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เออร์ชนิดต่างๆ ได้แก่ polyoxyethylene sorbitan monostearate (Tween 60), sucrose ester of palmitic acid
(P-1670), sucrose ester of stearic acid (S-1170), sodium stealoryl lacytate (SSL), monoglyceride (MG), distilled
monoglyceride (DMG), polyglycerol esters of fatty acids (PGE), octenyl succinate starch (OSA), lecithin,
diacetyl tartaric acid ester of mono- and diglycerides (DATEM) และ polyglycerol polyricinoleate (PGPR) เมือ
ใช้เพียง 1 ชนิด (ทีความเข้มข้น 0-1.0% w/w) และ 2 ชนิดผสมกัน (ทีความเข้มข้นชนิดละ 0.125 และ . % w/w)
ในการเพิมความคงตัวต่อความร้อนในการแปรรู ปและความคงตัวต่อความเย็นในการเก็บรักษาของกะทิทีมีไขมัน
ประมาณ % และผ่านการให้ความร้อน โดยมีการตรวจสอบตัวอย่างกะทิในด้าน ลักษณะปรากฎ ลักษณะจุลภาค
ขนาดอนุภาค ความหนืด ความคงตัวต่อการแยกชันครี ม การตกตะกอน ค่า zeta-potential และปริ มาณผลึกไขมัน
ซึงพบว่าการใช้อิมลั ซิไฟเออร์เดียว Tween 60 และ S-1170 (ทีความเข้มข้น 0.5% w/w) และการใช้อิมลั ซิไฟเออร์
ผสม Tween 60 + S-1170, Tween 60 + MG และ Tween 60 + PGE (ทีความเข้มข้น 0.25+0.25% w/w) มี
ประสิ ทธิภาพทังในการเพิมความคงตัวความร้อนและความคงตัวต่อความเย็นของกะทิสเตอริ ไรส์ได้ดีทีสุด
นอกจากนียังได้ศึกษาการใช้สารเพิมความข้นหนืด ชนิดคือ carboxymethyl cellulose (CMC), xanthan gum และ
guar gum (ทีความเข้มข้น 0.3-0.9 % w/w) ร่ วมกับอิมลั ซิไฟเออร์ในการเพิมความคงตัวของกะทิสเตอริ ไรส์ ซึง
พบว่า xanthan gum (ทีความเข้มข้นประมาณ 0.5% w/w) มีความเหมาะสมมากทีสุดในการใช้ร่วมกับอิมลั ซิไฟ
เออร์ดงั กล่าว ผลการวิจยั นีสามารถช่วยให้ผผู ้ ลิตกะทิแปรรู ปมีทางเลือกเพิมขึนในการใช้อิมลั ซิไฟเออร์และสาร
เพิมความข้นหนืด เพือเพิมความคงตัวทังต่อความร้อนและความเย็นให้กบั ผลิตภัณฑ์กะทิ
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Coconut milk is an emulsion system that readily loses its physical stability after heating
and cooling because of protein denaturation and fat crystallization, respectively. In this study,
comparative efficiency of various emulsifiers on improving of thermal stability upon processing
and cold stability during storage of coconut milk were investigated. Some emulsifiers including
polyoxyethylene sorbitan monostearate (Tween 60), sucrose ester of palmitic acid (P-1670),
sucrose ester of stearic acid (S-1170), sodium stealoryl lacytate (SSL), monoglyceride (MG),
distilled monoglyceride (DMG) and polyglycerol esters of fatty acids (PGE), octenyl succinate
starch (OSA), lecithin, diacetyl tartaric acid ester of mono- and diglycerides (DATEM) and
polyglycerol polyricinoleate (PGPR) were used individually (at 0-1.0% w/w) or used with another
(at 0.125 and 0.25% w/w for each) in coconut milk consisting of about 18% fat that was subjected
to heating. The resulting coconut milk samples were tested for appearance, microscopic attribute,
particle size, viscosity, creaming stability, precipitation, zeta-potential and fat crystallization. It was
found that Tween 60 and S-1170 (used individually at 0.5% w/w) and Tween 60 + S-1170, Tween
60 + MG and Tween 60 + PGE (used together at 0.25 +0.25% w/w) were most effective to increase
thermal stability and cold stability of sterilized coconut milk. In addition, three thickening agents
including carboxymethyl cellulose (CMC), xanthan gum and guar gum (at 0.3-0.9 % w/w) were
used with the emulsifiers to improve the stability of sterilized coconut milk. It was shown that
xanthan gum (at about 0.5% w/w) was most appropriate to be used with those emulsifiers. The
results from this study would offer coconut milk processors more alternative applications of
emulsifiers and thickening agents to maximize their product stability.
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1.1 ความสํ าคัญและทีมาของปัญหาทีทําการวิจัย
กะทิซึงเป็ นระบบอิมลั ชันตามธรรมชาติ โดยประกอบด้วยส่ วนทีเป็ นเฟสหรื อวัฏภาค
ของนํา (aqueous phase) และเฟสหรื อวัฏภาคของนํามันมะพร้าว (oil phase) ซึงไม่ละลายซึงกัน
และกัน กะทิทีใช้ประกอบหรื อผลิตอาหารส่ วนใหญ่จะอยูใ่ นรู ปของอิมลั ชันแบบนํามันในนํา
(oil-in-water emulsion) โดยเฟสของนํามันมะพร้าวจะกระจายตัว (dispersed phase) เป็ นเม็ดเล็ก ๆ
เรี ยกว่า ดร็ อปเล็ท (droplet) อยูใ่ นเฟสของนําทีเป็ นเฟสต่อเนื อง (continuous phase)
(Tangsuphoom and Coupland, 2005)
ในกะทิมีโปรตีนเป็ นองค์ประกอบอยู่ โดยโปรตีนกะทิทาํ หน้าทีเป็ นอิมลั ซิฟายเออร์
ตามธรรมชาติ (Birosel et al., 1963) ช่วยให้กะทิมีความคงตัวอยูไ่ ด้ระยะหนึงโดยไม่แยกชันหรื อ
แตกมัน อย่างไรก็ตามกะทิจะสู ญเสี ยความคงตัวได้ง่ายเมือนําไปประกอบหรื อผลิตอาหาร
โดยเฉพาะอย่างยิงเมือผ่านกระบวนการให้ความร้อน (thermal processing) ซึงทําให้โปรตีนกะทิ
เกิดการเปลียนสภาพ (denaturation) กะทิทีได้รับความร้อนจะเริ มสู ญเสี ยความคงตัว โดยดร็ อป
เล็ททีเป็ นเม็ดนํามันอาจเกิดการเกาะกลุ่มกัน (flocculation) และ/หรื อ การรวมตัวกัน (coalescence)
ซึ งต่อมาจะลอยตัวขึนสู่ ดา้ นบน รวมตัวหนาแน่นเป็ นชันครี มขุ่นเรี ยกว่าการแยกชันครี ม
(creaming) จากนันเมือดร็ อปเล็ทในชันครี มรวมตัวกันอย่างสมบูรณ์ เป็ นเนือเดียวกัน จะเห็นเป็ น
ชันนํามันใสลอยตัวอยูท่ ีผิวหน้าเรี ยกว่า การแตกมัน (oiling off) การแยกชันครี มและการแตกมันที
มีความเกียวข้องสัมพันธ์ต่อเนืองกัน ถ้าเกิดการแยกชันครี มอย่างมากก็มกั นําไปสู่ การแตกมันใน
ทีสุ ด (Dickinson and Stainsby, 1982; Dickinson, 1992; Walstra, 1996; McClements, 1999)
สําหรับนํามันมะพร้าวซึ งกระจายตัวเป็ นดร็ อปเล็ทอยูใ่ นกะทินนั มีคุณสมบัติต่างจาก
นํามันพืชชนิดอืนๆ คือ ประกอบด้วยกรดไขมันทีมีจาํ นวนคาร์บอนน้อย นําหนักโมเลกุลตํา
เป็ นพวก short chain และ medium chain มากกว่า 80% ของกรดไขมันทังหมดทีเป็ นองค์ประกอบ
และมีกรดไขมันทีเป็ นพวก long chain ตํากว่า 20% โดยกรดไขมันทีมีปริ มาณสู งทีสุ ด คือ กรด
lauric ซึงมีคาร์บอนจํานวน 12 อะตอม มีปริ มาณ 41-51.3% รองลงมา คือ กรด myristic มี
คาร์บอน 14 อะตอม และมีปริ มาณ 13-23 % ทําให้นามั
ํ นมะพร้าวเป็ นนํามันทีมีกรดไขมันประเภท
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medium chain เป็ นส่ วนใหญ่ และเป็ นกรดไขมันชนิ ดอิมตัวประมาณ 90% เป็ นไตรกลีเซอร์ไรด์
ชนิด trisaturated, disaturated และ monosaturated 84, 12 และ 4% ตามลําดับ การทีมีกรดไขมัน
ชนิดไม่อิมตัวตํามาก จึงทนทานต่อการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันมาก นํามันมะพร้าวมีจุด
หลอมเหลวอยูใ่ นช่วง 22-26 oC ค่อนข้างสู งและอยูใ่ นช่วงแคบ มีสภาพเป็ นของแข็งทีอุณหภูมิ
ตํากว่าอุณหภูมิหอ้ งเล็กน้อย เนืองจากกะทิเป็ นระบบอิมลั ชันทีไม่คงตัว การรักษาคุณภาพของ
นํากะทิโดยเฉพาะกะทิทีผ่านการแปรรู ปให้คงไว้ตลอดอายุการเก็บรักษา ทังจากการเปลียนแปลง
ด้านกายภาพเคมีและจุลินทรี ยจ์ ึงเป็ นสิ งทีผูผ้ ลิตในอุตสาหกรรมมีความต้องการเป็ นอย่างมาก
ในอุตสาหกรรมการผลิตกะทิกระป๋ อง พบว่ามีปัญหาสําคัญเกียวกับความไม่คงตัวทางกายภาพของ
ผลิตภัณฑ์กะทิกระป๋ อง 2 ประการ คือ ความไม่คงตัวต่อความร้อนในการสเตอริ ไรส์ และความไม่
คงตัวต่อความเย็นในการเก็บรักษา
1. ความไม่คงตัวต่อความร้อนในการสเตอริ ไรส์ (Instability toward thermal sterilization)
สมบัติในการเป็ นอิมลั ซิไฟเออร์ (emulsifier) ของโปรตีนกะทิได้รับอิทธิพลจากอุณหภูมิ
เมือมีการให้ความร้อนกับอิมลั ชันกะทิทีผ่านและไม่ผา่ นการโฮโมจิไนเซชันทีอุณหภูมิ 70°C
ขนาดอนุภาคเฉลียของนํามันเริ มมีขนาดใหญ่เพิมขึน และพบว่าโปรตีนในกะทิเริ มเกิดการเสี ยสภาพ
(denaturation) จับตัวกัน (coagulate) และตกตะกอนทีอุณหภูมิประมาณ 80°C (Gonzalez, 1990;
Kwon et al., 1996; Onsaard, 2008) ซึ งโปรตีนทีเสี ยสภาพนีสามารถจับอนุภาคดร็ อปเล็ทนํามันไว้
ในร่ างแหเกิดเป็ นเจลหรื อ curd ได้ กะทิจะมีลกั ษณะเป็ นเม็ดๆ เนือสัมผัสไม่เรี ยบเนียนเป็ นเนื อ
เดียวกัน โปรตีนทีเสี ยสภาพยังทําให้เกิดการเกาะกลุ่มของดร็ อปเล็ทจํานวนมาก (flocculation) ซึง
จะนําไปสู่ การรวมตัวกัน (coalescence) การแยกชันครี ม (creaming) และการแตกมัน (oiling off)
ได้ การเปลียนแปลงต่างๆดังกล่าวเป็ นการเกิดความไม่คงตัวทางกายภาพของกะทิ โดยทัวไปการ
ให้ความร้อนในกระบวนการการฆ่าเชื อแบบสเตอริ ไรส์ของกะทิกระป๋ องจะใช้อุณหภูมิสูงถึง 121°C จึงทําให้โปรตีนกะทิเสี ยสภาพไปมากและเกิดปัญหาความไม่คงตัวทางกายภาพของ
ผลิตภัณฑ์ได้มาก
การเพิมความคงตัวทางกายภาพให้กบั กะทิกระป๋ องสามารถทําได้โดยการเติมสาร
อิมลั ซิฟายเออร์ (emulsifiers) และสารเพิมความข้นหนืด (thickening agents) อิมลั ซิ ไฟเออร์ คือกลุ่ม
ของสารประกอบทีภายในโมเลกุลมีทงส่
ั วนทีมีขวหรื
ั อชอบนํา (polar or hydrophilic) และส่ วนทีไม่
มีขวหรื
ั อไม่ชอบนํา (nonpolar or hydrophobic) เมืออยูใ่ นระบบอิมลั ชัน อิมลั ซิ ไฟเออร์ จะ
ดูดซับ (adsorb) อยูท่ ีบริ เวณผิวสัมผัสร่ วม (interface) ระหว่างนํากับนํามัน ซึ งก็คือผิวของ
ดร็ อปเล็ท โดยยืนส่ วนของโมเลกุลทีชอบนําเข้าหานําและยืนส่ วนทีไม่ชอบนําเข้าหานํามัน
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อิมลั ซิ ไฟเออร์จะเป็ นตัวกลางคันระหว่างนํากับนํามัน ซึ งช่วยลดแรงตึงทีผิวสัมผัสร่ วมและยังเป็ น
เสมือนเยือหุม้ ป้ องกัน (protective membrane) รอบ ๆ ดร็ อปเล็ท ขัดขวางไม่ให้ดร็ อปเล็ทรวมตัวกัน
ระบบอิมลั ชันจึงมีความคงตัวมากขึนส่ วนการเติมสารเพิมความข้นหนืด เช่น พอลิแซคคาไรด์พวก
แป้ งหรื อกัม (gum) ในวัฏภาคต่อเนืองทีมีนาเป็
ํ นตัวทําละลายจะทําให้วฏั ภาคต่อเนืองมีความ
ข้นหนืดเพิมขึนดร็ อปเล็ทเกิดการเคลือนทีได้ชา้ ลง การเกิดการรวมตัวกันของดร็ อปเล็ทจึงต้องใช้
เวลานานขึน นันคือระบบอิมลั ชันมีความคงตัวมากขึน
อิมลั ซิ ไฟเออร์ ทีมีรายงานว่าใช้กบั กะทิกระป๋ อง ได้แก่ Tween 60, GMS, Span 60, Span 80
และโซเดียมเคซิเนตโดยสารอิมลั ซิ ไฟเออร์ทีนิยมใช้มากทีสุ ดในอุตสาหกรรมกะทิปัจจุบนั คือ
Tween 60 ซึงเป็ นเซอร์แฟคแท้นต์ (surfactant) ชนิดหนึง อย่างไรก็ตามในระยะหลังมีผลงานวิจยั
ใหม่ออกมาระบุวา่ สารในกลุ่ม Tween มีศกั ยภาพทีจะทําให้เกิดโรคมะเร็ ง ทําให้หลายๆประเทศ
เช่น กลุ่มประเทศในสหภาพยุโรป ประกาศห้ามหรื อหลีกเลียงการใช้ Tween ในผลิตภัณฑ์อาหาร
ทําให้บริ ษทั ผูผ้ ลิตกะทิกระป๋ องหลายบริ ษทั ในประเทศไทยซึงเป็ นประเทศผูส้ ่ งออกผลิตภัณฑ์กะทิ
กระป๋ องรายใหญ่ของโลก มีปัญหาว่าไม่สามารถส่ งออกผลิตภัณฑ์กะทิกระป๋ องทีมี Tween ไปยัง
ประเทศเหล่านันได้ ทําให้ผสู ้ ่ งออกกะทิกระป๋ องจําเป็ นต้องทําการศึกษาวิจยั หาอิมลั ซิ ไฟเออร์ชนิด
อืนๆ มาทดแทน Tween ส่ วนสารเพิมความข้นหนืดทีมีรายงานการใช้กบั กะทิกระป๋ อง ได้แก่
CMC (carboxylmethyl cellulose) และ xanthan gum
2. ความไม่คงตัวต่อความเย็นในการเก็บรักษา (Instability toward cold storage)
ในกรณี ทีกะทิกระป๋ องถูกส่ งออกไปยังต่างประเทศทีมีอากาศหนาวเย็นหรื อถูกเก็บรักษาที
อุณหภูมิตาํ จะเกิดปั ญหาความไม่คงตัวต่อความเย็น โดยกะทิภายในกระป๋ องจะเกิดการแข็งตัว
จับตัวกันเป็ นก้อนและแยกชัน แม้วา่ จะนํากะทิกระป๋ องนันกลับสู่ อุณหภูมิห้องปกติแล้ว กะทิ
ภายในกระป๋ องก็ยงั คงสภาพดังกล่าวอยู่ ทําให้เทออกจากกระป๋ องได้ยากและมีลกั ษณะปรากฎที
ผูบ้ ริ โภคไม่ยอมรับ
ความไม่คงตัวต่อความเย็นของอิมลั ชันโดยทัวไปจะเกียวข้องกับการเกิดผลึกไขมัน
(fat crystallization) ส่ วนของไขมันในอิมลั ชันอาจเกิดผลึกทังหมดหรื อเพียงบางส่ วนในช่วงของ
การเก็บรักษาและการนํามาใช้งาน ซึ งจะส่ งผลอย่างมากต่อความคงตัวและลักษณะทางกายภาพ
ของดร็ อปเล็ทในอิมลั ชัน เช่น สมบัติทางกระแสวิทยาและลักษณะปรากฎ เมืออิมลั ชันแบบนํามัน
ในนําเกิดการเย็นตัวลงทีอุณหภูมิทีวัฏภาคไขมันบางส่ วนเริ มเกิดผลึกของแข็ง (แต่วฏั ภาคนํายังคง
เป็ นของเหลว) จะทําให้เกิดปรากฏการณ์ทีเรี ยกว่า การหลอมรวมตัวกันบางส่ วน (partial
coalescence) ซึ งเกิดขึนเมือไขมันบางส่ วนเปลียนสถานะเป็ นของแข็งเชือมต่อดร็ อปเล็ทไขมัน
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เข้าด้วยกัน ดร็ อปเล็ททีมีผลึกไขมัน จะเกิดการรวมตัวได้เพียงบางส่ วน เนืองจากผลึกไขมันจะ
ขัดขวางไม่ให้ดร็ อปเล็ทเกิดการรวมตัวได้อย่างสมบูรณ์ ความไม่คงตัวแบบนีมักเกิดกับอิมลั ชัน
ทีมีดร็ อปเล็ทเป็ นไขมันอิมตัวซึ งตกผลึกได้ง่ายทีอุณหภูมิตากว่
ํ าจุดหลอมเหลวของไขมัน เช่น
o
อิมลั ชันกะทิทีเก็บไว้ทีอุณหภูมิตากว่
ํ า 25 C โดยเฉพาะอย่างยิงถ้ามีการปั นกวนหรื อการสันเขย่า
ระหว่างการขนส่ งด้วยจะทําให้ดร็ อปเล็ทไขมันเกิดการหลอมรวมตัวกันบางส่ วนได้มากขึนทําให้มี
ความหนืดสู งขึนเกิดการจับตัวกันเป็ นก้อนและในทีสุ ดอาจนําไปสู่ การกลับวัฏภาคเปลียนจาก
อิมลั ชันแบบนํามันในนําเป็ นอิมลั ชันแบบนําในนํามันโดยมีชนของวั
ั
ฏภาคนําแยกตัวอยูด่ า้ นล่าง
ของภาชนะในกรณี ทีอิมลั ชันถูกเก็บไว้ทีอุณหภูมิตากว่
ํ าจุดเยือกแข็งของนํา (0 oC) แล้วต่อมาถูกทํา
ให้หลอมละลายทีอุณหภูมิสูงขึน (ผ่านการเยือกแข็ง-ละลาย) จะมีกลไกการเปลียนแปลงเกิดเป็ น
ลําดับขัน เริ มจากการทีวัฏภาคนํามันมีผลึกไขมันและวัฏภาคนํามีผลึกนําแข็งเกิดขึนตามลําดับ
(ไขมันมีจุดหลอมเหลวสู งกว่านํา) ผลึกทีเกิดขึนนีจะทิมทําลายทะลุเมมเบรนโปรตีนทีหุม้
ดร็ อปเล็ท ผลึกจะเบียดเสี ยดและเกาะจับกัน ต่อมาเมืออิมลั ชันนันเกิดการละลาย ผลึกนําแข็งจะ
ละลายก่อนเหลือผลึกไขมันทียังคงเกาะจับกันอยู่ หากอุณหภูมิสูงขึนไปอีกกลุ่มผลึกไขมันก็จะ
หลอมละลายและรวมตัวกันอย่างรวดเร็ วกลายเป็ นดร็ อปเล็ทนํามันทีมีขนาดใหญ่ขึนและจะลอยตัว
ขึนสู่ ดา้ นบนรวมตัวหนาแน่นเป็ นชันครี มขุ่นเรี ยกว่าการแยกชันครี ม (creaming) ถ้าหากดร็ อปเล็ท
ในชันครี มรวมตัวกันอย่างสมบูรณ์เป็ นเนือเดียวกัน ในทีสุ ดจะเห็นเป็ นชันนํามันใสแยกออกจาก
วัฏภาคนําลอยตัวอยูท่ ีผิวหน้าเรี ยกว่า การแตกมัน (oiling off)
ความคงตัวต่อความเย็นของอิมลั ชันจะขึนอยูก่ บั ปัจจัยหลายประการได้แก่ องค์ประกอบ
ของวัฏภาคนํามันและวัฏภาคนํา ชนิดและความเข้มข้นของสารอิมลั ซิไฟเออร์ อย่างไรก็ตามใน
ขณะนียังไม่มีการศึกษาวิจยั เกียวกับผลของสารอิมลั ซิไฟเออร์และสารเพิมความข้นหนื ดทีมีต่อ
ความคงตัวต่อความเย็นของกะทิกระป๋ อง
จากปั ญหาความไม่คงตัวต่อความร้อนในการสเตอริ ไรส์และความไม่คงตัวต่อความเย็นใน
การเก็บรักษาของกะทิกระป๋ องทีกล่าวมาข้างต้น คณะผูว้ ิจยั จึงขอเสนอโครงการวิจยั นี เพือนําผล
ความรู ้ทีได้ไปใช้ในการแก้ปัญหาของผูผ้ ลิตกะทิกระป๋ องส่ งออกต่อไป โดยแนวทางการวิจยั คือ
การศึกษาผลของชนิดและความเข้มข้นของสารอิมลั ซิไฟเออร์ต่างๆทีไม่ใช่ Tween 60 ต่อความ
คงตัวต่อความร้อนและความคงตัวต่อความเย็นของกะทิเปรี ยบเทียบกับ Tween 60
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1.2 วัตถุประสงค์ ของโครงการวิจัย
1.2.1 เพือหาชนิดและปริ มาณของสารอิมลั ซิไฟเออร์ทีเหมาะสมสําหรับเพิมความคงตัวต่อ
ความร้อนในการสเตอริ ไรส์ และความคงตัวต่อความเย็นการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์กะทิบรรจุ
กระป๋ อง
1.2.2 เพือหาชนิ ดและปริ มาณของสารเพิมความข้นหนืดทีเหมาะสมสําหรับเพิมความคงตัว
ของผลิตภัณฑ์กะทิบรรจุกระป๋ อง
1.3 สมมติฐานของการศึกษา
ชนิดและปริ มาณของสารอิมลั ซิ ไฟเออร์และสารเพิมความข้นหนืดทีเหมาะสมสามารถช่วย
เพิมความคงตัวต่อความร้อนในการสเตอริ ไรส์และความคงตัวต่อความเย็นในการเก็บรักษาของ
ผลิตภัณฑ์กะทิบรรจุกระป๋ องได้
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1.4 ขอบเขตของการศึกษา
1.4.1 การทดสอบประสิ ทธิภาพเบืองต้นของสารอิมลั ซิไฟเออร์ ได้แก่
- Polyoxyethylene sorbitan monostearate (Tween 60 หรื อ Polysorbate 60)
- Sucrose ester of palmitic acid (P-1670)
- Sucrose ester of steric acid (S-1170)
- Sodium stealoryl lacytate (SSL)
- Monoglyceride (MG)
- Distilled Monoglycerides (DMG)
- polyglycerol ester of fatty acid (PGE)
- Octenyl Succinate Starch (OSA)
- Lecithin
- Diacetyl Tartaric Acid Ester of Mono- and Diglycerides (DATEM)
- Polyglycerol polyricinoleate (PGPR)
ทีระดับ 0 – 1.0% (w/w) โดยเปรี ยบเทียบกับกะทิทีไม่เติมสารอิมลั ซิไฟเออร์ เมือ
ตรวจสอบความคงตัวต่อการแยกชันครี มด้วยการเหวียง
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1.4.2 การทดสอบประสิ ทธิภาพของสารอิมลั ซิไฟเออร์ ในการเพิมความคงตัวต่อความร้อน
ในการสเตอริ ไรส์ของกะทิ โดยตรวจสอบคุณลักษณะ ได้แก่ ลักษณะปรากฏ ค่า pH ลักษณะ
จุลภาคของดร็ อปเล็ท ขนาดอนุภาคเฉลียและการกระจายตัวของขนาดอนุภาค ความคงตัวต่อการ
แยกชันครี ม ความคงตัวต่อการแยกชันนํามัน ปริ มาณตะกอน ความหนืดปรากฏ และค่า zeta
potential
1.4.3 การทดสอบประสิ ทธิภาพของสารเพิมความข้นหนืดในการเพิมความคงตัวของกะทิ
สเตอริ ไรส์ ได้แก่ carboxymethyl cellulose (CMC), xanthan gum และ guar gum ทีระดับความ
เข้มข้น 0.3 – 0.9% (w/w) โดยตรวจสอบคุณลักษณะ ได้แก่ ความคงตัวต่อการแยกชันครี ม ความ
หนืดปรากฏ และ Solid Fat Content
1.4.4 การทดสอบประสิ ทธิภาพของสารอิมลั ซิไฟเออร์ และสารเพิมความข้นหนืดในการ
เพิมความคงตัวต่อความร้อนในการสเตอริ ไรส์ของกะทิ โดยตรวจสอบคุณลักษณะ ได้แก่ ลักษณะ
ปรากฏ ค่า pH ลักษณะจุลภาคของดร็ อปเล็ท ขนาดอนุภาคเฉลียและการกระจายตัวของขนาด
อนุภาค ความคงตัวต่อการแยกชันครี ม ความคงตัวต่อการแยกชันนํามัน และปริ มาณตะกอน
ความหนืดปรากฏ
1.4.5 การทดสอบประสิ ทธิภาพของสารอิมลั ซิไฟเออร์ และสารเพิมความข้นหนื ดในการ
เพิมความคงตัวต่อความเย็นของกะทิสเตอริ ไรส์โดยมีวธิ ี การตรวจสอบความคงตัวต่อความเย็น
ได้แก่ Solid Fat Content
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บทที 2
งานวิจัยทีเกียวข้ อง
2.1 คุณลักษณะของกะทิ
กะทิ (coconut milk) เป็ นผลิตผลทีสําคัญจากมะพร้าวทีได้จากการบีบหรื อคันเนือมะพร้าว
ขูด โดยอาจมีการเติมนําหรื อไม่ก็ได้ กะทิมีลกั ษณะเป็ นของเหลวสี ขาวขุ่นคล้ายนม มีกลินรส
เฉพาะตัวของมะพร้าว (nutty flavor) (เทพกัญญา, 2545) สัดส่ วนขององค์ประกอบในกะทิขึนอยู่
กับปั จจัยหลายประการ เช่น สายพันธุ์ อายุ สภาพแวดล้อมในการเจริ ญเติบโต กระบวนการเตรี ยม
และวิธีการแยกกะทิ (Cancel, 1979; Gonzalez, 1990) องค์ประกอบของกะทิทีได้จากการบีบเนื อ
มะพร้าวขูดโดยไม่เติมนําประกอบด้วยความชืนร้อยละ 50.0–54.0 ไขมันร้อยละ 32.0 – 40.0
โปรตีนร้อยละ 2.8 –4.4 เถ้าร้อยละ 1.0 – 1.5 และคาร์โบไฮเดรตร้อยละ 5.5 – 8.3 (Nathaneal, 1954;
Popper et al., ; Jeganathan, 1970; Anon, 1984) (ตารางที ) ส่ วนปริ มาณไขมันในผลิตภัณฑ์
กะทิจากประเทศไทยจะอยูใ่ นช่วงร้อยละ15 – 30 (Simuang et al., 2004) Buccat et al. (1973)
รายงานค่า pH ของนํากะทิอยูร่ ะหว่าง 5.8 – 6.39 โดยวัดทีช่วงอุณหภูมิ 10 - 80°C จึงถือว่ากะทิเป็ น
อาหารทีมีความเป็ นกรดตํา (low-acid food)
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ตารางที 1 องค์ประกอบโดยประมาณ (ร้อยละ) ของกะทิทีได้จากการบีบเนื อมะพร้าวโดยไม่เติมนํา
Nathaneal
(1954)

Popper และคณะ
(1966)

Jeganathan
(1970)

Anon
(1984)

ความชืน

50.0

54.1

50.0

53.9

ไขมัน

39.8

32.2

40.0

34.7

โปรตีน (N×6.25)

2.8

4.4

3.0

3.6a

1.5

1.2

5.5

6.6

องค์ประกอบ

เถ้า
คาร์โบไฮเดรตb
a
b

1
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N×5.3
ได้จากการคํานวณ คาร์โบไฮเดรต = 100 – (ความชืน+ไขมัน+โปรตีน+เถ้า)

ทีมา: ดัดแปลงจาก Onsaard (2008)
กะทิโดยทัวไปจะเป็ นอิมลั ชันแบบนํามันในนํา (oil-in-water emulsions: O/W emulsions)
ซึ งมีดร็ อปเล็ทของนํามันมะพร้าวกระจายตัวอยูใ่ นนําทีเป็ นวัฏภาคต่อเนื องในกะทิจะมีโปรตีนเป็ น
องค์ประกอบอยู่ โดยทําหน้าทีเป็ นอิมลั ซิฟายเออร์ ตามธรรมชาติธรรมชาติได้แก่ โกลบูลิน
(globulins) และอัลบูมิน (albumins) (Birosel et al, 1963; Kwon et al., 1996) รวมทังฟอสโฟลิปิด
(phospholipids) ได้แก่ เลซิ ทิน (lecithin) และเซฟาลิน (cephalin) (Birosel et al, 1963; Luis, 1969)
ช่วยให้กะทิคงตัวอยูไ่ ด้ระยะเวลาหนึง ฟอสฟอลิปิดสามารถละลายได้ทงในนํ
ั
ามันและนํา เมือ
ฟอสฟอลิปิดรวมตัวกับเกลือโซเดียมคลอไรด์ได้เป็ นสารอิมลั ซิไฟเออร์ ช่วยให้อิมลั ชันชนิดนํามัน
ในนําเกิดความความคงตัวได้ (Woodroof, 1970) แต่อย่างไรก็ตามอิมลั ชันกะทิก็จะแยกตัวเป็ น 2
ส่ วน คือ ส่ วนล่างเป็ นชันนํา (coconut skim milk) และส่ วนบนเป็ นชันครี ม (coconut cream)
(Cancel, 1979; Gonzalez, 1990) เนื องจากความเข้มข้นของโปรตีนทีผิวระหว่างเม็ดไขมันและนํามี
ไม่มากพอทีจะทําให้เกิดความคงตัว (Monera and del Rosario, 1982) โดยกะทิจะเริ มเกิดการแยก
ชันเมือตังทิงไว้ 5 – 10 ชัวโมง จนกระทังแยกสมบูรณ์ในเวลา 24 ชัวโมง (Escueta, 1980;
Tangsuphoom and Coupland, 2005)
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2.2 โปรตีนกะทิ
นํากะทิทีได้จากการบีบโดยไม่เติมนําจะมีปริ มาณโปรตีนอยูใ่ นช่วง 5 - 10%
(โดยนําหนัก) Hagenmaier et al. (1972) กล่าวว่าโปรตีนละลายอยูใ่ นส่ วนนํา (aqueous phase)
เพียง 30% เท่านัน ทีเหลือเป็ นโปรตีนทีทําหน้าทีเป็ นอิมลั ซิ ไฟเออร์โดยดูดซับอยูบ่ ริ เวณพืนผิว
ระหว่างนํามันกับนํา ทําให้อนุภาคนํามันในนํากะทิเปี ยกนํา (wet) กระจายตัว (disperse) ไหลได้
(flulidize) และละลาย (dissolve) ถึงแม้วา่ จะมีอิมลั ซิ ไฟเออร์โดยธรรมชาติในนํากะทิก็ยงั ไม่
สามารถทําให้นากะทิ
ํ คงตัวเป็ นเนือเดียวกันตลอดเวลา เนืองจากนํากะทิมีปริ มาณของนํามันอยูม่ าก
เมือเทียบกับปริ มาณโปรตีน (Momera, 1982) โดยอัตราส่ วนในการรวมตัวของนํามันและโปรตีน
เป็ น 10 ต่อ 1 (Balasubramaniam and Sihotang, 1979) ความเข้มข้นของโปรตีนทีพืนทีผิวระหว่าง
อนุภาคนํามันกับนํามีไม่มากพอทีจะทําให้อนุภาคนํามันกระจายตัวอย่างอิสระในนําได้ อนุภาค
นํามันจึงเกิดการเกาะกลุ่มกันใหญ่ขึน (flocculation) เนืองจากแรงดึงดูดซึ งกันและกันระหว่าง
อนุภาคนํามัน อนุภาคนํามันซึงมีความหนาแน่นน้อยกว่านําจึงลอยตัวสู งขึน (Friberg et al., 1990)
นํากะทิจึงเกิดการแยกออกเป็ น 2 ชัน ชันล่างเป็ นชันของหางกะทิ (coconut skim milk) และชันบน
เป็ นหัวกะทิ (coconut cream) ซึงเกิดจากการรวมตัวกันของอนุ ภาคนํามันแบบไม่ถาวร เมือกวน
หรื อเขย่าผสมจะกระจายได้อีก
Onsaard (2008) ทําการศึกษาองค์ประกอบของโปรตีนกะทิทีแยกจากส่ วนครี มและส่ วน
หางกะทิดว้ ยวิธีเจลอิเล็กโทรโฟรี ซิส โดยใช้โซเดียมโดเดซิลซัลเฟตพอลิอะคริ ลาไมด์เจล
(sodium dodecylsulfate polyacrylamide gel electrophoresis: SDS-PAGE) รายงานว่าโปรตีนกะทิมี
ขนาดโมเลกุลอยูใ่ นช่วง 10 – 144 กิโลดาลตัน (kDa) ซึ งโดยส่ วนใหญ่ขนาดโมเลกุลของโปรตีน
กะทิจะอยูใ่ นช่วง 22 – 52 kDa และยังพบว่าองค์ประกอบบางส่ วนของโปรตีนกะทิมีการจับยึดกัน
ด้วยพันธะไดซัลไฟต์ (disulfide bonds)
สมบัติในการเป็ นอิมลั ซิไฟเออร์ (emulsifier) ของโปรตีนกะทิ ได้รับอิทธิพลจากค่า pH,
ionic strength และอุณหภูมิ (Gonzalez and Tanchuco, 1977; Kwon and Rhee, 1996; Onsaard
et al., 2005, 2006) โดยทัวไปอิทธิ พลของค่า pH ต่อการละลายของโปรตีนมีลกั ษณะคล้ายกันใน
โปรตีนทุกชนิด คือ การละลายจะมีลกั ษณะเป็ นโค้งรู ปตัวยู โดยพบว่าค่าการละลายนําของโปรตีน
กะทิจะตําสุ ดที pH 4 - 5 ซึงคือจุดไอโซอิเล็กทริ กของโปรตีนกะทิ โดยเฉพาะทีความเข้มข้นของ
เกลือสู งขึน อิมลั ชันกะทิจะมีความคงตัวลดลง และเมือมีการให้ความร้อนกับอิมลั ชันกะทิทีผ่าน
และไม่ผา่ นการโฮโมจิไนเซชันทีอุณหภูมิ 70°C ขนาดอนุภาคเฉลียของนํามันเริ มมีขนาดใหญ่
เพิมขึน Buccat et al. (1973) ได้ศึกษาผลของความร้อน (10 - 80°C) ต่อลักษณะคุณภาพของ
นํากะทิ พบว่าโปรตีนกะทิส่วนมากเกิดการรวมตัวกันเป็ นก้อน (coagulate) เมือให้ความร้อนถึง
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อุณหภูมิประมาณ 80°C เนืองจากการเสี ยสภาพทางธรรมชาติ (denaturation) ของโปรตีนทีไม่ทน
ความร้อน (Steinkraus et al., 1968) โดยทีโปรตีนอัลบูมินและโกลบูลินในนํากะทิเกิดการเสี ย
สภาพทีอุณหภูมิประมาณ 94°C และทีอุณหภูมิ 92 - 114°C ตามลําดับ (Gonzalez, 1990;
Kwon et al., 1996;Onsaard, 2008) ส่ งผลให้เกิดลักษณะจับตัวกันเป็ นก้อน (curd) ขึนและเกิดบริ เวณ
ด้านข้างและด้านล่างของภาชนะก่อให้เกิดปั ญหาในเรื องการส่ งผ่านความร้อนและการไม่ยอมรับ
ของผูบ้ ริ โภค
2.3 ไขมันกะทิ
สําหรับนํามันมะพร้าวซึงกระจายตัวเป็ นดร็ อปเล็ทอยูใ่ นกะทินนั มีคุณสมบัติต่างจากนํามัน
พืชชนิดอืนๆ คือ ประกอบด้วยกรดไขมันทีมีจาํ นวนคาร์ บอนน้อย นําหนักโมเลกุลตํา (ตารางที 2)
เป็ นพวก short chain และ medium chain มากกว่า 80% ของกรดไขมันทังหมดทีเป็ นองค์ประกอบ
และมีกรดไขมันทีเป็ นพวก long chain ตํากว่า 20% โดยกรดไขมันทีมีปริ มาณสู งทีสุ ด คือ กรด
lauric ซึงมีคาร์บอนจํานวน 12 อะตอม มีปริ มาณ 41 – 51.3% รองลงมา คือ กรด myristic
มีคาร์บอน 14 อะตอม และมีปริ มาณ 13 - 23% ทําให้นามั
ํ นมะพร้าวเป็ นนํามันทีมีกรดไขมัน
ประเภท medium chain เป็ นส่ วนใหญ่ และเป็ นกรดไขมันชนิดอิมตัวประมาณ 90% เป็ น
ไตรกลีเซอร์ไรด์ชนิด trisaturated, disaturated และ monosaturated 84, 12 และ 4% ตามลําดับ
การทีมีกรดไขมันชนิดไม่อิมตัวตํามากจึงทนทานต่อการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันมาก นํามัน
มะพร้าวมีจุดหลอมเหลวอยูใ่ นช่วง 22 - 26oC ค่อนข้างสู งและอยูใ่ นช่วงแคบ มีสภาพเป็ นของแข็ง
ทีอุณหภูมิตากว่
ํ าอุณหภูมิห้องเล็กน้อย
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ตารางที 2 สัดส่ วนองค์ประกอบของกรดไขมันในกะทิและนํามันมะพร้าว
fatty acid

ร้อยละ

coconut milk1)
coconut oil2)
carprylic acid (C8)
8.05
7.8
capric acid (C10)
8.16
6.7
lauric acid (C12)
50.09
47.5
myrictic acid (C14)
16.98
18.1
palmitic acid (C16)
7.89
8.8
stearic acid (C18:0)
2.96
2.6
oleic acid (C18:1)
5.03
6.2
linoleic acid (C18:2)
0.84
1.6
arachidic acid (C20)
non detect
0.1
total saturated fatty acid
94.13
92.1
total unsaturated fatty acid
5.87
6.2
ทีมา: ดัดแปลงจาก 1)ทศพรพรรณและสุ คนธ์ชืน ( ) 2)http://en.wikipedia.org/wiki/Coconut_oil
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2.4 อิมัลชัน
อิมลั ชัน (emulsion) ประกอบด้วยของเหลวชนิดหนึงซึงกระจายตัว (disperse) อยูใ่ น
ของเหลวอีกชนิดหนึงโดยของเหลวทังสองชนิดนีเป็ นของเหลวทีไม่ละลายซึ งกันและกัน
(immiscible liquids) ระบบอิมลั ชันโดยทัวไปจะประกอบด้วยของเหลวทีกระจายตัวเป็ นเม็ดทรง
กลมเล็กๆเรี ยกว่า ดร็ อปเล็ท (droplets) ซึงเป็ นวัฏภาคกระจายตัว (dispersed phase) แทรกอยูใ่ น
ของเหลวอีกชนิดหนึงทีเป็ นวัฏภาคต่อเนือง (continuous phase หรื อ continuous medium) ดังแสดง
ในภาพที 1 ซึงระบบอิมลั ชันในอาหารจะมีขนาดของดร็ อปเล็ทประมาณ 0.1 – 100 Pm
(Dickinson and Stainsby, 1982; Dickinson, 1992; Walstra, 1996; McClements, 1999)
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อิมลั ชันส่ วนใหญ่จะเกียวข้องกับนําและนํามันชนิดของอิมลั ชันแบ่งตามชนิดของของเหลว
ทีเป็ นวัฏภาคกระจายตัวและวัฏภาคต่อเนืองได้เป็ น 2 ชนิด เมือนําเป็ นวัฏภาคต่อเนืองและนํามัน
เป็ นวัฏภาคกระจายตัว เรี ยกว่าอิมลั ชันแบบนํามันในนํา (oil-in-water emulsions: O/W emulsions)
ตัวอย่างเช่น มายองเนส นม ซุ ป และกะทิ ในทางกลับกันเมือนํามันเป็ นวัฏภาคต่อเนืองและนํา
เป็ นวัฏภาคกระจายตัว เรี ยกว่าอิมลั ชันแบบนําในนํามัน (water-in-oil emulsions: W/O emulsions)
ตัวอย่างเช่น เนยหรื อมาการี นแต่ในบางกรณี อาจมีอนุภาคของตัวกลางกระจายตัวอยูใ่ นอนุภาคอีก
ชันหนึง ทําให้ได้เป็ น O/W/O หรื อเป็ น W/O/W emulsion เรี ยกกว่า multiple emulsion
(นิธิยา, 2545)
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ภาพที 1 ลักษณะของอิมลั ชันชนิดนํามันในนํา (oil- in- water emulsion)
ทีมา: McClements (1999)
ปกติแล้วอิมลั ชันจะไม่ค่อยมีความคงตัวมากนัก จึงต้องอาศัย emulsifying agent หรื อ
surface active agent เป็ นตัวช่วยป้ องกันไม่ให้อนุภาคเกิดการรวมตัวกัน แต่ช่วยให้อนุภาคสามารถ
กระจายตัวและคงตัวอยูใ่ นตัวกลางได้ (นิธิยา, 2545)
2.5 กลไกในการเกิดอิมัลซัน
ปาริ ฉตั ร หงสประภาส (2545) กล่าวว่าการเกิดอิมลั ชันจะต้องมีงาน (work) กระทําต่อ
ระบบเพือชนะความต้านทานทีก่อให้เกิดผิวสัมผัสร่ วม (interface) ระหว่างวัฏภาค ซึงเกิดจากแรง
ตึงระหว่างผิว เช่น การกวน เพือทําให้อนุภาคขนาดใหญ่ของวัฎภาคทีกระจายตัวได้รับแรงเฉื อน
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ในลักษณะเช่นนีอนุภาคจะเสี ยรู ปและแตกออกเปลียนเป็ นอนุภาคทีมีขนาดเล็กลงทําให้มีการ
กระจายตัวทีดีในส่ วนของนํา (continuous phase) ถ้ากวนอิมลั ชันด้วยงานทีเหมาะสมจะทําให้ฟิล์ม
ของสารอิมลั ซิไฟเออร์ ถูกดูดซับทีระหว่างผิวหน้าร่ วมของทังสองวัฏภาคและเกิดอิมลั ชันทีคงตัว
เวลาทีใช้ในการทําให้เกิดความคงตัวในอิมลั ชันจะแตกต่างกันขึนกับสู ตรของอิมลั ชันและเทคนิค
ทีใช้และมักจะได้จากการทดลองโดยจะต้องมีช่วงเวลาทีเหมาะสม ถ้าตํากว่าเวลาดังกล่าวอิมลั ชันที
เกิดขึนจะไม่คงตัว แต่ถา้ การกวนดําเนิ นต่อไปเกินระยะเวลาทีเหมาะสม อิมลั ชันอาจได้รับความ
เสี ยหาย เนืองจากฟิ ล์มทีทําหน้าทีป้ องกันการหลอมรวมตัวกันของวัฏภาคทีกระจายตัวเกิดการ
เสื อมเสี ยด้วยการกวนทีมากเกินไป (Friberg and Larsson, 1997)
ผลิตภัณฑ์อิมลั ชันเหลวหรื ออิมลั ชันกึงแข็งกึงเหลวทีไม่ได้มีการรักษาความคงตัวโดย
โครงสร้างของเจลมักจะผ่านกระบวนการลดขนาดของเม็ดไขมันโดยการโฮโมจิไนซ์ การเติมสาร
อิมลั ซิไฟเออร์ในขณะทีทําให้เกิดเป็ นอิมลั ชันจะช่วยลดแรงตึงผิวของวัฏภาคทีกระจายตัวและ
วัฏภาคต่อเนืองทําให้เกิดเป็ นอิมลั ชันได้ง่ายขึน สารอิมลั ซิไฟเออร์เป็ นสารประกอบทีสามารถ
ละลายได้ทงในวั
ั ฏภาคทีกระจายตัวและวัฏภาคต่อเนื อง เนืองจากสามารถละลายหรื อกระจายตัวได้
ทังในนําและในนํามันหรื อทีเรี ยกว่าเป็ น โมเลกุลแอมพิไฟล์ การเติมสารอิมลั ซิ ไฟเออร์ ลงใน
ส่ วนผสมจึงเป็ นการเพิมความสามรถในการทําให้เกิดเป็ นอิมลั ชัน สารอิมลั ซิไฟเออร์แต่ละชนิดจะ
ลดแรงตึงผิวได้แตกต่างกัน แต่การลดแรงตึงผิวอย่างเดียวจะไม่ทาํ ให้อิมลั ชันนันๆคงตัว เนื องจาก
เม็ดไขมันยังสามารถเคลือนทีเข้าหากันแบบบราวเนียนและรวมตัวกันได้ในระหว่างการเก็บรักษา
ดังนันหากระบบอิมลั ชันมีความสามารถในขัดขวางการเข้ารวมตัวกันของเม็ดไขมัน ไม่วา่ จะโดย
โมเลกุลหรื ออนุภาคทีผิวสัมผัสร่ วมระหว่างนํามันกับนํา ก็จะทําให้อิมลั ชันนันๆมีความคงตัวตาม
ระยะเวลาทีต้องการได้
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2.6 ความคงตัวของอิมัลชัน
ความคงตัวของอิมลั ชันคือ การต้องการให้วฎั ภาคทีกระจายตัวซึงมีขนาดประมาณ 1-100
ไมโครเมตร (ปาริ ฉตั ร, 2545) กระจายตัวในวัฎภาคต่อเนื อง ซึ งโดยทัวไประบบอิมลั ชันของอาหาร
จะเปลียนแปลงตลอดเวลา เนืองจากปัจจัยภายนอก เช่น การเปลียนแปลงของอุณหภูมิในระหว่าง
การแปรรู ปและการเก็บรักษา นอกจากจะไม่เสถียรแล้วระบบอิมลั ชันยังเข้าสภาพสมดุล
(equilibrium) ได้ยากอีกด้วย การรักษาความคงตัวของระบบอิมลั ชันสามารถทําได้โดยการทําให้
พืนผิวของอนุภาคในวัฎภาคทีกระจายตัวมีประจุ (charge stabilization) หรื อการทําให้ผวิ สัมผัสร่ วม
(interface) ระหว่างอนุภาคในวัฎภาคทีกระจายตัวกับวัฎภาคต่อเนืองมีโมเลกุลหรื ออนุ ภาคล้อมรอบ
(steric stabilization หรื อ particle stabilization) เพือกีดขวางการชนและรวมมวลของอนุ ภาคไขมัน
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การขัดขวางการรวมตัวของอนุภาควัฎภาคทีกระจายตัว ไม่วา่ จะเป็ นการเกาะกลุ่ม (flocculation)
หรื อการหลอมรวมตัวเป็ นอนุภาคเดียวกัน (coalescence) อาจทําได้โดยกาเพิมความหนืดให้แก่
วัฎภาคต่อเนื อง เพือนหน่วงการเคลือนทีของอนุภาคในวัฎภาคทีกระจายตัวให้ชา้ ลง
(ปาริ ฉตั ร, 2545; McClements, 1999)
อิมลั ชันเป็ นระบบทีไม่คงตัวทางเทอร์โมไดนามิกส์เนืองจากระบบต้องการพลังงานอิสระ
ในการเพิมพืนทีผิวระหว่างเฟสของนําและนํามัน ดังนันเมือเวลาผ่านไประบบอิมลั ชันจะเกิดการ
แยกชันซึงประกอบด้วยชันของนํามันทีด้านบนซึงเป็ นชันทีมีความหนาแน่นตําและชันของนําทีมี
ความหนาแน่นสู งทีด้านล่าง ตัวอย่างเช่น การผสมนํามันและนําเข้าด้วยกัน เริ มแรกจะเกิดอิมลั ชัน
ทีดี มีความคงตัว แต่เมือตังทิงไว้ไม่นานก็จะเกิดการแยกชันขึน (Coupland and McClements,
1996) ในทางทฤษฎีความคงตัวของอิมลั ชันเกียวข้องกับดุลระหว่างแรงดึงดูดและแรงผลักระหว่าง
อนุภาค แรงดึงดูดซึงเป็ นแรงแวนเดอร์วาลส์ (van der Waals) หรื อแรงกระจายของลอนดอน
(London dispersion) เป็ นแรงทีทําให้เกิดความไม่คงตัวของอิมลั ชัน ในขณะทีแรงผลักจะช่วยให้
เกิดความคงตัวโดยทําให้อนุ ภาคแยกออกจากกัน (St. Angelo, 1989)
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2.7 ศักย์ ไฟฟ้าของอนุภาค (]]-potential หรือ Zeta-potential)
]-potential หรื อ Zeta-potential คือ ความต่างศักย์ระหว่างศักย์ไฟฟ้ าบริ เวณพืนผิวสเตอร์น
(stern potential) กับศักย์ไฟฟ้ าในสารละลาย (แสดงในภาพที 2)

ภาพที 2 การกระจายของไอออนรอบอนุภาคทีมีประจุทีอยูใ่ นสารละลาย
ทีมา: http://www.bioresearchonline.com/article.mvc/Automated-ProteinCharacterization-With-The-M-0002
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ปั จจัยทีมีผลต่อค่า ]-potential ได้แก่ การเปลียนแปลงค่า pH ค่าการนําไฟฟ้ าของตัวกลางรวมถึง
ความเข้มและประเภทของไอออนทีใส่ เข้าไป
ประจุของอนุภาคจะมีความสําคัญต่อคุณสมบัติและความคงตัวของอิมลั ชัน นันคือถ้า
อนุภาคมีประจุเหมือนกันจะเกิดแรงผลักทางไฟฟ้ าเกิดขึนทําให้อิมลั ชันมีความคงตัว ความแรงและ
ขนาดของประจุยงมากยิ
ิ
งทําให้อิมลั ชันมีความคงตัวมากขึน การทีอนุภาคของอิมลั ชันมีประจุจะ
ช่วยทําให้ความคงตัวของอนุ ภาคเพิมขึน เนืองจากแรงผลักระหว่างอนุภาค ทําให้อนุภาคไม่
สามารถเคลือนทีเข้ามาใกล้กนั และยึดกันเป็ นก้อนใหญ่ขึนได้ ในระบบอิมลั ชันชนิดนํามันในนํา
(oil in water) การทีมีประจุบนผิวของหยดนํามัน จะทําให้เกิด electrical double layer ขึนในระบบ
เมืออนุภาคเคลือนทีเข้ามาใกล้กนั ชันของ double layer จะทับกัน ทําให้เกิดแรงผลักทีต้านทาน
แรงดึงดูด van der Waals และถ้าเกราะพลังงานในระบบมีค่าสู ง อนุภาคจะไม่เกิดการรวมตัวกัน
แต่ในทางตรงกันข้าม ถ้าอนุภาคทีเคลือนทีเข้ามาใกล้กนั สามารถเอาชนะกําแพงพลังงานได้
อนุภาคจะผ่านเข้าสู่ primary minimum ยึดกันด้วยแรงทีแน่น เนืองจากอนุภาคอยูใ่ กล้กนั มาก
ความคงตัวของอิมลั ชันทีจุดนีจะขึนอยูก่ บั ความแข็งแรงของฟิ ล์มทีล้อมรอบหยดอนุภาคเพียงอย่าง
เดียวการเติม electrolyte ลงไปในอิมลั ชันจะทําให้ค่า ]-potential ของระบบลดลง อนุภาคจะเกิด
การรวมกลุ่มได้ง่ายขึน
การมี repulsive electrostatic interactions ระหว่างอนุภาคในระบบอิมลั ชันทีมีประจุ
เหมือนกันจะช่วยทําให้อนุภาคไม่เกิดการเคลือนทีมาอยูใ่ กล้และเกิดการรวมตัวกัน และกลุ่มประจุ
counter ion ทีอยูร่ อบอนุภาคจะมีการเคลือนทีช้ากว่าการเคลือนทีของอนุภาคเอง ค่าทีใช้ในการ
แสดงถึง electrostatic repulsive forces คือค่า ]-potential (mV) ซึ งใช้เป็ นตัวชีวัด potential
stability ของระบบอิมลั ชันได้ (Mirhosseini et al., 2008)
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2.8 กลไกการรักษาความคงตัวของอิมัลชัน
2.8.1 การรักษาความคงตัวโดยประจุบนพืนผิวของอนุภาคคอลลอยด์
(charge stabilization) ได้มีการอธิบายบทบาทของประจุไฟฟ้ าบนพืนผิวของคอลลอยด์โดย DLVO
theory (Derjaguin-Landau-Verwey-Overbeek) ไว้วา่ ความคงตัวของระบบคอลลอยด์ขึนอยูก่ บั
ระยะห่างระหว่างอนุภาคคอลลอยด์ซึงสามารถเกิดพันธะต่อกันได้ (Friberg and Larsson, 1997)
พันธะทีเกียวข้องนีเป็ นพันธะในกลุ่มของแรงช่วงยาว ซึ งได้แก่ แรงดึงดูดแวนเดอร์ วาลส์และแรง
ผลักระหว่างอนุ ภาคของคอลลอยด์ทีมีประจุเหมือนกัน (electrical repulsion) ผลรวมของแรงดึงดูด
และแรงผลักซึงแสดงเป็ นศักย์ไฟฟ้ า (electrical potentials) ขึนอยูก่ บั ระยะห่างอนุ ภาคคอลลอยด์
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เมืออนุภาคของคอลลอยด์อยูห่ ่างกัน ถึงแม้ผลรวมของศักย์ไฟฟ้ าจะมีค่าเป็ นลบ คือแรงดึงดูด
มากกว่าแรงผลัก อนุภาคคอลลอยด์จะไม่เกิดการเกาะกลุ่ม เนืองจากอนุภาคอยูไ่ กลกันเกินกว่าจะ
เกิดพันธะในกลุ่มของแรงช่วงสัน เช่น พันธะโคเวเลนต์ เมืออนุภาคของคอลลอยด์เข้าใกล้กนั มาก
ขึน ผลรวมของศักย์ไฟฟ้ าจะมีค่าเป็ นบวก คือแรงผลักมากกว่าแรงดึงดูด อนุภาคคอลลอยด์จะไม่
เกิดการเกาะกลุ่มกันหรื อรวมตัวกัน ทําให้ระบบคอลลอยด์รักษาความคงตัวได้ไม่เกิดการ
ตกตะกอนหรื อแยกชันขึน
เมือมีการเติมไอออนลงในระบบคอลลอยด์ ประจุไฟฟ้ าของไอออนจะไปเปลียนศักย์ไฟฟ้ า
ของระบบคอลลอยด์ทงในวั
ั ฎภาคทีกระจายตัวและวัฎภาคต่อเนือง ดังนันศักย์ไฟฟ้ าที
ระยะห่างระหว่างอนุภาคของคอลลอยด์จะเปลียนไป ทําให้แรงผลักลดลงทีระยะห่างระหว่าง
อนุภาคคอลลอยด์สนๆ
ั ผลรวมของศักย์ไฟฟ้ าจะมีค่าเป็ นลบ คือ แรงดึงดูดมากกว่าแรงผลัก
อนุภาคคอลลอยด์จึงเกิดการเกาะกลุ่มกันและทําให้ระบบคอลลอยด์เสี ยความคงตัว
ผลของการลดแรงผลักจากการเติมไอออนจะขึนอยูก่ บั ชนิ ดของไอออนทีสามารถทําให้
ประจุบนพืนผิวของอนุภาคเป็ นกลาง (charge neutralization) ซึงความเข้มข้นของไอออนทีเติมและ
ความเป็ นกรด-ด่างของระบบคอลลอยด์นนๆที
ั จะทําให้ประจุรวมของอนุ ภาคคอลลอยด์เปลียนไป
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2.8.2 การรักษาความคงตัวโดยโมเลกุลทีผิวร่ วมระหว่างวัฎภาคทีกระจายตัวกับวัฎภาค
ต่อเนือง (steric stabilization) การรักษาความคงตัวของระบบคอลลอยด์โดยโมเลกุลทีผิวร่ วม
เกิดขึนได้เนืองจากสารประกอบทีมีส่วนของโมเลกุลทีละลายได้ ทังในวัฎภาคทีกระจายตัวและ
วัฎภาคต่อเนื องมีขนาดใหญ่เพียงพอทีจะกีดขวางการรวมตัวของอนุภาคคอลลอยด์ เช่น โปรตีน
ซึ งมีโมเลกุลค่อนข้างใหญ่จะถูกดูดซับหรื อละลายได้ในวัฎภาคของนํามัน (oil phase) และมี
บางส่ วนทีละลายนําได้จะอยูใ่ นวัฎภาคของนํา (aqueous phase) ดังนันทีผิวร่ วมระหว่างนํามันกับนํา
(oil-water interface) จึงเกิดโครงสร้างซึงสามารถทําหน้าทีกีดขวางการรวมตัวกันของเม็ดไขขัน
เพราะโปรตีนมีโมเลกุลขนาดใหญ่พอทีจะทําหน้าทีเป็ นสิ งกีดขวาง (barrier) ไม่ให้อนุภาค
คอลลอยด์เกาะกลุ่มกันได้
การรักษาความคงตัวโดยโมเลกุลทีผิวร่ วมนีทําได้เนืองจาก โมเลกุลขนาดใหญ่ทีอยู่
ระหว่างพืนผิวของอนุภาคในวัฎภาคทีกระจายตัวกับวัฎภาคต่อเนืองมีความยืดหยุน่ และ/หรื อมี
ความหนาเพียงพอ ส่ วนใหญ่แล้วโมเลกุลเหล่านีมักมีคุณสมบัติเป็ นโมเลกุลแอมพิไฟล์
(amphiphilic molecule) เช่น โปรตีน ซึ งมีส่วนทีกระจายตัวได้ดีในนํา (hydrophilic region) เพราะมี
หมู่ทีมีประจุ (charge side-chain) หรื อโพลาร์ (polar side-chain) และส่ วนทีกระจายตัวหรื อละลายได้
ดีในนํามัน (hydrophobic หรื อ lyophilic region) เพราะมีหมู่ทีเป็ นนอนโพลาร์ (non-polar side
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chain) โดยส่ วนหาง (tail) มักจะเป็ นหมู่ทีกระจายตัวหรื อละลายได้ดีในนํา ซึ งก็คือปลายโมเลกุล
ด้านหมู่อะมิโน (N-terminus) และปลายโมเลกุลด้านหมู่คาร์บอกซิล (C-terminus) ของโปรตีน
นันเอง ส่ วนทีเป็ นห่วง (loop) คือบางส่ วนของโปรตีนทีกระจายตัวในนําได้ และทําหน้าทีเป็ น
เครื องกีดขวางส่ วนทีเป็ นสายยาว (train) คือส่ วนของโปรตีนทีกระจายตัวหรื อละลายในไขมันได้
(Dickinson and Stainsby, 1982)
การทีโปรตีนชนิดใดชนิดหนึงจะถูกดูดซับทีผิวร่ วมระหว่างนํามันกับนําได้ดีหรื อไม่
ขินอยูก่ บั พืนทีผิวต่อปริ มาตรของเม็ดไขมันทีว่างอยูใ่ ห้โปรตีนถูกดูดซับได้ (surface abailability)
และแรงผลักระหว่างโมเลกุลของโปรตีนและอนุภาคอลลอยด์ (charge repulsion) หลังจากทีโปรตีน
ถูกดูดซับแล้ว จะเกิดการเสี ยสภาพหรื อคลายเกลียวทีพืนทีผิวของอนุภาคคอลลอยด์ต่อไป (surface
denaturation) ทําให้โปรตีนเกิดโครงสร้างใหม่ทีผิวร่ วมระหว่างนํามันกับนําซึงทําหน้าทีกีดขวาง
การรวมตัวกันของเม็ดไขมัน ซึ งในระบบคอลลอยด์ในอาหารทีรักษาความคงตัวโดยใช้โมเลกุลที
ผิวร่ วม เช่น ในนมพร้อมดืม โปรตีนจะสู ญเสี ยโครงสร้างระดับจตุรภูมิ (quaternary structure)
ตติยภูมิ (tertiary structure) และทุติยภูมิ (secondary structure) ในระหว่างการพาสเจอไรส์ เมือทํา
การโฮโมจิไนซ์นานมให้
ํ
เม็ดไขมันมีขนาดเล็กลงและมีจาํ นวนมากขึน เคซีนซึงเป็ นโมเลกุลยืดหยุน่
(flexible) กว่าโปรตีนเวย์จะสามารถแผ่กระจายได้ทีผิวร่ วมระหว่างนํามันกับนํา ในขณะทีโปรตีน
เวย์มีขนาดเล็กและเกาะกันแน่น (compact) จะเกิดโครงสร้างทีผิวร่ วม
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2.8.3 การรักษาความคงตัวโดยอนุภาคทีผิวร่ วมระหว่างวัฎภาคทีกระจายตัวกับวัฎภาค
ต่อเนือง (particle stabilization) ความสามารถในการรักษาความคงตัวของระบบคอลลอยด์โดย
อนุภาค (particle) จะขึนอยูก่ บั ความสามารถในการจัดเรี ยงตัวของอนุภาคนันๆ ทีผิวสัมผัสระหว่าง
วัฎภาคทีกระจายตัวกับวัฎภาคต่อเนือง การทีอนุภาคคอลลอยด์ เช่น เม็ดนํามัน (oil droplet) ถูก
ล้อมรอบด้วยอนุภาคจะทําให้การรวมตัวของเม็ดนํามันเกิดขึนได้ยากเมือมีการชนกัน เพราะอนุภาค
จะทําหน้าทีเป็ นเครื องกีดขวาง ซึงความสามารถในการรักษาความคงตัวโดยกลไกนีจะขึนอยูก่ บั
ชนิดของอนุภาคและมุมทีอนุ ภาคสัมผัสกับผิวร่ วม ซึงเรี ยกมุมสัมผัส (contact angle) ถ้าอนุภาค
ละลายได้ง่ายในนํามัน อนุภาคจะมีส่วนทีอยูใ่ นนํามันมากกว่าในนํา (มุมน้อยกว่า 90º)
ประสิ ทธิ ภาพในการเป็ นเครื องกีดขวางจะไม่มากเท่าอนุภาคทีสามารถละลายในนําและนํามัน
เท่าๆกัน (มุม = 90º) และถ้าอนุภาคละลายนําได้ดี อนุภาคจะมีส่วนทีอยูใ่ นนํามากกว่านํามัน (มุม
มากกว่า 90º) ทําให้เป็ นสิ งกีดขวางได้ไม่ดีเท่ากับเมือมีมุม 90º เพราะอนุภาคจะหลุดออกจากส่ วนที
เป็ นนํามันได้ง่าย (Frigerg and Larsson, 1997)
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2.9 ความไม่ คงตัวทางกายภาพของอิมัลชัน
ความไม่คงตัวทางกายภาพของอิมลั ชันในกะทิอาจพบได้หลายลักษณะดังต่อไปนี
(ภาพที 3) (Dickinson and Stainsby, 1982; Dickinson, 1992; Walstra, 1996; McClements, 2005)
2.9.1 การเกาะกลุ่มกัน (flocculation)
เกิดขึนเมือดร็ อปเล็ทตังแต่ 2 ดร็ อปเล็ทขึนไปเข้ามาใกล้และเกาะจับกันโดยไม่เกิดการ
รวมตัวกันของดร็ อปเล็ทดังนันดร็ อปเล็ทยังมีจาํ นวนและขนาดเท่าเดิมเพียงแต่เกาะกันเป็ นกลุ่ม
เท่านันความไม่คงตัวแบบนี อาจเป็ นขันแรกทีนําไปสู่ ความไม่คงตัวแบบอืนๆได้ เช่น การรวมตัวกัน
หรื อการแยกชันครี ม การเกาะกลุ่มกันของดร็ อปเล็ทจะมีผลต่อคุณสมบัติทางกระแสวิทยา
(rheological properties) ของอิมลั ชัน ขึนกับลักษณะโครงสร้างทีเกิดขึนจากการเกาะกลุ่มกันของ
ดร็ อปเล็ท นันคือ
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ภาพที 3 ความไม่คงตัวทางกายภาพของอิมลั ชัน
ทีมา : McClements (2005)
ในอิมลั ชันทีมีความเข้มข้นของดร็ อปเล็ทน้อย การเกาะกลุ่มกันของดร็ อปเล็ทจะทําให้
อิมลั ชันมีความหนื ดเพิมขึน แต่เมือทําการกวน (ถูกกระทําด้วยแรงเฉื อนในการกวนอย่างต่อเนือง)
ความหนืดจะลดลงเนืองจากดร็ อปเล็ทแตกกลุ่มกระจายออกมาเรี ยกว่าเกิด shear-thinning
ในอิมลั ชันทีมีความเข้มข้นของดร็ อปเล็ทมาก การเกาะกลุ่มกันของดร็ อปเล็ทจะทําให้เกิด
โครงสร้างร่ างแหสามมิติ (three dimension network) ทีแข็งแรงเกิดขึนในอิมลั ชัน ทําให้อิมลั ชันมี
สมบัติยดื หยุน่ (elastic properties) เช่น เกิดเป็ นเจลได้
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2.9.2 การหลอมรวมตัวกัน (coalescence)
เกิดขึนเมือดร็ อปเล็ทตังแต่ 2 ดร็ อปเล็ทขึนไปเข้ามาใกล้แล้วรวมตัวกันเกิดเป็ นดร็ อปเล็ทที
มีขนาดใหญ่ขึนดังนันดร็ อปเล็ทจะมีจาํ นวนน้อยลงแต่มีขนาดใหญ่ขึน เมือดร็ อปเล็ททีเป็ นเม็ด
นํามันรวมตัวกัน พืนทีผิวสัมผัสร่ วม (interfacial area) โดยรวมของอิมลั ชันจะลดลง ดังนันพลังงาน
พืนผิว (surface energy) จึงลดลงด้วยซึ งเป็ นไปได้ง่ายทางเทอร์โมไดนามิก (thermodynamically
favorable) การรวมตัวกันของดร็ อปเล็ทจะเกิดขึนก็ต่อเมือดร็ อปเล็ทเข้ามาใกล้กนั และเยือหุ ม้ ที
ผิวสัมผัสร่ วม (interfacial membranes) แตกออก ปฏิสัมพันธ์ระยะใกล้ระหว่างดร็ อปเล็ทจะมี
ความสําคัญต่อการเกิดการรวมตัวกันของดร็ อปเล็ทมาก อัตราการรวมตัวกันของดร็ อปเล็ทจะ
เพิมขึนเมือเยือหุ ม้ ทีผิวสัมผัสร่ วมละลายหรื อถูกทําลายมากขึน เยือหุม้ ทีหนาและยืดหยุน่ จะทํา
ให้ดร็ อปเล็ทเกิดการรวมตัวได้ยาก ดังนันอัตราการรวมตัวกันของดร็ อปเล็ทจะขึนอยูก่ บั ธรรมชาติ
ของสารอิมลั ซิ ฟายเออร์ ทีผิวสัมผัสร่ วมอย่างมาก
การรวมตัวกันของดร็ อปเล็ทไม่สามารถทําให้ยอ้ นกลับได้โดยการกวนธรรมดา ต่างจาก
การเกาะตัวกันหรื อการเกิดชันครี มทีอาจทําให้ยอ้ นกลับได้โดยการกวนให้ดร็ อปเล็ทในอิมลั ชันแยก
และกระจายตัวใหม่ได้อีก ในอิมลั ชันแบบนํามันในนํา การรวมตัวกันของดร็ อปเล็ท
จะทําให้เกิดการแยกชันครี มได้เร็ วขึนเนืองจากดร็ อปเล็ทมีขนาดใหญ่ขึน (รัศมียาวขึน) การรวมตัว
กันของดร็ อปเล็ทอย่างต่อเนือง ในทีสุ ดจะทําให้เกิดชันนํามันลอยอยูด่ า้ นบนของอิมลั ชันเรี ยกว่า
oiling off
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2.9.3 การรวมตัวกันบางส่ วน (partial coalescence)
เกิดขึนเมือดร็ อปเล็ททีมีผลึกไขมันบางอย่างน้อย 2 ดร็ อปเล็ทเคลือนทีเข้ามาใกล้กนั แล้ว
เกิดการสัมผัสกัน และจัดเรี ยงตัวเป็ นรู ปร่ างทีผิดปกติ การเกาะตัวกันยังคงรู ปร่ างของดร็ อปเล็ทไว้
เนืองจากโครงร่ างของผลึกไขมันภายในดร็ อปเล็ทจะป้ องกันการรวมตัวกันอย่างสมบูรณ์ ดังแสดง
ในภาพที 4 ซึ งอัตราส่ วนของไขมันแข็ง (fat solid) จะขึนกับองค์ประกอบของส่ วนผสมทีเป็ น
triacylglycerol และอุณหภูมิ ความไม่คงตัวแบบนีมักเกิดกับอิมลั ชันทีมีดร็ อปเล็ทเป็ นไขมันอิมตัว
เช่น อิมลั ชันกะทิจะมีองค์ประกอบของกรดไขมันชนิดทีเป็ นกรดไขมันอิมตัวในปริ มาณสู ง (ตาราง
ที 2) ซึ งจะตกผลึกได้ง่ายทีอุณหภูมิตาํ โดยกะทิและนํามันมะพร้าวจะตกผลึกทีอุณหภูมิตากว่
ํ า5
และ 15°C ตามลําดับ (Tangsuphoomand Coupland, 2009a) และเมือระบบมีอุณหภูมิสูงขึนอาจทํา
ให้ส่วนผลึกเกิดการหลอมรวมตัวกัน ทําให้เกิดการรวมตัวของดร็ อปเล็ท (coalescence) ได้อย่าง
สมบูรณ์ในทีสุ ด
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ภาพที 4 Partial coalescence
ทีมา: McClements (1999)
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2.9.4 การแยกชันครี ม (creaming)
เกิดขึนเมือดร็ อปเล็ทหรื อกลุ่มของดร็ อปเล็ททีเป็ นนํามันมีความหนาแน่นน้อยกว่า วัฏภาค
ต่อเนืองจึงลอยตัวขึนไปรวมตัวกันบริ เวณผิวหน้าด้านบนของอิมลั ชันทีอยูใ่ นภาชนะจนในทีสุ ดอาจ
เกิดเป็ นชันนํามันแยกตัวลอยอยูเ่ หนื อส่ วนทีเหลือของอิมลั ชัน
ลักษณะการแยกชันครี มของอิมลั ชันจะขึนอยูก่ บั การกระจายตัวของขนาดดร็ อปเล็ทเมือ
เริ มต้น ถ้าหากมีทงดร็
ั อปเล็ททีมีขนาดเล็กและขนาดใหญ่ปนกัน ดร็ อปเล็ทขนาดใหญ่จะเคลือนที
ลอยขึนสู่ ดา้ นบนได้เร็ วกว่า ดังนันหลังการแยกชันครี มจะมีชนของดร็
ั
อปเล็ททีมีขนาดเล็กลงเรื อยๆ
จากด้านบนสู่ ดา้ นล่างของภาชนะทีบรรจุอิมลั ชันนัน การเกาะกลุ่มกัน (flocculation) หรื อการ
รวมตัวกัน (coalescence) ของดร็ อปเล็ทจะทําให้เกิดอนุภาคทีมีขนาดใหญ่ขึนในอิมลั ชัน ทําให้
กระบวนการแยกชันครี มเกิดเร็ วขึน
ภาพที 5 แสดงการเกิดครี มของอิมลั ชันในอาหาร ซึ งการเกิดครี มมีผลต่อคุณภาพของ
อาหาร เนืองจากผูบ้ ริ โภคต้องการให้ผลิตภัณฑ์มีลกั ษณะปรากฏทีเป็ นเนือเดียวกัน (homogeneous)
นอกจากนียังมีผลต่อเนือสัมผัสของอาหารโดยในส่ วนของครี มจะมีความหนืดสู งกว่าในส่ วนของ
อาหารเหลว รสชาติในส่ วนของครี มจะมีความมันมากกว่าเนืองจากมีปริ มาณไขมันสู ง อย่างไรก็
ตาม การเกิดครี มจัดเป็ นลักษณะความไม่คงตัวทีสามารถผันกลับได้โดยการผสม (Dickinson,
1992)

21

ภาพที 5 การเกิดครี ม (creaming)
ทีมา: McClements (1999)
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2.9.5 การเกิดออสวอลด์ไรเพนนิง (Oswald ripening)
เกิดจากการเคลือนทีของโมเลกุลในดร็ อปเล็ทขนาดเล็กผ่านวัฎภาคต่อเนืองไปรวมตัว
กับดร็ อปเล็ททีมีขนาดใหญ่กว่า เป็ นผลให้ดร็ อปเล็ทขนาดเล็กหายไปและดร็ อปเล็ทขนาดใหญ่
ขยายใหญ่ยงขึ
ิ น ความไม่คงตัวแบบนีมักเกิดขึนกับอิมลั ชันทีวัฎภาคในดร็ อปเล็ทสามารถละลาย
ในวัฎภาคต่อเนื องได้บา้ ง
ในอาหารส่ วนใหญ่การเกิดออสวอลด์ไรเพนนิงมีนอ้ ยมาก เพราะนําและนํามัน
ในรู ปไตรกลีเซอไรด์ละลายซึงกันและกันได้นอ้ ยมากแต่ก็อาจมีบา้ ง ออสวอลด์ไรเพนนิงจะมี
ความสําคัญมากขึนในอิมลั ชันแบบนํามันในนําทีมีนามั
ํ นทีละลายนําได้มากขึน (เช่น นํามันทีเป็ น
สารให้กลินรส) หรื อมีแอลกอฮอล์อยูใ่ นวัฏภาคนํา (เช่น เครื องดืมแอลกอฮอล์ทีใส่ ครี มและสารให้
กลินรส)
2.9.6 การกลับวัฏภาค (phase inversion)
เกิดขึนเมืออิมลั ชันแบบนํามันในนําเปลียนเป็ นอิมลั ชันแบบนําในนํามันหรื ออิมลั ชันแบบ
นําในนํามันเปลียนแปลงเป็ นอิมลั ชันแบบนํามันในนํา โดยมีสาเหตุมาจากการเปลียนแปลงของ
สัดส่ วนขององค์ประกอบในอิมลั ชัน ชนิดและความเข้มข้นของอิมลั ซิ ไฟเออร์ หรื อ ionic strength
ในอิมลั ชันหรื อเกิดจากการกวนเขย่าอิมลั ชัน
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2.10 อิมัลซิไฟเออร์
การรักษาความคงตัวของอิมลั ชันในช่วงระยะเวลาทีเหมาะสมหนึงๆ จําเป็ นต้องมีการใช้
สารช่วยให้เกิดความคงตัว เช่น อิมลั ซิ ไฟเออร์ ก่อนการผสมหรื อการโฮโมจิไนซ์
อิมลั ซิ ไฟเออร์ คือกลุ่มของสารประกอบทีภายในโมเลกุลมีทงส่
ั วนทีมีขวหรื
ั อชอบนํา
(polar or hydrophilic) และส่วนทีไม่มีขวหรื
ั อไม่ชอบนํา (nonpolar or hydrophobic) เมืออยูใ่ นระบบ
อิมลั ชันอิมลั ซิ ไฟเออร์ จะดูดซับ (adsorb) อยูท่ ีบริ เวณผิวสัมผัสร่ วม (interface) ระหว่างนํากับนํามัน
ซึ งก็คือผิวของดร็ อปเล็ท โดยยืนส่ วนของโมเลกุลทีชอบนําเข้าหานําและยืนส่ วนทีไม่ชอบนําเข้าหา
นํามัน อิมลั ซิไฟเออร์ จะเป็ นตัวกลางคันระหว่างนํากับนํามันซึงช่วยลดแรงตึงทีผิวสัมผัสร่ วมและ
ยังเป็ นเสมือนเยือหุ ม้ ป้ องกัน (protective membrane) รอบๆดร็ อปเล็ทขัดขวางไม่ให้ดร็ อปเล็ท
รวมตัวกันระบบอิมลั ชันจึงมีความคงตัวมากขึน อิมลั ซิไฟเออร์ทีใช้ในอาหารจะต้องไม่เป็ นพิษ
(nontoxic) ไม่เป็ นสารก่อมะเร็ ง (noncarcinogenic) และไม่เป็ นสารทีทําให้เกิดอาการแพ้
(nonallergenic) โดยโครงสร้างของอิมลั ซิ ไฟเออร์จะประกอบด้วย 2 ส่ วนทีมีหมู่ตรงข้ามกันใน 1
โมเลกุล เช่น polar/nonpolat, hydrophobic/hydrophilic, lipophobic/lipolhilic และ
lyophobic/lyophilic (St. Angelo, 1989)
อิมลั ซิ ไฟเออร์ อาจแบ่งออกเป็ น 2 กลุ่มใหญ่ คือ กลุ่มทีเป็ นพอลิเมอร์ (polymeric
emulsifiers) ซึงมีขนาดโมเลกุลใหญ่ เช่น โปรตีนและกลุ่มทีเป็ นสารเซอร์แฟกแทนต์ หรื อ สาร
ลดแรงตึงผิว (surfactants) ซึงมีขนาดโมเลกุลเล็ก เช่น เลซิธิน (lecithin) โมโนกลีเซอไรด์และ
ไดกลีเซอไรด์ (monoglycerides and diglycerides) เช่น Tween และ Span
อิมลั ซิไฟเออร์หรื อสารลดแรงตึงผิว (surfactant) จะรวมตัวกันเองในสารละลาย เพือทําให้
เกิดการจัดเรี ยงตัวของโครงสร้างทีมีความเสถียรทางเทอร์ โมไดนามิกส์ เรี ยกลักษณะนีว่า
association colloids เช่น micelles, bilayers, vesicles และ reverse micelles ดังแสดงในภาพที 6
การจัดเรี ยงตัวของโครงสร้างเหล่านีเพือลดบริ เวณสัมผัสระหว่างส่ วน nonpolar tails ของโมเลกุล
สารกับนํา ชนิดของ association colloids ของสารจะขึนกับความมีขวและรู
ั
ปร่ างของโมเลกุล
อิมลั ซิ ไฟเออร์ ทีดีและมีประสิ ทธิภาพควรจะดูดซับทีบริ เวณผิวสัมผัสร่ วมหรื อผิวดร็ อปเล็ท
ทีเพิงเกิดขึนใหม่ระหว่างกระบวนการโฮโมจีไนซ์ได้มากและรวดเร็ วโดยทัวไปสารอิมลั ซิฟายเออร์
ทีมีขนาดโมเลกุลเล็กกว่าและมีโครงสร้างทียืดหยุน่ กว่าจะดูดซับทีผิวสัมผัสร่ วมได้เร็ วกว่าและมี
ประสิ ทธิ ภาพมากกว่า โปรตีนโดยทัวไปจึงมีประสิ ทธิภาพในการเป็ นอิมลั ซิ ไฟเออร์ ตากว่
ํ าสาร
เซอร์แฟกแทนต์ นอกจากนี โปรตีนยังมีขอ้ ด้อยทีมักจะเกิดการเปลียนสภาพธรรมชาติ
(denaturation) เมือได้รับความร้อนทําให้ประสิ ทธิภาพในการเป็ นอิมลั ซิ ไฟเออร์ลดลง
(Walstra, 1996; McClements, 1999)
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ภาพที 6 ลักษณะการจัดเรีส
ยงตัวของสารลดแรงตึงผิว

ทีมา: McClements (1999)

อิมลั ซิไฟเออร์ทีใช้ในอิมลั ชันมีหลายชนิด (Zielinske, 1997) สามารถแบ่งได้ดงั นี
2.10.1 โมโนและไดกลีเซอร์ ไรด์ (mono- and diglycerides) เป็ นอิมลั ซิไฟเออร์ทีใช้มาก
ทีสุ ด (Zielinski, 1997) สารทังสองประกอบด้วยส่ วนทีชอบนําและส่ วนทีชอบนํามัน ทําให้ละลาย
ได้บางส่ วนทังในนําและนํามัน โดยจะถูกดูดซับทีบริ เวณผิวร่ วมระหว่างไตรกลีเซอร์ ไรด์และนํา
และเกิดเป็ นผลึกของเหลว (liquid crystal phase) ในนํา โมโนกลีเซอร์ ไรด์จะลดแรงตึงผิวทีบริ เวณ
ผิวร่ วมจึงรักษาความคงตัวของอิมลั ชันได้ โมโนและไดกลีเซอร์ไรด์มกั ใช้รักษาความคงตัวของ
อิมลั ชันชนิดนําในนํามัน โดยนิยมใช้ในผลิตภัณฑ์ขนมอบ แป้ งเค้กผสม มาการี น อาหารสะดวก
ซื อ สารให้ความขาวในกาแฟ (coffee whitener) และขนมหวานแช่แข็ง (Garti, 2001)
2.10.2 โพรพิลีนไกลคอลเอสเทอร์ (propylene glycol esters) โพรพิลีนไกลคอลโมโนเอส
เทอร์ หรื อ 1,2-propanediol เป็ นอิมลั ซิไฟเออร์ที FDA อนุญาตให้ใช้ในนํามันและกรดไขมันที
รับประทานได้ (Zielinski, 1997) สารนีใช้สาํ หรับรักษาความคงตัวของอิมลั ชันชนิ ดนําในนํามัน
เนืองจากมีลกั ษณะทีชอบนํามันและมีค่า HLB ตํา โพรพิลีนไกลคอลโมโนสเตียเรต (propylene
glycol monosterate) และโพรพิลีนไกลคอลโมโนปาล์มิเตต (propylene glycol monopalmitate) มัก
ใช้ในผลิตภัณฑ์เค้ก แป้ งเค้กผสม วิปป์ ทอปปิ ง และขนมปัง (Dziezak, 1988; Garti, 2001)
2.10.3 แลคทิเลทเอสเทอร์ (lactylated esters) สารในกลุ่มนี ได้แก่ สเตียโรอิล แลคทิเลท
(stearoyl lactylates) โซเดียม สเตียโรอิล-2-แลคทิเลท (sodium stearoyl-2-lactylate) เป็ นอิมลั ซิ
ไฟเออร์ ทีใช้มากในผลิตภัณฑ์ขนมอบ ส่ วนแคลเซี ยม สเตียโรอิล-2-แลคทิเลท (calcium
stearoyl-2-lactylate) มักใช้ในผลิตภัณฑ์ขนมอบทีทําให้ขึนฟูดว้ ยยีสต์ (Dziezak, 1988)
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2.10.4 พอลิกลีเซอร์รอลเอสเทอร์ (polyglycerol esters) เป็ นอิมลั ซิไฟเออร์ทีสามารถ
กระจายตัวในนําได้เล็กน้อย แต่สามารถละลายได้ในนํามันและไขมัน มักใช้ในเค้ก เนยขาว
เครื องดืม ไอซิง และมาการี น (Dziezak, 1988; Krog, 1997)
2.10.5 ซอร์บิแทนเอสเทอร์ (sorbitan esters) มีหลายชนิด แต่มีเพียงชนิดเดียวที FDA
อนุญาตให้ใช้เป็ นสารปรุ งแต่งในอาหาร คือ sorbitan monostearate สารในกลุ่มนีมีชือเรี ยกทางการ
ค้าว่า Span (St. Angelo and Vercelltti, 1989) มักใช้ร่วมกับ polysorbates 60, 65 หรื อ 80 ในวิปป์ ทอ
ปปิ ง เค้กหรื อส่ วนผสมของเค้ก ผลิตภัณฑ์โกโก้ เป็ นต้น (Dzizak, 1988)
2.10.6 อีทอกซิเลทเอสเทอร์ (ethoxylated esters) สารใกลุ่ม ethoxylated esters มี 4 ชนิดที
FDA อนุ ญาตให้ใช้เป็ นสารปรุ งแต่งในอาหาร (ตารางที 3) สารในกลุ่มนีมีชือเรี ยกทางการค้าว่า
Tween (St. Angelo and Vercellotti, 1989; Zielinski, 1997) และมักใช้ร่วมกับอิมลั ซิไฟเออร์ใน
กลุ่ม Spans เพือรักษาความคงตัวของอิมลั ชัน (Dickinson, 1992) polysorbate 60 ใช้เคลือบขนม
หวานประเภทนําตาล dressing และใช้ในเนยขาวและนํามันทีใช้สาํ หรับอบและทอด ส่ วน
polysorbate 65 จะใช้ในไอศกรี ม คัสตาร์ ดแช่แข็ง นม (ice milk) เชอร์ เบทผลไม้ และขนมหวานแช่
แข็ง เป็ นต้น นอกจากนีอิมลั ซิไฟเออร์ ในกลุ่มอีธอกซิ เลทเอสเทอร์ยงั ใช้เป็ นอิมลั ซิไฟเออร์ใน
ไขมันและนํามันทีเป็ นส่ วนผสมในอาหารประเภท dietary foods ใช้เป็ นสารช่วยในการกระจายตัว
ในขนมหวานทีมีเจลาติน เป็ นต้น (Dzizak, 1988)
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ตารางที 3 อิมลั ซิไฟเออร์ ในกลุ่มอีธอกซิเลทเอสเทอร์ที FDA อนุญาตให้ใช้
Ethoxylated esters
Ethoxylated sorbitan monostearate

Ethoxylated sorbitan tristearate
Ethoxylated sorbitan monooleate

Ethoxylated saturated mono and diglycerides
ทีมา: St. Angelo and Vercellotti (1989)

ชือเรี ยก
Polyoxyethylene (20) sorbitan monostearate
Polysorbate 60
Tween 60
Polysorbate 65
Tween 65
Polyoxyethylene (20) sorbitan monooleate
Polysorbate 80
Tween 80
Polyglycerate 60
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2.10.7 ซัคซินิเลทเอสเทอร์ (succimylated esters) ซัคซินิเลทเอสเทอร์ของโมโนกลีเซอร์ ไรด์
และโพรพิลีนไกลคอลเอสเทอร์ได้รับอนุญาตให้ใช้เป็ นสารปรุ งแต่งอาหาร (Zielinski, 1997) อิมลั ซิ
ไฟเออร์ชนิ ดนีใช้ในเนยขาว และใช้เป็ นสารทําให้เกิดโด (douh conditioner) ในขนมปั ง (Garti,
2001)
2.10.8 เอสเทอร์ของกรดผลไม้ (fruit acid esters) มีกรดผลไม้ 2 ชนิดทีใช้เป็ นอิมลั ซิไฟเออร์
คือ กรดทาร์ ทาริ คและกรดซิ ตริ ค อิมลั ซิไฟเออร์ทีได้จากกรดทาร์ทาริ ค ได้แก่ ไดอะเซทิล ทาร์ทา
ริ ค เอสเทอร์ของโมโนกลีเซอร์ไรด์ (diacetyl tartaric ester of monoglyceride; DATAM) ใช้เป็ น
สารทําให้เกิดโด (Zielinski, 1997) ส่ วนอิมลั ซิ ไฟเออร์ จากกรดซิ ตริ ค ได้แก่ โมโนกลีเซอร์ไรด์ซิ
เตรท (monoglyceride citrates) จะใช้เป็ นอิมลั ซิไฟเออร์ ในผลิตภัณฑ์ไส้กรอกและมาการี น โดย
ใช้เป็ นสารป้ องกันการเกิด spattering (anti-spattering agent) (Zielinski, 1997; Garti, 2001)
2.10.9 อะเซททิเลท โมโนและไดกลีเซอร์ไรด์ (acetylated mono- และ diglycerides) ได้แก่
โมโนกลีเซอร์ไรด์ อะซีเตท (monoglyceride acetate, GMA) ทีอยูใ่ นรู ปของแข็งจะใช้เป็ นสาร
เคลือบในผลิตภัณฑ์ต่างๆ ได้แก่ ผลไม้ ผลไม้เปลือกแข็ง (nut) ผลิตภัณฑ์อบแช่แข็ง ผลิตภัณฑ์
จากเนือสัตว์ ส่ วนโมโนกลีเซอร์ไรด์ อะซีเตททีอยูใ่ นรู ปของเหลวจะใช้ในการผลิตลูกกวาดและใช้
เป็ นสารให้ความลืน (lubricant) ในผลไม้เปลือกแข็ง ลูกเกด เป็ นต้น (Garti, 2001)
2.10.10 ฟอสเฟต โมโนและไดกลีเซอร์ไรด์ (phosphate mono- และ diglycerides)
อิมลั ซิไฟเออร์ ชนิดนีอาจอยูใ่ นรู ปของแข็ง ของเหลว หรื อเพส (paste) มีการนํามาประยุกต์ใช้ใน
อุตสาหกรรมขนมหวานเพือเป็ นสารลดความหนืด (viscosity reducer) (Zielinske, 1997)
2.10.11 ซูโครสเอสเทอร์ (sucrose esters) เป็ นอิมลั ซิไฟเออร์ชนิดใหม่ที FDA อนุญาต
ให้ใช้เป็ นสารปรุ งแต่งในอาหารได้ สารในกลุ่มนีเป็ นสารทีไม่เป็ นพิษ ไม่มีกลิน ไม่มีรส ไม่ทาํ ให้
ผิวหนังระคายเคือง และร่ างกายสามารถย่อยได้ง่าย สิ งทีไม่เหมือนกับอิมลั ซิไฟเออร์ ทีไม่มีประจุ
ชนิดอืน คือ สารนีมักพบในรู ปของแข็ง โดยมีลกั ษณะเป็ นผง (Zielinski, 1997) ซูโครสเอสเทอร์
เป็ นอิมลั ซิ ไฟเออร์ ทีสามารถละลายในนําได้ดี จึงถูกใช้เป็ นอิมลั ซิ ไฟเออร์สาํ หรับอิมลั ชันชนิด
นํามันในนํา (Krog, 1997)
อิมลั ซิไฟเออร์ ทีใช้ในอาหารเป็ นสารลดแรงตึงผิวทีมีนาหนั
ํ กโมเลกุลตํา เนื องจากความ
เป็ นพิษ กฎหมาย และข้อจํากัดทางการตลาด การใช้อิมลั ซิ ไฟเออร์ในอาหารจึงมีขอ้ จํากัด
ค่อนข้างมาก อิมลั ซิไฟเออร์ ทีได้รับอนุญาตให้ใช้มาก คือ เอสเทอร์ของกรดไขมัน
(หรื อ partial esters) กับ polyvalent alcohols เช่น กลีเซอรอล โพรพิลีนไกลคอล หรื อ
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ซอร์บิทอลและเพือเพิมประสิ ทธิภาพของอิมลั ซิไฟเออร์ โมเลกุลเหล่านีจึงถูกนําไปทําปฏิกิริยากับ
เอทิลีนออกไซด์ (ethylene oxide) หรื อทําปฏิกิริยาเอสเทอริ ฟิเคชันกับกรดอินทรี ย ์ เช่น กรดซิ ตริ ค
หรื อกรดแลคติค (Dickinson, 1992)
กลุ่มของอิมลั ซิไฟเออร์ ทีอนุ ญาตให้ใช้ในอาหารส่ วนใหญ่ประกอบด้วย
- อิมลั ซิไฟเออร์ ทีไม่มีประจุ ได้แก่ โมโนกลีเซอไรด์ ซอร์บิแทนเอสเทอร์
พอลิซอร์เบท และซูโครสเอสเทอร์
- อิมลั ซิ ไฟเออร์ ทีมีประจุลบ ได้แก่ โซเดียมและแคลเซียมสเตียโรอิล-2-แลคทิ
เลท ซัคซินิเลท โมโนกลีเซอไรด์ และไดอะเซทิล ทาร์ ทาริ ค เอสเทอร์ของโมโนกลีเซอร์ไรด์
- อิมลั ซิไฟเออร์ชนิดแอมโฟเทอริ ค (amphoteric) ได้แก่ ฟอสฟาทิดิลโคลีน
(phosphatidylcholine) หรื อเลซิ ทิน สารดังกล่าวมีสมบัติเป็ น zwitterionic ซึงจะให้ประจุสุทธิ
เป็ นศูนย์ภายใต้สภาวะความเป็ นกรดด่างทีเป็ นกลาง (Dickinson, 1992)
การทําให้อิมลั ชันแบบนํามันในนํามีความคงตัวสามารถทําได้ ดังนี (นิธิยา, 2545)
1. ทําให้มีชนของประจุ
ั
ไฟฟ้ าอยูท่ ีผิวของอนุภาคนํามัน ระบบทีเป็ นอิมลั ชันประจุไฟฟ้ า
เหล่านีมักเกิดขึนจากการดูดซับเอาพวก emulsifying agent ไว้ทีผิว
2. ทําให้มีการเกิดฟิ ล์มของโปรตีนหรื อ surface-active agent อืนๆรอบๆหยดนํามัน
ฟิ ล์มเหล่านีจะมีผลดีต่ออนุภาคไขมัน ทําให้อนุภาคไขมันสามารถกระจายตัวอยูไ่ ด้ เป็ นอิมลั ชันทีมี
ความคงตัว
3. ทําให้มีความหนืดสู ง การทําให้มีความหนืดเพิมขึนโดยการเติมพวกกัม หรื อสารเพิม
ความหนืด (thickener) ลงในอิมลั ชันเพือเพิมความหนืดให้กบั ระบบ จะทําให้อนุภาคเคลือนตัวได้
ช้าลง มี Brownian movement ลดลง อนุภาคจึงไม่เกิดการรวมตัวกันได้ ทําให้อิมลั ชันคงตัวได้ดี
ขึน
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การใช้สารอิมลั ซิไฟเออร์ในอิมลั ชันกะทิ กะทิโดยทัวไปจะเป็ นอิมลั ชันแบบนํามันในนํา
ตามธรรมชาติ (oil-in-water emulsions: O/W emulsions) ทีได้จากส่ วนของเอนโดสเปิ ร์ มของ
มะพร้าว (Cocos nucifera L.) (Seow and Gwee, 1997) ซึงมีดร็ อปเล็ทของนํามันกระจายตัวอยูใ่ น
นําทีเป็ นวัฏภาคต่อเนือง มีการนํานํากะทิมาใช้เป็ นส่ วนประกอบของอาหารกันอย่างแพร่ หลายเพือ
ช่วยเสริ มคุณลักษณะด้านความเป็ น creaminess และคุณลักษณะด้านกลินรส โดยเฉพาะอย่างยิงใน
แถบเอเชียและแถบแปซิฟิก กะทิจะมีโปรตีนเป็ นองค์ประกอบอยู่ โดยทําหน้าทีเป็ นอิมลั ซิ ไฟเออร์
ตามธรรมชาติ ได้แก่ โกลบูลิน (globulins) และอัลบูมิน (albumins) (Birosel et al., 1963; Kwon
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et al., 1996b) รวมทังฟอสโฟลิปิด (phospholipids) ได้แก่ เลซิทิน (lecithin) และเซฟาลิน (cephalin)
(Birosel,1963; Luis, 1969) ช่วยให้กะทิคงตัวอยูไ่ ด้ระยะเวลาหนึง แต่อย่างไรก็ตามนํากะทินนไม่
ั มี
ความคงตัวทางเทอร์โมไดนามิกส์ คือ เมือตังทิงไว้จะมีการเกิดการแยกตัวเป็ น 2 ชัน คือ ชันครี มขุ่น
(cream) และส่ วนใส (serum) (Gonzalez, 1990) สาเหตุของความไม่คงตัวของนํากะทินนั
เนืองมาจากการมีองค์ประกอบของโปรตีนทีมีในมะพร้าวตามธรรมชาตินนไม่
ั มีประสิ ทธิภาพ
เพียงพอจะทําให้นากะทิ
ํ สามารถรักษาความคงตัวของอิมลั ชันไว้ได้ (Monera and del Rosario,
1982) โปรตีนนันจะช่วยรักษาความคงตัวของอิมลั ชันนํากะทิได้โดยการทีโปรตีนเหล่านันจะเกิด
การดูดซับบริ เวณพืนผิวของเม็ดไขมันและเกิด repulsive interactions (เช่น electrostatic, steric เป็ น
ต้น) จะช่วยป้ องกันการเกิดการรวมตัวกันของเม็ดไขมันได้ (McClements, 2004) แต่เนื องจากความ
เข้มข้นของโปรตีนทีผิวระหว่างเม็ดไขมันและนํามีไม่มากพอทีจะทําให้เกิดความคงตัว (Monera
and del Rosario, 1982) โดยจะเริ มเกิดการแยกชันเมือตังทิงไว้ - ชัวโมง จนกระทังแยกสมบูรณ์
ในเวลา ชัวโมง (Escueta, 1980; Tangsuphoom and Coupland, 2006) นอกจากนีจะมีสาเหตุมา
จากองค์ประกอบด้านโปรตีนแล้วการเกิดความไม่คงตัวอาจขึนกับ pH อุณหภูมิ และ ionic strength
ของส่ วน medium (Das and Kinsella, 1990) ประเภทสายพันธุ์, อายุ สิ งแวดล้อมในการเจริ ญเติบโต
ของมะพร้าวและวิธีและสภาวะทีใช้ในกระบวนการคันเพือให้ได้นากะทิ
ํ
(Cancel, 1979)
เนืองจากอิมลั ชันจัดเป็ น metastable systems ซึงมีแนวโน้มในการสู ญเสี ยความคงตัวได้
โดยเกิดเป็ นปรากฏการณ์ creaming, coalescence และ flocculation เป็ นต้น ดังนันในอุตสาหกรรม
การค้าจึงมีแนวคิดทีจะเพิมความคงตัวของอิมลั ชันด้วยการประยุกต์ใช้สารอิมลั ซิไฟเออร์ เช่น
โปรตีน หรื อ สารเซอร์ แฟคแท้น เป็ นต้น โปรตีนทีเหมาะสมต่อการนํามาใช้เป็ นสารอิมลั ซิ ไฟเออร์
อย่างกว้างขวางทีสุ ดมักเป็ นโปรตีนทีได้จากแหล่งไข่
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2.11 ผลของอิมัลซิไฟเออร์ ต่อการเกิดผลึกในอิมัลชั น
ชนิดของอิมลั ซิไฟเออร์ มีผลต่อลักษณะของผลึกในอิมลั ชัน อุณหภูมิทีทําให้ดร็ อปเล็ทเกิด
เป็ นผลึกขึนอยูก่ บั ชนิ ดของอิมลั ซิ ไฟเออร์ทีใช้ทาํ ให้ดร็ อปเล็ทมีความคงตัว ถ้าส่ วนของ
hydrophobic ของอิมลั ชันมีลกั ษณะคล้ายกับโครงสร้างของนํามันจะทําให้อตั ราการเกิด nucleation
ของผลึกไขมันเพิมขึน (Dickinson, 1999) ดร็ อปเล็ททีมีโมเลกุลเล็กจะมีอตั ราการเกิดช้ากว่า
ดร็ อปเล็ททีมีโมเลกุลใหญ่ ขนาดของดร็ อปเล็ทในอิมลั ชันและชนิดของ surfactants มีผลอย่างมาก
ต่อการเกิดผลึกมากกว่าการหลอมเหลว
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สมบัติทางเคมีกายภาพของอิมลั ชันทีผิวสัมผัสร่ วมของเม็ดนํามันจะส่ งผลสําคัญต่อความคง
ตัวและสมบัติทางกายภาพของอิมลั ชันทีเกิดการหลอมรวมตัวบางส่ วน อิมลั ซิ ไฟเออร์ทีมีความหนา
และให้ฟิล์มทีมีความยืดหยุน่ ทีผิวสัมผัสร่ วมของนํามันกับนําจะสามารถป้ องกันการทิมแทงของ
ผลึกไขมันและทําให้อิมลั ชันมีความคงตัวได้มากกว่า อัตราของการหลอมรวมตัวกันบางส่ วน
สําหรับดร็ อปเล็ททีทําให้คงตัวด้วยโปรตีนนมจะน้อยกว่าเมือทําให้คงตัวด้วย surfactants โมเลกุล
เล็ก
Cramp et al. (2004) ได้ศึกษาผลของการใช้อิมลั ซิไฟเออร์ ชนิดต่างๆ ได้แก่
2%wt Tween 20, 2%wt SDS, 2%wt WPI และ 2%wt โซเดียมเคซิเนท ต่อความคงตัวในการแช่แข็งละลายของ 40%wt hexadecane emulsions พบว่าอิมลั ซิ ไฟเออร์ทีเป็ นโปรตีน (โซเดียมเคซิเนท และ
WPI) จะทําให้อิมลั ชันมีความคงตัวได้ดีกว่า surfactants โมเลกุลเล็ก (Tween 20 และ SDS)
Thanasukarn et al. (2004b) ได้ศึกษาผลของการใช้อิมลั ซิ ไฟเออร์ชนิดต่างๆ
ได้แก่ 2%wt Tween 20, 1%wt เคซีน และ 1%wt WPI ต่อความคงตัวในการแช่แข็ง-ละลายของ
20%wt hydrogenated palm oil emulsions พบว่าอิมลั ชันทีใช้ WPI เป็ นอิมลั ซิไฟเออร์จะมีความคง
ตัวต่อการแช่แข็ง-ละลายมากกว่าใช้ Tween 20 และเคซีนเป็ นอิมลั ซิไฟเออร์
Tangsuphoom and Coupland (2009) ได้ศึกษาผลของการใช้อิมลั ซิไฟเออร์ชนิดต่างๆ ได้แก่
1%wt เคซีน, 1%wt WPI, 1%wt SDS และ 1%wt Tween 20 ต่อความคงตัวในการแช่แข็ง-ละลาย
ของกะทิทีมีไขมัน 10%wt พบว่าอิมลั ซิไฟเออร์ทีเป็ นโปรตีน เช่น เคซีน และ WPI จะทําให้
อิมลั ชันมีความคงตัวได้ดีกว่า surfactants โมเลกุลเล็ก เช่น Tween 20 และ SDS
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2.12 ค่ า HLBของอิมัลซิไฟเออร์
ค่า HLB (hydrophilic-lipophilic balance) เป็ นค่ามาตรฐานทีแสดงถึงความสัมพันธ์
ระหว่างหมู่ทีชอบนํา (hydrophilic) และหมู่ทีชอบนํามัน (lipophilic) ของอิมลั ซิไฟเออร์
ใช้ในการหาอิมลั ซิไฟเออร์ทีเหมาะสม (Belitz and Grosch, 1999) อิมลั ซิ ไฟเออร์แต่ละชนิดจะมีค่า
HLB ตามโครงสร้างทางเคมีของสารนันๆ โมเลกุลทีมีค่า HLB สู งจะมีอตั ราส่ วนของหมู่
hydropholic ต่อหมู่ lipophilic สู ง และโมเลกุลทีมีค่า HLB ตําจะมีอตั ราส่ วนของหมู่ hydrophilic
ต่อหมู่ lipophilic ตํา (McClements, 1999)
ค่า HLB ของสารยังแสดงถึงความสามารถในการละลายไม่วา่ จะในเฟสนํามันและ/หรื อนํา
และใช้ทาํ นายชนิดของอิมลั ชันทีจะเกิดขึนได้อีกด้วย (Davis, 1994) เช่น สารลดแรงตึงผิวทีมีค่า
HLB ตํา (3 - 6) เป็ นสาร hydrophobic (ไม่ชอบนํา) ละลายได้ในนํามันและช่วยรักษาความคงตัวของ
อิมลั ชันนําในนํามัน สารลดแรงตึงผิวทีมีค่า HLB สู ง (8 - 18) เป็ นสาร hydrophilic (ชอบนํา)
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ละลายได้ในนํา ช่วยรักษาความคงตัวของอิมลั ชันามั
ํ นในนํา และมีการจัดเรี ยงตัวแบบไมเซลล์ใน
นํา สารลดแรงตึงผิวทีมีค่า HLB ปานกลาง (6 - 8) มีลกั ษณะทีไม่ได้ชอบนําหรื อนํามันด้านใดด้าน
หนึง โมเลกุลทีมีค่า HLB น้อยกว่า 3 หรื อมากกว่า 18 จะไม่มีสมบัติเกาะติดทีผิวของอนุภาค
(surface active) ทังยังมีแนวโน้มทีจะรวมตัวกันในนํามันหรื อ aqueous phase มากกว่าทีจะเกิดการ
เรี ยงตัวทีบริ เวณผิวร่ วมของนํามันและนํา อนุภาคของอิมลั ชันมีแนวโน้มในการรวมตัวกันแบบ
coalescence เมือเติมสารลดแรงตึงผิวทีมีค่า HLB สู ง/ตําเกินไปหรื อปานกลาง โดยค่า HLB สู ง
หรื อตํามากๆ สารลดแรงตึงผิวจะมีค่า surface activity ตํา ทําให้สารไม่เกาะทีผิวอนุ ภาค จึงไม่
สามารถป้ องกันการรวมตัวกันของอนุภาคได้ ทีค่า HLB ปานกลาง (6-8) อิมลั ชันจะไม่คงตัวจาก
การทีอนุภาครวมตัวกันมีขนาดใหญ่ขึน (coalescence) เพราะมีค่าแรงตึงผิวทีบริ เวณผิวร่ วม
(interfacial tension) ตํา ดังนันจึงต้องการพลังงานอีกเล็กน้อยในการทําให้เมมเบรนแตกออก
อิมลั ชันชนิดนํามันในนําจะคงตัวมากทีสุ ดที HLB 10 - 12 ส่ วนอิมลั ชันชนิดนําในนํามันจะคงตัว
มากทีสุ ดที HLB 3-5 ในการปรับค่า HLB ให้มีประสิ ทธิภาพ อาจทําโดยการผสมสารลดแรงตึงผิว
มากกว่าหรื อเท่ากับ ชนิดเพือให้ได้ HLB ต่างๆกันได้ (McClements, 1999) ค่า HLB ทีสัมพันธ์กบั
การนําไปใช้ในอุตสาหกรรมแสดงในตารางที 4 ส่ วนตารางที 5 แสดงค่า HLB ของอิมลั ซิไฟเออร์ที
ใช้ในอาหาร
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ตารางที 4 ค่า HLB ทีสัมพันธ์กบั การนําไปใช้ในอุตสาหกรรม
HLB range
3-6
7-9
8-18
15-18
ทีมา: Belitz and Grosch (1999)

Application
W/O emulsifiers
Humectants
O/W emulsifiers
Turbidity stabilization
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ตารางที 5 ค่า HLB ของอิมลั ซิไฟเออร์ทีใช้ในอาหาร
Emulsifier
Sorbitan tristearate (Span 65)
Glycerol monostearate
Sorbitan monooleate (Span 80)
Propylene glycol monolaurate
Succinic acid ester of monoglycerides
Sorbitan monopalmitate (Span 40)
Sorbitan monolaurate (Span 20)
Diacetyl tartaric acid ester of monoglycerides
Polyoxyethylene sorbitan monostearate (Tween 60)
Polyoxyethylene sorbitan monopalmitate (Tween 40)
Polyoxyethylene sorbitan monolaurate (Tween 20)
Sodium oleate
Sodium stearoyl-2-lactylate
ทีมา: Belitz and Grosch (1999)
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HLB
2.1
3.8
4.3
4.5
5.3
6.7
8.6
9.2
14.
15.6
16.7
18.0
21.0

2.13 การเลือกใช้ อมิ ัลซิไฟเออร์ ทเหมาะสม
ี
การเลือกใช้อิมลั ซิไฟเออร์ เพือให้ระบบมีความคงตัวดี (ณรงค์, 2538) จําเป็ นต้องพิจารณา
เครื องมือทีมีอยู่ ราคา และเวลาทีใช้เตรี ยมควรน้อยทีสุ ด โดยในขันตอนแรกจะต้องตรวจสอบดูวา่
อิมลั ซิไฟเออร์ชนิดใดได้รับอนุญาตให้ใช้ในอาหาร แล้วเลือกมา 2 ชนิด ชนิดหนึงควรละลายได้ดี
ในนําและอีกชนิดควรละลายได้ดีในนํามัน จากนันจึงนํามาผสมกันให้ได้ค่า HLB ต่างๆกัน ซึง
คํานวณได้จากสู ตรในสมการที 1 (Griffin and Lynch, 1972)
(HLB)อิมลั ชัน= XA(HLB)A + (1-XA)(HLB)B

(1)
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เมือ (HLB)อิมลั ชัน = ค่า HLB ผสมทีต้องการ
XA
= สัดส่ วนของอิมลั ซิไฟเออร์ชนิด A
(HLB)A = ค่า HLB ของอิมลั ซิไฟเออร์ชนิด A
(HLB)B = ค่า HLB ของอิมลั ซิไฟเออร์ชนิด B
การใช้อิมลั ซิ ไฟเออร์ ผสมมักทําให้อิมลั ชันมีความคงตัวดีกว่าการใช้อิมลั ซิไฟเออร์เพียง
ชนิดเดียวในปริ มาณเท่ากันเนืองจากอิมลั ซิฟิเคชันกระทําได้ง่ายขึน โดยแรงตึงผิวจะลดลงจากการ
ใช้อิมลั ซิไฟเออร์ผสม ในระบบทีมีอิมลั ซิไฟเออร์ ผสมความแข็งแรงของฟิ ล์ม (film strength) จะ
เพิมขึนเนื องจาก (a) การเกาะตัวของโมเลกุลทีชันจะดีขึน (b) การเกิดเฟสผสมของแข็ง-ของเหลว
(mixed liquid crystalline mesophase) ทีบริ เวณผิวของอนุภาคหรื อ (c) การเกิดโมเลกุลเชิงซ้อน
ระหว่างอิมลั ซิ ไฟเออร์ ทีบริ เวณผิวร่ วม (Dickinson and Stainsby, 1982)
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2.14 กลไกการทํางานของอิมัลซิไฟเออร์
การศึกษากลไกการดูดซับของอิมลั ซิไฟเออร์และสารช่วยเพิมความคงตัว ดังแสดงในภาพ
ที 7 ซึงเป็ นลักษณะของการดูดซับอิมลั ซิ ไฟเออร์ในอิมลั ชันชนิดนํามันในนํา การดูดซับทีผิวชัน
แรก (first monolayer) ของโมเลกุลทีบริ เวณผิวร่ วมระหว่างอนุภาคนํามันและนํา ส่ วนหัวทีมีขวั
ของโมเลกุลจะอยูใ่ นส่ วนของนํา (aqueous phase) และส่ วนหางทีเป็ นสายไฮโดรคาร์ บอนซึงไม่มีขวั
และประกอบด้วยคาร์บอน 12-20 อะตอม จะอยูใ่ นส่ วนของนํามัน (Pomeranz, 1991)

ภาพที 7 การดูดซับทีผิวชันแรก (first monolayer) ของสารช่วยรักษาความคงตัวบางชนิด
บริ เวณผิวร่ วมระหว่างอนุภาคนํามันและนํา
ทีมา: Pomeranz (1991)
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2.15 ไฮโดรคอลลอยด์
กัม (gum) เป็ นสารประกอบประเภทโพลิแซคคาไรด์ (polysaccharide) ซึงมีขนาดโมเลกุล
ใหญ่และมีคุณสมบัติชอบนํา เมือละลายหรื อกระจายตัวในนําจะทําให้เกิดความข้นหนืดหรื อเกิดเจล
จึงมีคุณสมบัติเป็ นสารสเตบิไลเซอร์ช่วยให้อิมลั ชันชนิดนํามันในนําคงตัวได้ดีขึน (Glicksman,
1976) Becher (1965) รายงานว่า การใช้กมั เพียงอย่างเดียวจะไม่มีประสิ ทธิภาพพอทีจะทําให้
อิมลั ชันเกิดความคงตัวต้องใช้ร่วมกับสารอิมลั ซิ ไฟเออร์อืนจึงจะเกิดผล โดยกัมมีบทบาทเป็ นตัว
เสริ มการทํางานของอิมลั ซิ ไฟเออร์ในลักษณะไปเพิมความข้นหนืดให้แก่ส่วนต่อเนื องของระบบ
อิมลั ชันชนิดนํามันในนํา แต่จะมีกมั บางชนิด เช่น กัมอาราบิก (gum arabic)
คาราจีแนน (carrageenan) คาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลส (carboxymethyl cellulose) สามารถเกิดเป็ น
ฟิ ล์มทีแข็งแรงระหว่างผิวของดร็ อปเล็ทนํามันและนําได้ (Sharma, 1981)
ไฮโดรคอลลอยด์ อาจรวมถึงพอลิแซคคาไรด์ทงหมดซึ
ั
งได้จากการสกัดจากพืช สาหร่ าย
และเชือจุลินทรี ยร์ วมทังกัมทีได้จากยางของพืช และไบโอพอลิเมอร์ ดดั แปรซึงได้จากการทํา
ปฏิกิริยาทางเคมีหรื อเอนไซม์ในแป้ งหรื อเซลลูโลส นอกจากนียังรวมถึงเจลาตินซึ งเป็ นโปรตีน
ชนิดหนึงด้วย ไฮโดรคอลลอยด์โดยทัวไปมักหมายถึงกัมต่างๆ เป็ นพอลิเมอร์ทีมีสายยาวและมี
นําหนักโมเลกุลสู ง สามารถละลายหรื อกระจายในนําเพือให้ลกั ษณะทีข้นหนืดหรื อเกิดเจล และมี
สมบัติต่างๆ เช่น การช่วยให้สารเกิดความคงตัวและมักแสดงสมบัติทีเป็ น secondary functional
properties เช่น การเกิดอิมลั ซิ ฟิเคชัน การรักษาความคงตัว และ encapsulation สมบัติของไฮโดร
คอลลอยด์ทีใช้ในอุตสาหกรรมอาหารต่างๆ ดังตารางที 6 มักใช้เพือให้เกิดความข้นหนืด ให้เกิด
ความคงตัวและทําให้เกิดฟิ ล์ม (film-forming) (Sharma, 1981) นอกจากนียังใช้เพือควบคุม
โครงสร้างทีเป็ น microstructure ลักษณะเนือสัมผัส กลินรส และอายุการเก็บของผลิตภัณฑ์
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ตารางที 6 สมบัติของกัมในผลิตภัณฑ์อาหาร
Function
Crystallization inhibitor
Coating agent
Emulsifier
Encapsulating agent
Film-former
Flocculation agent
Foam stabilizer
Gelling agent
Protective colloid
Stabilizer
Suspending agent
Thickening agent
ทีมา: Sharma (1981)

Food application
Ice cream, sugar syrups
Confectionery
Salad dressing, soft drinks
Powdered “fixed” flavors
Sausage casings, protective coating
Wine
Whipped topping, beer
Pudding, desserts, mousses
Flavor emulsions
Beer, mayonnaise
Choccolate milk
Jams, Saucs, gravies
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กัมจากพืชทีนําไปใช้ในอิมลั ชันมีทงแบบประจุ
ั
บวกหรื อไม่มีประจุ กัมทีมีประจุบวกได้แก่
เพคติน อัลจีเนท แซนแทน ทรากาแคนท์ อะการ์ คาราจีแนน และอะราบิค ส่ วนกัมทีไม่มีประจุ
ได้แก่ กัวร์ โลคัสบีน คาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลส ไฮดรอกซีโพรพิลเซลลูโลส และเมทิลเซลลูโลส
ความคงตัวของกัมในอิมลั ชันขึนกับ pH ลักษณะของ electrolytes และอุณหภูมิ กัมทีมีประจุลบบาง
ชนิดสามารถเกิดอันตรกริ ยากับโปรตีนทําให้เกิดโครงสร้างเชิงซ้อนทีไม่ละลายได้ ตัวอย่าง เช่น
k-carrageenan ยังสามารถเกิดอันตรกริ ยากับอัลบูมินจากไข่ (egg albumin) อัลบูมินจากถัว
เหลืองซึ งสกัดด้วยกรด และเจลาตินซึ งสกัดด้วยกรด เมธิ ลเซลลูโลสทีมีหมู่ 1,3-2,6 methoxy ต่อ
หน่วยของ anhydroglucose ละลายได้ในนําเย็น แต่เมืออุณหภูมิสูงเกินกว่า 40ºC ความสามารถ
การละลายของสารจะน้อยลง ในอิมลั ชันทีมีคาร์ บอกซีเมทิลเซลลูโลสอยู่ จะไม่คงตัวในช่วง pH ที
เป็ นกรด ในขณะทีอิมลั ชันทีมีเมทิลเซลลูโลสจะคงตัวในช่วง pH 2 - 10 (Powrie and Tung, 1976)
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ในระบบอิมลั ชันของอาหาร ไฮโดรคอลลอยด์มกั ใช้เพือทําให้เกิดความคงตัวโดยป้ องกัน
ไม่ให้เกิดการแยกชันของอนุภาคนํามันออกจากเฟสต่อเนืองซึ งมักเป็ นนํา ลักษณะโดยทัวไปของ
ไฮโดรคอลลอยด์สามารถละลายได้ในนํา (Sharma, 1981) ตารางที 7 แสดงหน้าทีของไฮโดร
คอลลอยด์ทางด้านการให้ความข้นหนืด สารทําให้เกิดเจล และสารทีทําให้เกิดความคงตัวทีมัก
นํามาใช้ในอาหาร
ตารางที 7 หน้าทีของไฮโดรคอลลอยด์
Function
Guar gum
Locust bean gum
Pectin
Alginate
Agar
Carrageenan
Cellulose derivatives
Gum tragacanth
Gum Arabic
Starches
Xanthan gum
ทีมา: Sharma (1981)
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แซนแทนกัม (xanthan gum) จัดเป็ นพอลิแซคคาไรด์ทีได้จากกระบวนการหมักโดยเชือ
แบคทีเรี ยทีชื อว่า Xanthomonas campestris NRRL B-1459 โมเลกุลของแซนแทนกัมประกอบด้วย
นําตาลกลูโคส (D-glucose) ทีเชือมต่อกับสายด้านข้างของแมนโนสด้วยพันธะเบต้า 1,4 สายด้านข้าง
ประกอบด้วยแมนโนส 2 โมเลกุล และกรดกลูคูโรนิค 1 โมเลกุล โดยทีปลายสุ ดของหน่วยแมน
โนสจะมีกรดไพรู วคิ อยูด่ ว้ ย สายด้านข้างของโมเลกุลมีจาํ นวนมาก (ประมาณ 60%) ทําให้แซน
แทนกัมมีสมบัติเฉพาะตัวต่างๆ แซนแทนกัมมีนาหนั
ํ กโมเลกุลสู ง สามารถดูดซึมนําได้ดีแม้ใน
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นําเย็น แซนแทนกัมเป็ นสารทีคงตัวในสภาวะต่างๆ โดยมีความคงตัวในช่วง pH 2.5-11 ความคงตัว
นีขึนกับความเข้มข้นของแซนแทนกัม โดยยิงมีความเข้มข้นมากความคงตัวของสารละลายก็ยงมาก
ิ
แซนแทนกัมจึงสามารถใช้ในอาหารทีมีกรดอะซิติค กรดซิตริ คหรื อกรดฟอสฟอริ คได้ (Urlacher
and Noble, 1997)
ในระบบทีมีเกลือและมีการเพิมอุณหภูมิจาก 10ºC เป็ น 90ºC ความหนืดของสารละลาย
แซนแทนกัมจะมีการเปลียนแปลงเพียงเล็กน้อยเท่านัน ในผลิตภัณฑ์อาหารการให้ความร้อน
ระดับสเตอริ ไรเซชัน เช่น ทีอุณหภูมิ 120ºC เป็ นเวลา 30 นาที ความหนืดของสารละลาย
แซนแทนกัมภายหลังการให้ความร้อนก็ยงั สามารถคงความหนืดได้มากว่า 90% ของความหนืด
เริ มต้น ในขณะทีความหนืดของสารละลายกัวร์กมั อัลจิเนท และคาร์ บอกซีเมททิลเซลูโลส
(carboxymethylcellulose หรื อ CMC) มีค่าลดลงมาก (Urlacher and Noble, 1997)
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2.16 การเกิดผลึกไขมัน
ในบางครังส่ วนของไขมันในอาหารประเภทอิมลั ชันจะเกิดผลึกทังหมดหรื อเพียงบางส่ วน
ในช่วงการผลิต การเก็บรักษาและการนํามาใช้งาน ซึงจะส่ งผลอย่างมากต่อความคงตัวของ
ผลิตภัณฑ์ ลักษณะทางกายภาพของดร็ อปเล็ทในอิมลั ชันจะมีบทบาทสําคัญต่อการศึกษาด้านสมบัติ
ทางเคมีภายภาพ เช่น ความคงตัว สมบัติทางกระแสวิทยา และลักษณะปรากฏรวมถึงการกระจายตัว
และปฏิกิริยาของส่ วนประกอบต่างๆ
การเกิดผลึกไขมัน (fat crystallization) เป็ นลักษณะหนึงทีสําคัญในอิมลั ชัน ปริ มาณไขมัน
ส่ วนทีเป็ นของแข็ง (Solid Fat Content หรื อ SFC) เป็ นส่ วนของไขมันซึ งกลายเป็ นผลึกทีบาง
อุณหภูมิ สามารถวัดได้โดยใช้เทคนิคต่างๆ เช่น การวัดความหนาแน่น, differential scanning
calorimetry (DSC), nuclear magnetic resonance, ultrasonic velocity measurements และ electron
spin resonance (McClements, 1999; Dickinson and McClements, 1999) emulsified oil มักจะเย็น
ตัวลงทีอุณหภูมิตากว่
ํ าปกติก่อนทีจะเกิดผลึก ตัวอย่างเช่น ในช่วงการทําให้เย็นนํามันจะกลายเป็ น
ผลึกทีจุดทีตํากว่าจุดหลอมเหลวทางเทอร์ โมไดนามิกส์ ในขณะที bulk oil phase จะเกิดผลึกที
อุณหภูมิทีตํากว่า supercooling เล็กน้อย
การเกิดผลึกสามารถแบ่งได้เป็ น 2 ขันตอน คือ nucleation และ crystal growth ก่อนทีจะเกิด
nucleation ตัว mother phase จะเกิด supercooling ทําให้เกิดแรงขับเคลือนทางเทอร์โมไดนามิกส์
สําหรับการเกิดผลึก หลังจากนันจะเกิดการก่อตัวของ nuclei เกิดการพัฒนาและการโตของผลึก
การเกิด nucleation ในดร็ อปเล็ทของอิมลั ชันเป็ นได้ทงั heterogeneous และ homogeneous
(Vanapalli et al., 2000; Martin et al., 2001)
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2.17 การเกิดผลึกนํา
พฤติกรรมของวัฏภาคนํามีผลต่อความคงตัวทางเคมีและกายภาพของอิมลั ชันตลอดช่วงการ
แช่แข็งและการเก็บรักษา (Rao and Hartel, 1998) นําเริ มแข็งตัวทีอุณหภูมิตากว่
ํ า 0 °C เนืองมาจาก
ผลของ supercooling และการลดลงของจุดแช่แข็ง การแช่แข็งทําให้ส่วนทีเป็ นของแข็งมีความ
เข้มข้นเพิมขึนและไปลดสมดุลของอุณหภูมิแช่แข็งทีมีในส่ วนของนําทีไม่แข็งตัว (Pongsawatmanit
and Miyawaki, 1993) ดังนันอาหารแช่แข็งจะประกอบด้วยส่ วนของนําแข็งและส่ วนทียังไม่แข็งตัว
และ freeze - concentrate phase (Rao and Hartel, 1998) เมือแช่แข็งอิมลั ชันเม็ดไขมันจะพัฒนา
ความเข้มข้นเข้าสู่ freeze-concentrate phase ทําให้เม็ดไขมันเคลือนทีเข้ามาใกล้ชิดกับเม็ดไขมันที
อยูข่ า้ งเคียงในช่องว่างของส่ วนของนําทียังไม่แข็งตัวระหว่างผลึกนําแข็ง ความเข้มข้นทีเพิมขึนของ
เม็ดไขมันในช่องว่างแคบๆนี ทําให้เกิดการรวมมวล การเกาะกลุ่ม และการหลอมรวมตัวตลอดช่วง
การแช่แข็ง-ละลาย (Komatsu et al., 1997; Saito et al., 1999)
เมืออิมลั ชันแบบนํามันในนําเย็นตัวลงถึงอุณหภูมิทีเกิดผลึกนํามีกระบวนการทางเคมี
กายภาพต่างๆมากมายทีจะสนับสนุนให้เกิดความไม่คงตัวของอิมลั ชัน อย่างแรกเมือเกิดการฟอร์ ม
ตัวของผลึกนําแข็งในส่ วนของวัฏภาคนําทําให้เม็ดนํามันเคลือนทีเข้ามาใกล้ชิดกัน (Saito et al.,
1999) อย่างทีสองปริ มาณนําอิสระมีไม่เพียงพอทีจะเกิดการคายนําออกอย่างเต็มทีทีพืนผิว
ของดร็ อปเล็ททําให้เพิมปฏิสัมพันธ์ระหว่างดร็ อปเล็ทกับดร็ อปเล็ท (Komatsu et al., 1997) อย่างที
สามผลึกนําแข็งชักนําให้เกิดการเพิมขึนของ ionic strength ของ freeze-concentrated ทีไม่แข็งตัว
ในวัฏภาคนําทีอยูล่ อ้ มรอบดร็ อปเล็ทอิมลั ชัน ทําให้เกิด electrostatic repulsion ระหว่างดร็ อปเล็ท
(Komatsu et al., 1997; Saito et al., 1999) อย่างทีสี การฟอร์ มตัวของผลึกนําแข็งในช่วงการแช่แข็งจะ
ไปทิมทะลุเข้าสู่ เม็ดไขมันและรบกวนผิวสัมผัสร่ วมของเมมเบรน ทําให้มีแนวโน้มทีจะเกิดการ
หลอมรวมตัวเมือเกิดการละลาย อย่างทีห้าอิมลั ซิไฟเออร์ถูกดูดซับทีพืนผิวของผลึกนําแข็ง จึงไปลด
จํานวนทีจะไปหุม้ ดร็ อปเล็ทของอิมลั ชัน (Hillgren et al., 2000) และสุ ดท้ายอิมลั ซิไฟเออร์จะสู ญเสี ย
คุณสมบัติของมันเมืออุณหภูมิลดลงตํากว่าระดับทีสามารถรับได้ เช่น โปรตีนก้อนกลมจะเกิดการ
เสี ยสภาพ เกิดการเปลียนสภาพความยืดหยุน่ ของของ surfactants โมเลกุลเล็ก (Carvajal et al., 1999)
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2.18 การรักษาความคงตัวของนํากะทิแปรรูป
เนืองจากกะทิเป็ นระบบอิมลั ชันทีไม่คงตัวเกิดการแยกชันได้ง่ายจากปั จจัยหลายประการดัง
ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น การรักษาคุณภาพของนํากะทิโดยเฉพาะทีกะทิทีผ่านการแปรรู ปให้คงไว้
ตลอดอายุการเก็บรักษาทังจากการเปลียนแปลงด้านกายภาพ เคมีและจุลินทรี ยจ์ ึงเป็ นสิ งทีผูผ้ ลิตใน
อุตสาหกรรมมีความต้องการเป็ นอย่างมาก จึงมีงานวิจยั ทีเกียวข้องกับการรักษาความคงตัวของ
นํากะทิอยูจ่ าํ นวนหนึง เช่น การศึกษาชนิดและปริ มาณของสารอิมลั ซิ ฟายเออร์ สารเพิมความข้น
หนืด สภาวะความดันในการโฮโมจีไนซ์ ผลของการให้ความร้อนต่อความคงตัวของนํากะทิแปรรู ป
เป็ นต้น
ศิริวรรณ (2528) รายงานว่านํากะทิทีผ่านการให้ความร้อนก่อนการเติม Tween 60
ทีความเข้มข้นร้อยละ 0.5 แล้วนําไปโฮโมจีไนซ์ทีความดัน 2,000 ปอนด์ต่อตารางนิว (psi)และ
ฆ่าเชือในหม้อนึงความดันที 10 ปอนด์ต่อตารางนิว เป็ นเวลา 1 ชัวโมง มีลกั ษณะเนือสัมผัสทีดี
มีสีคล้ายนํานมและเป็ นเนือเดียวกัน แต่เมือเติมสารเพิมความคงตัว คือ โซเดียมอัลจิเนต
ความเข้มข้นร้อยละ 0.25, 0.5 และ 0.75 กัวกัมและแซนแทนกัม ความเข้มข้นร้อยละ 0.1, 0.2
และ 0.3 พบว่าเกิดตะกอนอ่อน (curd) เป็ นลิมสี นาตาล
ํ
ประสงค์ (2531) ได้ศึกษาผลของอิมลั ซิฟายเออร์และกัมในการรักษาความคงตัวของกะทิ
บรรจุกระป๋ อง (ไขมันร้อยละ 14) พบว่า การใช้ Tween 40 ผสมกับ GMS และ Tween 60 ผสมกับ
Span 80 ทีค่า HLB มากกว่าหรื อเท่ากับ 14.0 ทีความเข้มข้นร้อยละ 0.6 และ 0.5 ตามลําดับ
โดยนําไปผ่านการโฮโมจีไนซ์ทีความดัน 2,500/500 ปอนด์ต่อตารางนิว หรื อ 17/4 MPa และฆ่าเชือ
ทีอุณหภูมิ 115°C หรื อทีความดัน 10 ปอนด์ต่อตารางนิว เป็ นเวลา 45 นาที ทําให้นากะทิ
ํ ทีได้มี
ลักษณะเนือเนียน สี กลินและรสชาติดีไม่มีการแยกชันในระยะเวลา 3 วัน แต่เมือใช้กมั คือ CMC
โซเดียมอัลจิเนตและคาราจีแนน ความเข้มข้นร้อยละ 0.1 – 1.0 ร่ วมด้วยกลับทําให้นากะทิ
ํ มีการ
แยกชันและมีตะกอนอ่อนขนาดใหญ่เกิดขึนยกเว้นการใช้ CMC ความเข้มข้นร้อยละ 0.1 ทียังให้
ลักษณะดี
กรผกา (2539) ทําการศึกษาการผลิตนํากะทิคืนรู ปแปลงไขมันบางส่ วนด้วยนํามันพืช
รายงานว่านํากะทิแปลงไขมันทีแทนทีนํามันมะพร้าวร้อยละ 50 ด้วยนํามันรําข้าวโดยใช้สาร
อิมลั ซิ ฟายเออร์ หรื อสารเพิมความคงตัว 3 ชนิด คือ Tween 60 ทีความเข้มข้นร้อยละ 0.2 – 0.5
CMC ทีความเข้มข้นร้อยละ 0.1 – 0.4 และโซเดียมเคซิเนตทีความเข้มข้นร้อยละ 0.6 – 1.5 นํามา
ผ่านการโฮโมจีไนซ์ทีความดัน 2,500/500 ปอนด์ต่อตารางนิว แล้วบรรจุกระป๋ องขนาด 300u407
และฆ่าเชือทีความดัน 10 ปอนด์ต่อตารางนิว เป็ นเวลา 40 นาที พบว่าในตัวอย่างกะทิทีใช้ Tween 60
ทีความเข้มข้นร้อยละ 0.3 ให้ลกั ษณะปรากฏดีทีสุ ด คือ กะทิมีสีขาวและเนือเนียน CMC ให้ลกั ษณะ
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กะทิทีมีตะกอนอ่อน ยืดหยุน่ ส่ วนโซเดียมเคซิ เนตให้ลกั ษณะกะทิทีมีตะกอนอ่อนจับตัวค่อนข้าง
แน่น มีสีคลําเล็กน้อย
เอกสิ ทธิ (2540) ศึกษาการผลิตและอายุการเก็บนํากะทิแปลงไขมันบรรจุกระป๋ อง
(ไขมันร้อยละ 17) รายงานว่าการใช้อิมลั ซิฟายเออร์คือ Tween 60 ทีความเข้มข้นร้อยละ
0.1 – 0.25 และโซเดียมเคซิเนตทีความเข้มข้นร้อยละ 1.50 - 2.25 ในนํากะทิแปลงไขมันทีแทนที
นํามันมะพร้าวร้อยละ 75 ด้วยนํามันรําข้าว พบว่าการใช้ Tween 60 ทีความเข้มข้นร้อยละ 0.2
และโซเดียมเคซิเนต ทีความเข้มข้นร้อยละ 2.0 จะให้นากะทิ
ํ ทีมีเนือเรี ยบเนียนไม่แยกชัน แต่
โซเดียมเคซิ เนตให้กลินนมเล็กน้อยและนอกจากนีการใช้ KMS ปริ มาณ 200 ppm เป็ นสารป้ องกัน
การเกิดสารประกอบสี นาตาลในนํ
ํ
ากะทิบรรจุกระป๋ อง ทําให้มีอายุการเก็บรักษานานทีสุ ดเมือเทียบ
กับตัวอย่างควบคุมและการใช้ EDTA 100 ppm
เทพกัญญา (2545) ได้ศึกษาผลของอิมลั ซิ ไฟเออร์และแซนแทนกัมต่อความคงตัวของ
อิมลั ชันทีมีนามั
ํ นมะพร้าวร้อยละ 8, 14 และ 20 เป็ นองค์ประกอบ พบว่าหลังจากให้ความร้อน
อิมลั ชันทีบรรจุในขวดแก้วปริ มาณ 200 มิลลิลิตร ทีอุณหภูมิ 121°C เป็ นเวลา 10 นาที มีเพียงระบบ
ทีเติม Tween 60 ในทุกความเข้มข้นทีศึกษา (ร้อยละ 0.25 – 1.0) ทีให้ลกั ษณะเป็ นเนือเดียวกันและ
มีค่า creaming index ตํา ส่ วนระบบทีมีการเติมแซนแทนกัมและปรับค่า HLB 7 – 14.9 ด้วย
Tween 60 และ Span 60 พบว่าอิมลั ชันมีลกั ษณะเป็ นเนือเดียวกัน แต่เมือให้ความร้อนมีเพียง
อิมลั ชันทีมีแซนแทนกัมร้อยละ 0.4 ทียังคงให้อิมลั ชันมีลกั ษณะเป็ นเนือเดียวกันและมีค่า
creaming index เป็ นศูนย์
Srithunma (2002) รายงานว่าอิมลั ชันกะทิ (ไขมันร้อยละ 15 -30) ทีผ่านการโฮโมจีไนซ์
ร่ วมกับการใช้ Tween 60 กับ CMC อัตราส่ วนร้อยละ 0.6: 0.4 โดยนําหนักต่อปริ มาตรกะทิ ทีระดับ
ความดันสู งเพิมขึน (4/4 -11/4 MPa) จะให้กะทิทีมีความหนืดปรากฏและความคงตัวเพิมขึน และมี
ขนาดของอนุภาคไขมันลดลง และการใช้ความดันในการโฮโมจีไนเซชันที 11/4 MPa เหมาะสมใน
การผลิตนํากะทิเนื องจากมีค่าความคงตัวทีสู งและขนาดอนุภาคไขมันขนาดเล็ก
Perrier-Cornet et al. (2005) ได้เปรี ยบเทียบประสิ ทธิภาพของอิมลั ชันแบบนํามันในนําทีให้
ความคงตัวจากโปรตีนโดยผ่านการโฮโมจีไนซ์ดว้ ยเครื องโฮโมจีไนซ์ต่างชนิดกัน พบว่าการใช้
เครื องโฮโมจีไนซ์ชนิดความดันสู งจะให้ลกั ษณะอิมลั ชันทีมีขนาดอนุภาคเฉลียขนาดเล็ก และเมือ
ผ่านการโฮโมจีไนซ์ 3 และ 4 รอบ จะทําให้อนุภาคนํามันเล็กลงมากกว่าการโฮโมจีไนซ์เพียงหนึง
รอบ
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Tangsuphoom and Coupland (2005) ได้ศึกษาผลของความดันในการโฮโมจิไนเซชันต่อ
ความคงตัวของอิมลั ชันกะทิ (ไขมันร้อยละ 17) ทีระดับความดันต่าง ๆ คือ 20/2, 40/4 และ 60/6
MPa พบว่า ทีระดับความดัน 40/4 MPa อิมลั ชันของกะทิมีค่าเฉลียของขนาดอนุภาคตําทีสุ ด และ
จากการศึกษาการโฮโมจีไนซ์กะทิจาํ นวน 1 - 5 รอบ พบว่าไม่มีความแตกต่างกันของค่าเฉลียของ
ขนาดดร็ อปเล็ทนํามันหลังจากการโฮโมจีไนซ์รอบที 3
จันทิมา (2546) ได้ศึกษาผลของความดันในการโฮโมจีไนซ์และสภาวะในการฆ่าเชือต่อ
ความคงตัวของนํากะทิไขมันสู ง (ไขมันร้อยละ 30) บรรจุกระป๋ องขนาด 300u407 ปริ มาตร 400
มิลลิลิตร โดยใช้การโฮโมจีไนซ์แบบ 2 ขันทีความดันรวม 15 – 27 MPa (11/4 – 23/4 MPa) และ
ความร้อนในการฆ่าเชือทีอุณหภูมิ 109.3,115.6 และ 121.1°C ทีระดับความดัน 5,10 และ 15
ปอนด์ต่อตารางนิว เป็ นเวลา 160, 110 และ 60 นาที ตามลําดับ ร่ วมกับการใช้สารเพิมความคงตัวคือ
Tween 60 หรื อ CMC และการใช้ร่วมกันในอัตราส่ วนต่างๆโดยรายงานผลการทดลองจากการใช้วธิ ี
response surface สรุ ปว่า การใช้ Tween 60 ร่ วมกับ CMC ในอัตราส่ วนร้อยละ 0.6:0.6 โดยนําหนัก
ต่อปริ มาตร ผ่านการโฮโมจีไนซ์ที 14/4 MPa แล้วให้ความร้อนที 121.1°C เป็ นเวลา 60 นาที เป็ น
สภาวะทีทําให้นากะทิ
ํ ไขมันสู งบรรจุกระป๋ องมีคุณภาพดีและมีสีใกล้เคียงนํากะทิสด
การทีนํากะทิมี pH ประมาณ 6.2 ถือเป็ นอาหารทีมีความเป็ นกรดตํา (low-acid food)
จึงจําเป็ นต้องใช้การฆ่าเชือโดยใช้ความร้อนสู งเพือทําลายจุลินทรี ยท์ ีอาจก่อให้เกิดการเสื อมเสี ย
การให้ความร้อนควรให้เท่าทีจําเป็ นเท่านันเพือรักษาความคงตัวของผลิตภัณฑ์ในการฆ่าเชือโดยใช้
หม้อนึงความดัน (retort) ใช้ Fo ประมาณ 5 นาที (Timmins and Kramer, 1977; APCC, 1994)
Arumughan et al. (1993) กล่าวว่าการสเตอริ ไลซ์ทีอุณหภูมิ 121°C นาน 20 นาทีเพียงพอสําหรับ
กะทิทีบรรจุกระป๋ องขนาด 301 u 204 Teixeia-Neto et al. (1985) สเตอริ ไรซ์นากะทิ
ํ บรรจุขวด
แก้วปริ มาตร 200 ml และ 500 ml ทีอุณหภูมิ 121°C นาน 60 นาทีและ 70 นาทีตามลําดับ
Gonzalez et al. (1977) ได้เสนออุณหภูมิ 115°C เวลา 32 นาที ซึ งมีค่า Fo เท่ากับ 7.5 ผลิตภัณฑ์
ทีได้มีความคงตัวในระหว่างการเก็บรักษาดีมาก
สุ คนธ์ชืน (2531) แนะนําสภาวะในการฆ่าเชือกะทิบรรจุกระป๋ องขนาด 300 u 407 อาจ
เลือกใช้อุณหภูมิ 115.6, 118.3 หรื อ 121.1°C เป็ นเวลา 22, 14 หรื อ 8 นาทีตามลําดับ นํากะทิทีได้
หลังจากเขย่าแล้วสามารถคงสภาพเป็ นเนือเดียวได้นานกว่า 2 สัปดาห์ APCC (1994) ได้เสนอ
อุณหภูมิและระยะเวลาทีเหมาะสมสําหรับกะทิบรรจุกระป๋ องขนาดต่าง ๆ ดังตารางที 8
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ตารางที 8 อุณหภูมิและระยะเวลาทีเหมาะสมสําหรับกะทิบรรจุกระป๋ องขนาดต่าง ๆ
(APCC, 1994)
ระยะเวลาในการให้ความร้อนทีอุณหภูมิ
ขนาดกระป๋ อง

F0 (นาที)
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IT คือ อุณหภูมิเริ มต้น (initial temperature)

ทีมา: ดัดแปลงจาก Seow and Kwee (1997)
2.19 เครืองโฮโมจิไนซ์ ความดันสู งแบบ 2 ขัน
เครื องโฮโมจิไนซ์ความดันสู ง (high-pressure homogenizer) เป็ นอุปกรณ์ทีมีประสิ ทธิภาพ
ในการลดขนาดของวัฏภาคภายใจ สามารถใช้ได้กบั อิมลั ชันท้งทีมีความความหนืดสู ง ปานกลาง
และตํา จึงเป็ นทีนิยมใช้มากทีสุ ดในอุตสาหกรรมอาหาร เครื องโฮโมจิไนซ์ความดันสู งมี
ส่ วนประกอบทีสําคัญ 2 ส่ วน คือ ปัมความดันสู ง (high-pressure pump) และวาล์วโฮโมจิไนซ์
(homogenizing valves) ซึ งมักออกแบบให้เกิดช่องแคบทีปรับได้โดยมีความกว้างระหว่าง 15 ถึง 300
ไมครอน ปัมจะทํางานโดยการผลักอิมลั ชันให้ไหลผ่านช่องว่างทีแคบมากของวาล์วด้วยความดัน
สู งถึง 10,000 psi ทําให้อนุภาคแตกดัวมีขนาดเล็กลง ดังแสดงในภาพที 8 ซึงกลไกลทีทําให้
อนุภาคแตกตัวมีดงั นีคือ (รุ่ งนภา, 2541; Wilbey, 1993; McClements, 1999)
2.19.1 แรงเฉื อน (shear effect) ในขณะทีอิมลั ชันไหลผ่านช่องแคบนีด้วยความเร็ วสู ง
หยดวัฏภาคภายในทีอยูใ่ กล้ผนังหรื อขอบของกระแสมากทีสุ ดจะมีแรงต้านทานจากแรงเสี ยดทาน
ของของไหลในกระแสและกระแสทีอยูต่ รงศูนย์กลางของทางไหลหรื อส่ วนทีไหลเร็ วทีสุ ดของ
กระแสจะพาอนุภาคต่างๆทีอยูต่ รงกลางเคลือนไปได้เร็ วมากกว่าอนุภาคทีอยูใ่ กล้กบั ของของกระแส
ความเร็ วทีต่างกันนนีมีผลทําให้อนุภาคบดซึงกันและกันด้วยแรงเฉื อนจนเสี ยรู ปร่ าง แตกตัวมีขนาด
เล็กลง ซึงช่องว่างยิงแคบจะยิงทําให้หยดอนุภาคมีขนาดเล็กลงเพราะจะมีแรงเฉื อนมากขึน (รุ่ งนภา,
2541; Wilbey, 1993)
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2.19.2 Tubulence ซึ งเกิดจากของไหลไหลผ่านช่องแคบของวาล์วด้วยความเร็ วสู ง ทําให้
เกิด eddy current ขึน ความเร็ วยิงมากขึนจะยิงมีผลให้หยดอนุภาคมีขนาดเล็กลง (Wilbey, 1993)
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ภาพที 8 การทํางานของโฮโมจิไนเซอร์ความดันสู ง
ทีมา: McClements (1999)
2.19.3 การสันสะเทือนของวาล์วบางชนิด (มากกว่า 10 kHz) ซึ งอาจเป็ นสาเหตุให้เกิด
turbulence หรื อ cavitation (เมือความดันในระบบลดตํากว่าความดันไอของวัฏภาคภายนอกจะเกิด
ฟองอากาศเล็กๆขึน ซึ ง cavitation เป็ นผลจากการยุบตัวของฟองอากาศนัน เมือบริ เวณใกล้เคียงมี
ความดันทีสู งกว่า) การเกิด cavitation มีผลทําให้อนุภาคแตกมากขึนเมือให้พลังงานแก่ระบบ
เท่ากัน (รุ่ งนภา, 2541; Wilbey, 1993)
สําหรับเครื องโฮโมจิไนซ์ความดันสู งแบบ 2 ขัน (two-stage) จะประกอบด้วยวาล์ว 2 ตัว
ตัวแรกเป็ นวาล์วทีใช้ความดันสู งซึงจะทําให้หยดอนุภาคแตกตัวเล็กลง หลังจากผ่านวาล์วตัวแรก
หยดอนุภาคมีแนวโน้มทีจะเกาะกลุ่มรวมกัน เนืองจากอิมลั ซิไฟเออร์มีการกระจายตัวตําเหนือผิวที
เกิดใหม่ ส่ วนวาล์วตัวทีสองใช้ความดันตําจะทําให้หยดอนุภาคทีเกาะกลุ่มรวมกัน (flocs) หลังจาก
ผ่านวาล์วตัวแรกแตกกระจายออกจากกัน (รุ่ งนภา, 2541; McClements, 1999)
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เครื อง homogenizer เป็ น nonaseptic machine ในการโฮโมจิไนซ์จึงต้องให้ความร้อนแก่
อิมลั ชันก่อนเพือป้ องกันการปนเปื อน นอกจากนีอุณหภูมิยงั ช่วยเพิมประสิ ทธิ ภาพในการโฮโมจิ
ไนซ์ดว้ ย อย่างไรก็ตามการเพิมอุณหภูมิตอ้ งคํานึงถึงสมบัติของผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดด้วย (Wilbey,
1993)

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

บทที 3
วิธีดําเนินการวิจัย
3.1 วัสดุและเครืองมือทีใช้ ในงานวิจัย
3.1.1 วัตถุดิบหลัก
3.1.1.1 กะทิ
กะทิได้จากการบีบเนื อมะพร้าวขูดชนิดปอกผิวสี นาตาลโดยไม่
ํ
เติมนํา ด้วยเครื องบีบ
นํากะทิชนิดไฮโดรลิก จากร้านกะทิสวนตะไคร้ อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
3.1.2 วัตถุเจือปนอาหาร
3.1.2.1 สารอิมลั ซิไฟเออร์ (emulsifier) ได้แก่
- Polyoxyethylene sorbitan monostearate (Tween 60 หรื อ
polysorbate 60)
- Sucrose ester of palmitic acid (P-1670) (Mitsubishi-Kagukm Foods
Corporation, Japan)
- Sucrose ester of stearic acid (S-1170) (Mitsubishi-Kagukm Foods
Corporation, Japan)
- Sodium stealoryl lacytate (SSL)
- Monoglyceride (MG)
- Distilled monoglycerides (DMG)
- Polyglycerol ester of fatty acid (PGE)
- Octenyl succinate starch (OSA)
- Lecithin
- Diacetyl tartaric acid ester of mono- and diglycerides (DATEM)
- Polyglycerol polyricinoleate (PGPR)
3.1.2.2 สารเพิมความหนืด (thickening agent)
- carboxy methylcellulose (CMC)
- guar gum
- xanthan gum
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3.1.2.3 สารยับยังการเจริ ญของจุลินทรี ย ์ ได้แก่ โซเดียมเอไซด์ (sodium azide)
(Carlo Erba, France)
3.1.3 อุปกรณ์ทีใช้ในงานวิจยั
3.1.3.1 เครื องชังนําหนัก 4 ตําแหน่ง (Sartorius, BS 224S, Germany)
3.1.3.2 เครื องชังนําหนัก 2 ตําแหน่ง (Ohaus, Pioneer, USA)
3.1.3.3 เครื องวัดค่าพีเอช (Sartorius, PB-11, Germany)
3.1.3.4 เครื อง Differential Scanning Calorimeter (DSC) (Perkin Elmer, DSC
8000, USA)
3.1.3.5 เครื องโฮโมจิไนเซอร์ ความดันสู งแบบความดัน 2 ขัน
(two-stage homogenizer) (APV, Lab 2000, USA)
3.1.3.6 เครื อง pulsed-Nuclear Magnetic Resonance (p-NMR)
(Bruker, Minispec mq20, Germany)
3.1.3.7 หม้อนึงอัดความดันไอนํา (autoclave) (Tomy, SS-325, Japan)
3.1.3.8 เครื องเหวียง (centrifuge) (Hettich, Universal 16, Germany)
3.1.3.9 กล้องจุลทรรศน์ (Olympus, CHS, Japan) พร้อมกล้องถ่ายภาพ
(Olympus, C-7070WZ, Japan)
3.1.3.10 เครื องวัดความหนืด (viscometer) (Brookfield, DVL VII+, USA)
3.1.3.11 เครื องวัดการกระเจิงแสงเลเซอร์ (laser light scattering instrument)
(Coulter, LS100Q, USA) สําหรับการวัดการกระจายขนาดของอนุภาค
(particle size distribution)
3.1.3.12 เครื องวัด zeta potential (Malvern, Nano-series, England)
3.1.3.12 แท่นให้ความร้อน (hot plate) (Yellow line, Yellow Mag HS10, Germany)
3.1.3.13 อ่างนํา (water bath) ควบคุมอุณหภูมิได้
3.1.3.13 ตะแกรงร่ อนขนาด 50 mesh หรื อ 300 micron (Retsch, Germany)
3.1.3.14 ไมโครปิ เปต (micropipette)
3.1.3.15 เครื องแก้วชนิดต่างๆ ทีจําเป็ นในการวิเคราะห์
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3.2 การทดสอบประสิ ทธิภาพเบืองต้ นของสารอิมัลซิไฟเออร์ ในการเพิมความคงตัวต่ อความร้ อน
ของกะทิ
นํากะทิสดทีคันจากเนื อมะพร้าวขูดโดยไม่เติมนํา มาเจือจางด้วยนําในอัตราส่ วน 1:1
โดยนําหนัก (กะทิทีเจือจางแล้วจะมีไขมันประมาณ 18% โดยปริ มาตร) นํากะทิสดทีเจือจางแล้ว
มาทําการให้ความร้อนจนมีอุณหภูมิถึง 50oC แล้วจึงเติมอิมลั ซิไฟเออร์ เดียวทังสิ น 11 ชนิด ทีความ
เข้มข้น 0 – 1.0% (w/w) ระดับแตกต่างกัน ได้แก่
polyoxyethylene sorbitan monostearate (Tween 60) ทีความเข้มข้น 0.1, 0.25 และ
0.50% (w/w)
sucrose ester of palmitic acid (P-1670) ทีความเข้มข้น 0.05, 0.1, 0.25 และ 0.50% (w/w)
sucrose ester of stearic acid (S-1170) ทีความเข้มข้น 0.05, 0.1, 0.25 และ 0.50% (w/w)
sodium stealoryl lacytate (SSL) ทีความเข้มข้น 0.05, 0.1, 0.25 และ 0.50% (w/w)
monoglyceride (MG) ทีความเข้มข้น 0.05, 0.1, 0.25 และ 0.50% (w/w)
distilled monoglyceride (DMG) ทีความเข้มข้น 0.05, 0.1, 0.25 และ 0.50% (w/w)
polyglycerol esters of fatty acids (PGE) ทีความเข้มข้น 0.25, 0.50, 0.75 และ 1.0% (w/w)
Octenyl succinate starch (OSA) ทีความเข้มข้น 0.25, 0.50, 0.75 และ 1.0% (w/w)
Lecithin ทีความเข้มข้น 0.25 และ 0.50% (w/w)
Diacetyl tartaric acid ester of mono- and diglycerides (DATEM) ทีความเข้มข้น 0.05,
0.10, 0.25 และ 0.50% (w/w)
Polyglycerol polyricinoleate (PGPR) ทีความเข้มข้น 0.05, 0.1, 0.25 และ 0.5% (w/w)
และ อิมลั ซิไฟเออร์ 2 ชนิดผสมกัน ทีระดับความเข้มข้นชนิดละ 0.125% และ 0.25% (w/w)
จากนันให้ความร้อนกะทิต่อไปเพือพาสเจอไรซ์ทีอุณหภูมิ 85oC นาน 3 นาที นํากะทิไปกรองผ่าน
ตะแกรงขนาด 300 micron แล้วโฮโมจิไนส์ดว้ ย high-pressure valve homogenizer (APV, Lab
2000, USA) ทีความดัน 17/4 MPa จํานวน 1 รอบ จากนันแบ่งกะทิใส่ หลอด centrifuge ขนาด
16 ml หลอดละ 10 ml เขย่าด้วย vortex mixer นําไปต้มในนําเดือดทีอุณหภูมิ 100oC นาน 5 นาที
จากนันทําให้เย็นลงทันทีในอ่างนําเย็นจนมีอุณหภูมิ 30oC แล้วนํามาวัดความคงตัวต่อการแยกชัน
ครี ม ด้วยการวัดความสู งของส่ วนใสหลังการเหวียง เพือตรวจสอบระดับการแยกชันครี มทีถูกเร่ ง
ให้เกิดเร็ วขึนภายใต้แรงเหวียง ซึ งทําโดยการนําตัวอย่างกะทิทีเตรี ยมไว้ในหลอด centrifuge ขนาด
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16 ml หลอดละ 10 ml นันไปเหวียงด้วยความเร็ ว 3,000 rpm นาน 5 นาที ในเครื องเหวียง
(centrifuge) (Hettich, Universal 16, Germany)
ทังนีอิมลั ซิ ไฟเออร์ ทีดีตอ้ งรักษาสภาพเดิมของกะทิก่อนให้ความร้อนได้ คือกะทิยงั คงเป็ น
ของอิมลั ชัน ไม่มีชนครี
ั มหรื อชันส่ วนใสแยกออกมา มีเนือเนียนสมําเสมอ ไม่เกิดตะกอนหรื อจับ
ตัวเป็ น curd โดยจะมีการเปรี ยบเทียบกับกะทิทีไม่เติมอิมลั ซิไฟเออร์ (ตัวอย่างควบคุม หรื อ
control)
3.3 การทดสอบประสิ ทธิภาพของสารอิมัลซิไฟเออร์ ในการเพิมความคงตัวต่ อความร้ อน
ในการสเตอริไรส์ ของกะทิ
อิมลั ซิไฟเออร์ทีคัดเลือกได้จากข้อ 3.2 จะถูกนํามาทดสอบประสิ ทธิภาพในการเพิมความ
คงตัวต่อความร้อนในระดับการสเตอริ ไรส์ของกะทิซึงจะมีการเปรี ยบเทียบกับกะทิทีไม่เติมสาร
อิมลั ซิไฟเออร์ (ตัวอย่างควบคุม หรื อ control) วิธีการทดสอบมีขนตอน
ั
ดังนี
นํากะทิสดทีคันจากเนื อมะพร้าวขูดโดยไม่เติมนํา มาเจือจางด้วยนําในอัตราส่ วน 1:1
โดยนําหนัก (กะทิทีเจือจางแล้วจะมีไขมันประมาณ 18% โดยปริ มาตร) จึงนํากะทิสดทีเจือจางแล้ว
มาทําการให้ความร้อนจนมีอุณหภูมิถึง 50oC แล้วจึงเติมอิมลั ซิ ไฟเออร์ ทงสิ
ั น 7 ชนิด ได้แก่
polyoxyethylene sorbitan monostearate (Tween 60), sucrose ester of palmitic acid (P-1670),
sucrose ester of stearic acid (S-1170), sodium stealoryl lacytate (SSL), monoglyceride (MG),
distilled monoglyceride (DMG) และ polyglycerol esters of fatty acids (PGE) โดยใช้อิมลั ซิไฟ
เออร์ ทงเดี
ั ยวและ 2 ชนิดผสมกันในการเพิมความคงตัวความร้อนและความคงตัวต่อความเย็น โดย
เลือกใช้อิมลั ซิไฟเออร์ 1 ชนิด ทีความเข้มข้น 0.50% (w/w) และ 2 ชนิดผสมกันทีระดับความ
เข้มข้นชนิดละ 0.25% (w/w) ให้ความร้อนกะทิต่อไปเพือพาสเจอไรซ์ทีอุณหภูมิ 85oC นาน 3 นาที
นํากะทิไปกรองผ่านตะแกรงขนาด 300 micron แล้วโฮโมจิไนซ์ดว้ ย high-pressure valve
homogenizer (APV, Lab 2000, USA) ทีระดับความดัน 17/4 MPa จํานวน 1 รอบ แบ่งกะทิใส่ ขวด
แก้วทนความร้อนขนาด 500 ml ขวดละ 400 ml นําไปให้ความร้อนเพือสเตอริ ไรส์ในหม้อนึงอัด
ความดัน (Tomy, SS-325, Japan) ทีอุณหภูมิ 121°C เป็ นเวลา 30 นาที เก็บไว้ทีอุณหภูมิหอ้ งเป็ น
เวลา 24 ชัวโมง แล้วนํามาตรวจสอบ ดังต่อไปนี
- การสังเกตลักษณะปรากฏ ถ่ายภาพ และการวัด pH
- การตรวจสอบลักษณะจุลภาคของดร็ อปเล็ท ด้วยกล้องจุลทรรศน์พร้อมกล้องถ่าย
เพือตรวจสอบการเกิดการเกาะหรื อรวมตัวกันของดร็ อปเล็ทนํามันในกะทิ
- การวัดขนาดอนุภาคเฉลียและการกระจายตัวของขนาดอนุภาคในกะทิดว้ ย
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laser light scattering instrument (Coulter, LS 100Q, USA) โดยมีการเติมโซเดียมเอไซด์
(sodium azide) ความเข้มข้นร้อยละ 0.02 โดยนําหนักของนํากะทิ เพือป้ องกันการเจริ ญของ
จุลินทรี ยร์ ะหว่างรอการวิเคราะห์ ขนาดอนุภาคเป็ นค่าทีบ่งบอกถึงอิมลั ชันกะทิ ขนาดของ
ดร็ อปเล็ททีเล็กบ่งชีว่ากะทิมีแนวโน้มคงตัวอยูไ่ ด้นานขนาดของดร็ อปเล็ทหรื อเม็ดนํามันในกะทิ
ซึ งสัมพันธ์กบั แนวโน้มความคงตัวทางกายภาพของอิมลั ชันกะทิ ขนาดของดร็ อปเล็ททีเล็กบ่งชีว่า
กะทิมีแนวโน้มคงตัวอยูไ่ ด้นาน
- การวัดความคงตัวต่อการแยกชันครี ม ด้วยการวัดความสู งส่ วนใสหลังการเหวียง
ตามวิธีในข้อ 3.2 อิมลั ชันกะทิจะแยกเป็ นชันครี มขุ่น (cream) ทีด้านบน และส่ วนใส (serum) ที
ด้านล่าง ความคงตัวในการแยกชันครี มหาได้จากค่า ความสู งส่ วนในหลังการเหวียง (%) ดังสมการ
ความสู งส่ วนในหลังการเหวียง (%) = 100x (HS/HE) เมือ HS เป็ นความสู งของส่ วนใส และ HE เป็ น
ความสู งทังหมดของอิมลั ชัน โดยค่าความสู งส่ วนในหลังการเหวียง เป็ นค่าทีบ่งบอกถึงความไม่คง
ตัวของอิมลั ชัน จากลักษณะอนุภาคนํามันลอยตัวมารวมกันอยูด่ า้ นบนซึงเรี ยกว่าชันครี ม หากค่า
ความสู งส่ วนใสหลังการเหวียงมากแสดงว่าอิมลั ชันมีความคงตัวน้อย คือมีอนุภาคดร็ อปเล็ทนํามัน
ลอยตัวสะสมกันแน่นด้านบนทําให้มีส่วนใสแยกตัวอยูด่ า้ นล่างในปริ มาณมาก ในทางกลับกันหาก
ค่าความสู งส่ วนใสหลังการเหวียงน้อยแสดงว่าอิมลั ชันมีความคงตัวมาก
- การวัดความคงตัวต่อการแยกชันครี ม ด้วยการวัด creaming index (ดัดแปลงจาก
Onsaard et al., 2005) เพือตรวจสอบระดับการแยกชันครี มทีมองเห็นได้ ทําได้โดยเติมโซเดียมเอไซด์ (sodium azide) ความเข้มข้นร้อยละ 0.02 โดยนําหนักของนํากะทิ เพือป้ องกันการเจริ ญของ
จุลินทรี ยร์ ะหว่างรอการวิเคราะห์แล้วชังตัวอย่างอิมลั ชันจํานวน 25 กรัม ใส่ ในหลอดทดลอง
ก้นแบนแล้วปิ ดฝา ตังทิงไว้ทีอุณหภูมิหอ้ งเป็ นเวลา 24 ชัวโมง อิมลั ชันกะทิจะแยกเป็ นชันครี มขุ่น
(cream) ทีด้านบน และส่ วนใส (serum) ทีด้านล่าง ความคงตัวในการแยกชันครี มหาได้จากค่า
creaming index (CI) ดังสมการ CI (%) = 100x (HS/HE) เมือ HS เป็ นความสู งของส่ วนใส
และ HE เป็ นความสู งทังหมดของอิมลั ชัน โดยค่า creaming index หรื อ CI เป็ นค่าทีบ่งบอกถึงความ
ไม่คงตัวของอิมลั ชัน จากลักษณะอนุภาคนํามันลอยตัวมารวมกันอยูด่ า้ นบนซึ งเรี ยกว่าชันครี ม
หากค่า CI มากแสดงว่าอิมลั ชันมีความคงตัวน้อย คือมีอนุ ภาคดร็ อปเล็ทนํามันลอยตัวสะสมกัน
แน่นด้านบนทําให้มีส่วนใสแยกตัวอยูด่ า้ นล่างในปริ มาณมาก ในทางกลับกันหากค่า CI น้อยแสดง
ว่าอิมลั ชันมีความคงตัวมาก
- การวัดความคงตัวต่อการแยกชันนํามัน ด้วยการวัด oiling off index (OI) เพือ
ตรวจสอบระดับการแยกชันนํามันทีมองเห็นได้ ทําได้โดยการวัดส่ วนของนํามันใสทีแยกตัวอยู่
ด้านบนของหลอดทดลองขณะวัด creaming index ความคงตัวในการแยกชันนํามันหาได้ดงั สมการ
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OI (%) = 100x (Ho/HE) เมือ Ho เป็ นความสู งของส่ วนนํามันใส และ HE เป็ นความสู งทังหมดของ
อิมลั ชันกะทิ
- การวัดปริ มาณตะกอน สําหรับตัวอย่างกะทิทีมีการตกตะกอนด้านล่างของหลอด
ทดลองขณะวัด creaming index จะทําการวัดปริ มาณตะกอนโดยการวัด precipitation index (PI)
ดังสมการ PI (%) = 100x (HP/HE) เมือ HP เป็ นความสู งของส่ วนตะกอน และ HE เป็ นความสู ง
ทังหมดของอิมลั ชัน
- การวัดความหนืดปรากฏ ด้วยเครื องวัดความหนืด (viscometer) (Brookfield,
DVL, DII+, USA) ทีอุณหภูมิ 25°C ด้วยหัววัดเบอร์ 1 และหัววัดเบอร์ 2 ทีความเร็ วรอบ 100 rpm
เพือเปรี ยบเทียบค่าความหนืดของตัวอย่างกะทิ
- การวัด zeta potential ด้วยเครื องวัดทีอาศัยเทคนิค electrokinetic (Malvern,
Nano-series, England) เพือหาขนาดของประจุไฟฟ้ าทีบริ เวณผิวของดร็ อปเล็ทหรื อเม็ดนํามันใน
นํากะทิ ถ้าขนาดของประจุไฟฟ้ ามาก แรงผลักทางไฟฟ้ าสถิตย์ระหว่างดร็ อปเล็ทก็จะมาก อิมลั ชัน
กะทิก็จะมีความคงตัวนานขึน
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3.4 การทดสอบประสิ ทธิภาพของสารอิมัลซิไฟเออร์ ในการเพิมความคงตัวต่ อความเย็นในการเก็บ
รักษาของกะทิสเตอริไรส์
นําตัวอย่างกะทิทางการค้า กะทิทีได้จากการผลิตจริ งของโรงงานผูผ้ ลิตกะทิแปรรู ป และ
กะทิทีได้จากการคัดเลือกได้ในข้อ 3.3 ไปทําการทดสอบความคงตัวต่อความเย็น ดังนี
3.4.1 การติดตามการตกผลึกของไขมันในตัวอย่างกะทิ (fat crystallization) ด้วยการวัด
Solid Fat Content (SFC) ทีอุณหภูมิ 0, 5, 10, 15, 20 และ 25°C ใช้อุณหภูมิละ 30 นาที โดยนํา
ตัวอย่างกะทิไปให้ความร้อนทีอุณหภูมิ 55°C นาน 10 นาที เพือหลอมละลายผลึกไขมันทีอาจมีอยู่
ให้หมด จากนันนําไปแช่อ่างนําควบคุมอุณหภูมิที 0°C เป็ นเวลา 60 นาที แล้วจึงนําไปแช่ในอ่าง
นําควบคุมอุณหภูมิที 0, 5, 10, 15, 20, 25°C เป็ นเวลา 30 นาที ทําการวัด Solid Fat Content ใน
ตัวอย่างด้วยเครื อง pulsed-NMR (Bruker, Minispec mq 20, Germany)
3.4.2 การติดตามการตกผลึกของไขมันในตัวอย่างกะทิ (fat crystallization) ด้วยการวัด
Solid Fat Content (SFC) ทีอุณหภูมิ 0°C เป็ นเวลา 60 นาที โดยนําตัวอย่างกะทิไปให้ความร้อนที
อุณหภูมิ 55°C นาน 10 นาที เพือหลอมละลายผลึกไขมันทีอาจมีอยูใ่ ห้หมด จากนันนําไปแช่อ่างนํา
ควบคุมอุณหภูมิที 0°C ทําการวัด SFC ในตัวอย่างด้วยเครื อง pulsed-NMR (Bruker, Minispec mq
20, Germany) ทุกๆ 5 นาที จนครบ 60 นาที
ค่า SFC ทีตําแสดงว่าตัวอย่างกะทิมีผลึกไขมันน้อย จึงมีความคงตัวต่อความเย็นมาก
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3.5 การทดสอบประสิ ทธิภาพเบืองต้ นของสารเพิมความข้ นหนืดในการเพิมความคงตัวของ
กะทิสเตอริไรส์
นํากะทิสดทีคันจากเนื อมะพร้าวขูดโดยไม่เติมนํา มาเจือจางด้วยนําในอัตราส่ วน 1:1 โดย
นําหนัก (กะทิทีเจือจางแล้วจะมีไขมันประมาณ 18% โดยปริ มาตร) จึงนํากะทิสดทีเจือจางแล้ว
มาทําการให้ความร้อนจนมีอุณหภูมิถึง 50oC แล้วจึงเติม Tween 60 ทีความเข้มข้น 0.5% (w/w)
ตามด้วยสารเพิมความข้นหนื ดทัง 3 ชนิด ได้แก่ carboxy methylcellulose (CMC), guar gum และ
xanthan gum ทีความเข้มข้น 0.3, 0.6 และ 0.9% (w/w) ให้ความร้อนกะทิต่อไปเพือพาสเจอไรซ์ที
อุณหภูมิ 85oC นาน 3 นาที นํากะทิไปกรองผ่านตะแกรงขนาด 300 micron แล้วโฮโมจิไนซ์ดว้ ย
high-pressure valve homogenizer (APV, lab 2000, USA) ทีความดัน 17/4 MPa จํานวน 1 รอบ
จากนันนําไปวัดความหนื ดด้วยเครื องวัดความหนืด (Brookfield) ทีระดับความเร็ ว 100 rpm แล้ว
นําไปสเตอริ ไรส์ในหม้อนึงอัดความดัน (Tomy, SS-325, Japan) ทีอุณหภูมิ 121°C เป็ นเวลา 30 นาที
แล้วนํามาตรวจสอบ
- การวัดความคงตัวต่อการแยกชันครี ม ด้วยการวัด creaming index ตามวิธี
ในข้อ 3.3
- การวัดความหนืดปรากฏ ตามวิธีในข้อ 3.3
- การติดตามการตกผลึกของไขมันในตัวอย่างกะทิ (fat crystallization) ด้วยการวัด
Solid Fat Content (SFC) ทีอุณหภูมิ 0, 5, 10, 15, 20 และ 25°C ใช้อุณหภูมิละ 30 นาที ตามวิธีใน
ข้อ 3.4.1
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3.6 การทดสอบประสิ ทธิภาพของการใช้ สารอิมัลซิไฟเออร์ ร่วมกับสารเพิมความข้ นหนืดในการเพิม
ความคงตัวต่ อความร้ อนในการสเตอริไรส์ ของกะทิ
ชนิดและปริ มาณของอิมลั ซิไฟเออร์ทีคัดเลือกได้จากข้อ 3.3 และ 3.4 จะนํามาใช้ร่วมกับ
ชนิดและปริ มาณของสารเพิมความข้นหนืดทีคัดเลือกได้จากข้อ 3.5 ในการทดสอบการเพิมความคง
ตัวของกะทิสเตอริ ไรส์ โดยมีขนตอนตั
ั
วอย่างกะทิและวิธีการตรวจสอบทําเช่นเดียวกับข้อ 3.3
เพียงแต่มีการเติมสารเพิมความข้นหนืดลงไปพร้อมกับอิมลั ซิ ไฟเออร์ในขันตอนการเตรี ยมตัวอย่าง
กะทิ
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3.7 การทดสอบประสิ ทธิภาพของการใช้ สารอิมัลซิไฟเออร์ ร่วมสารเพิมความข้ นหนืดในการเพิม
ความคงตัวต่ อความเย็นของกะทิสเตอริไรส์
การทดสอบประสิ ทธิ ภาพในการเพิมความคงตัวต่อความเย็นของกะทิสเตอริ ไรส์ทีเตรี ยม
ได้จากข้อ 3.6 โดยการวัด Solid Fat Content ทีอุณหภูมิ 0, 5, 10, 15, 20 และ 25°C ตามวิธีในข้อ
3.4.1
3.8 การวิเคราะห์ ผลการทดลองทางสถิติ
ทําการวิเคราะห์โดยใช้แผนการทดลองแบบ CRD (Completely Randeomized Design) หา
ค่าเฉลียจากการวิเคราะห์ 2 – 3 ซํา วิเคราะห์ ANOVA และเปรี ยบเทียบค่าเฉลียโดยวิธี LSD (Least
Significance Difference) ด้วยโปรแกรม SAS
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บทที 4
ผลและวิจารณ์ผลการดําเนินงานวิจัย
4.1 การทดสอบประสิ ทธิภาพเบืองต้ นของสารอิมัลซิไฟเออร์ ในการเพิมความคงตัวต่ อความร้ อน
ของกะทิ
การทดสอบประสิ ทธิ ภาพเบืองต้นของสารอิมลั ซิไฟเออร์ ในการเพิมความคงตัวต่อความ
ร้อนของกะทิโดยใช้อิมลั ซิไฟเออร์ 11 ชนิด ได้แก่ polyoxyethylene sorbitan monostearate
(Tween 60), sucrose ester of palmitic acid (P-1670), sucrose ester of stearic acid (S-1170), sodium
stealoryl lacytate (SSL), monoglyceride (MG), distilled monoglyceride (DMG) และ polyglycerol
esters of fatty acids (PGE), Octenyl succinate starch (OSA), Lecithin, Diacetyl tartaric acid ester of
mono- and diglycerides (DATEM) และ Polyglycerol polyricinoleate (PGPR) มาเติมในกะทิแบบ
1 ชนิด ทีระดับความเข้มข้น 0 – 1.0% (w/w) และใช้อิมลั ซิไฟเออร์ 2 ชนิดผสมกัน ทีระดับความ
เข้มข้นชนิดละ 0.125% และ 0.25% (w/w) จากนันพาสเจอไรซ์ทีอุณหภูมิ 85oC นาน 3 นาที แล้ว
โฮโมจิไนส์ดว้ ย high-pressure valve homogenizer (APV, Lab 2000, USA) ทีความดัน 17/4 MPa
จํานวน 1 รอบ จึงนําไปต้มในนําเดือดทีอุณหภูมิ 100oC นาน 5 นาที จากนันทําให้เย็นลงทันทีใน
อ่างนําเย็นจนมีอุณหภูมิ 30oC แล้วนํามาวัดความคงตัวต่อการแยกชันครี มด้วยการวัดความสู งของ
ส่ วนใสหลังการเหวียง เพือตรวจสอบระดับการแยกชันครี มทีถูกเร่ งให้เกิดเร็ วขึนภายใต้แรงเหวียง
ด้วยเครื องเหวียง (centrifuge) (Hettich, Universal 16, Germany)
ความสู งส่ วนใสหลังการเหวียงเป็ นค่าทีบ่งบอกถึงความไม่คงตัวของอิมลั ชัน จากลักษณะ
อนุภาคนํามันลอยตัวมารวมกันอยูด่ า้ นบนซึงเรี ยกว่าชันครี ม หากค่าความสู งส่ วนใสหลังการเหวียง
มากแสดงว่าอิมลั ชันมีความคงตัวน้อย คือมีอนุภาคดร็ อปเล็ทนํามันลอยตัวสะสมกันแน่นด้านบนทํา
ให้มีส่วนใสแยกตัวอยูด่ า้ นล่างในปริ มาณมาก ในทางกลับกันหากค่าความสู งส่ วนใสหลังการเหวียง
น้อยแสดงว่าอิมลั ชันมีความคงตัวมาก
จากผลการทดลองเพือทดสอบประสิ ทธิภาพเบืองต้นของสารอิมลั ซิ ไฟเออร์ในการเพิม
ความคงตัวต่อความร้อนของกะทิทีระดับความเข้มข้น 0 – 1.0% (w/w) โดยความสู งส่ วนใสหลัง
การเหวียง จะเห็นได้วา่ ชนิดและปริ มาณของสารอิมลั ซิ ไฟเออร์ส่งผลต่อความสู งของส่ วนใสหลัง
การเหวียงของกะทิอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (P<0.05) (ตารางที 9 และ 10) พบว่ากะทิทีเป็ น
ตัวอย่างควบคุมจะมีค่าความสู งส่ วนใสหลังการเหวียงสู งทีสุ ดเมือเทียบกับตัวอย่างอืน
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ส่ วนกะทิทีมีการเติมอิมลั ซิไฟเออร์ ในปริ มาณสู งขึนจะมีแนวโน้มในการเกิดส่ วนใสจากการแยกชัน
หลังการเหวียงตําลง ซึงเมือพิจารณาการใช้อิมลั ซิไฟเออร์ชนิดเดียว (ตารางที 9) พบว่าการเติม
Tween 60, P-1670 และ S-1170 ทีระดับความเข้มข้น 0.05% (w/w) ขึนไป จะทําให้กะทิสามารถ
รักษาความคงตัวไว้ได้โดยไม่เกิดการแยกชัน นันคือจะมีความสู งของส่ วนใสหลังการเหวียงเป็ น
0% ส่ วนในกรณี ทีมีการใช้สารอิมลั ซิไฟเออร์ ร่วมกัน 2 ชนิด (ตารางที 10) พบว่าทีการใช้
อิมลั ซิไฟเออร์ Tween 60 + P-1670, Tween 60 + S-1170, Tween 60 + SSL, Tween 60 + MG,
Tween 60 + DMG, Tween 60 + PGE, P-1670 + S-1170 และ P-1670 + S-1170 ทีระดับความเข้มข้น
0.25 + 0.25% (w/w) จะทําให้มีความคงตัวของกะทิมากทีสุ ดเมือเทียบกับตัวอย่างอืน นันคือจะมี
ความสู งของส่ วนใสหลังการเหวียงเป็ นศูนย์หรื อไม่เกิดการแยกชันครี มของกะทิ
ทังนีเนื องมาจากว่าความร้อนจะส่ งผลทําให้โปรตีนทีกระจายตัวอยูใ่ นเฟสต่อเนื องนันเกิด
การคลายตัวและเสี ยสภาพ (denature) มีความเป็ น hydrophobic เพิมขึน ดังนันจึงทําให้โปรตีนมา
จับเกาะกันเป็ นอนุภาคทีใหญ่ขึนจากแรง hydrophobic และเมือมีการจับเกาะกันทัวทังระบบจะเกิด
เป็ นโครงสร้างร่ างแห 3 มิติ เกิดเป็ นลักษณะ curd หรื อ gel ได้ (McClements, 1999) นอกจากนี
โปรตีนทีหุ ม้ รอบๆ ดร็ อปเล็ทนํามันทีเกิดการคลายตัวยังส่ งผลให้ทีผิวดร็ อปเล็ทมีแรง hydrophobic
มาก จึงดึงให้ดร็ อปเล็ทเคลือนทีเข้าหากัน เกิดการจับเกาะกันเป็ นกลุ่มก้อน (flocculation) ส่ งผลให้
เกิดการแยกชันครี มหลังการเหวียงเกิดได้มากและเร็ วด้วย
ส่ วนกรณี ทีมีการเติมสารอิมลั ซิไฟเออร์ทีเป็ น surfactant ซึงจัดเป็ นสารโมเลกุลเล็ก มี
คุณสมบัติ surface มากกว่าโปรตีนกะทิทีเป็ นอิมลั ซิไฟเออร์ ตามธรรมชาติ และมีความสามารถแพร่
ได้รวดเร็ วกว่าโปรตีน ดังนันจึงสามารถไปดูดซับทีผิวของดร็ อปเล็ทนํามันทีเกิดใหม่ภายหลังผ่าน
การโฮโมจิไนซ์ได้รวดเร็ ว ช่วยให้ดร็ อปเล็ทนํามันไม่เกิดการเคลือนทีมาจับเกาะกันเป็ นกลุ่ม โดย
ยังมีขนาดเล็กกระจายตัวในระบบได้ ทําให้การเกิดการแยกชันครี มหลังการเหวียงเกิดได้นอ้ ย
หรื อไม่เกิดการแยกชันครี มภายหลังการเหวียงเมือเปรี ยบเทียบกับตัวอย่างควบคุม
นอกจากนี ถ้ามีการเติมสาร surfactant น้อย อาจทําให้มีการดูดซับทีบริ เวณ interface แค่
บางส่ วน จึงยังคงมีส่วน hydrophobic ของนํามันเหลืออยู่ ดังนันดร็ อปเล็ทจึงมีโอกาสเคลือนทีเข้า
หากันด้วยแรง hydrophobic จึงมีโอกาสเกิด flocculation และ coalescence ได้มาก
ส่ วนการใช้อิมลั ซิไฟเออร์ 2 ชนิดร่ วมกันทําให้มีอิมลั ซิไฟเออร์ไปดูดซับทีผิวรอบดร็ อป
เล็ทมากในลักษณะเสริ มกันและกัน เมมเบรนจึงแข็งแรงมาก มีความเป็ น hydrophobic น้อยลง
จึงทําให้เกิด flocculation และ coalescence น้อยกว่าการใช้อิมลั ซิไฟเออร์ เพียง 1 ชนิดได้
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HLB
14.9
16
11
4
7.2
8.3
4
3.8
9.2
4.3

0%
56.08±3.49
-

0.05%
55.56±0.96bc, A
55.80±4.08bc, A
46.03±0.60d, A
48.97±1.86cd, AB
62.97±8.21ab, A
67.26±5.66a, A
51.73±1.54cd, C

ความเข้มข้นของอิมลั ซิ ไฟเออร์
0.1%
0.25%
52.50±1.18ab, A
37.73±0.71d, B
50.01±0.76bc, B
45.71±1.43c, C
52.87±2.64ab, A
38.50±0.00d, B
56.93±0.98a, A
46.20±0.80c, A
46.70±1.18c, A
44.89±0.48c, B
53.70±5.41ab, A
43.67±1.15c, B
57.64±4.62a, A
57.60±5.35a, A
60.48±3.60a, A
57.67±1.83a, B
59.38±2.13a, B
55.45±1.17ab, AB
52.71±2.18b, BC

หมายเหตุ a, b, c, … อักษรทีต่างกันในแนวตัง แสดงถึงค่าเฉลียทีมีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญ (p<0.05)
A, B, C, ….. อักษรทีต่างกันในแนวนอน แสดงถึงค่าเฉลียทีมีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญ (p<0.05)
ค่าเฉลียได้จากการวิเคราะห์ 3 ซํา

ชนิดของ
อิมลั ซิ ไฟเออร์
Control
Tween 60
P-1670
S-1170
OSA
MG
PGE
SSL
lecithin
DMG
DATEM
PGPR
0.50%
0±0.00
0±0.00
0±0.00
54.07±0.34c, B
44.60±1.76d, A
47.00±0.00d, A
30.07±2.72e, C
60.17±2.33ab, A
55.25±4.41c, A
62.32±1.18a, AB
57.44±0.70bc, A

0.75%
54.00±1.11a, B
44.00±0.00b, C
-

1.0%
56.39±0.88a, A
40.00±0.00b, D
-

ตารางที 9 ความสู งของส่ วนใสหลังการเหวียง (%) ของกะทิทีมีการเติมอิมลั ซิไฟเออร์ 1 ชนิดในระดับความเข้มข้น 0 – 1.0% (w/w) และผ่านการให้ความร้อน
ที 100°C นาน 5 นาที
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ตารางที 10 ความสู งของส่ วนใสหลังการเหวียง (%) ของกะทิทีมีการเติมอิมลั ซิไฟเออร์ 2 ชนิด
ในระดับความเข้มข้นชนิดละ 0.125 และ 0.25% (w/w) ผ่านการให้ความร้อน
ที 100°C นาน 5 นาที

ชนิดของอิมลั ซิไฟเออร์
Tween 60 + P-1670
Tween 60 + S-1170
Tween 60 + SSL
Tween 60 + MG
Tween 60 + DMG
Tween 60 + PGE
P-1670 + S-1170
P-1670 + MG
P-1670 + DMG
P-1670 + PGE
SSL + P-1670
SSL + S-1170
SSL + MG
SSL + DMG
SSL + PGE
S-1170 + MG
S-1170 + DMG
S-1170 + PGE
MG + DMG
MG + PGE
DMG + PGE

HLB
15.45
12.95
11.60
9.45
9.35
11.05
13.50
10.00
9.90
11.60
12.15
9.65
6.15
6.05
7.75
7.50
7.40
9.10
3.90
5.60
5.50

ความเข้มข้นของอิมลั ซิ ไฟเออร์
0.125+0.125%
0.25 + 0.25%
60.56 ± 0.56a
0±0.00
e
45.56 ± 2.20
0±0.00
b
53.73 ± 0.00
0±0.00
46.63 ± 0.81de
0±0.00
47.10 ± 0.00de
0±0.00
42.00 ± 0.00g
0±0.00
49.11 ± 5.42cd
0±0.00
fg
42.80 ± 0.00
31.43 ± 1.43d
46.37 ± 0.46de
30.39 ± 0.85d
42.00 ± 0.00g
0±0.00
50.25 ± 0.43c
44.44 ± 0.87bc
51.91 ± 0.83bc
31.47 ± 2.03d
43.08 ± 0.00bc
41.54 ± 0.00c
41.54 ± 0.00c
44.90 ± 0.00ef
42.80 ± 0.00bc
50.70 ± 0.00c
33.47 ± 0.58d
49.20 ± 0.00cd
32.80 ± 0.00d
46.05 ± 0.88b
45.45 ± 0.00bc
53.43 ± 0.85a
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หมายเหตุ a, b, c, … อักษรทีต่างกันในแนวตัง แสดงถึงค่าเฉลียทีมีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญ (p<0.05)
ค่าเฉลียได้จากการวิเคราะห์ 3 ซํา
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การเติมอิมลั ซิไฟเออร์ ก่อนผ่านกระบวนการโฮโมจิไนซ์นนจะเป็
ั
นการช่วยลดขนาดดร็ อป
เล็ทนํามันให้เล็กลงและมีความสมําเสมอมากขึนโดยมีสารอิมลั ซิไฟเออร์ เข้าไปหุ ม้ ล้อมรอบดร็ อป
เล็ทขนาดเล็กๆและช่วยป้ องกันการกลับเข้ามารวมตัวและการเกาะกลุ่มกันของดร็ อปเล็ทได้ (สุ คนธ์
ชืน, 2531) อิมลั ซิไฟเออร์ จะจัดเรี ยงตัวโดยหันส่ วนทีชอบนําอยูด่ า้ นนอกของดร็ อปเล็ทนํามัน และ
ส่ วนทีไม่ชอบนําอยูภ่ ายในดร็ อปเล็ทนํามัน อิมลั ซิไฟเออร์ทีมีส่วนชอบนําอยูม่ าก (HLB ค่อนข้าง
สู ง) จะทําให้ดร็ อปเล็ทนํามันทีถูกล้อมรอบด้วยอิมลั ซิ ไฟเออร์ประเภทนีสามารถกระจายตัวอยูใ่ นนํา
ได้ดี (Das and Kinsella, 1990)
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4.2 การทดสอบประสิ ทธิภาพของสารอิมัลซิไฟเออร์ ในการเพิมความคงตัวต่ อความร้ อนใน
การสเตอริไรส์ ของกะทิ
เมือทําการทดสอบประสิ ทธิ ภาพของอิมลั ซิไฟเออร์ เดียวทีระดับความเข้มข้น 0.5% (w/w)
และอิมลั ซิไฟเออร์ ผสม 2 ชนิ ดทีระดับอัตราส่ วน 1:1 ทีระดับความเข้มข้นชนิดละ .25% (w/w)
(คัดเลือกมาจากผลการทดลองข้อ 4.1) ในการเพิมความคงตัวต่อความร้อนในการสเตอริ ไรส์ของ
กะทิ ได้ผลดังภาพที 9 และตารางที 11
ลักษณะปรากฏ (appearance) เมือทําการตรวจสอบลักษณะปรากฏดังแสดงในภาพที 9
พบว่าการใช้สารอิมลั ซิ ไฟเออร์แตกต่างชนิดกันจะทําให้มีลกั ษณะปรากฏทีแตกต่างกัน นันคือ
ตัวอย่างทีเป็ น control และ Tween 60 + SSL จะมีลกั ษณะเกิดการแยกชันอย่างชัดเจน เกิดการจับตัว
ของชันครี มเป็ น curd อยูส่ ่ วนบนและมีส่วนล่างค่อนข้างใส ส่ วนการใช้ Tween 60, P-1670,
S-1170, Tween 60 + P-1670, Tween 60 + S-1170, Tween 60 + MG, Tween 60 + DMG, Tween 60 +
PGE, P-1670 + S-1170 และ P-1670 + PGE จะมีลกั ษณะเนือเนียนไม่เกิดการแยกชันของกะทิ แต่
ตัวอย่างทีมีการใช้ Tween 60 + P-1670, Tween 60 + S-1170, Tween 60 + SSL และ
P-1670+S-1170 จะมีการปรากฏของตะกอนสี เทาตกลงมาอยูด่ า้ นล่างซึงคาดว่าน่าจะเป็ นตะกอน
ของโปรตีนในกะทิ และเมือเปรี ยบเทียบลักษณะเนือสัมผัส พบว่ากะทิตวั อย่างควบคุมจะมีลกั ษณะ
เนือหยาบมากทีสุ ด เนืองจากตัวอย่างกะทิควบคุมเป็ นตัวอย่างทีไม่มีการใช้อิมลั ซิไฟเออร์ ดังนันจึง
มีการเกิดอนุภาคขนาดใหญ่จากการรวมตัวกันของดร็ อปเล็ทนํามัน เพราะไม่มีอิมลั ซิ ไฟเออร์ทีจะ
ช่วยป้ องกันการรวมตัวกันของอนุภาคนํามัน (ปิ ติกานต์, 2548) โดยความร้อนจะส่ งผลทําให้
โปรตีนทีกระจายตัวอยูใ่ นเฟสต่อเนืองนันเกิดการคลายตัวและเสี ยสภาพ (denature) มีความเป็ น
hydrophobic เพิมขึน ดังนันจึงทําให้โปรตีนมาจับเกาะกันเป็ นอนุภาคทีใหญ่ขึนจากแรง
hydrophobic และเมือมีการจับเกาะกันทัวทังระบบจะเกิดเป็ นโครงสร้างร่ างแห 3 มิติ เกิดเป็ น
ลักษณะ curd หรื อ gel ได้ นอกจากนีโปรตีนทีหุ ม้ รอบๆ ดร็ อปเล็ทนํามันทีเกิดการคลายตัวยังส่ งผล
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ให้ทีผิวดร็ อปเล็ทมีแรง hydrophobic มาก จึงดึงให้ดร็ อปเล็ทเคลือนทีเข้าหากัน เกิดการจับเกาะกัน
เป็ นกลุ่มก้อน (flocculation) ส่ งผลให้เกิดการแยกชันครี มหลังการเหวียงเกิดได้มากและเร็ วด้วย
ส่ วนกรณี ทีมีการเติมสารอิมลั ซิไฟเออร์ทีเป็ น surfactant ซึงจัดเป็ นสารโมเลกุลเล็ก
มีคุณสมบัติ surface activity ได้มากกว่าโปรตีนทีเป็ นอิมลั ซิไฟเออร์ตามธรรมชาติ เช่น
อัลบูมิน โกลบูลิน โปรลามีน และกลูเตลิน surfactant มีความสามารถแพร่ ได้รวดเร็ วกว่าโปรตีน
ดังนันจึงสามารถไปดูดซับทีผิวของดร็ อปเล็ทนํามันทีเกิดใหม่ภายหลังผ่านการโฮโมจิไนซ์ได้
รวดเร็ ว ช่วยให้ดร็ อปเล็ทนํามันไม่เกิดการเคลือนทีมาจับเกาะกันเป็ นกลุ่ม โดยยังมีขนาดเล็ก
กระจายตัวในระบบได้ ทําให้การเกิดการแยกชันครี มหลังการเหวียงเกิดได้นอ้ ยหรื อไม่เกิดการแยก
ชันครี มภายหลังการเหวียงเมือเปรี ยบเทียบกับตัวอย่างควบคุม
Walstra et al. (1996) พบว่าเมือตัวอย่างผ่านการให้ความร้อนเบืองต้นในอุณหภูมิสูงขึน
โปรตีนในตัวอย่างทีบริ เวณผิวสัมผัสร่ วมจะเกิดการสู ญเสี ยสภาพได้มากขึน ทําให้อตั ราส่ วนมวล
ของโปรตีนต่อพืนทีผิวลดลง อิมลั ซิไฟเออร์ทีเติมลงในตัวอย่างอิมลั ชันจะเข้าไปทําหน้าทีแทน
ส่ วนของโปรตีนทีเกิดการเสื อมสภาพเนืองจากการให้ความร้อน และทําหน้าทีดูดซับทีบริ เวณ
ผิวสัมผัสร่ วมระหว่างนํากับนํามัน โดยทัวไป surfactant มีแนวโน้มทีจะช่วยลดแรงตึงระหว่างผิว
ได้มากกว่าโปรตีน
ในระหว่างกระบวนการแปรรู ป ความร้อนจะไปทําให้โปรตีนทีมีในนํากะทิ เช่น โกลบูลิน
อัลบูมิน ซึ งทําหน้าทีเป็ นอิมลั ซิไฟเออร์ ตามธรรมชาติเกิดการคลายเกลียวได้ง่ายขึน เกิดการ
เปลียนแปลงการจัดเรี ยงตัวของโมเลกุลโปรตีน เพราะ side chain ของกรดอะมิโนทีเป็ นส่ วนทีไม่
ชอบนําในโมเลกุลของโปรตีนซึงในสภาพธรรมชาติ side chain ของกรดอะมิโนจะฝังอยูภ่ ายใน
โมเลกุลของโปรตีน แต่เมือโปรตีนเกิดการเสี ยสภาพเนืองจากได้รับความร้อนจากการพาสเจอไรส์
หรื อสเตอริ ไรส์ ส่ วนของ side chain ดังกล่าวถูกเปิ ดออกและไปจับกับส่ วนทีชอบนําของสารอิมลั
ซิ ไฟเออร์ โดยจะเกิดการดูดซับอยูท่ ีบริ เวณพืนผิวของสายยาวโปรตีน ทําให้โปรตีนเกิดโครงสร้าง
ใหม่ทีผิวร่ วมระหว่างนํามันกับนําซึงทําหน้าทีกีดขวางการรวมตัวกันของเม็ดไขมัน (Mcclement,
1999) และยังเป็ นการช่วยลดแรงตึงระหว่างผิว หรื อเกิดเป็ นฟิ ล์มล้อมรอบหยดวัฏภาคภายใน ทํา
หน้าทีเป็ นกันชน (mechanical barrier) ช่วยป้ องกันไม่ให้หยดวัฏภาคภายในสัมผัสกันหรื อช่วยลด
ระยะเวลาในการสัมผัสกันได้มากขึน (พิมพร, 2540)
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control

Tween60+P-1670

Tween60+DMG

Tween60

Tween60+S-1170

Tween60+PGE
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Tween60+SSL

P-1670+S-1170

S-1170

Tween60+MG

P-1670+PGE

ภาพที 9 ลักษณะปรากฏหลังเก็บไว้ 24 ชัวโมงของกะทิสเตอริ ไรส์ทีมีการเติมอิมลั ซิ ไฟเออร์ 1 ชนิด

ในความเข้มข้น 0.50% (w/w) และ 2 ชนิดในความเข้มข้นชนิดละ 0.25% (w/w)
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เมือทําการตรวจสอบคุณสมบัติทางเคมีและกายภาพของตัวอย่างกะทิทงหมด
ั
ได้ผลดัง
แสดงในตารางที 11 พบว่าการใช้ Tween 60 และ S-1170 ทีความเข้มข้น 0.50% (w/w) จะไม่เกิด
การแยกชันของกะทินนคื
ั อมี ความสู งส่ วนใสหลังการเหวียงเป็ น 0% และตัวอย่างทีมีความคงตัว
รองลงมาได้แก่ Tween 60 + MG, Tween 60 + S-1170, P-1670 และ P-1670 + S-1170 ตามลําดับซึงมี
ค่าความสู งของส่ วนใสหลังการเหวียง < 15% เมือเปรี ยบเทียบกับตัวอย่างทางการค้า พบว่า ทุก
ตัวอย่างมีค่าความสู งส่ วนใสหลังการเหวียงน้อยกว่าตัวอย่างทางการค้ายกเว้นตัวอย่างควบคุมและ
P-1670 + PGE เมือพิจารณาค่า creaming index (CI) พบว่า ตัวอย่างทีเกิดการแยกชันครี มมี 2
ตัวอย่างได้แก่ ตัวอย่างควบคุม และ Tween 60 + SSL โดยในทุกตัวอย่างทัง 12 ตัวอย่างนันจะไม่
เกิดการแยกตัวของชันนํามัน นันคือมีค่า oiling off index (OI) เป็ นศูนย์ และมี 5 ตัวอย่างทีเกิดการ
ตกตะกอนได้แก่ Tween 60 + MG, Tween 60 + DMG, Tween 60 + PGE และ P-1670 + PGE และ
P-1670 + S-1170 ซึงมีค่า precipitation index (PI) > 0 ส่ วนค่า pH ของทัง 12 ตัวอย่างนัน จะมีค่า
อยูใ่ นช่วง 5.32 – 5.51 ทุกตัวอย่างมีศกั ย์ไฟฟ้ าบริ เวณรอบๆผิวของดร็ อปเล็ทเป็ นลบ โดยตัวอย่างที
มีขนาดศักย์ไฟฟ้ ามากทีสุ ดได้แก่ Tween 60 + SSL ตามด้วย Tween 60 + DMG, P-1670 + S-1170,
Tween 60 + P-1670 และ Tween + S-1170 โดยมีค่าอยูใ่ นช่วง -28.87 ถึง -37.67 mV เมือ
เปรี ยบเทียบกับตัวอย่างควบคุมซึงมีขนาดของศักย์ไฟฟ้ าบริ เวณรอบๆผิวของดร็ อปเล็ทตําทีสุ ด ซึงมี
ค่า -21.63 mV โดยมีความแตกต่างอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติเมือเปรี ยบเทียบกับตัวอย่างทีมีการเติม
สารอิมลั ซิไฟเออร์ และตัวอย่างกะทิจากการทดลองส่ วนใหญ่จะมีขนาดศักย์ไฟฟ้ ามากกว่ากะทิทาง
การค้ายกเว้นตัวอย่างควบคุม โดยจะสังเกตเห็นว่าตัวอย่างกะทิทุกตัวอย่างจะมีศกั ย์ไฟฟ้ าบริ เวณ
รอบๆผิวดร็ อปเล็ทเป็ นลบ เนืองจากโปรตีนทีเป็ นองค์ประกอบอยูใ่ นกะทินนจะมี
ั
ค่า pI อยูท่ ี
ประมาณ 4 – 5 ส่ วนตัวอย่างกะทิมีค่า pI อยูท่ ีประมาณ 5.33 -5.51 ซึ งมีค่าสู งกว่า pI ดังนันจึงแสดง
ค่าเป็ นลบ ส่ วนตัวอย่างกะทิทีเติม Tween 60 + SSL นันจะมีค่าศักย์ไฟฟ้ าบริ เวณรอบๆผิว
ดร็ อปเล็ทติดลบมากทีสุ ดเนืองจากว่า SSL นันจัดอยูใ่ นกลุ่มของอิมลั ซิไฟเออร์ทีมีประจุลบ
โดยประจุของอนุภาคนันถือว่ามีความสําคัญต่อคุณสมบัติและความคงตัวของอิมลั ชัน นันคือถ้า
อนุภาคมีประจุเหมือนกันจะเกิดแรงผลักทางไฟฟ้ าเกิดขึนส่ งผลทําให้อิมลั ชันมีความคงตัว ความ
แรงและขนาดของประจุยงมากยิ
ิ
งทําให้อิมลั ชันมีความคงตัวมากขึน การทีอนุภาคของอิมลั ชันมี
ประจุจะช่วยทําให้ความคงตัวของอนุภาคเพิมขึน เนืองจากแรงผลักระหว่างอนุภาคทําให้อนุภาคไม่
สามารถเคลือนทีเข้ามาใกล้กนั และยึดกันเป็ นก้อนใหญ่ขึนได้ ในระบบอิมลั ชันชนิดนํามันในนํา
(oil in water) การทีมีประจุบนผิวของอนุภาคดร็ อปเล็ทนํามัน จะทําให้เกิด electrical double layer
ขึนในระบบ เมืออนุภาคเคลือนทีเข้ามาใกล้กนั ชันของ double layer จะทับกัน ทําให้เกิดแรงผลัก
ทีต้านทานแรงดึงดูด van der Waals และถ้าเกราะพลังงานในระบบมีค่าสู ง อนุภาคจะไม่เกิดการ
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รวมตัวกัน แต่ในทางตรงกันข้ามถ้าอนุภาคทีเคลือนทีเข้ามาใกล้กนั สามารถเอาชนะกําแพง
พลังงานได้ อนุภาคจะเข้ามายึดกันด้วยแรงทีแน่น เนืองจากอนุภาคอยูใ่ กล้กนั มาก ความคงตัวของ
อิมลั ชันทีจุดนีจะขึนอยูก่ บั ความแข็งแรงของฟิ ล์มทีล้อมรอบอนุภาคดร็ อปเล็ทเพียงอย่างเดียว
การเติม electrolyte ลงไปในอิมลั ชันจะทําให้ค่า ]-potential ของระบบลดลง อนุภาคจะเกิดการ
รวมกลุ่มได้ง่ายขึน
การมี repulsive electrostatic interactions ระหว่างอนุภาคในระบบอิมลั ชันทีมีประจุ
เหมือนกันจะช่วยทําให้อนุภาคไม่เกิดการเคลือนทีมาอยูใ่ กล้และเกิดการรวมตัวกัน และกลุ่มประจุ
counter ion ทีอยูร่ อบอนุภาคจะมีการเคลือนทีช้ากว่าการเคลือนทีของอนุภาคเอง ค่าทีใช้ในการ
แสดงถึง electrostatic repulsive forces คือค่า ]-potential (mV) ซึ งใช้เป็ นตัวชีวัด potential
stability ของระบบอิมลั ชันได้ (Mirhosseini et al., 2008)
จากตารางที 11 และภาพที 10 เมือใช้สารอิมลั ซิไฟเออร์ทีระดับความเข้มข้น 0.50% (w/w)
เปรี ยบเทียบกับตัวอย่างควบคุม จะเห็นได้วา่ ขนาดอนุภาคเฉลียของกะทิตวั อย่างควบคุมมีขนาด
ใหญ่ทีสุ ดเมือเปรี ยบเทียบกับตัวอย่างทีมีการเติมสารอิมลั ซิไฟเออร์ซึงมีความแตกต่างอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ เนืองจากการเติมสารอิมลั ซิไฟเออร์ทาํ ให้กะทิมีโมเลกุลอิมลั ซิไฟเออร์ ไป
ล้อมรอบดร็ อปเล็ทนํามัน ทําให้ดร็ อปเล็ทนํามันรวมตัวกันเกิดเป็ นดร็ อปเล็ทนํามันทีมีขนาดใหญ่
ขึน ไม่ได้หรื อยากขึนกว่าเดิม (Dickinson, 1992) โดยการผลการวิเคราะห์พบว่าส่ วนใหญ่แล้วจะมี
ขนาดอนุภาคเฉลียน้อยกว่า 4.00 μm ซึ งมีขนาดอยูใ่ นช่วง 1.41 – 3.157 μm ยกเว้นตัวอย่างทีเป็ น
Tween 60 + SSL ทีมีขนาดอนุภาคเฉลีย 6.03 μm สอดคล้องกับความหนืดทีพบว่าตัวอย่างควบคุม
และ Tween 60 + SSL จะมีความหนืดสู งถึง 50.40 และ 55.80 cP ตามลําดับ ซึงมีมากกว่าตัวอย่างที
มีการเติมอิมลั ซิไฟเออร์ชนิดอืนๆ ซึงเมืออิมลั ชันกะทิมีขนาดอนุภาคขนาดใหญ่จะส่ งผลทําให้มี
ความหนืดสู งกว่าการมีอนุภาคขนาดเล็กด้วย เนืองจากการมีอนุภาคนํามันขนาดใหญ่นนจะสามารถ
ั
ต้านแรงหัววัดความหนืดมากขึน (Asano and Sotoyane, 1999) อนุภาคนํามันขนาดใหญ่นีสามารถ
เกิดจากดร็ อปเล็ทนํามันทีเข้ามาเกาะกลุ่มกันจากการเกิด flocculation ได้
นอกจากนีผลจากตารางที 12 พบว่า เมือระยะเวลาการเก็บผ่านไป 1 เดือนจะส่ งผลให้มีค่า
creaming index เพิมขึนในทุกตัวอย่าง เนืองจากเมือใช้ระยะเวลาการเก็บรักษานานขึน โปรตีน
สามารถเกาะจับกันเองได้จะทําให้มีขนาดอนุภาคใหญ่ขึนเมือเก็บไว้นานขึน และดร็ อปเล็ทนํามัน
อาจเกิดการเกาะกลุ่มกัน (flocculation) เป็ นอนุภาคทีใหญ่ขึนแล้วลอยตัวเกิดเป็ นชันครี มของอนุภาค
นํามันมากขึน (ปิ ติกานต์, 2548) สังเกตจากจากผลขนาดอนุภาคเฉลียของดร็ อปเล็ทจะมีค่าสู งเมือ
เกิดปรากฏการณ์ flocculation ของอนุภาค
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นอกจากนียังมีลกั ษณะปรากฏเปลียนแปลงไปโดยเฉพาะตัวอย่างควบคุม Tween 60 +
SSL และ P-1670 + S-1170 ทีมีลกั ษณะสี เข้มมากค่อนข้างเป็ นสี นาตาล
ํ
แต่ยงั มีหลายตัวอย่างที
ยังคงมีลกั ษณะเป็ นสี ขาวหรื อค่อนข้างเป็ นสี ขาว ได้แก่ Tween 60, S-1170, Tween 60 + S-1170 และ
PGE + P-1670 โดยตัวอย่างทีให้ลกั ษณะปรากฏด้านเนือสัมผัสทีดีอยู่ ได้แก่ Tween 60, S-1170,
Tween 60 + MG, Tween 60 + DMG, Tween 60 + PGE และ P-1670 + PGE ดังนันจะเห็นได้วา่
ตัวอย่างทีถือว่ามีลกั ษณะปรากฏทีดี ได้แก่ ตัวอย่างทีมีการเติม Tween 60, S-1170, Tween 60 +
S-1170, Tween 60 + MG และ Tween 60 + PGE การเปลียนแปลงสี ของตัวอย่างควบคุมอย่าง
รวดเร็ วนันอาจเนืองจากโปรตีนทีอยูเ่ ป็ นอิสระสามารถเกิดปฏิกิริยาเมลลาร์ ดได้มาก อีกทังยังเกิด
การเกาะกลุ่มกันของอนุภาคโปรตีนมีขนาดใหญ่ขึน ส่ วนตัวอย่างทีมีการใช้สารอิมลั ซิ ไฟเออร์นนั
จะมีการเกิดสี นาตาลน้
ํ
อยกว่าอาจเนืองจากมีอิมลั ซิ ไฟเออร์ ไปจับกับโมเลกุลของโปรตีน จึงช่วยกีด
ขวางการเกิดปฏิกิริยาเมลลาร์ ดของโปรตีนกับนําตาลทีอยูใ่ นเฟสนํา (Silvestre et al., 2000)
การใช้สภาวะความร้อนสู งแก่กะทิในระดับสเตอริ ไรส์ทีอุณหภูมิ 121°C นาน 30 นาที
จะทําให้โปรตีนทีเป็ นองค์ประกอบในกะทิเกิดการเสี ยสภาพ (denature) อย่างสมบูรณ์ แยกตัวออก
จากส่ วนของนํามาจับตัวกันเอง โดยมีการโอบอุม้ ดร็ อปเล็ทนํามันไว้ดว้ ย จึงทําให้ตวั อย่างควบคุม
มีการจับตัวกันเป็ นอนุภาคขนาดใหญ่ การให้ความร้อนแก่นากะทิ
ํ ในระดับสเตอริ ไรส์จะส่ งผลให้
โปรตีนทีเสี ยสภาพ มีคุณสมบัติในการละลายหรื อการกระจายตัวลดลง และเกิดการรวมตัวของ
โปรตีนเป็ นอนุภาคขนาดใหญ่ขึนหลังจากกระบวนการให้ความร้อน
การใช้อิมลั ซิ ไฟเออร์ ผสมมักทําให้อิมลั ชันมีความคงตัวดีกว่าการใช้อิมลั ซิ ไฟเออร์เพียง
ชนิดเดียวในปริ มาณเท่ากันเนืองจากอิมลั ซิฟิเคชันกระทําได้ง่ายขึน โดยแรงตึงผิวจะลดลงจากการ
ใช้อิมลั ซิไฟเออร์ผสม ในระบบทีมีอิมลั ซิไฟเออร์ ผสมความแข็งแรงของฟิ ล์ม (extra film strength)
จะเพิมขึนเนืองจาก (a) การเกาะตัวของโมเลกุลทีชันจะดีขึน (b) การเกิดเฟสผสมของแข็งของเหลว (mixed liquid crystalline mesophse) ทีบริ เวณผิวของอนุภาคหรื อ (c) การเกิดโมเลกุล
เชิงซ้อนระหว่างอิมลั ซิ ไฟเออร์ ทีบริ เวณผิวร่ วม (Dickinson and Stainsby, 1982)
การพิจารณาเลือกชนิดและปริ มาณอิมลั ซิ ไฟเออร์สาํ หรับการทดลองขันตอนต่อไปนัน จะ
พิจารณาคัดเลือกหลังการทดสอบความคงตัวต่อความเย็นในข้อ 4.3
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ตารางที 11 สมบัติทางเคมีและกายภาพของกะทิสเตอริ ไรส์ทีมีการเติมอิมลั ซิไฟเออร์ 1 ชนิดในความเข้มข้น 0.50% (w/w) และ 2 ชนิดในความเข้มข้นชนิดละ 0.25% (w/w)
ความเข้มข้น
% ความสู งส่ วนใส creaming index
oiling off index
precipitation
pH*
ชนิดของอิมลั ซิไฟเออร์
HLB
(% w/w)
หลังการเหวียง
(CI)* (%)
(OI)*(%)
index (PI)*(%)
b
a
control
0
60.70±1.73
9.00±1.83
0.00±0.00
0.00±0.00
5.51±0.01a
Tween 60
14.9
0.50
0.00±0.00
0.00±0.00
0.00±0.00
0.00±0.00
5.50±0.00b
P-1670
16
0.50
14.29±0.00f
0.00±0.00
0.00±0.00
0.00±0.00
5.43±0.01d
S-1170
11
0.50
0.00±0.00
0.00±0.00
0.00±0.00
0.00±0.00
5.37±0.01h
Tween 60 + P-1670
15.45
0.25+0.25
22.39±0.00e
0.00±0.00
0.00±0.00
0.00±0.00
5.32±0.01i
Tween 60 + S-1170
12.95
0.25+0.25
11.44±0.86f
0.00±0.00
0.00±0.00
0.00±0.00
5.43±0.01cd
Tween 60 + SSL
11.60
0.25+0.25
42.29±4.31d
9.23±6.70a
0.00±0.00
0.00±0.00
5.42±0.00e
Tween 60 + MG
9.45
0.25+0.25
7.46±0.00g
0.00±0.00
0.00±0.00
3.98±0.86d
5.33±0.01i
Tween 60 + DMG
9.35
0.25+0.25
24.51±1.70e
0.00±0.00
0.00±0.00
5.39±0.85c
5.40±0.00f
Tween 60 + PGE
11.05
0.25+0.25
26.47±0.00e
0.00±0.00
0.00±0.00
7.35±0.00b
5.44±0.01cd
P-1670 + S-1170
13.5
0.25+0.25
14.71±0.00f
0.00±0.00
0.00±0.00
14.71±0.00a
5.39±0.00g
P-1670 + PGE
11.6
0.25+0.25
56.37±2.25c
0.00±0.00
0.00±0.00
7.35±0.00b
5.44±0.00c
Brand A CAN
c
Brand B CAN
50.00±0.70
d
Brand A UHT
46.50±0.00
d
Brand B UHT
46.73±3.16
Brand C UHT
b
Brand B PAS
63.57±0.65
a
Brand D PAS
75.13±1.03
-

ค่าเฉลีย % ความสู งส่ วนใสหลังการเหวียง creaming index oiling off index precipitation index pH และ zeta potential ได้จากการวิเคราะห์ 3 ซํา ค่าเฉลียความหนืด และ d32 ได้จากการวิเคราะห์ 2 ซํา

หมายเหตุ a, b, c, … อักษรทีต่างกันในแนวตัง แสดงถึงค่าเฉลียทีมีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญ (p<0.05) * หมายถึง ทําการวิเคราะห์หลังเก็บรักษาตัวอย่างไว้ ชัวโมง - หมายถึง ไม่ได้ทาํ การวิเคราะห์
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50.40±0.00b
13.73±2.51e
13.63±1.39e
13.86±5.72e
8.20±0.81f
23.37±3.06d
55.80±3.15a
25.93±0.50d
8.92±0.87f
6.79±0.51f
6.80±0.15f
40.53±1.65c
-

ความหนืด* (cP)

zeta potential
(mV)
-21.63±0.49a
-29.00±0.26b
-32.80±0.53d
-30.70±1.25c
-33.63±0.12de
-33.67±1.46de
-37.67±0.45g
-30.13±0.25bc
-35.87±0.45f
-28.87±0.50b
-34.27±0.55e
-32.83±0.95d
-32.30±0.95d
-22.57±0.71a
22.13±0.58a
27.97±0.86b
37.80±0.70g
21.57±0.86a
29.93±0.46b

d32*
(μm)
21.130±0.48a
3.157±0.12c
1.659±0.09fgh
1.414±0.00h
2.094±0.07ef
2.349±0.05de
6.031±0.05b
2.793±0.01cd
1.938±0.01efg
1.609±0.01fgh
1.519±0.02gh
3.007±0.10c
-

ความเข้มข้น (% w/w)
0
0.50
0.50
0.50
0.25+0.25
0.25+0.25
0.25+0.25
0.25+0.25
0.25+0.25
0.25+0.25
0.25+0.25
0.25+0.25

ลักษณะปรากฏด้านเนื อสัมผัส
เนือมีลกั ษณะเป็ น curd ขนาดใหญ่ + ไม่มีตะกอน
เนือสัมผัสเรี ยบเนียน + ตะกอนหยาบ
เนือมีลกั ษณะเป็ น curd ขนาดปานกลาง + ตะกอนหยาบ
เนือสัมผัสเรี ยบเนียน + ตะกอนละเอียด
เนือมีลกั ษณะเป็ น curd ขนาดเล็ก + ตะกอนหยาบ
เนือสัมผัสเรี ยบเนียน + ตะกอนหยาบ
เนือมีลกั ษณะเป็ น curd ขนาดใหญ่
เนือสัมผัสเรี ยบเนียน + ตะกอนละเอียด
เนือสัมผัสเรี ยบเนียน + ตะกอนละเอียด
เนือสัมผัสเรี ยบเนียน + ตะกอนละเอียด
เนือมีลกั ษณะเป็ น curd ขนาดปานกลาง + ตะกอนหยาบ
เนือสัมผัสเรี ยบเนียน + ตะกอนหยาบ

หมายเหตุ a, b, c, … อักษรทีต่างกันในแนวตัง แสดงถึงค่าเฉลียทีมีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญ (p<0.05)
ค่าเฉลียได้จากการวิเคราะห์ 3 ซํา

ชนิดของอิมลั ซิ ไฟเออร์
control
Tween 60
P-1670
S-1170
Tween 60 + P-1670
Tween 60 + S-1170
Tween 60 + SSL
Tween 60 + MG
Tween 60 + DMG
Tween 60 + PGE
P-1670 + S-1170
P-1670 + PGE

สี
สี เข้มมาก
ขาว
มีคราบสี เข้ม
ขาว
มีคราบสี เข้ม
ขาว
สี เข้ม
สี ออกคลํา
สี ออกคลํา
สี ออกคลํา
สี เข้ม
สี ออกขาว

creaming index (CI) (%)
9.39±2.53g
68.72±0.89a
48.20±0.89b
47.69±1.54b
48.20±2.35b
35.76±1.81d
26.59±0.62e
46.11±0.79bc
46.15±1.54bc
15.38±0.00f
44.10±2.35c
45.64±0.88bc

ตารางที 12 สมบัติทางกายภาพหลังเก็บรักษาไว้ 1 เดือน ของกะทิสเตอริ ไรส์ทีมีการเติมอิมลั ซิไฟเออร์ 1 ชนิดในความเข้มข้น 0.50% (w/w) และ 2 ชนิดใน
ความเข้มข้นชนิดละ 0.25% (w/w)
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control

tween60

Tween60+P-1670

Tween60+DMG

Tween60+S-1170

Tween60+PGE
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P-1670

Tween60+SSL

P-1670+S-1170

S-1170

Tween60+MG

P-1670+PGE

ภาพที 10 ภาพถ่ายจากกล้องจุลทรรศน์แสดงลักษณะของดร็ อปเล็ททีเวลา 24 ชัวโมง ของกะทิ
สเตอริ ไรส์ทีมีการเติมอิมลั ซิไฟเออร์ 1 ชนิดในความเข้มข้น 0.50% (w/w) และ 2 ชนิด
ผสมกันในความเข้มข้นชนิดละ 0.25% (w/w)
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4.3 การทดสอบประสิทธิภาพของสารอิมลั ซิไฟเออร์ ในการเพิมความคงตัวต่อความเย็นในการเก็บรักษา
ของกะทิสเตอริไรส์

4.3.1 ความคงตัวต่อความเย็นของกะทิทางการค้าและกะทิจากโรงงานผูผ้ ลิตกะทิแปรรู ป
ทําการศึกษาความคงตัวต่อความเย็นของกะทิทางการค้าและกะทิทีได้จากการผลิตจริ งของโรงงาน
ผูผ้ ลิตกะทิแปรรู ป จากการวัดความคงตัวต่อความเย็นโดยการติดตามการเกิดผลึกของไขมัน (fat
crystallization) ด้วยการวัด Solid Fat Content (SFC) ทัง 2 วิธี ได้แก่ (1) การวัด Solid Fat Content
(SFC) ทีอุณหภูมิ 5, 10, 15, 20, 25°C เป็ นเวลา 30 นาที และ ( 2) การวัด Solid Fat Content (SFC)
ทีอุณหภูมิ 0 และ 5°C เป็ นเวลา 90 นาที ได้แสดงไว้ในภาพที 11, 12 และ 13 เมือเปรี ยบเทียบ
ความคงตัวต่อความเย็นของกะทิทีผ่านการฆ่าเชือทัง 2 วิธีคือ สเตอริ ไรส์บรรจุกระป๋ อง (CAN) และ
ยูเอชทีบรรจุกล่อง (UHT) พบว่า กะทิยเู อชที จะมีความคงตัวมากกว่ากะทิกระป๋ อง และเมือ
เปรี ยบเทียบกะทิเฉพาะกระป๋ องในโรงงานผูผ้ ลิตกะทิแปรรู ป พบว่ากะทิทีมีการใช้อิมลั ซิไฟเออร์
เป็ น Tween 60 + sugar ester นันมีความคงตัวมากกว่ากะทิทีใช้ Tween 60 เพียงอย่างเดียว และ
มากกว่ากะทิทีไม่ใช้อิมลั ซิไฟเออร์ ทงที
ั อุณหภูมิ 0 และ 5°C
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no emulsifier (CAN)

25

Tween 60 (CAN)

20
%SFC

Tween 60 + sugar ester (CAN)

15

Brand A (CAN)

10

Brand B (CAN)
Brand A (UHT)

5

Brand B (UHT)

0
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20
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60

80

100

time (min)

ภาพที 11 Solid Fat Content (SFC) ของกะทิทีอุณหภูมิ 0°C เป็ นระยะเวลา 90 นาที ของกะทิ
ทางการค้าและกะทิทีได้จากการผลิตจริ งของโรงงานผูผ้ ลิตกะทิแปรรู ป
หมายเหตุ: - กะทิทางการค้า (Brand A และ Brand B รวม 4 ตัวอย่าง) ไม่ระบุชนิดและปริ มาณ
อิมลั ซิไฟเออร์ทีใช้ กะทิทีได้จากการผลิตจริ งของโรงงานผูผ้ ลิตกะทิแปรรู ป
(3 ตัวอย่าง) ไม่ระบุปริ มาณอิมลั ซิไฟเออร์ทีใช้
- CAN หมายถึงกะทิสเตอริ ไรส์บรรจุกระป๋ อง และ UHT หมายถึง กะทิยเู อชทีบรรจุกล่อง
- ค่าเฉลียได้จากการวิเคราะห์ 2 ซํา
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Brand A (CAN)
Brand B (CAN)
Brand A (UHT)
Brand B (UHT)

20

%SFC

15
10
5
0
0

20

40
time (min)

60

80

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลเป็านงระยะเวลา 90 นาที
ก
ั
น
ำ
ภาพที 12 Solid Fat Content
(SFC)
ของกะทิ
ท
ี
อุ
ณ
หภู
ม
ิ
5°C
ส

100

หมายเหตุ: - กะทิทางการค้า (Brand A และ Brand B รวม 4 ตัวอย่าง) ไม่ระบุชนิดและปริ มาณ
อิมลั ซิไฟเออร์ทีใช้ กะทิทีได้จากการผลิตจริ งของโรงงานผูผ้ ลิตกะทิแปรรู ป
(3 ตัวอย่าง) ไม่ระบุปริ มาณอิมลั ซิไฟเออร์ทีใช้
- CAN หมายถึงกะทิสเตอริ ไรส์บรรจุกระป๋ อง และ UHT หมายถึง กะทิยเู อชทีบรรจุกล่อง
- ค่าเฉลียได้จากการวิเคราะห์ 2 ซํา
25

no emulsifier (CAN)
Tween 60 (CAN)
Tween 60 + sugar ester (CAN)
Brand A (CAN)
Brand B (CAN)
Brand A (UHT)
Brand B (UHT)

20
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15
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ภาพที 13 Solid Fat Content (SFC) ของกะทิทีอุณหภูมิ 5, 10, 15, 20 และ 25°C โดยแต่ละอุณหภูมิ
ใช้ระยะเวลา 30 นาที
หมายเหตุ: - กะทิทางการค้า (Brand A และ Brand B รวม 4 ตัวอย่าง) ไม่ระบุชนิดและปริ มาณ
อิมลั ซิไฟเออร์ทีใช้ กะทิทีได้จากการผลิตจริ งของโรงงานผูผ้ ลิตกะทิแปรรู ป
(3 ตัวอย่าง) ไม่ระบุปริ มาณอิมลั ซิไฟเออร์ทีใช้
- CAN หมายถึงกะทิสเตอริ ไรส์บรรจุกระป๋ อง และ UHT หมายถึง กะทิยเู อชทีบรรจุกล่อง
- ค่าเฉลียได้จากการวิเคราะห์ 2 ซํา

66
4.3.2 ความคงตัวต่อความเย็นของกะทิทีได้จากการทดลอง
เมือพิจารณาความคงตัวต่อความเย็นของกะทิสเตอริ ไรส์จากการทดลองทัง 12 ตัวอย่าง
เปรี ยบเทียบกับกะทิสเตอริ ไรส์บรรจุกระป๋ องทางการค้าทัง 2 ตัวอย่างได้แก่ Brand A และ Brand B
โดยการติดตามการเกิด fat crystallization ทีอุณหภูมิ 0, 5, 10, 15, 20 และ 25°C ทีระยะเวลา 30
นาที ดังแสดงในภาพที 14 และ 15 พบว่า ตัวอย่างทีมีความคงตัวต่อความเย็นมากทีสุ ด (มี SFC ตํา
ทีสุ ด) ได้แก่ Tween 60 ทีความเข้มข้น 0.5% (w/w) เนืองมาจากสมบัติการเป็ นสารอิมลั ซิไฟเออร์
ของ Tween 60 ทีใช้ส่วนหางทีชอบนํามันในโมเลกุลไปจับทีบริ เวณผิวของอนุภาคเม็ดนํามันและใช้
ส่ วนทีชอบนําทีมีขนาดใหญ่ในโมเลกุล ซึ งก็คือส่ วนของ polyoxyethylene chain ของ
polysorbate จับโมเลกุลของนําเกิดเป็ นชันนํา (layer of bound water) ล้อมรอบอนุภาคของเม็ด
นํามัน ทําให้การรวมตัวกันของเม็ดไขมันกับนําเกิดได้ดี และอนุภาคของเม็ดนํามันไม่สามารถ
รวมตัวกันได้ (ดวงพร และเยาวภา, 2546) Tween 60 จัดเป็ น surfactant โมเลกุลเล็กโดยจะหันส่ วน
หัวทีมีขวเข้
ั าหาวัฏภาคนําและหันส่ วนหางทีเป็ นสายไฮโดรคาร์ บอนเข้าสู่ วฏั ภาคนํามันและจะถูก
ดูดซับทีผิวสัมผัสร่ วมระหว่างนําและนํามัน และตัวอย่างทีมีความคงตัวต่อความเย็นตําทีสุ ด
(มี SFC สู งทีสุ ด) ได้แก่ ตัวอย่างควบคุม เมือเปรี ยบเทียบตัวอย่างทีมีการเติมสารอิมลั ซิ ไฟเออร์ 1
ชนิด พบว่า ตัวอย่างทีมีการเติม Tween 60 มี SFC ตํากว่ากาเติม S-1170 และ P-1670 ตามลําดับ
ส่ วนตัวอย่างทีมีการเติมสารอิมลั ซิ ไฟเออร์ 2 ชนิดผสมกัน พบว่า ตัวอย่างทีมีการเติม Tween 60 +
PGE มีค่า SFC ตําทีสุ ด และตัวอย่างทีมีการเติม Tween 60 + SSL มีค่า SFC สู งทีสุ ด และเมือ
พิจารณาตัวอย่างทางการค้าทัง 4 ตัวอย่างจะพบว่า ตัวอย่าง Brand A (UHT) มีค่า SFC ตําทีสุ ด และ
Brand (B) CAN มีค่า SFC สู งทีสุ ด
ดังนันจากผลการทดลองทีกล่าวมาจะสามารถสรุ ปได้วา่ ตัวอย่างทีมีการเติม Tween 60,
S-1170, Tween 60 + S-1170, Tween 60 + MG และ Tween 60 + PGE มีความคงตัวต่อความเย็นสู ง
สมบัติทางเคมีกายภาพของอิมลั ซิไฟเออร์ ทีผิวสัมผัสร่ วมของดร็ อปเล็ทนํามันจะส่ งผลสําคัญต่อ
ความคงตัวและสมบัติทางกายภาพของอิมลั ชันทีเกิดการหลอมรวมตัวบางส่ วน (partial
coalescence) โดยอิมลั ซิ ไฟเออร์ ทีมีความหนาและให้ฟิล์มทีมีความยืดหยุน่ ทีผิวสัมผัสร่ วมของ
นํามันกับนําจะสามารถป้ องกันการทิมแทงของผลึกนําแข็งเข้าสู่ เม็ดไขมัน ทําให้ดร็ อปเล็ทเคลือนที
เข้าหากันได้ชา้ ลง ทําให้อิมลั ชันสามารถรักษาความคงตัวได้มากขึน (Dickinson, 1995)
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การพิจารณาเลือกชนิดและปริ มาณอิมลั ซิไฟเออร์สาํ หรับการทดลองตอนต่อไป นันจะนํา
ปั จจัยจากทังการทดสอบความคงตัวต่อความร้อนและความคงตัวต่อความเย็นมาพิจารณาร่ วมกัน
โดยตัวอย่างทีคัดเลือกได้ตอ้ งมีความสามารถในการรักษาทังความคงตัวต่อความร้อนและความคง
ตัวต่อความเย็น ซึงพบว่ามี 5 ตัวอย่าง ได้แก่ กะทิทีมีการเติม Tween 60, S-1170, Tween 60 +
S-1170, Tween 60 + MG และ Tween 60 + PGE ซึงจะนําไปทดสอบร่ วมกับการใช้สารเพิมความข้น
หนืดในขันตอนถัดไป
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Brand B (CAN)
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Tween 60 + P-1670

S-1170

P-1670

Tween 60
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หมายเหตุ: - กะทิทางการค้า (Brand A และ Brand B รวม 4 ตัวอย่าง) ไม่ระบุชนิดและปริ มาณอิมลั ซิไฟเออร์ทีใช้
- CAN หมายถึงกะทิสเตอริ ไรส์บรรจุกระป๋ อง และ UHT หมายถึง กะทิยเู อชทีบรรจุกระป๋ อง

ภาพที 14 Solid Fat Contet (SFC) ทีอุณหภูมิ 0, 5, 10, 15, 20 และ 25°C โดยแต่ละอุณหภูมิใช้ระยะเวลา 30 นาที ของกะทิสเตอริ ไรส์ทีมีการเติม
อิมลั ซิไฟเออร์ 1 ชนิดในความเข้มข้น 0.50% (w/w) และ 2 ชนิดในความเข้มข้นชนิดละ 0.25% (w/w) และกะทิทางการค้า
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หมายเหตุ: - กะทิทางการค้า (Brand A และ Brand B รวม 4 ตัวอย่าง) ไม่ระบุชนิดและปริ มาณอิมลั ซิไฟเออร์ทีใช้
- CAN หมายถึงกะทิสเตอริ ไรส์บรรจุกระป๋ อง และ UHT หมายถึง กะทิยเู อชทีบรรจุกระป๋ อง

ภาพที 15 Solid Fat Content (SFC) ทีอุณหภูมิ 0°C เป็ นระยะเวลา 60 นาที ของกะทิสเตอริ ไรส์ ทีมีการเติมอิมลั ซิไฟเออร์ 1 ชนิดใน
ความเข้มข้น 0.50% (w/w) และ 2 ชนิดในความเข้มข้นชนิดละ 0.25% (w/w) และกะทิทางการค้า
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4.4 การทดสอบประสิ ทธิภาพเบืองต้ นของสารเพิมความข้ นหนืดในการเพิมความคงตัวต่ อของ
กะทิสเตอริไรส์
การทดสอบประสิ ทธิภาพเบืองต้นของสารเพิมความข้นหนืดนีมีวตั ถุประสงค์เพือคัดเลือก
ชนิดและความเข้มข้นทีเหมาะสมต่อการนําไปใช้ร่วมกับสารอิมลั ซิไฟเออร์ทีคัดเลือกได้จากข้อ 4.3
โดยได้ทดสอบสารเพิมความข้นหนืด 3 ชนิด ได้แก่ CMC, xanthan gum และ guar gum ทีระดับ
ความเข้มข้น 0.3, 0.6 และ 0.9% (w/w) เมือพิจารณาจากผลการทดสอบในตารางที 13 พบว่า มีเพียง
ตัวอย่างทีใช้ Tween 60 0.5% (w/w) ร่ วมกับ CMC ทีระดับความเข้มข้น 0.3(w/w) เท่านันทีเกิดการ
แยกชันครี ม โดยมีค่า creaming index (CI) = 8.82% เมือพิจารณาประสิ ทธิภาพในการรักษาความ
คงตัวต่อความเย็นในภาพที 17 พบว่า ตัวอย่างทีมีความสามารถในการรักษาความคงตัวต่อความเย็น
มากทีสุ ดได้แก่ ตัวอย่างทีเติม Tween 60 0.5% (w/w) โดยไม่เติมสาเพิมความข้นหนืดและเมือ
เปรี ยบเทียบชนิ ดของสารเพิมความข้นหนืดทีแตกต่างกัน พบว่า การใช้ xanthan gum สามารถช่วย
รักษาความคงตัวต่อความเย็นได้มากกว่าการใช้ CMC และ guar gum ตามลําดับ เมือเปรี ยบเทียบที
ระดับความเข้มข้นเดียวกัน
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หมายเหตุ:

สารเพิมความข้นหนืด
ชนิด
ความเข้มข้น
0
CMC
0.3
CMC
0.6
CMC
0.9
xanthan gum
0.3
xanthan gum
0.6
xanthan gum
0.9
guar gum
0.3
guar gum
0.6
guar gum
0.9

Creaming Index*
(CI)
0.00±0.00
8.82 ± 1.20
0.00±0.00
0.00±0.00
0.00±0.00
0.00±0.00
0.00±0.00
0.00±0.00
0.00±0.00
0.00±0.00

* วิเคราะห์หลังเก็บไว้ 24 ชัวโมง
a, b, c, … อักษรทีต่างกันในแนวตัง แสดงถึงค่าเฉลียทีมีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญ (p<0.05)
ค่าเฉลียได้จากการวิเคราะห์ 3 ซํา

0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5

Tween 60 (%w/w)

Viscosity (cP)
ก่อนการสเตอริ ไรส์ หลังการสเตอริ ไรส์
12.33 ± 0.45j
13.47 ± 0.51j
22.17 ± 0.38i
49.63 ± 0.06i
126.30 ± 2.38f
189.10 ± 0.35g
288.93 ± 6.52e
543.40 ± 4.42e
49.60 ± 0.00h
98.70 ± 0.60h
684.93 ± 3.40d
655.33 ± 0.92d
1984 ± 5.86b
3519 ± 3.00a
100.50 ± 0.30g
304.80 ± 0.00f
716.40 ± 0.00c
862.40 ± 0.69c
3044.00 ± 3.46a
3486.00 ± 0.00b

ตารางที 13 creaming index และความหนืดของกะทิทีมีการเติม Tween 60 0.5% (w/w) และสารเพิมความข้นหนืดแตกต่างกัน
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y = 1.7322x + 1.1965
R² = 0.9954

ความเข้ มข้ นของสารเพิมความข้ นหนืด (%)

0.3

y = 2.5868x + 1.2336
R² = 0.9988

y = 1.7639x + 1.929
R² = 0.9929

1

Tween 60 + CMC หลังการสเตอริ ไรส์
Tween 60 + xanthan หลังการสเตอริ ไรส์
Tween 60 + guar gum หลังการสเตอริ ไรส์

ภาพที 16 ความหนืดของกะทิหลังการสเตอริ ไรส์เมือมีการเติม Tween 60 0.5% (w/w) และสารเพิมความข้นหนืดแตกต่างกัน

Log ความหนืด
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Tween 60 0.5%+ CMC 0.3%

Tween 60 0.5% + No thickener

Tween 60 0.5% + guar gum 0.9%

Tween 60 0.5% + guar gum 0.6%

Tween 60 0.5% + guar gum 0.3%

Tween 60 0.5% + xanthan 0.9%

Tween 60 0.5% + xanthan 0.6%

Tween 60 0.5% + xanthan 0.3%

Tween 60 0.5% + CMC 0.9%

Tween 60 0.5% + CMC 0.6%

ภาพที 17 Solid Fat Content (SFC) ทีอุณหภูมิ 0, 5, 10, 15, 20 และ 25°C โดยแต่ละอุณหภูมิใช้ระยะเวลา 30 นาที ของกะทิสเตอริ ไรส์ทีมีการเติม
Tween 60 0.5% (w/w) และสารเพิมความข้นหนืดแตกต่างกัน
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y = 2.2667x + 1.8933
R² = 0.988
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0.8

y = 2.0333x + 2.1767
R² = 0.9996

y = 5.5833x + 1.8967
R² = 0.8832

0.9

1

ภาพที 18 Solid Fat Content (SFC) ทีอุณหภูมิ 0°C ของกะทิสเตอริ ไรส์ทีมีการเติม Tween 60 0.5% (w/w) และสารเพิมความข้นหนืดแตกต่างกัน

SFC (%)
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จากนันได้ทาํ การคํานวณเพือคัดเลือกชนิดและปริ มาณของสารเพิมความข้นหนืดที
เหมาะสมโดยอาศัยข้อมูลจากภาพที 16 และ18 โดยเปรี ยบเทียบค่าความหนืดของตัวอย่างกะทิทีได้
จากการทดลองกับกะทิสเตอริ ไรส์บรรจุกระป๋ องทางสู ตรการค้า โดยสู ตรทีมีปริ มาณไขมันประมาณ
18% จะมีความหนืดอยูท่ ีประมาณ 300 - 350 cP พบว่า ถ้าต้องการให้กะทิมีความหนืดประมาณ 350
cP ต้องใช้ CMC ทีระดับความเข้มข้น 0.71% (w/w) ใช้ xanthan gum ทีระดับความเข้มข้น 0.5%
(w/w) และใช้ guar gum ทีระดับความเข้มข้น 0.35% (w/w) จากนันเมือนําระดับความเข้มข้นที
คํานวณได้จากสมการในภาพที 16 ไปคํานวณลงในภาพที 18 พบว่าการใช้ CMC ทีระดับความ
เข้มข้น 0.71% (w/w) จะทําให้มี SFC เท่ากับ 3.76% การใช้ xanthan gum ทีระดับความเข้มข้น
0.51% (w/w) ทําให้มี SFC เท่ากับ 3.05% และการใช้ guar gum ทีระดับความเข้มข้น 0.35% (w/w)
ทําให้มี SFC เท่ากับ 3.85% จึงเป็ นเหตุผลทีเลือกใช้ xanthan gum ทีระดับความเข้มเท่ากับ 0.5%
(w/w) ซึ งให้ค่า SFC ตําทีสุ ดมาใช้ร่วมกับสารอิมลั ซิไฟเออร์ทีได้คดั เลือกมาจากการทดลองก่อน
หน้านี
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4.5 การทดสอบประสิ ทธิภาพของการใช้ สารอิมัลซิไฟเออร์ ร่วมกับสารเพิมความข้ นหนืดในการเพิม
ความคงตัวต่ อความร้ อนในการสเตอริไรส์ ของกะทิ
จากการทดสอบประสิ ทธิ ภาพของการใช้สารอิมลั ซิ ไฟเออร์ทีคัดเลือกได้ร่วมกับสารเพิม
ความข้นหนืด xanthan gum ทีระดับความเข้มข้น 0.5% (w/w) ในการเพิมความคงตัวของกะทิ
สเตอริ ไรส์ พบว่าได้ผลดังต่อไปนี
4.5.1 ลักษณะปรากฏ (appearance) เมือทําการตรวจสอบลักษณะปรากฏดังแสดงในภาพที
19 พบว่าการใช้สารอิมลั ซิไฟเออร์ แตกต่างกันร่ วมกับการใช้สารเพิมความข้นหนืด xanthan gum
ทีระดับความเข้มข้น 0.5% (w/w) จะทําให้กะทิสเตอริ ไรส์มีลกั ษณะปรากฏค่อนข้างใกล้เคียงกัน
นันคือ กะทิจะมีลกั ษณะเนือเนียนไม่เกิดการแยกชันของกะทิ Becher (1965) รายงานว่า การใช้กมั
เพียงอย่างเดียวจะไม่มีประสิ ทธิภาพพอทีจะทําให้อิมลั ชันเกิดความคงตัวต้องใช้ร่วมกับสารอิมลั ซิ
ไฟเออร์ อืนจึงจะเกิดผล โดยกัมมีบทบาทเป็ นตัวเสริ มการทํางานของอิมลั ซิ ไฟเออร์ในลักษณะไป
เพิมความข้นหนืดให้แก่ส่วนต่อเนืองของระบบอิมลั ชันชนิดนํามันในนํา เนืองจากกัมจัดเป็ นพอลิ
เมอร์ ทีมีสายยาวและมีนาหนั
ํ กโมเลกุลสู ง สามารถละลายหรื อกระจายตัวในนําเพือให้เกิดลักษณะ
ข้นหนืดหรื อเกิดเจล และมีสมบัติต่างๆ เช่น ช่วยให้เกิดสารเกิดความคงตัวและมักแสดงสมบัติที
เป็ น secondary functional properties เช่น การเกิดอิมลั ซิฟิเคชัน การรักษาความคงตัว
(Sharma, 1981)
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Tween 60 0.25% + xanthan 0.41%

Tween 60 0.50% + xanthan 0.41%

S-1170 0.50% + xanthan 0.41%
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Tween 60 0.25% + S-1170 0.25% +
xanthan 0.41%

Tween 60 0.25% + MG 0.25% +
xanthan 0.41%

Tween 60 0.25% + PGE 0.25% +
xanthan 0.41%

ภาพที 19 ลักษณะปรากฏหลังเก็บไว้ 24 ชัวโมงของกะทิสเตอริ ไรส์ทีมีการเติมอิมลั ซิ ไฟเออร์ ร่วมกับ

การใช้ xanthan gum ทีความเข้มข้น 0.5% (w/w)
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4.5.2 สมบัติทางเคมีและกายภาพ (chemical and physical properties) เมือทําการตรวจสอบ
คุณสมบัติทางเคมีและกายภาพของตัวอย่างกะทิทงหมด
ั
ได้ผลดังแสดงในตารางที 14 พบว่า
ทุกตัวอย่างมี % ความสู งส่ วนใสหลังการเหวียงเป็ นศูนย์ ยกเว้นการใช้ Tween 60 0.25% + xanthan
0.5% (w/w) จะเกิดการแยกชันของกะทินนคื
ั อมี %ความสู งส่ วนใสหลังการเหวียงเท่ากับ 23.16
ซึงในทุกตัวอย่างมีค่า creaming index (CI), oiling off index (OI) และ precipitation index (PI) เป็ น
ศูนย์ ส่ วนค่า pH ของทัง 6 ตัวอย่างนันจะมีค่าอยูใ่ นช่วง 5.83 – 5.98 ทังนีจะสังเกตเห็นได้วา่ การ
ใช้อิมลั ซิไฟเออร์ ร่วมกับสารเพิมความข้นหนืดจะมีผลทําให้กะทิมีคงตัวดีขึน ไม่ปรากฏการแยกชัน
ของกะทิเกิดขึนเมือเปรี ยบเทียบกับการใช้อิมลั ซิไฟเออร์ อย่างเดียว เนืองจากสารเพิมความข้นหนื ด
จะทําหน้าทีช่วยเพิมความหนื ดของนําซึงเป็ นส่ วน continuous phase โดยเมือสารเพิมความข้นหนื ด
มีการละลายหรื อกระจายตัวในนําทําให้เกิดความหนืด จึงมีบทบาทเป็ นตัวเสริ มการทํางานของอิมลั
ซิ ไฟเออร์ในลักษณะทีไปเพิมความหนืดให้แก่ส่วนต่อเนืองของระบบอิมลั ชัน ทําให้อนุภาคของ
นํามันเคลือนทีได้ชา้ ลง จึงช่วยชะลอหรื อกีดขวางการเคลือนทีของอนุ ภาคนํามันเข้าหากัน
ไม่สามารถเข้ามาชนกันหรื อรวมตัวกันเป็ นอนุภาคขนาดใหญ่ได้ ทําให้ระบบอิมลั ชันกะทิมี
ความคงตัว (Petrowski, 1976)
จากตารางที 14 และภาพที 20 จะเห็นได้วา่ ขนาดอนุภาคเฉลียของกะทิตวั อย่างทีใช้ S-1170
0.50% + xanthan 0.5% (w/w) จะมีขนาดใหญ่ทีสุ ดอยูท่ ี 2.07 μm และโดยพบว่าส่ วนใหญ่แล้วจะมี
ขนาดอนุภาคเฉลียน้อยกว่า 2.00 μm ซึ งมีขนาดอยูใ่ นช่วง 1.39 – 1.91 μm สอดคล้องกับความหนืด
ทีพบว่า มีค่าค่อนข้างใกล้เคียงกัน คืออยูใ่ นช่วง 342.53 – 385.60 cP
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หมายเหตุ:

HLB
14.9
14.9
11
12.95
9.45
11.05

xanthan gum
(%w/w)

0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5

ความสูงส่วนใส
หลังการเหวียง
(%)
23.16±0.29a
0.00±0.00
0.00±0.00
0.00±0.00
0.00±0.00
0.00±0.00
0.00±0.00
0.00±0.00
0.00±0.00
0.00±0.00
0.00±0.00
0.00±0.00

creaming index
(CI) (%)
0.00±0.00
0.00±0.00
0.00±0.00
0.00±0.00
0.00±0.00
0.00±0.00

oiling off index
(OI) (%)

* วิเคราะห์หลังเก็บไว้ 24 ชัวโมง
a, b, c, … อักษรทีต่างกันในแนวตัง แสดงถึงค่าเฉลียทีมีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญ (p<0.05)
ค่าเฉลียได้จากการวิเคราะห์ 3 ซํา

อิมลั ซิไฟเออร์
ความเข้มข้น
ชนิด
(%w/w)
Tween 60
0.25
Tween 60
0.50
S-1170
0.50
Tween 60 + S-1170
0.25 + 0.25
Tween 60 + MG
0.25 + 0.25
Tween 60 + PGE
0.25 + 0.25
0.00±0.00
0.00±0.00
0.00±0.00
0.00±0.00
0.00±0.00
0.00±0.00

precipitation index
(PI) (%)

ความหนืด
(cP)

5.91±0.03ab 385.6±3.02a
5.95±0.01ab 342.53±1.51d
5.98±0.02a 351.2±3.67c
5.83±0.20b 364.93±54.16b
5.93±0.03ab 351.2±0.69c
5.88±0.01ab 366.47±2.25b

pH

ตารางที 14 สมบัติทางเคมีและกายภาพของกะทิสเตอริ ไรส์ทีมีการเติมอิมลั ซิ ไฟเออร์ ชนิดต่างๆ ร่ วมกับความข้นหนื ด xanthan gum 0.5% (w/w)
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1.91±0.05b
1.73±0.00c
2.07±0.02a
1.43±0.02e
1.50±0.00d
1.39±0.00e

d32
(μm)
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Tween 60 0.25% + xanthan 0.41%

Tween 60 0.25% + S-1170 0.25% + xanthan

Tween 60 0.50% + xanthan 0.41%
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Tween 60 0.25% + MG 0.25% + xanthan 0.41%

S-1170 0.5% + xanthan 0.41%

Tween 60 0.25% + PGE 0.25% + xanthan 0.41%

ภาพที 20 ภาพถ่ายจากกล้องจุลทรรศน์แสดงลักษณะดร็ อปเล็ททีเวลา 24 ชัวโมงของกะทิสเตอริ ไรส์
ทีมีการเติมอิมลั ซิ ไฟเออร์ชนิ ดต่างๆ ร่ วมกับสารเพิมความข้นหนืด xanthan gum 0.5%
(w/w) ต่อลักษณะของดร็ อปเล็ทเมือเก็บรักษาไว้ 24 ชัวโมง
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4.6 การทดสอบประสิ ทธิภาพของการใช้ สารอิมัลซิไฟเออร์ ร่วมกับสารเพิมความข้ นหนืดในการเพิม
ความคงตัวต่ อความเย็นของกะทิสเตอริไรส์
เมือพิจารณาความคงตัวต่อความเย็นของกะทิสเตอริ ไรส์ทงั 6 ตัวอย่างเปรี ยบเทียบกับ
โดยการติดตามการเกิด fat crystallization ทีอุณหภูมิ 0, 5, 10, 15, 20 และ 25°C แต่ละอุณหภูมิใช้
เวลา 30 นาที ดังแสดงในภาพที 21 พบว่า ตัวอย่างทีมีความคงตัวต่อความเย็นมากทีสุ ด (มี %SFC
ตําทีสุ ด) ได้แก่ Tween 60 0.5% + xanthan 0.5% (w/w) และ Tween 60 0.5% + xanthan 0.5% (w/w)
เนืองจากสมบัติทางเคมีกายภาพของอิมลั ชันทีผิวสัมผัสร่ วมของดร็ อปเล็ทนํามันจะส่ งผล
สําคัญต่อความคงตัวและสมบัติทางกายภาพของอิมลั ชันทีเกิดการหลอมรวมตัวบางส่ วนอิมลั ซิไฟ
เออร์ ทีมีความหนาและให้ฟิล์มทีมีความยืดหยุน่ ทีผิวสัมผัสร่ วมของนํามันกับนําจะสามารถป้ องกัน
การทิมแทงของผลึกนําแข็งเข้าสู่ เม็ดไขมัน ทําให้ดร็ อปเล็ทเคลือนทีเข้าหากันได้ชา้ ลง และยังได้
อิทธิพลร่ วมจากการใช้สารสเตบิไรเซอร์ช่วยลดระยะเวลาในการเคลือนทีมาเกาะกันของอนุภาค
นํามันด้วย ทําให้อิมลั ชันมีความคงตัวได้ (Dickinson, 1995)
ทังนีชนิดของอิมลั ซิ ไฟเออร์ มีผลต่อลักษณะของผลึกในอิมลั ชัน อุณหภูมิทีทําให้ดร็ อปเล็ท
เกิดเป็ นผลึกขึนอยูก่ บั ชนิดของอิมลั ซิไฟเออร์ทีใช้ทาํ ให้ดร็ อปเล็ทมีความคงตัว ถ้าส่ วนของ
hydrophobic ของอิมลั ชันมีลกั ษณะคล้ายกับโครงสร้างของนํามันจะทําให้อตั ราการเกิด nucleation
ของผลึกไขมันเพิมขึน (Dickinson, 1999) ดร็ อปเล็ททีมีโมเลกุลเล็กจะมีอตั ราการเกิดช้ากว่า
ดร็ อปเล็ททีมีโมเลกุลใหญ่ ขนาดของดร็ อปเล็ทในอิมลั ชันและชนิดของ surfactants มีผลอย่างมาก
ต่อการเกิดผลึกมากกว่าการหลอมเหลว
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Tween 60 0.25% + PGE 0.25% + xanthan 0.5%

Tween 60 0.25% + MG 0.25% + xanthan 0.5%

Tween 60 0.25% + S-1170 0.25% + xanthan 0.5%

S-1170 0.5% + xanthan 0.5%

Tween 60 0.5% + xanthan 0.5%

Tween 60 0.25% + xanthan 0.5%

ภาพที 21 Solid Fat Content (SFC) ทีอุณหภูมิ 0, 5, 10, 15, 20 และ 25°C โดยใช้อุณหภูมิละ 30 นาที ของกะทิสเตอริ ไรส์ทีมีการเติมอิมลั ซิ ไฟเออร์ ชนิดต่างๆ
ร่ วมกับสารเพิมความข้นหนืด 0.5% (w/w)

SFC (%)
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บทที 5
สรุปผลการดําเนินงานและข้ อเสนอแนะ
เนืองจากกะทิซึงเป็ นอิมลั ชันตามธรรมชาตินนมี
ั โปรตีนเป็ นองค์ประกอบอยู่
โดยโปรตีนกะทิทาํ หน้าทีเป็ นอิมลั ซิฟายเออร์ ตามธรรมชาติจะช่วยให้กะทิมีความคงตัวอยูไ่ ด้
ระยะหนึงโดยไม่แยกชันหรื อแตกมัน อย่างไรก็ตามกะทิจะสู ญเสี ยความคงตัวได้ง่ายเมือนําไป
ประกอบหรื อผลิตอาหารโดยเฉพาะอย่างยิงเมือผ่านกระบวนการให้ความร้อน (thermal processing)
ซึ งทําให้โปรตีนกะทิเกิดการเปลียนสภาพ (denaturation) กะทิทีได้รับความร้อนจะเริ มสู ญเสี ย
ความคงตัว แต่โปรตีนทีเป็ นองค์ประกอบอยูน่ นถื
ั อว่ามีอยูใ่ นปริ มาณน้อยเมือเทียบกับปริ มาณของ
ไขมัน จึงเป็ นสาเหตุทีทําให้กะทิไม่สามารถคงตัวอยูไ่ ด้เนืองจากการมีปริ มาณไขมันสู งเมือเทียบกับ
ปริ มาณโปรตีน จึงไม่เพียงพอในการป้ องกันการรวมตัวของดร็ อปเล็ทนํามันไว้ได้
จากการทดลองเพือทดสอบประสิ ทธิภาพของสารอิมลั ซิไฟเออร์ทงเดี
ั ยวและการใช้สาร
อิมลั ซิไฟเออร์ ผสมในการเพิมความคงตัวต่อความร้อนของกะทิสเตอริ ไรส์ เมือตรวจสอบ
คุณลักษณะทางกายภาพและทางเคมี พบว่า ตัวอย่างของสารอิมลั ซิไฟเออร์ทีถือว่ามีประสิ ทธิภาพ
ในการรักษาความคงตัวต่อความร้อนในการสเตอริ ไรส์ของกะทิ จะมีค่า HLB อยูใ่ นช่วง 9 – 15 ซึง
ถือว่าอยูใ่ นช่วง HLB สู ง ซึ งมีความสอดคล้องกับ Bancroft’s rule ทีกล่าวว่าการใช้สารอิมลั ซิไฟ
เออร์ ทีมีค่า HLB สู งนันเหมาะสมต่อการช่วยรักษาความคงตัวของอิมลั ชันแบบนํามันในนํา
(oil in water emulsion) โดยอิมลั ชันแบบนํามันในนํานันจะมีความคงตัวมากทีสุ ดที HLB ประมาณ
10 – 12 (McClements, 1999)
จะสังเกตเห็นได้วา่ ผลการทดลองของ pH และ zeta potential นันมีความสัมพันธ์และไป
ในทิศทางเดียวกันนันคือ เมือสังเกตผลค่า pH จากการทดลองจะมีค่าสู งกว่า pI ของโปรตีนกะทิจึงมี
แนวโน้มให้มีผลรวมประจุรอบๆอนุภาคเป็ นลบซึ งสอดคล้องกับผลการทดลองของ zeta potential ที
ได้ การทีมีขนาดประจุไฟฟ้ าบริ เวณรอบๆผิวของดร็ อปเล็ทมากจะสามารถช่วยรักษาความคงตัว
ของกะทิได้มากกว่าการมีประจุไฟฟ้ าบริ เวณรอบๆผิวของดร็ อปเล็ท (Gonzalez, 1990; Kwon et al.,
1996b; Onsaard, 2008)
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และเมือพิจารณาคุณลักษณะด้านความหนืด พบว่า มีความสอดคล้องกับค่า d32 (μm)
นันคือตัวอย่างทีพบว่ามีการเกิด denatured gel network ทีเกิดจากโปรตีนเสี ยสภาพ (protein
denaturation) เนืองจากความร้อนนันจะส่ งผลทําให้มีความหนืดสู ง ซึงสอดคล้องกับค่า d32 (μm)
ทีมีค่าสู งด้วย ส่ งผลให้กะทิมีลกั ษณะปรากฏไม่เป็ นทีต้องการ
จากการทดลองเพือทดสอบประสิ ทธิภาพของสารอิมลั ซิไฟเออร์ทงเดี
ั ยวและการใช้สาร
อิมลั ซิ ไฟเออร์ ผสมในการเพิมความคงตัวต่อความเย็นของกะทิ พบว่า การใช้ Tween60 มี
ประสิ ทธิภาพในการเพิมคงตัวต่อความเย็นของกะทิมากทีสุ ด ตามด้วย Tween60 + PGE, Tween 60
+ S-1170 และ S-1170 ซึ งพบว่า Tween60 + PGE, Tween 60 + S-1170 และ S-1170 สามารถเพิม
ความคงตัวต่อความเย็นได้มากกว่ากะทิสเตอริ ไรส์ทีมีการจําหน่ายทางการค้าทัง 2 ยีห้อด้วย ทังนี
อาจเนืองมาจากว่า อิมลั ซิ ไฟเออร์ ทีมีความหนาและให้ฟิล์มทีมีความยืดหยุน่ ทีผิวสัมผัสร่ วมของ
นํามันกับนําจะสามารถป้ องกันการทิมแทงของผลึกไขมันและทําให้อิมลั ชันมีความคงตัวได้มาก
โดยสมบัติทางเคมีกายภาพของอิมลั ชันทีผิวสัมผัสร่ วมของดร็ อปเล็ทนํามันจะส่ งผลสําคัญต่อความ
คงตัวและสมบัติทางกายภาพของอิมลั ชันทีเกิดการหลอมรวมตัวบางส่ วน อิมลั ซิไฟเออร์ทีมีความ
หนาและให้ฟิล์มทีมีความยืดหยุน่ ทีผิวสัมผัสร่ วมของนํามันกับนําจะสามารถป้ องกันการทิมแทง
ของผลึกไขมันและทําให้อิมลั ชันมีความคงตัวได้มาก
เมือพิจารณาจากผลการทดลองสามารถสรุ ปได้วา่ ตัวอย่างทีมีการเติมอิมลั ซิไฟเออร์
Tween 60, S-1170, Tween 60 + S-1170, Tween 60 + MG, Tween 60 + PGE นันถือว่ามี
ประสิ ทธิภาพทังการเพิมความคงตัวต่อความร้อนและความคงตัวต่อความเย็น เนืองจากสารอิมลั ซิ
ไฟเออร์ นนสามารถเข้
ั
าไปหุ ้มล้อมรอบดร็ อปเล็ทขนาดเล็กๆและช่วยป้ องกันการกลับเข้ามารวมตัว
และการเกาะกลุ่มกันของดร็ อปเล็ทได้ ซึงการดูดซับทีบริ เวณผิวสัมผัสร่ วมหรื อผิวดร็ อปเล็ททีเพิง
เกิดขึนใหม่ระหว่างกระบวนการโฮโมจีไนซ์ได้มากและรวดเร็ วจึงช่วยรักษาและเพิมความคงตัว
ของกะทิได้
ส่ วนผลการทดสอบประสิ ทธิภาพของการใช้อิมลั ซิไฟเออร์ ร่วมกับสารเพิมความข้นหนืด
พบว่า การใช้ Tween 60 0.50% (w/w) + xanthan 0.5% (w/w) ช่วยรักษาความคงตัวต่อความร้อน
และความคงตัวต่อความเย็นของกะทิสเตอริ ไรส์ได้ดีทีสุ ด ตามด้วยการใช้ Tween 60 0.25% + PGE
0.25% + xanthan 0.5% จึงทําให้มีทางเลือกในการนําเอาผลการทดลองไปประยุกต์ใช้ใน
อุตสาหกรรมได้หากต้องการหลีกเลียงการเติม Tween 60 โดยการเลือกใช้ S-1170 หรื อหาก
ต้องการลดปริ มาณการใช้ Tween 60 โดยการเลือกใช้ Tween 60 + S-1170, Tween 60 + MG และ
Tween 60 + PGE ร่ วมกับการใช้ส xanthan gum ทีระดับความเข้มข้น 0.5% (w/w) ได้
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ข้ อเสนอแนะ
เนืองจากการทดลองในงานวิจยั นี กําหนดให้มีการใช้อิมลั ซิ ไฟเออร์ 2 ชนิดร่ วมกันใน
อัตราส่ วน 50 : 50 เท่านัน ดังนันจึงควรศึกษาการเติมในอัตราส่ วนอืนๆ เช่น 75 : 25, 75 : 25 เป็ นต้น
เพือใช้เป็ นข้อมูลในการคัดเลือกชนิดและปริ มาณของอิมลั ซิไฟเออร์ทีเหมาะสมต่อการเพิมความคง
ตัวต่อความร้อนในการแปรรู ปและความคงตัวต่อความเย็นในการเก็บรักษาของกะทิสเตอริ ไรส์ให้
เหมาะสมมากยิงขึน แต่อย่างไรก็ตามต้องมีการพิจารณาในการนําไปใช้ให้เหมาะสมโดยคํานึงถึง
ราคาต้นทุนและข้อจํากัดด้านกฏหมายด้วย
วิธีการทดสอบประสิ ทธิภาพของสารอิมลั ซิไฟเออร์ และสารเพิมความข้นหนืดในการเพิม
ความคงตัวต่อความร้อนและความเย็นในงานวิจยั นีสามารถนําไปประยุกต์ใช้กบั ผลิตภัณฑ์กะทิแปร
รู ปจริ งในโรงงานอุตสาหกรรม
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การวิเคราะห์ ขนาดและการกระจายตัวของดร็อปเล็ทนํามัน
การวิเคราะห์ขนาดและการกระจายตัวของดร็ อปเล็ทนํามันด้วยเครื องวัดการกระเจิงแสง
เลเซอร์ (laser light scattering instrument) (Coulter, LS 100Q, USA)ซึงเป็ นเครื องมือวิเคราะห์ขนาด
ของอนุภาคโดยอาศัยหลักการกระเจิงของลําแสงทีความยาวคลืน 750 nm โดยจะสามารถวัดขนาด
ของอนุ ภาคทีมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางช่วง 0.375-948.2 Pm
การเตรี ยมตัวอย่างก่อนการวิเคราะห์ทาํ ได้โดยนําตัวอย่างกะทิมาเขย่าให้เข้ากันด้วย
เครื องเขย่าผสม(vortex)ทําการเจือจางตัวอย่างเพือป้ องกันการเกิด multiple scattering effect โดยสุ่ ม
ตัวอย่างปริ มาณ . มิลลิลิตร(ประมาณ หยด) ลงในนํากลันปริ มาณ มิลลิลิตรแล้วเขย่าให้เข้ากัน
จากนันสุ่ มตัวอย่างทีเจือจางแล้วจํานวน . มิลลิลิตรลงในช่องบรรจุตวั อย่างทีเครื องวิเคราะห์โดย
จะมีนากลั
ํ นบรรจุอยูแ่ ล้วปริ มาณ มิลลิลิตร ดังนันความเข้มข้นของดร็ อปเล็ทนํามันในการ
วิเคราะห์จะมีค่าประมาณร้อยละ . โดยปริ มาตร
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ภาพที 22 ตัวอย่างข้อมูลทีได้จากการวิเคราะห์ขนาดดร็ อปเล็ทด้วยเครื องวัดการกระเจิงแสงเลเซอร์
(Coulter, LS 100Q, USA)
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การวิเคราะห์ ค่า SFC ทีอุณหภูมิต่างๆ โดยใช้ pulse-Nuclear Magnetic Resonance หรือ p-NMR
ควบคุมอุณหภูมิของตัวอย่างก่อนการวัดค่า SFC ด้วยเครื อง p-NMR ตามกรรมวิธีของ
AOCS Cd 16b-93 revised in 2000; Direct Method ดังนี
บรรจุตวั อย่างลงในหลอดทดลอง p-NMR (เส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากับ 10 mm)
ให้มีระดับความสู งของตัวอย่างประมาณ 4 cm
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ให้ความร้อนกับหลอดทดลองทีมีตวั อย่างไขมันจนมีอุณหภูมิประมาณ 60 ๐C เป็ นเวลา 5 นาที (ไม่
ควรเกิน 15 นาที) เพือทําการละลายผลึกไขมันทีเป็ นของแข็งทังหมด
ลดอุณหภูมิตวั อย่าลงอย่างรวดเร็ วไปทีประมาณ 0 ๐C เป็ นเวลา 60 นาที (+ 2 นาที)
เพิมอุณหภูมิไปทีอุณหภูมิทีต้องการวัดค่า SFC แล้วทําการคงไว้ทีอุณหภูมินนั 30-35 นาที
เพือให้ตวั อย่างไขมันเข้าสู่ สภาวะสมดุล
วัดค่า SFC ด้วยเครื อง p-NMR
สร้างกราฟความสัมพันธ์ระหว่างค่า SFC (%) กับอุณหภูมิ (๐C)
ทีมา : AOCS (2000)
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ตารางที 15 ลักษณะปรากฏก่อนเหวียงและหลังเหวียงของกะทิทีมีการเติมอิมลั ซิไฟเออร์ 1 ชนิด
ทีระดับความเข้มข้น 0.5% (w/w) และอิมลั ซิไฟเออร์ 2 ชนิดผสมกันทีระดับความเข้มข้น
ชนิดละ 0.25 + 0.25% (w/w) ของกะทิสเตอริ ไรส์
ชนิดของ
อิมลั ซิไฟเออร์

ความเข้มข้น
(%w/w)

control

0.50

Tween 60

0.50

P-1670

S-1170

0.50

0.50

ลักษณะปรากฏ
ก่อนเหวียง
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ลักษณะปรากฏ
หลังเหวียง
กะทิมีการแยกตัวเป็ น 2 ชัน
อย่างชัดเจน คือส่ วนล่างใส
ส่ วนบนมีลกั ษณะเนือเนียน
ไม่มีช่องว่างภายในเนือ
ปรากฏอยู่
กะทิมีลกั ษณะเนียนแต่มี
บางส่ วนตรงกลางของหลอด
มีลกั ษณะคล้ายเจลเทาใสเป็ น
ระลอกปรากฏอยูเ่ ป็ นระยะ
กะทิมีลกั ษณะเหมือนเกิดการ
แยกชันโดยส่ วนล่างมี
ลักษณะเป็ นตะกอนละเอียดสี
เทา

กะทิมีลกั ษณะเนียนแต่มี
บางส่ วนตรงกลางของหลอด
มีลกั ษณะคล้ายเจลเทาใสเป็ น
ระลอกปรากฏอยูเ่ ป็ นระยะ
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Tween 60 +
P-1670

Tween 60 +
S-1170

0.250+0.250

0.250+0.250

Tween 60 + SSL 0.250+0.250

Tween 60 + MG

กะทิมีลกั ษณะเหมือนเกิดการ
แยกชันโดยส่ วนล่างมี
ลักษณะเป็ นตะกอนละเอียดสี
เทา

0.250+0.250
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กะทิมีลกั ษณะเหมือนเกิดการ
แยกชันโดยส่ วนล่างมี
ลักษณะเป็ นตะกอนละเอียดสี
เทา

กะทิมีการแยกตัวเป็ น 2 ชัน
อย่างชัดเจน คือส่ วนล่างขุ่น
เล็กน้อย ส่ วนบนมีลกั ษณะ
เนือเนียน ไม่มีช่องว่างภายใน
เนือปรากฏอยู่
กะทิมีลกั ษณะเป็ นเนือ
เดียวกัน ไม่เกิดการแยกชัน
เนือเนียนทัวทังหลอด แต่มี
ตะกอนปรากฏอยูด่ า้ นล่าง
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Tween 60 +
DMG

0.250+0.250
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ส
Tween 60 + PGE 0.250+0.250

P-1670 + S-1170 0.250+0.250

P-1670 + PGE

0.250+0.250

กะทิมีการแยกตัวเป็ น 2 ชัน
อย่างไม่ชดั เจน ส่ วนล่างมี
ลักษณะเป็ นสี ขาวขุ่นต้อง
มองใกล้ๆจึงสามารถระบุได้
เกิดการแยกชัน ส่ วนบนมี
ลักษณะเนือเนียน ไม่มี
ช่องว่างภายในเนือปรากฏอยู่
ด้านล่างมีตะกอน
กะทิมีการแยกตัวเป็ น 2 ชัน
อย่างไม่ชดั เจน ส่ วนล่างมี
ลักษณะเป็ นสี ขาวขุ่นต้อง
มองใกล้ๆจึงสามารถระบุได้
เกิดการแยกชัน ส่ วนบนมี
ลักษณะเนือเนียน ไม่มี
ช่องว่างภายในเนือปรากฏอยู่
ด้านล่างมีตะกอน
กะทิมีลกั ษณะเหมือนเกิดการ
แยกชันโดยส่ วนล่างมี
ลักษณะเป็ นตะกอนละเอียดสี
เทา และมีตะกอนสี ขาว
ปรากฏอยูด่ า้ นล่าง
กะทิมีลกั ษณะเหมือนเกิดการ
แยกชันโดยส่ วนล่างมี
ลักษณะเป็ นตะกอนละเอียดสี
เทา และมีตะกอนสี ขาว
ปรากฏอยูด่ า้ นล่าง
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ตารางที 16 creaming index (%) หลังเก็บไว้ 24 ชัวโมง ของกะทิทีมีการเติมอิมลั ซิไฟเออร์ 1 ชนิด ในความเข้มข้น 0 – 1% (w/w) และไม่ได้ผา่ นการ
ให้ความร้อนที 100°C นาน 5 นาที
ชนิดของ
อิมลั ซิ ไฟเออร์
Control
Tween 60
P1670
S1170
OSA
MG
PGE
SSL
lecithin
DMG
DATEM
PGPR

HLB
14.9
16
11
4
7.2
8.3
4
3.8
9.2
4.3

0.00%
40.00±0.00
-

ความเข้มข้นของอิมลั ซิ ไฟเออร์
ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง0.25%
ก
ั
น
ำ
0.05%
0.1%
ส

27.24±0.52a, B
27.69±0.00a, A
-

30.77±0.00a
9.72±0.00f
18.46±0.00e
27.61±0.00c, B
21.33±1.04d, B
30.00±1.09ab, C
28.79±0.00bc, B
-

0±0.00
0±0.00
0±0.00
26.56±0.00c, A
27.82±1.06bc, B
18.61±0.21d, A
16.92±0.00e, C
50.78±1.10a, A
28.79±0.00b, B
-

0.50%
0±0.00
0±0.00
0±0.00
21.10±3.32c, A
34.62±0.00ab, A
9.38±0.00d, B
4.66±0.05e, D
35.38±0.00a, B
31.82±0.00b, A
-

หมายเหตุ ตัวอักษรทีแตกต่างกันแสดงถึงค่าเฉลียทีมีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญ (p<0.05) โดยอักษรตัวพิมพ์เล็กแสดงถึงความแตกต่างของการใช้ชนิ ดของ
สารอิมลั ซิไฟเออร์ ทีระดับปริ มาณการใช้เท่ากัน ส่วนอักษรตัวพิมพ์ใหญ่แสดงถึงความแตกต่างของการใช้อิมลั ซิ ไฟเออร์ชนิ ดเดียวกันแต่ใช้ปริ มาณแตกต่างกัน

0.75%
21.69±4.15a, A
6.25±0.00b, C
-

1.0%
19.68±0.89a, A
3.93±1.07b, D
-
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ตารางที 17 creaming index (%) หลังเก็บไว้ 24 ชัวโมง ของกะทิทีมีการเติมอิมลั ซิ ไฟเออร์ 2 ชนิด
ในความเข้มข้นชนิดละ 0.125 และ 0.25% (w/w) และไม่ได้ผา่ นการให้ความร้อนที
100°C นาน 5 นาที
ชนิดของ
อิมลั ซิไฟเออร์
Tween 60 + P-1670
Tween 60 + S-1170
Tween 60 + SSL
Tween 60 + MG
Tween 60 + DMG
Tween 60 + PGE
P-1670 + S-1170
P-1670 + MG
P-1670 + DMG
P-1670 + PGE
SSL + P-1670
SSL + S-1170
SSL + MG
SSL + DMG
SSL + PGE
S-1170 + MG
S-1170 + DMG
S-1170 + PGE
MG + DMG
MG + PGE
DMG + PGE

HLB
15.45
12.95
11.60
9.45
9.35
11.05
13.5
10
9.90
11.6
12.15
9.65
6.15
6.05
7.75
7.50
7.40
9.10
3.90
5.60
5.50

ความเข้มข้นของอิมลั ซิไฟเออร์
0.125+0.125%
0.25+0.25%
0±0.00
0±0.00
0±0.00
0±0.00
0±0.00
0±0.00
0±0.00
0±0.00
0±0.00
0±0.00
0±0.00
0±0.00
0.078±0.00b
0±0.00
0±0.00
0±0.00
0±0.00
0±0.00
0±0.00
0±0.00
6.15±0.00a
33.85±0.00a
6.15±0.00a
20.00±4.35d
16.92±0.00e
23.08±0.00c
18.46±0.00de
0±0.00
0±0.00
0±0.00
0±0.00
0±0.00
0±0.00
24.62±0.00c
23.08±0.00c
27.69±0.00b
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หมายเหตุ a-e หมายถึง ค่าเฉลียของข้อมูลทีอยูใ่ นแถวเดียวกันทีมีตวั อักษรต่างกันมีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05)
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Volume (%)

5
4

control

3

Tween 60
P-1670

2

S-1170
1
0
0.1
-1

1

10

100

ขนาดอนุภาคดร็ อปเล็ท (μm)

ภาพที 23 ผลของอิมลั ซิไฟเออร์ 1 ชนิดต่อการกระจายตัวของอนุภาคดร็ อปเล็ทในกะทิสเตอริ ไรส์ เมือเก็บรักษาไว้ 24 ชัวโมง

1000

105

6

ส

5

Volumn (%)

4
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ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ

Tween 60 + P-1670
Tween 60 + S-1170
Tween 60 + SSL
Tween 60 + MG
Tween 60 + DMG

3

Tween 60 + PGE
P-1670 + S-1170

2

P-1670 + PGE

1
0
0.1

1

10

100

-1

ขนาดอนุภาคดร็ อปเล็ท (μm)
ภาพที 24 ผลของอิมลั ซิไฟเออร์ 2 ชนิดผสมกันต่อการกระจายตัวของอนุภาคดร็ อปเล็ทในกะทิสเตอริ ไรส์ เมือเก็บรักษาไว้ 24 ชัวโมง

1000

106

7
Tween 60 0.25% + xanthan 0.41%

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

6

Volume (%)

5
4

Tween 60 0.5% + xanthan 0.41%
S-1170 0.5% + xanthan 0.41%
Tween 60 0.25% + S-1170 0.25% + xanthan 0.41%
Tween 60 0.25% + MG 0.25% + xanthan 0.41%
Tween 60 0.25% + PGE 0.25% + xanthan 0.41%

3
2
1
0
0.1
-1

1

10

100

1000

ขนาดอนุภาคดร็อปเล็ท (μm)

ภาพที 25 ผลของอิมลั ซิ ไฟเออร์และสารเพิมความข้นหนืดผสมกันต่อการกระจายตัวของอนุภาคดร็ อปเล็ทในกะทิสเตอริ ไรส์ เมือเก็บรักษาไว้ 24 ชัวโมง
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ตารางที 18 อิทธิพลของสารอิมลั ซิไฟเออร์ต่อ Solid Fat Content ของกะทิทางการค้าและกะทิจากการผลิตจริ งในโรงงานทีอุณหภูมิ 5°C ทีระยะเวลา 90 นาที
เวลา (min)
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90

No emulsifier
1.11±0.74
12.95±0.82
17.06±0.87
18.16±0.70
18.64±0.71
18.59±0.87
18.56±1.00
18.75±0.64
18.75±0.91
19.09±1.07
19.12±0.98
19.06±1.10
19.02±0.98
19.24±1.09
19.19±1.12
19.24±0.85
18.92±1.13
19.07±0.90
19.01±1.07

Tween
0.49±0.24
11.09±0.09
12.44±0.17
12.55±0.01
12.78±0.19
12.95±0.42
12.84±0.05
13.06±0.28
13.10±0.11
12.96±0.08
13.14±0.65
13.13±0.09
13.20±0.05
12.93±0.04
13.25±0.09
13.03±0.03
13.28±0.16
13.12±0.06
13.24±0.14

Solid Fat Content (%)
Tween 60 + sugar ester Brand A (CAN)
0.65±0.12
0.85±0.14
2.72±0.64
7.32±0.96
3.26±0.47
12.04±3.51
3.05±0.23
12.76±3.20
3.43±0.15
13.82±2.33
3.45±0.13
14.56±2.15
3.43±0.45
15.12±2.06
3.32±0.11
15.32±1.72
3.40±0.19
15.91±1.85
3.32±0.16
16.51±1.73
3.39±0.60
16.79±1.51
3.33±0.05
17.26±1.29
3.36±0.04
17.55±1.27
3.36±0.15
18.09±0.98
3.42±0.19
18.12±0.89
3.50±0.33
18.16±0.85
3.12±0.11
18.44±0.60
3.45±0.11
18.60±0.63
3.45±0.20
18.60±0.53

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

Brand B (CAN)
0.85±0.14
7.320.96
12.04±3.51
12.76±3.20
13.82±2.33
14.56±2.15
15.12±2.06
15.32±1.72
15.91±1.85
16.51±1.73
16.79±1.51
17.26±1.29
17.55±1.27
18.09±0.98
18.12±0.89
18.16±0.85
18.44±0.60
18.60±0.63
18.60±0.53

Brand A (UHT)
0.72±0.21
0.99±0.10
1.14±0.06
1.08±0.24
1.13±0.16
1.21±0.16
1.20±0.90
1.18±0.27
1.31±0.14
1.33±0.23
1.35±0.12
1.37±0.08
1.25±0.12
1.29±0.12
1.31±0.19
1.25±0.12
1.22±0.18
1.20±0.15
1.36±0.06

Brand B (UHT)
0.46±0.16
0.85±0.10
1.04±0.23
1.07±0.12
1.09±0.26
1.33±0.25
1.51±0.09
1.50±0.10
1.62±0.06
1.74±0.07
1.74±0.12
1.77±0.12
1.94±0.12
1.91±0.16
2.03±0.08
2.04±0.01
2.14±0.11
2.04±0.01
2.03±0.17
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ตารางที 19 อิทธิพลของสารอิมลั ซิไฟเออร์ต่อ Solid Fat Content ของกะทิทางการค้าและกะทิจากการผลิตจริ งในโรงงานทีอุณหภูมิ 0°C ทีระยะเวลา 90 นาที
เวลา (min)
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90

No emulsifier
0.85±0.14
15.25±0.30
24.62±0.81
25.18±0.83
25.34±0.83
25.37±0.87
25.06±0.81
25.50±0.85
25.30±0.81
25.21±0.91
25.22±1.00
25.34±0.83
25.34±0.81
25.31±0.97
25.29±1.07
25.30±1.06
25.43±1.13
25.40±0.85
25.42±1.08

Tween
0.67±0.01
11.43±0.52
15.09±0.11
15.29±0.50
15.56±0.01
15.59±0.31
15.79±0.54
15.99±0.49
16.43±0.35
16.43±0.24
16.60±0.32
16.81±0.16
17.15±0.52
17.03±0.24
17.55±0.33
17.67±0.02
17.80±0.08
17.91±0.21
17.80±0.41

Solid Fat Content (%)
Tween 60 +sugar ester Brand A (CAN)
0.58±0.09
0.98±0.22
5.57±0.91
4.41±0.84
8.85±0.18
8.44±0.55
9.26±0.41
10.66±0.97
9.42±0.04
11.21±0.97
9.44±0.28
11.52±1.25
9.57±0.15
11.91±1.11
9.61±0.22
12.35±1.08
9.75±0.28
12.55±1.06
9.76±0.01
12.98±0.97
9.76±0.18
12.93±1.12
9.86±0.11
13.28±1.03
9.98±0.08
13.59±1.10
10.19±0.22
13.75±1.21
10.23±0.28
13.90±1.22
10.58±0.11
13.95±1.04
10.34±0.23
14.17±1.13
10.42±0.15
14.37±1.18
10.24±0.30
14.54±1.04

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

Brand B (CAN)
1.03±0.02
1.62±0.52
13.99±2.84
20.08±1.90
21.02±1.85
21.35±1.72
21.96±1.18
22.14±1.26
22.17±1.21
22.21±1.25
22.29±1.24
22.28±1.16
22.33±1.19
22.28±1.18
2.23±1.14
22.19±1.20
22.21±1.14
22.39±1.23
22.19±1.27

Brand A (UHT)
0.55±0.41
1.75±0.94
2.87±1.00
4.44±0.62
4.70±0.23
5.11±0.10
5.44±0.40
5.86±0.13
6.22±0.51
6.39±0.17
6.41±0.15
6.78±0.32
6.89±0.11
7.16±0.23
7.15±0.29
7.42±0.11
7.38±0.29
7.64±0.16
7.65±0.30

Brand B (UHT)
0.34±0.10
0.94±0.49
2.04±0.69
3.23±0.36
4.32±0.30
4.86±0.35
5.47±0.09
6.02±0.03
6.54±0.16
6.86±0.32
7.06±0.22
7.24±0.48
7.54±0.19
7.74±0.19
8.06±0.35
8.14±0.32
8.10±0.17
8.51±0.30
8.53±0.31
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ตารางที 20 อิทธิ พลของสารอิมลั ซิไฟเออร์ ต่อ Solid Fat Content ของกะทิทางการค้าและกะทิจากการผลิตจริ งในโรงงานทีอุณหภูมิ 5, 10, 15, 20 และ 25°C
โดยใช้อุณหภูมิละ 30 นาที
ชนิดของอิมลั ซิไฟเออร์
No emulsifier
Tween
Tween + sugar ester
Bran A (CAN)
Bran B (CAN)
Bran A (UHT)
Bran B (UHT)

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ล
ก
ั
าง
น
ำ
Solid Fat Content (%)
ส

5°C
22.03±0.11
17.13±1.16
10.43±2.38
14.40±0.40
19.13±0.39
10.08±0.21
11.83±0.31

10°C
22.30±0.23
18.28±1.09
9.63±0.16
13.78±0.41
18.51±0.44
8.27±0.47
11.30±0.91

15°C
16.67±0.76
13.54±0.36
9.60±0.74
10.47±0.43
13.01±0.27
8.71±0.22
11.16±0.33

20°C
10.38±0.25
7.53±0.52
5.03±0.06
5.79±0.32
6.91±0.21
5.41±0.11
6.48±0.46

25°C
3.95±0.05
4.25±0.22
3.21±1.03
0.76±0.07
0.91±0.05
1.68±0.42
2.33±0.01
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ตารางที 21 อิทธิ พลของสารอิมลั ซิไฟเออร์ ต่อ Solid Fat Content ของกะทิสเตอริ ไรส์ทีอุณหภูมิ 0°C เป็ นระยะเวลา 60 นาที
ความเข้มข้น

ชนิดของอิมลั ซิไฟเออร์
control
Tween 60
P-1670
S-1170
Tween 60 + P-1670
Tween 60 + S-1170
Tween 60 + SSL
Tween 60 + MG
Tween 60 + DMG
Tween 60 + PGE
P-1670 + S-1170
P-1670 + PGE
AD-CAN
CK-CAN
AD-UHT
CK-UHT

(%w/w)
0.50
0.50
0.50
0.50
0.25+0.25
0.25+0.25
0.25+0.25
0.25+0.25
0.25+0.25
0.25+0.25
0.25+0.25
0.25+0.25
-

0
0.36±0.15
0.45±0.16
0.07±0.05
0.25±0.03
0.23±0.14
0.62±0.38
0.28±0.30
0.48±0.33
0.23±0.18
0.53±0.29
0.54±0.18
0.83±0.10
0.14±0.11
0.53±0.21
0.36±0.24
0.40±0.13

5
13.44±0.77
1.92±0.22
11.66±0.50
3.53±0.18
5.92±1.03
2.60±0.42
12.59±1.01
7.82±0.18
11.04±0.33
3.57±0.35
4.49±0.04
8.42±0.62
9.19±0.33
14.62±2.24
4.38±0.42
2.69±0.10

10
17.05±0.15
2.47±0.19
17.04±0.18
5.92±0.34
11.12±0.68
5.43±0.53
17.14±0.61
10.75±0.64
13.19±0.66
4.79±0.11
8.70±0.13
11.42±0.87
11.42±0.46
19.64±2.03
6.75±0.54
4.71±0.59

15
18.15±0.27
2.31±0.06
19.44±0.12
7.74±0.25
13.01±0.40
7.35±0.62
18.42±0.44
11.89±0.66
13.56±1.03
5.09±0.18
11.96±1.27
13.64±0.68
11.92±00.58
20.25±2.05
7.32±0.63
5.33±0.67

Solid Fat Content (%) ทีระยะเวลาต่างๆ (นาที)
25
30
35
19.01±0.18 19.14±0.12
19.23±0.39
2.39±0.33
2.53±0.08
2.52±0.11
20.39±0.38 20.56±0.34
20.66±0.25
9.66±0.22
10.33±0.05
10.65±0.11
14.05±0.43 14.20±0.21
14.27±0.42
8.43±0.64
8.93±0.50
9.22±0.64
19.06±0.29 19.09±0.44
19.20±0.42
12.82±0.78 13.15±0.72
13.05±0.83
14.51±0.87 14.63±0.66
14.82±0.82
5.43±0.16
5.65±0.19
5.72±0.29
13.59±0.21 14.13±0.30
14.54±0.21
15.42±0.80 16.05±0.82
16.42±0.59
12.78±0.46 12.98±0.43
13.21±0.59
20.54±2.12 20.54±2.22
20.67±1.99
8.34±0.71
8.37±0.52
8.71±0.38
5.69±0.94
5.92±1.03
6.10±1.15

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส
20
18.76±0.10
2.50±0.11
20.13±0.26
8.82±0.14
13.64±0.45
8.28±0.52
18.82±0.38
12.40±0.82
14.34±0.65
5.28±0.12
12.62±0.20
14.56±0.73
12.34±0.48
20.48±2.12
7.85±0.49
5.65±0.64

40
19.39±0.26
2.43±0.09
20.43±0.25
11.08±0.23
14.50±0.30
9.46±0.72
19.20±0.54
13.33±0.81
14.70±0.96
5.78±0.32
14.93±0.12
16.96±0.70
13.39±0.34
20.79±2.18
8.90±0.39
6.18±1.22

45
1933±0.30
2.54±0.15
20.55±0.32
11.51±0.15
14.36±0.21
9.54±0.73
19.17±0.47
13.52±0.94
14.85±0.82
5.81±0.18
15.13±0.22
16.91±0.72
13.53±0.28
20.70±2.07
9.07±0.41
6.42±1.18

50
19.51±0.23
2.59±0.06
20.66±0.21
12.07±0.10
14.55±0.13
9.53±0.46
19.20±0.41
13.54±0.96
14.94±0.71
5.69±0.27
15.23±0.08
17.29±0.82
13.62±0.38
20.48±1.97
9.15±0.46
6.22±0.93

55
19.53±0.16
2.75±0.15
20.73±0.18
12.44±0.29
14.43±0.35
9.74±0.45
19.36±0.67
13.60±0.96
14.96±0.70
5.93±0.25
15.35±0.22
17.32±0.62
13.66±0.37
20.71±2.14
9.22±0.58
6.82±0.81

60
19.70±0.18
2.72±0.09
20.72±0.29
12.55±0.05
14.53±0.40
9.75±0.50
19.31±0.54
13.73±0.81
14.99±0.65
5.84±0.11
15.36±0.13
17.34±0.60
13.88±0.42
20.62±1.96
9.36±0.74
6.89±0.68
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ตารางที 22 อิทธิพลของสารอิมลั ซิไฟเออร์ ต่อ Solid Fat Content ของกะทิสเตอริ ไรส์ทีอุณหภูมิ 0,5, 10, 15, 20 และ 25°C โดยใช้อุณหภูมิละ 30 นาที
ชนิดของอิมลั ซิไฟเออร์
control
Tween 60
P-1670
S-1170
Tween 60 + P-1670
Tween 60 + S-1170
Tween 60 + SSL
Tween 60 + MG
Tween 60 + DMG
Tween 60 + PGE
P-1670 + S-1170
P-1670 + PGE
AD-CAN
CK-CAN
AD-UHT
CK-UHT

ความเข้มข้น
(%w/w)
0.50
0.50
0.50
0.50
0.25+0.25
0.25+0.25
0.25+0.25
0.25+0.25
0.25+0.25
0.25+0.25
0.25+0.25
0.25+0.25
-

Solid Fat Content (%)
10°C
15°C
20.12±0.42
13.78±0.33
2.25±0.05
1.68±0.20
19.37±0.24
14.99±0.37
10.79±0.21
8.21±0.11
14.27±0.34
10.76±0.27
9.75±0.58
7.74±0.16
18.65±0.42
14.59±0.40
12.43±0.15
9.84±0.28
15.22±0.12
12.01±0.41
6.08±0.18
4.95±0.15
14.76±0.45
11.41±0.37
17.94±0.34
13.54±0.38
12.60±0.27
9.99±0.58
17.32±0.36
13.70±0.27
6.37±0.18
5.49±0.46
8.57±0.88
4.55±0.29

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

0°C
20.46±1.96
2.89±0.26
20.26±0.89
12.33±0.26
15.58±1.11
11.96±1.54
20.51±0.39
13.86±0.85
16.43±0.38
7.28±0.58
16.45±1.31
19.22±0.48
14.11±1.01
19.60±0.64
9.73±2.16
11.07±3.89

5°C
20.76±1.52
2.77±0.09
20.41±1.35
11.54±0.46
15.47±1.04
11.71±1.11
20.32±0.79
13.61±0.98
16.02±0.17
6.78±0.62
15.96±1.73
18.65±0.95
14.11±1.25
18.10±0.80
9.21±2.43
9.66±0.43

20°C
7.98±0.21
1.35±0.17
8.63±0.19
4.82±0.40
5.73±0.26
4.57±0.40
8.11±0.29
5.61±0.26
6.49±0.32
3.00±0.03
6.34±0.31
7.31±0.38
5.52±0.12
7.23±0.44
2.73±0.14
1.73±0.33

25°C
0.99±0.21
0.97±0.12
1.98±0.12
1.35±0.15
0.88±0.46
0.90±0.78
1.35±0.14
1.55±0.15
1.06±0.11
1.19±0.11
1.36±0.01
1.83±0.13
1.25±0.10
1.13±0.11
0.90±0.02
0.54±0.33
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ตารางที 23 อิทธิพลของสารเพิมความข้นหนืดต่อ Solid Fat Content ของกะทิสเตอริ ไรส์ทีอุณหภูมิ 0, 5, 10, 15, 20 และ 25°C โดยใช้อุณหภูมิละ 30 นาที
ชนิดของอิมลั ซิไฟเออร์
Tween 60
Tween 60 + CMC
Tween 60 + CMC
Tween 60 + CMC
Tween 60 + xanthan gum
Tween 60 + xanthan gum
Tween 60 + xanthan gum
Tween 60 + guar gum
Tween 60 + guar gum
Tween 60 + guar gum

ความเข้มข้น
(%w/w)
0.5
0.5 + 0.3
0.5 + 0.6
0.5 + 0.9
0.5 + 0.3
0.5 + 0.6
0.5 + 0.9
0.5 + 0.3
0.5 + 0.6
0.5 + 0.9

Solid Fat Content (%)
10°C
15°C
1.57±0.02
1.20±0.06
2.18±0.15
1.75±0.07
2.67±0.09
1.96±0.18
3.40±0.13
2.53±0.28
1.62±0.05
1.35±0.02
2.45±0.15
1.88±0.01
3.23±0.19
2.53±0.17
2.61±0.31
2.06±0.16
4.77±0.23
3.58±0.05
5.66±0.24
4.06±0.23

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
5°C
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส 1.81±0.08

0°C
2.15±0.12
2.78±0.06
3.41±0.22
4.00±0.25
2.53±0.09
3.34±0.10
3.89±0.13
3.22±0.01
5.95±0.37
6.57±0.48

2.32±0.19
3.36±0.09
3.89±0.14
1.95±0.03
2.96±0.01
3.63±0.11
3.18±0.05
5.24±0.21
6.24±0.26

20°C
0.93±0.05
0.93±0.10
1.50±0.05
1.92±0.24
0.93±0.06
1.65±0.02
1.75±0.20
1.39±0.35
2.53±0.22
2.80±0.28

25°C
0.73±0.06
0.70±0.06
0.56±0.09
0.68±0.10
0.41±0.07
0.92±0.11
0.95±0.14
0.76±0.09
0.60±0.08
0.79±0.07
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ตารางที 24 อิทธิ พลของสารอิมลั ซิไฟเออร์และเพิมความข้นหนืดต่อ Solid Fat Content ของกะทิสเตอริ ไรส์ทีอุณหภูมิ 0, 5, 10, 15, 20 และ 25°C
โดยใช้อุณหภูมิละ 30 นาที
ชนิดของอิมลั ซิ ไฟเออร์
และสารเพิมความข้นหนืด
Tween 60 + xanthan gum
Tween 60 + xanthan gum
S-1170 + xanthan gum
Tween 60 + S-1170 + xanthan gum
Tween 60 + MG + xanthan gum
Tween 60 + PGE + xanthan gum

ความเข้มข้น
(%w/w)

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

0.25 + 0.5
0.50 + 0.5
0.50 + 0.5
0.25 + 0.25 + 0.5
0.25 + 0.25 + 0.5
0.25 + 0.25 + 0.5

0°C

5°C

Solid Fat Content (%)
10°C
15°C

2.82±0.03 2.66±0.21 2.07±0.17 1.79±0.25
2.57±0.17 2.28±0.13 1.94±0.23 1.73±0.02
15.49±0.14 14.95±0.12 13.22±0.09 10.75±0.11
15.03±0.13 13.96±0.08 13.05±0.34 10.45±0.06
12.35±0.27 11.78±0.26 10.88±0.12 8.61±0.31
9.84±0.13 9.20±0.26 8.79±0.31 7.14±0.22

20°C

25°C

1.32±0.17
1.30±0.16
6.55±0.14
6.35±0.29
5.39±0.17
4.34±0.11

0.74±0.15
0.65±0.09
1.82±0.18
1.48±0.18
1.27±0.13
1.31±0.06
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ประวัติผวู้ ิจยั
ชือ-สกุล
ทีอยู่
โทรศัพท์ (มือถือ)
ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2548
พ.ศ. 2552

พ.ศ. 2553

ผลงานวิจยั
พ.ศ. 2554

พ.ศ. 2555

นางสาวนิศรา ฮะเจริ ญ
MISS NISARA HACHAROEN
54/1 หมู่ 4 ตําบลคลองตัน อําเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร 74120
(086) 0919112

ม
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ส

สําเร็ จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จากโรงเรี ยนนาคประสิ ทธิ
จังหวัดนครปฐม
สําเร็ จการศึกษาปริ ญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะ
วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย
ศิลปากร
ศึกษาต่อระดับปริ ญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร

แสดงผลงานภาคโปสเตอร์ ในการประชุมวิชาการ Asian Food
Conference 2011 ในหัวข้อ “Effect of Emulsifiers on thermal and
Cold Stability of coconut milk” ณ ศูนย์แสดงสิ นค้าและการประชุม
ไบเทค
แสดงผลงานภาคโปสเตอร์ ในการประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษา
ระดับชาติและนานาชาติ ครังที 2 ในหัวข้อ “Increasing thermal stability
upon processing and cold stability during storage of sterilized
coconut milk” ณ ศูนย์มานุษยวิทยาสิ รินธร ตลิงชัน กรุ งเทพฯ

