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53403204 : สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร 
คําสําคัญ :  อาลัว/ฝอยทอง/สารใหความหวาน/น้ําตาลแอลกอฮอล/ซูคราโลส 
 ณัฐรัตน ศรีสังวาลย : การปรับปรุงคุณคาทางโภชนาการของขนมอาลัวและฝอยทอง
โดยการใชสารใหความหวานทดแทนน้ําตาล.  อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ  : ผศ.ดร. เอกพันธ   
แกวมณีชัย, ผศ.ดร. ประสงค  ศิริวงศวิไลชาติ และ ผศ.ดร. ดวงใจ  ถิรธรรมถาวร.  171 หนา. 
 
 ขนมอาลัวและฝอยทองเปนขนมไทยที่มีปริมาณนํ้าตาลสูง ซ่ึงอาจสงผลเสียเชิง
โภชนาการตอสุขภาพของผูบริโภคได งานวิจัยน้ีจึงมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาผลของการใชสารให
ความหวานทดแทนน้ําตาลทรายในขนมอาลัวและฝอยทอง โดยเมื่อใชซอรบิทอล มอลทิทอล  
ไอโซมอลท และแมนนิทอล ทดแทนน้ําตาลทรายในขนมอาลัวที่ระดับ  25, 50, 75 และ 100% ปรับ
ความหวานใหคงเดิมดวยซูคราโลส พบวาการเติมสารใหความหวานสงผลตอสมบัติการให 
ความหนืดของสวนผสมแตกตางกันข้ึนกับชนิดและระดับการทดแทนของสารใหความหวาน  
ที่ระดับการทดแทน 25% ขนมอาลัวจะยังคงลักษณะเฉพาะตัวของสวนเปลือกและเนื้อใน การเติม 

สารใหความหวานทดแทนน้ําตาลทรายมีแนวโนมทําใหขนมอาลัวมีปริมาณความช้ืน คา water 

activity (aw) และคา L* ของสวนเปลือกลดลง แตคา L* สวนเนื้อในขนมและคา Hardness ของขนม
มีคาเพ่ิมมากข้ึน สามารถเลือกใชซอรบิทอลและไอโซมอลททดแทนน้ําตาลทรายในระดับ  25% ได
โดยคะแนนความชอบรวมของขนมอาลัวไมตางจากสูตรควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิต ิ(P<0.05) 

 เมื่อใชซอรบิทอล มอลทิทอล ไอโซมอลท และแมนนิทอล ทดแทนน้ําตาลทรายใน
ฝอยทองที่ระดับ  25, 50, 75 และ 100% ปรับความหวานใหคงเดิมดวยซูคราโลส พบวาการเติม 

สารใหความหวานทดแทนน้ําตาลทรายมีแนวโนมทําใหฝอยทองมีปริมาณความช้ืนและคา water 

activity (aw)  เพิ่มข้ึน คา L* ไมแตกตางจากสูตรควบคุม คา a * มีคาเพ่ิมข้ึน สวนคา b* มีคาลดลง 
และยังทําใหฝอยทองมีคา Tensile strength, Extensibility และ Toughness เพิ่มข้ึน สามารถเลือกใช
ซอรบิทอลและมอลทิทอลทดแทนน้ําตาลทรายในระดับ 100% และไอโซมอลททดแทนในระดับ 
50% ไดโดยคะแนนความชอบรวมของฝอยทองไมตางจากสูตรควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิต ิ

(P<0.05) วิธีการศึกษาการใชสารใหความหวานทดแทนน้ําตาลทรายในขนมอาลัวและฝอยทอง
สามารถนําไปใชกับผลิตภัณฑขนมไทยชนิดอื่นๆได 

ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร  
ลายมือช่ือนักศึกษา..................................      บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยศิลปากร ปการศึกษา 2555 
ลายมือช่ืออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 1. ............................ 2. ............................ 3. ....................... 
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53403204 : MAJOR : FOOD TECHNOLOGY 

KEY WORD : A-LUA/FOI-THONG/SWEETENER/SUGAR  ALCOHOL /POLYOL/ 
SUCRALOSE 

 NUTTARAT  SRISANGWAN : NUTRITIONAL  IMPROVEMENT  OF  A-LUA  AND  

FOI-THONG  BY  USING  NONSUGAR  SWETENERS. THESIS ADVISORS :  ASST. PROF. 

EAKAPHAN KEOWMANEECHAI, ASST. PROF. PRASONG SIRIWONGWILAICHAT,  

ASST. PROF. DOUNGJAI THIRATHUMTHAVORN.  171 pp. 

 

 A-lua and Foi-thong are Thai desserts containing high contents of sugar, which may lead to 

nutritional adverse effects to the health of the consumers. This research aimed to study the results of 

using sweeteners to replace sugar in A-lua and Foi-thong. The sweeteners including sorbitol, maltitol, 

isomalt and mannitol were added to replace sugar in A-lua at the level of 25, 50, 75 and 100%. 

Sucralose was used to compensate the sweetness to meet the original sweetness of sucrose. It was found 

that addition of the sweeteners affected the pasting propoties of A-lua batter differently depending on 

type and replacement level of the sweeteners. At the replacement level of 25%, A-lua was able to 

maintain its crust and internal texture characteristics. A-lua with the sugar replacement tended to have 

lower moisture content, water activity (aw) and crust L*, but higher internal L* and hardness. Sorbitol 

and isomalt could be selected to replace sugar at the level of  25%, resulting A-lua to have overall liking 

scores not significantly different from the control (P<0.05). 

 Sorbitol, maltitol, isomalt and mannitol were used to replace sugar at the level of  25, 50, 75 

and 100% with sucrose sweetness compensation by sucralose. It was found that Foi-thong with sugar 

replacement tended to have higher moisture content, water activity (a w), a*, tensile strength, extensibility 

and toughness, but lower b* without affecting L*. Sorbitol, maltitol and isomalt could be selected to 

replace sugar at the level of 100, 100 and 50% repectively, resulting Foi-thong to have overall liking 

scores not significantly different from the control (P<0.05). The methodology of this study on sugar 

replacement with sweeteners in A-lua and Foi-thong can be applied to similar studies in other Thai 

desserts. 
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กิตติกรรมประกาศ 
 

 การจัดทําวิทยานิพนธฉบับนี้สามารถสําเร็จลุลวงไปไดดวยดี  ผูจัดทําขอขอบพระคุณ 

ผูชวยศาสตราจารย ดร. เอกพันธ  แกวมณีชัย  อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธซึ่งใหความชวยเหลือ
ดูแลความรู คําแนะนํา คําปรึกษาและความชวยเหลือตางๆที่เปนประโยชนตอการศึกษาและการ
ดําเนินงานวิจัย การจัดทํารูปเลม ตลอดจนตรวจแกไขวิทยานิพนธเลมน้ีใหเสร็จสมบูรณย่ิงขึ้น  

 ขอขอบพระคุณทุนอุดหนุนจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สาขา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และคุณแพร ลวณะมาลย ภายใตโครงการเช่ือมโยงภาคการผลิตกับ
งานวิจัย ทนุ สกว.-อุตสาหกรรม 

 ขอขอบพระคุณบัณฑิตวิทยาลัยศิลปากรสนับสนุนทุนอุดหนุนการทําวิจัย 
 ขอขอบพระคุณ คณาจารยภาควิชาเทคโนโลยีอาหารทุกทาน  ที่กรุณาใหคําแนะนําและ 

ความรูทางดานวิชาการตางๆอันเปนประโยชนมาโดยตลอด  

 ขอขอบพระคุณเจาหนาท่ีประจําภาควิชาเทคโนโลยีอาหารทุกทาน ที่กรุณาใหความ
ชวยเหลือและอํานวยความสะดวกในดานตางๆ 
 ขอขอบพระคุณบิดามารดา ที่กรุณาใหการสนับสนุนดานการศึกษาและคอยเปนกําลังใจ  
ใหความชวยเหลือในการทําวิจัยเปนอยางดีตลอดมา 
 สุดทายนี้  ขอขอบพระคุณทุกทานท่ีมีสวนรวมในการชวยเหลือใหดิฉันดําเนินงานวิจัยและ
จัดทําวิทยานิพนธเลมน้ีใหแลวเสร็จลุลวงไปดวยดี 
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