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 นิศรา ฮะเจริญ : การเพิมความคงตวัต่อความร้อนในการแปรรูปและความคงตวัต่อความ
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 กะทิจดัเป็นระบบอิมลัชนัทีสูญเสียความคงตวัทางกายภาพต่อความร้อนและความเยน็ไดง่้าย เนืองจาก
เกิดการเสียสภาพของโปรตีนและการเกิดผลึกไขมนัตามลาํดบั   งานวจิยันีไดท้ดสอบประสิทธิภาพของอิมลัซิไฟ
เออร์ชนิดต่างๆ ไดแ้ก่ polyoxyethylene sorbitan  monostearate (Tween 60), sucrose ester of palmitic acid 

(P-1670), sucrose ester of stearic acid (S-1170), sodium stealoryl lacytate (SSL), monoglyceride (MG), distilled 

monoglyceride (DMG), polyglycerol esters of fatty acids (PGE), octenyl succinate starch (OSA), lecithin, 

diacetyl tartaric acid ester of mono- and diglycerides (DATEM) และ polyglycerol polyricinoleate (PGPR)  เมือ
ใชเ้พียง 1 ชนิด (ทีความเขม้ขน้ 0-1.0% w/w) และ 2 ชนิดผสมกนั (ทีความเขม้ขน้ชนิดละ 0.125 และ .  % w/w) 

ในการเพิมความคงตวัต่อความร้อนในการแปรรูปและความคงตวัตอ่ความเยน็ในการเก็บรักษาของกะทิทีมีไขมนั
ประมาณ % และผา่นการใหค้วามร้อน โดยมีการตรวจสอบตวัอยา่งกะทิในดา้น  ลกัษณะปรากฎ ลกัษณะจุลภาค 
ขนาดอนุภาค ความหนืด ความคงตวัต่อการแยกชนัครีม การตกตะกอน ค่า zeta-potential และปริมาณผลึกไขมนั   
ซึงพบวา่การใชอิ้มลัซิไฟเออร์เดียว Tween 60 และ S-1170 (ทีความเขม้ขน้ 0.5% w/w) และการใชอิ้มลัซิไฟเออร์
ผสม  Tween 60 + S-1170, Tween 60 + MG และ Tween 60 + PGE  (ทีความเขม้ขน้ 0.25+0.25% w/w)  มี
ประสิทธิภาพทงัในการเพิมความคงตวัความร้อนและความคงตวัตอ่ความเยน็ของกะทิสเตอริไรส์ไดดี้ทีสุด  
นอกจากนียงัไดศึ้กษาการใชส้ารเพิมความขน้หนืด  ชนิดคือ carboxymethyl cellulose (CMC), xanthan gum และ 
guar gum (ทีความเขม้ขน้ 0.3-0.9 % w/w) ร่วมกบัอิมลัซิไฟเออร์ในการเพิมความคงตวัของกะทิสเตอริไรส์  ซึง
พบวา่ xanthan gum (ทีความเขม้ขน้ประมาณ 0.5% w/w) มีความเหมาะสมมากทีสุดในการใชร่้วมกบัอิมลัซิไฟ
เออร์ดงักล่าว    ผลการวจิยันีสามารถช่วยใหผู้ผ้ลิตกะทิแปรรูปมีทางเลือกเพิมขึนในการใชอิ้มลัซิไฟเออร์และสาร
เพิมความขน้หนืด เพือเพิมความคงตวัทงัต่อความร้อนและความเยน็ใหก้บัผลิตภณัฑก์ะทิ     
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Coconut milk is an emulsion system that readily loses its physical stability after heating 

and cooling because of protein denaturation and fat crystallization, respectively. In this study, 

comparative efficiency of various emulsifiers on improving of thermal stability upon processing 

and cold stability during storage of coconut milk were investigated. Some emulsifiers including 

polyoxyethylene sorbitan  monostearate (Tween 60), sucrose ester of palmitic acid  (P-1670), 

sucrose ester of stearic acid (S-1170), sodium stealoryl lacytate (SSL), monoglyceride (MG), 

distilled monoglyceride (DMG) and polyglycerol esters of fatty acids (PGE), octenyl succinate 

starch (OSA), lecithin, diacetyl tartaric acid ester of mono- and diglycerides (DATEM) and 
polyglycerol polyricinoleate (PGPR) were used individually (at 0-1.0% w/w) or used with another 

(at 0.125 and 0.25% w/w for each) in coconut milk consisting of about 18% fat that was subjected 

to heating. The resulting coconut milk samples were tested for appearance, microscopic attribute, 

particle size, viscosity, creaming stability, precipitation, zeta-potential and fat crystallization. It was 

found that Tween 60 and S-1170 (used individually at 0.5% w/w) and Tween 60 + S-1170, Tween 

60 + MG and Tween 60 + PGE (used together at 0.25 +0.25% w/w) were most effective to increase 

thermal stability and cold stability of sterilized coconut milk.  In addition, three thickening agents 

including carboxymethyl cellulose (CMC), xanthan gum and guar gum (at 0.3-0.9 % w/w) were 

used with the emulsifiers to improve the stability of sterilized coconut milk.  It was shown that 

xanthan gum (at about 0.5% w/w) was most appropriate to be used with those emulsifiers.  The 

results from this study would offer coconut milk processors more alternative applications of 

emulsifiers and thickening agents to maximize their product stability.   
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 การจดัทาํวทิยานิพนธ์ฉบบันีสามารถสาํเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดี  ทงันีผูจ้ดัทาํขอขอบพระคุณ
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. เอกพนัธ์  แกว้มณีชยั  ซึงใหค้วามกรุณาเป็นอาจารยที์ปรึกษาวิทยานิพนธ์
และใหค้วามช่วยเหลือดูแล ทงัความรู้ คาํแนะนาํ คาํปรึกษาและความช่วยเหลือต่างๆทีเป็น
ประโยชน์ต่อการศึกษาและการดาํเนินงานวจิยั การจดัทาํรูปเล่ม ตลอดจนตรวจแกไ้ขวิทยานิพนธ์
เล่มนีใหเ้สร็จสมบูรณ์ยงิขึน 
 ขอขอบพระคุณ คณาจารยภ์าควชิาเทคโนโลยอีาหารทุกท่าน  ทีกรุณาใหค้าํแนะนาํและ 

ความรู้ทางดา้นวชิาการต่างๆอนัเป็นประโยชน์มาโดยตลอด 
 ขอขอบพระคุณผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. โสภาค สอนไว ทีใหก้ารสนบัสนุนและอาํนวย
ความสะดวก ในการใชเ้ครือง pulsed-Nuclear Magnetic Resonance (pulsed-NMR) 

 ขอขอบพระคุณผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. สุภาณี  ด่านวริิยะกุล  ทีใหค้วามกรุณาเป็นอาจารย์
ผูท้รงคุณวุฒิในการตรวจสอบวทิยานิพนธ์ 
 ขอขอบพระคุณศูนยน์าโนเทคโนโลยแีห่งชาติ  (National Nanotechnology center)  

ทีกรุณาใหค้วามช่วยเหลือและอาํนวยความสะดวกในการวเิคราะห์ zeta potential  

 ขอขอบพระคุณเจา้หนา้ทีประจาํภาควชิาเทคโนโลยอีาหารทุกท่าน ทีกรุณาใหค้วาม
ช่วยเหลือและอาํนวยความสะดวกในดา้นต่างๆ 
 ขอขอบพระคุณบิดามารดา ทีกรุณาใหก้ารสนบัสนุนดา้นการศึกษาและคอยเป็นกาํลงัใจ  
ใหค้วามช่วยเหลือในการทาํวิจยัเป็นอยา่งดีตลอดมา 
 สุดทา้ยนี  ขอขอบพระคุณทุกท่านทีมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือใหดิ้ฉนัทาํวจิยัและเล่ม
วทิยานิพนธ์นีอยา่งเสร็จลุล่วงไปดว้ยดี 
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