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คําสําคัญ : กะทิ/ความคงตัวต่อความร้อน/ความคงตัวต่อความเย็น/อิมลั ซิไฟเออร์
นิศรา ฮะเจริ ญ : การเพิมความคงตัวต่อความร้อนในการแปรรู ปและความคงตัวต่อความ
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กะทิจดั เป็ นระบบอิมลั ชันทีสูญเสี ยความคงตัวทางกายภาพต่อความร้อนและความเย็นได้ง่าย เนืองจาก
เกิดการเสี ยสภาพของโปรตีนและการเกิดผลึกไขมันตามลําดับ งานวิจยั นีได้ทดสอบประสิ ทธิภาพของอิมลั ซิไฟ
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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.

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

Department of Food Technology

Graduate School, Silpakorn University

Academic Year 2011

Student's signature ........................................
Thesis Advisor's signature 1………………..……. 2…..………………….. 3…..……………………

จ

กิตติกรรมประกาศ
การจัดทําวิทยานิพนธ์ฉบับนีสามารถสําเร็ จลุล่วงไปได้ดว้ ยดี ทังนีผูจ้ ดั ทําขอขอบพระคุณ
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร. เอกพันธ์ แก้วมณี ชยั ซึ งให้ความกรุ ณาเป็ นอาจารย์ทีปรึ กษาวิทยานิพนธ์
และให้ความช่วยเหลือดูแล ทังความรู้ คําแนะนํา คําปรึ กษาและความช่วยเหลือต่างๆทีเป็ น
ประโยชน์ต่อการศึกษาและการดําเนินงานวิจยั การจัดทํารู ปเล่ม ตลอดจนตรวจแก้ไขวิทยานิพนธ์
เล่มนีให้เสร็ จสมบูรณ์ยงขึ
ิ น
ขอขอบพระคุณ คณาจารย์ภาควิชาเทคโนโลยีอาหารทุกท่าน ทีกรุ ณาให้คาํ แนะนําและ
ความรู ้ทางด้านวิชาการต่างๆอันเป็ นประโยชน์มาโดยตลอด
ขอขอบพระคุณผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร. โสภาค สอนไว ทีให้การสนับสนุนและอํานวย
ความสะดวก ในการใช้เครื อง pulsed-Nuclear Magnetic Resonance (pulsed-NMR)
ขอขอบพระคุณผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร. สุ ภาณี ด่านวิริยะกุล ทีให้ความกรุ ณาเป็ นอาจารย์
ผูท้ รงคุณวุฒิในการตรวจสอบวิทยานิพนธ์
ขอขอบพระคุณศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (National Nanotechnology center)
ทีกรุ ณาให้ความช่วยเหลือและอํานวยความสะดวกในการวิเคราะห์ zeta potential
ขอขอบพระคุณเจ้าหน้าทีประจําภาควิชาเทคโนโลยีอาหารทุกท่าน ทีกรุ ณาให้ความ
ช่วยเหลือและอํานวยความสะดวกในด้านต่างๆ
ขอขอบพระคุณบิดามารดา ทีกรุ ณาให้การสนับสนุนด้านการศึกษาและคอยเป็ นกําลังใจ
ให้ความช่วยเหลือในการทําวิจยั เป็ นอย่างดีตลอดมา
สุ ดท้ายนี ขอขอบพระคุณทุกท่านทีมีส่วนร่ วมในการช่วยเหลือให้ดิฉนั ทําวิจยั และเล่ม
วิทยานิพนธ์นีอย่างเสร็ จลุล่วงไปด้วยดี
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