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54403215 : สาขาวชิาเทคโนโลยอีาหาร 

คาํสาํคญั :  ฟิลม์บริโภคได/้สารเคลือบผิวบริโภคได/้ขนมขา้วอบกรอบ 

  วชิชุลดา  คาํมูลตา : ผลของลิพิดต่อสมบติัของฟิลม์บริโภคไดจ้ากสตาร์ชมนัสาํปะหลงั
ดดัแปรออกทีนิลซคัซิเนตและการประยกุตใ์นการเคลือบขนมขา้วอบกรอบ.  อาจารยที์ปรึกษา
วทิยานิพนธ์  : ผศ.ดร.ดวงใจ  ถิรธรรมถาวร และ ผศ.ดร.สุเชษฐ ์ สมุหเสนีโต.  106 หนา้. 

 สตาร์ชนิยมนาํมาใชใ้นการผลิตฟิลม์ แต่มีการป้องกนัการแพร่ผา่นของไอนาํทีไม่ดี  
ในงานวิจยันีจึงไดมี้การผสมลิพิดลงไปในฟิล์มจากสตาร์ชมนัสําปะหลงัดดัแปรออกทีนิลซคัซิเนต
ทีมีสมบติัเป็นอิมลัซิไฟเออร์ เพือปรับปรุงสมบติัดา้นการป้องกนัการแพร่ผา่นไอนาํของฟิล์ม โดย
ศึกษาผลของลิพิด 3 ชนิด คือ กรดโอเลอิก กรดสเตียริก และกรดปาล์มมิติก และความเขม้ข้นของ
ลิพิด 3 ระดบั คือ อตัราส่วนลิพิดต่อสตาร์ช เท่ากบั 0:1, 0.1:1 และ 0.2:1 และใชซ้อร์บิทอลเป็น 
พลาสติไซเซอร์ ศึกษาสมบติัเชิงกล, ความสามารถในการแพร่ผ่านไอนาํ, ค่าสีและค่าความขุ่น, 

ลกัษณะพืนผิวและภาคตดัขวาง, อตัรกิริยาระหว่างสตาร์ชกบัลิพิด และการเกิดผลึกภายในฟิล์ม
บริโภคได ้ซึงจากการศึกษา พบวา่ ฟิลม์ทีเตรียมจากสตาร์ชและกรดไขมนัในอตัราส่วนต่างๆจะมีค่า 
Tensile strength และ Elastic modulus ตาํกวา่ และมีค่า %Elongation at break สูงกวา่สูตรควบคุม
(ไม่ผสมลิพิด) ความสามารถในการแพร่ผา่นไอนาํของฟิล์มจากสตาร์ชดดัแปรออกเทนิลซคัซิเนต
ตาํลง เมือผสมกรดไขมนัอิมตวัทีระดบัความเขม้ขน้ของกรดไขมนัต่อสตาร์ชเท่ากบั 0.2 ต่อ 1 ความ
ขุ่นของฟิล์มสัมพนัธ์กบัความขรุขระทีผิวหน้าของฟิล์ม ฟิล์มทีไม่ผสมกรดไขมนัมีความขุ่นและ
ผวิหนา้ขรุขระมากกวา่ฟิลม์ทีไม่ผสมกรดไขมนั ยกเวน้ฟิลม์ทีผสมกรดโอเลอิกทีระดบัความเขม้ขน้ 
0.2 ต่อ 1 เนืองจากดรอปเลทของกรดไขมนัทีผิวหนา้ฟิล์ม ขนมขา้วอบกรอบทีเคลือบสารเคลือบ
จากสตาร์ชดดัแปรออกเทนิลซคัซิเนตทีผสมกรดไขมนัอิมตวั มีปริมาณความชืนทีระดบัชนัโมโนเล
เยอร์ (M0) ตาํกวา่ และมีค่าวอเตอร์แอคติวิตีวิกฤติ (critical water activity) สูงกวา่ขนมขา้วอบกรอบ
ทีเคลือบสารเคลือบไม่ผสมกรดไขมนั และขนมขา้วอบกรอบทีเคลือบดว้ยสารเคลือบสูตรต่างๆ มี
ความเปราะ, ความแข็ง และความเหนียวติดปากติดฟันให้ผลการทดสอบจากผูท้ดสอบทีผ่านการ
ฝึกฝนโดยวธีิ General Quantitative Descriptive Analysis ไม่แตกต่างกนั 
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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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