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บทคัดย่อ 

 

การศึกษาคร้ังนี้มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาสมบัติทางกายภาพ และเคมี ของน้้าผึ้งแต่ละชนิด ก่อนที่

จะน้ามาท้าการผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ลูกกวาดแข็ง  ลูกกวาดนุ่ม  และลูกกวาดนุ่มรสผลไม้  จากน้้าผึ้งแต่ละ

ชนิด ซึ่งสมบัติทางกายภาพของน้้าผึ้งพบว่า มีความแตกต่างกันทางด้านกลิ่น และรสชาติ มีค่าความสว่าง 

(L*) ความแดง  (a*) และความเหลือง  (b*) มีความแตกต่างอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ  (P ≤ 0.05) ส่วน

สมบัติทางเคมีพบว่า  ค่าปริมาณกรดทั้งหมด ปริมาณน้้าตาลทั้งหมด ปริมาณน้้าตาลรีดิวซ์ และปริมาณ

ความชื้นมีความแตกต่างอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ  (P ≤ 0.05) เมื่อตรวจสอบใน ลูกกวาดแข็งพบว่า สีที่

ได้มีความใสใกล้เคียงกันและขึ้นอยู่กับน้้าผึ้งที่น้ามาใช้ ส่วนกลิ่นและรสชาติมีกลิ่นคล้ายกันและมี

รสชาติหวาน มีค่าความสว่าง (L*) ความแดง (a*) และความเหลือง (b*) มีความแตกต่างอย่างมีนัยส้าคัญ

ทางสถิติ (P ≤ 0.05) ส่วนสมบัติทางเคมีพบว่า ค่าปริมาณกรดทั้งหมด ปริมาณความชื้น ปริมาณเถ้า และ

ค่าความเป็นกรด-ด่าง มีความแตกต่างอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ  (P ≤ 0.05) เมื่อตรวจสอบใน ลูกกวาด

นุ่มพบว่า สีที่ได้มีสีเหลืองอ่อนไปถึงสีเหลืองเข้ม ด้านกลิ่นมีกลิ่นของผลิตภัณฑ์นมที่ใช้และยังคงมีกลิ่น

ของน้้าผึ้งอยู่ด้วย ด้านรสชาติมีรสชาติหวานใกล้เคียงกัน มีค่าความสว่าง  (L*) ความแดง  (a*) และความ

เหลือง (b*) มีความแตกต่างอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ  (P ≤ 0.05) ส่วนสมบัติทางเคมีพบว่า ค่าปริมาณ

กรดทั้งหมด ปริมาณน้้าตาลทั้งหมด ปริมาณน้้าตาลรีดิวซ์ ปริมาณความชื้น ปริมาณเถ้า และค่าความเป็น

กรด-ด่างมีความแตกต่างอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ  (P ≤ 0.05) และเมื่อตรวจสอบใน ลูกกวาดนุ่มรส

ผลไม้พบว่า สีที่ได้มีสีเหลืองอ่อนไปถึงสีเหลืองเข้มขึ้นอยู่กับน้้าผึ้งแต่ละชนิด ด้านกลิ่นมีกลิ่นของน้้าผึ้ง

เพียงเล็กน้อย ด้านรสชาติมีรสชาติหวานอมเปร้ียวเนื่องมาจากการเติมกรดซิตริกลงไป  มีค่าความสว่าง  

(L*) ความแดง  (a*) และความเหลือง  (b*) มีความแตกต่างอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ  (P ≤ 0.05) ส่วน

สมบัติทางเคมีพบว่า ค่าปริมาณกรดทั้งหมด ปริมาณน้้าตาลทั้งหมด ปริมาณน้้าตาลรีดิวซ์ ปริมาณ

ความชื้น ปริมาณเถ้า และค่าความเป็นกรด-ด่างมีความแตกต่างอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ  (P ≤ 0.05) 

ดังนั้นจากการทดลองผลิตลูกกวาดทั้ง 3 ชนิด พบว่า น้้าผึ้งที่เหมาะสมในการผลิตลูกกวาดแข็ง คือ น้้าผึ้ง

ดอกทานตะวัน เนื่องจากผลิตภัณฑ์ที่ได้จะค่อนข้างใส และมีรสชาติหวานกลมกล่อม น้้าผึ้งที่เหมาะสม

ในการผลิตลูกกวาดนุ่ม คือ น้้าผึ้งดอกล้าไย เน่ืองจากผลิตภัณฑ์ที่ได้จะมีกลิ่นหอมอ่อนๆ  ของดอกล้าไย 

และมีกลิ่นหอมของนมข้นจืด ส่วนน้้าผึ้งที่เหมาะสมในการผลิตลูกกวาดนุ่มรสผลไม้ คือ น้้าผึ้งดอกลิ้นจี่ 

เน่ืองจากผลิตภัณฑ์ที่ได้จะมีสีอ่อนกว่าน้้าผึ้งทุกชนิด และมีรสชาติหวานอมเปร้ียว 



 

 

Abstract  

 

This study was aimed to investigate the physical and chemical properties of honey types 

before to produce the candy products (hard candy, soft candy and fruit flavored soft candy) by the 

types of honey. The physical properties of the honey types had a difference in the smell and taste with 

the brightness (L *), redness (a *) and yellowness (b *) which were different statistically significant 

(P ≤ 0.05). The chemical properties of the honey types were found the total acidity, the total sugar 

content, the reducing sugar content and the moisture content were different statistically significant (P 

≤ 0.05). In the hard candy, the colors were very bright and similar to honey types. The smell and taste 

were similar to the smell and taste sweet. The lightness (L *), redness (a *) and yellowness (b *) were 

different statistically significant (P ≤ 0.05) The chemical properties of the hard candy were found the 

total acidity, the moisture content, the ash content and pH were different statistically significant (P ≤ 

0.05). In the soft candy, the colors were pale yellow to dark yellow. The Smell had dairy products 

flavor and stilled smells of honey in it. The sweet tastes were similar. The lightness (L *) redness (a *) 

and yellowness (b *) were different statistically significant (P ≤ 0.05). The chemical properties of the 

soft candy were found the total acidity, the total sugar content, the reducing sugar content, the 

moisture content and pH were different statistically significant (P ≤ 0.05). Finally, the fruit flavored 

soft candy; the colors were pale yellow to dark yellow which were depend on the type of honey. 

Smell the scent of honey, a little. The tastes were sweet and sour taste due to the addition of citric 

acid. The lightness (L *), redness (a *) and yellowness (b *) were different statistically significant (P 

≤ 0.05). The chemical properties of the fruit flavored soft candy were found the total acidity, the total 

sugar content, the reducing sugar content, the moisture content and pH were different statistically 

significant (P ≤ 0.05). So three types of candy, Sunflower honey was suitable for producing hard 

candy because the product had to be quite clear, sweet and mellow. Longan honey was suitable for 

producing soft candy because the product had a scent of flowers, fruit and aroma of fresh curd. Lyche 

honey was suitable for producing fruit flavored soft candy because the product had to be much lighter 

than the honey of all kinds, sweet and sour taste. 
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บทน า 

 

น้้าผึ้ง เป็นผลิตผลของน้้าหวานจากดอกไม๎ และจากแหลํงน้้าหวานอ่ืนๆ ที่ผึ้งงานน้ามาเก็บ

สะสมไว๎ โดยผํานขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงทางเคมี และกายภาพบางประการ แล๎วสะสมไว๎ในรังผึ้ง โดย

น้้าผึ้งมีลักษณะเป็นของเหลวคํอนข๎างข๎น มีสีเหลืองจนถึงน้้าตาล  ในการเปลี่ยนแปลงของน้้าหวานและ

ท้าให๎เข๎มข๎นขึ้นโดยดึงน้้าออกบางสํวน ซึ่งน้้าผึ้งจะเหลือน้้าได๎ไมํเกินร๎อยละ 20 มีน้้าตาลชนิดตํางๆ เชํน  

น้้าตาลกลูโคส  น้้าตาลฟรุกโทส  น้้าตาลลีวูโลส และน้้าตาลอ่ืนๆ รวม 17 ชนิด โดยจะท้าให๎น้้าผึ้งไมํตก

ผลึก และมีรสหวานกวําน้้าตาลชนิดอ่ืน จัดเป็นแหลํ งพลังงานได๎เป็นอยํางดีส้าหรับทุกเพศทุกวัย  

รํางกายสามารถดูดซึมและน้า  ไปใช๎ได๎ทันที  โดยน้้าผึ้ง 100 กรัม จะให๎พลังงาน 303 กิโลแคลอร่ี  

นอกจากนี้น้้าผึ้งยังอุดมไปด๎วยแรํธาตุนานาชนิดจากธรรมชาติ  โดยเฉลี่ยมีประมาณร๎อนละ 0.17 ของ

น้้าหนักน้้าผึ้ง เชํน ฟอสฟอรัส  ชํวยเสริมรํางกายให๎แข็งแรง  เหล็กจะชํวยสร๎างเม็ดเลือดแดงให๎เป็นปกติ  

ทองแดง แมงกานีส แคลเซียมโพแทสเซียม  โซเดียม  และเกลือแรํอีกหลายชนิดที่ชํวยเสริมสร๎างกระดูก  

และท้าให๎ระบบไหลเวียนเลือด  และระบบน้้ายํอยท้างานได๎ดีขึ้น  ที่ส้าคัญคือในน้้าผึ้งยังมีวิตามินตํางๆ

ซึ่งได๎แกํ วิตามินบี1 บี2 บี3 บี5 บี6 ซี อี เค และแคโรทีน เป็นต๎น ซึ่งปริมาณวิตามินในน้้าผึ้งแตํละชนิด

แตกตํางกันตามที่มาของน้้าผึ้ง  รวมทั้งโปรตีน  กรดอะมิโนที่จ้า  เป็นตํอรํางกาย  สํวนเอนไซม์และ

ฮอร์โมน ถึงแม๎จะมีปริมาณน๎อยแตํชํวยเสริมให๎น้้าผึ้งมีคุณคําทางโภชนาการเพิ่มขึ้น  ซึ่งพบวํามีปริมาณ

โปรตีนในน้้าผึ้งจะมีอยูํประมาณร๎อยละ 0.1 – 0.6 อีกทั้งน้้าผึ้งยังมีคุณสมบัติในการตํอต๎านเชื้อโรค จึงมี

การน้าน้้าผึ้งมาใช๎ในการรักษาบาดแผลสด ไฟไหม๎ น้้าร๎อนลวก และแผลติดเชื้อ เป็นต๎น (สุกัลยา, 2545) 

ลูกกวาดเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีสํวนประกอบหลักคือ น้้าตาล การผลิตลูกกวาดในอุตสาหกรรมใน

ระยะแรกนั้นจะผลิตโดยเติมทาร์ทาร์ครีมลงในสํวนผสมของน้้าตาลทราย ซึ่งทาร์ทาร์ครีมจะเรํงการ

เกิดปฏิกิริยาไฮโดรไลซิสของน้้าตาลทรายในระหวํางการให๎ความร๎อน ได๎เป็นน้้าตาลกลูโคส และ

น้้าตาลฟรุกโทส  ท้าหน๎าที่ป้องกันการตกผลึกของน้้าตาลทรายในระหวํางการเก็บรักษา แตํท้าให๎

ลูกกวาดมีปริมาณน้้าตาลกลูโคส และน้้าตาลฟรุกโทสมากเกินไป ผลเสียที่ตามมาก็คือ ลูกกวาดจะดูด

ความชื้นได๎เร็ว ในปัจจุบันจึงได๎เติมน้้าเชื่อมกลูโคส แทนการเติมทาร์ทาร์ครีม เนื่องจากสามารถควบคุม

ปริมาณน้้าตาลกลูโคส และน้้าตาลฟรุกโทสได๎ (สิรี, 2539) 

ในปัจจุบันอุตสาหกรรมลูกกวาดจัดเป็นอุตสาหกรรมที่มีขนาดใหญํประเภทหน่ึง เนื่องจากเป็น

ผลิตภัณฑ์ที่มีราคาถูกและมีผู๎บริโภคกันมากขึ้น เพราะเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถบริโภคได๎ทุกเวลา เป็น
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พลังงานที่รํางกายสามารถรับได๎เร็วที่สุด ชํวยท้าให๎รู๎สึกผํอนคลายในเวลากิน ส้าหรับเด็กๆ นั้น ลูกกวาด

เป็นเหมือนของเลํนเพราะมีสีสันสดใสนําสนใจเด็กๆ จึงบริโภคกันมาก ซึ่งในสํวนประกอบของ

ลูกกวาดนั้น จะมีน้้าตาลเป็นหลักและมีอยูํในปริมาณที่มากเราจึงมีการหันมาใช๎สารให๎ความหวานเพื่อ

ลดปริมาณของน้้าตาลลงเชํน การใช๎น้้าผึ้งเป็นสํวนประกอบในผลิตภัณฑ์ลูกกวาด เนื่องจากในน้้าผึ้งนั้น

มีแรํธาตุหลายชนิดมาจากธรรมชาติ เชํน ฟอสฟอรัส ชํวยเสริมรํางกายให๎แข็งแรง เกลือแรํที่ชํวย

เสริมสร๎างกระดูก และท้าให๎ระบบไหลเวียนเลือดท้างานได๎ดีขึ้นที่ส้าคัญน้้าผึ้งมีวิตามินตํางๆ รวมทั้ง

โปรตีนและกรดอะมิโนที่จ้าเป็นตํอรํางกาย (สุกัลยา, 2545) 

ดังนั้น ผู๎วิจัยจึงมีความสนใจที่จะท้าการศึกษาการใช๎น้้าผึ้งเข๎ามาเป็นสํวนประกอบในการผลิต

ผลิตภัณฑ์ลูกกวาด เพื่อเป็นการปรับปรุงคุณภาพทางด๎านสี กลิ่น และรสชาติให๎มีคุณภาพที่ดีขึ้น รวมทั้ง

เพื่อให๎ผู๎บริโภคลูกกวาดได๎รับคุณคําทางโภชนา และเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ โดยเป็นที่ยอมรับของ

ผู๎บริโภค   
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วัตถุประสงค ์

 

1. เพื่อศึกษาคุณสมบัติทางด๎านกายภาพ และเคมี ของน้้าผึ้งแตํละชนิด กํอนที่จะน้ามาท้าการ

ผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ลูกกวาด   

2. เพื่อศึกษาการผลิตลูกกวาดที่มีสํวนผสมของน้้าผึ้ง โดยเปรียบเทียบชนิดของน้้าผึ้งที่ใช๎ในการ

ผลิต เพื่อให๎ได๎ผลิตภัณฑ์ลูกกวาดที่มีคุณภาพดี 

3. เพื่อศึกษาผลิตภัณฑ์ลูกกวาดที่ผลิตจากน้้าผึ้งที่มีผลตํอคุณสมบัติทางกายภาพ เคมี และทาง

ประสาทสัมผัสของผลิตภัณฑ์ลูกกวาด  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

ตรวจเอกสาร 

 

น้ าผึ้ง (พิชัย, 2553) 

 

 น้้าผึง หมายถึง น้้าหวานที่ผึ้งเก็บจากดอกไม๎หรือตํอมน้้าหวานจากต๎นไม๎อาจมาจากพืชที่ปลูก

ไว๎หรือจากป่าที่ต๎นไม๎ตํางๆ ขึ้นเองตามธรรมชาติซึ้งน้้าหวานจะถูกผึ้งดูดออกมาแล๎วผํานกระบวนการ

ยํอยภายในตัวผึ้ง เมื่อผึ้งกลับมาถึงรังจะคายน้้าหวานที่ยํอยแล๎วมาเก็บเพื่อให๎ความชื้นลดลงจนอยูํใน

ระดับที่เข๎มข๎น ผึ้งจะปิดหลอดรวงเพื่อน้าน้้าหวานเก็บไว๎ใช๎เป็นอาหารส้ารองไว๎ในรังตํอไป ซึ่งระดับ

ของความเข๎มข๎นของน้้าผึ้งที่สมบูรณ์จะมีปริมาณน้้าตาลประมาณร๎อยละ 80 ขึ้นไปจะถือวําเป็นน้้าผึ้งที่

เก็บไว๎ได๎ดี 

น้้าผึ้งมีกลิ่นรสและลักษณะทางกายภาพแตกตํางกัน ขึ้นอยูํกับน้้าหวานจากดอกไม๎ที่ผึ้งเก็บมา

ท้าเป็นน้้าผึ้ง น้้าผึ้งธรรมชาติจะรสหวานจัด กลิ่นหอม มีสีเหลืองอํอนๆ จนถึงสีน้้าตาลเข๎มแล๎วแตํแหลํง

หรือชนิดของพืชอาหารที่ได๎มา ในบ๎านเรายังมีน้้าผึ้งป่าที่จากธรรมชาติ ได๎แกํ ผึ้งโพรง ผึ้งมิ้ม และผึ้ง

หลวง ซึ่งคนไทยโบราณร๎ูจักน้้าผึ้งในลักษณะของยามากกวําอาหาร แตํปัจจุบันมีผู๎รู๎คุณคําของน้้าผึ้งกัน

อยํางกว๎างขวางจึงท้าให๎มีผู๎นิยมรับประทานกันมากขึ้น จนท้าให๎ผลผลิตทางธรรมชาติไมํเพียงพอ ดังนั้น

จึงมีการเลี้ยงผึ้งเป็นอุตสาหกรรม 

ผึ้งที่น้ามาเลี้ยงคือ ผึ้งโพรง และผึ้งพันธุ์ น้้าผึ้งที่ได๎จากผึ้งที่เลี้ยงมีคุณสมบัติเหมือนกับน้้าผึ้งที่

ได๎ตามธรรมชาติและยังสามารถเจาะจงให๎ได๎น้้าผึ้งจากแหลํงดอกไม๎ตามความต๎องการ เชํน น้้าผึ้งจาก

ดอกล้าไย ดอกเงาะ และดอกลิ้นจี่ เป็นต๎น โดยที่ผึ้งเลี้ยงจะได๎รับการดูแลเอาใจใสํด๎วยวิธีการที่ดี ท้าให๎

ได๎น้้าผึ้งมากกวําน้้าผึ้งป่าที่หาอาหารเองตามธรรมชาติ (สิริวัฒน์ และคณะ, 2551) 

 

ความแตกต่างของน้ าผึ้งตามชนิดของพืชอาหาร (พิชัย, 2553) 

 

โดยธรรมชาติของรังผึ้งที่จะเก็บน้้าหวานสะสมไว๎ภายในรัง ดังนั้นหากผู๎เลี้ยงมีกรรมวิธีจัดการ

ดูแลที่ดี และมีรังผึ้งอยูํในบริเวณที่ในชํวงเวลาหนึ่งที่มีพืชชนิดเดียวกัน ออกดอกบานพร๎อมๆ กัน 

น้้าหวานที่ผึ้งงานดูดเก็บสะสมแปรรูปเป็นน้้าผึ้งไว๎ภายในรัง สํวนใหญํก็มาจากแหลํงพืชเดียวกัน 
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โดยปกติแล๎ว น้้าหวานที่ปลํอยออกมาจากตํอมน้้าหวานของพืชแตํละชนิดจะมีกลิ่น รส สี 

แตกตํางกันออกไปเฉพาะตัว และองค์ประกอบโครงสร๎างของน้้าตาลก็อาจผิดแผกจากกันไปบ๎าง จึงท้า

ให๎สามารถระบุชนิดของน้้าผึ้งตามชนิดของพืชอาหารได๎ เชํน น้้าผึ้งจากดอกลิ้นจี่ น้้าผึ้งจากดอกส๎ม 

น้้าผึ้งจากดอกล้าไย น้้าผึ้งจากดอกสาบเสือ ฯลฯ ซึ่งน้้าผึ้งแตํละชนิดจะมีลักษณะแตกตํางกัน ดังน้ี  

1. ความแตกตํางในเร่ืองกลิ่นรส และสีของน้้าผึ้ง ซึ่งขึ้นอยูํกับน้้าหวานจากดอกไม๎ที่ผึ้งเก็บมา มี

ตั้งแตํสีเหลืองอํอน น้้าตาลอํอนไปจนถึงน้้าตาลไหม๎ ตัวอยํางเชํน น้้าผึ้งที่ได๎จากดอกล้าไย จะมีสีเข๎ม มี

กลิ่นหอมและมีรสหวานกวําน้้าผึ้งที่ได๎จากดอกลิ้นจี่ ดอกเงาะ ดอกทุเรียน ดอกนุํน 

2. องค์ประกอบของน้้าตาล เชํน สัดสํวนของน้้าตาลกลูโคส และน้้าตาลฟรุกโทสไมํเทํากัน ซึ่ง

มีผลถึงความแตกตํางทางด๎านคุณสมบัติทางกายภาพของน้้าผึ้ง เชํน 

     - การตกผลึก น้้าผึ้งที่ได๎จากการเลี้ยงผึ้งในสวนยางพารา สามารถตกผลึกได๎ทั้งหมด เมื่อ

น้าไปแชํในต๎ูเย็นหลายชั่วโมง ในขณะที่น้้าผึ้งจากดอกลิ้นจี่ตกผลึกได๎น๎อยกวํา หรือน้้าผึ้งจากดอกล้าไย

และนุํน ไมํคํอยตกผลึกเลยในสภาพเดียวกัน 

     - ความสามารถในการอ๎ุมน้้า น้้าผึ้งบางชนิดจะอุ๎มน้้าไว๎ในปริมาณมากกวําน้้าผึ้งอีกชนิดหน่ึง 

 

ชนิดของน้ าผึ้ง (พิชัย, 2553) 

 

สามารถแยกชนิดของน้้าผึ้งตามลักษณะของผึ้งได๎ 2 ชนิด คือ น้้าผึ้งป่า หมายถึง น้้าผึ้งที่ได๎จาก

ผึ้งพื้นเมืองตํางๆ เชํน ผึ้งหลวง ผึ้งโพรง และผึ้งมิ้น ซึ่งผู๎ที่ลํารังผึ้งจะท้าการลําประมาณเดือนมีนาคมถึง

เดือนเมษายนโดยน้าน้้าผึ้งที่ได๎มาคั้นเก็บใสํขวดไปจ้าหนําย ซึ่งน้้าผึ้งที่ได๎จะเป็นลักษณะน้้าผึ้งรวมๆ คือ 

ไมํสามารถแยกชนิดของพืชตํางๆ ที่ผึ้งไปดูดมาได๎ เพราะสํวนใหญํจะอยูํตามป่าซึ่งมีพืชหลายชนิด 

บางคร้ังน้้าผึ้งป่าอาจมีข๎อเสียบางประการ เชํน เป็นน้้าผึ้งที่มีการบํมไมํเพียงอาจมีความสกปรกในการบีบ

คั้นขณะบีบน้้าผึ้งออกมา มีเกสรดอกไม๎ ซากตัวผึ้งหรือซากตัวหนอน เป็นต๎น  น้้าผึ้งพันธุ์  หมายถึง 

น้้าผึ้งที่ได๎จากผึ้งพันธุ์เป็นพันธุ์ที่ได๎มาจากยุโรปและน้ามาเลี้ยง ซึ้งลักษณะของน้้าผึ้งจะให๎น้้าหวานตาม

พืชที่ผึ้งไปดูดมา ดังนั้น จึงสามารถเลือกลักษณะของน้้าผึ้งตามพืชที่เราต๎องการได๎น้้าผึ้งที่มาจาก ผึ้ง

พันธุ์จะเป็นน้้าผึ้งที่มีคุณภาพดีผํานการบํมมาอยํางดีและมีการเก็บที่สะอาด ตลอดจนไมํมีเกสรดอกไม๎

เจือปน ท้าให๎สามารถเก็บไว๎ได๎นานขึ้น 
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ส่วนประกอบของน้ าผึ้ง (พิชัย, 2553) 

 

1. ปริมาณความชื้น  น้้าผึ้งที่ดีจะมีความชื้นไมํเกินร๎อยละ 21  เพื่อให๎มีรสชาติที่เข๎มข๎น สามารถ

เก็บไว๎ได๎นานโดยจะเปลี่ยนแปลงสภาพเพียงเล็กน๎อย และป้องกันไมํให๎น้้าผึ้งเสียคุณคําจากการหมัก 

2. น้้าตาลของน้้าผึ้ง  น้้าผึ้งเป็นแหลํงของสารอาหารคาร์โบไฮเดรตที่ส้าคัญ เพราะถ๎าหักปริมาณ

หรือความชื้นออกแล๎ว ร๎อยละ 95 – 99 ที่เหลือจะเป็นน้้าตาลชนิดตํางๆ ชนิดที่ส้าคัญคือ น้้าตาลฟรุกโทส  

และน้้าตาล กลูโคส  ที่ผึ้งยํอยสลายจากน้้าตาลซูโครสในน้้าหวาน  น้้าตาลทั้งสองชนิดซึ่งเป็นน้้าตาล

โมเลกุลเด่ียว ที่รํางกายสามารถดูดซึมไปสร๎างพลังงานได๎ทันที และท้าให๎น้้าผึ้งมีคุณสมบัติทางกายภาพ

อ่ืนๆ อีกหลายอยําง เชํน ดูดความชื้นจากบรรยากาศได๎ น้้าผึ้งที่ดีควรมีน้้าตาลทั้งสองชนิดไมํน๎อยกวํา

ร๎อยละ 65  นอกจากนี้น้้าตาล ฟรุกโทสมีความหวานมากกวําน้้าตาลทราย 1.6 เทํา ขณะที่รํายกายดูดซึม

ได๎ช๎า จึงใช๎น้้าผึ้งเป็นสารให๎ความหวานแทนน้้าตาลทั่วไปได๎ ส้าหรับผู๎ที่ต๎องการควบคุมน้้าหนักใน

ระดับที่ไมํเครํงครัดนัก น้้าผึ้งที่ได๎จากน้้าหวานดอกไม๎จะมีน้้าตาล ฟรุกโทส มากกวําน้้าตาล กลูโครส  

นอกจากน้้าตาลทั้งสองชนิดแล๎ว น้้าผึ้งยังประกอบด๎วยน้้าตาลซูโครส มอลโทส แล็กโทส และน้้าตาล

อ่ืนๆ รวม 17 ชนิด 

3. กรดในน้้าผึ้ง  เนื่องจากน้้าผึ้งมีรสหวานจัด รสเปร้ียวของสภาพความเป็นกรดจึงถูก บดบัง

เอาไว๎ กรดในน้้าผึ้งมีหลายชนิด เชํน กรดฟอร์มิก อะซีติก มิวทาริค ซิตริก และซักซินิก กรดที่ส้าคัญ

ที่สุดในน้้าผึ้ง คือ กรดกลูโคนิค ซึ่งเป็นอนุพันธุ์ของน้้าตาล กลูโครส  ในน้้าผึ้งยังมีกรดอะมิโนถึง 16 

ชนิด นอกจากนี้ยังมีกรดอนินทรีย์ คือกรดฟอสฟอริก และกรดเกลือ (ไฮโดรคลอริก) อีกด๎วย 

4. แรํธาตุในน้้าผึ้ง  ปริมาณเถ๎า (สํวนของแรํธาตุตํางๆ) ในน้้าผึ้งมีคําเฉลี่ยประมาณร๎อยละ 0.17 

ของน้้าหนักผึ้ง แรํธาตุที่พบในน้้าผึ้ง ได๎แกํ แคลเซียม โพแทสเซียม ฟอสฟอรัส แมกนีเซียม โซเดียม 

สังกะสี เหล็ก แมงกานีส ทองแดง ปริมาณแรํธาตุตํางๆ ในน้้าผึ้งแม๎จะมีไมํมากนัก แตํก็อยูํในสัดสํวนที่

เหมาะสม การเติมน้้าผึ้งลงไปแทนน้้าตาลในอาหารชนิดตํางๆ ก็เป็นการเพิ่มปริมาณแรํธาตุที่จ้าเป็นแกํ

รํางกาย และยังเป็นการเพิ่มคุณคําทางอาหารอยํางอื่นอีกด๎วย 

5. เอนไซม์ในน้้าผึ้ง  เอนไซม์ คือสารประกอบเชิงซ๎อนที่เกิดขึ้นภายในเซลล์ของสิ่งมีชีวิต มี

หน๎าที่เป็นตัวกระตุ๎นให๎เกิดปฏิกิริยาตํางๆ ภายในเซลล์นั้นๆ เอนไซม์ส้าคัญที่สุดที่พบในน้้าผึ้ง คือ 

เอนไซม์ อินเวอร์เทส ซึ้งมีหน๎าที่เปลี่ยนน้้าตาลซูโครสในน้้าหวานของดอกไม๎ให๎เ ป็นน้้าตาลกลูโครส

และน้้าตาลฟรุกโทส  นอกจากนี้ยังพบืเอนไซม์ ไดแอสเทส  (หรืออะไมเลส) เอนไซม์คาตาเลส และ
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เอนไซม์- ฟอสฟาเทส และพบ เอนไซม์ กลูโคออกซิเดส เป็นเอนไซม์จากฟาริงเกลแกลนด์ของผึ้งท้า

หน๎าที่เปลี่ยนน้้าตาลกลูโคสเป็นกรดกลูโคนิก และไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ หรือ  “อินฮิบิท” ที่ท้าหน๎าที่

ยับยั้งและท้าลายเชื้อโรคได๎ 

6. วิตามินในน้้าผึ้ง ที่พบมากได๎แกํ ไทอามีน  (บี1) ไรโบฟลาวิน  (บี2) กรดแอสคอร์บิก  (วิตามิน

ซี) ไพริด็อกซิน  (บี6) กรดแพนโทธินิก  กรดนิโคตินิก  หรือที่เรียกรวมกลุํมวํา วิตามินบีคอมเพล็กซ์ 

ปริมาณวิตามินในน้้าผึ้งแตํละชนิดแตกตํางกันตามที่มาของน้้าผึ้ง เดกซทรินในน้้าผึ้ง 

7. สารแขวนลอยในน้้าผึ้ง   สํวนใหญํจะเป็นเกสรดอกไม๎ ทั้งที่ไมํถูกน้้ายํอยยํอย และที่ถูก

น้้ายํอยยํอยแล๎วบางสํวน และพบวํามีโปรตีน  4 - 7 ชนิด ในปริมาณที่แตกตํางกัน ปริมาณโปรตีนใน

น้้าผึ้งจะมีอยูํประมาณร๎อยละ 0.1 - 0.6  

8. สารยับยั้ง (Inhibitor) หรือ คุณสมบัติในการตํอต๎านเชื้อโรคของน้้าผึ้ง   สามารถน้ามาใช๎ ใน

การรักษาบาดแผลสด ไฟไหม๎ น้้าร๎อนลวก แผลติดเชื้อ สารกระตุ๎นปฏิกิริยาทางชีวภาพอ่ืนๆ ในน้้าผึ้ง 

วิตามินและแรํธาตุตําง ๆ ในน้้าผึ้งนับวําเป็นสํวนหนึ่งของสารที่กระตุ๎นปฏิกิริยาทางชีวภาพด๎วย 

นอกจาก นี้ น้้าผึ้งยังมีมีแรํธาตุ ตํางๆ ที่เจือปนผสม อยูํ เชํน แคลเซียม ฟอสฟอรัส  แมกนีเซียม 

แมงกานีส คลอรีน เหล็ก ทองแดง ก้ามะถัน และสังกะสี เป็นต๎น 

 

ประโยชน์ของน้ าผึ้ง (พิชัย, 2553) 

 

1. ชํวยคลายความเหน็ดเหนื่อย อํอนเพลียจากการตรากตร้าท้างานหนัก เลํนกีฬา อดนอน หรือ

ดื่มสุรา 

2. ชํวยเสริมสร๎างสุขภาพให๎แกํผู๎สูงอายุ ผู๎ป่วยระยะพักฟื้น 

3. บ้ารุงประสาทและสมองให๎สดชื่น แจํมใส 

4.ชํวยระงับประสาท อาการหงุดหงิด นอนไมํหลับ แก๎ตะคริว 

5. บรรเทาอาการไอ และหวัด 

6. ลดกรดในกระเพาะ ชํวยให๎อาหารยํอยดีขึ้น ท๎องไมํผูก เน่ืองจากน้้าผึ้งถูกดูดซึมได๎ทันที เมื่อ

สัมผัสล้าไส๎ ตํางจากน้้าตาลชนิดอ่ืนที่คงค๎างอยูํ และถูกเปลี่ยนเป็นแอลกอฮอล์หรือกรด  

7. แก๎เด็กปัสสาวะรดที่นอน เนื่องจากน้้าผึ้งมีน้้าตาลฟรุกโตส ซึ่งมีคุณสมบัติดูดความชื้นได๎

ดีกวําน้้าตาลชนิดอ่ืน จึงสามารถดูดน้้ากลับและอุ๎มน้้าไว๎ ท้าให๎เด็กไมํปัสสาวะรดที่นอน  
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8. แก๎โรคโลหิตจาง เน่ืองจากน้้าผึ้งมีธาตุเหล็กซึ่งเป็นองค์ประกอบของฮีโมโกลบิน ชํวยเพิ่ม

เม็ดเลือดแดง 

9. แก๎ความดันโลหิตสูง   

 

ลูกกวาด (Candy)  (สิรี, 2541) 

 

ลูกกวาด หรือที่เรียกกันทั่วไปวํา “ลูกอม” หมายถึง ผลิตภัณฑ์ที่ท้าด๎วยน้้าตาล มีลักษณะแข็ง 

เมื่อเคี้ยวจะแตก ได๎จากการน้าน้้าตาลและกลูโคสซีรัปมาเคี่ยวจนได๎ที่ ท้าให๎เป็นก๎อน ในระหวํางการ

เคี่ยวอาจเติมสํวนประกอบอื่น เชํน เน้ือมะขาม กาแฟ เพื่อปรุงแตํงสี กลิ่นรส หรือเน้ือสัมผัส ด๎วยก็ได๎   

เป็นที่นิยมบริโภคในกลุํมของเด็กๆและวัยรุํน เนื่องจากลูกกวาดนั้นเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีสีสันสวยงาม  มี

ราคาไมํแพง  บริโภคได๎ทุกที่และทุกเวลา   

 

การจ าแนกชนิดของลูกกวาด (รัตติกร, 2544) 

 

เน่ืองจากผลิตภัณฑ์ลูกกวาดที่ผลิตออกจ้าหนํายในปัจจุบันมีหลายชนิด จึงได๎มีการจัดแบํงกลุํม

ของลูกกวาดตามความนิยม เชํน ทางด๎านประเทศอังกฤษ ยุโรป จะแบํงตามลักษณะของวัตถุดิบ และ

แบํงเป็น 3 กลุํม คือ 

1. Sugar Confectionery เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากน้้าตาลเป็นสํวนใหญํรวมถึงผลิตภัณฑ์ที่

เคลือบด๎วยน้้าตาลแตํไมํเคลือบด๎วยอยํางอื่น เชํน ลูกกวาดชนิดแข็ง (high boiled sweet) ทอฟฟี่ ( toffee) 

ฟองดองท์ (fondant) และเยลลี่ (jellies) เป็นต๎น 

2. Chocolate Confectionery เป็นผลิตภัณฑ์ที่เคลือบผิวด๎วยช็อกโกแลต และรวมถึงชนิดที่ท้า

จากช็อกโกแลตในรูปแทํงหรือแผํนด๎วย 

3. Flour Confectionery เป็นผลิตภัณฑ์ซึ่งอาจจัดอยูํในพวกขนมอบได๎ สํวนใหญํจะเป็นพวก

ขนมเค๎กชนิดพิเศษ หรือในรูปแบบที่แปลกออกไปและรวมไปถึงพวกบิสกิตด๎วย 
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ส่วนประกอบที่ส าคัญในการผลิตลูกกวาด 

น้ าตาลทราย 

 

น้้าตาล หรือที่เรียกกันวําน้้าตาลทรายขาวบริสุทธิ์ (Sugar)  เป็นชนิดที่ใช๎มากที่สุด  ซึ่งน้้าตาล

ทราย หรือน้้าตาลซูโครส (Sucrose) เป็นไดแซ็กคาไรด์ประกอบด๎วย น้้าตาลกลูโคสและน้้าตาลฟรุคโตส 

ซึ่งเชื่อมตํอกันด๎วยพันธะโคเวเลนท์ ที่เรียกวําพันธะไกลโคซิดิก (glycosidic bond) มีสูตรเอมไพริคัลคือ 

C12H22O11 และชื่อเคมีคือ β-D-fructofuranosyl-(2→1)-α-D-glucopyranoside สํวนน้้าตาลทรายแดง 

(Brown sugar)  มีการใช๎บ๎างเพื่อการแตํงกลิ่นในผลิตภัณฑ์คาราเมล (Caramel)  และฟัดจ์ (Fudge)  

นอกจากนี้ยังมีการผลิตน้้าตาลผสมส้าเร็จเพื่อน้าไปท้า  ฟองดองท์ (Fondant)  โดยเฉพาะเพื่อชํวยลด

ขั้นตอนการเคี่ยวและการนวด (Beating) นอกจากนี้ น้้าตาลเกร็ดละเอียด (Microcrytalline sugar)มี

ลักษณะการไหลอยํางอิสระ ละลายน้้างําย ดูดความชื้นต่้า และมีมวลความหนาแนํน (Bulk density) ต่้า  

โดยทั่วไปน้้าตาลทรายสามารถละลายน้้าจนมีความเข๎มข๎น ได๎ถึงร๎อยละ 67 ที่อุณหภูมิ 20 องศา

เซลเซียส แตํเมื่อวางทิ้งไว๎จะตกผลึกได๎ในระยะสั้น ถ๎ามีการเติมน้้าตาลอินเวิร์ต หรือกลูโคสไซรัปลงไป

ผสมจะชํวยให๎น้้าตาลทรายละลายได๎มากขึ้นโดยไมํตกผลึกและยังชํวยป้องกันการเสื่อมเสียจาก

เชื้อจุลินทรีย์ได๎ด๎วยแตํต๎องให๎มีความเข๎มข๎นสูงกวําร๎อยละ 75 ขึ้นไป ในการผลิตลูกกวาดจึงนิยมเตรียม

น้้าเชื่อมในรูปที่เข๎มข๎นดังกลําว (สิรี, 2541) 

 

น้ า 

 

น้้า (Water) เป็นวัตถุดิบพื้นฐานชนิดหนึ่งในการผลิตลูกกวาดเกือบทุกชนิด โดยสํวนผสมที่ต๎อง
มีในสูตร จะมียกเว๎นบางชนิด เชํน เม็ดอมแบบตอกเม็ด ซึ่งถึงไมํมีการใช๎น้้าในสํวนผสม ก็ยังต๎องการน้้า
บางเล็กน๎อยส้าหรับละลายสารตัวเชื่อม (binding agent)  น้้าอาจจะมีผลตํอสีและกลิ่นในเร่ืองของการ
ละลายบ๎างเล็กน๎อย แตํจะมีผลกระทบตํอกระบวนการผลิตคํอนข๎างมาก ซึ่งสํงผลตํอลักษณะเนื้อสัมผัส
ของผลิตภัณฑ์โดยตรง น้้าที่ใช๎ในกระบวนการผลิต ท้าหน๎าที่หลักคือละลายน้้าตาลที่ใช๎ในสํวนผสมให๎
หมด หลังจากนั้นจะถูกต๎มเคี่ยวให๎ระเหยออกไป จนเหลือความชื้นเทําที่ต๎องการ (สิรี, 2549) 

 

 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9F%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%95%E0%B8%AA
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B9%8C%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%84%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%8B%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%81_%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
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ภาพท่ี 1 กราฟแสดงการละลายของน้้าตาลซูโครสและจุดเดือดของสารละลายที่บรรยากาศปกติ  (ความ

ดัน 760 มิลิเมตรปรอท) 

ท่ีมา: สุวรรณา (2543) 
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กลูโคสไซรัป 

 

กลูโคสไซรัป (Glucose syrup หรือ แบะแซ )  คือผลิตภัณฑ์ที่ได๎จากแป้งที่บริโภคได๎ โดยน้ามา

ท้าให๎เกิดการสลายตัวบางสํวนโดยวิธีการไฮโดรไลซ์ด๎วยกรดหรือเอนไซม์ท้าให๎บริสุ ทธิ์และเข๎มข๎นขึ้น 

ซึ่งจะประกอบด๎วย D-glucose, Moltose และ Polymer ของ D-glucose ในสัดสํวนที่ตํางกันไป ทั้งนี้

ขึ้นอยูํกับสภาวะของการไฮโดรไลซ์หรือวิธีการผลิต วัตถุดิบที่นิยมใช๎ในการผลิตสํวนใหญํท้าจากแป้ง

ข๎าวโพด ระดับของการสลายตัวของแป้งจะมีผลชนิดและสมบัติของกลูโคสไซรัป ซึ่งนิยมก้าหนดด๎วย

คําสมมูลเดกซ์โทรส (Dextrose equivalent) นิยมเรียกสั้นๆวํา ดีอี  (DE) ซึ่งหมายถึงปริมาณน้้าตาลรีดิวซ์ 

(Reducing sugar) ที่มีอยูํในผลิตภัณฑ์โดยค้านวณในรูปของ D(+) – glucose ของปริมาณน้้าหนักแห๎ง

ทั้งหมด (สิรี, 2539) 

กลูโคสไซรัปสามารถผลิตจากแป้งที่มาจากวัตถุดิบหลายชนิด เชํน ข๎าวสาลี ข๎าวโพด มัน

ส้าปะหลัง และมันฝร่ัง เป็นต๎น ส้าหรับการผลิตกลูโคสไซรัปในประเทศไทย จะใช๎วัตถุดิบ คือ แป้งมัน

ส้าปะหลัง เน่ืองจากมีราคาถูก  และมีปริมาณโปรตีน ไขมัน อยูํในปริมาณต่้า ท้าให๎ปัญหาใน

กระบวนการผลิตมีน๎อย 

การผลิตกลูโคสไซรัปในระดับอุตสาหกรรม สามารถแบํงเป็น 3 วิธีหลักๆ ดังนี้ 

1. ใช๎กรดยํอย (Acid conversion) โดยการใช๎กรดไฮโดรคลอริคยํอยที่อุณหภูมิประมาณ  

130 – 140 องศาเซลเซียส คําความเป็นกรด – ดําง ประมาณ 1.8 ภายใต๎ความดันประมาณ 5 บาร์ วิธีนี้ไมํ

เหมาะส้าหรับการผลิตกลูโคสไซรัปที่มีคํา DE ต่้า (DE < 35) เน่ืองจากจะท้าให๎ได๎กลูโคสไซรัปที่มี

ลักษณะขุํน 

2. ใช๎กรดรํวมกับเอนไซม์ยํอย (Acid – Enzyme conversion) ในขั้นตอนแรกยํอยแป้งด๎วยกรด

ไฮโดรคลอริค จนได๎คํา DE ประมาณ 15 – 20 แล๎วยํอยตํอด๎วยเอนไซม์ 

3. ใช๎ เอนไซม์ยํอย (Enzyme conversion) จะใช๎เอนไซม์ในการยํอยแป้งทั้ง 2 ขั้นตอนโดยใน

ขั้นตอนแรกใช๎เอนไซม์  α-amylase เพื่อลดความหนืดของแป้ง จนได๎คํา DE ประมาณ 15 – 20 จากนั้น

ในขั้นตอนที่สองใช๎เอนไซม์  β- amylase จนได๎คํา DE 37 – 42 ซึ่งเหมาะส้าหรับใช๎ในอุตสาหกรรม

อาหาร เชํน ขนมหวาน ลูกกวาด และยา ในกรณี ที่ต๎องการผลิตกลูโคสไซรัปที่มีคํา DE สูง (DE ~ 95) 

เพื่อใช๎เป็นวัตถุดิบในการผลิตฟรุคโตสไซรัป (Fructose syrup) หรือ ซอร์บิทอล (sorbitol) จะต๎องใช๎

เอนไซม์ Gluco amylase ซึ่งจะใช๎ระยะเวลาประมาณ 60 – 72 ชั่วโมง 
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ชนิดของกลูโคสไซรัป ที่ก้าหนดโดยคํา DE มี 5 ชนิด ดังน้ีคือ 

1. Moltodextrin เป็นชนิดที่มีคํา DE ต่้ากวํา 20 จะไมํเรียกวํา กลูโคสไซรัป 

2. Glucose syrup ที่มีการแปรผันต้่า (Low conversion glucose syrup) มีคํา DE อยูํในชํวง 20 – 

38 

3. Glucose syrup ที่มีการแปรผันปานกลาง (Medium conversion glucose syrup) มีคํา DE อยูํ

ในชํวง 39 – 58 ชนิดที่เรียกวํา regular หรือ standard grade มีคํา DE ประมาณ 42 

4. Glucose syrup ที่มีการแปรผันสูง (High conversion glucose syrup) มีคํา DE อยูํในชํวง 49 – 

65  

5. High fructose จะมีคํา DE อยูํในชํวง 75 – 96 

ผลิตภัณฑ์กลูโคสไซรัป โดยทั่วไป มีทั้งลักษณะที่เป็นของกึ่งแข็งกึ่งเหลวข๎นหนืด  และเป็นผง 

โดยตามมาตรฐา นต๎องมีสารแห๎ง ( Dry substance) ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 70 โดยน้้าหนัก ตามปกติอยูํ

ระหวําง ร๎อยละ 80 – 82 และต๎องมีคํา DE ไมํต่้ากวํา 20 มี ปริมาณเถ๎าซัลเฟต (Sulfated ash) ได๎ไมํเกิน

ร๎อยละ 1 ของน้้าหนักแห๎ง มีปริมาณซัลเฟอร์ไดออกไซด์ต้่ากวํา 20 สํวนในล๎านสํวน  แตํชนิดที่ใช๎กับ

ผลิตภัณฑ์ลูกกวาดอนุญาตให๎มีได๎ถึง 400 สํวนในล๎านสํวน (สิรี, 2539) 

 

คุณสมบัติท่ีส าคัญบางประการของกลูโคสไซรัป 

 

1.  ชนิดของคาร์โบไฮเด รตที่เป็นองค์ประกอบ วิธีงํายๆ ที่ใช๎ในการแบํงประเภทของกลูโคส

ไซรัป คือ การวัดปริมาณน้้าตาลรีดิวซ์ ซึ่งไมํแสดงอัตราสํวนของน้้าตาลแตํละชนิดที่เป็นองค์ประกอบ

ของกลูโคสไซรัป วิธีที่เหมาะสมในการตรวจสอบชนิดของคาร์โบไฮเด รตที่เป็นองค์ประกอบ คือ การ

ใช๎เคร่ือง High Performance Liquid Chromatography (HPLC) 

กลูโคสไซรัปมีองค์ประกอบแตกตํางกันเมื่อกรรมวิธีการผลิตที่แตกตํางกัน และใช๎เอนไซม์ใน

การยํอยตํางชนิดกัน 

2. ความหวาน การวัดความหวานโดยการชิม เป็นวิธีการที่มีข๎อผิดพลาดคํอนข๎างสูงเน่ืองจากมี

ผลกระทบจากปัจจัยตํางๆ เชํน ความเปรี้ยว ความเป็นกร ด–ดําง ความหนืด อุณหภูมิ และวิธีการในการ

ชิม แตํโดยทั่วไปแล๎วสามารถสรุปได๎วํา 

    ก. ความหวานจะเพิ่มขึ้น เมื่อความเข๎มข๎นเพิ่มขึ้น 



13 

 

    ข. ความหวานเพิ่มขึ้น เมื่อคํา DE เพิ่มขึ้น 

    ค. ความหวานเพิ่มขึ้น เมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้น 

    ง. ความหวานลดลง เมื่อความเป็นกรดเพิ่มขึ้น 

    จ. ความหวานลดลง เมื่อความหนืดเพิ่มขึ้น 

 

ตารางท่ี 1 ชนิดของคาร์โบไฮเดรตที่เป็นองค์ประกอบของกลูโคสไซรัปที่ผลิตโดยใช๎กรรมวิธีการผลิตที่

แตกตํางกัน 

 

ท่ีมา : รัตติกร (2544) 

 

 3. ความสามารถในการดูดความชื้นจากบรรยากาศ โดยปกติแล๎วผลิตภัณฑ์ที่มีคํา ERH 

(Equilibrium Relative Humidity) ต่้ากวําสิ่งแวดล๎อมจะดูดความชื้นจากบรรยากาศ ขณะที่ผลิตภัณฑ์ที่มี

คํา ERH สูงกวําสิ่งแวดล๎อมจะสูญเสียความชื้น ดังนั้น กลูโคสไซรัป ที่มีคํา DE สูง มีผลให๎คํา ERH ต่้า 

จะมีโอกาสที่ผลิตภัณฑ์จะดูดความชื้นสูง ในขณะที่กลูโคสไซรัปที่มีคํา DE ต่้า มีผลให๎คํา  ERH สูง และ

โอกาสที่จะดูดความชื้นจากบรรยากาศต่้า นอกจากนี้แล๎วเกลืออนินทรีย์จะท้าให๎อัตราเร็วในการดูด

ความชื้นจากบรรยากาศเพิ่มขึ้น 

4. ความหนืด ความหนืดของกลูโคสไซรัปขึ้นกับ อุณหภูมิ ความเข๎มข๎น อัตราสํวนของ

คาร์โบไฮเดรตที่เป็นองค์ประกอบโดย 

Dextrose 
equivalent 

วิธีการผลิต น้้าตาล
เดกซ์โทรส 

น้้าตาล
มอลโทส 

มอลโตรเดกซ์ตริน 

42 

 

25 – 29 

ใช๎กรด 

กรดรํวมกับเอนไซม์ 

เอนไซม์ 

อุณหภูมิต่้า 

การให๎ความร๎อนคงที่ 

19 

6 

3 - 4 

3 – 4 

2 - 3 

14 

45 

40 - 45 

11 – 13 

10 - 12 

12 

12 

20 – 25 

12 - 13 

15 – 17 
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    ก. เมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้น ความหนืดของกลูโคสไซรัปลดลง 

    ข. เมื่อความเข๎มข๎นเพิ่มขึ้น ความหนืดของกลูโคสไซรัปเพิ่มขึ้น 

    ค. เมื่อน้้าตาลโมเลกุลใหญํเพิ่มขึ้น ความหนืดจะเพิ่มขึ้น ในขณะที่น้้าตาลโมเลกุลเล็กเพิ่มขึ้น 

ความหนืดจะลดลง  

5. การเกิดสี  ปฏิกิริยาที่ท้าให๎เกิดสี คือ ปฏิกิริยาเมลลาร์ด ซึ่งเกิดจากคาร์โบไฮเดรตท้าปฏิกิริยา

กับกรดอะมิโนเกิดเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีสีน้้าตาล วิธีการลดการเกิดสีคือ การลดปริมาณโปรตีน การเพิ่ม

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ การลดคําความเป็นกรด –ดําง และการลดคํา DE ของกลูโคสไซรัปให๎ต้่าลง ซึ่งจะ

ท้าให๎หมูํแอลดีไฮด์อิสระลดลง จึงเกิดปฏิกิริยาได๎น๎อยลง 

6. การเกิดผลึก ในการผลิตอาหารที่มีของแข็ง เชํน น้้าตาลทราย น้้าตาล กลูโคส หรือ น้้าตาล 

แลคโตสในปริมาณสูง จะเกิดการตกผลึกของน้้าตาลได๎งําย ดังนั้นจึงต๎องป้องกันโดยการใช๎  

moltodextrin หรือกลูโคสไซรัปที่มีคํา DE ต่้า 

 7. การชํวยเสริมกลิ่น กลูโคสไซรัป ที่มีคํา DE สูง จะชํวยเสริมกลิ่น 

 8. การเกิดการเลื่อมมัน กลูโคสไซรัปจะชํวยให๎ผลิตภัณฑ์หลายชนิดมีลักษณะเลื่อมมัน เชํน 

ผลไม๎แห๎ง เค๎ก และน้้าตาลไอซิ่ง 

กลูโคสไซรัปจะมีคุณสมบัติแตกตํางกันไปตามคํา DE และวิธีการผลิต กลูโคสไซรัปที่มีคํา DE  

ต่้า จะมีความหนืดสูง มีความหวานต้่า ชํวยป้องการตกผลึกได๎ มีการดูด ความชื้นต่้า เหมาะส้าหรับน้ามา

เป็นสํวนผสมของสารที่ ใช๎เคลือบผิว เพื่อป้องกันการเหนี ยวเหนอะหนะเมื่อจับต๎อง ชํวยให๎เนื้อสัมผัส

เรียบเนียนมีความเลื่อมมัน ทนตํอการแตกหักได๎ ชํวยควบคุมการตกผลึกของน้้าตาลในลูกกวาด ชํวย

เพิ่มเน้ือสัมผัส และปรับระดับความหวาน ยิ่งกวํานั้นคือ มีราคาถูกกวําน้้าตาลซูโครส กลูโคสไซรัปที่ใช๎

เป็นสํวนผสมในการผลิตลูกกวาดชนิดแข็งจะมีคํา DE ในชํวง 34 – 43 การละลายน้้าของกลูโคสไซรัป

จะละลายได๎ดีเมื่อคํา DE สูง และลดหลั่นลงไปตามคํา DE กลูโคสไซรัปที่มีคํา DE สูงขึ้น จะมีความ

หวานเพิ่มขึ้น แตํความหนืดจะลดลง การควบคุมการตกผลึกก็จะลดลง และดูดความชื้นได๎สูงขึ้น 

  

ไขมัน (สิรี, 2541) 

 

 โดยทั่วไปไขมันที่นิยมใช๎ในผลิตภัณฑ์ลูกกวาดคือ เนย เนื่องจากมีกลิ่นหอมมากกวําไขมันจาก

พืชโดยเฉพาะในผลิตภัณฑ์ English toffee และคาราเมล ในทางอุตสาหกรรมมีการ เติมเอนไซม์ไลเพส 



15 

 

(lipase) เพื่อไฮโดรไลซ์ไตรเอซิลกลีเซอรอล (triacylglycerol) ในไขมันจากเนย ได๎กรดไขมันอิสระที่

มวลโมเลกุลต่้า ท้าให๎ไขมันเนยมีกลิ่นแรงขึ้น  และสามารถใช๎ในปริมาณที่น๎อยลงได๎ ไขมันเนยที่ผําน

กระบวนการใช๎เอนไซม์นี้เรียกวํา lipolysed butter oil (LBO) 

 

นมและผลิตภัณฑ์จากนม (Milk and milk product) (สิรี, 2541) 

 

 นมและผลิตภัณฑ์จากนม  เป็นสํวนผสมอ่ืนนอกจากน้้าตาล กลูโคสซีรัป  และน้้าที่ถูกน้ามาใช๎

กับผลิตภัณฑ์ลูกกวาดชนิดแรก โดยท้าหน๎าที่เชํนเดียวกับสํวนผสมๆ เชํน แป้ง ไขมัน สารท้าให๎เกิดเจล 

ที่มีการน้ามาใช๎ภายหลัง คือการให๎น้้าตาลที่ต๎นเคี่ยวแล๎วมีเนื้อสัมผัสตํางไปจากเดิม นอกจากนี้ยังท้าให๎

เกิดกลิ่นหอมเฉพาะตัวเพิ่มขึ้นอีกด๎วย โดยที่องค์ประกอบหลักของนม ได๎แกํ ไขมันร๎อยละ 3.5 โปรตีน

ร๎อยละ 3.5 น้้าตาลแลกโตสร๎อยละ 4.7 และน้้าร๎อยละ 87 เมื่อเติมนมในน้้าตาลทรายผสมกับกลูโคสซีรัป

ที่เคี่ยวแล๎ว จะท้าให๎เกิดปฏิกิริยาคาราเมไลเซซัน (Caramelization) และปฏิกิริยาเมลลาร์ด (Maillard 

reaction) ท้าให๎เกิดกลิ่นรสหอมหวานชวนกินของคาราเมลขึ้น องค์ประกอบแตํละอยํางมีบทบาทตํอ

ผลิตภัณฑ์สุดท๎าย 

 

กรด (สิรี, 2541) 

 

 กรดท้าหน๎าที่ให๎รสเปร้ียวในผลิตภัณฑ์ กรดที่ใช๎มากในอุตสาหกรรมลูกกวาด ได๎แกํ กรดซิตริก  

(citric acid)  กรดแล็กติก  (lactic acid)  กรดทาร์ทาริก  (tartaric acid) และกรดมาลิก  (malic acid) ซึ่งกรด

ซิตริก (citric acid) มีชื่อทางเคมีวํา 2–hydroxy–1, 2, 3–propane tricarboxylic acid (HOC(CH2CO2H)2 

CO2H) ซึ่งสามารถใช๎ได๎ทั้ง ในสภาพของแข็งหรือของเหลว กรดซิตริกมักจะใช๎ในรูปของแข็งจึงควร

ระมัดระวังปัญหาเนื่องจาการกระจายตัวของกรดในลูกกวาดไมํทั่วถึง  

 

เจลาติน (gelatin) (รัตติกร, 2544) 

 

 เจลาตินเป็นโปรตีนที่ได๎การไฮโดรไลซ์คอลลาเจนด๎วยความร๎อนหรือใช๎สารอ่ืนชํวย เชํน  กรด

หรือดําง ท้าให๎โครงสร๎างคอลลาเจนถูกท้าลายและเปลี่ยนแปลงเป็นสารเจลาติน ในการสลายพันธะใน

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%94
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%94
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%94
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คอลลาเจน สํวนประกอบหลักที่พบในเจลาตินเป็นสายเกลียวของ ,  และ  วัตถุดิบในการสกัด   

เจลาตินคือกระดูก เน้ือเยื่อเกี่ยวพัน และล้าไส๎บางสํวนของสัตว์  เชํน โคกระบือ สุกร และม๎า เป็นต๎น 

พันธะระหวํางโมเลกุลของคอลลาเจนถูกเปลี่ยนให๎อยูํในรูปที่จัดเรียงตัวได๎งํายขึ้น เจลาตินหลอมเหลว

เมื่อได๎รับความร๎อนและแข็งตัวกลับเมื่อได๎รับความเย็น เจลาตินสามารถ เกิดเจลแบบกึ่งของแข็งรํวมกับ

น้้า เมื่อละลายเจลาตินในน้้าจะได๎สารละลายที่มีความหนืดสูงและ เกิดเจลเมื่อท้าให๎เย็น องค์ประกอบ

ทางเคมีของเจลาตินแทบจะเหมือนคอลลาเจนเร่ิมต๎น 

 

ขั้นตอนการผลิตลูกกวาดโดยท่ัวไป (รัตติกร, 2544) 

 

 1. การท้าให๎น้้าตาลสลายตัว คือ การท้าให๎น้้าตาลซูโครสสลายตัวอยํางสมบรูณ์จะได๎น้้าตาล

กลูโคสและ น้้าตาลฟรุคโตส หรือเรียกวํา น้้าตาลอินเวิร์ต วิธีการสลายอาจท้าได๎โดยการต๎มในน้้าเดือด 

หรืออาจใช๎สารชํวยเรํงการเกิดน้้าตาลอินเวิร์ต เชํน ครีมออฟทาร์ทาร์ 

2. ขั้นตอนการท้าน้้าเชื่อม อุณหภูมิส้าหรับต๎มน้้าเชื่อมท้าลูกกวาดจะบํงชี้ถึงความเข๎มข๎นของ

น้้าเชื่อมนั้น เพราะวําจุดเดือดน้้าเชื่อมมาจากคุณสมบัติรวม ซึ่งมีผลมาจากอนุภาคทั้งหลายที่มีในน้้าเชื่อม

นั้น ปริมาณน้้าที่เหลือจะมีผลถึงความแข็งของลูกกวาด อุณหภูมิส้าหรับต๎มน้้าเชื่อมยํอมขึ้นกับประเภท

ของลูกกวาดที่ท้า ปริมาณและชนิดของ สํวนผสมอื่นที่นอกเหนือไปจากน้้าตาลทราย ความชื้น  และ

ความสูงของระดับพื้นที่จากน้้าทะเล  ถ๎าท้าลูกกวาดในวันที่อากาศชื้นมาก จุดสุดท๎ายของน้้าเชื่อมที่ต๎ม

ควรจะต๎องสูงขึ้นเล็กน๎อย ทั้งนี้ก็เพราะน้้าเชื่อมนั้นมักจะดูดอากาศได๎ดี พื้นที่สูงจากร ะดับน้้าทะเลที่

ตํางกันจะมีความกดดันของอากาศไมํเทํากัน ซึ่งจะไปมีผลให๎จุดเดือดของน้้าเชื่อมตํางกันด๎วย 

 

การผลิตลูกกวาดชนิดแข็งภายใต้ระบบสุญญากาศ 

 

การใช๎กระบวนการผลิตลูกกวาดภายใต๎ระบบสุญญากาศ จะชํวยปรับปรุงคุณภาพของลูกกวาด

ได๎ในหลายๆด๎าน กลําวคือ 

- ชํวยท้าให๎สีของลูกกวาดดีขึ้น เพราะการใช๎ไฟโดยตรงจะท้าให๎เกิดสีน้้าตาล  

 - ลดอุณหภูมิในการผลิตให๎ต้่าลงซึ่งจะลดการเกิดอินเวอร์ชั่นของน้้าตาลซูโครสชํวยท้าให๎

ผลิตภัณฑ์คงความใส 
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 - ลดต๎นทุนและเวลาในการผลิต 

 โดยปกติการผลิตลูกกวาดระบบสุญญากาศจะใช๎สัดสํวนของกลูโคสไซรัปในปริมาณที่สูงและ

ในระบบ ไมํตํอเนื่อง ( Batch) จะต๎มน้้าเชื่อมใน หม๎อต๎ม (Cook pan) ซึ่งอยูํบน หม๎อต๎มสุญญากาศ  

(Vacuum pan) หลังจากให๎ความร๎อนเพื่อให๎น้้าเชื่อมมีอุณหภูมิสูงขึ้นในหม๎อต๎มแล๎ว จากนั้นลดอุณหภูมิ

ลงโดยน้าเข๎าสูํระบบสุญญากาศใน หม๎อด๎านลํางโดยมีวาล์วควบคุม น้้าเชื่อมจะถูกปลํอยในอัตราสํวนที่

คงที่ เติมกลิ่น  และสีพร๎อมกับท้าการคน หลังจากนั้นปลํอยสูํ เคร่ืองท้าความเย็น ( cooling table) เมื่อ

น้้าเชื่อมเย็นลง  และมีลักษณะคล๎ายพลาสติกแล๎วจะถูกฟอร์มเป็นเส๎นเพื่อเข๎าสูํการขึ้นรูปโดยการกดให๎

เป็นเม็ด  

 

การลดอุณหภูมิและการนวด (Tampering and kneading) 

 

ในการผลิต ผลิต ภัณฑ์ลูกกวาดชนิดแข็งหลายชนิด หลังจากผํานกระบวนการผลิตแล๎ว

จ้าเป็นต๎องท้าให๎มีความข๎นเหนียวที่เหมาะแกํการขึ้นรูป วิธีการในการถํายเทความร๎อนเพื่อให๎น้้าเชื่อมที่

ผํานกระบวนการผลิตมีความหนืดเหนียวที่เหมาะสมนั้น  ขึ้นอยูํกับธรรมชาติของผลิตภัณฑ์ที่ต๎องการ 

ในขั้นตอนนี้มีการเติมกลิ่น  และสี ลงไปในน้้าเชื่อม จากนั้นของผสมจะถูกนวดเพื่อให๎ได๎ผลิตภัณฑ์ที่มี

ความหนืดตามต๎องการ ในระบบ กึ่งตํอเน่ือง (Semicontinuous) และแบบตํอเน่ือง (Continuous) การเติม

กลิ่น และสี  จะเติมลงใน หม๎อผสมด๎วยระบบไอน้้า และนวดด๎วยเคร่ืองจักร นานประมาณ 5 นาที ใน

ระหวํางนี้  น้้าเชื่อมจะมีอุณหภูมิลดลงเหลือประมาณ 100 องศาเซลเซียส ซึ่งจุดน้ีเป็นจุดที่ส้าคัญ เพราะ

ถ๎าหากน้้าเชื่อมมีอุณหภูมิต่้ากวํานี้จะสํงผลให๎ผลิตภัณฑ์มีลักษณะที่ขุํนมัว (Henry and Pharm, 1978) 

 

การเปลี่ยนแปลงทางเคมีของลูกกวาด (รัตติกร, 2544) 

 

 การป้องกันการตกผลึกในผลิตภัณฑ์ลูกกวาดชนิดแข็งท้าได๎โดย ต๎มน้้าเชื่อมที่อุณหภูมิสูงมาก 

จนสิ่งที่ได๎จะแข็งตัวเสียกํอนที่ผลึกจะมีโอกาสเกิดขึ้น หรือเติมสารขัดขวางการตกผลึกในปริมาณสูงจน

ผลึกไมํสามารถเกิดขึ้นได๎ ในอุตสาหกรรมมีการต๎มโดยใช๎ระบบสุญญากาศเพื่อชํวยลดอุณหภูมิการต๎ม 

และเป็นการหลีกเลี่ยงไมํให๎สีของผลิตภัณฑ์เกิดการเปลี่ยนแปลงเมื่อทิ้งไว๎ให๎เย็นผลิตภัณฑ์ที่ได๎จะมี

ลักษณะเนียนเรียบ ใสเหมือนแก๎ว การเปลี่ยนแปลงทางเคมีที่ส้าคัญของผลิตภัณฑ์ลุกกวาด ได๎แกํ 
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1. การเปลี่ยนแปลงน้้าตาลอินเวิร์ตของ น้้าตาลซูโครส (Inversion) ถึงแม๎วําสํวนผสมในการท้า

ลูกกวาดชนิดแข็งจะไมํคํอยยุํงยาก แตํสํวนประกอบของผลิตภัณฑ์ที่ได๎ กลับซับซ๎อนทั้งนี้เป็นผลมาจาก

การเปลี่ยนแปลงของน้้าตาลทรายด๎วยความร๎อน ถ๎าเป็นลูกกวาดที่ต๎องเติมกรด เชํน ครีมออฟทาร์ทาร์ 

น้้าตาลซูโครสบางสํวนจะเปลี่ยนเป็นน้้าตา ลอินเวิร์ต ซึ่งเป็นสํวนผสมของน้้าตาล D – glucose และ

น้้าตาล D–fructose รวมกันอยูํในอัตราสํวนเทํากัน เกิดจากปฏิกิริยาไฮโดรไลซิสด๎วยกรด ดังสมการ 

𝐶12𝐻22𝑂11 + 𝐻2𝑂
𝐻+

  𝐶6𝐻12𝑂6 + 𝐶6𝐻12𝑂6 

                                             Sucrose                       Glucose        Fructose           

กระบวนการสลายตัวนี้เรียกวํา Inversion ทั้งนี้เพราะเกี่ยวข๎องกับการที่น้้าเชื่อมไปเบี่ยงเบนแสง

โพลาไรซ์จากขวามือไปซ๎ายมือ น้้าตาล ซูโครสซึ้งปกติหมุนขวาจะเปลี่ยนเป็นสํวนผสมของน้้าตาล

โมเลกุลเดียว หรือน้้าตาลอินเวิร์ตซึ่งหมุนซ๎าย ในอุตสาหกรรมการท้าลูกกวาดบางทีมีการเติม น้้าตาลอิน

เวิร์ต ซึ่งเตรียมจากการท้าให๎น้้าตาลทรายสลายด๎วยเอนไซม์ แทนการใช๎กรดทดแทนเพื่อชํวยให๎เกิดการ

เปลี่ยนแปลงดังกลําว 

2. การสูญสลายเน่ืองจากความร๎อนสํงผลให๎เกิดการเปลี่ยนแปลงกับน้้าตาลทราย โดย พบมาก

ในลูกกวาดชนิดแข็งที่ผํานความร๎อน ที่อุณหภูมิสูง  และมีความชื้นต้่าเทํานั้น แตํไมํเกิดในลูกกวาดที่ใช๎

อุณหภูมิต่้า  และมีความชื้นสูง การเปลี่ยนแปลงนี้เป็นการเปลี่ยนรูปที่ยังไมํเป็นที่เข๎าใจนักสิ่งที่ได๎จาก

การแตกตัวของน้้าตาลซูโครสความร๎อนจะไปชํวยให๎กลูโคสไซรัป  หรือน้้าตาลอินเวิร์ตมีความสามารถ

ป้องกันไมํให๎เกิดผลึกขึ้นในลูกกวาดชนิดแข็ง ถ๎าน้าน้้าตาลซูโครสแห๎งมาตั้งไฟที่อุณหภูมิสูง จะเกิดการ

เปลี่ยนแปลงเป็นสีเหลืองแล๎วเป็นสีน้้าตาลและกลายเป็นสีด้าในที่สุดในระหวํางการเกิด กระบวนการนี้

จะมีน้้าตาลโมเลกุลเดียวเกิดขึ้น เรียงตัวกันใหมํและมีการเปลี่ยนแปลงกลับไปกลับมา ท้าให๎เกิดกรด

น้้าตาลบางตัวซึ่งไปกระตุ๎นการสลายตัวของน้้าตาลซูโครส โมเลกุลของน้้าตาลจะสูญเสียน้้าไป เกิดเป็น

น้้าตาลขาดน้้าในโมเลกุล  (Sugar anhydride) ซึ่งโมเลกุลของมันจะมาตํอกันได๎งําย ถ๎าแตกตัวตํอไปอีก

จะเป็นผลท้าให๎เกิดสารประเภทแอลดีไฮด์ เชํน ฟอร์มาลดีไฮด์ และไฮดรอกชีเมททิลเฟอฟิวรัล ซึ่งจะมี

สํวนท้าให๎เกิดกลิ่นฉุนของน้้าตาลที่ต๎มนานเกินไป ขั้นสุดท๎ายในการต๎มน้้าตาลนานเกินไปก็คือ  การถูก

เผาไหม๎จนเป็นถํานคาร์บอน  และจะกลายเป็นคาร์บอนไดออกไซด์ ยังไมํเป็นที่เข๎าใจกันอยํางชัดเจนวํา

ในการท้าลูกกวาดชนิดแข็ง ขบวนการการแตกตัวจะหยุดตรงจุดไหนซึ่งอาจจะเป็นชํวงใดชํวงหนึ่งใน

ระยะเร่ิมการเปลี่ยนแปลงแตํคงไมํใชํชํวงสุดท๎าย เพราะจะท้าให๎ลูกกวาดมีลักษณะที่รับประทานไมํได๎ 
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น้้าตาลเคี่ยวไหม๎ที่เห็นในลักษณะเป็นสีเหลืองเมื่อน้้าตาลทรายได๎รับความร๎อน ไมํวําจะเป็น

น้้าตาลเพียงชนิดเดียวหรือที่เติมกลูโคสไซรัป เชํน ในการท้าถั่วตัด อาจจะประกอบด๎วยน้้าตาลประเภท

ขาดน้้าในโมเลกุลและสารที่เกิดจากการมาตํอกันของโมเลกุลเหลํานั้น การเปลี่ยนแปลงของน้้าตาลทาง

เคมีอยํางลึกซึ้งเหลํานี้ จะไมํเกิดในลูกกวาดชนิดเป็นก๎อนอยูํตัว  (Caramel) เพราะลูกกวาดชนิดนี้มี

ความชื้นมากกวําและใช๎อุณหภูมิในการต๎มต่้ากวําพวกถั่วตัดลักษณะสีและรสชาติของคาราเมลจาก

ปฏิกิริยาการเปลี่ยนเป็นสีน้้าตาล ซึ่งเกิดจากกลุํมกรดอะมิโนของโปรตีนในนม และกลุํมแอลดีไฮด์ของ

น้้าตาลโมเลกุลเดียว ตัวน้้าตาลซูโครสเองไมํสามารถท้าให๎เกิดปฏิกิริยาการปลี่ยนเป็นสีน้้าตาลได๎ เพราะ

ในโมเลกุลซูโครสไมํมีกลุํมแอลดีไฮด์อิสระ  

สูตร อุณหภูมิที่ใช๎ในการผลิต และปริมาณความชื้นของผลิตภัณฑ์สุดท๎าย จะเป็นปัจจัยที่ส้าคัญ

ที่ท้าให๎เกิดการตกผลึกของลูกกวาด ผลของผลึกน้้าตาลที่เกิดขึ้นจะเป็นตัวเหนี่ยวน้าที่ท้าให๎ลูกกวาดเกิด

ลักษณะที่ขุํนมัว เหนียวเยิ้มและอื่นๆ 

 

การเกิดผลึกและปริมาณความชื้นในผลิตภัณฑ์ (Graining and moisture content) 

 

 ลักษณะทางเคมีของลูกกวาดชนิดแข็ง คือ สารละลายที่มีความอ่ิมตัวสูงที่มีความสมดุลกันเป็น

อยํางดีและมีโมเลกุลน้้า น้้าตาล และกลูโคสไซรัปที่กระจายตัวสม่้าเสมอในผลิตภัณฑ์ ถ๎าภายใน

ผลิตภัณฑ์มีความชื้นสูง ลูกกวาดจะไมํดูดความชื้นจนสามารถรบกวนสมดุลนี้ได๎แตํหากการดูดความชื้น

เกิดขึ้นจนรบกวนสมดุลจะท้าให๎ผลิตภัณฑ์มีลักษณะเยิ้มเปียก (wet grain) ซึ่งลักษณะดังกลําวนี้  เกิดขึ้น

จากการใช๎กลูโคสไซรัปที่มีคํา DE สูงเกินไป ในกรณีน้ีเป็นเพราะวําน้้าตาลถูกไฮโดรไลซ์มากเกินไป ท้า

ให๎ลูกกวาดไมํสามารถกลับมาฟอร์มรูปเป็นผลึกได๎ ปัจจัยส้าคัญซึ่งชํวยเสริมก ารป้องกันการตกผลึกใน

ผลิตภัณฑ์ลูกกวาด ได๎แกํ 

1. ใช๎สูตรที่ถูกต๎อง 

2. ควรควบคุมวัตถุดิบที่ใช๎ในสูตร 

3. ตรวจสอบปริมาณน้้าตาลรีดิวช์ทั้งหมดที่เพิ่มขึ้นระหวํางการผลิตแบบ การใช๎ความร๎อนใน

ระบบสุญญากาศ  ซึ่งชํวยลดปริมาณความชื้นของผลิตภัณฑ์ให๎ต่้าลง  โดยเฉพาะในระดับอุตสาหกรรม

การผลิตลูกกวาด 
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อุปกรณ์และวิธีการวิจัย 

 

อุปกรณ์ 

 

1. วัตถุดิบและส่วนผสม 

1.1 น้้าผึ้ง 8 ชนิด ได๎แกํ น้้าผึ้งทางการค๎า (น้้าผึ้งสวนจิตรลดา) น้้าผึ้งดอกล้าไย น้้าผึ้งดอกลิ้นจี่ 
น้้าผึ้งดอกเงาะ น้้าผึ้งดอกสาบเสือ น้้าผึ้งชันโรง น้้าผึ้งดอกยางพารา และน้้าผึ้งดอกทานตะวัน  

1.2 น้้าตาลทรายขาว (ตรามิตรผล) 
1.3 กลูโคสไซรัป (แบะแซ) ชนิดพิเศษ (ตรา ช.ช๎าง) 
1.4 เนยจืด (ตราอลาวร)ี 
1.5 ครีมเทียมพรํองไขมัน (ตรามะลิ) 
1.6 น้้าดื่ม (ยี่ห๎อ เนลท์เลํ เพียวไลฟ์) 

 1.7 กรดซิตริก Citric acid monohydrate (food grade) 
 1.8 เจลาติน (food grade) 

 

2. เครื่องมือ 

2.1 เทอร์โมมิเตอร์ ชํวง 0 - 200 องศาเซลเซียส 
2.2 เคร่ืองชั่ง ทศนิยม 4 ต้าแหนํง ยี่ห๎อ SARTORIUS รํุนTE 313S ประเทศสหรัฐอเมริกา 
2.3 เตาเผา (Furnace) ยี่ห๎อ Carbolite รํุน CAR 20-802708 ประเทศอังกฤษ 
2.4 ตู๎อบลมร๎อน (Hot Air Oven) รํุน VENTICELL 111 ประเทศอังกฤษ 
2.5 เคร่ืองวัดคําความเป็นกรด-ดําง (pH meter) ยี่ห๎อ SARTORIUS รํุน PB-10 ประเทศ

สหรัฐอเมริกา 
2.6 เคร่ืองวัดคําดูดกลืนแสง  (Spectrophotometer) ยี่ห๎อ CECLI รํุน CE1011 1000 SERIES 

ประเทศอังกฤษ 
2.7 อํางน้้าควบคุมอุณหภูมิ (Water bath) ยี่ห๎อ MEMMERT ประเทศเยอรมนี 

              2.8 เคร่ือง Hand Refractometer ชํวง 0 – 32 ยี่ห๎อ SHILACI รํุน MNL-4582 ประเทศ

สหรัฐอเมริกา 

2.9 เคร่ืองวัดคําสี ( Colorimeter ) ยี่ห๎อ KONICA MINOLTA SENSING.INC รํุนWF120
ประเทศญ่ีปุ่น 
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3.    สารเคมี 

  3.1 กรดไฮโดรคลอริก (Hydrochloric acid) 

  3.2 ฟีนอล (Phenol) 

  3.3 โพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ (Potassium hydroxide) 

  3.4 โซเดียมไฮดรอกไซด์ (Sodium hydroxide , NaOH) 

  3.5 กรดซัลฟูริกเข๎มข๎น (Sulfuric acid ร๎อยละ98) 

  3.6 เอทธานอล (Ethanol) 

  3.7 3,5-ไดไนโตรซาลิไซริก (3, 5 – dinitrosalicylic acid) 

  3.8 โซเดียมไฮดรอกไซด์ (Sodium hydroxide , NaOH) 

  3.9 โซเดียมโพแทสเซียมทาร์เทต (Potassium sodium tartrate) 

  3.10 น้้ากลั่น 
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วิธีการวิจัย 

 

1. ศึกษาสมบัติของน้ าผึ้ง 

1.1 การเตรียมตัวอยําง 

ตัวอยํางน้้าผึ้งมีทั้งหมด 8 ชนิด คือ น้้าผึ้งทางการค๎า น้้าผึ้งดอกล้าไย น้้าผึ้งดอกลิ้นจี่ น้้าผึ้ง

ดอกสาบเสือ น้้าผึ้งดอกทานตะวัน น้้าผึ้งดอกเงาะ น้้าผึ้งดอกยางพารา และน้้าผึ้งชันโรง  มาท้าการกรอง 

และท้าการอํุนเพื่อกํอนน้าไปใช๎ในการวิเคราะห์ตํอไป 

             1.2 การศึกษาสมบัติทางกายภาพของน้้าผึ้ง  

        - ลักษณะปรากฏสี กลิ่นและรสชาติ 

        - คําสีโดยใช๎เคร่ือง Colorimeter 

        - ความถํวงจ้าเพาะโดยใช๎เคร่ือง Hydrometer ที่ 20 องศาเซลเซียส (Ouchemoukh et al., 

2007) 

        -  ความคงตัวโดยใช๎ Bostwick consistometer ที่ 20 องศาเซลเซียส (Ouchemoukh et al., 

2007) 

1.3 การศึกษาสมบัติทางเคมีของน้้าผึ้ง 

                    - ปริมาณความชื้น (AOAC, 2000)    

                    - ปริมาณน้้าตาลรีดิวซ์ ด๎วยวิธี Dinitrosalicylic acid (DNS) (Miller, 1959) 

       - ปริมาณน้้าตาลทั้งหมด ด๎วยวิธี Phenol-sulphuric acid (Nielsen, 2010) 

                    - ปริมาณกรดทั้งหมด (Tritable Acidity, TA) (AOAC, 2000) 
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2. การศึกษาการผลิตผลิตภัณฑ์ลูกกวาดชนิดแข็ง (Hard Candy) 

ท้าการวางแผนการทดลองแบบสุํมสมบรูณ์ (Completely Randomized Design; CRD) โดยแบํง

การทดลองออกเป็น 8 สิ่งทดลอง  (treatment) จ้านวน 3 ซ้้าโดยมีสิ่งทดลองดังตํอไปนี้ 

 สิ่งทดลองที่ 1 คือ น้้าผึ้งทางการค๎า 

 สิ่งทดลองที่ 2 คือ น้้าผึ้งจากดอกล้าไย   

 สิ่งทดลองที่ 3 คือ น้้าผึ้งจากดอกสาบเสือ 

 สิ่งทดลองที่ 4 คือ น้้าผึ้งจากดอกเงาะ  

 สิ่งทดลองที่ 5 คือ น้้าผึ้งจากดอกลิ้นจี่ 

 สิ่งทดลองที่ 6 คือ น้้าผึ้งจากดอกทานตะวัน 

 สิ่งทดลองที่ 7 คือ น้้าผึ้งจากดอกยางพารา 

 สิ่งทดลองที่ 8 คือ น้้าผึ้งชันโรง 

 

น้าน้้าผึ้งแตํลํะชนิดมาท้าการผลิตลูกกวาดตามสูตรที่แสดงในตารางที่ 2 ดังตํอไปนี้ 
 

ตารางท่ี 2  สูตรที่ใช๎ในการผลิตลูกกวาดชนิดแข็ง 

วัตถุดิบ อัตราสํวน (โดยน้้าหนัก) 

น้้าผึ้ง 3 
กลูโคสไซรัป (แบะแซ) 1.75 
น้้าตาลทราย 1.25 
น้้า 1/3 ของน้้าตาลทราย 

ท่ีมา: ดัดแปลงจากสุวรรณา (2543) 
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2.1 ขั้นตอนการผลิตลูกกวาดชนิดแข็ง 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

ละลายน้้าตาลทรายในน้้า 

 
น้าไปให๎ความร๎อนพร๎อมกับคนให๎เป็นระยะ 

 
จนมีอุณหภูมิ 110 องศาเซลเซียส 

 
เติมกลูโคสไซรัป คนให๎เป็นเนื้อเดียวกัน จากนั้นจึงเติมน้้าผึ้งลงไป 

 
คนให๎เป็นเนื้อเดียวกัน โดยเพิ่มอุณหภูมิให๎สูงถึง 150 องศาเซลเซียส จากนั้น คนนาน 2 นาที 

 
เทสํวนผสมลงในแมํพิมพ์ ท้าให๎เย็นทันที 

 
น้าลูกกวาดออกจากพิมพ์ หํอด๎วยกระดาษไขและหํอด๎วยกระดาษแก๎วอีกครั้ง 

 
ผลิตภัณฑ์ลูกกวาดชนิดแข็ง 

 

ภาพท่ี 2  กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ลูกกวาดชนิดแข็ง  

ท่ีมา: ดัดแปลงจากสุวรรณา (2543) 

 

 2.2 การศึกษาการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ลูกกวาดชนิดแข็ง  

 2.2.1 การวิเคราะห์คุณสมบัติทางกายภาพ 

    - ลักษณะปรากฏ กลิ่นและรสชาติ 

                 - คําสีโดยใช๎เคร่ือง Colorimeter  

 2.2.2 การวิเคราะห์คุณสมบัติทางเคมี 

    - ปริมาณความชื้น (AOAC, 2000)  
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          - ปริมาณน้้าตาลทั้งหมด (Nielsen, 2010)    

          - ปริมาณน้้าตาลรีดิวซ์ (Miller, 1959)   

                - ปริมาณเถ๎า (AOAC, 2000)   

         - ปริมาณกรดทั้งหมด (Tritable Acidity, TA) (AOAC, 2000) 

         - คําความเป็นกรด-ดําง (pH) โดยใช๎ pH meter ตามวิธีของ Pearson (รัตติกร, 2544) 

 

3. การศึกษาการผลิตผลิตภัณฑ์ลูกกวาดชนิดนิ่ม (Toffee) 

ท้าการวางแผนการทดลองแบบสุํมสมบรูณ์ (Completely Randomized Design; CRD) โดยแบํง

การทดลองออกเป็น 8 สิ่งทดลอง  (treatment) จ้านวน 3 ซ้้าโดยมีสิ่งทดลองเหมือนกับการทดลองในข๎อ

ที่ 2 โดยที่น้าน้้าผึ้งแตํลํะชนิดมาท้าการผลิตลูกกวาดชนิดนิ่มตามสูตรที่แสดงในตารางที่ 3 ดังตํอไปนี้ 

 

ตารางท่ี 3  สูตรที่ใช๎ในการผลิตลูกกวาดชนิดนิ่ม 

วัตถุดิบ อัตราสํวน (โดยน้้าหนัก) 

น้้าผึ้ง 3.8 

กลูโคสไซรัป (แบะแซ) 1.80 

ครีมเทียมพรํองไขมัน 1.20 

เนยจืด 0.80 

ท่ีมา: ดัดแปลงจากสุวรรณา (2543) 
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3.1 ขั้นตอนการผลิตลูกกวาดชนิดนิ่ม 

  

น้ากลูโคสไซรัป, ครีมเทียมพรํองไขมันและน้้าผึ้งผสมกัน คนให๎เข๎ากัน 

 
น้าไปให๎ความร๎อนพร๎อมกับคนให๎เป็นระยะ จนมีอุณหภูมิ 110 องศาเซลเซียส  

 
เติมเนยจืด พร๎อมคนให๎สํวนผสมเข๎ากัน 

 
จนมีอุณหภูมิ 118 - 120 องศาเซลเซียส นาน 2 นาที 

 
เทใสํถาดพลาสติก ท้าให๎เย็นทันที ตัดให๎เป็นสี่เหลี่ยม 

 
น้าหํอด๎วยกระดาษไข และหํอด๎วยกระดาษแก๎วอีกครั้ง 

 
ผลิตภัณฑ์ลูกกวาดชนิดนิ่ม 

 

ภาพท่ี 3 กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ลูกกวาดชนิดนิ่ม  

ท่ีมา: ดัดแปลงจากสุวรรณา (2543) 

 

3.2 การศึกษาการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ลูกกวาดชนิดนิ่ม  

      3.2.1 การวิเคราะห์สมบัติทางกายภาพ 

    - ลักษณะปรากฏ กลิ่นและรสชาติ 

    - คําสีโดยใช๎เคร่ือง Colorimeter   

       3.2.2 การวิเคราะห์สมบัติทางเคมี 

       - ปริมาณความชื้น (AOAC, 2000)  

          - ปริมาณน้้าตาลทั้งหมด (Nielsen, 2010)    
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          - ปริมาณน้้าตาลรีดิวซ์ (Miller, 1959)   

                - ปริมาณเถ๎า (AOAC, 2000)   

         - ปริมาณกรดทั้งหมด (Tritable Acidity, TA) (AOAC, 2000) 

         - คําความเป็นกรด-ดําง (pH) โดยใช๎ pH meter ตามวิธีของ Pearson (รัตติกร, 2544) 

 

4. การศึกษาการผลิตผลิตภัณฑ์ลูกกวาดชนิดนิ่มรสผลไม้ (Fruit chew) 

ท้าการวางแผนการทดลองแบบสุํมสมบรูณ์ ( Completely Randomized Design; CRD) โดยแบํง

การทดลองออกเป็น 8 สิ่งทดลอง  (treatment) จ้านวน 3 ซ้้าโดยมีสิ่งทดลองเหมือนกับการทดลองในข๎อ

ที่ 2 โดยที่น้าน้้าผึ้งแตํลํะชนิดมาท้าการผลิตลูกกวาดชนิดนิ่ม รสผลไม๎ ตามสูตรที่แสดงในตารางที่ 4 

ดังตํอไปนี้ 

 

ตารางท่ี 4  สูตรที่ใช๎ในการผลิตลูกกวาดชนิดนิ่มรสผลไม๎ 

วัตถุดิบ อัตราสํวน (โดยน้้าหนัก) 

น้้าผึ้ง 3.13 

น้้าตาลทราย 3 

เนยจืด 

เจลาติน 

กรดซิตริก 

น้้า 

1 

1 

0.1 

1/3 ของน้้าตาลทราย 

ท่ีมา: ดัดแปลงจากสุวรรณา (2543) 
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 4.1 ขั้นตอนการผลิตลูกกวาดชนิดนิ่มรสผลไม๎ 

      1. น้าเจลาติน แชํในน้้าอํุน (โดยใช๎น้้าอุํนในปริมาตร 1 เทําของเจลาติน) นาน 90 นาที 

       2. น้ากรดซิตริก ละลายน้้า 

 

น้าน้้าตาลทรายละลายในน้้า 

  
น้าไปให๎ความร๎อนพร๎อมกับคนให๎เป็นระยะจนมีอุณหภูมิ 110 องศาเซลเซียส  

 
เติมน้้าผึ้ง เนยจืด และเจลาติน  

 
จนมีอุณหภูมิ 118 - 120 องศาเซลเซียส นาน 2 นาที  

 
เติมกรดซิตริก คนให๎เข๎ากัน 

 
น้าลูกกวาด เทใสํถาดพลาสติก ท้าให๎เย็น 

 
น้าหํอด๎วยกระดาษไข และหํอด๎วยกระดาษแก๎วอีกครั้ง 

 
ผลิตภัณฑ์ลูกกวาดชนิดนิ่มรสผลไม๎ 

 

ภาพท่ี 4  กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ลูกกวาดชนิดนิ่มรสผลไม๎  

ท่ีมา: ดัดแปลงจากสุวรรณา (2543) 
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4.2 การศึกษาการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ลูกกวาดชนิดนิ่มรสผลไม๎   

       4.2.1 การวิเคราะห์สมบัติทางกายภาพ 

     - ลักษณะปรากฏ กลิ่น รสชาติ 

     - คําสีโดยใช๎เคร่ือง Colorimeter  

       4.2.2 การวิเคราะห์สมบัติทางเคมี 

    - ปริมาณความชื้น (AOAC, 2000)  

          - ปริมาณน้้าตาลทั้งหมด (Nielsen, 2010)    

          - ปริมาณน้้าตาลรีดิวซ์ (Miller, 1959)   

                 - ปริมาณเถ๎า (AOAC, 2000)   

          - ปริมาณกรดทั้งหมด (Tritable Acidity, TA) (AOAC, 2000) 

          - คําความเป็นกรด-ดําง (pH) โดยใช๎ pH meter ตามวิธีของ Pearson (รัตติกร, 2544) 

 

5. การเก็บรวบรวมข้อมูล 

เก็บรวบรวมข๎อมูลที่ได๎จากการวิเคราะห์สมบัติทางกายภาพ และทางเคมี ของตัวอยํางน้้าผึ้ง

ผลิตภัณฑ์ลูกกวาดชนิดแข็ง ชนิดนิ่ม และชนิดน่ิมรสผลไม๎ จากตัวอยํางน้้าผึ้ง ทั้ง 8 สิ่งทดลอง จ้านวน 3 

ซ้้า น้ามาหาคําเฉลี่ย โดยการวิเคราะห์ความแปรปรวน ( ANOVA) และเปรียบเทียบความแตกตํางของ

คําเฉลี่ยระหวํางชุดการทดลองโดยใช๎วิธี Duncan’s New Multiple Range Test (DMRT) ที่ระดับความ

เชื่อมั่นร๎อยละ 95 ประมวลผลจากโปรแกรมคอมพิวเตอร์โดยใช๎ส้าเร็จรูป 
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ผลการวิจัย 

 

1. ผลการศึกษาสมบัติของตัวอย่างน้ าผึ้ง 

1.1 ผลการประเมินคุณสมบัติทางลักษณะปรากฏ สี กลิ่นและรสชาติ ของตัวอยํางน้้าผึ้ง 

       จากการประเมินคุณภาพทางด๎านลักษณะปรากฏ กลิ่น รสชาติ ของตัวอยํางน้้าผึ้งทั้ง 8 ชนิด 

ได๎แกํ น้้าผึ้งทางการค๎า  น้้าผึ้งดอกล้าไย น้้าผึ้งดอกลิ้นจี่ น้้าผึ้งดอกสาบเสือ น้้าผึ้งดอกทานตะวัน น้้าผึ้ง

ดอกเงาะ น้้าผึ้งดอกยางพารา และน้้าผึ้งชันโรง ดังแสดงในตารางที่ 5 

 

ตารางท่ี 5  ลักษณะปรากฏสี กลิ่นและรสชาติ ของตัวอยํางน้้าผึ้งทั้ง 8 ชนิด 

ชนิดของน้ าผึ้ง สี กลิ่น รสชาติ 

น้้าผึ้งทางการคา๎ 

น้้าผึ้งล้าไย 

น้้าผึ้งสาบเสือ 

น้้าผึ้งเงาะ  

น้้าผึ้งลิ้นจี่                          

น้้าผึ้งทานตะวัน 

น้้าผึ้งยางพารา      

น้้าผึ้งชันโรง   

น้้าตาลใส 

น้้าตาลเข๎ม 

น้้าตาลเข๎ม 

น้้าตาลเข๎ม 

เหลืองใส 

เหลือง 

เหลือง 

น้้าตาลเข๎ม 

หอมดอกล้าไย 

มีกลิ่นของดอกล้าไย 

มีกลิ่นดอกสาบเสือ 

มีกลิ่นของเปลือกเงาะ 

หอมดอกลิ้นจี่                       

มีกลิ่นดอกทานตะวัน 

หอม 

หอม 

หวาน 

หวาน 

หวาน 

หวาน 

หวาน 

หวาน 

หวาน 

หวาน 

 

จะเห็นได๎วํา สมบัติทางลักษณะปรากฏ กลิ่น รสชาติ  ของน้้าผึ้ง พบวําน้้าผึ้งแตํละชนิดมีความ

แตกตํางกันทางลักษณะปรากฏในด๎านของกลิ่น  เน่ืองจากน้้าผึ้งแตํละชนิดจะมีกลิ่นเฉพาะจากเกสรของ

ดอกไม๎แตํละชนิด ทางด๎านสีจะมีความแตกตํางกันอยํางเห็นได๎ชัด  สํวนทางด๎านรสชาติจะมีความ

แตกตํางกันเพียงเล็กน๎อยเทํานั้น 
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1.2 ผลการประเมินสมบัติทางกายภาพของตัวอยํางน้้าผึ้ง 

จากการวิเคราะห์ ทางกายภาพ ของตัวอยํางน้้าผึ้ง ทั้ง 8 ชนิด ได๎แกํ น้้าผึ้งทางการค๎า  น้้าผึ้ง

ดอกล้าไย น้้าผึ้งดอกลิ้นจี่ น้้าผึ้งดอกสาบเสือ น้้าผึ้งดอกทานตะวัน น้้าผึ้งดอกเงาะ น้้าผึ้งดอกยางพารา 

และน้้าผึ้งชันโรง น้ามาวิเคราะห์คําสีโดยใช๎เคร่ือง Colorimeter โดยวัดคําความสวําง  (L*) คําความแดง 

(a*) และคําความเหลือง (b*) และท้าการวัดความถํวงจ้าเพาะ และความคงตัว  พบวํา มีความแตก ตําง

อยํางมีนัยส้าคัญทางสถิติ (P ≤ 0.05 ) ดังแสดงในตารางที่ 6 

 

ตารางท่ี 6  สมบัติทางกายภาพของตัวอยํางน้้าผึ้งทั้ง 8 ชนิด 

ชนิดของน้ าผึ้ง ค่าสี ความถ่วงจ าเพาะns ความคงตัวns 

(L*)1/ (a*)1/ (b*)1/ (เซนติเมตร) 

น้้าผึ้งทางการค๎า            

น้้าผึ้งล้าไย 

น้้าผึ้งสาบเสือ 

น้้าผึ้งเงาะ 

น้้าผึ้งลิ้นจี่ 

น้้าผึ้งทานตะวัน    

น้้าผึ้งยางพารา 

น้้าผึ้งชันโรง 

30.30 c 

29.50e 

30.16d 

29.20f 

34.06a 

31.73b 

30.33c 

29.13f 

2.60d 

2.56ed 

2.50e 

3.76a 

3.23b 

2.90c 

3.26b 

3.70a 

1.43c 

0.33e 

1.20d 

0.23e 

3.56a 

3.33b 

1.33dc 

0.20e 

1.32 

1.32 

1.35 

1.32 

1.35 

1.32 

1.36 

1.31 

15.82 

13.55 

12.77 

 16.20  

12.78 

13.82 

12.98 

15.38 

c.v. (ร๎อยละ) 0.14 1.75    7.68 2.57 14.33 

หมายเหตุ   1/  หมายถึง อักษรก้ากับเหนือลักษณะที่ทดสอบที่ตํางกันในแนวตั้ง แสดงวํามีคว ามแตกตําง

อยํางมีนัยส้าคัญทางสถิติ (P ≤ 0.05) 

     ns  หมายถึง อักษรก้ากับเหนือลักษณะที่ทดสอบที่ตํางกันในแนวตั้ง แสดงวํา ไมํมีความ

แตกตํางทางสถิติ (P > 0.05) 
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1.3 ผลการประเมินสมบัติทางเคมีของตัวอยํางน้้าผึ้ง 

       จากการน้าตัวอยํางน้้าผึ้งทั้ง 8 ชนิด ได๎แกํ น้้าผึ้งทางการค๎า  น้้าผึ้งดอกล้าไย น้้าผึ้งดอกลิ้นจี่ 

น้้าผึ้งดอกสาบเสือ น้้าผึ้งดอกทานตะวัน น้้าผึ้งดอกเงาะ น้้าผึ้งดอกยางพารา และน้้าผึ้งชันโรง มาศึกษา

สมบัติทางเคมี ได๎แกํ ปริมาณกรดทั้งหมด ปริมาณน้้าตาลรีดิวซ์ ปริมาณน้้าตาลทั้งหมด และปริมาณ

ความชื้น พบวํา มีความแตกตํางอยํางมีนัยส้าคัญทางสถิติ (P ≤ 0.05) ดังแสดงในตารางที่ 7 

 

ตารางท่ี 7  สมบัติทางเคมีของตัวอยํางน้้าผึ้งทั้ง 8 ชนิด 

ชนิดของน้ าผึ้ง ปริมาณกรด

ท้ังหมด1/ 

(ร้อยละ) 

ปริมาณน้ าตาล

รีดิวซ์1/ 

(ร้อยละ) 

ปริมาณน้ าตาล

ท้ังหมด1/ 

(ร้อยละ) 

ปริมาณ

ความชื้น1/ 

(ร้อยละ) 

น้้าผึ้งทางการค๎า            

น้้าผึ้งล้าไย     

น้้าผึ้งสาบเสือ 

น้้าผึ้งเงาะ 

น้้าผึ้งลิ้นจี่      

น้้าผึ้งทานตะวัน    

น้้าผึ้งยางพารา  

น้้าผึ้งชันโรง                                                                                                        

0.03d 

0.01e 

0.02d 

0.06b 

0.01e 

0.02d 

0.05c  

0.10a 

67.41c 

67.65abc 

68.04abc 

68.31ab 

68.40a 

68.13ab 

67.68bc  

67.68abc 

76.95a 

76.86bc 

76.86bc 

76.77c 

76.86ab 

76.86bc 

76.77c  

76.86bd 

13.24e 

18.66b 

17.49d 

19.21bc 

20.74ab 

17.39d 

21.39a  

19.40bc 

c.v. (ร๎อยละ) 10.55 0.05 0.52 4.66 

หมายเหตุ    1/  หมายถึง อักษรก้ากับเหนือลักษณะที่ทดสอบที่ตํางกันในแนวตั้ง แสดงวํามีแตกตํางอยําง

มีนัยส้าคัญทางสถิติ (P ≤ 0.05) 
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2. ผลการศึกษาสมบัติของผลิตภัณฑ์ลูกกวาดชนิดแข็ง  

2.1 ผลการประเมินสมบัติทางลักษณะปรากฏ สี กลิ่นและรสชาติ ของลูกกวาดชนิดแข็ง  

เมื่อท้าการผลิตลูกกวาดชนิด เพื่อท้าการประเมินคุณภาพทางด๎านลักษณะปรากฏ กลิ่น 

รสชาติโดยใช๎ตัวอยํางน้้าผึ้งทั้ง 8 ชนิด ได๎แกํน้้าผึ้งทางการค๎า น้้าผึ้งดอกล้าไย น้้าผึ้งดอกลิ้นจี่ น้้าผึ้งดอก

สาบเสือ น้้าผึ้งดอกทานตะวัน น้้าผึ้งดอกเงาะ น้้าผึ้งดอกยางพารา และน้้าผึ้งชันโรง พบวํา ลักษณะ

ปรากฏด๎านกลิ่น มีกลิ่นของน้้าผึ้งและมีรสชาติหวานสํวนทางด๎านสีมีความแตกตํางกัน แสดงในตารางที่ 

8 

 

ตารางท่ี 8  ลักษณะปรากฏสี กลิ่นและรสชาติ ของลูกกวาดชนิดแข็งจากตัวอยํางน้้าผึ้งทั้ง 8 ชนิด 

 ชนิดของน้ าผึ้ง                      ส ี                                        กลิ่น                                    รสชาต ิ
 
น้้าผึ้งทางการค๎า   น้้าตาลใส      มีกลิ่นของน้้าผึ้ง  หวาน 

น้้าผึ้งล้าไย                   น้้าตาลใส           มีกลิ่นของน้้าผึ้ง   หวาน 

น้้าผึ้งสาบเสือ                   น้้าตาล                 มีกลิ่นของน้้าผึ้ง                         หวาน 

น้้าผึ้งเงาะ                         น้้าตาลเข๎ม           มีกลิ่นของเกสรดอกเงาะ              หวาน  

     น้้าผึ้งลิ้นจี่                         น้้าตาลใส            มีกลิ่นของเกสรดอกลิ้นจี่  หวาน  

น้้าผึ้งทานตะวัน               น้้าตาล           มีกลิ่นของเกสรดอกทานตะวัน หวาน 

น้้าผึ้งยางพารา                  น้้าตาล    มีกลิ่นของน้้าผึ้ง   หวาน  

น้้าผึ้งชันโรง                    น้้าตาลเข๎ม   มีกลิ่นคล๎ายน้้าตาลไหม๎  หวาน  
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2.2 ผลการประเมินคําสีของลูกกวาดชนิดแข็ง  

       เมื่อท้าการผลิตลูกกวาดชนิดแข็งโดย ใช๎ตัวอยําง น้้าผึ้งทั้ง 8 ชนิด  ได๎แกํ น้้าผึ้งทางการค๎า  

น้้าผึ้งดอกล้าไย น้้าผึ้งดอกลิ้นจี่ น้้าผึ้งดอกสาบเสือ น้้าผึ้งดอกทานตะวัน น้้าผึ้งดอกเงาะ น้้าผึ้งดอก

ยางพารา และน้้าผึ้งชันโรง น้ามาวิเคราะห์คําสีโดยใช๎เคร่ือง Colorimeter โดยวัดคําความสวําง  (L*) คํา

ความแดง (a*) และคําความเหลือง (b*) พบวํา มีความแตกตํางอยํางมีนัยส้าคัญทางสถิติ ( P ≤ 0.05) ดัง

แสดงในตารางที่ 9 

 

    ตารางท่ี 9  คําสีของลูกกวาดชนิดแข็งจากตัวอยํางน้้าผึ้งทั้ง 8 ชนิด  
 

    ชนิดของน้ าผึ้ง          ค่าสี 

     (L*)1    (a*)1/   (b*)1/ 

 

     น้้าผึ้งทางการค๎า  41.96b   3.23b   3.06b 

     น้้าผึ้งล้าไย   41.33b   1.40de   2.26c 

     น้้าผึ้งสาบเสือ   41.56b    1.06e   1.46d 

     น้้าผึ้งเงาะ    43.00b   2.80bc               3.50b  

     น้้าผึ้งลิ้นจี่   42.76b   1.36de    3.60b 

     น้้าผึ้งทานตะวัน  41.60b   1.76d   2.50c 

     น้้าผึ้งยางพารา  42.30b   2.53c   2.46c 

     น้้าผึ้งชันโรง   44.73a   6.10a   5.36a 
 

      c.v. (ร๎อยละ)    2.18   13.57   10.73 
 

หมายเหตุ  1/ หมายถึง อักษรก้ากับเหนือลักษณะที่ทดสอบที่ตํางกันในแนวตั้ ง แสดงวํามีความแตกตําง

อยํางมีนัยส้าคัญทางสถิติ (P ≤ 0.05) 
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  2 .3 ผลการประเมินสมบัติทางเคมีของลูกกวาดแข็ง  

           เมื่อท้าการผลิตลูกกวาดชนิดแข็ง โดยใช๎ตัวอยําง น้้าผึ้งทั้ง 8 ชนิด ได๎แกํ น้้าผึ้งทางการค๎า 

น้้าผึ้งดอกล้าไย น้้าผึ้งดอกลิ้นจี่ น้้าผึ้งดอกสาบเสือ น้้าผึ้งดอกทานตะวัน น้้าผึ้งดอกเงาะ น้้าผึ้งดอก

ยางพารา และน้้าผึ้งชันโรง มาศึกษาหาสมบัติทางเคมี พบวํา  คําความเป็นกรด-ดําง ( pH) ปริมาณกรด

ทั้งหมด ปริมาณเถ๎า และปริมาณความชื้น  มีความแตก ตํางอยํางมีนัยส้าคัญทางสถิติ ( P ≤ 0.05)  สํวน

ปริมาณน้้าตาลรีดิวซ์ ปริมาณน้้าตาลทั้งหมด ไมํมีความแตกตํางกันอยํางมีนัยส้าคัญทางสถิติ (P > 0.05)  

ดังแสดงในตารางที่ 10 

 

ตารางท่ี 10  สมบัติทางเคมีของลูกกวาดชนิดแข็งจากตัวอยํางน้้าผึ้งทั้ง 8 ชนิด 
 

ชนิดของน้ าผึ้ง 
 

ปริมาณ 

กรด

ท้ังหมด1/ 

(ร้อยละ) 

 

ปริมาณ

น้ าตาล

รีดิวซ์ns 

(ร้อยละ) 

 

ปริมาณ

น้ าตาล

ท้ังหมดns 

(ร้อยละ) 

 

ปริมาณ

ความชื้น1/ 

(ร้อยละ) 

 

ปริมาณ 

เถ้า1/ 

(ร้อยละ) 

 

ค่าความเป็น

กรด-ด่าง1/ 

(pH) 

 

น้้าผึ้งทางการค๎า            

น้้าผึ้งล้าไย     

น้้าผึ้งสาบเสือ 

 น้้าผึ้งเงาะ 

น้้าผึ้งลิ้นจี่      

 น้้าผึ้งทานตะวัน    

น้้าผึ้งยางพารา 

น้้าผึ้งชันโรง      

0.03c 

0.01d 

0.02cd 

0.06b 

0.01d 

0.02cd 

0.06b 

0.10a 

70.29 

70.47 

70.38 

70.29 

68.49 

70.65 

67.32 

70.65 

76.86 

76.77 

76.86 

76.50 

76.02 

76.95 

76.47 

76.32 

2.04ab 

2.13ab 

1.64bc 

2.46a         

2.23a         

1.94ab               

2.43a  

2.43a                 

0.12ab 

0.06d  

0.14a    

0.14a    

0.06d    

0.06d    

0.11bc 

0.09cd 

6.96a 

6.90a 

6.50c 

6.83a 

6.90a 

6.68b 

6.25d  

6.62b 
 

c.v. (ร๎อยละ) 13.43 7.92 0.50 13.70 15.00 1.08 
 

หมายเหตุ   1/  หมายถึง อักษรก้ากับเหนือลักษณะที่ทดสอบที่ตํางกันในแนวตั้งแสดงวํา  มีความแตกตําง

อยํางมีนัยส้าคัญทางสถิติ (P ≤ 0.05) 

                  ns   หมายถึง อักษรก้ากับเหนือลักษณะที่ทดสอบที่ตํางกันในแนวตั้งแสดงวํา ไมํมีความ

แตกตํางทางสถิติ (P > 0.05) 
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3. การศึกษาสมบัติทางกายภาพของลูกกวาดชนิดนิ่ม 

3.1 ผลการประเมินคุณสมบัติทางลักษณะปรากฏสี กลิ่นและรสชาติ ของลูกกวาดชนิดนิ่ม  

เมื่อท้าการผลิตลูกกวาดชนิดนิ่มเพื่อท้าการประเมินคุณภาพทางด๎านลักษณะปรากฏ กลิ่น 

รสชาติโดยใช๎ตัวอยํางน้้าผึ้งทั้ง 8 ชนิด ได๎แกํน้้าผึ้งทางการค๎า น้้าผึ้งดอกล้าไย น้้าผึ้งดอกลิ้นจี่ น้้าผึ้งดอก

สาบเสือ น้้าผึ้งดอกทานตะวัน น้้าผึ้งดอกเงาะ น้้าผึ้งดอกยางพารา และน้้าผึ้งชันโรง พบวํา ลักษณะ

ปรากฏด๎านกลิ่น มีกลิ่นของน้้าผึ้ง และมีรสชาติหวานสํวนทางด๎านสีมีความแตกตํางกันเพียงเล็กน๎อย ดัง

แสดงในตารางที่ 11 

 

ตารางท่ี 11  ลักษณะปรากฏสี กลิ่นและรสชาติ ของลูกกวาดชนิดนิ่มจากตัวอยํางน้้าผึ้งทั้ง 8 ชนิด 
 

       ชนิดของน้ าผึ้ง                         สี                               กลิ่น                           รสชาต ิ
 

น้้าผึ้งทางการค๎า          เหลือง           มีกลิ่นของนม    หวาน 

น้้าผึ้งล้าไย                            เหลือง   มีกลิ่นของนม          หวานกลมกลํอม 

น้้าผึ้งสาบเสือ                       เหลือง      มีกลิ่นของน้้าผึ้ง    หวาน 

น้้าผึ้งเงาะ                             เหลืองเข๎ม   เปลือกเงาะแห๎ง                หวาน  

      น้้าผึ้งลิ้นจี่                            เหลือง   มีกลิ่นดอกลิ้นจี่                หวาน  

น้้าผึ้งทานตะวัน                   เหลืองอํอน  มีกลิ่นของนม     หวาน 

น้้าผึ้งยางพารา                      เหลือง                     มีกลิ่นดอกยางพารา   หวาน  

น้้าผึ้งชันโรง            เหลืองเข๎ม                มีกลิ่นสาบๆ    หวาน  
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3.2 ผลการประเมินคําสีของลูกกวาดชนิดนิ่ม  

      เมื่อท้าการผลิตลูกกวาดชนิดนิ่มโดย ใช๎ตัวอยําง น้้าผึ้งทั้ง 8 ชนิด  ได๎แกํ น้้าผึ้งทางการค๎า 

น้้าผึ้งดอกล้าไย น้้าผึ้งดอกลิ้นจี่ น้้าผึ้งดอกสาบเสือ น้้าผึ้งดอกทานตะวัน น้้าผึ้งดอกเงาะ น้้าผึ้งดอก

ยางพารา และน้้าผึ้งชันโรง น้ามาวิเคราะห์คําสีโดยใช๎เคร่ือง Colorimeter โดยวัด คําความสวําง  (L*) 

คําความแดง (a*) และคําความเหลือง (b*) พบวํา มีความแตก ตํางอยํางมีนัยส้าคัญทางสถิติ ( P ≤ 0.05) 

ดังแสดงในตารางที่ 12 

 

ตารางท่ี 12  คําสีของลูกกวาดชนิดนิ่มจากตัวอยํางน้้าผึ้งทั้ง 8 ชนิด 
 

ชนิดของน้ าผึ้ง     ค่าสี       

     (L*)1/    (a*)1/    (b*)1/ 

 

น้้าผึ้งทางการค๎า  50.63a   1.33b   13.36a 

น้้าผึ้งล้าไย   46.16b   1.40b   16.83a  

น้้าผึ้งสาบเสือ  41.40c   2.20a   10.43d 

น้้าผึ้งเงาะ   33.93d   0.53c   3.63f 

น้้าผึ้งลิ้นจี ่   50.62a   1.43b   12.46c 

น้้าผึ้งทานตะวัน  50.73a   1.10b   14.83b 

น้้าผึ้งยางพารา  49.30a   2.56a   14.73b 

น้้าผึ้งชันโรง   42.30c   1.00bc   4.86e 
 

 c.v. (ร๎อยละ)   2.24   18.83   2.74 
 

หมายเหตุ   1/ หมายถึง อักษรก้ากับเหนือลักษณะที่ทดสอบที่ตํางกันในแนวตั้งแสดงวํามีความ

แตกตํางอยํางมีนัยส้าคัญทางสถิติ (P ≤ 0.05)      
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3.3 ผลการประเมินสมบัติทางเคมีของลูกกวาดชนิดนิ่ม  

      เมื่อท้าการผลิตลูกกวาดชนิดนุํมโดยใช๎ ตัวอยําง น้้าผึ้งทั้ง 8 ชนิด ได๎แกํ น้้าผึ้งทางการค๎า 

น้้าผึ้งดอกล้าไย น้้าผึ้งดอกลิ้นจี่ น้้าผึ้งดอกสาบเสือ น้้าผึ้งดอกทานตะวัน น้้าผึ้งดอกเงาะ น้้าผึ้งดอก

ยางพารา และน้้าผึ้งชันโรง มาศึกษาสมบัติทางเคมี ได๎แกํ คําความเป็นกรด-ดําง ( pH) ปริมาณกรด

ทั้งหมด ปริมาณน้้าตาลรีดิวซ์ ปริมาณน้้าตาลทั้งหมด ปริมาณเถ๎า และปริมาณความชื้น  พบวํา มีความ

แตกตํางอยํางมีนัยส้าคัญทางสถิติ (P ≤ 0.05) ดังแสดงในตารางที่ 13 

 

ตารางท่ี 13  สมบัติทางเคมีของลูกกวาดชนิดนิ่มจากตัวอยํางน้้าผึ้งทั้ง 8 ชนิด  

ชนิดของน้ าผึ้ง ปริมาณกรด

ท้ังหมด1/ 

(ร้อยละ) 

ปริมาณ

น้ าตาล

รีดิวซ์1/ 

(ร้อยละ) 

ปริมาณ

น้ าตาล

ท้ังหมด1/ 

(ร้อยละ) 

ปริมาณ

ความชื้น1/ 

(ร้อยละ) 

ปริมาณ

เถ้า1/ 

(ร้อยละ) 

ค่าความ

เป็นกรด-

ด่าง1/ 

(pH) 

น้้าผึ้งทางการค๎า           

น้้าผึ้งล้าไย   

น้้าผึ้งสาบเสือ  

น้้าผึ้งเงาะ 

น้้าผึ้งลิ้นจี่      

น้้าผึ้งทานตะวัน    

น้้าผึ้งยางพารา 

น้้าผึ้งชันโรง      

0.01c  

0.01c  

0.01c  

0.03b    

0.02c 

0.01c  

0.02c  

0.05a          

70.29ab 

70.02b             

70.65a  

71.83ab 

71.28ab 

71.37ab           

71.10ab 

70.74ab 

73.44ab 

73.00ab 

73.80ab 

72.90b 

75.42a  

74.97ab 

73.17ab 

73.44ab             

13.52b         

11.82cd       

13.36bc      

15.76a       

10.86d                 

11.64d       

12.14bcd     

11.86cd         

0.23d      

0.22e      

0.31a       

0.25cd      

0.21e        

0.21e       

0.29ab       

0.28bc        

6.84 a  

6.75a  

6.69ab  

6.46cd  

6.73a  

6.55bc 

6.32ed 

6.17e 

c.v. (ร๎อยละ) 19.35           1.61 1.00                13.70 6.38         1.42 

หมายเหตุ  1/ หมายถึง อักษรก้ากับเหนือลักษณะที่ทดสอบที่ตํางกันในแนวตั้งแสดงวํามีความแตกตําง

อยํางมีนัยส้าคัญทางสถิติ (P ≤ 0.05) 
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4. การศึกษาสมบัติทางกายภาพของลูกกวาดชนิดนิ่มรสผลไม้ 

4.1 ผลการประเมินคุณสมบัติทางลักษณะปรากฏ สี กลิ่นและรสชาติ  ของลูกกวาดชนิดนิ่มรส

ผลไม๎ 

      เมื่อท้าการผลิตลูกกวาดชนิดนิ่มรสผลไม๎เพื่อท้าการประเมินคุณภาพทางด๎านลักษณะ

ปรากฏ กลิ่น รสชาติโดยใช๎ ตัวอยํางน้้าผึ้งทั้ง 8 ชนิด ได๎แกํ  น้้าผึ้งทางการค๎า น้้าผึ้งดอกล้าไย น้้าผึ้งดอก

ลิ้นจี่ น้้าผึ้งดอกสาบเสือ น้้าผึ้งดอกทานตะวัน น้้าผึ้งดอกเงาะ น้้าผึ้งดอกยางพารา และน้้าผึ้งชันโรง 

พบวําลักษณะปรากฏด๎านกลิ่น มีกลิ่นของน้้าผึ้ง และมีรสชาติหวานสํวนทางด๎านสีมีความแตกตํางกัน

เพียงเล็กน๎อย ดังแสดงในตารางที่ 14 

 

ตารางท่ี 14  ลักษณะปรากฏกลิ่น รสชาติ ของลูกกวาดชนิดนิ่มรสผลไม๎จากตัวอยํางน้้าผึ้งทั้ง 8 ชนิด 

  

     ชนิดของน้ าผึ้ง  สี                              กลิ่น                              รสชาติ 
 

น้้าผึ้งทางการค๎า           เหลือง                  มีกลิ่นของเนย           หวานอมเปร้ียว 

น้้าผึ้งล้าไย                            เหลือง        มีกลิ่นของดอกล้าไย           หวานอมเปร้ียว 

น้้าผึ้งสาบเสือ                       เหลือง              มีกลิ่นของดอกสาบเสือ          หวาน 

น้้าผึ้งเงาะ                             เหลืองเข๎ม        มีกลิ่นของเกสรดอกเงาะ เปร้ียว 

      น้้าผึ้งลิ้นจี่                            เหลืองอํอน      มีกลิ่นของดอกลิ้นจี่              หวานอมเปร้ียว 

น้้าผึ้งทานตะวัน                   เหลือง          มีกลิ่นน้้าผึ้ง            เปร้ียว 

น้้าผึ้งยางพารา          เหลือง              มีกลิ่นของดอกยางพารา         หวานอมเปร้ียว 

น้้าผึ้งชันโรง              เหลืองเข๎ม         มีกลิ่นน้้าผึ้ง                           เปร้ียว 
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4.2 ผลการประเมินคําสีของลูกกวาดชนิดนิ่มรสผลไม๎ 

       เมื่อท้าการผลิตลูกกวาดชนิดนิ่มรสผลไม๎โดยน้้าผึ้งทั้ง 8 ชนิดที่ใช๎ในการผลิตลูกกวาด 

ได๎แกํ น้้าผึ้งทางการค๎า น้้าผึ้งดอกล้าไย น้้าผึ้งดอกลิ้นจี่ น้้าผึ้งดอกสาบเสือ น้้าผึ้งดอกทานตะวัน น้้าผึ้ง

ดอกเงาะ น้้าผึ้งดอกยางพารา และน้้าผึ้งชันโรง น้ามาวิเคราะห์คําสีโดยใช๎เคร่ือง Colorimeter โดยวัด คํา

ความสวําง  (L*) คําความแดง (a*) และคําความเหลือง (b*) พบวํา มีความแตก ตํางอยํางมีนัยส้าคัญทาง

สถิติ (P ≤ 0.05)  ดังแสดงในตารางที่ 15 

 

ตารางท่ี 15  คําสีของลูกกวาดชนิดนิ่มรสผลไม๎จากตัวอยํางน้้าผึ้งทั้ง 8 ชนิด 
 

ชนิดของน้ าผึ้ง           ค่าสี 

    (L*)1/   (a*)1/   (b*)1/ 

 

น้้าผึ้งทางการค๎า  45.60b   1.56c   13.40b 

น้้าผึ้งล้าไย   38.56d   2.40b   9.36d 

น้้าผึ้งสาบเสือ  34.00g   0.96d   4.90f 

น้้าผึ้งเงาะ   30.00h   1.06cd   1.76g 

น้้าผึ้งลิ้นจี่   19.70a   3.06a   15.36a 

น้้าผึ้งทานตะวัน  37.46e   2.73b   10.46c 

น้้าผึ้งยางพารา  36.06c   2.36b   8.63e 

น้้าผึ้งชันโรง  34.53f   0.43e   5.33f 
 

c.v. (ร๎อยละ)        0.62   15.52   3.11 
 

หมายเหตุ 1/  หมายถึง อักษรก้ากับเหนือลักษณะที่ทดสอบที่ตํางกันในแนวตั้งแสดงวํามีความแตกตําง

อยํางมีนัยส้าคัญทางสถิติ (P ≤ 0.05) 
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 4 .3 ผลการประเมินสมบัติทางเคมีของลูกกวาดชนิดนิ่มรสผลไม๎  

         เมื่อท้าการผลิตลูกกวาดชนิดนิ่มรสผลไม๎  โดยใช๎ ตัวอยําง น้้าผึ้งทั้ง 8 ชนิด ได๎แกํ น้้าผึ้ง

ทางการค๎า  น้้าผึ้งดอกล้าไย น้้าผึ้งดอกลิ้นจี่ น้้าผึ้งดอกสาบเสือ น้้าผึ้งดอกทานตะวัน น้้าผึ้งดอกเงาะ 

น้้าผึ้งดอกยางพารา และน้้าผึ้งชันโรง มาศึกษาหาสมบัติทางเคมี ได๎แกํ คําความเป็นกรด-ดําง ( pH) 

ปริมาณกรดทั้งหมด ปริมาณน้้าตาลรีดิวซ์ ปริมาณน้้าตาลทั้งหมด ปริมาณเถ๎า และปริมาณความชื้น

พบวํา มีความแตกตํางอยํางมีนัยส้าคัญทางสถิติ (P ≤ 0.05)  ดังแสดงในตารางที่ 16 

 

ตารางท่ี 16  สมบัติทางเคมีของผลิตภัณฑ์ลูกกวาดชนิดนิ่มรสผลไม๎จากตัวอยํางน้้าผึ้งทั้ง 8 ชนิด 

ชนิดของน้ าผึ้ง ปริมาณ

กรด

ท้ังหมด1/ 

(ร้อยละ) 

ปริมาณ

น้ าตาล

รีดิวซ์1/ 

(ร้อยละ) 

ปริมาณ

น้ าตาล

ท้ังหมด1/ 

(ร้อยละ) 

ปริมาณ

ความชื้น1/ 

(ร้อยละ) 

ปริมาณ

เถ้า1/ 

(ร้อยละ) 

ค่าความ

เป็นกรด-

ด่าง1/ 

(pH) 

น้้าผึ้งทางการค๎า            

น้้าผึ้งล้าไย    

น้้าผึ้งสาบเสือ 

น้้าผึ้งเงาะ 

น้้าผึ้งลิ้นจี่      

น้้าผึ้งทานตะวัน    

น้้าผึ้งยางพารา

น้้าผึ้งชันโรง      

0.04b 

0.04b          

0.05b 

0.06a 

0.05ab          

0.05ab 

0.05ab 

0.06ab          

73.98ab          

73.71a 

74.61de             

73.44 c              

74.16e 

74.70d               

73.89b 

74.16b 

75.87b          

76.14 b 

75.33a             

75.15b 

74.34ab           

74.70d             

75.78b 

75.78ab 

11.90d         

15.39a 

14.20b           

13.86bc          

14.74ab          

14.64ab           

15.12a 

13.32c            

0.07bc       

0.03d        

0.13a           

0.08b  

0.06c    

0.06c     

0.09 b 

0.07bc  

4.79ab 

4.84a 

4.74abc 

4.84a 

4.50e   

4.67bcd 

4.54de 

4.61cde 

c.v. (ร๎อยละ) 12.22 0.23 0.09 3.38 15.31 1.71 

หมายเหตุ  1/ หมายถึง อักษรก้ากับเหนือลักษณะที่ทดสอบที่ตํางกันในแนวตั้งแสดงวํามีความแตกตําง

อยํางมีนัยส้าคัญทางสถิติ (P ≤ 0.05) 
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วิจารณผ์ลการวิจัย 

 

 จากการประเมินทางลักษณะปรากฏสี กลิ่น รสชาติ ของ ตัวอยํางน้้าผึ้งทั้ง 8 ชนิด ได๎แกํ น้้าผึ้ง

ทางการค๎า น้้าผึ้งดอกล้าไย น้้าผึ้งดอกสาบเสือ น้้าผึ้งดอกเงาะ น้้าผึ้งดอกลิ้นจี่ น้้าผึ้งดอกทานตะวัน น้้าผึ้ง

ดอกยางพารา และน้้าผึ้งชันโรง พบวํา กลิ่นและรสชาติของ ตัวอยํางน้้าผึ้งแตํละชนิดมีความแตกตํางกัน 

เน่ืองจากตัวอยํางน้้าผึ้งแตํละชนิดมีกลิ่นเฉพาะจากเกสรดอกไม๎ที่ผึ้งเก็บน้ามาท้าน้้าผึ้ง ซึ่ง ตัวอยํางน้้าผึ้ง

จากธรรมชาติจะมีรสหวานจัด กลิ่นหอม มีสีอํอนๆ จนถึงน้้าตาลเข๎ม ตามชนิดของพืชอาหารที่ได๎มา  

(สิรีวัฒน์และคณะ, 2551) 

 

จากการ ศึกษาสมบัติทางกายภาพของตัวอยํางน้้าผึ้ง ได๎แกํ คําสีซึ่งวิเคราะห์โดยใช๎เคร่ือง 

Colorimeter โดยวัด คําความสวําง (L*) คําความแดง (a*) และคําความเหลือง (b*) ในตัวอยํางน้้าผึ้งทั้ง 8 

ชนิด ได๎แกํ น้้าผึ้งทางการค๎า  น้้าผึ้งดอกล้าไย น้้าผึ้งดอกสาบเสือ น้้าผึ้งดอกเงาะ น้้าผึ้งดอกลิ้นจี่ น้้าผึ้ง

ดอกทานตะวัน น้้าผึ้งดอกยางพารา  และน้้าผึ้งชันโรง พบวํา คําสีของ ตัวอยําง น้้าผึ้งแตํละชนิดมีความ

แตกตํางกัน เนื่องจากแหลํงหรือชนิดของพืชอาหารที่ได๎มามีความแตกตํางกัน  (สิรีวัฒน์และคณะ, 2551)  

จึงท้าให๎สีของตัวอยํางน้้าผึ้งแตํละชนิดมีสีความแตกตํางกันออกไป  สํวนคําความถํวงจ้าเพาะ และความ

คงตัวของตัวอยํางน้้าผึ้ง พบวํา คําความถํวงจ้าเพาะ มีความแตกตํางกันอยําง ไมํมีนัยส้าคัญทางสถิติ (P > 

0.05) ซึ่งมีคําอยูํในเกณฑ์น้้าผึ้งที่ดี คือ ความถํวงจ้าเพาะมีคําอยูํที่ 1.4115 โดย ตัวอยําง น้้าผึ้งจากดอก

ยางพารามีคําต่้าสุด คือ 1.31  และตัวอยําง น้้าผึ้งชันโรงมีคําสูงสุดคือ  1.36 สํวนความ คงตัวของตัวอยําง

น้้าผึ้งจากดอกลิ้นจี่มีคําต้่าสุด คือ 12.77  เซนติเมตร  และตัวอยําง น้้าผึ้งจากดอกเงาะคําสูงสุดคือ 15.82  

เซนติเมตร  โดยความ คงตัว จะสัมพันธ์กับปริมาณน้้าที่มีใน ตัวอยําง น้้าผึ้ง เน่ืองจาก ตัวอยําง น้้าผึ้ง ที่มี

ปริมาณน้้ามากก็จะสํงผลให๎ความคงตัวมีแนวโน๎มสูงขึ้น  แตํถ๎าตัวอยํางน้้าผึ้งที่มีปริมาณน้้าน๎อยก็แสดง

วําตัวอยํางน้้าผึ้งดังกลําวมีความคงตัวต้่า ซึ่งตัวอยํางน้้าผึ้งที่มีปริมาณน้้าน๎อยนั้นถือวําเป็นน้้าผึ้งที่ดี 

 

จากผลการศึกษาสมบัติทางเคมีของตัวอยํางน้้าผึ้งทั้ง 8 ชนิด  ได๎แกํ น้้าผึ้งทางการค๎า  น้้าผึ้งดอก

ล้าไย น้้าผึ้งดอกสาบเสือ น้้าผึ้งดอกเงาะ น้้าผึ้งดอกลิ้นจี่ น้้าผึ้งดอกทานตะวัน น้้าผึ้งดอกยางพาราและ

น้้าผึ้งชันโรง พบวํา ปริมาณกรดทั้งหมด มีความแตกตํางกันอยํางมีนัยส้าคัญทางสถิติ (P ≤ 0.05) ซึ่ง

ปริมาณกรดของตัวอยํางน้้าผึ้ง มีคําเป็นไปตามมาตรฐานของน้้าผึ้งที่ ก้าหนดให๎มีปริมาณกรดทั้งหมดไมํ
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เกินร๎อยละ  0.57 (อธิยุต, 2546)  สํวนปริมาณน้้าตาลรีดิวซ์ของ ตัวอยํางน้้าผึ้ง พบวํา มีความแตกตํางกัน

อยํางมีนัยส้าคัญทางสถิติ (P ≤ 0.05) อาจเน่ืองจากองค์ประกอบหลักของ โดยน้้าผึ้งทั่วไป คือ น้้าตาล 

โดยที่เป็นน้้าตาลโมเลกุลเด่ียวเป็นสํวนใหญํ และในตัวอยํางน้้าผึ้งทั้ง 8 ชนิด มีความหวานที่แตกตํางกัน

ไปตามเกสรดอกไม๎ที่ผึ้งเก็บน้ามาท้าเป็นน้้าผึ้ง  (สิรีวัฒน์และคณะ, 2551) อยํางไรก็ตามคําของปริมาณ

น้้าตาลรีดิวซ์ ก็ไมํสํงผลตํอคําของปริมาณ น้้าตาลทั้งหมด จึงท้าให๎ทั้งสองคํานี้มีความใกล๎เคียงกั น ใน

สํวนปริมาณน้้าตาล ทั้งหมด ของตัวอยําง น้้าผึ้ง ซึ่งปริมาณน้้าตาลรีดิวซ์ ของตัวอยํางน้้าผึ้งทั้ง 8 ชนิด 

พบวํา มีความแตกตํางกันอยํางมีนัยส้าคัญทางสถิติ (P ≤ 0.05) เน่ืองจากในตัวอยํางน้้าผึ้งแตํละชนิดมี

น้้าตาลในปริมาณที่แตกตํางกันขึ้นอยูํกับแหลํง และอาหารที่ผึ้งน้ามาใช๎ท้าให๎ปริมาณน้้าตาลทั้งหมดที่

ได๎มีความแตกตํางกัน ในสํวน ปริมาณความชื้นของ ตัวอยํางบ น้้าผึ้ง พบวํา มีความแตกตํางกันอยํางมี

นัยส้าคัญทางสถิติ (P ≤ 0.05) เน่ืองจากน้้าผึ้งมีสถานะเป็นของเหลว มีน้้าตาลทราย  และน้้าเป็น

องค์ประกอบหลัก และสาเหตุที่คําประมาณความชื้นแตกตํางกัน เนื่องมาจากการเก็บรักษาเป็นเวลานาน

กวําปกติและการปิดฝาภาชนะบรรจุแนํนหนาไมํเพียงพอ ท้าให๎น้้าผึ้งดูดความชื้นจากอากาศจึงท้าให๎

ปริมาณความชื้นในน้้าผึ้งเพิ่มสูงขึ้น (รัตติกร, 2543) 

 

 จากการ ประเมิน ลักษณะปรากฏ  สี  กลิ่น  และ รสชาติ  ของ ผลิตภัณฑ์ ลูกกวาด ชนิด แข็ง จาก

ตัวอยํางน้้าผึ้งทั้ง 8 ชนิด ได๎แกํ น้้าผึ้งทางการค๎า น้้าผึ้งดอกล้าไย น้้าผึ้งดอกสาบเสือ น้้าผึ้งดอกเงาะ น้้าผึ้ง

ดอกลิ้นจี่ น้้าผึ้งดอกทานตะวัน น้้าผึ้งดอกยางพารา  และน้้าผึ้งชันโรง พบวํา  ลักษณะปรากฏด๎านกลิ่น มี

กลิ่นของน้้าผึ้ง อยํางไรก็ตาม กลิ่นของน้้าผึ้งจะมีการสูญเสียไปบ๎างในระหวํางการผลิต เนื่องจากใน

กระบวนการการผลิตน้ันได๎ใช๎อุณหภูมิสูงจึงสํงผลให๎กลิ่นสูญเสียไปด๎วย และทางด๎านรสชาติ มีรสชาติ

หวาน เนื่องจากการผลิตลูกกวาดชนิดแข็งมีน้้าตาล  และน้้าผึ้งเป็นสํวนประกอบหลักซึ่งท้าให๎เกิดความ

หวานในผลิตภัณฑ์ลูกกวาดชนิดแข็ง 

 

 จา กการศึกษาสมบัติทางกายภาพ ของผลิตภัณฑ์ลูกกวาดชนิดแข็งจากตัวอยําง น้้าผึ้งทั้ง 8 ชนิด 

ได๎แกํ น้้าผึ้งทางการค๎า  น้้าผึ้งดอกล้าไย น้้าผึ้งดอกสาบเสือ น้้าผึ้งดอกเงาะ น้้าผึ้งดอกลิ้นจี่ น้้าผึ้งดอก

ทานตะวัน น้้าผึ้งดอกยางพารา และน้้าผึ้งชันโรง ทางด๎านคําสีโดยใช๎เคร่ือง Colorimeter โดยวัด คําความ

สวําง (L*) คําความแดง (a*) และคําความเหลือง (b*) พบวํา คําสีของผลิตภัณฑ์ลูกกวาดชนิดแข็งมีความ

แตกตํางกัน เนื่องจากตัวอยํางน้้าผึ้งแตํละชนิดจะมีสีเฉพาะตัวที่แตกตํางกัน และในการผลิตยังมีการเติม
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น้้าตาลทราย  และกลูโคส ไซรัป ซึ่งมีสํวนชํวยให๎ผลิตภัณฑ์มีความใสขึ้น พร๎อมทั้งในกระบวนการยัง

เกิดปฏิกิริยาเมลลาร์ด จึงท้าให๎คําสีมีการเปลี่ยนแปลง 

 

 จากการ ศึกษาสมบัติทางเคมีของผลิตภัณฑ์ลูกกวาดชนิดแข็งจากตัวอยํางน้้าผึ้งทั้ง 8 ชนิด ได๎แกํ 

น้้าผึ้งทางการค๎า น้้าผึ้งดอกล้าไย น้้าผึ้งดอกสาบเสือ น้้าผึ้งดอกเงาะ น้้าผึ้งดอกลิ้นจี่ น้้าผึ้งดอกทานตะวัน 

น้้าผึ้งดอกยางพารา และน้้าผึ้งชันโรง พบวํา ปริมาณกรดทั้งหมดมีความแตกตํางกันอยํางมีนัยส้าคัญทาง

สถิติ (P ≤ 0.05) สํวนคําความเป็นกรด-ดํางพบวํา  มีความแตกตํางกันอยํางมีนัยส้าคัญทางสถิติ (P ≤ 

0.05) เน่ืองมาจาก ตัวอยําง น้้าผึ้งแตํละชนิดมีองค์ประกอบของกรดชนิดตําง  ๆ ประมาณร๎อยละ 0.5 ที่

แตกตํางกันออกไป (ไชยา, 2542) และเมื่อผํานกระบวนการผลิตที่ใช๎อุณหภูมิสูง สํงผลให๎องค์ประกอบ

ของกรดที่อยูํในตัวอยํางน้้าผึ้งเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในระดับที่แตกตํางกันตามชนิดของน้้าผึ้ง  สํวน

ปริมาณน้้าตาลรีดิวซ์ พบวํา ไมํ มีความแตกตํางกันส้าคัญทางสถิติ (P > 0.05) เน่ืองจากในการผลิต

ลูกกวาดจะ มีการเ ติมน้้าตาล ทราย ลงไป  สํงผลให๎ ปริมาณน้้าตาลรีดิวซ์มีแนวโน๎มสูงขึ้น เน่ืองจาก

เกิดปฏิกิริยาไฮโดรไลซิส  โดยที่มีผลท้าให๎ ปริมาณน้้าตาลทั้งหมดสูงขึ้นตามไปด๎วย ซึ่งปริมาณน้้าตาล

ทั้งหมดพบวํา ไมํ มีความแตกตํางกันส้าคัญทางสถิติ (P > 0.05) เน่ืองจากคําปริมาณน้้าตาลทั้งหมดอยูํ

ในชํวงร๎อยละ 76.02 – 76.95 และคําปริมาณน้้าตาลรีดิวซ์อยูํในชํวงร๎อยละ 67.32 – 70.65 โดยมีคํา

ตํางกันประมาณร๎อยละ 6 – 8 ดังนั้น ปริมาณน้้าตาลที่เหลือจะเป็นน้้าตาลนอนรีดิวซ์ ซึ่งในผลิตภัณฑ์

ลูกกวาดทั้ง 3 ชนิด น้้าตาลนอนรีดิวซ์คือ น้้าตาลซูโครส ซึ่งสาเหตุที่ท้าให๎น้้าตาลซูโครสมีปริมาณลดลง

เน่ืองจากเกิดปฏิกิริยาไฮโดรไลซิสในระหวํางการผลิตผลิตภัณฑ์ลูกกวาด ดังน้ันคําของปริมาณน้้าตาลที่

ได๎จึงไมํมีความแตกตํางกัน  สํวนคําปริมาณความชื้นพบวํา  มีความแตกตํางกันอยํางมีนัยส้าคัญทางสถิติ 

(P ≤ 0.05) เน่ืองจากในตัวอยํางน้้าผึ้งมีปริมาณความชื้นสูงแตํเมื่อน้ามาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ลูกกวาด สํงผล

ให๎มีปริมาณความชื้นลดลง โดยมีคําอยูํในชํวงร๎อยละ  1.64 – 2.46 ซึ่งโดยปกติปริมาณความชื้นของ

ลูกกวาดจะอยูํในชํวงร๎อยละ 2.5 – 5 และถ๎าผลิตภัณฑ์มีความชื้นต่้ามาก ๆ จะสํงผลให๎ผลิตภัณฑ์จะดูด

ความชื้นจากอากาศท้าให๎เก็บรักษาได๎ไมํนาน  และในสํวนของ ปริมาณเถ๎า  พบวํา  มีความแตกตํางกัน

อยํางมีนัยส้าคัญทางสถิติ (P ≤ 0.05) โดยมีปริมาณเถ๎าอยูํในชํวงร๎อยละ 0.06 – 0.14 ซึ่งเป็นไปตาม

มาตรฐานของปริมาณเถ๎า ที่มีอยูํในน้้าผึ้ง โดยทั่วไป ปริมาณเถ๎าในน้้าผึ้งมีคําเฉลี่ยประมาณร๎อยละ 0.17 

และสาเหตุที่ปริมาณเถ๎ามีคําลดลง เน่ืองจากสูตรที่ใช๎ในการผลิตมีการใช๎ปริมาณตัวอยํางน้้าผึ้งเพียงครึ่ง

เดียว 
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จากการศึกษาลักษณะปรากฏ สี กลิ่น และรสชาติ ของผลิตภัณฑ์ลูกกวาดชนิดนิ่ม จากตัวอยําง

น้้าผึ้งทั้ง 8 ชนิด ได๎แกํ น้้าผึ้งทางการค๎า  น้้าผึ้งดอกล้าไย น้้าผึ้งดอกสาบเสือ น้้าผึ้งดอกเงาะ น้้าผึ้งดอก

ลิ้นจี่ น้้าผึ้งดอกทานตะวัน น้้าผึ้งดอกยางพารา และน้้าผึ้งชันโรง พบวํา  มีกลิ่นของครีมเทียมพรํองไขมัน

และกลิ่นของน้้าผึ้งอํอนๆ เนื่องจาก ในการผลิตลูกกวาดชนิดนิ่มจะ มีครีมเทียมพรํองไขมัน เป็น

สํวนประกอบ ซึ่งครีมเทียมพรํองไขมันมีสมบัติทางด๎านการปรับปรุงกลิ่น รสชาติของผลิตภัณฑ์  และท้า

ให๎เกิดปฏิกิริยาเมลลาร์ด (Maillard reaction) (สิริ, 2541) สํวนด๎านรสชาติมีความหวาน มัน จากการเติม

ครีมเทียมพรํองไขมัน 

 

 จากการ ศึกษาสมบัติทางกายภาพทางด๎านคําสีของลูกกวาดชนิดนิ่ม จากตัวอยํางน้้าผึ้งทั้ง 8 ชนิด 

ได๎แกํ น้้าผึ้งทางการค๎า  น้้าผึ้งดอกล้าไย น้้าผึ้งดอกสาบเสือ น้้าผึ้งดอกเงาะ น้้าผึ้งดอกลิ้นจี่ น้้าผึ้งดอก

ทานตะวัน น้้าผึ้งดอกยางพาราและน้้าผึ้งชันโรง ด๎วยเคร่ือง Colorimeter ซึ่งวัด คําความสวําง  (L*) คํา

ความแดง (a*) และคําความเหลือง (b*) พบวํา ผลิตภัณฑ์ที่ได๎มีลักษณะขุํน เนื่องจากมีการ เติมไขมันเนย 

ครีมเทียมพรํองไขมัน  และน้้าผึ้งเป็นสํวนประกอบ  จึงสํงผลให๎คําสีที่ได๎มีคําเพิ่มขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับ

ตัวอยํางน้้าผึ้ง 

 

 จากการศึกษาสมบัติ ทางเคมีของผลิตภัณฑ์ลูกกวาดชนิด นิ่มจากตัวอยําง น้้าผึ้งทั้งหมด 8 ชนิด 

ได๎แกํ น้้าผึ้งทางการค๎า  น้้าผึ้งดอกล้าไย น้้าผึ้งดอกสาบเสือ น้้าผึ้งดอกเงาะ น้้าผึ้งดอกลิ้นจี่ น้้าผึ้งดอก

ทานตะวัน น้้าผึ้งดอกยางพารา และน้้าผึ้งชันโรง ทางด๎านปริมาณกรดทั้งหมด  พบวํามีความแตกตํางกัน

อยํางมีนัยส้าคัญทางสถิติ (P ≤ 0.05) สํวนคําความเป็นกรด-ดําง พบวํา มีความแตกตํางกันอยํางมี

นัยส้าคัญทางสถิติ (P ≤ 0.05) ซึ่งผลที่ได๎ดังกลําวมีลักษณะเหมือนกันกับผลิตภัณฑ์ลูกกวาดชนิดแข็ง 

สํวนคําปริมาณน้้าตาลรีดิวซ์พบวํา มีความแตกตํางอยํางมีนัยส้าคัญทางสถิติ (P ≤ 0.05)  เน่ืองจากในการ

ผลิตมีการเ ติมน้้าตาล ทรายลงไป มีผลให๎ ปริมาณน้้าตาลรีดิวซ์มีแนวโน๎มสูงขึ้น เน่ืองจากเกิดปฏิกิริยา

ไฮโดรไลซิส ซึ่งการเติมน้้าตาลทรายลงไปจะมีผลท้าให๎ปริมาณน้้าตาลทั้งหมดมี แนวโน๎มสูงขึ้นตามไป

ด๎วย โดยที่ปริมาณน้้าตาลทั้งหมดพบวํา มีความแตกตํางอยํางมีนัยส้าคัญทางสถิติ (P ≤ 0.05) เน่ืองจากคํา

ปริมาณน้้าตาลทั้งหมดอยูํในชํวงร๎อยละ 72.90 – 75.42 และคําปริมาณน้้าตาลรีดิวซ์อยูํในชํวงร๎อยละ 

70.02 – 71.83 โดยมีความแตกตํางกันประมาณร๎อยละ 2 – 4 ดังนั้นปริมาณน้้าตาลที่เหลือคือ ปริมาณ

น้้าตาลนอนรีดิวซ์ โดยในผลิตภัณฑ์ลูกกวาดน้้าตาลนอนรีดิวซ์คือน้้าตาลซูโครส สํวนสาเหตุที่ปริมาณ
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น้้าตาลซูโครสลดลงเป็นผลมาจากการเกิดปฏิกิริยาไฮโดรไลซิส สํวน ปริมาณความชื้นพบวํา  มีความ

แตกตํางอยําง มีนัยส้าคัญทางสถิติ (P ≤ 0.05) โดยทั่วไปผลิตภัณฑ์ลูกกวาดชนิดนิ่มหรือทอฟฟี่จะมี

ปริมาณความชื้นอยูํในชํวงร๎อยละ 6 – 12 ซึ่งตัวอยํางน้้าผึ้งทางการค๎า น้้าผึ้งสาบเสือ น้้าผึ้งเงาะและน้้าผึ้ง

ยางพารา มีปริมาณความชื้นสูงกวําปกติเล็กน๎อย และ ปริมาณเถ๎าพบวํา  มีปริมาณอยูํในชํวงร๎อยละ 0.2 - 

0.3 ซึ่งมากกวําคํามาตรฐานที่ก้าหนด ไว๎คือ ประมาณร๎อยละ 0.17 เน่ืองจากในผลิตภัณฑ์ลูกกวาดชนิด

นิ่ม มีสํวนผสมของ น้้าผึ้งและ ครีมเทียมพรํองมันเนยซึ่งเป็นสํวนประกอบหลัก ที่ให๎แรํธาตุ ดังนั้นจึง

ปริมาณเถ๎าที่ได๎จึงมีปริมาณมากกวํามาตรฐานก้าหนดไว๎ 

 

 จากผลการศึกษาสมบัติทางกายภาพของผลิตภัณฑ์จากลูกกวาดชนิดนิ่มรสผลไม๎ จากตัวอยําง

น้้าผึ้งทั้ง 8 ชนิด ได๎แกํ น้้าผึ้งทางการค๎า  น้้าผึ้งดอกล้าไย น้้าผึ้งดอกสาบเสือ น้้าผึ้งดอกเงาะ น้้าผึ้งดอก

ลิ้นจี่ น้้าผึ้งดอกทานตะวัน น้้าผึ้งดอกยางพารา  และน้้าผึ้งชันโรง ทางด๎านลักษณะปรากฏ กลิ่น รสชาติ 

พบวํา มีกลิ่นของน้้าผึ้งแตํละชนิด สํวนทางด๎านรสชาติจะมีรสชาติหวานอมเปร้ียวเล็กน๎อย เนื่องจากมี

การเติมกรดซิตริกลงไปในการผลิตลูกกวาดซึ่งเป็นการเพิ่มรสชาติให๎แกํผลิตภัณฑ์ลูกกวาดดังกลําว 

 

 จากผลการ ศึกษาสมบัติทางกายภาพ ของผลิตภัณฑ์ลูกกวาดชนิดนิ่มรสผลไม๎ จากตัวอยํางน้้าผึ้ง

ทั้ง 8 ชนิด ได๎แกํ น้้าผึ้งทางการค๎า  น้้าผึ้งดอกล้าไย น้้าผึ้งดอกสาบเสือ น้้าผึ้งดอกเงาะ น้้าผึ้งดอกลิ้นจี่ 

น้้าผึ้งดอกทานตะวัน น้้าผึ้งดอกยางพารา  และน้้าผึ้งชันโรง ทางด๎านคําสีด๎วยเคร่ือง Colorimeter โดยวัด

คําความสวําง  (L*) คําความแดง (a*) และคําความเหลือง (b*) พบวํา  คําสีของผลิตภัณฑ์ลูกกวาดชนิด

นิ่มรสผลไม๎ มีความแตกตํางกัน ตามลักษณะเฉพาะตัวของตัวอยํางน้้าผึ้งแตํละชนิดที่ใช๎ในการผลิตเป็น

ผลิตภัณฑ์ลูกกวาด 

  

 จากผลการ ศึกษาสมบัติทางเคมีวิของผลิตภัณฑ์ลูกกวาดชนิดนิ่มรสผลไม๎จากตัวอยํางน้้าผึ้งทั้ง 8 

ชนิด ได๎แกํ น้้าผึ้งทางการค๎า  น้้าผึ้งดอกล้าไย น้้าผึ้งดอกสาบเสือ น้้าผึ้งดอกเงาะ น้้าผึ้งดอกลิ้นจี่ น้้าผึ้ง

ดอกทานตะวัน น้้าผึ้งดอกยางพารา  และน้้าผึ้งชันโรง ทางด๎านคํา ปริมา ณกรดทั้งหมด  พบวํา มีความ

แตกตํางกันอยํางมีนัยส้าคัญทางสถิติ (P ≤ 0.05)  เน่ืองจากมีการเติมกรดซิตริก  และในการผลิตมีการใช๎

ความร๎อนสูง ท้าให๎เกิดการเปลี่ยนแปลงที่แตกตํางกันตามชนิดของตัวอยํางน้้าผึ้ง สํวนคําความเป็นกร ด–

ดํางพบวํา มีความแตกตํางกันอยํางมีนัยส้าคัญทางสถิติ (P ≤ 0.05) ซึ่งคําความเป็นกรด-ดํางที่วิเคราะห์ได๎
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มีคําประมาณ 4 ซึ่งมีคําน๎อยกวําผลิตภัณฑ์ ลูกกวาดทั้ง 2 ชนิด เนื่องจากผลิตภัณฑ์ ลูกกวาดชนิดน้ีมีการ

เติมกรดซิตริกลงในการผลิต สํวนปริมาณน้้าตาลรีดิวซ์พบวํา มีความแตกตํางอยําง มีนัยส้าคัญทางสถิติ 

(P ≤ 0.05) เน่ืองจากในการผลิตมีการเพิ่มน้้าตาลลงในสํวนประกอบ คําปริมาณน้้าตาลรีดิวซ์จึงมี

แนวโน๎มสูงขึ้น เน่ืองจากเกิดปฏิกิริไฮโดรไลซิส  อยํางไรก็ตามการเพิ่มน้้าตาลลงในสํวนประกอบจึงท้า

ให๎ปริมาณน้้าตาลทั้งหมดมีคําเพิ่มสูงขึ้นตามไปด๎วย ซึ่งจะเห็นได๎วําคําปริมาณน้้าตาลทั้งหมด  โดยที่

ปริมาณน้้าตาลทั้งหมดพบวํา มีความแตกตํางอยําง มีนัยส้าคัญทางสถิติ (P ≤ 0.05) เน่ืองจากคําปริมาณ

น้้าตาลทั้งหมดอยูํในชํวงร๎อยละ 74.34  – 76.14  และคําปริมาณน้้าตาลรีดิวซ์อยูํในชํวงร๎อยละ 73.44  – 

74.70 โดยมีคําตํางกันประมาณร๎อยละ 1 ดังนั้นปริมาณน้้าตาลที่เหลือเป็นปริมาณน้้าตาลนอนรีดิวซ์ซึ่ง

ในผลิตภัณฑ์ลูกกวาดน้้าตาลนอนรีดิวซ์คือ น้้าตาลซูโครส โดยสาเหตุที่ปริมาณน้้าตาลซูโครสลดลงเกิด

จากปฏิกิริยาไฮโดรไลซิส มีผลให๎ปริมาณน้้าตาลที่ได๎จึงไมํมีความแตกตํางกัน สํวน ปริมาณความชื้น

พบวํา มีความแตกตํางกันอยํางมีนัยส้าคัญ  (P ≤ 0.05) โดยทั่วไปผลิตภัณฑ์ลูกกวาดชนิดนิ่มรสผลไม๎มี

ปริมาณความชื้นอยูํในชํวงร๎อยละ 6 – 12 ซึ่งในตัวอยํางลูกกวาดจากน้้าผึ้งทางการค๎ามีปริมาณความชื้น

ไมํเกินปกติ คือ ร๎อยละ 11.90 และในสํวนของปริมาณเถ๎าพบวํา  มีความแตกตํางกันอยํางมีนัยส้าคัญทาง

สถิติ (P ≤ 0.05) โดยที่ตัวอยํางลูกกวาดจากน้้าผึ้ง ชันโรงมีปริมาณเถ๎าอยูํในชํวงร๎อยละ 0.2 - 0.3 ซึ่ง

มากกวําคํามาตรฐานที่ก้าหนดคือ ร๎อยละ 0.17 เน่ืองจากในผลิตภัณฑ์ลูกกวาดชนิดนิ่ม รสผลไม๎  มี

ตัวอยํางน้้าผึ้งและครีมเทียมพรํองมันเนยเป็นสํวนประกอบที่ ให๎แรํธาตุหลัก จึงมีผลท้าให๎ปริมาณเถ๎าที่

ได๎จะมีปริมาณมากกวําคําที่มาตรฐานก้าหนดไว๎ 
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สรุปและข้อเสนอแนะ 

 

สรุป 

 

1. การศึกษาคุณสมบัติของน้ าผึ้ง 

จากการประเมินคุณสมบัติทางลักษณะปรากฏ สี กลิ่น รสชาติ  ของตัวอยํางน้้าผึ้งที่ใช๎ในการ

ผลิตผลิตภัณฑ์ลูกกวาด พบวํา ตัวอยํางน้้าผึ้งแตํละชนิดมีความแตกตํางกันทางลักษณะปรากฏด๎านกลิ่น

และสี สํวนรสชาติมีความแตกตํางกันเพียงเล็กน๎อย  สํวนคําสี พบวํา คําความสวํางอยูํในชํวง 29.13 – 

31.06 และ คําความเหลืองอยูํในชํวง 0.20 – 3.56 โดยที่ ตัวอยําง น้้าผึ้งดอกทานตะวันมีคํา ต่้าที่สุด และ

ตัวอยํางน้้าผึ้งดอกลิ้นจี่มีคํา สูงที่สุด สํวนคําความแดงมีคําอยูํในชํวง 2.50 – 3.76 ซึ่ง ตัวอยํางน้้าผึ้งดอก

สาบเสือมีคํา ต่้าที่สุด และตัวอยํางน้้าผึ้งดอกเงาะมีคํา สูงที่สุด คําความถํวงจ้าเพาะ มีคําอยูํในชํวง  1.31 – 

1.36 และคําความคงตัวมีคําอยูํในชํวง 12.77 – 16.20 เซนติเมตร จากการวิเคราะห์ทางเคมี พบวํา ปริมาณ

กรดทั้งหมด ปริมาณน้้าตาลทั้งหมด ปริมาณน้้าตาลรีดิวซ์ และปริมาณความชื้น มีความแตกตําง กันอยําง

มีนัยส้าคัญทางสถิติ ( P ≤ 0.05) โดยที่คําปริมาณกรดทั้งหมดอยูํในชํวง ร๎อยละ  0.01 – 0.10 ซึ่ งตัวอยําง

น้้าผึ้งชันโรงมีคําสูงที่สุด โดยที่ตัวอยําง น้้าผึ้งดอกล้าไย และตัวอยํางน้้าผึ้งดอกลิ้นจี่มีคําต่้าที่สุด  ในสํวน

ปริมาณน้้าตาลรีดิวซ์อยูํในชํวง ร๎อยละ  67.41 – 68.40 โดยที่ตัวอยําง น้้าผึ้งดอกลิ้นจี่ มีคําสูงที่สุด  โดยที่

ตัวอยําง น้้าผึ้งทางการค๎า มีคําต่้าที่สุด  สํวนปริมาณน้้าตาลทั้งหมดอยูํในชํวง ร๎อยละ  76-77 – 76.95 ซึ่ง

ตัวอยํางน้้า ผึ้งทางการค๎ ามีคําสูงที่สุด โดยที่ตัวอยําง น้้าผึ้งดอกเงาะ และน้้าผึ้งดอกยางพารา มีคําต่้าที่สุด  

สํวนปริมาณความชื้นอยูํในชํวง ร๎อยละ 13.24 – 21.39 ซึ่ง ตัวอยํางน้้าผึ้งดอกยางพารา มีคําสูงที่สุด สํวน

ตัวอยําง น้้าผึ้งทางการค๎า มีคําต่้าที่สุด  จากการศึกษาสมบัติของตัวอยํางน้้าผึ้งพบวํา ตัวอยํางน้้าผึ้งที่

เหมาะสมในการผลิตผลิตภัณฑ์ลูกกวาดคือ ตัวอยํางน้้าผึ้งลิ้นจี่ เนื่องจากสีของน้้าผึ้งมีความใสมากที่สุด 

 

2. ศึกษาลูกกวาดชนิดแข็ง (Hard candy) 

จากการประเมินสมบัติทางลักษณะปรากฏ สี กลิ่นและรสชาติ  ของลูกกวาดชนิดแข็งพบวํา

ลูกกวาดชนิดแข็งที่ได๎จาก ตัวอยําง น้้าผึ้งแตํละชนิดมีความแตกตํางกันทางลักษณะปรากฏด๎านกลิ่น 

เน่ืองจาก ตัวอยํางน้้าผึ้งแตํละชนิดจะมีกลิ่นเฉพาะจากเกสรของดอกไม๎แตํละชนิด สํวนรสชาติมีความ
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แตกตํางกันเพียงเล็กน๎อยเทํานั้น  เมื่อวัดคําสี พบวํา คําความสวํางอยูํใน  41.33  – 44.73 ซึ่ง ลูกกวาดจาก

น้้าผึ้งดอกล้าไยมีคําต่้าที่สุด โดยที่ลูกกวาดจากน้้าผึ้งชันโรงมีคําสูงที่สุด สํวนคําความแดงอยูํในชํวง 1.06 

– 6.10  และคําความเหลืองอยูํในชํวง 1.46 – 5.36 ซึ่ง ลูกกวาดจากน้้าผึ้งดอกสาบเสือมีคํา ต่้าที่สุด โดยที่

ลูกกวาดจาก น้้าผึ้งชันโรงมีคํา สูงที่สุด จากการวิเคราะห์ทางเคมีของผลิตภัณฑ์ลูกกวาดชนิดแข็ง พบวํา 

ปริมาณกรดทั้งหมด ปริมาณปริมาณความชื้น ปริมาณเถ๎า และคําความเป็นกรด-ดําง มีความแตกตําง

อยํางมีนัยส้าคัญทางสถิติ (P ≤ 0.05) โดยปริมาณกรดทั้งหมดอยูํในชํวง ร๎อยละ 0.01 – 0.10 ซึ่ง  ลูกกวาด

จากน้้าผึ้งชันโรงมีคําสูงที่สุด โดยที่ลูกกวาดจากน้้าผึ้งดอกล้าไย และน้้าผึ้งดอกลิ้นจี่  มีคําต่้าที่สุด  สํวนคํา

ปริมาณความชื้นอยูํในชํวง ร๎อยละ  1.42 – 2.46 โดยที่ลูกกวาดจาก น้้าผึ้งดอกเงาะ มีคําสูงที่สุด  โดยที่

ลูกกวาดจากน้้าผึ้งดอกยางพารามีคําต่้าที่สุด สํวนคําปริมาณเถ๎าอยูํในชํวงร๎อยละ 0.06 – 0.14 ซึ่ง ลูกกวาด

จากน้้าผึ้งดอกสาบเสือ และน้้าผึ้งดอกเงาะมีคําสูงที่สุด โดยที่ลูกกวาดจากน้้าผึ้งดอกล้าไย น้้าผึ้งดอกลิ้นจี่ 

และน้้าผึ้งดอกทานตะวัน มีคําต่้าที่สุด  สํวนคําความเป็นกรด-ดํางอยูํในชํวง 6.25 – 6.96 โดยที่ลูกกวาด

จากน้้าผึ้งทางการค๎ามีคําสูงที่สุด โดยที่ลูกกวาดจาก น้้าผึ้งดอกยางพารา มีคําต่้าที่สุด สํวน ปริมาณน้้าตาล

รีดิวซ์มีคําอยูํในชํวงร๎อยละ 67.32 – 76.95  และปริมาณน้้าตาลทั้งหมด มีคําอยูํในชํวงร๎อยละ 70.02 – 

76.86 ซึ่งมีความแตกตํางอยํางไมํมีนัยส้าคัญทางสถิติ  (P > 0.05) และจาก ผลการทดลองท้าให๎ทราบวํา

ตัวอยํางน้้าผึ้งที่เหมาะสมในการ ผลิตลูกกวาดชนิดแข็ง คือ ตัวอยํางน้้าผึ้งทานตะวัน เนื่องจากผลิตภัณฑ์

ลูกกวาดที่ได๎มีปริมาณน้้าตาลรีดิวซ์น๎อยที่สุด และมีรสชาติดีที่สุด 

 

3. การศึกษาลูกกวาดชนิดนุ่ม (Toffee) 

จากการประเมินคุณสมบัติทางลักษณะปรากฏ สี กลิ่นและรสชาติ ของลูกกวาดชนิดนุํมพบวํา

ลูกกวาดชนิดนุํมที่ได๎จากน้้าผึ้งแตํละชนิดมีความแตกตํางกันทางลักษณะปรากฏ ทางด๎านกลิ่น เนื่องจาก

ตัวอยํางน้้าผึ้งแตํละชนิดมีกลิ่นเฉพาะจากเกสรของดอกไม๎แตํละชนิด และมีกลิ่นของนม เน่ืองจากใน

การผลิตลูกกวาดชนิดนุํมมีสํวนของ ครีมเทียมพรํองไขมัน ประกอบอยูํ  สํวนด๎านรสชาติมีความแตกตําง

กันเพียงเล็กน๎อย เมื่อวัดคําสี พบวํา คําความสวํางอยูํในชํวง  33.93 – 50.73 ซึ่งลูกกวาดจากน้้าผึ้งดอก

ทานตะวันมีคําสูงที่สุด โดยที่ลูกกวาดจากน้้าผึ้งดอกเงาะ มีคําต่้าที่สุด  สํวนคําความแดงอยูํในชํวง 0.53 – 

2.56 ซึ่งลูกกวาดจากน้้าผึ้งดอกยางพารา มีคําสูงที่สุด  โดยที่ลูกกวาดจาก น้้าผึ้งดอกเงาะ มีคําต่้าที่สุด  สํวน

คําความเหลืองอยูํในชํวง 3.63 – 16.83 ซึ่งลูกกวาดจาก น้้าผึ้งดอกล้าไย มีคําสูงที่สุด  โดยที่ลูกกวาดจาก

น้้าผึ้งดอกเงาะมีคําต่้าที่สุด จากการวิเคราะห์ทางเคมีของผลิตภัณฑ์ลูกกวาดชนิดนุํม พบวํา ปริมาณกรด
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ทั้งหมด ปริมาณน้้าตาลทั้งหมด ปริมาณน้้าตาลรีดิวซ์ ปริมาณความชื้น ปริมาณเถ๎า และคําความเป็น

กรด-ดําง มีความแตกตํางอยํางมีนัยส้าคัญทางสถิติ (P ≤ 0.05) สํวนคําปริมาณกรดทั้งหมดอยูํในชํวง ร๎อย

ละ 0.01 – 0.05 ซึ่งลูกกวาดจากน้้าผึ้งชันโรงมีคําสูงที่สุด คําปริมาณน้้าตาลรีดิวซ์อยูํในชํวง ร๎อยละ 70.02 

– 71.83 ซึ่งลูกกวาดจากน้้าผึ้งดอกสาบเสือมีคําสูงที่สุด โดยที่ลูกกวาดจากน้้าผึ้งดอกล้าไยมีคําต่้าที่สุด คํา

ปริมาณน้้าตาลทั้งหมดอยูํในชํวง ร๎อยละ  72.90  – 75.42 ซึ่งลูกกวาดจากน้้าผึ้งดอกลิ้นจี่ โดยที่ลูกกวาด

จากน้้าผึ้งดอกเงาะมีคําต่้าที่สุด สํวนคําปริมาณความชื้นอยูํในชํวง ร๎อยละ 11.64 – 15.76 ซึ่ง ลูกกวาดจาก

น้้าผึ้งดอกเงาะ มีคําสูงที่สุด  โดยที่ลูกกวาดจาก น้้าผึ้งดอกทานตะวัน มีคําต่้าที่สุด  สํวนคําปริมาณเถ๎าอยูํ

ในชํวงร๎อยละ 0.21 – 0.31 ซึ่ง ลูกกวาดจากน้้าผึ้งดอกสาบเสือ มีคําสูงที่สุด โดยที่ลูกกวาดจาก น้้าผึ้งดอก

ลิ้นจี่ และน้้าผึ้งดอกทานตะวัน มีคําต่้าที่สุด  สํวนคําความเป็นกรด-ดํางอยูํในชํวง 6.17 – 6.84 โดยที่

ลูกกวาดจาก น้้าผึ้งทางการค๎า มีคําสูงที่สุด โดยที่ลูกกวาดจาก น้้าผึ้งชันโรง มีคําต่้าที่สุด  และจาก ผลการ

ทดลองท้าให๎ทราบวํา  ตัวอยําง น้้าผึ้งที่เหมาะสมในการท้าผลิตภัณฑ์ลูกกวาดชนิดนุํมได๎แกํ ตัวอยําง

น้้าผึ้งล้าไย เน่ืองจากผลิตภัณฑ์ที่ได๎มีปริมาณน้้าตาลรีดิวซ์น๎อยที่สุด และมีรสชาติดีที่สุด 

 

4. การศึกษาลูกกวาดชนิดนุ่มรสผลไม้ (Fruit chew) 

จากการประเมินคุณสมบัติทางลักษณะปรากฏ กลิ่น รสชาติ  ของลูกกวาดชนิดนุํมรสผลไม๎

พบวํา ลูกกวาดชนิดนุํมรสผลไม๎ที่ได๎จากตัวอยํางน้้าผึ้งแตํละชนิดมีความแตกตํางกันทางลักษณะปรากฏ

ด๎านกลิ่น เนื่องจาก ตัวอยําง น้้าผึ้งแตํละชนิดจะมีกลิ่นเฉพาะจากเกสรของดอกไม๎แตํละชนิด สํวนด๎าน

รสชาติมีรสหวานอมเปร้ียว เนื่องจากการผลิตลูกกวาดชนิดนุํมรสผลไม๎  มีกรดซิตริกเป็นสํวนประกอบ 

เมื่อวัดคําสี พบวํา คําความสวํางอยูํในชํวง  19.70 – 45.60 ซึ่งลูกกวาดจากน้้าผึ้งทางการค๎า มีคําสูงที่สุด 

โดยที่ลูกกวาดจาก น้้าผึ้งดอกลิ้นจี่ มีคําต่้าที่สุด  สํวนคําความแดงอยูํในชํวง 0.43 – 3.06 ซึ่งลูกกวาดจาก

น้้าผึ้งดอกลิ้นจี่ มีคําสูงที่สุด  โดยที่ลูกกวาดจาก น้้าผึ้งชันโรง มีคําต่้าที่สุด  สํวนคําความเหลืองอยูํในชํวง 

1.76 – 15.36 โดยที่ลูกกวาดจากน้้าผึ้งดอกลิ้นจี่มีคําสูงที่สุด สํวนลูกกวาดจาก น้้าผึ้งดอกเงาะ มีคําต่้าที่สุด  

จากการวิเคราะห์ทางเคมีของผลิตภัณฑ์ลูกกวาดชนิดนุํมรสผลไม๎ พบวํา ปริมาณกรดทั้งหมด ปริมาณ

น้้าตาลทั้งหมด ปริมาณน้้าตาลรีดิวซ์ ปริมาณความชื้น ปริมาณเถ๎า และคําความเป็นกรด-ดําง มีความ

แตกตํางอยํางมีนัยส้าคัญทางสถิติ (P ≤ 0.05) โดยคําปริมาณกรดทั้งหมดอยูํในชํวงร๎อยละ 0.04 - 0.06 ซึ่ง

ลูกกวาดจาก น้้าผึ้งดอกเงาะ มีคําสูงที่สุด  โดยที่ลูกกวาดจาก น้้าผึ้งทางการค๎าและน้้าผึ้งดอกล้าไย มีคําต่้า

ที่สุด สํวนคําปริมาณน้้าตาลรีดิวซ์อยูํในชํวงร๎อยละ 8.16 – 8.30 ซึ่งลูกกวาดจากน้้าผึ้งดอกทานตะวันมีคํา
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สูงที่สุด โดยที่ลูกกวาดจาก น้้าผึ้งดอกล้าไย มีคําต่้าที่สุด  สํวนคําปริมาณน้้าตาลทั้งหมดอยูํในชํวง ร๎อยละ 

8.26 – 8.46 ซึ่ง ลูกกวาดจาก น้้าผึ้งดอกล้าไย มีคําสูงที่สุด โดยที่ลูกกวาดจาก น้้าผึ้งดอกลิ้นจี่ มีคําต่้าที่สุด  

สํวนคําปริมาณความชื้นอยูํในชํวง ร๎อยละ  11.90 – 15.39 ซึ่ง ลูกกวาดจาก น้้าผึ้งดอกล้าไย มีคําสูงที่สุด 

โดยที่ลูกกวาดจาก น้้าผึ้งทางการค๎า มีคําต่้าที่สุด  สํวนคําปริมาณเถ๎าอยูํในชํวง ร๎อยละ  0.03 – 0.13 ซึ่ง

ลูกกวาดจากน้้าผึ้งดอกสาบเสือมีคําสูงที่สุด โดยที่ลูกกวาดจากน้้าผึ้งดอกล้าไย มีคําต่้าที่สุด สํวนคําความ

เป็นกรด-ดํางอยูํในชํวง 4.50 – 4.84 ซึ่งลูกกวาดจากน้้าผึ้งดอกล้าไย และน้้าผึ้งดอกเงาะ มีคําสูงที่สุด  โดย

ที่ลูกกวาดจากน้้าผึ้งดอกลิ้นจี่มีคําต่้าที่สุด  และจากผลการทดลองท้าให๎ทราบวําน้้าผึ้งที่เหมาะสมในการ

ท้าผลิตภัณฑ์ลูกกวาดชนิดนุํมรสผลไม๎ ได๎แกํ ตัวอยํางน้้าผึ้งดอกลิ้นจี่ เนื่องจากผลิตภัณฑ์ที่ได๎ มีคําความ

เป็นกรด-ดํางต่้าที่สุด จึงมีรสชาติดีที่สุด 
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ภาคผนวก ก 

 

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
(ฉบับที่ 211) พ.ศ. 2543 

เร่ือง น้้าผึ้ง 
----------------------------------------- 

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงประกาศกระทรวงสาธารณสุขวําด๎วยเร่ือง น้้าผึ้ง   
อาศัยอ้านาจตามความในมาตรา 5 และมาตรา 6(3)(4)(5)(6)(7) และ (10) แหํงพระราชบัญญัติอาหาร 
พ.ศ.2522 อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจ้ากัดสิทธิและ  เสรีภาพของ
บุคคล ซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 35 มาตรา 48 และมาตรา 50 ของรัฐธรรมนูญแหํง ราชอาณาจักร
ไทยบัญญัติให๎กระท้าได๎โดยอาศัยอ้านาจตามบทบัญญัติแหํงกฎหมาย  รัฐมนตรีวําการกระทรวง
สาธารณสุขออกประกาศไว๎ ดังตํอไปนี้ 
 ข๎อ 1 ให๎ยกเลิกประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 139 (พ.ศ.2534) เร่ือง น้้าผึ้ง ลงวันที ่ 
18 ธันวาคม พ.ศ.2534 
 ข๎อ 2 ให๎น้้าผึ้งเป็นอาหารที่ก้าหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน 
 ข๎อ 3 น้้าผึ้ง หมายความวํา ของเหลวรสหวานซึ่งผึ้งผลิตขึ้น  
 ข๎อ 4 น้้าผึ้ง ต๎องมีคุณภาพหรือมาตรฐาน ดังตํอไปนี้  
  (1) มีสี กลิ่นและรส ตามลักษณะเฉพาะของน้้าผึ้ง 
  (2) มีน้้าตาลรีดิวซิ่งคิดเป็นน้้าตาลอินเวอร์ตไมํน๎อยกวําร๎อยละ 65 ของน้้าหนัก 
  (3) มีความชื้นไมํเกินร๎อยละ 21 ของน้้าหนัก 
  (4) มีน้้าตาลซูโครสไมํเกินร๎อยละ 5 ของน้้าหนัก 
  (5) มีสารที่ไมํละลายน้้าไมํเกินร๎อยละ 0.1 ของน้้าหนัก 
  (6) มีเถ๎าไมํเกินร๎อยละ 0.6 ของน้้าหนัก 
  (7) มีคําความเป็นกรดไมํเกิน 40 มิลลิอิควิวาเลนท์ของกรดตํอ 1 กิโลกรัม 
  (8) มีคําไดแอสเตสแอกติวิตี (Diastase activity) ไมํน๎อยกวํา 3 โกเต สเกล (Gothe 
Scale) 
  (9) มีคําไฮดรอกซีเมทธิลเฟอร์ฟิวรัล (Hydroxymethylfurfural) ไมํเกิน 80 มิลลิกรัม ตํอ 
1 กิโลกรัม 
  (10) ไมํใช๎วัตถุเจือปนอาหาร 
  (11) ไมํใช๎ส ี
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  (12) ไมํมีจุลินทรีย์ที่ท้าให๎เกิดโรค 
  (13) ไมํมีสารพิษจากจุลินทรีย์ในปริมาณที่อาจเป็นอันตรายตํอสุขภาพ  
  (14) ตรวจพบยีสต์และราไมํเกิน 10 ตํอน้้าผึ้ง 1 กรัม 
  (15) ไมํมีสารปนเปื้อน เว๎นแตํ 
  (15.1) สารหนู ไมํเกิน 0.2 มิลลิกรัม ตํอน้้าผึ้ง 1 กิโลกรัม 
  (15.2) ตะกั่ว ไมํเกิน 0.5 มิลลิกรัม ตํอน้้าผึ้ง 1 กิโลกรัม 
 ข๎อ 5 ผู๎ผลิตหรือผู๎น้าเข๎าน้้าผึ้งเพื่อจ้าหนําย ต๎องปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
วําด๎วยเร่ือง วิธีการผลิต เคร่ืองมือเคร่ืองใช๎ในการผลิต และการเก็บรักษาอาหาร 
ข๎อ 6 การใช๎ภาชนะบรรจุน้้าผึ้ง ให๎ปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขวําด๎วยเร่ือง ภาชนะบรรจุ 
 ข๎อ 7 การแสดงฉลากของน้้าผึ้ง ให๎ปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขวําด๎วยเร่ือง ฉลาก 
 ข๎อ 8 ประกาศฉบับนี้ ไมํใช๎บังคับกับน้้าผึ้งที่ผลิตเพื่อจ้าหนํายโดยสถานที่ผลิตที่ไมํเข๎า 
ลักษณะเป็นโรงงานตามกฎหมายวําด๎วยโรงงาน 
 ข๎อ 9 ให๎ใบส้าคัญการขึ้นทะเบียนต้ารับอาหารหรือใบส้าคัญการใช๎ฉลากอาหาร  ตามประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 139 (พ.ศ.2534) เร่ือง น้้าผึ้ง ลงวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2534 ซึ่งออกให๎
กํอนวันที่ประกาศนี้ใช๎บังคับยังคงใช๎ตํอไปได๎อีกสองปี นับแตํวันที่ประกาศนี้ใช๎บังคับ 
 ข๎อ 10 ให๎ผู๎ผลิต ผู๎น้าเข๎าน้้าผึ้งที่ได๎รับอนุญาตอยูํกํอนวันที่ประกาศนี้ใช๎บังคับ ยื่นค้าขอรับ 
เลขสารบนอาหารภายในหนึ่งปี นับแตํวันที่ประกาศนี้ใช๎บังคับ  เมื่อยื่นค้าขอดังกลําวแล๎วให๎ได๎รับการ
ผํอนผันการปฏิบัติตามข๎อ 5 ภายในสองปี  นับแตํวันที่ประกาศนี้ใช๎บังคับ  และให๎คงใช๎ฉลากเดิมที่
เหลืออยูํตํอไปจนกวําจะหมดแตํต๎องไมํเกินสองปี นับแตํวันที่ประกาศนี้ใช๎บังคับ 
 ข๎อ 11 ประกาศนี้  ให๎ใช๎บังคับเมื่อพ๎นก้าหนดหนึ่งร๎อยแปดสิบวันนับแตํวันถัดจากวันประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต๎นไป 
 
              ประกาศ ณ วันที ่19 กันยายน พ.ศ.2543 
                                                                            กร ทัพพะรังสี 
                                                                                  รัฐมนตรีวําการกระทรวงสาธารณสุข 
(ราชกิจจานุเบกษาฉบับประกาศทั่วไป เลํม 118 ตอนพิเศษ 6 ง. ลงวันที่ 24 มกราคม พ.ศ.2544) 
 

         มผช.๒๖๕/๒๕๔๗           
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ภาคผนวก ข 

 

การวิเคราะห์คุณภาพทางกายภาพ  

1. การวัดค่าสีด้วยเครื่อง ( Colorimeter) 

วิธีท า 

 1. ท้าการเตรียมตัวอยํางส้าหรับวัดคําสีให๎พร๎อม และตั้งคําเคร่ือง Colorimeter ให๎เหมาะสมกับ

การวัด  

 2. น้าตัวอยํางมาวางบนเคร่ืองวัดคําสี  

 3. วัดและจดคําความสวําง (L*) สีแดง (a*) สีเหลือง (b*) ไว๎ 

 

การวิเคราะห์คุณภาพทางเคมี 

1. การวิเคราะห์หาปริมาณความชื้น (Moisture content) (AOAC, 2000) 

วิธีการ 

 1. น้ากระป๋องหาความชื้น ( Moisture can) พร๎อมฝาปิด ล๎างให๎สะอาด น้าไปอบลมร๎อน  (Hot air 

oven) ที่อุณหภูมิ 130 องศาเซลเซียส นานประมาณ 1 ชั่วโมง 

 2. น้ากระป๋องหาความชื้นพร๎อมฝาปิด ออกจากตู๎อบลมร๎อน ทิ้งไว๎ให๎เย็นในโถแก๎วดูดความชื้น 

ให๎มีอุณหภูมิเทํากับอุณหภูมิห๎อง 37 องศาเซลเซียส ชั่งน้้าหนักกระป๋องหาความชื้นที่แนํนอน 

  3. ชั่งตัวอยํางอาหารให๎ได๎น้้าหนักที่แนํนอน 2 – 3 กรัม ใสํลงในกระป๋องหาความชื้นโดย 

 4. น้าไปอบที่ตู๎อบลมร๎อน ที่อุณหภูมิประมาณ 100 – 105 องศาเซลเซียส นานประมาณ 3 

ชั่วโมง เปิดผาขณะเข๎าต๎ูอบลมร๎อน 

 5. เมื่อครบเวลา 3 ชั่วโมง ปิดผากระป๋องหาความชื้น ขณะที่อยูํในต๎ูอบลมร๎อนน้าไปทิ้งให๎เย็น

ในโถแก๎วดูดความชื้น ให๎เทํากับอุณหภูมิห๎อง แล๎วน้าไปชั่งหาน้้าหนักที่แนํนอน 

 6. น้ากระป๋องหาความชื้นตัวอยํางกลับเข๎าอบตํอในตู๎อบลมร๎อนซ้้าหลายๆ  คร้ังจนได๎น้้าหนักที่

ไมํเปลี่ยนแปลง ค้านวณหาร๎อยละความชื้นที่มีในอาหารตัวอยํางโดยใช๎สูตร 
       

 ปริมาณความชื้น (ร๎อยละ)  =   ผลตํางของน้้าหนักของตัวอยํางกํอนอบและหลังอบ   x   100 

                          น้้าหนักตัวอยํางอาหาร 
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2. การตรวจวัดค่าความเป็นกรด – ด่าง (pH) 

วิธีท า 

การเตรียมตัวอยํางลูกกวาดน้้าผึ้งในรูปสารละลายเข๎มข๎นร๎อยละ 10 น้้าตัวอยํางไปตรวจวัดคํา

ความเป็นกรด – ดําง ด๎วยเคร่ือง pH meter ที่อุณหภูมิห๎อง  โดยปรับคํามาตรฐานในการวัดแตํละคร้ังด๎วย

สารละลายมาตรฐานที่มีความเป็นกรด – ดําง เทํากับ 4.00  และ  7.00  ตามล้าดับ ท้าการตรวจวัด 3 คร้ัง

แล๎วน้ามาหาคําเฉลี่ย  

 

3. การวิเคราะห์ปริมาณน้ าตาลรีดิวซ์ (Reducing Sugars) ด้วยวิธี DNS  

สารเคมี  

1. สารละลาย DNS เตรียมโดยชั่ง ( 3, 5 – dinitrosalicylic acid) ปริมาณ 10 กรัม ละลายในน้้า 

250 มิลลิลิตร เติมสารละลายดําง (ชั่ง NaOH 16 กรัม ละลายในน้้ากลั่น 200 มิลลิลิตร) คนให๎ละลายเข๎า

กันจนหมด น้าไปอุํนในอํางน้้าร๎อนจนกระทั่งได๎สารละลายใส จากนั้น ชั่ง สาร  potassium 

sodiumtartrate (Rochelle Salt) ปริมาณ 300 กรัม คํอยๆ เติมลงไปทีละน๎อย จากนั้นปรับปริมาตรสุดท๎าย

ให๎ได๎ 1,000 มิลลิลิตร เก็บไว๎ในขวดสีชาที่อุณหภูมิห๎อง  

2. สารละลายกลูโคสมาตรฐาน เตรียมโดยชั่งกลูโคสมา 0.1000 กรัม ละลายในน้้ากลั่นปรับ

ปริมาตรสุดท๎ายเป็น 100 มิลลิลิตร จะได๎สารละลายกลูโคสเข๎มข๎น 1.0 มิลลิกรัมตํอลิตร จากนั้นน้ามาท้า

การเจือจางให๎ได๎ความเข๎มข๎น 0, 100, 200, 400, 600, 800 และ 1,000 ไมโครกรัมตํอมิลลิลิตร     

 

วิธีการ 

1. ดูดสารละลายตัวอยําง หรือสารละลายกลูโคสมาตรฐาน (แตํละความเข๎มข๎น) ที่ต๎องการ

วิเคราะห์ 0.5 มิลลิลิตร ลงในหลอดทดลอง 

  2. เติมสารละลาย DNS ปริมาตร 1.0 ลงไป 

  3. น้าหลอดทดลองดังกลําวไปต๎มในน้้าเดือดเป็นเวลา 5 นาที 

  4. แชํหลอดทดลองในน้้าเย็น จนเย็นตัวลง 

 5. เติมน้้ากลั่น 10 มิลลิลิตร ลงในหลอดทดลองผสมให๎เข๎ากันแล๎วน้าไปวัดคําดูดกลืนแสงที่

ความยาวคลื่น 520 นาโนเมตร 

  6. ในการวัดใช๎น้้ากลั่นเป็น Blank โดยท้าเหมือนการวัดตัวอยํางทุกขั้นตอน 
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 7. น้าคําการดูดกลืนแสงไปเทียบกับกราฟมาตรฐาน เพื่อหาความเข๎มข๎นของน้้าตาลทั้งหมดใน

สารละลาย หรือค้านวณจากสมการเส๎นตรงของกราฟมาตรฐาน 

 

4. การวิเคราะห์ปริมาณน้ าตาลทั้งหมด ( Total sugar) ด้วยวิธีฟีนอล – ซัลฟูริก (Phenol – sulfuric 

method) 

สารเคมี 

1. กรดซัลฟูริกเข๎มข๎น (Sulfuric acid;reagent grade ร๎อยละ 95.5, specific gravity 1.84) 

 2. ฟีนอล ร๎อยละ 5 โดยน้้าหนัก เตรียมโดยชั่งฟีนอล 5 กรัม แล๎วเติมน้้ากลั่นลงไปจนมีปริมาตร

ครบ 100 มิลิลิตร 

 3. สารละลายกลูโคสมาตรฐาน เตรียมโดยชั่งกลูโคสมา 1.0400 กรัม ละลายในน้้ากลั่นปรับ

ปริมาตรสุดท๎ายเป็น 100 มิลลิลิตร จะได๎สารละลายกลูโคสเข๎มข๎น 400 ไมโครกรัมตํอมิลลิลิตร จากนั้น

มาท้าการเจือจางให๎ได๎ความเข๎มข๎น 0, 10, 20, 40, 60 และ 80 ไมโครกรัมตํอมิลลิลิตร  

 

วิธีการ  

 1. ปิเปตสารละลายตัวอยํางหรือสารละลายกลูโคสมาตรฐาน (แตํละความเข๎มข๎น) ปริมาตร 1.0 

มิลลิลิตร ใสํในหลอดทดลองแล๎วเติมฟีนอลร๎อยละ 5 ลงไป 1.0 มิลลิลิตร เขยําให๎เข๎ากัน 

 2. เติมกรดซัลฟูริกเข๎มข๎น 5 มิลลิลิตรลงไปอยํางรวดเร็ว โดยคํอยๆปลํอยกรดซัลฟูริกลง

ด๎านข๎างหลอด เขยําให๎เข๎ากัน ระวังความร๎อนที่เกิดขึ้น 

  3. ตั้งหลอดทดลองทิ้งไว๎ 10 นาที จากนั้นเขยําอีกครั้ง ทิ้งไว๎อีกประมาณ 20 นาที  

  4. น้าไปวัดคําการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 490 นาโนเมตร  

  5. ในการวัดใช๎น้้ากลั่นเป็น Blank โดยท้าเหมือนการวัดตัวอยํางทุกขั้นตอน 

 6. น้าคําการดูดกลืนแสงไปเทียบกับกราฟมาตรฐาน เพื่อหาความเข๎มข๎นของน้้าตาลทั้งหมดใน

สารละลาย หรือค้านวณจากสมการเส๎นตรงของกราฟมาตรฐาน 
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5. การหาปริมาณเถ้า 

เครื่องมือและอุปกรณ์ 

1. Funace (or Muffle) 

  2. Crucible 

  3. Desicator 

  

 วิธีวิเคราะห์ 

  1. น้าถ๎วยกระเบื้อง (Crucible) พร๎อมฝาปิด ล๎างให๎สะอาด น้าไปเผาในเตาเผา (Furnace) ที่

อุณหภูมิ 550 องศาเซลเซียส นานประมาณ 1 ชั่วโมง 

  2. น้าถ๎วยกระเบื้อง (Crucible) พร๎อมฝาปิด ออกจากเตาเผา ทิ้งไว๎ให๎เย็นในโถแก๎วดูดความชื้น 

ให๎มีอุณหภูมิเทํากับอุณหภูมิห๎อง 37 องศาเซลเซียส ชั่งน้้าหนักถ๎วยกระเบื้องที่แนํนอน 

  3. ชั่งตัวอยํางอาหารให๎ได๎น้้าหนักที่แนํนอน 5 – 6 กรัม ใสํลงในถ๎วยกระเบื้องหาเถ๎า  

  4. น้าไปเผาที่เตาเผา ที่อุณหภูมิประมาณ 540 – 550 องศาเซลเซียส นาน 3 ชั่วโมง เปิดฝาขณะ

เข๎าต๎ูอบลมร๎อน 

  5. เมื่อครบเวลา 3 ชั่วโมง ปิดฝาถ๎วยกระเบื้อง ขณะที่อยูํในเตาเผา  น้าไปทิ้งให๎เย็นในโถแก๎วดูด

ความชื้น ให๎เทํากับอุณหภูมิห๎อง แล๎วน้าไปชั่งหาน้้าหนักที่แนํนอน 

 

  การค้านวณร๎อยละปริมาณเถ๎า     =             น้้าหนักเถ๎าหลังเผา   x   100 

                                 น้้าหนักตัวอยํางกํอนเผา(โดยน้้าหนักแห๎ง) 
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ภาคผนวก ค 

ผลการวิเคราะห์ทางสถิติ 

 

ตารางภาคผนวกที่ 2   ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของคําสี (L*) ในน้้าผึ้ง 
 

SOV                        df                               SS                           MS                               F 

Treat 

Error 

7 

16 

56.86 

0.03 

8.12 

0.00 

3899.40* 

Total                        23                            56.89 

C.V. (ร๎อยละ)          0.14 

หมายเหตุ  * หมายถึง มีความแตกตํางกันทางสถิติ  (P ≤ 0.05) 

 
ตารางภาคผนวกที่ 3   ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของคําสี (a*) ในน้้าผึ้ง 
 

SOV                        df                              SS                            MS                               F 

Treat 

Error 

7 

16 

5.32 

0.04 

0.76 

0.00 

260.90* 

Total 23 5.37 

C.V. (ร๎อยละ)          1.76 

หมายเหตุ  * หมายถึง มีความแตกตํางกันทางสถิติ  (P ≤ 0.05) 

 
ตารางภาคผนวกที่ 4   ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของคําสี (b*) ในน้้าผึ้ง 
 

SOV                        df                               SS                           MS                               F 

Treat 

Error 

7 

16 

37.17 

0.20 

5.31 

0.01 

424.91* 

Total                        23                            37.37 

C.V. (ร๎อยละ)          7.68 

หมายเหตุ  * หมายถึง มีความแตกตํางกันทางสถิติ  (P ≤ 0.05) 
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ตารางภาคผนวกที่ 5  ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของปริมาณกรดทั้งหมดในน้้าผึ้ง 
 

SOV                               df                              SS                            MS                        F 

Treat 

Error 

      7 

      16 

       0.01 

       0.00 

      0.00 

      0.00 

135.82* 

Total                              23                             0.02 

C.V. (ร๎อยละ)               10.55 

หมายเหตุ  * หมายถึง มีความแตกตํางกันทางสถิติ  (P ≤ 0.05) 

 

 
 

ตารางภาคผนวกที่ 6   ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของปริมาณน้้าตาลรีดิวซ์ในน้้าผึ้ง 

SOV                       df                               SS                            MS                            F 

Treat 

Error 

7 

16 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

3.43* 

Total                        23                            0.00 

C.V. (ร๎อยละ)         0.05 

หมายเหตุ  * หมายถึง มีความแตกตํางกันทางสถิติ  (P ≤ 0.05) 

 

 
 

ตารางภาคผนวกที่ 7   ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของปริมาณน้้าตาลทั้งหมดในน้้าผึ้ง 
 

SOV                        df                               SS                           MS                             F 

Treat 

Error 

7 

16 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2.51* 

Total                        230.00                     0.00 

C.V. (ร๎อยละ)          0.52 

หมายเหตุ  * หมายถึง มีความแตกตํางกันทางสถิติ  (P ≤ 0.05) 



68 

 

ตารางภาคผนวกที่ 8  ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของปริมาณความชื้นในน้้าผึ้ง 
 

SOV                                df                                SS                            MS                          F 

Treat                                7                             134.05                       19.15                    25.83* 

Error                               16                            11.86                           0.74 

Total                               23        145.91 

C.V. (ร๎อยละ)               4.66   

หมายเหตุ  * หมายถึง มีความแตกตํางกันทางสถิติ  (P ≤ 0.05) 

 

 
 

ตารางภาคผนวกที่ 9   ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของคําสี (L*) ในผลิตภัณฑ์ลูกกวาดชนิดแข็ง   
 

SOV                        df                               SS                            MS                           F 

Treat 

Error 

7 

16 

25.82 

13.73 

3.68 

0.85 

4.30* 

Total                        23                             39.55 

C.V. (ร๎อยละ)         2.18 

หมายเหตุ  * หมายถึง มีความแตกตํางกันทางสถิติ  (P ≤ 0.05) 

 

 

 

ตารางภาคผนวกที่ 10 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของคําสี (a*) ในผลิตภัณฑ์ลูกกวาดชนิดแข็ง  
 

SOV                         df                              SS                           MS                              F 

Treat 

Error 

7 

16 

56.00 

1.89 

8.00 

0.11 

67.61* 

Total                        23                            57.89 

C.V. (ร๎อยละ)          13.57 

หมายเหตุ  * หมายถึง มีความแตกตํางกันทางสถิติ  (P ≤ 0.05) 
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ตารางภาคผนวกที่ 11   ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของคําสี (b*) ในผลิตภัณฑ์ลูกกวาดชนิดแข็ง  
 

SOV                        df                              SS                            MS                             F 

Treat 

Error 

7 

16 

28.89 

1.69 

4.12 

0.10 

39.01* 

Total                        23                            30.58 

C.V. (ร๎อยละ)          10.73 

หมายเหตุ  * หมายถึง มีความแตกตํางกันทางสถิติ  (P ≤ 0.05) 
 

 

ตารางภาคผนวกที่ 12  ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของปริมาณกรดทั้งหมดในผลิตภัณฑ์ลูกกวาด 

                                    ชนิดแข็ง  
 

SOV                         df                            SS                           MS                              F 

Treat 

Error 

7 

16 

0.01 

0.00 

0.00 

0.00 

80.08* 

Total                        23                            0.02 

C.V. (ร๎อยละ)         13.43 

หมายเหตุ  * หมายถึง มีความแตกตํางกันทางสถิติ  (P ≤ 0.05) 

 

 

ตารางภาคผนวกที่ 13  ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของปริมาณกรด-ดําง  (pH)ในผลิตภัณฑ์ลูกกวาด 

                                    ชนิดแข็ง  
 

SOV                              df                            SS                              MS                        F 

Treat 

Error 

      7 

     16 

    1.24 

    0.08 

     0.17 

     0.00 

33.83* 

Total                             23                            1.33 

C.V. (ร๎อยละ)              1.08 

หมายเหตุ  * หมายถึง มีความแตกตํางกันทางสถิติ  (P ≤ 0.05) 
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ตารางภาคผนวกที่ 14   ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของปริมาณน้้าตาลรีดิวซ์ในผลิตภัณฑ์ลูกกวาด 

                                     ชนิดแข็ง  
 

SOV                       df                               SS                            MS                           F 

Treat 

Error 

7 

16 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

1.44* 

Total                        23                            0.00 

C.V. (ร๎อยละ)         7.92 

หมายเหตุ  * หมายถึง มีความแตกตํางกันทางสถิติ  (P ≤ 0.05) 

 
ตารางภาคผนวกที่ 15   ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของปริมาณน้้าตาลทั้งหมดในผลิตภัณฑ์ 

                                      ลูกกวาดแข็ง  
 

SOV                       df                               SS                           MS                              F 

Treat 

Error 

7 

16 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

1.08ns 

Total                        23                             0.00 

C.V. (ร๎อยละ)          0.50 

หมายเหตุ  ns หมายถึง มีความไมํแตกตํางกันทางสถิติ (P > 0.05) 

 
ตารางภาคผนวกที่ 16  ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของปริมาณความชื้นในผลิตภัณฑ์ลูกกวาด 

                        ชนิดแข็ง  
 

SOV                             df                          SS                               MS                         F 

Treat 

Error 

     7 

    16 

2.76 

1.24 

0.39 

0.07 

5.07* 

Total                           23                         4.01 

C.V. (ร๎อยละ)           13.70 

หมายเหตุ  * หมายถึง มีความแตกตํางกันทางสถิติ  (P ≤ 0.05) 
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ตารางภาคผนวกที่ 17  ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของปริมาณเถ๎าในผลิตภัณฑ์ลูกกวาด  

                                         ชนิดแข็ง  
 

SOV                               df                        SS                            MS                            F 

Treat 

Error 

      7 

      16 

0.02 

0.00 

0.00 

0.00 

14.97* 

Total                              23                      0.02 

C.V. (ร๎อยละ)               15.00 

หมายเหตุ  * หมายถึง มีความแตกตํางกันทางสถิติ  (P ≤ 0.05) 

 

 

ตารางภาคผนวกที่ 18   ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของคําสี (L*) ในผลิตภัณฑ์ลูกกวาดชนิดนิ่ม   
 

SOV                         df                             SS                             MS                             F 

Treat 

Error 

7 

16 

750.59 

35.00 

107.22 

2.18 

49.02* 

Total                        23                            785.59 

C.V. (ร๎อยละ)          3.24 

หมายเหตุ  * หมายถึง มีความแตกตํางกันทางสถิติ  (P ≤ 0.05) 

 

 

ตารางภาคผนวกที่ 19   ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของคําสี (a*) ในผลิตภัณฑ์ลูกกวาดชนิดนิ่ม  
 

SOV                        df                              SS                             MS                             F 

Treat 

Error 

7 

16 

8.97 

1.18 

1.28 

0.07 

17.28* 

Total                        23                            10.15 

C.V. (ร๎อยละ)         18.83 

หมายเหตุ  * หมายถึง มีความแตกตํางกันทางสถิติ  (P ≤ 0.05) 
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ตารางภาคผนวกที่ 20 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของคําสี (b*) ในผลิตภัณฑ์ลูกกวาดชนิดนิ่ม 
  

SOV                        df                                SS                            MS                              F 

Treat 

Error 

7 

16 

543.19 

1.67 

77.59 

0.10 

741.99* 

Total                        23                            544.86 

C.V. (ร๎อยละ)         2.74 

หมายเหตุ  * หมายถึง มีความแตกตํางกันทางสถิติ  (P ≤ 0.05) 

 
ตารางภาคผนวกที่ 21 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของปริมาณกรดทั้งหมดในผลิตภัณฑ์  

                                        ลูกกวาดชนิดนิ่ม  
 

SOV                               df                           SS                             MS                         F 

Treat 

Error 

      7 

      16 

   0.00 

   0.00 

    0.00 

    0.00 

18.19* 

Total                              23                         0.00 

C.V. (ร๎อยละ)               19.35 

หมายเหตุ  * หมายถึง มีความแตกตํางกันทางสถิติ  (P ≤ 0.05) 

 
ตารางภาคผนวกที่ 22  ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของปริมาณกรด-ดําง  (pH)ในผลิตภัณฑ์  

                                        ลูกกวาดชนิดนิ่ม  
 

SOV                               df                             SS                           MS                          F 

Treat 

Error 

       7 

       16 

     1.15 

     0.14 

   0.16 

   0.00 

18.84* 

Total                               23                           1.29 

C.V. (ร๎อยละ)                1.42 

หมายเหตุ  * หมายถึง มีความแตกตํางกันทางสถิติ  (P ≤ 0.05) 
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ตารางภาคผนวกที่ 23 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของปริมาณน้้าตาลรีดิวซ์ในผลิตภัณฑ์ 

                                        ลูกกวาดชนิดนิ่ม  
 

SOV                        df                               SS                           MS                             F 

Treat 

Error 

7 

16 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

1.61* 

Total                        23                            0.00 

C.V. (ร๎อยละ)          1.61 

หมายเหตุ  * หมายถึง มีความแตกตํางกันทางสถิติ  (P ≤ 0.05) 

 
ตารางภาคผนวกที่ 24 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของปริมาณน้้าตาลทั้งหมดในผลิตภัณฑ์ 

                                       ลูกกวาดชนิดนิ่ม  
 

SOV                        df                              SS                            MS                            F 

Treat 

Error 

7 

16 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

1.58* 

Total                        23                            0.00 

C.V. (ร๎อยละ)          1.00 

หมายเหตุ  * หมายถึง มีความแตกตํางกันทางสถิติ  (P ≤ 0.05) 

 
ตารางภาคผนวกที่ 25 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของปริมาณความชื้นในผลิตภัณฑ์ลูกกวาดชนิด 

                                    นิ่ม  
 

SOV                           df                              SS                              MS                            F 

Treat 

Error 

   7 

   16 

50.22 

11.06 

    7.17 

    0.69 

   10.38* 

Total                          23                          61.29 

C.V. (ร๎อยละ)           6.58 

หมายเหตุ  * หมายถึง มีความแตกตํางกันทางสถิติ  (P ≤ 0.05) 
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ตารางภาคผนวกที่ 26  ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของปริมาณเถ๎าในผลิตภัณฑ์ลูกกวาดชนิดนิ่ม 
                                   

SOV                                df                       SS                             MS                           F 

Treat 

Error 

      7 

      16 

0.03 

0.00 

0.00                          17.27* 

0.00 

Total                              23                      0.03 

C.V. (ร๎อยละ)               6.38 

หมายเหตุ  * หมายถึง มีความแตกตํางกันทางสถิติ  (P ≤ 0.05) 

 

ตารางภาคผนวกที่ 27 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของคําสี (L*) ในผลิตภัณฑ์ลูกกวาดชนิดนิ่มรส 

                                   ผลไม๎ 

 

SOV                        df                               SS                             MS                             F 

Treat 

Error 

7 

16 

834.50 

0.93 

119.21 

0.05 

2043.69* 

Total                        23                            835.44 

C.V. (ร๎อยละ)         0.62 

  หมายเหตุ  * หมายถึง มีความแตกตํางกันทางสถิติ  (P ≤ 0.05) 

 
ตารางภาคผนวกที่ 28 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของคําสี (a*) ในผลิตภัณฑ์ลูกกวาดชนิดนิ่มรส  

                                   ผลไม๎  
 

SOV                        df                              SS                           MS                              F 

Treat 

Error 

7 

16 

23.63 

1.38 

3.37 

0.08 

39.15* 

Total                        23                            25.01 

C.V. (ร๎อยละ)         15.52 

หมายเหตุ  * หมายถึง มีความแตกตํางกันทางสถิติ  (P ≤ 0.05) 
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ตารางภาคผนวกที่  29 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของคําสี( b*) ในผลิตภัณฑ์ลูกกวาดชนิดนิ่ม  

                                     รสผลไม๎  
 

SOV                        df                              SS                              MS                             F 

Treat 

Error 

7 

16 

431.79 

1.16 

61.68 

0.07 

850.84* 

Total                        23                            432.95 

C.V. (ร๎อยละ)         3.11 

หมายเหตุ  * หมายถึง มีความแตกตํางกันทางสถิติ  (P ≤ 0.05) 

 

ตารางภาคผนวกที่ 30 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของปริมาณกรดทั้งหมดในผลิตภัณฑ์  

                                         ลูกกวาดชนิดนิ่มรสผลไม๎ 
 

SOV                        df                            SS                              MS                          F 

Treat 

Error 

7 

16 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2.84* 

Total 

C.V. (ร๎อยละ) 

23 

12.22 

0.00 

หมายเหตุ  * หมายถึง มีความแตกตํางกันทางสถิติ  (P ≤ 0.05) 

 

ตารางภาคผนวกที่ 31  ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของปริมาณกรด-ดําง (pH)ในผลิตภัณฑ์  

                                  ลูกกวาดชนิดน่ิมรสผลไม๎  
 

SOV                        df                               SS                           MS                            F 

Treat 

Error 

7 

16 

0.37 

0.10 

0.05 

0.00 

8.20* 

Total                        23                             0.47 

C.V. (ร๎อยละ)         1.71 

หมายเหตุ  * หมายถึง มีความแตกตํางกันทางสถิติ  (P ≤ 0.05) 
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ตารางภาคผนวกที่ 32   ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของปริมาณน้้าตาลรีดิวซ์ในผลิตภัณฑ์ 

                                     ลูกกวาดชนิดน่ิมรสผลไม๎  
 

SOV                        df                              SS                             MS                             F 

Treat 

Error 

7 

16 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

44.30* 

Total                        23                            0.00 

C.V. (ร๎อยละ)          0.23 

หมายเหตุ  * หมายถึง มีความแตกตํางกันทางสถิติ  (P ≤ 0.05) 

 

ตารางภาคผนวกที่ 33   ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของปริมาณน้้าตาลทั้งหมดในผลิตภัณฑ์ 

                                      ลูกกวาดชนิดน่ิมรสผลไม๎  
 

SOV                       df                               SS                             MS                            F 

Treat 

Error 

7 

16 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2.11* 

Total                        23                            0.00 

C.V. (ร๎อยละ)          0.96 

หมายเหตุ  * หมายถึง มีความแตกตํางกันทางสถิติ  (P ≤ 0.05) 

 

ตารางภาคผนวกที่ 34  ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของปริมาณความชื้นในผลิตภัณฑ์ลูกกวาด  

                                  ชนิดนิ่มรสผลไม๎  
 

SOV                              df                            SS                              MS                          F 

Treat 

Error 

     7 

     16 

26.69 

3.67 

3.81 

0.22 

16.62* 

Total                             23                       30.36 

C.V. (ร๎อยละ)               3.38 

หมายเหตุ  * หมายถึง มีความแตกตํางกันทางสถิติ  (P ≤ 0.05) 
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ตารางภาคผนวกที่ 35  ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของปริมาณเถ๎าในผลิตภัณฑ์ลูกกวาด  

                                  ชนิดนิ่มรสผลไม๎  
 

SOV                         df                             SS                                MS                                  F 

Treat 

Error 

7 

16 

0.01 

0.00 

0.00 

0.00 

15.23* 

Total                        23                            0.01 

C.V. (ร๎อยละ)          15.31 

หมายเหตุ  * หมายถึง มีความแตกตํางกันทางสถิติ  (P ≤ 0.05) 

   



การคัดเลือกชนิดของนํ้าผึ้งเพื่อผลิตลูกกวาดชนิดแข็ง 

Selection of honey types for hard candy production 

 

นายจิระเดช มณีรัตน1 และ ผศ.ดร.อัญชลี สวาสด์ิธรรม2 

สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร1  สาขาการผลิตพืช2  

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

 

บทคัดยอ 

การผลิตลูกกวาดแข็ง ชนิดแข็ง จากนํ้าผึ้ง ทั้ง 8 ชนิด คือ นํ้าผึ้งทางการคา นํ้าผึ้งจากดอกลําไย  

นํ้าผึ้งจากดอกสาบเสือ นํ้าผึ้งจากดอกเงาะ นํ้าผึ้งจากดอกลิ้นจ่ี นํ้าผึ้งจากดอกทานตะวัน นํ้าผึ้งจากดอก

ยางพารา และนํ้าผึ้งชันโรง พบวา สีที่ไดมีความใสใกลเคียงกันและขึ้นอยูกับนํ้าผึ้งที่นํามาใช สวนกลิ่น

และรสชาติมีกลิ่นคลายกันและมีรสชาติหวาน มีคาความสวาง  (L*) ความแดง  (a*) และความเหลือง  

(b*) มีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  (P ≤ 0.05) สวนสมบัติทางเคมีพบวา คาปริมาณกรด

ทั้งหมด ปริมาณความชื้น ปริมาณเถา และคาความเปนกรด-ดาง มีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติ (P ≤ 0.05) ซึ่งนํ้าผึ้งที่เหมาะสมในการผลิตลูกกวาดแข็ง คือ นํ้าผึ้งดอกทานตะวัน เน่ืองจาก

ผลิตภัณฑที่ไดจะคอนขางใส และมีรสชาติหวานกลมกลอม  

 

บทนํา 

นํ้าผึ้ง เปนผลิตผลของนํ้าหวานจากดอกไม และจากแหลงนํ้าหวานอ่ืนๆ ที่ผึ้งงานนํามาเก็บ

สะสมไว โดยผานขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงทางเคมี และกายภาพบางประการ แลวสะสมไวในรังผึ้ง โดย

นํ้าผึ้งมีลักษณะเปนของเหลวคอนขางขน มีสีเหลืองจนถึงนํ้าตาล  ในการเปลี่ยนแปลงของนํ้าหวานและ

ทําใหเขมขนขึ้นโดยดึงน้ําออกบางสวน ซึ่งน้ําผึ้งจะเหลือน้ําไดไมเกินรอยละ 20 มีนํ้าตาลชนิดตางๆ เชน  

น้ําตาลกลูโคส น้ําตาลฟรุกโทส  นํ้าตาลลีวูโลส และนํ้าตาลอ่ืนๆ รวม 17 ชนิด นอกจากน้ีนํ้าผึ้งยังอุดม

ไปดวยแรธาตุนานาชนิดจากธรรมชาติ  โดยเฉลี่ยมีประมาณรอนละ 0.17 ของนํ้าหนักนํ้าผึ้ง ที่สําคัญคือ

ในน้ําผึ้งยังมีวิตามินตางๆซึ่งไดแก  วิตามินบี1 บี2 บี3 บี5 บี6 ซี อี เค และแคโรทีน  เปนตน รวมทั้ง

โปรตีน กรดอะมิโนที่จํา เปนตอรางกาย  สวนเอนไซมและฮอรโมน  ซึ่งพบวามีปริมาณโปรตีนในนํ้าผึ้ง



จะมีอยูประมาณรอยละ 0.1 – 0.6 อีกทั้งนํ้าผึ้งยังมีคุณสมบัติในการตอตานเชื้อโรค จึงมีการนํานํ้าผึ้งมา

ใชในการรักษาบาดแผลสด ไฟไหม นํ้ารอนลวก และแผลติดเชื้อ เปนตน (สุกัลยา, 2545) 

ลูกกวาดเปนผลิตภัณฑที่มีสวนประกอบหลักคือ นํ้าตาล  ในปจจุบันอุตสาหกรรมลูกกวาด

จัดเปนอุตสาหกรรมที่มีขนาดใหญประเภทหน่ึง เน่ืองจากเปนผลิตภัณฑที่มีราคาถูกและมีผูบริโภคกัน

มากขึ้น เพราะเปนผลิตภัณฑที่สามารถบริโภคไดทุกเวลา เปนพลังงานที่รางกายสามารถรับไดเร็วที่สุด 

ชวยทําใหรูสึกผอนคลายในเวลากิน สําหรับเด็กๆ น้ัน ลูกกวาดเปนเหมือนของเลนเพราะมีสีสันสดใส

นาสนใจเด็กๆ จึงบริโภคกันมาก ซึ่งในสวนประกอบของลูกกวาดน้ัน จะมีนํ้าตาลเปนหลักและมีอยูใน

ปริมาณที่มากเราจึงมีการหันมาใชสารใหความหวานเพื่อลดปริมาณของนํ้าตาลลงเชน การใชนํ้าผึ้ง 

เน่ืองจากมีแรธาตุหลายชนิดมาจากธรรมชาติ เชน ฟอสฟอรัส ชวยเสริมรางกายใหแข็งแรง เกลือแรที่

ชวยเสริมสรางกระดูก และทําใหระบบไหลเวียนเลือดทํางานไดดีขึ้นที่สําคัญนํ้าผึ้งมีวิตามินตางๆ 

รวมทั้งโปรตีนและกรดอะมิโนที่จําเปนตอรางกาย (สุกัลยา, 2545) 

ดังน้ัน ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะทําการศึกษาการใชนํ้าผึ้งเขามาเปนสวนประกอบในการผลิต

ผลิตภัณฑลูกกวาด เพื่อเปนการปรับปรุงคุณภาพทางดานสี กลิ่น และรสชาติใหมีคุณภาพที่ดีขึ้น รวมทั้ง

เพื่อใหผูบริโภคลูกกวาดไดรับคุณคาทางโภชนา และเปนผลิตภัณฑเพื่อสุขภาพ โดยเปนที่ยอมรับของ

ผูบริโภค   

 

ระเบียบวิธีวิจัย 

การศึกษาการผลิตผลิตภัณฑลูกกวาดชนิดแข็ง  (Hard Candy) ทําการวางแผนการทดลองแบบ

สุมสมบรูณ (Completely Randomized Design; CRD) โดยแบงการทดลองออกเปน 8 สิ่งทดลอง  

(treatment) จํานวน 3 ซ้ําโดยมีสิ่งทดลองคือ นํ้าผึ้งทางการคา นํ้าผึ้งจากดอกลําไย  นํ้าผึ้งจากดอก

สาบเสือ นํ้าผึ้งจากดอกเงาะ นํ้าผึ้งจากดอกลิ้นจ่ี นํ้าผึ้งจากดอกทานตะวัน นํ้าผึ้งจากดอกยางพารา และ

นํ้าผึ้งชันโรง โดยนํานํ้าผึ้งแตละชนิดมาทําการผลิตลูกกวาดตามสูตรที่แสดงในตารางที่ 1  

ขั้นตอนการผลิต ลูกกวาดชนิดแข็ง เร่ิมจากทําการ ละลายนํ้าตาลทรายใน นํ้า จากน้ัน นําไปให

ความรอนพรอมกับคนใหเปนระยะจนมีอุณหภูมิ 110 องศาเซลเซียส  เติมกลูโคสไซรัป  คนใหเปนเน้ือ

เดียวกัน จากน้ันจึงเติมนํ้าผึ้งลงไป คนใหเปนเน้ือเดียวกัน โดยเพิ่ม อุณหภูมิใหสูงถึง 150 องศาเซลเซียส 

จากน้ัน คน นาน 2 นาที  เทสวนผสมลงในแมพิมพ ทําใหเย็นทันที  นําลูกกวาดออก จากพิมพ หอดวย

กระดาษไขและหอดวยกระดาษแกวอีกคร้ัง 



ตารางท่ี 1  สูตรที่ใชในการผลิตลูกกวาดชนิดแข็ง 
 

วัตถุดิบ อัตราสวน (โดยนํ้าหนัก) 

นํ้าผึ้ง 3 

กลูโคสไซรัป (แบะแซ) 1.75 

นํ้าตาลทราย 1.25 

นํ้า 1/3 ของนํ้าตาลทราย 
 

ท่ีมา: ดัดแปลงจากสุวรรณา (2543) 

 

การวิเคราะหผลิตภัณฑลูกกวาดชนิดแข็ง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

- การวิเคราะหสมบัติทางกายภาพ  ไดแก  ลักษณะปรากฏ กลิ่น  รสชาติ และคาสีโดยใชเคร่ือง 

Colorimeter  

- การวิเคราะหสมบัติทางเคมี  ไดแก ปริมาณความชื้น (AOAC, 2000) ปริมาณนํ้าตาลทั้งหมด  

(Nielsen, 2010) ปริมาณนํ้าตาลรีดิวซ  (Miller, 1959) ปริมาณเถา  (AOAC, 2000) ปริมาณกรดทั้งหมด 

(Tritable Acidity, TA) (AOAC, 2000) คาความเปนกรด-ดาง (pH) โดยใช pH meter 

ทําการ เก็บรวบรวมขอมูลที่ไดจากการวิเคราะหสมบัติทางกายภาพ และทางเคมี ของตัวอยาง

ผลิตภัณฑลูกกวาดชนิดแข็ง จากตัวอยางนํ้าผึ้ง ทั้ง 8 สิ่งทดลอง  จํานวน 3 ซ้ํา นํามาหาคาเฉลี่ย โดยการ

วิเคราะหความแปรปรวน (ANOVA) และเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยระหวางชุดการทดลอง

โดยใชวิธี Duncan’s New Multiple Range Test (DMRT) ที่ระดับความเชื่อมั่น รอยละ 95 ประมวลผล

จากโปรแกรมคอมพิวเตอรโดยใชสําเร็จรูป 

 

ผลการวิจัยและอภิปรายผล  

  คุณภาพ ของลูกกวาดชนิด แข็ง ทางดานลักษณะปรากฏ กลิ่น รสชาติ และคาสี โดยใช ตัวอยาง

นํ้าผึ้งทั้ง 8 ชนิด ไดแก  นํ้าผึ้งทางการคา นํ้าผึ้งดอกลําไย นํ้าผึ้งดอกลิ้นจ่ี นํ้าผึ้งดอกสาบเสือ นํ้าผึ้งดอก

ทานตะวัน นํ้าผึ้งดอกเงาะ นํ้าผึ้งดอกยางพารา และนํ้าผึ้งชันโรง แสดง ในตารางที่ 2 และ 3 พบวา กลิ่น

ของนํ้าผึ้งจะมีการสูญเสียไปบางในระหวางการผลิต เน่ืองจากในกระบวนการการผลิตน้ันไดใชอุณหภูมิ

สูงจึงสงผลใหกลิ่นสูญเสียไปดวย และทางดานรสชาติ มีรสชาติหวาน เน่ืองจากการผลิตลูกกวาดชนิด

แข็งมีนํ้าตาล และนํ้าผึ้งเปนสวนประกอบหลักซึ่งทําใหเกิดความหวานในผลิตภัณฑลูกกวาดชนิดแข็ 



ตารางท่ี 2  ลักษณะปรากฏสี กลิ่นและรสชาติ ของลูกกวาดชนิดแข็งจากตัวอยางนํ้าผึ้งทั้ง 8 ชนิด 

 ชนิดของนํ้าผ้ึง                      สี                                         กลิ่น                                    รสชาต ิ

 

นํ้าผึ้งทางการคา   นํ้าตาลใส      มีกลิ่นของนํ้าผึ้ง  หวาน 

นํ้าผึ้งลําไย                   นํ้าตาลใส           มีกลิ่นของนํ้าผึ้ง   หวาน 

นํ้าผึ้งสาบเสือ                   นํ้าตาล                 มีกลิ่นของนํ้าผึ้ง                         หวาน 

นํ้าผึ้งเงาะ                         นํ้าตาลเขม           มีกลิ่นของเกสรดอกเงาะ              หวาน  

     นํ้าผึ้งลิ้นจ่ี                         นํ้าตาลใส            มีกลิ่นของเกสรดอกลิ้นจ่ี  หวาน  

นํ้าผึ้งทานตะวัน               นํ้าตาล           มีกลิ่นของเกสรดอกทานตะวัน หวาน 

นํ้าผึ้งยางพารา                  นํ้าตาล    มีกลิ่นของนํ้าผึ้ง   หวาน  

นํ้าผึ้งชันโรง                    นํ้าตาลเขม   มีกลิ่นคลายนํ้าตาลไหม  หวาน  

   

    ตารางท่ี 3  คาสีของลูกกวาดชนิดแข็งจากตัวอยางนํ้าผึ้งทั้ง 8 ชนิด  

 

    ชนิดของนํ้าผ้ึง          คาสี 

     (L*)1    (a*)1/   (b*)1/ 

 

     นํ้าผึ้งทางการคา  41.96b   3.23b   3.06b 

     นํ้าผึ้งลําไย   41.33b   1.40de   2.26c 

     นํ้าผึ้งสาบเสือ   41.56b    1.06e   1.46d 

     นํ้าผึ้งเงาะ    43.00b   2.80bc               3.50b  

     นํ้าผึ้งลิ้นจ่ี   42.76b   1.36de    3.60b 

     นํ้าผึ้งทานตะวัน  41.60b   1.76d   2.50c 

     นํ้าผึ้งยางพารา  42.30b   2.53c   2.46c 

     นํ้าผึ้งชันโรง   44.73a   6.10a   5.36a 
 

หมายเหตุ  1/ หมายถึง อักษรกํากับเหนือลักษณะที่ทดสอบที่ตางกันในแนวต้ั ง แสดงวามีความแตกตาง

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P ≤ 0.05) 



สวนผลทางดานคาสีของลูกกวาดชนิดแข็งจากตัวอยางนํ้าผึ้งทั้ง 8 ชนิด พบวา คาสีของลูกกวาด

ชนิดแข็งน้ัน มีความแตกตางกัน เน่ืองจากตัวอยางนํ้าผึ้งแตละชนิดจะมีสีเฉพาะตัวที่แตกตางกัน และใน

การผลิตยังมีการเติมนํ้าตาลทราย  และกลูโคสไซรัป ซึ่งมีสวนชวยใหผลิตภัณฑมีความใสขึ้น พรอมทั้ง

ในกระบวนการยังเกิดปฏิกิริยาเมลลารด จึงทําใหคาสีมีการเปลี่ยนแปลง 

จากการประเมินสมบัติทางเคมีของลูกกวาดแข็ งโดยใชตัวอยางนํ้าผึ้งทั้ง 8 ชนิด พบวา คาความ

เปนกรด-ดาง ( pH) ปริมาณกรดทั้งหมด ปริมาณเถา และปริมาณความชื้น  มีความแตก ตางอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติ ( P ≤ 0.05) สวนปริมาณนํ้าตาลรีดิวซ ปริมาณนํ้าตาลทั้งหมด ไมมีความแตกตางกัน

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P > 0.05)  ดังแสดงในตารางที่ 4 

 

ตารางท่ี 4  สมบัติทางเคมีของลูกกวาดชนิดแข็งจากตัวอยางนํ้าผึ้งทั้ง 8 ชนิด 
 

ชนิดของนํ้าผ้ึง 

 

ปริมาณ 

กรด

ท้ังหมด1/ 

(รอยละ) 

 

ปริมาณ

นํ้าตาล

รีดิวซns 

(รอยละ) 

 

ปริมาณ

นํ้าตาล

ท้ังหมดns 

(รอยละ) 

 

ปริมาณ

ความชื้น1/ 

(รอยละ) 

 

ปริมาณ 

เถา1/ 

(รอยละ) 

 

คาความเปน

กรด-ดาง1/ 

(pH) 

 

นํ้าผึ้งทางการคา            

นํ้าผึ้งลําไย     

นํ้าผึ้งสาบเสือ 

 นํ้าผึ้งเงาะ 

นํ้าผึ้งลิ้นจ่ี      

 นํ้าผึ้งทานตะวัน    

นํ้าผึ้งยางพารา 

นํ้าผึ้งชันโรง      

0.03c 

0.01d 

0.02cd 

0.06b 

0.01d 

0.02cd 

0.06b 

0.10a 

70.29 

70.47 

70.38 

70.29 

68.49 

70.65 

67.32 

70.65 

76.86 

76.77 

76.86 

76.50 

76.02 

76.95 

76.47 

76.32 

2.04ab 

2.13ab 

1.64bc 

2.46a         

2.23a         

1.94ab               

2.43a  

2.43a                 

0.12ab 

0.06d  

0.14a    

0.14a    

0.06d    

0.06d    

0.11bc 

0.09cd 

6.96a 

6.90a 

6.50c 

6.83a 

6.90a 

6.68b 

6.25d  

6.62b 
 

หมายเหตุ   1/  หมายถึง อักษรกํากับเหนือลักษณะที่ทดสอบที่ตางกันในแนวต้ังแสดงวา  มีความแตกตาง

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P ≤ 0.05) 

                  ns   หมายถึง อักษรกํากับเหนือลักษณะที่ทดสอบที่ตางกันในแนวต้ังแสดงวา ไมมีความ

แตกตางทางสถิติ (P > 0.05) 



จากตารางที่ 4 จะเห็นวา ปริมาณกรดทั้งหมดมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P ≤ 

0.05) สวนคาความเปนกรด-ดางพบวา  มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P ≤ 0.05) 

เน่ืองมาจากตัวอยางนํ้าผึ้งแตละชนิดมีองคประกอบของกรดชนิดตาง  ๆ ประมาณรอยละ 0.5 ที่แตกตาง

กันออกไป (ไชยา, 2542) และเมื่อผานกระบวนการผลิตที่ใชอุณหภูมิสูง สงผลใหองคประกอบของกรด

ที่อยูในตัวอยางนํ้าผึ้งเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในระดับที่แตกตางกันตามชนิดของนํ้าผึ้ง  สวนปริมาณ

นํ้าตาลรีดิวซพบวา ไมมีความแตกตางกันสําคัญทางสถิติ (P > 0.05) เน่ืองจากในการผลิต ลูกกวาดจะมี

การเ ติม นํ้าตาล ทราย ลงไป สงผลให ปริมาณนํ้าตาลรีดิวซมีแนวโนมสูงขึ้น เน่ืองจากเกิดปฏิกิริยา

ไฮโดรไลซิส โดยที่มีผลทําใหปริมาณนํ้าตาลทั้งหมดสูงขึ้นตามไปดวย ซึ่งปริมาณนํ้าตาลทั้งหมดพบวา 

ไมมีความแตกตางกันสําคัญทางสถิติ (P > 0.05) เน่ืองจากคาปริมาณนํ้าตาลทั้งหมดอยูในชวงรอยละ 

76.02 – 76.95 และคาปริมาณนํ้าตาลรีดิวซอยูในชวงรอยละ 67.32 – 70.65 โดยมีคาตางกันประมาณรอย

ละ 6 – 8 ดังน้ัน ปริมาณนํ้าตาลที่เหลือจะเปนนํ้าตาลนอนรีดิวซ ซึ่งในผลิตภัณฑลูกกวาดทั้ง 3 ชนิด 

นํ้าตาลนอนรีดิวซคือ นํ้าตาลซูโครส ซึ่งสาเหตุที่ทําใหนํ้าตาลซูโครสมีปริมาณลดลงเน่ืองจาก

เกิดปฏิกิริยาไฮโดรไลซิสในระหวางการผลิตผลิตภัณฑลูกกวาด ดังน้ันคาของปริมาณนํ้าตาลที่ไดจึงไม

มีความแตกตางกัน  สวนคาปริมาณความชื้นพบวา  มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P ≤ 

0.05) เน่ืองจากในตัวอยางนํ้าผึ้งมีปริมาณความชื้นสูงแตเมื่อนํามา ผลิตเปนผลิตภัณฑลูกกวาด สงผลใหมี

ปริมาณความชื้นลดลง โดยมีคาอยูในชวงรอยละ  1.64 – 2.46 ซึ่งโดยปกติปริมาณความชื้นของลูกกวาด

จะอยูในชวงรอยละ 2.5 – 5 และถาผลิตภัณฑมีความชื้นตํ่ามาก ๆ จะสงผลใหผลิตภัณฑจะดูดความชื้น

จากอากาศทําใหเก็บรักษาไดไมนาน  และในสวนของ ปริมาณเถา  พบวา  มีความแตกตางกันอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติ (P ≤ 0.05) โดยมีปริมาณเถาอยูในชวงรอยละ 0.06 – 0.14 ซึ่งเปนไปตามมาตรฐาน

ของปริมาณเถาที่มีอยูในนํ้าผึ้ง โดยทั่วไปปริมาณเถาในนํ้าผึ้งมีคาเฉลี่ยประมาณรอยละ 0.17 และสาเหตุ

ที่ปริมาณเถามีคาลดลง เน่ืองจากสูตรที่ใชในการผลิตมีการใชปริมาณตัวอยางนํ้าผึ้งเพียงคร่ึงเดียว 

 

สรุป 

จากการประเมินสมบัติทางลักษณะปรากฏ สี กลิ่นและรสชาติ  ของลูกกวาดชนิดแข็งพบวา

ลูกกวาดชนิดแข็งที่ไดจาก ตัวอยาง นํ้าผึ้งแตละชนิดมีความแตกตางกันทางลักษณะปรากฏดานกลิ่น 

เน่ืองจาก ตัวอยาง นํ้าผึ้งแตละชนิดจะมีกลิ่นเฉพาะจากเกสรของดอกไมแตละชนิด สวนรสชาติมีความ

แตกตางกันเพียงเล็กนอยเทาน้ัน  เมื่อวัดคาสี พบวา คาความสวางอยูใน  41.33  – 44.73 ซึ่ง ลูกกวาดจาก



นํ้าผึ้งดอกลําไยมีคาตํ่าที่สุด โดยที่ลูกกวาดจากนํ้าผึ้งชันโรงมีคาสูงที่สุด สวนคาความแดงอยูในชวง 1.06 

– 6.10  และคาความเหลืองอยูในชวง 1.46 – 5.36 ซึ่ง ลูกกวาดจาก นํ้าผึ้งดอกสาบเสือมีคา ตํ่าที่สุด โดยที่

ลูกกวาดจาก นํ้าผึ้งชันโรงมีคา สูงที่สุด จากการวิเคราะหทางเคมีของผลิตภัณฑลูกกวาดชนิดแข็ง พบวา 

ปริมาณกรดทั้งหมด ปริมาณปริมาณความชื้น ปริมาณเถา และคาความเปนกรด-ดาง มีความแตกตาง

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P ≤ 0.05) โดยปริมาณกรดทั้งหมดอยูในชวง รอยละ 0.01 – 0.10 ซึ่ง  ลูกกวาด

จากนํ้าผึ้งชันโรงมีคาสูงที่สุด โดยที่ลูกกวาดจากนํ้าผึ้งดอกลําไย และนํ้าผึ้งดอกลิ้นจ่ี มีคาตํ่าที่สุด  สวนคา

ปริมาณความชื้นอยูในชวง รอยละ  1.42 – 2.46 โดยที่ลูกกวาดจาก นํ้าผึ้งดอกเงาะ มีคาสูงที่สุด  โดยที่

ลูกกวาดจากนํ้าผึ้งดอกยางพารามีคาตํ่าที่สุด สวนคาปริมาณเถาอยูในชวงรอยละ 0.06 – 0.14 ซึ่ง ลูกกวาด

จากนํ้าผึ้งดอกสาบเสือ และนํ้าผึ้งดอกเงาะมีคาสูงที่สุด โดยที่ลูกกวาดจากนํ้าผึ้งดอกลําไย นํ้าผึ้งดอกลิ้นจ่ี 

และนํ้าผึ้งดอกทานตะวัน มีคาตํ่าที่สุด  สวนคาความเปนกรด-ดางอยูในชวง 6.25 – 6.96 โดยที่ลูกกวาด

จากนํ้าผึ้งทางการคามีคาสูงที่สุด โดยที่ลูกกวาดจาก นํ้าผึ้งดอกยางพารา มีคาตํ่าที่สุด สวน ปริมาณนํ้าตาล

รีดิวซมีคาอยูในชวงรอยละ 67.32 – 76.95  และปริมาณนํ้าตาลทั้งหมด มีคาอยูในชวงรอยละ 70.02 – 

76.86 ซึ่งมีความแตกตางอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ  (P > 0.05) และจาก ผลการทดลองทําใหทราบวา

ตัวอยางนํ้าผึ้งที่เหมาะสมในการ ผลิตลูกกวาดชนิดแข็ง คือ ตัวอยางนํ้าผึ้งทานตะวัน เน่ืองจากผลิตภัณฑ

ลูกกวาดที่ไดมีปริมาณนํ้าตาลรีดิวซนอยที่สุด และมีรสชาติดีที่สุด 
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