บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
2.1 ประวัติและความเปนมาของไอศกรีม [2]
มีความเชื่อที่ถายทอดกันตอๆ มาวา จีนเปนตนกําเนิดของไอศกรีม ที่มารโคโปโลไดพบ
เห็นในศตวรรษที่ 13 และนํากลับไปเผยแพรในอิตาลี เรื่องนี้นักประวัติศาสตรไดพิสูจนแลววาไม
จริง มารโคโปโลไดเขียนไวอยางนั้น หรือกระทั่งอาจเปนไปไดวา มารโคโปโลไดไปเมืองจีนเสีย
ดวยซ้ํา แตเขียนขึ้นจากจินตนาการและการตีความบันทึกขอเขียนของนักเดินทางคนอื่น เอลิซาเบท
เดวิด ผูศึกษาประวัติศาสตร น้ําแข็งอยางถึงแกนยังอางวา แมจะใชน้ําแข็งถนอมอาหารและแชผลไม
มาชานาน แตคนจีนก็เคยมีวัฒนธรรมเครื่องดื่มผสมน้ําแข็ง กอนที่จะไดรับอิทธิพลจากฝรั่งตางชาติ
เมื่อประมาณกวารอยปที่แลว
พิจารณาจากหลักฐานและผลการศึกษาทั้งหมดแลว ขอสรุปที่เห็นสอดคลองกันมากที่สุดก็
คือ เชอรเบท (sherbet) ของตุรกีและเปอรเซีย ซึ่งเดิมเปนน้ําผลไมปรุงรสหวานหอม หรือไซรัปน้ํา
ผลไมราดน้ําแข็งและอาจเติมน้ําดวยหรือไมก็ได เปนจุดเริ่มตนของไอศกรีม
เชอรเบทแพรเขาไปในอิตาลีและฝรั่งเศสในสมัยศตวรรษที่ 16 ชาวอิตาลีเรียกวา ซอรเบท
โต (sorbetto) และฝรั่งเศสเรียก ซอรเบท (sorbet) เฉพาะภาษาอังกฤษเทานั้นที่เรียก เชอรเบท
(sherbet) ลอตามเซอรเบท (serbet) ของตุรกี แตขณะเดียวกันก็เรียก ซอรเบท (sorbet) ตามแบบ
ฝรั่งเศสดวย แมภายในหลังที่เครื่องดื่มชนิดนี้ในตะวันตกเปลี่ยนไปเชอรเบทแบบแชแข็ง (frozen
sherbet) แลว ซึ่งตองกินมิใชดื่ม ฝรั่งก็ยังเรียก เชอรเบท (sherbet) หรือซอรเบท (sorbet)
ไอศกรีมที่เปนน้ํานมแชแข็งเริ่มขึ้นที่ไหนเมื่อไหร ยังสรุปแนนอนไมได กระแสหนึ่งวา
ไอศกรีมเริ่มพัฒนาขึ้นกอนในอิตาลีสมัยศตวรรษที่ 17 แลวแพรไปยังฝรั่งเศส จากนั้นจึงตอไป
อังกฤษและประเทศอื่นๆ ในยุโรป แตอีกกระแสหนึ่งชี้วาอินเดียสมัยจักรพรรดิอัคบา (ศตวรรษที่
16) มีไอศกรีม Kulfi ซึ่งเปนน้ํานมเคี่ยวจนขนแตงรสและแชแข็งแลว โดยรับมาจากถิ่นฐานเดิมของ
โมกุลในเปอรเซียอีกทอดหนึ่งในอิตาลีและฝรั่งเศส ไอศกรีม และไอศกรีมผลไม หรือ เชอรเบท
แบบแชแข็ง แพรหลายขึ้นกอนในรานกาแฟ และช็อกโกแลต สวนในอังกฤษกลับเปนรานขนม
หวาน (confectioners) ที่เริ่มทําไอศกรีมขาย เขาใจวาในระยะแรกๆ ไอศกรีมคงเปนครีมหวานแช
แข็งธรรมดา ตอมาเครื่องปนมีคุณภาพมากขึ้น จึงไดเนื้อไอศกรีมที่เนียนนุมขึ้นเรื่อยๆ ป ค.ศ. 1846
ในสหรัฐอเมริกา มีการประดิษฐเครื่องปนไอศกรีมขนาดเล็กที่ใชตามบานได ลักษณะเปนถังสอง
ชั้นระหวางชั้นใสเกลือผสมน้ําแข็งเพื่อสรางความเย็นใหไอศกรีมในถังในแข็งตัวขณะเดียวกัน
ภายในถังในก็มีใบพัดและแกนที่ใชมือหมุนถังปนเนื้อไอศกรีมใหอากาศเขาแทรกตัวทําใหเกล็ด
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ในสหรัฐอเมริกา ไอศกรีมไดรับความนิยมกวางขวางตั้งแตตนศตวรรษที่ 18 ปจจัยสําคัญมา
จากชาวอิตาลีที่อพยพเขาไปตั้งรกรากและทําไอศกรีมขาย ในระยะแรก ๆ ทั้งในอเมริกาและยุโรป
การคาขายไอศกรีมในศตวรรษที่ 19 ถึง 20 ตนๆ เปนรถมา รถเข็น หรือจักรยาน ที่เรขายไปตามทอง
ถนนและแหลงชุมชน แตแลวในป ค.ศ. 1932 การประดิษฐเครื่องจักรปนไอศกรีมที่ทํางานได
ตอเนื่อง พาสเจอรไรซและโฮโมจีไนซสวนผสมแลวปนเปนเยือกแข็งไดอยางรวดเร็วสงผลให
อุตสาหกรรมทําไอศกรีมขยายตัวอยางรวดเร็ว ประกอบกับตูเย็นไฟฟา (ผลิตขึ้นป ค.ศ.1916) ที่
สามารถเก็บอาหารและมีชองเยือกแข็งที่เก็บไอศกรีมได เริ่มแพรหลายตามบานเรือนมากขึ้น ทําให
ตลาดไอศกรีมเติบโตอยางรวดเร็ว ไอศกรีมการคายี่หอดังๆ อยางวอลล ในอังกฤษ ก็เริ่มกิจการในป
1922 บาสกิน-รอบบิน เจาของไอศกรีม 31 รส ในป 1945 รถเรไอศกรีมแบบเกาถูกทดแทนดวย รถ
(สามลอ) ไอศกรีม ศาลาไอศกรีม (ice cream pariours) และไอศกรีมกลองในซุปเปอรมารเก็ต
การที่อุตสาหกรรมและการคาไอศกรีมเติบโตอยางมากในชวงศตวรรษที่ 18-19 สอดคลอง
กับปริมาณการผลิตน้ําตาลทรายที่มากขึ้นและราคาถูกลงอยางมากใหหวงเวลาเดียวกัน เนื่องจากการ
ขยายพื้นที่เพราะปลูกไรออย เพื่อหีบทําน้ําตาลทรายในประเทศอาณานิคมเมืองขึ้น
ตะวันตกในอเมริกาใตและแอฟริกา นี่เปนครั้งแรกที่ฝรั่งไดกินเครื่องดื่มและขนมหวาน
รวมทั้งไอศกรีมอยางกวางขวางและทั่วถึง ไมจํากัดเฉพาะขุนนางและคนรวยเหมือนในสมัยกอน
2.2 ไอศกรีม (Ice cream) [3]
ไอศกรีม คือ ผลิตภัณฑนมแชแข็งที่ไดจากการผสมสวนผสมที่ฆาเชื้อ แลวนําไปปนในที่
เย็นจัด (freezer) โดยอาศัยเครื่องปนไอศกรีมเพื่อใหอากาศเขาไป และทําใหเกิดรูปรางขนหนืดอยาง
สม่ําเสมอ จากนั้นนําไปเก็บในที่เย็นจัด ไอศกรีมเปนสวนผสมของน้ํานม ไขมัน น้ําตาล น้ํา สารให
ความคงตัวหรือสารที่ทําใหน้ํามันรวมตัวกัน สารที่ใหกลิ่นและสีหรือน้ํานมที่ใชอาจแทนดวยน้ํานม
ปราศจากไขมัน นมขนหวาน นมผง สวนไขมันอาจเปนน้ํามันพืชที่ผานกระบวนการไฮโดรจีเนชัน
หรือใชครีม เนย สําหรับน้ําตาลสวนใหญใชน้ําตาลซูโครสหรือาจใชน้ําตาลซูโครสผสมซูโครส
ไซรัปก็ได และอาจมีการเติมไข หรือผลิตภัณฑจากไข และสารใหความคงตัว
ไอศกรีมและ
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องคประกอบของไอศกรีมที่แตกตางกันไปตามความตองการของตลาดและชุมชนในแตละ
ทองถิ่น โดยสวนผสมที่ใชในการผลิตไอศกรีมอาจแบงออกเปน 2 สวนคือ สวนที่เปนนมและ
ผลิตภัณฑนม ไดแก นม ครีม หางนมผง และนมระเหย เปนตน และสวนที่ไมใชผลิตภัณฑนม
ไดแก น้ําตาล สารใหความคงตัว สารที่ทําใหน้ํามันรวมตัวกัน สารใหกลิ่นรส และสี เปนตน โดย
เฉลี่ยแลวไอศกรีมที่จัดวามีคุณภาพดีประกอบดวยไขมัน รอยละ 12 ธาตุน้ํานมไมรวมมันเนย (Milk
solid not fat, MSNF) รอยละ11 น้ําตาล รอยละ 15 สารใหความคงตัวและสารที่ทําใหน้ํามันรวมตัว
กัน (stabilizer-emulsifier) รอยละ 0.3 และปริมาณของแข็งทั้งหมด (Total solid, TS) รอยละ 38.3
ซึ่งองคประกอบของไอศกรีมอาจอยูในชวงกวางๆ ดังนี้
ไขมัน
รอยละ 8-20
ธาตุน้ํานมไมรวมมันเนย (MSNF)
รอยละ 8-15
น้ําตาล
รอยละ 13-20
สารใหความคงตัว-สารที่ทําใหน้ํามันรวมตัวกัน รอยละ 0-0.7
ปริมาณของแข็งทั้งหมด (TS)
รอยละ 36-43
ประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งนับวาเปนผูนําทางดานผลิตภัณฑไอศกรีมไดกําหนดมาตรฐาน
ของไอศกรีมวา ประกอบดวย ไขมันนมอยางนอย รอยละ 10 ธาตุน้ํานมไมรวมมันเนย รอยละ 20
และสารใหความคงตัว ไมเกินรอยละ 0.5
มาตรฐานของไอศกรีมตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2522) ของ
ประเทศไทยไดกําหนดไวดังนี้ [3]
1. ใหไอศกรีมเปนอาหารควบคุมเฉพาะและแบงออกเปน 5 ชนิด คือ
1.1 ไอศกรีมนม: ไอศกรีมที่ทําขึ้นโดยใชนมหรือผลิตภัณฑนม
1.2 ไอศกรีมดัดแปลง: ไอศกรีมที่ใชไขมันอื่นแทนไขมันนมทั้งหมด หรือบางสวน
หรือเปนไอศกรีมที่ทําขั้นโดยใชผลิตภัณฑที่มีไขมัน แตมิใชผลิตภัณฑจากนม
1.3 ไอศกรีมผสม: ไอศกรีมนม หรือไอศกรีมดัดแปลง มีผลไมหรือสารอาหารผสม
อยู
1.4 ไอศกรีมนม: ไอศกรีมดัดแปลง หรือไอศกรีมผสมชนิดผง หรือแหง
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1.5 ไอศกรีมหวานเย็น: ไอศกรีมที่ทําขึ้นโดยใชน้ําหรือน้ําตาล หรืออาจมีวัตถุอื่นที่
เปนอาหารผสมอยูดวยไอศกรีมในขอ (1.1), (1.2), (1.3), (1.4) และ (1.5) อาจเติมวัตถุแตงกลิ่น รส
และสีดวย
2. ไอศกรีมนอกจากชนิดแหง หรือผง ตองผานกรรมวิธีตามลําดับ ดังนี้
2.1 ผานกรรมวิธีการทําใหรอนจนถึงอุณหภูมิไมต่ํากวา 68.5 องศาเซลเซียส นาน
ไมนอยกวา 30 นาที หรือ
2.2 ผานกรรมวิธีการทําใหรอนจนถึงอุณหภูมิไมต่ํากวา 80 องศาเซลเซียส นานไม
นอยกวา 25 นาที หรือ
2.3 ผานกรรมวิธีการทําใหรอนตามที่สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
เห็นชอบดวย
2.4 หลังจากผานกรรมวิธีการทําใหรอนแลว ตองทําใหเย็นลงทันทีที่อุณหภูมิ 4
องศาเซลเซียส
2.5 ผานกรรมวิธีการปน กวน หรือผสม ทําใหแข็งตัวที่อุณหภูมิ -2.2 องศา
เซลเซียส กอนบรรจุในภาชนะและเก็บไวที่อุณหภูมิไมสูงเกิน -2.2 องศาเซลเซียส จนกวาจะ
จําหนาย
3. ไอศกรีมตองมีคุณภาพดังตอไปนี้
3.1 ไอศกรีมนม: ประกอบดวยไขมันนม (มันเนย) ไมนอยกวา รอยละ 5 และ ธาตุ
น้ํานมไมรวมมันเนย ไมนอยกวา รอยละ 7.5 ของน้ําหนัก
3.2 ไอศกรีมดัดแปลง: ประกอบดวยไขมันทั้งหมด ไมนอยกวา รอยละ 5
3.3 ไอศกรีมผสม: ผลิตภัณฑตองมีคุณภาพและมาตรฐานเชนเดียวกับไอศกรีมนม
หรือไอศกรีมดัดแปลง โดยไมรวมน้ําหนักของผลไม หรือวัตถุที่เปนอาหารอื่นผสมอยู
3.4 ไอศกรีมหวานเย็นและไอศกรีมนม ไอศกรีมดัดแปลง หรือไอศกรีมผสมตอง
ไมมีกลิ่นหืน ไมใชวัตถุใหความหวานแทนน้ําตาล ไมมีการใชวัตถุกันเสีย ปริมาณแบคทีเรียไมเกิน
6 x105 ในอาหารจํานวนหนึ่งกรัม ไมพบ E. coli ในอาหารจํานวน 0.01 กรัม
3.5 ไอศกรีมชนิดแหงหรือผงตองมีกลิ่นตามลักษณะเฉพาะของไอศกรีมชนิดนั้น
ไมใชวัตถุที่ใหความหวานแทนน้ําตาล มีความชื้นไมเกิน รอยละ 5 และปริมาณแบคทีเรีย ไมเกิน
1 × 105 ในอาหารจํานวนหนึ่งกรัม
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2.3 สวนผสมและความสําคัญของสวนผสมในการผลิตไอศกรีม [3]
องคประกอบของไอศกรีมที่แตกตางกันไปตามความตองการของตลาดและชุมชนในแตละ
ทองถิ่น โดยสวนผสมที่ใชในการผลิตไอศกรีมอาจแบงออกเปน 2 สวนคือ สวนที่เปนนมและ
ผลิตภัณฑนม ไดแก นม ครีม หางนมผง และนมระเหย เปนตน และสวนที่ไมใชผลิตภัณฑนม
ไดแ ก น้ําตาล สารให ความคงตัว อิมั ลซิ ไฟเออร สารใหก ลิ่ น รส และสี เป น ตน โดยเฉลี่ย แลว
ไอศกรีมที่จัดวามีคุณภาพดีประกอบดวยไขมัน รอยละ 12 ธาตุน้ํานมไมรวมมันเนย (MSNF) รอยละ
11 น้ําตาล รอยละ 15 สารที่ทําใหคงตัว และ สารที่ทําใหน้ํามันรวมตัวกัน (stabilizer-emulsifier)
รอยละ 0.3 และปริมาณของแข็งทั้งหมด (total solid) รอยละ 38.3 ซึ่งองคประกอบของไอศกรีมอาจ
อยูในชวงกวางๆ ดังนี้
ไขมัน
รอยละ 8-20
ธาตุน้ํานมไมรวมมันเนย (MSNF)
รอยละ 8-15
น้ําตาล
รอยละ 13-20
สารใหความคงตัว อิมัลซิไฟเออร
รอยละ 0-0.7
ปริมาณของแข็งทั้งหมด (Total solid)
รอยละ 36-43
ประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งนับวาเปนผูนําทางดานผลิตภัณฑไอศกรีมไดกําหนดมาตรฐาน
ของไอศกรีมวา ประกอบดวยไขมันนมอยางนอยรอยละ 10, ธาตุน้ํานมไมรวมมันเนย รอยละ 20
และ stabilizer ไมเกิน รอยละ 0.5 หรือดังแสดงในตารางที่ 2.1
ตารางที่ 2.1 ปริมาณรอยละสวนผสมของไอศกรีมและ Frozen Desserts ทางการคา

ที่มา : Marshall และ Arbuckle (1996) [4]
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2.3.1 ไขมัน
ตามปกติในไอศกรีมจะมีไขมัน รอยละ 12 (อยูระหวางรอยละ 8-20) โดยเปนไขมันเนย
หรือไขมันจากพืชก็ไดหากมาจากไขมันเนยก็อาจมาจากน้ํามัน ครีม เนยสด หรือน้ํามันเนย หากมา
จากพืชอาจใชน้ํามันมะพราว น้ํามันปาลม น้ํามันเมล็ดฝาย หรือ น้ํามันเร็ปซีด (rape seed oil) การใช
น้ํามันพืชจะทําใหมีผลตอสีและกลิ่นรสบาง เมื่อเปรียบเทียบกับมันเนย
ไขมันจะเพิ่มรสชาติความมันทําใหไอศกรีมมีเนื้อนุมและสรางลักษณะเนื้อสัมผัส ใหกับ
ไอศกรีม หากใชไขมันเนย ตนทุนการผลิตก็จะสูง มีแคลอรีสูงดวย ซึ่งอาจจะเปนขอจํากัดของการ
บริโภคไอศกรีม แตวาจะใหรสชาติดี
การใชไขมันในปริมาณที่เหมาะสมจะชวยใหสวนผสมมีความสมดุล มีปริมาณไขมันตามที่
กฎหมายกําหนด ไดไอศกรีมที่มีเนื้อสัมผัสเรียบเนียนและมีกลิ่นรสดี ไขมันไมมีผลในการลดจุด
เยือกแข็ง แตการใชไขมันมากขึ้นทําใหผลึกน้ําแข็งเล็กลง โดยที่ระดับไขมันรอยละ 10 และ 16 มี
ขนาดผลึกน้ําแข็งเปน 82.6 × 60.8 ไมครอน และ 47.2 × 38.0 ไมครอน ตามลําดับ เนื่องจากเมื่อ
ไขมันมากขึ้นปริมาณน้ําในสูตรลดลงผลึกน้ําแข็งจึงมีขนาดเล็กลงได แตถาใชไขมันมากเกินไปจะ
ทําใหไอศกรีมเลี่ยนเกินไป ใหพลังงานสูง ตนทุนสูงและขัดขวางการขึ้นฟูของไอศกรีม ไขมันนม
จัดเปนไขมันหลักที่ใชในการผลิตไอศกรีม ไดจาก ครีมสด ครีมแชแข็ง เนย และน้ํามันเนย เปนตน
[4] ปจจุบันมีการใชน้ํามันหรือไขมันจากพืชแทนเพื่อเปนการลดตนทุนการผลิตไขมันพืชที่ใช
ไดแก น้ํามันมะพราว น้ํามันปาลม เปนตน [5]
2.3.2 ธาตุน้ํานมไมรวมมันเนย (Milk solid not fat, MSNF)
ธาตุน้ํานมไมรวมมันเนย (Milk solid not fat, MSNF) มีคุณคาทางอาหารสูงประกอบดวย
โปรตีน (เคซีนและโปรตีนเวย) รอยละ 36.7 แลคโตส รอยละ 55.5 และเกลือแร รอยละ 7.8 [4]
สวนมากนิยมใชรูปของหางนมผงและหางนมขน (condensed skimmed milk) นอกจากนี้แลวก็อาจ
ใชนมขนจืดกับปริมาณของไขมัน กลาวคือ ถาปริมาณของไขมันนมเพิ่มขึ้น ปริมาณธาตุน้ํานมไม
รวมมันเนย ก็จะลดลงตามสวนโดยปกติองคประกอบของไอศกรีมจะมีธาตุน้ํานมไมรวมมันเนย
ระหวาง รอยละ 8-15 ธาตุน้ํานมไมรวมมันเนย มีความสําคัญตอไอศกรีม คือ โปรตีนในธาตุน้ํานม
ไมรวมมันเนยจะชวยเพิ่มคุณคาทางอาหารทําใหรสชาติดีขึ้น นอกจากนี้ยังชวยทําใหรูปรางของ
ไอศกรีมคงรูป ชวยดูดซึมน้ํา ทําใหไมเกิดเปนเกร็ดน้ําแข็ง รวมทั้งยังชวยใหเนื้อสัมผัสของไอศกรีม
เรียบ และเนื้อเหนียวแนนขึ้น และไมใหไอศกรีมละลายเร็ว นอกจากนั้นแลวแลคโตสชวยเพิ่มความ
หวานใหไอศกรีมเล็กนอยและใหไอศกรีมมีจุดเยือกแข็งต่ําลง แตเนื่องจากแลคโตสมีความสามารถ
ในการละลายต่ําจึงอาจเกิดการตกผลึก และเปนสาเหตุใหไอศกรีมมีเนื้อสัมผัสเปนทราย (sandiness)
เนื่องจากผลึกแลกโตสละลายชา และในกรณีที่ใชนมขนอาจจะมีกลิ่นอาหารสุก (Cooked flavor) ได
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2.3.3 น้ําตาลและสารที่ใหความหวาน (Sugar and Sweetener)
สารใหความหวานที่นํามาใชในไอศกรีมมีหลายชนิด เชน ซูโครส กลูโคส ฟรุคโตส น้ําผึ้ง
และคอรนไซรัป เปนตน สารใหความหวานทําใหไอศกรีมมีรสหวานอรอย ชวยเพิ่มความหนืด เพิ่ม
ปริมาณของแข็งทั้งหมด และลดจุดเยือกแข็งของไอศกรีมมิกซ มีสวนชวยปรับปรุงเนื้อสัมผัสของ
ไอศกรีม เมื่อมีปริมาณของแข็งทั้งหมดไมเกิน รอยละ 42 หรือปริมาณน้ําตาลไมเกินรอยละ 16 หาก
เกินจากนี้ ไอศกรีมมีแนวโนมจะแฉะและเหนียวหนืด [4] สวนมากแลวจะใชน้ําตาลเปนตัวใหความ
หวานในไอศกรีม ซึ่งอาจจะใชในรูปของแข็งหรือเหลวก็ได ขึ้นอยูกับความสะดวกในการผลิต
คุณสมบัติ และชนิดของไอศกรีม เนื่องจากซูโครสใหรสหวานจัด จึงนิยมใหใชซูโครส รอยละ 80
ของน้ําตาลทั้งหมดที่เหลือ อาจจะใชน้ําตาลที่มีความหวานนอยกวา เชน กลูโคส มอลโตส เดกซ
โตส แลคโตส คอรนไซรัป เปนตน
2.3.4 สารที่ทําใหน้ํามันรวมตัวกัน (Emulsifier)
สารที่ ทําให น้ํามั นรวมตัว กัน หรือ อิมั ลซิไฟเออร เปน สารที่ช วยในการกระจายไขมัน
สามารถสงเสริมการเกิดอิมัลชัน เนื่องจากสามารถลดแรงตึงผิวได เพราะในโมเลกุลประกอบดวย
สวนที่ชอบน้ําและชอบไขมันจึงสามารถแทรกตัวอยูระหวางเฟสของของเหลว 2 ชนิด [5] บทบาท
หลักของอิมัลซิไฟเออรที่เติมลงในไอศกรีมก็เพื่อทําใหเกิดการไมคงตัว (Destabilization) ของเม็ด
ไขมันในชวงการแชแข็ง [4] การเกิดความไมคงตัวของไขมันอยางเหมาะสมในระหวางการแชแข็ง
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การใชอิมัลซิไฟเออรอยางเหมาะสมชวยใหไอศกรีมมีลักษณะแหงและแข็ง การที่
ไอศกรีมแหงเกิดเนื่องจากการเพิ่มปริมาณเซลลอากาศ (foam) ขณะเดียวกันขนาดของเซลลอากาศก็
จะลดลง การลดลงของเซลลอากาศ เปนการเพิ่มที่ของเซลลอากาศ ทําใหน้ําระเหยออกไดดีขึ้น จึง
ทําใหผลิตภัณฑแหงผลึกน้ําแข็งมีขนาดเล็กลง ไอศกรีมมีเนื้อสัมผัสเรียบเนียนมากขึ้น มีรูปรางแนน
ขึ้น ลดเวลาการตีใหขึ้นฟู (whipping time) ไดไอศกรีมที่มีคุณภาพในการขึ้นฟูสม่ําเสมอ ฟองอากาศ
มีขนาดเล็กลง และกระจายตัวอยางสม่ําเสมอในโครงสรางของไอศกรีม ตานทานการหดตัว และ
ชวยลดอัตราการละลายของไอศกรีม การใชอิมัลซิไฟเออรมากเกินไปอาจทําใหไอศกรีมมีการ
ละลายชาลง รูปรางและเนื้อสัมผัสไมดี [4]
ในน้ํานมตามธรรมชาติจะมีอิมัลซิไฟเออรอยูแลว คือ เลซิทิน (lecithin) โปรตีน
ฟอสเฟต และซิเตรต ที่นิยมใชเพิ่มเติมขึ้นไป ไดแก ไขแดง เนื่องจากมีเลซิทินสูง โดยใช รอยละ 0.5
ถาใชเลซิทิน จะใชรอยละ 0.1 แตถาไขแดงมีราคาแพงในปจจุบัน จึงนิยมใชสารตัวอื่นประกอบดวย
ซึ่งสารดังกลาวที่ใชอยูในอุตสาหกรรม อิมัลซิไฟเออรที่ใชทั่วไปในอุตสาหกรรม คือ โมโนกลีเซอร
ไรดและไดกลีเซอรไรดซึ่งอาจใชชนิดใดชนิดหนึ่งหรือทั้งสองชนิด [4] โมโนกลีเซอรไรดและได
กลีเซอรไรดชวยใหการตีอากาศเขาเนื้อไอศกรีมเปนไปไดงายขึ้น ปรับปรุงการกระจายตัวของ
อากาศ ช วยใหไอศกรีมมีเนื้ อสัมผัสเรี ยบเนียนมากขึ้น ฟองอากาศมีขนาดเล็กลง ปรั บปรุงการ
ตานทานตอการละลาย ปองกันการหดตัวในระหวางการเก็บรักษา [5] อิมัลซิไฟเออรอื่นๆ ที่มีการ
นํามาใช ไดแก ซอรบิแทนไตรสเตียเรทและโพลีซอรเบท อนุพันธโพลีออกซีเอทธิลีนของเฮค
ซะไฮดริกแอลกอฮอลไกลคอล และไกลคอลเอสเทอร ซึ่งชวยปรับปรุงความตานทานตอฮีทช็อก
(heat shock) และปรับปรุงเนื้อสัมผัสของไอศกรีม โดยปริมาณที่ใชประมาณ รอยละ 0.3-0.5 ของ
ปริมาณของสวนผสมของไอศกรีม [4]
2.3.5 สารที่ทําใหคงตัว (Stabilizer)
การใชสารใหความคงตัวมีความสําคัญตอการผลิตผลิตภัณฑขนมหวานแชเยือกแข็งใน
ปจจุบัน เนื่องจากสารใหความคงตัวชวยในการปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ โดยปกติแลวน้ําใน
ไอศกรีมจะไมแข็งตัวเปนผลึกน้ําแข็งทั้งหมด ในระหวางการเก็บรักษาถาอุณหภูมิเปลี่ยนแปลงทํา
ใหผลิตภัณฑมีอุณหภูมิเพิ่มขึ้นหรือลดลง ผลึกน้ําแข็งจึงเกิดการละลายและแข็งตัวซ้ําใหมอีกครั้งจึง
เปนปญหาทําใหไอศกรีมมีเนื้อสัมผัสที่ไมดี เพื่อปองกันปญหาดังกลาวและชวยปรับปรุงเนื้อสัมผัส
ใหดีขึ้น จึงมีการใหสารใหความคงตัวในไอศกรีม ปกติใชในปริมาณนอยจึงมีผลตอคุณคาทาง
อาหารและกลิ่นรสเล็กนอย สารใหความคงตัวทุกชนิดมีสมบัติอุมน้ําสูง การใชสารใหความคงตัว
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สารใหความคงตัว ที่นิยมใชไดแก เจลาติน โดยใชรอยละ 0.5 และโซเดียมอัลจิเนท โดยใช
รอยละ 0.2-0.3 นอกจากนี้ยังมีโซเดียมคารบอกซีเมทิลเซลลูโลส เพคติน และไมโครคริสตอลไลน
เซลลูโลส (microcrytalline cellulose) ซึ่งนิยมใชในการทําไอศกรีมเชอรเบท สารเหลานี้หากใชมาก
เกินกวารอยละ 0.5 จะทําใหเนื้อไอศกรีมแนนและละลายไดยากเวลารับประทาน นอกจากนี้แลวยัง
มีพวกวุนและกัมตางๆ อีกดวย
แมวาบทบาทของสารใหความคงตัวในผลิตภัณฑขนมหวานแชเยือกแข็งยังไมสามารถที่จะ
อธิบายกลไกไดอยางชัดเจนแตพอที่จะสรุปไดวา การใชสารใหความคงตัว มีหนาที่ดังตอไปนี้
- ทําใหความหนืดของมิกซเพิ่มขึ้น สามารถใหความคงตัวชวยใหความหนืดของ
ไอศกรีมมิกซเพิ่มขึ้นเนื่องจากสารใหความคงตัวเปนไฮโดรคอลลอยดซึ่งสวนใหญเปนโพลีแซ็กคา
ไรดที่มีโมเลกุลขนาดใหญ มีความสามารถจับกับน้ําไดดีและเกิดเจลได ทําใหมีผลตอความหนืด
ไฮโดรคอลลอยดแตละชนิดใหความหนืดแตกตางกันไป Cottrell และคณะ (1980) [7] ไดศึกษาการ
ใชโพลีแซ็กคาไรดหรือกัมในไอศกรีมวานิลา กัมที่ใชไดแก โซเดียมคารบอกซีเมทิลเซลลูโลส (คาร
บอกซีเมทิลเซลลูโลส) กัวรกัม โลคัสบีนกัมและคาราจีแนน ในความเขมขน รอยละ 0.1–0.4 พบวา
ไอศกรีมมิ กซมีความหนืดที่แตกตางกั นตามชนิดและความเขมขนของสารใหความคงตัว หาก
เปรียบเทียบระหวางโลคัสบีนกัมกับกัวรกัม ซึ่งเปนโพลีแซ็กคาไรดชนิดที่มีความเปนกลางพบวา
โลคัสบีนกัมทําใหไอศกรีมมิกซมีความหนืดมากกวากัวรกัม สวนคาราจีแนนทําใหไอศกรีมมิกซมี
ความหนืดมากกวาคารบอกซีเมทิลเซลลูโลส
- ชวยปรับปรุงการจับอากาศของไอศกรีม เปนผลจากสารใหความคงตัวที่ทําให
ความหนืดของไอศกรีมมิกซเพิ่มขึ้น จึงชวยจับอากาศและทําใหการกระจายของเซลลอากาศมีความ
สม่ําเสมอ ซึ่งแสดงออกในรูปของคาโอเวอรรัน (overrun) ของไอศกรีม เมื่อคาโอเวอรรันมากแสดง
วามีการจับอากาศไดมากจัดวาเปนผลทางออม เพราะคาโอเวอรรันยังขึ้นอยูกับปจจัยอื่นๆ อีกสารให
ความคงตัวจะใหคาโอเวอรรันที่แตกตางกันตามชนิดของสารที่ใช เชน การใชโลคัสบีนกัมใน
ไอศกรีมวานิลามีคาโอเวอรรันสูงสุดเทากับ รอยละ 144 สวนกัวรกัมมีคาโอเวอรรันสูงสุดเทากับ
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- ชวยเพิ่มลักษณะเนื้อ (body) การจับกันของไฮโดรคอลลอยลหรือสารใหความคง
ตัว กับสว นผสมในไอศกรีมมีผลตอความหนืด เมื่อความหนืด เพิ่มมากขึ้น ทํ า ใหมีลัก ษณะเนื้อ
(body) เพิ่มขึ้น (body หมายถึง ความรูสึกรับรูถึงเนื้อไอศกรีมขณะรับประทานและความแนนเนื้อ
ของผลิตภัณฑ) อยางไรก็ตามยังไมมีรายงานที่แสดงความสัมพันธระหวางความหนืดกับลักษณะ
เนื้อที่เกี่ยวของกันอยางมีนัยสําคัญ มีเพียงการทดลองที่ใหเห็นถึงการใชสารใหความคงตัวแลวมีผล
ตอลักษณะเนื้อ เชน การทดลองของ Minhas และ Bains (1984) [8] ที่ใชสารใหความคงตัวใน
ไอศกรีมวานิลาโดยปริมาณที่เหมาะสมที่ใหไอศกรีมที่มีคุณภาพและทางดานประสาทสัมผัส คือ
กัวรกัม รอยละ 0.05 อะคาเซียกัม รอยละ 0.05 คารายากัม รอยละ 0.10 เจลาติน รอยละ 0.45 และ
โซเดียมอัลจิเนต รอยละ 0.30 เมื่อเก็บไว 35 วัน พบวาเจลาตินและอะคาเซียกัมใหลักษณะเนื้อ และ
เนื้อสัมผัสที่ดีกวาชนิดอื่นๆ
- ทําปฏิกิริยากับโปรตีนนมโดยที่ Schmidt และ Smith (1992) [9] ไดศึกษาผลของ
การทําปฏิกิริยาสัมพันธ (interaction) ระหวางกัมกับโปรตีนนมตอคุณสมบัติการไหล (rheological
property) โดยใชกัม 3 ชนิด ไดแก แคปปา-คาราจีแนน กัวรกัมและแซนแทนกัมที่มีความเขมขน
รอยละ 0.05, 0.10 และ 0.20 เติมลงในสารละลายนมพรองมันเนยเขมขน รอยละ 11 หรือสารละลาย
โปรตีนเวยเขมขน (whey protein concentrate) ในความเขมขนเดียวกัน พบวามีปฏิกิริยาสัมพันธ
ระหว า งกั ม และโปรตี น นมโดยสารละลายที่ เ ตรี ย มดั ง กล า วมี ค วามหนื ด ที่ แ ตกต า งกั น อย า งมี
นัยสําคัญระหวางชนิดของกัมที่ใชความเขมขนของกัมและชนิดของโปรตีนนม การใชคาราจีแนน
ในสารละลายนมผงพรองมันเนยมีความหนืดมากกวากัมชนิดอื่นๆ อยางมีนัยสําคัญ ความหนืดที่
เพิ่มขึ้นอาจจะชวยยับยั้งการเกิดผลึกน้ําแข็งในผลิตภัณฑขนมหวานแชเยือกแข็งไดอีก
- ปรับปรุงคุณภาพดานการละลาย ไอศกรีมที่มีคุณภาพดานการละลายดีนั้นควรมี
การละลายไมชาหรือเร็วเกินไป คงรูปราง ขณะละลายและของเหลวที่ละลายมีลักษณะเปนเนื้อ
เดียวกัน สารใหความคงตัวชวยปรับปรุงคุณภาพดังกลาว เนื่องจากสารใหความคงตัวทําปฏิกิริยา
สัมพันธกับโปรตีนนมและสวนประกอบอื่นๆ โดยจับยึดเปนโครงสรางตาขาย 3 มิติ จึงทําให
ไอศกรีมละลายไดชาและมีความคงตัวขณะละลาย นอกจากนี้สารใหความคงตัวยังชวยใหการ
กระจายตัวของอากาศขณะปนเปนไอศกรีมมีความสม่ําเสมอ เมื่อละลายจึงเกิดฟองอากาศที่มีขนาด
เทากันในของเหลวที่ละลายออกมา อยางไรก็ตามสารใหความคงตัวแตละชนิดมีผลตอคุณภาพดาน
การละลายแตกตางกัน
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- ยับยั้งการแยกตัวของน้ํา (syneresis) การบมไอศกรีมมิกซมีปญหาเรื่องความคง
ตัวของมิกซ ไอศกรีมมิกซที่มีความคงตัวดีตองไมมีการแยกตัวของโปรตีนนมในสารแขวนลอย
และไขมันนมมีความคงตัวในอิมัลชันถาหากเกิดความไมคงตัวขึ้นจะทําใหมีการแยกตัวของอนุภาค
โปรตีนแลวรวมตัวกันหรือตกตะกอนออกมา มีการแยกตัวของสวนใส (wheying-off) ขณะที่
ไอศกรีมละลาย หรือน้ํ า เชื่อ มแยกตั ว ขณะป น ไอศกรีม สารให ค วามคงตัวสามารถทําปฏิกิริย า
สัมพันธกับโปรตีนและคุณสมบัติของสารใหความคงตัวที่มีทั้งแบบมีประจุหรือไมมีประจุ ซึ่งสวน
ไฮโดรฟลิกและไฮโดรโฟบิกจะจับสวนประกอบตางๆ ในไอศกรีมไว จึงชวยรักษาความคงตัวของ
ไอศกรีมมิกซไวได ความสามารถในการยับยั้งการแยกตัวของน้ําแตกตางกันขึ้นอยูกับชนิดของสาร
ใหความคงตัว
- ชะลอการเกิดผลึกและการเติบโตของผลึกน้ําแข็ง ซึ่งเปนผลโดยตรงที่เกิดจาก
การจับกันของไฮโดรคอลลอยดกับสวนประกอบตางๆ ในไอศกรีม ลักษณะโครงสรางของไอศกรีม
ที่ศึกษาดวยกลองจุลทรรศนอิเล็กตรอนชนิดกราดลําแสง (Scanning Electron Microscopy, SEM)
แสดงเปนภาพจําลองดังภาพที่ 2.1 ประกอบดวยเซลลอากาศถูกลอมรอบดวยไขมันที่จับตัวกัน
(agglomerate) โดยตรึงอยูที่ผนังของเซลลอากาศ ไขมันที่จับตัวกันนี้เปนผลจากอิมัลซิไฟเออร และ
กระบวนการผลิตทําใหไขมันรวมตัวกันในโครงสรางของไอศกรีมมีน้ําที่แข็งตัวบางสวนแทรกอยู
ระหวางเซลลอากาศ นอกจากนี้ยังมีผลึกน้ําแข็ง น้ําที่ไมแข็งตัว ผลึกน้ําตาลและไฮโดรคอลลอยด
การใชสารใหความคงตัวหรือไฮโดรคอลลอยดมีจุดประสงคเพื่อตรึงสวนของน้ําที่ยังไมแข็งตัวไว
ไฮโดรคอลลอยดในไอศกรีมมีผลตอสภาวะการไหลของเฟสที่เปนน้ํา โดยโมเลกุลของไฮโดร
คอลลอยดจับกับโปรตีนทั้งภายในและระหวางโมเลกุลไดเปนโครงสรางตาขาย 3 มิติ ทําใหลดการ
เคลื่อนที่ของน้ํา [4]

ภาพที่ 2.1 ลักษณะโครงสรางของไอศกรีมที่มีสวนประกอบตาง ๆ
ที่มา : Marshall และ Arbuckle (1996) [4]
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2.3.6 สารปรุงแตงกลิ่น-รส (Flavor)
กลิ่นรสนั้นเปนลักษณะที่สําคัญมากที่สุดประการหนึ่งของไอศกรีม กลิ่นรสของไอศกรีม
เปนการผสมกันของกลิ่นรสทั้งหมดของสวนผสมที่ใช [4] ลักษณะที่สําคัญของกลิ่นรสมี 2 ประการ
คือ ชนิดและความแรง กลิ่นรสที่ออน (delicate flavor) ผสมไดงายกวาและมีแนวโนมไมทําใหเกิด
กลิ่นรสที่ไมดีแมใชที่ความเขมขนสูง ขณะที่กลิ่นรสแรง (harsh flavor) ทําใหเกิดกลิ่นรสที่ไมดีแม
ใชในความเขมขนต่ํา อยางไรก็ตามกลิ่นรสควรมีความเขมขนพอที่ทําใหรับรูได [4] ปริมาณของ
ไขมันมีผลตอความประทับใจของกลิ่นรสโดยไอศกรีมที่มีปริมาณไขมันสูง มีแนวโนมที่ตองใช
กลิ่ น รสในปริ ม าณมากกว า ไอศกรี ม ที่ มี ไ ขมั น ต่ํ า กว า เพื่ อ ให ไ ด ค วามแรงของกลิ่ น รสเท า กั น
นอกจากนี้ไอศกรีมที่มีการขึ้นฟูสูงตองใชกลิ่นรสปริมาณมากกวาไอศกรีมที่ขึ้นฟูต่ํา [5]
สารปรุงแตงกลิ่นรส เปนสารที่มีความสําคัญมากในการผลิตไอศกรีม เพื่อใหเปนที่ยอมรับ
และนิยมกับผูบริโภคสารใหกลิ่นและรส แบงออกไดเปน 2 ประเภท คือ
1) กลิ่นและรสที่ไดจากธรรมชาติ เชน วานิลา ช็อคโกแลต กาแฟ เครื่องเทศ ผลไม
ขนมหวานและลูกกวาด เปนตน
2) กลิ่นและรสที่ไดจากการสังเคราะหทางเคมี สวนมากอยูในรูปที่ละลายใน
แอลกอฮอลมีกลิ่นผลไมหลายชนิด เชน วานิลา สตรอเบอรี่ มะนาว และกาแฟ เปนตน
การเติมสารเหลานี้ลงไปตองใชในปริมาณที่เหมาะสม เพราะหากเติมมากไปจะทํา
ใหไอศกรีมมีกลิ่นรุนแรง ไมเปนที่ยอมรับของผูบริโภค
2.3.7 สี (Coloring Materials)
ไอศกรีมควรมีสีออนๆ เปนที่ดึงดูดใจ และสอดคลองกับกลิ่นรส ปกติแลวไอศกรีมที่มีการ
เติมกลิ่นรสตองเติมสีลงไปเล็กนอย ไอศกรีมผลไมไมตองเติมสีเนื่องจากปริมาณผลไมที่เติมลงไป
ทําใหมีสีแลว [4] สีที่ใชไดแก สีสังเคราะห และสีธรรมชาติ
สีที่เติมลงไปตองมีความถูกตองและเหมาะสมกับกลิ่นและรสที่ใหผลิตภัณฑมีสีสวยสะดุด
ตาและใชแทนสีของผลไมธรรมชาติ โดยปกติจะเติมสีลงไปในรูปผงหรือเปนน้ําขนๆ ซึ่งกอนใชจะ
ผสมน้ําแลวตมใหเดือด เพื่อทําลายจุลินทรีย ปริมาณของสารละลายของสีที่ใชกันประมาณ 10-20
มิลลิลิตร ตอ 100 ลิตรของสวนผสม สีที่ใชหากเปนสีสังเคราะหจะตองไดรับอนุญาตใหใชโดย
กระทรวงสาธารณสุข หากเปนไปไดควรใชที่ไดจากธรรมชาติมากกวา เชน สีจากพืช ผัก และผลไม
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2.4 กระบวนการผลิตไอศกรีม
เตรียมวัตถุดิบผสม (Ice cream mix) โดยผสมสวนประกอบตางๆ ไดแก นม ครีม สารให
ความหวาน สารใหความคงตัว (stabilizer) และสารที่ทําใหน้ํามันรวมตัวกัน (emulsifier) สวนผสม
ที่เปนของเหลวจะถูกผสมในถัง และนําไปใหความรอนจนอุณหภูมิถึง 44-48 องศาเซลเซียส จึงเติม
น้ําตาลและสวนผสมแหงอื่นๆ ลงไป สวนสารใหความคงตัว จะตองทําใหสวนผสมรอนถึง 70 องศา
เซลเซียส เปนเวลา 30 นาทีแลวคอยเติมสารใหความคงตัวลงไป จากนั้นสวนผสมที่ไดจะถูกนําไป
ใหความรอนโดยวิธีพาสเจอรไรซเซชัน (pasteurization) แลวผานเขาเครื่องโฮโมจิไนซเซอร เพื่อทํา
ใหเม็ดไขมันในนมแตกตัวเปนอนุภาคเล็กมีลักษณะเปนเนื้อเดียวกัน แลวจึงนําไปบม (aging) เพื่อ
พัฒนาเนื้อสัมผัสและรสชาติใหดียิ่งขึ้น จากนั้นจึงนําไปตีปน (whip) เพื่อทําใหไอศกรีมมีรูพรุน
หรื อ ชอ งว า งอากาศซึ่ ง เป น ลัก ษณะเฉพาะตั ว ของผลิ ต ภั ณ ฑ ไ อศกรี ม ในขั้ น ตอนนี้ จ ะมี ก ารเติ ม
สวนประกอบอื่นๆ เชน กลิ่นรสน้ําเชื่อม ผลไม ถั่ว และคุกกี้ แลวบรรจุไอศกรีมลงกลอง
ในกระบวนการผลิต พบวาการผสมวัตถุดิบเปนขั้นตอนที่มีความสําคัญ เหมือนกับขั้นตอน
การปนสวนผสม ตลอดจนการแชแข็ง ขั้นตอนการผลิตไอศกรีมแสดงดังภาพที่ 2.2

ภาพที่ 2.2 กระบวนการผลิตไอศกรีม
ที่มา: Goff และ Hartel (2004) [10]
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ขั้นตอนการผลิตไอศกรีม [3]
2.4.1 คํานวณสวนผสมของสูตรตาง ๆ
จะตองมีการคํานวณหาปริมาณของสวนผสมทั้งหมด โดยตองคํานึงถึง ปริมาณไขมัน และ
ของแข็งในผลิตภัณฑนมและในสวนผสมอื่นๆ เชน ไขแดง โกโกและช็อกโกแลต นอกจากนี้ยังมี
การพั ฒ นาการเตรี ย มวั ต ถุ ดิ บ ให มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากยิ่ ง ขึ้ น เดิ ม การผลิ ต จะเป น แบบกะ (batch
process) ปจจุบันไดพัฒนาใหมีการสูญเสียนอยลงและผลิตไดเปนแบบระบบตอเนื่อง (continuous
process)
2.4.2 การผสม (Mixing)
เปนวัตถุดิบที่เปนของเหลว เชน ครีม นม นมขน น้ําเชื่อม และอื่น ๆ ผสมในถังโดยทํา
สวนผสมรอน พรอมกับคนไปเรื่อย ๆ สวนวัตถุที่เปนของแหง เชน ธาตุน้ํานมไมรวมมันเนย ไขมัน
ผง โกโก น้ําตาล สารใหความคงตัว จะเติมลงในสวนที่เปนของเหลวกอนที่อุณหภูมิจะถึง 50 องศา
เซลเซียส วิธีปองกันไมใหผสมจับตัวเปนกอนทําไดดังนี้ คือ
- ผสมวัตถุดิบแหงทั้งหมดกับน้ําตาลกอนนําไปผสมกับของเหลวอยางชาๆ พรอม
กับคนเรื่อยๆ
- รอนวัตถุดิบแหงลงในของเหลว เชน ธาตุน้ํานมไมรวมมันเนย โกโก แลวจึงเติม
ในของเหลวกอนที่อุณหภูมิจะสูงถึง 50 องศาเซลเซียส หรืออาจโรยไปบนผิวของของเหลวขณะที่
ยังเย็นแลวจึงคอยๆ ทําใหรอนขึ้นชาเล็กๆ
- สีและกลิ่น จะเติมในสวนผสมเปนลําดับสุดทายกอนนําสวนผสมไปปน
2.4.3 การพาสเจอรไรซเซชัน (Pasteurization)
มีวัตถุประสงคเพื่อทําลายจุลินทรียที่กอใหเกิดโรค ทําใหเกิดสภาพเปนสารละลายชวยใน
การผสมโดยสารละลายไขมันและลดความหนืด ปรับปรุงกลิ่นรสในไอศกรีมมิกซ ชวยยืดอายุการ
เก็บรักษาไอศกรีมมิกซใหเพิ่มขึ้นจนถึง 2-3 สัปดาห และเพิ่มความสม่ําเสมอของผลิตภัณฑ ซึ่งวิธี
พาสเจอร ไ รซ ที่ เ หมาะสมนั้ น ควรให ค วามร อ นถึ ง อุ ณ หภู มิ ที่ กํ า หนดอย า งรวดเร็ ว และคงที่ ณ
อุณหภูมินั้นตามเวลาที่กําหนด แลวทําใหเย็นลงอยางรวดเร็วที่อุณหภูมิต่ํากวา 5 องศาเซลเซียส (40
องศาฟาเรนไฮต) วิธีพื้นฐานสําหรับการพาสเจอรไรซมีทั้งแบบกะ (batch) หรือการใชอุณหภูมิต่ํา
เวลานาน (low-temperature long-time: LTLT) และแบบตอเนื่องซึ่งสามารถทําไดโดยใชอุณหภูมิ
และเวลาหลายระดับ [4] ดังแสดงในตารางที่ 2.2
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ตารางที่ 2.2 ความสัมพันธระหวางอุณหภูมิและเวลาของวิธีการพาสเจอรไรซแบบตาง ๆ
วิธีการ
เวลา
อุณหภูมิ (°C /° F)
30 นาที
Batch
69 / 155
High-temperature short-time (HTST)
80 / 175
25 วินาที
Higher-heat shorter-time (HHST)
90 / 194
1-3 วินาที
Ultra high temperature (UHT)
138 / 280
2-4 วินาที
ที่มา : Marshall และ Arbuckle (1996) [4]
2.4.4 การโฮโมจีไนซเซชัน (Homogenization)
การโฮโมจีไนซ หมายถึง การทําใหเปนเนื้อเดียวกัน เครื่องมือที่ใชเรียกวา “โฮโมจีไนซ
เซอร (homogenizer)” หลักการ คือ น้ํานมที่อุนใหรอนพอเหมาะจะถูกอัดดวยกระบอกสูบความดัน
สูงผานรูตีบของลิ้น ซึ่งมีแรงกดประมาณ 3,000 ปอนด/ตารางนิ้ว จะทําใหเม็ดไขมันนมซึ่งปกติมี
ขนาดเสนผาศูนยกลางระหวาง 4-6 ไมครอน ถูกยอยใหมีขนาดเล็กลงเหลือไมเกิน 2 ไมครอน จึงไม
เกิดการแยกชั้นของครีม ไอศกรีมมีคุณภาพสม่ําเสมอ เนื้อสัมผัสเรียบเนียนปรับปรุงสมบัติการขึ้นฟู
ลดเวลาการบมใหสั้นลง ลดโอกาสการเกิดเปนฟอง (churning) ของไขมันขณะอยูในถังปนไอศกรีม
และทําใหใชสารใหความคงตัวนอยลง การโฮโมจีไนซจะมีประสิทธิภาพสูงขึ้นเมื่ออุณหภูมิของ
ไอศกรีมมิกซสูงขึ้นจนถึงประมาณ 80 องศาเซลเซียส ความดันที่สามารถใชกับไอศกรีมมิกซที่มี
ไขมันนม รอยละ 10 สําหรับการโฮโมจีไนซ 2 ขั้นตอนคือ 2,000 และ 500 ปอนดตอตารางนิ้ว
ตามลําดับ แตเมื่อปริมาณไขมันเพิ่มขึ้นเปนรอยละ 14-18 ความดันที่ใชในขั้นแรกควรลดลงเพื่อ
ปองกันไมใหไอศกรีมมิกซหนืดมากเกินไป [4]
ประโยชนการทําโฮโมจีไนซเซชัน
- เม็ดไขมันเล็กละเอียดลง เพื่อใหไขมันแทรกอยูในน้ํานมไดทนนานทําใหนมมี
รสชาติอรอย
- ปองกันการเกิดชั้นครีมเม็ดไขมันที่มีขนาดเล็กยอมแทรกตัวอยูในน้ํานมไดนาน
จึงไมแยกลอยตัวขึ้นมารวมตัวเปนชั้นครีม
- ทําใหนมยอยงายขึ้น นมที่ผานการโฮโมจีไนซมาแลวโปรตีนนมจะมีคา curd
tension ต่ําทําใหยอยงาย เหมาะที่จะใชเปนอาหารทารก
- ทํานมคืนรูปและผลิตภัณฑนมคืนรูปตางๆ นมคืนรูปหรือผลิตภัณฑนมคืนรูป
ตางๆ ที่ตองผสมไขมันเขาไปดวยนั้น ตองนํามาโฮโมจีไนซเพื่อทําใหเปนเนื้อเดียวกัน
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- ทําใหไอศกรีมมีเนื้อนุม การทําไอศกรีมนั้นตองผสมสารอาหารหลายอยางเขา
ดวยกันถาจะใหเนื้อเดียวกันจะตองนํามาโฮโมจีไนซดวย
- เพื่อใหถูกตองตามกฎหมายในขบวนการผลิต การผลิตนมสเตอริไลซและนม
UHT นั้นกฎหมายกําหนดไววาตองทําใหเปนเนื้อเดียวกัน ดังนั้นการโฮโมจีไนซจึงมีความจําเปน
ขอควรคํานึงถึงในกระบวนการโฮโมจีไนซเซชัน คือ วัตถุดิบที่มีปริมาณไขมัน
ตางกันจะใช วิ ธีการโฮโมจี ไนซ เ ซชันต างกัน ควรที่จ ะมีการศึกษาถึงผลของความดันที่มีผลตอ
คุณภาพของผลิตภัณฑ ซึ่งการที่จะทําใหไดผลิตภัณฑที่มีลักษณะเปนเนื้อเดียวกันนั้น จะขึ้นอยูกับ
ปริมาณไขมันและสารใหความคงตัว และความดันของการโฮโมจีไนซเซชัน โดยที่ไขมันจะมีการ
แตกตัวเปนโครงสรางเครือขาย 3 มิติ
2.4.5 การทําใหเย็น (Cooling)
ทําสวนผสมใหเย็นโดยเร็วจนถึงอุณหภูมิประมาณ 0-5 องศาเซลเซียส โดยผานเขาเครื่องทํา
ความเย็น
2.4.6 การบม (Ageing)
การบ ม ส ว นผสม คื อ การเก็ บ ส ว นผสมไอศกรี ม ที่ ผ า นการโฮโมจี ไ นซ แ ละทํ า ให เ ย็ น
(cooling) แลวที่อุณหภูมิ 32-40 องศาฟาเรนไฮต โดยปกติสวนผสมที่ไดจะถูกนําไปบมเปนเวลา 424 ชั่วโมง ที่อุณหภูมิ ไมเกิน 5 องศาเซลเซียส เพื่อที่จะใหเม็ดไขมันมีการจับตัวกันดีขึ้น และทําให
สวนผสมมีความหนืด (viscosity) เพิ่มขึ้น ในระหวางการบมนี้ไขมันนมจะเริ่มตกผลึก มีการ
แลกเปลี่ยนระหวางอนุภาคโปรตีนในนม (casein micelles) ในสวนผสมที่มีธาตุน้ํานมไมรวมมัน
เนย (milk solid not fat) ในระดับสูงจะใชเวลาบมเพียง 2-3 ชั่วโมง หรืออาจนําเขาเครื่องปนไอศกรีม
(freezer) ทันที หลังจากโฮโมจีไนซก็ได สารใหความคงตัวในปจจุบันมีการพัฒนาจนสามารถลด
ระยะเวลาในการบมใหเหลือเพียง 30 นาที ซึ่งจะชวยทําใหการผลิตไอศกรีมเปนไปอยางตอเนื่องดี
ยิ่งขึ้น [11]
การบมไอศกรีมจะทําโดยเก็บสวนผสมที่ได ในหองที่อุณหภูมิ 2-4 องศาเซลเซียส ซึ่งใน
ระยะการบมจะมีการเปลี่ยนแปลงภายในสวนผสมดังกลาว คือ
- เม็ดไขมันในสวนผสมจะกลายเปนไขมันแข็งเกาะตัวกันดีขึ้น
- เจลาติน ที่ใชเปนสารใหความคงตัว จะอมน้ําและพองตัว
- ความหนืดของสวนผสมจะสูงขึ้น
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เวลาที่ใชในการบมประมาณ 24 ชั่วโมง แตการใชสารใหความคงตัว สารที่ทําใหน้ํามัน
รวมตัวกัน และสวนผสมที่มีธาตุน้ํานมไมรวมมันเนยในระดับสูง การบมจะใชเวลาเพียง 2-3 ชั่วโมง
เทานั้น หรือสงเขาเครื่องแชแข็ง เลยหลังจากการโฮโมจิไนซก็ได
2.4.7 การปนไอศกรีม (Freezing)
การทําใหเกิดชองวางในไอศกรีม วิธีเดิมจะทําการตีปนไปพรอมๆ กับการใหความเย็น แต
ปจจุบันจะมีการตีปนกอนเพื่อทําใหไดผลิตภัณฑที่มีคุณภาพมากขึ้น เทคโนโลยีใหมในการตีปน
ไดแก การใชเครื่องตีปนความเร็งสูง (High speed aerator) ซึ่งจะชวยพัฒนาลักษณะเนื้อของไอศกรีม
ใหมี เนื้อเนีย น มี การกระจายตัวของกลิ่นรสที่ดี และมีคุณสมบัติทนตอการละลาย (freeze-thaw
stability) เพื่อทําใหเกิดผลึกน้ําแข็งขนาดเล็กอยางรวดเร็วและชองวางอากาศมีขนาดเล็กลง ทําให
ไอศกรีมเกิดลักษณะเปนครีมเนียนและละเอียดขึ้น เครื่องปนไอศกรีม ที่ใชกันอยูแบงไดเปน 3
ระบบ ดังนี้
2.4.7.1 เครื่องปนไอศกรีมแบบถัง (Tank freezer) เปนเครื่องปนไอศกรีมแบบงายๆ
และนิยมใชกันในครัวเรือน โดยการใชน้ําแข็งผสมเกลือ ใหความเย็นกับเครื่องปน เมื่อนําสวนผสม
ของไอศกรีมเขาไปในถังปนแลว (ไมควรเกิน 1 ใน 3 ของปริมาตรความจุถัง) ใหเติมเขาไปอีกโดย
เปลี่ยนอัตราสวนจากน้ําแข็งตอเกลือ 9 : 1 เปน 8 : 1 เพื่อใหไอศกรีมแข็งตัวเร็วขึ้น การปนแบบนี้จะ
ใชเวลาประมาณครั้งละ 45-60 นาที
2.4.7.2 เครื่องปนไอศกรีมแบบกะ (Batch freezer) เปนการใชแอมโมเนีย
(Ammonia) หรือฟรีออน (Freon) ในการใหความเย็นที่อุณหภูมิ 21-23°F (-6 ถึง -9°C) และใชเวลา
8-12 นาที ในการทําใหสวนผสมแข็งตัว จากนั้นก็เปดเครื่องทําความเย็นหมุนใบพัดตีใหอากาศเขา
ไปผสมเพื่อเพิ่มปริมาตรของไอศกรีม ไอศกรีมที่ไดจะมีเนื้อคอนขางหยาบ ความสําคัญของเครื่อง
ปนไอศกรีมแบบตางๆ ในการปนไอศกรีม และทําใหไอศกรีมเย็นจัดจนแข็ง หากใชเวลาสั้นเทาไหร
ก็จะไดผลิตภัณฑที่มีเนื้อนุม ทั้งนี้เนื่องจากโมเลกุลของน้ําจะกลายเปนผลึกขนาดเล็ก แตถาใช
เวลานานจะไดผลึกน้ําแข็งขนาดใหญ ในขณะที่ปนและทําใหไอศกรีมแข็งตัวนั้นเปนขั้นตอนที่ให
อากาศเขาไปผสมอยูในผลิตภัณฑดวย การปนจะสิ้นสุดลงเมื่อไอศกรีมมีความขน เหนียว หรือ
ไอศกรีมฟู (เพิ่มปริมาตร) พอเพียงแลว การเพิ่มปริมาตรของไอศกรีมหรือการทําใหไอศกรีมฟูโดย
การพนอากาศเขาไปเปนไอศกรีม เรียกวา โอเวอรรัน (overrun)
2.4.7.3 เครื่องปนไอศกรีมแบบตอเนื่อง (Continuous freezer) หลักการเหมือนกับ
แบบแรก แตตางกันที่สวนผสมและอากาศจะถูกปมผานเขาไปในเครื่องปนไอศกรีม พรอมกัน
ภายใตการควบคุมอัตราสวนอยางเหมาะสม วิธีการนี้สามารถควบคุมโอเวอรรัน ของไอศกรีมได

21

2.4.8 การบรรจุ (Filling cups cone bulk ice cream of Filling in mould)
การนําไอศกรีมในพิมพหรือใสในถวยภาชนะตามตองการ
2.4.9 การแชแข็ง (Hardening)
การใหความเย็นทําใหไอศกรีมแข็งตัว (Hardening) เนื่องจากไอศกรีมที่ออกจากถังปนจะมี
ลักษณะกึ่งแข็งกึ่งเหลว ไมสามารถคงรูปรางไดการใหความเย็นควรทําอยางรวดเร็วเพื่อใหผลึก
น้ําแข็งมีขนาดเล็ก ไอศกรีมมีเนื้อสัมผัสเรียบเนียน เวลาของการใหความเย็นประเมินจากเวลาที่ใช
ในการทําใหอุณหภูมิของไอศกรีม ณ ใจกลางภาชนะบรรจุลดลงเหลือ -18 องศาเซลเซียส [4] โดย
นําไอศกรีมที่บรรจุในภาชนะเรียบรอยแลวไปเก็บไวในหองเย็นที่อุณหภูมิ –30 ถึง –45 องศา
เซลเซียส เพื่อใหไอศกรีมแข็งตัว การแชแข็งตองใชเวลาสั้นที่สุดเพื่อปองกันการเกิดผลึกน้ําแข็ง
ขนาดใหญ ใชเวลาในการแชแข็งนอยเพียงไรก็จะทําใหเนื้อไอศกรีมนุมเทานั้น
ไอศกรีมที่ผานการแชเยือกแข็งจะถูกเก็บรักษาไวที่อุณหภูมิ ประมาณ -25 ถึง -18 องศา
เซลเซียสเพื่อปองกันมิใหน้ําแข็งในไอศกรีมละลาย หากในขั้นตอนการเก็บรักษาหรือการขนสง
อุณหภูมิสูงเกินไปทําใหน้ําแข็งละลายเมื่อไอศกรีมถูกนํากลับมาแชแข็งใหม ไอศกรีมจะมีขนาด
ของผลึกน้ําแข็งที่ใหญขึ้นดังภาพที่ 2.3 ทําใหไดไอศกรีมที่มีลักษณะที่เรียกวา icy ปรากฏการณนี้
เรียกวา heat shock [12]

ภาพที่ 2.3 ภาพโครงสรางน้ําแข็งในไอศกรีมโดยดูจาก Cryo-Scanning Electron Microscopy
(A) โครงสรางไอศกรีมหลังจากผานกระบวนการแชเยือกแข็ง; bar = 100 ไมโครเมตร
(B) โครงสรางไอศกรีมหลังจากผานกระบวนการ heat shock; bar = 100 ไมโครเมตร
(C) ภาพขยายโครงสรางไอศกรีม (B) หลังจากผานกระบวนการ heat shock; bar = 25ไมโครเมตร

ที่มา: Marshall และคณะ (2003) [12]
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2.4.10 การเก็บไอศกรีมและการจําหนาย
ไอศกรีมหลังจากผานการแชแข็งก็สามารถจําหนายไดทันทีหรืออาจเก็บไวประมาณ 1-2
สัปดาห อุณหภูมิของหองเก็บตองคงที่ตลอดเวลาในชวง -18 ถึง -25 องศาเซลเซียส ควรระมัดระวัง
ในเรื่องการขึ้นลงของอุณหภูมิโดยเฉพาะในรานคาซึ่งมักมีการละลายน้ําแข็งออกเปนระยะๆ ทําให
ไอศกรีมเสื่อมคุณภาพได และควรวางเรียงติดๆ กัน ในกรณีที่มีการขนสงไอศกรีมตามบาน ควร
ขนสงที่อุณหภูมิ -20 องศาเซลเซียส กอนถึงมือผูบริโภค
2.5 ตะลิงปลิง
2.5.1 ลักษณะทางวิทยาศาสตรและแหลงปลูก
ตะลิงปลิง (Averrhoa bilimbi Linn.) หรือ Bilimbing เปนไมยืนตนขนาดเล็กสูงประมาณ
5-10 เมตร แตกกิ่งกาน สาขามากตามกิ่งจะปกคลุมดวยขนนุมๆ เปลือกสีชมพู ผิวเรียบ ใบประกอบ
แบบขนนก กานใบหนึ่งประกอบดวยใบยอย 11-37 ใบ ใบยอยรูปหอก ปลายใบแหลม โคนมน จะ
เรียงจากขนาดเล็กไปหาขนาดใหญ ที่โคนจะมีขนาดเล็ก ใบกวางประมาณ 1 เซนติเมตร ยาว 2-5
เซนติเมตร มีสีเขียวออนมีขนนุมๆ ปกคลุมอยู ออกดอกเปนชอหลายชอ ตามลําตนหรือกิ่ง ในแตละ
ชอมีความยาวไมเกิน 6 นิ้ว ดอกมี 5 กลีบ สีแดงเขม กลีบเลี้ยง 5 กลีบเชนกัน สีเขียวอมชมพู ดอกมี
กลิ่น เกสรกลางดอกมีสีเขียว ผลกลมยาวปลายมน ผลยาว 4-6 เซนติเมตร กวางประมาณ 2
เซนติเมตร เปนพูตามยาว ผิวเรียบมีสีเขียว เมื่อสุกเปนสีเหลือง เนื้อเหลว ออกเปนชอหอย รสเปรี้ยว
เมล็ด มีลักษณะแบนยาวสีขาว [13]
นอกจากนี้แลวตะลิงปลิงยังเปนผลไมสกุลเดียวกับมะเฟอง เปนผลไมที่ใหผลผลิตตลอดป
มีราคาคอน ขางถูก ตะลิงปลิงเปนพืชที่เปนทั้งอาหารและยา ผลตะลิงปลิงมีรสเปรี้ยวจัด เกิดจากมี
วิตามินซีที่สูงมาก นอกจาก นั้นยังมีแคลเซียม ฟอสฟอรัส วิตามินเอ บี1 บี2 ไนอะซิน และ
โปตัสเซียมออกซาเลต โดยทั่วไปตะลิงปลิง นิยมบริโภคสด หรือใชสวนเนื้อของผลประกอบเปน
เครื่องปรุงอาหารเพิ่มรสชาติ ในแกงสม หรือใชแทนมะนาวในเมี่ยงคํา หรือแปรรูปเปนผลไมแชอิ่ม
หรือผลไมแหง นอกจากนี้มีสรรพคุณเปนยา คือ ในสวนของราก สรรพคุณแกพิษรอนในกระหาย
น้ํา ฝาดสมานบํารุงกระเพาะอาหาร แกโลหิตออกตามกระเพาะอาหาร ลําไส ดับพิษรอนของไข แก
ริดสีดวงทวาร แกคัน แกคางทูม แกไขขออักเสบ รักษาสิว รักษาซิฟลิส บรรเทาโรคเกาต บรรเทา
อาการอักเสบของลําไสใหญ
- ใบ มีสรรพคุณใชพอกแกคัน ใชภายในโดยนํามาตมดื่มรักษาอาการอักเสบของลําไสใหญ
รักษาโรคซิฟลิส แกไขขออักเสบ รักษาคางทูม รักษาสิว
- ดอก เมื่อนํามาชงเปนชา มีสรรพคุณแกไอ
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- ผล มีสรรพคุณเจริญอาหารบํารุงกระเพาะอาหาร ฝาดสมาน และลดไข (ดังแสดงในภาพที่
2.4)

ลําตนและดอกตะลิงปลิง

ใบของตะลิงปลิง

ผลของตะลิงปลิง

ภาพที่ 2.4 ลักษณะลําตนและดอก, ใบและผลของตะลิงปลิง
2.5.2 ประโยชนของตะลิงปลิง
- น้ําตมใบลดน้ําตาลและไตรกลีเซอไรดในหนูเบาหวาน
งานวิจั ยที่ประเทศสิงคโปรทําการทดสอบคุณ สมบัติ ในการลดน้ําตาลและลด
ไขมันของสารสกัดเอทานอลของใบตะลิงปลิง ขั้นแรกพบวาเมื่อไดรับสารสกัดเอทานอล 125 มก./
กก. วันละ 2 เวลา 14 วัน เปรียบเทียบกับยาเมตฟอรมิน (metformin) 500 มก./กก. เมื่อเทียบกับกลุม
ควบคุมพบวา หนูที่ไดสารสกัดเอทานอลของใบตะลิงปลิงมีน้ําตาลในเลือดลดลงครึ่งหนึ่ง มีไตรกลี
เซอไรดลดลงรอยละ 130 มีปริมาณไขมันที่ดี (เอชดีแอลคอเลสเตอรอล) เพิ่มขึ้นรอยละ 60 และลด
ระดับไลพิดเพอรออกซิเดชันของไต ผลดังกลาวมีทิศทางเดียวกันกับหนูที่ไดรับเมตฟอรมิน เห็นชัด
วาสารสกัดดังกลาวมีผล ลด anti-atherogenic index และสัดสวนเอชดีแอลคอเลสเตอรอลทั้งหมด
ในสัตวทดลอง เมื่อนําสารสกัดเอทานอลของใบตะลิงปลิงขางตน ไปแยกตอเปนสารสกัดน้ํา บิว
ทานอล และเอทิลอะซีเทต โดยทดสอบเปนเวลานานในหนูเบาหวานที่เหนี่ยวนําดวยสเตร็ปโทโซ
โทซิน ที่ไดรับอาหารไขมันสูง พบวา หนูที่ไดรับสารสกัดน้ําและบิวทานอล (125 มก./กก. วันละ 2
ครั้งนาน 14 วัน) จากใบตะลิงปลิงมีปริมาณกลูโคสและไตรกลีเซอไรดในกระแสเลือดต่ํากวาในหนู
กลุมควบคุม หนูที่ไดรับสารสกัดน้ํามีไกลโคเจนในตับสูงกวาหนูกลุมควบคุม หนูที่ไดรับสารสกัด
น้ําและบิวทานอลไมมีการเปลี่ยนแปลงระดับของคอเลสเตอรอลและเอชดีแอลคอเลสเตอรอลแต
อยางใด เมื่อตรวจสอบระดับน้ําตาลในเลือด (fasting blood glucose) ในหนูทดลองพบวา ในวันที่ 7
และ 14 หนูที่ไดรับสารสกัดน้ําและบิวทานอล มีคาน้ําตาลในเลือดลดลง โดยหนูทั้ง 2 กลุมมี
ปริมาณอินซูลินสูงขึ้นในวันที่ 14 อยางมีนัยสําคัญ สรุปวาสารสกัดน้ําของสารสกัดเอทานอลของใบ
ตะลิงปลิงมีผลในการลดปริมาณน้ําตาลและไขมันในเลือดสัตวทดลองไดดี
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- สารสกัดเอทานอลใบตะลิงปลิงแกคัน
สารสกัดเอทานอลของใบตะลิงปลิงลดอาการผื่นแดงของผิวหนังในสัตวทดลอง
การศึกษาที่ประเทศฟลิปปนสใชสารสกัดเอทานอล รอยละ10 ของใบตะลิงปลิงผสมในสูตรขี้ผึ้ง
การทดสอบภาวะแพที่ผิวหนังในหนู ที่มีผื่นแดงเทียบกับยาทาแกแพ พบวาขี้ผึ้งตะลิงปลิงลดอาการ
บวมแดงไดใน 7 ชั่วโมง กลุมทายาอาการหายไปใน 14 ชั่วโมง สวนกลุมควบคุมที่ไมไดรับอะไร
อาการผื่นแดงหายไปใน 23 ชั่วโมง
- น้ําคัน้ ผลตะลิงปลิงมีฤทธิ์คุมกําเนิด
งานวิ จั ย ที่ ฟ ลิ ป ป น ส เ กิด ขึ้ น หลั ง จากมี ข า วว ามี ก าร ใช น้ํา คั้ น ผลตะลิ ง ปลิ ง เพื่ อ
คุมกําเนิดสุกร เมื่อใหน้ําคั้นจากผล 200 กรัม (ได 15 มิลลิลิตร) กับหนูอายุ 8 เดือนทุกวัน 10 วัน
กอนผสมพันธุ 10 วันระหวางผสมพันธุและหลังผสมพันธุ พบวารอยละ 60 ของหนูที่ไดรับสารจาก
ผลตะลิงปลิงไมติดลูก พบสเตอรอยดไกลโคไซดและกรดออกซาลิกในน้ําคั้นที่ใช เชื่อวาสารทั้ง
สองมีสวนในการออกฤทธิ์คุมกําเนิดดังกลาว [14]
2.6 สารใหความหวานแทนน้ําตาล
2.6.1 ชนิดของสารใหความหวานแทนน้ําตาล [15]
ปจจุบันมีสารใหความหวานที่มีความปลอดภัยใหเลือกใชอยูตามทองตลาดอยูหลายชนิด
แตละชนิดมีขอดีขอดอยแตกตางกันไป ซึ่งสารใหความหวานแทนน้ําตาล ในปจจุบันแบงออกเปน 2
กลุมใหญ คือ
2.6.1.1 สารใหความหวานที่ ใหพลังงาน ไดแก ฟรุคโตส (น้ําตาลจากผลไม)
แลคโตส มอลทิ ทอล ซอร บิทอล และไซลิทอล สารใหความหวานกลุมนี้ไมเหมาะสํ าหรั บผูที่
ตองการควบคุมน้ําหนัก และผูปวยโรคเบาหวาน
- ฟรุคโตส เปนสารที่พบในน้ําผลไม มีคุณสมบัติและใหพลังงานคลายกับน้ําตาล
ปกติ
- แลคโตส เปนสารใหความหวานที่หวานนอยกวาน้ําตาล ใหพลังงานเทากับ
น้ําตาลปกติ เนื่องจากหวานนอยกวาน้ําตาล จึงมักใชเพื่อเพิ่มปริมาตรหรือความขนในอาหาร ไมใช
เพื่อใหความหวานโดยตรง
- มอลทิทอล ซอรบิทอล และ ไซลิทอล เปนสารในกลุมโพลิออล มีความหวาน
และใหพลังงานประมาณรอยละ 60 ของน้ําตาลปกติ ไมทําใหฟนผุ แตอาจทําใหทองเสียถาบริโภค
เขาไปมากๆ
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2.6.1.2 สารใหความหวานที่ ไมใหพลังงาน หรือพลังงานต่ํา ไดแก ซูคราโลส สตี
เวีย (สารสกัดจากหญาหวาน) แอสปาแตม อะซิซัลเฟมเค และ แซคคารีน (ขัณฑสกร) สารใหความ
หวานกลุมนี้ เหมาะสําหรับผูที่ตองการ ควบคุมน้ําหนัก และผูปวยโรคเบาหวาน
- อะเซซัลเฟม เค และแซคคารีน (ขัณฑสกร) กลุมนี้มีความหวานปนรสขมแบบ
โลหะทําให รสชาติไมเปนธรรมชาติมีขอดีที่สามารถปรุงอาหารบนเตารอนได
- แอสปาแทม คุณสมบัติและโครงสรางจะถูกทําลายถาไดรับความรอนสูง ดังนั้น
จึ ง นํ า มาปรุ ง บนเตาร อ นไม ไ ด และห า มรั บ ประทานสํ า หรั บ ผู ที่ ป ว ยเป น โรคฟ นิ ล คี โ ตนยู เ รี ย
(Phenylketonuria)
- สตีเ วีย หรือ (สารสกัดจากหญาหวาน) สามารถปรุงอาหารบนเตารอนไดแ ต
ปริมาณความขมของหญาหวานที่ปนอยูมีปริมาณไมแนนอน มีตั้งแตขมเล็กนอยจนถึงขนาดขมมาก
ทั้งนี้ขึ้นกับสายพันธุและคุณภาพของหญาหวาน
- ซูคราโลส เปนสารใหความหวานที่ไมใหพลังงานซึ่งถูกสรางจากการใชน้ําตาล
ซูโครสแลวนํามาปรับปรุงโครงสรางทําใหรางกายไมสามารถยอยได ดังนั้นจึงมีรสชาติคลายน้ําตาล
มากแตไมใหพลังงาน ไมทําใหฟนผุ และสามารถใชปรุงอาหารรอนบนเตาไดโดยไมสูญเสียความ
หวาน
- อีริไธทอล เปนสารใหความหวานกลุมโพลิออล ที่ใหพลังงานต่ําที่สุด คือ นอย
กวา 0.2 แคลอรี/กรัม มีความหวานประมาณรอยละ 70-80 ของน้ําตาลปกติ และไมทําใหฟนผุ
2.6.2 บทบาทของสารใหความหวานแทนน้ําตาลในไอศกรีม
2.6.2.1 ใหความหวาน
2.6.2.2 เปนแหลงของของแข็งในไอศกรีม โดยปกติไอศกรีมจะมีสารใหความ
หวานผสมอยูในปริมาณประมาณรอยละ 13-30 ขึ้นอยูกับชนิดของผลิตภัณฑ ดังนั้นสารใหความ
หวานจึงเปนสวนสําคัญที่ใหเนื้อในไอศกรีม หากตองการใหไอศกรีมมีของแข็งทั้งหมดสูง (เพิ่ม
เนื้อ) สารใหความหวานก็เปนทางเลือกของวัตถุดิบที่มีราคาถูกกวาการเลือกเติมไขมัน
2.6.2.3 ลดจุดเยือกแข็งของไอศกรีม เนื่องจากสารใหความหวานเปนของแข็งที่
ละลายได จึงมีบทบาทที่สําคัญในการลดจุดเยือกแข็งของไอศกรีม เมื่อจุดเยือกแข็งของไอศกรีม
ต่ําลงไอศกรีมจะมีลักษณะที่นิ่มขึ้น แตถาต่ําจนเกินไปไอศกรีมจะเหลว
สารใหความหวานหรือน้ําตาลชนิดตางๆ จะใหความหวานในไอศกรีมในระดับที่
แตกตางกัน ขึ้นอยูกับชนิดวาเปนโมโน ได หรือ โพลีแซคคาไรด และขึ้นกับความยาวหรือน้ําหนัก
โมเลกุลดวย เมื่อปริมาณของสารใหความหวานเพิ่มขึ้น ความหนืดของไอศกรีมมิกซ และความแนน
เนื้อของไอศกรีมก็จะเพิ่มขึ้นดวย ในไอศกรีมนมปกติเมื่อเติมสารใหความหวานตั้งแตรอยละ 16 ขึ้น
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สารใหความหวานในกลุมโพลิออล (polyols) เปนสารใหความหวานที่ถูกเลือกใช
ในผลิต ผลิตภัณฑปราศจากน้ําตาล (sugar free) เพราะเปนสารใหความหวานหรือน้ําตาลที่ไมเพิ่ม
ระดับน้ําตาลในเลือด น้ําตาลในตระกูลนี้ไมไดมีแอลกอฮอลลเปนสวนประกอบ แตในโมเลกุลจะมี
หมู -OH เปนสวนประกอบ ตัวอยางของน้ําตาลในกลุมนี้ ไดแก ซอรบิทอล ไซลิทอล แมนนิทอล อี
ริไธทอล แลคทิทอล มอลทิทอล ไอโซมอลต และ hydrogenated starch hydrolysate ในน้ําตาลที่
กลาวมาขางตน น้ําตาลที่เหมาะสมที่สุดที่จะนํามาใชผลิตผลิตภัณฑไอศกรีมปราศจากน้ําตาล คือ
มอลทิทอล เนื่องจากเปนน้ําตาลที่ไมใหความเย็นซา ในขณะที่น้ําตาลโพลิออล ตัวอื่นๆ มักจะให
ความเย็นซา (เหมาะจะทําหมากฝรั่งที่ไมทําใหฟนผุ) นอกจากนี้ความหวานของมอลทิทอลยังมี
ประมาณรอยละ 90 เมื่อเทียบกับน้ําตาลทราย ทําใหปริมาณในการใชใกลเคียงกับน้ําตาลทราย จึง
เปนสารใหเนื้อกับไอศกรีมไดอีกดวย นอกจากไมเพิ่มปริมาณน้ําตาลในเลือดแลวมอลทิทอลยังให
พลังงานต่ํากวาน้ําตาลธรรมดาถึงประมาณครึ่งหนึ่งอยางไรก็ตามน้ําตาลโพลิออล ก็ไมไดมีแตขอดี
ขอเสียของมัน คือ ถาทานมากๆจะทําใหถายทอง
2.6.3 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการใชสารใหความหวานในผลิตภัณฑอาหาร
มณีรัตน บุญญะมาลี. (2548) [16] ไดทําการพัฒนาไอศกรีมเชอรเบทโดยใชสารใหความ
หวานแทนน้ําตาล จากผลไมสองชนิด คือ สละและเสาวรส โดยใชซูคราโลสเปนสารใหความหวาน
ทดแทนน้ําตาลในสัดสวนตางๆ กัน 3 สัดสวน เทียบเปนความหวานของซูโครสตอซูคราโลส
เทากับ 50:50, 25:75 และ 0:100 พบวา 0:100 ไดรับการยอมรับมากที่สุด เมื่อเก็บรักษาที่อุณหภูมิ
-18 องศาเซลเซียส นาน 1 เดือน พบวาคุณลักษณะทางดานประสาทสัมผัส ดานสี กลิ่น รส เนื้อ
สัมผั ส การยอมรั บ โดยรวมและคุ ณ ลัก ษณะทางกายภาพมีค า ไมแ ตกต า งกัน
(p≥0.5) และ
เชื้อจุลนิ ทรียทั้งหมดที่พบต่ํากวาเกณฑที่ พ.ร.บ. (2552) กําหนด
สุชาดา ธโนภานุวัฒน (2548) [17] ไดทําการพัฒนาผลิตภัณฑน้ําลูกเดือย โดยใชสารให
ความหวานซูคราโลสแทนน้ําตาลที่ระดับรอยละ 0.014, 0.017 และ 0.019 พบวา ปริมาณซูคราโลส
รอยละ 0.014 มีคะแนนความชอบโดยรวมมากที่สุด ซึ่งปริมาณซูคราโลสรอยละ 0.014 มีความ
หวานเทียบเทากับปริมาณน้ําตาลรอยละ 10 การเติมคารบอกซีเมทิลเซลลูโลสรอยละ 0.2 มีคะแนน
ความชอบดานความหนืดและความชอบโดยรวมมากที่สุด น้ําลูกเดือยที่พัฒนาไดมีความชื้น โปรตีน
ไขมัน เถา คารโบไฮเดรตเทากับ 97.33, 0.33, 0.12, 0.06 และ 2.16 จากผูบริโภค รอยละ 85 ใหการ
ยอมรับ
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เจนจิรา ตันติพิริยะ และคณะ (2549) [18] ไดทําการใชซูคราโลสเปนสารใหความหวาน
ทดแทนน้ําตาลบางสวนในผลิตภัณฑแยมสมโอ โดยใชซูคราโลสทดแทนน้ําตาลซูโครสรอยละ 20
พบวา มีปริมาณของแข็งที่ละลายได 61 องศาบริกซ ความเปนกรดดาง 3.41 กรดรอยละ 0.07 น้ําตาล
อินเวอรท รอยละ 42.74 เสนใย รอยละ 1.63 ความชื้นรอยละ 38.31 และเถารอยละ 0.57 เมื่อเก็บ
รักษาที่ 2 สภาวะคือ อุณหภูมิหองและอุณหภูมิ 4 ๐C เปนเวลา 7 วัน แยมสมโอสูตรมาตรฐาน พบ
การเจริญของยีสต 1×101 โคโลนีตอกรัมและแยมสมโอสูตรที่มีการใชสารซูคราโลสที่ระดับรอยละ
20 พบการเจริญของยีสต 2×101 โคโลนีตอกรัม
กิติพร เติมนุวงศ และคณะ (2550) [19] ไดทําการพัฒนาผลิตภัณฑสังขยาโดยใชสารให
ความหวานทดแทนน้ําตาล ซึ่งสารใหความหวานในการทดลองนี้ ไดแก มอลทิทอล และแลคทิทอล
จากการทดลองพบวาการใชสารใหความหวานดังกลาว ทําใหผลิตภัณฑสังขยามีความหนืดสุดทาย
นอยกวาการใชน้ําตาลซูโครส กลาวคือซูโครสเทากับ 35.35×109 เซนติพอยด, มอลทิทอล เทากับ
15.20×109 เซนติพอยด, แลคทิทอล เทากับ 12.30×109 เซนติพอยด สวนคะแนนในดานการประเมิน
ทางประสาทสัมผัสพบวาสูตรที่ใชมอลทิทอล มีคะแนนดานความชอบ ดานรสชาติ ความเนียน
ลักษณะปรากฏและการยอมรับโดยรวมใกลเคียงกับสูตรที่ใชน้ําตาลซูโครส
จารุวรรณ ธนพฤฒิวงศ (2551) [20] ไดทําการศึกษาชนิดและปริมาณของสารทดแทนความ
หวานในการผลิตเครื่องดื่มกระเจี๊ยบผงเพื่อสุขภาพโดยแปรปริมาณสารทดแทนความหวาน 2 ชนิด
คือ มอลทิทอล และ acesulfame – K ผสม aspartame (30:70) ที่มีระดับความหวานและรสหวาน
ใกลเคียงกับน้ําตาลซูโครสมากที่สุด พบวามีความชื้นเทากับรอยละ 3.24 – 3.88 มอลทิทอล รอยละ
17.78 (w/v) และ acesulfame – K ผสม aspartame (30:70) รอยละ 0.04 (w/v) มีระดับความหวาน
ใกลเคียงกับน้ําตาลในน้ํากระเจี๊ยบมากที่สุด และพบวา มอลทิทอล รอยละ17.78 (w/v) มีรสหวาน
ใกลเคียงกับน้ําตาลมากที่สุด เมื่อนําผงกระเจี๊ยบและน้ํากระเจี๊ยบมาผสมกับน้ําตาลหรือ มอลทิทอล
พบวา เครื่องดื่มกระเจี๊ยบผงผสมน้ําตาลหรือ มอลทิทอล มีปริมาณ anthocyanin (2.53 – 2.95 mg
Cyanidin-3-glucoside (Cyn-3-glu)/100 มิลลิลิตร)นอยกวาน้ํากระเจี๊ยบผสมน้ําตาลหรือ มอลทิทอล
(3.39 – 3.84 mg Cyn-3- glu /100 มิลลิลิตร) แตมีปริมาณ Total Phenolics (34.73 – 42.02 mg Gallic
acid equivalent (GAE)/100 มิลลิลิตร) มากกวาน้ํากระเจี๊ยบผสมน้ําตาลหรือมอลทิทอล (27.43 –
28.78 mg GAE/100 มิลลิลิตร) และจากผลการทดสอบทางประสาทสัมผัสโดยวิธี 7-point Hedonic
scale กับผูทดสอบจํานวน 20 คน พบวา ผูบริโภคยอมรับน้ํากระเจี๊ยบหรือเครื่องดื่มกระเจี๊ยบผงผสม
น้ําตาลในระดับชอบปานกลาง ในขณะที่น้ํากระเจี๊ยบหรือเครื่องดื่มกระเจี๊ยบผงผสมมอลทิทอล
ไดรับการยอมรับโดยรวมในระดับชอบเล็กนอย แตอยางไรก็ดีน้ํากระเจี๊ยบและเครื่องดื่มกระเจี๊ยบ
ผงทั้ง 4 สูตรไดรับการยอมรับมากกวาเครื่องดื่มกระเจี๊ยบผงที่จําหนายทั่วไปในทองตลาด
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2.7 แมงลัก
2.7.1 ลักษณะทางวิทยาศาสตรและแหลงปลูก
ชื่อวิทยาศาสตร Ocimum basilicum Sims. Var. citratum Back.
ชื่อสามัญ
Hairy basil, แมงลัก
ชื่อวงศ
Labiatae
แมงลักเปนพืชที่ขึ้นในเขตรอนปลูกรอนปลูกทั่วไปไดภายในประเทศไทย (ภาพที่ 2.5)
จัดเปนพืชลมลุกแตกกิ่งกานสาขาใบเปนใบเดี่ยว ออกตรงขาม รูปไข ขอบใบเรียบหรือหยักมนๆ ใบ
และตนมีกลิ่นหอมเฉพาะตัวในใบมีน้ํามันหอมระเหย ประกอบดวยสารเคมีหลายชนิด เชน การบูร,
ซิทราล, บอรนีออล (borneol), แคมฟน (camphene), ยูจีนอล (euenol) เปนตน [21] ซึ่งใบใชในการ
ปรุงอาหารเพื่อเพิ่มกลิ่นรส และน้ํามันหอมระเหยจากใบมีฤทธิ์ชวยขับลม ลดอาการจุกเสียดแนน
ทองแกทองอืด ทองเฟอ และมีฤทธิ์ยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อรา และเชื้อแบคทีเรียหลายชนิด
ดอกออกเปนชอที่ยอดอาจเปนชอเดี่ยวๆ หรือแตกสาขา ดอกยอยมีขนาดเล็กสีขาว ผลเปนผลชนิด
แหงประกอบดวยผลขนาดเล็กๆ 4 ผลอยูรวมกัน

ภาพที่ 2.5 ลักษณะตนแมงลัก
สวนของผลหรือเมล็ดนั้น ปลื้มจิตต โรจนพันธุ และคณะ (2526) [22] ไดศึกษาลักษณะของ
เมล็ดแมงลักและเยื่อเมือก พบวามีรูปรางลักษณะคลายรูปสามเหลี่ยมดานหลังโคงเล็กนอย ดานทอง
เปนเหลี่ยมแตไปบรรจบกันที่เสนกลาง จากเสนที่บรรจบกันนี้เปนรอยลาดไปจนถึงหัว Hilum
(คลายเมล็ดนอยหนา) เมื่อดูดวยแวนขยายจะเห็นเยื่อขาวๆ หุมอยูภายนอกเมล็ด เปลือกแข็งมาก
เมล็ดแกมีสีดําดานๆ เมล็ดยังไมแกมีสีน้ําตาลไหม เมล็ดเมื่อถูกน้ําเยื่อขาวภายนอกจะพองทันที ซึ่ง
สามารถพองน้ําได 45 เทา ลักษณะการพองตัว จะมีสายเยื่อเมือกยืดออกเปนเสนๆคลายขนของ
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Iodine Solution พบจุดเล็กเรียงตามสายเมือก คลายการเรียงตัวของเชื้อ Streptococcus ซึ่ง
เปนเมล็ดแปง มีขนาดเล็กมากไมเกิน 10 ไมครอน และเมื่อดูดวย Polarized light จะเห็นรูปกากะ
บาดสีดําคลายตัว X อยูตรงกลางเมล็ดแปงจากศูนยกลาง
Aniline Sulfate กับกรดซัลฟูริคเขมขนเพียงเล็กนอย จะเห็นสวนที่เปน lignified wall
บริเวณโคนสายเยื่อเมือกอยางชัดเจนขึ้น
Sudan III ของผงเมล็ดบด เห็นหยดน้ํา (oil globule) ปะปนอยู
ลักษณะของเยื่อเมือก เปนเมือกเหนียวขน คลายวุน สีขาวขุน สําหรับสวนประกอบทางเคมี
เปน Polyuronic acid พบในธรรมชาติในรูปเกลือ อาจจะเปน calcium, potassium, magnesium salt
ของ polyuronic acid ซึ่งประกอบดวยน้ําตาลและกรด uronic acid เชื่อมตอดวย glycosidic linkage
และเปน branched chain สวนของน้ําตาลอาจเปน Pentose หรือ Hexose หรืออาจมีทั้ง Pentose และ
Hexose อยูดวยกัน หรืออาจะเปน D-xylose, D-glucose, D-galactose, D-mannose, L-rhamnose
รวมทั้ง oil, polysaccharide และ mucilage uronic acid ที่พบมากคือ Glucuronic acid และ
Galacturonic acid [23]
2.7.2 ประโยชนของตะลิงปลิง
เมล็ดแมงลักที่พองตัวเมื่อรับประทานเขาไปแลวจะไมถูกยอย หรือถูกดูดซึมในกระเพาะ
อาหารหรือลําไสจึงกลายเปนกากอาหารทั้งหมด และสารเมือก (mucilage) ที่หุมเมล็ดจัดเปนสารใน
กลุมใยอาหารที่ละลายน้ําได (soluble dietary fiber) ประเภทเดียวกับกัม (gum) จึงทําใหเมล็ดแมงลัก
มีคุณสมบัติเปนยาระบายชนิดเพิ่มกาก (bulk laxative) เนื่องจากเมล็ดแมงลักไมถูกยอยในทางเดิน
อาหาร มีผลกระตุนการบีบตัวของลําไสโดยอัตโนมัติ และยังทําใหอุจจาระออนตัวกวาปกติ ซึ่ง
สามารถใชเปนอาหารสําหรับผูปวยโรคเบาหวานหรือผูที่ตองการลดน้ําหนักอีกทั้งยังใชเปนยา
ระบายชนิด bulk forming laxatives ในคนไขหลังผาตัดหรือในผูสูงอายุและหญิงมีครรภที่มีอาการ
ทองผูกอีกดวย นอกจากนี้ยังพบวาเมื่อรับประทานเมล็ดแมงลักรวมกับการไดรับคําแนะนําทาง
โภชนาการบํ าบั ด จะทํ า ให ร ะดับน้ําตาลโคเลสเตอรอลและไตรกลีเ ซอไรดใ นเลือดของผูปว ย
เบาหวานชนิดไมพึ่งอินซูลินลดลง ซึ่งประโยชนเหลานี้มาจากสารเมือก และมีรายงานวาสามารถใช
เปนสารเพิ่มความหนืดและสารแขวนตะกอน (suspending agent) ในผลิตภัณฑยา [24]
ในปจจุบัน มียาแผนปจจุบันที่ผลิตจากเมล็ดแมงลักอยูหลายชนิด เชน Metamucil,
Plantago, Mucilose เปนตน [25]
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2.7.3 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับสารเมือกจากเมล็ดแมงลัก
ปลื้มจิตต โรจนพันธุ และคณะ (2526) [22] ไดศึกษาการแยกเมือกแมงลัก (Ocimum canum
Sims) เปนพืชพื้นเมืองที่รูจักกันแพรหลาย ใชปรุงอาหารคาวหวานมาเปนเวลาชานาน สวนของ
เมล็ดซึ่งมีสารที่สามารถพองตัวในน้ําได ซึ่งรายงานวาใชเปนยาระบาย (bulk laxative) ได ทางผูวิจัย
จึงทดลองแยกสารเมือกออกจากเมล็ด และทําใหอยูในรูปของผงแหงโดยกรรมวิธีอยางงายและนํา
ผงเมือกแหงที่ไดนี้ไปศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพบางประการที่จะนําไปใชประโยชน พบวาเปน
สารที่ไดมี moisture content และ moisture adsorption สูงมีการไหลไมดีนัก แตอยางไรก็ตามผง
เมืองแหงนี้สามารถกระจายและพองตัวในน้ําไดดี ซึ่งมีความหนืดมาแมจะมีความเขมขนเพียง
เล็กนอยก็ตาม คาดวาผงเมือกแหงนี้จะสามารถนําไปใชประโยชนไดดีในอุตสาหกรรมยา
ตอมาปลื้มจิตต โรจนพันธุ และคณะ (2528) [24] ไดศึกษาคุณสมบัติของสารเมือก จากการ
ทดลองแยกและศึกษาคุณสมบัติของสารเมือกจากเมล็ดแมงลัก พบวาสารเมือกแหงสามารถพองตัว
ในน้ําไดดีมีความหนืดคอนขางสูงแมจะมีความเขมขนเพียงเล็กนอย มีลักษณะการไหลแบบ pseudo
plastic flow หรือ shear-thinning และมีคุณสมบัติเปน thixotropy เมื่อใชกับสารกันบูดจะมีความคง
ตัวคอนขางสูงสามารถเขากับอิออนและตัวทําละลายชนิดตางๆ ไดดี นอกจากนี้ยังสามารถใชเปน
สารชวยแขวนตะกอนในตํารับยาน้ําแขวนตะกอนตางๆ ไดดีเชนเดียวกับสารชวยแขวนตะกอนอื่นๆ
ที่ใชกันโดยทั่วไป
และในปเดียวกันปลื้มจิตต โรจนพันธุ และคณะ (2528) [24] ไดศึกษาการทําผงเมือกแหง
โดยวิธี Freeze- Drying พบวา สารเมือกจากเมล็ดแมงลักที่อบแหงดวยความรอนมีคุณสมบัติที่ใช
เปนสารชวยแขวนตะกอนในตํารับยาเตรียมตางๆ ไดดี แตผงเมือกแหงมีสีคล้ําไมขาว จึงไดทดลอง
แยกสารเมือกและทําใหแหงดวยวิธี freeze-drying ซึ่งเมือกแหงที่ไดมีสีขาวแตมีลักษณะเปนโฟม
นิ่ม บดเปนผงไมไดเมื่อทดลองเติมสารชนิดตางๆ เพื่อชวยพยุงเนื้อของสารเมือก พบวา lactose
ตั้งแตรอยละ 4 ขึ้นไปชวยทําใหเมือกแหงสามารถบดเปนผงได แตสีจะคล้ําลงเมื่อเพิ่มความเขมขน
ของ lactose มากขึ้นการพองตัวในน้ําชาและนอยกวาผงเมือกแหงที่อบดวยความรอน และความ
หนืดนอยกวาผงเมือกแหงจากวิธี freeze-drying มีความชื้นปานกลาง
ภาคภูมิ พานิชยูปการนันท และคณะ (2542) [26] ไดศึกษาการเตรียมยาระบายเพิ่มกาก
ชนิดแคปซูลจากสารเมือกของเมล็ดแมงลัก พบวาสารเมือกที่แยกไดจากเมล็ดแมงลักนํามาทําให
แหงโดยวิธีไลโอฟลไลซนําผลิตภัณฑที่ไดซึ่งมีลักษณะเปนแผนนุม สีขาวไปบดเปนผงละเอียดและ
ผานแรงเบอร 60 การเติมแลคโตส รอยละ 5 (w/v) กอนการทําสารเมือกใหแหง จะทําใหสารเมือกที่
ไดงายตอการบดเปนผงและบรรจุแคปซูลมากยิ่งขึ้น เมื่อทําการวิเคราะหคุณสมบัติทางกายภาพบาง

31

ศศิธร เรืองจักรเพ็ชร และปราณี อานเปรื่อง (2545) [27] ไดศึกษาการผลิตผงเมือกเมล็ด
แมงลัก พบวา ภาวะที่เหมาะสมสําหรับการผลิตผงเมือกเมล็ดแมงลัก ประกอบไปดวย 3 ขั้นตอน
ตามลําดับ คือ การสกัดในภาวะแบบเปยกดวยการแชน้ําที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส นาน 1 ชั่วโมง
ตามดวย การฟอกสีโดยวิธี Alkaline Hydrogen Peroxide (AHP) โดยใชรอยละ 30 H2O2 ที่ pH 9.0
เปนเวลานาน 3 ชั่วโมง จากนั้นอบใหแหงดวยลมรอนที่อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส จะไดผงเมือก
เมล็ดแมงลักที่มีลักษณะที่ดีทั้งในดานสีขาวครีม ดานความสามารถในการอุมน้ํา และในดานปริมาณ
ใยอาหารทั้งหมดที่มากกวาการผลิตดวยวิธีอื่น
ในปเดียวกัน ศศิธร เรืองจักรเพ็ชร และปราณี อานเปรื่อง [28] ไดศึกษาลักษณะเฉพาะทาง
กายภาพของผงเมือกเมล็ดแมงลักที่ผลิตได โดยแบงออกเปนผงหยาบ (COG) 150 – 250 μm และผง
ละเอียด (FOG)<150 μm เทียบกับกัมที่ใชทางการคา ไดแก กัวรกัม (GG) โลคัสบีนกัม (LBG) และ
แซนแทนกัม (XG) พบวาผงเมือกเมล็ดแมงลักแบบ COG มีคาความสวางและการดูดซับน้ํามันต่ํา
กวาแบบ FOG แตมีความหนืดและการทําใหเกิดอิมัลชันสูงกวาสารละลายผงเมือกเมล็ดแมงลักมี
ลักษณะการไหลแบบนิว โตเนีย มที่ร ะดับความเขมขน ต่ํา และแบบซูโดพลาสติกที่ระดั บความ
เขมขนสูงเกินกวารอยละ 0.5 (w/v) เชนเดียวกับสารละลาย GG และ XG สําหรับการไหลของ
สารละลายผงเมือกเมล็ดแมงลักที่สภาวะตางๆ โดยพิจารณาจากคาความหนืดที่เปลี่ยนไป พบวามี
พฤติกรรมเหมือนกับสารละลายกัวรกัม กลาวคือ การเปลี่ยนแปลงปริมาณน้ําตาล และคาความเปน
กรด-ดางของสารละลายไมมีผงตอการเปลี่ยนแปลง คาความหนืด แตคาความหนืดของสารละลาย
จะลดลงอยางมีนัยสําคัญ (P≤0.05) เมื่อมีการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิ อัตราเฉือน และความเขมขนของ
โซเดียมคลอไรดในสารละลาย
ละอองดาว วองเอกลักษณ และกุลยา ลิ้มรุงเรืองรัตน (2545) [29] ไดศึกษาการใชผงเมือก
จากเมล็ดแมงลักในผลิตภัณฑซอสพริกและมายองเนส ผลการเติมผงเมือกจากเมล็ดแมงลักปริมาณ
รอยละ 0-0.5 (น้ําหนักโดยน้ําหนัก) ในซอสพริก พบวาเมื่อปริมาณของผงเมือกจากเมล็ดแมงลัก
เพิ่มขึ้น ซอสพริกจะมีความหนืดสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P≤0.05) ปริมาณของผงเมือกจาก
เมล็ดแมงลักที่เติมลงไปทุกระดับไมมีผลตอคาความสวาง (L*)ของซอสพริก แตมีผลทําใหคาความ
เปนสีแดง (a*) และคาความเปนสีเหลือง (b*) ลดลงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P≤0.05) ซอสพริกที่
เติมผงเมือกจากเมล็ดแมงลักรอยละ 0.3 ไดคะแนนการยอมรับทางประสาทสัมผัสทุกดานสูงที่สุด
(P < 0.05) เมื่อเก็บซอสพริกนาน 5 สัปดาห พบวาความหนืดของซอสพริกไมมีการเปลี่ยนแปลงจาก
การทํ า นายอายุ ก ารเก็ บ ของซอสพริ ก พบว า สามารถเก็ บ ซอสพริ ก ได น าน 6 เดื อ น เมื่ อ เก็ บ ที่
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ปยนุสร นอยดวงและวันชัย ศรีโสม (2547) [30] ศึกษาการใชมิวซิเลจจากเมล็ดแมงลัก
ทดแทนสารใหความคงตัวในไอศกรีมช็อกโกแลตที่ 3 ระดับ คือ รอยละ 0.1, 0.3 และ 0.5 (w/w)
พบว า เมื่อ ปริ ม าณของมิ ว ซิเ ลจจากเมล็ด แมงลัก เพิ่มขึ้ น ไอศกรีม จะมี ค วามหนื ด สู ง ขึ้น อยา งมี
นัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) และมีผลทําใหอัตราการขึ้นฟูและอัตราการละลายลดลง เมื่อนํามา
ทดสอบทางประสาทสัมผัส พบวาไอศกรีมช็อกโกแลตที่เติมมิวซิเลจจากเมล็ดแมงลักรอยละ 0.3
ไดคะแนนการยอมรับทางประสาทสัมผัสดานเนื้อสัมผัส การละลายในปาก และความชอบโดยรวม
สูงที่สุด และเมื่อวิเคราะหองคประกอบทางเคมีของไอศกรีมช็อกโกแลตที่เติมมิวซิเลจจากเมล็ด
แมงลัก รอยละ 0.3 เปรียบเทียบกับไอศกรีมช็อกโกแลตสูตรมาตรฐาน พบวามีปริมาณเสนใยสูงขึ้น
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p < 0.05)
ปยนุสร นอยดวง และ เนตรนภา วิเลปะนะ (2549) [31] ศึกษาการใชผงเมือกจากเมล็ด
แมงลักเปนสารใหความคงตัวในผลิตภัณฑน้ําจิ้มไก โดยแปรปริมาณของผงเมือก รอยละ 0.3, 0.4
และ 0.5 โดยน้ําหนัก ตามลําดับ พบวาความหนืดของน้ําจิ้มไกสูงขึ้นตามปริมาณของผงเมือกที่
เพิ่มขึ้น และเมื่อนําน้ําจิ้มไกที่ใชผงเมือกจากเมล็ดแมงลักเปนสารใหความคงตัวมาทดสอบทาง
ประสาทสัมผัส พบวาน้ําจิ้มไกที่ใชผงเมือกจากเมล็ดแมงลักรอยละ 0.3 โดยน้ําหนัก ไดรับการ
ยอมรับในดานของความหนืด และความชอบโดยรวมสูงสุด และเมื่อทดสอบทางประสาทสัมผัสกับ
น้ําจิ้มไกสูตรมาตรฐาน พบวา ไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ

