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Edible film has an application for food packaging and coating by providing a barrier
to moisture, oxygen and flavor movement. Protein films exhibit poor water vapor barrier
property; therefore, the addition of lipids could improve water vapor barrier of edible film. Whey
protein isolate (WPI) and gum arabic (GA) which are natural materials and widely used in the
food industry can improve emulsion stability. The objective of this research was to study the
properties of emulsion films from WPI and GA at ratios of 1:0, 2:1, 3:1 and 4:1. Glycerol was
used as a plasticizer at 25% 27% and 30% of total solid. Coconut oil was also applied to form an
emulsion. The results showed that increasing in viscosity and emulsion stability was found in the
samples containing GA. The addition of GA with increasing the amount had an influence on
emulsion films that were decreases in elastic modulus, tensile strength, %elongation at break and
films thickness, while increases in opacity and water vapor permeability. Film surface analyzed
by scanning electron microscope of emulsion films prepared from only WPI showed lots of lipid
droplets. However, a sample containing GA presented less lipid droplets on film surface.
Considering on emulsion film of WPI and GA at ratios of 2:1, 3:1 and 4:1, it was found that the
addition of glycerol at 25-30% had no influence on the film thickness and opacity of emulsion
films. However, elastic modulus and tensile strength increased while water vapor permeability
decreased as decreasing in glycerol content. Therefore, ratios of WPI: GA and amount of glycerol
have an effect on the properties of emulsion films.
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บทที่ 1
บทนา
1.1 ความเป็ นมาและความสาคัญ
ปัจจุบนั ผลิตภัณฑ์ที่ทาจากธรรมชาติ ซึ่งเป็ นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อมเป็ นที่นิยมและมีแนวโน้ม
เพิ่มขึ้นเรื่ อยๆ เนื่องจากผูบ้ ริ โภคหันมาสนใจสุ ขภาพกันมากขึ้น ดังนั้นผูป้ ระกอบการจึงให้ความ
สนใจในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ทาจากธรรมชาติ เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่ดี มีประโยชน์ เป็ นมิตรต่อ
สิ่ งแวดล้อม ย่อยสลายได้ง่าย ซึ่ งเป็ นการตอบสนองต่อความต้องการของผูบ้ ริ โภคที่ตอ้ งการความ
สะดวกสบายและมีความปลอดภัย สาหรับฟิ ล์มบริ โภคได้น้ นั ได้รับความสนใจมากขึ้นใน
อุตสาหกรรมอาหารและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยมีการค้นคว้าวิจยั และพัฒนาอย่างต่อเนื่ อง
เนื่องจากฟิ ล์มบริ โภคได้ทามาจากสารจากธรรมชาติ จาพวกพอลีแซคคาไรด์ และ โปรตีน
เช่น แป้ งมันสาปะหลัง เพกติน เวย์โปรตีน และโปรตีนจากถัว่ เป็ นต้น ซึ่งนอกจากเป็ นสารที่
บริ โภคได้แล้ว ยังมีสมบัติในการป้ องกันการเปลี่ยนแปลงทางด้านกลิ่น รสชาติ ลักษณะปรากฏ
ควบคุมการแพร่ ผา่ นของไอน้ า การแลกเปลี่ยนก๊าซ และลดอัตราการหายใจของผักผลไม้ได้
(Bourtoom, 2008; Skurtys et al., 2010)
ฟิ ล์มบริ โภคได้ที่ทาจากโปรตีนมีคุณประโยชน์ทางโภชนาการ และสามารถป้ องกัน
การแพร่ ผา่ นของออกซิ เจนได้ แต่การป้ องกันการแพร่ ผา่ นของไอน้ าได้ไม่ดี (Bourtoom, 2008)
เพราะโปรตีนมีคุณสมบัติที่ชอบน้ า (hydrophilic) ทาให้ป้องกันการแพร่ ผา่ นของไอน้ าได้ไม่ดี
(Skurtys et al., 2010) ดังนั้นจึงมีการศึกษาเพื่อปรับปรุ งสมบัติการแพร่ ผา่ นของไอน้ าของฟิ ล์ม
บริ โภคได้ โดยการเติมสารที่ไม่มีข้ วั มีคุณสมบัติไม่ชอบน้ า (hydrophobic) ลงไป เช่น ไขมัน
เรี ยกว่าฟิ ล์มอิมลั ชัน (Emulsion Film) แต่การเติมไขมันลงไปทาให้เกิดความไม่คงตัวของอิมลั ชัน
ดังนั้นการเติมอิมลั ซิ -ไฟเออร์ ที่มีสมบัติชอบน้ า (hydrophilic) และไม่ชอบน้ า (hydrophobic) ลงไป
จะช่วยให้อิมลั ชันมีความคงตัว (Galus et al., 2015) ทาให้ฟิล์มมีอตั ราการแพร่ ผา่ นของไอน้ าต่าและ
มีสมบัติการต้านทานเชิงกลสู ง (Debeaufort et al., 1995) การใช้กมั อะราบิก (GA) ผสมเวย์โปรตีน
ไอโซเลท (WPI) ในอัตราส่ วนที่เหมาะสม สามารถลดปัญหาการแยกชั้นของอิมลั ชันได้ดีกว่า
การใช้ GA และ WPI เพียงชนิดเดียว เนื่ องจากแรงดึงดูดเข้าหากันของไบโอโพลีเมอร์ ดว้ ยแรง
electrostatic attractions ทาให้เกิดโครงสร้างที่ซบั ซ้อนระหว่าง GA และ WPI จึงส่ งผลให้อิมลั ชัน
มีความคงตัวเพิ่มขึ้น (Klein, Aserin, Svitov, et al., 2010)

2
ดังนั้นในการศึกษาครั้งนี้จึงเลือกใช้ GA และ WPI ที่มีสมบัติการเป็ นอิมลั ซิไฟเออร์
และการเกิดโครงร่ างแหช่วยให้เกิดโครงสร้างของฟิ ล์มได้ ซึ่ งทั้ง WPI และ GA เป็ นสารที่มาจาก
ธรรมชาติ ใช้กนั อย่างแพร่ หลายในอุตสาหกรรมอาหาร สามารถบริ โภคได้อย่างปลอดภัยอีกด้วย
1.2 วัตถุประสงค์
1. ศึกษาสมบัติของอิมลั ชันจากเวย์โปรตีนไอโซเลท (WPI) ผสมกัมอะราบิก (GA)
อัตราส่ วนต่างกันโดยใช้ปริ มาณกลีเซอรอลร้อยละ 30
2. ศึกษาสมบัติของฟิ ล์มอิมลั ชันจาก WPI ผสม GA อัตราส่ วนต่างกัน โดยใช้ปริ มาณ
กลีเซอรอลร้อยละ 25, 27 และ 30
1.3 ขอบเขตการวิจัย
1. วัตถุดิบสาหรับศึกษาสมบัติของอิมลั ชันและฟิ ล์มอิมลั ชันได้แก่ WPI และ GA
2. อัตราส่ วนที่ศึกษาระหว่าง WPI: GA 4 อัตราส่ วน ได้แก่ 1:0, 2:1, 3:1 และ 4:1
3. ศึกษาปริ มาณกลีเซอรอลที่ร้อยละ 25, 27 และ 30 ซึ่งใช้เป็ นสารพลาสติไซเซอร์
4. น้ ามันที่ใช้ทาอิมลั ชันคือ น้ ามันมะพร้าวชนิดสาหรับปรุ งอาหาร โดยใช้ปริ มาณ
ร้อยละ 10 ในการเตรี ยมสารละลายฟิ ลม์ อิมลั ชัน
5. ทาแห้งฟิ ล์มอิมลั ชันที่สภาวะควบคุมอุณหภูมิ 25 องศาเซลเซี ยส ค่าความชื้นสัมพัทธ์
ที่ประมาณร้อยละ 50±5
1.4 สมมุติฐานของการวิจัย
1.อัตราส่ วนระหว่าง WPI: GA ที่เหมาะสม สามารถปรับปรุ งความคงตัวของอิมลั ชัน
และความสามารถในการแพร่ ผา่ นของไอน้ าได้
2.การลดปริ มาณกลีเซอรอลในตัวอย่างฟิ ล์มอิมลั ชัน จะสามารถปรับปรุ งความสามารถใน
การแพร่ ผา่ นของไอน้ าได้ และให้ค่าสมบัติเชิงกลใกล้เคียงกับตัวอย่างฟิ ล์มอิมลั ชันที่ไม่ผสม GA

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
2.1 ฟิ ล์มบริโภคได้ (Edible film)
ฟิ ล์มบริ โภคได้ คือ ฟิ ล์มที่ทามาจากวัตถุดิบที่สามารถบริ โภคได้ เช่น แป้ ง อนุพนั ธ์ของ
เซลลูโลส สารไฮโดรคอลลอยด์ โปรตีน เป็ นต้น โดยขึ้นรู ปเป็ นแผ่นฟิ ล์มบางๆสามารถนามา
บริ โภค เคลือบบนอาหารหรื อห่อหุ ม้ อาหารโดยตรง เคลือบภาชนะบรรจุอาหารชั้นใน เช่น กระดาษ
ฟิ ล์มพลาสติก เป็ นต้น เพื่อเป็ นส่ วนที่สัมผัสกับอาหารทาให้มีความปลอดภัยต่อผูบ้ ริ โภคเพราะฟิ ล์ม
สามารถบริ โภคได้ ไม่มีสารเคมี สารพิษ และสามารถย่อยสลายตามธรรมชาติได้
ในการทาฟิ ล์มบริ โภคได้น้ นั ใช้วตั ถุดิบที่สามารถขึ้นรู ปเป็ นฟิ ล์มได้และสามารถละลายได้ใน
ตัวทาละลาย เช่น น้ า แอลกอฮอล์ น้ าผสมแอลกอฮอล์ หรื อตัวทาละลายอื่น เป็ นต้น นอกจากนี้
สามารถเติมสารพลาสติไซเซอร์ สารต้านจุลินทรี ย ์ สี หรื อ กลิ่นรสลงไปได้ การนาสารละลายฟิ ล์ม
ไปใช้กบั อาหารมีหลากหลายวิธี เช่น การจุ่มอาหารลงในสารละลายฟิ ล์ม หรื อการสเปรย์และการทา
สารละลายบนอาหาร เป็ นต้น (Skurtys et al., 2010)
2.1.1 ประเภทของฟิ ล์มบริ โภคได้
2.1.1.1 ฟิ ล์มบริ โภคได้จากโปรตีน
ฟิ ล์มหรื อสารเคลือบ (Coating) ทาจากโปรตีน เช่น โปรตีนจากข้าวโพด โปรตีนถัว่ เหลือง
โปรตีนถัว่ เขียว เวย์โปรตีน เจลาติน เคซีน และกลูเตน เป็ นต้น ฟิ ล์มบริ โภคได้จากโปรตีนสามารถ
ป้ องกันการแพร่ ผา่ นของออกซิ เจนได้ดี แต่ป้องกันการแพร่ ผา่ นของไอน้ าไม่ดี
2.1.1.2 ฟิ ล์มบริ โภคได้จากโพลีแซคคาไรด์
ฟิ ล์มบริ โภคได้จากโพลีแซคคาไรด์ทาจากสารโพลีแซคคาไรด์ เช่น เซลลูโลส สตาร์ช
เพกติน สารสกัดจากสาหร่ ายทะเล กัมจากพืช ไคโตซาน เป็ นต้น โพลีแซคคาไรด์มีคุณสมบัติชอบ
น้ า (hydrophilic) ทาให้การป้ องกันการแพร่ ผา่ นของไอน้ าและการป้ องกันการแลกเปลี่ยนก๊าซทาได้
ไม่ดี ถึงแม้วา่ จะป้ องกันการแพร่ ผา่ นของไอน้ าไม่ดีแต่สามารถชะลอการสู ญเสี ยความชื้ นออกจาก
อาหารได้
2.1.1.3 ฟิ ล์มบริ โภคได้จากไขมัน
ฟิ ล์มหรื อสารเคลือบ (Coating) ทาจากไขมันจาพวก acetylated monoglycerides,
surfactants และแวกซ์จากธรรมชาติ เป็ นต้น หน้าที่หลักของฟิ ล์มชนิดนี้ คือ ป้ องกันการแพร่ ผา่ น
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ของไอน้ า แต่มีขอ้ เสี ยคือฟิ ล์มมีความหนาและเปราะง่าย ดังนั้นจึงต้องผสมโปรตีนหรื อ
โพลีแซคคาไรด์เพื่อให้ฟิล์มมีคุณสมบัติเชิงกลที่ดีข้ ึน
2.1.1.4 ฟิ ล์มประกอบ (Composite films)
ฟิ ล์มประกอบ คือ ฟิ ล์มบริ โภคได้ที่ใช้วตั ถุดิบผสมเข้าด้วยกันของโพลีแซคคาไรด์ โปรตีน
และ/หรื อไขมัน กล่าวคือเป็ นฟิ ล์มที่ผสมหลายองค์ประกอบเข้าด้วยกัน เช่น โพลีแซคคาไรด์กบั
ไขมัน โปรตีนกับไขมัน เป็ นต้น จุดประสงค์เพื่อลดข้อด้อยของฟิ ล์มบริ โภคได้ที่ใช้วตั ถุดิบเพียง
ชนิดเดียว และเพื่อปรับปรุ งคุณสมบัติของฟิ ล์มให้มีคุณสมบัติที่จาเพาะเจาะจงต่อความต้องการใช้
(Bourtoom, 2008) ฟิ ล์มอิมลั ชันเป็ นฟิ ล์มประกอบชนิดหนึ่งซึ่ งมีส่วนผสมของไขมันในระบบด้วย
2.1.2 การใช้ประโยชน์ของฟิ ล์มบริ โภคได้
- การป้ องกันการแพร่ ผา่ นของก๊าซและไอน้ า ตัวอย่างเช่น การป้ องกันการสู ญเสี ยความชื้น
จากผลไม้สู่สิ่งแวดล้อมและ/หรื อลดการดูดซึมออกซิเจนของผลไม้ ส่ งผลให้สามารถชะลอการ
หายใจของผลไม้ได้ (Kester et al., 1986) การป้ องกันการแพร่ ผา่ นของไอน้ าในผลิตภัณฑ์พิซซ่าที่มี
ค่ากิจกรรมน้ าอิสระขององค์ประกอบต่างกัน เพื่อให้คงกรอบเมื่อระยะเวลาเปลี่ยนแปลงไป
(Donhowe et al., 1994)
- การเคลือบเพื่อป้ องกันการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชัน เช่น สารเคลือบจากโพลีแซคคาไรด์
สามารถป้ องกันการเกิดออกซิ เดชันของเนื้ อส่ วนในของผลไม้เปลือกแข็ง (nutmeat) ได้ (Murray et
al., 1973)
- การลดการเคลื่อนที่ของไขมัน ซึ่งการเคลื่อนที่ของไขมันและน้ ามันเป็ นปั ญหาใน
อุตสาหกรรมขนมหวาน โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในผลิตภัณฑ์ที่ทาจากช็อกโกแลต ตัวอย่างเช่น น้ ามันใน
ไส้ขนมหวานที่ทาจากเนยถัว่ ซึ่ งสามารถเกิดการเคลื่อนที่ไปสู่ ช้ นั เคลือบช็อกโกแลต ทาให้ส่งผล
เสี ยต่อคุณสมบัติของช็อกโกแลต (Nelson et al., 1991; Paulinka, 1986)
- การปกป้ องสมบัติทางกายภาพสาหรับผลิตภัณฑ์อาหารที่เสี ยหายได้ง่ายในระหว่างการ
ขนส่ ง เช่น ผักและผลไม้สด
- เป็ นทางเลือกสาหรับบรรจุภณั ฑ์ทางการค้า โดยการใช้ฟิล์มบริ โภคได้จะเป็ นการลด
ปริ มาณขยะจากบรรจุภณั ฑ์ที่ไม่ยอ่ ยสลายที่มีการใช้ในผลิตภัณฑ์อาหารแปรรู ป
(Donhowe et al., 1994)
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2.2 เวย์โปรตีนไอโซเลท (Whey protein isolate, WPI)
เวย์โปรตีนเป็ นโปรตีนที่ได้จากน้ านม มีปริ มาณร้อยละ 20 ของโปรตีนทั้งหมดในน้ านมวัว
เป็ น globular protein รู ปร่ างเป็ นทรงกลมเพราะสายโพลีเพปไทด์พบั ซ้อนกันไปมา เกิดโครงสร้าง
หลวมๆ ยึดเกาะกันด้วยพันธะไฮโดรเจนทาให้โปรตีนชนิ ดนี้มีความสามารถในการกระจายตัวใน
น้ าได้ดี (Bourtoom, 2008; นิธิยา รัตนาปนนท์, 2549)
เวย์โปรตีนไอโซเลท เป็ นผลพลอยได้จากอุตสาหกรรมผลิตเนยแข็ง มีการใช้งาน WPI
ในอุตสาหกรรมอาหารอย่างกว้างขวาง มีความบริ สุทธิ์ สูง ปริ มาณโปรตีนมากกว่า 90 เปอร์ เซ็นต์
องค์ประกอบหลักของ WPI คือ β-lactoglobulin, -lactalbumin, bovine serum albumin,
immunoglobulins และ lactoferrin โปรตีนทั้ง 2 ชนิด คือ β-lactoglobulin และ -lactalbumin
ดูดซับที่ผวิ สัมผัสร่ วมระหว่างน้ าและน้ ามัน ทาให้ WPI มีคุณสมบัติการเป็ นอิมลั ซิไฟเออร์ที่ดี และ
มีความสามารถในการรักษาความคงตัวของอิมลั ชัน (Be´die´ et al., 2008; Zhu et al., 2008, 2010)
2.2.1 ฟิ ล์มบริ โภคได้จากเวย์โปรตีนไอโซเลท
ฟิ ล์ม WPI สามารถนาไปเคลือบแอปเปิ้ ลหลังการเก็บเกี่ยว (Cisneros-Zevallos et al., 2003)
และสามารถเคลือบเพื่อป้ องกันการเกิดกลิ่นหื นของถัว่ ลิสงคัว่ (Mate´, Frankel, et al., 1996) เป็ นต้น
ฟิ ล์มบริ โภคได้จาก WPI มีผศู ้ ึกษากันอย่างกว้างขวางและหลากหลายเพื่อหาคุณสมบัติต่างๆของ
ฟิ ล์ม เช่น การศึกษาผลของสัดส่ วนระหว่าง WPI และ กลีเซอรอลที่มีผลต่อความสามารถในการ
แพร่ ผา่ นไอน้ าของฟิ ล์ม พบว่าปริ มาณของ WPI และ กลีเซอรอล มีผลต่อการเพิม่ การแพร่ ผา่ นไอน้ า
ของฟิ ล์ม สัดส่ วนที่ให้ค่าการแพร่ ผา่ นไอน้ าต่าสุ ดหรื อสามารถป้ องกันการแพร่ ผา่ นไอน้ าได้ดี
คือปริ มาณ WPI ร้อยละ 7 และกลีเซอรอลร้อยละ 40 ของน้ าหนัก WPI กล่าวคือการแพร่ ผา่ นไอน้ า
เพิ่มขึ้นเมื่อปริ มาณของ WPI และกลีเซอรอลเพิ่มขึ้น เนื่ องจากขั้นตอนการเตรี ยมฟิ ล์มจาก WPI
ใช้อุณหภูมิสูง (80 องศาเซลเซี ยส) ทาให้โปรตีนเกิดการเสี ยสภาพของโครงสร้างร่ างแหของโปรตีน
ที่ความเข้มข้นสู งมีการจัดเรี ยงตัวเป็ นระเบียบมากกว่าโปรตีนที่มีความเข้มข้นต่า ทาให้ไอน้ า
สามารถแพร่ ผา่ นช่องว่างของโมเลกุลที่เป็ นระเบียบนี้ได้ดี และกลีเซอรอลเป็ นสารที่มีสมบัติดูด
ความชื้นสู ง (high hygroscopic) สามารถดูดความชื้นจากบรรยากาศได้ดี (Kokoszka et al., 2010)
จะเห็นได้วา่ ปริ มาณกลีเซอรอลมีความสาคัญ เมื่อเปรี ยบเทียบฟิ ล์มจาก WPI และฟิ ล์มจาก
β-lactoglobulin ที่มีโครงสร้างทางโมเลกุลแตกต่างกัน แต่การแพร่ ผา่ นของไอน้ าและออกซิ เจนกลับ
ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ โดยปริ มาณกลีเซอรอลเป็ นปั จจัยที่สาคัญกว่าชนิ ดโปรตีน
การเพิ่มขึ้นของกลีเซอรอลในฟิ ล์มส่ งผลให้การแพร่ ผา่ นของไอน้ าและออกซิ เจนเพิ่มขึ้น (Mate´ &
Krochta, 1996) อย่างไรก็ตาม การเตรี ยมฟิ ล์มจาก WPI เพียงอย่างเดียวอาจไม่สามารถให้คุณสมบัติ
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ของฟิ ล์มตามที่ตอ้ งการได้ ดังนั้นจึงมีการพัฒนาฟิ ล์มให้มีสมบัติที่จาเพาะเจาะจงมากขึ้น และ
การลบข้อด้อยบางประการของฟิ ล์ม WPI จึงมีนกั วิจยั ทดลองเตรี ยมฟิ ล์มประกอบจาก WPI ผสม
สารชนิดอื่น เช่น ฟิ ล์ม WPI ผสม mesquite gum (MG) โดยพบว่า การเติม MG ลงในฟิ ล์ม WPI
สามารถปรับปรุ งสมบัติเชิงกลของฟิ ล์ม WPI ได้ โดยทาให้ค่า Tensile strength ลดลง และค่า
% Elongation at break สู งขึ้น กล่าวคือการเติม MG ทาให้ฟิล์ม WPI มีความยืดหยุน่ ดีข้ ึนและ
ไม่ส่งผลในเชิงลบต่อคุณลักษณะของฟิ ล์ม แต่มีขอ้ เสี ยคือ MG มีสีเหลืองทาให้ฟิล์มที่ได้มีสีเหลือง
(Osés, Fabregat-Vázquez, et al., 2009) การผสม WPI และ Konjac glucomannan (KGM) ช่วย
ปรับปรุ งความโปร่ งแสง ความยืดหยุน่ และสมบัติอื่นๆของฟิ ล์ม KGM การเพิ่มปริ มาณ WPI ใน
สัดส่ วนของ KGM ที่ลดลง ทาให้ลกั ษณะพื้นผิวของฟิ ล์มมีความขรุ ขระน้อยลง (Leuangsukrerk et
al., 2015)
สมบัติของฟิ ล์มมีการเปลี่ยนแปลงเมื่อเก็บรักษาเป็ นเวลานานขึ้น Anker et al. (2001)
ศึกษาคุณสมบัติฟิล์ม WPI เมื่อเก็บในสภาวะอุณหภูมิ 23 องศาเซลเซี ยส ความชื้นสัมพัทธ์ร้อยละ 50
เป็ นเวลา 120 วัน โดยแปรชนิดของพลาสติไซเซอร์ คือ กลีเซอรอล (G) และ ซอร์บิทอล (S)
ในปริ มาณร้อยละ 32 และ 45 ตามลาดับ เพื่อให้ฟิล์มมีสมบัติเชิงกลที่เท่ากัน พบว่า ฟิ ล์ม WPI/G
มีความชื้นลดลง สมบัติเชิงกลที่มีความแข็งมากขึ้นและยืดขยายได้นอ้ ยลง ในขณะที่ฟิล์ม WPI/S
ความชื้นและสมบัติเชิงกลค่อนข้างคงที่ตลอดระยะเวลาการเก็บรักษา เนื่องจาก G และ S เป็ นสารที่
มีสมบัติดูดความชื้นทั้งคู่ สามารถดูดความชื้ นจากบรรยากาศได้ดี แต่น้ าหนักโมเลกุลที่ต่าของ G
ทาให้มวลโมเลกุลเคลื่อนที่ได้สูง น้ าในฟิ ล์มเกิดการเคลื่อนย้ายได้ง่าย ความชื้นของฟิ ล์ม WPI/G
จึงลดลง ซึ่ งส่ งผลต่อสมบัติเชิงกลและการป้ องกันการแพร่ ผา่ นต่างๆของฟิ ล์ม Osés, Ferna´ndezPan, et al. (2009) ศึกษาคล้ายกันกับงานวิจยั ข้างต้น โดยศึกษาสมบัติเชิงกลของการเก็บรักษาฟิ ล์ม
WPI ที่ความชื้นสัมพัทธ์ร้อยละ 50 และ 75 ที่อุณหภูมิหอ้ ง โดยแปรชนิด (กลีเซอรอลและ
ซอร์บิทอล) และปริ มาณ (ร้อยละ 30-60) ของพลาสติไซเซอร์ พบว่าเมื่อเปรี ยบเทียบปริ มาณ
พลาสติไซเซอร์ ที่เท่ากัน ฟิ ล์มที่ผสมกลีเซอรอลมีความยืดหยุน่ และความชื้นสู งกว่าฟิ ล์มที่ผสม
ซอร์บิทอล หลังเก็บรักษา 1 สัปดาห์ เนื่องจากกลีเซอรอลมีน้ าหนักโมเลกุลที่ต่ากว่า และมีความเป็ น
สารที่มีสมบัติดูดความชื้ นสู ง จึงสามารถจับน้ าไว้ได้ดีกว่าซอร์ บิทอลที่สภาวะการเก็บรักษาเดียวกัน
เมื่อพิจารณาระยะเวลาในการเก็บรักษา 180 วัน ที่ปริ มาณกลีเซอรอลและซอร์บิทอลความเข้มข้น
เท่ากัน (ปริ มาณร้อยละ 50) พบว่าระยะเวลาการเก็บรักษาไม่มีผลต่อลักษณะหรื อสมบัติเชิงกลของ
ฟิ ล์มที่ผสมกลีเซอรอล แต่มีผลต่อสมบัติเชิงกลของฟิ ล์มที่ผสมซอร์บิทอล ซึ่งมีความแข็งมากขึ้น
ยืดหยุน่ น้อยลง เนื่ องจากการตกผลึกของซอร์บิทอลบนผิวหน้าฟิ ล์ม
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2.3 กัมอะราบิก (Gum Arabic, GA)
กัมอะราบิกหรื อกัมอะคาเซี ย ทามาจากยางของต้น Acacia มีคุณสมบัติเฉพาะ
คือ สามารถละลายในน้ าที่มีความเข้มข้นสู งมากกว่าร้อยละ 50 (นิธิยา รัตนาปนนท์, 2549)
GA เป็ นสารประกอบเชิงซ้อนที่มีโมเลกุลอัดกันแน่นมาก โครงสร้างหลักคือสายโพลีแซคคาไรด์
สายยาวประกอบด้วยหน่วยย่อยของ 1,3- β-galactopyranose และแตกแขนงเป็ น
1,6- galactopyranose ของกรด glucuronic กัมอะราบิกประกอบด้วยองค์ประกอบหลักที่สาคัญคือ
- Arabinogalactan protein (AGP) น้ าหนักโมเลกุลประมาณ 1450 kDa มีปริ มาณ
ร้อยละ 10 ของกัมทั้งหมด และมีปริ มาณโปรตีนประมาณร้อยละ 9
- Arabinogalactan (AG) น้ าหนักโมเลกุลประมาณ 280 kDa ซึ่งเป็ นองค์ประกอบ
หลัก มีปริ มาณร้อยละ 88 ของกัมทั้งหมด มีปริ มาณโปรตีนน้อย (ร้อยละ 0.44)
- Glycoprotein (GP) น้ าหนักโมเลกุลประมาณ 250 kDa มีปริ มาณน้อยที่สุด
ร้อยละ 1 ของกัมทั้งหมด แต่มีปริ มาณโปรตีนสู งที่สุดประมาณร้อยละ 55
ซึ่งองค์ประกอบ AGP เป็ นองค์ประกอบหลักที่ทาให้ GA มีคุณสมบัติเป็ น
อิมลั ซิไฟเออร์ มีความสามารถในการรักษาความคงตัวของอิมลั ชัน (Hosseini et al., 2015; Ma, Bell,
& Davis, 2015; Yao et al., 2013) กล่าวคือองค์ประกอบส่ วน AGP มีส่วนคาร์ โบไฮเดรตที่ชอบน้ า
ติดกับสายของโปรตีนเรี ยกว่า wattle blossom structure ดังภาพที่ 1 แสดงให้เห็นกลไกของการ
ดูดซับที่ผวิ สัมผัสร่ วมระหว่างน้ ากับน้ ามัน ส่ วนโปรตีนที่ไม่ชอบน้ าดูดซับกับเฟสน้ ามันและส่ วน
คาร์ โบไฮเดรตที่ชอบน้ าดูดซับกับเฟสน้ ารอบๆด้านนอกของหยดน้ ามันทาหน้าที่เป็ นอิมลั ซิไฟเออร์
(Jayme et al., 1999; Ma, Bell, Davis, et al., 2015)

ภาพที่ 1 Wattle blossom model
ที่มา: (Ma, Bell, Davis, et al., 2015)
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2.3.1 สารเคลือบบริ โภคได้จาก GA
ผักผลไม้หลังจากการเก็บเกี่ยวไม่สามารถเก็บรักษาได้นาน เพราะมีการหายใจของผักผลไม้
ตลอดเวลา การเคลือบผักผลไม้หลังการเก็บเกี่ยวจะสามารถยืดอายุการเก็บรักษาได้ดว้ ยวิธีการใช้
สารเคลือบป้ องกันการแลกเปลี่ยนก๊าซเพื่อชะลอการหายใจของผักผลไม้ Ali et al. (2010)
พบว่า การใช้สารเคลือบจาก GA สามารถยืดอายุการเก็บรักษามะเขือเทศได้ ต่อมา Ali et al. (2013)
พบว่า สารเคลือบจาก GA สามารถชะลอการสุ กและรักษาสารต้านอนุมูลอิสระของมะเขือเทศ
ในช่วงของการเก็บรักษาได้อีกด้วย
2.4 พลาสติไซเซอร์
ฟิ ล์มบริ โภคได้จะต้องมีความยืดหยุน่ ที่ดี มีความเปราะต่า และความเหนียวสู ง เพื่อป้ องกัน
การเปราะแตกในระหว่างกระบวนการผลิตและการเก็บรักษา (Barreto et al., 2003) ดังนั้น
พลาสติไซเซอร์ที่มีน้ าหนักโมเลกุลต่า (ไม่ระเหย) มักจะถูกเติมลงในสารละลายฟิ ล์มเพือ่ แก้ปัญหา
การขึ้นรู ปฟิ ล์มไฮโดรคอลลอยด์ ปรับปรุ งให้ฟิล์มบริ โภคได้มีความยืดหยุน่ เพิ่มขึ้น ลักษณะของ
พลาสติไซเซอร์ คือ มีขนาดโมเลกุลเล็ก หมู่ที่มีข้ วั /โมเลกุลมาก และระยะทางที่เพิ่มขึ้นระหว่างหมู่ที่
มีข้ วั ภายในโมเลกุล จะบอกให้ทราบถึงผลของการเป็ นพลาสติไซเซอร์ ที่ดีข้ ึนในระบบที่มีพอลิเมอร์
พลาสติไซเซอร์ ทาหน้าที่โดยการเพิม่ ปริ มาตรช่องว่าง เป็ นการลดการจับกันด้วยพันธะไฮโดรเจน
ระหว่างสายพอลิเมอร์ (Myllärinen et al., 2002) โดยทัว่ ไปพลาสติไซเซอร์จาเป็ นจะต้องใช้ในฟิ ล์ม
บริ โภคได้ที่เตรี ยมจากพอลิแซคคาไรด์หรื อโปรตีน ปริ มาณการเติมพลาสติไซเซอร์ลงในฟิ ล์มที่
เตรี ยมจากไฮโดรคอลลอยด์อยูร่ ะหว่างร้อยละ 10 ถึง 60 โดยน้ าหนักของไฮโดรคอลลอยด์
พลาสติไซเซอร์ที่นิยมใช้มากที่สุด คือ กลีเซอรอล (Myllärinen et al., 2002) ซอร์บิทอล
(Cerqueira et al., 2009) โอลิโกแซ็กคาไรด์ (Veiga-Santos et al., 2007) และน้ า น้ าเป็ นตัวเจือจาง
ธรรมชาติ ซึ่งจะเป็ นพลาสติไซเซอร์ และ/หรื อไม่ใช่พลาสติไซเซอร์ในฟิ ล์มบางชนิด ขึ้นอยูก่ บั
ปริ มาณ การดูดซับลงบนสารละลายฟิ ลม์ (Chang et al., 2000) การเติมพลาสติไซเซอร์ อาจทาให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติสาคัญของฟิ ล์ม เช่น เพิ่มความสามารถในการแพร่ ผา่ นก๊าซหรื อกลิ่นของ
ฟิ ล์ม ลดความสามารถในการดูดซับน้ าหรื อลดความต้านทานแรงดึงของฟิ ล์ม (Tensile strength)
(Mali et al., 2006)
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2.5 อิมัลชัน (Emulsion)
อิมลั ชันคือระบบหนึ่งที่ของเหลวเป็ นทั้งอนุภาคคอลลอยด์และตัวกลาง กล่าวคือของเหลว
ชนิดหนึ่งกระจายตัวอยูใ่ นของเหลวอีกชนิ ดหนึ่ง ของเหลวที่กระจายตัวเป็ นหยดเล็กเรี ยก ดร็ อปเล็ท
ซึ่ งเป็ นส่ วนที่กระจายตัว (dispersed phase) แทรกอยูใ่ นของเหลวอีกชนิ ดซึ่ งเป็ นส่ วน continuous
phase ซึ่ งของเหลวทั้งสองชนิดนี้ไม่รวมเป็ นเนื้ อเดียวกัน ไม่ละลายเข้าด้วยกัน การไม่รวมตัวเป็ น
เนื้อเดียวกันนี้ทาให้ตอ้ งใช้สารอิมลั ซิไฟเออร์ หรื อสารเพิม่ ความข้นหนื ด เพื่อป้ องกันไม่ให้อนุภาค
คอลลอยด์ส่วนที่กระจายตัวรวมตัวกัน สามารถกระจายในส่ วน continuous phase ได้ เป็ นการเพิ่ม
ความความคงตัวให้ระบบอิมลั ชัน (นิธิยา รัตนาปนนท์, 2549) อิมลั ชันในอาหารแบ่งเป็ น
2 ประเภทหลักๆ ได้แก่
1. อิมลั ชันแบบน้ ามันในน้ า (oil-in-water) หรื อ o/w คือ มีดร็ อปเล็ทของน้ ามันซึ่ งเป็ นส่ วน
dispersed phase กระจายตัวในน้ าซึ่ งเป็ นส่ วน continuous phase เช่น นมดิบ มายองเนส เป็ นต้น
2. อิมลั ชันแบบน้ าในน้ ามัน (water -in- oil) หรื อ w/o คือ มีดร็ อปเล็ทของน้ าซึ่ งเป็ นส่ วน
dispersed phase กระจายตัวในน้ ามันซึ่ งเป็ นส่ วน continuous phase เช่น เนย มาร์ การี น เป็ นต้น

ภาพที่ 2 ระบบอิมลั ชันแบบน้ ามันในน้ าและน้ าในน้ ามัน
ที่มา: http://chemistry-desk.blogspot.com/2013/08/emulsions.html
กฎของสโตกส์สามารถอธิ บายความไม่คงตัวทางกายภาพของอิมลั ชันได้ ดังนี้ ความคงตัว
ของอิมลั ชันที่เพิ่มขึ้นดูได้จากความเร็ วของการเคลื่อนที่ของหยดไขมันที่ลดลง โดยมีรัศมีของหยด
ไขมันขนาดเล็ก ความหนืดของ continuous phase เพิ่มขึ้น ความแตกต่างของความหนาแน่น
ระหว่าง continuous และ dispersed phase ลดลง (Sarkar et al., 2012)โดยมีสมการดังต่อไปนี้
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νstokes =

เมื่อ

ν = ความเร็ วของการเคลื่อนที่หยดไขมัน
r = รัศมีของหยดไขมัน

1 และ 2 = ความหนาแน่นของ continuous และ dispersed phase ตามลาดับ

= ความหนืดของ continuous phase
ปั จจัยที่มีผลต่อความคงตัวของอิมลั ชัน
1. ขนาดดร็ อปเล็ท ถ้าดร็ อปเล็ทมีขนาดใหญ่จะทาให้ความเร็ วของการแยกชั้นครี มสู งหรื อ
ถ้าดร็ อปเล็ทยิง่ มีขนาดเล็ก ความคงตัวของอิมลั ชันยิง่ คงตัวมาก
2. ความหนืด ถ้าส่ วน continuous phase มีความหนืดสู ง ความหนืดที่สูงจะไปขัดขวางหรื อ
ชะลอการรวมตัวกันของ droplet ทาให้อิมลั ชันมีความคงตัวยิง่ ขึ้น
3. สารอิมลั ซิไฟเออร์ (emulsifier) เป็ นสารประเภทที่มีข้ วั ชอบน้ า (hydrophilic) และส่ วนที่
ไม่มีข้ วั ไม่ชอบน้ าหรื อกล่าวว่าชอบน้ ามัน (hydrophobic) ทาให้ส่วนที่ชอบน้ าของอิมลั ซิ ไฟเออร์
จับกับโมเลกุลของน้ าและส่ วนที่ไม่ชอบน้ าจับกับโมเลกุลของน้ ามันที่ส่วน interface ซึ่ งคือส่ วน
ผิวสัมผัสร่ วมระหว่างน้ าและน้ ามัน ทาให้ดร็ อปเล็ทส่ วน dispersed phase ไม่สามารถรวมตัวกันได้
อิมลั ชันจึงมีความคงตัวมากขึ้น สารอิมลั ซิไฟเออร์ ได้แก่ โปรตีน เลซิ ทิน โมโนและไดกลีเซอไรด์
เป็ นต้น Klein, Aserin, Svitov, et al. (2010) ศึกษาประสิ ทธิภาพการเป็ นอิมลั ซิไฟเออร์ ระหว่าง WPI
และ GA ต่อความคงตัวของอิมลั ชัน โดยเตรี ยมอิมลั ชันที่พีเอช 7 อิมลั ชันไม่ผา่ นการให้ความร้อน
ใช้ WPI และ GA ความเข้มข้นร้อยละ 10 ในแต่ละตัวอย่าง พบว่าอิมลั ชันที่เตรี ยมด้วย GA เพียง
อย่างเดียวให้ความคงตัวที่ดีกว่าอิมลั ชันที่เตรี ยมด้วย WPI เพียงอย่างเดียว
4. สารเพิม่ ความข้นหนืด (thickening agent) สารเพิม่ ความข้นหนืดจะทาหน้าเพิม่ ความข้น
หนืดในส่ วน continuous phase ทาให้ช่วยลดการเคลื่อนที่และการรวมตัวกันของดร็ อปเล็ท
เหตุผลดังเรื่ องความหนืดที่อธิบายในข้อ 2 โดยทัว่ ไปแล้วสารเพิ่มความข้นหนืดไม่มีคุณสมบัติเป็ น
สารอิมลั ซิ ไฟเออร์ แต่เพิ่มความคงตัวอิมลั ชันได้เพราะมีสายโมเลกุลที่มีความยาวทาให้ส่วน
continuous phase มีความหนื ดเพิ่มขึ้นได้ สารเพิ่มความข้นหนืด ได้แก่พอลีแซคคาไรด์ จาพวกแป้ ง
สารไฮโดรคอลลอยด์ (ปาริ ฉตั ร หงสประภาส, 2545)
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ภาพที่ 3 การดูดซับของอิมลั ซิ ไฟเออร์ ระบบอิมลั ชันแบบน้ ามันในน้ าและน้ าในน้ ามัน
ที่มา: http://www.google.com/patents/EP1820538A1?cl=en
2.6 ฟิ ล์มอิมัลชัน (Emulsion Film)
ในปั จจุบนั นี้งานวิจยั ส่ วนใหญ่มุ่งเน้นศึกษาฟิ ล์มประกอบเพื่อให้ได้หน้าที่ประโยชน์ที่
สมบูรณ์ของฟิ ล์ม ซึ่ งก็คือลดข้อเสี ยของฟิ ล์มที่ทาจากวัตถุดิบเพียงชนิดเดียว เชื่อมโยงถึงโครงสร้าง
ส่ วนที่ชอบน้ า (hydrophilic) และไม่ชอบน้ า (hydrophobic) การเติมองค์ประกอบที่เป็ นไขมันลงไป
ในพอลิเมอร์ชีวภาพที่ใช้เตรี ยมฟิ ล์มบริ โภคได้และเตรี ยมให้อยูใ่ นระบบของอิมลั ชัน ส่ งผลให้
หน้าที่ของฟิ ล์มดีข้ ึนกว่าฟิ ล์มที่มีพอลิเมอร์ชีวภาพเพียงอย่างเดียว ซึ่ งเรี ยกฟิ ล์มดังกล่าวนี้วา่ ฟิ ล์ม
อิมลั ชัน ซึ่งส่ งผลถึงสมบัติการป้ องกันการแพร่ ผา่ นไอน้ าของฟิ ล์ม การเติมไขมันลงไปในขั้นตอน
การเตรี ยมฟิ ล์มจากโปรตีนหรื อโพลีแซคคาไลด์ช่วยปรับปรุ งการแพร่ ผา่ นไอน้ าของฟิ ล์มเพราะ
โปรตีนหรื อโพลีแซคคาไลด์เป็ นสารที่มีข้ วั ชอบน้ า (hydrophilic) เมื่อเจอกับไอน้ าซึ่ งเป็ น
สาร hydrophilic เหมือนกัน ทาให้ไอน้ าสามารถแพร่ ผา่ นฟิ ล์มเข้าไปได้โดยง่าย ในทางตรงกันข้าม
ถ้ามีการเติมไขมันซึ่ งเป็ นสารไม่มีข้ วั ไม่ชอบน้ า (hydrophobic) ลงไปในฟิ ล์มจากโปรตีน
หรื อโพลีแซคคาไลด์ ไขมันซึ่งเป็ น hydrophobic เจอกับไอน้ าซึ่ งเป็ นสาร hydrophilic ทาให้ฟิล์มนั้น
สามารถชะลอหรื อป้ องกันการแพร่ ผา่ นไอน้ าได้ (Galus et al., 2015)
ฟิ ล์มจากโปรตีนมีคุณสมบัติเชิงกลที่ดีแต่มกั จะป้ องกันการแพร่ ผา่ นไอน้ าได้ไม่ดี
เหตุผลดังกล่าวไปข้างต้น ดังนั้นจึงจาเป็ นต้องเติมไขมันลงไปเพื่อปรับปรุ งสมบัติการป้ องกัน
การแพร่ ผา่ นไอน้ าให้ดีข้ ึน ซึ่ งมีนกั วิจยั ศึกษาการเติมไขมันชนิดต่างๆในฟิ ล์มโปรตีนมากมาย
ดังเช่น Atarés et al. (2010) ศึกษาฟิ ล์มอิมลั ชันจากโปรตีนถัว่ เหลืองผสม cinnamon oil
หรื อ ginger oil พบว่า ความแตกต่างของปฏิสัมพันธ์ของโปรตีนและไขมันที่เกิดขึ้น จะเป็ น
ตัวกาหนดคุณสมบัติต่างๆของฟิ ล์มอิมลั ชัน การใช้อตั ราส่ วนของไขมันที่มีค่าน้อยจะส่ งผลต่อ
ความสามารถในการแพร่ ผา่ นไอน้ าน้อยมาก ถึงแม้จะมีส่วน hydrophobic อยูใ่ นตัวไขมันเอง
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สมบัติเชิงกลของฟิ ล์มอิมลั ชันที่มี ginger oil มีความแข็งแรงและยืดหยุน่ น้อยกว่าฟิ ล์มอิมลั ชันที่มี
cinnamon oil ซึ่งงานวิจยั นี้เป็ นการศึกษาไขมันไม่อิ่มตัว แต่ Monedero et al. (2009) ศึกษาไขมัน
ไม่อิ่มตัวผสมไขมันอิ่มตัวในฟิ ล์มชนิดเดียวกัน คือฟิ ล์มจากโปรตีนถัว่ เหลือง ซึ่งมีปัญหาด้าน
การป้ องกันการแพร่ ผา่ นไอน้ าไม่ดี จึงใช้กรดโอเลอิกและไขผึ้งผสมลงไปเพื่อปรับปรุ งปั ญหา
ดังกล่าว กรดโอเลอิกบริ สุทธิ์ หรื อผสมกับไขผึ้งมีผลให้ ฟิ ล์มที่ได้ ช่วยลดการแพร่ ผา่ นไอน้ าได้
แต่ตอ้ งใช้ปริ มาณไขผึ้งที่สูงมากเพื่อลดการแพร่ ผา่ นไอน้ า ให้ความยืดหยุน่ ขณะที่ฟิล์มยังคงความ
เงาใกล้เคียงกับกับฟิ ล์มโปรตีนถัว่ เหลืองควบคุม เมื่อเปรี ยบเทียบกับฟิ ล์มอิมลั ชันจาก WPI
นอกจากนี้งานวิจยั ของ Galus et al. (2016) พบว่าฟิ ล์มอิมลั ชันจาก WPI ผสม almond oil
หรื อ walnut oil ซึ่ งคือกรดไขมันชนิดไม่อิ่มตัว มีค่าการแพร่ ผา่ นไอน้ าลดลง เนื่ องจากการเติมไขมัน
โดยขนาดอนุภาคไขมันลดลงเมื่อปริ มาณน้ ามันเพิ่มขึ้น และการกระจายของไขมันมีผลต่อ
คุณสมบัติของฟิ ล์ม นาไปสู่ สมบัติการต้านทานเชิงกลที่ลดลง เมื่อเปรี ยบเทียบ almond oil และ
walnut oil almond oil แสดงให้เห็นประสิ ทธิภาพที่มากกว่าในการปรับปรุ งคุณสมบัติฟิล์มอิมลั ชัน
จาก WPI เนื่องจากองค์ประกอบทางเคมีของ almond oil การใช้ almond oil หรื อ walnut oil
ที่ความเข้มข้นต่า (ร้อยละ 0.5 และร้อยละ 1) สามารถเพิม่ ส่ วนที่ไม่ชอบน้ าในฟิ ล์มอิมลั ชันจาก WPI
ได้ และมีศกั ยภาพที่ดีในการผสมกับ WPI ที่จะทาให้ได้ฟิล์มอิมลั ชันจาก WPI มาใช้ในงานเคลือบ
อาหารบางชนิดได้ ส่ วนในด้านประเภทของไขมัน Yoshida et al. (2004) ศึกษากรดไขมันชนิด
อิ่มตัวในฟิ ล์มจาก WPI โดยเติมกรดสเตียริ กลงในขั้นตอนการเตรี ยมฟิ ล์มจาก WPI พบว่า
ค่าการแพร่ ผา่ นไอน้ าและสมบัติเชิงกลลดลง เมื่อปริ มาณกรดสเตียริ กเพิ่มขึ้น และ Pe´rez-Gago et
al. (2001) ได้ศึกษาขนาดของอนุภาคไขมันที่มีผลต่อการแพร่ ผา่ นไอน้ าและสมบัติเชิงกลของฟิ ล์ม
อิมลั ชันจาก WPI ผสมไขผึ้ง พบว่าขนาดอนุภาคของไขมันที่มีผลต่อการแพร่ ผา่ นไอน้ าและสมบัติ
เชิงกลของฟิ ล์ม พบเฉพาะในฟิ ล์มอิมลั ชันจาก WPI ที่มีปริ มาณไขผึ้งร้อยละ 60 โดยเมื่อปริ มาณ
ไขมันเพิ่มขึ้น อัตราการแพร่ ผา่ นไอน้ าลดลงและเมื่อขนาดอนุภาคไขมันลดลง ที่อุณหภูมิการทาแห้ง
เพิ่มขึ้นอัตราการแพร่ ผา่ นไอน้ าลดลงอย่างมีนยั สาคัญ ขณะที่ค่าความแข็งแรงและความยืดหยุน่
เพิ่มขึ้น
นอกจากฟิ ล์มอิมลั ชันจากโปรตีนผสมไขมันชนิดต่างๆแล้ว ยังมีงานวิจยั ที่ศึกษาสมบัติ
ของฟิ ล์มอิมลั ชันจากโปรตีนผสมไขมันและผสมพอลิเมอร์ เพิม่ อีกหนึ่งชนิ ดด้วย โดย Valenzuela et
al. (2013) ศึกษาฟิ ล์มอิมลั ชันจาก quinoa protein ไคโตซาน และน้ ามันดอกทานตะวัน เพื่อทดสอบ
สมบัติเชิงกลและการป้ องกันการแพร่ ผา่ นไอน้ า โดยไม่ใช้สารพลาสติไซเซอร์ แต่ใช้ Tween80
เป็ นอิมลั ซิไฟเออร์ พบว่าการแพร่ ผา่ นไอน้ าลดลงเมื่อเทียบกับการแพร่ ผา่ นไอน้ าของฟิ ล์ม
quinoa protein ผสมไคโตซาน และฟิ ล์มจากไคโตซานเพียงอย่างเดียว เนื่ องจากความไม่มีข้ วั ตาม
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ธรรมชาติของไขมัน ซึ่ งเพิ่มปฏิสัมพันธ์แบบไม่ชอบน้ าภายในฟิ ล์ม ค่า %Elongation at break
เพิ่มขึ้น เนื่ องจากคุณลักษณะการเป็ นพลาสติไซเซอร์ ของ quinoa protein และไขมัน การเตรี ยมฟิ ล์ม
ประกอบที่ไม่มีพลาสติไซเซอร์ ให้คุณสมบัติเชิงกลที่ดีและมีค่าการแพร่ ผา่ นไอน้ าต่า ซึ่ งอาจนาไปสู่
การใช้งานใหม่ในอุตสาหกรรมอาหาร

บทที่ 3
วิธีดาเนินการวิจัย
3.1 วัตถุดิบ
1. เวย์โปรตีนไอโซเลท (บริ ษทั Davisco Foods International, USA)
2. กัมอะราบิก (บริ ษทั เคมีภณ
ั ฑ์ จากัด, Thailand)
3. น้ ามันมะพร้าวชนิ ดสาหรับปรุ งอาหาร (บริ ษทั Good Me จากัด, Thailand)
4. กลีเซอรอล (บริ ษทั Ajax Finechem จากัด, Australia)
3.2 สารเคมี
1. เกลือแมกนีเซียมไนเตรท (บริ ษทั QRëC จากัด, New Zealand)
2. High vacuum grease (บริ ษทั Unilab จากัด, Australia) .
3.3 อุปกรณ์ และเครื่องมือ
3.3.1 อุปกรณ์และเครื่ องมือสาหรับเตรี ยมอิมลั ชันและฟิ ล์มอิมลั ชัน
- เครื่ องชัง่ น้ าหนักชนิดหยาบ 2 ตาแหน่ง (PA 2102, Ohaus Crop. PioneerTM, USA)
- เครื่ องชัง่ ชนิ ดละเอียด 4 ตาแหน่ง (ED224S, Sartorius, Germany)
- เครื่ องโฮโมจีไนซ์เซอร์ (Homogenizer) (T25 digital ULTRA-TURRAX®, IKA,
Germany)
- อ่างน้ าควบคุมอุณหภูมิ (Water Bath) (OB 10, Memmert, Germany)
- เครื่ องกาจัดฟองอากาศ (275DAE, Crest, New York)
- เทอร์โมมิเตอร์ (TBT-08H, China)
- แท่นให้ความร้อน (Hot plate stirrer) (PC-420D, Corning, USA)
- จานพลาสติก (Petri Dish) (ขนาด 90 x 15 mm, Hycon Plastics)
3.3.2 อุปกรณ์และเครื่ องมือสาหรับทดสอบอิมลั ชันและฟิ ล์มอิมลั ชัน
- เครื่ องวัดความหนาของแผ่นฟิ ล์ม (Thickness Gauge (Dial Type/Digimatic)) (547-401,
Mitutoya, Japan)
- เครื่ องวิเคราะห์ลกั ษณะเนื้ อสัมผัส (Texture Analyzer) (TA.XT.PLUS, Stable
MicrosystemsTM, England) หัววัดชนิด Tensile grips (A/TG)
- เครื่ องวัดสี (MiniScan XE Plus, Hunter Lab, USA)
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- เครื่ องควบคุมสภาวะแวดล้อม (Climatic test cabinet) (TK120, NÜVE, Turkey)
- เครื่ องวัดค่าวอเตอร์ แอคทีวิต้ ี (Water Activity Meter) (Aqua Lab, Decagon, USA)
- เครื่ องวัดและบันทึกอุณหภูมิ/ความชื้น (EBI 20-IF, Ebro, Germany)
- เครื่ อง Scanning Electron Microscope (JSM-IT300LV, JEOL, Japan)
- เครื่ องวัดความหนืด (Rheometer) (MCR 300, Physica, Germany) หัววัดชนิด Concentric
Cylinder แบบ Double-Gap
- เครื่ องวัดขนาดอนุภาค (Particle Size Analyzer) (LS 100Q, Beckman Coulter, USA)
3.4 วิธีการทดลอง
3.4.1 การศึกษาผลของอัตราส่ วนระหว่าง WPI ผสม GA ต่อสมบัติของอิมลั ชัน
3.4.1.1 กระบวนการเตรี ยมอิมลั ชัน
เตรี ยมสารละลาย GA ที่ความเข้มข้นร้อยละ 8 โดยน้ าหนักแห้ง จาก GA และน้ ากลัน่
ผสมให้เข้ากันด้วย magnetic bar ความเร็ วรอบ 300 rpm เป็ นเวลา 2 ชัว่ โมง เก็บรักษาที่อุณหภูมิ
4 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 1 คืน เตรี ยมสารละลาย WPI ความเข้มข้นร้อยละ 8 โดยน้ าหนักแห้ง
จาก WPI และน้ ากลัน่ ผสมให้เข้ากันด้วย magnetic bar ในขวดรู ปชมพูท่ ี่ปิดปากขวดด้วยแผ่น
อลูมิเนียมฟรอยด์ ความเร็ วรอบ 300 rpm เป็ นเวลา 30 นาที แช่ขวดรู ปชมพูท่ ี่มีสารละลาย WPI
ในอ่างน้ าควบคุมอุณหภูมิ (Water Bath) อุณหภูมิ 90 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 30 นาที ลดอุณหภูมิ
ลงอย่างรวดเร็ วในอ่างน้ าแข็ง จนอุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส เปลี่ยนภาชนะใส่ สารละลายใน
บีกเกอร์ ชัง่ น้ าหนักสารละลาย WPI และสารละลาย GA ตามอัตราส่ วนที่แตกต่างกัน น้ าหนัก
รวม 300 กรัม เติมน้ ามันมะพร้าวและกลีเซอรอลลงไป ผสมให้เข้ากันด้วย magnetic bar ความเร็ ว
รอบ 300 rpm เป็ นเวลา 2 นาที นาสารละลายที่ได้ไปปั่ นลดขนาดอนุภาคด้วยเครื่ องโฮโมจีไนเซอร์
ความเร็ ว 13,500 rpm เป็ นเวลา 1 นาที และความเร็ ว 20,500 rpm เป็ นเวลา 3 นาที กาจัดฟองอากาศ
ภายในสารละลายที่ได้ดว้ ยเครื่ องกาจัดฟองอากาศที่ระดับ 8 เป็ นเวลา 20 นาที นาไปทดสอบสมบัติ
ของอิมลั ชัน
3.4.1.2 การศึกษาสมบัติของอิมลั ชัน
เตรี ยมตัวอย่างอิมลั ชันตามหัวข้อ 3.4.1.1 โดยมีการแปรอัตราส่ วนของ WPI ต่อ GA
4 อัตราส่ วน ได้แก่ 1:0, 2:1, 3:1 และ 4:1 ใช้ปริ มาณกลีเซอรอลร้อยละ 30 และปริ มาณ
น้ ามันมะพร้าวร้อยละ 10 และวิเคราะห์คุณสมบัติของอิมลั ชันดังต่อไปนี้
- ความคงตัวของอิมลั ชัน ทดสอบโดยนาสารละลายฟิ ล์มอิมลั ชันปริ มาณ
20 มิลลิลิตร บรรจุลงในขวดแก้ว vial ขนาด 6 drams เก็บรักษาในห้องอุณหภูมิ
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25 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 24 ชัว่ โมง เพื่อสังเกตการแยกชั้นครี มภายในขวดทดลอง
และหลังจากนั้นเทสารละลายฟิ ล์มอิมลั ชันดังกล่าวลงบนจานพลาสติกขนาด (90 x 15 mm)
เพื่อบันทึกภาพถ่ายด้วย iPad mini (รุ่ น 1)
- ความหนืดของอิมลั ชัน ทดสอบด้วยเครื่ องวัดความหนืด (Rheometer)
(ดังแสดงในภาคผนวก ข.1)
- ขนาดอนุภาคหยดไขมัน (Droplet size) ทดสอบด้วยเครื่ องวัดขนาดอนุภาค
(Particle Size Analyzer) (ดังแสดงในภาคผนวก ข.2)
3.4.2 การศึกษาผลของปริ มาณกลีเซอรอลและอัตราส่ วนระหว่าง WPI ผสม GA ต่อสมบัติ
ของฟิ ล์มอิมลั ชัน
3.4.2.1 กระบวนการเตรี ยมฟิ ล์มอิมลั ชัน
เตรี ยมสารละลาย GA ที่ความเข้มข้นร้อยละ 8 โดยน้ าหนักแห้ง จาก GA และน้ ากลัน่ ผสม
ให้เข้ากันด้วย magnetic bar ความเร็ วรอบ 300 rpm เป็ นเวลา 2 ชัว่ โมง เก็บรักษาที่อุณหภูมิ
4 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 1 คืน เตรี ยมสารละลาย WPI ความเข้มข้นร้อยละ 8 โดยน้ าหนักแห้ง
จาก WPI และน้ ากลัน่ ผสมให้เข้ากันด้วย magnetic bar ในขวดรู ปชมพูท่ ี่ปิดปากขวดด้วยแผ่น
อลูมิเนียมฟรอยด์ ความเร็ วรอบ 300 rpm เป็ นเวลา 30 นาที แช่ขวดรู ปชมพูท่ ี่มีสารละลาย WPI
ในอ่างน้ าควบคุมอุณหภูมิ (Water Bath) อุณหภูมิ 90 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 30 นาที ลดอุณหภูมิ
ลงอย่างรวดเร็ วในอ่างน้ าแข็ง จนอุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส เปลี่ยนภาชนะใส่ สารละลายเป็ น
บีกเกอร์ ชัง่ น้ าหนักสารละลาย WPI และสารละลาย GA ตามอัตราส่ วนที่แตกต่างกัน น้ าหนักรวม
300 กรัม เติมน้ ามันมะพร้าวและกลีเซอรอลลงไป ผสมให้เข้ากันด้วย magnetic bar ความเร็ ว
รอบ 300 rpm เป็ นเวลา 2 นาที นาสารละลายที่ได้ไปปั่ นลดขนาดอนุภาคด้วยเครื่ องโฮโมจีไนเซอร์
ความเร็ ว 13,500 rpm เป็ นเวลา 1 นาที และความเร็ ว 20,500 rpm เป็ นเวลา 3 นาที กาจัดฟองอากาศ
ภายในสารละลายที่ได้ดว้ ยเครื่ องกาจัดฟองอากาศที่ระดับ 8 เป็ นเวลา 20 นาที เทสารละลายฟิ ล์ม
อิมลั ชันบนจานพลาสติกที่ปริ มาณของแข็งทั้งหมด 0.79 กรัม/จานพลาสติก (140 กรัม/ตารางเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลาง 8.5 เซนติเมตร ทาให้แห้งที่สภาวะควบคุมอุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส
ค่าความชื้นสัมพัทธ์ที่ประมาณร้อยละ 50±5 เป็ นเวลา 24 ชัว่ โมง ลอกฟิ ล์มออกจากจานพลาสติก
และนาไปเก็บรักษาที่ตคู ้ วบคุมสภาวะที่ความชื้นสัมพัทธ์ที่ประมาณร้อยละ 53±5 ควบคุมความชื้น
สัมพัทธ์ดว้ ยสารละลายเกลือแมกนีเซี ยมไนเตรทอิ่มตัว ที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส เป็ นระยะเวลา
3 วัน ก่อนนาไปทดสอบสมบัติทางกายภาพ
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3.4.2.2 การศึกษาสมบัติของฟิ ล์มอิมลั ชัน
เตรี ยมตัวอย่างฟิ ล์มอิมลั ชันตามหัวข้อ 3.4.2.1 โดยมีการแปรอัตราส่ วนของ WPI ต่อ GA
4 อัตราส่ วน ได้แก่ 1:0, 2:1, 3:1 และ 4:1 ใช้ปริ มาณกลีเซอรอลร้อยละ 30 และปริ มาณ
น้ ามันมะพร้าวร้อยละ 10 เปรี ยบเทียบกับตัวอย่างฟิ ล์มอิมลั ชันที่มีอตั ราส่ วนของ WPI ต่อ GA
ได้แก่ 2:1, 3:1 และ 4:1 ซึ่งใช้ปริ มาณกลีเซอรอลร้อยละ 25 และ 27 ปริ มาณน้ ามันมะพร้าว
ร้อยละ 10 และวิเคราะห์คุณสมบัติของฟิ ล์มอิมลั ชันดังต่อไปนี้
- ความหนาของแผ่นฟิ ล์ม ทดสอบด้วยเครื่ องวัดความหนาของแผ่นฟิ ล์ม
(Thickness Gauge) (ดังแสดงในภาคผนวก ข.3)
- การวัดความขุ่นของแผ่นฟิ ล์ม ทดสอบด้วยเครื่ องวัดสี โดยใช้แบบ Day light
(D65) (ดังแสดงในภาคผนวก ข.4)
- สมบัติเชิงกลของแผ่นฟิ ล์ม ทดสอบด้วยเครื่ องวิเคราะห์ลกั ษณะเนื้อสัมผัส
(Texture Analyzer) หัววัดชนิด Tensile grips (A/TG) ดัดแปลงวิธีจาก (Romero-Bastida et
al., 2005) (ดังแสดงในภาคผนวก ข.5)
- ความสามารถในการแพร่ ผา่ นไอน้ าของแผ่นฟิ ล์ม ดัดแปลงวิธีจาก (Wittaya,
2009) (ดังแสดงในภาคผนวก ข.6)
- ลักษณะพื้นผิวและภาคตัดขวางของแผ่นฟิ ล์ม โดยใช้เครื่ อง Scanning Electron
Microscope (ดังแสดงในภาคผนวก ข.7)
3.5 การวางแผนการทดลองและวิเคราะห์ ข้อมูลทางสถิติ
วางแผนการทดลองแบบสุ่ มตลอด Completely Randomized Design (CRD) และวิเคราะห์
ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยทางสถิติดว้ ยวิธี Duncan’s New Multiple Range Test (DMRT) โดยใช้
โปรแกรม SPSS เวอร์ ชนั่ 10.0 ที่ระดับความเชื่ อมัน่ ร้อยละ 95

บทที่ 4
ผลและวิจารณ์ ผลการดาเนินงาน
4.1 สมบัติของอิมัลชันจาก WPI ผสม GA
4.1.1 ความหนืด
ความหนืดมีความสาคัญต่อระบบอิมลั ชัน การเพิ่มขึ้นของความหนืด จะทาให้หยดไขมัน
เกิดการเคลื่อนที่ชา้ ลง การรวมตัวกันของหยดไขมันต้องใช้เวลามากขึ้น ส่ งผลให้ระบบอิมลั ชันมี
ความคงตัวมากขึ้น (Sarkar et al., 2012) ผลการศึกษาความหนืดของอิมลั ชันจาก WPI ผสม GA
ในอัตราส่ วนต่างๆ ที่ปริ มาณกลีเซอรอลร้อยละ 30 แสดง ดังตารางที่ 1 พบว่าการเพิ่มปริ มาณ GA
ส่ งผลให้ความหนืดมีค่าเพิ่มขึ้นอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p<0.05) การเติม GA ในปริ มาณที่เพิ่มขึ้น
ลงในอิมลั ชันจะทาให้อิมลั ชันมีความหนื ดเพิ่มขึ้น (Jayme et al., 1999) อาจเนื่องจากการเติม GA
(มวลโมเลกุล 300-800 kDa) ซึ่ งมีมวลโมเลกุลมากกว่า WPI (มวลโมเลกุล 18.3 kDa) (Klein,
Aserin, Ishai, et al., 2010) ส่ งผลให้ความหนืดเพิ่มขึ้น และเมื่อเพิ่มปริ มาณของ GA มากขึ้นความ
หนืดจะมากขึ้นตามไปด้วย
ตารางที่ 1 ความหนืดของอิมลั ชัน ที่เตรี ยมจาก WPI ผสม GA อัตราส่ วนต่างๆ โดยใช้ปริ มาณ
กลีเซอรอลร้อยละ 30 ทดสอบที่อตั ราเฉื อน (Shear Rate) 108 (1/s)
ตัวอย่าง
WPI+GA 1:0 (0% GA)
WPI+GA 4:1 (20%GA)
WPI+GA 3:1 (25%GA)
WPI+GA 2:1 (33.33%GA)
abcd

ความหนืด (mPa·s)
4.180±0.050 d
5.580±0.170 c
6.300±0.150 b
8.310±0.100 a

ตัวอักษรที่เหมือนกันในแนวตั้งแสดงความแตกต่างอย่างไม่มีนยั สาคัญทางสถิติ (P>0.05)

4.1.2 ขนาดอนุภาคหยดไขมัน (Droplet size)
ผลจากการศึกษาวัดขนาดอนุภาคไขมันของอิมลั ชันจาก WPI ผสม GA ในอัตราส่ วนต่างๆ
ที่ปริ มาณกลีเซอรอลร้อยละ 30 ดังแสดงในตารางที่ 2 ค่า D3,2 หมายถึง ค่าเฉลี่ยเส้นผ่านศูนย์กลาง
อนุภาคในเชิงพื้นที่ผวิ (Volume-surface mean diameter) (Ghasemloua et al., 2011) การผสม GA
ทาให้ค่า D3,2 ลดลงอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p<0.05) ตัวอย่างที่ผสม GA จะมีขนาดหยดไขมันเล็ก
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กว่าเมื่อเทียบกับตัวอย่างฟิ ล์มที่มี WPI เพียงอย่างเดียว เนื่ องจากขนาดอนุภาคหยดไขมันของ
อิมลั ชันหลังการโฮโมจีไนซ์ ขึ้นกับความสมบูรณ์ในการครอบคลุมบนผิวหยดไขมันของ
อิมลั ซิไฟเออร์ แต่ละชนิ ดระหว่างขั้นตอนการเตรี ยมอิมลั ชัน (Klein, Aserin, Svitov, et al., 2010)
และความเร็ วในการดูดซับของอิมลั ซิ ไฟเออร์ ตอ้ งเร็ วพอที่จะสร้างชั้นคลุมผิวหยดไขมัน
เพื่อป้ องกันไม่ให้หยดไขมันรวมตัวกัน (McClements, 1999)
ตารางที่ 2 ค่า D3,2 ของอิมลั ชัน ที่เตรี ยมจาก WPI ผสม GA อัตราส่ วนต่างๆโดยใช้ปริ มาณ
กลีเซอรอลร้อยละ 30
ตัวอย่าง
WPI+GA 1:0 (0% GA)
WPI+GA 4:1 (20%GA)
WPI+GA 3:1 (25%GA)
WPI+GA 2:1 (33.33%GA)

D3,2 (µm)
1.650±0.050 a
1.484±0.045 b
1.413±0.015 b
1.514±0.032 b

ab

ตัวอักษรที่เหมือนกันในแนวตั้งแสดงความแตกต่างอย่างไม่มีนยั สาคัญทางสถิติ (P>0.05)

4.1.3 ความคงตัวของอิมลั ชัน
ความคงตัวของอิมลั ชันหลังจากวางทิ้งไว้เป็ นเวลา 24 ชัว่ โมงที่อุณหภูมิห้อง จากภาพที่ 4
พบว่า มีการแยกชั้นของไขมันเกิดขึ้นอย่างชัดเจนสาหรับอิมลั ชันที่มี WPI เพียงอย่างเดียว ในขณะที่
อิมลั ชันมี GA ในส่ วนผสมสังเกตไม่พบการแยกชั้นของไขมันจากหลอดทดลอง และเมื่อนาอิมลั ชัน
เทบนจานพลาสติก เพื่อสังเกตการแยกชั้นของไขมัน ดังภาพที่ 5 พบว่า สังเกตเห็นการแยกชั้นของ
ไขมันเกิดขึ้นอย่างชัดเจนในอิมลั ชันที่มี WPI เพียงอย่างเดียวและมีการแยกชั้นของไขมันเพียง
เล็กน้อยที่อตั ราส่ วน WPI:GA (4:1) แสดงว่าการเพิ่มปริ มาณของ GA ส่ งให้การแยกชั้นของไขมัน
ลดลง การแยกชั้นของไขมันหรื อความคงตัวของอิมลั ชันเกี่ยวข้องกับความหนืดของอิมลั ชันและ
ขนาดอนุภาคไขมัน ถ้าความหนืดสู งและขนาดอนุภาคไขมันมีขนาดเล็ก จะทาให้อตั ราเร็ วการแยก
ชั้นไขมันช้า ส่ งผลให้อิมลั ชันมีความคงตัวมากขึ้น การแยกชั้นของไขมันน้อยลง ตามกฎสโตกส์
(Sarkar et al., 2012) สอดคล้องกับรายงานของ Klein, Aserin, Svitov, et al. (2010) ศึกษาความคง
ตัวของอิมลั ชันจาก WPI และ GA ที่อตั ราส่ วน WPI:GA (1:1), (2:1), (3:1) และ (4:1) พบว่า
การใช้ WPI ผสม GA อัตราส่ วน 3:1 ส่ งผลให้อิมลั ชันมีความคงตัวที่ดีมากกว่าการใช้ WPI หรื อ
GA เพียงชนิดใดชนิดหนึ่ง เนื่องจาก WPI และ GA มีปฏิสัมพันธ์กนั แบบ electrostatic attractions
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จึงสามารถปรับปรุ งความคงตัวของอิมลั ชันได้ เพราะหยดไขมันถูกเคลือบอย่างสมบูรณ์ดว้ ย
สารละลายผสมระหว่างพอลิเมอร์ 2 ชนิด ทาให้เกิดการรวมตัวของหยดไขมันและการแยกชั้นครี ม
ลดลง ความคงตัวของอิมลั ชันสามารถปรับปรุ งได้โดยการเคลือบหยดไขมันด้วยชั้นหนาของ
สารพอลิเมอร์ อิมลั ชันที่เกิดโดยวิธีน้ ีจะประกอบด้วยหยดไขมันที่ลอ้ มรอบด้วยชั้นเคลือบหลายชั้น
(Gu et al., 2005, 2007)

ภาพที่ 4 ลักษณะปรากฏของอิมลั ชันในหลอดทดลอง ที่เตรี ยมจาก WPI ผสม GA อัตราส่ วนต่างๆ
โดยใช้ปริ มาณกลีเซอรอลร้อยละ 30 หลังจากวางทิ้งไว้ที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส
เป็ นเวลา 24 ชัว่ โมง
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ภาพที่ 5 ลักษณะปรากฏของอิมลั ชันบนจานพลาสติก ที่เตรี ยมจาก WPI ผสม GA อัตราส่ วนต่างๆ
โดยใช้ปริ มาณกลีเซอรอลร้อยละ 30 หลังจากวางทิ้งไว้ที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส
เป็ นเวลา 24 ชัว่ โมง
1 = WPI+GA 1:0 (0%GA)
2 = WPI+GA 4:1 (20%GA)
3 = WPI+GA 3:1 (25%GA)
4 = WPI+GA 2:1 (33.33%GA)
4.2 สมบัติของฟิ ล์มอิมัลชันจาก WPI ผสม GA
การผสม GA และ WPI ในอัตราส่ วนที่เหมาะสมสามารถปรับปรุ งความคงตัวของอิมลั ชัน
ได้ดียงิ่ ขึ้น (Klein, Aserin, Svitov, et al., 2010) ซึ่งความคงตัวของอิมลั ชันมีความสาคัญต่อขั้นตอน
การเก็บรักษาและการนาไปใช้ของสารละลายฟิ ล์มอิมลั ชัน เพราะการไม่มีการแยกชั้นของไขมัน
สารละลายเป็ นเนื้อเดียวกัน จะสามารถนาไปใช้ได้อย่างสะดวกและมีประสิ ทธิ ภาพ การทดลอง
ศึกษาสมบัติของฟิ ล์มอิมลั ชันจาก WPI และ GA ที่อตั ราส่ วนของ WPI : GA 4 อัตราส่ วน
ได้แก่ 1:0, 2:1, 3:1 และ 4:1 ที่ปริ มาณกลีเซอรอลร้อยละ 30 และศึกษาสมบัติของฟิ ล์มอิมลั ชันจาก
WPI และ GA ใช้กลีเซอรอล 3 ระดับที่ร้อยละ 25, 27 และ 30 โดยที่ปริ มาณกลีเซอรอลร้อยละ 25
และ 27 ใช้อตั ราส่ วนของ WPI : GA 3 อัตราส่ วน เนื่องจากการใช้ WPI : GA ที่อตั ราส่ วน 1:0 และ
ลดปริ มาณกลีเซอรอลเหลือร้อยละ 25 และ 27 นั้น ฟิ ล์มที่ได้มีความเปราะแตกได้ง่าย ไม่สามารถ
เตรี ยมตัวอย่างเพื่อนาไปทดสอบทางกายภาพได้
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4.2.1 ความหนาของแผ่นฟิ ล์มอิมลั ชัน
ผลการศึกษาความหนาของแผ่นฟิ ล์มอิมลั ชันที่เตรี ยมจาก WPI และ GA ในอัตราส่ วนต่างๆ
ที่ปริ มาณกลีเซอรอลร้อยละ 25, 27 และ 30 แสดงดังตารางที่ 3 เมื่อเปรี ยบเทียบที่ระดับกลีเซอรอล
ร้อยละ 30 พบว่า ตัวอย่างที่มีการผสม GA ค่าความหนาของแผ่นฟิ ล์มต่ากว่า เมื่อเทียบกับตัวอย่าง
แผ่นฟิ ล์มที่ไม่มีการผสม GA เนื่องจากความหนาของแผ่นฟิ ล์มขึ้นกับวิธีการเตรี ยมและสภาวะใน
ขั้นตอนการทาแห้ง การใช้เวลาที่นานขึ้นสาหรับการทาแห้ง ส่ งผลให้โครงสร้างร่ างแหของโปรตีน
จะมีการจัดเรี ยงตัวเป็ นระเบียบและมีความแน่นมากขึ้น ทาให้มีแนวโน้มที่ความหนาของฟิ ล์มมีค่า
ต่ากว่า (Kokoszka et al., 2010) เมื่อพิจารณาการเพิ่มปริ มาณ GA (อัตราส่ วน WPI:GA ที่ 4:1, 3:1
และ 2:1) พบว่าความหนาของแผ่นฟิ ล์มไม่แตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p 0.05)
เมื่อเปรี ยบเทียบอัตราส่ วนของ WPI ผสม GA ที่เท่ากัน โดยใช้ปริ มาณกลีเซอรอลร้อยละ 25,
27 และ 30 แสดงผลดังตารางที่ 3 พบว่าการลดปริ มาณกลีเซอรอลลงไม่ส่งผลต่อความหนาของ
แผ่นฟิ ล์มอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p 0.05)
ตารางที่ 3 ความหนาของแผ่นฟิ ล์มอิมลั ชัน ที่เตรี ยมจาก WPI ผสม GA อัตราส่ วนต่างๆ โดยใช้
ปริ มาณกลีเซอรอลร้อยละ 25, 27 และ 30
ตัวอย่าง
WPI+GA (4:1) 25%Gly
WPI+GA (3:1) 25%Gly
WPI+GA (2:1) 25%Gly
WPI+GA (4:1) 27%Gly
WPI+GA (3:1) 27%Gly
WPI+GA (2:1) 27%Gly
WPI+GA (1:0) 30%Gly
WPI+GA (4:1) 30%Gly
WPI+GA (3:1) 30%Gly
WPI+GA (2:1) 30%Gly
ab

ความหนา (mm)
0.097±0.001 b
0.095±0.004 b
0.097±0.001 b
0.094±0.002 b
0.094±0.000 b
0.094±0.002 b
0.105±0.004 a
0.092±0.002 b
0.099±0.001 b
0.095±0.007 b

ตัวอักษรที่เหมือนกันในแนวตั้งแสดงความแตกต่างอย่างไม่มีนยั สาคัญทางสถิติ (P>0.05)
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4.2.2 ความขุ่นของฟิ ล์มอิมลั ชัน
ความขุ่นของฟิ ล์มมีความสาคัญในด้านการนาสารละลายฟิ ล์มไปเคลือบอาหาร ซึ่ งต้องการ
ฟิ ล์มที่เมื่อนาไปเคลือบบนผิวอาหารแล้วมีความใส โปร่ งแสง ไม่บดบังลักษณะที่สาคัญของอาหาร
ผลการศึกษาความขุ่นของฟิ ล์มอิมลั ชันที่เตรี ยมจาก WPI และ GA ในอัตราส่ วนต่างๆ ที่ปริ มาณ
กลีเซอรอลร้อยละ 30 แสดงดังตารางที่ 4 พบว่าฟิ ล์มที่ไม่เติม GA มีค่าความขุ่นน้อยกว่าฟิ ล์มที่เติม
GA และเมื่อเพิ่มปริ มาณ GA ค่าความขุ่นเพิ่มขึ้นตามลาดับ ซึ่ งสอดคล้องกับรายงานของ Ebrahimi
et al. (2016) ที่ศึกษาฟิ ล์มระหว่าง Grass pea protein isolate ผสม Lepidium perfoliatum seed gum
ทั้งนี้เนื่ องจากความขุ่นของฟิ ล์มสัมพันธ์กบั โครงสร้างภายในของฟิ ล์ม ซึ่ งเป็ นผลมาจากการจัดเรี ยง
ตัวขององค์ประกอบในฟิ ล์มระหว่างการทาแห้ง (Villalobos et al., 2005) และความเข้ากันได้ของ
ส่ วนผสม (Sothornvit et al., 2010)
ความขุ่นของฟิ ล์มอิมลั ชันที่อตั ราส่ วนของ WPI ผสม GA ที่เท่ากัน และแปรปริ มาณ
กลีเซอรอลร้อยละ 25, 27 และ 30 พบว่าค่าความขุ่นไม่แตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p 0.05)
แสดงดังตารางที่ 4 แสดงว่า การลดปริ มาณกลีเซอรอลลงไม่มีผลต่อค่าความขุ่นของฟิ ล์มอิมลั ชัน
ตารางที่ 4 ความขุ่นของแผ่นฟิ ล์มอิมลั ชัน ที่เตรี ยมจาก WPI ผสม GA อัตราส่ วนต่างๆ โดยใช้
ปริ มาณกลีเซอรอลร้อยละ 25, 27 และ 30
ตัวอย่าง
WPI+GA (4:1) 25%Gly
WPI+GA (3:1) 25%Gly
WPI+GA (2:1) 25%Gly
WPI+GA (4:1) 27%Gly
WPI+GA (3:1) 27%Gly
WPI+GA (2:1) 27%Gly
WPI+GA (1:0) 30%Gly
WPI+GA (4:1) 30%Gly
WPI+GA (3:1) 30%Gly
WPI+GA (2:1) 30%Gly
abcde

ความขุน่
5.44±0.44 bcd
6.09±0.37 ab
6.68±0.32 a
5.37±0.28 cd
6.12±0.20 ab
6.70±0.21 a
4.29±0.55 e
5.24±0.23 d
6.03±0.69 abc
6.50±0.14 a

ตัวอักษรที่เหมือนกันในแนวตั้งแสดงความแตกต่างอย่างไม่มีนยั สาคัญทางสถิติ (P>0.05)
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4.2.3 สมบัติเชิงกลของฟิ ล์มอิมลั ชัน
ค่า Tensile strength บอกถึงแรงดึงสู งสุ ดที่ทาให้ฟิล์มขาดออกจากกัน ส่ วนค่า
Elastic modulus เป็ นค่าที่บอกถึงความแข็งแรงของพันธะที่เกิดในระดับโมเลกุลของฟิ ล์ม
และค่า %Elongation at break บอกถึงความสามารถในการยืดออกของฟิ ล์ม เมื่อใช้แรงดึงมากระทา
จนกระทัง่ ฟิ ล์มขาด (Maftoonazad et al., 2007) สมบัติเชิงกลของฟิ ล์มอิมลั ชันที่เตรี ยมจาก WPI
และ GA ในอัตราส่ วนต่างๆ ที่ปริ มาณกลีเซอรอลร้อยละ 30 ได้แก่ค่า Elastic modulus, Tensile
strength และ %Elongation at break พบว่าฟิ ล์มเมื่อมีการผสม GA ค่า Elastic modulus, Tensile
strength และ %Elongation at break ลดลง เมื่อเทียบกับฟิ ล์มที่ไม่มีการผสม GA แต่เมื่อพิจารณาที่
ค่า %Elongation at break การเพิม่ ปริ มาณ GA (ในอัตราส่ วน WPI:GA ที่ 4:1, 3:1 และ 2:1)
ไม่แตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p 0.05) ดังแสดงในตารางที่ 5 แสดงว่าการเติม GA ลงไป
GA อาจจะไปขัดขวางการจับยึดระหว่างสายโมเลกุลของโปรตีน ทาให้ฟิล์มมีความแข็งแรงของ
พันธะที่เกิดภายในฟิ ล์มและการจับยึดระหว่างสายพอลิเมอร์ ลดลง เนื่องจากสมบัติเชิงกลของฟิ ล์ม
ประกอบ (composite film) ขึ้นกับชนิดและระดับการเกิดปฏิสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบภายใน
ฟิ ล์ม พบว่าเมื่อพิจารณาฟิ ล์มที่มี WPI เพียงอย่างเดียว ในกระบวนเตรี ยมฟิ ล์มนั้นมีการให้ความร้อน
ซึ่ งจะช่วยให้เกิดการจับกันของสายโมเลกุลโปรตีนด้วยพันธะไดซัลไฟด์และไฮโดรเจนทาให้ฟิล์มมี
ความแข็งแรง (McHugh et al., 1994) จากรายงานของ Osés, Fabregat-Vázquez, et al. (2009)
ที่ศึกษาฟิ ล์มระหว่าง WPI ผสม mesquite gum พบว่าการเติม mesquite gum ลงในฟิ ล์มจาก WPI
จะเกิดปฏิสัมพันธ์กบั กัม ที่ทาให้จานวนพันธะไฮโดรเจนในการจับยึดลดลง โดยกัมทาหน้าที่
เหมือนพลาสติไซเซอร์ ดังนั้นฟิ ล์มจึงมีความยืดหยุน่ มากขึ้น แต่ความแข็งแรงลดลง
สมบัติเชิงกลของฟิ ล์มอิมลั ชันที่เตรี ยมจาก WPI และ GA ที่อตั ราส่ วนเดียวกัน โดยใช้
ปริ มาณกลีเซอรอลร้อยละ 25, 27 และ 30 พบว่าเมื่อลดปริ มาณกลีเซอรอลลงค่า Elastic modulus
และ Tensile strength เพิ่มขึ้น แต่ค่า %Elongation at break มีแนวโน้มลดลง ตารางที่ 5 แสดงว่าการ
ลดปริ มาณกลีเซอรอลมีผลต่อสมบัติเชิงกลของฟิ ล์มอิมลั ชัน ทาให้ฟิล์มมีความแข็งแรงในฟิ ล์ม
เพิ่มขึ้น พลาสติไซเซอร์จะทาหน้าที่เพิ่มปริ มาตรช่องว่าง โดยการลดการจับกันด้วยพันธะไฮโดรเจน
ระหว่างสายพอลิเมอร์ (Myllärinen et al., 2002) เมื่อลดปริ มาณกลีเซอรอลลง สายของพอลิเมอร์จึง
มีการจับยึดระหว่างกันมาก ทาให้ฟิล์มมีความแข็งแรงมากขึ้น มีความยืดขยายของฟิ ล์มลดลง
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ตารางที่ 5 สมบัติเชิงกลของแผ่นฟิ ล์มอิมลั ชัน ที่เตรี ยมจาก WPI ผสม GA อัตราส่ วนต่างๆ
โดยใช้ปริ มาณกลีเซอรอลร้อยละ 25, 27 และ 30
ตัวอย่าง
WPI+GA (4:1) 25%Gly
WPI+GA (3:1) 25%Gly
WPI+GA (2:1) 25%Gly
WPI+GA (4:1) 27%Gly
WPI+GA (3:1) 27%Gly
WPI+GA (2:1) 27%Gly
WPI+GA (1:0) 30%Gly
WPI+GA (4:1) 30%Gly
WPI+GA (3:1) 30%Gly
WPI+GA (2:1) 30%Gly
abcdef

Elastic modulus ( MPa)
215.69±10.47 a
184.64±5.07 b
149.25±22.03 d
178.17±4.21 bc
154.10±14.45 cd
117.56±13.91 e
176.38±17.86 bc
159.04±18.45 cd
121.99±3.03 e
83.12±8.82 f

Tensile strength (MPa)
8.01±0.72 a
6.15±0.20 b
6.40±0.41 b
6.26±0.77 b
5.30±0.49 c
4.61±0.32 cd
6.27±0.43 b
5.24±0.58 c
4.28±0.07 d
3.30±0.29 e

%Elongation at break
55.28±5.81 de
61.64±3.17 cd
41.58±7.58 e
67.84±4.34 bcd
68.92±13.98 bcd
63.11±6.88 cd
99.84±5.94 a
81.68±11.22 b
77.66±14.46 bc
83.59±7.31 b

ตัวอักษรที่เหมือนกันในแนวตั้งแสดงความแตกต่างอย่างไม่มีนยั สาคัญทางสถิติ (P>0.05)

4.2.4 ความสามารถในการแพร่ ผา่ นไอน้ าของฟิ ล์มอิมลั ชัน
ความสามารถในการแพร่ ผา่ นไอน้ า (Water Vapor Permeability, WVP) ขึ้นกับปั จจัย
หลายอย่าง เช่น การเคลื่อนที่ของสายพอลิเมอร์ ปฏิสัมพันธ์ระหว่างหมู่ฟังก์ชนั ของพอลิเมอร์
ความแข็งแรงของโครงสร้างฟิ ล์ม อัตราส่ วนของส่ วนที่ชอบน้ าและไม่ชอบน้ า และอัตราส่ วน
ระหว่างส่ วนผลึกกับส่ วนอสัณฐาน เป็ นต้น (Souza et al., 2010; Sun et al., 2013) ค่า WVP ของ
ฟิ ล์มอิมลั ชันที่เตรี ยมจาก WPI ผสม GA ในอัตราส่ วนต่างๆ แสดงในตารางที่ 6 ฟิ ล์มที่มีการเติม GA
ปริ มาณเพิ่มขึ้น ค่า WVP มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น สอดคล้องกับรายงานของ Ebrahimi et al. (2016)
ทั้งนี้เนื่ องจากโปรตีนเมื่อถูกทาให้ เสื่ อมสภาพด้วยความร้อน สายโมเลกุลของโปรตีนสามารถจับ
กันด้วยพันธะไฮโดรเจน อิออนิก ไฮโดรโฟบิก และ โควาเลนต์ โมเลกุลจึงเรี ยงตัวกันแน่น
(Bourtoom, 2008; Kim et al., 2002) รวมทั้งการมีหมู่ไฮโดรโฟบิกในโปรตีน (Ryu et al., 2002)
ส่ งผลให้ฟิล์มที่มีปริ มาณโปรตีนมากมีค่า WVP จึงต่ากว่า
ความสามารถในการแพร่ ผา่ นไอน้ าของฟิ ล์มอิมลั ชันที่อตั ราส่ วนเดียวกัน ปริ มาณ
กลีเซอรอลร้อยละ 25, 27 และ 30 พบว่าการลดปริ มาณกลีเซอรอลทาให้ ค่า WVP ลดลง ดังแสดง
ในตารางที่ 6 สอดคล้องการายงานของ Mate´ and Krochta (1996) ศึกษาปริ มาณของกลีเซอรอล
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และชนิดของโปรตีนที่ใช้เตรี ยมฟิ ล์ม (WPI และ β-lactoglobulin) ที่ส่งผลต่อค่า WVP ของฟิ ล์ม
พบว่าปริ มาณของกลีเซอรอลมีผลต่อค่า WVP มากกว่าชนิดของโปรตีน กล่าวคือ เมื่อลดปริ มาณ
กลีเซอรอลลงค่า WVP จะลดตามไปด้วย เนื่องจากกลีเซอรอลเป็ นสารที่มีสมบัติดูดความชื้นสู ง
(high hygroscopic) สามารถดูดความชื้นจากบรรยากาศได้ดี (Kokoszka et al., 2010) ดังนั้นฟิ ล์มจึง
สามารถดูดความชื้นผ่านแผ่นฟิ ล์มได้นอ้ ยเมื่อลดปริ มาณกลีเซอรอล ส่ งผลให้ค่า WVP ลดลง
ตารางที่ 6 ความสามารถในการแพร่ ผา่ นไอน้ าของแผ่นฟิ ล์มอิมลั ชัน ที่เตรี ยมจาก WPI ผสม GA
อัตราส่ วนต่างๆ โดยใช้ปริ มาณกลีเซอรอลร้อยละ 25, 27 และ 30
ตัวอย่าง
WPI+GA (4:1) 25%Gly
WPI+GA (3:1) 25%Gly
WPI+GA (2:1) 25%Gly
WPI+GA (4:1) 27%Gly
WPI+GA (3:1) 27%Gly
WPI+GA (2:1) 27%Gly
WPI+GA (1:0) 30%Gly
WPI+GA (4:1) 30%Gly
WPI+GA (3:1) 30%Gly
WPI+GA (2:1) 30%Gly
abcdefg

WVP (x10-9 g/hr cm Pa)
4.293±0.950 g
5.482±0.554 efg
4.958±0.820 fg
6.001±1.098 def
6.748±0.655 cd
6.586±0.593 cde
7.235±0.249 cd
7.754±0.481 bc
8.631±0.222 ab
9.012±0.633 a

ตัวอักษรที่เหมือนกันในแนวตั้งแสดงความแตกต่างอย่างไม่มีนยั สาคัญทางสถิติ (P>0.05)

4.2.5 ลักษณะพื้นผิวและภาคตัดขวางของฟิ ล์มอิมลั ชัน
ผลของการศึกษาลักษณะพื้นผิวของฟิ ล์มอิมลั ชันที่เตรี ยมจาก WPI ผสม GA ทดสอบด้วย
เครื่ อง Scanning Electron Microscope ปริ มาณกลีเซอรอลร้อยละ 30 พบว่าฟิ ล์มตัวอย่างที่ไม่ผสม
GA ลักษณะพื้นผิวของแผ่นฟิ ล์ม สังเกตพบการกระจายตัวของหยดไขมันจานวนมาก แสดงดังภาพ
ที่ 6 (2A, 2B) เมื่อพิจารณาฟิ ล์มตัวอย่างที่มีการผสม GA พื้นผิวของแผ่นฟิ ล์มมีการกระจายตัวของ
หยดไขมันบนผิวหน้าน้อยกว่า ดังภาพที่ 6 (3-4A, 3-4B) ทั้งนี้เนื่ องจากการเติม GA ทาให้อิมลั ชันมี
ความคงตัว มีการแยกชั้นของไขมันลดลง ดังภาพที่ 4 และ 5 ต่างจากอิมลั ชันที่ไม่มีการเติม GA
ที่มีไขมันแยกชั้นอย่างชัดเจน ไขมันลอยขึ้นมาบนผิวหน้า ทาให้เห็นลักษณะพื้นผิวที่มีหยดไขมัน
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บนผิวหน้ามาก เมื่อพิจารณาภาคตัดขวางของฟิ ล์มตัวอย่าง ดังแสดงภาพที่ 7 จะเห็นผลที่สอดคล้อง
กัน นัน่ คือหยดไขมันที่อยูภ่ ายในแผ่นฟิ ล์มมีจานวนน้อยกว่า

ภาพที่ 6 ลักษณะพื้นผิวของฟิ ล์มอิมลั ชันที่เตรี ยมจาก WPI ผสม GA ทดสอบด้วยเครื่ อง Scanning
Electron Microscope A = กาลังขยาย 100 เท่า B = กาลังขยาย 200 เท่า
1 = WPI+GA (3:1) 25%Gly 2 = WPI+GA (1:0) 30%Gly
3 = WPI+GA (3:1) 30%Gly 4 = WPI+GA (2:1) 30%Gly
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ลักษณะพื้นผิวและภาคตัดขวางของฟิ ล์มอิมลั ชันที่เตรี ยมจาก WPI ผสม GA
เมื่อเปรี ยบเทียบที่อตั ราส่ วน WPI: GA (3:1) ปริ มาณกลีเซอรอลร้อยละ 25 และ 30 มีการกระจายตัว
ของหยดไขมันใกล้เคียงกัน ภาพที่ 6 (1-3A, 1-3B)

A
B

C

ภาพที่ 7 ลักษณะภาคตัดขวางของฟิ ล์มอิมลั ชันที่เตรี ยมจาก WPI ผสม GA ทดสอบด้วยเครื่ อง
Scanning Electron Microscope ที่กาลังขยาย 500 เท่า
A = ผิวหน้าของฟิ ล์มที่สัมผัสอากาศระหว่างการทาแห้ง
B = ภาคตัดขวางของฟิ ล์ม
C = พื้นหลัง
1 = WPI+GA (3:1) 25%Gly 2 = WPI+GA (1:0) 30%Gly
3 = WPI+GA (3:1) 30%Gly 4 = WPI+GA (2:1) 30%Gly

บทที่ 5
สรุปผลการดาเนินงาน
1.การผสม GA ในปริ มาณที่เพิ่มขึ้นในอิมลั ชันที่เตรี ยมจาก WPI ผสม GA อัตราส่ วน
1:0, 2:1, 3:1 และ 4:1 ปริ มาณกลีเซอรอลร้อยละ 30
1.1 ส่ งผลให้ความหนืดและความคงตัวของอิมลั ชันมากขึ้น แต่ค่า D3,2 มีค่าลดลง
เมื่อเทียบกับอิมลั ชันที่เตรี ยมจาก WPI เพียงอย่างเดียว
1.2 ส่ งผลต่อฟิ ล์มอิมลั ชัน ทาให้ฟิล์มมีสมบัติเชิงกล (ค่า Elastic modulus,
Tensile strength และ %Elongation at break) ความหนา และการกระจายตัวของไขมันบน
ผิวหน้าฟิ ล์มลดลง แต่ความขุ่น และความสามารถในการแพร่ ผา่ นไอน้ าของฟิ ล์มเพิ่มขึ้น
2.ฟิ ล์มอิมลั ชันที่เตรี ยมจาก WPI ผสม GA อัตราส่ วน 2:1, 3:1 และ 4:1ปริ มาณกลีเซอรอล
ร้อยละ 25, 27 และ 30 ปริ มาณกลีเซอรอลไม่ส่งผลต่อความหนา ความขุ่น และการกระจายตัวของ
หยดไขมันบนผิวหน้าของฟิ ล์ม แต่การลดปริ มาณกลีเซอรอลลง จะส่ งผลให้ความสามารถในการ
แพร่ ผา่ นไอน้ าของฟิ ล์มลดลง สมบัติเชิงกลของฟิ ล์ม (ค่า Elastic modulus และ Tensile strength)
เพิ่มขึ้น
3.ฟิ ล์มอิมลั ชันที่เตรี ยมจาก WPI ผสม GA อัตราส่ วน WPI: GA ที่ 3:1 ปริ มาณกลีเซอรอล
ร้อยละ 25 มีสมบัติเชิงกลของฟิ ล์ม (ค่า Elastic modulus และ Tensile strength) ไม่แตกต่างจากฟิ ล์ม
อิมลั ชันที่เตรี ยมจาก WPI ผสม GA อัตราส่ วน WPI: GA ที่ 1:0 ปริ มาณกลีเซอรอลร้อยละ 30 อย่าง
มีนยั สาคัญทางสถิติ (p>0.05) โดยลดค่าความสามารถในการแพร่ ผา่ นไอน้ าของฟิ ล์มได้ร้อยละ 24
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วิธีการเตรียม
1. วิธีการคานวณฟิ ล์มอิมัลชั นทีเ่ ตรียมจาก WPI ผสม GA อัตราส่ วนต่ างๆ ปริมาณกลีเซอรอล
ร้ อยละ 25 ของนา้ หนักส่ วนของแข็ง (ไม่ รวมไขมัน) ปริมาณนา้ มันมะพร้ าวร้ อยละ 10 ของนา้ หนัก
ส่ วนของแข็ง (ไม่ รวมไขมัน)
ตัวอย่างแสดงวิธีการคานวณ อัตราส่ วน WPI: GA ที่ 2:1 ปริ มาณ 300 กรัม ปริ มาณกลีเซอรอล
ร้อยละ 25 และปริ มาณน้ ามันมะพร้าวร้อยละ 10
อัตราส่ วน WPI: GA ที่ 2:1 ประกอบด้วย WPI ปริ มาณ 200 กรัม และ GA ปริ มาณ 100 กรัม
1.1 วิธีการคานวณ เพื่อเตรี ยม WPI ร้อยละ 8 โดยน้ าหนักแห้ง ปริ มาณ 200 กรัม
สารละลาย 100 กรัม มี WPI 8
กรัม โดยน้ าหนักแห้ง
สารละลาย 200 กรัม มี WPI (8 x 200)/100 = 16 กรัม โดยน้ าหนักแห้ง
WPI มีความชื้นร้อยละ 4.6 โดยน้ าหนักแห้ง หมายความว่า
WPI 100 กรัม มีน้ า จานวน 4.6 กรัม มี WPI ส่ วนน้ าหนักแห้ง จานวน 95.4 กรัม
ถ้าต้องการ WPI 95.4 กรัมโดยน้ าหนักแห้ง ต้องชัง่ WPI จานวน 100 กรัม
ถ้าต้องการ WPI 16 กรัมโดยน้ าหนักแห้ง ต้องชัง่ WPI จานวน (16 x 100)/95.4
= 16.77 กรัม
ดังนั้นต้องชัง่ น้ า จานวน 200 -16.77 = 183.23 กรัม และ WPI จานวน 16.77 กรัม
1.2 วิธีการคานวณ เพื่อเตรี ยม GA ร้อยละ 8 โดยน้ าหนักแห้ง ปริ มาณ 100 กรัม
สารละลาย 100 กรัม มี GA 8
กรัม โดยน้ าหนักแห้ง
สารละลาย 100 กรัม มี GA (8 x 100)/100 = 8 กรัม โดยน้ าหนักแห้ง
GA มีความชื้นร้อยละ 10.16 โดยน้ าหนักแห้ง หมายความว่า
GA 100 กรัม มีน้ า จานวน 10.16 กรัม มี GA ส่ วนน้ าหนักแห้ง จานวน 89.84 กรัม
ถ้าต้องการ GA 89.84 กรัม โดยน้ าหนักแห้ง ต้องชัง่ GA จานวน 100 กรัม
ถ้าต้องการ GA 8
กรัม โดยน้ าหนักแห้ง ต้องชัง่ GA จานวน (8 x 100)/89.84
= 8.90 กรัม
ดังนั้นต้องชัง่ น้ า จานวน 100 - 8.90 = 91.1 กรัม และ GA จานวน 8.90 กรัม
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1.3 วิธีการคานวณ เพื่อเตรี ยมกลีเซอรอลร้อยละ 25 ของน้ าหนักส่ วนของแข็ง (ไม่รวมไขมัน)
กลีเซอรอลร้อยละ 25 ของน้ าหนักส่ วนของแข็ง (ไม่รวมไขมัน) นัน่ คือ น้ าหนักส่ วนของแข็ง
ทั้งหมด (ไม่รวมไขมัน) 100 กรัม มาจาก WPI ผสม GA จานวน 75 กรัม และกลีเซอรอล
จานวน 25 กรัม
ถ้า WPI ผสม GA จานวน 75
กรัม ใช้กลีเซอรอล จานวน 25 กรัม
ถ้า WPI ผสม GA จานวน 16 + 8 กรัม ใช้กลีเซอรอล จานวน (25 x (16+8))/75 = 8 กรัม
1.4 วิธีการคานวณ เพื่อเตรี ยมน้ ามันมะพร้าวร้อยละ 10 ของน้ าหนักส่ วนของแข็ง (ไม่รวมไขมัน)
น้ ามันมะพร้าวร้อยละ 10 ของน้ าหนักส่ วนของแข็ง (ไม่รวมไขมัน) นัน่ คือ น้ าหนักส่ วนของแข็ง
ทั้งหมด (ไม่รวมไขมัน) 100 กรัม มาจาก WPI ผสม GA จานวน 90 กรัม และน้ ามันมะพร้าว
จานวน 10 กรัม
ถ้า WPI ผสม GA จานวน 90
กรัม ใช้น้ ามันมะพร้าว จานวน 10 กรัม
ถ้า WPI ผสม GA จานวน 16 + 8 กรัม ใช้น้ ามันมะพร้าว จานวน (10 x (16+8))/90
= 2.67 กรัม
1.5 วิธีการคานวณปริ มาณสารละลายฟิ ล์มอิมลั ชันสาหรับเทบนจานพลาสติก (เส้นผ่านศูนย์กลาง
8.5 เซนติเมตร) เพื่อให้ได้ปริ มาณของแข็งทั้งหมด 140 กรัม/ตารางเมตร
จากข้อมูลข้างต้น
น้ าหนักของแข็งทั้งหมดมี WPI จานวน 16 กรัม, GA จานวน 8 กรัม, กลีเซอรอล จานวน 8 กรัม
และน้ ามันมะพร้าว จานวน 2.67 กรัม รวมได้เท่ากับ 34.67 กรัม
น้ าหนักสารละลายทั้งหมด WPI จานวน 200 กรัม, GA จานวน 100 กรัม, กลีเซอรอล จานวน 8 กรัม
และน้ ามันมะพร้าว จานวน 2.67 กรัม รวมได้เท่ากับ 310.67 กรัม
พื้นที่จานพลาสติก เส้นผ่านศูนย์กลาง 8.5 เซนติเมตร =

= 3.14 x 4.252
= 56.72 ตารางเซนติเมตร
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ต้องการปริ มาณของแข็งทั้งหมด 140 กรัม/ตารางเมตร (ได้จากการทดลองเบื้องต้น)
พื้นที่จานพลาสติก 10,000 ตารางเซนติเมตร มีปริ มาณของแข็ง 140 กรัม
พื้นที่จานพลาสติก 56.72 ตารางเซนติเมตร มีปริ มาณของแข็ง (140 x 56.72)/10,000 = 0.79 กรัม
ถ้าต้องการปริ มาณของแข็งทั้งหมด 34.67 กรัม ต้องใช้น้ าหนักสารละลายทั้งหมด 310.67 กรัม
ถ้าต้องการปริ มาณของแข็งทั้งหมด 0.79 กรัม ต้องใช้น้ าหนักสารละลายทั้งหมด
(310.67 x 0.79)/34.67 = 7.08 กรัม
ดังนั้น ต้องเทสารละลายฟิ ล์มอิมลั ชันบนจานพลาสติก (เส้นผ่านศูนย์กลาง 8.5 เซนติเมตร)
จานวน 7.08 กรัม

สารละลาย GA ร้อยละ 8
GA
น้ า2
รวม
(กรัม)
(กรัม)
(กรัม)
5.34
54.66
60
6.68
68.32
75
8.90
91.10
100
5.34
54.66
60
6.68
68.32
75
8.90
91.10
100
5.34
54.66
60
6.68
68.32
75
8.90
91.10
100
8
8
8
8.88
8.88
8.88
10.29
10.29
10.29
10.29

2.67
2.67
2.67
2.67
2.67
2.67
2.67
2.67
2.67
2.67

กลีเซอรอล น้ ามัน3
(กรัม)
(กรัม)
310.67
310.67
310.67
311.55
311.55
311.55
312.96
312.96
312.96
312.96

7.08
7.08
7.08
6.92
6.92
6.92
6.69
6.69
6.69
6.69

น้ าหนัก สารละลาย
รวม
ฟิ ล์ม4
(กรัม)
(กรัม)

เมื่อ 1 = น้ าสาหรับเตรี ยมสารละลาย WPI ความเข้มข้นร้อยละ 8 2 = น้ าสาหรับเตรี ยมสารละลาย GA ความเข้มข้นร้อยละ 8
3 = น้ ามันมะพร้าว
4 = ปริ มาณสารละลายฟิ ล์มอิมลั ชันที่ตอ้ งเทบนจานพลาสติก

WPI+GA (4:1) 25%Gly
WPI+GA (3:1) 25%Gly
WPI+GA (2:1) 25%Gly
WPI+GA (4:1) 27%Gly
WPI+GA (3:1) 27%Gly
WPI+GA (2:1) 27%Gly
WPI+GA (1:0) 30%Gly
WPI+GA (4:1) 30%Gly
WPI+GA (3:1) 30%Gly
WPI+GA (2:1) 30%Gly

ตัวอย่าง

สารละลาย WPI ร้อยละ 8
WPI
น้ า1
รวม
(กรัม) (กรัม) (กรัม)
20.13 219.87 240
18.87 206.13 225
16.77 183.23 200
20.13 219.87 240
18.87 206.13 225
16.77 183.23 200
25.16 274.84 300
20.13 219.87 240
18.87 206.13 225
16.77 183.23 200

ตารางที่ 7 ปริ มาณวัตถุดิบที่ใช้ในการเตรี ยมอิมลั ชันและฟิ ล์มอิมลั ชันที่เตรี ยมจากสารละลายความเข้มข้น WPI ร้อยละ 8โดยน้ าหนักแห้ง ผสม GA
ความเข้มข้นร้อยละ 8 โดยน้ าหนักแห้ง อัตราส่ วนต่างๆ โดยใช้ปริ มาณกลีเซอรอลร้อยละ 25, 27 และ 30
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2. วิธีการเตรียมอิมัลชันจาก WPI ผสม GA อัตราส่ วนต่ างๆ ปริมาณกลีเซอรอลร้ อยละ 30
ปริมาณนา้ มันมะพร้ าวร้ อยละ 10
2.1 วิธีการคานวณ
2.1.1 อิมลั ชันจาก WPI ผสม GA อัตราส่ วนต่างๆ ปริ มาณกลีเซอรอลร้อยละ 30
ตัวอย่างการคานวณดังแสดงในข้อ 1
2.2 วิธีการเตรี ยมอิมลั ชัน
2.2.1 เตรี ยมสารละลาย GA ที่ความเข้มข้นร้อยละ 8 โดยน้ าหนักแห้ง
(ดังตารางที่ 7) จาก GA และน้ ากลัน่ ผสมให้เข้ากันด้วย magnetic bar ความเร็ วรอบ 300 rpm
เป็ นเวลา 2 ชัว่ โมง เก็บรักษาที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 1 คืน
2.2.2 เตรี ยมสารละลาย WPI ความเข้มข้นร้อยละ 8 โดยน้ าหนักแห้ง
(ดังตารางที่ 7) จาก WPI และน้ ากลัน่ ผสมให้เข้ากันด้วย magnetic bar ในขวดรู ปชมพูท่ ี่ปิดปากขวด
ด้วยแผ่นอลูมิเนียมฟรอยด์ ความเร็ วรอบ 300 rpm เป็ นเวลา 30 นาที
2.2.3 แช่ขวดรู ปชมพูท่ ี่มีสารละลาย WPI ในอ่างน้ าควบคุมอุณหภูมิ (Water Bath)
อุณหภูมิ 90 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 30 นาที ลดอุณหภูมิลงอย่างรวดเร็ วในอ่างน้ าแข็ง จนอุณหภูมิ
40 องศาเซลเซียส
2.2.4 เปลี่ยนภาชนะใส่ สารละลายเป็ นบีกเกอร์ ชัง่ น้ าหนักสารละลาย WPI และ
สารละลาย GA ตามอัตราส่ วนที่แตกต่างกัน น้ าหนักรวม 300 กรัม
2.2.5 เติมน้ ามันมะพร้าวและกลีเซอรอลลงไป ผสมให้เข้ากันด้วย magnetic bar
ความเร็ วรอบ 300 rpm เป็ นเวลา 2 นาที
2.2.6 นาสารละลายที่ได้ไปปั่ นลดขนาดอนุภาคด้วยเครื่ องโฮโมจีไนเซอร์
ความเร็ ว 13,500 rpm เป็ นเวลา 1 นาที และความเร็ ว 20,500 rpm เป็ นเวลา 3 นาที
2.2.7 กาจัดฟองอากาศภายในสารละลายที่ได้ดว้ ยเครื่ องกาจัดฟองอากาศที่ระดับ 8
เป็ นเวลา 20 นาที นาไปทดสอบสมบัติของอิมลั ชัน
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3. วิธีการเตรียมฟิ ล์มอิมัลชันจาก WPI ผสม GA อัตราส่ วนต่ างๆ ปริมาณกลีเซอรอลร้ อยละ 25, 27
และ 30 ปริมาณนา้ มันมะพร้ าวร้ อยละ 10
3.1 วิธีการคานวณ
3.1.1 ฟิ ล์มอิมลั ชันจาก WPI ผสม GA อัตราส่ วนต่างๆ ปริ มาณกลีเซอรอล
ร้อยละ 25 ตัวอย่างการคานวณดังแสดงในข้อ 1
3.1.2 ฟิ ล์มอิมลั ชันจาก WPI ผสม GA อัตราส่ วนต่างๆ ปริ มาณกลีเซอรอล
ร้อยละ 27 ตัวอย่างการคานวณดังแสดงในข้อ 1
3.1.3 ฟิ ล์มอิมลั ชันจาก WPI ผสม GA อัตราส่ วนต่างๆ ปริ มาณกลีเซอรอล
ร้อยละ 30 ตัวอย่างการคานวณดังแสดงในข้อ 1
3.2 วิธีการเตรี ยมฟิ ล์มอิมลั ชัน
3.2.1 เตรี ยมสารละลาย GA ที่ความเข้มข้นร้อยละ 8 โดยน้ าหนักแห้ง
(ดังตารางที่ 7) จาก GA และน้ ากลัน่ ผสมให้เข้ากันด้วย magnetic bar ความเร็ วรอบ 300 rpm
เป็ นเวลา 2 ชัว่ โมง เก็บรักษาที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 1 คืน
3.2.2 เตรี ยมสารละลาย WPI ความเข้มข้นร้อยละ 8 โดยน้ าหนักแห้ง
(ดังตารางที่ 7) จาก WPI และน้ ากลัน่ ผสมให้เข้ากันด้วย magnetic bar ในขวดรู ปชมพูท่ ี่ปิดปากขวด
ด้วยแผ่นอลูมิเนียมฟรอยด์ ความเร็ วรอบ 300 rpm เป็ นเวลา 30 นาที
3.2.3 แช่ขวดรู ปชมพูท่ ี่มีสารละลาย WPI ในอ่างน้ าควบคุมอุณหภูมิ (Water Bath)
อุณหภูมิ 90 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 30 นาที ลดอุณหภูมิลงอย่างรวดเร็ วในอ่างน้ าแข็ง จนอุณหภูมิ
40 องศาเซลเซียส
3.2.4 เปลี่ยนภาชนะใส่ สารละลายเป็ นบีกเกอร์ ชัง่ น้ าหนักสารละลาย WPI และ
สารละลาย GA ตามอัตราส่ วนที่แตกต่างกัน น้ าหนักรวม 300 กรัม
3.2.5 เติมน้ ามันมะพร้าวและกลีเซอรอลลงไป ผสมให้เข้ากันด้วย magnetic bar
ความเร็ วรอบ 300 rpm เป็ นเวลา 2 นาที
3.2.6 นาสารละลายที่ได้ไปปั่ นลดขนาดอนุภาคด้วยเครื่ องโฮโมจีไนเซอร์ ความเร็ ว
13,500 rpm เป็ นเวลา 1 นาที และความเร็ ว 20,500 rpm เป็ นเวลา 3 นาที
3.2.7 กาจัดฟองอากาศภายในสารละลายที่ได้ดว้ ยเครื่ องกาจัดฟองอากาศที่ระดับ 8
เป็ นเวลา 20 นาที
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3.2.8 เทสารละลายฟิ ล์มอิมลั ชันบนจานพลาสติกที่ปริ มาณของแข็งทั้งหมด
0.79 กรัม/จานพลาสติก (140 กรัม/ตารางเมตร) เส้นผ่านศูนย์กลาง 8.5 เซนติเมตร
3.2.9 ทาให้แห้งที่สภาวะควบคุมอุณหภูมิ 25 องศาเซลเซี ยส ค่าความชื้นสัมพัทธ์ที่
ประมาณร้อยละ 50±5 เป็ นเวลา 24 ชัว่ โมง
3.2.10 ลอกฟิ ล์มออกจากจานพลาสติก และนาไปเก็บรักษาที่ตคู ้ วบคุมสภาวะที่
ความชื้นสัมพัทธ์ที่ประมาณร้อยละ 53±5 ควบคุมความชื้นสัมพัทธ์ดว้ ยสารละลายเกลือแมกนีเซี ยมไนเตรทอิ่มตัว ที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส เป็ นระยะเวลา 3 วัน ก่อนนาไปทดสอบสมบัติทาง
กายภาพ

ภาคผนวก ข วิธีวเิ คราะห์ สมบัติทางเคมีและกายภาพ
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วิธีวเิ คราะห์ สมบัติทางเคมีและกายภาพ
1. ความหนืดของอิมลั ชัน (ดัดแปลงวิธีจาก Atarés et al. (2010); Ghasemloua et al. (2011))
1.1 เตรี ยมตัวอย่างอิมลั ชันดังภาคผนวก ก ข้อ 2.2 นาตัวอย่างไปทดสอบทันที ด้วยเครื่ องวัด
ความหนืด (Rheometer รุ่ น MCR 300, Physica, Germany) หัววัดชนิด Concentric Cylinder แบบ
Double-Gap ที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส ใช้ฐานวัด TEZ 180-C ปริ มาตรตัวอย่าง 3.7 มิลลิลิตร
1.2 กาหนดค่าวิเคราะห์โดยใช้ Shear rate 0-512 (s-1) เวลา 300 วินาที วิเคราะห์เช่นเดียวกัน
นี้ 3 ซ้ าการทดลอง อ่านค่าความหนืดที่ Shear rate 108 (s-1)
2. ขนาดอนุภาคหยดไขมัน (Droplet size)
2.1 เตรี ยมตัวอย่างอิมลั ชันดังภาคผนวก ก ข้อ 2.2 นาตัวอย่างไปทดสอบทันที ด้วยเครื่ องวัด
ขนาดอนุภาค (Particle Size Analyzer รุ่ น LS 100Q, Beckman Coulter, USA)
2.2 วิเคราะห์หาค่าขนาดอนุภาคหยดไขมัน และค่า D3, 2 โดยค่า D3, 2 คานวณจากสู ตร (1)
(Atarés et al., 2010; Ghasemloua et al., 2011) ทาการวัดจานวน 2 ซ้ า
∑

D3, 2 = ∑
เมื่อ

(1)

= จานวนอนุภาคของช่วงที่ทาการวิเคราะห์
= ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของอนุ ภาค

3. ความหนาของแผ่นฟิ ล์ม
3.1 เตรี ยมตัวอย่างฟิ ล์มขนาด 1.5 x 6 เซนติเมตร เก็บฟิ ล์มตัวอย่างในตูค้ วบคุมสภาวะ
ที่ความชื้นสัมพัทธ์ที่ร้อยละ 53±5 โดยใช้สารละลายแมกนีเซี ยมไนเตรทอิ่มตัว ที่อุณหภูมิ
25 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 3 วัน
3.2 ทดสอบด้วยเครื่ องวัดความหนาของแผ่นฟิ ล์ม (Thickness Gauge รุ่ น 547-401,
Mitutoya, Japan) โดยวัดความหนา 5 ตาแหน่ง/1 แผ่นฟิ ล์มตัวอย่าง วัดแผ่นฟิ ล์มจานวน 15 ชิ้น
วิเคราะห์เช่นเดียวกันนี้ 3 ซ้ าการทดลอง
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4. การวัดความขุ่นของแผ่นฟิ ล์ม (ตามวิธีการวัด ในคู่มือการใช้เครื่ องมือของบริ ษทั Hunter
Associates Laboratory)
4.1 เตรี ยมตัวอย่างฟิ ล์มขนาด 2 x 2 เซนติเมตร เก็บฟิ ล์มตัวอย่างในตูค้ วบคุมสภาวะ
ที่ความชื้นสัมพัทธ์ที่ร้อยละ 53±5 โดยใช้สารละลายแมกนีเซี ยมไนเตรทอิ่มตัว ที่อุณหภูมิ
25 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 3 วัน
4.2 ทดสอบด้วยเครื่ องวัดสี (รุ่ น MiniScan XE Plus, Hunter Lab, USA) โดยใช้แบบ
Day light (D65) เลือกใช้โปรแกรม LESSON 17
4.3 นาแผ่นฟิ ล์มตัวอย่างวางบนแผ่นกระเบื้องสี ขาว สลับแผ่นกระเบื้องสี ดา เพื่อให้เครื่ อง
คานวณค่าความขุ่น โดยวัดความขุ่น 5 ตาแหน่ง/1 แผ่นฟิ ล์มตัวอย่าง วิเคราะห์เช่นเดียวกันนี้ 3 ซ้ า
การทดลอง
5. สมบัติเชิงกลของแผ่นฟิ ล์ม (ดัดแปลงวิธีจาก Romero-Bastida et al. (2005))
5.1 เตรี ยมตัวอย่างฟิ ล์มขนาด 1.5 x 6 เซนติเมตร เก็บฟิ ล์มตัวอย่างในตูค้ วบคุมสภาวะ
ที่ความชื้นสัมพัทธ์ที่ร้อยละ 53±5 โดยใช้สารละลายแมกนีเซี ยมไนเตรทอิ่มตัว ที่อุณหภูมิ
25 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 3 วัน
5.2 วัดสมบัติเชิงกลด้วยเครื่ องวิเคราะห์ลกั ษณะเนื้ อสัมผัส (Texture Analyzer รุ่ น
TA.XT.PLUS, Stable MicrosystemsTM, England) โดยเลือกรู ปแบบ Tension หัววัดชนิด Tensile
grips (A/TG) อัตราการเคลื่อนที่ 1 mm/s ระยะห่างระหว่าง grips เท่ากับ 3 เซนติเมตร ทดสอบ
แรงดึง เพื่อให้ได้ขอ้ มูล 15 ซ้ า
5.3 วัดค่าแรงดึงสู งสุ ดที่ทาให้ฟิล์มขาดออกเป็ น 2 ส่ วน เพื่อใช้ในการคานวณหาค่า
Elastic modulus, Tensile strength และ%Elongation at break จากสู ตรคานวณ (2), (3) และ (4)
วิเคราะห์เช่นเดียวกันนี้ 3 ซ้ าการทดลอง
Elastic modulus =

(2)

Tensile strength =

(3)
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%Elongation at break =
เมื่อ Maximum load
A
L
L´
F
∆L

คือ
คือ
คือ
คือ
คือ
คือ

(4)

ค่าแรงดึงสู งสุ ดที่ทาให้ฟิล์มขาดออกเป็ น 2 ส่ วน
พื้นที่ภาคตัดขวางของฟิ ล์มที่แรงกระทา
ระยะทางเริ่ มต้นของฟิ ล์ม
ระยะทางที่ฟิล์มขาดออกเป็ น 2 ส่ วน
แรงที่ให้ (N)
ระยะทางของฟิ ล์มที่เปลี่ยนแปลงไป

6. ความสามารถในการแพร่ ผา่ นไอน้ าของแผ่นฟิ ล์ม (ดัดแปลงวิธีจาก Wittaya (2009))
6.1 เตรี ยมฟิ ล์มตัวอย่างตัดให้มีขนาดมากกว่าภาชนะทดสอบประมาณ 3 มิลลิเมตร
เก็บฟิ ล์มตัวอย่างในตูค้ วบคุมสภาวะที่ความชื้นสัมพัทธ์ที่ร้อยละ 53±5 โดยใช้สารละลาย
แมกนีเซี ยมไนเตรทอิ่มตัว ที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 3 วัน
6.2 ทา High vacuum grease บนขอบของภาชนะทดสอบ ใส่ ซิลิกาเจลลงในภาชนะทดสอบ
ระยะห่างจากขอบภาชนะทดสอบกับซิ ลิกาเจลประมาณ 2-3 มิลลิเมตร วางแผ่นฟิ ล์มปิ ดบนภาชนะ
ทดสอบและปิ ดด้วยฝาของภาชนะทดสอบ
6.3 ชัง่ น้ าหนักก่อนใส่ ในเครื่ องควบคุมสภาวะแวดล้อม (Climatic test cabinet รุ่ น TK120,
NÜVE, Turkey) ที่ควบคุมความชื้นสัมพัทธ์ร้อยละ 75±2 อุณหภูมิ 25±2 องศาเซลเซียส
6.4 ชัง่ น้ าหนักติดตามการเปลี่ยนแปลงที่ 12 ชัว่ โมง และชัง่ น้ าหนักติดตามการเปลี่ยนแปลง
ต่อทุก 2 ชัว่ โมงจานวน 5 ครั้ง
6.5 สร้างกราฟความสัมพันธ์ระหว่างน้ าหนักที่เปลี่ยนแปลงตามเวลา นาค่าความชัน
คานวณหาค่าอัตราการแพร่ ผา่ นไอน้ าและความสามารถในการแพร่ ผา่ นไอน้ าจากสู ตร (5) และ (6)
วิเคราะห์เช่นเดียวกันนี้ 3 ซ้ าการทดลอง
WVTR =

(5)

WVP =

(6)
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เมื่อ m
A
L
∆P

คือ
คือ
คือ
คือ

ค่าความชันของกราฟความสัมพันธ์ระหว่างน้ าหนักที่เปลี่ยนแปลงตามเวลา
พื้นที่ผวิ ของฟิ ล์มที่ไอน้ าแพร่ ผา่ น
ความหนาเฉลี่ยของฟิ ล์ม
ความแตกต่างของความดันระหว่างความดันภายในตูค้ วบคุมสภาวะแวดล้อม
และความดันภายในภาชนะทดสอบ

7. ลักษณะพื้นผิวและภาคตัดขวางของแผ่นฟิ ล์ม
7.1 เตรี ยมตัวอย่างฟิ ล์มอิมลั ชันขนาด 1 x 1 เซนติเมตร เก็บฟิ ล์มตัวอย่างในโหลควบคุม
สภาวะควบคุมความชื้นสัมพัทธ์ โดยใช้ซิลิกาเจล เป็ นเวลา 5 วัน
7.2 ศึกษาลักษณะพื้นผิวและภาคตัดขวางของฟิ ล์มอิมลั ชัน ด้วยเครื่ อง Scanning Electron
Microscope (Supply voltage AC 100 V, Load current 13 A, Power 1.3 kVA, Frequency 50/60 Hz)
ความหนาของชั้นเคลือบทอง 10 nm (Sputter current 25 mA, Sputter Time 60 s, Tooling Factor
2.30)

ภาคผนวก ค ตารางผลการทดลอง
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ตารางที่ 8 ข้อมูลดิบค่าความหนืดของอิมลั ชัน ที่เตรี ยมจาก WPI ผสม GA อัตราส่ วนต่างๆ
โดยใช้ปริ มาณกลีเซอรอลร้อยละ 30 ทดสอบที่อตั ราเฉือน (Shear Rate) 108 (s-1)
ตัวอย่าง

ครั้งที่ 1

ครั้งที่ 2

ครั้งที่ 3

ค่าเฉลี่ย (mPa·s)

WPI+GA 1:0 (0% GA)

4.230

4.170

4.130

4.180±0.050

WPI+GA 4:1 (20%GA)

5.530

5.760

5.440

5.580±0.170

WPI+GA 3:1 (25%GA)

6.410

6.350

6.130

6.300±0.150

WPI+GA 2:1 (33.33%GA)

8.360

8.200

8.380

8.310±0.100

ตารางที่ 9 ข้อมูลดิบขนาดอนุภาคหยดไขมันของอิมลั ชัน ที่เตรี ยมจาก WPI ผสม GA อัตราส่ วน
ต่างๆ โดยใช้ปริ มาณกลีเซอรอลร้อยละ 30

ตัวอย่าง
WPI+GA 1:0 (0% GA)
WPI+GA 4:1 (20%GA)
WPI+GA 3:1 (25%GA)
WPI+GA 2:1 (33.33%GA)

ครั้งที่ 1

ครั้งที่ 2

ขนาดอนุภาคหยดไขมัน (µm)
(เฉลี่ย)

4.499
4.022
4.142
2.789

3.807
4.953
3.922
3.999

4.153±0.489
4.488±0.658
4.032±0.156
3.394±0.856

ตารางที่ 10 ข้อมูลดิบค่า D3,2 ของอิมลั ชัน ที่เตรี ยมจาก WPI ผสม GA อัตราส่ วนต่างๆ
โดยใช้ปริ มาณกลีเซอรอลร้อยละ 30
ตัวอย่าง
WPI+GA 1:0 (0% GA)
WPI+GA 4:1 (20%GA)
WPI+GA 3:1 (25%GA)
WPI+GA 2:1 (33.33%GA)

ครั้งที่ 1
1.614
1.516
1.423
1.536

ครั้งที่ 2
1.685
1.452
1.402
1.491

D3,2 (µm) (เฉลี่ย)
1.650±0.050
1.484±0.045
1.413±0.015
1.514±0.032
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ตารางที่ 11 ข้อมูลดิบค่าความหนาของแผ่นฟิ ล์มอิมลั ชัน ที่เตรี ยมจาก WPI ผสม GA อัตราส่ วน
ต่างๆ โดยใช้ปริ มาณกลีเซอรอลร้อยละ 25, 27 และ 30
ตัวอย่าง

ครั้งที่ 1

ครั้งที่ 2

ครั้งที่ 3

ความหนา (mm) (เฉลี่ย)

WPI+GA (4:1) 25%Gly

0.098

0.098

0.096

0.097±0.001

WPI+GA (3:1) 25%Gly

0.099

0.091

0.094

0.095±0.004

WPI+GA (2:1) 25%Gly

0.099

0.097

0.096

0.097±0.001

WPI+GA (4:1) 27%Gly

0.095

0.092

0.094

0.094±0.002

WPI+GA (3:1) 27%Gly

0.094

0.094

0.093

0.094±0.000

WPI+GA (2:1) 27%Gly

0.094

0.092

0.095

0.094±0.002

WPI+GA (1:0) 30%Gly

0.107

0.108

0.100

0.105±0.004

WPI+GA (4:1) 30%Gly

0.094

0.090

0.094

0.092±0.002

WPI+GA (3:1) 30%Gly

0.099

0.098

0.098

0.099±0.001

WPI+GA (2:1) 30%Gly

0.101

0.097

0.088

0.095±0.007
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ตารางที่ 12 ข้อมูลดิบค่าความขุ่นของแผ่นฟิ ล์มอิมลั ชันที่เตรี ยมจาก WPI ผสม GA อัตราส่ วนต่างๆ
โดยใช้ปริ มาณกลีเซอรอลร้อยละ 25, 27 และ 30
ตัวอย่าง
WPI+GA (4:1) 25%Gly
WPI+GA (3:1) 25%Gly
WPI+GA (2:1) 25%Gly
WPI+GA (4:1) 27%Gly
WPI+GA (3:1) 27%Gly
WPI+GA (2:1) 27%Gly
WPI+GA (1:0) 30%Gly
WPI+GA (4:1) 30%Gly
WPI+GA (3:1) 30%Gly
WPI+GA (2:1) 30%Gly

ครั้งที่ 1
4.97
6.42
6.93
5.57
6.17
6.91
3.89
5.15
6.68
6.66

ครั้งที่ 2
5.86
5.69
6.33
5.5
5.90
6.49
4.92
5.5
6.12
6.432

ครั้งที่ 3
5.48
6.17
6.79
5.06
6.3
6.72
4.07
5.06
5.31
6.4

เฉลี่ย
5.44±0.44
6.09±0.37
6.68±0.32
5.37±0.28
6.12±0.20
6.70±0.21
4.29±0.55
5.24±0.23
6.03±0.69
6.50±0.14
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ตารางที่ 13 ข้อมูลดิบค่า Elastic modulus ของแผ่นฟิ ล์มอิมลั ชันที่เตรี ยมจาก WPI ผสม GA
อัตราส่ วนต่างๆ โดยใช้ปริ มาณกลีเซอรอลร้อยละ 25, 27 และ 30
ตัวอย่าง

ครั้งที่ 1

ครั้งที่ 2

ครั้งที่ 3

WPI+GA (4:1) 25%Gly
WPI+GA (3:1) 25%Gly
WPI+GA (2:1) 25%Gly
WPI+GA (4:1) 27%Gly
WPI+GA (3:1) 27%Gly
WPI+GA (2:1) 27%Gly
WPI+GA (1:0) 30%Gly
WPI+GA (4:1) 30%Gly
WPI+GA (3:1) 30%Gly
WPI+GA (2:1) 30%Gly

203.792
183.463
165.659
182.999
139.794
101.509
163.296
137.753
119.566
76.556

219.759
190.190
157.879
176.247
153.818
125.279
169.125
170.412
125.384
79.657

223.514
180.262
124.209
175.254
168.690
125.904
196.724
168.940
121.007
93.149

Elastic modulus ( MPa)
(เฉลี่ย)
215.69±10.47
184.64±5.07
149.25±22.03
178.17±4.21
154.10±14.45
117.56±13.91
176.38±17.86
159.04±18.45
121.99±3.03
83.12±8.82
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ตารางที่ 14 ข้อมูลดิบค่า Tensile strength ของแผ่นฟิ ล์มอิมลั ชัน ที่เตรี ยมจาก WPI ผสม GA
อัตราส่ วนต่างๆ โดยใช้ปริ มาณกลีเซอรอลร้อยละ 25, 27 และ 30
ตัวอย่าง

ครั้งที่ 1

ครั้งที่ 2

ครั้งที่ 3

WPI+GA (4:1) 25%Gly
WPI+GA (3:1) 25%Gly
WPI+GA (2:1) 25%Gly
WPI+GA (4:1) 27%Gly
WPI+GA (3:1) 27%Gly
WPI+GA (2:1) 27%Gly
WPI+GA (1:0) 30%Gly
WPI+GA (4:1) 30%Gly
WPI+GA (3:1) 30%Gly
WPI+GA (2:1) 30%Gly

8.749
6.117
6.673
7.128
4.881
4.925
6.011
4.579
4.230
2.990

7.964
6.367
6.590
5.691
5.173
4.283
6.036
5.677
4.362
3.356

7.315
5.975
5.920
5.954
5.832
4.631
6.772
5.460
4.258
3.553

Tensile strength
(MPa) (เฉลี่ย)
8.01±0.72
6.15±0.20
6.40±0.41
6.26±0.77
5.30±0.49
4.61±0.32
6.27±0.43
5.24±0.58
4.28±0.07
3.30±0.29
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ตารางที่ 15 ข้อมูลดิบค่า % Elongation at break ของแผ่นฟิ ล์มอิมลั ชัน ที่เตรี ยมจาก WPI ผสม GA
อัตราส่ วนต่างๆ โดยใช้ปริ มาณกลีเซอรอลร้อยละ 25, 27 และ 30
ตัวอย่าง
WPI+GA (4:1) 25%Gly

ครั้งที่ 1
48.572

ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 % Elongation at break (เฉลี่ย)
55.28±5.81
58.368 58.889

WPI+GA (3:1) 25%Gly
WPI+GA (2:1) 25%Gly
WPI+GA (4:1) 27%Gly
WPI+GA (3:1) 27%Gly
WPI+GA (2:1) 27%Gly
WPI+GA (1:0) 30%Gly
WPI+GA (4:1) 30%Gly
WPI+GA (3:1) 30%Gly
WPI+GA (2:1) 30%Gly

65.219
32.853
62.821
75.897
57.580
106.666
92.448
61.745
91.948

59.174
46.501
70.503
78.039
70.818
95.826
70.057
81.230
78.414

60.528
45.384
70.180
52.818
60.927
97.027
82.538
89.990
80.403

61.64±3.17
41.58±7.58
67.84±4.34
68.92±13.98
63.11±6.88
99.84±5.94
81.68±11.22
77.66±14.46
83.59±7.31
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ตารางที่ 16 ข้อมูลดิบของอัตราการแพร่ ผา่ นไอน้ า (Water Vapor Transmission Rate, WVTR)
ของแผ่นฟิ ล์มอิมลั ชัน ที่เตรี ยมจาก WPI ผสม GA อัตราส่ วนต่างๆ โดยใช้ปริ มาณกลีเซอรอล
ร้อยละ 25, 27 และ 30
ตัวอย่าง
WPI+GA (4:1) 25%Gly
WPI+GA (3:1) 25%Gly
WPI+GA (2:1) 25%Gly
WPI+GA (4:1) 27%Gly
WPI+GA (3:1) 27%Gly
WPI+GA (2:1) 27%Gly
WPI+GA (1:0) 30%Gly
WPI+GA (4:1) 30%Gly
WPI+GA (3:1) 30%Gly
WPI+GA (2:1) 30%Gly

ครั้งที่ 1
0.00113
0.00157
0.00151
0.00154
0.00244
0.00216
0.00210
0.00246
0.00270
0.00290

ครั้งที่ 2
0.00144
0.00194
0.00138
0.00190
0.00199
0.00221
0.00205
0.00231
0.00298
0.00251

ครั้งที่ 3
0.00160
0.00178
0.00186
0.00220
0.00220
0.00242
0.00206
0.00244
0.00266
0.00272

WVTR (g/hr cm2 )
0.00139±0.00024
0.00176±0.00019
0.00158±0.00025
0.00188±0.00033
0.00221±0.00023
0.00226±0.00014
0.00207±0.00002
0.00241±0.00008
0.00278±0.00017
0.00271±0.00019
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ตารางที่ 17 ข้อมูลดิบของความสามารถในการแพร่ ผา่ นไอน้ า (Water Vapor Permeability, WVP)
ของแผ่นฟิ ล์มอิมลั ชัน ที่เตรี ยมจาก WPI ผสม GA อัตราส่ วนต่างๆ โดยใช้ปริ มาณกลีเซอรอลร้อยละ
25, 27 และ 30
ตัวอย่าง

ครั้งที่ 1

ครั้งที่ 2

ครั้งที่ 3

WVP (x10-9 g/hr cm Pa)
(เฉลี่ย)

WPI+GA (4:1) 25%Gly

3.309

4.366

5.205

4.293±0.950

WPI+GA (3:1) 25%Gly

4.878

5.966

5.482±0.554

WPI+GA (2:1) 25%Gly

5.119

4.07

5.602
5.686

WPI+GA (4:1) 27%Gly

4.89

6.027

7.086

6.001±1.098

WPI+GA (3:1) 27%Gly

7.496

6.276

6.472

6.748±0.655

WPI+GA (2:1) 27%Gly

6.112

6.395

7.252

6.586±0.593

WPI+GA (1:0) 30%Gly

7.479

7.244

6.981

7.235±0.249

WPI+GA (4:1) 30%Gly

7.772

7.264

8.226

7.754±0.481

WPI+GA (3:1) 30%Gly

8.882

8.547

8.463

8.631±0.222

WPI+GA (2:1) 30%Gly

9.727

8.521

8.788

9.012±0.633

4.958±0.820

ภาคผนวก ง ภาพผนวก
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ภาพที่ 8 การกระจายตัวของขนาดอนุภาคหยดไขมันของอิมลั ชัน ที่เตรี ยมจาก WPI ผสม GA
อัตราส่ วน 1:0 โดยใช้ปริ มาณกลีเซอรอลร้อยละ 30 ทดสอบครั้งที่ 1

ภาพที่ 9 การกระจายตัวของขนาดอนุภาคหยดไขมันของอิมลั ชัน ที่เตรี ยมจาก WPI ผสม GA
อัตราส่ วน 1:0 โดยใช้ปริ มาณกลีเซอรอลร้อยละ 30 ทดสอบครั้งที่ 2
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ภาพที่ 10 การกระจายตัวของขนาดอนุภาคหยดไขมันของอิมลั ชัน ที่เตรี ยมจาก WPI ผสม GA
อัตราส่ วน 2:1 โดยใช้ปริ มาณกลีเซอรอลร้อยละ 30 ทดสอบครั้งที่ 1

ภาพที่ 11 การกระจายตัวของขนาดอนุภาคหยดไขมันของอิมลั ชัน ที่เตรี ยมจาก WPI ผสม GA
อัตราส่ วน 2:1 โดยใช้ปริ มาณกลีเซอรอลร้อยละ 30 ทดสอบครั้งที่ 2
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ภาพที่ 12 การกระจายตัวของขนาดอนุภาคหยดไขมันของอิมลั ชัน ที่เตรี ยมจาก WPI ผสม GA
อัตราส่ วน 3:1 โดยใช้ปริ มาณกลีเซอรอลร้อยละ 30 ทดสอบครั้งที่ 1

ภาพที่ 13 การกระจายตัวของขนาดอนุภาคหยดไขมันของอิมลั ชัน ที่เตรี ยมจาก WPI ผสม GA
อัตราส่ วน 3:1 โดยใช้ปริ มาณกลีเซอรอลร้อยละ 30 ทดสอบครั้งที่ 2
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ภาพที่ 14 การกระจายตัวของขนาดอนุภาคหยดไขมันของอิมลั ชัน ที่เตรี ยมจาก WPI ผสม GA
อัตราส่ วน 4:1 โดยใช้ปริ มาณกลีเซอรอลร้อยละ 30 ทดสอบครั้งที่ 1

ภาพที่ 15 การกระจายตัวของขนาดอนุภาคหยดไขมันของอิมลั ชัน ที่เตรี ยมจาก WPI ผสม GA
อัตราส่ วน 4:1 โดยใช้ปริ มาณกลีเซอรอลร้อยละ 30 ทดสอบครั้งที่ 2
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ภาพที่ 16 ลักษณะปรากฏของแผ่นฟิ ล์มอิมลั ชันที่เตรี ยมจาก WPI ผสม GA อัตราส่ วนต่างๆ
โดยใช้ปริ มาณกลีเซอรอลร้อยละ 25, 27 และ 30 ซึ่ งวางบนแผ่นกระดาษที่มีการไล่ระดับความ
เข้มสี ของพื้นหลัง อัตราส่ วน WPI: GA (A = 4:1, B = 3:1, C = 2:1 ที่ 25%Gly) (D = 4:1, E =
3:1, F = 2:1 ที่ 27%Gly) และ (G = 1:0, H = 4:1, I = 3:1, J = 2:1 ที่ 30%Gly)
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