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บทที� 9 
ไอศกรีม 

 
ไอศกรีม เป็นผลิตภัณฑ์นมแช่แข็ง ด้วยวิธีการแช่แข็งส่วนผสมไอศกรีม (ice cream 

mix) ที3ผา่นการพาสเจอไรส์แล้วร่วมกบัการกกัเก็บอากาศเข้าไปในผลิตภณัฑ์เพื3อให้ได้ไอศกรีมที3มี
ความคงตวั (consistency) อยา่งสมํ3าเสมอ (อภิญญา เจริญกลู, 2553, หน้า 135) 

 
การจาํแนกประเภทไอศกรีม 
  
 กระทรวงสาธารณสขุ (2544ก) จําแนกประเภทของไอศกรีมโดยทั3วไปออกเป็น 4 ชนิด 
คือ 

1. ไอศกรีมนม ได้แก่ ไอศกรีมที3ทําขึ Hนโดยใช้นมหรือผลิตภณัฑ์ที3ได้จากนม 
2. ไอศกรีมดดัแปลง ได้แก่ ไอศกรีมนมที3ทําขึ Hนโดยใช้ไขมนัชนิดอื3นแทนมนัเนยทั Hงหมด

หรือบางส่วนหรือไอศกรีมที3ทําขึ Hนโดยใช้ผลิตภัณฑ์ที3มีไขมันแต่ผลิตภัณฑ์นั Hนมิใช่ผลิตภัณฑ์ที3ได้
จากนม 

3. ไอศกรีมผสม ได้แก่ ไอศกรีมนมหรือไอศกรีมดดัแปลงแล้วแต่กรณีซึ3งมีผลไม้หรือ
วตัถอืุ3นที3เป็นอาหารเป็นสว่นผสม 

4. ไอศกรีมหวานเย็น ได้แก่ ไอศกรีมที3ทําขึ Hนโดยใช้นํ Hาและนํ Hาตาลหรืออาจมีวตัถอืุ3นที3
เป็นอาหารเป็นสว่นผสม 

อภิญญา เจริญกูล (2553, หน้า 135-137) กล่าวว่าไอศกรีมสามารถจําแนกได้        
หลายลกัษณะ ได้แก่ จําแนกตามลกัษณะปรากฏ จําแนกตามระดบัคณุภาพ จําแนกตามปริมาณ
ไขมนั จําแนกตามรสชาตแิละสว่นผสม ซึ3งมีรายละเอียดดงันี H 

1. การจําแนกไอศกรีมตามลกัษณะปรากฏ 
1.1 Hardened products เป็นไอศกรีมที3บรรจขุณะที3มีลกัษณะกึ3งแข็ง (semi-

frozen) หลังออกจากเครื3องปั3นไอศกรีม (ice cream freezer) แล้วจึงนําไปทําให้แข็งตัว 
(hardening) ภายหลงั  

1.2 Soft-serve products เป็นไอศกรีมที3บริโภคทนัทีที3ออกจากเครื3องปั3นไอศกรีม
ในลกัษณะกึ3งแข็ง 
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2. การจําแนกไอศกรีมตามระดบัคณุภาพ 
2.1 Standard ice cream ประกอบด้วยมนัเนยร้อยละ 10 ของแข็งไม่รวมมนัเนย 

(SNF) ร้อยละ 11 และนํ Hาตาลร้อยละ 14 ไอศกรีมมีคา่โอเวอร์รัน (overrun) ไม่เกินร้อยละ 120     
มีการใช้       อิมลัซิไฟเออร์และสารให้ความคงตวั 
  2.2 Premium ice cream ประกอบด้วยมนัเนยร้อยละ 14-16 ของแข็งไม่รวม    
มันเนยร้อยละ 10 และนํ Hาตาลร้อยละ 17 ไอศกรีมมีค่าโอเวอร์รันไม่เกินร้อยละ 70                        
มีการใช้สารให้ความคงตวั 
  2.3 Super premium ice cream ประกอบด้วยไขมนัร้อยละ 16-18 (เฉลี3ยร้อยละ 
17) ของแข็งไม่รวมมนัเนยร้อยละ 9.25 นํ Hาตาลร้อยละ 18.5 ไอศกรีมมีคา่โอเวอร์รันไม่เกินร้อยละ 
30 ไมมี่การใช้อิมลัซิไฟเออร์และสารให้ความคงตวั 

3. การจําแนกไอศกรีมตามปริมาณไขมนั 
3.1 ไอศกรีมปกติ (regular ice cream) เป็นไอศกรีมที3มีปริมาณไขมัน             

ร้อยละ 8-18 
3.2 ไอศกรีมลดไขมนั (reduced-fat ice cream) เป็นไอศกรีมที3มีปริมาณไขมนัตํ3า

กวา่ไอศกรีมปกตร้ิอยละ 25 
3.3 ไอศกรีมไลท์ (light ice cream) เป็นไอศกรีมที3มีปริมาณไขมนัตํ3ากว่าไอศกรีม

ปกตร้ิอยละ 50 หรือมีปริมาณแคลอรีตํ3ากวา่ปกต ิ1/3 เทา่ 
3.4 ไอศกรีมไขมนัตํ3า (low-fat ice cream) เป็นไอศกรีมที3มีปริมาณไขมนัตํ3ากว่า 

3 กรัม/หนว่ยบริโภค (serving) หรือประมาณ 4 ออนซ์ 
3.5 ไอศกรีมปราศจากไขมนั (nonfat ice cream) เป็นไอศกรีมที3มีปริมาณไขมนั

ตํ3ากวา่ 0.5 กรัม/หนว่ยบริโภค (serving) 
4. การจําแนกไอศกรีมตามรสชาตแิละสว่นผสม 

4.1 Plain ice cream เป็นไอศกรีมที3มีส่วนผสมของสารที3ให้สีและกลิ3นรสตํ3ากว่า
ร้อยละ 5 ได้แก่ รสวานิลลาและรสกาแฟ เป็นต้น 

4.2 Bulky flavoured ice cream เป็นไอศกรีมที3มีส่วนผสมของสารที3ให้สีและ 
กลิ3นรสไม่ตํ3ากว่าร้อยละ 5 มีไข่แดง (egg yolk) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 1.12 และอาจมองเห็นชิ Hนของ
ส่วนผสม เช่น ไอศกรีมผลไม้ (fruit ice cream) ไอศกรีมนทั (nut ice cream) ไอศกรีมลกูกวาด 
(confection ice cream)  
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4.3 Frozen custard, French ice cream และ French custard ice cream เป็น
ไอศกรีมที3มีการใช้ไขเ่ป็นสว่นผสม โดยต้องมีปริมาณไขแ่ดงไมตํ่3ากวา่ร้อยละ 1.4  
 วรรณา ตั Hงเจริญชยั และวิบูย์ศกัดิg กาวิละ (2531, หน้า 131-132) กล่าวว่าสามารถจดั
กลุม่ไอศกรีมทางการค้า ได้ดงันี H 

1. Plain ice cream คือ ไอศกรีมที3ประกอบด้วยสารที3ให้สีและกลิ3นในปริมาณน้อยกว่า
ร้อยละ 5 ของสว่นผสมของไอศกรีม เชน่ ไอศกรีมวานิลลา กาแฟ เมเปิHลและคาราเมล 

2. Chocolate ice cream คือ ไอศกรีมที3เตมิผงโกโก้หรือช็อกโกแลต 
3. Fruit ice cream คือ ไอศกรีมที3ประกอบด้วยผลไม้ อาจมีการเติมสีหรือกลิ3นของ

ผลไม้บรรจกุระป๋องหรือผลไม้เชื3อม-แชอิ่3ม 
4.  Nut ice cream คือ ไอศกรีมที3ประกอบด้วยผลไม้เนื Hอแข็ง เช่น อลัมอนต์ (almond) 

วอลนทั (walnut) ถั3วลิสงและอื3น ๆ อาจเตมิสีหรือกลิ3นเพิ3มเตมิ 
5. Frozen custard, French ice cream, French custard ice cream คือ ไอศกรีมที3

ประกอบด้วยไข ่โดยมีปริมาณไขแ่ดงไมน้่อยกวา่ร้อยละ 1.4 ของนํ Hาหนกัผลิตภณัฑ์ 
6. Ice milk คือ ผลิตภณัฑ์ที3มีไขมนัร้อยละ 2-7 เนื Hอนมไม่รวมมนัเนยร้อยละ 12-15 

โดยมีการเตมิสารให้ความหวาน กลิ3นและมีลกัษณะแชแ่ข็งเหมือนไอศกรีม 
7. Fruit sherbet คือ ผลิตภัณฑ์ที3ทําจากนํ Hาผลไม้ นํ Hาตาล สารให้ความคงตวัและ

ผลิตภัณฑ์นม มีลักษณะคล้ายนํ Hาแข็งแต่ใช้นมพร้อมมันเนยหรือนมขาดมันเนยหรือนมข้นหรือ    
นมผงแทนที3จะใช้นํ Hาอยา่งเดียว 

8. Ice คือ ผลิตภัณฑ์ที3ทําจากนํ Hาผลไม้ นํ Hาตาล สารให้ความคงตวั อาจมีการเติม     
กรดผลไม้ (fruit acid) สี กลิ3นหรือนํ Hาแล้วนําไปแชแ่ข็ง โดยทั3วไปประกอบด้วยนํ Hาตาลร้อยละ 28-30 
และมีคา่โอเวอร์รันร้อยละ 20-25 ไมมี่การใช้นมหรือผลิตภณัฑ์นม 

9. Confection คือ ไอศกรีมที3มีกลิ3นรสตามต้องการ มีชิ Hนลกูกวาด เช่น pepper mint 
stick, butter crunch หรือ chocolate chip ในผลิตภณัฑ์ 

10. Pudding คือ ไอศกรีมที3มีผลไม้ผสมนทั ลูกเกด มีการเติมเหล้า เครื3องเทศหรือไข ่
ตวัอยา่งเชน่ nesselrode pudding และ plum puddings 

11. Mousse คือ ไอศกรีมที3ทําจากครีม นํ Hาตาล สี เติมกลิ3นและนําไปแช่แข็ง บางครั Hงใช้
นมข้นเพื3อให้ได้เนื Hอไอศกรีมที3ดี 
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12. Variegated ice cream คือ ไอศกรีมวานิลลาธรรมดา (plain ice cream) ที3มี
นํ Hาเชื3อมหรือของเหลวข้น เช่น ช็อกโกแลต butterscotch ซึ3งทําให้ไอศกรีมมีลายคล้ายหินอ่อน 
(marbled effect) 

13. Fanciful name ice cream คือ ไอศกรีมที3มกัประกอบด้วยส่วนผสมที3ให้กลิ3นตา่งกนั 
(กลิ3นผสม) 

14. Neapolitan คือ ไอศกรีมที3มีสองรสในภาชนะเดียวกนั 
15. New York หรือ Philadelphia คือ ไอศกรีมวานิลลาธรรมดาที3มีการเติมสีเข้ม      

อาจเตมิไขมนัและไขม่ากกวา่ในสตูรไอศกรีมทั3วไป 
16. Soft serve ice cram หรือ ice milk คือ ผลิตภณัฑ์แช่แข็งที3ไม่ต้องผ่านขั Hนตอนที3มี

ชื3อวา่ hardening เหมือนไอศกรีมทั3วไป (hardening เป็นวิธีที3ทําให้สว่นของนํ Hาในส่วนผสมไอศกรีม
กลายเป็นผลึกนํ Hาแข็งทั Hงหมด) การจําหน่ายผลิตภัณฑ์ประเภทที3ไม่ใช้การตกั แต่จะไขออกจาก
เครื3องปั3นไอศกรีม (freezer) โดยตรง 

17. Rainbow ice cream คือ ไอศกรีมสายรุ้ง ทําได้จากการเติมสีตั Hงแต ่6 สีขึ Hนไป ทําให้
มองเห็นเป็นสีสายรุ้ง เวลาจําหนา่ยจะไขออกจากเครื3องปั3นไอศกรีมเหมือน ice milk 
 
วิธีการผลิตไอศกรีม 
  
 ไอศกรีม เป็นผลิตภัณฑ์นมชนิดหนึ3งซึ3งมีหลากหลายชนิด แต่อย่างไรก็ตามไอศกรีมมี
สว่นผสม วิธีการคํานวณสว่นผสมและขั Hนตอนการผลิตพื Hนฐานดงันี H 
 
 ส่วนผสมไอศกรีม 

 Clarke (2004, pp. 38-59) ส่วนผสมไอศกรีมสามารถจําแนกเป็นกลุ่มได้ 3 กลุ่ม คือ 
สว่นผสมหลกั สว่นผสมรองและสว่นผสมเสริม ดงันี H 

1. ส่วนผสมหลัก 
ส่วนผสมหลักสําหรับการผลิตไอศกรีม คือ ส่วนผสมที3มีในปริมาณมาก ได้แก่ 

โปรตีนนม นํ Hาตาล ไขมนัและนํ Hา 
1.1 โปรตีนนม วัตถุประสงค์ของการใช้โปรตีนนมในส่วนผสมหลักของ       

การผลิตไอศกรีม ประการแรกคือ ช่วยเพิ3มการละลาย เนื3องจากโปรตีนนมทําหน้าที3 เป็น            
สารลดแรงตึงผิว (surface active) ช่วยทําให้โฟมคงตวัและเพิ3มความสามารถในการอุ้มนํ Hา 
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ประการที3สองคือ ช่วยสร้างกลิ3นรสของนม สําหรับโปรตีนนมที3ใช้ คือ นํ Hานมดิบ หางนมหรืออาจใช้
ผลิตภณัฑ์นมในรูปผง ได้แก่ หางนมผง เวย์ผง เนยเหลวหรือเนยผง 

1.2 นํ Hาตาล ไอศกรีมทุกประเภทมีการใช้นํ Hาตาลเป็นส่วนผสมหลัก นํ Hาตาล     
ที3ใช้ ได้แก่ กลูโคส ฟรุคโทส ซูโครสและแล็กโทส นํ Hาตาลมีบทบาทต่อคุณภาพของไอศกรีมคือ    
ช่วยให้ความหวาน มีผลต่อลกัษณะเนื Hอสัมผัสของไอศกรีม คือนํ Hาตาลช่วยเพิ3มความหนืดให้กับ
ส่วนผสมไอศกรีม ทําให้ปริมาณเกล็ดนํ Hาแข็งในไอศกรีมมีน้อย ส่งผลให้ไอศกรีมมีความนุ่ม         
แตถ้่าส่วนผสมไอศกรีมมีนํ Hาตาลน้อยจะมีความหนืดตํ3าทําให้เกล็ดนํ Hาแข็งมีปริมาณมาก ส่งผลให้
ไอศกรีมที3ได้มีลกัษณะแข็ง  แตอ่ยา่งไรก็ตามหากใช้นํ Hาตาลมากเกินไปจะทําให้ส่วนผสมไอศกรีมมี
ความหนืดมากเกินไปทําให้เกิดลกัษณะเป็นครีมมากเกินไปและยากในการตกั (scoop) 

1.3 ไขมนั บทบาทของไขมนัที3มีต่อคณุภาพไอศกรีม คือ ช่วยทําให้โฟมของ
ไอศกรีมมีความคงตวั ทําให้เกิดลกัษณะเนื Hอครีม ชว่ยทําให้ไอศกรีมละลายช้าลงและช่วยทําให้เกิด
กลิ3นรสเนื3องจากสารประกอบที3ให้กลิ3นรสละลายในไขมนั ไขมนัที3ใช้เป็นส่วนผสมหลกัในการผลิต
ไอศกรีม คือ มนัเนย ครีมและนํ Hามนัพืช 

1.4 นํ Hา เป็นองค์ประกอบที3มีมากที3สดุในไอศกรีม คือ ประมาณร้อยละ 60-72 
ปริมาณนํ Hาในส่วนผสมหลกัสําหรับการผลิตไอศกรีม คือ ประมาณร้อยละ 75-85 นํ Hามีบทบาท
สําหรับการผลิตไอศกรีม คือ ทําหน้าที3เป็นตวัทําละลายหรือทําให้เกิดการกระจายตวัของส่วนผสม
ของไอศกรีมและเกิดเป็นนํ Hาแข็งในขณะทําการแชแ่ข็ง 

2. ส่วนผสมรอง 
ส่วนผสมรองสําหรับการผลิตไอศกรีม หมายถึง ส่วนผสมที3ใช้ในปริมาณน้อยกว่า

ร้อยละ 1 ได้แก่ อิมลัซิไฟเออร์ สารให้ความคงตวั สารให้สีและสารให้กลิ3นรส 
 2.1 อิมลัสิไฟเออร์ ได้แก่ โมโนกลีเซอไรด์ ไดกลีเซอไรด์ เลซิทิน (จากไข่แดง) 

อิมัลซิไฟเออร์ทําหน้าที3 ร่วมกับโปรตีนนมเพื3อช่วยให้นํ Hาสามารถรวมตัวกับไขมันในส่วนผสม
ไอศกรีมได้  

 2.2 สารให้ความคงตวั เป็นสารที3สามารถละลายนํ Hาหรือกระจายตวัในนํ Hาได้ 
ส่วนผสมของผลิตภณัฑ์ไอศกรีมใช้สารให้ความคงตวัเพียงร้อยละ 0.2 เท่านั Hน สารให้ความคงตวั  
ที3ใช้ในผลิตภณัฑ์ไอศกรีม ได้แก่ โพลีแซคคาไรด์จากพืช เช่น แอลจิเนท คาร์ราจีแนน โลคสับีนกัม 
กวักัม เพคติน โซเดียมคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลส แซนแทนกัม เจลาติน ซึ3งสารให้ความคงตวัที3ใช้
เป็นแหล่งของเส้นใยที3ละลายนํ Hา (soluble fibre) โมเลกุลของสารให้ความคงตวัเป็นโพลีเมอร์    
สายตรงหรือโพลีเมอร์ที3มีกิ3งแขนงสามารถเกิดพนัธะไฮโดรเจนกับโมเลกุลของนํ Hาซึ3งหากโมเลกุล
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ของสารให้ความคงตัวมีขนาดเล็กจะสามารถละลายนํ Hาได้ แต่หากมีโมเลกุลใหญ่จะต้องใช้
อณุหภมูิสงูและเพิ3มแรงกวนจงึจะสามารถละลายนํ Hาได้อยา่งสมบรูณ์ สารให้ความคงตวัเมื3อละลาย
นํ Hาจะให้ความหนืดสูงที3ความเข้มข้นตํ3าและสามารถเกิดเจลได้เมื3อได้รับความร้อนหรือความเย็น
หรือเมื3อมีไอออนบวก สารให้ความคงตวัมีบทบาทตอ่คณุภาพของไอศกรีม คือ ช่วยให้การปัsมและ
การบรรจุส่วนผสมระหว่างกระบวนการผลิตไอศกรีมทําได้ง่ายขึ Hน นอกจากนี Hยังช่วยให้การอุ้ ม
อากาศเข้าไปภายในโครงร่างไอศกรีมง่ายขึ Hนและช่วยให้เกิดลักษณะโฟมที3คงตวั เป็นผลให้เกิด   
เนื Hอสมัผสัที3เรียบเนียนระหว่างการรับประทาน ลดอตัราการละลาย ป้องกนัการหดตวัและการแพร่
ของนํ Hาออกจากไอศกรีมระหวา่งการเก็บรักษา ชว่ยปกปิดผลกึนํ Hาแข็งระหวา่งการรับประทาน  

 2.3 สารให้สี เนื3องจากสีของไอศกรีมมีผลต่อความรู้สึกและการรับรู้กลิ3นรส
รวมถึงคุณภาพของไอศกรีม ดังนั Hนวัตถุประสงค์ของการใช้สารให้สีในไอศกรีม คือ ช่วยทําให้
ไอศกรีมมีสี ช่วยแต่งสีที3มีอยู่เดิมในไอศกรีมให้สดใสหรือเข้มขึ Hน เช่น สีจากผลไม้ที3เติมในไอศกรีม 
และช่วยทําให้สีในไอศกรีมมีความสมํ3าเสมอ สีที3ใช้อาจใช้สีธรรมชาติหรือสีผสมอาหาร การใช้      
สีธรรมชาตมีิประโยชน์ตอ่สขุภาพและละลายนํ Hาได้ดีแตมี่ราคาแพงเนื3องจากต้องใช้ในปริมาณมาก
เพราะมีความคงตัวตํ3าเมื3อได้รับความร้อนและแสง ส่วนสีผสมอาหารหรือสีสังเคราะห์ต้อง
ระมดัระวงัในการใช้เนื3องจากสีบางชนิดอาจไมอ่นญุาตให้ใช้ในบางประเทศ 

 2.4  สารให้กลิ3นรส มีความจําเป็นสําหรับการผลิตไอศกรีม เนื3องจากกลิ3นรส
ชว่ยดงึดดูหรือเพิ3มความรู้สึกด้านรสชาติแก่ผู้บริโภค สารให้กลิ3นรสที3ใช้ในการผลิตไอศกรีมนิยมใช้
ในรูปของของเหลวและละลายได้ในไขมนั เนื3องจากสารให้กลิ3นรสที3ละลายในไขมนัจะมีการระเหย
ช้ากว่าสารให้กลิ3นรสที3ละลายในนํ Hาทําให้กลิ3นรสยังคงอยู่ในไอศกรีมได้จนกระทั3งผู้ บริโภค
รับประทาน สารให้กลิ3นรสที3ใช้อาจเป็นสารสกดัจากพืชหรือใช้สารให้กลิ3นรสสงัเคราะห์ 

3. ส่วนผสมเสริม 
  ส่วนผสมเสริม ได้แก่ ช็อคโกแลต ขนมปังกรอบ เวเฟอร์ ชิ Hนผลไม้และนทัซึ3งอยู่รวม
กบัเนื Hอไอศกรีมหรือเป็นสว่นผสมที3ใช้ตกแตง่ไอศกรีม 
 
 วิธีการคาํนวณส่วนผสมไอศกรีม 

 การคํานวณส่วนผสมไอศกรีมมีความสําคญั เนื3องจากเนื Hอไอศกรีม รสชาติ ความอร่อย 
ตลอดจนราคามีผลมาจากส่วนผสมโดยตรง การคํานวณส่วนผสมไอศกรีมนอกจากเพื3อให้ได้สตูร
ไอศกรีมที3สมดลุแล้วยงัใช้ควบคมุคณุภาพของผลิตภณัฑ์ให้มีความสมํ3าเสมอ (uniform) และได้
คณุภาพตามที3มาตรฐานกําหนด 
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 อภิญญา เจริญกลู (2553, หน้า 144-145) แสดงวิธีการคํานวณส่วนผสมไอศกรีมไว้ใน
ตวัอยา่งที3 9.1 และ 9.2 
 
ตวัอยา่งที3 9.1 คํานวณส่วนผสมที3ต้องใช้สําหรับส่วนผสมไอศกรีมจํานวน 100 ปอนด์ ที3มีไขมนั

ร้อยละ 12 นํ Hาตาลร้อยละ 15 และสารให้ความคงตวัร้อยละ 0.5 โดยใช้ครีมที3มี
ไขมนัร้อยละ 40 และนํ Hานมที3มีไขมนัร้อยละ 4 

วิธีทํา 
 ดงันั Hนสว่นผสมที3เป็นนมและครีม  = 100 – (15.0 + 0.5) = 84.5 ปอนด์ 
 คํานวณปริมาณไขมนัในสว่นผสมของนมและครีม 84.5 ปอนด์ ที3จะทําให้ได้ไอศกรีมที3มี
ไขมนัร้อยละ 12 
 ดงันั Hนปริมาณไขมนัในสว่นผสมของนมและครีม = (12 / 84.5) x 100 = ร้อยละ 14.2 
 
   4.0     25.8 
 
          14.2 
 
   40.0     10.2 
 
   ใช้นํ Hานมที3มีไขมนัร้อยละ 4.0 = 25.8 
   ใช้ครีมที3มีไขมนัร้อยละ 40.0 = 10.2 
 
 ดงันั Hนจะได้สว่นผสมของนมและครีมที3มีไขมนัร้อยละ 14.2  = 25.8 + 10.2  
         = 36.0 สว่น  
   = 84.5 ปอนด์
 ดงันั Hนต้องใช้นํ Hานมที3มีไขมนัร้อยละ 4 = 25.8 x 84.5 / 36.0 
   = 60.5 ปอนด์ 
 ดงันั Hนต้องใช้ครีมที3มีไขมนัร้อยละ 40 = 10.2 x 84.5 / 36.0 
   = 24.0 ปอนด์  
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ตวัอยา่งที3 9.2 คํานวณส่วนผสมไอศกรีมจํานวน 1,000 กิโลกรัม ให้มีไขมนัร้อยละ 12 เนื Hอนม  
ไม่รวมมันเนยร้อยละ 11 นํ Hาตาลร้อยละ 14 อิมัลซิไฟเออร์ร้อยละ 0.3 และ       
สารให้ความคงตัวร้อยละ 0.4 โดยใช้เนยเหลวที3มีไขมันร้อยละ 84 และ             
นมผงขาดมนัเนยที3มีเนื Hอนมไมร่วมมนัเนยร้อยละ 98 

วิธีทํา 
 ในสว่นผสมไอศกรีม 1,000 กิโลกรัม จะมีสว่นประกอบ ดงันี H 
  ไขมนั   0.12 x 1,000 = 120.0 กิโลกรัม 
  เนื Hอนมไมร่วมมนัเนย 0.11 x 1,000 = 110.0 กิโลกรัม 
  นํ Hาตาล   0.14 x 1,000 = 140.0 กิโลกรัม 
  อิมลัซิไฟเออร์  0.003 x 1,000 = 3.0 กิโลกรัม 
  สารให้ความคงตวั 0.004 x 1,000 = 4.0 กิโลกรัม 
 จากปริมาณไขมนัที3ต้องการ 120 กิโลกรัม ซึ3งจะได้จากเนยเหลวที3มีไขมนัร้อยละ 84 
  ดงันั Hนต้องใช้เนยเหลว = 120 / 0.84 = 142.8  กิโลกรัม 
 จากปริมาณเนื Hอนมไมร่วมมนัเนยที3ต้องการ 110 กิโลกรัม ซึ3งจะได้จากนมผงขาดมนัเนย
ที3มีเนื Hอนมไมร่วมมนัเนยร้อยละ 98.0 
  ดงันั Hนต้องใช้นมผงขาดมนัเนย  = 110 / 0.98 =  112.2 กิโลกรัม 
 สว่นที3เหลือจะเป็นนํ Hา 
  ดงันั Hนต้องใช้นํ Hา  = 1,000 – 142.8 – 112.2 – 140.0 – 3.0 - 4.0 
     = 598.0 กิโลกรัม 
 
 ขั (นตอนการผลิตไอศกรีม 

 อภิญญา เจริญกูล (2553, หน้า147-154); Bylund (1995, p. 386-393) กล่าวว่า      
การผลิตไอศกรีมมีขั Hนตอนสําคญั 6 ขั Hนตอน คือ การผสม (mixing) การพาสเจอไรส์ การโฮโมจีไนซ์ 
การบ่ม (aging) การปั3นไอศกรีม (freezing) และการทําให้แข็งตวั (hardening) (ภาพที3 9.1)        
ซึ3งมีรายละเอียดดงันี H 
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ภาพที3 9.1  ขั Hนตอนการผลิตไอศกรีม 
ที3มา:  (ดดัแปลงจาก Bylund, 1995, p. 387) 
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1. การผสม 
การเติมส่วนผสมที3เป็นของเหลว (liquid ingredients) ได้แก่ นํ Hานม ครีมและนํ Hา 

เป็นต้น ลงในถงัผสม (mixing vat) ก่อน โดยถ้ามีการใช้เนยเหลว (butter) นํ Hามนัเนย (butter oil) 
หรือนํ Hามันพืช (hydrogenated vegetable oil) ร่วมด้วยสามารถผสมได้โดยการหลอมเหลว 
(melting) ก่อนหรืออาจใช้วิธีผสมร้อน (hot mixing) คือการเพิ3มอุณหภูมิของส่วนผสมที3เป็น
ของเหลวก่อนแล้วจึงเติมเนยเหลวหรือนํ Hามันเนยหรือนํ Hามันพืชต่อจากนั Hนจึงเติมส่วนผสมแห้ง    
(dry ingredients) ได้แก่ นมผง นํ Hาตาล สารให้ความคงตวัและอิมลัซิไฟเออร์ เป็นต้น การเติม
ส่วนผสมแห้งนี Hอาจทําให้เกิดการจบัตวัเป็นก้อน (lumping) ซึ3งสามารถป้องกันได้โดยการผสม
ส่วนผสมแห้งกับนํ Hาตาลก่อนหรือโดยการเติมลงไปทีละน้อยและเติมช้า ๆ เช่น การใช้วิธีการร่อน 
(sifting) หรือเตมิในขณะที3มีอณุหภมูิที3เหมาะสมในการละลายของสว่นผสมแห้งนั Hน 

2. การพาสเจอไรส์ 
ในการพาสเจอไรส์ส่วนผสมไอศกรีมซึ3งมีปริมาณไขมันและนํ Hาตาลรวมทั Hง      

ความหนืดสงูกวา่นํ Hานมคอ่นข้างมากจึงต้องใช้อณุหภูมิและเวลาในการพาสเจอไรส์มากกว่านํ Hานม 
นิยมใช้วิธีการพาสเจอไรส์แบบความร้อนสูงเวลาสั Hน (HTST) ที3อุณหภูมิไม่ตํ3ากว่า 79.4           
องศาเซลเซียส เป็นเวลา 15 วินาที เชน่ ที3อณุหภมูิ 82-97 องศาเซลเซียส นาน 15-30 วินาที 

3. การโฮโมจีไนซ์ 
การโฮโมจีไนซ์เป็นการทําให้เม็ดไขมันมีขนาดเล็กลงและกระจายตัว ทําให้      

อิมลัซิไฟเออร์กระจายตวัอยู่ที3ผิวรอบ ๆ เม็ดไขมนั การโฮโมจีไนซ์จะใช้อณุหภูมิ 80 องศาเซลเซียส 
และอยูใ่นตําแหนง่ “down stream” คือ ตําแหนง่หลงัจากการพาสเจอไรส์ซึ3งตา่งจากผลิตภณัฑ์นม
ชนิดอื3น 

4. การบ่ม 
หลงัจากการพาสเจอไรส์และโฮโมจีไนซ์แล้ว ทําให้เย็น (cooling) ทนัที โดยใช้

แผ่นแลกเปลี3ยนความร้อนจนมีอณุหภูมิ 0-5 องศาเซลเซียส แล้วจึงบม่ (ageing) ตอ่ที3อณุหภูมินี H
เป็นเวลา 24 ชั3วโมง ซึ3งระหวา่งการบม่เกิดการเปลี3ยนแปลงดงันี H 

4.1 Complete hydration of dairy ingredients ส่วนผสมแห้งโดยเฉพาะ
นมผงขาดมันเนยและสารให้ความคงตวัจะยังละลายนํ Hาไม่สมบูรณ์ในระหว่างขั Hนตอนการผสม 
ต้องการเวลาอีกระยะหนึ3งเพื3อให้เกิดการจบัตวักบันํ Hาได้สมบรูณ์ ซึ3งจะทําให้ส่วนผสมมีความหนืด
สงูขึ Hนและจะทําให้ไอศกรีมมีลกัษณะดีทั Hงในด้านเนื Hอสมัผสั (body) ความข้นมนั (creaminess) 
ความต้านทานตอ่การหลอมละลาย (melting resistance) และความมีเสถียรภาพในระหว่างการ
เก็บรักษา (storage stability) 
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4.2 Crystallization of fat ในช่วงแรกของการบม่จะเกิดการตกผลึกของ
ไขมนั โดยเริ3มจากไขมนัที3มีจดุหลอมเหลวสงูจะเกิดเป็นผลกึที3ผิวของเม็ดไขมนัก่อนแล้วคอ่ย ๆ เพิ3ม
เป็นชั Hนของผลึกไขมนัตามลําดบั จนเป็นส่วนของไขมนัเหลว (liquid fat) ที3แกนกลาง (core) ของ
เม็ดไขมนั 

4.3 Protein desorption from the globule surface การหลดุตวัของ
โปรตีนออกจากผิวของเม็ดไขมนัเป็นผลจากอิมลัซิไฟเออร์ที3หุ้มอยู่รอบเม็ดไขมนัก่อนชั Hนของโปรตีน
โดยเมื3อระยะเวลาการบ่มนานขึ Hนจะเกิดการหลุดตวัของโปรตีนออกจากผิวของเม็ดไขมนัมากขึ Hน
เป็นผลให้เสถียรภาพของอิมลัชนัลดลง 

5. การปั� นไอศกรีม 
ก่อนที3จะนําส่วนผสมไอศกรีมมาทําการปั3นไอศกรีมต้องนําส่วนผสมไอศกรีมมา

เตมิสว่นผสมตา่ง ๆ เพื3อการปรุงแตง่รสชาตแิล้วจงึนําสว่นผสมไอศกรีมเข้าสูเ่ครื3องปั3นไอศกรีม 
เครื3องปั3นไอศกรีมมี 2 แบบ คือ 

5.1 เครื3องปั3นไอศกรีมแบบไม่ต่อเนื3อง (batch freezer) สารทําความเย็น 
(coolant) ที3ใช้สําหรับเครื3องปั3นไอศกรีมแบบไม่ต่อเนื3องมีหลายรูปแบบ ได้แก่ การใช้เกลือเม็ด
ร่วมกับนํ Hาแข็งซึ3งเป็นวิธีการแบบดั Hงเดิม การใช้แอมโมเนียหรือฟรีออนซึ3งเป็นวิธีการที3นิยมใช้ใน
ปัจจบุนัสําหรับอตุสาหกรรมการผลิตไอศกรีมขนาดเล็ก 

5.2 เครื3องปั3นไอศกรีมแบบตอ่เนื3อง (continuous freezer) เป็นเครื3องมือที3
มีหลกัการทํางานคล้ายกบัเครื3องแลกเปลี3ยนความร้อนแบบกวาดบริเวณพื Hนผิว (scrape surface 
heat exchanger) โดยใช้ฟรีออนหรือแอมโมเนียเป็นสารทําความเย็น ทํางานด้วยระบบอตัโนมตั ิ
ลกัษณะภายนอกและภายในเครื3องปั3นไอศกรีมแบบต่อเนื3องแสดงดงัภาพที3 9.2 การทํางานของ
เครื3องปั3นไอศกรีมแบบตอ่เนื3อง คือ สว่นผสมไอศกรีมจะถกูปัsมเข้าสูเ่ครื3องทําความเย็นทรงกระบอก
ซึ3งมีสารทําความเย็น ทําให้เกิดกระบวนการแช่แข็งอย่างรวดเร็วได้ผลึกนํ Hาแข็งขนาดเล็ก จากนั Hน
ส่วนผสมไอศกรีมที3แข็งตวัเป็นชั Hนอยู่ภายในผนงัทรงกระบอกจะถูกกวาดออกอย่างต่อเนื3องด้วย
ใบมีดซึ3งอยู่ภายในทรงกระบอกในขณะเดียวกนัอากาศเย็นจะถูกกวาดเข้าสู่โครงร่างไอศกรีมและ
แข็งตวัที3อุณหภูมิระหว่าง -3 องศาเซลเซียส ถึง -6 องศาเซลเซียส ทําให้ปริมาตรของส่วนผสม
ไอศกรีมเพิ3มขึ Hนซึ3งเรียกว่า โอเวอร์รัน ไอศกรีมที3ออกจากเครื3องปั3นไอศกรีมมีลักษณะเนื Hอสัมผัส
คล้าย soft ice มีนํ Hาแข็งเป็นองค์ประกอบประมาณร้อยละ 40 นอกจากนี Hการทํางานของเครื3องปั3น
ไอศกรีมที3ทํางานต่อเนื3องจากกระบวนการบ่มซึ3งทําให้เกิดการปลดปล่อยไขมนั (churning out) 
เนื3องจากอิมัลซิไฟเออร์ทําให้เกิดการหลุดตัวของโปรตีนออกจากผิวของเม็ดไขมันมีผลทําให้
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เสถียรภาพของอิมัลชันลดลง ดังนั Hนในขั Hนตอนการปั3นไอศกรีมจึงไปรบกวนอิมัลชันและทําให้     
เม็ดไขมนับางสว่นแตกออกและไขมนัเหลว (liquid fat) ที3อยู่ภายในเม็ดไขมนัถกูปลดปล่อยออกมา
เป็นไขมนัอิสระ (free fat) ซึ3งไขมนัเหลวนี Hจะทําหน้าที3ยึดจบัเม็ดไขมนั (agglomeration) ให้มา
เกาะกนัเป็นก้อน (coalescence) แสดงดงัภาพที3 9.3 สําหรับไอศกรีมปกติควรมีไขมนัอิสระร้อยละ 
10-15 โดยเม็ดไขมนัที3มารวมตวักนัเป็นก้อนนี Hจะแทรกตวัอยู่ระหว่างฟองอากาศกับส่วน serum 
phase ของไอศกรีม เป็นการชว่ยกกัเก็บอากาศและเพิ3มเสถียรภาพของฟองอากาศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ลกัษณะภายนอก     ลกัษณะภายใน 
 
ภาพที3 9.2 เครื3องปั3นไอศกรีมแบบตอ่เนื3องควบคมุด้วยระบบอตัโนมตั ิ
ที3มา: (Bylund, 1995, p. 390) 
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ภาพที3 9.3 การเปลี3ยนแปลงของเม็ดไขมนัระหวา่งการปั3นไอศกรีม 
ที3มา: (อภิญญา เจริญกลู, 2553, หน้า 152) 
 

6. การทาํให้แข็งตัว 
กรณีที3ไม่ใช่ soft serve ice cream จะนําไอศกรีมที3ออกมาจากเครื3องปั3นไอศกรีม

บรรจใุนภาชนะบรรจ ุเช่น ถ้วยไอศกรีมหรือถงัไอศกรีมตามต้องการ แล้วจึงผ่านเข้าไปในเครื3องทํา
ให้แข็งตวัแบบอโุมงค์ (hardening tunnel) ที3อณุหภูมิ -35 องศาเซลเซียส การทําให้แข็งตวันี Hต้อง
ทําให้ได้อุณหภูมิแกนกลางของผลิตภัณฑ์ (product core temperature) ไม่สูงกว่า -15          
องศาเซลเซียส ที3จุดนี Hนํ Hาประมาณร้อยละ 82 ของนํ Hาทั Hงหมดในไอศกรีมเปลี3ยนเป็นผลึกนํ Hาแข็ง 
อยา่งไรก็ตามกระบวนการนี Hนํ Hาในไอศกรีมจะเปลี3ยนเป็นผลึกนํ Hาแข็งมากที3สดุเพียงร้อยละ 90 ของ
นํ Hาทั Hงหมดในไอศกรีมที3อณุหภมูิ -30 องศาเซลเซียส 

กรณีการผลิตไอศกรีมแท่งต้องใช้เครื3องมือสําหรับขึ Hนรูปหรือทําให้ไอศกรีมแข็งตวั
โดยเฉพาะ (ภาพที3 9.4) ในเครื3องดงักล่าวมีช่องสําหรับเป็นพิมพ์ไอศกรีมแท่ง เครื3องทําให้ไอศกรีม

Liquid fat 

agglomeration 

coalescence 



เทคโนโลยีนมและผลติภณัฑ์ 
 

ดร.ปิยวรรณ ศภุวิทติพฒันา 

 

แท่งแข็งตวัจะวางลําดบัให้ต่อเนื3องมาจากเครื3องปั3นไอศกรีมโดยตรง ไอศกรีมที3ออกมาจากเครื3อง
ปั3นไอศกรีมต้องมีอณุหภูมิประมาณ -3 องศาเซลเซียส จากนั Hนบรรจไุอศกรีมลงในพิมพ์ของเครื3อง
ทําให้แข็งตวั ใช้นํ Hาเกลือเป็นสารทําความเย็นซึ3งมีอณุหภูมิ -40 องศาเซลเซียส เพื3อให้เกิดโครงร่าง
ของไอศกรีมแท่งซึ3งประกอบด้วยการกระจายตวัของฟองอากาศ ผลึกไขมนั ผลึกนํ Hาแข็งและเคซีน
แสดงดงัภาพที3 9.5  
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที3 9.4 เครื3องขึ Hนรูปไอศกรีมแทง่ 
ที3มา: (Bylund, 1995, p. 391) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที3 9.5 โครงสร้างภายในไอศกรีมแทง่ 
ที3มา: (Bylund, 1995, p. 391) 
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  การผลิตไอศกรีมรูปแบบอื3น ได้แก่ ถ้วย โคนหรืออยู่ภายในเวเฟอร์แซนวิช 
(sandwich wafer) ใช้วิธีการเอ็กซ์ทรูชัน (extrusion) ภายเครื3องเอ็กซ์ทรูดแบบอุโมงค์ถาด 
(extruder in a tray tunnel) (ภาพที3 9.6) ทําได้โดยการนําไอศกรีมที3ออกมาจากเครื3องปั3นไอศกรีม
เข้าไปในเครื3องเอ็กซ์ทรูดเพื3อให้ได้รูปร่างตามต้องการ แล้วลําเลียงเข้าสู่อุโมงค์ถาดเพื3อทําให้
ไอศกรีมแข็งตวัที3อณุหภมูิ -20 องศาเซลเซียส จากนั Hนทําการหอ่และบรรจตุอ่ไป  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที3 9.6 เครื3องเอ็กซ์ทรูดแบบอโุมงค์ถาด 
ที3มา: (Bylund, 1995, p. 391) 
 
สมบัตแิละมาตรฐานไอศกรีม 
 
 กระทรวงสาธารณสขุ (2544ก) กําหนดสมบตัแิละมาตรฐานไอศกรีมไว้ดงันี H 

1. ไอศกรีมนม ต้องมีมันเนยเป็นส่วนผสมไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของนํ Hาหนัก และมี   
ธาตนํุ Hานมไมร่วมมนัเนยไมน้่อยกวา่ร้อยละ 7.5 ของนํ Hาหนกั 

2. ไอศกรีมดดัแปลง ต้องมีไขมนัทั Hงหมดไมน้่อยกวา่ร้อยละ 5 ของนํ Hาหนกั 
3. ไอศกรีมผสม ต้องมีมาตรฐานเช่นเดียวกบัไอศกรีมนมหรือไอศกรีมดดัแปลงแล้วแต่

กรณี ทั Hงนี Hไมน่บัรวมนํ Hาหนกัของผลไม้หรือวตัถทีุ3เป็นอาหารอื3นผสมอยู ่
4. ไอศกรีมหวานเย็น ไอศกรีมนม ไอศกรีมดดัแปลงและไอศกรีมผสมต้อง 



เทคโนโลยีนมและผลติภณัฑ์ 
 

ดร.ปิยวรรณ ศภุวิทติพฒันา 

 

4.1 ไมมี่กลิ3นหืน 
4.2 ใช้วัตถุที3ให้ความหวานแทนนํ Hาตาลหรือใช้ร่วมกับนํ Hาตาล นอกจากการใช้

นํ Hาตาลได้ โดยให้ใช้วัตถุให้ความหวานแทนนํ Hาตาลได้ตามมาตรฐานอาหาร เอฟ เอ โอ/         
ดบับลิว เอช โอ, โคเด็กซ์ (Joint FAO/WHO Codex) ที3ว่าด้วยเรื3อง วตัถเุจือปนอาหารและฉบบัที3
แก้ไขเพิ3มเตมิ 

4.3 ไมมี่วตัถกุนัเสีย 
4.4 มีแบคทีเรียได้ไมเ่กิน 600,000 โคโลนี ในไอศกรีม 1 กรัม 
4.5 ตรวจไมพ่บแบคทีเรียชนิด E. coli ในไอศกรีม 0.01 กรัม 
4.6 ไมมี่จลุินทรีย์ที3ทําให้เกิดโรค 
4.7 ไมมี่สารพิษจากจลุินทรีย์ในปริมาณที3อาจเป็นอนัตรายตอ่สขุภาพ 
4.8 ไอศกรีมชนิดเหลวต้องมีมาตรฐานตามข้อ 1, 2 หรือ 3 แล้วแตก่รณีและต้องมี

คณุภาพหรือมาตรฐานตามข้อ 4 ด้วย 
 
ข้อบกพร่องและการเกบ็รักษาไอศกรีม 
 
 ไอศกรีมเป็นผลิตภณัฑ์ที3มีการผลิตหลากหลายรูปแบบ สําหรับข้อบกพร่องของไอศกรีม
โดยทั3วไปและสภาวะที3เหมาะสมสําหรับการเก็บรักษาไอศกรีมมีดงันี H 
  
 ข้อบกพร่องของไอศกรีม 
 อภิญญา เจริญกลู (2553, หน้า 154, 156) กลา่ววา่ข้อบกพร่องของไอศกรีมมีดงันี H 

1. โอเวอร์รันตํ�า (low overrun) 
ไอศกรีมมีค่าโอเวอร์รันตํ3ากว่าที3ต้องการเกิดจากหลายสาเหต ุได้แก่ การทํางาน

ของเครื3องมือ เครื3องจกัรผิดปกตหิรือสว่นผสมไอศกรีมไมถ่กูต้องหรือไมมี่คณุภาพ 
2. ลักษณะคล้ายทราย (sandy) 
เนื Hอไอศกรีมมีลกัษณะคล้ายทราย อนภุาคแข็งที3คล้ายทรายคือ ผลึกของนํ Hาตาล

แล็กโทส ผลึกนํ Hาตาลแล็กโทสเกิดได้เมื3อมีการเปลี3ยนแปลงอุณหภูมิในระหว่างการขนส่งจึงเกิด  
การหลอมละลายและการแข็งตวัอีกครั Hง มกัเกิดในไอศกรีมที3มีปริมาณเนื Hอนมไม่รวมมนัเนยสงูกว่า
ร้อยละ 11 ผลกึนํ Hาตาลแล็กโทสนี Hไมส่ามารถมองเห็นได้อยา่งชดัเจน แตรู้่สกึได้เมื3อรับประทาน 

 
3. การยุบตัวหรือหดตัว (shrinkage) 
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  ลักษณะไอศกรีมยุบตัว คือ ไอศกรีมหดตัวไม่สัมผัสกับผนังด้านข้างของ         
บรรจุภัณฑ์โดยรอบ เกิดจากโครงสร้างของไอศกรีมที3มีการกักเก็บฟองอากาศไว้ภายในเกิด       
การแตกออกและสญูเสียฟองอากาศไป ทําให้ไอศกรีมเกิดการยบุตวั สาเหตเุนื3องมาจากในขั Hนตอน
การปั3นไอศกรีมมีการเติมอากาศมากเกินไปจึงมีค่าโอเวอร์รันเริ3มต้นสูงเกินไป (high overrun)      
จนโครงสร้างไอศกรีมไม่สามารถรับได้หรือไอศกรีมมีปริมาณของแข็งตํ3า (low solids) หรือเกิด   
การเปลี3ยนแปลงของความดนับรรยากาศในระหว่างการขนส่ง เป็นต้น นอกจากนี Hอาจเกิดจากการ
ตกัไอศกรีมไมถ่กูต้อง กลา่วคือ การใช้อปุกรณ์ตกัไอศกรีมกดบนไอศกรีมโดยแรง (dipping loss) 

4. เกิดผลึกนํ (าแข็งขนาดใหญ่ 
ผลึกนํ Hาแข็งขนาดใหญ่ที3เกิดขึ Hนภายในเนื Hอไอศกรีม เกิดจากสภาวะการเก็บรักษา

ซึ3งมีอณุหภูมิไม่คงที3 เนื3องจากการเพิ3มขึ Hนของอุณหภูมิระหว่างการเก็บรักษาจะทําให้ผลึกนํ Hาแข็ง
หลอมละลายและเมื3ออุณหภูมิลดลงอีกจะทําให้นํ Hาไปเกาะที3ผลึกนํ Hาแข็งที3มีอยู่เดิม ทําให้เกิด     
ผลึกนํ Hาแข็งที3 มีขนาดใหญ่ขึ Hนเป็นผลให้คุณภาพของไอศกรีมลดลง เช่น ทีอุณหภูมิ -20            
องศาเซลเซียส จะทําให้ผลึกนํ Hาแข็งเกิดการหลอมละลายร้อยละ 7 ในขณะที3อุณหภูมิ -30        
องศาเซลเซียส จะทําให้ผลกึนํ Hาแข็งเกิดการหลอมละลายไมเ่กินร้อยละ 2 

5.  การเปลี�ยนแปลงกลิ�นรส 
  การเปลี3ยนแปลงกลิ3นรสของไอศกรีมเกิดจากปฏิกิริยาออกซิเดชันของไขมัน 
เนื3องจากสารให้กลิ3นรสมักมีสูตรโครงสร้างคล้ายไขมัน นอกจากนี Hยังอาจเกิดจากปฏิกิริยา     
ไฮโดรไลซิส (hydrolysis) ของสารให้กลิ3นรสระหวา่งการเก็บรักษาเป็นระยะเวลานาน 
 
 การเกบ็รักษาไอศกรีม 

 ไอศกรีมโดยทั3วไปมักบรรจุในถ้วย โคน บรรจุภัณฑ์พลาสติกหรือกระดาษซึ3งภายใน
เคลือบด้วยพลาสติกและควรเก็บไว้ที3อณุหภูมิ -25 ถึง -30 องศาเซลเซียส ซึ3งเป็นอณุหภูมิที3นํ Hาใน
ไอศกรีมเปลี3ยนเป็นผลึกนํ Hาแข็งมากที3สุด คือ ร้อยละ 90 ของนํ Hาทั Hงหมดในไอศกรีม อย่างไรก็ตาม
การรักษาอณุหภมูิของห้องเก็บรักษาให้คงที3ยงัคงเป็นสิ3งสําคญัที3สดุเพื3อรักษาขนาดผนึกนํ Hาแข็งให้
มีขนาดเล็กและคงเนื Hอสัมผัสที3เนียนของไอศกรีมจนกระทั3งถึงมือผู้บริโภค (อภิญญา เจริญกูล, 
2553, หน้า 154; Bylund, 1995, pp. 390-391) 
 
 
 



เทคโนโลยีนมและผลติภณัฑ์ 
 

ดร.ปิยวรรณ ศภุวิทติพฒันา 

 

บทสรุป 
 
 ไอศกรีม หมายถึง ผลิตภัณฑ์นมแช่แข็งด้วยวิธีการแช่แข็งส่วนผสมไอศกรีมที3ผ่าน      
การพาสเจอไรส์แล้วร่วมกับการกักเก็บอากาศเข้าไปในผลิตภัณฑ์เพื3อให้ได้ไอศกรีมที3 มี           
ความคงตวัสมํ3าเสมอ 
 กระทรวงสาธารณสขุ (2544ก) จําแนกประเภทของไอศกรีมโดยทั3วไปออกเป็น 4 ชนิด 
คือ ไอศกรีมนม ไอศกรีมดดัแปลง ไอศกรีมผสมและไอศกรีมหวานเย็น นอกจากนี Hยงัมีการจําแนก
ไอศกรีมอีกหลายลักษณะ ได้แก่ การจําแนกตามลักษณะปรากฏ ระดบัคุณภาพ ปริมาณไขมัน 
รสชาตแิละสว่นผสม นอกจากนี Hยงัมีการจําแนกตามกลุม่ไอศกรีมทางการค้า 
 สว่นผสมหลกัสําหรับการผลิตไอศกรีม ได้แก่ โปรตีนนม นํ Hาตาล ไขมนัและนํ Hา ส่วนผสม
รอง ได้แก่ อิมัลซิไฟเออร์ สารให้ความคงตัว สารให้สีและสารให้กลิ3นรส ส่วนผสมเสริม ได้แก่     
ช็อคโกแลต ขนมปังกรอบ เวเฟอร์ ชิ Hนผลไม้ นทัหรือสว่นผสมที3ใช้ตกแตง่ไอศกรีม 
 ขั Hนตอนการผลิตไอศกรีม ประกอบด้วย การผสม การพาสเจอไรส์ การโฮโมจีไนซ์ การบม่
การปั3นไอศกรีมและการทําให้แข็งตวั  
 สําหรับสมบัติและมาตรฐานไอศกรีมเป็นไปตามข้อกําหนดของประกาศกระทรวง
สาธารณสขุ ฉบบัที3 222 พ.ศ. 2544 เรื3อง ไอศกรีม 
 ข้อบกพร่องที3สําคญัของไอศกรีม คือ โอเวอร์รันตํ3า ลกัษณะคล้ายทราย การยบุตวัหรือ
หดตวั การเกิดผลกึนํ Hาแข็งขนาดใหญ่ในไอศกรีมและการเปลี3ยนแปลงกลิ3นรสของไอศกรีม ไอศกรีม
ควรเก็บรักษาที3อณุหภูมิ -20 ถึง -30 องศาเซลเซียส และควบคมุอณุหภูมิให้คงที3ตลอดระยะเวลา
การเก็บรักษา 
 
คาํถามท้ายบท 
 

1. จงอธิบายความหมายของไอศกรีม 
2. ประเภทของไอศกรีมเมื3อจําแนกตามประกาศกระทรวงสาธารณสขุมีอะไรบ้าง 
3. จงบอกประเภทและความหมายของไอศกรีมทางการค้า 
4. สว่นผสมที3ใช้สําหรับการผลิตไอศกรีมได้แก่อะไรบ้าง 
5. จงอธิบายวิธีการผลิตไอศกรีม 
6. จงบอกสาเหตแุละลกัษณะข้อบกพร่องของไอศกรีม 
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