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ในงานวิจยั นีจึงได้มีการผสมลิพิดลงไปในฟิ ล์มจากสตาร์ ชมันสําปะหลังดัดแปรออกทีนิลซัคซิ เนต
ทีมีสมบัติเป็ นอิมลั ซิ ไฟเออร์ เพือปรับปรุ งสมบัติดา้ นการป้ องกันการแพร่ ผา่ นไอนําของฟิ ล์ม โดย
ศึกษาผลของลิพิด 3 ชนิด คือ กรดโอเลอิก กรดสเตียริ ก และกรดปาล์มมิติก และความเข้มข้ นของ
ลิพิด 3 ระดับ คือ อัตราส่ วนลิพิดต่อสตาร์ ช เท่ากับ 0:1, 0.1:1 และ 0.2:1 และใช้ซอร์ บิทอลเป็ น
พลาสติไซเซอร์ ศึกษาสมบัติเชิ งกล, ความสามารถในการแพร่ ผ่านไอนํา, ค่าสี และค่าความขุ่น,
ลักษณะพืนผิวและภาคตัดขวาง, อัตรกิริยาระหว่างสตาร์ ชกับลิ พิด และการเกิ ดผลึ กภายในฟิ ล์ม
บริ โภคได้ ซึ งจากการศึกษา พบว่า ฟิ ล์มทีเตรี ยมจากสตาร์ชและกรดไขมันในอัตราส่ วนต่างๆจะมีค่า
Tensile strength และ Elastic modulus ตํากว่า และมีค่า %Elongation at break สู งกว่าสู ตรควบคุม
(ไม่ผสมลิพิด) ความสามารถในการแพร่ ผา่ นไอนําของฟิ ล์มจากสตาร์ ชดัดแปรออกเทนิลซัคซิ เนต
ตําลง เมือผสมกรดไขมันอิมตัวทีระดับความเข้มข้นของกรดไขมันต่อสตาร์ ชเท่ากับ 0.2 ต่อ 1 ความ
ขุ่นของฟิ ล์มสัมพันธ์ กบั ความขรุ ขระทีผิวหน้าของฟิ ล์ม ฟิ ล์มทีไม่ผสมกรดไขมันมีความขุ่นและ
ผิวหน้าขรุ ขระมากกว่าฟิ ล์มทีไม่ผสมกรดไขมัน ยกเว้นฟิ ล์มทีผสมกรดโอเลอิกทีระดับความเข้มข้น
0.2 ต่อ 1 เนืองจากดรอปเลทของกรดไขมันทีผิวหน้าฟิ ล์ม ขนมข้าวอบกรอบทีเคลือบสารเคลือบ
จากสตาร์ ชดัดแปรออกเทนิลซัคซิเนตทีผสมกรดไขมันอิมตัว มีปริ มาณความชืนทีระดับชันโมโนเล
เยอร์ (M0) ตํากว่า และมีค่าวอเตอร์ แอคติวิตีวิกฤติ (critical water activity) สู งกว่าขนมข้าวอบกรอบ
ทีเคลื อบสารเคลือบไม่ผสมกรดไขมัน และขนมข้าวอบกรอบทีเคลือบด้วยสารเคลือบสู ตรต่างๆ มี
ความเปราะ, ความแข็ง และความเหนี ยวติดปากติดฟั นให้ผลการทดสอบจากผูท้ ดสอบทีผ่านการ
ฝึ กฝนโดยวิธี General Quantitative Descriptive Analysis ไม่แตกต่างกัน

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
ลายมือชือนักศึกษา........................................
ปี การศึกษา 2556
ลายมือชืออาจารย์ทีปรึ กษาวิทยานิพนธ์ 1. ........................... 2. .............................

ง

54403215 : MAJOR : (FOOD TECHNOLOGY)
KEY WORD : EDIBLE FILM/ EDIBLE COATING/ RICE CRACKER
WITCHULADA KHAMMUNTA : EFFECT OF LIPID ON THE PROPERTIES OF
EDIBLE FILM BASED ON OCTENYL SUCCINATE TAPIOCA STARCH AND ITS
APPLICATIONS IN COATING
ON RICE CRACKER. THESIS ADVISORS :
ASST.PROF.DOUNGJAI
THIRATHAMTHAVORN,
Ph.D.,
AND
ASST.PROF.SUCHED
SAMUHASENEETO, Ph.D.. 106 pp.
Starch is an appropriate matrix-forming material of edible film. However, film made
only from starch has poor water vapor barrier. This research, fatty acids were incorporated
into films base on Octenyl Succinate Tapioca starch, which are attracted to, and stabilize the
oil-water interface of an emulsion. This research was aimed to study the effect of lipid type
and concentration on the properties of edible film based on Octanyl sucsinate starch. Three
types of lipids (stearic acid (SA), palmitic acid(PA) and oleic acid(OA)) applied at different
ratios of lipid to starch (0:1, 0.1:1 and 0.2:1) were used in this study. Sorbitol was used as a
plasticizer. Edible films were prepared by a casting method. . The film microstructure,
mechanical properties, water vapor permeability (WVP), opacity, surface and cross section
and crystallization were evaluated. The results were found that lipid addition in the films
provoked a decrease in the Tensile strength(TS) and Elastic modulus(EM) and increase in
%Elongation at break. Water vaper permeability was decreased when added saturated fatty
acid at ratios of lipid to starch 0.2:1. Directly related with optical properties are the roughness
of the films. Control films (without lipid) showed more rough and decrease in the transparency
as compared to starch-lipid film except films containing oleic acid showed the highest rough.
This can be attributed to the low degree of integration of the oleic acid in the starch matrix.
The rice cracker coated with the saturated fatty acid that it had monolayer moisture content
less than lipid-free coated, but it had critical water activity more than lipid-free coated. The
sensory evaluation were found that lipid had no significant effect on the brittleness, hardness
and sticky mouth coating of the rice cracker.
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ฐ

บทที 1
บทนํา
1.1 ความเป็ นมาและความสํ าคัญของปัญหา
การศึกษาเกียวกับการพัฒนาฟิ ล์มบริ โภคได้และสารเคลือบผิวเพือใช้ในการยืดอายุการเก็บ
รักษาผลิตภัณฑ์ในปั จจุบนั มีแนวโน้มเพิมสู งขึน ในวงการอุตสาหกรรมอาหารฟิ ล์มบริ โภคได้
(edible film) เข้ามามีบทบาทและความสําคัญมากขึน เนืองจากมีคุณสมบัติทีรับประทานได้และ
สามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ (biodegradable) และจะมีบทบาทมากยิงขึนในอนาคต การ
พัฒนาฟิ ล์มบริ โภคได้นนมี
ั อยูใ่ นสภาพทีเป็ นแผ่นฟิ ล์ม (film sheet) หรื อเป็ นสารเคลือบ (coating)
โดยช่วยป้ องกันการเปลียนแปลงในด้านกลิน รสชาติ เนือสัมผัส และลักษณะปรากฏ รวมทังการ
ควบคุมการเคลือนทีของความชืนและควบคุมอัตราการแลกเปลียนของก๊าซ (Ayranci และ Tunc,
2001; Jiménez และคณะ, 2010)
ฟิ ล์มบริ โภคได้ทาํ มาจากลิพิด และ/หรื อ ไฮโดรคอลลอยด์ เช่น โปรตีน และโพลิแซคคาไรด์ (Jiménez และคณะ, 2010) ฟิ ล์มจากสตาร์ชจัดเป็ นฟิ ล์มจากโพลิแซคคาไรด์ ซึงลักษณะฟิ ล์มที
ได้จะไม่มีสี มันวาว ไม่มีกลินรส ไม่เป็ นพิษ แสดงสมบัติเชิงกลทีดี มีความแข็งแรง ยืดหยุน่ และ
เป็ นตัวขัดขวางแก๊สทีดี สามารถป้ องกันการแพร่ ผา่ นของออกซิเจนได้ดี แต่ตามธรรมชาติของ
สตาร์ชทีมีสมบัติชอบนํา (hydrophilic) จึงเป็ นตัวขัดขวางความชืนทีไม่ดี การผสมสารประเภท
ไขมันช่วยปรับปรุ งสมบัติดา้ นการป้ องกันการซึมผ่านไอนําของฟิ ล์มจากสตาร์ช (García และคณะ,
2000) แต่สตาร์ชดิบไม่มีสมบัติในการเป็ นอิมลั ซิไฟเออร์ จึงทําให้เกิดการแยกชันของไขมันได้เมือ
ตังทิงไว้ระยะหนึง งานวิจยั นี จึงได้มีการนําสตาร์ชมันสําปะหลังดัดแปรออกทีนิลซัคซิเนตมาผลิต
เป็ นฟิ ล์ม ซึงสตาร์ชมันสําปะหลังดัดแปรออกทีนิลซัคซิเนตเป็ นสตาร์ชทีมีการปรับปรุ งสมบัติโดย
ลดส่ วนทีชอบนํา (hydrophilic) และเพิมส่ วนทีไม่ชอบนํา (hydrophobic) จึงสามารถทําหน้าทีเป็ น
อิมลั ซิ ไฟเออร์และเพิมความคงตัวให้กบั ระบบอิมลั ชัน (Sweedman และคณะ, 2013)
โดยทัวไปความยาวของสายโซ่และระดับความไม่อิมตัวของกรดไขมันจะเป็ นตัวกําหนด
สมบัติทีต่างกันของกรดไขมัน ได้แก่ ความสามารถในการเข้าทําปฏิกิริยา สถานะทีแตกต่างกันที
อุณหภูมิหอ้ ง เป็ นต้น ในฟิ ล์มทีแห้งแล้วอาจเกิดผลึกของลิพิดหรื อเกิดการรวมตัวกันเป็ นชันของ
ลิพิด ส่ งผลให้ฟิล์มบริ โภคได้แสดงสมบัติแตกต่างกันออกไป นอกจากนีปริ มาณของลิพิดทีใช้ยงั มี
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ผลต่อการซึ มผ่านของไอนําผ่านฟิ ล์ม ในการศึกษาครังนีจึงมีการศึกษาผลของความยาวของสายโซ่
ระดับความไม่อิมตัวของกรดไขมัน และความเข้มข้นของกรดไขมันทีผสมลงในฟิ ล์มจากสตาร์ช
มันสําปะหลังดัดแปรออกทีนิลซัคซิ เนตต่อสมบัติของฟิ ล์มบริ โภคได้ และการเคลือบขนมข้าวอบ
กรอบอะราเร่
ขนมข้าวอบกรอบอะราเร่ (Arare) เป็ นขนมขบเคียวขนาดเล็กทีทํามาจากข้าวเหนียว และมี
ปัจจัยสําคัญซึ งมีผลต่อคุณภาพของขนมข้าวอบกรอบ คือ ลักษณะเนือสัมผัสทีต้องกรอบ แต่
เนืองจากผลิตภัณฑ์ขนมข้าวอบกรอบเป็ นผลิตภัณฑ์อาหารแห้ง และมีความชืนตําประมาณร้อยละ
4-5 โดยนําหนักแห้ง (สิ ริกานต์, 2550) การเก็บขนมข้าวอบกรอบเอาไว้ในสภาวะบรรยากาศห้อง
จึงทําให้ดูดความชื นจากบรรยากาศ เมือปริ มาณความชืนของตัวอย่างสู งขึนส่ งผลให้ความแข็งของ
ผลิตภัณฑ์เพิมขึน (Kulchan และคณะ, 2010) สู ญเสี ยความกรอบ ทําให้เสื อมคุณภาพเร็ วยิงขึน การ
นําสารเคลือบบริ โภคได้ทีมีสมบัติในการช่วยลดการแพร่ ผา่ นของไอนํามาประยุกต์ใช้ในการเคลือบ
อาหารว่างประเภทกรอบพองสามารถชะลอการสู ญเสี ยความกรอบของผลิตภัณฑ์ได้ (Bravin และ
คณะ, 2006)
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1.2 วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1.2.1 เพือศึกษาผลของชนิ ดและปริ มาณลิพิดต่อสมบัติของฟิ ล์มบริ โภคได้จากสตาร์ ชออกทีนิลซัคซิเนต
1.2.2 เพือศึกษาผลของการใช้สารเคลือบทีให้อตั ราการซึ มผ่านไอนําตําในการเคลือบขนม
ข้าวอบกรอบอะราเร่
1.3 สมมุติฐานของการวิจัย
1.3.1 ชนิดและปริ มาณลิพิดทีเหมาะสมสามารถช่วยปรับปรุ งสมบัติการป้ องกันการซึมผ่าน
ไอนําของฟิ ล์มบริ โภคได้จากสตาร์ชมันสําปะหลังดัดแปรออกทีนิลซัคซิ เนต
1.3.2 ฟิ ล์มบริ โภคได้ทีมีอตั ราการซึมผ่านไอนําตําสามารถใช้เป็ นสารเคลือบเพือช่วย
ปรับปรุ งสมบัติการป้ องกันการซึ มผ่านไอนําบนขนมข้าวอบกรอบอะราเร่ ได้

บทที 2
เอกสารและงานวิจัยทีเกียวข้ อง
2.1 ฟิ ล์มบริโภคได้ (Edible film)
ฟิ ล์มบริ โภคได้ (Edible film) คือ การใช้วสั ดุทีบริ โภคได้ เช่น คาร์ โบไฮเดรต โปรตีน ลิพิด
และส่ วนผสมของสารดัง กล่าว มาทําเป็ นแผ่นบาง นํามาใช้ป้องกันอาหารโดยเคลื อบผิวอาหาร
โดยตรงหรื อเตรี ยมแผ่นฟิ ล์มขึนมาก่อนแล้วนํามาใช้กบั อาหาร มีวตั ถุประสงค์เพือชะลอการซึ มผ่าน
ของก๊าซ ไอนํา สารละลาย จุ ลินทรี ย ์ และสารอืนๆ รวมทังลดการเสี ยหายจากการขนส่ งโดยคง
คุณภาพตลอดอายุการเก็บ เพือใช้ในปรับปรุ งสมบัติเชิ งกลและลักษณะทีเหมาะสมต่อการใช้กบั
ผลิตภัณฑ์อาหาร (Bertuzzi, 2006)
การเลื อกวัตถุ ดิบในการเตรี ยมสารละลายฟิ ล์มบริ โภคได้ มี ส่วนสําคัญในการบ่งบอก
หน้าทีของฟิ ล์มสําหรับห่อหุม้ ผลิตภัณฑ์ วัตถุดิบทางชีวภาพสําหรับผลิตฟิ ล์มบริ โภคได้สามารถได้
แบ่งได้ 4 กลุ่ม (Bourtoom, 2008) คือ
1. ฟิ ล์มโปรตีน ได้แก่ คอลลาเจน (collagen), เจลาติน (gelatin), โปรตีนข้าวโพด (zein
protein), โปรตีนข้าวสาลี (wheat gluten protein),โปรตีนจากเมล็ดพืชนํามัน (oilseed protein),
โปรตีนนม (milk protein) และ โปรตีนจากแหล่งอืน ๆ (other protein) เช่น ไข่ขาว (albumin)
2. ฟิ ล์มและสารเคลือบจากลิพิด ได้แก่ wax, สารลดแรงตึงผิว, เรซิน และกรดไขมัน
3. ฟิ ล์มโพลีแซคคาไรด์ ได้แก่ แอลจิเนต (alginate), คาราจีแนน (carrageenan), เซลลูโลส
(cellulose), เพคติน (pectin), สตาร์ ช (starch) และไคโตแซน (chitosan)
4. ฟิ ล์มประกอบ (composite film) เป็ นการใช้สารชนิดเดียวกันหรื อต่างชนิดผสมเข้าด้วย
กัน เพือปรับปรุ งสมบัติบางประการในการประยุกต์ใช้ เช่น ฟิ ล์มประกอบทีเกิดจากการรวมกันของ
โปรตีนโกลบูลินกับกรดไขมัน (Zahedi และคณะ, 2010) และฟิ ล์มประกอบทีเกิดจากเซลลูโลสกับ
ลิพิด (Ayranci และ Tunc, 2001) ซึงสามารถป้ องกันการแพร่ ผา่ นของไอนําได้ดีขึน การผสมกรด
สเตียริ กในโปรตีนเวย์ช่วยลดการแพร่ ผา่ นไอนํา แต่ส่งผลให้ค่า Tensile strength ของฟิ ล์มลดลง
(Yoshida และ Antunes, 2004) เป็ นต้น
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หน้าทีหลักของฟิ ล์มหรื อสารเคลือบผิวบริ โภคได้
1. ช่วยปกป้ องอาหาร (food protection) โดยฟิ ล์มหรื อสารเคลือบผิวบริ โภคได้ มีสมบัติ
ป้ องกันการซึ มผ่านของสาร (mass transfer barrier) เช่น ต้านการซึมผ่านของไอนํา ต้านการซึมผ่าน
ของตัวทําละลาย และต้านต่อแรงทีมากระทบ โดยจากการศึกษาพบว่าสมบัติเหล่านีจะขึนอยูก่ บั
สภาพแวดล้อมโดยรอบ เช่น ความชืนสัมพัทธ์ และอุณหภูมิ โดยทัวไปพบว่าฟิ ล์มจะมีคุณสมบัติ
ยอมให้นาซึ
ํ มผ่านได้เพิมมากขึนในสภาวะทีมีความชืนสู ง
2. ช่วยชะลอการเสื อมเสี ยของอาหาร (food preservation) จากปฏิกิริยาต่างๆ เช่น จาก
ปฏิกิริยาออกซิ เดชัน จากการหายใจ ซึ งฟิ ล์มควรจะมีสมบัติในการต้านการซึ มผ่านของก๊าซได้
(ธัญญาภรณ์, 2540)
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2.2 สตาร์ ชออกทีนิลซัคซิเนต

สตาร์ชออกทีนิลซัคซิเนตเป็ นการดัดแปรสตาร์ชโดยวิธีเอสเทอร์ริฟิเคชัน (esterification)
ด้วยออกทีนิลซัคซินิคแอนไฮไดรด์ เป็ นการแทนทีหมู่ไฮดรอกซิล (-OH) บนหน่วยกลูโคสใน
โมเลกุลด้วยหมู่ออกทีนิล ซัคซิเนต (-COCH2-CH2-CH=CH-(CH2)4-CH2COOH) โดยการ
เกิดปฏิกิริยา ดังแสดงในสมการ (1) ในภาพที 1 ในการเกิดปฏิกิริยานันสตาร์ชจะกระจายตัวใน
ตัวกลางปฏิกิริยาทีเป็ นด่างเพีอพร้อมในการทําปฏิกิริยาเอสเทอร์ ริฟิเคชันกับออกทีนิลซัคซินิค
แอนไฮไดรด์ ในสภาวะด่างต่อไป (Song และคณะ, 2006) ในการทําปฏิกิริยาเอสเทอร์ ริฟิเคชัน จะมี
ปฏิกิริยาข้างเคียง (side reaction) เกิดขึนได้ ดังแสดงในสมการ (2) และ (3) เมือมีการดัดแปรจะได้
สตาร์ชออกทีนิลซัคซิเนต ซึงมีสูตรโครงสร้างดังแสดงในภาพที 2
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(1)

(2)

(3)
R : -CH2-CH=CH-(CH2)4-CH3
ภาพที 1 ปฏิกิริยาเอสเทอร์ ริฟิเคชันและปฏิกิริยาข้างเคียงการดัดแปรสตาร์ชออกทีนิลซัคซิ เนต
ทีมา : Song และคณะ (2006)

ภาพที 2 สู ตรโครงสร้างของโมกุลสตาร์ชออกทีนิลซัคซิเนต
ทีมา : Shogren และคณะ (2000)
สตาร์ชออกทีนิลซัคซิเนตเป็ นสตาร์ชทีดัดแปรโดยการแทนที (substitution) ดังนันจึงเป็ นที
ต้องการในอุตสาหกรรม เนื องมาจากคุณสมบัติต่างๆของสตาร์ ชทีเปลียนไปจากสตาร์ชดิบ (native
starch) ได้แก่ ความหนืดทีสู งขึน อุณหภูมิการเกิดเจลาติไนเซชันทีลดลง การเกิดรี โทรเกรเดชัน
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(retrogradration) และการแยกตัวของนํา (syneresis) ทีลดลง จึงทําให้สตาร์ ชชนิดนีมีความคงตัวต่อ
สภาวะอุณหภูมิตาํ เนื องจากการเข้าแทนทีของกลุ่มออกทีนิลซัคซิเนต จะช่วยยับยังการรวมตัวกัน
ของโมเลกุลอะมิโลส ซึ งช่วยขัดขวางการจัดเรี ยงตัวของโมเลกุลภายในเม็ดสตาร์ชทีจะมาเกิดพันธะ
ไฮโดรเจน (Bao และคณะ, 2003; Shogren และคณะ, 2000; กล้าณรงค์ และเกือกูล, 2543)
นอกจากนียังมีคุณสมบัติทีสําคัญ คือ การมีทงส่
ั วนทีชอบนํา (hydrophilic property) และ ไม่ชอบนํา
(hydrophobic property) อยูใ่ นโมเลกุลเดียวกัน (Amphiphilic) จึงทําให้มีการใช้งานทีหลากหลาย
โดยเฉพาะอย่างยิงในระบบอิมลั ชัน (emulsion), การทําเอนแคปซูเลชัน ( encapsulation), ฟิ ล์ม
(films) และสารเคลือบ (coatings) และการผลิตเจล (gel production) (Sweedman และคณะ, 2013)
เป็ นต้น
2.3 ลิพดิ
ลิพิดเป็ นกลุ่มของสารประกอบอินทรี ยท์ ีมีสมบัติไม่ละลายนําแต่ละลายได้ดีในตัวทําละลาย
อินทรี ยช์ นิดไม่มีขวั (apolar) เช่น อีเทอร์ คลอโรฟอร์ม เบนซิน เฮกเซน ไดเอทิลอีเทอร์ และตัวทํา
ละลายทีมีขวเล็
ั กน้อย เช่น แอลกอฮอล์ และอะซิ โตน ยกเว้นกรดไขมันทีมีนาหนั
ํ กโมเลกุลตํา เช่น
กรดบิวทีริก จะละลายได้ดีในนํา (นิธิยา, 2551)
เนืองจากลิพิดมีโครงสร้างของโมเลกุลแตกต่างจากโปรตีน พอลิแซกคาไรด์ และกรด
นิวคลีอิก คือ ไม่ใช่สารประกอบจําพวกพอลิเมอร์ จึงมีโมเลกุลขนาดเล็ก และเกาะตัวกันด้วย noncovalent force โมเลกุลของลิพิดสามารถแบ่งออกได้เป็ น 2 ส่ วน คือ ส่ วนหัว (head) คือ ส่ วนทีเป็ น
โพลาร์ มีสมบัติเป็ นส่ วนทีชอบนํา (hydrophilic) หรื อละลายได้ในนํา ต่ออยูก่ บั ส่ วนหางทีเป็ น
ไฮโดรคาร์บอนซึ งมีสมบัติเป็ นส่ วนทีไม่ชอบนํา (hydrophobic) ดังนันเมือนําลิพิดไปละลายในนํา
จึงยึดเกาะกันแบบ non-covalent association นอกจากนียังมีแรงอืนๆ ได้แก่ van der Waals
interaction ซึ งเกิดขึนระหว่างส่ วนทีเป็ นไฮโดรคาร์ บอนของโมเลกุล เป็ นต้น จากการทีโครงสร้าง
ของโมเลกุลลิพิดมีลกั ษณะเฉพาะคือ มีทงส่
ั วนทีเป็ นส่ วนทีชอบนํา (hydrophilic) และส่ วนทีไม่
ชอบนํา (hydrophobic) อยูใ่ นโมเลกุลจึงเป็ นตัวกําหนดสมบัติของลิพิดชนิดนันๆ (Nawar, 1996)
ไขมันและนํามันเป็ นสารประกอบไตรเอสเทอร์ ระหว่างกรดไขมันกับกลีเซอรอล เรี ยกว่า
ไตรกลีเซอไรด์ (หรื อไตรเอซิ ลกลีเซอรอล) พบได้ในผนังเซลล์ของพืชและสัตว์ ไตรกลีเซอไรด์ที
เป็ นของแข็ง (solid) หรื อกึงของแข็ง (semisolid) ทีอุณหภูมิหอ้ ง จะเรี ยกว่าไขมัน ส่ วนทีเป็ น
ของเหลวทีอุณหภูมิหอ้ ง จะเรี ยกว่า นํามัน ไขมันและนํามันจะแตกต่างกันทีชนิดของกรดไขมัน
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กรดไขมันเป็ นกรดอินทรี ยส์ ายตรงทีมีหมู่คาร์บอกซิล 1 หมู่ ในธรรมชาติจะพบกรดไขมัน
เป็ นองค์ประกอบในโมเลกุลของไตรกลีเซอไรด์ มีจาํ นวนน้อยมากทีจะพบอยูใ่ นรู ปกรดไขมัน
อิสระ กรดไขมันสามารถแบ่งกลุ่มออกตามจํานวนคาร์บอนในโมเลกุลได้เป็ น 3 กลุ่ม ได้แก่ (นิธิยา,
2551)
1. กรดไขมันชนิ ดสายสัน (short chain fatty acid) คือกรดไขมันทีมีจาํ นวนคาร์บอนใน
โมเลกุลน้อย เพียง 4-10 อะตอม
2. กรดไขมันชนิดสายกลาง (medium chain fatty acid) มีจาํ นวนคาร์บอนในโมเลกุล 1214 อะตอม
3. กรดไขมันชนิดยาว (long chain fatty acid) มีจาํ นวนคาร์บอนในโมเลกุลตังแต่ 16
อะตอมขึนไป
การสังเคราะห์กรดไขมันในร่ างกายจะมีสารเริ มต้นเป็ นหมู่แอซิติล ซึ งมีคาร์บอนใน
โมเลกุล 2 อะตอมมาต่อกันเป็ นโมเลกุลทีใหญ่ขึน ทําให้มีจาํ นวนคาร์ บอนในโมเลกุลของกรด
ไขมันเป็ นเลขคู่เสมอ พันธะระหว่างคาร์บอนอะตอมในโมเลกุลของกรดไขมันมีทงที
ั เป็ นพันธะ
เดียวและพันธะคู่ กรดไขมันทีมีพนั ธะเดียวทังหมดเรี ยกว่ากรดไขมันชนิ ดอิมตัว ส่ วนกรดไขมันทีมี
พันธะคู่ 1 อัน หรื อมากกว่า 1 อัน เรี ยกว่ากรดไขมันชนิดไม่อิมตัว
กรดไขมันชนิดอิมตัว (Saturated fatty acid) มีสูตรทัวไปเป็ น CnH2nO2 เป็ นกรดไขมันทีมี
พันธะระหว่างคาร์บอนอะตอมในโมเลกุลเป็ นพันธะเดียว และไม่สามารถรับไฮโดรเจนได้อีก กรด
ไขมันทีมีนาหนั
ํ กโมเลกุลน้อยทีสุ ด ได้แก่ กรดแอซิติก (คาร์บอน 2 อะตอม) และกรดบิวทีริก
(คาร์บอน 4 อะตอม) เป็ นกรดไขมันทีละลายได้ดีในนําและระเหยได้ง่าย กรดไขมันทีมีจาํ นวน
คาร์บอนตังแต่ 6-10 อะตอม ละลายนําได้เพียงเล็กน้อย ส่ วนกรดไขมันทีมีจาํ นวนคาร์บอนตังแต่ 12
อะตอมขึนไปจะไม่ละลายในนํา
กรดไขมันชนิดไม่ อมตั
ิ ว (Unsaturated fatty acid) เป็ นกรดไขมันทีมีพนั ธะระหว่าง
คาร์บอนอะตอมในโมเลกุลบางตําแหน่งเป็ นพันธะคู่ สามารถแบ่งออกเป็ นกลุ่มย่อยๆ ตามจํานวน
พันธะคู่ ได้ดงั นี
1. กรดไขมันชนิดไม่อิมตัวทีมีพนั ธะคู่ในโมเลกุลเพียง 1 อัน (Monounsaturated หรื อ
Monoethenoid acids) มีสูตรทัวๆไปเป็ น CnH 2n-2 COOH ตัวอย่างเช่น กรดโอเลอิก
กรดปาล์มิโตเลอิก เป็ นต้น
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2. กรดไขมันชนิ ดไม่อิมตัวทีมีพนั ธะคู่ในโมเลกุลมากกว่า 1 อัน (Polyunsaturated หรื อ
Polyethenoid acids) กรดไขมันกลุ่มนีส่ วนใหญ่จะมีคาร์ บอนอะตอมในโมเลกุล 18-22
อะตอม และมีพนั ธะคู่ 2-6 อัน (นิธิยา, 2551)
กรดไขมันจะมีสมบัติแตกต่างกันไปตามความยาวของสายโซ่และระดับความไม่อิมตัว
ได้แก่ โครงสร้างของกรดไขมัน จุดหลอมเหลว (ดังแสดงในตารางที 1) และสถานะทางกายภาพที
อุณหภูมิหอ้ ง โดยเฉพาะอย่างยิงลักษณะความเป็ นขัว ซึ งมีแนวโน้มทีจะทําให้เกิดการรวมตัวกันเอง
ของลิพิดในระบบสารละลาย ทําให้มีโครงสร้างของไมเซลล์ทีแตกต่างกัน ซึ งจะขึนอยูก่ บั ความเข้า
กันได้กบั สารละลายรอบๆและแรงไฮโดรโฟบิก (Jiménez และคณะ, 2010)
ตารางที 1 โครงสร้างและจุดหลอมเหลมของกรดไขมัน
กรดไขมัน
โครงสร้าง1
กรดลอริ ก
(Lauric acid)

จุดหลอมเหลว2 (oC)
44.8

กรดไมริ สติก
(Myristic acid)

54.4

กรดปาล์มมิติก
(Palmitic acid)

62.9

กรดสเตียริ ก
(Stearic acid)

70.1

กรดโอเลอิก
(Oleic acid)

16.3

ทีมา:

1
2

www.pherobase.com
นิธิยา (2541)
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จุดหลอมเหลวทีสู งขึนของกรดไขมันอิมตัวเป็ นผลมาจากรู ปร่ างโมเลกุลทีมีลกั ษณะคล้าย
แท่ง ส่ วนกรดไขมันไม่อิมตัวมีลกั ษณะรู ปร่ างคล้ายส้อมเนืองจากพันธะคู่ในโครงสร้าง ซึ งจะทําให้
การจัดเรี ยงตัวระหว่างโมเลกุลให้เสถียรเป็ นระเบียบหรื อเกิดเป็ นโครงร่ างผลึกตาข่ายนันทําได้ยาก
(นิธิยา, 2551)
การเกิดผลึกของไขมัน
สําหรับการศึกษาการเกิดผลึกนันทําได้หลายวิธี ซึ งเทคนิคการวิเคราะห์ทีนิยมใช้ ได้แก่
การวิเคราะห์คุณสมบัติเชิงความร้อนของวัตถุดว้ ยเครื อง Differential Scanning Calorimeter (DSC)
การวิเคราะห์ขนาดและการกระจายตัวของผลึกโดยการใช้ภาพถ่ายจาก Polarized light microscopy
(PLM) และการวิเคราะห์โครงสร้างของผลึกด้วยเครื อง X-ray Diffractrometer (XRD) เป็ นต้น
สําหรับการวิเคราะห์โครงสร้างของผลึกด้วยเครื อง X-ray Diffractrometer (XRD) ใช้
หลักการเลียวเบนของรังสี เอ็กซ์เมือผ่านชันต่างๆ ของอะตอมหรื อโมเลกุลภายในวัสดุหรื อสาร
ตัวอย่างนันแล้วทําการวัดการเลียวเบนของรังสี เอ็กซ์ทีมุมต่างๆ รู ปแบบการเลียวเบนรังสี เอ็กซ์
ของวัฏภาคทีเป็ นผลึกจะมีลกั ษณะแตกต่างกันขึนกับการจัดเรี ยงตัวของอะตอมภายในผลึก ดังนัน
รู ปแบบการเลียวเบนของรังสี เอ็กซ์ จึงสามารถใช้เป็ นตัวชีบอกได้วา่ สารตัวอย่างนัน ประกอบด้วย
วัฏภาคทีเป็ นผลึกชนิดใดบ้าง โดยนําข้อมูลทีได้ของสารตัวอย่างไปเปรี ยบเทียบกับฐานข้อมูล
มาตรฐานจะทําให้รู้ถึงโครงสร้างผลึกของวัสดุหรื อสารตัวอย่างนันๆได้ (พรรณี , 2554)
ลิพิดหลายชนิดสามารถเกิดผลึกได้ ซึงการเกิดผลึกของไขมันหรื อนํามันจะเกิดขึนใน
สภาวะทีไขมันหรื อผลิตภัณฑ์ทีมีไขมันมีอุณหภูมิตากว่
ํ าจุดหลอมเหลวของไขมันชนิดนัน ลิพิดแต่
ละชนิดจะมีการจัดเรี ยงตัวของอะตอมภายในผลึกทีแตกต่างกันทําให้มีรูปแบบการเลียวเบนของ
รังสี เอ็กซ์ทีแตกต่างกันด้วย เช่น กรดสเตียริ กบริ สุทธิมีการเลียวเบนของรังสี เอ็กซ์ทีมุม 2theta
เท่ากับ 7, 11, 20, 22 และ 24o (Teixeira และคณะ, 2010) ดังแสดงในภาพที 3 ในขณะทีกรดปาล์มมิติกบริ สุทธิมีการเลียวเบนของรังสี เอ็กซ์ทีมุม 2theta เท่ากับ 12.5, 22.6 และ 24.3o (Fang และคณะ,
2012) ดังแสดงในภาพที 4 เป็ นต้น
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ภาพที 3 X-ray diffraction patterns ของกรดสเตียริ ก
ทีมา: Teixeira และคณะ (2010)

ภาพที 4 X-ray diffraction patterns ของกรดปาล์มมิติก
ทีมา: Fang และคณะ (2012)
ในฟิ ล์มบริ โภคได้ โครงสร้างผลึกหรื อการจัดเรี ยงตัวของผลึกของลิพิดภายในฟิ ล์มนันมี
บทบาทสําคัญ คือหากผลึกของลิพิดมีการจัดเรี ยงตัวอย่างหนาแน่นจะส่ งผลให้ฟิล์มบริ โภคได้นนมี
ั
ความสามารถในการต้านทานการแพร่ ผา่ นของแก๊สและไอนําสู งกว่าฟิ ล์มทีมีผลึกของลิพิดทีจัดเรี ยง
ตัวกันอย่างหลวมๆ นอกจากนีถ้าลิพิดมีสถานะเป็ นของเหลวมากกว่าของแข็งจะทําให้ความ
สามารถในการต้านทานต่อการแพร่ ผา่ นของแก๊สและไอนําตํากว่าลิพิดทีมีสถานะป็ นของแข็ง
เนืองจากการเคลือนทีของโมเลกุลของลิพิดเมืออยูใ่ นสถานะของเหลวสามารถเคลือนทีได้มากกว่า
ทําให้สมบัติในการป้ องกันการแพร่ ผา่ นลดลง (Krochta และคณะ, ) ความเข้ากันได้หรื อความ
แตกต่างของความเป็ นขัวระหว่างเฟสต่อเนื องกับเฟสกระจายตัวมีความสําคัญต่อสมบัติการเป็ นตัว
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ขัดขวางไอนําของฟิ ล์ม โดยถ้ามีความเข้ากันได้ระหว่างเฟสต่อเนื องกับเฟสกระจายตัวตําจะทําให้
ความเป็ นเนือเดียวกันของฟิ ล์มลดลง (Martin-Polo และคณะ, )
2.4 ฟิ ล์มประกอบ
ฟิ ล์มประกอบเป็ นฟิ ล์มทีรวมข้อดีขององค์ประกอบทีเป็ นลิพิดและไฮโดรคอลลอยด์เข้า
ด้วยกัน ซึ งเมือรวมกันแล้วจะลดข้อด้อยของแต่ละองค์ประกอบลง โดยลิพิดสามารถขึนรู ปอยูใ่ น
ไฮโดรคอลลอยด์เมทริ กซ์ได้ เป็ นลักษณะของ bilayer film หรื อกระจายตัวในเมทริ กซ์ เป็ นลักษณะ
ของ emulsified film ซึง emulsified film จะมีประสิ ทธิภาพในการป้ องกันการซึมผ่านของไอนําตํา
กว่า bilayer film เนืองจากการกระจายขนาดอนุ ภาคไม่เป็ น homogeneous (ขนาดไม่สมําเสมอกัน)
แต่ emulsified film แสดงสมบัติเชิงกลทีดีกว่า สามารถทําได้ในขันตอนเดียว ในขณะที multilayer
film ใช้หนึงขันตอนต่อหนึง layer อย่างไรก็ตามลักษณะของอิมลั ชันทีใช้เตรี ยมฟิ ล์มก็มีผลต่อ
สมบัติเชิงกลและการเป็ นตัวขัดขวางไอนําของ emulsified film คือ ถ้ามีการกระจายของขนาด
อนุภาคไขมันทีเล็กกว่าและมีขนาดเท่าๆกัน จะมีความสามารถในการซึมผ่านของไอนําลดลง
(Karbowiak และคณะ, )
กรดไขมันมีการศึกษาในฟิ ล์มประกอบจากไฮโดรคอลลอยด์ชนิดต่างๆ ได้แก่ สตาร์ช
(Jiménez และคณะ, ), hydroxypropyl -methylcellulose (HPMC) (Tarazaga และคณะ, ;
Jiménez และคณะ, ), carboxy methyl cellulose (CMC) (Ghanbarzadeh และ Almasi, )
และ Kefiran (Ghasemlou และคณะ, ) โดยพบว่าชนิ ดและปริ มาณของกรดไขมันมีผลต่อ
สมบัติของฟิ ล์มแตกต่างกันตามองค์ประกอบทีใช้ในการผลิตฟิ ล์ม โดยในด้านชนิดของกรดไขมัน
นันมีผลต่อสมบัติดา้ นการป้ องกันการซึมผ่านไอนํา ดังแสดงในตารางที 2 พบว่าการผสมกรดไขมัน
ชนิดอิมตัว (กรดสเตียริ ก, กรดปาล์มมิติก) สามารถป้ องกันการซึมผ่านของไอนําได้ใกล้เคียงกันและ
ดีกว่ากรดไขมันไม่อิมตัว (กรดโอเลอิก) ในฟิ ล์มจากสตาร์ ช ทังนีเนืองจากกรดสเตียริ กและกรด
ปาล์มมิติกมีโครงสร้างโมเลกุลเป็ นเส้นตรง (ดังแสดงในตารางที 1) จึงสามารถกระจายตัวได้ดีใน
พอลิเมอร์ เมทริ กซ์ ในขณะทีโครงสร้างโมเลกุลของกรดโอเลอิกไม่เป็ นเส้นตรงเนืองจากพันธะคู่
(ดังแสดงในตารางที 1) ทําให้รวมตัวกับส่ วนทีเป็ นเกลียวของอะไมโลสได้ยาก นอกจากนีการที
กรดสเตียริ กและกรดปาล์มมิติกมีสถานะเป็ นของแข็ง ณ ทีอุณหภูมิทีใช้ในการตรวจสอบ ( oC)
ทําให้สามารถป้ องกันการซึ มผ่านของไอนําได้ดีกว่ากรดโอเลอิก (Jiménez และคณะ, ) ดัง
แสดงในตารางที 2 ส่ วนค่าการซึมผ่านไอนําของฟิ ล์มจาก hydroxypropyl -methylcellulose
(HPMC) ทีมีการผสมกรดสเตียริ กกลับมีค่าการซึ มผ่านไอนําสู งกว่าฟิ ล์มทีมีการผสมกรดปาล์มมิติก
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หรื อกรดโอเลอิก เนืองจาก hydroxypropyl -methylcellulose (HPMC) มีความหนื ดสู ง มีผลต่อ
ความเร็ วในการโตของไมเซลล์ของกรดไขมันทําให้โมเลกุลของกรดไขมันทีมีขนาดใหญ่เคลือนที
ได้ยากขึน ไมเซลล์ของกรดสเตียริ กจึงมีขนาดเล็กกว่ากรดปาล์มมิติก ความสามารถในการป้ องกัน
การซึมผ่านของไอนําจึงตํากว่า ส่ วนกรดโอเลอิกนันมีความเป็ นขัวเล็กน้อยทําให้มีค่าความเข้มข้น
วิกฤตทีทําให้เกิดลักษณะไมเซลล์ (Critical Micelle Concentration; CMC) ตํา กลุ่มของลิพิดทีมา
เกาะกันจึงมีขนาดเล็ก เมือไมเซลล์มีขนาดเล็กความสามารถในการป้ องกันการซึมผ่านของไอนําจึง
ตํากว่ากรดปาล์มมิติก (Jiménez และคณะ, ) ดังแสดงในตารางที 2 และสําหรับฟิ ล์มทีเตรี ยม
จาก hydroxypropyl -methylcellulose (HPMC) – Beeswax พบว่าฟิ ล์มทีมีการผสมกรดโอเลอิกจะมี
ค่าการซึมผ่านไอนําตําทีสุ ดเนืองจากมีการแยกชันของกรดโอเลอิกในระบบ hydroxypropyl methylcellulose (HPMC) – Beeswax เป็ นแบบ Bilayer ทําให้เกิด lipid enrich layer หันส่ วนทีไม่
ชอบนําไปทางด้านทีมีความชืนสัมพัทธ์สูง ทําให้โมเลกุลของนําแพร่ ผา่ นได้นอ้ ยลง ความสามารถ
ในการซึมผ่านของไอนําในฟิ ล์มจึงลดลง แต่ในฟิ ล์มทีผสมกรดสเตียริ กและกรดปาล์มมิติกนันเข้า
กันได้ดีกบั Beeswax ไม่เกิดลักษณะ Bilayer (Tarazaga และคณะ, ) และนอกจากชนิดของกรด
ไขมันทีมีผลต่อค่าการซึ มผ่านของไอนําแล้วความเข้มข้นของกรดไขมันยังมีผลต่อค่าการซึ มผ่านไอ
นําด้วย โดยพบว่าเมือผสมกรดโอเลอิกในฟิ ล์มจาก carboxyl methyl cellulose (CMC) ทีระดับความ
เข้มข้นเพิมขึน มีแนวโน้มทําให้ค่าการซึ มผ่านไอนําลดลง เนืองจากความเป็ นส่ วนทีไม่ชอบนํา
(hydrophobic) ทีเพิมขึนภายในฟิ ล์ม (Ghanbarzadeh และ Almasi, ) แต่เมือผสมกรดโอเลอิกที
ระดับความเข้มข้นทีเพิมขึนในฟิ ล์มจาก kefiran กลับไม่ทาํ ให้ค่าการซึ มผ่านของไอนําแตกต่างกัน
(Ghasemlou และคณะ, ) ดังแสดงในตารางที 2 ดังนันจะเห็นได้วา่ ในฟิ ล์มจากพอลิเมอร์ ต่าง
ชนิดกัน กรดไขมันต่างชนิดกันจะมีผลต่อสมบัติดา้ นการป้ องกันการซึ มผ่านไอนําต่างกัน ขึนอยูก่ บั
ความเข้ากันได้ระหว่างกรดไขมันกับพอลิเมอร์อนั เนื องมาจากโครงสร้างโมเลกุลของกรดไขมัน
และความเป็ นขัวของกรดไขมันและพอลิเมอร์ นอกจากนี ยังขึนอยูก่ บั สถานะของกรดไขมัน และ
ความหนืดของพอลิเมอร์
ในด้านผลของชนิดของกรดไขมันต่อความแข็งแรงของแผ่นฟิ ล์ม พบว่า ฟิ ล์มจากสตาร์ชที
ผสมกรดไขมันชนิดไม่อิมตัว (กรดโอเลอิก) จะมีค่า Tensile strength ตํากว่า มีค่า %Elongation at
break สู งกว่าฟิ ล์มจากสตาร์ชทีผสมกรดไขมันชนิดอิมตัว (กรดสเตียริ ก, กรดปาล์มมิติก) แสดงให้
เห็นว่า ฟิ ล์มจากสตาร์ ชทีผสมกรดไขมันชนิดไม่อิมตัวจะมีความแข็งแรงน้อยกว่า และสามารถยืด
ตัวได้มากกว่าฟิ ล์มจากสตาร์ ชทีผสมกรดไขมันชนิดอิมตัว และเมือความยาวของสายโซ่กรดไขมัน
เพิมขึนมีแนวโน้มว่าฟิ ล์มจะมีความแข็งแรงมากขึนและยืดตัวได้นอ้ ยลง (Jiménez และคณะ, )
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ส่ วนฟิ ล์มจาก hydroxypropyl -methylcellulose (HPMC) ทีมีการผสมกรดไขมันซึงมีความยาวของ
สายโซ่กรดไขมันเพิมขึน ค่า Tensile strength, %Elongation at break และElastic modulus ไม่
แตกต่างกัน และเมือใช้กรดโอเลอิกซึ งเป็ นกรดไขมันไม่อิมตัว เปรี ยบเทียบกับกรดไขมันอิมตัว
พบว่า ฟิ ล์มกลับมีความแข็งแรงเพิมขึนมาก สามารถยืดตัวได้มาก และมีค่า Elastic modulus ลดลง
(Jiménez และคณะ, ) ดังแสดงในตารางที 3 ในส่ วนของความเข้มข้นของกรดไขมันต่อความ
แข็งแรงของฟิ ล์ม ระดับความเข้มข้นของกรดโอเลอิกทีเพิมขึนมีแนวโน้มทําให้ฟิล์มมีความแข็งแรง
ลดลงและยืดตัวได้มากขึน และค่า Elastic modulus ลดลง (Ghanbarzadeh และ Almasi,
) แต่
ไม่ทาํ ให้ค่า Tensile strength ของฟิ ล์มจาก kefiran แตกต่างกัน แต่ค่า %Elongation at break ของ
ฟิ ล์มเพิมมากขึน (Ghasemlou และคณะ, )

ตารางที 2 ผลของชนิดและความเข้มข้นของลิพิดต่อความสามารถในการซึ มผ่านไอนําของฟิ ล์ม
ฟิ ล์ม
สภาวะการทําแห้งฟิ ล์ม สภาวะการทดสอบการซึ มผ่านไอนํา
ค่าการซึมผ่านไอนํา
อุณหภูมิ, ความชืนสัมพัทธ์นอก และในถ้วย
corn starch
20oC, 45% RH,60 h
25oC, 53% RH, 100%RH
7.9 ± 0.2a (gmm/kPa h m 2)
corn starch-PA(1:0.15)

20oC, 45% RH,60 h

25oC, 53% RH, 100%RH

5.9± 0.6b (gmm/kPa h m 2)

corn starch-SA(1:0.15)

20oC, 45% RH,60 h

25oC, 53% RH, 100%RH

5.8± 0.3b (gmm/kPa h m 2)

corn starch-OA(1:0.15)

20oC, 45% RH,60 h

25oC, 53% RH, 100%RH

7.2± 0.9c (gmm/kPa h m 2)

CMC

60oC

25oC, 97% RH, 0%RH

2.31 ± 0.22a( ×10-5)(g/day m Pa)

CMC-OA (30%)

60oC

25oC, 97% RH, 0%RH

2.00 ± 0.19b ( ×10−5)(g/day m Pa)

CMC-OA (60%)

60oC

25oC, 97% RH, 0%RH

1.61 ± 0.34c ( ×10−5)(g/day m Pa)

CMC-OA (80%)

60oC

25oC, 97% RH, 0%RH

1.53 ± 0.40c ( ×10−5)(g/day m Pa)

แหล่งอ้างอิง
Jiménez และคณะ
(2012)

Ghanbarzadeh และ
Almasi (2011)
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ตารางที 2 (ต่อ) ผลของชนิดและความเข้มข้นของลิพิดต่อความสามารถในการซึ มผ่านไอนําของฟิ ล์ม
ฟิ ล์ม
สภาวะการทําแห้งฟิ ล์ม สภาวะการทดสอบการซึ มผ่านไอนํา
ค่าการซึมผ่านไอนํา
อุณหภูมิ, ความชืนสัมพัทธ์นอก และในถ้วย
kefiran
25oC, 50% RH,72 h
25oC, 75% RH, 0%RH
5.56a (×10-11g/m s Pa)

แหล่งอ้างอิง
Ghasemlou และคณะ
(2011)

kefiran-OA(1:0.15)

25oC, 50% RH,72 h

25oC, 75% RH, 0%RH

3.95b (×10-11g/m s Pa)

kefiran-OA(1:0.25)

25oC, 50% RH,72 h

25oC, 75% RH, 0%RH

3.92b (×10-11g/m s Pa)

kefiran-OA(1:0.35)

25oC, 50% RH,72 h

25oC, 75% RH, 0%RH

3.85b (×10-11g/m s Pa)

PGP

22±1oC, 97%RH, 0%RH

PGP-PA(2%)

40 h
40 h

22±1oC, 97%RH, 0%RH

96.203±7.33a(g mm/m2 kPa d) Zahedi และคณะ
60.706±2.34b(g mm/m2 kPa d) (2010)

PGP-PA(4%)

40 h

22±1oC, 97%RH, 0%RH

58.903±1.51b(g mm/m2 kPa d)

PGP-PA(6%)

40 h

22±1oC, 97%RH, 0%RH

57.302±1.52b(g mm/m2 kPa d)

PGP-SA(2%)

40 h

22±1oC, 97%RH, 0%RH

59.1±3.36b(g mm/m2 kPa d)

PGP-SA(4%)

40 h

22±1oC, 97%RH, 0%RH

56.74±1.32b(g mm/m2 kPa d)

PGP-SA(6%)

40 h

22±1oC, 97%RH, 0%RH

55.497±6.09b(g mm/m2 kPa d)

a,b,c
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ตัวอักษรทีแตกต่างกันในแนวตังของแต่ละแหล่งอ้างอิงแสดงถึงความแตกต่างอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (p<0.05)
CMC = Carboxymethyl cellulose, PGP = Pistachio globulin protein, OA = Oleic acid, PA = Palmitic acid, SA = Stearic acid

ตารางที 3 ผลของชนิดและความเข้มข้นของลิพิดต่อสมบัติเชิงกลของฟิ ล์ม
ฟิ ล์ม
สภาวะการทําแห้งฟิ ล์ม Tensile strength
(MPa)
corn starch
20oC, 45% RH,60 h
9.2 ±0.6a

%Elongation at
break
8 ±4a

Elastic modulus (MPa) แหล่งอ้างอิง
800 ±70a

corn starch-PA(1:0.15)

20oC, 45% RH,60 h

6.8 ±0.3b

4 ±3ab

640 ±110b

corn starch-SA(1:0.15)

20oC, 45% RH,60 h

8.3 ±1.3ab

2.2 ±0.7b

870 ±170a

corn starch-OA(1:0.15) 20oC, 45% RH,60 h

3.3 ±0.3c

13 ±7c

170 ±30c

HPMC

20oC,45% RH,48 h

55 ±5a

7 ±2a

25.5 ±5a

HPMC-PA (1:0.15)

20oC,45% RH,48 h

33 ±3b

3 ±1b

19.3 ±12c

HPMC-SA (1:0.15)

20oC,45% RH,48 h

34 ±3b

4 ±1b

18.7 ±20c

HPMC-OA (1:0.15)

20oC,45% RH,48 h

46 ±7c

14 ±3c

16.8 ±8b

Jiménez และคณะ
(2012)

Jiménez และคณะ
(2010)
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ตารางที (ต่อ) ผลของชนิ ดและความเข้มข้นของลิพิดต่อสมบัติเชิงกลของฟิ ล์ม
ฟิ ล์ม
สภาวะการทําแห้งฟิ ล์ม Tensile strength
%Elongation at Elastic modulus (MPa) แหล่งอ้างอิง
(MPa)
break
CMC
60oC
4.82 ± 0.34a
27.71 ± 2.01ab 77.74 ± 3.57a
Ghanbarzadeh และ
Almasi (2001)
CMC-OA (30%)
60oC
4.70 ± 0.54a
34.08 ± 6.45b
97.96 ± 2.26a
CMC-OA (60%)

60oC

4.76 ± 0.20a

78.09 ± 5.94c

22.19 ± 4.33a

CMC-OA (80%)

60oC

4.48 ± 0.50a

79.95 ± 5.48c

16.54 ± 3.54a

a,b,c

ตัวอักษรทีแตกต่างกันในแนวตังของแต่ละแหล่งอ้างอิงแสดงถึงความแตกต่างอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (p<0.05)
HPMC = Hydroxypropyl methyl cellulose
CMC = Carboxymethyl cellulose
OA = Oleic acid
PA = Palmitic acid
SA = Stearic acid
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18
. การประยุกต์ ใช้ สารเคลือบผิวบริโภคได้ ในผลิตภัณฑ์ อาหารแห้ ง
ผลิตภัณฑ์อาหารแห้ง เป็ นอาหารทีมีค่าวอเตอร์แอคติวิตีตํา การเก็บรักษาไว้ในสภาวะ
บรรยากาศห้องทําให้อาหารดูดซับความชืนส่ งผลให้ผลิตภัณฑ์นุ่มลงได้ (Labuza และ Hyman,
1998) โดยจะเกิดการเปลียนแปลงของอาหารทีอยูใ่ นสภาวะของแข็งคล้ายแก้วทีมีลกั ษณะกรอบ
เปราะ ไปเป็ นของแข็งคล้ายยาง ทีมีลกั ษณะอ่อนนุ่ม ยืดหยุน่ และหากมีโครงสร้างเป็ นโพรงอากาศ
อยูด่ ว้ ยจะดูดซับความชื นเร็ วยิงขึน ปั จจุบนั จึงมีการประยุกต์ใช้สารเคลือบผิวบริ โภคได้เคลือบลง
บนผลิตภัณฑ์เพือช่วยลดอัตราการแพร่ ผา่ นของความชืนจากสภาวะแวดล้อมสู่ ผลิตภัณฑ์อาหารแห้ง
ได้แก่ การเคลือบแครกเกอร์ (Bravin และคณะ, 2006) การเคลือบขนมข้าวอบกรอบ (สิ ริกานต์,
2553) ผลิตภัณฑ์แป้ งชุบทอด (Usawakesmanee และคณะ, 2008) เป็ นต้น
ค่าวอเตอร์แอคติวิตีของระบบอาหารจะสัมพันธ์กบั ปริ มาณความชืนของอาหารซึงสัมพันธ์
กับความชืนสัมพัทธ์ ณ ทีอุณหภูมิเดียวกัน ความสัมพันธ์นีจะจําเพาะกับอาหารแต่ละชนิด เรี ยกว่า
ไอโซเทอมของการดูดซับนํา (moisture sorption isotherm) หรื อซอร์ปชันไอโซเทอม ซึงจะอธิบาย
ปริ มาณการดูดซับ (adsorption)/ คายซับ (desorption) นําของอาหาร ณ สมดุล ซึ งทราบค่าวอเตอร์
แอคติวติ ีทีอุณหภูมิคงที (Bell และ Labuza, ) ในงานวิจยั ทีผ่านมามีการใช้ซอร์ ปชันไอโซเทอม
ในกระบวนการผลิตและการศึกษาความคงตัวของผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ในการศึกษาอายุการเก็บรักษา
สามารถใช้ไอโซเทอมในการหาค่าวอเตอร์ แอคติวติ ีและปริ มาณความชืนทีสามารถยับยังการเจริ ญ
ของจุลินทรี ยแ์ ละช่วยในการทํานายความคงตัวความคงตัวทางเคมีและกายภาพของอาหารเมือมีการ
เปลียนแปลงความชืนของอาหาร การใช้ประโยชน์ของไอโซเทอมในด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใช้
ในการกําหนดส่ วนผสมของอาหาร เพือหลีกเลียงการเคลือนทีของความชืนระหว่างส่ วนผสม หรื อ
ใช้ในการเลือกส่ วนผสมเพือเปลียนค่าวอเตอร์แอคติวิตี ในส่ วนของกระบวนการผลิตมีการใช้ไอโซ
เทอมเพือศึกษาและควบคุมความเข้มข้นและกระบวนการทําแห้ง นอกจากนีไอโซเทอมยังมี
ความสําคัญต่อด้านบรรจุภณั ฑ์ เนืองจากไอโซเทอมสามารถช่วยกําหนดสมบัติดา้ นการขัดขวาง
ความชืน โดยการเลือกใช้วสั ดุทีมีการจํากัดการได้รับหรื อสู ญเสี ยความชืน (Damodaran, 2008)
แบบจําลองทางคณิ ตศาสตร์ในการทํานายซอร์ปชันไอโซเทอมใช้ในการทํานายค่าความชืน
วิกฤติและการเปลียนแปลงของอาหาร ประกอบด้วยตัวแปร 2 ตัวแปรหรื อมากกว่า ได้แก่
. แบบจําลองของ Brunauer-Emmett-Teller (BET model) เป็ นสมการทีใช้ในการ
ทํานายปริ มาณความชืนระดับชันโมโนเลเยอร์ อย่างง่ายและเหมาะสมในการใช้ทาํ นายซอร์ปชันไอ
โซเทอมในช่วงวอเตอร์ แอคติวติ ี 0 - 0.5 (Yu, 2007)
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เมือ

m0 คือ ปริ มาณความชื นระดับชันโมโนเลเยอร์
C คือ ค่าคงทีของแบบจําลอง
2. แบบจําลองของ Guggenheim, Anderson และ de Boer (GAB model) เป็ น
สมการทีสามารถใช้ทาํ นายซอร์ปชันไอโซเทอมในช่วงวอเตอร์แอคติวติ ีตังแต่ 0 – 0.95 (Labuza
และ Altunakar, 2007)

เมือ

m คือ ปริ มาณความชืน
m0 คือ ปริ มาณความชืนระดับชันโมโนเลเยอร์
kb และ c คือ ค่าคงทีของแบบจําลอง
3. แบบจําลองของ Smith เป็ นแบบจําลองทีได้จากการทดลอง (empirical model)
ใช้อธิ บายส่ วนโค้งสุ ดท้ายของซอร์ ปชันไอโซเทอมของไบโอพอลิเมอร์ทีมีนาหนั
ํ กโมเลกุลสู ง

เมือ

m คือ ปริ มาณความชืน
a และ b คือ ค่าคงที โดย a เป็ นจุดตัดแกนปริ มาณความชืน (แกน y) ซึง
แสดงถึงปริ มาณนําทีถูกดูดซับไว้ในโมโนเลเยอร์ และ b คือ ความชันของซอร์ปชันไอโซเทอมของ
ความชืนส่ วนทีเป็ นมัลติเลเยอร์
Labuza และ Altunakar (2007) ได้สรุ ปวิธีการหาซอร์ปชันไอโซเทอมออกเป็ น 2 วิธี คือ
) ตัวอย่างอาหารถูกวางไว้ในภาชนะทีมีการควบคุมความชืนทีอุณหภูมิคงทีและวัดการ
เปลียนแปลงนําหนักจนกระทังถึงจุดสมดุล ได้แก่ วิธีสารละลายเกลืออิมตัว (saturated salt slurry
method) และเครื องมือสร้างความชืนแบบ Dynamic Vapor Sorption (DVS)
2) ชุดของตัวอย่างทีมีการปรับเปลียนความชืนแตกต่างกันโดยการเพิมหรื อกําจัดความชืน
ออก จากนันวัดค่าวอเตอร์ แอคติวติ ีและปริ มาณนํา ได้แก่ เครื องมือสร้างความชืนแบบ Dynamic
Dewpoint Isotherm (DDI)
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วิธีสารละลายเกลืออิมตัว (Saturated Salt Slurry Method)
วิธีสารละลายเกลืออิมตัว เป็ นวิธีมาตรฐานทีมีการปรับค่าความชืนสัมพัทธ์จาํ เพาะใน
ภาชนะปิ ด โดยการใช้สารละลายเกลืออิมตัวทีทราบค่าความชืนสัมพัทธ์ในการทําให้ตวั อย่างเข้าสู่
สมดุลกับสิ งแวดล้อมโดยรอบ (Lewicki และ Pomaranska-Lazuka, ) โดยผลึกของเกลือจะทํา
หน้าทีเป็ นบัฟเฟอร์ กล่าวคือ เมือค่าวอเตอร์แอคติวิตีของตัวอย่างสู งกว่าความชืนสัมพัทธ์ภายใน
ภาชนะปิ ด จะมีการเคลือนทีของความชืนออกจากตัวอย่าง และถูกดูดซับไว้โดยผลึกเกลือทําให้
นําหนักของตัวอย่างลดลง ในทางกลับกันหากวัตถุมีค่าวอเตอร์แอคติวิตีตํากว่าความชืนสัมพัทธ์
ภายในภาชนะจะเกิดการตกผลึกเกลือเนืองจากมีการเคลือนทีของความชืนเข้าสู่ ตวั อย่างทําให้
ตัวอย่างมีนาหนั
ํ กเพิมขึน หลังจากผ่านระยะเวลาช่วงหนึง การเคลือนทีของความชืนระหว่าง
สารละลายเกลืออิมตัวกับตัวอย่างจะเข้าสู่ สมดุลและไม่มีการเปลียนแปลงนําหนักของตัวอย่างอีก
(Penner, 2013) ค่าความชืนสัมพัทธ์ของสารละลายเกลืออิมตัวนีขึนอยูก่ บั อุณหภูมิ ดังนันการ
เปลียนแปลงอุณหภูมิเพียงเล็กน้อยสามารถทําให้ค่าความชืนสัมพัทธ์เปลียนแปลงอย่างมีนยั สําคัญ
(Labuza, 1984)
วิธีนีสามารถทําได้หลายตัวอย่างพร้อมกัน และมีค่าใช้จ่ายตํา แต่มีขอ้ เสี ยคือ 1) ใช้
ระยะเวลานานในการเข้าสู่ สมดุล 2) ยากทีจะทําการวัดค่าได้อย่างถูกต้องเนืองจากมีการเคลือนย้าย
ตัวอย่างและตัวอย่างมีการสัมผัสกับสิ งแวดล้อมภายนอกซึ งมีค่าความชืนสัมพัทธ์และอุณหภูมิที
แตกต่างจากภายในภาชนะปิ ด 3) ใช้ตวั อย่างปริ มาณมาก และ 4) ใช้เวลานานและมีขนตอนที
ั
ยุง่ ยาก
เนืองจากต้องมีการชังนําหนักของตัวอย่างในช่วงทีตัวอย่างอยูใ่ นสภาวะสมดุล (Levoguer และ
Williams, 1997) นอกจากนียังพบว่ามีการเจริ ญของเชือราบนตัวอย่างทีมีการเก็บไว้ในสารละลาย
เกลือทีมีความชืนสัมพัทธ์สูงเป็ นระยะเวลานานกว่าจะเข้าสู่ สมดุล (Snow,
และ Beuchat,
)
เครืองมือสร้ างความชืน (Humidity Generating Instrument)
จากข้อเสี ยของวิธีสารละลายเกลืออิมตัวข้างต้นนํามาสู่ การใช้เครื องมือสร้างความชื น โดย
เครื องมือเหล่านีสามารถสร้างซอร์ ปชันไอโซเทอมได้ในระยะเวลาสันโดยใช้เทคโนโลยีการไหล
ผูว้ จิ ยั สามารถเลือกใช้ความชืนสัมพัทธ์หรื อชุดของความชืนสัมพัทธ์ทีต้องการได้ ด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ความชืนสัมพัทธ์จะถูกควบคุมอัตโนมัติดว้ ยเครื องควบคุมการไหลของมวล อากาศ
แห้งและอากาศทีอิมตัวด้วยไอนําจะผสมกันในสัดส่ วนทีทําให้ได้ค่าความชืนสัมพัทธ์ทีต้องการ
ตัวอย่างจะอยูภ่ ายใต้ความชืนสัมพัทธ์ทีควบคุมนีและชังนําหนักของตัวอย่างทีเปลียนแปลงด้วย
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เครื องชังดิจิตอลทีคงทีและมีความไวสู ง เครื องมือนีจะถูกตังโปรแกรมให้มีการเปลียนระดับ
ความชืนสัมพัทธ์โดยอัตโนมัติ และหยุดนิงเมือมีค่าความชืนคงทีในแต่ละระดับจนกระทังเข้าสู่
สมดุล (Penner, 2013) เครื องมือเหล่านี จะใช้กลยุทธ์ทีเรี ยกว่า dm/dt (ร้อยละการเปลียนแปลงของ
นําหนักในหนึงหน่วยเวลา) เพือกําหนดการไปถึงสภาวะสมดุล โดยเมือ dm/dt มีค่าเข้าใกล้ 0
ตัวอย่างจะมีการเปลียนแปลงมวลน้อยมาก ซึ งหมายถึงการเข้าสู่ สมดุลของปริ มาณความชืน (Yu,
2007) เครื องมือสร้างความชื น ได้แก่
1. Dynamic Vapor Sorption (DVS) โดยมีส่วนประกอบทีสําคัญ คือ เครื องชังทีมีความไว
สู งเป็ นพิเศษ (ultra-sensitive microbalance) ซึ งจะบันทึกการเปลียนแปลงมวลของตัวอย่าง
ตลอดเวลาทีมีการดูดซับ/คายซับความชืน ซึ งจะช่วยลดระยะเวลาในการหาซอร์ ปชันไอโซเทอมจาก
สัปดาห์หรื อเดือน เป็ นเพียงชัวโมงหรื อวัน (Yu, 2007) ใช้ตวั อย่างขนาดเล็ก และปริ มาณน้อยจึงใช้
ระยะเวลาในการเข้าสู่ สภาวะสมดุลนันเร็ วกว่าวิธีสารละลายเกลืออิมตัวถึง 10-100 เท่า เครื องนีใช้
ระบบอัตโนมัติแบบเต็มรู ปแบบและใช้คอมพิวเตอร์ในการควบคุมจึงลดการใช้แรงงานคนและ
รักษาสภาวะความชืนสัมพัทธ์และอุณหภูมิของตัวอย่างได้ตลอดช่วงของการทดลองทําให้มีความ
แม่นยําสู ง (Levoguer และ Williams, )
2. Dynamic Dewpoint Isotherm (DDI) ทังวิธีสารละลายเกลืออิมตัวและ DVS ล้วนเป็ นวิธี
ในการหาซอร์ ปชันไอโซเทอมแบบเข้าสู่ สมดุล ส่ วนการหาซอร์ปชันไอโซเทอมด้วยวิธี DDI นัน
ตัวอย่างไม่ตอ้ งอยูใ่ นสภาวะสมดุล และไม่ตอ้ งควบคุมค่า %RH ของอากาศทีจะสัมผัสกับตัวอย่าง
แต่ในการศึกษาการดูดซับความชืนของตัวอย่างนันจะมีการเตรี ยมอากาศให้อิมตัวไปด้วยไอนํา
ก่อนทีจะปล่อยเข้าสู่ เดสิ เคเตอร์ ทีมีตวั อย่างวางอยู่ และจะเกิดการดูดซับความชืนของตัวอย่างขึน
ทีอุณหภูมิคงที ส่ วนการศึกษาการคายซับของตัวอย่างนันจะใช้การผ่านอากาศทีผ่านสารดูด
ความชืน (desiccant) เข้าสู่ เดสิ คเคเตอร์ทีมีตวั อย่างอยู่ และจะเกิดการคายซับความชืนของตัวอย่าง
ขึน ซึ งการศึกษาการดูดซับหรื อคายซับนันจะขึนอยูก่ บั การเลือกค่าวอเตอร์ แอคติวิตีสุ ดท้าย (0.030.95) และอัตราการไหลของอากาศ (10-1000 ml/min) หลังจากทีมีการเปลียนแปลงของค่าวอเตอร์
แอควิตีเพียงเล็กน้อย (ประมาณ 0.015) จะหยุดการไหลของอากาศ จากนันวัดค่าวอเตอร์ แอคติวติ ี
ของตัวอย่างโดยการใช้ chilled mirror dew point sensor และการเปลียนแปลงนําหนักด้วย magnetic
force balance ก่อนทีตัวอย่างจะเข้าสู่ สมดุล จากนันจึงคํานวณความชืนของตัวอย่างจากนําหนักที
เปลียนแปลงไป (ต้องทราบนําหนักและความชืนเริ มต้นของตัวอย่างก่อน) (Schmidt และ Lee,
2) สําหรับการหาซอร์ปชันไอโซเทอมด้วยวิธี DDI นันจะได้จาํ นวนข้อมูลทีมากกว่าและใช้เวลา
น้อยกว่าวิธีเข้าสู่ สมดุล แต่จะมีความคล้ายกันคือ การขึนอยูก่ บั ธรรมชาติของตัวอย่าง, อัตราการแพร่
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ผ่านของไอนําเข้าหรื อออกจากตัวอย่าง และลักษณะการเปลียนแปลงทางกายภาพของตัวอย่าง แต่
เนืองด้วยธรรมชาติของระบบไดนามิกส์ ทําให้ในบางครังปริ มาณความชืนไม่ใช่ปริ มาณความชืนที
สมดุลอย่างแท้จริ ง นอกจากนีซอร์ ปชันไอโซเทอมทีได้จากวิธี DDI นันตรงกันกับลักษณะสภาวะ
จริ งของตัวอย่าง จึงใช้ในการตรวจสอบ glass transition, การเกิดการตกผลึกใหม่
(Recrystallization), รู ปแบบการไฮเดรต เป็ นต้น (Schmidt และ Lee, 2012)
เครื องมือสร้างความชืน แบบ Dynamic Vapor Sorption (DVS) และ Dynamic Dewpoint
Isotherm (DDI) มีการใช้งานและการใช้ประโยชน์ทีแตกต่างกัน ข้อมูลบางอย่างอาจได้จากวิธี
Dynamic Dewpoint Isotherm (DDI) โดยทีวิธี Dynamic Vapor Sorption (DVS) ไม่สามารถทําได้
ได้แก่ การเปลียนแปลงของซอร์ ปชันไอโซเทอมทีสัมพันธ์กนั กับการเปลียนแปลงของเมทริ กซ์ เช่น
glass transition ซึ งค่าวอเตอร์ แอคติวติ ีวิกฤติ (critical water activity) ของการเปลียนแปลงจาก
สภาวะของแข็งคล้ายแก้ว (glassy state) ไปเป็ นของแข็งคล้ายยาง (rubbery state) เป็ นต้น (Penner,
2013)

บทที 3
วิธีการดําเนินงานวิจัย
3.1 วัตถุดิบ
3.1.1 สตาร์ชออกทีนิล ซัคซิเนต เตรี ยมในห้องปฏิบตั ิการ
3.1.2 ซอร์บิทอล (70% solution) จากบริ ษทั สยามซอร์บิทอล จํากัด จังหวัด
กรุ งเทพมหานคร
3.1.3 ขนมข้าวอบกรอบ จากโรงงานอุตสาหกรรม จังหวัดสมุทรปราการ
3.2 สารเคมี
3.2.1 กรดโอเลอิก จากบริ ษทั Sigma-Aldrich, Germany
3.2.2 กรดสเตียริ ก จากบริ ษทั Sigma-Aldrich, Germany
3.2.3 กรดปาล์มมิติก จากบริ ษทั Sigma-Aldrich, Germany
3.2.4 เกลือแมกนีเซียมไนเตรต จากบริ ษทั Ajax Finechem จํากัด, Australia
3.3 อุปกรณ์ และเครืองมือ
3.3.1 อุปกรณ์และเครื องมือสําหรับเตรี ยมฟิ ล์มบริ โภคได้
- เครื องชังนําหนักชนิดหยาบ 2 ตําแหน่ง (รุ่ น KERN & Sohn GmbH D-72336,
Balingen, Germany)
- เทอร์โมมิเตอร์ (รุ่ น TBT-08H, China)
- เครื องปั นความเร็ วสู ง (High speed blender), ยีห้อ Moulinex
- เครื องกําจัดฟองอากาศ (รุ่ น 275DAE, ยีห้อ CREST, New York)
- เครื อง Homogenizer (รุ่ น Lab2000, ยีห้อ APV, UK)
3.3.2 อุปกรณ์และเครื องมือสําหรับทดสอบสมบัติฟิล์มบริ โภคได้
- Hand dial thickness gauge (รุ่ น 7326, Mitutoyo, Japan)
- Scanning Electron Microscope (รุ่ น JSA-541QLV, JEOL, Tokyo)
- Fourier transform infrared (FTIR) spectroscopy (รุ่ น Spectrum 100 FT-IR,
Perkin Elmer, USA)
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- เครื องวิเคราะห์เนือสัมผัส (Texture Analyzer, Model TA-XT2i, Stable Micro
System, UK) พร้อมหัววัดเนือสัมผัสชนิด Tensile Grip (รหัส 11356)
- เครื อง X-ray diffractometer (XRD) (รุ่ น MiniflexII, Rigaku, Japan)
- เครื องควบคุมสภาวะแวดล้อม (Climatic test cabinet, รุ่ น TK120, Nuve, Turkey)
- เครื องวัดสี (Hunter Lab, model miniscan XE, USA)
3.3.3 อุปกรณ์และเครื องมือสําหรับเตรี ยมและทดสอบการใช้สารเคลือบ
- เครื องเคลือบขนม (Shin Denyo Electric Blower)
- เครื องมือวิเคราะห์ Sorption Isotherm (Vapor sorption analyzer, AquaLab VSA
, USA)
- เครื องวิเคราะห์เนือสัมผัส (Texture Analyzer, Model TA-XT2i, Stable Micro
System, UK) พร้อมหัววัดเนือสัมผัสชนิด Cylinder probe เส้นผ่าศูนย์กลาง 50 มิลลิเมตร
3.4 วิธีการทดลอง
3.4.1 การศึกษาผลของชนิดและปริ มาณลิพิดต่อสมบัติของอิมลั ชันและสมบัติของฟิ ล์มบริ โภคได้
3.4.1.1 วิธีการเตรี ยมฟิ ล์มบริ โภคได้
เตรี ยมอิมลั ชัน โดยสู ตรอิมลั ชันประกอบด้วยสตาร์ชดัดแปรออกทีนิลซัคซิเนต,
Non-Crystallizing sorbitol 40 %(total solid) ลิพิด 3 ชนิด (กรดปาล์มมิติก, กรดสเตียริ ก และกรด
โอเลอิก) และนํากลัน โดยแปรอัตราส่ วนของลิพิดต่อสตาร์ชดัดแปรออกทีนิลซัคซิเนต 3 ระดับ คือ
0:1, 0.1:1 และ 0.2:1 แสดงรายละเอียดการคํานวณในภาคผนวก ก(1.1) โดยสารละลายทังหมดมี
นําหนัก 700 กรัม แสดงรายละเอียดการเตรี ยมในภาคผนวก ก(1.2) นําอิมลั ชันทีเตรี ยมได้เทลงบน
เพลทพลาสติก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 9 เซนติเมตร ทําให้แห้งในห้องทีสภาวะควบคุมทีอุณหภูมิ
25±5 องศาเซลเซี ยส ค่าความชืนสัมพัทธ์ทีร้อยละ 50±5 เป็ นระยะเวลา 24 ชัวโมง นําตัวอย่างฟิ ล์มที
แห้งแล้วไปเก็บรักษาในตูเ้ ดสิ กเคเตอร์ทีมีสารละลายแมกนีเซียมไนเตรตอิมตัว ณ ความชืนสัมพัทธ์
ร้อยละ 53±5 อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส เป็ นระยะเวลา 3 วัน ก่อนนําไปทดสอบสมบัติของฟิ ล์ม
3.4.1.2 การตรวจสอบสมบัติของฟิ ล์มบริ โภคได้ประเภทอิมลั ชัน
- ลักษณะพืนผิวและภาคตัดขวางของฟิ ล์ม ด้วยเครื อง Scanning Electron
Microscope (รุ่ นJSA-541QLV) แสดงรายละเอียดในภาคผนวก ข
- หมู่ฟังก์ชนั ในฟิ ล์มทดสอบด้วยเครื อง Fourier Transform Infrared Spectroscopy
(FTIR) แสดงรายละเอียดในภาคผนวก ข
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- สมบัติเชิงกล ด้วยเครื องวิเคราะห์เนื อสัมผัส (Texture Analyzer, Model TAXT2i,
Stable Micro System, UK) ตามวิธีของ Romeo-bastida และคณะ (2005) แสดงรายละเอียดใน
ภาคผนวก ข
- ศึกษาผลึกภายในฟิ ล์ม โดยใช้ X-ray diffraction ตามวิธีของ Jiménez และคณะ
(2012) แสดงรายละเอียดในภาคผนวก ข
- ความสามารถในการแพร่ ผา่ นไอนํา โดยดัดแปลงวิธีจาก Wittaya (2009) แสดง
รายละเอียดในภาคผนวก ข
- ความขุ่นของแผ่นฟิ ล์ม ทดสอบด้วยเครื องวัดสี (Hunter Lab, model Miniscan
XE, USA) โดยใช้แบบ Day light (D65) แสดงรายละเอียดในภาคผนวก ข
3.4.2 การศึกษาผลของสารเคลือบจากสตาร์ชมันสําปะหลังดัดแปรออกทีนิลซัคซิเนตและลิพิดต่อ
คุณภาพของขนมข้าวอบกรอบ
เตรี ยมสารเคลือบโดยแปรชนิดของลิพิด 2 ชนิด โดยเลือกใช้สารเคลือบอัตราส่ วนของลิพิด
ต่อสตาร์ชดัดแปรออกทีนิลซัคซิ เนต 0.2:1 เปรี ยบเทียบตัวอย่างทีเคลือบด้วยสารเคลือบไม่ผสมลิพิด
แสดงรายละเอียดการคํานวณในภาคผนวก ก โดยสารละลายทังหมดมีนาหนั
ํ ก 500 กรัม แสดง
รายละเอียดในภาคผนวก ก จากนันตรวจสอบสมบัติของขนมข้าวอบกรอบ ดังต่อไปนี
- ศึกษาซอร์ปชันไอโซเทอร์ มของขนมข้าวอบกรอบด้วยเครื อง Vapor
Sorption Analyzer ระบบ Dynamic Dewpoint Isotherm (DDI) แสดงรายละเอียดในภาคผนวก ข
- ปริ มาตรจําเพาะ ตามวิธีของ Lacaze และคณะ (2007) แสดงรายละเอียด
ในภาคผนวก ข
- ร้อยละการเกาะติดของสารเคลือบบนผลิตภัณฑ์ ตามวิธีของ Hamada
และคณะ (2005) แสดงรายละเอียดในภาคผนวก ข
- ลักษณะพืนผิวและภาพตัดขวางของขนมข้าวอบกรอบก่อนและหลัง
เคลือบสารเคลือบ ด้วยเครื อง Scanning Electron Microscope
- ลักษณะเนือสัมผัส ทดสอบด้วยเครื องวิเคราะห์เนือสัมผัส (Texture
Analyzer, Model TAXiII, Tex Tech Corp, USA) แสดงรายละเอียดในภาคผนวก ข
- ทดสอบทางประสาทสัมผัสเชิงพรรณนาด้วยวิธี General Quantitative
Descriptive analysis โดยใช้ผทู ้ ดสอบทีผ่านการฝึ กฝนจํานวน 10 คน ตามวิธีของ Chaiyakul และ
คณะ (2008)
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3.5 การวางแผนการทดลองและวิเคราะห์ ข้อมูลทางสถิติ
3.5.1 การศึกษาผลของชนิดและปริ มาณลิพิดต่อสมบัติของฟิ ล์มบริ โภคได้จากสตาร์ชมัน
สําปะหลังดัดแปรออกทีนิลซัคซิเนต วางแผนการทดลองแบบ 3×2 Factorial in Completely
Randomized Design (CRD) with 1 control และเปรี ยบเทียบค่าเฉลียด้วยวิธี LSD (Least
Significant difference) ทีระดับความเชือมันร้อยละ 95
3.5.2 การศึกษาผลของสารเคลือบจากสตาร์ชมันสําปะหลังดัดแปรออกทีนิลซัคซิเนตและ
ลิพิดต่อคุณภาพของขนมอบกรอบวางแผนการทดลองแบบสุ่ มตลอด (Completely Randomized
Design, CRD) และการทดสอบทางประสาทสัมผัสวางแผนการทดลองแบบบล็อกสมบูรณ์
(Randomized Completely Block Design, RCBD) และเปรี ยบเทียบค่าเฉลียด้วยวิธี LSD (Least
Significant difference) ทีระดับความเชือมันร้อยละ 95

บทที4
ผลและวิจารณ์ผลการดําเนินงาน
4.1 ผลของชนิดและปริมาณลิพดิ ต่ อสมบัติของฟิ ล์มบริโภคได้
4.1.1 ลักษณะพืนผิวและภาคตัดขวางของฟิ ล์ม
โครงสร้างภายในและผิวหน้าของฟิ ล์มมีผลต่อสมบัติการซึ มผ่าน, สมบัติเชิงกล
และความขุ่นของฟิ ล์ม โดยองค์ประกอบภายในฟิ ล์มมีการจัดเรี ยงตัวทีแตกต่างกัน ในระหว่างการ
ทําแห้ง ขึนกับธรรมชาติของไฮโดรคอลลอยด์และความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบภายในฟิ ล์ม
(Jiménez และคณะ, 2010 อ้างถึง Villalobos และคณะ, 2005)
ลักษณะพืนผิวของฟิ ล์มบริ โภคได้ทีเตรี ยมจากสตาร์ ชออกทีนิลซัคซิเนต ส่ องด้วย
เครื อง Scanning Electron Microscope พบว่าพืนผิวฟิ ล์มนันไม่เรี ยบ ขรุ ขระ ดังแสดงในภาพที 5a
อาจเนืองจากในระหว่างขันตอนการเตรี ยมฟิ ล์มมีการทําให้สตาร์ชผ่านกระบวนการเจลาติไนเซชัน
(gelatinization) ส่ งผลให้เม็ดสตาร์ ชแตกออก สายโมเลกุลของอะไมโลสและอะไมโลเพกตินแพร่
ออกจากเม็ดสตาร์ช จากนันเมือมีการผ่านกระบวนการ Homogenization ด้วย High pressure
homogenization ซึงการใช้ความดัน และแรงเฉือน (shear) สู ง นันจะทําลายพันธะโคเวเลนต์ภายใน
สายพอลิเมอร์ (Floury และคณะ, 2002) พันธะไกลโคซิดิก (glycosidic bond) ซึงเป็ นพันธะ
โคเวเลนต์ทีเชือมระหว่างโมเลกุลของกลูโคสในสายอะไมโลส และอะไมโลเพกตินจึงถูกทําลาย
ทําให้สายโมเลกุลของอะไมโลส อะไมโลเพกตินสันลง ทําให้เกิดปรากฏการณ์รีโทรเกรเดชัน
(retrogradation) ได้เร็ วขึน เกิดการตกผลึกใหม่ (re-crystalization) ของอะไมโลสในระหว่างการทํา
แห้งฟิ ล์ม โดยการพันเกลียวของอะไมโลสจะเกิดขึนทีบริ เวณผิวหน้าของฟิ ล์มในขณะทีมีการระเหย
และเย็นตัวอย่างรวดเร็ ว เกลียวอะไมโลสนีจะทําให้เกิดผลึกทีผิวหน้าของฟิ ล์มมากกว่าในฟิ ล์มซึงที
การลดลงของอุณหภูมิและปริ มาณนําช้ากว่า (Jiménez และคณะ, 2012) ดังนันในภาคตัดขวางของ
ฟิ ล์ม (ภาพที 6a) จึงไม่เห็นลักษณะของผลึกทีเกิดขึน
ในส่ วนของฟิ ล์มทีเตรี ยมจากสตาร์ชผสมลิพิด พบว่ามีตวั อย่างฟิ ล์มมีพืนผิวทีเรี ยบ
กว่าฟิ ล์มจากสตาร์ ชทีไม่ผสมลิพิด ดังแสดงในภาพที 5 เนืองจากการผสมลิพิดหรื อกรดไขมันจะ
ช่วยลดการเกิดรี โทรเกรเดชัน โดยการเกิดพันธะระหว่างอะไมโลสและลิพิด (Das และคณะ, 2013)
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เมือเปรี ยบเทียบระหว่างฟิ ล์มทีผสมลิพิด 3 ชนิด คือ กรดโอเลอิก กรดสเตียริ ก และกรดปาล์มมิติก
พบว่าฟิ ล์มทีผสมกรดโอเลอิกแม้จะมีผวิ หน้าทีเรี ยบ แต่พบว่ามีลกั ษณะของดรอปเล็ทไขมันกระจาย
อยูท่ วผิ
ั วหน้า เมือเปรี ยบเทียบกับฟิ ล์มทีผสมด้วยกรดไขมันอิมตัว แสดงถึงระดับการรวมตัวกัน
ระหว่างกรดโอเลอิกด้วยกันเองในเมทริ กซ์ของสตาร์ช ซึ งการทีกรดโอเลอิกรวมตัวกันเองไม่
รวมตัวกับอะไมโลสของสตาร์ ช และเคลือนทีขึนสู่ ผวิ หน้าของฟิ ล์มในระหว่างการทําแห้งจึงทําให้
เกิดลักษณะของดรอปเล็ทของกรดโอเลอิกกระจายอยูท่ วผิ
ั วหน้าของฟิ ล์ม ทําให้ผวิ หน้าของฟิ ล์มไม่
เรี ยบเป็ นเนือเดียวกัน (heterogeneous surface) ดังแสดงในรู ปที 5b และ 5c ในขณะทีฟิ ล์มทีผสม
ด้วยกรดไขมันอิมตัว (ภาพที 5d-5g) มีความเรี ยบสมําเสมอกันของฟิ ล์มมากกว่า เนืองจากกรดไขมัน
อิมตัวสามารถรวมตัวกับเกลียวอะไมโลสของสตาร์ชได้ดีกว่า คือ สายโซ่ของกรดไขมันอิมตัวจะถูก
เก็บไว้ในเกลียวอะไมโลสมากกว่าทีจะเคลือนทีขึนมาทีผิวหน้าของฟิ ล์มในระหว่างการทําแห้ง
(Singh และคณะ, ) นอกจากนีทีผิวหน้าของฟิ ล์มทีผสมด้วยกรดไขมันอิมตัวมีส่วนของผลึก
ของกรดไขมันกระจายอยูเ่ ล็กน้อยอย่างสมําเสมอ และมีปริ มาณมากขึนเมือปริ มาณของกรดไขมัน
เพิมมากขึน
a2)

(a1)

(a2)

ภาพที 5 ลักษณะพืนผิวของฟิ ล์มตัวอย่างทีเตรี ยมจากสตาร์ ชและกรดไขมันในอัตราส่ วนต่างๆ
หมายเหตุ a=ควบคุม (ไม่ผสมลิพิด), b=กรดโอเลอิก:สตาร์ช=0.1:1, c=กรดโอเลอิก:สตาร์ช=0.2:1,
d=กรดสเตียริ ก:สตาร์ช=0.1:1, e=กรดสเตียริ ก:สตาร์ช=0.2:1, f=กรดปาล์มมิติก:
สตาร์ช=0.1:1 และ g=กรดปาล์มมิติก:สตาร์ช=0.2:1
1 = กําลังขยาย เท่า และ 2 = กําลังขยาย เท่า
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b2)

(b1)

(b2)
c2)

(c1)

(c2)
d2)

(d2)
(d1)
ภาพที 5 (ต่อ) ลักษณะพืนผิวของฟิ ล์มตัวอย่างทีเตรี ยมจากสตาร์ชและกรดไขมันในอัตราส่ วนต่างๆ
หมายเหตุ a=ควบคุม (ไม่ผสมลิพิด), b=กรดโอเลอิก:สตาร์ช=0.1:1, c=กรดโอเลอิก:สตาร์ช=0.2:1,
d=กรดสเตียริ ก:สตาร์ช=0.1:1, e=กรดสเตียริ ก:สตาร์ช=0.2:1, f=กรดปาล์มมิติก:
สตาร์ช=0.1:1 และ g=กรดปาล์มมิติก:สตาร์ช=0.2:1
1 = กําลังขยาย เท่า และ 2 = กําลังขยาย เท่า
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e2)

(e1)

(e2)
f2)

(f1)

(f2)

ภาพที 5 (ต่อ) ลักษณะพืนผิวของฟิ ล์มตัวอย่างทีเตรี ยมจากสตาร์ชและกรดไขมันในอัตราส่ วนต่างๆ
หมายเหตุ a=ควบคุม (ไม่ผสมลิพิด), b=กรดโอเลอิก:สตาร์ช=0.1:1, c=กรดโอเลอิก:สตาร์ช=0.2:1,
d=กรดสเตียริ ก:สตาร์ช=0.1:1, e=กรดสเตียริ ก:สตาร์ช=0.2:1, f=กรดปาล์มมิติก:
สตาร์ช=0.1:1 และ g=กรดปาล์มมิติก:สตาร์ช=0.2:1
1 = กําลังขยาย เท่า และ 2 = กําลังขยาย เท่า
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g2)

(g1)

(g2)

ภาพที 5(ต่อ) ลักษณะพืนผิวของฟิ ล์มตัวอย่างทีเตรี ยมจากสตาร์ชและกรดไขมันในอัตราส่ วนต่างๆ
หมายเหตุ a=ควบคุม (ไม่ผสมลิพิด), b=กรดโอเลอิก:สตาร์ช=0.1:1, c=กรดโอเลอิก:สตาร์ช=0.2:1,
d=กรดสเตียริ ก:สตาร์ช=0.1:1, e=กรดสเตียริ ก:สตาร์ช=0.2:1, f=กรดปาล์มมิติก:
สตาร์ช=0.1:1 และ g=กรดปาล์มมิติก:สตาร์ช=0.2:1
1 = กําลังขยาย เท่า และ 2 = กําลังขยาย เท่า
ลักษณะภาคตัดขวางของฟิ ล์มทีเตรี ยมจากสตาร์ ชและกรดไขมันในอัตราส่ วน
ต่างๆ ทีได้จากเครื อง Scanning Electron Microscope แสดงดังในภาพที 6 พบว่าฟิ ล์มสู ตรควบคุมที
ไม่ผสมลิพิดมีลกั ษณะของฟิ ลม์ ทีเรี ยบ มีความเป็ นเนื อเดียวกัน ส่ วนฟิ ล์มทีมีการผสมกรดไขมัน
อิมตัว (กรดปาล์มมิติกและกรดสเตียริ ก) และกรดไขมันไม่อิมตัว (กรดโอเลอิก) จะมีความไม่เป็ น
เนือเดียวกันของฟิ ล์ม เนื องจากมีส่วนของลิพิดทีกระจายตัวในส่ วนของพอลิเมอร์ -ซอร์ บิทอล ระดับ
ความไม่เป็ นเนือเดียวกันขึนอยูก่ บั ธรรมชาติของลิพิด (McClements, 2005) ซึ งเกียวข้องกับความ
แตกต่างกันของโครงสร้างโมเลกุลของกรดไขมัน ฟิ ล์มทีผสมกรดโอเลอิกจะสังเกตเห็นรู ปร่ างของ
ดรอปเล็ททีกระจายอยูใ่ นส่ วนของพอลิเมอร์ได้ชดั เจน เนืองจากกรดโอเลอิกมีพนั ธะคู่ทาํ ให้
โครงสร้างไม่เป็ นเส้นตรงจึงทําให้เกิดการรวมตัวกับส่ วนทีมีโครงสร้างเป็ นแบบเฮลิกซ์ของ
อะไมโลสได้ยาก (Jiménez และคณะ, 2012)
สําหรับฟิ ล์มทีผสมกรดไขมันอิมตัวทังกรดสเตียริ กและกรดปาล์มมิติก กรดไขมัน
มีการกระจายตัวในเมทริ กซ์ของสตาร์ชดีกว่ากรดโอเลอิก ทําให้มีความเป็ นเนือเดียวกันมากกว่า แต่
กลับพบลักษณะของช่องว่างเล็กๆ (Microvoid) จํานวนมากกระจายอยูท่ วไป
ั เนื องจากมีฟองอากาศ
ขนาดเล็กทีไม่สามารถกําจัดได้ดว้ ยเครื องกําจัดฟองก๊าซ (Colla และคณะ, 2006) จึงทําให้เกิด
ลักษณะของช่องว่างเล็กๆ (Microvoid) จํานวนมากกระจายอยูท่ วไปในตั
ั
วอย่างฟิ ล์ม
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(a)

(b)

(c)

ภาพที 6 ลักษณะภาคตัดขวางของฟิ ล์มตัวอย่างทีเตรี ยมจากสตาร์ชและกรดไขมันในอัตราส่ วน
ต่างๆ ทีกําลังขยาย เท่า
หมายเหตุ a=ควบคุม (ไม่ผสมลิพิด), b=กรดโอเลอิก:สตาร์ช=0.1:1, c=กรดโอเลอิก:สตาร์ช=0.2:1,
d=กรดสเตียริ ก:สตาร์ช=0.1:1, e=กรดสเตียริ ก:สตาร์ช=0.2:1, f=กรดปาล์มมิติก:
สตาร์ช=0.1:1 และ g=กรดปาล์มมิติก:สตาร์ช=0.2:1

c)
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(d)

(e)

g)
(f)

(g)

ภาพที 6 (ต่อ) ลักษณะภาคตัดขวางของฟิ ล์มตัวอย่างทีเตรี ยมจากสตาร์ชและกรดไขมันในอัตราส่ วน
ต่างๆ ทีกําลังขยาย เท่า
หมายเหตุ a=ควบคุม (ไม่ผสมลิพิด), b=กรดโอเลอิก:สตาร์ช=0.1:1, c=กรดโอเลอิก:สตาร์ช=0.2:1,
d=กรดสเตียริ ก:สตาร์ช=0.1:1, e=กรดสเตียริ ก:สตาร์ช=0.2:1, f=กรดปาล์มมิติก:
สตาร์ช=0.1:1 และ g=กรดปาล์มมิติก:สตาร์ช=0.2:1
g)
4.1.2 ผลการศึกษาด้ วย Fourier Transform Infrared Spectroscopy (FTIR)
การศึกษาปฏิสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบทีใช้ในการทําฟิ ล์มสามารถศึกษาได้ดว้ ยเครื อง
Fourier Transform Infrared Spectroscopy (FTIR) โดยเมือมีสารตังแต่ 2 ชนิดขึนไปผสมกัน การ
ผสมกันทังทางกายภาพและการทําปฏิกิริยาเคมีทาํ ให้มีการเปลียนแปลงลักษณะของสเปกตรัม
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(Xu และคณะ, 2005 อ้างถึง Guan และคณะ, 1998 และ Yin และคณะ, 1999) ซึงอาจพบการ
เปลียนแปลงได้ 2 ลักษณะ ดังนี ) การเปลียนแปลงตําแหน่งของพีค และ ) ความเข้มของพีคที
เปลียนแปลงไป สําหรับการเปลียนแปลงตําแหน่งของพีค ตัวอย่างเช่น การศึกษาปฏิสัมพันธ์ภายใน
ฟิ ล์มประกอบระหว่างสตาร์ ชข้าวโพดหรื อข้าวโพดข้าวเหนียวกับไคโตซานทีมีการเปลียนแปลง
ตําแหน่งของพีคหมู่อะมิโนในไคโตซานจาก 1578 เป็ น 1584 cm-1 (Xu และคณะ, 2005) หรื อ
การศึกษาปฏิสัมพันธ์ระหว่างสตาร์ชข้าวเจ้ากับไคโตซานทีมีการเปลียนแปลงตําแหน่งของพีค
หมู่อะมิโนในไคโตซานจาก . เป็ น . cm- ซึ งการเปลียนแปลงตําแหน่งของพีคหมู่อะ
มิโนนีแสดงให้เห็นว่ามีปฏิสัมพันธ์ระหว่างหมู่ไฮดรอกซิลของสตาร์ชกับหมู่อะมิโนของไคโตซาน
โดยการเกิดโครงสร้างร่ างแหทีแข็งแรงระหว่างหมู่ไฮดรอกซิล ของสตาร์ ชและหมู่อะมิโนของไค
โตซาน ซึงสามารถอธิบายผลของการผสมไคโตซานลงในฟิ ล์มจากสตาร์ชแล้วมีค่า Tensile
strength สู งขึน (Bourtoom และ Chinnan, ) สําหรับการเปลียนแปลงลักษณะของสเปกตรัมใน
ลักษณะของความเข้มของพีคทีเปลียนแปลงไป ตัวอย่างเช่น การใช้ FTIR spectroscopy ด้วยเทคนิค
attenuated total reflection (ATR) ศึกษาปฏิสัมพันธ์ภายในฟิ ล์มระหว่างโปรตีน Quinoa – ไคโต
ซาน – นํามันดอกทานตะวัน พบว่า เมือเติมนํามันดอกทานตะวันลงในฟิ ล์มจากไฮโดรคอลลอยด์
พบว่าความเข้มของพีคที
cm- ของฟิ ล์มลดลง เมือมี ionic interaction ลดลง (Valenzuela และ
คณะ, 3) เป็ นต้น
ในงานวิจยั นีมีการศึกษาฟิ ล์มบริ โภคได้ดว้ ยเครื อง Fourier Transform Infrared
Spectroscopy (FTIR) ในช่วงเลขคลืน 4000-500 cm-1 ได้สเปกตรัม ดังภาพที 7 สเปกตรัมของฟิ ล์ม
ตัวอย่างสู ตรควบคุมไม่ผสมลิพิดพบพีคลักษณะกว้างทีเลขคลืนประมาณ 3400 cm-1 ซึงสัมพันธ์กบั
พันธะไฮโดรเจนของหมู่ไฮดรอกซิลของสตาร์ช ช่วงเลขคลืน 900–1200 cm-1 เป็ นช่วงเลขคลืนที
แสดงลักษณะทีมีความจําเพาะเจาะจงแบบ (Fingerprint) ของการสันจากการยืดของพันธะ C-O-C
ของกลูโคส พีคทีเลขคลืนประมาณ 1154 cm-1 เป็ นพีคทีเกิดจากการสันจากการยืดของพันธะ C-O
ของหมู่ C-O-H พีคที 1080 และ 1020 cm-1 เกิดจากการยืดของพันธะ C-O ของหมู่ C-O-C ในวง
แหวนแอนไฮโดรกลูโคส (anhydroglucose ring) พีคที 1412 cm-1 เป็ นพีคของหมู่คาร์บอกซิลจาก
หมู่ซคั ซิ นิล (Chang และคณะ, 2012) พีคที 2927 cm-1 เป็ นพีคทีเกิดจากการยืดของพันธะ C-H ส่ วน
พีคที 1642 cm-1 เกิดจากการงอของพันธะ H-O-H (Hu และคณะ, 2013)
สําหรับสเปกตรัมของฟิ ล์มตัวอย่างทีผสมกรดโอเลอิก กรดสเตียริ ก และกรดปาล์ม
มิติก พบว่ามีการเกิดพีคในตําแหน่งทีต่างกับฟิ ล์มตัวอย่างสู ตรควบคุม ดังแสดงในภาพที 7, 8 และ 9
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โดยฟิ ล์มทีผสมกรดโอเลอิก พบว่ามีพีคทีเกิดจากการสันจากการยืดแบบสมมาตรของหมู่ –CH3 และ
–CH2 ของกรดโอเลอิกเกิดขึนทีเลขคลืน 2926 และ 2856 cm-1 ตามลําดับ และพีคที 1710 cm−1
เกิดจากการสันจากการยืดของหมู่ C=O ของกรดโอเลอิก (Kong และคณะ, 2008) ส่ วนกรดไขมัน
อิมตัวสเตียริ กและปาล์มมิติกจะมีพีคทีเกิดจากการสันจากการยืดแบบสมมาตรของหมู่ –CH3 และ –
CH2 ของกรดโอเลอิกเกิดขึนทีเลขคลืน 2917 cm-1 2850 cm-1 ตามลําดับ (Teixeira และคณะ, 2007)
พีคทีเลขคลืน 1704 cm-1 เป็ นพีคทีเกิดจากการสันจากการยืดของหมู่ C=O ของกรดสเตียริ กและ
ปาล์มมิติก (Fang และคณะ, 2011) ซึ งพีคทีพบในฟิ ล์มทีผสมกรดไขมันทีต่างจากฟิ ล์มสู ตรควบคุม
นันเป็ นเพียงพีคทีเกิดขึนจากหมู่ฟังก์ชนั ของกรดไขมันนันๆ แต่ไม่พบพีคทีเปลียนแปลงไปจาก
ตําแหน่งเดิม ในงานวิจยั ทีผ่านมาพบว่าเมือเติมส่ วนผสมทีเป็ นลิพิดลงไปในฟิ ล์ม พีคการดูดกลืน
สัญญาณทีเลขคลืนช่วง 3400-3500 cm-1 ซึ งเป็ นพีคทีสัมพันธ์กนั กับหมู่ไฮดรอกซิลนันลดลง แสดง
ให้เห็นถึงความเป็ นไฮโดรฟิ ลลิกของฟิ ล์มทีลดลง (Pereda และคณะ, 2010) แต่ในส่ วนของการ
เปลียนแปลงความเข้มของพีคในงานวิจยั นีนันยังสรุ ปไม่ได้ เนืองจากงานวิจยั นีทําการศึกษาฟิ ล์ม
ด้วย FTIR spectroscopy ในโหมด transmission ซึงมีการบดตัวอย่างผสมกับโพแทสเซี ยมโบรไมด์
(KBr) แต่เนืองจากในการเตรี ยมตัวอย่างเตรี ยมทีอุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส ฟิ ล์มมีสถานะเป็ น
ของแข็งคล้ายยาง (rubbery state) ทําให้ฟิล์มค่อนข้างเหนียว จึงอาจทําให้ฟิล์มทีบดผสมกับ
โพแทสเซี ยมโบรไมด์กระจายตัวไม่สมําเสมอทัวกัน จึงทําให้การพิจารณาการเปลียนแปลงความ
เข้มของพีคนันไม่สามารถสรุ ปผลได้ ซึ งสังเกตจากความเข้มของพีคทีย่านประมาณ 3600 cm-1 ทีมี
ความเข้มของพีคแตกต่างกันเมือใช้ตวั อย่างเดียวกันในการทดสอบแต่ละครัง (ภาพที 21-27)
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ภาพที 7 สเปกตรัมทีได้จากเครื อง FTIR เปรี ยบเทียบระหว่างสู ตรควบคุม(ไม่ผสมลิพิด)กับฟิ ล์มที
ผสมกรดโอเลอิก โดยมีอตั ราส่ วนระหว่างกรดโอเลอิก:สตาร์ช = . : และ . :
หมายเหตุ
หมายถึง สู ตรควบคุม (ไม่ผสมลิพิด)
หมายถึง กรดโอเลอิก:สตาร์ช=0.1:1
หมายถึง กรดโอเลอิก:สตาร์ช=0.2:1
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ภาพที 8 สเปกตรัมทีได้จากเครื อง FTIR เปรี ยบเทียบระหว่างสู ตรควบคุม(ไม่ผสมลิพิด)กับฟิ ล์มที
ผสมกรดสเตียริ กโดยมีอตั ราส่ วนระหว่างกรดสเตียริ ก:สตาร์ช = . : และ . :
หมายเหตุ

หมายถึง สู ตรควบคุม (ไม่ผสมลิพิด)
หมายถึง กรดสเตียริ ก:สตาร์ช=0.1:1
หมายถึง กรดสเตียริ ก:สตาร์ช=0.2:1
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ภาพที 9 สเปกตรัมทีได้จากเครื อง FTIR เปรี ยบเทียบระหว่างสู ตรควบคุม(ไม่ผสมลิพิด)กับฟิ ล์มที
ผสมกรดปาล์มมิติกโดยมีอตั ราส่ วนระหว่างกรดปาล์มมิติก:สตาร์ช = . : และ . :
หมายเหตุ
หมายถึง สู ตรควบคุม (ไม่ผสมลิพิด)
หมายถึง กรดปาล์มมิติก:สตาร์ช=0.1:1
หมายถึง กรดปาล์มมิติก:สตาร์ช=0.2:1
4.1.3 สมบัติเชิงกลของฟิ ล์มบริโภคได้
สมบัติเชิงกลของฟิ ล์มบริ โภคได้ ได้แก่ ค่า Tensile strength, ค่า %Elongation at
break และค่า Elastic modulus สําหรับค่า Tensile strength ซึ งเป็ นค่าทีบ่งบอกถึงแรงดึงสู งสุ ดทีทํา
ให้ฟิล์มตัวอย่างขาดหรื อแยกออกจากกันเป็ น 2 ส่ วน และค่า Elastic modulus ซึ งเป็ นค่าทีบ่งบอกถึง
ความแข็งแรงของพันธะทีเกิดขึนในระดับโมเลกุลภายในฟิ ล์มตัวอย่าง ซึ งถ้าค่า Elastic modulus มี
ค่ามาก แสดงว่าพันธะของโมเลกุลในฟิ ล์มตัวอย่างมีความแข็งแรงมาก ส่ วนค่า %Elongation at
break เป็ นค่าทีบ่งบอกถึงความสามารถในการยืดขยายของฟิ ล์มตัวอย่าง เมือมีแรงดึงมากระทํา
จนกระทังฟิ ล์มขาดหรื อแยกออกจากกัน โดยคํานวณเป็ นเปอร์ เซ็นต์อา้ งอิงจากความยาวเริ มต้น
(Maftoonazad และคณะ, 2007)
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จากการศึกษาสมบัติเชิงกลของฟิ ล์มบริ โภคได้คือค่า Tensile strength, ค่า
%Elongation at break และค่า Elastic modulus พบว่าฟิ ล์มตัวอย่างทีมีการผสมลิพิดจะมีค่า Tensile
strength และ Elastic modulus ตํากว่าสู ตรควบคุม (ไม่ผสมลิพิด) ดังแสดงในภาพที 10a และ10b
เนืองจากการผสมลิพิดจะทําให้ฟิล์มตัวอย่างมีโครงสร้างทีไม่เป็ นเนือเดียวกันหรื อทําให้เกิดความ
ไม่สมําเสมอในโครงสร้างร่ างแหของพอลิเมอร์ (Fabra และคณะ, ) เกิดความไม่ต่อเนืองกัน
ของพอลิเมอร์ ทําให้แรงยึดเหนียวระหว่างพอลิเมอร์ลดลง (Jiménez และคณะ, ) หรื อเกิดจุด
แตกหักมากขึน (Bravin และคณะ, ) จึงทําให้ค่า Tensile strength และ Elastic modulus ลดลง
ในฟิ ล์มทีมีการผสมลิพิด (Jiménez และคณะ, ) สําหรับฟิ ล์มทีผสมกรดไขมันอิมตัวทังกรด
สเตียริ ก (อัตราส่ วนลิพิดต่อสตาร์ ช เท่ากับ 0.1ต่อ1) และกรดปาล์มมิติก (อัตราส่ วนลิพิดต่อสตาร์ช
เท่ากับ 0.1ต่อ1 และ 0.2ต่อ1) พบว่าค่า Elastic modulus ไม่แตกต่างอย่างมีนยั สําคัญทีระดับความ
เชือมันร้อยละ 95 เมือเปรี ยบเทียบกับฟิ ล์มทีไม่ผสมลิพิด ส่ วนตัวอย่างฟิ ล์มทีมีการผสมกรดโอเลอิก
มีค่า Tensile strength และ Elastic modulus น้อยทีสุ ด เมือเทียบกับฟิ ล์มทีไม่ผสมลิพิดหรื อฟิ ล์มที
ผสมกรดไขมันอิมตัว เนืองจากกรดปาล์มมิติกและกรดสเตียริ กมีสถานะเป็ นของแข็งภายใน
โครงสร้างร่ างแหของพอลิเมอร์ ณ อุณหภูมิทีทดสอบ ส่ งผลให้ฟิล์มตัวอย่างมีการเปลียนแปลง
รู ปร่ างได้ยากกว่าฟิ ล์มทีผสมกรดโอเลอิกซึ งมีสถานะเป็ นของเหลว ณ อุณหภูมิทีทดสอบจึงสามารถ
เคลือนทีและเปลียนแปลงรู ปร่ างได้ง่ายเมือมีแรงมากระทํากับฟิ ล์มตัวอย่าง (วิราวัลย์, 2554)
สอดคล้องกับผลการศึกษาของ Jiménez และคณะ (2012) ทีพบว่าการเติมกรดโอเลอิกในฟิ ล์ม
บริ โภคได้จากสตาร์ ชข้าวโพด ส่ งผลให้ค่า Elastic modulus มีค่าน้อยกว่าฟิ ล์มทีเติมกรดสเตียริ ก
และกรดปาล์มมิติก
ตัวอย่างฟิ ล์มทีมีการผสมกรดไขมันพบว่าค่า %Elongation at break มีแนวโน้มที
เพิมขึน ดังแสดงในภาพที 10c เนืองจากกรดไขมันจะประพฤติตนคล้ายพลาสติไซเซอร์ ทาํ ให้ฟิล์มมี
ความสามารถในการยืดตัวและมีความยืดหยุน่ เพิมมากขึน (Jiménez และคณะ, 2012 อ้างถึง Fabra
และคณะ, a; Monedero และคณะ, ; Rhim, และคณะ, )
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ภาพที 10 ค่า Tensile strength (a), ค่า Elastic modulus (b) และ ค่า %Elongation at break (c) ของ
ตัวอย่างฟิ ล์มทีเตรี ยมจากสตาร์ ชและกรดไขมันในอัตราส่ วนต่างๆ
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4.1.4 ผลึกภายในฟิ ล์ม
จากการศึกษาผลึกภายในฟิ ล์ม โดยพิจารณาจากการเกิด peak ของฟิ ล์มตัวอย่างทีมี
และไม่มีการผสมลิพิด ดังแสดงในภาพที 11 พบว่าฟิ ล์มทีไม่ผสมลิพิดหลังจากทีฟิ ล์มผ่านการทําให้
เกิดเจลาติไนเซชัน พบว่า เกิด peak กว้างทีมุม 2ϴ ตังแต่ 5-25o ซึงเป็ นลักษณะผลึกเป็ นแบบ
อสัณฐาน (amorphous) เป็ นลักษณะทีพบได้เช่นเดียวกันกับฟิ ล์มจากสตาร์ชข้าว (Bourtoom และ
Chinnan, 2008) ส่ วนตัวอย่างฟิ ล์มทีผสมลิพิดทังกรดไขมันอิมตัวและไม่อิมตัว พบ peak ทีมุม 2ϴ
เท่ากับ 19.7o ซึงเป็ นลักษณะผลึกแบบ V-type ซึงเป็ นลักษณะของสารประกอบเชิงซ้อนระหว่าง
อะไมโลสกับลิพิด (Fanta และคณะ, 1999)
สําหรับฟิ ล์มตัวอย่างทีมีการผสมกรดไขมันอิมตัวจะแสดงรู ปแบบการเกิดผลึก ดัง
ในภาพที 11d, e, f และ g พบว่าจากภาพที 11 d และ e ซึงเป็ น X-ray diffraction patterns ของฟิ ล์ม
ตัวอย่างทีผสมกรดสเตียริ กมีการเกิด peak ขึนทีมุม 2ϴ ตําแหน่งเดียวกันกับ X-ray diffraction
patterns ของกรดสเตียริ กในงานวิจยั ของ Teixeira และคณะ (2010) ทีแสดงในภาพที 3 ส่ วนฟิ ล์ม
ตัวอย่างทีผสมกรดปาล์มมิติกนันมี X-ray diffraction patterns เป็ นดังภาพที 10 f และ g ซึ งพบว่า
การเกิด peak ขึนทีมุม 2ϴ ตําแหน่งเดียวกันกับ X-ray diffraction patterns ของกรดปาล์มมิติกใน
งานวิจยั ของ Fang และคณะ ( ) ทีแสดงในภาพที 4 ซึ งกรดไขมันอิมตัวทังสองนีมีจุด
หลอมเหลวสู งกว่าอุณหภูมิทีทําการศึกษา ( 25 องศาเซลเซี ยส) จึงพบเป็ นผลึกของแข็งภายในฟิ ล์ม
การเกิดพืนทีใต้ peak ที 21.4 และ 23.8oจะเพิมขึนเมือความยาวของสายโซ่ของ
กรดไขมันเพิมขึน ซึ งเป็ นผลลักษณะเช่นเดียวกันกับงานวิจยั ของ Fanta และคณะ (1999) นอกจากนี
เมือเพิมความเข้มข้นขึนจากอัตราส่ วนของลิพิด ต่อ สตาร์ชจาก 0.1 ต่อ 1 เป็ น 0.2 ต่อ 1 พบว่าความ
สู งของ peak เพิมขึน เช่นกัน
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ภาพที 11 การเลียวเบนของรังสี เอ็กซ์ภายในฟิ ล์มตัวอย่างทีเตรี ยมจากสตาร์ชและกรดไขมันใน
อัตราส่ วนต่างๆ
หมายเหตุ a=ควบคุม (ไม่ผสมลิพิด), b=กรดโอเลอิก:สตาร์ช=0.1:1, c=กรดโอเลอิก:สตาร์ช=0.2:1,
d=กรดสเตียริ ก:สตาร์ช=0.1:1, e=กรดสเตียริ ก:สตาร์ช=0.2:1, f=กรดปาล์มมิติก:สตาร์ ช=
0.1:1 และ g=กรดปาล์มมิติก:สตาร์ช=0.2:1
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4.1.5 ความสามารถในการแพร่ ผ่านไอนํา
ผลการศึกษาความสามารถในการแพร่ ผา่ นไอนําของฟิ ล์มตัวอย่างทีเตรี ยมจาก
สตาร์ ชและลิพิดในอัตราส่ วนต่างๆ ทีอุณหภูมิ ± องศาเซลเซียส ทดสอบทีความแตกต่างของ
ความดันไอนําระหว่างสองด้านของฟิ ล์มระหว่างความชืนสัมพัทธ์เหนือผิวหน้าฟิ ล์มทีร้อยละ ±
กับด้านล่างของฟิ ล์มทีความชืนสัมพัทธ์ร้อยละ 0 แสดงในภาพที 12 พบว่าฟิ ล์มตัวอย่างทีผสมด้วย
กรดโอเลอิกมีความสามารถในการแพร่ ผา่ นไอนําไม่แตกต่างจากสู ตรควบคุมอย่างมีนยั สําคัญทาง
สถิติ (p>0.05) เนืองจากการกระจายตัวของกรดโอเลอิกทีไม่สมําเสมอภายในตัวอย่างฟิ ล์ม ซึงจาก
ลักษณะภาคตัดขวางของฟิ ล์มทีได้จากเครื อง Scanning Electron Microscope สามารถสังเกตเห็น
ดรอปเลทของกรดไขมันทีกระจายตัวไม่ต่อเนืองในส่ วนของพอลิเมอร์ ดังแสดงในภาพที 6
นอกจากนีจากภาพที 11 ยังพบว่าฟิ ล์มทีผสมกรดโอเลอิกไม่พบผลึกของกรดโอเลอิก ซึงการทีลิพิด
มีสถานะเป็ นของเหลวจะทําให้ความสามารถในการต้านทานต่อการแพร่ ผา่ นของแก๊สและไอนําตํา
กว่าลิพิดทีมีสถานะป็ นของแข็ง เนืองจากการเคลือนทีของโมเลกุลของลิพิดเมืออยูใ่ นสถานะ
ของเหลวสามารถเคลือนทีได้มากกว่าทําให้สมบัติในการป้ องกันการแพร่ ผา่ นลดลง (Krochta และ
คณะ, )
เมือพิจารณาความสามารถในการแพร่ ผา่ นไอนําของฟิ ล์มทีผสมกรดไขมันอิมตัว
พบว่าฟิ ล์มทีมีอตั ราส่ วนของกรดไขมันอิมตัวต่อสตาร์ชเท่ากับ 0.1 ต่อ 1 นันไม่แตกต่างจากฟิ ล์มที
ไม่ผสมลิพิดเนืองจากแม้วา่ กรดไขมันอิมตัวจะมีสถานะเป็ นของแข็ง ณ อุณหภูมิทีใช้ทดสอบ (25
องศาเซลเซียส ) และสามารถกระจายตัวสมําเสมอและต่อเนืองในส่ วนของพอลิเมอร์ แต่ฟิล์มทีมี
อัตราส่ วนของกรดไขมันอิมตัวต่อสตาร์ชเท่ากับ 0.1 ต่อ1 นันมีปริ มาณของผลึกน้อยกว่าฟิ ล์มทีมี
อัตราส่ วนของกรดไขมันอิมตัวต่อสตาร์ชเท่ากับ 0.2 ต่อ 1 (จากภาพที 11) ทําให้การเรี ยงตัวของ
ผลึกของกรดไขมันในฟิ ล์มทีมีอตั ราส่ วนของกรดไขมันอิมตัวต่อสตาร์ชเท่ากับ 0.1 ต่อ 1 ยังไม่
หนาแน่นพอทีจะทําให้ความต้านทานการแพร่ ผา่ นของแก๊สและไอนําของฟิ ล์มมีประสิ ทธิภาพดีขึน
ในขณะทีฟิ ล์มทีมีอตั ราส่ วนของกรดไขมันอิมตัวต่อสตาร์ชเท่ากับ 0.2 ต่อ 1 นันพบว่าความสามารถ
ในการแพร่ ผา่ นไอนําของฟิ ล์มแตกต่างจากฟิ ล์มทีไม่ผสมลิพิดอย่างมีนยั สําคัญทีระดับความเชือมัน
ที 95% เนืองจากมีส่วนผลึกของกรดไขมันเรี ยงตัวอย่างหนาแน่นเพียงพอทีจะส่ งผลให้ป้องกันการ
แพร่ ผา่ นของไอนําได้ดี เป็ นไปตามแบบจําลอง micropathway ซึงเป็ นแบบจําลองทีอธิ บายการแพร่
ผ่านของไอนําในฟิ ล์มในระบบอิมลั ชันว่าเมือเพิมความคดเคียว (tortuosity) ของเส้นทางการแพร่
ผ่านของไอนําภายในฟิ ล์มจะสามารถช่วยลดอัตราการแพร่ ผา่ นของไอนําในฟิ ล์มได้ ซึ งการผสม
ลิพิดลงไปนัน ลิพิดซึ งมีความเป็ นส่ วนทีไม่ชอบนํา (hydrophobic) จะขวางเส้นทางการเคลือนที
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ของไอนําภายในฟิ ล์ม ทําให้โมเลกุลของไอนําเคลือนทีได้ยากและใช้เวลามากขึน ดังนันการผสม
ลิพิดจึงทําให้อตั ราการแพร่ ผา่ นของไอนําผ่านฟิ ล์มมีค่าลดลง (Krochta, 1990) นอกจากนีการผสม
ลิพิดซึงเป็ นการผสมองค์ประกอบทีไม่มีขวลงไปในระบบในปริ
ั
มาณเพิมขึนพบว่าอัตราการแพร่
ผ่านของไอนํายิงลดลงเนืองจากมีส่วนประกอบทีเป็ นส่ วนทีไม่ชอบนํา (hydrophobic) เพิมมากขึน
จึงเป็ นการเพิมสมบัติในการป้ องกันการแพร่ ผา่ นไอนําของฟิ ล์ม (Garcia และคณะ, 2000)

ภาพที 12 ความสามารถในการแพร่ ผา่ นไอนํา ของฟิ ล์มตัวอย่างทีเตรี ยมจากสตาร์ ชและกรดไขมัน
ในอัตราส่ วนต่างๆ ทีอุณหภูมิ ± องศาเซลเซียส ทดสอบ ณ ความชืนสัมพัทธ์ภายนอก
ถ้วยร้อยละ ± และความชืนสัมพัทธ์ภายในถ้วยร้อยละ 0
4.1.6 ความขุ่น
ผลการศึกษาความขุ่นของฟิ ล์มตัวอย่างทีเตรี ยมจากสตาร์ ชและลิพิดในอัตราส่ วน
ต่างๆ ทีอุณหภูมิ ± องศาเซลเซียส แสดงดังภาพที 13 พบว่าฟิ ล์มตัวอย่างทีไม่ผสมลิพิดมีความ
ขุ่นมากกว่าฟิ ล์มทีผสมลิพิด (ยกเว้นฟิ ล์มทีมีอตั ราส่ วนของกรดโอเลอิกต่อสตาร์ ชเท่ากับ 0.2 ต่อ 1)
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (p<0.05) และเมือเปรี ยบเทียบระหว่างฟิ ล์มทีผสมกรดไขมันอิมตัวกับ
ฟิ ล์มทีผสมกรดไขมันไม่อิมตัว พบว่า ฟิ ล์มตัวอย่างทีผสมกรดไขมันอิมตัวทังกรดสเตียริ กและกรด
ปาล์มมิติก มีความขุ่นน้อยกว่าฟิ ล์มทีผสมด้วยกรดโอเลอิกอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ(p<0.05)
ความขุ่นของฟิ ล์มนันสัมพันธ์กบั ลักษณะพืนผิวของฟิ ล์ม โดยพืนผิวทีขรุ ขระมาก
จะมีค่าความขุ่นมาก (Villalobos และคณะ, 2005) และเนื องจากฟิ ล์มตัวอย่างทีไม่ผสมลิพิดมี
ลักษณะพืนผิวทีขรุ ขระ (ดังภาพที 5a) จึงทําให้ค่าความขุ่นมากกว่าฟิ ล์มตัวอย่างทีผสมลิพิด ยกเว้น

45
ฟิ ล์มตัวอย่างทีมีอตั ราส่ วนของกรดโอเลอิกต่อสตาร์ชเท่ากับ 0.2 ต่อ1 ทีมีความขุ่นของฟิ ล์มมากกว่า
ฟิ ล์มตัวอย่างทีไม่ผสมลิพิดเนืองจากมีดรอปเลทของกรดโอเลอิกจํานวนมากทีกระจายอยูท่ วผิ
ั วหน้า
ของฟิ ล์มซึงส่ งผลให้ผวิ หน้าของฟิ ล์มขรุ ขระมากจึงทําให้ฟิล์มมีความขุ่นมาก

ภาพที 13 ค่าความขุ่น (Opacity) ของฟิ ล์มตัวอย่างทีเตรี ยมจากสตาร์ ชและกรดไขมันในอัตราส่ วน
ต่างๆ
4.2 ผลของสารเคลือบจากสตาร์ ชมันสํ าปะหลังดัดแปรออกทีนิลซัคซิเนตและลิพดิ ต่ อคุณภาพของ
ขนมข้ าวอบกรอบอะราเร่
เมือพิจารณาด้านความสามารถในการซึมผ่านไอนําของฟิ ล์มจากสตาร์ชมันสําปะหลังดัด
แปรออกทีนิลซัคซิ เนตทีไม่ผสมลิพิด ฟิ ล์มจากสตาร์ชทีมีการผสมกรดไขมันไม่อิมตัว และฟิ ล์มจาก
สตาร์ชทีมีการผสมกรดไขมันอิมตัว พบว่าฟิ ล์มจากสตาร์ ชทีมีการผสมกรดไขมันอิมตัว คือ กรด
ปาล์มมิติกและกรดสเตียริ ก ทีความเข้มข้นของกรดไขมันต่อสตาร์ชเท่ากับ 0.2 ต่อ 1 มีค่าตําทีสุ ด
แสดงให้เห็นว่ากรดไขมันอิมตัวสามารถช่วยป้ องกันการซึมผ่านไอนําได้ดีทีสุ ด นอกจากนีฟิ ล์ม
ดังกล่าวยังมีลกั ษณะทางกายภาพใกล้เคียงกับฟิ ล์มทีไม่มีการผสมกรดไขมันผูว้ จิ ยั จึงเลือกกรดไขมัน
อิมตัวทีระดับความเข้มข้นของกรดไขมันต่อสตาร์ช เท่ากับ 0.2 ต่อ 1 มาผสมในสารเคลือบทีใช้ใน
การเคลือบขนมข้าวอบกรอบอะราเร่ เพือศึกษาผลของสารเคลือบต่อคุณภาพของขนมข้าวอบ
กรอบอะราเร่ เปรี ยบเทียบกับตัวอย่างทีเคลือบสตาร์ชดัดแปรออกทีนิลซัคซิเนตซึงไม่มีกรดไขมัน
ทังนีเนืองจากความสามารถในการป้ องกันการซึมผ่านของไอนําในรู ปของฟิ ล์มบริ โภคได้กบั สาร
เคลือบอาจแตกต่างหรื อเหมือนกัน ขึนอยูก่ บั ปัจจัยต่างๆ ได้แก่ ความสมําเสมอของการเคลือบ การ
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เกาะติดของสารเคลือบบนผลิตภัณฑ์ ความหนาของชันสารเคลือบ ความเป็ นรู พรุ นของผลิตภัณฑ์
เป็ นต้น (สิ ริกานต์, 2553)
4.2.1 แอดซอร์ ปชันไอโซเทอร์ มของตัวอย่างขนมข้ าวอบกรอบหลังเคลือบ
ผลิตภัณฑ์เบเกอรี ทีมีปริ มาณความชืนตํา และผลิตภัณฑ์ทีได้จากการ extrusion เช่น บิสกิต,
ขนมขบเคียว และซีเรี ยล ทีมีเนือสัมผัสกรอบอันเป็ นความต้องการของผูบ้ ริ โภค การสู ญเสี ยความ
กรอบ และแข็งขึนของผลิตภัณฑ์ ในระหว่างการเก็บรักษาภายใต้สภาวะความชืนสัมพัทธ์สูงนันเกิด
จากปริ มาณความชืนทีเพิมขึนภายในผลิตภัณฑ์ ซึ งการดูดซับความชืน (Moisture adsorption) เป็ น
ผลเนืองมาจากหลักการเทอร์ โมไดนามิกส์ สมดุลความชืนของผลิตภัณฑ์ (water activity
equilibrium) และการเปลียนแปลงของกระบวนการการส่ งผ่านมวล ความแตกต่างของวอเตอร์ แอค
ติวติ ี (water activity; aw) ของอาหาร หรื อองค์ประกอบของอาหารกับสิ งแวดล้อมโดยรอบ ทําให้
เกิดแรงในการเคลือนทีของนํา (Labuza และ Hyman, 1998)
ความสัมพันธ์ระหว่างวอเตอร์แอคติวิตีกับปริ มาณความชืน ณ ทีอุณหภูมิหนึงนี เรี ยกว่า
ซอร์ปชันไอโซเทอร์ ม (sorption isotherm) ซึ งความสัมพันธ์นีจะมีความจําเพาะในแต่ละผลิตภัณฑ์
เนืองจากแต่ละผลิตภัณฑ์มีปริ มาณนําและปริ มาณขององค์ประกอบทีเป็ นของแข็งแตกต่างกัน โดย
ส่ วนมากในอาหารจะมีการเพิมขึนของค่าวอเตอร์ แอคติวิตี ซึ งสัมพันธ์กบั ปริ มาณความชืนเป็ น
รู ปร่ างซิกมอยด์ แต่อาหารทีปริ มาณนําตาลสู งหรื อมีโมเลกุลทีสามารถละลายได้อยูเ่ ล็กน้อยจะมี
ซอร์ปชันไอโซเทอร์ มเป็ นรู ปตัว J สําหรับการเกิด moisture sorption ในขันแรกนันโมเลกุลของนํา
จะสร้างพันธะกับโมเลกุลอืนๆทีเป็ นองค์ประกอบในอาหาร เรี ยกว่า ปริ มาณความชืนระดับชันโม
โนเลเยอร์ (monolayer moisture) ซึ งปริ มาณความชืนนีจะถูกดูดซับโดยองค์ประกอบในอาหารทีมี
สมบัติชอบนํา (hydrophilic) หรื อโมลกุลทีมีขวั (โพลีแซคคาไรด์, โปรตีน เป็ นต้น) (Andrade และ
คณะ, 2011)
ในงานวิจยั ทีผ่านมา พบว่าการใช้สารเคลือบสามารถช่วยป้ องกันการดูดซับความชืนได้
โดยพบว่าผิวของขนมข้าวอบกรอบทีมีการเคลือบด้วยสารเคลือบมีความสมําเสมอของพืนผิว
มากกว่าและพบรู พรุ นน้อยกว่าขนมข้าวอบกรอบก่อนเคลือบ ซึ งรู พรุ นหรื อช่องว่างบนพืนผิวเป็ น
ช่องทางให้โมเลกุลของไอนําผ่านไปได้ ขนมข้าวอบกรอบทีมีการเคลือบด้วยสารเคลือบจึงมีการดูด
ซับความชืนน้อยกว่าขนมข้าวอบกรอบก่อนเคลือบ (สิ ริกานต์, 2553) ในการศึกษานีจึงได้มี
การศึกษาเปรี ยบเทียบผลของลิพิดในสารเคลือบต่อความสามารถในการป้ องกันการดูดซับความชืน
ของขนมข้าวอบกรอบ โดยศึกษาซอร์ปชันไอโซเทอมของตัวอย่างขนมข้าวอบกรอบทีเคลือบสาร
เคลือบทีผสมเปรี ยบเทียบกับสารเคลือบทีไม่ผสมลิพิด ทีอุณหภูมิคงทีที 25 องศาเซลเซียส ผลแสดง
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ดังในภาพที 14 พบว่า ลักษณะไอโซเทอร์มการดูดซับความชืนของขนมอบกรอบจะมีการดูด
ความชืนในช่วงแรกอย่างช้าๆ และเพิมขึนอย่างรวดเร็ วหลังจากผ่านค่าวอเตอร์ แอคติวิตีวิกฤติ
(critical water activity) ซึ งเป็ นค่าวอเตอร์ แอคติวติ ีทีผลิตภัณฑ์มีการเปลียนสถานะจากของแข็ง
คล้ายแก้ว (glassy state) เป็ นของแข็งคล้ายยาง (rubbery state) (Barbosa-Cánovas และคณะ, 2008)
ค่าวอเตอร์แอคติวิตีวิกฤติของขนมข้าวอบกรอบอะราเร่ หลังเคลือบด้วยสารเคลือบสู ตรต่างๆ ที
อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส แสดงดังตารางที 4 พบว่า เมือผสมกรดไขมันลงในสารเคลือบค่าวอเตอร์
แอคติวติ ีวิกฤติของขนมข้าวอบกรอบอะราเร่ มีค่าสู งขึน แสดงให้เห็นว่าตัวอย่างขนมข้าวอบ
กรอบอะราเร่ ทีเคลือบด้วยสารเคลือบทีผสมกรดไขมันมีการเปลียนแปลงสถานะจากของแข็งคล้าย
แก้ว ซึ งตัวอย่างจะมีลกั ษณะเนือสัมผัสทีกรอบ เปราะ ไปเป็ นของแข็งคล้ายยางทีเนือสัมผัสแข็ง
เหนียว ซึ งเป็ นลักษณะเนื อสัมผัสของขนมข้าวอบกรอบทีผูบ้ ริ โภคไม่ตอ้ งการทีค่าวอเตอร์ แอคติวิตี
สู งกว่าขนมข้าวอบกรอบอะราเร่ เคลือบด้วยสารเคลือบไม่ผสมลิพิด
นอกจากนี เมือนําข้อมูลปริ มาณนําอิสระทีระดับต่างๆ กับปริ มาณความชืนทีเพิมขึนของ
ขนมข้าวอบกรอบทีเคลือบด้วยสารเคลือบชนิดต่างๆ มาวิเคราะห์โดยใช้สมการไอโซเทอมดูดซับ
ความชืนทัง 2 สมการ คือ แบบจําลองของ Guggenheim Anderson de Boer (GAB) และ Brunauer –
Emmett – Teller (BET) ทีอุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส ได้ผลดังแสดงในตารางที 4 ซึ งเมือพิจารณาค่า
Root mean square error (RMSE; R2) ซึ งบ่งบอกถึงความแม่นยําของการใช้แบบจําลองในการ
ทํานายค่าการดูดซับความชืนของผลิตภัณฑ์ พบว่า ค่า R2 ของสมการของ GAB มีค่า สู งกว่าสมการ
ของ BET ทังนีเนืองจากสมการของ BET เหมาะสมทีจะนํามาทํานาย moisture sorption ได้ในช่วง
ค่าวอเตอร์แอคติวิตี 0.11-0.55 เท่านัน เนืองจากค่าวอเตอร์ แอคติวติ ีทีมากกว่า 0.5 สมการของ BET
จะไม่เป็ นเส้นตรง โดยกราฟจะมีแนวโน้มทีมีความชันมากขึน ทําให้ค่าสหสัมพันธ์ลดลง ส่ วน
สมการของ GAB สามารถใช้ทาํ นายค่า moisture sorption ได้ในช่วง ค่าวอเตอร์ แอคติวิตีตังแต่ 0.110.75 (Labuza และคณะ, 1985) แสดงให้เห็นว่าสมการของ GAB เป็ นสมการทีเหมาะสมมากกว่าที
จะนํามาใช้อธิบายค่าการดูดซับความชืนของขนมข้าวอบกรอบ ซึ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ สิ ริ
กานต์ (2553) ทีศึกษาซอร์ปชันไอโซเทอมของขนมข้าวอบกรอบอาราเร่ และ Siripatrawan และ
คณะ (2006) ทีศึกษาซอร์ปชันไอโซเทอมของขนมอบกรอบจากข้าวหอมมะลิ จึงนําข้อมูลทีได้จาก
สมการของ GAB มาคํานวณเพือหาค่าความชืนในระดับชันโมโนเลเยอร์ (M0) ต่อไป
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ภาพที 14 ความสัมพันธ์ระหว่างความชืน (ร้อยละนําหนักแห้ง) และวอเตอร์แอคติวิตีของขนมข้าว
อบกรอบเคลือบสารเคลือบไม่ผสมลิพิด, เคลือบสารเคลือบสตาร์ช:กรดปาล์มมิติก 1:0.2
และเคลือบสารเคลือบสตาร์ ช:กรดสเตียริ ก 1:0.2 ทีอุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส
หมายเหตุ
หมายถึง สารเคลือบไม่ผสมลิพิด
หมายถึง สารเคลือบสตาร์ช:กรดปาล์มมิติก 1:0.2
หมายถึง สารเคลือบสตาร์ช:กรดสเตียริ ก 1:0.2
ปริ มาณความชืนระดับชันโมโนเลเยอร์ (M0) เป็ นปริ มาณนําหรื อปริ มาณความชืนทีถูกดูด
ซับไว้รอบๆ อาหารเป็ นฟิ ล์มบางๆ เพียงชันเดียว มีคุณสมบัติเป็ นส่ วนหนึงของอาหารทีมีความคง
ตัวมากไม่วา่ ทีอุณหภูมิใดๆ ก็ไม่สามารถเปลียนแปลงได้ นําในส่ วนนีจะถูกยึดแน่นมาก ไม่เกิด
ประโยชน์หรื อเกิดประโยชน์นอ้ ยมากในการทําปฏิกิริยาต่างๆ หากอาหารมีค่าความชืนระดับ
โมโนเลเยอร์มากแสดงว่ามีบริ เวณทีสามารถทําปฏิกิริยา (active site) กับโมเลกุลนํามาก
(Siripatrawan และคณะ, 2006) ซึงจากตารางที 4 พบว่าค่า M0 ทีบ่งบอกถึงปริ มาณความชืนในระดับ
โมโนเลเยอร์ของแบบจําลอง GAB ของตัวอย่างทีเคลือบสารเคลือบทีผสมกรดไขมันจะมี M0 ตํา
กว่าตัวอย่างทีเคลือบสารเคลือบไม่ผสมกรดไขมัน แสดงให้เห็นว่าขนมข้าวอบกรอบทีเคลือบสาร
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เคลือบผสมกรดไขมันมีบริ เวณทีสามารถทําปฏิกิริยากับโมเลกุลของนําน้อยกว่า เนืองจากใน
องค์ประกอบของสารเคลือบมีส่วนผสมของกรดไขมันซึงมีสมบัติไม่ชอบนํา (hydrophobic
property) ไม่สร้างพันธะกับนําจึงทําให้มีปริ มาณความชื นทีระดับชันโมโนเลเยอร์ ตากว่
ํ า ซึ ง
สอดคล้องกันกับความสามารถในการแพร่ ผา่ นไอนําของฟิ ล์มในการทดลองเบืองต้น
ตารางที 4 ค่าคงทีของขนมข้าวอบกรอบทีคํานวณได้จากแบบจําลองของ GAB และ BET และค่า
วอเตอร์ แอคติวิตีวิกฤติของขนมข้าวอบกรอบทีเคลือบด้วยสารเคลือบสู ตรต่างๆ ที
อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส
Model

ตัวอย่างเคลือบ
สารเคลือบไม่
ผสมลิพิด

ตัวอย่างเคลือบ
สารเคลือบผสม
กรดปาล์มมิติก20%

GAB
C1
17.0981
21.7468
K
0.8774
0.8924
M0
4.9807
4.4962
R2
0.9834
0.9863
BET
C
25.9753
52.8541
M0
5.4716
5.053
2
R
0.9665
0.9504
ค่าวอเตอร์แอคติวิตีวิกฤติ
0.4875
0.5320
M0 = ปริ มาณความชืนทีโมโนเลเยอร์ (กรัมต่อหนึงร้อยกรัมของแข็ง)
C
= ค่าคงทีของแบบจําลอง
K
= ค่าคงทีของสมการ GAB
R2
= Root mean square error

ตัวอย่างเคลือบ
สารเคลือบผสม
กรดสเตียริ ก20%
61.188
0.8992
4.5634
0.9827
311.2177
5.1711
0.9795
0.4925
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4.2.2 สมบัติทางกายภาพ และคุณภาพทางประสาทสั มผัสของขนมข้ าวอบกรอบ
(ก.) ปริมาตรจําเพาะ
ปริ มาตรจําเพาะของขนมข้าวอบกรอบ ผลแสดงดังตารางที 5 พบว่าขนมข้าวอบกรอบก่อน
เคลือบมีค่าปริ มาตรจําเพาะประมาณ 1.96 cm3/g และเมือนําขนมมาเคลือบสารเคลือบสู ตรต่างๆ ทัง
ทีผสมลิพิดและไม่ผสมลิพิด พบว่าปริ มาตรจําเพาะของขนมข้าวอบกรอบหลังเคลือบลดลงอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติทีระดับความเชือมันร้อยละ 95 (p<0.05) โดยพบว่าขนมข้าวอบกรอบมีปริ มาตร
จําเพาะอยูใ่ นช่วง 1.45-1.48 cm3/g เนืองจากมีการยุบตัวของขนมข้าวอบกรอบหลังเคลือบด้วยสาร
เคลือบ (ภาพที 28) ซึงในระหว่างการอบแห้งขนมข้าวอบกรอบมีสถานะคล้ายยาง ซึงมีปริ มาตร
อิสระในชินขนมมาก เกิดช่องว่างทีจําเป็ นในการเคลือนทีของนํา และเมือได้รับความร้อนนําทีอยู่
ภายในจึงสามารถระเหยหรื อระเหิ ดออกมาได้ในปริ มาณมาก ส่ งผลให้ผนังเซลล์ยบุ ตัวลงมา ทําให้
ชินอาหารหดเล็กลง โดยปริ มาตรของการหดตัวของอาหารทีมีลกั ษณะคล้ายยางระหว่างการอบแห้ง
นีจะเทียบเท่ากับปริ มาตรนําทีถูกกําจัดออกไป (สวนิต, 2556) ซึ งต่างจากผลการทดลองของสิ ริกานต์ (2553) ทีเคลือบขนมข้าวอบกรอบด้วยสารเคลือบจากสตาร์ ชดัดแปรทีมีความหนื ดค่อนข้าง
ตํา ในขันตอนการเตรี ยมสารเคลือบจึงมีการใช้ปริ มาณของสตาร์ ชค่อนข้างมาก (ร้อยละ 13 โดย
นําหนักแห้ง) และใช้ปริ มาณนําน้อยทําให้มีปริ มาณของแข็งทังหมดในสารเคลือบสู ง จึงไม่เกิดการ
ยุบตัวของขนมข้าวอบกรอบหลังเคลือบด้วยสารเคลือบ
(ข.) ค่ าร้ อยละการเกาะติดของสารเคลือบบนผลิตภัณฑ์
ค่าร้อยละการเกาะติดของสารเคลือบบนขนมข้าวอบกรอบเมือใช้สารเคลือบสู ตรต่างๆ
แสดงดังตารางที 5 พบว่าเมือใช้สารเคลือบสู ตรต่างๆ ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที
ระดับความเชื อมันร้อยละ 95 (p>0.05) แต่เมือพิจารณาค่าร้อยละการเกาะติดของสารเคลือบทีผสม
ลิพิดทังกรดปาล์มมิติกหรื อกรดสเตียริ ก พบว่ามีแนวโน้มสู งกว่าขนมข้าวอบกรอบซึงใช้สารเคลือบ
ทีไม่ผสมลิพิด เนืองจากสารเคลือบทีมีการผสมลิพิดมีความหนืดมากกว่าเล็กน้อย (ปั ทมา และ จุฑา
ภรณ์, 2555) ซึ งสอดคล้องกับการทดลองของสิ ริกานต์ (2553) ทีทําการศึกษาค่าร้อยละการเกาะติด
ของสารเคลือบบนขนมข้าวอบกรอบเปรี ยบเทียบสารเคลือบทีไม่ผสมลิพิดกับสารเคลือบสู ตรผสม
ลิพิดหรื อลิพิดผสมอิมลั ซิ ไฟเออร์ พบว่าค่าร้อยละการเกาะติดของสารเคลือบบนขนมข้าวอบกรอบ
ของสารเคลือบทีไม่ผสมลิพิดมีค่าตํากว่าขนมข้าวอบกรอบทีเคลือบด้วยสารเคลือบสู ตรผสมลิพิด
หรื อลิพิดผสมอิมลั ซิไฟเออร์ ซึ งมีความหนืดมากกว่า ทังนีความหนืดทีเพิมขึนเนืองจากอนุภาคของ
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ไขมันทีผสมลงไปเกิดการเบียดเสี ยดกันทําให้มีการต้านทานการไหลมากขึน (Jumaa และ Muller,
1988)
ตารางที 5 ปริ มาตรจําเพาะ (cm3/g) และร้อยละการเกาะติดของสารเคลือบของขนมข้าวอบกรอบ
สู ตรต่างๆ
ตัวอย่าง
ปริ มาตรจําเพาะ ร้อยละการเกาะติดของสาร
(cm3/g)
เคลือบบนผลิตภัณฑ์
ก่อนเคลือบ
1.96±0.20a
- 1/
สารเคลือบไม่ผสมลิพิด
1.48±0.20b
2.66±0.28a
สารเคลือบสตาร์ช:กรดปาล์มมิติก 1:0.2
1.47±0.05b
3.01±0.09a
สารเคลือบสตาร์ช:กรดสเตียริ ก 1:0.2
1.45±0.20b
3.20±0.08a
1/
ไม่ได้ทาํ การวิเคราะห์
(ค.) ลักษณะพืนผิวและโครงสร้ างภาคตัดขวางของขนมข้ าวอบกรอบ
การศึกษาลักษณะพืนผิวของขนมข้าวอบกรอบหลังการเคลือบด้วยสารเคลือบนันสามารถ
อธิบายความเรี ยบ และความสมําเสมอของสารเคลือบทีเคลือบบนผิวของขนมข้าวอบกรอบ ส่ วน
การศึกษาโครงสร้างภาคตัดขวางนันทําให้ทราบความหนาโดยประมาณของชันสารเคลือบ ซึงความ
สมําเสมอและความหนาของสารเคลือบนันล้วนแล้วแต่มีผลต่อความสามารถในการดูดซับนําของ
ผลิตภัณฑ์ (สิ ริกานต์, 2553)
จากการศึกษาลักษณะพืนผิวของขนมข้าวอบกรอบทีเคลือบด้วยสารเคลือบทังสู ตรทีไม่มี
การผสมลิพิด สารเคลือบสตาร์ชต่อกรดปาล์มมิติก เท่ากับ 1 ต่อ 0.2 และสารเคลือบสตาร์ชต่อกรดส
เตียริ ก เท่ากับ 1 ต่อ 0.2 ด้วยเครื อง Scanning Electron Microscope ทีกําลังขยาย 20 เท่า และ 200
เท่า (แสดงในภาพที 15 และ 16 ข, ค และ ง ตามลําดับ) พบว่ามีลกั ษณะพืนผิวทีเรี ยบกว่าขนมข้าว
อบกรอบก่อนเคลือบสารเคลือบ ไม่พบรู พรุ นบนพืนผิวของขนม และเมือเปรี ยบเทียบระหว่างขนม
ข้าวอบกรอบทีเคลือบสารเคลือบสู ตรต่างๆ พบว่า ขนมข้าวอบกรอบทีเคลือบด้วยสารเคลือบไม่
ผสมลิพิดนันมีลกั ษณะพืนผิวทีเรี ยบสมําเสมอกว่าสารเคลือบทีผสมด้วยกรดปาล์มมิติกและกรดส
เตียริ ก ทังนีเนืองจากสารเคลือบทีผสมกรดปาล์มมิติกและกรดสเตียริ กนันมีความหนืดมากกว่า
เล็กน้อย (ปัทมา และ จุฑาภรณ์, 2555) นอกจากนียังสามารถสังเกตเห็นผลึกสี ขาวบนพืนผิวของ
ขนมข้าวอบกรอบทีเคลือบด้วยสารเคลือบทีผสมกรดสเตียริ กกระจายอยูบ่ างส่ วน เนืองจากกรด
สเตียริ กมีสถานะเป็ นของแข็ง ณ อุณหภูมิทีทําการเคลือบ (68±3 องศาเซลเซียส)
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การศึกษาโครงสร้างภาคตัดขวางด้วยเครื อง Scanning Electron Microscope ทีกําลังขยาย
250 เท่า และ 1000 เท่า ของขนมข้าวอบกรอบสู ตรต่างๆ แสดงดังภาพที 17 และ 18 พบว่าขนมข้าว
อบกรอบทีเคลือบด้วยสารเคลือบทุกสู ตรสามารถสังเกตเห็นชันของสารเคลือบได้ชดั เจน โดยสาร
เคลือบทุกสู ตรค่อนข้างหนา และมีความหนาของชันสารเคลือบใกล้เคียงกัน (อยูใ่ นช่วง 18-30 μm)
และสารเคลือบสามารถปิ ดรู พรุ นของชิ นขนมข้าวอบกรอบก่อนเคลือบได้ทวถึ
ั ง

(ก)

(ข)

(ค)

(ง)

ภาพที 15 ลักษณะพืนผิว ทดสอบด้วยเครื อง Scanning Electron Microscope ของขนมข้าวอบ
กรอบก่อนเคลือบ (ก), เคลือบสารเคลือบไม่ผสมลิพิด (ข), เคลือบสารเคลือบสตาร์ช:
กรดปาล์มมิติก 1:0.2 (ค) และ เคลือบสารเคลือบสตาร์ช:กรดสเตียริ ก 1:0.2 (ง) ที
กําลังขยาย 20 เท่า
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(ก)

(ข)

(ค)

(ง)

ภาพที 16 ลักษณะพืนผิว ทดสอบด้วยเครื อง Scanning Electron Microscope ของขนมข้าวอบ
กรอบก่อนเคลือบ (ก), เคลือบสารเคลือบไม่ผสมลิพิด (ข), สารเคลือบสตาร์ช:กรดปาล์ม
มิติก 1:0.2 (ค) และ สารเคลือบสตาร์ช:กรดสเตียริ ก 1:0.2 ทีกําลังขยาย 200 เท่า
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ชันสารเคลือบ

(ก)

(ข)

ชันสารเคลือบ

(ค)

(ง)

ชันสารเคลือบ

ภาพที 17 โครงสร้างภาคตัดขวาง ทดสอบด้วยเครื อง Scanning Electron Microscope ของขนมข้าว
อบกรอบก่อนเคลือบ (ก), เคลือบสารเคลือบไม่ผสมลิพิด (ข), เคลือบสารเคลือบสตาร์ ช:
กรดปาล์มมิติก 1:0.2 (ค) และ เคลือบสารเคลือบสตาร์ช:กรดสเตียริ ก 1:0.2 (ง) ที
กําลังขยาย 250 เท่า
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ชันสารเคลือบ
(ก)

(ข)

ชันสารเคลือบ
ชันสารเคลือบ
(ค)

(ง)

ภาพที 18 โครงสร้างภาคตัดขวาง ทดสอบด้วยเครื อง Scanning Electron Microscope ของขนมข้าว
อบกรอบก่อนเคลือบ (ก), สารเคลือบไม่ผสมลิพิด (ข), สารเคลือบสตาร์ช:กรดปาล์ม
มิติก 1:0.2 (ค) และ สารเคลือบสตาร์ช:กรดสเตียริ ก 1:0.2 (ง) ทีกําลังขยาย 1000 เท่า
(ง.) ลักษณะเนือสั มผัส และผลการทดสอบทางประสาทสั มผัสของขนมข้ าวอบกรอบก่ อน
และหลังเคลือบ
ลักษณะเนือสัมผัสเป็ นลักษณะคุณภาพทีสําคัญของผลิตภัณฑ์ขนมขบเคียว มีผลต่อ
พฤติกรรมการบริ โภครวมไปถึงแรงทีใช้ในการกัด เคียวโดยขากรรไกรและฟัน โดยทัวไป
ผลิตภัณฑ์ทีแข็ง เหนียวนันจะไม่เป็ นทียอมรับของผูบ้ ริ โภค ลักษณะเนือสัมผัสจะขึนอยูก่ บั
องค์ประกอบทางเคมี, โครงสร้าง และสมบัติการไหล (rheological properties ) ของส่ วนประกอบ
(Surówka, 2002) ลักษณะเนือสัมผัสเกิดจากหลายปัจจัยและมนุษย์สามารถรับรู้ได้จากการสัมผัส,
การมองเห็น และการได้ยนิ ดังนันจึงสามารถวิเคราะห์ลกั ษณะเนือสัมผัสได้จากการทดสอบทาง
ประสาทสัมผัส อย่างไรก็ตามการทดสอบทางประสาทสัมผัสก็มีขอ้ เสี ยทีไม่พบในการใช้เครื องมือ
วิเคราะห์ นันคือ การใช้เครื องมือวิเคราะห์นนใช้
ั เวลาน้อย, ราคาไม่แพง และไม่ขึนอยูก่ บั สภาวะ
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อารมณ์ของผูท้ ดสอบ (Surówka, 2002) การทดสอบด้วยเครื องมือเป็ นการทดสอบการเปลียนแปลง
ของวัตถุโดยใช้แรงและความเร็ ว การตีความความสัมพันธ์ระหว่างแรงกับการเปลียนแปลงรู ปร่ าง
ของวัตถุนนเป็
ั นเรื องยาก เนื องจากลักษณะทางสัณฐานวิทยาของผลิตภัณฑ์นนมี
ั ความซับซ้อน แต่
การทดสอบทางประสาทสัมผัสสามารถอธิบายความแตกต่างได้มากกว่าโดยผูช้ ิม เช่น ผูช้ ิมสามารถ
แยกออกได้วา่ เป็ นลักษณะของความกรุ บกรอบ (crunchy) หรื อ ความกรอบ (crispy) ได้ใน
ผลิตภัณฑ์เดียวกัน เป็ นต้น (Peleg, )
Lewicki และคณะ (2007) ได้ทาํ การวิเคราะห์ลกั ษณะเนือสัมผัสของคอนเฟล็กซ์โดยใช้
เครื องมือพร้อมทังหาความสัมพันธ์ระหว่างเครื องมือกับสมบัติทางการได้ยนิ เสี ยง (acoustic
properties) แล้วพบว่า เสี ยงทีเกิดขึนจากการกัดตัวอย่างสัมพันธ์นนกั
ั บความกรอบ Lewicki และ
คณะ (2007) ได้นิยาม ความกรอบ (crispness) หมายถึง แรงทีทําให้เกิดจุดหักแรกของกราฟแสดง
การเปลียนแปลงของคอนเฟล็กซ์ ส่ วนความแข็งนันเป็ นค่าแรงสู งสุ ด
จากการศึกษาลักษณะเนือสัมผัสของขนมข้าวอบกรอบก่อนและหลังเคลือบสารเคลือบ
ทดสอบด้วยเครื อง Texture Analyzer ได้ผลดังตารางที 6 พบว่า ค่าแรงทีใช้ในการทําให้ตวั อย่างแตก
ในครังแรกจากการทดสอบด้วยเครื อง มีความสัมพันธ์อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับความเชือมัน
95% ในเชิงตรงกันข้าม (-0.952) (ตารางที 21) กับค่าความเปราะทีได้จากการทดสอบทางประสาท
สัมผัสด้วยวิธี General Quantitative Descriptive Analysis โดยผูบ้ ริ โภคทีได้รับการฝึ กฝนจํานวน 10
คน ซึงแสดงในตารางที 7 นันคือ ขนมข้าวอบกรอบทีมีค่าความเปราะจากการทดสอบทางประสาท
สัมผัสมาก จะใช้แรงในการกดตัวอย่างให้แตกในครังแรกน้อย ส่ วนขนมข้าวอบกรอบทีมีค่าความ
เปราะจากการทดสอบทางประสาทสัมผัสน้อย จะใช้แรงในการกดตัวอย่างให้แตกในครังแรกมาก
ซึ งจากผลการทดลองพบว่า เมือเคลือบขนมข้าวอบกรอบด้วยสารเคลือบสู ตรต่างๆ ขนมข้าวอบ
กรอบมีความเปราะเพิมขึนจากขนมข้าวอบกรอบก่อนเคลือบอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับความ
เชือมันร้อยละ 95 เนืองจาก บริ เวณพืนผิวของขนมข้าวอบกรอบมีความขรุ ขระมาก และอาจมีผงของ
ขนมอยูท่ ีผิวหน้า ซึ งความขรุ ขระหรื อผิวหน้าทีไม่สะอาดนีทําให้พนั ธะระหว่างสารเคลือบและ
ผิวหน้าของขนมไม่แข็งแรงจึงเกิดการแตกหักได้ง่ายเมือมีแรงเพียงเล็กน้อยมากระทํา (Suresh และ
Mortensen, 1998) และส่ งผลให้ค่าแรงกดสู งสุ ดของตัวอย่างขนมข้าวอบกรอบหลังเคลือบลดลงจาก
ตัวอย่างก่อนเคลือบอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับความเชือมันร้อยละ 95 และเมือเปรี ยบเทียบ
ค่าแรงกดสู งสุ ดซึงได้จากการทดสอบด้วยเครื อง Texture Analyzer พบว่าขนมข้าวอบกรอบหลัง
เคลือบสารเคลือบสู ตรต่างๆ ไม่แตกต่างอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับความเชือมันร้อยละ 95
โดยสอดคล้องกับผลการทดสอบทางประสาทสัมผัสในด้านความแข็ง
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ผลจากการทดสอบทางประสาทสัมผัสพบว่าความเปราะ ความแข็งและความเหนียวติดปาก
ติดฟันของสารเคลือบแต่ละสู ตรไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับความเชือมันร้อยละ
95
ตารางที 6 แรงทีใช้ในการทําให้อย่างแตกในครังแรก, แรงกดสู งสุ ด ทดสอบด้วยเครื อง Texture
analyzer
ตัวอย่าง
แรงทีใช้ในการทําให้
แรงกดสู งสุ ด
อย่างแตกในครังแรก
(นิวตัน)
(นิวตัน)
ก่อนเคลือบ
27.70±0.81a
49.95±1.16a
สารเคลือบไม่ผสมลิพิด
7.56±0.50c
33.02±0.69b
สารเคลือบสตาร์ช:กรดปาล์มมิติก 1:0.2
7.69±1.12c
32.19±0.79b
สารเคลือบสตาร์ช:กรดสเตียริ ก 1:0.2
11.68±0.77b
31.37±1.21b
ตารางที 7 คุณภาพทางประสาทสัมผัสของขนมข้าวอบกรอบด้านความเปราะ, ความแข็ง และความ
เหนียวติดปากติดฟัน ทดสอบด้วยวิธี Quantitative Descriptive Analysis โดยผูท้ ดสอบ
ทีผ่านการฝึ กฝนจํานวน 10 คน
ความเปราะ
ความแข็ง ความเหนียวติดปากติด
ตัวอย่าง
ฟัน
ก่อนเคลือบ
9.78±0.73b
10.84±1.10a
8.05±0.77a
สารเคลือบไม่ผสมลิพิด
11.05±0.93a
9.84±1.39ab
8.53±1.07a
สารเคลือบสตาร์ช:กรด
10.72±1.19ab
9.05±1.60b
8.48±0.92a
ปาล์มมิติก 1:0.2
สารเคลือบสตาร์ช:กรด
10.89±1.69a
10.03±1.40ab
8.48±1.10a
สเตียริ ก 1:0.2

บทที 5
สรุ ปผลการดําเนินงาน
. ฟิ ล์มบริ โภคได้จากสตาร์ชดัดแปรออกเทนิลซัคซิเนตทีมีการผสมกรดไขมันใน
อัตราส่ วนต่างๆจะมีค่า Tensile strength และ Elastic modulus ตํากว่าฟิ ล์มทีไม่ผสมลิพดิ โดยฟิ ล์มที
ผสมกรดโอเลอิกจะมีค่า Tensile strength และ Elastic modulus ตําทีสุ ด ส่ วนฟิ ล์มทีผสมกรดไขมัน
อิมตัวมีค่า Elastic modulus ไม่แตกต่างกับฟิ ล์มทีไม่ผสมลิพิด และฟิ ล์มทีผสมกรดไขมันมีค่า
%Elongation at break สู งกว่าฟิ ล์มทีไม่ผสมกรดไขมัน โดยฟิ ล์มทีมีการผสมกรดปาล์มมิติกใน
อัตราส่ วน 0.2 ต่อ 1 มีค่า %Elongation at break สู งทีสุ ด
2. ความสามารถในการแพร่ ผา่ นไอนําของฟิ ล์มจากสตาร์ชดัดแปรออกเทนิลซัคซิ เนตตําลง
เมือผสมกรดไขมันอิมตัวทีระดับความเข้มข้นของกรดไขมันต่อสตาร์ชเท่ากับ 0.2 ต่อ 1 แต่ทีระดับ
ความเข้มข้นของกรดไขมันต่อสตาร์ชเท่ากับ 0.1 ต่อ 1 และฟิ ล์มทีผสมกรดโอเลอิกนันไม่แตกต่าง
จากฟิ ล์มทีไม่ผสมกรดไขมัน
3. ความขุ่นสัมพันธ์กบั ความขรุ ขระทีผิวหน้าของฟิ ล์ม ฟิ ล์มทีไม่ผสมกรดไขมันมีความขุ่น
และผิวหน้าขรุ ขระมากกว่าฟิ ล์มทีไม่ผสมกรดไขมัน ยกเว้นฟิ ล์มทีผสมกรดโอเลอิกทีระดับความ
เข้มข้น 0.2 ต่อ 1
4. ขนมข้าวอบกรอบทีเคลือบสารเคลือบจากสตาร์ชดัดแปรออกเทนิลซัคซิเนตทีผสมกรด
ไขมันอิมตัว มีปริ มาณความชื นทีระดับชันโมโนเลเยอร์ (M0) ตํากว่า และมีค่าวอเตอร์ แอคติวติ ี
วิกฤติ (critical water activity) สู งกว่าขนมข้าวอบกรอบทีเคลือบสารเคลือบไม่ผสมกรดไขมัน
5. ขนมข้าวอบกรอบทีเคลือบด้วยสารเคลือบสู ตรต่างๆ มีค่าความเปราะ, ความแข็ง และ
ความเหนียวติดปากติดฟัน จากการทดสอบโดยผูท้ ดสอบทีผ่านการฝึ กฝนโดยวิธี General
Quantitative Descriptive Analysis ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับความเชือมัน
ร้อยละ 95
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วิธีการเตรียม
1. การเตรียมฟิ ล์มบริโภคได้ จากสตาร์ ชออกทีนิลซัคซิเนต (สู ตรควบคุม ประกอบด้ วยสตาร์ ช
2.5%+ ซอร์ บิทอล)
1.1 วิธีคาํ นวณ
- ชังสตาร์ ชออกทีนิลซัคซิ เนตปริ มาณ 19.90 กรัม
- ชังซอร์ บิทอล ปริ มาณ 16.67 กรัม
- ชังนํากลัน ปริ มาณ 663.43 กรัม
ตัวอย่างการคํานวณ
เตรี ยมสตาร์ชออกทีนิลซัคซิเนตความเข้มข้น . % โดยนําหนักแห้ง ปริ มาณ 700 กรัม
สารละลาย
100 กรัม มีสตาร์ชออกทีนิลซัคซิเนต 2.5
กรัมโดยนําหนักแห้ง
สารละลาย
700 กรัม มีสตาร์ชออกทีนิลซัคซิเนต 2.5 u 700 17.5 กรัมโดยนําหนักแห้ง
100

เนืองจาก สตาร์ ชออกทีนิลซัคซิเนต มีความชืน 12.07 โดยนําหนักแห้ง เพราะฉะนัน
สตาร์ชออกทีนิลซัคซิเนต 100 กรัม มีนาอยู
ํ 1่ 2.07 กรัม มีสตาร์ชอยู่ 87.93 กรัมโดยนําหนักแห้ง
100
กรัม
ถ้าต้องการสตาร์ช
87.93 กรัม ต้องชังสตาร์ชมา
ถ้าต้องการสตาร์ช
17.5 กรัม ต้องชังสตาร์ ชมา 17.5 u100 19.90 กรัม
87.93

ซอร์บิทอลใช้ความเข้มข้น 40%total solid นันคือ ปริ มาณของแข็งทังหมด 100 กรัม มาจากสตาร์ช
60 กรัม และซอร์บิทอล 40 กรัม
ถ้าสตาร์ช
60
กรัม ใช้ซอร์บิทอล
40
กรัม
17.5 u 40
ถ้าสตาร์ช
17.5 กรัม ใช้ซอร์บิทอล
กรัม
11.67
60

o

เนืองจากซอร์บิทอลมีปริ มาณของแข็งทีวัดได้ 70 Brix เพราะฉะนัน
ถ้าต้องการซอร์บิทอล 70 กรัมโดยนําหนักแห้ง ต้องชังซอร์บิทอล 100 กรัมโดยนําหนักเปี ยก
ถ้าต้องการซอร์บิทอล 11.67 กรัมโดยนําหนักแห้ง ต้องชังซอร์บิทอล 11.67 u100
70

= 16.67 กรัมโดยนําหนักเปี ยก
เตรี ยมสารละลายทังหมด 700 กรัม ดังนันต้องผสมนํา =700-(19.90+16.67)= 663.43 กรัม
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1.2 วิธีการเตรี ยม
1. เตรี ยมสารละลายสตาร์ชมันสําปะหลังดัดแปรออกทีนิล (สตาร์ชมันสําปะหลังดัด
แปรออกทีนิล, Non-Crystallizing sorbitol 40 %(total solid) และนํากลัน) โดยทีสารละลายทังหมด
มีนาหนั
ํ ก 700 กรัม
2. ผสมให้เข้ากันด้วย magnetic bar ทีความเร็ วรอบ 500 rpm และให้ความร้อนด้วย hot
plate ปรับอุณหภูมิให้คงทีที 95 ± 5 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 30 นาที
3. นําไปผ่านเครื อง High pressure Homogenizer ทีระดับความดัน / bar
4. กําจัดฟองอากาศภายในสารละลายด้วยเครื องกําจัดฟองก๊าซ (sonicator, ยีห้อ
CREST TRU-SWEEPTM, รุ่ น 275DAE) ระดับ 8 เป็ นเวลา 20 นาที ได้เป็ นสารเคลือบอิมลั ชัน
5. เทสารละลายฟิ ล์มบริ โภคได้ทีปริ มาณของแข็งทังหมด 0.50 กรัม / เพลทใน plastic
plate ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 9 เซนติเมตร ในระหว่างเทสารละลายควบคุมอุณหภูมิของสารละลาย
ให้อยูใ่ นช่วง 75±5 องศาเซลเซียส
6. ทําให้แห้งทีสภาวะควบคุมทีอุณหภูมิ 25±5 องศาเซลเซี ยส ค่าความชืนสัมพัทธ์ที
ร้อยละ 50 ± 5 เป็ นระยะเวลา 24 ชัวโมง
7. นําตัวอย่างฟิ ล์มทีแห้งแล้วไปเก็บรักษา ณ ความชืนสัมพัทธ์ประมาณร้อยละ 53±5
โดยควบคุมความชื นสัมพัทธ์ดว้ ยสารละลายแมกนีเซียมไนเตรตอิมตัว อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส
เป็ นระยะเวลา 3 วัน ก่อนนําไปทดสอบสมบัติทางกายภาพ เตรี ยมตัวอย่างเช่นเดียวกันนี 3 ซําการ
ทดลอง
2. การเตรียมฟิ ล์มบริโภคได้ อมิ ัลชัน
. วิธีการคํานวณ
2.1.1 สู ตรผสมกรดโอเลอิก อัตราส่ วนสตาร์ ชต่อลิพิด เท่ากับ 1:0.1 แบ่งเตรี ยมวัตถุดิบ
ออกเป็ น 2 ส่ วน ดังนี
ส่ วนที 1
- ชังสตาร์ ชออกทีนิลซัคซิ เนตปริ มาณ 19.90 กรัม
- ชังซอร์ บิทอล ปริ มาณ 16.67 กรัม
- ชังนํากลัน ปริ มาณ 663.43 กรัม
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ตัวอย่างการคํานวณ
เตรี ยมสตาร์ชออกทีนิลซัคซิเนตความเข้มข้น . % โดยนําหนักแห้ง ปริ มาณ 700 กรัม
สารละลาย 100 กรัม มีสตาร์ชออกทีนิลซัคซิเนต
2.5 กรัมโดยนําหนักแห้ง
สารละลาย 700 กรัม มีสตาร์ชออกทีนิลซัคซิเนต 2.5 u 700 17.5 กรัมโดยนําหนักแห้ง
100

เนืองจาก สตาร์ชออกทีนิลซัคซิเนต มีความชืน 12.07 โดยนําหนักแห้ง เพราะฉะนันสตาร์ช
ออกทีนิลซัคซิเนต 100 กรัม มีนาอยู
ํ ่ 12.07 กรัม มีสตาร์ชอยู่ 87.93 กรัมโดยนําหนักแห้ง
ถ้าต้องการสตาร์ช
87.93 กรัม ต้องชังสตาร์ชมา
100
กรัม
ถ้าต้องการสตาร์ช
17.5 กรัม ต้องชังสตาร์ ชมา 17.5 u100 19.90 กรัม
87.93

ซอร์บิทอลใช้ความเข้มข้น 40%total solid นันคือ ปริ มาณของแข็งทังหมด 100 กรัม มาจาก
สตาร์ช 60 กรัม และซอร์บิทอล 40 กรัม
ถ้าสตาร์ช
60
กรัม ใช้ซอร์บิทอล
40
กรัม
17.5 u 40
ถ้าสตาร์ช
17.5 กรัม ใช้ซอร์บิทอล
กรัม
11.67
60

o

เนืองจากซอร์บิทอลมีปริ มาณของแข็งทีวัดได้ 70 Brix เพราะฉะนัน
ถ้าต้องการซอร์บิทอล 70 กรัมโดยนําหนักแห้ง ต้องชังซอร์บิทอล 100 กรัมโดยนําหนักเปี ยก
ถ้าต้องการซอร์บิทอล 11.67 กรัมโดยนําหนักแห้ง ต้องชังซอร์บิทอล 11.67 u100
70

= 16.67 กรัมโดยนําหนักเปี ยก
เตรี ยมสารละลายทังหมด 700 กรัม ดังนันต้องผสมนํา =700-(19.90+16.67)= 663.43 กรัม
ส่ วนที 2
- ชังกรดโอเลอิก ปริ มาณ 1.75 กรัม
ตัวอย่างการคํานวณ
เตรี ยมกรดโอเลอิกอัตราส่ วนสตาร์ชต่อลิพิด เท่ากับ 1:0.1
สตาร์ช 1 กรัม ใช้กรดโอเลอิก
0.1
กรัม
สตาร์ช 17.5 กรัม ใช้กรดโอเลอิก 17.5×0.1 = 1.75
กรัม
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2.1.2 สู ตรผสมกรดโอเลอิก อัตราส่ วนสตาร์ชต่อลิพิด เท่ากับ 1:0.2 แบ่งเตรี ยมวัตถุดิบ
ออกเป็ น 2 ส่ วน ดังนี
ส่ วนที 1
- ชังสตาร์ ชออกทีนิลซัคซิ เนตปริ มาณ 19.90 กรัม
- ชังซอร์ บิทอล ปริ มาณ 16.67 กรัม
- ชังนํากลัน ปริ มาณ 663.43 กรัม
ตัวอย่างการคํานวณ
เตรี ยมสตาร์ชออกทีนิลซัคซิเนตความเข้มข้น . % โดยนําหนักแห้ง ปริ มาณ 700 กรัม
สารละลาย 100 กรัม มีสตาร์ชออกทีนิลซัคซิเนต
2.5 กรัมโดยนําหนักแห้ง
สารละลาย 700 กรัม มีสตาร์ชออกทีนิลซัคซิเนต 2.5 u 700 17.5 กรัมโดยนําหนักแห้ง
100

เนืองจาก สตาร์ชออกทีนิลซัคซิเนต มีความชืน 12.07 โดยนําหนักแห้ง เพราะฉะนันสตาร์ช
ออกทีนิลซัคซิเนต 100 กรัม มีนาอยู
ํ 1่ 2.07 กรัม มีสตาร์ชอยู่ 87.93 กรัมโดยนําหนักแห้ง
ถ้าต้องการสตาร์ ช
87.93 กรัม ต้องชังสตาร์ชมา
100
กรัม
ถ้าต้องการสตาร์ช
17.5 กรัม ต้องชังสตาร์ ชมา 17.5 u100 19.90 กรัม
87.93

ซอร์บิทอลใช้ความเข้มข้น 40%total solid นันคือ ปริ มาณของแข็งทังหมด 100 กรัม มาจาก
สตาร์ช 60 กรัม และซอร์บิทอล 40 กรัม
ถ้าสตาร์ช
60
กรัม ใช้ซอร์บิทอล
40
กรัม
17.5 u 40
ถ้าสตาร์ช
17.5 กรัม ใช้ซอร์บิทอล
กรัม
11.67
60

o

เนืองจากซอร์บิทอลมีปริ มาณของแข็งทีวัดได้ 70 Brix เพราะฉะนัน
ถ้าต้องการซอร์บิทอล 70 กรัมโดยนําหนักแห้ง ต้องชังซอร์บิทอล 100 กรัมโดยนําหนักเปี ยก
ถ้าต้องการซอร์บิทอล 11.67 กรัมโดยนําหนักแห้ง ต้องชังซอร์บิทอล 11.67 u100
70

= 16.67 กรัมโดยนําหนักเปี ยก
เตรี ยมสารละลายทังหมด 700 กรัม ดังนันต้องผสมนํา =700-(19.90+16.67)= 663.43 กรัม
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ส่ วนที 2
- ชังกรดโอเลอิก ปริ มาณ 3.50 กรัม
ตัวอย่างการคํานวณ
เตรี ยมกรดโอเลอิกอัตราส่ วนสตาร์ชต่อลิพิด เท่ากับ 1:0.2
สตาร์ช 1 กรัม ใช้กรดโอเลอิก
0.2
กรัม
สตาร์ช 17.5 กรัม ใช้กรดโอเลอิก 17.5×0.2 = 3.50
กรัม
2.1.3 สู ตรผสมกรดสเตียริ ก อัตราส่ วนสตาร์ชต่อลิพิด เท่ากับ 1:0.1
ส่ วนที 1
- ชังสตาร์ ชออกทีนิลซัคซิ เนตปริ มาณ 19.90 กรัม
- ชังซอร์ บิทอล ปริ มาณ 16.67 กรัม
- ชังนํากลัน ปริ มาณ 663.43 กรัม
การคํานวณเช่นเดียวกันกับการเตรี ยมตัวอย่างข้อ 2.1.1
ส่ วนที 2
- ชังกรดสเตียริ ก ปริ มาณ 1.75 กรัม
การคํานวณเช่นเดียวกันกับการเตรี ยมตัวอย่างข้อ 2.1.1
2.1.4 สู ตรผสมกรดสเตียริ ก อัตราส่ วนสตาร์ชต่อลิพิด เท่ากับ 1:0.2
ส่ วนที 1
- ชังสตาร์ ชออกทีนิลซัคซิ เนตปริ มาณ 19.90 กรัม
- ชังซอร์ บิทอล ปริ มาณ 16.67 กรัม
- ชังนํากลัน ปริ มาณ 663.43 กรัม
การคํานวณเช่นเดียวกันกับการเตรี ยมตัวอย่างข้อ 2.1.2
ส่ วนที 2
- ชังกรดสเตียริ ก ปริ มาณ 3.50 กรัม
การคํานวณเช่นเดียวกันกับการเตรี ยมตัวอย่างข้อ 2.1.2
2.1.5 สู ตรผสมกรดปาล์มมิติก อัตราส่ วนสตาร์ ชต่อลิพิด เท่ากับ 1:0.1
ส่ วนที 1
- ชังสตาร์ ชออกทีนิลซัคซิ เนตปริ มาณ 19.90 กรัม
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- ชังซอร์ บิทอล ปริ มาณ 16.67 กรัม
- ชังนํากลัน ปริ มาณ 663.43 กรัม
การคํานวณเช่นเดียวกันกับการเตรี ยมตัวอย่างข้อ 2.1.1
ส่ วนที 2
- ชังกรดปาล์มมิติก ปริ มาณ 1.75 กรัม
การคํานวณเช่นเดียวกันกับการเตรี ยมตัวอย่างข้อ 2.1.1
2.1.6 สู ตรผสมกรดปาล์มมิติก อัตราส่ วนสตาร์ ชต่อลิพิด เท่ากับ 1:0.2
ส่ วนที 1
- ชังสตาร์ ชออกทีนิลซัคซิ เนตปริ มาณ 19.90 กรัม
- ชังซอร์ บิทอล ปริ มาณ 16.67 กรัม
- ชังนํากลัน ปริ มาณ 663.43 กรัม
การคํานวณเช่นเดียวกันกับการเตรี ยมตัวอย่างข้อ 2.1.2
ส่ วนที 2
- ชังกรดโอเลอิก ปริ มาณ 3.50 กรัม
การคํานวณเช่นเดียวกันกับการเตรี ยมตัวอย่างข้อ 2.1.2
2.2 วิธีการเตรี ยม
1. เตรี ยมสารละลายสตาร์ชมันสําปะหลังดัดแปรออกทีนิล (สตาร์ชมันสําปะหลังดัดแปร
ออกทีนิล, Non-Crystallizing sorbitol 40 %(total solid) และนํากลัน) โดยทีสารละลายทังหมดมี
นําหนัก 700 กรัม
2. ผสมให้เข้ากันด้วย magnetic bar ทีความเร็ วรอบ 500 rpm และให้ความร้อนด้วย hot
plate ปรับอุณหภูมิให้คงทีที 95 ± 5 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 30 นาที
3. ผสมลิพิดด้วย Blender เป็ นเวลา นาที แล้วจึงนําไปผ่านเครื อง High pressure
Homogenizer ทีระดับความดัน / bar
4. กําจัดฟองอากาศภายในสารละลายด้วยเครื องกําจัดฟองก๊าซ (sonicator, ยีห้อ CREST
TRU-SWEEPTM, รุ่ น 275DAE) ระดับ 8 เป็ นเวลา 20 นาที ได้เป็ นสารเคลือบอิมลั ชัน
5. เทสารละลายฟิ ล์มบริ โภคได้ทีปริ มาณของแข็งทังหมด 0.50 กรัม / เพลทใน plastic plate
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 9 เซนติเมตร ในระหว่างเทสารละลายควบคุมอุณหภูมิของสารละลายให้
อยูใ่ นช่วง 75±5 องศาเซลเซียส
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6. ทําให้แห้งทีสภาวะควบคุมทีอุณหภูมิ 25 ±5 องศาเซลเซี ยส ค่าความชืนสัมพัทธ์ทีร้อยละ
50 ± 5 เป็ นระยะเวลา 24 ชัวโมง
7. นําตัวอย่างฟิ ล์มทีแห้งแล้วไปเก็บรักษา ณ ความชืนสัมพัทธ์ประมาณร้อยละ 53±5
อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส เป็ นระยะเวลา 3 วัน ก่อนนําไปทดสอบสมบัติทางกายภาพ เตรี ยม
ตัวอย่างเช่นเดียวกันนี 3 ซําการทดลอง
3. การเตรียมสารเคลือบและการเคลือบขนมข้ าวอบกรอบด้ วยสารเคลือบ
3.1 วิธีการคํานวณ
3.1.1 สารเคลือบสู ตรไม่ผสมลิพิด
การคํานวณเช่นเดียวกันกับการเตรี ยมตัวอย่างข้อ 1.1
. . สารเคลือบสู ตรกรดปาล์มมิติก อัตราส่ วนสตาร์ ชต่อลิพิด เท่ากับ 1:0.2
การคํานวณเช่นเดียวกันกับการเตรี ยมตัวอย่างข้อ 2.1.6
. .3 สารเคลือบสู ตรกรดสเตียริ ก อัตราส่ วนสตาร์ชต่อลิพิด เท่ากับ 1:0.2
การคํานวณเช่นเดียวกันกับการเตรี ยมตัวอย่างข้อ 2.1.4
3.2 วิธีการเตรี ยมสารเคลือบ
1. เตรี ยมสารละลายสตาร์ชมันสําปะหลังดัดแปรออกทีนิล (สตาร์ชมันสําปะหลังดัดแปร
ออกทีนิล, Non-Crystallizing sorbitol 40 %(total solid) และนํากลัน) โดยทีสารละลายทังหมดมี
นําหนัก 700 กรัม
2. ผสมให้เข้ากันด้วย magnetic bar ทีความเร็ วรอบ 500 rpm และให้ความร้อนด้วย hot
plate ปรับอุณหภูมิให้คงทีที 95 ± 5 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 30 นาที
3. ผสมลิพิดด้วย Blender เป็ นเวลา นาที แล้วจึงนําไปผ่านเครื อง High pressure
Homogenizer ทีระดับความดัน / bar
4. กําจัดฟองอากาศภายในสารละลายด้วยเครื องกําจัดฟองก๊าซ (sonicator, ยีห้อ CREST
TRU-SWEEPTM, รุ่ น 275DAE) ระดับ 8 เป็ นเวลา 20 นาที ได้เป็ นสารเคลือบอิมลั ชัน เตรี ยม
ตัวอย่างเช่นเดียวกันนี 2 ซําการทดลอง
3.3 วิธีการเคลือบขนมข้าวอบกรอบ
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1. อุ่นขนมข้าวอบกรอบให้มีอุณหภูมิประมาณ 45 องศาเซลเซียส ด้วยตูอ้ บลมร้อน เป็ น
เวลา 10 นาที
2. คลุกสารเคลือบทีเตรี ยมจากข้อ 3.2 และขนมให้เข้ากัน โดยใช้อตั ราส่ วนของขนมข้าวอบ
กรอบ : สารเคลือบ เท่ากับ 150:75 กรัม ทีอุณหภูมิประมาณ 70 องศาเซลเซียส โดยใช้เครื องเคลือบ
ขนม ความเร็ วรอบ 100 รอบ/นาที เป็ นเวลานาน 5 นาที
3. ตักขนมใส่ ตะแกรงลวดและใช้ไม้พายเกลียขนมให้แผ่ทวตะแกรง
ั
4. จากนันนํามาอบทีอุณหภูมิ 85 องศาเซลเซียส ด้วยตูอ้ บลมร้อนเป็ นเวลา 4 ชัวโมง
5. หลังจากนําขนมออกจากตูอ้ บ ให้วางทิงไว้ให้เย็นทีอุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส ก่อน
บรรจุถุงอะลูมิเนียมปิ ดสนิท เตรี ยมตัวอย่างเช่นเดียวกันนี 2 ซําการทดลอง

ภาพที 19 เครื องเคลือบขนม

ภาคผนวก ข วิธีวเิ คราะห์ สมบัติทางเคมีและกายภาพ
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วิธีวเิ คราะห์ สมบัติทางเคมีและกายภาพ
1. การศึกษาลักษณะพืนผิวและภาพตัดขวางของฟิ ล์ม
1. เตรี ยมตัวอย่างขนาด 1×1 เซนติเมตร ทีควบคุมค่าความชืนสัมพัทธ์ทีร้อยละ 0 และ
อุณหภูมิหอ้ ง โดยใส่ ในโหลทีมีซิลิกาเจล เป็ นเวลา 3 วัน
2. ศึกษาลักษณะพืนผิวและลักษณะภาพตัดขวางของฟิ ล์มด้วยเครื อง Scanning Electron
Microscope (รุ่ นJSA-541QLV) 10 kV ความหนาของชันเคลือบทองคือ 10-20 nm
2. การศึกษาด้วย Fourier Transform Infrared Spectroscopy (FTIR)
1. เตรี ยมตัวอย่างฟิ ล์มเป็ นชิ นเล็กๆ ควบคุมความชืนสัมพัทธ์ทีร้อยละ 0 และอุณหภูมิห้อง
โดยใส่ ในโหลทีมีซิลิกาเจล เป็ นเวลา 3 วัน
2. บดตัวอย่างทีเตรี ยมไว้ 2 มิลลิกรัมกับโพแทสเซียมโบรไมด์ (KBr) ทีผ่านการอบแห้งแล้ว
100 มิลลิกรัม ทําการอัดด้วยเครื อง hydrolic press จนได้แผ่นกลมใสคล้ายแก้ว (KBr Disc)
3. นําแผ่น KBr Disc ใส่ ทียึดแล้ววางบนลํารังสี IR สแกนตังแต่ช่วงเลขคลืน 4000-450 cm-1
3. สมบัติเชิงกล
1. เตรี ยมตัวอย่าง 1.5 × 6 เซนติเมตร เก็บใน Chamber ทีควบคุมค่าความชืนสัมพัทธ์ทีร้อย
ละ 53±5 ด้วยสารละลายแมกนีเซียมไนเตรตอิมตัว และอุณหภูมิ ±5 องศาเซลเซียส
2. วัดค่า Tensile strength และค่า %Elongation at break โดยเลือกหัววัดระบบ tension grip
แบบ A/TG อัตราการเคลือนทีจะคงตัวที 1 mm/s ด้วยเครื อง Texture analyzer (รุ่ น TA-XT2i, Stable
Micro System Co,Ltd.,UK)
3. ทดสอบแรงดึงจํานวน 10 ซํา โดยทีระยะห่างระหว่าง grips เท่ากับ 3 เซนติเมตร
ความเร็ วของการเคลือนตัวเป็ น 1 mm/s
4. วัดค่าสู งสุ ดทีทําให้ฟิล์มแบ่งเป็ น 2 ส่ วน คือค่า maximum load ค่าระยะทางสุ ดท้ายที
ฟิ ล์มเริ มขาด เพือคํานวณค่า Tensile strength ,ค่า %Elongation at break และค่า Elastic modulus
จากสู ตร (1) , (2) และ (3) ( Romero-bastida และคณะ , 2005 )
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เมือ

L คือ ระยะทางเริ มต้น
L’ คือ ระยะทางทีฟิ ล์มขาดออกจากกัน

เมือ

F
L
A

คือ แรงทีให้ (นิวตัน)
คือ ระยะทางเริ มต้น
คือ พืนทีภาคตัดขวางของฟิ ล์มทีแรงกระทํา
' L คือ ความยาวของแผ่นฟิ ล์มทีเปลียนแปลงไป

ภาพที 20 ตัวอย่าง stress-stain curve
ทีมา: Maftoonazad และคณะ (2007)
4. ลักษณะผลึกภายในฟิ ลม์
1. เตรี ยมตัวอย่างฟิ ล์มบริ โภคได้ ขนาด 2 × 2 เซนติเมตร เก็บใน Chamber ทีควบคุมค่า
ความชืนสัมพัทธ์ทีร้อยละ 53±5 ด้วยสารละลายแมกนีเซียมไนเตรตอิมตัว และอุณหภูมิ ±5 องศา
เซลเซียส
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2. ศึกษาผลึกภายในฟิ ล์ม โดยใช้ X-ray diffraction ตามวิธีของ Jiménez และคณะ (2012)
โดยการยิงรังสี เอกซ์ กิโลวัตล์ มิลลิแอมแปร์ ความยาวคลืน (λ) เท่ากับ . Å ช่วงการ
สแกนคือตังแต่ θ เท่ากับ ถึง 50 องศา และสแกนด้วยอัตรา 1.5 องศาต่อนาที
5. ความสามารถในการแพร่ ผา่ นไอนํา
เตรี ยมฟิ ล์มตัวอย่างทีไม่มีตาํ หนิตดั ให้ได้ขนาดตามภาชนะทีใช้ทดสอบ วางปิ ดบนภาชนะ
ทดสอบทีใส่ ซิลิกาเจล นําภาชนะทีปิ ดด้วยฟิ ล์มตัวอย่างใส่ ในตูค้ วบคุมสภาวะแวดล้อมทีควบคุม
ความชืนสัมพัทธ์ทีร้อยละ 75±2 และอุณหภูมิ 25±2 ºC ทีความเร็ วลม 3.26 m/s ชังนําหนักที
เปลียนแปลงทุก 12 ชัวโมง หลังจากนันนําค่านําหนักทีเปลียนแปลง สร้างกราฟระหว่างนําหนักที
เปลียนแปลงและเวลา นําค่าความชันมาคํานวณค่าอัตราการแพร่ ผา่ นของไอนําและความสามารถใน
การแพร่ ผา่ นไอนําจากสู ตร (4) และ ( ) วิเคราะห์เช่นเดียวกันนี ซําการทดลอง
เมือ

เมือ

WVTR = m / A
(4)
m คือ ความชันของกราฟระหว่างนําหนักทีเปลียนแปลงและเวลา
A คือ พืนทีผิวของฟิ ล์มตัวอย่างทีไอนําเคลือนย้าย
WVP = (WVTR*L)/ ' P
(5)
L คือ ความหนาเฉลียของฟิ ล์มตัวอย่าง
' P คือ ความแตกต่างของความดันทีภายในตูค้ วบคุมสภาวะและภายในถ้วย
ทดสอบ

6. การวัดความขุ่น
1. เตรี ยมตัวอย่างฟิ ล์มบริ โภคได้ ขนาด 2 × 2 เซนติเมตร เก็บใน Chamber ทีควบคุมค่า
ความชืนสัมพัทธ์ทีร้อยละ 53±5 ด้วยสารละลายเแมกนีเซี ยมไนเตรตอิมตัว และอุณหภูมิ ±5
องศาเซลเซียส
2. วัดความขุ่นด้วยเครื อง HunterLab model Miniscan XE โดยใช้แบบ Day light (D65)
3. นําแผ่นฟิ ล์มตัวอย่างวางบนแผ่นกระเบืองสี ขาว สลับกับกระเบืองสี ดาํ เพือให้เครื อง
HunterLab model Miniscan XE คํานวณค่าความขุ่นของตัวอย่าง วัดค่าความขุ่นเช่นเดียวกันนี 3 ซํา
การทดลอง
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7. การศึกษาซอร์ ปชันไอโซเทอมของตัวอย่างขนมข้าวอบกรอบหลังเคลือบด้วยสารเคลือบ
ส่ งตัวอย่างขนมข้าวอบกรอบหลังเคลือบด้วยสารเคลือบวิเคราะห์แอดซอร์ปชันไอโซเทอม
ทีบริ ษทั จาร์พา เท็คเซ็นเตอร์ (CHARPA TECHCENTER) จํากัด โดยใช้ระบบ Dynamic
Dewpoint Isotherm (DDI) ด้วยเครื อง Vapor Sorption Analyzer
8. ปริ มาตรจําเพาะตามวิธีของ Lacaze และคณะ (2007)
นําขนม 75 กรัม ชังนําหนักให้ได้ค่าทีแน่นอน เทเมล็ดงาทีมีขนาดทีสมําเสมอลงในภาชนะ
ทีทราบปริ มาตรทีแน่นอน เรี ยงชินขนมลงในภาชนะและเทเมล็ดงาสลับกันไป สุ ดท้ายเทเมล็ดงาให้
เต็มและปาดผิดหน้าให้เรี ยบ
ปริ มาตรจําเพาะ = ปริ มาตรเมล็ดงาเต็มภาชนะ – ปริ มาตรเมล็ดงาทีผสมลงในภาชนะ
นําหนักขนม 75 กรัม
หาปริ มาตรจําเพาะเช่นเดียวกันนี 2 ซําการทดลอง
9. ร้อยละการเกาะติดตามวิธีของ Hamada และคณะ (2005)
ชังนําหนักขนมข้าวอบกรอบก่อนเคลือบสารเคลือบและหลังผ่านการอบแห้ง จากนันนํามา
คํานวณตามสู ตร
นําหนักตัวอย่างหลังอบแห้ง – นําหนักตัวอย่างก่อนผสมสารเคลือบ x 100
นําหนักตัวอย่างก่อนผสมสารเคลือบ
หาค่าร้อยละการเกาะติดเช่นเดียวกันนี 2 ซําการทดลอง
10. การทดสอบลักษณะเนือสัมผัสของขนมข้าวอบกรอบโดยเครื อง Texture analyzer
1. นําตัวอย่างขนมข้าวอบกรอบวางลงบนฐานรองรับตัวอย่างของเครื องทดสอบ
2. กําหนดค่าต่างๆ ดังนี Pretest speed 1 มิลลิเมตร/วินาที, test speed 1 มิลลิเมตร/วินาที,
Posttest speed 10 มิลลิเมตร/วินาที และระยะระหว่าง probe กับฐาน 30 มิลลิเมตร
3. กด run a test เครื องจะทําการทดสอบตัวอย่าง โดยใช้สภาวะทีทดสอบดังนี จํานวนชิ น
ตัวอย่าง 3 ชินต่อการวัด 1 ครัง ทําการวัด 10 ครังในหนึงซําการทดลองโดยใช้หวั วัด cylindrical
Probe ทีเส้นผ่าศูนย์กลาง 50 มิลลิเมตร ลักษณะทีทําการวัด คือ วัดค่าแรงกดสู งสุ ดทีทําให้ตวั อย่าง
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แตกในครังแรก และค่าแรงกดสู งสุ ดทีระยะ 1.5 มิลลิเมตร ทําการทดสอบเช่นเดียวกันนี 3 ซําการ
ทดลอง
11. การทดสอบลักษณะทางประสาทสัมผัสของขนมข้าวอบกรอบก่อนและหลังเคลือบสารเคลือบ
11.1 การฝึ กฝนผูช้ ิม
1. จากกลุ่มนักศึกษาปริ ญญาโท ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์
และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร กลุ่มหนึงเลือกผูช้ ิมจํานวน 15 คน และให้แน่ใจ
ว่าคนเหล่านี เต็มใจทีจะร่ วมทดสอบและสามารถจะเข้าร่ วมในการทดสอบได้ตลอดระยะของการ
ทดสอบ
2. เรี ยกประชุมกลุ่มผูช้ ิมเพือแถลงจุดประสงค์ และให้ผชู้ ิมทดสอบผลิตภัณฑ์ขนม
ข้าวอบกรอบอะราเร่ ทีมีจาํ หน่ายในท้องตลาดทังแบบมีสารเคลือบและไม่มีสารเคลือบ จากนัน
ร่ วมกันคิดกําหนดคําศัพท์ทีบรรยายเกียวกับลักษณะทางประสาทสัมผัสของผลิตภัณฑ์ขนมข้าวอบ
กรอบอะราเร่ ซึ งคําศัพท์ทีกําหนดได้ คือ ความเปราะ ความแข็ง และความเหนียวติดช่องปากและ
ฟัน จากนันจึงชี แจงนิยามหรื อคําจํากัดความของคําศัพท์แต่ละคําให้ผชู้ ิมมีความเข้าใจทีตรงกัน คือ
ความเปราะ หมายถึง แรงทีใช้ในการกัดตัวอย่างและทําให้ตวั อย่างแตกหักในครังแรก ความแข็ง
หมายถึง แรงสู งสุ ดทีใช้ในการกัดตัวอย่าง และความเหนียวติดช่องปากและฟัน หมายถึง การติด
ช่องปากและฟันของเศษขนมหลังจากการเคียว
3. ฝึ กฝนผูช้ ิม ตามคําศัพท์ทีกําหนดลักษณะทางประสาทสัมผัสของผลิตภัณฑ์
ขนมข้าวอบกรอบอะราเร่ ในข้างต้น โดยใช้ตวั อย่างอ้างอิงดังแสดงในตารางที 8 ทําการฝึ กฝนผูช้ ิม
จํานวน 2 ครัง จนมันใจว่าผูช้ ิ มสามารถจดจําระดับของแต่ละลักษณะทีกําหนดได้
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ตารางที 8 ระดับและตัวอย่างอ้างอิงมาตรฐานทีใช้ในการทดสอบลักษณะทางประสาทสัมผัส
Attribute
scale
refference sample
Brittleness
1.0
Muffin, 1/2 in cube, BigC bakery
4.0
Crackers, 1 pieces, Nabisco
10.0
Wafer, 1/2 in square, Bissin coffee wafer, Thai president
Ltd.
14.5
Hard candy, 1 piece, Clorets hard candy, Cranbury
Adams (Thailand) Ltd.
hardness
2.5
Egg white, 1/2 in cube
7.0
Frankfurter, Large, 1/2 in cube, cooked 5 min, CP Co.
9.5
Peanuts, 1 nut, Tong garden Co.
14.5
Hard candy, 1 piece, Clorets hard candy, Cranbury
Adams (Thailand) Ltd.
Sticky mouth coating 1.0
Carrot, uncooked, fresh, unpeeled 1/2 in cube
7.0
Crackers, 1 pieces, Rosy crackers, Imperial general food
15.0
Mangosteen candy, 1 piece, Mae Lee, Chantabyri
ทีมา: ดัดแปลงจาก Chaiyakul และคณะ (2008)
11.2 การทดสอบลักษณะทางประสาทสัมผัสของขนมข้าวอบกรอบ
1. เตรี ยมตัวอย่างขนมข้าวอบกรอบอะราเร่ ก่อนเคลือบ และหลังเคลือบด้วยสาร
เคลือบไม่ผสมลิพิด, สารเคลือบสตาร์ช:กรดสเตียริ ก 1:0.2 และสารเคลือบสตาร์ช:กรดปาล์มมิติก
1:0.2 ตัวอย่างละ 5 ชิน ในถุงซิปล็อคขนาด 6×8 เซนติเมตร พร้อมทังให้รหัสกํากับตัวอย่างเป็ น
ตัวเลขอย่างสุ่ ม 3 ตําแหน่ง
2. แบบประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสทีใช้ในการทดสอบลักษณะทาง
ประสาทสัมผัสของขนมข้าวอบกรอบ แสดงในภาคผนวก ฉ ซึงประกอบด้วยรายละเอียดชีแจงการ
ทดสอบ และลักษณะทางประสาทสัมผัส โดยในแต่ละลักษณะทางประสาทสัมผัสประกอบด้วยเส้น
คะแนนยาว 15 เซนติเมตร และมีขีดระดับ “น้อย” (recognition threshold) ทีระยะ 1.25 เซนติเมตร
และ “มาก” (saturation threshold) ทีระยะ 13.75 เซนติเมตร
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3. เสิ ร์ฟตัวอย่างทีเตรี ยมไว้ในข้างต้น พร้อมกับแบบทดสอบและนําดืมเพือใช้ใน
การล้างปากระหว่างตัวอย่างให้กบั ผูช้ ิมทีผ่านการฝึ กฝนแล้ว ทําการทดสอบในตูช้ ิมส่ วนตัวที
อุณหภูมิ 25±2 องศาเซลเซียส

ภาคผนวก ค ผลการวิเคราะห์ ทางสถิติ
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ผลการวิเคราะห์ ทางสถิติ
ตารางที 9 ผลวิเคราะห์ความแปรปรวนของค่า Tensile strength ของตัวอย่างฟิ ล์ม
Contrast
DF Contrast SS
Mean Square F Value
Pr > F
control VS other
1
3.20642857 3.20642857 46.51
<.0001*
type
2
0.88410000 0.44205000 6.41
0.0106*
level
1
0.46080000 0.46080000 6.68
0.0216*
type*level
2
0.12023333 0.06011667 0.87
0.4397
Error
14
0.96526667 0.06894762
Corrected Total
20
5.63682857
* หมายถึง มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ(p<0.05)
ตารางที 10 ผลวิเคราะห์ความแปรปรวนของค่า Elastic modulus ของตัวอย่างฟิ ล์ม
Contrast
DF
Contrast SS
Mean Square
F Value Pr > F
control VS other
1
421.8516071 421.8516071
10.30 0.0063*
type
2
238.9521333 119.4760667
2.92 0.0873
level
1
68.7964500
68.7964500
1.68 0.2159
type*level
2
52.9825333
26.4912667
0.65 0.5387
Error
14
573.444000
40.960286
Corrected Total
20
1356.026724
* หมายถึง มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ(p<0.05)
ตารางที 11 ผลวิเคราะห์ความแปรปรวนของค่า %Elongation ของตัวอย่างฟิ ล์ม
Contrast
DF
Contrast SS
Mean Square
F Value Pr > F
control VS other
1
1016.436007
1016.436007
6.65 0.0218*
type
2
523.592033
261.796017
1.71 0.2159
level
1
4.390672
4.390672
0.03 0.8678
type*level
2
1023.854678
511.927339
3.35 0.0647
Error
14
2138.468133
152.747724
Corrected Total
20
4706.741524
* หมายถึง มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ(p<0.05)
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ตารางที 12 ผลวิเคราะห์ความแปรปรวนของความหนาของตัวอย่างฟิ ล์ม
Contrast
DF Contrast SS
Mean Square
F Value Pr > F
control VS other
1
1.0957341
1.0957341
0.11 0.7438
type
2
490.0400778
245.0200389
24.85 <.0001*
level
1
0.2026722
0.2026722
0.02 0.8880
type*level
2
21.6678778
10.8339389
1.10 0.3604
Error
14 138.0330667
9.8595048
Corrected Total
20 651.0394286
* หมายถึง มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ(p<0.05)
ตารางที 13 ผลวิเคราะห์ความแปรปรวนของค่าอัตราการแพร่ ผา่ นของไอนําของตัวอย่างฟิ ล์ม
Contrast
DF Contrast SS
Mean Square
F Value Pr > F
control VS other
1
0.06133651 0.06133651
4.70 0.0479*
type
2
0.03014444 0.01507222
1.15 0.3434
level
1
0.05555556 0.05555556
4.26 0.0582
type*level
2
0.03201111 0.01600556
1.23 0.3231
Error
14
0.18273333 0.01305238
Corrected Total
20
0.36178095
* หมายถึง มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ(p<0.05)
ตารางที 14 ผลวิเคราะห์ความแปรปรวนของความสามารถในการแพร่ ผา่ นไอนําของตัวอย่างฟิ ล์ม
Contrast
DF Contrast SS
Mean Square F Value
Pr > F
control VS other
1
0.20240079 0.20240079 4.26
0.0582
type
2
0.76907778 0.38453889 8.09
0.0046*
level
1
0.16245000 0.16245000 3.42
0.0858
type*level
2
0.04423333 0.02211667 0.47
0.6374
Error
14
0.66573333 0.04755238
Corrected Total
20
1.84389524
* หมายถึง มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ(p<0.05)
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ตารางที 15 ผลวิเคราะห์ความแปรปรวนของปริ มาตรจําเพาะของขนมข้าวอบกรอบสู ตรต่างๆ
Contrast
DF
Contrast SS Mean Square
F Value Pr > F
trt
2
0.30106724
0.15053362
4.76 0.1174
Error
3
0.09496564
0.03165521
Corrected Total 5
0.39603288
ตารางที 16 ผลวิเคราะห์ความแปรปรวนของร้อยละการเกาะติดของสารเคลือบบนผลิตภัณฑ์
Contrast
DF
Contrast SS Mean Square
F Value Pr > F
trt
3
0.36911719
0.12303906
5.77
0.0618
Error
4
0.08530076
0.02132519
Corrected Total
7 0.45441795
ตารางที 17 ผลวิเคราะห์ความแปรปรวนของค่าแรงทีใช้ในการทําให้อย่างแตกในครังแรกด้วยเครื อง
Texture analyzer
Contrast
DF
Contrast SS Mean Square
F Value Pr > F
control VS other
1 525.8375614
525.8375614 765.55
<.0001*
lipid vs nolipid
1
5.9985769
5.9985769
8.73
0.0418*
PA vs SA
1
15.9070354
15.9070354
23.16
0.0086*
* หมายถึง มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ(p<0.05)
ตารางที 18 ผลวิเคราะห์ความแปรปรวนของค่าแรงกดสู งสุ ด ด้วยเครื อง Texture analyzer
Contrast
DF
Contrast SS
Mean Square F Value Pr > F
control VS other
1 473.0482592
473.0482592 485.17 <.0001*
lipid vs nolipid
1
2.0299300
2.0299300
2.08 0.2225
PA vs SA
1
0.6779052
0.6779052
0.70 0.4513
* หมายถึง มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ(p< . )
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ตารางที 19 ผลวิเคราะห์ความแปรปรวนของคุณภาพทางประสาทสัมผัสของขนมข้าวอบกรอบ
ด้านความเปราะ
Contrast
DF
Contrast SS
Mean Square
blk
9 34.83006250
3.87000694
trt
3
9.71918750
3.23972917
control vs others
1
9.15768750
9.15768750
type
2
0.56150000
0.28075000
Error
27 16.12018750
0.59704398
Corrected Total 39 60.66943750
* หมายถึง มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ(p<0.05)

F Value
6.48
5.43
15.34
0.47

Pr > F
<.0001*
0.0047*
0.0006*
0.6299

ตารางที 20 ผลวิเคราะห์ความแปรปรวนของคุณภาพทางประสาทสัมผัสของขนมข้าวอบกรอบ
ด้านความแข็ง
Contrast
blk
trt
control vs others
type
Error
Corrected Total

DF
9
3
1
2
27
39

Contrast SS
60.16750000
16.30125000
10.86008333
5.44116667
8.40500000
84.87375000

Mean Square
6.68527778
5.43375000
10.86008333
2.72058333
0.31129630

* หมายถึง มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ(p<0.05)

F Value
21.48
17.46
34.89
8.74

Pr > F
<.0001*
<.0001*
<.0001*
0.0012*
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ตารางที 21 ผลวิเคราะห์ความแปรปรวนของคุณภาพทางประสาทสัมผัสของขนมข้าวอบกรอบ
ด้านความเหนียวติดช่องปากและฟัน
Contrast
DF
Contrast SS
Mean Square
blk
9 16.95775000
1.88419444
trt
3
7.14425000
2.38141667
control vs others
1
0.09075000
0.09075000
type
2
7.05350000
3.52675000
Error
27 17.12075000
0.63410185
Corrected Total 39 41.22275000
* หมายถึง มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ(p<0.05)

F Value
2.97
3.76
0.14
5.56

Pr > F
0.0136*
0.0525
0.7082
0.0952

ตารางที 22 ผลวิเคราะห์ค่าสัมประสิ ทธิ สหสัมพันธ์ระหว่างค่าแรงทีใช้ในการทําให้ตวั อย่างแตก
ในครังแรกทีได้จากเครื อง Texture analyzer กับค่าความเปราะทีได้จากการทดสอบ
ทางประสาทสัมผัสด้วยวิธี General Quantitative Descriptive Analysis โดยผูบ้ ริ โภคที
ได้รับการฝึ กฝนจํานวน 10 คนทีระดับความเชือมันร้อยละ 95
crisptext crispsens
crisptext Pearson Correlation
1 -0.952*
Sig.(2-tailed)
0.048
N
4
4
crispsens Pearson Correlation
-0.952*
1
Sig.(2-tailed)
0.048
N
4
4
*มีความสัมพันธ์อย่างมีนยั สําคัญทีระดับความเชือมันร้อยละ 95

ภาคผนวก ง ตารางผลการทดลอง
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ตารางที 23 อัตราการแพร่ ผา่ นของไอนํา ความสามารถในการแพร่ ผา่ นไอนํา และความหนาของ
ฟิ ล์มตัวอย่างทีเตรี ยมจากสตาร์ชและกรดไขมันในอัตราส่ วนต่างๆ ทีอุณหภูมิ ±
องศาเซลเซี ยส ทดสอบ ณ ความชืนสัมพัทธ์ร้อยละ ±
ตัวอย่าง
WVTR(×10-3 g/hr cm2) WVP (×10-7 g hr-1m-1Pa-1) Thickness(μm)
ควบคุม
1.40 ±0.14a
2.45 ±0.06a
59.54 ±4.39b
กรดโอเลอิก:สตาร์ช=0.1:1
1.28 ±0.16ab
2.48 ±0.27a
66.17 ±1.74a
กรดโอเลอิก:สตาร์ช=0.2:1
1.26 ±0.03ab
2.43 ±0.17a
65.48 ±3.92a
กรดสเตียริ ก:สตาร์ช=0.1:1
1.39 ±0.12a
2.15 ±0.37ab
51.90 ±4.30c
กรดสเตียริ ก:สตาร์ช=0.2:1
1.17 ±0.12b
1.88 ±0.20b
54.58 ±2.99bc
กรดปาล์มมิติก:สตาร์ช=0.1:1
1.23 ±0.12ab
2.15 ±0.23ab
58.90 ±0.60b
กรดปาล์มมิติก:สตาร์ช=0.2:1
1.14 ±0.04b
1.90 ±0.03b
56.28 ±1.89bc

ตารางที 24 ความชืน (ร้อยละโดยนําหนักแห้ง) ของขนมข้าวอบกรอบสู ตรต่างๆ
ตัวอย่าง
ก่อนเคลือบ
สารเคลือบไม่ผสมลิพิด
สารเคลือบสตาร์ช:กรดปาล์มมิติก 1:0.2
สารเคลือบสตาร์ช:กรดสเตียริ ก 1:0.2

ความชืน (ร้อยละโดยนําหนักแห้ง)
1.65±0.11
5.63±0.04
5.78±0.05
5.98±0.02

ภาคผนวก จ ภาพผนวก
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ภาพที 21 สเปกตรัมทีได้จากเครื อง FTIR เปรี ยบเทียบฟิ ล์มสู ตรควบคุม(ไม่ผสมลิพิด) ครังที 1
และครังที 2
หมายเหตุ

หมายถึง สู ตรควบคุมครังที 1
หมายถึง สู ตรควบคุมครังที 2
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ภาพที 22 สเปกตรัมทีได้จากเครื อง FTIR เปรี ยบเทียบฟิ ล์มสู ตรผสมกรดปาล์มมิติก อัตราส่ วน
ระหว่างกรดปาล์มมิติก:สตาร์ช เท่ากับ . : ครังที 1 และครังที 2
หมายเหตุ

หมายถึง กรดปาล์มมิติก:สตาร์ช เท่ากับ . : ครังที 1
หมายถึง กรดปาล์มมิติก:สตาร์ช เท่ากับ . : ครังที 2
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ภาพที 23 สเปกตรัมทีได้จากเครื อง FTIR เปรี ยบเทียบฟิ ล์มสู ตรผสมกรดปาล์มมิติก อัตราส่ วน
ระหว่างกรดปาล์มมิติก:สตาร์ช เท่ากับ .2: ครังที 1 และครังที 2
หมายเหตุ

หมายถึง กรดปาล์มมิติก:สตาร์ช เท่ากับ .2: ครังที 1
หมายถึง กรดปาล์มมิติก:สตาร์ช เท่ากับ .2: ครังที 2
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ภาพที 24 สเปกตรัมทีได้จากเครื อง FTIR เปรี ยบเทียบฟิ ล์มสู ตรผสมกรดสเตียริ ก อัตราส่ วน
ระหว่างกรดสเตียริ ก:สตาร์ช เท่ากับ . : ครังที 1 และครังที 2
หมายเหตุ

หมายถึง กรดสเตียริ ก:สตาร์ช เท่ากับ . : ครังที 1
หมายถึง กรดสเตียริ ก:สตาร์ช เท่ากับ . : ครังที 2
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ภาพที 25 สเปกตรัมทีได้จากเครื อง FTIR เปรี ยบเทียบฟิ ล์มสู ตรผสมกรดสเตียริ ก อัตราส่ วน
ระหว่างกรดสเตียริ ก:สตาร์ช เท่ากับ .2: ครังที 1 และครังที 2
หมายเหตุ

หมายถึง กรดสเตียริ ก:สตาร์ช เท่ากับ .2: ครังที 1
หมายถึง กรดสเตียริ ก:สตาร์ช เท่ากับ .2: ครังที 2
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ภาพที 26 สเปกตรัมทีได้จากเครื อง FTIR เปรี ยบเทียบฟิ ล์มสู ตรผสมกรดโอเลอิก อัตราส่ วน
ระหว่างกรดโอเลอิก:สตาร์ช เท่ากับ . : ครังที 1 และครังที 2
หมายเหตุ

หมายถึง กรดโอเลอิก:สตาร์ช เท่ากับ . : ครังที 1
หมายถึง กรดโอเลอิก:สตาร์ช เท่ากับ . : ครังที 2

500

101
150
130

110
90
70
50
30
10
-104000

3500

3000

2500

2000

1500

1000

ภาพที 27 สเปกตรัมทีได้จากเครื อง FTIR เปรี ยบเทียบฟิ ล์มสู ตรผสมกรดโอเลอิก อัตราส่ วน
ระหว่างกรดโอเลอิก:สตาร์ช เท่ากับ .2: ครังที 1 และครังที 2
หมายเหตุ

หมายถึง กรดโอเลอิก:สตาร์ช เท่ากับ .2: ครังที 1
หมายถึง กรดโอเลอิก:สตาร์ช เท่ากับ .2: ครังที 2

500
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ความชืน (ร้ อยละนําหนักแห้ ง)
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R² = 0.9969
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5
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ความชืน (ร้ อยละโดยนําหนักแห้ ง)

aw
ภาพที 28 ค่าความชืนวิกฤติ (critical water activity) ของขนมข้าวอบกรอบหลังเคลือบด้วย
สารเคลือบไม่ผสมลิพิด
16
14
12
10
8
6
4
2
0

R² = 0.9926
R² = 0.9955
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ภาพที 29 ค่าความชืนวิกฤติ (critical water activity) ของขนมข้าวอบกรอบหลังเคลือบด้วย
สารเคลือบสตาร์ช:กรดปาล์มมิติก 1:0.2
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ความชืน (ร้ อยละโดยนําหนักแห้ ง)
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ภาพที 30 ค่าความชืนวิกฤติ (critical water activity) ของขนมข้าวอบกรอบหลังเคลือบด้วย
สารเคลือบสตาร์ช:กรดสเตียริ ก 1:0.2

ก่อนเคลือบ

NL

PA

SA

ภาพที 31 เปรี ยบเทียบภาคตัดขวางของขนมข้าวอบกรอบก่อนเคลือบและหลังเคลือบด้วยสาร
เคลือบไม่ผสมลิพิด (NL), สารเคลือบสารเคลือบสตาร์ช:กรดปาล์มมิติก 1:0.2 (PA) และ
สารเคลือบสตาร์ช:กรดสเตียริ ก 1:0.2 (SA)

ภาคผนวก ฉ แบบประเมินคุณภาพทางประสาทสั มผัส
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General Quantitative Descriptive Analysis Scale
Name :…………………………………………………………….. Date : …..…/…...../….....
คํ า ชี แจง กรุ ณ าชิ ม ตัว อย่า ง อะราเร่ (Arare) ต่ อ ไปนี ตามลํา ดับ จากซ้ า ยไปขวา พร้ อ มทังทํา
เครื องหมายพร้ อมกํากับรหัสตัวอย่างบนเส้นตรงทีกําหนดให้ในแต่ละลักษณะคุ ณภาพ โดยใส่
เครื องหมายให้ตรงกับความรู ้สึกของท่าน
กรุ ณาล้างปากด้วยนําเปล่าก่อนทําการทดสอบตัวอย่างถัดไป
รหัสตัวอย่าง

.....................

.....................

.....................

.....................

ความแข็ง (Hardness)
Hard candy

Peanuts

Egg White

มาก

น้ อย
ความเปราะ (Brittleness)
Muffin

Wafer

Cracker

มาก

น้ อย

ความเหนียวติดภายในช่ องปาก (Sticky mouth coating) *หมายเหตุ ความเหนียวทีติดปากและฟัน
Carrot

น้ อย

Cracker

Mangosteen candy

มาก

...ขอบคุณค่ะ…
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ทีอยู่
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