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54403218 : สาขาวชิาเทคโนโลยอีาหาร 

คาํสาํคญั : สารใหค้วามหวาน/อะการ์/วุน้กะทิ/ลอดช่องสิงคโปร์ 

 เอมนิกา  เทียนไสว : การใช้สารให้ความหวานทดแทนนําตาลในวุน้กะทิและนํากะทิ
สาํหรับลอดช่องสิงคโปร์. อาจารยที์ปรึกษาวทิยานิพนธ์  : ผศ.ดร. เอกพนัธ์ แกว้มณีชยั. 207 หนา้. 
 

วุน้กะทิและลอดช่องสิงคโปร์เป็นขนมไทยทีมีปริมาณนําตาลสูง  การบริโภคนําตาล
ปริมาณมากอาจส่งผลให้เกิดปัญหาสุขภาพได้ จึงได้ทาํการพฒันาวุน้กะทิและนํากะทิสําหรับ
ลอดช่องสิงคโปร์โดยใช้สารให้ความหวานทดแทนนาํตาลคือ นาํตาลแอลกอฮอล์ (ซอร์บิทอล      
ไอโซมอลท์ และมอลทิทอล)ร่วมกบัซูคราโลส และซูคราโลสเพียงอยา่งเดียว  โดยมีวตัถุประสงค์
เพือศึกษาคุณภาพและการยอมรับของผูบ้ริโภคทีมีต่อผลิตภณัฑว์ุน้กะทิและนาํกะทิสําหรับลอดช่อง
สิงคโปร์ทีใชส้ารใหค้วามหวานทดแทนนาํตาล  และเพือหาชนิดและปริมาณของสารให้ความหวาน
ทดแทนนาํตาลทีเหมาะสมสาํหรับผลิตภณัฑด์งักล่าว 

เมือใชส้ารให้ความหวานทีระดบัการทดแทน 25, 50, 75 และ 100% ของปริมาณนาํตาล
ทรายหรือนาํตาลซูโครสทีมีในสูตรผลิตภณัฑ์ต้นแบบ  พบว่าวุน้กะทิทีใช้สารทดแทนนาํตาลมี
ปริมาณความชืน ปริมาณของแขง็ทีละลายไดท้งัหมด  และค่าความแข็ง ลดลงจากสูตรควบคุมอยา่ง
มีนยัสําคญั  จากการวิเคราะห์สมบติัเชิงความร้อนดว้ยเครือง Differential Scanning Calorimeter 

(DSC)  พบวา่วุน้กะทิสูตรใชส้ารทดแทนนาํตาลทุกชนิดมีอุณหภูมิการหลอมเหลวของเจลอะการ์ตาํ
กว่า และสูตรใช้นาํตาลแอลกอฮอล์มีอุณหภูมิการเกิดเจลอะการ์ทีสูงกว่าสูตรควบคุม  จากผลการ
ประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผสัพบว่าสามารถใช้นาํตาลแอลกอฮอล์และซูคราโลสเพียงอย่าง
เดียวทีระดบัการทดแทนนาํตาลสูงสุดได ้100%  และ 75% ตามลาํดบั    

ส่วนนาํกะทิสําหรับลอดช่องสิงคโปร์สูตรใช้นาํตาลแอลกอฮอล์มีค่าดชันีการเกิดชนัครีม
ใกลเ้คียงกบัสูตรควบคุม และสูตรทีใชซู้คราโลสเพียงอยา่งเดียวมีค่าดชันีการเกิดชนัครีมเพิมขึนตาม
ระดบัการทดแทนนาํตาล  และปริมาณของแข็งทีละลายไดท้งัหมดมีค่าลดลง เมือพิจารณาสมบติั
ดา้นอิมลัชนัและกายภาพอืนๆ พบวา่สูตรทีใชน้าํตาลแอลกอฮอลร่์วมกบัซูคราโลสมีสมบติัใกลเ้คียง
กบัสูตรควบคุมมากทีสุด  จากผลการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผสัพบวา่สามารถใช้นาํตาล
แอลกอฮอล์ร่วมกบัซูคราโลสและซูคราโลสเพียงอย่างเดียวทีระดบัการทดแทนนาํตาลสูงสุดได ้
100%  และ 75% ตามลาํดบั    

ภาควชิาเทคโนโลยอีาหาร         บณัฑิตวทิยาลยัมหาวทิยาลยัศิลปากร 
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54403218 : MAJOR : (FOOD TECHNOLOGY) 

KEY WORD :  SWEETENERS/AGAR/COCONUT MILK JELLY /LOD-CHONG     

SINGAPORE 

 AIMNIKA  THEANSAWAI : REPLACEMENT OF SUGAR WITH SWEETENERS IN 

COCONUT MILK JELLY AND COCONUT MILK OF LOD-CHONG SINGAPORE : THESIS 

ADVISOR : ASST.PROF. EAKAPHAN KEOWMANEECHAI . 207 pp. 
 

Coconut milk jelly and Lod-Chong Singapore are Thai desserts containing high contents of 

sugar. Consuming extensive amount of sugar could lead to health problems.  Therefore, coconut milk 

jelly and coconut milk of Lod-Chong Singapore were developed in this study by replacing sugar in the 

products with food additive sweeteners, ie., sugar alcohols (sorbitol, isomalt and maltitol) and sucralose 

alone.  The aim of this study was to investigate qualities and consumer acceptance of the products with 

sugar replacement and find out appropriate types and amounts of the sugar replacers to be used in the 

products.   

The sugar replacers were substituted at 25, 50, 75 and 100% for sucrose in selected recipes.  It 

was found that the coconut milk jellies with sugar replacements had significantly lower moisture 

contents, total soluble solids and hardness when compared to the control recipe.  Thermal properties 

studied by Differential Scanning Calorimeter (DSC) showed that the jellies with sugar replacers had 

lower agar gel melting temperatures and the jellies with sugar alcohols had higher agar gelation 

temperatures than the control jelly.  The sensory evaluation revealed that the maximum applicable 

replacements of sugar with sugar alcohols and sucralose and with sucralose alone were 100% and 75%, 

respectively. 

The coconut milk of Lod-Chong Singapore with sugar alcohols and sucralose gave similar 

creaming indexes as compared to the control one. The coconut milk with sucralose alone showed higher 

creaming indexes with increasing sugar replacement level.  Total soluble solids of the coconut milk 

decreased.  The coconut milk with sugar alcohols and sucralose had emulsion and physical properties 

similar to that of the control.  The sensory tests indicated that the maximum applicable replacements of 

sugar with sugar alcohols and sucralose and with sucralose alone  were 100% and 75%, respectively. 
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กติติกรรมประกาศ 

ขา้พเจา้ขอขอบพระคุณผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. เอกพนัธ์  แกว้มณีชยั ซึงใหค้วามกรุณาเป็น
อาจารยที์ปรึกษาวทิยานิพนธ์และใหค้วามช่วยเหลือดูแล ทงัความรู้ คาํแนะนาํ คาํปรึกษาและความ
ช่วยเหลือต่างๆทีเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาและการดาํเนินงานวจิยั การจดัทาํรูปเล่ม ตลอดจน
ตรวจแกไ้ขวทิยานิพนธ์เล่มนีใหเ้สร็จสมบูรณ์ยงิขึน  รวมทงัอาจารยทุ์กท่าน และบุคลากรใน
ภาควชิาเทคโนโลยอีาหาร คณะวศิวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยอุีตสาหกรรมทีใหค้วามรู้ ตลอดจน
ใหค้าํปรึกษาต่างๆ  

 ขอขอบพระคุณผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. สุภาณี  ด่านวริิยะกุล  ทีใหค้วามกรุณาเป็นอาจารย์
ผูท้รงคุณวุฒิในการตรวจสอบวทิยานิพนธ์ 

ขอขอบคุณหอสมุดมหาวทิยาลยัศิลปากร หอ้งสมุดภาควิชาเทคโนโลยอีาหาร คณะ
วศิวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยอุีตสาหกรรม  และศูนยค์อมพิวเตอร์ทีอาํนวยความสะดวกในการ
สืบคน้ขอ้มูลต่างๆ 

 ขอขอบพระคุณสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และบณัฑิตวทิยาลยั 
มหาวทิยาลยัศิลปากร ทีมอบทุนสนบัสนุนการทาํวิจยัใหแ้ก่ขา้พเจา้ 
 ขอขอบพระคุณ คุณพอ่ คุณแม่ ทุกๆคนในครอบครัวทีให้การอบรมเลียงดูและสนบัสนุน
ในทุกๆดา้น อีกทงัยงัคอยเป็นกาํลงัใจ ใหค้าํปรึกษาและอยูเ่คียงขา้งกนัเป็นอยา่งดีมาโดยตลอด 
และขอบคุณเพือนๆ พีๆ นอ้งๆทีใหก้าํลงัใจในการทาํวจิยัครังนี ทาํใหข้า้พเจา้มีกาํลงัใจในการ
ทาํงานใหส้าํเร็จลุล่วงไปได ้ขอบคุณทุกๆความช่วยเหลือและการใหค้าํปรึกษาแก่ขา้พเจา้มาโดย
ตลอด 

  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง




