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คํานํา 
 

คู่มือการถ่ายทอดเทคโนโลยี เรื่อง “การถ่ายทอดเทคโนโลยี

การแปรรูปหลังการเก็บเกี่ยวมะคาเดเมียและการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์

อาหารและไม่ใช่อาหาร” ได้รับทุนอุดหนุนการทํากิจกรรมส่งเสริมและ

สนับสนุนการวิจัยประเภทโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่กลุ่มเป้าหมาย

ที่มีศักยภาพในการนําไปใช้ประโยชน์ ภายใต้โครงการจัดการความรู้

และถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยและนวัตกรรม จากสํานักงาน

คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช . )  ประจําปีงบประมาณ 2557 

ประกอบด้วยเนื้อหา จํานวน 8 เทคโนโลยี ได้แก่ เทคโนโลยีการแปรรูป

หลังการเก็บเกี่ยว: การกะเทาะเปลือก การคัดเกรดเนื้อในพร้อมกะลา 

การลดความชื้น การกะเทาะกะลา การคัดเกรดเนื้อใน การอบแห้งเนื้อ

ใน การบรรจุเนื้อใน และการเก็บรักษา; เทคโนโลยีการแปรรูปเนื้อใน

มะคาเดเมีย การผลิตคุกกี้มะคาเดเมีย; เทคโนโลยีการแปรรูปเนื้อในมะ

คาเดเมีย การผลิตไอศครีมมะคาเดเมีย;  เทคโนโลยีการบีบน้ํามันมะคา

เดเมียโดยการบีบเย็น; เทคโนโลยีการผลิตน้ํามันนวด สบู่ แชมพู

และโลชั่นจากน้ํามันมะคาเดเมีย ซึ่งถ่ายทอดโดยวิทยากรที่มีความรู้

ความเชี่ยวชาญในเทคโนโลยีดังกล่าว จํานวน 15 คน จากหน่วยงาน

ของรัฐและเอกชน  

ผู้จัดทําคู่มือการถ่ายทอดเทคโนโลยีหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้อ่าน

ทุกคนจะได้รับความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อกิจการของตนเองเพิ่มเติมและ

มีการนําไปใช้ประโยชน์ในครอบครัวและการประกอบอาชีพต่อไป  
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วัตถุประสงค์ 
 

วัตถุประสงค์ของการจัดทําคู่มือการถ่ายทอดเทคโนโลยี เรื่อง 
“การถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปหลังการเก็บเกี่ยวมะคาเดเมียและ
การแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อาหารและไม่ใช่อาหาร” คือ 1) เพื่อเผยแพร่
ข้อมูลองค์ความรู้และเทคโนโลยีในการแปรรูปมะคาเดเมียให้แก่
เกษตรกรผู้ปลูก ผู้แปรรูป และผู้จําหน่ายมะคาเดเมีย และผู้สนใจ
เกี่ยวกับเทคโนโลยี วิธีการปฏิบัติและกระบวนการแปรรูปหลังการเก็บ
เกี่ยว การแบ่งเกรดและตรวจสอบคุณภาพ  การแปรรูปเนื้อในมะคาเด
เมียที่เต็มเมล็ด ไม่เต็มเมล็ดหรือแตกหักเป็นผลิตภัณฑ์อาหารและ
เครื่องสําอาง ทั้งนี้เพื่อให้เกษตรกรได้ปฏิบัติอย่างถูกวิธี ลดการสูญเสีย 
และเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับมะคาเดเมีย เพิ่มรายได้ และเพิ่ม
ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์จากมะคาเดเมียแก่ผู้บริโภค และ       
2) เพื่อเผยแพร่คู่มือการถ่ายทอดเทคโนโลยีนี้ให้แก่หน่วยงานของ
ภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นแนวทางสําหรับการต่อยอดและ
ส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรปลูก ผู้แปรรูป และผู้จําหน่ายมะคาเดเมียต่อไป     
ในอนาคต 
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สารบัญภาพ(ต่อ) 
 

เรื่อง หน้า 
ภาพที่ 48 การเติมน้ําต้มเดือดเพื่อตีแป้งให้สุก 44 
ภาพที่ 49 การเติมน้ํากะทิลงในหม้อแป้งมนัที่กวนสุกแลว้ 
ภาพที่ 50 การเติมนมข้นและนมสดลงในหม้อที่มีของ 
             ผสม 
ภาพที่ 51 การคั้นหางกะทิและเติมลงในหม้อที่มีของผสม 
ภาพที่ 52 การเติมกลิ่นวานิลลาลงไปในหม้อที่มีของผสม 
ภาพที่ 53 การเติมเนื้อในมะคาเดเมียบดและชิ้นลงไปใน 
              หม้อที่มีของผสม 
ภาพที่ 54 การเทของผสมทัง้หมดลงในถังปั่นไอศกรีม 
             เบอร์ 12 

45 
45 
 

46 
46 
47 
 

47 

ภาพที่ 55 การนําถังปั่นไอศครีมเบอร์ 12 ที่มีของผสมใส่ 
             ในถังไม้สําหรับปั่นไอศกรีม 
ภาพที่ 56 การปั่นไอศกรีมและการเติมเกลือรอบนอกถัง 
             ใส่ของผสม 

48 
 

48 

ภาพที่ 57 การนําถังปั่นไอศครีมเบอร์ 12 ที่มีของผสม 
             ออกจากถังไม้สําหรับปั่นไอศกรีม 
ภาพที่ 58 การล้างน้ําแข็งบดและเกลือที่ติดอยู่บนถังออก 
              ให้สะอาดและการนําแกนปั่นออกจากถังปั่น 
 
 

49 
 

50 

สารบัญภาพ(ต่อ) 
 

เรื่อง หน้า 
ภาพที่ 59 การนําถังสแตนเลสเปล่าใส่ในถงับรรจุ 
             ไอศกรีมและเติมน้ําแข็งบดและเกลือเม็ด 
             รอบๆ ถังบรรจุไอศกรีม 
ภาพที่ 60 การเทไอศกรีมทีป่ั่นเสร็จแล้วลงในถัง  
             สแตนเลส 
ภาพที่ 61 การป้อนเนื้อในมะคาเดเมียที่เป็นเศษชิ้น 
              เล็ก ชิ้นน้อยลงในส่วนที่ เ ป็นกรวยของ 
              เครื่องบีบน้ํามัน 
ภาพที่ 62 เครื่องบีบน้ํามันมะคาเดเมีย 
ภาพที่ 63 การกรองน้ํามันมะคาเดเมียด้วยกระดาษ 
             กรองเบอร์ 90 ขนาด 10 ไมครอน 
ภาพที่ 64 น้ํามันนวดจากน้ํามันมะคาเดเมีย 
ภาพที่ 65 การเทสบู่ลงในพิมพ์และรอใหส้บู่แข็งตัว 

51 
 
 

52 
 

56 
 
 

56 
57 
 

61 
64 

ภาพที่ 66 แชมพูน้ํามันมะคาเดเมียสีต่างๆ 
ภาพที่ 67 การเทโลชั่นน้ํามันมะคาเดเมียลงในขวด 
              บรรจุ 

69 
67 
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บทที่ 1  

เทคโนโลยีการแปรรูปหลังการเก็บเกี่ยว : 

การกะเทาะเปลือก การคัดเกรดเนื้อใน

พร้อมกะลา การลดความชื้น การกะเทาะ

กะลา การคัดเกรดเนื้อใน  การอบแห้ง     

เนื้อใน การบรรจุเนื้อใน และการเก็บรักษา 
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เทคโนโลยีการแปรรูปมะคาเดเมียหลังการเก็บ เกี่ ยว

ประกอบด้วยขั้นตอนที่สําคัญ ได้แก่ การแกะเปลือก การทําแห้ง

เนื้อในพร้อมกะลา การกะเทาะกะลา การแยกกะลาออกจากเนื้อใน

และจัดชั้นคุณภาพเนื้อใน การอบเนื้อใน การจัดชั้นคุณภาพเนื้อใน 

การเคลือบเกลือและการบรรจุเนื้อใน 

การแกะเปลือก ขั้นตอนแรกหลังจากการเก็บเกี่ยว คือ การ

แกะเปลือกสีเขียวของมะคาเดเมียออกภายใน 24 ชั่วโมง เพื่อ

ป้องกันความร้อนที่เกิดจากการหายใจ ซึ่งจะทําให้มะคาเดเมีย    

เน่าเสียได้ ถ้าเก็บมะคาเดเมียไว้ในที่ที่อากาศไม่ถา่ยเท อุณหภูมิของ  

มะคาเดเมียจะเพิ่มขึ้น 10OC ภายในเวลา 10 ชั่วโมง ถ้าไม่มีการ

แกะเปลือกมะคาเดเมียออก ความร้อนจากการหายใจจะค่อย ๆ 

แพร่กระจายไปรอบๆ โรงเรือนที่เก็บมะคาเดเมีย ดังนั้น โรงเรือนที่

เก็บมะคาเดเมียควรมีการระบายอากาศที่ดี เพื่อระบายความร้อนที่

เกิดขึ้น และเครื่องมือที่ใช้ในการแกะเปลือกมะคาเดเมียควรป้องกัน

ความเสียหายของเนื้อในมะคาเดเมียได้ เปลือกของมะคาเดเมีย

สามารถนํามาทําเป็นปุ๋ยและอาหารสัตว์โดยการผสมกับกากน้ําตาล 

สับปะรด และรํา  

การทําแห้งเนื้อในพร้อมกะลา เป็นขั้นตอนที่สําคัญมากใน

การแปรรูปมะคาเดเมีย การทําแห้งควรจะนําเนื้อในพร้อมกะลามา

เก็บไว้ในตู้อบที่มีขนาด 4 x 4 ฟุตและสูง 6 ฟุต และบรรจุเนื้อใน

พร้อมกะลาจํานวน 2 ตัน อุณหภูมิในการทําแห้งเริ่มต้นคือ 38C 
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ถ้าอุณหภูมิเริ่มต้นในการทําแห้งสูงเกินกว่านี้จะทําให้เนื้อในมีสี

น้ําตาลในระหว่างการแปรรูป การทําแห้งแบบนี้จะลดความชื้นของ

เนื้อในให้ เหลือ 1.5% แต่การทําแห้งโดยใช้แสงแดดจะทําให้

ความชื้นของเนื้อในลดลงเหลือ 3.5% การทําแห้งที่ดีนั้นจะต้องทํา

ให้ เนื้อในมีความชื้นต่ํากว่า 1.5% ก่อนการกะเทาะกะลาเพื่อ

ป้องกันการเสื่อมเสียของรสชาติ การหดตัวของเนื้อใน และการ

ติดกันของกะลาและเนื้อใน 

การกะเทาะกะลา เป็นการใช้แรงกระแทกเนื้อในพร้อมกะลา

ให้แตกออกเพื่อแยกเอาเนื้อในออกจากกะลา โดยใช้เครื่องกะเทาะ

กะลาแบบลูกกลิ้ง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกะเทาะกะลาควร

แบ่งมะคาเดเมียตามขนาดของเนื้อในพร้อมกะลา เนื่องจากการ

กะเทาะกะลานั้นต้องใช้แรงในการกระแทกเนื้อในพร้อมกะลา    

อย่างแรง จึงอาจทําให้เกิดความเสียหายต่อเนื้อในได้ ดังนั้น จึงต้อง

ทําด้วยความระมัดระวัง 

การแยกกะลาออกจากเนื้อในและจัดชั้นคุณภาพเนื้อใน เป็น

ขั้นตอนการแยกกะลาออกจากเนื้อในมะคาเดเมียโดยการใช้

ตะแกรงสั่นแยก ซึ่งจะแยกเนื้อในเต็ม เนื้อในหักครึ่ง และเศษ

ชิ้นส่วนเล็กๆ ออกจากกัน ส่วนเนื้อในที่เสียหรือมีเชื้อราจะใช้คน

แยกออก หรืออาจใช้ เครื่องมือคัดแยกอิ เล็กทรอนิคส์ ซึ่ งใช้

แรงงานคนลดลง 50% และทํางานได้อย่างรวดเร็ว ส่วนการจัดชั้น
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คุณภาพเนื้อในทําได้โดยนําเนื้อในมาลอยในน้ํา และแยกเนื้อในที่

ลอยน้ําออกจากเนื้อในที่จมน้ํา ซึ่งเนื้อในที่ลอยในน้ําเป็นเนื้อในที่มี

ไขมันสูง ส่วนเนื้อในที่จมน้ําจะมีน้ําตาลสูงและมีไขมันต่ํา หลังจาก

นั้นนําเนื้อในไปอบ โดยแยกกันระหว่างเนื้อในที่จมน้ําและเนื้อในที่

ลอยน้ํา เนื้อในที่จมน้ําจะมีคุณภาพต่ําหลังการอบ เนื่องจากมี

น้ําตาลสูง ส่วนเนื้อในที่ลอยน้ําจะมีคุณภาพหลังการอบที่ดีกว่า   

เนื้อในที่จมน้ํา เนื่องจากมีปริมาณไขมันสูงกว่า 

การอบเนื้อใน เนื้อในมะคาเดเมียก่อนอบควรมีความชื้น

ประมาณ 1.5% เพื่อให้ได้เนื้อในที่มีคุณภาพสูง ถ้านําเนื้อในที่มี

ความชื้นสูงมาอบจะทําให้เนื้อสัมผัสนิ่มและเกิดสีน้ําตาลตรง        

ใจกลางของเนื้อในหลังจากการอบ โดยเนื้อในหลังการอบจะมี

ความชื้นประมาณ 1%  ซึ่งความชื้นระดับนี้จะทําให้ผลิตภัณฑ์      

มีความคงตัวต่อการเก็บรักษามาก  

การจัดชั้นคุณภาพเนื้อใน หลังจากการอบแล้วจะจัดชั้น

คุณภาพเนื้อในมะคาเดเมียอีกครั้ง  โดยการจัดชั้นคุณภาพตามสี  

ซึ่งเนื้อในที่มีสีเหลืองอ่อนจะแยกบรรจุในภาชนะขนาดเล็ก เพื่อขาย

ปลีก ส่วนเนื้อในที่มีสีเหลืองเข้มจะนําไปทําขนม และเนื้อในที่มีสี

น้ําตาลเข้มจะทิ้งไปหรือนําไปบีบน้ํามัน 

การบรรจุเนื้อในและเก็บรักษาเนื้อในมะคาเดเมีย หลังจาก

การจัดชั้นคุณภาพเนื้อในมะคาเดเมียแล้ว นําไปบรรจุในกระป๋อง 
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ขวดหรือถุงพลาสติก โดยบรรจุภายใต้สภาวะสุญญากาศหรือเติม

ไนโตรเจน ภาชนะบรรจุไม่ควรให้ความชื้นผ่านเข้าออกได้หรือยอม

ให้ผ่านเข้าออกได้น้อยที่สุด และหลังจากการอบเนื้อใน ควรบรรจุ

ในภาชนะบรรจุเร็วที่สุดเท่าที่จะทําได้ เพื่อป้องกันการดูดซึม

ความชื้นของเนื้อใน การเกิดกลิ่นหืนของเนื้อในเกิดจากปฏิกิริยา

ออกซิเดชันหลังจากการแปรรูป ดังนั้น ควรบรรจุในเนื้อมะคาเดเมีย

ในสภาพที่ไม่มีออกซิเจน  

การเสื่อมคุณภาพของเนื้อในมะคาเดเมียจะเกิดขึ้นเนื่องจาก

การทําปฏิกิริยาของเอนไซม์ที่ย่อยไขมัน การเก็บรักษาที่อุณหภูมิต่ํา

จะสามารถเก็บรักษาได้นาน เช่น การบรรจุเนื้อในมะคาเดเมียดิบ 

(ความชื้น 2.3%) ที่อุณหภูมิ 1.5OC ภายใต้สภาวะสุญญากาศ   

เนื้อในมะคาเดเมียดิบจะมีอายุการเก็บรักษานานกว่า 16 เดือน    

แต่ ถ้าเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 37OC เนื้อในมะคาเดเมียจะเสื่อม

คุณภาพอย่างรวดเร็วภายในเวลา 8 เดือน และถ้าเก็บรักษาเนื้อใน

มะคาเดเมียที่มีความชื้นสูง (4.3%) อายุการเก็บรักษาจะสั้นลง     

ถ้าเพิ่มอุณหภูมิในการเก็บรักษาให้สูงขึ้นจะทําให้เนื้อในมะคาเดเมีย

เกิดสีคล้ําขึ้นในระหว่างการเก็บรักษา  ถ้าอุณหภูมิและความชื้นใน

การเก็บรักษาสูงขึ้นจะทําให้ปริมาณน้ําตาลทั้งหมดของเนื้อใน     

มะคาเดเมียลดลง แต่ปริมาณน้ําตาลรีดิวซ์และปริมาณกรดไขมัน

อิสระจะเพิ่มขึ้น ดังนั้น ควรทําให้เนื้อในมีความชื้นเหลือประมาณ 

1% หรือ ถ้าเนื้อในมีความชื้นสูงควรเก็บรักษาแบบแช่แข็ง 
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ภาพ ที่  1 สภาพแปลงป ลูกต้ นมะคาเด เมี ย  ดอก  และผล 

     มะคาเดเมียบนต้น 

 

 
ภาพที่ 2 ต้น ผล เนื้อในพร้อมกะลา และเนื้อในมะคาเดเมีย 
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ผลิตภัณฑ์อาหารและไม่ใช่อาหาร 
 

 
ภาพที่ 3 ลักษณะของผลมะคาเดเมียพันธุ์ที่ได้รับการส่งเสริมให้

  ปลูกในประเทศไทย 

 
ภาพที่ 4 ลักษณะของเนื้อในพร้อมกะลาและเนื้อในมะคาเดเมีย

   พันธุ์ที่ได้รับการส่งเสริมให้ปลูกในประเทศไทย 
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การถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปหลังการเก็บเกี่ยวมะคาเดเมียและการแปรรปูเป็น
ผลิตภัณฑ์อาหารและไม่ใช่อาหาร 
 

 
ภาพที่ 5 ลักษณะของเนื้อในมะคาเดเมียพันธุ์ที่ได้รับการส่งเสริมให้

   ปลูกในประเทศไทย 

 

วิทยาการก่อนการเก็บเกี่ยว 
1. การจัดการก่อนการเก็บเกี่ยว  

• ทําความสะอาดโคนต้น  ก่อนการเก็บเกี่ยว  1  เดือน 

• เตรียมถุงหรือภาชนะหรือเครื่องมือเก็บเกี่ยว 

• เตรียมอุปกรณก์ารกะเทาะเปลือกมะคาเดเมยี 

• ทําความสะอาดโรงปฏิบัติงานและโรงเก็บ 
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การถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปหลังการเก็บเกี่ยวมะคาเดเมียและการแปรรปูเป็น
ผลิตภัณฑ์อาหารและไม่ใช่อาหาร 
 

2. ดัชนีการเกบ็เกี่ยว 

 พื้นที่ต่าํ  

-  ออกดอก ธันวาคม  -  มกราคม                                                   

-  เก็บเกี่ยว ปลายกรกฎาคม - ปลายสิงหาคม                                     

-  อายุ  6 -  7  เดือน 

 พื้นที่สูง  1000  เมตร ขึ้นไป                                                         

-  ออกดอก สิงหาคม                                                                  

-  เก็บเกี่ยว พฤษภาคม - มีนาคม อายุ 7 - 8  เดือน                             

-  ออกดอก ธันวาคม - มกราคม                                                    

-  เก็บเกี่ยว สิงหาคม - ตุลาคม  อายุ  7 - 9 เดือน 

                                                                                     

ภาพที่ 6 ช่อผลมะคาเดเมีย 

3. วิธีการเกบ็เกี่ยว 

 เก็บเกี่ยวผลที่ร่วงเองตามพื้นเพราะผลแก่จะร่วงลงพื้น ซึ่ง

เมื่อกะเทาะเปลือกเขียวออก ด้านในเปลอืกมีสีน้ําตาล 

 เครื่องมอืทุ่นแรง ดูดและแยกผลมะคาเดเมยีออกจากกิ่ง 

ใบ และอื่นๆ  กะเทาะเปลือกเขียว 

   -  เครื่องเขย่าให้ผลร่วงจากต้น 
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การถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปหลังการเก็บเกี่ยวมะคาเดเมียและการแปรรปูเป็น
ผลิตภัณฑ์อาหารและไม่ใช่อาหาร 
 

 
ภาพที่ 7 การเก็บผลมะคาเดเมียหลังจากแก่เต็มที่และร่วงลงพื้น 

 

 
ภาพที่ 8 การเก็บรวบรวมผลมะคาเดเมีย 
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การถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปหลังการเก็บเกี่ยวมะคาเดเมียและการแปรรปูเป็น
ผลิตภัณฑ์อาหารและไม่ใช่อาหาร 
 

วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว 
1. การจัดการหลงัการเก็บเกี่ยว 

 โดยทั่วไป การจัดการหลังการเก็บเกี่ยวแสดงดังภาพที่ 9 

กะเทาะเปลือก  (Husking) 

 

อบลดความชื้น  (Drying 1-1.5%) 

 

กะเทาะกะลา   (Cracking) 

 

คัดคุณภาพ   (Quality grading) 

 

ทอด/อบสุก  (Roasting 72oC เวลา 2-3 วัน) 

 

ภาพที่ 9 ขั้นตอนการแปรรูปเนื้อในพร้อมกะลามะคาเดเมยี 

 

 1.1 กะเทาะเปลือกนอก (Dehusking) 

 ควรกะเทาะเปลือกภายใน  24  ชั่วโมงหลังการ

เก็บเกี่ยวผลมะคาเดเมีย 

 ไม่ควรกองผลรวมกันมากเพราะจะทําให้ผลเน่า

เสียจากเชื้อรา 
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การถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปหลังการเก็บเกี่ยวมะคาเดเมียและการแปรรปูเป็น
ผลิตภัณฑ์อาหารและไม่ใช่อาหาร 
 

 เก็บในโรงเรือนหรือภาชนะที่มีอากาศถ่ายเทได้

สะดวก 

 หลังกะเทาะเปลือก ต้องผึ่งหรือใช้พัดลมเป่า  

หรือเข้าเตาอบทันที 

 เนื้อในพร้อมกะลา  มีปริมาณความชื้น ณ เก็บ

เกี่ยว >  20 % 

 

 
ภาพที่ 10 ผลมะคาเดเมียที่เน่าเสียหลังจากเก็บเกี่ยวแล้วนํามากอง

    รวมกันโดยไม่ทําการกะเทาะเปลือก 

  

 



13 
   

การถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปหลังการเก็บเกี่ยวมะคาเดเมียและการแปรรปูเป็น
ผลิตภัณฑ์อาหารและไม่ใช่อาหาร 
 

 
ภาพที่ 11 วิธีการกะเทาะเปลือกอย่างงา่ยโดยใชค้้อนทุบ 

 

 
ภาพที่ 12 เครื่องกะเทาะเปลือกมะคาเดเมียที่มีจําหน่ายในประเทศไทย 
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การถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปหลังการเก็บเกี่ยวมะคาเดเมียและการแปรรปูเป็น
ผลิตภัณฑ์อาหารและไม่ใช่อาหาร 
 

 
ภาพที่ 13 ลักษณะของเปลือกมะคาเดเมียหลังจากการกะเทาะ 

 

1.2 การคัดเนื้อในพร้อมกะลา  (Sorting of nut-in-shell) 

 แยกเมล็ดเก่า  มีเชื้อรา  ผิดปกติ  ถูกทําลาย และเมล็ด

งอกออก 

 ใช้ เค รื่องคัดขนาด  โดยเนื้อในพร้อมกะลาที่ มีขนาด

เส้นผ่าศูนย์กลางต่ํากว่า 1.8  เซนติเมตร จะถูก คัดทิ้ง 
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การถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปหลังการเก็บเกี่ยวมะคาเดเมียและการแปรรปูเป็น
ผลิตภัณฑ์อาหารและไม่ใช่อาหาร 
 

 
ภาพที่ 14 การคัดคุณภาพเนื้อในพร้อมกะลามะคาเดเมียด้วย    

         แรงงานคน 

 

1.3 การอบลดความชื้น 

• หลังกะเทาะเอาเปลือกเขียวออกควรจะผึ่งลมไว้ในที่ร่ม 

บนตะแกรงลวด อย่าให้ซ้อนกันหนามากเกินไป จะแห้งช้า 

เมื่อผลแห้งดีแล้ว ให้เก็บไว้ในถุงตาข่าย โดยโรงเก็บมะคา

เดเมีย จะต้องเป็นสถานที่ที่แห้ง และมีอากาศถ่ายเทได้ดี 

• ตาก หรือ ผึ่ง ประมาณ 3 - 7 วัน ปริมาณความชื้นจะ

ลดลง 10 - 15% 

• เข้าโรงอบ ลดความชื้น เพื่อลดความชื้นของเนื้อในให้เหลือ 

1 - 1.5% 
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การถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปหลังการเก็บเกี่ยวมะคาเดเมียและการแปรรปูเป็น
ผลิตภัณฑ์อาหารและไม่ใช่อาหาร 
 

• ในกรณีมีเนื้อในพร้อมกะลาปริมาณน้อย เทเมล็ดบนชั้น

ลวดตาข่าย ในที่ร่ม เก็บนาน  6 - 12  สัปดาห์ 

• ลดความชื้นของเนื้อในให้เหลือ  1.2%  ซึ่งจะสามารถเก็บ

รักษาที่อุณหภูมิห้องได้นาน  12  เดือน 

 

 
ภาพที่ 15 การกระจายเนื้อในพร้อมกะลามะคาเดเมียในระหว่าง

    การลดความชื้นแบบถาดและชั้น 
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การถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปหลังการเก็บเกี่ยวมะคาเดเมียและการแปรรปูเป็น
ผลิตภัณฑ์อาหารและไม่ใช่อาหาร 
 

 
ภาพที่ 16 หลังการลดความชื้นแบบตากแห้งบรรจุเนื้อในพร้อม

    กะลามะคาเดเมียในถุงตาข่าย 

 

 
ภาพที่ 17 การกระจายเนื้อในพร้อมกะลามะคาเดเมียในระหว่าง

    การลดความชื้นแบบตากแห้งในโดม 
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การถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปหลังการเก็บเกี่ยวมะคาเดเมียและการแปรรปูเป็น
ผลิตภัณฑ์อาหารและไม่ใช่อาหาร 
 

 
ภาพที่ 18 ลักษณะการลดความชื้นเนื้อในพร้อมกะลามะคาเดเมีย

    ในโรงเรือนแบบแขวนและแบบถาด 

 

 
ภาพที่ 19 โดมสําหรับการลดความชื้นเนื้อในพร้อมกะลามะคาเด

     เมียโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ 
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การถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปหลังการเก็บเกี่ยวมะคาเดเมียและการแปรรปูเป็น
ผลิตภัณฑ์อาหารและไม่ใช่อาหาร 
 

 
ภาพที่ 20 การลดความชื้นเนื้อในพร้อมกะลามะคาเดเมียแบบตาก

     แห้งบนตะแกรงลวดภายในโดม 

 

 
ภาพที่ 21 ลักษณะการลดความชื้นของเนื้อในพร้อมกะลามะคาเด

    เมียแบบตากในกระด้งและวางบนชั้น 
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การถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปหลังการเก็บเกี่ยวมะคาเดเมียและการแปรรปูเป็น
ผลิตภัณฑ์อาหารและไม่ใช่อาหาร 
 

 
ภาพที่ 22 การลดความชื้นของเนื้อในพร้อมกะลามะคาเดเมีย 

    ด้วยเตาอบลมร้อน 

 

1.4 การกะเทาะเนื้อในพร้อมกะลา 

 ทําให้เนื้อในพร้อมกะลาคลอนหรือล่อนก่อนเข้าเครื่อง

กะเทาะกะลาเพื่อป้องกันเนื้อในติดกะลา โดยใส่เนื้อใน

พร้อมกะลาในถุงตาข่ายและทุบลงกับพื้น 2-3 ครั้ง 
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การถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปหลังการเก็บเกี่ยวมะคาเดเมียและการแปรรปูเป็น
ผลิตภัณฑ์อาหารและไม่ใช่อาหาร 
 

 หลังการกะเทาะกะลา นําเข้าเครื่องแยกหรือใช้แรงงานคน

เพื่อแยกเอาเนื้อในออกจากกะลา 

 คัดเนื้อในมะคาเดเมียที่สมบูรณ์เต็มเมล็ด ครึ่งเมล็ด ซีก 

และชิ้นเล็กชิ้นน้อย 

 

  
ภาพที่ 23 เครื่องกะเทาะกะลามะคาเดเมียแบบล้อหมุนที่นิยม 

    เพราะมีการแตกหักของเนื้อในปริมาณน้อย 
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การถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปหลังการเก็บเกี่ยวมะคาเดเมียและการแปรรปูเป็น
ผลิตภัณฑ์อาหารและไม่ใช่อาหาร 
 

  
ภาพที่ 24 เครื่องกะเทาะกะลามะคาเดเมียที่มีจําหน่ายในประเทศ 

    ไทย 

  

 
ภาพที่ 25 การกะเทาะเนื้อในพร้อมกะลามะคาเดเมีย การป้อน

     ด้านบนและเก็บผลผลิตด้านล่าง  
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การถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปหลังการเก็บเกี่ยวมะคาเดเมียและการแปรรปูเป็น
ผลิตภัณฑ์อาหารและไม่ใช่อาหาร 
 

 
ภาพที่ 26 เนื้อในพร้อมกะลาและเนื้อในมะคาเดเมียหลังจากการ

    กะเทาะในภาชนะรองรับ 

 

 
ภาพที่ 27 การป้อนเนื้อในมะคาเดเมียพร้อมกะลาลงในเครื่อง

    กะเทาะกะลา 
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การถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปหลังการเก็บเกี่ยวมะคาเดเมียและการแปรรปูเป็น
ผลิตภัณฑ์อาหารและไม่ใช่อาหาร 
 

 
ภาพที่ 28 กะลามะคาเดเมียหลังจากการกะเทาะและคัดแยกเนื้อใน 

 

 
ภาพที่ 29 ลักษณะของกะลามะคาเดเมียที่คัดแยกออกจากเนื้อใน 
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การถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปหลังการเก็บเกี่ยวมะคาเดเมียและการแปรรปูเป็น
ผลิตภัณฑ์อาหารและไม่ใช่อาหาร 
 

 
ภาพที่ 30 การคัดคุณภาพเนื้อในมะคาเดเมียที่สมบูรณ์ออกจากไม่

    สมบูรณ์ 
 

1.5 มาตรฐานคุณภาพเนื้อในมะคาเดเมีย 

 การพัฒนาเมล็ดดี (เมลด็เตม็) 

 สะอาดและแหง้ 

 ปราศจากความเสียหายจากแมลง สัตว์ ราและการแตกหกั  

 มีกลิ่นรสตามธรรมชาติ ปราศจากกลิ่นจากสาเหตอุื่น 

 มีปริมาณความชื้นไม่เกิน  1 - 1.5%  โดยน้ําหนัก 

 เนื้อในที่มีการพัฒนาดี                                         

 ปราศจากเชือ้รา 

 ปราศจากการแตกหกั                 

 ปราศจากการทําลายของหน ู      
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การถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปหลังการเก็บเกี่ยวมะคาเดเมียและการแปรรปูเป็น
ผลิตภัณฑ์อาหารและไม่ใช่อาหาร 
 

 ไม่มีกลิ่นเหม็นหรือรสชาติ                                                  

 มีปริมาณความชื้นไม่เกิน  3%  โดยน้ําหนกั 
 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 29 
 

ภาพที่ 31 เนื้อในมะคาเดเมียหลังการคัดคุณภาพ เนื้อในแบบเต็มเมล็ด 

    ครึ่งเมล็ด และชิ้นเล็กชิ้นน้อย 
 

 
ภาพที่ 32 ลักษณะเนื้อในมะคาเดเมียที่ดอ้ยคุณภาพจากการถูก

    ทําลายโดยแมลง 
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ภาพที่ 33 ลักษณะเนื้อในมะคาเดเมียดิบที่ยังไม่ผ่านการลดความชื้น 

 

1.6 การบรรจุและเก็บรักษาเนื้อในมะคาเดเมีย 

 เนื้อในมะคาเดเมียดิบ บรรจุในถุงพลาสติก แบบ  

Laminated  

 ชั้นนอกเป็น Nylon film  หนา 15 ไมครอน  

 ชั้นในเป็น  Polyethylene หนา  70  ไมครอน                        

 บรรจุแบบสูญญากาศ     

 90 Kpa 

 เก็บที่อุณหภูมิ   5 - 10  องศาเซลเซียส  จะเก็บ

ไว้ได้นาน  12  เดือน                                                       

 เก็บที่อุณหภูมิห้อง จะเก็บไว้ได้ไม่เกิน  6  เดอืน 
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 เก็บในถุงพลาสติก   

 Nylon  หนา  25  ไมครอน 

 Aluminium foil    หนา   18   ไมครอน 

 LLD  Polyethylene foil    หนา   18   

ไมครอน 

 เก็บแบบสูญญากาศ    - 90     Kpa      

 เก็บสภาพอุณหภูมิห้องได้นาน   18   เดือน             

                                                                                

  
ภาพที่ 34 การบรรจุเนื้อในมะคาเดเมียเต็มเมล็ดหลังการอบให้สุก

    ในถุงพลาสติกเพื่อจําหน่าย 
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ภาพที่ 35 ลักษณะเนื้อในมะคาเดเมียที่เสื่อมคุณภาพแบบเกิดสี

    น้ําตาล เศษชิ้นเล็กชิ้นน้อย และการถูกทําลายโดยแมลง  

 

 
ภาพที่ 36 ผลิตภัณฑ์อาหารหลากหลายชนิดแปรรูปจากเนื้อใน    

    มะคาเดเมีย 
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บทที่ 2 

เทคโนโลยีการแปรรูปเนื้อในมะคาเดเมยี 

“การผลิตคุกกี้มะคาเดเมีย” 
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 คุกกี้ คือ ขนมอบชิ้นเล็กๆ รูปร่างแบน ทําจากแป้งสาลี 

เนย นม ไข่ และผงฟู สามารถแบ่งคุกกี้ตามลักษณะของรูปร่างได้ 4 

ประเภท คือ 

          1. คุกกี้หยอด เป็นคุกกี้ที่ใช้ช้อนตักหยอดเป็นรูปร่างต่างๆ 

หรือใส่กรวยที่มีหัวบีบ ตกแต่งหน้าด้วยเชอรี่หรือลูกเกด เช่น คุกกี้

นมสด คุกกี้เนย คุกกี้กุ้งแห้ง คุกกี้เม็ดมะม่วง ฯลฯ 

2. คุกกี้ม้วน เป็นคุกกี้ที่มีส่วนผสมค่อนข้างอยู่ตัว สามารถ

นํามารีดเป็นแผ่นวางลวดลายต่างๆ หรือม้วนเป็นวงกลม คุกกี้ชนิด

นี้ต้องนําเข้าแช่ในตู้เย็นจนแข็ง จึงนําออกมาตัดเป็นแว่นๆ วางบน

ถาดที่ทาไขมัน แล้วนําเข้าอบ เช่น คุกกี้แฟนซี คุกกี้ผลไม้ ฯลฯ 

3. คุกกี้กด เป็นคุกกี้ที่มีความเข้มข้นมาก หรือลักษณะของ

แป้งค่อนข้างอยู่ตัว นํามารีดเป็นแผ่น กดด้วยพิมพ์ วางบนถาดที่ทา

ไขมัน นําเข้าอบ เช่น คุกกี้สิงคโปร์ คุกกี้หน้าทอฟฟี่ ฯลฯ 

4. คุกกี้ที่มีคุณภาพทางอาหารสูง เป็นคุกกี้ที่มีการเติม

ส่วนผสมที่มีคุณค่าต่อร่างกาย เช่น ธัญพืชชนิดต่างๆ เช่น ข้าวโอ๊ต 

คอร์นเฟลค ผลไม้แห้งหรือนัท หรือผลไม้อื่นๆ ที่มีประโยชน์ต่อ

ร่างกาย 
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การทํา “คกุกี้เนยสดมะคาเดเมีย”  

 

1. สว่นผสม 

      แป้งสาลีอเนกประสงค์ (ตราบัวแดง)   400  กรัม 

 ผงฟู     1 ช้อนชา 

 เกลือป่น   ½ ช้อนชา 

 เนยสด (ชนิดเค็ม)  300 กรัม 

 น้ําตาลทรายป่น   230 กรัม 

 ไข่ไก่   1  ฟอง 

 กลิ่นวานิลลา   1 ช้อนชา 

 เนื้อในมะคาเดเมียแบบชิ้นเลก็ชิ้นน้อย 100 กรัม 

 

2. อุปกรณ์ 

 ตะแกรงร่อน     

 ถาดอะลูมิเนียม  

  กะละมังสแตนเลส   

 ช้อน-ส้อม 

 
ภาพที่ 37 ส่วนผสมและอุปกรณ์การทําคุกกี้มะคาเดเมีย 
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3. วิธีทํา  
 

1) ร่อนแป้งและผงฟู เข้าด้วยกัน 1-2 ครั้ง และพักไว้ 
 

 
ภาพที่ 38 การร่อนแป้งและผงฟ ู
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2) ตีเนยสดและเกลือให้เป็นครีมโดยใช้ไม้พาย จากนั้นค่อยๆ เติม 

น้ําตาลทีละน้อยจนหมด 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ภาพที่ 39 การตีเนยสดและเกลือให้เป็นครีม และเติมน้ําตาล 
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3) ตีจนเนื้อครีมเป็นสีขาวและฟู เติมไข่ไกล่งไป ตีผสมให้เข้ากันด ี

จากนั้นเติมกลิ่นวานิลลา  

 

 

                                                       

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพที่ 40 เมื่อครีมเป็นสีขาวและฟู เติมไข่ไก่ ตีผสมให้เข้ากันดี 

    และเติมวานิลลา 
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4) ผสมแป้งสาลีโดยแบ่งแป้งเป็น 2-3 ส่วน เติมทีละส่วนผสมมะคา

เดเมีย และส่วนผสมให้เข้ากัน (อย่าผสมนานจะทําให้ แป้งเหนียว)

พักแป้งไว้ประมาณ 10-15 นาที 
 

 
 

 
 

 
ภาพที่ 41 การเติมแป้งและเนื้อในมะคาเดเมียบดลงในของผสม 
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5) ช้อนตักของผสมใส่ถาดที่ทายเนยสด ใช้ส้อมกดให้เป็นรูปทรง 

นําเข้าอบในตู้อบที่อุณหภูมิ 180 – 200 องศาเซลเซียส ประมาณ 

15 – 20 นาที หรือจนกระทั่งขนมมีสีเหลืองทองสวย                     
 

 
  

 
 

 
      ภาพที่ 42 การตักของผสมทําเป็นก้อนบนถาด การกดให้เป็น

          รูปทรง และลักษณะคกุกี้มะคาเดเมียหลังอบ 
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บทที่ 3 
เทคโนโลยีการแปรรูปเนื้อในมะคาเดเมีย     

“ไอศครีมมะคาเดเมีย” 
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 ไอศครีมหรือไอศกรีม เป็นของหวานแช่แข็งชนิดหนึ่ง ได้

จากการผสมส่วนผสม นําไปผ่านการฆ่าเชื้อ แล้วนั้นนําไปปั่นในที่

เย็นจัด เพื่อเติมอากาศเข้าไปพร้อมๆ กับการลดอุณหภูมิ โดยอาศัย

เครื่องปั่นไอศกรีม ไอศกรีมตักโดยทั่วไปจะต้องผ่านขั้นตอนการแช่

เยือกแข็งอีกครั้งก่อนนํามาขายหรือรับประทาน  

ไอศครีมเริ่มเข้ามาในประเทศไทยช่วงสมัยรัชกาลที่ 5 เป็น

หนึ่งในวัฒนธรรมตะวันตกที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า

เจ้าอยู่หัวทรงนํามาเผยแพร่หลังเสร็จประพาสอินเดีย ชวาและ

สิงคโปร์ น้ําแข็งในตอนแรกๆ ก็ยังไม่สามารถผลิตในประเทศได้ จึง

ต้องนําเข้าจากประเทศสิงคโปร์ เมื่อไทยสั่งเครื่องทําน้ําแข็งเข้ามาก็

เริ่มมีการทําไอศครีมมากขึ้น 

ไอศครีมกะทิใส่ถ้วยพร้อมโรยด้วยถั่วลิสงคั่วก็มีมาตั้งแต่สมัย
นั้น ซึ่งต่อมาไอศครีมกะทิก็มีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาขึ้น จากกะทิ
ใสๆ ก็มีความเข้มข้น มีการใส่ลอดช่อง เม็ดแมงลัก และขนุนฉีกเข้า
ไป โดยคนไทยได้ดัดแปลงไอศครีมของต่างชาติมาเป็นไอศครีมกะทิ 
โดยใช้กะทิสดผสมกับน้ําตาลนําไปปั่นให้แข็ง เนื้อไอศครีมค่อนข้าง
ใสเป็นเกล็ดน้ําแข็งละเอียด เวลารับประทานต้องขูดไอติมออกจาก
ขอบหม้อโลหะเมื่อไอศครีมเริ่มแข็งตัว ตอนขายตักใส่ถ้วยเป็นลูกๆ 
เรียกไอศครีมตัก รับประทานกับถั่ว ข้าวเหนียว หรือลูกชิด บางคน
รับประทานกับขนมปังที่หั่นเป็นท่อน และมีรอยแยกเป็นร่องอยู่ตรง
กลาง  
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ส่วนไอศกรีมหลอดหรือไอศกรีมแท่ง เกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 
7 โดยใช้น้ําหวานใส่หลอดสังกะสีและเขย่าให้แข็ง และมีก้านไม้
เสียบ โดยจะใส่ถังขับไปขายตามถนน สั่นกระดิ่งเป็นสัญญาณเพื่อ
เรียกลูกค้า นอกจากนี้ ยังมีจุดขายที่การลุ้นไอศครีมฟรีจากไม้เสียบ
ที่หากมีสีแดงป้ายอยู่ ก็จะได้ รับประทานฟรีอีกหนึ่ งแท่งด้วย         
ซึ่งไอศครีมแบบหลอดมีการพัฒนาจนมาเป็นไอศครีมโบราณที่มี
ส่วนผสมของนมโดยมีลักษณะเป็นแท่งสี่เหลี่ยม อาจรับประทาน
เป็นแท่ง หรือตัดใส่ถ้วยรับประทานก็ได้ 

ปัจจุบัน ได้มีการพัฒนารสชาติและคุณค่าทางโภชนาการ
ของไอศครีมโดยการเติมผลไม้แข็งหรือนัท ผลไม้ ดอกไม้ และขนม
ไทยเป็นส่วนผสม ซึ่งได้รับความนิยมเป็นอย่างมากสําหรับทุกเพศ
ทุกวัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงอากาศร้อนหรือในฤดูร้อน 
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ขั้นตอนการทาํ “ไอศครีมมะคาเดเมีย” 

1. ส่วนผสม 

     กะทิ    2  กิโลกรมั 

     น้ําตาลทรายขาว  1  กิโลกรมั 

     ครีมเทียมพร่องไขมันสาํหรับอาหารและเบเกอรี่ 4 กระป๋อง 

     แป้งมัน    2  ขีด 

     เกลือป่น    ½   ช้อนโต๊ะ  

     กลิ่นวานิลลาหรือชอ็คโกแลต็หรอืกลิ่นอื่นๆ  1 ช้อนโต๊ะ 

     เนื้อในมะคาเดเมียบดและเป็นชิ้น 3 ขีด 

 

2. อุปกรณ ์

 หม้อขนาดใหญ่   ตะแกรงร่อน  

ทัพพี    ถังปั่น  

เครื่องปั่น 

 

 

 

 

 

42 
   

การถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปหลังการเก็บเกี่ยวมะคาเดเมียและการแปรรปูเป็น
ผลิตภัณฑ์อาหารและไม่ใช่อาหาร 
 

3. วิธีทํา 

1) ชั่งน้ําตาลทรายขาวใส่หม้อขนาดใหญ ่

 
ภาพที่ 43 การชั่งและเติมน้ําตาลทรายในหม้อ 

 

2) คั้นน้ํากะทิและนําหัวกะทิเทผ่านตะแกรงร่อนขนาดละเอียดลง

ไปในหม้อที่บรรจุน้ําตาลทรายขาวคนผสมให้น้ําตาลทรายขาว

ละลายและผสมให้เข้ากัน 

               
 

ภาพที่ 44 การคั้นน้ํากะทิ กรอง และเติมลงในหม้อที่มีน้ําตาลทราย 
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3) ต้มน้ําให้เดอืด 

 

            
ภาพที่ 45 การต้มน้ําให้เดอืด 

  

4) นําแป้งมันใส่ในหม้อขนาดใหญ่อีกใบ แล้วเติมเกลือป่นลงในหม้อ

ที่บรรจุแป้งมัน 

            
ภาพที่ 46 การเตรียมแป้งมันและเกลือป่นในหม้ออีกใบ 
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ผลิตภัณฑ์อาหารและไม่ใช่อาหาร 
 

5) เติมน้ํา 2 ถ้วยตวง ลงในหม้อที่บรรจุแป้งมัน คนให้แป้งมัน

ละลายและไม่จับกันเป็นก้อน 

             
ภาพที่ 47 การเติมน้ําเพื่อละลายแป้งมัน 

 

6) เติมน้ําต้มเดือดประมาณ 2-3 ถ้วยตวง ลงไปในหม้อที่บรรจุน้ํา

แป้งมัน จนแป้งใสตีผสมแป้งให้สุกทั่วกันทั้งหม้อ 

                                     
ภาพที่ 48 การเติมน้ําต้มเดือดเพือ่ตีแป้งให้สุก 
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การถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปหลังการเก็บเกี่ยวมะคาเดเมียและการแปรรปูเป็น
ผลิตภัณฑ์อาหารและไม่ใช่อาหาร 
 

7) นําน้ํากะทิที่เตรียมไว้ในขั้นตอนแรกเทใส่ในหม้อแป้งกวนและ

กวนผสมให้เข้ากัน 

             
ภาพที่ 49 การเติมน้ํากะทิลงในหม้อแป้งมันที่กวนสุกแล้ว 

  

8) เติมนมข้นและนมสดลงในหม้อเพื่อเพิ่มความมันและความหวาน 

      

 

ภาพที่ 50 การเติมนมข้นและนมสดลงในหม้อที่มีของผสม 
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การถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปหลังการเก็บเกี่ยวมะคาเดเมียและการแปรรปูเป็น
ผลิตภัณฑ์อาหารและไม่ใช่อาหาร 
 

9) คั้นหางกะทิประมาณ 2 ถ้วยตวง และเทใส่ในหม้อโดยผ่าน

ตะแกรงร่อนขนาดละเอียด 
 

         
ภาพที่ 51 การคั้นหางกะทิและเติมลงในหม้อที่มีของผสม 

 

10) เติมกลิ่นวานิลลาหรือช็อคโกแล็ตหรืออื่นๆ ลงไปในหม้อ       

คนผสมให้เข้ากัน 

           
                

ภาพที่ 52 การเติมกลิ่นวานิลลาลงไปในหม้อที่มีของผสม 
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การถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปหลังการเก็บเกี่ยวมะคาเดเมียและการแปรรปูเป็น
ผลิตภัณฑ์อาหารและไม่ใช่อาหาร 
 

11) เติมเนื้อในมะคาเดเมียบดและชิ้นลงไปในหม้อ และคนผสมให้

เข้ากัน 

          
ภาพที่ 53 การเติมเนื้อในมะคาเดเมียบดและชิ้นลงไปในหม้อที่มี

    ของผสม 

 

12) เทของผสมทั้งหมด ลงในถังปั่นเบอร์ 12 ให้ปริมาณถึงแกนปั่น

ใบพดัที่ 3 นับจากด้านบนลงมา 

             
ภาพที่ 54 การเทของผสมทั้งหมดลงในถังปั่นไอศครมีเบอร์ 12 
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การถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปหลังการเก็บเกี่ยวมะคาเดเมียและการแปรรปูเป็น
ผลิตภัณฑ์อาหารและไม่ใช่อาหาร 
 

13) นําถังปั่นเบอร์ 12 ที่ มีของผสม ไปใส่ในถังไม้ สําหรับปั่น

ไอศกรีม แล้วล็อคให้แน่น 

          
ภาพที่ 55 การนําถังปั่นไอศครีมเบอร์ 12 ที่มีของผสมใส่ในถังไม้

   สําหรับปั่นไอศกรีม 
 

14) จากนั้นเปิดสวิตให้เครื่องทํางาน แล้วตักน้ําแข็งบดใส่ลงไปในถัง

ไม้รอบๆ ถังเบอร์ 12 ให้เต็ม และเติมเกลือเม็ดระหว่างการเติม

น้ําแข็งสลับกันให้เต็มถังไม้ เวลาในการปั่น 20 – 25 นาที 

           
ภาพที่ 56 การปั่นไอศครีมและการเติมเกลือรอบนอกถังใส่ของผสม                
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การถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปหลังการเก็บเกี่ยวมะคาเดเมียและการแปรรปูเป็น
ผลิตภัณฑ์อาหารและไม่ใช่อาหาร 
 

15) เมื่อครบเวลา ปิดสวิตซ์เครื่องปั่น ปลดล็อคและนําถังปั่นเบอร์ 

12 ออกมาจากถังไม้  

 

 
 

 

 
ภาพที่ 57 การนําถังปั่นไอศครีมเบอร์ 12 ที่มีของผสมออกจาก    

    ถังไม้สําหรับปั่นไอศกรีม 
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การถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปหลังการเก็บเกี่ยวมะคาเดเมียและการแปรรปูเป็น
ผลิตภัณฑ์อาหารและไม่ใช่อาหาร 
 

16) ใช้น้ําเปล่าล้างน้ําแข็งบดและเกลือที่ติดอยู่บนถังออกให้สะอาด 

เปิดฝาแล้วนําแกนปั่นออกจากถังปั่น 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 58 การล้างน้ําแข็งบดและเกลือที่ติดอยู่บนถังออกให้สะอาด
    และการนําแกนปั่นออกจากถังปั่น 
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ผลิตภัณฑ์อาหารและไม่ใช่อาหาร 
 

17) นําถังสแตนเลสเปล่าใส่ในถังบรรจุไอศครีมและเติมน้ําแข็งบด

และเกลอืเมด็ รอบๆ ถังบรรจุไอศกรีมให้เตม็ 
 

 
 

 

 
ภาพที่ 59 การนําถังสแตนเลสเปล่าใส่ในถังบรรจุไอศกรีมและ    

    เติมน้ําแข็งบดและเกลือเม็ดรอบๆ ถังบรรจุไอศกรีม 
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การถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปหลังการเก็บเกี่ยวมะคาเดเมียและการแปรรปูเป็น
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18) จากนั้น นําไอศครีมที่ปั่นเสร็จแล้วเทลงถังสแตนเลส ปิดฝาแล้ว

ทิ้งไว้ ประมาณ 1-2 ชั่วโมง  ไอศครีมก็จะแข็งตัวพร้อมสําหรับ

รับประทาน 

 

     
 

 

 
ภาพที่ 60 การเทไอศครีมที่ปั่นเสร็จแล้วลงในถังสแตนเลส 
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บทที่ 4 
เทคโนโลยีการบีบน้ํามันมะคาเดเมยี      

โดยการบีบเยน็ 
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น้ํามันมะคาเดเมีย ได้จากการสกัดแยกน้ํามันออกมาจาก

เนื้อในมะคาเดเมียโดยใช้สารละลายหรือโดยการใช้แรงกล (บีบอัด

ด้วยเครื่องไฮดรอลิคหรือใช้เครื่องบีบแบบสกรู)  

เนื้อในมะคาเดเมียคุณภาพชั้น 1 เมื่อผ่านการอบแห้งแล้วมี

ปริมาณไขมันไม่ต่ํากว่า 71%  โดยไขมันในเนื้อในมะคาเดเมีย

ป ร ะ ก อ บ ไ ป ด้ ว ย  ก ร ด ไ ข มั น ไ ม่ อิ่ ม ตั ว ช นิ ด โ ม โ น 

(monounsaturated fatty acid) 84% ก ร ด ไ ข มั น อิ่ ม ตั ว 

(saturated fatty acid) 12% และกรดไขมันไม่อิ่มตัวชนิดโพลี 

(polyunsaturated fatty acid) 4% ซึ่งจะเห็นได้ว่า มีปริมาณกรด

ไขมันไม่อิ่มตัวชนิดโมโนสูงมากกว่าน้ํามันพืชชนิดอื่นๆ เช่น น้ํามัน

ปาล์ม น้ํามันถั่วเหลือง น้ํามันมะกอก น้ํามันข้าวโพด น้ํามันเมล็ด

ทานตะวัน น้ํามันรําข้าว ฯลฯ ซึ่งกรดไขมันไม่อิ่มตัวชนิดโมโนนี้มี

คุณสมบัติช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลที่ไม่ดีและเพิ่มคอเลสเตอรอล

ที่ดี ยับยั้งการเกาะตัวของเกล็ดเลือด และลดการเกิดโรคหลอด

เลือดหัวใจตีบตัน นอกจากนี้ น้ํามันมะคาเดเมียยังมี วิตามินอี       

ซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจ 

ช่วยชะลอความแก่ บํารุงผิวพรรณให้ นุ่มนวลและอ่อนเยาว์         

ลบเลือนริ้วรอยเหี่ยวย่น ด่างดํา ฝ้า และกระ ได้ ดังนั้น น้ํามัน     

มะคาเดเมีย  จึงเหมาะสําหรับนํ ามาผลิตเป็นน้ํ ามันบ ริโภค 

ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม และผลิตภัณฑ์เครื่องสําอาง 
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เทคโนโลยีการบีบน้ํามันมะคาเดเมียโดยการบีบเย็น 

1. อุปกรณ์และวัตถุดิบ 

 เนื้อในมะคาเดเมียชิ้นเล็กชิ้นน้อยที่ผ่านการลดความชื้น 

(ความชื้นของเนื้อในมะคาเดเมีย 1-1.5%) 

 เครื่องบีบน้ํามนัขนาดเล็ก 

 กระดาษกรอง Whatman เบอร์ 91 ขนาดรูพรุน 10 

ไมครอน 

 โหลแก้ว 

 กรวยกรอง 

 ขวดบรรจุน้ํามนัมะคาเดเมียพร้อมฝาปิด 

 

2. วิธีทํา 

 เปิดสวิตซ์เครื่องบีบน้ํามันมะคาเดเมีย 

 ค่อยๆ ป้อนเนือ้ในมะคาเดเมยีที่เป็นเศษชิ้นเล็กชิ้นนอ้ยลง

ในส่วนที่เป็นกรวย (hopper) ของเครือ่งบีบน้ํามัน 

 นําน้ํามันมะคาเดเมียที่ได้มาผ่านกระดาษกรองขนาด 10 

ไมครอน 

 บรรจุน้ํามันมะคาเดเมียลงในขวด 
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การถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปหลังการเก็บเกี่ยวมะคาเดเมียและการแปรรปูเป็น
ผลิตภัณฑ์อาหารและไม่ใช่อาหาร 
 

 
ภาพที่ 61 การป้อนเนื้อในมะคาเดเมียที่เป็นเศษชิ้นเล็กชิ้นน้อยลง

     ในส่วนที่เป็นกรวยของเครื่องบีบน้ํามัน 
 

 
ภาพที่ 62 เครื่องบีบน้ํามันมะคาเดเมีย 
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การถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปหลังการเก็บเกี่ยวมะคาเดเมียและการแปรรปูเป็น
ผลิตภัณฑ์อาหารและไม่ใช่อาหาร 
 

 

 
ภาพที่ 63 การกรองน้ํามันมะคาเดเมียด้วยกระดาษกรองเบอร์ 90 

    ขนาด 10 ไมครอน 
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การถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปหลังการเก็บเกี่ยวมะคาเดเมียและการแปรรปูเป็น
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บทที่ 5 
เทคโนโลยีการผลิตน้ํามันนวดและสบู่จาก

น้ํามันมะคาเดเมยี 
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น้ํามันนวด เป็นน้ํามันที่ถูกออกแบบมาเพื่อให้มือเคลื่อนที่

ได้ง่ายขึ้นในระหว่างการนวด โดยใช้น้ํามันหลัก (Base oil) ที่มี

คุณลักษณะเฉพาะที่ให้สัมผัสที่เนียนนุ่ม ช่วยบํารุงผิวพรรณให้เปล่ง

ปลั่ง แลดูสวยงามและออ่นเยาว์ ให้ความชุ่มชื้น และชะลอการเหี่ยว

ย่นของผิว ผสมผสานกับน้ํามันหอมระเหย (Essential oil) ที่มี

คุณสมบัติเฉพาะตัวที่ช่วยปรับอารมณ์ ความรู้สึก ให้อยู่ในภาวะ

ผ่อนคลายทั้งร่างกายและจิตใจ รู้สึกสดชื่น และมีพลัง นอกจากนี้ 

น้ํามันนวดที่ผสมน้ํามันหลายชนิดยังสามารถช่วยรักษาโรคผิวหนัง 

มีฤทธิ์ยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย และช่วยบรรเทาอาการ

ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อได้ ดังนั้น การนวดแผนโบราณหรือการนวด  

อโรมาเธอราพี (Aromatherapy) จําเป็นต้องใช้น้ํามันนวดเพื่อให้

การนวดมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและเพื่อให้ร่างกายปรับสภาพเข้า

สู่สมดุล และกระตุ้นระบบหมุนเวียนของของเหลวต่างๆ ในร่างกาย

ให้หมุนเวียนดียิ่งขึ้น  

น้ํามันมะคาเดเมียเหมาะสําหรับนํามาผสมเป็นน้ํามันหลัก 

(Base oil) สําหรับการผลิตน้ํามันนวด 

  

60 
   

การถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปหลังการเก็บเกี่ยวมะคาเดเมียและการแปรรปูเป็น
ผลิตภัณฑ์อาหารและไม่ใช่อาหาร 
 

การทํา “น้ํามันนวดมะคาเดเมีย” 

 

1. ส่วนผสม 

ลําดับ
ที่ 

สารเคมี ปริมาณ 
(%) 

คุณสมบัติของสาร 

1 Mineral oil 9 ให้ความชุม่ชื้น 
2 Macadamia oil 60 ให้ความชุม่ชื้นและ

บํารุงผิว 
3 Rice bran oil 30 ให้ความชมุชื้นและ

บํารุงผิว 
4 Essential oil 1 ให้กลิ่นที่ผอ่นคลาย 

รวม 100  
 

**หมายเหตุ ปริมาณที่แสดงในตารางสําหรับการทํา 100 กรัม 

หากเพิ่มปริมาณ สามารถเพิ่มตามสัดส่วนช้างต้น 

 

2. วิธีทํา 

 1. นําสารลําดบัที่ (1) Mineral oil (2) Macadamia oil 

(3) Rice bran oil ชั่งรวมกัน กวนให้เข้ากันได้ของเหลวใสสีเหลือง 

 2. แต่งกลิ่นโดยเติม (4) Essential oil ลงไปกวนให้เข้ากัน 

ได้น้ํามันนวดตวั สีเหลืองใส มีกลิ่นหอม 
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ภาพที่ 64 น้ํามันนวดจากน้ํามันมะคาเดเมีย 

 

  

62 
   

การถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปหลังการเก็บเกี่ยวมะคาเดเมียและการแปรรปูเป็น
ผลิตภัณฑ์อาหารและไม่ใช่อาหาร 
 

สบู่ เป็นลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการทําความสะอาดร่างกาย เช่น 
การอาบน้ํา การล้างมือ สบู่จะช่วยละลายไขมัน ทําให้การชําระล้าง
สะอาดมากขึ้น สบู่ทํามาจากไขมันหรือน้ํามันและด่าง 

สบู่ก้อน คือส่วนผสมระหว่างกรดไขมันกับดา่งในอตัราส่วนที่
ทําให้สามารถทําความสะอาดได้ดี และไม่เป็นอันตรายต่อผิว คือมี
ค่าความเป็นกรด-ด่างอยู่ระหว่าง 8-10 กรดไขมัน เช่น น้ํามันพืช 
ไขมันสัตว์ ด่าง เช่นโซดาไฟ โดยทั่วไปอัตราส่วนผสมที่เหมาะสมคือ
เมื่อผสมกันแล้วควรจะเหลือกรดไขมันอยู่ประมาณ 5% หากไม่มี
เครื่องมือในการวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง ให้เก็บสบู่เอาไว้อย่างน้อย 
15-30 วัน  เพื่ อให้ ค่าความเป็นกรด -ด่างลดลงอยู่ในอัตราที่
เหมาะสม 

กรด ไขมั นและด่ าง ที่ นํ าม าทํ าส บู่  ไขมั นแต่ ละชนิ ด
ประกอบด้วยกรดไขมันมากกว่า 1 ชนิด โดยตามธรรมชาติกรด
ไขมันเหล่านี้จะไม่อยู่อิสระ แต่รวมตัวกับสารกลีเซอรอลในไขมันอยู่
ในรูปกลีเซอไรด์ เมื่อด่างทําปฏิกิริยากับกรดไขมัน กรดไขมันจะ
หลุดออกจากกลีเซอไรด์ รวมตัวเป็นสบู่ สารที่เกาะอยู่กับกรดไขมัน
ก็จะหลุดออกมาเป็นกลีเซอรีน ปฏิกิริยาของกรดไขมันจากน้ํามัน
พืชหรือไขมันสัตว์แต่ละชนิดเมื่อรวมตัวกับด่างแล้ว จะให้สบู่ที่มี
คุณสมบัติแตกต่างกัน เช่น กรดลอริกที่มีมากในน้ํามันมะพร้าว   
เป็นกรดไขมันที่ทําปฏิกิริยากับด่างแล้วให้สารที่มีฟองมาก เป็นต้น 

น้ํามันมะคาเดเมียมีคุณสมบัติเหมาะสมสําหรับนํามาผลิต
เป็นสบู่โดยอาจผสมกับน้ํามันพืชชนิดอื่นๆ  
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การทํา “สบู่น้ํามันมะคาเดเมีย” 

1. ส่วนผสม 

ลําดับที่ สารเคมี ปริมาณ (กรัม) 
1 น้ํามันมะพร้าว 90 
2 น้ํามันปาล์ม 5 
3 น้ํามันมะคาเดเมีย 5 
4 น้ํา 35 
5 โซเดียมไฮดรอกไซด ์ 16.5 

รวม 151.5 
 

2. วิธีทํา 

1. ค่อยๆ เทโซเดียมไฮดรอกไซดล์งในน้าํ ผสมให้เข้ากัน ตั้งทิ้งไว้ให้

อุณหภูมิเหลือ 60 องศาเซลเซียส 

2. ผสมน้ํามันมะพรา้ว น้ํามนัปาล์ม และน้ํามันมะคาเดเมยี ให้ความ

ร้อนที่อุณหภูม ิ60 องศาเซลเซียส 

3. เทสารในข้อ 1 ลงในข้อ 2 คนให้เขา้กัน 

4. คนไปเรื่อยๆ จนสบู่เริ่มข้น แล้วจึงเทลงพิมพ์ที่เตรียมไว้ 

5. ประมาณ 8-14 ชั่วโมง สบู่ถึงจะแข็งตัว ทิ้งไว้อีก 1 สัปดาห์จึง

เอาออกจากพมิพ์ได้ เก็บตอ่ไปอีก 1 เดือนถึงจะนําไปใช้ได ้
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ภาพที่ 65 การเทสบู่ลงในพมิพแ์ละรอใหส้บู่แข็งตัว 
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บทที่ 6 
เทคโนโลยีการผลิตแชมพูและโลชั่น  

จากน้ํามันมะคาเดเมีย 
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แชมพูหรือยาสระผม หมายถึง สิ่งปรุงแต่งของสารลดแรง

ตึ ง ผิ ว  (surfactant) ใช้ ข จัด สิ่ งสกปรกออกจาก เส้นผมและ        

หนังศีรษะ ซึ่งอยู่ในรูปของเหลว ครีม เจล ผงหรือเม็ด ก้อน หรือ

ฟอง แชมพูจัดเป็นเครื่องสําอางประเภทหนึ่ง ส่วนผสมในการผลิต

แชมพูจะมีวัตถุดิบหลักเหมือนกัน คือสารทําความสะอาด น้ําหอม 

ครีมหรือน้ํามัน และแตกต่างกันในส่วนที่มิใช่วัตถุดิบ เช่น สมุนไพร 

วิตามิน เป็นต้น 

แชมพูที่ดีจะต้องมีคุณสมบัติโดยรวม คือ ทําความสะอาด

ได้ดี มีฟอง ไม่ทิ้งสารตกค้างหรือทําให้เส้นผมกระด้าง ช่วยให้ผมจัด

ทรงง่าย นุ่มนวลต่อเส้นผมและหนังศรีษะ ไม่มีสารก่อให้เกิดการ

ระคายเคือง มีกลิ่นหอม และราคาไม่แพงจนเกินไป 

 ส่วนประกอบที่สําคัญของแชมพู สารทําความสะอาด 

(ชนิดประจุลบ ชนิดประจุบวก ชนิดไม่มีประจุ และชนิดมีสอง

ประจุ) สารช่วยลดการระคายเคือง สารช่วยปรับสภาพผมให้นุ่ม

สลวยและไม่พันกัน สารช่วยปรับสภาพฟองให้หนานุ่มอยู่นาน สาร

ปรับความเป็นกรดด่าง สารกันเสีย สารทําให้เกิดมุก สี และน้ําหอม 

เป็นต้น 

     น้ํามันมะคาเดเมียมีคุณสมบัติเป็นสารทําความสะอาดชนิด

ที่มีสองประจุจึงเหมาะสําหรับนํามาผลิตเป็นแชมพู 
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การทํา “แชมพูน้ํามันมะคาเดเมีย”  

1. ส่วนผสม 

 

ลําดับ สารเคมี ปริมาณ 
(%) 

คุณสมบัติของ
สาร 

1 น้ํา 73.4 ใช้ทําละลาย 
2 Propylene glycol 2.0 สารให้ความชุม่

ชื้น 
3 Texapon-8000 15.0 สารชาํระลา้ง 
4 Comperlan KD 5.0 สารใหฟ้อง 
5 Cocamidopropyl 

Betain (KT) 
3.0 สารเพิ่มความคง

ตัวใหฟ้อง 
6 CREMOPHOR RH-40

   
0.5 ช่วยละลายน้ํามัน

ให้เข้ากับน้ํา 
7 น้ํามันมะคาเดเมีย 0.1 ให้ความชุม่ชื้น 
8 น้ําหอม  qs ให้กลิ่นหอม 
9 Paraben conc. 1.0 สารกันเสีย 
10 สี  qs ให้ความสวยงาม 

 รวม 100  
**หมายเหตุ ปริมาณที่แสดงในตารางสําหรับการทํา 100 กรัม 

หากเพิ่มปริมาณ สามารถเพิ่มตามสัดส่วนข้างต้น qs คือ ใส่ใน

ปริมาณที่เหมาะสม 
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2. วิธีทํา 

 1. นํา (1) น้ํา มาละลายกับ (2) Propylene glycol จนได้

ของเหลวใส 

 2. นํ า  ( 3)  Texapon-8000 (4) Comperlan KD (5) 

Cocamidopropyl Betain (KT) มาชั่งรวมกัน ค่อยๆ กวนให้เข้า

กันจะได้ของที่มีความข้นเหนียว 

 3. ค่อยๆ เทส่วนผสมข้อ 1 ลงข้อ 2 แล้วค่อยๆ กวนจนเข้า

กัน จะได้ของเหลวที่มีความข้นและใส 

 4. นํา (6) CREMOPHOR RH-40 (7) น้ํามันมะคาเดเมีย 

และ (8) น้ําหอม ผสมให้เข้ากัน แล้วค่อยๆ เติมลง ข้อ 3 กวนให้เข้า

กัน จะได้ของเหลวที่มีความข้น ขุ่นมัวเล็กน้อย ไม่ใส            

 5. นํา (9) Paraben conc. และ (10) สี เติมลงไปในข้อ 4 

แล้วกวนให้เข้ากันอีกครั้ง จะได้แชมพูที่มีความข้น ขุ่นมัวเล็กน้อย 

ไม่ใส 
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ภาพที่ 66 แชมพูน้ํามันมะคาเดเมียสตี่างๆ 
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โลชั่น จัดเป็นเครื่องบํารุงผิวชนิดหนึ่งซึ่งมีลักษณะเป็น

ของเหลวที่ค่อนข้างเหลว ไม่เหลวหรือไหลลื่นได้เหมือนน้ํา แต่ไม่ข้น

เหมือนครีม โดยทั่วไปโลชั่นมีลักษณะ คือ มีส่วนประกอบหลักเป็น

น้ํา มีน้ํามันพืชหรือไขมันสัตว์ ไม่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์         

มีลักษณะข้นกว่าโทนเนอร์ แต่ไม่ข้นเหมือนครีมหรือบอดี้โลชั่น   

เป็นมิตรต่อผิวมากกว่าโทนเนอร์ โลชั่นมีหลายชนิด เช่น โลชั่น    

กันแดด โลชั่นเพิ่มความชุ่มชื้น โลชั่นรักษาสิว โลชั่นสําหรับทามือ

และตามร่างกาย (hand/body lotion) มีหน้าที่ทําให้ผิวนุ่มเนียน 

ให้ความชุ่มชื้นกับผิว ในกรณีที่มีการใช้กับใบหน้าอาจมีการแต่งเติม

น้ําหอมลงไปด้วย โลชั่นส่วนใหญ่จะเป็นอิมัลชัน่ (ของผสมที่เป็นเนื้อ

เดียวกัน) ชนิดน้ํามันในน้ํา แต่โลชั่นบางชนิดเป็นอิมัลชั่นชนิดน้ําใน

น้ํามัน โดยต้องมีสารประกอบบางอย่างที่ทําหน้าที่ช่วยให้น้ําและ

น้ํามันผสมกันได้ดี โลชั่นสามารถใช้เป็นตัวนําการบํารุงหลายอย่าง

ไปสู่ผิว เช่น ตัวยาฆ่าเชื้อโรค ตัวยาป้องกันการติดเชื้อ ยาป้องกัน

เชื้อรา ยาที่ใช้ลดอาการบวมและอักเสบ ตัวยาลดอาการสิว 

สารประกอบต่างๆ ที่ช่วยทําให้ผิวเรียบเนียน ชุ่มชื้น และปกป้องผิว 

เป็นต้น ดังนั้น น้ํามันมะคาเดเมียที่มีวิตามินอีหรือสารต้านอนุมูล

อิสระจึงเหมาะสําหรับนํามาแปรรูปเป็นโลชั่น 
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ขั้นตอนการทํา “โลชั่นน้ํามันมะคาเดเมีย” 

 

1. ส่วนผสม 

ส่วน ลําดับ สารเคมี คุณสมบัติ ปริมาณ 
(%)  

(กรัม = g) 

ปริมาณ 1 
กิโลกรัม 

ก 1 น้ํา ช่วยละลาย 88.7 837 กรัม 
2 Methyl paraben สารกันเสีย 0.2 2 กรัม 

ข 3 Rhesperse RM-
100 

เป็น เจลให้
เนื้อครีม 

0.2 2 กรัม 

ค 4 Emulgade F ส า รทํ า ใ ห้
น้ํากับน้ํามัน
ผสมเข้ากัน 

3 30 กรัม 

5 GMS Glyceryl 
Monostearate 

สารเคลือบ
ผิวให้ความ
ชุ่มชื่น 

2 20 กรัม 

6 น้ํามันมะคาเดเมีย บํารุงผิวให้
ความชุ่มชื่น 

5 50 กรัม 

7 Propyl paraben สารกันเสีย 0.1 1 กรัม 
ง 8 Phenoxyethanol สารกันเสีย 0.4 4 กรัม 

9 น้ําหอม น้ําหอม 0.4 4 กรัม 
รวม 100 กรัม 1 กิโลกรัม 
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2. วิธีทํา 

 1. ส่วน ก ชั่งรวมกัน ในภาชนะหลัก แล้วให้ความร้อน 

กวนจนละลายใส 

 2. ชั่ง ข แล้วโปรยลง ก กวนจนใส ไม่มีก้อนเจล แล้วทํา

ร้อนต่อจนอุณหภูมิ 70-75 องศาเซลเซียส 

 3. ชั่ ง ค  รวมกัน  ตุ๋นในน้ํ า ร้อน  จนละลาย  อุณหภูมิ

ประมาณ 60-65 องศาเซลเซียส ได้ของเหลวใสสีเหลือง 

 4. เท  ค  ลงไปในส่วน ที่อ ยู่ในภาชนะหลัก  แล้วกวน

ต่อเนื่องกันอย่างรวดเร็วจนเนื้อเข้ากันดี จากนั้นกวนต่อเบาๆ จน

อุณหภูมิลดลง เนื้อครีมจะค่อยๆ ข้นขึ้น 

 5. เมื่อครีมอุณหภูมิลดลงประมาณ 40 องศาเซลเซียส ให้

เติม ง ลงไป ตามลําดับ แล้วกวนต่อจนเข้ากันดี จนเนื้อครีม

อุณหภูมิปกติ ประมาณ 25-30 องศาเซลเซียส จึงหยุดกวน   

 6. เทใส่ขวดที่เตรียมไว้ 
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ภาพที่ 67 การเทโลชั่นน้ํามันมะคาเดเมียลงในขวดบรรจุ 

 

 


