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Abstract 
Healthy cookie recipes were performed by using molasses (A or B types), inulin and carboxymethyl 

cellulose (CMC). Sensory quality and microstructure presented in three-dimensional networks of starch, fat 
and protein of cookies dough were examined. The Sensory evaluation data revealed that the appropriate 
content of CMC, inulin and molasses were 5.8, 4.2 and 8.3%, respectively. Recipes consisting of molasses A 
and B showed the low hardness/firmness. However, the color of all recipes was not significantly different. 
These results imply that the hardness and color of cookies were not affected by molasses types. It was found 
that cookies dough after added with molasses, inulin and CMC caused a loose structure and more in void 
spaces than those of control. Taken together, these results exhibited that there is an association between 
molasses, inulin and CMC and cookies structures which will be used as an alternative value-added healthy 
cookies recipe from sugarcane industry.  
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บทคัดย่อ  

สูตรคุกกี้เพื่อสุขภาพพัฒนาจากการใช้กากน้้าตาล (ชนิด A หรือ B) อินนูลิน และคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลส (CMC) 
จากนั้นท้าการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผสัและโครงสร้างจุลภาคในรปูแบบ 3 มิติของแป้ง ไขมัน และ โปรตีนของคุกกี้โด ผล
การประเมินทางประสาทสัมผัสพบว่าปริมาณ CMC อินนูลิน และกากน้้าตาล ที่เหมาะสมเท่ากับ 5.8%, 4.2% และ 8.3% 
ตามล้าดับ สูตรที่ใช้กากน้้าตาล A และ B ส่งผลให้มีค่าความแข็ง/ความแน่นต่้า อย่างไรก็ตามพบว่าสีของคุกกี้ทุกสูตรไม่แตกต่างกัน
อย่างมีนัยส้าคัญ จากข้อมูลดังกล่าวสามารถอภิปรายได้ว่าประเภทกากน้้าตาลไม่มีผลต่อความแข็งและสีของคุกกี้ พบว่าคุกกี้โดที่
เติมกากน้้าตาล อินนูลิน และ CMC ท้าให้เกิดโครงสร้างหลวมและมีช่องว่างมากกว่าสูตรควบคุม จากข้อมูลทั้งหมดแสดงให้เห็นว่ามี
ความสัมพันธ์ระหว่างการเติมกากน้้าตาล อินนูลิน และ CMC และโครงสร้างคุกกี้ ซึ่งจะใช้เป็นสูตรคุกกี้ เพื่อสุขภาพที่มีการเพิ่ม
มูลค่าจากของเหลือจากอุตสาหกรรมอ้อยและน้้าตาล  
ค้าส้าคัญ: กากน้้าตาล คุกกี้เพื่อสขุภาพ โครงสร้างจุลภาค  
 

ค้าน้า 
ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากแป้งและท้าให้สุกโดยการอบ มักมีองค์ประกอบหลักคือ แป้ง เนย และ

น้้าตาล โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คุกกี้ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายทั่วทุกมุมโลก มีการบริโภคกันมาเป็น
เวลานาน คุกกี้มีส่วนประกอบส้าคัญ คือน้้าตาล และไขมันในปริมาณสูง ส่งผลให้คุกกี้มีแคลอรีสูง ท้าให้ผู้บริโภคที่ชอบรับประทาน
คุกกี้เป็นอาหารว่าง มีปัญหาโรคอ้วน ซึ่งอยู่ ในกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs, non-communicable diseases) ที่เกิดจาก
พฤติกรรมการด้าเนินชีวิต ซึ่งการด้าเนินโรคจะเกิดขึ้นอย่างช้าๆ และสะสมอาการอย่างต่อเนื่อง เมื่อมีอาการของโรคแล้วมักจะเกิด
การเรื้อรังของโรคได้อีกด้วย โดยพฤติกรรมการบริโภคอาหารนับเป็นปัจจัยหลักที่น้าไปสู่โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง รวมถึงและปัญหา
สุขภาพอ่ืนๆ ตามมา และในปัจจุบันภาครัฐได้มกีารจัดเก็บภาษีน้้าตาลในผลติภัณฑ์อาหารและเครือ่งดื่ม ซึ่งเป็นหน่ึงในมาตรการการ
ต่อสู้กับโรคไม่ติดต่อเรื้อรังในไทย ผู้ประกอบการจึงหันมาให้ความส้าคัญกับการพัฒนาสูตรอาหารและเครื่องดื่มที่ให้ประโยชน์ต่อ
สุขภาพมากขึ้นเพื่อเป็นทางเลือกใหม่ให้ผู้บริโภคที่ห่วงใยสุขภาพ การใช้สารให้ความหวานทดแทนน้้าตาล เช่น น้้าตาลจากหญ้า
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หวาน (Stevioside) และน้้าตาลแอลกอฮอล์ (Sugar-alcohol) ที่ไม่ให้พลังงาน หรือให้พลังงานต่้า จึงเข้ามามีบทบาทส้าคัญในการ
พัฒนาสูตรอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ 
 จากข้อมูลดังกล่าวจึงน้ามาสู่แนวคิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์คุกกี้เพื่อสุขภาพ ที่มีส่วนประกอบของ CMC และอินนูลิน 
(Inulin) ในการทดแทนเนย และลดน้้าตาลทรายโดยใช้น้้าตาลจากหญ้าหวานและน้้าตาลมอลทิทอล รวมทั้งศึกษาผลของชนิด
กากน้้าตาล (ชนิด A และ B) ซึ่งมีสารต้านอนุมูลอิสระเป็นส่วนผสมในสูตรคุกกี้ โดยกากน้้าตาลชนิด A และ B ได้มาจาก
กระบวนการแปรรูปน้้าตาลอ้อยให้เป็นน้้าตาลทรายในขั้นตอนที่แตกต่างกัน รวมทั้งศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพ เนื้อสัมผัส 
ลักษณะทางประสาทสัมผัส และโครงสร้างจุลภาคของคุกกี้โดเพื่อให้ทราบถึงปฏิสัมพันธ์ของส่วนผสมในคุกกี้โด และได้สูตรคุกกี้ที่
ใกล้เคียงกับสูตรปกติที่ไม่มีการลดไขมันและน้้าตาลโดยใช้การออกแบบการทดลองแบบผสม  งานวิจัยนี้เป็นการวิจัยเพื่อสร้าง
มูลค่าเพิ่มให้กับกากน้้าตาล และ CMC ที่ได้จากกระบวนการแปรรูปน้้าตาลอ้อย นอกจากนี้คุกกี้ในท้องตลาดมักจะมีส่วนผสมของ
น้้าตาลเป็นจ้านวนมากท้าให้ส่งผลเสียต่อสุขภาพ ดังนั้นงานวิจัยนี้ยังเป็นการสร้างสูตรอาหารทางเลือกใหม่ให้กับผู้บริโภคอีกด้วย  
 

อุปกรณ์และวิธีการ 
การผลิตคุกกี้เพื่อสุขภาพท่ีมีการใช้สารทดแทนน้้าตาลทราย และทดแทนไขมัน น้าคุกกี้สูตรพื้นฐานที่ดัดแปลงจาก Suan 

Dusit International Culinary School (2010) การทดลองในสูตรพื้นฐาน ท้าได้โดยน้าเนยสดชนิดเค็มตราอิมพีเรียล 
(31.3 %w/w) ผสมด้วยเครื่องผสมอาหารแบบมือถือ (EHM3407, Electrolux, Rayong, Thailand) ใช้หัวตีแบบตะกร้อ ผสมเป็น
เวลา 5 นาที จากนั้นใส่น้้าตาลทราย (18.0 % w/w) ผสมต่ออีก 5 นาที ใส่ไข่ไก่ (12.0 % w/w) และกลิ่นวานิลลา (1.3 % w/w) 
ผสมเป็นเวลา 1 นาที ตีด้วยความเร็วปานกลาง และใส่แป้งเค้กผสมแป้งสาลีอเนกประสงค์ (36.0 %w/w) และผงฟู (1.3 % w/w) 
ที่ร่อนแล้ว ตีด้วยความเร็วต่้า เป็นเวลา 1 นาที ตักใส่พิมพ์ และวางบนแผ่นรองอบ จากนั้นน้าไปอบในเตาอบไฟฟ้า (Modular 
electrical ovens, Salva, Lezo, Spain) ที่อุณหภูมิ 155 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 35 นาที น้าออกจากเตาอบและวางบนตะแกรง 
พักให้เย็นลงที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลา 30 นาที ท้าการทดลอง 3 ซ้้า ส้าหรับสูตรที่มีการเติมสารทดแทนน้้า ตาลและไขมัน ให้เติม 
CMC (5-10%) อินนูลิน (2.5-5%) และสารกัดหญ้าหวาน (10%) และมอลทิทอล (4%) ลงในขั้นตอนการเติมน้้าตาลทราย และเติม
กากน้้าตาล (5-10%) ลงในขั้นตอนการเติมไข่ไก่และวานิลลา ค่าสีใช้เครื่องวัดสี chroma meter รุ่น CR-400/410 ยี่ห้อ Konica 
minolta โดยใช้พารามิเตอร์สี CIE Lab ผลลัพธ์ของการวัดค่าสีของฟิล์มจะแสดงค่าในระบบฮันเตอร์ (Hunter system) และพิกัด
สี่เหลี่ยม (rectangular coordinates) ลักษณะเนื้อสัมผัสใช้การทดสอบแบบการทดสอบแรงกด (compression test) ได้แก่ ค่า
ความแข็ง (Hardness) และค่าความแน่นเนื้อ (Firmness) วัดโดยใช้เครื่องวัดลักษณะเนื้อสัมผัส (texture analyzer ยี่ห้อ LLOYD 
instruments) หัววัด p/0.5HS โดยใช้ตัวอย่างผลิตภัณฑ์คุกกีท้ดสอบตัวอย่างละ 10 ซ้้า จากนั้นน้าข้อมูลมาท้าการวิเคราะห์ความ
แตกต่างทางสถิติด้วยการวิเคราะห์หาความแปรปรวน (Analysis of Variance; ANOVA) และเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยโดยใช้โปรแกรม 
SPSS ลักษณะทางประสาทสัมผัสใช้วิธีการทดสอบแบบ 7- point hedonic scale โดยใช้ผู้ทดสอบชิมทั่วไปจ้านวน 30 คน จากนั้น
น้าข้อมูลมาท้าการวิเคราะห์ความแตกต่างทางสถิติด้วยการวิเคราะห์หาความแปรปรวน (Analysis of Variance; ANOVA) และ
เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยโดยใช้โปรแกรม SPSS และเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยที่ระดับความเช่ือมั่นร้อยละ 95 เพื่อ
เปรียบเทียบความชอบของผลิตภัณฑ์คุกกี้เพ่ือสขุภาพ การศึกษาโครงสร้างจุลภาคภายในคุกกี้ ด้วยกล้องจุลทรรศน์แบบคอนโฟคอล
ชนิดที่ใช้เลเซอร์ในการสแกน (confocal laser scanning microscopy; CLSM) (Nikon A1R, Nikon Crop., Tokyo, Japan) 
ตามวิธีการที่ดัดแปลงจาก Matignon และคณะ, (2014) ใช้สีย้อม 3 สี ได้แก่ Nile blue A, Fluorescein isothiocyanate 
isomer I และ Rhodamine-B-isothiocyanate โดยเตรียมย้อมสี 3 ส่วนหลักคือ 1) ย้อมสีเนยโดยใช้ RITC ปริมาตร 200 
ไมโครลิตร 2) ย้อมสี CMC + อินนูลิน + หญ้าหวาน+ น้้าตาลมอลทิทอล + แป้ง โดยใช้ Nile blue A ปริมาตร 200 ไมโครลิตร 
และ 3) ย้อมสีไข่ไก่และโมลาส โดยใช้ FITC ปริมาตร 200 ไมโครลิตร จากนั้นเก็บตัวอย่างทั้งหมดไว้ในตู้เย็นที่อุณหภูมิ 5 องศา
เซลเซียส เป็นเวลา 2 วัน เกลี่ยบนสไลด์ และน้าไปสังเกตดูโครงสร้างภายในโดยใช้เลนส์วัตถุ (objective lens) ที่ก้าลังขยาย 20 
หรือ 40 เท่า  

 
ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง 

 ผลของการใช้สารทดแทนน้้าตาลและไขมันต่อลักษณะปรากฏของคุกกี้ จากข้อมูลการศึกษาฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระของ
กากน้้าตาลชนิด A และ B จากโรงงานอุตสาหกรรมการผลิตน้้าตาลทราย พบว่าค่าการต้านอนุมูลอิสระเมื่อใช้วิธี DPPH ของ
กากน้้าตาลชนิด A และ B มีค่า IC50 คือ 22.08 mg/L และ 16.44 mg/L ตามล้าดับ แสดงให้เห็นว่ากากน้้าตาลทั้งสองชนิดมีฤทธิ์
ต้านอนุมูลอิสระ และน้ามาผลิตคุกกี้ พบว่าสูตรที่ผู้ทดสอบชอบมากที่สุดคือสูตร S4 S6 และ S7 เมื่อพิจารณาลักษณะปรากฏของ
คุกกี้พบว่าคุกกี้มีสีเข้มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับตัวอย่างควบคุม ท้ังนี้เกิดจากผลของการใช้กากน้้าตาล อย่างไรก็ตามการใช้กากน้้าตาล
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ชนิด A และ B ให้ลักษณะปรากฏของคุกกี้หลังอบที่ไม่แตกต่างกัน จากข้อมูล Table 1 พบว่าค่าความสว่าง (L*) ไม่แตกต่างกันทาง
สถิติ ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% แต่การเติมกากน้้าตาลท้าให้มีแนวโน้มความสว่างของคุกกี้ลดลง นั่นคือมีสีที่เข้มขึ้น การแสดงค่าสี
แดง (a*) มีแนวโน้มแปรผันตามปริมาณกากน้้าตาลที่ใช้ น่ันคือ คุกกี้สูตร S6 มีค่า a* แตกต่างจากสูตรอื่นอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ 
ซึ่งสูตร S6 มีการใช้กากน้้าตาลสูงที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับสูตร S4 และ S7 ค่าสีที่ได้สอดคล้องกับผลการทดลองของ Filipčev และ
คณะ (2012) ที่ใช้กากน้้าตาลจากบีทรูทมาแทนท่ีการใช้น้้าผึ้งในการพัฒนาสูตรบิสกิต และพบว่าการใช้กากน้้าตาลปริมาณสงู (40% 
w/w) เพื่อทดแทนน้้าผึ้งท้าให้บิสกิตมีสีเข้มขึ้น ค่าความแข็งของคุกกี้ พบว่าสูตร S4 มีค่าค่าความแข็งแตกต่างจากสูตรควบคุม และ
สูตร S7 อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ ผลการทดลองดังกล่าวสอดคล้องกับปริมาณ CMC ในสูตร S4 ที่มีปริมาณสูงที่สุด โดยผลการ
ทดลองดังกล่าวสอดคล้องกับงานวิจัยของ Emami และคณะ (2018) ที่ศึกษาการใช้ อินนูลิน เดกซ์ทรินทนย่อย และ CMC ทดแทน
ไขมันในผลิตภัณฑ์บิสกิต ซึ่งพบว่าเมื่อเพิ่มปริมาณอินนูลิน เดกซ์ทรินทนย่อย และ CMC ทดแทนไขมัน จะท้าให้บิสกิตมีค่าความ
แข็งเพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับตัวอย่างควบคุม นอกจากนี้การใช้กากน้้าตาลชนิด A หรือ B ไม่ส่งผลให้เกิดความแตกต่างของค่า
ความแข็งและความแน่นเนื้อของคุกกี้อย่างชัดเจน 

จากการทดสอบทางประสาทสัมผัสพบว่าคุกกี้สูตร S7 เป็นสูตรที่ผู้ทดสอบให้คะแนนความชอบโดยรวมสูงที่สุด เมื่อใช้
กากน้้าตาลทั้งชนิด A หรือ B ซึ่งแสดงให้เห็นว่าชนิดของกากน้้าตาลไม่มีผลต่อความชอบโดยรวมของคุกกี้  เมื่อน้าปัจจัยที่มีผลต่อ
ความชอบโดยรวมจากการทดลองแบบผสม (Mixture Design) มาท้าการวิเคราะห์การถดถอยต่อเพื่อสร้างสมการถดถอยประมาณ
ค่าความชอบโดยรวมและวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่างๆ ดังแสดงในสมการ ดังนี้ Y = 5.504A + 5.204B + 5.504C - 
1.209AB + 0.591AC + 3.591BC โดย A คือ CMC; B คือ Inulin และ C คือ Molasses โดยมีสัมประสิทธิ์การตัดสินใจ (Adjust 
r2) เท่ากับ 95.90 % และการวิเคราะห์ Response Optimization ได้ค่าระดับปัจจัยที่เหมาะสมส้าหรับความชอบโดยรวมของคุกกี้
เพื่อสุขภาพ พบว่า Optimum Desirability ที่ท้าให้ความชอบโดยรวมมากที่สุดคือ ปัจจัย A: ซีเอ็มซีเท่ากับ 0.1667 (5.8%) ปัจจัย 
B: อินนูลินเท่ากับ 0.1798 (4.2%) และปัจจัย C: กากน้้าตาลเท่ากับ 0.6535 (8.3%) ซึ่งสอดคล้องกับสูตรคุกกี้เพื่อสุขภาพที่มีผู้
ทดสอบชอบมากที่สุดคือสูตร S7 เมื่อศึกษาโครงสร้างจุลภาคของคุกกี้โดที่มีการเติมสารทดแทนน้้าตาลทราย และสารทดแทนไขมัน 
เพื่ออธิบายถึงการเกาะตัวกันของคาร์โบไฮเดรต โปรตีน และไขมันดังแสดงใน Figure 2 พบว่าคุกกี้โดที่เติมกากน้้าตาล อินนูลิน 
และ CMC (Figure 2-B และ 4-C) ท้าให้เกิดโครงสร้างหลวมและมีช่องว่างมากกว่าสูตรควบคุม (Figure 2-A) แสดงให้เห็นว่ามี
ความสัมพันธ์ระหว่างการเติมกากน้้าตาล อินนูลิน และ CMC และโครงสร้างคุกกี้ โดยข้อมูลนี้สอดคล้องกับการประเมินคุณภาพ
ทางประสาทสัมผัสที่พบว่าคุกกี้สูตรควบคุมมีคะแนนความชอบโดยรวมสูงที่สุด  
 

สรุปผล 
การศึกษาผลของการใช้สารทดแทนน้้าตาลทรายและไขมันเพื่อพัฒนาสูตรคุกกี้เพื่อสุขภาพ โดยใช้กากน้้าตาล (ชนิด A 

หรือ B) อินนูลิน และคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลส (CMC) พบว่าประเภทของกากน้้าตาลไม่มีผลต่อความแข็งและสีของคุกกี้ สมการ
ถดถอยประมาณค่าความชอบโดยรวมและวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่างๆ คือ  Y = 5.504A + 5.204B + 5.504C - 
1.209AB + 0.591AC + 3.591BC โดย A คือ CMC; B คือ Inulin และ C คือ Molasses ได้องค์ประกอบที่ดีที่สุดคือสูตรที่ใช้
ปริมาณ CMC อินนูลิน และกากน้้าตาล เท่ากับ 5.8%, 4.2% และ 8.3% ตามล้าดับ  
 

ค้าขอบคุณ 
งานวิจัยนี้ได้รับทุนสนับสนุนจากส้านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และขอขอบคุณ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ที่ให้ความอนุเคราะห์เครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆในการศึกษาวิจัย และบริษัท เค.ซี. เกษตรกรรม 
จ้ากัด เลขท่ี 14/2 หมู่ที่ 10 ถนนแสงชูโต ต.ท่ามะกา อ.ท่ามะกา กาญจนบุรี 71120 ที่ให้การสนับสนุนกากน้้าตาลในการทดลอง  
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Table 1 Appearance and physical properties of cookie samples. 

Molasses 
types 

Cookies 
recipe 

Appearance 
Color 

Hardness (N) 
L* a* b* 

None Control 
 

71.88±1.25 ns 9.91±0.31 bc 25.76±0.33 b 68.87±2.37 c 

Molasses 
A 

S4 
 

67.27±0.24 ns 9.62±0.06 cd 26.25±0.11 a 95.26±2.21 a 

S6 
 

68.37±0.75 ns 10.21±0.27 ab 26.21±0.23 a 82.51±8.55 b 

S7 
 

70.41±0.62 ns 9.92±0.43 bc 25.48±0.21 b 69.49±1.31 c 

Molasses 
B 

S4 
 

71.21±0.97 ns 9.21±0.074 e 25.43±0.25 b 87.59±1.27 ab 

S6 
 

68.77±0.46 ns 10.46±0.08 a 26.21±0.23 a 91.26±5.08 ab 

S7 
 

70.41±0.62 ns 9.54±0.06 d 26.11±0.24 a 67.26±4.34 c 

Values (mean ±SD) in particular column followed with different letters show significant differences (P≤0.05). S4: CMC=6.7%, 
inulin=3.3% and molasses=6.7%; S6: CMC=5.8%, inulin=2.9% and molasses=5.8%; S7: CMC=5.8%, inulin=2.4% and 
molasses=8.3%; 

 
Figure 2 Confocal images of microstructures of cookie dough; control (A), S7-molasses A (B), and S7-molasses 
B (C). Number 2: polysaccharides staining, number 3: protein staining and number 4: lipid staining. Bar = 50 µm  
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