บทที่ 5
สรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ
5.1 ศึกษาการผลิตไอศกรีมจากตะลิงปลิงสูตรมาตรฐาน
ในการทดลองการศึกษาสูตรเบื้องตน เพื่อคัดเลือกสูตรที่เหมาะสมในการผลิตไอศกรีมจาก
ตะลิงปลิง [16] โดยคัดเลือกจากสูตรไอศกรีมจากผลไม 2 สูตร (โดยมีสวนผสมตางๆ ดังตารางที่
3.1) เมื่อทดสอบลักษณะทางกายภาพ พบวาไอศกรีมจากตะลิงปลิงที่ผลิตได ทั้งสองสูตร คือ สูตร
ซอรเบท และสูตรเชอรเบท มีคาอัตรารอยละการขึ้นฟู เทากับ รอยละ 22.00±0.06, 32.80±0.05 และ
มีคาความหนืด เทากับ 480.00±0.54, 720.00±0.54 เซนติพอยส และคาปริมาณของแข็งที่ละลายน้ํา
ไดทั้งหมด (Total Soluble Solid, %TSS) เทากับ 26.00±0.33, 19.16±0.25 องศาบริกซ ตามลําดับ
จากผลการทดลอง พบวา ไอศกรีมสูตรเชอรเบท มีอัตราการขึ้นฟูและคาความหนืดสูงกวาไอศกรีม
สูตรซอรเบท และไอศกรีมสูตรเชอรเบท มีอัตราการละลายที่ต่ํากวาและการกักเก็บอากาศไดดีกวา
ไอศกรีมสูตรซอรเบท ทั้งนี้เนื่องมาจากในสวนผสมของสูตรไอศกรีมสูตรเชอรเบท มีสวนของ
ปริมาณน้ําในสวนผสมนอยกวาและมีสวนของนมสดขาดมันเนย ซึ่งนมจะมีสวนโปรตีนเคซีน เวย
โปรตีน ซึ่งมีหนาที่เปนสารใหความคงตัวและเปนอิมัลซิไฟเออรในไอศกรีม และชวยเพิ่ม
ความสามารถในการขึ้นฟู และการอุมน้ําของไอศกรีมทําใหไอศกรีมมีเนื้อนุม ละเอียด และมีความ
คงตั ว ของไอศกรี ม มี อั ต ราการละลายที่ ต่ํ า หรื อ ช า กว า [4] ส ว นไอศกรี ม สู ต รซอร เ บท ที่ ไ ม มี
สวนผสมของโปรตีนนมแตจะมีสวนของปริมาณของน้ําตาลเปนจํานวนมากในสวนผสม สงผลให
ไอศกรีมจะละลายเร็ว เนื้อแฉะ ไอศกรีมมีรสหวานมากเกินไป [39] และไอศกรีมสูตรซอรเบท ยังมี
ปริมาณน้ําอยูในสวนผสมเปนจํานวนมาก จึงทําใหเกิดผลึกน้ําแข็งไดงายเมื่อนํามาทดสอบอัตราการ
ละลาย จึงเกิดการละลายไดเร็วกวา สวนปริมาณของของแข็งทั้งหมดของไอศกรีมสูตรซอรเบท สูง
กวา เนื่องจากในสูตรมีปริมาณสารใหความหวานปริมาณมากจึงทําใหปริมาณของแข็งทั้งหมดแก
สวนผสมเพิ่มขึ้น [4] และไอศกรีมทั้ง 2 มีปริมาณกรด และคาความเปนกรด ดาง ใกลเคียงกัน และ
เมื่อนําไอศกรีมที่ผลิตไดมาวัดคาสี พบวา มีคาความสวาง (L*) เทากับ 51.88 ± 0.67, 53.30 ± 0.34
คาสีเขียว (a*) เทากับ -2.67 ± 0. 26, -2.76 ± 0.01 และคาสีเหลือง (b*) เทากับ16.94±0.56,
18.65±0.11 ตามลําดับ ซึ่งจากคาที่ไดแสดงใหเห็นวา ไอศกรีมจากตะลิงปลิงทั้ง 2 สูตร คา L* มีคา
เขาใกล 100 แสดงวามีคาความสวางอยูในระดับคอนขางสูงจึงทําใหสีของไอศกรีมจึงไปทางสีขาว
คา a* มีคาติดลบ แสดงวาสีคอนขางไปทางสีเขียว และคา b* มีคาเปนบวก แสดงวาสีไอศกรีมมีสี
ออกขาวเหลือง
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เมื่อทําการทดสอบทางดานประสาทสัมผัสโดยวิธี 9-point hedonic scale (ดังแสดงใน
ตารางที่ 4.3) พบวาไอศกรีมทั้งสองสูตร ไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05)
ในดานกลิ่น และรสชาติ แตมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p≤0.05) ในดานสี เนื้อสัมผัส
การละลายในปาก และความชอบโดยรวม พบวาไอศกรีมสูตรเชอรเบท ไดคะแนนสูงกวาไอศกรีม
สูตรซอรเบท เนื่องจากไอศกรีมที่ผลิตไดมีสวนผสมแตกตางกันทําใหลักษณะของไอศกรีมที่ผลิต
ไดแตกตางกัน ซึ่งสงผลใหสี เนื้อสัมผัส และการละลายในปากแตกตางกันดวย ในสวนกลิ่นและ
รสชาติ ผูทดสอบใหความชอบในระดับคะแนนที่ไมแตกตางกัน ซึ่งจากผลการทดลองในสวนของ
การทดสอบทางเคมี กายภาพ และการทดสอบทางประสาทสัมผัส จึงเลือกไอศกรีมสูตรเชอรเบท
เปนสูตรมาตรฐานในการผลิตไอศกรีมจากตะลิงปลิง
5.2 ศึกษาปริมาณของผลสดตะลิงปลิงปนละเอียดที่เหมาะสมในการผลิตไอศกรีมจากตะลิงปลิง
จากการศึกษาสูตรที่เหมาะสมในการผลิตไอศกรีมจากตะลิงปลิง เลือกสูตรเชอรเบท มาใช
เปนสูตรเบื้องตนในการผลิตไอศกรีม และมีการศึกษาปริมาณของผลสดตะลิงปลิงปนละเอียดที่
เหมาะสมในการผลิตไอศกรีมจากตะลิงปลิงโดยแปรปริมาณผลสดตะลิงปลิงปนละเอียดเปน 3
ระดับ คือ สูตรที่ 1 (รอยละ 20), สูตรที่ 2 (รอยละ 30) และสูตรที่ 3 (รอยละ 40) โดยน้ําหนัก
ตามลําดับ และใหสวนผสมอื่นๆ คงที่ เมื่อนํามาตรวจสอบคุณภาพทางดานเคมี กายภาพและทาง
ประสาทสัมผัส พบวาไอศกรีมสูตรที่ 1 (รอยละ 20), สูตรที่ 2 (รอยละ 30) และสูตรที่ 3 (รอยละ 40)
มีคารอยละการขึ้นฟูใกลเคียงกัน เทากับ 36.90±0.00, 36.66±0.00 และ 36.06±0.00 ตามลําดับ สวน
คาความหนืดเทากับ 853.33±0.50, 1033.33±0.35 และ 1200.00±0.20 เซนติพอยส ตามลําดับ และคา
ปริมาณของแข็งที่ละลายน้ําไดทั้งหมดเทากับ 18.33±0.04, 19.13±0.11 และ 20.07±0.11 องศาบริกซ
ตามลําดับ (ดังแสดงในตารางที่ 4.5) ผลการทดลองเปนเชนนี้เนื่องจากไอศกรีมทั้ง 3 สูตร ใชกัวรกัม
ซึ่งทําหนาที่เปนสารใหความคงตัวในปริมาณเทากัน ซึ่งสารดังกลาวมีสวนสําคัญตอการใหเนื้อ
สัมผัสที่เรียบเนียน และทําใหเกิดรูปรางของไอศกรีม และชวยเพิ่มความหนืด [12] จึงทําใหรอยละ
การขึ้นฟูของไอศกรีมใกลเคียงกัน แตเพิ่มปริมาณของผลสดตะลิงปลิงปนละเอียดมากขึ้น สงผลให
ความหนืดเพิ่มมากขึ้นเล็กนอย ทั้งนี้เนื่องมาจากในเนื้อของตะลิงปลิงมีสารจําพวกเพคตินอยู จาก
การทดสอบปริมาณของเพคตินในน้ําจากตะลิงปลิง [40] ซึ่งจะสงผลทําใหสวนผสมของไอศกรีมมี
ความหนืดเพิ่มขึ้นได จึงสงผลทําใหความหนืดเพิ่มสูงขึ้น [3] เมื่อนําไอศกรีมทั้ง 3 สูตร มาวัดคาสี
พบวา มีคาความสวาง (L*) เทากับ 53.98±0.49, 53.04±0.02 และ 53.23±0.01 คาสีเขียว (a*) เทากับ 3.30±0.28, -3.56±0.01 และ-2.90±0.01 คาสีเหลือง (b*) เทากับ 18.27±0.01, 18.72±0.02 และ
20.92±0.52 ตามลําดับ ในสวนของคา L* มีคาเขาใกล 100 แสดงวามีคาความสวางอยู ในระดับ
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จากผลการทดลอง จะเห็นวาการเพิ่มปริมาณผลสดตะลิงปลิงปนละเอียด มีผลทําใหความ
หนืด คาปริมาณของแข็งที่ละลายน้ําไดทั้งหมด ปริมาณกรดเพิ่มขึ้น แตมีผลทําใหอัตราการละลาย
และคาความเปนกรด ดาง ของไอศกรีมลดลง ซึ่งมีผลตอคุณภาพของไอศกรีมทั้ง 3 สูตร ซึ่งผลการ
ทดลองในดานตางๆ พบวาไอศกรีมสูตรที่ 2 และ 3 มีคาใกลเคียงกัน จึงเลือกใชสูตรที่ 2 ที่มีปริมาณ
ผลสดตะลิงปลิงปนละเอียด รอยละ 30 เพื่อใหในการทดลองตอไป
5.3 ศึกษาการใชสารใหความหวานในการผลิตไอศกรีมจากตะลิงปลิง
5.3.1 ศึกษาชนิดของสารใหความหวานที่เหมาะสมในการผลิตไอศกรีมจากตะลิงปลิง
จากการทดลองศึกษาชนิดของสารใหความหวานในการผลิตไอศกรีมจากตะลิงปลิง โดย
เลือกสารใหความหวาน 2 ชนิด ไดแก มอลทิทอล และซูคราโลส ทดแทนซูโครส ซึ่งมีสวนผสม
(ดังแสดงในตารางที่ 3.4) โดยมีการคํานวณความหวาน เทากับ ซูโครสที่ใชในสูตรมาตรฐาน จาก
ผลการทดสอบลักษณะทางกายภาพ พบวา ไอศกรีมสูตรที่ 1 (ใชซูโครสเปนสารใหความหวาน),
สูตรที่ 2 (ใชมอลทิทอลเปนสารใหความหวาน) และสูตรที่ 3 (ใชซูคราโลสเปนสารใหความหวาน)
มีคารอยละการขึ้นฟู เทากับ 36.05±0.00, 59.17±0.00 และ 7.01±0.00 ตามลําดับ คาความหนืดของ
ไอศกรีมเทากับ 782.80±3.27, 816.20±3.42 และ 653.20±3.42 เซนติพอยส ตามลําดับ และคา
ปริมาณของแข็งที่ละลายน้ําไดทั้งหมดเทากับ 19.34±0.42, 26.90±0.41 และ 4.26±0.33 องศาบริกซ
ตามลําดับ (ดังแสดงในตารางที่ 4.9) จากผลการทดลองพบวา รอยละการขึ้นฟูของไอศกรีมสูตรที่ 2
มีคาสูงที่สุด รองลงมาสูตรที่ 1 และสูตรที่ 3 ตามลําดับ ทั้งนี้เนื่องมาจากมอลทิทอลซึ่งมีความหวาน
เพียงรอยละ 65 ของซูโครสในสูตรมาตรฐาน (สูตรที่ 1) ซึ่งจะชวยเพิ่มความหวานเพียงเล็กนอย แต
เพิ่มปริมาณของแข็งที่ละลายน้ําไดทั้งหมดในสูตร และชวยทําใหมีเนื้อสัมผัสดีขึ้น และปรับปรุง
ลักษณะการแข็งตัว ทําใหไอศกรีมมีการหลอมละลายที่ดี [41] และน้ําหนักโมเลกุลของสารใหความ
หวานที่ใชมีผลตอจุดเยือกแข็งของไอศกรีมเปนอยางมาก สารใหความหวานที่มีน้ําหนักโมเลกุลต่ํา

64

5.3.2 ศึกษาปริมาณสารใหความหวานที่เหมาะสมในการผลิตไอศกรีมจากตะลิงปลิง
จากการศึกษาปริมาณสารใหความหวานที่เหมาะสมในการผลิตไอศกรีมจากตะลิงปลิง โดย
แปรสูตรที่มีการแปรปริมาณซูคราโลสเปน 3 ระดับ คือ รอยละ 0.1 (สูตรที่ 1A), รอยละ 0.2 (สูตรที่
2A) และรอยละ 0.3 (สูตรที่ 3A) และใชมอลทิทอลเปนสารใหความหวานและสารใหเนื้อ โดย
กําหนดปริมาณเทากับซูโครส คือ รอยละ 13.50 และทําการตรวจสอบคุณภาพในทุกดาน จากการ
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จะเห็นไดวาในการทดสอบทางดานเคมี กายภาพ ไอศกรีมทั้ง 3 สูตรมีคาใกลเคียงกัน แต
เมื่อทําการทดสอบทางดานประสาทสัมผัส พบวาสูตรที่ 2 มีระดับคะแนนสูงสุดในทุกดาน ดังนั้นจึง
เลือกไอศกรีมสูตรที่ 2 ที่ใชซูคราโลส รอยละ 0.2 เปนสารใหความหวาน เพื่อใชในการศึกษา
เปรียบเทียบกับสูตรมาตรฐานตอไป
5.4 ศึกษาปริมาณที่เหมาะสมของมิวซิเลจจากเมล็ดแมงลักที่ใชเปนสารใหความคงตัวในผลิตภัณฑ
ไอศกรีมจากตะลิงปลิง
จากการศึกษาลักษณะทางกายภาพ พบวาไอศกรีมที่ใชมิวซิเลจจากเมล็ดแมงลัก รอยละ 0.1,
0.3 และ 0.5 โดยน้ําหนัก ตามลําดับ มีคารอยละการขึ้นฟู เทากับ 15.06±0.00, 30.92±0.00 และ
7.68±0.00 ตามลําดับ สวนคาความหนืดเทากับ 463.00±2.55, 759.60±4.10 และ 793.20±4.97 เซนติ
พอยส ตามลําดับ และคาปริมาณของแข็งที่ละลายน้ําไดทั้งหมดเทากับ 13.50±0.35, 14.90±0.42 และ
14.00±0.38 องศาบริกซ ตามลําดับ จากผลการทดลองจะเห็นวาเมื่อเพิ่มปริมาณของมิวซิเลจมากขึ้น
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การละลายของไอศกรีมที่ใชมิวซิเลจจากเมล็ดแมงลักเปนสารใหความคงตัว พบวาเมื่อเพิ่ม
ปริ ม าณมิ ว ซิเลจในไอศกรี ม มากขึ้น จะทํา ใหไอศกรีมละลายไดช าลง เนื่ อ งจากความหนืดของ
ไอศกรีมมิกซที่เพิ่มขึ้นนั้นสามารถเกาะเกี่ยวโมเลกุลของน้ําไวภายในโครงสรางตาขายในสภาพที่
แนนหนากวา ดังนั้นน้ําที่ละลายจากน้ําแข็งจึงหลุดออกมาไดยากกวาน้ําที่อยูในไอศกรีมที่มีความ
หนืดของมิกซที่นอย [43] สวนคาสีของไอศกรีมทั้ง 3 สูตร พบวามีคาความสวาง (L*) เพิ่มสูงขึ้น
สวนคาสีเขียวไมแตกตางกัน และคาสีเหลือง (b*) ลดลง เมื่อนําไอศกรีมทั้ง 3 สูตรมาวิเคราะห
ปริมาณกรด และคาความเปนกรด ดาง พบวาไดคาใกลเคียงกัน
เมื่อนํามาทดสอบทางประสาทสัมผัส พบวาไอศกรีมสูตรที่ใชมิวซิเลจ รอยละ 0.3 และ 0.5
ไมมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) ในทุกดาน และทุกสูตรไมมีความแตกตาง
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p≤0.05) ในดานกลิ่นและรสชาติ ในดานสี พบวาสูตรที่ใชมิวซิเลจรอย
ละ 0.1 มีคะแนนสูงที่สุดและมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p≤0.05) กับสูตรที่ใช
มิวซิเลจรอยละ 0.3 และ 0.5
จากผลการทดสอบในดานทางประสาทสัมผัส จะเห็นวาไอศกรีมสูตรที่ใชมิวซิเลจรอยละ
0.3 และ 0.5 ไมมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) ในทุกดาน แตไอศกรีมสูตรที่ใช
มิวซิเลจ รอยละ 0.3 มีคารอยละการขึ้นฟูที่สูงกวาสูตรอื่นๆ และสามารถตานทานการละลายไดดี
ดังนั้นจึงเลือกไอศกรีมสูตรที่ใชมิวซิเลจรอยละ 0.3 ในการศึกษาตอไป
5.5 ศึกษาเปรียบเทียบคุณภาพทางกายภาพ เคมี และทางประสาทสัมผัสของไอศกรีมจากตะลิงปลิง
สูตรมาตรฐานกับสูตรพลังงานต่ํา
จากผลการทดลองการศึกษาเปรียบเทียบคุณภาพทางกายภาพ เคมี และทางประสาทสัมผัส
ของไอศกรีมจากตะลิงปลิงสูตรพลังงานต่ําที่ใชมอลทิทอลและซูคราโลสเปนสารใหความหวาน
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เมื่อนําไอศกรีมทั้ง 2 สูตร มาทดสอบทางดานประสาทสัมผัส โดยวิธี Tri angles test
(ทดสอบความแตกตาง) จากผูทดสอบทั้งหมด 30 คน พบวาผูทดสอบไมสามารถแยกความแตกตาง
ได จากนั้นนําไอศกรีมทั้ง 2 สูตร มาทดสอบดวยวิธี 9-point hedonic scale (ทดสอบความชอบ)
พบวาไอศกรีมสูตรที่ 1 และ 2 ไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) ในดานสี
กลิ่น รสชาติ ลักษณะ เนื้อสัมผัส และการละลายในปาก รวมทั้งความชอบโดยรวม ดังนั้นจากการ
ทดสอบทางประสาทสัมผัส ทั้ง 2 วิธี จึงสรุปไดวาผูทดสอบไมสามารถแยกความแตกตางของ
ไอศกรีมจากตะลิงปลิงสูตรมาตรฐานที่ใชซูโครสเปนสารใหความหวานกับสูตรที่ใชมอลทิทอล
และซูคราโลสเปนสารใหความหวานได
จากนั้นนําไอศกรีมทั้ง 2 สูตร มาวิเคราะหองคประกอบทางเคมีและจุลชีววิทยา พบวา
ปริมาณไขมัน โปรตีน เถาใกลเคียงกัน ไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความ
เชื่อมั่น (p>0.05) ยกเวนปริมาณความชื้น เสนใยและคารโบไฮเดรต ที่ไอศกรีมจากตะลิงปลิงสูตร
พลังงานต่ํา มีปริมาณความชื้นและเสนใย สูงกวาสูตรมาตรฐาน และมีปริมาณคารโบไฮเดรตต่ํากวา
และเมื่อนํามาคํานวณคาพลังงาน พบวาไอศกรีมจากตะลิงปลิงสูตรมาตรฐาน มีพลังงานเทากับ
93.19 กิโลแคลอรีตอไอศกรีม 100 กรัม (คํานวณในปริมาณของซูโครส ที่ใหพลังงาน 4.0 กิโล
แคลอรีตอกรัม) และไอศกรีมจากตะลิงปลิงสูตรพลังงานต่ํา มีพลังงานเทากับ 41.05 กิโลแคลอรีตอ
ไอศกรีม 100 กรัม (คํานวณในปริมาณของมอลทิทอลที่ใหพลังงาน 2.4 กิโลแคลอรีตอกรัม) [46]
การตรวจสอบคุณภาพทางดานจุลชีววิทยา ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่ 222 พ.ศ. 2544
[47] ไดประกาศวา “ไอศกรีมที่ทําขึ้นโดยใชนมหรือผลิตภัณฑที่ไดจากนม จะตองมีแบคทีเรีย
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5.6 ขอเสนอแนะ
- สีของไอศกรีมมีสีคอนขางออน จึงเหมาะตอการปรุงแตงสีลงไปในไอศกรีมใหมีสีสัน
เพื่อใหมีลักษณะนารับประทานมากขึ้น
- ไอศกรีมจากตะลิงปลิงพลังงานต่ําที่ผลิตไดมีคุณคาทางอาหารนอย อาจจะมีการเสริม
คุณคาทางอาหารแกผลิตภัณฑไอศกรีม เชน การเสริมเสนใยอาหาร หรือวิตามิน เปนตน
- ตะลิงปลิง เปนผลไมที่มีคุณคาทางอาหาร จึงควรมีการศึกษาการแปรรูปของตะลิงปลิง
เพื่อนําไปใชประโยชนมากยิ่งขึ้น

