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การพัฒนาผลิตภัณฑ์ เทเบิล้ ไซรัปจากกากนํา้ ตาลทรายขาวบริสุทธิ์พเิ ศษ
Development of Table Syrup from Super Refined Molasses
สุ นทรี สุ วรรณสิ ชณน์

ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิ ต ปทุมธานี 12121

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์เทเบิ้ ลไซรัปโดยใช้กากนํ้าตาลทรายขาวบริ สุทธิ์ พิเศษ
(65°Brix, pH 4.5) เป็ นส่วนผสมหลัก โดยไซรัปที่พฒั นาขึ้นมานั้นจะต้องความหนื ดที่เหมาะสม และมีกลิ่นรสที่
พึงประสงค์ จึงจะเป็ นที่ยอมรับของผูบ้ ริ โภค จากการศึกษาผลของแซนแทนกัม (0, 0.05, 0.1%) และคาร์ บอกซี
เมทิลเซลลูโลสกัม (CMC) (0, 0.4, 0.8%) ต่อความหนืดและเนื้อสัมผัสของกากนํ้าตาลพบว่า การเติมแซนแทนกัม
0.05% หรื อ CMC 0.4% เพียงอย่างเดียวไม่มีผลต่อความหนื ดและเนื้ อสัมผัสของกากนํ้าตาล (p>0.05) แต่เมื่อเพิ่ม
ความเข้มข้นของแซนแทนกัม เป็ น 0.1% หรื อ CMC เป็ น 0.8% มีผลให้ความหนื ด ความสามารถในการเกาะตัว
กัน และความสามารถในการยืดเป็ นสายของกากนํ้าตาลเพิ่มขึ้น การใช้แซนแทนกัมร่ วมกับ CMC ให้ผลแบบ
เสริ มกัน (synergistic) ในการทําให้ความหนื ดและค่าเนื้ อสัม ผัสต่าง ๆ ของกากนํ้าตาลเพิ่มขึ้น การทดสอบการ
ยอมรับของผูบ้ ริ โภคกลุ่มเป้ าหมายจํานวน 95 คนต่อไซรัปแต่งกลิ่นเมเปิ้ ลที่เตรี ยมจากกากนํ้าตาลโดยใช้แซน
แทนกัมร่ วมกับ CMC ที่ระดับต่าง ๆ เป็ นสารเพิ่มความข้นหนืด เปรี ยบเทียบกับเมเปิ้ ลไซรัปที่จาํ หน่ายทางการค้า
พบว่า ตัวอย่างที่ใช้แซนแทนกัม 0.05% ร่ วมกับ CMC 0.8% มีคะแนนการยอมรับด้านความหนื ด รสชาติ และการ
ยอมรับโดยรวมสูงกว่านํ้าเชื่อมจากกากนํ้าตาลตัวอย่างอื่น ๆ และไม่แตกต่างจากเมเปิ้ ลไซรัปทางการค้า
คําสําคัญ: กากนํ้าตาล นํ้าเชื่อม เทเบิ้ลไซรัป แซนแทนกัม คาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลส

Abstract
This research was aimed to develop a table syrup product using super refined molasses (65°Brix, pH
4.5) as a principal ingredient. To be acceptable to consumers, table syrup prepared from molasses should have
an appropriate and stable viscosity, and have a pleasant flavor. A factorial experiment was carried out to study
the effects of xanthan gum (0, 0.05, 0.1%) and carboxymethyl cellulose gum (CMC) (0, 0.4, 0.8%) on viscosity
and textural properties of super refined molasses. Results showed that addition of 0.05% xanthan gum or 0.4%
CMC alone had no significant effects on viscosity and textural properties of the molasses (p>0.05). Increasing
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xanthan gum level to 0.1% or CMC level to 0.8% increased viscosity, cohesiveness, and stringiness of the
molasses. Additionally, xanthan gum and CMC exerted synergistic effects when used in combination. Maple
flavored syrup samples prepared from super refined molasses with different levels of xanthan gum - CMC
combinations as thickeners were tested against a commercial maple syrup for consumer acceptances using 95
target consumers. Resulted showed that maple flavored syrup with 0.05% xanthan gum in combination with
0.8% CMC had higher scores for viscosity, taste, and overall likings than other syrup samples prepared from
molasses and was liked equally to the commercial maple syrup.
Keyword: molasses, syrup, table syrup, xanthan gum, carboxymethyl cellulose, CMC

1. บทนํา

พบว่า ผลิตภัณฑ์เทเบิ้ลไซรัปที่มีจาํ หน่ ายทางการค้า
ได้แ ก่ นํ้า เชื ่อ มแต่ ง กลิ่ น เมเปิ้ ล และนํ้าเชื ่อ มผสม
ผลไม้หรื อปรุ งแต่งกลิ่นผลไม้ ซึ่ งส่ วนใหญ่แล้วเป็ น
สิ น ค้า ที ่นํา เข้า จากต่ า ง ประเทศและมี ก ารตั้ง ราคา
จําหน่ายที่ค่อนข้างสู ง จึงเกิดแนวความคิดที่จะพัฒนา
ผลิตภัณฑ์เทเบิ้ลไซรั ปจากกากนํ้าตาล ทั้งนี้ เพือ่ เป็ น
การเพิ่มแนวทางการใช้ประโยชน์และเพิ่มมูลค่าของ
กากนํ้าตาล ซึ่ งจะเป็ นประโยชน์ ต่ อ อุ ต สาหกรรม
ผูผ้ ลิตนํ้าตาลต่อไป โดยกากนํ้าตาลที่เลือกใช้ในการ
ทดลองนี้ เป็ นกากนํ้าตาลทรายขาวบริ สุ ท ธิ์ พิ เ ศษ
(super refined molasses) เนื่องจากมีความบริ สุทธิ์
มาก กว่ากากนํ้าตาลชนิ ดอื่น ๆ มีลกั ษณะใส สี เหลือง
ทอง และมีรสหวาน แต่เนื่องจากยังคงมีกลิ่นเฉพาะ
ของกากนํ้าตาลซึ่ งอาจไม่เป็ นที่ยอมรับของผูบ้ ริ โภค
จึ งจําเป็ นต้องเติ มสารแต่งกลิ่ นซึ่ งในที่น้ ี จะเลื อกใช้
กลิ่ น เมเปิ้ ล นอกจากนี้ การทดลองเบื้ องต้ น ใน
ห้องปฏิบตั ิการพบว่า กากนํ้าตาลมีปริ มาณของแข็งที่
ละลายได้ท้ ังหมด (total soluble solids; TSS) ที่
ค่อนข้างสู งและสู งกว่าเทเบิ้ ลไซรั ปที่มีจาํ หน่ ายทาง
การค้า ซึ่ งอาจเกิ ด ปั ญ หาการตกผลึ ก ของนํ้าตาล
ระหว่างการเก็บรั กษา จึ งจําเป็ นต้องนํามาทําให้เจื อ
จางลงโดยการเติ ม นํ้า แต่ ก ารทํ าให้เ จื อจางมี ผ ลให้

กากนํ้าตาลหรื อ molasses เป็ นผลพลอยได้
(by-product) จากการผลิ ตนํ้าตาลทรายจากอ้อย [1]
สามารถแบ่งได้หลายเกรดเช่น blackstrap molasses
ได้จากกระบวนการผลิตนํ้าตาลทรายขาว, refined

molasses จากกระบวนการผลิ ต นํ้าตาลทรายขาว
บริ สุทธิ์ และ super refined molasses จาก

กระบวนการผลิตนํ้าตาลทรายขาวบริ สุทธิ์ พิเศษ เป็ น
ต้น โดยทัว่ ไปโรงงานนํ้าตาลมักนํากากนํ้าตาลกลับมา
ต้มเคี่ยวใหม่ เพือ่ ผลิตนํ้าตาลที่มีความบริ สุทธิ์ รองลง
ไป เช่น นํา super refined molasses ไปต้มเคี่ยวให้ได้
เป็ นนํ้าตาลทรายขาวบริ สุทธิ์ หรื อนํา refined molasses
ไปต้ม เคี ่ย วให้ ไ ด้เ ป็ นนํ้ าตาลทรายขาว ทํา เช่ น นี้
จนกระทัง่ กากนํ้าตาลมีความบริ สุทธิ์ น้อยกว่าร้อยละ
32 ก็จะไม่นาํ มาใช้ผลิตนํ้าตาลอีก เรี ยกกากนํ้าตาลนี้
ว่ากาก นํ้าตาลขั้นสุ ดท้าย (final molasses) ซึ่ งจะถูก
นําไปใช้เป็ นอาหารสัตว์ ปุ๋ ย หรื อใช้เป็ นวัตถุดิบใน
อุ ต สาหกรรมอาหารหมั ก หลายชนิ ด เนื ่อ งจาก
กากนํ้าตาลมีราคาถูก [2]
การสํารวจซุปเปอร์มาร์ เก็ตในเขตกรุ งเทพฯ
ในช่วงระหว่างเดือนกันยายน 2549 ถึงมิถุนายน 2551
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Technologies (Thailand) Ltd, propylene glycol (USP
grade, BASF Aktiengesellschaft) จากห้างหุ ้นส่ วน
จํากัด ยู.พี. มาร์ เก็ตติ้ง ซัพพลาย, กรดซิ ตริ ก (citric
acid monohydrate) และโพแทสเซี ยมซอร์ เบตจาก
บริ ษทั จิรคร จํากัด

ความหนื ดของกาก นํ้าตาลลดลงอย่างมาก และหนื ด
น้อยกว่าเทเบิ้ ลไซรั ปที่จาํ หน่ ายทางการค้า ดังนั้นจึ ง
จํ าเป็ นต้ องใช้ส ารเพิ่ ม ความข้น หนื ด เพื อ่ ปรั บ ปรุ ง
ความหนื ดของกากนํ้าตาลให้อยู่ใน ช่วงที่ เหมาะสม
ซึ่ งจากการสํารวจผลิ ตภัณฑ์เทเบิ้ ลไซรั ปที่จ ําหน่ า ย
ทางการค้าและจากการศึ กษางานวิจัยและสิ ทธิ บัตร
ของนักวิจยั ต่าง ๆ พบว่า สารเพิ่มความข้นหนื ดที่นิยม
ใช้ ใ นผลิ ต ภัณ ฑ์ เ ทเบิ้ ล ไซรั ป ได้ แ ก่ แ ซนแทนกั ม
[3,4,5], คาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลสกัม (carboxymethyl
cellulose gum; CMC) [6,7] หรื อใช้แซนแทนกัม
ร่ วมกับ CMC [8,9,10] โดยปริ มาณแซนแทนกัมและ
CMC ที่แนะนําให้ใช้มีค่าผันแปรในช่ วง 0.01-1%
และ 0.3-1.75% ตามลําดับ ทั้งนี้ ข้ ึนอยู่กบั ความหนื ด
เริ่ มต้นของนํ้า เชื่อม และความหนื ดของผลิ ต-ภัณ ฑ์
สุดท้ายที่ตอ้ งการ
งานวิจยั นี้แบ่งออกเป็ น 2 ส่วน คือการศึกษา
ผลของปริ มาณแซนแทนกัมและ CMC ที่ระดับต่าง ๆ
ต่อความหนืดและเนื้อสัมผัสของกากนํ้าตาลทรายขาว
บริ สุ ท ธิ์ พิ เ ศษ จากนั้น จึ ง ศึ ก ษาการยอมรั บ ของ
ผู ้บ ริ โภคต่ อ ผลิ ต ภัณ ฑ์ น้ ําเชื ่อ มแต่ ง กลิ่ น เมเปิ้ ลที ่
พัฒนาขึ้นจากกากนํ้าตาลทราย ขาวบริ สุทธิ์ พิเศษโดย
ใช้แซนแทนกัมและ CMC เป็ นสารเพิ่มความข้นหนืด

2.2 การศึ กษาผลของแซนแทนกัม และ CMC ที่
ระดั บ ต่ างๆ ต่ อความหนื ด และเนื้ อ สั มผั ส ของ
กากนํา้ ตาลทรายขาวบริสุทธิ์พเิ ศษ
ศึกษาผลของแซนแทนกัมและ CMC ที่ เติม
ในกากนํ้า ตาลที ่ร ะดั บต่า ง ๆ โดยแปรปริ ม าณแซน
แทนกัม 3 ระดับคือ 0, 0.05 และ 0.1% (w/v) และ
CMC 3 ระดับคือ 0, 0.4 และ 0.8% (w/v) จัด สิ่ ง
ทดลองแบบแฟคทอเรี ยลจะได้ 9 สิ่ งทดลอง
เตรี ยมตัวอย่างโดยนํากากนํ้าตาลทรายขาว
บริ สุทธิ์ พิเศษมาเจื อจางด้วยนํ้าให้มี TSS 65 °Brix
และปรับให้มี pH 4.5 โดยใช้สารละลายกรดซิ ตริ ก
(50% w/v) รวมทั้งเติมโพแทสเซี ยมซอร์ เบต (0.1%)
เพื่อทําหน้าที่เป็ นสารกันเสี ย ชัง่ xanthan gum และ
CMC ตามปริ มาณที่กาํ หนดของแต่ละสิ่ งทดลองลงใน
บีกเกอร์ ขนาด 600 มล. โดยปริ มาตรของกากนํ้าตาล
65 °Brix ที่ใช้ในการเตรี ยมแต่ละตัวอย่างต่อครั้งคือ
400 มล. ปิ เปต propylene glycol (2% โดยปริ มาตร
ของกากนํ้าตาล) ลงในบีกเกอร์ (เฉพาะตัวอย่างที่เติม
แซนแทนกัม หรื อ CMC) ใช้แ ท่ ง แก้ว คนให้แ ซน
แทนกัมและ CMC กระจายตัวใน propylene glycol
และไม่จบั ตัวกันเป็ นก้อน จากนั้นเทกากนํ้าตาลลงใน
บีกเกอร์ ปิ ดครอบด้วยอลูมิเนี ยมฟอยล์ และนําไปให้
ความร้อนบน hot plate โดยกวนผสมตลอดเวลาด้วย
แท่ ง กวนแม่ เ หล็ ก จนกระทั่ ง เดื อ ด ควบคุ ม TSS
สุ ดท้ายของทุกตัวอย่างให้อยูใ่ นช่วง 66.5-67.0 °Brix
ยกลงจาก hot plate เติมกลิ่นเมเปิ้ ล (1.5%) คนให้เข้า

2. วัตถุดิบและวิธีทดลอง

2.1 วัตถุดบิ
วัต ถุ ดิ บ ที ่ใ ช้ ป ระกอบด้ ว ยกากนํ้ าตาล
ทรายขาวบริ สุ ท ธิ์ พิ เ ศษจากบริ ษ ัท นํ้าตาลมิ ต รผล
จํากัด โดยตัวอย่างที่รับมามี TSS ในช่วง 69-72
°Brix และมีค่าความเป็ นกรด-ด่าง (pH) ในช่วง 6.36.6, แซนแทนกัม (Keltrol XG 80 mesh) และ CMC
(F1800) จากบริ ษทั วินเนอร์กรุ๊ ปเอ็นเตอร์ไพร์ส จํากัด,
กลิ่ น เมเปิ้ ล (No. 61279) จากบริ ษัท Sensient
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ฐานที ่ว างถ้ว ยตัว อย่ า ง 100 มม. จากนั้น ให้ หั ว วัด
เคลือ่ นที่ผ่านลงไปในตัวอย่างเป็ นระยะทาง 30 มม.
ลึกจากผิวหน้าของตัวอย่างด้วยอัตราเร็ ว 1 มม./วินาที
และเคลื่อนที่กลับขึ้ นที่ตาํ แหน่ งเดิ มด้วยอัตราเร็ ว 1
มม./วินาที แต่ละตัวอย่างจะวัดค่า 3 ซํ้า บันทึ กผล
การทดลองเป็ นกราฟระหว่า งแรง (แกน Y) และ
ระยะทาง (แกน X) และรายงานผลเป็ นพารามิเตอร์ 3
ค่าคือ maximum positive force (แรงสู งสุ ดที่มีค่าเป็ น
บวก) , maximum negative force (แรงสู งสุ ดที่มีค่า
เป็ นลบ), และ travel (ระยะทางที่หัววัดถูกดึงกลับขึ้น
จากตําแหน่งผิวหน้าของตัวอย่างจนกระทัง่ หัววัดพ้น
จากตัวอย่าง) [12,13,14]
สถิติทใี่ ช้ ในการวางแผนการทดลองและวิเคราะห์ ผล
วางแผนการทดลองแบบ Randomized
complete block design (RCBD) ทดลอง 3 ซํ้า
วิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of variance) ของ
ข้อมูลและเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยของแต่ละสิ่ งทดลองที่
ระดับ ความเชื ่อ มั่น 95% ด้ว ยวิ ธี Duncan’s new
multiple range test รวมทั้งวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วย
วิธีการพื้นผิวตอบสนอง (Response surface method;
RSM) เพื ่อ สร้ า งสมการและแผนภาพพื้ น ผิ ว
ตอบสนองสําหรับอธิ บาย และทํานายผลของปริ มาณ
แซนแทนกัมและ CMC ต่อความหนื ดและค่าเนื้ อ
สัมผัสของกากนํ้าตาล [15]

กัน บรรจุตวั อย่างในขวดแก้วขณะร้อน ปิ ดฝา แล้ว
ทําให้เย็นลงทันที เก็บตัวอย่างที่ 4 °C จนกว่าจะนําไป
วัดค่าต่อไป
การวัดความหนืด
วัด ความหนื ดของตั ว อย่ า งด้ ว ยเครื ่ อ ง
Brookfield viscometer (model DV-III, Brookfield
Engineering laboratories Inc, USA) โดยใช้ small
sample adapter และหัวเข็มเบอร์ SC4-21 ควบคุม
อุ ณ หภู มิ ข องตัว อย่า งตลอดการวัด ค่ า ที ่ 25 °C ตั้ง
โปรแกรมจากคอมพิวเตอร์ ให้แปรความเร็ วรอบใน
การหมุนหัวเข็มในช่วง 0-250 รอบต่อนาที โดยเพิ่ม
ความเร็ วรอบขึ้นที ละ 10 รอบต่อนาที จนกระทัง่ ค่า
ทอร์ ก (torque) เท่ากับ 100% บันทึกค่า torque (%),
shear rate (sec-1) และ shear stress (mPa) ที่ แต่ละ
ระดับ ความเร็ ว รอบ แต่ ล ะตั วอย่า งจะวัด ค่ า 3 ซํ้า
สร้างกราฟระหว่าง shear rate (แกน X) และ shear
stress (แกน Y) และสร้างสมการอธิ บายพฤติกรรม
การไหล (flow behavior) ของตัว อย่า งโดยใช้
แบบจําลอง Herschel-Bulkley [11] คํานวณค่าความ
หนื ด (shear stress/shear rate) ของตัวอย่างที่ระดับ
shear rate ต่าง ๆ จากสมการที่สร้างขึ้น
การวัดค่ าเนื้อสัมผัส
วั ดค่ า เนื้ อ สั ม ผัส ของตัว อย่ า งด้ว ยเครื ่ อ ง
Texture analyzer (TA.XT2i, Stable Micro Systems,
UK) โดยใช้ Back extrusion test ใช้หัววัดชนิ ด Back
extrusion cell (A/BE) ซึ่ งประกอบด้ วยถ้ วย
ทรงกระบอกสํา หรั บ ใส่ ต ั วอย่า ง ( ∅ 50 มม.) และ
compression disc (∅ 45 มม.) ก่ อ นวัด ค่ า จะนํา
ตัวอย่างไปแช่ในอ่างควบคุมอุณหภูมิ เพือ่ ควบคุมให้
ตัวอย่างมี อุณหภูมิ 25 °C จากนั้นจึ งเทตัวอย่าง 100
มล. ใส่ ใ นถ้ว ยทรงกระบอก วัด ค่ า โดยกํา หนด
ตําแหน่งเริ่ มต้นของ compression disc ให้อยูส่ ู งจาก

2.3 การทดสอบการยอมรับของผู้บริโภคต่ อผลิตภัณฑ์
เทเบิ้ลไซรั ปแต่ งกลิ่นเมเปิ้ ลจากกากนํ้าตาลทรายขาว
บริสุทธิ์พเิ ศษ
ทดสอบการยอมรับของผูบ้ ริ โภคต่อเทเบิ้ล
ไซรัปแต่งกลิ่นเมเปิ้ ลจากกากนํ้าตาลที่ใช้แซนแทนกัม
และ CMC เป็ นสารเพิ่มความข้นหนื ด โดยคัดเลือก
ตัวอย่างจากการทดลองในข้อ 2.2 ที่มีความหนื ดและ
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เชื่อมัน่ 95% ด้วยวิธี Duncan’s new multiple range
test [15] สําหรับข้อมูลการตัดสิ นซื้ อผลิ ตภัณฑ์จะ
ราย งาน ผลเ ป็ นร้ อยล ะความถี ่ข อง ผู ้ ท ด สอ บ
ส่ วนข้อมูล JAR จะวิเคราะห์ ดว้ ยวิธี Bootstrapping
penalty analysis [18] เพื่อศึกษาผลของความเข้มสี
และความหนื ด ของตัว อย่าง ต่อคะแนนการยอมรั บ
โดยรวม โดยวิเคราะห์ ข อ้ มูลของทุ กตัวอย่างแต่จะ
รายงานผลเฉพาะข้อมูลของตัวอย่างที่มีคะแนนการ
ยอมรับและการตัดสิ นใจซื้อสูงที่สุด

เนื้อสัมผัสที่แตกต่างกันมา 4 ตัวอย่าง เปรี ยบเทียบกับ
เมเปิ้ ลไซรั ป ที ่จ ํา หน่ า ยทางการค้ าโดยเลื อ กยีห่ ้ อ ที ่
นํ า เข้ า จากต่ า งประเทศและเป็ นที ่นิ ยมบริ โภค
โดยทัว่ ไป
การดําเนินการทดสอบ
การทดสอบจัดขึ้นที่ห้องปฏิบตั ิการทดสอบ
ทางประสาทสัมผัสซึ่ งมีแสงสว่างอย่างเพียงพอ และ
ควบคุมอุณหภูมิห้องทดสอบที่ 25°C ผูเ้ ข้าร่ วมการ
ท ด สอ บ มี จํ า น ว น 9 5 ค น โ ด ย เ ป็ น ผู ้ บ ริ โ ภ ค
กลุ่มเป้ าหมายที่เคยบริ โภคหรื อบริ โภคผลิตภัณฑ์ใน
กลุ่ ม ของนํ้าผึ้ ง เมเปิ้ ลไซรั ป หรื อ ไซรั ป ผลไม้ เป็ น
ประจํา ตัว อย่ า งเทเบิ้ ล ไซรั ป จะถู ก บรรจุ ใ นถ้ว ย
พลาสติกขนาด 2 ออนซ์พร้ อมฝาปิ ด ถ้วยละ 7 กรั ม
(ประมาณ 2 ช้อ นชา) และกํากับ รหัสด้ วยเลขสุ่ ม 3
หลัก ผูท้ ดสอบแต่ละคนจะได้รับเทเบิ้ลไซรัปทีละ 1
ตัวอย่าง จนครบ 5 ตัวอย่าง ตามแผนการเสิ ร์ฟแบบ
สุ่ มและสมดุลของ MacFie และคณะ [16] โดยแต่ละ
ตัว อย่ า งจะเสิ ร์ ฟ พร้ อ มแพนเค้ก ขนาด ∅ 7 ซม.
จํานวน 1 ชิ้น ที่เตรี ยมไว้ก่อนการทดสอบ 2-4 ชม.
และอุ่ น ให้ ร้ อ นในไมโครเวฟทัน ที ก่ อ นเสิ ร์ ฟ ผู ้
ทดสอบประเมินความชอบต่อตัวอย่างเทเบิ้ลไซรัปใน
ด้ านสี ความหนื ด กลิ่ น รส รสชาติ และความชอบ
โดยรวมโดยใช้ 9-point hedonic scale ประเมินความ
เข้มสี และความหนื ด โดยใช้ 5-point just about right
(JAR) scale และประเมิ นการตัดสิ นซื้ อผลิตภัณฑ์
(purchase intent) โดยใช้ 5-point categorical scale คือ
ไม่ซ้ื ออย่างแน่นอน อาจจะไม่ซ้ื อ อาจจะไม่ซ้ื อหรื อ
อาจจะซื้อ อาจจะซื้อ และซื้ออย่างแน่นอน [17]
สถิติทใี่ ช้ ในการวางแผนการทดลองและวิเคราะห์ ผล
วางแผนการทดลองแบบ RCBD วิเคราะห์
ความแปรปรวนของข้อมูลคะแนนการยอมรั บ และ
เปรี ยบเที ยบค่าเฉลี่ยของแต่ละตัวอย่างที่ระดับความ

3. ผลการทดลองและอภิปรายผล

3.1 ผลของแซนแทนกัม และ CMC ที่ระดับต่ าง ๆ ต่ อ
ความหนืดและเนื้อสั มผัส ของกากนํ้าตาลทรายขาว
บริสุทธิ์พเิ ศษ
3.1.1 ความหนืด
การวัดค่าความหนื ดของกากนํ้าตาลที่แปร
ปริ ม าณแซนแทนกัม ในช่ ว ง 0-0.1% และ CMC
ในช่วง 0-0.8% พบว่าทุกตัวอย่างมีค่าความหนื ดที่
คงที่ที่ทุกระดับ shear rate นัน่ คือ ตัวอย่างมีพฤติกรรม
การไหลแบบ Newtonian [11] เมื่อพิจารณาค่าความ
หนื ดดังตารางที่ 1 จะเห็ นว่ากากนํ้าตาลที่เติมแซน
แทนกัม 0.05% หรื อ CMC 0.4% เพียงอย่างเดียว มีค่า
ความหนืดไม่แตกต่างจากตัวอย่างควบคุมที่ไม่ได้เติม
แซนแทนกัมและ CMC(p>0.05) เมื่อเพิ่มปริ มาณแซน
แทนกัม เป็ น 0.1% ทํา ให้ค วามหนื ด มี แ นวโน้ม
เพิ่ ม ขึ้ น แต่ ย ั งคงไม่ แ ตกต่ า งจากตัว อย่ า งควบคุ ม
(p>0.05) ในขณะที่การเพิ่มปริ มาณ CMC เป็ น 0.8%
จะทํ าให้ค วามหนื ด ของกากนํ้า ตาลสู ง กว่า ตั วอย่า ง
ควบคุม (p<0.05) การใช้แซนแทนกัมร่ วมกับ CMC ที่
ระดั บ ความเข้ ม ข้น ตํ่า ๆ คื อ 0.05% และ 0.4%
ตามลํา ดั บ ไม่ มีผ ลต่ อค่ าความหนื ดของกากนํ้า ตาล
(p>0.05) แต่ เ มื ่อ ใช้ร่ ว มกัน ที ่ร ะดับ ความเข้ม ข้น ที ่
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ระดับความเข้มข้นดังกล่าวจะไม่แสดงผลอย่างชัดเจน
และเมื่อใช้ แซนแทนกัมร่ วมกับ CMC ที่ระดับความ
เข้มข้นที่ สูงขึ้ นก็จะยิ่งทําให้ค่า maximum positive
force เพิ่มขึ้นอย่างมาก ดังเช่นตัวอย่างที่ใช้แซน
แทนกัม 0.1% ร่ วมกับ CMC 0.8% ซึ่ งแสดงให้เห็น
ถึง synergistic effect ระหว่างแซนแทนกัมและ CMC
เมื่อพิจ ารณาค่า maximum negative force และ
travel
จะเห็ น ว่า มี แ นวโน้ม เช่ น เดี ย วกัน กับ ค่ า
maximum positive force โดยการเติมแซนแทนกัม
หรื อ CMC จะทําให้ maximum negative force มี
แนวโน้มเพิ่มขึ้ น (ไม่คิดเครื่ องหมาย) คือตัวอย่างมี
ความสามารถในการเกาะตัวกันมากขึ้น แต่จะมากขึ้น
อย่างมีนยั สําคัญ (p<0.05) เมื่อใช้แซนแทนกัม 0.05%
ร่ วมกับ CMC 0.8% หรื อเมื่อใช้แซนแทนกัม 0.1%
เพียงอย่างเดียวหรื อใช้ร่วมกับ CMC
นอกจากนี้
การเติ มแซนแทนกัมหรื อ CMC จะทําให้ค่า travel
หรื อความสามารถในการยืดเป็ นสายของตัวอย่างมี
แนวโน้ ม เพิ่ ม ขึ้ นเช่ น กั น แต่ จ ะเพิ่ ม ขึ้ นอย่ า งมี
นัยสําคัญ (p<0.05) เมื่อใช้แซนแทนกัม 0.1% ร่ วมกับ
CMC 0.4% หรื อ 0.8%
3.1.3 สมการที่ใช้ ทํานายผลของปริ มาณแซนแทนกัม
และ CMC ต่ อความหนืด และค่ าเนื้อ สั ม ผัส ของ
กากนํา้ ตาลทราย ขาวบริสุทธิ์พเิ ศษ
การวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยเทคนิ ค RSM ทําให้
ได้สมการอันดับที่สองและแผนภาพพื้นผิวตอบสนอง
สํา หรั บ ใช้ท ํา นายและอธิ บ ายผลของแซนแทนกัม
ในช่วงความเข้มข้น 0-0.1% และ CMC 0-0.8% ต่อ
ความหนื ดและค่าเนื้ อสัมผัสของกากนํ้าตาลดังแสดง
ในตารางที่ 2 และรู ปที่ 1 ตามลําดับ โดยทุกสมการมี
นั ย สํ า คัญ ที ่ ร ะดั บ ความเชื ่ อ มั่น 99% และมี ค่ า
adjusted-R2 ในช่ วง 0.739-0.836 นั่นคื อ สามารถ
อธิ บายความแปรปรวนของข้อมูลได้ในช่วง 74-84%

สูงขึ้น จะทําให้ความหนืดของกากนํ้าตาลเพิ่มขึ้นอย่าง
มาก ดังจะเห็ นได้จากค่าความหนื ดของตัวอย่างที่ใช้
แซนแทนกัม 0.1% ร่ วมกับ CMC 0.4% หรื อ 0.8%
นอกจากนี้ จะเห็ นว่าแซนแทนกัมและ CMC มีการ
ทํ า ง าน ใ น ลั ก ษ ณะ ที ่เ สริ ม กั น แ บ บ synergistic
เนื่ องจากเมื่อใช้กมั ทั้งสองชนิ ดร่ วมกันจะทําให้ความ
หนืดของกากนํ้าตาลเพิ่มขึ้นมากกว่าผลรวมของความ
หนืดที่เพิ่มขึ้นเมื่อใช้กมั แต่ละชนิด
3.1.2 เนื้อสัมผัส
ผลของแซนแทนกัมและ CMC ต่อค่าเนื้ อ
สั ม ผั สของกากนํ้าตาลทรายขาวบริ สุ ท ธิ์ พิ เ ศษ ซึ่ ง
ประเมินด้วยเครื่ อง Texture analyzer แสดงดังตาราง
ที่ 1 โดย maximum positive force คือแรงที่ใช้ใน
การทํา ให้หัว วัดเคลื่ อ นที่ ผ่า นลงไปในตัวอย่าง ซึ่ ง
สัมพันธ์กับความหนื ดของตัวอย่าง ส่ วน maximum
negative force คือแรงที่ใช้ในการดึ งหัววัดกลับขึ้น
จากตัวอย่าง ซึ่ งสัมพันธ์กบั ความสามารถในการเกาะ
ตัวกัน (cohesiveness) ของตัวอย่าง และค่า travel คือ
ระยะทางที่หัววัดถูกดึ งกลับขึ้ นจากตําแหน่ งผิวหน้า
ของตัวอย่าง จนกระทั่งหัววัดพ้นจากตัวอย่าง ซึ่ ง
สั ม พั น ธ์ กั บ ความสามา รถในการยื ด เป็ นสา ย
(stringiness) ของตัวอย่าง [12,13,14] จากตารางจะ
เห็นว่าตัวอย่างที่เติมแซนแทนกัม 0.05% หรื อ CMC
0.4% และ 0.8% เพี ย งอย่า งเดี ย วมี ค่ า maximum
positive force ที่ สูงกว่าตัวอย่างควบคุมเล็กน้อย แต่
ไม่แตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05) แต่เมื่อเพิ่มปริ มาณ
แซนแทนกัม เป็ น 0.1% จะทํา ให้ ค่ า maximum
positive force เพิ่มขึ้นอย่างมีนยั สําคัญ (p<0.05) แสดง
ว่ า ตัว อย่ า งมี ล ัก ษณะหนื ด มากขึ้ น การใช้ แซน
แทนกัม 0.05% ร่ วมกับ CMC 0.4% หรื อ 0.8% ทําให้
ค่า maximum positive force ของกากนํ้าตาลเพิ่มขึ้น
อย่างมีนยั สําคัญ (p<0.05) แม้วา่ เมื่อใช้แบบเดี่ยว ๆ ที่
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ของแซนแทน กัมและ CMC เนื่องจากเมื่อใช้กมั ทั้ง
สองชนิ ด ร่ ว มกัน จะทํ าให้ค่ า ความหนื ด และค่ า เนื้ อ
สัมผัสต่าง ๆ ของกากนํ้าตาลเพิม่ ขึ้นอย่างมาก

นอกจากนี้ การทดสอบ lack of fit พบว่าทุกสมการไม่
มี lack of fit แผนภาพพื้นผิวตอบสนองแสดงให้
เห็ นถึงการทํางานแบบเสริ มกัน (synergistic effect)

ตารางที่ 1 ความหนื ดและค่าเนื้ อสัมผัสของกากนํ้าตาลทรายขาวบริ สุทธิ์ พิเศษที่แปรปริ มาณแซนแทนกัมและ
CMC ที่ระดับต่าง ๆ
แซน
CMC
ความหนืด
ค่าเนื้อสัมผัสประเมินโดยเครื่ อง Texture analyzer
แทนกัม
(%)
(cp)
maximum positive
maximum negative
Travel
(%)
force (g)
force (g)
(mm)
0.00
0.00
201.75 a
20.82 a
-11.77 a
6.42 ab
-12.08 a
6.69 ab
0.00
0.40
228.33 ab
21.04 ab
0.00
0.80
313.47 bc
21.41 abc
-12.61 ab
6.44 ab
0.05
0.00
215.20 a
21.05 ab
-12.58 ab
6.32 a
0.05
0.40
224.46 a
22.38 bcd
-12.71 ab
6.90 abc
0.05
0.80
354.19 c
23.43 d
-14.44 cd
7.04 bc
0.10
0.00
240.48 ab
22.63 cd
-14.05 c
6.91 abc
0.10
0.40
316.24 bc
23.05 d
-13.46 bc
7.44 c
0.10
0.80
745.85 d
26.83 e
-15.32 d
8.37 d
a,b,c,…

ค่าเฉลี่ยในแต่ละคอลัมน์ที่กาํ กับด้วยอักษรต่างกัน แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (p<0.05)

ตารางที่ 2 สมการอันดับที่สองเพื่อใช้ทาํ นายผลของปริ มาณแซนแทนกัมในช่วง 0-0.1% และ CMC ในช่วง 00.8% ต่อความหนืดและค่าเนื้อสัมผัสของกากนํ้าตาลทรายขาวบริ สุทธิ์พิเศษ
ลักษณะที่ประเมิน
สมการ1
Significance adj-R2
(Y)
of model
2
ความหนืด
Y = 249.85 – 3161.05xan – 375.06cmc + 30562.22xan
0.000
0.836
2
+ 555.07cmc + 4920.62xan*cmc
Maximum positive Y = 20.98 – 0.90xan -1.97cmc + 136.22xan2
0.000
0.813
force
+ 3.37cmc2 + 45.17xan*cmc
Maximum negative Y = 11.83 + 20.28 – 2.17cmc -11.78xan2
0.000
0.739
2
force
+ 4.45cmc + 5.33xan*cmc
Travel
Y = 6.48 – 8.23xan + 0.49cmc + 115.84xan2
0.000
0.755
- 0.59cmc2 + 17.99xan*cmc
1

xan = % แซนแทนกัม , CMC = % CMC
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รู ปที่ 1 แผนภาพพื้นผิวตอบสนองแสดงผลของปริ มาณแซนแทนกัมในช่วง 0-0.1% และ CMC ในช่วง 0-0.8% ต่อ
ความหนืดและค่าเนื้อสัมผัสของกากนํ้าตาลทรายขาวบริ สุทธิ์พเิ ศษ
ไซรั ปแต่งกลิ่นเมเปิ้ ล ที่เตรี ยมจากกากนํ้าตาลที่เติ ม
xanthan gum และ CMC ในปริ มาณที่แตกต่างกันมา
ทําการทดสอบการยอมรับของผูบ้ ริ โภคกลุ่มเป้ าหมาย
โดยตัวอย่างที่เลื อกมาทดสอบคื อ ตัวอย่างที่ ใช้แซน
แทนกัมร่ วมกับ CMC ที่ระดับร้อยละ 0/0, 0.05/0.4,
0.05/0.8 และ 0.1/0.8 (แซนแทนกัม/CMC) เนื่ องจาก
เป็ นตัวอย่างที่มีค่าความหนืดและเนื้อสัมผัสที่แตกต่าง

ผลการทดลองข้ า งต้ น แสดงให้ เ ห็ น ว่ า
ปริ ม าณ แซนแทนกัม และ CMC ที่ เ ติ ม ลงไปใน
กากนํ้าตาลทรายขาวบริ สุทธิ์ มี ผลต่อความหนื ดและ
เนื้ อสั ม ผัส ของกากนํ้ าตาล ดั ง นั้ นในการพัฒ นา
ผลิตภัณฑ์เทเบิ้ลไซรัปจากกาก นํ้าตาลจึ งจําเป็ นต้อง
ทราบปริ มาณแซนแทนกัมและ CMC ที่เหมาะสม
การทดลองในขั้นต่อไปจึ งได้เลือกตัวอย่าง เทเบิ้ ล
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รับประทานนํ้าผึ้ง, 42% รับประทานนํ้าเชื่อมเมเปิ้ ล
หรื อนํ้าเชื่อมแต่งกลิ่นเมเปิ้ ล และ 48% รับประทาน
นํ้าเชื่อมผสมผลไม้หรื อนํ้าเชื่อมแต่งกลิ่นผลไม้
คะแนนการยอมรั บ ของเทเบิ้ ล ไซรั ป แต่ ง
กลิ่นเม-เปิ้ ลจากกากนํ้าตาลทรายขาวบริ สุทธิ์ พิเศษที่
ใช้แซนแทน กัมและ CMC ในปริ มาณต่าง ๆ กัน และ
เทเบิ้ ล ไซรั ป แต่ งกลิ่ น เมเปิ้ ลที่ มีจ ําหน่ า ยทางการค้า
ยี่ห้อ A แสดงดังตารางที่ 3 จะเห็นว่าคะแนนการ
ยอมรั บ ด้า นสี ความหนื ด รสชาติ และการยอมรั บ
โดยรวมของตั วอย่า งมี ค วามแตกต่ า งกัน (p<0.05)
แต่ ค ะแนนการยอมรั บ ด้า นกลิ่ น รสไม่ แ ตกต่ า งกัน
(p>0.05) โดยทุกตัวอย่างแม้แต่ตวั อย่างทางการค้ามี
คะแนนการยอมรั บด้านกลิ่ นรสในช่ ว งคะแนน 5-6
คือ บอกไม่ได้ว่าชอบหรื อไม่ชอบ ถึ ง ชอบเล็กน้อย
ทั้งนี้ อาจเนื่ องมาจาก ผูบ้ ริ โภคคนไทยไม่ค่อนคุน้ เคย
กับกลิ่นเมเปิ้ ลเท่าใดนัก สําหรับคะแนนการยอมรับ
ด้านสี จะเห็ นว่า ผูท้ ดสอบไม่ค่อยชอบสี ของไซรั ป
จากกากนํ้าตาล แต่จะชอบสี ของตัวอย่างทางการค้า
มากกว่า ทั้งนี้ สีของไซรัปจากกากนํ้าตาลที่ผูท้ ดสอบ
เห็ นนั้นจะไม่ใช่ สีที่แท้จริ งของกากนํ้าตาลซึ่ งเป็ นสี
เหลืองทอง แต่จะเป็ นสี ที่เกิดจาก caramel color ที่เป็ น
ส่ ว นผสมในกลิ่ น เมเปิ้ ลที ่ใ ช้ ทํา ให้ไ ซรั ป ที ่ไ ด้มี สี
นํ้าตาลเข้มเล็กน้อย และเข้มกว่าตัวอย่างทางการค้า
จึ ง ทํา ให้ ค ะแนนการยอมรั บ ด้า นสี ข องไซรั ป จาก
กากนํ้าตาลนั้นค่อนข้างตํ่า ซึ่งในการผลิตจริ งทางการ
ค้าอาจสามารถแก้ปัญหานี้ได้โดยการประสานงานกับ
บริ ษทั ที่เป็ น supplier ของกลิ่นเมเปิ้ ลที่ใช้ โดยให้ลด
ปริ มาณ caramel color ลง ส่ วนการยอมรับด้านความ
หนื ด พบว่า ไซรั ป จากกากนํ้าตาลที ่ไ ม่ เ ติ ม แซน
แทนกัมหรื อ CMC เลย มีคะแนนตํ่าที่สุด แต่เมื่อเติม
แซนแทนกัมและ CMC จะทําให้คะแนนการยอมรับ
ด้านความหนื ดเพิ่มขึ้น โดยตัวอย่างที่ใช้แซนแทนกัม

กันอย่างชัดเจน และเหตุผลที่เลือกตัวอย่างที่ใช้แซน
แทนกัมร่ วมกับ CMC เนื่องจากมี รายงานวิจยั ของ
Swallow และ Ackermann [9] ซึ่งพบว่าเทเบิ้ลไซรัปที่
ใช้ CMC เป็ นสารเพิ่มความข้นหนื ดเพียงชนิ ดเดียวจะ
เกิดปั ญหาความหนื ดของผลิตภัณฑ์ลดลงในระหว่าง
การเก็บรักษา เนื่องจาก CMC สลายตัวค่อนข้างเร็ ว
แต่ห ากใช้แซนแทนกัม แทน CMC จะขจัดปั ญหา
ความหนื ด ที ่ล ดลงได้ แต่ ข ้อ เสี ย ที่ เกิ ด ขึ้ น คื อ แซน
แทนกัมจะทําให้ไซรัปที่ได้มีเนื้ อสัมผัสคล้ายเจล ซึ่ ง
เป็ นลักษณะที่ไม่พึงประสงค์ ดังนั้นผูว้ ิจยั จึงแนะนํา
ให้ ใ ช้กัม ทั้ง สองชนิ ด ร่ ว มกัน โดยใช้ CMC ใน
ปริ มาณที่ทาํ ให้ไซรัปมีความหนื ดในระดับที่ตอ้ งการ
และใช้แซนแทนกัมประมาณ 20-60% โดยนํ้าหนัก
ของ CMC เพื ่อ รั ก ษาเสถี ย รภาพความหนื ด ของ
ผลิตภัณฑ์ ตัวอย่างการใช้แซนแทนกัมร่ วมกับ CMC
พบในรายงานของ Lynne และ Warren [19] ซึ่ งใช้
แซนแทนกัม 0.1-0.27% ร่ วมกับ CMC 1-1.75% ใน
เทเบิ้ลไซรัปสู ตรให้พลังงานตํ่า ซึ่ งต่อมา Lynne และ
William [20] พบว่าการใช้แซนแทนกัมร่ วมกับ CMC
ที่ระดับความเข้มข้นดังกล่าวข้างต้น จะทําให้ไ ซรัปที่
ได้มีความคงตัวระหว่างการเก็บรั กษา โดยค่าความ
หนืดลดลงไม่เกิน 40% หลังจากที่เก็บไว้นาน 6 เดือน
ที่ 20 °C
3.2 การยอมรั บ ของผู้ บ ริ โ ภคต่ อ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ ทเบิ้ ล
ไซรัปแต่ งกลิน่ เมเปิ้ ลจากกากนํา้ ตาลทรายขาวบริสุทธิ์
พิเศษ
ผู ้ บ ริ โภคกลุ่ ม เป้ าหมายที ่เ ข้ า ร่ วมการ
ทดสอบการยอมรับมีจาํ นวน 95 คน โดยผูเ้ ข้าร่ วมการ
ทดสอบส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง (75.8%) มี ช่วงอายุ
ระหว่า ง 15-24 ปี (45.3%) รองลงมาคื อ 25-34 ปี
(27.4%) นอกจากนี้ 86.3% ของผูท้ ดสอบคื อผูท้ ี่
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ไซรัปที่ใช้แซนแทนกัม 0.05% ร่ วมกับ CMC 0.8% มี
การตัดสิ นใจซื้ อผลิ ตภัณฑ์มากที่สุดคื อ 54.7% ซึ่ ง
มากกว่าไซรั ปทางการค้าอยู่เล็กน้อย อย่างไรก็ตาม
เมื่อพิจารณาเฉพาะผูท้ ี่ตอบว่าจะซื้ ออย่างแน่นอน จะ
เห็ น ว่า ร้ อ ยละผูท้ ดสอบที ่จ ะซื้ อ อย่า งแน่ น อนของ
ตัวอย่างที่ใช้ แซนแทนกัม 0.05% ร่ วมกับ CMC 0.8%
ยังคงน้อยกว่าตัวอย่างทางการค้าอยูป่ ระมาณ 7.4%
เมื ่อ พิ จ ารณาลั กษณะทางประสาทสั ม ผั ส
เฉพาะ ได้แก่ ความเข้มสี และความหนื ด (ตารางที่ 5)
ของไซรัปจากกากนํ้าตาลที่ใช้แซนแทนกัม 0.05%
ร่ วมกับ CMC 0.8% ซึ่ งเป็ นตัวอย่างที่มีคะแนนการ
ยอมรั บและการตัดสิ นซื้ อที่ค่อนข้างสู งกว่าตัวอย่าง
อื่น ๆ จะเห็นว่าผูท้ ดสอบส่ วนใหญ่คือประมาณ 75%
คิดว่าตัวอย่างมีสีเข้มมากเกินไป แต่จากการวิเคราะห์
ข้อมูลด้วยวิธี Bootstrapping penalty analysis พบว่าผู ้
ทดสอบที่คิดว่าตัวอย่างมีสีเข้มมากเกินไปให้คะแนน
การยอมรั บ โดยรวมไม่ แ ตกต่ า ง (p>0.05) จากผู ้
ทดสอบที ่คิ ด ว่า ตัว อย่า งมี สีเ ข้ มพอดี แ ล้ ว (adjusted
mean drop เท่ากับ 0.59) ส่ วนลักษณะความหนื ด
พบว่า 55.8% ของผูท้ ดสอบคิดว่าตัวอย่างดังกล่าวมี
ความหนื ดในระดับที่พอดี แล้ว ในขณะที่อีก 29.5%
คิ ด ว่า ตั วอย่างหนื ด มากเกิ น ไป และ 14.8% คิ ด ว่า
ตัวอย่างหนื ดน้อยเกิ นไป และผลจาก Bootstrapping
penalty analysis พบว่า ผูท้ ดสอบที่คิดว่าตัวอย่าง
หนื ดมากเกิ นไปให้คะแนนการยอมรับโดยรวมน้อย
กว่าผูท้ ดสอบที่คิดว่าตัวอย่างมีความหนื ดในระดับที่
พอดีแล้วอย่างมีนยั สําคัญ (p<0.05) (adjusted mean
drop เท่ากับ 0.9) ในขณะที่ผทู ้ ดสอบที่คิดว่าตัวอย่าง
หนื ดน้อยเกิ นไปให้คะแนนการยอมรับโดยรวม ไม่
แตกต่างจากผูท้ ดสอบที่คิดว่าตัวอย่างมีความหนื ดใน
ระดับที่พอดี แล้ว (p>0.05)

0.05% ร่ วมกับ CMC 0.8% มีคะแนนการยอมรับ
ด้านความหนื ดสู งที่สุด และไม่แตกต่างจากตัวอย่าง
ทางการค้า (p>0.05) สําหรับคะแนนการยอมรับด้าน
รสชาติ จะเห็ นว่าไซรั ปจากกากนํ้าตาลที่ใ ช้ แซน
แทนกั ม ร่ วมกั บ CMC ที่ ร ะดั บ 0.05/0.8 และ
0.1/0.8% มีคะแนนการยอมรับด้านรสชาติที่สูงกว่า
ไซรัปจากกากนํ้าตาลตัวอย่างอื่น ๆ เล็กน้อย และไม่
แตกต่ า งจากตัว อย่ า งทางการค้า (p>0.05) ในการ
เตรี ย มตัว อย่า งไซรั ป จากกากนํ้าตาลนั้น ผู ้ วิจัย ได้
พยายามควบคุ ม ปั จ จั ย ที ่อ าจมี ผ ลต่ อ รสชาติ ข อง
ตัวอย่าง ได้แก่ ปริ มาณของแข็งที่ละลายได้ท้ งั หมด
(TSS) โดยควบคุมให้ทุกตัวอย่างมีค่า TSS สุ ดท้าย
ใกล้เคียงกันคืออยูใ่ นช่วง 66.5-67.0 °Brix แต่การที่
ไซรั ปจากกากนํ้าตาลทั้ง 4 ตัว อย่างมี ค ะแนนการ
ยอมรับด้านรสชาติที่แตกต่างกันนั้น อาจเนื่องมาจาก
ความหนื ดและลักษณะเนื้ อสัมผัสที่แตกต่างกันของ
ตัว อย่า งส่ ง ผลให้การรั บ ความรู ้ สึก ด้ านรสชาติ ข อง
ผู ้ บริ โ ภคสํา หรั บ แต่ ล ะตัว อย่ า งแตกต่ า งกัน ส่ ว น
คะแนนการยอมรั บโดยรวมพบว่ า ไซรั ป จาก
กากนํ้าตาลที่ใช้แซนแทนกัมร่ วมกับ CMC ที่ ระดับ
0.05/0.8 และ 0.1/0.8% มีคะแนนการยอมรับโดยรวม
ที่สูงกว่าไซรั ปจากกากนํ้าตาลตัวอย่างอื่น ๆ และไม่
แตกต่างจากตัวอย่างทางการค้า (p>0.05)
ผลการทดสอบการตัดสิ นใจซื้ อผลิ ตภัณฑ์
แสดงดังตารางที่ 4 เมือ่ คํานวณร้อยละของผูท้ ดสอบที่
ตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์ โดยคิดจากผลรวมของร้อยละ
ของผูท้ ดสอบที่ ตอบว่าอาจจะซื้ อผลิตภัณฑ์กับที่ ซ้ื อ
ผลิ ตภั ณ ฑ์ อ ย่ า งแน่ นอน จะเห็ นว่ า ไซรั ปจาก
กากนํ้าตาลที่ไม่มีการเติม แซนแทนกัมและ CMC มี
ร้อยละของผูท้ ดสอบที่ตดั สิ นใจซื้อผลิตภัณฑ์ค่อนข้าง
ตํ่า ไซรั ปที ่เติ มแซนแทนกัมและ CMC จะมี ร้อยละ
ของผูท้ ดสอบที่ตดั สิ นใจซื้ อผลิ ตภัณฑ์ที่สูงกว่า โดย

3
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ตารางที่ 3 คะแนนการยอมรับของผูบ้ ริ โภคกลุม่ เป้ าหมายต่อเทเบิ้ลไซรัปแต่งกลิ่นเมเปิ้ ลจากกากนํ้าตาลทรายขาว
บริ สุทธิ์พิเศษที่ใช้แซนแทนกัมและ CMC ในปริ มาณต่าง ๆ กัน เปรี ยบเทียบกับเมเปิ้ ลไซรัปที่มีจาํ หน่ายทางการค้า
ตัวอย่าง

คะแนนการยอมรับต่อลักษณะทางประสาทสัมผัสด้านต่าง ๆ (n=95)
สี
ความหนื ด
กลิ่นรส
รสชาติ
ความชอบโดยรวม
เทเบิล้ ไซรัปจากกากนํ้าตาลที่แปรปริ มาณแซนแทนกัม / CMC (%)
0/0
5.35 b
3.88 d
5.35 ns
5.36 b
4.88 b
0.05/0.4
4.92 b
5.15 c
5.28 ns
5.34 b
5.13 b
0.05/0.8
5.15 b
6.45 a
5.88 ns
6.06 a
6.05 a
0.1/0.8
5.20 b
5.80 b
5.53 ns
5.76 ab
5.77 a
เมเปิ้ ลไซรัปทางการค้ายีห่ อ้ A
6.17 a
6.22 ab
5.57 ns
5.92 a
5.85 a
a,b,c,…
ค่าเฉลี่ยในแต่ละคอลัมน์ที่กาํ กับด้วยอักษรต่างกัน แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (p<0.05)
ns
ค่าเฉลี่ยในแต่ละคอลัมน์ที่กาํ กับด้วย ns ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (p>0.05)

ตารางที่ 4 การตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์เทเบิ้ลไซรัปแต่งกลิ่นเมเปิ้ ลจากกากนํ้าตาลบริ สุทธิ์ ที่ใช้แซนแทนกัมและ
CMC ในปริ มาณต่าง ๆ กัน เปรี ยบเทียบกับเมเปิ้ ลไซรัปที่มีจาํ หน่ายทางการค้า
ตัวอย่าง

ไม่ซ้ื ออย่าง
อาจจะ
แน่นอน
ไม่ซ้ือ
เทเบิ้ลไซรัปจากกากนํ้าตาลที่แปรปริ มาณแซนแทนกัม / CMC (%)
0/0
25.3
25.3
0.05/0.4
14.7
31.6
0.05/0.8
11.6
10.5
0.1/0.8
10.5
16.8
เมเปิ้ ลไซรัปทางการค้ายีห่ ้อ A
13.7
17.9

ร้อยละของผูท้ ดสอบ
อาจจะซื้อหรื อ
อาจจะ
อาจจะไม่ซ้ือ
ซื้ อ
16.8
17.9
23.2
21.1
15.8

31.6
30.5
42.1
44.2
32.6

ซื้ ออย่าง
แน่นอน
1.1
5.3
12.6
7.4
20.0

ตารางที่ 5 ผลของความเข้มสี และความหนืดต่อคะแนนการยอมรับโดยรวมที่ลดลงของเทเบิ้ลไซรัปแต่งกลิ่นเมเปิ้ ล
จากกากนํ้าตาลทรายขาวบริ สุทธิ์ พิเศษที่ใช้แซนแทนกัม 0.05% ร่ วมกับ CMC 0.8% ซึ่ งได้จากการวิเคราะห์ขอ้ มูล
ด้วยวิธี Bootstrapping penalty analysis
ลักษณะที่ประเมิน

สี

ความหนืด

อ่อนเกินไป
พอดี
เข้มเกินไป
น้อยเกินไป
พอดี
มากเกินไป

ร้อยละของผูท้ ดสอบ
2.11
23.15
74.74
14.74
55.79
29.47
53

Adjusted mean drop
(Bootstrap)
0
0.59
0
0.90

p-value
0.1508
0.0182
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เ ท เ บิ้ ล ไ ซรั ป ที ่พ ั ฒ น าขึ้ น จ ากก าร นํ า
กากนํ้าตาลทรายขาวบริ สุทธิ์พเิ ศษ (65 °Brix, pH 4.5)
มาเติม แซนแทนกัมที่ระดับ 0.05% ร่ วมกับ CMC
ที่ระดับ 0.8% เพื่อเพิ่มความข้นหนื ด และแต่งกลิ่น
ด้วยกลิ่นเมเปิ้ ล เป็ นผลิตภัณฑ์ท่ีได้รับการยอมรับจาก
ผูบ้ ริ โ ภคกลุ่มเป้ าหมายในระดั บที ่น่า พอใจ และไม่
แตกต่างจากเมเปิ้ ลไซรั ปที่มีจาํ หน่ ายทางการค้า ผล
จากงานวิจัยนี้ สามารถนําไปใช้เป็ นแนวทางในการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์เทเบิ้ลไซรัปจากกากนํ้าตาลรู ปแบบ
อื ่น ๆ ได้ เช่ น อาจทดลองใช้กากนํ้าตาลเกรดอื ่น ๆ
แต่งกลิ่นด้วยกลิ่นผลไม้ต่าง ๆ แทนกลิ่นเมเปิ้ ล หรื อ
พัฒ นาเป็ นผลิ ต ภัณ ฑ์เ ทเบิ้ ล ไซรั ป สู ต รลดพลั งงาน
ทั้งนี้ เพือ่ เป็ นการเพิ่มแนวทางการใช้ประโยชน์และ
เพิ่มมูลค่าให้แก่กากนํ้าตาล
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