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hedonic scoring พบวา่ผูชิ้มชอบไซรัปน ้ าตาลมะพร้าวท่ีเติม CMC 0.03% มากท่ีสุด จากนั้นจึงน า
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วธีิการปรับ pH ร่วมกบัการแยกตะกอน พบวา่ผูชิ้มยงัคงให้คะแนนความชอบไซรัปน ้ าตาลมะพร้าว
ท่ีเติม CMC 0.03% มากท่ีสุด 
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The problems often found in coconut sugar syrup are sedimentation and crystallization 
during storage due to sucrose and suspending particles present in the syrup leading to consumer’s 
unacceptance. Solving these problems by precipitation or clarification, pH adjustment before 
evaporation with sediment removal and application of hydrocolloids were therefore studied.  To clarify 
the coconut sap, the sap pH was adjusted to 3.0 – 9.5.  It was found that the precipitation occurred most 
at pH of 9.5 but resulting coconut sap appeared dark.  Thus, pH of 9.0 having insignificantly different 
precipitation from pH of 9.5 was chosen instead.  After sediment removal, pH of the clarified sap was 
adjusted to 3.5 – 5.5 before being evaporated into syrups. The results showed that lower pH values 
caused less sucrose contents in the syrups because of higher degree of sucrose hydrolysis into more 
glucose and fructose.  This yielded more reducing sugars with darker colors in the syrups, probably from 
higher degree of Maillard reaction.  Furthermore, addition of hydrocolloids into coconut sap before 
evaporation to prevent sedimentation and crystallization in syrup was studied.   The hydrocolloids 
included carboxymethyl cellulose (CMC) at 0.03, 0.07 and 0.10 (% w/w), xanthan gum at 0.015, 0.03 
and 0.07 (% w/w) and gum arabic at 0.80, 1.00 and 1.20 (% w/w).  It was shown that all coconut syrups 
did not have crystallization and sedimentation after storage at room temperature for 2 months except the 
syrup with addition of CMC at 0.10% that crystallized within 1 month.  From the sensory evaluation by 
using 9-point hedonic scoring, the result showed that the syrup with addition of CMC at 0.03% had the 
highest preference scores.  Then, the syrup was tested again but comparing with the syrup made through 
pH adjustment and sediment removal.  The results showed that the syrup with addition of CMC at 
0.03% still had the highest scores. 
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บทที ่1  

บทน า 

1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

มะพร้าว (Cocos nucifera Linn.) เป็นพืชยนืตน้ อยูใ่นตระกูลปาลม์ สันนิษฐานวา่ถ่ินก าเนิด

ของมะพร้าวอยูใ่นแถบอเมริกาใต ้ก่อนท่ีจะน ามาปลูกในแถบอินโดแปซิฟิก มะพร้าวเป็นพืชปลูก

ง่าย สามารถเจริญเติบโตไดดี้ในแถบร้อนและพื้นท่ีใกลฝ่ั้งทะเลท่ีมีฝนตกชุก แสงแดดจดั และมี

ความชุ่มช้ืนเพียงพอ จึงสามารถพบไดท้ัว่ไปตามเกาะต่างๆ พื้นท่ีจงัหวดัแถบชายทะเล ฝ่ังแม่น ้า

เจา้พระยา และแม่น ้าแม่กลอง (ศกัด์ิสิทธ์ิ ศรีวชิยั, 2544) ส่วนต่างๆของมะพร้าวมีประโยชน์มากมาย 

เช่น น ้าและเน้ือน าไปรับประทาน เน้ือแก่น าไปคั้นเป็นกะทิ นอกจากน้ียงัน าน ้าตาลมะพร้าวไปท า

เป็นไซรัปเพื่อเพิ่มมูลค่าได ้ 

น ้าตาลมะพร้าวสดเป็นของเหลวท่ีไดจ้ากการปาดจัน่หรือช่อดอกของตน้มะพร้าว  มี

ปริมาณของแขง็ท่ีละลายได ้(total soluble solid, TSS) ประมาณ 15-18 ºBrix โดยมีน ้าตาลซูโครส

เป็นองคป์ระกอบหลกั น ้าตาลมะพร้าวสดสามารถน าไปท าใหเ้ขม้ขน้ข้ึนเป็นผลิตภณัฑ์ไซรัปน ้าตาล

มะพร้าวท่ีมีลกัษณะเป็นของเหลวขน้หนืด มีปริมาณของแขง็ท่ีละลายได ้ประมาณ 70-80 ºBrix มี

กล่ินรสเฉพาะตวั  น าไปใชเ้ป็นเคร่ืองปรุงรสไดท้ั้งในอาหารคาวและอาหารหวาน มีความคงตวัต่อ

การเจริญเติบโตของจุลินทรีย ์และมีอายกุารเก็บรักษายาวนานข้ึน   

ไซรัปน ้าตาลมะพร้าวเป็นการน าน ้าตาลมะพร้าวสดมาเค่ียวใหมี้ความเขม้ขน้ตามตอ้งการ  

โดยสามารถวดัค่าความเขม้ขน้ท่ีเหมาะสมไดจ้ากปริมาณของแขง็ท่ีละลายได ้แมว้า่ปัจจุบนัจะมีการ

ผลิตไซรัปน ้าตาลมะพร้าวเชิงพาณิชยแ์ลว้ แต่ผูผ้ลิตมกัประสบปัญหาคุณภาพของไซรัป เช่น สี 

ความขุ่น ความหนืด กล่ินรส และองคป์ระกอบทางเคมี มีความแปรปรวนไม่สม ่าเสมอ ข้ึนอยูก่บั

คุณภาพเร่ิมตน้ของน ้าตาลมะพร้าวสดและสภาวะต่างๆ ท่ีใชใ้นกระบวนการผลิต โดยเฉพาะ

กระบวนการตกตะกอนหรือท าใหใ้ส (clarification) และกระบวนการเค่ียวระเหยน ้ าให้เขม้ขน้ 

(evaporation)   องคค์วามรู้เก่ียวกบัวตัถุดิบ กระบวนการผลิต และคุณภาพของผลิตภณัฑไ์ซรัป

น ้าตาลมะพร้าวยงัมีอยูน่อ้ยมาก ท าใหผู้ผ้ลิตไม่สามารถท าการผลิตไซรัปน ้าตาลมะพร้าวใหมี้

คุณภาพตามท่ีตอ้งการได ้เช่น ไซรัปขุ่น การเปล่ียนสีอยา่งรวดเร็วในระหวา่งการเก็บรักษาท าให้
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ไซรัปมีสีเขม้เกินไป ไซรัปเกิดการตกตะกอนดงัภาพท่ี 1 นอกจากน้ียงัมีการตกผลึกของน ้าตาลดงั

ภาพท่ี 2 ท  าใหผู้บ้ริโภคไม่ยอมรับ  

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1 ไซรัปน ้าตาลมะพร้าวท่ีมีปัญหาการตกตะกอนในระหวา่งการเก็บรักษา 
 

 จากปัญหาดงักล่าวท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งการเก็บรักษา การวิจยัในคร้ังน้ีจึงเป็นการศึกษาเพื่อ

แกปั้ญหาการตกผลึกและการตกตะกอนโดยใชว้ธีิแตกต่างกนั ไดแ้ก่ การศึกษาผลของ pH ต่อการ

ตกตะกอนอนุภาคในน ้าตาลมะพร้าวสด การปรับ pH ร่วมกบัวธีิการแยกตะกอน และการใชส้าร

ไฮโดรคอลลอยด์ 

 

 

 

 

 

 
ภาพท่ี 2 ไซรัปน ้าตาลมะพร้าวท่ีมีปัญหาการตกผลึกในระหวา่งการเก็บรักษา 
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1.2 วตัถุประสงค์การวจัิย 

1.2.1 เพื่อตรวจวเิคราะห์คุณภาพทางกายภาพ เคมี และทางประสาทสัมผสัของผลิตภณัฑ์

ไซรัปน ้าตาลมะพร้าวท่ีผลิตโดยวธีิท่ีแตกต่างกนั และน ามาเปรียบเทียบกบัผลิตภณัฑไ์ซรัป 

ทางการคา้ 

1.2.2 เพื่อศึกษาการแกปั้ญหาการตกผลึกและการตกตะกอนท่ีเกิดข้ึนในไซรัปน ้าตาล

มะพร้าวระหวา่งการเก็บรักษาโดยใชว้ธีิท่ีแตกต่างกนัดงัน้ี การตกตะกอนน ้าตาลมะพร้าวสดก่อน

เค่ียวเป็นไซรัป การปรับ pH ร่วมกบัการแยกตะกอน และการใชส้ารไฮโดรคอลลอยด์  

1.3 สมมติฐานของการศึกษา 

วธีิการตกตะกอนน ้าตาลมะพร้าวสดก่อนเค่ียวเป็นไซรัป การปรับ pH ร่วมกบัการแยก

ตะกอน และการใชส้ารไฮโดรคอลลอยด์ สามารถแกปั้ญหาการตกผลึกและการตกตะกอนในไซรัป

น ้าตาลมะพร้าวได ้

1.4 ขอบเขตการศึกษา 

1.4.1 ในการศึกษาน้ีใชว้ตัถุดิบหลกัคือน ้าตาลมะพร้าวสดจาก เตาตาลมิตรปรีชา อ าเภอ
เมืองสมุทรสงคราม จงัหวดัสมุทรสงคราม โดยเก็บน ้าตาลมะพร้าวสดเม่ือวนัท่ี 18 กุมภาพนัธ์ 2560 
และ 18 มกราคม 2561  
  1.4.2 การศึกษาผลของ pH ต่อการตกตะกอนอนุภาคในน ้ าตาลมะพร้าวสด ใชน้ ้าตาล
มะพร้าวสดท่ีเก็บเม่ือวนัท่ี 18 กุมภาพนัธ์ 2560 โดยใชส้าร 3 ชนิด ในการตกตะกอน ไดแ้ก่ กรด     
ซิตริก (citric acid) แคลเซียมไฮดรอกไซด ์(Ca(OH)2) และโซเดียมไฮดรอกไซด ์(NaOH)  
  1.4.3 การศึกษาการแกปั้ญหาการตกตะกอนและตกผลึกในไซรัปน ้าตาลมะพร้าวโดยใช้
วธีิการปรับ pH ร่วมกบัวธีิการแยกตะกอน ใชน้ ้าตาลมะพร้าวสดท่ีเก็บเม่ือวนัท่ี 18 กุมภาพนัธ์ 2560 
และใชก้รดซิตริก (citric acid) และแคลเซียมไฮดรอกไซด ์(Ca(OH)2) ในการปรับ pH และการ
ตกตะกอน   
  1.4.4 การศึกษาการแกปั้ญหาการตกตะกอนและตกผลึกในไซรัปน ้าตาลมะพร้าวโดยใชส้าร
ไฮโดรคอลลอยด์ ใชน้ ้าตาลมะพร้าวสดท่ีเก็บเม่ือวนัท่ี 18 มกราคม 2561 โดยเติมสารไฮโดร
คอลลอยดท่ี์ความเขม้ขน้แตกต่างกนั ไดแ้ก่ carboxymethyl cellulose (CMC) 0.03, 0.07 และ 0.10 
(% w/w), xanthan gum 0.015, 0.03 และ 0.07 (% w/w) และ gum arabic 0.8, 1.00 และ 1.20  
(% w/w)   
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บทที ่2  

เอกสารที่เกีย่วข้องกบังานวจัิย 

2.1 น า้ตาลมะพร้าว 

มะพร้าวเป็นพืชตระกูลปาลม์ มีล าตน้กลมตรง สูงไดถึ้ง 30 เมตร มีปริมาณดอกมาก ใบเป็น

ใบประกอบขนาดใหญ่ มีใบยอ่ยจ านวนมาก มะพร้าวท่ีน ามาผลิตน ้าตาลมะพร้าวเป็นมะพร้าวพนัธ์ุ

น ้า ซ่ึงจะใหน้ ้าหวานหรือน ้าตาลใส หลงัจากปลูกไดป้ระมาณ 3-4 ปี มะพร้าวจะแทงจัน่ออกมา การ

เก็บน ้าหวานหรือน ้าตาลสามารถเก็บไดจ้ากจัน่ 

น ้าตาลมะพร้าวเกิดจากภูมิปัญญาชาวบา้นในเมืองแม่กลอง จงัหวดัสมุทรสงคราม  ซ่ึงแม่

กลองเป็นพื้นท่ีท่ีมีการปลูกมะพร้าวมากและมีการท าน ้าตาลมะพร้าว พนัธ์ุมะพร้าวท่ีจะน ามาใชท้  า

น ้าตาล คือ พนัธ์ุหมูสีหนู พนัธ์ุหมูสีหมอ้ พนัธ์ุหมูสีไฟ พนัธ์ุหมูสีเหลือง และพนัธ์ุหมูสีกลาย  หรือ

เรียกวา่ “พนัธ์ุตาล” ส่วนท่ีใชท้  าน ้าตาลคือจัน่หรือช่อดอกมะพร้าว โดยจัน่ท่ีจะใชต้อ้งโตเตม็ท่ี ไม่

อ่อนหรือแก่จนเกินไป มีความยาวประมาณ 45 – 70 เซนติเมตร และกาบหุม้จัน่ไม่คล่ีบานออก 

(หลวงสมานกิจ, 2485) โดยสายพนัธ์ุท่ีเหมาะส าหรับท าน ้าตาลคือ พนัธ์ุพนัธ์ุหมูสีกลาย เน่ืองจากมี

ล าตน้ใหญ่ ให้น ้าตาลมาก ขนาดของจัน่หรืองวงมีขนาดใหญ่กวา่พนัธ์ุอ่ืนๆ (อสัวทิย ์ปัทมะเวณุ, 

ม.ป.ป.)  

น ้าตาลมะพร้าวเป็นส่ิงจ าเป็นในการปรุงอาหาร เน่ืองจากน ้ าตาลมะพร้าวจะท าใหอ้าหารมี

ความหวานและมีรสชาติกลมกล่อม น ้าตาลมะพร้าวน้ีสามารถน ามาเป็นเคร่ืองปรุงรสไดท้ั้งใน

อาหารคาวและอาหารหวาน น ้าตาลมะพร้าวผลิตจากการปาดจัน่มะพร้าวท่ีมีอายเุหมาะสม จากนั้น

จะโนม้ก่ิงลงมาและแขวนกระบอกไว ้เพื่อรองรับน ้าตาลสดท่ีจะไหลออกมา โดยในกระบอกท่ีไว้

รองรับน ้าตาลสดนั้นจะมีไมพ้ะยอมบรรจุอยู ่คุณสมบติัของไมพ้ะยอมน้ีจะมีส่วนช่วยในการยบัย ั้ง

การเจริญของจุลินทรีย ์เม่ือไดน้ ้าตาลสดมาแลว้จะน าน ้าตาลสดมากรองและเค่ียวเพื่อท าใหเ้ขม้ขน้ 

โดยมีจุดประสงคเ์พื่อการยดือายกุารเก็บรักษาของน ้าตาลใหย้าวนานข้ึน  
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ขั้นตอนการท าน ้าตาลมะพร้าว (วรีะ เทพกรณ์, 2547) 

1. เลือกจัน่มะพร้าวท่ีมีอายพุอเหมาะท าความสะอาดจัน่มะพร้าว แกะมดแมลงท่ีงวงตาล 

ออก และนวดงวงตาลโดยการน าน ้าตาลสดท่ีไดจ้ากการปาดงวงมาลูบใหท้ัว่งวง น ้าตาลจะช่วยรัด

งวงใหน่ิ้มข้ึน หรืออาจนวดดว้ยมือเบาๆ ใหท้ัว่งวง ท าให้น ้าตาลท่ีไดใ้สสะอาด  

2. ใชมี้ดปาดตาลปาดส่วนปลายและดอกอ่อนทิ้ง ท าใหเ้ร่ิมมีน ้าหวานซึมออกมาท่ีหนา้ 

งวงตาล กรีดกาบหุม้โคนจัน่ออก โนม้จัน่ใหต้  ่าลงแลว้น ากระบอกมารองรับน ้าตาลสดท่ีไหลออกมา 

โดยกระบอกน้ีตอ้งผา่นการลา้ง การรมควนัหรือลวกดว้ยน ้ าร้อน แลว้ใส่ไมพ้ะยอม ไมต้ะเคียน หรือ

ไมเ้ค่ียมลงไปในกระบอก เพื่อยบัย ั้งการเจริญของจุลินทรีย ์ 

 3. น ากระบอกท่ีเตรียมไวไ้ปแขวนกบัจัน่ท่ีโนม้ลงมาเพื่อรองรับน ้าตาลดงัภาพท่ี 3 ซ่ึงจะ

เก็บในช่วงเชา้ ท าใหไ้ดน้ ้าตาลสดคุณภาพดี แต่ถา้เก็บชา้อาจเกิดการเส่ือมเสียจากจุลินทรียไ์ด ้

 

 

 

  

 

ภาพท่ี 3 การแขวนกระบอกกบัจัน่ท่ีโนม้ลงมาเพื่อรองรับน ้าตาลสด 

4.  น าน ้าตาลสดท่ีเก็บไดม้ากรองดว้ยผา้ขาวบาง เพื่อก าจดัส่ิงสกปรกหรือเศษไมท่ี้ใส่ลง 

ไปในกระบอก ก็จะไดน้ ้าตาลมะพร้าวสด   

 การผลิตน ้าตาลมะพร้าวสามารถท าไดต้ลอดทั้งปี แต่ทั้งน้ีปริมาณและคุณภาพของผลผลิต
จะข้ึนอยูก่บัฤดูกาลดว้ย มะพร้าวจะใหผ้ลผลิตมากในช่วงเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคม และจะให้
ผลผลิตนอ้ยลงในช่วงเดือนตุลาคมถึงมกราคม นอกจากน้ีสภาพอากาศท่ีแหง้แลง้ฝนทิ้งช่วง หรือ
ภาวะน ้าเคม็ท่ีหนุนเขา้ในพื้นท่ีสวนมะพร้าวก็มีส่วนท าให้ปริมาณผลผลิตลดลงได ้(นฤมล ประภา
สุวรรณกุล และคณะ, 2555) ในกรณีฤดูฝนควรใหค้วามระมดัระวงัในเร่ืองการปนของน ้าฝนลงใน
กระบอกเก็บน ้าตาลมะพร้าวสดดว้ย น ้าตาลมะพร้าวสดมีองคป์ระกอบทางเคมีแสดงดงัตารางท่ี 1   
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ตารางท่ี 1 องคป์ระกอบทางเคมีของน ้าตาลมะพร้าวสด 

   

 

 

 

 

 

 

ท่ีมา: ศิริพร สิระสุทธิรัตน์ (2519) 

2.2 ไซรัปน า้ตาลมะพร้าว 

ไซรัปน ้าตาลมะพร้าวเป็นผลิตภณัฑท่ี์ท ามาจากน ้าตาลมะพร้าวสด ผา่นการเค่ียวระเหยน ้า 

ท าใหเ้ขม้ขน้ข้ึน เม่ือเค่ียวไประยะหน่ึงจะวดัปริมาณของแขง็ท่ีละลายไดท้ั้งหมด (total soluble 

salid, TSS) ใหอ้ยูใ่นช่วง 78-85 ºBrix ไซรัปน ้าตาลมะพร้าวท่ีไดจ้ะมีลกัษณะขน้หนืด ความเขม้ขน้

สูง มีรสหวานมาก 

ขั้นตอนการท าไซรัปน ้าตาลมะพร้าว 

 1. น าน ้าตาลมะพร้าวสดท่ีผา่นการกรองแลว้มาตม้เค่ียวเพื่อระเหยน ้า โดยใหค้วามร้อนจน

เดือดไปเร่ือยๆ 

 2. ระหวา่งการเค่ียวตอ้งระวงั หา้มใหน้ ้าตาลไหมติ้ดกระทะ หรือเดือดจนลน้กระทะ 

 3. เม่ือเค่ียวไประยะหน่ึง ใหว้ดัค่า TSS ใหอ้ยูใ่นช่วง 78-85 ºBrix  

 4. บรรจุไซรัปลงในขวดแกว้ขณะร้อน ซ่ึงขวดแกว้ท่ีน ามาบรรจุน้ีจะตอ้งผา่นการท าความ

สะอาดและฆ่าเช้ือมาแลว้ เม่ือบรรจุเสร็จควรรีบปิดฝาทนัที 

เม่ือน าน ้าตาลมะพร้าวสดมาผา่นกระบวนการเค่ียวระเหยน ้า จะมีองคป์ระกอบแสดงดงั

ตารางท่ี 2 น ้าตาลมะพร้าวเค่ียวจะมีองคป์ระกอบของซูโครสมากท่ีสุดประมาณ 68.35% รองลงมา

คือความช้ืน เพคติน น ้าตาลรีดิวซ์ และเถา้ ตามล าดบั 

องคป์ระกอบทางเคมี ปริมาณ (%) 

น ้า 84.40-87.50 

ซูโครส 14.60-16.50 

กลูโคส 1.73 

ฟรุคโตส 1.36 

โปรตีน 0.22-0.60 

ไขมนั 0.4 

เกลือแร่ 0.6 
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ตารางท่ี 2 องคป์ระกอบของน ้าตาลมะพร้าวเค่ียว 
องคป์ระกอบทางเคมี ปริมาณ (%) 

ซูโครส 68.35 

ความช้ืน 10.92 

เพคติน 8.72 

น ้าตาลรีดิวซ์ 6.58 

เถา้ 2.19 

  ท่ีมา: Thampan (1975) 

ในส่วนของคุณค่าทางโภชนาการของน ้าตาลมะพร้าวเค่ียว แสดงดงัตารางท่ี 3 น ้าตาล

มะพร้าวเค่ียวมีพลงังานสูงถึง 383 กิโลแคลลอร่ีต่อ 100 กรัม นอกจากน้ียงัมีโปรตีน ไขมนั 

คาร์โบไฮเดรต แคลเชียม ฟอสฟอรัส เหล็ก วติามิน เอ และวติามิน บี 3 ดว้ย 

ตารางท่ี 3 คุณค่าทางโภชนาการของน ้าตาลมะพร้าวเค่ียว 
องคป์ระกอบ ปริมาณ  หน่วย 

พลงังาน 383 กิโลแคลลอร่ีต่อ 100 กรัม 

โปรตีน 0.4 กรัมต่อ 100 กรัม 

ไขมนั 0.1 กรัมต่อ 100 กรัม 

คาร์โบไฮเดรต 95 กรัมต่อ 100 กรัม 

แคลเซียม 80 มิลลิกรัมต่อ 100 กรัม 

ฟอสฟอรัส 43 มิลลิกรัมต่อ 100 กรัม 

เหล็ก 11.4 มิลลิกรัมต่อ 100 กรัม 

วติามิน เอ 280 IU ต่อ 100 กรัม 

วติามิน บี3 1 มิลลิกรัมต่อ 100 กรัม 

      ท่ีมา: เกสร สุนทรเสรี (2541) 

 

 



  8 

ไซรัปน ้าตาลมะพร้าวสามารถใชเ้ป็นส่วนประกอบในอาหารหลายชนิด ดชันีในการวดั

ความบริสุทธ์ิของไซรัปน ้าตาลมะพร้าว เช่น สีและกล่ินรส  ในระหวา่งการเก็บรักษาไซรัปน ้าตาล

มะพร้าวจะพบการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนคือ ไซรัปจะมีสีเขม้ข้ึน เกิดการตกผลึกของน ้าตาล (sugar 

crystallization) โดยจะเห็นเป็นผลึกน ้าตาลจบัตวักนัเป็นกอ้นใหญ่อยูท่ี่กน้ของภาชนะดงัภาพท่ี 4  

การเกิดการตกผลึกน้ีเป็นผลึกของน ้าตาลซูโครส ซ่ึงเป็นองคป์ระกอบประเภทน ้าตาลท่ีพบไดม้าก

ท่ีสุดในน ้าตาลมะพร้าว นอกจากน้ียงัมีการตกตะกอนและแยกชั้นของของแขง็ ท าใหอ้ายกุารเก็บ

รักษา (shelf life) ของไซรัปน ้าตาลมะพร้าวสั้นลง  การผลิตไซรัปในระดบัอุตสาหกรรมอาจตอ้งใช้

ความร้อนในการผลิตสูงหรือนาน ส่งผลใหไ้ซรัปมีสีและกล่ินรสเปล่ียนไป (Serpen et al., 2007) ซ่ึง

เป็นดชันีท่ีมีผลต่อการยอมรับของผูบ้ริโภค  

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4 การตกผลึกของน ้าตาลในไซรัปน ้าตาลมะพร้าวระหวา่งการเก็บรักษา   
 

การผลิตไซรัปน ้าตาลมะพร้าว ท าไดโ้ดยการเค่ียวน ้าตาลมะพร้าวสดเพื่อระเหยน ้าออกจนมี

ความเขม้ขน้ประมาณ 70 oBrix และมีกล่ินรสเฉพาะของไซรัป ผลิตภณัฑไ์ซรัปน ้าตาลมะพร้าวน้ี 

ไม่ควรเกิดการตกผลึก การตกตะกอน และการเส่ือมเสียเน่ืองจากจุลินทรียใ์นระหวา่งการเก็บรักษา  
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2.3 การตกตะกอนอนุภาคคอลลอยด์ในกระบวนการแปรรูปน า้ตาล 

ซาเรอ และคณะ (2553) ไดท้  าการปรับปรุงกระบวนการท าใหบ้ริสุทธ์ิแบบคาร์บอเนเทชนั

ของสารละลายน ้าตาลและน ้าเช่ือมใหดี้ข้ึน โดยการเติมสารประกอบลงในสารละลายน ้าตาลในถงั

พกัท่ีเติมคาร์บอนไดออกไซดแ์ลว้ ท าใหเ้กิดปฏิกิริยาท่ีท าใหน้ ้าตาลและน ้าเช่ือมบริสุทธ์ิได ้รวมไป

ถึงการเติมอนุภาคสารซลัเฟอร์เพื่อลดความขุ่นของน ้าคั้นน ้ าตาลได ้นอกจากน้ี บราวน์ (2533) ได้

ศึกษากรรมวธีิการท าใหใ้ส โดยการเติมอนุภาคชนิดเฉ่ือยและสารจบักอ้นลงในของเหลวนั้น ซ่ึง

อตัราส่วนโดยน ้าหนกัของพาหะท่ีเป็นอนุภาคชนิดเฉ่ือยต่อของแขง็ท่ีแขวนลอยอยูน่ั้นจะมากกวา่ค่า

ต ่าสุดท่ีจ าเป็นในการท าใหข้องเหลวเกิดความใส 

น ้าตาลมะพร้าวสดท่ีเป็นวตัถุดิบเบ้ืองตน้ส าหรับน ามาเค่ียวเป็นไซรัปจะมีลกัษณะขุ่น  

เน่ืองจากน ้าตาลมะพร้าวสดมีอนุภาคคอลลอยด ์พอลิแซคคาไรด ์และโปรตีน เป็นองคป์ระกอบ 

ดงันั้นการลดความขุ่นของไซรัปน ้าตาลมะพร้าวท าไดโ้ดยการตกตะกอนอนุภาค โดยสีและความ

ขุ่นของไซรัปเป็นคุณลกัษณะท่ีส าคญัในการตดัสินใจการยอมรับของผูบ้ริโภค นกัวจิยัจึงท าการ

ปรับปรุงคุณภาพของไซรัป เพื่อลดสีและความขุ่นของไซรัปลง Laksameethanasana et al. (2012) 

ไดศึ้กษากระบวนการท าใหใ้สในน ้าออ้ย โดยวธีิการ liming process ดว้ยการใชแ้คลเซียมไฮดรอก

ไซด ์(Ca(OH)2) ท  าใหเ้กิดการตกตะกอนอนุภาคคอลลอยดต์าม pH ท่ีเหมาะสม นอกจากน้ี Prati and 

Moretti (2010) ก็ไดศึ้กษาการตกตะกอนอนุภาคคอลลอยดใ์นน ้าออ้ยดว้ย Ca(OH)2  เช่นเดียวกนั 

การเกาะกลุ่มกนัของตะกอน (coagulation) ในน ้าออ้ยยงัสามารถท าไดโ้ดยการปรับ pH ดว้ยสารเคมี

หรืออุณหภูมิ โดยการเกิด coagulation จะตอ้งใชส้ารเคมีท่ีเป็น alkalinizing agent ไปปรับ pH เช่น 

calcium oxide, calcium hydroxide, sodium hydroxide หรือ sodium carbonate  ส าหรับการใชส้าร

เร่งการตกตะกอน (polyelectrolytes) จะตอ้งใชส้ารท่ีมีโมเลกุลใหญ่และละลายในน ้าในการช่วย

ตกตะกอน โดย polyelectrolytes ท่ีเป็น cationic จะมีประสิทธิภาพในการตกตะกอนอนุภาคท่ีมี

ประจุลบไดดี้กวา่ anionic (วรรณพร พนัธนียะ, 2558) 

ในการศึกษาการตกตะกอนอนุภาคคอลลอยดใ์นน ้าตาลมะพร้าวสด อาจใชว้ธีิการปรับ pH 

เพื่อใหเ้กิดการตกตะกอนของอนุภาคคอลลอยด์ โดยการตกตะกอนจะเกิดข้ึนเม่ือ pH มีค่าเท่ากบั pI 

หรือเรียกวา่จุดไอโซอิเล็กทริค (isoelectric point) ซ่ึงคือค่า pH ท่ีประจุรวมของกรดอะมิโนหรือ

โปรตีนเป็นศูนย ์เน่ืองจากโมเลกุลของกรดแอมิโนและโปรตีน มีทั้งหมูอ่ะมิโน (amino group) ท่ี

เป็นเบสอ่อน และหมู่คาร์บอกซิล (carboxyl group) ท่ีเป็นกรดอ่อน รวมถึงหมู่ R ท่ีเป็นไดท้ั้งหมู่ท่ีมี

http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/1189/protein-%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%B5%E0%B8%99
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ประจุบวกหรือประจุลบ ท าใหก้รดแอมิโนเป็นไดท้ั้งกรดและเบส ข้ึนอยูก่บัค่า pH โดยกรดอะมิโน

ท่ีพบในธรรมชาติมีประจุรวมเป็นลบ (negative charge) ซ่ึงประจุลบท่ีเหมือนกนัจะเกิดแรงจะผลกั

กนั ท าใหก้รดอะมิโนแขวนลอยหรือละลายในน ้าได ้หากมีการปรับค่า pH ของกรดอะมิโนใหล้ดลง

เท่ากบัจุดไอโซอิเล็กทริค จะท าใหป้ระจุรวมของกรดอะมิโนเป็นศูนย ์แรงผลกักนัระหวา่งประจุท่ี

เหมือนกนัจะลดลง ประจุบวกและลบท่ีมีอยูเ่ท่ากนัจะดูดกนั มีผลใหโ้ปรตีนสูญเสียสภาพธรรมชาติ 

(protein denaturation) และตกตะกอน (precipitation) ถึงแมก้รดแอมิโนบางชนิดจะยงัละลายได ้แต่

ค่า pH ท่ีจุดน้ีกรดแอมิโนจะมีการละลายไดน้อ้ยท่ีสุด ถา้หากปรับค่า pH ของโปรตีนต ่ากวา่จุดไอ

โซอิเล็กทริก จะท าใหก้รดแอมิโนมีประจุรวมเป็นบวก (positive charge) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 5 การเกิด zwitterion ของโมเลกุลกรดอะมิโน    
 

2.4 กรดอนิทรีย์ในกระบวนการแปรรูปน า้ตาล 

กรดอินทรียเ์ป็นองคป์ระกอบท่ีท าใหน้ ้าตาลมะพร้าวสดมีค่า pH ลดลง เม่ือน าไปผา่น
กระบวนการใหค้วามร้อนเพื่อเค่ียวระเหยน ้า จะเกิดการยอ่ยสลายของน ้าตาลซูโครส จากการตม้
เค่ียวภายใตส้ภาวะท่ีเป็นกรด ท าใหซู้โครสถูกยอ่ยสลายกลายเป็นกลูโคสและฟรุกโตส เรียก
กระบวนการท่ีเกิดข้ึนน้ีวา่ กระบวนการอินเวอร์ชนั (inversion) หรือไฮโดรไลซิส (hydrolysis)  
น ้าตาลซูโครสจะถูกยอ่ยสลายกลายเป็นน ้าตาลกลูโคสและฟรุคโตส และเรียกน ้าตาลท่ีไดจ้ากการ
ยอ่ยน้ีวา่ น ้าตาลอินเวอร์ท (invert sugar) หรือน ้าตาลรีดิวซ่ิง (reducing sugars) (ศิริพร สิระสุทธิ
รัตน์, 2519) ปฏิกิริยาดงักล่าวส่งผลดีคือท าใหเ้กิดน ้าตาลรีดิวซ่ิงท่ีสามารถป้องกนัการตกผลึกของ
ซูโครสในไซรัปได ้เน่ืองจากน ้าตาลรีดิวซ่ิงมีสมบติัตกผลึกไดย้ากกวา่น ้าตาลซูโครส Roukas and 

http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/0936/protein-denaturation-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%8D%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%B5%E0%B8%99
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Kotzekidou (1997) ไดท้  าการศึกษา pretreatment เพื่อเพิ่มปริมาณกรดซิตริกในไซรัปอิทผาลมั โดย 
pH ท่ีเหมาะสมมีค่าเท่ากบั 6.5 และมีการเติม methanol 4% (v/v) ลงในไซรัปอินผาลมั แลว้ treat 
ดว้ย 2% tricalcium phosphate จะท าใหก้รดซิตริกเพิ่มข้ึน 55 ถึง 90 gl-1 

 
2.5 การใช้สารไฮโดรคอลลอยด์ (hydrocolloid) ในกระบวนการแปรรูปน า้ตาล  

Molina-Rubio et al. (2010) ไดท้  าการศึกษาผลของไฮโดรคอลลอยดต่์อสมบติัของไซรัป

ไดแ้ก่ สมบติัทางกระแสวิทยา ลกัษณะทางกายภาพ และความขุ่น โดยปัจจยัท่ีตอ้งการศึกษาไดแ้ก่ 

ความเขม้ขน้ของน ้าตาล ชนิดของกมั ความเขม้ขน้ของกมั ความเขม้ขน้ของกรดซิตริก และอตัรา

การกวน ผลการศึกษาแสดงใหเ้ห็นวา่ คาราจีแนนสามารถเพิ่มค่าทางกระแสวทิยาและเน้ือสัมผสั

ของไซรัปได ้ซ่ึงคือ hardness, absolute viscosity, adhesive force และ stringiness นอกจากน้ียงั

สามารถลดความขุ่นของไซรัปไดอี้กดว้ย  Razavi et al. (2007) ไดท้  าการศึกษาผลของ guar gum, 

xanthan gum และ starch ท่ีเติมลงในไซรัปอินทผาลมั พบวา่แรง shear ท าใหไ้ซรัปมีความเหนียว

และขน้ข้ึน และ starch จะใหค้วามหนืดสูงท่ีสุด 

 

2.6 สารไฮโดรคอลลอยด์ 

2.6.1 carboxymethyl cellulose (CMC)  

คาร์บอกซิเมทิลเซลลูโลส หรืออาจเรียกวา่ โซเดียมคาร์บอกซิเมทิลเซลลูโลส (sodium  

carboxymethylcellulose) เป็นสารไฮโดรคอลลอยดท่ี์เป็นพอลิเมอร์ มีสมบติัชอบน ้า(hydrophilic) 

เกิดจากการดดัแปรหรือปรับปรุงสมบติัของเซลลูโลส ซ่ึงเป็นส่วนประกอบของผนงัเซลลพ์ืช ให้

เกิดการแทนท่ีโครงสร้างเดิมดว้ยหมู่เมธิลและหมู่คาร์บอกซิเมทิล มีโครงสร้าง 

ดงัภาพท่ี 6 

 

 

 

ภาพท่ี 6 โครงสร้างโมเลกุลของ carboxymethyl cellulose (CMC) 
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  ความคงตวัของ CMC ข้ึนอยูก่บัชนิดของไอออน ถา้เป็นเกลือของ CMC ท่ีเกิดจากไอออน

ประจุบวกท่ีมีวาเลนซีเท่ากบั 1 (monovalent cation) จะละลายไดดี้ในน ้า แต่ถา้เป็นไอออนประจุ

บวกท่ีมีวาเลนซีเท่ากบั 2 (divalent cation) จะไดส้ารละลายท่ีมีลกัษณะขุ่นและมีความหนืดลดลง ถา้

เป็นไอออนประจุบวกท่ีมีวาเลนซีเท่ากบั 3 (trivalent cation) จะไดส้ารละลายเกลือท่ีไม่ละลายน ้า 

(นิธิยา รัตนาปนนท์, 2549) 

2.6.2 xanthan gum 

แซนแทนกมั เป็นสารไฮโดรคอลลอยดท่ี์สกดัไดจ้ากเมือกท่ีสร้างโดยแบคทีเรีย  

Xanthomonas campestris  แซนแทนกมัเป็นพอลิแซคคาไรดป์ระเภทเฮเทอโรพอลิแซ็กคาไรด์ 

(heteropolysaccharide) มีสมบติัละลายน ้าไดดี้ โครงสร้างโมเลกุลแสดงดงัภาพท่ี   

 

 

 

 

 
 
 
ภาพท่ี 7 โครงสร้างโมเลกุลของ xanthan gum 

 

โมกุลเป็นสายพอลิเมอร์ของ β-D-glucose มีโครงสร้างคลา้ยกบัเซลลูโลส แต่ทุกๆ 2 

โมเลกุลของกลูโคสเช่ือมต่อกบัก่ิงของ trisaccharide ท่ีเกิดจากน ้าตาลแมนโนส 2 โมเลกุล และ     

กรดกลูคูโรนิก 1 โมเลกุล โมเลกุลของแมนโนสท่ีอยูติ่ดกบัสายหลกัมีเอสเทอร์ของกรดแอซีติกท่ี

คาร์บอนต าแหน่งท่ี 6 และแมนโนส  ท่ีต าแหน่งปลายของ trisaccharide มีกรดไพรูวกิเช่ือมต่ออยูท่ี่

คาร์บอนต าแหน่งท่ี 4 และ 6  
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xanthan gum สามารถกระจายตวัและละลายไดดี้ทั้งในน ้าเยน็และน ้าร้อน สารละลายท่ีไดมี้

ความหนืดสูงถึงแมจ้ะมีความเขม้ขน้ต ่า  xanthan gum เป็นสารเพิ่มความหนืด เพิ่มความคงตวั และ

ท าใหอ้นุภาคแขวนลอยไดดี้  ในสภาวะท่ีเป็นกรด xanthan gum สามารถท าปฏิกิริยากบัโปรตีน  

ท าใหเ้กิดการตกตะกอนทั้งชนิดนอนกน้และตะกอนแขวนลอย  การเติม xanthan gum ร่วมกบั 

CMC ในเคร่ืองด่ืมท่ีมีเน้ือผลไม ้สามารถเพิ่มความขน้หนืดและช่วยใหอ้นุภาคแขวนลอย 

ตามตอ้งการ (นิธิยา รัตนาปนนท,์ 2549) 

2.6.3 gum arabic 

กมัอะราบิก หรือ กมัอะคาเซีย (gum acacia) เป็นสารไฮโดรคอลลอยด์ 

ประเภทพอลิแซคคาไรด ์ใชเ้ป็นวตัถุเจือปนอาหาร มีลกัษณะโครงสร้างดงัภาพท่ี 8  

 

 

 

 

 

 
ภาพท่ี 8 โครงสร้างโมเลกุลของ gum arabic 

 

โครงสร้างโมเลกุลของ gum arabic เป็นเฮเทอโรพอลิแซ็กคาไรด์ (heteropolysaccharide) ท่ี

มีโมเลกุลขนาดใหญ่และซบัซอ้น ประกอบดว้ยน ้าตาลและอนุพนัธ์ของน ้าตาล 4 ชนิด คือ น ้าตาล   

กาแล็กโทส (galactose 44%),  แอราบิโนส (arabinose 27%), แรมโนส (L- rhamnose 13%),  และ 

กรดกลูคูโรนิก (glucuronic acid 14.5%)  นอกจากน้ีในโมเลกุลยงัประกอบดว้ยกรดแอมิโน ไดแ้ก่ 

ไฮดรอกซีโพรลีน (hydroxyproline) และซีรีน (serine) 

http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/1679/sugar-%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A5
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/1099/galactose-%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B9%82%E0%B8%97%E0%B8%AA
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/2572/arabinose
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/5195/hydroxyproline
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/1254/serine-%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%99
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 gum arabic ละลายไดท้ั้งในน ้าร้อนและน ้าเยน็ สารละลาย gum arabic ท่ีมีความเขม้ขน้ต ่า

กวา่ 40% จะมีความหนืดต ่ามาก มีความเป็นกรดเล็กนอ้ย ไม่มีสี ไม่มีกล่ิน ไม่มีรสชาติ ทนต่อ pH 

gum arabic ยงัสามารถยบัยงัการตกผลึกของน ้าตาลได ้(นิธิยา รัตนาปนนท,์ 2549) 

 

2.7 ปฏิกริิยาการเกดิสีน า้ตาล 

การเค่ียวน ้าตาลเพื่อระเหยน ้าใหก้ลายเป็นไซรัปตอ้งใชอุ้ณหภูมิสูงในการเค่ียว ส่งผลให้

เกิดปฏิกิริยาการเกิดสีน ้าตาลแบบไม่ใชเ้อนไซม ์(nonenzymatic browning reaction) ไดแ้ก่ ปฏิกิริยา

คาราเมลไรเซชนั (caramelization reaction) และปฏิกิริยาเมลลาร์ด (Maillard reaction)  

2.7.1 ปฏิกริิยาคาราเมลไรเซชัน (caramelization reaction) 

ปฏิกิริยาคาราเมลไรเซชนั เป็นการใชค้วามร้อนสูงสลายโมเลกุลของน ้าตาลใหแ้ยกออก 

(thermolysis) และเกิดพอลิเมอไรเซชนัของสารประกอบคาร์บอนไดสี้น ้าตาล ปฏิกิริยาน้ีสารตั้งตน้

จะเป็นน ้าตาลเท่านั้น การเผาน ้าตาลจะเกิดปฏิกิริยาดีไฮเดรชนั เกิดสารประกอบใหม่ท่ีมีพนัธะคู่และ

วงแหวน มีความขน้หนืด มีรสขม และมีสีเขม้ข้ึน ซ่ึงจะผนัแปรตามระยะเวลาและระดบัอุณหภูมิท่ี

ใช ้การเกิดปฏิกิริยาคาราเมลไรเซชนัจะข้ึนอยูก่บัความเขม้ขน้ของน ้าตาล pH และอุณหภูมิ (นิธิยา 

รัตนาปนนท,์ 2549) 

2.7.2 ปฏิกริิยาเมลลาร์ด (maillard reaction) 

เป็นปฏิกิริยาท่ีเกิดข้ึนระหวา่งน ้าตาลรีดิซ่ิงกบัหมู่อะมิโนในโมเลกุลของกรดอะมิโน และ

โปรตีน ไดเ้ป็นไกลโคซิลเอมีน (N-substituted glycosylamine) และจะเกิดปฏิกิริยาต่อเน่ืองจนได้

สารสีน ้าตาล (นิธิยา รัตนาปนนท์, 2549) 

 ขั้นตอนการเกิดปฏิกิริยาเมลลาร์ด  

 1. น ้าตาลรีดิวซ่ิงรวมตวักบัหมู่อะมิโนไดเ้ป็นไกลโคซิลเอมีน 

 2. เกิดปฏิกิริยาดีไฮเดรชนัไดเ้ป็นอิมีน (imines หรือ Schiff 's base) และมีการเรียงตวัใหม่

ซ่ึงมีช่ือเรียกวา่ Amadori rearrangement ไดเ้ป็นแอลโดสเอมีน (aldoseamine) หรือคีโทสเอมีน 

(ketoseamine) เรียกวา่ Amadori compound เช่น 1-อะมิโน-1-ดีออกซี-คีโทส ซ่ึงจะเกิดปฏิกิริยา

ต่อเน่ืองได ้เม่ือมีค่าพีเอช 5 หรือต ่ากวา่ 
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 3. เกิดปฏิกิริยา enolization ของ Amadori compounds ไดเ้ป็นไดคีโทสเอมีนหรือไดแอมิโน

ชูการ์ เช่น 3-ดีออกซีเฮกโซซูโลส 

 4. เกิดปฏิกิริยาดีไฮเดรชนัต่อไดเ้ป็นอนุพนัธ์ของฟูแรน (furan) ถา้เป็นน ้าตาลเฮกโซส 

อนุพนัธ์ฟูแรน คือ 5-ไฮดรอกซีเมทิล-2-เฟอรัลดีไฮด์ (5-hydroxymethyl-2-furaldehyde หรือ HMF) 

ดงัภาพท่ี 9 

 5. อนุพนัธ์ฟูแรนวงแหวน เช่น HMF จะเกิดพอลิเมอไรซ์อยา่งรวดเร็วไดเ้ป็นสารสีน ้าตาลท่ี

มีไนโตรเจนเป็นองคป์ระกอบอยูด่ว้ยและไม่ละลายในน ้า ซ่ึงต่างจากการเกิดคาราเมลไรเซชนั 

(caramelization reaction) ซ่ึงมีสีน ้าตาลเพียงอยา่งเดียว สารสีน ้าตาลท่ีเกิดข้ึนน้ีจึงเรียกวา่เมลานอย

ดิน (melanoidins) ปฏิกิริยาท่ีเกิดข้ึนเป็นปฏิกิริยาโมลต่อโมล (mole per mole reaction)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพท่ี 9 ขั้นตอนการเกิดปฏิกิริยาเมลลาร์ด 
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ปฏิกิริยาเมลลาร์ดสามารถเกิดข้ึนไดใ้นระหวา่งการเก็บรักษาของไซรัป จากการทดลองเก็บ

ไซรัปท่ีอุณหภูมิ 25 ºC และ 45 ºC พบวา่ไซรัปท่ีเก็บท่ีอุณหภูมิ 45 ºC เกิดการเปล่ียนแปลงโดยมีสี

น ้าตาลเขม้ข้ึน ไซรัปท่ีมี pH เท่ากบั 5 จะเก็บได ้26 สัปดาห์ แต่ถา้ไซรัปท่ีมี pH เท่ากบั 6 จะเก็บได้

เพียง 15 สัปดาห์ ส่วนไซรัปท่ีเก็บท่ีอุณหภูมิ 25 ºC ไม่เกิดการเปล่ียนแปลงสีของไซรัปเกิดข้ึน 

(Raisi and Aroujalian, 2007)  
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บทที ่3  

ระเบียบวธีิวจัิย 

3.1 วตัถุดิบ สารเคมี อุปกรณ์และเคร่ืองมือในการวจัิย 

 3.1.1 วตัถุดิบ 
- น ้าตาลมะพร้าวสดท่ีไดจ้ากอ าเภอเมือง จงัหวดัสมุทรสงคราม เม่ือวนัท่ี 18 กุมภาพนัธ์ 

พ.ศ.2560 และวนัท่ี 18 มกราคม พ.ศ.2561 น ามาตม้จนเดือด ท าใหเ้ยน็ แบ่งบรรจุใน
ถุงพลาสติก แลว้น ามาเก็บในตูเ้ยน็แช่แขง็ท่ีอุณหภูมิ -18 ºC โดยก่อนน ามาท าการ
ทดลองไดสุ่้มตวัอยา่งออกมาละลายน ้าแขง็โดยการแช่น ้าท่ีอุณหภูมิห้อง จนละลายเป็น
ของเหลวหมด แลว้จึงน าไปท าการทดลอง 

3.1.2 สารเคมี 
- calcium hydroxide (Ca(OH)2) (บริษทั รวมเคมี 1986 จ ากดั) 

- carboxymethyl cellulose (CMC) (บริษทั รวมเคมี 1986 จ ากดั) 
- citric acid (บริษทั รวมเคมี 1986 จ ากดั) 

- copper sulphate (CuSo4.5H2O) (Univar, Australia) 

- enzyme test kit for sucrose, D-fructose and D-glucose assay (Megazyme, Ireland) 

- gum arabic (บริษทั รวมเคมี 1986 จ ากดั) 

- hydrochloric acid (HCl) (Merck, Germany) 

- lead acetate (Pb(C2H3O2)2) (Univar, Australia) 

- methylene blue (Univar, Australia) 

- phenolphthalein (Univar, Australia) 

- potassium hydrogen phthalate (KOOCC6H4COOH) (Univar, Australia) 

- potassium oxalate (C2K2O4) (Univar, Australia)  

- potassium sodium tartrate (KNaC4H4O6.4H2O) (Univar, Australia) 

- sodium hydroxide (NaOH) (Merck, Germany) 

- sucrose (Sigma, USA) 

- xanthan gum (บริษทั รวมเคมี 1986 จ ากดั) 
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3.1.3 อุปกรณ์ 
- กรวยกรอง 
- กระดาษกรอง เบอร์ 4 (Whatman, UK) 
- กระทะไฟฟ้า (Hanabishi, HGP-14T, ประเทศไทย) 
- กระบอกตวง 
- กะละมงัสแตนเลส 
- ขวดน ้ากลัน่ 
- ขวดปรับปริมาตร (volumetric flask) 
- ขวดรูปชมพู่ (erlenmeyer flask) 
- ขวด vial 
- ขวดแกว้ใส่ไซรัป 
- ขาตั้ง  (stand) 
- ชอ้น 
- ชอ้นตกัสารขนาดเล็ก 
- ทพัพี 
- ท่ียดึจบับิวเรต (burette clamp) 
- เทอร์โมมิเตอร์ (thermometer) 
- แท่งแกว้คนสาร (stirrer) 
- บิวเรต (burette) 
- บีกเกอร์ (beaker) 
- ปิเปต (pipette) 
- ผา้ขาวบาง 
- พาราฟิลม์ (parafilm) 
- ไมพ้าย 
- หลอดหยดขนาดเล็กและใหญ่ 
- Autopipette (Mettler Toledo, E4 XLS+, USA) 
- Cuvette glass (Hellma, Germany) 
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 3.1.4 เคร่ืองมือ 
- เคร่ืองชัง่ 2 ต าแหน่ง (Ohaus, Pioneer PA 2102, USA) 
- เคร่ืองชัง่ 4 ต าแหน่ง (Sartoutius, BP 221S, Germany) 
- เคร่ืองแยกสารแบบหมุนเหวี่ยง (centrifuge) (Hettich, Universal  16, Germany) 
- เคร่ืองวดั pH (pH meter) (Hanna, HI 2213, USA) พร้อมอิเล็กโทรด (electrode) 

ส าหรับตวัอยา่งคอลลอยด ์(Hanna, HI 1053B, USA) 
- เคร่ืองวดัสีของเหลว (tintometer) (Lovibond, LC 100, UK) 
- เคร่ืองวดัความหนืด (viscometer) (Brookfield, LVDV3T, USA) พร้อมหวัเขม็วดัความ

หนืด LV-3 และ LV-4 
- เคร่ืองวดัค่า aw (water activity meter) (Aqualab, 4TE, USA) พร้อมถว้ยบรรจุตวัอยา่ง 
- แท่นใหค้วามร้อน (hot plate) (Rommelsbacher, ROM-AK1599/E, Germany) 
- digital hand refractometer (Atago, PAL-1, Japan) 
- spectrophotometer (Spectronic Unicam, Genesys 10 series, UK) 

3.2 วธีิการทดลอง 
3.2.1 การศึกษาคุณสมบัติของไซรัปทางการค้า 
น าผลิตภณัฑก์ลุ่มไซรัปท่ีมีวางจ าหน่ายในทางการคา้ มาวิเคราะห์คุณสมบติัทาง 

เคมีกายภาพ เพื่อเปรียบเทียบกบัไซรัปน ้าตาลมะพร้าวท่ีผลิต 
  3.2.1.1 การวเิคราะห์ไซรัปทางการค้า 
  - ความเป็นกรดด่าง (pH) วดัดว้ยเคร่ือง pH meter (Hanna, HI 2213, USA)โดยใช้
อิเล็กโทรดส าหรับตวัอยา่งประเภทคอลลอยด ์(Hanna, HI 1053B, USA)   
  - ปริมาณของแขง็ท่ีละลายไดท้ั้งหมด (total soluble solid, TSS) วดัดว้ยเคร่ือง 
digital hand refractometer (Atago, PAL-1, Japan)  รายงานผลในหน่วย ºBrix 
  - ความหนืดวดัดว้ยเคร่ือง Brookfield viscometer (Brookfield, LVDV3T, USA) 
โดยใชห้วัวดั LV-3 ความเร็วรอบ 120 rpm ใชต้วัอยา่งประมาณ 500 ml ใส่แกว้ทรงสูง รายงานผล
ในหน่วย centipoise (cP) ท่ีระยะเวลา 2.30 นาที 

 - ปริมาณน ้าตาลกลูโคส ซูโครส และฟรุคโตส โดยใชว้ธีิ enzyme test kit for  
sucrose, D-fructose and D-glucose assay ดงัวธีิวเิคราะห์ในภาคผนวก ค                                                                          
  - ค่าสี จากการวดัดว้ยเคร่ือง tintometer (Lovibond, LC 100, UK) โดยบรรจุ
ตวัอยา่งในคิวเวตแกว้ รายงานผลในหน่วย L*, a* และ b*  
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  3.2.1.2 การวเิคราะห์ผลทางสถิติ 
 ท าการวางแผนการทดลองแบบ CRD (Completely Randomized Design) โดยท าการ
ทดลองทั้งหมด 3 คร้ัง และท าการวเิคราะห์แต่ละตวัอยา่ง 2 ซ ้ า ท าการวเิคราะห์ความแปรปรวน 
(analysis of variance, ANOVA) และความแตกต่างของค่าเฉล่ียดว้ยวธีิ Duncan’s New Multiple 
Range Test (DMRT) โดยใชโ้ปรแกรม SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) version 
16.0 

3.2.2 การศึกษาผลของ  pH ต่อการตกตะกอนอนุภาคในน า้ตาลมะพร้าวสด 

เน่ืองจากการเกิดปัญหาการตกตะกอนในไซรัปน ้าตาลมะพร้าวระหวา่งการเก็บ 
รักษา จึงท าการศึกษาผลของ pH ต่อน ้าตาลมะพร้าวสด เพื่อแยกส่วนตะกอนและส่วนใสออกจาก
กนั แลว้น าส่วนใสไปเค่ียวเป็นไซรัปน ้าตาลมะพร้าวต่อไป  

3.2.2.1 การปรับ pH  น า้ตาลมะพร้าวสด   

น าน ้าตาลมะพร้าวสดท่ีเก็บไวใ้นตูเ้ยน็แช่แขง็ออกมาละลายจนน ้าตาลมะพร้าวสดมี

อุณหภูมิเท่ากบัอุณหภูมิหอ้ง แลว้แบ่งเป็น 3 ส่วน ส่วนแรกน ามาปรับ pH ดว้ยการกวนผสมพร้อม

กบัเติมกรดซิตริก (citric acid) (ซ่ึงอยูใ่นรูปผง) ใหมี้ค่า pH 3.0, 3.5, 4.0, 4.5 และ 5.0 ส่วนท่ีสอง

น ามาปรับ pH ดว้ยการกวนผสมพร้อมกบัเติมแคลเซียมไฮดรอกไซด ์(Ca(OH)2) (ซ่ึงอยูใ่นรูปผง)  

ใหมี้ค่า pH 6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0, 8.5, 9.0 และ 9.5 ส่วนท่ีสามน ามาปรับ pH ดว้ยการกวนผสม

พร้อมกบัเติมโซเดียมไฮดรอกไซด ์(NaOH) (ซ่ึงอยูใ่นรูปผง) ใหมี้ค่า pH 6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0, 8.5, 

9.0 และ 9.5 เช่นเดียวกบัการปรับ pH ดว้ย Ca(OH)2 โดยเปรียบเทียบกบัน ้าตาลมะพร้าวสดท่ีไม่

ปรับ pH  

3.2.2.2 การวเิคราะห์น า้ตาลมะพร้าวสดหลงัปรับ  pH   

น าน ้าตาลมะพร้าวสดท่ีปรับ pH แลว้มาวางไวใ้หต้กตะกอนเป็นเวลา 5-10 นาที แลว้น าไป
ถ่ายภาพ 

               - ภาพถ่ายจากกลอ้งดิจิตอลเปรียบเทียบความสูงของตะกอนและสีของ 
น ้าตาลมะพร้าวท่ี pH  ต่างๆ          

 นอกจากน้ียงัน าน ้าตาลมะพร้าวสดท่ีปรับ pH แลว้ ไปแยกตะกอนดว้ยเคร่ืองแยกสารแบบ

หมุนเหวีย่ง (centrifuge) (Hettich, Universal  16, Germany) ท่ีความเร็ว 5,000 rpm เป็นเวลา  15 

นาที จากนั้นเทส่วนใสออกจากตะกอนแลว้ชัง่น ้าหนกัตะกอนท่ีได ้น าไปหาปริมาณตะกอน  
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   - ร้อยละของน ้าหนกัตะกอน ซ่ึงค านวณจาก    

ร้อยละของน ้าหนกัตะกอน =   น ้าหนกัตะกอน × 100 
          น ้าหนกัน ้าตาลมะพร้าวสด 

ส าหรับส่วนใสท่ีแยกไดจ้ากการหมุนเหวีย่งนั้นน าไปวเิคราะห์ดงัต่อไปน้ี 

  - ความเป็นกรดด่าง (pH) วดัดว้ยเคร่ือง pH meter (Hanna, HI 2213, 
USA) โดยใชอิ้เล็กโทรดส าหรับตวัอยา่งประเภทคอลลอยด ์(Hanna, HI 1053B, USA)    

- ปริมาณของแขง็ท่ีละลายไดท้ั้งหมด (total soluble solid, TSS) วดัดว้ย 
เคร่ือง digital hand refractometer (Atago, PAL-1, Japan) รายงานผลในหน่วย ºBrix 

               - ความขุ่น จากการวดัค่าการดูดกลืนแสงท่ีความยาวคล่ืน 625 นาโน 
เมตร ดว้ยเคร่ือง spectrophotometer (Spectronic Unicam, Genesys 10 series, UK)                             
                         - ค่าสี จากการวดัดว้ยเคร่ือง tintometer (Lovibond, LC 100, UK)  โดย
บรรจุตวัอยา่งในคิวเวตแกว้ แลว้วางในช่องอ่านค่า รายงานผลในหน่วย L*, a* และ b*                 

3.2.2.3 การวเิคราะห์ผลทางสถิติ 
 ท าการวางแผนการทดลองแบบ CRD (Completely Randomized Design) โดยท าการ
ทดลองทั้งหมด 3 คร้ัง และท าการวเิคราะห์แต่ละตวัอยา่ง 2 ซ ้ า ท าการวเิคราะห์ความแปรปรวน 
(analysis of variance, ANOVA) และความแตกต่างของค่าเฉล่ียดว้ยวธีิ Duncan’s New Multiple 
Range Test (DMRT) โดยใชโ้ปรแกรม SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) version 
16.0 

3.2.3 การศึกษาการแก้ปัญหาการตกผลกึและการตกตะกอนในไซรัปน า้ตาลมะพร้าวโดยใช้

วธีิการปรับ pH ร่วมกบัวธีิการแยกตะกอน 

 3.2.3.1 การผลติไซรัปน า้ตาลมะพร้าว 
น าน ้าตาลมะพร้าวสดท่ีเก็บไวใ้นตูเ้ยน็แช่แขง็ออกมาละลายน ้าแขง็จนน ้าตาลมะพร้าวสดมี

อุณหภูมิเท่ากบัอุณหภูมิหอ้ง น ามากวนผสมพร้อมกบัเติม Ca(OH)2 (ซ่ึงอยูใ่นรูปผง) จนน ้าตาล
มะพร้าวสดมี pH 9.0 (ซ่ึงเลือกมาจากการศึกษาในขอ้ 3.2.2) จากนั้นปล่อยให้ตกตะกอนเป็นเวลา 5-
10 นาที น ามากรองผา่นกระดาษกรองเบอร์ 4 เพื่อแยกตะกอนและส่วนใสออกจากกนั น าส่วนใส
ปริมาณ 3.5 ลิตรต่อตวัอยา่งมาปรับใหมี้ pH ลดลงดว้ยกรดซิตริก (ซ่ึงอยูใ่นรูปผง) จนน ้าตาล
มะพร้าวสดมี pH 3.5, 4.0, 4.5, 5.0 และ 5.5 (เพื่อท าใหเ้กิด  acid hydrolysis ในขั้นตอนการเค่ียว)
จากนั้นน าน ้าตาลมะพร้าวสดท่ีปรับ pH แลว้ แต่ละตวัอยา่งไปเค่ียวดว้ยกระทะไฟฟ้า (Hanabishi, 
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HGP-14T, ประเทศไทย) ท่ีปรับอุณหภูมิกระทะไฟฟ้าท่ีระดบั 120  องศาเซลเซียส เค่ียวระเหยน ้า
จนกระทัง่น ้าตาลมะพร้าวมีอุณหภูมิ 104  องศาเซลเซียส รีบเติม Ca(OH)2 ท่ีอยูใ่นรูปสารละลาย
เขม้ขน้ 20% (w/v) ลงไปจนมี pH 5.5 (เพื่อปรับใหไ้ซรัปมีรสชาติไม่เปร้ียวเกินไป) จากนั้นเค่ียวต่อ
จนน ้าตาลมะพร้าวมีอุณหภูมิ 107 องศาเซลเซียส จึงหยดุใหค้วามร้อน (รวมระยะเวลาการเค่ียว
ทั้งหมดประมาณ 1 ชัว่โมง 20 นาที) รีบบรรจุขณะร้อนใส่ขวดแกว้โดยเทไซรัปผา่นผา้ขาวบางท่ีพบั 
4 ทบ เพื่อกรองตะกอนออก จากนั้นรีบปิดฝาขวดแลว้คว  ่าขวดใหไ้ซรัปไหลไปท่ีฝาขวดเพื่อฆ่าเช้ือ
ท่ีฝาขวด แลว้น าไซรัปท่ีไดไ้ปวเิคราะห์สมบติัทางเคมีและกายภาพ 
    3.2.3.2 การวเิคราะห์ไซรัปน ้าตาลมะพร้าว 

- ความเป็นกรดด่าง (pH) วดัดว้ยเคร่ือง pH meter (Hanna, HI 2213, USA) โดยใช ้
อิเล็กโทรดส าหรับตวัอยา่งประเภทคอลลอยด ์(Hanna, HI 1053B, USA)  
  - ปริมาณของแขง็ท่ีละลายไดท้ั้งหมด (total soluble solid, TSS) วดัดว้ยเคร่ือง 
digital hand refractometer (Atago, PAL-1, Japan)  รายงานผลในหน่วย ºBrix 
  - ความหนืด วดัดว้ยเคร่ือง Brookfield viscometer (Brookfield, LVDV3T, USA)  
โดยใชห้วัวดั LV-3 ความเร็วรอบ 90 rpm ใชต้วัอยา่งประมาณ 500 ml ใส่แกว้ทรงสูง รายงานผลใน
หน่วย centipoise (cP) 
  - ค่าสี วดัดว้ยเคร่ือง tintometer (Lovibond, LC 100, UK)  โดยบรรจุตวัอยา่งใน 
คิวเวตแกว้ รายงานผลในหน่วย L*, a* และ b*  

- ปริมาณน ้าตาลอินเวิร์ท โดยวดัในรูปของน ้าตาลรีดิวซ่ิง (reducing sugar) ใชว้ธิิ  
Lane and Eynon ตามวธีิของ AOAC (2000)  ดงัวธีิวเิคราะห์ในภาคผนวก ข                                                                           

 - ปริมาณน ้าตาลกลูโคส ซูโครส และฟรุคโตส โดยใชว้ธีิ enzyme test kit for  
sucrose, D-fructose and D-glucose assay ดงัวธีิวเิคราะห์ในภาคผนวก ค                                                                          

      - ค่า water activity (aw) วดัดว้ยเคร่ือง water activity meter (Aqualab, 4TE, USA)  
 - ความขุ่นวดัค่าการดูดกลืนแสงท่ีความยาวคล่ืน 625 นาโนเมตร ดว้ยเคร่ือง  

spectrophotometer (Spectronic Unicam, Genesys 10 series, UK)                                                                   
 - ปริมาณกรดท่ีไตเตรตได ้(titratable acidity, TA) โดยใชว้ธีิการไตเตรต ดงัวธีิ 

วเิคราะห์ในภาคผนวก ก        
      - ความคงตวัระหวา่งการเก็บรักษา (stability test) โดยการบรรจุไซรัปแต่ละ 
ตวัอยา่งลงในขวดแกว้ vial เก็บรักษาท่ีอุณหภูมิห้องและท าการถ่ายภาพท่ีเวลา 0, 1, 2 และ 3 เดือน 
โดยสังเกตการณ์ตกผลึกและการตกตะกอน  
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- การทดสอบคุณลกัษณะทางประสาทสัมผสั โดยใชว้ธีิ 9-point hedonic scoring  
ในการทดสอบความชอบของผูท้ดสอบจ านวน 30 คน ซ่ึงใหผู้ท้ดสอบชิมไซรัปพร้อมกบัแพนเคก้
แลว้ใหค้ะแนนความชอบตามแบบทดสอบในภาคผนวก ง 

3.2.3.3 การวเิคราะห์ผลทางสถิติ 
 ท าการวางแผนการทดลองแบบ CRD (Completely Randomized Design) โดยท าการเตรียม
ไซรัปน ้าตาลมะพร้าว 3 คร้ัง และท าการวเิคราะห์ทางเคมีและกายภาพของไซรัปแต่ละตวัอยา่ง 2 ซ ้ า 
ท าการวเิคราะห์ความแปรปรวน (analysis of variance, ANOVA) และความแตกต่างของค่าเฉล่ีย
ดว้ยวธีิ Duncan’s New Multiple Range Test (DMRT) โดยใชโ้ปรแกรม SPSS (Statistical Package 
for the Social Sciences) version 16.0 

3.2.4 การศึกษาการแก้ปัญหาการตกผลกึและการตะกอนในไซรัปน า้ตาลมะพร้าวโดยใช้สาร

ไฮโดรคอลลอยด์ 

3.2.4.1 การผลติไซรัปน า้ตาลมะพร้าว 
น าน ้าตาลมะพร้าวสดท่ีเก็บไวใ้นตูเ้ยน็แช่แขง็ออกมาละลายน ้าแขง็จนน ้าตาลมะพร้าวสดมี

อุณหภูมิเท่ากบัอุณหภูมิหอ้ง น าน ้าตาลมะพร้าวสดปริมาณ 3 ลิตรต่อตวัอยา่งมาเติมสารไฮโดร
คอลลอยดท่ี์แตกต่างกนั 3 ชนิด ไดแ้ก่ carboxymethyl cellulose (CMC) ท่ีความเขม้ขน้ 0.03, 0.07 
และ 0.10% (w/w), xanthan gum ท่ีความเขม้ขน้ 0.015, 0.03 และ 0.07% (w/w) และ gum arabic ท่ี
ความเขม้ขน้ 0.8, 1.00 และ 1.20% (w/w) จากนั้นน าแต่ละตวัอยา่งไปเค่ียวดว้ยกระทะไฟฟ้า 
(Hanabishi, HGP-14T, ประเทศไทย) ท่ีปรับอุณหภูมิกระทะไฟฟ้าท่ีระดบั 120  องศาเซลเซียส เค่ียว
ระเหยน ้าจนน ้าตาลมีอุณหภูมิ 107 องศาเซลเซียสจึงหยดุใหค้วามร้อน (รวมระยะเวลาการเค่ียว
ทั้งหมดประมาณ 1 ชัว่โมง 20 นาที) รีบบรรจุขณะร้อนใส่ขวดแกว้โดยเทไซรัปผา่นผา้ขาวบางท่ีพบั 
4 ทบ เพื่อกรองตะกอนออก จากนั้นรีบปิดฝาขวดแลว้คว  ่าขวดใหไ้ซรัปไหลไปท่ีฝาขวดเพื่อฆ่าเช้ือ
ท่ีฝาขวด แลว้น าไซรัปท่ีไดไ้ปวิเคราะห์สมบติัทางเคมีและกายภาพ 

3.2.4.2 การวเิคราะห์ไซรัปน ้าตาลมะพร้าว 
- ความเป็นกรดด่าง (pH) วดัดว้ยเคร่ือง pH meter (Hanna, HI 2213, USA) โดยใช ้

อิเล็กโทรดส าหรับตวัอยา่งประเภทคอลลอยด ์(Hanna, HI 1053B, USA)   
  - ปริมาณของแขง็ท่ีละลายไดท้ั้งหมด (total soluble solid, TSS) วดัดว้ยเคร่ือง 
digital hand refractometer (Atago, PAL-1, Japan)  รายงานผลในหน่วย ºBrix 
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  - ความหนืด วดัดว้ยเคร่ือง Brookfield viscometer (Brookfield, LVDV3T, USA)  
โดยใชห้วัวดั LV-4 ความเร็วรอบ 30 rpm ใชต้วัอยา่งประมาณ 500 ml ใส่แกว้ทรงสูง รายงานผลใน
หน่วย centipoise (cP) 
  - ค่าสี วดัดว้ยเคร่ือง tintometer (Lovibond, LC 100, UK)  โดยบรรจุตวัอยา่งในคิว
เวตแกว้ รายงานผลในหน่วย L*, a* และ b*  

- ปริมาณน ้าตาลอินเวิร์ท โดยวดัในรูปของน ้าตาลรีดิวซ่ิง (reducing sugar) ใชว้ธิิ  
Lane and Eynon ตามวธีิของ AOAC (2000)  ดงัวธีิวเิคราะห์ในภาคผนวก ข                                                                           

 - ปริมาณน ้าตาลกลูโคส ซูโครส และฟรุคโตส โดยใชว้ธีิ enzyme test kit for  
sucrose, D-fructose and D-glucose assay ดงัวธีิวเิคราะห์ในภาคผนวก ค                                                                          

      - ค่า water activity (aw) วดัดว้ยเคร่ือง water activity meter (Aqualab, 4TE, USA)                   
 - ความขุ่น โดยการวดัค่าการดูดกลืนแสงท่ีความยาวคล่ืน 625 นาโนเมตร ดว้ย 

เคร่ือง spectrophotometer (Spectronic Unicam, Genesys 10 series, UK)                                                                   
 - ปริมาณกรดท่ีไตเตรตได ้(titratable acidity, TA) โดยใชว้ธีิการไตเตรต ดงัวธีิ 

วเิคราะห์ในภาคผนวก ก                 
 - ความคงตวัระหวา่งการเก็บรักษา (stability test) โดยการบรรจุไซรัปแต่ละ 

ตวัอยา่งลงในขวดแกว้ vial เก็บรักษาท่ีอุณหภูมิห้องและท าการถ่ายภาพท่ีเวลา 0, 1, และ 2 เดือน 
โดยสังเกตการตกผลึกและตกตะกอน  
  - การทดสอบคุณลกัษณะทางประสาทสัมผสั โดยใชว้ธีิ 9-point hedonic scoring 
ในการทดสอบความชอบของผูท้ดสอบจ านวน 30 คน ซ่ึงใหผู้ท้ดสอบชิมไซรัปพร้อมกบัแพนเคก้
แลว้ใหค้ะแนนความชอบตามแบบทดสอบในภาคผนวก ง 

3.2.4.3 การวเิคราะห์ผลทางสถิติ 
 ท าการวางแผนการทดลองแบบ CRD (Completely Randomized Design) โดยท าการเตรียม
ไซรัปน ้าตาลมะพร้าว 2 คร้ัง และท าการวเิคราะห์ทางเคมีและกายภาพของไซรัปแต่ละตวัอยา่ง 2 ซ ้ า 
ส่วนการทดสอบคุณลกัษณะทางประสาทสัมผสัใชแ้ผนการทดลองแบบ Randomized Complete 
Block Design (RCBD) ท าการวเิคราะห์ความแปรปรวน (analysis of variance, ANOVA) และ
วเิคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉล่ียดว้ยวธีิ Duncan’s New Multiple Range Test (DMRT) โดยการ
ใชโ้ปรแกรม SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) version 16.0  
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บทที ่4  

ผลการทดลองและการอภิปราย 

4.1 การศึกษาคุณสมบัติของไซรัปทางการค้า 

 ไซรัปทางการคา้ท่ีน ามาศึกษาเป็นไซรัปท่ีมีวางขายในทอ้งตลาดภานในประเทศ การศึกษา

คุณสมบติัของไซรัปทางการคา้ มีวตัถุประสงคเ์พื่อเปรียบเทียบคุณสมบติัทางดา้นต่างๆของไซรัป

ทางการคา้กบัไซรัปน ้าตาลมะพร้าวท่ีจะพฒันาต่อไป รวมทั้งสังเกตปัญหาท่ีเกิดข้ึนในไซรัปทาง

การคา้ระหวา่งการเก็บรักษา เพื่อน ามาปรับปรุงแกไ้ขในกระบวนการพฒันาไซรัปน ้าตาลมะพร้าว 

 ไซรัปทางการคา้ท่ีน ามาศึกษาคุณสมบติัสามารถแบ่งไดเ้ป็น 5 ประเภท ไดแ้ก่ ไซรัปน ้าตาล

มะพร้าว (coconut syrup), น ้าเช่ือมแต่งกล่ินรส (flavored syrup), น ้าเช่ือมอินเวอร์ท  (Inverted 

syrup), น ้าเช่ือมโอลิโกแซคคาไรด ์(oligosaccharide syrup) และน ้าเช่ือมคาราเมล (caramel syrup) 

โดยแต่ละกลุ่มจะมียีห่อ้ของไซรัปดงัแสดงในตารางท่ี 4   

ตารางท่ี 4 การแบ่งประเภทและลกัษณะไซรัปน ้าตาลมะพร้าวทางการคา้ 

ประเภทของไซรัป ลกัษณะขวดไซรัปทางการคา้ ลกัษณะของไซรัปทางการคา้ 

1. Coconut syrup 

   1.1 Sugary น ้าหวานดอก  

มะพร้าว 

 

 

 

 

 

 

 

   1.2 Cocugar ไซรัปน ้าตาล

มะพร้าว 
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ตารางท่ี 4  (ต่อ) การแบ่งประเภทและลกัษณะไซรัปน ้าตาลมะพร้าวทางการคา้ 

ประเภทของไซรัป ลกัษณะขวดไซรัปทางการคา้ ลกัษณะของไซรัปทางการคา้ 

   1.3 น ้าเช่ือมน ้าตาล
มะพร้าว 

 
 
 
 

  

   1.4 บา้นริมคลอง น ้าหวาน
ดอกมะพร้าว 
 
 
 
 

  

   1.5 ชีวาดี น ้าหวาน 
ดอกมะพร้าว 
 
 
 
 

  

   1.6 หวานอยา่งมีหวงั 
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ตารางท่ี 4  (ต่อ) การแบ่งประเภทและลกัษณะไซรัปน ้าตาลมะพร้าวทางการคา้ 

ประเภทของไซรัป ลกัษณะขวดไซรัปทางการคา้ ลกัษณะของไซรัปทางการคา้ 

2. Flavored syrup  
   2.1 Imperial maple 
flavoured syrup 
 
 
 

  

   2.2 Log cabin maple 
syrup 
 
 
 
 
 

  

   2.3 Hungry jack honey 
maple 

  

   2.4 Imperial honey 
syrup 
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ตารางท่ี 4  (ต่อ) การแบ่งประเภทและลกัษณะไซรัปน ้าตาลมะพร้าวทางการคา้ 

 

 

 

 

 

 

ประเภทของไซรัป ลกัษณะขวดไซรัปทางการคา้ ลกัษณะของไซรัปทางการคา้ 

   2.5 Lin caramel syrup 

 

 

 

  

3. Inverted syrup 
   3.1 น ้าเช่ือมมิตรผล 
 

 

 

  

4. Oligosaccharide syrup 
   4.1 Beksul oligosaccharide 
syrup 
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4.1.1 ค่า pH ของไซรัปทางการค้า 

เม่ือน าไซรัปทางการคา้ไปวดัค่า pH ไดผ้ลดงัตารางท่ี 5 พบวา่ไซรัปทางการคา้แต่ละ
ตวัอยา่งมีค่า pH แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p<0.05) ไซรัปทางการคา้กลุ่ม coconut syrup 
จะมีค่า pH อยูใ่นช่วง 3.50 - 4.96, กลุ่ม flavored syrup จะมีค่า pH อยูใ่นช่วง 4.40 – 5.97, กลุ่ม 
inverted syrup มีค่า pH ท่ี 4.70 กลุ่ม oligosaccharide syrup มีค่า pH ท่ี 5.88 และกลุ่ม caramel syrup 
มีค่า pH ท่ี 5.22 จะเห็นไดว้า่ค่า pH ของไซรัปทุกตวัอยา่งมีค่าต ่ากวา่ 6.0 ซ่ึงแสดงวา่ไซรัปมีสภาพ
เป็นกรด ทั้งน้ีน่าจะเป็นเพราะวตัถุดิบท่ีใชใ้นการผลิตไซรัปมีสมบติัเป็นกรด เช่นน ้าตาลมะพร้าวสด
โดยธรรมชาติจะมีกรดซิตริกและกรดแลคติกเป็นองคป์ระกอบอยูด่ว้ย และในกระบวนการเค่ียว
หรือให้ความร้อนในการผลิตอาจมีปฏิกิริยาคาราเมลไลเซชนัท่ีใหผ้ลิตภณัฑเ์ป็นกรดอินทรียด์ว้ย 
 

ตารางท่ี 5 ค่า pH ของไซรัปทางการคา้  

ประเภทของไซรัป pH ของไซรัปทางการคา้ 

1. Coconut syrup 
 

   1.1 Sugary น ้าหวานดอกมะพร้าว 4.83 ± 0.01  
   1.2 Cocugar ไซรัปน ้าตาลมะพร้าว 3.50 ± 0.01  
   1.3 น ้าเช่ือมน ้าตาลมะพร้าว 4.82 ± 0.02  
   1.4 บา้นริมคลอง น ้าหวานดอกมะพร้าว 4.55 ± 0.03  
   1.5 ชีวาดี น ้าหวานดอกมะพร้าว 3.99 ± 0.04  
   1.6 หวานอยา่งมีหวงั 4.96 ± 0.01  
2. Flavored syrup   
   2.1 Imperial maple flavoured syrup 5.97 ± 0.07  

   2.2 Log cabin maple syrup 4.40 ± 0.01  
   2.3 Hungry jack honey maple 4.86 ± 0.01  
   2.4 Imperial honey syrup 5.43 ± 0.08  
   2.5 Lin caramel syrup 5.22 ± 0.04  
3. Inverted syrup  
   3.1 น ้าเช่ือมมิตรผล 4.70 ± 0.01  
4. Oligosaccharide syrup  
   4.1 Beksul oligosaccharide syrup 5.88 ± 0.19  
หมายเหตุ แสดงผลเป็นค่าเฉล่ีย ± standard deviation จากการวเิคราะห์ตวัอยา่ง 3 ซ ้ า  
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4.1.2 ปริมาณของแข็งทีล่ะลายได้ทั้งหมด (total soluble solids, TSS) ของไซรัปทางการค้า 

เม่ือน าไซรัปทางการคา้ไปวเิคราะห์ปริมาณของแขง็ท่ีละลายไดท้ั้งหมด (total soluble 
solids, TSS) ไดผ้ลดงัแสดงในตารางท่ี 6 ซ่ึงพบวา่ไซรัปทางการคา้ประเภท coconut syrup มี
ปริมาณของแขง็ท่ีละลายไดท้ั้งหมดมากกวา่ไซรัปทางการคา้ประเภทอ่ืน ไซรัปท่ีมีปริมาณของแขง็
ท่ีละลายไดท้ั้งหมดสูงท่ีสุดคือ Sugary น ้าหวานดอกมะพร้าว ซ่ึงมีปริมาณของแขง็ท่ีละลายได้
ทั้งหมดสูงถึง 79.70 ºBrix และไซรัปท่ีมีปริมาณของแขง็ท่ีละลายไดท้ั้งหมดต ่าท่ีสุดอยูใ่นประเภท 
flavored syrup คือ Imperial maple flavoured syrup มีปริมาณของแขง็ท่ีละลายไดท้ั้งหมด 69.53 
ºBrix โดยไซรัปทางการคา้แต่ละตวัอยา่งมีปริมาณของแข็งท่ีละลายไดท้ั้งหมดแตกต่างกนัอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติ (p<0.05)  

 

ตารางท่ี 6 ปริมาณของแขง็ท่ีละลายไดท้ั้งหมด (total soluble solids, TSS) ของไซรัปทางการคา้ 

ประเภทของไซรัป TSS ของไซรัปทางการคา้ (ºBrix) 

1. Coconut syrup 
 

   1.1 Sugary น ้าหวานดอกมะพร้าว 79.7 ± 0.5  
   1.2 Cocugar ไซรัปน ้าตาลมะพร้าว 76.5 ± 0.1  
   1.3 น ้าเช่ือมน ้าตาลมะพร้าว 72.2 ± 0.0  
   1.4 บา้นริมคลอง น ้าหวานดอกมะพร้าว 74.2 ± 0.1  
   1.5 ชีวาดี น ้าหวานดอกมะพร้าว 76.6 ± 0.2  
   1.6 หวานอยา่งมีหวงั 73.2 ± 0.9  
2. Flavored syrup   
   2.1 Imperial maple flavoured syrup 69.5 ± 0.0  

   2.2 Log cabin maple syrup 70.0 ± 0.1  
   2.3 Hungry jack honey maple 69.9 ± 0.1  
   2.4 Imperial honey syrup 74.1 ± 0.2  
   2.5 Lin caramel syrup 70.0 ± 0.1  
3. Inverted syrup  
   3.1 น ้าเช่ือมมิตรผล 73.6 ± 0.0  
4. Oligosaccharide syrup  
   4.1 Beksul oligosaccharide syrup 73.7 ± 0.1  
หมายเหตุ แสดงผลเป็นค่าเฉล่ีย ± standard deviation จากการวเิคราะห์ตวัอยา่ง 3 ซ ้ า  
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4.1.3 ความหนืดของไซรัปทางการค้า 

เม่ือน าไซรัปทางการคา้ไปวเิคราะห์ความหนืดไดผ้ลดงัตารางท่ี 7 ซ่ึงพบวา่ไซรัปทางการคา้
แต่ละตวัอยา่งมีค่าความหนืดแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p<0.05) โดยไซรัปทางการคา้ท่ีมี
ความหนืดสูงท่ีสุดคือ Sugary น ้าหวานดอกมะพร้าว ซ่ึงอยูใ่นประเภท coconut syrup มีค่าความ
หนืด 8076 cP และไซรัปทางการคา้ท่ีมีความหนืดต ่าท่ีสุดอยูใ่นประเภท Flavored syrup คือ 
Imperial maple flavoured syrup มีค่าความหนืด 353 cP จะเห็นไดว้า่ความหนืดมีแนวโนม้กบัค่า
ปริมาณของแขง็ท่ีละลายไดท้ั้งหมด โดยถา้ค่าปริมาณของแขง็ท่ีละลายไดท้ั้งหมดมากส่งผลใหค้่า
ความหนืดของไซรัปมีค่ามากมากเช่นเดียวกนั    

 

ตารางท่ี 7 ความหนืดของไซรัปทางการคา้ 

ประเภทของไซรัป ความหนืดของไซรัปทางการคา้ (cP) 

1. Coconut syrup 
 

   1.1 Sugary น ้าหวานดอกมะพร้าว 8076.0 ± 46.5   
   1.2 Cocugar ไซรัปน ้าตาลมะพร้าว 2555.2 ± 3.4  

   1.3 น ้าเช่ือมน ้าตาลมะพร้าว 2337.7 ± 47.1  
   1.4 บา้นริมคลอง น ้าหวานดอกมะพร้าว 3848.8 ± 115.8  

   1.5 ชีวาดี น ้าหวานดอกมะพร้าว 7694.4 ± 72.3  

   1.6 หวานอยา่งมีหวงั 2113.4 ± 29.3  

2. Flavored syrup   
   2.1 Imperial maple flavoured syrup 353.4 ± 0.7  

   2.2 Log cabin maple syrup 805.7 ±  21.9  

   2.3 Hungry jack honey maple 1127.8 ± 0.8  

   2.4 Imperial honey syrup 2810.4 ± 16.4  

   2.5 Lin caramel syrup 502.4 ± 3.4  
3. Inverted syrup  
   3.1 น ้าเช่ือมมิตรผล 1613.4 ± 8.6  
4. Oligosaccharide syrup  
   4.1 Beksul oligosaccharide syrup 3535.2 ± 13.4  
หมายเหตุ แสดงผลเป็นค่าเฉล่ีย ± standard deviation จากการวเิคราะห์ตวัอยา่ง 3 ซ ้ า  
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4.1.4 ปริมาณน า้ตาลกลูโคส ฟรุคโตส และซูโครสของไซรัปทางการค้า 

การวเิคราะห์ปริมาณน ้าตาลกลูโคส ฟรุคโตส และซูโครสสามารถวเิคราะห์ไดโ้ดยใชว้ิธี 

enzyme test kit for sucrose, D-fructose and D-glucose assay ไดผ้ลปริมาณน ้าตาลกลูโคสดงัตาราง

ท่ี 8 ซ่ึงพบวา่ไซรัปทางการคา้แต่ละตวัอยา่งมีปริมาณน ้าตาลกลูโคสแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทาง

สถิติ (p<0.05) โดยไซรัป Imperial maple flavoured syrup ในประเภท flavored syrup มีปริมาณ

น ้าตาลกลูโคสนอ้ยท่ีสุดเท่ากบั 1.83 g/100 ml  และ Cocugar ไซรัปน ้าตาลมะพร้าว ในประเภท 

coconut syrup มีปริมาณน ้าตาลกลูโคสมากท่ีสุดเท่ากบั 37.55 g/100 ml  

ผลการวเิคราะห์ปริมาณน ้าตาลฟรุคโตสแสดงไวใ้นตารางท่ี 8 พบวา่มีความแตกต่างกนั

อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p<0.05) โดยไซรัป Imperial maple flavoured syrup ในประเภท flavored 

syrup มีปริมาณน ้าตาลฟรุคโตสนอ้ยท่ีสุดเท่ากบั 0.07 g/100 ml และ Cocugar ไซรัปน ้าตาลมะพร้าว 

ในประเภท coconut syrup มีปริมาณน ้าตาลฟรุคโตสมากท่ีสุดเท่ากบั 30.56 g/100 ml ท านอง

เดียวกนักบัปริมาณน ้าตาลกลูโคส  

ผลการวเิคราะห์ปริมาณน ้าตาลซูโครสแสดงไวใ้นตารางท่ี 8 พบวา่มีความแตกต่างกนัอยา่ง

มีนยัส าคญัทางสถิติ (p<0.05) โดยไซรัปทางการคา้ท่ีอยูใ่นประเภท coconut syrup ยีห่อ้หวานอยา่งมี

หวงัมีปริมาณน ้าตาลซูโครสมากท่ีสุดเท่ากบั 57.30 g/100 ml และไซรัปทางการคา้ประเภท flavored 

syrup คือ Hungry jack honey maple มีปริมาณน ้าตาลซูโครสนอ้ยท่ีสุดเท่ากบั 0.52 g/100 ml การท่ี

ไซรัปมีปริมาณน ้าตาลซูโครสมากคือมีความเขม้ขน้ของซูโครสสูง อาจส่งผลใหเ้กิดการตกผลึกใน

ระหวา่งการเก็บรักษาไดม้ากกวา่ไซรัปท่ีมีปริมาณน ้าตาลซูโครสนอ้ยหรือความเขม้ขน้ของซูโครส

ต ่า เน่ืองจากน ้าตาลซูโครสเป็นน ้าตาลท่ีมีสมบติัในการตกผลึกไดดี้กวา่กลูโคสและฟรุคโตส 

 ในไซรัปประเภท coconut syrup เกือบทุกตวัอยา่ง จะเกิดการตกผลึกภายในระยะเวลา 16 

เดือนของการเก็บรักษา โดยตวัอยา่งท่ีไม่มีการตกผลึกจะเป็นตวัอยา่งท่ีมีปริมาณน ้าตาลกลูโคส

และฟรุคโตสสูง ในขณะท่ีปริมาณน ้าตาลซูโครสต ่า 
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4.1.5 ค่าสี (L*, a* และ b*) ของไซรัปทางการค้า 

ผลการวเิคราะห์ค่าสีของไซรัปทางการคา้แสดงไวใ้นตารางท่ี 9 โดยค่า L* บ่งบอกถึงความ

สวา่งของไซรัป ซ่ึงพบวา่ไซรัปทางการคา้ประเภท oligosaccharide syrup คือ Beksul 

oligosaccharide syrup มีค่า  L* มากท่ีสุดรองลงมาคือ inverted syrup ท่ีเป็น น ้าเช่ือมมิตรผล ซ่ึงมีค่า 

L* เท่ากบั 61.33 และ 60.93 ตามล าดบั  ซ่ึงไซรัปทางการคา้ทั้ง 2 ตวัอยา่งน้ีมีค่า L* ไม่แตกต่างกนั

อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p<0.05) โดยมีความสวา่งมากหรือสีอ่อนมาก สอดคลอ้งกบัตารางท่ี 4 ท่ี

เห็นวา่ไซรัปมีลกัษณะใสไม่มีสี ส่วนไซรัปท่ีมีค่า L*  นอ้ยท่ีสุดอยูใ่นประเภท coconut syrup คือ 

บา้นริมคลอง น ้าหวานดอกมะพร้าว ซ่ึงมีค่า L* เท่ากบั 1.77 ท่ีแสดงวา่ไซรัปน้ีมีความสวา่งนอ้ย 

สอดคลอ้งกบัตารางท่ี 4 ท่ีเห็นวา่ไซรัปน้ีมีลกัษณะเป็นสีน ้ าตาลเขม้ 

ผลการวเิคราะห์ค่า a* ของไซรัปทางการคา้แสดงดงัตารางท่ี 9 ซ่ึงพบวา่ไซรัปทางการคา้

ประเภท coconut syrup คือ Cocugar ไซรัปน ้าตาลมะพร้าว มีค่า a* มากท่ีสุดเท่ากบั 25.33 และ

ไซรัปทางการคา้ประเภท inverted syrup คือน ้าเช่ือมมิตรผล มีค่า a* นอ้ยท่ีสุดเท่ากบั 1.37 ซ่ึงไม่มี

ความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p<0.05) กบัไซรัปประเภท oligosaccharide syrup คือ 

Beksul oligosaccharide syrup และประเภท coconut syrup คือ บา้นริมคลอง น ้าหวานดอกมะพร้าว 

โดยค่า a* น้ีเป็นค่าท่ีแสดงถึงความเป็นสีแดง หากมีค่าน้ีมากไซรัปนั้นก็จะมีความเป็นสีแดงมาก 

ผลการวเิคราะห์ค่า b* ของไซรัปทางการคา้แสดงไวใ้นตารางท่ี 9 ซ่ึงพบวา่ไซรัปทางการคา้

ประเภท coconut syrup คือ หวานอยา่งมีหวงั มีค่า b* สูงท่ีสุดเท่ากบั 53.70 และไซรัปทางการคา้ท่ีมี

ค่า b* นอ้ยท่ีสุดเป็นไซรัปประเภท coconut syrup คือ บา้นริมคลอง น ้าหวานดอกมะพร้าว ท่ีมีค่า b* 

เท่ากบั -2.70 ค่า b* น้ีเป็นค่าท่ีแสดงถึงความเป็นสีเหลือง แต่ถา้หากค่าน้ีมีค่านอ้ยหมายถึงมีความ

เป็นสีน ้าเงินมาก จากตารางท่ี 4 จะเห็นวา่ไซรัปทางการคา้ หวานอยา่งมีหวงั มีลกัษณะเป็นสีเหลือง

มากกวา่ยีห่อ้อ่ืน 
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4.2 การศึกษาผลของ pH ต่อการตกตะกอนอนุภาคในน า้ตาลมะพร้าวสด 

 ผลิตภณัฑไ์ซรัปน ้าตาลมะพร้าวมกัจะเกิดปัญหาการตกตะกอนในระหวา่งการเก็บรักษา 

เน่ืองมาจากอนุภาคคอลลอยดใ์นน ้าตาลมะพร้าว เช่น โปรตีน และโพลีแซคคาไรด ์ท าใหไ้ม่เป็นท่ี

ยอมรับของผูบ้ริโภค จึงไดท้  าการศึกษาวธีิการลดตะกอนท่ีเกิดข้ึนในไซรัปน ้าตาลมะพร้าว โดยใช้

สาร 3 ชนิด ไดแ้ก่ กรดซิตริก Ca(OH)2 และ NaOH ในการปรับ pH ของน ้าตาลมะพร้าวสด 

เปรียบเทียบวา่สารชนิดใดมีผลต่อการตกตะกอน และหา  pH ท่ีเหมาะสมส าหรับการตกตะกอนใน

น ้าตาลมะพร้าวสด 

 เม่ือน าน ้าตาลมะพร้าวสดมาแบ่งเป็น 3 ส่วน ส่วนแรกน ามาปรับ pH ดว้ยกรดซิตริก ใหมี้ค่า 

pH 3.0, 3.5, 4.0, 4.5 และ 5.0 ไดผ้ลดงัภาพ 10 ส่วนท่ีสองน ามาปรับ pH ดว้ย Ca(OH)2 ใหมี้ค่า pH 

6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0, 8.5, 9.0 และ 9.5 ไดผ้ลดงัภาพ 11 ส่วนท่ีสามน ามาปรับ pH ดว้ย NaOH ใหมี้

ค่า pH เช่นเดียวกบัของ Ca(OH)2 เปรียบเทียบกบัตวัอยา่งควบคุม (control) ซ่ึงเป็นน ้าตาลมะพร้าว

สดท่ีไม่ไดป้รับ pH ใดๆ ไดผ้ลดงัภาพ 12 พบวา่ Ca(OH)2 เป็นสารท่ีท าใหอ้นุภาคคอลลอยดใ์น

น ้าตาลมะพร้าวสดตกตะกอนไดดี้ท่ีสุด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
ภาพท่ี 10  ภาพน ้าตาลมะพร้าวสดท่ีผา่นการปรับ pH แตกต่างกนัดว้ยกรดซิตริก 
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ภาพท่ี 11 ภาพน ้าตาลมะพร้าวสดท่ีผา่นการปรับ pH แตกต่างกนัดว้ย Ca(OH)2  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 12 ภาพน ้าตาลมะพร้าวสดท่ีผา่นการปรับ pH แตกต่างกนัดว้ย NaOH   
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4.2.1 น า้หนักตะกอนในน า้ตาลมะพร้าวสด 

ผลการวเิคราะห์น ้าหนกัตะกอนในน ้าตาลมะพร้าวสดเม่ือใชก้รดซิตริกเป็นสารตกตะกอน

อนุภาคคอลลอยดแ์สดงดงัตารางท่ี 10 ซ่ึงพบวา่กรดซิตริกท าใหอ้นุภาคคอลลอยดใ์นน ้ าตาล

มะพร้าวสดตกตะกอนได ้โดยตกตะกอนไดม้ากท่ีสุดท่ี pH  5.0 ซ่ึงไดน้ ้าหนกัตะกอนเปียก 1.26% 

ในขณะท่ีตวัอยา่งควบคุม (control) ท่ีไม่ผา่นการปรับ pH และมีค่า pH ประมาณ 6 ไดน้ ้าหนกั

ตะกอนนอ้ยกวา่คือ 0.78% ดงันั้นท่ี pH 5.0 จึงน่าจะเป็น isoelectric point ของอนุภาคคอลลอยดใ์น

น ้าตาลมะพร้าวสด ท่ีประจุรวมบนอนุภาคมีค่าเขา้ใกลศู้นย ์ท าใหอ้นุภาคมีการละลายน ้านอ้ยท่ีสุด 
 

ตารางท่ี 10 ผลของการปรับ pH ในน ้าตาลมะพร้าวสดดว้ยกรดซิตริกต่อน ้าหนกัตะกอน 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

หมายเหตุ a, b, c… แสดงถึงความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติของค่าเฉล่ียในแนวตั้ง  (p<0.05) 

 

ผลการวเิคราะห์น ้าหนกัตะกอนในน ้าตาลมะพร้าวสดเม่ือใชส้าร Ca(OH)2 และ NaOH เป็น
สารตกตะกอนอนุภาคคอลลอยด์แสดงไวใ้นตารางท่ี 11 ซ่ึงพบวา่ Ca(OH)2 สามารถท าหนา้ท่ีในการ
ตกตะกอนอนุภาคคอลลอยด์ไดดี้กวา่ NaOH โดย Ca(OH)2 ตกตะกอนไดม้ากท่ีสุดท่ี pH 9.5 โดยได้
น ้าหนกัตะกอน 2.39 ทั้งน้ีอาจเน่ืองจากองคป์ระกอบในน ้ าตาลมะพร้าวสด เช่น โปรตีนและพอลิ
แซคคาไรดท่ี์อยูใ่นรูปอนุภาคคอลลอยดเ์กิดการท าปฏิกิริยากบัแคลเซียมจาก Ca(OH)2 โดยประจุ
บวก Ca(OH)2 จะไปจบักบัประจุลบของอนุภาคคอลลอยดใ์นน ้าตาลมะพร้าวสด จึงท าใหเ้กิดการ
รวมตวักนัของอนุภาคอลลอยดแ์ละเกิดการตกตะกอนลงมา (Thai and Doherty, 2012) โดยการท่ี

pH ของน ้าตาลมะพร้าวสด น ้าหนกัตะกอนในน ้าตาลมะพร้าวสด (%) 

control 0.78 ± 0.08 b 

3.0 0.83 ± 0.17 b 

3.5 0.86 ± 0.20 b 

4.0 0.92 ± 0.18 b 

4.5 1.03 ± 0.14 ab 

5.0 1.26 ± 0.24 a 
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อนุภาคคอลลอยดใ์นน ้าตาลมะพร้าวสดมีประจุเป็นลบ ก็น่าจะเป็นเพราะอยูใ่นสภาวะท่ีมีค่า pH สูง
กวา่ isoelectric point ของอนุภาค (pH 5.0 ตามท่ีไดก้ล่าวไปแลว้ขา้งตน้) ประจุรวม (net charge)  
บนอนุภาคคอลลอยดมี์ประจุเป็นลบ   
 
 ตารางท่ี 11 ผลของการปรับ pH ในน ้าตาลมะพร้าวสดดว้ยแคลเซียมไฮดรอกไซดแ์ละโซเดียม 
ไฮดรอกไซดต่์อน ้าหนกัตะกอน 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ a, b, c… 

แสดงถึงความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติของค่าเฉล่ียในแนวตั้ง (p<0.05) 
                     A, B, C… แสดงถึงความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติของค่าเฉล่ียในแนวนอน (p<0.05) 
 

 เม่ือเปรียบเทียบการใชส้ารทั้ง 3 ชนิดในการตกตะกอนอนุภาคคอลลอยด์ จึงพบวา่ 

Ca(OH)2 สามารถตกตะกอนอนุภาคคอลลอยดใ์นน ้าตาลมะพร้าวสดไดดี้กวา่กรดซิตริก และ NaOH 

โดยมีน ้าหนกัตะกอนแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p<0.05) และ pH ท่ีเหมาะสมในการ

ตกตะกอนของสาร Ca(OH)2 คือ pH 9.0 และ 9.5 ซ่ึงใหน้ ้าหนกัตะกอนไม่แตกต่างกนัอยา่งมี

นยัส าคญัทางสถิติ   

pH ของน ้าตาลมะพร้าวสด 
น ้าหนกัตะกอนในน ้าตาลมะพร้าวสด (%) 

Ca(OH)2 NaOH 

control 0.94 ± 0.05 de, A 0.92 ± 0.25 a, A 

6.0 0.83 ± 0.03 e, A 0.82 ± 0.22 a, A 

6.5 1.12 ± 0.18cd, A 0.98 ± 0.08 a, A 

7.0 1.34 ± 0.31 bc, A 0.81 ± 0.13 a, A 

7.5 1.14 ± 0.10 cd, A 1.07 ± 0.17 a, A 

8.0 1.12 ± 0.11 cd, A 0.94 ± 0.16 a, A 

8.5 1.56 ± 0.08 b, A 1.05 ± 0.17 a, A 

9.0 2.18 ± 0.09 a, A 0.95 ± 0.20 a, B 

9.5 2.39 ± 0.18 a, A 0.98 ± 0.07 a, B 
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4.2.2 ค่า pH ของน า้ตาลมะพร้าวสดส่วนใส 

หลงัการปรับ pH ไดน้ าน ้าตาลมะพร้าวสดไปเหวีย่งแยกตะกอนออกไป แลว้จึงน าส่วนใส
มาท าการตรวจวิเคราะห์ ผลการวเิคราะห์ค่า pH ของน ้าตาลมะพร้าวสดส่วนใสเม่ือปรับ pH ดว้ย
กรดซิตริกแสดงดงัตารางท่ี 12 ซ่ึงพบวา่ค่า pH มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 
(p<0.05) โดยค่า pH ของน ้าตาลมะพร้าวสดส่วนใสหลงัจากถูกแยกตะกอนออกไปจะมีค่าใกลเ้คียง
กบั pH ก่อนการแยกตะกอน แสดงวา่การแยกตะกอนไม่มีผลต่อค่า pH ของน ้าตาลมะพร้าวสดท่ี pH 
ไม่เกิน 6  
 

ตารางท่ี 12 ผลของการปรับ pH ในน ้าตาลมะพร้าวสดดว้ยกรดซิตริกต่อ pH น ้าตาลมะพร้าวสด 
ส่วนใส 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ แสดงผลเป็นค่าเฉล่ีย ± standard deviation จากการวเิคราะห์ตวัอยา่ง 3 ซ ้ า  

 ผลการวเิคราะห์ค่า pH ของน ้ าตาลมะพร้าวสดส่วนใสหลงัจากถูกปรับ pH ดว้ย Ca(OH)2 

และ NaOH แสดงดงัตารางท่ี 13 พบวา่ pH ของน ้าตาลมะพร้าวสดส่วนใสหลงัจากถูกปรับดว้ย 

Ca(OH)2 และ NaOH ไมมี่ความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p≥0.05)  อยา่งไรก็ตาม pH 

จะมีค่าลดลงเล็กนอ้ยเม่ือน ้าตาลมะพร้าวสดถูกแยกตะกอนออกไป โดยเฉพาะท่ี pH ตั้งแต่ 7.5 ข้ึน

ไป อาจเน่ืองมาจากวา่อนุภาคคอลลอยดท่ี์ถูกป่ันเหวีย่งแลว้แยกออกไปดูดซบั Ca(OH)2 และ NaOH 

ส่วนหน่ึงออกไปไดม้ากท่ี pH สูงๆ จึงท าใหน้ ้าตาลมะพร้าวสดส่วนใสหลงัถูกแยกตะกอนออกมีค่า

ความเป็นเบสนอ้ยลง ท าให ้pH ลดลงหลงัการแยกตะกอน 

pH ของน ้าตาลมะพร้าวสด pH น ้าตาลมะพร้าวสดส่วนใส 

control 5.87 ± 0.02  

3.0 2.99 ± 0.03  

3.5 3.49 ± 0.02  

4.0 3.99 ± 0.06  

4.5 4.49 ± 0.02  

5.0 4.99 ± 0.03  
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ตารางท่ี 13 ผลของการปรับ pH ในน ้าตาลมะพร้าวสดดว้ยแคลเซียมไฮดรอกไซดแ์ละ 
โซเดียมไฮดรอกไซดต่์อ pH น ้าตาลมะพร้าวสดส่วนใส 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ แสดงผลเป็นค่าเฉล่ีย ± standard deviation จากการวเิคราะห์ตวัอยา่ง 3 ซ ้ า  

 

4.2.3 ปริมาณของแข็งทีล่ะลายได้ทั้งหมด (TSS) ของน า้ตาลมะพร้าวสดส่วนใส 
 ผลการวเิคราะห์ TSS ของน ้าตาลมะพร้าวสดส่วนใสเม่ือปรับ pH ดว้ยกรดซิตริกแสดงดงั

ตารางท่ี 14 พบวา่ค่า TSS ไมมี่ความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p≥0.05) และเม่ือ

เปรียบเทียบกบัตวัอยา่ง control ค่า TSS ก็ไม่มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัเช่นเดียวกนั แสดง

วา่การปรับ pH ดว้ยกรดซิตริกไม่มีผลต่อปริมาณของแขง็ท่ีละลายไดท้ั้งหมดในน ้าตาลมะพร้าวสด    

 

pH ของน ้าตาลมะพร้าวสด 
pH น ้าตาลมะพร้าวสดส่วนใส 
Ca(OH)2 NaOH 

control 5.94 ± 0.07  6.00 ± 0.06  

6.0 6.10 ± 0.05  6.03 ± 0.01  

6.5 6.50 ± 0.10  6.48 ± 0.04  

7.0 6.94 ± 0.13  6.91 ± 0.02  

7.5 7.29 ± 0.10  7.28 ± 0.10  

8.0 7.74 ± 0.13  7.69 ± 0.10  

8.5 8.24 ± 0.11  8.28 ± 0.06  

9.0 8.81 ± 0.06  8.86 ± 0.06  

9.5 9.37 ± 0.08  9.29 ± 0.09  
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ตารางท่ี 14 ผลของการปรับ pH ในน ้าตาลมะพร้าวสดดว้ยกรดซิตริกต่อ TSS ของน ้าตาลมะพร้าว
สดส่วนใส 

หมายเหตุ ns แสดงถึงความไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติของค่าเฉล่ียในแนวตั้ง  (p≥0.05) 

 

ผลการวเิคราะห์ TSS ของน ้าตาลมะพร้าวสดส่วนใสเม่ือปรับ pH ดว้ย Ca(OH)2 และ 

NaOH แสดงดงัตารางท่ี 15 เม่ือเปรียบเทียบค่า TSS น ้าตาลมะพร้าวสดส่วนใสท่ีปรับ pH ดว้ย 

Ca(OH)2 และ NaOH พบวา่การปรับ pH ดว้ย Ca(OH)2 ใหค้่า TSS สูงกวา่ NaOH เล็กนอ้ย และใน

สภาวะท่ี pH แตกต่างกนัของสารปรับ pH แต่ละชนิด ค่า TSS ไม่มีความแตกต่างกนัอยา่งมี

นยัส าคญัทางสถิติ (p<0.05) เช่นเดียวกบัเม่ือปรับ pH ดว้ยกรดซิตริก เน่ืองจากสารท่ีเติมเพื่อปรับ 

pH นั้น เติมในปริมาณนอ้ยมาก จึงไม่ส่งผลต่อค่าปริมาณของแขง็ท่ีละลายไดท้ั้งหมดในน ้าตาล

มะพร้าวสด     

  

 

 

 

 

 

pH ของน ้าตาลมะพร้าวสด TSS ของน ้าตาลมะพร้าวส่วนใส (ºBrix) ns 

control 15.8 ± 2.7 

3.0 16.2 ± 2.7 

3.5 16.0 ± 2.7 

4.0 15.9 ± 2.7 

4.5 15.8 ± 2.7 

5.0 15.8 ± 2.7 
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ตารางท่ี 15 ผลของการปรับ pH ในน ้าตาลมะพร้าวสดดว้ยแคลเซียมไฮดรอกไซดแ์ละ 
โซเดียมไฮดรอกไซด์ต่อ TSS ของน ้าตาลมะพร้าวสดส่วนใส 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ a, b, c… แสดงถึงความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติของค่าเฉล่ียในแนวตั้ง (p<0.05) 
                    A, B, C… แสดงถึงความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติของค่าเฉล่ียในแนวนอน (p<0.05) 

 

4.2.4 ความขุ่นของน า้ตาลมะพร้าวสดส่วนใส 
 ความขุ่นของน ้าตาลมะพร้าวสดส่วนใสวเิคราะห์โดยการวดัค่าการดูดกลืนแสงท่ีความยาว

คล่ืน 625 nm ซ่ึงหากค่าการดูดกลืนแสงสูงแสดงวา่ตวัอยา่งมีความขุ่นมาก ผลการวเิคราะห์ความขุ่น

ของน ้าตาลมะพร้าวสดส่วนใสเม่ือปรับ pH ดว้ยกรดซิตริกแสดงในตารางท่ี 16 พบวา่การปรับ pH ท่ี

แตกต่างกนัไม่มีผลต่อความขุ่นของน ้าตาลมะพร้าวสดส่วนใสอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p≥0.05) 

โดยท่ี pH 3.0 ท าใหค้วามขุ่นของน ้าตาลมะพร้าวสดส่วนใสมีค่านอ้ยท่ีสุด   
 

 

pH ของน ้าตาลมะพร้าวสด 
TSS ของน ้าตาลมะพร้าวส่วนใส (ºBrix) 

Ca(OH)2 NaOH 

control 17.3 ± 0.1 a, A 16.8 ± 0.2 a, B 

6.0 17.2 ± 0.2  a, A 16.8 ± 0.1  a, B 

6.5 17.3 ± 0.1  a, A 16.8 ± 0.1  a, B 

7.0 17.3 ± 0.1  a, A 16.8 ± 0.1  a, B 

7.5 17.2 ± 0.1  a, A 16.8 ± 0.1  a, B 

8.0 17.3 ± 0.2  a, A 16.8 ± 0.1  a, A 

8.5 17.4 ± 0.1  a, A 16.8 ± 0.1 a, B 

9.0 17.3 ± 0.2  a, A 16.9 ± 0.1  a, A 

9.5 17.2 ± 0.2  a, A 16.8 ± 0.1  a, A 
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ตารางท่ี 16 ผลของการปรับ pH ในน ้าตาลมะพร้าวสดดว้ยกรดซิตริกต่อความขุ่นของน ้าตาล
มะพร้าวสดส่วนท่ีแยกไดห้ลงัตกตะกอน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ ns แสดงถึงความไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติของค่าเฉล่ียในแนวตั้ง  (p≥0.05) 

 

ผลการวเิคราะห์ความขุ่นของน ้าตาลมะพร้าวสดส่วนใสเม่ือปรับ pH ดว้ย Ca(OH)2 และ 

NaOH ดงัแสดงในตารางท่ี 17 พบวา่การปรับ pH ดว้ย Ca(OH)2 ท่ี pH 8.5-9.5 ส่งผลใหมี้ความขุ่น

ของน ้าตาลมะพร้าวสดส่วนใสมีค่านอ้ย ในขณะท่ีการปรับ pH ดว้ย NaOH ท่ี pH 7.0-9.5 ส่งผลใหมี้

ความขุ่นของน ้าตาลมะพร้าวสดส่วนใสมีค่านอ้ย เม่ือเปรียบเทียบผลความขุ่นของสารปรับ pH ทั้ง

สองชนิด พบวา่ไม่มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p<0.05) ยกเวน้ท่ี pH 9.0 เน่ืองจาก

ค่าความขุ่นเป็นการวดัความขุ่นของน ้าตาลมะพร้าวสดส่วนใส ดงันั้น ตวัอยา่งท่ีอนุภาคเกิดการ

ตกตะกอนมาก และถูกแยกตะกอนออกไปแลว้ ก็จะมีความขุ่นนอ้ยกวา่ตวัอยา่งท่ีอนุภาคมีการ

ตกตะกอนนอ้ยและยงัคงแขวนลอยอยูใ่นตวัอยา่ง  

 

 

 

  

 

pH ของน ้าตาลมะพร้าวสด 
ความขุ่นของน ้าตาลมะพร้าวสดส่วนใส 

(ค่าการดูดกลืนแสงท่ี 625 nm) ns 

control 0.079 ± 0.008 

3.0 0.070 ± 0.019 

3.5 0.099 ± 0.021 

4.0 0.092 ± 0.004 

4.5 0.075 ± 0.016 

5.0 0.101 ± 0.011 
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ตารางท่ี 17 ผลของการปรับ pH ในน ้าตาลมะพร้าวสดดว้ยแคลเซียมไฮดรอกไซดแ์ละ 
โซเดียมไฮดรอกไซด์ต่อความขุ่นของน ้าตาลมะพร้าวสดส่วนท่ีแยกไดห้ลงัตกตะกอน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ a, b, c… แสดงถึงความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติของค่าเฉล่ียในแนวตั้ง (p<0.05) 
                    A, B, C… แสดงถึงความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติของค่าเฉล่ียในแนวนอน (p<0.05) 

 

4.2.5 ค่าสี (L*, a* และ b*) ของน า้ตาลมะพร้าวสดส่วนใส 
ค่าสีของน ้าตาลมะพร้าวสดส่วนใสเม่ือปรับ pH ดว้ยกรดซิตริกดงัแสดงในตารางท่ี 18  

โดยค่า L* แสดงถึงความสวา่ง ค่า a* แสดงถึงความเป็นสีแดง และค่า b* แสดงถึงความเป็นสีเหลือง 

จากผลท่ีได ้พบวา่ทั้งค่า L*, a* และ b* ของทุกตวัอยา่งไม่มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทาง

สถิติ (p≥0.05) แสดงวา่การปรับ pH ดว้ยกรดซิตริกไม่มีผลต่อค่าสีของน ้าตาลมะพร้าวสดส่วนใส   

 
 

pH ของน ้าตาลมะพร้าวสด 
ความขุ่นของน ้าตาลมะพร้าวสดส่วนใส 

(ค่าการดูดกลืนแสงท่ี 625 nm) 
Ca(OH)2 NaOH 

control 0.054 ± 0.028 ab, A 0.035 ± 0.006 a, A 

6.0 0.041 ± 0.011 ab, A 0.029 ± 0.003 a, A 

6.5 0.064 ± 0.026 a, A 0.030 ± 0.006 a, A 

7.0 0.037 ± 0.012 ab, A 0.019 ± 0.003 b, A 

7.5 0.033 ± 0.019 ab, A 0.018 ± 0.003 b, A 

8.0 0.034 ± 0.021 ab, A 0.021 ± 0.003 b, A 

8.5 0.029 ± 0.006 b, A 0.021 ± 0.003 b, A 

9.0 0.027 ± 0.003 b, A 0.021 ± 0.003 b, B 

9.5 0.023 ± 0.005 b, A 0.022 ± 0.003 b, A 
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ตารางท่ี 18 ผลของการปรับ pH ในน ้าตาลมะพร้าวสดดว้ยกรดซิตริกต่อค่าสี (L*, a* และ b*)  
ของน ้าตาลมะพร้าวส่วนใส 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ ns แสดงถึงความไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติของค่าเฉล่ียในแนวตั้ง  (p≥0.05) 

 

 ผลการวเิคราะห์ค่าสีของน ้าตาลมะพร้าวสดส่วนใสเม่ือปรับ pH ดว้ย Ca(OH)2 และ NaOH 

แสดงในตารางท่ี 19 ซ่ึงพบวา่ pH แตกต่างกนัส่งผลใหค้่าสีมีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทาง

สถิติ (p<0.05) การปรับ pH ดว้ย NaOH ท่ี pH 9.0 และ 9.5 ท าใหค้่า L* มีค่านอ้ยกวา่ท่ี pH อ่ืนๆ

แสดงถึงสีท่ีคล ้ากวา่ นอกจากน้ี a* ยงัมีค่ามากกวา่การปรับ pH ดว้ย Ca(OH)2 แสดงวา่การปรับ pH 

ดว้ย NaOH ท  าใหน้ ้าตาลมะพร้าวสดส่วนใสมีความเป็นสีแดงมากกวา่ ส่วนค่า b* ท่ีแสดงความเป็น

สีเหลืองนั้นการปรับ pH ดว้ยสารทั้งสองชนิดใหผ้ลไม่แตกต่างกนัยกเวน้เม่ือปรับดว้ย Ca(OH)2  ท่ี 

pH 8.0, 9.0 และ 9.5 จะมีความเป็นสีเหลืองนอ้ยกวา่  

จากภาพท่ี 11 และ ภาพท่ี 12 แสดงใหเ้ห็นถึงความสอดคลอ้งกบัผลการวเิคราะห์ค่าสีของ

น ้าตาลมะพร้าวสดส่วนใสเม่ือปรับ pH ดว้ย Ca(OH)2 และ NaOH โดยจะสังเกตเห็นไดว้า่การปรับ 

pH ใหมี้ความเป็นด่างมากข้ึน ส่งผลใหน้ ้าตาลมะพร้าวสดส่วนใสมีสีเขม้ข้ึน ซ่ึงอาจเน่ืองจากเม่ือ 

pH สูงข้ึนท าใหป้ฏิกิริยาการเกิดสีน ้าตาลแบบไม่ใชเ้อนไซมไ์ดแ้ก่ ปฏิกิริยาเมลลาร์ด ท่ีมีสารตั้งตน้

เป็นน ้าตาลรีดิวซ่ิงและโปรตีนเกิดปฏิกิริยาไดดี้ข้ึน (Eggleston et al., 2002)  

 

pH ของน ้าตาลมะพร้าวสด 
ค่าสีของน ้าตาลมะพร้าวส่วนใส 

L* ns a* ns b* ns 

control 58.6 ± 1.0  1.4 ± 0.1 7.2 ± 1.1 

3.0 58.8 ± 0.9  1.3 ± 0.1 6.1 ± 1.3 

3.5 58.7 ± 0.9  1.2 ± 0.1 6.7 ± 1.2 

4.0 58.6 ± 0.6 1.3 ± 0.0 7.0 ± 1.2 

4.5 58.5 ± 0.9 1.3 ± 0.1 6.7 ± 1.1 

5.0 58.2 ± 0.9 1.3 ± 0.1 7.4 ± 1.1 
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ตารางท่ี 19 ผลของการปรับ pH ในน ้าตาลมะพร้าวสดดว้ยแคลเซียมไฮดรอกไซดแ์ละโซเดียม 
ไฮดรอกไซดต่์อค่าสีของน ้าตาลมะพร้าวส่วนใส 

หมายเหตุ a, b, c… แสดงถึงความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติของค่าเฉล่ียในแนวตั้ง (p<0.05) 
    A, B, C… แสดงถึงความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติของค่าเฉล่ียในแนวนอน 
ของแต่ละค่าสี (p<0.05) 
 

4.3 การศึกษาการแก้ปัญหาการตกผลกึและการตกตะกอนในไซรัปน า้ตาลมะพร้าวโดยใช้วธีิการปรับ 
pH ร่วมกบัวธีิการแยกตะกอน 
 จากการศึกษาผลของ pH ต่อการตกตะกอนอนุภาคในน ้าตาลมะพร้าวสดในขอ้ 4.2 พบวา่
การปรับ pH ของน ้าตาลมะพร้าวสดใหแ้ตกต่างกนั มีผลต่อคุณสมบติัทางเคมีและกายภาพท่ี
แตกต่างกนั โดยการตกตะกอนอนุภาคคอลลอยดใ์นน ้าตาลมะพร้าวสดในขอ้ 4.3 นั้นไดเ้ลือกใช ้
Ca(OH)2 ปรับ pH ท่ี 9.0 เน่ืองจากสามารถตกตะกอนไดน้ ้ าหนกัตะกอนมากท่ีสุดและไม่แตกต่าง
จากท่ี pH 9.5 อยา่งมีนยัส าคญั รวมทั้งการปรับ pH ท่ี 9.5 ท าใหน้ ้าตาลมะพร้าวสดมีสีเขม้กวา่ จึง
เลือกใช ้Ca(OH)2 ในการปรับ pH ของน ้าตาลมะพร้าวสดท่ี 9.0 แลว้น ามากรองตะกอนออกดว้ย

pH ของ 
น ้าตาลมะพร้าวสด 

ค่าสีของน ้าตาลมะพร้าวส่วนใส 
L* a* b* 

Ca(OH)2 NaOH Ca(OH)2 NaOH Ca(OH)2 NaOH 

control 59.7 ± 0.3 a, A 59.2 ± 0.2 a, B 1.0 ± 0.1 a, B 1.3 ± 0.1  a, A 7.1 ± 0.6 de, A 7.0 ± 0.1 e, A 

6.0 59.6 ± 0.2 a, A 59.3 ± 0.1a, B 1.0 ± 0.1 a, A 1.2 ± 0.1 ab, A 6.8 ± 0.5 e, A 6.9 ± 0.3 e, A 

6.5 58.8 ± 0.9 b, A 59.3 ± 0.1 a, A 1.0 ± 0.1 a, B 1.3 ± 0.1 a, A 7.3 ± 1.4 de, A 7.0 ± 0.2 e, A 

7.0 59.6 ± 0.1 a, A 59.4 ± 0.2 a, A 0.9 ± 0.1 ab, A 1.1 ± 0.1 c, A 6.8 ± 0.5 e, A 7.0 ± 0.2 e, A 

7.5 59.4 ± 0.6 ab, A 59.1 ± 0.0 a, A 0.8 ± 0.1 b, B 1.1 ± 0.0 c, A 7.2 ± 0.2 de, A 7.1 ± 0.3 e, A 

8.0 59.6 ± 0.1 a, A 59.0 ± 0.1 a, B 0.8 ± 0.2 b, B 1.1 ± 0.1 bc, A 7.9 ± 0.3 cd, A 7.8 ± 0.2 d, A 

8.5 59.8 ± 0.1 a, A 59.0 ± 0.1 a, B 0.6 ± 0.1 c, B 0.9 ± 0.1 d, A 8.5 ± 0.1 c, B 9.7 ± 0.4 c, A 

9.0 59.7 ± 0.1 a, A 58.4 ± 0.6 b, A 0.3 ± 0.1 d, A 0.6 ± 0.1 e, A 10.6 ± 0.3 bB 12.1 ± 0.4 b, A 

9.5 59.7 ± 0.1 a, A 57.8 ± 0.2 c, B 0.1 ± 0.1 e, B 0.6 ± 0.1 e, A 13.2 ± 0.1 a, B 15.1 ± 0.6 a, A 
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กระดาษกรองเบอร์ 4 แลว้น าส่วนใสไปปรับ pH ดว้ยกรดซิตริกใหมี้ pH 3.5, 4.0, 4.5, 5.0 และ 5.5 
เพื่อศึกษาผลของการปรับ pH  ก่อนการเค่ียวในการแกปั้ญหาการตกผลึกในไซรัปน ้าตาลมะพร้าว 
จากนั้นน าไซรัปท่ีเค่ียวไดไ้ปปรับ pH ดว้ย Ca(OH)2 ใหไ้ด ้pH สุดทา้ยประมาณ 5.5 เพื่อปรับรสชาติ
ของไซรัปน ้าตาลมะพร้าวไม่ใหมี้รสเปร้ียวเกินไป ส าหรับตวัอยา่งควบคุม (control) ของการศึกษา
ในขอ้น้ีคือไซรัปท่ีผลิตจากน ้ าตาลมะพร้าวสดท่ีไม่ผา่นการปรับ pH และการแยกตะกอนใดๆเลย 

4.3.1 ค่า pH ของไซรัปน า้ตาลมะพร้าว 

 จากการวเิคราะห์ค่า pH ของไซรัปน ้าตาลมะพร้าวท่ีผลิตจากน ้าตาลมะพร้าวสดท่ีผา่นการ
ปรับ pH ร่วมกบัการแยกตะกอน ไดผ้ลแสดงดงัตารางท่ี 20 พบวา่ค่า pH ของไซรัปน ้าตาลมะพร้าว
ไม่มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p≥0.05) เน่ืองจากในกระบวนการเค่ียวช่วงทา้ยนั้น 
จะมีการปรับ pH ใหไ้ซรัปน ้าตาลมะพร้าวมี pH 5.5 ทุกตวัอยา่ง (ยกเวน้ตวัอยา่ง control) โดยเติม
สารละลาย Ca(OH)2 20% (w/v) ลงไป เม่ืออุณหภูมิถึง 104 องศาเซลเซียส แลว้เค่ียวต่อจนมี
อุณหภูมิ 107 องศาเซลเซียส เพื่อลดความเปร้ียวของกรดซิตริกท่ีเติมลงไป ดงันั้นระยะเวลาหลงัจาก
เติมสารละลาย Ca(OH)2 จนถึงเค่ียวเสร็จจะใชเ้วลาไม่นาน ไซรัปจึงมีค่า pH ใกลเ้คียงกบั 5.5 
ส าหรับตวัอยา่งไซรัป control ก็มีค่า pH 5.5 แมว้า่จะผลิตจากน ้าตาลมะพร้าวสดท่ีไม่ผา่นการปรับ 
pH และการแยกตะกอนใดๆ 
 

ตารางท่ี 20 ผลของการปรับ pH ร่วมกบัการแยกตะกอนต่อค่า pH ของไซรัปน ้าตาลมะพร้าว 

หมายเหตุ แสดงผลเป็นค่าเฉล่ีย ± standard deviation จากการวเิคราะห์ตวัอยา่ง 3 ซ ้ า  

pH น ้าตาลมะพร้าวสด 
(หลงัเติมกรดซิตริก) 

ปริมาณสารละลาย Ca(OH)2 20% (w/v)    
ท่ีใชใ้นการปรับ pH ไซรัปเป็น 5.5 (ml) 

ค่า pH ไซรัปน ้าตาลมะพร้าว 
(หลงัเติม Ca(OH)2) 

 

Control - 5.50 ± 0.18 

3.5 43.5 5.52 ± 0.08 
4.0 20.5 5.51 ± 0.07 
4.5 7.5 5.54 ± 0.04 
5.0 2.4 5.61 ± 0.05 
5.5 0.2 5.48 ± 0.05 
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4.3.2 ปริมาณของแข็งทีล่ะลายได้ทั้งหมด (TSS) ของไซรัปน า้ตาลมะพร้าว 

ผลการวเิคราะห์ปริมาณของแขง็ท่ีละลายไดท้ั้งหมด (TSS) ของไซรัปน ้าตาลมะพร้าวท่ีผลิต

จากน ้าตาลมะพร้าวสดท่ีผา่นการปรับ pH ร่วมกบัการแยกตะกอน แสดงไวใ้นตารางท่ี 21 ซ่ึงพบวา่

การปรับ pH น ้าตาลมะพร้าวสดท่ีแตกต่างกนัท าให ้TSS ของไซรัปน ้าตาลมะพร้าวท่ีเค่ียวไดมี้ความ

แตกต่างกนั โดยเม่ือปรับ pH ใหมี้ความเป็นกรดมากข้ึน TSS จะมีแนวโนม้ลดลงเน่ืองจากการปรับ 

pH ดว้ยกรดซิตริกในน ้าตาลมะพร้าวสดก่อนเค่ียว กรดจะไปไฮโดรไลซ์น ้าตาลซูโครสบางส่วน

ส่งผลใหค้่า TSS ลดลง โดยเฉพาะการปรับ pH ดว้ยกรดซิตริกท่ี pH ต ่าๆ คือ 3.5 และ 4.0 ท าใหไ้ด้

ไซรัปท่ีมีค่า TSS ลดลงอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p<0.05) เน่ืองจาก TSS คือปริมาณของแขง็ท่ี

ละลายไดท้ั้งหมด ซ่ึงวดัจาก refractommeter ท่ีใชส้ าหรับวิเคราะห์ปริมาณน ้าตาลซูโครส ดงันั้นการ

ท่ีกรดไปไฮโดรไลซ์น ้าตาลซูโครสจึงส่งผลเปล่ียนสัดส่วนชนิดน ้าตาลท าให ้TSS มีค่าลดลงได ้
 

ตารางท่ี 21 ผลของการปรับ pH ร่วมกบัการแยกตะกอนต่อค่าปริมาณของแขง็ท่ีละลายไดท้ั้งหมด 
(TSS) ของไซรัปน ้าตาลมะพร้าว 
 

  

 

 

 

 

 

หมายเหตุ a, b, c… แสดงถึงความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติของค่าเฉล่ียในแนวตั้ง  (p<0.05) 

4.3.3 ความหนืดของไซรัปน ้าตาลมะพร้าว 

 จากผลการวเิคราะห์ความหนืดของไซรัปน ้าตาลมะพร้าวท่ีผลิตจากน ้าตาลมะพร้าวสดท่ี

ผา่นการปรับ pH ร่วมกบัการแยกตะกอนในตารางท่ี 22 พบวา่ เม่ือมีการปรับ pH ดว้ยกรดซิตริกให้

pH น ้าตาลมะพร้าวสด 
หลงัเติมกรดซิตริก 

TSS ของไซรัปน ้าตาลมะพร้าว  
(ºBrix) 

Control 72.2 ± 0.6 a 
3.5 68.6 ± 0.8 c 
4.0 69.9 ± 0.1 b 
4.5 71.6 ± 1.1 a 
5.0 71.8 ± 0.7 a 
5.5 72.2 ± 0.6 a 
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น ้าตาลมะพร้าวสดมีความเป็นกรดมากข้ึนไดส่้งผลใหค้วามหนืดของไซรัปมีค่าลดลงอยา่งมี

นยัส าคญัทางสถิติ (p<0.05) ผลของความหนืดยงัสัมพนัธ์กบัค่าปริมาณของแขง็ท่ีละลายไดท้ั้งหมด 

(TSS) ในขอ้ 4.3.2 โดยไซรัปท่ีมีค่า TSS ต ่า จะมีความหนืดต ่าดว้ย ยกเวน้ไซรัป control ท่ีผลิตจาก

น ้าตาลมะพร้าวสดท่ีไม่ผา่นการปรับ pH และการแยกตะกอน การลดลงของความหนืดไซรัปตาม

ความเป็นกรดเพิ่มข้ึนจากการปรับ pH ดว้ยกรดซิตริก น่าจะเป็นเพราะกรดจะไปไฮโดรไลซ์โมเลกุล

สารพอลิเมอร์ท่ีอยูใ่นน ้าตาลมะพร้าวสด เช่นโปรตีนและพอลิแซคคาไรด ์ใหข้าดออกจากกนัมีผล

ท าใหค้วามหนืดลดลง  

 

ตารางท่ี 22 ผลของการปรับ pH ร่วมกบัการแยกตะกอนต่อค่าความหนืดของไซรัปน ้าตาลมะพร้าว 
 

  

 

 

 

 

 

หมายเหตุ a, b, c… แสดงถึงความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติของค่าเฉล่ียในแนวตั้ง  (p<0.05) 

 

 

 

 

pH น ้าตาลมะพร้าวสด 
หลงัเติมกรดซิตริก 

ความหนืดของ 
ไซรัปน ้าตาลมะพร้าว (cP) 

Control 666.5 ± 4.8 c 
3.5 167.6 ± 2.1 f 
4.0 319.6 ± 4.1  e 
4.5 648.3 ± 6.0  d 
5.0 722.1 ± 2.6  b 
5.5 1033.6 ± 0.7 a 
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4.3.4 ค่าสี ( L*, a* และ b* ) ของไซรัปน า้ตาลมะพร้าว 

 ผลการวเิคราะห์ค่าสี ( L*, a* และ b* ) ของไซรัปน ้าตาลมะพร้าวท่ีผลิตจากน ้าตาลมะพร้าว
สดท่ีผา่นการปรับ pH ร่วมกบัการแยกตะกอน แสดงดงัตารางท่ี 23 ซ่ึงพบวา่การปรับ pH 3.5 ให้
ไซรัปท่ีมีค่า L* ต ่ากวา่ตวัอยา่งอ่ืนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p<0.05) โดย L* เป็นค่าท่ีแสดงถึง
ความสวา่ง จึงบ่งช้ีวา่ไซรัปท่ีผลิตโดยมีการปรับ pH 3.5 มีสีเขม้ท่ีสุด ส่วน a* ซ่ึงคือค่าความเป็น 
สีแดง พบวา่เม่ือปรับ pH ลดลง ท าใหค้่า a* เพิ่มข้ึนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p<0.05) โดยไซรัปท่ี
ผลิตโดยมีการปรับ pH 3.5 มีค่าความเป็นสีแดงมากท่ีสุด ส าหรับค่า b* ซ่ึงคือค่าแสดงความเป็น 
สีเหลือง พบวา่การปรับ pH ท่ีแตกต่างกนั ส่งผลใหค้่า b* มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติ (p<0.05) โดยไซรัปท่ีผลิตโดยมีการปรับ pH 3.5 มีค่าความเป็นสีเหลืองนอ้ยท่ีสุด ความ
แตกต่างของค่าสีต่างๆ น่าจะเป็นผลมาจากการเติมกรดปรับ pH ท่ีแตกต่างกนั โดยกรดจะไปไฮโดร
ไลซ์น ้าตาลซูโครส เกิดเป็นน ้ าตาลกลูโคสและฟรุคโตสซ่ึงเป็นน ้าตาลรีดิวซ่ิง เม่ือน าน ้าตาลมะพร้าว
สดไปเค่ียวใหค้วามร้อน น ้าตาลรีดิวซ่ิงเหล่าน้ีจะเป็นสารตั้งตน้ท่ีท าใหเ้กิดปฏิกิริยาเมลลาร์ดได้
สารประกอบท่ีมีสีเขม้ ดงันั้นผลิตภณัฑไ์ซรัปท่ีผลิตโดยการเติมกรดมากท่ีสุดคือท่ี pH 3.5 จึงเกิด
ไฮโดรไลซิสไดน้ ้าตาลรีดิวซ่ิงมากท่ีสุด และเกิดปฏิกิริยาเมลลาร์ดจนมีสีเขม้และความเป็นสีแดง
มากท่ีสุด ในขณะท่ีความเป็นสีเหลืองนอ้ยท่ีสุด 
 

ตารางท่ี 23 ผลของการปรับ pH ร่วมกบัการแยกตะกอนต่อค่าสี (L*, a* และ b*) ของไซรัป 
น ้าตาลมะพร้าว 
 

  

 

 

 

   

 

 

 

หมายเหตุ a, b, c… แสดงถึงความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติของค่าเฉล่ียในแนวตั้ง  (p<0.05) 

 

pH น ้าตาลมะพร้าวสด 
หลงัเติมกรดซิตริก 

ค่าสีของไซรัปน ้าตาลมะพร้าว 

L* a* b* 

Control 41.0 ± 0.9 a 16.4 ± 1.0 c 55.7 ± 1.1 a 
3.5 31.5 ± 4.4 b 23.5 ± 2.5 a 48.6 ± 6.2 b 
4.0 36.4 ± 1.6 a 20.9 ± 1.1 ab 53.4 ± 2.4 ab 
4.5 38.5 ± 2.4 a 18.5 ± 1.7 bc 53.9 ± 2.1 ab 
5.0 37.6 ± 3.0 a 18.3 ± 1.7 bc 52.9 ± 2.0 ab 
5.5 36.7 ± 0.5 a 17.8 ± 1.7 bc 51.2 ± 2.9 ab 
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4.3.5 ปริมาณน า้ตาลรีดิวซ่ิง (reducing sugar) ของไซรัปน า้ตาลมะพร้าว 

จากผลการวเิคราะห์ปริมาณน ้าตาลรีดิวซ่ิงของไซรัปท่ีผลิตจากน ้าตาลมะพร้าวสดท่ีผา่น

การปรับ pH ร่วมกบัการแยกตะกอน แสดงในตารางท่ี 24 พบวา่การปรับ pH ท่ีแตกต่างกนั ส่งผลให้

ปริมาณน ้าตาลรีดิวซ่ิงแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p<0.05) โดยเม่ือ pH เป็นกรดมากข้ึน

ปริมาณน ้าตาลรีดิวซ่ิงก็จะมีแนวโนม้เพิ่มมากข้ึน เน่ืองมาจากการเติมกรดนั้น กรดจะไปไฮโดรไลซ์

น ้าตาลซูโครสเกิดเป็นน ้าตาลกลูโคสและฟรุคโตสซ่ึงมีสมบติัเป็นน ้าตาลรีดิวซ่ิง ดงันั้นการปรับ pH 

ใหมี้ความเป็นกรดมากข้ึน จึงไปเพิ่มปริมาณน ้าตาลรีดิวซ่ิงในไซรัปน ้าตาลมะพร้าว และส่งผลต่อ

คุณภาพอ่ืนๆของไซรัปได ้เช่น สีและการเกิดปฏิกิริยาเมลลาร์ดในขอ้ 4.3.4  
 

ตารางท่ี 24 ผลของการปรับ pH ร่วมกบัการแยกตะกอนต่อปริมาณน ้าตาลรีดิวซ่ิง (reducing sugar) 
ของไซรัปน ้าตาลมะพร้าว 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ a, b, c… แสดงถึงความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติของค่าเฉล่ียในแนวตั้ง  (p<0.05) 

4.3.6 ปริมาณน า้ตาลกลูโคส ซูโครส และฟรุคโตสของไซรัปน า้ตาลมะพร้าว 

 ผลการวเิคราะห์ปริมาณน ้าตาลกลูโคส ซูโครส และฟรุคโตสในไซรัปท่ีผลิตจากน ้าตาล

มะพร้าวสดผา่นการปรับ pH ร่วมกบัการแยกตะกอน แสดงดงัตารางท่ี 25 พบวา่การปรับ pH ส่งผล

ใหป้ริมาณน ้าตาลกลูโคส ซูโครส และฟรุคโตสแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p<0.05) โดย

ปริมาณน ้าตาลกลูโคสและฟรุคโตสมีแนวโนม้ไปในทิศทางเดียวกนัคือมีค่ามากข้ึน ในขณะท่ี

pH น ้าตาลมะพร้าวสด 
หลงัเติมกรดซิตริก 

ปริมาณน ้าตาลรีดิวซ่ิงใน 
ไซรัปน ้าตาลมะพร้าว (g/100 ml) 

Control 5.24 ± 0.44 d 

3.5 34.50 ± 1.77 a 

4.0 18.02 ± 1.54 b 

4.5 9.03 ± 0.48 c 

5.0 5.01 ± 0.09 d 

5.5 4.98 ± 0.52 d 
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น ้าตาลซูโครสมีปริมาณลดลงเม่ือความเป็นกรดมากข้ึนหรือ pH ลดลงจาก 5.0 ดงันั้นไซรัปท่ีมี

ปริมาณน ้าตาลกลูโคสและฟรุคโตสมากท่ีสุดคือไซรัปท่ีผลิตโดยมีการปรับ pH 3.5 ไซรัปท่ีมี

ปริมาณน ้าตาลซูโครสมากท่ีสุดคือไซรัปท่ีผลิตโดยมีการปรับ pH 5.5  ทั้งน้ีเน่ืองมาจากเหตุผล

เช่นเดียวกบัการวเิคราะห์ปริมาณน ้าตาลรีดิวซ์ในขอ้ 4.3.5 คือการปรับ pH เป็นกรดส่งผลให้

เกิดปฏิกิริยาไฮโดรไลซิสหรืออินเวอร์ชนัของน ้าตาลซูโครสไดน้ ้าตาลกลูโคสและฟรุคโตสซ่ึงเป็น

น ้าตาลรีดิวซ่ิงหรือน ้าตาลอินเวอร์ทข้ึน 

 

ตารางท่ี 25  ผลของการปรับ pH ร่วมกบัการแยกตะกอนต่อปริมาณน ้าตาลกลูโคส ฟรุคโตส ซูโครส 
และน ้าตาลทั้งหมดในไซรัปน ้าตาลมะพร้าว 

หมายเหตุ a, b, c… แสดงถึงความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติของค่าเฉล่ียในแนวตั้ง  (p<0.05) 
 

pH น ้าตาล
มะพร้าวสดหลงั

เติม 
กรดซิตริก 

ปริมาณน ้าตาลในไซรัปน ้าตาลมะพร้าว 

D-Glucose 
(g/100 ml) 

D-Fructose 
(g/100 ml) 

Sucrose 
(g/100 ml) 

Total Sugar 
(g/100 ml) 

Control 3.54 ± 0.07 d 

(4.89%) 
3.40 ± 0.14 d 

(4.70%) 
65.40 ± 0.95 b 

(90.41%) 
72.34 ± 1.04 b 

(100%) 
3.5 24.72 ± 1.84 a 

(34.56%) 
23.86 ± 1.91 a 

(33.36%) 
22.95 ± 1.19 d 

(32.08%) 

71.53 ± 2.53 b 

(100%) 

4.0 13.23 ± 0.78 b 

(17.50%) 
13.17 ± 0.61 b 

(17.42%) 

49.18 ± 0.46 c 

(65.07%) 

75.58 ± 1.04 ab 
(100%) 

4.5 6.15 ± 0.28 c 

(8.11%) 

6.20 ± 0.37 c 

(8.17%) 

63.52 ± 2.63 b 

(83.72%) 

75.87 ± 3.08 ab 

(100%) 
5.0 3.50 ± 0.13 d 

(4.52%) 

3.53 ± 0.14 d 

(4.55%) 

70.47 ± 3.44 a 

(90.93%) 

77.50 ± 3.69 a 
(100%) 

5.5 3.53 ± 0.38 d 

(4.52%) 

3.49 ± 0.22 d 

(4.47%) 

71.08 ± 3.13 a 

(91.01%) 

78.10 ± 2.92 a 
(100%) 
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4.3.7 ค่า water activity (aw) ของไซรัปน า้ตาลมะพร้าว 
ผลการวเิคราะห์ค่า water activity (aw) ในไซรัปน ้าตาลมะพร้าวท่ีผลิตจากน ้าตาลมะพร้าว

สดผา่นการปรับ pH ร่วมกบัการแยกตะกอน แสดงดงัตารางท่ี 26 พบวา่การปรับ pH ท่ีแตกต่างกนั 

ไม่ส่งผลใหค้่า water activity ของไซรัปน ้าตาลมะพร้าวมีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 

เน่ืองจากในกระบวนการเค่ียวมีการก าหนดอุณหภูมิการเค่ียวของทุกตวัอยา่งใหส้ิ้นสุดท่ี 107 ºC 

โดยค่า water activity ของไซรัปทั้งหมดจะอยูใ่นช่วง 0.73 - 0.75 

 

ตารางท่ี 26 ผลของการปรับ pH ร่วมกบัการแยกตะกอนต่อค่า water activity (aw) ของไซรัป 
น ้าตาลมะพร้าว 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ ns แสดงถึงความไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติของค่าเฉล่ียในแนวตั้ง  (p≥0.05) 

 

4.3.8 ความขุ่นของไซรัปน า้ตาลมะพร้าว 

ผลการวเิคราะห์ความขุ่นของไซรัปน ้าตาลมะพร้าวท่ีผลิตจากน ้าตาลมะพร้าวสดท่ีผา่นการ

ปรับ pH ร่วมกบัการแยกตะกอน แสดงในตารางท่ี 27 ซ่ึงพบวา่ความขุ่นของไซรัปน ้าตาลมะพร้าว

ทุกตวัอยา่งไมมี่ความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p≥0.05) แมว้า่ไซรัป control  จะผลิต

จากน ้าตาลมะพร้าวสดท่ีไม่ผา่นการปรับ pH และการแยกตะกอนก็ตาม    

 

 

pH น ้าตาลมะพร้าวสด 
หลงัเติมกรดซิตริก 

ค่า water activity (aw) 
ของไซรัปน ้าตาลมะพร้าว ns 

Control 0.7385 ± 0.0205 
3.5 0.7479 ± 0.0132 
4.0 0.7465 ± 0.0160 
4.5 0.7417 ± 0.0126 
5.0 0.7486 ± 0.0100 
5.5 0.7452 ± 0.0142 
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ตารางท่ี 27 ผลของการปรับ pH ร่วมกบัการแยกตะกอนต่อความขุ่นของไซรัปน ้าตาลมะพร้าว 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ ns แสดงถึงความไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติของค่าเฉล่ียในแนวตั้ง  (p≥0.05) 

4.3.9 ปริมาณกรดทีไ่ตเตรตได้ (titratable acidity, TA) ของไซรัปน า้ตาลมะพร้าว 

ผลการวเิคราะห์ปริมาณกรดท่ีไตเตรตได ้(titratable acidity, TA) ของไซรัปน ้าตาลมะพร้าว

ท่ีผลิตจากน ้าตาลมะพร้าวสดท่ีผา่นการปรับ pH ร่วมกบัการแยกตะกอน แสดงในตารางท่ี 28 ซ่ึง

พบวา่ค่า TA ท่ีได ้มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p<0.05) โดยท่ี pH 3.5 จะมี TA มาก

ท่ีสุด และเม่ือ pH เพิ่มข้ึนค่า TA จะลดลงตามล าดบั ซ่ึงสัมพนัธ์กบัปริมาณกรดซิตริกท่ีเติมลงไปใน

น ้าตาลมะพร้าวสดก่อนเค่ียว การปรับ pH ท่ีมีค่า pH ต ่า จะตอ้งเติมกรดซิตริกมาก ท าให้ไดไ้ซรัปท่ี

มี TA มากตามไปดว้ย อยา่งไรก็ตามไซรัป control ท่ีไม่มีการเติมกรดซิตริกปรับ pH กลบัมี TA  

มากท่ีสุดและไม่แตกต่างจากไซรัปท่ีผลิตโดยมีการปรับ pH 3.5 ซ่ึงอาจเป็นเพราะในการผลิตไซรัป 

control ไม่มีการแยกตะกอนออก ท าใหส้ารท่ีอาจเป็นองคป์ระกอบในตะกอน เช่นกรดฟีนอลิก

ต่างๆยงัคงอยูใ่นไซรัปท่ีเค่ียวได ้ท าใหไ้ซรัปมีค่า TA  สูง 

 

 

 

 

pH น ้าตาลมะพร้าวสด 
หลงัเติมกรดซิตริก 

ความขุ่นของไซรัปน ้าตาลมะพร้าว 
(ค่าการดูดกลืนแสงท่ี 625 nm) ns 

Control 0.162 ± 0.013 
3.5 0.177 ± 0.055 
4.0 0.148 ± 0.035 
4.5 0.137 ± 0.010 
5.0 0.131 ± 0.002 
5.5 0.151 ± 0.004 



  56 

ตารางท่ี 28 ผลของการปรับ pH ร่วมกบัการแยกตะกอนต่อปริมาณกรดท่ีไตเตรตได ้(titratable 
acidity, TA) ของไซรัปน ้าตาลมะพร้าว 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ a, b, c… แสดงถึงความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติของค่าเฉล่ียในแนวตั้ง  (p<0.05) 

4.3.10 ความคงตัวระหว่างการเกบ็รักษา (stability test) ของไซรัปน า้ตาลมะพร้าว 

 การทดสอบความคงตวัในระหวา่งการเก็บรักษาของไซรัปน ้าตาลมะพร้าว ท าโดยเก็บ

ไซรัปน ้าตาลมะพร้าวไวท่ี้อุณหภูมิห้อง สังเกตความเปล่ียนแปลงและบนัทึกภาพไซรัปน ้าตาล

มะพร้าวทุก  1 เดือนเป็นเวลา 3 เดือน ไดผ้ลแสดงดงัตารางท่ี 29 พบวา่ไซรัปท่ีผลิตจากน ้าตาล

มะพร้าวสดท่ีผา่นการปรับ pH ร่วมกบัการแยกตะกอน ในช่วงเดือนท่ี 0 ยงัคงมีความขุ่นของอนุภาค

คอลลอยดอ์ยูบ่า้ง แต่เม่ือเวลาผา่นไปไซรัปจะมีความใสมากข้ึน โดยมีการตกตะกอนท่ีกน้ภาชนะ

บรรจุทุกตวัอยา่ง ซ่ึงตวัอยา่งท่ี pH 3.5 มีการตกตะกอนมากท่ีสุดและมีการแพคตวัอนุภาคแน่นท่ีสุด 

รองลงมาคือท่ี  pH 4.0, 4.5, 5.0 และ 5.5 ตามล าดบั นอกจากน้ีไซรัปยงัมีสีเขม้ข้ึนดว้ย เพราะไซรัป

ยงัคงมีน ้าตาลรีดิวซ่ิงซ่ึงเป็นสารตั้งตน้ในการเกิดปฏิกิริยาเมลลาร์ด จึงท าใหสี้ของไซรัปน ้าตาล

มะพร้าวเขม้ข้ึนจากการเกิดปฏิกิริยาดงักล่าว ในส่วนของการตกผลึก พบวา่ท่ี pH 3.5-5.0  รวมถึง

ตวัอยา่ง control ยงัไม่เกิดการตกผลึกของน ้าตาลในไซรัปหลงัเก็บรักษานาน 3 เดือน แต่ท่ี pH  5.5 

พบการตผลึกของน ้าตาลท่ีกน้ภาชนะบรรจุ  

 

 

pH น ้าตาลมะพร้าวสด 
หลงัเติมกรดซิตริก 

Titratable acidity ของไซรัปน ้าตาลมะพร้าว 
(%TA) 

control 0.18 ± 0.01 a 
3.5 0.18 ± 0.02 ab 
4.0 0.16 ± 0.02 bc 
4.5 0.15 ± 0.01 cd 
5.0 0.14 ± 0.01 d 
5.5 0.14 ± 0.01 cd  
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ตารางท่ี 29 ภาพถ่ายของไซรัปน ้าตาลมะพร้าวท่ีผา่นการปรับ pH ร่วมกบัการแยกตะกอนเม่ือเก็บ
รักษาไวท่ี้อุณหภูมิหอ้งเป็นระยะเวลา 0-3 เดือน 
 

pH น ้าตาลมะพร้าวสด 
หลงัเติมกรดซิตริก 

ระยะเวลาในการเก็บรักษา (เดือน) 

0 เดือน 1 เดือน 2 เดือน 3 เดือน 

 
control 

 
 
 

ไม่ตกผลึก 
ไม่ตกตะกอน 

 
 
 

ไม่ตกผลึก 
ไม่ตกตะกอน 

 
 
 

ไม่ตกผลึก 
ตกตะกอนเลก็นอ้ย 

 
 
 

ไม่ตกผลึก 
ตกตะกอนเลก็นอ้ย 

 
pH 3.5 

 
 

 
ไม่ตกผลึก 

ตกตะกอนมาก 

 
 
 

ไม่ตกผลึก 
ตกตะกอนมาก 

 
 
 

ไม่ตกผลึก 
ตะกอนจบัตวัแน่นข้ึน 

 
 
 

ไม่ตกผลึก 
ตะกอนจบัตวัแน่นข้ึน 

 
pH 4.0 

 
 
 

ไม่ตกผลึก 
เกิดการตกตะกอน 

 
 
 

ไม่ตกผลึก 
เกิดการตกตะกอน 

 
 
 

ไม่ตกผลึก 
ตะกอนจบัตวัแน่นข้ึน 

 
 
 

ไม่ตกผลึก 
ตะกอนจบัตวัแน่นข้ึน 

 
pH 4.5 

 
 
 

ไม่ตกผลึก 
เกิดการตกตะกอน 

 
 
 

ไม่ตกผลึก 
ตะกอนจบัตวัแน่นข้ึน 

 
 
 

ไม่ตกผลึก 
ตะกอนจบัตวัแน่นข้ึน 

 
 

  
 

ไม่ตกผลึก 
ตะกอนจบัตวัแน่นข้ึน 

 
pH 5.0 

 

 

 
ไม่ตกผลึก 

เกิดการตกตะกอน 

 

 

 
ไม่ตกผลึก 

ตะกอนยงักระจายตวั 

 

 

 
ไม่ตกผลึก 

ตะกอนยงักระจายตวั 

 

 

 
ไม่ตกผลึก 

ตะกอนยงักระจายตวั 
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ตารางท่ี 29  (ต่อ) ภาพถ่ายของไซรัปน ้าตาลมะพร้าวท่ีผา่นการปรับ pH ร่วมกบัการแยกตะกอนเม่ือ
เก็บรักษาไวท่ี้อุณหภูมิห้องเป็นระยะเวลา 0-3 เดือน 
 

pH น ้าตาลมะพร้าวสด 
หลงัเติมกรดซิตริก 

ระยะเวลาในการเก็บรักษา (เดือน) 
0 เดือน 1 เดือน 2 เดือน 3 เดือน 

 
pH 5.5 

 
 

 

 
 

 
ไม่ตกผลึก 

ไม่ตกตะกอน 

 
 
 

ไม่ตกผลึก 
เกิดการตกตะกอน 

 
 
 

เกิดการตกผลึก 
เกิดการตกตะกอน 

 
 
 

เกิดการตกผลึกมากข้ึน 
ตะกอนจบัตวัท่ีกน้ภาชนะ 

 

 

 เม่ือเก็บรักษาไซรัปท่ีอุณหภูมิหอ้งเป็นเวลา  4 เดือน ท าการวดัค่าสีเดือนท่ี 0, 2, 3 และ 4 ดงั

ตารางท่ี 30 พบวา่ เม่ือเวลาผา่นไปไซรัปทุกตวัอยา่งจะมีค่า L* จะมีค่าลดลง แสดงวา่ไซรัปมีสีเขม้

ข้ึน อาจเน่ืองมาจากการเกิดปฏิกิริยาเมลลาร์ด ส่วนค่า a* มีค่าเพิ่มข้ึน แสดงวา่เม่ือเวลาผา่นไปไซรัป

มีความเป็นสีแดงมากข้ึน ส่วนค่า b* มีแนวโนม้ไปในทางเดียวกบัค่า L* คือมีค่าลดลง แสดงวา่

ไซรัปมีความเป็นสีเหลืองลดลง อาจเน่ืองมาจากเม่ือไซรัปมีสีเขม้ข้ึน สีเขม้จะไปบดบงัความเป็นสี

เหลืองจึงส่งผลใหมี้ค่าความเป็นสีเหลืองลดลงอยา่งมีนยัส าคญั ตวัอยา่งไซรัปท่ีมีการปรับ pH 3.5 มี

ค่า L* และ b* ต ่ากวา่ตวัอยา่งอ่ืนอยา่งมีนยัส าคญั โดยมีสีคล ้ามาก ซ่ึงน่าจะเป็นเพราะมีน ้าตาล 

รีดิวซ่ิงจากการเกิด acid hydrolysis ของซูโครสในปริมาณมาก จึงสามารถท าปฏิกิริยาเมลลาร์ดกบั

สารประกอบโปรตีนเกิดสีน ้าตาลคล ้าไดม้าก 
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4.4 การศึกษาการแก้ปัญหาการตกผลกึและการตกตะกอนในไซรัปน า้ตาลมะพร้าวโดยใช้ 

สารไฮโดรคอลลอยด์ 

 การศึกษาการแกปั้ญหาการตกตะกอนและตกผลึกโดยใชส้ารไฮโดรคอลลอยด์ ซ่ึงมี

ลกัษณะเป็นสารพอลิเมอร์โมเลกุลใหญ่  ท าหนา้ท่ีขดัขวางการเคล่ือนท่ีของอนุภาคในไซรัปน ้าตาล

มะพร้าวไม่ใหจ้บัตวักนัตกตะกอน นอกจากน้ีสารไฮโดรคอลลอยดย์งัช่วยลดการตกผลึกของ

น ้าตาลซูโครสได ้การใชส้ารไฮโดรคอลลอยด์ท าโดยการเติมลงในน ้าตาลมะพร้าวสดท่ีละลาย

น ้าแขง็แลว้ก่อนเค่ียวระเหยน ้ าจนเป็นไซรัป ชนิดและปริมาณของสารไฮโดรคอลลอยด์ คือ CMC 

0.03, 0.07 และ 0.10% (w/w), xanthan gum 0.015, 0.03 และ 0.07% (w/w) และ gum arabic 0.80, 

0.10 และ 0.12% (w/w) น าไซรัปท่ีผลิตไดม้าตรวจสอบเปรียบเทียบกบัไซรัปตวัอยา่งควบคุม 

(control) ท่ีผลิตจากน ้าตาลมะพร้าวสดโดยไม่มีการเติมไฮโดรคอลลอยด์       

4.4.1 ค่า pH ของไซรัปน า้ตาลมะพร้าว 

ผลการวเิคราะห์ค่า pH ของไซรัปน ้าตาลมะพร้าวท่ีมีการเติมสารไฮโดรคอลลอยด ์แสดงดงั

ตารางท่ี 31 พบวา่การใชส้ารไฮโดรคอลลอยดท่ี์มีชนิดและความเขม้ขน้แตกต่างกนั ให้ไซรัปท่ีมีค่า 

pH ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p≥0.05) แสดงวา่การเติมสารไฮโดรคอลลอยดไ์ม่

ส่งผลต่อค่า pH ของไซรัปน ้าตาลมะพร้าว โดยไซรัปมีค่า pH ประมาณ 5.5 เป็นค่า pH ท่ีปกติของ

ผลิตภณัฑไ์ซรัปน ้าตาลมะพร้าว     
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ตารางท่ี 31 ผลของการใชส้ารไฮโดรคอลลอยด์ต่อค่า pH ของไซรัปน ้าตาลมะพร้าว 

หมายเหตุ ns แสดงถึงความไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติของค่าเฉล่ียในแนวตั้ง  (p≥0.05) 

 

4.4.2 ปริมาณของแข็งทีล่ะลายได้ทั้งหมด (TSS) ของไซรัปน า้ตาลมะพร้าว 

ผลการวเิคราะห์ปริมาณของแขง็ท่ีละลายไดท้ั้งหมด (TSS) ของไซรัปน ้าตาลมะพร้าวท่ีมี

การเติมสารไฮโดรคอลลอยด์ แสดงดงัตารางท่ี 32 พบวา่ TSS ไม่มีความแตกต่างกนัอยา่งมี

นยัส าคญัทางสถิติ (p≥0.05) แสดงวา่การเติมสารไฮโดรคอลลอยดท่ี์มีชนิดและความเขม้ขน้แตกต่าง

กนั ไม่มีผลต่อค่า TSS ของไซรัปน ้าตาลมะพร้าว 

   
 

 

 

สารไฮโดรคอลลอยด์ ความเขม้ขน้ (% w/w) pH ของไซรัปน ้าตาลมะพร้าว ns 

control - 5.51 ± 0.25 

CMC 

0.03 5.55 ± 0.09 

0.07 5.55 ± 0.14 

0.10 5.45 ± 0.24 

xanthan gum 

0.015 5.52 ± 0.15 

0.03 5.46 ± 0.25 

0.07 5.45 ± 0.19 

gum arabic 

0.80 5.45 ± 0.19 

1.00 5.47 ± 0.25 

1.20 5.49 ± 0.22 
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ตารางท่ี 32 ผลของการใชส้ารไฮโดรคอลลอยด์ต่อปริมาณของแขง็ท่ีละลายไดท้ั้งหมด (TSS) ของ
ไซรัปน ้าตาลมะพร้าว 

หมายเหตุ ns แสดงถึงความไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติของค่าเฉล่ียในแนวตั้ง  (p≥0.05) 

 

4.4.3 ความหนืดของไซรัปน ้าตาลมะพร้าว 

 จากผลการวดัความหนืดของไซรัปน ้าตาลมะพร้าวท่ีมีการเติมสารไฮโดรคอลลอยด ์แสดง
ดงัตารางท่ี 33 พบวา่การเติมสารไฮโดรคอลลอยดต่์างชนิดและความเขม้ขน้กนั ส่งผลใหไ้ซรัปมี
ความหนืดแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p<0.05) โดยไซรัปท่ีเติม CMC 0.10% ใหค้วาม
หนืดสูงท่ีสุดรองลงมาคือ xanthan gum 0.07%, CMC 0.07%, xanthan gum 0.03%, gum arabic 
1.20%, gum arabic 1.00%, gum arabic 1.00%, xanthan gum 0.07%, CMC 0.03% และ control 
ตามล าดบั ส าหรับตวัอยา่ง control เป็นไซรัปท่ีผลิตโดยไม่มีการเติมสารไฮโดรคอลลอยดจึ์งท าใหมี้
ความหนืดนอ้ยท่ีสุด จะสังเกตเห็นไดว้า่การใชส้ารไฮโดรคอลลอยดต่์างชนิดกนัจะให้ความหนืด
แตกต่างกนั เช่น gum arabic ตอ้งใชค้วามเขม้ขน้สูงๆ จึงจะมีความหนืดเท่ากบัการใชส้ารไฮโดร
คอลลอยดช์นิดอ่ืน แมว้า่ไฮโดรคอลลอยดท์ั้ง 3 ชนิด จะมีคุณสมบติัทางกระแสวทิยาใหข้องไหล
ลกัษณะแบบซูโดพลาสติกหรือ shear-thinning behavior เหมือนกนั (Sanchez et al., 2002) 

สารไฮโดรคอลลอยด์ ความเขม้ขน้ (% w/w) TSS ของไซรัปน ้าตาลมะพร้าว (°Brix) ns 

control - 72.5 ± 1.7 

CMC 

0.03 72.1 ± 2.2 

0.07 72.8 ± 1.3 

0.10 73.7 ± 0.1 

xanthan gum 

0.015 71.9 ± 2.5 

0.03 73.6 ± 0.1 

0.07 73.9 ± 0.1 

gum arabic 

0.80 72.4 ± 1.6 

1.00 72.5 ± 1.8 

1.20 72.9 ± 1.1 
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 แต่ไฮโดรคอลลอยดท์ั้ง 3 ชนิด ก็ใหค้วามหนืดแตกต่างกนัเม่ือเปรียบเทียบท่ีความเขม้ขน้เท่ากนั 
นอกจากน้ีจะเห็นไดว้า่ความหนืดของไซรัปน ้าตาลมะพร้าวจะเพิ่มข้ึนเม่ือความเขม้ขน้ของสาร
ไฮโดรคอลลอยดท่ี์เป็นชนิดเดียวกนัเพิ่มข้ึน  
 
ตารางท่ี 33 ผลของการใชส้ารไฮโดรคอลลอยด์ต่อความหนืดของไซรัปน ้าตาลมะพร้าว 

หมายเหตุ a, b, c… แสดงถึงความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติของค่าเฉล่ียในแนวตั้ง  (p<0.05) 

4.4.4 ค่าสี (L*, a* และ b*) ของไซรัปน า้ตาลมะพร้าว 

ผลการวเิคราะห์ค่าสีของไซรัปน ้าตาลมะพร้าวท่ีมีการเติมสารไฮโดรคอลลอยด ์แสดงดงั

ตารางท่ี 34 พบวา่ชนิดและความเขม้ขน้สารไฮโดรคอลลอยด ์ส่งผลใหไ้ซรัปมีค่า L* แตกต่างกนั

อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p<0.05) โดยไซรัป control มีความสวา่งมากท่ีสุด รองลงมาคือไซรัปท่ีมี

การเติม gum arabic และ CMC ส่วน xanthan gum จะมีความสวา่งนอ้ยสุด ทั้งน้ีข้ึนกบัความเขม้ขน้

ของสารไฮโดรคอลลอยด์ดว้ย หากมีความเขม้ขน้มากส่งผลใหไ้ซรัปมีค่า L* นอ้ย (สีเขม้) ส่วนค่า 

a* ของไซรัปน ้าตาลมะพร้าวท่ีมีการเติมสารไฮโดรคอลลอยดไ์ม่มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั

ทางสถิติ (p≥0.05) แสดงวา่ชนิดและความเขม้ขน้สารไฮโดรคอลลอยด์ ไม่มีผลต่อความเป็นสีแดง

ของไซรัปน ้าตาลมะพร้าว ส าหรับค่า b* พบวา่มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 

สารไฮโดรคอลลอยด์ ความเขม้ขน้ (% w/w) ความหนืดของไซรัปน ้าตาลมะพร้าว (cP)  

control - 1064 ± 107.5 j 

CMC 

0.03 2640 ± 158.4 i 

0.07 7550 ± 2.8 c 

0.10 15562 ± 82.0 a 

xanthan gum 

0.015 3412 ± 79.2 h 

0.03 5664 ± 118.8 d 

0.07 7854 ± 189.5 b 

gum arabic 

0.80 3812 ± 62.2 g 

1.00 4152 ± 73.5 f 

1.20 4494 ± 87.7 e 
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(p<0.05)  โดยมีแนวโนม้ไปทางเดียวกบัค่า L* คือ ไซรัปท่ีมีการเติม CMC และ gum arabic ใหค้่า

ความเป็นสีเหลืองมากกวา่ไซรัปท่ีมีการเติม xanthan gum ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากไซรัปท่ีมีการเติม 

CMC และ gum arabic มีปริมาณน ้าตาลรีดิวซ่ิงมากกวา่ไซรัปท่ีเติม xanthan gum โดยน ้ าตาลรีดิวซ่ิง

เป็นสารตั้งตน้ในการเกิดปฏิกิริยาเมลลาร์ดท าใหไ้ซรัปมีสีเขม้และถูกบดบงัความเป็นสีเหลืองได้  

 
ตารางท่ี 34 ผลของการใชส้ารไฮโดรคอลลอยด์ต่อค่าสี (L*, a* และ b*) ของไซรัปน ้าตาลมะพร้าว 

สารไฮโดร

คอลลอยด์ 

ความเขม้ขน้ 

(% w/w) 

ค่าสีของไซรัปน ้าตาลมะพร้าว 

L* a* ns b* 

control - 34.0 ± 2.8 a 21.3 ± 1.3 50.7 ± 5.2 a 

CMC 

0.03 26.7 ± 1.6 b 21.4 ± 1.1 40.0 ± 2.1 ab 

0.07 24.9 ± 2.2 bcd 20.9 ± 0.2 37.0 ± 3.6 bc 

0.10 26.5 ± 4.5 b 21.0 ± 2.0 36.1 ± 8.3 bc 

xanthan 

gum 

0.015 28.1 ± 2.1 ab 19.1 ± 2.2 41.0 ± 1.6 ab 

0.03 18.5 ± 1.1 d 22.5 ± 0.9 25.0 ± 2.3 c 

0.07 18.9 ± 0.5 cd 21.5 ± 0.5 25.8 ± 0.9 c 

gum 

arabic 

0.80 28.8 ± 2.6 ab 18.8 ± 3.7 41.7 ± 5.7 ab 

1.00 27.5 ± 3.8 ab 20.2 ± 2.0 40.2 ± 6.1 ab 

1.20 25.6 ± 4.8 bc 20.3 ± 1.7 37.1 ± 8.3 bc 

หมายเหตุ a, b, c… แสดงถึงความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติของค่าเฉล่ียในแนวตั้ง (p<0.05) 

    ns แสดงถึงความไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติของค่าเฉล่ียในแนวตั้ง (p≥0.05) 
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4.4.5 ปริมาณน า้ตาลรีดิวซ่ิง (reducing sugar) ของไซรัปน า้ตาลมะพร้าว 

 ผลการวเิคราะห์ปริมาณน ้าตาลรีดิวซ่ิงของไซรัปน ้าตาลมะพร้าวท่ีมีการเติมสารไฮโดร

คอลลอยด ์แสดงดงัตารางท่ี 35 พบวา่ชนิดและความเขม้ขน้สารไฮโดรคอลลอยด์ ไม่ส่งผลใหไ้ซรัป

มีปริมาณน ้าตาลรีดิวซ่ิงแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ โดยไซรัป control มีปริมาณน ้าตาล  

รีดิวซ่ิงนอ้ยท่ีสุด จะเห็นไดว้า่ผลของปริมาณน ้าตาลรีดิวซ์มีแนวโนม้ไปทางเดียวกบัค่า pH ในขอ้ 

4.4.1 คือไม่ไดรั้บผลกระทบจากการใชช้นิดและความเขม้ขน้ของสารไฮโดรคอลลอยด์ท่ีแตกต่าง

กนั เน่ืองจากในการศึกษาไม่มีการเติมกรดและใชไ้ฮโดรคอลลอยดใ์นความเขม้ขน้ท่ีต ่ามาก ดงันั้น

จึงไม่มีความแตกต่างของ pH มากพอท่ีจะมีผลต่อการไฮโดรไลซ์น ้าตาลซูโครสใหก้ลายเป็นน ้าตาล

รีดิวซ่ิงได ้ 

 

ตารางท่ี 35 ผลของการใชส้ารไฮโดรคอลลอยด์ต่อปริมาณน ้าตาลรีดิวซ่ิงของไซรัปน ้าตาลมะพร้าว 

สารไฮโดรคอลลอยด์ ความเขม้ขน้ (% w/w) 
ปริมาณน ้าตาลรีดิวซ่ิงใน 

ไซรัปน ้าตาลมะพร้าว (g/100 ml) ns 

control - 4.50 ± 0.51 

CMC 

0.03 4.84 ± 0.18 

0.07 5.26 ± 0.53 

0.10 4.43 ± 0.04 

xanthan gum 

0.015 5.14 ± 1.56 

0.03 5.72 ± 1.15 

0.07 5.60 ± 0.08 

gum arabic 

0.80 5.26 ± 1.43 

1.00 5.45 ± 1.03 

1.20 5.74 ± 0.85 

หมายเหตุ ns แสดงถึงความไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติของค่าเฉล่ียในแนวตั้ง  (p≥0.05) 

 



  66 

4.4.6 ปริมาณน า้ตาลกลูโคส ซูโครส และฟรุคโตสของไซรัปน า้ตาลมะพร้าว 

 ผลการวเิคราะห์ปริมาณน ้าตาลกลูโคส ซูโครส และฟรุคโตส รวมทั้งน ้าตาลทั้งหมด ซ่ึง

เป็นผลรวมของปริมาณน ้าตาลทั้ง 3 ชนิดดงักล่าวของไซรัปน ้าตาลมะพร้าวท่ีมีการเติมสารไฮโดร

คอลลอยด ์แสดงดงัตารางท่ี 36 พบวา่ชนิดและความเขม้ขน้สารไฮโดรคอลลอยด์ ไม่ส่งผลใหไ้ซรัป

มีปริมาณน ้าตาลกลูโคสและฟรุคโตสแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ส่วนปริมาณน ้าตาล

ซูโครสและน ้าตาลทั้งหมดมีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p<0.05) พบวา่ไซรัป 

control มีปริมาณน ้าตาลซูโครสและน ้าตาลรวมมากท่ีสุด โดยน ้าตาลซูโครสเป็นสาเหตุส าคญัท่ีท า

ใหไ้ซรัปเกิดการตกผลึกของน ้าตาลข้ึน ดงันั้นไซรัปท่ีทีปริมาณน ้าตาลซูโครสสูงจึงอาจมีโอกาสใน

การตกผลึกระหวา่งการเก็บรักษาไดม้าก 
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ตารางท่ี 36 ผลของการใชส้ารไฮโดรคอลลอยด์ต่อปริมาณน ้าตาลกลูโคส ซูโครส และฟรุคโตสของ
ไซรัปน ้าตาลมะพร้าว 

หมายเหตุ a, b, c… แสดงถึงความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติของค่าเฉล่ียในแนวตั้ง (p<0.05) 

    ns แสดงถึงความไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติของค่าเฉล่ียในแนวตั้ง (p≥0.05) 

 

สารไฮโดรคอลลอยด์ 
ความเขม้ขน้  
(% w/w) 

ปริมาณน ้าตาลซูโครส ฟรุคโตส และกลูโคส 

D-Glucose 
(g/100 ml) ns 

D-Fructose 
(g/100 ml) ns 

Sucrose 
(g/100 ml) 

Total Sugar 
(g/100 ml) 

control - 
2.56 ± 0.78 

(3.40%) 
2.79 ± 0.59 

(3.71%) 
69.90 ±2.51 a 

(92.89%) 
75.25 ± 3.88 a 

(100%) 

CMC 

0.03 
 

2.53 ± 0.05 
(3.74%) 

2.86 ± 0.00 
(4.23%) 

62.20 ± 3.35 ab 
(92.03%) 

67.59 ± 3.30 ab 
(100%) 

0.07 
 

2.77 ± 0.10 
(3.98%) 

3.11 ± 0.15 
(4.47%) 

63.72 ± 4.74 ab 
(91.56%) 

69.59 ± 4.79 ab 
(100%) 

0.10 
 

2.53 ± 0.25 
(3.65%) 

2.79 ± 0.20 
(4.02%) 

64.05 ± 0.56 ab 
(92.34%) 

69.36 ± 1.00 ab 
(100%) 

xanthan gum 

0.015 
 

2.91 ± 0.78 
(4.07%) 

3.32 ± 0.84 
(4.64%) 

65.29 ± 6.97 ab 
(91.30%) 

71.51 ± 5.35 ab 
(100%) 

0.03 
 

3.05 ± 0.09 
(4.52%) 

3.46 ± 0.45 
(5.13%) 

60.95 ± 2.32 b 
(90.36%) 

67.45 ± 1.78 b 

(100%) 
0.07 

 
3.22 ± 0.15 

(4.77%) 
3.60 ± 0.15 

(5.33%) 
60.75 ± 2.60 b 

(89.92%) 
67.56 ± 2.60 ab 

(100%) 

gum arabic 

0.80 
 

2.80 ± 0.74 
(4.17%) 

3.42 ± 0.89 
(5.09%) 

60.95 ± 0.65 b 
(90.74%) 

67.17 ± 0.98 b 
(100%) 

1.00 
 

3.29 ± 0.74 
(4.93%) 

3.39 ± 0.74 
(5.08%) 

60.10 ± 3.72 b 
(89.99%) 

66.78 ± 2.24 b 
(100%) 

1.20 
 

3.39 ± 0.40 
(4.99%) 

3.28 ± 0.40 
(4.84%) 

61.15 ± 2.42 b 
(90.16%) 

67.82 ± 1.63 ab 

(100%) 
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4.4.7 ค่า water activity (aw) ของไซรัปน า้ตาลมะพร้าว 
 ผลการวเิคราะห์ค่า water activity (aw) ของไซรัปน ้าตาลมะพร้าวท่ีมีการเติมสารไฮโดร
คอลลอยด ์พบวา่ค่า aw มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p<0.05) แสดงในตารางท่ี 37  
โดยไซรัปท่ีเติม CMC และ gum arabic มีค่า aw ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั และไซรัปท่ีเติม 
xanthan gum 0.07% มีค่า aw มากท่ีสุด อยา่งไรก็ตามค่า aw ของไซรัปถือไดว้า่มีความใกลเ้คียงกนั
มาก คืออยูใ่นช่วง 0.74-0.77 
 
ตารางท่ี 37 ผลของการใชส้ารไฮโดรคอลลอยด์ต่อค่า water activity (aw) ของไซรัปน ้าตาลมะพร้าว 

สารไฮโดรคอลลอยด์ ความเขม้ขน้ (% w/w) 
ค่า water activity (aw)  

ของไซรัปน ้าตาลมะพร้าว 

control - 0.7546 ± 0.0146 ab 

CMC 

0.03 0.7584 ± 0.0042 ab 

0.07 0.7581 ± 0.0019 ab 

0.10 0.7584 ± 0.0004 ab 

xanthan gum 

0.015 0.7631 ± 0.0042 a 

0.03 0.7411 ± 0.0117 b 

0.07 0.7634 ± 0.0161 a 

gum arabic 

0.80 0.7552 ± 0.0026 ab 

1.00 0.7583 ± 0.0053 ab 

1.20 0.7490 ± 0.0005 ab 

หมายเหตุ a, b, c… แสดงถึงความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติของค่าเฉล่ียในแนวตั้ง  (p<0.05) 
 

4.4.8 ความขุ่นของไซรัปน า้ตาลมะพร้าว 

 เม่ือน าไซรัปน ้าตาลมะพร้าวท่ีมีการเติมสารไฮโดรคอลลอยดไ์ปวเิคราะห์ความขุ่นไดผ้ล
แสดงในตารางท่ี 38 ซ่ึงพบวา่ค่าความขุ่นของไซรัปมีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 
(p<0.05) โดยไซรัป control มีค่าความขุ่นนอ้ยท่ีสุด ซ่ึงอาจเน่ืองมาจากไซรัป control ไม่มีการเติม
สารไฮโดรคอลลอยดจึ์งท าใหมี้อนุภาคของสารไฮโดรคอลลอยด์ท่ีแขวนลอยหรือกระจายตวัอยูใ่น
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ไซรัปนอ้ยท่ีสุด ส่วนไซรัปท่ีมีการเติม CMC 0.10% มีความขุ่นมากท่ีสุด เพราะ CMC เป็นสาร      
ไฮโครคอลลอยดท่ี์ค่อนขา้งละลายยาก จึงท าใหเ้หลือเป็นอนุภาคแขวนลอยปริมาณมากในไซรัป ท า
ใหเ้กิดความขุ่นมาก แมว้า่การเติมสารไฮโดรคอลลอยด์จะท าใหไ้ซรัปมีความขุ่นข้ึน แต่ก็จะช่วยให้
ไซรัปมีความหนืดสูง ชะลอหรือป้องกนัการตกตะกอนของอนุภาคแขวนลอยต่างๆ รวมทั้งสาร
ไฮโดรคอลลอยดเ์ป็นสารพอลิเมอร์โมเลกุลใหญ่สามารถไปขดัขวางการเคล่ือนท่ีของอนุภาคใน
ไซรัปน ้าตาลมะพร้าวไม่ใหจ้บัตวักนัตกตะกอนในระหวา่งการเก็บรักษา 

ตารางท่ี 38 ผลของการใชส้ารไฮโดรคอลลอยด์ต่อความขุ่นของไซรัปน ้าตาลมะพร้าว 

สารไฮโดรคอลลอยด์ ความเขม้ขน้ (% w/w) 
ความขุ่นของไซรัปน ้าตาลมะพร้าว 

(ค่าการดูดกลืนแสงท่ี 625 nm) 

control - 0.346 ± 0.032 b 

CMC 

0.03 0.536 ± 0.054 ab 

0.07 0.609 ± 0.067 ab 

0.10 0.659 ± 0.058 a 

xanthan gum 

0.015 0.634 ± 0.087 ab 

0.03 0.511 ± 0.129 ab 

0.07 0.621 ± 0.005 ab 

gum arabic 

0.80 0.609 ± 0.276 ab 

1.00 0.536 ± 0.112 ab 

1.20 0.632 ± 0.179 ab 

หมายเหตุ a, b, c… แสดงถึงความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติของค่าเฉล่ียในแนวตั้ง  (p<0.05) 

 

4.4.9 ปริมาณกรดทีไ่ตเตรตได้ (titratable acidity, TA) ของไซรัปน า้ตาลมะพร้าว 
 จากผลการวเิคราะห์ปริมาณกรดท่ีไตเตรตได ้(titratable acidity, TA) ของไซรัปน ้าตาล

มะพร้าวท่ีมีการเติมสารไฮโดรคอลลอยด์ในตารางท่ี 39 พบวา่ไม่มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั

ทางสถิติ (p≥0.05) เน่ืองจากการศึกษาการแกปั้ญหาการตกผลึกและการตกตะกอนโดยใชส้าร
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ไฮโดรคอลลอยด์น้ีไม่มีการปรับ pH ดว้ยกรด จึงท าใหค้่า TA ของไซรัปน ้าตาลมะพร้าวมีความ

ใกลเ้คียงกนั ไม่แตกต่างกนัไปตามชนิดและความเขม้ขน้ของสารไฮโดรคอลลอยด์อยา่งมีนยัส าคญั  

 

ตารางท่ี 39 ผลของการใชส้ารไฮโดรคอลลอยด์ต่อปริมาณกรดท่ีไตเตรตได ้(titratable acidity, TA) 
ของไซรัปน ้าตาลมะพร้าว 

สารไฮโดรคอลลอยด์ ความเขม้ขน้ (% w/w) 
Titratable acidity ของ 

ไซรัปน ้าตาลมะพร้าว (%TA) ns 

control - 0.19 ± 0.00 

CMC 

0.03 0.18 ± 0.01 

0.07 0.18 ± 0.01 

0.10 0.18 ± 0.01 

xanthan gum 

0.015 0.19 ± 0.02 

0.03 0.19 ± 0.00 

0.07 0.18 ± 0.00 

gum arabic 

0.80 0.18 ± 0.01 

1.00 0.17 ± 0.00 

1.20 0.17 ± 0.01 

หมายเหตุ ns แสดงถึงความไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติของค่าเฉล่ียในแนวตั้ง  (p≥0.05) 

4.4.10 ความคงตัวระหว่างการเกบ็รักษา (stability test) ของไซรัปน า้ตาลมะพร้าว 
 การทดสอบความคงตวัในระหวา่งการเก็บรักษาของไซรัปน ้าตาลมะพร้าว ท าโดยการเก็บ
ไซรัปน ้าตาลมะพร้าวไวท่ี้อุณหภูมิห้อง สังเกตความเปล่ียนแปลงและบนัทึกภาพไซรัปน ้าตาล
มะพร้าวท่ีเวลา 0, 1 และ 2 เดือน ไดผ้ลแสดงดงัตารางท่ี 40 ซ่ึงพบวา่ไซรัปน ้าตาลมะพร้าวท่ีเติมสาร
ไฮโดรคอลลอยดทุ์กความเขม้ขน้ไม่เกิดการตกตะกอนของอนุภาคคอลยด ์ แต่ไซรัปน ้าตาลมะพร้าว
ตวัอยา่ง control และ CMC 0.10% มีการตกผลึกตั้งแต่เดือนท่ี 1 เป็นตน้ไป ดงันั้นตวัอยา่งดงักล่าว
จึงไม่เหมาะแก่การน ามาเป็นผลิตภณัฑไ์ซรัปน ้าตาลมะพร้าวทางการคา้ท่ีควรมีความคงตวัต่อการ
ตกผลึกและการตกตะกอนระหวา่งการเก็บรักษา เป็นท่ีน่าสังเกตวา่การใช ้CMC ในความเขม้ขน้สูง
ถึง 0.10% กลบัท าใหเ้กิดการตกผลึกของน ้าตาลในไซรัป ซ่ึงอาจเป็นเพราะ CMC ไม่สามารถ
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กระจายตวัไดอ้ยา่งสมบูรณ์ท่ีความเขม้ขน้ดงักล่าว ท าใหมี้อนุภาคขนาดใหญ่ของ CMC คงเหลืออยู่
ในไซรัป และมีผลใหเ้กิดการล่อผลึก (seeding) เหน่ียวน าใหเ้กิดการตกผลึกของน ้าตาลซูโครสใน
ไซรัป 
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ตารางท่ี 40 ภาพถ่ายของไซรัปน ้าตาลมะพร้าวท่ีใชส้ารไฮโดรคอลลอยดแ์ตกต่างกนั เม่ือเก็บรักษา
ไวท่ี้อุณหภูมิหอ้งเป็นระยะเวลา 0-2 เดือน 

ไฮโดรคอลลอยดแ์ละ ระยะเวลาในการเก็บรักษา (เดือน) 

ความเขม้ขน้ 0 เดือน 1 เดือน 2 เดือน 

control 

 

 
 

ไม่ตกผลึก 
ไม่ตกตะกอน 

 

  
 

เร่ิมเกิดการตกผลึก 
ไม่ตกตะกอน 

 
 
 
 

ผลึกมีขนาดใหญ่ข้ึน 
ไม่ตกตะกอน 

CMC 

0.03% 

 
 

 
ไม่ตกผลึก 

ไม่ตกตะกอน 

 
 
 
 

ไม่ตกผลึก 
ไม่ตกตะกอน 

 
 
 
 

ไม่ตกผลึก 

ไม่ตกตะกอน  

CMC 

0.07% 

 
 
 
 

ไม่ตกผลึก 

ไม่ตกตะกอน  

 
 
 
 

ไม่ตกผลึก 

ไม่ตกตะกอน   

 
 
 
 

ไม่ตกผลึก 
ไม่ตกตะกอน 

CMC 

0.10% 

 

 
 

ไม่ตกผลึก 
ไม่ตกตะกอน 

 

 
 

เกิดการตกผลึก 
ไม่ตกตะกอน 

 

 
 

ผลึกมีขนาดใหญ่ข้ึน 
ไม่ตกตะกอน 

xanthan gum 

0.015% 

 
 
 
 

ไม่ตกผลึก 

ไม่ตกตะกอน  

  
 
 
 

ไม่ตกผลึก 
ไม่ตกตะกอน 

 
 
 
 

ไม่ตกผลึก 

ไม่ตกตะกอน  
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ตารางท่ี 40  (ต่อ) ภาพถ่ายของไซรัปน ้าตาลมะพร้าวท่ีใชส้ารไฮโดรคอลลอยดแ์ตกต่างกนั เม่ือเก็บ
รักษาไวท่ี้อุณหภูมิหอ้งเป็นระยะเวลา 0-2 เดือน 

ไฮโดรคอลลอยดแ์ละ ระยะเวลาในการเก็บรักษา (เดือน) 

ความเขม้ขน้ 0 เดือน 1 เดือน 2 เดือน 

xanthan gum 

0.03% 

 
 
 
 

ไม่ตกผลึก 

ไม่ตกตะกอน   

 
 
 
 

ไม่ตกผลึก 
ไม่ตกตะกอน 

 

 
 

ไม่ตกผลึก 

ไม่ตกตะกอน  

xanthan gum 

0.07% 

 
 
 
 

ไม่ตกผลึก 
ไม่ตกตะกอน 

  
 
 
 

ไม่ตกผลึก 

ไม่ตกตะกอน  

 
 
 
 

ไม่ตกผลึก 
ไม่ตกตะกอน 

gum arabic  

0.08% 

 
 
 

 ไม่ตกผลึก 

ไม่ตกตะกอน 

 
 
 
 

ไม่ตกผลึก 
ไม่ตกตะกอน 

 
 
 
 

ไม่ตกผลึก 
ไม่ตกตะกอน 

gum arabic  

0.10% 

   
 
 
 

ไม่ตกผลึก 
ไม่ตกตะกอน 

   
 
 
 

ไม่ตกผลึก 
ไม่ตกตะกอน 

  
 
 
 

ไม่ตกผลึก 
ไม่ตกตะกอน 

gum arabic  

0.12% 

 
 
 

 ไม่ตกผลึก 

ไม่ตกตะกอน 

 
 
 

ไม่ตกผลึก 
ไม่ตกตะกอน 

 
 
 
 

ไม่ตกผลึก 
ไม่ตกตะกอน 
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 เม่ือเก็บรักษาไซรัปท่ีอุณหภูมิหอ้งเป็นเวลา 2 เดือน แลว้ท าการวดัค่าสีของไซรัปน ้าตาล
มะพร้าวทุกเดือน ดงัแสดงในตารางท่ี 41 พบวา่เม่ือเวลาผา่นไปค่า L* จะมีค่าลดลง แสดงวา่ไซรัป
จะมีสีเขม้ข้ึน อาจเน่ืองมาจากการเกิดปฏิกิริยาสีน ้าตาลแบบไม่ใชเ้อนไซม ์ไดแ้ก่ ปฏิกิริยาเมลลาร์ด 
ท่ีมีสารตั้งตน้เป็นน ้าตาลรีดิวซ่ิงกบัโปรตีน จึงท าใหเ้กิดสีน ้าตาลเขม้ข้ึน ส่วนค่า a* มีค่าเพิ่มข้ึนเม่ือ
เวลาผา่นไป แสดงวา่ไซรัปมีสีแดงมากข้ึน แต่การใชส้ารไฮโดรคอลลอยดท่ี์ชนิดและความเขม้ขน้
แตกต่างกนัพบวา่ค่า a* ไม่มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p≥0.05) ส่วนค่า b* มี
แนวโนม้ไปในทางเดียวกบัค่า L* คือมีค่าลดลง แสดงวา่ไซรัปมีความเป็นสีเหลืองลดลง 
เน่ืองมาจากสีท่ีเขม้ข้ึนอาจไปบดบงัความเป็นสีเหลืองของไซรัป ท าใหไ้ซรัปมีค่าความเป็นสีเหลือง
ลดลง  
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4.4.11 การทดสอบคุณลกัษณะทางประสาทสัมผสัของไซรัปน า้ตาลมะพร้าว 

ในการทดสอบคุณลกัษณะทางประสาทสัมผสัของไซรัปน ้าตาลมะพร้าว ไดเ้ลือกไซรัปจาก

ผลของความหนืดในช่วง 2,600 – 4,000 cP ซ่ึงเป็นช่วงความหนืดท่ีมีค่าเหมาะสมส าหรับผลิตภณัฑ์

ไซรัป และเป็นไซรัปท่ีไม่มีการตกผลึกและตกตะกอน ไดแ้ก่ CMC 0.03%, xanthan gum 0.015% 

และ gum arabic 0.80%  แลว้น าไปทดสอบความชอบทางประสาทสัมผสัของไซรัปน ้าตาลมะพร้าว

ไซรัป control โดยใชว้ธีิ 9-point hedonic scoring โดยใชผู้ท้ดสอบท่ีไม่ไดผ้า่นการฝึกฝนจ านวน 30 

คน ไดผ้ลดงัตารางท่ี 42 พบวา่คะแนนความชอบดา้นลกัษณะปรากฏและสีไม่มีความแตกต่างกนั

อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p≥0.05) ส่วนดา้นความหนืด กล่ินรส รสชาติ และความชอบโดยรวม  

ผูชิ้มใหค้ะแนนไซรัปน ้าตาลมะพร้าวท่ีเติม CMC 0.03% มากท่ีสุด โดยไม่แตกต่างจากไซรัปท่ีเติม 

xanthan gum 0.015% อยา่งมีนยัส าคญั    

 

ตารางท่ี 42 ผลของการใชส้ารไฮโดรคอลลอยด์ต่อคุณลกัษณะทางประสาทสัมผสัของไซรัปน ้าตาล
มะพร้าว 

สารไฮโดรคอลลอยด์/ 

ความเขม้ขน้ 

ลกัษณะ 

ปรากฏ ns 
สี ns ความขน้หนืด กล่ินรส รสชาติ 

ความชอบ 

โดยรวม 

control 6.67 ± 1.09 6.97 ± 1.13 5.40 ± 1.79 b 5.87 ± 1.14 b 5.83 ± 1.51  ab 5.87 ± 1.14 b 

CMC 0.03% 7.00 ± 1.31 7.27 ± 1.34 6.60 ± 1.40 a 6.67 ± 1.49 a 6.67 ± 1.58 a 6.90 ± 1.16 a 

xanthan gum 0.015% 6.83 ± 1.09 7.00 ± 1.14 6.53 ± 1.25  a 6.17 ± 1.42 ab 6.07 ± 1.62 ab 6.37 ± 1.52 ab 

gum arabic 0.80% 6.90 ± 1.16 6.87 ± 1.20 6.07 ± 1.34 ab 5.70 ± 1.44 b 5.47  ± 1.55 b 5.70 ± 1.32 b 

 

หมายเหตุ a, b, c… แสดงถึงความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติของค่าเฉล่ียในแนวตั้ง (p<0.05) 

    ns แสดงถึงความไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติของค่าเฉล่ียในแนวตั้ง (p≥0.05) 
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ในขั้นต่อไปไดเ้ลือกไซรัปน ้าตาลมะพร้าวท่ีมีการเติมสารไฮโดรคอลลอยด์ซ่ึงผูชิ้มให้

คะแนนความชอบมากท่ีสุด คือไซรัปน ้าตาลมะพร้าวท่ีเติม CMC 0.03% ไปทดสอบเปรียบเทียบกบั

ไซรัปน ้าตาลมะพร้าวท่ีผา่นการปรับ pH ท่ี 4.0 และ 4.5 ร่วมกบัการแยกตะกอนในขอ้ 4.3 ในการ

ทดสอบความชอบทางประสาทสัมผสัของไซรัปน ้าตาลมะพร้าวโดยใชว้ธีิ 9-point hedonic scoring 

ไดผ้ลแสดงดงัตารางท่ี 43 ซ่ึงพบวา่คะแนนความชอบทางประสาทสัมผสัในดา้น ลกัษณะปรากฏ  

ความขน้หนืด กล่ินรส รสชาติ และความชอบโดยรวม มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 

(p<0.05) แต่ในดา้นของสีไม่มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p≥0.05) ส่วนผลการ

ทดสอบในดา้นความชอบโดยรวม ผูชิ้มใหค้ะแนนไซรัปน ้าตาลมะพร้าวท่ีผลิตโดยใชว้ธีิเติมสาร

ไฮโดรคอลลอยด์คือ CMC 0.03% มากท่ีสุดอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ รองลงมาคือไซรัปน ้าตาล

มะพร้าวท่ีผลิตจากน ้าตาลมะพร้าวสดผา่นการปรับ pH ท่ี 4.0 และ 4.5 ร่วมกบัการแยกตะกอน 

ตามล าดบั  

 

ตารางท่ี 43 ผลของการปรับ pH ร่วมกบัการแยกตะกอนต่อคุณลกัษณะทางประสาทสัมผสัของ
ไซรัปน ้าตาลมะพร้าว 

ไซรัปน ้าตาลมะพร้าว 
ลกัษณะ 

ปรากฏ  
สี ns ความขน้หนืด กล่ินรส รสชาติ 

ความชอบ 

โดยรวม 

pH 4.0 5.87 ± 1.36 b 6.13 ± 1.48  5.20 ± 1.37 b 5.63 ± 1.69 b 5.37 ± 1.73 b 5.67 ± 1.60 b 

pH 4.5 6.43 ± 1.45 ab 6.40 ± 1.61  5.53 ± 1.48 b 5.83 ± 1.58 ab 5.80 ± 1.54 b 6.03 ± 1.52 b 

CMC 0.03% 6.73 ± 1.41 a 6.83 ± 1.21  6.93 ± 1.46 a 6.60 ± 1.71 a 6.87 ± 1.68 a 6.83 ± 1.49 a 

หมายเหตุ a, b, c… แสดงถึงความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติของค่าเฉล่ียในแนวตั้ง (p<0.05) 

    ns แสดงถึงความไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติของค่าเฉล่ียในแนวตั้ง (p≥0.05) 
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บทที ่5  

สรุปและข้อเสนอแนะ 

5.1 สรุป 

 ไซรัปน ้าตาลมะพร้าวเป็นผลิตภณัฑท่ี์มกัเกิดปัญหาการตกตะกอนและการตกผลึกใน

ระหวา่งการเก็บรักษา จึงไดมี้การน าไซรัปทางการคา้มาศึกษาคุณสมบติัทางดา้นเคมีและกายภาพ 

เพื่อเปรียบเทียบกบัไซรัปน ้าตาลมะพร้าวท่ีผลิตข้ึน 

 ในส่วนของไซรัปน ้าตาลมะพร้าวท่ีไดผ้ลิตข้ึน เร่ิมจากการศึกษาผลของ pH ต่อการ

ตกตะกอนอนุภาคในน ้าตาลมะพร้าวสด พบวา่การปรับ pH ดว้ยแคลเซียมไฮดรอกไซด์ท่ี pH 9.0 

สามารถท าใหอ้นุภาคคอลลอยด์เช่นโปรตีนและพอลิแซคคาไรดต์กตะกอนไดม้าก และมีสีไม่เขม้

เกินไปเหมาะแก่การน าไปเค่ียวเป็นไซรัปต่อไป 

 ขั้นต่อมาเป็นการศึกษาผลของการปรับ pH เพื่อตกตะกอนอนุภาคคอลลอยดม์าใชร่้วมกบั

วธีิการแยกตะกอนในการแกปั้ญหาการตกผลึกและการตกตะกอนในไซรัปน ้าตาลมะพร้าว โดย

ปรับ pH น ้าตาลมะพร้าวสดดว้ยแคลเซียมไฮดรอกไซดท่ี์ pH 9.0 ปล่อยใหต้กตะกอนแลว้กรองแยก

ตะกอนดว้ยกระดาษกรอง แลว้น าส่วนใสมาปรับ pH ดว้ยกรดซิตริกท่ี pH แตกต่างกนั จากนั้นน ามา

ปรับ pH ดว้ยแคลเซียมไฮดรอกไซดใ์หทุ้กตวัอยา่งมี pH 5.5 เท่ากนั เพื่อลดความเปร้ียวของกรดซิ

ตริก พบวา่การปรับ pH 3.5, 4.0, 4.5 และ 5.0 สามารถป้องกนัการตกผลึกได ้ 

นอกจากน้ียงัไดศึ้กษาการเติมสารไฮโดรคอลลอยดล์งในน ้ าตาลมะพร้าวสดก่อนเค่ียวเป็น 

ไซรัป เป็นอีกทางเลือกหน่ึงในการแกไ้ขปัญหารการตกตะกอนและการตกผลึก โดยเลือกใชส้าร

ไฮโดรคอลลอยด ์3 ชนิด ไดแ้ก่ carboxymethyl cellulose (CMC), xanthan gum  และ gum arabic ท่ี

ความเขม้ขน้แตกต่างกนั พบวา่สารไฮโดรคอลลอยดเ์หล่าน้ีท่ีความเขม้ขน้แตกต่างกนัสามารถ

ป้องกนัการตกตะกอนได ้ยกเวน้การใช ้CMC 0.10% ไม่สามารถป้องกนัการตกผลึกได ้จึงไม่เหมาะ

แก่การน ามาผลิตไซรัป เม่ือท าการทดสอบความชอบทางประสาทสัมผสัเปรียบเทียบไซรัปน ้าตาล

มะพร้าวท่ีผลิตโดยการเติมไฮโดรคอลลอยด ์และไซรัปท่ีผลิตโดยใชว้ธีิการปรับ pH ร่วมกบัการ

แยกตะกอน พบวา่ผูชิ้มใหค้ะแนนความชอบไซรัปน ้าตาลมะพร้าวท่ีเติม CMC 0.03% มากท่ีสุด     
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5.2 ข้อเสนอแนะ 

 ไซรัปน ้าตาลมะพร้าวในขอ้ 4.3 หลงัการเค่ียวไซรัปเสร็จแลว้ ควรปล่อยให้ตกตะกอนใน

ภาชนะอีก 1-2 วนั จากนั้นจึงเทหรือกรองแยกไซรัปส่วนใสไปบรรจุในภาชนะสุดทา้ยตามตอ้งการ 

ก็จะไดไ้ซรัปท่ีมีความใสและไม่เกิดตะกอนระหวา่งการเก็บรักษา 

อาจน าวธีิการปรับ pH เพื่อตกตะกอนแยกอนุภาคคอลลอยดใ์นน ้าตาลมะพร้าวสดมาใช้

ร่วมกบัวธีิการเติมสารไฮโดรคอลลอยด ์โดยตกตะกอนอนุภาคดว้ยใช ้Ca(OH)2 ท่ี pH 9.0 ทิ้งไวใ้ห้

เกิดการตกตะกอน กรองเอาส่วนใสมาเติมสารไฮโดรคอลลอยด ์แลว้จึงน าไปเค่ียวระเหยน ้าเป็น

ไซรัปน ้าตาลมะพร้าว 
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ภาคผนวก ก  

การวเิคราะห์ปริมาณกรดทีไ่ตเตรตได้ (titratable acidity, TA) 

ตามวธีิของ AOAC (2000) 

ปริมาณกรดท่ีไตเตรตได ้(titratable acidity, TA) วเิคราะห์ดว้ยวธีิการไตเตรตในรูปกรด

ซิตริก โดยชัง่ไซรัปปริมาณ 5-10 กรัม แลว้แต่ pH พร้อมจดปริมาณท่ีแน่นอน ใส่ในขวดรูปชมพู่

ขนาด 250 ml เติมน ้ากลัน่ 100 ml แลว้หยดสารละลายฟีนอลฟ์ธาลีน 1% ซ่ึงเป็นอินดิเคเตอร์ลงไป 3 

หยด น าไปไตเตรตกบัสารละลายมาตรฐานโซเดียมไฮดรอกไซด ์(NaOH) ท่ีทราบความเขม้ขน้

แน่นอนซ่ึงผา่นการเทียบมาตรฐานกบัโพแทสเซียมไฮโดรเจนพาทาเลต (KOOCC6H4COOH) แลว้ 

ดงัสมการน้ี   

 

ความเขม้ขน้ของ NaOH =     น ้าหนกั KOOCC6H4COOH     x              1  x   100 ml 

     มวลโมเลกุล KOOCC6H4COOH      ปริมาตรของ NaOH        1000 ml 

 

ไตเตรตจนกระทัง่ถึงจุดยุติสีชมพู จากนั้นค านวณปริมาณกรดทั้งหมดในรูปกรดซิตริกดงัสมการน้ี 

 

ปริมาณกรด (%) = ความเขม้ขน้ NaOH x ปริมาตร NaOH  x น ้าหนกัสมมูลกรดซิตริก x 100 

           น ้าหนกัไซรัป x 1000 
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ภาคผนวก ข  

การวเิคราะห์น า้ตาลรีดิวซ่ิง (reducing sugar)  

ดว้ยวธีิ Lane and Eynon Genera Volumetric Method ตามวธีิของ AOAC (2000) 

การเตรียมสาร  

1. Fehling’s solution (Soxhlet modification) ก่อนใชต้อ้งผสมสารละลาย A และ B 
เขา้ดว้ยกนั 

Solution A: สารละลาย copper sulfate (CuSO4.5H2O) ละลาย CuSO4.5H2O ปริมาณ 

34.639 กรัมดว้ยน ้ากลัน่ และปรับปริมาตรใหไ้ด ้500 มิลลิลิตร (ml)   

Solution B: สารละลาย alkaline tartrate ละลาย potassium sodium tartrate   

(KNaC4H4O6.4H2O) ปริมาณ 173 กรัม และ sodium hydroxide (NaOH) ปริมาณ 50 กรัมดว้ยน ้า

กลัน่ และปรับปริมาตรใหไ้ด ้500 ml ตั้งทิ้งไวเ้ป็นเวลา 2 วนั แลว้กรองดว้ยกระดาษกรอง  

2. Invert sugar standard solution (1%) ละลายซูโครสปริมาณ 9.5 กรัมดว้ยน ้ากลัน่ 
และเติม hydrochloric acid (HCl) ปริมาตร 5 ml และปรับปริมาตรใหไ้ด ้100 ml เป็นเวลา 7 วนั
ส าหรับอุณหภูมิ 12-15 °C หรือ 3 วนัส าหรับอุณหภูมิ 20-25 °C หลงัจากเก็บไวต้ามเวลาดงักล่าว 
ละลายดว้ยน ้ากลัน่และปรับปริมาตรเป็น 1 ลิตร ก่อนใชต้อ้งปรับ ให ้pH ของสารละลายเป็นกลาง
ดว้ย 1M NaOH 

3. Methylene blue 0.2% (w/v) ละลายดว้ยน ้ากลัน่   
4. Lead acetate (Pb(C2H3O2)2) 10% (w/v) ละลายดว้ยน ้ากลัน่   
5. Potassium oxalate (C2K2O4) 10% (w/v) ละลายดว้ยน ้ากลัน่     
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วธีิวเิคราะห์ 

 Standardization of Fehling’s Solution      

ใช ้Fehling’s solution ท่ีผสมสารละลาย A และ B เขา้ดว้ยกนัปริมาณ 10 หรือ 25 ml น ามา
ไตเตรตกบั invert sugar standard solution ซ่ึงตอ้งพอดีกบั invert sugar standard solution 10.50 
และ 24.80 ml ตามล าดบั ผลแตกต่างของค่า titre (Y) ไปหกัออกจากท่ีไดจ้ากการไตเตรต Fehling 
กบัสารละลายน ้าตาลไซรัป ก่อนน าไปเปิดตารางหา factor 

เช่น ถา้ค่า titer จาก invert sugar standard solution = X 

เม่ือใช ้Fehling’s solution 10 ml            Y = X-10.5 

เม่ือใช ้Fehling’s solution 25 ml            Y = X-24.8 

ถา้ค่า titer จากสารละลายตวัอยา่ง   = Z 

ดงันั้น ค่าท่ีจะน าไปเปิดตาราง Lane-Eynon หา factor คือ Z-Y 

การเตรียมตัวอย่าง 

1. ชัง่ไซรัป 5-15 กรัม แลว้แต่ pH ใส่ขวดปริมาตรขนาด 200 ml 
2. ปิเปตสารละลาย Pb(C2H3O2)2 25 ml แลว้ปรับปริมาตรให้ครบ 200 ml 
3. กรองดว้ยกระดาษกรองเบอร์ 4 แลว้น ามา 100 ml ใส่ในขวดปริมาตรขนาด 200 ml 
4. ปิเปตสารละลาย C2K2O4 25 ml แลว้ปรับปริมาตรใหค้รบ 200 ml 
5. กรองดว้ยกระดาษกรองเบอร์ 4 แลว้น าไปบรรจุในบิวเรตเพื่อเป็น titrant 

วธีิการไตเตรต 

1. ปิเปต Fehling’s solution 10 หรือ 25 ml ใส่ในขวดรูปชมพูข่นาด 250 ml 
2. ไขสารละลายน ้าตาลไซรัปจากบิวเรตลงไปปริมาตรประมาณ 15 ml 
3. เขยา่ขวดรูปชมพูใ่หส้ารผสมเขา้กนัและวางลงบน hot plate ตม้ใหเ้ดือด และหยด

สารละลายเมทิลีนบลูประมาณ 2-3 หยด   
4. ไตเตรตต่อโดยการไตเตรตขณะร้อนโดยการไขสารละลายน ้าตาลคร้ังละ 2-3 หยด 

ไตเตรตจนสารละลายสีน ้าเงินหายไปเป็นสารละลายสีส้มหรือสีแดงอิฐ ซ่ึงการไตเตรตจะตอ้งท าให้
เสร็จภายในไม่เกิน 1 นาที 

5. น าค่า titer (Z) ท่ีได ้ไปหาค่า factor โดยการน าค่า Z-Y ไปเปิดตาราง Lane-Eynon  



  84 

การค านวณ 

 Factor คือค่าท่ีไดจ้ากการน า Z-Y ไปเปิดตาราง (mg) 

 Titer คือปริมาณของสารละลายน ้าตาลท่ีใชใ้นการไตเตรต (Z) (ml) 

Invert sugar of solution (C) = Factor  x  200 ml             x  200   x  100  (mg/100) 

    น ้าหนกัไซรัป (mg) x titer(Z) (ml)        100 
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ตารางภาคผนวกท่ี 1 Invert sugar for 10 cm3 of Fehling’s solution 

 

cm3 of sugar solution Solution containing beside invert sugar 

required Invert sugar factor 

15 50.5 

16 50.6 

17 50.7 

18 50.8 

19 50.8 

20 50.9 

21 51.0 

22 51.0 

23 51.1 

24 51.2 

25 51.2 

26 51.3 

27 51.4 

28 51.4 

29 51.5 

30 51.5 

31 51.6 

32 51.6 

33 51.7 

34 51.7 
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ตารางภาคผนวกท่ี 1 (ต่อ) Invert sugar for 10 cm3 of Fehling’s solution  

 

cm3 of sugar solution Solution containing beside invert sugar 

required Invert sugar factor 

35 51.8 

36 51.8 

37 51.9 

38 51.9 

39 52.0 

40 52.0 

41 52.1 

42 52.1 

43 52.2 

44 52.2 

45 52.3 

46 52.3 

47 52.4 

48 52.4 

49 52.5 

50 52.5 
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ตารางภาคผนวกท่ี 2 Invert sugar for 25 cm3 of Fehling’s solution 

 

cm3 of sugar solution Solution containing beside invert sugar 

required Invert sugar factor 

15 123.6 

16 123.6 

17 123.6 

18 123.7 

19 123.7 

20 123.8 

21 123.8 

22 123.9 

23 123.9 

24 124.0 

25 124.0 

26 124.1 

27 124.1 

28 124.2 

29 124.2 

30 124.3 

31 124.3 

32 124.4 

33 124.4 

34 124.5 
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ตารางภาคผนวกท่ี 2 (ต่อ) Invert sugar for 25 cm3 of Fehling’s solution  

 

cm3 of sugar solution Solution containing beside invert sugar 

required Invert sugar factor 

35 124.5 

36 124.6 

37 124.6 

38 124.7 

39 124.7 

40 124.8 

41 124.8 

42 124.9 

43 124.9 

44 125.0 

45 125.0 

46 125.1 

47 125.1 

48 125.2 

49 125.2 

50 125.3 
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ภาคผนวก ค  

การวเิคราะห์ปริมาณน า้ตาลซูโครส ฟรุคโตส และกลูโคส 

ดว้ยการวเิคราะห์ดว้ย enzyme test kit for sucrose, D-fructose and D-glucose assay 

 

การเตรียมตวัอยา่งไซรัป 

- ชัง่ไซรัป 1 กรัมใส่ขวดปริมาตรขนาด 100 ml ละลายดว้ยน ้ากลัน่และปรับปริมาตร จะ
ไดส้ารละลายไซรัปเขม้ขน้ 1% (w/v) 

- ส าหรับการวิเคราะห์ D-Glucose และ D-fructose จะท าการเจือจางสารละลาย 1 % 
ขา้งตน้ลงมา 1:10 ดว้ยน ้ากลัน่ และน าไปใช ้0.1 ml (ตามตารางภาคผนวกท่ี 3) 

- ส าหรับการวิเคราะห์ sucrose จะท าการเจือจางสารละลาย 1 % ขา้งตน้ลงมา 1:3 ดว้ยน ้า
กลัน่ และน าไปใช ้0.1 ml (ตามตารางภาคผนวกท่ี 3) 

 

วธีิวเิคราะห์ 

 Kits จะประกอบดว้ยสารละลาย 6 ขวด ไดแ้ก่ 

 Solution 1 : Buffer 1 (25 ml, pH 7.6) 

 Solution 2 : NADP+ + ATP 

 Solution 3 : Hexokinase + glucose-6-phosphate dehydrogenase suspension, (4.1 ml) 

 Solution 4 : Phosphoglucose isomerase suspension (2.25 ml) 

 Solution 5 : D-Glucose + D-fructose standard solution (5 ml, 0.2 mg/ml of each sugar) 

 Solution 6 : β-Fructosidase (pH 4.6), lyophilized powder 

 

 ท าการปิเปตสารตามตารางภาคผนวกท่ี 3 โดยปิเปตสารใส่คิวเวตแกว้ตามคอลมัป์ลงมา 

แลว้ท าการวดัค่าการดูดกลืนแสงท่ีความยาวคล่ืน 340 นาโนเมตร (nm) ตามล าดบัดงัท่ีแสดงไวใ้น

ตาราง การผสมสารจะใชพ้าราฟิลม์ปิดปากคิวเวต แลว้เขยา่ข้ึนลงใหส้ารเขา้กนั 
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วธีิค านวณ 

  ΔAD-glucose = (A2-A1) sample - (A2-A1) blank (จาก D-glucose/ D-fructose sample) 

  ΔAtotal D-glucose = (A2-A1) sample - (A2-A1) blank (จาก sucrose sample) 

ΔAsucrose=  ΔAtotal D-glucose - ΔAD-glucose 

ΔAD-fructose = (A3-A3) sample - (A3-A2) blank (จาก D-glucose/ D-fructose sample)  

 

c = V x MW x ΔA   [g/L]  

        ε x d x v  

โดยท่ี V = final volume [mL] 

MW = molecular weight of the substance assayed [g/mol] 

ε = extinction coefficient of NADPH at 340 nm = 6300 [l x mol-1 x cm-1] 

d = light path [cm] 

v = sample volume [mL] 

 

ส าหรับ D-glucose 

c = 2.42 x 180.16       x ΔAD-glucose   [g/L] 

     6300 x 1 x 0.1 

   = 0.6920 x ΔAD-glucose    [g/L] 

ส าหรับ sucrose 

c = 2.42 x 342.3         x ΔAD-sucrose    [g/L] 

      6300 x 1 x 0.1 

   = 1.315 x ΔAsucrose     [g/L]  

ส าหรับ D-fructose 

c = 2.44 x 180.16       x ΔAD-fructose   [g/L] 

      6300 x 1 x 0.1 

   = 0.6978 x ΔAD-fructose     [g/L] 
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ปริมาณของ D-glucose = cD-glucose [g/L sample solution]  x 100   [g/100 g] 

    weightsample [g/L sample solution] 

 

ปริมาณของ sucrose = csucrose [g/L sample solution]  x 100   [g/100 g] 

   weightsample [g/L sample solution] 

 

ปริมาณของ D-fructose = cD-fructose [g/L sample solution]  x 100   [g/100 g] 

          weightsample [g/L sample solution] 
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ตารางภาคผนวกท่ี 3 การปิเปตสารละลายลงคิวเวตเพื่อวเิคราะห์ปริมาณน ้าตาลซูโครส ฟรุคโตส  

                                 และกลูโคส 

ปิเปตลงคิวเวต 
Blank  Sucrose Blank D-glucose/ D-glucose/ 

sucrose sample  Sample D-fructose sample D-fructose sample 

solution 6 0.20 ml 0.20 ml - - 

สารละลายตวัอยา่ง - 0.10 ml - 0.10 ml 

ผสม และบ่มเป็นเวลา 5 นาที จากนั้นเติมน ้ากลัน่ solution 1 และ 2 

น ้ากลัน่ (ท่ี  25 C) 2.00 ml 1.90 ml 2.20 ml 2.10 ml 

solution 1 0.10 ml 0.10 ml 0.10 ml 0.10 ml 

solution 2 0.10 ml 0.10 ml 0.10 ml 0.10 ml 

ผสม และอ่านค่าการดูดกลืนแสง (A1) หลงัจากผสมเป็นเวลา 3 นาที จากนั้นเติม solution 3 

solution 3 0.02 ml 0.02 ml 0.02 ml 0.02 ml 

ผสม และอ่านค่าการดูดกลืนแสง (A2) หลงัจากผสมเป็นเวลา 5 นาที  

หากปฏิกิริยาไม่หยดุหลงัผา่นไป 5 นาที ใหอ่้านค่า A2 

ใหอ่้านค่า A2 จนกวา่ค่าจะน่ิงเป็นเวลา 2 นาที จากนั้นเติม solution 4 

solution 4 - - 0.02 ml 0.02 ml 

ผสม และอ่านค่าการดูดกลืนแสง (A3) หลงัจากผสมเป็นเวลา 10 นาที 
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ภาคผนวก ง  
แบบสอบถามการประเมินทางประสาทสัมผสั 

แบบทดสอบทางประสาทสัมผสัดว้ยวธีิการใหค้ะแนนความชอบ 9-point hedonic scale  

ช่ือผูท้ดสอบ…………………………………………………………………..ชุดท่ี…………….... 
ผลิตภณัฑ์……ไซรัปน ้าตาลมะพร้าว…วนัท่ี……………………………………………………… 
 
ค าช้ีแจง 1. ผูท้ดสอบจะไดรั้บผลิตภณัฑต์วัอยา่งท่ีมีเลขรหสัก ากบั ซ่ึงเร่ิมการทดสอบตวัอยา่งโดย
เรียงล าดบัจากซา้ยไปขวาตามรหสัท่ีจดัไวใ้ห้และใหค้ะแนนตามความชอบของท่าน  
 2. กรุณาชิมไซรัปก่อน จากนั้นชิมไซรัปคู่กบัแพนเคก้ 
 3. ควรด่ืมน ้าลา้งปากก่อนท าการทดสอบและก่อนเปล่ียนตวัอยา่งใหม่ทุกคร้ัง    
 4. ประเมินความชอบของท่านท่ีมีต่อผลิตภณัฑใ์นคุณลกัษณะดา้นต่างๆ โดยใชเ้กณฑ์การ
ใหค้ะแนนดงัน้ี 
      1 = ไม่ชอบมากท่ีสุด 4 = ไม่ชอบเล็กนอ้ย 7 = ชอบปานกลาง 
        2 = ไม่ชอบมาก  5 = เฉยๆ  8 = ชอบมาก 
                         3 = ไม่ชอบปานกลาง 6 = ชอบเล็กนอ้ย  9 = ชอบมากท่ีสุด  

 
รหสัตวัอยา่ง 

        517       438       259       164  
ลกัษณะปรากฏ  …………. …………. …………. …………. 
สี   …………. …………. …………. …………. 
ความขน้หนืด  …………. …………. …………. …………. 
กล่ินรส   …………. …………. …………. ………….  
รสชาติ   …………. …………. …………. …………. 
ความชอบโดยรวม ………… …………. …………. …………. 

 

ความคิดเห็นหรือขอ้เสนอแนะ 
……………………………………………………………………………………………………… 
     ขอบคุณส าหรับความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม 
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