ต ัวอย่างข้อสอบ
หมวดเคมีอาหาร
1. ข ้อใด ไม่ใช่ วิธก
ี ารตรวจสอบการเกิดลิพด
ิ ออกซิเดชัน (lipid oxidation) ในอาหาร
(1) การหาค่า Peroxide Value
(2) การหาค่า TBARS
(3) การหาปริมาณ Hexanal
(4) การหาค่า Anisidine
2. ทัง้ ไข่ขาวและไข่แดงต่างมีโปรตีนเป็ นองค์ประกอบสาคัญ แต่โปรตีนเหล่านัน
้ มีสมบัตเิ ชิงหน ้าที่ (functional
properties of protein) ในอาหารต่างกัน คือ
(1) โปรตีนในไข่ขาวมีหน ้าทีใ่ ห ้เกิดฟอง ขณะทีโปรตีนในไข่แดงให ้สมบัตก
ิ ารเกิดอิมัลชัน
(2) โปรตีนในไข่ขาวมีหน ้าทีใ่ ห ้เกิดอิมัลชัน ขณะทีโปรตีนในไข่แดงให ้สมบัตก
ิ ารเกิดฟอง
(3) โปรตีนในไข่ขาวและไข่แดงมีสมบัตเิ ชิงหน ้าทีใ่ นอาหารไม่แตกต่างกัน
(4) โปรตีนในไข่ขาวมีหน ้าทีใ่ ห ้เกิดฟอง ขณะทีโปรตีนในไข่แดงให ้สมบัตก
ิ ารเกิดทัง้ ฟองและอิมัลชัน
3. จากสารละลายน้ าตาลเข ้มข ้น 1 mg/ml ถ ้า ต ้องการเจือจางให ้มีความเข ้มข ้น 20 μg/ml ในปริมาตร 100 ml
จะต ้องใชสารละลายน้ าตาลเข ้นข ้น 1 mg/ml
(1) ปริมาตร 2 ml แล ้ว เติมน้ าให ้เป็ น 100 ml
(2) ปริมาตร 3 ml แล ้ว เติมน้ าให ้เป็ น 100 ml
(3) ปริมาตร 4 ml แล ้ว เติมน้ าให ้เป็ น 100 ml
(4) ปริมาตร 5 ml แล ้ว เติมน้ าให ้เป็ น 100 ml
4. สารใดต่อไปนีม
้ ี สมบัตเิ ป็ น stabilizer
(1) Xylitol
(2) Lecithin
(3) Pectin
(4) Tristearin
5. น้ าตาลทีจ
่ ัดว่าเป็ น non reducing sugar คือ
(1) มอลโทส (maltose)
(2) ซูโครส (sucrose)
(3) กลูโคส (glucose)
(4) ฟรักโทส (fructose)
หมวดจุลชีววิยาอาหาร
่ มคุณภาพของน้ านมพาสเจอรไรซ์ ในระหว่างการเก็บทีอ
1. จุลน
ิ ทรียก
์ ลุม
่ ใดทีเ่ ป็ นสาเหตุหลักของการเสือ
่ ณ
ุ หภูม ิ
ตู ้เย็น
(1) Thermoduric bacteria
(2) Mesophilic bacteria
(3) Psychrophilic bacteria
(4) Psychrotrophic bacteria
2. Coagulase test เป็ นวิธห
ี นึง่ ในการตรวจวิเคราะห์เพือ
่ ยืนยันชนิดของแบคทีเรีย ในข ้อใด
(1) Salmonella Typhi
(2) Vibrio cholerae
(3) Shigella sp.
(4) Staphylococcus aureus

้ นี้ควรจะเจือจางอาหารเท่าใด จึง
3. ถ ้าข ้าวผัดมี Bacillus cereus อยู่ 8 x 10 CFU/g ถ ้าต ้องการวิเคราะห์เชือ
้ MYP โดยวิธก
สามารถนับจานวน Bacillus cereus ได ้ 80 colonies บนอาหารเลีย
้ งเชือ
ี าร Spread plate
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4. จุลน
ิ ทรียท
์ เี่ ป็ นสาเหตุของการเน่าเสีย (microbial spoilage) ของเนือ
้ สัตว์สดได ้เร็วทีส
่ ด
ุ คือ
(1) Pseudomonas
(2) Campylobacter
(3) Clostridium
(4) Mycobacterium
้ รา (mycotoxin) ทีเ่ ป็ นปั ญหาในผลิตภัณฑ์เครือ
5. สารพิษจากเชือ
่ งเทศในประเทศไทยมากทีสด
ุ ซึง่ ควรได ้รับการ
เฝ้ าระวังอย่างต่อเนื่องคืออะไร?
(1) Patulin
(2) Fumonisin
(3) Ochratoxin
(4) Aflatoxin B และ G
หมวดประกัน คุณภาพและสุขาภิบาล
1. โรงงานผลิตอาหาร ต ้องมีระบบประกันคุณภาพพืน
้ ฐานประเภทใด
(1) HACCP
(2) SOP
(3) GAP
(4) GMP
2. ถ ้าต ้องการวัดความหนืดของน้ าผึง้ ควรใช ้เครือ
่ งมือใด
(1) Bostwick consistometer
(2) Brookfield viscometer
(3) Adam consistometer
(4) Ridgelimeter
3. ผู ้ผลิตอาหารต ้องมีมาตรการแก ้ไข (Corrective action) ตามแผน HACCP ทันที เมือ
่ พบว่า
(1) เกิดการเบีย
่ งเบนจากค่าการปฏิบต
ั งิ าน (Operating limit)
(2) เกิดการเบีย
่ งเบนจากค่าเป้ าหมาย (Target value)
(3) เกิดการเบีย
่ งเบนจากค่าดัชนีวด
ั การปฏิบต
ั ส
ิ าคัญ (Key performance index)
(4) เกิดการเบีย
่ งเบนจากค่าวิกฤต (Critical limit)
้ ส่วนได ้
4. วิธก
ี ารทาความสะอาดทีเ่ หมาะสมกับระบบท่อหรือเครือ
่ งมือทีไม่สามารถถอดแยกชิน
(1) Steam gun
(2) High pressure flushing
(3) CIP
(4) COP
5. อาหารกระป๋ องทีค
่ วามเป็ นกรดตา่ (low acid food) ตามกฎหมายอาหาร จัดเป็ น
(1) อาหารควบคุมเฉพาะ
่ งสูง
(2) อาหารทีมค
ี วามเสีย
(3) อาหารทีก
่ าหนดคุณภาพและความปลอดภัย
(4) อาหารทีต ้องมีเลขทะเบียน อย.

หมวดแปรรูปและวิศวกรรมอาหาร
1. การทาแห ้งใบมะกรูดเพือ
่ รักษาสีและกลิน
่ รส ควรใช ้วิธใี ด
(1) tray drier
(2) sun drying
(3) microwave drying
(4) fluidized bed drying
2. อาหารในข ้อใดทีไ่ ม่ต ้องบรรจุในกระป๋ องเคลือบแลกเกอร์
(1) เมล็ดข ้าวโพด
(2) อาหารทะเล
(3) เมล็ดถั่วลิสง
(4) สับปะรด
3. การเก็บผักผลไม ้สดทีอ
่ ณหภู
ุุ
มต
ิ า่ (cold storage) เกินไปจะเกิดลักษณะผิดปกติ คือ
(1) chilling injury
(2) freeze burn
(3) drip loss
(4) staling
4. วิธก
ี ารแช่เยือกแข็ง (freezing) ใดทีใ่ ห ้คุณภาพของผลิตภัณฑ์ดก
ี ว่าวิธอ
ี น
ื่
(1) air blast freezing
(2) contact plate freezing
(3) cryogenic freezing
(4) liquid immersion freezing
้ จุลน
5. ผลิตภัณฑ์มเี ชือ
ิ ทรียเ์ ริม
่ ต ้น 1,000,000,000 หรือ 1x10 เซลล์ เมือ
่ ถูกแปรรูปโดยให ้ความร ้อน (thermal
้ หลงเหลืออยู่กเี่ ซลล์
processing) 12 D (D value) อยากทราบว่า ผลิตภัณฑ์จะมีปริมาณเชือ
(1) 300 เซลล์
(2) 1,000 เซลล์
(3) 1,200 เซลล์
(4) 1/1,000 เซลล์
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