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ความปลอดภัยดานอาหาร 
กรณีศึกษา  :  ผลิตภัณฑนมปนเปอนสารเมลามีน 

อ.สมชาย     สุริยะศิริบุตร 
บทนํา 
 ในปจจุบัน เมื่อเอยถึงเรื่องของ Food Safety หรือความปลอดภัยของอาหาร หลายคนรวมถึงทานผูอาน
ก็จะคงคุนหูกันดี  เพราะความปลอดภัยดานอาหารคือ กระบวนการตรวจสอบอาหารอยางถี่ถวน เพื่อใหได
อาหารที่สะอาด ถูกสุขอนามัย ปราศจากสิ่งปนเปอนตางๆ หรืออันตราย    ในอาหาร ที่อาจสงผลกระทบตอ
สุขภาพของผูบริโภคจนถึงขั้นเสียชีวิตไดจากอุบัติการณเกี่ยวกับความไมปลอดภัยของอาหารที่เกิดขึ้นอยูทุก
วัน ตัวอยางเชน การพบ Salmonella ในเนื้อไกแชแข็ง  อะฟลาท็อกซินในเมล็ดถ่ัวและขาวสาร  ยาฆาแมลง
ตกคางเกินในผักกาดสด   จนถึงเหตุการณลาสุดเมื่อเดือนกันยายน ป พ.ศ. 2551  คือ การพบสารเมลามีน 
(Melamine)  ในผลิตภัณฑนมสําหรับเด็กในประเทศจีน สงผลทําใหเด็กเสียชีวิต 5 ราย และเด็กอีกนับหมื่น
ตองเผชิญกับภาวะโรคนิ่วในไต เนื่องจากสาเหตุการบริโภคนมผงที่ปนเปอนสารเมลามีน  เหตุการณดังกลาว
ทําใหสังคมกังวล และวิตกกับอาหารที่บริโภควาจะมีความเสี่ยง หรืออันตรายตอสุขภาพหรือไมอยางไร  
และไดขยายความกังวลลุกลามไปผลิตภัณฑอาหารอื่น ๆ ที่มีนมผง    เปนสวนผสม  เนื่องจากการ 
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ตรวจพบสารปนเปอนดังกลาว กอใหเกิดผลกระทบตออาหาร         ทั้งที่นําเขาและสงออกไปทั่วโลก  
ประเทศตาง ๆ จึงไดมีมาตรการเพื่อใชควบคุมกํากับดูแล รวมทั้งตรวจสอบอาหารที่อยูในขายความเสี่ยงอยาง
เขมงวด เชน  การหามนําเขานมผงจากประเทศจีน การเรียกคืนสินคา การแจงเตือนผูบริโภค รวมทั้งจัดทํา
มาตรฐานขอกําหนดทางกฎหมาย                 เพื่อเปนการปองกันความปลอดภัยของผูบริโภคในประเทศ
ตนเอง โดยเฉพาะในกลุมเด็กทารก  และเด็ก ซ่ึงเปนกลุมเสี่ยงกวาผูใหญ       
 
เนื้อหา 
 เมลามีน (Melamine)  มีสูตรเคมีคือ  C3H6N6  เปนสารอินทรียสังเคราะห  มีช่ือตามระบบ IUPC คือ  
1,3,5 – triazine – 2,4,6 triamine  มวลโมเลกุลเทากับ 126  กรัมตอโมล                สูตรโครงสรางโมเลกุลดัง
แสดงในรูปที่ 1  มีลักษณะเปนผลึกผงสีขาว ละลายไดน้ําไดนอยมาก       มีจุดหลอมเหลว 354 oC  เมลามีนมี
ธาตุไนโตรเจนเปนองคประกอบสูงประมาณรอยละ 66        โดยน้ําหนัก   

                                 
รูปที่ 1     โครงสรางของเมลามีน (3) 

      
รูปที่ 2    แสดงผลึกของเมลามีน (6) 

 



 

 

 

  
คหกรรมศาสตรคหกรรมศาสตร  มศวมศว                        55                   ปที่ 7 ฉบับที่ 1 ตุลาคม 2551 - มีนาคม  2552 

 

 
 
 
ในปจจุบัน การผลิตสารเมลามีนในเชิงพาณิชยจะใชยูเรีย (Urea) เปนวัตถุดิบ ทําใหเกิดการ

เปลี่ยนแปลง  โดยยูเรียจะแตกตัวออกไดเปนสารเมลามีน แอมโมเนียและ  กาซคารบอนไดออกไซด  ดัง
สมการ 

      6 (NH2)2CO                              C3H6N6   +   6 NH3   +   CO2 

 เมื่อนําเอาเมลามีนมาผสมกับฟอรมาลดีไฮดโดยใชความรอน และความดัน จะทําใหเกิดการรวมตัว
เปนเมลามีนเรซิน (Melamine resin) ปจจุบัน มีการนําเมลามีนมาใชในอุตสาหกรรมหลายประเภท เชน นํามา
ผลิตจานเมลามีน สารทําความสะอาด  กาว  สียอมในหมึก             น้ํายาดับเพลิง  ถุงพลาสติก  พลาสติก
สําหรับหออาหาร อาหารสัตว  และปุย  เปนตน    

จากการที่เมลามีนมีปริมาณไนโตรเจนสูงถึงรอยละ 66 โดยมวล จึงมีลักษณะคลายกับโปรตีนเมื่อทํา
การวิเคราะหผลิตภัณฑอาหาร  เนื่องจากการวิเคราะหโปรตีนที่ใชกันทั่วไปและคาใชจายไมสูงคือ การ
ทดสอบที่เรียกวา Kjeldahl test ซ่ึงเปนการหาปริมาณไนโตรเจนที่เปนองคประกอบในผลิตภัณฑเทานั้น  
ดังนั้น  การตรวจสอบผลิตภัณฑอาหารที่พิจารณาโปรตีน     จากปริมาณไนโตรเจนเพียงอยางเดียว จึงไม
สามารถบอกไดวา มีสวนผสมของเมลามีนปนเปอนหรือไม  หากจะพิจารณาการปนเปอนของเมลามีน
จะตองตรวจสอบวา ผลิตภัณฑมีสารเคมีที่มีสูตรโครงสรางโมเลกุลดังแสดงในรูปที่ 1 หรือไม  เชน  การ
วิเคราะหดวยเครื่องสเปคโตรสโคป    แบบรามาน หรือเครื่องโครมาโทกราฟฟขั้นสูง   
 
ทําไมจึงมีการเติมเมลามีนในนมและอาหารสูตรทารก 
 เหตุการณซ่ึงเกิดขึ้นที่ประเทศจีน  เนื่องจากผูผลิตมีการเติมน้ําลงในน้ํานมดิบที่สงขายใหกับ
โรงงานผลิตอาหารตาง ๆ เชน  นมผง อาหารทารก เปนผลใหปริมาณโปรตีนต่ํากวามาตรฐาน  บริษัทที่ใช
น้ํานมดิบในการผลิตอาหารนั้น จะมีการตรวจสอบปริมาณโปรตีนในน้ํานมดิบกอน ดังนั้น น้ํานมดิบที่มีการ
เติมน้ําจึงถูกปฏิเสธ ผูผลิตน้ํานมดิบจึงนําเมลามีนซึ่งปริมาณไนโตรเจนสูงมาเติม เพื่อเพิ่มปริมาณไนโตรเจน
ในนมเพื่อใหผลวิเคราะหปริมาณโปรตีนออกมาไดตามมาตรฐาน  เพราะวา ดัชนีที่ใชวัดวา น้ํานมนั้นมี
ปริมาณโปรตีนสูงหรือไม จะวัดจากคาของปริมาณธาตุไนโตรเจนที่ตรวจพบในนม  ดังนั้น  หากนมที่ถูกเติม
สารเมเลามีนเขาไปในน้ํานม จะถูกทําใหเขาใจวาน้ํานมมีโปรตีนสูง ซ่ึงถือเปนการหลอกลวงและตบตา
ผูบริโภคอยางรุนแรง   
 
 



 

 

 

  
คหกรรมศาสตรคหกรรมศาสตร  มศวมศว                        66                   ปที่ 7 ฉบับที่ 1 ตุลาคม 2551 - มีนาคม  2552 

 

 
 
 
ในผลิตภัณฑอาหารประเภทอื่นๆ มีการพบสารเมลามีนปนเปอนอยางไร ? 

ในป พ.ศ.2550 ไดมีการเรียกคืนผลิตภัณฑอาหารสัตวสําเร็จรูปที่วางจําหนายในอเมริกาเหนือ ยุโรป 
และอาฟริกาใต เนื่องจากมีรายงานสุนัข และแมวตายดวยอาการไตวาย  เปนจํานวนมากจากการที่กินอาหาร
สัตวมีสวนผสมของ Wheat gluten ,Corn gluten , Rice bran  และ Rice protein concentrate  ที่ปนเปอนดวย
สารเมลามีนที่นําเขามาจากประเทศจีน          โดยตรวจพบผลึกของเมลามีนไซยานูเรตในไตของสัตวที่ตาย 
เนื่องจากในการผลิตอาหารสัตว บริษัทผูผลิตจะตองผสมสารโปรตีนลงไป  เพื่อใหอาหารสัตวนั้นมีปริมาณ
สารอาหารโปรตีนเพียงพอ แตผูผลิตกลับนําสารเมลามีนปลอมปนในอาหารสัตว  เนื่องจากมีราคาถูกวา
สารอาหารกลุมโปรตีนจริงเกือบ 5 เทา และสามารถชวยลดตนทุนการผลิต      

ดวยเหตุดังกลาว  กรมปศุสัตว กระทรวงเกษตรและสหกรณ จึงไดออกประกาศ  เร่ืองไมอนุญาตให
นําเขาผลิตภัณฑอาหารสัตววัตถุดิบอาหารสัตว และวัตถุดิบ  อาหารสัตวที่มีสวนผสมของสารเมลามีน เพื่อ
ปองกันความเสียหายกับเกษตรกรผูเล้ียงสัตว และใหเกิดความปลอดภัยของสัตวเศรษฐกิจของปศุสัตวใน
ประเทศไทยจากการใชอาหารสัตวที่มีสวนผสมของสารเมลามีน          
 นอกจากนี้   หากเอาวัตถุดิบที่ผลิตจากนมที่ปนเปอนเมลามีนไปผลิตอาหารอื่น ๆ     อาหารนั้นก็จะมี
เมลามีนปนเปอนแนนอน  หลายประเทศพบวามีการปนเปอนเมลามีนในอาหาร   ที่มีนมเปนสวนประกอบ
หลายชนิด เชน  โยเกิรต  เครื่องดื่มกาแฟกระปอง  คุกกี้ และช็อกโกแลต  เปนตน      
หากบริโภคอาหารที่ปนเปอนเมลามีนจะเปนอันตรายตอสุขภาพอยางไร ? 

ตัวเมลามีนเดี่ยว ๆ  จะมีความเปนพิษต่ํามาก ไมเปนพิษตอสารกอพันธุกรรมและไมเปนสารกอกลาย
พันธุ   หากสูดดมหรือสัมผัสที่ผิวหนังอาจมีผลใหเกิดการระคายเคือง ผิวหนังอักเสบแตเมื่อกินเขาไปก็จะทํา
ใหเกิดการสะสม เพราะวารางกายคนเราไมสามารถยอยเมลามีนได และสารเมลามีนที่สะสมอยูในรางกายจะ
ไปรวมตัวกับสารเคมีอ่ืนที่มีโครงสรางคลายเมลามีน เชน   กรดไซยานูริค (Cyanuric acid)  เกิดเปนผลึกเมลา
มีนไซยานูริก ซ่ึงเปนผลึกที่ไมละลายน้ํา         ทําใหกลายเปนกอนนิ่วในไต กอนผลึกเล็ก ๆ จะอุดตันทอใน
ไต ทําใหไมสามารถผลิตปสสาวะได  สงผลใหไตวาย  ซ่ึงหากรักษาไมทันการณก็จะเสียชีวิตในที่สุด  แมเม
ลามีนจะมีความเปนพิษต่ํา แตเนื่องจากทารกดื่มนมที่มีการจงใจเติมเมลามีนลงไป และเปนการดื่มติดตอเปน
เวลานาน ทําใหไดรับเมลามีนในปริมาณที่สูงติดตอกัน จึงทําใหเกิด     นิ่วในไต และอาการไตวายตามที่เปน
ขาว สําหรับผลิตภัณฑที่มีนมเปนสวนประกอบ หากนมนั้นมีการปนเปอนเมลามีน ผูบริโภคก็จะไดรับเมลา
มีนไมมาก เพราะสวนประกอบที่เปนนมมักจะมี       ไมมาก  และไมไดมีการกินเปนอาหารหลักอยางเชน 
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ทารก ที่สําคัญอีกประการ คือ ระบบการกําจัดสารพิษออกจากรางกายของทารกยังไมมีประสิทธิภาพเทาของ
ผูใหญ จึงไดรับอันตรายไดงายกวาผูใหญ 
 
ลักษณะอาการที่เกิดกับทารกที่ไดรับอันตรายจากเมลามีนเปนอยางไร 
 เด็กจะรองไหโดยไมทราบสาเหตุขณะที่มีการถายปสสาวะ อาจมีการอาเจียน  มานตาจะมีการหดตัว
ภาวะไตวายเฉียบพลัน  มีกอนแข็งออกมาขณะที่มีการขับถายปสสาวะ และความดันโลหิตสูง  มีอาการบวม
น้ําและมีอาการปวดเมื่อมีการกระทบถูกที่บริเวณไต ก็คือ อาการที่เกิดจากนิ่วในไตนั่นเอง  ถึงเปนขนาดนิ่ว
ได แสดงวาตองกินนมที่มีการปนเปอนเมลามีนมานานพอสมควร 
 
มาตรฐานความปลอดภัย 

หนวยงานความปลอดภัยดานอาหารประจําสหภาพยุโรป (European Food Safety Authority ; 
EFSA) ไดเสนอใหมีการกําหนดคาอนุโลมในการบริโภคเมลามีนตอวันของมนุษย    และสัตวไวที่ระดับ 0.5 
มิลลิกรัมตอกิโลกรัม ของน้ําหนักตัวตอวัน ทั้งนี้คาอนุโลมดังกลาว            ไดครอบคลุมถึงสารประเภท
เดียวกันอันไดแก ammeline, ammelide และ cyanuric acid          ซ่ึงจากการที่  EFSA  ไดกําหนดคา 
Tolerable Daily Intake ; TDI  ของเมลามีนสําหรับมนุษยและสัตวใหเทากันนั้น เนื่องจากผลวิเคราะหทาง
วิทยาศาสตรในสัตวยังไมเปนที่ชัดเจน ดังนั้น          ทาง EFSA จึงขอใหมีการกําหนดคา TDI ของเมลามีน
สําหรับสัตวใหเทากับสําหรับมนุษย รวมทั้งไดกําหนดคา TDI ของเมลามีน ในภาชนะที่สัมผัสกับอาหารไวที่
ระดับ 30 mg/kg ดวย คา TDI ดังกลาวเปนเพียงคาที่ตั้งขึ้นเปนการชั่วคราว หากภายหลังที่ EU ไดรับ
ผลการวิจัยจากกลุมประเทศสมาชิกในเรื่องของเมลามีนที่ชัดเจนแลว จะไดมีการปรับ-ลดคาดังกลาวให
สอดคลองกับผลการวิจัยนั้นๆ ซ่ึงคา TDI ที่จัดตั้ง  ในครั้งนี้เปนคาที่สอดคลองกับคา TDI ที่กําหนดขึ้นไว         
โดยทางการของสหรัฐอเมริกา 
 
การติดตามสถานการณเบื้องตนของประเทศไทย 
 สํานักคณะกรรมการอาหารและยาไดตรวจสอบขอมูลตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับเรื่องนี้ พบวา  รายงานการ
ตรวจพบการปนเปอนสารเมลามีนในอาหารทารกของประเทศตาง ๆ ทั่วโลก และมีการใชมาตรการตาง ๆ 
เชน  การหามนําเขาสินคากลุมที่อยูในขายความเสี่ยงสําหรับทารกและเด็กเล็ก การเรียกคืนสินคาจากสถานที่
จําหนาย และการแจงเตือนผูบริโภคอยางตอเนื่อง รวมทั้งเริ่มมีการทํามาตรฐานขอกําหนดทางกฎหมายของ 
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ประเทศเพื่อผูนําเขา ผูผลิต หรือผูจําหนายนําไปปฏิบัติเพื่อเปนมาตรการทางกฎหมายสําหรับคุมครอง
ผูบริโภคอยางเรงดวน และจัดทํามาตรการตาง ๆ ตามขอกําหนดทางกฎหมายของประเทศตนเองมาอยาง
ตอเนื่อง 
 
จะบริโภคอยางไรใหปลอดภัยจากเมลามีน  

สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา มีการควบคุมการผลิตและนําเขาอาหารอยางเขมงวด อาหาร
ที่ผลิตภายในประเทศตองไดมาตรฐานตามเกณฑมาตรฐานจีเอ็มพี (GMP) และมีการขึ้นทะเบียน มี
เครื่องหมาย อย. อาหารที่นําเขาก็ตองมีคุณภาพมาตรฐานตามที่กําหนด และตองไดรับอนุญาตมีเครื่องหมาย 
อย. ดังนั้น การเลือกซื้อผลิตภัณฑอาหารขอใหดูที่ฉลากเปนลําดับแรก วามีการแสดงแหลงของประเทศที่
ผลิต มีเครื่องหมาย อย. ดูความเรียบรอยและสมบูรณของภาชนะบรรจุวาสะอาด ไมมีรอยรอยร่ัว ฉีกขาด ซ่ึง
จะทําใหเกิดการปนเปอนของสารเคมีและเชื้อจุลินทรียได  และดูสภาพการเก็บรักษา ไมมีการวางปะปนกับ
ผลิตภัณฑที่เปนอันตราย และเก็บในอุณหภูมิที่เหมาะสม ไมควรซื้อนมผงที่มีลักษณะของการตักแบงขาย 
รวมทั้งผลิตภัณฑที่มีการลักลอบนําเขามาจําหนาย 
  
 

สรุป 
 จากอุบัติการณที่เกิดขึ้นจากการนําเอาสารเคมีที่เปนอันตราย ซ่ึงปกติไมใชเปนวัตถุดิบในการผลิต
นําไปผสมในอาหาร โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเพิ่มคุณคาทางอาหาร แตไมคํานึงถึงผลกระทบตออันตรายที่
เกิดขึ้นสําหรับผูบริโภคโดยเฉพาะวัยทารกและเด็กเล็ก  ซ่ึงยังเปนวัยที่มีความเสี่ยงตออาหารที่บริโภคมาก
ที่สุดจนเกิดความวิตกกังวลและกระทบเปนวงกวางถึงผูผลิต ผูนําเขา ผูสงออก ตลอดจนผูจําหนายในวงการ
อาหาร กระทบตอหวงโซอาหารและธุรกิจการคาอยางกวางขวางไปทั่วโลก  จึงเปนบทเรียนที่ตองจดจําและ
ตองทํางานในเชิงปองกันกํากับดูแลอยางเขมงวดตอเนื่อง จนกระทั่งทุกวันนี้หนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
ยังคงตองเฝาระวังกํากับดูแลทางกฎหมายอยางเขมแข็งตอไป เพื่อใหผูบริโภคภายในประเทศมีความมั่นใจ
ดานความปลอดภัยในผลิตภัณฑอาหารที่วางจําหนายอยูในทองตลาดใหมากที่สุด 
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ระบบการตรวจสอบยอนกลับ (Traceability System) ในอุตสาหกรรมอาหาร 

อ.สมชาย สุริยะศิริบุตร 
บทนํา 
  สภาวะการแขงขันทางการคาอยางเสรีในปจจุบัน  สงผลใหผลผลิตทางการเกษตรของไทยตองประสบ
กับปญหาและอุปสรรคในการแขงขันจากการกีดกันทางการคาของประเทศคูคาสําคัญ ที่ไดยกประเด็นเรื่อง
กฎระเบียบดานมาตรฐานและความปลอดภัยดานอาหารขึ้นมาเปนกลไกปกปองผูบริโภคและผลประโยชน 
ภายในประเทศของตน  ไดแก มาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช  รวมถึงปจจุบันหลายประเทศทั่วโลก 

การดําเนินธุรกิจทางดานอุตสาหกรรมอาหาร ไดมีขอกําหนด กฎเกณฑ ขอบังคับตาง ๆ เกิดขึ้น
มากมาย เชน Good  Manufacturing  Practice : GMP   (หลักเกณฑวิธีที่ดีในการผลิตอาหาร)  Hazard  
Analysis  and  Critical  Control  Point  : HACCP (การวิเคราะหอันตรายและจุดวิกฤตที่ตองควบคุม) 
Sanitary and Phytosanitary Measures : SPS  (มาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช) Technical Barriers to 
Trades : TBT (มาตรการกีดกันอุปสรรคทางเทคนิคตอการคา) เปนตน  วัตถุประสงคของการใชแตละอยางก็
มีความแตกตางกัน แตโดยภาพรวมของระบบมาตรฐานตาง ๆ เหลานี้ถือไดวา เปนระบบที่ชวยในการ
ควบคุมอาหาร (Food control system)  ซ่ึงมีความเกี่ยวของโดยตรงกับ ความปลอดภัยทางดานอาหาร (Food 
safety)  ทั้งสิ้น 

การตรวจสอบยอนกลับ เปนเรื่องที่ผูอยูในหวงโซอาหาร ตั้งแตการผลิต การแปรรูป       การ
จําหนายอาหาร ใหความสนใจเปนอยางมากในปจจุบัน มีการเจรจาตอรองในองคกรมาตรฐานระหวาง
ประเทศ (Codex)  ขณะเดียวกันหลายประเทศไดเร่ิมนําระบบนี้มาใชกับสินคาบางสินคาหรือทุกสินคาโดย
สมัครใจและโดยบังคับ  เชน  ประเทศญี่ปุนมีการออกกฎหมายเกี่ยวกับการตรวจสอบยอนกลับเนื้อวัวที่อาจมี
ปญหาดานวัวบา และมีการนําไปใชโดยสมัครใจกับเกษตรอินทรีย  หรือกรณีของสหภาพยุโรปมีการออก
กฎหมายทั่วไป ซ่ึงระบุเร่ืองการตรวจสอบยอนกลับในอาหารและอาหารสัตว  เปนตน  
ระบบตรวจสอบยอนกลับ (Traceability) คืออะไร ? 

การตรวจสอบยอนกลับ  หมายถึง ความสามารถในการสอบกลับและสืบหาแหลงที่มาของอาหาร  
โดยติดตามความเปลี่ยนแปลงของผลิตภัณฑอาหารในทุกขั้นตอนของกระบวนการผลิต การแปรรูป การ
จําหนาย การขนสง และการคาปลีก  ซ่ึงการตรวจสอบผลิตภัณฑอาหารยอนกลับ หรือการตรวจสอบ
แหลงที่มาของอาหาร ถือเปนมาตรการกีดกันทางการคาที่ไมใชภาษี อีกลักษณะหนึ่ง  
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ระบบตรวจสอบยอนกลับ เปนระบบที่ชวยตรวจสอบติดตามหรือตรวจสอบยอนกลับคุณภาพของ

สินคาเกษตรในดานความปลอดภัยของอาหาร  โดยเริ่มตั้งแตการตรวจสอบกระบวนการผลิต การเพาะปลูก 
การดูแล การใหอาหาร ยาหรือสารเคมีตาง ๆ ไปสูขั้นตอนการเก็บเกี่ยว และสงตอไปยังโรงงาน  ซ่ึงมีการ
ตรวจสอบคุณภาพและสิ่งปนเปอนในอาหารกอนการแปรรูป  ภายใตกระบวนการผลิตที่ไดมาตรฐาน ในการ
จัดเก็บบรรจุหีบหอจนถึงกระบวนการรวบรวมและสงตอไปยังผูซ้ือในตางประเทศสูผูบริโภค  
 
ระบบการตรวจสอบยอนกลับ  ประกอบดวย 2 สวนหลัก ๆ คือ   

1.  การติดตาม (Tracking)  
     เปนการติดตามสินคา ตัวแทนจําหนาย (Agents) และการควบคุมการผลิตตลอดจนทุก ๆ ส่ิงที่

เกี่ยวของในการนําเขาสูกระบวนการผลิตตลอดสายการผลิต  รวมทั้งการติดตามแหลง  ที่จัดสงสินคา เพื่อ
เรียกคืนสินคาในกรณีที่ตรวจพบวาวัตถุดิบที่นํามาผลิต หรือกระบวนการผลิตบางล็อตการผลิตมีปญหา ซ่ึง
อาจจะเกิดอันตรายกับผูบริโภค หรือลูกคาได  จําเปนจะตองมีการเรียกคืนสินคาเฉพาะล็อตการผลิตนั้นกลับ  
เพื่อไมใหสินคาที่มีปญหาถึงมือลูกคา 

2.  การตรวจสอบคนหาแหลงท่ีมา (Tracing)  
     เปนการตรวจสอบการคนหาแหลงที่มาของสินคาจากทุก ๆ จุดบนสายการผลิตไปจนถึง

แหลงกําเนิดหรือที่มาของวัตถุดิบที่นํามาผลิต เพื่อวิเคราะหและหาสาเหตุกรณีพบสินคาที่มีปญหาที่
ปลายทางวาเกิดขึ้นที่ขั้นตอนใด  เชน  วัตถุดิบ  การผลิต  การจัดเก็บ  การขนสง   เปนตน  เพื่อเปนการ
ปองกันไมใหเหตุการณเกิดขึ้นซ้ําอีก 

ระบบการตรวจสอบยอนกลับเกี่ยวของกับความสามารถในการเชื่อมขอมูลสวนประกอบและขอมูล
กระบวนการผลิตของสินคาหรือผลิตภัณฑสําเร็จรูปถือเปนแนวทางปฏิบัติที่ดี ในการผลิต และการประกัน
คุณภาพ  ถาหากไมมีการจัดระบบดังกลาว  การพิสูจนยืนยันขอมูลผลิตภัณฑที่ถูกรองเรียนโดยผูบริโภคจะ
เปนไปไดยากมาก ปจจุบันระบบดังกลาวถูกนํามาบังคับใชเพื่อจัดการลดจํานวนเหตุการณปญหาสินคาที่
จะตองเรียกคืนใหเหลือนอยที่สุด 
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วัตถุประสงคหลัก และหลักการของการตรวจสอบยอนกลับ 

วัตถุประสงคของการใชระบบการตรวจสอบยอนกลับ คือ เพื่อปองกันและบรรเทาความเสียหายที่
เกิดขึ้นจากปญหาเรื่องคุณภาพและความปลอดภัยของอาหารที่จําหนาย และเพื่อใชเปนเครื่องมือในการเรียก
คืนสินคาที่มีปญหากลับอยางถูกตองและรวดเร็ว  โดยอาศัยหลักการระบุที่มาและที่ไปของตัวสินคา ซ่ึงตอง
สามารถตรวจสอบไดทั้งการควบคุมคุณภาพ กระบวนการผลิต        การบรรจุ  การขนสง  และการจําหนาย 
หรือตั้งแตเร่ิมผลิตไปตลอดทุกขั้นตอนที่เกี่ยวของกับสินคาผานระบบการจัดฐานขอมูล  ไดแก  การใชระบบ
เอกสารหรือบารโคด (Barcode)  ในการกํากับและตรวจสอบ 

 
แนวทางในการตรวจสอบยอนกลับ 
 จากการที่กระบวนการสืบแหลงที่มา หรือการตรวจสอบยอนกลับผลิตภัณฑในผลิตภัณฑอาหาร  เปน
กระบวนการตรวจสอบขอมูลความปลอดภัยของอาหารตลอดหวงโซการผลิต  ตั้งแตระดับเกษตรกร  ผูแปร
รูป ผูสงออก / นําเขา  ผูกระจายสินคา รานคาปลีก  จนกระทั่งถึงมือผูบริโภค  (ตนน้ําไปยังปลายน้ํา)  โดย
อาศัยขอมูลที่ไดจากการจัดเก็บตลอดกระบวนการ ที่ผลิตภัณฑนั้นผานในกระบวนการตรวจสอบยอนกลับ
ในรูปแบบเดิมนั้น  จะเปนการสืบคนขอมูลในรูปแบบเอกสาร (Paper based)  ซ่ึงมักประสบปญหาความ
ลาชาและความถูกตองของขอมูล โดยเฉพาะอยางยิ่งระบบขนาดใหญที่ตองมีการจัดเก็บขอมูลเปนจํานวน
มาก แตดวยความกาวหนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ  คอมพิวเตอรจึงเขามามีบทบาทสําคัญในการจัดเก็บ
ขอมูล (Computer based)  โดยอาศัยโครงขายการสื่อสารในการแลกเปลี่ยนขอมูล เพื่อใหกระบวนการสืบคน
ขอมูลเปนไปอยางรวดเร็ว อันจะชวยใหผูบริโภคสามารถตรวจสอบขอมูลความปลอดภัยของอาหารไดในทุก
ขั้นตอนตลอดหวงโซการผลิตตั้งแตฟารมจนถึงมือผูบริโภค (From Farm to Fork)  และเปนประโยชนอยาง
มากในการตรวจสอบความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑอาหาร  ทําใหทราบตนเหตุของความผิดปกติได
อยางรวดเร็ว  แมนยํา และชวยลดผลกระทบจากความเสียหายที่จะเกิดขึ้นได   
 แนวทางในการตรวจสอบยอนกลับผลิตภัณฑอาหารคือ  การติดฉลาก  ซ่ึงมีขอความระบุขอมูลตาง ๆ 
เชน แสดงชื่ออาหารและหมายเลขรหัสกํากับไวบนฉลาก  และใชวิธีการอานขอมูลโดยระบบการอานขอมูล
ดวยแสงโดยการใชแถบรหัสแทง (Barcodes) ดังแสดงในรูปที่ 1 และ 2 หรือระบบการพิสูจนดวยคลื่นวิทยุ 
(Radio Frequency Identification ; RFID) ดังแสดงในรูปที่ 3   ซ่ึงเปนเทคโนโลยีการถายทอดขอมูลไปยัง
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เครื่องรับขาวสาร โดยการเชื่อมโยงของคลื่นวิทยุความถี่ตาง ๆ ซ่ึงสวนสําคัญที่จะทําใหสามารถ  ตรวจสอบ
ยอนกลับไดสําเร็จก็คือ  ความรวมมือในการเก็บรวบรวมขอมูลจากผูผลิต ผูนําเขา และ  ผูมีสวนไดสวนเสีย 
 
 
 
ทุกระดับ  การเปดโอกาสใหมีการรับรูขอมูลขาวสารรวมกันในกลุมผูที่เกี่ยวของในสายโซอาหาร และมีการ
ปรับปรุงขอมูลใหทันสมัยตลอดเวลา 
 
 
 

                 
รูปที่ 1   แสดงระบบการอานขอมูลดวยแสงโดยการใชแถบรหัสแทง (Barcodes)   (4) 
 
 

                 
รูปที่ 2  แสดงรหัสแถบบารโคด (Barcodes)   (5) 
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รูปที่ 3  แสดง RFID Transponder  และ RFID Scanner   (6) 
 
ประโยชนของการตรวจสอบยอนกลับ 
 1.  ประโยชนตอผูประกอบการ   ทําใหเกิดการผลิตสินคาที่มีคุณภาพไดมาตรฐาน  สามารถรักษา
มาตรฐานและพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่อง  เพราะมีการตรวจสอบตลอดเวลา      ทําใหคูคาเกิดความเชื่อมั่น
ในคุณภาพของผลผลิตที่ได และสามารถใชเปนจุดแข็งขององคกร      ในการขยายฐานของผูบริโภคหรือ
ตลาดได  ชวยการลดการสูญเสียจากการกระบวนการผลิตและลดการรองเรียนในขอบกพรองของสินคาจาก
ผูซ้ือและผูบริโภค ในกรณีที่สินคาเกิดปญหา           จะชวยใหทราบสาเหตุและสามารถเรียกคืนสินคาได
ทันเวลาและถูกตอง สงผลดีตอการจัดการและภาพรวมขององคกร 
 2.  ประโยชนตอผูบริโภค  กอใหเกิดความปลอดภัยดานอาหาร   ผูบริโภคมีความเชื่อมั่นในความ
ปลอดภัยของผลิตภัณฑอาหารมากขึ้น  สามารถตรวจสอบรายการสวนประกอบอาหาร  ในกรณีที่ตองการ
เล่ียงอาหารบางชนิด  และชวยใหผูบริโภคไดรับขอมูลเกี่ยวกับขั้นตอน กระบวนการผลิต การจําหนาย  ทําให
มีทางเลือกในการตัดสินใจมากขึ้น 
 3.  ประโยชนตอรัฐบาล   รัฐสามารถดําเนินงานและจัดการมาตรการตาง ๆ ไดอยางเปนระบบ   
รวมถึงยังรวบรวมฐานขอมูลเพื่อใชประโยชนในการดําเนินงานสวนอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับความปลอดภัยของ
ประชาชนในฐานะผูบริโภค  ไดแก  การคุมครองสุขอนามัยของผูบริโภค  ปองกันการปลอมแปลงสินคา  
ควบคุมการแพรระบาดของโรคติดตอ และการควบคุมสุขอนามัย 
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สรุป 
 การนําหลักการของการตรวจสอบยอนกลับเพื่อนําไปใชในการควบคุมกํากับดูแลการผลิตอาหารใน
ขั้นตอนใด ๆ ของหวงโซอาหารอาจมีปญหาในชวงแรกของการดําเนินการตามหลักการของ Codex หรือของ 
EU  เนื่องจากผูเกี่ยวของทุกภาคสวนของหวงโซอาหารจะตองปรับตัวเรียนรูหลักการเรื่องนี้  สําหรับประเทศ
ไทยก็ควรจะตองถือเปนจุดเริ่มตนของการนําหลักการนี้ไปใชเพื่อควบคุมความปลอดภัยของอาหารที่
จําหนายใหกับผูบริโภคทุกระดับไมวาภายใน หรือตางประเทศเพื่อจะไดมั่นใจวาผลิตภัณฑอาหารอาจมี
ปญหาก็สามารถนําหลักการนี้ไปใชหาสาเหตุไดและแนะนําไปสูการแกไขปญหานั้น ๆ ได เชน ปญหาของ
การปนเปอนสารเมลามีนจากนมผงของประเทศจีน ซ่ึงทําใหเด็กทารกและเด็กเล็กตาย และเจ็บปวยที่เปนขาว
ทั่วโลกอยูในขณะนี้อยางตอเนื่อง ประเทศตาง ๆ ที่มีการนําเขานมผงที่มาจากประเทศจีนคงจะตองนํา
หลักการของระบบการตรวจสอบยอนกลับ (Traceability system) มาใชในการตรวจสอบยอนกลับ ปญหา
ของการปนเปอนผลิตภัณฑอาหารชนิดตาง ๆ ที่มีแนวโนมความเสี่ยงของสารเมลามีนอยางเปนรูปธรรมมาก
ขึ้น เพื่อสรางความมั่นใจในดานความปลอดภัยของอาหารใหกับผูบริโภคภายในประเทศของตน 
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บทความวิชาการ 

 บทความวิชาการฉบับนี้ เปนบทคัดยอวิชาปญหาพิเศษของนิสิตภาควิชาคหกรรมศาสตร สาขา
วิทยาศาสตรการอาหารและโภชนาการ ซ่ึงบทความที่คัดมาในฉบับนี้เปนบทความที่ไดรับรางวัลการ
ประกวดโปสเตอรเผยแพรงานวิจัยในงานแสดงผลงานวิชาปญหาพิเศษของนิสิตชั้นปที่ 4 ปการศึกษา 2551 

 
การผลิตเยลลี่ฝร่ังในระดับอุตสาหกรรมขนาดยอม 

(PRODUCTION OF  GUAVA  JELLY  AT PILOT  SCALE) 
นางสาวกนกวรรณ  ช่ืนบาน     อาจารยที่ปรึกษา อ.ดร. อรัญญา มิ่งเมือง 1 
นางสาวธนวรรณ  วันทอง                                 อ.ดร. อรุษา เชาวนลิขิต 

บทคัดยอ 
  งานวิจัยนี้ศึกษาการผลิตเยลลี่ฝร่ัง โดยเริ่มจากการพัฒนาสูตรในระดับหองปฏิบัติการ  พบวา
สูตรที่เหมาะสมประกอบดวยน้ําฝร่ัง 250 กรัม  น้ํา 220 กรัม น้ําตาล 70 กรัม กรดซิตริก 0.40 กรัม    คารรา
จีแนน 2.70 กรัม  โลคัสบีนกัม 0.30 กรัมและโพแทสเซียมซิเตรท 1.08 กรัม  การศึกษากระบวนการผลิต
ระดับหองปฏิบัติการเปรียบเทียบกับการผลิตระดับอุตสาหกรรมขนาดยอม( pilot scale) โดยใชหมอตม 2 ช้ัน
แบบใหความรอนจากไอน้ํา เพื่อใหความรอนแกสวนผสมในการทําเยลลี่ทั้งหมด ที่อุณหภูมิ  90  oC  เปน
เวลา 3 นาที  พบวากระบวนการผลิตในระดับหองปฏิบัติการใชระยะเวลาประมาณ  40 - 45 นาที แตการผลิต
ระดับอุตสาหกรรมขนาดยอมใชเวลาเพียง  15 -20 นาที เมื่อศึกษาเปรียบเทียบคุณลักษณะของผลิตภัณฑจาก
การผลิตทั้ง  2  วิธี พบวาเยลลี่ฝร่ังที่ผานการผลิตในระดับอุตสาหกรรมขนาดยอมมีการสูญเสียวิตามินซีนอย
กวาการผลิตในระดับหองปฏิบัติการ   ผลิตภัณฑจากการผลิตทั้ง  2  วิธีมีความแตกตางในดานสีและลักษณะ
เนื้อสัมผัสเล็กนอยแตการยอมรับโดยรวมของผลิตภัณฑไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ( p > 
0.05 ) เมื่อนําผลิตภัณฑเยลลี่ฝรั่งมาวิเคราะหคุณภาพทางจุลินทรียพบวาผลิตภัณฑทั้งในระดับอุตสาหกรรม
ขนาดยอมและระดับหองปฏิบัติการมีจํานวนจุลินทรียทั้งหมดและยีสตราไมเกินเกณฑที่กําหนดตาม
มาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน: เยลลี่ออน (มผช.519-2547)  
 

คําสําคัญ : ฝร่ัง เยลลี่ อุตสาหกรรมขนาดยอม  



 

 

 

  
คหกรรมศาสตรคหกรรมศาสตร  มศวมศว                        1177                   ปที่ 7 ฉบับที่ 1 ตุลาคม 2551 - มีนาคม  2552 

 

งานวิจัยนี้ไดรับรางวัลชนะเลิศ ในงานแสดงผลงานวิชาปญหาพิเศษ ของนิสิตวิชาเอกวิทยาศาสตรการอาหาร
และโภชนาการ  ช้ันปที่ 4 ประจําปการศึกษา 2551 

1 Corresponding e – mail : arunya@swu.ac.th 
 
 
 

ผลกระทบของ pH และอุณหภูมิ ตอสารสกัดจากกระเจี๊ยบและอัญชัน 
(EFFECT OF PH AND TEMPERATURE ON ROSELLE AND BUTTERFLY PEA EXTRACT) 

นางสาวศิโรรัตน อภิชยารักษ                  อาจารยที่ปรึกษา อ.ดร. อรุษา เชาวนลิขิต1 
นางสาวสรารัตน คงทอง   

บทคัดยอ 
  งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาผลของ pH และอุณหภูมิตอสารสกัดจากกระเจี๊ยบและ
อัญชัน  โดยขั้นแรกจะนําสารสกัดจากกระเจี๊ยบและอัญชันมาปรับ pH ใหเปน 1-12 พบวา สารสกัดจาก
กระเจี๊ยบใหสีแดงที่ pH 1-3 และ 10-12  สวนสารสกัดอัญชันใหสีแดงที่ pH 1-2 สีมวงที่ pH 3-4 และ 10-11 
สีน้ําเงินที่ pH 5-6 สีเขียวที่ pH 7-9 และ 12 เมื่อนําสารสกัดกระเจี๊ยบที่  pH 2 และ 10 สารสกัดอัญชันที่ pH 2, 
4, 6, 8 และ 10 มาปรับใหทุกสารมีคาการดูดกลืนแสงเริ่มตนที่  λmax  ประมาณ 0.7 และใหความรอนที่
อุณหภูมิ 80 และ 90 องศาเซลเซียส เปนเวลา 2 ช่ัวโมง พบวา อุณหภูมิมีผลตอความคงตัวของสารสกัด
กระเจี๊ยบที่ pH 2 และ 10 และ สารสกัดอัญชันที่ pH 8 โดยเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นจะทําใหคาครึ่งชีวิตของแอนโธ
ไซยานินในสารสกัดมีคาลดลง  ในขณะที่  Degradation rate และ % polymeric มีคาเพิ่มขึ้น แตอุณหภูมิไมมี
ผลตอการเปลี่ยนแปลงการดูดกลืนแสงของสารสกัดอัญชันที่ pH 2, 4, 6 และ 10  
  

คําสําคัญ : กระเจี๊ยบ  อัญชัน  pH  อุณหภูมิ 
 

งานวิจัยนี้ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในงานแสดงผลงานวิชาปญหาพิเศษ ของนิสิตวิชาเอก
วิทยาศาสตรการอาหารและโภชนาการ  ช้ันปที่ 4 ประจําปการศึกษา 2551 

 

1 Corresponding e – mail : arusa@swu.ac.th 
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การพัฒนาผลิตภัณฑขาวเหนียวเปยกขาวโพดหุงสุกเร็วเสริมแคลเซียม 
(PROCESS  DEVELOPMENT  OF  CALCIUM  FORTIFIED  QUICK  COOKING  STICKY  

RICE  WITH  SWEET  CORN  IN  COCONUT  MILK) 
นางสาวนับเดือน     หอณรงคศิริ        อาจารยที่ปรึกษา  อ.ดร.พรทิพย     ศิริสุนทราลักษณ 1 
นางสาวรภัส     เฟองเจริญ 

บทคัดยอ 
    การศึกษานี้เปนการพัฒนากระบวนการผลิตผลิตภัณฑขาวเหนียวเปยกขาวโพดหุงสุกเร็วเสริม
แคลเซียม  โดยศึกษาสภาวะที่เหมาะสมสําหรับการอบแหงขาวโพด  ไดแก  เวลาในการใหความรอน 0.5 
นาที  1 นาที  และ  1.5 นาที  อุณหภูมิในการอบแหงเปน  40oC  60oC และ 80oC  สําหรับวิธีการทําแหงขาว
เหนียวใชวิธีการใชความรอนแหง (Dry heat  treatment) โดยใหความรอนแหงขาวเหนียวดิบที่อุณหภูมิ  
130oC  เปนเวลา  10  นาที  และทําการเสริมแคลเซียมในขาวเหนียวหุงสุกเร็วโดยใชสารละลาย  Calcium 
lactate  ความเขมขน 3% (w/v)  ในขั้นตอนการหุงสุก  จากนั้นศึกษาอัตราสวนของสวนผสมและปริมาณน้ําที่
เหมาะสมในการผลิตขาวเหนียวเปยกขาวโพดหุงสุกเร็ว  พบวาเวลาในการใหความรอนและสภาวะการให
ความรอนแหงที่เหมาะสมสําหรับขาวโพดหุงสุกเร็ว จากการประเมินเวลาที่ใชในการอบแหงสั้นที่สุด เวลา
ในการคืนรูปเร็วที่สุดและคุณภาพการทดสอบทางประสาทสัมผัสที่ดีที่สุด คือ  1.5 นาที  60oC สําหรับ
อัตราสวนและปริมาณน้ําที่เหมาะสมที่สุดในการผลิตขาวเหนียวเปยกขาวโพดหุงสุกเร็วเสริมแคลเซียมเมื่อ
พิจารณาจากผลการทดสอบทางประสาทสัมผัส  คือ  ขาวเหนียวหุงสุกเร็วเสริมแคลเซียม  21.5  กรัม  
ขาวโพดหุงสุกเร็ว  4.84  กรัม  กะทิผง  10  กรัม  น้ําตาลทราย  27  กรัม  เกลือ  0.2  กรัม ปริมาณน้ํา 130 
มิลลิลิตร สําหรับเวลาที่ใชในการเตรียมผลิตภัณฑขาวเหนียวเปยกขาวโพดหุงสุกเร็วเสริมแคลเซียม คือ 14 
นาที  

 
คําสําคัญ : ขาวเหนียวหุงสุกเร็ว  การเสริมแคลเซียม  ขาวเหนียวเปยกขาวโพด  

 



 

 

 

  
คหกรรมศาสตรคหกรรมศาสตร  มศวมศว                        1199                   ปที่ 7 ฉบับที่ 1 ตุลาคม 2551 - มีนาคม  2552 

 

งานวิจัยนี้ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในงานแสดงผลงานวิชาปญหาพิเศษ ของนิสิตวิชาเอก
วิทยาศาสตรการอาหารและโภชนาการ  ช้ันปที่ 4 ประจําปการศึกษา 2551 

 

1 Corresponding e – mail : porntips@swu.ac.th 
 
 
 

การศึกษาคุณสมบัติเชิงหนาท่ีของโปรตีนสกัดจากมอลตถั่วเขียว 
(FUNCTIONAL PROPERTIES OF MALTED MUNG BEAN PROTEIN ISOLATE) 

 
นางสาวปยนุช  แซเตื้อง     อาจารยที่ปรึกษา อ.ดร. นันทรัตน ณ นครพนม 1 
นางสาวสุกัลยา  ภูจริต 
 

บทคัดยอ 
  งานวิจัยนี้ทําการศึกษาผลของระยะเวลาการงอก (0, 4 และ 12 ช่ัวโมง) ตอสมบัติการละลาย 
(pH 3-10)  ความสามารถในการอุมน้ํา (60-90oC)  คุณสมบัติดานความขนหนืด ความสามารถในการเกิด
อิมัลชันและการเกิดเจลของโปรตีนสกัดจากถั่วเขียว พบวาที่ pH 4.5 โปรตีนสกัดจากถั่วเขียวที่ผานการงอก
เปนเวลา 0, 4 และ 12 ช่ัวโมงมีความสามารถในการละลายต่ําสุด (p ≥ 0.05) การเพิ่มระยะเวลาในการงอก
สงผลใหความสามารถในการอุมน้ําของโปรตีนสกัดจากถั่วเขียวเพิ่มขึ้น (p < 0.05) ที่ pH 7.0 หลังผานการให
ความรอนที่อุณหภูมิ 80 oC  สารละลายโปรตีนสกัดจากถั่วเขียวที่ผานการงอกเปนเวลา 12 ช่ัวโมง มี
ความสามารถในการเกิดอิมัลชัน และความขนหนืดของสารละลายโปรตีน (10% โปรตีน w/v) ลดลง อยางไร
ก็ตามสารละลายโปรตีนเกิดเจลเมื่อเพิ่มความเขมขนของสารละลายโปรตีนเปน 16% (w/v) แสดงใหเห็นวา
กระบวนการงอกของพืช สามารถปรับเปลี่ยนความสามารถในการเกิดโครงราง 3 มิติของโปรตีน องคความรู
ที่ไดสามารถนํามาประยุกตเพื่อเตรียมโปรตีนใหมีความสามารถในการเกาะกลุมลดลง โดยไมใชสารเคมีหรือ
เอนไซมที่มีราคาแพงเพื่อใชเปนแหลงของโปรตีนในเครื่องดื่มที่มีความเขมขนของโปรตีนสูงถึงแมผาน
ความรอนในระดับพาสเจอรไรซ 
 
คําสําคัญ  :  ถ่ัวเขียว   มอลต   คุณสมบัติเชิงหนาที่ของโปรตีน 

 



 

 

 

  
คหกรรมศาสตรคหกรรมศาสตร  มศวมศว                        2200                   ปที่ 7 ฉบับที่ 1 ตุลาคม 2551 - มีนาคม  2552 

 

งานวิจัยนี้ไดรับรางวัลชมเชย ในงานแสดงผลงานวิชาปญหาพิเศษ ของนิสิตวิชาเอกวิทยาศาสตรการอาหาร
และโภชนาการ  ช้ันปที่ 4 ประจําปการศึกษา 2551 

 

1 Corresponding e – mail : nantarat_na@yahoo.com 
 

 
 
 

การศึกษาผลของ Drying  aid  ตอการทําแหงแบบสุญญากาศและคุณภาพผงสีจากเปลือกมังคุด 
(EFFECT OF DRYING AID AND VACUUM DRYER METHOD  

ON MANGOSTEEN SKIN COLORANT) 
 
นางสาวจิราภรณ    ฉาโชติ     อาจารยที่ปรึกษา อ.ดร. อรุษา เชาวนลิขิต1 
นางสาวสุนทรี    ชอไมทอง 

 
บทคัดยอ 

  งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาวิธีการผลิตผงสีจากเปลือกมังคุดดวยเครื่องอบแหงแบบ
สุญญากาศและผลกระทบของ Drying  aid 3 ชนิด [Maltodextrin, Gum Arabic, Maltodextrin ผสม Gum 
Arabic (80:20)] ตอความคงตัวของผงสี พบวาการสกัดเปลือกมังคุดดวย 95% เอทานอล : น้ํา ในอัตราสวน 
70:30 สามารถสกัดแอนโธไซยานินไดมากที่สุด  คือ 54.02 ± 0.02 mg/L เมื่อนําสารสกัดไปทําการอบแหง
พบวา สีของผงสีขึ้นกับชนิดของ  Drying  aid สารสกัดที่ไมใสสารชวยทําแหงใหผงสีดํา สวนสารสกัดที่ใส 
Maltodextrin จะใหผงสีน้ําตาลแดง, ใส  Gum  Arabic ใหผงสีสมแดง และใส  Maltodextrin ผสม Gum 
Arabic ใหผงสีชมพู ผงสีที่ใชสารชวยทําแหง Maltodextrin มีอัตราการละลายและ % yield สูงที่สุด คือ 97.85 
± 0.92% และ 20.33 ± 0.16% ตามลําดับ และการใชสารชวยทําแหง  Maltodextrin  มีการสูญเสียปริมาณ
แอนโธไซยานินนอยที่สุดคือ 11.17% จากนั้นศึกษาความคงตัวของผงสีเมื่อนําไปผานความรอนที่อุณหภูมิ  
70, 80 และ 90 ๐C เปนเวลา 120 นาที  พบวาชนิดของ Drying aid และอุณหภูมิมีผลทําใหคาครึ่งชีวิตของ
ปริมาณแอนโธไซยานินลดลงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p≤0.05) 

 
คําสําคัญ  :  แอนโธไซยานิน, ฟนอลิกทั้งหมด,  Maltodextrin, Gum  Arabic, การทําแหงแบบสุญญากาศ 

 



 

 

 

  
คหกรรมศาสตรคหกรรมศาสตร  มศวมศว                        2211                   ปที่ 7 ฉบับที่ 1 ตุลาคม 2551 - มีนาคม  2552 

 

งานวิจัยนี้ไดรับรางวัลชมเชย ในงานแสดงผลงานวิชาปญหาพิเศษ ของนิสิตวิชาเอกวิทยาศาสตรการอาหาร
และโภชนาการ  ช้ันปที่ 4 ประจําปการศึกษา 2551 

 

1 Corresponding e – mail : arusa@swu.ac.th 
 
 
 
 

การยืดอายุการเก็บรักษาชิฟฟอนเคกโดยการฉายรังสีแกมมารวมกับการใชสารกันเสีย 
(USE OF THE COMBINATION OF GAMMA IRRADIATION AND PRESERVATIVE 

 TO EXTEND THE SHELF-LIFE OF CHIFFON CAKE) 
 
นางสาวแพรวภัค สุทธิรักษ         อาจารยที่ปรึกษา  อ.ดร.พรทิพย     ศิริสุนทราลักษณ 1 
นางสาวกนิษฐา ปาปะกา 

 
บทคัดยอ 

  งานวิจัยนี้เปนการศึกษาผลของการฉายรังสีแกมมาที่ระดับ 0, 2, 4, 6, 8 และ 10 kGy ตอคุณภาพ
ทางดานจุลินทรีย คุณภาพทางดานเคมีกายถาพ และคุณภาพทางดานประสาทสัมผัสของชิฟฟอนเคกพบวาผู
ทดสอบพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญของคุณภาพดานประสาทสัมผัส (p ≤ 0.05) เมื่อฉายรังสีมากกวา 4 
kGy ปริมาณจุลินทรียนอยลงตามระดับรังสี ดังนั้นจึงเลือกระดับรังสีที่เหมาะสมที่ 4 kGy จากนั้นประเมิน
อายุการเก็บรักษาของชิฟฟอนเคก (control) ชิฟฟอนเคกฉายรังสี 4 kGy ชิฟฟอนเคกใสแคลเซียมโพรพิ
โอเนท 0.3% และชิฟฟอนเคกใสแคลเซียมโพรพิโอเนท 0.15% รวมกับฉายรังสี 4 kGy พบวาการใส
แคลเซียมโพรพิโอเนทในปริมาณครึ่งหนึ่งของปริมาณที่กฎหมายกําหนด (0.15%) รวมกับการฉายรังสี 4 
kGy และการฉายรังสี 4 kGy ทําใหอายุการเก็บรักษาของชิฟฟอนเคกนานกวา 20 วัน ในขณะที่ชิฟฟอนเคก
ตัวอยางควบคุม และชิฟฟอนเคกที่ใสแคลเซียมโพรพิโอเนทในปริมาณที่กฎหมายกําหนด (0.3%) เสื่อมเสียที่ 
5 และ 6 วันตามลําดับ  
 
คําสําคัญ  :   ชิฟฟอนเคก, การฉายรังสี, รังสีแกมมา, อายุการเก็บรักษา 

 



 

 

 

  
คหกรรมศาสตรคหกรรมศาสตร  มศวมศว                        2222                   ปที่ 7 ฉบับที่ 1 ตุลาคม 2551 - มีนาคม  2552 

 

งานวิจัยนี้ไดรับรางวัลชมเชย ในงานแสดงผลงานวิชาปญหาพิเศษ ของนิสิตวิชาเอกวิทยาศาสตรการอาหาร
และโภชนาการ  ช้ันปที่ 4 ประจําปการศึกษา 2551 

 

1 Corresponding e – mail : porntips@swu.ac.th 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประมวลภาพกิจกรรมของภาควิชาคหกรรมศาสตร 
 

- เมื่อวันที่  12 กุมภาพันธ 2552   ภาควิชาฯ ไดจัดโครงการชิมขนมชมดอกไม ประจําป 2552 ณ โถงใตอาคาร 
19 คณะวิทยาศาสตร เวลา 9.00 – 13.00 น.  

 
  

   

   



 

 

 

  
คหกรรมศาสตรคหกรรมศาสตร  มศวมศว                        2233                   ปที่ 7 ฉบับที่ 1 ตุลาคม 2551 - มีนาคม  2552 

 

   

   
 
 
 
 
 

- เมื่อวันที่  18 กุมภาพันธ 2552   ภาควิชาฯ ไดจัดโครงการปจฉิมนิเทศสําหรับนิสิตชั้นปที่ 4 ของภาควิชา 
หลักสูตรวท.บ.คหกรรมศาตร และวท.บ.วิทยาศาสตรการอาหารและโภชนาการ ณ หอง 19-1514 

   

   

   



 

 

 

  
คหกรรมศาสตรคหกรรมศาสตร  มศวมศว                        2244                   ปที่ 7 ฉบับที่ 1 ตุลาคม 2551 - มีนาคม  2552 

 

 

                                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- เมื่อวันที่  23 มีนาคม 2552   ภาควิชาฯ ไดตอนรับคณาจารยภาควิชาคหกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฎ 

เชียงใหม เขามาดูงานสาขาสิ่งทอและเครื่องแตงกาย ณ ช้ัน 15 หอง 191501 - 191514  เวลา 9.00 – 13.00 น.  
 
 

   

   



 

 

 

  
คหกรรมศาสตรคหกรรมศาสตร  มศวมศว                        2255                   ปที่ 7 ฉบับที่ 1 ตุลาคม 2551 - มีนาคม  2552 

 

   

   

 

คําคม 

 

“อยากลัวที่จะกาวไปขางหนาอยางชาๆ ส่ิงที่ตองกลัวอยางเดียวคือการหยุดนิ่ง” 
 

         ที่มา : www.bannjomyut.com    (12 มี.ค. 2552) 

 
 


