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บทที่ 2 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 

2.1 บริบทของเขตธนบุรี 

 

 พ้ืนท่ีในเขตธนบุรีเปนสวนหนึ่งของกรุงธนบุรี และสมัยรัชกาลท่ี 5 พ้ืนท่ีเขตนี้เปนสวนหนึ่ง

ของอําเภอบางกอกเขตธนบุรี เดิมชื่อวา “อําเภอราชคฤห” เปนอําเภอชั้นในข้ึนตรงกับกรมนครบาล 

ตั้งอยูในพ้ืนท่ีวัดราชคฤห ตอมามีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ เปลี่ยนชื่ออําเภอราชคฤห เปน 

อําเภอบางยี่เรือ เม่ือวันท่ี 11 กรกฎาคม 2549 และวันท่ี 20 ธันวาคม 2459 ไดประกาศเปดท่ีวาการ

เปนเอกเทศของตัวเอง สาเหตุท่ีเปลี่ยนชื่ออําเภอราชคฤหเปนอําเภอบางยี่เรือ เพราะวาสมัยกรุงธนบุรี

เปนราชธานี ประเทศไทยมีการติดตอคาขายกับประเทศจีน ใชเรือสําเภาลําเลียงรับสงสินคาในบริเวณ

ใกลเคียงกับวัดราชคฤห มีพระญาติของสมเด็จพระเจากรุงธนบุรี 2 คน นําเรือสําเภามาจอดอยู 

เปนประจํา จึงเรียกบริเวณแถบนั้นวา บางยี่เรือ และอําเภอราชคฤหตั้งอยูในพ้ืนท่ีบางยี่เรือ จึงเปลี่ยน

ชื่อเปนอําเภอบางยี่เรือตอมาในวันท่ี 17 เมษายน 2482 ไดมีพระราชกฤษฎีกา เปลี่ยนนามอําเภอ 

บางยี่ เรือ เปนอําเภอธนบุรี เนื่องจากจังหวัดธนบุรี เคยเปนราชธานีมากอน รวมท้ังเปนการ 

เฉลิมพระเกียรติของสมเด็จพระเจากรุงธนบุรีดวย และเม่ือวันท่ี 25 ธันวาคม 2510 ไดยายท่ีทําการมา

อยูภายในบริเวณวัดเวฬุราชิน ตําบลบางยี่เรือ  โดยประชากรในพ้ืนท่ีสวนใหญประกอบอาชีพรับจาง 

คาขาย และอุตสาหกรรมในครัวเรือน (สํานักงานเขตธนบุรี, ม.ป.ป.)   

 

 สภาพทางภูมิศาสตรของเขตธนบุรี มีอาณาเขตติดตอ ดังนี้ 

 1. ทิศเหนือ จรดคลองบางกอกใหญ ติดตอกับเขตบางกอกใหญ และติดแมน้ําเจาพระยา  

ฝงตรงขามคือเขตพระนคร 

 2. ทิศตะวันออก จรดคลองบางไสไก และถนนประชาธิปก ติดตอกับเขตคลองสาน 

 3. ทิศตะวันตก จรดคลองบางสะแก คลองวัดใหมยายนุย คลองบางหลวง ติดตอกับ 

เขตจอมทองและเขตภาษีเจริญ 

 4.  ทิศใต จรดคลองดาวคะนอง และแมน้ําเจาพระยา ติดตอกับเขตราษฎรบูรณะ 

 

 พ้ืนท่ีการปกครองของเขตธนบุรี แบงเปน 7 แขวง คือ แขวงวัดกัลยาณ แขวงหิรัญรูจี  

แขวงบางยี่เรือ แขวงตลาดพลู แขวงบุคคโล แขวงสําเหร และแขวงดาวคะนองและมีประชากร  

มีจํานวน 113,338 คน แบงตามพ้ืนท่ีการปกครอง (ตารางท่ี 2.1 และภาพท่ี 2.1) ดังนี้ 
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ตารางท่ี 2.1 จํานวนประชากรในเขตธนบุรี 

 

เขตธนบุรี ชาย หญิง รวม บาน 
แขวงวัดกัลยาณ 4,531 5,163 9,694 2,750 
แขวงหิรัญรูจ ี 6,066 6,848 12,914 3,955 
แขวงบางยี่เรือ 10,799 11,615 22,414 7,962 
แขวงบุคคโล 8,099 9,146 17,245 10,374 
แขวงตลาดพล ู 7,967 8,966 16,933 7,087 
แขวงดาวคะนอง 8,408 9,321 17,729 11,154 
แขวงสําเหร 7,722 8,687 16,409 8,602 

รวม 53,592 59,746 113,338 51,884 

ท่ีมา : สํานักงานเขตธนบุรี (2559) 

 

 
ภาพท่ี 2.1 พ้ืนท่ีในเขตธนบุรี 

ท่ีมา: http://service.nso.go.th/nso/nsopublish/service/bangkokMap/Html/Map_tour/Thonburi1.htm 

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwib58O_n8bRAhWDpY8KHU4wCNAQjRwIBw&url=http://service.nso.go.th/nso/nsopublish/service/bangkokMap/Html/Map_tour/Thonburi1.htm&psig=AFQjCNHhxreBuSYpCod1VWX0BGCwIMG6jw&ust=1484641709717417
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2.2 น้ําผลไม 

 

 น้ําผลไมตามคํานิยามของมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มอก.) หมายถึง น้ําผลไมท่ีอยูใน

สภาพท่ีพรอมบริโภคโดยตรง ผลิตจากผลไมสด สะอาด สุก โดยใชกรรมวิธีเชิงกล น้ําผลไมนี้อาจทําให

น้ําผลไมเขมขนและนํามาเจือจางเม่ือบริโภค น้ําผลไมเปนเครื่องดื่มท่ีไมมีแอลกอฮอล ท้ังชนิดท่ี 

อัดกาซและไมมีกาซ และตามมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชนไดใหคํานิยามของน้ําผลไมรวมเขมขน 

หมายถึง เครื่องดื่มท่ีไดจากการนําผลไมตั้งแต 2 ชนิดข้ึนไป เชน สม มะนาว สับปะรด กลวย มะมวง 

ท่ีสด และอยูในสภาพดีมาลางใหสะอาด ค้ันเอาสวนท่ีเปนน้ําผลไมหรือตีปนเนื้อผลไมใหละเอียด 

นํามาผสมรวมกัน เติมน้ําตาลจนเขมขน อาจเติมสารเพ่ิมความเปนกรด สารปรุงแตง กลิ่นรส  

ตมฆาเชื้อดวยความรอนท่ีอุณหภูมิและระยะเวลาท่ีเหมาะสม บรรจุในภาชนะบรรจุขณะรอนแลว 

ทําใหเย็นทันที กอนบริโภคตองทําใหเจือจาง (มผช.1307/2549) ซ่ึงสามารถแบงประเภทของน้ําผลไม

ได (พิมพเพ็ญ พรเฉลิมพงศ และนิธิยา รัตนาปนนท, 2558) ดังนี้  

 1)  น้ําผลไมพรอมดื่ม เปนชนิดท่ีสามารถดื่มไดทันที ซ่ึงมีสวนผสมของน้ําผลไมแตกตางกันไป 

ข้ึนอยูกับชนิดของผลไมท่ีนํามาเปนวัตถุดิบและวิธีการผลิตของโรงงาน โดยสามารถแบงออกไดเปนอีก 

2 ประเภทยอย คือน้ําผลไม 100% (single strength juice) เชน น้ําสม และน้ําสับปะรด เปนตน 

และน้ําผลไม 25-50% เชน น้ําฝรั่ง และน้ํามะมวง ซ่ึงไมสามารถผลิตเปนน้ําผลไมพรอมดื่ม 100 % 

ได ตองนํามาเจือจางและปรุงแตงรสชาติกอน 

 2)  น้ําผลไมเขมขน (concentrated fruit juice) ผลิตจากการนําน้ําผลไมแทจากธรรมชาติ

ไประเหยน้ําบางสวนออกไปเพ่ือเพ่ิมความเขมขน เม่ือจะนํามาบริโภคตองนํามาผสมน้ําเพ่ือเจือจาง

เสียกอน น้ําผลไมเขมขนสวนใหญจะถูกนําไปใชเปนวัตถุดิบในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มตาง 

 3)  น้ําผลไมปรุงแตงกลิ่น ผลิตโดยการนําผลไม หรือเนื้อผลไมประมาณ 25% ข้ึนไป  

เจือสีสังเคราะหแลวทําใหเขมขนดวยน้ําตาล โดยกอนจะดื่มตองนําไปผสมน้ําตามอัตราสวนท่ีระบุ 

เพ่ือลดความเขมขน ท้ังนี้น้ําผลไมประเภทปรุงแตงกลิ่นของผูผลิตแตละรายจะมีอัตราสวนของการ 

ทําใหเจือจางแตกตางกัน 

 4)  น้ําผลไมสําเร็จรูปชนิดผง เปนการผลิตโดยการนําน้ําผลไมมาค้ัน ระเหยเอาน้ําออกแลว

ปนแหงใหเปนผง แลวนํามาบรรจุในถุงชงเพ่ือความสะดวกในการบริโภค น้ําผลไมสําเร็จรูปชนิดผง 

ท่ีเห็นกันมากท่ีสุด ไดแก สม มะตูม ขิง เปนตน 

 5)  เนกตาผลไม (fruit nectar) ผลิตภัณฑจากน้ําผลไม (fruit juice) ท่ีอาจมีการผสม 

น้ําเปลา น้ําตาล (sugar) น้ําผลไมเขมขน เนื้อผลไม (fruit puree) หรือเนื้อผลไมเขมขน

(concentrated fruit puree) 
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 6)  น้ําเชื่อมผลไม (cordial) หมายถึง น้ําเชื่อมท่ีมีการปรุงแตงดวยรส สี และกลิ่นของผลไมท่ี

ไดจากการสังเคราะห เชน น้ําเชื่อมท่ีมีรสมะนาว หรือรสสม เปนตน 

 อยางไรก็ตามน้ําผลไมมีองคประกอบสําคัญ (ปรรัตน ศุภมิตรโยธิน, 2556) ดังนี้ 

 1)  ผลไม ควรใชผลไมสด ไมมีตําหนิ และสุกเต็มท่ี แตไมควรสุกจนเกินไป ผลไมท่ีดีควรมี

คุณภาพดีเปนผลไมท่ีสุกเต็มท่ีในตอนกลางของฤดูผลไม เพราะมีน้ําผลไมท่ีมีคุณภาพกวาน้ําผลไมใน

ระยะแรกของการเก็บเก่ียวและระยะหมดฤดูกาล 

 2)  น้ํา เปนองคประกอบท่ีสําคัญควรมีคุณภาพท่ีเหมาะสมในการผลิตเครื่องดื่มเพ่ือปองกัน

การเกิดปญหา เชน การเติมคลอรีนในน้ําปริมาณสูงจะชวยทําลายเชื้อจุลินทรียท่ีมีอยูในน้ํา แตมีผลให

รสชาติและกลิ่นเปลี่ยนแปลง และอาจเติมสีฟอกเครื่องดื่ม น้ําท่ีใชในการผลิตเครื่องดื่มควรมีลักษณะ

ดังนี้ 

  (1) ใส สะอาด โดยเทียบความขุนตองไมเกิน 5 ซิลิเคสสเกล 

  (2) ไมมีสี โดยเทียบโคบอลทไมควรเกิน 5 โคบอลทสเกล 

  (3) ไมมีกลิ่น 

  (4) ไมมีรส น้ําท่ีมีแรธาตุแมกนีเซียมปะปนจะกอใหเกิดรสขม ถามีแรเหล็กปะปนจําทําให

มีกลินโลหะและทําใหน้ําผลไมมีสีคล้ํา 

  (5) ปราศจากเชื้อจุลินทรีย โดยเฉพาะอีโคไล (E. coli) 

  (6) ไมควรเปนน้ํากระดาง เนื่องจากน้ํากระดางมีแรธาตุอยูสูง ไดแก  แคลเซียม 

แมกนีเซียม คลอไรด ไนเตรต และไฮโดรคารบอเนต จะทําใหเสียรส 

  (7) น้ําไมควรมีกาซปะปน เชน กาซออกซิเจน เพราะจําทําใหน้ําเปนกรดเรงการกัดกรอน 

กาซไฮโดรเจนซัลไฟลกอใหเกิดกลิ่นไขเนา 

 3) สารใหความหวาน นิยมใชน้ําตาลทรายขาวแหงแตปจจุบันมีราคาสูง จึงมีการนําสารให

ความหวานชนิดอ่ืนมาทดแทน ไดแก น้ําตาลทรายขาวบริสุทธิ์ น้ําตาลทรายดิบ 

 4)  กรด เปนวัตถุเจือปนเพ่ือเพ่ิมกลิ่นรสของเครื่องดื่ม ชวยควบคุมความเปนกรดดาง  

เพ่ือปองกันการเจริญของเชื้อจุลินทรียและปองกันการเกิดสีน้ําตาล นอกจากนี้ยังชวยกระตุน 

ตอมน้ําลายในปากใหทํางาน การเลือกใชกรดข้ึนกับชนิดของผลไม เชน กรดซิตริก นิยมใชมากใน

อุตสาหกรรมอาหาร สามารถรวมตัวกับแรธาตุในน้ําผลไมจึงปองกันการเปลี่ยนแปลงสีทําใหสี รสชาติ 

และวิตามินซีในน้ําผลไมคงตัว (ปองกันการเกิดออกซิเดชัน) กรดฟูมาลิก มีรสเปรี้ยวจัด ราคาถูก นิยม

ใชทําน้ําผลไมผง กรดมาลิก นิยมใชในการทําไวนและเบียร กรดทารทาริก นิยมใชในน้ําองุนและ 

น้ํามะขาม กรดอะดิปกมีรสเปรี้ยวแหลมและใหลักษณะท่ีกลมกลอม กรดฟอสฟอริกนิยมเติมใน

เครื่องดื่มท่ีอัดกาซ 
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2.3 วัตถุเจือปนในอาหาร  

วัตถุเจือปนอาหาร ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับท่ี 119 (พ.ศ.2532) เรื่อง  
วัตถุเจือปนอาหาร (ฉบับท่ี 2) ไดใหคําจํากัดความไววาวัตถุท่ีตามปกติมิไดใชเปนอาหารหรือ
สวนประกอบท่ีสําคัญของอาหารไมวาวัตถุนั้นจะมีคุณคาทางอาหารหรือไมก็ตามแตใชเจือปนใน
อาหารเพ่ือประโยชนทางเทคโนโลยีการผลิต การบรรจุการเก็บรักษาหรือการขนสง ซ่ึงมีผลตอ
คุณภาพหรือมาตรฐานหรือลักษณะของอาหารและใหหมายความรวมถึงวัตถุท่ีมิไดใชเจือปนในอาหาร
แตใชรวมอยูกับอาหารเพ่ือประโยชน ดังกลาวขางตนดวย 

1) วัตถุกันเสีย (preservatives) มีสวนในการชวยยับยั้ง หรือทําลายจุลินทรียท่ีจะทําให
อาหารเกิดการเนาเสีย ทําใหสามารถยืดอายุการเก็บรักษาไดวัตถุกันเสียเปนสารท่ีเติมลงในอาหาร 
เพ่ือปองกันการเสีย บูดเนาของอาหารท่ีเปนสาเหตุของการเสื่อมคุณภาพของอาหารตัวอยางของ 
วัตถุกันเสียท่ีใชกันอยางแพรหลาย (มาลินี พงศเสวี, 2554) 

 1.1) กรดเบนโซอิก (benzoic acid, C6H5COOH) กรดเบนโซอิกและเกลือเบนโซเอตเปน
วัตถุกันเสียท่ีมีประวัติการใชมานานในป พ.ศ. 2487 (ค.ศ. 1875) ไดใชกรดเบนโซอิกเพ่ือทดแทน 
การใชกรดซาลิซิลิกกรดเบนโซอิกนี้สามารถพบไดตามธรรมชาติ เชน ลูกพรุน แครนเบอรี่ อบเชย และ
กานพลูประสิทธิภาพของกรดเบนโซอิกและเกลือเบนโซเอตจะสูงท่ีสุดท่ีชวง pH 2.5 – 4.0 และจะมี
ประสิทธิภาพสูงในรูปของกรดท่ีไมแตกตัวจึงเหมาะท่ีจะใชกับผลิตภัณฑอาหารท่ีมีความเปนกรดสูง
หรือมีความเปนกรด-ดางต่ํา ตัวอยางเชน เครื่องดื่มชนิดตางๆ ท้ังชนิดท่ีอัดคารบอนไดออกไซดและ 
ไมอัดคารบอนไดออกไซดน้ําหวานชนิดตางๆ น้ําผลไมเครื่องดื่มท่ีมีแอลกอฮอลเปนสวนประกอบ 
แยม เยลลี่ ผักดองผลไมดอง น้ําสลัดฟรุตสลัด และเนยเทียม เปนตน ประสิทธิภาพของกรดเบนโซอิก
และเกลือเบนโซเอตวัตถุกันเสียชนิดนี้สามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของจุลินทรียไดซ่ึงมีผลตอ 
ผนังเซลลและเอนไซมของจุลินทรียโดยเบนโซเอตจะไปทําใหกระบวนการแทรกซึมของอาหารเขาไป
ในเซลลของจุลินทรียผิดปกติไปในขณะเดียวกันจะยับยั้งการสรางเอนไซมบางชนิดและปฏิกิริยาการ
ทํางานของเอนไซมท่ีมีความสําคัญตอการดํารงชีพของจุลินทรียทําใหจุลินทรียไมสามารถเจริญเติบโต
ตอไปได (วีรยา การพานิช, ม.ป.ป.) 

 1.2) กรดซอรบิกเปนวัตถุเจือปนอาหาร (food additive) ท่ีอยูในกลุมซอรเบต 
(sorbate) (E-number200) ท่ีใชเพ่ือเปนสารกันเสีย (preservative) ปองกันการเจริญของยีสต 
(yeast) รา (mold) และแบคทีเรีย (bacteria) กรดซอรบิก มีคาpKaประมาณ 4.8 ใชไดดีกับอาหารท่ี
เปนกรด (acid food) และอาหารท่ีปรับใหเปนกรด (acidified food) เชน น้ําผลไม (fruit juice)  
ผักและผลไมดองกรดซอรบิกเปนวัตถุกันเสียประเภทสารอินทรีย เปนผลึกสีขาว ละลายน้ําไดเล็กนอย
ละลายไดดีในแอลกอฮอล โพรไพลีนไกลคอล น้ํามันพืช และน้ําท่ีเติมแอลกอฮอล หรือกรดอะซีติก  
มีสูตรโมเลกุลเปน CH3-CH=CH-CH=CH-COOH กรดซอรบิกจะขัดขวางการเจริญของยีสต ราและ
จุลินทรียหลายชนิดโดยขัดขวางการทําหนาท่ีของเอนไซมไฮดริล (sulfhtdryl) บางชนิดกรดนี้มีความ
เสถียรมากถึงแมจะมีพันธะคูในโมเลกุลและสามารถยับยั้งการเจริญของจุลินทรียไดโดยไมมีผลตอกลิ่น 
รสชาติหรือโครงสรางของอาหารนิยมใชเพ่ือยับยั้งการเจริญเติมโตของยีสตและราในอาหารท่ีมีความ

http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/0331/food-additive-วัตถุเจือปนอาหาร
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/1818/sorbate-ซอร์เบต
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/1683/e-number
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/0447/preservative-วัตถุกันเสีย
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/0555/yeast-ยีสต์
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/0831/mold-รา
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/0197/แบคทีเรีย-bacteria
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/0583/acid-food-อาหารเป็นกรด
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/0585/acidified-food-อาหารปรับกรด
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/0884/fruit-juice-น้ำผลไม้
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เปนกรด pH ประมาณ 6.5 โดยจะใชในอัตราสวนประมาณ 0.025 - 0.10% ซ่ึงไดแก เนยเทียม  
เนยแข็ง ขนมปงท่ีใชผงฟู เคก เครื่องดื่ม และน้ําเชื่อมกรดซอรบิกอาจใชรวมกันเกลือเบนโซเอตใน
เครื่องดื่ม น้ําผลไม และผลิตภัณฑผลไมหรือใชรวมกันสารละลายเกลือแกงเขมขน รอยละ 8 จะเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการทํางานของกรดซอรบิกไดประมาณ 3-5 เทาในประเทศไทยอนุญาตใหใชปริมาณ 
1,000 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม ซ่ึงจะนิยมใชในรูปเกลือของกรดซอรบิก เชน โซเดียม ซอรเบต (sodium 
sorbate) โปรแตสเซียมซอรเบต (potassium sorbate) แคลเซียม ซอรเบต (calcium sorbate)
มากกวาเนื่องจากสามารถละลายน้ําไดดีกวากรดซอรบิก 

 1.3) สีสังเคราะห หรือสีผสมอาหารมีวัตถุประสงคในการใชเพ่ือเพ่ิมความดึงดูดใจ  
แตงแตมสีสัน ทําใหอาหารนารับประทานมากยิ่งข้ึน และเปนการหาจุดเดนของผลิตภัณฑอาหาร  
โดยชวยในการแกไขปญหาอันเกิดจากการแปรเปลี่ยนสีตามธรรมชาติหรือการเปลี่ยนแปลงสีของ
อาหารในขณะแปรรูปและเก็บรักษา ในปจจุบันสีผสมอาหารท่ีไมประกาศควบคุม ไดแก สีท่ีไดจาก
พืชผัก ผลไม สัตว สีเหลานี้จึงถูกเรียกวา สีผสมอาหารตามธรรมชาติ ไดแก คลอโรฟล ไรโบฟลาวิน
เปนตน สวนสีสังเคราะหทางเคมีท่ีเลียนแบบโครงสรางสีจากธรรมชาติโดยเปนท่ียอมรับไมควบคุมตาม
กฎหมาย ไดแก เบตา-แคโรทีน ถูกใชทําสีของเนยเทียมเนยเหลวเนยแข็งไอศกรีม น้ําผลไมค้ัน  
สีอินทรียท่ีไดจากการสังเคราะห ซ่ึงจัดเปนสีผสมอาหารควบคุมเฉพาะตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุขฉบับท่ี ฉบับท่ี 21 (พ.ศ.2522) ซ่ึงไดแก  

  (1) สีแดง ไดแก ปองโซ 4 อาร (Ponceau-4 R) เออริโธรซีน (Erythrosine) คารโม- 
อีซีน หรือเอโซรูบีน (Carmoisine or Azorubine) 

  (2) สีเหลือง ไดแก ตารตราซีน (Tartrazine) ซันเซต เยลโลวเอ็ฟ ซี เอ็ฟ (Sunset 
yellow FCF) ไรโบฟลาวิน (Riboflavin) สีซันเซ็ตเย็ลโลวเอ็ฟซีเอ็ฟ (สีเหลือง) ถารับประทานเกิน 5.0 
มิลลิกรัม/น้ําหนักตัว 1 กิโลกรัม จะทําใหทองเดินน้ําหนักลดอันตรายจากสีสังเคราะห ถึงแมจะเปน 
สีสังเคราะหท่ีอนุญาตใหใชในอาหารไดหากบริโภคในปริมาณท่ีมากหรือบอยครั้ง จะกอใหเกิดอันตราย
ตอผูบริโภค คือสีจะไปเคลือบเยื่อบุกระเพาะอาหาร และลําไสทําใหน้ํายอยอาหารออกมาไมสะดวก
อาหารยอยยาก เกิดอาการทองอืด ทองเฟอ และขัดขวาง การดูดซึมอาหาร ทําใหทองเดินน้ําหนักลด 
ออนเพลีย อาจมีอาการ ของตับและไตอักเสบ ซ่ึงจะเปนสาเหตุของโรคมะเร็ง (ศูนยวิทยบริการ 
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา, 2544)  

  (3) สีเขียว ไดแก ฟาสตกรีนเอ็ฟ ซี เอ็ฟ (Fast green FCF) 
   (4) สีน้ําเงิน ไดแก อินดิโกคารมีนหรืออินดิโกทีน (Indigocarmine or indigotine) 
บริลเลียนตบลูเอ็ฟ ซี เอ็ฟ (Brilliant blue FCF)  

นอกจากนี้ยังมีอันตรายจากสารอ่ืนท่ีติดมาเนื่องจากการสังเคราะหหรือจากกระบวนการผลิต
ท่ีแยกเอาสารเจือปนออกไมหมด ไดแก โลหะหนักตางๆ เชน โครเมียม แคดเมียม ปรอท ตะก่ัว  
สารหนู พลวง และเซเสเนียม เปนตน ซ่ึงมีอยูกับสียอม ผาแพร เสื่อ และสีทาบานโลหะหนักเหลานี้ 
จะเปนอันตรายตอรางกายไดแมไดรับเพียงปริมาณเล็กนอยอาการอาจเปนท้ังอยางฉับพลันและเรื้อรัง 
ซ่ึงพิษของโลหะหนักนี้ถาเปนมากอาจเปนอันตรายแกชีวิตไดนอกจากนั้นยังเปนสาเหตุของมะเร็งท่ี
อวัยวะอ่ืนๆ (ชาลินี เคนดี, 2554) 
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2.4 กระบวนการผลิตน้ําผลไม 

  

 กระบวนการแปรรูปน้ําผักผลไมท่ีพบในทองตลาดปจจุบันคือ กระบวนการพาสเจอรไรซเปน

การใหความรอนท่ีอุณหภูมิต่ํากวา 100 องศาเซลเซียสเพ่ือยืดอายุผลิตภัณฑโดยเปนการยับยั้ง 

การทํางานของเอนไซมและทําลายเชื้อจุลินทรีย และทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงดานประสาทสัมผัส

และคุณคาอาหารนอยท่ีสุด โดยวัตถุประสงคหลักในการพาสเจอรไรซอาหารท่ีมีคาความเปนกรดต่ํา 

(pH > 4.5) คือการทําลายเชื้อจุลินทรียท่ีกอใหเกิดโรค และการพาสเจอรไรซอาหารท่ีมีความเปนกรด

สูง (pH < 4.5) คือการทําลายจุลินทรียท่ีกอใหเกิดการเนาเสีย และยับยั้งการทํางานของเอนไซม  

โดยในน้ําผลไมท่ีมีคาความเปนกรดสูง เม่ือทําการพาสเจอไรซจะยับยั้งการทํางานของเอนไซม เชน 

pectin-esterase และ polygalacturonase นอกจากนี้ยังทําลายเชื้อจุลินทรียท่ีทําใหเกิดการ 

เนาเสียเชนยีสต และรา ในสภาวะการใหความรอนท่ี 65 องศาเซลเซียส นาน 30 นาที หรือ 77 องศา

เซลเซียส นาน 1 นาที หรือ 88 องศาเซลเซียส นาน 15 วินาที (วิไล รังสาดทอง, 2546) กระบวนการ

ผลิตน้ําผลไมประกอบดวยข้ันตอนตางๆ (ปรรัตน ศุภมิตรโยธิน, 2556) (ดังภาพท่ี 2.4) ดังนี้ 

 1) การคัดเลือกวัตถุดิบ มีความจําเปนเพ่ือใหน้ําผลไมท่ีไดมีคุณภาพท่ีสมํ่าเสมอ เชน สีและ

ความแกออน 

  1.1) สม  ในการผลิตน้ําสมตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม น้ําผลไม หรือน้ําสม 

หมายถึงน้ําผลไมท่ีอยูในลักษณะพรอมบริโภคทําจากสวนท่ีบริโภคไดของผลสมท่ีแกสุกและสด พันธุ

ซิทรัสซิเนนซิสออสเบก (Citrus sinensis Osbeck) เชน สมเกลี้ยงสมเชงหรือพันธุ ซิทรัสเรทิคูลาตาบ

ลังโก (Citrus reticulateBlanco) เชน สมเขียวหวาน สมโชกุน สมสายน้ําผึ้ง สมสีทอง สมผิวทอง 

สมสีทับทิมหรือพันธุอ่ืนท่ีเหมาะสมดวยกรรมวิธีท่ีเหมาะสมหรืออาจทําจากน้ําสมเขมขนท่ีนํามาทําให

เจือจางบรรจุในภาชนะบรรจุท่ีปดสนิทสามารถปองกันไมใหอากาศและจุลินทรียจากภายนอกเขาไป

น้ําสมตองผานกรรมวิธีถนอมอาหารดวยความรอนและสามารถรักษาคุณภาพไดท่ีอุณหภูมิปกติ 

(มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม, 2549) 

  1.2) กระเจี๊ยบแดง มีชื่อวิทยาศาสตรวา Hibiscus sabdariffa L.ชื่อวงศ MALVACEAE  

หรือชื่ออังกฤษวา Jamaica sorrel, Roselle ลักษณะทางพฤกษศาสตร เปนพืชลมลุก ลําตนมีสีแดง

อมมวง ใบเดี่ยว รูปฝามือสวนปลายใบแยกเปน 3 หรือ 5 แฉกมีขน หูใบรูปยาวแคบ รวงงาย  

ดอกเดี่ยว มีกลีบดอกสีเหลืองออนหรือชมพูออนโคนกลีบมีสีแดง เกสรตัวผูเชื่อมกันเปนหลอด ผลแหง 

แตกได เปนรูปไขปอมมีจงอยสั้นๆ ขนหยาบสีเหลือง และมีกลีบเลี้ยงสีแดงลักษณะฉํ่าน้ําหุมไวสวนท่ี

ใชเปนยาและสรรพคุณกลีบเลี้ยงรักษาอาการปสสาวะขัดดังภาพท่ี 2.2 
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ภาพ 2.2 กระเจี๊ยบแดง 

ท่ีมา : http://www.medplant.mahidol.ac.th/pubhealth/hibiscus.html, 2557 

 
จากการศึกษาในหลอดทดลองพบวาน้ํามันและสาระสําคัญประเภท unsaponifiable 

matterในดอกมีฤทธิ์ตานแบคทีเรียSalmonella typhi, Staphylococcus albus และ Bacillus 
anthracis น้ํากระเจี๊ยบมีฤทธิ์ตานเชื้อท่ีเปนสาเหตุของโรคอุจจาระรวงสารสกัดดวยน้ํารอนจาก 
กลีบเลี้ยงของกระเจี๊ยบมีฤทธิ์ตานเชื้อ Staphylococcus aureus และเชื้อ Bacillus cereus 
อยางไรก็ตามจากการศึกษาในผูปวยเม่ือใหผูปวย 32 คน รับประทานน้ําชงกระเจี๊ยบในขนาด 6 กรัม  
วันละ 4 ครั้ง เปนเวลา 5 วัน และใหผูปวยดื่มน้ําไมนอยกวา 2 ลิตรตอวันพบวาน้ําชงกระเจี๊ยบไมมีผล
ฆาเชื้อแบคทีเรียในระบบขับถายปสสาวะในผูปวย(สํานักงานขอมูลสมุนไพรคณะเภสัชศาสตร
มหาวิทยาลัยมหิดล, ม.ป.ป.) 

1.3) มะตูม มีชื่อทางวิทยาศาสตรวา Aeglemarmelos Carr. อยูในวงศ RUTACEAE มะตูม
เปนไมยืนตนขนาดกลางสูงประมาณ 8-12 เมตรลักษณะทางพฤกษศาสตร ลําตนมีก่ิงกานมีหนาม 
ท่ีแข็งและตรง ใบออกเปนใบประกอบแบบนิ้วมือเรียงสลับกันมีใบฝอย 3 ใบนั้นเปนรูปไขมี 
ปลายแหลมดอกเปนชอสีขาว ออกท่ีซอกใบและปลายก่ิงมีกลิ่นหอมผลมีลักษณะกลมรีคลาย 
รูปไขยาวหรือไขกลมมีขนาดเสนผานศูนยกลางประมาณ 7-10 เซนติเมตร ยาวประมาณ 10-14 
เซนติเมตร เปลือกแข็งผิวเรียบเกลี้ยง เนื้อใบนิ่ม ผลออนสีเขียวผลท่ีสุกจะเปลี่ยนเปนสีเขียวออก
เหลือง เนื้อในเม่ือสุกมีสีสมปนเหลืองนิ่มมีกลิ่นหอม และมีรสหวานหอม ภายในเนื้อมีเมล็ดจํานวนมาก
สวนท่ีใชของมะตูมมีเกือบทุกสวน คือ ราก ใบ ผลออน ผลสุก และผลแกคุณคาทางอาหารของมะตูม
ยอดใบออนนํามาเปนผักจิ้มกับน้ําพริกหรือกินกับลาบไดมีรสหอมใบมะตูมนํามาค้ันน้ําใชแกงโบราณ
ของไทยท่ีเรียกวา แกงบวนซ่ึงถือวาเปนแกงของพิธีมงคลตางๆ ผลมะตูมนํามาเชื่อมเก็บไวรับประทาน
เปนอาหารหวานผลมะตูมออนนํามาผานตากแดดใหแหงแลวนําไปตมดื่มเชนเดียวกับน้ําชา เม่ือมี



มห
าวทิ

ยาล
ยัร
าช
ภฏั
ธน
บุรี

13 
 

อาการกระหายน้ําสรรพคุณทางยาของมะตูมนั้น สามารถขับลมได แกทองผูก แกอาการออนเพลีย  
แกลมจุกเสียด สําหรับผลมะตูม ผลสุกหรือผลแหง นํามาตมดื่มเปนยาแกบิด แกรอนในแกโรคลําไส
เรื้อรังได และมีวิตามินบี 1 บี 2 อยู ชวยใหปลายมือเทาไมชาไมเปนโรคปากนกกระจอก ใบมะตูม
นํามารับประทานทําใหเจริญอาหาร เปนยาแกโรคลําไสไดและยังใหเบตาแคโรทีน ซ่ึงเปนสารชวย
ปองกันโรคมะเร็งดวย (ปติ พูนไชยศรี, 2552)  

1.4) ใบเตยชื่อวิทยาศาสตรคือ Pandanus amaryllifolius Roxb. ชื่อวงศ Pandaceae 
และ ชื่อสามัญ Pandanus palm ลักษณะทางพฤกษศาสตรเปนพืชใบลี้ยงเดี่ยวลักษณะแตกกอเปน
พุมขนาดเล็ก ลําตนมีขอปลอง อยูใตดิน (rhizome) สวนท่ีโผลข้ึนมาอยูเหนือดินนั้นเปนกานใบ 
(petiole) และใบ (leaf) สูงประมาณ 2 ฟุตใบออกเปนพุมบริเวณปลายยอด เม่ือลําตนเจริญเติบโตจะ
มีรากคํ้าจุน (prop root) ชวยพยุงลําตนไว ใบเปนใบเดี่ยวเรียงสลับเวียนบิดเปนเกลียวข้ึนไปจนถึง
ยอด ลักษณะใบยาวเรียวคลายใบหอก ปลายใบแหลม ขอบใบเรียบ ผิวใบมัน เสนกลางใบเวาลึกแอง 
ดูดานทองใบจะเห็นเปนรูปคลายกระดูกงู  ใบมีกลิ่นหอมสรรพคุณ ใบนํามาตําแลวบีบน้ําผสมขาวหรือ
แปงสําหรับทําขนมชวยให มีกลิ่นหอมหรือสับตากแหงใชเขายาหมตํารับไทลื้อ บํารุงรางกายและ
ผิวพรรณ ตามความเชื่อใบรสเย็น หอมหวาน มัน ลดอาการกระหายน้ํา บํารุงหัวใจ ทําใหชุมชื่น ตน
และรากเปนยา ขับปสสาวะ รักษาโรคเบาหวาน และแกกระษัยน้ําเบาพิการ คนไทยนิยมใชใบเตยสด 
แตงสีเขียวในอาหารและแตงกลิ่น เชน แตงสีในขนมข้ีหนูลอดชอง ซาหริ่ม วุน ขนมชั้น เปนตน  
ในอาหารคาวมีผูใชใบเตยหอมหอไกและนําไปอบใหมีกลิ่นหอมชวนรับประทานหรือนําไปใชแตงกลิ่น
ขาวมันใหมีกลิ่นหอมโดยใชใบเตยลางน้ําใหสะอาด ท้ิงไวใหสะเด็ดน้ํา เม่ือขาวสุกเอาขาวมันทับใบเตย
ไว ปดฝาท้ิงไวใหระอุ ขาวมันจะกลิ่นหอมนารับประทาน (โครงการเผยแพรขอมูลทรัพยากรชีวภาพ 
และภูมิปญญาทองถ่ินบนพ้ืนท่ีสูง,  ม.ป.ป.) 

1.5) วานหางจระเขมีชื่อทางวิทยาศาสตร Aloe vera (Linn.) Burm. f. ชื่อวงศ ALOACEAE  
ชื่อพอง Aloebarbardensis Mill. Aloe indica Royle ชื่ออังกฤษ Aloe, Barbados aloe, 
Crocodile’ tongue, Indian aloe, Jafferbad, Mediteranean aloe, Star cactus, True aloe 
ลักษณะทางพฤกษศาสตรไมลมลุก มีขอและปลองสั้น ใบเดี่ยว ออกเรียงเวียนรอบตน โคนใบใหญ 
ปลายใบแหลมขอบใบมีหนามแหลม แผนใบหนาอวบน้ํามาก ขางในเปนวุนใส น้ํายางสีน้ําตาลอม
เหลืองดอกเปนชอแตกออกท่ีปลายยอด โคนดอกยอยเชื่อมติดกันเปนหลอดปลายกลีบดอกแยกเปน 6 
แฉก สีสมแกมเหลือง ผลเปนผลแหง แตกไดสวนท่ีใชเปนยาและสรรพคุณวุนจากใบใชรักษาแผล 
น้ํารอนลวก ผิวหนังอักเสบ บวมแมลงกัดตอย เริม และฝยางจากใบและตนใชรักษาอาการทองผูก  
ดังภาพท่ี 2.3 
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ภาพ 2.3 วานหางจรเข 

ท่ีมา: http://www.medplant.mahidol.ac.th/pubhealth/hibiscus.html , 2557 

สาระสําคัญในการออกฤทธิ์สมานแผลคือ aloctin A และ aloctin B สารสําคัญในการออก
ฤทธิ์ลดการอักเสบ คือ aloctin A, veracylglucan B และ C และ bradykininase สวน traumatic 
acid ออกฤทธิ์รักษาแผลในกระเพาะอาหารสารกลุม anthraquinones ออกฤทธิ์เพ่ิมการบีบตัวของ
ลําไส ลดอาการทองผูกจากการทดลองในผูปวยท่ีมีแผลในกระเพาะอาหาร 12 ราย โดยนําน้ําวุน 
วานหางจระเขมาเตรียมใหอยูในรูป emulsion แลวใหผูปวยรับประทานครั้งละ 2 - 2.5 ออนซ  
(1 fluid ounce เทากับ 30 มิลลิลิตร) พบวาผูปวยทุกรายหายเชื่อวาสารออกฤทธิ์ท่ีสําคัญคือ 
traumatic acid ซ่ึงเปนฮอรโมนท่ีพบในพืช ปะปนอยูกับวุนในใบ (มิวซิเลจ) ตางๆออกฤทธิ์โดยลด
การหลั่งกรดและน้ํายอยในกระเพาะอาหารและสารประกอบในวุนในใบ ไดแก manuronic และ
glucuronic acid ชวยปองกันการเกิดแผลในกระเพาะอาหาร นอกจากการศึกษาโดยใชสวนของวุน
แลวยังมีการศึกษากับสารสกัดวานหางจระเขพบวาไดผลในการปองกันการเกิดแผลและรักษาแผลใน
กระเพาะอาหารเชนกันแตกลไกการออกฤทธิ์ไมเก่ียวของกับการสังเคราะห prostaglandin ชนิดท่ีมี
ผลปองกันการเกิดแผลในกระเพาะอาหารหรือลดการหลั่งน้ํายอยและกรด อยางไรก็ตามมีบาง
การศึกษากลับพบวาสารสกัดวานหางจระเขมีฤทธิ์ทําใหเกิดแผลในกระเพาะอาหารและกระตุนการ
หลั่งกรด (สํานักงานขอมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล, ม.ป.ป.) 
 2) การทําความสะอาดวัตถุดิบ ผลไมสวนใหญมีสิ่งสกปรกปะปนมาเสมอ จากการเก็บเก่ียว 

การบรรจุ ภาชนะบรรจุและการขนสง เปนตน ดังนั้นเม่ือไดผลไมมาแลวจะตองลางใหสะอาด อาจทํา

ไดโดยการลางดวยมือ การแชน้ํา หรือการฉีดน้ําแรงดันสูง 

 3) การสกัดน้ําผลไม การสกัดของเหลวจากน้ําผลไมมีวัตถุประสงคเพ่ือแยกของเหลวหรือ

ผลไม และสารอาหารท่ีละลายไดในน้ําผลไม เชน น้ําตาล (สารใหความหวาน) กรด (สารใหรสเปรี้ยว) 
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เกลือแร (สารใหรสเค็ม ฝาด แรธาตุ) วิตามินตางๆ รวมท้ังสารใหกลิ่น ท้ังนี้ข้ึนกับชนิดของผลไม 

วิธีการสกัดน้ําผลไม มี 2 วิธี คือ การสกัดโดยวิธีทางกล หมายถึง การใชแรงไปทําใหเซลลเนื้อเยื่อ

ผลไมฉีกขาด แตกแยก แลวมีผลใหสวนของน้ําผลไมไหลซึมออกมาพรอมกับสารอาหาร สารใหกลิ่น 

รสและสารใหสี โดยใชแรงกล ไดแก การบีบ การหีบ การตัด การตีปน การสับหรือวิธีการสับหรือบีบ

อัดรวมกัน การสกัดน้ําผลไมดวยวิธีนี้เหมาะสมกับน้ําผลไมท่ีมีปริมาณน้ํามาก และเซลลเนื้อผลไมมี

ขนาดยาว หรือเยื่อใยยาว มีสารท่ีละลายไดในของเหลวและไมอยูในสถานะของคอลลอยด เชน ฝรั่ง 

แตงโม สม แตงไทย องุน สับปะรด และออย นอกจากนี้การใชความรอนรวมในการสกัดไดท้ังนี้ข้ึนอยู

กับชนิดของผลไม และการสกัดดวยวิธีชีวภาพ หมายถึง การใชสารชีวภาพคือเอนไซมเพ่ือยอยสลาย

เนื้อเยื่อผลไมใหมีโมเลกุลเล็กลงและเพียงพอท่ีจะปลดปลอยของเหลวหรือน้ําผลไมออกมาโดยไมตอง

ใชแรงกดเนื้อเยื่อ การสกัดโดยวิธีนี้เหมาะกับผลไมท่ีมีน้ํามากและเซลลผลไมเปนเซลลท่ีมีขนาดเล็ก 

หรือเยื่อใยมีลักษณะสั้นมีสารท่ีละลายไดในลักษณะคอลลอยด เชน กลวย ทุเรียน นอยหนา ขนุน  

 4) การใหความรอน มีวัตถุประสงค 2 ประการ คือ ทําใหเอนไซมในน้ําผลไมเสียสภาพ เพ่ือ

ปองกันการเกิดสีน้ําตาลและปฏิกิริยาอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของกับเอนไซมและยังทําใหเนื้อเยื่อท่ีแขวนลอย

กระจายตัวในน้ําผลไม และการทําลายจุลินทรีย เชน ยีสต รา และปองกันการเกิดสปอรของแบคทีเรีย 

 5) การปรับปรุงคุณภาพ หมายถึง การทําใหน้ําผลไมท่ีสกัดไดมีลักษณะคุณภาพตามตองการ

สําหรับน้ําผลไมประเภทนั้นๆ เชน น้ําผลไมใส น้ําผลไมขุน และน้ําผลไมปรุงแตงรสชาติ 

 6) การเอาอากาศออก เนื่องจากอากาศเปนปจจัยหนึ่งท่ีทําใหน้ําผลไมเปลี่ยนแปลงกลิ่นรส 

ทําใหมีกลิ่นหุงตม ทําลายกลิ่นหอมเพราะวาเกิดปฏิกิริยาทางเคมี เสียคุณคาทางอาหาร เชน วิตามินซี 

การเอาอากาศออกจากน้ําผลไมเปนการกําจัดออกซิเจนหรือลดปริมาณออกซิเจนท่ีมีอยูในน้ําผลไม ซ่ึง

อากาศท่ีมีอยูในเซลลของผลไมจะเกิดการแขวนลอยซ่ึงมีผลใหเกิดฟองมากในระหวางการบรรจุ

สามารถกําจัดอากาศดวยเครื่องกําจัดอากาศ (deaerotor) ซ่ึงเปนระบบสุญญากาศท่ีอุณหภูมิ 60

องศาเซลเซียส หรือการคนเบาๆ ขณะท่ีรอนเปนข้ันตอนกอนการพาสเจอไรส 

 7) ข้ันตอนการใหความรอนฆาเชื้อจุลินทรียและการทําใหเย็น เพ่ือยืดอายุการเก็บรักษาของ

ผลิตภัณฑท่ีบรรจุในภาชนะท่ีปดสนิท ทําได 2 ลักษณะ คือ 

  (1)  การใหความรอนกอนบรรจุในภาชนะบรรจุปดสนิทสําหรับน้ําผลไมท่ีมีคา pH  

ต่ํากวา 3.5 สามารถฆาเชื้อในระบบ LTLT หรือ HTST จากนั้นนํามาบรรจุลงในภาชนะบรรจุสะอาด

ในขณะท่ีน้ําผลไมยังรอนอยู (อุณหภูมิไมต่ํากวา 60 องศาเซลเซียส) จะชวยไมใหจุลินทรียปนเปอนชา

ซ่ึงเปนการไลอากาศออกดวย จากนั้นทําใหเย็นทันที (อุณหภูมิน้ําเย็นไมเกิน 10 องศาเซลเซียส) เพ่ือ

หยุดปฏิกิริยาของจุลินทรียท่ีหลงเหลือจากกระบวนการใหความรอน และปองกันการเปลี่ยนแปลงสี 

กลิ่น รสชาติ และคุณคาทางอาหาร 
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  (2)  การใหความรอนหลังการบรรจุในภาชนะปดสนิท การใหความรอนทําลาย

เชื้อจุลินทรียโดยวิธีนี้นิยมใชกับน้ําผลไมท่ีบรรจุในภาชนะบรรจุแบบกระปองแลกเกอร ซ่ึงทนความ

รอนเกินกวาจุดเดือดได จะใชวิธีการฆาเชื้อนี้ภายหลังการบรรจุลงกระปองแลว (pH ไมเกิน 3.5)  

ในกระปองจะเวนชองวางเหนือกระปองตามสัดสวนขนาดกระปอง เพ่ือรองรับการขยายตัวของ

กระปองจากนั้นเขาสู ข้ันตอนการไลอากาศแลวปดฝากระปองตามดวยการใหความรอนเพ่ือฆา

เชื้อจุลินทรีย อุณหภูมิโดยท่ัวไปประมาณ 100 องศาเซลเซียส เปนเวลา 10 นาที สามารถทําลาย 

จุลินทรียไดหมดสําหรับผลิตภัณฑท่ีมีความเปนกรดสูงและทําใหเย็นทันที สําหรับผลไมท่ีมีความเปน

กรดต่ํา (pH มากกวา 4.6) จะใชอุณหภูมิสูงในระดับสเตอริไลสท่ีระดับ 121 องศาเซลเซียส  

ท่ีระยะเวลาตามแตละชนิดของน้ําผลไม แลวทําใหเย็น ซ่ึงจะทําใหน้ําผลไมเก็บท่ีอุณหภูมิหองไดนาน 

 ในปจจุบันผูบริโภคหันมาดื่มน้ําผลไมท่ีผานข้ันตอนกระบวนการแปรรูปนอยมากข้ึน 
แตมีผลตออายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑสั้น (Song et al., 2007) ซ่ึงเชื้อจุลินทรียเปนสาเหตุของการ
เสื่อมเสียและกอใหเกิดโรค (Tournas, V.H., Heeres, J.and Burgess, L., 2006) โดยเฉพาะเชื้อ 
Escherichia coli (Ngadi, M., Smith, J. and Cayouette, B., 2003; Basaran-Akgul et al., 
2009) เชื้อ E. coli และเชื้อ P. fermentans สามารถเจริญไดท่ีคา pH ต่ํา (McNamee et al., 
2009) เชน การปนเปอนของเชื้อจุลินทรียของเชื้อจุลินทรียของน้ําสม ซ่ึงเกิดข้ึนจากจุลินทรียท่ีมีอยู
ตามธรรมชาติของผลไม และระหวางการค้ันน้ําสม พบเชื้อจุลินทรียท้ังหมด เชื้อ E. coli และ 
เชื้อ Lactobacillus plantarum (Pao, S. and C. L. Davis, 2000) นอกจากนี้ยังพบ 
เชื้อ Salmonella Typhimurium อีกดวย ซ่ึงความเปรี้ยวของน้ําผลไมมีผลตอการรอดชีวิตของ 
เชื้อ L.Plantarum และ S.Typhimurium ได (Karabıyıklı, S., H. Değirmenci and M. 
Karapınar, 2013) การเปลี่ยนแปลงสีของน้ําสมเม่ือตั้งท้ิงไวนานจะมีสีเขมข้ึน เนื่องจากวิตามินซีเกิด
การเปลี่ยนเปนกรดดีไฮโดรแอสคอรบิกเม่ือทําปฏิกิริยากับออกซิเจนท่ีเหลืออยูในกระปองหรือในขวด 
ทําใหเกิดสารประกอบสีดําประเภทเฟอรฟวรอล (furfural) เม่ือมีกรดอะมิโนอยู โดยมีทองแดงเปน
ตัวเรงปฏิกิริยาใหเร็วข้ึน (รังสินี โสธรวิทย, 2553) อยางไรก็ตามยังพบเชื้อ Alicyclobacillus 
acidoterrestris ในน้ําผลไมพาสเจอไรส (McKnight, I. C., M. N. U. Eiroa, A. S. Sant’Ana and 
P. R. Massaguer, 2010) 
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ผลไม 
 

เนื้อผลไม 
 

การสกัดน้ําผลไม 
 

 วิธีทางกล     วิธีทางชีวภาพ 
  

น้ําผลไม 
   

ปรับปรุงคุณภาพ 
 

 ปรับปรุงลักษณะ     ปรับปรุงรสชาติ 
 

น้ําผลไมคุณภาพ 
 

ฆาเชื้อจุลินทรีย 
 

บรรจุในภาชนะบรรจุปดสนิท โดยการควบคุมอุณหภูมิไมต่ํากวา 85 ˚C 
    

ทําใหเย็นทันทีอุณหภูมิ 10 – 11 ˚C 
 

น้ําผลไมบรรจุในภาชนะปดสนิท 
 

ปดฉลาก 
 

จําหนาย 

ภาพ 2.4 กระบวนการผลิตน้ําผลไมพาสเจอไรส 

ท่ีมา: ปรรัตน ศุภมิตรโยธิน (2556) 

 

2.5 บรรจุภัณฑ 
 

บรรจุภัณฑท่ีนิยมสําหรับการบรรจุน้ําดื่มท่ีเห็นไดในทองตลาดโดยท่ัวไปมี (กิตติมา วัฒนา-
กมลกุล, 2559) ดังนี้ 

1) พลาสติกโพลีเอทิลีนเทเรฟทาเลท (polyethylene terephthalate) หรือท่ีเรียกกันโดย
ยอวา เพท (PET) แบงไดเปน 2 กลุม คือ กลุมท่ีมีเนื้อใส (A-PET) และกลุมท่ีเปนผลึกสีขาว  
(C-PET) ตัวอยางการนําไปใช เชนขวดน้ําดื่ม ขวดน้ําอัดลม ขวดน้ํามันสําหรับปรุงอาหาร ถุงขนม 
ขบเค้ียวโดยมีขอควรระวังเนื่องจากขวดบรรจุน้ําดื่มเหลานี้ออกแบบมาเพ่ือใชเพียงครั้งเดียว ไมได
ออกแบบมาสําหรับใหนํามาทําความสะอาดใหมโดยใชความรอนสูงหรือขัดถูแลวนํามาใชซํ้า ขวดท่ีใช
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แลวควรนําไปผานกระบวนการรีไซเคิลเพ่ือนํากลับมาใชใหมมากกวาการนํากลับมาใชซํ้า แมวาการใช
ซํ้านั้นอาจจะไมมีอันตรายจากสารท่ีหลุดออกมา แตผูบริโภคอาจไดรับอันตรายจากการปนเปอนของ
จุลินทรียเนื่องจากการทําความสะอาดท่ีไมดีพอสารอะซิทัลดีไฮดสามารถแพรออกจากผลิตภัณฑเขา
ไปปนเปอนของท่ีบรรจุอยูในภาชนะได ซ่ึงอะซีทัลดีไฮดเปนสารท่ีองคการพิทักษสิ่งแวดลอมของ
สหรัฐอเมริการะบุวา เปนสารท่ีอาจกอใหเกิดมะเร็งในคน รวมท้ังอาจสงผลลบตอพัฒนาการทางสมอง 

2)  พลาสติกโพลีโพรพิลีน (polypropylene, PP) ตัวอยางการนําไปใช เชน ถุงรอนสําหรับ
บรรจุอาหาร ขวดใสเครื่องดื่ม ซองขนม ภาชนะบรรจุโยเกิรต หลอดดูด ขวดนมเด็กขอควรระวัง
คือ สามารถติดไฟไดงาย จึงตองมีการเติมสารหนวงไฟเพ่ือปองกันการติดไฟในกระบวนการผลิต  
ซ่ึงสารหนวงไฟท่ีเติมจะเปนพวกโบรมิเนเตตและคลอริเนเตต สารกลุมนี้ถาไหมไฟแลวจะใหสาร 
ไดออกซิน (dioxin) ซ่ึงเปนสารกอมะเร็งสารเม็ดสีท่ีมีตะก่ัวและแคดเมียม ซ่ึงผสมลงไปเพ่ือทําให
พลาสติกมีสีตางๆ ตะก่ัวและแคดเมียมสามารถแพรกระจายออกมาจากพลาสติกไดถุงรอน มีลักษณะ
ใสกวาถุงเย็นและไมมีความยืดหยุน สามารถทนความรอนไดสูงถึง 100 องศาเซลเซียส (จุดเดือดของ
น้ํา) และทนไขมันไดดี แตสามารถบรรจุอาหารเย็นไดเพียง 0 องศาเซลเซียส 

2.6 งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
 

เ กียรติภู มิ แกวสวาง (2545) การศึกษากรรมวิธีการรักษาเสถียรภาพความขุนใน 
น้ําสมเขียวหวานโดยใชความรอนรวมกับสารใหความคงตัวโดยทําการศึกษาสูตรน้ําสมค้ันเบื้องตนท่ี
เหมาะสมโดยมีปริมาณของแข็งท่ีละลาย 14องศาบริกซ (Brixo)ดวยน้ําตาลซูโครส และเกลือ  
0.10% (w/v) เปนสูตรท่ีท่ีดีเนื่องจากมีคะแนนใกลอุดมคติมากท่ีสุดตามแบบการทดสอบทางประสาท
สัมผัสแบบวิธี Ratio Profile Test (RPT) และอุณหภูมิท่ีเหมาะสมในการใหความรอนแกน้ําสมค้ันอยู
ท่ี 80 องศาเซลเซียสเปนเวลา 90 วินาที ซ่ึงสามารถรักษาเสถียรภาพความขุนของเอนไซมเพคติน
เมทิลเอสเทอรเรสได แตอยางไรก็ตามตัวอยางดังกลาวยังแยกชั้นมองเห็นตะกอนไดอยางชัดเจน และ
มีการสูญเสียวิตามินซี แคโรทีนอยดเพ่ิมข้ึนรวมท้ังมีสีคล้ําโดยแปรตามอายุการเก็บรักษา เม่ือนํามา
ศึกษาโดยใชสารใหความคงตัวคือ เพคตินกลูโคแมนแนนกัวกัม  และแซนแทนกัม พบวา สารละลาย
กลูโคแมนแนนกัวกัม  และแซนแทนกัมมีความหนืดเพ่ิมตามความเขมขน สวนเพคตินมีความหนืดตํ่า
และไมเปลี่ยนแปลงตามความเขมขนของสารละลายท่ีศึกษา และศึกษาผล pH น้ําตาล และเกลือท่ี
ความเขมขนของสารละลาย 0.3% (w/v) พบวา pH น้ําตาล และเกลือไมสงผลตอตอความหนืดของ
เพคติน สวนกลูโคแมนแนนกัวกัม และแซนแทนกัมทนตอการเปลี่ยนแปลงปริมาณน้ําตาล และ pH  
แตไมทนตอการเปลี่ยนแปลงปริมาณเกลือ เม่ือนําสารคือ เพคติน กลูโคแมนแนน กัวกัม และ 
แซนแทนกัมท้ัง 4 ชนิด มาแปรปริมาณเปน 0, 0.1, 0.3 และ 0.5 % (w/v) แลวเติมในน้ําสมค้ัน 
พบวาใชท่ีทุกความเขมขนมีคาความขุนต่ํากวาตัวอยางควบควบคุม สําหรับกลูโคแมนแนน กัวกัม  
และแซนแทนกัมทุกความเขมขนมีคาความขุนและวิตามินซีสูงกวาตัวอยางควบคุม โดยปริมาณท่ี
เหมาะสมอยูท่ี 0.3% (w/v) ดังนั้นเม่ือนํากลูโคแมนแนน กัวกัม และแซนแทนกัมมาแปรปริมาณสาร
ใหความคงตัว 2 ชนิด คือ กลูโคแมนแนนผสมกับแซนแทนกัม กลูโคแมนแนนผสมกับกัวกัม 
และกัวกัมผสมกับแซนแทนกัม ใหไดความเขมขนของสารละลายเปน 0.3% (w/v) โดยแปรอัตราสวน
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ของสารผสมเปน 25:75, 50:50 และ 75:25 แลวเติมในน้ําสมค้ันพบวา กัวกัมผสมกับแซนแทนกัม 
ทุกอัตราสวนสามรถรักษาเสถียรภาพความขุนของน้ําสมเขียวหวานไดอยางนอย 4 สัปดาห เนื่องจาก
โดยปกติความขุนในน้ําสมเขียวหวานสวนใหญเปนสารประกอบเพคติน เม่ือโครงสรางเพคตินถูก
ทําลายจากภาวะตางๆ ระหวางการผลิตน้ําสมค้ันทําใหโมเลกุลของน้ําแยกตัวออกจากเพคติน เพคติน
จึงรวมตัวกันโดยมีแคลเซียมอิออนเปนตัวเชื่อมโมเลกุลของเพคตินแลวตกตะกอนลงมาอีกท้ังยังมี
เอนไซมเพคตินเมทิลเอสเทอรเรส (PME) จึงเรงการตกตะกอนใหเกิดเร็วข้ึน  

 
อมรรัตน มุขประเสริฐ (2545) ศึกษาวิธีท่ีเหมาะสมสําหรับการผลิตน้ําฝรั่งชนิดใสจากฝรั่ง

พันธุกลมสาลี่โดยวิธีทางเคมีและชีวเคมี โดยใชสารชวยตกตะกอนคือ เบนโตไนท (bentonite)  
เจลาติน (gelatin) และเอนไซมเพคติเนส เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิตผลิตภัณฑท่ีมีคุณภาพดี 
พบวา การใชเบนโตไนทหรือเจลาตินเปนสารชวยตกตะกอนเพียงชนิดเดียวมีผลเล็กนอยตอเปอรเซ็นต
การยอมใหแสงผานและลักษณะทางประสาทสัมผัสของผลิตภัณฑ แตการใชเอนไซมแพคติเนส 
ปริมาณ 1,400 ppm เปนเวลา 5 ชั่วโมง จะใหผลิตภัณฑท่ีมีเปอรเซ็นตการยอมใหแสงผานสูงและ
ลักษณะทางประสาทสัมผัสทุกดานเปนท่ียอมรับของผูทดสอบชิม สําหรับวิธีการรวมกันทางเคมีและ
ชีวเคมี พบวา สภาวะท่ีเติมเอนไซมแพคติเนสกอนเติมสารเคมีท่ีชวยตกตะกอนทําใหผลิตภัณฑมี
สมบัติท้ังทางกายภาพและลักษณะทางประสาทสัมผัสเปนท่ียอมรับมากท่ีสุด  
 

ธนิดา  ฉ่ัวเจริญ และภิญญา  ศิลายอย (2549) ศึกษาอิทธิพลของการออกแบบภาชนะบรรจุ
ท่ีมีผลตอพฤติกรรมของผูบริโภควัยเด็ก เพ่ือเขาใจถึงความจดจํารูปภาพบรรจุภัณฑ ท่ีอยู ใน 
สวนลึกภายในจิตใจของผูบริโภคท่ีเปนเด็กชวงอายุระหวาง 6-12 ปโดยทําการทดสอบกับนักเรียน
ระดับชั้นประถมจํานวน 462 คน ในเขตกรุงเทพมหานครโดยนักเรียนจะไดรับคําสั่งใหวาดรูปภาชนะ
บรรจุของผลิตภัณฑนมกลอง UHT และขนมขบเค้ียวท่ีคุนเคยและชื่นชอบกําหนดระยะเวลาวาดภาพ
ประมาณ 20 นาที ผลการทดสอบพบวาภาพท่ีเด็กสื่อออกมาสามารถแบงแยกออกไดเปน 3 กลุม คือ
ขอมูลท่ีสื่อออกมาทางรูปภาพ, ทางตัวอักษรและท่ีสื่อออกมาท้ังทางรูปภาพและตัวอักษร ซ่ึงพบวา 
เด็กเล็กวาดภาพของภาชนะบรรจุท่ีประกอบดวยแบรนดและรูปภาพของผลิตภัณฑเปนสวนใหญใน
ขณะท่ีเด็กโตนั้นจะวาดรายละเอียดของผลิตภัณฑเพ่ิมมากข้ึนและยังคํานึงถึงขอมูลรายละเอียดท่ี 
บงบอกถึงคุณภาพของผลิตภัณฑรวมท้ังขอมูลโภชนาการผูผลิตเครื่องหมายรับรองคุณภาพผลงานวิจัย
นี้พบวาภาพบรรจุภัณฑท่ีอยูในความจดจําท่ีสะทอนนออกมาใหเห็นไดจากการวาดนั้นแสดงถึงคุณคาท่ี
มีลักษณะเฉพาะ สําหรับการเลือกซ้ือผลิตภัณฑอาหารของผูบริโภคซ่ึงสิ่งท่ีสื่อออกมานี้สามารถชวยใน
การตัดสินใจสําหรับผูประกอบการอุตสาหกรรมอาหารคือการผสมผสานกันระหวางการออกแบบ
บรรจุภณัฑท่ีดึงดูดใจผูบริโภคกับขอมูลของผลิตภัณฑนั้นสามารถใชเปนเกณฑในการตัดสินใจของเด็ก
ซ่ึงจะนําไปสูความสําเร็จได 

 
รุงตะวัน สวางไพศาลกุล (2551) ศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการซ้ือเครื่องดื่มน้ําผลไม ตราบีอ้ิงของ

ผูบริโภคในกรุงเทพมหานครพบวา สวนใหญเปนเพศหญิงอายุระหวาง 26 – 35 ป มีอาชีพเปน
พนักงานเอกชน โดยมีปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานผลิตภัณฑมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ืออยู
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ในระดับมาก คือการมีเครื่องหมาย อย.รับรอง การระบุวันเดือนปท่ีหมดอายุ รองลงมาคือราคาท่ีมี
เหมาะสมกับคุณภาพและปริมาณ และการสงเสริมการขายและการโฆษณาการโฆษณาผานสื่อ 
โทรทัศนมีผลตอการตัดสินใจซ้ือตามลําดับ  

 
นันทยา จงใจเทศ และคณะ (2552)  ศึกษาปริมาณใยอาหารน้ําตาลและแรธาตุในผลไม

จํานวน 30 ตัวอยางโดยผลไมแตละชนิดสุมซ้ือมาจากตลาด 5 แหงในเขตกรุงเทพและปริมณฑล 
จากการศึกษาพบวาผลไมในสวนท่ีรับประทานได 100 กรัม มีใยอาหาร 0.5-6.3 กรัม มีน้ําตาลรวม  
3-18 กรัม ผลไมท่ีมีใยอาหารสูง ไดแก ตะขบ ฝรั่งแปนสีทอง ลูกหวา และฝรั่งกิมจูมีใยอาหาร 6.3, 
3.3, 3.3 และ 3.1 กรัม ตามลําดับ สวนผลไมท่ีมีน้ําตาลสูง ไดแก ลิ้นจี่พันธุคอม องุนดาไรเมล็ด 
(ลูกใหญ) ลิ้นจี่จักรพรรดิสละ และองุนแดง (ลูกใหญ) มีน้ําตาล 18, 15, 13, 13 และ 13 กรัม
ตามลําดับ เนื้อมะพราวออนมีน้ําตาลนอยท่ีสุดคือ 3 กรัม สวนปริมาณแรธาตุในผลไมพบวาในผลไมใน
สวนท่ีรับประทานได 100 กรัมมีโพแทสเซียม 106-773 มิลลิกรัมโซเดียม 0.7-19.8 มิลลิกรัม
แคลเซียม 0.3 - 108 มิลลิกรัม ฟอสฟอรัส 0- 60.7 มิลลิกรัม ผลไมท่ีมีโพแทสเซียมสูง ไดแก ตะขบ
เชอรี่นอก เนื้อมะพราวออน น้ํามะพราวออน มะละกอฮาวาย มีโพแทสเซียม 773, 486, 381, 330 
และ 316 มิลลิกรัม ตามลําดับ ในผลไมมีปริมาณโซเดียมแคลเซียมและฟอสฟอรัสไมมากนักผลไมท่ีมี
แคลเซียมสูง คือ ตะขบมีแคลเซียม 108 มิลลิกรัม ผลไมท่ีมีฟอสฟอรัสสูง คือ ลูกหวามีฟอสฟอรัส 
60.7 มิลลิกรัม จากปริมาณคุณคาทางโภชนาการท่ีศึกษาครั้งนี้แสดงใหเห็นวาผลไมเปนแหลงอาหารท่ี
ชวยสงเสริมสุขภาพและปองกันความเสี่ยงจากการเกิดโรคบางชนิดไดสมควรท่ีจะสงเสริมใหมีการผลิต
และบริโภคใหมากข้ึน 

 
วัฒนา วิริวุฒิกร (2554) ศึกษาคุณสมบัติทางเคมี กายภาพ และศึกษาผลของการพาสเจอร-

ไรส และระยะเวลาการเก็บรักษาท่ีมีผลตอปริมาณไลโคปน และวิตามินซี โดยใชอัตราสวนน้ํามะเขือ
เทศผสมน้ําสมเขียวหวานในอัตราสวน 60:40 โดยน้ําหนักของผลิตภัณฑท้ังหมดโดยมีน้ํามะเขือเทศ
ผสมน้ําสมเขียวหวานท่ีไมผานการพาสเจอรไรสเปนสูตรควบคุม พบวา เม่ืออุณหภูมิในการพาสเจอร-
ไรสสูงข้ึน คาความสวาง (L*) ลดลง ทําใหน้ํามะเขือเทศผสมน้ําสมมีสีคล้ํามากข้ึน ปริมาณกรดท้ังหมด
มีแนวโนมลดลง และเม่ืออุณหภูมิสูงข้ึนและระยะเวลาการพาสเจอรไรสสั้นลงมีผลทําใหปริมาณ
วิตามินซีท้ังหมดสูญเสียไมแตกตางกัน แตมีผลใหปริมาณปริมาณไลโคปนมีแนวโนมสูญเสียสูงข้ึน 

 
สมรัฐ  ท้ิวสังวาล วิษฐิดา จันทราพรชัย และธงชัย  สุวรรณสิชณน (2554) ศึกษาความ

ตองการของผูบริโภคและปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือของผูบริโภคคนไทยเพศชายตอ
ผลิตภัณฑเครื่องดื่มเสริมสุขภาพจากการสํารวจผูบริโภคเพศชายจํานวน 210 คน ท่ีเคยดื่มผลิตภัณฑ
เสริมสุขภาพดวยแบบสอบถามผลการสํารวจ พบวา ผูบริโภคมีความตองการเครื่องดื่มเสริมสุขภาพท่ี
ใหคุณประโยชนดานการบํารุงสมองและความจําบรรเทาความเครียดแบบพรอมดื่ม (ready todrink) 
มีสวนผสมของน้ําผลไมมีรสหวานอมเปรี้ยวไมมีความซาใหพลังงานตามปกติราคาสูงสุดตอหนวยท่ี
ผูบริโภคยอมจายประมาณ 30 บาทซ่ึงการวิเคราะหปจจัย (factor analysis; FA) สามารถจัดกลุมตัว
แปรท่ีมีอิทธิพลในการตัดสินใจซ้ือ 21 ตัวแปรไดเปน 6 ปจจัย โดยสามารถอธิบายความแปรปรวนของ



มห
าวทิ

ยาล
ยัร
าช
ภฏั
ธน
บุรี

21 
 

ตัวแปรท้ังหมดไดรอยละ 64.78 ซ่ึงปจจัยท้ัง 6 ไดแก 1) ปจจัยดานประโยชนตอสุขภาพและความ
ปลอดภัย 2) ปจจัยดานการตลาด 3) ปจจัยดานรสชาติและลักษณะปรากฏ 4) ปจจัยดานบรรจุภัณฑ
และฉลาก 5) ปจจัยดานการดับกระหายและการใหพลังงานและ 6) ปจจัยดานอายุการเก็บรักษา
ขอมูลเหลานี้เปนประโยชนในการสรางแนวความคิดผลิตภัณฑเพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑเครื่องดื่มเสริม
สุขภาพสําหรับผูบริโภคเพศชายตอไป 

 
มณฑาทิพย ยุนฉลาด และคณะ (2558) ศึกษาการใชความรอนฆาเชื้อจุลินทรียใน

กระบวนการบรรจุน้ําผลไมในขวดพีพี โดยทําการศึกษาวิธีใหความรอนเพ่ือหาเวลาการแทรกผาน
ความรอนของน้ําผลไม 5 ชนิดคือน้ํามะมวง น้ําเสาวรส น้ํามะมวงผสมเสาวรส น้ํามะขามและ 
น้ํากระเจี๊ยบ พบวาการฆาเชื้อดวยวิธีใหความรอนแกเครื่องดื่มน้ําผลไมบรรจุขวดพีพีขนาดความจุ 
180 มิลลิลิตร โดยการตมขวดในน้ําเดือด และการนึ่งขวดดวยไอน้ําจะใชเวลาสั้นกวาการนึ่งขวดในรัง
ถึงและเม่ือเตรียมผลิตภัณฑเครื่องดื่มน้ําผลไมท่ีเปนกรดสูงดวยวิธีบรรจุรอนเทียบกับวิธีพาสเจอรไรซ
ท้ังขวด รวมท้ังเตรียมผลิตภัณฑเครื่องดื่มน้ําสมุนไพรกรดต่ําข้ึนอีก 5 ชนิด คือน้ํามะตูม น้ําเกกฮวย 
น้ําตะไครผสมใบเตย น้ําขิง และน้ําลําไย  พบวาสภาวะท่ีเหมาะสมในการฆาเชื้อ  คือการสเตอริไลซท่ี
อุณหภูมิ  116 องศาเซลเซียส นาน 25 นาทีเม่ือนําผลิตภัณฑทุกชนิดหลังกระบวนการบรรจุมาตรวจ
วิเคราะหจุลินทรียตามเกณฑมาตรฐานของเครื่องดื่มในภาชนะบรรจุปดสนิทพบวาผานเกณฑ
มาตรฐานแสดงวาผลิตภัณฑปลอดเชื้อทางการคาและปลอดภัยตอการบริโภค ตรวจไมพบแบคทีเรีย 
อี.โคไล จุลินทรียกอโรค หรือสารเปนพิษอ่ืนๆในปริมาณท่ีอาจเปนอันตรายตอผูบริโภค แสดงใหเห็น
วาอุณหภูมิและเวลาในการฆาเชื้อมีความเหมาะสม สวนผลการทดสอบภาชนะบรรจุประเภทพลาสติก
พีพี ตรวจไมพบการแยกตัว หรือแพรกระจายของสารท่ีเปนองคประกอบท่ีใชในการผลิตขวดพีพี 
สูผลิตภัณฑเครื่องดื่มการใชภาชนะบรรจุขวดพลาสติกพีพีจึงผานการทดสอบตามเกณฑขอกําหนด
มาตรฐานความปลอดภัยไมเปนอันตรายตอการบริโภค แตเม่ือทดสอบการเปลี่ยนแปลงของผลิตภัณฑ
ตามเวลาหลังการเก็บรักษาท่ีอุณหภูมิหอง พบวา คุณภาพผลิตภัณฑของน้ําผลไมกรดสูงบรรจุรอนมี
ลักษณะปรากฏของสี กลิ่น รส เปลี่ยนแปลงไปหลังจาก 3 สัปดาห สวนน้ําผลไมท่ีผานการ 
พาสเจอรไรซท้ังขวดมีการเปลี่ยนสี กลิ่น รส ประมาณ 1 เดือน และน้ําสมุนไพรกรดต่ํามีการเปลี่ยนสี 
กลิ่น รส ประมาณ 2 เดือน ทําใหคุณภาพไมปลอดภัยตอการบริโภค  ผลการทดสอบแสดงใหเห็นวา
ขวดพีพีท่ีผูประกอบการรายยอยนิยมใช โดยผานการใหความรอนในกระบวนการผลิตน้ําผลไมดวย 
วิธีท่ีถูกตองมีความปลอดภัยตอการบริโภค แตเม่ือเวลาผานไประยะหนึ่งอาจไมเหมาะสมตอการ 
เก็บรักษาผลิตภัณฑเครื่องดื่มท่ีอุณหภูมิหอง 

 
สํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรองคกรมหาชน (ม.ป.ป.) ศึกษาสวนของกระบวนการผลิต

น้ําสมจะใชอัตราสวนขององศาบริกซตอกรด (Brix° /Acid) เปนตัวชี้วัดถึงความสุกของผลสม การผลิต
น้ําผลไมในระดับอุตสาหกรรมนั้นข้ันตอนกอนการลาง การลางและการแชจะใชน้ําโดยเฉลี่ย 30-50 
แกลลอน/ตันของวัตถุดิบ สําหรับข้ันตอนการสกัดน้ําสมอาจบีบจากสมท้ังผลหรือผาเปนครึ่งลูกกอน
การลางกากผลไม (pulp) ดวยน้ําหลังจากการสกัดน้ําผลไมออกไปแลวจะชวยเพ่ิมปริมาณผลได 
(yield) ของของแข็งท่ีละลายไดท้ังหมดไดอีก 4-7 % ซ่ึงน้ําท่ีใชนั้นตองมาจากข้ันตอนการระเหย นั่น
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คือเปนน้ําท่ีมาจาก ผลไมนั่นเองและอุณหภูมิของน้ําตองไมเกิน 30 องศาเซลเซียส เพ่ือใหไดผลิตภัณฑ
ท่ียังคงมีกลิ่นรสดีอยูน้ําผลไมเขมขนจะมีปริมาณ ของแข็งท่ีละลายไดท้ังหมดประมาณ 65 องศาบริกซ
และเม่ือเจือจางแลวจะตองไดน้ําผลไมพรอมดื่มท่ีมีปริมาณของแข็งท่ีละลายไดท้ังหมด 11.2  
องศาบริกซ มีคาความถวงจําเพาะประมาณ 1.045 กิโลกรัมตอลิตรในการผลิตน้ําผลไมท่ีมีลักษณะใส
นั้นใชเอนไซมยอยเพคตินบางสวนจะชวยทําใหเกิดความคงตัวได เชน ทําใหน้ําสมมีลักษณะขุนและไม
แยกชั้นออกจากกัน ซ่ึงมาตรฐานทางดานคุณภาพท่ีสําคัญไดแกปริมาณของแข็งท่ีละลายไดท้ังหมด  
คาความเปนกรด-ดาง (pH) คาความเปนกรด (acidity) ปริมาณของแข็งท่ีไมละลาย สี กลิ่นรสจํานวน
จุลินทรีย ปริมาณวิตามินซี เปอรเซ็นตของสารใหความหวานท่ีใช และตัวแปรตางๆ ในกระบวนการ
ผลิต 
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