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บทคัดย่อ 
 

ดอกโสนหรือโสนจัดเป็นไม้สกุลเดียวกับแค ซึ่งมักเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ โสนจัดเป็น
พืชพื้นบ้านของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และเป็นพืชผักที่คุณค่าทางโภชนาการ  ดอกโสนพบมาก
ในแถบเอเชียโดยเฉพาะประเทศไทยมาอย่างยาวนาน ซึ่งส่วนใหญ่ใช้ในการประกอบอาหารและใช้
เป็นสมุนไพรไทยได้อีกทางหนึ่ง นอกจากนี้ดอกโสนยังสามารถน ามาพัฒนาในรูปของไอศกรีม ซึ่ง
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไอศกรีมดอกโสนมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปริมาณการเสริมดอกโสนที่
เหมาะสมในการผลิตไอศกรีม โดยศึกษาคุณภาพทางด้านประสาทสัมผัส คุณภาพทางกายภาพ 
คุณภาพทางเคมี และคุณภาพทางจุลินทรีย์ โดยแปรปริมาณการเสริมดอกโสน เป็น 3 ระดับ ดังนี้  
ร้อยละ 10 20 และ 30 ผลการทดสอบคุณภาพทางด้านประสาทสัมผัส โดยวิธี 9-Point Hedonic 
Scale ด้านสี กลิ่น รสชาติ เนื้อสัมผัส และความชอบรวม พบว่า ผู้บริโภคให้คะแนนการยอมรับ
ไอศกรีมดอกโสนร้อยละ 10 มากที่สุด ในด้านสี กลิ่น รสชาติ เนื้อสัมผัส และความชอบรวม ซึ่งอยู่
ในระดับชอบเล็กน้อยถึงปานกลาง คุณภาพทางกายภาพ พบว่า ไอศกรีมดอกโสนมีค่าโอเวอร์รัน
ร้อยละ 51.51 มีอัตราการละลายเท่ากับ 0.76 กรัม/นาที ซึ่งไม่แตกต่างกับไอศกรีมสูตรควบคุมอย่าง
มีนัยส าคัญ (p 0.05) เมื่อเปรียบเทียบค่าสีของไอศกรีมดอกโสน พบว่า ค่าความสว่าง (L*)  ค่าที่
แสดงความเป็นสีแดง (a*) และค่าที่แสดงความเป็นสีเหลือง (b*) มีค่าเท่ากับ 82.10  0.74 และ 17.82 
ตามล าดับ ซึ่งมีความแตกต่างกับไอศกรีมสูตรควบคุมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิต (p0.05) คุณภาพ
ทางเคมี พบว่า ไอศกรีมดอกโสนมีปริมาณโปรตีนร้อยละ 0.12 ไขมันร้อยละ 3.75 และเส้นใยร้อย
ละ 3.21 ตามล าดับ คุณภาพทางจุลินทรีย์ ไอศกรีมดอกโสน พบว่า มีจ านวนจุลินทรีย์ทั้งหมดเท่ากับ 
7810-2CFU/ml ซึ่งไม่เกินตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่ 222 (พ.ศ. 2544) จากการ
ประเมินต้นทุนการผลิต พบว่า ไอศกรีมดอกโสนมีต้นทุนการผลิตต่อ  1 กิโลกรัม เท่ากับ 12 บาท 
ซึ่งมีต้นทุนการผลิตเท่ากับไอศกรีมสูตรควบคุม การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไอศกรีมดอกโสนจึงแนวทาง
หนึ่งเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีคุณค่าทางโภชนาการที่ดีต่อสุขภาพ โดยเฉพาะเส้นใยอาหารที่ ได้
จากการน าดอกโสนมาใช้ประโยชน์ รวมทั้งเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับพืชผักท้องถิ่นและสามารถเพิ่ม
ทางเลือกให้กับผู้บริโภคที่ใส่ใจสุขภาพมากขึ้น 
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Abstract 

 

 Sesbania or Sano is the group of flowering plant in the pea family. The Sesbania species 

were largely found to the South and Southeast Asia regarding Thailand. They typically used in 

cooking and served as a useful Thai herb. In the present study, the novel Sesbania product was 

constructed as the development of Sesbania compounding ice cream. The sense, physical, 

chemical and microbiological properties were evaluated using three level of Sesbania flower 

including 10, 20 and 30 percent, respectively. The 9-Point Hedonic Scale test including the level 

of 10 percent Sesbania flower was absolutely preferred in the term of colour, odour, test, texture 

and overall preference. Moreover, the physical property of the Sesbania ice cream exhibited 51.51 

percent of the overrun value together with 0.76 g/min melting rate. Hence, they were not 

significantly different to the control ice cream (p0.05). The colour determination response was 

presented as 82.10, 0.74 and 17.82 according to L* a* and b* colour space which significantly 

different compared to the control (p0.05). In addition to the chemical composition analysis, the 

Sesbania ice cream composed of 0.12, 3.75 and 3.21 of protein, lipid and fiber, respectively. 

Furthermore, the overall microorganism was demonstrated as 7810-2  CFU/ml. with lower than 

microorganism criteria of the Ministry of Public health notification. The investment cost of 

Sesbania compounding ice cream shared similarity to the control which identified as 12 baht/kg. 

The novel Sesbania producing ice cream, there fore, could be classified as nutritional food 

especially the high level of dietary fiber as well as promoted the value of agricultural material.  
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บทที ่1 
บทน ำ 

 

1.1 ควำมส ำคัญของปัญหำ 
โสน (Sesbania Aculeate) จัดเป็นไม้สกุลเดียวกับแค ซึ่งมักเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ โสน

จัดเป็นพืชพื้นบ้านของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และเป็นพืชผักที่คุณค่าทางโภชนาการ ซึ่งพบว่า
ดอกโสน 100 กรัม ประกอบด้วยโปรตีน 3.6 กรัม ไขมัน 0.4 กรัม คาร์โบไฮเดรต 5.6 กรัม 
แคลเซียม 51 มิลลิกรัม ฟอสฟอรัส 56 มิลลิกรัม เหล็ก 8.2 มิลลิกรัม วิตามินบี 1 0.2 มิลลิกรัม 
วิตามินบี 2 0.33 มิลลิกรัม ไนอาซิน 2.8 มิลลิกรัม วิตามินซี 24 มิลลิกรัม เบต้าแคโรทีน 34.3 
ไมโครกรัมเทียบกับหน่วย เรตินอล (กองโภชนาการ, 2535) รวมทั้งมีเส้นใย 3.9 กรัม มีผลผลิตออก
ดอกในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงเดือนสิงหาคมของทุกปีเท่านั้น ท าให้ในช่วงดังกล่าวจะมีผลผลิต
ออกมาเป็นจ านวนมาก จึงส่งผลท าให้ดอกโสนมีราคาถูก ซึ่งในท้องถิ่นส่วนใหญ่นิยมน าดอกโสน
มารับประทานร่วมกับน้ าพริก แกงส้ม หรือน ามาท าเป็นขนมดอกโสน เป็นต้น  

ดอกโสนสามารถน ามาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพได้อีกหลายชนิด เนื่องจาก
ดอกโสนมีคุณค่าทางโภชนาการที่ดีต่อสุขภาพ ประกอบกับเป็นพืชผักที่มีจ านวนมากในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา การพัฒนาดอกโสนให้เป็นไอศกรีมจะช่วยส่งเสริมท าให้ผู้บริโภคได้รับคุณค่า
ทางโภชนาการจากพืชผักที่มีอยู่ในท้องถิ่น  เพราะไอศกรีมเป็นผลิตภัณฑ์นมที่ถูกท าให้เย็นจัดและ
แข็งตัว มีลักษณะเนื้อที่นุ่มเนียน เนื่องมาจากการผสมของอากาศขณะท าให้แข็งตัว ไอศกรีมมี
มากมายหลายชนิดจากการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบของปริมาณไขมันและของแข็งไม่ใช่มันเนย 
(milk solid not fat) น้ าตาล สารให้กลิ่นรส (flavor) อิมัลซิไฟเออร์และสารให้ความคงตัว 
(emulsifiers and stabilizers) และสารให้สีต่าง ๆ ไอศกรีมจึงเป็นผลิตผลิตภัณฑ์ที่ได้จากอิมัลชัน 
(Emulsion) ของไขมันและโปรตีน พร้อมด้วยส่วนประกอบอ่ืนที่เหมาะสม หรืออาจได้มาจาก
ส่วนผสมของน้ า  น้ าตาลกับส่วนประกอบของสารอ่ืนที่เหมาะสม  ซึ่งผ่านการฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วย
ความร้อน น ามาปั่นหรือกวนและท าให้เยือกแข็ง  เป็นขนมหวานแช่แข็งที่อุดมด้วยสารต่าง ๆ ที่มี
คุณค่าทางอาหาร และสามารถบริโภคได้ทุกเพศทุกวัย เพราะสามารถรับประทานได้ง่ายเนื่องจากมี
รสชาติหวานเย็น  
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1.2 วตัถุประสงค์ของโครงกำรวิจัย 
1. เพื่อศึกษาปริมาณดอกโสนเหมาะสมที่ใช้ในการผลิตไอศกรีม 
2. เพื่อศึกษาคุณภาพทางกายภาพ คุณภาพทางเคมี และคุณภาพทางจุลินทรีย์ของไอศกรีม 

สูตรควบคุมและไอศกรีมดอกโสนสูตรที่ผู้บริโภคยอมรับมากที่สุด 
3. เพื่อประเมินต้นทุนการผลิตไอศกรีมสูตรควบคุมและไอศกรีมดอกโสนสูตรที่ผู้บริโภค 

ยอมรับมากที่สุดในเชิงการค้า 
 
1.3 ขอบเขตของโครงกำรวิจัย 
 การวิจัยคร้ังนี้ ศึกษาเฉพาะการผลิตไอศกรีมนมโดยใช้ดอกโสนหินหรือโสนกินดอก ที่มี
อยู่ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
 

1.4 กรอบแนวควำมคิดของโครงกำรวิจัย 
  
            ตัวแปรต้น                           ตัวแปรตำม 
 

 
        

 
 
 
 
 

1.5 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ  
1. ได้ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีคุณค่าทางโภชนาการ 
2. เป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับพืชผักในท้องถิ่น  
3. เพื่อเพิ่มทางเลือกให้กับผู้บริโภคและเป็นที่ต้องการของผู้บริโภคที่ใส่ใจสุขภาพมากขึ้น 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ปริมาณดอกโสนเหมาะสมที่ใช้
ในการผลิตไอศกรีมดอกโสน 
 
 

- ผลิตภัณฑ์ไอศกรีมดอกโสนสูตรที่
ผู้บริโภคยอมรับมากที่สุด 
- คุณภาพทางกายภาพ คุณภาพทาง
เคมี และคุณภาพทางจุลินทรีย์ของ
ไอศกรีมดอกโสน 
 - ต้นทุนการผลิตไอศกรีมดอกโสน 
 

 



3 
 

บทที ่2 
เอกสำรและงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 

2.1 ไอศกรีม  (Ice  cream) 
ไอศกรีมคือ ผลิตภัณฑ์นมที่ถูกท าให้ เย็นจัดและแข็งตัว มีลักษณะเนื้อที่นุ่มเนียน 

เนื่องมาจากการผสมของอากาศขณะท าให้แข็งตัว ไอศกรีมมีมากมายหลายชนิดจากการ
เปลี่ยนแปลงองค์ประกอบของปริมาณไขมันและของแข็งไม่ใช่มันเนย (milk solid not fat) น้ าตาล 
สารให้กลิ่นรส (flavor) อิมัลซิไฟเออร์และสารให้ความคงตัว (emulsifiers and stabilizers) และสาร
ให้สีต่าง ๆ (จิตธนา และคณะ, 2546) 

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 222)พ.ศ.2544 บัญญัติไว้ว่า ไอศกรีมเป็นอาหาร
ควบคุมเฉพาะ จะต้องมีคุณภาพมาตรฐานตามที่กฎหมายก าหนด รวมทั้งวิธีการผลิต เคร่ืองมือที่ใช้
ในการผลิต และการเก็บรักษาอาหาร ภาชนะบรรจุ ตลอดจนฉลากต้องผ่านการตรวจสอบจาก
ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาว่ามีความถูกต้องเหมาะสม จึงจะสามารถผลิตหรือน าเข้าเพื่อ
ออกจ าหน่ายได้ ซึ่งตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขดังกล่าว ได้แบ่งไอศกรีมเป็น 5 ชนิด และ
ก าหนดคุณภาพมาตรฐานของไอศกรีมแต่ละชนิดไว้ ดังนี ้

1.ไอศกรีมนม ได้แก่ ไอศกรีมที่ท าขึ้นโดยใช้นม หรือผลิตภัณฑ์ที่ได้จากนม โดยต้องมี   
มันเนยเป็นส่วนผสมไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของน้ าหนัก และมีธาตุน้ านมไม่รวมมันเนยไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 7.5 ของน้ าหนัก 

2.ไอศกรีมดัดแปลง ได้แก่ ไอศกรีมนมที่ท าขึ้นโดยใช้ไขมันชนิดอ่ืนแทนมันเนยทั้งหมด
หรือบางส่วน หรือไอศกรีมที่ท าขึ้นโดยใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีไขมัน แต่ผลิตภัณฑ์นั้นมิใช่ผลิตภัณฑ์ที่ได้
จากนม และต้องมีไขมันทั้งหมดไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของน้ าหนัก 

3.ไอศกรีมผสม ได้แก่ ไอศกรีมนม หรือไอศกรีมดัดแปลง ซึ่งมีผลไม้หรือวัตถุอ่ืนที่เป็น
อาหารเป็นส่วนผสมอยู่ด้วย โดยต้องมีมาตรฐานเช่นเดียวกับไอศกรีมนม หรือไอศกรีมดัดแปลง
ทั้งนี้ไม่นับรวมน้ าหนักของผลไม้หรือวัตถุที่เป็นอาหารอ่ืนผสมอยู่ด้วย 

4. ไอศกรีมชนิดเหลว หรือแห้ง หรือผง ได้แก่ ไอศกรีมนม ไอศกรีมดัดแปลง หรือไอศกรีม 
ผสมที่เป็นชนิดเหลว หรือแห้ง หรือผง นั่นเอง ซึ่งต้องไม่มีกลิ่นหืน มีกลิ่นตามลักษณะเฉพาะของ
ไอศกรีมชนิดนั้น มีลักษณะไม่เกาะเป็นก้อน ไม่มีวัตถุกันเสีย มีความชื้นไม่เกินร้อยละ 5 ของ
น้ าหนัก ไม่มีจุลินทรีย์ที่ท าให้เกิดโรค และไม่มีสารพิษจากจุลินทรีย์ในปริมาณที่อาจเป็นอันตราย
ต่อสุขภาพ 
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5. ไอศกรีมหวานเย็น ได้แก่ ไอศกรีมที่ท าขึ้นโดยใช้น้ า และน้ าตาล หรืออาจมีวัตถุอื่นที่เป็น
อาหารเป็นส่วนผสมอยู่ด้วย และอาจใส่วัตถุแต่งกลิ่น รส และสีด้วยก็ได้ 
 ไอศกรีมทั้ง 5 ชนิด ต้องไม่มีกลิ่นหืน ไม่มีวัตถุกันเสีย ไม่มีเชื้อจุลินทรีย์ที่ท าให้เกิดโรค
และไม่มีสารพิษจากเชื้อจุลินทรีย์ในปริมาณที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

นอกจากนี้ สมจิต (2555) กล่าวว่า ไอศกรีมจัดเป็นขนมหวานแช่แข็งที่อุดมด้วยสารอาหาร
ต่าง ๆ  มีคุณค่าทางอาหาร มีมาตรฐานและค าจ ากัดความเฉพาะ  ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ได้แก่  ไอศกรีม  
คัสตารด์แช่แข็ง  หวานเย็น   เชอร์เบท   นมเย็น   ไอศกรีมแท่ง  frozen  dairy  confection  และ    
เมลโลรีน ชนิดต่าง ๆ  ของอาหารนมแช่แข็งนั้น  มีชื่อเรียกต่างกันแล้วแต่ส่วนผสมและ
ส่วนประกอบของไอศกรีมนั้น ๆ ซึ่งสามารถจ าแนกไอศกรีมออกเป็น 12 ชนิด ดังนี ้ 

1. ไอศกรีม (Ice Cream)  เป็นอาหารแช่แข็งที่ได้จากการปั่นไอศกรีมเหลว  (ice cream mix)  

ที่ผ่านการพาสเจอไรซ์เพื่อความปลอดภัยและเหมาะสมต่อการน ามาท าไอศกรีม  ส่วนผสมต่าง  ๆ  

ได้แก่  ไขมันนม  เนื้อนมไม่รวมมันเนย  น้ าตาลทรายหรือสารให้ความหวานอ่ืนๆ  ที่กฎหมาย

อนุญาตให้ใช้ได้  และกลิ่นรสต่างๆ  ที่เติมลงไปเพื่อท าให้ เกิดรสชาติที่ต่างกันออกไป  ไอศกรีมที่

ส าเร็จแล้วต้องมีไขมันไม่น้อยกว่า  8%  และมีโปรตีนไม่น้อยกว่า  2.2% 

2. เฟร้นซ์ไอศกรีม  (French Ice Cream)  ซึ่งคล้ายไอศกรีมชนิดแรกแต่มีไขมันนมและเนื้อ

นมมากกว่าไอศกรีม  จึงมีสีออกเหลืองกว่าและต้องเติมไข่แดงลงไปในปริมาณน้อยกว่า  1.4% 

3. ไอศกรีมเฟร้นซ์คัสตาร์ด  (French Custard Ice Cream)  คล้ายเฟร้นซ์ไอศกรีมแต่มีไข่

แดงไม่น้อยกว่า  1.4%  โดยน้ าหนัก  ส าหรับชนิดธรรมดาและ  1.12%  ส าหรับพวกที่เติมกลิ่นรส

ด้วย 

4. คัสตาร์ดแช่แข็ง  (Frozen  Custard)  ลักษณะคล้ายไอศกรีมแต่ต้องมีไข่แดงไม่น้อยกว่า  

1.4%  ส าหรับชนิดไม่เติมกลิ่นรสและ  1.12%  ส าหรับพวกเติมกลิ่นรส  และมักขายในรูปที่ยังนิ่ม

อยู่  แต่บางคร้ังอาจจะขายในรูปแช่แข็งได้ 

5. ไอซ์มิลค์  (Ice  Milk)  เป็นอาหารแช่แข็งที่มีส่วนผสมและวิธีการท าเหมือนไอศกรีม  แต่

มีไขมันนมน้อยคืออยู่ในช่วง  2-7%  และต้องมีเนื้อนมไม่น้อยกว่า  585  กรัมต่อ  4  กิโลกรัม 

6. เชอร์เบท  (Sherbet)  มีส่วนผสมและการท าเหมือนไอศกรีมแต่สัดส่วนของส่วนผสม

น้อยกว่าและมักเติมกลิ่นรสเฉพาะลงไป  เชอร์เบท  3.8  ลิตร  ต้องหนักไม่น้อยกว่า  2.7  กิโลกรัม  

ประกอบด้วยไขมันนมไม่น้อยกว่า  1%  และไม่เกิน  2%  มีเนื้อนมไม่รวมมันเนย  (milk  solid-not-
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fat = MSNF)  ไม่น้อยกว่า  1%  และเนื้อนมในนมทั้งหมดต้องไม่น้อยกว่า  2%  แต่ไม่มากกว่า  5%  

โดยน้ าหนักของเชอร์เบทที่เสร็จแล้ว  กลิ่นรสผลไม้ที่เติมนั้น  ต้องเติมให้ได้ปริมาณกรดที่ติเตรทได้

ในรูปของกรดแลคติกไม่น้อยกว่า  0.35% 

7. หวานเย็น  (Water  Ice)  มีลักษณะคล้ายเชอร์เบท  แต่ไม่มีเนื้อนม  (Milk  solid)  เลย  

นอกจากนั้นมาตรฐานเหมือนเชอร์เบท 

8. Quiescently  Frozen  Dairy  Confection  เป็นผลิตภัณฑ์ที่ออกมาเป็นแท่งๆ  มันถูกท าให้

แข็งตัวโดยไม่มีการกวนเลย  และต้องมีการขึ้นฟูไม่เกิน  10%  มีเนื้อนมไม่น้อยกว่า  13%  และเน้ือ

นมทั้งหมดไม่น้อยกว่า  33% 

9. Quiescently  Frozen  Confection  ลักษณะคล้ายแบบที่  8  แต่มีเนื้อนมทั้งหมดไม่น้อย

กว่า  17%  เท่านั้น  และอาจมีหรือไม่มีเน้ือนม 

10. Dietary  Frozen  Dessert   เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีแคลอร่ีต่ าและต้องประกอบด้วยไขมันน้อย

กว่า  2%  และมีเนื้อนมทั้งหมดไม่น้อยกว่า  7%  ไอศกรีมเหลวแบบนี้  3.8  ลิตร  ต้องหนักไม่น้อย

กว่า  2  กิโลกรัม  มีเนื้อนมทั้งหมดไม่น้อยกว่า  500  กรัม  แต่ไม่เกิน  650  กรัมต่อ  3.8  ลิตร 

11. เมลโลรีน  (Mellorine)  เป็นผลิตภัณฑ์ที่เตรียมในลักษณะคล้ายไอศครีมแต่ส่วนผสม

นั้นเตรียมจากของแข็งที่แปลงจากนมและไขมันซึ่งอาจเป็นไขมันจากสัตว์หรือพืช  หรือทั้งสอง

ชนิดผสมกันก็ได้  ต้องมีเนื้อนมทั้งหมดไม่น้อยกว่า  720  กรัมต่อ  3.8  ลิตร  และ  3.8  ลิตรหนัก  2  

กิโลกรัม  มีไขมันไม่น้อยกว่า 6%  โปรตีนไม่น้อยกว่า  2.7%  โดยน้ าหนักของอาหารยกเว้นน้ าหนัก

ของกลิ่นรสที่เติม 

12. ไอศกรีมเทียม  (Nondairy  Frozen  Dessert)  ผลิตเหมือนไอศกรีมแต่ส่วนผสมต่างๆ  

ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์นม  คือ  มาจากผลิตภัณฑ์พืช  ไข่  หรือไม่ใช่จากนม 
 

2.2 ลักษณะของผลิตภัณฑ์ไอศกรีม     
ไอศกรีมนมโดยทั่วไปประกอบด้วย  ไขมันนม  เนื้อนมไม่รวมมันเนย  (MSNF) น้ าตาล       

สารคงตัว  และอิมัลซิไฟเออร์  ซึ่งมีปริมาณแตกต่างกันไปตามความต้องการ  โดยเฉพาะส่วนของ
ไขมันและ  MSNF  ซึ่งมีผลต่อคุณภาพของไอศกรีมมาก  โดยทั่วไปส่วนผสมแบ่งเป็น  2  พวก 

พวกท่ีหนึ่ง  ส่วนผสมที่เป็นผลิตภัณฑ์นมและพวกที่สองเป็นพวกที่ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์นม  
พวกแรกมาจากผลิตภัณฑ์นม  มีความส าคัญมากเพราะเป็นส่วนผสมพื้นฐานส าหรับการท าไอศกรีม
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ที่ดี  ส่วนผสมต่าง ๆ  ของพวกแรกได้แก่  1.  ไขมันนม  ช่วยท าให้เกิดความนุ่มเรียบ  ให้กลิ่นรส  
ลักษณะเนื้อที่ดีและเพิ่มคุณค่าทางอาหาร  แหล่งของไขมันนมได้แก่ครีม  นอกนั้นอาจจะได้ไขมัน
จากนมสด  นมเข้มข้น  หรือเนยเหลว  นมผงธรรมดา  2.  เนื้อนมไม่รวมมันเนย  (Milk  solid  not  
fat, MSNF)  เป็นส่วนที่ท าให้เกิดลักษณะเนื้อที่ดีให้น้ าหนัก  เพิ่มคุณค่าทางอาหาร  แต่ไม่ควรใช้
มากไปจะเกิดกลิ่นไหม้เล็กน้อย  เค็ม  และเน้ือไอศกรีมจะหยาบเหลว  เนื้อนมไม่รวมมันเนยนี้ได้มา
จากนมสด หางนมผง หางนมข้นจืด 

พวกท่ีสอง  เป็นส่วนผสมที่ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์นมได้แก่  น้ า  น้ าตาลทราย  สารที่มาจากพืช 
(เช่นแป้ง)  สารคงตัว  อิมัลซิไฟเออร์  ไข่  กลิ่นรส  และสีอาหาร  สารที่ใช้เหล่านี้ต้องมีคุณภาพสูง  
น้ าตาลที่ใส่จะเพิ่มปริมาณของแข็ง  ให้ความหวานท าให้เนื้อไอศกรีมดีขึ้นแต่ไม่ควรใช้มากไป  
เพราะจะท าให้ไอศครีมหนักแฉะ  ปัจจุบันมีการใช้น้ าตาลจากข้าวโพด (พวก  corn syrup)  แทน
น้ าตาลทราย  สารคงตัวที่ใช้ทั่วไปมีเจลาติน  โซเดียมอัลจิเนท CMC (Carboxy methyl cellulose)  
คาราจีแนน  ใส่เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีเนื้อเนียนและลดเวลาของการตีปั่น  ป้องกันการเกิดผลึก
น้ าแข็งที่ใหญ่ไปท าให้ไอศกรีมมีคุณสมบัติการละลายดี  นอกจากนี้อาจใส่ไข่แดง  หรือโซเดียม    
เคซีเนท  แคลเซียมเคซีเนทก็ได้  ปริมาณของแข็งทั้งหมดจะช่วยท าให้ไอศกรีมมีเนื้อเนียน  เพิ่ม
คุณค่าทางอาหารและไม่เย็นจัด  ถ้าใส่มากไปท าให้ได้ไอศกรีมเนื้อหยาบฟ่าม  ไม่เย็นพอและแคลอรี
สูงไป 
 

สูตรท่ัวไปของไอศกรีมนม   
ไอศกรีมนมมีสัดส่วนขององค์ประกอบของไขมันนม  MSNF  น้ าตาลและสารต่าง ๆ 

ทั่วไป (เป็น %) ตามตารางที่  1  ดังนี ้
 
ตำรำงท่ี  1   องค์ประกอบของไอศกรีม 

ไขมันนม MSNF น  ำตำล สำรคงตัว อิมัลซิไฟเออร์ 
10 10-11 13-15 0.3-0.5 0.1 
12 11 13-15 03-0.4 0.1 
14 10-11 14-15 0.25-0.3 0.05 
16 8-9.5 15-16 0.2-0.3 - 

ท่ีมำ: สมจิต (2555) 
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จะเห็นว่าสัดส่วนของไขมันนมและ  MSNF  จะเท่าๆ กัน  เมื่อไขมันสูงขึ้นต้องลด  MSNF  
ส่วนน้ าตาลนั้นไม่เติมมากเกินร้อยละ 16  เพราะถ้ามากกว่านี้จะท าให้ไอศกรีมหนักไป  คุณภาพของ
ไอศครีมขึ้นอยู่กับ MSNF และไขมันนม  ซึ่งเป็นตัวที่มีราคาแพงที่สุด  ไอศกรีมที่มีคุณภาพดีมี
องค์ประกอบทางเคมีดังน้ีคือ  โปรตีน  4.6%  ไขมัน  11.5%  แลกโทส  5.0%  น้ าตาลทราย  15.0%  
และเถ้า  0.9%  มีแคลเซียม 0.12%   โปแทสเซียม  0.17%  ฟอสฟอรัส  0.08%  และโซเดียม  0.07%  
จะเห็นได้ว่าไอศกรีมเป็นอาหารซึ่งมีพลังงานสูง  แต่จากการที่มีไขมันและคาร์โบไฮเดรตสูงมากนี้
ถ้าหากว่าเรากินเป็นอาหารอย่างหนึ่งจะท าให้ขาดสมดุลของโภชนาการไป  เนื่องจากปริมาณของ
โปรตีน  เกลือแร่  หรือวิตามินไม่พอเพียงต่อการเจริญเติบโตตามปกติ  ซึ่งอาจจะแก้ไขโดยเติมหาง
นมผงลงไปอีก 
 

2.3 วตัถุดิบที่ใช้ในกำรผลิตไอศกรีม 
วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตไอศกรีม มีดังนี้ 
1. นมสด (Milk) 
สามารถใช้ได้ทั้งนมสดพาสเจอไรซ์ หรือนมจืดยูเอชที นมที่ได้จากสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม  

โดยเฉพาะแม่โค เป็นอาหารชนิดหนึ่ง  ซึ่งเราสามารถบริโภคได้โดยตรง ไม่ต้องผ่านการดัดแปลง

หรือผ่านกรรมวิธีการแปรรูป น้ านมเป็นอาหารที่สมบูรณ์มากเนื่องจากประกอบไปด้วย

องค์ประกอบอาหารที่ส าคัญ ๆ ได้แก่ โปรตีน  ไขมัน แลคโตส  วิตามิน  และเกลือแร่  ส าหรับการ

เจริญเติบโต การพัฒนาของร่างกายเด็กและสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม  และมีความส าคัญต่อคนในระยะ

หลังการคลอดบุตรและระยะเร่ิมมีอายุ  เด็กทารกดื่มนมเป็นอาหารอย่างเดียวในระยะ  2-3  เดือน

แรก 

 น้ านมประกอบด้วยองค์ประกอบต่าง ๆ ซึ่งคิดเป็นร้อยละได้แก่  น้ า 87.2  ไขมัน  3.7  
โปรตีน  3.5  แลคโตส  4.8  และเกลือแร่  0.7  โปรตีนนั้นถือว่าเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญมาก ช่วย
ในการเจริญเติบโตและซ่อมแซมร่างกาย เพราะประกอบขึ้นด้วย กรดอะมิโน  ที่จ าเป็นต่อร่างกาย
หลายชนิด  ซึ่งมักจะขาดเสมอในธัญพืชที่ใช้เป็นอาหารหลัก  ส่วนเกลือแร่ที่ส าคัญคือธาตุแคลเซียม  
ซึ่งเป็นแร่ธาตุส าคัญของเด็กที่ก าลังเติบโต  ผู้หญิงมีครรภ์  และคนสูงอายุ เพื่อป้องกันการเกิดโรค
เกี่ยวกับกระดูก  แร่ธาตุอ่ืน ที่มีความส าคัญมากมีฟอสฟอรัส  โซเดียม  โปแทสเซียม  สังกะสี  
อะลูมิเนียม  แมงกานีส  แมกนีเซียม  ทองแดง  ไอโอดีน  เหล็ก  ก ามะถัน  เป็นต้น  ส าหรับไขมัน
ของน้ านมเป็นพวกไตรกลีเซอไรด์ผสมกรดไขมันที่พบมากคือ  กรดบิวทีริค  กรดคาโปรอิค  กรด
คาพรีลิค  กรดคาพริค  กรดลอริค  กรดไมรีสติค  กรดปาล์มิติค  กรดสเตียริค  กรดโอเลอิค  กรดลิ
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โนเลอิค  กรดลิโนเลนิคและกรดอะแรชชิโดนิค  ไขมันเป็นตัวให้พลังงานและวิตามิน เอ ดี อี เค  
ส่วนแลคโตส เป็นคาร์โบไฮเดรตชนิดหนึ่ง  ช่วยท าให้น้ านมมีรสหวานเล็กน้อย 

องค์ประกอบต่าง ๆ เหล่านี้มีปริมาณแตกต่างกันออกไป  เนื่องจากปัจจัยต่าง ๆ ได้แก่ 
1. ชนิดของสัตว์   เช่น  น้ านมมารดา  มีปริมาณของไขมัน  โปรตีน  แลคโตส   ถ้าต่างไป

จากนมวัว  นมกระบือมีไขมันสูงกว่านมวัวเกือบเท่าตัว 

2. พันธุ์ของวัว  วัวให้น้ านมที่เลี้ยงกันเป็นอุตสาหกรรมมีหลายพันธุ์แล้วแต่ความนิยมของ

แต่ละท้องถิ่น  เช่น  พันธุ์โฮลสไตน์ฟรีเซี่ยน  เป็นวัวมีชื่อมากที่สุดและคนนิยมเลี้ยงมากที่สุด  

เพราะให้ปริมาณน้ านมมากไขมันต่ า  แต่ไม่ค่อยทนร้อน  บางคร้ังเรียกพันธุ์ขาวด า  (Black and 

White)  พันธุ์บราวน์สวิส  เป็นวัวตัวโต  ทนร้อนดีกว่า  ให้น้ านมมากและไขมันปานกลาง  ส่วน

พันธุ์เจอร์ซี่หรือเกอร์นซี่  ที่เลี้ยงแถวช่องแคบเกาะอังกฤษ  เป็นวัวขนาดเล็ก สีออกน้ าตาล ให้น้ านม

น้อย  มีไขมันสูง  จึงมีสีออกเหลือง ๆ และราคาแพงกว่านมจากวัวพันธุ์อ่ืน ๆ  

3. ระยะเวลาของการรีดนมวัว  ปกติการรีดนมวัวจะท า  2  ช่วง  คือ  เช้าและเย็น  ถ้ามี

ระยะเวลาห่างเท่ากันน้ านมที่ได้จากทั้ง  2  ช่วง  จะมีองค์ประกอบต่างกันไม่มากนัก  ถ้ารีดก่อน

ก าหนดคือ ทิ้งช่วงสั้นกว่า จะได้น้ านมที่มีปริมาณไขมันสูงกว่า  จึงควรเอานมเช้าและเย็นผสมกัน 

เพื่อจะได้นมที่มีองค์ประกอบไม่ต่างกันมากนัก 

4. ฤดูกาล  ในช่วงฤดูร้อน หรือเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น  น้ านมที่ได้จะมีปริมาณไขมันต่ าลงกว่า  

ในช่วงที่อากาศเย็นหรือฤดูหนาว  แต่ถ้าร้อนมาก  น้ านมมีไขมันสูงขึ้น 

5. อายุของแม่วัว  แม่วัวเร่ิมให้นมคร้ังแรกเมื่ออายุประมาณ  2  ปีคร่ึง  แล้วจะให้ปริมาณ

น้ านมเพิ่มขึ้นไปเร่ือย ๆ จนอายุประมาณ  8  ปี  จะให้ปริมาณสูงสุดแล้วเร่ิมลดลง  ในขณะเดียวกัน

ปริมาณไขมันในน้ านมลดลงเมื่ออายุเพิ่มขึ้น 

6. สุขภาพของโคนม  แม่วัวที่เป็นโรคเต้านมอักเสบ  จะให้น้ านมที่มีไขมัน  แลคโตส  เค

ซีน  ลดลงแต่พวกคลอไรด์และโปรตีนบางอย่างเพิ่ม  ดังนั้นควรรีดนมจากโคสุขภาพดี  ไม่เป็นโรค 

7. ระยะเวลาการให้นม  แม่โคหลังคลอดลูกใหม่ ๆ  ให้น้ านมน้ าเหลือง  ซึ่งมีกลิ่นแรง  รส

ขม สีออกเหลืองแดง  แล้วค่อย ๆ เปลี่ยนไปเป็นน้ านมธรรมดาหลังจากประมาณ  5  วัน  จึงรีดมาให้

คนบริโภคได้  แลคโตส ซึ่งเป็นน้ าตาลในนมเป็นตัวท าให้นมมีรสออกหวานเล็กน้อย  อาจจะเป็นตัว

ท าให้ผู้ใหญ่บางคนดื่มนมแล้วปวดท้อง  ท้องเดินได้  เพราะขาดน้ าย่อยแลคเตสที่จะย่อยแลคโตส  

จึงถูกแบคทีเรียในล าไส้เปลี่ยนไปเป็นกรดและก๊าซ ท าให้มีลม  เรอและท้องเดิน  (เกิดอาการ 
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Lactose intolerance)  อาการนี้มักเกิดกับผู้ใหญ่ที่เลิกดื่มนมไปนาน ๆ หรือเกิดจากกรรมพันธุ์  ซึ่ง

แก้ไขไม่ได้  จึงมีผู้คิดหาวิธีการย่อยน้ าตาลนี้ก่อนผลิตเป็นนมพร้อมดื่มขาย  หรือเอาไปท าเป็นนม

เปร้ียว  ซึ่งแบคทีเรียบางชนิดจะเปลี่ยนแลคโตสไปเป็นกรดแลคติกก่อน  คนพวกนี้ดื่มแล้วจะไม่เกิด

อาการน้ี 

2. หำงนม  ได้จากการแยกครีมออกจากนมสดแล้วเหลือเป็นหางนมสดซึ่งระเหยน้ าและท า

ให้แห้งเป็นหางนมผงใช้เติมเพื่อเพิ่มคุณค่าทางอาหารและท าให้เนื้อไอศกรีมฟูนุ่ม 

3. นมข้นจืด  หรือนมข้นระเหย  (Evaporated  milk)  เมื่อเติมน้ า  1  เท่าตัวใช้แทนนมสดได้  

แต่มีกลิ่นแรง  สีเข้ม  ถ้าใช้ในรูปของมันโดยตรง  จะให้ไขมันเพิ่มและไอศกรีมเนื้อเนียนขึ้น  ควร

เลือกซื้อของใหม่ๆ  ซึ่งมีกลิ่นไม่แรงมาก 

4. นมผง  ส าหรับท าพวกเบเกอร่ีหรือไอศกรีม  มีขาย  2  แบบ คือ นมผงธรรมดา  ซึ่งมี

ไขมันอย่างน้อย  26% กับหางนมผง(ที่ชาวบ้านเรียกว่าหางนมไม่มีไขมันหรือมีน้อยมาก) ต้องซื้อให้

ถูกต้องตามความต้องการใช้  ปัจจุบันมีการจ าหน่ายเวย์ผงซึ่งมีลักษณะคล้ายหางนมผง  แต่มีสีเข้ม

กว่ามีองค์ประกอบต่างจากหางนมผงคือ ขาดโปรตีนเคซีน  การใช้ในปริมาณเท่าหางนมผง จะได้

ไอศครีมเนื้อหยาบและสาก 

5. ครีมชนิดต่ำง ๆ ใช้ในไอศกรีมได้ทุกอย่างได้แก่  วิปปิ้งครีม (Whipping  cream)  ซึ่งมี

ไขมันสูงคือประมาณ  35%   ใช้ตีด้วยเคร่ืองตีไข่ให้ฟูขึ้นได้  (เป็น  whipped  cream) ครีม   ฮาล์ฟ-

แอนด-์ฮาล์ฟ มีไขมันราวๆ 12%  หรือ  ซิงเกิ้ลครีมมีไขมันประมาณ  22% 

ครีมเป็นผลิตภัณฑ์ที่แยกได้จากน้ านม ด้วยเคร่ือง แยกครีม (Cream separator) โดยใช้
หลักการเช่นเดียวกับเคร่ือง Centrifuge ท าให้ได้ครีมแยกออกจากหางนม (Skim milk) ครีมจะ
ประกอบด้วยเม็ดไขมันขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่ 2 ไมครอนขึ้นไป พบเม็ดไขมันขนาด 1-2 
ไมครอนไม่มากนัก ส่วนในหางนมประกอบด้วยเม็ดไขมันขนาด 1 ไมครอนและเล็กกว่าเป็นส่วน
ใหญ ่
 ผลิตภัณฑ์ครีมที่มีในท้องตลาดมีหลายชนิด โดยมีไขมันอยู่ในช่วง 10% (Half and half) – 
48% (Double cream) การใช้งานส่วนใหญ่มีจุดประสงค์เพื่อน าไปใช้เพื่อให้ได้กลิ่นรสที่ดีครีม
สามารถน าไปแปรรูปในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์นม เช่น การผลิตไอศกรีม เนย (Butter) แต่จะใช้
ครีมที่มีปริมาณไขมันสูง 45-50% หรือครีมชนิดหนึ่งที่เรียกว่า “Plastic cream” ซึ่งมีไขมัน 65-85% 
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แต่ยังอยู่ในรูป Oil-in water emulsion (ไขมันยังคงเป็น globules และ skim milk เป็น continuous 
phase) 

5.1 กำรจัดประเภทของครีม 
 การจัดประเภทของครีมแตกต่างกันไปตามลักษณะ องค์ประกอบ และการใช้ประโยชน์
สามารถแบ่งครีมออกเป็น 2 กลุ่มคือ 

1. Market cream เป็นผลิตภัณฑ์ครีมที่ใช้บริโภคสดจะใช้ครีมเกรด 1 ซึ่งมีความเป็นกรด 
ระหว่าง 0.14-0.15% แลคติก เช่น 

1.1 Light cream หรือ table cream ใช้เติมในชา กาแฟ หรือเคร่ืองดื่มอื่น ๆ มีไขมัน 
ระหว่าง 10-18% 
  1.2 Light whipping cream เป็นครีมที่ใช้ตีให้ขึ้นฟู มีไขมันระหว่าง 30-36% 
  1.3 Heavy whipping cream เป็นครีมที่มีความข้นหนืดสูง ใช้ในการท าขนมหวานต่าง ๆ  
มีไขมันตั้งแต่ 36% ขึ้นไป 

2. Manufacturing cream เป็นครีมที่ใช้ในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์นม เช่น ไอศกรีม เนย 
แข็ง เป็นต้น ครีมอุตสาหกรรมจัดเป็นครีมเกรด 2 มีความเป็นกรดระหว่าง 0.2-0.5%   แลคติก 
 
 ในประเทศไทยตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข พุทธศักราช 2522 (ฉบับที่ 22) ได้แบ่ง 
ครีมออกเป็นหลายประเภทดังนี้ 

1. ครีมเหลว เป็นครีมที่ท ามาจากน้ านม ความเป็นกรดของครีมไม่เกิน 0.2% แลคติก ไม่ 
รวมครีมเปรี้ยว เช่น 
     1.1 Half cream (ครีมพร่องมันเนย) มีไขมันระหว่าง 10-17% 
  1.2 Cream หรือ Single cream (ครีมธรรมดา) มีไขมันไม่น้อยกว่า 10% 
  1.3 Whipping cream มีไขมันไม่น้อยกว่า 28% 
  1.4 Double cream หรือ Heavy cream หรือ dick cream มีไขมันไม่น้อยกว่า 36% 
  1.5 Sour cream (ครีมเปร้ียว) มีไขมันเนยไม่น้อยกว่า 10% 
 2.  ครีมผง มีไขมันเนยไม่ต่ ากว่า 40% มีความชื้นไม่เกิน 5% ท ามาจากน้ านม มีจ านวน 
แบคทีเรีย ได้ไม่เกิน 5

101  ในตัวอย่างหนึง่กรัม 
3. ครีมผสม (Mixed cream) เป็นผลิตภัณฑ์ครีมซึ่งอาจเป็นครีมเหลวหรือครีมผง แต่ว่าใช้ 

ไขมันชนิดอ่ืนผสมอยู่ด้วย มีไขมันนมไม่น้อยกว่า 30% ของไขมันทั้งหมด และมีไขมันทั้งหมด
เหมือนในข้อ 1 ครีมผสมต้องมีความเป็นกรดไม่เกิน 0.2% แลคติกมาตรฐานของครีมผสมชนิดผง
เหมือนกับครีมผงทุกประการ 
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4. ครีมเทียม (Nondairy cream, imitated cream) เป็นผลิตประเภทครีมเหลว หรือครีมผง  
หรือครีมผสม แต่ใช้ไขมันอื่นแทนทั้งหมด เช่น ไขมันจากพืช 

5.1.1  กระบวนกำรผลิต Sterilized coffee cream ในขวด 
 กระบวนการผลิต Sterilized coffee cream ในขวด ซึ่งสามารถผลิตจากนมดิบ นมที่ผ่านการ
ให้ความร้อนมาก หรือจากหางนม และปรับมาตรฐานด้วยครีม น ามาผ่านการพาสเจอร์ไรซ์ และโฮ
โมจิไนซ์ที่อุณหภูมิพาสเจอร์ไรซ์ ซึ่งการฆ่าเชื้อนี้มุ่งเน้นไปที่ Bacillus subtilis การโฮโมจีไนซ์เป็น
สิ่งที่จ าเป็นเพราะไม่ต้องการให้เกิดการ Coalescence ของเม็ดไขมัน และการใช้ความดันในการ    
โฮโมจีไนซ์ที่สูงจะท าให้ เกิด Lower heat stability แต่การใช้ความดันต่ าก็จะเป็นปัญหาในการเกิด 
creaming และ (Partial) Coalescence ด้วยดังนั้นการเลือกสภาวะในการโฮโมจีไนส์เหมาะสมจึงมี
ความส าคัญต่อคุณสมบัติของครีม แต่ในผลิตภัณฑ์ครีมที่ต้องการความหนืดสูงจะใช้การโฮโมจิ
ไนส์ที่อุณหภูมิต่ าและจะท าการโฮโมจีไนส์เพียง 1 stage เพื่อต้องการให้เกิด cluster และอาจมีการ
เติม thickening agent (carrageen, alginate) เพราะการเกิด cluster จะท าให้เกิดความหนืดเพิ่มขึ้น
เพราะเป็นผลมาจากปริมาตรที่เพิ่มขึ้นของเม็ดไขมัน 

5.1.2 Stability in coffee  
 ครีม เป็นผลิตภัณฑ์ที่นิยมเติมในเคร่ืองดื่มกาแฟและชาซึ่งอาจท าให้เกิดข้อบกพร้องที่มัก
เกิดขึ้นเสมอคือมีลักษณะเป็นแผ่นขาวที่เรียกว่า “Feathering” ซึ่งเกิดจากการรวมตัวกันของเม็ด
ไขมัน ซึ่งเป็นผลมาจากครีมไม่ได้ผ่านการโฮโมจีไนส์หรือมีการโฮโมจีไนส์ที่ไม่เหมาะสม หรืออาจ
เกิดจากน้ าที่ใช้ชมกาแฟมีความกระด้างมากเกินไป หรือระดับ pH อุณหภูมิที่สูงเกินไป ซึ่งอาจ
ปรับปรุงแก้ไขปัญหานี้ได้ด้วย การเพิ่ม Solid not fat ในครีม หรือแก้ไขได้ด้วยการเติมเกลือซิเตรต 
(เช่น Na-citrate) ในปริมาณ  2-5 ออนซ์ต่อครีม 1,000 ปอนด ์

5.1.3 Whipping cream 
 ท าจากครีมที่มีไขมัน 35-40% น ามาตี (Whip) จนขึ้นฟู อุณหภูมิขณะตีขึ้นฟูไม่ควรเกิน 

C10
  มีทั้งประเภทเติม และไม่เติมน้ าตาล แต่จะไม่นิยมตีครีมไปพร้อมกับน้ าตาล เนื่องจากน้ าตาล

จะลดความคงตัวและการขึ้นฟูของครีม 
โครงสร้างของ Whipped cream คล้ายกับโครงสร้างของไอศกรีม เมื่อท าการตีครีมท าให้

อากาศแทรกตัวเข้าไป ในขณะที่เม็ดไขมันเร่ิมเกิด Coalesee และกระจายไปทั่ว ๆ การเกิด partially 
coalesced ท าให้เกิดการเชื่อมกันระหว่างไขมันและฟองอากาศที่เสถียร น้ า แลคโตส และโปรตีน 
จะเกาะที่บริเวณผิวรอบ ๆ เม็ดไขมันที่หุ้มฟองอากาศ ถ้าการตีครีมนานเกินไปอาจท าให้เกิดลักษณะ
เหมือนการ Churn ในการท าเนย (Butter) 
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      5.1.4  Averated cream 
 Averated cream คือ Whipping cream ส าเร็จรูปเพื่อสะดวกต่อการใช้งาน โดยน าครีมมา
บรรจุใส่หลอดแก้วอัดก๊าซเข้าไป เช่น คาร์บอนไดออกไซด์ ไนตรัสออกไซด์ ฟลูออโรคาร์บอนช่วย
ท าให้ครีมฟูตัวและมีความคงตัวได้นาน แต่ค่าใช้จ่ายในการผลิตครีมชนิดนี้ค่อนข้างสูง 

6. น  ำตำลหรือสำรให้ควำมหวำนอื่น ๆ  ได้แก่  น้ าตาลทรายขาว  คอร์นไซรัป น้ าผึ้ง  เป็นต้น 

7. สำรคงตัวและอิมัลซิไฟเออร์  ส่วนใหญ่จะใช้แป้งข้าวโพดเพราะหาง่ายและมีในครัว เพื่อ

ใช้ประกอบอาหารหลายชนิด แต่สารคงตัวส าหรับไอศกรีมจะมีคุณสมบัติดีกว่ามากเพราะช่วยท าให้

ไอศกรีมหนืด  เน้ือเนียน  ละลายตัวช้า  มีหลายชนิดแต่ส่วนใหญ่จะขายเป็นสารผสมกันของสารคง

ตัวและอิมัลซิไฟเออร์  และใช้ชื่อทางการค้า  และมักใช้รหัสต่างกันแล้วแต่ว่ามีอัตราส่วนของสาร

สองตัวน้ีเท่าใด  เพื่อให้เหมาะสมต่อการใช้ในไอศกรีมประเภทต่างกัน 

8. กลิ่นต่ำง ๆ  และสี  ต้องใช้กลิ่นชนิดดีเหมาะกับการใช้ในไอศกรีม  สีต้องใช้สีผสมอาหาร  

ทั้งสีและกลิ่นที่ผลิตขายเป็นแบบสะอาดปลอดเชื้อ  เวลาเราใช้ต้องระวังอย่าใช้ช้อนหรือที่ตัก

สกปรก  

  ข้อส าคัญส าหรับการเลือกส่วนผสมคือ  ทุกอย่างควรใหม่  สด  สะอาด  ไม่มีสิ่ ง
แปลกปลอม  หรือกลิ่นไม่ปกติ  ดูวันที่ผลิตอย่าให้เก่า  ดูลักษณะภาชนะบรรจุว่าสะอาดถูกต้องไม่
ผิดปกต ิ
 

2.4 ไข่ (Egg) 
  โครงสร้ำงไข่ 

ไข่ประกอบด้วยส่วนที่ส าคัญคือ ไข่แดง ไข่ขาวและเปลือก ไข่แต่ละชนิดจะมีสัดส่วน
เหล่านี้แตกต่างกันเล็กน้อย ส่วนประกอบของโครงสร้างไข่ มีดังนี้ 

1. ไข่แดง  
เป็นแหล่งสะสมอาหารเพื่อการเจริญของตัวอ่อน ประกอบด้วย 

 1.1 จุดก าเนิด (Germinal Disc หรือ Blastoderm) เป็นจุดของเซลล์ที่จะเจริญต่อไปเป็น
ลูกไก่เมื่อถูกผสมโดยเชื้อตัวผู้ 
 1.2 ท่อน าไข่ (latebra) เป็นท่อต่อจากจุดก าเนิดลงไปถึงใจกลางใจแดง เป็นทางล าเลียง
อาหารจากไข่แดงไปสู่ตัวอ่อนที่ก าลังเจริญเติบโต 
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 1.3 ชั้นไข่แดงสีจางและสีเข้มเป็นส่วนของไข่แดงที่มีสีเข้มและสีอ่อนสลับกัน เกิดจากการ
สะสมของเม็ดสีในอาหารที่ ไก่บริโภคซึ่ งปัจจุบันมีการเติมสารให้สี  เช่น แซนโทฟิลล์ 
(xanthophylls) ลงในอาหารไก่เพื่อท าให้ไข่แดงมีสีสวย 
 1.4 เยื่อหุ้มไข่แดง (yolk membrane หรือ vitelline membrane) เป็นเยื่อที่หุ้มส่วนของไข่แดง
ไว้ไม่ให้แยกออกจากกัน 
 2. ไข่ขำว  
 ประกอบด้วยส่วนย่อย ๆ ดังนี้คือ 
 2.1 ไข่ขาวข้น (Chlaziferous) เป็นส่วนของไข่ขาวข้นซึ่งอยู่ในสุดติดอยู่รอบไข่แดง 
 2.2 ขั้วยึดไข่แดง (Chalazae) เป็นสายของไข่ขาวข้นที่ยื่นออกมาจากส่วนไข่ขาวข้น มี
ลักษณะบิดเป็นลักษณะยื่นไปทางด้านป้านและด้านแหลมของไข่ช่วยยึดไม่ให้ไข่แดงเคลื่อนที่ไปมา
จากต าแหน่งเดิมเมื่อเก็บไข่ไว้นานขึ้น ส่วนนี้จะเกิดการอ่อนตัวลงท าให้ไข่แดงเคลื่อนที่ได้มากขึ้น 
 2.3 ไข่ขาวเหลวชั้นใน เป็นส่วนของไข่ขาวที่ค่อนข้างใส อยู่ในชั้นรอบนอก 
 2.4 ไข่ขาวข้นชั้นนอก เป็นส่วนของไข่ขาวข้นมาปริมาณมากกว่าไข่ขาวชั้นอ่ืน ๆ 
 2.5 ไข่ขาวใสชั้นนอก มีลักษณะใส เหลว อยู่เป็นชั้นบาง ๆ ติดเยื่อเปลือกไข่ปริมาณน้ าใน
ชั้นต่าง ๆ ของไข่จะไม่เท่ากันโดยด้านนอกจะมีน้ ามากกว่าด้านใน 
 3. เยื่อหุ้มเปลือกไข่ 
 เป็นเยื่อ 2 ชั้นประกบติดกันโดยจะแยกกันบริเวณของช่องอากาศ ท าให้เป็นเยื่อชั้นนอกและ
ชั้นในแยกกันเป็น 2 ส่วน มีหน้าที่ป้องกันการคุกคามของแบคทีเรีย ส่วนของช่องอากาศ (air cell) 
นั้นเกิดขึ้นจากการที่ไข่ซึ่งอยู่ในตัวแม่ไก่ ซึ่งมีอุณหภูมิประมาณ 45 องศาเซลเซียส เมื่อออกสู่
ภายนอกซึ่งมีอุณหภูมิต่ ากว่าจึงเกิดการหดตัวของส่วนประกอบภายใน ซึ่งไข่จะมีการหดตัวแตกต่าง
กันบ้างจึงเกิดเป็นช่องว่างขึ้น ส่วนใหญ่จะอยู่ทางด้านป้านของไข่ ถ้าเก็บไข่ไว้นานในสภาพที่ไม่
เหมาะสมขนาดของช่องอากาศจะใหญ่ขึ้นเนื่องจากเกิดการสูญหายของน้ าและก๊าซต่าง ๆ เช่น 
คาร์บอนไดออกไซด์ เป็นต้น 
 4. เปลือกไข่ 
 ท าหน้าที่ปกป้องส่วนประกอบภายในไข่และช่วยรับน้ าหนักแม่ไก่ขณะกกไข่มีอยู่ 3 ชั้น
เรียงจากด้านในสู่ด้านนอกดังนี้ 
 4.1 เปลือกชั้นโปร่ง (Mammillary Layer) 
 4.2 เปลือกชั้นนอก (Spongy Layer) เป็นชั้นที่มีความแข็ง มีส่วนประกอบของแคลเซียม
และมีรูเปลือกเชื่อมกันระหว่างเปลือกชั้นโปร่งถึงเปลือกชั้นนอก 
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 4.3 เคลือบผิวไข่ (Cuticle) เป็นเยื่อบาง ๆ ที่เคลือบผิวเปลือกไข่และปิดรูเปลือกไข่เพื่อ
ป้องกันการคุกคามของจุลินทรีย์ แต่ยอมให้ น้ า คาร์บอนไดออกไซด์และก๊าซต่าง ๆ ผ่านเข้าออกได้ 
 ความหนาของเปลือกขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง เช่น พันธุ์ อาหาร ฤดูกาลและขนาดของไข่ 
เปลือกไข่ควรมีความหนาพอเหมาะเพื่อให้ทนต่อแรงภายนอกที่กระท าต่อไข่ ทนน้ าหนักไข่ได้
พอควรและไม่หนาจนยากแก้การที่ลูกไก่จะฟักเป็นตัว 
 ไข่ที่ออกจากตัวแม่ไก่จะอยู่ในสภาพที่ปราศจากเชื้อโรค แต่ถ้า เกิดโรคหรือพยาธิในท่อน า
ไข่จะสามารถติดเข้ามาในไข่ได้การคัดเลือกพันธุ์และปรับปรุงพันธุ์ไก่จะช่วยให้ได้ไข่ที่มีคุณภาพดี
ความต้องการของผู้บริโภค 
 คุณค่ำทำงอำหำรของไข่ 
 ไข่เป็นอาหารโปรตีนที่บริโภคได้ง่ายและราคาไม่แพง ผู้ที่อยู่ในวัยเจริญวัยบริโภคไข่ได้
ประมาณวันละ 2 ฟอง ส าหรับคนชราหรือผู้ป่วยซึ่งต้องระมัดระวังในเร่ืองปริมาณคอเลสเทอรอ
ลควรบริโภคไข่ให้น้อยลง ทั้งนี้เนื่องจากไข่แดงมีส่วนประกอบของไขมันอยู่ถึงร้อยละ 30 ของ
น้ าหนักไข่และในไขมันดังกล่าวมีสารประกอบคอเลสเทอรอลอยู่ประมาณ 230 มิลลิกรัมต่อไข่ไก่
ขนาดประมาณ 50 กรัม (จาก American Egg Board) ซึ่งเป็นปริมาณท่ค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับ
อาหารโปรตีนชนิดอ่ืน ๆ คุณค่าทางอาหารในไข่ อาจจ าแนกเป็นประเภทได้ดังนี้ 
 1. โปรตีน เป็นสารอาหารที่มีอยู่มากทั้งในไข่ขาวและไข่แดง เป็นโปรตีนที่มีคุณภาพและ
ย่อยง่าย 
 2. ไขมัน มีอยู่มากในไข่แดงประกอบด้วยไขมันชนิดต่าง ๆ คือ ไตรกลีเซอร์ไรด์ร้อยละ 
65.5 ฟอสฟอลิพิดร้อยละ 28.3 และคอเลสเทอรอลร้อยละ 5.2 ส่วนของฟอสฟอลิพิดที่พบในไข่แดง 
ได้แก่ ฟอสฟาติดิลคอลีน หริอเลซิทิน ฟอสาติดิลเอทาโนลามีน สฟิงโกไมอีลิน และไลโซฟอสฟอ
ลิพิดส์ เป็นต้น ชนิดและปริมาณกรดไขมันในไข่จะเปลี่ยนแปลงได้ตามอาหารที่ใช้เลี้ยงไก่ 
 3. น้ า มีอยู่ในทุกส่วนของไข่ในปริมาณที่แตกต่างกัน โดยไข่ขาวจะมีน้ ามากกว่าไข่แดง 
ปริมาณน้ าที่ต่างกันนี้ท าให้เกิดการเคลื่อนที่ของน้ าจากไข่ขาวเข้าสู่ไข่แดง เมื่อเก็บไข่ไว้นาน ๆ ไข่
แดงจึงแบนและแตกง่าย หน้าที่หลักของน้ าคือเป็นตัวละลายและระบายความร้อน  ให้แก่ไข่ที่เชื้อ
ก าลังเจริญเติบโต 
 4. คาร์โบไฮเดรต มีอยู่เพียงเล็กน้อยในไข่โดยอยู่ในรูปอิสระ ได้แก่  น้ าตาลกลูโคส และ
รวมกับโปรตีนในรูปไกลโคโปรตีน 
 5. แร่ธาตุ ที่ส าคัญในไข่ ได้แก่ ซัลเฟอร์ โพแทสเซียม ฟอสฟอรัส แคลเซียม แมกนีเซียม 
และเหล็ก ปริมาณของแร่ธาตุต่าง ๆ นี้จะเปลี่ยนแปลงตามปัจจัยดั งนี้ คือ สภาพแวดล้อมของไก่ 
ฤดูกาล อาหารและอายุของไก่ 
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 6. วิตามิน มีวิตามินที่ละลายในน้ าทุกชนิดเว้นวิตามินซีและมีวิตามินที่ละลายในไขมัน คือ 
วิตามินเอ วิตามินดี วิตามินอีและวิตามินเค โดยเฉพาะวิตามินเอและวิตามินดีซึ่งมีมากในไข่แดง มี
ปริมาณมากรองลงมาจากน้ ามันตับปลา (คณาจารย์ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร , 
2543) 
   

2.5 น  ำ 
 น้ าเป็นสารประกอบที่มีอยู่ในอาหารธรรมชาติทั่วไป เราพบน้ าในธรรมชาติใน 2 ลักษณะ
ใหญ่ คือ น้ าธรรมชาติและน้ าในอาหาร น้ าธรรมชาติได้มาจากน้ าฝนและหิมะ กลายเป็นแหล่งน้ า
ใหญ่ 2 แบบ คือ น้ าจากผิวดิน ได้แก่ น้ าจากแม่น้ า ล าคลอง ทะเลสาบ เป็นต้น และแบบที่สอง คือ 
น้ าจากใต้ดิน ได้แก่ น้ าบาดาล น้ าพุ เป็นต้น และเนื่องจากน้ าเป็นตัวท าละลายที่ดีซึ่งสามารถละลาย
สารได้แทบทุกชนิดทั้งสารอินทรีย์และสารอนินทรีย์ ดังนั้น น้ าตามธรรมชาติจึงไม่บริสุทธิ์ร้อยละ 
100 ในทางเคมี และจัดแบ่งเป็น 4 ประเภท คือ น้ ากระด้าง น้ าอ่อน น้ าที่มีเกลือปน และน้ าที่มีเบส
ปน เนื่องจากการที่น้ า ละลายสารต่างกันน้ ากระด้างที่พลทั่วไปจึงมีความกระด้างไม่เท่ากัน 
เนื่องจากสารประกอบที่ละลายในน้ าต่างชนิดและปริมาณกัน จึงแยกน้ ากระด้างได้ 2 ลักษณะ คือ 
น้ ากระด้งชั่วคราวและน้ ากระด้างถาวร โดยน้ ากระด้างชั่วคราว หมายถึง น้ าที่มีเกลือไบคาร์บอเนต
ของแคลเซียมและแมกนีเซียมปนอยู่ เมื่อให้ความร้อนแก่น้ านี้เกลือจะตกตะกอนแยกจากน้ าท าให้
น้ าหายกระด้างได้ ส่วนน้ ากระด้างถาวร หมายถึง น้ าที่ไม่สามารถที่จะท าให้สารละลายที่ปนอยู่กั บ
น้ าซึ่งได้แก่ เกลือซัลเฟตคลอไรด์และไนเทรตของแคลเซียมและแมกนีเซียมตกตะกอนด้วยความ
ร้อนและหมดความกระด้างไปได้ ส่วนน้ าอ่อนก็คือน้ า ที่สารอ่ืนเจือปนน้อย น้ าที่มีเกลือเจือปน
ได้แก่ น้ าทะเล เป็นต้น และน้ าที่มีเบสปนก็ได้แก่ น้ าบาดาลบางแห่ง 
 ลักษณะและประเภทของน้ าเหล่านี้มีความส าคัญต่ออุตสาหกรรมอาหารอย่างมาก เนื่องจาก
ในการแปรรูปอาหารส่วนใหญ่มีน้ าเป็นองค์ประกอบหลัก เช่น อุตสาหกรรมท าน้ าผลไม้ เป็นต้น 
ดังนั้นจึงควรค านึงถึงความบริสุทธิ์และลักษณะประเภทของน้ าให้เหมาะสม เช่น ในการท าขนมปัง 
น้ าที่ใช้ในสูตรควรเป็นน้ ากระด้างเล็กน้อยและน้ าที่ใช้ท าน้ าผลไม้จะต้องมีความเป็นเบสน้อย เป็น
ต้น 
 ส่วนน้ าที่พบในธรรมชาติอีกลักษณะหนึ่ง คือ น้ าในอาหารซึ่งนับว่าเป็นส่วนประกอบหลัก
ของอาหารทุกชนิด โดยมีอยู่ในรูปอิสระ (free water) และเกาะเกี่ยวกับสารอ่ืน (bound water) น้ า
อิสระในอาหารนี้มีผลต่อลักษณะเนื้อสัมผัสและการเก็บรักษาอาหารอย่างมาก เนื่องจากน้ าเป็น
ตัวการส าคัญในการก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเคมีและชีวเคมีของอาหาร รวมทั้งเหมาะสมต่อ
การเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ซึ่งก่อให้เกิดการเน่าเสียของอาหาร ท าให้เข้มข้น หรือท าให้เย็นจนแข็ง 
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(frozen) ส่วนอีกเหตุผลในการระเหยย้ าออกจากอาหารก็คือ การท าให้อาหารมีน้ าหนักลดลง และ
เปลืองเนื้อที่ในการบรรจุและขนส่งน้อยลง ในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงปริมาณน้ าในอาหารนั้น 
ส่วนใหญ่จะมีผลต่อน้ าอิสระในอาหารโดยตรง แต่มีผลน้อยมากต่อน้ าที่เกาะเกี่ยวกับสารอาหารอ่ืน 
เช่น คาร์โบไฮเดรต ไขมันและโปรตีน เนื่องจากน้ าส่วนนี้ไม่อิสระต่อการเปลี่ยนแปลงโดยวิธีทาง
กายภาพธรรมดา แต่ได้เกาะเกี่ยวร่วมกับสารอาหารอ่ืนอยู่ในหลายรูปแบบ ซึ่งยังสามารถส่งผลต่อ
การเก็บรักษาได้ ดังนั้นการควบคุมน้ าในอาหาร จึงจ าเป็นต้องค านึงถึงปริมาณน้ าทั้งหมด ทั้งที่อยู่ใน
รูปอิสระและเกาะเกี่ยวกับสารอ่ืนให้เหมาะสมกับลักษณะอาหารที่ต้องการ เพื่อให้มีอายุการเก็บ
รักษาที่นานตามความต้องการ (คณาจารย์ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร, 2543) 
 

2.6 กระบวนกำรผลิตไอศกรีม 
 1.  กำรเตรียมส่วนผสมไอศกรีม 
 การเตรียมส่วนผสม ได้แก่ การล าเลียงวัตถุดิบจากกั ง การชั่ง หรือตวง การผสม
ส่วนผสมต่าง ๆ เข้าด้วยกัน พาสเจอร์ไรเซชัน โฮโมจีไนเซชัน การท าให้ส่วนผสมเย็นลง และเก็บ
ไว้ในที่เย็น รอการปั่น และการแช่แข็ง 
 2.  กำรล ำดับประเภทของวัตถุดิบก่อนกำรผสม 
  วัตถุดิบที่เป็นของเหลว เช่น ครีม นม นมข้น น้ าเชื่อม และอ่ืน ๆ จะผสมในถัง (Vat หรือ 
Mixing tank) โดยท าให้ส่วนผสมร้อน พร้อมกับคนไปเร่ือย ๆ วัตถุดิบแห้ง เช่น MSNF ไข่ผง โกโก้ 
น้ าตาล และ Stabilizer จะเติมลงในส่วนที่เป็นของเหลวก่อนที่อุณหภูมิจะถึง 120๐F วิธีป้องกันมิให้
ส่วนผสมจับตัวเป็นก้อนมีดังน้ี 
  -   ผสมวัตถุดิบแห้งทั้งหมดเข้ากับน้ าตาลก่อนน าไปผสมกับของเหลวอย่างช้า ๆ พร้อม
กับคนไปเร่ือย ๆ 
  -   ร่อนวัตถุดิบแห้งลงในของเหลว เช่น MSNF โกโก้ โดยที่ของเหลวมีอุณหภูมิต่ ากว่า 
80๐F พวกใช้เจลาตินเป็น Stabilizer ควรผสมเจลาตินเข้ากับน้ าตาลในปริมาตรเท่า ๆ กัน แล้วจึงเติม
ลงในของเหลวก่อนที่อุณหภูมิจะสูงถึง 120 ๐F  หรืออาจโรยไปบนผิวหน้าของของเหลวขณะยังเย็น
แล้วจึงค่อยๆ ท าให้ร้อนขึ้นช้า ๆ อีกวิธีหนึ่งก็คือ ผสมเจลาตินในน้ าอุ่นจนละลายได้หมดก่อนผสม
ลงในของเหลวที่อุ่น (100-120๐F) 
  -   ครีมแช่แข็ง (Frozen cream) เนย หรือผลิตภัณฑ์แช่แข็งที่จะใช้ในส่วนผสมไอศกรีม
ควรตัดให้เป็นชิ้นเล็ก ๆ 
  -   สีและกลิ่น จะเติมในส่วนผสมเป็นล าดับสุดท้ายก่อนน าส่วนผสมไปปั่น 
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 3.  พำสเจอร์ไรเซชัน 
  การพาสเจอร์ไรซ์ส่วนผสมไอศกรีมก็เพื่อท าลายจุลินทรีย์ที่ท าให้เกิดโรค สภาวะที่ใช้ใน
การพาสเจอร์ไรซ์แตกต่างกันดังนี้ 
  -   Bath method   155๐F นานไม่น้อยกว่า 30 วินาที 
  -   Continuous method (HTST)  175๐F นานไม่น้อยกว่า 25 วินาที 
  -   UHT    210-265๐F นาน 40 วินาท ี
  
ตำรำงท่ี 2 วิธีการพาสเจอร์ไรซ์ไอศกรีมมิกซ์ 

วิธีกำร เวลำ อุณหภูมิ (๐C/๐F) 
แบบ Batch 30 นาที 69/155 

HTST* 25 วินาที 80/175 
HHST** 1-3 วินาที 90/194 
UHT*** 2-4 วินาที 138/280 

หมำยเหตุ *HTST = High-Temperature Short-Time **HHST = Higher -Heat Short – Time 
     ***UHT = Ultra High Temperature 
ท่ีมำ: Marshall and Arbuckle (1996) 
 
 4.  โฮโมจีไนเซชัน 
  การโฮโมจีไนซ์ส่วนผสมไอศกรีมนอกจากท าให้เม็ดไขมันมีขนาด 1-2 ไมตรอน ซึ่ง
ป้องกัน การแยกชั้นของครีมแล้วยังช่วยท าให้ไอศกรีมมีเนื้อนุ่ม และท าให้การปั่นส่วนผสมเป็นไป
ได้ง่ายรวดเร็ว ใช้เวลาบ่มส่วนผสมไม่นานนัก นอกจากนี้ยังสามารถลดปริมาณ Stabilizer ที่ใช้ให้
น้อยลง  
  อุณหภูมิของส่วนผสมขณะไฮโมจีไนซ์ประมาณ 145-170๐F หากการใช้อุณหภูมิ      
120-130๐F  ในการโฮโมจีไนซ์แล้วเม็ดไขมันจะจับเป็นก้อน มีความหนืดสูง และต้องใช้เวลานาน
ในการปั่นส่วนผสม ส่วนผสมที่พาสเจอร์ไรซ์แล้วจะถูกท าให้เย็นลงที่อุณหภูมิ  150๐F เพื่อโฮโมจี
ไนซ์ต่อไป ซึ่งสามารถลดการเกิด Cooked flavor ได้ ความดันที่ใช้ในการโฮโมจีไนซ์ขึ้นอยู่กับ
ความหนืดรวมประมาณ 2,000-2,500 ปอนด์/ตารางนิ้ว ส าหรับการโฮโมจีไนซ์ระบบเดี่ยวและเมื่อ
ใช้สองระบบก็จะใช้ความดันคร้ังแรก 2,500-3,000 ปอนด์/ตารางนิ้ว และคร้ังที่สอง 500 ปอนด์/
ตารางนิ้ว ส่วนผสมที่หนัก หรือปริมาณของแข็งสูงจะใช้ความดันประมาณ 1,500-2,000 ปอนด์/
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ตารางนิ้วคร้ังแรก และความดันอีก 500 ปอนด์/ตารางนิ้ว ในคร้ังที่สอง นอกจากนี้ไขมันใน
ส่วนผสมก็ยังมีผลต่อความดันที่ใช้ในการโฮโมจีไนซ์ส่วนผสม 
 
ตำรำงท่ี 3  การเลือกระดับความดันของโฮโมจีไนเซชันส าหรับไขมันระดับต่าง ๆ 

% ไขมัน 
Single stage 

(ปอนด์/ตำรำงนิ ว) 
Double Stage 

First valve (ปอนด์/ตำรำงนิ ว) Second valve (ปอนด์/ตำรำงนิ ว) 
8-12 
12-14 
15-17 
18 

สูงกว่า 18 

2,500-3,000 
2,000-2,500 
1,500-2,000 
1,200-1,800 
800-1,200 

2,500-3,000 
2,000-2,500 
1,500-2,000 
1,200-1,800 
800-1,200 

500 
500 
500 
500 
500 

ท่ีมำ: วรรณาและวิบูลย์ศักดิ์ (2531) 
 
 5.  กำรบ่ม (Aging) ส่วนผสมไอศกรีม 
  ส่วนผสมที่โฮโมจีไนซ์แล้วจะท าให้เย็นลงทันทีที่อุณหภูมิ 32-40๐F และน าไปบ่มด้วย          
การเก็บส่วนผสมที่ห้องที่มีอุณหภูมิเย็น 36-40๐F ซึ่งในระหว่างการบ่มมีการเปลี่ยนแปลงใน
ส่วนผสม ดังนี ้
  -   เม็ดไขมันในส่วนผสมจะกลายเป็นไขมันแข็ง (Solid fat) 
  -   เจลาตินที่ใช้เป็น Stabilizer จะอมน้ าและพองตัว 
  -   ความหนืดของส่วนผสมจะสูงขึ้น 
  จุดประสงค์ของการบ่มส่วนผสมก็เพื่อท าให้เนื้อไอศกรีมมีความนุ่ม ไม่เหลวตัวง่าย และ
ท าให้การตีปั่นง่ายขึ้น เวลาที่ใช้ในการบ่มประมาณ 24 ชั่วโมง 
 6.  กำรปั่นไอศกรีม 
  การปั่นไอศกรีมเป็นขั้นตอนหนึ่งที่ส าคัญของการผลิตไอศกรีม กรรมวิธีการปั่น
ไอศกรีมแบ่งออกเป็น สองขั้นตอน คือ 
  ก.  น าส่วนผสมบรรจุลงในเคร่ืองปั่น (Freezer) มีการอัดอากาศ และคนส่วนผสม

จนกระทั่งกลายเป็นของแข็งหรือเยือกแข็ง (Frozen) ซึ่งประกอบด้วย ผลึกน้ าแข็ง
ขนาดเล็ก 

  ข.  เมื่อส่วนผสมกลายเป็นของแข็งหรือส่วนผสมมีความเหนียวแล้วจะบรรจุในภาชนะ
ก่อนน าไปแช่แข็งในห้องเย็นเพื่อท าให้เนื้อไอศกรีมทั้งหมดแข็งตัว (Hardening) 
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 6.1 ควำมส ำคัญของเครื่องป่ันไอศกรีม 
 การปั่นไอศกรีมหากใช้เวลาน้อยเท่าไรจะได้ผลิตภัณฑ์เนื้อนุ่ม (Smooth) ทั้งนี้เนื่องจาก
โมเลกุลของน้ าจะเกิดการสร้างผลึกน้ าแข็งขนาดเล็ก แต่ถ้าใช้เวลานานจะได้ผลึกน้ าแข็งขนาดใหญ่
แทน 
 ในช่วงการปั่นไอศกรีม นอกจากเพื่อให้เกิดผลึกน้ าแข็งแล้ว ยังเป็นขั้นตอนที่ให้อากาศเข้า
ไปผสมอยู่ในผลิตภัณฑ์ด้วย การปั่นจะสิ้นสุดลงเมื่อไอศกรีมมีความข้น -เหนียวหรือเมื่อพบว่า มี
ปริมาณอากาศและผลึกน้ าแข็งที่มากเพียงพอแล้ว โครงสร้างทางกายภาพของไอศกรีมค่อนข้างจะ
ซับซ้อน เซลล์อากาศจะกระจัดกระจายอยู่ในชั้นของของเหลว (Continuous Liquid phase) ซึ่งใน
ของเหลวยังประกอบด้วย ผลึกน้ าแข็ง ไขมันแข็ง โปรตีนนม ผลึกแลคโทส Stabilizer ซูโครส เกลือ
ที่ละลายและไม่ละลาย จึงเรียกได้ว่า ไอศกรีมประกอบด้วยของเหลว อากาศ และของแข็ง หรือ 
Three phase system 
 6.2 กำรควบคุม Overrun 
 ค่า Overrun มักจะแสดงออกมาเป็นเปอร์เซ็นต์ของปริมาตรที่เพิ่มขึ้นจากปริมาตรของ
ส่วนผสม การเพิ่มของปริมาตรเนื่องจากขณะปั่นไอศกรีมมีการผสมเอาอากาศเข้าไปในเนื้อ
ไอศกรีม การผสมอากาศมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับองค์ประกอบของส่วนผสม หากอากาศมาเกินไป
เนื้อไอศกรีมจะเบาโปร่งไม่น่ารับประทาน แต่ถ้ามีอากาศน้อยไปเนื้อจะแน่นหรือหนัก โดยทั่วไป
ส่วนผสมไอศกรีมที่มี Ts สูงมักจะมี Overrun ที่มากกว่าส่วนผสมที่มี Ts ต่ า แม้ว่าจะไม่มีการ
ก าหนดแน่นอนถึงค่า Overrun ของไอศกรีมก็ตาม มักจะถือว่าค่า Overrun ควรเป็น 2 หรือ 3 เท่า
ของปริมาณ Ts ในส่วนผสม เช่น ส่วนผสมมี Ts 40% ก็ควรจะได้ไอศกรีมที่มี 100% Overrun 
 6.3 ปัจจัยท่ีส ำคัญท่ีมีผลต่อกำรก ำหนดค่ำ Overrun 
 1.  Total solids (Ts) ของส่วนผสมไอศกรีม 
 2.  Bulky flavor ice creams หรือไอศกรีมที่เติมผลไม้และนัท ควรมี Overrun ต่ ากว่า

ไอศกรีมธรรมดา ทั้งนี้เพื่อได้ผลิตภัณฑ์ที่มีลักษณะเนื้อที่ดี 
 3.  ราคาจ าหน่ายของไอศกรีม 
 4.  ชนิดหรือลักษณะของภาชนะบรรจุ เช่น “Bulk” Packages หรือภาชนะบรรจุขนาดใหญ่

ซึ่งมักพบตามร้านขายปลีกที่ต้องใช้ตักเป็นก้อน (Dipping) มี 90-100% Overrun ขณะที่
กล่องขนาดย่อมซึ่งซื้อกลับบ้านเป็นกล่องได้เลย (Carry-home type) มักจะมี 70-80% 
Overrun 
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  6.4 ปัจจัยท่ีมีผลท ำให้ Overrun ลดลง 
   1.  ไขมัน 
   2.  MSNF 
   3.  Corn syrup solid 
   4.  การโฮโมจีไนซ์ไม่ดี 
   5.  ปริมาณของส่วนผสมในเคร่ืองปั่น 
   6.  การใช้ Stabilizer มาก 
   7.  ช็อกโกแลต โกโก้ ผลไม้ 
   8.  ใช้เกลือแคลเซียมมากเกินไป 
  6.5 ปัจจัยท่ีท ำให้ Overrun เพิ่มขึ น 
   1.  โซเดียมเคซีเนต 
   2.  Whey solids 
   3.  Stabilizer บางชนิด 
   4.  ไข่แดง 
   5.  Emulsifiers 
   6.  พาสเจอร์ไรซ์ส่วนผสมด้วยอุณหภูมิสูง 
  การควบคุมปัจจัยต่าง ๆ นับเป็นเร่ืองส าคัญ ทั้งนี้ เนื่องจากการผลิแต่ละคร้ังควร
เหมือนกัน ผลิตภัณฑ์ชนิดเดียวกัน แต่การผลิตมีค่า Overrun แตกต่างกันประมาณ 10% ย่อมท าให้
เกิดความเสียหาย โดยเฉพาะเร่ืองต้นทุนการผลิตของโรงงาน ยังส่งผลถึงการยอมรับและความนิยม
ของผู้บริโภคด้วย การผลิตไอศกรีมให้มีค่า Overrun ตามต้องการ 
 7.  กำรแช่แข็ง (Hardening) 
  ไอศกรีมที่ได้จากเคร่ืองปั่นมีลักษณะที่ค่อนข้างเหลว ไม่มีรูปร่างที่แน่นอน จ าเป็นต้อง
น ามาแช่แข็ง (โดยไม่ต้องคนหรือปั่น) จะมีอุณหภูมิถึง 0๐F หรือต่ ากว่า (ส่วนมากจะท าให้เย็นลงถึง 
อุณหภูมิ –15๐F) ในเวลาสั้นที่สุด เพื่อป้องกันการเกิดผลึกน้ าแข็งขนาดใหญ่ เวลาที่ใช้แช่แข็ง
แตกต่างกันไป แต่โดยทั่วไปจะใช้เวลาที่ท าให้จุดกึ่งกลางของไอศกรีมในภาชนะเย็นลงถึงอุณหภูมิ  
0๐F 
  7.1 ปัจจัยท่ีมีผลต่อเวลำของกำรแช่แข็ง 
  1.  ขนาดและรูปร่างของภาชนะบรรจุ: ขนาดของภาชนะใหญ่ขึ้นเท่าตัวย่อมต้องใช้เวลา
แช่แข็งเพิ่มขึ้นอีก 50% กล่องหรือภาชนะที่มีสีอ่อนหรือมีพื้นผิวที่สะท้อนได้ดี (Good reflecting 
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surface) จะใช้เวลานานในการแช่แข็ง ส่วนรูปร่างจะมีความเกี่ยวพันกับพื้นที่ผิวที่ได้รับความเย็นได้
มากหรือน้อย 
  2.  การหมุนเวียนของอากาศ: เมื่อใช้ Air blast จะท าให้ใช้เวลาในการแช่แข็งเพียง 60% 
ของเวลาที่ใช้กับแบบ Still air 
  3.  อุณหภูมิของลม: อุณหภูมิที่ต้องการอยู่ระหว่าง -10๐F ถึง -25๐F 
  4.  ต าแหน่งของผลิตภัณฑ์ในห้องแช่แข็ง 
  5.  อุณหภูมิของไอศกรีมขณะอออกจากเคร่ืองปั่น: อุณหภูมิของไอศกรีมที่ออกจาก
เคร่ืองปั่นหาพบว่าสูงกว่าปกติเพียง 1 องศา จะมีผลท าให้เวลาของการแช่แข็งเพิ่มขึ้น 10-15% 
  6.  องค์ประกอบของไอศกรีม: ไอศกรีมที่ไขมันลดลงมีผลท าให้ใช้เวลาแช่แข็งสั้นลง 
(หรือจุดเยือกแข็งของส่วนผสมสูงขึ้น) 
  7.  เปอร์เซ็นต์ Overrun: เวลาของการแช่แข็งมีแนวโน้มจะมากขึ้นเล็กน้อยเมื่อ
เปอร์เซ็นต์ Overrun เพิ่มขึ้น 
 8.  กำรเก็บไอศกรีม (Storage) 
  ไอศกรีมหลังจากผ่านการแช่แข็งก็อาจจ าหน่ายได้ทันที หรืออาจเก็บไว้ประมาณ 1-2 
สัปดาห์ บางคร้ังก็สามารถใช้ห้องแช่แข็งเป็นห้องเก็บไอศกรีมได้เลย ส่วนมากแล้วในโรงงานมักจะ
สร้างห้องเก็บไอศกรีมแยกต่างหาก ซึ่งมีอุณหภูมิสูงกว่าของห้องแช่แข็ง ที่ส าคัญก็คือ อุณหภูมิของ
ห้องเก็บต้องคงที่ในช่วง -10๐F ถึง 0๐F และภาชนะควรวางเรียงติดกัน 
 

2.7 โครงสร้ำงของไอศกรีม 
 โครงสร้างของไอศกรีมเป็นระบบที่ค่อนข้างซับซ้อน เป็นอิมัลชันแบบ O/W และมีลักษณะ
เป็นโฟม เมื่อไอศกรีมมิกซ์ถูกตีปั่นท าให้เม็ดไขมันเกิด Flocculate และเมื่อฟองอากาศแทรกตัวเข้า
ไปจะคงตัวอยู่ได้ด้วย partially coalesced ของไขมันที่เกิดขึ้น และสายของโปรตีน โครงสร้างของ
ไขมันในไอศกรีมมีลักษณะเช่นเดียวกับใน whipped cream ไอศกรีมที่พร้อมต่อการจ าหน่ายนั้นจึง
ประกอบด้วยส่วนของเหว อากาศ และของแข็ง เรียกลักษณะเช่นนี้ว่า three-phase system 
 

2.8 กำรค ำนวณค่ำโอเวอร์รัน (Overrun)  
 โอเวอร์รัน หมายถึง ปริมาณที่เพิ่มขึ้นของส่วนผสมของไอศกรีม หลังจากมีการอัดอากาศ
เข้าไปในส่วนผสมแล้วท าให้แข็งตัว ค่าโอเวอร์รันยิ่งสูงแสดงว่าการผลิตไอศกรีมมีประสิทธิภาพสูง 
ในแง่ของผู้ผลิตจะได้ก าไรสูงขึ้นถ้าค่าโอเวอร์รันสูง ดังนั้นค่าโอเวอร์รันจึงมีความส าคัญมากในการ
ผลิตไอศกรีม (นรินทร์, 2528) 
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 การค านวณหาค่าโอเวอร์รันสามารถท าได้ 2 แบบ คือ อาศัยน้ าหนักและอาศัยปริมาตร มีวิธี
ค านวณดังนี ้

1) การค านวณโดยอาศัยน้ าหนัก 
ค่าโอเวอร์รัน = (น้ าหนักส่วนผสมหนึ่งหน่วยปริมาตร – น้ าหนักของปริมาตรไอศกรีมหนึ่งหน่วย) x 100 

น้ าหนักของไอศกรีมหนึ่งหน่วยปริมาตร 

2) การค านวณโดยปริมาตร 
ค่าโอเวอร์รัน = (ปริมาตรของไอศกรีม – ปริมาตรของส่วนผสม) x 100 
   ปริมาตรของส่วนผสม 

 

2.9  โสน   
 ชื่อวิทยาศาสตร์: Sesbania javanica, Miq 
 ชื่อวงศ์: Fabaceae 

ชื่อพ้อง: โสนหิน โสนกินดอก(ภาคกลาง) ผักฮองแฮง(ภาคเหนือ) สีปรีหลา(กะเหลี่ยง-
แม่ฮ่องสอน)  

 ชื่ออ่ืน: Sesbania หรือ Sesbania pea 
 
 โสนเป็นไม้สกุลเดียวกับแค เป็นไม้ล้มลุกอายุหนึ่งปี พืชตระกูลนี้มีถิ่นก าเนิดในเขตร้อน
ของทวีปเอเชีย จากอินเดียไปทางตะวันออกจนถึงมาเลเซีย อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์ โสนขึ้นเอง
ตามธรรมชาติ มักพบในพื้นที่ที่มีน้ าขัง ล าต้นสูงประมาณ 1-4 เมตร ล าต้นผิวเรียบเป็นเหลี่ยมหรือ
กลมมีร่องละเอียดตามความยาวของล าต้น ใบประกอบแบบขนนกเรียงตัวแบบสลับบนล าต้น มี
หนามแหลมยาว 2 อันที่โคนก้านใบ แต่ละใบมีใบย่อยสีเขียว 10-30 คู่ รูปร่างกลมรียาว 1.2-2.5 
เซนติเมตร กว้าง 2-4 มิลลิเมตร ดอกเป็นช่อเชิงลด หรือเป็นช่อกระจุกออกที่ปลายกิ่ง ชอกใบ ซอก
กิ่ง ช่อดอกยาวประมาณ 10 เซนติเมตร มีดอกย่อย 5-12 ดอก ยาว 2.5 เซนติเมตร มีกลีบดอกสีเหลือง
ห้ากลีบ  ผลเป็นฝักผอมกว้าง 4 มิลลิเมตร ยาวประมาณ 18-20 เซนติเมตร  ฝักอ่อนมีสีเขียวเมื่อแก่
กลายเป็นสีม่วงและสีน้ าตาล มีเมล็ดขนาดเล็ก เรียงอยู่ภายใน ฝักแตกเองเมื่อแห้งโดยแตกตามขวาง
ของฝักผล มีขนาดประมาณ 0.05 เซนติเมตร เมื่อออกดอกติดเมล็ดแล้วต้นโสนจะค่อย ๆ เหี่ยวแห้ง
ตายไปในที่สุด (นพา, 2554) 
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ตำรำงที่ 4 ตารางแสดงคุณค่าทางอาหารของดอกโสน ในส่วนที่รับประทานได้ 100 กรัม   
คุณค่ำทำงอำหำร ปริมำณ หน่วย 
โปรตีน  3.6 กรัม 
ไขมัน  0.4 กรัม 
คาร์โบไฮเดรต  5.6 กรัม 
แคลเซียม  51 มิลลิกรัม 
ฟอสฟอรัส  56 มิลลิกรัม 
เหล็ก  8.2 มิลลิกรัม 
วิตามินบี 1 10.2 มิลลิกรัม 
วิตามินบี 2 0.33 มิลลิกรัม 
ไนอาซิน  2.8 มิลลิกรัม 
วิตามินซี  24 มิลลิกรัม 
เบต้าแคโรทีน  34.3 ไมโครกรัมเทียบกับหน่วยเรตินอล 
เส้นใย  3.9 กรัม 
ท่ีมำ: กองโภชนาการ (2535)  

 
ดอกโสนได้มีการน ามารับประทานหลายชนิด เช่น ไข่เจียวดอกโสน ย าดอกโสน แกงส้ม

ดอกโสนใส่ปลาช่อน ผัดกระเพราดอกโสน ดอกโสนผัดไข่ ดอกโสนน้ ามันหอย เป็นต้น นับได้ว่า
เป็นพืชพื้นบ้านที่ให้ประโยชน์ต่อร่างกายเป็นอย่างมาก นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยที่ได้มีการน าดอก
โสนมาวิจัยและพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ ขอยกตัวอย่างดังนี้ 
 นิษฐกานต์ (2552) ได้ท าการวิจัยเ ร่ืองการพัฒนาผลิตภัณฑ์โยเกิ ร์ตดอกโสน โดย
เปรียบเทียบวิธีการท าดอกโสนอบแห้ง 6 ชนิด คือ ดอกโสนตูมอบแห้ง ดอกโสนบานอบแห้ง ดอก
โสนตูมลวกเชื่อมอบแห้ง ดอกโสนตูมไม่ลวกเชื่อมอบแห้ง ดอกโสนบานลวกเชื่อมอบแห้ง และ
ดอกโสนบานไม่ลวกเชื่อมอบแห้ง พบว่า  ดอกโสนตูมไม่ลวกเชื่อมอบแห้งได้รับคะแนนเฉลี่ย
ความชอบโดยรวมมากที่สุด และเมื่อน าดอกโสนทั้ง 6 ชนิด มาใส่ในโยเกิร์ต พบว่า โยเกิร์ตใส่ดอก
ตูมไม่ลวกเชื่อมอบแห้งได้รับคะแนนเฉลี่ยความชอบโดยรวมมากที่สุด  ในโยเกิร์ตที่ใส่ดอกโสนตูม
ไม่ลวกเชื่อมอบแห้งแบคทีเรียสร้างกรดแลกติกได้มากกว่าที่ไม่ได้ใส่ดอกโสนอย่างแตกต่างอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 (P>0.05) นอกจากนี้สุภาวดี (มปป.) ได้ท าการวิจัย
เร่ืองขนมหม้อแกงดอกโสน โดยการวิจัยคร้ังนี้ได้ท าการศึกษาปริมาณดอกโสนที่เหมาะสมที่จะ
เสริมลงไปในขนมหม้อแกงและศึกษาอายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์ พบว่า ดอกโสนเติมลงไปใน
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ผลิตภัณฑ์จะใช้ดอกโสนสด โดยเติมลงไปร้อยละ 30 ของปริมาณถั่วเขียว (ประมาณ 69 กรัม) ซึ่ง
เป็นปริมาณที่ผู้บริโภคยอมรับมากที่สุด  และสามารถเก็บได้ 3 วันที่อุณหภูมิปกติ แต่ถ้าหากเก็บไว้
ในตู้เย็นและท าการปิดหน้าขนมด้วยพลาสติกส าหรับหุ้มอาหารจะสามารถเก็บไว้ได้นาน 20 วัน 
 

3.0 งำนวิจัยอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง 
 ตรีชฎา (2556) ได้วิเคราะห์คุณค่าทางโภชนาการของผลิตภัณฑ์ไอศกรีมลูกหม่อน โดย
งานวิจัยนี ้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการผลิตที่เหมาะสมและวิเคราะห์คุณค่าทางโภชนาการ
ของผลิตภัณฑ์ไอศกรีมลูกหม่อน โดยศึกษารูปแบบของการเติมน้ าลูกหม่อนในการผลิตไอศกรีมลูก
หม่อน ได้แก่ ไอศกรีมลูกหม่อนที่เติมเนื้อและน้ าที่คั้นได้จากผลหม่อนสด(สิ่งทดลอง 1) ไอศกรีม
ลูกหม่อนที่ท าการเติมน้ าลูกหม่อนที่ได้จากการผสมผลหม่อนกับน้ าสะอาดอัตราส่วน 1 : 1 (สิ่ง
ทดลอง 2) ไอศกรีมลูกหม่อนที่ท าการเติมน้ าลูกหม่อนที่ได้จากการผสมผลหม่อนกับน้ าสะอาด 
อัตราส่วน 1 : 1 และใช้น้ าผึ้งกับนมพาสเจอไรส์ชนิดไขมันต่ าเป็นส่วนผสม(สิ่งทดลอง 3) พบว่า สิ่ง
ทดลอง 1 มีค่าความหนืดมากที่สุด (p 0.05) มีค่าการละลายที่ช้ากว่าเมื่อเทียบกับสิ่งทดลองอ่ืน 
ในขณะที่รูปแบบของการเติมน้ าลูกหม่อนไม่มีผลต่อค่าความฟู (p > 0.05)นอกจากนี้ ยังมีปริมาณ
ความชื้น เถ้า และคาร์โบไฮเดรต แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ(p  0.05) ส่วนปริมาณ
ไขมันและโปรตีน ไม่แตกต่างกัน (p > 0.05) กับสิ่งทดลอง 2 และไอศกรีมลูกหม่อนทั้ง 3 สูตร มี
ปริมาณของแข็งทั้งหมดที่ละลายได้เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับไอศกรีมมิกซ์ส่วนผลการประเมินทาง    
ประสาทสัมผัส โดยใช้แบบทดสอบความชอบ 5 ระดับ พบว่า สิ่งทดลอง 3ได้รับคะแนนความชอบ
ในคุณลักษณะด้านสี กลิ่น รสชาติ และความชอบรวมจากผู้ทดสอบจ านวน 50 คน ในระดับชอบ 
ขณะที่สิ่งทดลอง 1 ผู้ทดสอบมีความชอบในระดับเฉย ๆ (p  0.05) 

ศศิอาภา (2556)ได้ท าการวิจัยเร่ืองการพัฒนาผลิตภัณฑ์โยเกิร์ตสดจากลูกตาล  โดยศึกษา
อัตราส่วนของน้ ากับน้ าตาลในการเชื่อมลูกจากและปริมาณการเติมลูกตาลจากร้อยละ 10 15 และ 20 
ของน้ าหนักโยเกิร์ต พบว่าการเชื่อมลูกจากควรใช้อัตราส่วนของน้ ากับน้ าตาลทรายเท่ากับ 1 : 1 เมื่อ
น าโยเกิร์ตที่ได้มาทดสอบการยอมรับทางด้านประสาทสัมผัสแบบ Hedonic Scale ในด้านลักษณะ
ปรากฏ กลิ่น รสชาติ เน้ือสัมผัส และความชอบโดยรวม โดยใช้ผู้ทดสอบที่ไม่ผ่านการฝึกฝนจ านวน 
100 คน พบว่า ผู้บริโภคให้การยอมรับสูตรที่ 1 ปริมาณลูกจากเชื่อมร้อยละ 10 และสูตรที่ 2 ปริมาณ
ลูกจากเชื่อมร้อยละ 15 ของน้ าหนักโยเกิร์ต ให้พลังงานมากที่สุดเท่ากับ 111.18 Kcal/100g และมี
องค์ประกอบทางเคมีของปริมาณความชื้น เถ้า โปรตีน ไขมัน เส้นใยหยาบ และคาร์โบไฮเดรต 
เท่ากับ ร้อยละ 75.11 0.62 2.62 2.82 และ 18.83 ตามล าดับ นอกจากนี้โยเกิร์ตสดลูกจากสามารถเก็บ
รักษาได้นาน 5 สัปดาห์ ที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส 
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หทัยชนก (2554) ได้ท าการวิจัยเร่ืองผลของปฏิสัมพันธ์ของแป้งมันส าปะหลังดัดแปรและ
แคปปา-คาราจีแนนต่อการตกผลึกของผลึกน้ าแข็งในไอศกรีมนม วัตถุประสงค์ของงานวิจัยนี้คือ  
1) ศึกษาผลของปฏิสัมพันธ์ของแป้งมันส าปะหลังดัดแปร ได้แก่ แป้งไฮดรอกซีโพรพิลสตาร์ช 
(HPS) แป้งไฮดรอกซีโพรพิลไดสตาร์ชฟอสเฟต (HPDS) หรือโลคัส-บีนกัมกับแคปปา-คาราจีแนน
ต่อคุณสมบัติทางวิทยากระแสในระบบสารละลายน้ า ตาลซูโครสและระบบ ส่วนผสมพร้อมท า
ไอศกรีมนม 2) ศึกษาผลของปฏิสัมพันธ์ของแป้ง HPS แป้ง HPDS หรือโลคัสบีนกัมกับแคปปา-คา
ราจีแนนต่อลักษณะทางกายภาพของไอศกรีม ได้แก่ ค่าการขึ้นโฟม อัตราการละลายและค่าความ
แข็งของไอศกรีม 3) ศึกษาผลของปฏิสัมพันธ์ของแป้ง HPS แป้ง HPDS หรือโลคัสบีนกัมกับแคป
ปา- คาราจีแนนต่อการตกผลึกของผลึกน้ าแข็ง จากการวิเคราะห์ด้วยภาพโดยใช้ Heating and 
cooling stage และการท า Temperature sweep ตัวอย่างสารละลายซูโครสและส่วนผสมพร้อมท า 
ไอศกรีมทุกตัวอย่างจะแปรความเข้มข้นซูโครสร้อยละ 12 และ 16 ก าหนดความเข้มข้นของสารให้
ความคงตัวเป็นร้อยละ 0.3 และแปรระดับความเข้มข้นของแป้งมันส าปะหลังดัดแปรหรือโลคัส
บีนกัมในช่วงร้อยละ 0.255-0.3 ผลตา่งของความเข้มข้นสารให้ความคงตัวที่ใช้จะถูกเติมให้ครบร้อย
ละ 0.3 โดยใช้แคปปา-คาราจีแนน  

จากการศึกษาในระบบซูโครส พบว่า ตัวอย่างสารละลายซูโครสที่ไม่เติมสารให้ความคงตัว 
สารละลายซูโครสที่เติมโลคัสบีนกัม แป้ง HPS หรือแป้ง HPDS มีพฤติกรรมการไหลแบบนิวโต
เนียน ระดับความเข้มข้นของสารละลายน้ าตาลซูโครสไม่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการ
ไหลและค่าความหนืดปรากฏของระบบสารละลายน้ าตาลซูโครส ตัวอย่างที่เติมสารให้ความคงตัวมี
ค่าความหนืดปรากฏมากกว่าตัวอย่างที่ไม่เติมสารให้ความคงตัวค่าความหนืดปรากฏของระบบ
สารละลายซูโครสที่ มีโลคัสบีนกัมกับแคปปา-คาราจีแนนจะมีค่ามากกว่าระบบสารละลายซูโครสที่
ใช้แป้ง HPS หรือ แป้ง HPDS กับแคปปา-คาราจีแนน เมื่อพิจารณาในระบบส่วนผสมพร้อมท า
ไอศกรีมพบว่า ส่วนผสมพร้อมท าไอศกรีมที่ไม่มีสารให้ความคงตัว ส่วนผสมพร้อมท าไอศกรีมที่
เติมแป้ง HPS หรือแป้ง HPDS มีพฤติกรรมการไหลแบบนิวโตเนียน ส่วนผสมพร้อมท าไอศกรีมที่
ใช้สารให้ความคงตัวกับแคปปา-คาราจีแนนมีพฤติกรรมการไหลเแบบนอน-นิวโตเนียนประเภท 
Time dependent shear thinning ผลของความเข้มข้นซูโครสต่อพฤติกรรมการไหลพบว่า ระดับ
ความเข้มข้นของซูโครสไม่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการไหลของส่วนผสมพร้อมท า 
ไอศกรีม ทั้งในส่วนผสมพร้อมท าไอศกรีมที่ไม่ใส่และใส่สารให้ความคงตัว นอกจากนี้ส่วนผสม
พร้อมท าไอศกรีมที่เติมสารให้ความคงตัวจะมีค่าความหนืด ปรากฏค่าสัมประสิทธิ์ความหนืด ค่า 
Thixotropy และค่าโมดูลัสสะสมเพิ่มขึ้นโดยจะมีค่าเพิ่มสูงขึ้นอีกเมื่อใช้ส่วนผสมพร้อมท าไอศกรีม
ดังกล่าวกับแคปปา-คาราจีแนนในทางกลับกันส่งผลให้ค่าดัชนีพฤติกรรมการไหลลดลง  
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ค่าโมดูลัสสะสมและค่าความคงตัวของส่วนผสมพร้อมท าไอศกรีมจะมีค่าสูงกว่าตัวอย่าง
ควบคุม ซึ่งแสดงถึงปฏิสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นในส่วนผสมพร้อมท า ไอศกรีม ส่งผลให้ส่วนผสมพร้อมท า 
ไอศกรีมมีความคงตัวมากขึ้น ผลของปฏิสัมพันธ์ของแป้ง HPS หรือแป้ง HPDS กับแคปปา-คารา
จีแนน ส่งผลให้ค่าการขึ้นโฟมมีค่าสูงขึ้น ระดับความเข้มข้นสารละลายซูโครสร้อยละ 12 หรือ    
ร้อยละ 16 ไม่มีผลต่อการขึ้นโฟมของไอศกรีม นั่นแสดงให้เห็นว่าปฏิสัมพันธ์ของแป้ง HPS หรือ
แป้ง HPDS กับแคปปา-คาราจีแนนส่งผลให้ไอศกรีมมีความสามานากักเก็บอากาศเพิ่มขึ้น ในทาง
กลับกันส่งผลให้ไอศกรีมมีค่าความแข็งสูงขึ้นและมีอัตราการละลายสูงกว่าตัวอย่างไอศกรีมที่ใช้
โลคัสบีนกัมกับแคปปา-คาราจีแนน ซึ่งค่าความแข็งที่สูงขึ้นสอดคล้องกับค่าร้อยละการโตของผลึก
น้ าแข็ง โดยค่าร้อยละการโตของผลึกน้ าแข็งของส่วนผสมพร้อมท าไอศกรีมที่มีโลคัสบีนกัมกับ
แคปปา-คาราจีแนน จะมีค่าต่ ากว่าส่วนผสมพร้อมท าไอศกรีมที่มีแป้ง HPS หรือแป้ง HPDS กับ
แคปปา-คาราจีแนน เมื่อส่วนผสมพร้อมท าไอศกรีมหลังผ่าน การท า Temperature sweep จะมีการ
ตกผลึกของผลึกน้ าแข็งแบบ Melt-refreeze โดยส่วนผสมพร้อมท าไอศกรีมที่ใส่โลคัสบีนกัมจะมีค่า
ร้อยละการโตของผลึกน้ าแข็งต่ าที่สุด รองลงมาคือ ตัวอย่างส่วนผสม พร้อมท าไอศกรีมที่มีแป้ง 
HPDS กับแคปปา-คาราจีแนนและตัวอย่างส่วนผสมพร้อมท าไอศกรีมที่มีโลคัสบีนกัมกับแคปปา-
คาราจีแนน นั่นแสดงว่าปฏิสัมพันธ์ของแป้ง HPDS กับแคปปา-คาราจีแนน สามารถชะลอการโต
ของผลึกน้ าแข็งในขณะที่มีการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิได้ ผลของสารละลายน้ าตาล ซูโครสต่อการตก
ผลึกของผลึกน้ าแข็งพบว่าผลึกน้ าแข็งในตัวอย่างส่วนผสมพร้อมท าไอศกรีมที่มี สารละลายซูโครส
ร้อยละ 16 จะมีขนาดผลึกน้ าแข็งเล็กและมีค่าร้อยละการโตของผลึกน้ าแข็งต่ ากว่า ตัวอย่างส่วนผสม
พร้อมท าไอศกรีมที่มีสารละลายซูโครสร้อยละ 12 เนื่องจากปริมาณของแข็งในส่วนพร้อมท า 
ไอศกรีมที่มีสารละลายซูโครสร้อยละ 16 จะมีปริมาณมากกว่า ซึ่งส่งผลให้ใช้เวลาในการเปลี่ยน 
สถานะจากน้ าเป็นผลึกน้ าแข็งในของการปั่นน้อยกว่าส่วนพร้อมท าไอศกรีมที่มีสารละลายซูโครส 
ร้อยละ 12 ปฏิสัมพันธ์ของแป้ง HPS กับแคปปา-คาราจีแนนและแป้ง HPDS กับแคปปา-คาราจีแนน 
ช่วยเพิ่มค่าการขึ้นโฟมให้กับไอศกรีมและสามารถชะลอการโตของผลึกน้ าแข็งได้ ดังนั้น สามารถ
น าแป้ง HPS กับ แคปปา-คาราจีแนนและแป้ง HPDS กับแคปปา-คาราจีแนน มาใช้ในการลด
ลักษณะเนื้อสัมผัสเป็นเกล็ด น้ า แข็งที่เกิดจากการตกผลึกของผลึกน้ า แข็งในไอศกรีมนม  
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บทที ่3 
วิธดี ำเนินกำรวิจัย 

 

วัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในงำนวิจัย มีดังนี  
3.1  วัตถดุิบ 

- ดอกโสน 
- นมสด ตราไทยเดนมาร์ค 
- วิปปิ้งครีม ตรา EMBORG 
- น้ าตาลทรายขาว ตรามิตรผล 
- เกลือป่น ตราปรุงทิพย์ 
- ไข่ไก่ (ไข่แดง) เบอร์ 1   
- สารคงตัว 
- น้ า 
- กลิ่นวานิลา 

3.2 อุปกรณ์และเครื่องมือท่ีใช้ในกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ไอศกรีมดอกโสน 
- อุปกรณ์เคร่ืองครัว ได้แก่ หม้อ กะละมัง ชาม ช้อน และทัพพี 
- ช้อนตวง 
- เตาแก๊ส  
- เทอร์โมมิเตอร์(Thermometer) 
- เคร่ืองปั่นผสม  
- เคร่ืองปั่นไอศกรีม 
- ตู้แช่แข็ง  
- ถ้วยพลาสติกพร้อมฝา 
- เคร่ืองชั่งทศนิยม  2 ต าแหน่ง 
- เคร่ืองชั่งทศนิยม  4 ต าแหน่ง 
- เคร่ืองแก้ว 
- ตู้อบลมร้อน (Hot Air Oven) 
- โถดูดความชื้น (Desiccators) 
- ตู้ดูดควัน (Hood) 
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- เคร่ืองวัดสี (ColorFlex  MiniScan XE PULS.) 
- ชุดอุปกรณ์และสารเคมีวิเคราะห์โปรตีน (BUCHI Extraction System B-811) 
- ชุดอุปกรณ์และสารเคมีวิเคราะห์ไขมัน  
- ชุดอุปกรณ์และสารเคมีวิเคราะห์เส้นใย 
- ชุดอุปกรณ์และอาหารเลี้ยงเชื้อส าหรับวิเคราะห์เชื้อจุลินทรีย์ 
- ชุดวิเคราะห์อัตราการละลายของไอศกรีม 
- แบบทดสอบคุณภาพทางด้านประสาทสัมผัส 
- เคร่ืองค านวณ 
- เคร่ืองคอมพิวเตอร์โปรแกรมส าเร็จรูปส าหรับงานวิจัย (SPSS) 

 

3.3 วิธีกำรทดลอง 
1. กำรศึกษำสูตรมำตรฐำน 
การศึกษาสูตรมาตรฐานเพื่อน ามาใช้ในการพัฒนาเป็นไอศกรีมดอกโสน โดยคัดเลือกสูตร

ไอศกรีมวานิลาที่มีส่วนผสมของนมสด จากโครงการอบรมวิชาชีพส าหรับประชาชน เร่ือง ไอศกรีม
และผลิตภัณฑ์ พ.ศ. 2555 โดย รศ.ดร.สมจิตร สุรพัฒน์  จ านวน 3 สูตร (ตารางที่ 5)และมีกรรมวิธี
การผลิต (ภาพที่ 1) ดังนี ้
 
ตำรำงท่ี 5 การศึกษาสูตรมาตรฐานการผลิตไอศกรีม 
ส่วนผสม สูตรท่ี 1 สูตรท่ี 2 สูตรท่ี 3 
นมสด  500 มิลลิลิตร 500 มิลลิลิตร 3 ถ้วย 
วิปปิ้งครีม  200 กรัม 250 กรัม 100 กรัม 
น้ าตาลทราย  140 กรัม 160 กรัม 150 กรัม 
เกลือ 1/8 ช้อนชา 1/8 ช้อนชา 1/8 ช้อนชา 
ไข่แดง 2 ฟอง 3 ฟอง 2 ฟอง 
สารคงตัว 2 ช้อนชา 2 ช้อนชา 2 ช้อนชา 
น้ า - 120 มิลลิลิตร - 
กลิ่นวานิลา 1 ช้อนชา 1 ช้อนชา 1 ช้อนชา 
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เทส่วนผสมที่เป็นของเหลว ( น้ า  นมสด  วิปปิ้งครีม) ลงในภาชนะสเตนเลส 

 
ชั่งหรือตวงส่วนผสมที่เป็นของแห้งหรือผงรวมกันไว้ (น้ าตาลทราย เกลือ สารคงตัว)   

 
เอาส่วนผสมของเหลวตั้งไฟแบบหม้อตุ๋น  คนด้วยทัพพีสเตนเลสจนอุ่นขึ้น (ราว 50๐ซ) 

 
เติมส่วนผสมของแห้งลงไป  คนให้เข้ากันดีจนละลายเป็นเนื้อเดียวกัน 

 
อุ่นให้ร้อนขึ้นถึง  65๐ซ  แล้วใส่ลงในเคร่ืองปั่นของเหลว  (blender)   

ใช้ความเร็วสูงสุด และใส่ไข่แดงในขณะเคร่ืองท างาน ปั่นนาน  1  นาที   

 
หลังปั่นเทลงหม้อใบเดิมอุ่นให้ถึง  80๐ซ  ทิ้งไว้ที่อุณหภูมินี้เป็นเวลา  2  นาที 

แล้วท าให้เย็นทันทีด้วยการหล่อน้ าเย็น 

 
แช่ในตู้เย็นอย่างน้อย 4 ชั่วโมง เติมกลิ่นวานิลา แล้วคนให้เข้ากัน 

 
เทส่วนผสมลงในเคร่ืองปั่นไอศกรีม  

 
บรรจุในภาชนะบรรจุ (ถ้วยพลาสติก PET) 

 

เก็บรักษา (Cold Storage) อุณหภูมิ -18 ถึง -20 องศาเซลเซียส 

 
ภำพท่ี 1  กรรมวิธีการผลิตไอศกรีมวานิลาสูตรมาตรฐาน 
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2. ศึกษำปริมำณกำรใช้ดอกโสนในไอศกรีม 
จากการคัดเลือกสูตรมาตรฐานโดยใช้ผู้เชี่ยวชาญในการคัดเลือกสูตรไอศกรีมวานิลา พบว่า 

ผู้เชี่ยวชาญให้คะแนนความชอบสูตรที่ 2 (ตารางที่ 5) มากที่สุด แต่มีการเพิ่มการเติมกลิ่นวานิลา 
เนื่องจากมีการเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญ จึงน ามาใช้เป็นไอศกรีมวานิลาสูตรมาตรฐานเพื่อพัฒนา
เป็นไอศกรีมดอกโสนต่อไป โดยปรับปริมาณการใช้ดอกโสนเป็น 3 ระดับ ได้แก่ ร้อยละ 10, 20 
และ 30 โดยมีร้อยละ 0 เป็นสูตรควบคุม (ตารางที่ 6) 
 
ตำรำงท่ี 6  ปริมาณการใช้ดอกโสนในไอศกรีม 

ส่วนผสม หน่วย ปริมำณกำรใช้ดอกโสนในไอศกรีม (ร้อยละ) 

0  10 20  30 
ดอกโสน* กรัม - 50 100 150 
นมสด  มิลลิลิตร 500  500  500  500  
วิปปิ้งครีม  กรัม 250  250  250  250  
น้ าตาลทราย  กรัม 160  160  160  160  
เกลือ  ช้อนชา 1/8  1/8  1/8  1/8  
ไข่แดง ฟอง 3  3  3  3  
สารคงตัว ช้อนชา 2  2  2  2  
น้ า มิลลิลิตร 120  120  120  120  
กลิ่นวานิลา ช้อนชา 2  2  2 2 
หมำยเหตุ  * กรรมวิธีการเตรียมดอกโสน(ภาพที่ 2) 
 

ดอกโสนเด็ดขั้วออก เหลือแต่ดอก ล้างให้สะอาด 

  

ลวกในน้ าเดือด 1 นาที แช่ในน้ าเย็นทันที พักไว้ให้ให้น้ าสะเด็ด 

 
 

ใส่กล่อง ปิดสนิท แช่แข็งที่อุณหภูมิ -18 ถึง -20 องศาเซลเซียส 
 

ภำพท่ี 2 กรรมวิธีการเตรียมดอกโสน 
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ชั่งส่วนผสมที่เป็นของเหลว ( น้ า  นมสด  วิปปิ้งครีม)และดอกโสนที่ผ่านการลวกแล้ว     

ลงในโถเคร่ืองปั่นอเนกประสงค์  ปั่นส่วนผสมให้ละเอียดจนเนียนเป็นเนื้อเดียวกัน 

 

เทส่วนผสมที่ปั่นละเอียด ลงในหม้อสเตนเลส 

 
ชั่งหรือตวงส่วนผสมที่เป็นของแห้งหรือผงรวมกันไว้ (น้ าตาลทราย เกลือ สารคงตัว)   

 
เอาส่วนผสมของเหลวตั้งไฟแบบหม้อตุ๋น  คนด้วยทัพพีสเตนเลสจนอุ่นขึ้น (ราว 50๐ซ) 

 
เติมส่วนผสมของแห้งลงไป  คนให้เข้ากันดีจนละลายเป็นเนื้อเดียวกัน 

 
อุ่นให้ร้อนขึ้นถึง  65๐ซ  แล้วใส่ลงในเคร่ืองปั่นของเหลว  (blender)   

ใช้ความเร็วสูงสุด และใส่ไข่แดงในขณะเคร่ืองท างาน ปั่นนาน  1  นาที   

 
หลังปั่นเทลงหม้อใบเดิมอุ่นให้ถึง  80๐ซ  ทิ้งไว้ที่อุณหภูมินี้เป็นเวลา  2  นาที 

แล้วท าให้เย็นทันทีด้วยการหล่อน้ าเย็น 

 
แช่ในตู้เย็นอย่างน้อย 4 ชั่วโมง เพื่อบ่มส่วนผสม เติมกลิ่นวานิลา แล้วคนให้เข้ากัน 

 
เทส่วนผสมลงในเคร่ืองปั่นไอศกรีม  

 

บรรจุในภาชนะบรรจุ (ถ้วยพลาสติก PET) 

เก็บรักษา (Cold Storage) อุณหภูมิ -18 ถึง -20 องศาเซลเซียส 
 

ภำพท่ี 3  กรรมวิธีการผลิตไอศกรีมดอกโสน 
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3. กำรประเมินคุณภำพทำงด้ำนประสำทสัมผัส 
น าสูตรไอศกรีมที่ได้รับการคัดเลือกเป็นสูตรมาตรฐานและน ามาพัฒนาโดยใช้ดอกโสนมา

เป็นส่วนผสม โดยศึกษาปริมาณของดอกโสน น าไปประเมินการยอมรับทางด้านประสาทสัมผัสวิธี 
9-Point Hedonic Scale โดยใช้แผนการทดลองแบบ Randomized Complete Block Design (RCBD) 
โดยใช้ผู้ทดสอบ จ านวน 30 คน วิเคราะห์ข้อมูลการประเมินคุณภาพทางด้านประสาทสัมผัส โดย
การน าผลการประเมินคุณภาพทางด้านประสาทสัมผัส วิเคราะห์หาค่าความแตกต่างทางสถิติแบบ 
Duncan’s New Multiple Range Test (DMRT) ที่ระดับความเชื่อมั่น 0.05 

4. กำรวิเครำะห์คุณภำพทำงกำยภำพ  
น าไอศกรีมสูตรควบคุมและไอศกรีมดอกโสนทุกสูตร มาหาค่าโอเวอร์รัน อัตราการละลาย 

และวัดค่าสี วิเคราะห์หาค่าความแตกต่างทางสถิติแบบ Duncan’s New Multiple Range Test 
(DMRT) ที่ระดับความเชื่อมั่น 0.05 

5. กำรวิเครำะห์คุณภำพทำงเคมี และคุณภำพทำงจุลินทรีย์ 
น าไอศกรีมดอกโสนสูตรที่ยอมรับมากที่สุด มาวิเคราะห์คุณภาพทางเคมี ได้แก่ การ

วิเคราะห์หาโปรตีน ไขมัน และเส้นใย เปรียบเทียบกับไอศกรีมสูตรควบคุม และน าไอศกรีมดอก
โสนสูตรที่ยอมรับมากที่สุด มาวิเคราะห์คุณภาพทางจุลินทรีย์ ได้แก่ จ านวนจุลินทรีย์ทั้งหมด และ
แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์ม  

6. กำรประเมินต้นทุนกำรผลิต 
การประเมินต้นทุนการผลิต ตามราคาและน้ าหนักที่ใช้ในการผลิตไอศกรีมดอกโสนสูตรที่

ผู้บริโภคยอมรับมากที่สุดเชิงการค้า เปรียบเทียบกับไอศกรีมสูตรควบคุม 
7. สรุปผลกำรวิจัยพร้อมข้อเสนอแนะ 
8. จัดท ำรูปเล่มกำรท ำวิจัยฉบับสมบูรณ์ 

 

3.5 สถำนที่ท ำกำรทดลอง/เก็บข้อมูล 
สาขาคหกรรมศาสตร์   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา  
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3.5 ระยะเวลำท ำกำรวิจัย และแผนกำรด ำเนินงำนตลอดโครงกำรวิจัย  
 
ตำรำงท่ี 7  แสดงช่วงเวลาปฏิบัติงานวิจัย เร่ิมด าเนินการวิจัยเดือนตุลาคม พ.ศ. 2555 ถึงกันยายน  

   พ.ศ. 2556 (ระยะเวลาท าการวิจัยตลอดโครงการวิจัย 1 ปี) 
 

ขั นตอนกำรด ำเนินกำรวิจัย 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1. การศึกษาสูตรมาตรฐาน             
2. ศึกษาปริมาณการใช้ดอก
โสนในไอศกรีม 

            

3. การประเมินคุณภาพ
ทางด้านประสาทสัมผัส 

            

-วิเคราะห์ข้อมูล  
การประเมินคุณภาพ
ทางด้านประสาทสัมผัส 

            

- ประเมินผลการยอมรับ
ของผู้บริโภคที่มีต่อ
ไอศกรีม 

            

4.วิเคราะห์คุณภาพทาง
กายภาพ  

            

5. วิเคราะห์คุณภาพทางเคมี 
จุลินทรีย์ของไอศกรีม 

            

6. ประเมินต้นทุนไอศกรีม             
7. สรุปผลการวิจัยพร้อม
ข้อเสนอแนะ 

            

8. จัดท ารูปเล่มการท าวิจัย             
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บทที ่4 
ผลกำรทดลองและอภิปรำยผล 

 
1.  กำรศึกษำปริมำณดอกโสนเหมำะสมที่ใช้ในกำรผลิตไอศกรีม 

1.1  ผลการศึกษาสูตรที่เหมาะสมเพื่อใช้เป็นสูตรเร่ิมต้นในการพัฒนาไอศกรีม โดยใช้สูตร
ไอศกรีมจากตารางที่ 4 ซึ่ง เป็นสูตรที่ท าขึ้นแล้วมีผู้บริโภคยอมรับมากในระดับหนึ่งและได้ไอศกรีม
ที่มีลักษณะดี จึงใช้เป็นสูตรเร่ิมต้นในการพัฒนาไอศกรีมดอกโสน 

1.2  ผลการศึกษาคุณภาพทางด้านประสาทสัมผัส 
         จากการปรับปริมาณการใช้ดอกโสนเป็น 3 ระดับ ได้แก่ ร้อยละ 10, 20 และ 30 
ประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสโดยใช้วิธี 9-Point Hedonic Scale เป็นการให้คะแนนตามล าดับ
ความชอบ ในช่วงคะแนน 1-9 (1 =ไม่ชอบมากที่สุด ส่วน 9 = ชอบมากที่สุด)ที่มีต่อ สี กลิ่น รสชาติ 
เน้ือสัมผัส และความชอบรวม (ตารางที่ 8) ดังนี ้
 
ตำรำงท่ี 8  คุณลักษณะทางประสาทสัมผัสด้านสี กลิ่น รสชาติ เน้ือสัมผัส และความชอบรวม 
                  ของผลิตภัณฑ์ไอศกรีมดอกโสน 

สูตร สีns กลิ่น* รสชำติ* เนื อสัมผัสns ควำมชอบรวมns 

สูตรควบคุม 7.371.00 7.23a1.14 7.77a1.00 7.171.12 7.600.93 
1 (ร้อยละ 10) 7.201.40 7.07b1.44 7.20b1.57 6.971.52 7.231.41 
2 (ร้อยละ 20) 7.071.34 6.67c1.35 7.17c1.46 6.671.27 7.071.44 
3 (ร้อยละ 30) 6.571.72 6.53d1.31 6.00d1.62 6.031.83 6.631.43 

หมำยเหตุ   ns หมายถึง ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p 0.05) 
 *  หมายถึง มีความแตกต่างกันอย่างมีมีนัยส าคัญทางสถิติ (p 0.05) 
 a b c d ตัวอักษรต่างกันในแนวตั้งเดียวกัน หมายถึง มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ 
 ทางสถิติ (P 0.05) 

 
จากตารางที่ 8 พบว่า ผลคะแนนเฉลี่ยของการทดสอบทางด้านประสาทสัมผัสของไอศกรีม

ดอกโสนที่แปรอัตราส่วนของโสน 3 ระดับ คือ ร้อยละ 10 20 และ 30 ในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
ด้านสี พบว่า ไอศกรีมดอกโสนทุกสูตร ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 

(p>0.05) กับไอศกรีมสูตรควบคุม ไอศกรีมที่ได้สูตรที่มีปริมาณดอกโสนเพิ่มมากขึ้นยิ่งท าให้มีสีที่
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เข้มขึ้น โดยมีลักษณะเป็นสีเหลืองอมเขียว ซึ่งไอศกรีมดอกโสนสูตรที่ 1 มีลักษณะทางด้าน
ประสาทสัมผัสด้านสีใกล้เคียงกับสูตรควบคุมมากที่สุด 

ด้านกลิ่นรส  พบว่า ไอศกรีมดอกโสนทั้ง 3 สูตร  มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
(p  0.05) กับสูตรควบคุม ไอศกรีมดอกโสนที่มีปริมาณดอกโสนมาก จึงท าให้เกิดกลิ่นรสแตกต่าง
จากสูตรควบคุมมากยิ่งขึ้น เนื่องจากดอกโสนมีแคโรทีนอยด์เป็นสารสีซึ่งมีรงควัตถุ เป็นสีเหลือง
เป็นส่วนประกอบ ถ้าได้รับความร้อนที่ 80 องศาเซลเซียสขึ้นไปจะเกิดการเสียสภาพทางธรรมชาติ 
เมื่อเข้าสู่ขั้นตอนการพาสเจอร์ไรซ์ที่อุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียสจะส่งผลท าให้ไอศกรีมดอกโสน
สูตรที่ 3 มีคุณลักษณะทางด้านกลิ่นรสแตกต่างมากที่สุด โดยมีกลิ่นเขียวเด่นชัดมากกว่าไอศกรีม
สูตรที่ 1 สูตรที่ 2 โดยไอศกรีมดอกโสนสูตรที่ 1 มีลักษณะทางด้านประสาทสัมผัสด้านกลิ่นรส
ใกล้เคียงกับสูตรควบคุมมากที่สุด 

ด้านรสชาติ พบว่า ไอศกรีมดอกโสนทั้ง 3 สูตร มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติ (p  0.05) และเมื่อเพิ่มปริมาณดอกโสนในไอศกรีมดอกโสนมากขึ้นความหวานของไอศกรีม
จะลดลงด้วย อาจเนื่องมาจากในกรรมวิธีการเตรียมดอกโสนก่อนน าไปเป็นส่วนผสม ท าให้มี
ปริมาณน้ าในเซลล์ของดอกโสน ซึ่งเมื่อน าดอกโสนมาผลิตไอศกรีมแล้วท าให้ส่งผลให้เกิดเป็น
เกร็ดน้ าแข็งในไอศกรีมเมื่อมีปริมาณดอกโสนที่สูงขึ้น ดังนั้นเมื่อเพิ่มปริมาณดอกโสนเข้าไปใน
สูตรไอศกรีมแล้วจึงท าให้มีความหวานลดลง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของเนาวรัตน์ (2548)ได้วิจัย
เร่ืองการผลิตไอศกรีมซังขนุนไขมันต่ า พบว่า เมื่อเพิ่มปริมาณพิวรีในไอศกรีมซังขนุนไขมันต่ ามาก
ขึ้น ความหวานของไอศกรีมซังขนุนไขมันต่ าจะเพิ่มขึ้นด้วย อาจเนื่องมากจากในกรรมวิธีการ
ผลิตพิวรีซังขนุนมีน้ าตาลเป็นส่วนผสมเพื่อท าให้พิวรีซังขนุนมีความเข้มข้นและท าให้ความเข้มข้น
ของน้ าตาลเข้าไปแทนที่น้ าในเซลล์ของขนุน ซึ่งเมื่อน าพิวรีซังขนุนมาผลิตไอศกรีมแล้วจะไม่ส่งผล
ให้เกิดผลึกน้ าแข็งในเนื้อของพิวรีซังขนุนและไม่ส่งผลต่อความเป็นเกล็ดน้ าแข็งในไอศกรีม ดังนั้น
จึงท าให้เมื่อเพิ่มปริมาณพิวรีซังขนุนเข้าไปในสูตรไอศกรีมแล้วจึงท าให้มีความหวานมากขึ้น 

ด้านเนื้อสัมผัส พบว่า ทุกสูตรไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ(p > 0.05) แต่
เมื่อเพิ่มปริมาณดอกโสนมากขึ้นส่งผลต่อเนื้อสัมผัส ที่สามารถหยาบขึ้นเนื่องจากมีเนื้อดอกโสน
มากขึ้น ส่งผลต่อการยอมรับของผู้บริโภค ท าให้ผู้บริโภคไม่ชอบ เพราะเนื้อไอศกรีมที่ได้นั้นจะมี
ลักษณะหยาบ ไม่เนียน ส่วนด้านการกระจายตัวของดอกโสน พบว่า การกระจายตัวของไอศกรีม
ดอกโสนทั้ง 3 สูตร มีลักษณะใกล้เคียงกัน อาจเนื่องมากจาก ลักษณะของกรรมวิธีการผลิตดอกโสน
ที่มีความละเอียดมากจนท าให้มีการกระจายตัวอย่างสม่ าเสมอ 
 ด้านความชอบรวม พบว่า ไอศกรีมดอกโสนทั้ง 3 สูตร ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ (p > 0.05) ซึ่งผู้ทดสอบอาจพิจารณาจากสีและกลิ่นรสโดยผู้ทดสอบอาจจะชอบสี
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และกลิ่นรสในระดับมากกว่านี้ ถ้าใช้มากกว่าร้อยละ 20 อาจมีสีและกลิ่นรสเข้มเกินไป ท าให้
คะแนนความชอบรวมลดลงหรืออาจมีสีหรือกลิ่นรสน้อยเกินไปท าให้คะแนนความชอบรวมลดลง
เมื่อใช้ดอกโสนในปริมาณสูงขึ้น 

 

2. กำรวิเครำะห์คุณภำพทำงกำยภำพ คุณภำพทำงเคมีและคุณภำพทำงจุลินทรีย์
ของไอศกรีมสูตรควบคุมและไอศกรีมดอกโสนสูตรที่ผู้บริโภคยอมรับมำกที่สุด 

  
2.1 กำรวิเครำะห์คุณภำพทำงกำยภำพ  
การวิเคราะห์คุณภาพทางกายภาพ ได้แก่  การหาค่าโอเวอร์รัน ปริมาณอัตราการละลายและ

การวัดค่าสี  ได้ผลการทดลอง ดังนี้ 
 
ตำรำงท่ี 9 ค่าเฉลี่ยของค่าโอเวอร์รัน ปริมาณอัตราการละลาย และค่าสี L*(มืด-สว่าง) a*(เขียว-แดง)  

   และ b*(น้ าเงิน – เหลือง) ของผลิตภัณฑ์ไอศกรีมที่ได้จากการแปรปริมาณดอกโสน 

ปริมำณ 
ดอกโสน 
(ร้อยละ) 

ค่ำเฉลี่ย เบี่ยงเบนมำตรฐำน 

ค่ำโอเวอร์รันns 
(ร้อยละ) 

อัตรำกำรละลำยns 
(กรัม/นำที) 

ค่ำสี 

L* a* b* 

0 57.510.58 0.720.22 86.31a0.09 1.22b0.01 13.10d0.01 
10 51.510.53 0.760.10 82.10b0.04 0.74d0.01 17.82c0.03 
20 50.790.22 0.870.15 81.79c0.01 1.15c0.05 20.59b0.01 
30 50.760.57 0.980.14 75.99d0.00 1.27a0.01 25.19a0.01 

หมำยเหตุ   ns หมายถึง ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p 0.05) 
 *  หมายถึง มีความแตกต่างกันอย่างมีมีนัยส าคัญทางสถิติ (p 0.05) 
 a b c d ตัวอักษรต่างกันในแนวตั้งเดียวกัน หมายถึง มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ 
 ทางสถิติ (P 0.05) 
 
 จากตารางที่ 9 คะแนนค่าเฉลี่ยของอัตราการละลาย ค่าโอเวอร์รันและค่าสี ของผลิตภัณฑ์
ไอศกรีมที่ได้จากแปรปริมาณดอกโสน พบว่า ค่าโอเวอร์รันของไอศกรีมทุกสูตรไม่มีความแตกต่าง
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p0.05) โดยในไอศกรีมสูตรควบคุมมีปริมาณดอกโสนร้อยละ 0 มีค่า 
โอเวอร์รันสูงที่สุด คือมีค่าเท่ากับร้อยละ 57.55 ไอศกรีมสูตรที่ 1 มีปริมาณดอกโสนร้อยละ10 มีค่า
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โอเวอร์รันร้อยละ 51.51 ไอศกรีมสูตรที่ 2 มีปริมาณดอกโสนร้อยละ 20 มีค่าโอเวอร์รันร้อยละ 
50.79 และไอศกรีมสูตรที่ 3 มีปริมาณดอกโสนร้อยละ 30 มีค่าโอเวอร์รันร้อยละ 50.76 แต่มี
แนวโน้มว่าไอศกรีมที่มีปริมาณดอกโสนเพิ่มขึ้นค่าโอเวอร์รันจะลดลง เน่ืองจากดอกโสนที่ใช้ใส่ใน
ไอศกรีมนั้นได้ผ่านการให้ความร้อนก่อน เพื่อป้องกันไม่ให้ดอกโสนนั้นแข็งเป็นผลึกน้ าแข็งเมื่อ
น ามาใส่ในไอศกรีม และเมื่อมีการใส่ปริมาณดอกโสนในไอศกรีมเพิ่มขึ้น จึงส่งผลท าให้ไอศกรีมมี
ความหนืดมากจึงท าให้มีค่าโอเวอร์รันต่ าหรือการขึ้นฟูต่ า ซึ่งความหนืดของไอศกรีมมีความส าคัญที่
จะเป็นตัวควบคุมปริมาณของแข็งที่ใช้ในการสร้างโครงสร้างของไอศกรีม ซึ่งได้มาจากนม น้ าตาล 
ปริมาณเนื้อของวัตถุดิบ รวมทั้งสารให้ความคงตัว และการบ่มไอศกรีม นอกจากนี้ ความหนืดจะ
ส่งผลต่อการขึ้นฟูของไอศกรีมด้วย โดยค่าความหนืดน้อยจะท าให้ค่าการขึ้นฟูมากขึ้น แต่อย่างค่า
การขึ้นฟูหรือค่าโอเวอร์รันของทุกสูตรไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  (p 0.05) 
 เมื่อพิจารณาอัตราการละลาย พบว่า ไอศกรีมดอกโสนร้อยละ 10 ร้อยละ 20 และร้อยละ 30 
มีค่า 0.76 กรัม/นาที 0.87 กรัม/นาที และ 0.98 กรัม/นาที ตามล าดับ ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ (p  0.05) กับสูตรควบคุม แต่มีแนวโน้มว่าปริมาณดอกโสนที่ใส่ในไอศกรีม
เพิ่มขึ้นจะส่งผลท าให้อัตราการละลายเร็วขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของหทัยชนก (2554) ที่
พบว่าปริมาณฟองอากาศที่มีในไอศกรีมสูงจะส่งผลให้อัตราการละลายของไอศกรีมต่่า เนื่องจาก
ปริมาณ ฟองอากาศที่มีขนาดเล็กและมีจ่านวนมากจะส่งผลให้มีคุณสมบัติป้องกันการถ่ายเทความ
ร้อนจากภายนอก สู่ภายในเน้ือไอศกรีม  

เมื่อพิจารณาค่าสี L* a* และ b* พบว่า ค่า L* a* และ b* ของไอศกรีมแต่ละสูตรมีความ
แตกต่างกันอย่างมีมีนัยส าคัญทางสถิติ (p  0.05) โดยไอศกรีมที่มีปริมาณดอกโสนมากขึ้นจะ
ส่งผลต่อค่าสี L* คือค่าความสว่างเร่ิมมีสีเข้มขึ้น และมีลักษณะสีเขียวเพิ่มขึ้น (a*) รวมทั้งยังมีสี
เหลืองเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกัน (b*) ลักษณะไอศกรีมดอกโสนที่ได้นั้นจะมีสีเข้มขึ้นตามปริมาณดอก
โสน โดยไอศกรีมดอกโสนร้อยละ 10 จะมีค่าสี L* ใกล้เคียงสูตรที่ควบคุมมากที่สุด โดยจะมีค่าอยู่
ในช่วง 75.99 - 86.31 ค่าสี a* มีค่าอยู่ในช่วง 0.74 - 1.27 และค่าสี b* มีค่าอยู่ในช่วง 13.10 - 25.19 

 
2.2 กำรวิเครำะห์คุณภำพทำงเคมีของไอศกรีม 
การวิเคราะห์คุณภาพทางเคมีของไอศกรีมดอกโสนจากสูตรที่ใช้ปริมาณดอกโสนร้อยละ 

10 ของน้ าหนักนม ที่ผ่านการยอมรับจากผู้บริโภค น ามาวิเคราะห์คุณภาพทางเคมีและเปรียบเทียบ
กับไอศกรีมสูตรควบคุมได้ผลดังตารางที่ 10 
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ตำรำงท่ี 10 องค์ประกอบทางเคมีของไอศกรีมดอกโสนและสูตรควบคุม 

องค์ประกอบทำงเคมี ไอศกรีมดอกโสน (ร้อยละ) ไอศกรีมสูตรควบคุม (ร้อยละ) 

โปรตีน 0.12 0.18 
ไขมัน 3.75 25.04 
เส้นใย 3.21 0.00 

 
 จากตารางที่  10  พบว่า ไอศกรีมดอกโสนมีปริมาณโปรตีนที่วิเคราะห์ได้เท่ากับ 0.12 ซึ่ง
น้อยกว่าไอศกรีมสูตรควบคุมที่มีปริมาณโปรตีนที่วิเคราะห์ได้มีค่าเท่ากับร้อยละ 0.18  เป็นโปรตีน
ที่ได้จากนมสด ปริมาณโปรตีนที่วิเคราะห์ได้สูงกว่าเมื่อเทียบกับไอศกรีมที่วางขายในท้องตลาด 
 ปริมาณไขมันของไอศกรีมดอกโสนที่วิเคราะห์ได้มีค่าเท่ากับร้อยละ 3.75 ซึ่งน้อยกว่าสูตร
ไอศกรีมสูตรควบคุมที่มีปริมาณไขมันที่วิเคราะห์ได้มีค่าเท่ากับร้อยละ 25.04  อาจเนื่องจากปริมาณ
ดอกโสนที่เพิ่มในส่วนผสมร้อยละ 10  ท าให้ปริมาณไขมันในไอศกรีมดอกโสนมีความแตกต่างกัน 
 

2.3 กำรวิเครำะห์คุณภำพจุลินทรีย์ในไอศกรีม 
 การศึกษาปริมาณจุลินทรีย์ในไอศกรีมดอกโสนจากสูตรที่ใช้ปริมาณดอกโสนร้อยละ 10 
ของน้ าหนักนม ที่ผ่านการยอมรับจากผู้บริโภค น ามาท าการตรวจสอบคุณภาพทางจุลินทรีย์ ได้ผล
ดังตารางที ่11 
 
ตำรำงท่ี 11  ปริมาณจุลินทรีย์ในไอศกรีมดอกโสน 

ผลิตภัณฑ์ 
จ ำนวนจุลินทรีย์ทั งหมด 

(CFU/ml) 
แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์ม 

(เอ็มพีเอ็น/กรัม) 
ไอศกรีมดอกโสน 78x10-2 ไม่พบ 

 
จากตารางที่  11 พบว่า ไอศกรีมดอกโสน มีจ านวนจุลินทรีย์ทั้งหมดเท่ากับ 7810-2  

CFU/ml ซึ่งไม่เกิน 6.0x105 โคโลนี/กรัม ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่ 222 (พ.ศ. 2544) 
จึงกล่าวได้ว่าไอศกรีมดอกโสนที่ผลิตขึ้น สะอาด ปลอดภัยต่อผู้บริโภค 
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3. ประเมินต้นทุนไอศกรีมดอกโสนสูตรที่ผู้บริโภคยอมรับมำกที่สุดเปรียบเทียบ
กับสูตรควบคุม 

การประเมินต้นทุนการผลิตไอศกรีม โดยใช้การค านวณตามราคาและน้ าหนักที่ใช้ในการ
ผลิตไอศกรีมดอกโสนสูตรที่ผู้บริโภคยอมรับมากที่สุดเชิงการค้า  เปรียบเทียบกับไอศกรีมสูตร
ควบคุม ได้ผลดังตารางที่ 12  

 
ตำรำงท่ี 12  การประเมินต้นทุนการผลิตไอศกรีมสูตรควบคุมและไอศกรีมดอกโสนสูตรที่ผู้บริโภค 

     ยอมรับมากที่สุดเชิงการค้า 
ผลิตภัณฑ์ไอศกรีม รำคำต่อหน่วย (กิโลกรัม/บำท) 
สูตรควบคุม 12 
สูตรที่ผู้บริโภคยอมรับมากที่สุด(ดอกโสนร้อยละ 10) 12 

 
จากตารางที่ 12 พบว่า สูตรควบคุมใช้ต้นทุนการผลิตไอศกรีมต่อ 1 กิโลกรัมเท่ากับ 12 บาท 

ไอศกรีมดอกโสนสูตรที่ผู้บริโภคยอมรับมากที่สุด(ร้อยละ 10) เทา่กับ 12 บาท ดังนั้นไอศกรีมสูตรที่
ผู้บริโภคยอมรับมากที่สุด(ดอกโสนร้อยละ 10) มีต้นทุนการผลิตเท่ากัน ถึงแม้จะมีการใช้ดอกโสน
เพิ่มมาในส่วนผสม และท าให้ไอศกรีมที่ได้มีคุณค่าทางโภชนาการสูงขึ้น โดยเฉพาะเส้นใยอาหารที่
ต่อสุขภาพของผู้บริโภคที่ใส่ใจสุขภาพมากขึ้น 
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บทที ่5 
สรุปผลกำรทดลอง 

 
จากการศึกษาการพัฒนาผลิตภัณฑ์ไอศกรีมดอกโสน สามารถสรุปเป็นข้อ ๆ ได้ดังนี้ 
 1. ปริมาณดอกโสนเหมาะสมที่ใช้ในการผลิตไอศกรีม พบว่า ผู้บริโภคยอมให้การยอมรับ
รับคุณภาพทางด้านประสาทสัมผัสไอศกรีมดอกโสนร้อยละ 10 มากที่สุด ในด้านสี กลิ่น รสชาติ 
เน้ือสัมผัส และความชอบรวม มีคะแนนเท่ากับ 7.20  7.07  7.20  6.97 และ 7.23 ตามล าดับ ซึ่งอยู่ใน
ระดับชอบเล็กน้อยถึงปานกลาง  

2. คุณภาพทางกายภาพ พบว่า ไอศกรีมสูตรควบคุม มีค่าโอเวอร์รัน ร้อยละ 57.51 โดยมี
อัตราการละลาย เท่ากับ 0.72 กรัม/นาที มีค่าสี มีค่าสี L* (ความสว่าง) 86.31 ค่า  a* (สีเขียว) 1.22 
และค่า b* (สีเหลือง) 13.10 ไอศกรีมดอกโสนสูตรที่ผู้บริโภคยอมรับมากที่สุด(ร้อยละ 10) มีค่าโอ
เวอร์รันร้อยละ 51.51 โดยมีอัตราการละลาย เท่ากับ 0.76 กรัม/นาที มีค่าสี L* (ความสว่าง) 82.10   
ค่า  a* (สีเขียว) 0.74 และค่า b* (สีเหลือง) 17.82  คุณภาพทางเคมี พบว่า ไอศกรีมสูตรควบคุม มี
ปริมาณโปรตีนร้อยละ 0.18  มีปริมาณไขมันร้อยละ 25.04  และไม่มีปริมาณเส้นใย  ไอศกรีมดอก
โสนสูตรที่ผู้บริโภคยอมรับมากที่สุด (ร้อยละ 10) มีปริมาณโปรตีน ร้อยละ 0.12  มีปริมาณไขมัน
ร้อยละ 3.75  และมีปริมาณเส้นใย  ร้อยละ 3.21  คุณภาพทางจุลินทรีย์ พบว่า ไอศกรีมดอกโสนสูตร
ที่ผู้บริโภคยอมรับมากที่สุด(ร้อยละ 10)  มีจ านวนจุลินทรีย์ทั้งหมดเท่ากับ 7810-2  CFU/ml ซึ่งไม่
เกิน 6.0x105 โคโลนี/กรัม ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่ 222 (พ.ศ. 2544)  

3. การประเมินต้นทุน สูตรควบคุมใช้ต้นทุนการผลิตไอศกรีมต่อ 1 กิโลกรัมเท่ากับ 12 บาท 
ไอศกรีมดอกโสนสูตรที่ผู้บริโภคยอมรับมากที่สุด(ร้อยละ 10) เท่ากับ 12 บาท ดังนั้นไอศกรีมสูตรที่
ผู้บริโภคยอมรับมากที่สุด(ดอกโสนร้อยละ 10) มีต้นทุนการผลิตเท่ากับจากสูตรควบคุม 
  
ข้อเสนอแนะ 

1. ในการผลิตไอศกรีมดอกโสนควรมีการคัดเลือกดอกโสนที่มีลักษณะดี และควรมีวิธีการ
เตรียมดอกโสนในรูปของพิวรี เนื่องจากเมื่อน าดอกโสนที่ผ่านการลวกแล้วไปปั่นผสมแล้ว ปรากฏ
ว่าถ้าในไอศกรีมที่มีปริมาณดอกโสนเพิ่มมากขึ้นจะท าให้ไอศกรีมมีลักษณะเป็นเกร็ดน้ าแข็งเพิ่ม
มากขึ้น ท าให้เนื้อไอศกรีมที่ได้ไม่เนียนเท่าที่ควร 

2. การผลิตไอศกรีมดอกโสนควรมีการใช้กลิ่นวานิลาเพิ่มขึ้น เพราะจะช่วยลดกลิ่นเหม็น
เขียวของในไอศกรีมดอกโสน และควรมีการศึกษาการใช้สารทดแทนไขมันหรือจะใช้สารให้ความ
หวานที่ไม่ให้พลังงานตัวอ่ืน ๆ มาพัฒนาต่อไป 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก 

วัตถุดิบในการท าไอศกรีมดอกโสน 

 

ภาพผนวกท่ี 1  ส่วนผสมที่ 1 Control (100:0) ได้แก่ นมสด วิปปิ้งครีม น ้ำตำลทรำย  เกลือ ไข่แดง 

สำรคงตัว และน ้ำ 

 

ภาพผนวกท่ี 2 ส่วนผสมที่ 2 สูตร 1 (ร้อยละ 10) ได้แก่ ดอกโสนสุก นมสด วิปปิ้งครีม น ้ำตำลทรำย 

เกลือ ไข่แดง สำรคงตัว และน ้ำ 
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ภาคผนวก ข 

กรรมวิธีการเตรียมดอกโสน กรรมวธกีารผลิตไอศกรีมดอกโสน 

และผลิตภัณฑ์ไอศกรีมดอกโสน 

     

     
 

    

 

                   

ภาพภาคผนวกท่ี  3 กรรมวิธีกำรเตรียมดอกโสน 

วัตถุดิบ ล้ำงให้สะอำด 

ลวกในน ้ำเดือด เป็นเวลำ 1 

นำที 

แช่น ้ำเย็น พึ่งให้สะเด็ดน ้ำ 

ตั งน ้ำให้เดือด 

บรรจุใส่กล่องน้ำไปแช่แข็ง 
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ภาพภาคผนวกท่ี 4 กรรมวิธีกำรผลิตไอศกรีมดอกโสน  

ส่วนผสมกำรผลิตไอศกรีมดอกโสน น้ำดอกโสนปั่นรวมกับส่วนผสมที่เป็นของเหลว 

ปั่นรวมกันด้วยควำมเร็วสูงสุด จนละเอียด เทใส่ลงในหม้อสเตนเลส ตั งไฟแบบ

ตุ๋น 

อุณหภูมิ 50๐C เติมของแห้ง จนอุณหภูมิถึง 65๐C ปั่นควำมเร็วสูงสุด และใส่ไขแ่ดง ปั่นนำน 1 นำที   
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ภาพภาคผนวกท่ี 4 กรรมวิธีกำรผลิตไอศกรีมดอกโสน (ต่อ) 

เทส่วนผสมลงในเคร่ืองปั่นไอศกรีม 
 

ได้ไอศกรีมดอกโสน บรรจุในภำชนะบรรจุ 

เติมกลิ่นวำนิลำ แล้วคนให้เข้ำกัน 
 

อุ่นให้ถึง 80๐C เป็นเวลำ 2 นำที 

แช่ในตู้เย็นอย่ำงน้อย 4 ชั่วโมง เพื่อบ่มส่วนผสม 

ท้ำให้เย็นทันทีด้วยกำรหล่อน ้ำเย็น 
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ภาพภาคผนวกท่ี 5  ผลิตภัณฑ์ไอศกรีมดอกโสน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สูตร 3 30% สูตร 2 20% สูตร 1 10% สูตรควบคุม 
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ภาคผนวก ค 

การค านวณต้นทุนการผลิตไอศกรีม 

ข้อมูลของวัตถุดิบ และการค านวณราคาต้นทุนของไอศกรีมสูตรควบคุม (ภัทรา, 2540) 

วัตถุดิบ 

1. นมสดตรำไทยเดนมำร์ค    

2. วิปปิ้งครีมตรำ EMBORG 

3. น ้ำตำลทรำยตรำมิตรผล 

4. เกลือป่นตรำปรุงทิพย์ 

5. ไข่ไก่(ไข่แดง)เบอร์ 1 

6. สำรคงตัว มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 

7. กลิ่นวำนิลำตรำ 

ตารางผนวกท่ี 1 วิธีกำรค้ำนวณต้นทุนกำรผลิตไอศกรีมสูตรควบคุม 

ชนิดของวัตถุดิบ 
น  าหนัก  
(กิโลกรัม) 

ราคาต่อหน่วย 
(กิโลกรัม/บาท) 

ต้นทุนวัตถุดิบ 

(น  าหนักเป็นกิโลกรัม)ราคากิโลกรัม 

นมสด 0.5000 20.00 10.0000 

วิปปิ้งครีม 0.2500 240.00 60.0000 

น ้ำตำลทรำย 0.1600 23.50 3.7600 

เกลือ 0.0004 20.00 0.0080 

ไข่แดง 0.0510 45.00 2.2950 

สำรคงตัว 0.0100 300.00 3.0000 

น ้ำ 0.1200 0.00 0.0000 

กลิ่นวำนิลำ 0.0100 115.00 1.1500 

รวม 1.1014  80.213 
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รำคำไอศกรีมสูตรควบคุม ต่อ 1 กิโลกรัม 

= 80.213/1.1014 

= 72.83 

= 73      บำท 

รำคำไอศกรีมสูตรควบคุม บรรจุถ้วยละ 40 กรัม 

= 73 0.0400 

= 2.92+1 (ค่ำบรรจุภัณฑ์) 

= 3.923 (ค่ำยืดหยุ่น) 

= 11.76  บำท 

= ประมำณ  12  บำท 

เพรำะฉะนั นไอศกรีมสูตรควบคุมขนำดบรรจุถ้วยละ 40 กรัม มีต้นทุน 12 บำท 
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ข้อมูลของวัตถุดิบ และการค านวณราคาต้นทุนของไอศกรีมดอกโสน (ภัทรา, 2540) 

วัตถุดิบ 

1. ดอกโสน     

2. นมสดตรำไทยเดนมำร์ค    

3. วิปปิ้งครีมตรำ EMBORG 

4. น ้ำตำลทรำยตรำมิตรผล 

5. เกลือป่นตรำปรุงทิพย์ 

6. ไข่ไก่(ไข่แดง)เบอร์ 1 

7. สำรคงตัว มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 

8. กลิ่นวำนิลำตรำ 

ตารางผนวกท่ี 2 วิธีกำรค้ำนวณต้นทุนกำรผลิตไอศกรีมดอกโสน 

ชนิดของวัตถุดิบ 
น  าหนัก  
(กิโลกรัม) 

ราคาต่อหน่วย 
(กิโลกรัม/บาท) 

ต้นทุนวัตถุดิบ 

(น  าหนักเป็นกิโลกรัม)ราคากิโลกรัม 

ดอกโสนสุก 0.0500 80.0000 4.0000 

นมสด  0.5000 20.0000 10.0000 

วิปปิ้งครีม  0.2500 240.0000 60.0000 

น ้ำตำลทรำย  0.1600 23.5000 3.7600 

เกลือ  0.0004 20.0000 0.0080 

ไข่แดง 0.0510 45.0000 2.2950 

สำรคงตัว 0.0100 300.0000 3.0000 

น ้ำ 0.1200 0.0000 0.0000 

กลิ่นวำนิลำ 0.0100 115.0000 1.1500 

รวม 1.1514  84.213 
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รำคำไอศกรีมดอกโสน ต่อ 1 กิโลกรัม 

=  84.213/1.1514 

= 73.14 

= 74      บำท 

รำคำไอศกรีมดอกโสน บรรจุถ้วยละ 40 กรัม 

= 740.0400 

= 2.96+1 (ค่ำบรรจุภัณฑ์) 

= 3.963 (ค่ำยืดหยุ่น) 

= 11.88 บำท 

=   ประมำณ    12 บำท 

เพรำะฉะนั นไอศกรีมดอกโสนขนำดบรรจุถ้วยละ 40 กรัม มีต้นทุน 12    บำท 
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ประวัติผู้วิจัย 
 

ชื่อ – นามสกุล  นำงสำวนันทวรรณ   ฉวีวรรณ์ 

ต าแหน่งปัจจุบัน  อำจำรย์  (พนักงำนมหำวิทยำลัย สำยวิชำกำร) 

สถานท่ีท างาน  สำขำวิชำคหกรรมศำสตร์ คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี  

  มหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ 

ท่ีตั ง  เลขที่ 96 ถนนปรีดีพนมยงค์ ต้ำบลประตูชัย อ้ำเภอพระนครศรีอยุธยำ 

  จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ 13000 

โทรศัพท์ (ท่ีท างาน) 035-245-888  

                 (มือถือ) 087-033-6511 

ประวัติการศึกษา 

วท.ม.คหกรรมศำสตร์(อำหำรและโภชนำกำร) มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 

วท.บ.วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรอำหำร มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ 
 

ประวัติการท างาน 

1.  
 

ปี 2552 - ปัจจุบัน อำจำรย์ประจ้ำสำขำวิชำคหกรรมศำสตร์  คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ 

2. ปี 2551 - 2552 ผู้ช่วยนักวิจัย มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 
 

ผลงานทางการวิจัย 

1. คลังสมอง: กำรสืบสำนอำชีพหัตถกรรม ภูมิปัญญำท้องถิ่น จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ ปี 2553 

2. กำรศึกษำผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนวิชำ 4512203 กำรถนอมอำหำรด้วยวิธีกำรสอนแบบ 
CIPPA  MODEL ปี 2553 
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ประวัติการเป็นวิทยากร 

1.  เป็นวิทยำกรอบรมกำรท้ำไอศกรีม เพื่อกำรประกอบอำชีพให้กับสถำบันอยุธยำศึกษำ 

2.  เป็นผู้ช่วยวิทยำกรอบรมกำรแกะสลักผักและผลไม้ ให้กับสำขำวิชำคหกรรมศำสตร์ 

3.  เป็นวิทยำกรอบรมกำรท้ำลูกชุบ ให้กับสำขำวิชำคหกรรมศำสตร์ 

4.  เป็นวิทยำกรอบรมกำรท้ำอำหำรว่ำง ให้กับสำขำวิชำคหกรรมศำสตร์ 

5.  เป็นผู้ช่วยวิทยำกรกำรจัดดอกไม้ตำมหลักเศรษฐกิจพอเพียงให้กับชุมชน 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


