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คําสําคัญ : สารให้ความหวาน/อะการ์ /วุน้ กะทิ/ลอดช่องสิ งคโปร์
เอมนิ ก า เที ย นไสว : การใช้ส ารให้ความหวานทดแทนนําตาลในวุน้ กะทิ แ ละนํากะทิ
สําหรับลอดช่องสิ งคโปร์ . อาจารย์ทีปรึ กษาวิทยานิพนธ์ : ผศ.ดร. เอกพันธ์ แก้วมณี ชยั . 207 หน้า.
วุน้ กะทิ แ ละลอดช่ องสิ ง คโปร์ เป็ นขนมไทยที มี ป ริ ม าณนําตาลสู ง การบริ โภคนําตาล
ปริ มาณมากอาจส่ ง ผลให้เกิ ดปั ญหาสุ ข ภาพได้ จึ ง ได้ท าํ การพัฒนาวุน้ กะทิ แ ละนํากะทิ สํา หรั บ
ลอดช่ องสิ งคโปร์ โดยใช้ส ารให้ความหวานทดแทนนําตาลคื อ นําตาลแอลกอฮอล์ (ซอร์ บิ ทอล
ไอโซมอลท์ และมอลทิทอล)ร่ วมกับซู คราโลส และซู คราโลสเพียงอย่างเดียว โดยมีวตั ถุประสงค์
เพือศึกษาคุณภาพและการยอมรับของผูบ้ ริ โภคทีมีต่อผลิตภัณฑ์วนุ ้ กะทิและนํากะทิสําหรับลอดช่อง
สิ งคโปร์ทีใช้สารให้ความหวานทดแทนนําตาล และเพือหาชนิดและปริ มาณของสารให้ความหวาน
ทดแทนนําตาลทีเหมาะสมสําหรับผลิตภัณฑ์ดงั กล่าว
เมือใช้สารให้ความหวานทีระดับการทดแทน 25, 50, 75 และ 100% ของปริ มาณนําตาล
ทรายหรื อนําตาลซู โครสทีมี ในสู ตรผลิ ตภัณฑ์ต้นแบบ พบว่าวุน้ กะทิ ทีใช้ส ารทดแทนนําตาลมี
ปริ มาณความชืน ปริ มาณของแข็งทีละลายได้ทงหมด
ั
และค่าความแข็ง ลดลงจากสู ตรควบคุมอย่าง
มีนยั สําคัญ จากการวิเคราะห์ สมบัติเชิงความร้อนด้วยเครื อง Differential Scanning Calorimeter
(DSC) พบว่าวุน้ กะทิสูตรใช้สารทดแทนนําตาลทุกชนิดมีอุณหภูมิการหลอมเหลวของเจลอะการ์ ตาํ
กว่า และสู ตรใช้นาตาลแอลกอฮอล์
ํ
มีอุณหภูมิการเกิดเจลอะการ์ ทีสู งกว่าสู ตรควบคุ ม จากผลการ
ประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสพบว่าสามารถใช้นาตาลแอลกอฮอล์
ํ
และซูคราโลสเพียงอย่าง
เดียวทีระดับการทดแทนนําตาลสู งสุ ดได้ 100% และ 75% ตามลําดับ
ส่ วนนํากะทิสําหรับลอดช่องสิ งคโปร์ สูตรใช้นาตาลแอลกอฮอล์
ํ
มีค่าดัชนี การเกิดชันครี ม
ใกล้เคียงกับสู ตรควบคุม และสู ตรทีใช้ซูคราโลสเพียงอย่างเดียวมีค่าดัชนีการเกิดชันครี มเพิมขึนตาม
ระดับการทดแทนนําตาล และปริ มาณของแข็งทีละลายได้ทงหมดมี
ั
ค่าลดลง เมือพิจารณาสมบัติ
ด้านอิมลั ชันและกายภาพอืนๆ พบว่าสู ตรทีใช้นาตาลแอลกอฮอล์
ํ
ร่วมกับซูคราโลสมีสมบัติใกล้เคียง
กับสู ตรควบคุมมากทีสุ ด จากผลการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสพบว่าสามารถใช้นาตาล
ํ
แอลกอฮอล์ร่วมกับซู คราโลสและซู คราโลสเพียงอย่างเดียวทีระดับการทดแทนนําตาลสู งสุ ดได้
100% และ 75% ตามลําดับ
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AIMNIKA THEANSAWAI : REPLACEMENT OF SUGAR WITH SWEETENERS IN
COCONUT MILK JELLY AND COCONUT MILK OF LOD-CHONG SINGAPORE : THESIS
ADVISOR : ASST.PROF. EAKAPHAN KEOWMANEECHAI . 207 pp.
Coconut milk jelly and Lod-Chong Singapore are Thai desserts containing high contents of
sugar. Consuming extensive amount of sugar could lead to health problems. Therefore, coconut milk
jelly and coconut milk of Lod-Chong Singapore were developed in this study by replacing sugar in the
products with food additive sweeteners, ie., sugar alcohols (sorbitol, isomalt and maltitol) and sucralose
alone. The aim of this study was to investigate qualities and consumer acceptance of the products with
sugar replacement and find out appropriate types and amounts of the sugar replacers to be used in the
products.
The sugar replacers were substituted at 25, 50, 75 and 100% for sucrose in selected recipes. It
was found that the coconut milk jellies with sugar replacements had significantly lower moisture
contents, total soluble solids and hardness when compared to the control recipe. Thermal properties
studied by Differential Scanning Calorimeter (DSC) showed that the jellies with sugar replacers had
lower agar gel melting temperatures and the jellies with sugar alcohols had higher agar gelation
temperatures than the control jelly. The sensory evaluation revealed that the maximum applicable
replacements of sugar with sugar alcohols and sucralose and with sucralose alone were 100% and 75%,
respectively.
The coconut milk of Lod-Chong Singapore with sugar alcohols and sucralose gave similar
creaming indexes as compared to the control one. The coconut milk with sucralose alone showed higher
creaming indexes with increasing sugar replacement level. Total soluble solids of the coconut milk
decreased. The coconut milk with sugar alcohols and sucralose had emulsion and physical properties
similar to that of the control. The sensory tests indicated that the maximum applicable replacements of
sugar with sugar alcohols and sucralose and with sucralose alone were 100% and 75%, respectively.
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กิตติกรรมประกาศ
ข้าพเจ้าขอขอบพระคุณผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร. เอกพันธ์ แก้วมณี ชยั ซึงให้ความกรุ ณาเป็ น
อาจารย์ทีปรึ กษาวิทยานิพนธ์และให้ความช่วยเหลือดูแล ทังความรู ้ คําแนะนํา คําปรึ กษาและความ
ช่วยเหลือต่างๆทีเป็ นประโยชน์ต่อการศึกษาและการดําเนิ นงานวิจยั การจัดทํารู ปเล่ม ตลอดจน
ตรวจแก้ไขวิทยานิพนธ์เล่มนี ให้เสร็ จสมบูรณ์ยงขึ
ิ น รวมทังอาจารย์ทุกท่าน และบุคลากรใน
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมทีให้ความรู้ ตลอดจน
ให้คาํ ปรึ กษาต่างๆ
ขอขอบพระคุณผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร. สุ ภาณี ด่านวิริยะกุล ทีให้ความกรุ ณาเป็ นอาจารย์
ผูท้ รงคุณวุฒิในการตรวจสอบวิทยานิพนธ์
ขอขอบคุณหอสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร ห้องสมุดภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะ
วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และศูนย์คอมพิวเตอร์ทีอํานวยความสะดวกในการ
สื บค้นข้อมูลต่างๆ
ขอขอบพระคุณสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศิลปากร ทีมอบทุนสนับสนุนการทําวิจยั ให้แก่ขา้ พเจ้า
ขอขอบพระคุณ คุณพ่อ คุณแม่ ทุกๆคนในครอบครัวทีให้การอบรมเลียงดูและสนับสนุน
ในทุกๆด้าน อีกทังยังคอยเป็ นกําลังใจ ให้คาํ ปรึ กษาและอยูเ่ คียงข้างกันเป็ นอย่างดีมาโดยตลอด
และขอบคุณเพือนๆ พีๆ น้องๆทีให้กาํ ลังใจในการทําวิจยั ครังนี ทําให้ขา้ พเจ้ามีกาํ ลังใจในการ
ทํางานให้สาํ เร็ จลุล่วงไปได้ ขอบคุณทุกๆความช่วยเหลือและการให้คาํ ปรึ กษาแก่ขา้ พเจ้ามาโดย
ตลอด
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