บทที่ 3
วิธีดําเนินการวิจัย
3.1 ศึกษาการผลิตไอศกรีมจากตะลิงปลิงสูตรมาตรฐาน
3.1.1 การเตรียมผลสดของตะลิงปลิงปนละเอียด
คัดเลือกผลของตะลิงปลิงที่มีความสมบูรณเต็มที่ นําผลของตะลิงปลิงมาทําความสะอาด
นําผลของตะลิงปลิงมาทําการหันเปนแวนๆ สําหรับทําการปน นําตะลิงปลิงที่ผานการหั่นแลว มา
ทําการปนดวยเครื่องปนใหละเอียด จะไดผลสดตะลิงปลิงปนละเอียดเพื่อใชในการทําการทดลอง
ตอไป
3.1.2 ศึกษาสูตรไอศกรีมที่เหมาะสมในการผลิตไอศกรีมจากตะลิงปลิง
ทดลองผลิตไอศกรีมจากตะลิงปลิง ตามขั้นตอนดังภาพที่ 3.1 โดยใชสวนผสมในสูตร
ตางๆ ดังแสดงในตารางที่ 3.1 เพื่อหาสูตรที่เหมาะสมในการผลิตและทําการตรวจสอบคุณภาพ
ทางดานกายภาพและทางประสาทสัมผัส เพื่อคัดเลือกสูตรที่เหมาะสมที่จะนําไปใชในการทดลอง
ตอไป
ตารางที่ 3.1 อัตราสวนของสวนผสมของไอศกรีมสูตรมาตรฐาน
สวนผสม
น้ําตาลทราย
นมสดขาดมันเนย
เนื้อและน้ําผลไม
น้ํา
ไขไก (ไขขาว)
สารใหความคงตัว
ที่มา:

สวนผสม (รอยละ)
สูตรซอรเบท
30.00
0.00
10.50
59.20
0.00
0.30

สูตรเชอรเบท ดัดแปลงจากมณีรัตน บุญญะมาลี (2548) [16]
สูตรซอรเบท ดัดแปลงจาก เบญจพร มีเกาะ (2549) [32]

สูตรเชอรเบท
13.50
13.50
13.50
56.15
3.00
0.35
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ขั้นตอนการผลิตไอศกรีม
นําสวนผสมของแหงผสมเขาดวยกันและสวนของๆเหลวผสมใหเขากัน
แลวนําของแหงผสมกับของเหลว (ดังตารางที่ 3.1)
↓
อุนสวนผสมตอใหมีอุณหภูมปิ ระมาณ 60 องศาเซลเซียส
นําไปปนในเครื่องโฮโมจีไนเซชัน 5 นาที ที่ รอบตอนาที
↓
ใหความรอนหรือการพลาสเจอรไรซที่อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส นาน 30 นาที
ทําใหเย็นลงทันทีที่อุณหภูมนิ อยกวา 4 องศาเซลเซียส (cooling)
↓
บม (Aging) ที่ 3-4 องศาเซลเซียส นาน 18 ชั่วโมง
↓
นําไอศกรีมไปปนในเครื่องปน ไอศกรีม (Freezing) ปนนานประมาณ 30-40 นาที
↓
เก็บไวในตูเ ย็นหรือตูแชเยือกแข็ง (-18 องศาเซลเซียส)(Hardening) เปนเวลา 24 ชั่วโมง
↓
นําไอศกรีมทีผ่ ลิตไดไปทดสอบทางดานประสาทสัมผัสและคุณลักษณะตางๆ
ภาพที่ 3.1 ขั้นตอนการผลิตไอศกรีม
ที่มา : ดัดแปลงจากมณีรัตน บุญญะมาลี (2548) [16]
3.1.3 การตรวจสอบดานลักษณะทางดานเคมี-กายภาพ
- การวัดพีเอชโดยเครื่อง pH meter [33]
วัดพีเอชหรือความเปนกรดดางของไอศกรีมเหลวหลังผานการบมที่อุณหภูมิ
ประมาณ 4 องศาเซลเซียส เปนเวลา 24 ชั่วโมง โดยเครื่อง pH meter อุณหภูมิของไอศกรีมเหลว
ขณะวัดอยูที่ 25 + 0.5 องศาเซลเซียส ใชแทงวัดอุณหภูมิ (thermocouple) ตรวจสอบอุณหภูมิ วัด
ตัวอยางละ 3 ซ้ํา
- การวัดความหนืด [34]
วัดความหนืดของไอศกรีมเหลวหลังผานการบมที่อุณหภูมิประมาณ 4 องศา
เซลเซียส เปนเวลา 24 ชั่วโมง โดยอุณหภูมิของไอศกรีมเหลวขณะวัดที่ 4 + 0.5 องศาเซลเซียส
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- การวัดคารอยละการขึ้นฟู (% overruns) [3]
ชั่งน้ําหนักของไอศกรีมเหลวที่บรรจุเต็มถวยพลาสติก นําไปชั่งกอนทําการปน
เปนไอศกรีมและเมื่อปนไอศกรีมจนแข็งตัว แลวบรรจุลงถวยพลาสติกใบเดิมจนเต็ม ชั่งน้ําหนัก
ไอศกรีมที่ได แลวนําขอมูลไปคํานวณคารอยละการขึ้นฟูดังสมการตอไปนี้
คารอยละการขึ้นฟู = น้ําหนักไอศกรีมเหลว - น้ําหนักไอศกรีม x 100
น้ําหนักไอศกรีม
- การวัดอัตราการละลาย [35]
นําตัวอยางไอศกรีมที่บรรจุถวยพลาสติกหลังผานการแชเยือกแข็ง 24 ชั่วโมง
นํามาปลอยใหละลายบนตะแกรงลวดมี่มีขนาก 272 ชอง/ตารางนิ้ว วางบนกรวยที่รองรับดวย
บีกเกอรเริ่มจับเวลาการละลายเมื่อวัดอุณหภูมิตัวอยางได -15 องศาเซลเซียส ชั่งน้ําหนักของเหลวที่
ละลายออกมาทุกๆ 10 นาที นําผลที่ไดไปเขียนกราฟระหวางน้ําหนักของๆเหลวที่ไดตอระยะเวลาที่
ผานไป (นาที) ทดลองที่อุณหภูมิ 30 ± 1 องศาเซลเซียส ตัวอยางละ 3 ซ้ํา นําขอมูลไปหารอยละของ
ไอศกรีมที่ละลายจากสูตร
รอยละของไอศกรีมที่ละลาย = น้ําหนักไอศกรีมที่ละลาย x 100
น้ําหนักไอศกรีมเริ่มตน
- การวัดปริมาณของแข็งที่ละลายน้ําไดทั้งหมด [33]
การวัดปริมาณของแข็งที่ละลายน้ําไดนั้นทําในขั้นตอนกอนการนําไอศกรีม
เหลวไปบม ทําการวัดโดยเครื่อง Refractometer ตัวอยางละ 3 ซ้ํา
- การวัดสีของผลิตภัณฑ
นําตัวอยางไอศกรีมบรรจุลงถวยแกวสําหรับใสตัวอยาง และวางลงบน port
ของเครื่องวัดสี Hunter lab แลวปดฝาครอบเพื่อมิใหแสงรบกวนจากภายนอก เริ่มวัดคาสีโดย เลือก
read sample และรอจนเครื่องอานคาเสร็จ โดยจะอานคาออกมาเปน L*, a*, b* ทําการวัดสีตัวอยาง
ละ 3 ซ้ํา
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3.1.4 การทดสอบดานประสาทสัมผัส
ไอศกรีมที่ ทําการศึ ก ษาในข างตนมาทําการทดสอบดา นประสาทสัมผัส ในชว งเวลา
10:00-11:00 น. และ 14:00-15:00 น. โดยใชผูทดสอบชิมกึ่งฝกฝนจํานวน 30 คน เสิรฟตัวอยางที่
อุณหภูมิ -15 องศาเซลเซียส หรือนําออกจากตูแชแข็งแลวทิ้งไวนาน 3-5 นาที ประเมินคุณภาพทาง
ประสาทสัมผัสดวยวิธี preference test โดยใช 9-point hedonic scale [36] ในดานลักษณะปรากฏ สี
กลิ่นรส เนื้อสัมผัส การละลายในปากและความชอบโดยรวม โดย คะแนน 1 หมายถึง ไมชอบมาก
ที่สุด และคะแนน 9 หมายถึง ชอบมากที่สุด โดยใชผูทดสอบในระดับหองปฏิบัติการ จํานวน 30
คน วางแผนการทดลองแบบ Randomized Complete Block Design (RCBD) และเปรียบเทียบ
คาเฉลี่ยโดยวิธี Duncan’s New Multiple Range Test
ตารางที่ 3.2 ระดับคะแนนแบบ 9-point hedonic scale ของลักษณะการยอมรับผลิตภัณฑ
ลักษณะการยอมรับ
คะแนน
ชอบมากที่สุด
9
ชอบมาก
8
ชอบปานกลาง
7
ชอบเล็กนอย
6
เฉยๆ
5
ไมชอบเล็กนอย
4
ไมชอบปานกลาง
3
ไมชอบมาก
2
ไมชอบมากทีส่ ุด
1
3.2 ศึกษาปริมาณของผลสดตะลิงปลิงปน ละเอียดที่เหมาะสมในการผลิตไอศกรีมจากตะลิงปลิง
จากการทดลองหาสู ต รไอศกรี ม ที่ นํ า มาใช เ ป น สู ต รมาตรฐานในการผลิ ต ไอศกรี ม
พลังงานต่ําจากตะลิงปลิง ไดนําสูตรมาตรฐานที่ไดจากขอ 3.1 ทําการแปรปริมาณของผลสด
ตะลิงปลิงปนละเอียดที่เหมาะสมในการผลิตไอศกรีม เปนรอยละ 20, 30 และ 40 โดยน้ําหนัก
ตามลําดับ และกําหนดใหสวนผสมอื่นๆ คงที่ ดังตารางที่ 3.3 และทําการตรวจสอบคุณภาพทางดาน
เคมี กายภาพและทางประสาทสัมผัสเชนเดียวกับการทดลองที่ 3.1
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ตารางที่ 3.3 อัตราสวนของสวนผสมของผลสดตะลิงปลิงปนละเอียดทีเ่ หมาะสมในการผลิต
ไอศกรีม
สวนผสม (รอยละ)
สวนผสม
สูตรที่ 1
สูตรที่ 2
สูตรที่ 3
สารใหความหวาน
13.50
13.50
13.50
นมสดขาดมันเนย
13.50
13.50
13.50
30.00
40.00
ผลสดตะลิงปลิงปนละเอียด
20.00
39.65
29.65
น้ํา
49.65
3.00
3.00
ไขไก (ไขขาว)
3.00
0.35
0.35
สารใหความคงตัว (กัวรกัม)
0.35
3.3 ศึกษาการใชสารใหความหวานในการผลิตไอศกรีมจากตะลิงปลิง
3.3.1 ศึกษาชนิดของสารใหความหวานที่เหมาะสมในการผลิตไอศกรีมจากตะลิงปลิง
โดยนําสูตรที่ไดจากการทดสอบทางกายภาพและทางประสาทสัมผัส ที่ไดรับการยอมรับ
และมีสมบัติที่ดี จากขอ 3.1 และ 3.2 นํามาทําการแปรชนิดของสารใหความหวาน 2 ชนิด ไดแก
มอลทิทอล และซูคราโลส ดังตารางที่ 3.4 โดยมีความหวานเทากับน้ําตาลทรายที่ใชในสูตร
มาตรฐาน และทําการตรวจสอบคุณภาพทางดานกายภาพและทางประสาทสัมผัสเชนเดียวกับการ
ทดลองที่ 3.1
ตารางที่ 3.4 อัตราสวนของการใชสารใหความหวานทดแทนน้ําตาลในการผลิตไอศกรีม
สวนผสม (รอยละ)
สวนผสม
สูตรที่ 1 :ซูโครส สูตรที่ 2 :มอลทิทอล สูตรที่ 3 :ซูคราโลส
สารใหความหวาน
- ซูโครส
13.50
- มอลทิทอล
20.76
- ซูคราโลส
0.23
นมสดขาดมันเนย
13.50
13.50
13.50
ผลสดตะลิงปลิงปนละเอียด
30.00
30.00
30.00
น้ํา
39.65
32.39
52.92
ไขไก (ไขขาว)
3.00
3.00
3.00
0.35
0.35
สารใหความคงตัว
0.35
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3.3.2 ศึกษาปริมาณสารใหความหวานที่เหมาะสมในการผลิตไอศกรีมจากตะลิงปลิง
โดยนําสูตรที่ไดจากการทดสอบทางเคมี กายภาพและทางประสาทสัมผัส ที่ไดรับการ
ยอมรับและมีคุณสมบัติที่ดี จากขอ 3.1, 3.2 และ 3.3 มาศึกษาปริมาณสารใหความหวานที่เหมาะสม
คือ ซูคราโลส โดยแปรปริมาณเปน 3 ระดับ คือ รอยละ 0.1 (สูตรที่ 1A), รอยละ 0.2 (สูตรที่ 2A)
และ รอยละ 0.3 (สูตรที่ 3A) และใชมอลทิทอลเปนสารใหเนื้อ โดยกําหนดปริมาณเทากับน้ําตาล
ซูโครส คือ รอยละ 13.5 ดังตารางที่ 3.5 และทําการตรวจสอบลักษณะทางดานเคมี กายภาพ และการ
ทดสอบทางประสาทสัมผัส เชนเดียวกับการทดลองที่ 3.1
ตารางที่ 3.5 สวนผสมในการผลิตไอศกรีมจากตะลิงปลิงที่มีการแปรอัตราสวนที่เหมาะสมระหวาง
สารใหความหวาน 2 ชนิด
สวนผสม (รอยละ)
สวนผสม
สูตรที่ 1A
สูตรที่ 2A
สูตรที่ 3A
มอลทิทอล
13.50
13.50
13.50
ซูคราโลส
0.10
0.20
0.30
13.50
13.50
นมสดขาดมันเนย
13.50
ผลสดตะลิงปลิงปนละเอียด
30.00
30.00
30.00
39.65
39.65
น้ํา
39.65
3.00
3.00
ไขไก (ไขขาว)
3.00
0.35
0.35
สารใหความคงตัว
0.35
3.4 ศึกษาปริมาณที่เหมาะสมของมิวซิเลจจากเมล็ดแมงลักที่ใชเปนสารใหความคงตัวในผลิตภัณฑ
ไอศกรีมจากตะลิงปลิง
3.4.1 การสกัดมิวซิเลจจากเมล็ดแมงลัก
ทําการสกัดมิวซิเลจจากเมล็ดแมงลัก ซึ่งมีขั้นตอนการสกัดดังแสดงในภาพที่ 3.2
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นําเมล็ดแมงลักมาลอน แยกฝุน และเมล็ดที่ไมสมบูรณ ออก
แชน้ําสะอาดที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส นาน 1 ชั่วโมง
↓
กรองแยกน้ําสวนที่เกินออก ปนเมล็ดแมงลักที่พองตัวดวยเครื่องตีปนนาน 1 นาที
↓
บีบแยกเนื้อออกจากเมือกดวยผากรอง นําใสถาด
↓
อบในตูอบลมรอน ที่ 80 องศาเซลเซียส นาน 6 ชั่วโมง บดใหเปนผงขนาดเล็ก
ภาพที่ 3.2 ขั้นตอนการสกัดเมือกจากเมล็ดแมงลัก
ที่มา : ดัดแปลงจากปยนุสร นอยดวงและวันชัย ศรีโสม (2547) [30]
3.4.2

ศึกษาปริมาณมิวซิเลจจากเมล็ดแมงลักที่เหมาะสมในการผลิตไอศกรีมจาก

ตะลิงปลิง
แปรปริมาณของมิวซิเลจจากเมล็ดแมงลักเปนรอยละ 0.1, 0.3 และ 0.5 โดยน้ําหนัก
ตามลําดับในการผลิตไอศกรีม และทําการตรวจสอบคุณภาพทางดานกายภาพและทางประสาท
สัมผัสของไอศกรีมที่ผลิตได
3.5 ศึกษาเปรียบเทียบคุณภาพทางกายภาพ เคมี และทางประสาทสัมผัสของไอศกรีมจากตะลิงปลิง
สูตรมาตรฐานกับสูตรพลังงานต่ํา
นําสูตรที่ไดจากการทดสอบทางเคมี กายภาพและทางประสาทสัมผัส ที่ไดรับคะแนน
ความชอบมากที่สุด จากการทดลองที่ 3.4 มาทดสอบเปรียบเทียบกับสูตรมาตรฐาน โดยทําการ
ตรวจสอบคุณภาพทางดานเคมี กายภาพ และการตรวจสอบทางประสาทสัมผัส 2 วิธี จากนั้นนํา
ไอศกรีมมาวิเคราะหองคประกอบเคมี และตรวจสอบทางดานจุลชีววิทยา
3.5.1 การตรวจสอบดานลักษณะทางดานเคมี-กายภาพ
ตรวจสอบเชนเดียวกับการทดลองที่ 3.1
3.5.2 การทดสอบดานประสาทสัมผัส
นํ า ไอศกรี ม ที่ ไ ด จ ากการศึ ก ษาในข า งต น มาทํ า การทดสอบด า นประสาทสั ม ผั ส ใน
ชวงเวลา 10:00-11:00 น. และ 14:00-15:00 น. โดยใชผูทดสอบชิมกึ่งฝกฝนจํานวน 30 คน เสิรฟ
ตัวอยางที่อุณหภูมิ -15 องศาเซลเซียส หรือนําออกจากตูแชแข็งแลวทิ้งไวนาน 3-5 นาที ทําการ
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3.5.3 การวิเคราะหองคประกอบทางเคมี (ดูรายละเอียดในภาคผนวก ก)
- การวิเคราะหปริมาณโปรตีน
โดยวิธี AOAC (2000) [33]
- การวิเคราะหปริมาณไขมัน
โดยวิธี AOAC (2000) [33]
- การวิเคราะหปริมาณเสนใย
โดยวิธี AOAC (2000) [33]
- การวิเคราะหปริมาณความชื้น
โดยวิธี AOAC (2000) [33]
- การวิเคราะหปริมาณเถา
โดยวิธี AOAC (2000) [33]
- การวิเคราะหปริมาณคารโบไฮเดรต
โดยวิธี Calculation by difference
- การวิเคราะหปริมาณพลังงานทั้งหมด โดยวิธี Calories conversion factor
ของAtwater ในการคํานวณสูตร
3.5.4 การตรวจสอบดานจุลชีววิทยา (ดูรายละเอียดในภาคผนวก ข)
- การตรวจหาปริมาณแบคทีเรียทั้งหมดตอ 1 กรัมของไอศกรีม โดยวิธี
Standard Plate Count (SPC) [37]
- การตรวจสอบปริมาณแบคทีเรียชนิด Coliform ตอ 1 กรัมของไอศกรีม โดย
วิธี Coliform count [37]
3.6 การวิเคราะหขอมูลทางสถิติ
การวางแผนการทดลองแบบ Completely Randomized Design (CRD) สําหรับขอมูล
คุณภาพทางกายภาพและทางเคมี และวางแผนการทดลองแบบ Randomized Complete Block
Design (RCBD) สําหรับขอมูลการทดสอบทางประสาทสัมผัส วิเคราะหความแปรปรวน (Analysis
of Variance) และเปรียบเทียบคาเฉลี่ยโดยวิธี Duncan’s New Multiple Range Test ที่ระดับความ
เชื่อมั่นรอยละ 95

