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คํานํา
เอกสารฉบับนี้เรียบเรียงขึ้นเพื่อใชประกอบการอบรมทางวิชาการหลักสูต รน้ําตาลโตนดพาสเจอรไรซ
และลอดชองลูกตาล ประกอบดวยสาระความรูเบื้องตนที่ใชในการผลิตน้ําตาลโตนดพาสเจอรไรซและลอดชอง
ลูกตาล โดยมีการกลาวถึงสวนประกอบและขั้นตอนที่ใชการผลิต น้ําตาลโตนดพาสเจอรไรซและลอดชองลูก
ตาล ผูเรียบเรียงหวังเปนอยางยิ่งวาเอกสารฉบับนี้จะเปนประโยชนตอผูเขารวมอบรมและผูอานในการนําไป
เผยแพร ปรั บ ใช ใ นการพั ฒนาผลิ ต ภั ณฑ ข องท า นสํ า หรั บ ใช ท านในครอบครั ว หรื อพั ฒนาต อยอดให เป น
ผลิตภัณฑเพื่อจําหนายของตนเองหรือหนวยงาน อันเปนวัตถุประสงคหลักในการใหบริการทางวิชาการครั้ง
นี้
ผูเรี ยบเรี ยงขอขอบคุ ณ คุณณิ ชนั นท บุ ญมาก คุ ณปภัสรา ยามา คุ ณอรุณี กองเป ง คุ ณภั ททิ รา ชุ มคํ า
และคุณอาทิตย ศรีประไพ อาจารยและนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร และเทคโนโลยีการอาหาร คณะเกษตร
และชีวภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ทุกทานที่มีสวนรวม ในการปรับปรุงและพัฒนาสูตรโยเกิรตและ
โยเกิรตพรอมดื่ม และจัดเตรียมเอกสารสําหรับการอบรมครั้งนี้
ผูเรียบเรียง
7 กันยายน 2555
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น้ําตาลโตนด
ลักษณะทั่วไป
ตนตาลโตนด มีชื่อวิทยาศาสตรวา Borassus flabellifer Linn. มีชื่อสามัญภาษาอังกฤษ
วา Palmyra Palm หรือ Lontar หรือ Fan Palm ในประเทศไทยมีชื่อหลายชื่อคือในภาคกลางเรียกวา “ ตน
ตาลโตนด ” หรือเรียกสั้นๆ วา “ ตนตาล ” ภาคใตเรียกวา “ ตาลโตนด ” หรือ “ ตนโหนด ” ชาวจังหวัด
ยะลาหรือปตตานีเรียกวา “ ปอเกาะตา ”
ตาลโตนดเปนพืชที่มีมาแตดึกดําบรรพ ตาลโตนดปจจุบันเปนพันธุที่ไดรับการคัดเลือกโดยธรรมชาติ
นับเปนเวลาหลายลานปมาแลว การคัดเลือกพันธุโดยมนุษยมีนอยมาก ตาลโตนดเปนพืชที่เจริญเติบโตไดดีใน
สภาพที่คอนขางแหงแลงไมชอบดินที่มีสภาพเปนกรดโดยเฉพาะในที่ชุมชื้น
ตาลโตนดเปนพืชตระกูลปาลมใบพัดชนิดหนึ่ง ชอบอากาศรอน ชอบขึ้นในดินทรายหรือดินปน
ทราย และดินเหนียวแตในที่เปยกแฉะ เชน ตามทุงนาตาลโตนดก็เจริญงอกงามดีในที่ดินทรายน้ํากรอยขึ้น
ถึง ก็จะยิ่งโตเร็วและมีน้ําหวานจัด นอกจากนี้ยังชอบขึ้นในที่ไมมีพืชปกคลุม เปนพืชที่เจริญเติบโตไดดีใน
สภาพคอนขางแหงแลงไมชอบดินกรดแตก็เจริญเติบโตในที่ชุมชื้นได
ตาลโตนดเปนพืชที่มีดอกแบบไมสมบูรณเพศ มีดอกตัวผูและดอกตัวเมีย ตนเพศผูและตนเพศเมียแยก
คนละตน ดอกอยูบนชอดอกที่มีกิ่งกานแขนงชอดอกใหญยาวแทงออกจากตนระหวางกาบใบโคงงอปลาย
คอนขางแหลมคลายงวงชาง เรียกวา “ งวงตาล ” หรือ “ ปลีตาล ” ผลมีขนาดใหญเปนทะลาย ผลกลมมี
ขนาด 6-8 นิ้ว ผลออนมีสีเขียวออน ผลแกมีสีมวงแกผลสุกเต็มที่มีสีมวงแกเกือบดําหรือดํา ผิวเปนมันภายใน
ผลมีเมล็ดขนาดใหญแข็งประมาณ 1-4 เมล็ด สวนใหญมี 3 เมล็ด มีเปลือกหุมเปนเสนใยละเอียด เมื่อสุกจะ
มีสีเหลืองสด ประกอบดวยแปงและน้ําตาล เนื้อนุมมีกลิ่นหอมใชปรุงแตงสีและกลิ่นในขนมหวานและเคก
ภายในเมล็ดมีเนื้อสีขาวขุน เมล็ดแบนกลม
ตาลโตนดมีถิ่นกําเนิดอยูในทวีปแอฟริกาตะวันออก ตอมาไดแพรพันธุเขาไปในอินเดีย ศรีลังกา และ
กลุมประเทศในแถบเอเชีย ปจจุบันมีมากในแถบทวีปเอเชีย อินเดีย ศรี
ลังกา พมา กัมพูชา มาเลเซีย อินโดนีเซีย และไทย สําหรับประเทศไทยพบมากในพื้นที่เขตภาคกลางในแถบ
จังหวัดเพชรบุรี สุพรรณบุรี นครปฐม และภาคใตแถบจังหวัดสงขลา เปนตน
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น้ําตาลโตนด
น้ําตาลโตนด การทําน้ําตาลโตนดนั้น จริงแลวมีในสมัยโบราณแตทําเพื่อบริโภคในครัวเรือน และ
แบงปนใหเพื่อนบานหรือแจกจายใหกับญาติพี่นอง ไมใชทําเพื่อจําหนายอยางในยุคปจจุบัน และในปจจุบันนั้น
มีการรวมกลุมกันจัดตั้งเปนกลุมผูผลิตน้ําตาลโตนด ผลิตเพื่อสงออก ทั้งภายในประเทศ และนอกประเทศ มีทั้ง
น้ําตาลปก และน้ําตาลปบ
น้ําตาลโตนดนั้นจําเปนตองขึ้นอยูกับตนตาลดวย วาอายุไดที่ยังเพราะตาลสวนใหญที่ใชในการทํา
น้ําตาลโตนด ตองมีอายุ 10 ปขึ้นไป ซึ่งจะอยูในระยะแทงชอดอกใหมๆ ซึ่งมีวิธีในการทําคลาย ๆกัน ทั้งตัวผู
และตัวเมีย แตจะแตกตางกันตรงที่วิธีการใชไมที่ใชนวดจั่น หรือวา งวง ซึ่งภาษาชาวบาน เรียกวา ไมคาบ
ซึ่งน้ําตาลสด ไดจากชอดอกของตัวผูซึ่งเรียกวา งวงตาล และชอดอกของตัวเมีย เนื่องจากตนตาลโตนด
เปนพืชที่แยกกันระหวางตัวผูกับตัวเมีย มีกรรมวิธีการทําหลายขั้นตอน กลาวคือ ขั้นตอนแรกตองใช “ไม
คาบตาล” นวดงวงตาล (สวนของชอดอกตัวผู และตัวเมีย) วิธีการนวดมีวิธีคลาย ๆ กัน จะแตกตางกันเฉพาะ
ไมนวดชอดอกของตนตัวผูจะใชไมนวดที่แบนและสั้นกวาสวนของตนตัวเมียจะใชไมกลมและยาว
กวา ขั้นตอนที่ 2 ใช “มีดปาดตาล” ปาดบาง ๆ ทุกวัน วันละ 2 ครั้ง คือ ชวงเชา แลวรอใหน้ําหวานหยดใส
ภาชนะที่รองรับไว อาจจะเปนกระบอกไมไผ ทุนอวนลอยหรือแกลลอน ประมาณ 8 – 10 ชั่วโมง แลวขึ้น
ไปเก็บพรอมกับใชมีดปาดใหมอีกครั้ง และไปเก็บตอนเย็นวนเวียนอยูอยางนี้จนกวาชอดอกที่ปาดจะหมดหรือ
ปริมาณน้ําตาลลดลงมากจะนานประมาณ 20 – 40 ลิตร (2ครั้ง) น้ําตาลสดสามารถแปรรูปไดหลาย
อยาง เชน น้ําผึ้ง น้ําตาลแวน น้ําสม กระแช หรือจะบริโภคสดก็ไดรสชาติที่หอมหวานอีกดวย
คุณคาทางโภชนาการจากตาลโตนด
ผลการศึกษาของกนก ติระวัฒน และคนอื่นๆ (2531) รายงานวา น้ําตาลโตนดสด มีคาปริมาณของแข็งที่
ละลายได 116 องศาบริกซ ปริมาณน้ําตาลทั้งหมด ประมาณ 16.8 เปอรเซ็นต น้ําตาลรีดิวซิ่ง 1.8 เปอรเซ็นต
และน้ําตาลซูโครส 15.0 เปอรเซ็นต นอกจากน้ําตาลโตนดสด ยังมีองคประกอบดังนี้ ความถวงจําเพาะที่
29 องศาเซลเซียส ประมาณ 1.058 – 1.077
ปริมาณของแข็งทั้งหมด ประมาณ 15.–19.7 กรัม / 100 มิลลิลิตร
เถา ประมาณ 0.11– 0.41 กรัม / 100 มิลลิลิตร
โปรตีน (N * 6.25 ) ประมาณ 0.23– 0.32 กรัม / 100 มิลลิลิตร
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องคประกอบทางเคมีของเนื้อตาลโตนดสุก
เนื้อตาลโตนดเมื่อสุก ประกอบดวยแปงและน้ําตาลเปนจํานวนมากและแคโรทีนอยด ใหสีเหลือง ใชแตงสี
ขนมตางๆ เชนขนมตาล ขนมเคก ขนมขี้หนู และไอศกรีม
แคโรทีนอยด เปนกลุมสีธรรมชาติที่มีการใชอยางแพรหลายในอุตสาหกรรมอาหารเปนเมล็ดสีที่ใชสีเหลือง
จนถึงสีแดงพบมากที่สุดในธรรมชาติทีทั้งพืชและสัตว เชน มะเขือเทศ แครอท ไขแดง เนย มะมวง แคนตา
ลูป มะละกอ ลุกพลับ ทอพืชตระกูลสม พริกหยวกสีแดง – เหลือง สับปะรด และแตงโม
แคโรทีนอยด เปนสารประกอบไฮโดรคารบอน กลุมอะลิฟาติก หรือกลุมอะลิฟาติก อะลิไซ
คลิก ประกอบดวย หมูไอโซบรีน 8 หมู เมททิล 2 หมู

การพาสเจอรไรส
การพาสเจอรไรส (Pasteurization) เปนการถนอมอาหารชั่วคราววิธีหนึ่ง โดยใชความรอนในอุณหภูมิ
ระหวาง 60 - 80 องศาเซลเซียส ซึ่งวิธีการนี้จะทําใหจุลินทรียไมสามารถดํารงชีวิตตอไปได
ประวัติความเปนมา
พาสเจอรไรสเปนการตั้งชื่อเพื่อใหเกียรติแกนักวิทยาศาสตรชาวฝรั่งเศสชื่อ หลุยส ปาสเตอร (Louis
Pasteur) ซึ่งเปนคนแรกที่คิดคนการฆาจุลชีพที่แปลกปลอมอยูในเหลาไวนระหวางป พ.ศ. 2407-2408 โดยการ
ใชความรอนประมาณ 50 - 60 องศาเซลเซียส ซึ่งการคนพบนี้กอใหเกิดประโยชนอยางมากในการผลิตเครื่องดื่ม
ที่ตองฆาจุลชีพ แตใชอุณหภูมิสูงมากไมได เพราะจะทําใหรสและกลิ่นเปลี่ยนแปลงและในป พ.ศ.2434
นักวิทยาศาสตรชื่อ ซอกเลต (Soxhlet) จึงไดนําวิธีการนี้มาใชกับนมสด
หลักการ
ความรอนเปนพลังงานรูปหนึ่งเมื่อมีอยูในสิ่งใดจะทําใหโมเลกุลของสิ่งนั้นเกิดการเคลื่อนไหว ความ
รอนทําใหสารโปรตีนแข็งตัวจับกันเปนกอนและหมดฤทธิ์โดยการเรงปฏิกิริยาทางเคมี ความรอนจึงทําลาย
เอนไซมและสามารถทําลายจุลชีพได ณ อุณหภูมิน้ําเดือด แตมีจุลชีพที่พบบางชนิดสรางเกราะเรียกวา "สปอร"
หุมตัวเอง ทําใหสามารถตานทานอุณหภูมิน้ําเดือดไดแตจะตายเมื่อใชความรอนสูงกวาอุณหภูมิน้ําเดือดภายใน
ระยะเวลาที่เหมาะสม
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วิธีการพาสเจอรไรส
วิธีการพาสเจอรไรสมี 2 วิธีคือ
1. วิธีใชความรอนต่ํา - เวลานาน (LTLT : Low Temperature - Long Time) วิธีนี้ใชความรอนที่อุณหภูมิ
62.8 - 65.6 องศาเซลเซียส เปนเวลา 30 นาที เมื่อผานความรอนโดยใชเวลาตามที่กําหนดแลว ตองเก็บอาหารไว
ในที่เย็นซึ่งมีอุณหภูมิต่ํากวา 7.2 องศาเซลเซียส กรรมวิธีการนี้นอกจากจะทําลายแบคทีเรียที่ทําใหเกิดโรคแลว
ยังยับยั้งการทํางานของเอนไซมยอยไขมันชนิดไลเปส (Lipase) ซึ่งเปนตัวการทําใหเกิดกลิ่นหืนในน้ํานมดวย
2. วิธีใชความรอนสูง - เวลาสั้น (HTST : High Temperature - Short Time) วิธีนี้ใชความรอนที่อุณหภูมิ
สูงกวาวิธีแรก แตใชเวลานอยกวาคืออุณหภูมิ 71.1 องศาเซลเซียสคงไวเปนเวลา 15 วินาที อาหารที่ผานความ
รอนแลวจะไดรับการบรรจุลง กลองหรือขวดโดยวิธีปราศจากเชื้อแลวนําไปแชเย็นที่อุณหภูมิ 7.2 องศา
เซลเซียส
ประโยชนและขอควรปฏิบัติ
การพาสเจอรไรสเปนการถนอมอาหารแบบชั่วคราว เพราะสามารถปองกันมิใหจุลชีพเจริญในชั่ว
ระยะเวลาหนึ่ง แตสารอาหารยังอยูครบถวนหรือเกือบครบถวน ดังนั้นจึงมีประโยชนตออาหารที่ตอง
รับประทานเปนประจําแตไมเก็บไวนาน ๆ เชน นม น้ําผลไม ไอศกรีม กอนนําไปปนแข็ง เปนตน

ลอดชอง
ลอดชองหรือเซนดอล เปนขนมพื้นบานที่มีจุดกําเนิดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต และเปนที่นิยมใน
อินโดนีเซียมาเลเซีย พมา (เรียกวา Mont let saung) เวียดนาม และสิงคโปร
สวนสาเหตุที่ในประเทศไทยใชชื่อวา "ลอดชองสิงคโปร" นั้น มาจากการที่ใน พ.ศ. 2504 รานลอดชอง
รานแรกในประเทศไทย ตั้งอยูที่หนาโรงภาพยนตรสิงคโปรหรือโรงหนังเฉลิมบุรี บนถนนเยาวราช เมื่อผูคนไป
ทานจึงมักจะเรียกวา "ลอดชองหนาโรงหลังสิงคโปร" จนในที่สุดตัดทอนเหลือแตเพียง "ลอดชองสิงคโปร"
รากศัพท
ในอินโดนีเซียเชื่อวา เซนดอลมีความเกี่ยวของกับคํา jendol ในภาษาชวา ภาษาซุนดาและภาษา
อินโดนีเซีย หมายถึง โหนก หรือ โปง ซึ่งมีความหมายโดยนัยหมายถึงเยลลี่ที่มีรูปรางคลายตัวหนอน ใน
เวียดนาม เรียกวา bánh lot," ซึ่งเปนสวนผสมของขนมที่ชื่อ chè หรือ chè ba màu
สวนผสมทั่วไปของลอดชองสิงคโปรคือกะทิ แปงปนเปนรูปแทงใสสีเขียว โดยปกติมาจากใบเตย
น้ําแข็งปนและน้ําตาลมะพราว สวนผสมเพิ่มอื่นๆไดแก ถั่วแดง ขาวเหนียว เฉากวย ในซุนดา ลอดชองสิงคโปร
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เปนขนมทําจากแปงหรือสาคูปนเปนแทง กินกับกะทิและน้ําเชื่อมจากน้ํา ตาลของตนหมาก ไมใสน้ําแข็ง ใน
ภาษาชวา เซนดอล หมายถึงสวนที่เปนแปงสีเขียวเทานั้น ถานําเซนดอลมารวมกับน้ําตาลมะพราว และกะทิจะ
เรียกดาเวต ดาเวตที่นิยมมากที่สุดคือ เอส ดาเวตในชวากลาง ดวยอิทธิพลจากสิงคโปร และอาหารตะวันตก ทํา
ใหมีลอดชองสิงคโปรรูปแบบแปลกๆ เชน กินกับไอศกรีมวานิลลาหรือทุเรียน

อุปกรณและวิธีการทําน้ําตาลโตนดพาสเจอรไรซ
วัสดุและอุปกรณ
วัตถุดิบ
1. เนื้อตาลโตนด
2. ผาขาวบาง
3. เทอรโมมิเตอร
4. Hand refractometer
5. น้ําเปลา
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วิธีการทําน้ําตาลโตนดพาสเจอรไรซ
นําน้ําตาลผสมน้ําในอัตราสวนที่เหมาะสม
ใหมีปริมาณของแข็งที่ละลายน้ําไดอยูที่ประมาณ 17-18 องศาบริกซ

ผสมน้ําตาลสอกับน้ําใหเขากัน

นําน้ําตาลโตนดสดไปใหความรอนเพื่อพาสเจอรไรซ
ที่อุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส คงไวนาน 15 วินาที

จากนั้นบรรจุลงในขวดสะอาดที่ผานการลวกฆาเชื้อแลว(กรณีบรรจุรอน)
หรือหลอเย็นที่อุณหภูมิน้ําเย็น 0 องศาเซลเซียส (กรณีบรรจุเย็น)

หลอขวดในน้ําเย็นที่อุณหภูมิน้ําเย็น 0 องศาเซลเซียส (กรณีบรรจุรอน)
จนกวาน้ําตาลโตนดในขวดจะเย็นเทากับ 4 องศาเซลเซียส
เก็บน้ําตาลโตนดไวในตูเย็น
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อุปกรณและวิธีการทําลอดชองตาล
วัสดุและอุปกรณ
วัตถุดิบ
1. เนื้อตาล
2. แปงขาวเจา
3. แปงเทายายมอม
4. แปงถั่วเขียว
5. แคลเซียมไฮดรอกไซด
6. น้ําเปลา
อุปกรณในการผลิต
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

เครื่องชั่ง 2 ตําแหนง
เครื่องบดชนิดละเอียด
เทอรโมมิเตอร
นาฬิกาจับเวลา
ตูอบลมรอน
ผาขาวบาง
อางสแตนเลส
ถาดสแตนเลส
หมอสแตนเลส
เตาแกส
พายไม
เครื่องผสม
หัวผสมแบบตะกรอ
เครื่องโฮโมจิไนซ (homogenizer)
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วิธีการทํา
ตารางที่ 1 สวนผสมของผลิตภัณฑลอดชองผสมเนื้อตาล
สวนผสม

ปริมาณ

แปงขาวเจา
แปงเทายายมอม/แปงสลิ่ม
แปงถั่วเขียว
เนื้อตาลสด
แคลเซียมไฮดรอกไซด/น้ําปูนใส
น้ําเปลา

กรัม
110
20
20
250
450
0

รอยละ
12.94
2.35
2.35
29.41
52.95
0

รวม

850

100.00

ขั้นตอนการผลิตลอดชองผสมเนื้อตาล
1. นําแปงขาวเจา แปงเทายายมอม แปงถั่วเขียว แคลเซียมไฮดรอกไซด และเนื้อตาลผง ที่เตรียมไว คนในเขากัน
ดวยเครื่องผสมอาหารโดยใชหัวตีรูปตะกรอ ตีสวนผสมกับน้ํา 50 มิลลิลิตร ใหเขากันที่อัตราเร็วหมายเลข 1
นาน 10 นาที แลวเติมน้ําเพิ่มอีก 625 มิลลิลิตร
2. นําน้ําแปงที่ไดไปผสมและลดขนาดของเนื้อตาลดวยเครื่องโฮโมจิไนซ (homogenizer) ดวยความเร็วรอบ
15,000 ตอนาที นาน 3 นาที
3. นําไปตุนดวยหมอ 2 ชั้น อุณหภูมิ 90-100 เซลเซียส นาน 25 นาที เมื่อยกพายขึ้นน้ําแปงจะมีลักษณะที่
สามารถไหลไดอุณหภูมิน้ําแปงประมาณ 80 เซลเซียส
4. เตรียมน้ําเย็นใสอางแตนเลสใหสูงจากกนอางประมาณ 8 นิ้ว อุณหภูมิน้ําเย็นประมาณ 5 องศาเซลเซียส
5. เตรียมพิมพลอดชองที่มีลักษณะทรงกระบอกที่สามารถใสน้ําแปงและเจาะรูเสนผานศูนยกลางของรู 0.5
เซนติเมตร เทน้ําแปงใสพิมพ ใหพิมพหางจากระดับน้ําประมาณ 10 นิ้ว เสนลอดชองจะไหลผานพิมพลอดชอง
ลงสูน้ําเย็น
6. พักเสนลอดชองไวในน้ําเย็น 5 นาที นํากระชอนตักเสนลอดชองขึ้นจากน้ําเย็นทิ้งใหสะเด็ดน้ํา
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กระบวนการผลิตลอดชองผสมเนื้อตาล
นําสวนผสมใสลงในเครื่องตีผสมอาหาร (Kitchen aid) ใชหัวตีรูปตะกรอ ตีสวนผสมกับน้ําใหเขากันที่อัตราเร็ว
หมายเลข 1 นาน 10 นาที

นําน้ําแปงที่ไดไปผสมและลดขนาดของเนื้ อตาลดวยเครื่องโฮโมจิไนซ (homogenizer)

นําน้ําแปงที่ไดใสหมอสแตนเลส ตุนดวยหมอ 2 ชั้น อุณหภูมิ 90-100 องศาเซลเซียส

กวนน้ําแปงดวยพายไมนาน 25 นาที

เทน้ําแปงใสพิมพ ใหพิมพหางจากระดับน้ําประมาณ 10 นิ้ว

พักเสนลอดชองไวในน้ําเย็นอุณหภูมิ 5 องศาเซลเซียส นาน 5 นาที

นํากระชอนตักเสนลอดชองขึ้นจากน้ําเย็นทิ้งใหสะเด็ดน้ํา

ภาพที่ 10.4 กระบวนการผลิตลอดชองผสมเนื้อตาล
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