
บทที่ 4 
ผลการวิจัย และอภิปรายผลการวจิัย 

 
 
ตอนท่ี 1 คุณสมบัติทางดานกายภาพ เคมี และคุณคาทางโภชนาการของนํ้าแครอท 
 

1) ผลการวิเคราะหทางดานเคมีของนํ้าแครอท 
 

 ผลการวิเคราะหปริมาณกรดท้ังหมด (total acidity) ในรูปของกรดแลคติก ของตัวอยาง     
น้ําแครอท พบวา มีปริมาณกรดท้ังหมดตํ่า เนื่องจากแครอทเปนผักท่ีไมมีรสเปร้ียว สวนปริมาณ
ของแข็งท่ีละลายไดในน้ําท้ังหมด (total soluble solid) ของตัวอยางน้ําแครอท มีคาเทากับ 8.80 ± 
0.01   ํBrix ซ่ึงคาท่ีวิเคราะหได ถือเปนตัวแทนของปริมาณนํ้าตาลในตัวอยางน้ําแครอท และเม่ือ
วิเคราะหปริมาณของแข็งท้ังหมด (total solid) ของตัวอยางน้ําแครอท พบวา มีคาเทากับ รอยละ 
8.24 ± 0.05 (ดังตารางท่ี 4.1)  
 

ตารางท่ี 4.1 ผลการวิเคราะหปริมาณกรดท้ังหมด ปริมาณของแข็งท่ีละลายไดในน้ําท้ังหมด และ
ปริมาณของแข็งท้ังหมดของตัวอยางน้ําแครอท 
 

ตัวอยาง ปริมาณกรดท้ังหมด (%) TSS (  ํBrix) ของแขง็ท้ังหมด (%) 
น้ําแครอท 0.03 ± 0.01 8.80 ± 0.01 8.24 ± 0.05 

หมายเหตุ : ตัวเลขที่แสดงเปนคาเฉล่ียจากการทดลอง 6 ซ้ํา ± คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 

2) ผลการวิเคราะหทางดานกายภาพของนํ้าแครอท 
 

ผลการวิเคราะหคาสีระบบ Hunter Lab จากการวิเคราะหคาความสวางของสี (คา L*) คาสี
แดง (คา a*) และคาสีเหลือง (คา b*) ของตัวอยางน้ําแครอท ผลท่ีไดมีคาเทากับ 36.06 ± 0.42, 18.45 
± 0.82 และ 19.08 ± 0.38 ตามลําดับ เนื่องจากตัวอยางน้ําแครอทมีลักษณะเปนสีสม ดังนั้น คา a* 
และ คา b* จึงมีคาใกลเคียงกัน สวนผลการวิเคราะหความหนืด (viscosity) ดวยความเร็วรอบ 200 
rpm พบวา มีคาเทากับ 1.73 ± 0.01 cP (ดังตารางท่ี 4.2) ซ่ึงมีคาใกลเคียงกับน้ํา ท่ีมีคาประมาณ 1 cP 
ท่ีความเร็วรอบเดียวกัน (นิธิยา, 2549) 
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ตารางท่ี 4.2 ผลการวิเคราะหคาสีระบบ Hunter Lab (L*, a* และ b*) และความหนืดของตัวอยาง   
น้ําแครอท 
 

คาสีระบบ Hunter Lab 
ตัวอยาง 

คา L* คา a* คา b* 
ความหนืด (cP) 

น้ําแครอท 36.06 ± 0.42 18.45 ± 0.82 19.08 ± 0.38 1.73 ± 0.01 
หมายเหตุ : ตัวเลขที่แสดงเปนคาเฉล่ียจากการทดลอง 6 ซ้ํา ± คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 

3) ผลการวิเคราะหทางดานโภชนาการของนํ้าแครอท  
  

ผลการวิเคราะหปริมาณไขมัน โปรตีน เถา และคารโบไฮเดรตของตัวอยางน้ําแครอท     
(ดังตารางท่ี 4.3) พบวา มีคาใกลเคียงกับขอมูลท่ีไดจากกองโภชนาการ กรมอนามัย กระทรวง
สาธารณสุข (2535) ซ่ึงแครอทถือวาเปนผักท่ีมีเบตา-แคโรทีนสูง โดยเบตา-แคโรทีน นอกจากจะ
เปน provitamin A แลว ยังทําหนาท่ีเปนสารตานออกซิเดชันใหแกรางกาย ชวยทําลายอนุมูลอิสระท่ี
เกิดข้ึนในรางกาย จึงเปนสารท่ีชวยชะลอความแกและยับยั้งการเกิดมะเร็งได (นิธิยา, 2549) 
 

ตารางท่ี 4.3 ผลการวิเคราะหทางดานโภชนาการของน้ําแครอท 
 

สวนท่ีกินได 100 กรัม 
คุณคาทางดานโภชนาการ 

ตัวอยางน้ําแครอท ขอมูลอางอิง 
ไขมัน (กรัม) 0.33 ± 0.03 0.40 
โปรตีน (กรัม) 0.88 ± 0.02 1.60 
เถา (กรัม) 0.90 ± 0.01 ไมมีการวิเคราะห 
คารโบไฮเดรต (กรัม) 6.13 ± 0.10 6.80 
เบตา-แคโรทีน (ไมโครกรัม) ไมมีการวิเคราะห 1,166 

หมายเหตุ : ตัวเลขที่แสดงเปนคาเฉล่ียจากการทดลอง 6 ซ้ํา ± คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ท่ีมา : กองโภชนาการ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข (2535) 
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ตอนท่ี 2 ผลของชนิดโปรตีนท่ีมีตอโครงสรางระดับจุลภาคและลักษณะทางกายภาพของเชอรเบท     
แครอท 

 

1) ผลการวิเคราะหทางดานเคมีของเชอรเบทแครอทมิกซ 
    

1.1) ผลการวิเคราะหปริมาณกรดท้ังหมด  
 ผลการวิเคราะหปริมาณกรดท้ังหมด (total acidity) ในรูปของกรดแลคติก ของตัวอยาง
เชอรเบทแครอทมิกซท่ีใชโปรตีนท้ัง 3 ชนิด พบวา มีคาไมแตกตางกัน แตตัวอยางท่ีไมใชโปรตีนมี
ปริมาณกรดท้ังหมดมากกวาตัวอยางท่ีใชโปรตีนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p≤0.05) (ดังตารางท่ี 
4.4) เนื่องจากโปรตีนท้ัง 3 ชนิด มีสมบัติเปนดาง จึงทําใหตัวอยางเชอรเบทแครอทมิกซท่ีได มี
ปริมาณกรดท้ังหมดนอยกวาตัวอยางท่ีไมใชโปรตีน แมวาจะเติมกรดซิตริกลงในตัวอยางในปริมาณ
ท่ีเทากัน แตปริมาณกรดท้ังหมดที่วิเคราะหไดของทั้ง 4 ตัวอยาง ถือวาอยูในชวงท่ีกําหนดไวตาม
มาตรฐาน คือ ผลิตภัณฑเชอรเบทควรมีปริมาณกรดท่ีไทเทรตได ในรูปของกรดแลคติก อยางนอย
รอยละ 0.35 เพื่อใหผลิตภัณฑมีกล่ินรสฝาด (Marshall และ Arbuckle, 1996) 
 

1.2) ผลการวิเคราะหปริมาณของแข็งท่ีละลายไดในน้ําท้ังหมด   
 ผลการวิเคราะหปริมาณของแข็งท่ีละลายไดในน้ําท้ังหมด (total soluble solid) ของตัวอยาง
เชอรเบทแครอทมิกซท้ัง 4 ตัวอยาง พบวา มีคาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p≤0.05) (ดัง
ตารางท่ี 4.4) โดยตัวอยางท่ีไมใชโปรตีนมีปริมาณของแข็งท่ีละลายไดในน้ําท้ังหมดนอยกวา
ตัวอยางท่ีใชโปรตีน เนื่องจากสวนผสมของตัวอยางท่ีไมใชโปรตีนมีตัวทําลาย คือ น้ํา ในปริมาณ
มากกวาตัวอยางท่ีใชโปรตีน สวนตัวอยางท่ีใชโปรตีนท้ัง 3 ชนิด มีปริมาณของแข็งท่ีละลายไดใน
น้ําท้ังหมดแตกตางกัน เนื่องจากความสามารถในการจับกับน้ําของโปรตีนแตละชนิดท่ีตางกัน 
โดยเคเซอีน โปรตีนถ่ัวเหลือง และซีรัมแอลบูมิน มีความสามารถในการจับกับน้ํา 0.40, 0.33 และ 
0.33 กรัมน้ํา/กรัมโปรตีน ตามลําดับ (Damodaran, 1996) 
 

1.3) ผลการวิเคราะหปริมาณของแข็งท้ังหมด  
 ผลการวิเคราะหปริมาณของแข็งท้ังหมด (total solid) ของตัวอยางเชอรเบทแครอทมิกซท้ัง 
4 ตัวอยาง พบวา มีคาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p≤0.05) (ดังตารางท่ี 4.4) โดยตัวอยางท่ี
ไมใชโปรตีนมีปริมาณของแข็งท้ังหมดนอยกวาตัวอยางท่ีใชโปรตีน เนื่องจากสวนผสมของตัวอยาง
ท่ีไมใชโปรตีนมีตัวทําลาย คือ น้ํา ในปริมาณมากกวาตัวอยางท่ีใชโปรตีน สวนตัวอยางท่ีใชโปรตีน
ท้ัง 3 ชนิด มีปริมาณของแข็งท้ังหมดแตกตางกัน สอดคลองกับท่ีมีปริมาณของแข็งท่ีละลายไดในน้ํา
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ท้ังหมดท่ีแตกตางกัน โดยตัวอยางท่ีใชเคเซอีนมีปริมาณของแข็งท้ังหมดมากที่สุด รองลงมาคือ 
ตัวอยางท่ีใชโปรตีนถ่ัวเหลือง และแอลบูมิน ตามลําดับ 
 

ตารางท่ี 4.4 ผลการวิเคราะหปริมาณกรดท้ังหมด ปริมาณของแข็งท่ีละลายไดในน้ําท้ังหมด และ
ปริมาณของแข็งท้ังหมดของตัวอยางเชอรเบทแครอทมิกซท่ีใชโปรตีนชนิดตางๆ เปรียบเทียบกับ
ตัวอยางควบคุมท่ีไมใชโปรตีน  
 

ตัวอยาง 
เชอรเบทแครอทมิกซ 

ปริมาณกรด
ท้ังหมด (%) 

TSS (   ํBrix) 
ของแขง็ท้ังหมด 

(%) 
ไมใชโปรตีน 0.37b ±0.01   26.47a ±0.45   23.58a ±0.39   
ใชเคเซอีน 0.35a ±0.01   30.50d ±0.64   27.08d ±0.44   
ใชแอลบูมิน 0.34a ±0.01   28.33b ±0.21   25.39b ±0.20   
ใชโปรตีนถ่ัวเหลือง 0.34a ±0.01   29.80c ±0.54   26.38c ±0.57   

หมายเหตุ : 1) ตัวเลขที่แสดงเปนคาเฉล่ียจากการทดลอง 6 ซ้ํา ± คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
    2) ตัวอักษรที่แตกตางกันในแตละคอลัมน หมายถึง มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับความเช่ือมั่น 95 เปอรเซ็นต (p≤0.05) 
 

2) ผลการวิเคราะหทางดานกายภาพของเชอรเบทแครอทมิกซ 
 

2.1) ผลการวิเคราะหคาสีระบบ Hunter Lab  
 2.1.1) ผลการวิเคราะหคาความสวางของสี (คา L*) ของตัวอยางเชอรเบทแครอทมิกซท่ีใช
โปรตีนท้ัง 3 ชนิด พบวา มีคาความสวางของสีมากกวาตัวอยางท่ีไมใชโปรตีนอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ (p≤0.05) ซ่ึงตัวอยางท่ีใชโปรตีนถ่ัวเหลือง มีคาความสวางของสีมากท่ีสุด รองลงมาคือ 
ตัวอยางท่ีใชแอลบูมิน และเคเซอีน ตามลําดับ (ดังตารางท่ี 4.5) โดยคาความสวางของสี (คา L*) ท่ี
ตางกัน ระหวางตัวอยางท่ีใชโปรตีนท้ัง 3 ชนิด ข้ึนอยูกับความเขมของสีของโปรตีนแตละชนิดท่ี
ตางกันจากรงควัตถุท่ีมีปนอยูในวัตถุดิบท่ีนํามาใชสกัดโปรตีน (นิธิยา, 2549)    
 2.1.2) ผลการวิเคราะหคาสีแดง (คา a*) ของตัวอยางเชอรเบทแครอทมิกซท่ีใชโปรตีนท้ัง 3 
ชนิด พบวา มีคาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p≤0.05) โดยตัวอยางท่ีใชแอลบูมินมีคาสีแดง
ไมแตกตางกับตัวอยางท่ีไมใชโปรตีน (ดังตารางท่ี 4.5) เนื่องจากโปรตีนแตละชนิดแมจะมีลักษณะ
เปนสีเหลืองเหมือนกัน แตมีความเขมของสีตางกัน ซ่ึงโปรตีนถ่ัวเหลืองมีสีเหลืองเขมท่ีสุด 
รองลงมาคือ แอลบูมิน และเคเซอีน ตามลําดับ ดังนั้น เม่ือนําโปรตีนแตละชนิดเติมลงในตัวอยาง
เชอรเบทมิกซ จึงทําใหตัวอยางท่ีไดมีคาสีแดงแปรผันตามความเขมของสีของโปรตีนแตละชนิด 
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โดยเคเซอีนมีลักษณะเปนสีเหลืองออนท่ีสุด เกือบเปนสีขาว สงผลใหตัวอยางเชอรเบทมิกซท่ีไดมี
คาสีแดงนอยกวาตัวอยางท่ีไมใชโปรตีน 
 2.1.3) ผลการวิเคราะหคาสีเหลือง (คา b*) ของตัวอยางเชอรเบทแครอทมิกซท่ีใชโปรตีน
ท้ัง 3 ชนิด พบวา มีคาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p≤0.05) โดยตัวอยางท่ีใชเคเซอีนมีคาสี
เหลืองไมแตกตางกับตัวอยางท่ีไมใชโปรตีน (ดังตารางท่ี 4.5) เนื่องจากโปรตีนแตละชนิดแมจะมี
ลักษณะเปนสีเหลืองเหมือนกัน แตมีความเขมของสีตางกัน ซ่ึงโปรตีนถ่ัวเหลืองมีสีเหลืองเขมที่สุด 
รองลงมาคือ แอลบูมิน และเคเซอีน ตามลําดับ ดังนั้น เม่ือนําโปรตีนแตละชนิดเติมลงในตัวอยาง
เชอรเบทมิกซ จึงทําใหตัวอยางท่ีไดมีคาสีเหลืองแปรผันตามความเขมของสีของโปรตีนแตละชนิด 
โดยเคเซอีนมีลักษณะเปนสีเหลืองออนท่ีสุด เกือบเปนสีขาว สงผลใหตัวอยางเชอรเบทมิกซท่ีไดมี
คาสีเหลืองไมแตกตางกับตัวอยางท่ีไมใชโปรตีน 
 

ตารางท่ี 4.5 ผลการวิเคราะหคาสีระบบ Hunter Lab (L*, a* และ b*) ความหนืด และคา overrun 
ของตัวอยางเชอรเบทแครอทมิกซท่ีใชโปรตีนชนิดตางๆ เปรียบเทียบกับตัวอยางควบคุมท่ีไมใช
โปรตีน  
 

คาสีระบบ Hunter Lab ตัวอยาง 
เชอรเบทแครอทมิกซ คา L* คา a* คา b* 

ความหนืด (cP) overrun (%) 

ไมใชโปรตีน 27.72a±0.23   11.56b±0.15   11.04a±0.11   11.28a±1.37   36.72a±2.23   
ใชเคเซอีน 29.17b±0.25   10.87a±0.16   11.34a±0.28   10.32a±1.37   41.24a±6.60   
ใชแอลบูมิน 33.32c±0.49   11.93b±0.86   13.04b±0.22   175.20c±23.91     58.69b±6.53   
ใชโปรตีนถ่ัวเหลือง 42.45d±0.60   15.55c±0.34   14.89c±0.32   64.50b±14.51   52.92b±2.12   

หมายเหตุ : 1) ตัวเลขที่แสดงเปนคาเฉล่ียจากการทดลอง 6 ซ้ํา ± คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
    2) ตัวอักษรที่แตกตางกันในแตละคอลัมน หมายถึง มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับความเช่ือมั่น 95 เปอรเซ็นต (p≤0.05) 
 

2.2) ผลการวิเคราะหความหนืด  
 ผลจากการวิเคราะหความหนืด (viscosity) ดวยความเร็วรอบ 200 rpm พบวา ตัวอยาง   
เชอรเบทแครอทมิกซท่ีใชโปรตีนท้ัง 3 ชนิด มีคาความหนืดแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
(p≤0.05) โดยตัวอยางท่ีใชเคเซอีนมีคาความหนืดไมแตกตางกับตัวอยางท่ีไมใชโปรตีน (ดังตารางท่ี 
4.5) อาจเน่ืองจากผลของอุณหภูมิในข้ันตอนการพาสเจอไรซท่ี 85±0.5   ํC นาน 2 นาที ทําให      
แอลบูมิน และโปรตีนถ่ัวเหลืองเกิดการเสียสภาพธรรมชาติของโปรตีน ดังนั้น สมบัติของโปรตีนจึง
เปล่ียนไปจากเดิมดวย เชน มีความหนืดเพิ่มข้ึน (นิธิยา, 2549) โดยแอลบูมิน โปรตีนถ่ัวเหลือง 
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และเคเซอีนจะเกิดการเสียสภาพธรรมชาติ เม่ือไดรับความรอนท่ีอุณหภูมิ 56   ํC, 60   ํC และ 160 -
200   ํC ตามลําดับ (DeMan, 1990)  
 

2.3) ผลการวิเคราะหคา overrun  
 ผลการวิเคราะหคา overrun ของตัวอยางท่ีใชโปรตีนชนิดตางๆ เปรียบเทียบกับตัวอยาง
ควบคุมท่ีไมใชโปรตีน พบวา ตัวอยางท่ีใชโปรตีนมีแนวโนมของคา overrun มากกวาตัวอยางท่ีไม
ใชโปรตีน (ดังตารางท่ี 4.5) แมวาคา overrun ของตัวอยางท่ีใชเคเซอีนจะไมแตกตางกับตัวอยางท่ีไม
ใชโปรตีนก็ตาม สอดคลองผลการวิจัยของ Dervisoglu (2006) ท่ีไดศึกษาการใช hazelnut flour 
(รอยละ1.5, 3 และ 4.5) และ hazelnut kernel skin (รอยละ1, 2 และ 3) ในไอศกรีมวนิลา พบวา 
ตัวอยางท่ีใช hazelnut kernel skin ใหคา overrun สูงท่ีสุด โดยคา overrun ท่ีไดระหวางตัวอยางที่ใช 
hazelnut kernel skin และ hazelnut flour ไมมีความแตกตางกัน แตผลจากการใชแหลงของโปรตีน
ท้ัง 2 อยาง ใหคา overrun มากกวาตัวอยางควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p≤0.05) ดวยคุณสมบัติ
ของโปรตีน คือ มีสมบัติเปนอิมัลซิไฟเออร สมบัติในการขึ้นฟู สมบัติในการอุมน้ํา การเพิ่มความ
หนืดของสวนผสม ทําใหเกิดฟองอากาศขนาดเล็กท่ีคงท่ี (นภาศรี,.2526).สวนการที่ตัวอยางท่ีใช   
เคเซอีนมีคา overrun นอยกวาตัวอยางท่ีใชแอลบูมิน และโปรตีนถ่ัวเหลืองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
(p≤0.05) อาจเนื่องจากความหนืดของตัวอยางท่ีใชแอลบูมินและโปรตีนถ่ัวเหลืองท่ีเพิ่มข้ึน เพราะ
การเสียสภาพธรรมชาติของโปรตีนไปบางสวน ซ่ึงโปรตีนท่ีเสียสภาพธรรมชาตินี้จะคลายตัว
ออกเปนสายยาวและเกาะตัวกันเปนตาขายรอบๆ ฟองอากาศ ทําใหโฟมคงตัวดีข้ึน (นิธิยา, 2549)  
 

3) ผลการวิเคราะหทางดานโครงสรางระดับจุลภาคของเชอรเบทแครอท 
 

3.1) ผลการวิเคราะหขนาดเฉล่ียของ air cell  

ผลการวิเคราะหขนาดเฉล่ียของ air cell ของตัวอยางเชอรเบทแครอทท่ีใชโปรตีนชนิดตางๆ 
เปรียบเทียบกับตัวอยางควบคุมท่ีไมใชโปรตีน ในชวงระยะเวลา 4 สัปดาหของการเก็บรักษา ผลท่ี
ไดแสดงดังตารางท่ี 4.6 พบวา ตัวอยางท่ีใชโปรตีนมีแนวโนมขนาดเฉล่ียของ air cell นอยกวา
ตัวอยางท่ีไมใชโปรตีน แมวาความหนืดของแตละตัวอยางจะมีผลตอขนาดเฉล่ียของ air cell ดวย 
เนื่องจากองคประกอบท่ีอยูรอบๆ ฟองอากาศเปน non-newtonian fluid (Aime และคณะ, 2001) แต
ตัวอยางเชอรเบทแครอทท่ีศึกษาในตอนน้ี ไมมีสวนผสมของไขมัน ดังนั้น rheology ของ fluid ผสม
รอบๆ ฟองอากาศ จึงเกิดการเปล่ียนแปลงไปจากโครงสรางของ fluid ผสมของเชอรเบทท่ัวไปที่มี
ไขมันนอยกวาไอศกรีมปกติอยูแลว ดวยเหตุนี้ ตัวอยางท่ีใชโปรตีนท้ัง 3 ชนิด จึงนาจะแสดง
คุณสมบัติของโปรตีนตอผลของขนาดเฉล่ียของ air cellไดอยางไมสมบูรณ โดยเฉพาะหนาท่ีการ
เปนอิมัลซิไฟเออร สงผลใหขนาดเฉล่ียของ air cell ท่ีวิเคราะหได มีคาใกลเคียงกับตัวอยางท่ีไมใช
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โปรตีน โดยจากการทดลอง ระยะเวลาการเก็บรักษาไมมีผลเดนชัดตอการเปล่ียนแปลงขนาดเฉล่ีย
ของ air cell ของตัวอยางเชอรเบทแครอทท้ัง 4 ตัวอยาง 

 

ตารางท่ี 4.6 ผลการวิเคราะหขนาดเฉล่ียของ air cell ของตัวอยางเชอรเบทแครอทท่ีใชโปรตีนชนิด
ตางๆ เปรียบเทียบกับตัวอยางควบคุมท่ีไมใชโปรตีน ในชวงระยะเวลา 4 สัปดาหของการเก็บรักษา   
  

ขนาดเฉล่ียของ air cell ( mμ )  ตัวอยาง 
เชอรเบทแครอท 0 วัน 7 วัน 14 วัน 21 วัน 28 วัน 

ไมใชโปรตีน 96.04Aa±11.14 90.95Aa±24.42 90.00Aa±2.06 99.53Ba±20.28 98.74Aa±8.71 
ใชเคเซอีน 96.28Ab±10.15 88.63Aab±9.55 90.46Aab±6.92 82.26ABa±3.66 94.56Ab±8.38 
ใชแอลบูมิน 87.95Aabc±10.74 81.53Aab±10.81 79.16Aa±5.39 98.63Bc±6.81 93.37Abc±8.91 
ใชโปรตีนถ่ัวเหลือง 86.05Aab±7.24 78.24Aa±4.38 88.95Aab±14.73 78.16Aa±3.52 91.72Ab±6.14 
หมายเหตุ : 1) ตัวเลขที่แสดงเปนคาเฉล่ียจากการทดลอง 6 ซ้ํา ± คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
    2) ตัวอักษรที่แตกตางกัน หมายถึง มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเช่ือมั่น 
95 เปอรเซ็นต (p≤0.05) 
    3) ตัวอักษรใหญเปนการเปรียบเทียบระหวางตัวอยางเชอรเบทแครอทในแตละวันที่ทําการทดลอง 
และตัวอักษรเล็กเปนการเปรียบเทียบระหวางระยะเวลาที่เก็บรักษาของแตละตัวอยางเชอรเบทแครอท 
 

3.2) ผลการวิเคราะหขนาดเฉล่ียของผลึกน้ําแข็ง  
 ผลการวิเคราะหขนาดเฉล่ียของผลึกน้ําแข็งของตัวอยางเชอรเบทแครอทท่ีใชโปรตีนชนิด
ตางๆ เปรียบเทียบกับตัวอยางควบคุมท่ีไมใชโปรตีน ในชวงระยะเวลา 4 สัปดาหของการเก็บรักษา 
ผลท่ีไดแสดงดังตารางท่ี 4.7 พบวา ตัวอยางท่ีใชเคเซอีน และโปรตีนถ่ัวเหลืองมีแนวโนมขนาดเฉลีย่
ของผลึกน้ําแข็งนอยท่ีสุด ซ่ึงมีคาใกลเคียงกัน สวนตัวอยางท่ีใชแอลบูมินมีขนาดเฉล่ียของผลึก
น้ําแข็งไมแตกตางกับตัวอยางท่ีไมใชโปรตีน อาจเนื่องจากผลของปริมาณของแข็งในแตละตัวอยาง
ท่ีมีอิทธิพลตอการเกิดผลึกน้ําแข็ง โดยตัวอยางท่ีมีปริมาณของแข็งมาก ขนาดเฉล่ียของผลึกน้ําแข็ง
จะเล็กลง เพราะมีท่ีวางของการเกิดผลึกน้ําแข็งนอยลง ซ่ึงจากการทดลอง ระยะเวลาการเก็บรักษา
ไมมีผลเดนชัดตอการเปล่ียนแปลงขนาดเฉล่ียของผลึกน้ําแข็งของตัวอยางเชอรเบทแครอทท้ัง 4 
ตัวอยาง 
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ตารางท่ี 4.7 ผลการวิเคราะหขนาดเฉล่ียของผลึกน้ําแข็งของตัวอยางเชอรเบทแครอทท่ีใชโปรตีน
ชนิดตางๆ เปรียบเทียบกับตัวอยางควบคุมท่ีไมใชโปรตีน ในชวงระยะเวลา 4 สัปดาหของการเก็บ
รักษา 
  

ขนาดเฉล่ียของผลึกนํ้าแข็ง ( mμ )  ตัวอยาง 
เชอรเบทแครอท 0 วัน 7 วัน 14 วัน 21 วัน 28 วัน 

ไมใชโปรตีน 38.38Bb±3.30 16.07Aa±3.38 50.10Bc±8.87 40.90Bb±4.10 44.33Abc±5.99 
ใชเคเซอีน 30.22Aab±2.95 20.74Aa±3.67 42.00ABcd±1.88 34.22ABbc±8.21 44.85Ad±2.87 
ใชแอลบูมิน 32.26ABb±5.11 15.13Aa±1.23 50.04Bd±1.88 41.38Bc±4.36 41.95Ac±5.71 
ใชโปรตีนถ่ัวเหลือง 30.33Aa±7.02 31.41Ba±2.62 30.53Aa±2.06 28.98Aa±4.71 39.04Ab±2.41 
หมายเหตุ : 1) ตัวเลขที่แสดงเปนคาเฉล่ียจากการทดลอง 6 ซ้ํา ± คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
    2) ตัวอักษรที่แตกตางกัน หมายถึง มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเช่ือมั่น 
95 เปอรเซ็นต (p≤0.05) 
    3) ตัวอักษรใหญเปนการเปรียบเทียบระหวางตัวอยางเชอรเบทแครอทในแตละวันที่ทําการทดลอง 
และตัวอักษรเล็กเปนการเปรียบเทียบระหวางระยะเวลาที่เก็บรักษาของแตละตัวอยางเชอรเบทแครอท 

               

4) ผลการวิเคราะหทางดานกายภาพของเชอรเบทแครอท 
 ลักษณะของตัวอยางเชอรเบทแครอทท้ัง 4 ตัวอยาง แสดงใหเห็นดังภาพท่ี 4.1 โดยแตละ
ตัวอยางมีลักษณะสีสมตามสีของแคโรทีนอยดท่ีเปนรงควัตถุหลักในน้ําแครอท และเม่ือนําทุก
ตัวอยางมาวัดคาสี ผลท่ีไดมีดังนี้ คือ 
 

 
 

ภาพท่ี 4.1 ตัวอยางเชอรเบทแครอทท้ัง 4 ตัวอยาง; 
(1) ตัวอยางไมใชโปรตีน, (2) ตัวอยางใชเคเซอีน, (3) ตัวอยางใชแอลบูมิน,  
(4) ตัวอยางใชโปรตีนถ่ัวเหลือง 

 
 

(1) (2) (3) (4) 
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4.1) ผลการวิเคราะหคาสีระบบ Hunter Lab  
 4.1.1) ผลการวิเคราะหคาความสวางของสี (คา L*) ของตัวอยางเชอรเบทแครอทท่ีใช
โปรตีนชนิดตางๆ เปรียบเทียบกับตัวอยางควบคุมท่ีไมใชโปรตีน ในชวงระยะเวลา 4 สัปดาหของ
การเก็บรักษา ผลท่ีไดแสดงดังตารางท่ี 4.8 โดยภาพรวมพบวา ตัวอยางเชอรเบทแครอทท่ีใชโปรตีน
ทั้ง 3 ชนิด มีคาความสวางของสี (คา L*) ไมแตกตางกัน โดยตัวอยางท่ีใชโปรตีนจะมีคาความสวาง
ของสี (คา L*) มากกวาตัวอยางท่ีไมใชโปรตีนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p≤0.05) เชนเดียวกับผลที่
ไดจากการวิเคราะหคาความสวางของสี (คา L*) ของตัวอยางเชอรเบทแครอทมิกซ และสอดคลอง
กับการสังเกตจากภาพตัวอยางเชอรเบทแครอทท้ัง 4 ตัวอยาง (ดังภาพท่ี 4.1) ซ่ึงแมวาตัวอยาง     
เชอรเบทแครอทมิกซท่ีใชโปรตีนท้ัง 3 ชนิด จะมีคาความสวางของสี (คา L*) ท่ีแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ (p≤0.05) แตเม่ือผานข้ันตอนการเตรียมตัวอยางใหเปนเชอรเบทแลว พบวา ความ
เขมของสีของโปรตีนแตละชนิดท่ีตางกันไมมีผลทําใหคาความสวางของสี (คา L*) ของตัวอยาง
เชอรเบทท่ีไดแตกตางกัน และจากการทดลอง ระยะเวลาการเก็บรักษาไมมีผลเดนชัดตอการ
เปล่ียนแปลงคาความสวางของสี (คา L*) ของตัวอยางเชอรเบทแครอทท้ัง 4 ตัวอยาง 
 

ตารางท่ี 4.8 ผลการวิเคราะหคาความสวางของสี (คา L*) ของตัวอยางเชอรเบทแครอทท่ีใชโปรตีน
ชนิดตางๆ เปรียบเทียบกับตัวอยางควบคุมท่ีไมใชโปรตีน ในชวงระยะเวลา 4 สัปดาหของการเก็บ
รักษา 
 

คา L*  ตัวอยาง 
เชอรเบทแครอท 0 วัน 7 วัน 14 วัน 21 วัน 28 วัน 

ไมใชโปรตีน 59.18Ab±0.94 57.05Aa±0.94 58.07Aab±1.30 57.61Aa±1.04 58.15Aab±1.12 
ใชเคเซอีน 62.83Bc±1.32 60.07Bab±0.45 60.67Bab±0.81 59.58ABa±1.15 61.48Bbc±1.25 
ใชแอลบูมิน 61.77Ba±2.34 60.72Ba±2.20 61.31Ba±1.15 61.59Ba±1.40 62.83BCa±1.91 
ใชโปรตีนถ่ัวเหลือง 62.85Bab±0.99 61.43Ba±0.81 61.28Ba±2.24 61.26Ba±2.08 64.47Cb±1.35 

หมายเหตุ : 1) ตัวเลขที่แสดงเปนคาเฉล่ียจากการทดลอง 6 ซ้ํา ± คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
    2) ตัวอักษรที่แตกตางกัน หมายถึง มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเช่ือมั่น 
95 เปอรเซ็นต (p≤0.05) 
    3) ตัวอักษรใหญเปนการเปรียบเทียบระหวางตัวอยางเชอรเบทแครอทในแตละวันที่ทําการทดลอง 
และตัวอักษรเล็กเปนการเปรียบเทียบระหวางระยะเวลาที่เก็บรักษาของแตละตัวอยางเชอรเบทแครอท 
 

 4.1.2) ผลการวิเคราะหคาสีแดง (คา a*) ของตัวอยางเชอรเบทแครอทท่ีใชโปรตีนชนิด
ตางๆ เปรียบเทียบกับตัวอยางควบคุมท่ีไมใชโปรตีน ในชวงระยะเวลา 4 สัปดาหของการเก็บรักษา 
โดยภาพรวมพบวา ตัวอยางเชอรเบทแครอทท้ัง 4 ตัวอยาง มีคาสีแดงใกลเคียงกัน แตตัวอยางท่ีใช   
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โปรตีนถ่ัวเหลืองมีคาสีแดงนอยกวาตัวอยางท่ีใชแอลบูมินมีนัยสําคัญทางสถิติ (p≤0.05) (ดังตารางท่ี 
4.9) อาจเนื่องจากโปรตีนถ่ัวเหลืองมีลักษณะสีเหลืองเขมกวาแอลบูมิน จึงทําใหตัวอยางท่ีไดมีคาสี
แดงลดลงตามความเขมของสีเหลืองของวัตถุดิบท่ีเพิ่มข้ึน และจากการทดลอง ระยะเวลาการเก็บ
รักษาไมมีผลตอการเปล่ียนแปลงคาสีแดงของตัวอยางเชอรเบทแครอทท้ัง 4 ตัวอยาง 
 

ตารางท่ี 4.9 ผลการวิเคราะหคาสีแดง (คา a*) ของตัวอยางเชอรเบทแครอทท่ีใชโปรตีนชนิดตางๆ 
เปรียบเทียบกับตัวอยางควบคุมท่ีไมใชโปรตีน ในชวงระยะเวลา 4 สัปดาหของการเก็บรักษา 

หมายเหตุ : 1) ตัวเลขที่แสดงเปนคาเฉล่ียจากการทดลอง 6 ซ้ํา ± คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
    2) ตัวอักษรที่แตกตางกัน หมายถึง มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเช่ือมั่น 
95 เปอรเซ็นต (p≤0.05) 
    3) ตัวอักษรใหญเปนการเปรียบเทียบระหวางตัวอยางเชอรเบทแครอทในแตละวันที่ทําการทดลอง 
และตัวอักษรเล็กเปนการเปรียบเทียบระหวางระยะเวลาที่เก็บรักษาของแตละตัวอยางเชอรเบทแครอท 
 

 4.1.3) ผลการวิเคราะหคาสีเหลือง (คา b*) ของตัวอยางเชอรเบทแครอทท่ีใชโปรตีนชนิด
ตางๆ เปรียบเทียบกับตัวอยางควบคุมท่ีไมใชโปรตีน ในชวงระยะเวลา 4 สัปดาหของการเก็บรักษา 
โดยภาพรวมพบวา ตัวอยางท่ีใชแอลบูมินมีคาสีเหลืองมากกวาตัวอยางอ่ืนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
(p≤0.05) (ดังตารางท่ี 4.10) โดยตัวอยางท่ีใชเคเซอีน และโปรตีนถ่ัวเหลืองมีคาสีเหลืองใกลเคียงกับ
ตัวอยางท่ีไมใชโปรตีน อาจเนื่องจากตัวอยางท่ีใชแอลบูมินมีปริมาณเถารอยละ 0.35 มากกวา
ตัวอยางอ่ืนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p≤0.05) (ดังตารางท่ี ฉ.1) ซ่ึงแมวาตัวอยางเชอรเบทแครอท
มิกซท่ีใชโปรตีนท้ัง 3 ชนิด จะมีคาสีเหลือง (คา b*) ท่ีแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
(p≤0.05) แตเม่ือผานข้ันตอนการเตรียมตัวอยางใหเปนเชอรเบทแลว พบวา ความเขมของสีของ
โปรตีนแตละชนิดท่ีตางกันไมมีผลตอคาสีเหลือง (คา b*) ของตัวอยางเชอรเบทแครอทท่ีได และ
จากการทดลอง เม่ือระยะเวลาการเก็บรักษานานข้ึน คาสีเหลือง (คา b*) ของตัวอยางเชอรเบท       
แครอทท้ัง 4 ตัวอยาง ท่ีวิเคราะหไดมีแนวโนมลดลง  
  

คา a*  ตัวอยาง 
เชอรเบทแครอท 0 วัน 7 วัน 14 วัน 21 วัน 28 วัน 

ไมใชโปรตีน 21.47Ba±0.57 21.73ABa±0.61 22.30Ba±0.60 21.42ABa±0.86 21.47ABa±0.74 
ใชเคเซอีน 20.58Aa±0.43 21.27Aab±0.72 21.65Bb±0.70 21.55ABb±0.88 20.79ABab±0.74 
ใชแอลบูมิน 21.76Ba±0.71 22.41Ba±0.56 22.30Ba±0.86 22.30Ba±0.96 21.86Ba±0.83 
ใชโปรตีนถ่ัวเหลือง 21.04ABa±0.74 21.39Aa±0.92 20.07Aa±0.82 20.53Aa±0.89 20.36Aa±1.31 
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ตารางท่ี 4.10 ผลการวิเคราะหคาสีเหลือง (คา b*) ของตัวอยางเชอรเบทแครอทท่ีใชโปรตีนชนิด
ตางๆ เปรียบเทียบกับตัวอยางควบคุมท่ีไมใชโปรตีน ในชวงระยะเวลา 4 สัปดาหของการเก็บรักษา 
 

คา b*  ตัวอยาง 
เชอรเบทแครอท 0 วัน 7 วัน 14 วัน 21 วัน 28 วัน 

ไมใชโปรตีน 20.62Ab±0.63 20.77Ab±0.25 20.56Ab±0.96 20.32Aab±0.61 19.70Aa±0.48 
ใชเคเซอีน 20.90Aab±0.67 21.54Bab±0.85 21.72Bb±1.01 21.52BCab±0.95 20.42Aa±0.94 
ใชแอลบูมิน 22.14Bab±0.32 22.62Cb±0.40 22.25Bab±0.88 22.33Cab±0.73 21.74Ba±0.70 
ใชโปรตีนถ่ัวเหลือง 21.15Ac±0.43 20.89ABbc±0.71 20.03Aa±0.48 20.72ABabc±0.66 20.33Aab±0.72 

หมายเหตุ : 1) ตัวเลขที่แสดงเปนคาเฉล่ียจากการทดลอง 6 ซ้ํา ± คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
    2) ตัวอักษรที่แตกตางกัน หมายถึง มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเช่ือมั่น 
95 เปอรเซ็นต (p≤0.05) 
    3) ตัวอักษรใหญเปนการเปรียบเทียบระหวางตัวอยางเชอรเบทแครอทในแตละวันที่ทําการทดลอง 
และตัวอักษรเล็กเปนการเปรียบเทียบระหวางระยะเวลาที่เก็บรักษาของแตละตัวอยางเชอรเบทแครอท 
 

4.2) ผลการวิเคราะหการละลาย  
 4.2.1) ผลการวิเคราะหระยะเวลาท่ีตัวอยางหยดแรกละลาย (first dropping time) ของ
ตัวอยางเชอรเบทแครอทท่ีใชโปรตีนชนิดตางๆ เปรียบเทียบกับตัวอยางควบคุมท่ีไมใชโปรตีน 
ในชวงระยะเวลา 4 สัปดาหของการเก็บรักษา ผลท่ีไดแสดงดังตารางท่ี 4.11 พบวา ตัวอยางท่ีใช
แอลบูมิน และโปรตีนถ่ัวเหลืองมีแนวโนมของระยะเวลาท่ีตัวอยางหยดแรกละลายชาท่ีสุดอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ (p≤0.05) โดยมีคาใกลเคียงกัน สวนตัวอยางท่ีใชเคเซอีนมีระยะเวลาท่ีตัวอยาง
หยดแรกละลายไมแตกตางกับตัวอยางท่ีไมใชโปรตีน อาจเนื่องจากตัวอยางท่ีใชแอลบูมิน และ
โปรตีนถ่ัวเหลืองมีคาความหนืดสูง เพราะการเสียสภาพธรรมชาติของโปรตีนไปบางสวน ซ่ึง
โปรตีนท่ีเสียสภาพธรรมชาตินี้จะคลายตัวออกเปนสายยาวและเกาะตัวกันเปนตาขายรอบๆ 
ฟองอากาศ ทําใหโฟมคงตัวดีข้ึน (นิธิยา, 2549) ดังนั้น ระยะเวลาท่ีตัวอยางหยดแรกละลายจึงชาลง 
สวนตัวอยางท่ีใชเคเซอีนมีคาความหนืดไมแตกตางกับตัวอยางท่ีไมใชโปรตีน จึงมีระยะเวลาท่ี
ตัวอยางหยดแรกละลายไมแตกตางกัน  และจากการทดลอง ระยะเวลาการเก็บรักษาไมมีผลเดนชัด
ตอการเปล่ียนแปลงของระยะเวลาท่ีตัวอยางหยดแรกละลายของตัวอยางเชอรเบทแครอทท้ัง 4 
ตัวอยาง 
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ตารางท่ี 4.11 ผลการวิเคราะหระยะเวลาที่ตัวอยางหยดแรกละลาย (first dropping time) ของตัวอยาง
เชอรเบทแครอทท่ีใชโปรตีนชนิดตางๆ เปรียบเทียบกับตัวอยางควบคุมท่ีไมใชโปรตีน ในชวง
ระยะเวลา 4 สัปดาหของการเก็บรักษา 
 

หมายเหตุ : 1) ตัวเลขที่แสดงเปนคาเฉล่ียจากการทดลอง 3 ซ้ํา ± คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
    2) ตัวอักษรที่แตกตางกัน หมายถึง มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเช่ือมั่น 
95 เปอรเซ็นต (p≤0.05) 
    3) ตัวอักษรใหญเปนการเปรียบเทียบระหวางตัวอยางเชอรเบทแครอทในแตละวันที่ทําการทดลอง 
และตัวอักษรเล็กเปนการเปรียบเทียบระหวางระยะเวลาที่เก็บรักษาของแตละตัวอยางเชอรเบทแครอท 

 

 4.2.2) ผลการวิเคราะหอัตราการละลาย (melting rate) ของตัวอยางเชอรเบทแครอทท่ีใช
โปรตีนชนิดตางๆ เปรียบเทียบกับตัวอยางควบคุมท่ีไมใชโปรตีน ในชวงระยะเวลา 4 สัปดาหของ
การเก็บรักษา ผลท่ีไดแสดงดังตารางท่ี 4.12 พบวา ตัวอยางท่ีใชแอลบูมิน และโปรตีนถ่ัวเหลืองมี
แนวโนมของอัตราการละลายชาท่ีสุด โดยมีคาใกลเคียงกัน สวนตัวอยางท่ีใชเคเซอีนมีอัตราการ
ละลายไมแตกตางกับตัวอยางท่ีไมใชโปรตีน ยกเวนผลการวิเคราะหอัตราการละลายในสัปดาหท่ี 4 
ของการเก็บรักษา ซ่ึงตัวอยางเชอรเบทแครอทท้ัง 4 ตัวอยาง มีอัตราการละลายสอดคลองกับผลของ
ระยะเวลาท่ีตัวอยางหยดแรกละลาย โดยนอกจากอิทธิพลของความหนืดท่ีมีผลตอการละลายของ 
แตละตัวอยางแลว จากการวิจัยของ Sofjan และ Hartel (2004) พบวา คา overrun สูงจะทําใหเกิด
ความแตกตางของอัตราการถายเทความรอน จากปริมาณอากาศท่ีมากข้ึน เนื่องจากอากาศเปนฉนวน
ท่ีดีและทําใหอัตราการถายเทความรอนของไอศกรีมชาลง แตอยางไรก็ตาม Huse และคณะ (1984) 
รายงานวา ความแปรผันสวนใหญของความตานทานการละลายระหวางกระบวนการผลิต คือ 
ข้ันตอนการแชเยือกแข็ง ซ่ึงเม่ือระยะเวลาการเก็บรักษานานข้ึน ตัวอยางเชอรเบทแครอทท้ัง 4 
ตัวอยาง มีแนวโนมของอัตราการละลายเร็วข้ึน   
 
 
 

ระยะเวลาที่ตัวอยางหยดแรกละลาย (min) ตัวอยาง 
เชอรเบทแครอท 0 วัน 7 วัน 14 วัน 21 วัน 28 วัน 

ไมใชโปรตีน 13.26Aa±4.54 12.79Aa±0.89 14.22Aa±1.06 15.14Aa±1.91 16.72Aa±0.61 
ใชเคเซอีน 16.02ABa±3.63 15.85Aa±0.55 14.01Aa±0.74 16.33Aa±0.10 15.59Aa±0.41 
ใชแอลบูมิน 25.98BCa±4.93 26.30Ba±2.48 25.84Ba±0.50 26.00Ba±0.70 30.26Ca±1.58 
ใชโปรตีนถ่ัวเหลือง 31.78Cd±1.00 24.16Ba±0.11 30.18Ccd±1.29 28.23Bbc±1.42 25.92Bab±0.47 
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ตารางท่ี 4.12 ผลการวิเคราะหอัตราการละลาย (melting rate) ของตัวอยางเชอรเบทแครอทท่ีใช
โปรตีนชนิดตางๆ เปรียบเทียบกับตัวอยางควบคุมท่ีไมใชโปรตีน ในชวงระยะเวลา 4 สัปดาหของ
การเก็บรักษา 

 

หมายเหตุ : 1) ตัวเลขที่แสดงเปนคาเฉล่ียจากการทดลอง 3 ซ้ํา ± คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
    2) ตัวอักษรที่แตกตางกัน หมายถึง มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเช่ือมั่น 
95 เปอรเซ็นต (p≤0.05) 
    3) ตัวอักษรใหญเปนการเปรียบเทียบระหวางตัวอยางเชอรเบทแครอทในแตละวันที่ทําการทดลอง 
และตัวอักษรเล็กเปนการเปรียบเทียบระหวางระยะเวลาที่เก็บรักษาของแตละตัวอยางเชอรเบทแครอท 

 

ตารางท่ี 4.13 ผลการวิเคราะหความแข็ง (hardness) ของตัวอยางเชอรเบทแครอทท่ีใชโปรตีนชนิด
ตางๆ เปรียบเทียบกับตัวอยางควบคุมท่ีไมใชโปรตีน ในชวงระยะเวลา 4 สัปดาหของการเก็บรักษา 
 

คา hardness (mm)  ตัวอยาง 
เชอรเบทแครอท 0 วัน 7 วัน 14 วัน 21 วัน 28 วัน 

ไมใชโปรตีน 4.11Aa±0.47 7.50Bb±0.57 3.46Aa±0.41 7.72Abc±0.83 8.46Bc±0.86 
ใชเคเซอีน 11.30Cd±1.29 8.18Bb±0.92 3.71ABa±0.73 9.55Bc±0.86 7.82Bb±0.91 
ใชแอลบูมิน 8.28Bc±0.93 10.40Cd±1.31 2.94Aa±0.81 8.12Ac± 0.25 6.47Ab±1.27 
ใชโปรตีนถ่ัวเหลือง 11.21Cc±1.28 4.03Aa±0.98 4.54Ba±0.77 6.95Ab±1.63 7.64ABb±0.94 

หมายเหตุ : 1) ตัวเลขที่แสดงเปนคาเฉล่ียจากการทดลอง 6 ซ้ํา ± คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
    2) ตัวอักษรที่แตกตางกันในแตละแถว หมายถึง มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
ความเช่ือมั่น 95 เปอรเซ็นต (p≤0.05) 
    3) ตัวอักษรใหญเปนการเปรียบเทียบระหวางตัวอยางเชอรเบทแครอทในแตละวันที่ทําการทดลอง 
และตัวอักษรเล็กเปนการเปรียบเทียบระหวางระยะเวลาที่เก็บรักษาของแตละตัวอยางเชอรเบทแครอท  
 

4.3) ผลการวิเคราะหลักษณะเนื้อสัมผัส  
 4.3.1) ผลการวิเคราะหความแข็ง (hardness) ของตัวอยางเชอรเบทแครอทท่ีใชโปรตีนชนิด
ตางๆ เปรียบเทียบกับตัวอยางควบคุมท่ีไมใชโปรตีน ในชวงระยะเวลา 4 สัปดาหของการเก็บรักษา 

อัตราการละลาย (g/min) ตัวอยาง 
เชอรเบทแครอท 0 วัน 7 วัน 14 วัน 21 วัน 28 วัน 

ไมใชโปรตีน 1.44ABa±0.02 1.66Bb±0.10 1.64Bb±0.03 1.82Ac±0.07 1.79Bc±0.04 
ใชเคเซอีน 1.51Ba±0.06 1.67Bb±0.06 1.76Bbc±0.04 1.86Acd±0.09 1.92Cd±0.04 
ใชแอลบูมิน 1.57Bb±0.11 1.52ABb±0.09 1.28Aa±0.06 1.92Ac±0.09 1.52Ab±0.04 
ใชโปรตีนถ่ัวเหลือง 1.32Aa±0.03 1.44Aa±0.01 1.68Bb±0.08 1.84Ac±0.08 1.87BCc±0.02 
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ผลท่ีไดแสดงดังตารางท่ี 4.13 พบวา ตัวอยางท่ีใชแอลบูมินมีความแข็งใกลเคียงกับตัวอยางท่ีไมใช
โปรตีน ซ่ึงตัวอยางท่ีใชเคเซอีนมีความแข็งนอยกวาท้ัง 2 ตัวอยาง สวนตัวอยางท่ีใชโปรตีน          
ถ่ัวเหลืองมีความแข็งก่ํากึ่งระหวางตัวอยางท่ีแข็งท่ีสุดกับตัวอยางท่ีออนท่ีสุด เนื่องจากตัวอยางท่ีใช       
แอลบูมินมีขนาดเฉล่ียของผลึกน้ําแข็งไมแตกตางกับตัวอยางท่ีไมใชโปรตีน จึงมีความแข็งใกลเคียง
กัน สวนตัวอยางท่ีใชเคเซอีน และโปรตีนถ่ัวเหลืองมีแนวโนมขนาดเฉล่ียของผลึกน้ําแข็งนอยท่ีสุด 
จึงมีความแข็งนอยลง  และจากการทดลอง ระยะเวลาการเก็บรักษาไมมีผลเดนชัดตอการ
เปล่ียนแปลงความแข็งของตัวอยางเชอรเบทแครอทท้ัง 4 ตัวอยาง 
 

ตารางท่ี 4.14 ผลการวิเคราะหความคงตัว (firmness) ของตัวอยางเชอรเบทแครอทท่ีใชโปรตีนชนิด
ตางๆ เปรียบเทียบกับตัวอยางควบคุมท่ีไมใชโปรตีน ในชวงระยะเวลา 4 สัปดาหของการเก็บรักษา 
 

คา firmness (N)  ตัวอยาง 
เชอรเบทแครอท 0 วัน 7 วัน 14 วัน 21 วัน 28 วัน 

ไมใชโปรตีน 6.95Cb±0.91 4.67Ba±1.08 9.50Cc±0.47 7.39Bb±1.24 8.82Ac±0.98 
ใชเคเซอีน 3.03Aa±0.28 3.53ABa±0.86 9.92Cc±0.85 3.73Aa±0.96 8.20Ab±0.86 
ใชแอลบูมิน 5.42Bb±0.60 3.52ABa±0.98 4.15Aa±0.54 9.65Cc±0.90 9.05Ac±0.41 
ใชโปรตีนถ่ัวเหลือง 3.61Aa±0.97 3.13Aa±0.81 8.16Bb±0.91 11.29Dc±1.09 10.51Bc±0.72 

หมายเหตุ : 1) ตัวเลขที่แสดงเปนคาเฉล่ียจากการทดลอง 6 ซ้ํา ± คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
    2) ตัวอักษรที่แตกตางกัน หมายถึง มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเช่ือมั่น 
95 เปอรเซ็นต (p≤0.05) 
    3) ตัวอักษรใหญเปนการเปรียบเทียบระหวางตัวอยางเชอรเบทแครอทในแตละวันที่ทําการทดลอง 
และตัวอักษรเล็กเปนการเปรียบเทียบระหวางระยะเวลาที่เก็บรักษาของแตละตัวอยางเชอรเบทแครอท 
 

 4.3.2) ผลการวิเคราะหความคงตัว (firmness) ของตัวอยางเชอรเบทแครอทท่ีใชโปรตีน
ชนิดตางๆ เปรียบเทียบกับตัวอยางควบคุมท่ีไมใชโปรตีน ในชวงระยะเวลา 4 สัปดาหของการเก็บ
รักษา ผลท่ีไดแสดงดังตารางท่ี 4.14 พบวา ตัวอยางท่ีใชเคเซอีน และตัวอยางท่ีไมใชโปรตีนมี
แนวโนมของความคงตัวมากท่ีสุดในชวง 2 สัปดาหแรกของการเก็บรักษา แตในสัปดาหท่ี 3 และ 4 
ของการเก็บรักษา ตัวอยางท่ีใชโปรตีนถ่ัวเหลืองมีความคงตัวมากท่ีสุดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
(p≤0.05) และโดยภาพรวมพบวา ตัวอยางท่ีใชแอลบูมินมีความคงตัวนอยท่ีสุด เนื่องจากตัวอยางท่ี
ใชเคเซอีนและตัวอยางท่ีไมใชโปรตีนมีคา overrun ไมแตกตางกัน จึงมีผลดานความคงตัวคลายกัน 
ซ่ึงการท่ีตัวอยางมีคา overrun ตํ่า จึงมีความแนนเนื้อมาก ดวยมีปริมาณผลึกน้ําแข็งท่ีมากกวา
ตัวอยางอ่ืน ทําใหตัวอยางท่ีไดมีความคงตัวสูง โดยตัวอยางท่ีใชแอลบูมินมีคา overrun สูงท่ีสุด แม
จะไมมีความแตกตางกับตัวอยางท่ีใชโปรตีนถ่ัวเหลือง สงผลใหตัวอยางท่ีใชแอลบูมินมีความคงตัว
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นอยกวาตัวอยางอ่ืน  และเม่ือระยะเวลาการเก็บรักษานานข้ึน พบวา ตัวอยางท่ีใชโปรตีนถ่ัวเหลืองท่ี
มีคา overrun ในระดับปานกลาง เม่ือเปรียบเทียบกับอีก 3 ตัวอยาง มีความคงตัวเพิ่มข้ึนมากกวา
ตัวอยางอ่ืน แสดงวา ตัวอยางท่ีมีคา overrun สูงจะมีอิทธิพลทําใหตัวอยางท่ีไดมีความคงตัวนอย 
สวนตัวอยางท่ีมีคา overrun ตํ่าจะมีอิทธิพลทําใหตัวอยางท่ีไดมีความคงตัวสูงในชวงแรกของการ
เก็บรักษา แตเม่ือระยะเวลาการเก็บรักษานานข้ึน ตัวอยางท่ีมีคา overrun ระดับปานกลางจะมี
อิทธิพลทําใหตัวอยางท่ีไดมีความคงตัวเพิ่มข้ึน ดีกวาตัวอยางท่ีมีคา overrun ตํ่า ซ่ึงจากการทดลอง 
ระยะเวลาการเก็บรักษาไมมีผลเดนชัดตอการเปล่ียนแปลงความคงตัวของตัวอยางท่ีไมใชโปรตีน 
ตัวอยางท่ีใชเคเซอีน และแอลบูมิน แตระยะเวลาการเก็บรักษามีผลตอคาความคงตัวของตัวอยางท่ี
ใชโปรตีนถ่ัวเหลือง ซ่ึงจะมีความคงตัวเพิ่มข้ึน เม่ือระยะเวลาการเก็บรักษานานข้ึน 
 

ตารางท่ี 4.15 ผลการวิเคราะหความเหนียว (tackiness) ของตัวอยางเชอรเบทแครอทท่ีใชโปรตีน
ชนิดตางๆ เปรียบเทียบกับตัวอยางควบคุมท่ีไมใชโปรตีน ในชวงระยะเวลา 4 สัปดาหของการเก็บ
รักษา 

หมายเหตุ : 1) ตัวเลขที่แสดงเปนคาเฉล่ียจากการทดลอง 6 ซ้ํา ± คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

    2) ตัวอักษรที่แตกตางกัน หมายถึง มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเช่ือมั่น 
95 เปอรเซ็นต (p≤0.05) 
    3) ตัวอักษรใหญเปนการเปรียบเทียบระหวางตัวอยางเชอรเบทแครอทในแตละวันที่ทําการทดลอง 
และตัวอักษรเล็กเปนการเปรียบเทียบระหวางระยะเวลาที่เก็บรักษาของแตละตัวอยางเชอรเบทแครอท 
 

 4.3.3) ผลการวิเคราะหความเหนียว (tackiness) ของตัวอยางเชอรเบทแครอทท่ีใชโปรตีน
ชนิดตางๆ เปรียบเทียบกับตัวอยางควบคุมท่ีไมใชโปรตีน ในชวงระยะเวลา 4 สัปดาหของการเก็บ
รักษา ผลท่ีไดแสดงดังตารางท่ี 4.15 ซ่ึงคา tackiness (N) เปนคาท่ีบงบอกถึง คาแรงดานลบท่ีทําให
ตัวอยางยึดติดกับ probe เม่ือถอน probe ข้ึนหลังจากทําใหตัวอยางเสียรูป เพื่อศึกษาความตานทาน
แรงท่ีใชในการยึดติด โดยตัวอยางเชอรเบทแครอทท้ัง 4 ตัวอยาง มีแนวโนมความเหนียวใกลเคียง
กัน แมวาผลการวิเคราะหคาความหนืดของตัวอยางเชอรเบทแครอทมิกซท้ัง 4 ตัวอยาง จะมีคา

คา tackiness (N)  ตัวอยาง 
เชอรเบทแครอท 0 วัน 7 วัน 14 วัน 21 วัน 28 วัน 

ไมใชโปรตีน -0.21Ab±0.03 -3.07Aa±0.38 -0.17BCb±0.02 -0.18ABb±0.02 -0.17Ab±0.04 
ใชเคเซอีน -0.15Bb±0.02 -2.66Aa±0.35 -0.28Ab±0.06 -0.17Bb±0.03 -0.20Ab±0.04 
ใชแอลบูมิน -0.21Ab±0.03 -1.10Ba±0.57 -0.13Cb±0.03 -0.22Ab±0.04 -0.20Ab±0.01 
ใชโปรตีนถ่ัวเหลือง -0.19Aa±0.02 -0.20Ca±0.04 -0.21Ba±0.02 -0.19ABa±0.02 -0.20Aa±0.02 
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แตกตางกันก็ตาม และจากการทดลอง ระยะเวลาในการเก็บรักษาไมมีผลตอการเปล่ียนแปลงของ
ความเหนียวของตัวอยางเชอรเบทแครอทท้ัง 4 ตัวอยาง 
 

4.4) ผลการวิเคราะหคุณสมบัติทางรีโอโลยี 
 ทําการทดสอบหาความเคนท่ีเหมาะสม ดวยวิธี stress sweep เพื่อใชในการทํานายชวงท่ี  
ตัวอยางเชอรเบทแครอทแสดงสมบัติวิสโคอิลาสติกเชิงเสน (linear viscoelastic) โดย
กําหนดใหมีความถี่ (frequency) 1 Hz ที่ชวงความเคนสั่น(oscillating stress) 0.03259 – 50 
Pa  

 

 
ภาพท่ี 4.2  สมบัติวิสโคอิลาสติกเชิงเสนของเชอรเบทแครอท 
 

จากภาพท่ี 4.2 ตัวอยางเชอรเบทแครอทท่ีมีความแข็งสูงสุด และออนท่ีสุด จะแสดงสมบัติ    
วิสโคอิลาสติกเชิงเสนในชวงความเคนส่ันประมาณ 0.15 - 4 Pa จึงทําการเลือกคาความเคนสั่นท่ี 
0.3259 Pa ซึ่งเปนคาที่ดีที่สุด เพื่อใชในการศึกษาคุณสมบัติทางรีโอโลยี โดยวิธี frequency sweep 
step ท่ีความถ่ี 0.01-100 Hz  
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ตารางท่ี 4.16 ผลการวิเคราะหคุณสมบัติทางรีโอโลยีของตัวอยางเชอรเบทแครอทท่ีใชโปรตีนชนิด
ตางๆ เปรียบเทียบกับตัวอยางควบคุมท่ีไมใชโปรตีน 

 

ตัวอยาง 
เชอรเบทแครอท 

G'  
(Pa) 

G"  
(Pa) 

tan δ 
η * 

(Pa.s) 
ไมใชโปรตีน 340.28c±64.15 76.52b±18.17 0.25b±0.04 178.28c±33.33 
ใชเคเซอีน 126.64a±20.20 46.80a±8.86 0.36c±0.03 74.70a±8.37 
ใชแอลบูมิน 807.24d±90.82 147.82c±17.24 0.19a±0.01 414.20d±45.97 
ใชโปรตีนถ่ัวเหลือง 239.14b±23.57 43.23a±4.18 0.18a±0.01 122.32b±12.01 

หมายเหตุ : 1) ตัวเลขที่แสดงเปนคาเฉล่ียจากการทดลอง 6 ซ้ํา ± คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
    2) ตัวอักษรที่แตกตางกันในแตละคอลัมน หมายถึง มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับความเช่ือมั่น 95 เปอรเซ็นต (p≤0.05) 
 

ผลการวิเคราะหคุณสมบัติทางรีโอโลยีของตัวอยางเชอรเบทแครอทท่ีใชโปรตีนชนิดตางๆ 
เปรียบเทียบกับตัวอยางควบคุมท่ีไมใชโปรตีน โดยเลือกคาของคุณสมบัติทางรีโอโลยีท่ีความถ่ี 
0.3162 Hz เพื่อใชในการเปรียบเทียบและการวิเคราะหความแปรปรวนทางสถิติ ผลท่ีไดแสดงดัง
ตารางท่ี 4.16 โดยตัวอยางเชอรเบทแครอทท้ัง 4 ตัวอยาง มีลักษณะเปนของแข็ง จึงมีคา elastic 
modulus (G') มากกวาคา viscous modulus (G") ดังนั้น ผลการวิเคราะหคา loss tangent (tan δ) เพื่อ
หาสัดสวนของการแสดงสมบัติการไหลหนืดตอสมบัติการยืดหยุน จึงพบวา ตัวอยางเชอรเบท      
แครอททั้ง 4 ตัวอยาง มีสมบัติการยืดหยุนมากกวาสมบัติการไหลหนืด โดยถาคา tan δ มากกวา 1 
จะแสดงวา ตัวอยางมีการไหลหนืดมากกวาการยืดหยุน (Rosenthal, 1999) ซ่ึงการท่ีตัวอยางท่ีใช
แอลบูมิน และโปรตีนถ่ัวเหลืองมีคา tan δ นอยกวาตัวอยางอ่ืนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p≤0.05) 
จึงมีแนวโนมของอัตราการละลายชาท่ีสุด  สวนคา elastic modulus (G') ท่ีแตกตางกันของตัวอยาง    
เชอรเบทแครอทท้ัง 4 ตัวอยาง สอดคลองกับผลการวิเคราะหความแข็งของแตละตัวอยาง โดย
ตัวอยางท่ีใชเคเซอีนมีความแข็งนอย จึงมีคา elastic modulus (G') นอยกวาตัวอยางอ่ืน และผลจาก
การวิเคราะหคา viscous modulus (G") นาจะมีความสัมพันธกับขนาดเฉล่ียของผลึกน้ําแข็ง 
เนื่องจากตัวอยางท่ีใชเคเซอีน และโปรตีนถ่ัวเหลืองมีแนวโนมขนาดเฉล่ียของผลึกน้ําแข็งนอยท่ีสุด 
ซ่ึงมีคาใกลเคียงกัน จึงมีคา viscous modulus (G") ไมแตกตางกัน 

นอกจากนี้ ผลการวิเคราะหคาความหนืดเชิงซอน (dynamic viscosity;η *) ของตัวอยาง
เชอรเบทแครอทท้ัง 4 ตัวอยาง พบวา ตัวอยางท่ีใชแอลบูมินมีคา dynamic viscosity (η *) มากท่ีสุด
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p≤0.05) รองลงมา คือ ตัวอยางท่ีไมใชโปรตีน ตัวอยางท่ีใชโปรตีน        
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ถ่ัวเหลือง และเคเซอีน ตามลําดับ เชนเดียวกับผลการวิเคราะหคาความหนืดดวยเคร่ือง Brookfield 
viscometer ยกเวนผลของตัวอยางท่ีไมใชโปรตีนท่ีมีคา dynamic viscosity (η *) มากกวาตัวอยางท่ี
ใชโปรตีนถ่ัวเหลือง แตคาความหนืดท่ีวิเคราะหไดจากเคร่ือง Brookfield viscometer มีคานอยกวา
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p≤0.05) 

 
ตอนท่ี 3 ผลของชนิดไขมันท่ีมีตอโครงสรางระดับจุลภาคและลักษณะทางกายภาพของเชอรเบท   

แครอท 
 

1) ผลการวิเคราะหทางดานเคมีของเชอรเบทแครอทมิกซ 
   

1.1) ผลการวิเคราะหปริมาณกรดท้ังหมด  
เม่ือนําตัวอยางเชอรเบทแครอทมิกซท้ัง 4 ตัวอยาง มาวิเคราะหปริมาณกรดท้ังหมด (total 

acidity) ในรูปของกรดแลคติก พบวา มีคาไมแตกตางกัน (ดังตารางท่ี 4.17) ซ่ึงปริมาณท่ีวิเคราะห
ได อยูในชวงท่ีกําหนดไวตามมาตรฐาน คือ ผลิตภัณฑเชอรเบทควรมีปริมาณกรดท่ีไทเทรตได ใน
รูปของกรดแลคติก อยางนอยรอยละ 0.35 เพื่อใหผลิตภัณฑมีกล่ินรสฝาด (Marshall และ Arbuckle, 
1996)  
 

1.2) ผลการวิเคราะหปริมาณของแข็งท่ีละลายไดในน้ําท้ังหมด  
 ผลการวิเคราะหปริมาณของแข็งท่ีละลายไดในน้ําท้ังหมด (total soluble solid) ของตัวอยาง
เชอรเบทแครอทมิกซท่ีใชไขมันท้ัง 3 ชนิด พบวา มีคาไมแตกตางกัน แตตัวอยางท่ีไมใชไขมันมี
ปริมาณของแข็งท่ีละลายไดในน้ําท้ังหมดนอยกวาตัวอยางท่ีใชไขมันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
(p≤0.05) (ดังตารางท่ี 4.17) เนื่องจากสวนผสมของตัวอยางท่ีไมใชไขมันมีตัวทําลาย คือ น้ํา ใน
ปริมาณมากกวาตัวอยางท่ีใชไขมัน 
 

1.3) ผลการวิเคราะหปริมาณของแข็งท้ังหมด  
 ผลการวิเคราะหปริมาณของแข็งท้ังหมด (total solid) ของตัวอยางเชอรเบทแครอทมิกซท่ี
ใชไขมันท้ัง 3 ชนิด พบวา มีคาใกลเคียงกัน แมวาตัวอยางท่ีใชน้ํามันปาลมจะมีปริมาณของแข็ง
ท้ังหมดมากกวาตัวอยางท่ีใชไขมันนมและน้ํามันมะพราวอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p≤0.05) (ดัง
ตารางท่ี 4.17) สวนตัวอยางท่ีไมใชไขมัน มีปริมาณของแข็งท้ังหมดนอยกวาตัวอยางท่ีใชไขมัน
อยางเห็นไดชัด โดยมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p≤0.05) เนื่องจากสวนผสมของ
ตัวอยางท่ีไมใชไขมันมีตัวทําลาย คือ น้ํา ในปริมาณมากกวาตัวอยางท่ีใชไขมัน 
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ตารางท่ี 4.17 ผลการวิเคราะหปริมาณกรดท้ังหมด ปริมาณของแข็งท่ีละลายไดในน้ําท้ังหมด และ
ปริมาณของแข็งท้ังหมดของตัวอยางเชอรเบทแครอทมิกซท่ีใชไขมันชนิดตางๆ เปรียบเทียบกับ
ตัวอยางควบคุมท่ีไมใชไขมัน  
 

ตัวอยาง 
เชอรเบทแครอทมิกซ 

ปริมาณกรด
ท้ังหมด (%)ns TSS (   ํBrix) 

ของแขง็ท้ังหมด 
(%) 

ไมใชไขมัน 0.37±0.01  26.30a ±0.28  24.24a ±0.20  
ใชไขมันนม 0.37±0.01  27.57b ±0.26  26.30b ±0.85  
ใชน้ํามันมะพราว 0.37±0.01  27.87b ±0.37  26.59b ±0.22 
ใชน้ํามันปาลม 0.36±0.01  27.97b ±0.53  27.30c ±0.51 

หมายเหตุ : 1) ตัวเลขที่แสดงเปนคาเฉล่ียจากการทดลอง 6 ซ้ํา ± คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
    2) ตัวอักษรที่แตกตางกันในแตละคอลัมน หมายถึง มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับความเช่ือมั่น 95 เปอรเซ็นต (p≤0.05) 
    3) เครื่องหมาย ns ในแตละคอลัมน หมายถึง ไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
ความเช่ือมั่น 95 เปอรเซ็นต (p>0.05) 
 

ตารางท่ี 4.18 ผลการวิเคราะหคาสีระบบ Hunter Lab (L*, a* และ b*) ความหนืด และคา overrun 
ของตัวอยางเชอรเบทแครอทมิกซท่ีใชไขมันชนิดตางๆ เปรียบเทียบกับตัวอยางควบคุมท่ีไมใช
ไขมัน  
 

คาสีระบบ Hunter Lab ตัวอยาง 
เชอรเบทแครอทมิกซ คา L* คา a* คา b* 

ความหนืด 
(cP) 

overrun 
(%) 

ไมใชไขมัน 27.23a±0.30  11.50b±0.32  9.86a±0.21  7.25b±1.07  38.76b±5.65  
ใชไขมันนม 40.79d±0.69  3.16a±0.40  21.35c±1.49  8.32c±1.14  36.49b±0.92  
ใชน้ํามันมะพราว 36.68b±0.83  3.00a±0.59  19.19b±1.03  5.18a±0.56  36.59b±3.22  
ใชน้ํามันปาลม 38.92c±1.75  3.45a±0.51  21.15c±1.18  6.80b±0.35  14.46a±2.03  
หมายเหตุ : 1) ตัวเลขที่แสดงเปนคาเฉล่ียจากการทดลอง 6 ซ้ํา ± คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
    2) ตัวอักษรที่แตกตางกันในแตละคอลัมน หมายถึง มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับความเช่ือมั่น 95 เปอรเซ็นต (p≤0.05) 
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2) ผลการวิเคราะหทางดานกายภาพของเชอรเบทแครอทมิกซ 
 

2.1) ผลการวิเคราะหคาสีระบบ Hunter Lab  
 2.1.1) ผลการวิเคราะหคาความสวางของสี (คา L*) ของตัวอยางเชอรเบทแครอทมิกซท่ีใช
ไขมันท้ัง 3 ชนิด พบวา มีคาความสวางของสีมากกวาตัวอยางท่ีไมใชไขมันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ (p≤0.05) ซ่ึงตัวอยางท่ีใชไขมันนม มีคาความสวางของสีมากท่ีสุด รองลงมา คือ ตัวอยางท่ีใช
น้ํามันปาลม และนํ้ามันมะพราว ตามลําดับ (ดังตารางท่ี 4.18) โดยคาความสวางของสี (คา L*) ท่ี
ตางกัน ระหวางตัวอยางท่ีใชไขมันท้ัง 3 ชนิด ข้ึนอยูกับความเขมของสีของไขมันแตละชนิดท่ี
ตางกันจากรงควัตถุท่ีมีปนอยูในวัตถุดิบท่ีนํามาใชสกัดน้ํามัน (นิธิยา, 2548)    
 2.1.2) ผลการวิเคราะหคาสีแดง (คา a*) ของตัวอยางเชอรเบทแครอทมิกซท่ีใชไขมันท้ัง 3 
ชนิด พบวา มีคาไมแตกตางกัน แตตัวอยางท่ีไมใชไขมันมีคาสีแดงมากกวาตัวอยางท่ีใชไขมันอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติ (p≤0.05) (ดังตารางท่ี 4.18) เนื่องจากตัวอยางท่ีไมใชไขมันจะมีสีสมตามสีของ
แคโรทีนอยดท่ีเปนรงควัตถุหลักในน้ําแครอทมากกวาตัวอยางท่ีใชไขมันเปนสวนผสมดวย   
 2.1.3) ผลการวิเคราะหคาสีเหลือง (คา b*) ของตัวอยางเชอรเบทแครอทมิกซท่ีใชไขมัน
ชนิดตางๆ เปรียบเทียบกับตัวอยางควบคุมท่ีไมใชไขมัน ผลท่ีไดแสดงดังตารางท่ี 4.18 พบวา 
ตัวอยางท่ีไมใชไขมันมีคาสีเหลืองนอยกวาตัวอยางอ่ืนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p≤0.05) สวน
ความเขมของสีเหลือง (คา b*) ท่ีตางกัน ระหวางตัวอยางท่ีใชไขมันท้ัง 3 ชนิด ข้ึนอยูกับสีของไขมัน
แตละชนิดท่ีตางกันจากรงควัตถุท่ีมีปนอยูในวัตถุดิบท่ีนํามาใชสกัดน้ํามัน (นิธิยา, 2548)    
 

2.2) ผลการวิเคราะหความหนืด (viscosity)  
 ผลจากการวิเคราะหความหนืด ดวยความเร็วรอบ 200 rpm พบวา ตัวอยางเชอรเบทแครอท
มิกซท่ีใชไขมันนมมีความหนืดมากท่ีสุด (ดังตารางท่ี 4.18) เนื่องจากความหนืดของตัวอยางแปรผัน
ตามความหนืดของไขมันแตละชนิด โดยไขมันนมมีความหนืดมากท่ีสุด รองลงมาคือ น้ํามันปาลม 
และนํ้ามันมะพราว ตามลําดับ ซ่ึงความหนืดของไขมันและน้ํามันจะเพิ่มข้ึน เม่ือจํานวนคารบอนใน
โมเลกุลของกรดไขมันท่ีเปนองคประกอบของไตรกลีเซอไรดเพิ่มข้ึน (นิธิยา, 2548) 
 

2.3) ผลการวิเคราะหคา overrun  
 ผลการวิเคราะหคา overrun ของตัวอยางท่ีใชไขมันชนิดตางๆ เปรียบเทียบกับตัวอยาง
ควบคุมท่ีไมใชไขมัน พบวา ตัวอยางท่ีไมใชไขมันมีแนวโนมของคา overrun มากกวาตัวอยางท่ีใช
ไขมัน (ดังตารางท่ี 4.18) แมวาคา overrun ของตัวอยางท่ีไมใชไขมันจะไมแตกตางกับตัวอยางท่ีใช
ไขมันนม และน้ํามันมะพราวก็ตาม สอดคลองกับผลการวิจัยของ Dervisoglu (2006) ท่ีพบวา 
ตัวอยางไอศกรีมท่ีไมใชไขมัน (non fat) มีคา overrun มากกวาตัวอยางไอศกรีมท่ีใชไขมัน (full fat) 
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อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p≤0.05) สวนการท่ีตัวอยางท่ีใชน้ํามันปาลมมีคา overrun นอยกวา
ตัวอยางท่ีใชไขมันนม และนํ้ามันมะพราวอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p≤0.05) อาจเนื่องจาก
องคประกอบของกรดไขมันท่ีมีชนิดและปริมาณแตละชนิดตางกัน จึงทําใหไขมันแตละชนิดมี
คุณสมบัติตางกันดวย (นิธิยา, 2548) 
 

ตารางท่ี 4.19 ผลการวิเคราะหขนาดเฉล่ียของ air cell ของตัวอยางเชอรเบทแครอทท่ีใชไขมันชนิด
ตางๆ เปรียบเทียบกับตัวอยางควบคุมท่ีไมใชไขมัน ในชวงระยะเวลา 4 สัปดาหของการเก็บรักษา 
  

ขนาดเฉล่ียของ air cell ( mμ )  ตัวอยาง 
เชอรเบทแครอท 0 วัน 7 วัน 14 วัน 21 วัน 28 วัน 
ไมใชไขมัน 92.18Aa±17.90 110.04Aab±14.17 110.02Bab±6.39 115.03Ab±9.16 105.56Aab±15.54 
ใชไขมันนม 95.61Ab±12.36 112.63Abc±7.05 76.72Aa±6.83 121.12Ac±17.22 99.33Ab±16.33 
ใชน้ํามันมะพราว 115.20Bb±6.97 101.75Aab±10.00 87.75Aa±7.90 112.24Ab±18.94 97.30Aab±10.84 
ใชน้ํามันปาลม 101.89ABa±11.88 97.37Aa±16.52 111.45Bab±16.15 115.96Aab±11.54 131.33Bb±13.16 

หมายเหตุ : 1) ตัวเลขที่แสดงเปนคาเฉล่ียจากการทดลอง 6 ซ้ํา ± คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
    2) ตัวอักษรที่แตกตางกัน หมายถึง มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเช่ือมั่น 
95 เปอรเซ็นต (p≤0.05) 
    3) ตัวอักษรใหญเปนการเปรียบเทียบระหวางตัวอยางเชอรเบทแครอทในแตละวันที่ทําการทดลอง 
และตัวอักษรเล็กเปนการเปรียบเทียบระหวางระยะเวลาที่เก็บรักษาของแตละตัวอยางเชอรเบทแครอท 
 

3) ผลการวิเคราะหทางดานโครงสรางระดับจุลภาคของเชอรเบทแครอท 
   

3.1) ผลการวิเคราะหขนาดเฉล่ียของ air cell  
 ผลการวิเคราะหขนาดเฉล่ียของ air cell ของตัวอยางเชอรเบทแครอทท่ีใชไขมันชนิดตางๆ 
เปรียบเทียบกับตัวอยางควบคุมท่ีไมใชไขมัน ในชวงระยะเวลา 4 สัปดาหของการเก็บรักษา ผลท่ีได
แสดงดังตารางท่ี 4.19 พบวา ตัวอยางท่ีใชไขมันนมมีแนวโนมขนาดเฉล่ียของ air cell นอยท่ีสุด 
เนื่องจากเม็ดไขมันท่ีอาจเกิดการรวมตัวกัน (agglomerated) ซ่ึงการรวมตัวกันของเม็ดไขมันจะทํา
ใหผิวสัมผัสระหวางอากาศกับน้ํามีความคงตัวยิ่งข้ึน (Lal และคณะ, 2006) แตตัวอยางท่ีใชน้ํามัน
ปาลมมีแนวโนมขนาดเฉล่ียของ air cell มากท่ีสุด ดังนั้น ความหนืดของแตละตัวอยางนาจะมีผลตอ
ขนาดเฉล่ียของ air cell ดวย เนื่องจากองคประกอบท่ีอยูรอบๆ ฟองอากาศจะเปน non-newtonian 
fluid ประกอบดวยกลุมของไขมัน (มากกวา 80%) (Aime และคณะ, 2001) ซ่ึงตัวอยางท่ีใชไขมันนม
มีความหนืดมากท่ีสุด (p≤0.05) จึงสงผลใหมีความคงตัวของฟองอากาศมากกวาตัวอยางอ่ืนๆ 
สอดคลองกับรายงานของ Chang และ Hartel (2002) ท่ีพบวา ความหนืดปรากฏสูงทําใหเกิดการ
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แตกของ air cell และทําให air cell มีขนาดเล็กลง โดยจากการทดลอง ระยะเวลาการเก็บรักษาไมมี
ผลเดนชัดตอการเปล่ียนแปลงขนาดเฉล่ียของ air cell ของตัวอยางเชอรเบทแครอทท้ัง 4 ตัวอยาง 
 

3.2) ผลการวิเคราะหขนาดเฉล่ียของผลึกน้ําแข็ง  
 ผลการวิเคราะหขนาดเฉล่ียของผลึกน้ําแข็งของตัวอยางเชอรเบทแครอทท่ีใชไขมันชนิด
ตางๆ เปรียบเทียบกับตัวอยางควบคุมท่ีไมใชไขมัน ในชวงระยะเวลา 4 สัปดาหของการเก็บรักษา 
ผลท่ีไดแสดงดังตารางท่ี 4.20 พบวา ตัวอยางท่ีใชน้ํามันปาลมมีแนวโนมขนาดเฉล่ียของผลึกน้ําแข็ง
นอยท่ีสุด เนื่องจากตัวอยางท่ีใชน้ํามันปาลมมีคา overrun นอยท่ีสุด (p≤0.05) แสดงวาในตัวอยางมี
ชองวางของฟองอากาศนอยกวาตัวอยางอ่ืนๆ ขนาดเฉล่ียของผลึกน้ําแข็งจึงมีขนาดเล็ก แตจาก
รายงานของ Sofjan และ Hartel (2004) รวมท้ัง Flores และ Goff (1999) พบวา การเพิ่มข้ึนของคา 
overrun มีอิทธิพลทําใหขนาดเฉล่ียของผลึกน้ําแข็งลดลงเล็กนอย สวนตัวอยางท่ีไมใชไขมัน 
ตัวอยางท่ีใชไขมันนม และนํ้ามันมะพราวมีขนาดเฉล่ียของผลึกน้ําแข็งใกลเคียงกัน เนื่องจากมีคา 
overrun ไมแตกตางกัน โดยจากการทดลอง เม่ือระยะเวลาการเก็บรักษานานข้ึน ตัวอยางเชอรเบท
แครอททั้ง 4 ตัวอยาง มีขนาดเฉล่ียของผลึกน้ําแข็งท่ีวิเคราะหไดนอยลง อาจเนื่องจากในชวงแรก
ของการเก็บรักษา สวนประกอบท่ีเปนน้ําบางสวนของตัวอยางท่ีอยูในรูป bound water ยังไมเกิด
การแข็งตัว และเกิดการแข็งตัวในเวลาตอมา ดังนั้น ขนาดเฉล่ียของผลึกน้ําแข็งจึงมีคานอยลง  
 

ตารางท่ี 4.20 ผลการวิเคราะหขนาดเฉล่ียของผลึกน้ําแข็งของตัวอยางเชอรเบทแครอทท่ีใชไขมัน
ชนิดตางๆ เปรียบเทียบกับตัวอยางควบคุมท่ีไมใชไขมัน ในชวงระยะเวลา 4 สัปดาหของการเก็บ
รักษา 
  

ขนาดเฉล่ียของผลึกนํ้าแข็ง ( mμ )  ตัวอยาง 
เชอรเบทแครอท 0 วัน 7 วัน 14 วัน 21 วัน 28 วัน 
ไมใชไขมัน 61.26Ab±9.30 97.63Ac±17.32 57.89ABb±9.94 51.32Bab±3.97 41.93ABa±8.74 
ใชไขมันนม 64.21Ab±5.90 105.53ABc±10.95 55.44ABab±6.97 47.16ABa±6.55 51.40Ba±9.45 
ใชนํ้ามันมะพราว 54.38Ab±10.46 116.32Bc±2.78 61.58Bb±7.64 41.05Aa±5.61 40.00Aa±5.32 
ใชนํ้ามันปาลม 58.24Ac±8.97 90.79Ad±8.95 51.40Abc±5.70 44.21ABab±5.72 39.16Aa±6.96 
หมายเหตุ : 1) ตัวเลขที่แสดงเปนคาเฉล่ียจากการทดลอง 6 ซ้ํา ± คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
    2) ตัวอักษรที่แตกตางกัน หมายถึง มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเช่ือมั่น 
95 เปอรเซ็นต (p≤0.05) 
    3) ตัวอักษรใหญเปนการเปรียบเทียบระหวางตัวอยางเชอรเบทแครอทในแตละวันที่ทําการทดลอง 
และตัวอักษรเล็กเปนการเปรียบเทียบระหวางระยะเวลาที่เก็บรักษาของแตละตัวอยางเชอรเบทแครอท 
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4) ผลการวิเคราะหทางดานกายภาพของเชอรเบทแครอท 
 ลักษณะของตัวอยางเชอรเบทแครอทท้ัง 4 ตัวอยาง แสดงใหเห็นดังภาพท่ี 4.3 พบวา 
ตัวอยางท่ีไมใชไขมันจะมีสีสมตามสีของแคโรทีนอยดท่ีเปนรงควัตถุหลักในน้ําแครอท แตตัวอยาง
ท่ีใชไขมันท้ัง 3 ชนิด จะมีสีเหลือง เพราะแคโรทีนอยดเกิดการสลายตัว เนื่องจากปฏิกิริยา oxidative 
degradation จาก action ของอนุมูลอิสระท่ีเกิดจากปฏิกิริยาออกซิเดชันของกรดไขมัน (นิธิยา, 2549) 
และเม่ือนําทุกตัวอยางมาวัดคาสี ผลท่ีไดมีดังนี้ คือ 
 

 
 

ภาพท่ี 4.3 ตัวอยางเชอรเบทแครอทท้ัง 4 ตัวอยาง; 
(1) ตัวอยางไมใชไขมัน, (2) ตัวอยางใชไขมันนม, (3) ตัวอยางใชน้ํามันมะพราว,  
(4) ตัวอยางใชน้ํามันปาลม 
 

4.1) ผลการวิเคราะหคาสีระบบ Hunter Lab  
 4.1.1) ผลการวิเคราะหคาความสวางของสี (คา L*) ของตัวอยางเชอรเบทแครอทท่ีใชไขมัน
ชนิดตางๆ เปรียบเทียบกับตัวอยางควบคุมท่ีไมใชไขมัน ในชวงระยะเวลา 4 สัปดาหของการเก็บ
รักษา ผลท่ีไดแสดงดังตารางท่ี 4.21 พบวา ตัวอยางท่ีใชไขมันนมมีคาความสวางของสีมากท่ีสุด 
(p≤0.05) สวนตัวอยางท่ีใชน้ํามันปาลมมีคาความสวางของสีนอยท่ีสุด (p≤0.05) สอดคลองกับการ
สังเกตจากภาพตัวอยางเชอรเบทแครอทท้ัง 4 ตัวอยาง (ดังภาพท่ี 4.3) โดยคาความสวางของสี (คา 
L*) ท่ีตางกัน ระหวางตัวอยางท่ีใชไขมันท้ัง 3 ชนิด ข้ึนอยูกับความเขมของสีของไขมันแตละชนิดท่ี
ตางกันจากรงควัตถุท่ีมีปนอยูในวัตถุดิบท่ีนํามาใชสกัดน้ํามัน (นิธิยา, 2548) และจากการทดลอง 
เม่ือระยะเวลาการเก็บรักษานานข้ึน คาความสวางของสีของตัวอยางเชอรเบทแครอทท้ัง 4 ตัวอยาง 
ท่ีวิเคราะหไดมีแนวโนมลดลง อาจจะเนื่องจากตัวอยางเชอรเบทแครอทเกิดปฏิกิริยาเมลลารด
ระหวางการเก็บรักษา ตัวอยางจึงมีสีคลํ้าลง 
 

(1) (2) (3) (4) 
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ตารางท่ี 4.21 ผลการวิเคราะหคาความสวางของสี (คา L*) ของตัวอยางเชอรเบทแครอทท่ีใชไขมัน
ชนิดตางๆ เปรียบเทียบกับตัวอยางควบคุมท่ีไมใชไขมัน ในชวงระยะเวลา 4 สัปดาหของการเก็บ
รักษา 
 

คา L*  ตัวอยาง 
เชอรเบทแครอท 0 วัน 7 วัน 14 วัน 21 วัน 28 วัน 
ไมใชไขมัน 65.12Bd±1.39 64.25Bcd±1.63 60.17Ba±1.83 61.56Bab±2.23 62.63Bbc±1.77 
ใชไขมันนม 67.84Cb±1.36 67.62Cb±1.35 64.48Ca±0.93 66.47Cab±2.02 66.10Cab±2.32 
ใชนํ้ามันมะพราว 64.40Bc±1.65 63.45Bbc±2.06 61.02Ba±1.53 60.98Ba±2.20 61.53Bab±1.92 
ใชนํ้ามันปาลม 56.08Aab±2.21 56.97Ab±1.34 54.41Aa±1.30 54.91Aab±1.04 55.47Aab±2.81 

หมายเหตุ : 1) ตัวเลขที่แสดงเปนคาเฉล่ียจากการทดลอง 6 ซ้ํา ± คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
    2) ตัวอักษรที่แตกตางกัน หมายถึง มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเช่ือมั่น 
95 เปอรเซ็นต (p≤0.05) 
    3) ตัวอักษรใหญเปนการเปรียบเทียบระหวางตัวอยางเชอรเบทแครอทในแตละวันที่ทําการทดลอง 
และตัวอักษรเล็กเปนการเปรียบเทียบระหวางระยะเวลาที่เก็บรักษาของแตละตัวอยางเชอรเบทแครอท 
 

ตารางท่ี 4.22 ผลการวิเคราะหคาสีแดง (คา a*) ของตัวอยางเชอรเบทแครอทท่ีใชไขมันชนิดตางๆ 
เปรียบเทียบกับตัวอยางควบคุมท่ีไมใชไขมัน ในชวงระยะเวลา 4 สัปดาหของการเก็บรักษา 
 

คา a*  ตัวอยาง 
เชอรเบทแครอท 0 วัน 7 วัน 14 วัน 21 วัน 28 วัน 
ไมใชไขมัน 15.84Ca±0.62 16.46Ca±0.66 16.43Ca±0.75 15.82Ca±1.03 15.75Da±0.96 
ใชไขมันนม 3.84Aa±1.04 4.61Aa±1.09 4.86Aa±1.14 4.16Aa±1.16 4.40Ba±1.07 
ใชนํ้ามันมะพราว 3.08Aa±0.49 4.04Aab±1.09 4.52Ab±1.03 4.05Aab±1.21 3.32Aab±0.79 
ใชนํ้ามันปาลม 6.42Ba±0.49 6.84Ba±0.82 6.79Ba±0.73 6.64Ba±0.73 6.81Ca±0.67 

หมายเหตุ : 1) ตัวเลขที่แสดงเปนคาเฉล่ียจากการทดลอง 6 ซ้ํา ± คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
    2) ตัวอักษรที่แตกตางกัน หมายถึง มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเช่ือมั่น 
95 เปอรเซ็นต (p≤0.05) 
    3) ตัวอักษรใหญเปนการเปรียบเทียบระหวางตัวอยางเชอรเบทแครอทในแตละวันที่ทําการทดลอง 
และตัวอักษรเล็กเปนการเปรียบเทียบระหวางระยะเวลาที่เก็บรักษาของแตละตัวอยางเชอรเบทแครอท 
 

 4.1.2) ผลการวิเคราะหคาสีแดง (คา a*) ของตัวอยางเชอรเบทแครอทท่ีใชไขมันชนิดตางๆ 
เปรียบเทียบกับตัวอยางควบคุมท่ีไมใชไขมัน ในชวงระยะเวลา 4 สัปดาหของการเก็บรักษา ผลท่ีได
แสดงดังตารางท่ี 4.22 พบวา ตัวอยางท่ีไมใชไขมันมีคาสีแดงมากกวาตัวอยางที่ใชไขมันอยางมี
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นัยสําคัญทางสถิติ (p≤0.05) เนื่องจากตัวอยางท่ีไมใชไขมันจะมีสีสมตามสีของแคโรทีนอยดท่ีเปน
รงควัตถุหลักในน้ําแครอทมากกวาตัวอยางท่ีใชไขมันเปนสวนผสมดวย ซ่ึงตัวอยางท่ีใชไขมันท้ัง 3 
ชนิด มีคาสีแดงใกลเคียงกัน แตตัวอยางท่ีใชน้ํามันปาลมมีคาสีแดงมากกวาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  
(p≤0.05) และจากการทดลอง ระยะเวลาการเก็บรักษาไมมีผลตอการเปลี่ยนแปลงคาสีแดงของ
ตัวอยางเชอรเบทแครอทท้ัง 4 ตัวอยาง 
 4.1.3) ผลการวิเคราะหคาสีเหลือง (คา b*) ของตัวอยางเชอรเบทแครอทท่ีใชไขมันชนิด
ตางๆ เปรียบเทียบกับตัวอยางควบคุมท่ีไมใชไขมัน ในชวงระยะเวลา 4 สัปดาหของการเก็บรักษา 
ผลท่ีไดแสดงดังตารางท่ี 4.23 พบวา ตัวอยางท่ีไมใชไขมันมีคาสีเหลืองนอยกวาตัวอยางอ่ืนอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ (p≤0.05) สวนตัวอยางท่ีใชไขมันนมมีคาสีเหลืองมากท่ีสุด รองลงมาคือ ตัวอยาง
ท่ีใชน้ํามันมะพราว และนํ้ามันปาลม ตามลําดับ (p≤0.05) โดยความเขมของสีเหลือง (คา b*) ท่ี
ตางกัน ระหวางตัวอยางท่ีใชไขมันท้ัง 3 ชนิด ข้ึนอยูกับสีของไขมันแตละชนิดท่ีตางกันจากรงควัตถุ
ท่ีมีปนอยูในวัตถุดิบท่ีนํามาใชสกัดน้ํามัน (นิธิยา, 2548) และจากการทดลอง ระยะเวลาการเก็บ
รักษาไมมีผลตอการเปล่ียนแปลงคาสีเหลืองของตัวอยางเชอรเบทแครอทท้ัง 4 ตัวอยาง   
 

ตารางท่ี 4.23 ผลการวิเคราะหคาสีเหลือง (คา b*) ของตัวอยางเชอรเบทแครอทท่ีใชไขมันชนิดตางๆ 
เปรียบเทียบกับตัวอยางควบคุมท่ีไมใชไขมัน ในชวงระยะเวลา 4 สัปดาหของการเก็บรักษา 
 

คา b*  ตัวอยาง 
เชอรเบทแครอท 0 วัน 7 วัน 14 วัน 21 วัน 28 วัน 
ไมใชไขมัน 17.73Aa±0.70 17.55Aa±0.69 17.86Aa±0.51 17.42Aa±0.89 17.30Aa±0.99 
ใชไขมันนม 32.17Da±0.65 32.25Da±1.34 31.90Da±1.26 31.52Da±0.71 30.97Da±1.14 
ใชนํ้ามันมะพราว 30.44Ca±0.88 29.52Ca±1.69 29.18Ca±0.79 29.18Ca±0.93 29.31Ca±0.92 
ใชนํ้ามันปาลม 27.80Bc±0.64 26.03Bab±1.25 26.97Bbc±0.80 25.53Ba±1.63 27.21Bbc±1.15 

หมายเหตุ : 1) ตัวเลขที่แสดงเปนคาเฉล่ียจากการทดลอง 6 ซ้ํา ± คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
    2) ตัวอักษรที่แตกตางกัน หมายถึง มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเช่ือมั่น 
95 เปอรเซ็นต (p≤0.05) 
    3) ตัวอักษรใหญเปนการเปรียบเทียบระหวางตัวอยางเชอรเบทแครอทในแตละวันที่ทําการทดลอง 
และตัวอักษรเล็กเปนการเปรียบเทียบระหวางระยะเวลาที่เก็บรักษาของแตละตัวอยางเชอรเบทแครอท 
 

4.2) ผลการวิเคราะหการละลาย  
 4.2.1) ผลการวิเคราะหระยะเวลาท่ีตัวอยางหยดแรกละลาย (first dropping time) ของ
ตัวอยางเชอรเบทแครอทท่ีใชไขมันชนิดตางๆ เปรียบเทียบกับตัวอยางควบคุมท่ีไมใชไขมัน ในชวง
ระยะเวลา 4 สัปดาหของการเก็บรักษา ผลท่ีไดแสดงดังตารางท่ี 4.24 พบวา ตัวอยางท่ีใชไขมันนม 
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และนํ้ามันปาลม มีแนวโนมของระยะเวลาที่ตัวอยางหยดแรกละลายชากวาตัวอยางอ่ืนๆ แสดงวา 
ตัวอยางท่ีใชไขมันนม และตัวอยางท่ีใชน้ํามันพืชบางชนิดเทานั้น ท่ีมีผลชวยใหระยะเวลาท่ีตัวอยาง
หยดแรกละลายชาลง ท้ังนี้ข้ึนอยูกับชนิดและปริมาณของกรดไขมันท่ีเปนองคประกอบในโมเลกุล
ของไตรเอซิลกลีเซอรอลท่ีมีอยูในไขมันและน้ํามันชนิดตางๆ ท่ีจะเปนตัวกําหนดสมบัติของไขมัน
และนํ้ามันแตละชนิดใหแตกตางกัน (นิธิยา, 2548) โดยเม่ือระยะเวลาการเก็บรักษานานข้ึน ตัวอยาง
เชอรเบทแครอทท้ัง 4 ตัวอยาง มีแนวโนมของระยะเวลาท่ีตัวอยางหยดแรกละลายชาลง สอดคลอง
กับผลการวิเคราะหขนาดเฉล่ียของผลึกน้ําแข็งท่ีมีคานอยลง เม่ือระยะเวลาการเก็บรักษานานข้ึน 
 

ตารางท่ี 4.24 ผลการวิเคราะหระยะเวลาที่ตัวอยางหยดแรกละลาย (first dropping time) ของตัวอยาง
เชอรเบทแครอทท่ีใชไขมันชนิดตางๆ เปรียบเทียบกับตัวอยางควบคุมท่ีไมใชไขมัน ในชวง
ระยะเวลา 4 สัปดาหของการเก็บรักษา 

หมายเหตุ : 1) ตัวเลขที่แสดงเปนคาเฉล่ียจากการทดลอง 3 ซ้ํา ± คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
    2) ตัวอักษรที่แตกตางกัน หมายถึง มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเช่ือมั่น 
95 เปอรเซ็นต (p≤0.05) 
    3) ตัวอักษรใหญเปนการเปรียบเทียบระหวางตัวอยางเชอรเบทแครอทในแตละวันที่ทําการทดลอง 
และตัวอักษรเล็กเปนการเปรียบเทียบระหวางระยะเวลาที่เก็บรักษาของแตละตัวอยางเชอรเบทแครอท 

 

 4.2.2) ผลการวิเคราะหอัตราการละลาย (melting rate) ของตัวอยางเชอรเบทแครอทท่ีใช
ไขมันชนิดตางๆ เปรียบเทียบกับตัวอยางควบคุมท่ีไมใชไขมัน ในชวงระยะเวลา 4 สัปดาหของการ
เก็บรักษา ผลท่ีไดแสดงดังตารางท่ี 4.25 พบวา ตัวอยางท่ีไมใชไขมันมีอัตราการละลายชาท่ีสุด ตาง
กับตัวอยางอ่ืนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p≤0.05) ต้ังแตสัปดาหท่ี 3 ของการเก็บรักษา สวนตัวอยาง
ท่ีใชไขมันท้ัง 3 ชนิด มีอัตราการละลายใกลเคียงกัน แตในภาพรวม ตัวอยางท่ีใชไขมันนมมีอัตรา
การละลายชากวาตัวอยางท่ีใชน้ํามันปาลม และนํ้ามันมะพราว ตามลําดับ โดยการวิจัยของ Sofjan 
และ Hartel (2004) พบวา คา overrun สูงทําใหเกิดความแตกตางของอัตราการถายเทความรอน จาก
ปริมาณอากาศท่ีมากข้ึน เนื่องจากอากาศเปนฉนวนที่ดีและทําใหอัตราการถายเทความรอนของ
ไอศกรีมชาลง แตอยางไรก็ตาม Huse และคณะ (1984) รายงานวา ความแปรผันสวนใหญของความ

ระยะเวลาที่ตัวอยางหยดแรกละลาย (min) ตัวอยาง 
เชอรเบทแครอท 0 วัน 7 วัน 14 วัน 21 วัน 28 วัน 
ไมใชไขมัน 16.04Aab±2.85 14.81Aa±2.22 20.19Abc±2.59 26.58Bd±1.68 22.80Acd±0.63 
ใชไขมันนม 17.42Aa±1.24 16.66ABa±1.48 26.74Bb±3.20 27.97BCb±2.02 24.47ABb±0.99 
ใชนํ้ามันมะพราว 20.31Bb±1.79 15.80Aa±0.98 24.36ABc±1.54 21.91Abc±0.81 22.88Abc±0.76 
ใชนํ้ามันปาลม 25.31Cb±0.98 20.39Ba±1.20 29.45Bcd±1.29 30.53Cd±1.54 26.87Bbc±1.96 
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ตานทานการละลายระหวางกระบวนการผลิต คือ ข้ันตอนการแชเยือกแข็ง ซ่ึงเม่ือระยะเวลาการเก็บ
รักษานานข้ึน ตัวอยางเชอรเบทแครอทท้ัง 4 ตัวอยาง มีแนวโนมของอัตราการละลายชาลง 
เชนเดียวกับผลของระยะเวลาที่ตัวอยางหยดแรกละลายชาลง  
 

ตารางท่ี 4.25 ผลการวิเคราะหอัตราการละลาย (melting rate) ของตัวอยางเชอรเบทแครอทท่ีใช
ไขมันชนิดตางๆ เปรียบเทียบกับตัวอยางควบคุมท่ีไมใชไขมัน ในชวงระยะเวลา 4 สัปดาหของการ
เก็บรักษา 
 

หมายเหตุ : 1) ตัวเลขที่แสดงเปนคาเฉล่ียจากการทดลอง 3 ซ้ํา ± คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
    2) ตัวอักษรที่แตกตางกัน หมายถึง มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเช่ือมั่น 
95 เปอรเซ็นต (p≤0.05) 
    3) ตัวอักษรใหญเปนการเปรียบเทียบระหวางตัวอยางเชอรเบทแครอทในแตละวันที่ทําการทดลอง 
และตัวอักษรเล็กเปนการเปรียบเทียบระหวางระยะเวลาที่เก็บรักษาของแตละตัวอยางเชอรเบทแครอท 

 

4.3) ผลการวิเคราะหลักษณะเนื้อสัมผัส  
 4.3.1) ผลการวิเคราะหความแข็ง (hardness) ของตัวอยางเชอรเบทแครอทท่ีใชไขมันชนิด
ตางๆ เปรียบเทียบกับตัวอยางควบคุมท่ีไมใชไขมัน ในชวงระยะเวลา 4 สัปดาหของการเก็บรักษา 
ผลท่ีไดแสดงดังตารางท่ี 4.26 พบวา ตัวอยางท่ีใชน้ํามันปาลมมีความแข็งมากท่ีสุดอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ (p≤0.05) รองลงมาคือ ตัวอยางท่ีใชน้ํามันมะพราว ไขมันนม และไมใชไขมัน ตามลําดับ 
สอดคลองกับผลของคา overrun จากการที่ตัวอยางท่ีใชน้ํามันปาลมมีคา overrun ตํ่า จึงมีความแนน
เนื้อมาก ดวยมีปริมาณผลึกน้ําแข็งท่ีมากกวาตัวอยางอ่ืน แตจากผลการทดลองของ Roland และคณะ 
(1999) ท่ีไดศึกษาไอศกรีมวนิลาท่ีมีไขมันนมรอยละ 0.1, 3, 7 และ 10 พบวา ไอศกรีมท่ีมีไขมัน    
รอยละ  0.1, 3 และ 7 ไมมีความแตกตางกันในดานความแข็ง โดยเม่ือระยะเวลาการเก็บรักษานาน
ข้ึน ตัวอยางเชอรเบทแครอทท้ัง 4 ตัวอยาง มีแนวโนมของความแข็งลดลง  
 
 
 
 
 

อัตราการละลาย (g/min) ตัวอยาง 
เชอรเบทแครอท 0 วัน 7 วัน 14 วัน 21 วัน 28 วัน 
ไมใชไขมัน 1.26Aa±0.09 1.65Ab±0.12 1.38Aa±0.08 1.26Aa±0.09 1.25Aa±0.05 
ใชไขมันนม 1.27Aa±0.07 1.71Ac±0.05 1.46Ab±0.06 1.40Bb±0.04 1.49Bb±0.01 
ใชนํ้ามันมะพราว 1.58Bb±0.04 1.79Ac±0.10 1.42Aa±0.03 1.38Ba±0.04 1.48Bab±0.06 
ใชนํ้ามันปาลม 1.36Aab±0.05 1.82Ad±0.06 1.53Ac±0.08 1.32ABa±0.05 1.46Bbc±0.04 
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ตารางท่ี 4.26 ผลการวิเคราะหความแข็ง (hardness) ของตัวอยางเชอรเบทแครอทท่ีใชไขมันชนิด
ตางๆ เปรียบเทียบกับตัวอยางควบคุมท่ีไมใชไขมัน ในชวงระยะเวลา 4 สัปดาหของการเก็บรักษา 
 

คา hardness (mm)  ตัวอยาง 
เชอรเบทแครอท 0 วัน 7 วัน 14 วัน 21 วัน 28 วัน 
ไมใชไขมัน 19.15Cb±1.26 14.74Ba±1.80 14.88Ba±1.19 13.57Ba±1.85 15.52Ca±1.44 
ใชไขมันนม 18.46Cd±0.94 13.09Ba±0.72 17.01Cc±0.91 14.99Bb±0.99 15.10Cb±0.46 
ใชนํ้ามันมะพราว 16.95Bc±0.64 13.41Bb±0.87 13.02Ab±1.34 10.97Aa±1.53 12.88Bb±1.17 
ใชนํ้ามันปาลม 14.12Ac±0.64 10.18Aa±1.56 12.30Ab±0.41 9.59Aa±0.42 11.33Ab±0.95 

หมายเหตุ : 1) ตัวเลขที่แสดงเปนคาเฉล่ียจากการทดลอง 6 ซ้ํา ± คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
    2) ตัวอักษรที่แตกตางกัน หมายถึง มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเช่ือมั่น 
95 เปอรเซ็นต (p≤0.05) 
    3) ตัวอักษรใหญเปนการเปรียบเทียบระหวางตัวอยางเชอรเบทแครอทในแตละวันที่ทําการทดลอง 
และตัวอักษรเล็กเปนการเปรียบเทียบระหวางระยะเวลาที่เก็บรักษาของแตละตัวอยางเชอรเบทแครอท  
 

ตารางท่ี 4.27 ผลการวิเคราะหความคงตัว (firmness) ของตัวอยางเชอรเบทแครอทท่ีใชไขมันชนิด
ตางๆ เปรียบเทียบกับตัวอยางควบคุมท่ีไมใชไขมัน ในชวงระยะเวลา 4 สัปดาหของการเก็บรักษา 
 

คา firmness (N)  ตัวอยาง 
เชอรเบทแครอท 0 วัน 7 วัน 14 วัน 21 วัน 28 วัน 
ไมใชไขมัน 2.97Aa±1.36 2.48Aa±0.78 1.75Aa±0.38 10.42Bb±2.56 1.65Aa±0.76 
ใชไขมันนม 4.93Bc±0.60 2.89Ab±0.94 1.20Aa±0.31 5.27Ac±0.29 3.14Bb±0.72 
ใชนํ้ามันมะพราว 5.55Bb±1.66 2.60Aa±0.83 5.36Bb±0.88 12.11Bd±1.12 7.08Cc±0.81 
ใชนํ้ามันปาลม 30.86Cd±1.96 24.17Bb±2.57 11.19Ca±0.52 29.24Cd±1.67 26.97Dc±1.83 

หมายเหตุ : 1) ตัวเลขที่แสดงเปนคาเฉล่ียจากการทดลอง 6 ซ้ํา ± คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
    2) ตัวอักษรที่แตกตางกัน หมายถึง มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเช่ือมั่น 
95 เปอรเซ็นต (p≤0.05) 
    3) ตัวอักษรใหญเปนการเปรียบเทียบระหวางตัวอยางเชอรเบทแครอทในแตละวันที่ทําการทดลอง 
และตัวอักษรเล็กเปนการเปรียบเทียบระหวางระยะเวลาที่เก็บรักษาของแตละตัวอยางเชอรเบทแครอท 
 

 4.3.2) ผลการวิเคราะหความคงตัว (firmness) ของตัวอยางเชอรเบทแครอทท่ีใชไขมันชนิด
ตางๆ เปรียบเทียบกับตัวอยางควบคุมท่ีไมใชไขมัน ในชวงระยะเวลา 4 สัปดาหของการเก็บรักษา 
ผลท่ีไดแสดงดังตารางท่ี 4.27 พบวา ตัวอยางท่ีใชน้ํามันปาลมมีความคงตัวมากท่ีสุดอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ (p≤0.05) รองลงมาคือ ตัวอยางท่ีใชน้ํามันมะพราว ไขมันนม และไมใชไขมัน ตามลําดับ 
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สอดคลองกับผลของคา overrun จากการที่ตัวอยางท่ีใชน้ํามันปาลมมีคา overrun ตํ่า จึงมีความแนน
เนื้อมาก ดวยมีปริมาณผลึกน้ําแข็งท่ีมากกวาตัวอยางอ่ืน เชนเดียวกับการศึกษาของ Aime และคณะ 
(2001) ท่ีพบวา ไขมันมีผลตอเนื้อสัมผัสของไอศกรีม คือ ตัวอยางท่ีใชไขมันตํ่า (low fat) มีความ  
คงตัวกวาตัวอยางท่ีไมใชไขมัน (fat free) ซ่ึงเม่ือระยะเวลาการเก็บรักษานานข้ึน ตัวอยางเชอรเบท
แครอทท้ัง 4 ตัวอยาง มีแนวโนมของความคงตัวลดลง 
 

ตารางท่ี 4.28 ผลการวิเคราะหความเหนียว (tackiness) ของตัวอยางเชอรเบทแครอทท่ีใชไขมันชนิด
ตางๆ เปรียบเทียบกับตัวอยางควบคุมท่ีไมใชไขมัน ในชวงระยะเวลา 4 สัปดาหของการเก็บรักษา 
  

คา tackiness (N)  ตัวอยาง 
เชอรเบทแครอท 0 วัน 7 วัน 14 วัน 21 วัน 28 วัน 
ไมใชไขมัน -0.06ABb±0.04 -0.06Ab±0.03 -0.03Bb±0.01 -0.12Ba±0.05 -0.04Ab±0.01 
ใชไขมันนม -0.08Ab±0.03 -0.10Aab±0.04 -0.04Bc±0.01 -0.12Ba±0.03 -0.08Ab±0.02 
ใชนํ้ามันมะพราว -0.05ABb±0.03 -0.06Ab±0.02 -0.04Bb±0.02 -0.12Ba±0.06 -0.06Ab±0.03 
ใชนํ้ามันปาลม -0.02Bb±0.03 -0.06Ab±0.08 -0.10Ab±0.07 -0.20Aa±0.06 -0.10Ab±0.10 

หมายเหตุ : 1) ตัวเลขที่แสดงเปนคาเฉล่ียจากการทดลอง 6 ซ้ํา ± คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
    2) ตัวอักษรที่แตกตางกัน หมายถึง มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเช่ือมั่น 
95 เปอรเซ็นต (p≤0.05) 
    3) ตัวอักษรใหญเปนการเปรียบเทียบระหวางตัวอยางเชอรเบทแครอทในแตละวันที่ทําการทดลอง 
และตัวอักษรเล็กเปนการเปรียบเทียบระหวางระยะเวลาที่เก็บรักษาของแตละตัวอยางเชอรเบทแครอท 
 

 4.3.3) ผลการวิเคราะหความเหนียว (tackiness) ของตัวอยางเชอรเบทแครอทท่ีใชไขมัน
ชนิดตางๆ เปรียบเทียบกับตัวอยางควบคุมท่ีไมใชไขมัน ในชวงระยะเวลา 4 สัปดาหของการเก็บ
รักษา ผลท่ีไดแสดงดังตารางท่ี 4.28 ซ่ึงคา tackiness (N) เปนคาท่ีบงบอกถึง คาแรงดานลบท่ีทําให
ตัวอยางยึดติดกับ probe เม่ือถอน probe ข้ึนหลังจากทําใหตัวอยางเสียรูป เพื่อศึกษาความตานทาน
แรงท่ีใชในการยึดติด โดยตัวอยางเชอรเบทแครอทท้ัง 4 ตัวอยาง มีแนวโนมความเหนียวใกลเคียง
กัน แมวาระหวางการเก็บรักษาในสัปดาหท่ี 2 และ 3 ตัวอยางท่ีใชน้ํามันปาลมจะมีความเหนียว
มากกวาตัวอยางอ่ืนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ(p≤0.05) และจากการทดลอง ระยะเวลาในการเก็บ
รักษาไมมีผลตอการเปล่ียนแปลงของความเหนียวของตัวอยางเชอรเบทแครอทท้ัง 4 ตัวอยาง 
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ตารางท่ี 4.29 ผลการวิเคราะหคุณสมบัติทางรีโอโลยีของตัวอยางเชอรเบทแครอทท่ีใชไขมันชนิด
ตางๆ เปรียบเทียบกับตัวอยางควบคุมท่ีไมใชไขมัน 

 

ตัวอยาง 
เชอรเบทแครอท 

G'  
(Pa) 

G"  
(Pa) 

tan δ 
η * 

(Pa.s) 
ไมใชไขมัน 119.23b±42.84 45.70c±11.20 0.33a±0.03 63.21b±22.67 
ใชไขมันนม 8.25a±1.82 14.74b±2.79 1.80b±0.16 8.50a±1.64 
ใชน้ํามันมะพราว 31.47a±13.80 14.32b±4.12 0.45a±0.12 17.53a±6.80 
ใชน้ํามันปาลม 0.90a±0.12 2.78a±0.26 3.09c±0.53 1.50a±0.09 

หมายเหตุ : 1) ตัวเลขที่แสดงเปนคาเฉล่ียจากการทดลอง 6 ซ้ํา ± คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
    2) ตัวอักษรที่แตกตางกันในแตละคอลัมน หมายถึง มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับความเช่ือมั่น 95 เปอรเซ็นต (p≤0.05) 
 

4.4) ผลการวิเคราะหคุณสมบัติทางรีโอโลยี 
ผลการวิเคราะหคุณสมบัติทางรีโอโลยีของตัวอยางเชอรเบทแครอทท่ีใชไขมันชนิดตางๆ 

เปรียบเทียบกับตัวอยางควบคุมท่ีไมใชไขมัน โดยเลือกคาของคุณสมบัติทางรีโอโลยีท่ีความถ่ี 
0.3162 Hz เพื่อใชในการเปรียบเทียบและการวิเคราะหความแปรปรวนทางสถิติ ผลท่ีไดแสดงดัง
ตารางท่ี 4.29 โดยผลการวิเคราะหคา loss tangent (tan δ) เพื่อหาสัดสวนของการแสดงสมบัติการ
ไหลหนืดตอสมบัติการยืดหยุน พบวา ตัวอยางท่ีไมใชไขมัน และตัวอยางท่ีใชน้ํามันมะพราวมี
สมบัติการยืดหยุนมากกวาสมบัติการไหลหนืด แตตัวอยางท่ีใชไขมันนม และนํ้ามันปาลมมีคา tan δ 
มากกวา 1 แสดงวา มีสมบัติการไหลหนืดมากกวาสมบัติการยืดหยุน สวนคา elastic modulus (G') ท่ี
วิเคราะหได พบวา ตัวอยางท่ีไมใชไขมันมีคา elastic modulus (G') มากกวาตัวอยางท่ีใชไขมันอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติ (p≤0.05) โดยตัวอยางท่ีใชไขมันท้ัง 3 ชนิด มีคา elastic modulus (G') ไม
แตกตางกัน ซ่ึงผลท่ีไดนาจะมีความสัมพันธกับปริมาณของแข็งท่ีละลายไดในน้ําท้ังหมดของ
ตัวอยางเชอรเบทแครอท เนื่องจากตัวอยางท่ีไมใชไขมันมีปริมาณของแข็งท่ีละลายไดในน้ําท้ังหมด
นอยกวาตัวอยางท่ีใชไขมันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p≤0.05) แสดงวา ตัวอยางท่ีไมใชไขมันมี
สัดสวนของน้ําในตัวอยางท่ีจะกลายเปนผลึกน้ําแข็งในปริมาณท่ีมากกวาตัวอยางท่ีใชไขมัน และผล
จากการวิเคราะหคา viscous modulus (G") พบวา ตัวอยางท่ีไมใชไขมันมีคา viscous modulus (G") 
มากกวาตัวอยางท่ีใชไขมันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p≤0.05) โดยตัวอยางท่ีใชไขมันนมมีคา 
viscous modulus (G") ไมแตกตางกับตัวอยางท่ีใชน้ํามันมะพราว แตตัวอยางท่ีใชน้ํามันปาลมมีคา 
viscous modulus (G") นอยกวาตัวอยางท่ีใชไขมันท้ัง 2 ชนิด เนื่องจากตัวอยางท่ีใชน้ํามันปาลมมีคา 
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overrun นอยกวาตัวอยางอ่ืนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p≤0.05) จึงมีความแนนเนื้อมาก สวน
ตัวอยางท่ีไมใชไขมันมีแนวโนมของคา overrun มากกวาตัวอยางท่ีใชไขมัน แมวาคา overrun ของ
ตัวอยางท่ีไมใชไขมันจะไมแตกตางกับตัวอยางท่ีใชไขมันนม และนํ้ามันมะพราว สงผลใหตัวอยาง
ท่ีไมใชไขมันมีสมบัติการยืดหยุนมากกวาตัวอยางอ่ืน 

นอกจากนี้ ผลการวิเคราะหคาความหนืดเชิงซอน (dynamic viscosity;η *) ของตัวอยาง
เชอรเบทแครอทท้ัง 4 ตัวอยาง พบวา ตัวอยางท่ีไมใชไขมันมีคา dynamic viscosity (η *) มากกวา
ตัวอยางท่ีใชไขมันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p≤0.05) (ดังตารางท่ี 4.29)โดยตัวอยางท่ีใชไขมันท้ัง 3 
ชนิด มีคา dynamic viscosity (η *) ไมแตกตางกัน ซ่ึงผลจากการวิเคราะหคา dynamic viscosity 
(η *) ท่ีไดไมสอดคลองกับผลการวิเคราะหคาความหนืดดวยเคร่ือง Brookfield viscometer ท่ีพบวา 
ตัวอยางเชอรเบทแครอทมิกซท่ีใชไขมันนมมีความหนืดมากท่ีสุด รองลงมาคือ ตัวอยางท่ีใชน้ํามัน
ปาลม และนํ้ามันมะพราว ตามลําดับ ซ่ึงตัวอยางท่ีใชน้ํามันปาลมมีคาความหนืดไมแตกตางกับ
ตัวอยางท่ีไมใชไขมัน โดยการที่คา dynamic viscosity (η *) เปนคาความหนืดเชิงซอน สวนคา
ความหนืดท่ีวิเคราะหไดจากเคร่ือง Brookfield viscometer เปนคาความหนืดปรากฏ ดังนั้น ผลท่ีได
จึงอาจมีความแตกตางกัน ซ่ึงผลการวิเคราะหคา dynamic viscosity (η *) นาจะมีความสัมพันธกับ
คา viscous modulus (G") ของตัวอยางเชอรเบทแครอท เนื่องจากผลที่ไดมีความสอดคลองกัน แมวา
ตัวอยางท่ีใชน้ํามันปาลมจะมีคา viscous modulus (G") นอยกวาตัวอยางท่ีใชไขมันนม และนํ้ามัน
มะพราวอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p≤0.05) ก็ตาม  

 
ตอนท่ี 4 ผลของปฏิสัมพันธระหวางโปรตีนและไขมันท่ีมีตอโครงสรางระดับจุลภาคและลักษณะ

ทางกายภาพของเชอรเบทแครอท 
 

1) ผลการวิเคราะหทางดานเคมีของเชอรเบทแครอทมิกซ 
   

1.2) ผลการวิเคราะหปริมาณกรดท้ังหมด  
เม่ือนําตัวอยางเชอรเบทแครอทมิกซท้ัง 16 ตัวอยาง มาวิเคราะหปริมาณกรดท้ังหมด (total 

acidity) ในรูปของกรดแลคติก พบวา ปริมาณไขมันนมท่ีใชท้ัง 4 ระดับ ไมมีผลตอปริมาณกรด
ท้ังหมดของตัวอยางท่ีได แตปริมาณโปรตีนถ่ัวเหลืองท่ีใชมีผลตอปริมาณกรดท้ังหมดของตัวอยางท่ี
ได โดยเม่ือใชปริมาณโปรตีนถ่ัวเหลืองเพ่ิมข้ึน ตัวอยางท่ีไดจะมีแนวโนมปริมาณกรดท้ังหมดลดลง 
แมวาตัวอยางท่ีใชปริมาณโปรตีนถ่ัวเหลืองรอยละ 2 และรอยละ 4 จะมีปริมาณกรดท้ังหมดท่ีไดไม
แตกตางกัน เนื่องจากโปรตีนถ่ัวเหลืองท่ีใชมีความเปนกรด – ดางท่ี 4.5 (Snyder และ Kwon, 1987) 
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จึงทําใหตัวอยางท่ีไดมีปริมาณกรดท้ังหมดลดลง ท้ังท่ีเติมกรดซิตริกลงในตัวอยางในปริมาณท่ี
เทากัน 

เม่ือวิเคราะหผลรวมของท้ังสองปจจัย พบวา มีผลรวมกันตอปริมาณกรดท้ังหมดของ
ตัวอยางท่ีได (ดังตารางท่ี 4.30) โดยตัวอยางเชอรเบทแครอทมิกซท่ีมีปริมาณกรดท้ังหมดอยูในชวง
ท่ีกําหนดไวตามมาตรฐาน คือ ตัวอยางท่ีใชไขมันนมและโปรตีนถ่ัวเหลืองท่ีระดับรอยละ 0 : 0,        
0 : 2, 0 : 4, 1 : 0, 2 : 0, 2 : 2, 2 : 4, 3 : 0 และ 3 : 4 เนื่องจากผลิตภัณฑเชอรเบทควรมีปริมาณกรดท่ี
ไทเทรตได ในรูปของกรดแลคติก อยางนอยรอยละ 0.35 เพื่อใหผลิตภัณฑมีกล่ินรสฝาด (Marshall 
และ Arbuckle, 1996) 

    

1.2) ผลการวิเคราะหปริมาณของแข็งท่ีละลายไดในน้ําท้ังหมด  
 ผลการวิเคราะหปริมาณของแข็งท่ีละลายไดในน้ําท้ังหมด (total soluble solid) ของตัวอยาง
เชอรเบทแครอทมิกซท่ีใชโปรตีนถ่ัวเหลืองและไขมันนมในปริมาณตางๆ ผลท่ีไดแสดงดังตารางท่ี 
4.30 พบวา ปริมาณไขมันนมท่ีใชมีผลตอปริมาณของแข็งท่ีละลายไดในน้ําท้ังหมดของตัวอยาง โดย
เม่ือใชปริมาณไขมันนมเพิ่มข้ึน ตัวอยางท่ีไดจะมีแนวโนมปริมาณของแข็งท่ีละลายไดในน้ําท้ังหมด
เพิ่มข้ึน เนื่องจากตัวอยางท่ีใชปริมาณไขมันนมเพิ่มข้ึน จะมีตัวทําลาย คือ น้ํา ในปริมาณท่ีลดลง 
สวนปริมาณโปรตีนถ่ัวเหลืองท่ีใชมีผลตอปริมาณของแข็งท่ีละลายไดในน้ําท้ังหมดของตัวอยาง
เชนเดียวกัน คือ เม่ือใชปริมาณโปรตีนถ่ัวเหลืองเพ่ิมข้ึน ตัวอยางท่ีไดจะมีปริมาณของแข็งท่ีละลาย
ไดในน้ําท้ังหมดเพ่ิมข้ึนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p≤0.05) เนื่องจากตัวอยางท่ีใชปริมาณโปรตีน  
ถ่ัวเหลืองเพ่ิมข้ึน จะมีตัวทําลาย คือ น้ํา ในปริมาณท่ีลดลง 
 เม่ือวิเคราะหผลรวมของท้ังสองปจจัย พบวา มีผลรวมกันตอปริมาณของแข็งท่ีละลายไดใน
น้ําท้ังหมดของตัวอยาง โดยแนวโนมของตัวอยางท่ีใชไขมันนมรวมกับโปรตีนถ่ัวเหลืองในปริมาณ
ท่ีเพิ่มข้ึน จะสงผลใหปริมาณของแข็งท่ีละลายไดในน้ําท้ังหมดของตัวอยางเพิ่มข้ึนดวย เนื่องจาก
สัดสวนของน้ําในตัวอยางท่ีไดมีปริมาณลดลง  
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ตารางท่ี 4.30 ผลการวิเคราะหปริมาณกรดท้ังหมด ปริมาณของแข็งท่ีละลายไดในน้ําท้ังหมด และ
ปริมาณของแข็งท้ังหมดของตัวอยางเชอรเบทแครอทมิกซท่ีใชโปรตีนถ่ัวเหลืองและไขมันนมใน
ปริมาณตางๆ  
 

ตัวอยางเชอรเบทแครอทมิกซ 

ปริมาณไขมันนม (%) 
ปริมาณโปรตีน 
ถั่วเหลือง (%) 

ปริมาณกรดทั้งหมด 
(%) TSS (   ํBrix) 

ของแข็งท้ังหมด 
(%) 

0.0 0.37e±0.01 28.00c±0.13 25.62ab±0.37 
2.0 0.34d±0.01 28.90de±0.21 27.05bc±0.07 
4.0 0.35d±0.01 30.10f±0.11 29.30de±0.36 

0.0 

6.0 0.31a±0.02 31.63gh±0.50 31.84g±0.42 
0.0 0.34cd±0.01 26.17a±0.15 24.58a±0.64 
2.0 0.33bcd±0.01 28.30cd±0.17 26.30bc±0.21 
4.0 0.32abc±0.01 29.67ef±1.40 26.95bc±1.03 

1.0 

6.0 0.31a±0.01 31.70gh±0.39 31.42fg±1.74 
0.0 0.37e±0.01 27.17b±0.77 26.30bc±0.98 
2.0 0.34d±0.01 29.43ef±0.64 27.12bc±0.84 
4.0 0.34bcd±0.01 31.37g±0.92 29.78ef±0.11 

2.0 

6.0 0.32ab±0.02 32.13gh±0.72 31.04efg±1.50 
0.0 0.36e±0.01 28.20cd±0.40 27.71cd±0.42 
2.0 0.32a±0.01 31.97gh±0.71 30.00ef±0.98 
4.0 0.34bcd±0.01 32.27h±0.84 29.82ef±1.86 

3.0 

6.0 0.33bcd±0.01 32.03gh±0.64 29.29de±0.91 
หมายเหตุ : 1) ตัวเลขที่แสดงเปนคาเฉล่ียจากการทดลอง 6 ซ้ํา ± คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
    2) ตัวอักษรที่แตกตางกันในแตละคอลัมน หมายถึง มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับความเช่ือมั่น 95 เปอรเซ็นต (p≤0.05) 
 

1.3) ผลการวิเคราะหปริมาณของแข็งท้ังหมด  
 ผลการวิเคราะหปริมาณของแข็งท้ังหมด (total solid) ของตัวอยางเชอรเบทแครอทมิกซท่ี
ใชโปรตีนถ่ัวเหลืองและไขมันนมในปริมาณตางๆ ผลท่ีไดแสดงดังตารางท่ี 4.30 พบวา ปริมาณ
ไขมันนมท่ีใชท้ัง 4 ระดับ ไมมีผลตอปริมาณของแข็งท้ังหมดของตัวอยางท่ีได แตปริมาณโปรตีน
ถ่ัวเหลืองท่ีใชมีผลตอปริมาณของแข็งท้ังหมดของตัวอยางท่ีได โดยเม่ือใชปริมาณโปรตีนถ่ัวเหลือง
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เพิ่มข้ึน ตัวอยางท่ีไดจะมีปริมาณของแข็งท้ังหมดเพิ่มข้ึนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p≤0.05) 
เนื่องจากตัวอยางท่ีใชปริมาณโปรตีนถ่ัวเหลืองเพ่ิมข้ึน จะมีตัวทําลาย คือ น้ํา ในปริมาณท่ีลดลง 

เม่ือวิเคราะหผลรวมของท้ังสองปจจัย พบวา มีผลรวมกันตอปริมาณของแข็งท้ังหมดของ
ตัวอยางท่ีได โดยตัวอยางเชอรเบทแครอทมิกซท่ีมีปริมาณของแข็งท้ังหมดอยูในชวงท่ีกําหนดไว
ตามมาตรฐาน คือ ตัวอยางท่ีใชไขมันนมและโปรตีนถ่ัวเหลืองท่ีระดับรอยละ 0 : 4, 0 : 6, 1 : 6,       
2 : 4, 2 : 6, 3 : 2, 3 : 4 และ 3 : 6 เนื่องจากผลิตภัณฑเชอรเบทควรมีปริมาณของแข็งท้ังหมดอยู
ในชวงรอยละ 28.00 – 36.00 (Arbuckle, 1986) 
 

2) ผลการวิเคราะหทางดานกายภาพของเชอรเบทแครอทมิกซ 
 

2.1) ผลการวิเคราะหคาสีระบบ Hunter Lab  
 2.1.1) ผลการวิเคราะหคาความสวางของสี (คา L*) ของตัวอยางเชอรเบทแครอทมิกซท่ีใช
โปรตีนถ่ัวเหลืองและไขมันนมในปริมาณตางๆ ผลท่ีไดแสดงดังตารางท่ี 4.31 พบวา ปริมาณไขมัน
นมท่ีใชมีผลตอคาความสวางของสี (คา L*) ของตัวอยางท่ีได โดยเม่ือใชปริมาณไขมันนมเพิ่มข้ึน 
ตัวอยางท่ีไดจะมีคาความสวางของสีเพิ่มข้ึนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p≤0.05) เนื่องจากไขมันนมท่ี
ใชมีสีเหลืองออน เกือบเปนสีขาว สวนปริมาณโปรตีนถ่ัวเหลืองท่ีใชมีผลตอคาความสวางของสี  
(คา L*) ของตัวอยางเชนเดียวกัน คือ เม่ือใชปริมาณโปรตีนถ่ัวเหลืองเพิ่มข้ึน ตัวอยางท่ีไดจะมี
แนวโนมคาความสวางของสีเพิ่มข้ึน เนื่องจากโปรตีนถ่ัวเหลืองท่ีใชมีสีเหลือง ทําใหตัวอยางท่ีไดมี
สีสมตามสีของแคโรทีนอยดท่ีเปนรงควัตถุหลักในน้ําแครอท มีลักษณะจางลง คาความสวางของสี
ของตัวอยางจึงเพิ่มข้ึน  

เม่ือวิเคราะหผลรวมของท้ังสองปจจัย พบวา มีผลรวมกันตอคาความสวางของสี (คา L*) 
ของตัวอยาง โดยแนวโนมของตัวอยางท่ีใชไขมันนมรวมกับโปรตีนถ่ัวเหลืองในปริมาณท่ีเพิ่มข้ึน 
จะสงผลใหคาความสวางของสี (คา L*) ของตัวอยางเพ่ิมข้ึนดวย เนื่องจากท้ังไขมันนมและโปรตีน
ถ่ัวเหลืองมีลักษณะเปนสีเหลือง จึงทําใหตัวอยางท่ีไดมีสีสมตามสีของแคโรทีนอยดท่ีเปนรงควัตถุ
หลักในน้ําแครอท มีลักษณะจางลง คาความสวางของสีของตัวอยางจึงเพิ่มข้ึน 

2.1.2) ผลการวิเคราะหคาสีแดง (คา a*) ของตัวอยางเชอรเบทแครอทมิกซท่ีใชโปรตีน       
ถ่ัวเหลืองและไขมันนมในปริมาณตางๆ ผลท่ีไดแสดงดังตารางท่ี 4.31 พบวา ปริมาณไขมันนมท่ีใช
มีผลตอคาสีแดง (คา a*) ของตัวอยางท่ีได คือ การใชไขมันนมรอยละ 1 จะสงผลใหตัวอยางท่ีไดมี
คาสีแดง (คา a*) ลดลง เม่ือเปรียบเทียบกับตัวอยางท่ีไมใชไขมันนม แตเม่ือเพิ่มการใชไขมันนมเปน
รอยละ 2 และรอยละ 3 จะสงผลใหตัวอยางท่ีไดมีคาสีแดง (คา a*) เพิ่มข้ึน เนื่องจากไขมันนมมีสาร
สีท่ีเปนสีธรรมชาติ คือ แคโรทีนอยด เชนเดียวกัน (นิธิยา, 2548) สวนปริมาณโปรตีนถ่ัวเหลืองท่ีใช
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มีผลตอคาสีแดง (คา a*) ของตัวอยางท่ีได คือ ตัวอยางท่ีใชโปรตีนถ่ัวเหลืองจะมีคาสีแดงมากกวา
ตัวอยางท่ีไมใชโปรตีนถ่ัวเหลืองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p≤0.05) แตตัวอยางท่ีใชโปรตีน           
ถ่ัวเหลืองในปริมาณท่ีเพิ่มข้ึน จะมีแนวโนมคาสีแดงของตัวอยางท่ีไดลดลง แมวาตัวอยางท่ีใช
ปริมาณโปรตีนถ่ัวเหลืองรอยละ 4 และรอยละ 6 จะมีคาสีแดงไมแตกตางกัน เนื่องจากโปรตีน       
ถ่ัวเหลืองท่ีใชมีลักษณะเปนสีเหลือง     

เม่ือวิเคราะหผลรวมของท้ังสองปจจัย พบวา มีผลรวมกันตอคาสีแดง (คา a*) ของตัวอยาง
ท่ีได เนื่องจากท้ังไขมันนมและโปรตีนถ่ัวเหลืองมีลักษณะเปนสีเหลือง แมวาจะมีความเขมของสีท่ี
ตางกัน  
 2.1.3) ผลการวิเคราะหคาสีเหลือง (คา b*) ของตัวอยางเชอรเบทแครอทมิกซท่ีใชโปรตีน   
ถ่ัวเหลืองและไขมันนมในปริมาณตางๆ ผลท่ีไดแสดงดังตารางท่ี 4.31 พบวา ปริมาณไขมันนมท่ีใช
มีผลตอคาสีเหลือง (คา b*) ของตัวอยางท่ีได โดยเม่ือใชปริมาณไขมันนมเพ่ิมข้ึน ตัวอยางท่ีไดจะมี
แนวโนมคาสีเหลือง (คา b*) เพิ่มข้ึน แมวาตัวอยางท่ีใชปริมาณไขมันนมรอยละ 2 และรอยละ 3 จะ
มีคาสีเหลืองไมแตกตางกัน เนื่องจากแคโรทีนอยดท่ีเปนรงควัตถุหลักในน้ําแครอทเกิดการสลายตัว 
โดยปฏิกิริยา oxidative degradation จาก action ของอนุมูลอิสระท่ีเกิดจากปฏิกิริยาออกซิเดชันของ
กรดไขมัน (นิธิยา, 2549) สวนปริมาณโปรตีนถ่ัวเหลืองท่ีใชมีผลตอคาสีเหลือง (คา b*) ของตัวอยาง
ท่ีได คือ ตัวอยางท่ีใชโปรตีนถ่ัวเหลืองจะมีคาสีเหลืองนอยกวาตัวอยางท่ีไมใชโปรตีนถ่ัวเหลือง
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p≤0.05) โดยตัวอยางท่ีใชโปรตีนถ่ัวเหลืองรอยละ 2, 4 และ 6 มีคาสี
เหลืองไมแตกตางกัน เนื่องจากคาสีเหลืองของตัวอยางท่ีไมใชโปรตีนถ่ัวเหลืองนาจะมีอิทธิพลมา
จากการใชไขมันนมมากกวา 

เม่ือวิเคราะหผลรวมของท้ังสองปจจัย พบวา มีผลรวมกันตอคาสีเหลือง (คา b*) ของ
ตัวอยางท่ีได เนื่องจากท้ังไขมันนมและโปรตีนถ่ัวเหลืองมีลักษณะเปนสีเหลือง แมวาจะมีความเขม
ของสีท่ีตางกัน  

 

2.2) ผลการวิเคราะหความหนืด  
ผลการวิเคราะหความหนืด (viscosity) ของตัวอยางเชอรเบทแครอทมิกซท่ีใชโปรตีน       

ถ่ัวเหลืองและไขมันนมในปริมาณตางๆ ดวยความเร็วรอบ 0.5 rpm ผลท่ีไดแสดงดังตารางท่ี 4.31 
พบวา ปริมาณไขมันนมท่ีใชท้ัง 4 ระดับ ไมมีผลตอความหนืดของตัวอยางท่ีได แตปริมาณโปรตีน
ถ่ัวเหลืองท่ีใชมีผลตอความหนืดของตัวอยางท่ีได คือ เม่ือใชปริมาณโปรตีนถ่ัวเหลืองเพ่ิมข้ึน 
ตัวอยางท่ีไดจะมีแนวโนมคาความหนืดเพิ่มข้ึน แมวาตัวอยางท่ีใชปริมาณโปรตีนถ่ัวเหลืองรอยละ 2  
จะมีคาความหนืดไมแตกตางกับตัวอยางท่ีไมใชโปรตีนถ่ัวเหลือง เนื่องจากโปรตีนมีคุณสมบัติใน
การอุมน้ํา และเพิ่มความหนืดของสวนผสม (นภาศรี,.2526) สอดคลองกับรายงานของอุษา (2541) 
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ท่ีพบวา โปรตีนนมสามารถจับกับน้ํา ทําใหความหนืดของไอศกรีมมิกซเพิ่มข้ึน และทําให
ผลิตภัณฑท่ีไดมีลักษณะเปนครีม (creamy) อีกดวย  

เม่ือวิเคราะหผลรวมของท้ังสองปจจัย พบวา มีผลรวมกันตอคาความหนืดของตัวอยางท่ีได 
เนื่องจากการใชโปรตีนถ่ัวเหลืองชวยใหตัวอยางมีลักษณะเปนอิมัลชันท่ีดี.เพราะโปรตีนเปนเสมือน
เยื่อหุม (membranes) ท่ีหอหุมอนุภาคไขมันเอาไว (อุษา, 2541).  

 

2.3) ผลการวิเคราะหคา overrun  
 ผลการวิเคราะหคา overrun ของตัวอยางเชอรเบทแครอทมิกซท่ีใชโปรตีนถ่ัวเหลืองและ
ไขมันนมในปริมาณตางๆ ผลท่ีไดแสดงดังตารางท่ี 4.31 พบวา ปริมาณไขมันนมท่ีใชมีผลตอคา 
overrun ของตัวอยางท่ีได คือ การใชไขมันนมรอยละ 1 จะสงผลใหตัวอยางท่ีไดมีคา overrun  ลดลง 
เม่ือเปรียบเทียบกับตัวอยางท่ีไมใชไขมันนม แตเม่ือเพิ่มการใชไขมันนมเปนรอยละ 2 และรอยละ 3 
จะสงผลใหตัวอยางท่ีไดมีคา overrun เพิ่มข้ึน โดยตัวอยางท่ีใชไขมันนมท้ัง 2 ระดับ มีคา overrun  
ไมแตกตางกัน เนื่องจากไขมันชวยใหอากาศท่ีตีเขาไประหวางการปนตัวอยางมีความคงตัว ท้ังนี้
ข้ึนอยูกับปริมาณไขมันท่ีใชดวย วาเพียงพอท่ีจะลอมรอบฟองอากาศ ทําใหเกิดความคงตัวของ
ผิวสัมผัสระหวางอากาศกับน้ําในตัวอยางหรือไม สวนปริมาณโปรตีนถ่ัวเหลืองท่ีใชมีผลตอคา 
overrun ของตัวอยางท่ีได คือ ตัวอยางท่ีใชโปรตีนถ่ัวเหลืองจะมีคา overrun มากกวาตัวอยางท่ีไมใช
โปรตีนถ่ัวเหลืองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p≤0.05) โดยตัวอยางท่ีใชโปรตีนถ่ัวเหลืองรอยละ 4 มี
แนวโนมของคา overrun มากท่ีสุด แตเม่ือเพิ่มการใชโปรตีนถ่ัวเหลืองเปนรอยละ 6 พบวา มีคา 
overrun นอยกวาตัวอยางท่ีใชโปรตีนถ่ัวเหลืองรอยละ 4 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p≤0.05) 
เนื่องจากคุณสมบัติของโปรตีน คือ มีสมบัติเปนอิมัลซิไฟเออร สมบัติในการขึ้นฟู สมบัติในการอุม
น้ํา การเพิ่มความหนืดของสวนผสม ทําใหเกิดฟองอากาศขนาดเล็กท่ีคงท่ี (นภาศรี,.2526).ดังนั้น 
เม่ือตัวอยางมีความหนืดเพิ่มข้ึน ความคงตัวของโฟมท่ีไดจึงดีข้ึนดวย แตถาตัวอยางมีความหนืดมาก
เกินไป จะทําใหการอัดอากาศเปนไปไดยาก 

เม่ือวิเคราะหผลรวมของท้ังสองปจจัย พบวา มีผลรวมกันตอคา overrun ของตัวอยางท่ีได 
เนื่องจากโปรตีนมีสมบัติเปนอิมัลซิไฟเออร โดยโปรตีนท่ีเสียสภาพแลว จะชวยใหเม็ดไขมันเกิด
การรวมตัวกัน (agglomerated) ซ่ึงการรวมตัวกันของเม็ดไขมันจะทําใหผิวสัมผัสระหวางอากาศกับ
น้ํามีความคงตัวยิ่งข้ึน (Lal และคณะ, 2006) โดยตัวอยางเชอรเบทแครอทท่ีมีคา overrun มากท่ีสุด
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p≤0.05) คือ ตัวอยางท่ีใชไขมันนมและโปรตีนถ่ัวเหลืองท่ีระดับรอยละ  
0 : 4, 2 : 4, 2 : 6, 3 : 2 และ 3 : 4 
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ตารางท่ี 4.31 ผลการวิเคราะหคาสีระบบ Hunter Lab (L*, a* และ b*) ความหนืด และคา overrun 
ของตัวอยางเชอรเบทแครอทมิกซท่ีใชโปรตีนถ่ัวเหลืองและไขมันนมในปริมาณตางๆ  
 

ตัวอยางเชอรเบท 
แครอทมิกซ 

คาสีระบบ Hunter Lab 

ปริมาณ
ไขมัน
นม  
(%) 

ปริมาณ
โปรตีน
ถั่วเหลือง 

(%) 

คา L* คา a* คา b* 

ความหนืด (cP) overrun (%) 

0.0 28.50a±0.21 13.51e±0.29 11.52bc±0.30 20.00a±3.46 25.60a±1.42 
2.0 29.80b±0.14 11.44d±0.07 10.50ab±0.32 8.00a±3.46 34.86cd±2.80 
4.0 37.92c±0.51 9.60c±0.24 9.80a±0.52 4759.00d±271.09 45.61g±1.88 

0.0 

6.0 41.35d±0.10 11.32d±0.08 12.41c±0.39 1844.00c±620.80 37.34de±1.39 
0.0 38.36c±2.26 6.25a±1.45 21.77i±1.63 46.00a±27.06 33.50bcd±1.55 
2.0 46.00e±0.27 13.30e±0.21 18.84f±0.40 16.00a±3.46 34.99cd±6.10 
4.0 47.58f±1.36 12.82e±0.64 15.20d±0.78 701.83b±197.40 30.47abc±3.10 

1.0 

6.0 41.51d±0.13 10.08c±0.25 16.49e±0.41 5371.00e±112.62 28.36ab±2.16 
0.0 52.24g±0.86 6.66a±1.18 30.88j±0.22 32.00a±3.46 35.30cd±3.47 
2.0 51.95g±0.22 16.26g±0.50 21.87i±0.23 14.00a±3.46 38.37def±0.97 
4.0 53.97h±0.30 15.52fg±0.21 19.15fg±1.32 48.00a±15.87 39.59defg±3.70 

2.0 

6.0 56.40i±1.12 15.62fg±1.26 21.78i±0.71 667.83b±121.18 41.78efg±4.49 
0.0 51.60g±0.73 8.24b±1.64 32.09k±0.92 16.00a±3.46 34.36bcd±1.54 
2.0 56.27i±0.66 14.63f±0.23 20.06gh±1.60 421.33ab±265.65 41.60efg±8.04 
4.0 56.83i±0.38 14.68f±0.44 22.03i±0.36 1572.00c±187.45 44.19fg±4.49 

3.0 

6.0 54.61h±0.99 14.69f±0.17 20.36h±0.10 5075.00de±780.07 34.30bcd±5.90 
หมายเหตุ : 1) ตัวเลขที่แสดงเปนคาเฉล่ียจากการทดลอง 6 ซ้ํา ± คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
    2) ตัวอักษรที่แตกตางกันในแตละคอลัมน หมายถึง มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับความเช่ือมั่น 95 เปอรเซ็นต (p≤0.05) 
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ตารางท่ี 4.32 ผลการวิเคราะหขนาดเฉล่ียของ air cell ของตัวอยางเชอรเบทแครอทที่ใชโปรตีน          
ถ่ัวเหลืองและไขมันนมในปริมาณตางๆ ในชวงระยะเวลา 4 สัปดาหของการเก็บรักษา 
 

ตัวอยาง 
เชอรเบทแครอท 

ขนาดเฉล่ียของ air cell ( mμ ) 

ปริมาณ
ไขมัน
นม 
(%) 

ปริมาณ
โปรตีน 
ถ่ัว

เหลือง 
(%) 

0 วัน 7 วัน 14 วัน 21 วัน 28 วัน 

0.0 112.89BC±5.58 126.84F±5.95 103.42ABCDE±5.58 171.32C±7.07 150.53BC±4.46 
2.0 124.74BC±20.84 110.53CDEF±1.49 150.00G±5.95 142.89ABC±13.02 160.79C±4.09 
4.0 140.00C±8.93 91.84ABC±1.86 122.63DEF±11.91 126.84AB±20.84 134.74ABC±9.68 

0.0 

6.0 135.26C±13.40 115.79DEF±0.37 135.53FG±4.84 139.47AB±11.91 133.16ABC±16.38 
0.0 133.42C±5.58 96.58ABCD±5.58 127.37EFG±22.33 145.79ABC±7.44 147.89BC±6.70 
2.0 130.53C±17.12 95.53ABCD±3.35 97.37ABCD±0.74 153.16ABC±31.26 130.00ABC±4.46 
4.0 130.53C±30.52 98.95ABCD±17.12 108.95BCDEF±3.72 142.37ABC±1.12 125.00AB±7.82 

1.0 

6.0 137.63C±4.09 122.63EF±3.72 112.63CDEF±21.58 140.26ABC±4.84 141.05ABC±1.49 
0.0 138.16C±7.82 121.58EF±2.98 112.37CDEF±2.60 135.00AB±16.75 132.63ABC±16.38 
2.0 133.16C±25.31 91.84ABC±3.35 100.26ABCDE±4.84 157.37BC±13.40 128.16AB±23.45 
4.0 130.79C±12.28 88.95AB±10.42 92.63ABC±17.86 133.95AB±9.30 113.95A±23.45 

2.0 

6.0 118.95BC±2.23 88.68AB±3.35 75.79A±5.21 124.47A±11.54 110.00A±10.42 
0.0 110.00BC±8.19 98.16ABCD±15.26 101.84ABCDE±0.37 137.89AB±10.42 137.10ABC±0.37 
2.0 95.00B±4.09 84.21A±0.74 114.21CDEF±23.82 121.84A±0.37 130.79ABC±3.35 
4.0 61.05A±14.89 103.95ABCDE±16.00 79.47A±5.95 135.53AB±4.84 132.37ABC±4.84 

3.0 

6.0 116.05BC±0.37 106.32BCDE±13.40 81.32AB±4.09 121.84A±8.56 133.16ABC±24.56 

หมายเหตุ : 1) ตัวเลขที่แสดงเปนคาเฉล่ียจากการทดลอง 6 ซ้ํา ± คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

    2) ตัวอักษรที่แตกตางกันในแตละคอลัมน หมายถึง มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับความเช่ือมั่น 95 เปอรเซ็นต (p≤0.05) 
    3) ตัวอักษรใหญเปนการเปรียบเทียบระหวางตัวอยางเชอรเบทแครอทในแตละวันที่ทําการทดลอง  
 

3) ผลการวิเคราะหทางดานโครงสรางระดับจุลภาคของเชอรเบทแครอท 

   

3.1) ผลการวิเคราะหขนาดเฉล่ียของ air cell  
 ผลการวิเคราะหขนาดเฉล่ียของ air cell ของตัวอยางเชอรเบทแครอทท่ีใชโปรตีนถ่ัวเหลือง
และไขมันนมในปริมาณตางๆ ในชวงระยะเวลา 4 สัปดาหของการเก็บรักษา ผลท่ีไดแสดงดังตาราง
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ท่ี 4.32 โดยภาพรวมพบวา ปริมาณไขมันนมที่ใชมีผลตอขนาดเฉล่ียของ air cell ของตัวอยางท่ีได 
คือ การใชไขมันนมรอยละ 2 และรอยละ 3 จะสงผลใหตัวอยางท่ีไดมีขนาดเฉล่ียของ air cell นอย
กวาตัวอยางอ่ืนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p≤0.05) แตตัวอยางท่ีใชไขมันนมรอยละ 1 มีขนาดเฉล่ีย
ของ air cell ไมแตกตางกับตัวอยางท่ีไมใชไขมันนม เนื่องจากอนุภาคไขมันท่ีอาจเกิดการรวมตัว 
(agglomerated) ลอมรอบฟองอากาศ ทําใหเกิดความคงตัวของ air/water interface (Lal และคณะ, 
2006) ท้ังนี้ข้ึนอยูกับปริมาณไขมันท่ีใชดวย วาเพียงพอท่ีจะลอมรอบฟองอากาศ ทําใหเกิดความ   
คงตัวของผิวสัมผัสระหวางอากาศกับน้ําในตัวอยางหรือไม โดยผลท่ีไดสอดคลองกับผลการ
วิเคราะหคา overrun คือ เม่ือเพิ่มการใชไขมันนมเปนรอยละ 2 และรอยละ 3 จะสงผลใหตัวอยางท่ี
ไดมีคา overrun เพิ่มข้ึน โดยตัวอยางท่ีใชไขมันนมท้ัง 2 ระดับ มีคา overrun ไมแตกตางกัน ซ่ึง 
Sofjan และ Hartel (2004) ไดศึกษาพบวา เม่ือคา overrun เพิ่มข้ึน ขนาดเฉล่ียของ air cell จะเล็กลง 
สวนปริมาณโปรตีนถ่ัวเหลืองท่ีใชมีผลตอขนาดเฉล่ียของ air cell ของตัวอยางท่ีได คือ ตัวอยางท่ีใช
โปรตีนถ่ัวเหลืองรอยละ 4 มีแนวโนมขนาดเฉล่ียของ air cell นอยท่ีสุด แตตัวอยางท่ีใชโปรตีน    
ถ่ัวเหลืองรอยละ 2 และรอยละ 6 มีขนาดเฉล่ียของ air cell ใกลเคียงกับตัวอยางท่ีไมใชโปรตีน      
ถ่ัวเหลือง เนื่องจากคุณสมบัติของโปรตีน คือ การเพิ่มความหนืดของสวนผสม ทําใหเกิดฟองอากาศ
ขนาดเล็กท่ีคงท่ี (นภาศรี,.2526) ซ่ึงเกี่ยวของกับความเหมาะสมของปริมาณโปรตีนถ่ัวเหลืองท่ีใช
ดวย โดยถาใชโปรตีนถ่ัวเหลืองในปริมาณนอยเกินไป ตัวอยางท่ีไดจะมีคาความหนืดไมแตกตางกับ
ตัวอยางท่ีไมใชโปรตีนถ่ัวเหลือง แตถาใชโปรตีนถ่ัวเหลืองในปริมาณมากเกินไป ตัวอยางที่ไดจะมี
คาความหนืดมากเกินไป ทําใหฟองอากาศขาดความคงตัว ซ่ึงผลท่ีไดสอดคลองกับผลการวิเคราะห
คา overrun คือ ตัวอยางท่ีใชโปรตีนถ่ัวเหลืองรอยละ 6 มีคา overrun นอยกวาตัวอยางท่ีใชโปรตีน       
ถ่ัวเหลืองรอยละ 4 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p≤0.05)ขาดความคงตัวจะมีc9y;vpjk’9j 

เม่ือวิเคราะหผลรวมของท้ังสองปจจัย พบวา มีผลรวมกันตอขนาดเฉล่ียของ air cell ของ
ตัวอยางท่ีได เนื่องจากองคประกอบท่ีอยูรอบๆ ฟองอากาศจะเปน non-newtonian fluid 
ประกอบดวยกลุมของไขมัน (มากกวา 80%) และผลึกน้ําแข็งเล็กๆ (Aime และคณะ, 2001) สวน
โปรตีนมีสมบัติเปนอิมัลซิไฟเออร ชวยทําใหอนุภาคไขมันเกิดความคงตัว สงผลใหฟองอากาศท่ีได
มีความคงตัวดวย ซ่ึงแนวโนมของตัวอยางเชอรเบทแครอทท่ีมีขนาดเฉล่ียของ air cell นอยท่ีสุด 
ในชวงระยะเวลา 4 สัปดาหของการเก็บรักษา คือ ตัวอยางท่ีใชไขมันนมและโปรตีนถ่ัวเหลืองท่ี
ระดับรอยละ 1 : 2, 2 : 4, 2 : 6, 3 : 0 และ 3 : 4 
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ตารางท่ี 4.33 ผลการวิเคราะหขนาดเฉล่ียของผลึกน้ําแข็งของตัวอยางเชอรเบทแครอทท่ีใชโปรตีน     
ถ่ัวเหลืองและไขมันนมในปริมาณตางๆ ในชวงระยะเวลา 4 สัปดาหของการเก็บรักษา 
 

ตัวอยาง 
เชอรเบทแครอท 

ขนาดเฉล่ียของผลึกนํ้าแข็ง ( mμ ) 

ปริมาณ
ไขมัน
นม 
(%) 

ปริมาณ
โปรตีน
ถั่ว

เหลือง 
(%) 

0 วัน 7 วัน 14 วัน 21 วัน 28 วัน 

0.0 79.47A±8.19 77.36ABC±5.21 98.94DEF±1.49 84.21CD±7.44 78.07CDEF±1.24 
2.0 83.16A±13.40 70.52AB±8.93 92.10BCDE±8.18 81.18BCD±8.75 94.08GH±10.24 
4.0 115.79BC±5.95 64.26AB±3.42 92.93BCDE±0.42 80.52BCD±2.23 66.84ABCD±0.74 

0.0 

6.0 103.60AB±8.29 105.26D±14.88 96.84CDEF±7.44 98.16E±1.12 65.52ABCD±7.81 
0.0 144.74C±15.63 65.26AB±2.98 111.06F±0.74 60.52A±3.73 99.64H±1.99 
2.0 117.37BC±9.67 69.64AB±10.67 95.26CDEF±0.74 68.42AB±2.98 84.47EFGH±3.35 
4.0 117.48BC±0.91 54.47A±21.21 97.90DEF±4.46 66.14A±5.71 72.10BCDE±8.18 

1.0 

6.0 109.12AB±14.39 62.10AB±0.42 101.58DEF±5.21 85.00CD±2.60 56.80AB±10.85 
0.0 92.98AB±17.37 82.63BCD±9.67 108.95EF±8.19 63.68A±0.74 67.36ABCD±14.88 
2.0 104.48AB±2.61 85.52BCD±5.58 103.68DEF±9.68 128.82F±2.04 71.58BCDE±5.95 
4.0 118.42BC±11.16 68.42AB±22.33 77.90AB±8.93 83.68CD±6.70 98.60H±6.95 

2.0 

6.0 97.90AB±4.46 71.06AB±11.16 76.84AB±1.48 73.16ABC±6.70 51.58A±1.48 
0.0 94.74AB±13.40 98.94CD±1.49 79.76ABC±15.22 70.30AB±2.66 62.40ABC±1.07 
2.0 94.74AB±28.28 73.68ABC±5.95 72.63A±10.42 97.90E±10.42 75.56CDE±4.79 
4.0 117.54BC±2.48 106.66D±6.95 88.95ABCD±8.19 80.88BCD±0.25 79.47DEFG±3.72 

3.0 

6.0 116.84BC±13.40 63.16AB±14.88 95.26CDEF±0.74 87.90DE±9.68 91.58FGH±2.98 
หมายเหตุ : 1) ตัวเลขที่แสดงเปนคาเฉล่ียจากการทดลอง 6 ซ้ํา ± คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

    2) ตัวอักษรที่แตกตางกันในแตละคอลัมน หมายถึง มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับความเช่ือมั่น 95 เปอรเซ็นต (p≤0.05) 
    3) ตัวอักษรใหญเปนการเปรียบเทียบระหวางตัวอยางเชอรเบทแครอทในแตละวันที่ทําการทดลอง  
 

3.2) ผลการวิเคราะหขนาดเฉล่ียของผลึกน้ําแข็ง  
 ผลการวิเคราะหขนาดเฉล่ียของผลึกน้ําแข็งของตัวอยางเชอรเบทแครอทท่ีใชโปรตีน        
ถ่ัวเหลืองและไขมันนมในปริมาณตางๆ ในชวงระยะเวลา 4 สัปดาหของการเก็บรักษา ผลท่ีไดแสดง
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ดังตารางท่ี 4.33 โดยภาพรวมพบวา การใชปริมาณไขมันนมท้ัง 4 ระดับ มีผลตอขนาดเฉล่ียของผลึก
น้ําแข็งของตัวอยางท่ีไดใกลเคียงกัน ซ่ึงในสัปดาหท่ี 4 ของการเก็บรักษาจะเห็นไดวา ตัวอยางท่ีใช
ไขมันนมทั้ง 4 ระดับ มีขนาดเฉล่ียของผลึกน้ําแข็งไมแตกตางกัน อาจเนื่องจากปริมาณไขมันนมท่ี
ใชท้ัง 4 ระดับ ไมมีผลตอปริมาณของแข็งท้ังหมดของตัวอยางท่ีได ดังนั้น จึงมีปริมาณของเหลว
ท้ังหมดในตัวอยางไมแตกตางกัน ขนาดเฉล่ียของผลึกน้ําแข็งท่ีวิเคราะหไดจึงมีคาใกลเคียงกัน สวน
ปริมาณโปรตีนถ่ัวเหลืองท่ีใชมีผลตอขนาดเฉล่ียของผลึกน้ําแข็งของตัวอยางท่ีได คือ ในชวง
ระยะเวลา 4 สัปดาหของการเก็บรักษา ตัวอยางท่ีใชโปรตีนถ่ัวเหลืองรอยละ 6 มีแนวโนมขนาด
เฉล่ียของผลึกน้ําแข็งนอยท่ีสุด แตตัวอยางท่ีใชโปรตีนถ่ัวเหลืองรอยละ 2 และรอยละ 4 มีแนวโนม
ขนาดเฉล่ียของผลึกน้ําแข็งใกลเคียงกับตัวอยางท่ีไมใชโปรตีนถ่ัวเหลือง อาจเนื่องจากการใช
โปรตีนถ่ัวเหลืองรอยละ 6 สงผลใหตัวอยางท่ีไดมีปริมาณของแข็งท้ังหมดมากท่ีสุดอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ (p≤0.05) จึงมีปริมาณของเหลวทั้งหมดในตัวอยางนอยท่ีสุดดวย อีกท้ังยังมีคาความหนืด
มากท่ีสุดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p≤0.05) ดังนั้น การเจริญและการรวมตัวกันของผลึกน้ําแข็งจึง
เกิดข้ึนไดยากกวาตัวอยางอ่ืน  

เม่ือวิเคราะหผลรวมของท้ังสองปจจัย พบวา มีผลรวมกันตอขนาดเฉลี่ยของผลึกน้ําแข็ง
ของตัวอยางท่ีได เนื่องจากโปรตีนมีสมบัติเปนอิมัลซิไฟเออร โดยโปรตีนที่เสียสภาพแลว จะชวย
ใหเม็ดไขมันเกิดการรวมตัวกัน (agglomerated) ซ่ึงการรวมตัวกันของเม็ดไขมันจะทําใหผิวสัมผัส
ระหวางอากาศกับน้ํามีความคงตัวยิ่งข้ึน ลดท่ีวางของการเกิดผลึกน้ําแข็งในโครงสรางของตัวอยาง 
(Lal และคณะ, 2006) ซ่ึงแนวโนมของตัวอยางเชอรเบทแครอทท่ีมีขนาดเฉล่ียของผลึกน้ําแข็งนอย
ท่ีสุด ในชวงระยะเวลา 4 สัปดาหของการเก็บรักษา คือ ตัวอยางท่ีใชไขมันนมและโปรตีนถ่ัวเหลือง
ท่ีระดับรอยละ 2 : 6  
 

3.3) ผลการวิเคราะหโครงสรางดวยเคร่ือง scanning electron microscope  
 การวิเคราะหโครงสรางของตัวอยางดวยเคร่ือง scanning electron microscope (SEM) ตอง
เตรียมตัวอยางเชอรเบทแครอทใหอยูในรูปของแข็งกอน เพื่อไมใหตัวอยางละลายระหวางการ
วิเคราะห โดยเลือกใชกระบวนการ freeze dry เนื่องจากเหมาะสมสําหรับการทําแหงผลิตภัณฑแช
เยือกแข็ง และสามารถคงสภาพโครงสรางของตัวอยางไมใหเกิดการเปล่ียนแปลงไดมากท่ีสุด ซ่ึง
ตัวอยางเชอรเบทแครอทท่ีใชไขมันนมและโปรตีนถ่ัวเหลืองในปริมาณตางๆ ท่ีผานการ freeze dry 
แลว ลักษณะของตัวอยางท่ีไดแสดงดังภาพท่ี 4.4 โดยจะเห็นไดวา ตัวอยางท่ีใชโปรตีนถ่ัวเหลือง
ต้ังแตรอยละ 2 ขึ้นไป จะมีสภาพโครงสรางใกลเคียงกับตัวอยางเดิมกอนการทําแหง แตตัวอยางท่ี
ไมใชโปรตีนถ่ัวเหลือง ลักษณะของตัวอยางท่ีไดหลังการทําแหงจะเสียสภาพไปจากเดิม โดย
ฟองอากาศเกิดการยุบตัว ทําใหตัวอยางหดตัวลงดังภาพ เนื่องจากคุณสมบัติของโปรตีนในการชวย
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เพิ่มความหนืดของสวนผสม ทําใหเกิดฟองอากาศขนาดเล็กท่ีคงท่ี (นภาศรี,.2526) อีกท้ังการใช
โปรตีนถ่ัวเหลืองสงผลใหปริมาณของแข็งท้ังหมดในตัวอยางเพิ่มข้ึน ดังนั้น สัดสวนของน้ําท่ีระเหย
ออกไปจึงนอยกวาตัวอยางท่ีไมใชโปรตีนถ่ัวเหลือง ตัวอยางท่ีไดหลังการทําแหงจึงมีความคงตัว
มากกวา  
 

 
 

ภาพท่ี 4.4 ตัวอยางเชอรเบทแครอทท่ีใชไขมันนมและโปรตีนถ่ัวเหลืองในปริมาณตางๆ ท่ีผานการ 
freeze dry ท้ัง 16 ตัวอยาง โดยเรียงจากซายไปขวา ตามลําดับ; 
แถวท่ี (1) ตัวอยางใชไขมันนมและโปรตีนถ่ัวเหลืองระดับรอยละ 0 : 0, 0 : 2, 0 : 4, 0 : 6 
แถวท่ี (2) ตัวอยางใชไขมันนมและโปรตีนถ่ัวเหลืองระดับรอยละ 1 : 0, 1 : 2, 1 : 4, 1 : 6 
แถวท่ี (3) ตัวอยางใชไขมันนมและโปรตีนถ่ัวเหลืองระดับรอยละ 2 : 0, 2 : 2, 2 : 4, 2 : 6 
แถวท่ี (4) ตัวอยางใชไขมันนมและโปรตีนถ่ัวเหลืองระดับรอยละ 3 : 0, 3 : 2, 3 : 4, 3 : 6 
 

 จากผลการ freeze dry ของตัวอยางเชอรเบทแครอทท่ีใชโปรตีนถ่ัวเหลืองและไขมันนมใน
ปริมาณตางๆ จึงเลือกเฉพาะตัวอยางท่ีคงสภาพโครงสรางเดิมใกลเคียงกับกอนการทําแหงมา
วิเคราะหโครงสรางดวยเคร่ือง scanning electron microscope (SEM) ท่ีกําลังขยาย 55 เทา ผลท่ีได
แสดงดังภาพท่ี 4.5 – ภาพท่ี 4.8 พบวา เม่ือใชปริมาณไขมันนมเพ่ิมข้ึน โครงสรางของตัวอยางท่ีได
จะมีรูพรุนของฟองอากาศเพ่ิมข้ึน และฟองอากาศมีขนาดเล็กลงตามปริมาณไขมันนมท่ีใชเพิ่มข้ึน
ดวย สอดคลองกับผลการวิเคราะหคา overrun และขนาดเฉล่ียของ air cell สวนการใชปริมาณ
โปรตีนถ่ัวเหลืองท่ีเพิ่มข้ึน สงผลใหโครงสรางของตัวอยางท่ีไดจะมีรูพรุนของฟองอากาศเพ่ิมข้ึน 
และฟองอากาศมีขนาดเล็กลงตามปริมาณโปรตีนถ่ัวเหลืองท่ีใชเพิ่มข้ึนดวยเชนเดียวกัน เนื่องจาก
คุณสมบัติของโปรตีนในการชวยเพิ่มความหนืดของสวนผสม ทําใหเกิดฟองอากาศขนาดเล็กท่ีคงท่ี 
(นภาศรี, 2526)  
 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 
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ภาพท่ี 4.5 ภาพถายโครงสรางตัวอยางเชอรเบทแครอทท่ีใชไขมันนมและโปรตีนถ่ัวเหลืองใน
ปริมาณตางๆ ในสัปดาหท่ี 4 ของการเก็บรักษา ดวยเคร่ือง scanning electron microscope (SEM); 
(a) ตัวอยางใชไขมันนมและโปรตีนถ่ัวเหลืองระดับรอยละ 0 : 2, (b) 0 : 4, (c) 0 : 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(a) 

(c) 

(b) 



 89

 

 
 

 
 

 
 

ภาพท่ี 4.6 ภาพถายโครงสรางตัวอยางเชอรเบทแครอทท่ีใชไขมันนมและโปรตีนถ่ัวเหลืองใน
ปริมาณตางๆ ในสัปดาหท่ี 4 ของการเก็บรักษา ดวยเคร่ือง scanning electron microscope (SEM); 
(a) ตัวอยางใชไขมันนมและโปรตีนถ่ัวเหลืองระดับรอยละ 1 : 2, (b) 1 : 4, (c) 1 : 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(a) 

(c) 

(b) 
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ภาพท่ี 4.7 ภาพถายโครงสรางตัวอยางเชอรเบทแครอทท่ีใชไขมันนมและโปรตีนถ่ัวเหลืองใน
ปริมาณตางๆ ในสัปดาหท่ี 4 ของการเก็บรักษา ดวยเคร่ือง scanning electron microscope (SEM); 
(a) ตัวอยางใชไขมันนมและโปรตีนถ่ัวเหลืองระดับรอยละ 2 : 2, (b) 2 : 4, (c) 2 : 6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(a) 

(b) 

(c) 
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ภาพท่ี 4.8 ภาพถายโครงสรางตัวอยางเชอรเบทแครอทท่ีใชไขมันนมและโปรตีนถ่ัวเหลืองใน
ปริมาณตางๆ ในสัปดาหท่ี 4 ของการเก็บรักษา ดวยเคร่ือง scanning electron microscope (SEM); 
(a) ตัวอยางใชไขมันนมและโปรตีนถ่ัวเหลืองระดับรอยละ 3 : 2, (b) 3 : 4, (c) 3 : 6 
 

เม่ือวิเคราะหผลรวมของท้ังสองปจจัย พบวา มีผลรวมกันตอโครงสรางของตัวอยางท่ีได 
เนื่องจากโปรตีนมีสมบัติเปนอิมัลซิไฟเออร โดยโปรตีนท่ีเสียสภาพแลว จะชวยใหเม็ดไขมันเกิด
การรวมตัวกัน (agglomerated) ซ่ึงการรวมตัวกันของเม็ดไขมันจะทําใหผิวสัมผัสระหวางอากาศกับ
น้ํามีความคงตัวยิ่งข้ึน ลดท่ีวางของการเกิดผลึกน้ําแข็งในโครงสรางของตัวอยาง (Lal และคณะ, 
2006) โดยจากภาพท่ี 4.5 – ภาพท่ี 4.8 พบวา แนวโนมของตัวอยางเชอรเบทแครอทท่ีมีโครงสรางท่ี

(b) 

(a) 

(c) 
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ดีท่ีสุด คือ มีรูพรุนของฟองอากาศขนาดเล็กจํานวนมาก ซ่ึงหมายถึง ขณะปนสามารถตีอากาศเขาไป
ในตัวอยางไดมาก และฟองอากาศท่ีไดมีความคงตัวสูง ไดแก ตัวอยางท่ีใชไขมันนมและโปรตีน   
ถ่ัวเหลืองท่ีระดับรอยละ 1 : 4, 1 : 6, 2 : 4, 2 : 6, 3 : 2, 3 : 4 และ 3 : 6 
 

4) ผลการวิเคราะหทางดานกายภาพของเชอรเบทแครอท 
 ลักษณะของตัวอยางเชอรเบทแครอทท้ัง 16 ตัวอยาง แสดงใหเห็นดังภาพท่ี 4.9 พบวา 
ตัวอยางท่ีใชไขมันนมมีลักษณะสีเหลือง เพราะแคโรทีนอยดเกิดการสลายตัว เนื่องจากปฏิกิริยา 
oxidative degradation จาก action ของอนุมูลอิสระท่ีเกิดจากปฏิกิริยาออกซิเดชันของกรดไขมัน 
(นิธิยา, 2549) และตัวอยางท่ีไดมีสีเหลืองมากข้ึน ตามปริมาณไขมันนมท่ีใชมากข้ึน แตตัวอยางท่ีใช
โปรตีนถ่ัวเหลืองมีลักษณะสีสมตามสีของแคโรทีนอยด ท่ีเปนรงควัตถุหลักในนํ้าแครอท
เชนเดียวกับตัวอยางท่ีไมใชท้ังไขมันนมและโปรตีนถ่ัวเหลือง  
 

 
 

ภาพท่ี 4.9 ตัวอยางเชอรเบทแครอทท่ีใชไขมันนมและโปรตีนถ่ัวเหลืองในปริมาณตางๆ ท้ัง 16 
ตัวอยาง โดยเรียงจากซายไปขวา ตามลําดับ; 
แถวท่ี (1) ตัวอยางใชไขมันนมและโปรตีนถ่ัวเหลืองระดับรอยละ 0 : 0, 0 : 2, 0 : 4, 0 : 6 
แถวท่ี (2) ตัวอยางใชไขมันนมและโปรตีนถ่ัวเหลืองระดับรอยละ 1 : 0, 1 : 2, 1 : 4, 1 : 6 
แถวท่ี (3) ตัวอยางใชไขมันนมและโปรตีนถ่ัวเหลืองระดับรอยละ 2 : 0, 2 : 2, 2 : 4, 2 : 6 
แถวท่ี (4) ตัวอยางใชไขมันนมและโปรตีนถ่ัวเหลืองระดับรอยละ 3 : 0, 3 : 2, 3 : 4, 3 : 6 
 

 ตัวอยางท่ีใชท้ังไขมันนมและโปรตีนถ่ัวเหลืองรวมกัน พบวา ตัวอยางท่ีไดมีสีสมตามสีของ
แคโรทีนอยดท่ีเปนรงควัตถุหลักในน้ําแครอท แตความเขมของสีจะแตกตางกันตามปริมาณไขมัน
นมและโปรตีนถ่ัวเหลืองท่ีใช (ดังภาพท่ี 4.9) อาจเนื่องจากอิทธิพลจากการใชโปรตีนถ่ัวเหลือง ซ่ึง

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 
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ลักษณะของตัวอยางท่ีไดมีสีสมจึงบดบังลักษณะสีเหลืองจากการใชไขมันนม และเม่ือนําทุก
ตัวอยางมาวัดคาสี ผลท่ีไดมีดังนี้ คือ 
 

ตารางท่ี 4.34 ผลการวิเคราะหคาความสวางของสี (คา L*) ของตัวอยางเชอรเบทแครอทท่ีใชโปรตีน
ถ่ัวเหลืองและไขมันนมในปริมาณตางๆ ในชวงระยะเวลา 4 สัปดาหของการเก็บรักษา 
 

ตัวอยาง 
เชอรเบทแครอท 

คา L* 

ปริมาณ
ไขมัน
นม 
(%) 

ปริมาณ
โปรตีน
ถั่วเหลือง 

(%) 

0 วัน 7 วัน 14 วัน 21 วัน 28 วัน 

0.0 53.97A±0.48 54.96A±1.14 57.07A±0.42 56.95A±2.59 55.10A±0.56 
2.0 63.08DE±0.69 61.90CDE±1.42 64.10DEF±1.19 62.80BC±1.99 63.48C±3.01 
4.0 63.09DE±0.34 64.14F±1.05 61.90BC±0.86 64.73CD±2.05 61.16BC±2.72 

0.0 

6.0 60.54BC±0.51 61.38CD±0.58 64.54DEF±0.93 63.62C±1.54 62.74C±1.22 
0.0 63.39EF±2.86 64.94F±1.62 65.55FG±1.52 65.27CDE±1.49 63.84CD±1.37 
2.0 59.28B±0.87 61.06BC±0.84 61.00B±0.98 60.24B±0.61 59.92B±2.40 
4.0 61.24BCD±1.64 63.74EF±1.28 65.06EF±1.16 63.49C±1.44 63.62C±1.79 

1.0 

6.0 59.94B±0.58 63.22DEF±1.43 62.98CD±0.47 60.66B±1.31 59.72B±0.57 
0.0 68.74HI±0.59 68.87GH±1.19 70.43JK±1.39 67.29DEF±3.00 68.86E±3.20 
2.0 62.31CDE±1.96 59.35B±2.86 63.83DE±1.67 60.69B±3.06 61.78BC±3.63 
4.0 66.94GH±0.72 66.89G±0.33 66.88GHI±0.48 66.31DEF±0.70 66.48DE±0.76 

2.0 

6.0 67.76HI±0.60 68.99H±0.34 67.60I±0.55 67.66EF±1.08 67.51E±1.78 
0.0 65.17FG±2.84 71.39I±1.10 71.81K±1.89 68.29F±4.02 68.87E±3.78 
2.0 68.50HI±0.82 67.70GH±0.73 65.76FGH±0.82 67.99EF±2.20 66.47DE±1.87 
4.0 68.71HI±0.92 68.23GH±1.26 67.30HI±0.32 67.16DEF±1.71 67.34E±0.94 

3.0 

6.0 69.28I±0.30 68.02GH±1.07 69.54J±0.46 68.98F±2.25 68.62E±1.57 
หมายเหตุ : 1) ตัวเลขที่แสดงเปนคาเฉล่ียจากการทดลอง 6 ซ้ํา ± คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
    2) ตัวอักษรที่แตกตางกันในแตละคอลัมน หมายถึง มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับความเช่ือมั่น 95 เปอรเซ็นต (p≤0.05) 
    3) ตัวอักษรใหญเปนการเปรียบเทียบระหวางตัวอยางเชอรเบทแครอทในแตละวันที่ทําการทดลอง  
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4.1) ผลการวิเคราะหคาสีระบบ Hunter Lab  
 4.1.1) ผลการวิเคราะหคาความสวางของสี (คา L*) ของตัวอยางเชอรเบทแครอทท่ีใช
โปรตีนถ่ัวเหลืองและไขมันนมในปริมาณตางๆ ในชวงระยะเวลา 4 สัปดาหของการเก็บรักษา ผลท่ี
ไดแสดงดังตารางท่ี 4.34 โดยภาพรวมพบวา ปริมาณไขมันนมท่ีใชมีผลตอคาความสวางของสี (คา 
L*) ของตัวอยางท่ีได คือ เม่ือใชปริมาณไขมันนมเพิ่มข้ึน ตัวอยางท่ีไดจะมีแนวโนมคาความสวาง
ของสีเพิ่มข้ึนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p≤0.05) แมวาในชวง 2 สัปดาหแรกของการเก็บรักษา 
ตัวอยางท่ีใชไขมันนมรอยละ 1 จะมีคาความสวางของสีไมแตกตางกับตัวอยางท่ีไมใชไขมันนม 
เนื่องจากไขมันนมที่ใชมีสีเหลืองออน เกือบเปนสีขาว ซ่ึงผลท่ีไดสอดคลองกับผลการวิเคราะหคา
ความสวางของสีของตัวอยางเชอรเบทแครอทมิกซ สวนปริมาณโปรตีนถ่ัวเหลืองท่ีใชมีผลตอคา
ความสวางของสี (คา L*) ของตัวอยางเชนเดียวกัน คือ เม่ือใชปริมาณโปรตีนถ่ัวเหลืองเพ่ิมข้ึน 
ตัวอยางท่ีไดจะมีแนวโนมคาความสวางของสีเพิ่มข้ึน โดยตัวอยางท่ีใชโปรตีนถ่ัวเหลืองรอยละ 2 มี
คาความสวางของสีนอยท่ีสุดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p≤0.05) แมวาตัวอยางท่ีใชโปรตีนถ่ัวเหลือง
รอยละ 4 จะมีคาความสวางของสีไมแตกตางกับตัวอยางท่ีใชโปรตีนถ่ัวเหลืองรอยละ 6 เนื่องจาก
โปรตีนถ่ัวเหลืองท่ีใชมีสีเหลือง ทําใหตัวอยางท่ีไดมีสีสมตามสีของแคโรทีนอยดท่ีเปนรงควัตถุ
หลักในน้ําแครอท มีลักษณะจางลง คาความสวางของสีของตัวอยางจึงเพิ่มข้ึน  

เม่ือวิเคราะหผลรวมของท้ังสองปจจัย พบวา มีผลรวมกันตอคาความสวางของสี (คา L*) 
ของตัวอยาง โดยแนวโนมของตัวอยางท่ีใชไขมันนมรวมกับโปรตีนถ่ัวเหลืองในปริมาณท่ีเพิ่มข้ึน 
จะสงผลใหคาความสวางของสี (คา L*) ของตัวอยางเพ่ิมข้ึนดวย เนื่องจากท้ังไขมันนมและโปรตีน
ถ่ัวเหลืองมีลักษณะเปนสีเหลือง จึงทําใหตัวอยางท่ีไดมีสีสมตามสีของแคโรทีนอยดท่ีเปนรงควัตถุ
หลักในน้ําแครอท มีลักษณะจางลง คาความสวางของสีของตัวอยางจึงเพิ่มข้ึน 

4.1.2) ผลการวิเคราะหคาสีแดง (คา a*) ของตัวอยางเชอรเบทแครอทท่ีใชโปรตีนถ่ัวเหลือง
และไขมันนมในปริมาณตางๆ ในชวงระยะเวลา 4 สัปดาหของการเก็บรักษา ผลท่ีไดแสดงดังตาราง
ท่ี 4.35 โดยภาพรวมพบวา ปริมาณไขมันนมท่ีใชมีผลตอคาสีแดง (คา a*) ของตัวอยางท่ีได คือ เม่ือ
ใชปริมาณไขมันนมเพิ่มข้ึน ตัวอยางท่ีไดจะมีคาสีแดงลดลงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p≤0.05) 
เนื่องจากตัวอยางท่ีใชไขมันนม แคโรทีนอยดอาจเกิดการสลายตัว เพราะปฏิกิริยา oxidative 
degradation จาก action ของอนุมูลอิสระท่ีเกิดจากปฏิกิริยาออกซิเดชันของกรดไขมัน (นิธิยา, 2549) 
ทําใหตัวอยางท่ีไดเปล่ียนจากสีสมตามสีของแคโรทีนอยดท่ีเปนรงควัตถุหลักในนํ้าแครอท เปนสี
เหลืองมากข้ึน ตามปริมาณไขมันนมท่ีใชมากข้ึน สวนปริมาณโปรตีนถ่ัวเหลืองท่ีใชมีผลตอคาสีแดง 
(คา a*) ของตัวอยางท่ีได คือ ตัวอยางท่ีใชโปรตีนถ่ัวเหลืองจะมีคาสีแดงมากกวาตัวอยางท่ีไมใช
โปรตีนถ่ัวเหลืองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p≤0.05) แตตัวอยางท่ีใชโปรตีนถ่ัวเหลืองในปริมาณท่ี
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เพิ่มข้ึน จะมีแนวโนมคาสีแดงของตัวอยางท่ีไดลดลง โดยตัวอยางท่ีใชโปรตีนถ่ัวเหลืองรอยละ 2   
มีคาสีแดงมากท่ีสุดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p≤0.05) เนื่องจากโปรตีนถ่ัวเหลืองท่ีใชมีลักษณะเปน
สีเหลือง  

 

ตารางท่ี 4.35 ผลการวิเคราะหคาสีแดง (คา a*) ของตัวอยางเชอรเบทแครอทท่ีใชโปรตีนถ่ัวเหลือง
และไขมันนมในปริมาณตางๆ ในชวงระยะเวลา 4 สัปดาหของการเก็บรักษา 
 

ตัวอยาง 
เชอรเบทแครอท 

คา a* 

ปริมาณ
ไขมัน
นม 
(%) 

ปริมาณ
โปรตีน
ถั่วเหลือง 

(%) 

0 วัน 7 วัน 14 วัน 21 วัน 28 วัน 

0.0 16.48JK±0.03 17.05I±0.20 16.48J±0.50 16.55IJ±0.13 16.69J±0.50 
2.0 15.96IJ±0.80 16.46HI±0.26 15.83IJ±0.36 16.01HI±0.52 15.60HI±0.42 
4.0 15.65HI±0.13 15.68GH±0.45 15.45HI±0.34 15.48GH±0.36 16.58J±0.34 

0.0 

6.0 16.04IJ±0.56 15.50FGH±0.16 15.38GHI±0.37 15.53GH±0.24 15.54HI±0.48 
0.0 6.88C±0.36 7.24C±0.62 7.05C±0.48 7.67C±0.45 7.62C±0.55 
2.0 16.06IJ±0.63 17.06I±0.81 15.66HI±0.54 15.88GHI±0.52 15.75I±0.44 
4.0 15.10H±0.22 15.71GH±0.51 14.57FG±0.31 15.14FGH±0.47 15.70I±0.04 

1.0 

6.0 14.44G±0.36 14.76EFG±0.53 14.84FGH±0.38 15.66GH±0.39 14.96FGH±0.24 
0.0 1.44B±0.20 3.27B±2.15 2.96B±0.95 3.10B±1.09 3.08B±0.57 
2.0 16.86K±0.37 16.25HI±0.37 16.59J±0.40 17.32J±0.44 16.68J±0.34 
4.0 13.69EF±0.33 15.52FGH±0.35 15.25GHI±0.55 13.98DE±0.68 15.34GHI±0.37 

2.0 

6.0 14.33FG±0.24 14.64EFG±0.25 14.86FGH±0.22 14.56EF±0.34 14.04E±0.86 
0.0 -1.38A±0.84 -1.32A±0.51 -1.36A±0.83 -1.36A±0.98 -1.58A±0.55 
2.0 14.15FG±0.67 14.12E±0.30 14.16EF±0.44 15.03FG±0.63 14.28EF±0.56 
4.0 13.13E±0.55 14.49EF±0.23 13.77E±0.23 14.30EF±0.26 14.75FG±0.15 

3.0 

6.0 11.79D±0.33 12.30D±0.23 12.23D±0.69 13.34D±0.55 13.08D±0.44 
หมายเหตุ : 1) ตัวเลขที่แสดงเปนคาเฉล่ียจากการทดลอง 6 ซ้ํา ± คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
    2) ตัวอักษรที่แตกตางกันในแตละคอลัมน หมายถึง มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับความเช่ือมั่น 95 เปอรเซ็นต (p≤0.05) 
    3) ตัวอักษรใหญเปนการเปรียบเทียบระหวางตัวอยางเชอรเบทแครอทในแตละวันที่ทําการทดลอง  
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เม่ือวิเคราะหผลรวมของท้ังสองปจจัย พบวา มีผลรวมกันตอคาสีแดง (คา a*) ของตัวอยาง
ท่ีได เนื่องจากท้ังไขมันนมและโปรตีนถ่ัวเหลืองมีลักษณะเปนสีเหลือง แมว าจะมีความเขมของสีท่ี
ตางกัน  
 

ตารางท่ี 4.36 ผลการวิเคราะหคาสีเหลือง (คา b*) ของตัวอยางเชอรเบทแครอทท่ีใชโปรตีน           
ถ่ัวเหลืองและไขมันนมในปริมาณตางๆ ในชวงระยะเวลา 4 สัปดาหของการเก็บรักษา 
 

ตัวอยาง 
เชอรเบทแครอท 

คา b* 

ปริมาณ
ไขมัน
นม 
(%) 

ปริมาณ
โปรตีน
ถั่วเหลือง 

(%) 

0 วัน 7 วัน 14 วัน 21 วัน 28 วัน 

0.0 18.49AB±0.34 17.81AB±0.36 17.95A±0.53 18.48AB±0.76 18.28AB±0.80 
2.0 18.32AB±0.62 17.79AB±0.32 17.94A±0.07 17.80AB±1.18 17.84A±0.36 
4.0 17.68A±0.16 16.52A±0.19 17.35A±0.34 17.41A±0.32 17.79A±0.54 

0.0 

6.0 17.91A±0.22 18.26BC±0.66 17.72A±0.27 19.27BC±0.18 18.73ABC±0.87 
0.0 29.30H±0.62 29.10H±0.74 27.83G±0.76 29.74H±0.65 28.62G±1.18 
2.0 20.83EF±0.80 21.47F±0.35 21.06CDE±0.44 20.95DEF±0.95 20.58BCDE±0.70 
4.0 19.17BC±0.59 19.90DE±0.40 18.35A±0.52 20.34CD±1.14 20.78CDE±1.25 

1.0 

6.0 20.20DE±0.41 19.44CD±0.34 20.92CD±0.30 20.62CDE±0.64 20.38BCDE±0.64 
0.0 29.25H±0.97 25.50G±3.03 26.74F±1.88 27.65G±2.08 23.85F±5.17 
2.0 21.34FG±0.25 21.24EF±0.18 21.90DE±0.65 21.42DEF±0.97 21.66DEF±0.98 
4.0 20.48DEF±0.81 20.87EF±1.45 20.40BC±1.24 20.17CD±1.88 19.66ABCD±1.62 

2.0 

6.0 21.82G±0.78 21.16EF±0.59 22.18E±0.88 22.18EF±1.14 22.29EF±1.49 
0.0 33.72I±1.31 35.79I±0.70 34.89H±1.06 30.09I±2.95 32.04H±3.54 
2.0 22.07G±0.29 21.87F±0.67 22.18E±0.42 22.16EF±1.20 21.20DE±1.46 
4.0 21.85G±0.11 21.52F±0.26 21.60DE±0.34 22.30F±0.27 22.34EF±0.46 

3.0 

6.0 19.72CD±0.04 19.36CD±0.17 19.67B±0.14 20.16CD±0.92 19.60ABCD±0.76 
หมายเหตุ : 1) ตัวเลขที่แสดงเปนคาเฉล่ียจากการทดลอง 6 ซ้ํา ± คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
    2) ตัวอักษรที่แตกตางกันในแตละคอลัมน หมายถึง มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับความเช่ือมั่น 95 เปอรเซ็นต (p≤0.05) 
    3) ตัวอักษรใหญเปนการเปรียบเทียบระหวางตัวอยางเชอรเบทแครอทในแตละวันที่ทําการทดลอง  
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4.1.3) ผลการวิเคราะหคาสีเหลือง (คา b*) ของตัวอยางเชอรเบทแครอทท่ีใชโปรตีน           
ถ่ัวเหลืองและไขมันนมในปริมาณตางๆ ในชวงระยะเวลา 4 สัปดาหของการเก็บรักษา ผลท่ีไดแสดง
ดังตารางท่ี 4.36 โดยภาพรวมพบวา ปริมาณไขมันนมท่ีใชมีผลตอคาสีเหลือง (คา b*) ของตัวอยางท่ี
ได คือ เม่ือใชปริมาณไขมันนมเพิ่มข้ึน ตัวอยางท่ีไดจะมีแนวโนมคาสีเหลือง (คา b*) เพิ่มข้ึน แมวา
ตัวอยางท่ีใชปริมาณไขมันนมรอยละ 1 และรอยละ 2 จะมีคาสีเหลืองไมแตกตางกัน เนื่องจาก       
แคโรทีนอยดท่ีเปนรงควัตถุหลักในน้ําแครอทอาจเกิดการสลายตัว โดยปฏิกิ ริยา oxidative 
degradation จาก action ของอนุมูลอิสระท่ีเกิดจากปฏิกิริยาออกซิเดชันของกรดไขมัน (นิธิยา, 2549) 
ทําใหตัวอยางท่ีไดเปล่ียนจากสีสมตามสีของแคโรทีนอยด เปนสีเหลืองมากข้ึน ตามปริมาณไขมัน
นมท่ีใชมากข้ึน สวนปริมาณโปรตีนถ่ัวเหลืองท่ีใชมีผลตอคาสีเหลือง (คา b*) ของตัวอยางท่ีได คือ 
ตัวอยางท่ีใชโปรตีนถ่ัวเหลืองจะมีคาสีเหลืองนอยกวาตัวอยางท่ีไมใชโปรตีนถ่ัวเหลืองอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ (p≤0.05) โดยตัวอยางท่ีใชโปรตีนถ่ัวเหลืองรอยละ 2, 4 และ 6 มีคาสีเหลือง
ใกลเคียงกัน แมวาในชวง 2 สัปดาหแรกของการเก็บรักษา ตัวอยางท่ีใชโปรตีนถ่ัวเหลืองรอยละ 2 
จะมีคาสีเหลืองมากกวาตัวอยางท่ีใชโปรตีนถ่ัวเหลืองรอยละ 4 และรอยละ 6 อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ (p≤0.05) เนื่องจากคาสีเหลืองของตัวอยางท่ีไมใชโปรตีนถ่ัวเหลืองนาจะมีอิทธิพลมาจากการ
ใชไขมันนมมากกวา   

เม่ือวิเคราะหผลรวมของท้ังสองปจจัย พบวา มีผลรวมกันตอคาสีเหลือง (คา b*) ของ
ตัวอยางท่ีได เนื่องจากท้ังไขมันนมและโปรตีนถ่ัวเหลืองมีลักษณะเปนสีเหลือง แมวาจะมีความเขม
ของสีท่ีตางกัน  

 

4.2) ผลการวิเคราะหการละลาย  
 4.2.1) ผลการวิเคราะหระยะเวลาท่ีตัวอยางหยดแรกละลาย (first dropping time) ของ
ตัวอยางเชอรเบทแครอทท่ีใชโปรตีนถ่ัวเหลืองและไขมันนมในปริมาณตางๆ ในชวงระยะเวลา 4 
สัปดาหของการเก็บรักษา ผลท่ีไดแสดงดังตารางท่ี 4.37 โดยภาพรวมพบวา ปริมาณไขมันนมท่ีใชมี
ผลตอระยะเวลาท่ีตัวอยางหยดแรกละลายของตัวอยางท่ีได คือ ตัวอยางท่ีใชไขมันนมจะมีระยะเวลา
ท่ีตัวอยางหยดแรกละลายเร็วกวาตัวอยางท่ีไมใชไขมันนมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p≤0.05) โดย
ตัวอยางท่ีใชไขมันนมรอยละ 1, 2 และ 3 มีระยะเวลาท่ีตัวอยางหยดแรกละลายใกลเคียงกัน แมวาใน
สัปดาหท่ี 4 ของการเก็บรักษา ตัวอยางท่ีใชไขมันนมรอยละ 1 มีระยะเวลาท่ีตัวอยางหยดแรกละลาย
ชากวาตัวอยางท่ีใชไขมันนมรอยละ 2 และรอยละ 3 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p≤0.05) ซ่ึง Roland 
และคณะ (1999) ไดศึกษาไอศกรีมวนิลาท่ีมีไขมันรอยละ 0.1, 3, 7 และ 10 พบวา ไอศกรีมท่ีมี
ไขมันรอยละ 0.1, 3 และ 7 มีอัตราการละลายไมแตกตางกัน แตอยางไรก็ตาม Huse และคณะ 
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(1984) รายงานวา ความแปรผันสวนใหญของความตานทานการละลายระหวางกระบวนการผลิต 
คือ  ข้ันตอนการแชเยือกแข็ง  
 

ตารางท่ี 4.37 ผลการวิเคราะหระยะเวลาท่ีตัวอยางหยดแรกละลายของตัวอยางเชอรเบทแครอทท่ีใช
โปรตีนถ่ัวเหลืองและไขมันนมในปริมาณตางๆ ในชวงระยะเวลา 4 สัปดาหของการเก็บรักษา 
 

ตัวอยาง 
เชอรเบทแครอท 

ระยะเวลาที่ตัวอยางหยดแรกละลาย (min) 

ปริมาณ
ไขมัน
นม 
(%) 

ปริมาณ
โปรตีน
ถั่ว

เหลือง 
(%) 

0 วัน 7 วัน 14 วัน 21 วัน 28 วัน 

0.0 13.36A±1.72 17.94ABC±13.30 24.29BC±0.03 18.66A±4.83 22.44B±1.22 
2.0 19.94BC±0.91 22.12CD±2.74 24.85BCD±3.36 29.58B±0.78 29.76C±0.65 
4.0 43.22G±0.20 51.86G±0.81 50.90I±2.21 53.00D±2.12 53.32F±1.66 

0.0 

6.0 38.66F±0.76 41.18F±3.05 38.04H±2.81 41.25C±2.69 41.88E±0.82 
0.0 17.37AB±0.24 10.48A±1.34 13.47A±1.46 19.32A±1.74 20.73B±0.74 
2.0 23.24C±0.02 21.15BCD±1.54 28.86CDE±2.08 20.74A±11.76 32.31C±1.06 
4.0 30.28D±0.06 25.88CDE±0.81 30.34DEFG±1.08 35.64BC±0.71 38.01DE±0.79 

1.0 

6.0 31.74DE±0.76 42.46F±4.33 35.30FGH±1.18 43.26C±1.12 39.89DE±0.61 
0.0 15.24A±1.69 13.24AB±0.44 11.42A±0.20 16.26A±0.07 18.82AB±0.80 
2.0 17.31AB±1.29 25.31CDE±2.97 30.90EFG±0.67 28.78B±2.47 32.14C±4.38 
4.0 30.12D±1.55 31.24E±0.14 31.46EFG±1.52 35.80BC±2.10 32.62C±2.06 

2.0 

6.0 32.78DE±3.67 29.12DE±0.01 32.04EFG±5.60 30.25B±0.27 29.35C±4.10 
0.0 17.40AB±2.69 19.80BC±0.49 21.09B±2.96 18.62A±0.76 15.28A±0.06 
2.0 35.02EF±2.14 32.24E±1.68 29.48CDEF±1.30 28.72B±2.31 30.57C±0.74 
4.0 36.78F±3.67 29.18DE±0.12 29.66CDEF±5.06 28.86B±0.58 32.58C±2.06 

3.0 

6.0 38.75F±0.49 32.22E±0.17 36.30GH±0.40 32.82B±0.34 36.75D±0.75 
หมายเหตุ : 1) ตัวเลขที่แสดงเปนคาเฉล่ียจากการทดลอง 3 ซ้ํา ± คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
    2) ตัวอักษรที่แตกตางกันในแตละคอลัมน หมายถึง มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับความเช่ือมั่น 95 เปอรเซ็นต (p≤0.05) 
    3) ตัวอักษรใหญเปนการเปรียบเทียบระหวางตัวอยางเชอรเบทแครอทในแตละวันที่ทําการทดลอง  

 



 99

ปริมาณโปรตีนถ่ัวเหลืองท่ีใชมีผลตอระยะเวลาท่ีตัวอยางหยดแรกละลายของตัวอยางท่ีได 
คือ เม่ือใชปริมาณโปรตีนถ่ัวเหลืองเพิ่มข้ึน ตัวอยางท่ีไดจะมีแนวโนมระยะเวลาที่ตัวอยางหยดแรก
ละลายชาลง แมวาตัวอยางท่ีใชโปรตีนถ่ัวเหลืองรอยละ 4 จะมีระยะเวลาที่ตัวอยางหยดแรกละลาย
ไมแตกตางกับตัวอยางท่ีใชโปรตีนถ่ัวเหลืองรอยละ 6 เนื่องจากการใชปริมาณโปรตีนถ่ัวเหลือง
เพิ่มข้ึน ทําใหตัวอยางท่ีไดจะมีแนวโนมคาความหนืดเพิ่มข้ึน ดังนั้น ระยะเวลาท่ีตัวอยางหยดแรก
ละลายจึงชาลง 

เม่ือวิเคราะหผลรวมของทั้งสองปจจัย พบวา มีผลรวมกันตอระยะเวลาท่ีตัวอยางหยดแรก
ละลายของตัวอยางท่ีได ซ่ึงตัวอยางเชอรเบทแครอทท่ีมีระยะเวลาท่ีตัวอยางหยดแรกละลายชาท่ีสุด
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p≤0.05) ในชวงระยะเวลา 4 สัปดาหของการเก็บรักษา คือ ตัวอยางท่ีใช
ไขมันนมและโปรตีนถ่ัวเหลืองท่ีระดับรอยละ 0 : 4 
 4.2.2) ผลการวิเคราะหอัตราการละลาย (melting rate) ของตัวอยางเชอรเบทแครอทท่ีใช
โปรตีนถ่ัวเหลืองและไขมันนมในปริมาณตางๆ ในชวงระยะเวลา 4 สัปดาหของการเก็บรักษา ผลท่ี
ไดแสดงดังตารางท่ี 4.38 โดยภาพรวมพบวา ปริมาณไขมันนมที่ใชมีผลตออัตราการละลายของ
ตัวอยางท่ีได คือ การใชไขมันนมรอยละ 2 และรอยละ 3 จะสงผลใหตัวอยางท่ีไดมีอัตราการละลาย 
ชากวาตัวอยางอ่ืนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p≤0.05) แตตัวอยางท่ีใชไขมันนมรอยละ 1 มีอัตราการ
ละลายไมแตกตางกับตัวอยางท่ีไมใชไขมันนม สอดคลองกับผลการวิเคราะหคา overrun และขนาด
เฉล่ียของ air cell จากการวิจัยของ Sofjan และ Hartel (2004) พบวา คา overrun สูงทําใหเกิดความ
แตกตางของอัตราการถายเทความรอน จากปริมาณอากาศท่ีมากข้ึน เนื่องจากอากาศเปนฉนวนท่ีดี
และทําใหอัตราการถายเทความรอนของไอศกรีมชาลง สวนปริมาณโปรตีนถ่ัวเหลืองท่ีใชมีผลตอ
อัตราการละลายของตัวอยางท่ีได คือ เม่ือใชปริมาณโปรตีนถ่ัวเหลืองเพ่ิมข้ึน ตัวอยางท่ีไดจะมี
แนวโนมอัตราการละลายชาลง แมวาในชวงสัปดาหท่ี 3 และ 4 ของการเก็บรักษา ตัวอยางท่ีใช
โปรตีนถ่ัวเหลืองรอยละ 2 จะมีอัตราการละลายไมแตกตางกับตัวอยางท่ีไมใชโปรตีนถ่ัวเหลือง 
สอดคลองกับผลการวิเคราะหความหนืด เนื่องจากการใชปริมาณโปรตีนถ่ัวเหลืองเพ่ิมข้ึน ทําให
ตัวอยางท่ีไดมีแนวโนมคาความหนืดเพิ่มข้ึน ดังนั้น จึงมีอัตราการละลายชาลง แตอยางไรก็ตาม 
Huse และคณะ (1984) รายงานวา ความแปรผันสวนใหญของความตานทานการละลายระหวาง
กระบวนการผลิต คือ ข้ันตอนการแชเยือกแข็ง 

เม่ือวิเคราะหผลรวมของท้ังสองปจจัย พบวา มีผลรวมกันตออัตราการละลายของตัวอยางท่ี
ได ซ่ึงตัวอยางเชอรเบทแครอทท่ีมีอัตราการละลายชาท่ีสุดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p≤0.05) 
ในชวงระยะเวลา 4 สัปดาหของการเก็บรักษา คือ ตัวอยางท่ีใชไขมันนมและโปรตีนถ่ัวเหลืองท่ี
ระดับรอยละ 0 : 6, 1 : 6 และ 2 : 6 
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ตารางท่ี 4.38 ผลการวิเคราะหอัตราการละลาย (melting rate) ของตัวอยางเชอรเบทแครอทท่ีใช
โปรตีนถ่ัวเหลืองและไขมันนมในปริมาณตางๆ ในชวงระยะเวลา 4 สัปดาหของการเก็บรักษา 
 

ตัวอยาง 
เชอรเบทแครอท 

อัตราการละลาย (g/min) 

ปริมาณ
ไขมันนม 

(%) 

ปริมาณ
โปรตีน 
ถั่วเหลือง 

(%) 

0 วัน 7 วัน 14 วัน 21 วัน 28 วัน 

0.0 1.86E±0.01 1.34BCDEF±0.07 1.89H±0.01 1.71B±0.08 1.95F±0.08 
2.0 1.73DE±0.05 1.96EF±0.05 1.68GH±0.01 1.76B±0.02 1.92F±0.04 
4.0 1.78DE±0.08 2.20F±1.20 0.26ABC±0.12 1.29B±1.18 0.52C±0.06 

0.0 

6.0 0.02A±0.01 0.02A±0.02 0.03A±0.02 0.04A±0.02 0.07A±0.04 
0.0 1.57D±0.06 1.72CDEF±0.01 1.47FG±0.04 1.34B±0.29 1.69EF±0.06 
2.0 1.82DE±0.02 1.83DEF±0.11 1.54G±0.22 1.40B±0.15 1.85EF±0.10 
4.0 1.83DE±0.05 1.91EF±0.05 1.26EF±0.09 1.35B±0.34 0.96D±0.01 

1.0 

6.0 0.12A±0.05 0.15A±0.07 0.08A±0.02 0.19A±0.04 0.16AB±0.03 
0.0 1.76DE±0.06 1.80DEF±0.05 1.60G±0.06 1.58B±0.07 1.56E±0.02 
2.0 1.74DE±0.01 1.18BCDE±0.07 1.50FG±0.04 1.52B±0.02 1.69EF±0.11 
4.0 1.12C±0.38 0.53AB±0.27 0.49CD±0.05 0.14A±0.06 0.16AB±0.01 

2.0 

6.0 0.09A±0.01 0.14A±0.01 0.14AB±0.09 0.16A±0.02 0.29ABC±0.04 
0.0 1.78DE±0.10 1.87DEF±0.05 1.68GH±0.02 1.61B±0.01 1.60E±0.02 
2.0 0.45B±0.16 1.62CDEF±0.90 1.08E±0.36 0.88AB±0.86 1.03D±0.44 
4.0 1.12C±0.15 0.92ABCD±0.10 0.58D±0.06 0.23A±0.01 0.42BC±0.10 

3.0 

6.0 1.08C±0.05 0.79ABC±0.40 0.41BCD±0.02 0.12A±0.01 0.20AB±0.10 
หมายเหตุ : 1) ตัวเลขที่แสดงเปนคาเฉล่ียจากการทดลอง 3 ซ้ํา ± คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
    2) ตัวอักษรที่แตกตางกันในแตละคอลัมน หมายถึง มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับความเช่ือมั่น 95 เปอรเซ็นต (p≤0.05) 
    3) ตัวอักษรใหญเปนการเปรียบเทียบระหวางตัวอยางเชอรเบทแครอทในแตละวันที่ทําการทดลอง  
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ตารางท่ี 4.39 ผลการวิเคราะหความแข็ง (hardness) ของตัวอยางเชอรเบทแครอทท่ีใชโปรตีน           
ถ่ัวเหลืองและไขมันนมในปริมาณตางๆ ในชวงระยะเวลา 4 สัปดาหของการเก็บรักษา 
 

ตัวอยาง 
เชอรเบทแครอท 

คา hardness (mm) 

ปริมาณ
ไขมัน
นม 
(%) 

ปริมาณ
โปรตีน 
ถั่วเหลือง 

(%) 

0 วัน 7 วัน 14 วัน 21 วัน 28 วัน 

0.0 7.12D±0.12 4.38CD±0.21 6.79DE±0.24 5.36BC±0.20 4.57BC±0.09 
2.0 5.39BC±0.40 6.40H±0.34 6.21CD±0.52 7.12DEF±0.54 7.03H±0.52 
4.0 5.23ABC±0.39 5.56F±0.39 9.53GH±0.27 6.74CDEF±0.49 6.49GH±0.94 

0.0 

6.0 4.33AB±0.13 3.38A±0.18 5.64BC±0.34 8.12EFG±0.87 3.48A±0.25 
0.0 7.50DE±0.35 9.26J±0.59 7.68EF±0.44 8.36FG±1.76 4.77BCD±0.23 
2.0 7.68DE±0.34 7.58I±0.02 7.04DE±0.80 5.75BCD±0.29 5.33CDE±0.43 
4.0 4.88ABC±0.03 5.26EF±0.11 9.92H±1.00 4.76AB±0.55 4.49B±0.38 

1.0 

6.0 4.07A±0.08 4.20BCD±0.11 4.92B±0.53 4.24AB±0.18 3.00A±0.29 
0.0 4.34AB±0.19 3.61AB±0.29 7.68EF±0.56 6.45CDE±0.18 4.32B±0.41 
2.0 11.84F±1.58 5.63FG±0.16 12.42I±0.60 9.43GH±0.58 4.33B±0.23 
4.0 8.54E±0.48 4.56D±0.34 5.13BC±0.52 7.84EFG±0.35 4.74BCD±0.24 

2.0 

6.0 5.55C±0.28 4.72DE±0.23 7.31DE±0.32 9.96H±0.51 5.86EFG±0.47 
0.0 13.40G±0.40 9.75J±0.29 9.15GH±0.37 10.71H±0.96 6.22FG±0.76 
2.0 10.76F±0.23 6.21GH±0.10 8.51FG±0.16 7.37DEF±0.73 5.50DEF±0.23 
4.0 11.50F±0.47 6.56H±0.43 8.56FG±1.18 7.41DEF±2.36 7.15H±0.09 

3.0 

6.0 4.80ABC±0.27 3.78ABC±0.17 3.69A±0.96 3.43A±0.50 4.70BC±0.24 
หมายเหตุ : 1) ตัวเลขที่แสดงเปนคาเฉล่ียจากการทดลอง 6 ซ้ํา ± คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
    2) ตัวอักษรที่แตกตางกันในแตละคอลัมน หมายถึง มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับความเช่ือมั่น 95 เปอรเซ็นต (p≤0.05) 
    3) ตัวอักษรใหญเปนการเปรียบเทียบระหวางตัวอยางเชอรเบทแครอทในแตละวันที่ทําการทดลอง
  

4.3) ผลการวิเคราะหลักษณะเนื้อสัมผัส  
4.3.1) ผลการวิเคราะหความแข็ง (hardness) ของตัวอยางเชอรเบทแครอทท่ีใชโปรตีน     

ถ่ัวเหลืองและไขมันในปริมาณตางๆ ในชวงระยะเวลา 4 สัปดาหของการเก็บรักษา ผลท่ีไดแสดงดัง
ตารางท่ี 4.39 โดยภาพรวมพบวา ปริมาณไขมันนมท่ีใชมีผลตอความแข็งของตัวอยางท่ีได คือ 



 102

ตัวอยางท่ีใชไขมันนมรอยละ 2 และรอยละ 3 มีแนวโนมความแข็งใกลเคียงกัน แตตัวอยางท่ีใช
ไขมันนมรอยละ 1 มีความแข็งใกลเคียงกับตัวอยางท่ีไมใชไขมันนม สอดคลองกับผลการวิเคราะห
คา overrun และขนาดเฉล่ียของ air cell ซ่ึงตัวอยางท่ีมีคา overrun ตํ่า จะมีความแนนเนื้อมาก ดวยมี
ปริมาณผลึกน้ําแข็งท่ีมากกวาตัวอยางอ่ืน แตจากผลการทดลองของ Roland และคณะ (1999) ท่ีได
ศึกษาไอศกรีมวนิลาท่ีมีไขมันรอยละ 0.1, 3, 7 และ 10 พบวา ไอศกรีมท่ีมีไขมันรอยละ 0.1, 3 และ 
7 ไมมีความแตกตางกันในดานความแข็ง สวนปริมาณโปรตีนถ่ัวเหลืองท่ีใชมีผลตอความแข็งของ
ตัวอยางท่ีได คือ เม่ือใชปริมาณโปรตีนถ่ัวเหลืองเพ่ิมข้ึน ตัวอยางท่ีไดจะมีแนวโนมของความแข็ง
เพิ่มข้ึน โดยตัวอยางท่ีใชโปรตีนถ่ัวเหลืองรอยละ 6 มีความแข็งมากท่ีสุดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
(p≤0.05) (ดังตารางท่ี 4.39) เนื่องจากตัวอยางท่ีใชโปรตีนถ่ัวเหลืองรอยละ 6 มีคา overrun ตํ่า 
สอดคลองกับ Wilbey และคณะ (1997) ซ่ึงอธิบายวา การเพิ่มข้ึนของคา overrun เปนสาเหตุทําให
ความแข็งของไอศกรีมลดลง แตอยางไรก็ตาม Prindiville และคณะ (1999) รวมถึง Abd El-Rahman 
และคณะ (1997) พบวา ผลท่ีไดมีลักษณะตรงกันขาม ท้ังนี้บางทีปจจัยอ่ืนๆ เชน การกระจายตัวของ
ขนาดผลึกน้ําแข็ง และ air cell อาจจะมีผลตอความแข็งของตัวอยางมากกวาคา overrun 

เม่ือวิเคราะหผลรวมของท้ังสองปจจัย พบวา มีผลรวมกันตอความแข็งของตัวอยางท่ีได ซ่ึง
ตัวอยางเชอรเบทแครอทท่ีมีแนวโนมของความแข็งนอยท่ีสุด ในชวงระยะเวลา 4 สัปดาหของการ
เก็บรักษา คือ ตัวอยางท่ีใชไขมันนมและโปรตีนถ่ัวเหลืองท่ีระดับรอยละ 0 : 3 

4.3.2) ผลการวิเคราะหความคงตัว (firmness) ของตัวอยางเชอรเบทแครอทท่ีใชโปรตีน    
ถ่ัวเหลืองและไขมันนมในปริมาณตางๆ ในชวงระยะเวลา 4 สัปดาหของการเก็บรักษา ผลท่ีไดแสดง
ดังตารางท่ี 4.40 โดยภาพรวมพบวา ปริมาณไขมันนมที่ใชมีผลตอความคงตัวของตัวอยางท่ีได คือ 
ตัวอยางท่ีใชไขมันนมมีแนวโนมความคงตัวนอยกวาตัวอยางท่ีไมใชไขมันนมอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ (p≤0.05) โดยตัวอยางท่ีใชไขมันนมรอยละ 2 มีความคงตัวนอยท่ีสุดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
(p≤0.05) สวนตัวอยางท่ีใชไขมันนมรอยละ 3 และรอยละ 1 มีความคงตัวเพิ่มข้ึน ตามลําดับ แตจาก
การศึกษาของ Aime และคณะ (2001) พบวา แนวโนมของตัวอยางท่ีมีไขมันตํ่า (low fat; 2.53%) มี
ความคงตัวกวาตัวอยางท่ีไมมีไขมัน (fat free; 0.42%) และตัวอยางท่ีมีไขมันสูงกวา (light; 5% และ 
regular fat; 10%) เนื่องจากตัวอยางท่ีมีไขมันตํ่ากวาจะมีปริมาณผลึกน้ําแข็งมากข้ึน ขณะท่ีระดับ
ของผลึกไขมันนมมีคาลดลง จากผลการทดลองที่ขัดแยงกันนี้ แสดงวา บางทีอาจมีปจจัยอ่ืนๆ เชน 
การกระจายตัวของขนาดผลึกน้ําแข็ง และ air cell ท่ีมีผลตอความคงตัวของตัวอยาง สวนปริมาณ
โปรตีนถ่ัวเหลืองท่ีใชมีผลตอความคงตัวของตัวอยางท่ีได คือ การใชโปรตีนถ่ัวเหลืองรอยละ 2 และ
รอยละ 4 สงผลใหตัวอยางท่ีไดมีความคงตัวนอยกวาตัวอยางท่ีไมใชโปรตีนถ่ัวเหลืองอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ (p≤0.05) แตเม่ือเพิ่มการใชโปรตีนถ่ัวเหลืองเปนรอยละ 6 ตัวอยางท่ีไดมีความ 
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คงตัวมากกวาตัวอยางท่ีไมใชโปรตีนถ่ัวเหลืองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p≤0.05) เนื่องจากตัวอยาง
ท่ีใชโปรตีนถ่ัวเหลืองรอยละ 6 มีแนวโนมขนาดเฉล่ียของผลึกน้ําแข็งนอยท่ีสุด จึงมีความคงตัว
มากกวาตัวอยางอ่ืน สอดคลองปริมาณของแข็งท้ังหมดท่ีเพิ่มข้ึนจากการใชปริมาณโปรตีนถ่ัวเหลือง
เพิ่มข้ึน สงผลใหตัวอยางท่ีใชโปรตีนถ่ัวเหลืองรอยละ 2, 4 และ6 มีความคงตัวเพิ่มข้ึน ตามลําดับ  
 

ตารางท่ี 4.40 ผลการวิเคราะหความคงตัว (firmness) ของตัวอยางเชอรเบทแครอทท่ีใชโปรตีน         
ถ่ัวเหลืองและไขมันนมในปริมาณตางๆ ในชวงระยะเวลา 4 สัปดาหของการเก็บรักษา 
 

ตัวอยาง 
เชอรเบทแครอท 

คา firmness (N) 

ปริมาณ
ไขมัน
นม 
(%) 

ปริมาณ
โปรตีน 
ถั่วเหลือง 

(%) 

0 วัน 7 วัน 14 วัน 21 วัน 28 วัน 

0.0 17.80F±1.52 38.58K±0.71 30.97J±0.76 31.15H±1.28 54.87H±7.15 
2.0 4.87BC±0.18 3.57BC±0.46 9.52BC±0.29 7.94AB±1.12 12.40B±0.87 
4.0 3.63BC±0.29 3.11ABC±0.17 14.48FG±0.49 13.65CD±1.99 14.64BC±1.54 

0.0 

6.0 13.87E±0.43 31.52I±0.69 19.01H±0.95 27.50G±1.00 35.37E±0.59 
0.0 13.92E±3.23 12.50F±1.90 17.69H±0.61 17.72EF±0.27 45.14G±0.50 
2.0 5.41C±0.03 12.59F±0.42 12.04DE±0.88 11.18BC±0.73 18.90C±1.70 
4.0 8.50D±0.71 4.23C±0.19 25.80I±0.31 10.86BC±2.75 17.16C±2.10 

1.0 

6.0 8.86D±0.13 14.65G±0.02 32.72J±0.22 24.96G±0.14 27.67D±1.06 
0.0 2.68AB±0.05 2.48AB±0.10 3.15A±0.32 18.14EF±3.14 30.36D±1.41 
2.0 1.00A±0.29 1.80A±0.10 10.70CD±0.78 5.91A±0.80 14.75BC±0.13 
4.0 4.76BC±0.31 23.80H±1.39 15.40G±0.13 15.40DE±2.58 28.88D±1.58 

2.0 

6.0 4.47BC±0.55 1.68A±0.08 8.62B±1.94 9.66B±3.56 19.14C±0.67 
0.0 2.88AB±0.12 8.52D±0.09 13.16EF±0.35 8.34AB±0.73 1.88A±0.34 
2.0 3.23ABC±0.01 14.10FG±0.39 8.73B±1.64 20.26F±4.20 28.75D±3.15 
4.0 4.68BC±0.60 10.10E±1.06 12.27DE±0.31 7.59AB±0.42 16.54BC±3.59 

3.0 

6.0 16.96F±1.26 35.04J±0.19 32.48J±0.56 20.63F±0.40 40.18F±3.19 
หมายเหตุ : 1) ตัวเลขที่แสดงเปนคาเฉล่ียจากการทดลอง 6 ซ้ํา ± คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
    2) ตัวอักษรที่แตกตางกันในแตละคอลัมน หมายถึง มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับความเช่ือมั่น 95 เปอรเซ็นต (p≤0.05) 
    3) ตัวอักษรใหญเปนการเปรียบเทียบระหวางตัวอยางเชอรเบทแครอทในแตละวันที่ทําการทดลอง  
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เม่ือวิเคราะหผลรวมของท้ังสองปจจัย พบวา มีผลรวมกันตอความคงตัวของตัวอยางท่ีได 
โดยแนวโนมของตัวอยางเชอรเบทแครอทท่ีมีความคงตัวนอยท่ีสุด ซ่ึงหมายถึง ตัวอยางท่ีใชแรงใน
การทําใหเสียรูปนอยท่ีสุด ในชวงระยะเวลา 4 สัปดาหของการเก็บรักษา คือ ตัวอยางท่ีใชไขมันนม
และโปรตีนถ่ัวเหลืองท่ีระดับรอยละ 2 : 0, 2 : 2 และ 3 : 0 
 4.3.3) ผลการวิเคราะหความเหนียว (tackiness) ของตัวอยางเชอรเบทแครอทท่ีใชโปรตีน
ถ่ัวเหลืองและไขมันนมในปริมาณตางๆ ในชวงระยะเวลา 4 สัปดาหของการเก็บรักษา ผลท่ีไดแสดง
ดังตารางท่ี 4.41 ซ่ึงคา tackiness (N) เปนคาท่ีบงบอกถึง คาแรงดานลบท่ีทําใหตัวอยางยึดติดกับ 
probe เม่ือถอน probe ข้ึนหลังจากทําใหตัวอยางเสียรูป เพื่อศึกษาความตานทานแรงท่ีใชในการยึด
ติด โดยภาพรวมพบวา การใชปริมาณไขมันนมท้ัง 4 ระดับ มีผลตอความเหนียวของตัวอยางท่ีได
ใกลเคียงกัน ซ่ึงในสัปดาหท่ี 2 และ 4 ของการเก็บรักษาจะเห็นไดวา ตัวอยางท่ีใชไขมันนมท้ัง 4 
ระดับ มีความเหนียวไมแตกตางกัน เนื่องจากปริมาณไขมันนมท่ีใชท้ัง 4 ระดับ ไมมีผลตอความ
หนืดของตัวอยางท่ีได สวนปริมาณโปรตีนถ่ัวเหลืองท่ีใชมีผลตอความเหนียวของตัวอยางท่ีได คือ 
การใชปริมาณโปรตีนถ่ัวเหลืองท้ัง 4 ระดับ ไมมีผลเดนชัดตอการเปล่ียนแปลงความเหนียวของ
ตัวอยางท่ีได ซ่ึงในสัปดาหท่ี 2 ของการเก็บรักษาจะเห็นไดวา ตัวอยางท่ีใชโปรตีนถ่ัวเหลืองท้ัง 4 
ระดับ มีความเหนียวไมแตกตางกัน แมวาเม่ือใชปริมาณโปรตีนถ่ัวเหลืองเพิ่มข้ึน ตัวอยางท่ีไดจะมี
แนวโนมคาความหนืดเพิ่มข้ึนก็ตาม 

เม่ือวิเคราะหผลรวมของท้ังสองปจจัย พบวา มีผลรวมกันตอความเหนียวของตัวอยางท่ีได 
ยกเวนผลการวิเคราะหความเหนียวในสัปดาหท่ี 2 ของการเก็บรักษา ท่ีพบวา การใชโปรตีน         
ถ่ัวเหลืองรวมกับการใชไขมันนมท่ีระดับตางๆ ไมมีผลตอความเหนียวของตัวอยางท่ีได 
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ตารางท่ี 4.41 ผลการวิเคราะหความเหนียว (tackiness) ของตัวอยางเชอรเบทแครอทท่ีใชโปรตีน      
ถ่ัวเหลืองและไขมันนมในปริมาณตางๆ ในชวงระยะเวลา 4 สัปดาหของการเก็บรักษา 
 

ตัวอยาง 
เชอรเบทแครอท 

คา tackiness (N) 

ปริมาณ
ไขมัน
นม 
(%) 

ปริมาณ
โปรตีน 
ถั่วเหลือง 

(%) 

0 วัน 7 วัน 14 วัน ns 21 วัน 28 วัน 

0.0 -0.24AB±0.01 -0.09F±0.02 -0.24±0.01 -0.04C±0.06 -0.30AB±0.26 
2.0 -0.22B±0.02 -0.21CD±0.01 -0.25±0.04 0.04D±0.01 0.05B±0.01 
4.0 -0.24B±0.01 -0.28A±0.02 -0.21±0.01 0.04D±0.01 0.01B±0.05 

0.0 

6.0 -0.23B±0.01 -0.22C±0.01 -0.22±0.01 0.02D±0.02 -0.38AB±0.01 
0.0 -0.29A±0.03 -0.18D±0.05 -0.20±0.02 0.04D±0.01 -0.63A±0.63 
2.0 -0.21B±0.02 -0.21CD±0.01 -0.22±0.01 0.04D±0.01 0.03B±0.01 
4.0 -0.22B±0.03 -0.27AB±0.01 -0.32±0.11 0.05D±0.01 -0.41AB±0.03 

1.0 

6.0 -0.24B±0.01 -0.23BC±0.01 -0.24±0.01 0.04D±0.02 0.04B±0.01 
0.0 -0.10C±0.01 -0.14E±0.01 -0.24±0.03 -0.18B±0.03 -0.59A±0.18 
2.0 -0.14C±0.04 -0.23C±0.02 -0.22±0.01 0.05D±0.01 0.04B±0.01 
4.0 -0.23B±0.01 -0.22CD±0.01 -0.29±0.12 0.05D±0.01 0.06B±0.01 

2.0 

6.0 -0.24B±0.02 -0.18D±0.01 -0.23±0.01 -0.06C±0.04 0.03B±0.03 
0.0 -0.21B±0.03 -0.20CD±0.01 -0.23±0.01 0.05D±0.01 0.04B±0.01 
2.0 -0.25AB±0.01 -0.21CD±0.01 -0.21±0.01 -0.26A±0.03 0.05B±0.01 
4.0 -0.25AB±0.4 -0.21CD±0.01 -0.22±0.01 0.05D±0.01 -0.30AB±0.32 

3.0 

6.0 -0.21B±0.01 -0.22CD±0.01 -0.22±0.01 0.05D±0.01 0.03B±0.02 
หมายเหตุ : 1) ตัวเลขที่แสดงเปนคาเฉล่ียจากการทดลอง 6 ซ้ํา ± คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

    2) ตัวอักษรที่แตกตางกันในแตละคอลัมน หมายถึง มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับความเช่ือมั่น 95 เปอรเซ็นต (p≤0.05) 
    3) เครื่องหมาย ns ในแตละคอลัมน หมายถึง ไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
ความเช่ือมั่น 95 เปอรเซ็นต (p>0.05) 

    4) ตัวอักษรใหญเปนการเปรียบเทียบระหวางตัวอยางเชอรเบทแครอทในแตละวันที่ทําการทดลอง  
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4.4) ผลการวิเคราะหคุณสมบัติทางรีโอโลยี 
ผลการวิเคราะหคุณสมบัติทางรีโอโลยีของตัวอยางเชอรเบทแครอทท่ีใชโปรตีนถ่ัวเหลือง

และไขมันนมในปริมาณตางๆ โดยเลือกคาของคุณสมบัติทางรีโอโลยีท่ีความถ่ี 0.3162 Hz เพื่อใช
ในการเปรียบเทียบและการวิเคราะหความแปรปรวนทางสถิติ ผลท่ีไดแสดงดังตารางท่ี 4.42 พบวา 
ปริมาณไขมันนมท่ีใชมีผลตอคุณสมบัติทางรีโอโลยีของตัวอยางท่ีได คือ ตัวอยางท่ีใชไขมันนมทั้ง 
4 ระดับ มีลักษณะเปนของแข็ง จึงมีคา elastic modulus (G') มากกวาคา viscous modulus (G") 
ดังนั้น ผลการวิเคราะหคา loss tangent (tan δ) เพื่อหาสัดสวนของการแสดงสมบัติการไหลหนืดตอ
สมบัติการยืดหยุน จึงพบวา ตัวอยางท่ีใชไขมันนมทั้ง 4 ระดับ มีสมบัติการยืดหยุนมากกวาสมบัติ
การไหลหนืด โดยถาคา tan δ มากกวา 1 จะแสดงวา ตัวอยางมีการไหลหนืดมากกวาการยืดหยุน 
(Rosenthal, 1999) ซ่ึงแนวโนมของคา elastic modulus (G') และคา viscous modulus (G") ท่ี
วิเคราะหไดของตัวอยางท่ีใชไขมันนมท้ัง 4 ระดับ มีคาไปในทิศทางเดียวกัน คือ ตัวอยางท่ีใชไขมัน
นมรอยละ 1, 2, 0 และ 3 มีคา elastic modulus (G') และคา viscous modulus (G") เพิ่มข้ึน ตามลําดับ 
(ดังตารางท่ี ช.9 และ ช.12) สวนคา loss tangent (tan δ) ของตัวอยางท่ีวิเคราะหได สอดคลองกับผล
การวิเคราะหความคงตัว คือ แนวโนมของตัวอยางท่ีใชไขมันนมรอยละ 2, 3, 1 และ 0 จะมีความ    
คงตัวเพิ่มข้ึน ตามลําดับ จึงแสดงสมบัติการยืดหยุนมากกวาสมบัติการไหลหนืดเพิ่มข้ึนดวย
เชนเดียวกัน ดังจะเห็นไดจาก คา loss tangent (tan δ) ของตัวอยางท่ีวิเคราะหไดมีคาลดลง 
ตามลําดับ (ดังตารางท่ี ช.15) แมวาตัวอยางท่ีใชไขมันนมรอยละ 1 จะมีคา loss tangent (tan δ) ไม
แตกตางกับตัวอยางท่ีไมใชไขมันนม  

เม่ือพิจารณาผลการวิเคราะหคาความหนืดเชิงซอน (dynamic viscosity;η *) ของตัวอยางท่ี
ใชไขมันนมท้ัง 4 ระดับ พบวา ตัวอยางท่ีใชไขมันนมรอยละ 1 และรอยละ 2 มีคา dynamic 
viscosity (η *) ไมแตกตางกัน โดยมีคานอยกวาตัวอยางท่ีไมใชไขมันนมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
(p≤0.05) เม่ือเพิ่มการใชไขมันนมเปนรอยละ 3 ตัวอยางท่ีไดจะมีคา dynamic viscosity (η *) 
เพิ่มข้ึน แตไมมีความแตกตางกับตัวอยางท่ีไมใชไขมันนม (ดังตารางท่ี ช.18) ซ่ึงผลจากการ
วิเคราะหคา dynamic viscosity (η *) ท่ีไดไมสอดคลองกับผลการวิเคราะหคาความหนืดดวยเคร่ือง 
Brookfield viscometer ท่ีพบวา ปริมาณไขมันนมท่ีใชท้ัง 4 ระดับ ไมมีผลตอความหนืดของตัวอยาง
ท่ีได อาจเนื่องจากคา dynamic viscosity (η *) เปนคาความหนืดเชิงซอน สวนคาความหนืดท่ี
วิเคราะหไดจากเคร่ือง Brookfield viscometer เปนคาความหนืดปรากฏ ดังนั้น ผลท่ีไดจึงอาจมี
ความแตกตางกัน โดยผลการวิเคราะหคา dynamic viscosity (η *) นาจะมีความสัมพันธกับคา 
viscous modulus (G") ของตัวอยาง เนื่องจากผลที่ไดมีความสอดคลองกัน แมวาตัวอยางท่ีใชไขมัน
นมรอยละ 2 จะมีคา viscous modulus (G") ไมความแตกตางกับตัวอยางท่ีไมใชไขมันนม 
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ตารางท่ี 4.42 ผลการวิเคราะหคุณสมบัติทางรีโอโลยีของตัวอยางเชอรเบทแครอทท่ีใชโปรตีน         
ถ่ัวเหลืองและไขมันนมในปริมาณตางๆ 

 

ตัวอยาง 
เชอรเบทแครอท 

ปริมาณ
ไขมันนม 

(%) 

ปริมาณ
โปรตีน 
ถั่วเหลือง 

(%) 

G'  
(Pa) 

G"  
(Pa) 

tan δ 
η * 

(Pa.s) 

0.0 64.32A±1.80 26.87A±8.00 0.35H±0.03 33.38A±1.84 
2.0 305.45C±25.53 34.90AB±1.80 0.13A±0.01 155.00BC±13.01 
4.0 467.80D±99.42 99.64CD±16.34 0.15AB±0.01 238.40D±50.91 

0.0 

6.0 1195.00H±28.28 257.25G±2.19 0.18ABCD±0.01 613.50H±16.40 
0.0 57.99A±12.76 24.64A±1.17 0.28G±0.03 30.75A±7.13 
2.0 247.15BC±7.71 46.42AB±8.60 0.20BCDEF±0.02 128.50BC±5.66 
4.0 344.65CD±13.50 59.79AB±2.60 0.17ABCD±0.01 176.10CD±6.93 

1.0 

6.0 1010.85G±158.60 208.45F±26.38 0.21CDEF±0.01 519.35G±80.82 
0.0 47.46A±6.52 27.64A±0.69 0.49J±0.08 27.66A±3.00 
2.0 165.40AB±41.58 39.16AB±5.60 0.25FG±0.01 85.56AB±20.99 
4.0 452.75D±12.94 69.56BC±0.22 0.16ABC±0.01 230.55D±6.43 

2.0 

6.0 1063.50G±2.12 240.80G±1.41 0.24EFG±0.01 550.00GH±2.69 
0.0 86.09A±5.37 25.94A±3.22 0.41I±0.02 40.91A±3.08 
2.0 804.20F±120.92 165.15E±31.32 0.20BCDEF±0.01 413.20F±62.79 
4.0 651.50E±68.87 130.40D±37.76 0.22DEF±0.01 334.50E±37.76 

3.0 

6.0 636.75E±46.60 124.10D±12.16 0.19BCDE±0.01 326.50E±24.18 
หมายเหตุ : 1) ตัวเลขที่แสดงเปนคาเฉล่ียจากการทดลอง 6 ซ้ํา ± คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
    2) ตัวอักษรที่แตกตางกันในแตละคอลัมน หมายถึง มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับความเช่ือมั่น 95 เปอรเซ็นต (p≤0.05) 
 

ปริมาณโปรตีนถ่ัวเหลืองท่ีใชมีผลตอคุณสมบัติทางรีโอโลยีของตัวอยางท่ีได คือ ตัวอยางท่ี
ใชโปรตีนถ่ัวเหลืองท้ัง 4 ระดับ มีลักษณะเปนของแข็ง จึงมีคา elastic modulus (G') มากกวาคา 
viscous modulus (G") ดังนั้น ผลการวิเคราะหคา loss tangent (tan δ) เพื่อหาสัดสวนของการแสดง
สมบัติการไหลหนืดตอสมบัติการยืดหยุน จึงพบวา ตัวอยางท่ีใชโปรตีนถ่ัวเหลืองท้ัง 4 ระดับ มี
สมบัติการยืดหยุนมากกวาสมบัติการไหลหนืด โดยถาคา tan δ มากกวา 1 จะแสดงวา ตัวอยางมีการ



 108

ไหลหนืดมากกวาการยืดหยุน (Rosenthal, 1999) ซ่ึงคา elastic modulus (G') และคา viscous 
modulus (G") ท่ีวิเคราะหไดของตัวอยางท่ีใชโปรตีนถ่ัวเหลืองท้ัง 4 ระดับ มีคาไปในทิศทาง
เดียวกัน คือ เม่ือใชปริมาณโปรตีนถ่ัวเหลืองเพ่ิมข้ึน ตัวอยางท่ีไดมีคา elastic modulus (G') และคา 
viscous modulus (G") เพิ่มข้ึนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p≤0.05) (ดังตารางท่ี ช.10 และ ช.13) 
เนื่องจากการใชปริมาณโปรตีนถ่ัวเหลืองเพ่ิมข้ึน สงผลใหตัวอยางท่ีไดมีปริมาณของแข็งท้ังหมด
และความหนืดเพิ่มข้ึน สวนคา loss tangent (tan δ) ของตัวอยางท่ีวิเคราะหได นาจะมีความสัมพันธ
กับขนาดเฉลี่ยของ air cell โดยตัวอยางท่ีใชโปรตีนถ่ัวเหลืองรอยละ 4 มีแนวโนมขนาดเฉล่ียของ 
air cell นอยท่ีสุด แตตัวอยางท่ีใชโปรตีนถ่ัวเหลืองรอยละ 2 และรอยละ 6 มีขนาดเฉล่ียของ air cell 
ใกลเคียงกับตัวอยางท่ีไมใชโปรตีนถ่ัวเหลือง ดวยเหตุนี้ ตัวอยางท่ีใชโปรตีนถ่ัวเหลืองรอยละ 4, 2, 
6 และ 0 จึงมีแนวโนมแสดงสมบัติการยืดหยุนมากกวาสมบัติการไหลหนืดลดลง ตามลําดับ (ดัง
ตารางท่ี ช.16) เม่ือพิจารณาผลการวิเคราะหคาความหนืดเชิงซอน (dynamic viscosity;η *) ของ
ตัวอยางท่ีใชไขมันนมท้ัง 4 ระดับ พบวา เม่ือใชปริมาณโปรตีนถ่ัวเหลืองเพิ่มข้ึน ตัวอยางท่ีไดมีคา 
dynamic viscosity (η *) เพิ่มข้ึนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p≤0.05) (ดังตารางท่ี ช.19) เชนเดียวกับ
ผลการวิเคราะหคาความหนืดดวยเคร่ือง Brookfield viscometer แมวาตัวอยางท่ีใชปริมาณโปรตีน
ถ่ัวเหลืองรอยละ 2  มีคาความหนืดท่ีวิเคราะหดวยเคร่ือง Brookfield viscometer ไมแตกตางกับ
ตัวอยางท่ีไมใชโปรตีนถ่ัวเหลืองก็ตาม อีกท้ังผลการวิเคราะหคา dynamic viscosity (η *) นาจะมี
ความสัมพันธกับคา viscous modulus (G") ของตัวอยาง เนื่องจากผลที่ไดมีความสอดคลองกัน  

เม่ือวิเคราะหผลรวมของท้ังสองปจจัย พบวา มีผลรวมกันตอคุณสมบัติทางรีโอโลยีของ
ตัวอยางท่ีได ท้ังคา elastic modulus (G'), คา viscous modulus (G"), คา loss tangent (tan δ) และคา 
dynamic viscosity (η *) คือ การใชโปรตีนถ่ัวเหลืองรวมกับการใชไขมันนมท่ีระดับตางๆ สงผลให
ตัวอยางท่ีไดมีลักษณะเปนของแข็ง จึงมีคา elastic modulus (G') มากกวาคา viscous modulus (G") 
ดังนั้น ผลการวิเคราะหคา loss tangent (tan δ) เพื่อหาสัดสวนของการแสดงสมบัติการไหลหนืดตอ
สมบัติการยืดหยุน จึงพบวา ตัวอยางท่ีใชโปรตีนถ่ัวเหลืองรวมกับไขมันนมท่ีระดับตางๆ มีสมบัติ
การยืดหยุนมากกวาสมบัติการไหลหนืด (ดังตารางท่ี ช.17) โดยถาคา tan δ มากกวา 1 จะแสดงวา 
ตัวอยางมีการไหลหนืดมากกวาการยืดหยุน (Rosenthal, 1999) ซ่ึงแนวโนมของคา elastic modulus 
(G') และคา viscous modulus (G") ท่ีวิเคราะหไดของตัวอยางท่ีใชโปรตีนถ่ัวเหลืองรวมกับไขมัน
นมท่ีระดับตางๆ มีคาไปในทิศทางเดียวกัน (ดังตารางท่ี ช.11 และ ช.14) และเม่ือพิจารณาผลการ
วิเคราะหคาความหนืดเชิงซอน (dynamic viscosity;η *) ของตัวอยางท่ีใชโปรตีนถ่ัวเหลืองรวมกับ
ไขมันนมที่ระดับตางๆ พบวา นาจะมีความสัมพันธกับคา viscous modulus (G") ของตัวอยาง 
เนื่องจากผลที่ไดมีความสอดคลองกัน (ดังตารางท่ี ช.20)  


