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บทคัดย่อ
จากการศึกษาองค์ประกอบทางเคมีของนมพาสเจอไรซ์ทางการค้าที่มีปริมาณไขมันแตกต่างกัน (ไขมันเต็ม; FF ไขมันต่่า;
LF และไม่มีไขมัน; NF) พบว่า NF มีปริมาณไขมันน้อยที่สุด (0.12%) และมีปริมาณโปรตีนมากที่สุด (3.20%) ความสามารถ
และความคงตัวในการเกิดฟองจาก NF สูงที่สุด เมื่อท่าการศึกษาองค์ประกอบทางเคมี สมบัติทางกายภาพและทางประสาท
สัมผัสของมูสช็อคโกแลตที่ผลิตด้วย FF LF หรือ NF พบว่า ตัวอย่าง M-NF มีปริมาณไขมันน้อยที่สุด ส่งผลท่าให้พลังงาน
ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับ M-FF และ M-LF ตัวอย่าง M-NF มีค่าความแน่นเนื้อและค่าการเกาะติดสูงที่สุด (p<0.05) ทั้งนี้อาจ
เป็นผลจากองค์ประกอบทางเคมีของนมพาสเจอไรซ์แตกต่างกัน ส่าหรับการตรวจวัดค่าสี M-FF มีค่า L* สูงสุด อย่างไรก็ตาม
ทุกตัวอย่างมูสช็อคโกแลตนั้นได้รับคะแนนความชอบด้านเนื้อสัมผัส รสขาติ และกลิ่นรส ไม่แตกต่างกัน (p>0.05) จากผลการ
ทดลอง นมพาสเจอไรซ์ทางการค้าชนิดไม่มีไขมันสามารถน่ามาผลิตมูสช็อคโกแลต ซึ่งไม่ส่งผลกระทบต่อสมบัตทิ างเนื้อสัมผัส
และทางประสาทสัมผัส รวมทั้งยังท่าให้พลังงานจากไขมันลดลง

Abstract
Chemical composition of commercial pasteurized milks contained different fat content (full-fat; FF,
low-fat; LF, and non-fat; NF) was studied. NF contained the lowest fat content (0.12%) with the highest
protein content (3.20%). NF exhibited the highest foaming ability and stability. The chemical
compositions, physical and sensorial properties of chocolate mousse produced from FF, LF, or NF were
also investigated. M-NF had the lowest in fat content, resulting in energy reduction when compared with
M-FF and M-LF. M-NF also showed the highest firmness and adhesiveness (p<0.05). This was probably due
to different chemical composition of pasteurized milk used. For color measurement, M-FF showed the
highest L* value. However, all chocolate mousse samples had no difference likeness score for texture,
taste, and flavor (p>0.05). From the results, commercial pasteurized non-fat milk could be not only used
for chocolate mousse production without effect on textural and sensorial properties but the energy from
fat was also reduced.
คาสาคัญ : นม มูส สมบัติการเกิดฟอง คุณค่าทางโภชนาการ
Keywords : Milk, Mousse, Foaming properties, Nutritional value
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1. บทนา
มูส เป็นขนมหวานที่ได้รับความนิยมรับประทานหลังมื้อ
อาหารหลัก หรือจัดเป็นอาหารว่าง ส่วนประกอบหลักส่าหรับ
การผลิตมูสนั้น ประกอบด้วย น้่านม และครีมนม ปัจจุบัน
น้่านมพาสเจอไรซ์ทางการค้ามีปริมาณไขมันแตกต่างกัน ได้แก่
ไขมันเต็ม (full fat) ไขมันต่่า (low fat) และปราศจากไขมัน
(non fat) ซึ่งเป็นทางเลือกให้กับผู้บริโภคที่ต้องการจ่ากัดการ
บริโภคไขมันจากน้่านม มูส จัดเป็นอาหารพร้อมบริโภคในกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์จากนม ที่อาศัยการเกิดสมบัติเชิงหน้าที่ของของ
โปรตีนนม อิมัลซิไฟเออร์ รวมทั้งสารให้ความคงตัว (AragonAlego et al., 2007) สมบัติเชิงหน้าที่ดังกล่าว เช่น การเกิด
ฟอง การเกิดอิมัลชั่น และความคงตัว (Cardarelli et al.,
2008) Damodaran (1996) กล่าวว่า การเกิดฟองเป็น
เอกลักษณ์ทางด้านเนื้อสัมผัสและความรู้สึกของอาหารและ
เครื่องดื่ม ซึ่งมาจากการกระจายตัวของฟองอากาศขนาดเล็ก
ในอาหาร สมบัติการเกิดฟองนั้นมาจากโปรตีนในอาหาร ซึ่งท่า
หน้าที่เป็นสารลดแรงตึงผิว (surface-active agent) บริเวณ
พื้นผิวของฟอง ช่วยท่าให้เกิดฟองและความคงตัวของฟองหรือ
dispersed gas phase อย่างไรก็ตามการเกิดฟองยังขึ้นกับ
ปัจจัยสิ่งแวดล้อม เช่น ค่า pH เกลือ น้่าตาล ลิพิด ความ
เข้มข้นของโปรตีน กระบวนการท่าให้เกิดฟอง เป็นต้น
นอกจากนี้ยังขึ้นกับชนิดของโปรตีนด้วย โดยทั่วไปโปรตีนนม
ประกอบด้วย เคซีนและโปรตีนเวย์ สมบัติการเกิดฟองของ
โปรตีนนมนั้นอาจลดลงเมื่อนมผ่านกระบวนการให้ความร้อน
เช่น การพาสเจอไรซ์ และการสเตอริไลซ์ ซึ่งส่งผลกระทบต่อ
ความสามารถในการหุ้มเม็ดไขมัน (fat globule) โดยโปรตีน
นมและจับกับเซรั่ม (milk serum) เอาไว้ Borcherding et
al. (2008) กล่าวว่า ณ อุณหภูมิ 20oC เม็ดไขมันนม
ประกอบด้วย ส่วนผลึก (crystallized form) ประมาณ 20%
และไขมันรูปของเหลว (liquid form) ประมาณ 80%
ลักษณะเช่นนี้มีผลกระทบต่อการเกิดฟอง นอกจากนี้ความ
คงตัวของฟองนั้นมีความส่าคัญต่อผลิตภัณฑ์ โดยลักษณะของ
ฟองที่ไม่คงตัว
สามารถสังเกตได้จากการมีของเหลวไหล
ออกมาและการรวมตัวกันของฟองจนมีขนาดใหญ่ขึ้น
(Borcherding et al., 2008)
ปัจจุบันผู้บริโภคมีความสนใจผลิตภัณฑ์อาหารที่ลดความ
เสี่ยงต่อการเกิดโรคเรื้อรังต่าง ๆ เช่น โรคอ้วน โรคเบาหวาน
โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ และหลอดเลือด เป็นต้น ท่าให้
มีการศึกษาวิจัยผลของการเติมสารทดแทนไขมัน การเติมสาร
ออกฤทธิ์ทางชีวภาพ การเติมโพรไบโอติกและพรีไบโอติกใน
อาหารกลุ่มนี้ เช่น ลักษณะของมูสช็อคโกแลตที่มีการเติมโพร
ไบโอติก (Aragon-Alegro et al., 2007) อินนูลินและ
Lactobacillus paracasei (Cardarelli et al., 2008) การ

ทดแทนไขมันนมด้วยอิ นนูลินและโปรตีนเวย์ เข้มข้น ต่อเนื้ อ
สัมผัสและการยอมรับทางประสาทสัมผัสของมูสฝรั่ง (guava
mousse) (Buriti et al., 2010) Herceg et al. (2007)
รายงาน มูสที่มีการเติมอินนูลินและโพรไบโอติกยังคงมีสมบัติ
ทางด้านการเกิดฟองและเนื้อสัมผัสที่ดี อย่างไรก็ตามยังไม่มี
ข้อมูลการศึกษาการผลิตมูสช็อคโกแลตจากน้่านมพาสเจอไรซ์
ที่มีปริมาณไขมันแตกต่างกัน ได้แก่ ไขมันเต็ม ไขมันต่่า และไม่
มีไขมัน เพื่อเป็นการลดปริมาณพลังงานของมูส ช็อคโกแลตแต่
อาจมีผลกระทบต่อคุณลักษณะและการยอมรับของมูส ช็อคโก
แลต ดังนั้นการศึกษาครั้ง นี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาผลของ
น้่านมพาสเจอไรซ์ทางการค้าที่มีปริมาณไขมันแตกต่างกันต่อ
ความสามารถในการเกิดฟอง ความคงตัวของฟอง เนื้อสัมผัส
รวมทั้งการยอมรับทางประสาทสัมผัสมูสช็อคโกแลต

2. วิธีการทดลอง
2.1 การวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีและสมบัติ
การเกิดฟองของนมพาสเจอไรซ์ทางการค้า
ท่าการวิเคราะห์ปริมาณความชื้น โปรตีน ไขมัน เถ้า
คาร์โบไฮเดรต และพลังงานของนมพาสเจอไรซ์ทางการค้า
(ยี่ห้อ Meiji, บริษัท ซีพี-เมจิ จ่ากัด ) ชนิดไขมันเต็ม (FF)
ไขมันต่่า (LF) และ ไม่มีไขมัน (NF) ตามวิธีการของ AOAC
(2000) ท่าการวิเคราะห์ 3 ซ้่า
ท่า การวิ เ คราะห์ ค วามสามารถในการเกิ ดฟองด้ว ยการ
ดัดแปลงวิธีการของ Sathe and Salunkhe (1981) ด้วยการ
น่านม (20 มิลลิลิตร) มาโฮโมจีไนซ์ด้วยเครื่องโฮโมจีไนเซอร์
ความเร็วรอบ 13,500 รอบต่อนาที (T18 basic ULTRATURRAX, IKA, ที่ Staufen, Germany) จากนั้นตรวจวัด
ปริมาตรของฟองและรายงานในรูปของร้อยละ ส่าหรับความ
คงตัวของฟองนั้น ท่าการตีฟองนมและทิ้งไว้ที่ อุณหภูมิ 10 –
12 องศาเซลเซียส นาน 30 นาทีและท่าการเปรียบเทียบ
ปริมาตรก่อนและหลังของฟอง

2.2 การผลิตมูสช็อคโกแลตและการวิเคราะห์
2.2.1 การผลิตมูส
ท่าการผลิ ตมูส ช็อคโกแลตตามสูตรที่ ได้ผ่านการทดลอง
เบื้องต้นและดัดแปลงส่วนผสมแล้ว ด้วยนมพาสเจอไรซ์ทาง
การค้า ที่มีปริมาณไขมันแตกต่างกัน ดัง นี้ ไขมันเต็ม (M-FF)
ไขมันต่่า (M-LF) และไม่มีไขมัน (M-NF) กระบวนการผลิตเริ่ม
จากการให้ความร้อนกับนมพาสเจอไรซ์ (130 กรัม) จนกระทั่ง
อุณหภูมิ 85ºC เติมช็อคโกแลตและคนกระทั่งละลาย (5 นาที)
ขณะเดี ย วกั น น่ า วิ ป ปิ้ ง ครี ม (238 กรั ม ) ผสมกั บ น้่ า ตาล
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ทรายขาว (34 กรัม ) และตีด้ วยเครื่อ งตีผ สมอาหาร (MKGB1W Stand Mixer, Panasonic, China) ด้วยหัวตีแบบบีท
เตอร์ (beaters) ความเร็วระดับ 3 นาน 10 นาที (อุณหภูมิ
4ºC ถึง 10ºC) จากนั้นน่าส่วนของนมพาสเจอไรซ์-ช็อคโกแลต
ผสมกับวิปปิ้งครีม-น้่าตาลทรายขาวเข้าด้วยกัน น่าไปแช่เย็นที่
อุณหภูมิ 4ºC นาน 2 ชั่วโมง น่ามูสช็อคโกแลตที่ได้ไปท่าการ
วิเคราะห์ต่อไป
2.2.2 การวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีและพลังงาน
ท่าการวิเคราะห์ปริมาณความชื้น โปรตีน ไขมัน เถ้า
คาร์โบไฮเดรต และพลังงานของมูส ตามวิธกี ารของ AOAC
(2000) ท่าการวิเคราะห์ 3 ซ้่า
2.2.3 การวิเคราะห์สมบัติทางกายภาพของมูสช็อคโก
แลต
2.2.3.1 การวิเคราะห์เนื้อสัมผัส
ท่าการตรวจวัดเนื้อสัมผัส ตัวอย่างมูส ช็อคโกแลตด้วยวิธี
Texture Profile Analysis (TPA) ตามวิ ธี ก ารของ
Stable Micro Systems for mousse อ้างโดย Cardarelli
et al. (2008) ด้วยเครื่องวัดเนื้อสัมผัส TA-XT2 texture
analyzer (Stable Micro Systems, Surrey, UK) ท่าการ
บรรจุมูสช็อคโกแลต (อุณหภูมิ 4-7ºC เท่ากับอุณหภูมิเสิร์ฟ
ส่าหรับการประเมินทางประสาทสัมผัส ) ลงในถ้วยพลาสติก
ลั ก ษณะรู ป ร่ า งของมู ส เป็ น ทรงกระบอกขนาดความสู ง 3
เซนติเมตร และเส้นผ่านศูนย์กลาง 5 เซนติเมตร (35 กรัม /
ถ้วย) จากนั้นน่าไปตรวจวัดเนื้อสัมผัสด้วยการกดสองครั้งของ
หัววัดชนิดอะลูมิเนียมทรงกระบอกขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง
35 มิลลิเมตร (P35) ระยะทางการกด เท่ากับ 10 มิลลิเมตร
ความเร็วของหัววัดทั้งขณะกดและกลับสู่ต่าแหน่งเดิม เท่ากับ
1 มิลลิเมตร/วินาที ท่าการบันทึกค่าและค่านวณค่าความแน่น
เนื้อ (firmness) ค่าการยึดเกาะ (cohesiveness) ค่าการ
เกาะติด (adhesiveness) และค่าความยืดหยุ่น (springiness)
ด้วยโปรแกรม Texture Exponent 32 ส่าหรับ Windows
software version 1.20 (Stable Micro Systems) แต่ละ
ตัวอย่างท่าการตรวจวัด 5 ซ้่า
2.2.3.2 การวิเคราะห์ค่าสี
ท่าการวัดค่าสี L* a* และ b* ของตัวอย่างมูสด้วยเครื่องวัด
ค่าสี (ColorFlex, Hunter, USA) แต่ละตัวอย่างท่าการ
ตรวจวัด 5 ซ้่า
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2.2.3 การประเมินทางประสาทสัมผัส
ท่าการประเมินทางประสาทสัมผัส มูส ช็อคโกแลตด้วยวิธี
9-point hedonic scale (Chamber IV & Wolf, 1996)
ด้วยผู้ประเมินทางประสาทสัมผัสระดับปฏิบัติการจ่านวน 50
คน (นิสิตและบุคลากรภาควิช าคหกรรมศาสตร์ คณะเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อายุระหว่าง 20 ถึง 40 ปี) มูส
(อุณหภูมิ 4-7ºC) ถูก บรรจุ ในถ้ วยพลาสติ กสีขาว ติ ดรหั ส
ตัวอย่างด้วยตัวเลข 3 ตัวที่ได้จากการสุ่ม ท่าการเสิร์ฟให้กับผู้
ประเมินทางประสาทสัมผัส เพื่อให้คะแนนความชอบ ได้แก่
ลั ก ษณะปรากฏ สี กลิ่ น รสชาติ เนื้ อ สั ม ผั ส กลิ่ น รส และ
ความชอบรวม

2.3 การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ
ท่าการวิเคราะห์ความแปรปรวนของข้อมูลด้วย One Way
ANOVA และเปรียบเทียบความแตกต่า งของค่าเฉลี่ยด้ว ย
New’s Duncan Multiple Range Test ด้วยโปรแกรม
วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ

3. ผลการทดลองและวิจารณ์ผล
3.1 องค์ประกอบทางเคมีและพลังงานของน้านมพาสเจอ
ไรซ์ทางการค้าที่มีปริมาณไขมันแตกต่างกัน
3.1.1 องค์ประกอบทางเคมี
องค์ประกอบทางเคมี ของนมพาสเจอไรซ์ ทางการค้า ที่ มี
ปริมาณไขมันแตกต่างกันแสดงดังตารางที่ 1 นมพาสเจอไรซ์
ทางการค้ามีปริมาณความชื้นสูงอยู่ในช่วง 88-90% ตัวอย่าง
LF และ FF มีปริมาณโปรตีนแตกต่างกันเล็กน้อย ส่วนตัวอย่าง
NF นั้ น มี ป ริ ม าณโปรตี น มากที่ สุ ด (p<0.05) โปรตี น นม
ประกอบด้วย เคซีน และโปรตีนเวย์ (Swaisgood, 1996) ซึ่งมี
ความส่าคัญต่อการเกิดสมบัติเชิงหน้าที่ เช่น การเกิดฟอง อิมัล
ซิไฟเออร์ การเกิดฟิล์ม เป็นต้น นอกจากนี้ NF ยังมีปริมาณ
ไขมั น ต่่ า น้ อ ยที่ สุ ด แต่ มี ป ริ ม าณเถ้ า มากที่ สุ ด (p<0.05)
ปริมาณเถ้า บ่งบอกถึง ปริมาณเร่ธาตุในอาหาร ซึ่งมาจากการ
เผาไหม้ตัวอย่างอาหารจนอยู่ในรูปของออกไซด์ของแร่ธาตุ
Corbin and Whittier (1965) อ้างโดย Swaisgood (1996)
รายงานว่า ปริมาณเถ้าของนมโคมีค่าเฉลี่ย 0.7% (ช่วง 0.68 –
0.74%) เกลือของสารอินทรีย์และสารอนินทรีย์ที่พบในนม
ได้ แ ก่ คลอไรด์ ฟอสเฟต ซิ เ ตรท โซเดี ย มไบคาร์ บ อเนต
โพแทสเซี ย มไบคาร์ บ อเนต แคลเซี ย ม และแมกนี เ ซี ย ม
(Swaisgood, 1996) นมที่มีการลดหรือก่าจัดไขมัน มีการเติม
โปรตี น นม หรื อ สารทดแทนไขมั น และสารอิ มั ล ซิ ไ ฟเออร์
ซึ่งช่วยท่าให้เกิดความคงตัวหรืออาจเติมเอ็กโซโพลีแซคคาไรส์
(exopolysaccharides) (Aguirre-Mandujano et al.,

วารสารวิชาการและวิจัย มทร. พระนคร ปีท.ี่ x ฉบับที่ x

2009; Güler-Akin et al., 2009) จากผลการทดลอง NF มี
ปริมาณโปรตีนและเถ้ามากกว่า FF และ LF อาจเป็นผลมา
จากการลดปริมาณไขมันระหว่างกระบวนการผลิตนมพาสเจอ
ไรซ์ชนิดไม่มีไขมัน

ตารางที่ 1 องค์ประกอบทางเคมีของนมพาสเจอไรซ์
ทางการค้าไขมันเต็ม (FF) ไขมันต่่า (LF) และ ไม่มี
ไขมัน (NF)
องค์ประกอบ
ทางเคมี

ตัวอย่าง
FF

LF

NF

ความชื้น

88.05*,c**

90.16a

89.82b

โปรตีน

2.74c

2.84b

3.20a

ไขมัน

2.19a

0.42b

0.12c

เถ้า

0.73b

0.75b

0.85a

คาร์โบไฮเดรต

6.29a

5.83b

6.01b

*ค่าเฉลี่ย±ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานจากการวิเคราะห์ 3 ซ้่า **ตัวอักษรที่แตกต่างกันใน
แถวเดียวกันแสดงความแตกต่างทางสถิติอย่างมีนัยส่าคัญ (p<0.05)
3.1.2 ความสามารถในการเกิดฟองและความคงตัวของ
ฟอง
ความสามารถในการเกิดฟองและความคงตัวของฟอง บ่ง
บอกถึง ความสามารถในการเกิดฟิล์มโปรตีนบริเวณผิวหน้า
ระหว่างอากาศและของเหลว ฟองเหล่านี้ควรมีความสามารถ
ในการกระจายตัวและมีค วามคงตัว (Damodaran, 1996)
Marinova et al. (2009) รายงานว่า โปรตีนนมมีผลต่อความ
คงตัวของผลิตภัณฑ์อาหารหลายชนิด รวมทั้งผลิตภัณฑ์อาหาร
ที่ต้องการฟองระหว่างการเตรียม เพื่อให้ได้คุณลักษณะสุดท้าย
ของอาหารตามต้ อ งการและเป็ น ที่ พึ ง พอใจของผู้ บ ริ โ ภค
ความสามารถในการเกิดฟองของนมพาสเจอไรซ์ทางการค้าที่มี
ปริมาณไขมันแตกต่างกัน แสดงดัง ภาพที่ 1 ตัวอย่างนม FF
นั้นมีความสามารถในการเกิดฟองน้อยกว่านม LF และ NF
ตามล่าดับ (p<0.05) ตัวอย่าง NF มีความสามารถในการเกิด
ฟองมากที่สุด (p<0.05) โดยทั่วไปความสามารถในการเกิ ด
ฟองและความคงตัวของฟองนมนั้น มีความส่าคัญต่อลักษณะ
ของอาหารหลายชนิด เช่น มูส มาร์ชเมลโล ซูเฟล ขนมปัง
เค้ก ไอศกรีม วิปครีม เมอแรง เป็นต้น Damodaran (1996)
กล่าวว่า ความเข้ม ข้นของโปรตีน มีผ ลต่ อการเกิด ฟอง เมื่ อ
ความเข้มข้นของโปรตีนเพิ่มขึ้นมีผลต่อการเพิ่มความสามารถ
ในการเกิดฟอง จากผลการทดลอง ความสามารถในการเกิด
ฟองของนม NF นั้นอาจเป็นผลมาจากนม NF มีปริมาณ

โปรตีนมากที่สุด (ตารางที่ 1) ดังนั้น การเกิดสมบัติเชิงหน้าที่
ของโปรตี นนม และการเกิ ด อั น ตรกิ ริ ย าของส่ว นประกอบ
อาหาร การตีหรือการวิปปิ้งโปรตีนนั้น ท่าให้ได้ฟองขนาดเล็ก
เนื่องจากการกระท่าของแรงเฉือนต่อการเสียสภาพของโปรตีน
ก่อนเกิดความสามารถในการดูดซับของโปรตีน (adsorbed
protein) ซึ่งเป็นสมบัติต่อการเกิดฟองและความคงตัวของ
ฟอง (Damodaran, 1996) ส่าหรับความคงตัวของฟองจาก
นมพาสเจอรไรซ์ ทางการค้า ที่มีปริมาณไขมันแตกต่างกันนั้น
พบว่ า นม NF มีค วามคงตัว ของฟองมากที่ สุด (p<0.05)
ความคงตัวของฟองนั้น บ่งบอกถึง ความสามารถของฟองที่คง
สมบัติเอาไว้เมื่อระยะเวลาผ่านไป เช่น ฟอง/ปริมาตร และ
หรือ ฟอง (Damodaran, 1996)
ความคงตัวของฟองขึ้นกับปัจจัยต่าง ๆ เช่น ค่า pH น้่าตาล
ลิพิด ความเข้มข้นของโปรตีน ความคงตัวของฟองน้อยอาจท่า
ให้เกิดของเหลวไหลออกมา เรียกว่า lamella fluid และอาจ
เกิดการรวมตัวของฟองกลายเป็นฟองที่มีขนาดใหญ่ขึ้น รวมทั้ง
เกิดการยุบตัวของฟอง สาเหตุอีกประการหนึ่ง นั่นคือ การเกิด
แรงดันจากอากาศภายนอกและภายในฟองมีผลต่อความคงตัว
ของฟอง จากผลการทดลอง NF มีความคงตัวของฟองสูงกว่า
LF และ FF อาจเป็นผลมาจากปริมาณโปรตีน แตกต่างจาก
ตัวอย่ างอื่ น (ตารางที่ 1) ส่ง ผลท่า ให้ฟ องมี ค วามแข็ ง แรง
ในขณะที่ การมีปริมาณไขมัน เช่น ฟอสฟอลิพิดนั้น อาจมีผล
ต่อการลดความสามารถในการเกิดฟองและความคงตัวของ
ฟอง เนื่องจากไขมันมีพื้นผิวที่แอคทีฟมากกว่าโปรตีน ท่าให้
สามารถดูดซับบริเวณพื้นผิวระหว่างอากาศและน้่าได้ดี แต่มี
ผลไปลดความสามารถในการดูดซับได้ของโปรตีนระหว่างเกิด
ฟอง เนื่องจากฟิล์มไขมันขาดสมบัติการยึดเหนี่ยว (cohesive
properties) จึงไม่สามารถต้านทานต่อแรงดันอากาศภายใน
ฟ อ ง ไ ด้ ท่ า ใ ห้ ฟ อ ง มี ข น า ด ใ ห ญ่ ขึ้ น แ ล ะ ยุ บ ตั ว ล ง
(Damodaran, 1996)
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ตารางที่ 2 องค์ประกอบทางเคมี (g/100 g)
ของมูสช็อคโกแลตที่ผลิตจากนมพาสเจอไรซ์ทาง
การค้าที่มีปริมาณไขมันเต็ม (M-FF) ไขมันต่่า (M-LF)
และ ไม่มีไขมัน (M-NF)
องค์ประกอบ
ทางเคมี

b

5

ตัวอย่าง
M-FF

M-LF

M-NF

ความชื้น

42.69*,a**

41.93b

42.67a

โปรตีน

2.74c

2.84b

3.20a

รูปที่ 1 ความสามารถในการเกิดฟอง (ร้อยละ) (A)
และความคงตัวของฟอง (B) นมพาสเจอไรซ์ทาง
การค้าที่มีปริมาณไขมันแตกต่างกัน

ไขมัน

4.51a

2.18b

1.37c

เถ้า

0.73b

0.75b

0.85a

คาร์โบไฮเดรต

8.39a

6.00b

6.27b

3.2 องค์ประกอบทางเคมี ลักษณะทางกายภาพและ
คุณภาพทางประสาทสัมผัสของมูสช็อคโกแลตที่ผลิตจากนม
พาสเจอไรซ์ทางการค้าที่มีปริมาณไขมันแตกต่างกัน

*ค่าเฉลี่ย±ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานจากการวิเคราะห์ 3 ซ้่า **ตัวอักษรที่แตกต่างกันใน

0
FF

LF

NF

ตัวอย่าง

3.2.1 องค์ประกอบทางเคมี
มูสช็อคโกแลตที่ผลิตจากนมพาสเจอไรซ์ที่มีปริมาณไขมัน
แตกต่างกันนั้นมีปริมาณความชื้นอยู่ในช่วง 41-42 กรัม/100
กรัม ตัวอย่าง M-NF มีปริมาณโปรตีนสูงสุด (p<0.05) ทั้ง นี้
อาจเป็นผลมาจากปริมาณโปรตีนของ NF สูงกว่านม FF และ
LF (ตารางที่ 1) นอกจากนี้มูส M-NF ยังมีปริมาณไขมันต่่ากว่า
M-FF ประมาณสามเท่า ส่งผลท่าให้ M-FF ให้พลังงานสูงสุด
เมื่อเปรียบเทียบกับ M-LF และ M-NF มูสช็อคโกแลต M-FF
M-LF และ M-NF มีปริมาณพลังงาน กับ 85.11 54.98 และ
50.21 กิโลแคลอรี/100 กรัม ตามล่าดับ อย่างไรก็ตาม การใช้
LF และ NF ในการผลิตมูสช็อคโกแลตนั้นมีผลท่าให้พลังงาน
แตกต่างกันเล็กน้อย (p<0.05) จากผลการทดลองสามารถ
สรุปได้ว่า มูสที่ผลิตจากนมพาสเจอไรซ์ที่มีไขมันแตกต่างกัน
มี ป ริ ม าณองค์ ป ระกอบทางเคมี แ ตกต่ า งกั น ส่ ง ผลท่ า ให้
พลังงานจากมูสแตกต่างกันด้วย

แถวเดียวกันแสดงความแตกต่างทางสถิติอย่างมีนัยส่าคัญ (p<0.05)

3.2.2 ลักษณะเนื้อสัมผัส
ลักษณะเนื้อสัมผัส ของของตัวอย่างมูส ที่ผ ลิกจากนมพาส
เจอไรซ์ ที่ มี ป ริ ม าณไขมั น แตกต่ า งกั น แสดงดั ง ตารางที่ 3
ตัวอย่าง M-NF มีความแน่นเนื้อ (firmness) สูง ที่สุด เมื่อ
เปรียบเทียบกับตัวอย่าง M-FF และ M-LF (p<0.05) ความ
แน่นเนื้อ คื อ แรงที่ต้ องใช้ ในการกัด /บดเพื่อท่า ให้ตั ว อย่า ง
อาหารเกิดการแยกกระจายตัว Buriti et al. (2010) รายงาน
ว่า ความแน่นเนื้อของมูสนั้นอาจเป็นผลมาจากการเกิดอันตร
กิริยาของส่วนประกอบระหว่างการแช่เย็นซึ่งเป็นขั้นตอนก่อน
ท่าการบีบมูสช็อคโกแลต นอกจากนี้การเติมโปรตีนเวย์จากนม
ส่าหรับการผลิตมูส มีผ ลท่าให้ค วามแน่น เนื้อของมูส เพิ่มขึ้ น
จากผลการทดลองความแน่นเนื้อของมูสช็อคโกแลตที่ผลิตจาก
นมพาสเจอไรซ์ทางการค้ าที่มีป ริมาณไขมันแตกต่า งกันนั้ น
อาจเป็ น ผลมาจากตั วอย่ างนมพาสเจอไรซ์ ท างการค้ า NF
มีปริมาณโปรตีนมากกว่า FF และ LF ส่าหรับค่าการยึดเกาะ
นั้น ตัวอย่าง M-NF มีค่าการยึดเกาะน้อยที่สุด (p<0.05) ค่า
การยึดเกาะ บ่งบอกถึงการสูญเสียรูปร่างก่อนการแยกตัวของ
โครงสร้างตัวอย่าง ส่วนค่าการเกาะติด บ่งบอกถึง การเกาะติด
ของตัวอย่างกับผิวสัมผัสอื่น (Bourne, 1976) M-NF มีค่าการ
เกาะติดน้อยที่สุด (p < 0.05) ส่วน M-FF และ M-LF มีค่าการ
เกาะติด แตกต่างกันเล็กน้ อย Andreasen and Nielsen
(1998) และ Kilcast and Clegg (2002) กล่าวว่า ไขมันนมมี
ผลกระทบต่อการเกิดโครงสร้างของฟอง ไขมันนมช่วยท่าให้
โครงสร้างของฟองมีช่องเปิดรับอากาศได้มากขึ้น จากผลการ
ทดลองความแตกต่างของลักษณะเนื้อสัมผัสตัวอย่างมู สช็อค
โกแลต อาจเป็นผลมาจากความแตกต่างขององค์ประกอบทาง
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เคมี โดยเฉพาะอย่างยิ่งปริมาณไขมันและปริมาณโปรตีน จึง
ท่าให้แรงยึดเหนี่ยวของอนุภาคอาหารมีความแตกต่างกันทั้ง
ภายในชิ้ น อาหารและระหว่ า งชิ้ น อาหารและพื้ น ผิ ว สั ม ผั ส
ภายนอก Buriti et al. (2010) รายงานว่า นอกจากเนื้อสัมผัส
ของมูสขึ้นกับอิมัลซิไฟเออร์และสารให้ค วามคงตัว ยังขึ้นกับ
ปริ ม าณของแข็ง ทั้ ง หมดในมูส ด้ วย อย่ า งไรก็ต าม ปริม าณ
ของแข็งทั้งหมดของ M-FF M-LF และ M-NF นั้น แตกต่างกัน
เล็ ก น้ อ ย แต่ น มพาสเจอไรซ์ ท างการค้ า ทั้ ง 3 ชนิ ด นี้ มี
องค์ประกอบทางเคมีแตกต่างกัน ซึ่งอาจมีผลท่าให้มูสช็อคโก
แลตมีเนื้อสัมผัสแตกต่างกันด้วย

ตารางที่ 3 ลักษณะเนื้อสัมผัสของมูสช็อคโกแลตที่
ผลิตจากนมพาสเจอไรซ์ทางการค้าที่มีปริมาณไขมัน
เต็ม (M-FF) ไขมันต่่า (M-LF) และไม่มีไขมัน (M-NF)
คุณลักษณะ

ตัวอย่าง
M-FF

M-LF

M-NF

ความแน่นเนื้อ (g)

942.65c

1375.49b

1729.34a

การยึดเกาะ (g.sec)

0.07a

0.07a

0.05b

การเกาะติด (g)

-431.85b

-453.52c

-396.44a

ความยืดหยุ่น

0.07a

0.06b

0.04c

*ค่าเฉลี่ยจากการวิเคราะห์ 5 ซ้่า **ตัวอักษรที่แตกต่างกันในแถวเดียวกันแสดงความ
แตกต่างทางสถิติอย่างมีนัยส่าคัญ (p<0.05)

3.2.3 ค่าสี
ค่ า สี ข องมู ส ช็ อ คโกแลตที่ ผ ลิ ต จากนมพาสเจอไรซ์ ที่ มี
ปริมาณไขมันแตกต่างกัน แสดงดังตารางที่ 4 ตัวอย่าง M-FF
มีค่า L* สูงสุด เมื่อเปรียบเทียบกับตัวอย่าง M-LF และ M-NF
(p<0.05) ค่า L* บ่งบอกถึง ความสว่างของผลิตภัณฑ์อาหาร
จากผลการทดลอง ตัวอย่าง M-LF และ M-NF มีความเข้มของ
สีช็อคโกแลตมากกว่าตัวอย่าง M-NF ส่าหรับค่า a* และค่า b*
นั้น ตัวอย่าง M-LF และ M-NF มีค่า a* และ b* สูง กว่า
ตัวอย่าง M-FF ค่า a* บ่งบอกถึง ความเป็นสีแดง (+) และสี
เขียว (-) ส่วนค่า b* บ่งบอกถึง ความเป็นสีเหลือง (+) และสี
น้่าเงิน (-) จากผลการทดลอง ตัวอย่าง M-LF และ M-NF นั้น
มีความเข้มของสีผลิตภัณฑ์มากกว่า M-FF ซึ่งเป็นชุดควบคุม
โดยทั่วไปไขมันในอาหารมีผ ลต่อคุณลักษณะสีและลักษณะ
ปรากฏ เนื่อ งจากไขมัน บริ เ วณผิ วหน้ า อาหารมี ผ ลต่ อ การ
กระเจิง แสง ท่ า ให้อ าหารที่ มี ปริ ม าณไขมั น แตกต่ างกั น มี สี
แตกต่างกัน Damodaran (1996) จากผลการทดลองความ
แตกต่างสีของตัวอย่างมูส ช็อคโกแลตนั้น อาจเป็นผลมาจาก
ความแตกต่างขององค์ประกอบทางเคมี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

ปริมาณโปรตีนและไขมันในนมพาสเจอไรซ์ที่ใช้ผลิต (ตารางที่
1) ส่งผลท่าให้มูส ช็อคโกแลตมีองค์ประกอบทางเคมีแตกต่าง
กัน ด้ว ย (ตารางที่ 2) จึ ง ท่ า ให้ มู ส ช็ อ คโกแลตมีลั ก ษณะสี
แตกต่างกัน

ตารางที่ 4 ค่าสีมูสช็อคโกแลตที่ผลิตจากนมพาสเจอ
ไรซ์ทางการค้าที่มีปริมาณไขมันเต็ม (M-FF) ไขมันต่่า
(M-LF) และไม่มีไขมัน (M-NF)
ค่าสี

ตัวอย่าง
M-FF

M-LF

M-NF

L*

39.94a

33.05b

33.97b

a*

13.35b

14.44a

14.79a

b*

18.25b

18.97ab

19.82a

*ค่าเฉลี่ยจากการวิเคราะห์ 5 ซ้่า **ตัวอักษรที่แตกต่างกันในแถวเดียวกันแสดงความ
แตกต่างทางสถิติอย่างมีนัยส่าคัญ (p<0.05)

3.2.4 คุณภาพทางประสาทสัมผัสของมูสช็อคโกแลตที่
ผลิตจากน้านมพาสเจอไรซ์ที่มีปริมาณไขมันแตกต่างกัน
คะแนนความชอบมูสช็อคโกแลตที่ผลิตจากนมพาสเจอไรซ์
ที่มีปริม าณไขมันแตกต่างกั นแสดงดัง ตารางที่ 5 ตั วอย่า ง
มูสช็อคโกแลตทุกชุดการทดลองได้รับคะแนนความชอบด้าน
กลิ่น รสชาติ เนื้อสัมผัส กลิ่นรสไม่แตกต่างกัน (p>0.05) ทั้งนี้
ความไม่แตกต่างกันทางด้านเนื้อสัมผัสนั้น อาจเป็นผลมาจาก
การเติมน้่าตาล แม้ว่าน้่าตาลมีผลต่อการลดความสามารถใน
การเกิ ด ฟอง แต่ มี ผ ลท่ า ให้ ฟ องที่ เ กิ ด ขึ้ น นั้ น มี ค วามคงตั ว
เนื่องจากท่าให้โปรตีนมีความหนืดเพิ่มขึ้น ลดอัตราการไหล
ของเหลวบริเวณผิวหน้าฟิล์มโปรตีน (Damodaran, 1996)
อย่างไรก็ตาม ตัวอย่างมูส ช็อคโกแลต M-LF และ M-NF นั้น
ได้รับคะแนนความชอบด้านลักษณะปรากฏสูง กว่าตัวอย่าง
มูสช็อคโกแลต M-FF ทั้งนี้อาจเป็นผลมาจากนม LF และ NF
มีลักษณะและความสม่่าเสมอของฟองมากกว่านมพาสเจอไรซ์
FF (ภาพที่ 1 และ ตารางที่ 3) ซึ่ง ฟองนมที่มีความคงตัวได้
นานกว่านั้นเป็นผลมาจากขนาดและความสม่่าเสมอของฟองที่
เกิดขึ้น นอกจากนี้ค ะแนนความชอบด้านสีของมูสที่ผ ลิตจาก
นมพาสเจอไรซ์ FF น้อยกว่ามูสที่ผลิตจากนมพาสเจอไรซ์ NF
ทั้ง นี้อาจเป็นผลมาจากปริมาณไขมันนมมีผ ลต่อการกระเจิง
แสงของผลิตภัณฑ์ (ตารางที่ 4) ทั้งนี้ผู้ประเมินทางประสาท
สัมผัส นั้นได้ให้ค ะแนนความชอบด้านสีของตัวอย่างมูส ช็อค
โกแลต NF สูงกว่า อาจเป็นผลมาจากความเข้มสีของตัวอย่าง
เมื่อพิจารณาคะแนนความชอบรวมนั้น พบว่า ตัวอย่างมูส ช็อค
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โกแลต M-NF ได้รับคะแนนความชอบรวมสูง กว่าชุดการ
ทดลองอื่ น ทั้ ง นี้ อ าจเป็ น ผลมาจากคะแนนความชอบด้ า น
ลัก ษณะปรากฏและสี อย่ า งไรก็ ต ามจากการสัง เกตของผู้
ทดสอบทางประสาทสัมผัส มูสช็อคโกแลต M-NF มีสีเข้มกว่า
ชุดการทดลองอื่น จากผลการทดลองมูสช็อคโกแลตที่ผลิตจาก
นมพาสเจอไรซ์ที่ มีปริ มาณไขมั นต่่า และไม่ มี ไขมั นนั้น ได้รั บ
คะแนนความชอบเทียบเท่ากับมูส ช็อคโกแลตที่ผ ลิตจากนม
พาสเจอไรซ์ไขมันเต็ม

ตารางที่ 5 คะแนนความชอบมูสช็อคโกแลตที่ผลิต
จากนมพาสเจอไรซ์ทางการค้าที่มีปริมาณไขมันเต็ม
(M-FF) ไขมันต่่า (M-LF) และไม่มีไขมัน (M-NF)
คุณลักษณะ

ตัวอย่าง
M-FF

M-LF

M-NF

ลักษณะปรากฏ

6.80b

8.13a

7.47a

สี

7.47b

7.73ab

7.97a

กลิ่น

7.47a

7.74a

7.70a

รสชาติ

7.53a

7.67a

7.67a

เนื้อสัมผัส

7.43a

7.57a

7.57a

กลิ่นรส

7.50a

7.67a

7.67a

ความชอบรวม

7.30b

7.60ab

7.87a

*ค่าเฉลี่ยจากการประเมินทางประสาทสัมผัส 50 ซ้่า **ตัวอักษรที่แตกต่างกันในแถว
เดียวกันแสดงความแตกต่างทางสถิติอย่างมีนยั ส่าคัญ (p<0.05)

4. สรุป
มูสช็อคโกแลตที่ผ ลิตจากนมพาสเจอไรซ์ ทางการค้าที่มี
ปริมาณไขมันต่่า (LF) และไม่มีไขมัน (NF) นั้น สามารถน่ามา
ผลิ ต มู ส ช็ อ คโกแลตและท่ า ให้ มี พ ลั ง งานจากไขมั น ลดลง
ประมาณ 1.5 เท่า ทั้งนี้มูสทุกชุดการทดลองมีคุณลักษณะทาง
กายภาพด้านสีและเนื้อสัมผัสแตกต่างกัน แม้ว่ามูสช็อคโกแลต
ที่ผลิตจากนมพาสเจอไรซ์ LF และ NF จะมีค่าสีและเนื้อสัมผัส
แตกต่างจากมูสช็อคโกแลตที่ผลิตจากนมพาสเจอไรซ์ FF การ
ผลิตมูสช็อคโกแลตนั้นสามารถใช้นมพาสเจอไรซ์ NF ได้ ซึ่ ง
ได้ รั บ การยอมรั บ ทางประสาทสั ม ผั ส เที ย บเท่ า กั บ มู ส
ช็อกโกแลต M-FF อย่างไรก็ตาม การศึกษาวิจัยการผลิตมูสที่มี
ความคงตัวและมูสเพื่อสุขภาพควรได้รับการพัฒนาต่อไป
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