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บทคดัย่อ 
 คกุกี ้(Cookies) เป็นขนมอบประเภทหนึง่ที่นิยมท าหรือผลติขึน้เพื่อการบริโภค สามารถเก็บไว้รับประทานได้นาน 
มีรสชาติที่อร่อย กลมกล่อม และเหมาะในการรับประทานกับเคร่ืองดื่ม ในเทศกาลวนัขึน้ปีใหม่ คุกกีจ้ะถกูผลิตออกมา
จ าหนา่ยในปริมาณมาก เพื่อให้ผู้บริโภคเลอืกซือ้และมอบเป็นของขวญัในช่วงเทศกาลตา่งๆ   คกุกีม้ีสว่นผสมของแป้งสาลี 
(wheat flour) เนย (butter) หรือ เนยขาว (shortening) หรือ เนยเทียม (margarine) น า้ตาล ไข ่และผงฟ ู โดยมีแหลง่ของ
ไขมนั (fat) มาจากเนย เนยขาว หรือเนยเทียมในปริมาณมากถึงประมาณร้อยละ 20 - 30 และไขมนัอิ่มตวั (saturated fat)  
ร้อยละ 15 - 20 คกุกีท้ี่มีไขมนัสงู ผู้บริโภคมีโอกาสที่จะได้รับไขมนัชนิดไม่ดี เช่น ไขมนัทรานส์ และไขมนัอิ่มตวั ซึ่งเป็น
ไขมนัชนิดที่ยอ่ยสลายตวัได้ยากกวา่ไขมนัชนิดอื่น เมื่อเข้าไปสะสมในหลอดเลือด อาจท าให้เกิดโรคหลอดเลือดหวัใจและ
อนัตรายถึงเสียชีวิตได้  จากผลการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบตัิการพบไขมนัทรานส์ในคกุกีม้ีปริมาณที่น้อยกว่า ร้อยละ   
0. 5 แตพ่บไขมนัอิ่มตวัมีปริมาณมากถึงร้อยละ 15 - 20 ผู้ประกอบการสามารถผลิต smart healthy cookies เพื่อเป็นทาง 
เลือกของผู้บริโภคโดยการไม่ใช้ส่วนผสมที่เป็นเนย แต่ใช้น า้มันมะพร้าวในส่วนผสม ซึ่งจะท าให้ผู้บริโภคที่ชอบในการ
บริโภคคกุกี ้แต่มีความจ าเป็นต้องควบคมุระดบัไขมนัในเลือด สามารถเลือกบริโภคได้ เพราะคกุกีจ้ะมีไขมนัทัง้หมดและ
ไขมนัอิ่มตวัเพียงร้อยละ 4 - 8 และร้อยละ 2 - 3 เทา่นัน้ 
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Abstract 
 Cookies are a type of pastry that is made or produced for consumption. It is a dried pastry that can 
be kept a long time for eating, it gives a delicious taste, mellow and be suitable for eating with drinks. New 
year’ festival, cookies are produced in large quantities for selling and giving as a gift. Ingredients of cookies 
are wheat flour, butter or shortening or margarine, sugar, eggs and baking powder. The source of fat is from 
butter or shortening or margarine in about 20 - 30% and saturated fat 15 - 20%. High fat cookies, consumers 
have the opportunity to get bad fats like trans fat and saturated fat which are more digestible than other fats. 
When in the blood, they may cause cardiovascular disease and fatalities. Laboratory’s results found trans fat 
in cookies to be less than 0.5% but saturated fat in high quantities of 15 - 20%. Cookie maker can produce 
smart healthy cookies as a consumer choice by not using butter ingredients. But use coconut oil in the 
mixture. This will allow consumers who like cookies but be necessary to control blood lipids can choose for 
eating because of having total fat and saturated fat only 4 - 8% and 2 - 3%. 
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