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บทท่ี 2 
แนวคดิทฤษฎีและงานวจิัยท่ีเก่ียวข้อง 

 
การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพ่ิมมูลค่าจากกล้วยนํ้าว้าโดยใช้เทคโนโลยีการแปรรูปอาหารที่เหมาะสม

สําหรับชุมชน เป็นแผนงานวิจัยที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์เพ่ิมมูลค่าจากกล้วยนํ้าว้า โดยใช้
เทคโนโลยีการแปรรูปอาหารที่เหมาะสมสําหรับชุมชน มีการวิเคราะห์ต้นทุนประมาณการเก่ียวกับ
วัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาขึ้น รวมถึงจัดทําคู่มือการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากกล้วย
นํ้าว้าเพ่ือใช้สําหรับเผยแพร่ผลงานวิจัยและประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย รวมถึงถ่ายทอดเทคโนโลยี
การแปรรูปผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาข้ึนให้แก่ชุมชนที่มีการปลูกกล้วยนํ้าว้าในท้องถ่ิน ชุมชนที่เป็นแหล่งค้า
กล้วยนํ้าว้า หรือผู้สนใจทั่วไป  คณะผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เก่ียวข้อง จาก
เอกสารงานวิจัย ตํารา และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือเป็นพ้ืนฐานสําหรับการวิจัยตามลําดับหัวข้อต่อ  
ดังต่อไปนี้  

1. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกล้วยนํ้าว้า 
2. การทอดอาหาร 
3. เคร่ืองด่ืมเพ่ือสุขภาพ 
4. นํ้าส้มสายชูหมัก 
5. นํ้าสลัดและแซนวิชสเปรด 
6. งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

 
1. ความรู้ทั่วไปเก่ียวกับกล้วยน้ําว้า 

กล้วย เป็นพืชเศรษฐกิจที่สําคัญทั้งในการบริโภคสดและแปรรูป การบริโภคภายในประเทศ
และส่งจําหน่ายในต่างประเทศ ได้แก่ กล้วยหอม กล้วยไข่ และกล้วยนํ้าว้า  

กล้วยนํ้าว้า (Musa sapientum L.) เป็นพืชล้มลุกในสกุล Musa วงศ์ Musaceae มีลําต้น
เทียมอยู่เหนือพ้ืนดิน และลําต้นสั้น ๆ อยู่ใต้ดินเรียกว่า เหง้า (rhizome) และมีตา (bud) ที่จะเจริญ
เป็นหน่อกล้วยต่อไป  มีระบบรากฝอยแผ่ไปทางด้านกว้าง มากกว่าแนวด่ิงลึก  ลําต้นเทียมเกิดจาก
กาบใบหุ้มซ้อนกันแน่นเป็นแท่งกลม ใบกล้วย หรือที่เรียกกันว่า ใบตอง มีขนาดใหญ่ ลักษณะใบเป็น
แผ่นยาวประมาณ 1.7-2.5 เมตร กว้างประมาณ 70-90 เซนติเมตร ปลายใบมน มีเส้นใบขนานกัน  
กล้วยออกดอกเป็นช่อเรียกว่า หัวปลี มีกลุ่มช่อดอกย่อยเรียงซ้อนกันเป็นแผงอยู่ใต้กาบปลีสีม่วงแดง 
กลุ่มดอกตัวเมียอยู่ที่โคน และกลุ่มดอกตัวผู้อยู่ที่ปลาย  กลุ่มดอกตัวเมียเจริญเป็นผล เรียกว่า หวี    
ช่อดอกเจริญเป็นเครือกล้วย ประกอบด้วยหวีกล้วยประมาณ 7-10 หวี หน่ึงหวีมีผลกล้วย 10-16 ผล 
ผลอ่อนมีเปลือกหนาสีเขียว มีลักษณะเป็นเหลี่ยมชัดเจน ก้านผลยาว เมื่อสุกเหลี่ยมจะลบหายไป        
ผลกลมมน เปลือกเปลี่ยนจากสีเขียวเป็นสีเหลือง เน้ือกล้วยสีขาวครีม รสหวาน แกนกลางหรือไส้
กลางมีสีต่างกันไปตามสายพันธ์ุ  จึงทําให้แบ่งกล้วยนํ้าว้าออกได้เป็น กล้วยนํ้าว้าเหลืองแกนกลางมีสี
เหลือง กล้วยนํ้าว้าแดงแกนกลางมีสีชมพู และกล้วยนํ้าว้าขาวแกนกลางมีสีขาว (เบญจมาศ ศิลาย้อย, 
2545; มูลนิธิโครงการสารานุกรมไทยสําหรับเยาวชนฯ, ม.ป.ป.: เว็บไซต์) 
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ระดับการสุกของกล้วยสามารถแบ่งตามสีเปลือกของกล้วย ดังน้ี (CSIRO, 1972 อ้างถึงใน          
อัครเดช ใหม่นา, 2551) 
ระดับที่ 1 เปลือกมีเขียว ผลแข็ง ปอกเปลือกยาก เน้ือกล้วยมีสีขาว ไม่มีการสุกและไม่มีกลิ่นกล้วย 
ระดับที่ 2 เปลือกมีสีเขียว และมีสีเหลืองปนเล็กน้อย ผลแข็ง ปอกเปลือกยาก เน้ือกล้วยจะมีสีขาว  
            และไม่มีกลิ่นกล้วย  
ระดับที่ 3 เปลือกมีเขียวมากกว่าสีเหลือง เน้ือน่ิม เน้ือกล้วยยังเป็นสีขาวและไม่มีกลิ่นกล้วย 
ระดับที่ 4 เปลือกมีสีเหลืองมากกว่าสีเขียว เน้ือกล้วยน่ิม เร่ิมจะสามารถปอกเปลือกได้ง่าย เน้ือกล้วย 

  มีสีเหลืองอ่อนแต่ยังไม่มีการสุก และไม่มีกลิ่นกล้วย 
ระดับที่ 5 เปลือกมีสีเหลืองแต่ปลายยังเป็นสีเขียว และเริ่มมีกลิ่นกล้วย 
ระดับที่ 6 เปลือกมีสีเหลืองทั้งผล ผลกล้วยมีเน้ือแน่น 
ระดับที่ 7 เปลือกมีสีเหลือง และเริ่มมีจุดนํ้าตาลเกิดขึ้น เน้ือกล้วยอ่อนตัวลง สุกเต็มที่ และมีกลิ่นหอม 
ระดับที่ 8 เปลือกมีสีเหลืองและมีจุดสีนํ้าตาลมากข้ึน กล้วยสุกมากเกินไป เน้ือเริ่มอ่อนตัวมาก และมี 

  กลิ่นกล้วยแรง 
 
กล้วยจัดเป็นผลไม้ที่บ่มสุกได้ (climacteric fruit) เกษตรกรนิยมเก็บเก่ียวกล้วยนํ้าว้าเมื่อผล

แก่จัด ซึ่งสังเกตจากเหลี่ยมกล้วยจะหายไป ผลอวบกลมมากขึ้น แต่เปลือกยังเป็นสีเขียวอยู่ แล้วนํามา
บ่ม  เปลือกกล้วยจะเร่ิมมีสีเหลืองหลังจากถึงจุดที่มีการหายใจสูงสุด (climacteric peak) การเปลี่ยน
สีเมื่อกล้วยสุก คลอโรฟิลล์ในเปลือกกล้วยจะสลายตัวทําให้สีเหลืองของแคโรทีนอยด์ปรากฏให้เห็น 
นอกจากนี้ กล้วยมีการเปลี่ยนแปลงทางชีวเคมีภายในเซลล์ โดยผลกล้วยดิบจะมีแป้งในปริมาณสูง 
เมื่อกล้วยกล้วยเร่ิมสุก ปริมาณแป้งจะลดลงและเปล่ียนไปเป็นนํ้าตาล  โดยผลกล้วยที่แก่จัดเต็มที่จะมี
รสหวานมากกว่ากล้วยที่ยังไม่แก่เต็มที่ เพราะมีการเปล่ียนแป้งเป็นนํ้าตาลมากข้ึน เน้ือสัมผัสจะนิ่มขึ้น
ด้วย (สายชล เกตุษา, 2528)  ทั้งน้ี ปริมาณคุณค่าทางอาหารของกล้วยนํ้าว้าดิบและกล้วยนํ้าว้าสุกใน
ส่วนที่รับประทานได้ 100 กรัม แสดงดังตารางที่ 2.1 

การบริโภคกล้วยนํ้าว้าส่วนใหญ่เป็นแบบบริโภคผลสด แต่ก็มีการแปรรูปกล้วยนํ้าว้าเป็น
ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เช่น กล้วยตาก กล้วยกวน กล้วยทอด กล้วยฉาบ เป็นต้น  การส่งออกกล้วยไป
จําหน่ายต่างประเทศส่วนใหญ่เป็นผลิตภัณฑ์แปรรูป เช่น กล้วยกระป๋องในนํ้าเช่ือม กล้วยผสมกับ
ผลไม้อ่ืน ๆ หรือที่เรียกว่าฟรุตสลัด (นิรนาม, 2550 อ้างถึงใน วรพรรณ บัญชาจารุรัตน์, 2552) 
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ตารางท่ี 2.1 ปริมาณคุณค่าทางอาหารของกล้วยนํ้าว้าดิบและกล้วยนํ้าว้าสุกในส่วนที่รับประทานได้ 
100 กรัม 
 

สารอาหาร กล้วยน้ําว้าดิบ กล้วยน้ําว้าสุก 
พลังงาน (กิโลแคลอรี่) 100 122 
คาร์โบไฮเดรต (กรัม) 28.7 26.1 
โปรตีน (กรัม) 1.4 1.2 
ไขมัน (กรัม) 0.2 0.3 
วิตามินเอ (IU) 483 375 
วิตามินบีหน่ึง (มิลลิกรัม) 0.04 0.03 
วิตามินบีสอง (มิลลิกรัม) 0.02 0.04 
ไนอาซีน (มิลลิกรัม) 0.6 0.6 
วิตามินซี (มิลลิกรัม) 31 14 
แคลเซียม (มิลลิกรัม) 8.0 12 
ฟอสฟอรัส (มิลลิกรัม) 35.0 32 
เหล็ก (มิลลิกรัม) 0.9 0.8 
นํ้า (กรัม) 69.0 71.6 

ท่ีมา: เบญจมาศ ศิลาย้อย (2545) 
 
2. การทอดอาหาร 

การทอด เป็นการแปรรูปอาหารโดยการส่งผ่านความร้อนจากตัวกลางคือนํ้ามันไปยังอาหาร
อย่างรวดเร็ว  ความร้อนช่วยทําลายเช้ือจุลินทรีย์ในอาหารและเอนไซน์ในอาหาร  ในระหว่างการทอด
จะมีการระเหยของนํ้าออกจากช้ินของอาหาร ทําให้ค่า water activity ของอาหารลดลง มีส่วนช่วย
ยืดอายุการเก็บรักษาของอาหารได้นานข้ึน  การทอดยังทําให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีลักษณะเนื้อสัมผัสและ
รสชาติเฉพาะตัว คือมีเน้ือสัมผัสที่กรอบนอก นุ่มใน หรือกรอบทั้งช้ิน  อย่างไรก็ตาม การบริโภค
อาหารทอดจํานวนมากอาจมีผลเสียต่อสุขภาพ เน่ืองจากในอาหารทอดมีนํ้ามันอยู่ในผลิตภัณฑ์
ประมาณ 10-40% โดยน้ําหนัก ซึ่งการบริโภคนํ้ามันในปริมาณท่ีมากเกินไป ก่อให้เกิดโรคต่าง ๆ เช่น 
โรคหัวใจ และโรคความดันโลหิตสูง นอกจากน้ี นํ้ามันจํานวนมากในอาหารส่งผลให้อาหารเกิดกลิ่นหืน
ได้ง่าย 

โดยท่ัวไป วิธีการทอดในทางอุตสาหกรรมอาหารแบ่งออกเป็น 2 แบบ ดังน้ี (นิธิยา รัตนา
ปนนท์ และไพโรจน์ วิริยจารี, 2547; วิไล รังสาดทอง, 2552) 

(1) การทอดแบบน้ํามันต้ืน (shallow frying) เป็นการทอดช้ินอาหารในกระทะที่มีปริมาณ
นํ้ามันเล็กน้อย นํ้ามันจะไม่ท่วมอาหารท้ังช้ิน ระหว่างการทอดอาจมีการกลับด้านเพ่ือให้อาหารสุก
ทั่วถึง ความร้อนจากผิวกระทะจะเคลื่อนที่ผ่านช้ันนํ้ามันไปยังอาหาร ฟองไอน้ําเดือดจะดันให้ช้ิน
อาหารขยับขึ้นลงบนผิวชองกระทะร้อน การกระจายความร้อนจึงไม่สม่ําเสมอ  ทําให้ผิวหน้าของ
อาหารทอดมีสีไม่สม่ําเสมอกัน   
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(2) การทอดแบบนํ้ามันท่วม (deep frying) เป็นการทอดโดยใช้นํ้ามันปริมาณมาก นํ้ามัน
ท่วมอาหารทั้งช้ิน ผิวของอาหารทั้งหมดจะได้รับความร้อนใกล้เคียงกันทําให้ผลิตภัณฑ์มีสีสม่ําเสมอ
กว่าการทอดแบบน้ํามันต้ืน โดยที่ช้ินอาหารจมอยู่นํ้ามันร้อนอุณหภูมิที่ใช้ทอดอยู่ในช่วง 150-180 
องศาเซลเซียส ส่งผลให้อาหารมีกลิ่นรสท่ีมีลักษณะเฉพาะมีเน้ือสัมผัสที่ผู้บริโภคชอบรับประทานคือมี
ลักษณะที่แห้งมีความกรอบที่ด้านนอกและมีความนุ่มที่ด้านใน การทอดอาหารแบบนี้เมื่อใช้ความร้อน
สูงหรือมีการใช้นํ้ามันทอดอาหารซํ้าหลาย ๆ ครั้ง มีผลทําให้เกิดปฏิกิริยาพอลิเมอร์ไรเซชันได้
สารประกอบที่เป็นพิษต่อร่างกายและบางชนิดอาจจะเป็นสารก่อมะเร็ง  

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นภายในอาหารในระหว่างการทอดสามารถอธิบายได้ ดังน้ี อาหารมี
อุณหภูมิสูงขึ้น เกิดการระเหยของนํ้าในอาหาร เม็ดแป้งเกิด gelatinization เมื่ออาหารสุกจะมีความ
กรอบ อุณหภูมิที่เพ่ิมขึ้นทําให้อาหารทอดมีสีนํ้าตาล มีการดูดซึมน้ํามันเข้าไปในผลิตภัณฑ์ และเกิด
การเปลี่ยนแปลงความหนาแน่นของอาหารขณะทอด  

ปัจจัยที่มีผลต่ออายุการเก็บรักษาของอาหารทอด คือ ปริมาณความช้ืนภายในอาหารหลังการ
ทอด อาหารท่ีมีปริมาณน้ําเหลืออยู่ภายในอาหารมาก จะมีอายุการเก็บรักษาสั้น แต่อาหารที่ทอดจน
กรอบ จะมีปริมาณความช้ืนเหลือภายในน้อยมากจึงสามารถเก็บรักษาได้นานถึง 12 เดือนที่
อุณหภูมิห้อง ทั้งน้ี ขึ้นอยู่กับบรรจุภัณฑ์และสภาวะในการเก็บรักษาด้วย 

Gamble et al. (1987) กล่าวถึงปัญหาอาหารทอดอมน้ํามันไว้ว่า นํ้ามันส่วนใหญ่เข้าสู่
อาหารระหว่างการทําให้เย็น เน่ืองจากการควบแน่นของไอนํ้าทําให้เกิดสภาวะสุญญากาศ ทําให้นํ้ามัน
ที่เกาะอยู่ที่ผิวซึมเข้าสู่อาหาร  การดูดซึมอาหารด้วยกลไกน้ีจะมีโอกาสเกิดข้ึนได้มากสําหรับการทอด
ที่ใช้เวลาสั้นและอาหารที่มีขนาดใหญ่ เพราะผิวหน้าของอาหารหลังการทอดจะไม่แห้งสมบูรณ์ ทําให้
ยังมีไอนํ้าเหลืออยู่ในช้ินอาหาร  วิธีการที่ใช้กันทั่วไปเพ่ือกําจัดนํ้ามันหลังการทอด ได้แก่ การเขย่า             
การหมุนเหวี่ยง หรือการใช้ลมร้อนเป่าที่ผิวอาหารเพ่ือควบคุมอุณหภูมิไม่ให้เกิดการเย็นตัว ช่วยลด
ปริมาณน้ํามันที่ผิวหน้าอาหารก่อนที่จะถูกดูดซึมเข้าไปในชิ้นอาหาร  Vaisayanunt (1987) อ้างถึงใน 
วรพรรณ บัญชาจารุรัตน์ (2552) อธิบายว่า การทอดที่อุณหภูมิสูงประมาณ 177 องศาเซลเซียส จะทําให้
ผลิตภัณฑ์มีปริมาณน้ํามันที่ถูกดูดซับไว้สูง เน่ืองจากนํ้ามันที่เกาะอยู่ที่ผิวหลังการทอด เมื่ออุณหภูมิ
เย็นลงน้ํามันส่วนน้ีจะมีความหนืดสูงข้ึน ทําให้ขัดขวางต่อการนํานํ้ามันส่วนเกินออก ดังน้ัน การลด
ปริมาณนํ้ามันที่ถูกดูดซับไว้ และการกําจัดนํ้ามันที่ติดมาหลังการทอดให้ทําโดยการนําช้ินผลิตภัณฑ์มา
ผ่านอุโมงค์ลมร้อน  

ปัจจุบัน อุตสาหกรรมอาหารขบเคี้ยวทั้งในและต่างประเทศ กําลังให้ความสนใจผลิตภัณฑ์ผัก
และผลไม้ทอดกรอบเป็นอย่างมาก เน่ืองจากให้คุณค่าทางโภชนาการสูงกว่าอาหารขบเคี้ยวประเภท
แป้งทอดกรอบ แต่การทอดปกติที่ใช้อุณหภูมินํ้ามันสูงและทอดเป็นเวลานาน จนทําให้ผลิตภัณฑ์มีสี
เข้ม สารอาหารและวิตามินบางชนิดสลายตัวที่อุณหภูมิสูง รวมถึงผลิตภัณฑ์มีการดูดซึมนํ้ามันใน
ปริมาณที่สูงด้วย ดังน้ัน การทอดภายใต้สภาวะสุญญากาศจึงเป็นทางเลือกหน่ึงที่น่าสนใจ เน่ืองจาก
สามารถทําให้นํ้าระเหยออกจากอาหารได้ที่อุณหภูมิตํ่ากว่าปกติ ทําให้ผลิตภัณฑ์มีการดูดซึมนํ้ามัน
น้อยกว่า สีและกลิ่นรสดีกว่า ในระบบการทอดมีก๊าซออกซิเจนน้อยทําให้เกิดการออกซิเดชันตํ่า 
ผลิตภัณฑ์ที่ได้มีอายุการเก็บรักษานานข้ึน นํ้ามันมีอายุการใช้งานนานขึ้น กระบวนการใช้พลังงานตํ่า
กว่าการทอดปกติ 
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3. เครื่องด่ืมเพื่อสุขภาพ 
เคร่ืองด่ืมเพ่ือสุขภาพ (healthy drink) จัดอยู่ในกลุ่มอาหารฟังก์ชัน (functional food) ซึ่ง

หมายถึง อาหารที่มีสารอ่ืนที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ นอกเหนือจากคุณค่าทางโภชนาการ เช่น ช่วย
ป้องกันโรคหรือรักษาโรคได้ โดยประโยชน์ต่อสุขภาพของอาหารเหล่าน้ี ได้แก่ ช่วยลดปริมาณ
คอเลสเตอรอลในเลือด เพ่ิมระบบภูมิคุ้มกัน ป้องกันการเกิดโรคมะเร็ง เป็นต้น 

อย่างไรก็ตามในมุมมองด้านการตลาด กาญจนา บุญนาที (2551) ได้นิยามเคร่ืองด่ืมเพ่ือ
สุขภาพ หมายถึง เครื่องด่ืมที่มีคุณประโยชน์ที่จับต้องได้ หรือเป็นเครื่องด่ืมที่มีการบ่งบอกชัดเจนถึง
คุณประโยชน์เฉพาะเจาะจง เช่น นํ้าผลไม้พร้อมด่ืมที่มีส่วนผสมของแอลคาร์นิทีน ชาเขียวผสมคอลลา
เจน นมพร้อมด่ืมผสมคอลลาเจน เครื่องด่ืมธัญพืชที่ช่วยให้สุขภาพผิวดีขึ้น เครื่องด่ืมที่ช่วยลดความ
อ้วนที่สกัดจากชาหรือสารอาหารจากธรรมชาติ เป็นต้น  

ประเภทของ functional drink สามารถแบ่งตามชนิดของวัตถุประสงค์ของผลิตภัณฑ์ได้
ออกเป็น 4 กลุ่มผลิตภัณฑ์ (Functional Drinks แรงเพราะ “Marketing” หรือ “Demand”, 2552: 
เว็บไซต์; ชาญวิทย์ รัตนราศรี, 2553: เว็บไซต์) ได้แก่ 

(1) enriched beverage หรือเคร่ืองด่ืมเสริมวิตามิน ได้แก่ นํ้าผลไม้และน้ําที่ผสมวิตามิน  
(2) sport drink หรือ electrolyte drink หรือ isotonic drink เป็นเคร่ืองด่ืมที่มีส่วนผสม

ของแร่ธาตุ เช่น โซเดียม โปแตสเซียม คลอไรด์ ในสภาพสาร electrolyte ซึ่งช่วยให้ดึงนํ้าเข้าสู่เซลล์
ร่างกายได้เร็วขึ้น และมักมีส่วนผสมของนํ้าตาลเพ่ือให้พลังงานแก่ผู้บริโภค เช่น กลูโคส ซูโครส หรือ
เด็กซ์โทรส  

(3) energy drink หรือเคร่ืองด่ืมชูกําลัง เป็นเคร่ืองด่ืมที่มีส่วนผสมของสารคาเฟอีนใน
ปริมาณไม่เกิน 50 มิลลิกรัมต่อ 1 ขวด (100-150 มิลลิลิตร) เครื่องด่ืมชนิดน้ีส่วนใหญ่เน้นไปทางด้าน
พลังงาน จึงเป็นที่นิยมด่ืมในหมู่ผู้ใช้แรงงาน และคนที่ทํางานหนักเน่ืองจากเมื่อทํางานเสร็จร่างกายจะ
อ่อนเพลีย จึงต้องการพลังงานชดเชยกลับมา  

(4) nutraceutical เป็นผลิตภัณฑ์เคร่ืองด่ืมที่มีส่วนผสมเพ่ือให้ประโยชน์ทางร่างกายหรือทาง
การแพทย์โดยเฉพาะ เช่น ช่วยเร่ืองการย่อยอาหาร ช่วยดีท็อกซ์ ช่วยลดคอเลสเตอรอลในเส้นเลือด 
และทําให้ดูอ่อนวัยขึ้น 

สารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพที่นิยมใช้ในผลิตภัณฑ์อาหารและเคร่ืองด่ืมเพ่ือสุขภาพ มีหลาย
ชนิด ได้แก่ โปรตีน bioactive โปรไบโอติกส์ สารต้านอนุมูลอิสระ และใยอาหาร เป็นต้น  
 
 3.1 ส่วนผสมในการผลิตเคร่ืองด่ืม 

ในการผลิตเคร่ืองด่ืมที่ไม่มีแอลกอฮอล์ จะใช้ส่วนผสมแตกต่างกันไปข้ึนกับชนิดของเครื่องด่ืม 
โดยทั่วไปมีนํ้าเป็นส่วนผสมหลักที่สําคัญ นอกจากน้ียังมีส่วนผสมอ่ืน เช่น สารให้ความหวาน กรด      
สารให้กลิ่นรส สารให้สี และสารให้ความคงตัว เป็นต้น ซึ่งส่วนผสมเหล่าน้ีมีผลโดยตรงต่อคุณภาพด้าน 
ต่าง ๆ ของเคร่ืองด่ืม (ทนง ภัครัชพันธ์ุ และโชคชัย ธีรกุลเกียรติ, 2560) 

(1) นํ้า เป็นส่วนผสมหลักที่สําคัญในผลิตภัณฑ์เครื่องด่ืม โดยทั่วไปเคร่ืองด่ืมมีนํ้าเป็น
องค์ประกอบไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 โดยปริมาตร นํ้ามีบทบาทในผลิตภัณฑ์เครื่องด่ืม คือ เป็นตัวกลาง
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ในการละลาย และการกระจายส่วนผสมต่าง ๆ ในเครื่องด่ืม เช่น สารให้ความหวาน สารให้สี และสาร
ให้กลิ่นรส เป็นต้น ทําให้ได้คุณลักษณะและความเข้มข้นของเคร่ืองด่ืมตามต้องการ  

คุณภาพของนํ้าที่นํามาใช้ผลิตเครื่องด่ืม มีความสําคัญมากต่อคุณภาพของเคร่ืองด่ืมที่ผลิตได้ 
ซึ่งนํ้าที่มาจากแหล่งนํ้าที่แตกต่างกันอาจมีคุณภาพปริมาณและชนิดของสารเจือปนที่แตกต่างกัน จึง
จําเป็นต้องมีการปรับคุณภาพของน้ําที่ใช้ในกระบวนการผลิตให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานของนํ้าบริโภค 
แสดงดังในตารางที่ 2.2  
 
ตารางที ่2.2 มาตรฐานนํ้าบริโภค (มอก. 257-2549) 
 

คุณลักษณะ เกณฑ์ที่กําหนดสูงสุด  
สี ไม่เกิน 5 หน่วยแพลทินม-โคบอลต์ 
ความขุ่น ไม่เกิน 5 หน่วยเอ็นทียู 
ค่าความเป็นกรด-ด่าง 6.5 – 8.5 
ปริมาณสารทีล่ะลายทั้งหมด 500 มลิลิกรัม/ลูกบาศก์เดซิเมตร 
เหล็ก 0.3 มลิลิกรัม/ลูกบาศก์เดซิเมตร 
แมงกานีส 0.05 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เดซิเมตร 
ทองแดง 1.0 มลิลิกรัม/ลูกบาศก์เดซิเมตร 
สังกะสี 3 มลิลิกรัม/ลกูบาศก์เดซิเมตร 
ความกระด้างทั้งหมด  
(คํานวณเป็นแคลเซียมคาร์บอเนต) 

100 มลิลิกรัม/ลูกบาศก์เดซิเมตร 

ซัลเฟต 200 มลิลิกรัม/ลูกบาศก์เดซิเมตร 
คลอไรด์ 250 มลิลิกรัม/ลูกบาศก์เดซิเมตร 
ฟลูออไรด์ 0.7 มลิลิกรัม/ลูกบาศก์เดซิเมตร 
ไนเทรต (คํานวณเป็นไนโตรเจน) 4 มลิลิกรัม/ลกูบาศก์เดซิเมตร 
ที่มา: สํานักงานมาตรฐานผลติภัณฑ์อุตสาหกรรม (2549) 

 
(2) สารให้ความหวานเป็นส่วนผสมหลักอย่างหน่ึงของเคร่ืองด่ืม มีหน้าที่ให้ความหวาน ให้

พลังงาน เพ่ิมความหนืด ทําให้ความรู้สึกในปากขณะด่ืม (body) เสริมกลิ่นรสบางชนิด  และถ้าเติมใน
ปริมาณมากพอจะลดค่า water activity ให้อยู่ในระดับที่สามารถชะลอหรือการยับย้ังการเจริญของ
จุลินทรีย์บางชนิดได้ 

สารให้ความหวานท่ีนิยมใช้ในการผลิตเคร่ืองด่ืม ได้แก่ นํ้าตาลทราย นํ้าตาลฟรุคโตส 
นํ้าเช่ือมข้าวโพดที่มีฟรุคโตส (high fructose corn syrup, HFCS) และน้ําเช่ือมกลูโคส (glucose 
syrup) และสารให้ความหวานทางเลือก (alternative sweeteners) หรือสารให้ความหวานทดแทน
นํ้าตาลต่าง ๆ ได้แก่ แซคคาริน แอสปาแทม อะซีซัลเฟมเค (acesulfame-K) ซูคราโลส สเทวิโอไซด์ 
(stevioside) ซอร์บิทอล  และไซลิทอล เป็นต้น ซึ่งการเลือกใช้สารให้ความหวานทางเลือกจะต้อง
คํานึงถึงกฎหมายและมาตรฐานของเคร่ืองด่ืมประเภทน้ันๆเพ่ือความปลอดภัยของผู้บริโภคเป็นสําคัญ 
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(3) กรดเป็นส่วนผสมท่ีสําคัญในเครื่องด่ืมไม่มีแอลกอฮอล์ มีหน้าที่หลัก คือ ให้รสเปรี้ยวแก่
เคร่ืองด่ืม ช่วยดับกระหาย ช่วยเสริมกลิ่นรสของเคร่ืองด่ืมบางชนิด ช่วยลดค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) 
ของเคร่ืองด่ืม เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการฆ่าเช้ือจุลินทรีย์ที่อุณหภูมิตํ่าลง เพ่ิมประสิทธิภาพของสาร
กันเสีย และช่วยยืดอายุการเก็บรักษา เป็นต้น กรดที่ใช้เป็นส่วนผสมในเครื่องด่ืมมีหลายชนิด ซึ่งกรด
แต่ละชนิดมีคุณสมบัติและคุณลักษณะที่แตกต่างกัน นอกจากน้ี กรดแต่ละชนิดให้รสเปร้ียวในลักษณะ
ที่แตกต่างกันไป จึงต้องเลือกใช้กรดให้เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์เคร่ืองด่ืมนั้น ๆ 

กรดที่นิยมใช้ในการผลิตเครื่องด่ืม ได้แก่ กรดซิตริก (citric acid) กรดฟูมาริก (fumaric 
acid) กรดมาลิก (malic acid) กรดฟอสฟอริก (phosphoric acid) กรดทาร์ทาริก (tataric acid)  
กรดแอซิติก (acetic acid)  และกรดแลกติก (lactic acid)  เป็นต้น 

(4) สารให้ความคงตัว เป็นส่วนผสมท่ีทําให้ผลิตภัณฑ์มีความคงตัวตลอดการเก็บรักษา ช่วย
เรื่องการกระจายตัวของสารให้สี กลิ่นรสบางชนิด และความรู้สึกในปากขณะด่ืมดีขึ้น สารให้ความคง
ตัวที่นิยมใช้ในอุตสาหกรรมเครื่องด่ืม เป็นสารในกลุ่มไฮโดรคอลลอยด์  โดยปกติมักใช้ในปริมาณตํ่า 
0.05-5.00%  สารให้ความคงตัวที่ดีควรมีความสามารถรักษาความคงตัวให้แก่ผลิตภัณฑ์ได้อย่างน้อย 
3 เดือน ไม่ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของสี กลิ่นและรสชาติในผลิตภัณฑ์อาหาร ถูกต้องตามกฏหมาย
สามารถละลายได้ง่ายในนํ้าเย็น มีความหนืดตํ่าเมื่อละลายน้ําและไม่ทําให้เกิดเจล ตัวอย่างสารให้
ความคงตัวที่นิยมใช้ในผลิตภัณฑ์เครื่องด่ืม ได้แก่ แซนแทนกัม (xanthan gum) คาร์บอกซีเมทิล
เซลลูโลส (carboxymethyl cellulose, CMC) คาราจีแนน (caragenan) กัวร์กัม (gurgum) โลคัส
บีนกัม (locusbean gum) เป็นต้น 
 (5) สารให้สี การเติมสารให้สีในเคร่ืองด่ืม ทําให้เครื่องด่ืมมีสีสวยงาม ดึงดูดและกระตุ้นความ
สนใจของผู้บริโภคให้อยากด่ืมเครื่องด่ืมน้ันมากข้ึน สารให้สีที่ใช้เป็นส่วนผสมในเคร่ืองด่ืมไม่มี
แอลกอฮอล์ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ สารให้สีจากธรรมชาติ (natural colorants) และสารให้
สีสังเคราะห์ (artificial colorants)  
 

3.2 การพาสเจอร์ไรส์เครื่องด่ืม 
การพาสเจอร์ไรส์ เป็นวิธีการถนอมอาหารวิธีหน่ึงที่ได้ประสิทธิภาพที่ดี โดยใช้ความร้อนตํ่า

กว่าจุดเดือดของน้ํา ประมาณ 60-80 องศาเซลเซียส เพ่ือทําลายจุลินทรีย์ ช่วยยืดอายุของผลิตภัณฑ์
เคร่ืองด่ืม 

การพาสเจอร์ไรส์ สามารถแบ่งได้เป็น 2 วิธี ได้แก่ 
     (1) การต้มเคร่ืองด่ืมหลังปรุงรสแล้วให้เดือด บรรจุลงขวดขณะร้อน โดยต้องใช้ขวดแก้ว

หรือขวดพลาสติกที่ทนความร้อนได้ ปิดฝาทันที แล้วนําขวดที่บรรจุแล้วแช่ในนํ้าเย็นจัด  โดยวางขวด
ให้จมอยู่ในนํ้าเย็นจนขวดเย็นสนิท จึงนําขึ้นไปเก็บต่อในตู้แช่เย็น 

     (2) การนําเครื่องด่ืมหลังปรุงรสแล้ว บรรจุลงขวด ปิดฝา แล้วนําขวดไปต้มที่อุณหภูมิ           
65-70 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 20-30 นาที เมื่อครบเวลาให้นําขึ้นมาแช่ในนํ้าเย็นจัด โดยวางขวดให้
จมอยู่ในนํ้าเย็นจัดจนขวดเย็นสนิท นําขึ้นไปเก็บรักษาต่อในตู้แช่เย็น 

อย่างไรก็ตาม การเลือกใช้วิธีการพาสเจอร์ไรส์เคร่ืองด่ืมที่ความร้อนระดับใด จะต้องมีความ
เช่ียวชาญในการเลือกหรือกําหนดตามความเหมาะสมของเคร่ืองด่ืม เช่น ผลิตภัณฑ์เหมาะสมจะใช้
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อุณหภูมิสูงจนถึงระดับเดือดได้หรือไม่  อุณหภูมิสูงมีผลทําให้สี กลิ่น หรือรสชาติของผลิตภัณฑ์
เปลี่ยนไปหรือไม่ 
 
4. น้ําส้มสายชูหมัก 

นํ้าส้มสายชู (vinegar) เป็นเครื่องปรุงรสอาหารที่ใช้ทั่วไปในชีวิตประจําวัน ซึ่งเป็นที่รู้จักกัน
มาต้ังแต่สมัยโบราณ โดยแรกเร่ิมพบว่าเป็นผลิตผลจากการเสื่อมเสียของไวน์ โดยไวน์มีรสเปรี้ยว
เกิดข้ึนระหว่างการเก็บรักษา เน่ืองจากมีการปนเป้ือนของเช้ือแบคทีเรียในสกุล Acetobacter ทําให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงแอลกอฮอล์ในไวน์เป็นกรดอะซิติก (acetic acid) โดยภาษาฝร่ังเศสเรียก
ผลิตภัณฑ์น้ีว่า vinaigre หมายถึง ไวน์เปร้ียว (sour wine) ซึ่งคําว่า vin แปลว่าไวน์ และ aigre 
แปลว่าเปรี้ยว (ดุษณี ธนะบริพัฒน์, 2546)  

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 204) พ.ศ.2543 เรื่อง นํ้าส้มสายชู แบ่งประเภท
นํ้าส้มสายชูออกเป็น 3 ชนิด ได้แก่ 

(1) นํ้าส้มสายชูหมัก เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการนําวัตถุดิบประเภทธัญพืช ผลไม้ หรือนํ้าตาล 
เป็นวัตถุดิบในการหมัก โดยใช้ยีสต์เปลี่ยนนํ้าตาลให้เป็นแอลกอฮอล์ แล้วหมักต่อโดยใช้เช้ือแบคทีเรีย
นํ้าส้มสายชู เพ่ือเปลี่ยนแอลกอฮอล์ให้เป็นกรดนํ้าส้มสายชูตามกรรมวิธีธรรมชาติ นํ้าส้มสายชูหมักที่
ได้จึงมีกลิ่นหอมและรสชาติดี นํ้าส้มสายชูหมักส่วนใหญ่จะมีสีเหลืองอ่อน หรือสีตามธรรมชาติของ
วัตถุดิบที่ใช้หมัก มีรสหวานของน้ําตาลที่หมักไม่หมด มีกลิ่นของวัตถุดิบที่ใช้ในการหมัก และมักมี
ตะกอนที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ ความแตกต่างในด้านกลิ่นรส และความเข้มข้นขึ้นอยู่กับชนิดของ
วัตถุดิบที่ใช้ในการหมัก  

(2) นํ้าส้มสายชูกลั่น เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการนําแอลกอฮอล์กลั่นเจือจาง มาเป็นวัตถุดิบใน
การหมัก โดยใช้เช้ือแบคทีเรียนํ้าส้มสายชู แล้วนําผลิตภัณฑ์ที่ได้ไปกลั่น หรือได้จากการนํานํ้าส้มสายชู
หมักมากลั่น นํ้าส้มสายชูกลั่นจะมีลักษณะใส ไม่มีสี ไม่มีตะกอน  

(3) นํ้าส้มสายชูเทียม เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการนําเอากรดอะซิติก ซึ่งเป็นกรดที่สังเคราะห์
ขึ้นทางเคมี มาเจือจางให้มีความเปรี้ยวเหมือนนํ้าส้มสายชูหมักหรือนํ้าส้มสายชูกลั่น โดยกรดนํ้าส้มที่
นํามาเจือจางจะต้องมีความบริสุทธ์ิสูงเหมาะสมที่จะนํามาเป็นอาหารได้ และนํ้าที่ใช้เจือจางต้อง
เหมาะสมที่จะใช้ด่ืมได้ นํ้าส้มสายชูเทียมจะมีลักษณะใส ไม่มีสี ไม่มีตะกอน 

ตามประกาศฯ กําหนดคุณภาพหรือมาตรฐานของปริมาณกรดน้ําส้มในน้ําส้มสายชูหมักหรือ
นํ้าส้มสายชูกลั่น ให้มีปริมาณกรดนํ้าส้มไม่น้อยกว่า 4% และสําหรับนํ้าส้มสายชูเทียมให้มีปริมาณกรด
นํ้าส้มไม่น้อยกว่า 4% แต่ไม่เกิน 7% รวมถึงกําหนดให้ตรวจพบสารปนเป้ือนต่าง ๆ เช่น สารหนู 
ตะก่ัว ทองแดง สังกะสี และเหล็กได้ไม่เกินปริมาณที่กําหนดตามมาตรฐาน และต้องไม่พบกรด
กํามะถันหรือกรดแร่อิสระอย่างอ่ืน เป็นต้น 

กระบวนการหมักนํ้าส้มสายชูเป็นการหมัก 2 ขั้นตอน โดยในขั้นตอนแรก ยีสต์ในสกุล 
Saccharomyces cerevisiae จะทําการหมักนํ้าตาล (C6H12O6) ให้กลายเป็นแอลกอฮอล์ (C2H5OH) 
ซึ่งเป็นกระบวนการหมักแบบไม่ใช้อากาศ  และในข้ันตอนที่สอง แบคทีเรียผลิตกรดนํ้าส้มสายชู 
(acetic acid bacteria) จะหมักแอลกอฮอล์ให้เป็นกรดกรดอะซิติก (acetic acid: CH3COOH) หรือ
ที่เรียกทั่วไปว่า กรดน้ําส้ม  
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ปิยะรัชช์ กุลเมธี (ม.ป.ป.: เว็บไซต์) อธิบายปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญของยีสต์ อัตราการหมัก 
และผลิตผลที่ได้จากการหมักไวน์ ได้แก่ อุณหภูมิในการหมัก ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) ความเข้มข้น
ของนํ้าตาลในนํ้าหมัก และแหล่งไนโตรเจนซึ่งเป็นสารอาหารท่ีส่งเสริมการเจริญของยีสต์ ดัง
รายละเอียดต่อไปน้ี  

(1) อุณหภูมิในการหมัก มีผลต่อการเจริญของยีสต์ อัตราการหมักแอลกอฮอล์ และผลิตผลที่
ได้จากการหมัก  โดยยีสต์สายพันธ์ุที่แตกต่างกันตอบสนองต่ออุณหภูมิในการหมักแตกต่างกัน 
โดยทั่วไป อุณหภูมิที่เหมาะสมในการหมักไวน์ คือ 18-20 องศาเซลเซียส 

ทั้งน้ี ในระหว่างการหมักจะมีการคายพลังงานความร้อนที่เกิดข้ึนจากปฏิริยาการหมัก ซึ่ง
อุณหภูมิที่สูงมากเกินไปจะชะลอการเจริญเติบโตของยีสต์ ส่งผลให้อัตราการผลิตแอลกอฮอล์ตํ่ากว่าที่
อุณหภูมิปกติ  และการหมักที่อุณหภูมิตํ่าจะทําให้การผลิตแอลกอฮอล์ลดลง รวมถึงมีการผลิตสาร         
เอสเทอร์มากขึ้น ได้แก่ isoamyl acetate, isobutyl acetate และ ethyl acetate ซึ่งเป็นสารที่ให้
กลิ่นรสโดยอาจเหมาะกับการผลิตไวน์บางชนิด แต่ไม่เหมาะต่อการหมักแอลกอฮอล์เพ่ือนําไปหมัก
นํ้าส้มสายชูต่อไป     

(2) ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) มีความสําคัญมากต่อการเจริญเติบโตของยีสต์ และมีผลใน
การควบคุมการปนเป้ือนของจุลินทรีย์ที่ไม่ต้องการ  ทั้งน้ี อัตราการเจริญของยีสต์ Saccharomyces 
cerevisiae จะลดลงเมื่อ pH น้อยกว่า 3.5 โดยค่า pH ที่เหมาะสมอยู่ในช่วง 3.5-4.0 

(3) ความเข้มข้นของนํ้าตาลในนํ้าหมัก นํ้าตาลเป็นแหล่งคาร์บอนและแหล่งพลังงานให้กับ
ยีสต์  ความเข้มข้นของนํ้าตาลที่เหมาะสมในการหมักไวน์ อยู่ในช่วง 20-24%  โดยความเข้มข้นของ
นํ้าตาลที่สูงเกินไป อาจมีผลทําใหเ้ซลล์เห่ียวเสียสภาพ ยีสต์อาจตายได้ 

(4) แหล่งไนโตรเจน  ไนโตรเจนเป็นสารอาหารท่ีส่งเสริมการเจริญของยีสต์ ผลไม้รสเปร้ียว
ส่วนใหญ่ไม่มีแหล่งไนโตรเจน เมื่อนํามาหมักไวน์มักมีปัญหาการหมักหยุดชะงักก่อนถึงระยะเวลาที่
เหมาะสม ดังน้ัน จึงควรเติมสารที่เป็นแหล่งไนโตรเจน ได้แก่ แอมโมเนียมซัลเฟต หรือ แอมโมเนียม
ฟอสเฟต 0.05-0.10% หรือ 0.5-1.0 กรัมต่อนํ้าหมัก 1 ลิตร  

โดยทั่วไป การหมักนํ้าส้มสายชูในระดับอุตสาหกรรมจะใช้แอลกอฮอล์เป็นวัตถุดิบในการหมัก 
และต้องใช้เครื่องจักรอุปกรณ์การหมักที่มีราคาแพง ส่วนใหญ่นําเข้าจากต่างประเทศ (ดุษณี 
ธนะบริพัฒน์, 2546) สําหรับการหมักนํ้าส้มสายชูในระดับครัวเรือน มักเป็นการหมักตามวิธีธรรมชาติ
ใช้เวลาในการหมักนาน 3-4 เดือน เน่ืองจากไม่มีการควบคุมปัจจัยและสภาวะในการหมัก จึงส่งผลให้
คุณภาพของนํ้าส้มสายชูที่ได้ไม่สม่ําเสมอ และอาจมีปริมาณกรดอะซิติกน้อยกว่ามาตรฐาน (วริศชนม์ 
นิลนนท์ และกุลพร พุทธมี, 2553; จิรภัทร ขันคลาย, 2556) 

ทีมนักวิจัยสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้พัฒนา
วิธีการหมักนํ้าส้มสายชูด้วยเทคนิคการหมักนํ้าส้มสายชูแบบถาด rapid-tray-culture method 
(สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร, 2552: เว็บไซต์) โดยใช้ถาดสแตนเลสเป็นอุปกรณ์ในการ
หมัก โดยสามารถทําได้ง่ายในระดับครัวเรือน ใช้เวลาในการหมักเร็วขึ้นกว่าการหมักนํ้าส้มสายชูแบบ
พ้ืนบ้าน และสามารถผลิตนํ้าส้มสายชูที่มีปริมาณกรดอะซิติกสูง เป็นไปตามมาตรฐานน้ําส้มสายชู 
ปัจจัยที่มีผลต่อการหมักนํ้าส้มสายชูแบบถาด ได้แก่ ปริมาณแอลกอฮอล์ในไวน์ที่ใช้หมักต้องไม่น้อย
กว่า ร้อยละ 10 ซึ่งเป็นปัจจัยสําคัญที่ทําให้นํ้าส้มสายชูที่ผลิตได้มีปริมาณกรดอะซิติกสูงเป็นไปตาม
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มาตรฐานกําหนด นอกจากน้ี ระดับความสูงของนํ้าหมักในถาดต้องไม่สูงเกินไป เน่ืองจากแบคทีเรีย
ผลิตกรดน้ําส้มสายชูต้องการออกซิเจนในการเจริญเติบโต โดยท่ีระดับความสูงของนํ้าหมักที่สูงขึ้น 
ส่งผลให้แบคทีเรียในส่วนที่อยู่ลึกลงไปไม่ค่อยเจริญเติบโต ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์มีปริมาณกรดอะซิติก
น้อยกว่าที่ควร (วริศชนม์ นิลนนท์ และกุลพร พุทธมี, 2553)  

นํ้าส้มสายชูนอกจากใช้ปรุงรสเปรี้ยวให้อาหารแล้ว ยังนิยมใช้ในการหมักดองเพ่ือยืดอายุการ
เก็บรักษาอาหาร เช่น ใช้ดองผัก ผลไม้ พริกดองนํ้าส้ม ทํานํ้าสลัด นํ้าซอส หรือมัสตาร์ด ใน
อุตสาหกรรมอาหารมีการนํานํ้าส้มสายชูมาใช้ในการผลิตอาหาร นํ้าสลัด ซอสมะเขือเทศ ซอสพริก 
และอาหารกระป๋อง เป็นต้น (ธนาวรรณ สุขเกษม, 2557)  

นํ้าส้มสายชูหมักยังอุดมไปด้วยสารต่าง ๆ ที่มีประโยชน์ต่อร่างกายเชิงสุขภาพ ได้แก่ วิตามิน 
เกลือแร่ กรดอะมิโน รวมท้ังสารพฤกษเคมีอ่ืน ๆ ที่ได้จากวัตถุดิบที่นํามาหมัก เช่น สารประกอบ           
ฟีนอลิก เป็นต้น ซึ่งสารเหล่าน้ีถูกสกัดออกมาจากวัตถุดิบในระหว่างการหมัก Pinsirodom et al. 
(2008) รายงานว่านํ้าส้มสายชูหมักจากไวน์ขาว ไวน์แดง มอลต์ ข้าวแอปเป้ิล เชอร์รี และองุ่น มี
ปริมาณโพลีฟีนอลทั้งหมดและสมบัติการต้านออกซิเดชันสูงกว่านํ้าส้มสายชูกลั่นมาก โดยน้ําส้มสายชู
หมักที่มีสีเข้มจะมีแนวโน้มของปริมาณโพลีฟีนอลทั้งหมดและสมบัติการต้านออกซิเดชันสูงกว่า
นํ้าส้มสายชูที่มีสีอ่อนกว่า 
 
5. น้ําสลัดและแซนวิชสเปรด 

นํ้าสลัดเป็นผลิตภัณฑ์อิมัลชัน (emulsion) ชนิดหน่ึง ซึ่งมีปริมาณนํ้ามันแตกต่างกันต้ังแต่
ร้อยละ 20-60 รวมถึงมีความหนืดที่แตกต่างกันไปข้ึนกับชนิดของนํ้าสลัด เพ่ือเป็นพ้ืนฐานสําหรับ
งานวิจัยเรื่องน้ี ในหัวข้อน้ีได้อธิบายเก่ียวกับอิมัลชันในเชิงวิทยาศาสตร์การอาหาร ดังต่อไปนี้ 

 
5.1 อิมัลชัน (emulsion) 
อิมัลชัน หมายถึง ระบบคอลลอยด์ (colloid) ที่ประกอบด้วยของเหลวต้ังแต่ 2 ชนิดข้ึนไป ที่

โดยปกติจะไม่ผสมเป็นเน้ือเดียวกัน เช่น นํ้ากับนํ้ามัน มาผสมรวมเป็นเน้ือเดียวกันได้โดยไม่แยกช้ัน 
โดยของเหลวชนิดหน่ึงจะแตกตัวเป็นหยดเล็กๆ เรียกว่า วัฏภาคภายใน หรือวัฏภาคท่ีกระจายตัว 
(internal or dispersed phase) กระจายตัวแทรกอยู่ในของเหลวอีกชนิดหน่ึง เรียกว่า วัฏภาค
ภายนอก หรือวัฏภาคต่อเน่ือง (external or continuous phase) (อัมพวัน ต๊ันสกุล, 2551; 
McClements และ Decker, 2000 อ้างถึงใน มาสิริ มโนมัยวจี, 2555) 

อิมัลชันแบ่งเป็น 2 ประเภทคือ 
(1) อิมัลชันชนิดนํ้ามันในนํ้า (oil-in-water emulsion, O/W) มีนํ้ามันเป็นวัฎภาคภายใน 

และน้ําเป็นวัฎภาคภายนอก เช่น นํ้านม นํ้าสลัด และมายองเนส 
(2) อิมัลชันชนิดนํ้าในนํ้ามัน (water-in-oil emulsion, W/O) มีนํ้าเป็นวัฎภาคภายใน และ

นํ้ามันเป็นวัฎภาคภายนอก เช่น เนย และมาการีน 
การใช้แรงกล เช่น การป่ันผสม (blending) หรือการโฮโมจิไนซ์ (homogenization) เป็น

กลไกหน่ึงที่ทําให้เกิดอิมัลชัน โดยแรงกลจะทําให้ของเหลวที่เป็นวัฎภาคภายในแตกตัวเป็นหยดเล็ก ๆ 
กระจายทั่วของเหลวที่เป็นวัฎภาคภายนอก  แต่อิมัลชันที่เกิดขึ้นจากกลไกนี้เป็นสภาวะที่ไม่เสถียร 
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เน่ืองจากแรงตึงผิวระหว่างของเหลว (interfacial tension) จะพยายามดึงอนุภาคของของเหลว
รวมตัวเข้าหากัน และแยกตัวออกจากของเหลวอีกชนิดหน่ึงเพ่ือให้มีพ้ืนที่ผิวน้อยลง เมื่อหยดของเหลว
เล็ก ๆ รวมตัวกันมากข้ึน จะเกิดการแยกช้ันโดยของเหลวที่มีความหนาแน่นน้อยกว่า จะลอยอยู่ช้ันบน
ของของเหลวที่มีความหนาแน่นมากกว่า ดังน้ัน เพ่ือไม่ให้เกิดการแยกช้ันเมื่อต้ังทิ้งไว้ จึงต้องทําให้
อิมัลชันคงตัวด้วยการลดแรงตึงผิวของของเหลวทั้งสองส่วน โดยการเติมสารอิมัลซิไฟเออร์ 
(emulsifier) 

สารอิมัลซิไฟเออร์ เป็นสารที่ใช้ลดแรงตึงผิว (surface tension) ของของเหลว ช่วยป้องกัน
การแยกช้ันของอิมัลชัน เน่ืองจาก ในโมเลกุลของอิมัลซิไฟเออร์มีทั้งส่วนที่ชอบนํ้า (hydrophillic) 
และส่วนที่ไม่ชอบนํ้า (hydrophobic) โดยสารน้ีจะหันส่วนที่ชอบนํ้าเข้าหานํ้า และหันส่วนที่ไม่ชอบ
นํ้าเข้าหาน้ํามัน เกิดเป็นฟิลม์หุ้มส่วนที่เป็นวัฏภาคภายในไว้ ทําให้อิมัลชันมีความคงตัว  

ผลิตภัณฑ์นํ้าสลัด เป็นอิมัลชันชนิดนํ้ามันในนํ้า โดยมีส่วนผสมของนํ้ามันพืช และน้ําจาก
นํ้าส้มสายชูหรือน้ํามะนาว ที่ปกติจะไม่ผสมเป็นเน้ือเดียวกัน การผสมนํ้าสลัดโดยการตีป่ันอย่าง
รวดเร็วทําให้ส่วนของน้ํามันแตกตัวเป็นหยดเล็ก ๆ กระจายตัวในส่วนของน้ํา  และได้สารอิมัล-         
ซิไฟเออร์จากไข่แดง ช่วยทําให้นํ้าสลัดมีลักษณะข้นเป็นเน้ือเดียวกัน ไม่แยกเป็นช้ันเมื่อต้ังทิ้งไว้             
(หนูเดือน สาระบุตร, 2552)  นอกจากน้ี นํ้าสลัดบางสูตรมีการใส่มัสตาร์ดเพ่ือช่วยเพ่ิมรสชาติด้วย ซึ่ง
มัสตาร์ดเป็นวัตถุดิบอีกประเภทหน่ึงที่มีคุณสมบัติเป็นอิมัลซิไฟเออร์ ช่วยให้ไขมันรวมตัวกับนํ้าได้ดี 
(ทัศณีย์ ป่ินแก้ว และรามราช หมื่นศรีธาราม, 2553) จึงทําให้อิมัลชันของนํ้าสลัดสามารถคงตัวอยู่ได้ 
ทั้งน้ี นํ้าสลัดที่ดีควรมีความคงตัวของอิมัลชันสูง 

 
5.2 น้ําสลัด (salad dressing) 
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.672/2547) ให้ความหมายของ “นํ้าสลัด” หมายถึง 

ผลิตภัณฑ์ที่ทําจากนํ้าส้มสายชูกับเคร่ืองปรุงแต่งกลิ่นรส เช่น นํ้าตาล เกลือ นํ้ามะนาว ตีผสมให้เข้ากัน
ดี อาจเติมนํ้ามันสลัด นํ้ามันพืช แป้งสาลี ผลิตภัณฑ์จากนม เช่น นมสด นมข้นหวาน และอาจเติมผัก 
ผลไม้ ไข่ไก่ สมุนไพร เคร่ืองเทศ เช่น พริกไทย กระเทียม  

นํ้าสลัด แบ่งออกเป็น 3 ชนิด คือ 
     (1) นํ้าสลัดสุก หมายถึง ผลิตภัณฑ์ที่ทําจากไข่ไก่ที่อาจทําให้สุกก่อนหรือหลังการผสมกับ

นํ้าส้มสายชู เครื่องปรุงแต่งกลิ่นรส เช่น นํ้าตาล เกลือ นํ้ามะนาว ตีผสมให้เข้ากันดี เติมนํ้ามันสลัด 
นํ้ามันพืช อาจเติมแป้งสาลี ผลิตภัณฑ์จากนม เช่น นมสด นมข้นหวาน และอาจเติมผัก ผลไม้ 
สมุนไพร เคร่ืองเทศ เช่นพริกไทย กระเทียม 

     (2) นํ้าสลัดข้น หมายถึง ผลิตภัณฑ์ที่ทําจากไข่ไก่ดิบ น้ําส้มสายชู เครื่องปรุงแต่งกลิ่นรส 
เช่น นํ้าตาล เกลือนํ้ามะนาว ตีผสมให้เข้ากันดี เติมนํ้ามันสลัด นํ้ามันพืช อาจเติมแป้งสาลี ผลิตภัณฑ์
จากนม เช่น นมสดนมข้นหวาน และอาจเติมผัก ผลไม้ สมุนไพร เคร่ืองเทศ เช่น พริกไทย กระเทียม 

     (3) นํ้าสลัดใส หมายถึง ผลิตภัณฑ์ที่ทําจากนํ้าส้มสายชู เครื่องปรุงแต่งกลิ่นรส เช่น 
นํ้าตาล เกลือ นํ้ามะนาวตีผสมให้เข้ากันดี อาจเติมนํ้ามันสลัด นํ้ามันพืช และอาจเติมผัก ผลไม้ 
สมุนไพร เคร่ืองเทศ เช่นพริกไทย กระเทียม 
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 5.2.1 ส่วนประกอบหลักในการผลิตน้ําสลัด 
  (1) นํ้ามัน เป็นส่วนผสมที่ทําให้นํ้าสลัดมีลักษณะข้นหนืด นํ้ามันที่เหมาะสมสําหรับ
ใช้ในการผลิตนํ้าสลัด ได้แก่ นํ้ามันถั่วเหลือง นํ้ามันเมล็ดฝ้าย นํ้ามันเมล็ดทานตะวัน และน้ํามัน
ข้าวโพด เป็นต้น นํ้ามันเหล่าน้ีควรผ่านกระบวนการ winterization เพ่ือแยกเอาไขมันที่มีจุด
หลอมเหลวสูงออกไป เหลือนํ้ามันที่มีจุดหลอมเหลวตํ่า ทําให้สามารถเก็บผลิตภัณฑ์นํ้าสลัดในตู้เย็นได้
โดยอิมัลชันมีความคงตัวดี  ไม่แยกช้ัน ถึงแม้จะมีอุณหภูมิเปลี่ยนแปลงขณะนําออกมาใช้งาน (นิธิยา 
รัตนาปนนท์, 2548) 
  (2) นํ้าส้มสายชู นอกจากให้รสเปร้ียวแล้วยังช่วยป้องกันการเสื่อมเสียจากจุลินทรีย์
ได้ด้วย นํ้าสลัดโดยทั่วไปนิยมใช้นํ้าส้มสายชูกลั่น เน่ืองจากมีราคาถูกกว่านํ้าส้มสายชูหมัก ปริมาณที่ใช้
จะอยู่ในช่วงร้อยละ 4.5-10.0 การเติมนํ้าส้มสายชูในปริมาณไม่น้อยกว่าร้อยละ 2.5 จะทําให้เช้ือ            
ซาลโมเนลลาที่ปนเป้ือนมาต้านทานความร้อนได้น้อยลง  แต่จะทําให้คุณสมบัติด้านอิมัลซิไฟเออร์ของ
ไข่แดงลดลงในระหว่างการฆ่าเช้ือ (ศิวาพร, 2535 อ้างถึงใน อรพิน คนเที่ยง,2554)  นํ้าสลัดบางสูตร
ใช้นํ้ามะนาวแทนนํ้าส้มสายชูบางส่วน เพ่ือให้ได้กลิ่นรสเฉพาะตัวของมะนาว  
  (3) ไข่ไก่  ในการทํานํ้าสลัดสูตรด้ังเดิมจะใช้ไข่แดงเพ่ือทําหน้าที่เป็นอิมัลซิไฟเออร์ใน
นํ้าสลัด  โดยในไข่แดงมีจะมีสารเลซิตินซึ่งเป็นไลโปโปรตีน (lipoprotein) มีส่วนที่ชอบนํ้าและไม่ชอบ
นํ้าอยู่ในโมเลกุลเดียวกัน  รวมถึงมีฟอสโฟลิปิด (phospholipids) และคอเลสเตอรอล  ในช่วงแรก
ของการเกิดอิมัลชัน ไลโปโปรตีนจะเข้าไปดูดซับที่ผิวของอนุภาคของไขมัน และจัดเรียงโมเลกุลใหม่ทํา
ให้ลดแรงตึงผิวของผิวสัมผัสระหว่างนํ้าและไขมัน ส่งผลให้อิมัลชันมีความคงตัวมากข้ึน (หนูเดือน           
สาระบุตร, 2552) นํ้าสลัดบางสูตรมีการใช้ไข่ไก่ทั้งฟอง ซึ่งจะได้ในส่วนของนํ้าและโปรตีนเพ่ิมขึ้นจาก
ไข่ขาว แต่ก็ทําให้มีกลิ่นคาวในผลิตภัณฑ์ นอกจากน้ี สีของไข่แดงมีผลต่อความเข้มสีของผลิตภัณฑ์นํ้า
สลัดด้วย  เน่ืองจากไข่แดงมีคอเลสเตอรอลสูง ทําให้มีการนําเต้าหู้จากถั่วเหลืองมาใช้แทนไข่ไก่ในการ
ทํานํ้าสลัดชนิดข้น ซึ่งมีงานวิจัยพบว่า ปริมาณเต้าหู้ที่เพ่ิมขึ้นทําให้ความข้นหนืดของนํ้าสลัดลดลง
(พจนีย์ บุญนา และคณะ, 2553) จึงอาจจําเป็นต้องใส่สารเพ่ิมความข้นหนืดเพ่ือช่วยปรับปรุงคุณภาพ
ของน้ําสลัดที่ปราศจากไข่ 
  (4) มัสตาร์ด (mustard) เป็นเคร่ืองเทศชนิดหน่ึง มีสีเหลือง และรสเผ็ด ใช้เป็น
เครื่องปรุงรสในนํ้าสลัด ซึ่งนอกจากให้กลิ่นรสเฉพาะตัวแล้ว มัสตาร์ดยังมีคุณสมบัติเป็นอิมัลซิไฟเออร์
ช่วยให้ไขมันรวมตัวกับนํ้าได้ดีขึ้น โดยเฉพาะสูตรที่ใช้ไข่น้อย มัสตาร์ดจะช่วยให้นํ้าสลัดมีความคงตัวที่
ดีได้ 
  (5) นํ้าตาลทราย ให้รสหวานแก่ผลิตภัณฑ์ และมีส่วนช่วยในเร่ืองเน้ือสัมผัส หรือ
ความข้นหนืดของผลิตภัณฑ์ นํ้าตาลช่วยแต่งเติมรสชาติให้กับอาหาร แต่การบริโภคอาหารที่มีนํ้าตาล
ในปริมาณมากจะก่อให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพ จึงมีการพัฒนานํ้าสลัดเพ่ือสุขภาพโดยใช้สารให้ความ
หวานทดแทนนํ้าตาล เช่น นํ้าตาลฟรุคโตส หรือนํ้าตาลแอลกอฮอล์ เช่น ซอร์บิทอล แมนนิทอล ที่ให้
พลังงานน้อยกว่านํ้าตาลทรายที่ความหวานเท่ากัน หรือใช้สารให้ความหวานที่ไม่มีคุณค่าทาง
โภชนาการ เช่น แอสปาแทม แซคคาริน เป็นต้นนํ้าสลัดบางสูตรใช้นมข้นหวานแทนนํ้าตาลบางส่วน 
ซึ่งอาจมีส่วนช่วยให้นํ้าสลัดมีความข้นขึ้น 
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    (6) เกลือ ทําให้ผลิตภัณฑ์มีรสเค็มเพ่ิมขึ้น อาจใช้เกลือเสริมไอโอดีนเพ่ือเพ่ิมธาตุ
อาหาร นอกจากน้ี การเติมเกลือช่วยปรับปรุงลักษณะของอิมัลชันของนํ้าสลัดได้ด้วย เน่ืองจากเกลือ
ช่วยในการกระจายตัวของไข่แดงทําให้มีพ้ืนที่ผิวมากขึ้น ช่วยทําให้ประจุของโปรตีนเป็นกลางทําให้
โปรตีนดูดซับหยดนํ้ามันมากข้ึน และการทําให้ประจุเป็นกลางทําให้หยดน้ํามันเกิดปฏิกิริยาที่แข็งแรง
ขึ้น น่ันหมายถึงว่าเกลือช่วยขยายช่วงของ pH ให้ต่างจากค่า pI  ในทางตรงข้าม เกลือที่มากเกินไป 
จะทําให้โปรตีนในไข่แดงตกตะกอนมากกว่าที่จะเคลือบอยู่ที่หยดนํ้ามัน (หนูเดือน สาระบุตร, 2552)  
    (7) เครื่องเทศและสมุนไพร อาจมีการใช้เครื่องเทศและสมุนไพรเพ่ือปรุงรส เช่น 
พริกไทย หอม กระเทียมอบเชย ออริกาโน โหระพา สะระแหน่ เป็นต้น 
    (8) สารเสริมคุณภาพ เช่น สารเพ่ิมความข้นหนืด อิมัลซิไฟเออร์ วัตถุกันเสีย สาร
ป้องกันการหืน สารให้ความหวานแทนนํ้าตาล เป็นต้น    
 

5.2.2 กรรมวิธีการผลิตน้ําสลัด 
        แบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอน คือ การผสมส่วนผสม และการพาสเจอร์ไรส์ (อรพิน        

คนเที่ยง, 2554) โดยในขั้นตอนการผสม มีวิธีการผสม 3 วิธี ได้แก่ 
(1) การผสมกรดกับไข่แดงและเครื่องเทศเข้าด้วยกันก่อนใส่นํ้ามัน วิธีน้ีเป็นที่นิยมมากเพราะ

เกิดอิมัลชันได้รวดเร็ว และสามารถเติมนํ้ามันได้มากในระยะแรก แต่การกระจายของไขมันมีลักษณะ
เม็ดใหญ่เมื่อเทียบกับการผสมแบบอ่ืนการที่นํ้ามันรวมตัวเป็นเม็ดขนาดใหญ่ขึ้น จึงทําให้สลัดครีมเหลว
ขึ้น โดยในการผสม 2-3 ครั้งแรกจะต้องใช้นํ้ามันน้อย ๆ ก่อน และการเติมนํ้ามันแต่ละคร้ังจะต้องตีให้
นํ้ามันรวมตัวเป็นอิมัลชันแล้วจึงเติมนํ้ามันครั้งต่อไป หลังจากน้ัน ค่อยเพ่ิมปริมาณน้ํามันมากข้ึน และ
นํ้ามันที่เติมคร้ังต่อไปไม่ควรมากกว่าอิมัลชันที่เกิดขึ้นแล้ว การตีอย่างรุนแรงและทั่วถึงหลังจากเติม
นํ้ามันครั้งแรกมีความสําคัญมาก เพราะจะทําให้นํ้าสลัดเหนียวข้นและไม่แตกตัว การตีอาจทําอย่าง
ต่อเน่ืองหรือหยุดเป็นครั้งคราวก็ได้ การหยุดตีเป็นครั้งคราวจะทําให้เม็ดนํ้ามันมีโอกาสสัมผัสกับสาร
ช่วยกระจายไขมันมากขึ้น 

(2) การผสมโดยใส่กรดกับนํ้ามันสลับกันลงไปในส่วนผสมอ่ืน วิธีน้ีผสมไข่กับส่วนผสมแห้งให้
เข้ากันก่อนแล้วจึงเติมนํ้ามันอย่างช้า ๆ สลับกับกรด ถ้าใส่นํ้ามันเร็วเกินไปจะทําให้นํ้ามันจับตัวกัน
และเกิดการแตกตัว นํ้าสลัดที่ได้มีลักษณะค่อนข้างเหลวเนื่องจากส่วนผสมเหลวเกินไปไม่สามารถทํา
ให้นํ้ามันกระจายเป็นเม็ดเล็กๆ และอยู่ตัวได้ 

(3) การผสมโดยใส่กรดหลังจากตีนํ้ามันกับไข่แดงแล้ว วิธีน้ีเป็นการปรับปรุงให้ได้ความข้น
ของน้ําสลัดที่ดีขึ้น โดยเร่ิมจากการผสมนํ้ามันกับไข่แดงก่อนแล้วจึงใส่กรดลงไป นํ้าสลัดที่ได้มีลักษณะ
ข้นกว่าวิธีการผสมแบบที่ 2 ในการผสมจะต้องใส่นํ้ามันน้อย ๆ ในระยะแรก และเมื่อตีเข้ากันดีแล้วจึง
ใส่ให้มากขึ้น  ไม่ควรปล่อยให้ส่วนผสมแข็งตัวจะต้องตีนํ้ามันให้รวมตัวก่อนที่จะใส่นํ้ามันลงไปอีก
หลังจากใส่นํ้ามันจนหมดแล้วจึงเร่ิมใส่กรด ปริมาณกรดที่ใส่แต่ละคร้ังจะไม่มีผลต่อคุณภาพของนํ้า
สลัดมากนัก อย่างไรก็ตาม ไม่ควรใส่กรดมากเกินไป การผลิตแบบน้ีให้นํ้าสลัดที่ข้นมาก แต่ถ้าต้องการ
ลดความข้นให้น้อยลงให้เปลี่ยนมาใช้วิธีผสมแบบใส่กรดสลับกับนํ้ามันบ้าง  ในระหว่างการผสมถ้านํ้า
สลัดมีลักษณะเหนียวข้นมากให้เติมกรดนํ้าส้มลงไปเล็กน้อย 
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การพาสเจอร์ไรส์นํ้าสลัดเป็นกระบวนการใช้ความร้อนที่ตํ่ากว่าจุดเดือดของนํ้าในการทําลาย
จุลินทรีย์ก่อโรคทั้งหมด ทั้งแบคทีเรีย ยีสต์และรา และมีผลในการทําลายแบคทีเรียที่ไม่ก่อโรคได้ร้อย
ละ 95-99 ความร้อนระดับน้ีทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านประสาทสัมผัสและคุณค่าทางอาหารน้อย 
โดยท่ัวไป กระบวนการพาสเจอร์ไรส์ใช้อุณหภูมิไม่ตํ่ากว่า 63 องศาเซลเซียส  ถ้าใช้อุณหภูมิสูงขึ้น
ระยะเวลาที่ใช้ในการฆ่าเช้ือจะลดลงขึ้นอยู่กับองค์ประกอบของอาหาร ได้แก่ ความเป็นกรด-ด่างของ
อาหาร กรดและด่างจะทําให้โปรตีนแข็งตัวจึงลดความต้านทานความร้อนของจุลินทรีย์ และ
ส่วนประกอบของอาหารถ้าเป็นโปรตีนและไขมันจะทําให้จุลินทรีย์ทนร้อนได้ดีขึ้น เพราะจะทําให้เกิด
แผ่นฟิลม์บาง ๆ ล้อมรอบจุลินทรีย์เอาไว้ จึงต้องใช้อุณหภูมิในการทําลายสูงขึ้น ส่วนผสมนํ้าตาลทําให้
ความเข้มข้นเพ่ิมขึ้น จึงทําให้ความร้อนเข้าถึงได้ช้าลง นอกจากน้ี การพาสเจอร์ไรส์เป็นการทําลาย
จุลินทรีย์ส่วนใหญ่ แต่ไม่ใช่ทั้งหมดในอาหาร ดังน้ัน อาหารที่ผ่านการพาสเจอร์ไรส์แล้ว ต้องทําการ
เก็บรักษาในสภาวะที่สามารถป้องกันจุลินทรีย์ก่อโรคและชะลอการเน่าเสียของอาหารไว้ได้ เช่น การ
เก็บรักษาอาหารในที่เย็น อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส เน่ืองจากแบคทีเรียส่วนใหญ่ในอาหารไม่สามารถ
เจริญเติบโตหรือผลิตสารพิษได้ที่อุณหภูมิตํ่ากว่า 4 องศาเซลเซียส (ศิริลักษณ์ สินธวาลัย, 2552) 

ตามมาตรฐานการผลิตนมพาสเจอร์ไรส์  อุณหภูมิและเวลาในการฆ่าเช้ือในน้ํานมคือ 63 
องศาเซลเซียส เป็นเวลา 30 นาที หรือ 71.5 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 15 วินาที เน่ืองจากนํ้าสลัด
ชนิดข้นมีความหนืดสูง จึงต้องใช้เวลานานในการถ่ายเทความร้อน นอกจากน้ี นํ้าสลัดชนิดข้นมี
ส่วนผสมที่เป็นนํ้ามันทําให้จุลินทรีย์ทนร้อนได้ดีขึ้น จึงต้องใช้อุณหภูมิและเวลาในการฆ่าเช้ือที่สูงขึ้น 
วสาวี พิชัย (2550) รายงานว่า การเลือกใช้อุณหภูมิที่ 75 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 5 นาทีในการพาส
เจอร์ไรส์นํ้าสลัดชนิดข้นจะสามารถทําลายจุลินทรีย์ก่อโรค ทั้งแบคทีเรีย ยีสต์และราได้  
 

5.3 แซนวิชสเปรด 
     แซนวิชสเปรด จัดอยู่ในกลุ่มผลิตภัณฑ์สเปรดหรือผลิตภัณฑ์ป้ายทาขนมปัง ซึ่งเป็น

ผลิตภัณฑ์อาหารที่สามารถตอบสนองกับวิถีชีวิตที่เร่งรีบ และต้องการความสะดวกในการรับประทาน
อาหาร โดยเป็นผลิตภัณฑ์สําเร็จรูปที่ใช้ป้ายทาลงบนขนมปังหรือแครกเกอร์เพ่ือรับประทานได้ทันที 
ผลิตภัณฑ์สเปรดที่พบทั่วไปมีหลากหลายรูปแบบ ได้แก่ แยม เนยถ่ัว แซนวิชสเปรด และชีสสเปรด 
เป็นต้น แซนวิชสเปรดมีส่วนประกอบหลักคือมายองเนสหรือสลัดครีม ผสมผักดองหรือเนื้อสัตว์สุก 
เช่น แตงกวาดอง แครอทดอง เน้ือไก่หั่นฝอย แฮม หรือทูน่า เป็นต้น แซนวิชสเปรดจะมีความข้นน้อย
กว่ามายองเนสและสลัดครีมเพ่ือให้สามารถเกลี่ยบนขนมปังได้ง่าย ส่วนใหญ่มีไขมันไม่น้อยกว่าร้อยละ 
30 โดยนํ้าหนัก 
 
6. งานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 

การศึกษาครั้งน้ีเป็นการพัฒนาทดลองผลิตภัณฑ์ 4 ชนิด ได้แก่ กล้วยกรอบเคลือบคาราเมล
เคร่ืองด่ืมจากกล้วยนํ้าว้าผสมสมุนไพร นํ้าสลัดและแซนวิชสเปรด ผู้วิจัยจึงได้ศึกษางานวิจัยที่เก่ียวข้อง
กับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่อไปนี้ จากเอกสารงานวิจัย ตํารา และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยแบ่งออกเป็น 4 
หัวข้อ ดังต่อไปนี้ 
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6.1 งานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับการพัฒนากล้วยทอดกรอบ 
     ธิดา  สิริสุขพรชัย (2551) ศึกษาอิทธิพลของวิธีการเตรียมกล้วยต่อคุณลักษณะของ

ผลิตภัณฑ์กล้วยนํ้าว้าทอดกรอบแผ่นบาง และคุณภาพนํ้ามันทอด โดยใช้ตัวอย่างกล้วยดิบห่ันช้ินบาง 
2.5±0.1 มิลลิเมตร แช่ในสารละลายนํ้าตาลซูโครสที่ความเข้มข้น 30 35 และ 40% (w/v) สําหรับ
สูตรหวาน และแช่ในสารละลายเกลือที่ความเข้มข้น 3 5 และ 7% (w/v) สําหรับสูตรเค็ม เป็นเวลา 3 
5 และ 10 วินาที นําไปทอดแบบน้ํามันท่วมที่ 170 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3.5 นาที พบว่า การแช่
ช้ินกล้วยในสารละลายก่อนทอดทุกสภาวะมีผลต่อปริมาณความช้ืนและไขมันของผลิตภัณฑ์ สามารถลด
การดูดซับนํ้ามันเมื่อเปรียบเทียบกับตัวอย่างควบคุมได้ 15-23% ในสูตรหวาน และ 7-15% ในสูตร
เค็ม ผลการศึกษาคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์กล้วยนํ้าว้าทอดกรอบแผ่นบาง และคุณภาพนํ้ามันทอด
ระหว่างการทอด 5 วัน โดยแต่ละวันใช้นํ้ามันทอดซ้ํา 2 คร้ัง (เช้าและบ่าย) ครั้งละ 3.5 นาที 
เปรียบเทียบระหว่างการทอดโดยใช้นํ้ามันปาล์มและนํ้ามันรําข้าว พบว่า จํานวนคร้ังที่ทําการทอด
เพ่ิมขึ้นมีผลทําให้ปริมาณนํ้ามันดูดซับของผลิตภัณฑ์เพ่ิมขึ้นอย่างมีนัยสําคัญ (p ≥ 0.05)  แต่ชนิดของ
นํ้ามันไม่มีผลต่อปริมาณนํ้ามันดูดซับ ด้านสีของผลิตภัณฑ์ พบว่า กล้วยนํ้าว้าที่ทอดด้วยนํ้ามันปาล์มมีสี
คล้ํากว่ากล้วยนํ้าว้าที่ทอดด้วยนํ้ามันรําข้าว สําหรับคุณภาพนํ้ามันทอดเม่ือวิเคราะห์จากค่ากรดไขมัน
อิสระและเปอร์ออกไซด์ พบว่า นํ้ามันปาล์มและนํ้ามันรําข้าวที่ใช้ในการทอดกล้วยนํ้าว้าทอดทั้งสูตร
หวานและสูตรเค็ม มีแนวโน้มของอัตราการเสื่อมเสียใกล้เคียงกัน แต่ด้านสี พบว่า นํ้ามันปาล์มที่นํามา
ทอดซ้ํามีสีคล้ํากว่านํ้ามันรําข้าว 

     วรพรรณ บัญชาจารุรัตน์ (2552) ศึกษาการพัฒนาผลิตภัณฑ์กล้วยทอดกรอบ โดยศึกษา
ผลทางกายภาพของกล้วยทอดกรอบจากกล้วยที่ระดับการสุกที่ 1 2 และ 3 พบว่า ระดับการสุกของ
กล้วยมีผลต่อค่าสีอย่างมีนัยสําคัญ (p ≤ 0.05) โดยค่าความสว่าง (L*) และค่าความเป็นสีเหลือง (b*) 
มีค่าลดลงเมื่อระยะการสุกมากขึ้น ผลการทดสอบคุณภาพทางประสาทสัมผัส พบว่า ผลิตภัณฑ์กล้วย
ทอดจากกล้วยนํ้าว้าระดับการสุกที่ 1 ได้คะแนนความชอบด้านสี กลิ่นรส และความชอบโดยรวม มาก
ที่สุด จากการศึกษากระบวนการผลิตที่เหมาะสม พบว่า การแช่กล้วยนํ้าว้าด้วยสารละลายโซเดียม
คลอไรด์ และโซเดียมเมตาไบซัลไฟต์ ไม่มีผลต่อสีนํ้าตาลของผลิตภัณฑ์หลังทอด ค่าสี (L* a* และ b*) 
ไม่แตกต่างจากตัวอย่างควบคุม (p  0.05) การศึกษาอุณหภูมิและเวลาในการทอดที่เหมาะสม พบว่า 
การทอดที่อุณหภูมิ 160 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 4 นาที จะได้ผลิตภัณฑ์ที่มีค่าความเป็นสีเหลือง (b*) 
มากที่สุด จากการศึกษาระยะเวลาการอบกล้วยหลังทอดที่อุณหภูมิ 60องศาเซลเซียส เพ่ือลดปริมาณ
ความช้ืนและนํ้ามัน พบว่า การอบมีผลต่อค่าความสว่าง ปริมาณน้ําอิสระ ปริมาณความช้ืน และ
ปริมาณไขมันอย่างมีนัยสําคัญ (p ≤ 0.05)  โดยผลิตภัณฑ์กล้วยทอดกรอบที่ผ่านการอบมีค่าความ
สว่างมากกว่าตัวอย่างที่ไม่ผ่านการอบ และการอบช่วยทําให้ปริมาณความช้ืนและเปอร์เซ็นต์การอม
นํ้ามันลดลงเมื่อเทียบกับการไม่อบ โดยเวลาในการอบที่ 10 20 และ 30 นาที ให้ผลค่าสี ปริมาณ
ความช้ืน ปริมาณไขมัน และผลทางประสาทสัมผัสไม่แตกต่างกัน จึงเลือกระยะเวลาการอบที่ 10 นาที 

 
6.2 งานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องด่ืมจากกล้วยน้ําว้า 
     Kumar et al. (2013) ศึกษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์เครื่องด่ืมพร้อมเสิร์ฟจากกล้วยผสม

ส้มพันธ์ุ Kinnow ระหว่างการเก็บรักษา พบว่า ปริมาณของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมด ปริมาณความเป็น
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กรด และค่าการดูดกลืนแสงของเคร่ืองด่ืมเพ่ิมขึ้นเมื่อปริมาณนํ้ากล้วยเพ่ิมขึ้น  ค่า pH ของเคร่ืองด่ืม
ลดลงเมื่อเพ่ิมปริมาณนํ้าส้ม  โดยค่า pH ของเคร่ืองด่ืมที่มีนํ้ากล้วยและนํ้าส้มในอัตราส่วน 70 : 30 
60 : 40 และ 50 : 50 หลังการเก็บรักษาที่อุณหภูมิตู้เย็นเป็นเวลา 90 วัน เท่ากับ 1.60 1.41 และ 
1.20 ตามลําดับ พบการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์เพ่ิมข้ึนและปริมาณวิตามินซีลดลงระหว่างการเก็บ
รักษาในตัวอย่างเครื่องด่ืมทุกอัตราส่วน  ความชอบโดยรวมของผลิตภัณฑ์ลดลงเมื่อระยะเวลาการเก็บ
รักษานานขึ้น โดยการเก็บรักษาเคร่ืองด่ืมในตู้เย็นให้ผลดีกว่าการเก็บรักษาที่สภาวะอ่ืน 

     Ranathunga et al. (2016) ศึกษาการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องด่ืมจากกล้วยพันธ์ุ 
Embul เพ่ือเป็นผลิตภัณฑ์มูลค่าเพ่ิม พบว่า กล้วยระดับการสุกที่ 5 ให้ปริมาณผลผลิตของนํ้ากล้วยสูง
ที่สุด โดยใช้อุณหภูมิในการลวกกล้วยทั้งเปลือกที่ 90องศาเซลเซียส เป็นเวลา 1 นาที เครื่องด่ืมพร้อม
เสิร์ฟจากกล้วยพันธ์ุ Embul จากการผสมนํ้ากล้วยและน้ําเปล่าในอัตราส่วน 1 : 1 ได้รับคะแนนด้าน
รสชาติและความชอบโดยรวมสูงที่สุด และผลิตภัณฑ์เคร่ืองด่ืมนี้สามารถเก็บรักษาได้เป็นเวลา 3 เดือน 
โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงคุณภาพทางเคมี และยังมีความปลอดภัยต่อการบริโภค  

     พัชรินทร์ เตชะมโนกุล (2541) ศึกษาผลของสารให้ความคงตัวต่อคุณภาพของเคร่ืองด่ืม
จากกล้วย โดยศึกษากรรมวิธีการผลิตเครื่องด่ืมจากกล้วยนํ้าว้า ใช้กล้วยนํ้าว้าระดับการสุกที่ 7-8 ลวก
กล้วยนํ้าว้าทั้งเปลือกด้วยไอนํ้าจนอุณหภูมิกึ่งกลาง เท่ากับ 75 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 8.30 นาที 
สามารถยับย้ังกิจกรรมของเอนไซม์โพลีฟีนอลออกซิเดสในกล้วยนํ้าว้าได้ โดยปริมาณผลผลิตเน้ือกล้วย
นํ้าว้าที่แยกกากและเมล็ดแล้วคิดเป็นร้อยละ 24.6 โดยนํ้าหนัก การผลิตเคร่ืองด่ืมจากกล้วยนํ้าว้าที่
ผู้บริโภคให้การยอมรับ ประกอบด้วย เน้ือกล้วยนํ้าว้าร้อยละ 22 ปรับปริมาณกรดเป็น 0.4% และ
ปริมาณของแข็งที่ละลายได้เท่ากับ 12 องศาบริกซ์  โดยสารให้ความคงตัวที่เหมาะสมผลิตภัณฑ์
เครื่องด่ืมจากกล้วยนํ้าว้าที่เก็บรักษาที่อุณหภูมิห้อง เป็นเวลา 3 เดือน คือ คาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลส 
0.3% ที่ระดับความหนืดไม่เกิน 150 เซนติพอยซ์  ส่วนคุณภาพของเคร่ืองด่ืมจากกล้วยนํ้าว้าระหว่าง
การเก็บรักษา พบว่า เคร่ืองด่ืมจากกล้วยนํ้าว้ามีค่าความหนืด ปริมาณนํ้าตาลรวม ความคงตัวของ
ความขุ่น และค่า L* มีแนวโน้มลดลง ส่วนปริมาณนํ้าตาลรีดิวซ์และค่า a* มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น  
 

6.3 งานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ําสลัด 
     Alben Ercelebi และ Ibanoglu (2008) ศึกษาผลของเพคตินและกัวร์กัมต่อคุณสมบัติ

การไหล โครงสร้างจุลภาค และความคงตัวของครีม ในอิมัลชันที่ใช้ไข่แดง 1% (w/v) เป็นสารให้ความ
คงตัว พบว่า เพคตินที่ความเข้มข้น 0.1% (w/v) ไม่มีผลต่อความหนืดของอิมัลชัน และที่ความเข้มข้น 
0.5% (w/v) ทําให้ความหนืดเพ่ิมขึ้นอย่างมาก โครงสร้างจุลภาคของอิมัลชันแสดงให้เห็นว่าสารไฮโดร
คอลลอยด์ทําให้สารแขวนลอยจับตัวกันเป็นก้อน และความคงตัวของครีมเพ่ิมมากขึ้น กัวร์กัมให้ผลที่
เด่นชัดกว่าเพคตินเน่ืองจากความสามารถในการเพิ่มความหนืดที่สูงกว่า สรุปได้ว่าความเสถียรและ
การไหลของอิมัลชันสามารถควบคุมได้โดยการเติมไฮโดรคอลลอยด์ 

     ทัศณีย์ ป่ินแก้ว และรามราช หมื่นศรีธาราม (2553) ศึกษาการพัฒนาผลิตภัณฑ์นํ้าสลัด
ชนิดครีมจากไข่ขาวเพ่ือสุขภาพ โดยคัดเลือกสูตรนํ้าสลัดจากสูตรมาตรฐาน 3 สูตร มาทดสอบ
คุณภาพทางประสาทสัมผัสด้าน สี กลิ่น รส เน้ือสัมผัส และความชอบรวมด้วยวิธีการให้คะแนน
ความชอบ 5 ระดับ (5-point Hedonic scale) เพ่ือคัดเลือกสูตรที่ผู้บริโภคให้การยอมรับมากที่สุด  
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และนํามาปรับปรุงโดยใช้ไข่ขาวแทนในไข่ทั้งหมดในสูตร จากน้ัน ศึกษาชนิดของสารให้ความคงตัวที่
เหมาะสมต่อการผลิตนํ้าสลัดชนิดครีมจากไข่ขาว ได้แก่ แป้งข้าวโพด เจลาติน คาราจีแนน และเลซิติน 
พบว่า สารให้ความคงตัวที่เหมาะสมที่สุดคือ คาราจีแนน โดยสูตรที่เหมาะสมประกอบด้วย นํ้ามันพืช 
ไข่ขาว นํ้าตาลทราย นํ้ามะนาว นมข้นหวาน นํ้าส้มสายชู เกลือ และคาราจีแนน ในปริมาณร้อยละ 
35.59 28.28 11.31 7.91 6.78 3.39 1.13  และ 0.20 ตามลําดับ ผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาขึ้นสามารถเก็บ
รักษาได้ 1 เดือนโดยไม่เกิดการเปลี่ยนแปลง 

     พจนีย์ บุญนา และคณะ (2553) ศึกษาการพัฒนาผลิตภัณฑ์นํ้าสลัดชนิดข้นจากเต้าหู้เพ่ือ
สุขภาพ โดยเริ่มจากการคัดเลือกสูตรต้นแบบนํ้าสลัดชนิดข้นจากตํารับพ้ืนฐานจํานวน 3 สูตร ใช้การ
ทดสอบคุณภาพทางประสาทสัมผัสด้วยวิธีการให้คะแนนความชอบ 9 ระดับ (9–point Hedonic 
scale) เพ่ือคัดเลือกตํารับที่ได้คะแนนความชอบมากท่ีสุดเป็นผลิตภัณฑ์ต้นแบบ จากน้ัน ศึกษาการใช้
เต้าหู้ถั่วเหลืองแทนไข่ไก่ และทดสอบการยอมรับผลิตภัณฑ์กับบุคคลทั่วไป จํานวน 100 คน ใช้วิธีการ
สุ่มแบบบังเอิญ พบว่า สูตรนํ้าสลัดที่ผู้บริโภคให้การยอมรับมากที่สุดประกอบด้วย แป้งดัดแปร 250 
กรัม เต้าหู้ถั่วเหลือง 90 กรัม นํ้าส้มสายชู 55 กรัม นํ้าตาลทราย 100 กรัม นมข้นหวาน 45 กรัม 
พริกไทยป่น 5 กรัม เกลือ 5 กรัม และมัสตาร์ด 9 กรัม และการนึ่งให้ความร้อนผลิตภัณฑ์จนได้
อุณหภูมิ 60-72 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 30 นาที บรรจุขณะร้อนลงในภาชนะขวดแก้วที่ผ่านการฆ่า
เช้ือแล้ว สามารถเก็บรักษาที่อุณหภูมิห้อง (28-32 องศาเซลเซียส) ได้อย่างน้อย 1 เดือน โดยค่า
คุณภาพต่าง ๆ และคุณภาพทางประสาทสัมผัสมีค่าไม่เกินข้อกําหนด 
 

6.4 งานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์แซนวิชสเปรด 
     นักวิจัยจากฝ่ายกระบวนการผลิตและแปรรูป สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พัฒนาสูตรแซนวิชสเปรดไขมันตํ่า โดยการใช้นํ้านมถ่ัวเหลืองเป็นส่วนผสม
หลัก ลดการใช้ไขมันและไข่แดงลง กระบวนการในการผลิต เริ่มด้วยการนํานํ้านมถ่ัวเหลือง นํ้ามันพืช 
นํ้าส้มสายชู นํ้าตาล เกลือ แป้งข้าวเจ้า และ มัสตาร์ดมาป่ันเข้าด้วยกัน นําไปให้ความร้อนโดยการตุ๋น
ผ่านนํ้าเดือดจนส่วนผสมมีลักษณะเป็นเน้ือครีม เติมแตงกวาดอง และแครอทดอง ทําการบรรจุขณะ
ร้อนลงในขวดแก้วปิดสนิท พบว่า มีปริมาณไขมัน 16.22% พลังงานท้ังหมด 217 Kcal ต่อ 100 กรัม 
และสามารถเก็บได้นาน 2 เดือนในตู้เย็น โดยไม่ใส่สารกันบูดหรือวัตถุกันเสีย มีปริมาณเช้ือจุลินทรีย์
ตํ่ากว่าเกณฑ์ที่กําหนด และผลจากการทดสอบทางประสาทสัมผัส พบว่า ผู้บริโภคมีความชอบต่อ
ลักษณะปรากฏ เช่น สี กลิ่น รสชาติ และ ความชอบโดยรวมไม่แตกต่างจากผลิตภัณฑ์สด (ชัยรัตน์ 
ส้มฉุน, 2554: ไทยรัฐออนไลน์)  

     สุพรรณิการ์ โกสุม และคณะ (2552) ศึกษาการใช้ไหลบัวทดแทนผักดองในผลิตภัณฑ์         
แซนวิชสเปรด โดยเร่ิมจากการคัดเลือกสูตรต้นแบบแซนวิชสเปรดจากตํารับพ้ืนฐานจํานวน 3 สูตร ใช้
การทดสอบคุณภาพทางประสาทสัมผัสด้วยวิธีการให้คะแนนความชอบ 9 ระดับ (9–point Hedonic 
scale) เพ่ือคัดเลือกตํารับที่ได้คะแนนความชอบมากท่ีสุดเป็นผลิตภัณฑ์ต้นแบบ จากน้ัน ศึกษาการใช้
ไหลบัวทดแทนผักดองที่ระดับร้อยละ 50 75 และ 100 ของนํ้าหนักผักดอง ผลการทดสอบทาง          
ประสาทสัมผัส พบว่า คะแนนเฉลี่ยด้านความชอบโดยรวมของแต่ละสูตร เท่ากับ 7.57 7.27 และ 
7.17 ตามลําดับ ซึ่งไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญที่ระดับความเช่ือมั่น ร้อยละ 95 (p>0.05)  
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7. กรอบแนวความคิดของโครงการวิจัย 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
แผนงานวิจัย เรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพ่ิมมูลค่าจากกล้วยนํ้าว้าโดยใช้เทคโนโลยีการแปร

รูปอาหารที่เหมาะสมสําหรับชุมชน ได้แนวคิดจากชุมชนที่มีการปลูกกล้วยหรือค้ากล้วย ที่มีความ
ต้องการผลิตภัณฑ์กล้วยแปรรูปที่สามารถเก็บรักษาได้นาน หรือมีจุดเด่นที่แตกต่างจากชุมชนอ่ืน เพ่ือ
เพ่ิมช่องทางการจําหน่าย และเพ่ิมรายได้ โดยแบ่งออกเป็น 3 โครงการย่อย ได้แก่ (1) การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์กล้วยกรอบเคลือบคาราเมล (2) การพัฒนาเครื่องด่ืมเพ่ือสุขภาพจากกล้วยนํ้าว้าผสม
สมุนไพร และ (3) การพัฒนานํ้าสลัดและแซนวิชสเปรดจากน้ําส้มสายชูกล้วย แต่ละโครงการ
ดําเนินการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ห้องปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี โดยใช้เทคโนโลยีการแปรรูป
อย่างง่าย ได้แก่ การทําแห้งด้วยการทอด การพาสเจอร์ไรส์ในระดับครัวเรือน และการหมัก
นํ้าส้มสายชูแบบถาด มีเป้าหมายการใช้กล้วยที่ระดับความสุกต่าง ๆ เป็นวัตถุดิบ เช่น ใช้กล้วยดิบใน
การผลิตกล้วยกรอบเคลือบคาราเมล ใช้กล้วยสุกในการผลิตเคร่ืองด่ืมจากกล้วยนํ้าว้าผสมสมุนไพร 
และกล้วยสุกงอมมาก ๆ เป็นวัตถุดิบในการหมักนํ้าส้มสายชู และนํานํ้าส้มสายชูหมักมาต่อยอดเป็น
ผลิตภัณฑ์นํ้าสลัดและแซนวิชสเปรด โดยเมื่อเสร็จสิ้นการวิจัยทดลอง มีการจัดอบรมถ่ายทอด
เทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาขึ้น ให้แก่ชุมชนที่มีการปลูกกล้วยนํ้าว้า หรือเป็นแหล่งค้า
กล้วยนํ้าว้า รวมถึงผู้สนใจทั่วไป เพ่ือนําไปต่อยอดเชิงพาณิชย์ต่อไป  
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