต (Magnesium carbonate) 
 7.  โซเดียมคลอไรด์ (Sodium chloride) 
 8.  All-trans lycopene standards 
 9.  อาหารเลี้ยงเชื้อสําหรับแบคทีเรียทั้งหมด (Plate count agar; Difco, France) 
 10.  อาหารเลี้ยงเชื้อสําหรับยีสตแ์ละรา (Potato dextrose agar; Difco, France) 
 11.  กรดทารท์าริก (Tartaric acid) 
 12.  sterile peptone water  
 13.  เอทิลแอลกอฮอล ์95% (Ethyl alcohol 95%, โอวีเคมิเคิลแอนดซ์พัพลาย, Thailand) 
 

วิธกีารทดลอง 
 

การวางแผนการทดลอง 
ออกแบบการทดลองโดยใช้แผนการทดลองแบบ 2x2 Factorial in RCBD (Randomized complete 

block design : RCBD) ทําการทดลอง 2 ซ้ํา (duplicate) การให้ความร้อนแก่น้ําฟักข้าวที่อุณหภูมิ 100 และ 
121°C เป็นเวลา 15 และ 30 นาที  โดยค่าการตอบสนองที่วัดคือ ค่าความเป็นกรดด่าง ค่าสี ลักษณะทางประสาท
สัมผัส ปริมาณไลโคปนี และอายุการเก็บรักษาของน้ําฟักข้าว การออกแบบการทดลองเป็นดังตารางที่ 3.1 
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ตารางที่ 3.1 การออกแบบการทดลอง 

 
การผลิตนํ้าฟกัข้าว (ฉัตรชนก, 2553) 

ส่วนผสมน้ําฟักข้าว 
ฟักข้าว                100  กรัม (9.18 %) 
น้ําตาลทราย          60  กรัม (5.51 %) 
น้ํามะนาว             28   กรัม (2.57 %) 
เกลือ                   0.8   กรัม (0.07 %) 
น้ํา                     900 กรัม (82.67 %) 
 

ส่วนที่นํามาใช้ในการทําน้ําฟักข้าวนั้นจะเป็นส่วนของเยื่อหุ้มเมล็ด ทําการผ่าผลฟักข้าวและนําเยื่อหุ้มเมล็ด
มาทําการแยกออกจากเมล็ดโดยการใช้มือบีบเอาเมล็ดออกจากเยื่อหุ้มเมล็ด จากนั้นทําการปั่นให้ละเอียดพร้อมกับ
ค่อยๆ ผสมน้ําและน้ําเชื่อมลงไปโดยใช้เคร่ืองปั่นแยกกาก ค่อยๆ เติมเกลือและน้ํามะนาว คนให้ส่วนผสมละลาย
เข้ากันเมื่อได้น้ําฟักข้าวแล้วทําการบรรจุน้ําฟักข้าวลงในขวดแก้วที่ผ่านการฆ่าเชื้อและให้ความร้อนแก่น้ําฟักข้าว
โดยวิธีการสเตอริไลซ์เซชั่น จากนั้นลดอณุหภูมิของน้ําฟักข้าวลงทันที 

 
การศกึษาเวลาที่เหมาะสมที่ใช้ในการฆ่าเชื้อน้ําฟักข้าว 

 ให้ความร้อนแก่น้ําฟักข้าวที่อุณหภูมิและเวลา2ระดับได้แก่ 100 และ121 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 15 
และ 30 นาที หลังเสร็จสิ้นกระบวนการให้ความร้อนทําการวิเคราะห์ทางกายภาพทางเคมีการวิเคราะห์คุณภาพ
ทางจุลชีววิทยา และผลการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผสัจากนั้นทําการเก็บรักษาในสภาวะเร่งที่อุณหภูมิ 35 
และ 45 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 8 สัปดาห์ เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ ทางเคมี และการวิเคราะห์
คุณภาพทางจุลชีววิทยา 
 
 
 

Temperature (°C) 
(A) 

Time (min) (B) 

15 30 

100 a1b11, a1b12 a1b21, a1b22 

121 a2b11, a2b12 a2b21, a2b22 
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การวเิคราะห์ทางกายภาพ 
 

1. การวัดส ี
วัดค่า L* a* b* ของผลิตภัณฑ์ด้วยเครื่องวัดสี Colorimeter ย่ีห้อMinolta รุ่น CR-400 โดยค่า L*เป็นค่า

ความสว่าง (lightness) a* เป็นค่าสีแดงและสีเขียว(redness/greenness) และ b* เป็นค่าสีเหลืองและสีน้ําเงิน 
(yellowness/blueness) 

 
L*คือค่าความสว่าง   มีค่าอยู่ในช่วง 0 ถึง 100 
a* คือค่าสแีดงและสีเขียว   เมื่อ a* มีค่าบวกเป็นสีแดง 

เมื่อ a* เป็นค่าลบเป็นสีเขียว 
b* คือค่าสีเหลอืงและสนี้ําเงิน  เมื่อ b* มีค่าบวกเป็นสีเหลือง 

เมื่อ b* เป็นค่าลบเป็นสีน้ําเงิน 
 

ก่อนการวัดสีทุกคร้ังต้องปรับมาตรฐานเครื่อง (calibration) โดยใช้แผ่นสีขาวมาตรฐาน 
(white blank;Y= 93.60, x= 0.3162 และ y= 0.3326) แล้วจึงวัดค่าสีของผลิตภัณฑ์ โดยนําตัวอย่างน้ําฟักข้าว 
20 mL ใส่ใน Plate หรือถุงพลาสติกใส เสร็จแล้วทําการวัดค่าสีในระบบ CIE L*a*b*เพื่อคํานวณหาค่า Hue (H0) 
จากสูตร Hue= arctan(b*/a*) และค่า Chroma (C*)  

 

                     จากสูตร Chroma =  
 

การวเิคราะห์ทางเคม ี
 
1. การวัดค่า pH (AOAC, 2000) 
วิธีการวิเคราะห์ 
นําตัวอย่างนํ้าฟักข้าว 10 มิลลิลิตร ใส่ลงในบีกเกอร์ขนาด 25 มิลลิลิตร และนําไปวัดค่าความเป็นกรด-

ด่างโดยใช้เครื่อง pH meter ที่ทําการ calibration ด้วย pH 7, 4, และ 10 ตามลําดับ อ่านค่าที่หน้าจอเครื่องวัด
จดบันทึกค่าที่ได้และทําการวัดค่า pH จํานวน 2 ซ้ํา 
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2. การวเิคราะห์ปริมาณไลโคปีนในน้ําฟักข้าวดว้ยเครื่อง HPLC (ฉัตรชนก, 2553) 
การวิเคราะห์ปริมาณไลโคปีนในน้ําฟักข้าววิเคราะหโ์ดยดดัแปลงวิธีของ Lin and Chen (2005) 
 

 การสกัดไลโคปีนในน้ําฟักข้าว 
 ใชต้ัวอย่างนํ้าฟักข้าว 8 g ผสมกับ MgCO3 0.2 g และ ethanol-hexane (4:3, v/v) 40 mL นําส่วนผสม
ไปเขย่าด้วยเครื่อง Shaker ที่ความเร็ว 140 rpm เป็นเวลา 30 นาที จากนั้นแยกส่วนบนถ่ายลงใน flask ขนาด 
500 mL นําส่วนล่างไปสกัดอีกครั้งด้วย ethanol-hexane (4:3, v/v) 32 mL และเขยา่เป็นเวลา 30 นาที เก็บ
ส่วนบนรวมกับ flask แรก จากนั้นทําการสกัดซ้ําด้วย hexane 15 mL และเขย่าเปน็เวลา 20 นาที ตามด้วยการ
สกัดด้วย hexane 5 mL และนําไปทําการ homogenize ท่ี 12,000 rpm เป็นเวลา 5 นาที จากนั้นกรองด้วย
กระดาษกรอง Whatman no.1 นําส่วนที่ได้จากการกรองผสมลงใน flask แรกท่ีเก็บสารส่วนบนไว้ ทําการเติมน้ํา
กลั่น 150 mL สารละลาย 10% NaCl 100 mL จะเกดิการแยกชั้น ทําการเก็บส่วน supernatant ไว้ นําส่วนล่าง
ไปทําการสกัดตอ่ด้วย hexane 20 mL รวมสารละลายที่ได้และนําไปทาํการระเหยใหแ้ห้งภายใต้สภาวะ
สุญญากาศ ละลายส่วนที่เหลือด้วย methylene chloride 1 mL และถ่ายลงใน vial 

 
การวิเคราะห์ปริมาณไลโคปีนด้วยวิธี HPLC  
-   reversephase C30 column  
-   UV detector ความยาวคลื่น 476 nm  
-   mobile phase ใช้ 1-butanol : acetonitrile (30:70, v/v) เป็น solvent  A และ methylene chloride 
เป็น solvent B  
-   ใชอ้ัตราเร็ว 2 mL/min  
-   ทําการฉีดตวัอย่าง 20 μL ผ่าน membrane 0.2 μm เข้าไปยัง column โดยใช้ mobile phase ดังตารางที่ 
3.2 
 
ตารางที่ 3.2 ปริมาณสาร mobile phase ท่ีใชแ้ตล่ะชว่งเวลา 

เวลา (min) 
ปริมาณ mobile phase (%) 

solvent A Solvent B 

0.5 99 0.5 

5 96 5 

15 90 15 

1 99 1 
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 วิเคราะห์ไลโคปีนโดยการเปรยีบเทียบ retention time ของ peak ตัวอย่างและ lycopene standard 
ที่ความเข้มข้นต่างๆ จากน้ันคํานวณหาปริมาณไลโคปีนจาก calibration curve ซึ่งไดจ้ากการวิเคราะห์ 
lycopene standards 
 

การวเิคราะห์คุณภาพทางจุลชวีวิทยา 
 
1. วธิีการวิเคราะห์เชื้อจุลินทรีย์ทั้งหมด (BAM, 2001) โดยวิธ ีspread plate  

 เทอาหารเลี้ยงเชื้อ PCA ลงในจานเพาะเชื้อประมาณ 15-20 มิลลิลิตร ปล่อยไว้ให้อาหารวุ้นแข็งตัวทิ้งไว้ 1 
คืน ก่อนนํามาสเปรดเพลตโดยปิเปตต์สารละลายตัวอย่างน้ําฟักข้าวที่เจือจางในระดับต่างๆ ที่เหมาะสมปริมาตร 
0.1 มิลลิลิตร ลงตรงกลางผิวหน้าของอาหารเลี้ยงเชื้อใช้แท่งแก้ว spreader ที่ฆ่าเชื้อโดยจุ่มในแอลกอฮอล์และลน
ไฟปล่อยให้แท่งแก้วเย็นลงแล้วเกลี่ยให้เชื้อกระจายทั่วผิวหน้าปิดฝาและวางไว้เป็นเวลา 10-15 นาที เพื่อให้
สารละลายซึมเข้าไปในวุ้นก่อนนําไปบ่มท่ีอุณหภูมิ 35±1 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 48 ชั่วโมง ตรวจนับจํานวน
โคโลนีของจุลินทรีย์บนจานเพาะเชื้อที่มีจํานวน 30-300 โคโลนี หาค่าเฉลี่ยของจํานวนโคโลนีจากทั้ง 4 จานเพาะ
เชื้อรายงานผลการตรวจนับในหน่วยโคโลนีต่อมิลลิลิตร (cfu/mL) 

 
 2. การตรวจหาปริมาณยีสต์และรา (AOAC, 2000) โดยวธิ ีspread plate 

 เทอาหารเลี้ยงเชื้อ PDA ที่ปรับค่าพีเอชด้วยกรดทาร์ทาริก 10% ปริมาตร 1.8 มิลลิลิตร/100 มิลลิลิตร ให้
มีค่าพีเอชเท่ากับ 3.5 ลงในจานเพาะเชื้อประมาณ 15-20 มิลลิลิตร ปล่อยไว้ให้อาหารวุ้นแข็งตัววางจานอาหารวุ้น
ไว้ 1 คืน ก่อนนํามาสเปรดเพลตปิเปตต์ตัวอย่างน้ําฟักข้าวที่เจือจางในระดับที่เหมาะสมปริมาตร 0.1 มิลลิลิตร ลง
บนตรงกลางผิวหน้าของอาหารเลี้ยงเชื้อใช้แท่งแก้ว spreader ที่ฆ่าเชื้อโดยจุ่มในแอลกอฮอล์และลนไฟปล่อยให้
แท่งแก้วเย็นลงแล้วเกลี่ยให้เชื้อกระจายทั่วผิวหน้าปิดฝาและวางไว้เป็นเวลา 10-15 นาที เพื่อให้สารละลายซึมเข้า
ไปในวุ้นก่อนนําไปบ่มท่ีอุณหภูมิ 30±1 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 72 ชั่วโมง ตรวจนับจํานวนโคโลนีของจุลินทรีย์บน
จานเพาะเชื้อที่มีจํานวน 30-300 โคโลนี หาค่าเฉลี่ยของจํานวนโคโลนีจากทั้ง 4จานเพาะเชื้อ รายงานผลการตรวจ
นับในหน่วยโคโลนีต่อมิลลิลิตร (cfu/mL) 
 

การศกึษาอายุการเก็บในสภาวะเร่งของน้ําผลไม้สเตอรไิลซ ์
 การศึกษาอายกุารเก็บในสภาวะเร่งทําโดยนาํผลิตภัณฑ์นํ้าผลไม้สเตอริไลซ์บรรจุในภาชนะแก้วขวดละ 
100 mL แบ่งเป็น 2 กลุ่ม นํามาเก็บไว้ที่อุณหภูมิ 35 และ 45 องศาเซลเซีย สสุ่มตัวอย่างทุก 1 สัปดาห ์เป็นเวลา 
8 สัปดาห์ มาประเมินคุณภาพดังนี้ วิเคราะห์ปริมาณไลโคปีน วิเคราะห์ค่าปริมาณจุลินทรีย์ทั้งหมดและจุลินทรีย์
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จําพวกยีสต์และรา โดยวิธีการนับจํานวนโคโลนทีี่เกิดขึ้นดว้ยวิธี Spread plate การหาอายุการเก็บใชค้วามสัมพันธ์
ดังตอ่ไปนี้ (ASTM F, 1980; Mizrahi, 2004) 

 

  และ .  

 ∆    
∆

 

 

เมื่อ   = อายุการเก็บรักษาที่อุณหภูม ิT (วัน) 

  = อายุการเก็บรักษาที่อุณหภูม ิT + 10 (วัน) 

 และ  = อตัราส่วนของอตัราการเกิดปฏิกิริยาที่มีอณุหภูมิห่างกัน 10 oC และ 1 oC  
                                          ตามลําดับ 

 ∆   = ผลต่างของอณุหภูมิที่ทํานายกับอุณหภูม ิT 
 
 การประเมินคณุภาพทางประสาทสัมผัส 

ประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสด้วย nine-point hedonic scale  (1 =ไม่ชอบมากที่สุด และ 9 = 
ชอบมากที่สุด)ใช้ผู้ทดสอบจํานวน 30 คน ทําการทดสอบผู้บริโภคที่ไม่ได้ผ่านการฝึกฝนโดยผู้ทดสอบเป็นนักศึกษา
ระดับปริญญาตรีและบุคลากรในมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี และให้คะแนนความชอบในลักษณะ
ต่างๆได้แก่ลักษณะปรากฏ กลิ่น รสชาติ และความชอบโดยรวมโดยทําการทดสอบในวันเริ่มต้นหลังเสร็จสิ้น
กระบวนการผลิตโดยแบบประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสของน้ําฟักข้าวสเตอริไลซ์เซชั่นพร้อมบริโภคแสดงใน
ภาคผนวกแล้วนําผลการทดสอบที่ได้ไปวิเคราะห์ความแตกต่างทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ทดสอบความ
แตกต่างของค่าเฉลี่ยระหว่างชุดการทดลองโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป SPSS V.19 

 
การวเิคราะห์ข้อมูลทางสถติิ 
ข้อมูลที่ได้นํามาทําการวิเคราะห์ผลทางสถิติโดย analysis of variance (ANOVA) โดยใช้โปรแกรม SPSS 

for Windows ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 และนําผลการทดลองที่ได้มาหาค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานแล้ว
นํามาเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยโดยวิธี Duncan’s New Multiple Range Test ด้วยโปรแกรม SPSS V.19.0 ที่ระดับ
ความเชื่อมั่น 95% 
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ผลการทดลองและวิจารณ์ผลการทดลอง 
 

1 การประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส 
 
ตารางที่ 3.3 ผลการทดสอบทางประสาทสมัผัสของผลิตภัณฑ์น้ําฟักข้าวสเตอรไลซ์เซชัน่ทั้ง 4 ระดับ 

Treatment ลักษณะปรากฏ กลิ่น  รสชาต ิ ความชอบโดยรวม 

100 oC 15 min 6.80 ± 1.52a 5.90 ± 2.02a 6.03 ± 1.81ab 6.30 ± 1.66a 

100 oC 30 min 6.73 ± 1.62a 6.20 ± 1.81a 6.13 ± 1.85ab 6.40 ± 1.30a 

121 oC 15 min 6.97 ± 1.43a 6.36 ± 1.63a 6.60 ± 1.45a 6.67 ± 1.49a 

121 oC 30 min 6.20 ± 1.92a 5.67 ± 2.09a 5.23 ± 1.94b 5.60 ± 1.85a 

หมายเหตุ แบบอั ก ษ ร ที่ ต่ า ง กั น ใ น แ น ว ตั้ ง แ ส ด ง ค ว า ม แ ต ก ต่ า ง อ ย่ า ง มี นั ย สํ า คั ญ  (P≤0.05) 
 
 ผลการทดสอบแสดงในตารางที่ 3.3 พบว่าจากการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสของน้ําฟักข้าว
สเตอริไลซ์เซชั่นทั้ง 4 ระดับ ผู้บริโภคให้คะแนนความชอบเฉลี่ยทุกคุณลักษณะแก่การแปรรูปน้ําฟักข้าวทุกตัวอย่าง
ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ  (P > 0.05) แต่พบว่าค่าคะแนนความชอบด้านรสชาติสําหรับการแปรรูป
น้ําฟักข้าวที่ 121 oC 30 นาที มีค่าคะแนนความชอบเฉลี่ยแตกต่างจากการแปรรูปที่ 121 oC 15 นาที (P≤ 0.05) 
สําหรับการแปรรูปน้ําฟักข้าวที่ 100  oC เป็นเวลา 15 และ 30 นาที และการแปรรูปน้ําฟักข้าวที่ 121 oC เป็นเวลา 
15 นาที มีค่าคะแนนความชอบเฉลี่ยในด้านลักษณะปรากฏเท่ากับ 6.73 ถึง 6.97 กล่าวคือผู้บริโภคชอบลักษณะ
ปรากฏของน้ําฟักข้าวเล็กน้อยถึงชอบปานกลาง ส่วนค่าคะแนนความชอบเฉลี่ยในด้านรสชาติเท่ากับ 6.03 ถึง 
6.60 กล่าวคือผู้บริโภครู้สึกชอบรสชาติของน้ําฟักข้าวเล็กน้อย ถึงชอบปานกลาง และค่าคะแนนเฉลี่ยในด้าน
ความชอบโดยรวม เท่ากับ 6.30 ถึง 6.67 กล่าวคือ ผู้บริโภครู้สึกชอบน้ําฟักข้าวโดยรวมเล็กน้อย ถึงชอบน้ําฟักข้าว
โดยรวมปานกลาง แต่พบว่าการแปรรูปน้ําฟักข้าวที่ 121 oC เป็นเวลา 30 นาทีมีค่าคะแนนเฉลี่ยด้าน ลักษณะ
ปรากฏกลิ่น รสชาติ และความชอบโดยรวม น้อยกว่ากระบวนการแปรรูปที่ระดับอื่นๆ เท่ากับ 6.20, 5.67, 5.23 
และ 5.60 ตามลําดับ กล่าวคือ ผู้บริโภคผู้บริโภครู้สึกเฉยๆ ถึงชอบเล็กน้อยต่อทุกคุณลักษณะของน้ําฟักข้าว 
 
2 ค่าความเป็นกรดด่าง 

 
 จากการวัดค่าความเป็นกรดด่างของน้ําฟักข้าวสเตอริไลซเ์ซชั่นแสดงในภาพที่ 3.5 และ 3.6 (ตาราง
ภาคผนวกท่ี ข1 และ ข2) พบว่าหลังเสร็จสิ้นกระบวนการผลติมีค่าความเป็นกรดด่าง เท่ากับ 3.50 – 3.57 การ
แปรรูปที ่100 oC เป็นเวลา 30 นาที ที่มีค่าความเป็นกรดด่าง ไม่แตกตา่งจากตัวอย่างควบคุม (น้ําฟักข้าวท่ีไม่ผ่าน
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การสเตอริไลซเ์ซชั่น) (P> 0.05) การเพิ่มอุณหภูมิและเวลาที่ใชใ้นการผลติมากขึ้นสง่ผลให้ค่าความเป็นกรดด่าง
มากขึ้น  
 เมื่อทําการเก็บรักษาในสภาวะเร่งที่ 35 oC พบว่าในสัปดาห์ที่ 2 น้ําฟักข้าวสเตอริไลซ์เซชั่นทั้ง 4 ตัวอย่าง
มีค่าความเป็นกรดด่างต่ําที่สดุโดยมีค่าอยู่ในช่วง 3.42 – 3.45 หลังจากเก็บรักษาเป็นเวลา 8 สัปดาหพ์บว่าการแปร
รูปนํ้าฟักข้าวท่ี 100 oC เป็นเวลา 15 และ 30 นาที มีค่าความเป็นกรดด่างเพิ่มขึ้น ส่วนการแปรรูปท่ี 121 oC เป็น
เวลา 15 และ 30 นาที มีค่าความเป็นกรดด่างลดลง เมื่อเปรียบเทียบกับค่าความเป็นกรดดา่งหลังเสร็จสิ้น
กระบวนการผลิต 
 สําหรับน้ําฟักข้าวสเตอริไลซ์เซชั่นที่เก็บรักษาในสภาวะเร่งที่อุณหภมูิ 45 oC เป็นเวลา 8 สัปดาห ์ พบว่า
การแปรรูปที่ 100 และ 121 oC เป็นเวลา 15 และ 30 นาที มีค่าความเป็นกรดด่างลดลง เมือ่เปรียบเทียบกับค่า
ความเป็นกรดด่างหลังเสร็จสิน้กระบวนการผลติโดยมค่ีาอยู่ในช่วง 3.49-3.57 จากผลการทดลอง พบว่า เมื่อ
อุณหภูมใินการฆ่าเชื้อสูงขึ้น ค่าความเป็นกรดด่างลดลง ปริมาณกรดทั้งหมดเพ่ิมขึ้น ทั้งนีอ้าจเป็นเพราะเกิดกรด
อินทรีย์ขึน้เช่น กรดซติริกกรดอะซติิก กรดฟอร์มิก และ กรดแลกติก เป็นต้น (Martins et al., 2003 ) เนื่องจาก
อตัราการเกิดปฏิกิริยาสีน้ําตาลเพิ่มขึ้นเมื่ออุณหภูมใินการเก็บรักษาและระยะเวลาในการเก็บรักษานานขึ้น ซึ่ง
น้ําตาลรีดิวซ์ทีม่ีอยู่ในผลติภัณฑ์สามารถสลายตัว (degradation) เป็นกรดคาร์บอกซิลิก (carboxylic acid) ได้ 
(Andrews et al., 2002) จึงสอดคล้องกับผลการทดลองดังกล่าว ที่ว่าหากใช้กระบวนการสเตอริไลซ์เซชั่นที่
อุณหภูมแิละเวลาที่สูงขึ้นและทําการเก็บรักษาที่อุณหภูมสิงูส่งผลให้เกดิปฏิกิริยาการสลายตัวของน้ําตาล
(degradation) เป็นกรดได้มากกว่าการเก็บรักษาที่อณุหภูมิต่ํา ทําให้เมือ่เก็บรักษาเปน็เวลา 8 สัปดาห์ การเก็บ
รักษาน้ําฟักข้าวที่ 45 oC มีค่าความเป็นกรดด่างนอ้ยกว่าการเก็บรักษาน้ําฟักข้าวที่ 35 oC 
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ภาพที่ 3.5  ค่าความเป็นกรดด่างของน้ําฟักข้าวสเตอริไลซ์เซชั่นทั้ง 4 ระดับที่เก็บรักษาในสภาวะเร่งที่ 35 oC เป็น 
     เวลา 8 สัปดาห ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 3.6  ค่าความเป็นกรดด่างของน้ําฟักข้าวสเตอริไลซ์เซชั่นทั้ง 4 ระดับที่เก็บรักษาในสภาวะเร่งที่ 45 oC เป็น 
      เวลา 8 สัปดาห์ 
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3 ค่าความสวา่ง (L*) 
 

 จากการวัดค่าสี L*  ซึ่งเป็นค่าที่แสดงถึงความสว่างของน้ําฟักข้าวสเตอริไลซ์เซชั่นแสดงในภาพที่ 3.7 และ 
3.8 (ตารางภาคผนวกที่ ข3 และ ข4) พบว่า หลังเสร็จสิ้นกระบวนการผลิตมีค่าความสว่างอยู่ในช่วง 34.06 –
39.47 โดยการแปรรูปที่ 121 oC เป็นเวลา 15 และ 30 นาที จะมีค่าความสว่างมากกว่าตัวอย่างควบคุม (P≤ 
0.05) แต่พบว่าการแปรรูปที่ 100 oC เป็นเวลา 15 และ 30 นาที มีค่าความสว่างไม่แตกต่างกับตัวอย่างควบคุม 
(P> 0.05) โดยน้ําฟักข้าวสเตอริไลซ์เซชั่นท่ีเก็บรักษาในสภาวะเร่งท่ี 35 oC  ค่าความสว่างมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจนถึง 
สัปดาห์ท่ี 5 โดยการแปรรูปที่ความร้อน 121 oC เป็นเวลา 15 และ 30 นาที มีค่าความสว่างมากท่ีสุดเท่ากับ 
46.58 และ 46.95 ตามลําดับ และพบว่าสัปดาห์ที่ 6 จนถึง สัปดาห์ที่ 8 ของการเก็บรักษา ค่าความสว่างของทุก
ตัวอย่างมีแนวโน้มลดลง 
 สําหรับน้ําฟักข้าวสเตอริไลซ์เซชั่นที่เก็บรักษาในสภาวะเร่งที่อุณหภูมิ 45 oC ทั้ง 4 ตัวอย่าง ค่าความสว่าง
มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นจนถึงสัปดาห์ที่ 5 ซึ่งมีค่าความสว่างมากกว่าตัวอย่างควบคุม (P≤ 0.05) ยกเว้นการแปรรูปที่ 100 
oC 15 นาที ที่มีค่าความสว่างไม่แตกต่างจากตัวอย่างควบคุม (P> 0.05) และพบว่าสัปดาห์ที่ 6 จนถึง สัปดาห์ที่ 8 
ค่าความสว่างของทุกตัวอย่างมีแนวโน้มลดลงเช่นเดียวกับการเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 35 oC เนื่องจากการเก็บรักษาที่
อุณหภูมิสูงจะเกิดปฏิกิริยาการเกิดสีน้ําตาลได้มากขึ้นจึงทําให้น้ําฟักข้าวสเตอริไลซ์เซชั่นมีสีเข้มขึ้นค่าความสว่างจึง
ลดลง ซึ่งสอดคล้องกับผลการทดลองของ (White and Bell, 1999) ปฏิกิริยาเมลลาร์ดสามารถเกิดขึ้นได้อย่าง
อิสระในช่วง rubbery state โดยไม่ได้รับผลกระทบจากค่าปริมาณน้ําอิสระ  

 
4 ค่ามมุสี (Hue) 
 
 จากการวัดค่า Hue ซึ่งเป็นค่าที่แสดงถึงมุมสี โดยสามารถคํานวณได้จาก Hue = tan-1 (b*/a*) โดย 0 o

แสดงถึงค่าสีแดง 90 oแสดงถึงค่าสีเหลือง 180 oแสดงถึงค่าสีเขียวและ 270 oแสดงถึงค่าสีน้ําเงินค่า Hue ของน้ํา
ฟักข้าวสเตอริไลซ์เซชั่นแสดงในภาพที่ 3.9 และ 3.10 (ตารางภาคผนวกที่ ข5 และ ข6) พบว่า หลังเสร็จสิ้น
กระบวนการผลิตค่า Hue อยู่ในช่วง  53.07o– 63.04o  (ช่วงสีแดงถึงสีเหลือง) โดยการแปรรูปที่ 121 oC เป็นเวลา 
15 และ 30 นาที มีค่า Hue สูงกว่าการแปรรูปที่ 100 oC เป็นเวลา 15 และ 30 นาที และตัวอย่างควบคุม (P≤ 
0.05) อาจกล่าวได้ว่าการเพิ่มอุณหภูมิและเวลาที่ใช้ในการแปรรูปมากขึ้นส่งผลให้ค่า Hue มีค่าเพิ่มขึ้น  โดยน้ําฟัก
ข้าวสเตอริไลซ์เซชั่นที่เก็บรักษาในสภาวะเร่งที่ 35 oC  ในสัปดาห์ที่ 1 และ 2 ค่า Hue มีแนวโน้มลดลง และค่า 
Hue ของทุกตัวอย่างมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตั้งแต่สัปดาห์ที่ 3 จนถึง สัปดาห์ที่ 5 โดยการแปรรูปที่ความร้อน 121 oC 
เป็นเวลา 15 และ 30 นาที มีค่า Hue เพิ่มขึ้นมากที่สุดเท่ากับ 70.00o และ 69.93o ตามลําดับ (เปลี่ยนจากสีแดง
เป็นสีเหลือง)และพบว่า สัปดาห์ที่ 8 ค่า Hue ของทุกตัวอย่าง มีค่าเพ่ิมขึ้นสูงกว่าภายหลังกระบวนการผลิต โดย
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การแปรรูปท่ี 121 oC เป็นเวลา 15 และ 30 นาที มีค่า Hue สูงกว่าตัวอย่างอื่น (P≤ 0.05) เท่ากับ 69.07oและ 
69.69oตามลําดับอาจเนื่องมาจากการเกิดปฏิกิริยา Isomerization ของโครงสร้าง ไลโคปีนในน้ําฟักข้าวเมื่อทํา
การเก็บรักษาที่อุณหภูมิสูงโดยเปลี่ยนรูปจาก tran-isomer เป็น cis-isomer ซึ่งสามารถละลายและรวมตัวในน้ํา
ฟักข้าวได้ดีขึ้นส่งผลให้มีแนวโน้มเปลี่ยนจากสีแดงเป็นสีเหลือง หรือช่วงของค่าสีส้ม (Charanjit et al., 2007) 
 สําหรับน้ําฟักข้าวสเตอริไลซ์เซชั่นที่เก็บรักษาในสภาวะเร่งที่อุณหภูมิ 45 oC ทั้ง 4 ตัวอย่าง ค่า Hue มี
แนวโน้มเพิ่มขึ้นจนถึงสัปดาห์ที่ 5 ซึ่งทุกตัวอย่างมีค่า Hue มากกว่าตัวอย่างควบคุม (P≤ 0.05) โดยการแปรรูป
ด้วยความร้อนทั้ง 4 ระดับมีค่า Hue อยู่ในช่วง 73.41o – 77.71o (ช่วงสีส้ม)โดยในสัปดาห์ที่ 6 ถึงสัปดาห์ที่ 7 ทุก
ตัวอย่างมีค่า Hue ลดลง และเพิ่มสูงขึ้นในสัปดาห์ที่ 8 โดยการแปรรูปที่ 121 oC เป็นเวลา 15 และ 30 นาที มีค่า 
Hue สูงกว่าตัวอย่างอื่น (P≤ 0.05) เท่ากับ 74.74o และ 75.16o ตามลําดับจากการทดลองพบว่าน้ําฟักข้าวสเตอ
ริไลซ์เซชั่นที่ 121 oC เป็นเวลา 15 และ 30 นาที ที่เก็บรักษาที่อุณหภูมิ 35 oC มีความ Hue น้อยกว่าที่ 45 oC 
เนื่องจากการเก็บรักษาที่อุณหภูมิสูงเป็นเวลานานจะเกิดปฏิกิริยา Isomerization ของไลโคปีนเปลี่ยนจาก all 
tran-isomer เป็น cis-isomer ในน้ําฟักข้าวซึ่งสอดคล้องกับผลการทดลองของ Lee and Chen (2002)  ไลโค
ปีนจะเกิด Isomerization และ oxidation เมื่อสัมผัสกับความร้อนที่อุณหภูมิสูงขึ้นเป็นเวลานานขึ้นส่งผลให้ไลโค
ปีนเกิดการเสื่อมสลาย การสูญเสียไลโคปีนมีความสัมพันธ์กับค่าสี โดยพบว่าน้ํามะเขือเทศก่อนการไล่อากาศ น้ํา
มะเขือเทศที่ผ่านการไล่อากาศ และการสเตอริไลซ์เซชั่นที่อุณหภูมิ 108 oC เป็นเวลา 28 และ 40 นาที จาก
กระบวนการผลิตในขั้นตอนสเตอริไลซ์เซชั่นมีแนวโน้มค่า L* a*และ b*ลดลงแสดงว่านํ้ามะเขือเทศมีสีคล้ําขึ้นเมื่อ
ผ่านความร้อน โดยค่า a*ลดลงเมื่อผ่านความร้อนจาก 16.77 เป็น 14.10 แสดงว่าน้ํามะเขือเทศมีสีแดงลดลง จึง
สอดคล้องกับผลการทดลองนี้ ที่ว่าหากใช้กระบวนการสเตอริไลซ์เซชั่นที่อุณหภูมิและเวลาที่สูงขึ้นและทําการเก็บ
รักษาที่อุณหภูมิสูงส่งผลให้เกิดปฏิกิริยา Isomerization ได้มากกว่าการเก็บรักษาท่ีอุณหภูมิต่ํา ทําให้การเก็บรักษา
น้ําฟักข้าวที่ 45 oC มีค่า Hue (แสดงออกค่าสีเหลือง) มากกว่าการเก็บรักษาน้ําฟักข้าวที่ 35 oC 
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ภาพที่ 3.7  ค่าความสว่าง (L*) ของน้ําฟักข้าวสเตอริไลซเ์ซชั่นทั้ง 4 ระดับที่เก็บรักษาในสภาวะเร่งท่ี 35 oC เป็น 
      เวลา 8 สัปดาห์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 3.8  ค่าความสว่าง (L*) ของน้ําฟักข้าวสเตอริไลซเ์ซชั่นทั้ง 4 ระดับที่เก็บรักษาในสภาวะเร่งท่ี 45 oC เป็น 
      เวลา 8 สัปดาห์ 
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ภาพที่ 3.9  ค่ามุมสี (Hue) ของน้ําฟักข้าวสเตอริไลซ์เซชัน่ทั้ง 4 ระดับท่ีเก็บรักษาในสภาวะเร่งที่ 35 oC เป็น 
      เวลา 8 สัปดาห์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 3.10  ค่ามุมสี (Hue) ของน้ําฟักข้าวสเตอริไลซ์เซชั่นทั้ง 4 ระดับที่เก็บรักษาในสภาวะเร่งที่ 45 oC เป็น 
      เวลา 8 สัปดาห์ 
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5 ค่าความเขม้ (Chroma) 
 

 จากการวัดค่า Chroma ซึ่งเป็นค่าที่แสดงถึงความเข้ม โดยสามารถคํานวณได้จาก C* = [(a*)2 + (b*)2]1/2 
ค่า Chroma ของน้ําฟักข้าวสเตอริไลซ์เซชั่นแสดงดังภาพท่ี 3.11 และ 3.12 (ตารางภาคผนวกที่ ข7 และ ข8) 
พบว่า ภายหลังเสร็จสิ้นกระบวนการผลิตค่า Chroma อยู่ในช่วง 31.12 - 35.59 โดยการแปรรูปที่ 121 oC เป็น
เวลา 30 นาที มีค่า Chromaสูงที่สุด (P≤ 0.05) และค่า Chroma ของตัวอย่างดังกล่าว มีค่า ไม่แตกต่างกับการ
แปรรูปที่ 100 oC เป็นเวลา 15 และ 30 นาที และการแปรรูปที่ 121 oC เป็นเวลา 15 นาที (P> 0.05) กล่าวได้ว่า
การเพิ่มอุณหภูมิและเวลาที่ใช้ในการแปรรูปมากขึ้นส่งผลให้ค่าChromaมีค่าเพิ่มขึ้น  โดยน้ําฟักข้าวสเตอริไลซ์
เซชั่นที่เก็บรักษาในสภาวะเร่งที่ 35 oC  มีค่า Chroma ลดลง ในสัปดาห์ที่ 1 และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตั้งแต่สัปดาห์ที่ 
2 จนถึง สัปดาห์ที่ 4 โดยการแปรรูปที่ความร้อน 121 oC เป็นเวลา 30 นาที ค่า Chroma เพิ่มขึ้นมากที่สุดเท่ากับ 
44.85การเก็บรักษาตั้งแต่สัปดาห์ที่ 5 จนถึงสัปดาห์ที่ 8 ค่า Chroma ของทุกตัวอย่างมีแนวโน้มลดลงโดยตัวอย่าง
ควบคุม (น้ําฟักข้าวที่ไม่ผ่านความร้อน) มีค่า Chroma สูงกว่าตัวอย่างอื่น (P≤ 0.05) และพบว่าการแปรรูปด้วย
ความร้อนทั้ง 4 ระดับ มีค่า Chroma ไม่แตกต่างกัน (P> 0.05) อยู่ในช่วง 17.83 – 18.98  
 สําหรับน้ําฟักข้าวสเตอริไลซ์เซชั่นที่เก็บรักษาในสภาวะเร่งที่อุณหภูมิ 45 oC พบว่าค่า Chroma ท้ัง 4 
ตัวอย่างมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นจนถึงสัปดาห์ที่ 3 และมีแนวโน้มลดลงตั้งแต่สัปดาห์ที่ 4 จนถึงสัปดาห์ที่ 8 โดยตัวอย่าง
ควบคุม (น้ําฟักข้าวที่ไม่ผ่านความร้อน)) มีค่า Chroma สูงกว่าตัวอย่างอื่น  (P≤ 0.05) และพบว่าการแปรรูปด้วย
ความร้อนทั้ง 4 ระดับค่า Chroma ไม่แตกต่างกัน (P> 0.05) อยู่ในช่วง 18.70 – 19.07 จากการทดลองพบว่าน้ํา
ฟักข้าวสเตอริไลซ์เซชั่นที่เก็บรักษาที่อุณหภูมิ 35 oC มีค่า Chroma น้อยกว่าท่ี 45 oC เนื่องจากการเกิดปฏิกิริยา 
Maillard reactionทําให้เกิดสารสีนํ้าตาลแบบไม่ใช้เอนไซม์ เป็นการเกิดปฏิกิริยาระหว่างหมู่อัลดีไฮด์ หรือคีโตน 
ของน้ําตาลรีดิวซ์กับหมู่อะมิโนของกรดอะมิโน เปปไทด์ หรือโปรตีนได้ผลิตภัณฑ์สุดท้ายเป็นสารเมลานอยดิน 
(melanoidins) (Clarke and Macrae, 1987) หรือเกิดจากปฏิกิริยาออกซิเดชันของกรดแอสคอร์บิก ได้
ผลิตภัณฑ์เป็นสารเฟอร์ฟูราล (Furfural) ซึ่งสามารถเกิดปฏิกิริยาเชิงซ้อนสีน้ําตาลได้ ปฏิกิริยานี้มีความสําคัญใน
อุตสาหกรรมการผลิตน้ําผลไม้ที่มีปริมาณกรดแอสคอร์บิกสูง เช่น น้ําส้ม น้ํามะเขือเทศ (Hodge, 1953) ซึ่ง
สอดคล้องกับผลการทดลองของ (Pornpimol and Verachai, n.d.) ได้ทําการศึกษาปัจจัยของการแปรผัน
อุณหภูมิในการให้ความร้อนแก่ปฏิกิริยาตั้งแต่ 40, 60, 80 และ 100 oC และแปรผันระยะเวลาในการให้ความร้อน
แก่ปฏิกิริยาตลอดจนศึกษาผลของชนิดของกรดอะมิโนและนํ้าตาลที่มีผลต่อการเกิดปฏิกิริยา พบว่าการ
เกิดปฏิกิริยาเมลลาร์ดขึ้นอยู่กับอุณหภูมิและเวลาในการให้ความร้อน ดังน้ัน น้ําฟักข้าวสเตอริไลซ์เซชั่นที่เก็บรักษา
ที่อุณหภูมิ 35 oC มีค่า Chroma น้อยกว่าที่ 45 oC จึงสอดคล้องกับผลการทดลองดังกล่าว ท่ีว่าการเก็บรักษาที่
อุณหภูมิสูงส่งผลให้การเกิดปฏิกิริยา Maillard มีมากข้ึน ส่งผลให้การเก็บรักษาที่ 45 oC มีค่าความเข้ม (Chroma) 
มากกว่าการเก็บรักษาน้ําฟักข้าวท่ี 35 oC 
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ภาพที่ 3.11 ค่าความเข้ม(Chroma) ของน้ําฟักข้าวสเตอริไลซ์เซชั่นท้ัง 4 ระดับที่เก็บรักษาในสภาวะเรง่ที่ 35 oC  
               เป็นเวลา 8 สัปดาห์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 3.12 ค่าความเข้ม (Chroma) ของน้ําฟักข้าวสเตอริไลซ์เซชั่นทั้ง 4 ระดับที่เก็บรักษาในสภาวะเร่งที่ 45 oC  
                เป็นเวลา 8 สัปดาห ์
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5 ปริมาณเชื้อจุลินทรีย์ 
 
 นําน้ําฟักข้าวสเตอริไลซ์เซชั่นมาทํานายอายุการเก็บรักษาด้วยวิธี Q10 โดยเก็บรักษาในสภาวะเร่งที่
อุณหภูมิ 35 oC และ 45 oC เป็นเวลา 8 สัปดาห์ โดยเก็บข้อมูลปริมาณเชื้อจุลินทรีย์ทั้งหมด และปริมาณยีสต์ และ
รา ดังตารางที่ 4.2 - 4.5 พบว่าการแปรรูปน้ําฟักข้าวที่อุณหภูมิ 121 oC เป็นเวลา 15 และ 30 นาที หลังเก็บรักษา
ที่ 35 oC และ 45 oC เป็นเวลา 8 สัปดาห์ กระบวนการผลิตมีความถูกสุขลักษณะเนื่องจากปริมาณเชื้อแบคทีเรีย
ทั้งหมด และปริมาณยีสต์ และรา ไม่เกินเกณฑ์สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน เคร่ืองดื่มน้ํามะเขือเทศ (มผช. 
536-2547)จึงยังไม่สามารถทํานายอายุการเก็บรักษาด้วยวิธี Q10 ได้ แต่การแปรรูปนํ้าฟักข้าวที่ 100 oC เป็นเวลา 
15 และ 30 นาทีมีปริมาณเชื้อจุลินทรีย์ทั้งหมด  ปริมาณยีสต์และรา เพิ่มขึ้นตามอายุการเก็บรักษา โดยพบว่าการ
เก็บรักษาท่ี 35 oC  นาน 8 สัปดาห์ และการเก็บรักษาที่ 45 oC นาน 6 สัปดาห์ มีปริมาณจุลินทรีย์ทั้งหมด และ
ปริมาณยีสต์ และรา สูงกว่ามาตรฐานที่กําหนดให้มีได้ในผลิตภัณฑ์คือ ปริมาณเชื้อจุลินทรีย์ทั้งหมดต้องไม่เกิน 1 x 
104 cfu/mL และปริมาณยีสต์และรา ต้องไม่เกิน 100 cfu/mL เมื่อนําผลจากการวิเคราะห์มาทํานายอายุการเก็บ
รักษาของผลิตภัณฑ์น้ําฟักข้าวสเตอริไลซ์เซชั่นท่ีสภาวะการเก็บที่อุณหภูมิ 4 oC และ 30 oC สามารถคํานวณวิธี         
Q10 (ASTM F, 1980; Mizrahi, 2004) จากสูตร 
   

  และ .  

 ∆    
∆

 

 

เมื่อ   = อายุการเก็บรักษาที่อุณหภูม ิT (วัน) 

  = อายุการเก็บรักษาที่อุณหภูม ิT + 10 (วัน) 

 และ  = อตัราส่วนของอตัราการเกิดปฏิกิริยาที่มีอณุหภูมิห่างกัน 10 oC และ 1 oC  
                                          ตามลําดับ 

 ∆   = ผลต่างของอณุหภูมิที่ทํานายกับอุณหภูม ิT 
 
 จากผลการทดลอง การแปรรูปน้ําฟักข้าวที่ 100 oC เป็นเวลา 15 และ 30 นาที ท่ีการเก็บรักษาที่ 35 oC 
มีอายุการเก็บรักษา 8 สัปดาห์ (56 วัน) และที่การเก็บรักษาที่ 45 oC มีอายุการเก็บรักษา 6 สัปดาห์ (42 วัน) 
สามารถคํานวณหาค่าอายุการเก็บที่ 30 oC ได้เท่ากับ 64.92 วัน (ประมาณ 2 เดือน) ดังนี้ 
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       =   =  1.33 

    1.33 .   =  1.03 

      1.03      

      =  1.03   56 64.92 วัน 
 
และทํานายอายุการเก็บ 4 oC ได้เท่ากับ 140 วัน (ประมาณ 4 เดอืน 20 วัน) ดังนี ้
 

      1.03      

      =  1.03   56 140 วัน 
 
ตารางที่ 3.4  ปริมาณเชือ้จุลนิทรีย์ทั้งหมด (cfu/mL) หลังทําการเก็บรักษาน้ําฟักข้าวท่ี 35 oC 

ระยะเวลาการ
เก็บรักษา 

Control 100 oC 15 min 100 oC 30 min 121 oC 15 min 121 oC 30 min 

สัปดาห์ที ่0 TNTC < 1 x 101 < 1 x 101 < 1 x 101 < 1 x 101 

สัปดาห์ที ่1 TNTC < 1 x 101 < 1 x 101 < 1 x 101 < 1 x 101 

สัปดาห์ที ่2 TNTC < 1 x 101 < 1 x 101 < 1 x 101 < 1 x 101 

สัปดาห์ที ่3 TNTC < 1 x 101 < 1 x 101 < 1 x 101 < 1 x 101 

สัปดาห์ที ่4 TNTC 2.0 x 102 1.0 x 102 < 1 x 101 < 1 x 101 

สัปดาห์ที ่5 TNTC 7.0 x 102 5.0 x 102 < 30 x 101 < 30 x 101 

สัปดาห์ที ่6 TNTC 4.0 x 103 3.0 x 103 < 30 x 101 < 30 x 101 

สัปดาห์ที ่7 TNTC 9.0 x 103 6.0x 103 < 30 x 101 < 30 x 101 

สัปดาห์ที ่8 TNTC 12.0 x 104 11.0 x 104 < 30 x 101 < 30 x 101 

หมายเหตุ TNTC = Too numerous to count 
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ตารางที่ 3.5  ปริมาณเชือ้จุลนิทรีย์ทั้งหมด (cfu/mL) หลังทําการเก็บรักษาน้ําฟักข้าวท่ี 45 oC 

ระยะเวลาการ
เก็บรักษา 

Control 100 oC 15 min 100 oC 30 min 121 oC 15 min 121 oC 30 min 

สัปดาห์ที ่0 TNTC < 1 x 101 < 1 x 101 < 1 x 101 < 1 x 101 

สัปดาห์ที ่1 TNTC < 1 x 101 < 1 x 101 < 1 x 101 < 1 x 101 

สัปดาห์ที ่2 TNTC < 1 x 101 < 1 x 101 < 1 x 101 < 1 x 101 

สัปดาห์ที ่3 TNTC 3.0 x 10 2 1.0 x 10 2 < 1 x 101 < 1 x 101 

สัปดาห์ที ่4 TNTC 6.0 x 103 4.0 x 103 < 1 x 101 < 1 x 101 

สัปดาห์ที ่5 TNTC 9.0 x 103 7.0 x 103 < 30 x 101 < 30 x 101 

สัปดาห์ที ่6 TNTC 13.0 x 104 11.0 x 104 < 30 x 101 < 30 x 101 

สัปดาห์ที ่7 TNTC 50.0 x 104 35.0 x 104 < 30 x 101 < 30 x 101 

สัปดาห์ที ่8 TNTC TNTC TNTC < 30 x 101 < 30 x 101 

หมายเหตุ TNTC = Too numerous to count 
 
ตารางที่ 3.6 ปริมาณเชือ้ยีสต์ และรา (cfu/mL) หลังทําการเก็บรักษาน้ําฟักข้าวที่ 35 oC 

ระยะเวลาการ
เก็บรักษา 

Control 100 oC 15 min 100 oC 30 min 121 oC 15 min 121 oC 30 min 

สัปดาห์ที ่0     TNTC < 1 x 101 < 1 x 101 < 1 x 101 < 1 x 101 

สัปดาห์ที ่1 TNTC < 1 x 101 < 1 x 101 < 1 x 101 < 1 x 101 

สัปดาห์ที ่2 TNTC < 1 x 101 < 1 x 101 < 1 x 101 < 1 x 101 

สัปดาห์ที ่3 TNTC < 1 x 101 < 1 x 101 < 1 x 101 < 1 x 101 

สัปดาห์ที ่4 TNTC < 1 x 101 < 1 x 101 < 1 x 101 < 1 x 101 

สัปดาห์ที ่5 TNTC < 1 x 101 < 1 x 101 < 1 x 101 < 1 x 101 

สัปดาห์ที ่6 TNTC 2.0 x 101 < 1 x 101 < 1 x 101 < 1 x 101 

สัปดาห์ที ่7 TNTC 5.0 x 101 4.0 x 101 < 1 x 101 < 1 x 101 

สัปดาห์ที ่8 TNTC 13.0 x 101 11.0 x 101 < 1 x 101 < 1 x 101 

หมายเหตุ TNTC = Too numerous to count 
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ตารางที่ 3.7 ปริมาณเชือ้ยีสต์ และรา (cfu/mL) หลังทําการเก็บรักษาน้ําฟักข้าวที่ 45 oC 

ระยะเวลาการ
เก็บรักษา 

Control 100 oC 15 min 100 oC 30 min 121 oC 15 min 121 oC 30 min 

สัปดาห์ที ่0 TNTC < 1 x 101 < 1 x 101 < 1 x 101 < 1 x 101 

สัปดาห์ที ่1 TNTC < 1 x 101 < 1 x 101 < 1 x 101 < 1 x 101 

สัปดาห์ที ่2 TNTC < 1 x 101 < 1 x 101 < 1 x 101 < 1 x 101 

สัปดาห์ที ่3 TNTC < 1 x 101 < 1 x 101 < 1 x 101 < 1 x 101 

สัปดาห์ที ่4 TNTC 4.0 x 101 3.0 x 101 < 1 x 101 < 1 x 101 

สัปดาห์ที ่5 TNTC 9.0 x 101 5.0 x 101 < 1 x 101 < 1 x 101 

สัปดาห์ที ่6 TNTC 12.0 x 101 11.0 x 101 < 1 x 101 < 1 x 101 

สัปดาห์ที ่7 TNTC 15.0 x 101 13.0 x 101 < 1 x 101 < 1 x 101 

สัปดาห์ที ่8 TNTC 20.0 x 101 17.0 x 101 < 1 x 101 < 1 x 101 

หมายเหตุ TNTC = Too numerous to count 
 
 6 ปริมาณไลโคปีน 
 
  ปริมาณไลโคปีน (ppm) สามารถคํานวณไดจ้ากสมการเส้นตรง ของกราฟมาตรฐานไลโคปีน (ppm) ที่
ความเข้มข้นระดับต่างๆ ดังแสดงในภาพที่ 3.13  
  จากการหาปริมาณไลโคปีนของน้ําฟักข้าวสเตอริไลซ์เซชั่นดังแสดงในภาพที่ 4.10 (ตารางภาคผนวกที่ ก9) 
พบว่าหลังเสร็จสิ้นกระบวนการผลิตน้ําฟักขา้วสเตอริไลซ์เซชั่นมีปริมาณไลโคปีนอยุใ่นชว่ง 124.49 – 175.80 
ppm โดยการแปรรูปท่ี 121 oC เป็นเวลา 15 นาที มีปริมาณไลโคปีนสูงทีสุ่ด แตกต่างจากตัวอย่างควบคุม (น้ําฟัก
ข้าวที่ไม่ผ่านการสเตอริไลซ์เซชั่น) (P ≤ 0.05) ส่วนการแปรรูปที่ 100 oC และ 121 oC เป็นเวลา 30 นาที มี
ปริมาณไลโคปนีลดลงเมื่อเปรยีบเทียบกับตัวอย่างควบคุม  (P ≤ 0.05) จากการทดลองพบว่าการเพิ่มเวลาที่ใช้ใน
การผลติมากขึน้ส่งผลให้ปริมาณไลโคปีนมีค่าลดลง ดังที่ Lee and Chen (2002) ได้กล่าวไว้ว่า ไลโคปีนเมื่อสมัผัส
กับความร้อนทีอุ่ณหภูมสิูงเป็นเวลานานๆ จะส่งผลให้เกดิปฏิกิริยา Isomerization และ oxidation ทําให้ไลโคปีน
เกิดการเสือ่มสลาย 
 เมื่อทําการเก็บรักษาในสภาวะเร่งที่ 45 oC พบว่าตั้งแต่สัปดาห์ที่ 1 จนถึงสัปดาห์ที ่8 ปริมาณไลโคปีนใน
น้ําฟักข้าวสเตอริไลซ์เซชั่นทั้ง 4 ตัวอย่าง มแีนวโน้มลดลง และท้ัง 4 ตัวอย่าง มีปริมาณไลโคปีนต่ําทีสุ่ดในสัปดาห์ที ่
8 เท่ากับ 8.35 – 9.29 ppm  นอ้ยกว่าตัวอย่างน้ําฟักข้าวเริ่มต้นท่ีไม่ผ่านกระบวนการให้ความร้อน (P ≤ 0.05) 
เน่ืองจากไลโคปีนในผักและ ผลไม้ จะอยู่รวมกับโปรตีนเปน็โครงสร้างทีซ่บัซ้อน (protein-lycopene complex) 
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ซึ่งโครงสร้างร่างแหของอาหาร (food matrix) เช่น องคป์ระกอบของโครโมพลาสต์ และไฟเบอร ์ชว่ยรักษา
เสถียรภาพของไลโคปีนในน้ํามะเขอืเทศ การปรุงอาหารดว้ยความร้อน (cooking) ทําให้ไลโคปีนทีอ่ยูร่วมกับ
โปรตีนเป็นโครงสร้างที่ซับซอ้นแตกออก เกดิการปลดปลอ่ยไลโคปีน ทําให้ไลโคปีนมีเสถียรภาพลดลง จึงมีความไว
ตอ่แสง ความรอ้น กรด และออกซิเจนมากขึ้น ส่งผลให้ไลโคปีนไม่เสถียรในระหว่างการเก็บรักษาและเกิดการเสือ่ม
สลายลงเรื่อยๆเมื่อเวลาผ่านไป (เยาวภา, 2545)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 3.13  กราฟมาตรฐานของไลโคปีนที่ความเข้มข้นระดับต่างๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 3.14  ปริมาณไลโคปนีของน้ําฟักข้าวสเตอริไลซ์เซชั่นที่เก็บรักษาในสภาวะเร่งที ่45 oC เป็นเวลา 8 สัปดาห ์
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สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 
 

‐ ค่า pH ของน้ําฟักข้าวสเตอริไลซ์เซชั่นมีค่าต่าํกว่า 4.6 ดังนั้นน้ําฟักข้าวจัดเป็นอาหารประเภท acid food 
โดยพบว่าการแปรรูปด้วยความร้อนทั้ง 4 ระดับ ค่า pH มีแนวโน้มลดลงหลังทําการเก็บรักษาในสภาวะ
เร่งท่ี 35 oC และ 45 oC เป็นเวลา 8 สัปดาห์ 

‐ การเพ่ิมอุณหภูมิและเวลาทีใ่ชใ้นการให้ความร้อนระหว่างฆ่าเชื้อมากขึน้ส่งผลให้ค่าความสว่าง (L*) ค่ามุม
สี (Hue) และค่าความเข้ม (Chroma) มากข้ึนภายหลังเสร็จสิ้นกระบวนการผลติเมือ่เปรียบเทียบกับ
ตัวอย่างควบคมุ (น้ําฟักข้าวที่ไม่ผ่านความรอ้น) หลังทําการเก็บรักษาในสภาวะเร่งท่ี 35 oC และ 45 oC 
เป็นเวลา 8 สัปดาห์ พบว่าค่าความสว่าง (L*) และค่าความเข้ม (Chroma) มีแนวโนม้ลดลง แต่ค่ามุมสี 
(Hue) มแีนวโน้มเพิ่มมากข้ึน โดยนํ้าฟักข้าวจะมีค่าสีแดงลดลงและแสดงออกค่าสีเหลอืงมากขึ้นเนื่องจาก
ค่า Hue เข้าใกล้ 90 o 

‐ การแปรรูปน้ําฟักข้าวด้วยความร้อนทุกระดบั ผู้บริโภคใหค่้าคะแนนความชอบทุกคุณลกัษณะไม่แตกต่าง
กัน(P>0.05) ยกเว้นการแปรรูปน้ําฟักข้าวที่ 121 oC เป็นเวลา 30 นาที ค่าคะแนนความชอบด้านรสชาติ
แตกต่างจากการแปรรูปน้ําฟักข้าวท่ี  121 oC เป็นเวลา 15 นาที (P≤ 0.05) 

‐ การแปรรูปน้ําฟักข้าวที่ 100 oC เป็นเวลา 15 และ 30 นาที ที่การเก็บรักษาท่ี 35 oC และ 45 oC มอีายุ
การเก็บรักษา 8 สัปดาห์ และ 6 สัปดาห์ ตามลําดับ และการทํานายอายุการเก็บรักษาเมื่อเก็บรักษาที่ 4 
oC และ 30 oC พบว่ามีอายุการเก็บรักษาประมาณ 4 เดือน และ 2 เดอืน ตามลําดับ ส่วนการแปรรปูน้ํา
ฟักข้าวที่ 121 oC เป็นเวลา 15 และ 30 นาที มอีายุการเกบ็รักษาท่ีนานกว่า 4 เดือนขึน้ไป ที่การเก็บ
รักษา 4 oC  

‐ หลังเสร็จสิ้นกระบวนการผลติ การแปรรูปน้ําฟักข้าวที่ 121 oC เป็นเวลา 15 นาที มีปริมาณไลโคปีนสูง
ท่ีสุด และการเพิ่มเวลาที่ใชใ้นการผลติส่งผลให้ไลโคปีนมีค่าลดลง โดยหลงัการเก็บรักษาที่ 45 oC 
ปริมาณไลโคปีนมีแนวโนม้ลดลง และ มีปริมาณต่ําท่ีสดุในสปัดาห์ที่ 8 

‐ สรุปสภาวะที่เหมาะสมในการแปรรูปน้ําฟักข้าวด้วยวิธีการสเตอริไลซ์เซชัน่ได้แก่ การแปรรูปด้วยความ
ร้อน 121 oC เป็นเวลา 15 นาที เนื่องจาก หลังเสร็จสิ้นกระบวนการผลติ ลักษณะปรากฏของน้ําฟักข้าว
เปลี่ยนจากสีแดงเป็นสีส้ม ซึ่งมีค่าความสว่างและค่าความเข้มลดลง แต่จากการประเมนิคุณภาพทาง
ประสาทสัมผสัผู้บริโภคให้การยอมรับในระดับท่ีสูง แสดงว่าผู้บริโภคใหก้ารยอมรับผลติภัณฑ์น้ําฟักขา้ว
สเตอริไลซ์เซชัน่ท่ีการแปรรูประดับนี้ และมีอายุการเก็บรักษามากกว่า 4 เดือนขึ้นไปซึ่ง สามารถเก็บรักษา
ได้นานกว่าการแปรรูปด้วยความร้อน 100 oC เป็นเวลา 15 และ 30 นาที โดยเมื่อทําการเก็บรักษาไป
นานๆจะทําให้ค่าความเป็นกรดด่างมีแนวโน้มลดลง ซึ่งจะช่วยจํากัดการเจริญเติบโตของเชือ้แบคทีเรยีบาง
กลุ่มได ้อีกทั้งมีปริมาณไลโคปีนสูงที่สุด หลงัเสร็จสิ้นกระบวนการผลิต และระหว่างทําการเก็บรักษาเป็น
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เวลา 8 สัปดาห์เมื่อเปรียบเทยีบกับการแปรรูปน้ําฟักข้าวอีก 3 ตัวอย่าง ดังนั้นการแปรรูปท่ี 121 oC เป็น
เวลา 15 นาที จะเป็นทางเลือกที่สําคัญที่ใช้ในการผลติ เพราะ ช่วยประหยัดเวลาในการผลติทําให้สามารถ
ผลติผลติภัณฑน์้ําฟักข้าวสเตอริไลซ์เซชั่นได้เร็วขึ้น และมีคุณประโยชน์สูงสําหรับกลุ่มคนรักสุขภาพ 

 
 ข้อเสนอแนะ 
 

ในปัจจุบันการใช้ความรอ้นในการแปรรูปน้ําผลไม้ ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านเคมี และด้าน
กายภาพมากเช่น การเปลี่ยนแปลงสีของผลิตภัณฑ์ คุณภาพทางประสาทสัมผสัและคณุค่าทางสารอาหารต่างๆ
ลดลง ดังนั้นจึงต้องมีการพัฒนาการแปรรูปโดยไม่ใช้ความร้อนคอืการแปรรูปโดยใช้ความดันสูง พบว่าสามารถ 
ถนอมอาหาร ยับย้ังการเจริญเติบโตของเชือ้ และ ยับย้ังเอนไซม์ที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพได้ทําให้คุณภาพทาง
ประสาทสัมผสั และสารอาหารต่างๆ ที่มีประโยชนต์อ่ร่างกายเพิ่มมากข้ึนอีกด้วย ดังนัน้ในการศึกษาขั้นตอ่ไปควร
ศึกษาการผลติน้ําฟักข้าวโดยการเปรียบเทียบระหว่างการแปรรูปด้วยความร้อน และความดัน ทีส่ภาวะต่างๆ ตอ่
การเปลี่ยนแปลงคุณภาพของน้ําฟักข้าวทั้งการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพและทางเคมีโดยเฉพาะอย่างย่ิงการ
เปลี่ยนแปลงของสารอาหารในระหว่างกระบวนการฆ่าเชื้อ 
 

เอกสารอ้างอิง 
 

ฉัตรชนก ช่วยนวล.  2553.  ผลของความรอ้นต่อความคงตัวของปริมาณไลโคปีนและอายุการเก็บรักษาของน้ําฟัก 
 ข้าวพาสเจอร์ไรส.์  หลักสตูรเทคโนโลยีการอาหาร มหาวทิยาลัยมหดิล วิทยาเขตกาญจนบุรี, กรุงเทพฯ. 
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 214) พ.ศ. 2543 เร่ืองเครือ่งดื่มในภาชนะบรรจทุี่ปิดสนทิ. 

ปาจรีย์ ศรีอทุธา.  2544.  ไลโคปีนจากมะเขือเทศกับบทบาทต่อสุขภาพและโรคเรื้อรงัในคน.  วารสาร
มหาวิทยาลัยศิลปากร.  21-22(1): 148-159. 

มหาวิทยาลัยมหิดล, มูลนิธโิตโยต้าประเทศไทย.มหัศจรรยผ์ัก 108.  2540.  บริษัทเคลด็ไทย จํากัดกรงุเทพฯ 
วิไล รังสาดทอง.  2546.  เทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร.  พิมพ์ครั้งที่ 3.  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนอื, กรุงเทพฯ. 

วีระชัย ทองสา.  2554.  ประโยชนจ์ากฟักขา้ว, (ออนไลน)์.  แหล่งที่มา:   
http://gacfruitq10.blogspot.com/2011/10/blog-post_9375.html.  20 มีนาคม 2555 

สุธาทิพ ภมรประวัต.ิ  2550.  ฟักข้าวอาหารต้านมะเร็ง.ภาควิชาเภสัชโภชนศาสตร์ โครงการบัณฑิตศึกษา คณะ 
แพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร,์ กรุงเทพฯ. 



59 
 

สํานักงานมาตรฐานผลติภัณฑ์ชุมชน.  2547.  มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนน้ํามะเขือเทศ.  มผช. 536-2547. 
เยาวภา สิริวัฒนานุกูล.  2545.  การศึกษาการสูญเสียไลโคพีนในระหว่างกระบวนการผลติซอสมะเขอืเทศ
และมะเขอืเทศแชอ่ิ่ม.  วิทยานิพนธ์ปริญญา วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต.  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง.    

Abe, A. and W. Stanley.  1971.  Estimation of an equivalent “12D” process by the normal 
distribution method.  Journal of microbiology17(9), 1185-1187. 

Agarwal, S. and A.V. Rao.  1998.  Tomato lycopene and low density lipoprotein oxidation: a 
human dietary intervention study, Lipids, 33: 981-4. 

Agarwal, S. and A.V. Rao.  2000. Tomato lycopene and its role in human health and chronic 
diseases. Can Med Assoc J, 163: 739-744. 

Andrew, L.S., M.A. Godshall, and S. Moore.  2002.  Sucrose degradation under model processing  
 condition.  Journal of food science.  67(5): 1621-1624.  
A.O.A.C. 2000.  Official Method of Analysis.The Association of Official Analysis Chemical 

Chemists, Washington, D.C. 173. 
ASTM F. 1980.  Standard Test Method F Shelf-life Testing, Standard Guide for Accelerated Aging 

of Sterile Barrier Systems for Medical Device, ASTM International, West Conshohocken, 
PA. 

BAM. 2001.  Bacteriological Analytical Manual Online Edition 2001(US-FDA), Total Plate Count or 
Aerobic Chapter 3. 

Charanjit, K., G. Binoy, J. seema and H.C. Kapoor.  2007.  Viscosity and quality of tomato juice as 
affected by processing methods.  Food quality.  30: 864-877. 

Chen, J., S.J.Shi, Xue and Y. Ma.  2008.  Comparison of lycopene stability in water- and oil-based  
food model systems under thermal- and light-irradiation treatments.Food science and  
technology42: 740-747. 

Clarke, R.J. and R. Macrae.  1987.  Coffee, Vol. 2 Technology. Academic Press, London. 
Desrosier, N. W. and J. N. Desrosier.  1977.  Technology of food preservation 4th ed. AVI 

publishing Com., Inc.  Westport, Connecticut. 

Fuhramm, B., A. Elis and M. Aviram.  1997.  Hypocholesterolemic effect of lycopene and β-
carotene is related to suppression of cholesterol synthesis and augmentation of LDL 
receptor activity in macrophage.  Biochem Biophys Res Commun, 233: 658-62. 



60 
 

Gabriel,  A.A. and M.P.V. Azanza.  2004.  Heat resistance of Acanthamoeba sp. cysts in green 
mussel broth and phosphate-buffered saline.Food Science and Technology Research, 
10(3), 320-323. 

Hodge, J.E. 1953.  Dehydrated foods: chemistry of browning reactions in model systems.J. Agr.   
 Food Chem. 1: 928-43. 
Labuza, T. P. 1986.  Open Shelf Life Dating of Foods.  Food and Nutrition Press, Inc., Westport, 

CT. 
Lee, M.T. and B.H. Chen.  2002.  Stability of lycopene during heating and illumination in a model 

system.  Food Chem.  78: 425-432. 
Levy, J., E. Bosin and B. Feldmen.  1995.  Lycopene is a more potent inhibitor of human cancer  

proliferation than either alpha-carotene or beta-carotene.  Nutr Cancer, 24: 257-66. 
Lin, H.C. and B.H. Chen.  2005.  Stability of carotenoids in tomato juice during processing.  Eur 

food res technol.221: 274-280. 
Martins, S.I.F.S., A.T.M.Marcelis and M.A.J.S. Van Boekel.  2003.  Kinetic modeling of Amadori N-(1-

deoxy-D-fructos-1-yl)-glycine degradation pathways.  Part I-Reaction mechanism.  
Carbohydrate Reseach.338: 1651-1663.  

Marx, M., M. Stuparic, A.Schieber and R.Carle.  2003.  Effect of thermal processing on tran-cis-  

isomerization of β-carotene in carrot juices and carotene-containing preparations.  
Journal of Food Chemistry.83: 609-617. 

Matsushima, N.R., Y. Shidoji and S. Nishiwaki.  1995.  Suppression by carotenoids of microcystin- 
induced morphological changes in mouse hepatocytes.  Lipid, 30: 1029-34. 

Mizrahi, S. 2004.  Understanding and Measuring the Shelf-life of Food.  F&N Press., Westport, 
329. 

Nhung, T.T.D., P.N. Bung, N.T. Ha and T.K. Phong.  2009.  Changes in lycopene and betacarotene  
contents in aril and oil of gac fruit during storage.  Food chemistry.121: 326-331. 

Perkins J.J. 1983.  Principles and Methods of Sterilization in Health Sciences, 2nd ed. Charles C. 
Thomas Publisher Ltd.: Springfield, IL, pp 95–166; 286–311. 

Pornpimol, M. and S. Verachai.  n.d. Model systems of maillard reaction in rare 
sugars.Department of Chemistry, Faculty of Science, Srinakharinwirot University, Bangkok, 
Thailand. 



61 
 

Rao, A.V. and S. Agarwal.  1998.  Bioavailability and in vivo antioxidant properties of lycopene 
from tomato products and their possible role in the prevention of cancer.  Nutr 
Cancer.31(3): 199- 203. 

Rao, A.V. and S. Agarwal.  1999.  Role of lycopene as antioxidant carotenoid in the prevention of 
chronic diseases: a review.  Nutr Res, 19: 305-23. 

Shi, J., Y. Dai, Y. Kakuda, G. Mittal and S.J. Xue.  2008.  Effect of heating and exposure to light on 
the stability of lycopene in tomato purée.  Food control.19: 514-520.  

Tournas, V.H., J. Heeres and L. Burgess.  2006.  Moulds and yeasts in fruit salads and fruit juices.  
Food microbiology.23: 684-688. 

Tung, M.A., I.J. Britt and S. Yada.  2001.  Food Shelf Life Stability: chemical, biochemical, and 
microbiological changes.  Packaging Considerations.CRC Press, 320. 

Vuong, T.L., S.R. Dueker and S.P. Murphy.  2003.  Plasma beta-carotene and retinol 
concentrations of children increase after a 30-d supplementation with the fruit 
Momordica cochinchinensis (gac). Am J Clin Nutr.  75: 872–9. 

Vuong, T.L.,  A.A. Franke, L.J. Custer and S.P. Murphy.  2006.  Momordica cochinchinensis Spreng.  
(gac) fruit  carotenoids reevaluated.  Journal of Food composition and analysis 19: 
664-668. 

White, K.L. and L.N. Bell.  1999.  Glucose loss and Maillard browning in solids as affected by 
porosity and collapse.  Food Chemistry.  64: 1010-1014. 

Widmer, A.F. and R. Frei.  2003.  Decontamination, Disinfection and Sterilization, in Murray P.R. et 
al (ed.) Manual of Clinical Microbiology 8thed., ASM Press, Washington D.C. 77-101. 

William, G.M., C.L. William and J.H. Weisburger.  1999.  Diet and cancer prevention: the fiber first   
diet.  Toxicol Sci.  52: 72-86. 

Witztum, J.L. 1994.  The oxidation hypothesis of atherosclerosis.Lancet, 344: 793-5. 
Zhang, L.X., R.V. Cooney and J.S. Bertram.  1992.  Carotenoids up-regulation connexin 43 gene  

expression independent of their provitamin A or antioxidant properties.Cancer Res, 52: 
5705-12. 

 
 
 



62 
 

ภาคผนวก ข 
ภาคผนวกบทที่ 3 

 
ตารางภาคผนวกที ่ข1 ค่าความเป็นกรดดา่งของน้ําฟักข้าวหลังเก็บรักษาที่อุณหภูม ิ35 oC เป็นเวลา 8 สัปดาห ์

ระยะเวลาการ
เก็บรักษา 

Control 100 oC 15 นาที 100 oC 30 นาที 121 oC 15 นาท ี 121 oC 30 นาที 

สัปดาห์ท่ี 0 3.49 ± 0.00cA 3.53 ± 0.01bC 3.50 ± 0.01cEF 3.56 ± 0.00aA 3.56  ± 0.00aA 

สัปดาห์ท่ี 1 3.36 ± 0.01cBC 3.59 ± 0.01aA 3.54 ± 0.01bB 3.54 ± 0.00bB 3.54 ± 0.00bB 

สัปดาห์ท่ี 2 3.35 ± 0.01cCD 3.43 ± 0.00bE 3.45 ± 0.01aG 3.42 ± 0.00bF 3.43 ± 0.01bG 

สัปดาห์ท่ี 3 3.37 ± 0.00cB 3.50 ± 0.01abD 3.49 ± 0.00abF 3.49 ± 0.01bCD 3.50 ± 0.00aD 

สัปดาห์ท่ี 4 3.34  ± 0.00eD 3.55 ± 0.00aB 3.51 ± 0.00cC 3.48 ± 0.01dDE 3.53 ± 0.01bC 

สัปดาห์ท่ี 5 3.36 ± 0.00dBC 3.54 ± 0.01aBC 3.51 ±0.01bcCD 3.50 ± 0.01cC 3.52 ± 0.00abC 

สัปดาห์ท่ี 6 3.37 ± 0.01dB 3.59 ± 0.01aA 3.55 ± 0.01bA 3.47 ± 0.01cE 3.45 ± 0.00cF 

สัปดาห์ท่ี 7 3.37 ± 0.01eB 3.59 ± 0.01aA 3.50 ± 0.00bDE 3.48 ± 0.01cDE 3.47 ± 0.01dE 

สัปดาห์ท่ี 8 3.36 ± 0.00dBC 3.60 ± 0.01aA 3.53 ± 0.00bB 3.48 ± 0.01cDE 3.47 ± 0.00cE 

หมายเหตุ      แบบอกัษรภาษาอังกฤษตัวพิมพ์เล็กทีต่่างกันในแนวนอนแสดงความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญ  
                   (P ≤0.05) 
         แบบอักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญท่ี่ต่างกันในแนวตั้งแสดงความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญ  
                   (P ≤0.05) 
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ตารางภาคผนวกที ่ข2 ค่าความเป็นกรดดา่งของน้ําฟักข้าวหลังเก็บรักษาที่อุณหภูม ิ45 oC เป็นเวลา 8 สัปดาห ์

ระยะเวลาการ
เก็บรักษา 

Control 100 oC 15 นาที 100 oC 30 นาที 121 oC 15 นาท ี 121 oC 30 นาที 

สัปดาห์ท่ี 0 3.49 ± 0.00cB 3.53 ± 0.00bD 3.50 ± 0.00cC 3.56 ± 0.01aA 3.57 ± 0.01aA 

สัปดาห์ท่ี 1 3.59 ± 0.01aA 3.58 ± 0.01abB 3.52 ± 0.01cB 3.56 ± 0.00bA 3.51 ± 0.00cB 

สัปดาห์ท่ี 2 3.60 ± 0.01aA 3.50 ± 0.01bEF 3.45 ± 0.01cE 3.50 ± 0.01bBC 3.49 ± 0.01bD 

สัปดาห์ท่ี 3 3.35 ± 0.01dD 3.62 ± 0.00aA 3.53 ± 0.01bA 3.50 ± 0.00cB 3.52 ± 0.01bcB 

สัปดาห์ท่ี 4 3.40 ± 0.01dC 3.55 ± 0.00aC 3.51 ± 0.00bBC 3.49 ± 0.01cC 3.50 ± 0.01cC 

สัปดาห์ท่ี 5 3.39 ± 0.01dC 3.49 ± 0.01aF 3.46 ± 0.01bDE 3.41 ± 0.01cE 3.41 ± 0.01cG 

สัปดาห์ท่ี 6 3.41 ± 0.00cC 3.49 ± 0.00aEF 3.43 ± 0.01bF 3.40 ± 0.00cdE 3.40 ± 0.01dH 

สัปดาห์ท่ี 7 3.40 ± 0.00dC 3.50 ± 0.01aEF 3.47 ± 0.01bD 3.47 ± 0.01bD 3.46 ± 0.01cE 

สัปดาห์ท่ี 8 3.40 ± 0.01dC 3.50 ± 0.00aE 3.47 ± 0.01bD 3.41 ± 0.01dE 3.43 ± 0.01cF 

หมายเหตุ      แบบอกัษรภาษาอังกฤษตัวพิมพ์เล็กทีต่่างกันในแนวนอนแสดงความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญ  
                   (P ≤0.05) 
         แบบอักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญท่ี่ต่างกันในแนวตั้งแสดงความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญ  
                   (P ≤0.05) 
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ตารางภาคผนวกที ่ข3 ค่าความสว่าง (L*) ของน้ําฟักข้าวหลังเก็บรักษาท่ีอุณหภมูิ 35 oC เป็นเวลา 8 สัปดาห ์

ระยะเวลาการ
เก็บรักษา 

Control 100 oC 15 นาที 100 oC 30 นาที 121 oC 15 นาท ี 121 oC 30 นาที 

สัปดาห์ที ่0 34.06 ± 1.05bE 34.68 ± 0.49bF 35.98 ± 0.91bC 38.52 ± 0.49aC 39.47 ± 0.63aC 

สัปดาห์ที ่1 36.84 ± 0.53aD 36.85 ± 0.71aE 32.97 ± 1.27bD 32.07  ± 0.56bF 36.70 ± 0.08aD 

สัปดาห์ที ่2 36.74 ± 0.64aD 32.07 ± 0.01bG 36.74 ± 1.27aC 36.88 ± 0.11aD 37.27 ± 0.36aD 

สัปดาห์ที ่3 43.67 ± 0.91aA 40.68 ± 0.32bC 40.63 ± 0.38bB 41.93 ±1.21abB 42.95 ± 0.83aB 

สัปดาห์ที ่4 41.06 ± 1.40bB 42.86 ± 0.23abB 44.80 ± 0.78aA 42.84 ±1.13abB 45.55 ± 0.11aA 

สัปดาห์ที ่5 42.79 ± 0.33dA 45.16 ± 0.98cA 45.45 ±0.33bcA 46.58 ±0.35abA 46.95 ± 0.24aA 

สัปดาห์ที ่6 39.34 ± 0.15aC 38.68 ± 0.21aD 33.90 ± 0.11bD 33.95 ± 0.00bE 34.65 ± 1.63bE 

สัปดาห์ที ่7 37.38 ± 0.20aD 36.20 ± 0.33aE 33.70 ±0.18bcD 34.60 ± 0.06bE 33.14 ± 1.10cE 

สัปดาห์ที ่8 36.38 ± 0.22aD 32.20 ± 0.02bG 32.68 ± 0.87bD 32.48 ± 0.08bF 32.94 ± 0.59bE 

หมายเหตุ      แบบอกัษรภาษาอังกฤษตัวพิมพ์เล็กทีต่่างกันในแนวนอนแสดงความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญ  
                   (P ≤0.05) 
         แบบอักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญท่ี่ต่างกันในแนวตั้งแสดงความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญ  
                   (P ≤0.05)  
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ตารางภาคผนวกที ่ข4 ค่าความสว่าง (L*) ของน้ําฟักข้าวหลังเก็บรักษาท่ีอุณหภมูิ 45 oC เป็นเวลา 8 สัปดาห ์

ระยะเวลาการ
เก็บรักษา 

Control 100 oC 15 นาท ี 100 oC 30 นาที 121 oC 15 นาท ี 121 oC 30 นาที 

สัปดาห์ท่ี 0 34.06 ± 1.05bE 34.68 ± 0.49bE 35.98 ± 0.91bD 38.52 ± 0.49aE 39.47 ± 0.63aD 

สัปดาห์ท่ี 1 48.23 ± 0.33aA 39.17 ± 0.14cD 42.94 ±1.43bcB 44.19 ± 0.92bD 42.23 ±2.40bcC 

สัปดาห์ท่ี 2 46.57 ± 0.25aB 41.11 ± 0.26bC 41.01 ± 0.35bC 45.38±0.08aBC 42.06 ± 1.18bC 

สัปดาห์ท่ี 3 43.89 ± 0.87aC 41.43 ± 0.23bC 40.52 ± 0.29bC 44.47±0.32aCD 45.22 ± 0.49aB 

สัปดาห์ท่ี 4 43.09 ± 0.83dC 46.58 ± 0.37aA 43.23 ± 0.42dB 45.86 ± 0.76bB 44.38 ±0.75cBC 

สัปดาห์ท่ี 5 43.96 ± 0.12bC 45.05 ± 0.54bB 46.95 ± 0.79aA 47.61 ± 0.42aA 48.05 ± 0.81aA 

สัปดาห์ท่ี 6 39.17 ± 0.08aD 34.10 ± 0.33cE 34.59 ±0.22bEF 33.48 ± 0.41dF 33.84 ±0.10cdE 

สัปดาห์ท่ี 7 39.42 ± 0.19aD 31.54 ± 0.24dF 33.85 ± 0.15bF 33.59 ± 0.08bF 32.47 ± 0.08cE 

สัปดาห์ท่ี 8 38.44 ± 0.17aD 31.45 ± 0.33cF 32.12 ±0.48bcG 32.72 ± 0.11bF 31.58 ± 0.21cE 

หมายเหตุ      แบบอกัษรภาษาอังกฤษตัวพิมพ์เล็กทีต่่างกันในแนวนอนแสดงความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญ  
                   (P ≤0.05) 
         แบบอักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญท่ี่ต่างกันในแนวตั้งแสดงความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญ  
                   (P ≤0.05)   
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ตารางภาคผนวกที ่ข5 ค่า Hue (องศา) ของน้ําฟักข้าวหลังเก็บรักษาที่อณุหภูมิ 35 oC เป็นเวลา 8 สัปดาห์ 

ระยะเวลาการ
เก็บรักษา 

Control 100 oC 15 นาที 100 oC 30 นาที 121 oC 15 นาที 121 oC 30 นาที 

สัปดาห์ที ่0 53.07 ± 0.83cG 57.45 ± 0.09bE 58.28 ± 0.64bEF 62.47 ± 1.96aC 63.04 ± 0.11aC 

สัปดาห์ที ่1 51.19 ± 0.30cH 53.70 ± 0.64bF 59.68 ± 0.10aE 59.75 ± 0.25aD 61.63 ± 1.39aC 

สัปดาห์ที ่2 57.16 ± 0.09cF 57.58 ± 0.21bcE 57.47 ± 0.70cG 59.32 ± 0.02aD 58.88 ± 0.60abDE 

สัปดาห์ที ่3 61.26 ± 0.16bBC 62.66 ± 0.24bC 66.26 ± 0.98aBC 66.28 ± 0.65aB 66.53 ± 1.17aB 

สัปดาห์ที ่4 63.80 ± 0.62cA 64.91 ± 1.34bcB 68.10 ± 1.19abA 70.00 ± 1.17aA 68.99 ± 1.34aA 

สัปดาห์ที ่5 62.13 ± 1.05cB 60.74 ± 0.66cD 65.26 ± 0.16bC 69.15 ± 0.92aA 69.93 ± 0.08aA 

สัปดาห์ที ่6 59.15 ± 0.05bcE 59.81 ± 0.15bD 58.35 ± 0.36cEF 66.13 ± 0.01aB 59.50 ± 0.57bD 

สัปดาห์ที ่7 59.46 ± 0.23cDE 66.08 ± 0.88aAB 63.37 ± 0.04bD 56.59 ± 0.18dE 57.21 ± 0.33dE 

สัปดาห์ที ่8 60.57 ± 0.14cCD 67.19 ± 0.13bA 67.56 ± 0.32bAB 69.07 ± 0.47aA 69.69 ± 0.66aA 

หมายเหตุ      แบบอกัษรภาษาอังกฤษตัวพิมพ์เล็กทีต่่างกันในแนวนอนแสดงความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญ  
                   (P ≤0.05) 
         แบบอักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญท่ี่ต่างกันในแนวตั้งแสดงความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญ  
                   (P ≤0.05) 
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ตารางภาคผนวกที ่ข6 ค่า Hue (องศา)ของน้ําฟักข้าวหลังเก็บรักษาที่อณุหภูมิ 45 oC เป็นเวลา 8 สัปดาห ์

ระยะเวลาการ
เก็บรักษา 

Control 100 oC 15 นาที 100 oC 30 นาที 121 oC 15 นาท ี 121 oC 30 นาที 

สัปดาห์ท่ี 0 53.07 ± 0.83cF 57.45 ± 0.09bE 58.28 ± 0.64bF 62.47 ± 1.96aE 63.04 ± 0.11aE 

สัปดาห์ท่ี 1 64.61 ± 0.30cDE 65.24 ±1.01bcBC 66.15 ±0.74abcD 67.89 ± 0.86aD 67.11 ± 0.47abD 

สัปดาห์ท่ี 2 69.50 ± 0.66bcA 63.61 ± 0.75dC 68.37 ± 1.21cBC 72.39 ± 0.80aC 71.17 ± 0.35abB 

สัปดาห์ท่ี 3 63.29 ± 1.06cE 63.71 ± 1.10cC 67.86±0.15bBCD 71.64 ± 0.66aC 71.42 ± 0.35aB 

สัปดาห์ท่ี 4 66.94 ± 0.73bcB 66.31 ± 0.86cB 68.55 ± 0.42bB 76.27 ± 0.13aAB 74.60 ± 0.77aA 

สัปดาห์ท่ี 5 65.16 ± 0.43cCD 77.02 ± 1.13aA 73.41 ± 0.87bA 77.71 ± 0.28aA 75.45 ± 1.52abA 

สัปดาห์ท่ี 6 66.52 ± 0.36cBC 59.92 ± 0.11dD 67.30±0.47bBCD 69.36 ± 0.17aD 69.33 ± 0.49aC 

สัปดาห์ท่ี 7 65.68±0.19aBCD 59.52 ± 0.24cD 63.67 ± 0.16bE 59.96 ± 0.97cF 62.93 ± 0.45bE 

สัปดาห์ท่ี 8 66.10 ± 0.35bBC 59.93 ± 0.91cD 66.58 ± 1.22bCD 74.74 ± 0.11aB 75.16 ± 0.01aA 

หมายเหตุ      แบบอกัษรภาษาอังกฤษตัวพิมพ์เล็กทีต่่างกันในแนวนอนแสดงความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญ  
                   (P ≤0.05) 
         แบบอักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญท่ี่ต่างกันในแนวตั้งแสดงความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญ  
                   (P ≤0.05)  
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ตารางภาคผนวกที ่ข7 ค่า Chroma ของน้าํฟักข้าวหลังเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 35 oC เป็นเวลา 8 สัปดาห ์

ระยะเวลาการ
เก็บรักษา 

Control 100 oC 15 นาที 100 oC 30 นาที 121 oC 15 นาที 121 oC 30 นาท ี

สัปดาห์ท่ี 0 31.12 ± 0.37bC 31.38 ± 1.41abB 32.12 ± 2.57abC 34.15 ± 0.71abC 35.59 ± 0.59aB 

สัปดาห์ท่ี 1 26.90 ± 1.44bcD 27.92 ± 0.51abC 28.87 ± 0.16aC 25.44 ± 0.37cE 28.92 ± 0.28aC 

สัปดาห์ท่ี 2 34.63 ± 0.25aB 26.18 ± 0.01cC 31.29 ± 0.19bC 30.96 ± 0.10bD 31.24 ± 0.24bC 

สัปดาห์ท่ี 3 39.74 ± 0.50aA 36.44 ± 1.42bA 36.70 ± 0.79bB 36.94 ± 1.02bB 37.74 ± 0.10abB 

สัปดาห์ท่ี 4 42.57 ± 1.58aA 37.52 ± 2.39bA 43.11 ± 1.70aA 42.03 ± 1.26aA 44.85 ± 1.81aA 

สัปดาห์ท่ี 5 40.52 ± 0.27bA 31.24 ± 1.32dB 37.63 ± 0.39cB 43.98 ± 0.64aA 36.29 ± 0.70cB 

สัปดาห์ท่ี 6 35.35 ± 0.23aB 31.71 ± 0.08bB 23.83 ± 0.36cD 20.89 ± 0.30eFG 22.97 ± 0.08dD 

สัปดาห์ท่ี 7 34.30 ± 0.29aB 23.13 ± 1.80bD 21.26 ± 0.18bE 22.17 ± 0.16bF 23.14 ± 0.02bD 

สัปดาห์ท่ี 8 31.08 ± 0.03aC 17.99 ± 0.30bcE 18.98 ± 0.61bDE 18.36 ± 0.20bcG 17.83 ± 0.01cE 

หมายเหตุ      แบบอกัษรภาษาอังกฤษตัวพิมพ์เล็กทีต่่างกันในแนวนอนแสดงความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญ  
                   (P ≤0.05) 
         แบบอักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญท่ี่ต่างกันในแนวตั้งแสดงความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญ  
                   (P ≤0.05)   
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ตารางภาคผนวกที ่ข8 ค่า Chroma ของน้าํฟักข้าวหลังเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 45 oC เป็นเวลา 8 สัปดาห ์

ระยะเวลาการ
เก็บรักษา 

Control 100 oC 15 นาที 100 oC 30 นาที 121 oC 15 นาท ี 121 oC 30 นาที 

สัปดาห์ท่ี 0 31.12 ±0.37bDE 31.38 ±1.41abC 32.12 ±2.57abB 34.15 ±0.71abC 35.59 ± 0.59aC 

สัปดาห์ท่ี 1 33.42 ± 0.20cB 38.12 ± 0.33bB 36.62 ± 0.69bB 42.42 ± 1.07aB 42.72 ± 1.26aB 

สัปดาห์ท่ี 2 32.55 ±0.46cBC 38.80 ±2.15bAB 44.45 ± 2.72aA 49.37 ± 0.06aA 44.41 ± 0.98aB 

สัปดาห์ท่ี 3 36.31 ± 0.60bA 38.00 ± 3.03bB 33.19 ± 1.11bB 48.83 ± 1.15aA 48.35 ± 0.13aA 

สัปดาห์ท่ี 4 35.46 ± 0.13bA 44.56 ± 1.50aA 44.02 ± 0.38aA 46.44 ± 0.83aA 45.80 ±1.46aAB 

สัปดาห์ท่ี 5 35.89 ± 0.08aA 37.55 ± 1.58aB 36.81 ± 0.39aB 36.02 ± 1.51aC 32.80 ± 0.59bC 

สัปดาห์ท่ี 6 32.94 ±0.06aBC 22.10 ± 0.30bD 19.95 ± 0.30cC 18.11 ± 0.40dD 18.95 ± 0.37dD 

สัปดาห์ท่ี 7 32.14 ±0.19aCD 18.47 ± 0.16cD 19.76 ± 0.27bC 14.57 ± 0.24dE 18.26 ± 0.04cD 

สัปดาห์ท่ี 8 30.89 ± 0.28aE 18.86 ± 0.08bD 18.70 ± 0.49bC 18.76 ± 0.08bD 19.07 ± 0.21bD 

หมายเหตุ      แบบอกัษรภาษาอังกฤษตัวพิมพ์เล็กทีต่่างกันในแนวนอนแสดงความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญ  
                   (P ≤0.05) 
         แบบอักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญท่ี่ต่างกันในแนวตั้งแสดงความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญ  
                   (P ≤0.05)  
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ตารางภาคผนวกที ่ข9 ปริมาณ tran-isomer ของไลโคปีน (ppm) ในน้ําฟักข้าวหลังเก็บรักษาที่อณุหภูมิ 45 oC  
                             เป็นเวลา 8 สัปดาห์ 

ระยะเวลาการ
เก็บรักษา 

Control 100 oC 15 นาที 100 oC 30 นาที 121 oC 15 นาท ี 121 oC 30 นาที 

สัปดาห์ท่ี 0 161.64 ± 1.66b 163.89 ± 0.90bA 124.49 ± 1.87dA 175.80 ± 1.42aA 137.97 ± 1.50cA 

สัปดาห์ท่ี 1 - 147.12 ± 1.35bB 123.87 ± 1.64dB 156.20 ± 2.33aB 134.51 ± 2.11cB 

สัปดาห์ท่ี 2 - 110.06 ± 1.92bC 111.11 ± 1.72bC 120.94 ± 2.35aC 112.84 ± 2.61bC 

สัปดาห์ท่ี 3 -  49.13 ± 0.41bD 47.94 ± 1.71bD 49.29 ± 0.85bD 56.20 ± 1.07aD 

สัปดาห์ท่ี 4 - 42.82 ± 1.17bE 42.99 ± 1.37bE 45.67 ± 1.43aE 43.88 ± 0.99abE 

สัปดาห์ท่ี 5 - 36.82 ± 0.98aF 34.20 ± 1.44bF 24.46 ± 0.67dF 29.05 ± 1.13cF 

สัปดาห์ท่ี 6 - 28.58 ± 0.96aG 22.41 ± 0.72bG 15.33 ± 0.79cG 12.09 ± 0.54dG 

สัปดาห์ท่ี 7 - 11.74 ± 0.82bH 15.65 ± 1.08aH 11.58 ± 0.67bH 12.18 ± 0.22bG 

สัปดาห์ท่ี 8 -   9.29 ± 0.48aI 8.90 ± 0.33aI 9.13 ± 0.87aI 8.35 ± 0.94aH 

หมายเหตุ      แบบอกัษรภาษาอังกฤษตัวพิมพ์เล็กทีต่่างกันในแนวนอนแสดงความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญ  
                   (P ≤0.05) 
         แบบอักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญท่ี่ต่างกันในแนวตั้งแสดงความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญ  
                   (P ≤0.05) 
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ตารางภาคผนวกที ่ข10 ปริมาณ cis-isomer ของไลโคปีน (ppm) ในน้ําฟักข้าวหลังเก็บรักษาท่ีอณุหภูมิ 45 oC  
                               เป็นเวลา 8  สัปดาห์ 

ระยะเวลาการ
เก็บรักษา 

Control 100 oC 15 นาที 100 oC 30 นาที 121 oC 15 นาท ี 121 oC 30 นาที 

สัปดาห์ท่ี 0 n.d. 37.13 ± 1.00cA 41.19 ± 0.23abA 42.07 ± 0.76aA 40.27 ± 0.85bA 

สัปดาห์ท่ี 1 - 16.41 ± 0.88dB 19.04 ± 0.69cB 22.71 ± 0.93bB 25.10 ± 0.65aB 

สัปดาห์ท่ี 2 - 14.66 ± 0.69bC 13.36 ± 0.44cC 15.26 ± 0.40bC 22.35 ± 0.25aC 

สัปดาห์ท่ี 3 - 7.40 ± 0.79bD 7.77 ± 0.15bD 13.88 ± 0.30aD 14.50 ± 0.67aD 

สัปดาห์ท่ี 4 - 4.28 ± 0.25cE 7.46 ± 0.54bD 9.16 ± 0.16aE 7.82 ± 0.37bE 

สัปดาห์ท่ี 5 - 2.60 ± 0.20cF 2.74 ± 0.34cE 4.24 ± 0.28bF 5.67 ± 0.75aF 

สัปดาห์ท่ี 6 - 0.62 ± 0.14cG 0.35 ± 0.13dG 2.47 ± 0.17bG 3.55 ± 0.13aG 

สัปดาห์ท่ี 7 - 0.80 ± 0.16cG 0.96 ± 0.29cF 2.81 ± 0.20aG 2.44 ± 0.16bH 

สัปดาห์ท่ี 8 - 0.47 ± 0.20cG 0.73 ± 0.09bFG 1.57 ± 0.07aH 1.63 ± 0.08aI 

หมายเหตุ      แบบอกัษรภาษาอังกฤษตัวพิมพ์เล็กทีต่่างกันในแนวนอนแสดงความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญ  
                   (P ≤0.05) 
         แบบอักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญท่ี่ต่างกันในแนวตั้งแสดงความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญ  
                   (P ≤0.05) 
          n.d. = not detected 
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ตารางภาคผนวกที ่ข11 ปริมาณไลโคปีนทัง้หมด (ppm) ในน้ําฟักข้าวหลังเก็บรักษาที่อุณหภูม ิ45 oC เป็นเวลา 8  
                               สัปดาห ์

ระยะเวลาการ
เก็บรักษา 

Control 100 oC 15 นาที 100 oC 30 นาที 121 oC 15 นาท ี 121 oC 30 นาที 

สัปดาห์ท่ี 0 161.64 ± 1.66e 201.02 ± 1.83bA 165.68 ± 1.72dA 217.87 ± 1.28aA 178.24 ± 0.85cA 

สัปดาห์ท่ี 1 - 163.53 ± 1.12bB 142.92 ± 1.60dB 178.91 ± 2.10aB 159.61 ± 1.87cB 

สัปดาห์ท่ี 2 - 124.72 ± 1.73bC 124.47 ± 1.32bC 136.20 ± 2.22aC 135.19 ± 2.85aC 

สัปดาห์ท่ี 3 - 56.54 ± 1.05cD 55.71 ± 1.81cD 63.17 ± 0.80bD 70.70 ± 1.58aD 

สัปดาห์ท่ี 4 - 47.09 ± 1.29cE 50.44 ± 1.10bE 54.83 ± 1.49aE 51.70 ± 0.83bE 

สัปดาห์ท่ี 5 - 39.42 ± 0.97aF 36.94 ± 1.13abF 28.69 ± 0.57cF 34.72 ±  1.82bF 

สัปดาห์ท่ี 6 - 29.21 ± 1.10aG 22.75 ± 0.78bG 17.80 ± 0.75cG 15.65 ± 0.55dG 

สัปดาห์ท่ี 7 - 12.54 ± 0.89cH 16.61 ± 1.35aH 14.39 ± 0.59bH 14.61 ± 0.29bG 

สัปดาห์ท่ี 8 - 9.76 ± 0.67aI 9.62 ± 0.33aI 10.69 ± 0.85aI 9.98 ± 0.93aH 

หมายเหตุ      แบบอกัษรภาษาอังกฤษตัวพิมพ์เล็กทีต่่างกันในแนวนอนแสดงความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญ  
                   (P ≤0.05) 
         แบบอักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญท่ี่ต่างกันในแนวตั้งแสดงความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญ  
                   (P ≤0.05) 
 

การวเิคราะห์ทางด้านกายภาพ 
 

1. การวัดค่าส ี
 

 การวัดค่าสีระบบ CIE L* a* b* ด้วยเครื่องวัดสี Colorimeter ยี่ห้อ Minolta รุ่น CR-400 ทําการ 
Calibrate เครื่องวัดสีด้วยแผ่นสีขาวมาตรฐาน (white blank; Y= 93.60, x= 0.3162และy= 0.3326)นําตัวอย่าง
น้ําฟักข้าวมาวัดค่าสีโดยการวัดตัวอย่างละ 20 mL ทําการทดลอง 2 ซ้ําจากนั้นคํานวณค่า ho (hue angle) ซึ่งเป็น
ตัวเลขท่ีระบุว่าสีมีตําแหน่งอยู่ที่ใดในกราฟมีหน่วยเป็นองศาตามสูตรที่ 1 

ho = tan-1 (b*/a*) --------------(1) 
เมื่อ  ho = 90oแสดงว่าเป็นสีเหลือง 
 ho = 180oแสดงว่าเป็นสีเขียว 
 ho = 270oแสดงว่าเป็นสีน้ําเงิน 
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 ho = 0oแสดงว่าเป็นสีแดง 
 
คํานวณค่า C* (Chroma) ซึง่เป็นตัวเลขทีแ่สดงถึงความอิ่มตัวของสีตามสูตรที ่2 

C* = [(a*)2 + (b*)2]1/2 ---------------(2) 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
ภาพภาคผนวกที ่ข1 สัญลักษณ์แสดงค่าสีในระบบ L*a*b* 

 
การวเิคราะห์ทางด้านเคม ี

 
1. การวัดค่า pH (pH meter) 

 
 นําตัวอย่าง 10 mL มาวัดค่าความเป็นกรดด่าง ด้วยเคร่ือง pH meter โดยก่อนวัดตัวอย่างจะทําการปรับ
มาตรฐานเครื่อง (Calibration) ด้วย สารละลายบัฟเฟอร์มาตรฐาน pH 7.00, 4.00 และ 10.00 ตามลําดับ แล้ว
วัดค่าความเป็นกรดด่างของตัวอย่าง โดยใช้ pH probe จุ่มลงในตัวอย่างแช่ท้ิงไว้จนเครื่องขึ้นคําว่า ready อ่าน
ค่าที่ได้และบันทึกผล 
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2. การวเิคราะห์ปริมาณไลโคปีนดว้ยเครื่อง HPLC (ฉัตรชนก, 2553) 
 
การวิเคราะห์ปริมาณไลโคปีนในน้ําฟักข้าววิเคราะหโ์ดยดดัแปลงวิธีของ Lin and Chen (2005) 
 

 การสกัดไลโคปีนในน้ําฟักข้าว 
 ใชต้ัวอย่างนํ้าฟักข้าว 8 g ผสมกับ MgCO3 0.2 g และ ethanol-hexane (4:3, v/v) 40 mL นําส่วนผสม
ไปเขย่าด้วยเครื่อง Shaker ที่ความเร็ว 140 rpm เป็นเวลา 30 นาที จากนั้นแยกส่วนบนถ่ายลงใน flask ขนาด 
500 mL นําส่วนล่างไปสกัดอีกครั้งด้วย ethanol-hexane (4:3, v/v) 32 mL และเขยา่เป็นเวลา 30 นาที เก็บ
ส่วนบนรวมกับ flask แรก จากนั้นทําการสกัดซ้ําด้วย hexane 15 mL และเขย่าเปน็เวลา 20 นาที ตามด้วยการ
สกัดด้วย hexane 5 mL และนําไปทําการ homogenize ท่ี 12,000 rpm เป็นเวลา 5 นาที จากนั้นกรองด้วย
กระดาษกรอง Whatman no.1 นําส่วนที่ได้จากการกรองผสมลงใน flask แรกท่ีเก็บสารส่วนบนไว้ ทําการเติมน้ํา
กลั่น 150 mL สารละลาย 10% NaCl 100 mL จะเกดิการแยกชั้น ทําการเก็บส่วน supernatant ไว้ นําส่วนล่าง
ไปทําการสกัดตอ่ด้วย hexane 20 mL รวมสารละลายที่ได้และนําไปทาํการระเหยใหแ้ห้งภายใต้สภาวะ
สุญญากาศ ละลายส่วนที่เหลือด้วย methylene chloride 1 mL และถ่ายลงใน vial 

 
การวิเคราะห์ปริมาณไลโคปีนด้วยวิธี HPLC  
-   reversephase C30 column  
-   UV detector ความยาวคลื่น 476 nm  
-   mobile phase ใช้ 1-butanol : acetonitrile (30:70, v/v) เป็น solvent  A และ methylene chloride 
เป็น solvent B  
-   ใชอ้ัตราเร็ว 2 mL/min  
-   ทําการฉีดตวัอย่าง 20 μL ผ่าน membrane 0.2 μm เข้าไปยัง column โดยใช้ mobile  
วิเคราะห์ไลโคปีนโดยการเปรยีบเทียบ retention time ของ peak ตัวอย่างและ lycopene standard ท่ีความ
เข้มข้นต่างๆ จากนั้นคํานวณหาปริมาณไลโคปีนจาก calibration curve ซึ่งได้จากการวิเคราะห์ lycopene 
standards 
  สร้างกราฟมาตรฐานจากความเข้มข้นไลโคปีน 4 ระดับไดแ้ก่ 300, 150, 75 และ 37.5 ppm ให้แกน x 
เป็น พ้ืนที่(area) และ แกน Y เป็นความเข้มข้นของไลโคปีน (ppm) ดังภาพภาคผนวกที่ ข2 
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y = 2E‐05x ‐ 12.84

R² = 0.993
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ภาพภาคผนวกที ่ข2 กราฟมาตรฐานของไลโคปีนที่ความเข้มข้นระดับตา่งๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพภาคผนวกที ่ข3 ตัวอย่าง Chromatogram ที่ได้จากน้ําฟักข้าวสเตอริไลซ์เซชั่น   
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การวเิคราะห์ทางด้านจุลชวีวิทยา 
 

1. วิธกีารวิเคราะห์เชื้อจลุินทรียท้ั์งหมดโดยวธิ ีspread plate (BAM, 2001)  
 

 เครื่องมือและอุปกรณ์ 
 1. จานเพาะเชื้อผ่านการอบฆ่าเชื้อแล้ว 
 2. ออโต้ปิเปตและทิปผ่านการอบฆ่าเชือ้แลว้ 
 3. ตู้บ่ม (Incubator) อุณหภูมิ 35-37 องศาเซลเซียส 
 4. เคร่ืองตีป่น (Stomacher) 
 5. ถุงตีป่น (Stomacher Bag) 
 
 อาหารเลี้ยงเชือ้ 
 1. 0.1% peptone water 
 2. อาหารเลี้ยงเชื้อ Plate Count Agar (PCA) 
 
 วิธกีารวิเคราะห์ 
 เทอาหาร PCA ลงในจานเพาะเชื้อประมาณ 15-20 มิลลิลิตร ปล่อยไว้ให้อาหารวุ้นแข็งตัว ปล่อยวางจาน
อาหารวุ้นไว้ 1 คืนก่อนนํามาสเปรดเพลตปิเปตต์สารละลายตัวอย่างน้ําฟักข้าวที่เจือจางในระดับต่างๆที่เหมาะสม
ปริมาตร 0.1 มิลลิลิตร ลงบนตรงกลางผิวหน้าของอาหารเลี้ยงเชื้อใช้แท่งแก้ว spreader ท่ีฆ่าเชื้อโดยจุ่มใน
แอลกอฮอล์และลนไฟปล่อยให้แท่งแก้ว 
เย็นลงแล้วเกลี่ยให้เชื้อกระจายท่ัวผิวหน้าปิดฝาและวางไว้เป็นเวลา 10-15 นาที เพ่ือให้สารละลายซึมเข้าไปในวุ้น
ก่อนนําไปบ่มท่ีอุณหภูมิ 35±1 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 48 ชั่วโมง ตรวจนับจํานวนโคโลนีของจุลินทรีย์บนจาน
เพาะเชื้อที่มีจํานวน 30-300 โคโลนี หาค่าเฉล่ียของจํานวนโคโลนีจากทั้ง 4 จานเพาะเชื้อ รายงานผลการตรวจนับ
ในหน่วยโคโลนีต่อมิลลิลิตร (cfu/mL) 

 
2. การตรวจหาปริมาณยีสต์และราโดยวิธ ีspread plate (AOAC, 2000)  

 
 เครื่องมือและอุปกรณ์ 
 1. จานเพาะเชื้อผ่านการอบฆ่าเชื้อแล้ว 
 2. ออโต้ปิเปตและทิปผ่านการอบฆ่าเชือ้แลว้ 
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 3. ตู้บ่ม (Incubator) อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส 
 4. เคร่ืองตีป่น (Stomacher) 
 5. ถุงตีป่น (Stomacher Bag) 
 
 อาหารเลี้ยงเชือ้ 
 1. 0.1% peptone water 
 2. อาหารเลี้ยงเชื้อ Potato dextrose agar (PDA) 
 

วิธกีารวิเคราะห์ 
 เทอาหาร PDA ที่ปรับค่าพีเอชด้วยกรดทาร์ทาริก 10% ปริมาตร 1.8 มิลลิลิตร/100 มิลลิลิตร ให้มีค่าพี
เอชเท่ากับ 3.5 ลงในจานเพาะเชื้อประมาณ 15-20 มิลลิลิตร ปล่อยไว้ให้อาหารวุ้นแข็งตัววางจานอาหารวุ้นไว้ 1 
คืน ก่อนนํามาสเปรดเพลตปิเปตต์ตัวอย่างน้ําฟักข้าวที่เจือจางในระดับที่เหมาะสมปริมาตร 0.1 มิลลิลิตร ลงบน
ตรงกลางผิวหน้าของอาหารเลี้ยงเชื้อใช้แท่งแก้ว spreader ที่ฆ่าเชื้อโดยจุ่มในแอลกอฮอล์และลนไฟปล่อยให้แท่ง
แก้วเย็นลงแล้วแล้วเกลี่ยให้เชื้อกระจายทั่วผิวหน้าปิดฝาและวางไว้เป็นเวลา 10-15 นาที เพื่อให้สารละลายซึมเข้า
ไปในวุ้นก่อนนําไปบ่มที่อุณหภูมิ 30±1 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 72 ชั่วโมง ตรวจนับจํานวนโคโลนีของจุลินทรีย์
บนจานเพาะเชื้อท่ีมีจํานวน 30-300 โคโลนี หาค่าเฉลี่ยของจํานวนโคโลนีจากทั้ง  4 จานเพาะเชื้อ รายงานผลการ
ตรวจนับในหน่วยโคโลนีต่อมิลลิลิตร (cfu/mL) 
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บทที่ 4 
การปรบัปรุงกระบวนการผลิตน้ําฟักขา้วพร้อมดื่มบรรจขุวดทีผ่่านกระบวนการให้ความร้อน

เพื่อให้ได้มาตรฐานหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิต  
(Good Manufacturing Practice: GMP) 

 
บทนํา 

 
ฟักข้าว (Spring Bitter Cucumber)   เป็นไม้เถาเลื้อยพัน ให้ผลที่มีเปลือกผลอ่อนสีเขียวมี

หนามถี่ และจะเปลี่ยนเป็นสีส้มแก่หรือแดงเมื่อผลสุก ลักษณะผลของฟักข้าวมี 2 ชนิด คือ ชนิดผลยาวมีขนาด
ยาว 6-10 เซนติเมตร ส่วนชนิดผลกลมมีความยาว 4-6 เซนติเมตร  ในผลของฟักข้าวมีสารที่มีประโยชน์ต่อ
ร่างกายอยู่มาก คือ มีเบต้าแคโรทีนสูง โดยมีปริมาณมากกว่าแครอทถึง 10 เท่าและมากกว่ามะเขือเทศถึง 12 
เท่า การรับประทานฟักข้าวจึงเป็นการช่วยบํารุงสายตา นอกจากนี้ยังพบว่ามีสารไลโคปีนซึ่งเป็นสารในกลุ่มแค
โรทีนอยด์  สารไลโคปีนมีฤทธ์ิในการต่อต้านปฏิกิริยาออกซิเดชันซึ่งได้รับการพิสูจน์จากวงการแพทย์แล้วว่ามี
สามารถในการลดความเสี่ยงของการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจ โรคมะเร็งต่อมลูกหมาก มะเร็งปอด และมะเร็ง
กระเพาะอาหาร 

จากคุณประโยชน์ดังกล่าวของฟักข้าว ทําให้มีผู้บริโภคจํานวนมากเริ่มสนใจ โดยเฉพาะใน
กลุ่มผู้รักสุขภาพ และมีความเข้าใจเกี่ยวกับคุณค่าที่ได้รับจากสารอาหารต่างๆ แต่เนื่องจากฟักข้าวเป็นพืชที่ยัง
ไม่มีการเพาะปลูกแพร่หลายมากนัก การนํามาประกอบอาหาร หรือทําเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆก็ยังไม่หลากหลาย 
การนํามาบริโภคสด หรือปรุงอาหารที่ไม่ถูกต้อง จะทําให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีรสชาติไม่ถูกปาก ทางกลุ่มกสิกรรม
ธรรมชาติท่ามะขาม  อ.เมือง จ.กาญจนบุรี จึงได้มีการนําผลฟักข้าวสุกมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์น้ําฟักข้าวบรรจุ
ขวดพลาสติกที่ผ่านความร้อน เพื่อให้ง่ายต่อการบริโภคเนื่องจากสามารถปรุง แต่งกลิ่นรสตามต้องการได้ 
สามารถเก็บรักษาได้นาน สะดวกต่อการบริโภค และเป็นการเพิ่มมูลค่าให้แก่ฟักข้าว ซึ่งสามารถส่งไปจําหน่าย
ได้ทั่วไป โดยในกระบวนการผลิตจะมีการใช้ความร้อนเพื่อฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ในน้ําฟักข้าวก่อนบรรจุขวด โดยใช้
ความร้อนในระดับพาสเจอร์ไรส์ ที่อุณหภูมิ 62-65 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 30 นาที และหลังจากบรรจุขวดจะ
ทําการแช่เย็นในถังน้ําแข็งที่อุณหภูมิ 4-8 องศาเซลเซียสทันทีเพื่อลดอุณหภูมิ และทําการเก็บรักษาที่อุณหภูมิ
แช่เย็นตลอดระยะเวลาขนส่ง และจําหน่าย เพื่อเป็นการป้องกันการเน่าเสียจากเชื้อจุลินทรีย์  
  จากความต้องการบริโภคนํ้าฟักข้าวที่เพิ่มมากขึ้น ประกอบกับผู้บริโภคเริ่มให้ความสนใจ
เกี่ยวกับมาตรฐานและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์น้ําฟักข้าวบรรจุขวด ทําให้กลุ่มกสิกรรมธรรมชาติท่า
มะขาม  มีความต้องการที่จะขอรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์จากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เพื่อ
เป็นการรับรองความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ ให้ตรงตามความต้องการของผู้บริโภค และทําให้ผลิตภัณฑ์ที่ผลิต
ขึ้นนั้นสามารถจําหน่ายได้อย่างถูกกฎหมาย ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่ 214 (พ.ศ. 2543) เรื่อง 
เครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท ซึ่งได้กําหนดให้เครื่องดื่มทีทําจากผลไม้ หรือพืชผัก ไม่ว่าจะมีก๊าซ
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คาร์บอนไดออกไซด์ หรือออกซิเจนผสมอยู่ด้วยหรือไม่ก็ตามจัดเป็นอาหารควบคุมเฉพาะ และประกาศ
กระทรวงสาธารณสุขฉบับที่ 193 (พ.ศ. 2543) เรื่อง วิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิตและการเก็บ
รักษาอาหาร เพื่อให้ผู้ผลิตสามารถเพิ่มช่องทางจําหน่ายได้มากขึ้น ทางผู้วิจัยจึงได้เล็งเห็นความสําคัญของการ
พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิตน้ําฟักข้าวบรรจุขวดของทางกลุ่มฯ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานในการ
ผลิต และยังเป็นการศึกษาการประยุกต์ใช้ระบบมาตรฐานตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิต (Good 
Manufacturing Practice: GMP) กับวิสาหกิจชุมชน โดยจะได้นําข้อมูลที่ได้มาจัดทําเป็นคู่มือสําหรับวิสาหกิจ
ชุมชนอื่นๆ หรือผู้ที่สนใจทั่วไป นําไปประยุกต์ใช้กับการผลิตที่ดําเนินการอยู่ รวมทั้งจะได้สถานที่ต้นแบบ
สําหรับศึกษาการผลิต การจัดการการผลิต และการควบคุมคุณภาพ ที่เป็นไปตามมาตรฐาน GMP เพื่อให้เป็น
แหล่งศึกษาเรียนรู้ และถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับวิสาหกิจชุมชนที่ทําการผลิตผลิตภัณฑ์ในลักษณะใกล้เคียงกัน 
หรือผู้ที่สนใจต่อไป 
 

วัตถุประสงค ์
 

เพื่อทําการปรับปรุงสถานที่ผลิต เครื่องมือที่ใช้ในการผลิต รวมท้ังวิธีการปฏิบัติงานเพื่อให้
เป็นไปตามมาตรฐาน GMP และพร้อมที่จะเป็นโรงงานต้นแบบให้กับผู้สนใจในการศึกษาดูงาน 
 

ขั้นตอนการดาํเนนิงานตามโครงการ 
 

1. ศึกษาข้อมูลพ้ืนฐานของกลุ่มผู้ผลิต 
1.1 ศึกษากระบวนการผลิตน้ําฟักข้าวพร้อมด่ืมบรรจุขวดที่กลุ่มผู้ผลิตได้ปฏิบัติอยู่ ต้ังแต่ขั้นตอนการ

รับวัตถุดิบไปจนถึงการเก็บรักษาเพื่อรอจําหน่ายเพื่อนํามาเป็นข้อมูลในการปรับปรุงให้เป็นไปตาม
มาตรฐาน GMP ต่อไป 

1.2 ศึกษาลักษณะโครงสร้าง องค์ประกอบ การจดัแบ่งพื้นที่ของสถานที่ผลิต เช่น ที่ต้ังของอาคารผลิต  
พ้ืนที่การทํางานในส่วนต่างๆของการผลิต ระบบการสุขาภิบาล 

2. ศึกษาข้อกําหนดต่างๆของประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่เกี่ยวข้อง  
ทําการศึกษาประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ คือ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
ฉบับที่ 214 (พ.ศ. 2543) เรื่อง เครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
ฉบับที่ 193 (พ.ศ. 2543) เรื่อง วิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิตและการเก็บรักษาอาหาร 
และประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่ 194 (พ.ศ. 2543) เรื่อง ฉลาก ว่ามีข้อกําหนด หลักเกณฑ์ที่
สําคัญอะไรบ้าง เพื่อจะได้นํามาปรับปรุงกระบวนการผลิต สถานที่ผลิต และผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตาม
ข้อกําหนด 

3. การตรวจสอบคุณภาพของน้ําที่ใช้ในการผลิตโดยการทดสอบคุณภาพเบื้องต้นทั้งก่อนและหลังการ
ปรับปรุงกระบวนการผลิตตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ ดีในการผลิต คือ ความกระด้าง  ปริมาณ 
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coliforms และ E. coli เพื่อทําการปรับคุณภาพน้ําที่ใช้ในการผลิตให้มีคุณภาพตามที่กฎหมาย
กําหนด โดย 
3.1  ตัวอย่างน้ําที่ใช้ในการผลิต จะถูกเก็บโดยใช้ขวดที่ผ่านการฆ่าเชื้อด้วย autoclave ที่อุณหภูมิ 
121 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 15 นาที และทําการเก็บด้วยวิธี aseptic technique ปริมาณ 150 
มิลลิลิตร จํานวน 2 ขวด ต่อการเก็บตัวอย่าง 1 ครั้ง โดยเก็บจากน้ําที่ผ่านระบบการกรองน้ําที่ติด
ต้ังอยู่แล้ว และนํากลับมาทําการทดสอบที่ห้องปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี 
โดยแช่เย็นในกล่องโฟม ที่มี cold pack อยู่ภายใน ควบคุมอุณหภูมิตลอดระยะเวลาขนส่งให้ไม่เกิน 8 
องศาเซลเซียส เมื่อมาถึงห้องปฏิบัติการจะทําการเก็บรักษาภายในตู้แช่เย็นที่อุณหภูมิไม่เกิน 8 องศา
เซลเซียส และทําการทดสอบภายใน 24 ช่ัวโมง ซึ่งตัวอย่างน้ําที่เก็บมา จะถูกนําไปทดสอบหาความ
กระด้าง, ปริมาณ coliforms และ E. coli  
3.2   การทดสอบความกระด้างของน้ํา จะใช้ชุดทดสอบสําเร็จรูปซึ่งมีลักษณะเป็นแถบกระดาษวัดค่า
ความกระด้างทั้งหมด มีวิธีการทดสอบโดยการจุ่มแถบกระดาษวัดความกระด้างลงในน้ําตัวอย่างทิ้งไว้ 
3 วินาทีแล้วนํามาอ่านค่าสีที่ได้เทียบกับแถบสีของชุดทดสอบ  
3.3   ตรวจวัดปริมาณ Coliforms และ E. coli  ด้วยวิธี MPN (Most Probable Number) ตาม
มาตรฐานของ Bacteriological Analytical Manual (BAM) 8th edition โดยใช้การตรวจแบบ 
MPN 3x3 (3 tubes x 3 concentrations) ซึ่งมีวิธีการทดสอบ ดังนี้ 

3.3.1 ทํา MPN แบบ 3-3-3 โดย เขย่าตัวอย่างน้ําที่เตรียมมาแรงๆในแนวขึน้-ลง อย่าง
น้อย 25-30 ครั้ง  แล้วเปิดฝาด้วยวิธี aseptic technique  ดูดตัวอย่างน้ําใส่ลงใน 
Lauryl Sulfate Tryptose broth (LST) ที่เตรียมไว้ 9 หลอด ดังนี้ 3 หลอดแรก 
ใส่ 1 มิลลลิิตร, 3 หลอดที่สอง 0.1 มิลลลิิตร และ 3 หลอดสุดท้ายใส่ 0.01 มิลลลิิตร 

3.3.2 นําไปบ่มในตู้บ่มควบคุมอุณหภูมิที่ 35 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 48 ช่ัวโมง นําออกมา
สังเกตผล โดยสังเกตผลทุกๆ 24 ช่ัวโมง นําอาหารเลี้ยงเชื้อที่มีลักษณะขุน่และมีฟอง
ก๊าซเกิดขึ้นในหลอดดูแรม มาเขย่าให้เข้ากัน ทําการถ่ายเชื้อ ลงใน E. coli broth 
(EC) และ Brilliant Green Lactose Bile broth (BGLB)  จํานวน 1 หลอด LST 
ต่อ 1 หลอด ของ EC และ 1 หลอด ของBGLB 

3.3.3 นํา BGLB ไปบ่มในตู้บ่มควบคุมอุณหภูมิที ่ 35 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 48 ช่ัวโมง
โดยสังเกตผลทุกๆ 24 ช่ัวโมง และนํา EC ไปในตู้บ่มควบคุมอุณหภูมิที่ 45 องศา
เซลเซียสเป็นเวลา 48 ช่ัวโมง โดยสังเกตผลทุกๆ 24 ช่ัวโมงเช่นกัน 

3.3.4  นําหลอด BGLB และ EC ทีม่ีลักษณะขุ่นและมีฟองก๊าชมาเปิดตารางค่า MPN  โดย
ค่าที่ได้จากจํานวนหลอดที่มีฟองก๊าซของ BGLB จะมีค่าเป็น coliform MPN ส่วน
จํานวนหลอดที่มีฟองก๊าซของ EC จะมีค่าเป็น Fecal coliform MPN 

3.3.5 ถ่ายเชื้อจาก EC ด้วยวิธีการ streak ลงบน Levine’s Eosin Methylene 
Blueagar (L-EMB) แล้วนําไปบ่มในตู้บ่มควบคุมอุณหภูมิที่ 35 องศาเซลเซียสเป็น
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เวลา 48 ช่ัวโมง และนําออกมาสังเกตลักษณะโคโลนีทีน่่าจะเป็น E.coli คือ มี
ลักษณะสีเขียว หรือสีเงิน เป็นมันวาว (metallic sheen) 

3.3.6 ถ่ายเชื้อจาก L-EMB เพื่อนําไปทดสอบในขั้น confirmation test โดยใช้ loop 
แตะโคโลนีต้องสงสัย ใสล่งใน Methyl Red Voges-Proskauer  broth (MRVP), 
Koser’s Citrate broth และ Tryptone broth  นําไปบ่มในตู้บ่มควบคุมอุณหภูมิ
ที่ 35 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 48 ช่ัวโมง แล้วนําออกมาสังเกตุผล  

4. การตรวจคุณภาพผลิตภัณฑ์ที่ผลิตเสร็จแล้วทั้งก่อนและหลังการปรับปรุงกระบวนการผลิตตาม
หลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิต โดยการตรวจหาการปนเปื้อนของ coliform, E. coli Yeast และ 
Molds 
4.1   การตรวจคุณภาพผลิตภัณฑ์ที่ผลิตเสร็จแล้ว โดยการตรวจหาการปนเปื้อนของ coliform,   E. 
coli มีวิธีการเช่นเดียวกับการตรวจวัดปริมาณ coliforms และ E. coli  ในน้ําที่ใช้ในการผลิต 
4.2   การตรวจการปนเปื้อนของ Yeast และ Molds ทําตามวิธีการของ Bacteriological 

Analytical Manual (BAM) 8th edition โดยใช้การตรวจแบบ MPN 3x3 (3 tubes x 3 
concentrations) ซึ่งมีวิธีการทดสอบ ดังนี้ 

4.2.1 เขย่าตัวอย่างน้ําที่เตรียมมาแรงๆในแนวขึ้น-ลง อย่างน้อย 25-30 ครั้ง  แล้วเปิดฝา
ด้วยวิธี aseptic technique  ทําการเจือจาง (dilution) กับ Butterfield’s 
phosphate จนได้ความเจือจางที่เหมาะสม 

4.2.2 ทําการ spread ลงบนอาหารเลี้ยงเชื้อ Potato Dextrose agar (PDA) ที่ความเจือ
จางละ 2 plate (duplication)  

4.2.3 นําไปบ่มในตู้บ่มควบคุมอุณหภูมิที่ 30 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 5 วัน โดยทําการ
สังเกตุผลทุกๆ 24 ช่ัวโมง 

5. การปรับปรุงสถานที่ผลิต และกระบวนการผลิต ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิต 
  ทําการปรับปรุงสถานที่ผลิต กระบวนการผลิต เพื่อให้ผลิตภัณฑ์และวิธีการผลิต เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานที่กฎหมายกําหนด โดยอ้างอิงจากประกาศฯกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่ 214 (พ.ศ. 2543), 
ประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่ 193 (พ.ศ. 2543) และประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่ 194 (พ.ศ. 
2543) รวมทั้งตามบัญชีแนบท้ายประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่ 193 (พ.ศ. 2543)  

6. การขอการรับรอง GMP, ขออนุญาตสถานที่ผลิตอาหาร ขอขึ้นทะเบียนตํารับอาหาร และขออนุญาต
ใช้ฉลากอาหาร  

  หลังการปรับปรุงสถานที่ผลิต และวิธีการผลิตให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่กําหนด จะทํา
การเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่ผลิตเสร็จแล้วเพื่อส่งไปตรวจวิเคราะห์ที่ห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองจาก
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา  แล้วนําผลการตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ไปขออนุญาตขึ้นทะเบียนตํารับ
อาหาร และดําเนินการขออนุญาตจัดต้ังสถานที่ผลิตอาหาร และขออนุญาตใช้ฉลากกับสํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดเพื่อให้ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตได้รับการรับรองมาตรฐานและทําการจําหน่ายได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายต่อไป 
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7. การอบรมและถ่ายทอดความรู้ 
หลังจากปรับปรุงกระบวนการผลิต และสถานที่ผลิตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการ

ผลิตและจัดทําคู่มือการผลิตน้ําฟักข้าวที่เป็นไปตามมาตรฐานเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะได้ทําการอบรมถ่ายทอด
ความรู้ให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน และผู้สนใจทั่วไป โดยเป็นการอบรมในลักษณะบรรยา ยกตัวอย่าง ถ่ายทอด
ความรู้และประสบการณ์ รวมทั้งนําเข้าชมสถานที่ผลิตจริง วิธีการผลิตจริง ที่ได้ปรับปรุงให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตเรียบร้อยแล้ว 

 
ผลการดําเนนิงาน 

 
1. ผลศึกษาข้อมูลพ้ืนฐานของกลุ่มผู้ผลิต 

จากการศึกษาข้อมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับกระบวนการผลิตน้ําฟักข้าวบรรจุขวด ทําให้ทราบถึงขั้นตอนใน
การผลิตที่กลุ่มฯ ได้ทําการผลิตอยู่เดิม ซึ่งมีขั้นตอนดังต่อไปนี้ 
 
ขั้นที่ 1 การเตรียมเนื้อเยื่อฟักข้าว 
 

ทําความสะอาดผลฟักข้าว 
 
ผ่าผลฟักข้าว 
 
ตักเอาเมล็ดออกพักไว้ในชาม      ใช้มือขยี้เมล็ดให้เนื้อเยื่อออกมากที่สุด               
    
คว้านเนื้อออกแล้วนําไปป่ันให้ละเอียด   กรองแล้วบรรจุใส่ขวดพลาสติก        
                    
กรองแล้วบรรจุใส่ขวดพลาสติก    นําไปแช่แข็งเพื่อรอการผลิต 
 
นําไปแช่แข็งเพื่อรอการผลิต 

 
 
 

นํามาละลาย 
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สําหรับส่วนผสมอ่ืนๆ เช่น มะนาว สับปะรด เสาวรส  ให้ทําความสะอาดด้วยการล้างแล้ว
เตรียมให้เป็นของเหลวแล้วใส่ขวดพลาสติกไปแช่แข็งไว้ เพื่อรอการผลิต (ป่ันให้ละเอียดมากที่สุดแล้วกรองเอา
เฉพาะส่วนของเหลว) 

 
ขั้นตอนที่ 2 การเตรียมน้ําเชื่อม 
 

ล้างใบเตย 
 

ต้มใบเตยกับน้ําเปล่า แล้วรอจนเดือด 
 

เติมน้ําตาลกรวดแล้วรอให้ละลาย 
 

เติม Fructose syrup 
 

ขั้นตอนที่ 3 การปรุงผสม ฆ่าเชื้อ และบรรจ ุ
 

นําส่วนผสมที่จากขั้นตอนที่ 1และ 2 มาผสมกันตามสูตร 
 

เติมน้ําเปล่าให้ได้ปริมาตรทั้งหมด 20 ลิตร 
 

เติมเกลือ 
 

ต้มจนน้ําฟักข้าวมีอุณหภูมิเป็น 75 องศาเซลเซียส และรกัษาอุณหภูมินั้นไว้เป็นเวลา 15 วินาที 
 

                   ทําความสะอาดขวดและฝา  
บรรจุใส่ขวดแล้วปิดฝา 

 
แช่ในอ่างน้ําแข็งทันที 

 
นําไปแช่เย็นเพื่อรอจําหน่าย 

 



 

 
ภายในพื้
ภายนอก

 
ภาพที่ 4
 
อาคารภา
1 ถนน; 2
7 อาคาร
 
 
 
 
 
 
 
 

 สําห
้นที่ของกลุ่มฯ

กได้ ดังรูป 

4.1 อาคารต่าง

ายในบริเวณพื
2 ครัวกลาง; 
รอเนกประสงค

หรับบริเวณที่ใช
ฯ สําหรับทําอ

งๆ ภายในบริ

พ้ืนที่ของกลุ่มก
3 บริเวณรับป
ค์; 8 ห้องประ

ช้ในการผลิตนั
อาหารในการผ

เวณพื้นที่ของ

กสิกรรมธรรม
ประทานอาหา
ะชุม; 9 ห้องสุ

นั้น ใช้บริเวณห
ผลิต ซึ่งมีลักษ

งกลุ่มกสิกรรม

มชาติท่ามะขา
าร; 4 สว;, 5 บ
ขา 

ห้องครัวกลาง
ษณะเปิดโล่ง ไ

มธรรมชาติท่าม

าม ประกอบไป
บ้านพักคนงาน

ง และส่วนรับ
 ไม่สามารถป้อ

มะขาม  

ปด้วย 
น; 6 แปลงเก

บประทานอาห
องกันการปนเ

กษตรและบริเว

84 

หาร ซึ่งอยู่
เป้ือนจาก

 

วณสาธิต; 
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ภาพที่ 4.2 บริเวณครัวกลาง ซึ่งถูกนํามาใช้ในการผลิต 
 
 



86 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 4.3 บริเวณรับประทานอาหาร ซึ่งถูกนํามาใช้ในการผลิต 
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2. ผลศึกษาข้อกําหนดต่างๆ ของประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่เกี่ยวข้อง 
ทําการศึกษาข้อกําหนดของประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่ 214 (พ.ศ. 2543) เรื่อง

เครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท ประกาศกระทรวงสาธารสุขฉบับที่ 61 (พ.ศ. 2524) เรื่อง น้ําบริโภคใน
ภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท ประกาศกระทรวงสาธารสุขฉบับที่ 193 (พ.ศ. 2543) เรื่อง วิธีการผลิต เครื่องมือ
เครื่องใช้ในการผลิต และการเก็บรักษาอาหาร และประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่ 194 (พ.ศ. 2543) 
เรื่อง ฉลาก โดยนําข้อมูลในประกาศฯต่างๆ และบัญชีแนบท้ายมาใช้ในการปรับปรุงกระบวนการผลิต และ
สถานที่ผลิต รวมทั้งใช้ในการขอขึ้นทะเบียนตํารับอาหาร ขออนุญาติใช้สถานที่ผลิตอาหาร และขออนุญาตใช้
ฉลากอาหาร  

 
3. ผลการตรวจสอบคุณภาพของน้ําที่ใช้ในการผลิตโดยการทดสอบคุณภาพเบื้องต้นทั้งก่อนและหลังการ

ปรับปรุงกระบวนการผลิตตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิต 
 

ตารางที่ 4.1 ผลการตรวจสอบคุณภาพน้ําก่อนและหลังการปรับปรุงกระบวนการผลิตตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ 
                ดีในการผลิต 

ตัวอย่าง 

ก่อนการปรับปรุง หลังการปรับปรุง 

ความ
กระด้าง 
(ppm) 

Coliform 
(MPN/100ml) 

E. coli 
ความ

กระด้าง 
(ppm) 

Coliform 
(MPN/100ml) 

E. coli 

น้ําที่ใช้ใน
การผลิต 

200 1100 + <50 <2.2 - 

เกณฑ์มาตรฐานน้ําที่ใช้ในการผลิต คือ ความกระด้าง ไม่เกิน 100 ppm, coliform ไม่เกิน 2.2 MPN/100ml     
และไม่พบ E. coli 
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4. ผลการตรวจคณุภาพผลิตภัณฑ์ที่ผลิตเสรจ็แล้วทั้งก่อนและหลังการปรับปรุงกระบวนการผลิตตาม
หลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิต 
 

ตารางที่ 4.2 ผลการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์น้ําฟักข้าวบรรจุขวดที่ผ่านความร้อนก่อนและหลังการ 
                ปรับปรุงกระบวนการผลิตตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิต 

ตัวอย่าง 
ก่อนการปรับปรุง หลังการปรับปรุง 

Coliform 
(MPN/100ml) 

E. coli 
Yeast & 
Mold 

Coliform 
(MPN/100ml) 

E. coli 
Yeast & 
Mold 

ผลิตภัณฑ์
น้ําฟักข้าว 

3.0 - + <2.2 - - 

เกณฑ์มาตรฐานเครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท คือ coliform ไม่เกิน 2.2 MPN/100ml, ไม่พบ E. coli 
และไม่พบ ยีสต์ และ รา 
 

5. ผลการปรับปรงุสถานที่ผลิต และกระบวนการผลิต ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิต 
ผลจากการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างผลิตภัณฑ์น้ําฟักข้าวพาสเจอร์ไรส์  น้ําที่ใช้ในการผลิตรวมถึง 

และการสํารวจสถานที่ผลิต วิธีการผลิต พบว่ามีการปนเปื้อนจากเชื้อจุลินทรีย์ ซึ่งมีสาเหตุนั้นจากทั้ง
กระบวนการผลิตที่ยังไม่เป็นไปตามมาตรฐานและสถานที่ผลิตยังไม่ถูกต้องตามประกาศกระทรวงจึงได้
ดําเนินการให้คําแนะนําการปรับปรุงสถานที่ผลิตให้สถานที่ผลิตเป็นไปตามมาตรฐานเพื่อลดความเสี่ยงต่อการ
ปนเปื้อนในผลิตภัณฑ์น้ําฟักข้าว ดังนี้ 

5.1 ผลการปรับคุณภาพน้ําที่ใช้ในกระบวนการผลิต 
จากการตรวจสอบคุณภาพน้ําที่ใช้ในการผลิต พบว่ามีค่าไม่เป็นไปตามมาตรฐาน คือพบความ

กระด้าง    โคลิฟอร์มและ E. coli ซึ่งส่งผลต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ทําให้ต้องใช้ความร้อนสูงขึ้นในการฆ่า
เชื้อ ซึ่งทําให้เกิดการแยกชั้นของผลิตภัณฑ์ที่ผลิตเสร็จแล้ว หรือทําให้ผลิตภัณฑ์เก็บรักษาได้ไม่นาน 
นอกจากนั้น คุณภาพน้ําดังกล่าวยังไม่เป็นไปตามที่กฎหมายกําหนด จึงได้ทําการปรับวิธีการปรับคุณภาพน้ํา
ก่อนนํามาใช้ในการผลิต โดยติดต้ังเครื่องกรองน้ําแบบ reverse osmosis (RO) เนื่องจากน้ําที่นํามาใช้เป็น
น้ําประปาหมู่บ้าน มีคุณภาพไม่แน่นอน และผู้ปฏิบัติงานไม่มีความรู้ในการดูแลรักษาและปฏิบัติการกรองน้ํา 
การเลือกใช้เครื่องกรองน้ําดังกล่าว จึงเป็นการสะดวก และง่ายต่อการปฏิบัติงาน อีกทั้งยังอยู่ในงบประมาณที่
ผู้ประกอบการสามารถลงทุนได้ ซึ่งส่งผลให้คุณภาพน้ําที่ผ่านเครื่องกรองน้ําดังกล่าว เป็นไปตามเกณฑ์ที่
กฎหมายกําหนด ซึ่งน้ําที่ผ่านการกรองนี้จะถูกนํามาใช้ในการผสมกับวัตถุดิบต่างๆ เพื่อผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ ใช้
ในการล้างทําความสะอาดอุปกรณ์ที่สัมผัสกับผลิตภัณฑ์ ส่วนน้ําที่ใช้ในการล้างทําความสะอาดทั่วไป จะใช้น้ําที่
ผ่านการกรองน้ํา โดยใช้เครื่องกรองที่มีสารกรองคาร์บอน และเรซิน เพื่อกําจัดกลิ่น สี ตะกอน และความ
กระด้างให้มีปริมาณลดลงก่อนนํามาใช้งาน 



89 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4.4 เครื่องกรองน้ําแบบ reverse osmosis ที่นํามาติดต้ังใหม่ 
 

5.2 ผลการปรับปรุงสถานที่ผลิต 
ผลจากการสํารวจสถานที่ผลิต ซึ่งเป็นการนําพ้ืนที่บริเวณรับประทานอาหาร และครัวกลาง

มาใช้ในการผลิตนั้น ส่งผลให้เกิดการปนเปื้อนและไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิต เนื่องจากเป็น
บริเวณเปิดโล่งไม่สามารถป้องกันการปนเปื้อนจากภายนอกได้ รวมทั้งมีสัตว์ แมลง สัตว์พาหะต่างๆ รวมทั้งคน
ที่ไม่เกี่ยวข้องผ่านไปมาตลอดเวลา บริเวณโดยรอบยังมีสิ่งที่ไม่เกี่ยวข้องกับการผลิตวางอยู่เป็นจํานวนมาก และ
มีแหล่งน้ําขัง และท่อระบายน้ําที่ไม่มีฝาปิด ไม่มีการทําความสะอาด ซึ่งอาจเป็นแหล่งสะสม เพาะพันธ์ุของสัตว์
พาหะได้ นอกจากนั้นยังไม่มีการแยกการใช้ภาชนะในการผลิต โดยนําภาชนะที่ใช้ในการประกอบอาหารมาใช้
ในการผลิต จึงได้แนะนําให้จัดการปรับปรุงสถานที่ผลิตใหม่ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการท่ีดีในการผลิต โดย
มี 2 แนวทาง คือ 

5.2.1 ผลการออกแบบก่อสร้างอาคารผลิตใหม่ 
ในครั้งแรก ทางกลุ่มฯมีความเห็นว่า จะหาแหล่งเงินทุนเพื่อสร้างอาคารผลิตแห่งใหม่ใน

บริเวณพื้นที่ว่างที่มีอยู่ จึงได้ทําการสํารวจพื้นที่เพื่อก่อสร้าง โดยได้กําหนดว่าจะทําการก่อสร้างบริเวณสวน
กลาง ซึ่งอยูใกล้กับส่วนทํางาน และประชุม จึงได้ออกแบบการก่อสร้างอาคารใหม่ ดังแผนผังที่แสดง 
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ภาพที่ 4.5 แผนผังอาคารผลิตที่จะทําการก่อสร้างใหม ่
 

5.2.2 ผลการปรับปรุงอาคารที่มีอยู่เดิม 
หลังจากได้ออกแบบเสร็จเรียบร้อยแล้ว ทางกลุ่มฯ แจ้งว่าประสบปัญหาเกี่ยวกับแหล่งเงินทุน 

จึงได้เปลี่ยนจากการก่อสร้างอาคารใหม่ เป็นการปรับปรุงอาคารที่มีอยู่เดิม โดยเลือกส่วนหนึ่งของอาคาร
อเนกประสงค์ ซึ่งมีลักษณะเป็นห้อง ซึ่งถูกใช้เป็นที่เก็บของ และที่พักอาศัยของคนงานบางส่วนมาปรับปรุงเป็น
อาคารผลิต เนื่องจากเป็นอาคารที่มีลักษณะปิดมิดชิด มีสภาพใหม่ ไม่ชํารุดมากนัก ทําให้ไม่ต้องใช้งบประมาณ
ในการปรับปรุงสูงมาก โดยการปรับปรุงอาคาร ได้ซ่อมแซมบริเวณช่องเปิดต่างๆ ที่อาจทําให้เกิดการปนเปื้อน
จากภายนอกได้ ย้ายสิ่งของที่ไม่เกี่ยวข้องกับการผลิตออกไปไว้บริเวณอ่ืนๆ ติดต้ังอุปกรณ์ป้องกันการปนเปื้อน
จากภายนอก เช่น มุ้งลวด ม่านพลาสติก แบ่งพื้นที่ภายในให้เป็นสัดส่วน สําหรับการผลิตในแต่ละขั้นตอน โดย
ทําการปรับปรุงตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิต ดังแสดงตามภาพที่ 4.6-4.11 

 
 
 
 
 



 

ภาพที่ 4

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 4
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.6 บริเวณพืน้

4.7 ภายในพืน้

นที่ด้านหน้าอา

นทีอาคารอเนก

าคารอเนกปร

กประสงค์ ก่อ

 
ระสงค์ที่นํามา

 

อนทําการปรับ

 

ปรับปรุงเป็นอ

บปรุงเป็นอาคา

อาคารผลิต 

ารผลิต 
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ภาพที่ 4

 
ภาพที่ 4
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.8 ภายในอาค

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.9 การปรับป

คารอเนกประ

ปรุงบริเวณด้าน

ะสงค์ ก่อนทํา

นนอกอาคารผ

 
การปรับปรุงเ

 

 

ผลิต 

เป็นอาคารผลิลติ 
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ภาพที่ 4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4

4.10 การปรับ

4.11 การปรับ

ปรุงภายในอา

ปรุงพื้นที่การ

าคารผลติ การ

รทํางาน ภายใ

 
รจัดแบ่งพื้นที่

 
ในอาคารผลิต 

ทีก่ารทํางานเป็

 

ป็นสัดส่วน 
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ภาพที่ 4

ภายนอก
ตรวจสอ
นําไปคั้น
แต่เดิมกา
ละลายห
เปลี่ยนไ
อุณหภูมิต
ต่างๆนั้น
คุณภาพ
เนื่องจาก
ส่วนผสม
ใช้ refra
กําหนดคุ

4.12 แผนผังก

5.3 ผลการป
5.3.1 

วัตถุ
ก แล้วเปิดดูลั
บเบื้องต้นแล้
น้ําตามขั้นตอ
ารละลายน้ําแ
หมด ซึ่งอาจส
ป คือ มีกลิ่น
ตํ่ากว่า 10 อง
น แต่เดิมทาง
ทางรสชาติใ
กไม่มีใครทร
มอะไร ปริมาณ
ctometer เพ
คุณภาพของผ

การจัดพ้ืนที่กา

รับปรุงกระบว
การเตรียมวัต

ถุดิบที่นําเข้าม
ลักษณะของวั
้ว จะนําไปเก็
อนการผลิตที่ 
แข็งนั้นจะนําม
ส่งผลให้มีปริ
นเหม็นเปรี้ยว
งศาเซลเซียส 
กลุ่มจะใช้วิธี
นผลิตภัณฑ์แ
าบสูตรการผ
ณเท่าไหร่ สําห
พ่ือวัดค่าความ
ลิตภัณฑ์ โดย

ารผลิต ภายใน

วนการผลิต 
ตถุดิบ 
มา จะมีการต
วัตถุดิบ ว่ามีสิ
บไว้ที่ห้องเก็บ
 1 แล้วนําไป
มาแช่ไว้ในน้ํา
มาณจุลินทรี
วติดมา จึงได้
 เพื่อทําให้ละล
ธีเติมไป ชิมไป
แต่ละครั้งไม่
ผลิตที่แน่นอน
หรับการผลิตน
มหวาน และใ
ยเฉพาะความ

 
นอาคารผลิตที

 

ตรวจสอบคุณ
สิ่งแปลกปลอ
บวัตถุดิบ ส่วน
ปแช่แข็งเก็บไว้
ที่อุณหภูมิห้อ

รีย์ที่ปนเปื้อน
ด้เปลี่ยนเป็นก
ลายอย่างช้าๆ
ป ซึ่งอาจเกิด
เท่ากัน รวมท
น จึงได้กําหน
น้ําฟักข้าวในแ
ใช้ pH mete
เป็นกรด จะส

ที่ปรับปรุงใหม

ณภาพเบื้องต้น
อมปนมาหรือ
นที่เป็นผลไม้ป
ว้ เมื่อจะนํามา
อง ข้ามคืน หรื
มาเพิ่มจํานว
การนําน้ําผลไ
ๆ และไม่เกิดก
ดการปนเปื้อน
ทั้งเมื่อหัวหน้
นดให้กลุ่มฯ 
แต่ละรสชาติ 
r เพื่อวัดค่าค
ส่งผลต่อปริมา

ม่ 

น โดยใช้การส
อไม่ มีลักษณ
ประเภทต่างๆ
าทําการผลิต 
รือทิ้งไว้เป็นเว
วนขึ้น และทํ
ไม่ที่แช่แข็งไ

การเน่าเสีย แล
นจากช้อนที่ผู
น้ากลุ่มไม่อยู่ 
 จัดทําสูตรมา
 และใช้เครื่อง
วามเป็นกรด 
าณจุลินทรีย์ใน

สังเกตจากบร
ณะผิดปกติหรื
ๆ รวมทั้งฟักข้
 จึงนํามาละลา
วลาหลายวันจ
ําให้กลิ่นรสมี
ไว้ มาต้ังทิ้งไว
ละในการผสม
ผู้ชิมใช้และเกิ
 จะไม่สามาร
าตรฐานขึ้น ว
มือวัดแทนกา
 ซึ่งเป็นส่วนสํ
นผลิตภัณฑ์แ
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รรจุภัณฑ์
อไม่ เมื่อ
้าวสด จะ
ายน้ําแข็ง 
จนกว่าจะ
มีลักษณะ
ว้ในตู้เย็น 
มส่วนผสม
กิดปัญหา
รถผลิตได้ 
 ว่าต้องใช้
ารชิม เช่น 
สําคัญที่จะ
และการใช้
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ความร้อนในการฆ่าเชื้อ ซึ่งได้กําหนดให้ผลิตภัณฑ์จะต้องมีค่าความเป็นกรดไม่เกิน 4.0 จึงจะใช้สภาวะการฆ่า
เชื้อที่กําหนดขึ้นใหม่ได้ 

5.3.2 การให้ความร้อนเพื่อฆ่าเชื้อ และการบรรจุ 
การให้ความร้อนเพื่อฆ่าเชื้อน้ําฟักข้าวที่ผลิตเสร็จแล้วนั้น กลุ่มฯ ได้กําหนดไว้ที่อุณหภูมิ 75 

องศาเซลเซียส เป็นเวลา 15 วินาที โดยใช้เครื่องมือที่มีอยู่ในครัวเรือน คือ หม้อต้ม เตาแก๊ส เทอร์โมมิเตอร์
ชนิดแก้ว เมื่อครบกําหนดเวลาจะทําการบรรจุลงขวดทันที แล้วนําไปแช่ในน้ําผสมน้ําแข็ง ซึ่งจากการสังเกต
และทดลองพบว่า วิธีดังกล่าวไม่สามารถทําการฆ่าเชื้อได้อย่างสมบูรณ์เพียงพอ ยังพบการปนเปื้อนจากด
จุลินทรีย์ต่างๆอยู่เป็นจํานวนมาก รวมทั้งเกิดปัญหาจากภาชนะบรรจุที่ใช้อีกด้วย จึงได้เปลี่ยนการให้ความร้อน
เป็นอุณหภูมิ 65 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 20 นาที ซึ่งเป็นสภาวะการพาสเจอร์ไรซ์ โดยใช้อุปกรณ์ที่มีอยู่เดิม
เป็นส่วนใหญ่ แต่เปลี่ยนจากเทอร์โมมิเตอร์ชนิดแก้วเป็นชนิดเข็มสแตนเลส และให้ใช้นาฬิกาจับเวลา รวมท้ังให้
ทําการกวนผสมตลอดเวลาที่ทําการให้ความร้อน  เมื่อทําการให้ความร้อนเสร็จสิ้น ให้บรรจุลงขวด โดยใช้
ภาชนะ เช่น เหยือก หรือกรวย แทนการใช้ทัพพี หรือหม้อขนาดเล็ก ตักบรรจุ ซึ่งทําให้เกิดการหกของ
ผลิตภัณฑ์ และเมื่อบรรจุเสร็จ ให้ปิดฝาทันที ไม่ต้ังทิ้งไว้ แล้วนําไปแช่ในน้ําแข็ง โดยจุ่มลงไปจนน้ําแข็งท่วม
ระดับผลิตภัณฑ์ แต่ไม่ถึงบริเวณคอขวด เพื่อป้องกันการปนเปื้อนของน้ําแข็งที่ละลายเข้าสู่ผลิตภัณฑ์ที่บรรจุไว้
ภายในขวด เมื่อทําการบรรจุเสร็จสิ้นแล้ว ให้เคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์ทั้งหมดไปเก็บในตู้แช่เย็นทันที   

 
5.3.3 การเตรียมภาชนะบรรจุ และอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิต 

ภาชนะบรรจุ และอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตนั้น จะถูกนํามาใช้งานทันที ไม่มีการตรวจสอบ
ความสะอาด ไม่มีการฆ่าเชื้ออีกครั้งก่อนนํามาใช้งาน จึงได้เปลี่ยนวิธีการเป็น การตรวจสอบอุปกรณ์ก่อน
นํามาใช้งาน ทําการล้างและฆ่าเชื้อภาชนะบรรจุทุกช้ินก่อนนํามาใช้งาน โดยให้ทําการลวกด้วยน้ําร้อนที่ต้ม
เดือด สําหรับอุปกรณ์และภาชนะที่ผ่านความร้อนได้ แล้วควํ่าไว้บนภาชนะรองรับ หรือชั้นวางของที่สะอาด 
สําหรับอุปกรณ์และภาชนะที่ไม่สามารถผ่านความร้อนได้ จะให้ทําการฆ่าเชื้อด้วยคลอรีน 20 ppm แล้วควํ่าทิ้ง
ไว้จนแห้ง หมดกลิ่นคลอรีน ก่อนนํามาใช้งานทุกครั้ง เมื่อทําการผลิตเสร็จสิ้น อุปกรณ์ทุกช้ินจะต้องถูกล้างทํา
ความสะอาด ควํ่าไว้ให้แห้งบนชั้นที่สะอาด และเมื่อหยุดการผลิตเป็นเวลานาน จะต้องมีผ้าสะอาดคลุมปกปิด
ตลอดเวลา เพื่อป้องกันการปนเปื้อนจากสิ่งสกปรก สําหรับบรรจุภัณฑ์ที่รับเข้ามา จะถูกเก็บไว้ในห้องเก็บบรรจุ
ภัณฑ์ และนําออกมาใช้งานในปริมาณที่จะใช้เท่านั้น บรรจุภัณฑ์ที่มีลักษณะผิดรูปไปจากการผลิต เช่น เกิดการ
ยุบตัวบริเวณคอขวดเนื่องจากการปิดฝา จะให้แยกไว้ และกําจัดทิ้งทันที ไม่นํามาจับ บิด เพื่อให้คืนรูป แล้วนํา
กลับมาใช้ใหม่ เนื่องจากพบว่า เกิดการรั่วซึม ทําให้ผลิตภัณฑ์เน่าเสียได้ 

5.3.4 การอบรมการปฏิบัติตามสุขลักษณะส่วนบุคคลที่ถูกต้อง 
เมื่อได้ทําการปรับปรุงสถานทีผลิต และวิธีการผลิตเสร็จสิ้นแล้ว ได้จัดให้มีการอบรม

ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด ในเรื่องของการปฏิบัติงานตามสุขลักษณะส่วนบุคคลท่ีถูกต้อง ต้ังแต่เรื่อง
การดูแลรักษาสุขภาพ การตรวจสุขภาพ การจัดการเครื่องแต่งกาย สุขลักษณะในการทํางาน การใช้อุปกรณ์
ป้องกันการปนเปื้อนต่างๆ และให้จัดหาอุปกรณ์ป้องกันการปนเปื้อนให้ครบ ได้แก่ ผ้ากันเปื้อน ตาข่ายคลุมผม 
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ผ้าปิดปาก ถุงมือ และรองเท้าบูท หลังจากนั้นได้ให้ผู้ปฏิบัติงานทดลองปฏิบัติงานโดยส่วมใส่เครื่องแต่งกาย
และอุปกรณ์ป้องกันการปนเปื้อน รวมทั้งปฏิบัติตามสุขลักษณะที่ถูกต้องตามที่ได้อบรมไว้แล้ว เพื่อสังเกตว่ามี
สิ่งใดที่ไม่สะดวกต่อการทํางาน หรือยังมีสิ่งใดที่อาจเกิดการปนเปื้อนลงสู่ผลิตภัณฑ์ได้อีกหรือไม่ จะได้ปรับปรุง
ให้เหมาะสมต่อไป ซึ่งจากการปฏิบัติ พบว่าในช่วงแรกผู้ปฏิบัติงานบางส่วนยังไม่สะดวกในการทํางานอยู่บ้าง 
เนื่องจากไม่เคยสวมใส่อุปกรณ์ต่างๆมาก่อน แต่ค่อยๆปรับตัวได้ดีขึ้น และสามารถปฏิบัติตามหลักสุขลักษณะ
ส่วนบุคคลได้อย่างถูกต้อง 

 

 
 

ภาพที่ 4.13 การอบรมสุขลักษณะส่วนบุคคลท่ีถูกต้องให้กับผู้ปฏิบัติงาน 
 

6. ผลการขอการรับรอง GMP ขออนุญาตสถานที่ผลิตอาหาร ขอขึ้นทะเบยีนตํารับอาหาร และขอ
อนุญาตใช้ฉลากอาหาร 

  เมื่อได้ทําการปรับปรุงสถานที่ผลิต วิธีการผลิต ตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิต รวมทั้ง
ตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ว่าเป็นไปตามกฎหมายกําหนดแล้ว ได้ส่งตัวอย่างผลิตภัณฑ์ไปตรวจเพื่อขอขึ้น
ทะเบียนตํารับอาหารกับห้องปฏิบัติการที่สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยารับรอง และนําผลตรวจไปขอ
ขึ้นทะเบียนตํารับอาหาร พร้อมกับทําการออกแบบฉลากผลิตภัณฑ์โดยยึดหลักตามกฎหมาย เพื่อนําไปย่ืนขอ
อนุญาตใช้ฉลากผลิตภัณฑ์กับ ในขณะเดียวกันได้ทําการยื่นเรื่องเพื่อขอจัดต้ังสถานที่ผลิตอาหาร ซึ่งการขอ
อนุญาตทั้งหมด ได้ดําเนินการที่สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี หลังจากการตรวจสอบสถานที่ผลิต 
กระบวนการผลิต และผลิตภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนุบรีจึงได้ขึ้นทะเบียนตํารับ
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อาหาร พร้อมออกเลขทะเบียนอาหาร หรือเลข อย. ให้ พร้อมกับอนุญาติให้ใช้ฉลาก และอนุญาติให้จัดต้ัง
สถานที่ผลิตอาหารได้ รวมทั้งได้มอบเอกสารแสดงระดับคุณภาพของสถานที่ผลิตอาหาร ว่า สถานที่ผลิตน้ําฟัก
ข้าวพร้อมด่ืมบรรจุขวดน้ี ได้ผ่านการตรวจประเมินมาตรฐานตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิต ในระดับ ดี
มาก 



 

ภาพที่ 44.14 ใบรับรองงมาตรฐานกาารผลิตอาหาร
 

 ตามหลกัเกณณฑ์วิธีการที่ดีใในการผลิต 
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7. ผลการอบรมและถ่ายทอดความรู้ 
  หลังจากได้ทําการปรับปรุงสถานที่ผลิต กระบวนการผลิตน้ําฟักข้าวพร้อมด่ืมบรรจุขวด จน
ได้รับการขึ้นทะเบียนตํารับอาหาร ได้รับการอนุญาตให้ใชฉ้ลาก และผ่านการตรวจประเมินสถานที่ผลิตตาม
หลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตเรียบร้อยแล้ว ได้ร่วมกับทางกลุ่มฯ จัดอบรมให้ความรู้ในเรื่องของการผลิต 
และการจัดการสถานที่ผลิตน้ําฟักข้าวบรรจุขวดให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและผู้สนใจทั่วไป จํานวน 2 ครั้ง ซึ่งมี
ผู้เข้ารับการอบรมจํานวนมาก 
 

สรุปผลการดําเนนิงาน 
 

  ในการดําเนินงานวิจัยครั้งนี้ได้เริ่มจากการศึกษาข้อมูลพ้ืนฐานของกลุ่มกสิกรรมธรรมชาติท่า
มะขาม มีการนําตัวอย่างผลิตภัณฑ์น้ําฟักข้าวบรรจุขวดที่ผ่านความร้อนของกลุ่มฯ มาทําการตรวจวิเคราะห์
เพื่อดูการปนเปื้อนจากเชื้อจุลินทรีย์ รวมทั้งวิเคราะห์คุณภาพของน้ําที่ใช้ในการผลิต ผลจากการตรวจวิเคราะห์
นั้นพบปัญหาการปนเปื้อนจากเชื้อจุลินทรีย์ในผลิตภัณฑ์รวมถึงน้ําที่ใช้ในการผลิต จึงมีการหาสาเหตุที่อาจ
ก่อให้เกิดการปนเปื้อนที่เกิดขึ้นในผลิตภัณฑ์ ทําให้ทราบว่าปัญหาที่เกิดขึ้นกับที่ส่งผลต่อการปนเปื้อนในผลิตน้ํา
ฟักข้าว มาจากสาเหตุสองประการ คือกระบวนการผลิตที่ยังไม่ถูกต้องและสถานที่ผลิตที่เป็นลักษณะเปิดโล่ง 
ใช้ร่วมกับกิจกรรมอื่นๆ ซึ่งทําให้เกิดกรปนเปื้อนในผลิตภัณฑ์ ผู้วิจัยจึงได้ให้คําแนะนํา และทดลองทําการ
ปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิต และปรับปรุงสถานที่ผลิตโดยอ้างอิงจากบัญชีแนบท้ายประกาศกระทรวง
สาธารณสุขฉบับที่ 193 (พ.ศ. 2543) เรื่อง วิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิต และการเก็บรักษาอาหาร 
จนกระทั่งสามารถผ่านการตรวจประเมินมาตรฐานตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตในระดับดีมาก ส่วน
ผลิตภัณฑ์น้ําฟักข้าวบรรจุขวดนั้น ได้รับการขึ้นทะเบียนตํารับอาหาร ได้รับอนุญาตให้ใช้ฉลาก ทําให้ผลิตภัณฑ์
สามารถจําหน่ายไปยังผู้บริโภคในจังหวัดต่างๆ และส่งจําหน่ายตามร้านค้าต่างๆ ได้มากข้ึน ส่งผลให้กลุ่มฯ มี
ยอดการสั่งซื้อ และการจําหน่ายที่สูงมาก ทําให้สามารถรับซื้อผลฟักข้าว เพื่อนํามาเป็นวัตถุดิบในการผลิต
ได้มากขึ้น ส่งผลดีไปยังเกษตรกรผู้ปลูกฟักข้าวที่เป็นสมาชิกของกลุ่ม ทําให้มีรายได้เพิ่มขึ้น และยังสามารถ
ถ่ายทอดความรู้ ให้การอบรมกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน และผู้สนใจต่างๆ ในการนําไปประยุกต์ใช้กับการผลิตของ
ตนเองได้ต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 



100 
 

เอกสารอา้งอิง 
 

ประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่ 61 (พ.ศ. 2524) เรื่อง น้ําบริโภคในภาชนะบรรรจุที่ปิดสนิท. 98 ร.จ.  
         52 ตอนที่ 157(ฉบับ พิเศษ แผนกราชกิจจาฯ).         
ประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่ 194 (พ.ศ. 2543) เรื่อง ฉลาก. ราชกิจจานุเบกษาฉบับประกาศท่ัวไป 
 เล่ม 118 ตอนพิเศษ 6 ง. 
ประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่ 193 (พ.ศ. 2543)รื่องวิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิต และ 
         การเก็บรักษาอาหาร. ราชกิจจานุเบกษาฉบับประกาศทั่วไป เล่ม 118 ตอนพิเศษ 6 ง. 
ประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่ 214 (พ.ศ. 2543) เรื่อง เครื่องดื่มในภาชนะบรรรจุที่ปิดสนิท. ราชกิจ     
         จานุเบกษาฉบับประกาศทั่วไป เล่ม 118 ตอนพิเศษ 6 ง. 
สถาบันวิจัยโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล. 2544. แนวทางการผลิตอาหารตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดี             
         (จี.เอ็ม.พี). 2. องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก, กรุงเทพฯ. 
สุธาทิพ   ภมรประวัติ. 2550. ฟักข้าวอาหารต้านมะเร็ง. หมอชาวบ้าน (340). 
สุมณฑา   วัฒนสินธ์ุ. 2545. ตําราจุลชีววิทยาทางอาหาร. 2. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, กรุงเทพฯ. 
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา. 2544.  แนวทางการผลิตอาหารตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดี  

GMP. พิมพ์ครั้งที่ 1.โรงพิมพ์องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์. 
Food and Drug Administration. 1995. Bacteriological Analytical Manual 8th ed. AOAC 
 International 
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บทที่ 5  
แนวทางการนําไปใช้ประโยชน์ 

 
 จากผลงานวิจัยการศึกษาการเปลี่ยนแปลงของไลโคปีนในน้ําฟักข้าวพร้อมดื่มบรรจุขวดที่ผ่านกระบวนการ
ให้ความร้อนและระหว่างการเก็บรักษา พร้อมการปรับปรงุกระบวนการผลติเพ่ือให้ไดม้าตรฐาน GMP ทางผู้วิจัยได้
ดําเนินการนําไปใช้ให้เกิดประโยชนด์ังนี ้
 

1. ถ่ายทอดผลการศึกษาการเปลี่ยนแปลงของไลโคปีนในน้ําฟักข้าวพร้อมดืม่บรรจุขวดที่ผา่นกระบวนการให้
ความร้อนและระหว่างการเก็บรักษา พร้อมวิธีการปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อให้ไดม้าตรฐาน GMP 
ให้กับกลุ่มประชาชนผูส้นใจทัว่ไป จํานวน 50 คน 

2. การปรับปรุงสถานที่ผลติน้ําฟักข้าวเพ่ือให้ได้มาตรฐาน GMP 
3. จัดทําคูม่ือการจัดการสถานทีผ่ลติ และกระบวนการผลิตน้าํฟักข้าวพร้อมดื่มบรรจขุวดท่ีผ่านการให้ความ

ร้อนตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลติ(Good Manufacturing Practice: GMP) (ภาคผนวก ค และ ง) 
 

ผลการถ่ายทอดผลการศกึษาการเปลี่ยนแปลงของไลโคปีนในน้ําฟกัขา้วพร้อมดื่มบรรจุขวดทีผ่่านกระบวนการ
ให้ความร้อนและระหว่างการเก็บรกัษา พร้อมวิธกีารปรบัปรุงกระบวนการผลิตเพื่อให้ได้มาตรฐาน GMP 

 
1. ข้อมูลของผู้เขา้ร่วมอบรมผลการศึกษาการเปลี่ยนแปลงของไลโคปีนในน้ําฟกัข้าวพร้อมดื่มบรรจขุวด

ท่ีผ่านการให้ความร้อนและระหว่างการเกบ็รักษา และ การจัดการสถานที่ผลิตและกระบวนการผลิต
ตามหลักเกณฑว์ิธกีารท่ีดีในการผลิต (GMP) 
 

 จากการอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีทั้งหมด 2 ครั้ง ผู้เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น 57 คน และมีผู้ประสงค์ให้ข้อมูล
ในใบสมัคร ทั้งสิ้น 30 คน คิดเป็นร้อยละ 52.63 ของผู้เข้าร่วมอบรมทั้งหมด พบว่า ผู้เข้าร่วมอบรมเป็นชายและ
หญิงจํานวนเท่ากัน และผู้เข้าร่วมอบรมส่วนใหญ่จะไม่ระบุอายุ คิดเป็นร้อยละ 90 (27 คน) และประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมร้อยละ 76.67 (23 คน) ระดับการศึกษาของผู้เข้าร่วมอบรมส่วนใหญ่อยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย/ปวช. ร้อยละ 43.33 (13 คน) มีรายได้ต่อเดือนอยู่ในช่วง 7,001-8,000 บาท ร้อยละ 46.67 (14 คน) จาก
ตารางที่ 5.6 ผู้เข้าร่วมอบรมส่วนใหญ่ได้รับทราบข่าวจากแหล่งอื่นๆ ถึงร้อยละ 96.67 (29 คน) โดยที่ผู้เข้าร่วม
อบรมได้รับทราบข่าวสารจากเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ และผู้เข้าร่วมอบรมไม่เคยเข้าร่วมอบรมจากคลินิกเทคโนโลยี
และไม่เคยลงทะเบยีนคนจนประเภทขาดอาชีพ 
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ตารางที่ 5.1 ผู้เข้าร่วมอบรมจําแนกตามเพศ 

เพศ จํานวน (คน) ร้อยละ 

ชาย 15 50 

หญิง 15 50 

รวม 30 100 

 
ตารางที่ 5.2 ผู้เข้าร่วมอบรมจําแนกตามอายุ 

อายุ จํานวน (คน) ร้อยละ 

น้อยกว่า 20 ปี 0 0 

20-29 ปี 0 0 

30-39 ปี 0 0 

40-49 ปี 1 3.33 

50-59 ปี 1 3.33 

60 ปีขึ้นไป 1 3.33 

ไม่ทราบข้อมูล 27 90 

รวม 30 100 

 
ตารางที่ 5.3 ผู้เข้าร่วมอบรม จําแนกตามอาชีพ 

อาชีพหลกั จํานวน (คน) ร้อยละ 

รับราชการ 0 0 

พนักงานรัฐวิสาหกิจ 0 0 

เกษตรกร 23 76.67 

โอทอป 0 0 

แม่บ้าน 0 0 

พนักงานธุรกิจเอกชน 0 0 

รับจ้าง 6 20 

วิสาหกิจชุมชน 0 0 

ค้าขาย 1 3.33 

อื่นๆ 0 0 

รวม 30 100 
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ตารางที่ 5.4 ผู้เข้าร่วมอบรม จําแนกตามระดับการศึกษา 

ระดับการศกึษา จํานวน (คน) ร้อยละ 

ประถมศึกษา 0 0 

มัธยมต้น 2 6.67 

มัธยมปลาย/ปวช. 13 43.33 

ปวส./อนุปริญญา 5 16.67 

ปริญญาตรี 2 6.67 

สูงกว่าปริญญาตร ี 0 0 

ไม่ระบ ุ 8 26.66 

อื่นๆ 0 0 

รวม 30 100 

 
ตารางที่ 5.5 ผู้เข้าร่วมอบรม จําแนกตามรายได้ตอ่เดอืน 

รายได้ต่อเดือน จํานวน (คน) ร้อยละ 

น้อยกว่า 1,000 บาท 0 0 

1,001-2,000 บาท 0 0 

2,001-3,000 บาท 0 0 

3,001-4,000 บาท 0 0 

4,001-5,000 บาท 0 0 

5,001-6,000 บาท 2 6.67 

6,001-7,000 บาท 2 6.67 

7,001-8,000 บาท 14 46.67 

8,001-9,000 บาท 0 0 

9,001-10,000 บาท 11 36.66 

มากกว่า 10,000 บาท 1 3.33 

รวม 30 100 
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ตารางที่ 5.6 การรับทราบข่าวสารการอบรมของผู้เข้าร่วมอบรม 

ช่องทางการประชาสัมพันธ ์ จํานวน (คน) ร้อยละ 

จดหมายเชิญ 0 0 

ทางอินเตอร์เนต็ 0 0 

การแนะนํา/คนรู้จัก 0 0 

ป้ายประกาศโฆษณา 0 0 

สื่อสารมวลชน 0 0 

หน่วยงานท้องถิ่น 0 0 

เจ้าหน้าที่ของรัฐ 1 3.33 

อื่นๆ 29 96.67 

รวม 30 100 

 
ตารางที่ 5.7 ร้อยละผู้ที่เคยผ่านการอบรมจากคลินิกเทคโนโลย ี

ผ่านการอบรมจากคลนิกิเทคโนโลย ี จํานวน (คน) ร้อยละ 

เคย 0 0 

ไม่เคย 30 100 

รวม 30 100 

 
ตารางที่ 5.8 ร้อยละผู้เข้าร่วมอบรมกับการลงทะเบียนคนจนประเภทขาดอาชีพ 

การลงทะเบียนคนจนประเภทขาดอาชีพ จํานวน (คน) ร้อยละ 

เคย 0 0 

ไม่เคย 30 100 

รวม 30 100 

 
2. ผลการประเมนิหลงัการถ่ายทอดเทคโนโลยีทันที 

 
 การประเมินความพึงพอใจใช้ระดับคะแนน 1-5 คะแนน จากระดับความพึงพอใจน้อยท่ีสุด-มากท่ีสุด 
ประมวลผลผู้เข้าร่วมอบรมเป็นค่าเฉลี่ยความพึงพอใจและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน กําหนดให้แปลความหมายระดับ
ความพึงพอใจ ดังนี้ 
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ตารางที่ 5.9 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้ารับการถ่ายทอดเทคโนโลยีภายหลังการอบรมทันท ี

ค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจ การแปลระดับความพึงพอใจ 

1.00-1.49 น้อยทีสุ่ด 

1.50-2.49 น้อย 

2.50-3.49 ปานกลาง 

3.50-4.49 มาก 

4.50-5.00 มากที่สดุ 

 
 การอบรม 2 ครั้ง มีจํานวนผู้เข้าอบรมรวมทั้งสิ้น 57 คน ผลการประเมินความพึงพอใจหลังการอบรมทันที
พบว่า ผู้เข้าร่วมอบรมมีความพึงพอใจในการให้บริการของเจ้าหน้าที่ วิทยากรมีความรู้ความสามารถ เนื้อหา
หลักสูตรมีความเหมาะสม และ ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้ ในระดับมากที่สุด (ตารางที่ 5.10) 
และ ผู้เข้าร่วมอบรมมีความพึงพอใจในกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ สิ่งอํานวยความสะดวก ระยะเวลา/
ช่วงเวลาในการอบรม รวมท้ังความคุ้มค่าเมื่อเทียบกับเวลาและค่าใช้จ่ายที่เสียไป อยู่ในระดับมาก (ตารางที่ 5.10) 
 
ตารางที่ 5.10 ผลการประเมนิความพึงพอใจของผู้เข้ารับการถ่ายทอดเทคโนโลยีภายหลังการอบรมทันท ี

รายละเอียดผลการประเมิน 

ระดับ
ความพึง
พอใจ
เฉลี่ย 

คิดเปน็ร้อยละ 

มาก
ที่สุด 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
 

(2) 

น้อย
ที่สุด 
(1) 

ข้อมลูวัดความพึงพอใจ 

1. ด้านกระบวนการ ขัน้ตอนการให้บริการ (เช่น การประกาศรับสมัคร 
การติดตอ่เชิญอบรม การประสานงานและให้ขอ้มูล  การดูแล และการ
ทํางานอย่างมีขั้นตอน ฯลฯ) 4.28±0.67 40.35 47.37 12.28 0 0 

2. เจ้าหน้าที่ผูใ้ห้บรกิาร (เช่น อัธยาศัยด ีย้ิมแย้มแจ่มใส มีใจในการ
ให้บริการ ฯลฯ) 4.68±0.51 70.18 28.07 1.75 0 0 

3. สิ่งอํานวยความสะดวก (สถานที่อบรม อาหาร เครื่องโสตฯ เอกสาร
อบรม ฯลฯ) 4.44±0.63 50.88 42.11 7.02 0 0 
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ตารางที่ 5.10 (ตอ่) 

รายละเอียดผลการประเมิน 

ระดับ
ความพึง
พอใจ
เฉลี่ย 

คิดเปน็ร้อยละ 

มาก
ที่สุด 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
 

(2) 

น้อย
ที่สุด 
(1) 

ข้อมลูเพ่ือการปรับปรุงหลักสตูร 

4. การนําความรู้ไปใช้ประโยชน ์(ใช้ประกอบอาชีพ หรอืใชใ้น
ชีวิตประจําวัน ) 4.56±0.60 61.4 33.33 5.26 

0  0 

5. ความเหมาะสมของเนื้อหาหลักสูตร 4.56±0.54 57.89 40.35 1.75 0  0 

6. ความเหมาะสมของวิทยากร (ความรู้ ความสามารถ เทคนิคการสอน) 4.58±0.57 61.4 35.09 3.51 0  0 

7. ระยะเวลาการอบรม ( จํานวนวัน) 4.04±1.05 42.11 33.33 10.53 14.03 0 

8. ชว่งเวลาการอบรม ( วัน/เดือน/ฤดทูีอ่บรม) 4.21±0.88 45.61 35.09 14.04 5.26 0 

9. ความคุ้มคา่เมื่อเทียบกับเวลาและค่าใช้จ่าย (ประโยชน์ที่ได้รับ
มากกว่าเวลาและค่าใช้จ่ายที่เสียไป) 4.37±0.67 47.37 42.11 10.53 0 0 

 
 จากการสอบถามผู้เข้าร่วมอบรมเกี่ยวกับการนําความรู้ที่ได้รับการถ่ายทอดไปใช้ประโยชน์ พบว่า 
ผู้เข้าร่วมอบรมร้อยละ 98.25 (56 คน) สามารถนําความรู้ที่ได้รับการอบรมไปใช้ประโยชน์ได้ (ตารางที่ 5.11) 
 
ตารางที่ 5.11 ร้อยละผู้เข้าร่วมอบรมกับการนําความรู้ไปใช้ประโยชน ์

ความคิดเหน็ จํานวน (คน) ร้อยละ 

สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได ้ 1 1.75 

ไม่สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได ้ 56 98.25 

รวม 57 100 
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ตารางที่ 5.12 ร้อยละผู้เข้าร่วมอบรมกับรายได้ท่ีคาดว่าจะเพ่ิมขึ้นตอ่เดอืน 

รายได้ที่คาดวา่จะเพิ่มขึ้นต่อเดือน จํานวน (คน) ร้อยละ 

น้อยกว่า 1,000 บาท 8 14.04 

1,001-2,000 บาท 8 14.04 

2,001-3,000 บาท 8 14.04 

3,001-4,000 บาท 8 14.04 

4,001-5,000 บาท 6 10.53 

5,001-6,000 บาท 5 8.76 

6,001-7,000 บาท 6 10.53 

7,001-8,000 บาท 3 5.25 

8,001-9,000 บาท 0 0 

9,001-10,000 บาท 5 8.76 

มากกว่า 10,000 บาท 0 0 

รวม 57 100 

 
 ตารางท่ี 5.12 แสดงผลการสอบถามผู้เข้ารว่มอบรมในเรือ่งรายได้ทีค่าดว่าจะเพ่ิมขึ้นตอ่เดอืนถ้านําความรู้
ที่ได้รับการอบรมไปใช้ประโยชน์ พบว่า ผู้เขา้ร่วมอบรมส่วนใหญ่รอ้ยละ 56.16 (32 คน) คาดว่าจะมีรายได้เพิ่มขึ้น
ไม่เกิน 4,000 บาทต่อเดอืน 

 
3. ผลการติดตามหลังการถ่ายทอดเทคโนโลย ี

ผลการติดตามผู้รับการอบรม พบว่า ภายหลังการถ่ายทอดผลการศึกษาการเปลี่ยนแปลงของไลโคปีนใน
น้ําฟักข้าวพร้อมดื่มบรรจุขวดที่ผ่านการให้ความร้อนและระหว่างการเก็บรักษา และ การจัดการสถานที่ผลิตและ
กระบวนการผลิตตามหลักเกณฑ์วิธีการท่ีดีในการผลิต (GMP) พบว่ากลุ่มศูนย์กสิกรรมธรรมชาติท่ามะขามสามารถ
นําความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปใช้ในการปรับปรุงสถานที่ผลิตน้ําฟักข้าวบรรจุขวดพร้อมดื่ม เมื่อได้ทําการ
ปรับปรุงสถานที่ผลิต วิธีการผลิต ตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิต รวมทั้งตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ว่า
เป็นไปตามกฎหมายกําหนดแล้ว ได้ส่งตัวอย่างผลิตภัณฑ์ไปตรวจเพ่ือขอขึ้นทะเบียนตํารับอาหารกับห้องปฏิบัติการ
ที่สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยารับรอง และนําผลตรวจไปขอขึ้นทะเบียนตํารับอาหาร พร้อมกับทําการ
ออกแบบฉลากผลิตภัณฑ์โดยยึดหลักตามกฎหมาย เพื่อนําไปย่ืนขออนุญาตใช้ฉลากผลิตภัณฑ์กับ ในขณะเดียวกัน
ได้ทําการย่ืนเรื่องเพ่ือขอจัดตั้งสถานที่ผลิตอาหาร ซึ่งการขออนุญาตทั้งหมด ได้ดําเนินการที่สํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดกาญจนบุรี หลังจากการตรวจสอบสถานที่ผลิต กระบวนการผลิต และผลิตภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว สํานักงาน
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สาธารณสุขจังหวัดกาญจนุบรีจึงได้ขึ้นทะเบียนตํารับอาหาร พร้อมออกเลขทะเบียนอาหาร หรือเลข อย. ให้ พร้อม
กับอนุญาตให้ใช้ฉลาก และอนุญาตให้จัดตั้งสถานที่ผลิตอาหารได้ รวมทั้งได้มอบเอกสารแสดงระดับคุณภาพของ
สถานที่ผลิตอาหาร ว่า สถานที่ผลิตน้ําฟักข้าวพร้อมดื่มบรรจุขวดนี้ ได้ผ่านการตรวจประเมินมาตรฐานตาม
หลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิต ในระดับ ดีมาก 

 
โดยจากแบบตดิตามประเมินผลพบว่าทางกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรปูอาหารและน้ําผลไม้ท่ามะขาม 

นําข้อมูลจากงานวิจัยนี้ไปใชป้ระโยชนใ์นการพัฒนาระบบการผลิตให้ได้มาตรฐานตามหลักเกณฑ์วธีิการผลิตที่ด ี
เป็นที่ยอมรับ และต้องการของตลาด ผู้บรโิภคม่ันใจในคณุภาพของผลติภัณฑ์ และทางกลุ่มสามารถถ่ายทอด
เทคโนโลยกีารผลติที่ได้มาตรฐานนี้กับเครือข่ายกลุ่มแปรรปูอื่น และผู้สนใจท่ัวไปตอ่ไป (ภาพที่ 5.2) โดยทางกลุ่ม
สามารถนําความรู้ไปใช้ประโยชน์และประเมินเป็นรายไดห้ลักได้จํานวน 9,001-10,000 บาทต่อเดอืน และสามารถ
นําความรู้ไปลดรายจ่ายได ้6,001-7,000 บาทตอ่เดอืน โดยทางกลุ่มนําความรู้ที่ได้รับไปใช้ทันทีหลังการอบรมโดย
นําไปใช้ในครอบครัวและใช้ในกลุ่ม และสามารถนําความรู้ไปขยายผลโดยการประยุกตเ์ป็นองค์ความรู้ใหม่ และ
เป็นวิทยากรถ่ายทอดเทคโนโลยีเผยแพรต่อ่ไปได้ นอกจากนี้ทางกลุ่มแชมพูสมุนไพรสิรีพร ยังสามารถนาํเทคโนโลยี
ที่ได้รับการถ่ายทอดไปใช้ประโยชนใ์นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของกลุม่ และพัฒนาการบรรจุและการทาํสมุนไพร  

 



 

ภาพที่ 55.1 ใบรับรองมมาตรฐานการรผลิตอาหาร ต
 

ตามหลักเกณฑฑ์วิธีการที่ดีในนการผลติ 
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ภาพที่ 5.2  หนังสือรับรองการนําผลงานวิจัยและพัฒนาไปใช้ประโยชนจ์ากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุม่แปรรูปอาหาร 
               และน้ําผลไม้ ทา่มะขาม 



111 
 

 
 
ภาพที่ 5.3  หนังสือรับรองการนําผลงานวิจัยและพัฒนาไปใช้ประโยชนจ์ากกลุ่มแชมพูสมุนไพรสิรีพร 
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บทที่ 6 
งบประมาณที่ใช้จ่ายจรงิ 

 
รายการ จํานวนเงนิ (บาท) 

หมวดค่าใช้สอย  

- ค่าบริหารจัดการศูนย์บริหารทรัพย์สินทางปัญญา 12,000.00 

- ค่าธรรมเนียมในการซื้อดร๊าฟ 59.00 

- ค่าจ้างเหมาตรวจประเมินระบบ GMP 22,000.00 

- ค่าถ่ายเอกสารสี 90.00 

หมวดค่าวัสด ุ  

- ค่าวัสดุ อุปกรณ์ เคร่ืองแก้ว และสารเคม ี 29,992.10 

- ค่าสารเคมีสําหรับวิเคราะหร์งควัตถุในน้ําฟักข้าวและอาหารเลี้ยงเชื้อ 11,149.40 

- ค่าคอลมัน์และอุปกรณส์ําหรบัเครื่อง HPLC ในการวิเคราะห์ไลโคปีน 39,750.50 

- ค่าวัสดุในการจัดอบรม  6,653.00 

รวม 121,694.00 

 
บทที่ 7 

ปัญหา/อุปสรรคและข้อเสนอแนะ 
 
1. ปัญหา/อุปสรรค 

1.1 งบประมาณที่ได้รับการอนุมตัลิ่าช้าจึงทําใหก้ารดําเนินงานล่าช้าและจําเปน็ตอ้งทําการขยายเวลาในการ 
ดําเนินโครงการ 

1.2 พ้ืนที่ที่ดําเนินการปรับปรุงต้องอาศัยระยะเวลาในการปรับปรุงเพื่อใชใ้นการผลติท่ีได้มาตรฐานและเป็น
โรงงานต้นแบบในการจัดอบรมให้กับผูส้นใจ 

1.3 ผู้ดําเนินโครงการและวิทยากรตดิภารกิจด้านการสอนและงานบริหารจึงทําให้การดําเนนิการล่าช้า 
 
2. ข้อเสนอแนะ 

2.1 ในการดําเนินงานควรตั้งงบประมาณในการจ้างผู้ช่วยวิจัยเพื่อช่วยในการรวบรวมข้อมลู จัดทําเอกสาร เพื่อ 
      ลดภาระของนักวิจัยท่ีมภีารกิจในด้านอื่นๆ อยู่มาก 



113 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค 

คู่มือการจัดการสถานที่ผลิต และกระบวนการผลิตน้ําฟักข้าวพร้อมดื่มบรรจุขวดท่ีผ่านการให้

ความร้อนตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิต (Good Manufacturing: GMP) 
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บทนํา 
 

 ฟักข้าว (Spring Bitter Cucumber)   เป็นผลไม้ที่มีลักษณะมีสีส้มแก่หรือแดงเมื่อสุก  มีปริมาณเบต้า
แคโรทีนอยู่สูงมาก ดังนั้นการรับประทานฟักข้าวจึงเป็นการช่วยบํารุงสายตา นอกจากนี้ยังพบว่าฟักข้าวมีไลโค
ปีนซึ่งเป็นสารในกลุ่มแคโรทีนอยที่มีฤทธ์ิต่อต้านปฏิกิริยาออกซิเดชันซึ่งได้รับการพิสูจน์ทางการแพทย์ว่ามีผล
ลดความเสี่ยงของการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจ โรคมะเร็งต่อมลูกหมาก มะเร็งปอด และมะเร็งกระเพาะอาหาร 
จากประโยชน์ที่ดังกล่าวของฟักข้าว ทําให้มีการนําผลฟักข้าวสุกมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์น้ําฟักข้าวบรรจุขวด
พลาสติกเพื่อให้ง่าย และสะดวกต่อการบริโภค ทั้งยังเป็นเพิ่มมูลค่าให้แก่ฟักข้าวซึ่งสามารถจําหน่าย สร้าง
รายได้ให้กับเกษตรกรผู้ปลูกและกลุ่มผู้ผลิตเป็นอย่างดี แต่เนื่องจากการผลิตเครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท
เพื่อออกจําหน่ายนั้น ผู้ผลิตจะต้องปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขซึ่งควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ 
รวมไปทั้งกระบวนการผลิตต่างๆ ทําให้ยากต่อการปฏิบัติ  คู่มือฉบับนี้จึงได้ถูกจัดทําขึ้นโดยใช้ผลการศึกษาวิจัย
การผลิตน้ําฟักข้าวบรรจุขวดปิดสนิท ที่ผ่านความร้อนในระดับพาสเจอร์ไรส์ โดยได้พัฒนากระบวนการผลิต 
ตลอดจนสิ่งต่างๆให้เป็นไปตามข้อกําหนดของประกาศดังกล่าว และได้ทดลองปฏิบัติจนสถานที่ผลิตต้นแบบ 
สามารถผลิตน้ําฟักข้าวพร้อมด่ืมบรรจุขวดออกจําหน่ายได้ คู่มือฉบับนี้ได้รวบรวมเนื้อหา ข้อปฏิบัติ และวิธีการ
ปฏิบัติที่สําคัญ ซึ่งจะช่วยให้ผู้อ่านสามารถปฏิบัติตามได้อย่างง่าย และสามารถนําไปประยุกต์กับการผลิต 
ผลิตภัณฑ์ที่มีลักษณะใกล้เคียงกันได้อีกด้วย 
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การจัดการอาคารสถานที่ผลิต และการสขุาภิบาลสถานที่ผลิต 
 

  อาคารสถานที่สําหรับผลิตอาหาร จัดเป็นปัจจัยพ้ืนฐานที่สําคัญอันดับแรก ที่จะทําให้การผลิต
อาหารนั้นปลอดภัยต่อผู้บริโภค เนื่องจากเป็นสิ่งสําคัญที่จะช่วยป้องกันการปนเปื้อนจากภายนอกเข้าสู่
ผลิตภัณฑ์อาหารที่ทําการผลิต ซึ่งการออกแบบ จัดวางอาคาร การก่อสร้างและติดต้ังอุปกรณ์ที่ดี เหมาะสม 
และถูกต้อง จะช่วยให้การผลิต การควบคุมการผลิตเป็นไปได้อย่างสะดวก และง่ายต่อการทําความสะอาด 
บํารุงรักษา ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ สําหรับผลิตภัณฑ์น้ําฟักข้าวพร้อม
ด่ืมบรรจุขวดนั้น มีกระบวนการผลิตที่ไม่ยุ่งยาก ซับซ้อน ไม่ต้องใช้เครื่องมือ เครื่องจักรมากนัก การจัดการด้าน
อาคารสถานที่ผลิตให้เป็นไปตามข้อกําหนดจึงไม่ใช่เรื่องยุ่งยากเช่นกัน แต่ในการก่อสร้างและปรับปรุงนั้นอาจมี
การใช้งบประมาณในการลงทุน เปลี่ยนแปลงบ้าง แต่หากเข้าใจในหลักการพื้นฐาน และนําวีธีการไปปรับใช้
อย่างเหมาะสมแล้ว จะสามารถดําเนินการจัดการอาคารสถานที่ผลิตได้โดยไม่ต้องใช้งบประมาณสูงมากนัก ซึ่ง
หลักการที่สําคัญของการจัดการอาคารสถานที่ผลิต มีดังต่อไปนี้ 
 
1. สถานที่สําหรับก่อสร้าง หรืออาคารผลิตที่มีอยู่แล้ว จะต้องไม่อยู่ในบริเวณที่มีสิ่งที่จะปนเปื้อนเข้าสู่

ผลิตภัณฑ์ที่ทําการผลิตได้ 
2. อาคารที่ใช้ทําการผลิตจะต้องมีขนาดที่เหมาะสมต่อการทํางาน และกระบวนการผลิตที่จําเป็น โดย

แบ่งแยกเป็นสัดส่วนโดยเฉพาะ ไม่ปะปนกับที่อยู่อาศัย หรือกิจกรรมอื่นๆ 
3. ตัวอาคารมีการออกแบบและก่อสร้างที่สะดวกต่อการทํางาน และง่ายต่อการบํารุงรักษา ทําความสะอาด 

ไม่ก่อให้เกิดการปนเปื้อน 
4. มีการบํารุงรักษา ซ่อมแซมตัวอาคารและอุปกรณ์พ้ืนฐานที่ติดกับอาคารผลิตให้อยู่ในสภาพดีตลอดเวลา  
5. จัดให้มีห้องสุขาที่ถูกสุขลักษณะ และเพียงพอกับจํานวนผู้ปฏิบัติงาน โดยอยู่แยกออกมาจากบริเวณพื้นที่

ผลิต และไม่เปิดสู่พ้ืนที่ผลิตโดยตรง รวมทั้งต้องมีอ่างล้างมือ สบู่หรือน้ํายาล้างมือ และกระดาษสําหรับเช็ด
มือให้แห้ง อย่างเพียงพอ 

6. มีทางระบายน้ําทิ้งที่เหมาะสม โดยทางระบายน้ําทิ้งนอกอาคารผลิต ต้องมีฝาหรือตะแกรงตาถี่ปิด ส่วน
ทางระบายน้ําในอาคารผลิต ควรอยู่บริเวณด้านข้าง เพื่อไม่กีดขวางการทํางาน และมีฝาหรือตะแกรงตาถี่
ปิดเช่นกัน 

7. ช่องเปิดต่างๆ ควรมีเท่าที่จําเป็น โดยต้องมีมุ้งลวด หรือม่านพลาสติกสําหรับป้องกันแมลงในทุกๆ ช่องเปิด 
8. พ้ืน ผนัง ฝ้าเพดาน ควรเป็นสีอ่อน หรือสีขาว เพื่อให้สังเกตเห็นความสกปรก และทําความสะอาดออกได้

โดยง่าย รวมทั้งไม่หลุดร่อน ไม่มีสารเคมีตกค้างซึ่งอาจปนเปื้อนสู่ผลิตภัณฑ์ได้ 
9. ภายในอาคารผลิตควรมีการใช้เครื่องแก้ว กระจก เท่าที่จําเป็น เพื่อป้องกันอันตรายจากเศษแก้วที่อาจแตก 

และปนเข้าสู่ผลิตภัณฑ์ ซึ่งยากต่อการตรวจสอบ กรณีที่จําเป็นควรเลือกกระจกนิรภัย หรือใช้ฟิล์มใสปิด
ทับป้องกันการแตก 
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10. หลอดไฟควรมีฝาครอบปิด โดยเลือกฝาครอบพลาสติก และไม่ควรติดต้ังเครื่องจักรที่มีฝาเปิด หรือทําการ
ผลิตใต้หลอดไฟดังกล่าวตรงๆ 

11. ภายในอาคารผลิตควรแบ่งเป็นสัดส่วน โดยให้เส้นทางการเดินของวัตถุดิบ ไปสู่กระบวนการผลิต 
จนกระทั่งเป็นผลิตภัณฑ์เป็นเส้นตรง หรือตัวแอล (L) คือ ไม่ให้วัตถุดิบ กับผลิตภัณฑ์มาพบกัน เพื่อป้องกัน
การปนเปื้อนข้าม 

12. การแบ่งพื้นที่ภายในอาคารผลิต ควรมีการแบ่งเป็น พ้ืนที่เก็บวัตถุดิบ และภาชนะบรรจุ พ้ืนที่จัดการ
วัตถุดิบ พ้ืนที่ปรุงผสม หรือผลิต, พ้ืนที่สําหรับบรรจุ และพื้นที่สําหรับเก็บผลิตภัณฑ์ 

13. ควรจัดให้มีอ่างล้างมือชนิดไม่ต้องใช้มือเปิดก๊อกน้ํา พร้อมสบู่หรือน้ํายาล้างมือ กระดาษเช็ดมือ ไว้บริเวณ
ทางเข้าอาคารผลิต หรือบริเวณเปลี่ยนเครื่องแต่งกายพนักงาน 

14. ควรจัดให้มีบริเวณสําหรับเก็บของใช้ส่วนตัวของพนักงาน บริเวณแต่งตัวก่อนข้าอาคารผลิตซึ่งติดต้ังกระจก
บานใหญ่สําหรับให้พนักงานสํารวจความเรียบร้อยของการแต่งตัวก่อนเข้าอาคารผลิต 

15. บริเวณโดยรอบอาคารผลิตควรมีการป้องกัน กําจัดสัตว์และแมลงพาหะ โดยทําการเก็บกวาดส่ิงของที่ไม่
เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันการใช้เป็นที่อยู่อาศัยหรือหลบซ่อน อาจใช้กับดักที่เหมาะสม ซึ่งไม่มีสารเคมีฟุ้ง
กระจาย และไม่ทําให้สัตว์พาหะที่ติดกับหลุดรอดออกไปได้ 

16. กรณีที่จําเป็นต้องมีถังขยะภายในบริเวณพื้นที่ทําการผลิต ควรเป็นถังขยะที่มีฝาปิด และสามารถเปิดฝาได้
โดยไม่ต้องใช้มือสัมผัส รวมทั้งจัดให้มีมาตรการ การนําขยะออกจากบริเวณผลิตอย่างสม่ําเสมอ 

17. ถังขยะที่อยู่ภายนอกอาคารผลิต ควรเป็นชนิดมีฝาปิดสนิท และมีการนําไปกําจัด หรือนําไปทิ้งอย่างถูก
สุขลักษณะในพื้นที่ที่ห่างจากอาคารผลิตอยู่เป็นประจํา ไม่ปล่อยให้มีขยะตกค้าง 

18. น้ําที่ใช้ภายในอาคารผลิต ซึ่งไม่สัมผัสกับอาหาร ควรมีการปรับคุณภาพน้ําให้เหมาะสม อย่างน้อยจะต้องมี
การกรองตะกอน กําจัดสี กลิ่นที่ปนมากับน้ํา และลดความกระด้าง 

19. น้ําที่ใช้ในการผลิตซึ่งสัมผัสกับอาหาร ใช้ในการผสม หรือล้างทําความสะอาดภาชนะที่สัมผัสกับอาหาร 
จะต้องมีคุณภาพเช่นเดียวกับน้ําด่ืม ดังนั้น จึงต้องติดต้ังระบบผลิตน้ําที่เหมาะสมกับแหล่งน้ําที่นํามาใช้ วิธี
ที่ถูกต้อง คือจะต้องตรวจสอบคุณภาพน้ํา ก่อนเลือกวิธีการที่จะนํามาใช้ก่อนเสมอ 

 
การจัดสร้างอาคารผลิตขึ้นใหม่ 

 
 กรณีที่ผู้ประกอบการมีพ้ืนที่ แต่ยังไม่มีอาคารผลิต ควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้ช่วยดูแบบแปลนการ
ก่อสร้าง วัสดุที่เลือกใช้ ขนาดพื้นที่ การจัดวางอุปกรณ์ต่างๆ ว่าเหมาะสมหรือถูกต้องตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดี
ในการผลิตหรือไม่ เพื่อจะได้ไม่ต้องมาแก้ไขอาคารที่ก่อสร้างเสร็จแล้วในภายหลัง ซึ่งยุ่งยากกว่ามาก หลักการ
โดยท่ัวไปของการก่อสร้างอาคารผลิตใหม่  ให้พิจารณาถึงหลักการจัดการอาคารสถานที่ในการผลิต และการ
สุขาภิบาลสถานที่ทําการผลิต ที่กล่าวไว้แล้ว นอกจากนี้ ควรพิจารณาเรื่องต่างๆต่อไปนี้เพิ่มเติมด้วย คือ 
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1. พิจารณาความเหมาะสมของสถานที่ต้ังของตัวอาคาร ต้องไม่ใกล้กับที่พักอาศัย แหล่งน้ําทิ้ง แหล่งสะสมสิ่ง
สกปรก 

2. กําหนดขนาดของตัวอาคารให้เหมาะสมกับการผลิต และคํานึงถึงการขนส่งวัตถุดิบ และผลิตภัณฑ์เข้าออก
จากตัวอาคารให้เหมาะสม 

3. กําหนดวิธีการผลิตที่เลือกใช้ กําลังการผลิต เพื่อจะออกแบบขนาดของพื้นที่ในแต่ละขั้นตอนได้อย่าง
ถูกต้อง รวมทั้งหากมีการติดต้ังเครื่องจักร จะต้องทําการออกแบบติดต้ังให้ถูกต้องตั้งแต่การติดต้ังครั้งแรก 
จึงต้องทราบขนาดของเครื่องจักที่จะใช้ และการเดินระบบไฟฟ้า น้ําใช้ น้ําทิ้ง และระบบลมที่จําเป็น
สําหรับเครื่องจักรแต่ละชนิด 

4. หลังจากออกแบบอาคารผลิตได้แล้ว สามารถนําไปปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ หรือนําไปขออนุญาตกับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง ทั้งหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่น และขออนุญาตจัดต้ังสถานที่ผลิตอาหารกับสํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัด เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทําการตรวจสอบ หากมีข้อแก้ไข จะได้ดําเนินการในขณะทําการ
ก่อสร้างได้ทันที 

 
การปรับปรุงอาคารผลิตที่มีอยู่เดิม 
 
 กรณีที่ผู้ประกอบการมีอาคารอยู่แล้ว ซึ่งอาจเป็นอาคารเปล่าที่ยังไม่มีการใช้งาน หรือเป็นอาคารที่ใช้
ทําการผลิตอาหารประเภทอื่นๆอยู่ สามารถนํามาปรับปรุงเพื่อให้เหมาะสมกับการผลิตน้ําฟักข้าวพร้อมด่ืม
บรรจุขวดได้ แต่หากเป็นอาคารที่ใช้ในกิจกรรมอื่นๆที่นอกเหนือจากการผลิตอาหาร ไม่สมควรที่จะนํามา
ปรับปรุงเพื่อใช้ในการผลิตอาหาร เนื่องจากอาจมีการปนเปื้อนจากสารตกค้างในกิจกรรมต่างๆซึ่งเป็นอันตราย
กับผู้บริโภคได้ สําหรับการพิจารณาในการปรังปรุงอาคารที่มีอยู่เดิมนั้น ให้ทําการพิจารณาตามหลักการจัดการ
อาคารสถานที่ผลิต และการสุขาภิบาลสถานที่ผลิต และควรพิจารณาสิ่งต่างๆต่อไปนี้เพิ่มเติม เพื่อให้ง่ายต่อ
การทําการปรับปรุง สถานที่ผลิตที่มีอยู่แล้ว คือ 
 
1. ให้ทําความสะอาด และเก็บสิ่งที่ไม่เกี่ยวข้องกับการผลิตโดยรอบอาคารออกให้หมด เพื่อเปิดพ้ืนที่โดยรอบ 

ว่ามีสิ่งที่ไม่เหมาะสมต่อการผลิตอาหารอยู่หรือไม่ หรือเพื่อตรวจสอบว่าสถานที่ ต้ังอาคารดังกล่าว
เหมาะสมกับการนํามาใช้ทําการผลิตอาหารหรือไม่ 

2. ทําความสะอาดและเก็บสิ่งของภายในอาคารออกให้หมด เพื่อสํารวจโครงสร้างตัวอาคาร ความแข็งแรง
ของพื้น ผนัง หลังคา และเป็นการตรวจสอบขนาดที่ถูกต้อง เพื่อจะได้ใช้ในการจัดวางผังการผลิตได้อย่าง
ถูกต้อง 

3. ทําการซ่อมแซมอาคารในส่วนที่ชํารุด ให้อยู่ในสภาพที่ดี ไม่มีร่องรอยแตก เศษหลุดร่อนของพื้น ผนัง ฝ้า
เพดาน ช่องเปิดต่างๆให้ทําการสํารวจมุ้งลวด ปรับปรุงแก้ไขให้สามารถป้องกันการปนเปื้อนจากสัตว์และ
แมลงพาหะได้ บริเวณประตูต่างๆ ให้ติดต้ังม่านพลาสติกเพื่อป้องกันการปนเปื้อนจากสัตว์พาหะ หรืออาจ
ทําการติดต้ังไฟล่อแมลงบริเวณทางเดินเข้า-ออกหรือช่องเปิดสําหรับส่งผ่านวัตถุดิบ หรือผลิตภัณฑ์ 
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4. กําหนดวิธีการผลิตที่จะใช้ เพื่อจะได้ออกแบบ จัดสรรพื้นที่ได้อย่างเหมาะสมกับวิธีการนั้นๆ 
5. ทําการวาด หรือกําหนดแบบแปลน และนําไปปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ และนําไปขออนุญาตจัดต้ังสถานที่ผลิต

อาหาร ซึ่งหากมีการแก้ขไอย่างไร จะได้ทําการปรับปรุงแก้ไขในระหว่างการปรับปรุงอาคารได้อย่างทันที
  

หลักปฏิบัติพืน้ฐานในการผลิตน้าํฟักขา้วพร้อมดื่มบรรจุขวด 
 
 ในการผลิตอาหาร ผู้ปฏิบัติงานเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่จะทําให้ผลิตภัณฑ์อาหารที่ทําการผลิตนั้นมี
คุณภาพดี ปลอดภัยต่อการบริโภคหรือไม่ เนื่องจากผู้ปฏิบัติงานเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับอาหารที่ทําการผลิต
โดยตรง และสัมผัสกับอาหารและภาชนะที่ใช้ในการบรรจุ การปฏิบัติตนที่ถูกต้องของผู้ปฏิบัติงานจึงเป็นสิ่ง
สําคัญอย่างยิ่ง นอกเหนือไปจากนั้น ผู้ประกอบการหรือเจ้าของกิจการก็มีส่วนสําคัญที่จะทําให้ผู้ปฏิบัติงาน
สามารถทําการผลิตได้อย่างถูกต้อง ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ และปลอดภัย ซึ่งสิ่งที่ผู้ประกอบการ หรือเจ้าของ
กิจการจะต้องปฏิบัติ หรือจัดให้มีสําหรับผู้ปฏิบัติงาน มีดังนี้ 
 
1. จัดให้มีการอบรม ให้ความรู้ความเข้าใจในกระบวนการที่ใช้ในการผลิต หลักเกณฑ์การปฏิบัติตนที่ถูกต้อง

ในการผลิต และจัดให้มีระบบการตรวจสอบการปฏิบัติตนของผู้ปฏิบัติงานว่ามีความถูกต้องตามหลักเกณฑ์
ที่ได้อบรมหรือไม่ โดยอาจมีการให้รางวัลเมื่อพบการกระทําที่ถูกต้อง สม่ําเสมอหรือการตักเตือน ลงโทษ
เมื่อพบการกระทําผิด 

2. ให้มีการตรวจสุขภาพสําหรับผู้ปฏิบัติงานที่เข้าทํางานใหม่ทุกคน และจัดให้มีการตรวจสุขภาพประจําปี
สําหรับผู้ปฏิบัติงานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อตรวจสอบว่าผู้ปฏิบัติงานมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่เป็น
พาหะของโรคที่สามารถติดต่อสู่ผลิตภัณฑ์อาหารได้ 

3. จัดให้มีอุปกรณ์การแต่งกาย การป้องกันการปนเปื้อนจากร่างกายผู้ปฏิบัติงานที่เหมาะสม เพียงพอ เช่น 
หมวกหรือตาข่ายคลุมผม ผ้าปิดปาก ถุงมือ ผ้ากันเปื้อน เสื้อผ้าสะอาดสําหรับใช้ในการผลิต รองเท้าบูท 
กรณีที่มีการทํางานกับสารเคมี หรือเครื่องจักรที่มีอันตราย ควรต้องมีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายเฉพาะอย่าง
ด้วย เช่น แว่นตากันสารเคมี หน้าการกันก๊าซพิษ ถุงมือทนความร้อน ที่ปิดหูป้องกันเสียงดัง 
 

สําหรับผู้ปฏิบัติงาน จะต้องปฏิบัติตามหลักสุขลักษณะที่ดีในการผลิต เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ที่ทําการผลิต
ไม่เกิดการปนเปื้อนซึ่งก่อให้เกิดอันตรายกับผู้บริโภค โดยหลักเกณฑ์ที่ต้องปฏิบัติมีดังนี้ 

 
1. มีสุขลักษณะส่วนบุคคลที่ดี ในขณะทําการผลิต จะต้องละเว้นการใช้มือสัมผัสกับส่วนต่างๆของร่างกาย 

หรืออุปกรณ์อ่ืนๆที่ไม่ได้ผ่านการทําความสะอาด รวมทั้งมีการดูแลรักษาความสะอาดของร่างกายตนเอง
อย่างสม่ําเสมอ 

2. แต่งกายด้วยเส้ือผ้าที่สะอาด หากเป็นการแต่งกายมาจากที่พักอาศัย ให้ระวังการปนเปื้อนจากสิ่งต่างๆ
ก่อนเข้าบริเวณผลิต โดยอาจให้เพื่อนพนักงานด้วยกันช่วยตรวจสอบความสะอาดเรียบร้อยก่อนเข้าทําการ
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ผลิต หรือหากเป็นการเปลี่ยนชุดก่อนเข้าทําการผลิต ผู้ประกอบการหรือเจ้าของกิจการ จะต้องจัดเตรียม
เสื้อผ้าที่ผ่านการทําความสะอาดแล้วให้พนักงานเปลี่ยนทุกครั้งก่อนเริ่มทํางาน และหากในระหว่างพัก ให้
ระมัดระวังการเปื้อนจากสิ่งต่างๆซึ่งอาจติดมากับเสื้อผ้าที่ใช้ในบริเวณผลิต เสื้อผ้าที่เหมาะสมควรเป็นสี
ขาว หรือสีอ่อน เพื่อให้สามารถสังเกตเห็นการเปื้อน และทําความสะอาดได้ง่าย ไม่ควรมีกระดุม กระเป๋า
สําหรับใส่สิ่งของ เพื่อป้องกันการตกหล่นจากสิ่งของที่พนักงานนําติดตัวเข้าไป หรือการหลุดร่วงของ
กระดุมลงสู่ผลิตภัณฑ์ 

3. ผู้ที่มีผมยาวให้มัดหรือรวบผมให้เรียบร้อย และผู้ปฏิบัติงานทุกคนจะต้องสวมหมวกหรือตาข่ายคลุมผม 
โดยคลุมปกปิดผมทั้งหมด และปกปิดหู เพื่อป้องกันการหลุดร่วงของเส้นผมลงสู่ผลิตภัณฑ์ 

4. เครื่องประดับ และอุปกรณ์ต่างๆ ที่นําติดตัวมา เช่น โทรศัพท์ กุญแจ สร้อยคอ แหวน นาฬิกา ให้ถอดเก็บ
ไว้ในตู้เก็บของ หรือบริเวณเก็บของที่ผู้ประกอบการจัดไว้ให้ 

5. ล้างทําความสะอาดมือ และแขนก่อนเข้าปฏิบัติงานทุกครั้ง เช็ดให้แห้ง หากเป็นผู้สัมผัสกับอาหารโดยตรง
อาจต้องทําการฆ่าเชื้อด้วยแอลกอฮอล์ ปล่อยให้แห้ง แล้วสวมถุงมือ นอกจากนี้ ผู้ปฏิบัติงานยังต้องดูแล
รักษาความสะอาดของมือ เล็บ เป็นประจํา และไม่ควรทําสี หรือแต่งสีเล็บ 

6. ผู้ปฏิบัติงานจะต้องสวมใส่ผ้าปิดปาก โดยให้ผ้าปิดครอบคลุมทั้งปากและจมูก ตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน 
โดยเฉพาะในส่วนที่สัมผัสกับอาหาร และบริเวณที่ทําการบรรจุ 

7. กรณีที่พบผู้ปฏิบัติงานมีบาดแผล ให้ทําการปิดบาดแผลให้เรียบร้อย แล้วให้ไปปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆที่ไม่
เกี่ยวข้องกับการผลิต หากมีอาการป่วย ให้ไปปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ จนกว่าจะหายดีเช่นกัน 

8. ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการผลิต ไม่ควรเข้ามาในบริเวณผลิต โดยต้องมีคําเตือนติดไว้บริเวณทางเข้าพ้ืนที่ผลิต 
แต่หากมีเหตุจําเป็นจะต้องเข้ามาบริเวณผลิต จะต้องปฏิบัติตนเช่นเดียวกับผู้ทําการผลิต รวมทั้งมีเอกสาร
บันทึกการเข้า-ออกพื้นที่ เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานกรณีเกิดปัญหากับผลิตภัณฑ์จะได้ทวนสอบได้ 

9. ในขณะปฏิบัติงาน ผู้ปฏิบัติควรระมัดระวังไม่ให้ส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกายสัมผัสโดยตรงกับผลิตภัณฑ์ที่
ผ่านความร้อนแล้ว หรือสัมผัสกับด้านในของภาชนะบรรจุ คือ ขวดและฝา ที่ผ่านการการล้างทําความ
สะอาดและฆ่าเชื้อแล้ว 
 

อุปกรณ์ที่จําเป็นสาํหรบัการผลิตในระดับครัวเรือนและอุตสาหกรรมขนาดเล็ก  
การจัดเตรียม การล้างทําความสะอาดและการฆ่าเชื้ออุปกรณ์ 

 
 ในการผลิตเครื่องดื่มในระดับครัวเรือนนั้น อุปกรณ์การผลิตที่ใช้งานกันโดยทั่วไป ก็คืออุปกรณ์ที่มีอยู่
แล้วภายในครัวเรือน เพียงแต่ ควรจะต้องแยก หรือจัดหาอุปกรณ์เหล่านี้สําหรับการใช้ผลิตโดยเฉพาะ เพื่อให้มี
การแยกการใช้อย่างถูกต้อง ไม่ปะปน อันเป็นหลักการหนึ่งในหลักเกณฑ์วิธีการท่ีดีในการผลิต นอกจากนั้น 
การมีอุปกรณ์ที่ใช้สําหรับการผลิตโดยเฉพาะ ยังสามารถช่วยทําให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพดี ปลอดภัยต่อผู้บริโภค
ได้ เนื่องจากอุปกรณ์จะถูกนํามาใช้อย่างถูกต้องตามหน้าที่ของอุปกรณ์แต่ละชนิด และจะผ่านการล้างทําความ
สะอาด หมุนเวียนใช้อย่างเหมาะสม ไม่นํามาใช้ซ้ําจนก่อให้เกิดการปนเป้ือน สําหรับการผลิตในระดับวิสาหกิจ



121 
 

ชุมชนนั้น อุปกรณ์ส่วนใหญ่ ก็จะคล้ายกับการผลิตในระดับครัวเรือน เพียงแต่อาจมีจํานวนมากขึ้น หรือมีขนาด
ใหญ่ขึ้น ตามกําลังการผลิตที่มากขึ้น หรือหากมีการผลิตมากจนไม่สามารถใช้แรงงานคน หรืออุปกรณ์พ้ืนฐาน
ทั่วไปได้ ก็สามารถนําอุปกรณ์ในระดับอุตสาหกรรมขนาดเล็กที่มีอยู่ทั่วไปมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมได้ ซึ่ง
อุปกรณ์ที่จําเป็นสําหรับการผลิตชนิดต่างๆ ลักษณะ และหน้าที่การใช้งาน มีดังนี้ 
 
1. อุปกรณ์สําหรับรองรับวัตถุดิบที่ยังไม่ผ่านการล้างทําความสะอาด 
 อุปกรณ์ในกลุ่มนี้ มีไว้สําหรับการรองรับวัตถุดิบ ซึ่งก็คือผลฟักข้าวที่ยังไม่ผ่านการล้างทําความสะอาด 
เพื่อนําไปล้างทําความสะอาด ปอกเปลือก และแยกเนื้อเยื่อให้ได้ส่วนที่จะนําไปผลิตต่อไป อุปกรณ์ที่จําเป็นคือ
ตะกร้า หรือภาชนะรองรับที่มีขนาดพอเหมาะ มีรูพรุน เพื่อไม่ให้มีน้ําหรือสิ่งสกปรกตกค้าง และควรทําจาก
พลาสติกแข็ง ไม่แตกหักง่าย ไม่ควรใช้ตะกร้าไม้ หวาย หรือทําจากวัสดุธรรมชาติ เนื่องจากไม่แข็งแรง แตกหัก
ได้ง่าย และสามารถเป็นที่เจริญเติบโตของเชื้อราได้ 
 
2. อุปกรณ์สําหรับการคั้นน้ํา แยกเนื้อเยื่อฟักข้าว 
 อุปกรณ์ในกลุ่มนี้ได้แก่ กาละมัง หม้อ หรือภาชนะที่มีก้นลึก มีหลายขนาดตามความเหมาะสมของ
ผู้ปฏิบัติงาน และควรมีขนาดละหลายๆอัน เพื่อการหมุนเวียนใช้งาน คือ สามารถนําไปล้างได้ทันทีที่มีสิ่ง
สกปรกเกาะติด และนําอันใหม่มาปฏิบัติงานต่อได้ อุปกรณ์ในกลุ่มนี้เป็นส่วนที่ต้องสัมผัสกับผลิตภัณฑ์โดยตรง 
จึงควรเลือกอย่างระมัดระวัง คือ ต้องผลิตจากวัสดุที่ไม่มีสารพิษ ทนต่อความเป็นกรดของผลิตภัณฑ์ได้ รูปแบบ
ของอุปกรณ์ควรเป็นลักษณะโค้งมน  ไม่มีซอกหลืบซึ่งจะทําให้เกิดการเกาะติดของเศษอาหาร และผิวเรียบ ลื่น 
ซึ่งวัสดุที่เหมาะสมที่สุดสําหรับอุปกรณ์ในกลุ่มนี้ คือ สแตนเลส เนื่องจากมีคุณสมบัติเหมาะสมครบถ้วนตามที่
ต้องการ 
 
3. อุปกรณ์สําหรับการชั่ง ตวง วัดอุณหภูมิ และผสม 
 การช่ัง ตวงวัดอุณหภูมิ และผสมนั้น เป็นกระบวนการสําคัญที่จะทําให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพ รสชาติ 
และความปลอดภัยตามที่ผู้ผลิตต้องการ จึงควรมีการเลือกใช้อุปกรณ์อย่างเหมาะสม ไม่ควรใช้วิธีกะ คาดคะเน 
หรือใช้ความรู้สึกในการตรวจวัด อุปกรณ์ที่ควรจัดหาให้มีไว้สําหรับการชั่ง ตวง วัดอุณหภูมิ และทําการผสม 
ได้แก่  
 
3.1 เครื่องชั่ง ควรเลือกเครื่องชั่งให้มีขนาดเหมาะสมกับสิ่งที่ต้องการจะชั่ง เพื่อให้มีความแม่นยํา เที่ยงตรง 

ตัวเครื่องชั่งทําจากวัสดุที่แข็งแรง ไม่แตกหัก และจะต้องได้รับการรับรองมาตรฐาน และต้องมีการนําไป
สอบเทียบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  

3.2 ถ้วยตวง ควรเลือกที่มีขนาดเหมาะสมกับปริมาณที่จะตวง โดยทําการสแตนเลส เนื่องจากเป็นส่วนที่สัมผัส
กับส่วนผสมต่างๆ มีลักษณะเรียบ ง่ายต่อการทําความสะอาด มีขีดบอกปริมาณต่างๆ อยู่ด้านนอก ซึ่งไม่
สัมผัสกับส่วนผสมที่ทําการตวง เพื่อไม่ให้เกิดการเกาะติดและทําความสะอาดได้ง่าย 
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3.3 เทอร์โมมิเตอร์ ใช้ในการวัด อุณหภูมิการฆ่าเชื้อ และการทําให้เย็น จึงควรมีอย่างน้อย 2 อัน ตามแต่ละ
อุณหภูมิที่ต้องการวัด ควรเลือกใช้ชนิดแท่งสแตนเลส เนื่องจากสามารถทําความสะอาด ฆ่าเชื้อ และสัมผัส
กับอาหารได้ หน้าจอบอกอุณหภูมิจะเป็นตัวเลข หรือเข็มก็ได้ แต่ควรมีขนาดใหญ่ สามารถมองเห็นได้
ชัดเจน ห้ามใช้เทอร์โมมิเตอร์ชนิดแท่งแก้วเนื่องจากอาจเกิดการแตก ทําให้เศษแก้วและสารที่บรรจุภายใน
ปนเข้าไปในผลิตภัณฑ์ หรือสิ่งที่ต้องการวัดอุณหภูมิ ยากต่อการคัดแยกสิ่งปนเปื้อนนั้นออก ทําให้เป็น
อันตรายต่อผู้บริโภค รวมทั้งเศษแก้วที่แตกยังเป็นอันตรายกับผู้ปฏิบัติงาน และอาจทําให้ต้องสูญเสีย
ผลิตภัณฑ์ที่กําลังผลิตไป 

3.4 นาฬิกาจับเวลา ใช้สําหรับการจับเวลาการฆ่าเชื้อ ว่าครบถูกต้องตามท่ีกําหนดหรือไม่ ควรเลือกใช้ชนิดที่
สามารถจับเวลาได้เที่ยงตรง มีเสียงเตือนให้รู้เมื่อครบเวลาที่ต้ังไว้ มีหน้าจอขนาดใหญ่ มองเห็นได้ชัดเจน 

3.5 ทัพพี หรือเครื่องผสมที่มีใบพัดกวนผสม ใช้สําหรับการกวนผสมส่วนผสมต่างๆ ให้เข้ากันดี ควรเลือกใช้ที่
ทําจากสแตนเลส บริเวณก้าน หรือปลายเรียบ ไม่มีซอกหลืบ มีความยาวเหมาะสมกับภาชนะที่ใช้ หาก
ต้องใช้ในขณะที่มีการให้ความร้อน ปลายด้ามจับควรหุ้มด้วยวัสดุทนความร้อน และไม่ส่งผ่านความร้อนสู่
มือผู้ปฏิบัติงาน หากเป็นใบพัดกวนผสม รอยต่อระหว่างใบพัดกับก้านกวนผสม ต้องเรียบสนิท ไม่มีซอก 
หลืบ ไม่มีรอยการเชื่อมต่อ ห้ามใช้ชนิดที่มีน๊อตยึดติด เนื่องจากสิ่งต่างๆ เหล่านี้จะทําให้การล้างทําความ
สะอาดทําได้ยาก และเป็นที่สะสมของจุลินทรีย์ต่างๆ ได้  
 

4. อุปกรณ์สําหรับการให้ความร้อน ฆ่าเชื้อ ลดอุณหภูมิ 
 อุปกรณ์ที่ใช้สําหรับการให้ความร้อน เพื่อฆ่าเชื้อ หรือให้ความเย็นเพื่อลดอุณหภูมินั้น มีอยู่ด้วยกัน
หลายประเภท ขึ้นกับกําลังการผลิต และความต้องการของเจ้าของกิจการ สําหรับการผลิตปริมาณไม่มาก 
สามารถใช้เตาแก๊สหุงต้มทั่วไปในการให้ความร้อนได้ แต่ควรให้ความร้อนในการฆ่าเชื้อโดยการต้มในหม้อ 2 
ช้ัน ซึ่งหม้อชั้นนอกจะเติมน้ําสะอาด และนําหม้ออีกใบซึ่งมีขนาดเล็กกว่าใส่ผลิตภัณฑ์ที่จะทําการฆ่าเชื้อ นําไป
ใส่ไว้ในหม้อชั้นนอก เพื่อให้ความร้อนจากน้ําเดือดของหม้อชั้นนอกส่งผ่านมายังผลิตภัณฑ์ซึ่งอยู่ในหม้อชั้นใน 
เป็นการป้องกันการไหม้ เกาะติดผิวของอุปกรณ์ ของผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความร้อน นอกจากนั้น การให้ความ
ร้อนแบบนี ยังง่าย สะดวกต่อการควบคุมอุณหภูมิ สําหรับการผลิตที่ต้องการผลิตปริมาณมาก อาจใช้
เครื่องจักรขนาดใหญ่ เช่น เครื่องพาสเจอร์ไรซ์ เข้ามาช่วยในการผลิต ซึ่งหลักการเลือกเครื่องมือและอุปกรณ์
สําหรับการให้ความร้อน ก็คือ ทําจากวัสดุที่เหมาะสม ซึ่งก็คือ สแตนเลส สามารถให้ความร้อนในระดับที่
ต้องการได้ มีลักษณะที่ง่ายต่อการดูแลรักษาและทําความสะอาด ไม่มีซอบหลืบให้ผลิตภัณฑ์เกาะติดได้ สําหรับ
การลดอุณหภูมินั้น หากเป็นการผลิตในระดับครัวเรือน จะนิยมใช้การลดอุณหภูมิด้วยการจุ่มแช่ในน้ําแข็ง โดย
จะทําการบรรจุและปิดฝาในขณะร้อน แล้วนําไปแช่ในถังน้ําแข็ง ซึ่งถังน้ําแข็งควรผลิตจากพลาสติกชนิดแข็ง 
หรือสแตนเลส มีขนาดใหญ่พอเหมาะให้สามารถใส่น้ําแข็งให้มีปริมาณน้ําแข็ง สูงกว่าระดับของผลิตภัณฑ์ใน
ขวด แต่ไม่สูงถึงคอขวด หรือบริเวณรอยต่อของฝากับขวด เพื่อป้องกันการซึมผ่านของน้ําแข็งเข้าสู่ภายในขวด
ผลิตภัณฑ์ มีรูระบายน้ํา เพื่อระบายน้ําที่เกิดจากการละลายของน้ําแข็ง และควรมีภาชนะสําหรับตักน้ําแข็ง
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โดยเฉพาะ สําหรับเครื่องพาสเจอร์ไรซ์นั้น โดยทั่วไปจะมีส่วนของการลดอุณหภูมิอยู่ภายในตัวเครื่องอยู่แล้ว จึง
ไม่ต้องจัดหาอุปกรณ์เพิ่มเติมสําหรับลดอุณหภูมิ 
 
5. อุปกรณ์สําหรับการบรรจุ ปิดฝา 
 ในการผลิตที่มีปริมาณไม่มาก หรือในระดับครัวเรือนนั้น จะทําการผลิตโดยการให้ความร้อนเพื่อฆ่า
เชื้อแล้วจึงบรรจุขณะร้อนทันที อุปกรณ์ที่ใช้สําหรับการบรรจุ จึงต้องทนต่อความร้อนได้ และสะดวกต่อการ
ปฏิบัติงาน อุปกรณ์ที่เหมาะสมต่อการปฏิบัติงานดังกล่าวได้แก่ ถังคูลเลอร์ชนิดสแตนเลส ซึ่งมีขนาดเหมาะสม
กับการผลิต โดยเลือกชนิดที่มีฝาปิด มีก๊อกสแตนเลส ภายในเรียบ ไม่มีรอยต่อ หรือรอยขรุขระซึ่งจะทําให้มี
ผลิตภัณฑ์เข้าไปเกาะติด ยากต่อการล้างทําความสะอาด และเป็นแหล่งสะสมของจุลินทรีย์  บริเวณเชื่อมต่อ
ระหว่างก๊อกกับตัวถัง มีซีลยางเพื่อป้องกันการรั่วซึม ซึ่งจะต้องทนต่อความเป็นกรดของผลิตภัณฑ์และทนต่อ
ความร้อนได้ ไม่เกิดการลอก ร่อน หรือแตกหักเมื่อสัมผัสกับผลิตภัณฑ์ที่มีอุณหภูมิสูง ตัวก๊อกควรมีก้านจับ 
ชนิดก้านโยกให้สามารถเปิดปิดได้ง่าย ไม่ควรเป็นชนิดหลายๆ ก้านให้หมุนเปิดเนื่องจากไม่สะดวกต่อการ
ทํางาน และล้างทําความสะอาดได้ยาก ฝาปิดจะต้องปิดได้สนิท พอดี และมีส่วนเชื่อมต่อติดกับตัวถังด้านนอก 
เพื่อป้องกันการลืมปิดฝาในขณะปฎิบัติงาน 
 
6. อุปกรณ์สําหรับการล้างทําความสะอาด 
 การล้างทําความสะอาดวัตถุดิบ และอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตนั้น ควรมีอุปกรณ์สําหรับรองรับ ไม่ควร
ทําการล้างทําความสะอาดบนพื้นโดยตรง อาจใช้กาละมังขนาดเหมาะสมในการล้างทําความสะอาด หรืออาจมี
การติดต้ังอ่างสําหรับการล้างทําความสะอาดภาชนะและอุปกรณ์โดยเฉพาะ ซึ่งควรมีขนาดใหญ่เพียงพอกับ
การปฏิบัติงาน สําหรับการผลิตในปริมาณมากที่มีการใช้เครื่องจักรช่วยในการผลิต อาจต้องมีอุปกรณ์เฉพาะใน
การล้างทําความสะอาดเครื่องจักรเหล่านี้ ควรทําการสอบถามจากผู้ขาย หรือศึกษาจากลักษณะของเครื่องจักร
ก่อนนํามาใช้งาน เพื่อจะได้จัดหาอุปกรณ์ได้อย่างเหมาะสม โดยทั่วไปการล้างทําความสะอาดเครื่องจักรจะใช้
การล้างแบบ Clean In Place หรือ CIP ซึ่งก็คือการล้างโดยการเติมสารเคมีสําหรับล้างทําความสะอาดเข้าไป
ภายในเครื่องจักร ตามปริมาณและความเข้มข้นที่เหมาะสม และปล่อยให้เกิดการไหลวน ล้างทําความสะอาด
อยู่ภายใน แล้วจึงล้างด้วยน้ําเปล่าจนสะอาด ซึ่งต้องมีการตรวจวัดความสะอาดอีกครั้ง เช่น ถ้าใช้น้ํายาล้างทํา
ความสะอาดชนิดที่เป็นด่าง ก็ต้องเตรียมกระดาษวัดค่าความเป็นด่าง หรือกระดาษลิตมัส เพื่อตรวจวัดด่างที่
หลงเหลืออยู่ เป็นต้น 
 

7. การติดต้ังเครื่องจักร 
  กรณีที่มีการจัดหาเครื่องจักรมาใหม่ ให้ทําการติดต้ังเครื่องจักรโดยปรึกษากับผู้ขายถึงการวาง
ระบบไฟฟ้า น้ําใช้ และน้ําทิ้ง เพื่อให้เครื่องจักรสามารถทํางานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ นอกจากนั้น ควรจัด
วางเครื่องจักรให้ง่ายต่อการทํางาน และสะดวกต่อการบํารุงรักษา โดยให้มีพ้ืนที่การทํางานที่เพียงพอ และ
สามารถเข้าไปทําความสะอาด ซ่อมแซม บํารุงรักษาได้อย่างทั่วถึง รวมทั้งต้องคํานึงถึงการไหลของวัตถุดิบไป
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ยังขั้นตอนต่อๆไปจนกระทั่งกลายเป็นผลิตภัณฑ์ และทางเดินผ่านของพนักงานด้วย โดยทั่วไป เครื่องจักรที่มี
การระบายความร้อนออกจากตัวเครื่อง ควรติดต้ังให้มีพ้ืนที่สําหรับการระบายอากาศ และความร้อนที่เกิดขึ้น
อย่างเพียงพอ เพื่อไม่ให้เกิดอากาศร้อนภายในพื้นที่ปฏิบัติงาน ทําให้การทํางานของพนักงานไม่มีประสิทธิภาพ 
และควรติดต้ังให้ห่างจากขั้นตอนการผลิตที่ต้องมีการใช้ความเย็น เช่นการลดอุณหภูมิของผลิตภัณฑ์ที่ผลิต
เสร็จสิ้นแล้ว หรือการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ 
   
 อุปกรณ์ต่างๆที่ถูกจัดเตรียมไว้นั้น จะต้องถูกล้างทําความสะอาด ฆ่าเชื้อ อย่างถูกวิธีและเหมาะสม
ตามแต่ละชนิดของอุปกรณ์ เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ที่ทําการผลิตไม่เกิดการปนเปื้อนจากเชื้อจุลินทรีย์ที่ติดมากับ
อุปกรณ์นั้นๆ และยังเป็นการยืดอายุผลิตภัณฑ์ให้สามารถเก็บรักษาได้นานขึ้นอีกด้วย สําหรับวิธีการจัดเตรียม
อุปกรณ์ต่างๆที่ถูกต้องนั้น มีดังนี้ 
 
1. การล้างทําความสะอาดอุปกรณ์ที่สัมผัสกับอาหาร 
 อุปกรณ์ที่สัมผัสกับอาหาร หรือผลิตภัณฑ์นั้น จะต้องผ่านการล้างทําความสะอาด และฆ่าเชื้ออย่าง
ถูกต้อง ทั้งก่อนนํามาใช้งาน และหลังจากการใช้งานเสร็จสิ้นแล้ว สําหรับวิธีการล้างทําความสะอาด ก็ให้ทํา
เหมือนการล้างภาชนะสําหรับอาหารโดยทั่วไป แต่เพิ่มขั้นตอนการฆ่าเชื้อ และความระมัดระวังให้มากขึ้น ดังนี้ 

1.1 การล้างทําความสะอาดหลังการใช้งานเสร็จสิ้น 
- ทําการกําจัดเศษอาหาร เศษสิ่งสกปรกออกจนหมดไปจากภาชนะหรืออุปกรณ์นั้นๆ 
- ล้างด้วยน้ําสะอาด 1 ครั้งเพื่อกําจัดสิ่งสกปรก หรือคราบต่างๆที่สามารถหลุดออกไปกับน้ําได้  
- ล้างด้วยน้ําผสมน้ํายาล้างจาน หรือสารล้างทําความสะอาดที่ได้รับอนุญาตให้ใช้กับภาชนะสําหรับใส่
อาหารได้ อาจใช้ฟองน้ําสะอาดช่วยในการขัดถูกรณีที่มีสิ่งสกปรก หรือคราบเกาะติด 

- ล้างทําความสะอาดด้วยน้ําสะอาดอย่างน้อย 2 ครั้ง จนคราบสกปรกต่างๆหลุดออกจนหมด และไม่
หลงเหลือสารล้างทําความสะอาดอยู่ สังเกตุได้จาก ภาชนะจะไม่มีความลื่น เหนียว หรือมีฟองหลงเหลือ
อยู่ 

- นําไปควํ่าบนภาชนะรองรับให้แห้ง ก่อนนําไปใช้งานอีกครั้ง หากต้องการนําไปใช้งานต่อทันที แสดงว่ามี
อุปกรณ์ดังกล่าวน้อยเกินกว่าปริมาณที่เหมาะสมกับการทํางาน ให้แก้ไขด้วยการเช็ดด้วยผ้าสะอาดจน
แห้ง และจัดหาอุปกรณ์ดังกล่าวเพิ่มเติมเพื่อให้หมุนเวียนใช้งานได้อย่างเหมาะสม 

- ผ้า ฟองน้ํา หรือภาชนะที่ใช้รองรับอุปกรณ์ต่างๆที่นํามาล้างทําความสะอาด เมื่อใช้งานเสร็จแล้ว ให้ทํา
ความสะอาดทุกครั้ง แล้วผึ่งให้แห้ง ก่อนนํามาใช้งานใหม่ 

- ในระหว่างการล้างทําความสะอาด ควรมีการเปลี่ยนน้ําที่ใช้ล้างบ่อยๆ เช่น เมื่อเริ่มเห็นว่ามีสิ่งสกปรก
ลอยอยู่ หรือปนอยู่ในน้ํา ให้ทําการเปลี่ยนน้ําทันที สําหรับการล้างด้วยน้ําสะอาดครั้งสุดท้าย ให้ทําการ
ล้างแบบให้น้ําไหลผ่าน 
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- สารเคมีหรือน้ํายาที่ใช้ล้างทําความสะอาด ให้แยกเก็บจากส่วนประกอบที่ใช้ในการผลิตอาหาร หรือแยก
ไปไว้บริเวณอื่นๆที่ไม่อยู่ในบริเวณผลิต และต้องมีการติดป้าย หรือฉลากบอกชนิด และปริมาณอย่าง
ชัดเจน 

1.2 การล้างทําความสะอาดก่อนนํามาใช้งาน 
- ตรวจสอบความสะอาดของอุปกรณ์ที่จะนํามาใช้งาน ถ้าพบสิ่งผิดปกติ หรือมีสิ่งสกปรกติดอยู่ ให้นําไป
ล้างทําความสะอาดเช่นเดียวกับอุปกรณ์ที่ผ่านการใช้งานมาแล้ว 

- ก่อนจะนํามาใช้งาน ถ้าเป็นอุปกรณ์ที่เก็บไว้นาน อาจมีฝุ่นติดอยู่ ให้ทําการล้างทําความสะอาดด้วยน้ํา
สะอาดอย่างน้อย 1 ครั้ง 

- หลังจากการล้างทําความสะอาดแล้ว ให้ทําการฆ่าเชื้อ โดยอุปกรณ์ที่ผ่านความร้อนได้ ให้ทําการลวกด้วย
น้ําเดือด โดยลวกให้ทั่วอุปกรณ์ทั้งด้านนอกและด้านใน สําหรับอุปกรณ์ที่ไม่สามารถผ่านความร้อนได้ ให้
ทําการล้างด้วยสารละลายคลอรีนเข้มข้น 100 ppm  

- กรณีที่ทําการฆ่าเชื้อด้วยการลวกด้วยน้ําเดือด สามารถนําอุปกรณ์นั้นไปใช้ได้ทันที แต่กรณีที่มีการฆ่าเชื้อ
ด้วยสารละลายคลอรีน จะต้องตั้งทิ้งไว้ในบริเวณที่แห้ง สะอาด ไม่มีฝุ่นผง ที่อาจมาปนเปื้อนได้ จนหมด
กลิ่นคลอรีน ซึ่งใช้เวลาประมาณ 15-30 นาที หรืออาจทําการล้างด้วยน้ําต้มเดือดที่ทิ้งไว้จนเย็นแล้วอีก 
1-2 ครั้ง แล้วต้ังทิ้งไว้ จะช่วยให้หมดกลิ่นคลอรีนได้เร็วขึ้น 

 
2. การล้างทําความสะอาดและฆ่าเชื้อภาชนะบรรจุ 
 ภาชนะบรรจุที่ใช้สําหรับเครื่องดื่มในภาชนะบรรจุแบบปิดสนิท โดยทั่วไปจะใช้ภาชนะใหม่ เพื่อให้
เป็นไปตามข้อกําหนดของกฎหมาย และสะดวกต่อการทําการผลิต ภาชนะใหม่เหล่านี้ แม้จะยังไม่ผ่านการใช้
งานมาก่อน แต่ในระหว่างการผลิต การขนส่ง และการเก็บรักษา อาจมีการปนเปื้อนจากเศษฝุ่นผง หรือสิ่ง
สกปรกต่างๆได้ ดังนั้นก่อนการใช้งานจึงควรนํามาผ่านการล้างและฆ่าเชื้ออย่างเหมาะสมก่อน ดังนี้ 
 - ล้างทําความสะอาดภายในขวดด้วยน้ําที่มีคุณภาพเช่นเดียวกับน้ําด่ืม หรือน้ําที่ใช้สัมผัสกับอาหาร 
โดยทําการกลั้วด้วยน้ําให้ทั่วทั้งขวด แล้วควํ่าขวดไว้ เพื่อให้น้ําที่ค้างภายในไหลออกจนหมด 
 - กรณีที่เป็นขวดแก้ว หรือขวดพลาสติกที่ทนต่อความร้อนได้ ให้ทําการกลั้วภายในขวดด้วยน้ําต้ม
เดือดอีกครั้ง แล้วควํ่าขวดไว้ จนแห้งก่อนนํามาใช้งาน 
 - กรณีที่ขวดหรือภาชนะบรรจุไม่ทนต่อความร้อน  ให้ทําการกลั้วด้วยสารละลายคลอรีนความเข้มข้น 
100 ppm แล้วควํ่าไว้จนแห้ง และหมดกลิ่นคลอรีน ก่อนนํามาใช้งาน หรืออาจทําการล้างด้วยน้ําต้มเดือดที่ทิ้ง
ไว้จนเย็นแล้วอีก 1-2 ครั้ง แล้วต้ังทิ้งไว้ จะช่วยให้หมดกลิ่นคลอรีนได้เร็วขึ้น 
 - สําหรับฝาขวด ให้ทําการต้มในน้ําเดือด หรือนําไปนึ่ง เป็นเวลาอย่างน้อย 5 นาที โดยเริ่มจับเวลา
หลังจากน้ําเดือด หรือถ้าทําจากวัสดุไม่ทนความร้อน ให้ทําการแช่สารละลายคลอรีนความเข้มข้น 100 ppm 
5-10 นาที แล้วนําไปล้างด้วยน้ําต้มเดือดที่ทิ้งไว้จนเย็นแล้วอีก 1-2 ครั้ง ก่อนนํามาใช้งาน 
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3. การล้างทําความสะอาดทั่วไป 
 การล้างทําความสะอาดบริเวณพ้ืนที่ทํางาน โต๊ะ หรืออุปกรณ์ต่างๆที่ไม่ได้สัมผัสกับอาหารนั้น ควรทํา
ทุกครั้งหลักจากทําการผลิตเสร็จสิ้น โดยการกําจัดเศษสิ่งสกปรกออกให้หมด ล้างด้วยน้ําสะอาด 1 ครั้ง ล้าง
ด้วยน้ํายาหรือสารเคมีที่สามารถใช้กับอาหารได้ อาจใช้การขัดถูเพื่อช่วยการกําจัดคราบต่างๆ ได้ และล้าง
คราบสกปรกและสารเคมีที่ใช้ออกจนหมด หลังจากนั้นควรทําการฆ่าเชื้อด้วยสารละลายคลอรีนความเข้มข้น 
300 ppm โดยทําการแช่อุปกรณ์ ราดหรือถูพ้ืนด้วยไม้ถูพ้ืน หรือใช้ผ้าสะอาดชุดแล้วเช็ดโต๊ะหรือบริเวณทํางาน 
แล้วปล่อยให้แห้ง โดยทําการปิดห้องหรือพื้นที่ผลิตนั้นไว้ ห้ามไม่ให้มีบุคคล หรือสัตว์พาหะต่างๆเข้าไปใน
บริเวณดังกล่าว ซึ่งจะทําให้บริเวณทํางาน และอุปกรณ์ดังกล่าวมีความสะอาด เหมาะสมกับการนํามาใช้งานใน
การผลิตครั้งต่อไป และเมื่อจะเริ่มทําการผลิตอีกครั้งให้ทําการสังเกตุความสะอาดของพื้นที่ผลิต และอุปกรณ์
ต่างๆอีกครั้ง หากพบความสกปรก ให้ทําความสะอาดให้เรียบร้อยก่อนเริ่มการผลิต โดยการทําความสะอาด
เมื่อจะเริ่มทําการผลิตนั้น ให้ทําความสะอาดแบบปกติก็เพียงพอ ไม่ต้องทําการฆ่าเชื้อด้วคสารละลายคลอรีน 
เนื่องจากอาจทําให้มีกลิ่นตกค้างในผลิตภัณฑ์ได้ 

 
กระบวนการผลิต และการควบคุมกระบวนการผลิต 

 
 การผลิตน้ําฟักข้าวบรรจุขวดพร้อมด่ืมนั้น มีวัตถุประสงค์เพื่อยืดอายุการเก็บรักษา พัฒนาให้ได้
ผลิตภัณฑ์ที่สะดวกต่อการบริโภค และสามารถปรุงแต่งรสชาติให้ได้ตามที่ต้องการ ทําให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่
หลากหลาย แต่ยังคงคุณประโยชน์ของสารต่างๆที่มีอยู่ในฟักข้าว สําหรับกระบวนการและการควบคุม
กระบวนการผลิตที่จะแนะนําให้ปฏิบัติต่อไปนี้ เป็นกระบวนการสําหรับผลิตน้ําฟักข้าวพร้อมด่ืมที่ใช้ความร้อน
ในการฆ่าเชื้อเพื่อยืดอายุการเก็บรักษา และมีการปรุงแต่งรสชาติบ้างเล็กน้อย โดยจะไม่เน้นไปสูตร ปริมาณ
ส่วนผสม และการปรุงแต่งรสชาติ ซึ่งถือเป็นความลับของผู้ผลิต และเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจ สามารถ
นําไปเป็นต้นแบบในการผลิต พัฒนาผลิตภัณฑ์ของตนเองในรสชาติอ่ืนๆเพิ่มเติมได้ โดยการผลิตน้ําฟักข้าว
โดยทั่วไปจะแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอนหลักๆ คือ การเตรียมส่วนเนื้อเยื่อหุ้มเมล็ดของฟักข้าวเพื่อนํามาใช้ในการ
ผลิต การเตรียมน้ําเชื่อมเพื่อปรุงรสหวาน และการผสม ฆ่าเชื้อ และบรรจุ ซึ่งแผนภูมิและรายละเอียดรวมทั้ง
การควบคุมกระบวนการผลิตในแต่ละขั้นตอน มีดังนี้  
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ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมเนื้อเยื่อหุ้มเมล็ดฟักข้าว 

ทําความสะอาดผลฟักข้าว 

ผ่าผลฟักข้าว 

ตักเอาเมล็ดออกพักไว้ในชาม      ใช้มือขยี้เมล็ดให้เนื้อเยื่อออกมากที่สุด                  

คว้านเนื้อออกแล้วนําไปป่ันให้ละเอียด  กรองแล้วบรรจุใส่ขวดพลาสติก                           

กรองแล้วบรรจุใส่ขวดพลาสติก    นําไป Freeze เพื่อรอการผลติ 

นําไป Freeze เพื่อรอการผลติ 

 

นํามาละลาย 

1. การทําความสะอาดผลฟักข้าว 

 ผลฟักข้าวที่ทําการเก็บเกี่ยวมาจากแปลงเพาะปลูก จะต้องนํามาล้างทําความสะอาดภายนอกผลเพื่อ
กําจัดสิ่งปนเปื้อน เช่น เศษดิน ฝุ่นผง ออกให้หมด โดยการล้างทําความสะอาดนั้น ให้ล้างด้วยน้ําสะอาดแบบให้
น้ําไหลผ่าน หรือมีการเปลี่ยนน้ําบ่อยๆ เพื่อไม่ให้มีสิ่งตกค้างเกาะติดอยู่ที่ผล หลังจากล้างทําความสะอาดแล้ว
ให้นํามาใส่ภาชนะรองรับที่สะอาด มีรูพรุน เพื่อไม่ให้มีน้ําขัง ทําให้ผลแห้งเร็วขึ้น หากที่เปลือกนอกมีร่อยรอย
การเน่าเสีย หรือเป็นจุดสีคล้ําๆ หรืออาจมีแมลงเล็กๆเกาะติด ให้นําไปแช่ในสารละลายคลอรีนความเข้มข้น 
100 ppm เป็นเวลา 15-30 นาที โดยให้ทั้งผลจมอยู่ในสารละลายดังกล่าว จะเป็นการฆ่าเชื้อที่ติดมาได้ 
หลังจากนั้น ก็นํามาใส่ภาชนะรองรับที่มีรูพรุน ต้ังทิ้งไว้ในบริเวณที่สะอาดประมาณ 15-30 นาทีเพื่อให้หมด
กลิ่นคลอรีน ก่อนนําไปทําการผลิตในขั้นต่อไป สําหรับผลไม้อ่ืนๆที่จะนํามาทําการคั้นน้ํา เพื่อปรุงแต่งรสชาติ
ของน้ําฟักข้าวนั้น ก็ให้ทําการล้างด้วยวิธีการนี้เช่นกัน 
 
2. การคัดแยกเนื้อเยื่อหุ้มเมล็ดฟักข้าว 
 การปฏิบัติงานในขั้นตอนนี้เป็นการปฏิบัติงานของพนักงานทั้งหมด จึงต้องระมัดระวังในเรื่องของ
หลักการปฏิบัติงานให้ถูกสุขลักษณะ และมีการทําความสะอาดพื้นที่ทํางานและอุปกรณ์ที่ใช้อย่างถูกต้องตาม
คําแนะนําที่ได้อธิบายไว้ก่อนหน้านี้ ขั้นตอนนี้เป็นการผ่าผลฟักข้า เพื่อนําเมล็ดที่มีเยื่อหุ้มติดอยู่ออก โดยส่วนที่
จะนํามาใช้งานก็คือ เมล็ดที่มีเยื่อหุ้มติดอยู่ ซึ่งเป็นส่วนทีมีสารที่มีประโยชน์อยู่มาก การแยกเยื่อหุ้มออกจาก
เมล็ด ให้ทําการบีบ หรือแกะเยื่อหุ้มออกเบาๆ โดยระมัดระวังเรื่องความสะอาดเป็นพิเศษ อาจมีการเติมน้ํา
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สะอาดช่วยในการแยกได้ แต่น้ําที่ใช้นั้น จะต้องเป็นน้ําที่มีคุณภาพเทียบเท่าน้ําด่ืม และใช้ในปริมาณน้อยที่สุด
เพื่อไม่ให้เกิดความเจือจางในเยื่อหุ้มเมล็ดที่จะนําไปผลิตเป็นน้ําฟักข้าว เมื่อแยกเยื่อหุ้มเมล็ดได้แล้ว ให้นําไปใส่
ในภาชนะรองรับที่ผ่านการทําความสะอาดและฆ่าเชื้อมาแล้ว เพื่อนําไปผลิตในขั้นตอนต่อไป สําหรับการ
เตรียมน้ําผลไม้อ่ืนๆนั้น ก็ให้ใช้วิธีการเช่นนี้ แต่ไม่ควรคั้น หรือบีบน้ําเพื่อเก็บไว้ เนื่องจากจะเสียรสชาติ และ
เกิดการเน่าเสียได้ง่าย จึงควรทําการคั้น หรือบีบน้ําเมื่อจะใช้งานเท่านั้น 
 
3. การนําไปแช่แข็ง กรณีที่ยังไม่ทําการผลิตทันที 
 ในบางครั้งผลฟักข้าวที่เพาะปลูก หรือรับซื้อไว้ มีปริมาณมากเกินกว่าที่จะนํามาผลิตได้หมดในครั้ง
เดียว หากเก็บไว้นานอาจเกิดความเสียหายกับผลได้ การเก็บรักษาอีกวิธีหนึ่งคือการคัดแยกเฉพาะส่วนของเยื่อ
หุ้มเมล็ดมาบรรจุใส่ภาชนะ และนําไปแช่แข็งเพื่อรอการนําไปผลิตต่อไป วิธีการนี้จะสามารถรองรับปริมาณผล
ฟักข้าวที่เข้ารับเข้ามาพร้อมๆกันเป็นจํานวนมากได้ และยังสามารถเก็บรักษาวัตถุดิบ ซึ่งก็คือส่วนของเยื่อหุ้ม
เมล็ดไว้ได้เป็นเวลานานหลายสัปดาห์ แต่จะต้องมีตู้แช่แข็งที่สามารถทําความเย็นได้ถึงอุณหภูมิที่กําหนด และมี
ขนาดเพียงพอ ขั้นตอนการทําเริ่มจากการคัดแยกเยื่อหุ้มเมล็ดด้วยวิธีการดังที่กล่าวมาแล้ว นําเยื่อหุ้มเมล็ดมา
บรรจุลงภาชนะที่มีฝาปิดสนิท ที่ผ่านการล้างและฆ่าเชื้ออย่างถูกต้อง และนําไปใส่ตู้แช่แข็งที่อุณหภูมิไม่สูงกว่า 
-2 องศาเซลเซียส เพื่อให้ส่วนของเนื้อเยื่อแข็งตัวอย่างรวดเร็ว ในการจัดวางภาชนะในตู้แช่แข็งก็เป็นสิ่งที่ต้อง
คํานึงเช่นกัน ควรจัดวางให้มีระยะห่างระหว่างภาชนะกับภาชนะ และระหว่างภาชนะกับผนักตู้แช่แข็ง เพื่อให้
เกิดการหมุนเวียนของความเย็นภายในตู้ ทําให้เนื้อเยื่อฟักข้าวในภาชนะที่ใส่ลงไปแข็งตัวอย่างรวดเร็ว ทั่วถึง 
และสามารถรักษาอุณหภูมิที่กําหนดไว้ได้ 
 
4. การนํามาละลาย เมื่อจะทําการผลิต 
 การละลายเนื้อเยื่อฟักข้าวที่แช่แข็งนั้น ควรจะต้องทําอย่างถูกต้อง คือการละลายด้วยอุณหภูมิสูงใน
ระยะเวลารวดเร็ว หรือละลายด้วยอุณหภูมิตํ่ากว่าอุณหภูมิที่จุลินทรีย์เจริญเติบโตได้ดี แต่จะใช้เวลานาน เพื่อ
ป้องกันการเน่าเสียของเนื้อเยื่อฟักข้าวที่แช่แข็งไว้ และป้องกันอันตรายจากการเพิ่มจํานวนของจุลินทรีย์ที่อาจ
ปนอยู่กับเนื้อเยื่อฟักข้าว ซึ่งวิธีการละลายเนื้อเยื่อฟักข้าวแช่แข็งที่ถูกต้องนั้น สามารถทําได้ 2 วิธี คือ 
 -นําออกมาแช่ในน้ําร้อน หรือละลายด้วยไมโครเวฟ เพื่อให้น้ําฟักข้าวแช่แข็งนั้นละลายอย่างรวดเร็ว 
วิธีนี้สามารถทําให้เกิดการละลายได้อย่างรวดเร็ว แต่สิ้นเปลืองพลังงานที่ใช้ในการละลาย 
 -นําไปแช่ในตู้แช่เย็นที่อุณหภูมิระหว่าง 2-10 องศาเซลเซียส เพื่อให้เกิดการละลายอย่างช้าๆ วิธีการนี้
จะใช้เวลานานในการละลาย อาจต้องทําล่วงหน้า 1 คืนก่อนการนํามาผลิต 
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การเตรียมน้ําเชื่อมเพื่อปรุงรสหวาน 
 

ล้างใบเตย 

ต้มใบเตยกับน้ําเปล่า แล้วรอจนเดือด 

เติมน้ําตาลกรวดแล้วรอให้ละลาย 

เติม Fructose syrup 

 ขั้นตอนการเตรียมน้ําเชื่อมเพื่อปรุงรสหวานในผลิตภัณฑ์นี้ จะเริ่มจากการนําใบเตยที่มีลักษณะดี ใบไม่
ขาดแหว่ง ไม่มีรอยช้ํา มาทําการล้างด้วยน้ําสะอาด อาจใช้มือ หรือฟองน้ํานุ่มๆถูเบาๆตามความยาวของใบ 
เพื่ดกําจัดสิ่งสกปรกที่อาจติดมาออกให้หมด นําไปต้มกับน้ําสะอาดที่มีคุณภาพเทียบเท่ากับน้ําด่ืม จนกระทั่ง
เดือด แล้วเติมน้ําตาลกรวด คนให้ละลาย และเติมฟรุคโตสไซรับลงไป คนให้ละลาย แล้วต้ังทิ้งไว้ให้เย็น ใน
บริเวณที่สะอาด ไม่มีสัตว์และแมลงรบกวน อาจใช้ฝาปิดภาชนะ เพื่อป้องกันการปนเปื้อนจากภายนอก การ
เตรียมน้ําเชื่อมนั้น อาจใช้น้ําตาลทราย น้ําตาลอ้อย หรือน้ําตาลอ่ืนๆ แล้วแต่ผู้ประกอบการ เพื่อให้ได้รสหวาน
ตามต้องการได้ 
 
การปรุงผสม ฆ่าเชื้อ และบรรจุ 

นําส่วนผสมที ่1+2 

เติมน้ําเปล่าให้ได้ปริมาตรทั้งหมด 20 ลิตร 

เติมเกลือ 

ต้มจนน้ําฟักข้าวมีอุณหภูมิเป็น 65 องศาเซลเซียส และรกัษาอุณหภูมินั้นไว้เป็นเวลา 20 นาที 

                      ทําความสะอาดขวดและฝา 

บรรจุใส่ขวดแล้วปิดฝา 

แช่ในอ่างน้ําแข็งทันที 

นําไปแช่เย็นเพื่อรอจําหน่าย 
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 การผสมส่วนผสมต่างๆเข้าด้วยกันนั้น ให้ทําด้วยความระมัดระวัง และจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
การผลิตดังที่กล่าวไว้แล้วข้างต้น โดยเฉพาะในขั้นตอนการบรรจุ ปิดฝา เนื่องจากผลิตภัณฑ์ได้ผ่านการฆ่าเชื้อ
มาแล้ว จะไม่มีการผ่านความร้อนใดๆอีก หากมีการปนเปื้อนในขั้นตอนเหล่านี้ ก็จะทําให้เกิดการเน่าเสียของ
ผลิตภัณฑ์ และเป็นอันตรายกับผู้บริโภคได้ง่าย ขั้นตอนการทํางานจะเริ่มจากการนําส่วนผสมคือเนื้อเยื่อฟักข้าว
ที่ทําการแยกเมล็ดออกแล้วหรือที่ทําการละลาย ในกรณีที่ผลิตจากเนื้อเยื่อฟักข้าวแช่แข็ง มาผสมกับน้ําเชื่อมที่
ได้เตรียมไว้ แล้วเติมน้ําที่มีคุณภาพเทียบเท่าน้ําด่ืม ในภาชนะที่ผ่านการทําความสะอาดและฆ่าเชื้ออย่างถูกต้อง 
อาจมีการเติมเกลือเล็กน้อยเพื่อปรุงแต่งรสชาติ นําไปให้ความร้อน หรือต้มด้วยหม้อ 2 ช้ัน ดังที่กล่าวไว้ใน
หัวข้ออุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิต ทําการวัดอุณหภูมิที่จุดก่ึงกลาง เมื่อมีอุณหภูมิไม่ตํ่ากว่า 65 องศาเซลเซียส จึง
เริ่มจับเวลาจนครบ 20 นาทีแล้วทําการยกลง กรณีที่มีการชิม ให้เท หรือแบ่งออกมาชิม และส่วนที่เหลือ ห้าม
เทกลับคืนลงไปอีก ส่วนการเติมน้ําผลไม้ต่างๆเพื่อปรุงแต่งรสชาตินั้น ให้รอจนน้ําฟักข้าวที่ผ่านความร้อนเย็น
ตัวลงเล็กน้อย จึงเติมน้ําผลไม้ตามต้องการ แล้วทําการเทใส่ถังคูลเลอร์ สแตนเลส แล้วจึงทําการบรรจุทันที 
โดยบรรจุให้มีระดับเพียงคอขวด ไม่สูงมากจนหก หรือล้นออกมา และรีบปิดฝา นําไปแช่ในอ่างน้ําแข็งทันที 
โดยภายในอ่างน้ําแข็ง จะต้องมีน้ําแข็งอยู่สูงจนถึงระดับของผลิตภัณฑ์ที่อยู่ภายในขวด แต่ไม่ถึงรอยต่อระหว่าง
ขวดและฝา หลังจากผลิตภัณฑ์เย็นตัวลงแล้ว ให้รีบนําไปเก็บรักษาในตู้แช่เย็นเพื่อรอการจําหน่ายต่อไป 
 
 นอกจากกระบวนการผลิต และการควบคุมกระบวนการผลิตที่ได้กล่าวมาแล้ว ยังมีหลักการการ
จัดการผลิต และควบคุมการผลิตอื่นๆที่สําคัญ ซึ่งส่งผลต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์น้ําฟักข้าวที่ผลิตขึ้น ดังนี้ 
 
การจัดการวัตถุดิบ 
 
 ก่อนการรับซื้อหรือจัดหาวัตถุดิบ ทั้งผลฟักข้าว และส่วนผสมอ่ืนๆนั้น ผู้ประกอบการจะต้องคัดเลือก
วัตถุดิบที่มีคุณภาพดี โดยอาจกําหนดคุณภาพหรือคุณลักษณะเบื้องต้นของวัตถุดิบแต่ละชนิด แล้วจด
ข้อกําหนดนั้นไว้ เพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการตรวจสอบ คัดเลือก หรือเลือกซื้อจากแหล่งที่เชื่อถือได้ หรือผ่าน
การรับรองคุณภาพ เมื่อรับซื้อวัตถุดิบต่างๆมาแล้ว ถ้ายังไม่ใช้งาน จะต้องทําการเก็บรักษาในสภาวะที่สามารถ
คงคุณภาพของวัตถุดิบนั้นๆไว้ได้ จะทําให้สามารถเก็บรักษาได้นานโดยไม่เกิดการเน่าเสีย หรือเสียหาย เช่น แช่
เย็น หรือเก็บในที่อากาศถ่ายเทได้ดี ไม่อับช้ืน ไม่วางกับพ้ืน ไม่มีสัตว์และแมลงรบกวน สําหรับวัตถุดิบ หรือ
ส่วนผสมที่ซื้อมาก่อน ให้นําออกไปใช้ก่อน จะได้ไม่เป็นของเก่าเก็บ อาจเสื่อมเสีย และเมื่อจะนําไปใช้งาน 
จะต้องนําไปล้างทําความสะอาดหรือฆ่าเชื้ออย่างถูกต้องก่อนใช้งานทุกครั้ง และแบ่งมาใช้ในปริมาณท่ี
พอเหมาะกับการผลิตในแต่ละครั้ง เพื่อไม่ให้ส่วนที่เหลือเกิดการเน่าเสียได้ 
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การจัดการน้ําที่สัมผัสกับอาหาร หรือน้ําที่ใช้ในการผลิต 
 
 น้ําที่ใช้ในการผลิต หรือน้ําที่ใช้สัมผัสกับอาหารนั้น จะต้องเป็นน้ําสะอาดที่มีคุณภาพเทียบเท่ากับน้ํา
ด่ืม ผู้ประกอบการจึงจําเป็นต้องจัดหาวิธีการ หรือระบบในการจัดการคุณภาพน้ํา หรือปรับปรุงคุณภาพน้ําให้
เหมาะสม โดยท่ัวไปแล้ว สถานประกอบการ หรือกลุ่มวิสาหกิจที่ใช้น้ําประปา ไม่ว่าจะเป็นการประปานคร
หลวง หรือการประปาส่วนภูมิภาพ จะได้รับน้ําที่ได้มาตรฐานอยู่แล้ว เพียงแค่นํามาใส่ภาชนะรองรับที่สะอาด 
เพื่อให้เกิดการตกตะกอนที่อาจติดมา และรอให้กลิ่นคลอรีนที่หลงเหลืออยู่ระเหยไปจนหมดก็สามารถนํามาใช้
ได้ หรือหากเดินท่อไว้นานแล้ว หรือน้ําประปาที่ได้รับมีคุณภาพไม่คงที่ อาจทําการติดต้ังเครื่องกรองกลิ่น สี 
ตะกอน อย่างง่ายก็เพียงพอ แต่หากเป็นน้ําจากแหล่งน้ําอ่ืนๆ จะต้องทําการตรวจสอบคุณภาพน้ํา เพื่อหา
ปริมาณสารปนเปื้อน และจุลินทรีย์ที่มีอยู่ และเลือกติดต้ังเครื่องปรับคุณภาพน้ําให้เหมาะสมกับสารปนเปื้อนที่
มีอยู่นั้น เพื่อให้สามารถกําจัดสิ่งปนเปื้อนได้หมด และได้น้ําที่มีคุณภาพเทียบเท่าน้ําด่ืม ซึ่งเหมาะสมกับการ
นํามาใช้ผลิตต่อไป  
 
การจดบันทึกสิ่งที่ถูกควบคุมในกระบวนการผลิต 
 
 ในกระบวนการผลิตนั้น ทุกๆสิ่งที่ส่งผลต่อผลิตภัณฑ์จะต้องถูกควบคุม เช่น ปริมาณของสารหรือ
ส่วนผสมที่เติมลงไป ว่าเป็นส่วนผสมชนิดใด มีปริมาณเท่าไหร่ ในการฆ่าเชื้อนั้นมีการใช้อุณหภูมิเท่าไหร่ถูกต้อง
ตามที่กําหนดหรือไม่ และใช้ระยะเวลาในการให้ความร้อนนานเท่าไหร่ ซึ่งข้อมูลต่างๆเหล่านี้ ผู้ประกอบการ
จะต้องทําการจดบันทึกไว้ทุกๆครั้งที่ทําการผลิต เพื่อรองรับการตรวจสอบ หรือการสอบย้อนกลับ กรณีที่
ผลิตภัณฑ์มีปัญหา หรือหากมี เจ้าหน้าที่ขอตรวจสอบ รวมทั้งสามารถนํามาใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุง
คุณภาพผลิตภัณฑ์ได้อีกด้วย 
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ภาคผนวก 
สรุปหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิต (Good Manufacturing Practice: GMP) 

 
1. สถานที่ต้ัง และอาคารผลิต 

• ต้องอยู่ในที่ที่ไม่ทําให้อาหารที่ผลิตเกิดการปนเปื้อนได้ง่าย 

– ที่ต้ังอาคารและบริเวณโดยรอบสะอาด ไม่มีการสะสมของสิ่งที่ไม่ใช้แล้ว หรือสิ่งปฏิกูล ที่อาจเป็นแหล่ง
เพาะพันธ์ุสัตว์และแมลง รวมทั้งเชื้อโรคต่างๆ 

– อยู่ห่างจากบริเวณที่มีฝุ่นมากผิดปกติ 

– ไม่อยู่ใกล้กับสถานที่นา่รังเกียจ 

– บริเวณที่ต้ังตัวอาคารไม่มีน้ําขังแฉะ สกปรก และมีท่อระบายน้ําที่หมาะสม 
*** หากไม่เป็นไปตามข้อดังกล่าว จะต้องมีวิธีการที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันการปนเปื้อนต่างๆ 

• อาคารผลิตมีขนาดเหมาะสม มีการออกแบบและก่อสร้างที่ง่ายต่อการบํารุงรักษา ทําความสะอาด และ
ซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพดีตลอดเวลา 

– พ้ืน ฝาผนัง และเพดาน ก่อสร้างด้วยวัสดุที่คงทน เรียบ ทําความสะอาด และซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพดี
ตลอดเวลา 

– บริเวณผลิตอาหารแยกเป็นสัดส่วน ไม่ปนกับที่อยู่อาศัย 

– มีมาตรการป้องกันสัตว์และแมลงไม่ให้เข้าไปในอาคารผลิต 

– มีพ้ืนที่เพียงพอที่จะติดต้ังเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิต และแบ่งแยกพื้นที่การผลิตเป็นสัดส่วน 
เพื่อป้องกันการปนเปื้อนอันอาจเกิดขึ้น 

– ไม่มีสิ่งของที่ไม่ใช้แล้วหรือไม่เกี่ยวข้องกับการผลิตอยู่ในบริเวณผลิต 

– มีแสงสว่างและการระบายอากาศที่เหมาะสมเพียงพอ 
 

2. เครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์ในการผลิต 

• ภาชนะหรืออุปกรณ์ที่สัมผัสกับอาหาร ต้องทําจากวัสดุที่ไม่ทําฏิกิริยากับอาหารอันอาจเป็นอันตรายกับ
ผู้บริโภค 

• โต๊ะที่เกี่ยวข้องกับการผลิตในส่วนที่สัมผัสกับอาหาร ต้องทําด้วยวัสดุที่ไม่เป็นสนิม ทําความสะอาดง่าย ไม่
เกิดปฏิกิริยาที่อาจเป็นอันตราย มีความสูงพอเหมาะ และเพียงพอต่อการทํางาน 

• การออกแบบติดต้ังเครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์ต้องเหมาะสม และคํานึงถึงการปนเปื้อนที่อาจ
เกิดขึ้น สามารถทําความสะอาดได้ง่ายและทั่วถึง 

• เครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์มีเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 
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3. การควบคุมกระบวนการผลิต 

• ต้องมีการควบคุมตามหลักสุขาภิบาลท่ีดีในทุกขั้นตอน ต้ังแต่การรับวัตถุดิบ, การขนย้าย, จัดเตรียม, ผลิต, 
บรรจุ, เก็บรักษา และขนส่ง 

– มีการคัดเลือกวัตถุดิบและส่วนผสมที่สะอาด คุณภาพดี  

– มีวิธีการล้างทําความสะอาดเพื่อขจัดสิ่งสกปรก  

– เก็บรักษาภายใต้สภาวะที่ป้องกันการปนเปื้อน ให้มีการเสื่อมสลายน้อยที่สุด และมีการหมุนเวียนสต๊อก
อย่างมีประสิทธิภาพ 

– ภาชนะที่ใช้ในการบรรจุและขนย้ายอยู่ในสภาพที่เหมาะสมและไม่ทําให้เกิดการปนเปื้อน 

– น้ําแข็งและไอน้ําที่สัมผัสกับอาหารต้องมีมาตรฐานเช่นเดียวกับน้ําแข็งและน้ําบริโภค และมีการนําไปใช้ที่
ถูกสุขลักษณะ 

– การผลิต เก็บรักษา และขนย้าย ต้องป้องกันการปนเปื้อนและการเสื่อมสลายของอาหารและภาชนะบรรจุ 

– มีการดําเนินการควบคุมกระบวนการผลิตทั้งหมดให้อยู่ภายใต้สภาวะที่เหมาะสม 

• ต้องมีการจัดทําบันทึก และรายงานอย่างน้อย ดังต่อไปนี้ 

– ผลการตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ 

– ชนิดและปริมาณการผลิตของผิตภัณฑ์และวันเดือนปีที่ผลิต โดยให้เก็บบันทึกและรายงานไว้อย่างน้อย 2 
ปี 
 

4. การสุขาภิบาล 

• น้ําใช้ภายในโรงงาน ต้องสะอาด และมีการปรับคุณภาพน้ําตามเหมาะสม 

• มีห้องสุขาและอ่างล้างมือหน้าห้องอย่างถูกสุขลักษณะและ เพียงพอสําหรับผู้ปฏิบัติงานมีอุปกรณ์ในการ
ล้างมืออย่างครบถ้วน และแยกจากบริเวณผลิต หรือไม่เปิดสู่บริเวณผลิตโดยตรง 

• มีอ่างล้างมือและอุปกรณ์ล้างมืออย่างเพียงพอในบริเวณผลิต 

• มีวิธีการป้องกันและกําจัดสัตว์และแมลง 

• มีภาชนะรองรับขยะที่มีฝาปิดอย่างเพียงพอ และมีระบบกําจัดอย่างเหมาะสม 

• มีทางระบายน้ําทิ้งอย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสม 
 
5. การบํารุงรักษาและการทําความสะอาด 

• มีการทําความสะอาดและบํารุงรักษาอาคารสถานที่ผลิตให้อยู่ในสภาพสะอาดถูกสุขลักษณะอย่าง
สม่ําเสมอ 
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• มีการทําความสะอาด ดูแล และเก็บรักษาเครื่องมือ เครื่องจักรและอุปกรณ์ในการผลิตให้อยู่ในสภาพ
สะอาดทั้งก่อนและหลังการผลิต 

• ช้ินส่วนของเครื่องมือ เครื่องจักรที่อาจเป็นแหล่งสะสมจุลินทรีย์ หรือทําให้เกิดการปนเปื้อน ต้องมีการทํา
ความสะอาดด้วยวิธีที่เหมาะสม 

• ทําความสะอาดพื้นผิวที่สัมผัสกับอาหารอย่างสม่ําเสมอ 

• มีการตรวจสอบเครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์ในการผลิตให้อยู่ในสภาพใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

• มีการใช้สารเคมี ทั้งในการผลิต และการทําความสะอาดอย่างปลอดภัย และแยกเก็บรักษาเป็นสัดส่วน 
 

6. บุคลากรและสุขลักษณะผู้ปฏิบัติงาน 

• ผู้ปฏิบัติงานในบริเวณผลิตต้องไม่เป็นโรคติดต่อหรือโรคน่ารังเกียจ หรือมีบาดแผลอันอาจก่อให้เกิดการ
ปนเปื้อน 

• ผู้ปฏิบัติงานทุกคนที่ทําการผลิตหรือเกี่ยวข้อง ต้อง 

– สวมเสื้อผ้าสะอาดและเหมาะสม หรือสวมเสื้อคลุมที่สะอาดเหมาะสม 

– ล้างมือให้สะอาดทุกครั้งก่อนเริ่มปฏิบัติงาน และหลังการปนเปื้อน 

– ใช้ถุงมือสะอาด ถูกสุขลักษณะ อยู่ในสภาพสมบูรณ์ ทําด้วยวัสดุที่ไม่ละลาย หรือปนเปื้อน หรือของเหลว
ซึมผ่านได้ กรณีไม่สวมถุงมือ ต้องมีมาตรการให้ล้างมือ เล็บ แขนให้สะอาด 

– ไม่สวมใส่เครื่องประดับ ดูแลสุขอนามัยของมือและเล็บให้สะอาด 

– สวมหมวก ผ้าคลุมผล หรือตาข่าย 

• มีการฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับสุขลักษณะทั่วไป และความรู้ทั่วไปในการผลิตอาหาร 

• ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้อง เมื่อเข้ามาอยู่ในบริเวณผลิต จะต้องปฏิบัติตามด้วยเช่นกัน 
 

การเตรียมสารละลายคลอรนีสาํหรับการลา้งทําความสะอาด 
 
 สารละลายคลอรีน เป็นสารละลายที่แนะนําให้ใช้ในการล้างทําความสะอาด และการฆ่าเชื้อ ทั้ง
บริเวณผิวนอกของวัตถุดิบ ภาชนะและอุปกรณ์ในการผลิต และพื้นที่ทํางาน ซึ่งจะใช้ความเข้มข้นต่างๆกันไป
ในการใช้งานในแต่ละวัตถุประสงค์ สําหรับการเตรียมสารละลายคลอรีนที่แนะนําไว้นี้ เป็นตัวอย่างการเตรียม
สําหรับความเข้มข้นที่ใช้งานเป็นประจํา และมีสูตรสําหรับการคํานวณการเตรียมตามความเข้มข้นตามต้องการ 
สําหรับประเภทของคลอรีนที่แนะนําให้ใช้ ควรเป็นการคิดคํานวณจากคลอรีนชนิดผง เนื่องจากเป็นคลอรีนที่
ง่ายต่อการเก็บรักษา ง่ายต่อการใช้งาน มีราคาถูก หาได้ง่าย และปลอดภัย ในการเตรียมคลอรีนทุกครั้ง 
ควรส่วมใส่ถุงมือ เพื่อป้องกันการระคายเคือง เมื่อเตรียมเสร็จแล้ว ควรใช้งานทันที เนื่องจากคลอรีนจะ
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สลายตัวไปเรื่อยๆ ทําให้ความเข้มข้นลดลง ส่วนคลอรีนที่ยังไม่ได้ใช้งาน ให้เก็บไว้ในที่มืดไม่ถูกแสงแดด แห้ง
และเย็น สําหรับวิธีการเตรียมสารละลายคลอรีน มีดังนี้ 
 
1. สารละลายคลอรีน 300 ppm (ส่วนในล้านส่วน) 

1.1 เตรียมจาก 10% โซเดียมไฮโปคลอไรท์ (ชนิดเหลว) 62.5 มิลลิลิตร ผสมกับน้ําสะอาด 10 ลิตร 
1.2 เตรียมจาก 64.2% แคลเซียมไฮโปคลอไรท์ (ชนิดผง) 10 กรัม ผสมกับน้ําสะอาด 10 ลิตร ทิ้งไว้สักครู่

ให้ตกตะกอน แล้วนําเฉพาะน้ําส่วนใสไปใช้ 
 

2. สารละลายคลอรีน 100 ppm (ส่วนในล้านส่วน) 
2.1 เตีรยมจาก10% โซเดียมไฮโปคลอไรท์ (ชนิดเหลว) 10.4 มิลลิลิตร ผสมกับน้ําสะอาด 5 ลิตร 
2.2 เตรียมจาก 64.2% แคลเซียมไฮโปคลอไรท์ (ชนิดผง) 5 กรัม ผสมกับน้ําสะอาด 5 ลิตร ทิ้งไว้สักครู่ให้

ตกตะกอน แล้วนําเฉพาะน้ําส่วนใสไปใช้ 
 

หมายเหตุ: ความเข้มข้นของโซเดียมไฮโปคลอไรท์ และ แคลเซียมไฮโปคลอไรท์ที่กําหนด เป็นความเข้มข้นที่มี
จําหน่ายในท้องตลาดทั่วไป 
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กรรมวธิีการผลิตนํ้าผลไม้ 
 

 นํ้าผลไม้เป็นเครื่องดื่มที่ในปัจจุบันได้รับความนิยมจากผู้บริโภคโดยทั่วไป เป็นเครื่องดื่มท่ีมีคุณค่าทาง
โภชนาการต่อร่างกาย เป็นแหล่งของแร่ธาตุ วิตามิน และสารต้านอนุมูลอิสระ ประเทศไทยมีการปลูกพืชผล
ทางการเกษตรมากมายหมุนเวียนกันตลอดปี และมีพืชที่มีคุณสมบัติที่ดีในการผลิตเป็นน้ําผลไม้หลายชนิด การทํา
น้ําผลไม้ให้มีรสดีต้องทําจากผลไม้สด ไม่เน่าเสีย เพราะน้ําผลไม้สดมีกลิ่นรสที่น่ารับประทาน และควรทําให้มีสภาพ
คล้ายธรรมชาติมากที่สุด การบรรจุเพื่อเก็บรักษา มีความสําคัญเนื่องจากเป็นการป้องกันการปนเปื้อนและช่วยยืด
อายุการเก็บรักษา ภาชนะบรรจุที่ใช้จึงต้องสะอาด มีการฆ่าเชื้อด้วยวิธีการลวก ต้ม หรืออบด้วยไอนํ้าก่อนทุกครั้ง 
มิฉะนั้นนํ้าผลไม้จะเก็บได้ไม่นาน และน้ําผลไม้จะรักษารสชาติและสีให้สดได้จะต้องไม่ใช้ความร้อนที่มากจนเกินไป 
ซึ่งการต้มหรือการใหค้วามร้อนแก่น้ําผลไม้ภายใต้จุดเดือดของน้ําหรือท่ีจุดเดือดของน้ําเป็นเวลานานจะได้กลิ่นและ
รสชาติที่ไม่สด หรือเกิดกลิ่นสุกนั้นเอง  
 การที่จะรักษาน้ําผลไม้ให้มีรสชาติ สี และคุณค่าทางอาหารเหมือนกับน้ําผลไม้สด ควรจะนําน้ําผลไม้มาให้
ความร้อนโดยใช้อุณหภูมิต่ํากว่าจุดเดือดของน้ํา โดยการผลิตน้ําผลไม้พาสเจอไรซ์ ที่สามารถผลิตในระดับ
อุตสาหกรรมในครัวเรือน หรือระดับอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ เคร่ืองมือ การบรรจุที่
เหมาะสม ดังนั้งจึงเป็นแนวทางหนึ่งที่จะช่วยทําให้เกิดรายได้เสริมแก่เกษตรกร เกิดการสร้างอาชีพ และเป็นการ
เพ่ิมมูลค่าของผลผลิตทางการเกษตร รวมทั้งผู้บริโภคยังได้ประโยชน์จากสารอาหารในธรรมชาติของผลไม้อีกด้วย 
กรรมวิธีการผลิตน้ําผลไม้มีดังนี้  
 

1. การเตรียมวัตถุดิบ 
1.1 การคัดเลือกผลไม้จะต้องไม่มีตําหนิและมีความสุกที่พอเหมาะกับชนิดของน้ําผลไม้น้ันๆ หรือเป็น

ผักที่สด มีคุณภาพดี ไม่เน่าเสีย โดยความสุกของผลไม้จะอยู่ในช่วงท่ีผลไม้ให้กลิ่นท่ีดี มีความสุกเต็มที่ เพ่ือให้ได้
กลิ่นและรสชาติที่ดีที่สุด สําหรับขนาดไม่มีผลต่อการผลิตนํ้าผลไม้ ซึ่งวัตถุดิบผักและผลไม้ที่จะนํามาผลิตนํ้าผลไม้
จะต้องได้รับการดูแลหลังการเก็บเกี่ยวอย่างดีและถูกต้อง ป้องกันการกระแทกหรือรอยช้ําที่จะทําให้ผลไม้เน่าเสีย 
และป้องกันการปนเปื้อนของเชื้อจุลินทรีย์ เพราะถ้าวัตถุดิบมีคุณภาพดี ผลิตภัณฑ์ที่ได้ก็จะมีคุณภาพดีและมีอายุ
การเก็บรักษานานขึ้นด้วย 

1.2 การล้างทําความสะอาด โดยปกติจะใช้น้ําสะอาด เพือ่ล้างสิ่งสกปรกและเชื้อจุลินทรีย์ออกใหม้าก
ที่สุด หรอือาจทําการล้างโดยใช้น้ําผสมคลอรีนเพื่อเพิ่มประสทิธิภาพในการทําความสะอาด 
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2. การสกัดน้ําผกัและผลไม้  
การให้ความร้อนในระหว่างการสกัดน้ําผลไม้ จะช่วยให้ทําการสกัดน้ําผลไม้ได้ง่ายขึ้น ช่วยทําให้สีของน้ํา

ผลไม้เข้มขึ้น และเป็นการทําลายเอนไซม์ ทําให้นํ้าผลไม้ที่สกัดได้มีคุณภาพดี สําหรับผลไม้ที่ต้องใช้ความร้อนในการ
สกัด เช่น องุ่นแดง มะเขือเทศ เป็นต้น สําหรับผลไม้ที่ไม่ต้องใช้ความร้อนในการสกัด เช่น เกรฟฟรุท มะนาว องุ่น
ขาว และผลไม้ตระกูลส้ม เป็นต้น  

การสกัดน้ําผลไม้ต้องทําให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทําได้ และต้องให้น้ําผลไม้สัมผัสกับอากาศน้อยท่ีสุด ภายหลัง
จากที่สกัดและกรองน้ําผลไม้ออกมาแล้ว ต้องให้ความร้อนอย่างรวดเร็ว จนถึงอุณหภูมิฆ่าเชื้อ สําหรับวิธีการสกัด
น้ําผลไม้มีหลายวิธี ได้แก่ 

2.1 การบีบหรือคั้น (Pressing) โดยปกติจะใช้กับน้ําผลไม้ทีม่ีน้ํามาก เช่น ส้ม มะนาว เป็นตน้ 
2.2 การค้ันน้ําผลไม้ มีหลายวิธีดังนี้ 

2.2.1 การตป่ีนผลไม ้และใชผ้้าขาวบางห่อแล้วบีบสกัดน้ําผลไมอ้อกมา เป็นวิธีการที่สะดวกท่ีใช้ใน
ระดับครัวเรือน แต่ตอ้งคํานงึถึงความสะอาด ผ้าขาวบางที่นํามาใชต้อ้งผ่านการลวกก่อน 
และมือที่ค้ันตอ้งผ่านการล้างทําความสะอาดมากอ่น 

2.2.2 วิธีการใช้เครื่อบดและบีบอดัผ่านตะแกรงเป็นการกรองกากออกจากนํ้าที่ค้ันได ้ใช้กันมากใน
โรงงานขนาดเล็ก 

2.2.3 วิธีการตีป่นผลไม้และใชผ้้าหนาๆ กรองโดยใช้เคร่ือง hydraulic press บีบค้ันน้ําผลไม้
ออกมา วิธีการดังกล่าวจะทําให้ค้ันน้ําผลไมอ้อกมาได้มาก 

2.2.4 Pulper and finisher เป็นเคร่ืองมอืทีใ่ช้กันมาก เพราะเปน็เครื่องมอืทีส่ามารถคั้น กรอง
และยากกาก และน้ําผลไม้ออกจากกันได ้

2.2.5 เครื่องอดัแบบสกรู เครือ่งคั้นแบบนี้จะใชแ้รงอัดบีบให้น้ําจากผลไมอ้อกมาจนกากแห้ง เหมาะ
สําหรับในระดบัอุตสาหกรรม 

อาจเป็นการไม่สะดวกที่จะทําน้ําผลไม้จากผลไม้ที่มีอยู่ทั้งหมดในเวลาเดียวกัน ผลไม้บางชนิดสามารถ
นํามาทําการตีป่นหรือบดหยาบ และเก็บแช่เยือกแข็งเพื่อใช้ทําน้ําผลไม้ต่อไป เมื่อผลไม้ถูกเก็บโดยวิธีการแช่เยือก
แข็ง จึงไม่จําเป็นที่จะต้องให้ความร้อนก่อนท่ีจะทําการสกัดนํ้าผลไม้ ให้เตรียมนํ้าผลไม้ได้โดยตรง โดยไม่ต้องให้
ความร้อน เนื่องจากในระหว่างการแช่เยือกแข็ง เนื้อเยื้อของผลไม้จะถูกทําลายโดยผลึกน้ําแข็ง จึงทําให้สกัดน้ํา
ผลไม้ได้ง่ายขึ้น ทําได้โดยการนําผลไม้ที่ผ่านการตีป่นหรือบดหยาบบรรจุลงในภาชนะขนาดใหญ่สําหรับแช่เยือแข็ง 
เมื่อต้องการนํามาสกัดน้ําผลไม้ ให้นําเนื้อผลไม้ท่ีบรรจุในภาชนะที่ปิดสนิท มาทําการละลายน้ําแข็ง แล้วจึงทําการ
สกัดนํ้าผลไม้ เมื่อได้น้ําผลไม้แล้วให้นํามาให้ความร้อน และบรรจุขวดหรือแช่แข็งตามต้องการ 
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ผลไม้บางชนิดจะมีสีจางในระหว่างการแช่เยือกแข็ง แต่เมื่อทําการละลายน้ําแข็งและทําการสกัดน้ําผลไม้ 
สีของน้ําผลไม้จะเข้มขึ้นเองได้ แต่สามารถป้องกันสีท่ีเปลี่ยนไปได้โดยการลวกผลไม้หรืออบด้วยไอน้ําเป็นระยะเวลา
สั้นๆ หรือเติมวิตามินซีจะช่วยป้องกันในเรื่องการเปลี่ยนสีและรสชาติของผลไม้ได้  

 
3. การทําให้น้ําผลไม้ใส 

 ความใสของน้ําผลไม้ เป็นปัจจัยหนึ่งที่สําคัญต่อคุณภาพของน้ําผลไม้ ท่ีน้ําผลไม้บางชนิดนิยม
บริโภคในลักษณะที่ไม่มีตะกอนหรือความขุ่นเหลืออยู่น้อย สําหรับน้ําผลไม้ท่ีต้องการบริโภคแบบขุ่น การผลิตไม่
จําเป็นต้องผ่านกระบวนการนี้ 

กระบวนการทําให้ใสมีหลายวิธี ได้แก่ 
3.1 การกรอง 

3.1.1 ถุงกรอง (bag filter) เป็นวิธีการท่ีง่ายที่สุด โดยใช้ถุงผ้าที่ค่อนข้างหนา วิธีนี้จําเป็นต้องใช้
สารช่วยกรองเข้าช่วย โดยสารช่วยกรอง คือ สารที่ใส่ลงไปในน้ําผลไม้ ไม่ละลายน้ํา และไม่
ทําให้ส่วนประกอบของน้ําผลไม้เสียไป จะทําให้สารแขวนลอยในน้ําผลไม้ตกตะกอนและน้ํา
ผลไม้มีความใสเพ่ิมขึ้น โดยการเก็บสารที่ทําให้เกิดความขุ่นไว้ ตัวอย่างสารช่วยกรอง เช่น 
เซลลูโลส  

3.1.2 Pulp filter เป็นเครื่องช่วยกรองที่มีลักษณะเป็นท่อกลมยาว และวางซ้อนกันเป็นชั้นๆ ทํา
ด้วยเหล็กปลอดสนิม ในแต่ละชั้นจะมีเนื้อไม่ตีป่น หรือเยื่อกระดาษตีป่น หรือสําลีเป็นตัวช่วย
กรอง 

3.1.3 เครื่องกรองแบบใช้ความดัน ประกอบด้วยแผ่นโลหะหรือแผ่นพลาสติกอย่างดี ซึ่งมีผ้าหนาๆ 
วางอยู่ระหว่างแผ่นโลหะที่เป็นรูคล้ายตะแกรง จะใช้แรงสกรูกดเข้าไปและใช้แรงดันของน้ํา
ผลไม้ในการช่วยกรอง ซึ่งจะต้องมีการให้ความร้อนกับนํ้าผลไม้ก่อน เพื่อช่วยลดระยะเวลา
การกรองให้น้อยลง เพราะความร้อนทําให้สารประกอบโปรตีน และกัมในน้ําผลไมต้กตะกอน 
หรือรวมตัวกันเป็นก้อนโตขึ้น ทําให้แยกออกจากน้ําผลไม้ได้ง่ายขึ้น 

3.2 การวางทิ้งไว้ในสภาพที่ไม่ทําให้น้ําผลไม้เสีย 
โดยทั่วไปแล้วน้ําผลไม้ที่ผ่านการพาสเจอไรซ์แล้ว และวางท้ิงไว้เฉยๆ จะใสขึ้น หรือในบางครั้งน้ํา

ผลไม้อาจจะเก็บรักษาด้วยซัลเฟอร์ไดออกไซด์ และวางทิ้งไว้จะใสได้เช่นเดียวกัน โดยวิธีนี้ตะกอนจะนอนก้น 
จําเป็นต้องใช้ไซฟอนดูดเอานํ้าส่วนที่ใสที่อยู่ด้านบนออกมา โดยไม่จําเป็นต้องผ่านการกรอง 

3.3 การใช้เอนไซม ์ 
น้ําผลไม้ที่สกัดแล้วจะมีสารที่แขวนลอยปะปนมาด้วย โดยเป็นสารพวกเพกติน ซึ่งมีอยู่หลายชนิด 

ส่วนใหญ่จะเป็นสารประกอบเพกตินที่ไม่ละลายน้ํา และมีโมเลกุลใหญ่ จึงทําให้เกิดการแขวนลอยได้ เมื่อเติม
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เอนไซม์ที่สามารถย่อยสารประกอบเพกตินน้ีลงไป จะช่วยย่อยโมเลกุลใหญ่ให้เป็นโมเลกุลที่เล็กลง และละลายน้ํา
ได้ จะไม่เห็นความขุ่นเกิดขึ้น เอนไซม์ที่มีขายอยู่ในท้องตลาด ส่วนใหญ่จะได้มาจากเชื้อจุลินทรีย์ ปริมาณท่ีใช้
ประมาณ 0.1-1.0% ขึ้นอยู่กับความบริสุทธ์ิของเอนไซม์นั้นๆ การใช้เอนไซม์จะต้องทําให้น้ําผลไม้ร้อนขึ้นประมาณ 

45-60°C แล้วเติมเอนไซม์ลงไป ตั้งทิ้งไว้ 2-24 ชั่วโมง จึงทําการกรอง การเติมเอนไซม์ทําได้โดยการเติมก่อนการ
กรอง หรือหลังจากการตีป่นเนื้อผลไม้ก็ได้ 

3.4 การใช้ระบบเครื่องหมุนเหวี่ยง (Centrifuge) 
โดยนํานํ้าผลไม้เข้าเครื่องหมนุเหว่ียงที่มีความเร็วรอบสูงมาก เป็นเครื่องที่จะแยกตะกอนออกจากน้ํา

ผลไม้ทําให้น้ําผลไมใ้ส 
 

4. การไล่อากาศ 
 ภายหลังจากการตีป่นเนื้อผลไม้ การสกัดและการกรอง ในทางปฏิบัติขั้นตอนเหล่านี้จะมีอากาศเข้าไปใน
น้ําผลไม้ อากาศหรือออกซิเจนเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทําให้น้ําผลไม้เปลี่ยนแปลง เนื่องจากปฏิกิริยาออกซิเดชัน หรือ
เนื่องจากเชื้อจุลินทรีย์ ดังนั้นเพื่อลดปริมาณออกซิเจนที่มีอยู่ในน้ําผลไม้ ในบางโรงงานจะมีขั้นตอนการไล่อากาศ
ออก โดยผ่านน้ําผลไม้เข้าไปในห้องหรือภาชนะที่เป็นสุญญากาศ ในขณะเดียวกันมีเครื่องดูดอากาศออกไป เพื่อ
รักษาระดับสุญญากาศที่มีอยู่ในภาชนะ การไล่อากาศ อาจทําได้โดยการกวนในแต่ละครั้ง อย่างช้าๆ พร้อมกับการ
ให้ความร้อนจะทําให้ฟองอากาศผุดขึ้นมาที่ผิวหน้าของน้ําผลไม้ 
 

5. การฆ่าเชื้อน้ําผลไม ้
การเสื่อมเสียของน้ําผลไม้ หลังการสกัดน้ําผลไม้แล้วเกิดจากสาเหตุดังต่อไปนี้ ได้แก่ ปฏิกิริยาเคมี 

ปฏิกิริยาทางชีวเคมี เชื้อจุลินทรีย์ และเอนไซม์จากเชื้อจุลินทรีย์ และเอนไซม์ที่มีอยู่ในผลไม้ 
หลักการเก็บรักษาน้ําผลไม้ คือ ต้องทําให้มีสภาพสดเหมือนธรรมชาติ และมีคุณภาพดี เก็บรักษาได้นาน 

ซึ่งมีหลายวิธี ได้แก่ 
5.1 การฆ่าเชื้อจลุนิทรีย์ก่อนการบรรจุ 

การพาสเจอไรซ์ เป็นกระบวนการให้ความร้อนในระดับปานกลาง แต่ไม่มากพอที่จะฆ่าเชื้อจุลินทรีย์
ได้ทั้งหมด แต่สามารถทําลายเชื้อจุลินทรีย์ที่ทําให้เกิดโรคได้ วิธีการพาสเจอไรซ์แบบต่อเนื่องที่ใช้กันมี 2 ระบบ คือ 

5.1.1 Tubular Heat Exchanger เคร่ืองมือประกอบด้วยท่อโลหะปลอดสนิมหรือท่อทําด้วย
หลอดแก้วสําหรับให้น้ําผลไม้ไหลผ่านไป และภายนอกหลอดหุ้มด้วยท่อหรือหลอดอีกชั้นหนึ่ง 
เป็นทางให้ไอน้ําร้อนหรือน้ําร้อนเข้าไป โดยสามารถควบคุมอุณหภูมิและระยะเวลาที่จะ
สัมผัสกับน้ําผลไม้ได หลังจากนั้น ผ่านน้ําผลไม้เข้าเครื่องทําความเย็นทันที ระบบต่อเนื่องนี้ 
เครื่องมือมีหลายแบบ เช่น อาจจะเป็นแบบให้ความร้อนจากไอนํ้า ซึ่งให้ความร้อนค่อนข้าง
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สูง และควบคุมลําบาก และอีกแบบเป็นชนิดที่ได้รับความร้อนจากน้ําร้อน ซึ่งสามารถ

ควบคุมอุณหภูมิได้ ปกติจะให้อุณหภูมิของน้ําร้อนสูงกว่าของน้ําผลไม้ประมาณ 3°C สําหรับ
วิธีท่ีไม่ต่อเนื่องส่วนใหญ่จะใช้หม้อต้มที่มีไอน้ําอยู่รอบๆ เป็นการให้ความร้อนแก่น้ําผลไม้
ธรรมดาก่อนการบรรจุ 

5.1.2 Plate heat exchanger เป็นการพาสเจอไรซ์ โดยใช้แผ่นแลกเปลี่ยนความร้อน แล้วทาํให้

น้ําผลไม้เย็นลงที่อุณหภมูิ 4-5°C ก่อนการบรรจุในถุง 
5.2 การฆ่าเชื้อโดยการบรรจุน้ําผลไม้แล้วจึงฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ 
การฆ่าเชื้อจุลินทรีย์แบบนี้ จะทําการลวกภาชนะบรรจุก่อน อาจเป็นขวดหรือกระป๋องแล้วให้ความร้อน

แก่น้ําผลไม้ จากนั้นทําการบรรจุน้ําผลไม้ลงขวดหรือกระป๋อง แล้วปิดผนึก และนําน้ําผลไม้ที่บรรจุอยู่ในภาชนะไป
ทําการฆ่าเชื้ออีกครั้ง ซึ่งเป็นการฆ่าเชื้อแบบสเตอริไรซ์ 

5.3 การยับย้ังเชื้อจุลินทรีย์โดยใชส้ารเคม ี
ถึงแม้ว่าการเก็บรักษาน้ําผลไม้โดยวิธีนี้ จะไม่ดีเนื่องจากมีการใช้วัตถุกันเสีย แต่จะให้ผลดีกับ

ผลิตภัณฑ์ที่เป็นเครื่องดื่มผสมบรรจุขวด ซึ่งต้องการรสชาติเข้มข้น วัตถุกันเสียท่ีนิยมใช้กันมาก ได้แก่ เกลือเบนโซ
เอท (benzoate) และสารซัลเฟอร์ไดออกไซด์ 

5.3.1 เบนโซเอท เป็นเกลือของกรดเบนโซอิก สภาพเป็นเกลือละลายได้ดีกว่าสภาพเป็นกรด 
ปริมาณที่อนุญาตให้ใช้ในน้ําผลไม้ คือ 200 ส่วนในล้านส่วนของน้ําผลไม้พร้อมดื่ม 
ประสิทธิภาพของการทําลายเชื้อจุลินทรีย์ของเบนโซเอทนี้ ขึ้นอยู่กับสภาพความเป็นกรด-
ด่างของอาหาร ถ้าอาหารเป็นกลางที่ พีเอช 7 จําเป็นต้องใช้เกลือเบนโซเอทในปริมาณมาก 
แต่เกลอืเบนโซเอทจะมีประสิทธิภาพดีในอาหารที่มีความเป็นกรด เกลือเบนโซเอทใช้กันมาก
ในน้ําผลไม้หรือผลิตภัณฑ์น้ําผลไม้ที่มีสี และเข้มข้น เช่น น้ํามะเขือเทศ สควอส น้ําผลไม้
ไซรัป เป็นต้น 

5.3.2 ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) อยู่ในรูปของก๊าซ ปริมาณท่ีอนุญาตให้ใช้คือ 70 ส่วนในล้านส่วน
ของน้ําผลไม้ ประสิทธิภาพของซัลเฟอร์ไดออกไซด์ จะสามารถทําลายเชื้อราและเชื้อ
แบคทีเรีย ได้ดีกว่ายีสต์และใช้กันมากในน้ําผลไม้ เครื่องดื่มท่ัวๆ ไป และเคร่ืองดื่มเข้มข้น 
ซัลเฟอรไ์ดออกไซด์ นอกจากจะช่วยทําลายเชื้อจุลินทรีย์แล้ว ยังช่วยป้องกันการเกิดสีน้ําตาล 
หรือป้องกันการเปลี่ยนแปลงสีของน้ําผลไม้ได้อีกด้วย แต่ในบางกรณีโดยเฉพาะน้ําผลไม้ท่ีมีสี 
เช่น องุ่น จะใช้ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ไม่ได้ เพราะจะทําให้สีขององุ่นหายไป แต่ถ้านําไปต้มไล่
ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ออกไปแล้วสีของน้ําองุ่นจะกลับคืนมา อีกทั้งซัลเฟอร์ไดออกไซด์
อาจจะทําปฏิกิริยากับพวกโลหะหนัก แล้วให้ก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ขึ้นมา มีกลิ่นเหม็นมาก 
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การเติมสารเคมี เพื่อวัตถุประสงค์ในการเก็บรักษา จะทําการเติมลงไปก่อนการบรรจุ ถ้าเป็นเกลือ
จะต้องละลายน้ําก่อนเติมลงไปแล้วจึงทําการผสมให้เข้ากันอย่างทั่วถึง 

5.4 การใช้ความเยน็ 
เนื่องจากในสภาพที่อุณหภูมิต่ําๆ นํ้าจะแข็งตัวทําให้ปฏิกิริยาการเสื่อมเสียที่ต้องอาศัยน้ําเป็นตัวกลาง

ลดลง นอกจากนั้นที่อุณหภูมิต่ํา ยังทําให้ปฏิกิริยาอื่นๆ ทั่งที่เกี่ยวข้องกับปฏิกิริยาเคมี ชีวเคมีและจากเชื้อจุลินทรีย์

ลดลงด้วย เหตุน้ีจึงทําให้อาจจะเก็บน้ําผลไม้ไว้ที่อุณหภูมิ 0°C หรือระดับอุณหภูมิของตู้เย็น แต่อาจจะมีเชื้อรา

เกิดขึ้นได้ ดังนั้นในทางที่ดี การลดอุณหภูมิลงไปอีกจนถึงระดับ -4°C หรือต่ํากว่านี้ จะช่วยทําให้เก็บรักษาน้ําผลไม้
ได้นานขึ้น โดยที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงของกลิ่นและสี  

 
เครื่องมือท่ีใชใ้นการผลิตนํ้าผลไม ้

 
เครื่องมือที่ใช้ควรทําด้วยเหล็กปลอดสนิมหรือสแตนเลส แก้ว อลูมิเนียม พลาสติก หรือหม้อเคลือบขาว 

ภาชนะหุงต้มที่ทําด้วยอลูมิเนียม จะให้ความร้อนเร็วที่สุด แต่มีข้อเสียคือในกรณีที่น้ําผลไม้มีความเป็นกรด จะทําให้
โลหะอลูมิเนียมเป็นรูเล็กๆ เครื่องมือที่ใช้ให้ความร้อนอาจเป็นเตาไฟฟ้า หรือเตาแก๊ส ห้ามใช้ภาชนะที่ฉาบด้วย
สังกะสี เพราะว่ากรดจากน้ําผลไม้จะไปละลายสังกะสีที่ฉาบออกมาปนเปื้อนในน้ําผลไม้ ซึ่งทําให้เกิดอันตรายต่อ
ร่างกายได้ 

ภาชนะที่ใช้บรรจุ จะต้องล้างให้สะอาด และฆ่าเชื้อโดยการต้มในน้ําเดือดหรืออบด้วยไอน้ําแล้วเก็บไว้ใน
น้ําร้อนจนกว่าจะใช้ ควรต้มหรืออบไอน้ํา (นึ่ง) ฝาขวดต่างๆ ตามคําแนะนําของผู้ผลิต แต่ถ้าไม่มีคําแนะนําให้ต้ม
หรืออบไอน้ําฝาขวดด้วยน้ําเดือดก่อนที่จะใช้ ไม่ควรใช้เวลานานในการฆ่าเชื้อฝาขวดเพราะจะทําให้ฝาขวดผิดรูป 
และปิดไม่ได้ 

การใช้ขวดปากแคบ ซึ่งปิดด้วยฝาจีบ ให้เลือกใช้แต่ฝาจีบท่ีสะอาด ห้ามล้างหรือต้ม หรืออบด้วยไอน้ํา 
เน่ืองจากฝาจีบมี metal foil หรือพลาสติก จะทําให้ละลายได้ 

สําหรับภาชนะสําหรับบรรจุน้ําผลไม้ที่เก็บรักษาโดยวิธีการแช่เยือกแข็ง ควรใช้ภาชนะที่ทําด้วยพลาสติก
แข็ง หรือ ขวดแก้ว หรือ ขวดปากกว้าง ซึ่งปิดฝาแน่น ใช้แก้วทนความร้อน ที่สามารถทนความเย็นได้ที่จุดเยือกแข็ง 
เพื่อป้องกันไม่ให้ภาชนะบรรจุแตกหรือระเบิดในระหว่างการแช่เยือกแข็ง ควรเหลือช่องว่างเหนืออาหารด้านบน
ของภาชนะบรรจุไว้ เพื่อป้องกันการขยายตัวของของเหลวในระหว่างการแช่เยือกแข็ง ในกรณีของภาชนะบรรจุที่มี
ขวดปากแคบ ให้ช่องว่างเหนืออาหารเท่ากับ 1.5 นิ้ว สําหรับขวดปากกว้างให้มีช่องว่างเหนืออาหารเท่ากับ 0.5 นิ้ว 
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การบรรจนุ้ําผลไม ้
 

การบรรจุน้ําผลไม้ในระดับอตุสาหกรรมครัวเรือนทําไดโ้ดยการบรรจุแบบร้อน โดย  
1. นําภาชนะบรรจุที่ผ่านการลวกหรืออบด้วยไอน้ําออกจากน้ําร้อน  
2. ทําการเติมน้ําผลไม้ที่ผ่านการฆ่าเชื้อลงไปให้ถึงระดับปากขวด  
3. ทําการแยกฟองออกจากด้านบนของขวดโดยการแทนที่ด้วยน้ําผลไม้ร้อน 
4. ให้วางน้ําผลไม้ที่ผ่านการฆ่าเชื้อแล้วไว้บนน้ําร้อนเมื่อยังไม่ทําการบรรจุลงในขวด 

5. อุณหภูมิของน้ําผลไม้ในระหว่างการบรรจุไม่ควรต่ํากว่า 85°C 
6. ถ้าใช้ขวดปากกว้างในการบรรจุน้ําผลไม้ หลังจากบรรจุน้ําผลไม้แล้วต้องปิดฝาให้แน่นและกลับหัวลง เป็นเวลา 

3 นาที และขวดที่มีปากแคบที่ปิดฝาแน่นแล้ว ให้กลับหัวลงเป็นเวลา 5 นาที 
7. ภายหลังจากทําการบรรจุเรียบร้อยให้แช่น้ําผลไม้ที่บรรจุในขวดในน้ําเย็น เพื่อเป็นการลดอุณหภูมิอย่างรวดเร็ว 

และเป็นการทําให้เชื้อจุลินทรีย์ช๊อคกับอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลง เป็นการเพิ่มความม่ันใจว่าสามารถกําจัด
เชื้อจุลินทรีย์ที่อาจอยู่รอดจากการให้ความร้อน 

8. ภายหลัง 5 นาที ให้ริน 1 ใน 3 ของน้ําที่ใช้แช่ออก แล้วเติมน้ําเย็นลงไปแทน ทําการเปลี่ยนน้ําทุกๆ 5 นาที 
แล้วจึงจุ่มภาชนะบรรจุลงในน้ําเย็นที่ถ่ายเทเป็นเวลา 5 นาที โดยใช้เวลาทั้งหมดในการแช่น้ําผลไม้ประมาณ 
20-30 นาที สําหรับขวดปากแคบ และใช้เวลาในการแช่น้ําผลไม้ประมาณ 30-40 นาที สําหรับขวดปากกว้าง 

 
การเก็บรกัษาน้ําผลไม ้

 
ภายหลังจากการบรรจุน้ําผลไม้ลงในภาชนะบรรจุและการทําให้ภาชนะบรรจุเย็นตัวลงแล้ว ให้ทําความ

สะอาดภาชนะบรรจุและทําให้ภาชนะบรรจุแห้งโดยใช้ลมเป่า เก็บไว้ในที่เย็น มืด และแห้ง โดยถ้าเกบ็ไว้ในท่ีเย็นจะ
สามารถรักษารสชาติ สี และวิตามินได้ดีกว่าการเก็บไว้ที่อุณหภูมิปกติ โดยน้ําผลไม้ที่ผ่านกระบวนการพาสเจอไรซ์
จะต้องเก็บรักษาในอุณหภูมิตู้เย็น จะทําให้มีอายุการเก็บประมาณ 1 สัปดาห์ และน้ําผลไม้ที่ผ่านกระบวนการสเต
อริไรซ์ สามารถเก็บรักษาได้ที่อณุหภูมิห้อง และมีอายุการเก็บประมาณ 6 เดือนขึ้นไป 

 
น้ําผลไม้พาสเจอไรซ ์

 

 คือ น้ําผลไม้ที่ใช้ความร้อนในการฆ่าเชื้อต่ํากว่า 100°C โดยมุ่งทําลายเชื้อจุลินทรีย์ท่ีทําให้เกิดโรค 
(Pathogenic microorganisms) และแบคทีเรียที่ไม่สร้างสปอร์ และช่วยลดปริมาณแบคทีเรียอื่นๆ ที่ไม่ทนต่อ
ความร้อน เพ่ือคงไว้ซึ่งคุณภาพของอาหารนั้นๆ การทําลายเชื้อจุลินทรีย์ในระบบพาสเจอไรซ์ จะทําลายจุลินทรีย์
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เป็นบางส่วนในอาหาร จึงจําเป็นต้องเก็บรักษาไว้ภายใต้สภาวะท่ีจะทําให้การเจริญเติบโตของเชื้อจุลินทรีย์เป็นไป
ได้น้อยที่สุด การถนอมอาหารที่ใช้ควบคู่ไปกับการพาสเจอไรซ์ คือ การใช้ความเย็น อายุการเก็บรักษาน้ําผลไม้พาส
เจอไรซ์ถ้าหากเก็บในอุณหภูมิตู้เย็นจะเก็บรักษาได้ประมาณ 1 สัปดาห์ 

ในการฆ่าเชื้อน้ําผลไม้ สิ่งที่สําคัญที่สุดคือ อุณหภูมิและระยะเวลาที่ใช้ในการพาสเจอไรซ์ ซึ่งการฆ่าเชื้อน้ํา
ผลไม้แต่ละชนิดขึ้นอยู่กับ 
1. ความทนทานตอ่ความร้อนของจุลินทรีย์ทีต่อ้งการทําลาย 
2. ความไวต่อความร้อนของน้ําผลไมแ้ตล่ะชนดิตอ่คุณภาพของผลติภัณฑ ์

การพาสเจอไรซ์เป็นกระบวนการให้ความร้อนที่ไม่มากพอที่จะฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ทั้งหมดในน้ําผลไม้ได้ แต่
เป็นการใช้ความร้อนในระดับปานกลาง เพ่ือทําลายจุลินทรีย์ที่สําคัญที่ก่อให้เกิดโรคได้ และเป็นการรักษากลิ่นและ
รสชาติของน้ําผลไม้ให้มีความสด ไม่เกิดกลิ่นสุก และสามารถป้องกันการเสื่อมเสียของสารอาหารที่ไม่ทนความร้อน
สูงได้ 

 
น้ําผลไม้สเตอริไรซ์ 

 
 การสเตอริไลซ์เซชั่นเป็นกระบวนการกําจัดหรือทําลายเชื้อจุลินทรีย์ทุกชนิดรวมทั้งสปอร์ของแบคทีเรีย
โดยใช้วิธีทางกายภาพหรือทางเคมีโดยวิธีทางกายภาพประกอบด้วย การใช้ความร้อนแบบ ความร้อนชื้นและแบบ
ความร้อนแห้ง การใช้รังสีการกรอง และการใช้คลื่นไมโครเวฟ ส่วนวิธีทางเคมีจะประกอบด้วยการอบด้วยแก๊ส 
และการแช่ในน้ํายาสารเคมี ซึ่งมีประโยชน์ในการควบคุมและปอ้งกันการเกิดโรคในมนุษย์ที่มาจากเชื้อจุลินทรีย์ใน 
อาหารและน้ํา และป้องกันการเน่าเสียของอาหารและน้ํา เป็นต้น  
 การสเตอริไลซเ์ซชั่นโดยใช้ความร้อนแบบความร้อนชื้นมีหลักการให้ไอน้ําเดือดเพือ่เข้าไปแทนทีอ่ากาศใน
ภาชนะปดิเมือ่ความดันไอน้ําเพิ่มขึ้น อุณหภมูิไอนํ้าจะสูงขึน้ โดยความรอ้นและความดันทําให้โปรตีนภายในเซลล์
ของเชือ้จุลินทรีย์เสียสภาพ เอนไซม์และโปรตีนในเซลล์เกดิการแข็งตัว วิธีนี้สามารถทําลายจุลินทรีย์ได้ทุกชนดิ
รวมทั้งสปอรข์องแบคทีเรียนิยมใชท้ําลายเชือ้จุลินทรีย์ในอาหารและน้ําดืม่โดยมีการใชอ้ณุหภูมิที่ 121oC เป็นเวลา 
15 นาท ีที่ความดัน 15 ปอนด์/ตารางนิ้ว 
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น้ําฟักข้าวพาสเจอไรซ ์
 

  ฟักข้าว เป็นพืชในวงศ์เดียวกันกับแตงกวาและมะระ เป็นไม้เถาเลื้อย ผลอ่อนมีสีเขียวอมเหลือง เมื่อสุกจะ
มีสีส้มเข้มหรือสีแดง เปลือกมีหนาม เนื้อหนา ภายในมีเย้ือหุ้มเมล็ดสีแดง ซึ่งทั้งเน้ือและเยื้อหุ้มเมล็ดสามารถ
รับประทานได้ โดยส่วนของเนื้อนั้นนิยมนํามาทําแกงเลียง มีรสชาติขมเล็กน้อย ส่วนเยื้อหุ้มเมล็ดนํามาทําเป็นน้ํา
ฟักข้าว มีกลิ่นหอมอ่อนๆ มีรสชาติค่อนข้างจืดนอกจากน้ันแล้วส่วนของเมล็ดยังสามารถสกัดเป็นน้ํามันได้อีกด้วย 
ฟักข้าวเป็นพืชที่ชาวเวียดนามนิยมมาก ใช้ประกอบอาหารในช่วงเทศกาลปีใหม่และงานมงคลสมรส เนื่องจากฟัก
ข้าวจะให้ผลดีในช่วงฤดูหนาว และชาวเวียดนามถือว่าสีแดงเป็นสีมงคล ในฟักข้าวจะมีปริมาณไลโคปีนอยู่สูงมาก
เมื่อเทียบกับพืชชนิดอื่นๆ และยังพบว่าในส่วนของเยื่อหุ้มเมล็ดนั้นจะมีปริมาณไลโคปีนที่สูงที่สุด เมื่อเทียบกับ
ปริมาณไลโคปีนจากส่วนต่างๆ ของฟักข้าว ซึ่งในผลส่วนที่เป็นเยื่อหุ้มเมล็ดสีแดงๆ จะมีปริมาณไลโคปีนมากกว่าใน
มะเขือเทศถึง 70 เท่าและเบต้าแคโรทีนมากกว่าแครอทถึง 10 เท่า สารไลโคปีนมีความสามารถในการเป็นสารต้าน
อนุมูลอิสระ สามารถป้องกันโรคต่างๆ ได้ เช่น ไขมันอุดตันในเส้นเลือด มะเร็งต่อมลูกหมาก มะเร็งเต้านม เป็นต้น  
 ดังนั้นเครื่องดื่มน้ําฟักข้าวจึงเป็นเครื่องดื่มท่ีมีประโยชน์ต่อร่างกายและเป็นเครื่องดื่มที่ทําได้ง่าย ซึ่งวัตถุดิบ
ที่ใช้เป็นพืชท้องถิ่นที่หาได้ง่าย โดยวิธีการทําเครื่องดื่มนํ้าฟักข้าวมีดังน้ี 
 
สว่นผสม 
 เย่ือหุ้มเมลด็ฟักข้าว  100   กรัม 
 นํ้าสะอาด   900   กรัม 
 นํ้าตาลทราย                            60   กรัม 
 นํ้ามะนาว                               28    กรัม 
 เกลือ                                    0.8    กรัม 
 
วิธทํีา 
1. คัดเลอืกผลฟักข้าวที่สุกเป็นสสี้มแดงและไม่เละจนเกินไป 
2. ล้างผลฟักข้าวให้สะอาด ผ่าครึ่งเพื่อแยกเยื้อฟักข้าวที่เป็นสีแดงสม้ออกจากเมล็ด 
3. เตรียมน้ําเชือ่มโดยแบ่งนํ้าสะอาดบางส่วนในสูตรมาต้มและละลายน้ําตาลปริมาณตามสูตรข้างต้น และน้ํา

สะอาดส่วนที่เหลือนํามาใชส้าํหรับค้ันน้ําจากเยื้อฟักข้าว 
4. นําส่วนเย้ือฟักข้าวผสมกับน้ํา ตามอตัราส่วนข้างต้น ป่ันสว่นผสมใหล้ะเอียดด้วยเครือ่งปั่น แยกกากโดยการ

กรองผ่านผ้าขาวบางที่ผ่านการลวกแล้ว 
5. เติมน้ําเชือ่ม เกลือ และน้ํามะนาวตามอตัราส่วนข้างต้น 
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6. ทําการต้มส่วนผสมทั้งหมดใหเ้ดือดและจับเวลาภายหลังส่วนผสมเดอืดเปน็เวลา 15 วินาที 
7. ทําการบรรจุน้ําฟักข้าวลงในขวดพลาสติกทีผ่่านการน่ึงฆ่าเชื้อแล้วขณะทีน่้ําฟักข้าวยังร้อนและปดิฝา โดยฝาปิด

ตอ้งผ่านการนึ่งฆ่าเชื้อด้วยไอน้ําร้อนกอ่น  
8. ทําการลดอุณหภูมิของน้ําฟักข้าวลงทันที โดยแช่น้ําฟักข้าวที่บรรจุขวดแล้วลงในน้ําเย็น 
9. เมื่อขวดเย็นตัวแล้ว ทําให้ขวดแห้งโดยใช้ลมเป่า 
10. เก็บรักษาไว้ในตู้แช่ทีอุ่ณหภูมปิระมาณ 10 องศาเซลเซียส ได้เป็นเวลาประมาณ 7 วัน 
หมายเหต:ุ ค่าความเป็นกรด-ด่าง ประมาณ 3.57-3.65 
 
ขั้นตอนที่ควรควบคุมในกระบวนการผลิต 
1. ผลฟักข้าวควรล้างให้สะอาด หรืออาจล้างโดยแชใ่นน้ําคลอรีนความเข้มขน้ 0.01% หรือแคลเซียมไฮโปคลอ

ไรด์ 0.1% เพื่อลดการปนเปือ้นของเชือ้จุลนิทรีย์ 
2. น้ําที่ใชใ้นการผลติควรเป็นน้ํากรอง คุณภาพเดียวกันกับน้ําที่ใช้บรโิภค 
3. ผ้ากรองทีใ่ชต้อ้งลวกน้ําร้อนก่อนใช้ และเมือ่ใช้เสรจ็แล้วจะต้องซักและตากให้แห้ง แล้วเก็บไว้ในที่สะอาด 
4. อุปกรณแ์ละภาชนะที่ใช้ในการปอกและสกดัน้ําฟักข้าวตอ้งลวกน้ําร้อนก่อนการใช้ 
5. ตอ้งควบคุมสุขลักษณะส่วนบคุคลท่ีปฏิบัตใินขั้นตอนกระบวนการผลิต 
6. ก่อนปฏิบัติงานจะต้องล้างเครื่องมอืด้วยน้ําร้อนกอ่น 
7. ตอ้งทําการควบคุมอุณหภูมิท่ีใชใ้นการผลติ โดยใช้เทอรโ์มมิเตอร ์
8. ภาชนะบรรจตุอ้งผ่านการลวกด้วยน้ําร้อนกอ่นบรรจุน้ําผลไม้ 
9. เมื่อปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้ล้างเครื่องมอืให้สะอาดทุกครั้ง 
 

น้ําฟักข้าวสเตอริไรซ ์
 

สว่นผสมน้ําฟกัข้าว 
ฟักข้าว                100  กรัม (9.18 %) 
น้ําตาลทราย        60  กรัม (5.51 %) 
น้ํามะนาว            28   กรัม (2.57 %) 
เกลือ                   0.8   กรัม (0.07 %) 
น้ํา                       900 กรัม (82.67 %) 
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วิธกีารผลิต 
 ส่วนที่นํามาใช้ในการทําน้ําฟักข้าวนั้นจะเป็นส่วนของเยื่อหุ้มเมล็ด ทําการผ่าผลฟักข้าวและนําเยื่อหุ้มเมล็ด
มาทําการแยกออกจากเมล็ดโดยการใช้มือบีบเอาเมล็ดออกจากเยื่อหุ้มเมล็ด จากนั้นทําการปั่นให้ละเอียดพร้อมกับ
ค่อยๆ ผสมน้ําและน้ําเชื่อมลงไปโดยใช้เคร่ืองปั่นแยกกาก ค่อยๆ เติมเกลือและน้ํามะนาว คนให้ส่วนผสมละลาย
เข้ากันเมื่อได้น้ําฟักข้าวแล้วทําการบรรจุน้ําฟักข้าวลงในขวดแก้วที่ผ่านการฆ่าเชื้อและให้ความร้อนแก่น้ําฟักข้าว
โดยวิธีการสเตอริไลซ์เซชั่นท่ีอุณหภูมิ 121 oC เป็นเวลา 15 นาที จากนั้นลดอุณหภูมิของน้ําฟักข้าวลงทันที นําน้ํา
ฟักข้าวออกจากรีทอร์ท และใช้ลมเป่าให้ขวดแห้ง เก็บที่อุณหภูมิห้อง ได้เป็นเวลามากกว่า 4 เดือน 
 

เอกสารอ้างอิง 
 

กลุ่มงานวิเคราะห์วิจัยการแปรรูปผลติผลและการใช้ประโยชน์วัสดุเหลอืใช้จากการเกษตร.  2543.  การแปรรูปผัก
และผลไม;้ การทําน้ําผลไม้พาสเจอไรซ.์  กองเกษตรเคมี กรมวิชาการเกษตร, กรุงเทพฯ. 

สมชาย ประภาวัต.  2534.  น้ําผลไม.้  อาหาร: ปีที่ 21 ฉบับที่ 2. 
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ภาคผนวก จ 

ประมวลภาพกิจกรรมการอบรม 
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ประมวลภาพกิจกรรมการอบรม ครั้งที ่1 ณ ศูนยก์สิกรรมธรรมชาติทา่มะขาม 
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ประมวลภาพกิจกรรมการอบรม ครั้งที ่2 ณ ศูนยก์สิกรรมธรรมชาติทา่มะขาม 
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ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ทีว่างจําหน่ายในท้องตลาด 
 

 
 


