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บทคัดยอ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาผลขององคประกอบไดแก น้ําและน้ําตาลแอลกอฮอลตอเสถียรภาพ
ของระบบอสัณฐานของน้ําตาลแอลกอฮอล ซึ่งพิจารณาจากอุณหภูมิการเกิด glass transition (Tg) และ
พฤติกรรมการดูดความชื้น จากการศึกษาระบบอสัณฐานในรูปของผลิตภัณฑลูกกวาดเนื้อแข็งสูตรไรน้ําตาลทาง
การคาพบวา ตัวอยางมีคา Tg ตางกันคอนขางมาก (33-45°C) ขึ้นอยูกับความชื้น (1-2.5%) ชนิดและสัดสวนของ
น้ํ า ตาลแอลกอฮอล ที่ เ ป น ส ว นผสม เมื่ อ ศึ ก ษาเสถี ย รภาพของระบบอสั ณ ฐานจํ า ลองที่ มี ไ อโซมอลท เ ป น
องคประกอบหลักพบวา เมื่อความชื้นเพิ่มขึ้นสงผลใหคา Tg ของระบบลดลง และสามารถทํานายความสัมพันธ
ระหวางคา Tg และสัดสวนโดยน้ําหนักของของแข็งแหงในระบบตามสมการ Gordon-Taylor ได นอกจากนี้ยัง
พบวาที่ความชื้นเทากันเมื่อเพิ่มสัดสวนของน้ําตาลแอลกอฮอลกลุม hydrogenated starch hydrolysates
(HSH) ทําใหคา Tg ของระบบลดลง แตระบบที่ประกอบดวย HSH 10% โดยน้ําหนักแหง มีคา Tg ไมตางจาก
ระบบไอโซมอลทบริสุทธิ์มากนัก และระบบทั้งสองให sorption isotherm ที่ใกลเคียงกัน ดังนั้นจึงอาจนําระบบที่
ประกอบดวย HSH 10% และ ไอโซมอลท 90% โดยน้ําหนักแหง ไปพัฒนาเปนผลิตภัณฑลูกกวาดเนื้อแข็งสูตรไร
น้ําตาลที่สามารถคงสถานะแกวที่เสถียรที่อุณหภูมิหองในประเทศเขตรอนได
คําสําคัญ : ระบบอสัณฐาน ลูกกวาดเนื้อแข็ง,ไอโซมอลท hydrogenate starch, hydrolysates, glass transition, sorption isotherm

ABSTRACT
The objective of this study was to investigate the effect of compositions, which were water
and sugar alcohols, on the stability of amorphous sugar alcohol, determined by glass transition
temperature (Tg) and sorption isotherm. According to the study in amorphous system in the form of
commercial sugarless hard candy, the samples had different Tg (33-45°C) depending on moisture
content (1-2.5%), type and fraction of sugar alcohols in the samples. Stability study of the model
amorphous system having isomalt as a major ingredient showed that Tg of the system decreased with
increasing moisture content. The relationship between Tg and weight fraction of dry matter in the
system was predicted by Gordon-Taylor equation. Moreover, at the same moisture content,
increasing HSH ratio caused a decrease in Tg. However, Tg of the system containing 10% HSH (w/w,
dry basis) were not much different from that of the pure isomalt system. In addition, both systems had
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similar sorption isotherm. Therefore, the system containing 10% HSH and 90% isomalt (w/w, dry
basis) may be developed to the sugarless hard candy that can be in a stable glassy state at room
temperature of tropical climate region.
Keywords : amorphous system, hard candy, isomalt, hydrogenate starch hydrolysates, glass transition, sorption isotherm
E-mail : p_pakamon@hotmail.com

คํานํา
ลูกกวาดเนื้อแข็งจัดเปนผลิตภัณฑอสัณฐาน (Hartel, 1987; Liu, Bhandari และ Zhou, 2006) เมื่อเก็บ
รักษาผลิตภัณฑในสภาพอากาศที่รอนชื้น อาจเกิดการเปลี่ยนแปลงลักษณะทางกายภาพ เชน เกิดการเหลวตัว
หรือการตกผลึกเนื่องจากปรากฏการณ Glass transition (Levine และ Slade, 1988) ทําใหผลิตภัณฑไมเปนที่
ยอมรับของผูบริโภค ดังนั้นเสถียรภาพของผลิตภัณฑจึงขึ้นอยูกับอุณหภูมิการเกิด Glass transition (Tg) ของ
ผลิตภัณฑ ในการผลิตลูกกวาดเนื้อแข็งสูตรไรน้ําตาลจึงนิยมเลือกใชน้ําตาลแอลกอฮอลที่มีคา Tg สูง เชน ไอโซ
มอลท และแลคทิทอล (Mitchell, 2006) เพื่อใหไดลูกกวาดเนื้อแข็งที่มีคา Tg สูง และยังคงอยูในสถานะแกว
(Glassy state) ที่มีเสถียรภาพสูงไดที่อุณหภูมิหอง แตยังคงพบปญหาการเกิดผลึกระหวางการเก็บรักษา
ลูกกวาดเนื้อแข็งที่ผลิตจากน้ําตาลแอลกอฮอลกลุมดังกลาว จึงไดมีการศึกษาผลของการเติมน้ําตาลแอลกอฮอล
กลุม Doctoring agent เชน Hydrogenated Starch Hydrolysates (HSH) และ Hydrogenated polydextrose
เพื่อชวยเพิ่มความหนืดใหแกระบบและปองกันหรือชะลอการเกิดผลึก (Raudonus และคณะ, 2000) จากการ
ทบทวนเอกสารพบวางานวิจัยที่เกี่ยวของกับผลของ Doctoring agent ตอคุณภาพและเสถียรภาพของลูกกวาด
เนื้อแข็งไรน้ําตาลยังมีจํากัดและยังใหผลที่ขัดแยงกัน (Raudonus และคณะ, 2000; McFetridge, Rades และ
Lim, 2004) งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาผลขององคประกอบไดแก ปริมาณน้ํา ชนิดและสัดสวนของ
น้ําตาลแอลกอฮอลตอเสถียรภาพของระบบอสัณฐานของน้ําตาลแอลกอฮอล เพื่อเปนขอมูลพื้นฐานในการพัฒนา
ผลิตภัณฑลูกกวาดเนื้อแข็งสูตรไรน้ําตาลที่ยังคงอยูในสถานะแกวที่เสถียรเมื่อเก็บรักษาผลิตภัณฑในสภาพ
อากาศที่รอนชื้นดังเชนประเทศไทยได

อุปกรณและวิธีการ
ตัวอยางผลิตภัณฑลูกกวาดเนื้อแข็งสูตรไรน้ําตาล
ตัวอยางผลิตภัณฑลูกกวาดเนื้อแข็งสูตรไรน้ําตาลที่มีจําหนายในทองตลาดที่นํามาวิเคราะหในงานวิจัยนี้มี
รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 สวนผสมและแหลงผลิตของผลิตภัณฑลูกกวาดเนื้อแข็งสูตรไรนา้ํ ตาลทีใ่ ชในงานวิจัยนี้
รหัสตัวอยาง
SFC 1
SFC 2
SFC 3
SFC 4
1/

น้ําตาลแอลกอฮอลที่ใชเปนสวนผสม 1/
ไอโซมอลท 95 % ซอรบิทอล 0.61 %
ไอโซมอลท 92 %
ไอโซมอลท 86.6 % มอลทิทอล 10 %
มอลทิทอล 99 %

ประเทศผูผลิต
ประเทศสวิตเซอรแลนด
ประเทศไทย
ประเทศเยอรมันนี
ประเทศไทย

ระบุบนฉลากผลิตภัณฑ

การเตรียมตัวอยางระบบอสัณฐานผสม
เตรียมตัวอยางระบบอสัณฐานผสมระหวางไอโซมอลทบริสุทธิ์ (Palatinit, ประเทศเยอรมันนี) และ
Hydrogenated starch hydrolysate (HSH) (ประกอบดวย ซอรบิทอลไมเกิน 7% มอลทิทอล 43-53% และ
น้ําตาลแอลกอฮอลที่มีน้ําตาลตอกันมากกวา 3 หนวย 16-30%, Ueno Fine Chemicals, ประเทศไทย) แปร
ปริมาณ HSH ในสัดสวน 10% และ 20% โดยน้ําหนักแหง ผสมน้ําตาลแอลกอฮอลและน้ําใหมีสัดสวนของแข็ง
70% โดยน้ําหนัก ตมเคี่ยวสวนผสมภายใตความดันบรรยากาศจนถึงอุณหภูมิประมาณ 105-160°C เพื่อใหได
ตัวอยางที่มีความชื้นสุดทายในชวง 0-15% แลวจึงนําตัวอยางไปวิเคราะหความชื้นและคา Tg ตอไป
การวิเคราะหความชื้นของตัวอยางระบบอสัณฐานผสม
วิเคราะหความชื้นโดยใช Karl-Fischer coulometric titrator (795 KFT Titrino และ 703 Ti Stand,
Metrohm, Switzerland) โดยใชตัวอยางปริมาณ 0.1-0.5 กรัม (หากตัวอยางเปนของแข็งตองบดตัวอยางกอน)
ทดลอง 3 ซ้ํา
การวิเคราะหอุณหภูมิการเกิด Glass transition (Tg)
วิเคราะหคา Tg ของตัวอยางดวยเครื่อง Differential scanning calorimeter (DSC) (model Diamond
DSC, Perkin-Elmer, USA) โดยชั่งตัวอยางประมาณ 10 มิลลิกรัม (หากตัวอยางเปนของแข็งตองบดตัวอยาง
กอน) บรรจุลงใน Aluminium volatile sample pan (Perkin-Elmer, USA) ปดผนึก ใหความรอนแก Sample
pan และ Reference pan (pan เปลา) ดวยอัตรา 10°C/นาที จากอุณหภูมิ Tg-30°C ถึง Tg+30°C scan ตัวอยาง
ซ้ํา 2 ครั้ง ใชขอมูลจากการ scan ครั้งที่ 2 เพื่อหาคา Tg (°C) โดยใช Pyris software version 8.0 ในการหาคา Tg
จะใชเทคนิค half Cp extrapolated ซึ่ง คา Tg ที่รายงานคือ คา Tg midpoint พิจารณาความสัมพันธระหวางคา Tg
ของตัวอยางระบบอสัณฐานผสมและสัดสวนโดยน้ําหนักของของแข็งในระบบตามสมการของ Gordon-Taylor
(Gordon และ Taylor, 1952) โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป ทดลอง 3 ซ้ํา
การศึกษาพฤติกรรมการดูดความชื้นของระบบอสัณฐานผสม
สราง Sorption isotherm ของตัวอยางโดยดัดแปลงจากวิธขี อง Hadjikinova, Menkov และ Hadjikinov
(2003) ชั่งตัวอยาง 0.5 ± 0.1 กรัม ใสในจานแกว และนําไปไวในโถบรรจุสารละลายเกลืออิ่มตัว 7 ชนิด (LiCl,
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MgCl2, K2CO3, NaBr, NaNO2, NaCl, KCl) ทีใ่ หคา Water activity (aw) คงที่ในชวง 0.11-0.84 เก็บตัวอยางใน
ตูควบคุมอุณหภูมิที่ 30±0.1°C จนระบบเขาสูสมดุลจึงนําตัวอยางไปหาความชื้นโดยการอบที่อุณหภูมิ 105°C
ทดลอง 3 ซ้ํา

ผลการทดลองและวิจารณ
ความชื้นและคา Tg ของตัวอยางผลิตภัณฑลูกกวาดเนื้อแข็งสูตรไรน้ําตาล
จากผลการทดลองในตารางที่ 2 พบว า ตั วอย างผลิ ตภั ณฑ ลู กกวาดเนื้ อแข็ งสู ต รไร น้ํ า ตาลที่ นํ า มา
วิเคราะหมีความชื้นใกลเคียงกัน (1-2.5%) แตมีคา Tg ตางกันคอนขางมาก (33-45°C) ทั้งนี้อาจเปนเพราะมี
สว นผสมของน้ํ า ตาลแอลกอฮอล ที่แตกต า งกัน ทั้ ง ดา นชนิ ด และปริ ม าณ เมื่ อ พิจ ารณาตั ว อย า งที่ มี ค วามชื้ น
ใกลเคียงกันเชน SFC 1 และ SFC 4 พบวา ตัวอยาง SFC 1 มีสวนผสมหลักคือ ไอโซมอลท สวนตัวอยาง SFC 4
มีสวนผสมหลักคือ มอลทิทอล ซึ่งคา Tg ของมอลทิทอลและไอโซมอลทบริสุทธิ์ที่ปราศจากน้ํามีคา 50°C และ
63.6°C ตามลําดับ (Siniti, Jabrane และ Letoffe, 1998; Raudonus และคณะ, 2000) จึงอาจเปนผลให
ตัวอยาง SFC 1 มีคา Tg สูงกวาตัวอยาง SFC 4 อยางไรก็ดีผลิตภัณฑลูกกวาดเนื้อแข็งสูตรไรน้ําตาลที่นํามา
วิเคราะหอาจเกิด Glass transition ที่อุณหภูมิหองของประเทศในเขตรอนดังเชนประเทศไทยได
ตารางที่ 2 ความชื้นและคา Tg ของตัวอยางผลิตภัณฑลูกกวาดเนื้อแข็งสูตรไรน้ําตาล 1/
ตัวอยาง
SFC 1
SFC 2
SFC 3
SFC 4
1/

ความชื้น (%)
1.97 ± 0.07
2.27 ± 0.10
2.48 ± 0.05
1.86 ± 0.16

Tg (°C)
44.38 ± 1.41
37.51 ± 0.47
33.37 ± 0.24
35.35 ± 2.11

แสดงผลเปนคาเฉลี่ย ± สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลขององคประกอบตอคา Tg ของตัวอยางระบบอสัณฐานผสม
จากภาพที่ 1 พบวาเมื่อความชื้นเพิ่มขึ้น (สัดสวนของแข็งลดลง) จะสงผลใหคา Tg ลดลง และที่ความชื้น
เทากัน การเติม HSH กลับทําใหคา Tgของระบบผสมมีคาต่ํากวา Tg ของระบบไอโซมอลทบริสุทธิ์ แตยังสามารถ
ทํานายความสัมพันธระหวางคา Tg ของตัวอยางระบบอสัณฐานผสมและสัดสวนโดยน้ําหนักของของแข็งในระบบ
โดยใชสมการของ Gordon-Taylor ได ดังแสดงในสมการที่ 1
Tg = w1Tg1 + kw2Tg2
w1 + kw2

(1)

โดย Tg1 คือ Tg ของของแข็งบริสุทธิ์ที่ปราศจากน้ํา Tg2 คือ Tg ของน้ําบริสุทธิ์ ในที่นี้กําหนดใหมีคา -134°C
(Johari, Hallbrucker และ Mayer, 1987) w1 และ w2 คือ สัดสวนโดยน้ําหนักของของแข็งและน้ําในระบบ
ตามลําดับ k คือ คาคงที่ แสดงถึงความไวของการเปลี่ยนแปลงคา Tg เมื่อความชื้นเปลี่ยนแปลง
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Isomalt (Raudonus et al., 2000)
Isomalt 90% w/w,HSH 10% w/w
Isomalt 80% w/w,HSH 20% w/w
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ภาพที่ 1 คา Tg ของระบบอสัณฐานที่ประกอบดวยไอโซมอลทบริสุทธิ์ HSH บริสุทธิ์ (อางอิงจาก Raudonus
และคณะ, 2000) และระบบผสมระหวางไอโซมอลทและ HSH ในสัดสวน 10% และ 20% โดยน้ําหนัก
แหง เมื่อมีสัดสวนโดยน้ําหนักของของแข็งในระบบตางกัน เสนตรงแสดงคาที่ทํานายไดจากสมการ
Gordon-Taylor
เมื่อพิจารณาตารางที่ 3 พบวาคา Tg ของ HSH บริสุทธิ์ที่ปราศจากน้ํามีคา 44.2°C ดังนั้นการแทนที่
HSH ในสัดสวนที่มากขึ้น จึงสงผลใหคา Tg ของระบบผสมลดลงแตยังคงมีคาสูงกวา 44.2°C ซึ่งสอดคลองกับ
งานวิจัยของ McFetridge, Rades และ Lim (2004) ซึ่งพบวาการแทนที่ HSH ที่มีคา Tg ต่ํากวาคา Tg ของไอโซ
มอลทในทุกสัดสวนจะสงผลใหระบบผสมมีคา Tg ต่ําลง แตยังมีคาอยูระหวางคา Tg ของ HSH บริสุทธิ์และไอโซ
มอลทบริสุทธิ์ สวนคา k ของระบบอสัณฐานผสมมีคาใกลเคียงกับคา k ของระบบไอโซมอลทบริสุทธิ์ เมื่อคํานวณ
คา Tg ของระบบจากสมการ Gordon-Taylor ที่ความชื้น 2% ซึ่งใกลเคียงกับความชื้นของผลิตภัณฑลูกกวาดเนื้อ
แข็งทางการคา (ตารางที่ 1) พบวาระบบที่ประกอบดวย HSH 10% ยังมีคา Tg สูงและไมตางจากระบบไอโซ
มอลทบริสุทธิ์ และเมื่อพิจารณาพฤติกรรมการดูดความชื้น (ภาพที่ 2) พบวา Sorption isotherm ของระบบที่
ประกอบดวย HSH 10% ใกลเคียงกับคาที่ไดจากระบบของไอโซมอลทบริสุทธิ์ โดยที่คา aw 0.7-0.8 ระบบที่
ประกอบดวย HSH 10% มีความชื้นที่สมดุลสูงกวาระบบไอโซมอลทบริสุทธิ์ไมเกิน 3.5% แสดงถึงความสามารถ
ในการดูด ความชื้นที่ ใ กลเ คีย งกั น พฤติ กรรมการดู ดความชื้น ของระบบที่เ ปลี่ ยนแปลงตามชนิ ดของน้ํา ตาล
แอลกอฮอลที่เปนองคประกอบนี้มีรายงานไวในงานวิจัยของ Hadjikinova, Menkov และ Hadjikinov (2003) ซึ่ง
พบวาที่คา aw สูง (>0.75) ระบบ อสัณฐานซอรบิทอลมีความชื้นที่สมดุลสูงกวาระบบอสัณฐานไอโซมอลท
ประมาณ 20% ความสามารถในการดูดความชื้นดีกวาของระบบซอรบิทอลนี้อาจสงผลใหผลิตภัณฑมีเสถียรภาพ
ต่ําลง เนื่องจากความสามารถในการเปน plasticizer ของน้ํา ซึ่งจะลดคา Tg ของระบบไดดีเมื่อระบบมีความชื้น
เพิ่มขึ้น สงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงลักษณะทางกายภาพของระบบเนื่องจากปรากฏการณ Glass transition ที่
อุณหภูมิต่ําลงได
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ตารางที่ 3 คา Tg และคา k ของระบบอสัณฐานของไอโซมอลทบริสุทธิ์ HSH บริสุทธิ์ และระบบผสมระหวาง
ไอโซมอลทและ HSH ในสัดสวน 10% และ 20% โดยน้ําหนักแหง
สวนประกอบ

k

Isomalt 2/
Isomalt 90%+HSH 10 %
Isomalt 80%+HSH 20 %
HSH 100%
1/

Tg (°C) 1/
ระบบที่ปราศจากน้ํา ระบบที่มคี วามชื้น 2%
63.6
49.0
60.1
46.1
54.4
41.2
44.2
31.4

3.9
3.8
3.7
3.8

R2
0.991
0.993
0.984

คํานวณจากสมการ Gordon-Taylor 2/ ขอมูลจาก Raudonus และคณะ (2000)

Isomalt

Moisture content (% d.b.)

25.00
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1

Water activity (aw)

ภาพที่ 2 Moisture sorption isotherm ของระบบอสัณฐานที่ประกอบดวยไอโซมอลทบริสุทธิ์ และระบบผสม
ระหวางไอโซมอลทและ HSH ในสัดสวน 10% โดยน้ําหนักแหง
เมื่อพิจารณาคา Tg รวมกับพฤติกรรมการดูดความชื้น พบวาระบบอสัณฐานที่ประกอบดวย HSH 10%
อาจนําไปพัฒนาเปนผลิตภัณฑลูกกวาดเนื้อแข็งสูตรไรน้ําตาลที่สามารถคงสถานะแกวที่อุณหภูมิหองในประเทศ
เขตรอนได ซึ่งการทดแทนไอโซมอลทดวย HSH นอกจากจะชวยลดตนทุนการผลิตแลว HSH อาจเปน Doctoring
agent ที่สามารถปองกันหรือชะลอการเกิดผลึกของไอโซมอลทในลูกกวาดเนื้อแข็งได อยางไรก็ดีควรมีการศึกษา
เพิ่มเติมเพื่อยืนยันสมมติฐานดังกลาว

สรุปผลและเสนอแนะ
ชนิดและปริมาณของน้ําตาลแอลกอฮอลที่นํามาใชเปนสวนผสมในการผลิตผลิตภัณฑลูกกวาดเนื้อแข็ง
สูตรไรน้ําตาลสงผลตอเสถียรภาพของผลิตภัณฑ โดยตัวอยางลูกกวาดเนื้อแข็งสูตรไรน้ําตาลทางการคาที่นํามา
วิเคราะหมีคา Tg อยูในชวง 33-45°C ซึ่งอาจเกิด Glass transition ที่อุณหภูมิหองของประเทศในเขตรอนได เมื่อ
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พิจารณาระบบอสัณฐานผสมระหวางไอโซมอลทและ HSH พบวาที่ความชื้น 2% ระบบที่ประกอบดวย HSH
10% มีคา Tg ใกลเคียงกับคา Tg ของระบบไอโซมอลทบริสุทธิ์ และ Sorption isotherm ของระบบที่ประกอบดวย
HSH
10% ยัง มีลั ก ษณะใกลเ คี ยงกับ ค าที่ ไ ดจ ากระบบของไอโซมอลทบ ริสุ ท ธิ์ ดั งนั้ นระบบอสั ณ ฐานที่
ประกอบดวย HSH 10% อาจนําไปพัฒนาเปนผลิตภัณฑลูกกวาดเนื้อแข็งสูตรไรน้ําตาลที่สามารถคงสถานะแกว
ที่อุณหภูมิหองของประเทศไทยหรือประเทศเขตรอนอื่นๆ ได
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