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A-lua and Foi-thong are Thai desserts containing high contents of sugar, which may lead to
nutritional adverse effects to the health of the consumers. This research aimed to study the results of
using sweeteners to replace sugar in A-lua and Foi-thong. The sweeteners including sorbitol, maltitol,
isomalt and mannitol were added to replace sugar in A-lua at the level of 25, 50, 75 and 100%.
Sucralose was used to compensate the sweetness to meet the original sweetness of sucrose. It was found
that addition of the sweeteners affected the pasting propoties of A-lua batter differently depending on
type and replacement level of the sweeteners. At the replacement level of 25%, A-lua was able to
maintain its crust and internal texture characteristics. A-lua with the sugar replacement tended to have
lower moisture content, water activity (aw) and crust L*, but higher internal L* and hardness. Sorbitol
and isomalt could be selected to replace sugar at the level of 25%, resulting A-lua to have overall liking
scores not significantly different from the control (P<0.05).
Sorbitol, maltitol, isomalt and mannitol were used to replace sugar at the level of 25, 50, 75
and 100% with sucrose sweetness compensation by sucralose. It was found that Foi-thong with sugar
replacement tended to have higher moisture content, water activity (a w), a*, tensile strength, extensibility
and toughness, but lower b* without affecting L*. Sorbitol, maltitol and isomalt could be selected to
replace sugar at the level of 100, 100 and 50% repectively, resulting Foi-thong to have overall liking
scores not significantly different from the control (P<0.05). The methodology of this study on sugar
replacement with sweeteners in A-lua and Foi-thong can be applied to similar studies in other Thai
desserts.
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3.2.2.5 คาสี (color) ของฝอยทอง.........................................
3.2.2.6 ลักษณะเนื้อสัมผัส (texture) ของฝอยทอง...............
3.2.2.7 ความชอบทางประสาทสัมผัสของฝอยทอง.............
3.2.2.8 การวิเคราะหผลการทดลองทางสถิติของฝอยทอง ..
ผลและวิจารณผลการดําเนินงานวิจัย ..............................................................................
4.1 อาลัว .................................................................................................................
4.1.1 คัดเลือกสูตรตนแบบขนมอาลัว .....................................................
4.1.2 ผลของการใชสารใหความหวานทดแทนน้ําตาลตอลักษณะทาง
กายภาพขนมอาลัว ..........................................................................
4.1.3 ผลของการใชสารใหความหวานทดแทนน้ําตาลตอสมบัติการให
ความหนืด (pasting property) ของสวนผสมอาลัว........................
4.1.3.1 ซอรบิทอล ................................................................
4.1.3.2 มอลทิทอล................................................................
4.1.3.3 ไอโซมอลท ..............................................................
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4.1.4 ผลของการใชสารใหความหวานทดแทนน้ําตาลตอปริมาณ
ความชื้น (moisture content) ของขนมอาลัว.................................
4.1.5 ผลของการใชสารใหความหวานทดแทนน้ําตาลตอคา
water activity (aw) ของขนมอาลัว ................................................
4.1.6 ผลของการใชสารใหความหวานทดแทนน้ําตาลตอคาสี (color)
ของขนมอาลัว...............................................................................
4.1.7 ผลของการใชสารใหความหวานทดแทนน้ําตาลตอปริมาณ
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4.1.8 ผลของการใชสารใหความหวานทดแทนน้ําตาลตอ โครงสราง
ระดับจุลภาคของอาลัว ...................................................................
4.1.9 ผลของการใชสารใหความหวานทดแทนน้ําตาลตอลักษณะ
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4.1.8 ผลของการใชสารใหความหวานทดแทนน้ําตาลตอความชอบทาง
ดานประสาทสัมผัสของขนมอาลัว.................................................
4.2 ฝอยทอง.............................................................................................................
4.2.1 คัดเลือกสูตรฝอยทอง .....................................................................
4.2.2 ผลของการใชสารใหความหวานทดแทนน้ําตาลตอลักษณะทาง
กายภาพของฝอยทอง......................................................................
4.2.3 ผลของการใชสารใหความหวานทดแทนน้ําตาลตอปริมาณ
ความชื้น (moisture content) ของฝอยทอง .....................................
4.2.4 ผลของการใชสารใหความหวานทดแทนน้ําตาลตอคา
water activity (aw) ของฝอยทอง.....................................................
4.2.5 ผลของการใชสารใหความหวานทดแทนน้ําตาลตอคาสี (color)
ของฝอยทอง ...................................................................................
4.2.6 ผลของการใชสารใหความหวานทดแทนน้ําตาลตอลักษณะ
เนื้อสัมผัส (texture) ของฝอยทอง ..................................................
4.2.7 ความชอบทางดานประสาทสัมผัสของฝอยทอง............................
5 สรุปผลการดําเนินงานและขอเสนอแนะ............................................................................
บรรณานุกรม ...............................................................................................................................
ภาคผนวก ก สูตรขนมอาลัว ........................................................................................................
ภาคผนวก ข แบบสอบถามผูบริโภคเกี่ยวกับขนมอาลัว .............................................................
ภาคผนวก ค ผลการตอบแบบสอบถามของผูบริโภคเกี่ยวกับขนมอาลัว....................................
ภาคผนวก ง แบบสอบถามความชอบของผูทดสอบตอผลิตภัณฑขนมอาลัว .............................
ภาคผนวก จ แบบสอบถามความชอบของผูทดสอบตอผลิตภัณฑฝอยทอง ...............................
ภาคผนวก ฉ ตัวอยางการคํานวณปริมาณการใชสารใหความหวานทดแทนน้ําตาลทราย
ขนมอาลัว................................................................................................................
ภาคผนวก ช ตัวอยางการคํานวณปริมาณการใชสารใหความหวานทดแทนน้ําตาลทรายใน
ฝอยทอง ................................................................................................................
ภาคผนวก ซ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 281) พ.ศ. 2547 เรื่อง วัตถุเจือปนอาหาร .
ภาคผนวก ฌ บัญชีหมายเลข 4 แนบทายประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 182 )
พ.ศ.2541 เรื่อง ฉลากโภชนาการ ...........................................................................
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อาลัว .......................................................................................................... 30
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ไขไกแตกตางกัน ....................................................................................... 37
สวนผสมในน้ําเชื่อมโรยเสน (สําหรับโรยไขแดงใหสุกเปนเสนฝอยทอง) ......... 38
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น้ําตาลทรายแตกตางกัน ............................................................................ 60
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แตกตางกัน ................................................................................................ 61
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แตกตางกัน ................................................................................................ 62
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แตกตางกัน ................................................................................................
คา b* สวนเนื้อในของขนมอาลัวที่เติมสารใหความหวานทดแทนน้ําตาลทราย
แตกตางกัน ................................................................................................
คา whiteness index สวนเปลือกของขนมอาลัวที่เติมสารใหความหวานทดแทน
น้ําตาลทรายแตกตางกัน ............................................................................
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น้ําตาลทรายแตกตางกัน ............................................................................
ปริมาณสวนเปลือก (%) ของขนมอาลัวที่เติมสารใหความหวานทดแทน
น้ําตาลทรายแตกตางกัน ............................................................................
คา Hardness (N) ของตัวขนมอาลัวที่เติมสารใหความหวานทดแทนน้ําตาลทราย
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คะแนนความชอบทางประสาทสัมผัสของขนมอาลัวสูตรตวบคุมเปรียบเทียบกับ
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ไขเปดและไขแดงของไขไกตางกัน...........................................................
ปริมาณความชื้น (moisture content %) ของฝอยทองที่เติมสารใหความหวาน
ทดแทนน้ําตาลทรายแตกตางกัน ...............................................................
คา water activity (aw) ของฝอยทองที่เติมสารใหความหวานทดแทน
น้ําตาลทรายแตกตางกัน ............................................................................
คา L* ของฝอยทองที่เติมสารใหความหวานทดแทนน้ําตาลทรายแตกตางกัน ....
คา a* ของฝอยทองที่เติมสารใหความหวานทดแทนน้ําตาลทรายแตกตางกัน .....
คา b* ของฝอยทองที่เติมสารใหความหวานทดแทนน้ําตาลทรายแตกตางกัน ....
คา Tensile strength (N) ของฝอยทองที่เติมสารใหความหวานทดแทน
น้ําตาลทรายแตกตางกัน ............................................................................
คา Extensibility (mm) ของฝอยทองที่เติมสารใหความหวานทดแทน
น้ําตาลทรายแตกตางกัน ............................................................................
คา Toughness (N.mm) ของฝอยทองที่เติมสารใหความหวานทดแทน
น้ําตาลทรายแตกตางกัน ............................................................................
คะแนนความชอบทางประสาทสัมผัสของฝอยทองที่ใชซอรบิทอลทดแทน
น้ําตาลทรายในระดับตางกัน .....................................................................
คะแนนความชอบทางประสาทสัมผัสของฝอยทองที่ใชมอลทิทอลทดแทน
น้ําตาลทรายในระดับตางกัน .....................................................................
คะแนนความชอบทางประสาทสัมผัสของฝอยทองที่ใชไอโซมอลททดแทน
น้ําตาลทรายในระดับตางกัน .....................................................................
คะแนนความชอบทางประสาทสัมผัสของฝอยทองที่ใชสารใหความหวาน
ทดแทนน้ําตาลทรายแตกตางกัน ...............................................................
พลังงาน (Kcal) ของฝอยทองสูตรควบคุมเปรียบเทียบกับสูตรที่ใช สารให
ความหวานทดแทนน้ําตาลทราย ...............................................................
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โครงสรางมอลทิทอล ...........................................................................................
โครงสรางแลคทิทอล............................................................................................
โครงสรางอีริธริทอล.............................................................................................
โครงสรางแมนนิทอล ...........................................................................................
ความสามารถในการละลายของน้ําตาลทรายเปรียบเทียบกับน้ําตาลแอลกอฮอล
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Sorption isotherm ของน้ําตาลแอลกอฮอลที่ความชื้นสัมพัทธ
(relative humidity) 0-120%.......................................................................
Cooling effect ของน้ําตาลทรายเปรียบเทียบกับน้ําตาลแอลกอฮอล ....................
โครงสรางของซูคราโลส ......................................................................................
กระบวนการผลิตขนมอาลัว .................................................................................
กระบวนการผลิตฝอยทอง ....................................................................................
ลักษณะปรากฏสวนเปลือกและสวนเนื้อในของขนมอาลัวที่ใชซอรบิทอล
ทดแทนน้ําตาลทรายในระดับตางกัน ........................................................
ลักษณะปรากฏสวนเปลือกและสวนเนื้อในของขนมอาลัวที่ใชมอลทิทอล
ทดแทนน้ําตาลทรายในระดับตางกัน ........................................................
ลักษณะปรากฏสวนเปลือกและสวนเนื้อในของขนมอาลัวที่ใชไอโซมอลท
ทดแทนน้ําตาลทรายในระดับตางกัน ........................................................
ลักษณะปรากฏสวนเปลือกและสวนเนื้อในของขนมอาลัวที่ใชแมนนิทอล
ทดแทนน้ําตาลทรายในระดับตางกัน ........................................................
สมบัติการใหความหนืด (pasting properties) ของสวนผสม (batter) ขนมอาลัว
เมื่อใชซอรบิทอล (sorbitol) ทดแทนน้ําตาลทรายในระดับตางกัน ...........
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เมื่อใชมอลทิทอล (maltitol) ทดแทนน้ําตาลทรายในระดับตางกัน...........

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

ฒ

หนา
13
14
14
15
16
16
17
18
18
19
24
31
39
51
51
52
52
55
56

ภาพที่
20
21
22

23
24
25
26

หนา
สมบัติการใหความหนืด (pasting properties) ของสวนผสม (batter) ขนมอาลัว
เมื่อใชไอโซมอลท (isomalt) ทดแทนน้ําตาลทรายในระดับตางกัน..........
สมบัติการใหความหนืด (pasting properties) ของสวนผสม (batter) ขนมอาลัว
เมื่อใชแมนนิทอล (mannitol) ทดแทนน้ําตาลทรายในระดับตางกัน ........
ภาพถายจากกลองจุลทรรศนอิเล็กตรอนแบบกราดลําแสงแสดงลักษณะของ
เปลือกของขนมอาลัวที่ใชสารใหความหวานทดแทนน้ําตาลทราย
แตกตางกัน (A) Control 0% (B) ซอรบิทอล 25% (C) มอลทิทอล 25%
(D) ไอโซมอลท 25% (E) แมนนิทอล 25% .............................................
ลักษณะปรากฏของฝอยทองที่ซอรบิทอลทดแทนน้ําตาลทรายในระดับตางกัน .
ลักษณะปรากฏของฝอยทองที่มอลทิทอลทดแทนน้ําตาลทรายในระดับตางกัน .
ลักษณะปรากฏของฝอยทองที่ไอโซมอลททดแทนน้ําตาลทรายในระดับตางกัน
ลักษณะปรากฏของฝอยทองที่แมนนิทอลทดแทนน้ําตาลทรายในระดับตางกัน.
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บทที่ 1
บทนํา
1.1 ความสําคัญและที่มาของปญหาที่ทําการวิจัย
“ขนมไทย” เปนสิ่งที่มีอยูในวัฒนธรรมการกินของคนไทยมานานแลว บงบอกถึง
เอกลักษณความเปนไทยและผูกพันกับวิถีชีวิตของคนไทยตลอดชีวิตตั้งแตวัยเด็กไปจนถึงวัยสูงอายุ
ในปจจุบันขนมไทยยังมีความสําคัญในเชิงเศรษฐกิจมากขึ้นเปนพิเศษ เห็นไดจากการมี
ผูประกอบการธุรกิจขนมไทยมากมายหลายระดับ ตั้งแตระดับครอบครัว ระดับชุมชน ไปจนถึง
ระดับอุตสาหกรรม เปนธุรกิจที่ใชแรงงานสูง ทําใหเกิดการจางงานมาก ขนมไทยสามารถเปน
“สัญลักษณ” หรือ “จุดขาย” ของสินคาทองถิ่น เกิดการเชื่อมโยงเขากับอุตสาหกรรมการทองเที่ยว
นักทองเที่ยวนิยมซื้อไปรับประทานและใหเปน “ของฝาก” แมวาจะมีขนมตางชาติเขามาแขงขัน
มากมาย แตขนมไทยก็ยังคงอยูในกระแสความนิยมมาโดยตลอด รัฐบาลมีนโยบายที่ชัดเจนในการ
สนับสนุนขนมไทย โดยเห็นวาขนมไทยเปนผลิตภัณฑกลุมหนึ่งซึ่งนาจะมีอนาคตที่ดีในการพัฒนา
เปนอุตสาหกรรมที่สามารถขยายตลาดไดทั้งในประเทศและตางประเทศ มีการยกระดับคุณภาพของ
ขนมไทยใหไดมาตรฐานและความปลอดภัยสากล รวมทั้งตั้งเปาหมายเพิ่มปริมาณการสงออกไป
จําหนายยังตางประเทศ
อยางไรก็ตามขนมไทยหลายชนิดก็มีปญหาทางโภชนาการที่เปนอุปสรรคสําคัญคือ การมี
น้ําตาลเปนองคประกอบในปริมาณสูง ทําใหเกิดผลเสียเชิงสุขภาพตอผูบริโภค เนื่องจากการบริโภค
น้ําตาลในปริมาณมากมีสวนสําคัญที่ทําใหเกิดโรคเบาหวาน อาการของเบาหวานตอบสนองโดยตรง
ตอปริมาณน้ําตาลที่บริโภคเขาไป นอกจากนี้ โรคอวน โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ และ
โรคฟนผุ ก็ยังมีการระบุวาเกี่ยวพันกันกับปริมาณการบริโภคน้ําตาลที่มากขึ้น ซึ่งแสดงใหถึง
ความสัมพันธกันของปญหาสุขภาพที่ผูบริโภคเผชิญอยูกับอันตรายของน้ําตาลที่เกิดจากการบริโภค
น้ําตาลในปริมาณมากเกินไป
ดวยปญหาดังกลาว จึงมีแนวคิดของการบริโภคเพื่อสุขภาพเกิดขึ้นในหมูผูบริโภคทั่วโลก
ซึ่งไดกอใหเกิดกระแสลดการบริโภคน้ําตาล เพื่อตัดปญหาสําคัญที่จะเกิดกับสุขภาพ ทําให
บริษัทผูผลิตอาหารตองหันมาพัฒนาผลิตภัณฑอาหารตางๆที่มีปริมาณน้ําตาลลดลง (less sugar,
reduced sugar, low sugar) หรือปราศจากน้ําตาล (sugar-free) ออกมาจําหนายในทองตลาดโดยมี
การใชสารใหความหวานทดแทนน้ําตาล สารใหความหวานสวนใหญแบงออกเปน 2 กลุมใหญ กลุม
แรก คือ สารใหความหวานยิ่งยวด (intense sweetener) หรือพลังงานต่ํา

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

1

2

(low-calorie sweeteners) ใหแคลอรี่นอยมากหรือไมใหแคลลอรี่ในความเขมขนที่ใชในอาหาร
บางครั้งเรียกวาน้ําตาลเทียม มีความหวานมากกวาน้ําตาลซูโครสหรือน้ําตาลทราย ตั้งแต 30 ถึง
8,000 เทา จึงใชในปริมาณนอยมาก เชน แอสพาเทม (aspatame) ไซคลาเมต (cyclamate) นีโอเทม
(neotame) แซคคาริน (saccharin) ซูคราโลส (sucralose) สารกลุมนี้เหมาะนํามาใชในกรณีตองการ
ควบคุมน้ําหนัก กลุมที่สองเปนสารใหความหวานเพิ่มมวล (bulk sweetener) หรือสารให
ความหวานที่ลดพลังงาน (reduced-calorie sweeteners) ไดแก น้ําตาลแอลกอฮอล (polyhydric
alcohols) หรือโพลีออล (polyols) เชน ซอรบิทอล (sorbitol) มอลทิทอล (maltitol) ไอโซมอลท
(isomalt) และแมนนิทอล (mannitol) สารกลุมนี้ตางกับกลุมแรกคือมีคุณสมบัติเพิ่มมวลเหมือน
น้ําตาลซูโครสแตใหพลังงานต่ํากวา (ประมาณ 1.6 ถึง 2.6 กิโลแคลอรี่ตอกรัม) และไมทําใหน้ําตาล
ในเลือดเพิ่มขึ้นอยางเฉียบพลันเนื่องจากน้ําตาลแอลกอฮอลจะถูกยอยเปลี่ยนเปนกลูโคสชามาก และ
ไมตองใชอินซูลิน นอกจากนี้น้ําตาลแอลกอฮอลบางชนิดใหความรูสึกเย็น (cooling effect) และ
ไมกอใหเกิดฟนผุ เพราะจุลินทรียในปากไมสามารถใชเปนแหลงอาหารได ดังนั้นจึงมีการนํามาใช
ในผลิตภัณฑหมากฝรั่ง ลูกกวาด และใชแทนน้ําตาลซูโครสในอาหารสําหรับผูปวยโรคเบาหวาน
และเริ่มใชมากขึ้นในอาหารสําหรับผูบริโภคทั่วไปและอาหารประเภทเพื่อสุขภาพ
ในการวิจัยนี้ไดเล็งเห็นโอกาสและศักยภาพทางการตลาดของผลิตภัณฑขนมไทยที่มี
น้ําตาลนอยหรือปราศจากน้ําตาลวา ผลิตภัณฑประเภทนี้นาจะตอบสนองความตองการของกลุม
ผูบริโภคที่อยูใน niche market เชน ผูที่รักสุขภาพ ผูที่ตองการควบคุมน้ําหนัก ผูปวยโรคเบาหวาน
โรคอวน โรคความดันโลหิตสูง และโรคฟนผุ เนื่องจากในแบบสอบถามผูบริโภคพบวาผูบริโภค
สวนใหญตัดสินใจซื้อมากขึ้นถามีการลดปริมาณน้ําตาลในขนมอาลัวแลวเติมสารใหความหวาน
ทดแทนน้ําตาลโดยผลิตภัณฑจะมีจุดขายพิเศษที่ชวยขยายฐานลูกคา เสริมภาพลักษณของขนมไทย
และอาจเพิ่มยอดจําหนายใหสูงขึ้นได โดยจะเริ่มตนจากผลิตภัณฑขนมอาลัวและฝอยทอง ซึ่งเปน
ผลิตภัณฑขนมไทยที่ผูบริโภคสวนใหญรับประทานกันและนิยมซื้อเปนของฝาก อีกทั้งยังเปน
ผลิตภัณฑที่มีปริมาณน้ําตาลสูง โดยอาลัวมีน้ําตาลประมาณ 50-60% และฝอยทองมีน้ําตาลประมาณ
37-41% โดยน้ําหนัก
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1.2 วัตถุประสงคของโครงการวิจัย
1.2.1 เพื่อศึกษาผลของการใชสารใหความหวานทดแทนน้ําตาลตอคุณภาพของผลิตภัณฑ
ขนมอาลัวและฝอยทอง

3
1.2.2 เพื่อศึกษาชนิดและปริมาณของสารใหความหวานที่เหมาะสมสําหรับทดแทนน้ําตาล
ในผลิตภัณฑขนมอาลัวและฝอยทอง โดยที่ผลิตภัณฑยังเปนที่ยอมรับทางประสาทสัมผัส
1.3 สมมติฐานของการศึกษา
การใชสารใหความหวานทดแทนน้ําตาลทรายมีผลกระทบตอลักษณะคุณภาพและการ
ยอมรับทางประสาทสัมผัสของขนมอาลัวและฝอยทอง
1.4 ขอบเขตของการศึกษา
1.4.1 รวบรวมและคัดเลือกสูตรขนมอาลัวมา 3 สูตรทําแบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรม
การเลือกซื้อขนมอาลัวโดยนําไปทดสอบความชอบทางประสาทสัมผัสกับผูบริโภคจํานวน 100 คน
เปรียบเทียบกับสูตรของผูประกอบการ
1.4.2 ทําการผลิตขนมอาลัวโดยมีการใชสารใหความหวานทดแทนน้ําตาลทรายใน
สูตรสวนผสมที่ผูบริโภคใหคะแนนความชอบมากที่สุด ในขณะที่คงชนิดและปริมาณของสวนผสม
อื่นๆ (แปงสาลี กะทิ และสีผสมอาหาร) ไวตามเดิม โดยปจจัยที่มีการแปรผันคือ
- ชนิดของสารใหความหวานเพิ่มมวลที่แตกตางกัน 4 ชนิด คือ ซอรบิทอล มอลทิทอล
ไอโซมอลท และแมนนิทอล
- ระดับการใชสารใหความหวานเพิ่มมวลแตละชนิดทดแทนน้ําตาลทราย 5 ระดับ คือ
รอยละ 0 (สูตร control), 25, 50, 75 และ 100 โดยที่ระดับรอยละ 25, 50, 75 และ 100 จะตองมีการ
เติมซูคราโลสซึ่งเปนสารใหความหวานยิ่งยวดในปริมาณเล็กนอย (คํานวณจากคา relative
sweetness ของซูโครสและซูคราโลส) เพื่อปรับใหไดความหวานเทากับน้ําตาลทรายในสูตร ควบคุม
(control)
1.4.3 ขนมอาลัวที่ตองผลิตทั้งสิน้ 17 สูตร นําไปวิเคราะหทางดานกายภาพและทางเคมี
ดังนี้
- นําสวนผสมดิบที่ผสมเขากันแลว (batter) ตรวจสอบคุณสมบัติการใหความหนืด (pasting
property) ดวยเครื่อง Rapid Visco Analyzer (RVA) เพื่อประเมินวาชนิดและปริมาณของ
สารใหความหวาน สงผลอยางไรตอการใหความหนืด การเกิดเจลาติไนเซชัน (gelatization) และ
รีโทรเกรเดชัน (retrogradation) ของสวนผสม
- ปริมาณความชื้น (moisture content) โดยวิธีการอบดวย hot-air oven เพื่อประเมินปริมาณ
การระเหยน้ําจากการกวนใหความรอน
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- คา water activity (aw) โดยใชเครื่องวัดคา water activity เพื่อประเมินความคงตัวตอการ
เสื่อมเสียทางจุลินทรีย
- สี (color) โดยใชเครื่องวัดสี (Hunterlab colorimeter) เพื่อประเมินคุณภาพดานสีของ สวน
เปลือก (crust) และเนื้อใน
- ปริมาณสวนเปลือกโดยการขูดสวนที่เปนเปลือกออกมาชั่งน้ําหนัก แลวคํานวณเปนรอย
ละโดยน้ําหนัก เพื่อประเมินการเกิดสวนเปลือกเนื่องจากการสูญเสียน้ําที่ผิวและการตกผลึกของ
สวนผสม
- การถายภาพจากกลองจุลทรรศนอิเลคตรอนแบบกราดลําแสง (Scanning Electron
Microscopy) เพื่อประเมินโครงสรางระดับจุลภาค
- ลักษณะเนื้อสัมผัส (texture) โดยการวิเคราะหดวยเครื่อง Texture Analyzer เพื่อประเมิน
คุณภาพในดานความแข็งและความเหนียว
- ความชอบทางประสาทสัมผัส โดยการใหคะแนน (hedonic scoring) ในดานลักษณะ
ภายนอก สี ความแข็งของเปลือกนอก ความหนาของเปลือกนอก เนื้อสัมผัสของเนื้อขนม รสชาติ
กลิ่นขณะเคี้ยว และความชอบรวม โดยใชผูทดสอบ 30 คน
1.4.4 รวบรวมและคัดเลือกสูตรฝอยทองมาทดสอบความชอบทางประสาทสัมผัสกับ
ผูบริโภคจํานวน 50 คน
1.4.5 ทําการผลิตฝอยทองโดยมีการใชสารใหความหวานทดแทนน้ําตาลทรายในสูตรที่
ผูบริโภคใหคะแนนความชอบมากที่สุด ในขณะที่คงชนิดและปริมาณของสวนผสมอื่นๆ (น้ํา ไข
แดง และสีผสมอาหาร) ไวตามเดิม โดยปจจัยที่มีการแปรผันคือ
- ชนิดของสารใหความหวานเพิ่มมวลที่แตกตางกัน 4 ชนิด คือ ซอรบิทอล มอลทิทอล
ไอโซมอลท และแมนนิทอล
- ระดับการใชสารใหความหวานเพิ่มมวลแตละชนิดทดแทนน้ําตาลทราย 5 ระดับ คือ รอย
ละ 0 (สูตร control), 25, 50, 75 และ 100 โดยที่ระดับรอยละ 25, 50, 75 และ 100 จะตองมีการเติม
ซูคราโลสซึ่งเปนสารใหความหวานยิ่งยวดในปริมาณเล็กนอย (คํานวณจากคา relative sweetness
ของซูโครสและซูคราโลส) เพื่อปรับใหไดความหวานเทากับน้ําตาลทรายในสูตร control
1.4.6 ฝอยทองที่ตองผลิตทั้งสิ้น 17 สูตร นําไปวิเคราะหทางดานกายภาพและทางเคมี ดังนี้
- ปริมาณความชื้น (moisture content) โดยวิธีการอบดวย hot-air oven เพื่อประเมินปริมาณ
การดูดซับน้ําจากการตมใหความรอน
- คา water activity (aw) โดยใชเครื่องวัดคา water activity เพื่อประเมินความคงตัวตอการ
เสื่อมเสียทางจุลินทรีย
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- สี (color) โดยใชเครื่องวัดสี (Hunterlab colorimeter) เพื่อประเมินคุณภาพดานสี
- ลักษณะเนื้อสัมผัส (texture) โดยการวิเคราะหดวยเครื่อง Texture Analyzer เพื่อประเมิน
คุณภาพในดานความเหนียว
- ความชอบทางประสาทสัมผัส โดยการใหคะแนน (hedonic scoring) ในดานลักษณะ
ปรากฏ สี เนื้อสัมผัส กลิ่นขณะเคี้ยว รสชาติ และความชอบรวม โดยใชผูทดสอบ 30 คน
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บทที่ 2
งานวิจัยที่เกี่ยวของ
2.1 อาลัว
อาลัวเปนขนมหวานไทยชนิดหนึ่ง ที่ยังคงมีการผลิตจําหนายกันอยางแพรหลายในปจจุบัน
อาลัวทําจากแปง กะทิ และน้ําตาลเปนหลัก กวนใหสุกเหนียว บีบขึ้นรูปแลวทําใหผิวดานนอกแหง
โดยการตากแดดหรืออบแหง ลักษณะเดนของอาลัวคือ ลักษณะเปนทรงแหลมมียอดหรือปลายขนม
ขนาดชิ้นเล็ก ผิวดานนอกแหง (วันดี, 2544; อรวสุ, 2542) เปนเปลือกแข็ง (crust) เนื้อขนมดานในมี
ลักษณะเลื่อมมันเปนยางมะตูม (วันดี, 2544) มักมีการปรุงแตงสีและกลิ่นที่หลากหลาย เชน สีขาว
กลิ่นมะลิ สีเขียวกลิ่นใบเตย สีน้ําตาลกลิ่นกาแฟหรือโกโก เปนตน อาลัวเปนขนมหวานที่สามารถ
เก็บไวไดนาน อาลัวมีน้ําตาลเปนองคประกอบประมาณ 50-60% ชื่ออาลัวมีความหมายวา
เสนหดึงดูดใจ อาลัวมีตนกําเนิดมาจากประเทศโปรตุเกส ถูกนําเขามาเผยแพรในประเทศไทยครั้ง
แรกโดยคุณทาวทองกีบมา หรือ เลดี้ฮอร เดอควีมาร ภริยาเจาพระยาวิชาเยนทรซึ่งเปนชาวโปรตุเกส
ที่เขามารับราชการในราชสํานักในรัชสมัยของสมเด็จพระนารายณมหาราช เปนพนักงานกํากับ
เครื่องหวานไดสอนการทําขนมอยางตะวันตก ซึ่งมีสวนประกอบเปนไข แปงสาลี และน้ําตาลทราย
(กรรณิการ และนันทา, 2542; ทวีทอง, 2542) ขนมอาลัวยังแบงไดเปนสองชนิด คือ อาลัวชาววัง
และ อาลัวจิ๋ว อาลัวชาววังมีขนาดใหญกวา และมีสวนผสมของกะทิมากกวาอาลัวจิ๋ว

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

สวนผสมที่ใชในการผลิตอาลัวประกอบดวย
- แปงสาลี แบงออกเปน 3 ประเภท คือ แปงขนมปง แปงอเนกประสงค และแปงเคก ตาม
กําหนดของสํานักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม (อรอนงค, 2540) โดยทั่วไปการทําอาลัวใชแปงสาลี
ประเภทแปงเคก แตก็อาจมีการใชแปงถั่วเขียวและแปงมันสําปะหลังรวมดว ย สําหรับแปงเคก
ประกอบดวยองคประกอบตางๆ โดยเฉลี่ย คือ มีความชื้นไมเกินรอยละ 14.5 มิลลิกรัม โปรตีน
ไมเกินรอยละ 8.5 มิลลิกรัม เถาไมเกินรอยละ 0.36 มิลลิกรัมขนาดเม็ดแปงไมเกิน 12.5 Fisher Unit
(ณรงค, 2538) นอกจากนี้คุณสมบัติตางๆของแปงสาลีมีสวนชวยทําใหเกิดลักษณะที่ดีของขนม
อาลัว คือการเกิดเจลาติไนเซชัน (gelatinization) แปงจะไมละลายในน้ําที่อุณหภูมิต่ํากวาอุณหภูมิ
เจลาติไนเซชันเนื่องจากการจัดเรียงตัวของอะไมโลส (amylose) และอะไมโลเพกติน (amylopectin)
ภายในเม็ดแปงในสวนของผลึก (crystallite) จัดรียงตัวกันอยางเปนระเบียบ ชวยปองกัน
6
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กระจายตัวและละลายในน้ําเย็นในสวนของอสัณฐาน (amorphous) ซึ่งเปนสวนที่ยึดเกาะกันอยาง
หลวมๆไมเปนระเบียบและมีหมูไฮดรอกซิล (hydroxyl) มากจึงสามารถดูดซึมน้ําไดเล็กนอย เมื่อให
ความรอนกับสารละลายแปง เม็ดแปงจะเกิดการพองตัวมากขึ้น สวนอสัณฐานจับน้ําไดมากขึ้น
เนื่องจากพันธะไฮโดรเจนถูกทําลายลงทําใหโมเลกุลน้ําสามารถเขามาจับตัวกันในรางแหของ
เม็ดแปงโดยชวงอุณหภูมิในการเจลาติไนเซชันของแปงสาลีอยูในชวง 52-64ºC (Stehen, 1995) แปง
จากธัญพืชจะมีปริมาณแอมิโลสสูง ทําใหมีการพองตัวและการละลายต่ํา ทําใหไดเจลที่มีลักษณะขุน
ขนและเหนียว (อรอนงค, 2540; กลาณรงค และเกื้อกูล, 2543; นิธิยา, 2545) แตเจลของขนมอาลัวจะ
มีความเหนียวลดลงจากเจลแปงเปยกธรรมดา เพราะวาเจลของขนมอาลัวเปนเจลที่ซับซอน
(multicomponent gel) เนื่องจากมีสวนประกอบอื่นนอกเหนือจากแปง คือ กะทิ น้ําตาลทราย
โครงสรางของเจลที่ไดอาจเรียกวา เจลเนื้อผสม (filled gel หรือ composite gel) (ณรงค, 2538 ;
Morris, 1991) ถาเพิ่มความรอนขึ้นไปเรื่อยๆรวมถึงมีการกวนอยางตอเนื่องจะทําใหเม็ดแปง
แตกออก ความหนืดจะลดลงเพราะน้ําที่อยูในเม็ดแปงแตกออก จากนั้นเมื่อปลอยทิ้งไวใหเย็นตัวลง
โมเลกุลของแปงโดยเฉพาะโมเลกุลของอะไมโลสอยูใกลกันจะเกิดพันธะไฮโดรเจนระหวางกันทํา
ใหมีการจัดเรียงตัวของโมเลกุลขึ้นใหมฟอรมตัวเปนรางแห (junction zone) แตและอะไมโลเพกติน
จะเกิดการจับกันเปนรางแหของเจลไดนอยมาก (Rao และ Hartel, 1998) ทําใหเกิดความหนืดมาก
ขึ้นกวาเดิม เจลมีความแข็งแรงขึ้น แปงเปยกจึงมีลักษณะขุนและหนืดขึ้น (ศิริลักษณ, 2525) เปนเหตุ
ใหการกวนขนมอาลัวจะตองพักขนมใหเย็นลงกอนที่ขณะบีบเปนตัวขนมได เพื่อใหแปงเปยกมี
ความหนืดที่เพิ่มขึ้นเสียกอน (กลาณรงค และเกื้อกูล, 2543)
- น้ําตาล จะใชน้ําตาลทรายบริสุทธิ์ โดยน้ําตาลทรายชวยทําใหขางนอกแหงเปนเปลือกและ
เนื้อขางในเลื่อมใสเปนมัน เกิดจากเมื่อนําขนมไปอบบริเวณผิวของขนมจะเกิดการระเหยน้ําออก
ทําใหความเขมขนของน้ําตาลที่บริเวณผิวนอกเพิ่มขึ้นน้ําตาลในบริเวณนีจ้ ะเกิดการตกผลึก
(กลาณรงค, 2521) และผลึกของน้ําตาลจะเปนผลึกใสกระจายตัวอยูในเนื้อเจลของขนมอาลัว
- กะทิ อาจคั้นจากมะพราวขูดโดยใชน้ําหรือน้ําลอยดอกมะลิ ซึ่งในการทําขนมอาลัว
สามารถใชไดทั้งกะทิสด และกะทิสําเร็จรูป โดยคุณสมบัติของไขมันในกะทิมีผลตอลักษณะทีด่ ี
ของขนมอาลัว คือ อนุภาคของไขมันในกะทิเขามาหอหุมอนุภาคของน้ําตาลที่มีขนาดเล็ก ทําใหลื่น
ไหลไปมาได (สุวรรณา, 2543) เกิดเปนลักษณะขนมรอนออกจากกระทะ ประกอบการการตกผลึก
ของกรดไขมันอิ่มตัวในกะทิ เมื่อไขมันที่รอนถูกทําใหเย็นลง จะเกิดการเปลี่ยนแปลงของไขมันจาก
ของเหลวกลายเปนของแข็งที่มีลักษณะเปนผลึก สงผลใหอาหารที่มีกะทิเปนสวนประกอบมีความ
มันวาว (Timms, 1994; Stauffer, 1996) สงผลใหดานในของขนมอาลัวมีลักษณะเปนยางมะตูม
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อีกทั้งไขมันจากกะทินั้นมีผลตอการเกิดผลึกของน้ําตาล เพราะไขมันชวยปองกันการเกิดผลึกใหญ
ไดดี โดยจะเคลือบที่ผิวของผลึกไวปองกันไมใหผลึกของน้ําตาลเกาะกันเปนผลึกที่ใหญขึ้น ทําให
ผลิตภัณฑมีเนื้อละเอียดและนุม (ณรงค, 2537)
- สีผสมอาหาร อาจเปนสีสังเคราะหหรือสีธรรมชาติก็ได เชน สีมวงจากดอกอัญชัญ สีเขียว
จากใบเตย
- กลิ่นรส อาจเปนกลิ่นรสสังเคราะหหรือกลิ่นรสธรรมชาติก็ได เชน มะลิ วนิลา ใบเตย
กาแฟ โกโก
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วิธีการทําอาลัวมีขั้นตอนดังตอไปนี้
1. นํามะพราวขูดไปผสมกับน้ําหรือน้ําลอยดอกมะลิ จากนั้นนําไปคั้นจนไดน้ํากะทิ
2. นําแปงทั้งหมดมารอนดวยตะแกรง
3. นําน้ํากะทิผสมกับแปงและน้ําตาล คนจนละลายเขากันดี แลวจึงนําไปกรองดวย
ผาขาวบาง
4. นําสวนผสมที่กรองไดไปตั้งบนไฟรอนปานกลาง ใสสีผสมอาหารลงไป และกวนจน
สวนผสมสุกทั่วถึงกันดี โดยจะมีลักษณะเหนียวใส
5. นําขนมสุกที่ไดไปตักใสถุงบีบ แลวบีบลงในถาดที่ทาเนยขาวบางๆ เพื่อขึ้นรูปใหมี
รูปรางและขนาดตามตองการ
6. นําขนมไปตากแดดหรืออบดวยไฟออนๆ จนผิวนอกแหงเปนเปลือกแข็ง
7. อาจนําไปอบควันเทียน แลวจึงบรรจุในภาชนะปดสนิท
อาฒยา (2547) ทําการพัฒนาขนมอาลัวเพื่อใหไดสูตรมาตรฐาน พบวาขนมอาลัวที่ดีควรมี
สวนผสมของแปงสาลีชนิดเบาประเภทแปงเคกรอยละ 10 น้ําตาลทรายรอยละ 35 และกะทิรอยละ
55 สําหรับเทคนิคการทําขนมอาลัว ไดแก การบีบขนมอาลัว เมื่อขนมอาลัวเย็นลงที่อุณหภูมิหอง
ปาดเนื้อขนมดวยพายยางสลับไปมาเพื่อใหเนื้อขนมเนียนไมเปนกอน และงายตอการบีบขนมอาลัว
นอกจากนี้ในการกลับตัวขนมอาลัว จะตองนําถาดขนมอาลัวออกมาพักตัวขนมใหเย็นสนิทแลวใช
พายยางกลับตัวขนมอาลัว จะทําใหตัวขนมไมเสียรูป ขนมอาลัวที่พัฒนาไดมีคา water activity (aw)
เทากับ 0.68 คาสีในระบบ L*, a* และ b* เทากับ 71.73, -0.18 และ16.27 ตามลําดับ
Jangchud และคณะ (2012) ศึกษาอิทธิพลของกลีเซอรอล (glycerol) และระยะเวลาใน
การอบที่เหมาะสมเพื่อใหขนมอาลัวเปนที่ยอมรับของผูบริโภค โดยพบวาการใชกลีเซอรอลใน
ปริมาณเพิ่มขึ้นทําใหขนมอาลัวมีความแข็งลดลง แตเมื่อใชระยะเวลาในการอบเพิ่มขึ้นทําให
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ขนมอาลัวมีความแข็งมากขึ้นและชวยลดคา aw ปริมาณกลีเซอรอลที่เหมาะสมคือ 6% และใช
ระยะเวลาในการอบ 11 ชั่วโมงที่ 70º C มีคะแนนความชอบของผูบริโภคมากที่สุด
2.2 ฝอยทอง
ฝอยทองเปนขนมหวานไทยชนิดหนึ่ง ที่มีที่มาจากอาหารโปรตุเกส ที่มีชื่อวา fios de ovos
มีลักษณะเปนเสนฝอยยาว สีเหลืองทอง มักทําจากไขแดงของไขเปดและไขไก ที่โรยใหสุกเปนเสน
ในน้ําเชื่อมเดือด ชาวโปรตุเกสใชรับประทานกับขนมปง กับอาหารมื้อหลักจําพวกเนื้อสัตว และใช
รับประทานกับขนมเคก มีกําเนิดจากเมืองอาไวโร (Aveiro) เมืองชายฝงทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
ของประเทศโปรตุเกส ฝอยทองแพรเขามาในประเทศไทยพรอมกับทองหยิบและทองหยอด
ในสมัยกรุงศรีอยุธยา ในรัชกาลสมเด็จพระนารายณมหาราช โดย ดอนญา มารี กีมาร เดอปนา
(ทาวทองกีบมา, พ.ศ. 2202-2265) ลูกครึ่งโปรตุเกส-ญี่ปุน ภริยาของเจาพระยาวิชาเยนทร
(คอนสแตนติน ฟอลคอน) ทาวทองกีบมามีหนาที่เปนหัวหนาหองตนเครื่อง (นิดดา, 2553) เปนผูทํา
อาหารเลี้ยงตอนรับคณะราชทูตจากฝรั่งเศสที่มาเยือนกรุงศรีอยุธยาในสมัยนั้น คุณคาทาง
โภชนาการโดยประมาณของฝอยทอง คือ น้ําตาล 37-41% น้ํา 20% โปรตีน 13% ไขมัน 24-26%
และพลังงาน 433 กิโลแคลอรี/่ 100 กรัม
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สวนผสมที่ใชในการผลิตฝอยทองประกอบดวย
- น้ําเชื่อมเขมขน ซึ่งเตรียมจากน้ําตาลทรายละลายในน้ําหรือน้ําลอยดอกมะลิ น้ําตาลมี
คุณสมบัติเปนโพลาร (polar) เพราะมีหมูไฮดรอกซิลอยูในโมเลกุล จึงสามารถละลายน้ําไดโดยเกิด
พันธะไฮโดรเจนกับหมูไฮดรอกซิลในโมเลกุลของน้ํา ทําใหโมเลกุลของน้ําตาลที่มีน้ํามาลอมรอบ
อยูคอยๆหลุดออกจากผิวของผลึกทีละชั้น เมือ่ อุณหภูมิสูงขึ้นน้ําตาลจะละลายไดมากขึ้นเพราะการ
ใหความรอนสงผลใหน้ําที่จับกันอยูดวยพันธะไฮโดรเจนแยกออกจากกัน และมีพลังงานมาพอที่จะ
เกิดพันธะไฮโดรเจนกับโมเลกุลของน้ําตาล (Charley, 1982) การละลายของน้ําตาลมีผลทําให
จุดเดือดสูงขึ้น เมื่อน้ําตาลละลายไดมากขึ้นจุดเดือดก็สูงขึ้นดวย เนื่องจากการจับกันระหวางโมเลกุล
น้าํ และน้ําตาลเพิ่มขึ้น การละลายของน้ําตาลจะไมถึงจุดอิ่มตัวเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น ดังนั้นจุดเดือดของ
น้ําเชื่อมจึงสูงขึ้นดวย จึงสามารถใชจุดเดือดของน้ําเชื่อมเปนเครื่องวัดความเขมขนของน้ําเชื่อมได
(ณรงค และอัญชนีย, 2528) ความเขมขนของน้ําเชื่อมที่ใชทําฝอยทองตองมีความเขมขนมากพอ
เพื่อที่จะดึงน้ําออกจากเสนฝอยทองทําใหฝอยทองเปนเสนกลมได (จรรยา, 2527) ดังนั้น
ความเขมขนของน้ําเชื่อมจะอยูในชวง 50-70oBrix (~102-105ºC)
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- ไขแดง นิยมใชไขแดงจากไขเปดและไขแดงจากไขไกผสมกันในอัตราสวนประมาณ 1:1
เพราะถาใชไขแดงของไขเปดอยางเดียว ฝอยทองจะแข็งกระดางเกินไป มีกลิ่นคาว และถาใชไขแดง
ของไขไกอยางเดียวฝอยทองจะเละไปและสีไมสวย โดยทั่วไปไขจะประกอบไปดวยเปลือกไข
(shell) ประมาณรอยละ 9-12 ไขขาว (albumin) ประมาณรอยละ 60 และไขแดง (yolk) ประมาณ
รอยละ 30-33 ของน้ําหนักไขทั้งฟอง (Stadelman และCotterrill, 1995) ไขแดงมีโครงสรางที่
ประกอบดวยสวนสําคัญ 3 สวน คือ เยื่อหุมไขแดง (vitelline membrane) มีความหนา 0.012-0.023
มิลลิเมตร เจอมินัลติส (germinal disc) เปนสวนของไขที่จะเจริญเติบโตไปเปนตัวออน มีขนาด 3-4
มิลลิเมตร รูปรางเปนวงกลม ความหนาแนนต่ําจึงลอยอยูบนไขแดง (Mercia, 1975) และไขแดง
(yolk) ประกอบดวยน้ํารอยละ 51.3 ไขมันรอยละ 32.6 โปรตีนรอยละ 16.6 คารโบไฮเดรตรอยละ
1.0 และแรธาตุรอยละ 1.1 (Belitz และ Grosch, 1987) โปรตีนในไขแดงประกอบดวยไลโปโปรตีน
ที่มีความหนาแนนต่ํา (low-density lipoprotein: LDL) รอยละ 68 ไลโปโปรตีนที่มีความหนาแนน
สูง (high-density lipoprotein: HDL) รอยละ16 ไลเวทิน (livetin) รอยละ10 และฟอสวิทิน
(phosvitin) รอยละ 4 (Jolivet และคณะ, 2006) ไลโปโปรตีนที่มีความหนาแนนต่ําเปนสารประกอบ
เชิงซอนของไขมันและโปรตีน (lipid-protein complex) ประกอบดวยโปรตีนรอยละ 11 ไขมัน
รอยละ 61.5 และ ฟอสโฟลิปด (phospholipid) รอยละ 12 ไลโปโปรตีนที่อยูในไขแดงเปนตัวที่
เปลี่ยนสภาพธรรมชาติ และเกิดการจับตัวเปนกอนหรือเปนเจล (Powrie และคณะ, 1963; Meyer,
1968) ฟอสวิทิน (phosvitin) เปนฟอสโฟโปรตีน (phosphoprotein) ประกอบดวย ไนโตรเจน
(nitrogen) รอยละ 12-13 ฟอสฟอรัส (phosphorus) รอยละ 10 และ protein-dound phosphorus
รอยละ 80 (Mecham และ Olcott, 1949; Joubert และ Cook, 1958; Mok และคณะ, 1961)
ไลโปโปรตีนที่มีความหนาแนนสูงเปนลิโปโปรตีน (lipoprotein) ประกอบดวย α -lipovitellin และ
β –lipovitellin รอยละ20 ไขมันรอยละ 40 และฟอสโฟลิปดรอยละ 60 (Martin และคณะ, 1963)
โดยในฟอสโฟลิปดแบงออกเปน phosphatidylcholine รอยละ 75 phosphatidylethanolamine
รอยละ 18 และ sphingomyelin (Stadelman และ Cotterill, 1995) ไลเวทิน (livetin) ประกอบดวย
α – livetin, β –livetin และ γ- livetin ในอัตราสวน 2:3:5 (Shepard และ Hottle, 1949) เมื่อโปรตีน
ในไขไดรับความรอนจะเกิดการการเปลี่ยนสภาพ (denaturation) และการจับตัวกันเปนกอนหรือ
การตกตะกอน (coagulation) ทําใหเกิดการจัดเรียงตัวของสายโพลีเปปไทด (polypeptide chain)
เปนระเบียบมากขึ้น (Kauzmann, 1959) โดยอาจขดเปนเกลียว เรียงตัวซอนกัน ขดรวมกันเปนกอน
(secondary, tertiary หรือ quartenary structure) ดวยพันธะไฮโดรเจน พันธะไฮโดรโฟบิค
(hydrophobic bond) พันธะไอออนนิค (ionic bond) (Vail และคณะ, 1973) ทําใหเกิดการเชื่อมขาม
(cross-link) ระหวางโมเลกุลของโปรตีนโดยโปรตีนในไขแดงจะเริ่มจับตัวเปนกอนที่อุณหภูมิ
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ประมาณ 65ºC ไดลักษณะเนือ้ ไขแดงรวน (McWilliam, 1974 และ Charley, 1982) การใชอุณหภูมิ
ที่สูงเกินไปการเปลี่ยนสภาพของโปรตีนจะเกิดขึ้นอยางรวดเร็วและมีปริมาณน้ําอยูนอย (Kinsella,
1983)
- ไขน้ําคาง ซึ่งก็คือสวนของไขขาวใสชั้นนอก (outer liquid layer) ที่คางอยูบนเปลือกไข
ดานในและอยูรอบๆดานขางของไขขาวสวนขน เวนแตที่ตรงกลางและทายของไข มีลักษณะ
เหลวใส อยูเปนชั้นบางๆติดเยื่อเปลือกไข โดยสวนประกอบของไขขาวใสชั้นนอกนี้จะเหมือนกับ
ไขขาวใสชั้นในแตเสนใยมิวซินบางเล็กนอย โดยทั่วไปมักเรียกไขขาวใสชั้นนอกวาไขน้ําคาง
(จรรยา, 2530) น้ําคางไข (วัชรีพันธ, 2524) หรือน้ําเลี้ยงไข จะชวยทําใหเสนฝอยทองนุมเหนียว และ
เวลาโรยเสนในน้ําเชื่อมจะทําใหเสนเรียบสม่ําเสมอ ปริมาณไขน้ําคางที่ใชจะประมาณ 5-10% โดย
น้ําหนักของไขแดง แตถาเติมไขน้ําคางมากเกินไปจะทําใหสนฝอยทองแบนได เปลือกไขประมาณ
40-50 ฟอง จะใหไขน้ําคางประมาณ 20 กรัม (จรรยา, 2530)
- น้ํามันพืช ซึ่งชวยใหเสนฝอยทองมีลักษณะเปนมันเงาและนุมขึ้น ปริมาณที่ใชจะ
ประมาณ 1-2% โดยน้ําหนักของไขแดง
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วิธีการทําฝอยทองมีขั้นตอนดังตอไปนี้
1. ตอกไขแลวแยกไขแดงออกจากไขขาวกัน
2. แยกไขน้ําคางออกจากเปลือกไข
3. กวนผสมไขแดงของไขเปด ตามดวยไขแดงของไขไก ตามดวยไขน้ําคาง และน้ํามันพืช
4. กรองสวนผสมทั้งหมดดวยผาขาวบาง เพื่อแยกเยื่อไขออก ทําใหสวนผสมเปน
เนื้อเดียวกัน โรยเสนไดตอเนื่องโดยไมขาด
5. ตักสวนผสมใสกรวยหรืออุปกรณโรยเสน
6. โรยเสนในน้ําเชื่อมเขมขนที่กําลังเดือด ความรอนจะทําใหไขสุกและแข็งตัวเปนเสน
กดเสนฝอยทองใหจมน้ําเชื่อมเพื่อใหไขสุกเต็มที่ จะชวยลดกลิ่นคาวได
7. ใชไมปลายแหลมสอดเสนฝอยทองใหเปนแพ แลวสายไปมาในน้ําเชื่อมเพื่อชวยให
เสนตรงขึ้น จากนั้นยกออกจากน้ําเชื่อม ทิ้งไวใหสะเด็ดน้ําเชื่อม
8. น้ําเชื่อมมันจะเขมขนขึ้นเรื่อยๆ จึงตองเติมน้ําลงไปปรับความเขมขนของน้ําเชื่อมเปน
ระยะ
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ศิริลักษณ (2533) ทําการศึกษาปจจัยที่มีผลตอคุณภาพและอายุการเก็บรักษาของฝอยทอง
พบวาอายุของไข ความเขมขนของน้ําเชื่อม อัตราสวนไขแดงของไขเปดตอไขแดงของไขไก
ปริมาณไขน้ําคางและปริมาณน้ํามันพืชมีผลตอคุณภาพของฝอยทอง การใชไขที่มีอายุการเก็บ
มากขึ้นจะทําใหฝอยทองที่ไดมีความเหนียวลดลง เมื่อใชน้ําเชื่อมที่มีความเขมขนระหวางรอยละ
50-70 ความเหนียวและความหวานของฝอยทองจะเพิ่มขึ้นเมื่อเพิ่มความเขมขนของน้ําเชื่อม แต
ความมันเงาของฝอยทองจะลดลง สําหรับอัตราสวนไขแดงของไขเปดและไขแดงของไขไกและ
ปริมาณไขน้ําคางที่ใช พบวาการใชไขแดงของไขไกเพิ่มขึ้น ความเหนียวของฝอยทองจะลดลงหรือ
มีความนุมมากขึ้นถาปริมาณไขแดงของไขไกที่ใชอยูในชวงรอยละ 0-80 ของน้ําหนักไขแดง
ทั้งหมด แตการเพิ่มปริมาณไขน้ําคางจะทําใหฝอยทองมีความเหนียวเพิ่มขึ้น ปริมาณไขน้ําคางที่ใช
อยูระหวางรอยละ 5-25 ของน้ําหนักไขแดง และพบวาปริมาณน้ํามันพืชที่ใชมีผลตอความเหนียว
และความมันเงาของฝอยทอง การใชน้ํามันพืชมากขึ้นทําใหฝอยทองมีความเหนียวลดลงแต
ความมันเงาของฝอยทองจะเพิ่มมากขึ้นเมื่อใชน้ํามันพืชมากขึ้น
อุทัยวรรณ (2551) ศึกษาอัตราสวนของมอลทิทอลไซรัป (maltitol syrup) ที่ใชทดแทน
น้ําตาลทรายในขนมฝอยทองและอายุการเก็บรักษา โดยใชอัตราสวนของน้ําตาลทรายตอมอลทิทอล
ไซรัปดังนี้ 100:0, 75:25, 50:50, 25:75 และ 0:100 พบวาเมื่อเพิ่มมอลทิทอลไซรัปมีผลใหคา
ความชื้นและ aw สูงขึ้นแตมีผลทําใหปริมาณน้ําตาลและพลังงานลดลง แตทําใหคาแรงดึงของขนม
ฝอยทองมีคาลดลง และพบวาสามารถใชมอลทิทอลไซรัปทดแทนน้ําตาลทรายไดมากที่สุดคือ
อัตราสวน 50:50 ซึง่ ผูบริโภคใหคะแนนความชอบไมแตกตางกับการใชน้ําตาลทรายรอยละ 100
และจากการศึกษาอายุการเก็บรักษาในถุงโพลีเอทิลีน พบวาเมื่อเก็บรักษาไวที่อุณหภูมิหองสามารถ
เก็บรักษาได 3 วันสวนขนมฝอยทองที่เก็บรักษาไวที่อุณหภูมิตูเย็นสามารถเก็บไดนาน 75 วัน
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2.3 สารใหความหวาน
สารใหความหวานอาจแบงตามคุณคาทางโภชนาการไดเปน 2 ประเภทใหญๆ ประเภทแรก
คือ สารใหความหวานที่มีคุณคาทางโภชนาการ (nutritive sweeteners) หรือสารใหความหวานที่ให
พลังงาน (caloric sweeteners) และประเภทที่สอง คือ สารใหความหวานที่ไมมีคุณคาทาง
โภชนาการ (non-nutritive sweeteners) หรือสารใหความหวานที่ไมใหพลังงาน (non-caloric
sweeteners) (Nabors และ Gelardi, 1991)
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2.3.1 สารใหความหวานที่มีคุณคาทางโภชนาการ (nutritive sweeteners)
สารใหความหวานที่มีคุณคาทางโภชนาการ (nutritive sweeteners) เชน น้ําตาลซูโครส,
ฟรุกโทสและกลูโคส ซึ่งใหพลังงาน 4 กิโลแคลอรี/่ กรัม และน้ําตาลแอลกอฮอล (polyol หรือ
poyhydric alcohol หรือ sugar alcohol) เชน ซอรบิทอล (sorbitol) แมนนิทอล (mannitol) ไซลิทอล
(xylitol) ไอโซมอลท (isomalt) มอลทิทอล (malitol) แลคทิทอล (lactitol) และอีริธริทอล
(erythritol) ซึ่งจะใหพลังงานต่ํากวา คือประมาณ 1.6-2.6 กิโลแคลอรี่/กรัม สารใหความหวาน
ประเภทนี้เปนสารใหความหวานที่ใหมวล (bulk sweeteners) คือมีความหวานนอย ตองใชใน
ปริมาณมาก จึงทําใหเกิดมวลหรือเนื้อ (mass and body) ของผลิตภัณฑ รวมทั้งสามารถลดคา
water activity และชะลอการเสื่อมเสียของผลิตภัณฑได น้ําตาลแอลกอฮอลที่สําคัญไดแก
2.3.1.1 ไซลิทอล (xylitol) เรียกอีกอยางวา "Wood sugar" พบตามธรรมชาติในฟาง
ผลไม ผัก ธัญพืช และเห็ด ใหพลังงาน 2.4 กิโลแคลอรีต่ อกรัมเปนสารใหความหวานที่มี 5 คารบอน
ดังภาพที่ 1 มีความหวานเทากับน้ําตาลซูโครส (Hyvonen และคณะ, 1977) สามารถใชทดแทน
น้ําตาลซูโครสไดในอัตราสวน 1:1 มีคุณสมบัติใหความรูสึกเย็นในปากขณะรับประทาน (cooling
effect) มีการศึกษาวาชวยปองกันการเกิดคราบหินปูนและปองกันฟนผุในหนูได (Grunberg และ
คณะ, 1973) จึงนิยมใชแพรหลายในผลิตภัณฑหมากฝรั่ง ลูกอมดับกลิ่นปาก อีกทั้งยังมีคา aw (water
activity) ต่ํากวาน้ําตาลซูโครสจึงทําใหผลิตภัณฑมีอายุการเก็บรักษานานขึ้น (Parajo และคณะ,
1998) สามารถบริโภคได 30 กรัมตอครั้งโดยไมกอใหเกิดอันราย (Salminen และคณะ,1982 ;
Salminen และ Salminen, 1986) และไมทําใหระดับน้ําตาลในเลือดเพิ่มขึ้นหรือหลั่งอินซูลิน
(Salminen และคณะ, 1982) แตถาบริโภคเกิน 30 กรัมตอครั้งจะทําใหเกิดทองเสียไดซึ่งอาจเปน
เพราะแบคทีเรียในลําไสไมสามารถเผาผลาญไซลิทอลในปริมาณมากได (Salminen และ Salminen,
1986)ไซลิทอลไดรับการอนุมัติจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (FDA) ตั้งแตป 1960 วามี
ความปลอดภัยสําหรับเด็ก (Forster และคณะ, 1982)

ภาพที่ 1 โครงสรางไซลิทอล
ที่มา: Ghosh และ Sudha (2011)
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2.3.1.2 ซอรบิทอล (sorbitol) พบตามธรรมชาติในผักและผลไม หรือผลิตไดจาก
กลูโคสไซรัป เปนที่รูจักกันในชื่อ glucitol, Sorbogem และ Sorbo มีความหวานประมาณ 60% ของ
น้ําตาลซูโครส ใหพลังงาน 2.6 กิโลแคลอรี่ตอกรัม เปนน้ําตาลแอลกอฮอลที่รางกายมนุษยเผาผลาญ
ไดชาเนื่องจากถูกรีดิวสหมูแอลดีไฮด (aldehyde group) เปนหมูไฮดรอกซิล ดังภาพที่ 2 สามารถ
ละลายน้ําไดดี (Askar และ Treptow, 1985) เปนสารดูดความชื้น (humectants) ทําใหรักษาความชื้น
ไดดี (Birkhed และคณะ, 1984) นิยมนํามาใชปรับลักษณะเนื้ออาหาร เชน อาหารประเภทลูกอม
หมากฝรั่ง ซอรบิทอลสามารถชวยเพิ่มการดูดซึมวิตามินบี 12 ของลําไสในคนและสัตว (Chow และ
คณะ, 1958) และยังดูดซึมธาตุเหล็กในมนุษย (Loria และคณะ, 1962) ปริมาณที่เหมาะสมในการ
บริโภคคือ 0.24 กรัม/กิโลกรัมน้ําหนักตัว (BW) สําหรับเพศหญิงและ 0.66 กรัม/กิโลกรัมน้ําหนักตัว
สําหรับเพศชาย (Oku และOkazaki, 1996) ขอเสีย คือ การบริโภคซอรบิทอลในปริมาณสูงอาจสงผล
ใหเกิดปญหาทองเดิน ดังนั้นไมควรบริโภคในครั้งเดียวกันเกิน 50 กรัม

ภาพที่ 2 โครงสรางซอรบิทอล
ที่มา: Ghosh และ Sudha (2011)
2. 3.1.3 ไอโซมอลท (isomalt) เปนไดแซ็กคาไรดประกอบดวยน้ําตาลกลูโคสและ
แมนนิทอลดังภาพที่ 3 มีความหวานอยูในชวง 45-60% ของซูโครส ใหพลังงาน 2.0 กิโลแคลอรี่ตอ
กรัม มีคุณสมบัติเปนสารเพิ่มมวล (bulking agent) และมีรสหวานคลายกับน้ําตาลซูโครสโดยไมมี
รสหวานติดคอ ทนความรอนไดแตไมใหความรูสึกเย็น มีกลิ่นเล็กนอย อุมน้ําไดเล็กนอย (Strater,
1986; 1988) จึงมักใชในผลิตภัณฑลูกอมชนิดแข็งและอมยิ้ม

ภาพที่ 3 โครงสรางไอโซมอลท
ที่มา: Ghosh และ Sudha (2011)
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2.3.1.4 มอลทิทอล (maltitol) ไดจากน้ําตาลมอลโตส ในทางเคมีรูจักกันในชื่อ
4-O-a-glucopyranosyl-D-sorbitol ดังภาพที่ 4 สวนในทางการคารูจักกันในชื่อ Maltisorb,
Maltisweet และ Lesys Maltitol ใหพลังงานอยูในชวง 2.1-2.4 กิโลแคลอรีต่ อกรัม มีความหวาน
ใกลเคียงกับน้ําตาลซูโครสโดยหวานประมาณ 90% ของน้ําตาลซูโครส มีการายงานในอาสาสมัครที่
ทานช็อคโกแลตมีคาดัชนีน้ําตาลอยูในระดับต่ํา (Pelletier และคณะ, 1994) อุมน้ําไดเล็กนอย
ปองกันโรคฟนผุ ไมเปลี่ยนแปลงแมจะผานกระบวนการทางความรอน นิยมใชในผลิตภัณฑลูกอม
ชนิดแข็ง หมากฝรั่งไอศกรีม ช็อกโกแลต และผลิตภัณฑขนมอบ

ภาพที่ 4 โครงสรางมอลทิทอล
ที่มา: Ghosh และ Sudha (2011)
2.3.1.5 แลคทิทอล (lactitol) ไดจากการไฮโดรจีเนชันน้ําตาลแล็กโทส ดังภาพที่ 5
มีความหวานประมาณ 30-40% ของน้ําตาลซูโครสโดยไมมีรสหวานติดคอ ใหพลังงาน 2.0
กิโลแคลอรี่ตอกรัม มีคา aw (water activity) ใกลเคียงกับน้ําตาลซูโครสเนื่องจากมีน้ําหนักโมเลกุล
ใกลเคียงกับน้ําตาลซูโครส (Young, 2007) แตอุมน้ําไดนอยกวาน้ําตาลซูโครส (Saijonmaa และ
คณะ, 1978) ทนตออุณหภูมิสูง มีคุณสมบัติเปนพรีไบโอติก (prebiotic) มีการนํามาใชในผลิตภัณฑ
ช็อกโกแลต ลูกกวาด ขนมอบ หรือยาเม็ด ตาม EC แลวสามารถบริโภคแลคติทอลได 20 กรัม/คน/
วัน โดยไมนาจะกอใหเกิดอาการทองเสีย แตถาไมสามารถดูดซึมแลคติทอลไดอาจกอใหเกิดอาหาร
ปวดทองและทองอืด (Patil และคณะ, 1986)
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ภาพที่ 5 โครงสรางแลคทิทอล
ที่มา: Ghosh และ Sudha (2011)
2.3.1.6 อีริธริทอล (erytitol) เปนน้ําตาลแอลกอฮอลที่มี 4-carbon มีความหวานเปน
60-80% ของน้ําตาลซูโครส ซึ่งสามารถใชไดในอาหารที่มีพลังงานต่ํา เพราะใหพลังงานนอยกวา
0.5 กิโลแคลอรี่ตอกรัม และจะไมเพิ่มปริมาณกลูโคส และอินซูลิน (insulin) ในเลือด เปน noncariogenic และ non-toxic substance (Goossens และ Röper, 1994; Munro และคณะ, 1998)

ภาพที่ 6 โครงสรางอีริธริทอล
ที่มา: Ghosh และ Sudha (2011)
อีริธริทอล-ซูคราโลส (erythritol-sucralose) หรือ D-et® เปนสารรวมระหวาง
น้ําตาลแอลกอฮอล (sugar alcohol) อีริธริทอลและสารใหความหวานยิ่งยวด (intense sweetener)
ซูคราโลส มีความหวานมากกวาซูโครส 8 เทาและใหพลังงานนอยกวา 0.18 กิโลแคลอรีตอกรัม จึง
เปนน้ําตาลที่เลือกใชแทนซูโครสในผลิตภัณฑของผูปวยโรคเบาหวาน ปจจุบันนี้มีขายตาม
ทองตลาด
Storey และคณะ (2007) ไดศึกษาการบริโภคอีริธริทอล 20 และ 35 กรัม ใช
อาสาสมัครที่มีสุขภาพดีพบวาทุคนสามารถตานทานได แตที่เมื่อเพิ่มอีริธริทอล 50 กรัม พบวามี
อาสาสมัครมีอาการคลื่นไส โดยอีริธริทอลหวานมากกวาซูโครส 60–80% (Goossens และRöper,
1994) พบในอาหารหมักดอง (Shindou และคณะ, 1988) ผลไม (Shindou และคณะ 1989) สาหราย
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ทะเลและเห็ด (Yoshida และคณะ 1984) และพบในเนื้อเยื่อ (tissue) และของเหลวในรางกาย (body
fluids) ในคนและสัตว (Goossens และ Röper, 1994; Noda และคณะ, 1994)
ในปจจุบันอีริธริทอลเปนน้ําตาลแอลกอฮอลเพียงชนิดเดียวที่ผลิตทางการคาดวย
การหมัก (Lin และคณะ, 2001) จากการศึกษาของ (Oku และ Noda, 1990; Munro และคณะ, 1998)
อีริธริทอลดูดซึมไดอยางรวดเร็วในลําไสเล็กเพราะวามีน้ําหนักโมเลกุล (molecular weight) ต่ํา
ทําใหรางกายไมสามารถเผาผลาญไดและขับถายออกมาทางปสสาวะ โดยทั่วไปแลวการดูดซึม
อีริธริทอลในสัตวสามารถดูดซึมไดถึง 90% หรือมากกวานั้น (Munro และคณะ, 1998) มีปริมาณ
เพียง 3-5% ที่ไมสามารถดูดซึมไดแตจะขับถายออกมาทางอุจจาระ (Til และคณะ, 1996) อีริธริทอล
ใหพลังงาน 0.4 กิโลแคลอรีตอกรัม (Bornet และคณะ, 1996) ใน U.S. Food and Drug
Administration (FDA) รายงานวาอีริธริทอลพลังงาน 0.2 กิโลแคลอรีตอกรัม แตในบางประเทศ เชน
ประเทศญี่ปุนรายงานวาอีริธริทอลใหพลังงาน 0 กิโลแคลอรีตอกรัม นอกจากนี้ระดับน้ําตาล
ในเลือดและระดับของอินซูลิน เมื่อใชอีริธริทอล (Noda และคณะ, 1994) และมีรายงานวา
อีริธริทอลเปนสารปลอดสารพิษ (nontoxic) (Munro และคณะ, 1998) การเติมอีริธริทอลเปนไมทํา
ใหเกิดฟนผุ (noncariogenic) (Birasawa และคณะ, 1988) มีการยอมรับใหอีริธริทอลเปนอาหารหรือ
วัตถุเจือปนอาหาร (food additive) ในหลายประเทศ ( อเมริกา ญี่ปุน ฝรั่งเศส ไตหวัน ออสเตรเลีย
และ นิวซีแลนด) FDA ไดแจงไววาอีริธริทอลมีความปลอดภัยและสามารถใชได 100%
2.3.1.7 แมนนิทอล (mannitol) เปนผลึกสีขาว มีสูตรทางเคมี C6H8(OH)6
ดังภาพที่ 7 พบในยาง (exudates ) ของตนมะกอก (ash tree) มีความหวาน 50% ของน้ําตาลซูโครส
เปนน้ําตาลแอลกอฮอลที่อุมน้ําไดนอยมาก จึงทําใหละลายน้ําไดนอย โดยสามารถละลายได 1,650
ถึง 2,350 กรัม/กิโลกรัมของน้ํา (Billaux และคณะ, 1991)

ภาพที่ 7 โครงสรางแมนนิทอล
ที่มา: Ghosh และ Sudha (2011)
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ภาพที่ 8 ความสามารถในการละลายของน้ําตาลทรายเปรียบเทียบกับน้ําตาลแอลกอฮอลที่อุณหภูมิ
0-90ºC
ที่มา: Lloyd (2001)

ภาพที่ 9 Sorption isotherm ของน้ําตาลแอลกอฮอลทคี่ วามชื้นสัมพัทธ (Relative humidity) 0-120%
ที่มา: Lloyd (2001)
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ภาพที่ 10 Cooling effect ของน้ําตาลทรายเปรียบเทียบกับน้ําตาลแอลกอฮอล
ที่มา: Lloyd (2001)
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ตารางที่ 1 คุณสมบัติของสารใหความหวานที่มีคุณคาทางโภชนาการ
sucrose

sorbitol maltitol isomalt mannitol

Molecular weight

342

182

344

344

182

Relative sweeteness

100

60

90

40

50

Cooling effect

weak

strong

weak

weak

strong

Melting point (ºC)
Aqueous solubility %
w/w (25ºC)
Tg (Glass transition
temperature, ºC)

160-186

93-99

144-152 145-150 165-169

67

70

60

25

20

67

-5

47

49

-39

Hygroscopicity (20ºC)

low

medium

low

Energy value
(USA) (kcal/g)

4

2.6

2.1

2

1.6

Energy value
(EU) ( kcal/g)

4

2.4

2.4

2.4

2.4

Energy value
(Japan) (kcal/g)

4

3

2

2

2

ADI

-

very low very low

Not
Not
Not
Not
specified specified specified specified
(JECFA) (JECFA) (JECFA) (JECFA)

ที่มา: ดัดแปลงจาก Mitchell (2006) และ Nabor (2012)
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2.3.2 สารใหความหวานที่ไมมีคุณคาทางโภชนาการ (non-nutritive sweeteners)
สารใหความหวานที่ไมมีคุณคาทางโภชนาการ (non-nutritive sweeteners) มีหลายชนิด
แตที่องคการอาหารและยาของสหรัฐอเมริกา ยอมรับใหใชไดอยางปลอดภัยถาใชในปริมาณที่
เหมาะสม มีอยู 5 ชนิด คือ แอสพาเทม (aspartame) แซคคาริน (saccharin) อะซีซัลเฟม-เค
(acesulfame K) ซูคราโลส (sucralose) และ นีโอเทม (neotame) ดังแสดงไวในตารางที่ 1
สารใหความหวานประเภทนี้มักเปนสารใหความหวานยิ่งยวด (intense sweeteners) ซึ่งมีความหวาน
อยางมากเมื่อเทียบกับซูโครส จึงใชในปริมาณนอย นิยมใชเสริมรสหวานใหกับสารใหความหวานที่
ใหมวล โดยปริมาณสูงสุดตอวันที่สามารถรับประทานไดอยางปลอดภัยโดยไมเกิดอันตรายใดๆ
เรียกวา Acceptable Daily Intake levels (ADI) ปริมาณสารใหความหวานสังเคราะหที่ปลอดภัยตาม
ขอกําหนดของ JECFA, ESFA, FDA และ DVFA แสดงไวในตารางที่ 2 นอกจากนี้ยังมี
สารใหความหวานสังเคราะหที่มีการใชในหลายประเทศ แตไมอนุญาตใหใชในประเทศ
สหรัฐอเมริกา เชน ไซคลาเมต (cyclamate) อลิเทม (alitame) และ สทีเวีย/สตีไวออล ไกลโคไซด
(stevia/steviol glycosides ) (Kroger และคณะ, 2006) คุณสมบัติของสารใหความหวานสังเคราะห
บางชนิดแสดงไวในตารางที่ 3

ตารางที่ 2 ปที่คนพบและอนุญาตใหใชของสารใหความหวานสังเคราะหและปริมาณที่แนะนําใหบริโภค Acceptable Daily Intake (ADI)
Sweetner

Year discovered

Acesulfame-K
Aspartame
Cyclamate
Saccharin
Sucralose
Neotame

1967
1965
1937
1879
1976
1965

1

Year approved for use
in food
1988
1981
1958
1977
1998
2002

JECFA ADI
mg/kg body wt
15
40
111
5
15
0-2

EFSA ADI
mg/kg body wt
9
40
7
5
15
1

FDA ADI
mg/kg body wt
15
50
NA2
5
5
18

NFI DVFA
mg/kg body wt
40
15
11
5
15
-

JECFA, Joint Commission of Experts on Food Additive of the World Health Organization and the Food and Agriculture Organization; ESFA, European Food Safety
Agency; FDA, Food Administration; DVFA, Danish Veterinary and Food Administration; NA, notavailable.
2
Cyclamate has been banned in the United States 1969.

ที่มา: Mattes และ Popkin (2009)

ตารางที่ 3 ความแตกตางของคุณสมบัติของสารใหความหวานสังเคราะห
Technical data
Moleccular formular
Molecular weight
Description

Aspatame
C14H18N2O5
294

Function

Sweetener

Odourless crytalline
white poeder, with a
strong sweet taste

Sweetness intensitya 133-200
Solubility
Slightly soluble in
water and ethanol

a

compared with that of sucrose

ที่มา: Mattes และ Popkin (2009)

Acesulfame-aspartame
C18H23O9N3S
457
Odourless crystalline
white powder

Saccharin
C7H5NO3S
183

Sweetening agent,
contributes to aroma
300-400
Slightly soluble in
water and ethanol

White crystals,
crystalline powder,
odourless, aromatic

Sodiumcyclamate
C6H12NNaO3S
202
White crystals,
odourless crystalline
powder

Sucralose
C12H19Cl3O8
397
Practically odourless
crystalline white
powder

Sweetener

Sweetener

Sweetener

240-350

30
400-800
Freely soluble in water Easily soluble in
water, methanol and
ethanol

Slightly soluble in
water; soluble in
alkaline solutions;
slightly soluble in
ethanol
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2.3.2.1 ซูคราโลส (sucralose) เปนน้ําตาลโมเลกุลคูที่ผลิตไดจากน้ําตาลซูโครส
มีลักษณะเปนผลึกสีขาว ไมมีกลิ่น ไมดูดความชื้น และละลายน้ําไดดี ซูคราโลสมีความหวาน
มากกวาน้ําตาล 600 เทา มีความคงตัวที่ดีตอความรอนสูง และความเปนกรดดางในชวงกวาง ที่
สําคัญคือ ซูคราโลสเปนสารใหความหวานเพียงชนิดเดียวที่มีตนกําเนิดมาจากน้ําตาลทราย จึงให
รสหวานเหมือนน้ําตาลทรายและมีรสคงทนอยูนาน ไมมีรสขมหรือเฝอนติดปลายลิ้น (aftertaste)
จากคุณสมบัติดังกลาวซูคราโลสจึงสามารถนํามาใชเปนสารใหความหวานทดแทนน้ําตาลใน
ผลิตภัณฑอาหารหลายชนิด เชน ซอส อาหารกระปอง ขนมอบ อาหารเสริม ไอศกรีม ขนมขบเคี้ยว
ลูกกวาด หมากฝรั่ง ผลิตภัณฑนม แยม เยลลี่ ผักและผลไมดอง น้ําตาลสําหรับโรยหนาขนม
(frostings) เครื่องดื่ม และเครื่องดื่มชนิดผง เปนตน นอกจากนี้ ซูคราโลส ยังถูกนํามาผสมกับ
มอลโตเดกซตริน (maltodextrin) และเด็กซโตรส (dextrose) บรรจุซองเล็ก ๆ วางบนโตะอาหารใช
เปนสารใหความหวานแทนน้ําตาล (sugar substitutes) อีกดวย โครงสรางของซูคราโลส แสดงไวใน
ภาพที่ 8 การสังเคราะหซูคราโลสจะผานกระบวนการใน 5 ขั้นตอน โดยซูคราโลสเปนสารประกอบ
ที่เกิดจากการรวมตัวของน้ําตาลซูโครสและคลอรีน (Cl) โดยคลอรีน จะเขาไปแทนที่
หมูไฮดรอกซิลของคารบอนอะตอมที่ 4 ของกลูโคส และตําแหนงที่ 1 และ 6 ของฟรุกโทส (Grice
และ Goldsmith, 2002)

ภาพที่ 11 โครงสรางของซูคราโลส
ที่มา: Rodero และคณะ (2009)
ซูคราโลสมีโครงสรางที่รางกายไมตอบสนอง จึงไมมีผลตอการหลั่งอินซูลินหรือ
กระบวนการสรางและสลายคารโบไฮเดรตในรางกาย จากการศึกษาการยอยและการสลายตัวของ
ซูคราโลสพบวาเมื่อบริโภคสารใหความหวานสังเคราะหซูค ราโลสเขาไปในรางกาย สวนใหญ
ไมสามารถดูดซึมและกําจัดออกทางอุจจาระโดยไมมีการเปลี่ยนแปลง (Grice และ Goldsmith,
2000; John และคณะ, 2000; Roberts และคณะ, 2000; Sims และคณะ, 2000; Wood และคณะ,
2000)โดยเฉพาะหากมีการบริโภคนอยกวา 3 มิลลิกรัม/กิโลกรัม/วัน การที่รางกายไมสามารถดูดซึม
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ไดเนื่องมาจากซูคราโลสมีโครงสรางที่มีการสังเคราะหมาจากซูโครสที่มีคลอลีนเขาไปแทนที่ใน
โมเลกุลของซูโครสทําใหมีโครงสรางเปลี่ยนแปลงไป ซูคราโลสจึงไมสามารถยอยไดในรางกาย
เหมือนซูโครส
ซูคราโลสสามารถใชเปนสวนประกอบในอาหารสําหรับคนทั่วไป ผูใหญ เด็ก
สตรีมีครรภ หญิงใหนมบุตร รวมถึ งผูปวยโรคเบาหวาน เนื่องจากซูคราโลสไมใหพลังงานกับ
รางกาย (non-caloric sweetener) และไมมีผลกระทบตอระดับน้ําตาลกลูโคสในเลือด จึงเหมาะที่จะ
ใชเปนสารใหความหวานในอาหารสําหรับ ผูปวยโรคเบาหวาน หลังจากที่ซูค ราโลสถูกคนพบในป
ค.ศ. 1976 ประเทศแคนาดาเปนประเทศแรกที่อนุญาตใชเปนสารใหความหวาน และตอมาไดรับ
อนุญาตใหใชไดมากกวา 60 ประเทศทั่วโลก เชน ออสเตรเลีย นิวซีแลนด สหรัฐอเมริกา บราซิล จีน
ญี่ปุน และประเทศในกลุมสหภาพยุโรป เปนตน ดวยจุดเดนของซูค ราโลสที่ใหรสหวานเหมือน
น้ําตาลทราย แตไมสงผลรายตอสุขภาพ กลาวคือซูคราโลสไมทําใหฟน ผุ ไมเปนสารกอมะเร็งและ
ไมถูกยอยสลายในระบบยอยอาหาร จึงไมใหพลังงานกับรางกาย ดังนั้นจึงไมนาแปลกใจถาเราจะ
เห็นแนวโนมการใชที่เพิ่มมากขึ้นของซูคราโลสและกลายเปนสวนประกอบในอาหารหลายชนิด
ในอีกไมกี่ปขางหนานี้
2.3.2.2 แอสพาเทม (aspartame) ใชในผลิตภัณฑอาหารเชาธัญพืช (breakfast
cereals) อาหารหวาน และลูกอม แอสพาเทมประกอบดวยกรดอะมิโน 2 ชนิดตอกัน คือ
ฟนิลอะลานีน (phenylalanine) และ กรดแอสพารติก (aspartic acid) ซึ่งแอสพาเทมใหความหวาน
ประมาณ 200 เทาของน้ําตาลซูโครส สลายตัวในอุณหภูมิที่สูง ควรระวังการใชในผูปวยที่มีภาวะ
phenylketonuria (PKU)
2.3.2.3 แซคคาริน (saccharin) เปนสารใหความหวานที่ไมมีคุณคาทางโภชนาการ
ชนิดที่ใชกันมานานที่สุด ใหความหวาน 300 เทาของน้ําตาลซูโครส ใหรสขม ยังไมพบการเกิด
อันตรายในคน แตพบวาทําใหเกิดมะเร็งในหนูเมื่อใชในปริมาณสูง
2.3.2.4 อะซีซัลเฟม-เค (acesulfame K) หรือ acesuflame potassium (AceK) ใชใน
ผลิตภัณฑน้ําผลไม ผลไมอาหารอบ อาหารหวาน ลูกอมชนิดแข็งและหมากฝรั่ง (chewing gum) ให
ความหวาน 200 เทาของน้ําตาลซูโครส มีความคงตัวตอความรอน ใหรสขมตกคาง
2.3.2.5 นีโอเทม (neotame) เปนสารใหความหวานสังเคราะหที่มีความหวาน
มากกวาสารใหความหวานสังเคราะหชนิดอื่นๆ ใหความหวาน 7,000 – 13,000 เทาของน้ําตาล
ซูโครส ทนตอความรอนสูง เปนสารใหความหวานสังเคราะหตัวใหม ลาสุดที่ไดรับการอนุญาตให
ใชโดยองคการอาหารและยาของสหรัฐอเมริกาในป ค.ศ. 2002 สามารถใชกับอาหารและเครื่องดื่ม
ไดทุกประเภท

บทที่ 3
วิธีดําเนินการวิจัย
3.1 วัสดุและเครื่องมือที่ใชในงานวิจัย
3.1.1 อาลัว
3.1.1.1 แปงสาลีชนิดเบา (ตราพัดโบก)
3.1.1.2 กะทิสําเร็จรูปยูเอชที (UHT) แบบกลอง (ตราชาวเกาะ)
3.1.1.3 น้ําตาลทรายขาวบริสุทธิ์ (ตรามิตรผล)
3.1.1.4 เนยขาว (ตราใบไมทอง)
3.1.1.5 เทียนอบขนมไทย
3.1.2 ฝอยทอง
3.1.2.1 ไขแดงของไขไก
3.1.2.2 ไขแดงของไขเปด
3.1.2.3 ไขน้ําคาง (ไขขาวสวนที่คางติดเปลือกไขดา นในหลังการตอกไข) ของ
ไขไก
3.1.2.4 ไขน้ําคาง (ไขขาวสวนที่คางติดเปลือกไขดานในหลังการตอกไข) ของ
ไขเปด
3.1.2.5 น้ําตาลทรายขาวบริสุทธิ์ (ตรามิตรผล)
3.1.2.6 กลิ่นมะลิ (ตราวินเนอร)
3.1.3 สารใหความหวาน
3.1.3.1 ซอรบิทอล (sorbitol) (Uneo Fine Chemicals Industry (Thailand), Ltd.)
3.1.3.2 มอลทิทอล (maltitol) (Uneo Fine Chemicals Industry (Thailand), Ltd.)
3.1.3.3 ไอโซมอลท (isomalt) (Beneo-Palatinit, Ltd.)
3.1.3.4 แมนนิทอล (mannitol) (Qingdao Bright Moon Seaweed Group Co., Ltd.)
3.1.3.5 ซูคราโลส (sucralose) (DPO (Thailand), Ltd.)
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3.1.4 อุปกรณที่ใชในงานวิจัย
3.1.4.1 อาลัว
- กระทะเคลือบ
- พายไม
- ถุงบีบพลาสติก
- หัวบีบเบอร 12
- ผาขาวบาง
- ถาดอะลูมิเนียม
- เตาแกส
- ตะแกรงรอนแปง
- กะละมัง
- เทอรโมมิเตอรแบบดิจิตอล (-50 ถึง 300 องศาเซลเซียส)
- แปรงทาเนยขาว
- ถวยสําหรับวัดคา aw
- ถวยสําหรับวิเคราะหความชื้น
- ถวยสําหรับวิเคราะหความหนืด
3.1.4.2 ฝอยทอง
- กระทะทองเหลือง
- กรวยโรยฝอยทอง
- ไมสอยฝอยทอง
- ผาขาวบาง
- ถาดอะลูมิเนียม
- เตาแกส
- ตะแกรงพักเคก
- กะละมัง
- เทอรโมมิเตอรแบบดิจิตอล (-50 ถึง 300 องศาเซลเซียส)
- ถวยสําหรับวัดคา aw
- ถวยสําหรับวิเคราะหความชื้น
3.1.5 เครื่องมือที่ใชในงานวิจัย
- เครื่องชั่ง 2 ตําแหนง (Ohaus, Pioneer, USA)
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- เครื่องชั่ง 4 ตําแหนง (Sartorius, BS 224S, Germany)
- ตูอบลมรอน (hot-air oven) (Binder, USA)
- เครื่องวัดคา water activity (aw) (Navasina, Thermoconstanter,
Switzerland)
- เครื่องวัดสี (Hunterlab Colorimeter, Miniscan XE, USA)
- กลองจุลทรรศนอิเลคตรอนแบบกราดลําแสง (Scanning Electron
Microscopy) (CamScan, Maxim 200 (upgrade 2010), England)
- เครื่องวิเคราะหเนื้อสัมผัส (Texture Analyzer) (TA-XT2i, England)
- เครื่องวิเคราะหความหนืด (Rapid Visco Analyzer (RVA)) (Newport
Science, Australia)
3.2 วิธีการดําเนินงานวิจัย
3.2.1 อาลัว
3.2.1.1 การคัดเลือกสูตรตนแบบขนมอาลัว
ทําการผลิตขนมอาลัว 3 ตัวอยางตามสูตรในภาคผนวก ก (สูตร A, B และ C) แลว
นําไปทดสอบความชอบทางประสาทสัมผัสกับผูบริโภคจํานวน 100 คน เปรียบเทียบกับตัวอยาง
ทางการคาของผูประกอบการ โดยใชแบบสอบถามในภาคผนวก ข ตอนที่ 3 ซึ่งมีการใหคะแนน
ความชอบ 1 ถึง 7 คะแนน (7-point hedonic scale) ในดานลักษณะภายนอก ความแข็งของเปลือก
นอก ความเหนียวของเนื้อขนม รสชาติ กลิ่นขณะเคี้ยว และ ความชอบโดยรวม ทําการวิเคราะหโดย
ใชแผนการทดลองแบบ Randomized Complete Block Design (RCBD) วิเคราะห ANOVA และ
เปรียบเทียบคาเฉลี่ยโดยวิธี Duncan's multiple range test (P<0.05) เพื่อคัดเลือกสูตรที่ดีที่สุดสําหรับ
เปนสูตรตนแบบในการดําเนินงานขั้นตอไป
3.2.1.2 การใชสารใหความหวานทดแทนน้ําตาลตอลักษณะทางกายภาพขนมอาลัว
ทําการผลิตขนมอาลัวจากสูตรตนแบบที่คัดเลือกได (สูตร B) ในขอ 3.2.1.1
(ดังแสดงในตารางที่ 4 โดยมีการใชสารใหความหวานทดแทนน้ําตาลทรายในสูตร ขณะที่คงชนิด
และปริมาณของสวนผสมอื่นๆ (แปงสาลี กะทิ) ไวตามเดิม สารใหความหวานทดแทนน้ําตาลทราย
ประกอบดวยสารใหความหวานเพิ่มมวล (bulk sweetener) เปนน้ําตาลแอลกอฮอลที่แตกตางกัน
4 ชนิด คือ ซอรบิทอล มอลทิทอล ไอโซมอลท และแมนนิทอล แตละชนิดใชทดแทนน้ําตาลทราย
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5 ระดับแตกตางกัน คือ รอยละ 0 (control), 25, 50, 75 และ 100 โดยที่ระดับรอยละ 25, 50, 75 และ
100 จะตองมีการเติมซูคราโลสซึ่งเปนสารใหความหวานยิ่งยวด (intense sweetener) ในปริมาณ
เล็กนอย (คํานวณจากคา relative sweetness ของซูโครสและซูคราโลสตามตัวอยางในภาคผนวก ฉ)
เพื่อปรับใหไดความหวานเทากับน้ําตาลทรายในสูตรตนแบบ (ดังแสดงในตารางที่ 5) ดังนั้นจึงมี
ขนมอาลัวที่ตองผลิตทั้งสิ้น 17 สูตร สูตรละ 2 ซ้ํา (replication) ตามวิธีการผลิตในภาพที่ 12 ซึ่งได
นําไปตรวจสอบทางดานกายภาพและทางเคมีในขั้นตอไป
ตารางที่ 4 ตารางสูตรตนแบบขนมอาลัว
สวนผสม

ปริมาณที่ใช (g)

% โดยน้ําหนัก

50.00
207.78

10.00

67.22

13.44

น้ําตาลทราย

175.00

35.00

รวม

500.00

100.00

แปงสาลี
กะทิยูเอชที
น้ํา

* ไดผลิตภัณฑ 300 กรัม

41.56
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ตารางที่ 5 ปริมาณการใชน้ําตาลแอลกอฮอล น้ําตาลทรายและซูคราโลสในการผลิตขนมอาลัว
ระดับการ
แทนที่ (%)
25

50

75

100

สวนผสม

ปริมาณที่ใช (g)
sorbitol

maltitol

isomalt

mannitol

น้ําตาลทราย

131.25

131.25

131.25

131.25

น้ําตาลแอลกอฮอล
ซูคราโลส

43.75
0.0292

43.75
0.0146

43.75
0.0438

43.75
0.0365

น้ําตาลทราย

87.50

87.50

87.50

87.50

น้ําตาลแอลกอฮอล

87.50

87.50

87.50

87.50

ซูคราโลส

0.0583

0.0292

0.0875

0.0729

น้ําตาลทราย

43.75

43.75

43.75

43.75

น้ําตาลแอลกอฮอล

131.25

131.25

131.25

131.25

ซูคราโลส

0.0875

0.0438

0.1313

0.1094

0.00

0.00

0.00

0.00

น้ําตาลแอลกอฮอล

175.00

175.00

175.00

175.00

ซูคราโลส

0.1167

0.0583

0.1750

0.1458

น้ําตาลทราย
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อบควันเทียนแปงสาลี 24 ชั่วโมง
ผสมน้ําตาลทราย น้ําตาลแอลกอฮอล และแปงสาลีที่อบควันเทียน คนใหเขากัน
เติมกะทิ ซูคราโลสและน้ํา คนใหเปนเนื้อเดียวกันและกรองดวยผาขาวบาง
เทใสกระทะทองเหลือง ตั้งบนเตาแกสกวนดวยไฟปานกลางถึงออน
กวนนานประมาณ 28 นาที (จนอุณหภูมิประมาณ 80-85˚C) จนแปงมีลักษณะใสรวมกันเปนกอน
ยกลงจากเตา พักไวใหเย็นจนมีอุณหภูมิประมาณ 40-45˚C
ใชหัวบีบแบบกลมไมมีลายบีบขนมลงบนถาดอะลูมเิ นียม
อบในตูอบลมรอนที่อุณหภูมิ 70˚C 17 ชั่วโมง
นําออกมาผึ่งใหเย็นแลวแซะขนมกลับใหดานลางหงายขึ้น
อบตอที่อุณหภูมิ 70˚C อีก 5 ชั่วโมง
นําออกมาผึ่งใหเย็น
เก็บขนมอาลัวในถุงพลาสติก
ภาพที่ 12 กระบวนการผลิตขนมอาลัว
3.2.1.3 สมบัติการใหความหนืด (pasting property) ของสวนผสมอาลัว
การตรวจสอบคุณสมบัติการใหความหนืด (pasting property) ของ
สวนผสมดิบอาลัว (batter) ดวยเครื่อง Rapid Visco Analyzer (RVA) เพื่อประเมินวาชนิดและ
ปริมาณของสารใหความหวาน สงผลอยางไรตอการใหความหนืด การเกิดเจลาติไนเซชัน
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(gelatization) และรีโทรเกรเดชัน (retrogradation) ของสวนผสมในขณะและหลังการกวนให
ความรอน การตรวจสอบมีขั้นตอนดังนี้
1) ชั่งสวนผสมซึ่งไดแก แปงสาลี น้ําตาลทราย กะทิ สารใหความหวานเพิ่มมวล
และซูคราโลส โดยคํานวณสวนผสมตางๆตามสูตรใหไดน้ําหนักแปงสาลี 4.0 กรัม ในตัวอยาง
2) กําหนดใหเครื่องหมุนดวยความเร็วรอบ 960 rmp/ 10 วินาที เพื่อทําใหสวนผสม
เขากันหลังจากนั้นลดความเร็วรอบลงเหลือ 160 rpm/ 10 วินาที และใหความรอนที่ 50°C เปนเวลา
1 นาที จากนั้นใหความรอนถึง 95°C เปนเวลา 7 นาที 30 วินาทีและคงอุณหภูมทิ ี่ 95°C นาน 20 นาที
ลดอุณหภูมิลงถึง 50°C เปนเวลา 7 นาที 30 วินาที สุดทายคงอุณหภูมิไวที่ 50°C เปนเวลา 2 นาที
ทั้งนี้เพื่อเลียนแบบการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของสวนผสมขณะกวน
3) ทําการวิเคราะห 3 ซ้ํา
3.2.1.4 ปริมาณความชื้น (moisture content) ของขนมอาลัว
1) อบถวยวิเคราะหความชื้นใน hot-air oven ที่อุณหภูมิ 105°C นาน 3 ชั่วโมง
นําออกจากตูอบใสโถดูดความชื้น ปลอยทิ้งไวจนอุณหภูมิเทากับอุณหภูมิหองนาน 30 นาที
ชั่งน้ําหนักถวยวิเคราะหความชื้นพรอมฝาจนน้ําหนักคงที่น้ําหนักตางกันไมเกิน 5 มิลลิกรัม (A)
2) นําตัวอยางอาลัวใสในถวยอบความชื้น ทําใหตัวอยางแตกกระจายทั่วถวย
วิเคราะหความชื้น ชั่งน้ําหนัก (B)
3) นําไปอบที่อุณหภูมิ 105°C เปนเวลาประมาณ 16 ชั่วโมง จนน้ําหนักคงที่
น้ําหนักตางกันไมเกิน 5 มิลลิกรัม
4) หลังจากตัวอยางแหงนํามาใสในโถดูดความชื้นทิ้งไวใหเย็น ชั่งน้ําหนัก (C)
5) คํานวณปริมาณความชื้นของตัวอยางเปนความชื้นฐานเปยก (wet basis)
% ความชื้น = (B-A) - (C-A) x100
(B-A)
6) ทําการวิเคราะห 3 ซ้ํา
3.2.1.5 คา water activity (aw) ของขนมอาลัว
โดยใชเครื่องวัดคา water activity (Navasina, Thermoconstanter, Switzerland)
เพื่อประเมินความคงตัวตอการเสื่อมเสียทางจุลินทรีย โดยมีขั้นตอนดังนี้
1) เตรียมตัวอยางอาลัวสวนดานใน (โดยการเอาสวนเปลือกของอาลัวออก)
ใสในถวยวัด aw
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2) นําตัวอยางใสในเครื่องวัดคา aw ปดฝาเครื่อง รอจนความชื้นของตัวอยางถึง
จุดสมดุลจะไดคา aw ของตัวอยาง
3) กอนจะทําการวัดตัวอยางตอไปตองนําซิลิกาเจลใสถวยวัด aw แลวนําไปใส
เครื่องวัดคา aw เพื่อดูดความชื้นในเครื่อง aw โดยรอใหเครื่องอานคา aw ไดประมาณ 0.1-0.2 แลวคอย
นําตัวอยางตอไปมาวัดคา aw
4) ทําการวิเคราะห 3 ซ้ํา
3.2.1.6 คาสี (color) ของขนมอาลัว
วัดสีในสวนเปลือกของขนมและสวนเนื้อในของขนมโดยใชเครื่องวัดสี
(Hunterlab colorimeter, Miniscan XE, USA) เพื่อประเมินคุณภาพดานสี โดยมีขั้นตอนดังนี้
1) นําตัวอยางอาลัวมาวัดสีสวนเปลือกดานขาง กนของขนมและสวนเนื้อในของ
ขนม
2) เครื่องจะรายงานเปนคา L* คาความสวางของสีซึ่งมีคา 0 - 100 ที่ 0 แสดงถึง
สีดํา และ 100 แสดงถึงสีขาว สวนคา a* และ b* เปนคาที่บอกสีโดยแสดงในสองแกน คา a* คือ
สีแดง - เขียว โดยถาคา a* มีคามากหรือคาเปนบวกแสดงวาตัวอยางมีแนวโนมเปนสีแดง แตถา
คา a* มีคานอยหรือมีคาเปนลบแสดงวาตัวอยางมีแนวโนมเปนสีเขียว และคา b* คือ
สีเหลือง-น้ําเงิน โดยถาคา b* มีคามากหรือคาเปนบวกแสดงวาตัวอยางมีแนวโนมเปนสีเหลือง
แตถาคา b* มีคานอยหรือมีคาเปนลบแสดงวาตัวอยางมีแนวโนมเปนสีน้ําเงิน และนํามาคํานวณเปน
คา whiteness index (Zarubica, 2005) เพือ่ ประเมินความขาวของขนมอาลัว
whiteness index (Hunter) = L-3b
3) ทําการวัด 9 ครั้ง
3.2.1.7 ปริมาณสวนเปลือก (crust) ของขนมอาลัว
ทําการขูดสวนที่เปนเปลือกแข็งออกมาชั่งน้ําหนัก แลวคํานวณเปนรอยละโดย
น้ําหนัก เพื่อประเมินการเกิดสวนเปลือกเนื่องจากการสูญเสียน้ําที่ผิวและการตกผลึกของสวนผสม
โดยมีขั้นตอนดังนี้
1) ชั่งน้ําหนักขนมอาลัวทั้งชิ้น
2) ขูดสวนเปลือกมาชั่งน้ําหนัก คํานวณเปน % เปลือก
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% เปลือก = น้ําหนักสวนเปลือก x 100
น้ําหนักขนมทั้งชิ้น
3) ทําการวิเคราะห 3 ซ้ํา
3.2.1.8 โครงสรางระดับจุลภาคของขนมอาลัว
การถายภาพจากกลองจุลทรรศนอิเลคตรอนแบบกราดลําแสง (Scanning Electron
Microscopy) (CamScan, Maxim 200 (upgrade 2010), England) เพื่อประเมินโครงสรางระดับ
จุลภาค
1) นําตัวอยางอาลัวไปอบที่อณ
ุ หภูมิ 50º C เปนเวลา 24 ชั่วโมง
2) เมื่ออบเสร็จนําตัวอยางขนมอาลัวไปเก็บใสไวในโถดูดความชื้น
3) นําตัวอยางขนมอาลัววางบนแทนสําหรับวางตัวอยาง จากนั้นนําไปเคลือบทอง
เมื่อเคลือบทองเสร็จแลวนําตัวอยางไปถายภาพที่บริเวณเปลือกของขนมอาลัวตามกําลังขยายของ
เครื่อง
3.2.1.9 ลักษณะเนื้อสัมผัส (texture) ของขนมอาลัว
วัดลักษณะเนื้อสัมผัสโดยการวิเคราะหดวยเครื่อง Texture Analyzer เพื่อประเมิน
คุณภาพในดานความแข็งและความเหนียว
- การวัดเนื้อสัมผัสของตัวขนมอาลัว
1) ตัดยอดอาลัวใหเหลือสวนฐานความสูง 1 เซนติเมตร
2) นําสวนฐานอาลัวไปวัดเนื้อสัมผัสดวยหัววัด cylinder probe (P50) กดตัวอยาง
กําหนดอัตราเร็วกอนวัด (pre-test speed) 10.0 mm/s อัตราเร็วขณะวัด (test speed) 1.0 mm/s
อัตราเร็วหลังวัด (post-test speed) 10.0 mm/s กดลงไปในอาลัวดวยระยะทาง 70% ของตัวอยาง
อาลัว จะไดกราฟความสัมพันธระหวางแรงที่ใชในการกดและเวลา
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3) กราฟความสัมพันธระหวางแรงที่ใชในการกดและเวลาสามารถนํามาหาคา

Hardness (N) = ความแข็งหาจากแรงสูงสุดที่ใชในการกดตัวอยางขนมทั้งชิ้นโดยการทําลาย
ตัวอยางไป 70%
Work (N.s) = พลังงานที่ใชในการกดตัวอยางขนมทั้งชิ้นหาจากพื้นที่ใตกราฟตั้งแตจุดเริ่มตนถึงจุด
คาแรงสูงสุด
4) ทําการวิเคราะห 10 ซ้ํา
- การวัดเนื้อสัมผัสดานในของขนมอาลัว
1) ตัดยอดอาลัวใหเหลือสวนฐานความสูง 0.5 เซนติเมตร
2) นําสวนฐานอาลัวไปวัดเนื้อสัมผัสดวยหัววัด cylinder probe (P5) เจาะตัวอยาง
กําหนดอัตราเร็วกอนวัด (pre-test speed) 5.0 mm/s อัตราเร็วขณะวัด (test speed) 1.0 mm/s อัตราเร็ว
หลังวัด (post-test speed) 1.0 mm/s กดลงไปในอาลัวดวยระยะทาง 60% ของตัวอยางอาลัว จะได
กราฟความสัมพันธระหวางแรงที่ใชในการกดและเวลา
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3) กราฟความสัมพันธระหวางแรงที่ใชในการกดและเวลาสามารถนํามาหาคา

Hardness (N)
Work (N.s)

= ความแข็งหาจากแรงสูงสุดที่ใชในการกดตัวอยางเนื้อในของขนมอาลัว
= พลังงานที่ใชในการกดเนื้อในขนมอาลัวหาจากพื้นที่ใตกราฟตั้งแตจุดเริ่ม ตน
ถึงจุดคาแรงสูงสุด (Area 1)
Adhesive force (N) = แรงสูงสุดที่ใชในการดึงหัววัดออกจากตัวอยาง
Adhesiveness (N.s) = การยึดติดหาจากพลังงานในการดึงหัววัดออกจากตัวอยาง (Area 2)
4) ทําการวิเคราะห 10 ซ้ํา
3.2.1.10 ความชอบทางประสาทสัมผัสของขนมอาลัว
คัดเลือกอาลัวสูตรที่มีการเติมสารใหความหวานมาเปรียบเทียบกับอาลัว
สูตรควบคุมโดยการทดสอบความชอบทางประสาทสัมผัสกับผูทดสอบ 30 คน ดวยวิธีการให
คะแนนความชอบ 1 ถึง 7 คะแนน (7-point hedonic scale) ในดานลักษณะภายนอก สี
ความแข็งของเปลือก ความหนาของเปลือก เนื้อสัมผัสของเนื้อขนม รสชาติ กลิ่นขณะเคี้ยว และ
ความชอบรวม ตามแบบสอบถามในภาคผนวก ง
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3.2.1.11 การวิเคราะหผลการทดลองทางสถิตขิ องขนมอาลัว
ทําการวิเคราะหโดยใชแผนการทดลองแบบ CRD (Completely Randeomized
Design) โดย วิเคราะห ANOVA และเปรียบเทียบคาเฉลี่ยโดยวิธี วิธี Duncan's multiple range test
(P<0.05)
3.2.3 ฝอยทอง
3.2.3.1 การคัดเลือกสูตรตนแบบฝอยทอง
ทําการผลิตฝอยทอง 5 ตัวอยาง (สูตร A, B, C, D และ E) ที่มีอัตราสวนไขแดงของ
ไขเปดและไขแดงของไขไกแตกตางกันดังตารางที่ 6 สวนผสมน้ําเชื่อมโรยเสน (สําหรับโรยไขแดง
ใหสุกเปนเสนฝอยทอง) ดังตารางที่ 7 และสวนผสมน้ําเชื่อมเจือจาง (สําหรับปรับความเขมขน
น้ําเชื่อม) ดังตารางที่ 8 ทําตามวิธีการทําในภาพที่ 13 นําฝอยทองทั้ง 5 ตัวอยางไปทดสอบความชอบ
ทางประสาทสัมผัสกับผูบริโภคจํานวน 50 คน ดวยวิธีการใหคะแนนความชอบ 1 ถึง 7 คะแนน
(7-point hedonic scale) ในดานลักษณะปรากฏ สี เนื้อสัมผัส รสชาติ กลิ่นขณะเคี้ยว และ
ความชอบโดยรวม ตามแบบทดสองในภาคผนวก จ ทําการวิเคราะหโดยใชแผนการทดลองแบบ
Randomized Complete Block Design (RCBD) วิเคราะห ANOVA และเปรียบเทียบคาเฉลี่ยโดยวิธี
Duncan's multiple range test (P<0.05) เพื่อคัดเลือกสูตรฝอยทองที่ดีที่สุดเปนสูตรตนแบบในการ
ดําเนินงานขั้นตอไป
ตารางที่ 6 สูตรสวนผสมฝอยทอง 5 สูตรที่มีอัตราสวนไขแดงของไขเปดและไขแดงของไขไก
แตกตางกัน
สูตร
A
B
C
D
E

อัตราสวนไขแดงของไขเปด : ไขน้ําคาง (%ของไข กลิ่นมะลิ (%ของไขแดงที่
ไขแดงของไขไก
แดงที่ใชทั้งหมด)
ใชทั้งหมด)
12
0.21
100:0
12
0.21
75:25
50:50
25:75
0:100

12
12

0.21
0.21

12

0.21

38
ตารางที่ 7 สวนผสมในน้ําเชื่อมโรยเสน (สําหรับโรยไขแดงใหสุกเปนเสนฝอยทอง)
สวนผสม
น้ําตาลทราย
น้ํา
กลิ่นมะลิ
ใบเตย 2 ใบ

ปริมาณที่ใช (g)
350
350
0.21
5.60

ตารางที่ 8 สวนผสมในน้ําเชื่อมเจือจาง (สําหรับปรับความเขมขนน้ําเชื่อมโรยเสน)
สวนผสม
น้ําตาลทราย
น้ํา
กลิ่นมะลิ
ใบเตย 2 ใบ

ปริมาณที่ใช (g)
275
1,100
0.66
5.60
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เตรียมน้ําเชื่อมโรยเสนและน้ําเชื่อมเจือจางโดยชั่งน้ํา น้ําตาลทราย ใบเตย กลิ่นมะลิ ลงใน
กระทะทองเหลือง เปดไฟกลางเคี่ยวใหน้ําตาลละลายจนหมด พักไว
ลางไขเปดและไขไกใหสะอาด ตอกไขแลวรีดเอาแตไขแดงของไขเปดและไขแดงของไขไกแลว
แยกไขน้ําคางไว
ชั่งไขแดงของไขเปด ไขแดงของไขไก และชั่งไขน้ําคาง ในตามอัตราสวนที่กําหนด ลงในถวย
ตีไขใหเขากันเบาๆพยายามอยาใหเกิดฟอง กรองดวยผาขาวบาง 2 ครั้ง ใสกลิ่นมะลิ
คนใหเขากัน
ตักไขใสกรวยโรยฝอยทอง เรงไฟคอนขางแรง นําไปโรยในน้ําเชื่อมโรยเสนที่กําลังเดือด (เปนน้ําพุ
ตรงกลาง) และมีความเขมขนของน้ําเชื่อมโรยเสนประมาณ 55±3˚Brix (~101.5 °C) * หยอดไขให
เปนสายรอบกระทะทองเหลือง 40 รอบ ตอ 1 แพ ทิ้งใหฝอยทองสุกในน้ําเชื่อมประมาณ 10 วินาที
ใชไมปลายแหลมคอยๆดันใหวงฝอยทองไปรวมกันดานขางของกระทะทองเหลือง แลวชอน
ฝอยทองขึ้นมาใหเปนแพ สายไปมาในน้ําเชื่อม 5 ครัง้ และรีดฝอยทองกับขอบกระทะทองเหลือง
วางพักไวบนตะแกรง 30 นาที
* ใชน้ําเชื่อมเจือจางซึ่งมีความเขมขนประมาณ 20˚Brix สําหรับปรับระดับและความ
เขมขนของน้ําเชื่อมโรยเวนในกระทะ โดยเมื่อทําฝอยทองได 2 แพจะเติมน้ําเชื่อมเจือจางประมาณ
1/2 ถวยตวงทุกครั้ง และรอจนกระทั่งน้ําเชื่อมเดือดจึงคอยเริ่มโรยฝอยทองใหม
ภาพที่ 13 กระบวนการผลิตฝอยทอง
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3.2.3.2 การใชสารใหความหวานทดแทนน้ําตาลตอลักษณะทางกายภาพของ
ฝอยทอง
ทําการผลิตฝอยทองจากสูตรตนแบบที่คัดเลือกได (สูตร D) ในขอ 3.2.3.1 โดยมี
การใชสารใหความหวานทดแทนน้ําตาลทรายในสูตรของน้ําเชื่อมโรยเสนและน้ําเชื่อมเจือจาง
(เติมน้ําตาลแอลกอฮอลและซูคราโลสพรอมกับสวนผสมอื่นๆในขั้นตอนการเตรียมน้ําเชื่อม)
ในขณะที่คงชนิดและปริมาณของสวนผสมอื่นๆ (ไขแดงของไขไก ไขแดงของไขเปด ไขน้ําคาง
กลิ่นมะลิ) ไวตามเดิม สารใหความหวานทดแทนน้ําตาลทรายประกอบดวย สารใหความหวาน
เพิ่มมวล (bulk sweetener) เปนน้ําตาลแอลกอฮอลที่แตกตางกัน 4 ชนิด คือ ซอรบิทอล มอลทิทอล
ไอโซมอลท และแมนนิทอล แตละชนิดทดแทนน้ําตาลทราย 5 ระดับแตกตางกัน คือ
รอยละ 0 (control), 25, 50, 75 และ 100 โดยที่ระดับรอยละ 25, 50, 75 และ 100 จะตองมีการเติม
ซูคราโลสซึ่งเปนสารใหความหวานยิ่งยวดในปริมาณเล็กนอย (คํานวณจากคา relative sweetness
ของซูโครสและซูคราโลส ตามตัวอยางในภาคผนวก ช) เพื่อปรับใหไดความหวานเทากับ
น้ําตาลทรายในสูตรตนแบบ (ดังแสดงในตารางที่ 9 และ 10) ดังนั้นจึงมีฝอยทองที่ตองผลิตทั้งสิ้น
17 สูตร ซึ่งจะนําไปวิเคราะหทางดานกายภาพและทางเคมีในขั้นตอนตอไป
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ตารางที่ 9 ปริมาณการใชน้ําตาลแอลกอฮอล น้ําตาลทราย ซูคราโลส และกลิ่นมะลิ ในน้ําเชื่อม
โรยเสนสําหรับผลิตฝอยทอง
ระดับการ
แทนที่ (%)

25

สวนผสม

75

262.50

262.50

262.50

262.50

น้ําตาลแอลกอฮอล

87.50

87.50

87.50

87.50

ซูคราโลส

0.0583

0.0292

0.0875

0.0729

น้ํา

350.00

350.00

350.00

350.00

0.21

0.21

0.21

0.21

น้ําตาลทราย

175.00

175.00

175.00

175.00

น้ําตาลแอลกอฮอล

175.00

175.00

175.00

175.00

ซูคราโลส

0.1167

0.0583

0.1750

0.1458

น้ํา

350.00

350.00

350.00

350.00

กลิ่นมะลิ

0.21

0.21

0.21

0.21

น้ําตาลทราย

87.50

87.50

87.50

87.50

น้ําตาลแอลกอฮอล

262.50

262.50

262.50

262.50

ซูคราโลส

0.1750

0.0875

0.2625

0.2188

น้ํา

350.00

350.00

350.00

350.00

0.21

0.21

0.21

0.21

กลิ่นมะลิ
น้ําตาลทราย
100

sorbitol maltitol isomalt mannitol

น้ําตาลทราย

กลิ่นมะลิ

50

ปริมาณที่ใช (g)

0.00

0.00

0.00

0.00

น้ําตาลแอลกอฮอล

350.00

350.00

350.00

350.00

ซูคราโลส

0.2333

0.1167

0.3500

0.2917

น้ํา

350.00

350.00

350.00

350.00

0.21

0.21

0.21

0.21

กลิ่นมะลิ
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ตารางที่ 10 ปริมาณการใชน้ําตาลแอลกอฮอล น้ําตาลทราย ซูคราโลสและกลิ่นมะลิ ในน้ําเชื่อม
เจือจางสําหรับผลิตฝอยทอง
ระดับการ
แทนที่ (%)

25

สวนผสม

75

100

sorbitol maltitol isomalt

mannitol

น้ําตาลทราย

206.25

206.25

206.25

206.25

น้ําตาลแอลกอฮอล

68.75

68.75

68.75

68.75

ซูคราโลส

0.0458

0.0229

0.0688

0.0573

น้ํา

1100.00 1100.00 1100.00 1100.00
0.66

0.66

0.66

0.66

น้ําตาลทราย

137.50

137.50

137.50

137.50

น้ําตาลแอลกอฮอล

137.50

137.50

137.50

137.50

ซูคราโลส

0.0917

0.0458

0.1375

0.1146

น้ํา

1100.00 1100.00 1100.00 1100.00

กลิ่นมะลิ

50

ปริมาณที่ใช (g)

กลิ่นมะลิ

0.66

0.66

0.66

0.66

น้ําตาลทราย

68.75

68.75

68.75

68.75

น้ําตาลแอลกอฮอล

206.25

0.07

206.25

206.25

ซูคราโลส

0.1375

0.0688

0.2063

0.1719

น้ํา

1100.00 1100.00 1100.00 1100.00

กลิ่นมะลิ

0.66

0.66

0.66

0.66

น้ําตาลทราย

0.00

0.00

0.00

0.00

น้ําตาลแอลกอฮอล

275.00

275.00

275.00

275.00

ซูคราโลส

0.1833

0.0917

0.2750

0.2292

น้ํา

1100.00 1100.00 1100.00 1100.00

กลิ่นมะลิ

0.66

0.66

0.66

0.66
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3.2.3.3 ปริมาณความชื้น (moisture content) ของฝอยทอง
1) อบถวยวิเคราะหความชื้นใน hot-air oven ที่อุณหภูมิ 105°C นาน 3 ชั่วโมง
นําออกจากตูอบใสโถดูดความชื้น ปลอยทิ้งไวจนอุณหภูมิเทากับอุณหภูมิหองนาน 30 นาที
ชั่งน้ําหนักถวยวิเคราะหความชื้นพรอมฝาจนน้ําหนักคงที่น้ําหนักตางกันไมเกิน 5 มิลลิกรัม (A)
2) นําตัวอยางฝอยทองใสในถวยอบความชื้น ทําใหตัวอยางแตกกระจายทั่วถวย
วิเคราะหความชื้น ชั่งน้ําหนัก (B)
3) นําไปอบที่อุณหภูมิ 105°C เปนเวลาประมาณ 16 ชั่วโมง จนน้ําหนักคงที่
น้ําหนักตางกันไมเกิน 5 มิลลิกรัม
4) หลังจากตัวอยางแหงนํามาใสในโถดูดความชื้นทิ้งไวใหเย็น ชั่งน้ําหนัก (C)
5) คํานวณปริมาณความชื้นของตัวอยางเปนความชื้นฐานเปยก (wet basis)
% ความชื้น = (B-A) - (C-A) x100
(B-A)
6) ทําการวิเคราะห 3 ซ้ํา
3.2.3.4 คา water activity (aw) ของฝอยทอง
โดยใชเครื่องวัดคา water activity (Navasina, Thermoconstanter, Switzerland)
เพื่อประเมินความคงตัวตอการเสื่อมเสียทางจุลินทรีย โดยมีขั้นตอนดังนี้
1) เตรียมตัวอยางฝอยทองใสในถวยวัดวัด aw
2) นําตัวอยางใสในเครื่องวัดคา aw ปดฝาเครื่อง รอจนความชื้นของตัวอยางถึง
จุดสมดุลจะไดคา aw ตัวอยาง
3) กอนจะทําการวัดตัวอยางตอไปตองนําซิลิกาเจลใสถวยวัดความชื้นแลวนําไป
ใสเครื่องวัดคา aw เพื่อดูดความชื้นในเครื่อง aw โดยรอใหเครื่องอานคา aw ไดประมาณ 0.1-0.2 แลว
คอยนําตัวอยางตอไปมาวัดคา aw
4) ทําการวิเคราะห 3 ซ้ํา
3.2.3.5 คาสี (color) ของฝอยทอง
วัดสีฝอยทองโดยใชเครื่องวัดสี (Hunterlab colorimeter, Miniscan XE, USA) เพื่อ
ประเมินคุณภาพดานสี โดยมีขั้นตอนดังนี้
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1) นําตัวอยางฝอยทองมาวัดสีโดยวัดที่ผิวของตัวเสนขนม
2) เครื่องจะรายงานเปนคา L* คาความสวางของสีซึ่งมีคา 0 - 100 ที่ 0 แสดงถึง
สีดํา และ 100 แสดงถึงสีขาว สวนคา a* และ b* เปนคาที่บอกสีโดยแสดงในสองแกน คา a* คือ
สีแดง - เขียว โดยถาคา a* มีคามากหรือคาเปนบวกแสดงวาตัวอยางมีแนวโนมเปนสีแดง แตถาคา
a* มีคานอยหรือมีคาเปนลบแสดงวาตัวอยางมีแนวโนมเปนสีเขียว และคา b* คือ
สีเหลือง-น้ําเงิน โดยถาคา b* มีคามากหรือคาเปนบวกแสดงวาตัวอยางมีแนวโนมเปนสีเหลือง
แตถาคา b* มีคานอยหรือมีคาเปนลบแสดงวาตัวอยางมีแนวโนมเปนสีน้ําเงิน
3) ทําการวัด 9 ครั้ง
3.2.3.6 ลักษณะเนื้อสัมผัส (texture) ของฝอยทอง
วัดลักษณะเนื้อสัมผัสโดยการวิเคราะหดวยเครื่อง Texture Analyzer เพื่อประเมิน
คุณภาพในดานแรงดึงและความเหนียว
1) บิดมวนตัวอยางฝอยทองใหเปนวงเล็กลงครึ่งหนึ่ง

2) นําไปวัดดวยหัววัด Spaghetti/ Noodle rig ดึงตัวอยางกําหนดอัตราเร็วกอนวัด
(pre-test speed) 5.0 mm/s อัตราเร็วขณะวัด (test speed) 3.0 mm/s อัตราเร็วหลังวัด (post-test speed)
10.0 mm/s ดึงตัวอยางเปนระยะทาง 100 mm จะไดกราฟความสัมพันธระหวางแรงที่ใชในการดึง
และระยะทาง
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3) กราฟความสัมพันธระหวางแรงที่ใชในการดึงและเวลาสามารถนํามาหาคา

Tensile strength (N) = ความทนตอแรงดึงหาจากแรงสูงสุดที่ใชดึงตัวอยางใหขาดจากกัน
Extensibility (mm) = ความสามารถในการยืดตัวหาจากระยะทางจากจุดเริ่มตนถึงจุดที่ตัวอยางขาด
จากกัน
Toughness (N.mm) = ความเหนียวหาจากพื้นที่ใตกราฟตั้งแตจุดเริ่มต นจนถึงจุดขาด (Area)
4) ทําการวิเคราะห 10 ซ้ํา
3.2.3.7 ความชอบทางประสาทสัมผัสของฝอยทอง
คัดเลือกฝอยทองสูตรที่มีการเติมสารใหความหวานทั้ง 4 ชนิด มาเปรียบเทียบกับ
ฝอยทองสูตรควบคุม โดยทําการเปรียบเทียบโดยการทดสอบความชอบทางประสาทสัมผัสกับผู
ทดสอบ 50 คนวิธีการใหคะแนนความชอบ 1 ถึง 7 คะแนน (7-point hedonic scale) ลักษณะปรากฏ
สี เนื้อสัมผัส รสชาติ กลิ่นขณะเคี้ยว และ ความชอบโดยรวม ตามแบบสอบถามในภาคผนวก จ
จากนั้นเลือกสูตรที่มีระดับการทดแทนน้ําตาลทรายมากที่สุดของสารใหความหวานทดแทน
น้ําตาลทรายแตละชนิดโดยผูบริโภคใหคะแนนความชอบโดยรวมไมแตกตางจากสูตรควบคุมมา
เปรียบเทียบความชอบกับสูตรควบคุมอีกครั้ง ทําการวิเคราะหโดยใชแผนการทดลองแบบ
Randomized Complete Block Design (RCBD) วิเคราะห ANOVA และเปรียบเทียบคาเฉลี่ยโดยวิธี
Duncan's multiple range test (P<0.05)
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3.2.3.8 การวิเคราะหผลการทดลองทางสถิตขิ องฝอยทอง
ทําการวิเคราะหโดยใชแผนการทดลองแบบ CRD (Completely Randeomized Design) โดย
วิเคราะห ANOVA และเปรียบเทียบคาเฉลี่ยโดยวิธี วิธี Duncan's multiple range test (P<0.05) เมื่อ
เปรียบเทียบการใชสารใหความหวานชนิดเดียวกันแต ทดแทนในระดับตางกัน และทําการวิเคราะห
โดยใชแผนการทดลองแบบ Randomized Complete Block Design (RCBD) โดยวิเคราะห
ANOVA และเปรียบเทียบคาเฉลี่ยโดยวิธี วิธี Duncan's multiple range test (P<0.05) เมื่อ
เปรียบเทียบการใชสารใหความหวานตางชนิดกันแตทดแทนในระดับเดี ยวกัน

บทที่ 4
ผลและวิจารณผลการดําเนินงานวิจัย
4.1 อาลัว
4.1.1 การคัดเลือกสูตรตนแบบขนมอาลัว
เมื่อนําตัวอยางขนมอาลัว 3 สูตร (สูตร A, B และ C ตามภาคผนวก ก) ไปทําการทดสอบ
ความชอบทางประสาทสัมผัสกับผูบริโภค 100 คน เปรียบเทียบกับขนมอาลัวทางการคาของ
ผูประกอบการ พบวาไดผลดังตารางที่ 11 อาลัวทางการคาไดคะแนนความชอบดานลักษณะ
ภายนอกไมแตกตางจากสูตร A และ B อยางมีนัยสําคัญและสูตร C มีคะแนนความชอบนอยกวา
สูตรทางการคาอยางมีนัยสําคัญ อาลัวทางการคาไดคะแนนความชอบดานความแข็งของเปลือก
มากกวาสูตรอื่นๆอยางมีนัยสําคัญ เนื่องจากอาลัวของทางการคามีเปลือกที่บางกวาสูตรอื่นๆ แสดง
วาผูบริโภคสวนใหญชอบขนมอาลัวที่มีเปลือกบาง จากการสํารวจผูบริโภคในภาคผนวก ค พบวา
ผูบริโภคสวนใหญตัดสินใจซื้อขนมอาลัวโดยใช เนื้อสัมผัส (ความแข็ง ความเหนียว) ของขนมอาลัว
เปนปจจัยสําคัญในการเลือกซื้อ อาลัวทางการคาไดคะแนนความชอบดานความเหนียวของเนื้อขนม
มากที่สุดและแตกตางจากทั้ง 3 ตัวอยางอยางมีนัยสําคัญ อาลัวทั้ง 4 ตัวอยางนั้นมีคะแนนความชอบ
ดานรสชาติไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ อาลัวสูตร B ไดคะแนนความชอบดานกลิ่นขณะเคี้ยว
มากที่สุดแตไมแตกตางอยางมีนัยสําคัญกับสูตร A สวนอาลัวทางการคานั้นไดคะแนนดานกลิ่น
ขณะเคี้ยวนอยกวาตัวอยางอื่นๆอยางมีนัยสําคัญ แมวาผลการสํารวจผูบริโภคในภาคผนวก ค ไดชี้วา
ผูบริโภคสวนใหญชอบกลิ่นอบควันเทียน แตการที่อาลัวทางการคานั้นมีกลิ่นอบเทียนที่คอนขาง
แรงเมื่อเทียบกับสูตรอื่นนาจะเปนสาเหตุที่ทําใหไดคะแนนความชอบดานกลิ่นนอย อาลัวสูตร B ได
คะแนนความชอบโดยรวมมากที่สุดและไมแตกตางอยางมีนัยสําคัญกับอาลัวทางการคา รองลงมา
คือสูตร A และ C ตามลําดับ
ดังนั้นจึงเลือกอาลัวสูตร B ใชเปนสูตรตนแบบในการศึกษาผลของการใชสารให
ความหวานทดแทนน้ําตาลในขั้นตอไปเพราะวาอาลัวสูตร B มีคะแนนดานความชอบโดยรวม
ลักษณะภายนอก และรสชาติไมแตกตางอยางมีนัยสําคัญจากอาลัวทางการคา อีกทั้งยังมีคะแนน
ความชอบดานกลิ่นขณะเคี้ยวมากกวาอาลัวทางการคาอีกดวย
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ตารางที่ 11 คะแนนความชอบทางประสาทสัมผัสของขนมอาลัว 3 สูตร เปรียบเทียบกับขนมอาลัว
ทางการคา
คุณลักษณะ

คะแนนความชอบ
สูตร A

สูตร B

สูตร C

อาลัวทางการคา

ลักษณะภายนอก

4.88±1.42 AB 4.93±1.27 A 4.63±1.47 B 5.02±1.33 A

ความแข็งของเปลือก

4.51±1.61 B 4.64±1.55 B 4.34±1.68 B 5.11±1.42 A

ความเหนียวของเนื้อขนม 4.27±1.52 B 4.53±1.34 B 4.45±1.45 B 4.97±1.45 A
รสชาติ

4.62±1.50 A 4.81±1.43 A 4.49±1.51 A 4.61±1.51 A

กลิ่นขณะเคี้ยว

4.7±1.29 AB

ความชอบโดยรวม

4.51±1.43 BC 4.88±1.42 A 4.44±1.48 C 4.85±1.45 AB

4.78±1.20 A 4.39±1.46 BC 4.17±1.63 C

หมายเหตุ ตัวอักษรกํากับคาเฉลี่ยตามแนวนอนที่แตกตางกันแสดงถึงความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ (P<0.05)

4.1.2 ผลของการใชสารใหความหวานทดแทนน้ําตาลตอลักษณะทางกายภาพขนมอาลัว
เมื่อทําการผลิตขนมอาลัวสูตรตนแบบที่คัดเลือกได (สูตร B) จากขอ 4.1.1 โดยมีการใชสาร
ใหความหวานทดแทนน้ําตาลทราย จะไดขนมอาลัวที่มีลักษณะปรากฏในภาพที่ 14 ถึง 17 การ
ทดแทนน้ําตาลทรายดวยซอรบิทอล มอลทิทอลและไอโซมอลทในระดับ 25% ใหลักษณะปรากฏ
ภายนอกและเนื้อในของขนมอาลัวที่ใกลเคียงกับสูตรควบคุมหรือ Control (ระดับการทดแทน 0%)
มากที่สุด คือดานนอกมีเปลือกแข็งและสวนเนื้อในมีลักษณะเปนเจลเหนียว การเกิดเจลใน
ขนมอาลัวเกิดจากเมื่อใหความรอนเม็ดสตารชดูดซับน้ําเกิดการพองตัวและแตกออกเมื่อลดอุณหภูมิ
ลงสตารชจะจับกันเปนรางแห (เจล) กลูเตนในแปงสาลีจะเกี่ยวพันกับโมเลกุลของสตารชที่จับกัน
เปนรางแห โมเลกุลของน้ําตาลจะแทรกตัวอยูระหวางสายพอลิเมอร และเมื่อมีความเขมขนสูงพอจะ
เกิดเปนผลึกน้ําตาลแทรกอยูในเจล โปรตีนในกะทิมีโครงสรางแบบกลุมกอน (globular protein)
เมื่อใหความรอนจะเกิดการคลายตัวออกแลวแทรกอยูในรางแห ไขมันจากกะทิอาจจะไปจับกับ
โปรตีนในสวนไฮโดรโฟบิก (hydrophobic) หรืออาจไปดูดซับที่บริเวณผลึกน้ําตาล สตารช และ
กลูเตนทําใหไดเจลที่มีลักษณะเปนเจลเหนียว การเกิดเปลือกแข็งของขนมอาลัวจะเกิดในขั้นตอน
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การอบแหงหลังขึ้นรูป ซึ่งความชื้นที่ผิวนอกของขนมจะระเหยออกไปไดเร็วกวาเนื้อในขนม เมื่อผิว
ของขนมมีความชื้นต่ําลงก็จะทําใหมีความเขมขนของน้ําตาลซูโครสสูงขึ้น จนเกิดการตกผลึกของ
น้ําตาลซูโครส ในขณะเดียวกันเจลของสตารชสุกที่สูญเสียน้ําไปก็จะเปลี่ยนสภาพจากเจลเหนียว
กลายเปนของแข็งมากขึ้น ทั้งการตกผลึกของน้ําตาลซูโครสและการสูญเสียน้ําของเจลสตารช จึงมี
ผลทําใหขนมอาลัวเกิดสวนเปลือกแข็งที่ผิวนอกของขนม การใชซอรบิทอลและมอลทิทอลทดแทน
น้ําตาลทรายในระดับ 50, 75 และ 100% พบวาขนมอาลัวไมเกิดสวนเปลือกแข็ง (crust) แตการใช
ซอรบิทอลและเกิดการเยิ้มของของเหลวบริเวณผิวดานนอกของขนม ยิ่งเมื่อมีการทดแทน
น้ําตาลทรายดวยซอรบิทอลก็จะเกิดการเยิ้มของของเหลวบริเวณผิวหนาของขนมเพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้
ซอรบิทอลสามารถยับยั้งการเกิดผลึกของน้ําตาลทราย โดยซอรบิทอลอาจจะไปดูดซับที่บริเวณของ
ผลึกซูโครสจึงไปขัดขวางการจัดเรียงตัวของผลึกซูโครส สงผลตออัตราการเกิดผลึกและขนาดของ
ผลึกน้ําตาลในขนม (Nabors และ Gelardi, 1991) สวนการที่บริเวณผิวของขนมเกิดการเยิ้มอาจเปน
เพราะซอรบิทอลมีคุณสมบัตเิ ปนสารคงความชื้น (humectant) (Mitchell, 2006) เนื่องจาก
ซอรบิทอลผลิตจากกลูโคสโดยผานกระบวนการไฮโดรจีเนชัน (hydrogenation) เปลี่ยนจาก
หมูแอลดีไฮด (aldehyde group) เปนหมูไฮดรอกซิล (hydroxyl group) ที่เกิดพันธะไฮโดรเจนเกาะ
จับกับโมเลกุลของน้ําไดดที ําใหชวยกักเก็บความชื้น ยับยั้งความแหงหรือปองกันการสูญเสียน้ําใน
ผลิตภัณฑอาหารและชวยรักษาเนื้อสัมผัสของอาหารในระหวางกระบวนการผลิต (Prankerd, 2004)
ซอรบิทอลยังเปนสารดูดความชื้น (hygroscopic) ซึ่งสามารถดูดความชื้นจากอากาศไดดีเมื่อใน
อากาศมีความชื้นสัมพัทธมากกวา 65% (Mitchell, 2006) แตมอลทิทอลมีคณ
ุ สมบัติเปน
สารดูดความชื้นนอย (low hygroscopic) จึงทําใหที่บริเวณผิวของขนมไมเกิดการเยิ้มเหมือนกับการ
ทดแทนน้ําตาลดวยซอรบิทอล การที่ขนมอาลัวมีการตกผลึกของซูโครสนอยลงและสูญเสียน้ําจาก
เจลสตารชไดยากขึ้นนาจะมีผลทําใหอาลัวไมมีสวนเปลือกแข็ง แตที่ระดับการทดแทน100% ดวย
มอลทิทอล บริเวณผิวดานนอกของขนมอาลัวเกิดการตกผลึกเปนเกล็ดเล็กๆซึ่งนาจะเกิดจากการ
ตกผลึกของมอลทิทอล ดังนั้นการใชมอลทิทอลควรระวังเรื่องการเกิดผลึก โดยที่ระดับการทดแทน
75% ยังไมเกิดปญหาเรื่องการตกผลึก (Mitchell, 2004) ในขนมหวานชนิดแข็ง (hard confections)
มอลทิทอลสามารถเกิดการตกผลึกไดในระหวางการเก็บรักษา (Nutra, 1997)
การใชไอโซมอลททดแทนน้ําตาลทรายในระดับ 50% ขนมอาลัวที่ไดจะไมมีเปลือกแต
สวนของเนื้อในนั้นมีลักษณะเนื้อแนน สวนการใชไอโซมอลททดแทนน้ําตาลทรายในระดับ 75%
ขนมอาลัวที่ไดจะมีเนื้อขนมที่แข็งหนาเมื่อเปรียบเทียบกับสูตรควบคุม ซึ่งนาจะเกิดจากการตกผลึก
ของไอโซมอลท เนื่องจากไอโซมอลทละลายไดนอย จึงมีแนวโนมที่จะเกิดการตกผลึกเมื่อมี
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ความเขมขนมากขึ้น (Mitchell, 2006) สวนดานในมีลักษณะนิ่ม อาจเกิดจากในระหวางการอบแหง
นั้นน้ําไดระเหยออกไปทําใหที่บริเวณผิวมีความเขมขนของไอโซมอลทมากขึ้นทําใหเกิดชั้นผลึกที่
ดานนอกของขนมเมื่อชั้นผลึกมีความหนามากขึ้นจะทําใหน้ําดานในของขนมระเหยออกมาไดยาก
สงผลใหเนื้อในสุดของขนมมีลักษณะนิ่ม เชนเดียวกับการเติมไสของลูกอมไอโซมอลท ถามี
ปริมาณของแข็งมากกวา 75% จะยับยั้งการแพรผานของความชื้นและสงผลใหเกิดผลึกที่เปลือก
ระหวางเปลือกนอกกับไสลูกอม (Fritzsching, 1995) เมื่อใชไอโซมอลททดแทนน้ําตาลทรายใน
ระดับ 100% พบวาขนมอาลัวที่ไดเมื่ออบแหงเสร็จแลวเกิดการยุบตัวแบนลงดังแสดงในภาพที่ 13
อีกทั้งขนมอาลัวยังมีลักษณะที่แข็งมากทั้งชิ้น ซึ่งเกิดจากการตกผลึกของไอโซมอลทกลายเปน
เม็ดเล็กๆ (granule) ของไอโซมอลทที่สามารถจับกันเปนกลุมกอนใหญๆ (Nabors และ Gelardi,
1991) สงผลใหขนมอาลัวมีความแข็งมากทั้งชิ้น สวนแมนนิทอลสามารถใชทดแทนน้ําตาลทรายได
เพียงระดับ 25% และผิวดานนอกของขนมจะไมเรียบ (ภาพที่ 14) การใชแมนนิทอลทดแทน
น้ําตาลทรายที่ระดับ 50, 75 และ 100% ไมสามารถทําไดนนั้ เพราะวาแมนนิทอลเกิดการตกผลึกมาก
และเร็ว สงผลใหขนมอาลัวแข็งตัวกอนที่จะบีบขึ้นรูปตัวขนม ทั้งนี้เนื่องจากแมนนิทอลมี
ความสามารถในละลายน้ําต่ํามาก จึงทําใหเกิดการตกผลึกไดงายกวาซอรบิทอล มอลทิทอล และ
ไอโซมอลท สวนแมนนิทอลมีผลึกขนาดใหญ โมเลกุลเปนโครงสรางแบบเสนตรง (linear form)
เกิดพันธะไฮโดรเจนที่แข็งแรงระหวางแมนนิทอลดวยกันเอง (Bensouissi, 2010) อีกทั้งยัง
ดูดความชื้นนอยมาก (low hygroscopic) โดยจะไมดูดความชื้นเมื่อมีความชื้นสัมพัทธนอยกวา 98%
(Mitchell, 2006) จึงสงผลใหขนมอาลัวมีความแข็งและแหง
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สวนเปลือก

Control 0%

25%

50%
สวนเนื้อใน

75%

100%

Control 0%
25%
50%
75%
100%
ภาพที่ 14 ลักษณะปรากฏสวนเปลือกและสวนเนื้อในของขนมอาลัวที่ใชซอรบิทอลทดแทน
น้ําตาลทรายในระดับตางกัน
สวนเปลือก

Control 0%

25%

50%
สวนเนื้อใน

75%

100%

Control 0%
25%
50%
75%
100%
ภาพที่ 15 ลักษณะปรากฏสวนเปลือกและสวนเนื้อในของขนมอาลัวที่ใชมอลทิทอลทดแทน
น้ําตาลทรายในระดับตางกัน
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สวนเปลือก

Control 0%

Control 0%

25%

50%
สวนเนื้อใน

25%

75%

50%

75%

100%

100%

ภาพที่ 16 ลักษณะปรากฏสวนเปลือกและสวนเนื้อในของขนมอาลัวที่ใชไอโซมอลททดแทน
น้ําตาลทรายในระดับตางกัน
สวนเปลือก

Control 0%

สวนเนื้อใน

25%

Control 0%

25%

ภาพที่ 17 ลักษณะปรากฏสวนเปลือกและสวนเนื้อในของขนมอาลัวที่ใชแมนนิทอลทดแทน
น้าํ ตาลทรายในระดับตางกัน
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4.1.3 ผลของการใชสารใหความหวานทดแทนน้ําตาลตอสมบัติการใหความหนืด
(pasting property) ของสวนผสมอาลัว
เมื่อนําสวนผสมดิบ (batter) ของอาลัวมาตรวจสอบดวยเครื่อง Rapid Visco Analyzer
(RVA) จะไดผลดังแสดงในภาพที่ 18 ถึง 21
4.1.3.1 ซอรบิทอล
จากภาพที่ 18 พบวาการเติมซอรบิทอลทดแทนน้ําตาลทรายที่ระดับ 25, 50, 75
และ 100% สงผลใหสวนผสมมีความหนืดเพิ่มสูงขึ้นเมื่อเทียบกับสูตรควบคุมตลอดชวงการวัด
ความหนืด สวนผสมมีความหนืดเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วในชวงแรกแลวคอนขางคงที่ในชวงหลัง เมื่อ
ระดับการทดแทนน้ําตาลทรายดวยซอรบิทอลสูงขึ้นสงผลใหสวนผสมมีความหนืดโดยเฉพาะนาที
ที่ 10-15 เพิ่มสูงขึ้นตามไปดวย
4.1.3.2 มอลทิทอล
จากภาพที่ 19 จะเห็นวาการทดแทนน้ําตาลทรายดวยมอลทิทอลที่ระดับ 25, 50
และ 75% ใหความหนืดใกลเคียงกับสูตรควบคุมมากตลอดชวงที่ทําการวัดความหนืด แตที่ระดับ
100% มีความหนืดนอยลงกวาตัวอยางอื่นมาก
4.1.3.3 ไอโซมอลท
จากภาพที่ 20 จะเห็นวาการทดแทนน้ําตาลทรายดวยไอโซมอลทที่ระดับ 25% มี
ความหนืดมากกวาสูตรควบคุมเล็กนอย แตที่ระดับ 50, 75 และ 100% นั้นมีความหนืดนอยกวาสูตร
ควบคุมเกือบตลอดชวงของการวัดความหนืด โดยที่ระดับ 100% มีความหนืดนอยที่สุดรองลงมา
คือ ที่ระดับ 75 และ 50%
4.1.3.4 แมนนิทอล
จากภาพที่ 21 จะเห็นวาการทดแทนน้ําตาลทรายดวยแมนิทอลที่ระดับ 25, 50, 75
และ 100% มีความหนืดมากกวาสูตรควบคุมเกือบตลอดชวงของการวัดความหนืด โดยความหนืดมี
แนวโนมเพิ่มมากขึ้นตามระดับการทดแทนที่สูงขึ้น
จากการวิเคราะหความหนืดในภาพที่ 18 ถึง 21 จะเห็นไดวาจากตัวอยางไดให
เสนกราฟความหนืดที่มีลักษณะเดียวกันคือ ในชวงของการใหความรอนจะเริ่มเกิดความหนืดที่เวลา
ประมาณ 7 นาที จากนั้นความหนืดจะเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วแลวคอยๆชาลงจนคอนขางคงที่ โดยไม
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ปรากฏลักษณะยอดพีคของความหนืด เมื่อเขาสูชวงการลดอุณหภูมิความหนืดจะเพิ่มสูงขึ้นอยาง
ตอเนื่องจนจบการวัด เนื่องจากการมีน้ําตาลในสวนผสมจะทําใหสตารชเกิดเจลาติไนเซชั นไดชาลง
เนื่องจากน้ําตาลจะสรางพันธะกับสายสตารชในสวนอสัณฐาน (amorphous regions) ของ
เม็ดสตารช (starch granul) สงผลใหสตารชถูกจํากัดการพองตัว (Spies และ Hoseney, 1982) โดย
น้ําตาลโมเลกุลใหญสามารถเกิดพันธะไดมากกวาน้ําตาลโมเลกุลเล็ก ดังนั้นน้ําตาลโมเลกุลคูจึง
สามารถยับยั้งการพองตัวของเม็ดสตารชไดดีกวาน้ําตาลโมเลกุลเดี่ยว (Savage และ Osman, 1978)
จะเห็นวาการใชน้ําตาลแอลกอฮอลโมเลกุลเดี่ยว คือ ซอรบิทอลและแมนนิทอล สตารชพองตัวได
เร็วและมากขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับสูตรควบคุมที่ใชน้ําตาลซูโครสที่เปนน้ําตาลโมเลกุลคู แตเมื่อใช
น้ําตาลแอลกอฮอลโมเลกุลคู คือ มอลทิทอล และไอโซมอลท สวนผสมมีความหนืดใกลเคียงกับ
สูตรควบคุม ซึ่งนาจะมีผลยับยั้งการพองตัวของสตารชไดใกลเคียงกัน อยางไรก็ตามการใชสารให
ความหวานตางชนิดกันทดแทนน้ําตาลทรายในระดับที่ตางกัน มีผลทําใหไดเสนกราฟความหนืดที่
มีรายละเอียดแตกตางกันไปเมื่อเปรียบเทียบกับสูตรควบคุม โดยสามารถนําไปใชคาดคะเนลักษณะ
ของขนมอาลัวได เนื่องจากพบวาการใชสารใหความหวานที่ทําใหความหนืดของสวนผสมมี
ความหนืดใกลเคียงกับสูตรควมคุมหรือมากกวาเล็กนอย ขนมอาลัวที่ไดมีลักษณะทรงแหลม
(ตั้งยอด) แตเมื่อความหนืดของสวนผสมมากจะทําใหบีบขนมไดยาก และถาสวนผสมมีความหนืด
นอยทําใหไดขนมคอนขางแบนดังเชนการใชไอโซมอลททดแทนน้ําตาลทราย ดังภาพที่ 16 เมื่อ
ทดแทนในระดับที่สูงขึ้นขนมอาลัวมีลักษณะแบนลง
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ภาพที่ 18 สมบัติการให้ความหนืด (pasting properties) ของส่วนผสม (batter) ขนมอาลัวเมื่อใช้ซอร์บิทอล (sorbitol) ทดแทนน้ําตาลทรายในระดับต่างกัน
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ภาพที่ 19 สมบัติการให้ความหนืด (pasting properties) ของส่วนผสม (batter) ขนมอาลัวเมื่อใช้มอลทิทอล (maltitol) ทดแทนน้ําตาลทรายในระดับต่างกัน
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ภาพที่ 20 สมบัติการให้ความหนืด (pasting properties) ของส่วนผสม (batter) ขนมอาลัวเมื่อใช้ไอโซมอลท์ (isomalt) ทดแทนน้ําตาลทรายในระดับต่างกัน
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ภาพที่ 21 สมบัติการให้ความหนืด (pasting properties) ของส่วนผสม (batter) ขนมอาลัวเมื่อใช้แมนนิทอล (mannitol) ทดแทนน้ําตาลทรายในระดับต่างกัน
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4.1.4 ผลของการใช้สารให้ความหวานทดแทนนาตาลต่อปริมาณความชืน
(moisture content) ของขนมอาลัว
จากการศึกษาพบว่าชนิดและปริมาณของการใช้สารให้ความหวานมีผลต่อปริมาณมีผลต่อ
ปริมาณความชื้นในขนมอาลัวโดยอย่างมีนัยสําคัญ การใช้ซอร์บิทอล มอลทิทอล ไอโซมอลท์ และ
แมนนิทอล ทําให้ขนมอาลัวมีปริมาณความชื้นลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับสูตรควบคุม (ระดับการ
ทดแทนน้ําตาลทราย 0%) ดังตารางที่ 12 โดยเมื่อใช้ทดแทนน้ําตาลทรายในปริมาณที่เพิ่มมากขึ้น
ขนมอาลัวมีปริมาณความชื้นลดลง เมื่อเปรียบเทียบใช้สารให้ความหวานต่างชนิดกันทดแทน
น้ําตาลทรายในระดับเดียวกัน พบว่า การใช้ซอร์บิทอลทําให้ขนมอาลัวมีปริมาณความชื้นน้อยที่สุด
(ที่ระดับการทดแทน 75% ขึ้นไป) เมื่อเปรียบเทียบกับสารให้ความหวานชนิดอื่น
ตารางที่ 12 ปริมาณความชื้น (moisture content %) ของขนมอาลัวที่เติมสารให้ความหวานทดแทน
น้ําตาลทรายแตกต่างกัน
สารให้ความ
หวาน
sorbitol
maltitol
isomalt
mannitol

ระดับการทดแทนน้ําตาลทราย
0%
18.79±0.76a A
18.79±0.76a A
18.79±0.76a A
18.79±0.76a A

25%

50%

75%

100%

15.49±0.97ab B 12.89±0.65a C 12.00±0.56b D 10.93±0.43b E
14.68±0.43b B 13.47±0.60a C 13.08±0.57a CD 12.44±0.22a D
15.11±0.82b B 12.99±0.17a C 13.11±0.43a C 12.01±0.44a D
16.10±0.76a B
*
*
*

หมายเหตุ ตัวอักษรพิมพ์เล็กกํากับค่าเฉลี่ยตามแนวตั้งหรือตัวอักษรพิมพ์ใหญ่กํากับค่าเฉลี่ยตามแนวนอนที่
แตกต่างกัน แสดงถึงความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05)
* ไม่สามารถบีบขึ้นรูปเป็นขนมอาลัวได้

4.1.5 ผลของการใช้สารให้ความหวานทดแทนนาตาลต่อค่า water activity (aw) ของเนือใน
ขนมอาลัว
พบว่าการใช้สารให้ความหวานช่วยลดค่า aw ของอาหารได้โดยการใช้ซอร์บิทอล
มอลทิทอล ไอโซมอลท์และแมนนิทอล ทําให้ขนมอาลัวมีค่า aw ลดลงอย่างเมื่อเปรียบเทียบกับสูตร
ควบคุม (ระดับการทดแทนน้ําตาลทราย 0%) ดังตารางที่ 13 โดยการทดแทนในระดับที่สูงขึ้นทําให้
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ขนมอาลัวยิ่งมีค่า aw ลดลงตามไปด้วย (ยกเว้นการใช้ไอโซมอลท์ทดแทนที่ระดับ 100%) เมื่อ
เปรียบเทียบการใช้สารให้ความหวานต่างชนิดกันทดแทนน้ําตาลทรายที่ระดับเดียวกัน การใช้
ซอร์บิทอลทําให้ขนมมีค่า aw น้อยกว่าการใช้สารให้ความหวานชนิดอื่น น่าจะเป็นเพราะซอร์บิทอล
มีสมบัติการเกาะจับโมเลกุลของน้ําได้ดีกว่า สารให้ความหวานพวกน้ําตาลแอลกอฮอล์สามารถลด
ค่า aw ได้โดยน้ําตาลแอลกอฮอล์โมเลกุลเดี่ยว (monosaccharide alcohol) ให้ค่า aw น้อยกว่าน้ําตาล
แอลกอฮอล์โมเลกุลคู่ (disaccharide alcohol) (Schiweck, 1994) ซอร์บิทอลและมอลทิทอลมี
คุณสมบัติเป็นสารคงความชื้น (humectants) (Nabor,2001) สามารถกักเก็บความชื้นไว้ในระบบ
เจลของขนมอาลัวเป็นระบบที่ซับซ้อนทําให้น้ําระเหยออกไปได้น้อยลง เมื่อวิเคราะห์ความชื้นโดย
การอบแห้งจึงได้ค่าความชื้นลดลง อีกทั้งยังมีหมู่ไฮดรอกซิลที่สามารถดึงดูดความเป็นขั้วของน้ําได้
และเกิดเป็นพันธะไฮโดรเจนกับน้ํา โดยสารคงความชื้นจะไปลดความดันไอ (vapor pressure)
(Prankerd, 2004) ของขนมลงทําให้มีค่า aw ต่ําลงมากกว่าไอโซมอลท์และแมนนิทอล ขนมอาลัวที่มี
ค่า aw ต่ําจะทําให้มีอายุการเก็บรักษาที่นานขึ้น
ตารางที่ 13 ค่า water activity (aw) ของเนื้อในขนมอาลัวที่เติมสารให้ความหวานทดแทนน้ําตาล
ทรายแตกต่างกัน
สารให้
ความหวาน

0%

ระดับการทดแทนน้ําตาลทราย
25%
50%
75%

100%

sorbitol

0.658±0.012a A 0.582±0.012b B 0.464±0.013b C 0.425±0.016c D 0.385±0.009c E

maltitol
isomalt

0.658±0.012a A 0.580±0.016b B 0.547±0.012a C 0.521±0.014b D 0.540±0.012b C
0.658±0.012a A 0.581±0.017b C 0.555±0.012a D 0.543±0.012a D 0.639±0.006a B

mannitol

0.658±0.012a A 0.627±0.004a B

*

*

*

หมายเหตุ ตัวอักษรพิมพ์เล็กกํากับค่าเฉลี่ยตามแนวตั้งหรือตัวอักษรพิมพ์ใหญ่กํากับค่าเฉลี่ยตามแนวนอนที่
แตกต่างกัน แสดงถึงความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05)
* ไม่สามารถบีบขึ้นรูปเป็นขนมอาลัวได้
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4.1.6 ผลของการใช้สารให้ความหวานทดแทนนาตาลต่อค่าสี (color) ของขนมอาลัว
ขนมอาลัวที่ผลิตในงานวิจัยนี้ไม่มีการเติมสีผสมอาหารผลิตภัณฑ์จึงมีสีขาว ซึ่งสัมพันธ์
โดยตรงกับค่า L* ถ้าค่า L* มากแสดงว่าขนมมีสีขาวมาก พบว่าการใช้สารให้ความหวานมีผลต่อ
ความขาวทั้งในส่วนเปลือกและเนื้อในของขนม โดยการใช้ซอร์บิทอล มอลทิทอลและไอโซมอลท์
ทําให้ขนมอาลัวส่วนเปลือกมีค่า L* น้อยกว่าสูตรควบคุม (ระดับการทดแทนน้ําตาลทราย 0%)
อย่างมีนัยสําคัญดังตารางที่ 14 เมื่อมีการทดแทนในปริมาณเพิ่มขึ้นค่า L* ยิ่งลดลงหรือที่บริเวณ
เปลือกขนมมีความขาวหรือความสว่างน้อยลง ส่วนการใช้แมนนิทอลทดแทนน้ําตาลทรายในระดับ
25% มีค่า L* ไม่แตกต่างจากสูตรควบคุม เนื่องจากน้ําตาลแอกอฮอล์ไปขัดขวางการจัดเรียงตัวของ
ผลึกน้ําตาลซูโครสที่มาจากกระบวนการ nucleation ของโมเลกุลซูโครส โดยมีการจัดเรียงตัวเป็น
กลุ่มก้อนผลึก (Laos และคณะ, 2007) เมื่อผลึกซูโครสน้อยลงจะส่งผลให้เกิดการกระเจิงแสงน้ อยลง
ทําให้ค่า L* ของเปลือกขนมอาลัวมีค่าลดลง เมื่อเปรียบเทียบการใช้สารให้ความหวานต่างชนิดกัน
ทดแทนน้ําตาลทรายที่ระดับเดียวกัน การใช้ไอโซมอล์ทดแทนที่ระดับ 100% และแมนนิทอล
ทดแทนที่ระดับ 25% มีค่า L* ค่อนข้างมากเพราะอาลัวมีผลึกของไอโซมอลท์ (ที่ระดับการทดแทน
100%) หรือผลึกของแมนนิทอล (ที่ระดับการทดแทน 25%) เกิดขึ้นมากพอก็จะเกิดการกระเจิงแสง
และมีค่า L* สูงได้
ตารางที่ 14 ค่า L* ส่วนเปลือกของขนมอาลัวที่เติมสารให้ความหวานทดแทนน้ําตาลทราย
แตกต่างกัน
สารให้
ความหวาน

ระดับการทดแทนน้ําตาลทราย
0%

25%

50%

75%

100%

sorbitol
maltitol
isomalt

56.04±1.26a A 52.33±1.26b B 49.68±1.24a C 47.41±0.93a D 47.61±1.24b D
56.04±1.26a A 50.94±0.57c B 48.33±0.91b C 46.42±0.69a D 46.00±1.44b D
56.04±1.26a B 50.14±1.35c C 46.68±0.33c D 46.25±1.23a D 72.55±1.87a A

mannitol

56.04±1.26a A 56.28±0.91a A

*

*

*

หมายเหตุ ตัวอักษรพิมพ์เล็กกํากับค่าเฉลี่ยตามแนวตั้งหรือตัวอักษรพิมพ์ใหญ่กํากับค่าเฉลี่ยตามแนวนอนที่
แตกต่างกัน แสดงถึงความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05)
* ไม่สามารถบีบขึ้นรูปเป็นขนมอาลัวได้
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การใช้ซอร์บิทอล มอลทิทอล ไอโซมอลท์ และแมนนิทอลทดแทนน้ําตาลทราย ทําให้ค่า
L* ส่วนเนื้อในขนมอาลัวสูงกว่าสูตรควบคุมดังตารางที่ 15 แต่เมื่อทดแทนในปริมาณเพิ่มขึ้นค่า L*
ส่วนเนื้อในลดลง (ยกเว้นการใช้ไอโซมอลท์ทดแทนที่ระดับ 100%) เมื่อเปรียบเทียบการใช้ สารให้
ความหวานต่างชนิดกันทดแทนน้ําตาลทรายในระดับเดียวกัน พบว่าการใช้ไอโซมอลท์ทดแทนที่
ระดับ 100% และแมนนิทอลทดแทนที่ระดับ 25% มีค่า L* ส่วนเนื้อในขนมค่อนข้างมากเพราะ
ไอโซมอลท์และแมนนิทอลเกิดการตกผลึกในส่วนเนื้อในขนมด้วยทําให้มีค่า L* สูง สามารถสรุป
ได้ว่าการใช้สารให้ความหวานทดแทนน้ําตาลทรายช่วยทําให้ค่า L* ส่วนเนื้อในขนมมีค่าเพิ่มมาก
ขึ้น ถึงแม้ว่าซูโครสจะเป็นสารที่ไม่มีหมู่รีดิวซ์ (non-reducing group) แต่ซูโครสเป็นไดแซกคาไรด์
(disaccharide) ที่สามารถแตกตัวเป็นกลูโคสและฟรุกโตสได้ ซึ่งน้ําตาลทั้งสองชนิดนี้สามารถ
เกิดปฏิกิริยาเมลลาร์ด (malliard reaction) ได้ให้เป็นสารสีน้ําตาลจําพวก melanoidins ส่วนสารให้
ความหวานพวกน้ําตาลแอลกอฮอล์ที่ใช้ไม่มีหมู่รีดิวซ์ (non-reducing group) จึงไม่เกิดปฏิกิริยา
เมลลาร์ดที่ให้สีน้ําตาลส่งผลให้เนื้อในของขนมอาลัวมีค่า L* สูงขึ้นหรือมีความสว่างมากขึ้น
ตารางที่ 15 ค่า L* ส่วนเนื้อในของขนมอาลัวที่เติมสารให้ความหวานทดแทนน้ําตาลทราย
แตกต่างกัน
สารให้
ความหวาน

ระดับการทดแทนน้ําตาลทราย
0%

25%

50%

75%

100%

sorbitol

43.23±0.70a C 49.29±0.97b A 49.85±0.68a A 48.73±1.36a A 46.78±0.82b B

maltitol
isomalt
mannitol

43.23±0.70a D 48.31±0.73b AB 49.00±0.55ab A 47.59±0.45ab B 46.66±1.46b C
43.23±0.70a D 48.43±0.73b B 48.18±1.45b B 46.81±1.26b C 61.51±1.19a A
43.23±0.70a B 60.05±1.49a A
*
*
*

หมายเหตุ ตัวอักษรพิมพ์เล็กกํากับค่าเฉลี่ยตามแนวตั้งหรือตัวอักษรพิมพ์ใหญ่กํากับค่าเฉลี่ยตามแนวนอนที่
แตกต่างกัน แสดงถึงความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05)
* ไม่สามารถบีบขึ้นรูปเป็นขนมอาลัวได้
L* ค่าความสว่างของสีซึ่งมีค่า 0 - 100 ที่ 0 แสดงถึงสีดํา และ 100 แสดงถึงสีขาว
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ค่า a* บ่งบอกถึงสีแดง-เขียว ถ้ามีค่ามากแสดงว่าขนมมีแนวโน้มเป็นสีแดงแต่ถ้ามีค่าน้อย
ขนมมีแนวโน้มเป็นสีเขียว พบว่าการการใช้ซอร์บิทอล มอลทิทอลและแมนนิทอล มีค่า a* ส่วน
เปลือกขนมอาลัวไม่แตกต่างจากสูตรควบคุม (ระดับการทดแทนน้ําตาลทราย 0%) ดังแสดงใน
ตารางที่ 16 ยกเว้นการใช้มอลทิทอลทดแทนที่ระดับ 100% ทําให้ค่า a* ส่วนเปลือกกลับมีค่าเพิ่มขึ้น
เปลือกขนมมีแนวโน้มเป็นสีแดง แต่การใช้ไอโซมอลท์ทําให้ขนมมีค่า a* ส่วนเปลือกลดลง (ยกเว้น
ที่ระดับการทดแทน 100%) เมื่อเปรียบเทียบการใช้สารให้ความหวานต่างชนิดกันทดแทน
น้ําตาลทรายในระดับเดียวกัน พบว่าการใช้ซอร์บิทอลทําให้ขนมมีค่า a* ส่วนเปลือกมากกว่าการใช้
สารให้ความหวานชนืดอื่น (ยกเว้นที่ระดับการทดแทน 100%)
ตารางที่ 16 ค่า a* ส่วนเปลือกของขนมอาลัวที่เติมสารให้ความหวานทดแทนน้ําตาลทราย
แตกต่างกัน
สารให้
ความหวาน

ระดับการทดแทนน้ําตาลทราย
0%

25%

50%

75%

100%

sorbitol

-1.28±0.09a A -1.33±0.06a A -1.39±0.18ab A -1.42±0.28ab A -1.29±0.03c A

maltitol
isomalt
mannitol

-1.28±0.09a BC -1.33±0.09a C -1.35±0.04a C -1.22±0.08a B -1.04±0.10b A
-1.28±0.09a B -1.51±0.07b C -1.50±0.10b C -1.51±0.07b C -0.88±0.05a A
-1.28±0.09a A -1.42±0.24ab A
*
*
*

หมายเหตุ ตัวอักษรพิมพ์เล็กกํากับค่าเฉลี่ยตามแนวตั้งหรือตัวอักษรพิมพ์ใหญ่กํากับค่าเฉลี่ยตามแนวนอนที่
แตกต่างกัน แสดงถึงความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05)
* ไม่สามารถบีบขึ้นรูปเป็นขนมอาลัวได้

จากตารางที่ 17 การใช้สารให้ความหวานซอร์บิทอล ไอโซมอลท์และแมนนิทอล ทําให้มี
ค่า a* ส่วนเนื้อในขนมมีแนวโน้มลดลงยิ่งมีการทดแทนในปริมาณเพิ่มขึ้นค่า a* ลดลงเนื้อในขนมมี
แนวโน้มเป็นสีเขียวมากขึ้น (ยกเว้นที่ระดับการทดแทน 100%) แต่การใช้มอลทิทอลทดแทนนั้นมี
ค่า a* ส่วนเนื้อในขนมเพิ่มขึ้นเนื้อในขนมมีแนวโน้มเป็นสีแดง เมื่อเปรียบเทียบการใช้สารให้
ความหวานต่างชนิดกันทดแทนน้ําตาลทรายในระดับเดียวกัน การใช้มอลทิทอลทําให้เนื้อในขนมมี
ค่า a* มากกว่าการใช้สารให้ความหวานชนิดอื่น (ยกเว้นที่ระดับการทดแทน 100%)

64
ตารางที่ 17 ค่า a* ส่วนเนื้อในของขนมอาลัวที่เติมสารให้ความหวานทดแทนน้ําตาลทราย
แตกต่างกัน
ระดับการทดแทนน้ําตาลทราย

สารให้
ความหวาน

0%

25%

50%

75%

100%

sorbitol

-1.13±0.19a AB -1.25±0.11a BC -1.49±0.37b C -1.48±0.37b C -0.85±0.14a A

maltitol
isomalt
mannitol

-1.13±0.19a B -1.29±0.08a B -0.91±0.20a A -0.95±0.09a A -0.89±0.10ab A
-1.13±0.19a AB -1.35±0.13ab C -1.24±0.14b BC -1.41±0.13b C -1.00±0.11b A
-1.13±0.19a A -1.47±0.19b B
*
*
*

หมายเหตุ ตัวอักษรพิมพ์เล็กกํากับค่าเฉลี่ยตามแนวตั้งหรือตัวอักษรพิมพ์ใหญ่กํากับค่าเฉลี่ยตามแนวนอนที่
แตกต่างกัน แสดงถึงความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05)
* ไม่สามารถบีบขึ้นรูปเป็นขนมอาลัวได้

ตารางที่ 18 ค่า b* ส่วนเปลือกของขนมอาลัวที่เติมสารให้ความหวานทดแทนน้ําตาลทราย
แตกต่างกัน
สารให้
ความหวาน
sorbitol
maltitol
isomalt
mannitol

ระดับการทดแทนน้ําตาลทราย
0%
0.60±0.18a D
0.60±0.18a D
0.60±0.18a C
0.60±0.18a B

25%

50%

75%

100%

1.42±0.33b C 2.40±0.20b B 2.47±0.25b B 3.04±0.44b A
2.61±0.19a C 3.56±0.33a B 3.80±0.37a B 4.92±0.25a A
1.46±0.22b B 1.76±0.45c B 1.74±0.45c B 4.72±0.18a A
2.42±0.17a A
*
*
*

หมายเหตุ ตัวอักษรพิมพ์เล็กกํากับค่าเฉลี่ยตามแนวตั้งหรือตัวอักษรพิมพ์ใหญ่กํากับค่าเฉลี่ยตามแนวนอนที่
แตกต่างกัน แสดงถึงความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05)
* ไม่สามารถบีบขึ้นรูปเป็นขนมอาลัวได้
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ค่า b * บ่งบอกถึงสีเหลือง-น้ําเงินโดยถ้ามีค่ามากขนมมีแนวโน้มเป็นสีเหลืองถ้ามีค่าน้อย
ขนมมีแนวโน้มเป็นสีน้ําเงิน จากตารางที่ 18 และ 19 การใช้ซอร์บิทอล มอลทิทอล ไอโซมอลท์
และแมนนิทอลทดแทนน้ําตาลทรายมีค่า b* มากกว่าสูตรควบคุม (ระดับการทดแทนน้ําตาลทราย
0%) โดยเมื่อใช้ทดแทนน้ําตาลทรายในปริมาณที่เพิ่มมากขึ้นส่งผลให้ส่วนเปลือกของขนมอาลัวมี
ค่า b* เพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย เมื่อเปรียบเทียบการใช้สารให้ความหวานต่างชนิดกัน ทดแทน
น้ําตาลทรายในระดับเดียวกันการใช้มอลทิทอลทําให้มีค่า b* มากกว่าการใช้สารให้ความหวานชนิด
อื่น ดังนั้นการใช้มอลทิทอลส่งผลให้ขนมอาลัวทั้งส่วนเปลือกและเนื้อในขนมมีสีเหลืองเพิ่มขึ้น
ตารางที่ 19 ค่า b* ส่วนเนื้อในของขนมอาลัวที่เติมสารให้ความหวานทดแทนน้ําตาลทราย
แตกต่างกัน
สารให้ความหวาน

ระดับการทดแทนน้ําตาลทราย
0%

25%

50%

75%

100%

sorbitol
maltitol

2.14±0.38a C 3.03±0.53ab B 2.53±0.39c BC 2.64±0.38b BC 4.36±0.36b A
2.14±0.38a D 3.52±0.19a C 4.76±0.24a B 4.79±0.49a B 6.03±0.49a A

isomalt
mannitol

2.14±0.38a D 2.59±0.32b C 3.16±0.32b B 2.75±0.39b BC 3.95±0.38b A
2.14±0.38a B 2.99±0.64ab A
*
*
*

หมายเหตุ ตัวอักษรพิมพ์เล็กกํากับค่าเฉลี่ยตามแนวตั้งหรือตัวอักษรพิมพ์ใหญ่กํากับค่าเฉลี่ยตามแนวนอนที่
แตกต่างกัน แสดงถึงความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05)
* ไม่สามารถบีบขึ้นรูปเป็นขนมอาลัวได้

จากตารางที่ 20 ค่า whiteness index คํานวณจากค่า L* และ b* แสดงถึงความขาวของขนม
ถ้ามีค่ามากขนมมีความขาวมาก พบว่าการใช้สารให้ความหวานส่งผลต่อความขาวของเปลือกขนม
อาลัว เมื่อใช้สารให้ความหวานทําให้ขนมมีค่า whiteness index ลดลงเมื่อใช้ทดแทนในปริมาณ
เพิ่มขึ้นทําให้มีค่า whiteness index ลดลงหรือเปลือกขนมมีความขาวลดลงในทํานองเดียวกับค่า L*
เมื่อเปรียบเทียบการใช้ สารให้ความหวานต่างชนิดกัน ทดแทนน้ําตาลทรายในระดับเดียวกันการใช้
มอลทิทอลทําให้มีค่า whiteness index น้อยกว่าสารให้ความหวานชนิดอื่น
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ตารางที่ 20 ค่า whiteness index ส่วนเปลือกของขนมอาลัวที่เติมสารให้ความหวานทดแทน
น้ําตาลทรายแตกต่างกัน
สารให้
ความหวาน

ระดับการทดแทนน้ําตาลทราย
0%

25%

50%

75%

100%

sorbitol

54±1.26 a A

48.06±0.91 a B

42.48±1.43 a C

40.00±0.47 a D

38.48±1.55 b E

maltitol

54±1.26 a A

43.13±0.97 c B

37.66±0.40 b C

35.01±1.63 b D

31.23±1.57 c E

isomalt

54±1.26 a B

45.75±1.83 b C

41.42±0.73 a D

41.05±0.61 a D

58.38±2.09 a A

mannitol

54±1.26 a A

49.01±1.05 a B

*

*

*

หมายเหตุ ตัวอักษรพิมพ์เล็กกํากับค่าเฉลี่ยตามแนวตั้งหรือตัวอักษรพิมพ์ใหญ่กํากับค่าเฉลี่ยตามแนวนอนที่
แตกต่างกัน แสดงถึงความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05)
* ไม่สามารถบีบขึ้นรูปเป็นขนมอาลัวได้

ตารางที่ 21 ค่า whiteness index ส่วนเนื้อในของขนมอาลัวที่เติมสารให้ความหวานทดแทน
น้ําตาลทรายแตกต่างกัน
สารให้
ความหวาน

ระดับการทดแทนน้ําตาลทราย
0%

25%

50%

75%

100%

sorbitol

36.81±1.16 a C

40.21±2.04 b B

42.27±1.18 a A

40.82±1.83 a AB

33.70±0.99 b D

maltitol

36.81±1.16 a A

37.74±0.75 c A

34.72±1.08 c B

33.22±1.27 c B

27.92±2.17 c C

isomalt

36.81±1.16 a D

40.65±0.45 b B

38.70±1.56 b C

38.57±1.48 b C

49.67±2.13 a A

mannitol

36.81±1.16 a B

51.07±2.55 a A

*

*

*

หมายเหตุ ตัวอักษรพิมพ์เล็กกํากับค่าเฉลี่ยตามแนวตั้งหรือตัวอักษรพิมพ์ใหญ่กํากับค่าเฉลี่ยตามแนวนอนที่
แตกต่างกัน แสดงถึงความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05)
* ไม่สามารถบีบขึ้นรูปเป็นขนมอาลัวได้
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การใช้สารให้ความหวานทําให้เนื้อในขนมมีแนวโน้มของค่า whiteness index ส่วนเนื้อใน
มากกว่าสูตรควบคุมยกเว้นการใช้มอลทิทอล ดังตารางที่ 21 เมื่อเปรียบเทียบการใช้สารให้
ความหวานต่างชนิดกันทดแทนน้ําตาลทรายในระดับเดียวกันการใช้ซอร์บิทอลทําให้มีค่า whiteness
index ส่วนเนื้อในมากกว่าการใช้สารให้ความหวานชนิดอื่น เนื่องจากซอร์บิทอลเป็นน้ําตาล
แอลกอฮอล์โมเลกุลเดี่ยวที่ไม่มีหมู่รีดิวซ์ที่จะเกิดปฏิกิรยิ าเมลลาร์ดให้สารสีน้ําตาลได้ ส่วน
มอลทิทอลและไอโซมอลท์ป็นน้ําตาลแอลกอฮอล์โมกุลคู่ทสี่ ามารถแตกตัวให้น้ําตาลกลูโคสได้
โดยน้ําตาลกลูโคสสามารถเกิดปฏิกริยาเมลลาร์ดให้สารสีน้ําตาลซึ่งอาจส่งผลให้เนื้อในของขนมมี
ความขาวลดลง แต่ไอโซมอลท์มีความสามารถละลายน้ําได้น้อยกว่ามอลทิทอลจึงตกผลึกได้
มากกว่ามอลทิทอล จึงทําให้มีความขาวมากกว่าการใช้มอลทิทอล ถึงแม้ว่าการใช้ไอโซมอลท์ที่
ระดับ 100% และแมนนิทอลที่ระดับ 25% จะมีค่า whiteness index ส่วนเนื้อในมากแต่น่าจะเกิดจาก
การตกผลึกของไอโซมอลท์และแมนนิทอลในเนื้อในขนม
4.1.7 ผลของการใช้สารให้ความหวานทดแทนนาตาลต่อปริมาณส่วนเปลือกของขนมอาลัว
จากตารางที่ 22 การใช้สารให้ความหวานทําให้ขนมอาลัวมีปริมาณส่วนเปลือกลดลงหรือมี
เปลือกที่บางลง เมื่อเปรียบเทียบการใช้สารให้ความหวานต่างชนิดกันทดแทนน้ําตาลทรายในระดับ
เดียวกันการใช้แมนนิทอลทําให้ขนมอาลัวมีปริมาณส่วนเปลือกน้อยกว่าการใช้ซอร์บิทอล
มอลทิทอล และไอโซมอลท์อย่างมีนัยสําคัญ เนื่องจากแมนนิทอลตกผลึกมากและเร็ว ส่งผลให้ขนม
อาลัวแข็งตัวก่อนตัวที่จะบีบขึ้นรูปตัวขนม การตกผลึกนี้ทําให้มีปริมาณน้ําลดลง เมื่อนําไปอบแห้ง
น้ําที่ผิวขนมระเหยออกไปเกิดเป็นเปลือกที่บาง Laos และคณะ (2007) รายงานว่าซูโครสใน
สารละลายอิ่มตัวจะเกิดการตกผลึกอย่างรวดเร็ว แต่เมื่อเติมกลูโคสและฟรุกโตส ในระบบจะทําให้
เกิดการตกผลึกช้าลง โดยถ้ามีอัตราส่วนของซูโครสน้อยกว่า 60% จะไม่เกิดการตกผลึก แต่ถ้ามี
อัตราส่วนของซูโครสมากกว่า 60% ซูโครสจะเกิดการตกผลึกอย่างรวดเร็วและผลึกมีโอกาสเติบโต
โดยรวมกับผลึกชนิดอื่น และถ้ามีอัตราส่วนของซูโครสมากกว่า 95% จะเกิดผลึกของซูโครสเร็ว
มาก การยับยั้งการตกผลึกของซูโครสทําได้โดยการเติมโมโนแซกคาไรด์ เช่น กลูโคสและฟรุกโตส
ซึ่งโมโนแซกคาไรด์จะไปดูดซับที่บริเวณผิวของผลึกซูโครสทําให้มีผลไปยับยั้งการรวมตัวกันของ
ผลึกซูโครส (Hartel, 2001) ดังนั้นเมื่อมีการทดแทนน้ําตาลทรายด้วยสารให้ความหวานจะทําให้
อัตราส่วนของน้ําตาลซูโครสลดลง สารให้ความหวานที่ใช้ทดแทนน้ําตาลซูโครสอาจทําหน้าที่
เหมือนกับโมโนแซกคาไรด์คือชะลอหรือยับยั้งการตกผลึก เป็นผลทําให้ขนมอาลัวมีเปลือกที่
บางลง
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ตารางที่ 22 ปริมาณส่วนเปลือก (%) ของขนมอาลัวที่เติมสารให้ความหวานทดแทนน้ําตาลทราย
แตกต่างกัน
สารให้
ความหวาน

ระดับการทดแทนน้ําตาลทราย
0%

25%

50%

75%

100%

sorbitol

41.85±1.42a A

33.26±1.83a B

*

*

*

maltitol

41.85±1.42a A

35.04±1.42a B

*

*

*

isomalt

41.85±1.42a A

34.20±1.98a B

*

*

*

mannitol

41.85±1.42a A

27.45±0.97b B

*

*

*

หมายเหตุ ตัวอักษรพิมพ์เล็กกํากับค่าเฉลี่ยตามแนวตั้งหรือตัวอักษรพิมพ์ใหญ่กํากับค่าเฉลี่ยตามแนวนอนที่
แตกต่างกัน แสดงถึงความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05)
* ไม่มีส่วนเปลือก

4.1.8 ผลของการใช้สารให้ความหวานทดแทนนาตาลต่อโครงสร้างระดับจุลภาคของอาลัว
ภาพที่ 22 เป็นภาพถ่ายจากกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบกราดลําแสง (Scanning
Electron Microscope, SEM) ในการศึกษาโครงสร้างระดับจุลภาคของขนมอาลัวสูตรควบคุม
เปรียบเทียบกับสูตรที่มีการทดแทนน้ําตาลทรายด้วยซอร์บิทอล มอลทิทอล ไอโซมอลท์
และแมนนิทอลในระดับ 25% จากภาพพบว่าที่เปลือกของขนมอาลัวสูตรควบคุมมีผลึก ซึ่งน่าจะ
เป็นผลึกของซูโครสที่กระจายตัวกันดังภาพที่ 22 (A) มีผลึกขนาดเล็กจํานวนมากของซูโครสจะเห็น
ได้ว่าผิวของเปลือกขนมนั้นมีความเรียบ โดยการเกิดผลึกเริ่มจากการเกิดเป็นนิวคลีไอ (nuclei) แล้ว
นิวคลีไอจะเติบโตเป็นผลึกขนาดใหญ่ (Hartel, 1992) การตกผลึกของซูโครสจึงทําให้ขนมอาลัวมี
ส่วนเปลือกแข็งที่หนาหุ้มรอบๆส่วนเนื้อในที่เป็นเจลเหนียว ขนมอาลัวที่ใช้ซอร์บิทอล มอลทิทอล
ไอโซมอลท์ ทดแทนน้ําตาลทราย ดังภาพที่ 22 (B, C และ D) มีผลึกจํานวนน้อยลงโมเลกุลของ
น้ําตาลซูโครสอาจถูกขัดขวางการจัดเรียงตัวกันเป็นผลึกน้ําตาล (Hartel, 2001) โดยโมเลกุลของสาร
ให้ความหวาน เห็นได้จากการจัดเรียงตัวของผลึก ที่ไม่เป็นระเบียบทําให้เปลือกบางกว่าสูตรควบคุม
และผิวของเปลือกไม่เรียบ ส่วนการทดแทนด้วยแมนนิทอลนั้นดังภาพที่ 22 (E) มีผลึกขนาดเล็ก
จํานวนมาก อาจเกิดจากการตกผลึกร่วมกันระหว่างแมนนิทอลและซูโครสทําให้ได้เปลือกขนม
อาลัวที่มีความเรียบ
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การศึกษาโครงสร้างระดับจุลภาคของขนมอาลัวด้วยต้องจุลทรรศน์แบบอิเล็กตรอนแบบ
กราดลําแสงมีข้อจํากัดคือ ตัวอย่างที่นําไปถ่ายภาพนั้นต้องแห้งหรือมีน้ําอยู่ในตัวอย่างน้อยเนื่องจาก
ต้องถ่ายในระบบสุญญากาศ จึงทําให้ไม่สามารถนําตัวอย่างที่มีการทดแทนน้ําตาลทรายด้วย
สารให้ความหวานในระดับ 50, 75 และ 100% ไปถ่ายภาพได้เพราะตัวอย่างเหล่านี้แม้อบด้วย
ความร้อนแล้วก็ยังไม่แห้งพอ ซึ่งอาจเป็นเพราะมีน้ําตาลแอลกอฮอล์ที่ดูดจับน้ําได้ดีในอัตราส่วน
ที่มาก
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ภาพที่ 22 ภาพถ่ายจากกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบกราดลําแสงแสดงลักษณะของเปลือกของ
ขนมอาลัวที่ใช้สารให้ความหวานทดแทนน้ําตาลทรายแตกต่างกัน (A) Control 0%
(B) ซอร์บิทอล 25% (C) มอลทิทอล 25% (D) ไอโซมอลท์ 25% (E) แมนนิทอล 25%
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4.1.9 ผลของการใช้สารให้ความหวานทดแทนนาตาลต่อลักษณะเนือสัมผัส (texture) ของ
ขนมอาลัว
จากตารางที่ 23 ค่า Hardness แสดงถึงความแข็งของตัวขนมอาลัวถ้ามีค่ามากแสดงว่าขนม
ทั้งชิ้นมีความแข็งมาก พบว่าการใช้สารให้ความหวานให้ความหวานทําให้ มีค่า Hardness มากกว่า
สูตรควบคุม (ยกเว้นการใช้ซอร์บิทอลทดแทนในระดับ 75 และ 100%) และเมื่อใช้ในปริมาณ
เพิ่มขึ้นขนมมีค่า Hardness ลดลง เมื่อเปรียบเทียบการใช้สารให้ความหวานต่างชนิดกันแต่ใช้
ทดแทนน้ําตาลทรายในระดับเดียวกัน การใช้มอลทิทอลทําให้ขนมมีค่า Hardness มากกว่าการใช้
สารให้ความหวานชนิดอื่น แต่การใช้ไอโซมอลท์ทดแทนในระดับ 75% และแมนนิทอล 25% ขนม
มีค่า Hardness ค่อนข้างมากเนื่องจากขนมมีลักษณะแข็งทั้งชิ้นจาการตกผลึกของไอโซมอลท์และ
แมนนิทอล ดังนั้นขนาดและอัตราการโตของผลึกจะมีผลต่อเนื้อสัมผัสของอาหาร (Roos, 1995)
ถึงแม้ว่าการทดแทนน้ําตาลทรายด้วยซอร์บิทอล มอลทิทอลและไอโซมอลท์จะทําให้เปลือกของ
ขนมอาลัวบางลง แต่ค่า Hardness ของตัวขนมอาลัวไม่ได้ลดลงตามเปลือกที่บางลง เพราะในการวัด
นั้นจะกดตัวอย่างลงไปทั้งชิ้นของขนม ซึ่งค่า Hardness นั้นยังมาจากส่วนของเนื้อในของขนมที่มี
ความแน่นเนื้อมากขึ้น ดังตารางที่ 25
ตารางที่ 23 ค่า Hardness (N) ของตัวขนมอาลัวที่เติมสารให้ความหวานทดแทนน้ําตาลทราย
แตกต่างกัน
สารให้
ความหวาน

ระดับการทดแทนน้ําตาลทราย
0%

25%

50%

75%

100%

sorbitol

20.969±3.192a C

26.359±1.843d A

24.856±1.776b B

19.195±1.783b D

13.923±0.906b E

maltitol

20.969±3.192a D

34.794±2.639b A

27.377±2.424a B

23.182±1.479b C

23.794±3.639a C

isomalt

20.969±3.192a C

30.153±1.655c B

25.036±1.459b BC 255.069±20.231a A

**

mannitol
20.969±3.192a B 70.079±10.189a A
*
*
*
หมายเหตุ ตัวอักษรพิมพ์เล็กกํากับค่าเฉลี่ยตามแนวตั้งหรือตัวอักษรพิมพ์ใหญ่กํากับค่าเฉลี่ยตามแนวนอนที่
แตกต่างกัน แสดงถึงความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05)
* ไม่สามารถบีบขึ้นรูปเป็นขนมอาลัวได้
** ไม่สามารถวัดได้
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จากตารางที่ 24 ค่า Work แสดงถึงพลังงานที่ใช้ในการเคี้ยวขนมทั้งชิ้นถ้ามีค่ามากแสดงว่า
ใช้พลังงานในการเคี้ยวมาก การใช้สารให้ความหวานส่งผลให้ขนมมีค่า Work มากขึ้น (ยกเว้นการ
ใช้ซอร์บิทอลทดแทนในระดับ 75 และ 100%) เมื่อทดแทนในปริมาณที่เพิ่มขึ้นขนมมีค่า Work
ลดลง เมื่อเปรียบเทียบการใช้สารให้ความหวานต่างชนิดกัน ทดแทนน้ําตาลทรายในระดับเดียวกัน
การใช้มอลทิทอลทําให้ขนมมีค่า Work มากกว่าการใช้สารให้ความหวานชนิดอื่นหรือต้องใช้
พลังงานในการเคี้ยวมากกว่า จะเห็นได้ว่าค่า Work และค่า Hardness มีความสัมพันธ์กันเนื่องจากค่า
Work ของการกดตัวขนมตัวอย่างมีแนวโน้มเหมือนกับค่า Hardness ของตัวขนมเพราะถ้าตัวอย่างมี
ความแข็งมากก็น่าจะใช้งานในการกดรือการเคี้ยวมากเช่นกัน
ตารางที่ 24 ค่า Work (N.s) ของการกดตัวขนมอาลัวที่เติมสารให้ความหวานทดแทนน้ําตาลทราย
แตกต่างกัน
สารให้
ความหวาน

ระดับการทดแทนน้ําตาลทราย
0%

25%

50%

75%

100%

sorbitol

36.071±5.112a C

53.211±5.213c A

40.071±6.105a B

31.493±4.502b D

23.583±2.980b E

maltitol

36.071±5.112a C

69.525±6.285b A

40.013±4.952a B

32.169±3.079b D

37.710±3.420a BC

isomalt

36.071±5.112a C

59.536±4.574c B

36.047±3.078b C 461.744±45.016a A

mannitol

36.071±5.112a B 167.157±24.626a A

*

*

**
*

หมายเหตุ ตัวอักษรพิมพ์เล็กกํากับค่าเฉลี่ยตามแนวตั้งหรือตัวอักษรพิมพ์ใหญ่กํากับค่าเฉลี่ยตามแนวนอนที่
แตกต่างกัน แสดงถึงความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05)
* ไม่สามารถบีบขึ้นรูปเป็นขนมอาลัวได้
** ไม่สามารถวัดได้

ค่า Hardness แสดงถึงความแข็งของเนื้อในขนมถ้ามีค่ามากแสดงว่าเนื้อในขนมมีความแข็ง
มาก (ตารางที่ 25) ค่า Work แสดงถึงพลังงานที่ใช้ในการเคี้ยวเหมือนกับการใช้ ฟันกรามกดลงบน
เนื้อในขนม (ตารางที่ 26) ซึ่งความแข็งของเนื้อในขนมมีส่วนทําให้ขนมมีความแข็งทั้งชิ้นมากขึ้น
พบว่าการใช้สารให้ความหวานทําให้เนื้อในขนมมีค่า Hardness และ Work มากกว่าสูตรควบคุม
หรือเนื้อในขนมมีความแข็ง ความแน่นเนื้อมากขึ้น และเมื่อทดแทนในปริมาณเพิ่มขึ้นเนื้อในขนมมี
ค่า Hardness และ Work ลดลง
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ตารางที่ 25 ค่า Hardness (N) ของเนื้อในขนมอาลัวที่เติมสารให้ความหวานทดแทนน้ําตาลทราย
แตกต่างกัน
สารให้
ความหวาน

ระดับการทดแทนน้ําตาลทราย
0%

25%

50%

75%

100%

sorbitol

0.747±0.147a C 1.290±0.168b A 1.320±0.180a A 1.026±0.033b B

0.802±0.114b C

maltitol

0.747±0.147a D 1.282±0.128b A 1.166±0.083b B 0.926±0.083b C

0.980±0.234a C

isomalt

0.747±0.147a B 1.235±0.152b B 1.118±0.126b B 23.921±4.386a A

**

mannitol

0.747±0.147a B 7.851±1.039a A

*

*

*

หมายเหตุ ตัวอักษรพิมพ์เล็กกํากับค่าเฉลี่ยตามแนวตั้งหรือตัวอักษรพิมพ์ใหญ่กํากับค่าเฉลี่ยตามแนวนอนที่
แตกต่างกัน แสดงถึงความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05)
* ไม่สามารถบีบขึ้นรูปเป็นขนมอาลัวได้
** ไม่สามารถวัดได้

ตารางที่ 26 ค่า Work (N.s) ของการกดเนื้อในขนมอาลัวที่เติมสารให้ความหวานทดแทน
น้ําตาลทรายแตกต่างกัน
สารให้
ความหวาน

ระดับการทดแทนน้ําตาลทราย
0%

25%

50%

75%

100%

sorbitol

1.203±0.133a C 1.800±0.182b B

2.020±0.291b A

1.797±0.096b B

1.294±0.136a C

maltitol

1.203±0.133a D 1.731±0.252b B

2.228±0.218a A

1.783±0.211b B

1.412±0.364a C

isomalt

1.203±0.133a B 1.584±0.183b B

2.133±0.393ab B

18.661±5.709a A

**

mannitol

1.203±0.133a B 11.722±2.300a A

*

*

*

หมายเหตุ ตัวอักษรพิมพ์เล็กกํากับค่าเฉลี่ยตามแนวตั้งหรือตัวอักษรพิมพ์ใหญ่กํากับค่าเฉลี่ยตามแนวนอนที่
แตกต่างกัน แสดงถึงความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05)
* ไม่สามารถบีบขึ้นรูปเป็นขนมอาลัวได้
** ไม่สามารถวัดได้
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จากตารางที่ 27 ค่า Adhesive force แสดงถึงเนื้อขนมที่มีความเหนียวหนืดหรือแรงที่ฟันใช้
ดึงขนมออกจากฟัน ถ้ามีค่ามากต้องใช้แรงดึงมาก การใช้สารให้ความหวานส่งผลทําให้เนื้อขนมมี
ค่า Adhesive force มากกว่าสูตรควบคุมหรือต้องใช้แรงดึงเนื้อขนมออกจากฟันมากกว่า เมื่อใช้สาร
ให้ความหวานทดแทนในปริมาณเพิ่มขึ้นค่า Adhesive force ลดลงหรือต้องใช้แรงดึงเนื้อขนมออก
จากฟันลดลง
ตารางที่ 27 ค่า Adhesive force (N) ของเนื้อในขนมอาลัวที่เติมสารให้ความหวานทดแทน
น้ําตาลทรายแตกต่างกัน
สารให้
ความหวาน

ระดับการทดแทนน้ําตาลทราย
0%

25%

50%

75%

100%

sorbitol

0.271±0.040 a D 0.475±0.027 b A 0.343±0.039 a C 0.385±0.035 b B 0.254±0.032 b D

maltitol

0.271±0.040 a C 0.460±0.039 b A 0.368±0.060 a B 0.314±0.025 b C 0.313±0.115 a C

isomalt

0.271±0.040 a B 0.435±0.062 b B 0.306±0.054 b B 1.523±0.534 a A

*

mannitol

0.271±0.040 a B 0.896±0.299 a A

*

*

*

หมายเหตุ ตัวอักษรพิมพ์เล็กกํากับค่าเฉลี่ยตามแนวตั้งหรือตัวอักษรพิมพ์ใหญ่กํากับค่าเฉลี่ยตามแนวนอนที่
แตกต่างกัน แสดงถึงความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05)
* ไม่สามารถบีบขึ้นรูปเป็นขนมอาลัวได้
** ไม่สามารถวัดได้

จากตารางที่ 28 ค่า Adhesiveness แสดงถึงการที่เมื่อเคี้ยวแล้วขนมติดฟัน ถ้ามีค่ามากแสดง
ว่าขนมมีความเหนียวหนืดหรือติดฟันมาก โดยเมื่อใช้สารให้ความหวานเนื้อในขนมมีค่า
Adhesiveness มากกว่าสูตรควบคุม แสดงว่าเนื้อในของขนมมีความเหนียวหนืดหรือเมื่อเคี้ยวแล้ว
ติดฟันมากขึ้น เนื่องจากค่า Adhesive force และค่า Adhesiveness ของเนื้อในขนมอาลัวนั้นมีผลจาก
คุณสมบัติการเป็นพลาสติไซเซอร์ (plasticizer) ของน้ําตาลโดยโมเลกุลของน้ําตาลจะไปแทรก
ระหว่างสายพอลิเมอร์ (polymer) จะไปลดพันธะไฮโดรเจนระหว่างสายพอลิเมอร์และเพิ่มช่องว่าง
ระหว่างสายพอลิเมอร์ (Seung และ Chul, 2002) ทําให้สายของพอลิเมอร์สามารถเคลื่อนที่อย่าง
อิสระมากขึ้น (Marcilla และ Beltran) ซูโครสจะไปลดแรงระหว่างโมเลกุล (intermolecular force)
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ของพอลิเมอร์ (Santos และคณะ, 2007) โดยพอลิเมอร์ในระบบขนมอาลัวคือสตาร์ชและกลูเตนจาก
แป้งสาลีเป็นหลัก ทําให้สูตรควบคุมมีค่า Adhesive force และ Adhesiveness ของเนื้อในขนมน้อย
(เจลสามารถยืดได้) มากกว่าการใช้สารให้ความหวาน อีกทั้งยังส่งผลให้เนื้อขนมมีความแข็งน้อย
กว่าเนื้อในของขนมอาลัวที่เติมสารให้ความหวาน และเมื่อเปรียบเทียบกับการทดแทนน้ําตาลทราย
100% ด้วยซอร์บิทอลและมอลทิทอล พบว่ามีค่า Adhesive force น้อย อาจเป็นเพราะว่าซอร์บิทอล
และมอลทิทอลเป็นสารคงความชื้น (humectants) สามารถเกาะจับน้ําไว้ในผลิตภัณฑ์ได้มาก ส่งผล
ให้เนื้อในของขนมมีความนิ่มเพราะน้ําก็มีคุณสมบัติเป็นพาสติไซเซอร์ที่ดีด้วย
ตารางที่ 28 ค่า Adhesiveness (N.s) ของเนื้อในขนมอาลัวที่เติมสารให้ความหวานทดแทนน้ําตาล
ทรายแตกต่างกัน
สารให้
ความหวาน

ระดับการทดแทนน้ําตาลทราย
0%

25%

50%

75%

100%

sorbitol

0.965±0.093 a B 1.592±0.242 a A 0.611±0.182 a C 0.641±0.169 b C 0.335±0.068 b D

maltitol

0.965±0.093 a B 1.633±0.196 a A 0.592±0.311 a C 0.440±0.099 b D 0.535±0.099 a CD

isomalt

0.965±0.093 a C 1.513±0.243 a A 0.496±0.102 a D 1.228±0.768 a B

*

mannitol

0.965±0.093 a A 0.709±0.337 b B

*

*

*

หมายเหตุ ตัวอักษรพิมพ์เล็กกํากับค่าเฉลี่ยตามแนวตั้งหรือตัวอักษรพิมพ์ใหญ่กํากับค่าเฉลี่ยตามแนวนอนที่
แตกต่างกัน แสดงถึงความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05)
* ไม่สามารถบีบขึ้นรูปเป็นขนมอาลัวได้
** ไม่สามารถวัดได้

4.1.10 ผลของการใช้สารให้ความหวานทดแทนนาตาลต่อความชอบทางด้านประสาท
สัมผัสของขนมอาลัว
จากการใช้สารให้ความหวานทดแทนน้ําตาลทราย ทําการคัดเลือกขนมอาลัวที่มีลักษณะ
ปรากฏทางกายภาพใกล้เคียงกับสูตรควบคุมมากที่สุด คือ สูตรที่มีการทดแทนน้ําตาลทรายด้วย
ซอร์บิทอลและไอโซมอลท์ที่ระดับ 25% มาทดสอบความชอบทางประสาทสัมผัสเปรียบเทียบกับ
สูตรควบคุม พบว่าสูตรที่ใช้ไอโซมอลท์ทดแทนน้ําตาลทรายในระดับ 25% ได้คะแนนความชอบ
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ด้านลักษณะภายนอก ความแข็งของเปลือก ความหนาของเปลือก เนื้อสัมผัสของเนื้อขนม รสชาติ
กลิ่นขณะเคี้ยว และความชอบโดยรวมมากกว่าสูตรควบคุมอย่างมีนัยสําคัญ จะเห็นได้ว่าผู้บริโภค
ส่วนใหญ่ชอบเนื้อขนมที่มีความมีความเหนียวหนืดหรือติดฟัน (Adhesive force และAdhesiveness)
มากกว่าและไอโซมอลท์ช่วยส่งเสริมการกระจายกลิ่นรสในอาหาร (Nabor และ Gelardi, 1991) อาจ
กักเก็บกลิ่นอบควันเทียนได้ดีกว่าเพราะอาลัวที่เติมซอร์บิทอลและไอโซมอลท์มีกลิ่นอบควันเทียน
ที่แรงกว่าสูตรควบคุมเล็กน้อยดังนั้นจึงได้คะแนนกลิ่นขณะเคี้ยวมากกว่าสูตรควบคุม ส่วนคะแนน
ความชอบด้านสีมีคะแนนไม่แตกต่างจากสูตรควบคุมอย่างมีนัยสําคัญ ส่วนสูตรที่ใช้ซอร์บิทอล
ทดแทนน้ําตาลทรายในระดับ 25% ได้คะแนนความชอบด้าน ความแข็งของเปลือกนอก ความหนา
ของเปลือกนอก กลิ่นขณะเคี้ยว และความชอบโดยรวมมากกว่าสูตรควบคุมอย่างมีนัยสําคัญ
คะแนนความชอบด้านลักษณะภายนอก สี เนื้อสัมผัสของเนื้อขนม และรสชาติ ไม่แตกต่างจากสูตร
ควบคุมอย่างมีนัยสําคัญ จะเห็นได้ว่าคะแนนความชอบด้านความหนาของเปลือกและความแข็งของ
เปลือกของขนมอาลัวที่ใช้ซอร์บิทอล และไอโซมอลท์ทดแทนที่ระดับ 25% ได้คะแนนมากกว่าสูตร
ควบคุมเพราะมีเปลือกที่บางกว่า ดังนั้นผู้บริโภคส่วนใหญ่ชอบขนมอาลัวที่มีเปลือกบาง
ตารางที่ 29 คะแนนความชอบทางประสาทสัมผัสของขนมอาลัวสูตรควบคุมเปรียบเทียบกับสูตรที่
เติมซอร์บิทอลและไอโซมอลท์ทดแทนน้ําตาลทรายที่ระดับการทดแทน 25%
คะแนนความชอบ
คุณลักษณะ
control 0%
sorbitol 25%
isomalt 25%
ลักษณะภายนอก

4.97±1.19 B

5.17±1.05 AB

5.57±1.01 A

สี

5.33±0.99 A

5.17±1.15 A

5.33±1.06 A

ความแข็งของเปลือกนอก

4.20±1.61 B

5.30±1.34 A

5.50±1.17 A

ความหนาของเปลือกนอก

4.23±1.74 B

5.13±1.43 A

5.43±1.33 A

เนื้อสัมผัสของเนื้อขนม

4.50±1.61 B

5.13±1.38 AB

5.57±1.30 A

รสชาติ

4.53±1.66 B

5.17±1.49 AB

5.60±0.93 A

กลิ่นขณะเคี้ยว

3.90±1.71 B

5.10±1.30 A

5.63±0.85 A

ความชอบโดยรวม

4.23±1.38 B

5.30±1.29 A

5.63±0.93 A

หมายเหตุ ตัวอักษรกํากับค่าเฉลี่ยตามแนวนอนที่แตกต่างกันแสดงถึงความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
(P<0.05)
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เมื่อเปรียบเทียบระหว่างการใช้ซอร์บิทอลและไอโซมอลท์ พบว่ามีคะแนนความชอบ
ด้านต่างๆไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ ดังนั้นจึงสามารถเลือกใช้ได้ทั้งซอร์บิทอลและไอโซมอลท์
เพื่อทดแทนน้ําตาลทรายที่ระดับสูงสุด 25% ในการผลิตอาลัว อีกทั้งยังสามารถลดพลังงานจากสูตร
ควบคุมได้ 4.78 และ 7.02 เปอร์เซนต์ดังตารางที่ 30 โดยสามารถกล่าวอ้างบนฉลากโภชนาการได้ว่า
เป็นผลิตภัณฑ์ที่ลดปริมาณน้ําตาลลงหรือมีน้ําตาลนอยกวา (reduced, reduced in, lower, lower in,
less) (ภาคผนวก ฌ)
ตารางที่ 30 พลังงาน (Kcal) ของขนมอาลัวสูตรควบคุมเปรียบเทียบกับสูตรที่เติมสารให้
ความหวานทดแทนน้ําตาลทราย
สูตรควบคุม
วัตถุดิบ

น้ําหนัก
(g)

sorbitol 25%

พลังงาน
(Kcal)

น้ําหนัก
(g)

isomalt 25%

พลังงาน
(Kcal)

น้ําหนัก
(g)

พลังงาน
(Kcal)

แป้งสาลี

10.00

60.34

10.00

60.34

10.00

60.34

กะทิ

41.56

103.89

41.56

103.89

41.56

103.89

น้ําตาลทราย

35.00

226.33

26.25

169.75

26.25

169.75

น้ํา

13.44

0.00

13.44

0.00

13.44

0.00

น้ําตาลแอลกอฮอล์

0.00

0.00

8.75

37.92

8.75

29.17

sucralose

0.00

0.00

0.01

0.00

0.01

0.00

100.00

390.56

100.01

371.90

100.01

363.15

รวม
พลังงานที่ลดลง %

-

4.78

7.02

หมายเหตุ 1. คํานวณจากส่วนผสมดิบ (batter) โดยส่วนผสมดิบ 500 g ผลิตเป็นขนมอาลัวได้ประมาณ 300 g
2. ค่าพลังงานของกะทิที่ใช้ในการคํานวณได้มาจากฉลากโภชนาการบนภาชนะบรรจุ (150
Kcal/100g)
3. ค่าพลังงานของแป้งสาลีที่ใช้ในการคํานวณได้มาจาก USDA Nutrient Database for Standard
Reference,Release 15 (362 Kcal/100g)
4. ค่าพลังงานของน้ําตาลทรายที่ใช้ในการคํานวณได้มาจาก USDA Nutrient Database for Standard
Reference,Release 15 (388 Kcal/100g)
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4.2 ฝอยทอง
4.2.1 การคัดเลือกสูตรฝอยทอง
เมื่อนําฝอยทองที่ใช้อัตราส่วนไข่แดงของไข่เป็ดและไข่แดงของไข่ไก่แตกต่างกัน 5 สูตร
คือ 100:0, 75:25, 50:50, 25:75 และ 0:100 มาทดสอบความชอบทางประสาทสัมผัส พบว่าได้ผลดัง
ตารางที่ 31 ความชอบด้านลักษณะปรากฏนั้นสูตรอัตราส่วน 50:50 และ 25:75 ได้คะแนนมากที่สุด
รองลงมาคือสูตรอัตราส่วน 75:25, 0:100 และ 100:0 ตามลําดับ ความชอบด้านสีนั้นสูตรอัตราส่วน
50:50 และ 25:75 ได้คะแนนมากที่สุดเพราะสีของเส้นฝอยทองจะออกสีเหลืองอมส้ม รองลงมาคือ
สูตรอัตราส่วน75:25 และ 0:100 ส่วนสูตรอัตราส่วน 100:0 ได้คะแนนความชอบด้านสีน้อยที่สุด
เนื่องจากสีของไข่เป็ดให้เส้นฝอยทองสีแดงส้มเพราะไข่เป็ดมีจากรงควัตถุที่ให้สีส้มพวก
เบต้าแคโรทีนและแคนธาแซนทีน (Rodrtgues และคณะ, 1976) สําหรับความชอบด้านเนื้อสัมผัส
พบว่าผู้บริโภคให้คะแนนสูตร 25:75 มากที่สุด รองลงมาคือสูตร 75:25, 50:50, 0:100 และ 100:0
ตามลําดับ เนื่องจากการใช้ไข่แดงของไข่เป็ดจะทําให้เส้นฝอยทองเป็นเส้นกลมแต่เส้นค่อนข้างแข็ง
เนื่องจากไข่แดงของไข่เป็ดมีปริมาณโปรตีนมากกว่า ซึ่งความเข้มข้นของโปรตีนมากจะลดเวลาใน
การเกิดเจลทําให้เจลมีความแข็งแรงและความขุ่นมากขึ้น (Morr และ Ha, 1993) ส่วนการใช้ไข่แดง
ของไข่ไก่จะช่วยทําให้เส้นฝอยทองนุ่มขึ้น (นิดดา, 2553) แต่ถ้าใส่ไข่แดงของไข่ไก่ในปริมาณมาก
เกินไปจะทําให้เส้นฝอยทองแบนและเละได้ เนื่องจากในไข่แดงของไขไก่มีปริมาณน้ํามากกว่า
(Lai และคณะ, 2010) สําหรับความชอบด้านกลิ่นขณะเคี้ยวผู้บริโภคให้คะแนนสูตร 50:50, 25:75
และ 0:100 มากที่สุด รองลงมาคือสูตร100:0 และ 75:25 เนื่องจากการใช้ไข่แดงของไข่เป็ดจะทําให้
ฝอยทองมีกลิ่นคาวไข่มากกว่าการใช้ไข่แดงของไข่ไก่ (นิดดา, 2553) คะแนนความชอบด้านรสชาติ
นั้นผู้บริโภคให้คะแนนสูตร 75:25, 50:50 และ 25:75 มากที่สุดรองลงมาคือสูตร 0:100 และ 100:0
ตามลําดับ สําหรับคะแนนความชอบโดยรวมพบว่าผู้บริโภคให้คะแนนความชอบโดยรวมสูตร
50:50 และ 25:75 มากที่สุด รองลงคือสูตร 75:25, 0:100 และ 100:0 ตามลําดับ ดังนั้นจะเห็นว่าสูตร
อัตราส่วนไข่แดงของไข่เป็ดต่อไข่แดงของไข่ไก่ 25:75 ได้คะแนนความความชอบด้านลักษณะ
ปรากฏ สี กลิ่นขณะเคี้ยว รสชาติ และความชอบโดยรวมไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญกับสูตร
อัตราส่วน 50:50 แต่ได้คะแนนความชอบด้านเนื้อสัมผัสมากกว่าสูตร 50:50 จึงเลือกใช้สูตร
อัตราส่วนไข่แดงของไข่เป็ดต่อไข่แดงของไข่ไก่ 25:75 มาเป็นสูตรต้นแบบหรือ
สูตรควบคุม (control) ที่ใช้ในการศึกษาผลของการเติมสารให้ความหวานทดแทนน้ําตาลในขั้น
ต่อไป
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ตารางที่ 31 คะแนนความชอบทางประสาทสัมผัสของฝอยทองที่ใช้อัตราส่วนไข่แดงของไข่เป็ด
และไข่แดงของไข่ไก่ต่างกัน

คุณลักษณะ

คะแนนความชอบ
100:0

75:25

50:50

25:75

0:100

ลักษณะปรากฏ

4.30±1.36 D

5.36±1.35 B

5.88±1.21 A

6.08±0.97 A

4.76±1.41 C

สี

4.38±1.51 C

5.04±1.40 B

5.86±0.97 A

6.06±0.96 A

5.16±1.28 B

เนื้อสัมผัส

4.58±1.44 C

5.08±1.47 B

5.06±1.52 B

5.54±1.05 A

4.86±1.41 BC

กลิ่นขณะเคี้ยว

4.32±1.61 B

4.60±1.43 B

5.14±1.37 A

5.30±1.22 A

5.24±1.04 A

รสชาติ

4.56±1.63 C

5.02±1.29 AB 5.22±1.43 AB

5.44±1.13 A

4.94±1.22 BC

ความชอบโดยรวม

4.32±1.35 C

4.96±1.28 B

5.70±1.04 A

4.92±1.28 B

5.40±1.25 A

หมายเหตุ ตัวอักษรกํากับค่าเฉลี่ยตามแนวนอนที่แตกต่างกันแสดงถึงความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
(P<0.05)

4.2.2 ผลของการใช้สารให้ความหวานทดแทนนาตาลต่อลักษณะทางกายภาพของฝอยทอง
เมื่อทําการผลิตฝอยทองสูตรต้นแบบที่คัดเลือกจากข้อ 4.2.1 โดยมีการใช้สารให้
ความหวานทดแทนน้ําตาลทรายจะได้ฝอยทองที่มีลักษณะดังปรากฏในภาพที่ 23 ถึง 26 เมื่อทดแทน
น้ําตาลทรายด้วยซอร์บิทอลในระดับ 25 และ 50% เส้นฝอยทองมีลักษณะปรากฏ ความกลมของ
เส้นและสีเส้นใกล้เคียงกับสูตรควบคุม (control ซึ่งมีระดับการทดแทนน้ําตาลทราย 0%) มากที่สุด
การใช้ซอร์บิทอลทดแทนน้ําตาลทรายในระดับ 75 และ 100% เส้นฝอยทองค่อนข้างแบน และเส้น
ติดกัน เนื่องจากเส้นฝอยทองนิ่มขึ้น เห็นได้จากภาพที่ 23 เส้นฝอยทองค่อนข้างเกาะกันเป็นกลุ่ม
ก้อน แต่สีของเส้นฝอยทองนั้นใกล้เคียงกับสูตรควบคุม การเกิดเจลของฝอยทองเกิดจากเมื่อโปรตีน
ในไข่แดงที่มีลักษณะเป็นแบบกลุ่มก้อนได้รับความร้อน (ขณะที่โรยไขแดงดิบในน้ําเชื่อม) จะเกิด
การคลายตัวออก เกิดเป็นโครงสร้างร่างแหซึ่งโปรตีนจะจับกันด้วยพันธะไฮโดรโฟบิก พันธะ
ไฮโดรเจน และพันธะไดซัลไฟล์ระหว่างโมเลกุลของโปรตีน ซึ่งมีผลต่อโครงสร้างของเจล (Morr
และ Ha,1993) การที่ฝอยทองที่มีลักษณะเป็นเส้นกลมนั้นความเข้มข้นของน้ําเชื่อมต้องมีความ
เข้มข้นมากพอที่จะดึงน้ําออกจากเส้น (ศิริลักษณ์, 2533) โดยความเข้มข้นของน้ําเชื่อมนั้นส่งผลต่อ
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จุดเดือดของน้ําเชื่อม ไข่แดงเกิดการแข็งตัวเป็นเจล (coagulation) ที่อุณหภูมิ 65ºC (Romanoff และ
Romanoff, 1949) ถ้าใช้อุณหภูมิสูงจะทําให้โปรตีนในไข่แดงแข็งตัวเป็นเจลได้มากขึ้น (Lowe,
1955) แต่น้ําตาลแอลกอฮอล์นั้นจะเพิ่มอุณหภูมิในการเปลี่ยนสภาพ (denaturation) ของโปรตีน
(Lee และ Timasheff, 1981) เมื่อโรยไข่แดงดิบลงไปในน้ําเชื่อมของน้ําตาลแอลกอฮอล์ทําให้
โปรตีนในไข่แดงสุกช้าลง ถ้าโรยเส้นแรกลงไปยังไม่ทันสุกดีแล้วโรยเส้นที่สองลงไปอีกจะทําให้
ได้เส้นแบนและติดกัน จากภาพที่ 24 การทดแทนน้ําตาลทรายด้วยมอลทิทอลในระดับ 25% ทําให้
ได้เส้นฝอยทองทีม่ ีลักษณะปรากฏ ความกลมของเส้นและสีเส้นใกล้เคียงกับสูตรควบคุมมากที่สุด
การใช้มอลทิทอลในระดับ 50, 75 และ 100% ทําให้เส้นฝอยทองค่อนข้างแบนและเส้นติดกัน
เล็กน้อย แต่สีของเส้นใกล้เคียงกับสูตรควบคุม การทดแทนน้ําตาลทรายด้วยไอโซมอลท์ในระดับ
25 และ 50% ได้เส้นฝอยทองทีม่ ีลักษณะปรากฏ ความกลมของเส้นและสีของเส้นใกล้เคียงกับสูตร
ควบคุม ดังภาพที่ 25 การใช้ไอโซมอลท์ในระดับ 75 และ 100% ทําให้เส้นฝอยทองมีลักษณะเส้น
ติดกันเป็นกลุ่มก้อนและแข็งกระด้าง ขาดง่าย เนื่องจากเกิดการตกผลึกของไอโซมอลท์เพราะว่าไอ
โซมอลท์นั้นมีความสามารถในการละลายน้ําได้น้อยจึงมีแนวโน้มที่จะตกผลึกได้ง่ายเมื่อใช้ในความ
เข้มข้นสูงๆ จากภาพที่ 26 เมื่อทดแทนน้ําตาลทรายด้วยแมนนิทอลในระดับ 25% เส้นฝอยทองมี
ลักษณะปรากฏ ความกลมของเส้นและสีของเส้นใกล้เคียงกับสูตรควบคุม แต่มีผลึกเล็กๆของแมนนิ
ทอลบนเส้นฝอยทองตลอดทั้งเส้น การใช้แมนนิทอลในระดับ 50, 75 และ 100% ทําให้เส้นฝอยทอง
มีลักษณะเส้นติดกันเป็นกลุ่มก้อนและแข็งกระด้าง ขาดง่าย เนื่องจากเกิดการตกผลึกของแมนนิทอล
ทําให้เจลโปรตีนเกิดการฉีกขาด โดยยิ่งใช้ทดแทนน้ําตาลทรายในระดับสูงขึ้นจะเห็นได้ชัดว่ามีการ
ตกผลึกของแมนนิทอลมากขึ้นตามไปด้วย เพราะแมนนิทอลมีสมบัติการละลายน้ําได้น้อยมากเมื่อ
เปรียบเทียบกับน้ําตาลแอลกอฮอล์ชนิดอื่น การแข็งตัวเป็นเจลของโปรตีนนั้นจะมีการการสูญเสียน้ํา
หรือของเหลวส่วนหนึ่งออกไปด้วย (Stadelman และ Cotterill, 1995) หากเกิดในระดับสูงส่งผลให้
เส้นฝอยทองแข็งกระด้าง ขาดง่าย

Control 0%
25%
50%
ภาพที่ 23 ลักษณะปรากฏของฝอยทองทีซ่ อร์บิทอลทดแทนน้ําตาลทรายในระดับต่างกัน

Control 0%
25%
50%
ภาพที่ 24 ลักษณะปรากฏของฝอยทองทีม่ อลทิทอลทดแทนน้ําตาลทรายในระดับต่างกัน

75%

75%

100%

100%

Control 0%
25%
50%
ภาพที่ 25 ลักษณะปรากฏของฝอยทองทีไ่ อโซมอลท์ทดแทนน้ําตาลทรายในระดับต่างกัน

Control 0%
25%
50%
ภาพที่ 26 ลักษณะปรากฏของฝอยทองทีแ่ มนนิทอลทดแทนน้ําตาลทรายในระดับต่างกัน

75%

75%

100%

100%
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4.2.3 ผลของการใช้สารให้ความหวานทดแทนนาตาลต่อปริมาณความชืน
(moisture content) ของฝอยทอง
จากตารางที่ 32 การใช้สารให้ความหวานส่งผลต่อปริมาณความชื้นในฝอยทองโดยเมื่อ
ทดแทนในระดับ 25% มีปริมาณความชื้นมากกว่าสูตรควบคุม (ระดับการทดแทนน้ําตาลทราย 0%)
แต่เมื่อทดแทนในปริมาณเพิ่มขึ้นฝอยทองมีปริมาณความชื้นไม่แตกต่างจากสูตรควบคุมอย่างมี
นัยสําคัญ เมื่อเปรียบเทียบการใช้สารให้ความหวานต่างชนิดกันทดแทนน้ําตาลทรายในระดับ
เดียวกันพบว่าการใช้สารให้ความหวานต่างกันแต่ปริมาณความชื้นไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ
เนื่องจากในฝอยทองมีปริมาณน้ําในตัวผลิตภัณฑ์มาก จึงมีปริมาณของสารให้ความหวานใน
สัดส่วนที่น้อยกว่า
ตารางที่ 32 ปริมาณความชื้น (moisture content %) ของฝอยทองที่เติมสารให้ความหวานทดแทน
น้ําตาลทรายแตกต่างกัน
สารให้ความ
หวาน

ระดับการทดแทนน้ําตาลทราย
0%

25%

50%

75%

100%

sorbitol

27.11±0.35 a BC

29.82±1.59 ab A 26.19±0.55 a C

26.83±1.14 a BC

27.90±1.34 a B

maltitol

27.07±0.47 a B

29.18±0.82 b A

26.40±1.92 a B

27.42±0.72 a B

27.23±0.72 a B

isomalt

26.81±1.48 a B

31.43±1.06 a A

27.40±1.27 a B

27.45±1.16 a B

*

mannitol

26.81±0.38 a B

30.76±1.59 ab A

*

*

*

หมายเหตุ ตัวอักษรพิมพ์เล็กกํากับค่าเฉลี่ยตามแนวตั้งหรือตัวอักษรพิมพ์ใหญ่กํากับค่าเฉลี่ยตามแนวนอนที่
แตกต่างกัน แสดงถึงความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05)
* ไม่เป็นเส้นฝอยทอง

4.2.4 ผลของการใช้สารให้ความหวานทดแทนนาตาลต่อค่า water activity (aw) ของ
ฝอยทอง
จากตารางที่ 33 พบว่าชนิดและปริมาณของสารให้ความหวานมีผลต่อค่า aw ของฝอยทอง
การใช้สารให้ความหวานมีผลต่อค่า aw โดยเมื่อใช้สารให้ความหวานที่ระดับการทดแทน 25%
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ทําให้ฝอยทองมีค่า aw เพิ่มขึ้น แต่เมื่อทดแทนในระดับที่สูงขึ้นค่า aw ของฝอยทองมีแนวโน้มลดลง
เมื่อเปรียบเทียบการใช้สารให้ความหวานต่างชนิดกัน ทดแทนน้ําตาลทรายในระดับเดียวกัน การใช้
ซอร์บิทอลให้ฝอยทองมีค่า aw ลดลงมากกว่าการใช้สารให้ความหวานชนิดอื่นซึ่งได้ผลสอดคล้อง
กับค่า aw ของขนมอาลัว ถ้าฝอยทองมีค่า aw ลดลงก็จะมีอายุการเก็บรักษานานขึ้น
ตารางที่ 33 ค่า water activity (aw) ของฝอยทองที่เติมสารให้ความหวานทดแทนน้ําตาลทราย
แตกต่างกัน
สารให้
ความหวาน

ระดับการทดแทนน้ําตาลทราย
0%

25%

50%

75%

100%

sorbitol

0.731±0.006 a B 0.739±0.005 a A

0.724±0.003 b C

0.715±0.001 b D

0.720±0.003 b C

maltitol

0.731±0.006 a B 0.740±0.006 a A

0.728±0.006 ab B

0.727±0.002 a B

0.727±0.002 a B

isomalt

0.731±0.006 a B 0.742±0.003 a A

0.733±0.003 a B

0.724±0.004 a C

*

mannitol

0.732±0.004 a B 0.742±0.002 a A

*

*

*

หมายเหตุ ตัวอักษรพิมพ์เล็กกํากับค่าเฉลี่ยตามแนวตั้งหรือตัวอักษรพิมพ์ใหญ่กํากับค่าเฉลี่ยตามแนวนอนที่
แตกต่างกัน แสดงถึงความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05)
* ไม่เป็นเส้นฝอยทอง

4.2.5 ผลของการใช้สารให้ความหวานทดแทนนาตาลต่อค่าสี (color) ของฝอยทอง
จากตารางที่ 34 ค่า L* แสดงถึงความขาวหรือความสว่างของขนม โดยถ้ามีค่ามากแสดงว่า
ขนมมีความขาวมากแต่ถ้ามีค่าน้อยแสดงว่าขนมมีความขาวน้อย การใช้สารให้ความหวานทําให้
ฝอยทองมีค่า L* ไม่แตกต่างจากสูตรควบคุมอย่างมีนัยสําคัญ (ยกเว้นการใช้มอลทิทอลทดแทนที่
ระดับ 75 และ 100%) เมื่อเปรียบเทียบการใช้สารให้ความหวานต่างชนิดกัน ทดแทนน้ําตาลทรายใน
ระดับเดียวกันทําให้มีค่า L* ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ (ยกเว้นการใช้มอลทิทอลทดแทนใน
ระดับ 100%) การแข็งตัวเป็นเจลของโปรตีนในไข่แดงนั้นจะให้ให้เกิดความขุ่น (Shimada และ
Matsushita, 1981) ไข่แดงดิบเป็นของเหลวที่มีความใส แต่เมื่อโรยลงในน้ําเชื่อมร้อนโปรตีนใน
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ไข่แดงจะเกิดการเสียสภาพธรรมชาติ (denaturation) เกิดการแข็งตัวเป็นเจลที่มีความขุ่นและ
กลายเป็นเส้นฝอยทอง น้ําตาลแอลกอฮอล์ไม่มีหมูร่ ีดิวซ์ (reducing group) ประกอบกับการทํา
ฝอยทองมีการใช้ความร้อนเพียงระยะเวลาสั้นๆจึงไม่เกิดปฏิกิริยาเมลลาร์ด (Maillard reaction)
มากพอที่จะส่งผลต่อค่า L* ของฝอยทอง
ตารางที่ 34 ค่า L* ของฝอยทองที่เติมสารให้ความหวานทดแทนน้ําตาลทรายแตกต่างกัน
สารให้
ความหวาน

ระดับการทดแทนน้ําตาลทราย
0%

25%

50%

75%

100%

sorbitol

46.61±1.44 a A

46.94±2.04 a A

46.50±1.07 a A

45.92±1.96 a A

47.52±0.59 a A

maltitol

46.83±0.88 a AB

46.94±2.04 a A

45.80±0.85 a ABC

45.73±1.00 a BC

45.32±0.58 b C

isomalt

46.16±1.57 a AB

46.94±2.04 a A

46.82±1.11 a AB

45.84±1.01 a B

*

mannitol

46.99±1.65 a A

46.94±2.04 a A

*

*

*

หมายเหตุ ตัวอักษรพิมพ์เล็กกํากับค่าเฉลี่ยตามแนวตั้งหรือตัวอักษรพิมพ์ใหญ่กํากับค่าเฉลี่ยตามแนวนอนที่
แตกต่างกัน แสดงถึงความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05)
* ไม่เป็นเส้นฝอยทอง

จากตารางที่ 35 ค่า a* แสดงถึงสีแดง-เขียว ถ้ามีค่ามากแสดงว่าขนมมีแนวโน้มเป็นสีแดง
ถ้ามีค่าน้อยขนมมีแนวโน้มเป็นสีเขียว การใช้สารให้ความหวานทําให้ขนมมีค่า a* มากขึ้น โดยเมื่อ
ทดแทนในปริมาณเพิ่มขึ้นค่า a* มีค่ามากขึน้ แสดงว่าฝอยทองมีแนวโน้มเป็นสีแดงมากขึ้น เมื่อ
เปรียบเทียบการใช้สารให้ความหวานต่างชนิดกัน ทดแทนน้ําตาลทรายในระดับเดียวกัน พบว่า
ฝอยทองสูตรควบคุม (ระดับการทดแทนน้ําตาลทราย 0%) มีค่า a* ที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ
เพราะไข่ที่ใช้ในแต่ละครั้งอาจมีสีที่ต่างกันขึ้นกับอาหารที่ใช้เลี้ยงไก่ (Angalet และคณะ, 1976) ซึ่ง
อาจทําให้ฝอยทองมีสีที่เปลี่ยนไป โดยการใช้ซอร์บิทอลมีแนวโน้มทําให้มีค่า a* น้อยกว่าการใช้
สารให้ความหวานชนิดอื่น (ยกเว้นที่ระดับการทดแทน 75%)
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ตารางที่ 35 ค่า a* ของฝอยทองที่เติมสารให้ความหวานทดแทนน้ําตาลทรายแตกต่างกัน
สารให้
ความหวาน

ระดับการทดแทนน้ําตาลทราย
0%

25%

50%

75%

100%

sorbitol

8.68±0.58 b C

9.70±0.86 b BC

10.36±1.31 b AB

11.18±1.55 a A

11.44±1.33 b A

maltitol

8.39±0.29 b E

10.30±0.48 b D

11.17±0.35 b C

12.09±0.60 a B

12.77±0.55 a A

isomalt

8.98±0.71 ab B

12.05±1.24 a A

12.70±1.25 a A

12.91±2.08 a A

*

mannitol

10.55±2.47 a A

12.52±0.76 a A

*

*

*

หมายเหตุ ตัวอักษรพิมพ์เล็กกํากับค่าเฉลี่ยตามแนวตั้งหรือตัวอักษรพิมพ์ใหญ่กํากับค่าเฉลี่ยตามแนวนอนที่
แตกต่างกัน แสดงถึงความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05)
* ไม่เป็นเส้นฝอยทอง

จากตารางที่ 36 ค่า b* แสดงถึงสีเหลือง-น้ําเงินถ้ามีค่ามากขนมมีแนวโน้มเป็นสีเหลืองแต่
ถ้ามีค่าน้อยแสดงว่าขนมมีแนวโน้มเป็นสีน้ําเงิน พบว่าการใช้สารให้ความหวานทําให้มีค่า b* ลดลง
เมื่อใช้ทดแทนในปริมาณมากขึ้นทําให้มีค่า b* น้อยลงหรือขนมมีแนวโน้มเป็นสีน้ําเงินมากขึ้นหรือ
มีสีเหลืองน้อยลงเมื่อเปรียบเทียบการใช้สารให้ความหวานต่างชนิดกัน ทดแทนน้ําตาลทรายใน
ระดับเดียวกัน การใช้ซอร์บิทอลทําให้ขนมมีค่า b* มากกว่าสารให้ความหวานชนิดอื่น สารให้สีใน
ไข่แดงของไข่ไก่นั้นประกอบด้วยรงควัตถุแซนโทฟิลล์ (xanthophylls) ลูทีน (lutein) และ
ซีแซนทีน(zexanthin) ซึ่งสารรงควัตถุที่มีสีในตระกูลของสารแคโรทีนอยด์ ให้สีเหลืองในไข่แดง
รงควัตถุเหล่านี้มีความคงตัวภายใต้สภาวะปกติแต่จะเปลี่ยนสีได้ง่ายเมื่อมีการให้ความร้อนโดย
เปลี่ยนเป็นสีเขียวดํา (Stadelman และ Cotterill, 1995) สารให้ความหวานแต่ละชนิดมีอุณหภูมิ
จุดเดือดของน้ําเชื่อมต่างกันจึงอาจส่งผลต่อสีของเส้นฝอยทองได้
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ตารางที่ 36 ค่า b* ของฝอยทองที่เติมสารให้ความหวานทดแทนน้ําตาลทรายแตกต่างกัน
สารให้
ความหวาน

ระดับการทดแทนน้ําตาลทราย
0%

25%

50%

75%

100%

sorbitol

46.00±1.06 a AB

46.41±0.63 a A

44.16±1.44 a C

44.73±1.58 a BC 44.68±1.08 a BC

maltitol

46.06±0.54 a A

46.37±1.51 a A

37.98±0.74 b B

37.29±0.92 b B

isomalt

46.44±0.89 a A

45.72±1.74 a A

39.52±1.62 b B

34.47±1.49 c C

mannitol

45.88±0.94 a A

43.28±1.91 b B

37.16±1.61 b B

หมายเหตุ ตัวอักษรพิมพ์เล็กกํากับค่าเฉลี่ยตามแนวตั้งหรือตัวอักษรพิมพ์ใหญ่กํากับค่าเฉลี่ยตามแนวนอนที่
แตกต่างกัน แสดงถึงความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05)
* ไม่เป็นเส้นฝอยทอง

4.2.6 ผลของการใช้สารให้ความหวานทดแทนนาตาลต่อลักษณะเนือสัมผัส (texture) ของ
ฝอยทอง
จากตารางที่ 37 ค่า Tensile strength แสดงถึงการทนต่อแรงดึงซึ่งอาจหมายถึงความแข็ง
ของเส้นฝอยทองถ้ามีค่า ค่า Tensile strength แสดงว่ามีความแข็งมาก การใช้สารให้ความหวาน
ทําให้ฝอยทองมีค่า Tensile strength มากกว่าสูตรควบคุมอย่างมีนัยสําคัญ และเมื่อทดแทนใน
ปริมาณเพิ่มขึ้นทําให้มีค่า Tensile strength เพิ่มขึ้นด้วย เมื่อเปรียบเทียบการใช้สารให้ความหวาน
ต่างชนิดกันทดแทนน้ําตาลทรายในระดับเดียวกัน การใช้มอลทิทอลทําให้ฝอยทองมีแนวโน้มค่า
Tensile strength มากขึ้นแสดงว่าเส้นฝอยทองมีความแข็งมากขึ้น น้ําตาลแอลกอฮอล์ที่มีโมเลกุลเล็ก
(ซอร์บิทอลและแมนนิทอล) อาจจะสามารถแทรกตัวระหว่างสายพอลิเมอร์ของโปรตีน เกิดพันธะ
ไฮโดรเจนระหว่างสายของโปรตีนได้ดีกว่าน้ําตาลทรายและน้ําตาลแอลกฮฮล์โมเลกุลใหญ่
(มอลทิทอลและไอโซมอลท์) ซึ่งการเกิดพันธะไฮโดรเจนเป็นพันธะที่มีความแข็งแรงทําให้เจลของ
โปรตีนมีความแข็งแรง เส้นฝอยทองจึงมีค่า Tensile strength สูง ถึงแม้ว่าน้ําตาลซูโครส มอลทิทอล
และไอโซมอลท์มีขนาดโมเลกุลใกล้เคียงกัน แต่มอลทิทอลและไอโซมอลท์ถูดรีดิวส์หมู่แอลดีไฮด์
ไปเป็นหมู่ไฮดรอกซิลที่สามารถเกิดพันธะไฮโดรเจนระหว่างสายพอลิเอมร์ของโปรตีนได้ดีกว่าจึง
ทําให้มีค่า Tensile strength มากกว่าสูตรควบคุม
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ตารางที่ 37 ค่า Tensile strength (N) ของฝอยทองที่เติมสารให้ความหวานทดแทนน้ําตาลทราย
แตกต่างกัน
สารให้ความ
หวาน

ระดับการทดแทนน้ําตาลทราย
0%

25%

50%

75%

100%

sorbitol

1.560±0.170 a D 1.933±0.214 b C 2.170±0.194 c AB 2.108±0.227 b B

2.270±0.239 a A

maltitol

1.552±0.131 a E 1.897±0.164 b D

2.424±0.174 b C

2.647±0.254 a A

2.038±0.310 b C

isomalt

1.564±0.167 a C 1.882±0.194 b B

3.063±0.371 a A

1.450±0.177 c C

*

mannitol
1.598±0.149 a B 2.172±0.257 a A
*
*
*
หมายเหตุ ตัวอักษรพิมพ์เล็กกํากับค่าเฉลี่ยตามแนวตั้งหรือตัวอักษรพิมพ์ใหญ่กํากับค่าเฉลี่ยตามแนวนอนที่
แตกต่างกัน แสดงถึงความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05)
* ไม่เป็นเส้นฝอยทอง

จากตารางที่ 38 ค่า Extensibility แสดงถึงความสาสมารถในการยืดตัวของเส้นฝอยทอง ถ้า
มีค่ามาแสดงว่าเส้นฝองทองสามารถยืดได้มาก พบว่าการใช้สารให้คงามหวานทําให้มีค่า
Extensibility เพิ่มมากขึ้น เมื่อมีการใช้ทดแทนในปริมาณเพิ่มขึ้นส่งผลให้มีค่า Extensibility เพิ่มขึ้น
หรือเส้นฝอยทองสามารถยืดได้มากขึ้น (ยกว้นการใช้มอลทิทอลทดแทนในระดับ 100%) ส่วนการ
ใช้ไอโซมอลท์ทดแทนในระดับ 75% ค่า Extensibility ลดลงเนื่องจากการตกผลึกของไอโซมอลท์
ทําให้เจลของโปรตีนไข่แดงเกิดการฉีกขาด จึงส่งผลให้เส้นขนมมีความแข็งแต่เปราะหรือขาดง่าย
จากตารางที่ 39 ค่า Toughness แสดงถึงความเหนียวของเส้นฝอยทองถ้ามีค่ามากแสดงว่า
เส้นฝอยทองมีความเหนียวมาก การใช้สารให้ความหวานทําให้ฝอยทองมีค่า Toughness มากขึ้น
เมื่อทดแทนในปริมาณมากขึ้นส่งผลให้มีค่า Toughness มากขึ้นด้วยหรือฝอยทองมีความเหนียว
มากขึ้น (ยกเว้นการใช้มอลทิทอลทดแทนในระดับ 100%) และการใช้ไอโซมอลท์ทดแทนในระดับ
75% มีค่า Toughness ลดลงสอดคล้องกับค่า Extensibility โดยถ้าฝอยทองมีความเหนียวมากก็แสดง
ว่าเส้นฝอยทองสามารถยืดได้มาก ดังนั้นการแข็งตัวเป็นเจลของโปรตีนเป็นการเปลี่ยนโครงสร้าง
ของโมเลกุลโปรตีน ซึ่งเกิดจากการให้ความร้อน Hermansson (1979) รายงานว่าการที่โปรตีน
แข็งตัวเป็นเจลเป็นการเสียสภาพของโมเลกุลของโปรตีนมารวมตัวกันอย่างอิสระ การรวมตัวกัน
ของโมเลกุลนี้เกิดปฏิสัมพันธ์ระหว่างสายพอลิเมอร์ซึ่งไม่สามารถคืนสภาพได้ (thermally
irreversible) (Shimada และ Matsushita, 1981) โดยโปรตีนในไข่แดง ไลโปโปรตีนที่มี
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ความหนาแน่นต่ํา (low-density lipoprotein) จะเริ่มแข็งตัวเมื่อให้ความร้อนที่ 65ºC และความแข็ง
จะเพิ่มขึ้นเมื่อให้ความร้อนถึง 85ºC (Nakamura และคณ, 1982) ปัจจัยที่มีผลต่อความแข็ง
(hardness) ความเหนียว (cohesiveness) ความยืดหยุ่น (springiness) ของไข่แดงสุก คือ อุณหภูมิและ
เวลา (Woodward และ Collerill, 1987) โดยความแข็ง ความเหนียว และความยืดหยุ่น จะเพิ่มขึ้นเมื่อ
อุณหภูมิสูงขึ้น น้ําตาลทรายและน้ําตาลแอลกอฮอล์มีจุดเดือดที่ต่างกัน เมื่อโรยไข่แดงลงในน้ําเชื่อม
อาจทําให้น้ําที่อยู่ในไข่แดงเกิดการแข็งตัวเป็นเจลร่วมกับโปรตีนในไข่แดง ซึ่งน้ําจะทําหน้าที่เป็น
พลาสติไซเซอร์ส่งผลให้เส้นฝอยทองสามารถยืดได้ ค่าปริมาณความชื้นของฝอยทองในสูตรที่เติม
สารให้ความหวานจะมีปริมาณความชื้นมากกว่าสูตรควบคุมเล็กน้อย
ตารางที่ 38 ค่า Extensibility (mm) ของฝอยทองที่เติมสารให้ความหวานทดแทนน้ําตาลทราย
แตกต่างกัน
สารให้ความ
หวาน

ระดับการทดแทนน้ําตาลทราย
0%

25%

50%

75%

100%

sorbitol

20.511±2.222 a B

20.271±2.205 b B 23.729±2.467 c A 23.002±3.001 b A 23.462±1.995 a A

maltitol

20.460±2.045 a C

23.099±2.030 a B 25.236±1.869 b A 26.205±1.402 a A 22.822±2.764 a B

isomalt

20.399±2.002 a C

23.886±3.267 a B 26.708±2.441a A 16.107±3.457 c D

*

mannitol
20.832±1.825 a A 22.194±2.831 a A
*
*
*
หมายเหตุ ตัวอักษรพิมพ์เล็กกํากับค่าเฉลี่ยตามแนวตั้งหรือตัวอักษรพิมพ์ใหญ่กํากับค่าเฉลี่ยตามแนวนอนที่
แตกต่างกัน แสดงถึงความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05)
* ไม่เป็นเส้นฝอยทอง
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ตารางที่ 39 ค่า Toughness (N.mm) ของฝอยทองที่เติมสารให้ความหวานทดแทนน้ําตาลทราย
แตกต่างกัน
สารให้
ความหวาน

ระดับการทดแทนน้ําตาลทราย
0%

25%

50%

75%

100%

sorbitol

5.214±0.796 a C 6.368±1.179 b B

8.605±1.209 b A

8.748±2.086 b A

9.047±1.537 a A

maltitol

5.124±0.846 a D 6.476±0.984 b C

9.647±0.984 b B

10.828±2.011 a A

7.265±1.232 b C

isomalt

5.160±0.838 a C 7.060±1.572 ab B 13.469±2.611 a A

4.146±1.328 c C

*

mannitol

5.039±0.672 a B 7.807±1.555 a A

*

*

*

หมายเหตุ ตัวอักษรพิมพ์เล็กกํากับค่าเฉลี่ยตามแนวตั้งหรือตัวอักษรพิมพ์ใหญ่กํากับค่าเฉลี่ยตามแนวนอนที่
แตกต่างกัน แสดงถึงความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05)
* ไม่เป็นเส้นฝอยทอง

4.2.7 ผลของการใช้สารให้ความหวานทดแทนนาตาลต่อความชอบทางด้านประสาทสัมผัส
ของฝอยทอง
เมื่อทําการเปรียบเทียบความชอบของผู้บริโภคของฝอยทองในสูตรควบคุมกับสูตรที่ใช้
ซอร์บิทอลทดแทนน้ําตาลทรายในระดับ 25, 50, 75 และ 100% พบว่าได้ผลดังแสดงในตารางที่ 40
การคัดเลือกสูตรจะใช้คะแนนความชอบรวมเป็นเกณฑ์ในการคัดเลือกสูตรที่ดีที่สุด ซึ่งเป็นสูตรที่
ได้คะแนนความชอบโดยรวมไม่แตกต่างจากสูตรควบคุมและมีระดับการทดแทนน้ําตาลทรายสูง
ที่สุดก็คือสูตรที่ใช้ซอร์บิทอลทดแทนน้ําตาลทรายในระดับการทดแทน 100% ซึ่งคะแนนความชอบ
ในด้านลักษณะปรากฏ สี กลิ่นขณะเคี้ยว รสชาติ ไม่แตกต่างจากสูตรควบคุมอย่างมีนัยสําคัญ
อีกด้วย
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ตารางที่ 40 คะแนนความชอบทางประสาทสัมผัสของฝอยทองที่ใช้ซอร์บิทอลทดแทนน้ําตาลทราย
ในระดับต่างกัน
คุณลักษณะ

คะแนนความชอบ
Control 0%

sorbitol 25%

sorbitol 50%

sorbitol 75%

sorbitol 100%

ลักษณะปรากฏ

5.33±1.18 AB

5.43±1.04 AB

5.67±1.06 A

5.50±1.07 AB

5.20±1.21 B

สี

5.60±0.93 AB

5.67±1.12 A

5.63±1.13 AB

5.30±1.26 B

5.53±0.90 AB

เนื้อสัมผัส

5.47±1.11 A

4.80±1.24 B

4.63±1.35 B

4.63±1.03 B

4.73±1.20 B

กลิ่นขณะเคี้ยว

4.93±1.53 A

4.97±1.30 A

5.00±1.17 A

4.40±1.35 B

4.87±1.04 AB

รสชาติ

5.00±1.49 AB

5.43±1.19 A

4.53±1.14 B

4.47±1.14 B

4.60±1.52 B

ความชอบโดยรวม

5.13±1.50 A

5.27±1.23 A

4.77±1.04 AB

4.60±1.00 B

4.93±1.14 AB

หมายเหตุ ตัวอักษรกํากับค่าเฉลี่ยตามแนวนอนที่แตกต่างกันแสดงถึงความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
(p<0.05)

ตารางที่ 41 คะแนนความชอบทางประสาทสัมผัสของฝอยทองที่ใช้มอลทิทอลทดแทนน้ําตาลทราย
ในระดับต่างกัน
คุณลักษณะ

คะแนนความชอบ
Control 0%

maltitol 25%

maltitol 50%

maltitol75%

maltitol100%

ลักษณะปรากฏ

5.17±1.15 AB

5.40±1.00 A

5.20±1.06 AB

4.87±1.31 B

5.23±1.17 AB

สี

5.70±1.02 AB

5.97±0.81 A

5.63±1.03 B

5.57±1.14 B

5.67±1.18 AB

เนื้อสัมผัส

5.03±1.25 A

5.10±1.03 A

5.13±1.04 A

5.17±1.21 A

4.90±1.06 A

กลิ่นขณะเคี้ยว

4.83±1.09 A

5.17±1.02 A

5.00±1.05 A

4.97±1.00 A

4.83±1.12 A

รสชาติ

4.93±1.46 A

4.77±1.22 A

4.83±1.23 A

4.83±1.37 A

4.80±1.24 A

ความชอบโดยรวม

5.00±1.17 A

5.23±0.77 A

4.90±0.96 A

4.97±1.22 A

4.97±1.03 A

หมายเหตุ ตัวอักษรกํากับค่าเฉลี่ยตามแนวนอนที่แตกต่างกันแสดงถึงความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
(p<0.05)
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เมื่อทําการเปรียบเทียบความชอบของผู้บริโภคของฝอยทองในสูตรควบคุมกับสูตรที่ใช้
มอลทิทอลทดแทนน้ําตาลทรายในระดับ 25, 50, 75 และ 100% พบว่าได้ผลดังแสดงในตารางที่ 41
ความชอบด้านลักษณะปรากฏ สี เนื้อสัมผัส กลิ่นขณะเคี้ยว รสชาติ และความชอบโดยรวมของ
ฝอยทองที่ใช้มอลทิทอลทดแทนน้ําตาลทรายในระดับ 25, 50, 75 และ 100% ได้คะแนนไม่แตกต่าง
จากสูตรควบคุมอย่างมีนัยสําคัญ เมื่อใช้คะแนนความชอบรวมเป็นเกณฑ์คัดเลือกสูตรที่ดีที่สุด
ซึ่งเป็นสูตรที่ได้คะแนนความชอบไม่แตกต่างจากสูตรควบคุมและมีระดับการทดแทนน้ําตาลทราย
สูงที่สุดก็คือ สูตรที่ใช้มอลทิทอลทดแทนน้ําตาลทรายที่ระดับการทดแทน 100%
ตารางที่ 42 คะแนนความชอบทางประสาทสัมผัสของฝอยทองที่ใช้ไอโซมอลท์ทดแทน
น้ําตาลทรายในระดับต่างกัน
คุณลักษณะ

คะแนนความชอบ
Control 0%

isomalt 25%

isomalt 50%

isomalt 75%

ลักษณะปรากฏ

5.90±1.08 A

5.63±1.10 AB

5.23±1.25 B

4.63±1.43 C

สี

5.80±0.94 AB

6.07±0.87 A

5.50±1.25 B

4.73±1.36 C

เนื้อสัมผัส

5.37±1.42 A

5.33±1.30 A

5.03±1.25 A

3.83±1.39 B

กลิ่นขณะเคี้ยว

5.20±1.29 A

5.50±1.17 A

4.97±1.30 AB

4.47±1.07 B

รสชาติ

5.20±1.39 AB

5.37±1.22 A

4.57±1.65 B

4.63±1.38 B

ความชอบโดยรวม

5.37±1.26 AB

5.57±1.17 A

4.93±1.39 B

4.33±1.30 C

หมายเหตุ ตัวอักษรกํากับค่าเฉลี่ยตามแนวนอนที่แตกต่างกันแสดงถึงความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
(p<0.05)

เมื่อทําการเปรียบเทียบความชอบของผู้บริโภคของฝอยทองในสูตรควบคุมกับสูตรที่ใช้
ไอโซมอลท์ทดแทนน้ําตาลทรายในระดับ 25, 50 และ 75% พบว่าได้ผลดังแสดงในตารางที่ 42
ความชอบด้านลักษณะปรากฏสี เนื้อสัมผัส กลิ่นขณะเคี้ยว รสชาติ และความชอบโดยรวมของ
ฝอยทองที่ใช้ไอโซมอลท์ทดแทนน้ําตาลทรายในระดับ 25 และ 50% คะแนนไม่แตกต่างจาก
สูตรควบคุมอย่างมีนัยสําคัญ แต่สูตรที่ทดแทนน้ําตาลทรายในระดับ 75% พบว่าได้คะแนน
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ด้านรสชาติไม่แตกต่างจากสูตรควบคุมอย่างมีนัยสําคัญ ได้คะแนนด้านลักษณะปรากฏ สี
เนื้อสัมผัส กลิ่นขณะเคี้ยวและความชอบโดยรวมน้อยกว่าสูตรควบคุมอย่างมีนัยสําคัญ เนื่องจาก
ผู้บริโภคส่วนใหญ่ชอบฝอยทองที่มีความเหนียว (ค่า Toughness) เส้นไม่ขาดง่าย เมื่อใช้คะแนน
ความชอบรวมเป็นเกณฑ์คัดเลือกสูตรที่ดีที่สุด ซึ่งเป็นสูตรที่ได้คะแนนความชอบโดยรวมไม่
แตกต่างจากสูตรควบคุมและมีระดับการทดแทนน้ําตาลทรายสูงที่สุดก็คือสูตรที่ใช้ไอโซมอลท์
ทดแทนน้ําตาลทรายที่ระดับ 50%
ตารางที่ 43 คะแนนความชอบทางประสาทสัมผัสของฝอยทองที่ใช้สารให้ความหวานทดแทน
น้ําตาลทรายแตกต่างกัน
คุณลักษณะ

คะแนนความชอบ
Control 0%

sorbitol 100%

maltitol 100%

isomalt 50%

ลักษณะปรากฏ

5.30±1.30 C

5.68±1.08 AB

5.80±0.95 A

5.36±1.27 BC

สี

5.80±0.86 AB

5.94±0.74 A

5.92±0.85 A

5.58±1.13 B

เนื้อสัมผัส

5.02±1.35 A

4.92±1.40 A

5.06±1.36 A

4.72±1.26 A

กลิ่นขณะเคี้ยว

5.00±1.40 A

5.00±1.16 A

5.30±1.27 A

4.88±1.27 A

รสชาติ

5.42±1.26 A

4.98±1.27 A

5.30±1.40 A

4.98±1.32 A

ความชอบโดยรวม

5.22±1.22 A

5.28±1.14 A

5.30±1.20 A

4.98±1.02 A

หมายเหตุ ตัวอักษรกํากับค่าเฉลี่ยตามแนวนอนที่แตกต่างกันแสดงถึงความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
(p<0.05)

เมื่อนําฝอยทองจากสูตรที่คัดเลือกได้ 3 สูตร ซึ่งมีชนิดสารทดแทนน้ําตาลและระดับ
การทดแทนน้ําตาลแตกต่างกันได้แก่ ซอร์บิทอลที่ระดับการทดแทน 100% มอลทิทอลที่ระดับ
การทดแทน 100% และไอโซมอลท์ที่ระดับการทดแทน 50% มาทดสอบความชอบทางด้าน
ประสาทสัมผัสเปรียบเทียบกับสูตรควบคุมเพื่อเลือกสูตรที่ผู้บริโภคให้คะแนนความชอบมากที่สุด
พบว่าได้ผลดังแสดงในตารางที่ 43 พบว่าการใช้สารให้ความหวานทดแทนน้ําตาลทรายทั้ง 3 สูตร
ได้คะแนนความชอบด้านสี เนื้อสัมผัส กลิ่นขณะเคี้ยว รสชาติ และความชอบโดยรวมไม่แตกต่าง
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จากสูตรควบคุมอย่างมีนัยสําคัญ ดังนั้นจึงสามารถสรุปได้ว่าสามารถทําการทดแทนน้ําตาลทรายใน
ฝอยทองด้วยซอร์บิทอลที่ระดับ 100% มอลทิทอลที่ระดับ 100% และไอโซมอลท์ที่ระดับ 50% ได้
โดยที่ผู้บริโภคยังคงให้คะแนนความชอบโดยรวมไม่แตกต่างจากสูตรควบคุมอย่างมีนัยสําคัญ
จะเห็นได้ว่าการใช้สารให้ความหวานทําให้ฝอยทองมีค่าพลังงานลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับสูตร
ควบคุมดังตารางที่ 44 โดยการใช้ไอโซมอลท์ทดแทนในระดับ 100% ฝอยทองมีค่าพลังงานน้อย
ที่สุดซึ่งลดลงน้อยกว่าสูตรควบคุม 15.92 เปอร์เซ็นต์ ดังนั้นสามารถกล่าวอ้างทางโภชนาการว่าเป็น
ผลิตภัณฑ์ปราศจากน้ําตาลหรือไมมีน้ําตาล (free, without, free of, no, zero, sugarless) เนื่องจากมี
น้ําตาลน้อยกว่า 0.5 กรัม เพราะในไข่แดงนั้นมีน้ําตาลกลูโคสประมาณร้อยละ 0.2 (Belitz และ
Grosch, 1987) แต่ต้องกํากับวา“ไมใชอาหารพลังงานต่ํา” หรือ“ไมใชอาหารลดพลังงาน” หรือ
“ไมใชสําหรับการควบคุมน้ําหนัก” (ภาคผนวก ฉ)
ตารางที่ 44 พลังงาน (Kcal) ของฝอยทองสูตรควบคุมเปรียบเทียบกับสูตรที่ใช้สารให้ความหวาน
ทดแทนน้ําตาลทราย
สูตรควบคุม
สารอาหาร

sorbitol 100%

maltitol 100%

isomalt 100%

น้ําหนัก
(g)

พลังงาน
(Kcal)

น้ํา

23.50

0.00

23.50

0.00

23.50

0.00

23.50

0.00

โปรตีน

13.50

54.00

13.50

54.00

13.50

54.00

13.50

54.00

ไขมัน

25.80

232.20

25.80

232.20

25.80

232.20

25.80

232.20

น้ําตาล

36.10

140.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

น้ําตาลแอลกอฮอล์

0.00

0.00

36.10

93.86

36.10

75.81

36.10

72.20

เถ้า

1.10

0.00

1.10

0.00

1.10

0.00

1.10

0.00

รวม

100.00

426.27

100.00

380.06

100.00

362.01

100.00

358.40

พลังงานที่ลดลง %

-

น้ําหนัก พลังงาน น้ําหนัก พลังงาน น้ําหนัก พลังงาน
(g)
(Kcal)
(g)
(Kcal)
(g)
(Kcal)

10.84

15.07

หมายเหตุ คํานวณค่าพลังงานของฝอยทองโดยใช้ข้อมูลจากตารางแสดงคุณค่าทางโภชนาการของอาหารไทย
(กองโภชนาการ กรมอนามัย, 2001) โดยคิดว่าคาร์โบไฮเดรตทั้งหมดเป็นน้ําตาล

15.92

บทที่ 5
สรุปผลการดาเนินงานและข้อเสนอแนะ
เมื่อศึกษาผลของการใช้สารให้ความหวาน 4 ชนิดทดแทนน้ําตาลทรายในขนมอาลัว คือ
ซอร์บิทอล มอลทิทอล ไอโซมอลท์และแมนนิทอลที่ระดับการทดแทน 25, 50, 75 และ 100%
พบว่าลักษณะปรากฏของขนมอาลัวทั้งภายนอก (ส่วนเปลือก) และภายใน (ส่วนเนื้อในขนม) เมื่อ
ใช้สารให้ความหวาน ซอร์บิทอล และไอโซมอลท์ทดแทนน้ําตาลทราย ที่ระดับการทดแทน 25% มี
ความใกล้เคียงกับสูตรควบคุมมากที่สุด จากการศึกษาผลของการเติมสารให้ความหวานต่อ
คุณสมบัติการให้ความหนืด (pasting property) ของส่วนผสมดิบ (batter) พบว่าการใช้ซอร์บิทอล
และแมนนิทอลทดแทนน้ําตาลทรายทําให้มีความหนืดเพิ่มมากขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับสูตรควบคุม
ส่วนการใช้ไอโซมอลท์ทําให้มีความหนืดมีแนวโน้มลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับสูตรควบคุม การเติม
สารให้ความหวานทดแทนน้ําตาลทรายช่วยทําให้ขนมอาลัวมีปริมาณความชื้นและค่า aw ลดลงตาม
ระดับการทดแทนที่สูงขึ้น โดยซอร์บิทอลทดแทนในระดับ 100% มีค่า aw ลดลงมากที่สุด ค่า L*
ส่วนเปลือกของขนมอาลัวมีค่าลดลงตามระดับการทดแทนที่สูงขึน้ ส่วนค่า L* ส่วนเนื้อในขนมมี
แนวโน้มเพิ่มขึ้น การใช้สารให้ความหวานทดแทนน้ํา ตาลทรายทําให้ขนมอาลัวค่า Hardness
เพิ่มขึ้นและค่า Adhesiveness ลดลง (ยกเว้นที่ระดับการทดแทน 25%) ดังนั้นจึงสามารถสรุปได้ว่า
ซอร์บิทอล และไอโซมอลท์ สามารถนําไปใช้ทดแทนน้ําตาลทรายในขนมอาลัวได้ที่ระดับ 25% ซึ่ง
กล่าวอ้างได้ว่าเป็นผลิตภัณฑ์ประเภทลดน้ําตาล (reduced sugar or less sugar) เป็นประโยชน์ต่อ
กลุ่มผู้บริโภครักสุขภาพและผู้ป่วบโรคเบาหวานที่สามารถเลือกรับประทานขนมอาลัวที่มีปริมาณ
น้ําตาลลดลงได้
เมื่อศึกษาผลของการใช้สารให้ความหวาน 4 ชนิด ทดแทนน้ําตาลทรายในฝอยทอง คือ
ซอร์บิทอล มอลทิทอล ไอโซมอลท์และแมนนิทอลที่ระดับการทดแทน 25, 50, 75 และ 100%
พบว่าการใช้สารให้ความหวานทําให้เส้นของฝอยทองค่อนข้างแบน โดยการใช้ซอร์บิทอลและ
มอลทิทอลให้ลักษณะปรากฏใกล้เคียงกับสูตรควบคุม เมื่อมีการเติมสารให้ความหวานฝอยทองมี
ปริมาณความชื้นและค่า aw ใกล้เคียงกับสูตรควบคุม การใช้ซอร์บิทอล ไอโซมอลท์ และแมนนิทอล
ทําให้ฝอยทองมีค่า L* ไม่แตกต่างจากสูตรควบคุมอย่างมีนัยสําคัญ การเติมสารให้ความหวานทําให้
ฝอยทองมีค่า Tensile strength , Extensibility และ Toughness เพิ่มขึ้น จากการทดสอบความชอบ
ทางประสาทสัมผัสพบว่าการใช้ซอร์บิทอลทดแทนน้ําตาลทรายในระดับ 100% มอลทิทอลทดแทน
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น้ําตาลทรายในระดับ 100% และไอโซมอลท์ทดแทนน้ําตาลทรายในระดับ 50% ได้คะแนน
ความชอบโดยรวมไม่แตกต่างจากสูตรควบคุม ดังนั้นจึงสามารถสรุปได้ว่าซอร์บิทอลและ
มอลทิทอลสามารถใช้ทดแทนน้ําตาลทรายในฝอยทองได้ที่ระดับ 100% สามารถกล่าวอ้างได้ว่าเป็น
ผลิตภัณฑ์ฝอยทองปราศจากน้ําตาล (sugar-free) ซึ่งเหมาะกับกลุ่มผู้บริโภคที่รักสุขภาพและผู้ป่วย
โรคเบาหวาน
ข้อเสนอแนะ
1. วิธีการศึกษาการใช้สารให้ความหวานทดแทนน้ําตาลในขนมอาลัวและฝอยทองสามารถ
นําไปปรับใช้กับขนมไทยชนิดอื่นได้
2. เลือกใช้สารให้ความหวานทดแทนน้ําตาลควรคํานึงถึงราคาและข้อจํากัดด้านกฎหมาย
ของสารให้ความหวานด้วย โดยเฉพาะในกรณีที่ส่งออกเนื่องจากไปยังประเทศอื่นๆมีกฎหมาย
เกี่ยวกับการใช้สารให้ความหวานในผลิตภัณฑ์ อาหารแตกต่างกัน
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ภาคผนวก ก
สูตรขนมอาลัว
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อาลัวสูตร A (จรูญศรี, 2536)
ส่วนผสมอาลัวสูตร A
ส่วนผสม
แป้งสาลี
น้ําตาลทรายขาว
กะทิ
รวม

Volume formula Weight formula
1 1/2 ถ้วย
2 1/2 ถ้วย
2 1/2 ถ้วย

143 กรัม
462 กรัม
510 กรัม
1,115 กรัม

Weight
percentage
12.78
41.48
45.74
100.00

Baker’s
percentage
100.00
324.56
357.89

วิธีทาอาลัวสูตร A
ผสมแป้งกับนํ้าตาลทราย ใส่กะทิทีละน้อย นวดจนนํ้าตาลละลาย จึงใส่กะทิที่เหลือจนหมด
เทส่วนผสมลงในกระทะทอง ตั้งไฟปานกลาง ค่อนข้างอ่อน กวนเร็วๆจนแป้งสุกใส ยกลงจากเตา
ทิ้งไว้ให้อุ่น

ตักหยอดในถาด ผึ่ง 2 -3 แดด
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อาลัวสูตร B (อาฒยา, 2547)
ส่วนผสมอาลัวสูตร B

ส่วนผสม

Weight formula

แป้งสาลี
น้ําตาลทราย
กะทิ
รวม

Weight percentage Baker’s percentage

50 กรัม
175กรัม
275กรัม
500กรัม

10.00
35.00
55.00
100.00

100.00
350.00
550.00

วิธีทาอาลัวสูตร B
ผสมน้ําตาลทรายกับกะทิ ตั้งไฟพอละลาย
ทิ้งไว้ให้เย็น
ผสมกับแป้งสาลีชนิดเบาแล้วกรองให้เป็นเนื้อเดียวกัน
ใส่กระทะทอง ตั้งไฟกวนปานกลางถึงอ่อน
แป้งมีลักษณะใสรวมกันเป็นก้อนโดยได้แป้งสุกที่มีอุณหภูมิ 89˚C
ยกลงจากเตา พักไว้ให้เย็นที่อุณหภูมิ 35˚C
(มีค่าเนื้อสัมผัส คือ Firmness = 0.201 N, Consistency = 2.89 N.sec,
Cohesiveness = -0.14 N และ Index of Viscosity = -1.87 N.sec)
บีบตัวขนมแบบกลมไม่มีลายลงบนถาดสําหรับตาก
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ตากในตู้อบลมร้อนที่อุณหภูมิ 70˚C 12 ชั่วโมง
นําออกมาผึ่งให้เย็นแล้วกลับตัวขนมอาลัว

ตากต่อที่อุณหภูมิ 70˚C อีก 2 ชั่วโมง
นําออกมาผึ่งให้เย็น
ขนมอาลัว
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อาลัวสูตร C (โอลิน, 2521)
ส่วนผสมอาลัวสูตร C
ส่วนผสม
แป้งสาลี
น้ําตาลทราย
กะทิ
น้ําลอยดอกไม้
น้ําสําหรับละลายแป้ง
รวม

Volume
formula
2 ถ้วย
3 ถ้วย
2 ถ้วย
1 1/2 ถ้วย
1 1/2 ถ้วย

Weight formula
190 กรัม
555 กรัม
408 กรัม
338 กรัม
338 กรัม
1,829 กรัม

Weight
percentage
10.40
30.36
22.32
18.46
18.46
100.00

Baker’s
percentage
100.00
292.11
214.74
177.63
177.63

วิธีทาอาลัวสูตร C
เอาน้ําตาลทรายกับน้ําลอยดอกไม้ตั้งไฟพอน้ําตาลละลาย กรอง
เคี่ยวน้ําเชื่อมให้ข้น ขนาดเหยาะในน้ําแล้วเกาะตัวกัน
เอาแป้งละลายน้ํา ค่อยๆเทลงในน้ําเชื่อม คนเร็วๆจนแป้งสุก
ค่อยๆเอาหัวกะทิใส่ครั้งละน้อยๆจนหมดส่วน ใส่สีตามต้องการ
กวนไปจนข้นยกลง ตั้งทิ้งไว้ให้เย็น
ใช้ช้อนตักแป้ง แล้วใช้มือปาดแป้ง โดยใช้นิ้วชี้ปาดแป้งจากช้อน แล้วใช้นิ้วหัวแม่มือและนิ้วกลาง
ดันแป้งลงไปที่ภาชนะรองแล้วรีบยกนิ้วขึ้น จะมีลักษณะเป็นก้อนกลมและมีปลายแหลมเล็กน้อย
นําไปตากแดดให้แห้ง
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เทคนิคการทาอาลัวสูตร C
1. ไฟที่ใช้ในการกวนต้องใช้ไฟอ่อนมาก โดยเฉพาะตอนใส่แป้งลงไปถ้าใช้ไฟแรงขนมจะเหนียว
แข็งทั้งในและนอก
2. แป้งสาลีนั้นจําเป็นต้องละลายน้ําก่อนเพื่อป้องกันไม่ให้แป้งเป็นก้อน ถ้าต้องการให้เนื้อแป้ง
ละเอียดดีใช้กระชอนกรองอีกครั้งหนึ่ง
3. เวลาเทแป้งลงไปในน้ําเชื่อมนั้นให้ค่อยๆเทลงไปทีละน้อย แล้วคนเร็วๆจนหมดส่วนไม่เทหมด
ครั้งเดียว คนไม่ทันจะเป็นก้อน
4. จะใส่กะทิก็ต่อเมื่อแป้งนั้นสุกข้น แล้วจึงค่อยๆหยอดหัวกะทิลงไปค่อยๆใส่ครั้งละน้อยๆก็เพื่อให้
เข้าเนื้อดีและเป็นมันเงาดี
5. สีที่ใช้ต้องเป็นสีสําหรับผสมอาหารโดยเฉพาะ ห้ามใช้สีย้อมผ้าโดยเด็ดขาด
6. ต้องใส่สีให้เข้มมากเพราะถ้าตากแดดแห้งแล้วสีจะจางลงไปมาก
7. ภาชนะที่ใช้ตากควรสังกะสีหรืออาลูมิเนียมแผ่นเรียบ เมื่อตากข้างนอกแห้งแล้วใช้มีดแซะกลับ
ข้างล่างขึ้นข้างบนจนแห้งดีทั้งสองด้านก็ใช้ได้ ถ้าแดดดีสองแดดก็ใช้ได้
8. ลักษณะอาลัวที่ดีขา้ งนอกแข็ง ข้างในเหลว มีความหวาน มัน หอม
9. การหยอดอาลัวนั้นถ้าไม่ใช้มือหยอดก็ให้ใช้พิมพ์สําหรับกดคุกกี้ กดเป็นรูปต่างๆก็ได้หรือใช้
กระบอกแต่งหน้าเค้กตกแต่งให้เป็นลายก็ได้

ภาคผนวก ข
แบบสอบถามผู้บริโภคเกี่ยวกับขนมอาลัว
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คาชีแจง : แบบสอบถามนี้เป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยเกี่ยวกับ “ขนมอาลัว” โดยนักศึกษาภาควิชา
เทคโนโลยีอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร ข้อมูล
ทุกอย่างที่ท่านตอบลงในแบบสอบถามจะนําไปใช้ประโยชน์ในงานวิจัยเท่านั้น โดยจะไม่มีผลใดๆ
ต่อผู้ตอบทั้งสิ้น ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามครั้งนี้
ขอขอบพระคุณที่ให้ความร่วมมือ
ผู้ทําการวิจัย
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แบบสอบถาม
คําแนะนํา : กรุณาทําเครื่องหมาย  ลงในวงเล็บหน้าคําตอบที่ท่านเห็นว่าเหมาะสมที่สุด
ส่วนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์ขนมอาลัว
1. ท่านชอบรับประทานขนมอาลัวมากน้อยเพียงใด
( ) ชอบมาก
( ) ชอบ
( ) เฉยๆ
( ) ไม่ชอบ
( ) ไม่ชอบมาก
2. ท่านรับประทานขนมอาลัวบ่อยครั้งเพียงใดโดยประมาณ
( ) ทุกวัน
( ) ทุกสัปดาห์
( ) ทุกเดือน
( ) ทุก 2 – 3 เดือน
( ) นานๆครั้ง
3.โดยมากท่านซื้อขนมอาลัวจากที่ใด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
( ) แผงลอย
( ) ซุปเปอร์มาร์เก็ต (เช่น โลตัส บิ๊กซี คาร์ฟูร์ ท็อปส์ โฮมเฟรชมาร์ท เป็นต้น )
( ) ร้านขายขนมหวาน (เช่น ร้านชั้นขนมหวาน ร้านบ้านอัยการ เป็นต้น)
( ) ร้านขายของฝากตามแหล่งท่องเที่ยว
( ) อื่น ๆ โปรดระบุ.................................................
4.โดยมากท่านซื้อขนมอาลัวเพื่อวัตถุประสงค์ใด
( ) รับประทานเอง
( ) เป็นของฝาก
( ) ทั้งรับประทานเองและเป็นของฝาก
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5.ปัจจัยต่อไปนี้มีความสําคัญต่อการเลือกซื้อขนมอาลัวของท่านอย่างไร
ระดับความสําคัญ
ปัจจัยที่ใช้เลือกซื้อ
ยี่ห้อ
ราคา
สี
รูปร่างและขนาด
รสชาติและกลิ่น
(เช่น ความแข็ง ความร่วน เป็นต้น)
เนื้อสัมผัส (เช่น ความแข็ง
ความเหนียว เป็นต้น)
บรรจุภัณฑ์

มากที่สุด

มาก

ปานกลาง

น้อย

น้อยที่สุด
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6. ท่านชอบขนมอาลัวที่มีลักษณะภายนอกอย่างไร (ตอบได้ไม่เกิน 2 ข้อ)
ผิวเรียบ

ขนาดเล็ก

()

ผิวหยัก

()
ขนาดเล็กผิวเรียบ

ขนาดกลาง

()

ขนาดเล็กผิวหยัก

()
ขนาดกลางผิวเรียบ

ขนาดใหญ่

()

ขนาดกลางผิวหยัก

()
ขนาดใหญ่ผิวเรียบ

ขนาดใหญ่ผิวหยัก
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7. ท่านชอบขนมอาลัวแบบใด (ตอบได้ไม่เกิน 3 ข้อ)
( ) สีขาว
( ) สีชมพู
( ) สีเขียว
( ) สีเหลือง
( ) สีม่วง
( ) สีน้ําตาลรสโกโก้
( ) สีน้ําตาลรสกาแฟ
( ) คละสี/คละรส
( ) อื่นๆโปรดระบุ.................................................
8. ท่านชอบกลิ่นอบควันเทียนในขนมอาลัวเพียงใด
( ) ชอบมาก
( ) ชอบ
( ) เฉยๆ
( ) ไม่ชอบ
( ) ไม่ชอบมาก
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9. ท่านชอบบรรจุภัณฑ์สําหรับขนมอาลัวแบบใดมากที่สุด
( ) บรรจุในถุงพลาสติกแบบซิบล็อก

( ) บรรจุในถุงพลาสติก

( ) บรรจุในกล่องพลาสติกอ่อนสี่เหลี่ยม

( ) บรรจุในกล่องพลาสติกแข็งวงกลม

( ) บรรจุในถุงพลาสติกรูปสามเหลี่ยม

( ) บรรจุในกล่องกระดาษ

( ) อื่นๆโปรดระบุ.....................................................................
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10. โดยมากท่านซื้อขนมอาลัวครั้งละเท่าใด
( ) 10 – 20 บาท
( ) 21 – 30 บาท
( ) 31 – 40 บาท
( ) มากกว่า 40 บาท
11. ท่านคิดว่า ในขนมอาลัวมีปริมาณน้ําตาลอยู่เท่าใด
( ) น้อย
( ) ปานกลาง
( ) มาก
12. ท่านคิดว่าในขนมอาลัวมีปริมาณไขมันอยู่เท่าใด
( ) น้อย
( ) ปานกลาง
( ) มาก
13. ถ้ามีการลดปริมาณน้ําตาลและความหวานในขนมอาลัว จะมีผลอย่างไรต่อการตัดสินใจซื้อของ
ท่าน
( ) ทําให้อยากซื้อมากขึ้น
( ) ทําให้อยากซื้อน้อยลง
( ) ไม่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ
14. ถ้ามีการลดปริมาณน้ําตาลในขนมอาลัว แล้วเติมสารให้ความหวานทดแทนน้ําตาล เพื่อให้ขนม
อาลัว
ยังหวานเท่าเดิม จะมีผลอย่างไรต่อการตัดสินใจซื้อของท่าน
( ) ทําให้อยากซื้อมากขึ้น
( ) ทําให้อยากซื้อน้อยลง
( ) ไม่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับขนมอาลัว :
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
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ตอนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริโภค
1. เพศ
( ) ชาย
( ) หญิง
2. อายุ
( ) ต่ํากว่า 20 ปี
( ) 20-30 ปี
( ) 31-40 ปี
( ) 41-50 ปี
( ) 50 ปีขึ้นไป
3. อาชีพ
( ) รับราชการ / รัฐวิสาหกิจ
( ) พนักงานบริษัท / รับจ้าง
( ) ค้าขาย / ธุรกิจส่วนตัว / อาชีพอิสระ
( ) นักเรียน / นักศึกษา
( ) อื่นๆ ระบุ..........
4. การศึกษา
( ) ประถมศึกษา
( ) มัธยมศึกษา
( ) อนุปริญญาตรี / ปวส. ปวช.
( ) ปริญญาตรี
( ) สูงกว่าปริญญาตรี
( ) อื่นๆ โปรดระบุ...........
5. รายได้ของท่านต่อเดือน
( ) น้อยกว่า 5,000 บาท
( ) 5,000 – 10,000 บาท
( ) 10,001 – 15,000 บาท
( ) 15,001 – 20,000 บาท
( ) มากกว่า 20,000 บาท
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ตอนที่ 3 การทดสอบความชอบโดยการให้คะแนนของผลิตภัณฑ์ขนมอาลัว
คําแนะนํา : มีขนมอาลัวอยู่ 4 ตัวอย่างที่ซึ่งติดรหัสไว้แล้ว กรุณาชิมทีละตัวอย่าง แล้วใส่คะแนนลง
ในช่องว่างให้ตรงกับระดับความชอบของท่าน และกรุณาดื่มน้ําทุกครั้งก่อนชิมขนมอาลัวตัวอย่าง
ถัดไป
การให้คะแนนความชอบถือหลักเกณฑ์ต่อไปนี้
ชอบมาก
=
7 คะแนน
ชอบปานกลาง
=
6 คะแนน
ชอบเล็กน้อย
=
5 คะแนน
เฉยๆ
=
4 คะแนน
ไม่ชอบเล็กน้อย
=
3 คะแนน
ไม่ชอบปานกลาง
=
2 คะแนน
ไม่ชอบมาก
=
1 คะแนน
กรุณาดื่มน้ําเปล่าก่อนชิมตัวอย่างทุกครั้ง
คุณลักษณะ

รหัส..........

คะแนนความชอบ
รหัส.......... รหัส..........

รหัส..........

ลักษณะภายนอก
ความแข็งของเปลือกนอก
ความเหนียวของเนื้อขนม
รสชาติ
กลิ่นขณะเคี้ยว
ความชอบโดยรวม
ข้อเสนอแนะ
………………………………………………………………………………………….....................
.............................................................................................................................................................
ขอบคุณค่ะ

ภาคผนวก ค
ผลการตอบแบบสอบถามของผู้บริโภคเกี่ยวกับขนมอาลัว
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ตอนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์ขนมอาลัวของผู้บริโภคจํานวน 100 คน
1. ท่านชอบรับประทานขนมอาลัวมากน้อยเพียงใด
ความชอบ

ร้อยละ

ชอบมาก
ชอบ

2
35

เฉยๆ
ไม่ชอบ
ไม่ชอบมาก

58
4
1

2. ท่านรับประทานขนมอาลัวบ่อยครั้งเพียงใดโดยประมาณ
ความถี่ในการรับประทาน

ร้อยละ

ทุกวัน
ทุกสัปดาห์

0
4

ทุกเดือน
ทุก 2-3 เดือน
นานๆครั้ง

8
4
84

3.โดยมากท่านซื้อขนมอาลัวจากที่ใด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
สถานที่เลือกซื้อ

ร้อยละ

แผงลอย
ซุปเปอร์มาร์เก็ต

6
7

ร้านขายขนมหวาน
ร้านขายของฝากตามแหล่งท่องเที่ยว
อื่นๆ

23
63
0
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4. โดยมากท่านซื้อขนมอาลัวเพื่อวัตถุประสงค์ใด
วัตถุประสงค์ในการเลือกซื้อ

ร้อยละ

รับประทานเอง
เป็นของฝาก
ทั้งรับประทานเองและเป็นของฝาก

23
25
52

5. ปัจจัยต่อไปนี้มีความสําคัญต่อการเลือกซื้อขนมอาลัวของท่านอย่างไร
5.1 ยี่ห้อ
ยี่ห้อ

ร้อยละ

มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย

4
27
51
15

น้อยที่สุด

3

5.2 ราคา
ราคา

ร้อยละ

มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย

9
31
53
6

น้อยที่สุด

1
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5.3 สี
สี

ร้อยละ

มากที่สุด
มาก
ปานกลาง

11
47
33

น้อย
น้อยที่สุด

8
1

5.4 รูปร่างและขนาด
รูปร่างและขนาด

ร้อยละ

มากที่สุด
มาก
ปานกลาง

16
48
31

น้อย
น้อยที่สุด

5
0

5.5 รสชาติและกลิ่น
รสชาติและกลิ่น

ร้อยละ

มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย

41
36
21
2

น้อยที่สุด

0
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5.6 เนื้อสัมผัส (เช่น ความแข็ง ความเหนียว เป็นต้น )
เนื้อสัมผัส

ร้อยละ

มากที่สุด
มาก
ปานกลาง

27
43
25

น้อย
น้อยที่สุด

5
0

5.7 บรรจุภัณฑ์
บรรจุภัณฑ์

ร้อยละ

มากที่สุด
มาก
ปานกลาง

17
43
37

น้อย
น้อยที่สุด

3
0

6. ท่านชอบขนมอาลัวที่มีลักษณะภายนอกอย่างไร (ตอบได้ไม่เกิน 2 ข้อ)
ลักษณะ

ร้อยละ

ขนาดเล็กผิวเรียบ
ขนาดกลางผิวเรียบ
ขนาดใหญ่ผิวเรียบ

12
10
2

ขนาดเล็กผิวหยัก
ขนาดกลางผิวหยัก
ขนาดใหญ่ผิวหยัก

40
17
20
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7. ท่านชอบขนมอาลัวแบบใด (ตอบได้ไม่เกิน 3 ข้อ)
สี
สีขาว
สีชมพู
สีเขียว
สีเหลือง
สีม่วง
สีน้ําตาลรสโกโก้
สีน้ําตาลรสกาแฟ
คละสี/คละรส
อื่นๆโปรดระบุ

ร้อยละ
20
16
18
2
5
7
3
30
0

8. ท่านชอบกลิ่นอบควันเทียนในขนมอาลัวเพียงใด
ระดับความชอบ

ร้อยละ

ชอบมาก
ชอบ
เฉยๆ

14
46
34

ไม่ชอบ
ไม่ชอบมาก

6
0
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9. ท่านชอบบรรจุภัณฑ์สําหรับขนมอาลัวแบบใดมากที่สุด
ลักษณะบรรจุภัณฑ์

ร้อยละ

บรรจุในถุงพลาสติกแบบซิบล็อก
บรรจุในถุงพลาสติก
บรรจุในกล่องพลาสติกอ่อนสี่เหลี่ยม

10
4
7

บรรจุในกล่องพลาสติกแข็งวงกลม
บรรจุในถุงพลาสติกรูปสามเหลี่ยม
บรรจุในกล่องกระดาษ

43
8
27

อื่นๆโปรดระบุ

1

10. โดยมากท่านซื้อขนมอาลัวครั้งละเท่าใด
ราคา
10-20 บาท
21-30 บาท
31-40 บาท
มากกว่า 40 บาท

ร้อยละ
21
25
29
25

11. ท่านคิดว่า ในขนมอาลัวมีปริมาณน้ําตาลอยู่เท่าใด
ปริมาณน้ําตาล
น้อย
ปานกลาง
มาก

ร้อยละ
1
33
66
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12. ท่านคิดว่าในขนมอาลัวมีปริมาณไขมันอยู่เท่าใด
ปริมาณไขมัน

ร้อยละ

น้อย

28

ปานกลาง

53

มาก

19

13. ถ้ามีการลดปริมาณน้ําตาลและความหวานในขนมอาลัว จะมีผลอย่างไรต่อการตัดสินใจซื้อของ
ท่าน
การตัดสินใจซื้อ
ทําให้อยากซื้อมากขึ้น
ทําให้อยากซื้อน้อยลง
ไม่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ

ร้อยละ
47
13
40

14. ถ้ามีการลดปริมาณน้ําตาลในขนมอาลัว แล้วเติมสารให้ความหวานทดแทนน้ําตาล เพื่อให้ขนม
อาลัวยังหวานเท่าเดิม จะมีผลอย่างไรต่อการตัดสินใจซื้อของท่าน
การตัดสินใจซื้อ
ทําให้อยากซื้อมากขึ้น
ทําให้อยากซื้อน้อยลง
ไม่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ

ร้อยละ
52
16
32
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ตอนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริโภคจํานวน 100 คน
1. เพศ
เพศ

ร้อยละ

ชาย
หญิง

18
82

2. อายุ
อายุ

ร้อยละ

ต่ํากว่า 20 ปี

25

20-30 ปี
31-40 ปี
41-50 ปี
50 ปีขึ้นไป

62
9
2
2

3. อาชีพ
อาชีพ

ร้อยละ

รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ
พนักงานบริษัท/รับจ้าง
ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว/อาชีพอิสระ
นักเรียน/นักศึกษา

12
12
13
59

อื่นๆ ระบุ

4
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4. การศึกษา
การศึกษา

ร้อยละ

ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา
อนุปริญญาตรี/ ปวส. ปวช.

4
24
10

ปริญญาตรี
สูงกว่าปริญญาตรี
อื่นๆ โปรดระบุ

45
17
0

5. รายได้ของท่านต่อเดือน
รายได้ต่อเดือน

ร้อยละ

น้อยกว่า 5,000 บาท
5,000-10,000 บาท

45
34

10,001-15,000 บาท
15,001-20,000 บาท
มากกว่า 20,000 บาท

16
2
3

ภาคผนวก ง
แบบสอบถามความชอบของผู้ทดสอบต่อผลิตภัณฑ์ขนมอาลัว
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แบบทดสอบความชอบโดยการให้คะแนนของผลิตภัณฑ์ขนมอาลัว
คําแนะนํา : มีขนมอาลัวอยู่ 4 ตัวอย่างที่ซึ่งติดรหัสไว้แล้ว กรุณาชิมทีละตัวอย่าง แล้วใส่คะแนนลง
ในช่องว่างให้ตรงกับระดับความชอบของท่าน และกรุณาดื่มน้ําทุกครั้งก่อนชิมขนมอาลัวตัวอย่าง
ถัดไป
การให้คะแนนความชอบถือหลักเกณฑ์ต่อไปนี้
ชอบมาก
=
7 คะแนน
ชอบปานกลาง
=
6 คะแนน
ชอบเล็กน้อย
=
5 คะแนน
เฉยๆ
=
4 คะแนน
ไม่ชอบเล็กน้อย
=
3 คะแนน
ไม่ชอบปานกลาง
=
2 คะแนน
ไม่ชอบมาก
=
1 คะแนน
กรุณาดื่มน้ําเปล่าก่อนชิมตัวอย่างทุกครั้ง
คุณลักษณะ

รหัส..........

คะแนนความชอบ
รหัส.......... รหัส..........

รหัส..........

ลักษณะภายนอก
ความแข็งของเปลือกนอก
ความเหนียวของเนื้อขนม
รสชาติ
กลิ่นขณะเคี้ยว
ความชอบโดยรวม
ข้อเสนอแนะ
………………………………………………………………………………………….....................
.............................................................................................................................................................
ขอบคุณค่ะ

ภาคผนวก จ
แบบสอบถามความชอบของผู้ทดสอบต่อผลิตภัณฑ์ฝอยทอง
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แบบสอบถาม
ผลิตภัณฑ์............................ฝอยทอง..........................
ค้าแนะน้า : มีฝอยทองอยู่ 5 ตัวอย่างที่ซึ่งติดรหัสไว้แล้ว กรุณาชิมทีละตัวอย่าง แล้วใส่คะแนนลง
ในช่องว่างให้ตรงกับระดับความชอบของท่าน และกรุณาดื่มน้้าทุกครั้งก่อนชิมฝอยทองตัวอย่าง
ถัดไป
การให้คะแนนความชอบถือหลักเกณฑ์ต่อไปนี้
ชอบมาก
=
7 คะแนน
ชอบปานกลาง
=
6 คะแนน
ชอบเล็กน้อย
=
5 คะแนน
เฉยๆ
=
4 คะแนน
ไม่ชอบเล็กน้อย
=
3 คะแนน
ไม่ชอบปานกลาง
=
2 คะแนน
ไม่ชอบมาก
=
1 คะแนน
กรุณาดื่มน้้าเปล่าก่อนชิมตัวอย่างทุกครั้ง
คุณลักษณะ

คะแนนความชอบ
รหัส.......... รหัส.......... รหัส.......... รหัส.......... รหัส..........

ลักษณะปรากฏ
สี
เนื้อสัมผัส
กลิ่นขณะเคี้ยว
รสชาติ
ความชอบโดยรวม
ข้อเสนอแนะ
………………………………………………………………………..………..........................……
………..…………………………………………………………………….......................................
ขอบคุณค่ะ

ภาคผนวก ฉ
ตัวอย่างการคานวณปริมาณการใช้สารให้ความหวานทดแทนนาตาลทรายขนมอาลัว
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1. ซอร์บิทอล (sorbirol)
ปริมาณน้ําตาลทรายที่ใช้ 175 g
น้ําตาลทราย (sucrose) มี relative sweetness 100
ซอร์บิทอลมี relative sweetness 60
ซูคราโลสหวานกว่าน้ําตาลทราย 600 เท่า
1.1 ระดับการทดแทนนาตาลทราย 25%
ใช้น้ําตาลทราย (175x75)/100 = 131.25 g
ใช้ซอร์บิทอล (175x25)/100 = 43.75 g
ซอร์บิทอล
100.00 g
หวานเท่าน้ําตาลทราย
60.00 g
ใช้ซอร์บิทอล 43.75 g
หวานเท่าน้ําตาลทราย = (43.75x60)/100 = 26.25 g
ส่วนต่าง = 43.75-26.25 = 17.50 g
น้ําตาลทราย 100.00 g
เทียบกับซูคราโลส = 100/600 =
0.1667 g
เทียบกับซูคราโลส = (17.50x0.1667)/100 = 0.0292 g
ถ้าน้ําตาลทราย 17.50 g
เพราะฉะนั้นใช้น้ําตาลทราย 131.25 g ซอร์บิทอล 43.75g ซูคราโลส 0.0292 g
1.2 ระดับการทดแทนนาตาลทราย 50%
ใช้น้ําตาลทราย (175x50)/100 = 87.50 g
ใช้ซอร์บิทอล (175x50)/100 = 87.50 g
ซอร์บิทอล
100.00 g
หวานเท่าน้ําตาลทราย
60.00 g
ใช้ซอร์บิทอล 87.50 g
หวานเท่าน้ําตาลทราย = (87.50x60)/100 = 52.50 g
ส่วนต่าง = 87.50-52.50 = 35.00 g
น้ําตาลทราย 100.00 g
เทียบกับซูคราโลส = 100/600 =
0.1667 g
ถ้าน้ําตาลทราย 35.00 g
เทียบกับซูคราโลส = (35.00x0.1667)/100 = 0.0583 g
เพราะฉะนั้นใช้น้ําตาลทราย 87.50 g ซอร์บิทอล 87.50 g ซูคราโลส 0.0583g
1.3 ระดับการทดแทนนาตาลทราย 75%
ใช้น้ําตาลทราย (175x25)/100 = 43.75 g
ใช้ซอร์บิทอล (175x75)/100 = 131.25 g
ซอร์บิทอล
100.00 g
หวานเท่าน้ําตาลทราย
60.00 g
ใช้ซอร์บิทอล 131.25 g
หวานเท่าน้ําตาลทราย = (131.25x60)/100 = 78.75 g
ส่วนต่าง = 131.25-78.75 = 52.5 g
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น้ําตาลทราย 100.00 g
เทียบกับซูคราโลส = 100/600 =
0.1667 g
ถ้าน้ําตาลทราย 52.50 g
เทียบกับซูคราโลส = (52.50x0.1667)/100 = 0.0875 g
เพราะฉะนั้นใช้น้ําตาลทราย 43.75 g ซอร์บิทอล 131.25 g ซูคราโลส 0.0875g
1.4 ระดับการทดแทนนาตาลทราย 100%
ใช้น้ําตาลทราย = (175x0)/100 = 0.00 g
ใช้ซอร์บิทอล = (175x100)/100 = 175.00 g
ซอร์บิทอล
100.00 g
หวานเท่าน้ําตาลทราย
60.00 g
ใช้ซอร์บิทอล 175.00 g
หวานเท่าน้ําตาลทราย = (175.00x60)/100 = 105.00 g
ส่วนต่าง = 175.00-105.00 = 70.00 g
น้ําตาลทราย 100.00 g
เทียบกับซูคราโลส = 100/600 =
0.1667 g
เทียบกับซูคราโลส = (70.00x0.1667)/100 = 0.1167 g
ถ้าน้ําตาลทราย 70.00 g
เพราะฉะนั้นใช้น้ําตาลทราย 0.00 g ซอร์บิทอล 175.00 g ซูคราโลส 0.1167 g
2. มอลทิทอล (maltitol)
ปริมาณน้ําตาลที่ใช้ 175 g
น้ําตาลทราย (sucrose) มี relative sweetness 100
มอลทิทอลมี relative sweetness 80
ซูคราโลสหวานกว่าน้ําตาลทราย 600 เท่า
2.1 ระดับการทดแทนนาตาลทราย 25%
ใช้น้ําตาลทราย = (175x75)/100 = 131.25 g
ใช้มอลทิทอล = (175x25)/100 = 43.75 g
หวานเท่าน้ําตาลทราย
มอลทิทอล
100.00 g
ใช้มอลทิทอล 43.75 g
หวานเท่าน้ําตาลทราย = (43.75x80)/100 =
ส่วนต่าง = 43.75-35.00 = 8.75 g
น้ําตาลทราย 100.00 g
เทียบกับซูคราโลส = 100/600 =
ถ้าน้ําตาลทราย 8.75 g
เทียบกับซูคราโลส = (8.75x0.1667)/100 =
เพราะฉะนั้นใช้น้ําตาลทราย 131.25 g มอลทิทอล 43.75 g ซูคราโลส 0.0146 g
2.2 ระดับการทดแทนนาตาลทราย 50%
ใช้น้ําตาลทราย = (175x50)/100 = 87.50 g
ใช้มอลทิทอล = (175x50)/100 = 87.50 g

80.00 g
35.00 g
0.1667 g
0.0146 g
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มอลทิทอล
100.00 g
หวานเท่าน้ําตาลทราย
80.00 g
ใช้มอลทิทอล 87.50 g
หวานเท่าน้ําตาลทราย = (87.50x80)/100 = 70.00 g
ส่วนต่าง = 87.50-70.00 = 17.50 g
น้ําตาลทราย 100.00 g
เทียบกับซูคราโลส = 100/600 =
0.1667 g
ถ้าน้ําตาลทราย 17.50 g
เทียบกับซูคราโลส = (17.50x0.1667)/100 = 0.0292 g
เพราะฉะนั้นใช้น้ําตาลทราย 87.50 g มอลทิทอล 87.50 g ซูคราโลส 0.0292 g
2.3 ระดับการทดแทนนาตาลทราย 75%
ใช้น้ําตาลทราย = (175x25)/100 = 43.75 g
ใช้มอลทิทอล = (175x75)/100 = 131.25 g
มอลทิทอล
100.00 g
หวานเท่าน้ําตาลทราย
80.00 g
หวานเท่าน้ําตาลทราย = (131.25x80)/100 = 105.00 g
ใช้มอลทิทอล 131.25 g
ส่วนต่าง = 131.25-105.00 = 26.25 g
น้ําตาลทราย 100.00 g
เทียบกับซูคราโลส = 100/600 =
0.1667 g
ถ้าน้ําตาลทราย 26.25 g
เทียบกับซูคราโลส = (26.25x0.1667)/100 = 0.0438 g
เพราะฉะนั้นใช้น้ําตาลทราย 43.75 g มอลทิทอล 131.25 g ซูคราโลส 0.0438 g
2.4 ระดับการทดแทนนาตาลทราย 100%
ใช้น้ําตาลทราย = (175x0)/100 = 0.00 g
ใช้มอลทิทอล = (175x100)/100 = 175.00 g
มอลทิทอล
100.00 g
หวานเท่าน้ําตาลทราย
80.00 g
ใช้มอลทิทอล 175.00 g
หวานเท่าน้ําตาลทราย = (175.00x80)/100 = 140.00 g
ส่วนต่าง = 175.00-140.00 = 35.00 g
น้ําตาลทราย 100.00 g
เทียบกับซูคราโลส = 100/600 =
0.1667 g
ถ้าน้ําตาลทราย 35.00 g
เทียบกับซูคราโลส = (35.00x0.1667)/100 = 0.0583 g
เพราะฉะนั้นใช้น้ําตาลทราย 0.00 g มอลทิทอล 175.00 g ซูคราโลส 0.0583 g
3. ไอโซมอลท์ (isomalt)
ปริมาณน้ําตาลที่ใช้ 175 g
น้ําตาลทราย (sucrose) มี relative sweetness 100
ไอโซมอลท์มี relative sweetness 40
ซูคราโลสหวานกว่าน้ําตาลทราย 600 เท่า
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3.1 ระดับการทดแทนนาตาลทราย 25%
ใช้น้ําตาลทราย = (175x75)/100 = 131.25 g
ใช้ไอโซมอลท์ = (175x25)/100 = 43.75 g
ไอโซมอลท์ 100.00 g
หวานเท่าน้ําตาลทราย
40.00 g
ใช้ไอโซมอลท์ 43.75 g
หวานเท่าน้ําตาลทราย = (43.75x40)/100 = 17.50 g
ส่วนต่าง = 43.75-17.50 = 26.25 g
น้ําตาลทราย 100.00 g
เทียบกับซูคราโลส = 100/600 =
0.1667 g
ถ้าน้ําตาลทราย 26.25 g
เทียบกับซูคราโลส = (26.25x0.1667)/100 = 0.0438 g
เพราะฉะนั้นใช้น้ําตาลทราย 131.25g ไอโซมอลท์ 43.75g ซูคราโลส 0.0438 g
3.2 ระดับการทดแทนนาตาลทราย 50%
ใช้น้ําตาลทราย = (175x50)/100 = 87.50 g
ใช้ไอโซมอลท์= (175x50)/100 = 87.50 g
ไอโซมอลท์ 100.00 g
หวานเท่าน้ําตาลทราย
40.00 g
ใช้ไอโซมอลท์ 87.50 g
หวานเท่าน้ําตาลทราย = (87.50x40)/100 = 35.00 g
ส่วนต่าง = 87.50-35.00 = 52.5 g
น้ําตาลทราย 100.00 g
เทียบกับซูคราโลส = 100/600 =
0.1667 g
ถ้าน้ําตาลทราย 52.50 g
เทียบกับซูคราโลส = (52.50x0.1667)/100 = 0.0875g
เพราะฉะนั้นใช้น้ําตาลทราย 87.50 g ไอโซมอลท์ 87.50 g ซูคราโลส 0.0875g
3.3 ระดับการทดแทนนาตาลทราย 75%
ใช้น้ําตาลทราย = (175x25)/100 = 43.75 g
ใช้ไอโซมอลท์ = (175x75)/100 = 131.25 g
ไอโซมอลท์ 100.00 g
หวานเท่าน้ําตาลทราย
40.00 g
ใช้ไอโซมอลท์ 131.25 g
หวานเท่าน้ําตาลทราย = (131.25x40)/100 = 52.50 g
ส่วนต่าง= 131.25-52.50 = 78.75 g
น้ําตาลทราย 100.00 g
เทียบกับซูคราโลส = 100/600 =
0.1667 g
ถ้าน้ําตาลทราย 78.75 g
เทียบกับซูคราโลส = (78.75x0.1667)/100 = 0.1313 g
เพราะฉะนั้นใช้น้ําตาลทราย 43.75 g ไอโซมอลท์ 131.25 g ซูคราโลส 0.1313 g
3.4 ระดับการทดแทนนาตาลทราย 100%
ใช้น้ําตาลทราย = (175x0)/100 = 0.00 g
ใช้ไอโซมอลท์ = (175x100)/100 = 175.00 g
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ไอโซมอลท์ 100.00 g
หวานเท่าน้ําตาลทราย
40.00 g
ใช้ไอโซมอลท์ 175.00 g
หวานเท่าน้ําตาลทราย = (175.00x40)/100 = 70.00 g
ส่วนต่าง = 175.00-70.00 = 105.00 g
น้ําตาลทราย 100.00 g
เทียบกับซูคราโลส = 100/600 =
0.1667 g
ถ้าน้ําตาลทราย 105.00 g
เทียบกับซูคราโลส = (105.00x0.1667)/100 = 0.1750 g
เพราะฉะนั้นใช้น้ําตาลทราย 0.00 g ไอโซมอลท์ 175.00 g ซูคราโลส 0.1750 g
4. แมนนิทอล (mannitol)
ปริมาณน้ําตาลที่ใช้ 175 g
น้ําตาลทราย (sucrose) มี relative sweetness 100
แมนนิทอลมี relative sweetness 50
ซูคราโลสหวานกว่าน้ําตาลทราย 600 เท่า
4.1 ระดับการทดแทนนาตาลทราย 25%
ใช้น้ําตาลทราย = (175x75)/100 = 131.25 g
ใช้แมนนิทอล = (175x25)/100 = 43.75 g
แมนนิทอล
100.00 g
หวานเท่าน้ําตาลทราย
50.00 g
ใช้แมนนิทอล 43.75 g
หวานเท่าน้ําตาลทราย = (43.75x50)/100 = 21.88 g
ส่วนต่าง = 43.75-21.88 = 21.88 g
น้ําตาลทราย 100.00 g
เทียบกับซูคราโลส = 100/600 =
0.1667 g
ถ้าน้ําตาลทราย 21.88 g
เทียบกับซูคราโลส = (21.88x0.1667)/100 = 0.0365 g
เพราะฉะนั้นใช้น้ําตาลทราย 131.25g แมนนิทอล 43.75g ซูคราโลส 0.0365 g
4.2 ระดับการทดแทนนาตาลทราย 50%
ใช้น้ําตาลทราย = (175x50)/100 = 87.50 g
ใช้แมนนิทอล = (175x50)/100 = 87.50 g
แมนนิทอล
100.00 g
หวานเท่าน้ําตาลทราย
50.00 g
ใช้แมนนิทอล 87.50 g
หวานเท่าน้ําตาลทราย = (87.50x50)/100 = 43.75 g
ส่วนต่าง = 87.50-43.75 = 43.75 g
น้ําตาลทราย 100.00 g
เทียบกับซูคราโลส = 100/600 =
0.1667 g
ถ้าน้ําตาลทราย 43.75 g
เทียบกับซูคราโลส = (43.75x0.1667)/100 = 0.0729 g
เพราะฉะนั้นใช้น้ําตาลทราย 87.50 g แมนนิทอล 87.50 g ซูคราโลส 0.0729 g
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4.3 ระดับการทดแทนนาตาลทราย 75%
ใช้น้ําตาลทราย = (175x25)/100 = 43.75 g
ใช้แมนนิทอล = (175x75)/100 = 131.25 g
แมนนิทอล
100.00 g
หวานเท่าน้ําตาลทราย
50.00 g
ใช้แมนนิทอล 131.25 g
หวานเท่าน้ําตาลทราย = (131.25x50)/100 = 65.63 g
ส่วนต่าง = 131.25-65.63 = 65.63 g
น้ําตาลทราย 100.00 g
เทียบกับซูคราโลส = 100/600 =
0.1667 g
ถ้าน้ําตาลทราย 65.63 g
เทียบกับซูคราโลส = (65.63x0.1667)/100 = 0.1094 g
เพราะฉะนั้นใช้น้ําตาลทราย 43.75 g แมนนิทอล 131.25 g ซูคราโลส 0.1094 g
4.4 ระดับการทดแทนนาตาลทราย 100%
ใช้น้ําตาลทราย = (175x0)/100 = 0.00 g
ใช้แมนนิทอล = (175x100)/100 = 175.00 g
แมนนิทอล
100.00 g
หวานเท่าน้ําตาลทราย
50.00 g
ใช้แมนนิทอล 175.00 g
หวานเท่าน้ําตาลทราย = (175.00x50)/100 = 87.50 g
ส่วนต่าง= 175.00-87.50 = 87.50 g
น้ําตาลทราย 100.00 g
เทียบกับซูคราโลส = 100/600 =
0.1667 g
ถ้าน้ําตาลทราย 87.50 g
เทียบกับซูคราโลส = (87.50x0.1667)/100 = 0.1458 g
เพราะฉะนั้นใช้น้ําตาลทราย 0.00 g แมนนิทอล 175.00 g ซูคราโลส 0.1458 g

ภาคผนวก ช
ตัวอย่างการคานวณปริมาณการใช้สารให้ความหวานทดแทนนาตาลทรายในฝอยทอง
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1. ซอร์บิทอล (sorbirol)
ปริมาณน้ําตาลทรายที่ใช้ในส่วนน้ําเชื่อมโรยเส้น 350 g ต่อน้ํา 350 g
ปริมาณน้ําตาลทรายที่ใช้ส่วนน้ําเชื่อมเจือจาง 275 g ต่อน้ํา 1,100 g
น้ําตาลทราย (sucrose) มี relative sweetness 100
ซอร์บิทอลมี relative sweetness 60
ซูคราโลสหวานกว่าน้ําตาลทราย 600 เท่า
1.1 ระดับการทดแทนนาตาลทราย 25%
- ส่วนน้ําเชื่อมโรยเส้น
ใช้น้ําตาลทราย = (350x75)/100 = 262.50 g
ใช้ซอร์บิทอล = (350x25)/100 = 87.50 g
ซอร์บิทอล 100.00 g
หวานเท่าน้ําตาลทราย
60.00 g
ใช้ซอร์บิทอล 87.50 g
หวานเท่าน้ําตาลทราย = (87.50x60)/100 = 52.50 g
ส่วนต่าง = 87.50-52.50 = 35.00 g
น้ําตาลทราย 100.00 g
เทียบกับซูคราโลส = 100/600 =
0.1667 g
ถ้าน้ําตาลทราย 35.00 g
เทียบกับซูคราโลส = (35.00x0.1667)/100 = 0.0583 g
เพราะฉะนั้นใช้น้ําตาลทราย 262.50 g ซอร์บิทอล 87.50g ซูคราโลส 0.0583 g
- ส่วนน้ําเชื่อมเจือจาง
ใช้น้ําตาลทราย = (275x75)/100 = 206.25 g
ใช้ซอร์บิทอล = (275x25)/100 = 68.75 g
ซอร์บิทอล
100.00 g
หวานเท่าน้ําตาลทราย
60.00 g
ใช้ซอร์บิทอล 68.75 g
หวานเท่าน้ําตาลทราย = (68.75x60)/100 = 41.25 g
ส่วนต่าง = 68.75-41.25 = 27.50 g
น้ําตาลทราย 100.00 g
เทียบกับซูคราโลส = 100/600 =
0.1667 g
ถ้าน้ําตาลทราย 27.50 g
เทียบกับซูคราโลส = (27.50x0.1667)/100 = 0.0458g
เพราะฉะนั้นใช้น้ําตาลทราย 206.25 g ซอร์บิทอล 68.75 g ซูคราโลส 0.0458g
1.2 ระดับการทดแทนนาตาลทราย 50%
- ส่วนน้ําเชื่อมโรยเส้น
ใช้น้ําตาลทราย = (350x50)/100 = 175.00 g
ใช้ซอร์บิทอล = (350x50)/100 = 175.00 g

146
ซอร์บิทอล
100.00 g
หวานเท่าน้ําตาลทราย
60.00 g
ใช้sซอร์บิทอล 175.00 g
หวานเท่าน้ําตาลทราย = (175.00x60)/100 = 105.00 g
ส่วนต่าง = 175.00-105.00 = 70.00 g
น้ําตาลทราย 100.00 g
เทียบกับซูคราโลส = 100/600 =
0.1667g
ถ้าน้ําตาลทราย 70.00 g
เทียบกับซูคราโลส = (70.00x0.1667)/100 = 0.1167g
เพราะฉะนั้นใช้น้ําตาลทราย 175.00 g ซอร์บิทอล 175.00 g ซูคราโลส 0.1167g
- ส่วนน้ําเชื่อมเจือจาง
ใช้น้ําตาลทราย = (275x50)/100 = 137.50 g
ใช้ซอร์บิทอล = (275x50)/100 = 137.50 g
ซอร์บิทอล
100.00 g
หวานเท่าน้ําตาลทราย
60.00 g
ใช้ซอร์บิทอล 137.50 g
หวานเท่าน้ําตาลทราย = (137.00x60)/100 = 82.50 g
ส่วนต่าง = 137.00-82.50 = 55.00 g
น้ําตาลทราย 100.00 g
เทียบกับซูคราโลส = 100/600 =
0.1667 g
ถ้าน้ําตาลทราย 55.00 g
เทียบกับซูคราโลส = (55.00x0.1667)/100 = 0.0917 g
เพราะฉะนั้นใช้น้ําตาลทราย 137.50 g ซอร์บิทอล 137.50 g ซูคราโลส 0.0917 g
1.3 ระดับการทดแทนนาตาลทราย 75%
- ส่วนน้ําเชื่อมโรยเส้น
ใช้น้ําตาลทราย = (350x25)/100 = 87.50 g
ใช้ซอร์บิทอล = (350x75)/100 = 262.50 g
ซอร์บิทอล
100.00 g
หวานเท่าน้ําตาลทราย
60.00 g
ใช้ซอร์บิทอล 262.50 g
หวานเท่าน้ําตาลทราย = (262.50x60)/100 = 157.50 g
ส่วนต่าง = 262.50-157.50 = 105.00 g
น้ําตาลทราย 100.00 g
เทียบกับซูคราโลส = 100/600 =
0.1667 g
ถ้าน้ําตาลทราย 105.00 g
เทียบกับซูคราโลส = (105.00x0.1667)/100 = 0.1750 g
เพราะฉะนั้นใช้น้ําตาลทราย 87.50 g ซอร์บิทอล 262.50 g ซูคราโลส 0.1750 g
- ส่วนน้ําเชื่อมเจือจาง
ใช้น้ําตาลทราย = (275x25)/100 = 68.75 g
ใช้ซอร์บิทอล = (275x75)/100 = 206.25 g
ซอร์บิทอล
100.00 g
หวานเท่าน้ําตาลทราย
60.00 g
ใช้ซอร์บิทอล 206.25 g
หวานเท่าน้ําตาลทราย = (206.25x60)/100 = 123.75 g
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ส่วนต่าง = 206.25-123.75 = 82.50 g
น้ําตาลทราย 100.00 g
เทียบกับซูคราโลส = 100/600 =
0.1667 g
ถ้าน้ําตาลทราย 82.50 g
เทียบกับซูคราโลส = (82.50x0.1667)/100 = 0.1375 g
เพราะฉะนั้นใช้น้ําตาลทราย 68.75 g ซอร์บิทอล 206.25 g ซูคราโลส 0.1375 g
1.4 ระดับการทดแทนนาตาลทราย 100%
- ส่วนน้ําเชื่อมโรยเส้น
ใช้น้ําตาลทราย = (350x0)/100 = 0.00 g
ใช้ซอร์บิทอล = (350x100)/100 = 350.00 g
ซอร์บิทอล
100.00 g
หวานเท่าน้ําตาลทราย
60.00 g
ใช้ซอร์บิทอล 350.00 g
หวานเท่าน้ําตาลทราย = (350.00x60)/100 = 210.00 g
ส่วนต่าง = 350.00-210.00 = 140.00 g
น้ําตาลทราย 100.00 g
เทียบกับซูคราโลส = 100/600 =
0.1667 g
เทียบกับซูคราโลส = (140.00x0.1667)/100 = 0.2333 g
ถ้าน้ําตาลทราย 140.00 g
เพราะฉะนั้นใช้น้ําตาลทราย 0.00 g ซอร์บิทอล 350.00 g ซูคราโลส 0.2333 g
- ส่วนน้ําเชื่อมเจือจาง
ใช้น้ําตาลทราย = (275x0)/100 = 0.00 g
ใช้ซอร์บิทอล = (275x100)/100 = 275.00 g
ซอร์บิทอล
100.00 g
หวานเท่าน้ําตาลทราย
60.00 g
ใช้ซอร์บิทอล 275.00 g
หวานเท่าน้ําตาลทราย = (275.00x60)/100 = 165.00 g
ส่วนต่าง = 275.00-165.00 = 110.00 g
น้ําตาลทราย 100.00 g
เทียบกับซูคราโลส= 100/600 =
0.1667 g
ถ้าน้ําตาลทราย 110.00 g
เทียบกับซูคราโลส = (110.00x0.1667)/100 = 0.1833 g
เพราะฉะนั้นใช้น้ําตาลทราย 0.00 g ซอร์บิทอล 275.00 g ซูคราโลส 0.1833 g
2. มอลทิทอล (maltitol)
ปริมาณน้ําตาลทรายที่ใช้ในส่วนน้ําเชื่อมโรยเส้น 350 g ต่อน้ํา 350 g
ปริมาณน้ําตาลทรายที่ใช้ส่วนน้ําเชื่อมเจือจาง 275 g ต่อน้ํา 1,100 g
น้ําตาลทราย (sucrose) มี relative sweetness 100
มอลทิทอลมี relative sweetness 80
ซูคราโลสหวานกว่าน้ําตาลทราย 600 เท่า
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2.1 ระดับการทดแทนนาตาลทราย 25%
- ส่วนน้ําเชื่อมโรยเส้น
ใช้น้ําตาลทราย = (350x75)/100 = 262.50 g
ใช้มอลทิทอล = (350x25)/100 = 87.50 g
มอลทิทอล 100.00 g
หวานเท่าน้ําตาลทราย
80.00 g
ใช้มอลทิทอล 87.50 g
หวานเท่าน้ําตาลทราย = (87.50x80)/100 = 70.00 g
ส่วนต่าง = 87.50-70.00 = 17.50 g
น้ําตาลทราย 100.00 g
เทียบกับซูคราโลส= 100/600 =
0.1667 g
ถ้าน้ําตาลทราย 17.50 g
เทียบกับซูคราโลส = (17.50x0.1667)/100 = 0.0292 g
เพราะฉะนั้นใช้น้ําตาลทราย 262.50 g ซอร์บิทอล 87.50 g ซูคราโลส 0.0292 g
- ส่วนน้ําเชื่อมเจือจาง
ใช้น้ําตาลทราย = (275x75)/100 = 206.25 g
ใช้มอลทิทอล = (275x25)/100 = 68.75 g
มอลทิทอล
100.00 g
หวานเท่าน้ําตาลทราย
80.00 g
ใช้มอลทิทอล 68.75 g
หวานเท่าน้ําตาลทราย = (68.75x80)/100 = 55.00 g
ส่วนต่าง = 68.75-55.00 = 13.75 g
น้ําตาลทราย 100.00 g
เทียบกับซูคราโลส = 100/600 =
0.1667 g
ถ้าน้ําตาลทราย 13.75 g
เทียบกับซูคราโลส = (13.75x0.1667)/100 = 0.0229 g
เพราะฉะนั้นใช้น้ําตาลทราย 206.25 g ซอร์บิทอล 68.75 g ซูคราโลส 0.0229 g
2.2 ระดับการทดแทนนาตาลทราย 50%
- ส่วนน้ําเชื่อมโรยเส้น
ใช้น้ําตาลทราย = (350x50)/100 = 175.00 g
ใช้มอลทิทอล = (350x50)/100 = 175.00 g
มอลทิทอล
100.00 g
หวานเท่าน้ําตาลทราย
80.00 g
ใช้มอลทิทอล 175.00 g
หวานเท่าน้ําตาลทราย = (175.00x80)/100 = 140.00 g
ส่วนต่าง = 175.00-140.00 = 35.00 g
น้ําตาลทราย 100.00 g
เทียบกับซูคราโลส = 100/600 =
0.1667 g
ถ้าน้ําตาลทราย 35.00 g
เทียบกับซูคราโลส = (35.00x0.1667)/100 = 0.0583 g
เพราะฉะนั้นใช้น้ําตาลทราย 175.00 g ซอร์บิทอล 175.00 g ซูคราโลส 0.0583 g
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- ส่วนน้ําเชื่อมเจือจาง
ใช้น้ําตาลทราย = (275x50)/100 = 137.50 g
ใช้มอลทิทอล = (275x50)/100 = 137.50 g
มอลทิทอล
100.00 g
หวานเท่าน้ําตาลทราย
80.00 g
ใช้มอลทิทอล 137.50 g
หวานเท่าน้ําตาลทราย = (137.50x80)/100 = 110.00 g
ส่วนต่าง = 137.50-110.00 = 27.50 g
น้ําตาลทราย 100.00 g
เทียบกับซูคราโลส = 100/600 =
0.1667 g
ถ้าน้ําตาลทราย 27.50 g
เทียบกับซูคราโลส = (27.50x0.1667)/100 = 0.0458 g
เพราะฉะนั้นใช้น้ําตาลทราย 137.50 g ซอร์บิทอล 137.50 g ซูคราโลส 0.0458 g
2.3 ระดับการทดแทนนาตาลทราย 75%
- ส่วนน้ําเชื่อมโรยเส้น
ใช้น้ําตาลทราย = (350x25)/100 = 87.50 g
ใช้มอลทิทอล = (350x75)/100 = 262.50 g
มอลทิทอล
100.00 g
หวานเท่าน้ําตาลทราย
80.00 g
ใช้มอลทิทอล 262.50 g
หวานเท่าน้ําตาลทราย = (262.50x80)/100 = 210.00 g
ส่วนต่าง = 262.50-210.00 = 52.50 g
น้ําตาลทราย 100.00 g
เทียบกับซูคราโลส = 100/600 =
0.1667 g
ถ้าน้ําตาลทราย 52.50 g
เทียบกับซูคราโลส = (52.50x0.1667)/100 = 0.0875 g
เพราะฉะนั้นใช้น้ําตาลทราย 87.50 g ซอร์บิทอล 262.50 g ซูคราโลส 0.0875 g
- ส่วนน้ําเชื่อมเจือจาง
ใช้น้ําตาลทราย = (275x25)/100 = 68.75 g
ใช้มอลทิทอล = (275x75)/100 = 206.25g
มอลทิทอล
100.00 g
หวานเท่าน้ําตาลทราย
80.00 g
ใช้มอลทิทอล 206.25 g
หวานเท่าน้ําตาลทราย = (206.26x80)/100 = 165.00 g
ส่วนต่าง = 206.25-165.00 = 41.25 g
น้ําตาลทราย 100.00 g
เทียบกับซูคราโลส = 100/600 =
0.1667 g
ถ้าน้ําตาลทราย 41.25 g
เทียบกับซูคราโลส = (41.25x0.1667)/100 = 0.0688 g
เพราะฉะนั้นใช้น้ําตาลทราย 68.75 g ซอร์บิทอล 206.25g ซูคราโลส 0.0688 g
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2.4 ระดับการทดแทนนาตาลทราย 100%
- ส่วนน้ําเชื่อมโรยเส้น
ใช้น้ําตาลทราย = (350x0)/100 =
0.00 g
ใช้มอลทิทอล = (350x100)/100 = 350.00 g
มอลทิทอล
100.00 g
หวานเท่าน้ําตาลทราย
80.00 g
ใช้มอลทิทอล 350.00 g
หวานเท่าน้ําตาลทราย = (350.00x80)/100 = 280.00 g
ส่วนต่าง = 350.00-280.00 = 70.00 g
น้ําตาลทราย 100.00 g
เทียบกับซูคราโลส = 100/600 =
0.1667 g
ถ้าน้ําตาลทราย 70.00 g
เทียบกับซูคราโลส = (70.00x0.1667)/100 = 0.1167 g
เพราะฉะนั้นใช้น้ําตาลทราย 0.00 g ซอร์บิทอล 350.00 g ซูคราโลส 0.1167 g
- ส่วนน้ําเชื่อมเจือจาง
ใช้น้ําตาลทราย = (275x0)/100 = 0.00 g
ใช้มอลทิทอล = (275x100)/100 = 275.00 g
มอลทิทอล
100.00 g
หวานเท่าน้ําตาลทราย
80.00 g
ใช้มอลทิทอล 275.00 g
หวานเท่าน้ําตาลทราย = (275.00x80)/100 = 220.00 g
ส่วนต่าง = 275.00-220.00 = 55.00 g
น้ําตาลทราย 100.00 g
เทียบกับซูคราโลส = 100/600 =
0.1667 g
ถ้าน้ําตาลทราย 55.00 g
เทียบกับซูคราโลส = (55.00x0.1667)/100 = 0.0917 g
เพราะฉะนั้นใช้น้ําตาลทราย 0.00 g ซอร์บิทอล 275.00 g ซูคราโลส 0.0917 g
3. ไอโซมอลท์ (isomalt)
ปริมาณน้ําตาลทรายที่ใช้ในส่วนน้ําเชื่อมโรยเส้น 350 g ต่อน้ํา 350 g
ปริมาณน้ําตาลทรายที่ใช้ส่วนน้ําเชื่อมเจือจาง 275 g ต่อน้ํา 1,100 g
น้ําตาลทราย (sucrose) มี relative sweetness 100
ไอโซมอลท์มี relative sweetness 40
ซูคราโลสหวานกว่าน้ําตาลทราย 600 เท่า
3.1 ระดับการทดแทนนาตาลทราย 25%
- ส่วนน้ําเชื่อมโรยเส้น
ใช้น้ําตาลทราย = (350x75)/100 = 262.50 g
ใช้ไอโซมอลท์ = (350x25)/100 = 87.50 g
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ไอโซมอลท์ 100.00 g
หวานเท่าน้ําตาลทราย
40.00 g
ใช้ไอโซมอลท์ 87.50 g
หวานเท่าน้ําตาลทราย = (87.50x40)/100 = 35.00 g
ส่วนต่าง = 87.50-35.00 = 52.50 g
น้ําตาลทราย 100.00 g
เทียบกับซูคราโลส = 100/600 =
0.1667 g
ถ้าน้ําตาลทราย 52.50 g
เทียบกับซูคราโลส = (52.50x0.1667)/100 = 0.0875 g
เพราะฉะนั้นใช้น้ําตาลทราย 262.50 g ซอร์บิทอล 87.50 g ซูคราโลส 0.0875 g
- ส่วนน้ําเชื่อมเจือจาง
ใช้น้ําตาลทราย = (275x75)/100 = 206.25 g
ใช้ไอโซมอลท์ = (275x25)/100 = 68.75 g
ไอโซมอลท์ 100.00 g
หวานเท่าน้ําตาลทราย
40.00 g
ใช้ไอโซมอลท์ 68.75 g
หวานเท่าน้ําตาลทราย = (68.75x40)/100 = 27.50 g
ส่วนต่าง = 68.75-27.50 = 41.25 g
น้ําตาลทราย 100.00 g
เทียบกับซูคราโลส = 100/600 =
0.1667 g
ถ้าน้ําตาลทราย 41.25 g
เทียบกับซูคราโลส = (41.25x0.1667)/100 = 0.0688 g
เพราะฉะนั้นใช้น้ําตาลทราย 206.25 g ซอร์บิทอล 68.75 g ซูคราโลส 0.0688 g
3.2 ระดับการทดแทนนาตาลทราย 50%
- ส่วนน้ําเชื่อมโรยเส้น
ใช้น้ําตาลทราย = (350x50)/100 = 175.00 g
ใช้ไอโซมอลท์ = (350x50)/100 = 175.00 g
ไอโซมอลท์ 100.00 g
หวานเท่าน้ําตาลทราย
40.00 g
ใช้ไอโซมอลท์ 175.00 g
หวานเท่าน้ําตาลทราย = (175.00x40)/100 = 70.00 g
ส่วนต่าง = 175.00-70.00 = 105.00 g
น้ําตาลทราย 100.00 g
เทียบกับซูคราโลส = 100/600 =
0.1667 g
ถ้าน้ําตาลทราย 105.00 g
เทียบกับซูคราโลส = (105.00x0.1667)/100 = 0.1750 g
เพราะฉะนั้นใช้น้ําตาลทราย 175.00 g ซอร์บิทอล 175.00 g ซูคราโลส 0.1750 g
- ส่วนน้ําเชื่อมเจือจาง
ใช้น้ําตาลทราย = (275x50)/100 = 137.50 g
ใช้ไอโซมอลท์ = (275x50)/100 = 137.50 g
ไอโซมอลท์ 100.00 g
หวานเท่าน้ําตาลทราย
40.00 g
ใช้ไอโซมอลท์ 137.50 g
หวานเท่าน้ําตาลทราย = (137.50x40)/100 = 55.00 g
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ส่วนต่าง = 137.50-55.00 = 82.50 g
น้ําตาลทราย 100.00 g
เทียบกับซูคราโลส = 100/600 =
0.1667 g
ถ้าน้ําตาลทราย 82.50 g
เทียบกับซูคราโลส = (82.50x0.1667)/100 = 0.1375 g
เพราะฉะนั้นใช้น้ําตาลทราย 175.00 g ซอร์บิทอล 175.00 g ซูคราโลส 0.1375 g
3.3 ระดับการทดแทนนาตาลทราย 75%
- ส่วนน้ําเชื่อมโรยเส้น
ใช้น้ําตาลทราย = (350x25)/100 = 87.50 g
ใช้ไอโซมอลท์ = (350x75)/100 = 262.50 g
ไอโซมอลท์ 100.00 g
หวานเท่าน้ําตาลทราย
40.00 g
ใช้ไอโซมอลท์ 262.50 g
หวานเท่าน้ําตาลทราย = (262.50x40)/100 =105.00 g
ส่วนต่าง = 262.50-105.00 = 157.50 g
เทียบกับซูคราโลส = 100/600 =
0.1667 g
น้ําตาลทราย 100.00 g
ถ้าน้ําตาลทราย 157.50 g
เทียบกับซูคราโลส = (157.50x0.1667)/100 = 0.2625 g
เพราะฉะนั้นใช้น้ําตาลทราย 87.50 g ซอร์บิทอล 262.50 g ซูคราโลส 0.2625 g
- ส่วนน้ําเชื่อมเจือจาง
ใช้น้ําตาลทราย = (275x25)/100 = 68.75 g
ใช้ไอโซมอลท์ = (275x75)/100 = 206.25 g
ไอโซมอลท์ 100.00 g
หวานเท่าน้ําตาลทราย
40.00 g
ใช้ไอโซมอลท์ 206.25 g
หวานเท่าน้ําตาลทราย = (206.25x40)/100 = 82.50 g
ส่วนต่าง = 206.25-82.50 = 123.75 g
น้ําตาลทราย 100.00 g
เทียบกับซูคราโลส = 100/600 =
0.1667 g
ถ้าน้ําตาลทราย 123.75 g
เทียบกับซูคราโลส = (123.75x0.1667)/100 = 0.2063 g
เพราะฉะนั้นใช้น้ําตาลทราย 68.75 g ซอร์บิทอล 206.25 g ซูคราโลส 0.2063 g
3.4 ระดับการทดแทนนาตาลทราย 100%
- ส่วนน้ําเชื่อมโรยเส้น
ใช้น้ําตาลทราย = (350x0)/100 =
0.00 g
ใช้ไอโซมอลท์ = (350x100)/100 = 350.00 g
ไอโซมอลท์ 100.00 g
หวานเท่าน้ําตาลทราย
40.00 g
ใช้ไอโซมอลท์ 350.00 g
หวานเท่าน้ําตาลทราย = (350.00x40)/100 = 140.00 g
ส่วนต่าง = 350.00-140.00 = 210.00 g
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น้ําตาลทราย 100.00 g
เทียบกับซูคราโลส = 100/600 =
0.1667 g
ถ้าน้ําตาลทราย 210.00 g
เทียบกับซูคราโลส = (210.00x0.1667)/100 = 0.3500 g
เพราะฉะนั้นใช้น้ําตาลทราย 0.00 g ซอร์บิทอล 350.00 g ซูคราโลส 0.3500 g
- ส่วนน้ําเชื่อมเจือจาง
ใช้น้ําตาลทราย = (275x0)/100 = 0.00 g
ใช้ไอโซมอลท์ = (275x100)/100 = 275.00 g
ไอโซมอลท์ 100.00 g
หวานเท่าน้ําตาลทราย
40.00 g
ใช้ไอโซมอลท์ 275.00 g
หวานเท่าน้ําตาลทราย = (275.00x40)/100 = 110.00 g
ส่วนต่าง = 275.00-110.00 = 165.00 g
น้ําตาลทราย 100.00 g
เทียบกับซูคราโลส = 100/600 =
0.1667 g
ถ้าน้ําตาลทราย 165.00 g
เทียบกับซูคราโลส = (165.0x0.1667)/100 = 0.2750 g
เพราะฉะนั้นใช้น้ําตาลทราย 0.00 g ซอร์บิทอล 275.00 g ซูคราโลส 0.2750 g
4. แมนนิทอล (mannitol)
ปริมาณน้ําตาลทรายที่ใช้ในส่วนน้ําเชื่อมโรยเส้น 350 g ต่อน้ํา 350 g
ปริมาณน้ําตาลทรายที่ใช้ส่วนน้ําเชื่อมเจือจาง 275 g ต่อน้ํา 1,100 g
น้ําตาลทราย (sucrose) มี relative sweetness 100
แมนนิทอลมี relative sweetness 50
ซูคราโลสหวานกว่าน้ําตาลทราย 600 เท่า
4.1 ระดับการทดแทนนาตาลทราย 25%
- ส่วนน้ําเชื่อมโรยเส้น
ใช้น้ําตาลทราย = (350x75)/100 = 262.50 g
ใช้แมนนิทอล = (350x25)/100 = 87.50 g
แมนนิทอล
100.00 g
หวานเท่าน้ําตาลทราย
50.00 g
ใช้แมนนิทอล 87.50 g
หวานเท่าน้ําตาลทราย = (87.50x50)/100 = 43.75 g
ส่วนต่าง = 87.50-43.75 = 43.75 g
น้ําตาลทราย 100.00 g
เทียบกับซูคราโลส = 100/600 =
0.1667 g
ถ้าน้ําตาลทราย 43.75 g
เทียบกับซูคราโลส = (43.75x0.1667)/100 = 0.0729 g
เพราะฉะนั้นใช้น้ําตาลทราย 262.50 g ซอร์บิทอล 87.50 g ซูคราโลส 0.0729 g
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- ส่วนน้ําเชื่อมเจือจาง
ใช้น้ําตาลทราย = (275x75)/100 = 206.25 g
ใช้แมนนิทอล = (275x25)/100 = 68.75 g
แมนนิทอล
100.00 g
หวานเท่าน้ําตาลทราย
50.00 g
ใช้แมนนิทอล 68.75 g
หวานเท่าน้ําตาลทราย = (68.75x50)/100 = 34.38 g
ส่วนต่าง = 68.75-34.38 = 34.38 g
น้ําตาลทราย 100.00 g
เทียบกับซูคราโลส = 100/600 =
0.1667 g
ถ้าน้ําตาลทราย 34.38 g
เทียบกับซูคราโลส = (34.38x0.1667)/100 = 0.0573 g
เพราะฉะนั้นใช้น้ําตาลทราย 206.25 g ซอร์บิทอล 68.75 g ซูคราโลส 0.0573 g
4.2 ระดับการทดแทนนาตาลทราย 50%
- ส่วนน้ําเชื่อมโรยเส้น
ใช้น้ําตาลทราย = (350x50)/100 = 175.00 g
ใช้แมนนิทอล = (350x50)/100 = 175.00 g
แมนนิทอล
100.00 g
หวานเท่าน้ําตาลทราย
50.00 g
ใช้แมนนิทอล 175.00 g
หวานเท่าน้ําตาลทราย = (175.00x50)/100 = 87.50 g
ส่วนต่าง = 175.00-87.50 = 87.50 g
น้ําตาลทราย 100.00 g
เทียบกับซูคราโลส = 100/600 =
0.1667 g
ถ้าน้ําตาลทราย 87.50 g
เทียบกับซูคราโลส = (87.50x0.1667)/100 = 0.1458 g
เพราะฉะนั้นใช้น้ําตาลทราย 175.00 g ซอร์บิทอล 175.00 g ซูคราโลส 0.1458 g
- ส่วนน้ําเชื่อมเจือจาง
ใช้น้ําตาลทราย = (275x50)/100 = 137.50 g
ใช้แมนนิทอล= (275x50)/100 = 137.50 g
แมนนิทอล
100.00 g
หวานเท่าน้ําตาลทราย
50.00 g
ใช้แมนนิทอล 137.50 g
หวานเท่าน้ําตาลทราย = (137.50x50)/100 = 68.75 g
ส่วนต่าง = 137.50-68.75 = 68.75 g
น้ําตาลทราย 100.00 g
เทียบกับซูคราโลส = 100/600 =
0.1667 g
ถ้าน้ําตาลทราย 68.75 g
เทียบกับซูคราโลส = (68.75x0.1667)/100 = 0.1146 g
เพราะฉะนั้นใช้น้ําตาลทราย 137.50 g ซอร์บิทอล 137.50 g ซูคราโลส 0.1146 g
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4.3 ระดับการทดแทนนาตาลทราย 75%
- ส่วนน้ําเชื่อมโรยเส้น
ใช้น้ําตาลทราย = (350x25)/100 = 87.50 g
ใช้แมนนิทอล = (350x75)/100 = 262.50 g
แมนนิทอล
100.00 g
หวานเท่าน้ําตาลทราย
50.00 g
ใช้แมนนิทอล 262.50 g
หวานเท่าน้ําตาลทราย = (262.50x50)/100 = 131.25 g
ส่วนต่าง = 262.50-131.25 = 131.25 g
น้ําตาลทราย 100.00 g
เทียบกับซูคราโลส = 100/600 =
0.1667 g
ถ้าน้ําตาลทราย 131.25 g
เทียบกับซูคราโลส = (131.25x0.1667)/100 = 0.2188 g
เพราะฉะนั้นใช้น้ําตาลทราย 87.50 g ซอร์บิทอล 262.50 g ซูคราโลส 0.2188 g
- ส่วนน้ําเชื่อมเจือจาง
ใช้น้ําตาลทราย = (275x25)/100 = 68.75 g
ใช้แมนนิทอล = (275x75)/100 = 206.25 g
แมนนิทอล
100.00 g
หวานเท่าน้ําตาลทราย
50.00 g
ใช้แมนนิทอล 206.25 g
หวานเท่าน้ําตาลทราย = (206.25x50)/100 = 103.13 g
ส่วนต่าง = 206.25-103.13 = 103.13 g
น้ําตาลทราย 100.00 g
เทียบกับซูคราโลส= 100/600 =
0.1667 g
ถ้าน้ําตาลทราย 103.13 g
เทียบกับซูคราโลส = (103.13x0.1667)/100 = 0.1719 g
เพราะฉะนั้นใช้น้ําตาลทราย 68.75 g ซอร์บิทอล 206.25 g ซูคราโลส 0.1719 g
4.4 ระดับการทดแทนนาตาลทราย 100%
- ส่วนน้ําเชื่อมโรยเส้น
ใช้น้ําตาลทราย = (350x0)/100 = 0.00 g
ใช้แมนนิทอล = (350x100)/100 = 350.00 g
แมนนิทอล
100.00 g
หวานเท่าน้ําตาลทราย
50.00 g
ใช้แมนนิทอล 350.00 g
หวานเท่าน้ําตาลทราย = (350.00x50)/100 = 175.00 g
ส่วนต่าง = 350.00-175.00 = 175.00 g
น้ําตาลทราย 100.00 g
เทียบกับซูคราโลส = 100/600 =
0.1667 g
ถ้าน้ําตาลทราย 175.00 g
เทียบกับซูคราโลส = (175.00x0.1667)/100 = 0.2917 g
เพราะฉะนั้นใช้น้ําตาลทราย 0.00 g ซอร์บิทอล 350.00 g ซูคราโลส 0.2917 g
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- ส่วนน้ําเชื่อมเจือจาง
ใช้น้ําตาลทราย = (275x0)/100 =
0.00 g
ใช้แมนนิทอล = (275x100)/100 = 275.00 g
แมนนิทอล
100.00 g
หวานเท่าน้ําตาลทราย
50.00 g
ใช้แมนนิทอล 275.00 g
หวานเท่าน้ําตาลทราย = (275.00x50)/100 = 137.50 g
ส่วนต่าง = 275.00-137.50 = 137.50 g
น้ําตาลทราย 100.00 g
เทียบกับซูคราโลส = 100/600 =
0.1667 g
ถ้าน้ําตาลทราย 137.50 g
เทียบกับซูคราโลส = (137.50x0.1667)/100 = 0.2292 g
เพราะฉะนั้นใช้น้ําตาลทราย 0.00 g ซอร์บิทอล 275.00 g ซูคราโลส 0.2292 g

ภาคผนวก ซ
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 281) พ.ศ. 2547 เรื่องวัตถุเจือปนอาหาร

ชื่อและกลุ่มหน้าที่ในอาหาร
ซอร์บิทอล
ชื่ออื่น :
sorbitol
D-glucitol
D-sorbitol
Sorbol
sorbit
กลุ่มหน้าที่ :
ช่วยเก็บความชุ่มชื้น
ช่วยจับอนุมูลโลหะ
ช่วยปรับเนื้อสัมผัส
ช่วยทําให้คงตัว

ชนิดอาหาร

ปริมาณสูงสุดที่ให้ใช้ได้ (มิลลิกรัม
ต่อ 1 กิโลกรัม) เว้นแต่ได้ระบุ
ปริมาณเฉพาะไว้แล้ว

ลูกเกด
5,000
ผลิตภัณฑ์นมยกเว้น นมจืดชนิดเหลว นมเปรี้ยวไม่ปรุงแต่ง ครีมพาสเจอร์ไรส์
ปริมาณที่เหมาะสม
ครีมยูเอสที วิปปิ้งครีม และครีมไขมันต่ํา
ผลิตภัณฑ์ประเภทน้ําผสมน้ํามัน (อิมัลชั่น) เช่น เนยเทียม มินารีน รวมทั้ง
ขนมหวานทํานองนี้
ไอศกรีม
ผลไม้ที่ผ่านกรรมวิธี เช่น ผลไม้แห้ง ผลไม้ผ่านกรรมวิธีแคนนิ่ง ขนมหวาน
จากผลไม้ เป็นต้น ยกเว้นลูกเกด

ปริมาณที่เหมาะสม
ปริมาณที่เหมาะสม
ปริมาณที่เหมาะสม

พืชผัก สาหร่าย ถั่วเปลือกแข็งและเมล็ดพืชต่างๆที่ผ่านกรรมวิธี เช่น พืชผัก
แห้ง พืชผักที่ผ่านกรรมวิธีแคนนิ่ง เป็นต้น ยกเว้นกรรมวิธีเยือกแข็งและหมัก
ดอง

ปริมาณที่เหมาะสม

ผลิตภัณฑ์สําหรับทําไส้ขนม
ผลิตภัณฑ์สําหรับตกแต่ง โรยหน้า หรือราดขนม

ปริมาณที่เหมาะสม
ปริมาณที่เหมาะสม

ชื่อและกลุ่มหน้าที่ในอาหาร

ชนิดอาหาร

ปริมาณสูงสุดที่ให้ใช้ได้ (มิลลิกรัม
ต่อ 1 กิโลกรัม) เว้นแต่ได้ระบุ
ปริมาณเฉพาะไว้แล้ว

ผลิตภัณฑ์ขนมหวาน เช่น ลูกกวาด ลูกอม ช็อกโกแลต หมากฝรั่ง เป็นต้น
ปริมาณที่เหมาะสม
ผลิตภัณฑ์จากธัญพืช ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ธัญพืชอาหารเช้า ขนมหวานจากธัญพืช
ปริมาณที่เหมาะสม
แป้งสําหรับชุบอาหารทอดและผลิตภัรฑ์จากถั่วเหลือง
ผลิตภัณฑ์ขนมอบ เช่น ขนมปัง ขนมเค้ก คุกกี้ ขนมพาย เป็นต้น
ผลิตภัณฑ์เนื้อ ยกเว้นเนื้อสด ไข่เหลว และไข่เยือกแข็ง
ผลิตภัณฑ์ประเภทซอส ซุป สลัด และผลิตภัณฑ์โปรตีนสกัด
อาหารสําหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ําหนักและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
เครื่องดื่ม ยกเว้นน้ําผักผลไม้ น้ําแร่ธรรมชาติ ชา กาแฟ เครื่องดื่ม สมุนไพร
ชนิดชงและเครื่องดื่มจากธัญพืช

ปริมาณที่เหมาะสม
ปริมาณที่เหมาะสม
ปริมาณที่เหมาะสม
ปริมาณที่เหมาะสม
ปริมาณที่เหมาะสม

มัลติตอล
ชื่ออื่น :

ผลิตภัณฑ์นมยกเว้น นมจืดชนิดเหลว นมเปรี้ยวไม่ปรุงแต่ง ครีมพาสเจอร์ไรส์
ปริมาณที่เหมาะสม
ครีมยูเอสที วิปปิ้งครีม และครีมไขมันต่ํา

Maltitol

ไอศกรีม
ผลิตภัณฑ์ประเภทน้ําผสมน้ํามัน (อิมัลชั่น) เช่น เนยเทียม มินารีน รวมทั้ง
ขนมหวานทํานองนี้

Alpha-D-glucopyranosyl1,4-D-glucitol

ปริมาณที่เหมาะสม
ปริมาณที่เหมาะสม

ชื่อและกลุ่มหน้าที่ในอาหาร
D-maltitol
Hydrogenate maltose
กลุ่มหน้าที่ :
ให้ความหวาน
ช่วยคงความชื้น
ช่วยทําให้คงตัว

ชนิดอาหาร
ผลไม้ที่ผ่านกรรมวิธี เช่น ผลไม้แห้ง ผลไม้ผ่านกรรมวิธีแคนนิ่ง ขนมหวาน
จากผลไม้ เป็นต้น ยกเว้นที่มีข้อกําหนดไว้เป็นการเฉพาะ

ปริมาณสูงสุดที่ให้ใช้ได้ (มิลลิกรัม
ต่อ 1 กิโลกรัม) เว้นแต่ได้ระบุ
ปริมาณเฉพาะไว้แล้ว
ปริมาณที่เหมาะสม

ผลิตภัณฑ์จากธัญพืช ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ธัญพืชอาหารเช้า ขนมหวานจากธัญพืช
ปริมาณที่เหมาะสม
แป้งสําหรับชุบอาหารทอดและผลิตภัรฑ์จากถั่วเหลือง
พืชผัก สาหร่าย ถั่วเปลือกแข็งและเมล็ดพืชต่างๆที่ผ่านกรรมวิธี เช่น พืชผัก
แห้ง พืชผักที่ผ่านกรรมวิธีแคนนิ่ง เป็นต้น ยกเว้นกรรมวิธีเยือกแข็งและหมัก
ดอง

ปริมาณที่เหมาะสม

ผลิตภัณฑ์ขนมหวาน เช่น ลูกกวาด ลูกอม ช็อกโกแลต หมากฝรั่ง เป็นต้น
ผลิตภัณฑ์ขนมอบ เช่น ขนมปัง ขนมเค้ก คุกกี้ ขนมพาย เป็นต้น
ผลิตภัณฑ์เนื้อ ยกเว้นเนื้อสด
สัตว์น้ําและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ํา ยกเว้นสัตว์น้ําสดและสัตว์น้ําเยือกแข็ง
ผลิตภัณฑ์ไข่ ยกเว้นไข่สด ไข่เหลว และไข่เยือกแข็ง
ผลิตภัณฑ์ประเภทซอส ซุป สลัด และผลิตภัณฑ์โปรตีนสกัด

ปริมาณที่เหมาะสม
ปริมาณที่เหมาะสม
ปริมาณที่เหมาะสม
ปริมาณที่เหมาะสม
ปริมาณที่เหมาะสม
ปริมาณที่เหมาะสม

ชื่อและกลุ่มหน้าที่ในอาหาร

ชนิดอาหาร
อาหารสําหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ําหนักและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
เครื่องดื่ม ยกเว้นน้ําผักผลไม้ น้ําแร่ธรรมชาติ ชา กาแฟ เครื่องดื่ม สมุนไพร
ชนิดชงและเครื่องดื่มจากธัญพืช

ไอโซมอลท์
ชื่ออื่น :
Isomalt
Hydrogenate isomaltulose
Isomaltitol
กลุ่มหน้าที่ :
เพิ่มปริมาตร
ให้ความหวาน

ปริมาณสูงสุดที่ให้ใช้ได้ (มิลลิกรัม
ต่อ 1 กิโลกรัม) เว้นแต่ได้ระบุ
ปริมาณเฉพาะไว้แล้ว
ปริมาณที่เหมาะสม
ปริมาณที่เหมาะสม

ผลิตภัณฑ์นมยกเว้น นมจืดชนิดเหลว นมเปรี้ยวไม่ปรุงแต่ง ครีมพาสเจอร์ไรส์
ปริมาณที่เหมาะสม
ครีมยูเอสที วิปปิ้งครีม และครีมไขมันต่ํา
ผลิตภัณฑ์ประเภทน้ําผสมน้ํามัน (อิมัลชั่น) เช่น เนยเทียม มินารีน รวมทั้ง
ขนมหวานทํานองนี้
ไอศกรีม
ผลไม้ที่ผ่านกรรมวิธี เช่น ผลไม้แห้ง ผลไม้ผ่านกรรมวิธีแคนนิ่ง ขนมหวาน
จากผลไม้ เป็นต้น ยกเว้นที่มีข้อกําหนดไว้เป็นการเฉพาะ

ปริมาณที่เหมาะสม
ปริมาณที่เหมาะสม
ปริมาณที่เหมาะสม

พืชผัก สาหร่าย ถั่วเปลือกแข็งและเมล็ดพืชต่างๆที่ผ่านกรรมวิธี เช่น พืชผัก
แห้ง พืชผักที่ผ่านกรรมวิธีแคนนิ่ง เป็นต้น ยกเว้นกรรมวิธีเยือกแข็งและหมัก
ดอง

ปริมาณที่เหมาะสม

ผลิตภัณฑ์ขนมหวาน เช่น ลูกกวาด ลูกอม ช็อกโกแลต หมากฝรั่ง เป็นต้น

ปริมาณที่เหมาะสม

ชื่อและกลุ่มหน้าที่ในอาหาร

ชนิดอาหาร

ปริมาณสูงสุดที่ให้ใช้ได้ (มิลลิกรัม
ต่อ 1 กิโลกรัม) เว้นแต่ได้ระบุ
ปริมาณเฉพาะไว้แล้ว

ผลิตภัณฑ์จากธัญพืช ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ธัญพืชอาหารเช้า ขนมหวานจากธัญพืช
ปริมาณที่เหมาะสม
แป้งสําหรับชุบอาหารทอดและผลิตภัรฑ์จากถั่วเหลือง
ผลิตภัณฑ์ขนมอบ เช่น ขนมปัง ขนมเค้ก คุกกี้ ขนมพาย เป็นต้น
ผลิตภัณฑ์เนื้อ ยกเว้นเนื้อสด
สัตว์น้ําและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ํา ยกเว้นสัตว์น้ําสดและสัตว์น้ําเยือกแข็ง
ผลิตภัณฑ์ไข่ ยกเว้นไข่สด ไข่เหลว และไข่เยือกแข็ง
ผลิตภัณฑ์ประเภทซอส ซุป สลัด และผลิตภัณฑ์โปรตีนสกัด
อาหารสําหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ําหนักและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
เครื่องดื่ม ยกเว้นน้ําผักผลไม้ น้ําแร่ธรรมชาติ ชา กาแฟ เครื่องดื่ม สมุนไพร
ชนิดชงและเครื่องดื่มจากธัญพืช
แมนนิทอล
ชื่ออื่น :
Mannitol
D-mannitol

ปริมาณที่เหมาะสม
ปริมาณที่เหมาะสม
ปริมาณที่เหมาะสม
ปริมาณที่เหมาะสม
ปริมาณที่เหมาะสม
ปริมาณที่เหมาะสม
ปริมาณที่เหมาะสม

ผลิตภัณฑ์นมยกเว้น นมจืดชนิดเหลว นมเปรี้ยวไม่ปรุงแต่ง ครีมพาสเจอร์ไรส์
ปริมาณที่เหมาะสม
ครีมยูเอสที วิปปิ้งครีม และครีมไขมันต่ํา
ผลิตภัณฑ์ประเภทน้ําผสมน้ํามัน (อิมัลชั่น) เช่น เนยเทียม มินารีน รวมทั้ง
ขนมหวานทํานองนี้

ปริมาณที่เหมาะสม

ชื่อและกลุ่มหน้าที่ในอาหาร
Mannite
กลุ่มหน้าที่ :
ช่วยคงความชุ่มชื้น
ช่วยทําให้คงตัว
ให้ความหวาน

ชนิดอาหาร
ไอศกรีม
ผลไม้ที่ผ่านกรรมวิธี เช่น ผลไม้แห้ง ผลไม้ผ่านกรรมวิธีแคนนิ่ง ขนมหวาน
จากผลไม้ เป็นต้น ยกเว้นที่มีข้อกําหนดไว้เป็นการเฉพาะ
พืชผัก สาหร่าย ถั่วเปลือกแข็งและเมล็ดพืชต่างๆที่ผ่านกรรมวิธี เช่น พืชผัก
แห้ง พืชผักที่ผ่านกรรมวิธีแคนนิ่ง เป็นต้น ยกเว้น กรรมวิธีเยือกแข็งและหมัก
ดอง

ปริมาณสูงสุดที่ให้ใช้ได้ (มิลลิกรัม
ต่อ 1 กิโลกรัม) เว้นแต่ได้ระบุ
ปริมาณเฉพาะไว้แล้ว
ปริมาณที่เหมาะสม
ปริมาณที่เหมาะสม

ปริมาณที่เหมาะสม

ผลิตภัณฑ์ขนมหวาน เช่น ลูกกวาด ลูกอม ช็อกโกแลต หมากฝรั่ง เป็นต้น
ปริมาณที่เหมาะสม
ผลิตภัณฑ์จากธัญพืช ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ธัญพืชอาหารเช้า ขนมหวานจากธัญพืช
ปริมาณที่เหมาะสม
แป้งสําหรับชุบอาหารทอดและผลิตภัรฑ์จากถั่วเหลือง
ผลิตภัณฑ์ขนมอบ เช่น ขนมปัง ขนมเค้ก คุกกี้ ขนมพาย เป็นต้น
ผลิตภัณฑ์เนื้อ ยกเว้นเนื้อสด
สัตว์น้ําและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ํา ยกเว้นสัตว์น้ําสดและสัตว์น้ําเยือกแข็ง
ผลิตภัณฑ์ไข่ ยกเว้นไข่สด ไข่เหลว และไข่เยือกแข็ง
ผลิตภัณฑ์ประเภทซอส ซุป สลัด และผลิตภัณฑ์โปรตีนสกัด

ปริมาณที่เหมาะสม
ปริมาณที่เหมาะสม
ปริมาณที่เหมาะสม
ปริมาณที่เหมาะสม
ปริมาณที่เหมาะสม

ชื่อและกลุ่มหน้าที่ในอาหาร

ชนิดอาหาร
อาหารสําหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ําหนักและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
เครื่องดื่ม ยกเว้นน้ําผักผลไม้ น้ําแร่ธรรมชาติ ชา กาแฟ เครื่องดื่ม สมุนไพร
ชนิดชงและเครื่องดื่มจากธัญพืช

ปริมาณสูงสุดที่ให้ใช้ได้ (มิลลิกรัม
ต่อ 1 กิโลกรัม) เว้นแต่ได้ระบุ
ปริมาณเฉพาะไว้แล้ว
ปริมาณที่เหมาะสม
ปริมาณที่เหมาะสม

ภาคผนวก ฌ
บัญชีหมายเลข 4 แนบท้ายประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 182 ) พ.ศ. 2541
เรื่อง ฉลากโภชนาการ (เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการกล่าวอ้างปริมาณพลังงานและนาตาล)

พลังงาน/สารอาหาร
พลังงาน

ข้อกล่าวอ้าง
ปราศจาก, ไมมี
(free, without,
free of, no, zero)

เงื่อนไข (ต่อปริมาณหนึ่งหน่วยบริโภค
อ้างอิงและต่อปริมาณหนึ่งหน่วยบริโภคที่
แสดงบนฉลาก)
มีพลังงานนอยกวา5 กิโลแคลอรี

เงื่อนไขเพิ่มเติม
1.หามใชขอกลาวอางนี้ หากอาหารนั้นโดยธรรมชาติเปนไป
ตามเงื่อนไขอยูแลว

ต่ํา (low, few, low มีพลังงานไมเกิน40 กิโลแคลอรี
source of, low in)

2.ตองปฏิบัติตามเงื่อนไขในขอ1.1 และ2.2 ของบัญชีนี้ดวย

ลด, นอยกวา
ลดปริมาณพลังงานลงตั้งแตรอยละ 25
(reduced, reduced ขึ้นไป เมื่อเทียบกับอาหารอางอิง
in, less, fewer,
lower, lower in)
1.ลดปริมาณไขมันลงตั้งแตรอยละ
พลังงานนอย
50 ขึ้นไปเทียบกับอาหารอางอิง
(light, lite)

1.หามใชขอกลาวอางนี้ หากอาหารอางอิงเปนอาหาร
“พลังงานต่ํา” อยูแลว
2.ตองปฏิบัติตามเงื่อนไขในขอ1.2 และ2.2 ของบัญชีนี้ดวย
1.หามใชขอกลาวอางนี้ หากอาหารอางอิงเปนอาหาร“ไขมัน
ต่ํา” หรือ“พลังงานต่ํา” อยูแลว

พลังงาน/สารอาหาร

น้ําตาล (หมายถึง
momo- และ
disaccharide)

ข้อกล่าวอ้าง

ปราศจาก, ไม่มี
(free, without,
free of, no, zero,
sugar less)

เงื่อนไข (ต่อปริมาณหนึ่งหน่วยบริโภค
อ้างอิงและต่อปริมาณหนึ่งหน่วยบริโภคที่
แสดงบนฉลาก)
(สําหรับผลิตภัณฑนั้นมีพลังงานจากไขมัน
ตั้งแตรอยละ50 ขึ้นไป ของพลังงาน
ทั้งหมด) หรือ
2.ลดพลังงานลงตั้งแต1/3 สวนขึ้นไปเทียบ
กับอาหารอางอิง(สําหรับผลิตภัณฑนั้นมี
พลังงานจากไขมันนอยกวารอยละ50 ของ
พลังงานทั้งหมด)
มีน้ําตาลน้อยกว่า 0.5 กรัม

เงื่อนไขเพิ่มเติม
2.ตองปฏิบัติตามเงื่อนไขในขอ1.2 และ2.2 ของบัญชีนี้ดวย
3.ถาอาหารที่แสดงขอกลาวอางนี้มีพลังงานนอยกวา 40
กิโลแคลอรี หรือมีไขมันนอยกวา3 กรัมตอปริมาณหนึ่งหน
วยบริโภคอางอิง ไมตองแสดงรอยละหรือสัดสวนของ
พลังงานที่ลดลง

1. ห้ามใช้ข้อกล่าวอ้างนี้ หากอาหารนั้นโดยธรรมชาติเป็น
ตามเงื่อนไขอยู่แล้ว
2. ถ้าอาหารมีส่วนผสมที่เป็นน้ําตาลหรือส่วนผสมที่เข้าใจ
โดยทั่วไปว่ามีน้ําตาลเป็นส่วนประกอบ ให้ทําเครื่องหมาย
กํากับชื่อส่วนผสมแล้วอธิบายว่า "มีผลต่อปริมาณน้ําตาล
น้อยมาก"

พลังงาน/สารอาหาร

ข้อกล่าวอ้าง

เงื่อนไข (ต่อปริมาณหนึ่งหน่วยบริโภค
อ้างอิงและต่อปริมาณหนึ่งหน่วยบริโภคที่
แสดงบนฉลาก)

ลดปริมาณลง,
ลดปริมาณน้ําตาลลงตั้งแต่ร้อยละ 25 ขึ้น
น้อยกว่า
ไป เมื่อเปรียบเทียบกับอาหารอ้างอิง
(reduced, reduced
in, lower, lower
in, less)

เงื่อนไขเพิ่มเติม
3. ถ้าอาหารเป็นไปตามเงื่อนไข "พลังงานต่ํา" หรือ "ลด
พลังงาน" หรือ "พลังงานน้อย" ให้แสดงข้อกล่าวอ้างดังกล่าว
บนฉลากด้วย
4. ถ้าอาหารไม่เป็น "พลังงานต่ํา" หรือ "ลดพลังงาน" หรือ
"พลังงานน้อย" ให้กํากับว่า "ไม่ใช่อาหารพลังงานต่ํา" หรือ
"ไม่ใช่อาหารลดพลังงาน" หรือ "ไม่ใช่สําหรับการควบคุม
น้ําหนัก" ตามลําดับ
5. ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในข้อ 1.1 และ 2.2 ของบัญชีนี้ด้วย
ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในข้อ 1.1 และ 2.2 ของบัญชีนี้ด้วย

เงื่อนไข (ต่อปริมาณหนึ่งหน่วยบริโภค
พลังงาน/สารอาหาร
ข้อกล่าวอ้าง
อ้างอิงและต่อปริมาณหนึ่งหน่วยบริโภคที่
เงื่อนไขเพิ่มเติม
แสดงบนฉลาก)
ไม่เติมน้ําตาล/ไม่ 1. ไม่มีการเติมน้ําตาลหรือส่วนผสมที่มี
ถ้าอาหารนั้นไม่เป็นไปตามเงื่อนไขของ "พลังงานต่ํา" หรือ
ใส่น้ําตาล (no
น้ําตาลในระหว่างการผลิตหรือ
"ลดพลังงาน" ต้องกํากับว่า "ไม่ใช่อาหารพลังงานต่ํา" หรือ
added sugar,
การบรรจุ
"ไม่ใช่อาหารลดพลังงาน"
without added
2. ไม่มีส่วนผสมที่มีการเติม หรือ เพิ่ม
sugar, no sugar ปริมาณน้ําตาล เช่น แยม เยลลี หรือ น้ํา
added)
ผลไม้เข้มข้น และ
3. ต้องไม่มีน้ําตาลเกิดขึ้นจากกระบวนการ
ผลิต หรือถ้ามีต้องรวมกันแล้วได้ตาม
เงื่อนไข "ปราศจาก/ไม่ม"ี และ
4. อาหารอ้างอิงมีการเติมน้ําตาลเป็น
ส่วนประกอบ ส่วนอาหารนี้ไม่มีการเติม

"ไม่ปรับความ
หวานเพิ่ม" หรือ
"ไม่เติมวัตถุหึ
ความหวาน"
(unsweetened,
contains no
added
sweeteners)

ใช้กับอาหารที่มีปริมาณน้ําตาลสูงอยู่แล้ว
โดยธรรมชาติ เช่น น้ําผลไม้ อย่างไรก็ตาม
ห้ามใช้ข้อความ "ปราศจากน้ําตาล (sugar
free)"
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