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บทคัดย่อ
บริ ษทั เทพผดุงพรมะพร้าว จากัด เป็ นผูผ้ ลิตและจาหน่ายหลากหลายผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราชาวเกาะและตรา
แม่พลอยซึ่งในกระบวนการผลิตอ้อยบรรจุกระป๋ องในน้ าเชื่ อมจะมีท่อนอ้อยสดที่ไม่ได้มาตรฐานเหลือทิ้งจานวน
มากดังนั้นจึงมีความสนใจที่จะศึกษาการผลิตน้ าอ้อยพาสเจอไรซ์จากอ้อยที่ถูกคัดทิ้งดังกล่าว โดยนาท่อนอ้อยสดที่
ไม่ได้มาตรฐานมาคัดแยกตัดแต่ง และล้างทาความสะอาด ก่อนนาไปคั้นน้ า ปรับกรดให้มีค่าpH 4.2และ pH 3.8ด้วย
กรดซิตริ ก และบรรจุลงขวดแก้ว จากนั้นนาไปฆ่าเชื้อด้วยเครื่ องฆ่าเชื้อ (retort ) แบบ water spray ที่อุณหภูมิ 110°C
นาน 20 นาทีผลที่ได้พบว่าน้ าอ้อยพาสเจอไรซ์บรรจุขวดแก้วที่ได้เกิดตะกอนที่กน้ ขวดและมีอนุภาคแขวนลอยอยู่
บนผิวหน้าของน้ าอ้อย สี ของน้ าอ้อยเข้มขึ้นเมื่อเทียบกับน้ าอ้อยสดก่อนพาสเจอไรซ์ ไม่มีกลิ่นเหม็นเขียวจากอ้อย มี
รสหวาน และอมเปรี้ ยวเล็กน้อย น้ าอ้อยพาสเจอไรซ์ปรับกรดที่ pH 3.8มีรสเปรี้ ยวที่รับรู ้ได้สูงกว่าน้ าอ้อยที่ pH 4.2
เมื่อเก็บน้ าอ้อยพาสเจอไรซ์ที่ได้ ที่อุณหภูมิ 35 °Cนาน 14 วันน้ าอ้อยมีค่าpH เพิ่มขึ้น ค่าความหวานลดลง ปริ มาณ
ตะกอนลดน้อยลง ในขณะที่สีและกลิ่นไม่เกิดการเปลี่ยนแปลง
คาสาคัญ : น้ าอ้อย, พาสเจอไรซ์
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บทที่ 1
บทนำ
1.1 ควำมเป็ นมำและควำมสำคัญของปัญหำ
บริ ษทั เทพผดุงพรมะพร้าว จากัด เป็ นโรงงานอุตสาหกรรมอาหารที่มีการผลิตและจัดจาหน่ายผลิตภัณฑ์
อาหารแปรรู ปหลากหลายชนิด ที่รู้จกั กันเป็ นอย่างดีคือกะทิชาวเกาะ และในส่ วนของผัก - ผลไม้บรรจุกระป๋ อง
ซึ่งมีมากมายหลายชนิด
เนื่องจากทางโรงงานมีการผลิตผักและผลไม้บรรจุกระป๋ องหลากหลายชนิด สิ่ งที่เกิดคือของเสี ยหรื อผัก
หนึ่ งในนั้น คือ กระบวนการผลิ ตอ้อยบรรจุ กระป๋ อง ซึ่ งใช้ผลไม้ที่คดั ทิ้ง ไม่ผ่านเกณฑ์ที่กาหนด คืออ้อยที่มี
ลักษณะเป็ นชิ้น แท่ง อ้อยที่มีความคดงอ ความยาวหรื อขนาดที่ไม่ตรงตามที่กาหนดจะถูกคัดทิ้งและนาไปบีบน้ า
ทิ้งเพื่อทาเป็ นเชื่อเพลิงของโรงงานต่อไป แต่ทางโรงงานเห็นว่าอ้อยที่คดั ทิ้งนั้นมีจานวนมากและสามารถนาไป
ต่อยอดเป็ นผลิตภัณฑ์ใหม่ได้ จึงได้ทาการมอบหมายให้นกั ศึกษาทาการศึกษาว่าจะสามารถนาอ้อยคัดทิ้งมาทา
เป็ นน้ าอ้อยพาสเจอไรซ์ได้หรื อไม่ เพื่อลดของเสี ยภายในโรงงาน สร้างผลิตภัณฑ์เบื้องต้นเพื่อให้ทางโรงงาน
พัฒนาและวิจยั ต่อไป
1.2 วัตถุประสงค์ ของกำรวิจัย
- เพื่อลดของเสี ยจากการผลิตอ้อยบรรจุกระป๋ อง
- เพื่อเพิ่มมูลค่าจากอ้อยที่แปรรู ปเป็ นน้ าอ้อยพาสเจอร์ไรซ์
- เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์เบื้องต้นให้กบั โรงงาน
1.3 ขอบเขตกำรวิจัย(เริ่ มวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ.2561 ถึงวันที่ 31 สิ งหาคม พ.ศ.2561)
- ศึกษากระบวนการฆ่าเชื้อที่เหมาะสมกับน้ าอ้อยบรรจุขวดแก้ว
- ศึกษาอุณหภูมิ เวลา pH และ food additives ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของสี น้ าอ้อยเมื่อทาการฆ่า
เชื้อ
- ศึกษาการวิเคราะห์ตน้ ทุนและราคาขายของน้ าอ้อย
1.4 ประโยชน์ ที่คำดว่ำบริษัทจะได้รับ
บริ ษทั ได้สูตรเบื้ องต้นในการผลิ ตน้ าอ้อยพาสเจอไรซ์บรรจุ ขวดแก้วต้นแบบที่มีรสชาติและลัก ษณะ
ปรากฏเป็ นที่ยอมรับ เพื่อให้ทางโรงงานได้ทาการวิจยั และพัฒนาต่อไป
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1.5 ประโยชน์ ที่คำดว่ำนักศึกษำจะได้รับ
- การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ าอ้อยบรรจุขวดแก้วจากอ้อยคัดทิ้ง
- สามารถลดของเสี ยจากการผลิตอ้อยบรรจุกระป๋ อง
- นาความรู ้ทฤษฎีที่ศึกษามาประยุกต์ใช้ในการทางานจริ ง
- ฝึ กทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์
- มีประสบการณ์ตรงจากการทางาน และสามารถนาไปประกอบอาชีพได้
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บทที่ 2
เอกสารและโครงงานที่เกีย่ วข้ อง
2.1 อ้อย
อ้อยเป็ นพืชสำคัญที่เป็ นวัตถุดิบของอุตสำหกรรมน้ ำตำลของประเทศไทยซึ่งประเทศไทยส่ งออกน้ ำตำล
รองจำกบรำซิล สหภำพยุโรป และออสเตรเลีย สำมำรถสร้ำงรำยได้เข้ำประเทศปี ละมำกกว่ำ 20,000 ล้ำนบำท ใน
แต่ละปี ประเทศไทยมีพ้ืนที่ปลูกอ้อยโรงงำนไม่นอ้ ยกว่ำ 5.4 ล้ำนไร่ ให้ผลผลิตอ้อยประมำณ 49 ล้ำนตัน ผลผลิต
เฉลี่ย 9.5 ตันต่อไร่ ถึงแม้ว่ำประเทศไทยจะเป็ นผูส้ ่ งออกน้ ำตำลสู่ ตลำดโลกแต่ควำมสำมำรถเชิงกำรแข่งขันกับ
ประเทศคู่แข่งก็จดั ว่ำต่ำต้นทุนกำรผลิตน้ ำตำลค่อนข้ำงสู งเนื่ องจำกปั จจัยข้อจำกัดได้แก่พ้ืนที่ปลูกบำงแห่ งไม่
เหมำะสมสภำพน้ ำฝนที่ไม่แน่นอนและกำรระบำดของโรคและแมลง จึงทำให้มีผลผลิตอ้อยต่อไร่ ต่ำ และค่ำจ้ำง
แรงงำนสูง
ปัจจุบนั กำรปลูกอ้อยและผลิตน้ ำตำลของประเทศไทย จะมีสำนักงำนอ้อยและน้ ำตำลไทยสมำคมชำวไร่
อ้อยและสมำคมโรงงำนน้ ำตำลตลอดจนกรมวิ ช ำกำรเกษตร ซึ่ ง ท ำหน้ำ ที่ ดูแลวิ จัยและพัฒนำตลอดจนกำร
ส่ งเสริ มทำให้กำรผลิตอ้อยและน้ ำตำลของประเทศไทยให้ดีข้ ึน
อ้อยจัดเป็ นพืชพลังงำนทดแทนอีกชนิดหนึ่งที่มีแนวโน้มว่ำจะมีอนำคตและกำรตลำดที่ดี ซึ่งอ้อยจะถูก
นำไปสกัดเป็ นแอลกอฮอล์แล้วนำมำผสมกับน้ ำมันเป็ นแก๊สโซฮอล์เพื่อทดแทนน้ ำมันปิ โตรเลี ยมที่ใช้อยู่ใน
ปั จจุบนั ภำคใต้มีกำรปลูกอ้อยเคี้ยวหรื ออ้อยคั้นน้ ำเพียงอย่ำงเดียวเพรำะไม่มีโรงงำนน้ ำตำลแต่ออ้ ยคั้นน้ ำก็จดั ว่ำ
เป็ นพืชไร่ เสริ มรำยได้ให้แก่เกษตรกรในภำคใต้ได้อย่ำงดีโดยเฉพำะในแหล่งท่องเที่ยว1
2.2 พาสเจอไรซ์
กำรพำสเจอร์ไรส์วิธีกำรถนอมอำหำรโดยกำรใช้ควำมร้อนมีวตั ถุประสงค์หลักเพื่อทำลำยจุลินทรี ยก์ ่ อ
โรครวมทั้งจุลินทรี ยแ์ ละเอนไซม์ที่ทำให้อำหำรเสื่ อมเสี ย โดยกำรพำสเจอไรซ์อำหำรที่ใช้โดยทัว่ ไปใช้ควำมร้อน
จึงจัดเป็ นกำรแปรรู ปด้วยควำมร้อนวิธีหนึ่ ง ซึ่ งปกติจะใช้ควำมร้อนที่อุณหภูมิต่ำกว่ำ 100 องศำเซลเซี ยส แต่
อำจจะใช้กระบวนกำรอื่นเพื่อกำรพำสเจอไรซ์ได้ เช่น รังสี ,ควำมดันสูง กำรให้ควำมร้อนวิธีโอมห์มิก เป็ นต้น
2.2.1 ประเภทของการพาสเจอไรซ์
กำรพำสเจอไรซ์อำหำรสำมำรถแบ่งตำมวิธีกำรผลิตได้ดงั นี้
1. กำรพำสเจอไรซ์อำหำรในอำหำรปิ ดผนึกสนิทโดยบรรจุอำหำรที่ตอ้ งกำรพำสเจอไรซ์ ในบรรจุภณ
ั ฑ์
ที่ปิดผนึกสนิท เช่น กระป๋ อง ขวดแก้ว หรื อบรรจุภณ
ั ฑ์ที่ทนร้อนเช่น ถุง ถ้วยพลำสติ ก แล้วฆ่ำเชื้อในเครื่ องฆ่ำ
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เชื้อหรื อในอ่ำงน้ ำเดือด ควำมร้อนจะผ่ำนจำกผิวด้ำนนอกของอำหำร เข้ำสู่ ภำยใน โดยให้อุณหภูมิและเวลำที่จุด
ร้อนช้ำที่สุดของอำหำร ได้รับควำมร้อนเพียงพอสำหรับกำรพำสเจอ-ไรซ์ กำรพำสเจอไรซ์วิธี ควำมร้อนจะ
ถ่ ำ ยเทอย่ ำ งช้ำ เป็ น Low Temperature LongTime (LTLT) proecessใช้ ไ ด้กับ อำหำรได้ห ลำยชนิ ด ทั้ง ที่ เ ป็ น
ของแข็ง ของเหลว มีชิ้นเนื้อ เช่น ไส้กรอก แฮม นมข้นหวำน
2. กำรพำสเจอไรซ์ก่อนกำรบรรจุ ใช้พำสเจอไรซ์ ผลิตภัณฑอำหำรเหลวได้แก่ เช่น นม เบียร์ ไอศกรี ม
มิกซ์ น้ ำผลไม้
- กำรพำสเจอไรซ์แบบเป็ นกะ (batch pasteurization) กำรต้มในหม้อต้ม (batch pasteurizer)

รู ปที่ 2.1กำรพำสเจอไรซ์แบบเป็ นกะ (batch pasteurization)
ที่มา :http://www.tpub.com/content/armymedical/md0715/md07150020.htm

- กำรพำสเจอไรซ์แบบต่อเนื่ อง (continuous pasteurization) โดยใช้อุปกรณ์ แลกเปลี่ยนควำม
ร้อน (heat exchanger) เช่น เครื่ องแลกเปลี่ยนควำมร้อนแบบแผ่น (plate heat exchanger) เครื่ องแลกเปลี่ยนควำม
ร้อนแบบท่อ (tubular heat exchanger) หลังจำกพำสเจอไรซ์แล้วจึงบรรจุ ในบรรจุภณ
ั ฑ์ ซึ่ งนิ ยมใช้ระบบกำร
บรรจุแบบปลอดเชื้อ (aseptic packaging system)
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รู ปที่ 2.2ระบบพำสเจอไรซ์แบบต่อเนื่อง (continuous pasteurization)
ที่มำ :http://www.foodnetworksolution.com/site/company/11/product/39

2.2.2 ประโยชน์ ของการพาลเจอไรซ์
กำรทำลำยจุลินทรี ยท์ ี่ทำให้เกิดโรค (pathogen) ทุกชนิ ด และเอนไซม์ที่เป็ นสำเหตุให้อำหำรเสื่ อมเสี ย
เป็ นวิธีกำรถนอมอำหำรเพื่อยืดอำยุกำรเก็บอำหำร ทำให้อำหำรปลอดภัย
กำรพำสเจอร์ไรซ์อำหำรสำมำรถทำลำยเซลล์ ยีสต์ รำ และแบคทีเรี ย ที่ไม่ทนร้อนแต่ยงั ไม่เพียงพอที่จะ
ทำลำยแบคทีเรี ยที่ทนควำมร้อนสูง และสปอร์ของแบคทีเรี ยจึงต้องเก็บรักษำอำหำรที่ ผ่ำนกำรพำสเจอร์ไรซ์แล้ว
ที่อุณหภูมิต่ำหรื อกำรแช่แข็งหรื ออำจใช้ร่วมกับ กำรถนอมอำหำรอื่น เช่น กำรลดวอเตอร์ แอคทิวิต้ ี กำรปรับให้
เป็ นกรด เพื่อให้อำหำรที่ผำ่ นกำรพำสเจอไรซ์เก็บได้โดยไม่ตอ้ งแช่เย็น

2.3 น้าอ้อยพาสเจอร์ ไรซ์
น้ ำอ้อยพำสเจอไรซ์ หมำยถึง น้ ำอ้อยที่ผำ่ นกรรมวิธีกำรฆ่ำเชื้อด้วยควำมร้อนที่อุณหภูมิไม่เกิน 100 องศำ
เซลเซียส กำรพำสเจอไรซ์เป็ นกระบวนกำรให้ควำมร้อนที่ไม่รุนแรงนัก มักจะทำที่อุณหภูมิต่ำกว่ำ 100°Cเพื่อยืด
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อำยุของผลิตภัณฑ์อำหำรให้นำนหลำยวันเช่น นม หรื อหลำยเดือน เช่น ผลไม้บรรจุขวดวิธีน้ ี สำมำรถใช้ในกำร
ถนอมอำหำรได้โดยกำรยับยั้งกำรทำงำนของเอ็นไซม์และทำลำยเชื้อจุลินทรี ยท์ ี่มีควำมทนทำนต่อควำมร้อนต่ำ
เช่น เชื้อแบคที่เรี ยที่ไม่สร้ำงสปอร์ ยีสต์และรำและจะทำให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงด้ำนประสำทสัมผัสและคุณค่ำ
ของอำหำรน้อยที่สุดควำมรุ นแรงของกำรให้ควำมร้อนกับผลกำรยืดอำยุผลิตภัณฑ์กำหนดได้โดยค่ำ pH ของ
อำหำร วัตถุประสงค์หลักสำหรับ อำหำรที่มีควำมเป็ นกรดต่ำ (pH > 4.5) คือกำรทำลำยจุลินทรี ยท์ ี่ก่อให้เกิดโรค
ส่ วนวัตถุประสงค์หลักสำหรับอำหำรที่มีควำมเป็ นกรดสูง (pH < 4.5) คือกำรทำลำยจุลินทรี ยท์ ี่ก่อให้เกิดกำรเน่ำ
เสี ยและยับยั้งกำรทำงำนของเอ็นไซม์ 2
2.4 อาหารปรับกรด (acidified food)
อำหำรปรับกรด (acidified food) คืออำหำรที่เป็ นวัตถุดิบหลักก่อนกำรแปรรู ป มีค่ำpHตำมธรรมชำติ สูง
กว่ำ 4.6 และมีค่ำวอเตอร์ แอกทิวิตี (water activity, aw) สู งกว่ำ 0.85 ถูกปรับให้ผลิตภัณฑ์อำหำรมีค่ำ pH สมดุล
(equilibrium pH) น้อยกว่ำหรื อเท่ำกับ 4.6 เช่น เงำะกระป๋ อง ลำใยกระป๋ องซึ่ งวัตถุดิบเป็ นอำหำรที่มีควำมเป็ น
กรดต่ำกำรปรับกรดจะช่วยยับยั้งกำรเจริ ญของแบคทีเรี ยที่ทำให้เกิดโรค (pathogen) และยับยั้งกำรงอกของสปอร์
แบคทีเรี ย (bacteria spore) ที่ชื่อว่ำClostridium botulinumซึ่งสร้ำงสำรพิษที่เป็ นอันตรำยถึงชีวิต ทำให้เกิดโรคโบ
ทูลิซึม (botulism)
กำรปรับกรด (acidification) คือ กำรปรับค่ำpHของอำหำรให้เป็ นกรดด้วยกรดอิ นทรี ย ์ ได้แก่ กรดซิ ตริ ก
(citric acid) หรื อกรดแอซีติก (acetic acid) อำจทำได้หลำยวิธีเช่น กำรเติมกรด กำรผสมกับอำหำรที่เป็ นกรด หรื อ
กำรลวก (blanching) ชิ้นอำหำรในสำรละลำยกรด เป็ นต้น 4
2.5 กรดซิตริก
กรดซิตริ ก เป็ นกรดอินทรี ย ์ เป็ นกรดอ่อนมีสูตรพบตำมธรรมชำติในอำหำรหลำยชนิ ดได้แก่ พืชตระกูล
ส้ม เช่น ส้ม มะนำว และผลไม้หลำยชนิ ด มะนำวมีกรดซิ ตริ กเป็ นส่ วนประกอบ ร้อยละ 7-9 กรดซิตริ กใช้เพื่อ
ปรับภำวะควำมเป็ นกรดโดยใช้ปรับค่ำpH ของอำหำรให้เป็ นอำหำรปรับกรดกำรประมำณ ค่ำpHของกรดซิ ตริ ก ที่
ควำมเข้มข้นต่ำงๆ3

1

บทที่ 3
รายละเอียดการปฏิบัติงาน
3.1 ชื่ อและที่ต้ังของสถานประกอบการ (แสดงแผนที่ประกอบ)
บริ ษทั เทพผดุงพรมะพร้าว จากัด เลขทะเบียนการค้า 70700417ที่อยูเ่ ลขที่ 58 – 59 หมู่ที่ 5 ถนน พุทธ
มณฑลสาย 4 ตาบลกระทุ่มล้ม อาเภอสามพราน จังหวัด นครปฐม 73220ดังรู ปที่ 3.1 และหมายเลขโทรศัพท์ 028131102-5

รู ปที่ 3.1แผนที่บริ ษทั เทพผดุงพรมะพร้าว จากัด
3.2ลักษณะการประกอบการผลิตภัณฑ์ และการให้ บริการหลักขององค์กร
บริ ษ ทั เทพผดุ ง พรมะพร้ า ว จากัด ก่ อตั้ง ขึ้ นในปี พ .ศ.2519 ด้วยการสนับสนุ นจากคณะกรรมการ
ส่ งเสริ มการลงทุนแห่ งชาติ (BOI) โดยตั้งในพื้นที่ 28 ไร่ บนถนนพุทธมณฑลสาย 4 อาเภอสามพราน จังหวัด
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นครปฐม ในระยะแรก บริ ษทั ฯ ได้เริ่ มการผลิตผลิตภัณฑ์จากกะทิในรู ปของพาสเจอร์ไรซ์บรรจุถุง กระป๋ อง และ
ผงและได้มีการผลิตผัก – ผลไม้บรรจุกระป๋ องขึ้นในภายหลังมีท้ งั หมด37แผนกดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

แผนกซีมเมอร์กะทิ
แผนกกะทิ ( จัดเรี ยงกะทิ (
แผนกทิวมะพร้าว
แผนกรี ทอร์ทกะทิ
แผนกคัว่ กากบีบน้ ามันปิ ดฉลาก
ผักผลไม้แผนกรี ทอร์ทผลไม้
แผนกซ่อมบารุ ง
แผนกไอน้ า
แผนกน้ ามะพร้าวอ่อนและเครื่ องดื่ม
แผนกกะทิ ( ห้องคั้น (
แผนกกะทิ( มะพร้าวขาว (
แผนกะทิ ( กะทิถุง (
แผนกกะทิ ( กะทิผง (
จัดเรี ยงผลไม้
แผนกคลังวัตถุดิบ
แผนกคลังสิ นค้า
แผนกจัดส่งสิ นค้า
แผนกห้องแล็ป
คลังสิ นค้ากึ่งสาเร็จรู ป
แผนกฝ่ ายบุคคล
ฝ่ ายวางแผนส่งออก
ฝ่ ายบัญชีการเงิน
ฝ่ ายบริ หารข้อมูลการผลิต
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26. ฝ่ ายจัดซื้อ
27. ฝ่ ายประกันคุณภาพ QA
28. ฝ่ ายระบบคุณภาพ
29. ฝ่ ายข้อมูลคลังสิ นค้า
30. แผนกซีมเมอร์ผกั -ผลไม้
31. แผนกความปลอดภัย
32. แผนกสารสนเทศ (IT)
33. แผนกกะทิหอ้ งต้ม
34. แผนกธุรการและจัดส่งในประเทศ
35. แผนกระบบ UHT
36. แผนกกะทิขาว
37. แผนกกะทิผง
บริ ษทั มีพนั ธกิจ คือ มุ่งพัฒนาคุณภาพ ส่ งเสริ มการเพิ่มผลผลิต คานึงถึงความปลอดภัย และ การส่ งมอบ
ตามเวลา และนโยบายคุณภาพ POLICYบริ ษทั มุ่งมัน่ ผลิตสิ นค้าให้มีคุณภาพ สอดคล้องกฎหมาย ปลอดภัยต่อ
ผูบ้ ริ โภคตามมาตรฐานสากลและพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่ อง เพื่อเพิ่มความพึงพอใจให้ลูกค้า รวมถึง ปฏิบตั ิตาม
แนวทางของภาครัฐ ภาคธุ รกิจ ภาคเอกชน และประชาชนให้สามารถอยู่ร่วมกันได้ตามหลักธรรมาภิ บาล มี
วัตถุประสงค์คุณภาพ (Quality objective(
1. สิ นค้ามีความปลอดภัยต่อผูบ้ ริ โภค
2. ลดต้นทุน
3. สร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า
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รู ปที่ 3.2ผลิตภัณฑ์น้ ามะพร้าวของบริ ษทั เทพผดุงพรมะพร้าว จากัด

รู ปที่ 3.3ผลิตภัณฑ์กะทิของบริ ษทั เทพผดุงพรมะพร้าว จากัด
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รู ปที่ 3.4ผลิตภัณฑ์ผกั – ผลไม้บรรจุกระป๋ องของบริ ษทั เทพผดุงพรมะพร้าว จากัด
3.3 รู ปแบบการจัดองค์ การและการบริหารงานองค์ กร (แสดงผังการจัดองค์ กร)
จานวนผูป้ ฏิบตั ิงานในโรงงาน จานวน1,601 คน ปฏิบตั ิงานวันจันทร์ถึงวันเสาร์เวลาพัก 09.00 น., 10.00
น., 11.00 น., 12.00 น. กรณี มี OT 2 ชั่วโมง พัก 30 นาทีการทางานมี 2 กะ เวลา 6.00-15.00 น. และ 22.00 –
07.00 น.พนักงานเป็ นผูพ้ ิการจานวน 26 คน
President
คุณ จรี พร เทพผดุงพร
Managing director
คุณ เกียรติศกั ดิ์ เทพผดุงพร

Human Resource

Account & Finance

Information Technology

Quality Manager

Production

Procurement

Engineering

Quality Assuarance

Environment

Warehouse

Occupational Safty

รู ปที่ 3.5ผังการจัดองค์กรของบริ ษทั เทพผดุงพรมะพร้าว จากัด
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3.4 ตาแหน่ งและลักษณะงานที่นักศึกษาได้รับมอบหมาย
ตาแหน่งงานที่ได้รับคือนักศึกษาฝึ กงานฝ่ ายผลิตผัก -ผลไม้กระป๋ อง (Production) ในส่ วนการศึกษางาน
โดยเรี ยนรู ้งานทั้งระบบของกระบวนการผลิตตลอดจนการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ และทา
หน้าที่เก็บตัวอย่างอ้อยและน้ าอ้อย โดยโครงงานที่ได้รับมอบหมายคือเก็บข้อมูลตัวอย่างอ้อยและน้ าอ้อยจากการ
คัดทิ้งเพื่อนาไปผลิตเป็ นน้ าอ้อยพาสเจอไรซ์บรรจุขวดแก้ว
3.5 ชื่ อและตาแหน่ งงานของพนักงานที่ปรึกษา
คุณทวีโชค ขาวสาอางค์ ตาแหน่ง หัวหน้าฝ่ ายผลิตผัก – ผลไม้
3.6 ระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน
14 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ถึง 31 สิ งหาคม พ.ศ.2561
3.7 วัสดุอุปกรณ์ และเครื่ องมือที่ใช้
1. วัตถุดิบ
- อ้อย : อ้อยสายพันธุ์สาหรับกินเนื้อ อายุ 6 เดือน ทาการปอกเปลือกแล้ว แช่น้ าไว้ 1 คืนเพื่อชะ
ล้างไนเตรท(ทาให้ความหวานออกไปด้วย(
- Citric acid ชนิดผง
2. อุปกรณ์และเครื่ องมือ
- ห้องเย็น
- เครื่ องหีบอ้อย
- เครื่ องรี ทอร์ทฆ่าเชื้อชนิด water spray
- เครื่ องซีมเมอร์
- เครื่ อง Centrifuge
- Hot filling machine
- เครื่ องชัง่ น้ าหนัก
- เครื่ องชัง่ สาร
- Thermometer
- Hand Refractometer
- pH meter
- ไม้บรรทัดวอเนียร์
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- ผ้าขาวบางขนาด 100 micron
- ขวดแก้ว + ฝา
- Beaker
- ช้อนตักสาร
3. ฮาร์ดแวร์ ได้แก่ เครื่ องคอมพิวเตอร์
4. ซอฟต์แวร์ ได้แก่ โปรแกรม Microsoft Office
3.8 ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
ในการผลิตน้ าอ้อยพาสเจอไรซ์บรรจุ ขวดแก้ว วัตถุดิบที่สาคัญคือ อ้อย และกระบวนการฆ่าเชื้ อด้วย
ระบบพาสเจอไรซ์โดยใช้เครื่ องรี ทอร์ทแบบ Water spray เพื่อให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์มีความปลอดภัยต่อผูบ้ ริ โภค
จึงมีการปรับกรดด้วยกรดซิตริ ก(Citric acid(ก่อนการฆ่าเชื้อและมีวิธีการผลิตดังรู ปที่ 3.6

ขั้นตอนการคัด – ตัดแต่ งวัตถุดิบ
อ้อยที่ทาการปอกเปลือกแล้ว แช่น้ าไว้ 1 คืนเพื่อชะล้างไนเตรท

สี : อ้อยจะต้องมีสีเหลืองอ่อนค่อนไปทางเขียว ไม่มีสีคล้ า ดา หรื อสี น้ าตาล หากพบให้คดั ทิ้ง
ลักษณะทางกายภาพ : อ้อยต้องไม่มีเสี้ ยนและข้อต่อ หากพบให้ทาการตัดแต่ง เพราะเสี้ ยนและข้อต่อมีผลต่อสี
ของน้ าอ้อย อาจทาให้เกิดสี น้ าตาลเข้มในน้ าอ้อยได้และจะต้องไม่มีสิ่งสกปรกเจอปนมาในอ้อย

หากไม่ทาการคั้นเลยทันทีให้นาไปแช่เย็นที่ห้องเย็น อุณหภูมิ 4 – 5°C
ขั้นตอนการคั้นน้าอ้อย
อ้อยที่นามาคั้นต้องผ่านการคัดและตัดแต่งมาก่อน อุณหภูมิของอ้อยต้องไม่เกิน 15 °C

ทาการล้างทาความสะอาดเครื่ องหีบอ้อย เตรี ยมภาชนะมารองรับน้ าอ้อย และกากอ้อย

ทาการเดินเครื่ องหี บอ้อย โดยอ้อยที่ค้นั ครั้งแรกประมาน 5 – 7 kg. ให้เททิ้งไม่นามาผลิตเพื่อเป็ นการชะล้าง
เครื่ องและสิ่ งสกปรก
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ชัง่ น้ าหนักอ้อยก่อนทาการคั้นทุกครั้งเพื่อหาค่า %Yield

ทาการคั้นน้ าอ้อย นาน้ าอ้อยและกากมาชัง่ น้ าหนัก

นาตัวอย่างน้ าอ้อยไปวัด อุณหภูมิ , pH ,TSS , บันทึกสี

หากไม่ทาการผลิตทันทีให้นาน้ าอ้อยไปเก็บไว้ในห้องเย็น
ขั้นตอนการปรับกรดและบรรจุ
นาน้ าอ้อยมากรองด้วยผ้าขาวบาง 3 – 4 รอบเพื่อนาเอาสิ่ งสกปรกและกากอ้อยที่อาจปะปนมา

ทาการปรับกรดด้วย Citric acid โดยการชัง่ Citric acid ที่ละ 1 กรัม เติมลงในน้ าอ้อยแล้วทาการวัด pH ด้วย pH
meter อย่างสม่าเสมอโดยกาหนด pH ของน้ าอ้อย เป็ น 2 ค่า คือ pH = 3.8 และ pH = 4.2

กรองด้วยผ้าขางบาง 3 – 4 รอบเพื่อแยกตะกอน

นาน้ าอ้อยไปทาการ centrifuged เพื่อแยกตะกอน

นาน้ าอ้อยไปให้ความร้อนให้อุณหภูมิสูงขึ้นประมาณ

นาน้ าอ้อยไปบรรจุลงขวดแก้วขนาด 16 oz และกาหนด head space ช่วง 3/16 – 8/16 inch

ทาการไล่อากาศ ปิ ดฝาด้วยเครื่ องซีมเมอร์

เตรี ยมน้ าอ้อยบรรจุขวดแก้วเข้าเครื่ องรี ทอร์ทฆ่าเชื้อ อุณหภูมิประมาณ 35°Cห้ามต่ากว่า 30 °C
ขั้นตอนการฆ่าเชื้อ
การฆ่าเชื้อน้ าอ้อยในครั้งนี่ เป็ นแบบกึ่งพาสเจอร์ไรซ์ กึ่งสเตอร์รี่ไรซ์ ใช้อุณหภูมิ 110 °C 20 นาทีโดยใช้เครื่ องรี
ทอร์ทชนิด water spray
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ไล่อากาศ อุณหภูมิ 117 °C 20 นาที

ฆ่าเชื้อ 110 °C 20 นาที

Coolingให้อุณหภูมิในรี ทอร์ท อยูท่ ี่ 70 – 75°C

เปิ ดน้ าเข้าและถ่ายน้ าออกภายในรี ทอร์ทโดยระดับน้ าต้องไม่ต่ากว่า Products ประมาณ 20 นาที หรื อจนกว่า
อุณหภูมิในรี ทอร์ทอยูท่ ี่ 30 – 35°C

Drain น้ าภายในรี ทอร์ทออกให้หมด แล้วเปิ ดน้ าให้เต็มรี ทอร์ทอีกครั้งเป็ นการล้างขวดแล้วDrainน้ าทิ้ง

นา Products ไปทาการเป่ าลมให้แห้ง

ขั้นตอนการตรวจสอบคุณภาพของน้าอ้ อยพาสเจอร์ ไรซ์
นาน้ าอ้อยมาทาการตรวจสอบคุณภาพโดยทาการตรวจสอบหลังการฆ่าเชื้อ กับน้ าอ้อยที่บ่มที่อุณหภูมิ
35 °C 14 วัน
น้ าอ้อยหลังฆ่าเชื้อ

น้ าอ้อยฆ่าเชื้อที่นาไปบ่ม

การตรวจสอบคุณภาพ
วัด pH, TSS , สี

การทดสอบทางประสาทสัมผัส

การวัด seal ปิ ดฝา

10

- วัด pH ด้วย pH meter

- ใช้เครื่ องมือในการวัดseal

- วัด TSS ด้วย Hand refractometer
- บันทึกสี ของน้ าอ้อยโดยการเทียบกับ
Colour chart
ทาการชิมน้ าอ้อยที่ผา่ นการฆ่าเชื้อแล้วและอภิปราย เปรี ยบเทียบความแตกต่างของน้ าอ้อยที่ pH = 3.8 และ pH =
4.2 ในด้านลักษณะทางกายภาพและการประเมินด้านประสาทสัมผัส

การวิเคราะห์ตน้ ทุนและราคาขายผลการเก็บข้อมูล
รู ปที่ 3.6กระบวนการผลิตน้ าอ้อยพาสเจอไรซ์

1

บทที่ 4
ผลการดาเนินงาน
4.1 การเก็บข้ อมูลตัวอย่ างอ้ อยและน้าอ้ อย
ทำกำรเก็บข้อมูลอ้อยที่ถูกคัดทิ้ง ไม่ผำ่ นมำตรฐำนจำกกำรผลิตอ้อยท่อนบรรจุกระป๋ องในน้ ำเชื่อมดังรู ป
ที่ 4.1 และตรวจสอบค่ำอุณหภูมิก่อนกำรคั้นในขณะที่ ออ้ ยยังเป็ นท่อน,อุณหภูมิหลังกำรคั้นหรื ออุณหภูมิ ของ
น้ ำอ้อยที่ค้นั ทันที,ค่ำ pH, ค่ำควำมหวำน(Brix), ตรวจสอบสี และค่ำ %yield แสดงผลในตำรำงที่ 4.1

อ้อยขนำด 1 นิ้ว

อ้อยขนำด 5 นิ้ว

รู ปที่ 4.1 ลักษณะของอ้อยที่ถูกคัดทิ้งขนำด 1 นิ้ว และ 5.5 นิ้ว
ตารางที่ 4.1 ค่ำเฉลี่ยข้อมูลตัวอย่ำงอ้อยและน้ ำอ้อยจำกอ้อยที่ถูกคัดทิ้ง (ตกเกรด)
อุณหภูมิ
ค่าความ
ตัวอย่าง

ก่อนการ หลังการ
คั้น
คั้น

pH

หวาน
(Brix)

สี

%yield

อ้อยขนำด
1 นิ้ว

7.00 ±
0.00

12.16±
1.50

5.16±
0.05

9.16± 0.95

สี เขียวอ่อนค่อนไป
ทำงเหลืองอ่อน

68.81 ±
4.61

อ้อยขนำด
5.5 นิ้ว

7.00 ±
0.00

12.50±
0.54

5.35±
0.09

9.93± 0.16

สี น้ ำตำลเข้มสว่ำง

65.00 ±
0.00
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อ้อยที่ตกเกรดข้อต่ออ้อยและเสี้ ยนอ้อยที่ทำให้น้ ำอ้อยเกิดสี น้ ำตำลเข้ม ดังรู ปที่ 4.2 ทำให้สีของน้ ำอ้อยที่
ได้จำกกำรเก็บตัวอย่ำงพบว่ำ อ้อยขนำด 1 นิ้ วมี สีเขียวอ่อนค่อนไปทำงเหลื องอ่อน แต่ออ้ ยขนำด 5.5 นิ้ วมี สี
น้ ำตำลเข้มทันทีหลังจำกคั้นเสร็ จอำจจะเกิดจำกกำรที่ออ้ ยขนำด 5.5 นิ้ วมีส่วนของข้อต่ออ้อยอยู่ดว้ ย ทำให้เกิด
กำรเปลี่ยนแปลงของสี น้ ำอ้อยหลังกำรคั้นดังรู ปที่ 4.3 ในขณะที่ออ้ ยขนำด 1 นิ้ วไม่เกิดกำรเปลี่ยนแปลงของสี
น้ ำอ้อยเพรำะไม่มีส่วนของข้อต่ออ้อยจำกข้อสันนิ ษฐำนเบื้องต้นของผูว้ ิจยั คิดว่ำกำรเกิดสี น้ ำตำลในน้ ำอ้อย อำจ
เกิ ด จำกส่ ว นของข้อ ต่ อ อ้อ ยมี เ อนไซม์ Polyphenoloxidase (PPO) ซึ่ งเป็ นเอนไซม์ ที่ ก่ อ ให้ เ กิ ด enzymatic
browningreactionที่มีอยู่ภำยในเนื้ อของอ้อย ถ้ำไม่ทำกำรบด คั้น สี ของอ้อยไม่เกิดกำรเปลี่ยนแปลง แต่เมื่ออ้อย
ดังกล่ำวมำคั้นน้ ำเป็ นน้ ำอ้อย จะทำให้ PPO substrates ทำปฎิกิริยำกับออกซิเจนในอำกำศทำให้เกิดเป็ นสี น้ ำตำล
เกิดขึ้นในน้ ำอ้อยเนื่ องจำกในข้อต่อของอ้อยมีสำรกลุ่มไนโตรเจนทั้งที่พืชสร้ำงเองเพื่อใช้ในกำรเจริ ญเติบโตและ
ที่พืชดูดซึมจำกปุ๋ ย ซึ่งเมื่อทำกำรคั้นหรื อบด ทำให้สำรกลุ่มไนโตรเจนเหล่ำนี้ จบั กับออกซิ เจนและทำปฏิกิริยำกับ
เอนไซม์ Polyphenoloxidase จึงส่งผลทำให้สีของน้ ำอ้อยเป็ นสี น้ ำตำลเข้ม

รู ปที่ 4.2 ลักษณะข้อต่ออ้อยและเสี้ ยนอ้อยที่ทำให้น้ ำอ้อยเกิดสี น้ ำตำลเข้ม

รู ปที่ 4.3น้ ำอ้อยสี น้ ำตำลเข้มหลังคั้นทันที
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จะเห็นได้วำ่ ข้อต่อของอ้อยมีผลต่อกำรเปลี่ยนแปลงของสี น้ ำอ้อยเป็ นอย่ำงมำก ทำงคณะผูว้ ิจยั จึงได้ทำกำร
ทดลองใช้ออ้ ยขนำด 5.5 นิ้ วแต่ตดั ส่ วนข้อต่ อของอ้อยทิ้ ง นำส่ วนที่ เป็ นเนื้ ออ้อยไปท ำกำรคั้นพบว่ำไม่ เกิ ดกำร
เปลี่ยนแปลงของสี น้ ำอ้อย ดังนั้นในกำรทดลองในกำรเก็บตัวอย่ำงในครั้งต่อไปจึงได้มีกำรตัดส่ วนข้อต่อของอ้อย
ขนำด 5.5 นิ้ว ทิง้ ก่อนกำรคั้นน้ ำอ้อย ดังนั้นในกำรผลิตน้ ำอ้อยพำสเจอไรซ์จึงสำมำรถใช้ออ้ ยทั้งขนำด 1 นิ้ว และ 5.5
นิ้ว ที่ทำกำรตัดแต่งและตัดข้ออ้อยทิ้งแล้วในกำรผลิต
4.2 ผลการทดลองการผลิตน้าอ้อยพาสเจอไรซ์
4.2.1 การผลิตน้าอ้อยพาสเจอไรซ์ โดยทาการตรวจสอบภายใน 24 ชั่วโมง
จำกกำรทดลองกำรผลิตน้ ำอ้อยพำสเจอไรซ์บรรจุขวดแก้ว โดยมีกำรปรับค่ำpH เริ่ มต้นของน้ ำอ้อยก่อน
กำรพำสเจอไรซ์ด้วยกรดซิ ตริ ก (citric acid)เป็ น 2 ระดับคือ ที่ pH 3.8 และ pH 4.2ได้ผลกำรทดลองแสดงใน
ตำรำงที่ 4.2
ตารางที่ 4.2 ค่ำอุณหภูมิก่อนและหลังกำรคั้น , % yield, pH, ค่ำควำมหวำน(Brix), กลิ่น กำรเกิดตะกอนและสี ของ
น้ ำอ้อยก่อนกำรพำสเจอไรซ์
สมบัติของน้าอ้อย
น้าอ้อยปรับ pH 3.86
น้าอ้อย pH 4.23
พาสเจอไรซ์
อุณหภูมิ (°C)

ค่ำ pH

ก่อนพาสเจอไรซ์

ก่อนพาสเจอไรซ์

ก่อนคั้น

7.00

7.00

หลังคั้น

13.00

14.00

ก่อนปรับกรด

5.02

5.31

หลังปรับกรด

3.86

4.23

9.00

9.80

กลิ่นเหม็นเขียวเล็กน้อย

กลิ่นเหม็นเขียวเล็กน้อย

+++

+

เขียวอ่อนค่อนไปทำงเหลือง

เหลืองอ่อน

50.00

65.00

ค่ำควำมหวำน(Brix)
กลิ่น
กำรเกิดตะกอน
สี
% yield
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หมายเหตุ ระดับการเกิดตะกอนในน้าอ้อย
0 = ไม่เกิดตะกอน
+ = เกิดตะกอนเล็กน้อย กระจำยอยูท่ ว่ั น้ ำอ้อย
++ = เกิดตะกอนในน้ ำอ้อยมำก กระจำยอยูท่ ว่ั น้ ำอ้อยจนสังเกตเห็นได้
+++ = เกิดตะกอนในน้ ำอ้อยมำกจนเกือบเกิดกำรแยกชั้นของตะกอนและน้ ำ
++++ = เกิดตะกอนมำก ทั้งตะกอนนอนก้น ตะกอนแขวนลอย และมีตะกอนสี ขำวลอยอยูบ่ นผิวหน้ำของน้ ำอ้อย

จำกตำรำงที่ 4.2 พบว่ำ น้ ำอ้อยที่ปรับกรดด้วยกรดซิ ตริ ก (citric acid) ให้มี pH เท่ำกับ 3.86 ก่อนกำรพำสเจอ
ไรซ์ จะเกิดตะกอนในน้ ำอ้อยจำนวนมำก และเมื่อตั้งทิ้งไว้ จะเกิดกำรแยกชั้นของน้ ำอ้อยและมีตะกอนนอนที่กน้
ขวดซึ่ งน้ ำอ้อยหลังจำกกำรปรับกรดจะมีกลิ่นเหม็นเขียวจำกอ้อยเล็กน้อยและเป็ นกลิ่นปกติของน้ ำอ้อยคั้นสด ไม่
ฉุน ส่ วนสี ของน้ ำอ้อยยังคงเป็ นสี เขียวอ่อนค่อนข้ำงเหลืองไม่เปลี่ยนแปลง
ส่ วนน้ ำอ้อยพำสเจอไรซ์ที่ปรับด้วยกรดซิตริ กให้มีpH 4.2 พบว่ำหลังจำกกำรปรับกรดแล้ว ทำให้น้ ำอ้อย
ที่ได้ มีกำรเกิดตะกอนขึ้นเล็กน้อย แขวนลอยอยู่ในน้ ำอ้อย แต่สังเกตเห็นได้ไม่ชดั เจน หลังจำกกำรคั้นจะเกิ ด
กลิ่นจำกอ้อย และมีกลิ่นเหม็นเขียวเล็กน้อย ส่ วนสี ของน้ ำอ้อยมีสีเหลืองอ่อนไม่มีกำรเปลี่ยนแปลงเมื่อทำกำร
ปรับกรด
เมื่อทำกำรปรับกรดของน้ ำอ้อยคั้นสดด้วยกรดซิ ตริ กแล้ว นำน้ ำอ้อยทั้ง 2 สภำวะทำกำรฆ่ำเชื้ อด้วยวิธีพำส
เจอไรซ์ โดยกำรฆ่ำเชื้อด้วยรี ทอร์ ทแบบ water spray ด้วยอุณหภูมิ 110°Cเป็ นเวลำ 20 นำที ได้ผลกำรทดลองดังแสดง
ในตำรำงที่ 4.3 ซึ่งเป็ นกำรเปรี ยบเทียบค่ำของอุณหภูมิก่อนและหลังกำรคั้น, % yield, ค่ำ pH, ค่ำควำมหวำน(Brix),
กลิ่น, กำรเกิดตะกอนและสี ของน้ ำอ้อยก่อนกำรพำสเจอไรซ์และหลังพำสเจอไรซ์
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ตารางที่ 4.3 เปรี ยบเทียบค่ำอุณหภูมิก่อนและหลังกำรคั้น , % yield , pH, Brix, กลิ่น กำรเกิดตะกอนและสี ของ
น้ ำอ้อยก่อนกำรพำสเจอไรซ์และหลังพำสเจอไรซ์
สมบัติของน้าอ้อย ค่า pH เริ่มต้นของ
น้าอ้อย
น้าอ้อย
น้าอ้อยก่อนพาสเจอ
พาสเจอไรซ์
ก่อนพาสเจอไรซ์
หลังพาสเจอไรซ์
ไรซ์
ค่ำ pH

3.86

3.86

3.87 ± 0.011

4.23

4.23

4.10 ± 0.005

ค่ำควำมหวำน

3.86

9.00

9.00 ± 0

(Brix)

4.23

9.80

9.80 ± 0

กลิ่น

3.86

กลิ่นเหม็นเขียวเล็กน้อย

ไม่มีกลิ่นเหม็นเขียวจำกอ้อย

4.23

กลิ่นเหม็นเขียวเล็กน้อย

ไม่มีกลิ่นเหม็นเขียวจำกอ้อย

3.86

+++

++++

4.23

+

++++

3.86

เขียวอ่อนค่อนไปทำงเหลือง

เหลืองอ่อนใส

4.23

เหลืองอ่อน

เหลืองอ่อนแต่เข้มขึ้น

กำรเกิดตะกอน

สี

หมำยเหตุ

ระดับกำรเกิดตะกอนในน้ ำอ้อย
0 = ไม่เกิดตะกอน
+ = เกิดตะกอนเล็กน้อย กระจำยอยูท่ ว่ั น้ ำอ้อย
++ = เกิดตะกอนในน้ ำอ้อยมำก กระจำยอยูท่ ว่ั น้ ำอ้อยจนสังเกตเห็นได้
+++ = เกิดตะกอนในน้ ำอ้อยมำกจนเกือบเกิดกำรแยกชั้นของตะกอนและน้ ำ
++++ = เกิดตะกอนมำก ทั้งตะกอนนอนก้น ตะกอนแขวนลอย และมีตะกอนสี ขำวลอยอยูบ่ นผิวหน้ำของน้ ำอ้อย

เมื่อน้ ำอ้อยนำไปฆ่ำเชื้อด้วยเครื่ องรี ทอร์ทแล้วทำกำรตรวจสอบผลภำยใน 24 ชัว่ โมงทำกำรเปรี ยบเทียบ
ผลกำรทดลองของน้ ำอ้อยที่ปรั บกรดให้มี pH เริ่ มต้นที่ pH 3.86 ก่อนและหลังพำสเจอไรซ์ พบว่ำน้ ำอ้อยหลัง
พำสเจอไรซ์มีค่ำอ pH เพิ่มขึ้นเล็กน้อย ค่ำควำมหวำน (Brix) ไม่เปลี่ยนแปลง กลิ่นปกติ ไม่บ่งบอกถึงกำรเน่ำ
เสี ยหรื อก่อให้เกิดกำรไม่ยอมรับ หรื อมีกลิ่นที่ไม่น่ำรับประทำนกลิ่นของน้ ำอ้อยมีกลิ่นหอมมำกกว่ำน้ ำอ้อยขณะ
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คั้นสด เมื่อเปรี ยบเทียบกับน้ ำอ้อยคั้นสด ในส่ วนของตะกอนที่เกิดขึ้นหลังจำกกำรฆ่ำเชื้อแล้ว จะเกิดตะกอนใน
น้ ำอ้อยมำกกว่ำน้ ำอ้อยก่อนพำสเจอไรซ์ ทั้งตะกอนนอนก้น และตะกอนแขวนลอยในน้ ำอ้อย และตะกอนสี ขำว
ที่ลอยบนผิวหน้ำของน้ ำอ้อย ดังรู ปที่ 4.4 ซึ่งจำกกำรค้นคว้ำในส่ วนตะกอนที่เกิดขึ้นเกิดจำกเส้นใยหรื อเพคตินที่
ให้ควำมร้อนสู งแล้วจะเกิดกำรแขวนลอยเป็ นตะกอนได้ วิธีกำรแก้ปัญหำกำรเกิดตะกอนคือกำรกรองด้วยระบบ
microfiltration (ขนำดอนุภำค 0.1-0.3 ไมครอน (และกำรกรองด้วยระบบ ultrafiltration เพื่อให้น้ ำอ้อยมีควำมใส
และปริ มำณเพคตินลดลง ในส่ วนของสี ของน้ ำอ้อยเกิดกำรเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย เพรำะด้วยฆ่ำเชื้อที่อุณหภูมิสูง
สี จึงเปลี่ยนจำกสี เขียวอ่อนค่อนข้ำงเหลืองเป็ นสี เหลืองอ่อนใส

น้ ำอ้อยหลังพำสเจอไรซ์

ตะกอนในน้ ำอ้อยหลังพำสเจอไรซ์

รู ปที่ 4.4น้ ำอ้อยหลังพำสเจอไรซ์ และตะกอนในน้ ำอ้อยหลังพำสเจอไรซ์
เมื่อหลังจำกฆ่ำเชื้อทำกำรตรวจสอบแล้วพบว่ำค่ำpH ของน้ ำอ้อยหลังพำสเจอไรซ์ จำกเริ่ มต้นที่ pH 4.23
ลดลงเล็กน้อยอยูท่ ี่ 4.1 ค่ำควำมหวำน (Brix) ไม่มีกำรเปลี่ยนแปลง มีค่ำคงที่ที่ 9.80 ในส่ วนของกลิ่นของน้ ำอ้อย
หลังกำรฆ่ำเชื้ อได้ผลเช่นเดียวกับน้ ำอ้อยพำสเจอไรซ์ที่pH เริ่ มต้นที่ pH 3.86 คือ มีกลิ่นปกติ ทั้งยังมีกลิ่นหอม
มำกกว่ำน้ ำอ้อยคั้นสด ซึ่ งปรำศจำกกลิ่นเหม็นเขียวจำกอ้อย ในส่ วนของตะกอนที่เกิดขึ้น จะมีกำรเปลี่ยนแปลง
อย่ำงมำก ตะกอนที่เกิดขึ้นมำกๆ พอกับน้ ำอ้อยพำสเจอไรซ์ที่มี pH เริ่ มต้นที่ pH 3.86 คือมีตะกอนเกิดขึ้นทั้งนอน
ก้น แขวนลอยในน้ ำอ้อยและเกิดตะกอนสี ขำวลอยอยู่บนผิวหน้ำของน้ ำอ้อย สี ของน้ ำอ้อยเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย
คือเปลี่ยนจำกสี เหลืองอ่อนเป็ นสี เหลืองอ่อนที่เข้มขึ้น ทึบแสงมำกกว่ำน้ ำอ้อยก่อนพำสเจอไรซ์
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ทำงผูว้ ิจยั ได้ทำกำรทดสอบชิมน้ ำอ้อยพำสเจอไรซ์ท้ งั 2 สภำวะที่ผลิตได้ ที่อุณหภูมิห้องพบว่ำ น้ ำอ้อยพำส
เจอไรซ์ที่มี pH เริ่ มต้นที่ pH 3.86 มีรสหวำนน้อยกว่ำและมีรสเปรี้ ยวเล็กน้อย แต่รับรู ้ได้ถึงรสเปรี้ ยวมำกกว่ำน้ ำอ้อย
พำสเจอไรซ์ที่มี pH เริ่ มต้นที่ pH 4.23 ซึ่งน้ ำอ้อยพำสเจอไรซ์ที่มี pH เริ่ มต้นที่pH 4.23 จะมีรสชำติที่กลมกล่อมมำกกว่ำ
มีรสเปรี้ ยวที่นอ้ ยมำก และน้อยกว่ำน้ ำอ้อยพำสเจอไรซ์ที่มี pH เริ่ มต้นที่ pH 3.86 ในระดับหนึ่ ง แต่ดว้ ยน้ ำอ้อยพำสเจอ
ไรซ์ท้ งั 2 สภำวะมีควำมหวำนเพียงแค่ 9.00 – 9.80 เท่ำนั้น จึงทำให้สัมผัสได้ถึงรสเปรี้ ยว โดยจำกกำรสำรวจน้ ำอ้อยคั้น
สดขำยตำมท้องตลำดมีควำมหวำน (Brix) อยูท่ ี่ 15
4.2.2ผลการเก็บน้าอ้อยพาสเจอไรซ์ ที่ 35°C เป็ นเวลา 14วัน
จำกกำรนำน้ ำอ้อยที่พำสเจอไรซ์แล้วไปเก็บที่ตูบ้ ่มอุณหภูมิ 35 °Cเป็ นเวลำ 14 วัน แล้วทำกำรเก็บผลกำร
ทดลองโดยกำรวัด pH,ค่ำควำมหวำน (Brix),กลิ่น, กำรเกิดตะกอน และสี กำรเปรี ยบเทียบที่เกิดขึ้นกับสี น้ ำอ้อย
ก่อนกำรฆ่ำเชื้อได้ผลกำรทดลองดังตำรำงที่ 4.4
ตารางที่ 4.4 กำรเปรี ยบเทียบค่ำ pH, ค่ำควำมหวำน (Brix),กลิ่น กำรเกิดตะกอนและสี ของน้ ำอ้อยหลังกำรพำส
เจอไรซ์ที่เก็บที่ตบู้ ่มอุณหภูมิ 35 °Cเป็ นเวลำ14 วัน
สมบัติของ
น้าอ้อยหลังพาสเจอ
น้าอ้อย
pH
เริ
่
ม
ต้
น
ของน
า
้
อ้
อ
ย
น้าอ้อย
ไรซ์ เก็บที่อุณหภูมิ 35
ก่อนพาสเจอไรซ์
หลังพาสเจอไรซ์
°Cเป็ นเวลา 14 วัน
พาสเจอไรซ์
ค่ำ pH

3.86

3.87 ± 0.011

3.90

4.23

4.10 ± 0.005

4.25

ค่ำควำมหวำน

3.86

9.00 ± 0.00

8.80

(Brix)

4.23

9.80 ± 0.00

9.60

กลิ่น

3.86

ไม่มีกลิ่นเหม็นเขียวจำก
อ้อย

ไม่เปลี่ยนแปลง

4.23

ไม่มีกลิ่นเหม็นเขียวจำก
อ้อย

ไม่เปลี่ยนแปลง
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กำรเกิดตะกอน

สี

หมำยเหตุ

3.86

++++

+

4.23

++++

+

3.86

เหลืองอ่อนใส

เหลืองอ่อนใส

4.23

เหลืองอ่อนแต่เข้มขึ้น

เหลืองอ่อนแต่เข้มขึ้น

ระดับกำรเกิดตะกอนในน้ ำอ้อย
0 = ไม่เกิดตะกอน
+ = เกิดตะกอนเล็กน้อย กระจำยอยูท่ ว่ั น้ ำอ้อย
++ = เกิดตะกอนในน้ ำอ้อยมำก
+++ = เกิดตะกอนในน้ ำอ้อยมำกจนเกือบเกิดกำรแยกชั้นของตะกอนและน้ ำ

จำกกำรทดลองกำรผลิตน้ ำอ้อยพำสเจอไรซ์บรรจุขวดแก้ว ซึ่งนำไปเก็บที่อุณหภูมิ 35 °Cเป็ นเวลำ14 วัน
พบว่ำค่ำ pH ของน้ ำอ้อยทั้ง 2 สภำวะมีค่ำเพิ่มขึ้น จำกค่ำpH 3.86 เป็ น 3.90 และค่ำpH 4.23 เป็ น 4.25 แต่ค่ำควำม
หวำน (Brix) มีค่ำลดลงจำก 9.00 เป็ น 8.80 และ 9.80 เป็ น 9.60 ในด้ำนของกลิ่นของน้ ำอ้อยหลังพำสเจอไรซ์ ที่
เก็บที่อุณหภูมิ 35 °Cเป็ นเวลำ 14 วัน พบว่ำไม่เกิดกำรเปลี่ยนแปลง เมื่อเปรี ยบเทียบกับน้ ำอ้อยหลังพำสเจอไรซ์
ที่24 ชัว่ โมง ทั้ง 2 สภำวะ และสี ของน้ ำอ้อยหลังพำสเจอไรซ์ที่ pH 3.86 และ pH 4.3 ที่เก็บที่อุณหภูมิ 35 °C เป็ น
เวลำ 14 วัน ไม่เกิดกำรเปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับน้ ำอ้อยหลังพำสเจอไรซ์ที่ 24 ชัว่ โมง ในด้ำนของตะกอนที่เกิด
ในน้ ำอ้อยหลังพำสเจอไรซ์ที่ pH 3.86 และ pH 4.23 พบว่ำเกิดกำรเปลี่ยนแปลง ปริ มำณตะกอนในน้ ำอ้อยหลัง
พำสเจอไรซ์ลดลงอย่ำงมำก จำกที่มีตะกอนนอนก้นขวด ตะกอนแขวนลอย และตะกอนสี ขำวบนผิวหน้ำของ
น้ ำอ้อย เหลืองเพียงตะกอนนอนก้นเท่ำนั้น
4.3 การวิเคราะห์ ต้นทุนและราคาขายน้าอ้ อยพาสเจอไรซ์
4.3.1 การวิเคราะห์ ต้นทุนของน้าอ้ อยพาสเจอไรซ์
ในกำรคำนวณต้นทุนและรำคำขำยของน้ ำอ้อยพำสเจอไรซ์น้ ัน มีกำรอ้ำงอิงข้อมูลจำกทำงบริ ษทั เทพ
ผดุงพรมะพร้ำว จำกัด โดยข้อมูลในกำรคำนวณคิดแบบเป็ น overhead หรื อต้นทุนต่อน้ ำอ้อยขนำด 16 ออนซ์
(oz)จำนวน 1 ลัง หรื อ 24 ขวด ต้นทุนของน้ ำอ้อยพำสเจอไรซ์บรรจุขวดแก้วขนำด 16 ออนซ์ (oz)หรื อ 473.74
มิลลิลิตรอยูท่ ี่ขวดละ 18.19 บำท คิดเป็ นลัง ลังละ 437 บำทดังตำรำงที่ 4.5
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ตารางที่ 4.5ต้นทุนวัตถุดิบและแรงงำนต่ำงๆของน้ ำอ้อยพำสเจอไรซ์บรรจุขวดแก้ว
วัตถุดิบและแรงงาน
ต้ นทุนต่ อหน่ วย (บาท)
ต้ นทุนต่ อลัง (บาท)
อ้อย
9.05
217.2
ขวดแก้วและฝำ
7
168
ขวดแก้ว
5
120
ฝำ
2
48
Citric acid
0.015
0.36
ฉลำก
0.625
15
แรงงำน
0.167
4
ค่ำไฟ + ค่ำน้ ำ +QC
1.25
30
Seamer
0.083
2
รวม
18.19
436.56
2.3.2 การตั้งราคาขาย วิเคราะห์ กาไร และเปรียบเทียบราคาขายกับผลิตภัณฑ์ ในท้องตลาด
จำกกำรสำรวจรำคำขำยของน้ ำอ้อยคั้นสดตำมท้องตลำดทัว่ ไป จำกตลำด 2 แห่ง มีรำคำขำย 12.50 และ 15 บำท ต่อ
ปริ มำตร 250 มิ ลลิ ลิ ตร และน้ ำอ้อยพำสเจอไรซ์ ยี่ ห้ อหนึ่ งพบว่ ำมี รำคำขำย อยู่ ที่ 16.67 บำท ต่ อปริ มำตร 250
มิลลิลิตร ส่ วนน้ ำอ้อยพำสเจอไรซ์ที่ผูว้ ิจยั ทำกำรผลิ ตขึ้นมี รำคำต้นทุนอยู่ที่ 9.60 บำท ต่อปริ มำตร 250 มิลลิลิตร
และเมื่อทำกำรเปรี ยบเทียบต้นทุนของน้ ำอ้อยพำสเจอไรซ์ของทำงผูว้ ิจยั ทำกำรผลิตขึ้นกับรำคำขำยน้ ำอ้อยพำสเจอ
ไรซ์ยหี่ อ้ หนึ่งและน้ ำอ้อยคั้นสดที่ขำยตำมท้องตลำดทัว่ ไปแสดงในรู ปที่ 4.5
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กราฟแสดงการเปรียบเทียบราคาน้าอ้ อย

รำคำขำย

20
10
0
our products

A
B
C
ผลิตภัณฑ์น้ ำอ้อยแต่ละยีห่ อ้

รู ปที่ 4.5แผนภูมิแสดงกำรเปรี ยบเทียบรำคำน้ ำอ้อยพำสเจอไรซ์และน้ ำอ้อยคั้นสด
Our products = ผลิตภัณฑ์น้ ำอ้อยพำสเจอไรซ์บรรจุขวดแก้ว ขนำด 250 มิลลิลิตร ของผูว้ ิจยั ผลิตขึ้น
A = ผลิตภัณฑ์น้ ำอ้อยพำสเจอไรซ์ยหี่ อ้ หนึ่งขนำด 250 มิลลิลิตร
B = น้ ำอ้อยคั้นจำกตลำดกรุ งนนท์ ขนำด 250 มิลลิลิตร
C = น้ ำอ้อยคั้นจำกตลำดสำยใต้ใหม่ ขนำด 250 มิลลิลิตร
จำกรู ปที่ 4.5เมื่อเปรี ยบเทียบรำคำของน้ ำอ้อยพำสเจอไรซ์และน้ ำอ้อยคั้นสด พบว่ำ ต้นทุนของน้ ำอ้อยพำส
เจอไรซ์ของผูว้ ิจยั อยู่ที่ 9.6 บำทต่อปริ มำตร 250 มิลลิลิตร ในขณะที่น้ ำอ้อยพำสเจอไรซ์ยี่ห้อหนึ่ งมี รำคำขำยอยู่ที่
ประมำณ 16.67 บำท จะเห็ นได้ว่ำสำมำรถประเมิ นรำคำขำยของน้ ำอ้อยพำสเจอไรซ์ที่รำคำประมำณ 15 บำทต่อ
ปริ มำตร 250 มิลลิลิตร หรื อ 28 บำท ต่อปริ มำตร 16 ออนซ์ (oz) ซึ่งมีรำคำขำยที่ต่ำกว่ำน้ ำอ้อยพำสเจอไรซ์ยหี่ ้อหนึ่ ง
และมีรำคำใกล้เคียงกันกับรำคำน้ ำอ้อยคั้นสดตำมท้องตลำดทัว่ ไป ซึ่งจะได้กำไรอยูท่ ี่ 35.04%
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บทที่ 5
สรุปผลและข้ อเสนอแนะ
5.1 สรุปผลโครงงาน
จากผลการทดลองการฆ่าเชื้อน้ าอ้อยด้วยเครื่ องรี ทอร์ ทแบบ water spray ที่อุณหภูมิ 110 °C นาน 20นาที
พบว่า น้ าอ้อยที่ทาการปรับกรดซิ ตริ กให้มี pH = 3.86 มี Brix = 9.00 เมื่อผ่านการฆ่าเชื้ อแล้วทาให้เกิ ดตะกอน
ลอยตัวอยู่บนผิวหน้าของน้ าอ้อยเป็ นจานวนมาก และมีตะกอนส่ วนหนึ่ งที่แขวนลอยอยู่ในน้ าอ้อยและนอนก้น
ขวด ค่า pH เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจาก 3.86 เป็ น 3.88 โดยเฉลี่ย สี มีความเข้มมากขึ้น ด้วยความที่มีความเป็ นกรดสู ง
พอสมควร ทาให้กลิ่นมีเปรี้ ยวเล็กน้อย แต่กลิ่นหอมกว่าก่อนฆ่าเชื้อ
จากการนาน้ า อ้อยที่ ฆ่า เชื้ อแล้วไปบ่ มที่ อุณหภู มิ 35°C นาน 14 วัน เพื่ อดู ล ัก ษณะทางกายภาพ และ
ลักษณะทางประสาทสัมผัส พบว่า pH เพิ่มขึ้นเล็กน้อย แต่ Brix ต่าลง สี และกลิ่นของน้ าอ้อยไม่เปลี่ยนแปลง จาก
การประเมินทางประสารทสัมผัสของคณะผูว้ ิจยั น้ าอ้อยฆ่าเชื้อแล้วมีกลิ่นรส และรสชาติที่ดีพอๆกับน้ าอ้อยคั้น
สดตามตลาดทัว่ ไป มีรสเปรี้ ยวเล็กน้อย แต่มีกลิ่นที่หอมมากกว่าน้ าอ้อยคั้นสด
น้ า อ้อยที่ ท าการปรั บ กรดให้มี pH = 4.23 มี Brix = 9.80 นาไปฆ่ า เชื้ อที่ treatment เดี ย วกันพบว่า เกิ ด
ตะกอนบนผิวหน้าของน้ าอ้อย แขวนลอยและนอนก้นเช่นเดียวกัน หลังจากฆ่าเชื้อ pH เพิ่มขึ้นเล็กน้อย Brix ไม่
เปลี่ยนแปลง มีสีคล้ าลงเล็กน้อย และหลังจากนาไปบ่มเพื่อดูลกั ษณะทางกายภาพไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงและ
ทางคณะผูว้ ิจยั ได้ทาการทดสอบทางประสาทสัมผัสพบว่า น้ าอ้อยมีความหวานมากกว่าน้ าอ้อยที่ทาในครั้งแรก
เล็กน้อยเป็ นเพราะ Brix สูงกว่าถึง 0.80 และมีรสชาติเปรี้ ยวน้อยมาก มีกลิ่นที่หอมเช่นเดียวกัน
การทดลองผลิตน้ าอ้อยฆ่าเชื้อที่อุณหภูมิ 110°C 20 นาที พบว่าการปรับกรดมีผลต่อลักษณะทางกายภาพ
ของน้ าอ้อยโดยจะเกิดตะกอนบนผิวหน้าของน้ าอ้อย แขวนลอยในน้ าอ้อย และนอนก้น เป็ นเพราะไม่ได้ทาการ
centrifuge เพื่อแยกตะกอนออกจากน้ าอ้อย การฆ่าเชื้ อมีผลต่อการเกิดกลิ่นในน้ าอ้อยทาให้น้ าอ้อยมีกลิ่ นหอม
ชวนทาน และส่ งผลทาให้สีข องน้ าอ้อยเข้มขึ้นเล็กน้อย การปรับกรดน้ าอ้อยมีผลต่อรสชาติของน้ าอ้อย ทาให้
น้ าอ้อยมีรสเปรี้ ยวเล็กน้อย
ในการวิเคราะห์ตน้ ทุน ราคาขายของน้ าอ้อยพาสเจอไรซ์มีตน้ ทุนอยูท่ ี่18.19 ต่อปริ มาตร 16 ออนซ์ และ
ประเมินราคาขายที่ 28 บาท ต่อปริ มาตร 16 ออนซ์
การจัดทาวิจยั การผลิตน้ าอ้อยพาสเจอไรซ์โดยใช้ออ้ ยตกเกรดหรื ออ้อยที่ถูกคัดทิ้งจากกระบวนการผลิต
อ้อยบรรจุ ก ระป๋ องในครั้ งนี้ เป็ นการช่ วยลดของเสี ย ภายในโรงงานได้จริ ง สามารถนาอ้อยคัดทิ้ ง มาท าเป็ น
ผลิตภัณฑ์น้ าอ้อยพาสเจอไรซ์ และงานวิจยั นี้เป็ นข้อมูลเบื้องต้นให้กบั ทางโรงงานเพื่อใช้ในการศึกษาและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์น้ าอ้อยพาสเจอไรซ์บรรจุขวดแก้วต่อไป
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5.1.1 ข้อจากัดหรื อปัญหาของโครงงาน
เนื่ องด้วยเครื่ องจัก รบางเครื่ อ งที่ ระบุ ใ นวิ ธี ก ารดาเนิ น งานไม่ ส ามารถใช้ง านได้จ ริ ง ได้แก่ เครื่ อ ง
Centrifuge, Hot filling machine เพราะเครื่ องจักรเหล่านี้ทางานด้วยระบบ piping โดยครอบคลุมทุกกระบวนการ
ซึ่ งใช้ในกระบวนการผลิตน้ ามะพร้าวพาสเจอไรซ์ จึงไม่สามารถใช้งานเครื่ องจักรดังกล่าวได้ ทาให้น้ าอ้อยพาส
เจอไรซ์ที่ผลิตได้มีตะกอนเกิดขึ้น
ในการทดลองมี การใช้งานเครื่ องรี ทอร์ ทขนาดใหญ่ซ่ ึ งใช้พลังงานสู งมากในการฆ่าเชื้ อ ทั้งพลังงาน
ไฟฟ้า และน้ าประปา จึงได้ทาการทดลองเพียง 2 ครั้งเท่านั้น เพื่อไม่ให้สิ้นเปลืองทรัพยากร
5.2 สรุปผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
การปฏิบตั ิงานที่บริ ษทั เทพผดุงพรมะพร้าว จากัด ในแผนกการผลิตผัก-ผลไม้ส่งผลให้เกิดประโยชน์ใน
ด้านต่างๆดังต่อไปนี้
5.2.1 ด้านสังคม
- ฝึ กการสร้างมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อผูร้ ่ วมงานในวัยที่แตกต่างกัน
- ฝึ กให้ตนเองมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่
- เรี ยนรู ้การทางานร่ วมกับผูอ้ ื่น
5.2.2 ด้านทฤษฏี
-ได้เรี ยนรู ้กระบวนการวางแผน กระบวนการคิดในการจัดทาผลิตภัณฑ์น้ าอ้อยพาสเจอาชไรซ์
บรรจุขวดแก้ว
-ได้เรี ยนรู ้หลักการทางานและการทางานจริ งในทุกกระบวนการ ได้แก่ การรับวัตถุดิบ การคัดตัดแต่งวัตถุดิบ การบรรจุ การไล่อากาศและปิ ดผนึกฝา การฆ่าเชื้อ และการจัดเรี ยงพาเลต
5.3ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานสหกิจ
จากการปฏิบตั ิงานที่ บริ ษทั เทพผดุงพรมะพร้าว จากัดทาให้ได้เรี ยนรู ้ถึงประสบการณ์ในการทางาน
ต่างๆ มากมายได้เรี ยนรู ้การทางานเป็ นหมู่คณะ ฝึ กความอดทน การตรงต่อเวลา ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ การ
เรี ย นรู ้ ก ารท างานของพนัก งานในหลายแผนก การเรี ย นรู ้ ก ารท างานของหั ว หน้ า งาน การแลกเปลี่ ย น
ประสบการณ์ ก ารท างานของหั ว หน้ า งานที่ ไ ด้ส อนงาน ท าให้ เ ป็ นบทเรี ยนที่ ส อนในเรื่ องการท างาน
นอกเหนื อจากเนื้ องานจริ งคือการควบคุมคน รวมไปถึงการทาโครงงานวิจยั ทาให้ได้เรี ยนรู ้ด้วยตนเองและมี
ประสบการณ์เพิ่มขึ้นซึ่งสามารถนาไปปรับใช้ในอนาคตได้
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ภาคผนวก
ตารางที่ ก.1ข้อมูลตัวอย่างอ้อยและน้ าอ้อยจากอ้อยที่ถูกคัดทิ้ง (ตกเกรด)
วันที่ เวลา

ตัวอย่าง

0

13.45 อ้อยขนาด 1
นิ้ว

1

13.30 อ้อยขนาด 1
นิ้ว

2

09.45 อ้อยขนาด 1
นิ้ว
อ้อยขนาด
5.5 นิ้ว
อ้อยขนาด
5.5 นิ้ว

3

10.05 อ้อยขนาด 1
นิ้ว

4

10.30 อ้อยขนาด 1
นิ้ว

5

10.00 อ้อยขนาด 1
นิ้ว

ซ้ า
1
2
3
1
2
3

อุณหภูมิ
ก่อน หลัง
7
12
7
12
7
12
7
10
7
10
7
10

pH

Brix

สี

5.11
5.13
5.15
5.13
5.14
5.14

7.0
7.2
7.2
9.6
9.6
9.4

2/398
2/398
2/398
2/382
2/382
2/382

%
yield
76.9

70.0

1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3

7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

11
11
11
12
12
12
13
13
13
12
12
12
14
14
14

5.18
5.17
5.16
5.30
5.30
5.34
5.32
5.31
5.54
5.22
5.23
5.22
5.06
5.11
5.09

9.4
9.4
9.4
10
10
10.2
9.8
9.8
9.8
9.6
9.9
9.6
9.3
9.3
9.5

2/382
2/382
2/382
1/1255
1/1255
1/1255
1/1255
1/1255
1/1255
1/103
1/103
1/103
2/398
2/398
2/398

70.0

1
2
3

7
7
7

14
14
14

5.24
5.23
5.19

9.8
9.9
9.8

2/390
2/390
2/390

65.0

65.0

65.0

64.5

66.5

1

ประวัติผู้จัดทำ

5804700021
บัณฑิตา จันทร์เทศ
วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีการอาหาร
35/2 หมู่ 3 ซอยเพชรเกษม 36 ถนนเพรชเกษม แขวงบางหว้า
เขตภาษีเจริ ญกรุ งเทพมหานคร 10160
ผลงำน การผลิตน้ าอ้อยพาสเจอไรซ์บรรจุขวดแก้ว
รหัสนักศึกษำ
ชื่ อ-นำมสกุล
คณะ
สำขำวิชำ
ที่อยู่

:
:
:
:
:

รหัสนักศึกษำ :
5804700024
ชื่ อ-นำมสกุล :
อมรรัตน์ จันทร์แม้น
คณะ
:
วิทยาศาสตร์
สำขำวิชำ
:
เทคโนโลยีการอาหาร
ที่อยู่
:
12/1 หมู่ 3 ซอยชัยพฤกษ์ 19 แขวง/เขตตลิ่งชัน กรุ งเทพมหานคร 10170
ผลงำน การผลิตน้ าอ้อยพาสเจอไรซ์บรรจุขวดแก้ว

