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คํานํา
ประเทศไทยมีพันธุขนุนที่นิยมปลูก คือ พันธุทองสุดใจ, จําปากรอบ,พันธุทองประเสริฐ,
เหรียญทอง และ พันธุเหลืองพิชัย เปนตน จากสถิติแหลงปลูกขนุน ป 2542 ถึง 2546 ประเทศ
ไทยมีพื้นที่ปลูกขนุนทั่วประเทศ คือ 297,245 306,582 303,362 292,707 และ 282,355 ไร
ตามลําดับ ในปเพาะปลูก 2546 แหลงที่มีพื้นที่ปลูกขนุนมากที่สุด 3 อันดับแรก คือ จังหวัดชลบุรี
ประจวบคีรีขันธ ระยอง คิดเปนรอยละ 17.78% 8.9%และ6.59% ของพื้นที่ปลูกรวม ตามลําดับ
ผลผลิตขนุนหนัง รวมทั่วประเทศ ในป 2542 ถึง 2546 คือ 564,382.4 610,036.7
778,199.3 819,895.4 และ 852,398.0 ตัน ตามลําดับ แหลงที่ไดผลผลิตขนุนสูงสุดในป 2546
คือ จังหวัดชลบุรี คิดเปนรอยละ 27.68% ของผลผลิตรวม แหลงที่มีผลผลิตมากเปนอันดับสอง
คือ จังหวัด ประจวบคีรีขันธ คิดเปนรอยละ 8.16% ของผลผลิตรวม และจังหวัดระยอง ได
ผลผลิตขนุนมากเปนอันดับสาม คิดเปนรอยละ 3.49% ของผลผลิตรวม ผลผลิตเฉลี่ยทั้งประเทศ
คือ 3,879.69 กิโลกรัมตอไร และเกษตรกรขายผลผลิตขนุนจากสวนไดเฉลี่ย 6.32 บาทตอกิโลกรัม
( กรมวิชาการเกษตร 2547 )
การแปรรู ป ขนุ น เป น ขนุ น แช อิ่ ม อบแห ง เป น ผลิ ต ภั ณ ฑ จ ากขนุ น ที่ ส ถาบั น วิ จั ย
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย (วว.) โดยฝายเทคโนโลยีอาหาร ไดพัฒนาขึ้น เพื่อให
กลุมแมบานเกษตรกรผูปลูกขนุน หรือผูประกอบการรายยอยสามารถผลิตได หนังสือเลมนี้พรอม
วีดิทัศน จัดทําขึ้นเพื่อใชประกอบการฝกอบรมและเพื่อเผยแพรใหแกผูสนใจ อนึ่ง วว. มีความ
พรอมที่จะฝกอบรมการผลิตผลไมแหงดังกลาว เพื่อตอบสนองความตองการของผูที่มีความสนใจ
ผลิตผลไมแชอิ่มอบแหง วว. จึงจัดฝกอบรมใหกับผูสนใจเปนรายๆ ตามความตองการ
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บทนํา
ขนุนแชอิ่มอบแหง หรือ ขนุนแหง เปนผลไมแชอิ่มตากแหงชนิดหนึ่ง ซึ่งมีลักษณะเนื้อ
สัมผัสที่มีผิวนอกแหง เนื้อในนุม รสชาติหวานอมเปรี้ยวเล็กนอย
สามารถเก็บรักษาไวที่
อุณหภูมิหองไดนานโดยไมเกิดการเนาเสียและขึ้นรา สามารถทําจากเนื้อขนุนหามไมสุกงอม
และขนุนพันธุทองประเสริฐสามารถนํามาแปรรูปเปนขนุนแชอิ่มอบแหง หรือ ขนุนแหงได
ผลไมแชอิ่ม เปนการแปรรูป โดยการนําผลไมไปแชในน้ําเชื่อมปรุงรสที่ประกอบดวย
น้ําตาล เกลื อ และกรดอิ น ทรี ย จนไดความหวานตามที่ตองการ เชน มะละกอ มะม ว ง มะขาม
สับปะรด และเงาะ เปนตน โดยทั่วไปความหวานของน้ําเชื่อมปรุงรสจะเริ่มตนที่น้ําตาลรอยละ 30
ของน้ําหนักน้ําเชื่อมจนถึงรอยละ 65 ของน้ําเชื่อมทั้งนี้ขึ้นอยูกับความหวานของผลไมแตละชนิด
และความหวานในผลิตภัณฑที่ตองการ
การเตรียมผลไมเพื่อทําผลไมแชอิ่ม
ผลไมที่จะนํามาแชอิ่มตองเปนผลไมสดเพิ่งเก็บเกี่ยว เพราะจะไดผลไมเนื้อกรอบ ไมควรใช
ผลไมที่สุกจนงอมเพราะเนื้อผลไมเละงาย กลิ่นรสไมดี นอกจากนี้ไมควรใช ผลไมที่มีเนื้อออน
เกินไปเพราะจะมีน้ํามากและเนื้อเละ ผลไมที่ผานการคัดเลือก ควรลางน้ําใหสะอาด เพื่อขจัด ดิน
ทราย แลวแชแคลเซียมเขมขนรอยละ 2 เพื่อใหเนื้อผลไมกรอบทั้งนี้แลวแตชนิดผลไม อนึ่ง ผลไม
บางชนิดอาจตองปอกเปลือก หรือควานเมล็ดกอนการแชน้ําเชื่อม ขึ้นอยูกับลักษณะผลไมและการ
จัดการของแตละกระบวนการผลิต
การทําผลไมแชอิ่ม มีอยู 2 วิธี คือ
1. การทําผลไมแชอิ่มแบบเร็ว วิธีนี้จะเตรียมน้ําเชื่อมปรุงรสใหมีความหวาน เริ่มตนที่
น้ําตาลรอยละ 30 ของน้ําหนักน้ําเชื่อม แลวเคี่ยวผลไมในน้ําเชื่อมดังกลาวโดยใชไฟออน หรือความ
รอนไมสูงประมาณ 100-105 oซ. เคี่ยวจนน้ําเชื่อมงวด และไดความหวานของน้ําเชื่อมประมาณ
รอยละ 50-65 ของน้ําหนักน้ําเชื่อม การทําผลไมแชอิ่มแบบเร็วนี้ จะใชเวลา 3-4 ชั่วโมงในการเคี่ยว
น้ําเชื่อมจนงวด และเนื้อผลไมมีความหวานใกลเคียงกับน้ําเชื่อม การใชอุณหภูมิในระหวางการเคีย่ ว
สูงเกินไปจะทําใหน้ําเชื่อมมีสีคล้ําและมีกลิ่นน้ําตาลไหม อีกทั้งทําใหเนื้อผลไมนิ่มเละ ดังนั้น วิธีนี้
ไมเหมาะกับผลไมที่มีเนื้อนิ่มและเละไดงาย
อนึ่ ง การแช อิ่ ม แบบเร็ ว สามารถใช เ ทคโนโลยี ซึ่ ง ต อ งมี ก ารลงทุ น เครื่ อ งจั ก ร เพื่ อ ให
ผลิตภัณฑที่ไดมีสีสวยและเนื้อผลไมไมเละมากไป คือ การเคี่ยวผลไมในสุญญากาศ
2. การทําผลไม แช อิ่มแบบชา เปน วิธีการที่ แชผลไมที่เ ตรียมไวแ ลว ในน้ํา เชื่อมโดยจะ
เริ่มตนที่น้ําเชื่อมที่มีความเขมขนของน้ําตาลรอยละ 30 นานประมาณ 24 ชั่วโมง แลวเพิ่มความ
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เขมขนของน้ําเชื่อมทุกวัน เปนน้ําตาลรอยละ 40, 50, 60 และ 65 ของน้ําหนักน้ําเชื่อม ทั้งนี้ขึ้นอยูกับ
ความหวานเริ่มตนของผลไมแตละชนิดและความหวานของผลิตภัณฑที่ตองการ การแชอิ่มผลไม
ดวยวิธีนี้ ผลไมไมไดรับความรอนที่รุนแรงเชนการแชอิ่มแบบเร็ว ดังนั้น เนื้อผลไมที่แชอิ่มโดยวิธีนี้
จะไมนิ่มเละจึงเหมาะกับผลไมเนื้อนิ่ม แตเนื่องจากการแชอิ่มดวยวิธีนี้ใชเวลานานจึงตองรักษา
ความสะอาด และตมน้ําเชื่อม ทุกวันเพื่อไมใหเกิดกลิ่นหมักหรือเหม็นเปรี้ยว
ผลไมแชอิ่มที่ไดจากทั้งสองวิธี เมื่อนําขึ้นจากน้ําเชื่อม และทิ้งใหสะเด็ดน้ําเชื่อมแลว จะ
เปนผลไมแ ชอิ่มแบบเปย ก หากนําผลไมแ ชอิ่มนี้ไปอบใหแหง จะเปนผลไมอบแหงซึ่งจะมี 2
ลักษณะ คือ ผลไมอบแหงฉาบน้ําตาลและผลไมอบแหงที่ไมฉาบน้ําตาล ผลไมอบแหงที่ไมฉาบ
น้ําตาลนี้ ไดจากการนําผลไมแชอิ่มที่สะเด็ดน้ําเชื่อมแลวมาลางน้ําเชื่อมที่ผิวออกกอนนําไปอบแหง
ขนุนแชอิ่มอบแหง หรือขนุนแหง ที่ วว. พัฒนาขึ้นนี้เปนผลไมแชอิ่มอบแหงชนิดไมฉาบน้ําตาล
วว.ได วิ จั ย และพั ฒ นาการผลิ ต ขนุ น แช อิ่ ม อบแห ง ซึ่ ง สามารถผลิ ต ได ทั้ ง ระดั บ
อุตสาหกรรมและระดับครัวเรือน สําหรับกระบวนการผลิตขนุนแชอิ่มอบแหงที่จะกลาวถึงนี้ เปน
การผลิตในระดับครัวเรือนซึ่งสามารถทําไดโดยไมตองใชเครื่องมือที่ตองใชความรูทางวิทยาศาสตร
ดังนั้นจึงเหมาะกับผูที่สนใจจะทําผลไมอบแหงเปนอาชีพ ผลผลิตขนุนแชอิ่มอบแหงประมาณรอย
ละ 11-14 ของน้ําหนักผลขนุนทั้งเปลือก เครื่องมือที่จําเปนตองมี ในการผลิต คือ เตาแกสหุงตม,
หมอสเตนเลส, กระชอนพลาสติก, เครื่องชั่งน้ําหนัก ขนาด 7 กก. เครื่องรีดถุงพลาสติก และ
ตูอบลมรอน
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กระบวนการผลิตขนุนแชอิ่มอบแหง(แบบประหยัดน้ําตาล)
ขนุนหามไมสกุ งอม
↓
ผาเอาซังขนุนและเมล็ดออก แลวผาแบงครึ่งเปนชิ้นตามยาวขนาดเทายวงขนุน
↓
ลางน้ําเปลา 1 ครั้ง ( เนื้อขนุน : น้ํา = 1 : 1.2 )
↓
แชในสารละลาย กรดมะนาว = 0.5% (น้ําหนัก/น้ําหนัก) นาน 30 นาที
เนื้อขนุน : สารละลายกรดมะนาว = 1 :1.2
↓
o
ลวกในน้ํารอนที่อุณหภูมิ 80-100 ซ 2 นาที ( เนื้อขนุน:น้ํา = 1 :1.2 )
↓
แชในน้าํ สะอาดทันที 1 นาที ( เนื้อขนุน:น้ํา = 1 :1.2 )
↓
สะเด็ดน้ํา 5 นาที
↓
แชในน้าํ เชื่อมที่มีความเขมขน 40±2% และ
โปตัสเซียมเมตาไบซัลไฟต 0.1% (น้ําหนัก/น้ําหนัก) นาน 20-22 ชม.
น้ําหนักน้ําเชื่อม = น้ําหนักเนื้อขนุน
↓
แชในน้าํ เชื่อมที่มีความเขมขน 45±2% และ
โปตัสเซียมเมตาไบซัลไฟต 0.1% (น้ําหนัก/น้ําหนัก) นาน 21-24 ชม.
น้ําหนักน้ําเชื่อม = น้ําหนักน้าํ เชื่อมครั้งแรก
↓
ลางเนื้อขนุนดวยน้ําอุน 15 วินาที
เนื้อขนุน :น้ําอุน 1 : 1
↓
อบที่อุณหภูมิ 50oซ นาน 7-8 ชม
↓
บรรจุถุงพลาสติกปดผนึก
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นําซังขนุนและเมล็ดออกจากยวงขนุน

ชิ้นขนุนหลังจากผาแลว
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กระบวนการผลิตขนุนแชอิ่มอบแหง
การคัดเลือกขนุน
ใชขนุนที่หามไมแกจัดและไมเนาเสีย สามารถใชไดกับขนุนพันธทองประเสริฐ
การเตรียมเนื้อขนุน
นําผลขนุนมาลางทําความสะอาดแลวผาครึ่งแกะเอาเฉพาะยวงขนุนมาแกะเอาเมล็ดออก ตัด
สวนที่แข็งเปนสีน้ําตาลออก จากนั้นผาครึ่งตามยาวอีกครั้งใหเปน 2 สวนหรือ ตัดเปนชิ้น
ตามตองการ หรือ ชั่งเนื้อขนุน 2,500 กรัม หรือ 2.5
กิโลกรัม ลางดวยน้ําสะอาด
สัดสวน ขนุน : น้ําสะอาด = 1 : 1.2 นั่นคือ ใชน้ําสะอาด 3.0 กิโลกรัม หรือ ลิตร สําหรับ
เนื้อขนุน 2.5 กิโลกรัม เปนเวลา 2 นาที แลวสะเด็ดน้ํา แลวสะเด็ดน้ํานาน 5 นาที
การแชสารละลาย และ การลวกเนื้อขนุน
การเตรียมสารละลายกรดมะนาว 0.5%(น้ําหนัก/น้ําหนัก)
นํากรดมะนาว หรือกรดซิตริก 15 กรัม ใสลงในน้ําสะอาดที่ใชสําหรับดื่ม (ไมควรใชน้ํา
บาดาล) 3 กิโลกรัม คนใหกรดมะนาวละลายใหหมดแลวนําเนื้อขนุน 2.5 กิโลกรัมลงแช
กดใหจมน้ํา แช ที้งไวนาน 30 นาที นําขึ้นสะเด็ดน้ํานาน 5 นาที
การลวกเนื้อขนุน
เตรียมน้ํารอน 80-100 องศาเซลเซียล (น้ําเดือด) 3 ลิตร นําเนื้อขนุนลงแชนาน 2 นาที กด
ใหจมน้ํา (ควรปดฝาภาชนะใหสนิท) เมื่อครบเวลานําไปแชในน้ําสะอาดทันที 1 นาที แลว
สะเด็ดน้ํา 5 นาที
ความหมายของบริกซ
บริกซเปนหนวยวัดปริมาณสารที่ละลายไดในสารละลาย โดยวัดดวยเครื่องรีแฟรคโต
มิเตอรหมายถึง น้ําหนักของแข็ง (กรัม) ที่ละลายในสารละลายที่มีน้ําหนัก 100 กรัม ที่
อุณหภูมิของสารละลาย 20๐ซ.
การเตรียมน้ําเชื่อม 40 บริกซ
การเตรียมน้ําเชื่อม ที่มีความเขมขน 40 บริกซ จํานวน 2.5 กิโลกรัม ทําโดยละลายน้ําตาล
ทราย 1 กิโลกรัม ในน้ําที่ตมเดือดแลว 1.5 กิโลกรัม เมื่อชั่งน้ําตาลทราย และน้ําสะอาด ใส
รวมกันในภาชนะที่ใชเตรียมน้ําเชื่อมแลวนําไปชั่งน้ําหนักและบันทึกไวกอนนําไปตั้งไฟบน
เตา เมื่อตั้งไฟจนของแข็งละลายหมด และมีอุณหภูมิ 80 oซ. โดยสังเกตุ เริ่มมีไอขึ้นใหยก
ลงจากเตา นําไปชั่งน้ําหนัก ถาน้ําหนักนอยกวาที่บันทึกไวใหเติมน้ําตมเดือดใหมๆ ใหได
น้ําหนักเทาที่บันทึกไว น้ําหนักน้ําเชื่อมนี้เทากับ 2.5 กิโลกรัม ตักแบงน้ําเชื่อมออกมา
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย (วว.)
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ประมาณ 1 ถวยเพื่อละลายโปตัสเซียมเมตาไบซัลไฟต 0.1%หรือ 2.5 กรัม ใหละลายเปน
เนื้อเดียวกับน้ําเชื่อม แลวเทกลับลงผสมในหมอน้ําเชื่อมที่ใชแชขนุน 2.5 กิโลกรัม ควรปด
ฝาภาชนะทุ ก ครั้ ง เพื่ อ ป อ งกั น การระเหยของน้ํ า เชื่ อ มจะทํ า ให ค วามเข ม ข น เปลี่ ย นไป
สําหรับผูที่มีเครื่องรีแฟรคโตมิเตอรวัดบริกซน้ําเชื่อมที่เตรียมได จะอยูในชวง 40 ± 2
บริกซ การตั้งไฟใหมีอุณหภูมิ 80 oซ. หรือเริ่มมีไอขึ้นนั้น เปนการทําลายเชื้อจุลินทรีย
บางสวน ทําใหน้ําเชื่อมไมเนาเสียในระหวางการแชเนื้อขนุน
การแชเนื้อขนุนในน้ําเชื่อมครั้งที่1
นําเนื้อขนุนที่สะเด็ดน้ําไว 5 นาที (ที่เตรียมจากเนื้อขนุนดิบเริ่มตน 2.5 กิโลกรัม) แชใน
น้ําเชื่อม 40 บริกซ จํานวน 2.5 กิโลกรัม ที่เตรียมเสร็จใหมๆ ทันที แชนาน 21 ชั่วโมง
พร อมทั้ งป ด ทั บดว ยแผ นพลาสติก ที่ ท นรอน หรือ จานกระเบื้อง เพื่ อ ให ขนุ น จมอยู ใ ต
น้ําเชื่อมตลอดเวลาและปดฝาเพื่อปองกันแมลงและสัตวพาหะนําโรค
ขอควรระวัง
ในการแชน้ําเชื่อมนี้ไมควรแชนานเกิน 22 ชั่วโมง เพราะจะทําใหน้ําเชื่อมเสียเนื่องจาก
น้ําเชื่อมมีความหวานเหลือเพียง 25+2 บริกซ และไมควรนอยกวา 20 ชั่วโมง เพื่อให
น้ําตาลในน้ําเชื่อมเขาไปในเนื้อขนุนไดมากที่สุด อีกทั้ง ควรแชเนื้อขนุนหลังจากสะเด็ด
น้ําไว 5 นาทีลงในน้ําเชื่อมทันที
สําหรับผูที่มีเครื่องรีแฟรคโตมิเตอรวัดบริกซน้ําเชื่อมที่ไดจากการแชเนื้อขนุนครั้งที่ 1 จะ
อยูในชวง 29.5 ± 2 บริกซ
การเตรียมน้ําเชื่อม 45 บริกซ (ปริมาณเทากับน้ําเชื่อมที่แชครั้งแรก)
เมื่อแชเนื้อขนุนในน้ําเชื่อมนาน 21 ชั่วโมง นําขนุนขึ้นจากน้ําเชื่อมโดยสะเด็ดน้ําเชื่อมนาน
5 นาที แลวชั่งน้ําตาลทรายหนัก 370 กรัม ใสลงในน้ําเชื่อม แลวตั้งไฟคนใหน้ําตาลทราย
ละลาย เมื่อน้ําเชื่อมเดือดและมีไอขึ้น ลดไฟลง คนเบาๆ ใหน้ําระเหยออก จนกระทั่ง
น้ําหนักเทากับ 2,500 กรัม + น้ําหนักภาชนะ โดยการยกลงและนําไปชั่งน้ําหนัก ถา
น้ําหนักนอยกวา ใหเติมน้ํารอนที่ตมเดือดใหมๆ ใหไดน้ําหนักดังกลาว หากน้ําหนัก
มากกวา ใหตมตอเพื่อระเหยน้ําออกเพื่อใหไดน้ําหนักดังกลาวเชนกัน
การแชขนุนในน้ําเชื่อมครั้งที่ 2
นําเนื้อขนุนที่สะเด็ดน้ําเชื่อมไว 5 นาที แชในน้ําเชื่อม 45 บริกซ ที่เตรียมเสร็จใหมๆ
ในขณะที่น้ําเชื่อมยังรอนอยู และแชนาน 21-24 ชั่วโมงพรอมทั้งปดทับดวยพลาสติกที่
ทนความรอนหรือจานกระเบื้องเพื่อใหเนื้อขนุนจมอยูใตน้ําเชื่อมตลอดเวลา
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย (วว.)
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ขอควรระวัง
การแชเนื้อขนุนในน้ําเชื่อมครั้งที่ 2 สามารถแชไดนานขึ้นกวาการแชน้ําเชื่อมครั้งที่ 1
เพราะน้ําเชื่อมมีความหวานเหลือ 40 ± 2 บริกซ แตไมควรเกิน 24 ชม
สําหรับผูที่มีเครื่องรีแฟรคโตมิเตอรวัดบริกซน้ําเชื่อมที่ไดจากการแชเนื้อขนุนครั้งที่ 2 จะ
อยูในชวง 39.0 ± 2 บริกซ
ขอควรระวัง
การระเหยน้ําในการเตรียมน้ําเชื่อมที่มีความหวานสูงไมควรใชไฟแรง และควรใชภาชนะที่
มีปากกวางเพื่อใหมีพื้นที่ระเหยน้ํามากขึ้น เพราะจะทําใหน้ําเชื่อมที่ไดมีสีเขม และอาจมี
กลิ่นน้ําตาลไหมจะทําใหกลิ่นผิดไปจากปกติ
การเตรียมเนื้อขนุนกอนอบ
นําเนื้อขนุนสะเด็ดน้ําเชื่อมนาน 5 นาที ไปลางน้ําเชื่อมที่ติดผิวออกดวยน้ําอุนจัดๆ
ประมาณ 68 ๐ซ. จํานวน 3 ลิตร โดยลางนาน 15 วินาที สะเด็ดน้ํานาน 5 นาที วิธีเตรียม
น้ําอุนจัดๆ ในกรณีที่ไมมีเครื่องวัดอุณหภูมิ ใชน้ําตมเดือด 2 สวนคือ 2 ลิตร และน้ํา
สะอาด 1 สวน คือ 1 ลิตร ผสมรวมกันจะไดน้ําอุนจัดๆ จํานวน 3 กิโลกรัม หรือ ลิตร
ขอควรระวัง
การใชน้ําอุนจัดๆ ลางจะชวยใหน้ําเชื่อมที่ติดอยูที่ผิวเนื้อขนุนออกเร็วขึ้น ทําใหไมตองใช
เวลาลางน้ํานานไปเพราะจะทําใหรสชาติของขนุนหายไปกับการลางน้ํา แตถาลางน้ําเชื่อม
ที่ติดผิวไมหมดจะทําใหมีเกร็ดน้ําตาลเกาะที่ผิวเนื้อขนุนเมื่อแหง
การอบเนื้อขนุน
นําเนื้อขนุนที่ลางน้ําเชื่อมออกแลวเขาอบในตูอบลมรอนที่มีการระบายลมรอนออกนอกตู
เพื่อใหของที่อบในตูแหง ใหใชอุณหภูมิภายในตูอบลมรอน 50 - 55 ๐ซ.แตไมควรเกิน60 ๐
ซ. เพราะจะทําใหเนื้อขนุนมีสีน้ําตาลเขมเกินไป ใชเวลาอบประมาณ 7-8 ชั่วโมง
การเก็บรักษาขนุนแชอิ่มอบแหง หรือขนุนแหง
ขนุนแชอิ่มอบแหงที่ออกจากตูอบ ควรเก็บรวมไวในภาชนะหรือถุงพลาสติกทิ้งไว 2-3
ชม. เพื่อใหความชื้นในเนื้อขนุนแชอิ่มอบแหงสม่ําเสมอ หรือ เก็บในภาชนะปดสนิทที่
ความชื้นเขาไมไดที่อุณหภูมิหอง หรือ เก็บใสถุงพลาสติกรัดปากถุงดวยยางใหสนิท ไม
ควรวางใกลที่ซึ่งมีความรอนสูง เมื่อจะขายจึงนํามาบรรจุแยกเปนถุงเล็กๆ ตามตองการ

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย (วว.)
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ตนทุนการผลิตขนุนแชอิ่มอบแหง

ราคาผล
ขนุนตอ
กก.
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

ตนทุนคงที่
ตนทุนแปรผัน
สวนประกอบอื่นๆ
ผลขนุน
(น้ําตาล,สารเคมี, ฯลฯ)
10 บาท/ กก.
60
45
70
45
80
45
90
45
100
45
110
45
120
45
130
45
140
45
150
45
160
45

คาแกส
ตมน้ําเชื่อม

คาแกส
อบแหง

ขนุนแชอิ่มอบแหงใช
แกส 0.25 กก.
(20 บาท/กก.)
= 5 บาท

ขนุนแชอิ่มอบแหง
ใชแกส 0.33 กก.
(20 บาท/กก.)
= 7 บาท

*ราคารวม = ตนทุนแปรผัน + ตันทุนคงที่ + คาแกสตมน้ําเชื่อม + คาแก็สอบแหง
หมายเหตุ :- ราคาน้ําตาลทราย 16 บาท/กิโลกรัม, กรดมะนาว 333 บาท/กิโลกรัม, โปตัสเซียมเมตาไบซัลไฟต 145 บาท/กิโลกรัม

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย (วว.)

ราคารวม*
ขนุนอบแหง
บาท/กก.
117
127
137
147
157
167
177
187
197
207
217
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ลักษณะเครื่องรีแฟกโตมิเตอร

1. แผนปดตัวอยาง
4. ชองสําหรับดู

2. ปริซึม

ไขควง
3. สกูรสําหรับปรับสเกล

ขอควรระวัง

อยาลางเครื่องดวยน้ํากอกโดยตรง จะทําใหความชื้นเขาในเครื่องและทําใหเครื่องเสียหาย
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย (วว.)
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วิธีการใชเครือ่ งวัดความหวานน้ําเชื่อม ดวยเครื่องรีแฟรกโตมิเตอร
1. หยดตัวอยาง (น้ําเชื่อม) ลงบนปริซึม 1-2
หยด

4. สองดูสเกลทางชองสําหรับดู โดย หันหนา
เขาหาแสงสวาง

2. ปด แผนปดใสๆ ลงชาๆ

5. อานสเกลตรงบริเวณรอยตอของแถบทึบ
และแถบสวาง

3. สังเกตตัวอยางตองกระจายเต็มพื้นที่อยาง
สม่ําเสมอ

6. เช็ดตัวอยางออกจากปริซึมดวยกระดาษ
ทิชชูชุบน้ําหมาดๆ จนสะอาด

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย (วว.)
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กรณีที่ตัวอยางจะนํามาวัดไมใชน้ําเชื่อม เชน ผลไมกวน ดังนั้นในการวัดความหวาน ทํา
โดยนําตัวอยาง ที่ไดมาละลายน้ําในอัตราสวนตัวอยางตอน้ํากลั่นเทากับ 1 : 2 แลวกรองสารละลาย
ตัวอยางดวยกระดาษกรอง นําน้ําที่กรองไดนําไปวัดคาดวยวิธีที่กลาวมาแลว (ขอ 1-7)
คาที่อานไดตองนํามาคูณดวย 3 (ตัวอยาง 1 สวน + น้ํากลั่น 2 สวน)

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย (วว.)
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รายชื่อบริษทั ขายสารเคมีและอุปกรณ
กรดมะนาว หรือ กรดซิตริก (เกรดอาหาร) สามารถซื้อจํานวนมากไดในราคาโดยประมาณ คือ
1,620 บาทตอ 25 กก. หรือ ซื้อจํานวนนอย (เกรดสารเคมี) ในราคาประมาณ 115 บาทตอ 1 ปอนด
(450 กรัม) จากบริษัทตอไปนี้
1. หจก.นิวทรีชั่น
96 อาคาร พี.เอส. ถ.โยธา
โทร.02-234-1662
เยื้องกรมเจาทา ตลาดนอย
235-7724-5
แขวงสัมพันธวงศ กทม. 10100
233-0970
2. บริษัท แล็บซิสเต็มส จํากัด
53/1 ซ.พหลโยธิน
โทร.02-579-7320
จตุจักร กทม. 10900
579-7074
3. บริษัท วิทยาศรม จํากัด
43 อาคาร 8 ถนนราชดําเนิน กทม.
โทร.02- 280-0320-1,
282-4981-6
4. หจก. เคมีเฮาส
1937/23-4 ซ.นวศรี
โทร.02-319-0792-3
ถ.รามคําแหง
318-4739-40
5. บริษัท ฟูดส แอนด คอสเมติก สุขุมวิท 68 (ซอยโสภณ)
โทร.02-233-9747
ซิสเท็มส จํากัด
ถ.เรียบทางดวน บางนา-ดินแดง
233-7462-3
กทม. 10260
เครื่องรีแฟรกโตมิเตอร ใชวัด ความหวาน 28-62 บริกซ สามารถซื้อไดจากบริษัทที่ 2 และ 3 ในราคา
ประมาณ 5,000 – 7,500 บาท ราคาไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม
ตูอบลมรอน สามารถติดตอไดที่บริษัท ตอไปนี้ :- หจก. กลวยน้ําไทยเตาอบ 1505-07 ถ.พระราม 4 แขวงวังใหม เขตปทุมวัน
กรุงเทพฯ 10330 โทร 02-215-4424, 216-8132
กลวยน้ําไท เซลส แอนด เซอรวิส 3651/2-4 ถ.พระราม 4 พระโขนง กทม. 10110 โทร.02-2590189-90
กลวยน้ําไทการชาง 4192-8 ถ.พระราม 4 พระโขนง กทม. 10110
โทร.02- 249-4732, 2495620, 249-5235, 671-6844-5, 671-6578
หางหุนสวน ไทยอัน ฮีตเตอร จํากัด 80/70 หมู 8 ซอยเพชรเกษม 81 ถ. บางบอน 5 หนองแขม กทม.
โทร.02-429-3342-3, 01-354-9521
โทรสาร 02- 429-3342
บริษัท กรุงเทพอีเลคทริก แอนด เอ็นเทอรไพรส จํากัด นายเมธา ชัยวิไล 9/3-4 ถ.สุขาภิบาล 2 ต.
คันนายาว อ.บึงกุม กทม. 10230 โทร. 02-517-0457-8 และ 517-0459
บริษัท ซิตี้สตีมกรุป จํากัด 21/5 ม.5 ถ.พุทธบูชา บางมด จอมทอง กทม. 10150
บริษัท ไทยพัฒนะ แมชโทร นิคส จํากัด 12/36 ม.7 ถ.พระราม 2 โทร.02- 416-6053-5
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย (วว.)
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บริษัท ร็อคฮีท เอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย) จํากัด 74/7 ม.10 ซ.บางบอน 3 ถ.เอกชัย โทร. 02806-5305-9 โทรสาร 02-445-5073
บริษัท ริคเคอรมานน (ไทยแลนด) จํากัด 438/5-8 หมู 5 ถ.ศรีนครินทร สําโรงเหนือ อ.เมือง จ.
สมุทรปราการ โทร. 02-383-4333, โทรสาร 02-383-4329 หรือ 234-3061
บริษัท ริไลอันซ เทคเซอรวิส จํากัด 396 ม.2 คลองแค ต.ออมนอย
จ. สมุทรสาคร 74130
โทร. 02-429-1429, 810-0601-5, 01-911-7291 โทรสาร 02-429-1432
บริษัท วิบูลยการชาง จํากัด 420/274 ม.5 หมูบานชมเพลิน ถ.เศรษฐกิจ 46 โทร. 02-465-3835
บริษัท สมชายอินดัสตรี จํากัด โทร. 02-451-0514, 451-0517
โทรสาร 02- 4510512

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย (วว.)
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วิทยากร
นางสุวรรณา ศรีสวัสดิ์ ผูอํานวยการโครงการ
ฝายเทคโนโลยีอาหาร
โทร. 02-577- 9139 โทรสาร 02-577-9130, 02-577-9009
นายอินทราวุธ ฉัตรเกษ นักวิชาการระดับ 8
ฝายเทคโนโลยีอาหาร
โทร. 02-577-9136
นางพรภัทรา ศรีนรคุตร นักวิชาการระดับ 6
ฝายเทคโนโลยีอาหาร
โทร. 02-577-9131
นางสาวปุณณภา บุญยะภักดิ์ พนักงานปฏิบัติการระดับ 6
ฝายเทคโนโลยีอาหาร
โทร. 02-577-9131
นางสาวปนิดา บรรจงสินศิริ
นักวิชาการระดับ 7
ฝายเทคโนโลยีอาหาร
โทร. 02-577-9135
นางสาวเกศรา แซโคว นักวิชาการระดับ 6
ฝายเทคโนโลยีอาหาร
โทร.02-577-9131
นายวันชัย วงษสูงเนิน ผูชวยนักวิชาการ
ฝายเทคโนโลยีอาหาร
โทร. 02-577-9131
นายพันธวัช มาซิว
ผูชวยนักวิชาการ
ฝายเทคโนโลยีอาหาร
โทร. 02-577-9131

สถานที่ติดตอ :
สนใจขอใหบริการโปรดติดตอสอบถามรายละเอียดไดที่ :
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย (วว.)
35 หมู 3 เทคโนธานี ตําบลคลองหา อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 โทร. 0 2577 9000 ตอ 9135, 9131-9131
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย (วว.)

