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 สตาร์ชนิยมนาํมาใชใ้นการผลิตฟิลม์ แต่มีการป้องกนัการแพร่ผา่นของไอนาํทีไม่ดี  
ในงานวิจยันีจึงไดมี้การผสมลิพิดลงไปในฟิล์มจากสตาร์ชมนัสําปะหลงัดดัแปรออกทีนิลซคัซิเนต
ทีมีสมบติัเป็นอิมลัซิไฟเออร์ เพือปรับปรุงสมบติัดา้นการป้องกนัการแพร่ผา่นไอนาํของฟิล์ม โดย
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บริโภคได ้ซึงจากการศึกษา พบวา่ ฟิลม์ทีเตรียมจากสตาร์ชและกรดไขมนัในอตัราส่วนต่างๆจะมีค่า 
Tensile strength และ Elastic modulus ตาํกวา่ และมีค่า %Elongation at break สูงกวา่สูตรควบคุม
(ไม่ผสมลิพิด) ความสามารถในการแพร่ผา่นไอนาํของฟิล์มจากสตาร์ชดดัแปรออกเทนิลซคัซิเนต
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เยอร์ (M0) ตาํกวา่ และมีค่าวอเตอร์แอคติวิตีวิกฤติ (critical water activity) สูงกวา่ขนมขา้วอบกรอบ
ทีเคลือบสารเคลือบไม่ผสมกรดไขมนั และขนมขา้วอบกรอบทีเคลือบดว้ยสารเคลือบสูตรต่างๆ มี
ความเปราะ, ความแข็ง และความเหนียวติดปากติดฟันให้ผลการทดสอบจากผูท้ดสอบทีผ่านการ
ฝึกฝนโดยวธีิ General Quantitative Descriptive Analysis ไม่แตกต่างกนั 
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 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. 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Department of Food Technology                                        Graduate School, Silpakorn University  
Student's signature ........................................                                        Academic Year 2013 
Thesis Advisors' signature 1. ...........................  2. ........................... 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 

ฉ 

 

กติติกรรมประกาศ 
 

วทิยานิพนธ์ฉบบันีสาํเร็จไดด้ว้ยความกรุณาของผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ดวงใจ  ถิรธรรม
ถาวร อาจารยที์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ ซึงกรุณาใหค้าํปรึกษา ใหก้าํลงัใจ ตลอดจนถ่ายทอดความรู้และ
คาํแนะนาํต่างๆ เป็นอยา่งดีเสมอมา ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงมา ณ ทีนีดว้ย 

ขอขอบพระคุณรองศาสตราจารย ์ดร.สงวนศรี  เจริญเหรียญ ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.
ประสงค ์ศิริวงศว์ไิลชาติ ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สุเชษฐ ์ สมุหเสนีโต และผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.
ดวงใจ  ถิรธรรมถาวร คณะกรรมการการตรวจสอบวทิยานิพนธ์ ทีกรุณาสละเวลาใหค้าํแนะนาํ
ปรึกษาและใหแ้นวคิดทีเป็นประโยชน์ในการทาํวทิยานิพนธ์ ตลอดจนช่วยตรวจสอบและแกไ้ขจน
วทิยานิพนธ์ฉบบันีเสร็จสมบูรณ์ 

ขอขอบพระคุณคุณพอ่ร้อยตาํรวจเอกชูชาติ คุณแม่จริยา  คาํมูลตา นอ้งสาวและครอบครัว
สาํหรับกาํลงัใจในการศึกษาเล่าเรียน พร้อมทงัใหก้ารสนบัสนุนการศึกษาเป็นอยา่งดีเสมอมา 

ขอขอบพระคุณนกัวทิยาศาสตร์ และเจา้หนา้ทีประจาํภาควชิาเทคโนโลยอีาหารทุกท่านที
อาํนวยความสะดวกทงัในดา้นเอกสาร สถานที เครืองมืออุปกรณ์ในการทาํวิจยั รวมถึงใหค้าํแนะนาํ
เกียวกบัการทาํวจิยัในดา้นต่างๆ 

ขอขอบคุณพีๆ เพือนๆ นอ้งๆ นกัศึกษาปริญญาโททุกคนทีคอยช่วยเหลือและใหก้าํลงัใจ
ตลอดระยะเวลาในการทาํวจิยั 

 

       

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 

ช 

 

สารบัญ 

หน้า 
บทคดัยอ่ภาษาไทย.............................................................................................................................ง 

บทคดัยอ่ภาษาองักฤษ.......................................................................................................................จ 

กิตติกรรมประกาศ............................................................................................................................ฉ 

สารบญัตาราง...................................................................................................................................ฌ 
สารบญัรูปภาพ.................................................................................................................................ฎ 

บทที 

1 บทนาํ.................................................................................................................................1 

ความเป็นมาและความสาํคญัของปัญหา........................................................................1 

วตัถุประสงคข์องการศึกษา...........................................................................................2 

สมมติฐานของการศึกษา...............................................................................................2 

2 เอกสารและงานวิจยัทีเกียวขอ้ง..........................................................................................3 

ฟิลม์บริโภคได.้.............................................................................................................3 

สตาร์ชออกทีนิลซคัซิเนต..............................................................................................4 

ลิพิด...............................................................................................................................6 

ฟิลม์ประกอบ..............................................................................................................11 

การประยกุตใ์ชส้ารเคลือบผวิบริโภคไดใ้นผลิตภณัฑอ์าหารแหง้...............................18 

3 วธีิดาํเนินงานวจิยั.............................................................................................................23 

วตัถุดิบ........................................................................................................................23 

สารเคมี........................................................................................................................23 

อุปกรณ์และเครืองมือ..................................................................................................23 

วธีิการทดลอง..............................................................................................................24 

การวางแผนการทดลองและการวเิคราะห์ทางสถิติ......................................................26 

4 ผลการทดลองและวจิารณ์ผลการทดลอง..........................................................................27 

ผลของชนิดและปริมาณลิพิดต่อสมบติัของฟิลม์บริโภคได.้.......................................27 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 

ซ 

 

บทที                       หนา้ 

ผลของสารเคลือบจากสตาร์ชมนัสาํปะหลงัดดัแปรออกทีนิลซคัซิเนตและ................ 
ลิพิดต่อคุณภาพของขนมขา้วอบกรอบ............................................................45 

5 สรุปผลการทดลอง...........................................................................................................58 

บรรณานุกรม...................................................................................................................................59 

ภาคผนวก........................................................................................................................................68 

ภาคผนวก ก วธีิการเตรียม..................................................................................................69 

ภาคผนวก ข วธีิวเิคราะห์สมบติัทางเคมีและกายภาพ.........................................................78 

ภาคผนวก ค ผลการวิเคราะห์ทางสถิติ...............................................................................86 

ภาคผนวก ง ตารางผลการทดลอง......................................................................................92 

ภาคผนวก จ ภาพผนวก......................................................................................................94 

ภาคผนวก ฉ แบบประเมินคุณภาพางประสาทสัมผสั......................................................104 

ประวติัผูว้ิจยั..................................................................................................................................106 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 

ฌ 

 

สารบัญตาราง 

 

ตารางที                                     หนา้ 
1 โครงสร้างและจุดหลอมเหลมของกรดไขมนั……………………………………..…...8 

2 ผลของชนิดและความเขม้ขน้ของลิพิดต่อ………………………………………………. 

ความสามารถในการซึมผา่นไอนาํของฟิลม์…………………………………….14 
3 ผลของชนิดและความเขม้ขน้ของลิพิดต่อ 

สมบติัเชิงกลของฟิลม์บริโภคได…้………………………………………….….16 

4 ค่าคงทีของขนมขา้วอบกรอบทีคาํนวณไดจ้ากแบบจาํลองของ  GAB และ ………….... 

BET ทีอุณหภูมิ  องศาเซลเซียส …...………………………………………...49 

5 ปริมาตรจาํเพาะ (cm3/g) และร้อยละการเกาะติดของสารเคลือบ……………………….. 

ของขนมขา้วอบกรอบสูตรต่างๆ………………………………………..….…...51 

6 แรงทีใชใ้นการทาํให้อยา่งแตกในครังแรก, แรงกดสูงสุด………………………………. 

ทดสอบดว้ยเครือง Texture analyzer………………………………………..…..57 

7 คุณภาพทางประสาทสัมผสัของขนมขา้วอบกรอบดา้นความเปราะ, ความแขง็………...  
และความเหนียวติดปากติดฟัน ทดสอบดว้ยวธีิ Quantitative Descriptive………… 

Analysis โดยผูท้ดสอบทีผา่นการฝึกฝนจาํนวน 10 คน……………..…………..57 

8 ระดบัและตวัอยา่งอา้งอิงมาตรฐานทีใชใ้นการทดสอบ ............................................... 
ลกัษณะทางประสาทสัมผสั..................................................................................84 

9 ผลวเิคราะห์ความแปรปรวนของค่า Tensile strength ของตวัอยา่งฟิลม์........................87 

10 ผลวเิคราะห์ความแปรปรวนของค่า Elastic modulus ของตวัอยา่งฟิลม์........................87 

11 ผลวเิคราะห์ความแปรปรวนของค่า %Elongation at break ของตวัอยา่งฟิลม์...............87 

12 ผลวเิคราะห์ความแปรปรวนของความหนาของตวัอยา่งฟิลม์.......................................88 

13 ผลวเิคราะห์ความแปรปรวนของค่าอตัราการแพร่ผา่นของไอนาํของตวัอยา่งฟิลม์.......88 

14 ผลวเิคราะห์ความแปรปรวนของความสามารถในการแพร่ผา่นไอนาํ…………………... 
ของตวัอยา่งฟิลม์………………………………………………………...……...88 

15 ผลวเิคราะห์ความแปรปรวนของปริมาตรจาํเพาะของขนมขา้วอบกรอบสูตรต่างๆ…..89 

16  ผลวเิคราะห์ความแปรปรวนของร้อยละการเกาะติดของสารเคลือบบนผลิตภณัฑ์…...89 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 

ญ 

 

ตารางที                                     หนา้ 

17  ผลวเิคราะห์ความแปรปรวนของค่าแรงทีใชใ้นการทาํใหอ้ยา่งแตกในครังแรก……….... 
ดว้ยเครือง Texture analyzer…………………………………………………….89 

18  ผลวเิคราะห์ความแปรปรวนของค่าแรงกดสูงสุด ดว้ยเครือง Texture analyzer……....89 

19 ผลวเิคราะห์ความแปรปรวนของคุณภาพทางประสาทสัมผสัของขนมขา้วอบกรอบ........ 
ดา้นความเปราะ....................................................................................................90 

20 ผลวเิคราะห์ความแปรปรวนของคุณภาพทางประสาทสัมผสัของขนมขา้วอบกรอบ........  
ดา้นความแขง็.......................................................................................................90 

21 ผลวเิคราะห์ความแปรปรวนของคุณภาพทางประสาทสัมผสัของขนมขา้วอบกรอบ……  
ดา้นความเหนียวติดช่องปากและฟัน....................................................................91 

22     ผลวเิคราะห์ค่าสัมประสิทธิสหสัมพนัธ์ระหวา่งค่าแรงทีใชใ้นการทาํให.้......................... 
ตวัอยา่งแตกในครังแรกทีไดจ้ากเครือง Texture analyzer กบัค่าความเปราะ........... 

 ทีไดจ้ากการทดสอบทางประสาทสัมผสัดว้ยวธีิ General Quantitative.................... 
 Descriptive Analysis โดยผูบ้ริโภคทีไดรั้บการฝึกฝนจาํนวน 10 คน...................... 
 ทีระดบัความเชือมนัร้อยละ 95.............................................................................91 

23   อตัราการแพร่ผา่นของไอนาํ ความสามารถในการแพร่ผา่นไอนาํ....................................  
และความหนาของฟิลม์ตวัอยา่งทีเตรียมจากสตาร์ชและกรดไขมนั......................... 
ในอตัราส่วนต่างๆ ทีอุณหภูมิ ±  องศาเซลเซียส................................................. 
ทดสอบ ณ ความชืนสัมพทัธ์ร้อยละ ± ............................................................93 

24   ความชืน (ร้อยละโดยนาํหนกัแหง้) ของขนมขา้วอบกรอบสูตรต่างๆ...........................93 

  

 

 

 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 

ฎ 

 

สารบัญรูปภาพ 

ภาพที                        หนา้ 

1 ปฏิกิริยาเอสเทอร์ริฟิเคชนัและปฏิกิริยาขา้งเคียงการดดัแปรสตาร์ช……………………….. 

ออกทีนิลซคัซิเนต……………………………………………………………………...5 

2  สูตรโครงสร้างของโมกุลสตาร์ชออกทีนิลซคัซิเนต……………………………………….5 

3 X-ray diffraction patterns ของกรดสเตียริก……………………………………………...10 

4 X-ray diffraction patterns ของกรดปาลม์มิติก………………………………………..….10 

5 ลกัษณะพนืผวิของฟิลม์ตวัอยา่งทีเตรียมจากสตาร์ชและกรดไขมนัในอตัราส่วนต่างๆ.....28 

6 ลกัษณะภาคตดัขวางของฟิล์มตวัอยา่งทีเตรียมจากสตาร์ชและกรดไขมนั........................... 
ในอตัราส่วนต่างๆ……………………………...……………………………………..32 

 สเปกตรัมทีไดจ้ากเครือง FTIR เปรียบเทียบระหวา่งสูตรควบคุม(ไม่ผสมลิพิด)…………... 
กบัฟิลม์ทีผสมกรดโอเลอิก โดยมีอตัราส่วนระหวา่งกรดโอเลอิก:สตาร์ช…………….... 
เท่ากบั . : และ . : ………………………………….…………………..………...36 

8 สเปกตรัมทีไดจ้ากเครือง FTIR เปรียบเทียบระหวา่งสูตรควบคุม(ไม่ผสมลิพิด)…………..... 
กบัฟิลม์ทีผสมกรดสเตียริก โดยมีอตัราส่วนระหวา่งกรดสเตียริก:สตาร์ช…………….... 
เท่ากบั 0.1:1 และ0.2:1………………….…………………………………………….38 

9 สเปกตรัมทีไดจ้ากเครือง FTIR เปรียบเทียบระหวา่งสูตรควบคุม(ไม่ผสมลิพิด)…………..... 
กบัฟิลม์ทีผสมกรดปาลม์มิติก โดยมีอตัราส่วนระหวา่งกรดปาลม์มิติก:สตาร์ช……….... 
เท่ากบั 0.1:1 และ0.2:1……………………………………………………………......38 

10 ค่า Tensile strength, ค่า Elastic modulus และ ค่า %Elongation at break………………...... 
ตวัอยา่งทีเตรียมจากสตาร์ชและกรดไขมนัในอตัราส่วนต่างๆ……………..…………40 

11 ผลึกไขมนัภายในฟิลม์ตวัอยา่งทีเตรียมจากสตาร์ชและกรดไขมนัในอตัราส่วนต่างๆ…...42 

12 ความสามารถในการแพร่ผา่นไอนาํ ของฟิลม์ตวัอยา่งทีเตรียมจากสตาร์ช……………….... 
และกรดไขมนัในอตัราส่วนต่างๆ…………………………………………………….44 

13 ค่าความขุ่น (Opacity) ของฟิลม์ตวัอยา่งทีเตรียมจากสตาร์ชและกรดไขมนั……………….. 
ในอตัราส่วนต่างๆ……………………………………………………………………45 

 

           

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 

ฏ 

 

ภาพที                        หนา้ 

14 ความสัมพนัธ์ระหวา่งความชืน (ร้อยละนาํหนกัแหง้) และวอเตอร์แอคติวิตี……………...... 
ของขนมขา้วอบกรอบก่อนเคลือบ, เคลือบสารเคลือบไม่ผสมลิพิด,…………………..... 
เคลือบสารเคลือบสตาร์ช:กรดปาลม์มิติก : .  และเคลือบสารเคลือบ……………........ 
สตาร์ช:กรดสเตียริก : .  ทีอุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส.………………………….….48 

15 ลกัษณะพนืผวิขนมขา้วอบกรอบทดสอบดว้ยเครือง Scanning Electron Microscope …….. 
ทีกาํลงัขยาย 20 เท่า  ………………………………………………………………….52 

16 ลกัษณะพนืผวิขนมขา้วอบกรอบทดสอบดว้ยเครือง Scanning Electron Microscope ......... 
ทีกาํลงัขยาย 200 เท่า  ………………………………………………………………...53 

17 โครงสร้างภาคตดัขวางขนมขา้วอบกรอบ ทดสอบดว้ยเครือง Scanning Electron ………... 
Microscopeทีกาํลงัขยาย 250 เท่า  ………………………..…………………….…….54 

18 โครงสร้างภาคตดัขวางขนมขา้วอบกรอบ ทดสอบดว้ยเครือง Scanning Electron...............  
Microscope  ทีกาํลงัขยาย 1000 เท่า  ………………..…………….………………….55 

19   เครืองเคลือบขนม………………………………………………………………………..77 

20 ตวัอยา่ง stress-strain curve………………………………………………………………80 

21 สเปกตรัมทีไดจ้ากเครือง FTIR เปรียบเทียบฟิลม์สูตรควบคุม(ไม่ผสมลิพิด)…………….... 
ครังที 1 และครังที 2………………………………………………………………….95 

22    สเปกตรัมทีไดจ้ากเครือง FTIR เปรียบเทียบฟิลม์สูตรผสมกรดปาลม์มิติก อตัราส่วน......... 
ระหวา่งกรดปาลม์มิติก:สตาร์ช เท่ากบั  . :   ครังที 1 และครังที 2………………….96 

23    สเปกตรัมทีไดจ้ากเครือง FTIR เปรียบเทียบฟิลม์สูตรผสมกรดปาลม์มิติก อตัราส่วน.......... 
ระหวา่งกรดปาลม์มิติก:สตาร์ช เท่ากบั  .2:   ครังที 1 และครังที 2………………….97 

24    สเปกตรัมทีไดจ้ากเครือง FTIR เปรียบเทียบฟิลม์สูตรผสมกรดสเตียริก อตัราส่วน………... 
ระหวา่งกรดสเตียริก:สตาร์ช เท่ากบั  . :   ครังที 1 และครังที 2…………………….98 

25    สเปกตรัมทีไดจ้ากเครือง FTIR เปรียบเทียบฟิลม์สูตรผสมกรดสเตียริก อตัราส่วน............. 
ระหวา่งกรดสเตียริก:สตาร์ช เท่ากบั  .2:   ครังที 1 และครังที 2…………………….99 

26    สเปกตรัมทีไดจ้ากเครือง FTIR เปรียบเทียบฟิลม์สูตรผสมกรดโอเลอิก อตัราส่วน………... 
ระหวา่งกรดโอเลอิก:สตาร์ช เท่ากบั  . :   ครังที 1 และครังที 2...............................100 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 

ฐ 

 

ภาพที                        หนา้ 

27    สเปกตรัมทีไดจ้ากเครือง FTIR เปรียบเทียบฟิลม์สูตรผสมกรดโอเลอิก อตัราส่วน........... 
ระหวา่งกรดโอเลอิก:สตาร์ช เท่ากบั  .2:   ครังที 1 และครังที 2............................101 

28 ค่าความชืนวกิฤติ (Critical water activity) ของขนมขา้วอบกรอบหลงัเคลือบ................... 
ดว้ยสารเคลือบไม่ผสมลิพิด.....................................................................................102 

29 ค่าความชืนวกิฤติ (Critical water activity) ของขนมขา้วอบกรอบหลงัเคลือบ................... 
ดว้ยสารเคลือบสตาร์ชต่อกรดปาลม์มิติก 1:0.2........................................................102 

30 ค่าความชืนวกิฤติ (Critical water activity) ของขนมขา้วอบกรอบหลงัเคลือบ................... 
ดว้ยสารเคลือบสตาร์ชต่อกรดสเตียริก 1:0.2............................................................103 

31   เปรียบเทียบภาคตดัขวางของขนมขา้วอบกรอบก่อนเคลือบและหลงัเคลือบดว้ย................ 
สารเคลือบไม่ผสมลิพิด (NL), สารเคลือบผสมกรดปาลม์มิติก (PA).............................. 
และสารเคลือบผสมกรดสเตียริก (SA)......................................................................103 

 

 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 

1 

 

บทท ี1 

บทนํา 
1.1 ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 

การศึกษาเกียวกบัการพฒันาฟิลม์บริโภคไดแ้ละสารเคลือบผวิเพือใชใ้นการยดือายกุารเก็บ
รักษาผลิตภณัฑใ์นปัจจุบนัมีแนวโนม้เพิมสูงขึน ในวงการอุตสาหกรรมอาหารฟิลม์บริโภคได้
(edible film) เขา้มามีบทบาทและความสาํคญัมากขึน เนืองจากมีคุณสมบติัทีรับประทานไดแ้ละ
สามารถยอ่ยสลายไดต้ามธรรมชาติ (biodegradable) และจะมีบทบาทมากยงิขึนในอนาคต การ
พฒันาฟิลม์บริโภคไดน้นัมีอยูใ่นสภาพทีเป็นแผน่ฟิลม์ (film sheet) หรือเป็นสารเคลือบ (coating)  
โดยช่วยป้องกนัการเปลียนแปลงในดา้นกลิน รสชาติ เนือสัมผสั และลกัษณะปรากฏ รวมทงัการ
ควบคุมการเคลือนทีของความชืนและควบคุมอตัราการแลกเปลียนของก๊าซ (Ayranci และ Tunc, 

2001; Jiménez และคณะ, 2010) 

ฟิลม์บริโภคไดท้าํมาจากลิพิด และ/หรือ ไฮโดรคอลลอยด ์เช่น โปรตีน และโพลิแซคคา-
ไรด ์(Jiménez และคณะ, 2010) ฟิลม์จากสตาร์ชจดัเป็นฟิล์มจากโพลิแซคคาไรด ์ซึงลกัษณะฟิลม์ที
ไดจ้ะไม่มีสี มนัวาว ไม่มีกลินรส ไม่เป็นพิษ แสดงสมบติัเชิงกลทีดี มีความแขง็แรง ยดืหยุน่ และ
เป็นตวัขดัขวางแก๊สทีดี สามารถป้องกนัการแพร่ผา่นของออกซิเจนไดดี้ แต่ตามธรรมชาติของ
สตาร์ชทีมีสมบติัชอบนาํ (hydrophilic) จึงเป็นตวัขดัขวางความชืนทีไม่ดี การผสมสารประเภท
ไขมนัช่วยปรับปรุงสมบติัดา้นการป้องกนัการซึมผา่นไอนาํของฟิลม์จากสตาร์ช (García และคณะ, 

2000) แต่สตาร์ชดิบไม่มีสมบติัในการเป็นอิมลัซิไฟเออร์ จึงทาํใหเ้กิดการแยกชนัของไขมนัไดเ้มือ
ตงัทิงไวร้ะยะหนึง งานวิจยันีจึงไดมี้การนาํสตาร์ชมนัสาํปะหลงัดดัแปรออกทีนิลซคัซิเนตมาผลิต
เป็นฟิลม์ ซึงสตาร์ชมนัสาํปะหลงัดดัแปรออกทีนิลซคัซิเนตเป็นสตาร์ชทีมีการปรับปรุงสมบติัโดย
ลดส่วนทีชอบนาํ (hydrophilic) และเพิมส่วนทีไม่ชอบนาํ (hydrophobic) จึงสามารถทาํหนา้ทีเป็น
อิมลัซิไฟเออร์และเพิมความคงตวัใหก้บัระบบอิมลัชนั (Sweedman และคณะ, 2013) 

โดยทวัไปความยาวของสายโซ่และระดบัความไม่อิมตวัของกรดไขมนัจะเป็นตวักาํหนด
สมบติัทีต่างกนัของกรดไขมนั ไดแ้ก่ ความสามารถในการเขา้ทาํปฏิกิริยา สถานะทีแตกต่างกนัที
อุณหภูมิหอ้ง เป็นตน้ ในฟิลม์ทีแหง้แลว้อาจเกิดผลึกของลิพิดหรือเกิดการรวมตวักนัเป็นชนัของ
ลิพิด ส่งผลใหฟิ้ลม์บริโภคไดแ้สดงสมบติัแตกต่างกนัออกไป นอกจากนีปริมาณของลิพิดทีใชย้งัมี
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ผลต่อการซึมผา่นของไอนาํผา่นฟิลม์ ในการศึกษาครังนีจึงมีการศึกษาผลของความยาวของสายโซ่ 
ระดบัความไม่อิมตวัของกรดไขมนั และความเขม้ขน้ของกรดไขมนัทีผสมลงในฟิลม์จากสตาร์ช 
มนัสาํปะหลงัดดัแปรออกทีนิลซคัซิเนตต่อสมบติัของฟิลม์บริโภคได ้และการเคลือบขนมขา้วอบ
กรอบอะราเร่  

ขนมขา้วอบกรอบอะราเร่(Arare)  เป็นขนมขบเคียวขนาดเล็กทีทาํมาจากขา้วเหนียว และมี
ปัจจยัสาํคญัซึงมีผลต่อคุณภาพของขนมขา้วอบกรอบ คือ ลกัษณะเนือสัมผสัทีตอ้งกรอบ แต่
เนืองจากผลิตภณัฑข์นมขา้วอบกรอบเป็นผลิตภณัฑอ์าหารแหง้ และมีความชืนตาํประมาณร้อยละ 
4-5 โดยนาํหนกัแหง้ (สิริกานต,์ 2550) การเก็บขนมขา้วอบกรอบเอาไวใ้นสภาวะบรรยากาศหอ้ง  
จึงทาํใหดู้ดความชืนจากบรรยากาศ เมือปริมาณความชืนของตวัอยา่งสูงขึนส่งผลใหค้วามแขง็ของ
ผลิตภณัฑเ์พิมขึน (Kulchan และคณะ, 2010)  สูญเสียความกรอบ ทาํใหเ้สือมคุณภาพเร็วยงิขึน การ
นาํสารเคลือบบริโภคไดที้มีสมบติัในการช่วยลดการแพร่ผา่นของไอนาํมาประยกุตใ์ชใ้นการเคลือบ
อาหารวา่งประเภทกรอบพองสามารถชะลอการสูญเสียความกรอบของผลิตภณัฑไ์ด ้(Bravin และ
คณะ, 2006) 

1.2 วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1.2.1 เพือศึกษาผลของชนิดและปริมาณลิพิดต่อสมบติัของฟิลม์บริโภคไดจ้ากสตาร์ชออก-

ทีนิลซคัซิเนต 

1.2.2 เพือศึกษาผลของการใชส้ารเคลือบทีให้อตัราการซึมผา่นไอนาํตาํในการเคลือบขนม
ขา้วอบกรอบอะราเร่ 

1.3 สมมุติฐานของการวจัิย 
1.3.1 ชนิดและปริมาณลิพิดทีเหมาะสมสามารถช่วยปรับปรุงสมบติัการป้องกนัการซึมผา่น

ไอนาํของฟิลม์บริโภคไดจ้ากสตาร์ชมนัสาํปะหลงัดดัแปรออกทีนิลซคัซิเนต 

1.3.2 ฟิลม์บริโภคไดที้มีอตัราการซึมผา่นไอนาํตาํสามารถใชเ้ป็นสารเคลือบเพือช่วย
ปรับปรุงสมบติัการป้องกนัการซึมผา่นไอนาํบนขนมขา้วอบกรอบอะราเร่ได ้
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บทท ี2 

เอกสารและงานวจัิยทเีกียวข้อง 

2.1 ฟิล์มบริโภคได้ (Edible film) 

ฟิลม์บริโภคได ้(Edible film) คือ การใชว้สัดุทีบริโภคได ้เช่น คาร์โบไฮเดรต โปรตีน ลิพิด 

และส่วนผสมของสารดงักล่าว มาทาํเป็นแผ่นบาง นาํมาใช้ป้องกนัอาหารโดยเคลือบผิวอาหาร 
โดยตรงหรือเตรียมแผน่ฟิลม์ขึนมาก่อนแลว้นาํมาใชก้บัอาหาร มีวตัถุประสงคเ์พือชะลอการซึมผา่น
ของก๊าซ ไอนาํ สารละลาย จุลินทรีย  ์และสารอืนๆ รวมทงัลดการเสียหายจากการขนส่งโดยคง
คุณภาพตลอดอายุการเก็บ เพือใช้ในปรับปรุงสมบติัเชิงกลและลกัษณะทีเหมาะสมต่อการใช้กบั
ผลิตภณัฑอ์าหาร (Bertuzzi, 2006) 

การเลือกวตัถุดิบในการเตรียมสารละลายฟิล์มบริโภคได้   มีส่วนสําคญัในการบ่งบอก
หนา้ทีของฟิลม์สาํหรับห่อหุม้ผลิตภณัฑ ์ วตัถุดิบทางชีวภาพสําหรับผลิตฟิล์มบริโภคไดส้ามารถได้
แบ่งได ้4 กลุ่ม (Bourtoom, 2008) คือ   

1. ฟิลม์โปรตีน ไดแ้ก่ คอลลาเจน (collagen), เจลาติน (gelatin), โปรตีนขา้วโพด (zein 

protein), โปรตีนขา้วสาลี (wheat gluten protein),โปรตีนจากเมล็ดพืชนาํมนั (oilseed protein), 

โปรตีนนม (milk protein) และ โปรตีนจากแหล่งอืน ๆ (other protein) เช่น ไข่ขาว (albumin)   

 2. ฟิลม์และสารเคลือบจากลิพิด ไดแ้ก่ wax, สารลดแรงตึงผวิ, เรซิน และกรดไขมนั 
 3. ฟิลม์โพลีแซคคาไรด ์ไดแ้ก่ แอลจิเนต (alginate), คาราจีแนน (carrageenan), เซลลูโลส 

(cellulose), เพคติน (pectin), สตาร์ช (starch) และไคโตแซน (chitosan)   

 4. ฟิลม์ประกอบ (composite film) เป็นการใชส้ารชนิดเดียวกนัหรือต่างชนิดผสมเขา้ดว้ย 
กนั เพือปรับปรุงสมบติับางประการในการประยกุตใ์ช ้เช่น ฟิลม์ประกอบทีเกิดจากการรวมกนัของ
โปรตีนโกลบูลินกบักรดไขมนั (Zahedi และคณะ, 2010) และฟิลม์ประกอบทีเกิดจากเซลลูโลสกบั
ลิพิด (Ayranci และ Tunc, 2001) ซึงสามารถป้องกนัการแพร่ผา่นของไอนาํไดดี้ขึน การผสมกรด 
สเตียริกในโปรตีนเวยช่์วยลดการแพร่ผา่นไอนาํ แต่ส่งผลใหค้่า Tensile strength ของฟิลม์ลดลง 
(Yoshida และ Antunes, 2004) เป็นตน้
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หนา้ทีหลกัของฟิลม์หรือสารเคลือบผวิบริโภคได ้ 
 1. ช่วยปกป้องอาหาร (food protection) โดยฟิลม์หรือสารเคลือบผวิบริโภคได ้มีสมบติั
ป้องกนัการซึมผา่นของสาร (mass transfer barrier) เช่น ตา้นการซึมผา่นของไอนาํ ตา้นการซึมผา่น
ของตวัทาํละลาย และตา้นต่อแรงทีมากระทบ โดยจากการศึกษาพบวา่สมบติัเหล่านีจะขึนอยูก่บั
สภาพแวดลอ้มโดยรอบ เช่น ความชืนสัมพทัธ์ และอุณหภูมิ โดยทวัไปพบวา่ฟิลม์จะมีคุณสมบติั
ยอมใหน้าํซึมผา่นไดเ้พิมมากขึนในสภาวะทีมีความชืนสูง 

 2. ช่วยชะลอการเสือมเสียของอาหาร (food preservation) จากปฏิกิริยาต่างๆ เช่น จาก
ปฏิกิริยาออกซิเดชนั จากการหายใจ ซึงฟิลม์ควรจะมีสมบติัในการตา้นการซึมผา่นของก๊าซได้
(ธญัญาภรณ์, 2540)    

2.2 สตาร์ชออกทนิีลซัคซิเนต 

สตาร์ชออกทีนิลซคัซิเนตเป็นการดดัแปรสตาร์ชโดยวธีิเอสเทอร์ริฟิเคชนั (esterification) 

ดว้ยออกทีนิลซคัซินิคแอนไฮไดรด์ เป็นการแทนทีหมู่ไฮดรอกซิล (-OH) บนหน่วยกลูโคสใน
โมเลกุลดว้ยหมู่ออกทีนิล ซคัซิเนต (-COCH2-CH2-CH=CH-(CH2)4-CH2COOH) โดยการ
เกิดปฏิกิริยา ดงัแสดงในสมการ (1) ในภาพที 1  ในการเกิดปฏิกิริยานนัสตาร์ชจะกระจายตวัใน
ตวักลางปฏิกิริยาทีเป็นด่างเพีอพร้อมในการทาํปฏิกิริยาเอสเทอร์ริฟิเคชนักบัออกทีนิลซคัซินิค
แอนไฮไดรด์ ในสภาวะด่างต่อไป (Song และคณะ, 2006) ในการทาํปฏิกิริยาเอสเทอร์ริฟิเคชนั จะมี
ปฏิกิริยาขา้งเคียง (side reaction) เกิดขึนได ้ดงัแสดงในสมการ (2) และ (3)  เมือมีการดดัแปรจะได้
สตาร์ชออกทีนิลซคัซิเนต ซึงมีสูตรโครงสร้างดงัแสดงในภาพที 2 
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R : -CH2-CH=CH-(CH2)4-CH3 

ภาพที 1 ปฏิกิริยาเอสเทอร์ริฟิเคชนัและปฏิกิริยาขา้งเคียงการดดัแปรสตาร์ชออกทีนิลซคัซิเนต 

ทีมา : Song และคณะ (2006) 

 
ภาพที 2 สูตรโครงสร้างของโมกุลสตาร์ชออกทีนิลซคัซิเนต 

ทีมา : Shogren และคณะ (2000)  

 

สตาร์ชออกทีนิลซคัซิเนตเป็นสตาร์ชทีดดัแปรโดยการแทนที (substitution) ดงันนัจึงเป็นที
ตอ้งการในอุตสาหกรรม เนืองมาจากคุณสมบติัต่างๆของสตาร์ชทีเปลียนไปจากสตาร์ชดิบ (native 

starch) ไดแ้ก่ ความหนืดทีสูงขึน อุณหภูมิการเกิดเจลาติไนเซชนัทีลดลง การเกิดรีโทรเกรเดชนั 

(3) 

(2) 

(1) 
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(retrogradration) และการแยกตวัของนาํ (syneresis) ทีลดลง จึงทาํใหส้ตาร์ชชนิดนีมีความคงตวัต่อ
สภาวะอุณหภูมิตาํ เนืองจากการเขา้แทนทีของกลุ่มออกทีนิลซคัซิเนต จะช่วยยบัยงัการรวมตวักนั
ของโมเลกุลอะมิโลส ซึงช่วยขดัขวางการจดัเรียงตวัของโมเลกุลภายในเมด็สตาร์ชทีจะมาเกิดพนัธะ
ไฮโดรเจน (Bao และคณะ, 2003; Shogren และคณะ, 2000; กลา้ณรงค ์และเกือกลู, 2543) 

นอกจากนียงัมีคุณสมบติัทีสาํคญั คือ การมีทงัส่วนทีชอบนาํ (hydrophilic property) และ ไม่ชอบนาํ 
(hydrophobic property) อยูใ่นโมเลกุลเดียวกนั (Amphiphilic) จึงทาํใหมี้การใชง้านทีหลากหลาย 
โดยเฉพาะอยา่งยงิในระบบอิมลัชนั (emulsion), การทาํเอนแคปซูเลชนั ( encapsulation), ฟิลม์
(films) และสารเคลือบ (coatings) และการผลิตเจล (gel production) (Sweedman และคณะ, 2013) 

เป็นตน้ 

2.3 ลพิดิ 

 ลิพิดเป็นกลุ่มของสารประกอบอินทรียที์มีสมบติัไม่ละลายนาํแต่ละลายไดดี้ในตวัทาํละลาย
อินทรียช์นิดไม่มีขวั (apolar) เช่น อีเทอร์ คลอโรฟอร์ม เบนซิน เฮกเซน ไดเอทิลอีเทอร์ และตวัทาํ
ละลายทีมีขวัเล็กนอ้ย เช่น แอลกอฮอล ์และอะซิโตน ยกเวน้กรดไขมนัทีมีนาํหนกัโมเลกุลตาํ เช่น 
กรดบิวทีริก จะละลายไดดี้ในนาํ (นิธิยา, 2551) 

 เนืองจากลิพิดมีโครงสร้างของโมเลกุลแตกต่างจากโปรตีน พอลิแซกคาไรด ์และกรด
นิวคลีอิก คือ ไม่ใช่สารประกอบจาํพวกพอลิเมอร์ จึงมีโมเลกุลขนาดเล็ก และเกาะตวักนัดว้ย non-

covalent force โมเลกุลของลิพิดสามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 2 ส่วน คือ ส่วนหวั (head) คือ ส่วนทีเป็น
โพลาร์มีสมบติัเป็นส่วนทีชอบนาํ (hydrophilic) หรือละลายไดใ้นนาํ ต่ออยูก่บัส่วนหางทีเป็น
ไฮโดรคาร์บอนซึงมีสมบติัเป็นส่วนทีไม่ชอบนาํ (hydrophobic) ดงันนัเมือนาํลิพิดไปละลายในนาํ
จึงยดึเกาะกนัแบบ non-covalent association นอกจากนียงัมีแรงอืนๆ ไดแ้ก่ van der Waals 

interaction ซึงเกิดขึนระหวา่งส่วนทีเป็นไฮโดรคาร์บอนของโมเลกุล เป็นตน้ จากการทีโครงสร้าง
ของโมเลกุลลิพิดมีลกัษณะเฉพาะคือ มีทงัส่วนทีเป็นส่วนทีชอบนาํ (hydrophilic) และส่วนทีไม่
ชอบนาํ (hydrophobic) อยูใ่นโมเลกุลจึงเป็นตวักาํหนดสมบติัของลิพิดชนิดนนัๆ (Nawar, 1996) 

 ไขมนัและนาํมนัเป็นสารประกอบไตรเอสเทอร์ระหวา่งกรดไขมนักบักลีเซอรอล เรียกวา่
ไตรกลีเซอไรด์ (หรือไตรเอซิลกลีเซอรอล) พบไดใ้นผนงัเซลลข์องพืชและสัตว ์ไตรกลีเซอไรดที์
เป็นของแขง็ (solid) หรือกึงของแขง็ (semisolid) ทีอุณหภูมิหอ้ง จะเรียกวา่ไขมนั ส่วนทีเป็น
ของเหลวทีอุณหภูมิหอ้ง จะเรียกวา่ นาํมนั ไขมนัและนาํมนัจะแตกต่างกนัทีชนิดของกรดไขมนั  



7 

 

 

 

กรดไขมนัเป็นกรดอินทรียส์ายตรงทีมีหมู่คาร์บอกซิล 1 หมู่ ในธรรมชาติจะพบกรดไขมนั
เป็นองคป์ระกอบในโมเลกุลของไตรกลีเซอไรด ์มีจาํนวนนอ้ยมากทีจะพบอยูใ่นรูปกรดไขมนั
อิสระ กรดไขมนัสามารถแบ่งกลุ่มออกตามจาํนวนคาร์บอนในโมเลกุลไดเ้ป็น 3 กลุ่ม ไดแ้ก่ (นิธิยา, 
2551) 

1. กรดไขมนัชนิดสายสัน (short chain fatty acid) คือกรดไขมนัทีมีจาํนวนคาร์บอนใน
โมเลกุลนอ้ย เพียง 4-10 อะตอม 

2. กรดไขมนัชนิดสายกลาง (medium chain fatty acid) มีจาํนวนคาร์บอนในโมเลกุล 12-

14 อะตอม 

3. กรดไขมนัชนิดยาว (long chain fatty acid) มีจาํนวนคาร์บอนในโมเลกุลตงัแต่ 16 

อะตอมขึนไป  
การสังเคราะห์กรดไขมนัในร่างกายจะมีสารเริมตน้เป็นหมู่แอซิติล ซึงมีคาร์บอนใน

โมเลกุล  2 อะตอมมาต่อกนัเป็นโมเลกุลทีใหญ่ขึน ทาํให้มีจาํนวนคาร์บอนในโมเลกุลของกรด
ไขมนัเป็นเลขคู่เสมอ พนัธะระหวา่งคาร์บอนอะตอมในโมเลกุลของกรดไขมนัมีทงัทีเป็นพนัธะ
เดียวและพนัธะคู่ กรดไขมนัทีมีพนัธะเดียวทงัหมดเรียกวา่กรดไขมนัชนิดอิมตวั ส่วนกรดไขมนัทีมี
พนัธะคู่ 1 อนั หรือมากกวา่ 1 อนั เรียกวา่กรดไขมนัชนิดไม่อิมตวั 

กรดไขมันชนิดอมิตัว (Saturated fatty acid) มีสูตรทวัไปเป็น CnH2nO2 เป็นกรดไขมนัทีมี
พนัธะระหวา่งคาร์บอนอะตอมในโมเลกุลเป็นพนัธะเดียว และไม่สามารถรับไฮโดรเจนไดอี้ก กรด
ไขมนัทีมีนาํหนกัโมเลกุลนอ้ยทีสุด ไดแ้ก่ กรดแอซิติก (คาร์บอน 2 อะตอม) และกรดบิวทีริก
(คาร์บอน 4 อะตอม) เป็นกรดไขมนัทีละลายไดดี้ในนาํและระเหยไดง่้าย กรดไขมนัทีมีจาํนวน
คาร์บอนตงัแต่ 6-10 อะตอม ละลายนาํไดเ้พียงเล็กนอ้ย ส่วนกรดไขมนัทีมีจาํนวนคาร์บอนตงัแต่ 12 

อะตอมขึนไปจะไม่ละลายในนาํ 
กรดไขมันชนิดไม่อมิตัว (Unsaturated fatty acid) เป็นกรดไขมนัทีมีพนัธะระหวา่ง

คาร์บอนอะตอมในโมเลกุลบางตาํแหน่งเป็นพนัธะคู่ สามารถแบ่งออกเป็นกลุ่มยอ่ยๆ ตามจาํนวน
พนัธะคู่ ไดด้งันี 

1. กรดไขมนัชนิดไม่อิมตวัทีมีพนัธะคู่ในโมเลกุลเพียง 1 อนั (Monounsaturated หรือ 
Monoethenoid acids) มีสูตรทวัๆไปเป็น CnH 2n-2 COOH  ตวัอยา่งเช่น กรดโอเลอิก 
กรดปาลมิ์โตเลอิก เป็นตน้ 
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2. กรดไขมนัชนิดไม่อิมตวัทีมีพนัธะคู่ในโมเลกุลมากกวา่ 1 อนั (Polyunsaturated หรือ 
Polyethenoid acids) กรดไขมนักลุ่มนีส่วนใหญ่จะมีคาร์บอนอะตอมในโมเลกุล 18-22 

อะตอม และมีพนัธะคู่ 2-6 อนั (นิธิยา, 2551) 

กรดไขมนัจะมีสมบติัแตกต่างกนัไปตามความยาวของสายโซ่และระดบัความไม่อิมตวั 
ไดแ้ก่ โครงสร้างของกรดไขมนั จุดหลอมเหลว (ดงัแสดงในตารางที 1) และสถานะทางกายภาพที
อุณหภูมิหอ้ง โดยเฉพาะอยา่งยงิลกัษณะความเป็นขวั ซึงมีแนวโนม้ทีจะทาํใหเ้กิดการรวมตวักนัเอง
ของลิพิดในระบบสารละลาย ทาํใหมี้โครงสร้างของไมเซลลที์แตกต่างกนั ซึงจะขึนอยูก่บัความเขา้
กนัไดก้บัสารละลายรอบๆและแรงไฮโดรโฟบิก (Jiménez และคณะ, 2010) 

ตารางที 1  โครงสร้างและจุดหลอมเหลมของกรดไขมนั 
กรดไขมนั โครงสร้าง1 จุดหลอมเหลว2 (oC) 

กรดลอริก 
(Lauric acid) 

 

  
 

44.8 

กรดไมริสติก 

(Myristic acid) 

 

  
 

54.4 

กรดปาลม์มิติก 

(Palmitic acid) 

  

62.9 

กรดสเตียริก 

(Stearic acid) 

 

  
 

70.1 

กรดโอเลอิก 

 (Oleic acid) 

  16.3 

   

ทีมา: 1 www.pherobase.com 
2 นิธิยา (2541) 
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  จุดหลอมเหลวทีสูงขึนของกรดไขมนัอิมตวัเป็นผลมาจากรูปร่างโมเลกุลทีมีลกัษณะคลา้ย
แท่ง ส่วนกรดไขมนัไม่อิมตวัมีลกัษณะรูปร่างคลา้ยส้อมเนืองจากพนัธะคู่ในโครงสร้าง ซึงจะทาํให้
การจดัเรียงตวัระหวา่งโมเลกุลใหเ้สถียรเป็นระเบียบหรือเกิดเป็นโครงร่างผลึกตาข่ายนนัทาํไดย้าก 
(นิธิยา, 2551) 

 การเกดิผลกึของไขมัน 

 สาํหรับการศึกษาการเกิดผลึกนนัทาํไดห้ลายวธีิ ซึงเทคนิคการวเิคราะห์ทีนิยมใช ้ไดแ้ก่ 
การวเิคราะห์คุณสมบติัเชิงความร้อนของวตัถุดว้ยเครือง Differential Scanning Calorimeter (DSC) 

การวเิคราะห์ขนาดและการกระจายตวัของผลึกโดยการใชภ้าพถ่ายจาก Polarized light microscopy 

(PLM) และการวเิคราะห์โครงสร้างของผลึกดว้ยเครือง X-ray Diffractrometer (XRD) เป็นตน้ 

 สาํหรับการวิเคราะห์โครงสร้างของผลึกดว้ยเครือง X-ray Diffractrometer (XRD) ใช้
หลกัการเลียวเบนของรังสีเอ็กซ์เมือผา่นชนัต่างๆ ของอะตอมหรือโมเลกุลภายในวสัดุหรือสาร
ตวัอยา่งนนัแลว้ทาํการวดัการเลียวเบนของรังสีเอก็ซ์ทีมุมต่างๆ รูปแบบการเลียวเบนรังสีเอก็ซ์
ของวฏัภาคทีเป็นผลึกจะมีลกัษณะแตกต่างกนัขึนกบัการจดัเรียงตวัของอะตอมภายในผลึก ดงันนั 
รูปแบบการเลียวเบนของรังสีเอก็ซ์ จึงสามารถใชเ้ป็นตวัชีบอกไดว้า่สารตวัอยา่งนนั ประกอบดว้ย 
วฏัภาคทีเป็นผลึกชนิดใดบา้ง โดยนาํขอ้มูลทีไดข้องสารตวัอยา่งไปเปรียบเทียบกบัฐานขอ้มูล
มาตรฐานจะทาํใหรู้้ถึงโครงสร้างผลึกของวสัดุหรือสารตวัอยา่งนนัๆได ้(พรรณี, 2554)  

ลิพิดหลายชนิดสามารถเกิดผลึกได ้ซึงการเกิดผลึกของไขมนัหรือนาํมนัจะเกิดขึนใน
สภาวะทีไขมนัหรือผลิตภณัฑที์มีไขมนัมีอุณหภูมิตาํกวา่จุดหลอมเหลวของไขมนัชนิดนนั ลิพิดแต่
ละชนิดจะมีการจดัเรียงตวัของอะตอมภายในผลึกทีแตกต่างกนัทาํใหมี้รูปแบบการเลียวเบนของ
รังสีเอก็ซ์ทีแตกต่างกนัดว้ย เช่น กรดสเตียริกบริสุทธิมีการเลียวเบนของรังสีเอก็ซ์ทีมุม 2theta 

เท่ากบั 7, 11, 20, 22 และ 24o (Teixeira และคณะ, 2010) ดงัแสดงในภาพที 3 ในขณะทีกรดปาลม์-

มิติกบริสุทธิมีการเลียวเบนของรังสีเอก็ซ์ทีมุม 2theta เท่ากบั 12.5, 22.6 และ 24.3o (Fang และคณะ, 

2012) ดงัแสดงในภาพที 4 เป็นตน้   
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ภาพที 3  X-ray diffraction patterns ของกรดสเตียริก 

ทีมา: Teixeira และคณะ (2010) 

 

 
ภาพที 4 X-ray diffraction patterns ของกรดปาลม์มิติก 

ทีมา: Fang และคณะ (2012) 

ในฟิลม์บริโภคได ้โครงสร้างผลึกหรือการจดัเรียงตวัของผลึกของลิพิดภายในฟิลม์นนัมี
บทบาทสาํคญั คือหากผลึกของลิพิดมีการจดัเรียงตวัอยา่งหนาแน่นจะส่งผลใหฟิ้ลม์บริโภคไดน้นัมี
ความสามารถในการตา้นทานการแพร่ผา่นของแก๊สและไอนาํสูงกวา่ฟิลม์ทีมีผลึกของลิพิดทีจดัเรียง
ตวักนัอยา่งหลวมๆ นอกจากนีถา้ลิพิดมีสถานะเป็นของเหลวมากกวา่ของแขง็จะทาํให้ความ 
สามารถในการตา้นทานต่อการแพร่ผา่นของแก๊สและไอนาํตาํกวา่ลิพิดทีมีสถานะป็นของแขง็ 
เนืองจากการเคลือนทีของโมเลกุลของลิพิดเมืออยูใ่นสถานะของเหลวสามารถเคลือนทีไดม้ากกวา่
ทาํใหส้มบติัในการป้องกนัการแพร่ผา่นลดลง (Krochta และคณะ, ) ความเขา้กนัไดห้รือความ
แตกต่างของความเป็นขวัระหวา่งเฟสต่อเนืองกบัเฟสกระจายตวัมีความสาํคญัต่อสมบติัการเป็นตวั
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ขดัขวางไอนาํของฟิลม์ โดยถา้มีความเขา้กนัไดร้ะหวา่งเฟสต่อเนืองกบัเฟสกระจายตวัตาํจะทาํให้
ความเป็นเนือเดียวกนัของฟิลม์ลดลง (Martin-Polo และคณะ, ) 

2.4 ฟิล์มประกอบ 

ฟิลม์ประกอบเป็นฟิลม์ทีรวมขอ้ดีขององคป์ระกอบทีเป็นลิพิดและไฮโดรคอลลอยดเ์ขา้
ดว้ยกนั ซึงเมือรวมกนัแลว้จะลดขอ้ดอ้ยของแต่ละองคป์ระกอบลง โดยลิพิดสามารถขึนรูปอยูใ่น
ไฮโดรคอลลอยดเ์มทริกซ์ได ้เป็นลกัษณะของ bilayer film หรือกระจายตวัในเมทริกซ์ เป็นลกัษณะ
ของ emulsified film ซึง emulsified film จะมีประสิทธิภาพในการป้องกนัการซึมผา่นของไอนาํตาํ
กวา่ bilayer film เนืองจากการกระจายขนาดอนุภาคไม่เป็น homogeneous (ขนาดไม่สมาํเสมอกนั) 
แต่ emulsified film แสดงสมบติัเชิงกลทีดีกวา่ สามารถทาํไดใ้นขนัตอนเดียว ในขณะที multilayer 

film ใชห้นึงขนัตอนต่อหนึง layer อยา่งไรก็ตามลกัษณะของอิมลัชนัทีใชเ้ตรียมฟิลม์ก็มีผลต่อ
สมบติัเชิงกลและการเป็นตวัขดัขวางไอนาํของ emulsified film คือ ถา้มีการกระจายของขนาด
อนุภาคไขมนัทีเล็กกวา่และมีขนาดเท่าๆกนั จะมีความสามารถในการซึมผา่นของไอนาํลดลง 
(Karbowiak และคณะ, )  

กรดไขมนัมีการศึกษาในฟิล์มประกอบจากไฮโดรคอลลอยดช์นิดต่างๆ ไดแ้ก่ สตาร์ช 
(Jiménez และคณะ, ),   hydroxypropyl -methylcellulose (HPMC) (Tarazaga และคณะ, ;  
Jiménez และคณะ, ), carboxy methyl cellulose (CMC) (Ghanbarzadeh และ Almasi, ) 
และ Kefiran (Ghasemlou และคณะ, ) โดยพบวา่ชนิดและปริมาณของกรดไขมนัมีผลต่อ
สมบติัของฟิลม์แตกต่างกนัตามองคป์ระกอบทีใชใ้นการผลิตฟิลม์ โดยในดา้นชนิดของกรดไขมนั
นนัมีผลต่อสมบติัดา้นการป้องกนัการซึมผา่นไอนาํ ดงัแสดงในตารางที 2 พบวา่การผสมกรดไขมนั
ชนิดอิมตวั (กรดสเตียริก, กรดปาลม์มิติก) สามารถป้องกนัการซึมผา่นของไอนาํไดใ้กลเ้คียงกนัและ
ดีกวา่กรดไขมนัไม่อิมตวั (กรดโอเลอิก) ในฟิลม์จากสตาร์ช ทงันีเนืองจากกรดสเตียริกและกรด
ปาลม์มิติกมีโครงสร้างโมเลกุลเป็นเส้นตรง (ดงัแสดงในตารางที 1) จึงสามารถกระจายตวัไดดี้ใน
พอลิเมอร์เมทริกซ์ ในขณะทีโครงสร้างโมเลกุลของกรดโอเลอิกไม่เป็นเส้นตรงเนืองจากพนัธะคู่ 
(ดงัแสดงในตารางที 1) ทาํใหร้วมตวักบัส่วนทีเป็นเกลียวของอะไมโลสไดย้าก นอกจากนีการที
กรดสเตียริกและกรดปาลม์มิติกมีสถานะเป็นของแขง็ ณ ทีอุณหภูมิทีใชใ้นการตรวจสอบ (  oC) 
ทาํใหส้ามารถป้องกนัการซึมผา่นของไอนาํไดดี้กวา่กรดโอเลอิก (Jiménez และคณะ, ) ดงั
แสดงในตารางที 2  ส่วนค่าการซึมผา่นไอนาํของฟิลม์จาก hydroxypropyl -methylcellulose 

(HPMC) ทีมีการผสมกรดสเตียริกกลบัมีค่าการซึมผา่นไอนาํสูงกวา่ฟิลม์ทีมีการผสมกรดปาลม์มิติก
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หรือกรดโอเลอิก เนืองจาก hydroxypropyl -methylcellulose (HPMC) มีความหนืดสูง มีผลต่อ
ความเร็วในการโตของไมเซลลข์องกรดไขมนัทาํให้โมเลกุลของกรดไขมนัทีมีขนาดใหญ่เคลือนที
ไดย้ากขึน ไมเซลลข์องกรดสเตียริกจึงมีขนาดเล็กกวา่กรดปาลม์มิติก ความสามารถในการป้องกนั
การซึมผา่นของไอนาํจึงตาํกวา่ ส่วนกรดโอเลอิกนนัมีความเป็นขวัเล็กนอ้ยทาํใหมี้ค่าความเขม้ขน้
วกิฤตทีทาํใหเ้กิดลกัษณะไมเซลล ์(Critical Micelle Concentration; CMC) ตาํ กลุ่มของลิพิดทีมา
เกาะกนัจึงมีขนาดเล็ก เมือไมเซลลมี์ขนาดเล็กความสามารถในการป้องกนัการซึมผา่นของไอนาํจึง
ตาํกวา่กรดปาลม์มิติก (Jiménez และคณะ, ) ดงัแสดงในตารางที 2  และสาํหรับฟิลม์ทีเตรียม
จาก hydroxypropyl -methylcellulose (HPMC) – Beeswax พบวา่ฟิลม์ทีมีการผสมกรดโอเลอิกจะมี
ค่าการซึมผา่นไอนาํตาํทีสุดเนืองจากมีการแยกชนัของกรดโอเลอิกในระบบ hydroxypropyl -

methylcellulose (HPMC) – Beeswax เป็นแบบ Bilayer ทาํใหเ้กิด lipid enrich layer หนัส่วนทีไม่
ชอบนาํไปทางดา้นทีมีความชืนสัมพทัธ์สูง ทาํใหโ้มเลกุลของนาํแพร่ผา่นไดน้อ้ยลง ความสามารถ
ในการซึมผา่นของไอนาํในฟิลม์จึงลดลง แต่ในฟิลม์ทีผสมกรดสเตียริกและกรดปาลม์มิติกนนัเขา้
กนัไดดี้กบั Beeswax ไม่เกิดลกัษณะ Bilayer (Tarazaga และคณะ, ) และนอกจากชนิดของกรด
ไขมนัทีมีผลต่อค่าการซึมผา่นของไอนาํแลว้ความเขม้ขน้ของกรดไขมนัยงัมีผลต่อค่าการซึมผา่นไอ
นาํดว้ย โดยพบวา่เมือผสมกรดโอเลอิกในฟิลม์จาก carboxyl methyl cellulose (CMC) ทีระดบัความ
เขม้ขน้เพิมขึน มีแนวโนม้ทาํใหค้่าการซึมผา่นไอนาํลดลง เนืองจากความเป็นส่วนทีไม่ชอบนาํ 
(hydrophobic) ทีเพิมขึนภายในฟิลม์ (Ghanbarzadeh และ Almasi, ) แต่เมือผสมกรดโอเลอิกที
ระดบัความเขม้ขน้ทีเพิมขึนในฟิลม์จาก kefiran กลบัไม่ทาํใหค้่าการซึมผา่นของไอนาํแตกต่างกนั 
(Ghasemlou และคณะ, ) ดงัแสดงในตารางที 2 ดงันนัจะเห็นไดว้า่ในฟิลม์จากพอลิเมอร์ต่าง
ชนิดกนั กรดไขมนัต่างชนิดกนัจะมีผลต่อสมบติัดา้นการป้องกนัการซึมผา่นไอนาํต่างกนั ขึนอยูก่บั
ความเขา้กนัไดร้ะหวา่งกรดไขมนักบัพอลิเมอร์อนัเนืองมาจากโครงสร้างโมเลกุลของกรดไขมนั
และความเป็นขวัของกรดไขมนัและพอลิเมอร์ นอกจากนียงัขึนอยูก่บัสถานะของกรดไขมนั และ
ความหนืดของพอลิเมอร์  

ในดา้นผลของชนิดของกรดไขมนัต่อความแขง็แรงของแผน่ฟิลม์ พบวา่ ฟิลม์จากสตาร์ชที
ผสมกรดไขมนัชนิดไม่อิมตวั (กรดโอเลอิก) จะมีค่า Tensile strength ตาํกวา่ มีค่า %Elongation at 

break สูงกวา่ฟิลม์จากสตาร์ชทีผสมกรดไขมนัชนิดอิมตวั (กรดสเตียริก, กรดปาลม์มิติก) แสดงให้
เห็นวา่ ฟิลม์จากสตาร์ชทีผสมกรดไขมนัชนิดไม่อิมตวัจะมีความแขง็แรงนอ้ยกวา่ และสามารถยดื
ตวัไดม้ากกวา่ฟิลม์จากสตาร์ชทีผสมกรดไขมนัชนิดอิมตวั และเมือความยาวของสายโซ่กรดไขมนั
เพิมขึนมีแนวโนม้วา่ฟิลม์จะมีความแขง็แรงมากขึนและยดืตวัไดน้อ้ยลง (Jiménez และคณะ, ) 
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ส่วนฟิลม์จาก  hydroxypropyl -methylcellulose (HPMC) ทีมีการผสมกรดไขมนัซึงมีความยาวของ
สายโซ่กรดไขมนัเพิมขึน ค่า Tensile strength, %Elongation at break และElastic modulus ไม่
แตกต่างกนั และเมือใชก้รดโอเลอิกซึงเป็นกรดไขมนัไม่อิมตวั เปรียบเทียบกบักรดไขมนัอิมตวั 
พบวา่ ฟิลม์กลบัมีความแขง็แรงเพิมขึนมาก สามารถยดืตวัไดม้าก และมีค่า Elastic modulus ลดลง 
(Jiménez และคณะ, ) ดงัแสดงในตารางที 3 ในส่วนของความเขม้ขน้ของกรดไขมนัต่อความ
แขง็แรงของฟิลม์ ระดบัความเขม้ขน้ของกรดโอเลอิกทีเพิมขึนมีแนวโนม้ทาํใหฟิ้ลม์มีความแขง็แรง
ลดลงและยดืตวัไดม้ากขึน และค่า Elastic modulus ลดลง (Ghanbarzadeh และ Almasi, ) แต่
ไม่ทาํใหค้่า Tensile strength ของฟิลม์จาก kefiran แตกต่างกนั แต่ค่า %Elongation at break ของ
ฟิลม์เพิมมากขึน (Ghasemlou และคณะ, ) 
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ตารางที 2  ผลของชนิดและความเขม้ขน้ของลิพิดต่อความสามารถในการซึมผา่นไอนาํของฟิลม์ 
ฟิลม์ สภาวะการทาํแหง้ฟิลม์ สภาวะการทดสอบการซึมผา่นไอนาํ  

อุณหภูมิ, ความชืนสัมพทัธ์นอก และในถว้ย 

ค่าการซึมผา่นไอนาํ  แหล่งอา้งอิง 

corn starch 20oC, 45% RH,60 h 25oC, 53% RH, 100%RH 7.9 ± 0.2a (gmm/kPa h m 2) Jiménez และคณะ 
(2012) 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) Ghanbarzadeh และ
Almasi (2011) 

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)   



 

ตารางที 2 (ต่อ)  ผลของชนิดและความเขม้ขน้ของลิพิดต่อความสามารถในการซึมผา่นไอนาํของฟิลม์ 
ฟิลม์ สภาวะการทาํแหง้ฟิลม์ สภาวะการทดสอบการซึมผา่นไอนาํ  

อุณหภูมิ, ความชืนสัมพทัธ์นอก และในถว้ย 

ค่าการซึมผา่นไอนาํ  แหล่งอา้งอิง 

kefiran 25oC, 50% RH,72 h 25oC, 75% RH, 0%RH 5.56a  (×10-11g/m s Pa) 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 40 h 22±1oC, 97%RH, 0%RH 96.203±7.33a(g mm/m2 kPa d) Zahedi และคณะ 
(2010) PGP-PA(2%) 40 h 22±1oC, 97%RH, 0%RH 60.706±2.34b(g mm/m2 kPa d) 

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    ตวัอกัษรทีแตกต่างกนัในแนวตงัของแต่ละแหล่งอา้งอิงแสดงถึงความแตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ (p<0.05) 

CMC = Carboxymethyl cellulose, PGP = Pistachio globulin protein, OA = Oleic acid, PA = Palmitic acid, SA = Stearic acid 15 



 

 
ตารางที 3  ผลของชนิดและความเขม้ขน้ของลิพิดต่อสมบตัิเชิงกลของฟิลม์ 
ฟิลม์ สภาวะการทาํแหง้ฟิลม์ Tensile strength 

(MPa) 

%Elongation at 

break 

Elastic modulus (MPa) แหล่งอา้งอิง 

corn starch 20oC, 45% RH,60 h 9.2 ±0.6a   8 ±4a 800 ±70a   Jiménez และคณะ 
(2012) 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 Jiménez และคณะ 
(2010) 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   
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ตารางที   (ต่อ) ผลของชนิดและความเขม้ขน้ของลิพิดต่อสมบตัิเชิงกลของฟิลม์ 
ฟิลม์ สภาวะการทาํแหง้ฟิลม์ Tensile strength 

(MPa) 

%Elongation at 

break 

Elastic modulus (MPa) แหล่งอา้งอิง 

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    ตวัอกัษรทีแตกต่างกนัในแนวตงัของแต่ละแหล่งอา้งอิงแสดงถึงความแตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ (p<0.05) 

HPMC = Hydroxypropyl methyl cellulose 

CMC = Carboxymethyl cellulose 

OA = Oleic acid 

PA = Palmitic acid 

SA = Stearic acid

17 
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.  การประยุกต์ใช้สารเคลอืบผวิบริโภคได้ในผลติภัณฑ์อาหารแห้ง 

 ผลิตภณัฑอ์าหารแหง้ เป็นอาหารทีมีค่าวอเตอร์แอคติวิตีตาํ การเก็บรักษาไวใ้นสภาวะ
บรรยากาศห้องทาํใหอ้าหารดูดซบัความชืนส่งผลใหผ้ลิตภณัฑนุ่์มลงได ้(Labuza และ Hyman, 

1998) โดยจะเกิดการเปลียนแปลงของอาหารทีอยูใ่นสภาวะของแขง็คลา้ยแกว้ทีมีลกัษณะกรอบ 
เปราะ ไปเป็นของแขง็คลา้ยยาง ทีมีลกัษณะอ่อนนุ่ม ยดืหยุน่ และหากมีโครงสร้างเป็นโพรงอากาศ
อยูด่ว้ยจะดูดซบัความชืนเร็วยงิขึน ปัจจุบนัจึงมีการประยุกตใ์ชส้ารเคลือบผวิบริโภคไดเ้คลือบลง
บนผลิตภณัฑเ์พือช่วยลดอตัราการแพร่ผา่นของความชืนจากสภาวะแวดลอ้มสู่ผลิตภณัฑอ์าหารแหง้ 
ไดแ้ก่ การเคลือบแครกเกอร์ (Bravin และคณะ, 2006)  การเคลือบขนมขา้วอบกรอบ (สิริกานต,์ 
2553) ผลิตภณัฑแ์ป้งชุบทอด (Usawakesmanee และคณะ, 2008) เป็นตน้ 

 ค่าวอเตอร์แอคติวิตีของระบบอาหารจะสัมพนัธ์กบัปริมาณความชืนของอาหารซึงสัมพนัธ์
กบัความชืนสัมพทัธ์ ณ ทีอุณหภูมิเดียวกนั ความสัมพนัธ์นีจะจาํเพาะกบัอาหารแต่ละชนิด เรียกวา่ 
ไอโซเทอมของการดูดซบันาํ (moisture sorption isotherm) หรือซอร์ปชนัไอโซเทอม ซึงจะอธิบาย
ปริมาณการดูดซบั (adsorption)/ คายซบั (desorption) นาํของอาหาร ณ สมดุล ซึงทราบค่าวอเตอร์
แอคติวตีิทีอุณหภูมิคงที (Bell และ Labuza, ) ในงานวิจยัทีผา่นมามีการใชซ้อร์ปชนัไอโซเทอม
ในกระบวนการผลิตและการศึกษาความคงตวัของผลิตภณัฑ ์ไดแ้ก่ ในการศึกษาอายกุารเก็บรักษา
สามารถใชไ้อโซเทอมในการหาค่าวอเตอร์แอคติวตีิและปริมาณความชืนทีสามารถยบัยงัการเจริญ
ของจุลินทรียแ์ละช่วยในการทาํนายความคงตวัความคงตวัทางเคมีและกายภาพของอาหารเมือมีการ
เปลียนแปลงความชืนของอาหาร การใชป้ระโยชน์ของไอโซเทอมในดา้นการพฒันาผลิตภณัฑใ์ช้
ในการกาํหนดส่วนผสมของอาหาร เพือหลีกเลียงการเคลือนทีของความชืนระหวา่งส่วนผสม หรือ
ใชใ้นการเลือกส่วนผสมเพือเปลียนค่าวอเตอร์แอคติวิตี ในส่วนของกระบวนการผลิตมีการใชไ้อโซ
เทอมเพือศึกษาและควบคุมความเขม้ขน้และกระบวนการทาํแหง้ นอกจากนีไอโซเทอมยงัมี
ความสาํคญัต่อดา้นบรรจุภณัฑ ์เนืองจากไอโซเทอมสามารถช่วยกาํหนดสมบติัดา้นการขดัขวาง
ความชืน โดยการเลือกใชว้สัดุทีมีการจาํกดัการไดรั้บหรือสูญเสียความชืน (Damodaran, 2008) 

แบบจาํลองทางคณิตศาสตร์ในการทาํนายซอร์ปชนัไอโซเทอมใชใ้นการทาํนายค่าความชืน
วกิฤติและการเปลียนแปลงของอาหาร ประกอบดว้ยตวัแปร 2 ตวัแปรหรือมากกวา่ ไดแ้ก่  

. แบบจาํลองของ Brunauer-Emmett-Teller (BET model) เป็นสมการทีใชใ้นการ
ทาํนายปริมาณความชืนระดบัชนัโมโนเลเยอร์อยา่งง่ายและเหมาะสมในการใชท้าํนายซอร์ปชนัไอ
โซเทอมในช่วงวอเตอร์แอคติวตีิ 0 - 0.5 (Yu, 2007)   
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เมือ  m0  คือ  ปริมาณความชืนระดบัชนัโมโนเลเยอร์ 

 C    คือ  ค่าคงทีของแบบจาํลอง 

2. แบบจาํลองของ Guggenheim, Anderson และ de Boer (GAB model) เป็น
สมการทีสามารถใชท้าํนายซอร์ปชนัไอโซเทอมในช่วงวอเตอร์แอคติวตีิตงัแต่ 0 – 0.95 (Labuza 

และ Altunakar, 2007) 

    
เมือ  m   คือ ปริมาณความชืน 

 m0 คือ ปริมาณความชืนระดบัชนัโมโนเลเยอร์ 

 kb และ c คือ ค่าคงทีของแบบจาํลอง 

3. แบบจาํลองของ Smith เป็นแบบจาํลองทีไดจ้ากการทดลอง (empirical model) 

ใชอ้ธิบายส่วนโคง้สุดทา้ยของซอร์ปชนัไอโซเทอมของไบโอพอลิเมอร์ทีมีนาํหนกัโมเลกุลสูง 

                  
เมือ  m  คือ ปริมาณความชืน 

 a และ b  คือ  ค่าคงที โดย a เป็นจุดตดัแกนปริมาณความชืน (แกน y) ซึง
แสดงถึงปริมาณนาํทีถูกดูดซบัไวใ้นโมโนเลเยอร์ และ b คือ ความชนัของซอร์ปชนัไอโซเทอมของ
ความชืนส่วนทีเป็นมลัติเลเยอร์  

Labuza และ Altunakar (2007) ไดส้รุปวธีิการหาซอร์ปชนัไอโซเทอมออกเป็น 2 วธีิ คือ 

) ตวัอยา่งอาหารถูกวางไวใ้นภาชนะทีมีการควบคุมความชืนทีอุณหภูมิคงทีและวดัการ
เปลียนแปลงนาํหนกัจนกระทงัถึงจุดสมดุล ไดแ้ก่ วธีิสารละลายเกลืออิมตวั (saturated salt slurry 

method)  และเครืองมือสร้างความชืนแบบ Dynamic Vapor Sorption (DVS)  

2) ชุดของตวัอยา่งทีมีการปรับเปลียนความชืนแตกต่างกนัโดยการเพิมหรือกาํจดัความชืน
ออก จากนนัวดัค่าวอเตอร์แอคติวตีิและปริมาณนาํ ไดแ้ก่ เครืองมือสร้างความชืนแบบ Dynamic 

Dewpoint Isotherm (DDI) 
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วธีิสารละลายเกลอือมิตัว (Saturated Salt Slurry Method) 

วธีิสารละลายเกลืออิมตวั เป็นวธีิมาตรฐานทีมีการปรับค่าความชืนสัมพทัธ์จาํเพาะใน
ภาชนะปิด โดยการใชส้ารละลายเกลืออิมตวัทีทราบค่าความชืนสัมพทัธ์ในการทาํใหต้วัอยา่งเขา้สู่
สมดุลกบัสิงแวดลอ้มโดยรอบ (Lewicki และ Pomaranska-Lazuka, ) โดยผลึกของเกลือจะทาํ
หนา้ทีเป็นบฟัเฟอร์ กล่าวคือ เมือค่าวอเตอร์แอคติวิตีของตวัอยา่งสูงกวา่ความชืนสัมพทัธ์ภายใน
ภาชนะปิด จะมีการเคลือนทีของความชืนออกจากตวัอยา่ง และถูกดูดซบัไวโ้ดยผลึกเกลือทาํให้
นาํหนกัของตวัอยา่งลดลง ในทางกลบักนัหากวตัถุมีค่าวอเตอร์แอคติวิตีตาํกวา่ความชืนสัมพทัธ์
ภายในภาชนะจะเกิดการตกผลึกเกลือเนืองจากมีการเคลือนทีของความชืนเขา้สู่ตวัอยา่งทาํให้
ตวัอยา่งมีนาํหนกัเพมิขึน หลงัจากผา่นระยะเวลาช่วงหนึง การเคลือนทีของความชืนระหวา่ง
สารละลายเกลืออิมตวักบัตวัอยา่งจะเขา้สู่สมดุลและไม่มีการเปลียนแปลงนาํหนกัของตวัอยา่งอีก 
(Penner, 2013) ค่าความชืนสัมพทัธ์ของสารละลายเกลืออิมตวันีขึนอยูก่บัอุณหภูมิ ดงันนัการ
เปลียนแปลงอุณหภูมิเพียงเล็กนอ้ยสามารถทาํใหค้่าความชืนสัมพทัธ์เปลียนแปลงอยา่งมีนยัสาํคญั 
(Labuza, 1984)  

วธีินีสามารถทาํไดห้ลายตวัอยา่งพร้อมกนั และมีค่าใชจ่้ายตาํ แต่มีขอ้เสียคือ 1) ใช้
ระยะเวลานานในการเขา้สู่สมดุล 2) ยากทีจะทาํการวดัค่าไดอ้ยา่งถูกตอ้งเนืองจากมีการเคลือนยา้ย
ตวัอยา่งและตวัอยา่งมีการสัมผสักบัสิงแวดลอ้มภายนอกซึงมีค่าความชืนสัมพทัธ์และอุณหภูมิที
แตกต่างจากภายในภาชนะปิด  3) ใชต้วัอยา่งปริมาณมาก และ 4) ใชเ้วลานานและมีขนัตอนทียุง่ยาก
เนืองจากตอ้งมีการชงันาํหนกัของตวัอยา่งในช่วงทีตวัอยา่งอยูใ่นสภาวะสมดุล (Levoguer และ 

Williams, 1997) นอกจากนียงัพบวา่มีการเจริญของเชือราบนตวัอยา่งทีมีการเก็บไวใ้นสารละลาย
เกลือทีมีความชืนสัมพทัธ์สูงเป็นระยะเวลานานกวา่จะเขา้สู่สมดุล (Snow,  และ Beuchat, 

) 

เครืองมือสร้างความชืน (Humidity Generating Instrument) 
 จากขอ้เสียของวธีิสารละลายเกลืออิมตวัขา้งตน้นาํมาสู่การใชเ้ครืองมือสร้างความชืน โดย
เครืองมือเหล่านีสามารถสร้างซอร์ปชนัไอโซเทอมไดใ้นระยะเวลาสันโดยใชเ้ทคโนโลยกีารไหล 
ผูว้จิยัสามารถเลือกใชค้วามชืนสัมพทัธ์หรือชุดของความชืนสัมพทัธ์ทีตอ้งการได ้ดว้ยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ความชืนสัมพทัธ์จะถูกควบคุมอตัโนมติัดว้ยเครืองควบคุมการไหลของมวล อากาศ
แหง้และอากาศทีอิมตวัดว้ยไอนาํจะผสมกนัในสัดส่วนทีทาํใหไ้ดค้่าความชืนสัมพทัธ์ทีตอ้งการ 
ตวัอยา่งจะอยูภ่ายใตค้วามชืนสัมพทัธ์ทีควบคุมนีและชงันาํหนกัของตวัอยา่งทีเปลียนแปลงดว้ย
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เครืองชงัดิจิตอลทีคงทีและมีความไวสูง เครืองมือนีจะถูกตงัโปรแกรมใหมี้การเปลียนระดบั
ความชืนสัมพทัธ์โดยอตัโนมติั และหยดุนิงเมือมีค่าความชืนคงทีในแต่ละระดบัจนกระทงัเขา้สู่
สมดุล (Penner, 2013) เครืองมือเหล่านีจะใชก้ลยทุธ์ทีเรียกวา่ dm/dt (ร้อยละการเปลียนแปลงของ
นาํหนกัในหนึงหน่วยเวลา) เพือกาํหนดการไปถึงสภาวะสมดุล โดยเมือ dm/dt มีค่าเขา้ใกล ้0 

ตวัอยา่งจะมีการเปลียนแปลงมวลนอ้ยมาก ซึงหมายถึงการเขา้สู่สมดุลของปริมาณความชืน (Yu, 

2007) เครืองมือสร้างความชืน ไดแ้ก่ 

 1. Dynamic Vapor Sorption (DVS) โดยมีส่วนประกอบทีสาํคญั คือ เครืองชงัทีมีความไว
สูงเป็นพิเศษ (ultra-sensitive microbalance) ซึงจะบนัทึกการเปลียนแปลงมวลของตวัอยา่ง
ตลอดเวลาทีมีการดูดซบั/คายซบัความชืน ซึงจะช่วยลดระยะเวลาในการหาซอร์ปชนัไอโซเทอมจาก
สัปดาห์หรือเดือน เป็นเพียงชวัโมงหรือวนั (Yu, 2007) ใชต้วัอยา่งขนาดเล็ก และปริมาณนอ้ยจึงใช้
ระยะเวลาในการเขา้สู่สภาวะสมดุลนนัเร็วกวา่วธีิสารละลายเกลืออิมตวัถึง 10-100 เท่า เครืองนีใช้
ระบบอตัโนมติัแบบเตม็รูปแบบและใชค้อมพิวเตอร์ในการควบคุมจึงลดการใชแ้รงงานคนและ
รักษาสภาวะความชืนสัมพทัธ์และอุณหภูมิของตวัอยา่งไดต้ลอดช่วงของการทดลองทาํใหมี้ความ
แม่นยาํสูง (Levoguer และ Williams, ) 
 2. Dynamic Dewpoint Isotherm (DDI) ทงัวธีิสารละลายเกลืออิมตวัและ DVS ลว้นเป็นวธีิ
ในการหาซอร์ปชนัไอโซเทอมแบบเขา้สู่สมดุล ส่วนการหาซอร์ปชนัไอโซเทอมดว้ยวธีิ DDI นนั
ตวัอยา่งไม่ตอ้งอยูใ่นสภาวะสมดุล และไม่ตอ้งควบคุมค่า %RH ของอากาศทีจะสัมผสักบัตวัอยา่ง
แต่ในการศึกษาการดูดซบัความชืนของตวัอยา่งนนัจะมีการเตรียมอากาศให้อิมตวัไปดว้ยไอนาํ
ก่อนทีจะปล่อยเขา้สู่เดสิเคเตอร์ทีมีตวัอยา่งวางอยู ่และจะเกิดการดูดซบัความชืนของตวัอยา่งขึน    
ทีอุณหภูมิคงที ส่วนการศึกษาการคายซบัของตวัอยา่งนนัจะใชก้ารผา่นอากาศทีผา่นสารดูด
ความชืน (desiccant) เขา้สู่เดสิคเคเตอร์ทีมีตวัอยา่งอยู ่และจะเกิดการคายซบัความชืนของตวัอยา่ง
ขึน ซึงการศึกษาการดูดซบัหรือคายซบันนัจะขึนอยูก่บัการเลือกค่าวอเตอร์แอคติวิตีสุดทา้ย (0.03-

0.95) และอตัราการไหลของอากาศ (10-1000 ml/min) หลงัจากทีมีการเปลียนแปลงของค่าวอเตอร์
แอควิตีเพียงเล็กนอ้ย (ประมาณ 0.015) จะหยดุการไหลของอากาศ จากนนัวดัค่าวอเตอร์แอคติวตีิ
ของตวัอยา่งโดยการใช ้chilled mirror dew point sensor และการเปลียนแปลงนาํหนกัดว้ย magnetic 

force balance ก่อนทีตวัอยา่งจะเขา้สู่สมดุล จากนนัจึงคาํนวณความชืนของตวัอยา่งจากนาํหนกัที
เปลียนแปลงไป (ตอ้งทราบนาํหนกัและความชืนเริมตน้ของตวัอยา่งก่อน) (Schmidt และ Lee,  

2) สาํหรับการหาซอร์ปชนัไอโซเทอมดว้ยวธีิ DDI นนัจะไดจ้าํนวนขอ้มูลทีมากกวา่และใชเ้วลา
นอ้ยกวา่วธีิเขา้สู่สมดุล แต่จะมีความคลา้ยกนัคือ การขึนอยูก่บัธรรมชาติของตวัอยา่ง, อตัราการแพร่
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ผา่นของไอนาํเขา้หรือออกจากตวัอยา่ง และลกัษณะการเปลียนแปลงทางกายภาพของตวัอยา่ง แต่
เนืองดว้ยธรรมชาติของระบบไดนามิกส์ ทาํใหใ้นบางครังปริมาณความชืนไม่ใช่ปริมาณความชืนที
สมดุลอยา่งแทจ้ริง นอกจากนีซอร์ปชนัไอโซเทอมทีไดจ้ากวธีิ DDI นนัตรงกนักบัลกัษณะสภาวะ
จริงของตวัอยา่ง จึงใชใ้นการตรวจสอบ glass transition, การเกิดการตกผลึกใหม่ 
(Recrystallization), รูปแบบการไฮเดรต เป็นตน้ (Schmidt และ Lee, 2012)  

เครืองมือสร้างความชืน แบบ Dynamic Vapor Sorption (DVS) และ Dynamic Dewpoint 

Isotherm (DDI) มีการใชง้านและการใชป้ระโยชน์ทีแตกต่างกนั ขอ้มูลบางอยา่งอาจไดจ้ากวธีิ 

Dynamic Dewpoint Isotherm (DDI) โดยทีวธีิ Dynamic Vapor Sorption (DVS) ไม่สามารถทาํได ้
ไดแ้ก่ การเปลียนแปลงของซอร์ปชนัไอโซเทอมทีสัมพนัธ์กนักบัการเปลียนแปลงของเมทริกซ์ เช่น 
glass transition ซึงค่าวอเตอร์แอคติวตีิวกิฤติ (critical water activity) ของการเปลียนแปลงจาก
สภาวะของแขง็คลา้ยแกว้ (glassy state) ไปเป็นของแขง็คลา้ยยาง (rubbery state) เป็นตน้ (Penner, 

2013) 
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บทท ี3 

 วธีิการดําเนินงานวจัิย 

3.1 วตัถุดิบ 

 3.1.1 สตาร์ชออกทีนิล ซคัซิเนต เตรียมในห้องปฏิบติัการ  

 3.1.2 ซอร์บิทอล (70% solution) จากบริษทัสยามซอร์บิทอล จาํกดั จงัหวดั
กรุงเทพมหานคร 

 3.1.3 ขนมขา้วอบกรอบ จากโรงงานอุตสาหกรรม จงัหวดัสมุทรปราการ 

3.2 สารเคมี 
 3.2.1 กรดโอเลอิก จากบริษทั Sigma-Aldrich, Germany 

3.2.2 กรดสเตียริก จากบริษทั Sigma-Aldrich, Germany 

3.2.3 กรดปาลม์มิติก จากบริษทั Sigma-Aldrich, Germany 

3.2.4 เกลือแมกนีเซียมไนเตรต จากบริษทั Ajax Finechem จาํกดั, Australia 

3.3 อุปกรณ์และเครืองมือ 

3.3.1 อุปกรณ์และเครืองมือสําหรับเตรียมฟิลม์บริโภคได ้
- เครืองชงันาํหนกัชนิดหยาบ 2 ตาํแหน่ง (รุ่น KERN & Sohn GmbH D-72336, 

Balingen, Germany) 

- เทอร์โมมิเตอร์ (รุ่น TBT-08H, China) 

- เครืองปันความเร็วสูง (High speed blender), ยหีอ้ Moulinex 

- เครืองกาํจดัฟองอากาศ (รุ่น 275DAE, ยหีอ้ CREST, New York) 

- เครือง Homogenizer (รุ่น Lab2000, ยหีอ้ APV, UK) 

3.3.2 อุปกรณ์และเครืองมือสําหรับทดสอบสมบติัฟิลม์บริโภคได้ 
  - Hand dial thickness gauge (รุ่น 7326, Mitutoyo, Japan) 

- Scanning Electron Microscope (รุ่น JSA-541QLV, JEOL, Tokyo) 

- Fourier transform infrared (FTIR) spectroscopy (รุ่น Spectrum 100 FT-IR, 

Perkin Elmer, USA)
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  - เครืองวิเคราะห์เนือสัมผสั (Texture Analyzer, Model TA-XT2i, Stable Micro 

System, UK) พร้อมหวัวดัเนือสัมผสัชนิด Tensile Grip (รหสั 11356) 

  - เครือง X-ray diffractometer (XRD) (รุ่น MiniflexII, Rigaku, Japan) 

- เครืองควบคุมสภาวะแวดลอ้ม (Climatic test cabinet, รุ่น TK120, Nuve, Turkey) 
  - เครืองวดัสี (Hunter Lab, model miniscan XE, USA) 

3.3.3 อุปกรณ์และเครืองมือสําหรับเตรียมและทดสอบการใชส้ารเคลือบ 

  - เครืองเคลือบขนม (Shin Denyo Electric Blower) 

  - เครืองมือวเิคราะห์ Sorption Isotherm (Vapor sorption analyzer, AquaLab VSA 

, USA) 

  - เครืองวิเคราะห์เนือสัมผสั (Texture Analyzer, Model TA-XT2i, Stable Micro 

System, UK) พร้อมหวัวดัเนือสัมผสัชนิด Cylinder probe เส้นผา่ศูนยก์ลาง 50 มิลลิเมตร  

3.4 วธีิการทดลอง 

3.4.1 การศึกษาผลของชนิดและปริมาณลิพิดต่อสมบติัของอิมลัชนัและสมบติัของฟิลม์บริโภคได ้
 3.4.1.1 วธีิการเตรียมฟิลม์บริโภคได ้ 

  เตรียมอิมลัชนั โดยสูตรอิมลัชนัประกอบดว้ยสตาร์ชดดัแปรออกทีนิลซคัซิเนต, 
Non-Crystallizing sorbitol 40 %(total solid) ลิพิด 3 ชนิด (กรดปาลม์มิติก, กรดสเตียริก และกรด
โอเลอิก) และนาํกลนั โดยแปรอตัราส่วนของลิพิดต่อสตาร์ชดดัแปรออกทีนิลซคัซิเนต 3 ระดบั คือ 
0:1, 0.1:1 และ 0.2:1 แสดงรายละเอียดการคาํนวณในภาคผนวก ก(1.1) โดยสารละลายทงัหมดมี
นาํหนกั 700 กรัม แสดงรายละเอียดการเตรียมในภาคผนวก ก(1.2) นาํอิมลัชนัทีเตรียมไดเ้ทลงบน
เพลทพลาสติก ขนาดเส้นผา่นศูนยก์ลาง 9 เซนติเมตร ทาํใหแ้หง้ในห้องทีสภาวะควบคุมทีอุณหภูมิ 
25±5 องศาเซลเซียส ค่าความชืนสัมพทัธ์ทีร้อยละ 50±5 เป็นระยะเวลา 24 ชวัโมง นาํตวัอยา่งฟิลม์ที
แหง้แลว้ไปเก็บรักษาในตูเ้ดสิกเคเตอร์ทีมีสารละลายแมกนีเซียมไนเตรตอิมตวั ณ ความชืนสัมพทัธ์
ร้อยละ 53±5 อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส เป็นระยะเวลา 3 วนั ก่อนนาํไปทดสอบสมบติัของฟิลม์ 

3.4.1.2 การตรวจสอบสมบติัของฟิลม์บริโภคไดป้ระเภทอิมลัชนั 

- ลกัษณะพนืผวิและภาคตดัขวางของฟิลม์ ดว้ยเครือง Scanning Electron 

Microscope (รุ่นJSA-541QLV) แสดงรายละเอียดในภาคผนวก ข 

- หมู่ฟังกช์นัในฟิลม์ทดสอบดว้ยเครือง Fourier Transform Infrared Spectroscopy 

(FTIR) แสดงรายละเอียดในภาคผนวก ข 
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- สมบติัเชิงกล ดว้ยเครืองวิเคราะห์เนือสัมผสั (Texture Analyzer, Model TAXT2i, 

Stable Micro System, UK) ตามวธีิของ Romeo-bastida และคณะ (2005) แสดงรายละเอียดใน  
ภาคผนวก ข 

- ศึกษาผลึกภายในฟิลม์ โดยใช ้X-ray diffraction ตามวธีิของ Jiménez และคณะ 
(2012) แสดงรายละเอียดในภาคผนวก ข 

- ความสามารถในการแพร่ผา่นไอนาํ โดยดดัแปลงวธีิจาก Wittaya (2009) แสดง
รายละเอียดในภาคผนวก ข 

- ความขุ่นของแผน่ฟิลม์ ทดสอบดว้ยเครืองวดัสี (Hunter Lab, model Miniscan 

XE, USA) โดยใชแ้บบ Day light (D65) แสดงรายละเอียดในภาคผนวก ข 

 

3.4.2 การศึกษาผลของสารเคลือบจากสตาร์ชมนัสาํปะหลงัดดัแปรออกทีนิลซคัซิเนตและลิพิดต่อ
คุณภาพของขนมขา้วอบกรอบ   

เตรียมสารเคลือบโดยแปรชนิดของลิพิด 2 ชนิด โดยเลือกใชส้ารเคลือบอตัราส่วนของลิพิด
ต่อสตาร์ชดดัแปรออกทีนิลซคัซิเนต 0.2:1 เปรียบเทียบตวัอยา่งทีเคลือบดว้ยสารเคลือบไม่ผสมลิพิด 
แสดงรายละเอียดการคาํนวณในภาคผนวก ก โดยสารละลายทงัหมดมีนาํหนกั 500 กรัม แสดง
รายละเอียดในภาคผนวก ก จากนนัตรวจสอบสมบติัของขนมขา้วอบกรอบ ดงัต่อไปนี 

- ศึกษาซอร์ปชนัไอโซเทอร์มของขนมขา้วอบกรอบดว้ยเครือง Vapor 

Sorption Analyzer ระบบ Dynamic Dewpoint Isotherm (DDI) แสดงรายละเอียดในภาคผนวก ข 
- ปริมาตรจาํเพาะ ตามวธีิของ  Lacaze และคณะ (2007) แสดงรายละเอียด

ในภาคผนวก ข 
- ร้อยละการเกาะติดของสารเคลือบบนผลิตภณัฑ ์ตามวธีิของ Hamada 

และคณะ (2005) แสดงรายละเอียดในภาคผนวก ข 
- ลกัษณะพืนผวิและภาพตดัขวางของขนมขา้วอบกรอบก่อนและหลงั

เคลือบสารเคลือบ ดว้ยเครือง Scanning Electron Microscope  
- ลกัษณะเนือสัมผสั ทดสอบดว้ยเครืองวเิคราะห์เนือสัมผสั (Texture 

Analyzer, Model TAXiII, Tex Tech Corp, USA) แสดงรายละเอียดในภาคผนวก ข 
- ทดสอบทางประสาทสัมผสัเชิงพรรณนาดว้ยวธีิ General Quantitative 

Descriptive analysis โดยใชผู้ท้ดสอบทีผา่นการฝึกฝนจาํนวน 10 คน ตามวธีิของ Chaiyakul และ
คณะ (2008) 
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3.5 การวางแผนการทดลองและวเิคราะห์ข้อมูลทางสถิติ 
 3.5.1 การศึกษาผลของชนิดและปริมาณลิพิดต่อสมบติัของฟิลม์บริโภคไดจ้ากสตาร์ชมนั
สาํปะหลงัดดัแปรออกทีนิลซคัซิเนต วางแผนการทดลองแบบ 3×2 Factorial in Completely 

Randomized Design (CRD) with 1 control  และเปรียบเทียบค่าเฉลียดว้ยวธีิ LSD (Least 

Significant difference) ทีระดบัความเชือมนัร้อยละ 95 

 3.5.2 การศึกษาผลของสารเคลือบจากสตาร์ชมนัสาํปะหลงัดดัแปรออกทีนิลซคัซิเนตและ
ลิพิดต่อคุณภาพของขนมอบกรอบวางแผนการทดลองแบบสุ่มตลอด (Completely Randomized 

Design, CRD) และการทดสอบทางประสาทสัมผสัวางแผนการทดลองแบบบล็อกสมบูรณ์ 
(Randomized Completely Block Design, RCBD) และเปรียบเทียบค่าเฉลียดว้ยวธีิ LSD (Least 

Significant difference) ทีระดบัความเชือมนัร้อยละ 95 
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บทที4 

 ผลและวจิารณ์ผลการดําเนินงาน 

4.1 ผลของชนิดและปริมาณลพิดิต่อสมบัติของฟิล์มบริโภคได้ 

4.1.1 ลกัษณะพนืผวิและภาคตัดขวางของฟิล์ม 
  โครงสร้างภายในและผวิหนา้ของฟิลม์มีผลต่อสมบติัการซึมผา่น, สมบติัเชิงกล 
และความขุ่นของฟิลม์ โดยองคป์ระกอบภายในฟิลม์มีการจดัเรียงตวัทีแตกต่างกนั ในระหวา่งการ
ทาํแหง้ ขึนกบัธรรมชาติของไฮโดรคอลลอยดแ์ละความสัมพนัธ์ระหวา่งองคป์ระกอบภายในฟิลม์ 
(Jiménez และคณะ, 2010 อา้งถึง Villalobos และคณะ, 2005) 

ลกัษณะพนืผวิของฟิลม์บริโภคไดที้เตรียมจากสตาร์ชออกทีนิลซคัซิเนต ส่องดว้ย
เครือง Scanning Electron Microscope พบวา่พืนผวิฟิลม์นนัไม่เรียบ ขรุขระ ดงัแสดงในภาพที 5a 
อาจเนืองจากในระหวา่งขนัตอนการเตรียมฟิลม์มีการทาํใหส้ตาร์ชผา่นกระบวนการเจลาติไนเซชนั
(gelatinization) ส่งผลใหเ้มด็สตาร์ชแตกออก สายโมเลกุลของอะไมโลสและอะไมโลเพกตินแพร่
ออกจากเม็ดสตาร์ช  จากนนัเมือมีการผา่นกระบวนการ Homogenization ดว้ย High pressure 

homogenization ซึงการใชค้วามดนั และแรงเฉือน (shear) สูง นนัจะทาํลายพนัธะโคเวเลนตภ์ายใน
สายพอลิเมอร์ (Floury และคณะ, 2002)  พนัธะไกลโคซิดิก (glycosidic bond) ซึงเป็นพนัธะ       
โคเวเลนตที์เชือมระหวา่งโมเลกุลของกลูโคสในสายอะไมโลส และอะไมโลเพกตินจึงถูกทาํลาย  
ทาํใหส้ายโมเลกุลของอะไมโลส อะไมโลเพกตินสันลง ทาํใหเ้กิดปรากฏการณ์รีโทรเกรเดชนั 
(retrogradation) ไดเ้ร็วขึน  เกิดการตกผลึกใหม่ (re-crystalization) ของอะไมโลสในระหวา่งการทาํ
แหง้ฟิลม์ โดยการพนัเกลียวของอะไมโลสจะเกิดขึนทีบริเวณผวิหนา้ของฟิลม์ในขณะทีมีการระเหย
และเยน็ตวัอยา่งรวดเร็ว เกลียวอะไมโลสนีจะทาํใหเ้กิดผลึกทีผวิหนา้ของฟิลม์มากกวา่ในฟิลม์ซึงที
การลดลงของอุณหภูมิและปริมาณนาํชา้กวา่ (Jiménez และคณะ, 2012)  ดงันนัในภาคตดัขวางของ
ฟิลม์ (ภาพที 6a) จึงไม่เห็นลกัษณะของผลึกทีเกิดขึน  

ในส่วนของฟิลม์ทีเตรียมจากสตาร์ชผสมลิพิด พบวา่มีตวัอยา่งฟิลม์มีพืนผวิทีเรียบ
กวา่ฟิลม์จากสตาร์ชทีไม่ผสมลิพิด ดงัแสดงในภาพที 5 เนืองจากการผสมลิพิดหรือกรดไขมนัจะ
ช่วยลดการเกิดรีโทรเกรเดชนั โดยการเกิดพนัธะระหวา่งอะไมโลสและลิพิด (Das และคณะ, 2013) 
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เมือเปรียบเทียบระหวา่งฟิลม์ทีผสมลิพิด 3 ชนิด คือ กรดโอเลอิก กรดสเตียริก และกรดปาลม์มิติก 
พบวา่ฟิลม์ทีผสมกรดโอเลอิกแมจ้ะมีผวิหนา้ทีเรียบ แต่พบวา่มีลกัษณะของดรอปเล็ทไขมนักระจาย
อยูท่วัผวิหนา้ เมือเปรียบเทียบกบัฟิลม์ทีผสมดว้ยกรดไขมนัอิมตวั แสดงถึงระดบัการรวมตวักนั
ระหวา่งกรดโอเลอิกดว้ยกนัเองในเมทริกซ์ของสตาร์ช ซึงการทีกรดโอเลอิกรวมตวักนัเองไม่
รวมตวักบัอะไมโลสของสตาร์ช และเคลือนทีขึนสู่ผวิหนา้ของฟิลม์ในระหวา่งการทาํแหง้จึงทาํให้
เกิดลกัษณะของดรอปเล็ทของกรดโอเลอิกกระจายอยูท่วัผิวหนา้ของฟิลม์ ทาํใหผ้วิหนา้ของฟิลม์ไม่
เรียบเป็นเนือเดียวกนั (heterogeneous surface) ดงัแสดงในรูปที 5b และ 5c ในขณะทีฟิลม์ทีผสม
ดว้ยกรดไขมนัอิมตวั (ภาพที 5d-5g) มีความเรียบสมาํเสมอกนัของฟิลม์มากกวา่ เนืองจากกรดไขมนั
อิมตวัสามารถรวมตวักบัเกลียวอะไมโลสของสตาร์ชไดดี้กวา่ คือ สายโซ่ของกรดไขมนัอิมตวัจะถูก
เก็บไวใ้นเกลียวอะไมโลสมากกวา่ทีจะเคลือนทีขึนมาทีผิวหนา้ของฟิลม์ในระหวา่งการทาํแหง้ 
(Singh และคณะ, ) นอกจากนีทีผวิหนา้ของฟิลม์ทีผสมดว้ยกรดไขมนัอิมตวัมีส่วนของผลึก
ของกรดไขมนักระจายอยูเ่ล็กนอ้ยอยา่งสมาํเสมอ และมีปริมาณมากขึนเมือปริมาณของกรดไขมนั
เพิมมากขึน  
  

    
 

ภาพที 5  ลกัษณะพนืผวิของฟิลม์ตวัอยา่งทีเตรียมจากสตาร์ชและกรดไขมนัในอตัราส่วนต่างๆ  
หมายเหตุ   a=ควบคุม (ไม่ผสมลิพิด), b=กรดโอเลอิก:สตาร์ช=0.1:1, c=กรดโอเลอิก:สตาร์ช=0.2:1, 

d=กรดสเตียริก:สตาร์ช=0.1:1, e=กรดสเตียริก:สตาร์ช=0.2:1, f=กรดปาลม์มิติก:
สตาร์ช=0.1:1 และ g=กรดปาลม์มิติก:สตาร์ช=0.2:1 

1 = กาํลงัขยาย  เท่า และ 2 = กาํลงัขยาย  เท่า 

 

(a1) 

a2)

(a2) 
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ภาพที 5 (ต่อ) ลกัษณะพนืผวิของฟิลม์ตวัอยา่งทีเตรียมจากสตาร์ชและกรดไขมนัในอตัราส่วนต่างๆ  
หมายเหตุ   a=ควบคุม (ไม่ผสมลิพิด), b=กรดโอเลอิก:สตาร์ช=0.1:1, c=กรดโอเลอิก:สตาร์ช=0.2:1, 

d=กรดสเตียริก:สตาร์ช=0.1:1, e=กรดสเตียริก:สตาร์ช=0.2:1, f=กรดปาลม์มิติก:
สตาร์ช=0.1:1 และ g=กรดปาลม์มิติก:สตาร์ช=0.2:1 

1 = กาํลงัขยาย  เท่า และ 2 = กาํลงัขยาย  เท่า 
 

b2)

c2)

d2)

(b1) (b2) 

(c1) (c2) 

(d1) (d2) 
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ภาพที 5 (ต่อ) ลกัษณะพนืผวิของฟิลม์ตวัอยา่งทีเตรียมจากสตาร์ชและกรดไขมนัในอตัราส่วนต่างๆ  
หมายเหตุ   a=ควบคุม (ไม่ผสมลิพิด), b=กรดโอเลอิก:สตาร์ช=0.1:1, c=กรดโอเลอิก:สตาร์ช=0.2:1, 

d=กรดสเตียริก:สตาร์ช=0.1:1, e=กรดสเตียริก:สตาร์ช=0.2:1, f=กรดปาลม์มิติก:
สตาร์ช=0.1:1 และ g=กรดปาลม์มิติก:สตาร์ช=0.2:1 

1 = กาํลงัขยาย  เท่า และ 2 = กาํลงัขยาย  เท่า 

 

f2)

e2)

(e1) (e2) 

(f1) (f2) 



31

 

 

    
 

 

ภาพที 5(ต่อ)  ลกัษณะพนืผวิของฟิลม์ตวัอยา่งทีเตรียมจากสตาร์ชและกรดไขมนัในอตัราส่วนต่างๆ  
หมายเหตุ   a=ควบคุม (ไม่ผสมลิพิด), b=กรดโอเลอิก:สตาร์ช=0.1:1, c=กรดโอเลอิก:สตาร์ช=0.2:1, 

d=กรดสเตียริก:สตาร์ช=0.1:1, e=กรดสเตียริก:สตาร์ช=0.2:1, f=กรดปาลม์มิติก:
สตาร์ช=0.1:1 และ g=กรดปาลม์มิติก:สตาร์ช=0.2:1 

1 = กาํลงัขยาย  เท่า และ 2 = กาํลงัขยาย  เท่า 

ลกัษณะภาคตดัขวางของฟิล์มทีเตรียมจากสตาร์ชและกรดไขมนัในอตัราส่วน
ต่างๆ ทีไดจ้ากเครือง Scanning Electron Microscope แสดงดงัในภาพที 6 พบวา่ฟิลม์สูตรควบคุมที
ไม่ผสมลิพิดมีลกัษณะของฟิลม์ทีเรียบ มีความเป็นเนือเดียวกนั ส่วนฟิลม์ทีมีการผสมกรดไขมนั
อิมตวั (กรดปาลม์มิติกและกรดสเตียริก) และกรดไขมนัไม่อิมตวั (กรดโอเลอิก) จะมีความไม่เป็น
เนือเดียวกนัของฟิลม์ เนืองจากมีส่วนของลิพิดทีกระจายตวัในส่วนของพอลิเมอร์-ซอร์บิทอล ระดบั
ความไม่เป็นเนือเดียวกนัขึนอยูก่บัธรรมชาติของลิพิด (McClements, 2005) ซึงเกียวขอ้งกบัความ
แตกต่างกนัของโครงสร้างโมเลกุลของกรดไขมนั ฟิลม์ทีผสมกรดโอเลอิกจะสังเกตเห็นรูปร่างของ
ดรอปเล็ททีกระจายอยูใ่นส่วนของพอลิเมอร์ไดช้ดัเจน เนืองจากกรดโอเลอิกมีพนัธะคู่ทาํให้
โครงสร้างไม่เป็นเส้นตรงจึงทาํใหเ้กิดการรวมตวักบัส่วนทีมีโครงสร้างเป็นแบบเฮลิกซ์ของ         
อะไมโลสไดย้าก (Jiménez และคณะ, 2012) 

สาํหรับฟิลม์ทีผสมกรดไขมนัอิมตวัทงักรดสเตียริกและกรดปาลม์มิติก กรดไขมนั
มีการกระจายตวัในเมทริกซ์ของสตาร์ชดีกวา่กรดโอเลอิก ทาํใหมี้ความเป็นเนือเดียวกนัมากกวา่ แต่
กลบัพบลกัษณะของช่องวา่งเล็กๆ (Microvoid) จาํนวนมากกระจายอยูท่วัไป เนืองจากมีฟองอากาศ
ขนาดเล็กทีไม่สามารถกาํจดัไดด้ว้ยเครืองกาํจดัฟองก๊าซ (Colla และคณะ, 2006) จึงทาํใหเ้กิด
ลกัษณะของช่องวา่งเล็กๆ (Microvoid) จาํนวนมากกระจายอยูท่วัไปในตวัอยา่งฟิลม์ 

g2)

(g1) (g2) 
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ภาพที 6  ลกัษณะภาคตดัขวางของฟิลม์ตวัอยา่งทีเตรียมจากสตาร์ชและกรดไขมนัในอตัราส่วน
ต่างๆ  ทีกาํลงัขยาย  เท่า 

หมายเหตุ   a=ควบคุม (ไม่ผสมลิพิด), b=กรดโอเลอิก:สตาร์ช=0.1:1, c=กรดโอเลอิก:สตาร์ช=0.2:1, 

d=กรดสเตียริก:สตาร์ช=0.1:1, e=กรดสเตียริก:สตาร์ช=0.2:1, f=กรดปาลม์มิติก:
สตาร์ช=0.1:1 และ g=กรดปาลม์มิติก:สตาร์ช=0.2:1 

 

(a) 

c)
(b) (c) 
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ภาพที 6 (ต่อ) ลกัษณะภาคตดัขวางของฟิลม์ตวัอยา่งทีเตรียมจากสตาร์ชและกรดไขมนัในอตัราส่วน
ต่างๆ  ทีกาํลงัขยาย  เท่า 

หมายเหตุ   a=ควบคุม (ไม่ผสมลิพิด), b=กรดโอเลอิก:สตาร์ช=0.1:1, c=กรดโอเลอิก:สตาร์ช=0.2:1, 

d=กรดสเตียริก:สตาร์ช=0.1:1, e=กรดสเตียริก:สตาร์ช=0.2:1, f=กรดปาลม์มิติก:
สตาร์ช=0.1:1 และ g=กรดปาลม์มิติก:สตาร์ช=0.2:1 

 

4.1.2 ผลการศึกษาด้วย Fourier Transform Infrared Spectroscopy (FTIR) 

การศึกษาปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งองคป์ระกอบทีใชใ้นการทาํฟิลม์สามารถศึกษาไดด้ว้ยเครือง 

Fourier Transform Infrared Spectroscopy (FTIR) โดยเมือมีสารตงัแต่ 2 ชนิดขึนไปผสมกนั การ
ผสมกนัทงัทางกายภาพและการทาํปฏิกิริยาเคมีทาํใหมี้การเปลียนแปลงลกัษณะของสเปกตรัม    

g) 

(d) 

g)

(e) 

(f) (g) 
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(Xu และคณะ, 2005 อา้งถึง Guan และคณะ, 1998 และ Yin และคณะ, 1999) ซึงอาจพบการ
เปลียนแปลงได ้2 ลกัษณะ ดงันี ) การเปลียนแปลงตาํแหน่งของพีค และ ) ความเขม้ของพีคที
เปลียนแปลงไป  สาํหรับการเปลียนแปลงตาํแหน่งของพีค ตวัอยา่งเช่น การศึกษาปฏิสัมพนัธ์ภายใน
ฟิลม์ประกอบระหวา่งสตาร์ชขา้วโพดหรือขา้วโพดขา้วเหนียวกบัไคโตซานทีมีการเปลียนแปลง
ตาํแหน่งของพีคหมู่อะมิโนในไคโตซานจาก 1578 เป็น 1584 cm-1  (Xu และคณะ, 2005) หรือ
การศึกษาปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งสตาร์ชขา้วเจา้กบัไคโตซานทีมีการเปลียนแปลงตาํแหน่งของพีค
หมู่อะมิโนในไคโตซานจาก .  เป็น .  cm-  ซึงการเปลียนแปลงตาํแหน่งของพีคหมู่อะ
มิโนนีแสดงใหเ้ห็นวา่มีปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งหมู่ไฮดรอกซิลของสตาร์ชกบัหมู่อะมิโนของไคโตซาน 
โดยการเกิดโครงสร้างร่างแหทีแขง็แรงระหวา่งหมู่ไฮดรอกซิล ของสตาร์ชและหมู่อะมิโนของไค
โตซาน ซึงสามารถอธิบายผลของการผสมไคโตซานลงในฟิลม์จากสตาร์ชแลว้มีค่า Tensile 

strength สูงขึน (Bourtoom และ Chinnan, ) สาํหรับการเปลียนแปลงลกัษณะของสเปกตรัมใน
ลกัษณะของความเขม้ของพีคทีเปลียนแปลงไป ตวัอยา่งเช่น การใช ้FTIR spectroscopy ดว้ยเทคนิค 
attenuated total reflection (ATR) ศึกษาปฏิสัมพนัธ์ภายในฟิลม์ระหวา่งโปรตีน Quinoa – ไคโต
ซาน – นาํมนัดอกทานตะวนั  พบวา่ เมือเติมนาํมนัดอกทานตะวนัลงในฟิลม์จากไฮโดรคอลลอยด ์
พบวา่ความเขม้ของพีคที  cm-  ของฟิลม์ลดลง เมือมี ionic interaction ลดลง (Valenzuela และ
คณะ, 3) เป็นตน้ 

ในงานวจิยันีมีการศึกษาฟิลม์บริโภคไดด้ว้ยเครือง Fourier Transform Infrared 

Spectroscopy (FTIR) ในช่วงเลขคลืน 4000-500 cm-1 ไดส้เปกตรัม ดงัภาพที 7  สเปกตรัมของฟิลม์
ตวัอยา่งสูตรควบคุมไม่ผสมลิพิดพบพีคลกัษณะกวา้งทีเลขคลืนประมาณ 3400 cm-1 ซึงสัมพนัธ์กบั
พนัธะไฮโดรเจนของหมู่ไฮดรอกซิลของสตาร์ช ช่วงเลขคลืน 900–1200 cm-1  เป็นช่วงเลขคลืนที
แสดงลกัษณะทีมีความจาํเพาะเจาะจงแบบ (Fingerprint) ของการสันจากการยืดของพนัธะ C-O-C 

ของกลูโคส พีคทีเลขคลืนประมาณ 1154 cm-1 เป็นพีคทีเกิดจากการสันจากการยดืของพนัธะ C-O 

ของหมู่ C-O-H  พีคที 1080 และ 1020 cm-1 เกิดจากการยดืของพนัธะ C-O ของหมู่ C-O-C ในวง
แหวนแอนไฮโดรกลูโคส (anhydroglucose ring) พีคที 1412 cm-1 เป็นพีคของหมู่คาร์บอกซิลจาก
หมู่ซคัซินิล (Chang และคณะ, 2012) พีคที 2927 cm-1 เป็นพีคทีเกิดจากการยดืของพนัธะ C-H ส่วน
พีคที 1642 cm-1 เกิดจากการงอของพนัธะ H-O-H  (Hu และคณะ, 2013) 

  สาํหรับสเปกตรัมของฟิลม์ตวัอยา่งทีผสมกรดโอเลอิก กรดสเตียริก และกรดปาลม์
มิติก พบวา่มีการเกิดพีคในตาํแหน่งทีต่างกบัฟิลม์ตวัอยา่งสูตรควบคุม ดงัแสดงในภาพที 7, 8 และ 9
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โดยฟิลม์ทีผสมกรดโอเลอิก พบวา่มีพีคทีเกิดจากการสันจากการยดืแบบสมมาตรของหมู่ –CH3 และ 
–CH2 ของกรดโอเลอิกเกิดขึนทีเลขคลืน 2926 และ 2856 cm-1 ตามลาํดบั และพีคที 1710 cm−1 

เกิดจากการสันจากการยดืของหมู่ C=O ของกรดโอเลอิก (Kong และคณะ, 2008)  ส่วนกรดไขมนั
อิมตวัสเตียริกและปาลม์มิติกจะมีพีคทีเกิดจากการสันจากการยดืแบบสมมาตรของหมู่ –CH3 และ –
CH2 ของกรดโอเลอิกเกิดขึนทีเลขคลืน 2917 cm-1  2850 cm-1 ตามลาํดบั (Teixeira และคณะ, 2007) 

พีคทีเลขคลืน 1704 cm-1 เป็นพีคทีเกิดจากการสันจากการยดืของหมู่ C=O ของกรดสเตียริกและ
ปาลม์มิติก (Fang และคณะ, 2011) ซึงพีคทีพบในฟิลม์ทีผสมกรดไขมนัทีต่างจากฟิลม์สูตรควบคุม
นนัเป็นเพียงพีคทีเกิดขึนจากหมู่ฟังกช์นัของกรดไขมนันนัๆ แต่ไม่พบพีคทีเปลียนแปลงไปจาก
ตาํแหน่งเดิม ในงานวจิยัทีผา่นมาพบวา่เมือเติมส่วนผสมทีเป็นลิพิดลงไปในฟิลม์ พีคการดูดกลืน
สัญญาณทีเลขคลืนช่วง 3400-3500 cm-1 ซึงเป็นพีคทีสัมพนัธ์กนักบัหมู่ไฮดรอกซิลนนัลดลง แสดง
ใหเ้ห็นถึงความเป็นไฮโดรฟิลลิกของฟิลม์ทีลดลง (Pereda และคณะ, 2010)  แต่ในส่วนของการ
เปลียนแปลงความเขม้ของพีคในงานวจิยันีนนัยงัสรุปไม่ได ้เนืองจากงานวิจยันีทาํการศึกษาฟิลม์
ดว้ย FTIR spectroscopy ในโหมด transmission ซึงมีการบดตวัอยา่งผสมกบัโพแทสเซียมโบรไมด ์
(KBr) แต่เนืองจากในการเตรียมตวัอยา่งเตรียมทีอุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส ฟิลม์มีสถานะเป็น
ของแขง็คลา้ยยาง (rubbery state)  ทาํใหฟิ้ลม์ค่อนขา้งเหนียว จึงอาจทาํใหฟิ้ลม์ทีบดผสมกบั
โพแทสเซียมโบรไมดก์ระจายตวัไม่สมาํเสมอทวักนั จึงทาํใหก้ารพิจารณาการเปลียนแปลงความ
เขม้ของพีคนนัไม่สามารถสรุปผลได ้ซึงสังเกตจากความเขม้ของพีคทียา่นประมาณ 3600 cm-1 ทีมี
ความเขม้ของพีคแตกต่างกนัเมือใชต้วัอยา่งเดียวกนัในการทดสอบแต่ละครัง (ภาพที 21-27)   
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ภาพที 7   สเปกตรัมทีไดจ้ากเครือง FTIR เปรียบเทียบระหวา่งสูตรควบคุม(ไม่ผสมลิพิด)กบัฟิลม์ที
ผสมกรดโอเลอิก โดยมีอตัราส่วนระหวา่งกรดโอเลอิก:สตาร์ช = . :  และ . :  

หมายเหตุ         หมายถึง สูตรควบคุม (ไม่ผสมลิพิด) 
                          หมายถึง กรดโอเลอิก:สตาร์ช=0.1:1 

                         หมายถึง กรดโอเลอิก:สตาร์ช=0.2:1 
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ภาพที 8    สเปกตรัมทีไดจ้ากเครือง FTIR เปรียบเทียบระหวา่งสูตรควบคุม(ไม่ผสมลิพิด)กบัฟิลม์ที
ผสมกรดสเตียริกโดยมีอตัราส่วนระหวา่งกรดสเตียริก:สตาร์ช = . :  และ . :  

หมายเหตุ             หมายถึง สูตรควบคุม (ไม่ผสมลิพิด) 
                           หมายถึง กรดสเตียริก:สตาร์ช=0.1:1 

                            หมายถึง กรดสเตียริก:สตาร์ช=0.2:1 
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ภาพที 9    สเปกตรัมทีไดจ้ากเครือง FTIR เปรียบเทียบระหวา่งสูตรควบคุม(ไม่ผสมลิพิด)กบัฟิลม์ที
ผสมกรดปาลม์มิติกโดยมีอตัราส่วนระหวา่งกรดปาลม์มิติก:สตาร์ช = . :  และ . :  

หมายเหตุ           หมายถึง สูตรควบคุม (ไม่ผสมลิพิด) 
                           หมายถึง กรดปาลม์มิติก:สตาร์ช=0.1:1 

                          หมายถึง กรดปาลม์มิติก:สตาร์ช=0.2:1 

4.1.3 สมบัติเชิงกลของฟิล์มบริโภคได้ 

สมบติัเชิงกลของฟิลม์บริโภคได ้ไดแ้ก่ ค่า Tensile strength, ค่า %Elongation at 

break และค่า Elastic modulus สาํหรับค่า Tensile strength ซึงเป็นค่าทีบ่งบอกถึงแรงดึงสูงสุดทีทาํ
ใหฟิ้ลม์ตวัอยา่งขาดหรือแยกออกจากกนัเป็น 2 ส่วน และค่า Elastic modulus ซึงเป็นค่าทีบ่งบอกถึง
ความแขง็แรงของพนัธะทีเกิดขึนในระดบัโมเลกุลภายในฟิลม์ตวัอยา่ง ซึงถา้ค่า Elastic modulus มี
ค่ามาก แสดงวา่พนัธะของโมเลกุลในฟิลม์ตวัอยา่งมีความแขง็แรงมาก ส่วนค่า %Elongation at 

break เป็นค่าทีบ่งบอกถึงความสามารถในการยดืขยายของฟิลม์ตวัอยา่ง เมือมีแรงดึงมากระทาํ
จนกระทงัฟิลม์ขาดหรือแยกออกจากกนั โดยคาํนวณเป็นเปอร์เซ็นตอ์า้งอิงจากความยาวเริมตน้ 
(Maftoonazad และคณะ, 2007) 
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จากการศึกษาสมบติัเชิงกลของฟิลม์บริโภคไดคื้อค่า Tensile strength, ค่า 
%Elongation at break และค่า Elastic modulus พบวา่ฟิลม์ตวัอยา่งทีมีการผสมลิพิดจะมีค่า Tensile 

strength และ Elastic modulus ตาํกวา่สูตรควบคุม (ไม่ผสมลิพิด) ดงัแสดงในภาพที 10a และ10b  
เนืองจากการผสมลิพิดจะทาํใหฟิ้ลม์ตวัอยา่งมีโครงสร้างทีไม่เป็นเนือเดียวกนัหรือทาํใหเ้กิดความ
ไม่สมาํเสมอในโครงสร้างร่างแหของพอลิเมอร์ (Fabra และคณะ, ) เกิดความไม่ต่อเนืองกนั
ของพอลิเมอร์ ทาํให้แรงยดึเหนียวระหวา่งพอลิเมอร์ลดลง (Jiménez และคณะ, ) หรือเกิดจุด
แตกหกัมากขึน (Bravin และคณะ, ) จึงทาํใหค้่า Tensile strength และ Elastic modulus ลดลง
ในฟิลม์ทีมีการผสมลิพิด (Jiménez และคณะ, ) สาํหรับฟิลม์ทีผสมกรดไขมนัอิมตวัทงักรด 
สเตียริก (อตัราส่วนลิพิดต่อสตาร์ช เท่ากบั 0.1ต่อ1) และกรดปาลม์มิติก (อตัราส่วนลิพิดต่อสตาร์ช 
เท่ากบั 0.1ต่อ1 และ 0.2ต่อ1) พบวา่ค่า Elastic modulus ไม่แตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญัทีระดบัความ
เชือมนัร้อยละ 95 เมือเปรียบเทียบกบัฟิลม์ทีไม่ผสมลิพิด ส่วนตวัอยา่งฟิลม์ทีมีการผสมกรดโอเลอิก
มีค่า Tensile strength และ Elastic modulus นอ้ยทีสุด เมือเทียบกบัฟิลม์ทีไม่ผสมลิพิดหรือฟิลม์ที
ผสมกรดไขมนัอิมตวั เนืองจากกรดปาลม์มิติกและกรดสเตียริกมีสถานะเป็นของแขง็ภายใน
โครงสร้างร่างแหของพอลิเมอร์ ณ อุณหภูมิทีทดสอบ ส่งผลใหฟิ้ลม์ตวัอยา่งมีการเปลียนแปลง
รูปร่างไดย้ากกวา่ฟิลม์ทีผสมกรดโอเลอิกซึงมีสถานะเป็นของเหลว ณ อุณหภูมิทีทดสอบจึงสามารถ
เคลือนทีและเปลียนแปลงรูปร่างไดง่้ายเมือมีแรงมากระทาํกบัฟิลม์ตวัอยา่ง (วริาวลัย,์ 2554)  

สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ Jiménez  และคณะ (2012) ทีพบวา่การเติมกรดโอเลอิกในฟิลม์
บริโภคไดจ้ากสตาร์ชขา้วโพด ส่งผลใหค้่า Elastic modulus มีค่านอ้ยกวา่ฟิลม์ทีเติมกรดสเตียริก
และกรดปาลม์มิติก  

ตวัอยา่งฟิลม์ทีมีการผสมกรดไขมนัพบวา่ค่า %Elongation at break มีแนวโนม้ที
เพิมขึน ดงัแสดงในภาพที 10c เนืองจากกรดไขมนัจะประพฤติตนคลา้ยพลาสติไซเซอร์ทาํใหฟิ้ลม์มี
ความสามารถในการยดืตวัและมีความยดืหยุน่เพิมมากขึน (Jiménez และคณะ, 2012 อา้งถึง Fabra 

และคณะ, a; Monedero และคณะ, ; Rhim, และคณะ, ) 
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(a) 

 
(b) 

 
(c) 

ภาพที 10  ค่า Tensile strength (a), ค่า Elastic modulus (b) และ ค่า %Elongation at break (c) ของ
ตวัอยา่งฟิลม์ทีเตรียมจากสตาร์ชและกรดไขมนัในอตัราส่วนต่างๆ  
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4.1.4 ผลกึภายในฟิล์ม 

  จากการศึกษาผลึกภายในฟิลม์ โดยพิจารณาจากการเกิด peak ของฟิลม์ตวัอยา่งทีมี
และไม่มีการผสมลิพิด ดงัแสดงในภาพที 11 พบวา่ฟิลม์ทีไม่ผสมลิพิดหลงัจากทีฟิลม์ผา่นการทาํให้
เกิดเจลาติไนเซชนั พบวา่ เกิด peak กวา้งทีมุม 2ϴ ตงัแต่ 5-25o ซึงเป็นลกัษณะผลึกเป็นแบบ     
อสัณฐาน (amorphous)  เป็นลกัษณะทีพบไดเ้ช่นเดียวกนักบัฟิลม์จากสตาร์ชขา้ว (Bourtoom และ 

Chinnan, 2008) ส่วนตวัอยา่งฟิลม์ทีผสมลิพิดทงักรดไขมนัอิมตวัและไม่อิมตวั พบ peak ทีมุม 2ϴ 

เท่ากบั 19.7o ซึงเป็นลกัษณะผลึกแบบ V-type ซึงเป็นลกัษณะของสารประกอบเชิงซอ้นระหวา่ง   
อะไมโลสกบัลิพิด (Fanta และคณะ, 1999) 

สาํหรับฟิลม์ตวัอยา่งทีมีการผสมกรดไขมนัอิมตวัจะแสดงรูปแบบการเกิดผลึก ดงั
ในภาพที 11d, e, f และ g พบวา่จากภาพที 11 d และ e ซึงเป็น X-ray diffraction patterns ของฟิลม์
ตวัอยา่งทีผสมกรดสเตียริกมีการเกิด peak ขึนทีมุม 2ϴ ตาํแหน่งเดียวกนักบั X-ray diffraction 

patterns ของกรดสเตียริกในงานวจิยัของ Teixeira และคณะ (2010) ทีแสดงในภาพที 3 ส่วนฟิลม์
ตวัอยา่งทีผสมกรดปาลม์มิติกนนัมี X-ray diffraction patterns เป็นดงัภาพที 10 f และ g ซึงพบวา่
การเกิด peak ขึนทีมุม 2ϴ ตาํแหน่งเดียวกนักบั X-ray diffraction patterns ของกรดปาล์มมิติกใน
งานวจิยัของ Fang และคณะ ( ) ทีแสดงในภาพที 4  ซึงกรดไขมนัอิมตวัทงัสองนีมีจุด
หลอมเหลวสูงกวา่อุณหภูมิทีทาํการศึกษา ( 25 องศาเซลเซียส) จึงพบเป็นผลึกของแขง็ภายในฟิลม์ 

การเกิดพืนทีใต ้peak ที 21.4 และ 23.8oจะเพิมขึนเมือความยาวของสายโซ่ของ
กรดไขมนัเพิมขึน ซึงเป็นผลลกัษณะเช่นเดียวกนักบังานวิจยัของ Fanta และคณะ (1999) นอกจากนี
เมือเพิมความเขม้ขน้ขึนจากอตัราส่วนของลิพิด ต่อ สตาร์ชจาก 0.1 ต่อ 1 เป็น 0.2 ต่อ 1 พบวา่ความ
สูงของ peak เพิมขึน เช่นกนั 



42 

 

 

 
ภาพที 11  การเลียวเบนของรังสีเอก็ซ์ภายในฟิลม์ตวัอยา่งทีเตรียมจากสตาร์ชและกรดไขมนัใน

อตัราส่วนต่างๆ  
หมายเหตุ  a=ควบคุม (ไม่ผสมลิพิด), b=กรดโอเลอิก:สตาร์ช=0.1:1, c=กรดโอเลอิก:สตาร์ช=0.2:1,   

d=กรดสเตียริก:สตาร์ช=0.1:1, e=กรดสเตียริก:สตาร์ช=0.2:1, f=กรดปาลม์มิติก:สตาร์ช=
0.1:1 และ g=กรดปาลม์มิติก:สตาร์ช=0.2:1 
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4.1.5 ความสามารถในการแพร่ผ่านไอนํา  

ผลการศึกษาความสามารถในการแพร่ผา่นไอนาํของฟิลม์ตวัอยา่งทีเตรียมจาก
สตาร์ชและลิพิดในอตัราส่วนต่างๆ ทีอุณหภูมิ ±  องศาเซลเซียส ทดสอบทีความแตกต่างของ
ความดนัไอนาํระหวา่งสองดา้นของฟิลม์ระหวา่งความชืนสัมพทัธ์เหนือผวิหนา้ฟิลม์ทีร้อยละ ±  
กบัดา้นล่างของฟิลม์ทีความชืนสัมพทัธ์ร้อยละ 0 แสดงในภาพที 12  พบวา่ฟิลม์ตวัอยา่งทีผสมดว้ย
กรดโอเลอิกมีความสามารถในการแพร่ผา่นไอนาํไม่แตกต่างจากสูตรควบคุมอยา่งมีนยัสาํคญัทาง
สถิติ (p>0.05) เนืองจากการกระจายตวัของกรดโอเลอิกทีไม่สมาํเสมอภายในตวัอยา่งฟิลม์ ซึงจาก
ลกัษณะภาคตดัขวางของฟิล์มทีไดจ้ากเครือง Scanning Electron Microscope สามารถสังเกตเห็น   
ดรอปเลทของกรดไขมนัทีกระจายตวัไม่ต่อเนืองในส่วนของพอลิเมอร์ ดงัแสดงในภาพที 6  
นอกจากนีจากภาพที 11 ยงัพบวา่ฟิลม์ทีผสมกรดโอเลอิกไม่พบผลึกของกรดโอเลอิก ซึงการทีลิพิด
มีสถานะเป็นของเหลวจะทาํใหค้วามสามารถในการตา้นทานต่อการแพร่ผา่นของแก๊สและไอนาํตาํ
กวา่ลิพิดทีมีสถานะป็นของแขง็ เนืองจากการเคลือนทีของโมเลกุลของลิพิดเมืออยูใ่นสถานะ
ของเหลวสามารถเคลือนทีไดม้ากกวา่ทาํใหส้มบติัในการป้องกนัการแพร่ผา่นลดลง (Krochta และ
คณะ, )  

เมือพิจารณาความสามารถในการแพร่ผา่นไอนาํของฟิลม์ทีผสมกรดไขมนัอิมตวั
พบวา่ฟิลม์ทีมีอตัราส่วนของกรดไขมนัอิมตวัต่อสตาร์ชเท่ากบั 0.1 ต่อ 1 นนัไม่แตกต่างจากฟิลม์ที
ไม่ผสมลิพิดเนืองจากแมว้า่กรดไขมนัอิมตวัจะมีสถานะเป็นของแขง็ ณ อุณหภูมิทีใชท้ดสอบ (25 

องศาเซลเซียส ) และสามารถกระจายตวัสมาํเสมอและต่อเนืองในส่วนของพอลิเมอร์ แต่ฟิลม์ทีมี
อตัราส่วนของกรดไขมนัอิมตวัต่อสตาร์ชเท่ากบั 0.1 ต่อ1 นนัมีปริมาณของผลึกนอ้ยกวา่ฟิลม์ทีมี
อตัราส่วนของกรดไขมนัอิมตวัต่อสตาร์ชเท่ากบั 0.2 ต่อ 1 (จากภาพที 11) ทาํใหก้ารเรียงตวัของ
ผลึกของกรดไขมนัในฟิลม์ทีมีอตัราส่วนของกรดไขมนัอิมตวัต่อสตาร์ชเท่ากบั 0.1 ต่อ 1 ยงัไม่
หนาแน่นพอทีจะทาํใหค้วามตา้นทานการแพร่ผา่นของแก๊สและไอนาํของฟิลม์มีประสิทธิภาพดีขึน 
ในขณะทีฟิลม์ทีมีอตัราส่วนของกรดไขมนัอิมตวัต่อสตาร์ชเท่ากบั 0.2 ต่อ 1 นนัพบวา่ความสามารถ
ในการแพร่ผา่นไอนาํของฟิล์มแตกต่างจากฟิลม์ทีไม่ผสมลิพิดอยา่งมีนยัสาํคญัทีระดบัความเชือมนั
ที 95% เนืองจากมีส่วนผลึกของกรดไขมนัเรียงตวัอยา่งหนาแน่นเพียงพอทีจะส่งผลใหป้้องกนัการ
แพร่ผา่นของไอนาํไดดี้ เป็นไปตามแบบจาํลอง micropathway ซึงเป็นแบบจาํลองทีอธิบายการแพร่
ผา่นของไอนาํในฟิลม์ในระบบอิมลัชนัวา่เมือเพิมความคดเคียว (tortuosity) ของเส้นทางการแพร่
ผา่นของไอนาํภายในฟิลม์จะสามารถช่วยลดอตัราการแพร่ผา่นของไอนาํในฟิลม์ได ้ซึงการผสม
ลิพิดลงไปนนั ลิพิดซึงมีความเป็นส่วนทีไม่ชอบนาํ (hydrophobic) จะขวางเส้นทางการเคลือนที
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ของไอนาํภายในฟิลม์ ทาํใหโ้มเลกุลของไอนาํเคลือนทีไดย้ากและใชเ้วลามากขึน ดงันนัการผสม
ลิพิดจึงทาํใหอ้ตัราการแพร่ผา่นของไอนาํผา่นฟิลม์มีค่าลดลง (Krochta, 1990) นอกจากนีการผสม
ลิพิดซึงเป็นการผสมองคป์ระกอบทีไม่มีขวัลงไปในระบบในปริมาณเพิมขึนพบวา่อตัราการแพร่
ผา่นของไอนาํยงิลดลงเนืองจากมีส่วนประกอบทีเป็นส่วนทีไม่ชอบนาํ (hydrophobic) เพิมมากขึน 
จึงเป็นการเพิมสมบติัในการป้องกนัการแพร่ผา่นไอนาํของฟิลม์ (Garcia และคณะ, 2000)   
 

 
ภาพที 12 ความสามารถในการแพร่ผา่นไอนาํ ของฟิลม์ตวัอยา่งทีเตรียมจากสตาร์ชและกรดไขมนั

ในอตัราส่วนต่างๆ ทีอุณหภูมิ ±  องศาเซลเซียส ทดสอบ ณ ความชืนสัมพทัธ์ภายนอก
ถว้ยร้อยละ ±  และความชืนสัมพทัธ์ภายในถว้ยร้อยละ 0  

 

4.1.6 ความขุ่น  

ผลการศึกษาความขุ่นของฟิล์มตวัอยา่งทีเตรียมจากสตาร์ชและลิพิดในอตัราส่วน
ต่างๆ ทีอุณหภูมิ ±  องศาเซลเซียส แสดงดงัภาพที 13 พบวา่ฟิลม์ตวัอยา่งทีไม่ผสมลิพิดมีความ
ขุ่นมากกวา่ฟิลม์ทีผสมลิพิด (ยกเวน้ฟิลม์ทีมีอตัราส่วนของกรดโอเลอิกต่อสตาร์ชเท่ากบั 0.2 ต่อ 1) 

อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ (p<0.05)  และเมือเปรียบเทียบระหวา่งฟิลม์ทีผสมกรดไขมนัอิมตวักบั
ฟิลม์ทีผสมกรดไขมนัไม่อิมตวั พบวา่ ฟิลม์ตวัอยา่งทีผสมกรดไขมนัอิมตวัทงักรดสเตียริกและกรด
ปาลม์มิติก มีความขุ่นนอ้ยกวา่ฟิลม์ทีผสมดว้ยกรดโอเลอิกอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ(p<0.05)  

ความขุ่นของฟิลม์นนัสัมพนัธ์กบัลกัษณะพืนผวิของฟิลม์ โดยพืนผวิทีขรุขระมาก
จะมีค่าความขุ่นมาก (Villalobos และคณะ, 2005) และเนืองจากฟิลม์ตวัอยา่งทีไม่ผสมลิพิดมี
ลกัษณะพนืผวิทีขรุขระ (ดงัภาพที 5a) จึงทาํใหค้่าความขุ่นมากกวา่ฟิลม์ตวัอยา่งทีผสมลิพิด ยกเวน้



45

 

 

ฟิลม์ตวัอยา่งทีมีอตัราส่วนของกรดโอเลอิกต่อสตาร์ชเท่ากบั 0.2 ต่อ1 ทีมีความขุ่นของฟิลม์มากกวา่
ฟิลม์ตวัอยา่งทีไม่ผสมลิพิดเนืองจากมีดรอปเลทของกรดโอเลอิกจาํนวนมากทีกระจายอยูท่วัผวิหนา้
ของฟิลม์ซึงส่งผลใหผ้วิหนา้ของฟิลม์ขรุขระมากจึงทาํใหฟิ้ลม์มีความขุ่นมาก 
 

 

ภาพที 13  ค่าความขุ่น (Opacity) ของฟิลม์ตวัอยา่งทีเตรียมจากสตาร์ชและกรดไขมนัในอตัราส่วน
ต่างๆ  

 

4.2 ผลของสารเคลอืบจากสตาร์ชมันสําปะหลงัดัดแปรออกทนิีลซัคซิเนตและลพิดิต่อคุณภาพของ
ขนมข้าวอบกรอบอะราเร่   

 เมือพิจารณาดา้นความสามารถในการซึมผา่นไอนาํของฟิลม์จากสตาร์ชมนัสาํปะหลงัดดั
แปรออกทีนิลซคัซิเนตทีไม่ผสมลิพิด ฟิลม์จากสตาร์ชทีมีการผสมกรดไขมนัไม่อิมตวั และฟิลม์จาก
สตาร์ชทีมีการผสมกรดไขมนัอิมตวั พบวา่ฟิลม์จากสตาร์ชทีมีการผสมกรดไขมนัอิมตวั คือ กรด
ปาลม์มิติกและกรดสเตียริก ทีความเขม้ขน้ของกรดไขมนัต่อสตาร์ชเท่ากบั 0.2 ต่อ 1  มีค่าตาํทีสุด 
แสดงใหเ้ห็นวา่กรดไขมนัอิมตวัสามารถช่วยป้องกนัการซึมผา่นไอนาํไดดี้ทีสุด นอกจากนีฟิลม์
ดงักล่าวยงัมีลกัษณะทางกายภาพใกลเ้คียงกบัฟิลม์ทีไม่มีการผสมกรดไขมนัผูว้จิยัจึงเลือกกรดไขมนั
อิมตวัทีระดบัความเขม้ขน้ของกรดไขมนัต่อสตาร์ช เท่ากบั 0.2 ต่อ 1 มาผสมในสารเคลือบทีใชใ้น
การเคลือบขนมขา้วอบกรอบอะราเร่เพือศึกษาผลของสารเคลือบต่อคุณภาพของขนมขา้วอบ
กรอบอะราเร่เปรียบเทียบกบัตวัอยา่งทีเคลือบสตาร์ชดดัแปรออกทีนิลซคัซิเนตซึงไม่มีกรดไขมนั 
ทงันีเนืองจากความสามารถในการป้องกนัการซึมผา่นของไอนาํในรูปของฟิลม์บริโภคไดก้บัสาร
เคลือบอาจแตกต่างหรือเหมือนกนั ขึนอยูก่บัปัจจยัต่างๆ ไดแ้ก่ ความสมาํเสมอของการเคลือบ การ
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เกาะติดของสารเคลือบบนผลิตภณัฑ ์ความหนาของชนัสารเคลือบ ความเป็นรูพรุนของผลิตภณัฑ ์
เป็นตน้ (สิริกานต,์ 2553)  

4.2.1 แอดซอร์ปชันไอโซเทอร์มของตัวอย่างขนมข้าวอบกรอบหลงัเคลอืบ 

ผลิตภณัฑเ์บเกอรีทีมีปริมาณความชืนตาํ และผลิตภณัฑที์ไดจ้ากการ extrusion เช่น บิสกิต, 
ขนมขบเคียว และซีเรียล ทีมีเนือสัมผสักรอบอนัเป็นความตอ้งการของผูบ้ริโภค การสูญเสียความ
กรอบ และแขง็ขึนของผลิตภณัฑ ์ในระหวา่งการเก็บรักษาภายใตส้ภาวะความชืนสัมพทัธ์สูงนนัเกิด
จากปริมาณความชืนทีเพิมขึนภายในผลิตภณัฑ์ ซึงการดูดซบัความชืน (Moisture adsorption) เป็น
ผลเนืองมาจากหลกัการเทอร์โมไดนามิกส์ สมดุลความชืนของผลิตภณัฑ ์(water activity 

equilibrium) และการเปลียนแปลงของกระบวนการการส่งผา่นมวล ความแตกต่างของวอเตอร์แอค 
ติวตีิ (water activity; aw)  ของอาหาร หรือองคป์ระกอบของอาหารกบัสิงแวดลอ้มโดยรอบ ทาํให้
เกิดแรงในการเคลือนทีของนาํ (Labuza และ Hyman, 1998) 

ความสัมพนัธ์ระหวา่งวอเตอร์แอคติวิตีกบัปริมาณความชืน ณ ทีอุณหภูมิหนึงนี เรียกวา่ 
ซอร์ปชนัไอโซเทอร์ม (sorption isotherm) ซึงความสัมพนัธ์นีจะมีความจาํเพาะในแต่ละผลิตภณัฑ์
เนืองจากแต่ละผลิตภณัฑมี์ปริมาณนาํและปริมาณขององคป์ระกอบทีเป็นของแขง็แตกต่างกนั โดย
ส่วนมากในอาหารจะมีการเพิมขึนของค่าวอเตอร์แอคติวิตี ซึงสัมพนัธ์กบัปริมาณความชืนเป็น
รูปร่างซิกมอยด ์แต่อาหารทีปริมาณนาํตาลสูงหรือมีโมเลกุลทีสามารถละลายไดอ้ยูเ่ล็กนอ้ยจะมี
ซอร์ปชนัไอโซเทอร์มเป็นรูปตวั J สาํหรับการเกิด moisture sorption ในขนัแรกนนัโมเลกุลของนาํ
จะสร้างพนัธะกบัโมเลกุลอืนๆทีเป็นองคป์ระกอบในอาหาร เรียกวา่ ปริมาณความชืนระดบัชนัโม
โนเลเยอร์  (monolayer moisture) ซึงปริมาณความชืนนีจะถูกดูดซบัโดยองคป์ระกอบในอาหารทีมี
สมบติัชอบนาํ (hydrophilic) หรือโมลกุลทีมีขวั (โพลีแซคคาไรด,์ โปรตีน เป็นตน้) (Andrade และ
คณะ, 2011) 

ในงานวจิยัทีผา่นมา พบวา่การใชส้ารเคลือบสามารถช่วยป้องกนัการดูดซบัความชืนได ้
โดยพบวา่ผวิของขนมขา้วอบกรอบทีมีการเคลือบดว้ยสารเคลือบมีความสมาํเสมอของพืนผวิ
มากกวา่และพบรูพรุนนอ้ยกวา่ขนมขา้วอบกรอบก่อนเคลือบ ซึงรูพรุนหรือช่องวา่งบนพืนผวิเป็น
ช่องทางใหโ้มเลกุลของไอนาํผา่นไปได ้ขนมขา้วอบกรอบทีมีการเคลือบดว้ยสารเคลือบจึงมีการดูด
ซบัความชืนนอ้ยกวา่ขนมขา้วอบกรอบก่อนเคลือบ (สิริกานต,์ 2553) ในการศึกษานีจึงไดมี้
การศึกษาเปรียบเทียบผลของลิพิดในสารเคลือบต่อความสามารถในการป้องกนัการดูดซบัความชืน
ของขนมขา้วอบกรอบ โดยศึกษาซอร์ปชนัไอโซเทอมของตวัอยา่งขนมขา้วอบกรอบทีเคลือบสาร
เคลือบทีผสมเปรียบเทียบกบัสารเคลือบทีไม่ผสมลิพิด ทีอุณหภูมิคงทีที 25 องศาเซลเซียส ผลแสดง
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ดงัในภาพที 14 พบวา่ ลกัษณะไอโซเทอร์มการดูดซบัความชืนของขนมอบกรอบจะมีการดูด
ความชืนในช่วงแรกอยา่งชา้ๆ และเพิมขึนอยา่งรวดเร็วหลงัจากผา่นค่าวอเตอร์แอคติวิตีวกิฤติ 
(critical water activity) ซึงเป็นค่าวอเตอร์แอคติวตีิทีผลิตภณัฑมี์การเปลียนสถานะจากของแขง็
คลา้ยแกว้ (glassy state) เป็นของแขง็คลา้ยยาง (rubbery state) (Barbosa-Cánovas และคณะ, 2008)

ค่าวอเตอร์แอคติวิตีวกิฤติของขนมขา้วอบกรอบอะราเร่หลงัเคลือบดว้ยสารเคลือบสูตรต่างๆ ที
อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส แสดงดงัตารางที 4 พบวา่ เมือผสมกรดไขมนัลงในสารเคลือบค่าวอเตอร์
แอคติวตีิวกิฤติของขนมขา้วอบกรอบอะราเร่มีค่าสูงขึน แสดงใหเ้ห็นวา่ตวัอยา่งขนมขา้วอบ
กรอบอะราเร่ทีเคลือบดว้ยสารเคลือบทีผสมกรดไขมนัมีการเปลียนแปลงสถานะจากของแขง็คลา้ย
แกว้ ซึงตวัอยา่งจะมีลกัษณะเนือสัมผสัทีกรอบ เปราะ ไปเป็นของแขง็คลา้ยยางทีเนือสัมผสัแขง็ 
เหนียว ซึงเป็นลกัษณะเนือสัมผสัของขนมขา้วอบกรอบทีผูบ้ริโภคไม่ตอ้งการทีค่าวอเตอร์แอคติวิตี
สูงกวา่ขนมขา้วอบกรอบอะราเร่เคลือบดว้ยสารเคลือบไม่ผสมลิพิด 

นอกจากนีเมือนาํขอ้มูลปริมาณนาํอิสระทีระดบัต่างๆ กบัปริมาณความชืนทีเพิมขึนของ
ขนมขา้วอบกรอบทีเคลือบดว้ยสารเคลือบชนิดต่างๆ มาวเิคราะห์โดยใชส้มการไอโซเทอมดูดซบั
ความชืนทงั 2 สมการ คือ แบบจาํลองของ Guggenheim Anderson de Boer (GAB) และ Brunauer – 

Emmett – Teller (BET) ทีอุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส ไดผ้ลดงัแสดงในตารางที 4 ซึงเมือพิจารณาค่า 
Root mean square error (RMSE; R2) ซึงบ่งบอกถึงความแม่นยาํของการใชแ้บบจาํลองในการ
ทาํนายค่าการดูดซบัความชืนของผลิตภณัฑ ์พบวา่ ค่า R2 ของสมการของ GAB มีค่า สูงกวา่สมการ
ของ BET ทงันีเนืองจากสมการของ BET เหมาะสมทีจะนาํมาทาํนาย moisture sorption ไดใ้นช่วง 
ค่าวอเตอร์แอคติวิตี 0.11-0.55 เท่านนั เนืองจากค่าวอเตอร์แอคติวตีิทีมากกวา่ 0.5 สมการของ BET 

จะไม่เป็นเส้นตรง โดยกราฟจะมีแนวโนม้ทีมีความชนัมากขึน ทาํใหค้่าสหสัมพนัธ์ลดลง ส่วน
สมการของ GAB สามารถใชท้าํนายค่า moisture sorption ไดใ้นช่วง ค่าวอเตอร์แอคติวิตีตงัแต่ 0.11-

0.75 (Labuza และคณะ, 1985) แสดงใหเ้ห็นวา่สมการของ GAB เป็นสมการทีเหมาะสมมากกวา่ที
จะนาํมาใชอ้ธิบายค่าการดูดซบัความชืนของขนมขา้วอบกรอบ ซึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ สิริ
กานต ์(2553) ทีศึกษาซอร์ปชนัไอโซเทอมของขนมขา้วอบกรอบอาราเร่ และ Siripatrawan และ
คณะ (2006) ทีศึกษาซอร์ปชนัไอโซเทอมของขนมอบกรอบจากขา้วหอมมะลิ จึงนาํขอ้มูลทีไดจ้าก
สมการของ GAB มาคาํนวณเพือหาค่าความชืนในระดบัชนัโมโนเลเยอร์ (M0) ต่อไป  
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ภาพที 14   ความสัมพนัธ์ระหวา่งความชืน (ร้อยละนาํหนกัแหง้) และวอเตอร์แอคติวิตีของขนมขา้ว
อบกรอบเคลือบสารเคลือบไม่ผสมลิพิด, เคลือบสารเคลือบสตาร์ช:กรดปาลม์มิติก 1:0.2

และเคลือบสารเคลือบสตาร์ช:กรดสเตียริก 1:0.2  ทีอุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส 
หมายเหตุ             หมายถึง สารเคลือบไม่ผสมลิพิด 

                             หมายถึง สารเคลือบสตาร์ช:กรดปาลม์มิติก 1:0.2 

                             หมายถึง สารเคลือบสตาร์ช:กรดสเตียริก 1:0.2 

ปริมาณความชืนระดบัชนัโมโนเลเยอร์ (M0) เป็นปริมาณนาํหรือปริมาณความชืนทีถูกดูด
ซบัไวร้อบๆ อาหารเป็นฟิลม์บางๆ เพียงชนัเดียว มีคุณสมบติัเป็นส่วนหนึงของอาหารทีมีความคง
ตวัมากไม่วา่ทีอุณหภูมิใดๆ ก็ไม่สามารถเปลียนแปลงได ้นาํในส่วนนีจะถูกยดึแน่นมาก ไม่เกิด
ประโยชน์หรือเกิดประโยชน์นอ้ยมากในการทาํปฏิกิริยาต่างๆ หากอาหารมีค่าความชืนระดบั       
โมโนเลเยอร์มากแสดงวา่มีบริเวณทีสามารถทาํปฏิกิริยา (active site) กบัโมเลกุลนาํมาก 
(Siripatrawan และคณะ, 2006) ซึงจากตารางที 4 พบวา่ค่า M0 ทีบ่งบอกถึงปริมาณความชืนในระดบั
โมโนเลเยอร์ของแบบจาํลอง GAB ของตวัอยา่งทีเคลือบสารเคลือบทีผสมกรดไขมนัจะมี M0  ตาํ
กวา่ตวัอยา่งทีเคลือบสารเคลือบไม่ผสมกรดไขมนั แสดงใหเ้ห็นวา่ขนมขา้วอบกรอบทีเคลือบสาร
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เคลือบผสมกรดไขมนัมีบริเวณทีสามารถทาํปฏิกิริยากบัโมเลกุลของนาํนอ้ยกวา่ เนืองจากใน
องคป์ระกอบของสารเคลือบมีส่วนผสมของกรดไขมนัซึงมีสมบติัไม่ชอบนาํ (hydrophobic 

property) ไม่สร้างพนัธะกบันาํจึงทาํใหมี้ปริมาณความชืนทีระดบัชนัโมโนเลเยอร์ตาํกวา่ ซึง
สอดคลอ้งกนักบัความสามารถในการแพร่ผา่นไอนาํของฟิลม์ในการทดลองเบืองตน้ 

ตารางที 4 ค่าคงทีของขนมขา้วอบกรอบทีคาํนวณไดจ้ากแบบจาํลองของ  GAB และ BET และค่า
วอเตอร์แอคติวิตีวกิฤติของขนมขา้วอบกรอบทีเคลือบดว้ยสารเคลือบสูตรต่างๆ ที
อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส 

M0  = ปริมาณความชืนทีโมโนเลเยอร์ (กรัมต่อหนึงร้อยกรัมของแขง็) 
C  = ค่าคงทีของแบบจาํลอง 

K = ค่าคงทีของสมการ GAB 

R2 = Root mean square error 

 

 

 

 

Model 

ตวัอยา่งเคลือบ
สารเคลือบไม่

ผสมลิพิด 

ตวัอยา่งเคลือบ   
สารเคลือบผสม 

กรดปาลม์มิติก20% 

ตวัอยา่งเคลือบ   
สารเคลือบผสม   
กรดสเตียริก20% 

GAB 

C1 17.0981 21.7468 61.188 

K 0.8774 0.8924 0.8992 

M0 4.9807 4.4962 4.5634 

R2 0.9834 0.9863 0.9827 

BET 

C 25.9753 52.8541 311.2177 

M0 5.4716 5.053 5.1711 

R2 0.9665 0.9504 0.9795 

ค่าวอเตอร์แอคติวิตีวกิฤติ 0.4875 0.5320 0.4925 



50 

 

 

4.2.2 สมบัติทางกายภาพ และคุณภาพทางประสาทสัมผสัของขนมข้าวอบกรอบ  

(ก.) ปริมาตรจําเพาะ  
ปริมาตรจาํเพาะของขนมขา้วอบกรอบ ผลแสดงดงัตารางที 5 พบวา่ขนมขา้วอบกรอบก่อน

เคลือบมีค่าปริมาตรจาํเพาะประมาณ 1.96 cm3/g และเมือนาํขนมมาเคลือบสารเคลือบสูตรต่างๆ ทงั
ทีผสมลิพิดและไม่ผสมลิพิด พบวา่ปริมาตรจาํเพาะของขนมขา้วอบกรอบหลงัเคลือบลดลงอยา่งมี
นยัสาํคญัทางสถิติทีระดบัความเชือมนัร้อยละ 95 (p<0.05) โดยพบวา่ขนมขา้วอบกรอบมีปริมาตร
จาํเพาะอยูใ่นช่วง 1.45-1.48  cm3/g เนืองจากมีการยบุตวัของขนมขา้วอบกรอบหลงัเคลือบดว้ยสาร
เคลือบ (ภาพที 28) ซึงในระหวา่งการอบแหง้ขนมขา้วอบกรอบมีสถานะคลา้ยยาง ซึงมีปริมาตร
อิสระในชินขนมมาก เกิดช่องวา่งทีจาํเป็นในการเคลือนทีของนาํ และเมือไดรั้บความร้อนนาํทีอยู่
ภายในจึงสามารถระเหยหรือระเหิดออกมาไดใ้นปริมาณมาก ส่งผลใหผ้นงัเซลลย์บุตวัลงมา ทาํให้
ชินอาหารหดเล็กลง โดยปริมาตรของการหดตวัของอาหารทีมีลกัษณะคลา้ยยางระหวา่งการอบแหง้
นีจะเทียบเท่ากบัปริมาตรนาํทีถูกกาํจดัออกไป (สวนิต, 2556) ซึงต่างจากผลการทดลองของสิริ-
กานต ์(2553) ทีเคลือบขนมขา้วอบกรอบดว้ยสารเคลือบจากสตาร์ชดดัแปรทีมีความหนืดค่อนขา้ง
ตาํ ในขนัตอนการเตรียมสารเคลือบจึงมีการใชป้ริมาณของสตาร์ชค่อนขา้งมาก (ร้อยละ 13 โดย
นาํหนกัแหง้) และใชป้ริมาณนาํนอ้ยทาํใหมี้ปริมาณของแขง็ทงัหมดในสารเคลือบสูง จึงไม่เกิดการ
ยบุตวัของขนมขา้วอบกรอบหลงัเคลือบดว้ยสารเคลือบ 

 (ข.) ค่าร้อยละการเกาะติดของสารเคลอืบบนผลติภัณฑ์ 

ค่าร้อยละการเกาะติดของสารเคลือบบนขนมขา้วอบกรอบเมือใชส้ารเคลือบสูตรต่างๆ 
แสดงดงัตารางที 5 พบวา่เมือใชส้ารเคลือบสูตรต่างๆ ไม่มีความแตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที
ระดบัความเชือมนัร้อยละ 95 (p>0.05) แต่เมือพิจารณาค่าร้อยละการเกาะติดของสารเคลือบทีผสม
ลิพิดทงักรดปาลม์มิติกหรือกรดสเตียริก พบวา่มีแนวโนม้สูงกวา่ขนมขา้วอบกรอบซึงใชส้ารเคลือบ
ทีไม่ผสมลิพิด เนืองจากสารเคลือบทีมีการผสมลิพิดมีความหนืดมากกวา่เล็กนอ้ย (ปัทมา และ จุฑา
ภรณ์, 2555) ซึงสอดคลอ้งกบัการทดลองของสิริกานต ์(2553) ทีทาํการศึกษาค่าร้อยละการเกาะติด
ของสารเคลือบบนขนมขา้วอบกรอบเปรียบเทียบสารเคลือบทีไม่ผสมลิพิดกบัสารเคลือบสูตรผสม
ลิพิดหรือลิพิดผสมอิมลัซิไฟเออร์ พบวา่ค่าร้อยละการเกาะติดของสารเคลือบบนขนมขา้วอบกรอบ
ของสารเคลือบทีไม่ผสมลิพิดมีค่าตาํกวา่ขนมขา้วอบกรอบทีเคลือบดว้ยสารเคลือบสูตรผสมลิพิด
หรือลิพิดผสมอิมลัซิไฟเออร์ ซึงมีความหนืดมากกวา่ ทงันีความหนืดทีเพิมขึนเนืองจากอนุภาคของ
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ไขมนัทีผสมลงไปเกิดการเบียดเสียดกนัทาํใหมี้การตา้นทานการไหลมากขึน (Jumaa และ Muller, 

1988) 

ตารางที 5   ปริมาตรจาํเพาะ (cm3/g) และร้อยละการเกาะติดของสารเคลือบของขนมขา้วอบกรอบ
สูตรต่างๆ  

ตวัอยา่ง 

 

ปริมาตรจาํเพาะ 

(cm3/g) 
ร้อยละการเกาะติดของสาร

เคลือบบนผลิตภณัฑ์ 
ก่อนเคลือบ 1.96±0.20a                       - 1/  

สารเคลือบไม่ผสมลิพิด 1.48±0.20b 2.66±0.28a 

สารเคลือบสตาร์ช:กรดปาลม์มิติก 1:0.2 1.47±0.05b 3.01±0.09a 

สารเคลือบสตาร์ช:กรดสเตียริก 1:0.2 1.45±0.20b 3.20±0.08a 
        1/ ไม่ไดท้าํการวเิคราะห์ 

 (ค.) ลกัษณะพนืผวิและโครงสร้างภาคตัดขวางของขนมข้าวอบกรอบ 

การศึกษาลกัษณะพนืผวิของขนมขา้วอบกรอบหลงัการเคลือบดว้ยสารเคลือบนนัสามารถ
อธิบายความเรียบ และความสมาํเสมอของสารเคลือบทีเคลือบบนผวิของขนมขา้วอบกรอบ ส่วน
การศึกษาโครงสร้างภาคตดัขวางนนัทาํใหท้ราบความหนาโดยประมาณของชนัสารเคลือบ ซึงความ
สมาํเสมอและความหนาของสารเคลือบนนัลว้นแลว้แต่มีผลต่อความสามารถในการดูดซบันาํของ
ผลิตภณัฑ์ (สิริกานต,์ 2553) 

จากการศึกษาลกัษณะพนืผวิของขนมขา้วอบกรอบทีเคลือบดว้ยสารเคลือบทงัสูตรทีไม่มี
การผสมลิพิด สารเคลือบสตาร์ชต่อกรดปาลม์มิติก เท่ากบั 1 ต่อ 0.2 และสารเคลือบสตาร์ชต่อกรดส
เตียริก เท่ากบั 1 ต่อ 0.2 ดว้ยเครือง Scanning Electron Microscope ทีกาํลงัขยาย 20 เท่า และ 200 

เท่า (แสดงในภาพที 15 และ 16 ข, ค และ ง ตามลาํดบั)  พบวา่มีลกัษณะพืนผวิทีเรียบกวา่ขนมขา้ว
อบกรอบก่อนเคลือบสารเคลือบ ไม่พบรูพรุนบนพืนผิวของขนม และเมือเปรียบเทียบระหวา่งขนม
ขา้วอบกรอบทีเคลือบสารเคลือบสูตรต่างๆ พบวา่ ขนมขา้วอบกรอบทีเคลือบดว้ยสารเคลือบไม่
ผสมลิพิดนนัมีลกัษณะพนืผวิทีเรียบสมาํเสมอกวา่สารเคลือบทีผสมดว้ยกรดปาลม์มิติกและกรดส
เตียริก ทงันีเนืองจากสารเคลือบทีผสมกรดปาลม์มิติกและกรดสเตียริกนนัมีความหนืดมากกวา่
เล็กนอ้ย (ปัทมา และ จุฑาภรณ์, 2555) นอกจากนียงัสามารถสังเกตเห็นผลึกสีขาวบนพืนผวิของ
ขนมขา้วอบกรอบทีเคลือบดว้ยสารเคลือบทีผสมกรดสเตียริกกระจายอยูบ่างส่วน เนืองจากกรด 
สเตียริกมีสถานะเป็นของแข็ง ณ อุณหภูมิทีทาํการเคลือบ (68±3 องศาเซลเซียส) 
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การศึกษาโครงสร้างภาคตดัขวางดว้ยเครือง Scanning Electron Microscope ทีกาํลงัขยาย 
250  เท่า และ 1000 เท่า ของขนมขา้วอบกรอบสูตรต่างๆ แสดงดงัภาพที 17 และ 18 พบวา่ขนมขา้ว
อบกรอบทีเคลือบดว้ยสารเคลือบทุกสูตรสามารถสังเกตเห็นชนัของสารเคลือบไดช้ดัเจน โดยสาร
เคลือบทุกสูตรค่อนขา้งหนา และมีความหนาของชนัสารเคลือบใกลเ้คียงกนั (อยูใ่นช่วง 18-30 μm) 

และสารเคลือบสามารถปิดรูพรุนของชินขนมขา้วอบกรอบก่อนเคลือบไดท้วัถึง 
 

    
(ก)          (ข) 

    
(ค)         (ง) 

ภาพที 15   ลกัษณะพนืผวิ ทดสอบดว้ยเครือง Scanning Electron Microscope ของขนมขา้วอบ
กรอบก่อนเคลือบ (ก), เคลือบสารเคลือบไม่ผสมลิพิด (ข), เคลือบสารเคลือบสตาร์ช:
กรดปาลม์มิติก 1:0.2 (ค) และ เคลือบสารเคลือบสตาร์ช:กรดสเตียริก 1:0.2 (ง)  ที
กาํลงัขยาย 20 เท่า             
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(ก)         (ข) 

    
(ค)         (ง) 

ภาพที 16  ลกัษณะพนืผวิ ทดสอบดว้ยเครือง Scanning Electron Microscope  ของขนมขา้วอบ
กรอบก่อนเคลือบ (ก), เคลือบสารเคลือบไม่ผสมลิพิด (ข), สารเคลือบสตาร์ช:กรดปาล์ม
มิติก 1:0.2 (ค) และ สารเคลือบสตาร์ช:กรดสเตียริก 1:0.2 ทีกาํลงัขยาย 200 เท่า             
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    (ก)       (ข) 

    
    (ค)       (ง) 

ภาพที 17  โครงสร้างภาคตดัขวาง ทดสอบดว้ยเครือง Scanning Electron Microscope ของขนมขา้ว
อบกรอบก่อนเคลือบ (ก), เคลือบสารเคลือบไม่ผสมลิพิด (ข), เคลือบสารเคลือบสตาร์ช:
กรดปาลม์มิติก 1:0.2 (ค) และ เคลือบสารเคลือบสตาร์ช:กรดสเตียริก 1:0.2 (ง)  ที
กาํลงัขยาย 250 เท่า             

 

 

 

ชนัสารเคลือบ 

ชนัสารเคลือบ 

ชนัสารเคลือบ 
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    (ก)       (ข) 

    
    (ค)       (ง) 

ภาพที 18  โครงสร้างภาคตดัขวาง ทดสอบดว้ยเครือง Scanning Electron Microscope ของขนมขา้ว
อบกรอบก่อนเคลือบ (ก), สารเคลือบไม่ผสมลิพิด (ข), สารเคลือบสตาร์ช:กรดปาลม์
มิติก 1:0.2 (ค) และ สารเคลือบสตาร์ช:กรดสเตียริก 1:0.2 (ง)  ทีกาํลงัขยาย 1000 เท่า             

 

(ง.) ลกัษณะเนือสัมผสั และผลการทดสอบทางประสาทสัมผสัของขนมข้าวอบกรอบก่อน 
และหลงัเคลอืบ  

ลกัษณะเนือสัมผสัเป็นลกัษณะคุณภาพทีสาํคญัของผลิตภณัฑข์นมขบเคียว มีผลต่อ
พฤติกรรมการบริโภครวมไปถึงแรงทีใชใ้นการกดั เคียวโดยขากรรไกรและฟัน โดยทวัไป
ผลิตภณัฑที์แขง็ เหนียวนนัจะไม่เป็นทียอมรับของผูบ้ริโภค ลกัษณะเนือสัมผสัจะขึนอยูก่บั
องคป์ระกอบทางเคมี, โครงสร้าง และสมบติัการไหล (rheological properties ) ของส่วนประกอบ
(Surówka, 2002) ลกัษณะเนือสัมผสัเกิดจากหลายปัจจยัและมนุษยส์ามารถรับรู้ไดจ้ากการสัมผสั, 
การมองเห็น และการไดย้นิ ดงันนัจึงสามารถวเิคราะห์ลกัษณะเนือสัมผสัไดจ้ากการทดสอบทาง
ประสาทสัมผสั อยา่งไรก็ตามการทดสอบทางประสาทสัมผสัก็มีขอ้เสียทีไม่พบในการใชเ้ครืองมือ
วเิคราะห์ นนัคือ การใชเ้ครืองมือวเิคราะห์นนัใชเ้วลานอ้ย, ราคาไม่แพง และไม่ขึนอยูก่บัสภาวะ

ชนัสารเคลือบ 

ชนัสารเคลือบ 
ชนัสารเคลือบ 
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อารมณ์ของผูท้ดสอบ (Surówka, 2002) การทดสอบดว้ยเครืองมือเป็นการทดสอบการเปลียนแปลง
ของวตัถุโดยใชแ้รงและความเร็ว การตีความความสัมพนัธ์ระหวา่งแรงกบัการเปลียนแปลงรูปร่าง
ของวตัถุนนัเป็นเรืองยาก เนืองจากลกัษณะทางสัณฐานวิทยาของผลิตภณัฑน์นัมีความซบัซอ้น แต่
การทดสอบทางประสาทสัมผสัสามารถอธิบายความแตกต่างไดม้ากกวา่โดยผูชิ้ม เช่น ผูชิ้มสามารถ
แยกออกไดว้า่เป็นลกัษณะของความกรุบกรอบ (crunchy) หรือ ความกรอบ (crispy) ไดใ้น
ผลิตภณัฑเ์ดียวกนั เป็นตน้ (Peleg, ) 

Lewicki และคณะ (2007) ไดท้าํการวเิคราะห์ลกัษณะเนือสัมผสัของคอนเฟล็กซ์โดยใช้
เครืองมือพร้อมทงัหาความสัมพนัธ์ระหวา่งเครืองมือกบัสมบติัทางการไดย้นิเสียง (acoustic 

properties)  แลว้พบวา่ เสียงทีเกิดขึนจากการกดัตวัอยา่งสัมพนัธ์นนักบัความกรอบ Lewicki และ
คณะ (2007) ไดนิ้ยาม ความกรอบ (crispness) หมายถึง แรงทีทาํใหเ้กิดจุดหกัแรกของกราฟแสดง
การเปลียนแปลงของคอนเฟล็กซ์ ส่วนความแขง็นนัเป็นค่าแรงสูงสุด  

จากการศึกษาลกัษณะเนือสัมผสัของขนมขา้วอบกรอบก่อนและหลงัเคลือบสารเคลือบ
ทดสอบดว้ยเครือง Texture Analyzer ไดผ้ลดงัตารางที 6 พบวา่ ค่าแรงทีใชใ้นการทาํใหต้วัอยา่งแตก
ในครังแรกจากการทดสอบดว้ยเครือง มีความสัมพนัธ์อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบัความเชือมนั 
95% ในเชิงตรงกนัขา้ม (-0.952) (ตารางที 21) กบัค่าความเปราะทีไดจ้ากการทดสอบทางประสาท
สัมผสัดว้ยวธีิ General Quantitative Descriptive Analysis โดยผูบ้ริโภคทีไดรั้บการฝึกฝนจาํนวน 10 

คน ซึงแสดงในตารางที 7 นนัคือ ขนมขา้วอบกรอบทีมีค่าความเปราะจากการทดสอบทางประสาท
สัมผสัมาก จะใชแ้รงในการกดตวัอยา่งใหแ้ตกในครังแรกนอ้ย ส่วนขนมขา้วอบกรอบทีมีค่าความ
เปราะจากการทดสอบทางประสาทสัมผสันอ้ย จะใชแ้รงในการกดตวัอยา่งใหแ้ตกในครังแรกมาก 

ซึงจากผลการทดลองพบวา่ เมือเคลือบขนมขา้วอบกรอบดว้ยสารเคลือบสูตรต่างๆ ขนมขา้วอบ
กรอบมีความเปราะเพิมขึนจากขนมขา้วอบกรอบก่อนเคลือบอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบัความ
เชือมนัร้อยละ 95 เนืองจาก บริเวณพืนผวิของขนมขา้วอบกรอบมีความขรุขระมาก และอาจมีผงของ
ขนมอยูที่ผวิหนา้ ซึงความขรุขระหรือผวิหนา้ทีไม่สะอาดนีทาํใหพ้นัธะระหวา่งสารเคลือบและ
ผวิหนา้ของขนมไม่แขง็แรงจึงเกิดการแตกหกัไดง่้ายเมือมีแรงเพียงเล็กนอ้ยมากระทาํ (Suresh และ 

Mortensen, 1998) และส่งผลใหค้่าแรงกดสูงสุดของตวัอยา่งขนมขา้วอบกรอบหลงัเคลือบลดลงจาก
ตวัอยา่งก่อนเคลือบอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบัความเชือมนัร้อยละ 95 และเมือเปรียบเทียบ
ค่าแรงกดสูงสุดซึงไดจ้ากการทดสอบดว้ยเครือง Texture Analyzer พบวา่ขนมขา้วอบกรอบหลงั
เคลือบสารเคลือบสูตรต่างๆ ไม่แตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบัความเชือมนัร้อยละ 95 
โดยสอดคลอ้งกบัผลการทดสอบทางประสาทสัมผสัในดา้นความแขง็  
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ผลจากการทดสอบทางประสาทสัมผสัพบวา่ความเปราะ ความแขง็และความเหนียวติดปาก
ติดฟันของสารเคลือบแต่ละสูตรไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบัความเชือมนัร้อยละ 
95 

ตารางที 6   แรงทีใชใ้นการทาํใหอ้ยา่งแตกในครังแรก, แรงกดสูงสุด ทดสอบดว้ยเครือง Texture 

analyzer 

ตวัอยา่ง แรงทีใชใ้นการทาํให้
อยา่งแตกในครังแรก 

(นิวตนั) 

แรงกดสูงสุด 

                     (นิวตนั) 

ก่อนเคลือบ 27.70±0.81a 49.95±1.16a 

สารเคลือบไม่ผสมลิพิด 7.56±0.50c 33.02±0.69b 

สารเคลือบสตาร์ช:กรดปาลม์มิติก 1:0.2 7.69±1.12c 32.19±0.79b 

สารเคลือบสตาร์ช:กรดสเตียริก 1:0.2 11.68±0.77b 31.37±1.21b 

 

ตารางที 7  คุณภาพทางประสาทสัมผสัของขนมขา้วอบกรอบดา้นความเปราะ, ความแข็ง และความ
เหนียวติดปากติดฟัน ทดสอบดว้ยวธีิ Quantitative Descriptive Analysis โดยผูท้ดสอบ
ทีผา่นการฝึกฝนจาํนวน 10 คน 

ตวัอยา่ง 
ความเปราะ ความแขง็ ความเหนียวติดปากติด

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
ปาลม์มิติก 1:0.2 

10.72±1.19ab 9.05±1.60b 8.48±0.92a 

สารเคลือบสตาร์ช:กรด 
สเตียริก 1:0.2 

10.89±1.69a 10.03±1.40ab 8.48±1.10a 
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บทท ี5 

สรุปผลการดําเนินงาน 

. ฟิลม์บริโภคไดจ้ากสตาร์ชดดัแปรออกเทนิลซคัซิเนตทีมีการผสมกรดไขมนัใน
อตัราส่วนต่างๆจะมีค่า Tensile strength และ Elastic modulus ตาํกวา่ฟิลม์ทีไม่ผสมลิพดิ โดยฟิลม์ที
ผสมกรดโอเลอิกจะมีค่า Tensile strength และ Elastic modulus ตาํทีสุด ส่วนฟิลม์ทีผสมกรดไขมนั
อิมตวัมีค่า Elastic modulus  ไม่แตกต่างกบัฟิลม์ทีไม่ผสมลิพิด และฟิลม์ทีผสมกรดไขมนัมีค่า 
%Elongation at break สูงกวา่ฟิลม์ทีไม่ผสมกรดไขมนั โดยฟิลม์ทีมีการผสมกรดปาลม์มิติกใน
อตัราส่วน 0.2 ต่อ 1 มีค่า %Elongation at break สูงทีสุด  

2. ความสามารถในการแพร่ผา่นไอนาํของฟิลม์จากสตาร์ชดดัแปรออกเทนิลซคัซิเนตตาํลง 
เมือผสมกรดไขมนัอิมตวัทีระดบัความเขม้ขน้ของกรดไขมนัต่อสตาร์ชเท่ากบั 0.2 ต่อ 1 แต่ทีระดบั
ความเขม้ขน้ของกรดไขมนัต่อสตาร์ชเท่ากบั 0.1 ต่อ 1 และฟิลม์ทีผสมกรดโอเลอิกนนัไม่แตกต่าง
จากฟิลม์ทีไม่ผสมกรดไขมนั 

3. ความขุ่นสัมพนัธ์กบัความขรุขระทีผวิหนา้ของฟิลม์ ฟิลม์ทีไม่ผสมกรดไขมนัมีความขุ่น
และผวิหนา้ขรุขระมากกวา่ฟิลม์ทีไม่ผสมกรดไขมนั ยกเวน้ฟิลม์ทีผสมกรดโอเลอิกทีระดบัความ
เขม้ขน้ 0.2 ต่อ 1  

4. ขนมขา้วอบกรอบทีเคลือบสารเคลือบจากสตาร์ชดดัแปรออกเทนิลซคัซิเนตทีผสมกรด
ไขมนัอิมตวั มีปริมาณความชืนทีระดบัชนัโมโนเลเยอร์ (M0) ตาํกวา่ และมีค่าวอเตอร์แอคติวตีิ
วกิฤติ (critical water activity) สูงกวา่ขนมขา้วอบกรอบทีเคลือบสารเคลือบไม่ผสมกรดไขมนั 

5. ขนมขา้วอบกรอบทีเคลือบดว้ยสารเคลือบสูตรต่างๆ มีค่าความเปราะ, ความแขง็ และ
ความเหนียวติดปากติดฟัน จากการทดสอบโดยผูท้ดสอบทีผา่นการฝึกฝนโดยวธีิ General 

Quantitative Descriptive Analysis ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบัความเชือมนั  
ร้อยละ 95 
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วธีิการเตรียม 

1. การเตรียมฟิล์มบริโภคได้จากสตาร์ชออกทนิีลซัคซิเนต (สูตรควบคุม ประกอบด้วยสตาร์ช 
2.5%+ ซอร์บิทอล) 
1.1 วธีิคาํนวณ 

- ชงัสตาร์ชออกทีนิลซคัซิเนตปริมาณ 19.90 กรัม 

- ชงัซอร์บิทอล ปริมาณ 16.67 กรัม 

- ชงันาํกลนั ปริมาณ 663.43 กรัม 

ตวัอยา่งการคาํนวณ 

เตรียมสตาร์ชออกทีนิลซคัซิเนตความเขม้ขน้ . % โดยนาํหนกัแหง้ ปริมาณ 700 กรัม 

สารละลาย  100  กรัม   มีสตาร์ชออกทีนิลซคัซิเนต  2.5  กรัมโดยนาํหนกัแหง้ 

สารละลาย  700  กรัม   มีสตาร์ชออกทีนิลซคัซิเนต  กรัมโดยนาํหนกัแหง้ 

เนืองจาก สตาร์ชออกทีนิลซคัซิเนต มีความชืน 12.07 โดยนาํหนกัแหง้ เพราะฉะนนั 

สตาร์ชออกทีนิลซคัซิเนต 100 กรัม มีนาํอยู1่2.07 กรัม มีสตาร์ชอยู ่87.93 กรัมโดยนาํหนกัแหง้ 

ถา้ตอ้งการสตาร์ช 87.93  กรัม  ตอ้งชงัสตาร์ชมา    100   กรัม 

ถา้ตอ้งการสตาร์ช 17.5    กรัม  ตอ้งชงัสตาร์ชมา     กรัม 

ซอร์บิทอลใชค้วามเขม้ขน้ 40%total solid นนัคือ ปริมาณของแขง็ทงัหมด 100 กรัม มาจากสตาร์ช 
60 กรัม และซอร์บิทอล 40 กรัม 

ถา้สตาร์ช  60 กรัม  ใชซ้อร์บิทอล  40   กรัม 

ถา้สตาร์ช 17.5 กรัม  ใชซ้อร์บิทอล       กรัม 

เนืองจากซอร์บิทอลมีปริมาณของแขง็ทีวดัได ้ 70 oBrix   เพราะฉะนนั 

ถา้ตอ้งการซอร์บิทอล 70 กรัมโดยนาํหนกัแหง้ ตอ้งชงัซอร์บิทอล  100  กรัมโดยนาํหนกัเปียก 

ถา้ตอ้งการซอร์บิทอล 11.67 กรัมโดยนาํหนกัแหง้ ตอ้งชงัซอร์บิทอล    

                     = 16.67 กรัมโดยนาํหนกัเปียก 

เตรียมสารละลายทงัหมด  700 กรัม ดงันนัตอ้งผสมนาํ =700-(19.90+16.67)= 663.43 กรัม 
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1.2  วธีิการเตรียม 

1. เตรียมสารละลายสตาร์ชมนัสาํปะหลงัดดัแปรออกทีนิล (สตาร์ชมนัสาํปะหลงัดดั
แปรออกทีนิล, Non-Crystallizing sorbitol 40 %(total solid) และนาํกลนั) โดยทีสารละลายทงัหมด
มีนาํหนกั 700 กรัม 

2. ผสมใหเ้ขา้กนัดว้ย magnetic bar ทีความเร็วรอบ 500 rpm และใหค้วามร้อนดว้ย hot 

plate ปรับอุณหภูมิใหค้งทีที 95 ± 5 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 30 นาที 

 3. นาํไปผา่นเครือง High pressure Homogenizer ทีระดบัความดนั /  bar 

 4. กาํจดัฟองอากาศภายในสารละลายดว้ยเครืองกาํจดัฟองก๊าซ (sonicator, ยหีอ้ 

CREST TRU-SWEEPTM, รุ่น 275DAE) ระดบั 8 เป็นเวลา 20 นาที ไดเ้ป็นสารเคลือบอิมลัชนั 
 5. เทสารละลายฟิลม์บริโภคไดที้ปริมาณของแขง็ทงัหมด 0.50 กรัม / เพลทใน plastic 

plate ขนาดเส้นผา่นศูนยก์ลาง 9 เซนติเมตร ในระหวา่งเทสารละลายควบคุมอุณหภูมิของสารละลาย
ใหอ้ยูใ่นช่วง 75±5 องศาเซลเซียส 

 6. ทาํใหแ้หง้ทีสภาวะควบคุมทีอุณหภูมิ 25±5 องศาเซลเซียส ค่าความชืนสัมพทัธ์ที
ร้อยละ 50 ± 5 เป็นระยะเวลา 24 ชวัโมง  
 7. นาํตวัอยา่งฟิลม์ทีแหง้แลว้ไปเก็บรักษา ณ ความชืนสัมพทัธ์ประมาณร้อยละ 53±5 

โดยควบคุมความชืนสัมพทัธ์ดว้ยสารละลายแมกนีเซียมไนเตรตอิมตวั อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส 
เป็นระยะเวลา 3 วนั ก่อนนาํไปทดสอบสมบติัทางกายภาพ เตรียมตวัอยา่งเช่นเดียวกนันี 3 ซาํการ
ทดลอง 

2. การเตรียมฟิล์มบริโภคได้อมิัลชัน  

.  วธีิการคาํนวณ 

2.1.1 สูตรผสมกรดโอเลอิก อตัราส่วนสตาร์ชต่อลิพิด เท่ากบั 1:0.1 แบ่งเตรียมวตัถุดิบ
ออกเป็น 2 ส่วน ดงันี 

ส่วนที 1 

- ชงัสตาร์ชออกทีนิลซคัซิเนตปริมาณ 19.90 กรัม 

- ชงัซอร์บิทอล ปริมาณ 16.67 กรัม 

- ชงันาํกลนั ปริมาณ 663.43 กรัม 
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ตวัอยา่งการคาํนวณ 

เตรียมสตาร์ชออกทีนิลซคัซิเนตความเขม้ขน้ . % โดยนาํหนกัแหง้ ปริมาณ 700 กรัม 

สารละลาย   100  กรัม   มีสตาร์ชออกทีนิลซคัซิเนต  2.5 กรัมโดยนาํหนกัแหง้ 

สารละลาย   700  กรัม   มีสตาร์ชออกทีนิลซคัซิเนต  กรัมโดยนาํหนกัแหง้ 

เนืองจาก สตาร์ชออกทีนิลซคัซิเนต มีความชืน 12.07 โดยนาํหนกัแหง้ เพราะฉะนนัสตาร์ช
ออกทีนิลซคัซิเนต 100 กรัม มีนาํอยู ่12.07 กรัม มีสตาร์ชอยู ่87.93 กรัมโดยนาํหนกัแหง้ 

ถา้ตอ้งการสตาร์ช 87.93  กรัม  ตอ้งชงัสตาร์ชมา    100   กรัม 

ถา้ตอ้งการสตาร์ช 17.5    กรัม  ตอ้งชงัสตาร์ชมา     กรัม 

ซอร์บิทอลใชค้วามเขม้ขน้ 40%total solid นนัคือ ปริมาณของแขง็ทงัหมด 100 กรัม มาจาก
สตาร์ช 60 กรัม และซอร์บิทอล 40 กรัม 

ถา้สตาร์ช  60 กรัม ใชซ้อร์บิทอล  40   กรัม 

ถา้สตาร์ช 17.5 กรัม  ใชซ้อร์บิทอล       กรัม 

เนืองจากซอร์บิทอลมีปริมาณของแขง็ทีวดัได ้ 70 oBrix เพราะฉะนนั 

ถา้ตอ้งการซอร์บิทอล 70 กรัมโดยนาํหนกัแหง้ ตอ้งชงัซอร์บิทอล  100  กรัมโดยนาํหนกัเปียก 

ถา้ตอ้งการซอร์บิทอล 11.67 กรัมโดยนาํหนกัแหง้ ตอ้งชงัซอร์บิทอล    

                 = 16.67 กรัมโดยนาํหนกัเปียก 

เตรียมสารละลายทงัหมด  700 กรัม ดงันนัตอ้งผสมนาํ =700-(19.90+16.67)= 663.43 กรัม 

ส่วนที 2 

- ชงักรดโอเลอิก ปริมาณ 1.75 กรัม 
ตวัอยา่งการคาํนวณ 

เตรียมกรดโอเลอิกอตัราส่วนสตาร์ชต่อลิพิด เท่ากบั 1:0.1   
สตาร์ช  1      กรัม   ใชก้รดโอเลอิก  0.1  กรัม 
สตาร์ช 17.5  กรัม  ใชก้รดโอเลอิก 17.5×0.1 = 1.75 กรัม 
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2.1.2 สูตรผสมกรดโอเลอิก อตัราส่วนสตาร์ชต่อลิพิด เท่ากบั 1:0.2 แบ่งเตรียมวตัถุดิบ
ออกเป็น 2 ส่วน ดงันี 

ส่วนที 1 

- ชงัสตาร์ชออกทีนิลซคัซิเนตปริมาณ 19.90 กรัม 

- ชงัซอร์บิทอล ปริมาณ 16.67 กรัม 

- ชงันาํกลนั ปริมาณ 663.43 กรัม 

ตวัอยา่งการคาํนวณ 

เตรียมสตาร์ชออกทีนิลซคัซิเนตความเขม้ขน้ . % โดยนาํหนกัแหง้ ปริมาณ 700 กรัม 

สารละลาย   100  กรัม   มีสตาร์ชออกทีนิลซคัซิเนต  2.5 กรัมโดยนาํหนกัแหง้ 

สารละลาย   700  กรัม   มีสตาร์ชออกทีนิลซคัซิเนต  กรัมโดยนาํหนกัแหง้ 

เนืองจาก สตาร์ชออกทีนิลซคัซิเนต มีความชืน 12.07 โดยนาํหนกัแหง้ เพราะฉะนนัสตาร์ช
ออกทีนิลซคัซิเนต 100 กรัม มีนาํอยู1่2.07 กรัม มีสตาร์ชอยู ่87.93 กรัมโดยนาํหนกัแหง้ 

ถา้ตอ้งการสตาร์ช 87.93  กรัม  ตอ้งชงัสตาร์ชมา    100   กรัม 

ถา้ตอ้งการสตาร์ช 17.5    กรัม  ตอ้งชงัสตาร์ชมา     กรัม 

ซอร์บิทอลใชค้วามเขม้ขน้ 40%total solid นนัคือ ปริมาณของแขง็ทงัหมด 100 กรัม มาจาก
สตาร์ช 60 กรัม และซอร์บิทอล 40 กรัม 

ถา้สตาร์ช  60 กรัม  ใชซ้อร์บิทอล  40   กรัม 

ถา้สตาร์ช 17.5 กรัม  ใชซ้อร์บิทอล       กรัม 

เนืองจากซอร์บิทอลมีปริมาณของแขง็ทีวดัได ้ 70 oBrix เพราะฉะนนั 

ถา้ตอ้งการซอร์บิทอล  70    กรัมโดยนาํหนกัแหง้ ตอ้งชงัซอร์บิทอล  100  กรัมโดยนาํหนกัเปียก 

ถา้ตอ้งการซอร์บิทอล 11.67     กรัมโดยนาํหนกัแหง้ ตอ้งชงัซอร์บิทอล    

                    = 16.67 กรัมโดยนาํหนกัเปียก 

เตรียมสารละลายทงัหมด  700 กรัม ดงันนัตอ้งผสมนาํ =700-(19.90+16.67)= 663.43 กรัม 
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ส่วนที 2 

- ชงักรดโอเลอิก ปริมาณ 3.50 กรัม 
ตวัอยา่งการคาํนวณ 

เตรียมกรดโอเลอิกอตัราส่วนสตาร์ชต่อลิพิด เท่ากบั 1:0.2   
สตาร์ช  1      กรัม   ใชก้รดโอเลอิก  0.2  กรัม 
สตาร์ช 17.5  กรัม  ใชก้รดโอเลอิก 17.5×0.2 = 3.50 กรัม 

2.1.3 สูตรผสมกรดสเตียริก อตัราส่วนสตาร์ชต่อลิพิด เท่ากบั 1:0.1 
ส่วนที 1 

- ชงัสตาร์ชออกทีนิลซคัซิเนตปริมาณ 19.90 กรัม 

- ชงัซอร์บิทอล ปริมาณ 16.67 กรัม 

- ชงันาํกลนั ปริมาณ 663.43 กรัม 

การคาํนวณเช่นเดียวกนักบัการเตรียมตวัอยา่งขอ้ 2.1.1 
ส่วนที 2 

- ชงักรดสเตียริก ปริมาณ 1.75 กรัม 

การคาํนวณเช่นเดียวกนักบัการเตรียมตวัอยา่งขอ้ 2.1.1 

2.1.4 สูตรผสมกรดสเตียริก อตัราส่วนสตาร์ชต่อลิพิด เท่ากบั 1:0.2 
ส่วนที 1 

- ชงัสตาร์ชออกทีนิลซคัซิเนตปริมาณ 19.90 กรัม 

- ชงัซอร์บิทอล ปริมาณ 16.67 กรัม 

- ชงันาํกลนั ปริมาณ 663.43 กรัม 

การคาํนวณเช่นเดียวกนักบัการเตรียมตวัอยา่งขอ้ 2.1.2 

ส่วนที 2 

- ชงักรดสเตียริก ปริมาณ 3.50 กรัม 

การคาํนวณเช่นเดียวกนักบัการเตรียมตวัอยา่งขอ้ 2.1.2 

2.1.5 สูตรผสมกรดปาลม์มิติก อตัราส่วนสตาร์ชต่อลิพิด เท่ากบั 1:0.1 
ส่วนที 1 

- ชงัสตาร์ชออกทีนิลซคัซิเนตปริมาณ 19.90 กรัม 
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- ชงัซอร์บิทอล ปริมาณ 16.67 กรัม 

- ชงันาํกลนั ปริมาณ 663.43 กรัม 

การคาํนวณเช่นเดียวกนักบัการเตรียมตวัอยา่งขอ้ 2.1.1 
ส่วนที 2 

- ชงักรดปาลม์มิติก ปริมาณ 1.75 กรัม 

การคาํนวณเช่นเดียวกนักบัการเตรียมตวัอยา่งขอ้ 2.1.1 

2.1.6 สูตรผสมกรดปาลม์มิติก อตัราส่วนสตาร์ชต่อลิพิด เท่ากบั 1:0.2 
ส่วนที 1 

- ชงัสตาร์ชออกทีนิลซคัซิเนตปริมาณ 19.90 กรัม 

- ชงัซอร์บิทอล ปริมาณ 16.67 กรัม 

- ชงันาํกลนั ปริมาณ 663.43 กรัม 
การคาํนวณเช่นเดียวกนักบัการเตรียมตวัอยา่งขอ้ 2.1.2 

ส่วนที 2 

- ชงักรดโอเลอิก ปริมาณ 3.50 กรัม 

การคาํนวณเช่นเดียวกนักบัการเตรียมตวัอยา่งขอ้ 2.1.2 

2.2 วธีิการเตรียม 

1. เตรียมสารละลายสตาร์ชมนัสาํปะหลงัดดัแปรออกทีนิล (สตาร์ชมนัสาํปะหลงัดดัแปร
ออกทีนิล, Non-Crystallizing sorbitol 40 %(total solid) และนาํกลนั) โดยทีสารละลายทงัหมดมี
นาํหนกั 700 กรัม 

2. ผสมใหเ้ขา้กนัดว้ย magnetic bar ทีความเร็วรอบ 500 rpm และใหค้วามร้อนดว้ย hot 

plate ปรับอุณหภูมิใหค้งทีที 95 ± 5 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 30 นาที 

 3. ผสมลิพิดดว้ย Blender เป็นเวลา  นาที แลว้จึงนาํไปผา่นเครือง High pressure 

Homogenizer ทีระดบัความดนั /  bar 

 4. กาํจดัฟองอากาศภายในสารละลายดว้ยเครืองกาํจดัฟองก๊าซ (sonicator, ยหีอ้ CREST 

TRU-SWEEPTM, รุ่น 275DAE) ระดบั 8 เป็นเวลา 20 นาที ไดเ้ป็นสารเคลือบอิมลัชนั 
 5. เทสารละลายฟิลม์บริโภคไดที้ปริมาณของแขง็ทงัหมด 0.50 กรัม / เพลทใน plastic plate 

ขนาดเส้นผา่นศูนยก์ลาง 9 เซนติเมตร ในระหวา่งเทสารละลายควบคุมอุณหภูมิของสารละลายให้
อยูใ่นช่วง 75±5 องศาเซลเซียส 
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 6. ทาํใหแ้หง้ทีสภาวะควบคุมทีอุณหภูมิ 25 ±5 องศาเซลเซียส ค่าความชืนสัมพทัธ์ทีร้อยละ 
50 ± 5 เป็นระยะเวลา 24 ชวัโมง  
 7. นาํตวัอยา่งฟิลม์ทีแหง้แลว้ไปเก็บรักษา ณ ความชืนสัมพทัธ์ประมาณร้อยละ 53±5 

อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส เป็นระยะเวลา 3 วนั ก่อนนาํไปทดสอบสมบติัทางกายภาพ เตรียม
ตวัอยา่งเช่นเดียวกนันี 3 ซาํการทดลอง 

3. การเตรียมสารเคลอืบและการเคลอืบขนมข้าวอบกรอบด้วยสารเคลอืบ 

3.1  วธีิการคาํนวณ 

        3.1.1 สารเคลือบสูตรไม่ผสมลิพิด 

การคาํนวณเช่นเดียวกนักบัการเตรียมตวัอยา่งขอ้ 1.1 

. .  สารเคลือบสูตรกรดปาลม์มิติก อตัราส่วนสตาร์ชต่อลิพิด เท่ากบั 1:0.2 

การคาํนวณเช่นเดียวกนักบัการเตรียมตวัอยา่งขอ้ 2.1.6 

. .3 สารเคลือบสูตรกรดสเตียริก อตัราส่วนสตาร์ชต่อลิพิด เท่ากบั 1:0.2 

การคาํนวณเช่นเดียวกนักบัการเตรียมตวัอยา่งขอ้ 2.1.4 

3.2 วธีิการเตรียมสารเคลือบ 
1. เตรียมสารละลายสตาร์ชมนัสาํปะหลงัดดัแปรออกทีนิล (สตาร์ชมนัสาํปะหลงัดดัแปร

ออกทีนิล, Non-Crystallizing sorbitol 40 %(total solid) และนาํกลนั) โดยทีสารละลายทงัหมดมี
นาํหนกั 700 กรัม 

2. ผสมใหเ้ขา้กนัดว้ย magnetic bar ทีความเร็วรอบ 500 rpm และใหค้วามร้อนดว้ย hot 

plate ปรับอุณหภูมิใหค้งทีที 95 ± 5 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 30 นาที 

 3. ผสมลิพิดดว้ย Blender เป็นเวลา  นาที แลว้จึงนาํไปผา่นเครือง High pressure 

Homogenizer ทีระดบัความดนั /  bar 

 4. กาํจดัฟองอากาศภายในสารละลายดว้ยเครืองกาํจดัฟองก๊าซ (sonicator, ยหีอ้ CREST 

TRU-SWEEPTM, รุ่น 275DAE) ระดบั 8 เป็นเวลา 20 นาที ไดเ้ป็นสารเคลือบอิมลัชนั เตรียม
ตวัอยา่งเช่นเดียวกนันี 2 ซาํการทดลอง 

3.3  วธีิการเคลือบขนมขา้วอบกรอบ 
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1. อุ่นขนมขา้วอบกรอบใหมี้อุณหภูมิประมาณ 45 องศาเซลเซียส ดว้ยตูอ้บลมร้อน เป็น
เวลา 10 นาที 

2. คลุกสารเคลือบทีเตรียมจากขอ้ 3.2 และขนมใหเ้ขา้กนั โดยใชอ้ตัราส่วนของขนมขา้วอบ
กรอบ : สารเคลือบ เท่ากบั 150:75 กรัม ทีอุณหภูมิประมาณ 70 องศาเซลเซียส  โดยใชเ้ครืองเคลือบ
ขนม ความเร็วรอบ 100 รอบ/นาที เป็นเวลานาน 5 นาที 

3. ตกัขนมใส่ตะแกรงลวดและใชไ้มพ้ายเกลียขนมใหแ้ผท่วัตะแกรง 

4. จากนนันาํมาอบทีอุณหภูมิ 85 องศาเซลเซียส ดว้ยตูอ้บลมร้อนเป็นเวลา 4 ชวัโมง 

 5. หลงัจากนาํขนมออกจากตูอ้บ ใหว้างทิงไวใ้หเ้ยน็ทีอุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส ก่อน
บรรจุถุงอะลูมิเนียมปิดสนิท เตรียมตวัอยา่งเช่นเดียวกนันี 2 ซาํการทดลอง 

 

 

 

 

 

 
ภาพที 19  เครืองเคลือบขนม



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข วธีิวเิคราะห์สมบัติทางเคมีและกายภาพ
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วธีิวเิคราะห์สมบัติทางเคมีและกายภาพ 

1. การศึกษาลกัษณะพนืผวิและภาพตดัขวางของฟิลม์ 

1. เตรียมตวัอยา่งขนาด 1×1 เซนติเมตร ทีควบคุมค่าความชืนสัมพทัธ์ทีร้อยละ 0  และ
อุณหภูมิหอ้ง โดยใส่ในโหลทีมีซิลิกาเจล เป็นเวลา 3 วนั 

2. ศึกษาลกัษณะพนืผวิและลกัษณะภาพตดัขวางของฟิลม์ดว้ยเครือง Scanning Electron 

Microscope (รุ่นJSA-541QLV) 10 kV ความหนาของชนัเคลือบทองคือ 10-20 nm 

2. การศึกษาดว้ย Fourier Transform Infrared Spectroscopy (FTIR) 

 1. เตรียมตวัอยา่งฟิลม์เป็นชินเล็กๆ ควบคุมความชืนสัมพทัธ์ทีร้อยละ 0 และอุณหภูมิห้อง 
โดยใส่ในโหลทีมีซิลิกาเจล เป็นเวลา 3 วนั 

 2. บดตวัอยา่งทีเตรียมไว ้2 มิลลิกรัมกบัโพแทสเซียมโบรไมด ์(KBr) ทีผา่นการอบแห้งแลว้
100 มิลลิกรัม ทาํการอดัดว้ยเครือง hydrolic press จนไดแ้ผน่กลมใสคลา้ยแกว้ (KBr Disc) 

 3. นาํแผน่ KBr Disc ใส่ทียดึแลว้วางบนลาํรังสี IR สแกนตงัแต่ช่วงเลขคลืน 4000-450 cm-1  

3. สมบติัเชิงกล 

1. เตรียมตวัอยา่ง 1.5 × 6 เซนติเมตร เก็บใน Chamber ทีควบคุมค่าความชืนสัมพทัธ์ทีร้อย
ละ 53±5  ดว้ยสารละลายแมกนีเซียมไนเตรตอิมตวั และอุณหภูมิ ±5 องศาเซลเซียส 

2. วดัค่า Tensile strength และค่า %Elongation at break โดยเลือกหวัวดัระบบ tension grip 

แบบ A/TG อตัราการเคลือนทีจะคงตวัที 1 mm/s ดว้ยเครือง Texture analyzer (รุ่น TA-XT2i, Stable 

Micro System Co,Ltd.,UK) 

3. ทดสอบแรงดึงจาํนวน 10 ซาํ โดยทีระยะห่างระหวา่ง grips เท่ากบั 3 เซนติเมตร 
ความเร็วของการเคลือนตวัเป็น 1 mm/s 

4. วดัค่าสูงสุดทีทาํใหฟิ้ลม์แบ่งเป็น 2 ส่วน คือค่า maximum load ค่าระยะทางสุดทา้ยที
ฟิลม์เริมขาด เพือคาํนวณค่า Tensile strength ,ค่า %Elongation at break และค่า Elastic modulus 

จากสูตร (1) , (2) และ (3) ( Romero-bastida และคณะ , 2005 ) 
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เมือ  L คือ ระยะทางเริมตน้ 

L’ คือ ระยะทางทีฟิลม์ขาดออกจากกนั 

                 
เมือ  F คือ แรงทีให ้(นิวตนั) 
 L คือ ระยะทางเริมตน้ 

 A  คือ พืนทีภาคตดัขวางของฟิลม์ทีแรงกระทาํ 
L คือ ความยาวของแผน่ฟิลม์ทีเปลียนแปลงไป 

 

 
ภาพที 20  ตวัอยา่ง stress-stain curve 

ทีมา: Maftoonazad และคณะ (2007) 

4. ลกัษณะผลึกภายในฟิลม์  
1. เตรียมตวัอยา่งฟิลม์บริโภคได ้ขนาด 2 × 2 เซนติเมตร เก็บใน Chamber ทีควบคุมค่า

ความชืนสัมพทัธ์ทีร้อยละ 53±5  ดว้ยสารละลายแมกนีเซียมไนเตรตอิมตวั และอุณหภูมิ ±5 องศา
เซลเซียส 
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2. ศึกษาผลึกภายในฟิลม์ โดยใช ้X-ray diffraction ตามวิธีของ Jiménez และคณะ (2012) 
โดยการยงิรังสีเอกซ์  กิโลวตัล ์  มิลลิแอมแปร์ ความยาวคลืน (λ) เท่ากบั .  Å ช่วงการ
สแกนคือตงัแต่ θ เท่ากบั  ถึง 50 องศา และสแกนดว้ยอตัรา 1.5 องศาต่อนาที  

5. ความสามารถในการแพร่ผา่นไอนาํ 
เตรียมฟิลม์ตวัอยา่งทีไม่มีตาํหนิตดัใหไ้ดข้นาดตามภาชนะทีใชท้ดสอบ วางปิดบนภาชนะ

ทดสอบทีใส่ซิลิกาเจล นาํภาชนะทีปิดดว้ยฟิลม์ตวัอยา่งใส่ในตูค้วบคุมสภาวะแวดลอ้มทีควบคุม
ความชืนสัมพทัธ์ทีร้อยละ 75±2  และอุณหภูมิ 25±2 ºC ทีความเร็วลม 3.26 m/s ชงันาํหนกัที
เปลียนแปลงทุก 12 ชวัโมง หลงัจากนนันาํค่านาํหนกัทีเปลียนแปลง สร้างกราฟระหวา่งนาํหนกัที
เปลียนแปลงและเวลา นาํค่าความชนัมาคาํนวณค่าอตัราการแพร่ผา่นของไอนาํและความสามารถใน
การแพร่ผา่นไอนาํจากสูตร (4) และ ( )  วเิคราะห์เช่นเดียวกนันี  ซาํการทดลอง 

WVTR  =     m / A     (4) 

เมือ  m    คือ ความชนัของกราฟระหวา่งนาํหนกัทีเปลียนแปลงและเวลา 
   A     คือ พืนทีผวิของฟิลม์ตวัอยา่งทีไอนาํเคลือนยา้ย 

WVP     =      (WVTR*L)/ P  (5) 

เมือ  L    คือ ความหนาเฉลียของฟิลม์ตวัอยา่ง 

P คือ ความแตกต่างของความดนัทีภายในตูค้วบคุมสภาวะและภายในถว้ย
ทดสอบ 

6. การวดัความขุ่น 

1. เตรียมตวัอยา่งฟิลม์บริโภคได ้ขนาด 2 × 2 เซนติเมตร เก็บใน Chamber ทีควบคุมค่า
ความชืนสัมพทัธ์ทีร้อยละ 53±5  ดว้ยสารละลายเแมกนีเซียมไนเตรตอิมตวั และอุณหภูมิ ±5 
องศาเซลเซียส 

2. วดัความขุ่นดว้ยเครือง HunterLab model Miniscan XE โดยใชแ้บบ Day light (D65) 

 3. นาํแผน่ฟิลม์ตวัอยา่งวางบนแผน่กระเบืองสีขาว สลบักบักระเบืองสีดาํ เพือใหเ้ครือง 

HunterLab model Miniscan XE คาํนวณค่าความขุ่นของตวัอยา่ง วดัค่าความขุ่นเช่นเดียวกนันี 3 ซาํ
การทดลอง 
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7. การศึกษาซอร์ปชนัไอโซเทอมของตวัอยา่งขนมขา้วอบกรอบหลงัเคลือบดว้ยสารเคลือบ  

ส่งตวัอยา่งขนมขา้วอบกรอบหลงัเคลือบดว้ยสารเคลือบวเิคราะห์แอดซอร์ปชนัไอโซเทอม
ทีบริษทั จาร์พา เทค็เซ็นเตอร์ (CHARPA TECHCENTER) จาํกดั  โดยใชร้ะบบ Dynamic 

Dewpoint Isotherm (DDI) ดว้ยเครือง Vapor Sorption Analyzer 

8. ปริมาตรจาํเพาะตามวธีิของ Lacaze และคณะ (2007) 

 นาํขนม 75 กรัม ชงันาํหนกัใหไ้ดค้่าทีแน่นอน เทเมล็ดงาทีมีขนาดทีสมาํเสมอลงในภาชนะ
ทีทราบปริมาตรทีแน่นอน เรียงชินขนมลงในภาชนะและเทเมล็ดงาสลบักนัไป สุดทา้ยเทเมล็ดงาให้
เตม็และปาดผดิหนา้ใหเ้รียบ  

             ปริมาตรจาํเพาะ = ปริมาตรเมล็ดงาเตม็ภาชนะ – ปริมาตรเมล็ดงาทีผสมลงในภาชนะ 

                                                                    นาํหนกัขนม 75 กรัม 

 หาปริมาตรจาํเพาะเช่นเดียวกนันี 2 ซาํการทดลอง 

9. ร้อยละการเกาะติดตามวธีิของ Hamada และคณะ (2005) 

 ชงันาํหนกัขนมขา้วอบกรอบก่อนเคลือบสารเคลือบและหลงัผา่นการอบแหง้ จากนนันาํมา
คาํนวณตามสูตร 

        นาํหนกัตวัอยา่งหลงัอบแหง้ – นาํหนกัตวัอยา่งก่อนผสมสารเคลือบ    x 100 

              นาํหนกัตวัอยา่งก่อนผสมสารเคลือบ 

หาค่าร้อยละการเกาะติดเช่นเดียวกนันี 2 ซาํการทดลอง 

10. การทดสอบลกัษณะเนือสัมผสัของขนมขา้วอบกรอบโดยเครือง Texture analyzer  

 1. นาํตวัอยา่งขนมขา้วอบกรอบวางลงบนฐานรองรับตวัอยา่งของเครืองทดสอบ 

 2. กาํหนดค่าต่างๆ ดงันี Pretest speed  1 มิลลิเมตร/วนิาที, test speed 1  มิลลิเมตร/วนิาที, 

Posttest speed 10 มิลลิเมตร/วนิาที และระยะระหวา่ง probe กบัฐาน 30 มิลลิเมตร 
 3. กด run a test เครืองจะทาํการทดสอบตวัอยา่ง โดยใชส้ภาวะทีทดสอบดงันี จาํนวนชิน
ตวัอยา่ง 3 ชินต่อการวดั 1 ครัง ทาํการวดั 10 ครังในหนึงซาํการทดลองโดยใชห้วัวดั cylindrical 

Probe ทีเส้นผา่ศูนยก์ลาง 50 มิลลิเมตร ลกัษณะทีทาํการวดั คือ วดัค่าแรงกดสูงสุดทีทาํใหต้วัอยา่ง
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แตกในครังแรก และค่าแรงกดสูงสุดทีระยะ 1.5 มิลลิเมตร ทาํการทดสอบเช่นเดียวกนันี 3 ซาํการ
ทดลอง  

11. การทดสอบลกัษณะทางประสาทสัมผสัของขนมขา้วอบกรอบก่อนและหลงัเคลือบสารเคลือบ 

 11.1 การฝึกฝนผูชิ้ม 

  1. จากกลุ่มนกัศึกษาปริญญาโท ภาควชิาเทคโนโลยอีาหาร คณะวศิวกรรมศาสตร์
และเทคโนโลยอุีตสาหกรรม มหาวทิยาลยัศิลปากร กลุ่มหนึงเลือกผูชิ้มจาํนวน 15 คน และใหแ้น่ใจ
วา่คนเหล่านีเตม็ใจทีจะร่วมทดสอบและสามารถจะเขา้ร่วมในการทดสอบไดต้ลอดระยะของการ
ทดสอบ  

2. เรียกประชุมกลุ่มผูชิ้มเพือแถลงจุดประสงค ์และใหผู้ชิ้มทดสอบผลิตภณัฑข์นม
ขา้วอบกรอบอะราเร่ทีมีจาํหน่ายในทอ้งตลาดทงัแบบมีสารเคลือบและไม่มีสารเคลือบ จากนนั
ร่วมกนัคิดกาํหนดคาํศพัทที์บรรยายเกียวกบัลกัษณะทางประสาทสัมผสัของผลิตภณัฑ์ขนมขา้วอบ
กรอบอะราเร่ ซึงคาํศพัทที์กาํหนดได ้คือ ความเปราะ ความแขง็ และความเหนียวติดช่องปากและ
ฟัน จากนนัจึงชีแจงนิยามหรือคาํจาํกดัความของคาํศพัทแ์ต่ละคาํใหผู้ชิ้มมีความเขา้ใจทีตรงกนั คือ  
ความเปราะ หมายถึง แรงทีใชใ้นการกดัตวัอยา่งและทาํใหต้วัอยา่งแตกหกัในครังแรก ความแขง็ 
หมายถึง แรงสูงสุดทีใชใ้นการกดัตวัอยา่ง และความเหนียวติดช่องปากและฟัน หมายถึง การติด
ช่องปากและฟันของเศษขนมหลงัจากการเคียว 

3. ฝึกฝนผูชิ้ม ตามคาํศพัทที์กาํหนดลกัษณะทางประสาทสัมผสัของผลิตภณัฑ์
ขนมขา้วอบกรอบอะราเร่ในขา้งตน้ โดยใชต้วัอยา่งอา้งอิงดงัแสดงในตารางที 8  ทาํการฝึกฝนผูชิ้ม
จาํนวน 2 ครัง จนมนัใจวา่ผูชิ้มสามารถจดจาํระดบัของแต่ละลกัษณะทีกาํหนดได ้
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ตารางที 8  ระดบัและตวัอยา่งอา้งอิงมาตรฐานทีใชใ้นการทดสอบลกัษณะทางประสาทสมัผสั   

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: ดดัแปลงจาก Chaiyakul และคณะ (2008) 
 

 11.2 การทดสอบลกัษณะทางประสาทสัมผสัของขนมขา้วอบกรอบ 

  1. เตรียมตวัอยา่งขนมขา้วอบกรอบอะราเร่ก่อนเคลือบ และหลงัเคลือบดว้ยสาร
เคลือบไม่ผสมลิพิด, สารเคลือบสตาร์ช:กรดสเตียริก 1:0.2 และสารเคลือบสตาร์ช:กรดปาลม์มิติก 
1:0.2  ตวัอยา่งละ 5 ชิน ในถุงซิปล็อคขนาด 6×8 เซนติเมตร พร้อมทงัให้รหสักาํกบัตวัอยา่งเป็น
ตวัเลขอยา่งสุ่ม 3 ตาํแหน่ง 
  2. แบบประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผสัทีใชใ้นการทดสอบลกัษณะทาง
ประสาทสัมผสัของขนมขา้วอบกรอบ แสดงในภาคผนวก ฉ ซึงประกอบดว้ยรายละเอียดชีแจงการ
ทดสอบ และลกัษณะทางประสาทสัมผสั โดยในแต่ละลกัษณะทางประสาทสัมผสัประกอบดว้ยเส้น
คะแนนยาว 15 เซนติเมตร และมีขีดระดบั “นอ้ย” (recognition threshold)   ทีระยะ 1.25 เซนติเมตร 

และ “มาก” (saturation threshold) ทีระยะ 13.75 เซนติเมตร  
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  3. เสิร์ฟตวัอยา่งทีเตรียมไวใ้นขา้งตน้ พร้อมกบัแบบทดสอบและนาํดืมเพือใชใ้น
การลา้งปากระหวา่งตวัอยา่งใหก้บัผูชิ้มทีผา่นการฝึกฝนแลว้ ทาํการทดสอบในตูชิ้มส่วนตวัที
อุณหภูมิ 25±2 องศาเซลเซียส 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค ผลการวเิคราะห์ทางสถิติ  
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ผลการวเิคราะห์ทางสถิติ 
ตารางที 9 ผลวเิคราะห์ความแปรปรวนของค่า Tensile strength ของตวัอยา่งฟิลม์ 

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 มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ(p<0.05) 

ตารางที 10 ผลวเิคราะห์ความแปรปรวนของค่า Elastic modulus ของตวัอยา่งฟิลม์ 

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 มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ(p<0.05) 

ตารางที 11 ผลวเิคราะห์ความแปรปรวนของค่า %Elongation ของตวัอยา่งฟิลม์ 
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 มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ(p<0.05) 
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ตารางที 12 ผลวเิคราะห์ความแปรปรวนของความหนาของตวัอยา่งฟิลม์ 

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 มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ(p<0.05) 
ตารางที 13 ผลวเิคราะห์ความแปรปรวนของค่าอตัราการแพร่ผา่นของไอนาํของตวัอยา่งฟิลม์ 

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 มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ(p<0.05) 

ตารางที 14 ผลวเิคราะห์ความแปรปรวนของความสามารถในการแพร่ผา่นไอนาํของตวัอยา่งฟิลม์ 

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 มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ(p<0.05) 
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ตารางที 15 ผลวเิคราะห์ความแปรปรวนของปริมาตรจาํเพาะของขนมขา้วอบกรอบสูตรต่างๆ 

    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 ผลวเิคราะห์ความแปรปรวนของร้อยละการเกาะติดของสารเคลือบบนผลิตภณัฑ์ 
    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 ผลวเิคราะห์ความแปรปรวนของค่าแรงทีใชใ้นการทาํใหอ้ยา่งแตกในครังแรกดว้ยเครือง 
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 มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ(p<0.05) 

 

ตารางที 18 ผลวเิคราะห์ความแปรปรวนของค่าแรงกดสูงสุด ดว้ยเครือง 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 มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ(p< . ) 
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ตารางที 19   ผลวเิคราะห์ความแปรปรวนของคุณภาพทางประสาทสัมผสัของขนมขา้วอบกรอบ 
ดา้นความเปราะ 

Contrast                       DF          Contrast SS              Mean Square        F Value         Pr > F 

        blk                              9      34.83006250                 3.87000694             6.48         <.0001* 

        trt                              3       9.71918750                3.23972917         5.43          0.0047* 

        control vs others         1     9.15768750                 9.15768750           15.34         0.0006* 

        type                        2       0.56150000               0.28075000             0.47         0.6299 

        Error                     27      16.12018750                0.59704398 

        Corrected Total       39     60.66943750 

* หมายถึง มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ(p<0.05) 

ตารางที 20   ผลวเิคราะห์ความแปรปรวนของคุณภาพทางประสาทสัมผสัของขนมขา้วอบกรอบ 
ดา้นความแขง็ 

        Contrast                    DF      Contrast SS      Mean Square        F Value     Pr > F 

        blk                              9      60.16750000         6.68527778            21.48        <.0001* 

        trt                              3      16.30125000         5.43375000            17.46        <.0001* 

        control vs others         1      10.86008333       10.86008333            34.89       <.0001* 

        type                          2         5.44116667         2.72058333              8.74        0.0012* 

        Error                         27        8.40500000         0.31129630 

        Corrected Total        39          84.87375000 

* หมายถึง มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ(p<0.05) 
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ตารางที 21   ผลวเิคราะห์ความแปรปรวนของคุณภาพทางประสาทสัมผสัของขนมขา้วอบกรอบ 
ดา้นความเหนียวติดช่องปากและฟัน 

Contrast                        DF        Contrast SS          Mean Square            F Value            Pr > F 

        blk                              9       16.95775000              1.88419444        2.97           0.0136* 

        trt                            3         7.14425000              2.38141667        3.76           0.0525 

        control vs others      1         0.09075000              0.09075000        0.14           0.7082 

        type                        2         7.05350000              3.52675000      5.56           0.0952 

        Error              27      17.12075000              0.63410185 

        Corrected Total       39      41.22275000 

* หมายถึง มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ(p<0.05) 

ตารางที 22     ผลวเิคราะห์ค่าสัมประสิทธิสหสัมพนัธ์ระหวา่งค่าแรงทีใชใ้นการทาํใหต้วัอยา่งแตก
ในครังแรกทีไดจ้ากเครือง Texture analyzer กบัค่าความเปราะทีไดจ้ากการทดสอบ
ทางประสาทสัมผสัดว้ยวธีิ General Quantitative Descriptive Analysis โดยผูบ้ริโภคที
ไดรั้บการฝึกฝนจาํนวน 10 คนทีระดบัความเชือมนัร้อยละ 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 

  *มีความสัมพนัธ์อยา่งมีนยัสาํคญัทีระดบัความเชือมนัร้อยละ 95 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาคผนวก ง  ตารางผลการทดลอง
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ตารางที 23   อตัราการแพร่ผา่นของไอนาํ ความสามารถในการแพร่ผา่นไอนาํ และความหนาของ
ฟิลม์ตวัอยา่งทีเตรียมจากสตาร์ชและกรดไขมนัในอตัราส่วนต่างๆ ทีอุณหภูมิ ±  
องศาเซลเซียส ทดสอบ ณ ความชืนสัมพทัธ์ร้อยละ ±   

ตวัอยา่ง 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 

กรดสเตียริก:สตาร์ช=0.1:1 1.39 ±0.12a 2.15 ±0.37ab 51.90 ±4.30c 

กรดสเตียริก:สตาร์ช=0.2:1 1.17 ±0.12b 1.88 ±0.20b 54.58 ±2.99bc 

กรดปาลม์มิติก:สตาร์ช=0.1:1 1.23 ±0.12ab 2.15 ±0.23ab 58.90 ±0.60b 

กรดปาลม์มิติก:สตาร์ช=0.2:1 1.14 ±0.04b 1.90 ±0.03b 56.28 ±1.89bc 

 

 

ตารางที 24  ความชืน (ร้อยละโดยนาํหนกัแหง้) ของขนมขา้วอบกรอบสูตรต่างๆ 

 

 

 

 

ตวัอยา่ง ความชืน (ร้อยละโดยนาํหนกัแหง้) 
ก่อนเคลือบ 1.65±0.11 

สารเคลือบไม่ผสมลิพิด 5.63±0.04 

สารเคลือบสตาร์ช:กรดปาลม์มิติก 1:0.2 5.78±0.05 

สารเคลือบสตาร์ช:กรดสเตียริก 1:0.2 5.98±0.02 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาคผนวก จ  ภาพผนวก
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ภาพที 21   สเปกตรัมทีไดจ้ากเครือง FTIR เปรียบเทียบฟิลม์สูตรควบคุม(ไม่ผสมลิพิด) ครังที 1 

และครังที 2 

หมายเหตุ         หมายถึง สูตรควบคุมครังที 1  
                          หมายถึง สูตรควบคุมครังที 2 
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ภาพที 22   สเปกตรัมทีไดจ้ากเครือง FTIR เปรียบเทียบฟิลม์สูตรผสมกรดปาลม์มิติก อตัราส่วน
ระหวา่งกรดปาลม์มิติก:สตาร์ช เท่ากบั  . :   ครังที 1 และครังที 2 

หมายเหตุ         หมายถึง กรดปาลม์มิติก:สตาร์ช เท่ากบั  . :   ครังที 1  

                          หมายถึง กรดปาลม์มิติก:สตาร์ช เท่ากบั  . :   ครังที 2 

 

 

 

 

 

 

-10

10

30

50

70

90

110

130

5001000150020002500300035004000



97 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที 23   สเปกตรัมทีไดจ้ากเครือง FTIR เปรียบเทียบฟิลม์สูตรผสมกรดปาลม์มิติก อตัราส่วน
ระหวา่งกรดปาลม์มิติก:สตาร์ช เท่ากบั  .2:   ครังที 1 และครังที 2 

หมายเหตุ         หมายถึง กรดปาลม์มิติก:สตาร์ช เท่ากบั  .2:   ครังที 1  

                          หมายถึง กรดปาลม์มิติก:สตาร์ช เท่ากบั  .2:   ครังที 2 
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ภาพที 24   สเปกตรัมทีไดจ้ากเครือง FTIR เปรียบเทียบฟิลม์สูตรผสมกรดสเตียริก อตัราส่วน
ระหวา่งกรดสเตียริก:สตาร์ช เท่ากบั  . :   ครังที 1 และครังที 2 

หมายเหตุ         หมายถึง กรดสเตียริก:สตาร์ช เท่ากบั  . :   ครังที 1  

                          หมายถึง กรดสเตียริก:สตาร์ช เท่ากบั  . :   ครังที 2 
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ภาพที 25   สเปกตรัมทีไดจ้ากเครือง FTIR เปรียบเทียบฟิลม์สูตรผสมกรดสเตียริก อตัราส่วน
ระหวา่งกรดสเตียริก:สตาร์ช เท่ากบั  .2:   ครังที 1 และครังที 2 

หมายเหตุ         หมายถึง กรดสเตียริก:สตาร์ช เท่ากบั  .2:   ครังที 1  

                         หมายถึง กรดสเตียริก:สตาร์ช เท่ากบั  .2:   ครังที 2 
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ภาพที 26   สเปกตรัมทีไดจ้ากเครือง FTIR เปรียบเทียบฟิลม์สูตรผสมกรดโอเลอิก อตัราส่วน
ระหวา่งกรดโอเลอิก:สตาร์ช เท่ากบั  . :   ครังที 1 และครังที 2 

หมายเหตุ         หมายถึง กรดโอเลอิก:สตาร์ช เท่ากบั  . :   ครังที 1  

                          หมายถึง กรดโอเลอิก:สตาร์ช เท่ากบั  . :   ครังที 2 
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ภาพที 27   สเปกตรัมทีไดจ้ากเครือง FTIR เปรียบเทียบฟิลม์สูตรผสมกรดโอเลอิก อตัราส่วน
ระหวา่งกรดโอเลอิก:สตาร์ช เท่ากบั  .2:   ครังที 1 และครังที 2 

หมายเหตุ         หมายถึง กรดโอเลอิก:สตาร์ช เท่ากบั  .2:   ครังที 1  

                         หมายถึง กรดโอเลอิก:สตาร์ช เท่ากบั  .2:   ครังที 2 
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ภาพที 28  ค่าความชืนวกิฤติ (critical water activity) ของขนมขา้วอบกรอบหลงัเคลือบดว้ย        

สารเคลือบไม่ผสมลิพิด 

 
ภาพที 29  ค่าความชืนวกิฤติ (critical water activity) ของขนมขา้วอบกรอบหลงัเคลือบดว้ย        

สารเคลือบสตาร์ช:กรดปาลม์มิติก 1:0.2 

R² = 0.9922

R² = 0.9969
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ภาพที 30  ค่าความชืนวกิฤติ (critical water activity) ของขนมขา้วอบกรอบหลงัเคลือบดว้ย        

สารเคลือบสตาร์ช:กรดสเตียริก 1:0.2 

 
ภาพที 31  เปรียบเทียบภาคตดัขวางของขนมขา้วอบกรอบก่อนเคลือบและหลงัเคลือบดว้ยสาร

เคลือบไม่ผสมลิพิด (NL), สารเคลือบสารเคลือบสตาร์ช:กรดปาลม์มิติก 1:0.2 (PA) และ 
สารเคลือบสตาร์ช:กรดสเตียริก 1:0.2 (SA) 

R² = 0.9979

R² = 0.9842

0

5

10

15

20

0.2000 0.3000 0.4000 0.5000 0.6000 0.7000 0.8000 0.9000

คว
าม
ชืน

 (ร้
อย

ละ
โดย

นํา
หนั

กแ
ห้ง

)

aw

0.4925
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ภาคผนวก ฉ แบบประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผสั 
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General Quantitative Descriptive Analysis Scale 

 

Name :……………………………………………………………..  Date : …..…/…...../…..... 

คําชีแจง  กรุณาชิมตัวอย่าง อะราเร่(Arare) ต่อไปนีตามลําดับจากซ้ายไปขวา  พร้อมทังทํา
เครืองหมายพร้อมกาํกบัรหัสตวัอย่างบนเส้นตรงทีกาํหนดให้ในแต่ละลกัษณะคุณภาพ  โดยใส่
เครืองหมายใหต้รงกบัความรู้สึกของท่าน 

กรุณาลา้งปากดว้ยนาํเปล่าก่อนทาํการทดสอบตวัอยา่งถดัไป 

รหัสตัวอย่าง  .....................     .....................       .....................         ..................... 
 

ความแข็ง (Hardness) 

  

 
 

 

ความเปราะ (Brittleness) 
   

 
 

 

ความเหนียวติดภายในช่องปาก (Sticky mouth coating)  *หมายเหตุ ความเหนียวทตีิดปากและฟัน 

 

 

 

 

...ขอบคุณค่ะ… 

 

 

น้อย มาก

Egg White Peanuts Hard candy 

น้อย มาก

Muffin Wafer Cracker 

น้อย มาก

Carrot Cracker Mangosteen candy 
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