
บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 
 
2.1 ไอศกรีม 
 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับท่ี 222 (2544) บัญญัติไววา ไอศกรีมเปนอาหารควบคุม
เฉพาะ จะตองมีคุณภาพมาตรฐานตามท่ีกฎหมายกําหนด รวมท้ังวิธีการผลิต เคร่ืองมือท่ีใชในการ
ผลิต และการเก็บรักษาอาหาร ภาชนะบรรจุ ตลอดจนฉลากตองผานการตรวจสอบจากสํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยาวามีความถูกตองเหมาะสม จึงจะสามารถผลิตหรือนําเขาเพื่อ
ออกจําหนายได ซ่ึงตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขดังกลาว ไดแบงไอศกรีมเปน 5 ชนิด และ
กําหนดคุณภาพมาตรฐานของไอศกรีมแตละชนิดไว ดังนี้ 

1) ไอศกรีมนม ไดแก ไอศกรีมท่ีทําข้ึนโดยใชนม หรือผลิตภัณฑท่ีไดจากนม โดยตองมีมัน
เนยเปนสวนผสมไมนอยกวารอยละ 5 ของน้ําหนัก และมีธาตุน้ํานมไมรวมมันเนยไมนอยกวา     
รอยละ 7.5 ของน้ําหนัก  
  2) ไอศกรีมดัดแปลง ไดแก ไอศกรีมนมที่ทําข้ึนโดยใชไขมันชนิดอ่ืนแทนมันเนยท้ังหมด
หรือบางสวน หรือไอศกรีมท่ีทําข้ึนโดยใชผลิตภัณฑท่ีมีไขมัน แตผลิตภัณฑนั้นมิใชผลิตภัณฑท่ีได
จากนม และตองมีไขมันท้ังหมดไมนอยกวารอยละ 5 ของน้ําหนัก  
   3) ไอศกรีมผสม ไดแก ไอศกรีมนม หรือไอศกรีมดัดแปลง ซ่ึงมีผลไม หรือวัตถุอ่ืนท่ีเปน
อาหารเปนสวนผสมอยูดวย โดยตองมีมาตรฐานเชนเดียวกับไอศกรีมนม หรือไอศกรีมดัดแปลง 
ท้ังนี้ไมนับรวมน้ําหนักของผลไมหรือวัตถุท่ีเปนอาหารอ่ืนผสมอยูดวย  
  4) ไอศกรีมชนิดเหลว หรือแหง หรือผง ไดแก ไอศกรีมนม ไอศกรีมดัดแปลง หรือไอศกรีม
ผสมท่ีเปนชนิดเหลว หรือแหง หรือผง นั่นเอง ซ่ึงตองไมมีกล่ินหืน มีกล่ินตามลักษณะเฉพาะของ
ไอศกรีมชนิดนั้น มีลักษณะไมเกาะเปนกอน ไมมีวัตถุกันเสีย มีความช้ืนไมเกินรอยละ 5 ของ
น้ําหนัก ไมมีจุลินทรียท่ีทําใหเกิดโรค และไมมีสารพิษจากจุลินทรียในปริมาณท่ีอาจเปนอันตราย
ตอสุขภาพ  

5) ไอศกรีมหวานเย็น ไดแก ไอศกรีมท่ีทําข้ึนโดยใชน้ํา และนํ้าตาล หรืออาจมีวัตถุอ่ืนท่ี
เปนอาหารเปนสวนผสมอยูดวย และอาจใสวัตถุแตงกล่ิน รส และสีดวยก็ได  
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ไอศกรีมท้ัง 5 ชนิด ตองไมมีกล่ินหืน ไมมีวัตถุกันเสีย ไมมีเช้ือจุลินทรียท่ีทําใหเกิดโรค 
และไมมีสารพิษจากเช้ือจุลินทรียในปริมาณท่ีอาจเปนอันตรายตอสุขภาพ    
 นอกจากนี้แลวยังสามารถจําแนกไอศกรีมออกเปน 4 ประเภท ดังนี้ (นรินทร, 2528) 
 1) ไอศกรีมท่ีผลิตจากผลิตภัณฑนม สวนประกอบสวนใหญของไอศกรีมชนิดนี้ จะเปน
ผลิตภัณฑนม เชน มันเนย ของแข็งในนมท่ีไมรวมไขมัน (milk solid non fat; MSNF) เปนตน 
 2) ไอศกรีมท่ีใชน้ํามันพืช เนื่องจากไขมันนมมีราคาแพงและหาไดยากในบางประเทศ จึงมี  
ผูนิยมใชน้ํามันพืชทดแทนมันเนย แตยังใช MSNF อยู 
 3) ไอศกรีมท่ีใชน้ําผลไมกับผลิตภัณฑนม นิยมเรียกไอศกรีมชนิดนี้วา เชอรเบท (sherbet) 
ซ่ึงแตกตางจากประเภทท่ี 1) เพราะมีน้ําผลไมเปนสวนผสมดวย 
 4) น้ําแข็งแทง เปนผลิตภัณฑท่ีไมใชผลิตภัณฑนมเปนสวนผสมเลย แตโรงงานสวนใหญ
มักจะมีการผลิตควบคูไปกับการผลิตไอศกรีม มีสวนประกอบสําคัญ คือ น้ําตาล น้ําผลไมและนํ้า 
 
2.2 ลักษณะของผลิตภัณฑเชอรเบท  
  เชอรเบท (sherbet) เปนผลิตภัณฑขนมหวานแชเยือกแข็ง มีสวนประกอบไดแก น้ํา น้ําตาล
หรือสารใหความหวาน ผลไมหรือกล่ินผลไม กรดผลไม สารใหสี สารใหความคงตัว มีไขมันและ
สวนของแข็งท่ีเปนนม (milk solid) ในปริมาณเล็กนอย (Marshall และ Arbuckle, 1996) เม่ือ
เปรียบเทียบองคประกอบของผลิตภัณฑ และความแตกตางระหวางเชอรเบทกับไอศกรีมนมท่ัวไป
พอสรุปไดดังนี้  
 1) เชอรเบทมีปริมาณของกรดผลไมสูงกวาไอศกรีมนม โดยเชอรเบทมีปริมาณของกรดท่ี
ไทเทรตได (titratable.acidity).ในรูปของกรดแลคติกอยางนอยท่ีสุดรอยละ.0.35.การท่ีมีกรดใน
ผลิตภัณฑเพื่อใหไดกล่ินรสฝาด  
 2) เชอรเบทมีคาโอเวอรรัน (overrun) ตํ่ากวาไอศกรีมนม โดยมีคาโอเวอรรันประมาณ   
รอยละ 25-50 
 3) เชอรเบทมีปริมาณนํ้าตาลรอยละ 25–35 ซ่ึงสูงกวาไอศกรีม ดังนั้น จึงมีจุดหลอมละลาย
ตํ่ากวาไอศกรีมนม 
 4).เชอรเบทมีเนื้อสัมผัสหยาบหรือมีลักษณะของผลึกน้ําแข็งมากกวาไอศกรีมนม.และเม่ือ
บริโภคจะรูสึกเย็นในปากมากกวาไอศกรีมนม 
 5) เชอรเบทมีความขนมันนอยกวาไอศกรีมนม เนื่องจากมีปริมาณของแข็งท่ีเปนนมนอย
กวา 
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 ความแตกตางระหวางเชอรเบทกับผลิตภัณฑขนมหวานแชเยือกแข็งแสดงดังตารางท่ี 2.1 
โดยเชอรเบทมีปริมาณของแข็งท่ีเปนนมรอยละ 2-5 ซ่ึงนอยกวาไอศกรีมชนิดอ่ืนๆ และมีไขมัน
ปริมาณรอยละ 1-2 เทานั้น จึงทําใหมีลักษณะแตกตางจากผลิตภัณฑขนมหวานแชเยือกแข็งดังท่ี
กลาวมาขางตน และเนื่องจากเชอรเบทมีปริมาณของแข็งท่ีเปนนมและไขมันเล็กนอย จึงมีลักษณะ
เนื้อสัมผัสเนียนกวาน้ําแข็งแทง (water ice) ซ่ึงไมมีสวนผสมของของแข็งท่ีเปนนมหรือไขมัน   
 

ตารางท่ี 2.1 มาตรฐานขององคประกอบตาง ๆ ในผลิตภัณฑขนมหวานแชเยือกแข็ง 
 

product 
minimum  

fat (%) 
maximum  

fat (%) 
minimum 

protein (%) 
minimum 
TMS* (%) 

minimum 
acidity (%) 

egg yolk  
solid (%) 

plain flavor 
ice cream 

 
10.0 

 
- 

 
- 

 
20.0 

 
- 

 
<1.4 

bulky flavor 
ice cream 

 
8.0 

 
- 

 
- 

 
16.0 

 
- 

 
<1.12 

sherbet 1 1-2 - 2-5 0.35 - 
water ice - - - - 0.35 - 

หมายเหตุ : TMS*  =  total milk solid 

ท่ีมา : ดัดแปลงจาก Marshall และ Arbuckle (1996) 

 
2.3 องคประกอบของเชอรเบท 
 2.3.1 สารใหความหวาน  
 สารใหความหวาน (sweeteners) ท่ีนํามาใชในเชอรเบทมีหลายชนิด เชน ซูโครส กลูโคส 
ฟรุกโตส น้ําผ้ึง และไซรัปจากขาวโพด โดยจุดประสงคของการใชสารใหความหวานในเชอรเบท
นั้น เพื่อใหความหวานแกผลิตภัณฑและชวยใหมีปริมาณของแข็งท้ังหมดในสวนผสมเพิ่มข้ึน 
นอกจากนี้สารใหความหวานยังชวยเพิ่มความหนืด ปรับปรุงเนื้อสัมผัสของเชอรเบทใหดีข้ึน และ
ลดจุดเยือกแข็งของเชอรเบทมิกซ เชอรเบทจึงไมแข็งตัว เม่ือเก็บในตูเย็นท่ีมีอุณหภูมิประมาณ 4   ํC 
น้ําหนักโมเลกุลของสารใหความหวานท่ีใชมีผลตอจุดเยือกแข็งของเชอรเบทเปนอยางมาก สารให
ความหวานท่ีมีน้ําหนักโมเลกุลตํ่าจะทําใหจุดเยือกแข็งของเชอรเบทลดลงไดมากกวาสารใหความ
หวานท่ีมีน้ําหนักโมเลกุลสูง ดังนั้น การเลือกใชสารใหความหวานตางชนิดกันในเชอรเบท อาจทํา
ใหเชอรเบทท่ีไดมีคุณลักษณะตางกัน (Marshall และ Arbuckle, 1996)   
 สวนใหญนิยมใชน้ําตาลซูโครสรวมกับกลูโคสไซรัปในการผลิตเชอรเบท เนื่องจากนํ้าตาล
ซูโครสเปนน้ําตาลท่ีละลายนํ้าไดดี หางาย มีความหวานสูง และมีผลตอการลดลงของจุดเยือกแข็ง
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ของเชอรเบทเปนอยางมาก สงผลใหเชอรเบทมีจุดเยือกแข็งคอนขางตํ่า แตน้ําตาลซูโครสมีราคาสูง 
จึงนิยมใชรวมกับกลูโคสไซรัปดวย เพื่อชวยลดตนทุนในการผลิต (Marshall และ Arbuckle, 1996)  

Goff และคณะ (1990) ไดทดลองใชไซรัปจากขาวโพดท่ีมีคา Dextrose equivalent (DE) 
ตางๆ กัน ในการผลิตไอศกรีมเพื่อลดความหวานของไอศกรีม พบวา เม่ือใชไซรัปท่ีมีคา DE สูง 
ความหนืดของไอศกรีมมิกซจะลดลง จุดเยือกแข็งลดลง การเกิด fat destabilization ลดลงและความ
แนนเนื้อของไอศกรีมลดลง Conforti (1994) ไดศึกษาการใช high fructose corn sweetener-90 ผสม
กับ high maltose sweetener ในอัตราสวนรอยละ 50 : 50 เพื่อผลิตไอศกรีมวนิลา พบวา ไอศกรีมท่ี
ทําจากน้ําตาลซูโครสจะละลายเร็วกวาไอศกรีมท่ีใชสารใหความหวานจากขาวโพด นอกจากนี้ สาร
ใหความหวานจากขาวโพดยังชวยลดความหวานและใหเนื้อสัมผัสท่ีเนียนกวา การใชน้ําตาลซูโครส
เพียงอยางเดียวในสูตรไอศกรีมหรือเชอรเบทนั้น จะทําใหผลิตภัณฑมีความหวานมากเกินไปและมี
ผลตอเนื้อสัมผัสของผลิตภัณฑ (อุษา, 2541) Arndt และ Wehling (1989) ไดใช hydrolyzed syrup 
และ hydrolyzed-isomerized syrup ท่ีผลิตจากเวย (whey) แทนท่ีน้ําตาลซูโครสรอยละ 25 ของ
ปริมาณนํ้าตาลในไอศกรีม พบวา การแทนท่ีน้ําตาลบางสวนนี้ มีผลตอคุณภาพทางดานประสาท
สัมผัสเล็กนอย แตไมมีผลตออัตราการละลายของไอศกรีม  
 การใชแอสพาเทมในเชอรเบทเปนอีกวิธีหนึ่งในการใหความหวาน และใหพลังงานตํ่าแก
ผลิตภัณฑ (McPherson และคณะ, 1978) โดยปกติปริมาณน้ําตาลท่ีใชในเชอรเบทจะอยูท่ีประมาณ  
รอยละ 25-35 (Arbuckle, 1986) บางรายงานอาจใชน้ําตาลรอยละ 20-30 (Andreasen, 1985) ซ่ึง
มากกวาในไอศกรีมถึง 2 เทา ดังนั้น ส่ิงสําคัญในการผลิตเชอรเบทใหมีคุณภาพดี คือ ตองควบคุม
ปริมาณนํ้าตาลและคาโอเวอรรันท่ีได การใชสารใหความหวานในเชอรเบทสามารถใชไดมากกวา 2 
ชนิดข้ึนไป ท้ังนี้ ข้ึนอยูกับราคาของสารใหความหวานแตละชนิด การลดลงของจุดเยือกแข็ง 
(freezing depression) ในเชอรเบทมิกซ รวมท้ังผลตอความขนหนืด (consistency) ของเชอรเบท 
ระดับความเขมของรสหวานและผลตอการรับรูรสชาติของผลิตภัณฑท่ีได ดังนั้น อาจใชน้ําตาล
ซูโครสรวมกับกลูโครสไซรัป เพื่อทําใหไดผลิตภัณฑท่ีมีเนื้อแนนข้ึน มีลักษณะเนื้อ (body) มากข้ึน 
และทําใหการรับรูกล่ินรสเปนไปอยางชาๆ แตถาใชน้ําตาลซูโครสรวมกับ high fructose corn syrup 
(HFCS) จะไดผลิตภัณฑท่ีมีลักษณะเนื้อสัมผัสเนียนกวาและเกิดการรับรูกล่ินรสเร็วข้ึน (Andreasen, 
1985) จากท่ีกลาวมา สามารถสรุปไดวา การใชสารใหความหวานในเชอรเบท ตองเลือกชนิดและ
ปริมาณน้ําตาลท่ีเติมลงไป และเม่ือมีการเติมผลไมลงไปในเชอรเบท ตองทราบปริมาณนํ้าตาลใน
ผลไมนั้นดวย 
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 2.3.2 สวนของแข็งในนมท่ีไมรวมไขมัน  
 สวนของแข็งในนมท่ีไมรวมไขมัน (milk solid not fat; MSNF) คือ สวนของนมหลังจากท่ี
แยกนํ้าและไขมันออก หรือเรียกอีกอยางวา.serum.solid.ซ่ึงมาตรฐานการใชของแข็งท่ีเปนนมใน
ผลิตภัณฑเชอรเบทกําหนดไววา ควรมี MSNF รอยละ 2–4 และ/หรือมีไขมันรอยละ 1-3 
(Andreasen, 1985) โดยวัตถุดิบท่ีใหสวนของแข็งในนมนั้น ไดจากผลิตภัณฑนมตาง ๆ เชน หางนม
ผง นมระเหย เปนตน (อุษา, 2541) โดยบทบาทและหนาท่ีของโปรตีนจากการเติม MSNF จะกลาว
ตอไปในภายหลัง 
 2.3.3 ไขมัน  
 แหลงของไขมันท่ีใช เชน จากนม ครีม เนย และไขมันปราศจากนํ้า (anhydrous milk fat) 
จะเปนตัวกําหนดคุณภาพของผลิตภัณฑ ซ่ึงผลิตภัณฑเชอรเบทท่ีมีคุณภาพสูงจะใชครีมสด การใช
ไขมันท่ีอยูในสภาพท่ีแข็งกวาหรือไขมันท่ีมีจุดหลอมเหลวท่ีสูงกวามาผลิตเชอรเบท อาจมีผลทําให
ไดผลิตภัณฑท่ีมีลักษณะเหมือนข้ีผึ้ง หลายประเทศสวนใหญผลิตเชอรเบทจากไขมันนม แตมีบาง
ประเทศ เชน สหราชอาณาจักร และฟนแลนด อนุญาตใหใชไขมันจากพืชได ในสหรัฐอเมริกามี
กฎหมายกําหนดใหผลิตภัณฑท่ีผลิตดวยไขมันจากพืชตองแสดงบนฉลาก และยังตองระบุปริมาณ
ของไขมันท่ีใชในผลิตภัณฑ สวนในเอเชียยอมใหใชไขมันจากพืชในเชอรเบทได เพื่อเปนการลด
ตนทุนการผลิต เนื่องจากในแถบประเทศท่ีไมมีการเล้ียงโคนมนั้น ไขมันนมจะมีราคาแพง โดย
ไขมันจากพืชท่ีนิยมใช ไดแก น้ํามันมะพราว น้ํามันปาลม และนํ้ามันเมล็ดปาลม เปนตน (ภัทรา, 
2540) โดยบทบาทและหนาท่ีของไขมันจะกลาวตอไปในภายหลัง 
 2.3.4 สารใหความคงตัว  
 สารใหความคงตัว (stabilizer) ท่ีใชในเชอรเบทเปนกลุมเดียวกับท่ีใชในไอศกรีมท่ัวไป แต
จะแตกตางกันท่ีชนิดและสัดสวนท่ีใชผสม ซ่ึงจากการศึกษาผลการเติม polydextrose ในเชอรเบท
เสาวรส พบวา ชวยเพิ่มความหนืดใหกับเชอรเบทมิกซ ทําใหมีความแนนเนื้อของผลิตภัณฑมากข้ึน 
สงผลใหเม่ือนําเชอรเบทมิกซไปปน จึงกักอากาศไดดีข้ึน และมีคา overrun เพิ่มข้ึน โดยคา overrun 
จะแปรผันโดยตรงตามปริมาณของ polydextrose ท่ีเพิ่มข้ึน (มณีรัตน, 2548) และจากการศึกษาหา
ปริมาณสารใหความคงตัวท่ีเหมาะสมในการผลิตเชอรเบทกระเจี๊ยบจากนํ้าเวย โดยแปรผันปริมาณ
ของสารใหความคงตัวทางการคา (Lygome Fz 120) เปน 3 ระดับ คือ รอยละ 0.2, 0.3 และ 0.4 ของ             
เชอรเบทมิกซ พบวา เม่ือใชปริมาณสารใหความคงตัวท่ีรอยละ 0.4 ของเชอรเบทมิกซ ไดคะแนน
เฉล่ียการทดสอบทางประสาทสัมผัสดานความเรียบเนียน ความสากล้ิน กล่ินรส และการยอมรับ
รวมมากขึ้น ซ่ึงแตกตางกับตัวอยางอ่ืนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p≤0.05) (อุไรวรรณ, 2548) แต
สวนมากจะใชสวนผสมของสารไฮโดรคอลลอยด เชน อัลจิเนต คาราจีแนน โลคัสบีนกัม กัวรกัม 
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คารบอกซีเมทิลเซลลูโลส เจลาติน หรือเพกติน ซ่ึงการใชสารใหความคงตัวต้ังแต 2 ชนิดข้ึนไป จะ
ชวยทําใหไดผลิตภัณฑท่ีมีคุณภาพมากข้ึน แตตองพิจารณาอัตราสวนของสารใหความคงตัวท่ีใช
รวมกัน (Andreasen, 1985; Arbuckle, 1986)  

นอกจากนี้ยังนิยมผสมสารใหความคงตัวและ emulsifier รวมกัน เพื่อใหทําหนาท่ีท่ีดีท่ีสุด
ในไอศกรีม full-fat และเปนประโยชนตอไอศกรีมไขมันตํ่าหรือไมมีไขมัน ถึงแมจะใชในปริมาณท่ี
นอยก็ตาม ซ่ึง emulsifier จะสราง dramatic body และมีผลตอเนื้อสัมผัสในไอศกรีมไขมันตํ่า โดย 
emulsifier ท่ีเติมไปในไอศกรีม ทําหนาท่ีสําคัญหลายอยาง เชน ควบคุมการเกิด fat destabilization 
ลด whipping time เพิ่มความตานทานการละลายและการหดตัว อีกท้ังทําให dryness ดีข้ึน           
(Lal และคณะ, 2006) ซ่ึงแมวางานวิจัยดังกลาวไมใชเชอรเบทโดยตรง แตเชอรเบทก็จัดไดวาเปน
ผลิตภัณฑไอศกรีมท่ีมีไขมันตํ่าประเภทหนึ่ง จึงสามารถนํามาประยุกตใชได  
 2.3.5 กรดซิตริก  
 เชอรเบทควรมีคาความเปนกรดท่ีไทเทรตได (titratable acidity) ในรูปของกรดแลคติก 
อยางนอยท่ีสุดรอยละ 0.35 โดยกรดที่นิยมใชกันมากในผลิตภัณฑเชอรเบท คือ กรดซิตริก (citric 
acid) ซ่ึงเตรียมในรูปของสารละลายเขมขนรอยละ 50 เพื่อนําไปเติมในผลิตภัณฑ การปรับกรดใน
เชอรเบทควรทําหลังการพาสเจอรไรซ หากปรับกอนพาสเจอรไรซจะทําใหโปรตีนเกิดการเสีย
สภาพและตกตะกอน ทําใหเชอรเบทมิกซไมเปนเนื้อเดียวกัน (อุษา, 2541) การเติมกรดลงใน    
เชอรเบทนี้ ทําใหเชอรเบทมีความแตกตางจากไอศกรีม ชวยเพิ่มรสเปร้ียวใหแกเชอรเบทมิกซ เม่ือ
น้ําผลไมมีความเปร้ียวไมเพียงพอ ปริมาณของกรดท่ีใชจึงข้ึนอยูกับชนิดของผลไม ปริมาณของ
น้ําตาลและการยอมรับของผูบริโภค เชน เม่ือมีปริมาณนํ้าตาลรอยละ 25-30 อาจเติมกรดรอยละ 
0.36 หรือใชกรดรอยละ 0.40 เม่ือมีน้ําตาลรอยละ 30-35 เปนตน (Arbuckle, 1986) 
 2.3.6 น้ําผลไม  
 ปริมาณน้ําผลไม (fruit juice) ท่ีใชข้ึนอยูกับความแรงของกล่ินผลไม แตควรใชในปริมาณ
รอยละ 15-20 ของน้ําหนักผลิตภัณฑสุดทาย การเลือกใชผลไมควรเลือกชนิดท่ีมีเมล็ดไมมากนัก  
(อุษา, 2541) นอกจากนี้ยังสามารถใชน้ําผักมาเปนสวนผสมแทนการใชน้ําผลไมไดอีกดวย  
 2.3.7 น้ํา  
 น้ําใชเติมเพื่อปรับใหสวนผสมมีน้ําหนักรวมเปนรอยละ 100 โดยใชรวมกับสวนของน้ํา
ผลไมรอยละ 15–20 ท่ีจะเติมลงไปในสวนผสม 
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2.4 กระบวนการผลิตเชอรเบท 
 การผลิตเชอรเบทมีข้ันตอนเชนเดียวกับไอศกรีม โดยเตรียมสวนผสมของเชอรเบท และทํา
ตามข้ันตอนตางๆ ดังภาพท่ี 2.1 หรืออาจจะใชไอศกรีมมิกซ แลวเติมสวนผสมอ่ืนๆ ใหไดตาม
มาตรฐานของเชอรเบทก็ได  
 

คํานวณสูตรสวนผสม 
 

ผสมสวนผสมตางๆ ใหเขากนั แลวอุนใหมีอุณหภูมิประมาณ 60   ํC 
 

โฮโมจิไนซท่ีความดัน 2,000 – 3,000 ปอนดตอตารางนิว้ และ 500 ปอนดตอตารางนิว้ 
 

พาสเจอไรซท่ีอุณหภูมิ 85±0.5   ํC นาน 25 วินาที 
 

ทําใหเย็นลงทันทีท่ีอุณหภูมิประมาณ 4   ํC 
 

บม (aging) ท่ีอุณหภูมิ 3 – 4    ํC นาน 24 ช่ัวโมง 
                                                                เติมกรดซิตริก 

ไดเปนเชอรเบทมิกซ 
 

ปนในเคร่ืองปนไอศกรีม  
 

แชเยือกแข็งใหแข็งตัวยิ่งข้ึน (hardening) ท่ีอุณหภูมิ -18   ํC นาน 24 ช่ัวโมง 
 

ไดเปนเชอรเบท 
 

ภาพท่ี 2.1 กระบวนการผลิตเชอรเบท 
ท่ีมา : ดัดแปลงจาก Caillet และคณะ (2003) 
 

 การเตรียมสวนผสมเบ้ืองตน (base mix) ตามวิธีของ Arbuckle (1986) ควรใชวิธีนํา
สวนผสมตางๆ มาละลายในน้ํา โดยการคอยๆ เติมลงในนํ้าและมีการคนตลอดเวลา เพื่อปองกันการ
จับกันเปนกอน หรืออาจจะอุนน้ําใหรอนเพื่อทําใหละลายไดดีข้ึน 
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 กระบวนการท่ีเกี่ยวของในการผลิตเชอรเบทมีบทบาทสําคัญในการทําใหเชอรเบทมี
คุณภาพท่ีดี ซ่ึงจากการวิจัยของ Segall และ Goff (2002) ไดใช two-phase process คือ emulsion 
(ไดแก ไขมัน โปรตีนบางสวน และน้ํา) และ solution (ประกอบดวย โปรตีน น้ําตาล corn syrup 
solids สารใหความคงตัว และนํ้า) รวมเขาดวยกันกอนจะแชเยือกแข็ง ทําใหไดไอศกรีมท่ีมีความ    
คงตัวของไขมันท่ีดีและละลายชา แสดงถึงการเกิดโครงสรางของไอศกรีมท่ีตองการ โดยไมตองมี
การเติม emulsifiers  
 
2.5 โครงสรางระดับจุลภาคและลักษณะทางกายภาพของเชอรเบท   

ไอศกรีมมีลักษณะเปนอิมัลชัน (emulsion).แบบไขมันกระจายตัวอยูในน้ํา.(oil.in.water 
emulsion) โครงสรางภายในประกอบดวยสวนประกอบ 3 สวนหลัก คือ ของแข็ง ของเหลว และ
อากาศ อยูรวมกันเปน 3.วัฏภาค.เรียกวา.Three–Phase.System.โดยฟองอากาศ (air bubbles) จะ
กระจายตัวอยูในสวนของของเหลวระหวางผลึกน้ําแข็ง.(Walstra และคณะ, 1999) ซ่ึงเชอรเบทเปน
ประเภทหน่ึงของไอศกรีมท่ีมีสวนผสมของน้ําผลไมหรือน้ําผัก ท่ียังคงมีสวนผสมของนมหรือครีม  

 
ภาพท่ี 2.2 โครงสรางของไอศกรีมจากการสองกลองจุลทรรศนดวยวิธี direct microscopy  
(ปริมาตรอากาศตอปริมาตรไอศกรีมมิกซทั้งหมด (ε ) = 0.4; อุณหภูมิของไอศกรีมมิกซ (Tf ) = -5   ํC; อุณหภูมิแช
เยือกแข็ง (Th ) = -20   ํC; กําลังขยาย (X) = 100) 

ท่ีมา : Caillet และคณะ (2003) 
 

เม่ือนําตัวอยางไอศกรีมมาสองกลองจุลทรรศนดวยวิธี direct microscopy (ภาพท่ี 2.2) 
พบวา ฟองอากาศจะมีลักษณะทึบและเปนรูปทรงกลม ผลึกน้ําแข็งจะสังเกตเห็นเปนสีเทา และ 
cryoconcentrated continuous phase (ประกอบดวยวัตถุดิบแหงและน้ําท่ีไมแข็งตัว) จะเห็นเปนสี
ขาว สวนอนุภาคไขมันจะมีเสนผาศูนยกลางเฉล่ียประมาณ 1 μ m  มีลักษณะเปนจุดสีดํารอบๆ ผิว
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ฟองอากาศ (Caillet และคณะ, 2003) โดยฟองอากาศในโครงสรางไอศกรีมจําเปนตองมีลักษณะ
เปนทรงกลม แมวาจะเกิดการบิดเบ้ียว เนื่องจากไขมันและการเกิดผลึกน้ําแข็งบางก็ตาม ซ่ึง
องคประกอบท่ีอยูรอบๆ ฟองอากาศจะเปน non-newtonian fluid ประกอบดวยกลุมของไขมัน 
(มากกวา 80%) และผลึกน้ําแข็งเล็กๆ (Aime และคณะ, 2001) โดยในการผลิตเชอรเบท  ตองเขาใจ
ถึง rheology ของ fluid ผสมรอบๆ ฟองอากาศ วาจะเกิดการเปล่ียนแปลง เนื่องจากการลดลงของ
กลุมไขมันมากกวาโครงสรางของ fluid ผสมของไอศกรีมปกติ   
 

 
ภาพท่ี 2.3 fat/water และ air/water interfaces ในไอศกรีม 
ท่ีมา : Lal และคณะ (2006) 
 

ปจจัยท่ีมีผลตอรสชาติและเนื้อสัมผัสของไอศกรีม คือ ผิวสัมผัส (fat/water interface และ 
air/water interface) และโปรตีน (ภาพท่ี 2.3) โดย mono-glyceride เปน emulsifier ท่ีนิยมใชใน
ไอศกรีม ซ่ึงท้ัง mono-glyceride และโปรตีนนมจะไปเรียงตัวอยูท่ีผิวสัมผัส (fat/water interface 
และ air/water interface) โดยจะมีสวนทําใหเม็ดไขมันท่ีอยูในไอศกรีมมิกซเสียสภาพการเปน
อิมัลชัน อีกท้ัง โปรตีนนมท่ีเสียสภาพแลว จะชวยใหเม็ดไขมันเกิดการรวมตัวกัน (agglomerated) 
ซ่ึงการรวมตัวกันของเม็ดไขมันจะทําใหผิวสัมผัสระหวางอากาศกับน้ํามีความคงตัวยิ่งข้ึน ลดท่ีวาง
ของการเกิดผลึกน้ําแข็งในโครงสรางของไอศกรีม สงผลใหไอศกรีมมีลักษณะเนียนนุม (Lal และ
คณะ, 2006) ซ่ึงแมวางานวิจัยดังกลาวไมใชเชอรเบทโดยตรง แตองคประกอบโครงสรางท่ีคลายกัน 
จึงสามารถประยุกตใชเพื่ออธิบายความสัมพันธขององคประกอบในเชอรเบทได  

คุณสมบัติของโครงสรางระดับจุลภาคและคุณสมบัติทางดานกายภาพของผลิตภัณฑ
ไอศกรีมนี้มีอิทธิพลอยางมากตอคุณภาพทางดานประสาทสัมผัส โดยเฉพาะอยางยิ่งการประเมิน
ลักษณะเนื้อสัมผัส (Aime และคณะ, 2001) จากรายงาน พบวา ความหนืดของไอศกรีมมิกซมีผลตอ
อายุการเก็บรักษาและเนื้อสัมผัสของของไอศกรีม รวมถึงเชอรเบทดวย ซ่ึงอัตราการแชเยือกแข็ง
และการเจริญของผลึกน้ําแข็งในนมนั้น มีความสัมพันธตอการเปล่ียนแปลงความหนืดของไอศกรีม 
(Bakshi และ Smith, 1985) 
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2.6 บทบาทของโปรตีนตอเชอรเบท 
สวนมากแหลงของโปรตีนท่ีใชในเชอรเบท คือ สวนของแข็งในนมที่ไมรวมไขมัน (milk 

solid not fat; MSNF) เชนเดียวกับแหลงของโปรตีนท่ีใชในไอศกรีม แตปริมาณท่ีใชในเชอรเบทจะ
นอยกวาท่ีใชในไอศกรีม โดย MSNF จะเปนตัวทําใหเกิดกล่ินรส (flavor) ลักษณะเนื้อ (body) และ
ปรับปรุงคุณสมบัติดานการละลาย ทําใหอัตราการตีข้ึนฟูสูง โดยไมทําใหเกิดเปนเกล็ดน้ําแข็งและ
ปรับปรุงดานเนื้อสัมผัส (ดวยคุณสมบัติของโปรตีน คือ มีสมบัติเปนอิมัลซิไฟเออร สมบัติในการ
ขึ้นฟู สมบัติในการอุมน้ํา การเพิ่มความหนืดของสวนผสม ทําใหเกิดฟองอากาศขนาดเล็กท่ีคงท่ี
ดวย) แตถาใชมากเกินไปจะทําใหไอศกรีมไมอรอย และทําใหการอัดอากาศเปนไปไดยาก เม่ือชิม
จะเกิดลักษณะสากล้ิน (sandiness) ซ่ึงเกิดจากการตกผลึกของแล็กโทส ทําใหไอศกรีมมีลักษณะเนื้อ
ไมแข็ง เนื่องจากมีน้ําอยูมากเกินไป.นอกจากนี้กล่ินของนมขน.หรือนมผงอาจไมเปนท่ียอมรับของ
ผูบริโภค เนื่องจากทําใหเกิด.cooked.flavor.(กล่ินท่ีเกิดจากหมูซัลไฟดริลอิสระ เนื่องจากการใช
ความรอนสูง) (นภาศรี,.2526). 

การที่เติม MSNF.ลงไปนั้นชวยใหผลิตภัณฑเปนอิมัลชันท่ีดี.เพราะโปรตีนนมเปนเสมือน
เยื่อหุม (membranes) ท่ีหอหุมอนุภาคไขมันเอาไว กล่ินรสจะถูกปลดปลอยออกมาชาๆ นอกจากนี้ 
โปรตีนนมยังสามารถจับกับน้ําทําใหเพิ่มความหนืดแกไอศกรีมมิกซ และทําใหมีลักษณะเปนครีม 
(creamy) ใหแกผลิตภัณฑอีกดวย (อุษา, 2541). 

Geilman และ Schmidt (1992) ไดทดลองใชเวยท่ีไดจากข้ันตอนการผลิตเนยแข็งคอทเทจ
เปนสวนผสมในเชอรเบทรสสมในปริมาณรอยละ 45-46 พบวา ไมมีความแตกตางกับเชอรเบทท่ีใช
นมผง นอกจากนี้ยังอาจใชของเหลวท่ีไดจากอุลตราฟลเตรชัน (ultrafiltered whole milk retentate) 
ในการทําขนมหวานแชเยือกแข็งแทนการใชนมผงพรองมันเนย โดยการผลิตเชอรเบท ดวยการใช
เวยท่ีไดจากการผลิตเนยแข็งคอทเทจท่ีใชกรดในการชวยตกตะกอนโปรตีนนม และมีสวนผสมของ
เชอรเบทประกอบดวย ไขมันรอยละ 1 ของแข็งจากเวย (serum solids) รอยละ 4 สารใหความคงตัว
รอยละ 0.4 สารใหความหวานรอยละ 25.7 และไอศกรีมมิกซท่ีมีไขมันรอยละ 12 MSNF รอยละ 11 
ซูโครสรอยละ 14 corn syrup solid รอยละ 1.6 พบวา สามารถใชเวยไดถึงรอยละ 46 โดยผลิตภัณฑ
ท่ีไดมีคาความเปนกรดท่ีไทเทรตไดสูงกวาเชอรเบทท่ีไมเติมเวย แตเม่ือทดสอบทางดานประสาท
สัมผัส ไมพบความแตกตางระหวางผลิตภัณฑ (Demott และ Sanders, 1980) อยางไรก็ตาม มีบาง
งานวิจัยท่ีศึกษาการลดตนทุนการผลิต โดยใชแปงทาวยายมอม (arrowroot powder) แทน MSNF 
ในไอศกรีมแบบซอฟเสิรฟ (soft-serve) พบวา สามารถใชแทน MSNF ไดถึงรอยละ 20-40 โดย
ไอศกรีมท่ีไดมีความหนืดเพิ่มข้ึน การละลายชาลง แตคาความเปนกรด ปริมาณโปรตีนและคา       
โอเวอรรันลดลง การเติมผงดังกลาวนี้ไมมีผลทางดานประสาทสัมผัสและสามารถลดตนทุนการ
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ผลิตลงไดรอยละ 12.04 (Nakjirungkura, 1998) นอกจากนี้ Dervisoglu (2006) ไดศึกษาผลของการ
ใช hazelnut flour (รอยละ1.5, 3 และ 4.5) และ hazelnut kernel skin (รอยละ1, 2 และ 3) เปนสาร
ทดแทนไขมันตอคุณลักษณะทางกายภาพ ทางเคมีและทางประสาทสัมผัสของไอศกรีมวนิลา พบวา 
hazelnut flour และ hazelnut skin มีความเหมาะสมท่ีจะใชในไอศกรีมวนิลาได ซ่ึงตัวอยางท่ีเติม 
hazelnut flour มีคาความเปนกรด-ดาง ไนโตรเจน เถา ความหนืด กล่ินรส เนื้อสัมผัส และลักษณะ
ปรากฏดีกวาการเติม hazelnut skin โดยสามารถใช hazelnut flour ไดมากถึงรอยละ 3 สวน hazelnut 
skin ควรใชไมเกินรอยละ 1 เพื่อใหไดไอศกรีมท่ีมีคุณลักษณะท่ีตองการมากท่ีสุด  

 

ตารางท่ี 2.2 ชนิดและปริมาณโปรตีนท่ีพบในน้ํานมวัว 
 

ชนิดของโปรตีน ความเขมขน (กรัม/ลิตร) รอยละตอโปรตีนท้ังหมด 

เคเซอีน 
        แอลฟา – เคเซอีน 
             αs1 – เคเซอีน 
             αs2 – เคเซอีน 
        บีตา – เคเซอีน 
        แคปปา – เคเซอีน 
        แกมมา – เคเซอีน 
เวยโปรตีน 
        บีตา – แล็กโทโกลบูลิน 
        แอลฟา – แล็กโทแอลบูลิน 
        โปรตีเอส – เพปโทน 
โปรตีนจากเลือด (blood proteins) 
        ซีรัมแอลบูมิน 
        อิมมูโกลบูลิน 
โปรตีนท้ังหมด 

        24 – 28 
15 – 19 

                12 – 15 
                3 – 4 

9 – 11 
3 – 4 
1 – 2 

          5 – 7 
2 – 4 

1.0 – 1.5 
0.6 – 1.8 

 
0.1 – 0.4 
0.6 – 1.0 

 

        80 
42 

                34 
                  8 

25 
9 
4 

        20 
9 
4 
4 
 
1 
2 

      100 
ท่ีมา : Swaisgood (1996) 
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2.6.1 สมบัติของโปรตีนบางชนิด 
 2.6.1.1 เคเซอีน  
 เคเซอีน (casein) จัดเปนฟอสโฟโปรตีน มีประมาณรอยละ 80 ของโปรตีนท้ังหมด

ในน้ํานม สามารถตกตะกอนแยกออกจากน้ํานมไดงาย โดยการปรับคาความเปนกรด-ดาง ของ
น้ํานมใหตํ่าลงเปน 4.6 ท่ีอุณหภูมิ 20   ํC เม่ือแยกเอาตะกอนเคเซอีนออกแลว สวนของน้ํานมท่ีเหลือ 
เรียกวา เวย (whey) และโปรตีนท่ียังเหลืออยูในน้ํานม คือ เวยโปรตีน หรือซีรัมโปรตีน (milk serum 
proteins) ซ่ึงมีโปรตีนประมาณรอยละ 20 ของโปรตีนท้ังหมดในน้ํานม (นิธิยา, 2549) ปริมาณ
โปรตีนท่ีพบในน้ํานมวัว แสดงดังตารางท่ี 2.2 

 2.6.1.2 แอลบูมิน  
 แอลบูมิน (albumins) เปนกลุมของโปรตีนท่ีละลายไดดีในน้ํา และมีน้ําหนัก

โมเลกุลคอนขางตํ่า ตัวอยางของโปรตีนในกลุมนี้ ไดแก แอลบูมินในไขขาว (egg albumin)      
แอลบูมินในน้ํานม (lactoalbumin) แอลบูมินในซีรัม (serum albumin) ลูโคซิน (leucosin) ในธัญพืช 
และเลกูเมลิน (legumelin) ในเมล็ดถ่ัว โปรตีนกลุมนี้เสียสภาพธรรมชาติไดงายดวยความรอน      
(นิธิยา, 2549) 

 2.6.1.3 โปรตีนถ่ัวเหลือง  
 ถ่ัวเหลืองเปนแหลงโปรตีนท่ีมีราคาถูก นอกเหนือจากการนําถ่ัวเหลืองมาใชท้ัง

เมล็ดแลว ยังมีการนํามาสกัดเปนแปงและโปรตีนในรูป soy protein concentrate และ soy protein 
isolate ผลผลิตโปรตีนเหลานี้สามารถใชเปนสวนผสมในอาหารได โดยอาจใชในปริมาณเล็กนอย
เพื่อจุดประสงคบางอยาง เชน เปนตัวอุมน้ํา จับกับไขมัน ปรับปรุงอายุการเก็บรักษาและเนื้อสัมผัส
ของโปรตีนหลายชนิด ทําใหเกิดเจล เปนตน (Tuley, 1996) ดังนั้น ถ่ัวเหลืองจึงเร่ิมเปนท่ีสนใจของ
ท้ังผูผลิตและผูบริโภคมากข้ึน สวนมากนิยมใชในอุตสาหกรรมอาหารประเภทเนื้อและเบเกอร่ี  

1) แปงถ่ัวเหลือง  
แปงถ่ัวเหลือง (soy flour) เปนผลผลิตท่ีไดจากการนําเนื้อถ่ัวไปบดใหละเอียด ท้ังนี้ใน

ข้ันตอนการผลิตบางข้ันตอนจําเปนตองใชความรอน เชน การอบดวยความรอน เพื่อเอาเปลือกออก
หรือการบด เปนตน ความรอนมีผลตอปฏิกิริยาของเอนไซม กล่ิน สี คุณคาทางโภชนาการและการ
ละลายตัวของโปรตีน โดยท่ัวไปแปงถ่ัวเหลืองตองมีความละเอียดท่ีสามารถผานตะแกรงท่ีมีขนาด 
100 mesh ข้ึนไปได แตถาไมผานตะแกรงดังกลาว จะเรียกวา soy grit ซ่ึงมีอยูหลายขนาด คือ 
อนุภาคแบบหยาบ อนุภาคแบบปานกลางและอนุภาคแบบละเอียด ผานตะแกรงขนาด 10 – 20,      
20 – 40 และ 40 – 80 mesh ตามลําดับ 
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แปงถ่ัวเหลืองจะมีสีเหลืองนวล มีรสเหมือนกับถ่ัวเหลืองค่ัว มีคุณสมบัติในการดูดความช้ืน
และจับกับไขมันไดดี นําไปใชประโยชนไดหลายอยาง ในกรณีทําขนมหวาน ชวยใหไขมันกระจาย
ตัวและทําใหผลิตภัณฑแหงอยูเสมอ ใชทําอาหารเด็กออนและอาหารเสริมโปรตีนหรือใชในการทํา
ผลิตภัณฑจากเนื้อ โดยผสมกับเนื้อบด หรือใชแปงถ่ัวเหลืองรอยละ 100 ผสมกับนมและไข ใชแทน
เนื้อและปลาในอาหารได นอกจากนี้ยังใชเติมลงในมักกะโรนี เสนบะหม่ีหรือกวยเตี๋ยว และในซุป
ตางๆ เพื่อเพิ่มคุณคาทางโภชนาการใหสูงข้ึน (สมชาย, 2524) 

2) soy protein concentrate 
soy protein concentrate เปนรูปแบบของโปรตีนจากถ่ัวเหลืองท่ีเปนผลพลอยไดจากการ

สกัดน้ํามันออกจากถ่ัวเหลือง คือ Defatted soy flakes ซ่ึงจะนํามาผานกระบวนการกําจัดสวนของ
น้ําตาลและเกลือแรออก เพื่อเพิ่มความเขมขนของโปรตีน ชวยแกปญหาการเกิดกาซในกระเพาะ
อาหาร (Flatulence) อีกท้ังชวยปรับปรุงรสชาติได (Tuley, 1996) ประกอบดวยโปรตีนอยางนอย
รอยละ 70 (Macrae และคณะ, 1993) สามารถแบงออกได 2 ประเภท ตามวิธีท่ีใชในการสกัด คือ 
Alcohol washed concentrate และ Acid washed concentrate  

 2.1) Alcohol washed concentrate เปนการสกัดดวยสารละลายแอลกอฮอลรอยละ 
60 – 80 ในน้ํา ซ่ึงโปรตีนสวนมากไมละลาย แตน้ําตาลโอลิโกแซคคาไรดจะละลายและถูกแยก
ออกมา 

 2.2) Acid washed concentrate เร่ิมจากนํา Defatted meal ท่ีแยกเอาตัวทําละลาย
ออกแลว โดยใช Vacuum process มาปรับความเปนกรด – ดาง ดวยกรด จนมีคา pH ถึง 4.5 ซ่ึงทํา
ใหโปรตีนตกตะกอนและแยกเอาคารโบไฮเดรตท่ีละลายไดออกไป สวนท่ีเปนตะกอนทําใหแหง
หรืออาจทําใหเปนกลางกอนทําใหแหง (Snyder และ Kwon, 1987) 

จุดประสงคในการเติม soy protein concentrate ลงในผลิตภัณฑ เพื่อเพิ่มปริมาณโปรตีนใน
ผลิตภัณฑใหสูงข้ึน สามารถใชเปนแหลงโปรตีนในมารการีน ไอศกรีม ช็อกโกแลตและเคกได ท้ัง
ยังชวยปรับปรุงเนื้อสัมผัสของผลิตภัณฑเหลานี้ดวย soy protein concentrate ไมละลายนํ้า แต
สามารถกระจายตัวไดเม่ือบดเปนผงละเอียด ใชปรับปรุงรสชาติของเครื่องดื่มประเภทละลายได
ทันที ในอาหารประเภทเนื้อก็สามารถใช soy protein concentrate ได เชน ในแฮมเบอรเกอร ทําให
ไดผลิตภัณฑท่ีมีไขมันเปนสวนประกอบตํ่าลงและชวยประหยัดวัตถุดิบได แตก็ทําใหเกิดการหดตัว
ของผลิตภัณฑ (Tuley, 1996) 

3) soy protein isolate 
soy protein isolate เปนรูปแบบของโปรตีนจากถ่ัวเหลืองอีกชนิดหนึ่งท่ีนิยมผลิต มีโปรตีน

เปนองคประกอบอยางนอยรอยละ 90 (Macrae และคณะ, 1993) ไดจากการสกัดโปรตีนท่ีละลายได
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จาก Defatted meal ซ่ึงตองแยกเอาตัวทําละลายออก โดยใช Vacuum process กอน เพื่อคง
ความสามารถในการละลายของโปรตีนไว สวนการสกัดโปรตีน ใชสารละลายดางเจือจาง (คา pH 
9) ท่ีอุณหภูมิ 50–55   ํC แลวแยกเอาสวนของแข็ง ซ่ึงเปนพวกโปรตีนท่ีไมละลายและคารโบไฮเดรต
ออกไป โดยใชเคร่ืองเหวี่ยงและรอนผานตะแกรง สวนโปรตีนท่ีละลายไดจะปรับความเปนกรด– 
ดางเปน 4.5 เพื่อทําใหโปรตีนตกตะกอน แยกสวนเวยจากถ่ัวเหลืองออกไปและลางสวนท่ีเปน
ตะกอนดวยแอลกอฮอล ข้ันตอนสุดทาย คือ ทําใหแหง โดยอาจใช Spray dried หรืออาจทําใหเปน
กลางกอนทําใหแหง (Snyder และ Kwon, 1987) 

ท้ังนี้โปรตีนจะยังคงอยูในสภาพธรรมชาติ (Native) มากหรือนอยข้ึนอยูกับความรอนท่ีใช
ในกระบวนการผลิต ซ่ึงความรอนยังมีผลตอ Functionality อ่ืนๆ เชน การละลาย อยางไรก็ตาม soy 
protein isolate ยังคงมีสมบัติในการดูดน้ําและรวมตัวกับไขมันดี จึงมีการใชในผลิตภัณฑเนื้อตางๆ 

soy protein isolate มีบทบาทสําคัญในทางอุตสาหกรรมอาหาร โดยใชเปนอิมัลซิไฟเออร 
(emulsifier) แทน caseinate โดย soy protein isolate จะมีคุณสมบัติใกลเคียงกับ caseinate และมีขอ
ไดเปรียบตรงท่ีทนตอความรอนไดดี แตคุณสมบัติในการเกิดเจล เพื่อใหผลิตภัณฑสุดทายมีเนื้อ
สัมผัสแนนจะดอยกวา การใช soy protein isolate ในเคร่ืองดื่มตางๆ ยังมีขอจํากัด เนื่องจากถาความ
เปนกรด–ดาง ตํ่า โปรตีนถ่ัวเหลืองจะเกาะตัวกันได (ทัตดาว, 2545) 

 
2.7 บทบาทของไขมันตอเชอรเบท 

ไขมันเปนองคประกอบท่ีสําคัญท่ีทําใหไอศกรีมมีความเนียน ความมัน นอกจากนี้ไขมันจะ
เคลือบปากเพื่อลดความรูสึกเย็นจัดของไอศกรีม ลักษณะการละลายของไขมันในปากถือเปน
คุณภาพทางประสาทสัมผัสท่ีสําคัญ (ภัทรา, 2540) สวนในดานกล่ินรสของผลิตภัณฑ ไขมันจะมี
บทบาทเพียงเล็กนอยเทานั้น ซ่ึงโดยท่ัวไป เชอรเบทมีกล่ินรสผลไมเปนหลัก และมีกรดท่ีจะไปบด
บังรสชาติของไขมัน แตการที่มีท้ังกรด และไขมันอาจทําใหเกิดกล่ินหืนได จึงตองคํานึงถึงปริมาณ
ของไขมันท่ีใชดวย ไขมันในเชอรเบทชวยใหผลิตภัณฑมีลักษณะคลายไอศกรีมนม เพราะทําใหมี
การจับอากาศไวภายในโครงสรางของเชอรเบท (อุษา, 2541) 
 จากการศึกษาของ Aime และคณะ (2001) พบวา ไขมันมีผลตอเนื้อสัมผัสของไอศกรีม คือ 
แนวโนมของตัวอยางท่ีมีไขมันตํ่า (low fat) จะมีความคงตัวกวาตัวอยางท่ีไมมีไขมัน (fat free) และ
ตัวอยางที่มีไขมันสูงกวา (light และ regular fat) เนื่องจากตัวอยางท่ีมีไขมันตํ่ากวาจะมีปริมาณผลึก
น้ําแข็งมากข้ึน ขณะท่ีระดับของผลึกไขมันนมมีคาลดลง  

Roland และคณะ (1999) ไดศึกษาไอศกรีมวนิลาท่ีมีไขมันนมรอยละ 0.1, 3, 7 และ 10 
พบวา ไอศกรีมท่ีมีไขมันรอยละ  0.1, 3 และ 7 ไมมีความแตกตางกันในดานความแข็ง และอัตรา
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การละลาย แตตางจากไอศกรีมท่ีมีไขมันรอยละ 10 (p≤0.05) โดยไอศกรีมท่ีมีไขมันรอยละ 10 มี
อัตราการละลายชากวา และมีความแข็งนอยกวาไอศกรีมท่ีมีไขมันรอยละ 7 สําหรับการทดสอบ
ทางดานประสาทสัมผัส พบวา ไอศกรีมไขมันตํ่าจะมีลักษณะเปนเกร็ดน้ําแข็งและรวนมากกวา 
สวนดานความมันจะเพิ่มข้ึน เม่ือปริมาณไขมันเพิ่มข้ึน สอดคลองกับผลจากการศึกษาของ Guinard 
และคณะ (1997) เกี่ยวกับผลของไขมันท่ีมีตอลักษณะทางดานประสาทสัมผัสของไอศกรีมวนิลา ท่ี
ใชปริมาณไขมันรอยละ 10, 14  และ 18 พบวา เม่ือใชปริมาณไขมันเพิ่มข้ึน มีผลตอการรับรูกล่ิน
เนย รสหวาน และความมันเพิ่มข้ึน อีกท้ังทําใหการละลายชาลง  
 จากการศึกษาเกี่ยวกับไอศกรีมซังขนุนไขมันตํ่า ดวยการแปรผันอัตราสวนของสารทดแทน
ไขมัน 2 ชนิด ระหวางอินนูลิน : เวยโปรตีน ท่ีความเขมขน 3 ระดับ คือ 2 : 1, 1 : 1 และ 1 : 2  โดย
ใชสารทดแทนไขมันรอยละ 70 ของไขมันในไอศกรีม พบวา อัตราสวนของสารทดแทนไขมันท่ีใช
มีผลตอการทดสอบทางดานประสาทสัมผัสท้ังดานสี ความมันล่ืน ความเรียบเนียน การละลายใน
ปาก ขนาดเกล็ดน้ําแข็ง กล่ินรสผิดปกติ และความชอบโดยรวม ซ่ึงใหคาท่ีแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ (p≤0.05) แตอัตราสวนของสารทดแทนไขมันท่ีใชไมมีผลตอคา overrun และ
อัตราการละลาย โดยอัตราสวนของสารทดแทนไขมันท่ีเหมาะสม คือ อินนูลิน : เวยโปรตีน ท่ีระดับ 
2 : 1 เนื่องจากมีคุณลักษณะของไอศกรีมท่ีไดใกลเคียงกับสูตรควบคุมมากท่ีสุด (เนาวรัตน, 2548)  
 การเปล่ียนแปลงโครงสรางของไขมันในไอศกรีมแสดงใหเห็นดังภาพท่ี 2.4 โดย fat 
globule membranes เกิดจาก emulsifiers เขาไปหอหุมท่ีเม็ดไขมันไดเร็วกวาโปรตีน ซ่ึงเม็ดไขมนัจะ
เกิดการเคล่ือนท่ีดวยแรงเฉือนระหวางข้ันตอนการปนไอศกรีม ในลักษณะท่ีเรียกวา dehulling ทํา
ใหอิมัลชันมีความคงตัวลดลง จึงเกิดการรวมตัวบางสวนของเม็ดไขมันท่ีมีลักษณะกึ่งของเหลว 
กลายเปนผลึกไขมันระหวางการแชเยือกแข็ง (Eisner และคณะ, 2005) 
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ภาพท่ี 2.4 พัฒนาการของโครงสรางไขมันในไอศกรีม 
ท่ีมา : Eisner และคณะ (2005) 
 

 2.7.1 องคประกอบทางเคมีของไขมันและน้ํามัน 
 ไขมันและน้ํามันทุกชนิดประกอบดวยไตรเอซิลกลีเซอรอลมากมายหลายชนิดผสมรวมกัน
อยู และในโมเลกุลของไตรเอซิลกลีเซอรอลแตละชนิด ยังประกอบไปดวยกรดไขมันท่ีแตกตางกัน
อีกดวย ซ่ึงอาจเปนท้ังกรดไขมันชนิดอ่ิมตัวและกรดไขมันชนิดไมอ่ิมตัว ดังนั้น ไตรเอซิลกลีเซอ 
รอลในไขมันและน้ํามันท่ีไดจากธรรมชาติจึงเปนไตรเอซิลกลีเซอรอลผสม ชนิดและปริมาณของ
กรดไขมันท่ีเปนองคประกอบในโมเลกุลของไตรเอซิลกลีเซอรอลท่ีมีอยูในไขมันและน้ํามันชนิด
ตางๆ จะเปนตัวกําหนดสมบัติของไขมันและน้ํามันแตละชนิดใหแตกตางกัน (นิธิยา, 2548) ชนิด



 19 

และปริมาณของกรดไขมันท่ีเปนองคประกอบในไตรเอซิลกลีเซอรอลของไขมันและน้ํามันชนิด
ตางๆ แสดงดังตารางท่ี 2.3 
 

ตารางท่ี 2.3 ชนิดและปริมาณของกรดไขมันท่ีเปนองคประกอบของไตรเอซิลกลีเซอรอลในไขมัน
และนํ้ามันบางชนิด (รอยละ) 
 

ชนิดของกรดไขมัน 
จํานวน
คารบอน 

เนย 
น้ํามัน
มะพราว 

น้ํามัน
ปาลม 

น้ํามัน 
ถ่ัวเหลือง 

น้ํามัน
มะกอก 

กรดไขมันชนดิอ่ิมตัว 
กรดบิวทีริก 4 3.0 - - - - 
กรดคาโพรอิก 6 3.0 - - - - 
กรดคาไพรลิก 8 2.0 7.1 - - - 
กรดคาพริก 10 3.0 7.3 - - - 
กรดลอริก 12 3.0 54.0 - 0.1 - 
กรดไมริสติก 14 10.0 17.4 2.5 0.3 - 
กรดปาลมิติก 16 26.0 6.1 43.5 10.8 11.0 
กรดสเตียริก 18 15.0 1.6 3.6 3.2 2.2 
กรดอะราคิดิก 20 - - - 0.1 - 
กรดบีฮีนิก 22 - - - 0.1 - 
กรดไขมันอ่ิมตัวท้ังหมด  65.0 93.5 49.6 14.6 13.2 

กรดไขมันชนดิไมอ่ิมตัว 
กรดไมริสโตเลอิก 14 : 1 1.0 - - - - 

กรดปาลมิโตเลอิก 16 : 1 1.0 - - - - 
กรดโอเลอิก 18 : 1 29.0 5.0 45.2 24.0 72.5 
กรดลิโนเลอิก 18 : 2 2.0 1.3 7.9 54.4 7.9 
กรดลิโนเลนิก 18 : 3 2.0 - - 6.8 0.6 
กรดกาโดเลอิก 20 : 1 - - - - 0.3 
กรดอีรูซิก 22 : 1 - - - - - 
กรดไขมันไมอ่ิมตัวท้ังหมด  35.0 6.3 53.1 85.2 81.3 

ท่ีมา : Abraham และ Hron (1992) 
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 2.7.2 สมบัติทางกายภาพของไขมันและน้ํามัน 
 สมบัติทางกายภาพของไขมันและน้ํามัน จะมีความสัมพันธโดยตรงตอองคประกอบทาง
เคมีในโมเลกุลของไตรเอซิลกลีเซอรอลในไขมันและน้ํามันนั้นๆ จึงใชประโยชนของสมบัติทาง
กายภาพในการจําแนกและชี้บงชนิดของไขมันและน้ํามัน รวมท้ังการนําไขมันและน้ํามันไปใช
ประโยชน ก็จะพิจารณาจากสมบัติทางกายภาพดวย (นิธิยา, 2548) โดยสมบัติทางกายภาพของ
ไขมันและน้ํามันท่ีสําคัญท่ีเกี่ยวของกับการพิจารณานํามาใชเปนสวนประกอบของเชอรเบท ไดแก 
  2.7.2.1 ความหนืด  
  ความหนืด (viscosity) ของไขมันและน้ํามันจะเพิ่มข้ึนเม่ือจํานวนคารบอนใน
โมเลกุลของกรดไขมันท่ีเปนองคประกอบของไตรเอซิลกลีเซอรอลเพิ่มข้ึน ความหนืดจะลดลงเม่ือ
จํานวนพันธะคูในโมเลกุลของกรดไขมันเพิ่มข้ึน และเม่ืออุณหภูมิของไขมันและน้ํามันเพิ่มข้ึน 
  2.7.2.2 สี  
  สี (colour) เปนตัวช้ีบงคุณภาพของน้ํามันได น้ํามันแตละชนิดจะมีสีแตกตางกัน
ข้ึนอยูกับสารสีท่ีมีปนอยูในวัตถุดิบท่ีนํามาใชสกัดน้ํามันและวิธีการกําจัดสีโดยการฟอกสี น้ํามันท่ีมี
สีเหลืองออนจะมีคุณภาพดีกวาน้ํามันท่ีมีสีเหลืองเขม 
 

ตารางท่ี 2.4 Solid Fat Index ของไขมันและน้ํามันบางชนิดท่ีอุณหภูมิตางๆ 
 

Solid Fat Index ท่ีอุณหภูมิตางๆ 
ไขมันและน้ํามัน 

10   ํC 21   ํC 27   ํC 33   ํC 38   ํC 

จุดหลอมเหลว 
 ํC (capillary) 

เนย 32 12 9 3 0 36 
โคคาบัตเตอร 62 48 8 0 0 29 
น้ํามันมะพราว 55 27 0 0 0 26 
น้ํามันหมู 25 20 12 4 2 43 
น้ํามันปาลม 34 12 9 6 4 39 
น้ํามันปาลมเคอรเนล 49 33 13 0 0 29 
ไขวัว 39 30 28 23 18 48 
เนยขาว (สําหรับทอด) 44 28 22 11 5 43 
เนยเทียม 28 16 12 3 0 38 

ท่ีมา : Potter และ Hotchkiss (1995) 
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  2.7.2.3 Solid Fat Index 
  เปนการวัดรอยละของไขมันหรือน้ํามันท่ีเปล่ียนเปนของแข็งหรืออยูในสภาพ
แข็งตัวเปนผลึกท่ีอุณหภูมิหนึ่งๆ ซ่ึงการเกิดผลึก วัดไดจากปริมาตรท่ีเปล่ียนแปลงไป วิธีการวัด
เรียกวา dilatometry (นิธิยา, 2548) ตัวอยางของ solid fat index ของไขมันและน้ํามันบางชนิด แสดง
ดังตารางท่ี 2.4 
 2.7.3 การจําแนกชนิดของไขมันและน้ํามันในอุสาหกรรม 
 ในทางอุตสาหกรรมไดจําแนกชนิดของไขมันและน้ํามันตามสมบัติเฉพาะตัวและการนํา
น้ํามันไปใชประโยชนทางอุตสาหกรรม ซ่ึงแบงออกไดเปน 10 กลุม (นิธิยา, 2548) แตในท่ีนี้ ให
ความสนใจ 3 กลุม ดังนี้ คือ 
  2.7.3.1 Milk fat group 
  เปนไขมันท่ีไดจากนํ้านมของสัตวตางๆ ท่ีสําคัญ คือ ไขมันท่ีไดจากน้ํานมวัว ใน
บางทองถ่ินอาจใชน้ํานมกระบือ (water buffalo) น้ํานมแพะ หรือน้ํานมแกะ ไขมันในนํ้านมของ
สัตวตางๆ มักมีสวนประกอบใกลเคียงกัน โดยเฉพาะอยางยิ่งมีชนิดของกรดไขมันไมแตกตางกัน 
กรดไขมันในน้ํานมประกอบดวย กรดโอเลอิกประมาณรอยละ 30 กรดปาลมิติกประมาณรอยละ 25 
และกรดสเตียริกประมาณรอยละ 15 ไขมันนมตางจากไขมันและน้ํามันชนิดอ่ืน เนื่องจากมีกรด
ไขมันท่ีมีน้ําหนักโมเลกุลตํ่า (C4 – C14) เปนจํานวนมาก รวมกันประมาณรอยละ  20 – 25 กรดไขมัน
ท่ีมีน้ําหนักโมเลกุลตํ่าท่ีสุด คือ กรดบิวทีริก มีประมาณรอยละ 3 – 5 และมีกรดไขมันชนิดจําเปน
นอยมาก สวนประกอบของไขมันนมจะแปรผันตามอาหารของสัตวและแหลงของน้ํานม ใน
อุตสาหกรรมจะใชไขมันนมสําหรับทําเนย 
  2.7.3.2 Lauric acid group  
  น้ํามันท่ีอยูในกลุมนี้ ไดจากสวนเนื้อในของเมล็ดพืชตระกูลปาลม ไดแก น้ํามัน
มะพราว และบาบัสสุ (babassu) หรือท่ีเรียกวา coquilla nut ลักษณะเฉพาะของน้ํามันกลุมนี้ คือ มี
กรดลอริกสูง โดยเฉพาะน้ํามันมะพราวมีสูงถึงรอยละ 40 – 50 และมีกรดไขมันชนิดอ่ิมตัวอ่ืนๆ ที่มี
จํานวนคารบอน 8, 10, 14, 16 และ 18 เพียงเล็กนอย มีกรดไขมันชนิดไมอ่ิมตัว เชน กรดโอเลอิก 
และกรดลิโนเลอิกจํานวนเล็กนอยเชนกัน ซ่ึงเปนผลดีตออายุการเก็บรักษา ไขมันพวกนี้มักหลอม
ละลายท่ีอุณหภูมิตํ่า เนื่องจากประกอบดวยกรดไขมันท่ีมีจํานวนคารบอนนอย และเปนน้ํามันท่ีมี
กรดไขมันชนิดไมอ่ิมตัวอยูปริมาณนอย เม่ือทําใหเปนสบูชนิดเกลือโซเดียม (sodium soap) จะมี
ลักษณะแข็งทนทานตอการออกซิเดชันและละลายนํ้าไดดี ซ่ึงเหมาะอยางยิ่งท่ีจะใชในอุตสาหกรรม
ผลิตสบู น้ํามันท่ีอยูในกลุมนี้มีปริมาณมากและมีราคาถูก น้ํามันมะพราวเปนน้ํามันท่ีสําคัญท่ีสุดใน
กลุมนี้ 
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  2.7.3.3 Oleic-Linoleic acid group 
  เปนกลุมของน้ํามันท่ีใหญท่ีสุดและมีความสําคัญมาก เปนน้ํามันท่ีไดจากพืช
ท้ังหมด ประกอบดวยกรดไขมันชนิดอ่ิมตัวนอยกวารอยละ 20 สวนใหญประกอบดวยกรดไขมัน
ชนิดไมอ่ิมตัว คือ กรดโอเลอิกและกรดลิโนเลอิก น้ํามันกลุมนี้เปนของเหลวท่ีอุณหภูมิหอง ใชเปน
น้ํามันสําหรับปรุงอาหารดีท่ีสุด ไดแก น้ํามันท่ีสกัดไดจากเมล็ดพืชตางๆ เชน ฝาย ขาวโพด ถ่ัวลิสง 
งา ทานตะวัน ดอกคําฝอย และจากสวนเนื้อของผลมะกอกและปาลม (นิธิยา, 2548) 
 2.7.4 สมบัติของไขมันและน้ํามันบางชนิด 
  2.7.4.1 น้ํามันเนยและเนย 
 1) น้ํามันเนย หรือกี  

น้ํามันเนยเปนผลิตภัณฑนมท่ีทําจากไขมันนม ครีม หรือเนย อาจเรียกวา ไขมันนมท่ี
ปราศจากน้ํา (anhydrous milk fat) น้ํามันเนยมีสวนประกอบทางเคมี ประกอบดวย ไขมันรอยละ 
99.6 ความช้ืนรอยละ 0.3 และกรดไขมันอิสระในรูปกรดโอเลอิกรอยละ 0.3 
 ในประเทศอินเดีย จะผลิตน้ํามันเนยหรือกีจากนํ้านมกระบือ ซ่ึงมีปริมาณแคโรทีนอยดตํ่า 
ทําใหกี (ghee) ท่ีไดมีสีขาว แตถาทําจากน้ํานมโค ซ่ึงมีปริมาณแคโรทีนอยดสูงจะทําใหกีท่ีไดมี      
สีเหลือง (นิธิยา, 2548) 
 2) เนย  

เนยเปนผลิตภัณฑของไขมันนม ซ่ึงถูกแยกออกมาจากนํ้านมในรูปของครีม ครีมท่ีไดจะมี
ไขมันนมประมาณรอยละ 30 – 35 ครีมท่ีใชทําเนยเปนครีมชนิดหวาน (sweet cream) ในทางปฏิบัติ 
ครีมจะถูกนํามาทําใหเปนกลางดวยโซเดียมไบคารบอเนต หรือแมกนีเซียมออกไซด หรือแคลเซียม
คารบอเนต หลังจากนั้นนําครีมมาพลาสเจอไรซท่ีอุณหภูมิสูงกวาท่ีใชพลาสเจอไรซน้ํานมเล็กนอย 
เพราะในครีมมีปริมาณไขมันนมสูงกวาน้ํานม ไขมันนมจะเปนตัวชวยปองกันแบคทีเรียทําใหถูก
ทําลายดวยความรอนไดชาลง ภายหลังการพลาสเจอไรซแลว จะนําครีมไปหมักกับแบคทีเรียท่ี
เหมาะสมประมาณ 3 – 4 ช่ัวโมง เพื่อใหเกิดกรดแลคติกและสารประกอบที่ใหกล่ิน ซ่ึงสารใหกล่ิน
ท่ีสําคัญ ไดแก ไดอะซิติล (diacetyl) สารนี้ถูกสรางข้ึนโดยอาศัยจุลินทรีย Streptococcus citrovorus 
และ Streptococcus paracitrovorus เปล่ียนกรดซิตริกท่ีมีอยูในครีมใหเปนไดอะซิติล 

ครีมเปนอิมัลชันชนิดน้ํามันในนํ้า คือ มีอนุภาคไขมันกระจายตัวอยูในน้ํา เม่ือนําครีมท่ีมี
ความเปนกรดตามท่ีตองการมาปน (churning) ท่ีอุณหภูมิประมาณ 10   ํC เพื่อทําใหผนังเมมเบรน 
ของอนุภาคไขมันแตกออก อุณหภูมิตํ่าจะชวยใหไมเกิดการกระจายตัวเนื่องจากแรงปน และขณะ
ปน อนุภาคไขมันนมจะมารวมตัวกันเปนอนุภาคที่มีขนาดใหญข้ึน และแยกตัวออกจากสวนท่ีเปน
น้ํา ภายหลังจากแยกเอาเนยออกไปแลว ของเหลวท่ีเหลือเรียกวา butter milk 
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เนยท่ีไดจากการปนจะนํามาลางดวยน้ําเย็น เพื่อลางเอา butter milk ออก อยางไรก็ตาม ใน
เนยก็ยังมี butter milk ปนอยูประมาณรอยละ 15 ซ่ึงเปนหยดเล็กๆ กระจายตัวอยูในเนย เนยท่ีไดจึง
กลายเปนอิมัลชันชนิดน้ําในน้ํามัน ทําใหเกิด reverse emulsion ข้ึน นอกจากนั้น ในเนยยังมีน้ําตาล
แล็กโทส โปรตีนเคเซอีน และสวนประกอบอ่ืนๆ ของน้ํานมละลายอยูบางเล็กนอย 

เนยท่ีไดจะนํามาเติมเกลือลงไปแลวปนใหเขากัน ขณะท่ีปนอาจมีการเติมน้ําบางเล็กนอย 
เพื่อใหสัดสวนน้ําเพิ่มข้ึนตามท่ีมาตรฐานกําหนด การปนจะชวยทําใหเกลือกระจายตัวไปทั่ว และ
ละลายอยูในสวนท่ีเปนน้ํา ซ่ึงจะแตกกระจายออกเปนหยดน้ําเล็กๆ ท่ีไมสามารถกลับมารวมตัวกัน
ได หากหยดน้ําสามารถกลับมารวมตัวกันไดจะทําใหเนื้อเนยแตก (leaky butter) เกลือท่ีเติมลงไปจะ
ชวยใหเนยมีรสและกล่ินดี นอกจากนั้นเกลือยังชวยทําหนาท่ีเปน preservative อีกดวย 

เนยประกอบดวยไขมันนมไมนอยกวารอยละ 80 มีเกลือประมาณรอยละ 2.0 – 3.0 (ข้ึนอยู
กับชนิดของเนยดวย) น้ําประมาณรอยละ 15 และเลซิทินประมาณรอยละ 0.2 และในเนยยังมีอากาศ
ปนอยูบางประมาณรอยละ 1 – 5 ซ่ึงอากาศจะปนเขาไปขณะปน นอกจากนั้นยังมีโปรตีนเคเซอีน แร
ธาตุตางๆ และของแข็งท่ีละลายในน้ํานม ซ่ึงละลายอยูใน butter milk ปนอยูดวย และมีการเติม
วิตามินเอและวิตามินดีเสริมลงไปดวย ซ่ึงวิตามินท้ัง 2 ชนิดนี้เปนวิตามินท่ีละลายไดในไขมัน  

สีของเนยไดมาจากสีของครีม ซ่ึงมีสารสีท่ีเปนสีธรรมชาติ คือ แคโรทีนอยด แตใน
อุตสาหกรรมผลิตเนยจะเติมสีลงไปอีกใหเนยมีสีเขมข้ึน สีท่ีใช คือ แอนแนตโต (annatto) ซ่ึงไดมา
จากเมล็ดของตน Roucou หรือใชสารแคโรทีนเติมลงไป ทําใหเนยมีสีเหลืองเขมข้ึน หลังจากนั้น
นําไปบรรจุใสภาชนะตามขนาดท่ีตลาดตองการ 

เนยท่ีผลิตเปนการคาในทองตลาด มีท้ังเนยจืดและเนยเค็ม สําหรับเนยจืดมีสวนประกอบ
ของน้ํามันเนยรอยละ 82 และนมผงขาดมันเนยรอยละ 1.9 – 2.0 สวนเนยเค็มประกอบดวยน้ํามันเนย
รอยละ 80.0 – 80.5 และนมผงขาดมันเนยรอยละ 2.0 และเกลือรอยละ 1.5 – 2.0 ซ่ึงสวนประกอบจะ
แปรผันตามบริษัทผูผลิตจําหนาย (นิธิยา, 2548) 
  2.7.4.2 น้ํามันมะพราว 
  น้ํามันมะพราวเปน non-drying oil โดยสกัดไดจากเนื้อมะพราวแหง ซ่ึงเรียกวา 
copra มีน้ํามันประมาณรอยละ 63 – 68 และความช้ืนรอยละ 4 – 7 ใชวิธีการบีบแยกเอาน้ํามัน
ออกมา น้ํามันมะพราวมีสมบัติแตกตางจากนํ้ามันพืชชนิดอ่ืน คือ ประกอบดวยกรดไขมันท่ีมี
จํานวนคารบอนนอย น้ําหนักโมเลกุลตํ่า กรดไขมันท่ีมีปริมาณมาก ไดแก กรดลอริกมีสูงถึงรอยละ 
54 สําหรับกรดไขมันชนิดอ่ืนๆ ประกอบดวย กรดไมริสติกรอยละ 17.4 กรดปาลมิติกรอยละ 6.1 
กรดโอเลอิกรอยละ 5.0 กรดคาไพรลิกรอยละ 7.1 กรดคาพริกรอยละ 7.3 กรดสเตียริกรอยละ 1.6 
และกรดลิโอเลอิกรอยละ 1.3 ทําใหน้ํามันเปนของแข็งท่ีอุณหภูมิหองหรือตํ่ากวาอุณหภูมิหอง
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เล็กนอย บางคร้ังเรียกน้ํามันมะพราววา lauric acid oil มีจุดหลอมเหลวท่ีอุณหภูมิ 24 – 27    ํC น้ํามัน
มะพราวนําไปใชเปนวัตถุดิบในอุตสาหกรรมอาหาร เชน ทําเนยเทียม เนยขาว น้ํามันทอดอาหาร 
ผลิตภัณฑขนมอบ และใชในอุตสาหกรรมทําสบูและผงซักฟอก น้ํามันมะพราวท่ีขายอยูในตลาด
ท่ัวๆ ไป จะเปนชนิด 76   ํoil และ 92   ํoil ตัวเลขนี้หมายถึง คา Wiley melting point เปนองศา
ฟาเรนไฮต เชน 76   ํoil เปนน้ํามันมะพราวชนิดท่ีไมผานการไฮโดรจิเนชัน แตถาเปน 92   ํoil เปน
น้ํามันมะพราวท่ีผานการไฮโดรจิเนชันเพียงบางสวน หากเปน fully hardened oil ซ่ึงเกิดการ   
ไฮโดรจิเนชันอยางสมบูรณจะเปน 110   ํoil 
 น้ํามันมะพราวชนิดท่ีไมผานการไฮโดรจิเนชัน จะใชเปนสวนผสมของสารเคลือบผิว 
(coating) สําหรับไอศกรีมแทง เพราะแข็งตัวเม่ืออยูในรูปแทงท่ีอุณหภูมิตํ่า เม่ือกินเขาไปในปากจะ
ละลายอยางรวดเร็ว เนื่องจากมีจุดหลอมเหลวตํ่ากวาอุณหภูมิรางกาย น้ํามันมะพราวเปนน้ํามันท่ีทน
ตอปฏิกิริยาออกซิเดชันมาก เนื่องจากมีกรดไขมันชนิดไมอ่ิมตัวนอยมาก ซ่ึงสมบัตินี้ทําใหน้ํามัน
มะพราวถูกนําไปใชประโยชนมาก โดยเฉพาะใชทอดถ่ัวและอาหารขบเค้ียวตางๆ ท่ีตองการอายกุาร
เก็บรักษานาน นอกจากนั้นกรดไขมันท่ีมีน้ําหนักโมเลกุลตํ่าในน้ํามันมะพราว ยังชวยทําใหน้ํามัน
มะพราวมีความหนืดตํ่ากวาน้ํามันชนิดอ่ืน ทําใหไมรูสึกเปนมัน (greasy) เม่ืออยูในปาก และยังใช
เปน spray coating พวกธัญพืช และ cracker เปนตน 
 น้ํามันมะพราวท่ีผานการไฮโดรจิเนชันใชประโยชนแทนเนยไดในการทํา confectioner’s 
hard butter การใชน้ํามันมะพราวก็มีขีดจํากัด เพราะนํ้ามันมะพราวเม่ือเกิดการไฮโดรไลซิสเพียง
เล็กนอย จะทําใหมีกรดไขมันอิสระเกิดข้ึน ซ่ึงมีกล่ินแรงและกล่ินเหม็นคลายสบู การเกิด    
ไฮโดรไลซิสนี้จะเกิดข้ึนอยางชาๆ เม่ือมีความช้ืน และจะเกิดเร็วข้ึนหากมีเอนไซมไลเพสปนอยูดวย 
 น้ํามันมะพราวประกอบดวยกรดไขมันชนิดอ่ิมตัวประมาณรอยละ 90 กรดไขมันท่ีพบมาก 
คือ กรดลอริก กรดไมริสติก และกรดปาลมิติก ทําใหมีไตรเอซิลกลีเซอรอลชนิด trisaturated 
glyceride รอยละ 84 disaturated รอยละ 12 และ monosaturated รอยละ 4 (นิธิยา, 2548) 
  2.7.4.3 น้ํามันปาลม 

ผลปาลมน้ํามันใหผลผลิตน้ํามัน 2 ชนิด คือ น้ํามันปาลม (palm oil) ไดจากการ
สกัดเนื้อปาลม และนํ้ามันเมล็ดในปาลม (palm kernel oil) สกัดจากเมล็ดปาลม โดยผลปาลม 1 ผล 
จะมีน้ํามันปาลม 9 สวน และนํ้ามันเมล็ดในปาลม 1 สวน น้ํามันท่ีสกัดจากผลปาลมสดจะมีเบตา- 
แคโรทีน (beta-carotene) โปรวิตามินเอ (pro vitamin A) และวิตามินอี (vitamin E) ในปริมาณสูง  

น้ํามันปาลม ประกอบดวยกรดไขมันชนิดไมอ่ิมตัว และกรดไขมันชนิดอ่ิมตัวในสัดสวนท่ี
สมดุล และการท่ีมีวิตามันอีสูง จึงทําใหน้ํามันปาลมมีสเถียรภาพสูง สําหรับกรดไขมันชนิดไม
อ่ิมตัวนั้น สวนใหญจะประกอบดวยกรดไขมันชนิดไมอ่ิมตัวพันธะเดี่ยว โอเลอิก (mono-
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unsaturated oleic acid) รอยละ  45 ขณะท่ีกรดไขมันชนิดอ่ิมตัวประกอบดวย กรดปาลมิติก 
(palmitic acid) รอยละ 44 และกรดสเตียริก (stearic acid) รอยละ 4 ดวยสัดสวนขององคประกอบ
ดังกลาว ทําใหน้ํามันปาลมมีคุณสมบัติพิเศษ เหมาะสําหรับใชในอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารหลาย
ประเภท โดยปราศจากคอเลสเตอรอล และเปนแหลงพลังงานของรางกาย (สํานักงานการคาภายใน
จังหวัดชุมพร, 2552) ซ่ึงน้ํามันปาลมและน้ํามันเมล็ดในปาลมท่ีสกัดไดจากโรงงานสกัดน้ํามันปาลม 
เปนน้ํามันดิบยังไมสามารถบริโภคได ตองนําไปทําการกล่ันใหเปนน้ํามันบริสุทธ์ิดวยกระบวนการ
แยกยางเหนียว ลดกรด ฟอกสี และดูดกล่ิน ไดเปนน้ํามันปาลมบริสุทธ์ิและมีผลพลอยได คือ  กรด
ไขมัน ซ่ึงผลผลิตท้ังหมดนี้สามารถนําไปใชเพื่อการอุปโภค บริโภคไดอยางมากมาย เชน ทําเปนน้ํามัน
ปรุงอาหาร น้ํามันทอด ผลิตนมขน ไอศกรีม เนยเทียม เนยขาว ไสขนมปงกรอบ เนยโกโก ครีมเทียม 
ไขมันทําขนมปง สบู  เทียนไข ผงซักฟอก ยาสีฟน และใชในอุตสาหกรรมโอลิโอเคมิคัล 
(oleochemical) อยางกวางขวาง อีกท้ังยังใชเปนวัตถุดิบในการผลิตเมทิลเอสเตอร นําไปใชเปน
เช้ือเพลิงทดแทนน้ํามันดีเซล ท่ีเรียกวา ไบโอดีเซล ซ่ึงการผลิตเมทิลเอสเตอรจะเปนการนําเอา
น้ํามันปาลมมาทําปฏิกิริยากับเมทานอล โดยมีโซเดียมไฮดรอกไซดเปนตัวเรงปฏิกิริยา ท่ีเรียกวา 
ปฏิกิริยาทรานเอสเตอรฟเคช่ัน ไดเปนเมทิลเอสเตอร และกรีเซอรอลเปนผลพลอยได (“องคความรู
ดานปาลมน้ํามัน”, 2552) 

คุณสมบัติอีกประการหนึ่งของน้ํามันปาลม คือ สามารถใชผลิตเปนไขมันพืชท่ีมีสภาพเปน
ของแข็ง (solid-fat) โดยไมตองผานกระบวนการไฮโดรจิเนชัน (hydrogenation process) เปนการ
หลีกเล่ียงการกอตัวของ trans fatty acids ท่ีเกิดจากกระบวนการ ซ่ึงเปนอันตรายตอสุขภาพ 

น้ํามันปาลมแดงท่ีสกัดออกในกระบวนการกล่ัน ยังมีปริมาณแคโรทีนสูงถึงรอยละ 80 และ
มีวิตามินอีในสัดสวนท่ีสูงมาก จากผลการวิจัยพบวา มีคุณสมบัติในการปองกันการเห่ียวยนของ
เซลลผิวหนัง โรคหัวใจ และโรคมะเร็ง จึงมีการนํามาผลิตเปนผลิตภัณฑเพื่อสุขภาพ เชน วิตามิน
แคปซูลสําเร็จรูป อาหารเสริม เคร่ืองสําอาง เปนตน (สํานักงานการคาภายในจังหวัดชุมพร, 2552) 
 
2.8 การวิเคราะหคุณภาพของเชอรเบท 
 2.8.1 ลักษณะทางรีโอโลยี  

รีโอโลยี (rheology) เปนศาสตรท่ีศึกษาเกี่ยวกับการผิดรูป (deformation) และการไหล (flow) 
ของสสาร อันเนื่องมาจากการตอบสนองตอแรง (force) ท่ีกระทํา การผิดรูปท่ีเกิดข้ึนอาจเปนลักษณะท่ี
ไมสามารถคืนสูสภาพเดิมได เชน การไหลของของเหลว (flow) ซึ่งไมสามารถไหลยอนกลับได 
และลักษณะท่ีสามารถกลับคืนสูสภาพเดิมได เชน ความยืดหยุนของของแข็ง (elasticity) (อรุณี, 2548) 
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การศึกษาสมบัติทางรีโอโลยีนั้น มีวัตถุประสงคเพื่ออธิบายถึงสมบัติเชิงวีสโคอิลาสติกของวัสดุ 
(viscoelastic properties) ซ่ึงผสมระหวางสมบัติการยืดหยุนและการไหลหนืด (จรินทรทิพย, 2551) 

 2.8.1.1 ความรูพื้นฐานทางฟสิกสท่ีเก่ียวของ 
การศึกษาสมบัติทางรีโอโลยี จําเปนตองอาศัยความรูทางดานฟสิกสเกี่ยวกับ

แรง และพฤติกรรมของวัสดุท่ีตอบสนองตอแรงท่ีกระทําดังนี้  
1) ความเคน (stress) หมายถึง แรงท่ีกระทําตอพื้นท่ีวัสดุ ซ่ึงสามารถแบงไดเปน 3 ประเภท

คือ  1.1) แรงท่ีกระทําต้ังฉากกับพื้นผิววัสดุเพียงดานเดียว (uniaxial stress)  
 1.2) แรงท่ีกระทํากับวัสดุในทุกทิศทาง (bulk compression)  
 1.3) แรงท่ีกระทําขนานกับพื้นท่ีของวัสดุ (shear stress)  
ความเคนหาไดจากสูตร 

   σ = F / A    (2.1) 

 เม่ือ  σ  คือ  ความเคน   มีหนวยเปน  N/m2 
  F คือ แรง    มีหนวยเปน N 
  A คือ  พื้นท่ี    มีหนวยเปน m2 

 

            Fn                                    Fz 
                                                                                                        x 
 
 
                                                                                                                         Ft 
                             Fy                                          Fy                                            y 
                                                                                                         γ 
                                                                           Ft 
    Fx   

                       Fn                                 Fz 
        a) uniaxial stress                       b) bulk compression                             c) shear stress 

 

ภาพท่ี 2.5  ชนิดของแรงท่ีกระทํา  
ท่ีมา : Figura และ Teixeira (2007) 
 

2) ความเครียด (strain) หมายถึง การเปล่ียนแปลงรูปรางของวัสดุเม่ือมีความเคนมากระทํา 
ความเครียดหาไดจากสูตร 

   ε = Δl / l    (2.2) 
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 เม่ือ  ε   คือ  ความเครียด  

  Δl คือ การผิดรูป   มีหนวยเปน m 
  l คือ  ความยาวเร่ิมตน   มีหนวยเปน m 
 

 3) คา Young’s Modulus 
เมื ่อมีแรงที่กระทําตั้งฉากกับพื ้นผิววัสดุเพียงดานเดียว ไดแก ความเคนยืด (tensile 

stress) และความเคนอัด (compressive stress) แสดงดังภาพที่ 2.5 a) จะเกิดการเปลี่ยนแปลงของ
ความยาว โดยปริมาตรไมเปลี่ยนแปลง ของแข็งที่แสดงพฤติกรรมแบบยืดหยุนสมบูรณ (ideal 
elastic behavior) สามารถอธิบายโดยกฎของฮุค (Hook’s Law) ดังนี้ 

   σ = Ε·ε    (2.3) 
 เม่ือ Ε คือ Young’s modulus of elasticity      มีหนวยเปน Pa 
 

คา Young’s modulus of elasticity หรือ elastic modulas บงบอกถึง ความสามารถในดาน
ความยืดหยุน การหดตัว และความเหนียวของวัสดุ (Figura และ Teixeira, 2007) 

4) คา Bulk Modulus 
เม่ือมีแรงท่ีกระทํากับวัสดุในทุกทิศทาง แสดงดังภาพท่ี 2.5 b) เชน แรงดันภายนอกจากการ

นําวัสดุวางในน้ํา ซึ่งจะทําใหปริมาตรของวัสดุเปลี่ยนแปลง โดยจะเกิดขึ้นเมื่อวัสดุอยูใน
สภาพแวดลอมท่ีมีความดันสูง หรือความดันตํ่า      
    Κ = - V (dp/dV)    (2.4) 

 เม่ือ  Κ   คือ  bulk modulus    มีหนวยเปน Pa 
  V คือ ปริมาตร    มีหนวยเปน m3 
  p คือ  ความดัน   มีหนวยเปน Pa 
 

คา bulk modulus บงบอกถึงความสามารถในดานความยืดหยุน ความสามารถในการทน
การกดอัด และความแข็งแรงของวัสดุ (Figura และ Teixeira, 2007) 
 5) ความเคนเฉือน  

ความเคนเฉือน (shear stress) หมายถึง แรงที่กระทําขนานกับพื้นที่ของวัสดุ การผิดรูปจะ
เปนลักษณะของการเคล่ือนท่ีสัมพันธกันของจุดในตําแหนงตางๆ ในวัสดุ ซึ่งจะขึ้นกับขนาดและ
การกระจายของแรงที่กระทํา เมื่อสมมุติวา โครงสรางของวัสดุประกอบดวยชั้นบางมากๆ การผิด
รูปของวัสดุ จึงเกิดจากการเคล่ือนท่ีแบบลามินาร (laminar flow) ท่ีเปนระเบียบของช้ันวัสดุ การ
เล่ือนตัวออกจากกันระหวางชั้นที่ติดกัน ตองอาศัยแรงที่มากกวาแรงเสียดทานระหวางผิว แรงท่ี
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กระทํานี้เรียกวา แรงเฉือน (shear force) โดยการเคลื่อนที่นี้ไมทําใหเกิดการถายเทมวลจาก
ช้ันหนึ่งไปยังอีกช้ันหนึ่ง และไมมีการเปล่ียนแปลงปริมาตร (มนัส, 2538) 

ความเคนเฉือนหาไดจากสูตร 

   τ = F / A    (2.5) 

 เม่ือ  τ   คือ  ความเคนเฉือน    มีหนวยเปน Pa 
  F คือ แรงขนาน   มีหนวยเปน N 
  A คือ  พื้นท่ี    มีหนวยเปน m2 

  

6) ความเครียดเฉือน  

ความเครียดเฉือน (shear strain; γ) หมายถึง การผิดรูปท่ีเกิดจากแรงท่ีกระทําขนานกบัพืน้ท่ี
ของวัสดุ ทําใหวัสดุเคล่ือนท่ีแบบลามินาร เม่ือสมมุติใหเปนการเคล่ือนท่ีในเนื้อวัสดุ หรือการผิดรูป
ของวัสดุยืดหยุนของของไหลนิวทอเนียน (newtonian fluid) ที่เกิดจากการกระทําของแรงเคน
เฉือนนอยๆ และมีการเคลื่อนที่แบบลามินารอยางงาย ทําใหความเครียดเฉือนจะขึ้นกับเวลา
เทานั้น และถือวาความเครียดเฉือนท่ีทุกตําแหนงมีคาเทากันท้ังหมด 

7) อัตราเฉือน  
อัตราเฉือน (shear rate) หมายถึง อัตราความเครียดเฉือนในหนึ่งหนวยเวลา (Rosenthal, 

1999) ซ่ึงเขียนความสัมพันธไดเปน  

   γ˙ = γ / t    (2.6) 
 

 เม่ือ  γ˙  คือ  อัตราเฉือน     มีหนวยเปน s-1 

  γ คือ ความเครียดเฉือน   
  t คือ  เวลา      มีหนวยเปน s 

 

 8) คา Shear Modulus 
เม่ือมีแรงท่ีกระทําขนานกับพื้นท่ีของวัสดุ แสดงดังภาพท่ี 2.5 c) จะทําใหวัสดุเกดิการบิดตัว 

โดยท่ีมีความยาวไมเปล่ียนแปลง และมุมท่ีเปล่ียนแปลงไปจะมีคาเทากับคาความเครียดเฉือน 

   τ = G·γ     (2.7) 

 เม่ือ  τ   คือ  ความเคนเฉือน    มีหนวยเปน Pa 

  γ คือ ความเครียดเฉือน   
  G คือ  shear modulus   มีหนวยเปน Pa 
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คา shear modulus บงบอกถึง ความสามารถในดานการบิดงอ การบิดเปนเกลียว ความ
เหนียว และความแข็งแรงของวัสดุ (Figura และ Teixeira, 2007) 

9) ความหนืด  
ความหนืด (viscosity) หมายถึง แรงตานการไหลของของไหล ของเหลวท่ีแสดงพฤติกรรม

ของของไหลนิวทอเนียน สามารถอธิบายโดยกฎของนิวตัน (Newton’s Law) ดังนี้ 

   τ = η·γ˙    (2.8) 

 เม่ือ  τ   คือ  ความเคนเฉือน    มีหนวยเปน Pa 

  γ˙ คือ อัตราเฉือน    มีหนวยเปน s-1 
  η คือ  ความหนืด    มีหนวยเปน Pa·s 
 

  2.8.1.2 สมบัติเชิงวิสโคอิลาสติก  
สมบัติเชิงวิสโคอิลาสติก (viscoelastic properties) เปนสมบัติของสารที่แสดง

สมบัติผสมระหวางการยืดหยุนสมบูรณของของแข็ง (ideal elastic solid) และการไหลหนืด
สมบูรณของของเหลว (ideal viscous liquid) (Prentice, 1992) ปรากฏการณซ่ึงแสดงสมบัติเชิง      
วิสโคอิลาสติก ไดแก 
 

    σ0 
stress 

       0 
 
 
 
  Ideal Elastic Material 
            (no flow, complete recovery) 

strain                Viscoelastic Material   
                  (flow, partial recovery) 
                                                                                            Pemanent      
                                         Ideal Viscous Material                                               Deformation 
           0                                                (steady flow, no recovery) 
 
 

                  t = 0                         Time 
 

    
creep curve              recovery curve 

 

ภาพท่ี 2.6  กราฟการคืบ  
ท่ีมา : Steffe (1992) 
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1) การคืบ  
เมื่อมีแรงคงที่แรงหนึ่งกระทํากับวัสดุ จะทําใหวัสดุเกิดการผิดรูปอยางชา ตามเวลาท่ี

เปลี่ยนไปเพื่อเขาหาจุดสมดุล (dimension stability) ซึ่งเปนการแสดงสมบัติของการคืบ (Creep) 
ของวัสดุวิสโคอิลาสติก สามารถวัดไดดวยการใชแรงเฉือน หรือแรงยืด หรือแรงกดก็ได 

จากภาพที่ 2.6 พิจารณาวัสดุวิสโคอิลาสติก (viscoelastic material) จะเห็นวาที่ t = 0 
ความเครียดเพิ ่ม ขึ ้นในทันทีเนื ่องจากมีแรงภายนอกมากระทํา  แสดงถึง  ความยืดหยุ น
สมบูรณ หลังจากนั้นความเครียดจะเพิ่มข้ึนอยางชาๆ แสดงถึง การไหลหนืด และเมื่อเวลาที่ t 
มากๆ ความเครียดจะเร่ิมคงท่ี แสดงถึง การเขาสูสมดุลใหม ซ่ึงเปนสมบัติของของแข็ง 
 2) การพักความเคน 

เม่ือทําการคงการผิดรูปใหคงท่ี หรือคงความเครียดท่ีคาหนึ่ง แรงท่ีกระทําตอวัสดุจะลดลง
ตามเวลาท่ีเปล่ียนไป ซ่ึงเปนการแสดงสมบัติของการพักความเคนของวัสดุ สามารถวัดไดดวยการ
ใชแรงเฉือน หรือแรงยืด หรือแรงกด ท่ีคงท่ีกับวัสดุและวัดการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนตามเวลา 
 จากภาพท่ี 2.7 พิจารณาวัสดุวิสโคอิลาสติก (viscoelastic material) ใหเห็นวา การพักความ
เคนจะคอยๆ ดําเนินไปจนกระทั้งถึงจุดสมดุล คือ แรงที่กระทําตอวัสดุจะลดลงตามเวลาที่
เปลี่ยนไป โดยวัสดุวิสโคอิลาสติกชนิดเหลวจะมีคาความเคนสมดุลเทากับศูนย และวัสดุที่มี
ความยืดหยุนสมบูรณจะไมมีการพักความเคน 

 
        γ0 
strain 
 
      0 
 
                                           

  Ideal Elastic Material           

                                             
             Viscoelastic Solid  
 
            Stress                                                    
                                                              Viscoelastic Liquid 

                                                                                                    σe    
                                    Ideal Viscous Material 
                   0 
       t = 0   Time     
 

ภาพท่ี 2.7  กราฟการพักความเคน 
ท่ีมา : Steffe (1992) 
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 3) การคืนรูป 
การคืนรูป เปนปรากฏการณท่ีเกิดตอเนื่องจากการคืบ หลังจากถอนแรงออกจากวัสดุทําให

วัสดุเกิดการหดตัวเพื่อกลับสูสภาพเดิม โดยวัสดุท่ีมีความยืดหยุนสมบูรณจะสามารถกลับสูสภาพเดิม
ไดอยางสมบูรณและไมเกิดการหดกลับเลยในวัสดุท่ีเปนของไหล สวนวัสดุท่ีเปนวิสโคอิลาสติกจะ
สามารถหดกลับไดเพียงบางสวนและมีบางสวนท่ีเกิดการผิดรูปอยางถาวร (permanent deformation)  
แสดงดังภาพท่ี 2.6  

2.8.1.3 การทดสอบพฤติกรรมทางวิสโคอิลาสติก 
การทดสอบพฤติกรรมทางวิสโคอิลาสติกมีหลายวิธี เชน การทดสอบการพักความ

เคนท่ีกําหนดใหมีอัตราการผิดรูปคงท่ีแลวทําการวัดคาความเคนตามเวลาท่ีเปล่ียนไป การทดสอบ
การคืบที่กําหนดใหแรงคงที่แกวัสดุแลวทําการวัดอัตราการผิดรูป และการทดสอบแบบสั่น 
(oscillation testing) ซ่ึงในท่ีนี้จะขอกลาวถึงเฉพาะการทดสอบแบบส่ันเทานั้น 

การทดสอบแบบส่ัน (oscillation testing) เปนการศึกษาคุณสมบัติการไหลหนืดและการ
ยืดหยุนของวัสดุ ตลอดจนสามารถศึกษาลงไปถึงโครงสรางโมเลกุลไดดวย (มนัส, 2538) โดยการ
ใหความเคนส่ัน (oscillating stress) หรือความเครียดสั่น (oscillating strain) กระทําตอวัสดุ แลว
วัดการตอบสนองของความเครียด หรือความเคนแบบส่ัน ซ่ึงการตอบสนองนี้จะทํามุมตางเฟสกัน
ระหวาง 0-90 องศา แสดงดังภาพท่ี 2.8  
 

                                δ = 0°          δ                               δ = 90°                        
                                                                                                                                                                   
 
Shear stress 
 
 
 
deformation  
 
 
 
  a) ideal elastic  b) viscoelastic  c) ideal viscous 
 

ภาพท่ี 2.8  มุมเฟสท่ีเปล่ียนเม่ือใหความเคนหรือความเครียดแบบส่ัน 
ท่ีมา : Figura และ Teixeira (2007) 
 

 ความเครียดส่ันมีสมการเปน 

    γ  =  γ0 sin (ωt)    (2.9) 
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เม่ือ  γ คือ ความเครียดส่ัน  

  γ0 คือ  ความเครียดเฉือนสูงสุด  

   ωt คือ ความถ่ีท่ีเวลาใดๆ 
 

1) วัสดุวิสโคอิลาสติก (viscoelastic material)   
 ความเคนท่ีตอบสนองตอความเครียดแบบส่ันจะทํามุมตางเฟส δ จะอยูระหวา 0-90 องศา
แสดงดังภาพท่ี 2.8 b) ความเคนท่ีตอบสนองมีสมการเปน 

    σ = σ0 sin (ωt+δ)   (2.10) 

เม่ือ  σ คือ ความเคน   

  σ0 คือ  ความเคนเฉือนสูงสุด  

   ωt คือ ความถ่ีท่ีเวลาใดๆ 
   δ คือ  มุมตางเฟส 
 

2) วัสดุยืดหยุนสมบูรณ (ideal elastic material) 
 ความเคนท่ีตอบสนองตอความเครียดแบบส่ันจะทํามุมตางเฟส δ = 0 องศา แสดงดังภาพท่ี 
2.8 a) ความเคนท่ีตอบสนองมีสมการเปน 

    σ = Gγ0 sin (ωt)   (2.11) 

เม่ือ  σ คือ ความเคน   

  γ0 คือ  ความเครียดเฉือนสูงสุด  

   ωt คือ ความถ่ีท่ีเวลาใดๆ 
   G คือ elastic modulas  
 

3) วัสดุไหลหนืดสมบูรณ (ideal viscous material) 
 ความเคนท่ีตอบสนองตอความเครียดแบบส่ันจะทํามุมตางเฟส δ = 90 องศา แสดงดังภาพท่ี 
2.8 c) ความเคนท่ีตอบสนองมีสมการเปน  

    σ = ηω0 sin (ωt+90)   (2.12) 

เม่ือ  σ คือ ความเคน   

  γ0 คือ  ความเครียดเฉือนสูงสุด  

   ωt คือ ความถ่ีท่ีเวลาใดๆ 
   η คือ ความหนืด   
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วัสดุวิสโคอิลาสติกสามารถแสดงสมบัติของวัสดุยืดหยุนและวัสดุไหลหนืด ที่ตอบสนอง
ตอการส่ัน ซ่ึงอธิบายความสัมพันธไดในคา complex modulus: G* 

 G* = G' + G"    (2.13) 
 

เมื่อ G' คือ คาโมดูลัสสะสม (shear strong modulus) จะมีเฟสเดียวกับเฟสจริงของ
ความเครียด แสดงถึง สมบัติความยืดหยุนของวัสดุ หรือ elastic modulas โดยวัสดุจะสะสมพลังงาน
ท่ีใชในการผิดรูปไวภายในวัสดุ เพื่อใชในการคืนสูรูปเดิม (storage partition) เม่ือถอนแรงเคน  

  G'  = (σ0 / γ0) cos δ   (2.14) 
 

G" คือ โมดูลัสสูญหาย (shear loss modulus) จะมีเฟสตางจากเฟสจริง 90 แสดงถึง สมบัติ
การไหลหนืดของวัสดุ หรือ viscous modulus ซ่ึงในสวนนี้พลังงานถูกใชในการสรางและสลาย
พันธะตลอดเวลาท่ีเกิดการผิดรูปและจะสูญสลายไป (loss partition) กอนส้ินสุดชวงเวลาท่ีกําหนด 

    G" = (σ0 / γ0) sin δ   (2.15) 
 

นอกจากนี้ยังมีการกําหนดคา loss tangent: tan δ เพื่อแสดงสัดสวนของการแสดงสมบัติ
การไหลหนืดตอสมบัติการยืดหยุน 

   tan δ = G" / G'     (2.16) 
 

ถาคา tan δ มากกวา 1 แสดงวาวัสดุมีการไหลหนืดมากกวาการยืดหยุน (Rosenthal, 1999) 
และคา tan δ จะผันแปรตามความถ่ีเชนเดียวกับคา G" และ G' 

 2.8.1.4 เคร่ืองมือวิเคราะหทางรีโอโลยี 
  เคร่ืองมือวัดทางรีโอโลยีสามารถแบงตามประเภทของแรงท่ีกระทําไดเปน 2 
ประเภท ไดแก เคร่ืองมือวัดพฤติกรรมท่ีไมเปนเชิงเสน (non-linear behavior) เชน คาปลารีวิส
โคมิเตอร และเคร่ืองมือวัดพฤติกรรมเชิงเสน (linear behavior) เชน เคร่ืองมือวัดชนิดส่ัน 
(oscillating) (มนัส, 2538) ซ่ึงในท่ีนี้จะกลาวถึงเฉพาะเคร่ืองมือวัดรีโอโลยีชนิดหมุน 

เคร่ืองรีโอมิเตอรชนิดหมุนแบบกรวยกับแผนเรียบ (cone and plate rheometer) สามารถใช
ระบบทดสอบแบบไดนามิค (dynamic test) ซึ่งเปนระบบที่ใชความเคนหรือความเครียดตํ่า
มากๆ ทําใหวัสดุสามารถแสดงพฤติกรรมเชิงเสนได   
 ตัวอยางท่ีศึกษาจะถูกบรรจุอยูระหวางกรวยและแผนเรียบท่ีมีรัศมี R มียอดของกรวยอยูบน

แผนเรียบทํามุม ∝ ซ่ึงปกติจะนอยกวา 5 องศา แสดงดังภาพท่ี 2.9 
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                                                                 ω0                  cone 
       M 
                 r  
 
                                 h                          θ                        .    
                                                       ∝      •p  
 
                                                                                   plate 
                                                 R 
 

ภาพท่ี 2.9  ภาพตัดขวางของรีโอมิเตอรแบบกรวยกับแผนเรียบ 
 

 เมื่อแผนเรียบอยูนิ่ง และกรวยหมุนดวยความเร็วคงที่ ω0 ของไหลจะเกิดการเคลื่อนท่ี   
แบบลามินารเฉือน ของไหลจะแบงเปนชั้นเล็กๆที่มีลักษณะเปนกรวย มีจุดยอดอยูที่จุดศูนยกลาง
ของแผนเรียบ ของไหลที่จุดใดๆ P หางจากจุดศูนยกลางรัศมี r และทํามุม θ กับแกนกรวย            

ดังภาพท่ี 2.9 จะหมุนดวยความเร็วเชิงมุม ω ไดอัตราเฉือน คือ 

    γ˙ = - (dω / dθ)    (2.17) 
 

 เนื่องจากอัตราเฉือนในเน้ือของของไหลเทากัน และในกรณีท่ี θ มีคาเขาใกล 90 องศา   

และ ∝ มีขนาดเล็กมาก จะไดความเคนเฉือนท่ีจะกอใหเกิดโมเมนตบนพื้นผิวดังสมการ 

    M = (2π / 3)R3τ   (2.18) 
เม่ือ M คือ  โมเมนตการหมุน  มีหนวยเปน Nm 

   R คือ รัศมีของแผนเรียบ   มีหนวยเปน m 

   τ คือ ความเคนเฉือน   มีหนวยเปน Pa 
 

  และ  γ˙ = ω0 / ∝    (2.19) 

  เม่ือ γ˙ คือ  อัตราเฉือน            มีหนวยเปน    s-1 

   ω0 คือ ความเร็วเชิงมุม            มีหนวยเปน    rad·s-1 

   ∝ คือ มุมระหวากรวยและแผนเรียบ     มีหนวยเปน   rad 
 

เคร่ืองรีโอมิเตอรชนิดหมุนแบบกรวยกับแผนเรียบมีขอดีและขอเสียดังนี้ (มนัส, 2538) 
ขอดี  
1) ท่ีมุมระหวางกรวยกับแผนเรียบ ไมเกิน 5 องศา อัตราเฉือนภายในของไหลจะคงที่ใน

ทุกตําแหนง 
2) ใชไดกับของไหลที่มีความหนืดสูง 
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3) มีความแมนยําสูง 
4) สามารถวัดไดท่ีชวงอัตราเฉือนกวาง 
5) สามารถแสดงปรากฏการณการยืดหยุนของของไหล 
ขอเสีย 
1) ไมเหมาะกับของไหลที่มีอนุภาคแขวนลอยท่ีมีขนาดเกิน 30 ไมครอน 
2) ไมเหมาะสมตอของไหลที่มีความหนืดตํ่ามากๆ 
3) มีความไหวเอนตอการต้ังจุดยอดของกรวยบนแผนเรียบมาก 
4) เคร่ืองมือมีราคาแพง 
2.8.2 ลักษณะทางโครงสรางระดับจุลภาค 

 ระยะตํ่าสุดท่ีสายตามนุษยสามารถแยกแยะไดมีคาประมาณ 0.25 mm หรือ 250 ไมครอน 
ระยะดังกลาวเทียบเทากับขนาดเสนผาศูนยกลางของเสนผมของมนุษย เม่ือใชกลองจุลทรรศนแสง
ชวยในการขยายภาพ ระยะตํ่าสุดท่ีสามารถแยกแยะไดอยูท่ีประมาณ 0.5 ไมครอน หรือ 500 nm 
เนื่องจากขอจํากัดของความยาวคล่ืนแสงในชวงท่ีสายตามองเห็น ระยะดังกลาวเทียบเทากับขนาด
เสนผาศูนยกลางของเม็ดเลือดแดง สัตวเซลลเดียวบางชนิด หรืออนุภาคคารไบดในเหล็กกลา       
เปนตน ดังนั้น หากตองการมองเห็นรายละเอียดของส่ิงท่ีมีขนาดเล็กกวานั้น จําเปนตองอาศัยส่ิงท่ีมี
ความยาวคลื่นนอยกวาความยาวคล่ืนแสง “อิเล็กตรอน” เปนส่ิงท่ีมีคุณสมบัติท้ังของอนุภาคและ
คล่ืน ความยาวคล่ืนของอิเล็กตรอนข้ึนอยูกับพลังงานจลนของมัน เชน ท่ี 100 keV ความยาวคล่ืน
ของอิเล็กตรอนมีคาประมาณ 0.0037 nm คาความยาวคล่ืนดังกลาวทําใหมีความเปนไปไดท่ีจะ
แยกแยะส่ิงท่ีมีขนาดเล็กมาก เชน ไวรัส โมเลกุล หรือแมกระท่ังอะตอม ศาสตรท่ีอาศัยอิเล็กตรอน
และผลที่เกิดจากอันตรกิริยาระหวางอิเล็กตรอนกับช้ินงาน เพื่อศึกษาสัณฐานวิทยาและสมบัติตางๆ 
ของช้ินงาน เรียกวา “จุลทรรศนศาสตรอิเล็กตรอน” 

2.8.2.1 จุลทรรศนศาสตรอิเล็กตรอนแบบสองกราด (scanning electron 
microscopy; SEM)  

เทคนิคนี้อาศัยการโฟกัสลําอิเล็กตรอนกราดลงบนผิวช้ินงาน สัญญาณท่ีเกิดข้ึน
จากอันตรกิริยาระหวางอิเล็กตรอนท่ีตกกระทบกับผิวช้ินงาน จะถูกถายทอดผานระบบตรวจวัดและ
อิเล็กทรอนิกส ปรากฏบนจอภาพคลายกับภาพท่ีเห็นทางจอโทรทัศน กลองจุลทรรศนท่ีทํางานใน
ลักษณะนี้ เรียกวา “กลองจุลทรรศนอิเล็กตรอนแบบสองกราด (Scanning electron microscope)” 
สัญญาณท่ีใชในการสรางภาพมีหลายชนิด เชน อิเล็กตรอนทุติยภูมิ (secondary electron) 
อิเล็กตรอนกระเจิงกลับ (backscattered electron) หรือรังสีเอ็กซ (x-ray) เปนตน ทําใหเทคนิคนี้
สามารถใชศึกษาสัณฐานวิทยาของชิ้นงาน สภาพผิวของช้ินงาน จุดบกพรอง บริเวณใกลผิวช้ินงาน 
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และหากวามีตัวตรวจวัดรังสีเอ็กซ ลักษณะเฉพาะ (charactertics x-ray) ก็สามารถวิเคราะห
สวนประกอบเคมีในระดับจุลภาคได 

 2.8.2.2 เคร่ืองมือวิเคราะหทางจุลทรรศนศาสตรอิเล็กตรอน 
  กลองจุลทรรศนอิเล็กตรอนแบบสองกราด (JEOL JSM – 5910LV) สามารถ
ทํางานไดท้ังในสภาวะสุญญากาศสูง 10-3 Pa และสุญญากาศตํ่า ในชวง 1 – 270 Pa เหมาะสําหรับ
งานทางวิทยาศาสตรชีวภาพ ในอดีต กลองแบบสองกราดจะทํางานในสภาวะสุญญากาศสูง 
การศึกษาชิ้นงานทางชีววิทยาจึงตองผานกระบวนการเตรียมช้ินงานท่ียุงยาก ซับซอน เพื่อทําให
ผิวช้ินงานคงสภาพอยูไดภายใตสภาวะสุญญากาศสูง ไมแตกหรือยุบตัว ความยุงยาก ซับซอนของ
การเตรียมช้ินงานดังกลาวจะลดลงไปมาก หากใชกลองแบบสองกราดท่ีสามารถทํางานในสภาวะ
สุญญากาศตํ่า กลอง JEOL JSM – 5910LV มีความแยกชัด (resolution) ในสภาวะสุญญากาศตํ่า 
เทากับ 4.5 nm ศักยเรงอิเล็กตรอนปรับเปล่ียนไดในชวง 0.3 – 30 kV ช้ินงานขนาดใหญท่ีสุดท่ี
สามารถบรรจุได คือ 20 cm นั่นคือ ดอกกุหลาบดอกใหญท้ังดอกก็สามารถใสเขาไปในหอง
สุญญากาศของกลองได 
 กลอง JEOL JSM – 5910LV ติดต้ังพรอม secondary electron detector, backscattered 
electron detector และ energy – dispersive x-ray microanalyser และยังมี specimen cooling unit 
สําหรับศึกษาชิ้นงานทางชีวภาพบางชนิดไดโดยตรง โดยไมตองผานกระบวนการเตรียมช้ินงาน
ใดๆ เลย ระบบ energy – dispersive x-ray microanalyser ท่ีติดต้ังกับกลอง ควบคุมการทํางานดวย
โปรแกรมคอมพิวเตอร INCA ของบริษัท Oxford Instrument ทํางานภายใต Microsoft windows 
การทํางานจึงงายมาก โดยเฉพาะการศึกษาดวยเทคนิค x-ray mapping หรือสเปกตรัม เขาสู
โปรแกรมอ่ืนๆ ท่ีทํางานภายใต Microsoft windows ไดรวดเร็วและมีรูปแบบการนําเสนอผลงานได
หลากหลายตามความตองการของผูใชบริการ (ศูนยวิจัยและบริการจุลทรรศนศาสตรอิเล็กตรอน, 
2551) 
 
2.9 งานวิจัยอ่ืนๆ เก่ียวกับเชอรเบทและผลิตภัณฑขนมหวานแชเยือกแข็ง 
 การใชกล่ินรสท่ีเตรียมจากกรดซิตริก น้ําตาล lemon oil สีสังเคราะห โซเดียมไบซัลไฟต 
และ butylated hydroxyanisole (BHA) เติมลงในเชอรเบทท่ีมีไขมันรอยละ 2 MSNF รอยละ 2 และ
น้ําแข็งแทง (water ice) ในปริมาณรอยละ 0.50 โดยนํ้าหนัก เม่ือทดสอบทางดานประสาทสัมผัส
พบวา ผลิตภัณฑมีลักษณะกล่ินรสและลักษณะเปนท่ีนาพอใจพอสมควร (Hedrick และ Trout, 
1973)  
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 นอกจากนี้ พรพรรณ (2547) ไดศึกษาการผลิตเชอรเบทขิงจากน้ําเวย โดยหาสูตรท่ี
เหมาะสมจากการแปรผันปริมาณน้ําตาล 4 ระดับ คือ รอยละ 20, 22, 24 และ 26 ของน้ําหนัก       
เชอรเบทมิกซ พบวา การใชปริมาณนํ้าตาลมากข้ึนจะสงผลใหเชอรเบทที่ไดมีความเรียบเนียนมาก
ข้ึน และมีความสากล้ินนอยลงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p≤0.05) แตปริมาณน้ําตาลท่ีใชไมมีผลตอ
ความหวานจากการทดสอบทางดานประสาทสัมผัส คา overrun อัตราการละลาย และคาสีของ   
เชอรเบทที่ได ซ่ึงจากการพิจารณาระดับปริมาณนํ้าตาลท่ีมีความเหมาะสม คือ การใชน้ําตาลรอยละ 
22 ของน้ําหนักเชอรเบทมิกซ และจากการศึกษาการผลิตเชอรเบทมะตูมจากน้ําเวย ดวยการแปรผัน
ปริมาณน้ําตาลท้ัง 4 ระดับ เชนเดียวกัน พบวา ผลการทดสอบทางประสาทสัมผัสดานความหวาน
ไมมีความแตกตางกัน แตดานสี ความเรียบเนียน ความสากล้ิน และความชอบโดยรวม มีคาแตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p≤0.05) โดยการใชน้ําตาลรอยละ 26 มีความสากลิ้นนอยท่ีสุด มีความ
เรียบเนียนและความชอบโดยรวมมากท่ีสุด แตคะแนนความชอบโดยรวมท่ีไดไมแตกตางกับ
ตัวอยางท่ีใชปริมาณน้ําตาลรอยละ 22 และรอยละ 24 ดังนั้น จึงเลือกใชน้ําตาลรอยละ 22 ของ
น้ําหนักเชอรเบทมิกซ เปนระดับท่ีมีความเหมาะสมท่ีสุดเชนเดียวกัน (จริาวรรณ, 2547)  
 
2.10 แครอท  

แครอท (carrot) เปนผักท่ีมีสารเบตา-แคโรทีน (beta-carotene) สูง มีถ่ินกําเนิดในแถบเอเชีย
ตะวันออก และเอเชียกลาง เปนพืชในสกุล Umbelliferae โดยแครอทจะปลูกไดดีในชวงฤดูหนาว 
หรือในท่ีท่ีมีอุณหภูมิไมเกิน 15   ํC การปลูกแครอทจะตองเตรียมดินใหหนาประมาณ 8 – 9 นิ้ว 
เพื่อใหรากสามารถแทงลงไปได และหวานเมล็ดใหเปนแนวลึกประมาณ ¼ ถึง ½ นิ้ว ระยะเวลาท่ีใช
ในการปลูกประมาณ 66 – 75 วัน (มูลนิธิโตโยตาประเทศไทย, 2545) ซ่ึงจะออกดอกราวเดือน
พฤษภาคม ถึงตุลาคม ดอกแตกเปนช้ันคลายรม ช้ันนอกสีชมพู ตรงกลางสีมวงแดง แครอทสมัย
โบราณมีเนื้อแข็ง เส้ียนเยอะเหมือนไม สีของหัวแครอทมีต้ังแตสีเหลืองไปจนถึงสีมวง แตแครอท  
สีสมท่ีรับประทานกันท่ัวไป เปนแครอทท่ีไดรับการพัฒนาสายพันธุเม่ือศตวรรษท่ี 18 นี้ สําหรับ
ทางยาพบวา เปนสมุนไพรพื้นบานของชาวอเมริกัน ใชเปนยาครอบจักรวาล รักษาไดหลายโรค เชน 
แกโรคประสาท โรคผิวหนัง และหืดหอบ  

ในป พ.ศ. 2510 สถาบันมะเร็งแหงชาติ สหรัฐอเมริกา ไดพบวา วิตามินเอท่ีไดจากสัตว 
สามารถระงับมะเร็งในทางเดินหายใจของหนูทดลองได แตยังไมสนใจวา วิตามินเอท่ีไดจากพืช 
หรือสัตวจะใหผลดีกวากัน ซ่ึงขอมูลขณะน้ันไดบงช้ีอยางชัดเจนวา คนไดรับวิตามินเอจากผักสีเขียว 
และพืชสีสมเปนหลัก วิตามินเอที่ไดรับจากพืช คือ สารเบตา-แคโรทีน ซ่ึงจะถูกเปล่ียนเปนวิตามิน
เอ เม่ือเขาไปอยูในรางกาย (สถาบันการแพทยแผนไทย, 2550) โดยเบตา-แคโรทีนเปนสารในกลุม
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แคโรทีนอยด (carotenoid) ซ่ึงเปนรงควัตถุท่ีมีสีเหลืองถึงสีแดง พบในคลอโรพลาสต (chloroplast) 
ของพืช ผักและผลไมท่ียังไมสุกจะพบแคโรทีนอยดนอยกวาผักและผลไมท่ีสุกแลว เนื่องจากผักใบ
เขียวหรือผลไมท่ียังดิบอยู แคโรทีนอยดจะอยูในสวนของคลอโรพลาสต ในขณะท่ีผักหรือผลไมสุก
นั้น แคโรทีนอยดจะถูกสังเคราะหข้ึนในโครโมพลาสต (chromoplast) เปนปริมาณมาก เนื่องจาก
เอนไซมท่ีใชในการสังเคราะหมีมากข้ึน เบตา-แคโรทีนเปนสารท่ีมีประสิทธิภาพสูงในการปองกัน
การเกิดอนุมูลอิสระ และยังสามารถดักจับอนุมูลอิสระเขาไวในโมเลกุล โดยมีประสิทธิภาพดีกวา
วิตามินอี ท้ังนี้เนื่องจากเม่ือเบตา-แคโรทีนดักจับอนุมูลอิสระไวแลว โมเลกุลของเบตา-แคโรทีนจะ 
อยูในลักษณะท่ีเปนเรโซแนนซ (resonance) ท่ีมีความเสถียร (อัญชนา, 2550) 

ป พ.ศ. 2524 ริชารด ปโต และคณะ ไดเขียนบทความลงในนิตยสาร Nature วา "วิตามินเอ
ไมไดสงผลใหเกิดการยับยั้งมะเร็ง แตเปนสารเบตา-แคโรทีน" และจากการทดลองของ ดร.ริชารด 
เชเคลล นักระบาดวิทยา มหาวิทยาลัยเท็กซัส ก็สนับสนุนความนาเช่ือถือของขอมูลนี้ โดยมีการ
ทดลองเกิดข้ึนอีกมากมาย แตขอสรุปรวมจากการศึกษาท้ังหมด ก็คือ "อาหารที่มีเบตา-แคโรทีน 
สามารถลดอุบัติการณโรคมะเร็งในปอด (Lung Cancer) แมแตในผูท่ีสูบบุหร่ีหลายปแลวก็ตาม" 
นอกจากนี้ยังพบวา คนท่ีทานพืชผักท่ีมีแคโรทีนนอยท่ีสุด จะเส่ียงตอมะเร็งในปอดเปนเจ็ดเทาของ
คนท่ีทานมากท่ีสุด ในกลุมเบตา-แคโรทีนสามารถปองกัน และยับยั้งมะเร็งในระยะตางๆได 
โดยเฉพาะอยางยิ่ง หากใหทานเบตา-แคโรทีนขนาดสูง พรอมกับฉายรังสี (สถาบันการแพทยแผน
ไทย, 2550) 

สําหรับประเทศไทย โดยสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข 
แนะนําใหบริโภคเบตา-แคโรทีน 4.8 มิลลิกรัม/วัน หรือ 2,664 IU/วัน ซ่ึงการบริโภคเบตา-แคโรทีน
ในปริมาณมาก พบวาไมเปนอันตรายตอรางกาย เพียงแตจะทําใหผิวหนังมีสีเหลือง และจะเปนปกติ
เม่ือหยุดบริโภค 

แครอทเปนแหลงของเบตา-แคโรทีนท่ีดี ซ่ึงแครอทสุกจะมีเบตา-แคโรทีนมากกวาใน        
แครอทดิบถึง 5 เทา โดยสารเบตา- แคโรทีนสามารถเปล่ียนเปนวิตามินเอไดโดยเอนไซมในลําไส 
ซ่ึงวิตามินเอมีความสําคัญกับรางกาย คือ ทําใหสามารถมองเห็นไดในท่ีมืด ชวยใหระบบภูมิคุมกัน
ของรางกายทํางานไดดี และเกี่ยวของกับการเจริญเติบโต (มูลนิธิโตโยตาประเทศไทย, 2545) 
และเบตา-แคโรทีนยังเปนสารแอนติออกซิแดนท (antioxidant) ทําหนาท่ีตอตานหรือยับยั้งการ
เกิดปฏิกิริยาออกซิเดชัน (oxidation) หยุดปฏิกิริยาลูกโซของอนุมูลอิสระ (free radical) ซ่ึงเปน
ผลผลิตท่ีเกิดข้ึนจากปฏิกิริยาออกซิเดชัน ในส่ิงมีชีวิตท่ีใชออกซิเจนในกระบวนการเมตาบอลิซึม 
นอกจากนี้พบวาปจจัยภายนอก เชน รังสีอัลตราไวโอเลต (UV) โอโซน ควันจากทอไอเสีย ควัน
บุหร่ี และยาบางชนิด เปนตน ลวนมีผลตอการเกิดอนุมูลอิสระ โดยการเกิดอนุมูลอิสระจากปจจัย
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เหลานี้เร่ิมตนจาก โมเลกุลท่ีเปนสารต้ังตนอาจไดรับความรอน หรือแสง หรือไดรับอิเล็กตรอนจาก
โมเลกุลท่ีเปนสารรีดิวซิง (reducing agent) เชน เหล็ก (Fe2+) หรืออาจเกิดจากปฏิกิริยาของเอนไซม
บางชนิดท่ีกระตุนใหสารตั้งตนเปลี่ยนเปนอนุมูลอิสระ อนุมูลอิสระเปนโมเลกุลท่ีไมเสถียร
เนื่องจากมีอิเล็กตรอนวงนอกไมครบคู ดังนั้น จึงมีความไวสูงในการเขาทําปฏิกิริยากับโมเลกุลอ่ืนๆ
ขางเคียง เนื่องจากตองการดึงเอาอิเล็กตรอนจากโมเลกุลอ่ืนมาเพ่ือใหกลายเปนโมเลกุลท่ีเสถียร 
โมเลกุลท่ีถูกดึงอิเล็กตรอนไปก็จะกลายเปนอนุมูลอิสระแทน และตองไปดึงอิเล็กตรอนจากโมเลกุล
อ่ืนมาอีก ดังนั้น ปฏิกิริยาของอนุมูลอิสระจึงเรียกไดวา เปนปฏิกิริยาลูกโซ (chain reaction) อนุมูล
อิสระเหลานี้โดยท่ัวไปจะทําลายชีวโมเลกุลท่ีเปนองคประกอบของเซลล ไดแก ไขมัน โปรตีน 
คารโบไฮเดรต และกรดนิวคลีอิค เปนตน ถาโมเลกุลใดสูญเสียอิเล็กตรอนไป หมายถึง โมเลกุลนั้น
ไมสามารถทําหนาท่ีไดอยางสมบูรณดวย ดังนั้น ปฏิกิริยาของอนุมูลอิสระจึงมีผลทําลายสมดุลของ
ระบบตางๆในรางกาย เชน ทําลายหนาท่ีของเยื่อหุมเซลล ทําใหโปรตีนหรือเอนไซมตางๆ ใน
รางกายไมสามารถทํางานไดตามปกติ ดีเอ็นเอหรือสารพันธุกรรมเปล่ียนแปลงไป ผลเสียเหลานี้เปน
สาเหตุของการเกิดโรครายตางๆ เชน มะเร็ง โรคเกี่ยวกับหลอดเลือดหัวใจ โรคเกี่ยวกับระบบ
ภูมิคุมกันทํางานผิดปกติ ไขขออักเสบ ตอกระจก เปนตน (อัญชนา, 2550) 

นอกจากนี้ แครอทยังมีสารอาหารอีกมากมาย อาทิเชน ธาตุเหล็ก ฟอสฟอรัส วิตามินซี 
แคลเซียม และกรดอะมิโนอีกหลายชนิด อีกท้ังยังชวยบํารุงผิวพรรณ และชวยในการขับถาย โดยมี
ปริมาณของเกลือโปตัสเซียมสูง ทําใหมีฤทธ์ิในการขับปสสาวะ มีน้ํามันหอมระเหย มีฤทธ์ิในการ
ขับพยาธิไสเดือน (สถาบันการแพทยแผนไทย, 2550) 

 


