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คําสําคัญ: เนยโกโก/สารอิมัลซิไฟเออร/การตกผลึก
ปวิชญา โภชฌงค : ผลของสารอิมัลซิไฟเออรตอการตกผลึกของเนยโกโก. อาจารยที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ: ผศ.ดร.โสภาค สอนไว. 101 หนา.
อุตสาหกรรมอาหารในปจจุบันไดใหความสําคัญตอการศึกษาการตกผลึกของไขมัน
อยางแพรหลาย เนื่องจากการตกผลึกของไขมันจะเปนตัวกําหนดคุณสมบัติทางประสาทสัมผัสและ
ความคงตัวของผลิตภัณฑอาหาร งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาผลของสารอิมัลซิไฟเออรใน
กลุมซอบิแทนเอสเทอร 5 ชนิด (ซอรบิแทนโมโนปาลมิเต ต ซอรบิแทนโมโนสเตียเร ต ซอรบิแทน
ไตรสเตียเรต ซอรบิแทนโมโนโอลีเอ ต และซอรบิแทนไตรโอลีเอ ต) และน้ํามันคาโนลาที่ความ
เขมขน 0.1-5% (w/w) ที่มีตอกลไกการตกผลึก ลักษณะทางสัณฐานวิทยา คุณสมบัติทางความรอน
และการเปลี่ยนแปลงโครงสรางผลึก ของเนยโกโกดวยเทคนิค pulsed-nuclear magnetic resonance,
polarized light microscopy, differential scanning calorimetry และ x-ray diffraction ตามลําดับ ซึ่ง
จากการทดลองพบวาซอรบิแทนไตรสเตียเร ตมีผลตอพฤติกรรมการตกผลึกของเนยโกโกมากที่ สุด
รองลงมาคือซอรบิแทนโมโนสเตียเร ตและซอรบิแทนโมโนปาลมิเต ต โดยจะเรงการตกผลึกใน
ชวงแรกหรือการเกิดนิวเคลียสผลึก ทั้งนี้เนื่องมาจากโครงสรางโมเลกุลของสารอิมัลซิไฟเออรทั้ง 3
ชนิดมีกรดสเตียริกและปาลมิติกเปนองคประกอบจึงทําให เกิดการตกผลึกรวมกับไตรกลีเ ซอไรด ที่
เปนองคประกอบในเนยโกโก (POSt และ StOSt) แตจะชะลอการโตของผลึกในชวงตอมาของการ
ตกผลึก เนื่องจากเกิดการขัดขวางการเขาไปปะติด ที่นิวคลีไอของโมเลกุลไตรกลีเซอไรด
นอกจากนี้สารอิมัลซิไฟเออรทั้ง 3 ชนิดยังทําใหรูปรางและขนาดของผลึกเนยโกโกเกิดการ
เปลี่ยนแปลง และยังทําใหไตรกลีเซอรไรดสวนที่มีจุดหลอมเหลวสูง (high melting fraction) เกิด
การตกผลึกที่อุณหภูมิสูงขึ้น ขณะที่การเติมซอรบิแทนโมโนโอลีเอต ซอรบิแทนไตรโอลีเอ ต และ
น้ํามันคาโนลาพบวามีผลตอการตกผลึกของเนยโกโกเพียงเล็กนอย จากการศึกษาแสดงใหเห็น วา
สารอิมั ลซิไฟเออรในกลุมซอรบิแทนเอสเ ทอรสามารถสงผลกระทบหรือมีอิทธิพล ตอการตกผลึก
ของเนยโกโก ทั้งนี้ระดับของการมีอิทธิพลจะขึ้นอยูกับโครงสรางของสารอิมลั ซิไฟเออรแตละชนิด
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Fat crystallization plays a critical role in determining sensorial properties and
stability of many food products including chocolates and confectionery coatings, dairy products,
vegetable spreads, and peanut butter. The purpose of this research was to investigate the earlystage crystallization kinetics, microstructure and polymorphism of cocoa butter (CB) in the
presence of 0.1-5 wt% sorbitan esters (trioleate, monoleate, tristearate, monostearate or
monopalmitate) or canola oil. Microstructure was investigated via polarized light microscopy,
crystallization kinetics with pulsed-nuclear magnetic resonance, thermal properties with
differential scanning calorimetry and polymorphic transition with x-ray diffraction. Sorbitan
tristearate had the largest effect on CB early-stage crystallization, likely co-crystallizing with
POSt and StOSt and accelerating its initial crystallization, but retarding its crystal growth. This
was presumably due to the molecular complementarity of the stearic acids present in the CB and
emulsifier. There was a lesser, though still notable, influence of both sorbitan monostearate and
monopalmitate whereas sorbitan trioleate and monoleate as well as canola oil had little effect
given their liquid state at all temperatures. The palmitic and stearic-based emulsifiers reduced CB
crystal size with these same emulsifiers accelerating initial crystallization rate (or nucleation), but
leading to lower equilibrium SFCs. DSC revealed that these emulsifiers primarily modified the
crystallization of CB’s high-melting fraction. Overall, it was shown that sorbitan esters can
significantly impact cocoa butter crystallization, though this is highly-dependent on emulsifier
structure.
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กิตติกรรมประกาศ
งานวิจัยเรื่อง ผลของสารอิมัลซิไฟเออรตอ การตกผลึกของเนยโกโก
ไดรับทุ น
สนับสนุนจาก ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยศิลปากร และทุนอุดหนุนการทําวิทยานิพนธของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
จึงทําใหเกิดโครงการวิทยานิพนธนี้ ขาพเจาขอขอบพระคุณผูเกี่ยวของในหนวยงานดังกลาวทุกทาน
ที่ใหการสนับสนุน ประสานงานในทุกๆ ดานจนกระทั่งการศึกษาในครั้งนี้สําเร็จลงดวยดี
ขาพเจาขอกราบขอบพระคุณ ผศ.ดร.โสภาค สอนไว อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธที่ได
กรุณาใหโอกาส ใหคําแนะนํา ใหกําลังใจ ชวยเหลือ ตลอดจนแกไขขอบกพรองตางๆ ในการทํา
วิทยานิพนธจนสําเร็จลง ไดอยางสมบูรณ ขอขอบพระคุณ ผศ.ดร.อรุณศรี ลีจีรจําเนียร ประธาน
กรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ และ ผศ.ดร.ปยฉัตร วัฒนชัย กรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธที่
กรุณาใหคําแนะนําตรวจทานแกไขวิทยานิพนธ รวมทั้งผูแทนบัณฑิตวิทยาลัยที่กรุณาใหคําแนะนํา
และตรวจทานแกไขวิทยานิพนธใหมีความเรียบรอยและสมบูรณมากยิ่งขึ้น
ขอขอบคุณภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ใหความอนุเคราะหใ นการใชเครื่องมือปฏิบัติการตาง ๆ และ
บุคคลที่เกี่ยวของทุกๆ ทานที่ใหการชวยเหลือสนับสนุนและเปนกําลังใจ ทําใหงานวิจัยนี้สําเร็จ
ลุลวงไปไดดวยดีจนเปนผลงานวิจัยที่มีคุณคาและมีประสิทธิภาพในการนําเสนอผลงานวิจัยทั้งใน
ประเทศและตางประเทศได
สุดทายขอกราบขอบพระคุณพอและแม รวมถึงทุกคนในครอบครัวโภชฌงค ที่เปน
กําลังใจ และใหการสนับสนุนชวยเหลือจนทําใหวิทยานิพนธฉบับนี้สําเร็จเสร็จสิ้นลงไดดวยดี
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