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ฟิล์มบริโภคไดมี้การประยุกตใ์ชใ้นการบรรจุและการเคลือบอาหาร  เพื่อป้องกนัการ

แพร่ผา่นของไอน ้ า ออกซิเจน และกล่ินรสของอาหาร ฟิล์มท่ีท าจากโปรตีนมีขอ้จ ากดัคือสามารถ
ป้องกนัการแพร่ผา่นของไอน ้ าไดน้อ้ย จึงมีการเติมไขมนัลงไป เพื่อปรับปรุงความสามารถในการ
ป้องกนัการแพร่ผา่นของไอน ้ า การใชเ้วยโ์ปรตีนไอโซเลท (WPI) และกมัอะราบิก (GA) ซ่ึงเป็น
วตัถุดิบท่ีมาจากธรรมชาติและมีการใชแ้พร่หลายในอุตสาหกรรมอาหาร สามารถช่วยรักษาความคง
ตวัของอิมลัชนัได้ งานวิจยัน้ีศึกษาสมบติัของฟิล์มอิมลัชนัจาก WPI ผสม GA ในอตัราส่วน 
1:0,  2:1,  3:1 และ 4:1 โดยใชก้ลีเซอรอลเป็นพลาสติไซเซอร์ ท่ีระดบัร้อยละ 25, 27 และ 30 และใช้
น ้ ามนัมะพร้าวเป็นส่วนของไขมนั จากการทดลองพบวา่ การเติม GA ในปริมาณท่ีเพิ่มข้ึน ท าให้มี
ความหนืดและความคงตวัของอิมลัชนัมากข้ึน และส่งผลต่อฟิล์มอิมลัชนัโดยมีค่า Elastic modulus, 
Tensile strength, %Elongation at break และความหนาของฟิล์มลดลง แต่ท าให้ความขุ่นและ
ความสามารถในการแพร่ผา่นไอน ้ าของฟิล์มมากข้ึน ลกัษณะพื้นผิวตรวจสอบดว้ยกลอ้งจุลทรรศน์
อิเล็กตรอนของฟิล์มอิมลัชนัท่ีเตรียมจาก  WPI เพียงอยา่งเดียว มีหยดไขมนักระจายบนผิวหนา้เป็น
จ านวนมาก การผสม GA ในส่วนผสมส าหรับเตรียมฟิล์ม ท าให้การกระจายตวัของหยดไขมนับน
ผวิหนา้ลดลง เม่ือพิจารณาผลของปริมาณกลีเซอรอลในตวัอยา่งแผน่ฟิล์มอิมลัชนัท่ีเตรียมจาก WPI 
ผสม GA ท่ีอตัราส่วน 2:1,  3:1 และ 4:1 พบวา่การใชก้ลีเซอรอลในระดบัร้อยละ 25-30 ไม่ส่งผลต่อ
ความหนาและความขุ่นของแผน่ฟิล์ม แต่การลดปริมาณกลีเซอรอลท าให้ค่า Elastic modulus และ 
Tensile strength ของฟิลม์อิมลัชนัเพิ่มข้ึน ความสามารถในการแพร่ผา่นไอน ้ าของฟิล์มลดลง ดงันั้น
จึงสามารถสรุปไดว้่าอตัราส่วนของ  WPI:GA และปริมาณกลีเซอรอลมีผลต่อสมบติัของฟิล์ม
อิมลัชนั  
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Edible film has an application for food packaging and coating by providing a barrier 

to moisture, oxygen and flavor movement. Protein films exhibit poor water vapor barrier 
property; therefore, the addition of lipids could improve water vapor barrier of edible film. Whey 
protein isolate (WPI) and gum arabic (GA) which are natural materials and widely used in the 
food industry can improve emulsion stability. The objective of this research was to study the 
properties of emulsion films from WPI and GA at ratios of 1:0, 2:1, 3:1 and 4:1. Glycerol was 
used as a plasticizer at 25% 27% and 30% of total solid. Coconut oil was also applied to form an 
emulsion. The results showed that increasing in viscosity and emulsion stability was found in the 
samples containing GA. The addition of GA with increasing the amount had an influence on 
emulsion films that were decreases in elastic modulus, tensile strength, %elongation at break and 
films thickness, while  increases in opacity and water vapor permeability. Film surface analyzed 
by scanning electron microscope of emulsion films prepared from only WPI showed lots of lipid 
droplets. However, a sample containing GA presented less lipid droplets on film surface. 
Considering on emulsion film of WPI and GA at ratios of 2:1, 3:1 and 4:1, it was found that the 
addition of glycerol at 25-30% had no influence on the film thickness and opacity of emulsion 
films. However, elastic modulus and tensile strength increased while water vapor permeability 
decreased as decreasing in glycerol content. Therefore, ratios of WPI: GA and amount of glycerol 
have an effect on the properties of emulsion films. 
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บทที ่1  
บทน า 

 
1.1 ความเป็นมาและความส าคัญ 

ปัจจุบนัผลิตภณัฑท่ี์ท าจากธรรมชาติ ซ่ึงเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มเป็นท่ีนิยมและมีแนวโนม้
เพิ่มข้ึนเร่ือยๆ เน่ืองจากผูบ้ริโภคหนัมาสนใจสุขภาพกนัมากข้ึน ดงันั้นผูป้ระกอบการจึงใหค้วาม
สนใจในการพฒันาผลิตภณัฑท่ี์ท าจากธรรมชาติ เพื่อใหไ้ดผ้ลิตภณัฑ์ท่ีดี มีประโยชน์ เป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดลอ้ม ยอ่ยสลายไดง่้าย ซ่ึงเป็นการตอบสนองต่อความตอ้งการของผูบ้ริโภคท่ีตอ้งการความ
สะดวกสบายและมีความปลอดภยั ส าหรับฟิลม์บริโภคไดน้ั้นไดรั้บความสนใจมากข้ึนใน
อุตสาหกรรมอาหารและมีแนวโนม้เพิ่มข้ึน โดยมีการคน้ควา้วจิยัและพฒันาอยา่งต่อเน่ือง   
เน่ืองจากฟิลม์บริโภคไดท้ ามาจากสารจากธรรมชาติ จ  าพวกพอลีแซคคาไรด ์และ โปรตีน            
เช่น   แป้งมนัส าปะหลงั เพกติน เวยโ์ปรตีน และโปรตีนจากถัว่ เป็นตน้ ซ่ึงนอกจากเป็นสารท่ี
บริโภคไดแ้ลว้ ยงัมีสมบติัในการป้องกนัการเปล่ียนแปลงทางดา้นกล่ิน รสชาติ ลกัษณะปรากฏ 
ควบคุมการแพร่ผา่นของไอน ้ า การแลกเปล่ียนก๊าซ และลดอตัราการหายใจของผกัผลไมไ้ด ้ 
(Bourtoom, 2008; Skurtys et al., 2010) 
 ฟิลม์บริโภคไดท่ี้ท าจากโปรตีนมีคุณประโยชน์ทางโภชนาการ และสามารถป้องกนั       
การแพร่ผา่นของออกซิเจนได ้แต่การป้องกนัการแพร่ผา่นของไอน ้าไดไ้ม่ดี (Bourtoom, 2008)  
เพราะโปรตีนมีคุณสมบติัท่ีชอบน ้า (hydrophilic) ท าใหป้้องกนัการแพร่ผา่นของไอน ้าไดไ้ม่ดี 
(Skurtys et al., 2010) ดงันั้นจึงมีการศึกษาเพื่อปรับปรุงสมบติัการแพร่ผา่นของไอน ้าของฟิลม์
บริโภคได ้โดยการเติมสารท่ีไม่มีขั้วมีคุณสมบติัไม่ชอบน ้ า (hydrophobic) ลงไป เช่น ไขมนั  
เรียกวา่ฟิลม์อิมลัชนั (Emulsion Film) แต่การเติมไขมนัลงไปท าใหเ้กิดความไม่คงตวัของอิมลัชนั 
ดงันั้นการเติมอิมลัซิ-ไฟเออร์ท่ีมีสมบติัชอบน ้า (hydrophilic) และไม่ชอบน ้า (hydrophobic) ลงไป
จะช่วยใหอิ้มลัชนัมีความคงตวั  (Galus et al., 2015) ท าใหฟิ้ลม์มีอตัราการแพร่ผา่นของไอน ้าต ่าและ
มีสมบติัการตา้นทานเชิงกลสูง  (Debeaufort et al., 1995) การใชก้มัอะราบิก (GA) ผสมเวยโ์ปรตีน
ไอโซเลท (WPI) ในอตัราส่วนท่ีเหมาะสม สามารถลดปัญหาการแยกชั้นของอิมลัชนัไดดี้กวา่     
การใช ้GA และ WPI  เพียงชนิดเดียว เน่ืองจากแรงดึงดูดเขา้หากนัของไบโอโพลีเมอร์ดว้ยแรง 
electrostatic attractions ท าใหเ้กิดโครงสร้างท่ีซบัซอ้นระหวา่ง GA และ WPI จึงส่งผลใหอิ้มลัชนั       
มีความคงตวัเพิ่มข้ึน (Klein, Aserin, Svitov, et al., 2010)       
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ดงันั้นในการศึกษาคร้ังน้ีจึงเลือกใช ้GA และ WPI ท่ีมีสมบติัการเป็นอิมลัซิไฟเออร์         
และการเกิดโครงร่างแหช่วยใหเ้กิดโครงสร้างของฟิลม์ได ้ซ่ึงทั้ง WPI และ GA เป็นสารท่ีมาจาก
ธรรมชาติ ใชก้นัอยา่งแพร่หลายในอุตสาหกรรมอาหาร สามารถบริโภคไดอ้ยา่งปลอดภยัอีกดว้ย  
 
1.2 วตัถุประสงค์ 

1. ศึกษาสมบติัของอิมลัชนัจากเวยโ์ปรตีนไอโซเลท (WPI) ผสมกมัอะราบิก (GA) 
อตัราส่วนต่างกนัโดยใชป้ริมาณกลีเซอรอลร้อยละ 30  

2. ศึกษาสมบติัของฟิลม์อิมลัชนัจาก WPI ผสม GA อตัราส่วนต่างกนั โดยใชป้ริมาณ       
กลีเซอรอลร้อยละ 25, 27 และ 30  
    
1.3 ขอบเขตการวจัิย 
 1. วตัถุดิบส าหรับศึกษาสมบติัของอิมลัชนัและฟิลม์อิมลัชนัไดแ้ก่ WPI และ GA 

2. อตัราส่วนท่ีศึกษาระหวา่ง WPI: GA 4 อตัราส่วน ไดแ้ก่ 1:0, 2:1, 3:1 และ 4:1 
3. ศึกษาปริมาณกลีเซอรอลท่ีร้อยละ 25, 27 และ 30 ซ่ึงใชเ้ป็นสารพลาสติไซเซอร์ 
4. น ้ามนัท่ีใชท้  าอิมลัชนัคือ น ้ ามนัมะพร้าวชนิดส าหรับปรุงอาหาร โดยใชป้ริมาณ           

ร้อยละ 10 ในการเตรียมสารละลายฟิลม์อิมลัชนั 
5. ท าแหง้ฟิลม์อิมลัชนัท่ีสภาวะควบคุมอุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส ค่าความช้ืนสัมพทัธ์ 

ท่ีประมาณร้อยละ 50±5 
 
1.4 สมมุติฐานของการวจัิย 
 1.อตัราส่วนระหวา่ง WPI: GA ท่ีเหมาะสม สามารถปรับปรุงความคงตวัของอิมลัชนั         
และความสามารถในการแพร่ผา่นของไอน ้าได ้
 2.การลดปริมาณกลีเซอรอลในตวัอยา่งฟิลม์อิมลัชนั จะสามารถปรับปรุงความสามารถใน
การแพร่ผา่นของไอน ้าได ้และใหค้่าสมบติัเชิงกลใกลเ้คียงกบัตวัอยา่งฟิลม์อิมลัชนัท่ีไม่ผสม GA 
 
   
 



 

บทที ่2  
เอกสารและงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

 
2.1 ฟิล์มบริโภคได้ (Edible film) 

ฟิลม์บริโภคได ้คือ ฟิลม์ท่ีท ามาจากวตัถุดิบท่ีสามารถบริโภคได ้เช่น แป้ง อนุพนัธ์ของ
เซลลูโลส สารไฮโดรคอลลอยด ์โปรตีน เป็นตน้ โดยข้ึนรูปเป็นแผน่ฟิลม์บางๆสามารถน ามา
บริโภค เคลือบบนอาหารหรือห่อหุม้อาหารโดยตรง เคลือบภาชนะบรรจุอาหารชั้นใน เช่น กระดาษ                   
ฟิลม์พลาสติก เป็นตน้ เพื่อเป็นส่วนท่ีสัมผสักบัอาหารท าใหมี้ความปลอดภยัต่อผูบ้ริโภคเพราะฟิลม์
สามารถบริโภคได ้ไม่มีสารเคมี สารพิษ และสามารถยอ่ยสลายตามธรรมชาติได ้ 

ในการท าฟิลม์บริโภคไดน้ั้นใชว้ตัถุดิบท่ีสามารถข้ึนรูปเป็นฟิลม์ไดแ้ละสามารถละลายไดใ้น
ตวัท าละลาย เช่น น ้า แอลกอฮอล ์น ้าผสมแอลกอฮอล ์หรือตวัท าละลายอ่ืน เป็นตน้ นอกจากน้ี
สามารถเติมสารพลาสติไซเซอร์ สารตา้นจุลินทรีย ์สี หรือ กล่ินรสลงไปได ้การน าสารละลายฟิลม์
ไปใชก้บัอาหารมีหลากหลายวธีิ เช่น การจุ่มอาหารลงในสารละลายฟิลม์ หรือการสเปรยแ์ละการทา
สารละลายบนอาหาร เป็นตน้  (Skurtys et al., 2010) 

 
2.1.1 ประเภทของฟิลม์บริโภคได ้

2.1.1.1 ฟิลม์บริโภคไดจ้ากโปรตีน 
ฟิลม์หรือสารเคลือบ (Coating) ท าจากโปรตีน เช่น โปรตีนจากขา้วโพด โปรตีนถัว่เหลือง 

โปรตีนถัว่เขียว เวยโ์ปรตีน เจลาติน เคซีน และกลูเตน เป็นตน้ ฟิลม์บริโภคไดจ้ากโปรตีนสามารถ
ป้องกนัการแพร่ผา่นของออกซิเจนไดดี้ แต่ป้องกนัการแพร่ผา่นของไอน ้าไม่ดี 

2.1.1.2 ฟิลม์บริโภคไดจ้ากโพลีแซคคาไรด ์
ฟิลม์บริโภคไดจ้ากโพลีแซคคาไรดท์  าจากสารโพลีแซคคาไรด ์เช่น เซลลูโลส สตาร์ช 

เพกติน สารสกดัจากสาหร่ายทะเล กมัจากพืช ไคโตซาน เป็นตน้ โพลีแซคคาไรดมี์คุณสมบติัชอบ
น ้า (hydrophilic) ท าใหก้ารป้องกนัการแพร่ผา่นของไอน ้าและการป้องกนัการแลกเปล่ียนก๊าซท าได้
ไม่ดี ถึงแมว้า่จะป้องกนัการแพร่ผา่นของไอน ้าไม่ดีแต่สามารถชะลอการสูญเสียความช้ืนออกจาก
อาหารได ้

2.1.1.3 ฟิลม์บริโภคไดจ้ากไขมนั 
ฟิลม์หรือสารเคลือบ (Coating) ท าจากไขมนัจ าพวก acetylated monoglycerides, 

surfactants และแวกซ์จากธรรมชาติ เป็นตน้ หนา้ท่ีหลกัของฟิลม์ชนิดน้ี คือ ป้องกนัการแพร่ผา่น
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ของไอน ้า แต่มีขอ้เสียคือฟิล์มมีความหนาและเปราะง่าย ดงันั้นจึงตอ้งผสมโปรตีนหรือ                   
โพลีแซคคาไรดเ์พื่อใหฟิ้ลม์มีคุณสมบติัเชิงกลท่ีดีข้ึน 

2.1.1.4 ฟิลม์ประกอบ (Composite films) 
ฟิลม์ประกอบ คือ ฟิลม์บริโภคไดท่ี้ใชว้ตัถุดิบผสมเขา้ดว้ยกนัของโพลีแซคคาไรด ์โปรตีน 

และ/หรือไขมนั กล่าวคือเป็นฟิลม์ท่ีผสมหลายองคป์ระกอบเขา้ดว้ยกนั เช่น โพลีแซคคาไรดก์บั
ไขมนั โปรตีนกบัไขมนั เป็นตน้ จุดประสงคเ์พื่อลดขอ้ดอ้ยของฟิลม์บริโภคไดท่ี้ใชว้ตัถุดิบเพียง
ชนิดเดียว และเพื่อปรับปรุงคุณสมบติัของฟิลม์ใหมี้คุณสมบติัท่ีจ  าเพาะเจาะจงต่อความตอ้งการใช ้  
(Bourtoom, 2008) ฟิลม์อิมลัชนัเป็นฟิลม์ประกอบชนิดหน่ึงซ่ึงมีส่วนผสมของไขมนัในระบบดว้ย  
 

2.1.2 การใชป้ระโยชน์ของฟิลม์บริโภคได ้
 - การป้องกนัการแพร่ผา่นของก๊าซและไอน ้า ตวัอยา่งเช่น การป้องกนัการสูญเสียความช้ืน
จากผลไมสู่้ส่ิงแวดลอ้มและ/หรือลดการดูดซึมออกซิเจนของผลไม ้ส่งผลใหส้ามารถชะลอการ
หายใจของผลไมไ้ด ้(Kester et al., 1986) การป้องกนัการแพร่ผา่นของไอน ้าในผลิตภณัฑพ์ิซซ่าท่ีมี
ค่ากิจกรรมน ้าอิสระขององคป์ระกอบต่างกนั เพื่อใหค้งกรอบเม่ือระยะเวลาเปล่ียนแปลงไป 
(Donhowe et al., 1994) 
 - การเคลือบเพื่อป้องกนัการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชนั เช่น สารเคลือบจากโพลีแซคคาไรด์
สามารถป้องกนัการเกิดออกซิเดชนัของเน้ือส่วนในของผลไมเ้ปลือกแขง็ (nutmeat) ได ้(Murray et 
al., 1973)  
 - การลดการเคล่ือนท่ีของไขมนั ซ่ึงการเคล่ือนท่ีของไขมนัและน ้ามนัเป็นปัญหาใน
อุตสาหกรรมขนมหวาน โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในผลิตภณัฑท่ี์ท าจากช็อกโกแลต ตวัอยา่งเช่น น ้ามนัใน
ไส้ขนมหวานท่ีท าจากเนยถัว่ ซ่ึงสามารถเกิดการเคล่ือนท่ีไปสู่ชั้นเคลือบช็อกโกแลต ท าใหส่้งผล
เสียต่อคุณสมบติัของช็อกโกแลต (Nelson et al., 1991; Paulinka, 1986) 
 - การปกป้องสมบติัทางกายภาพส าหรับผลิตภณัฑ์อาหารท่ีเสียหายไดง่้ายในระหวา่งการ
ขนส่ง เช่น ผกัและผลไมส้ด 
 - เป็นทางเลือกส าหรับบรรจุภณัฑท์างการคา้ โดยการใชฟิ้ลม์บริโภคไดจ้ะเป็นการลด
ปริมาณขยะจากบรรจุภณัฑท่ี์ไม่ยอ่ยสลายท่ีมีการใชใ้นผลิตภณัฑอ์าหารแปรรูป                
(Donhowe et al., 1994) 
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2.2 เวย์โปรตีนไอโซเลท (Whey protein isolate, WPI) 
เวยโ์ปรตีนเป็นโปรตีนท่ีไดจ้ากน ้านม มีปริมาณร้อยละ 20 ของโปรตีนทั้งหมดในน ้านมววั 

เป็น globular protein รูปร่างเป็นทรงกลมเพราะสายโพลีเพปไทดพ์บัซอ้นกนัไปมา เกิดโครงสร้าง
หลวมๆ ยดึเกาะกนัดว้ยพนัธะไฮโดรเจนท าใหโ้ปรตีนชนิดน้ีมีความสามารถในการกระจายตวัใน
น ้าไดดี้ (Bourtoom, 2008; นิธิยา รัตนาปนนท,์ 2549) 
 เวยโ์ปรตีนไอโซเลท เป็นผลพลอยไดจ้ากอุตสาหกรรมผลิตเนยแขง็ มีการใชง้าน WPI                   
ในอุตสาหกรรมอาหารอยา่งกวา้งขวาง มีความบริสุทธ์ิสูง ปริมาณโปรตีนมากกวา่ 90 เปอร์เซ็นต ์
องคป์ระกอบหลกัของ WPI คือ β-lactoglobulin,   -lactalbumin, bovine serum albumin, 
immunoglobulins และ lactoferrin โปรตีนทั้ง 2 ชนิด คือ β-lactoglobulin และ  -lactalbumin              
ดูดซบัท่ีผวิสัมผสัร่วมระหวา่งน ้าและน ้ามนั ท าให ้WPI มีคุณสมบติัการเป็นอิมลัซิไฟเออร์ท่ีดี  และ
มีความสามารถในการรักษาความคงตวัของอิมลัชนั (Be´die´ et al., 2008; Zhu et al., 2008, 2010) 
 

 2.2.1 ฟิลม์บริโภคไดจ้ากเวยโ์ปรตีนไอโซเลท 
 ฟิลม์ WPI สามารถน าไปเคลือบแอปเป้ิลหลงัการเก็บเก่ียว (Cisneros-Zevallos et al., 2003) 
และสามารถเคลือบเพื่อป้องกนัการเกิดกล่ินหืนของถัว่ลิสงคัว่ (Mate´, Frankel, et al., 1996) เป็นตน้ 
ฟิลม์บริโภคไดจ้าก WPI มีผูศึ้กษากนัอยา่งกวา้งขวางและหลากหลายเพื่อหาคุณสมบติัต่างๆของ
ฟิลม์ เช่น การศึกษาผลของสัดส่วนระหวา่ง WPI และ กลีเซอรอลท่ีมีผลต่อความสามารถในการ
แพร่ผา่นไอน ้าของฟิลม์ พบวา่ปริมาณของ WPI และ กลีเซอรอล มีผลต่อการเพิ่มการแพร่ผา่นไอน ้า
ของฟิลม์ สัดส่วนท่ีใหค้่าการแพร่ผา่นไอน ้าต ่าสุดหรือสามารถป้องกนัการแพร่ผา่นไอน ้ าไดดี้             
คือปริมาณ  WPI ร้อยละ 7 และกลีเซอรอลร้อยละ 40  ของน ้าหนกั WPI กล่าวคือการแพร่ผา่นไอน ้า
เพิ่มข้ึนเม่ือปริมาณของ WPI และกลีเซอรอลเพิ่มข้ึน  เน่ืองจากขั้นตอนการเตรียมฟิลม์จาก WPI     
ใชอุ้ณหภูมิสูง (80 องศาเซลเซียส) ท าใหโ้ปรตีนเกิดการเสียสภาพของโครงสร้างร่างแหของโปรตีน
ท่ีความเขม้ขน้สูงมีการจดัเรียงตวัเป็นระเบียบมากกวา่โปรตีนท่ีมีความเขม้ขน้ต ่า ท าให้ไอน ้า
สามารถแพร่ผา่นช่องวา่งของโมเลกุลท่ีเป็นระเบียบน้ีไดดี้ และกลีเซอรอลเป็นสารท่ีมีสมบติัดูด
ความช้ืนสูง (high hygroscopic) สามารถดูดความช้ืนจากบรรยากาศไดดี้ (Kokoszka et al., 2010)  
จะเห็นไดว้า่ปริมาณกลีเซอรอลมีความส าคญั เม่ือเปรียบเทียบฟิลม์จาก WPI และฟิลม์จาก                 
β-lactoglobulin ท่ีมีโครงสร้างทางโมเลกุลแตกต่างกนั แต่การแพร่ผา่นของไอน ้าและออกซิเจนกลบั
ไม่มีความแตกต่างกนัทางสถิติ โดยปริมาณกลีเซอรอลเป็นปัจจยัท่ีส าคญักวา่ชนิดโปรตีน           
การเพิ่มข้ึนของกลีเซอรอลในฟิลม์ส่งผลใหก้ารแพร่ผา่นของไอน ้าและออกซิเจนเพิ่มข้ึน (Mate´ & 
Krochta, 1996) อยา่งไรก็ตาม  การเตรียมฟิลม์จาก WPI เพียงอยา่งเดียวอาจไม่สามารถใหคุ้ณสมบติั
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ของฟิลม์ตามท่ีตอ้งการได ้ดงันั้นจึงมีการพฒันาฟิลม์ใหมี้สมบติัท่ีจ  าเพาะเจาะจงมากข้ึน และ      
การลบขอ้ดอ้ยบางประการของฟิลม์ WPI จึงมีนกัวจิยัทดลองเตรียมฟิลม์ประกอบจาก WPI ผสม
สารชนิดอ่ืน เช่น ฟิลม์ WPI ผสม mesquite gum (MG) โดยพบวา่ การเติม MG ลงในฟิลม์ WPI 
สามารถปรับปรุงสมบติัเชิงกลของฟิลม์ WPI ได ้โดยท าใหค้่า Tensile strength ลดลง และค่า         
% Elongation at break สูงข้ึน กล่าวคือการเติม MG ท าใหฟิ้ลม์ WPI มีความยดืหยุน่ดีข้ึนและ        
ไม่ส่งผลในเชิงลบต่อคุณลกัษณะของฟิลม์ แต่มีขอ้เสียคือ MG มีสีเหลืองท าใหฟิ้ลม์ท่ีไดมี้สีเหลือง 
(Osés, Fabregat-Vázquez, et al., 2009) การผสม WPI และ Konjac glucomannan (KGM) ช่วย
ปรับปรุงความโปร่งแสง ความยดืหยุน่ และสมบติัอ่ืนๆของฟิลม์ KGM การเพิ่มปริมาณ WPI ใน
สัดส่วนของ KGM ท่ีลดลง ท าใหล้กัษณะพื้นผวิของฟิลม์มีความขรุขระนอ้ยลง (Leuangsukrerk et 
al., 2015) 

สมบติัของฟิลม์มีการเปล่ียนแปลงเม่ือเก็บรักษาเป็นเวลานานข้ึน Anker et al. (2001)  
ศึกษาคุณสมบติัฟิลม์ WPI เม่ือเก็บในสภาวะอุณหภูมิ 23 องศาเซลเซียส ความช้ืนสัมพทัธ์ร้อยละ 50          
เป็นเวลา 120 วนั โดยแปรชนิดของพลาสติไซเซอร์ คือ กลีเซอรอล (G) และ ซอร์บิทอล (S)         
ในปริมาณร้อยละ 32 และ 45 ตามล าดบั เพื่อใหฟิ้ลม์มีสมบติัเชิงกลท่ีเท่ากนั พบวา่ ฟิล์ม WPI/G        
มีความช้ืนลดลง สมบติัเชิงกลท่ีมีความแขง็มากข้ึนและยดืขยายไดน้อ้ยลง ในขณะท่ีฟิลม์ WPI/S 
ความช้ืนและสมบติัเชิงกลค่อนขา้งคงท่ีตลอดระยะเวลาการเก็บรักษา เน่ืองจาก G และ S เป็นสารท่ี
มีสมบติัดูดความช้ืนทั้งคู่ สามารถดูดความช้ืนจากบรรยากาศไดดี้ แต่น ้าหนกัโมเลกุลท่ีต ่าของ G         
ท าใหม้วลโมเลกุลเคล่ือนท่ีไดสู้ง น ้าในฟิลม์เกิดการเคล่ือนยา้ยไดง่้าย ความช้ืนของฟิลม์ WPI/G         
จึงลดลง ซ่ึงส่งผลต่อสมบติัเชิงกลและการป้องกนัการแพร่ผา่นต่างๆของฟิลม์  Osés, Ferna´ndez-
Pan, et al. (2009) ศึกษาคลา้ยกนักบังานวจิยัขา้งตน้ โดยศึกษาสมบติัเชิงกลของการเก็บรักษาฟิลม์ 
WPI ท่ีความช้ืนสัมพทัธ์ร้อยละ 50 และ 75 ท่ีอุณหภูมิหอ้ง โดยแปรชนิด  (กลีเซอรอลและ             
ซอร์บิทอล)  และปริมาณ (ร้อยละ 30-60)  ของพลาสติไซเซอร์ พบวา่เม่ือเปรียบเทียบปริมาณ  
พลาสติไซเซอร์ท่ีเท่ากนั ฟิล์มท่ีผสมกลีเซอรอลมีความยดืหยุน่และความช้ืนสูงกวา่ฟิลม์ท่ีผสม         
ซอร์บิทอล หลงัเก็บรักษา 1 สัปดาห์ เน่ืองจากกลีเซอรอลมีน ้าหนกัโมเลกุลท่ีต ่ากวา่ และมีความเป็น
สารท่ีมีสมบติัดูดความช้ืนสูง จึงสามารถจบัน ้าไวไ้ดดี้กวา่ซอร์บิทอลท่ีสภาวะการเก็บรักษาเดียวกนั 
เม่ือพิจารณาระยะเวลาในการเก็บรักษา 180 วนั ท่ีปริมาณกลีเซอรอลและซอร์บิทอลความเขม้ขน้
เท่ากนั (ปริมาณร้อยละ 50) พบวา่ระยะเวลาการเก็บรักษาไม่มีผลต่อลกัษณะหรือสมบติัเชิงกลของ
ฟิลม์ท่ีผสมกลีเซอรอล แต่มีผลต่อสมบติัเชิงกลของฟิลม์ท่ีผสมซอร์บิทอล ซ่ึงมีความแขง็มากข้ึน         
ยดืหยุน่นอ้ยลง เน่ืองจากการตกผลึกของซอร์บิทอลบนผวิหนา้ฟิลม์ 
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2.3 กมัอะราบิก (Gum Arabic, GA) 
 กมัอะราบิกหรือกมัอะคาเซีย ท ามาจากยางของตน้ Acacia มีคุณสมบติัเฉพาะ                    
คือ สามารถละลายในน ้าท่ีมีความเขม้ขน้สูงมากกวา่ร้อยละ 50 (นิธิยา รัตนาปนนท,์ 2549)           
GA เป็นสารประกอบเชิงซอ้นท่ีมีโมเลกุลอดักนัแน่นมาก โครงสร้างหลกัคือสายโพลีแซคคาไรด์
สายยาวประกอบดว้ยหน่วยยอ่ยของ 1,3- β-galactopyranose และแตกแขนงเป็น                          
1,6- galactopyranose ของกรด glucuronic กมัอะราบิกประกอบดว้ยองคป์ระกอบหลกัท่ีส าคญัคือ  

- Arabinogalactan protein (AGP) น ้าหนกัโมเลกุลประมาณ 1450 kDa มีปริมาณ
ร้อยละ 10 ของกมัทั้งหมด และมีปริมาณโปรตีนประมาณร้อยละ 9 

- Arabinogalactan (AG) น ้าหนกัโมเลกุลประมาณ 280 kDa ซ่ึงเป็นองคป์ระกอบ
หลกั มีปริมาณร้อยละ 88 ของกมัทั้งหมด มีปริมาณโปรตีนนอ้ย (ร้อยละ 0.44)  

- Glycoprotein (GP) น ้าหนกัโมเลกุลประมาณ 250 kDa มีปริมาณนอ้ยท่ีสุด        
ร้อยละ 1 ของกมัทั้งหมด แต่มีปริมาณโปรตีนสูงท่ีสุดประมาณร้อยละ 55 
 ซ่ึงองคป์ระกอบ AGP เป็นองคป์ระกอบหลกัท่ีท าให ้GA มีคุณสมบติัเป็น       

อิมลัซิไฟเออร์ มีความสามารถในการรักษาความคงตวัของอิมลัชนั (Hosseini et al., 2015; Ma, Bell, 
& Davis, 2015; Yao et al., 2013) กล่าวคือองคป์ระกอบส่วน AGP มีส่วนคาร์โบไฮเดรตท่ีชอบน ้า
ติดกบัสายของโปรตีนเรียกวา่ wattle blossom structure ดงัภาพท่ี 1 แสดงใหเ้ห็นกลไกของการ        
ดูดซบัท่ีผวิสัมผสัร่วมระหวา่งน ้ากบัน ้ามนั ส่วนโปรตีนท่ีไม่ชอบน ้าดูดซบักบัเฟสน ้ามนัและส่วน
คาร์โบไฮเดรตท่ีชอบน ้าดูดซบักบัเฟสน ้ารอบๆดา้นนอกของหยดน ้ามนัท าหนา้ท่ีเป็นอิมลัซิไฟเออร์ 
(Jayme et al., 1999; Ma, Bell, Davis, et al., 2015) 
 

 

 
ภาพท่ี 1 Wattle blossom model 
ท่ีมา: (Ma, Bell, Davis, et al., 2015) 
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2.3.1 สารเคลือบบริโภคไดจ้าก GA 
 ผกัผลไมห้ลงัจากการเก็บเก่ียวไม่สามารถเก็บรักษาไดน้าน เพราะมีการหายใจของผกัผลไม้
ตลอดเวลา การเคลือบผกัผลไมห้ลงัการเก็บเก่ียวจะสามารถยดือายกุารเก็บรักษาไดด้ว้ยวธีิการใช้
สารเคลือบป้องกนัการแลกเปล่ียนก๊าซเพื่อชะลอการหายใจของผกัผลไม ้Ali et al. (2010)         
พบวา่ การใชส้ารเคลือบจาก GA สามารถยดือายกุารเก็บรักษามะเขือเทศได ้ต่อมา Ali et al. (2013) 
พบวา่ สารเคลือบจาก GA สามารถชะลอการสุกและรักษาสารตา้นอนุมูลอิสระของมะเขือเทศ
ในช่วงของการเก็บรักษาไดอี้กดว้ย  
 
2.4 พลาสติไซเซอร์ 

ฟิลม์บริโภคไดจ้ะตอ้งมีความยดืหยุน่ท่ีดี มีความเปราะต ่า และความเหนียวสูง เพื่อป้องกนั
การเปราะแตกในระหวา่งกระบวนการผลิตและการเก็บรักษา  (Barreto et al., 2003) ดงันั้น             
พลาสติไซเซอร์ท่ีมีน ้าหนกัโมเลกุลต ่า (ไม่ระเหย) มกัจะถูกเติมลงในสารละลายฟิลม์เพือ่แกปั้ญหา
การข้ึนรูปฟิลม์ไฮโดรคอลลอยด ์ปรับปรุงใหฟิ้ลม์บริโภคไดมี้ความยดืหยุน่เพิ่มข้ึน ลกัษณะของ 
พลาสติไซเซอร์ คือ มีขนาดโมเลกุลเล็ก หมู่ท่ีมีขั้ว/โมเลกุลมาก และระยะทางท่ีเพิ่มข้ึนระหวา่งหมู่ท่ี
มีขั้วภายในโมเลกุล จะบอกใหท้ราบถึงผลของการเป็นพลาสติไซเซอร์ท่ีดีข้ึนในระบบท่ีมีพอลิเมอร์ 
พลาสติไซเซอร์ท าหนา้ท่ีโดยการเพิ่มปริมาตรช่องวา่ง เป็นการลดการจบักนัดว้ยพนัธะไฮโดรเจน
ระหวา่งสายพอลิเมอร์  (Myllärinen et al., 2002) โดยทัว่ไปพลาสติไซเซอร์จ าเป็นจะตอ้งใชใ้นฟิลม์
บริโภคไดท่ี้เตรียมจากพอลิแซคคาไรดห์รือโปรตีน ปริมาณการเติมพลาสติไซเซอร์ลงในฟิลม์ท่ี
เตรียมจากไฮโดรคอลลอยดอ์ยูร่ะหวา่งร้อยละ 10 ถึง 60 โดยน ้าหนกัของไฮโดรคอลลอยด ์     
พลาสติไซเซอร์ท่ีนิยมใชม้ากท่ีสุด คือ กลีเซอรอล  (Myllärinen et al., 2002) ซอร์บิทอล   
(Cerqueira et al., 2009) โอลิโกแซ็กคาไรด ์ (Veiga-Santos et al., 2007) และน ้า น ้าเป็นตวัเจือจาง
ธรรมชาติ ซ่ึงจะเป็นพลาสติไซเซอร์และ/หรือไม่ใช่พลาสติไซเซอร์ในฟิลม์บางชนิด ข้ึนอยูก่บั
ปริมาณ การดูดซบัลงบนสารละลายฟิลม์ (Chang et al., 2000) การเติมพลาสติไซเซอร์อาจท าใหเ้กิด
การเปล่ียนแปลงคุณสมบติัส าคญัของฟิลม์ เช่น เพิ่มความสามารถในการแพร่ผา่นก๊าซหรือกล่ินของ
ฟิลม์ ลดความสามารถในการดูดซบัน ้าหรือลดความตา้นทานแรงดึงของฟิลม์ (Tensile strength) 
(Mali et al., 2006) 
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2.5 อมิัลชัน (Emulsion) 
 อิมลัชนัคือระบบหน่ึงท่ีของเหลวเป็นทั้งอนุภาคคอลลอยดแ์ละตวักลาง กล่าวคือของเหลว
ชนิดหน่ึงกระจายตวัอยูใ่นของเหลวอีกชนิดหน่ึง ของเหลวท่ีกระจายตวัเป็นหยดเล็กเรียก ดร็อปเล็ท            
ซ่ึงเป็นส่วนท่ีกระจายตวั (dispersed phase) แทรกอยูใ่นของเหลวอีกชนิดซ่ึงเป็นส่วน continuous 
phase  ซ่ึงของเหลวทั้งสองชนิดน้ีไม่รวมเป็นเน้ือเดียวกนั ไม่ละลายเขา้ดว้ยกนั การไม่รวมตวัเป็น
เน้ือเดียวกนัน้ีท าให้ตอ้งใชส้ารอิมลัซิไฟเออร์ หรือสารเพิ่มความขน้หนืด เพื่อป้องกนัไม่ใหอ้นุภาค
คอลลอยดส่์วนท่ีกระจายตวัรวมตวักนั สามารถกระจายในส่วน continuous phase ได ้เป็นการเพิ่ม
ความความคงตวัให้ระบบอิมลัชนั  (นิธิยา รัตนาปนนท์, 2549) อิมลัชนัในอาหารแบ่งเป็น                       
2 ประเภทหลกัๆ ไดแ้ก่ 

1. อิมลัชนัแบบน ้ามนัในน ้า (oil-in-water) หรือ o/w คือ มีดร็อปเล็ทของน ้ามนัซ่ึงเป็นส่วน 
dispersed phase กระจายตวัในน ้าซ่ึงเป็นส่วน continuous phase เช่น นมดิบ มายองเนส เป็นตน้ 

2. อิมลัชนัแบบน ้าในน ้ามนั (water -in- oil) หรือ w/o คือ มีดร็อปเล็ทของน ้าซ่ึงเป็นส่วน
dispersed phase กระจายตวัในน ้ามนัซ่ึงเป็นส่วน continuous phase เช่น เนย มาร์การีน เป็นตน้ 
 
 

 

 
ภาพท่ี 2 ระบบอิมลัชนัแบบน ้ามนัในน ้าและน ้าในน ้ามนั 

ท่ีมา: http://chemistry-desk.blogspot.com/2013/08/emulsions.html 
 

กฎของสโตกส์สามารถอธิบายความไม่คงตวัทางกายภาพของอิมลัชนัได ้ดงัน้ี ความคงตวั
ของอิมลัชนัท่ีเพิ่มข้ึนดูไดจ้ากความเร็วของการเคล่ือนท่ีของหยดไขมนัท่ีลดลง โดยมีรัศมีของหยด
ไขมนัขนาดเล็ก ความหนืดของ continuous phase เพิ่มข้ึน ความแตกต่างของความหนาแน่น
ระหวา่ง continuous และ dispersed phase ลดลง (Sarkar et al., 2012)โดยมีสมการดงัต่อไปน้ี 

 

http://chemistry-desk.blogspot.com/2013/08/emulsions.html
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νstokes =   
        

  
 

 

เม่ือ    ν = ความเร็วของการเคล่ือนท่ีหยดไขมนั 
r = รัศมีของหยดไขมนั 
 1 และ  2 = ความหนาแน่นของ continuous และ dispersed phase ตามล าดบั 
  = ความหนืดของ continuous phase 
 
ปัจจยัท่ีมีผลต่อความคงตวัของอิมลัชนั 
1. ขนาดดร็อปเล็ท ถา้ดร็อปเล็ทมีขนาดใหญ่จะท าใหค้วามเร็วของการแยกชั้นครีมสูงหรือ

ถา้ดร็อปเล็ทยิง่มีขนาดเล็ก ความคงตวัของอิมลัชนัยิง่คงตวัมาก  
2. ความหนืด ถา้ส่วน continuous phase มีความหนืดสูง ความหนืดท่ีสูงจะไปขดัขวางหรือ

ชะลอการรวมตวักนัของ droplet ท าใหอิ้มลัชนัมีความคงตวัยิง่ข้ึน  
3. สารอิมลัซิไฟเออร์ (emulsifier) เป็นสารประเภทท่ีมีขั้ว ชอบน ้า (hydrophilic) และส่วนท่ี

ไม่มีขั้ว ไม่ชอบน ้าหรือกล่าววา่ชอบน ้ามนั (hydrophobic) ท าใหส่้วนท่ีชอบน ้าของอิมลัซิไฟเออร์
จบักบัโมเลกุลของน ้าและส่วนท่ีไม่ชอบน ้าจบักบัโมเลกุลของน ้ามนัท่ีส่วน interface ซ่ึงคือส่วน 
ผวิสัมผสัร่วมระหวา่งน ้าและน ้ามนั ท าใหด้ร็อปเล็ทส่วน dispersed phase ไม่สามารถรวมตวักนัได ้
อิมลัชนัจึงมีความคงตวัมากข้ึน สารอิมลัซิไฟเออร์ ไดแ้ก่ โปรตีน เลซิทิน โมโนและไดกลีเซอไรด ์
เป็นตน้ Klein, Aserin, Svitov, et al. (2010) ศึกษาประสิทธิภาพการเป็นอิมลัซิไฟเออร์ระหวา่ง WPI 
และ GA ต่อความคงตวัของอิมลัชนั โดยเตรียมอิมลัชนัท่ีพีเอช 7 อิมลัชนัไม่ผา่นการให้ความร้อน 
ใช ้WPI และ GA ความเขม้ขน้ร้อยละ 10 ในแต่ละตวัอยา่ง พบวา่อิมลัชนัท่ีเตรียมดว้ย GA เพียง
อยา่งเดียวใหค้วามคงตวัท่ีดีกวา่อิมลัชนัท่ีเตรียมดว้ย WPI เพียงอยา่งเดียว  

4. สารเพิ่มความขน้หนืด (thickening agent) สารเพิ่มความขน้หนืดจะท าหนา้เพิ่มความขน้
หนืดในส่วน continuous phase ท าใหช่้วยลดการเคล่ือนท่ีและการรวมตวักนัของดร็อปเล็ท    
เหตุผลดงัเร่ืองความหนืดท่ีอธิบายในขอ้ 2 โดยทัว่ไปแลว้สารเพิ่มความขน้หนืดไม่มีคุณสมบติัเป็น
สารอิมลัซิไฟเออร์แต่เพิ่มความคงตวัอิมลัชนัไดเ้พราะมีสายโมเลกุลท่ีมีความยาวท าใหส่้วน 
continuous phase มีความหนืดเพิ่มข้ึนได ้สารเพิ่มความขน้หนืด ไดแ้ก่พอลีแซคคาไรด ์จ าพวกแป้ง 
สารไฮโดรคอลลอยด ์(ปาริฉตัร หงสประภาส, 2545) 
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ภาพท่ี 3 การดูดซบัของอิมลัซิไฟเออร์ระบบอิมลัชนัแบบน ้ามนัในน ้าและน ้าในน ้ามนั 

ท่ีมา: http://www.google.com/patents/EP1820538A1?cl=en 
 
2.6 ฟิล์มอมิัลชัน (Emulsion Film) 

ในปัจจุบนัน้ีงานวจิยัส่วนใหญ่มุ่งเนน้ศึกษาฟิลม์ประกอบเพื่อใหไ้ดห้นา้ท่ีประโยชน์ท่ี
สมบูรณ์ของฟิลม์ ซ่ึงก็คือลดขอ้เสียของฟิลม์ท่ีท าจากวตัถุดิบเพียงชนิดเดียว เช่ือมโยงถึงโครงสร้าง
ส่วนท่ีชอบน ้า (hydrophilic) และไม่ชอบน ้า (hydrophobic) การเติมองคป์ระกอบท่ีเป็นไขมนัลงไป
ในพอลิเมอร์ชีวภาพท่ีใชเ้ตรียมฟิลม์บริโภคไดแ้ละเตรียมใหอ้ยูใ่นระบบของอิมลัชนั ส่งผลให้
หนา้ท่ีของฟิลม์ดีข้ึนกวา่ฟิลม์ท่ีมีพอลิเมอร์ชีวภาพเพียงอยา่งเดียว ซ่ึงเรียกฟิลม์ดงักล่าวน้ีวา่ฟิลม์
อิมลัชนั ซ่ึงส่งผลถึงสมบติัการป้องกนัการแพร่ผา่นไอน ้าของฟิลม์ การเติมไขมนัลงไปในขั้นตอน
การเตรียมฟิลม์จากโปรตีนหรือโพลีแซคคาไลดช่์วยปรับปรุงการแพร่ผา่นไอน ้าของฟิลม์เพราะ 
โปรตีนหรือโพลีแซคคาไลด์เป็นสารท่ีมีขั้ว ชอบน ้า (hydrophilic) เม่ือเจอกบัไอน ้าซ่ึงเป็น           
สาร hydrophilic เหมือนกนั ท าใหไ้อน ้าสามารถแพร่ผา่นฟิลม์เขา้ไปไดโ้ดยง่าย ในทางตรงกนัขา้ม
ถา้มีการเติมไขมนัซ่ึงเป็นสารไม่มีขั้ว ไม่ชอบน ้า (hydrophobic) ลงไปในฟิลม์จากโปรตีน           
หรือโพลีแซคคาไลด์ ไขมนัซ่ึงเป็น hydrophobic เจอกบัไอน ้าซ่ึงเป็นสาร hydrophilic ท  าใหฟิ้ลม์นั้น
สามารถชะลอหรือป้องกนัการแพร่ผา่นไอน ้าได ้(Galus et al., 2015) 

ฟิลม์จากโปรตีนมีคุณสมบติัเชิงกลท่ีดีแต่มกัจะป้องกนัการแพร่ผา่นไอน ้าไดไ้ม่ดี                  
เหตุผลดงักล่าวไปขา้งตน้ ดงันั้นจึงจ าเป็นตอ้งเติมไขมนัลงไปเพื่อปรับปรุงสมบติัการป้องกนั     
การแพร่ผา่นไอน ้าให้ดีข้ึน ซ่ึงมีนกัวจิยัศึกษาการเติมไขมนัชนิดต่างๆในฟิลม์โปรตีนมากมาย 
ดงัเช่น Atarés et al. (2010) ศึกษาฟิลม์อิมลัชนัจากโปรตีนถัว่เหลืองผสม cinnamon oil               
หรือ ginger oil พบวา่ ความแตกต่างของปฏิสัมพนัธ์ของโปรตีนและไขมนัท่ีเกิดข้ึน จะเป็น
ตวัก าหนดคุณสมบติัต่างๆของฟิลม์อิมลัชนั การใชอ้ตัราส่วนของไขมนัท่ีมีค่านอ้ยจะส่งผลต่อ
ความสามารถในการแพร่ผา่นไอน ้านอ้ยมาก ถึงแมจ้ะมีส่วน hydrophobic อยูใ่นตวัไขมนัเอง  
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สมบติัเชิงกลของฟิลม์อิมลัชนัท่ีมี ginger oil มีความแขง็แรงและยดืหยุน่นอ้ยกวา่ฟิลม์อิมลัชนัท่ีมี 
cinnamon oil ซ่ึงงานวจิยัน้ีเป็นการศึกษาไขมนัไม่อ่ิมตวั แต่  Monedero et al. (2009) ศึกษาไขมนั 
ไม่อ่ิมตวัผสมไขมนัอ่ิมตวัในฟิลม์ชนิดเดียวกนั คือฟิลม์จากโปรตีนถัว่เหลือง ซ่ึงมีปัญหาดา้น         
การป้องกนัการแพร่ผา่นไอน ้ าไม่ดี จึงใชก้รดโอเลอิกและไขผึ้งผสมลงไปเพื่อปรับปรุงปัญหา
ดงักล่าว กรดโอเลอิกบริสุทธ์ิหรือผสมกบัไขผึ้งมีผลให ้ฟิลม์ท่ีได ้ช่วยลดการแพร่ผา่นไอน ้าได ้        
แต่ตอ้งใชป้ริมาณไขผึ้งท่ีสูงมากเพื่อลดการแพร่ผา่นไอน ้ า ใหค้วามยดืหยุน่ ขณะท่ีฟิลม์ยงัคงความ
เงาใกลเ้คียงกบักบัฟิลม์โปรตีนถัว่เหลืองควบคุม เม่ือเปรียบเทียบกบัฟิลม์อิมลัชนัจาก WPI 
นอกจากน้ีงานวจิยัของ Galus et al. (2016) พบวา่ฟิลม์อิมลัชนัจาก WPI ผสม almond oil           
หรือ walnut oil ซ่ึงคือกรดไขมนัชนิดไม่อ่ิมตวั มีค่าการแพร่ผา่นไอน ้าลดลง เน่ืองจากการเติมไขมนั  
โดยขนาดอนุภาคไขมนัลดลงเม่ือปริมาณน ้ามนัเพิ่มข้ึน และการกระจายของไขมนัมีผลต่อ
คุณสมบติัของฟิลม์ น าไปสู่สมบติัการตา้นทานเชิงกลท่ีลดลง เม่ือเปรียบเทียบ almond oil และ 
walnut oil almond oil แสดงใหเ้ห็นประสิทธิภาพท่ีมากกวา่ในการปรับปรุงคุณสมบติัฟิลม์อิมลัชนั
จาก WPI เน่ืองจากองคป์ระกอบทางเคมีของ almond oil การใช ้almond oil หรือ walnut oil                 
ท่ีความเขม้ขน้ต ่า (ร้อยละ 0.5 และร้อยละ 1) สามารถเพิ่มส่วนท่ีไม่ชอบน ้าในฟิลม์อิมลัชนัจาก WPI 
ได ้และมีศกัยภาพท่ีดีในการผสมกบั WPI ท่ีจะท าใหไ้ดฟิ้ลม์อิมลัชนัจาก WPI มาใชใ้นงานเคลือบ
อาหารบางชนิดได ้ส่วนในดา้นประเภทของไขมนั  Yoshida et al. (2004) ศึกษากรดไขมนัชนิด
อ่ิมตวัในฟิลม์จาก WPI โดยเติมกรดสเตียริกลงในขั้นตอนการเตรียมฟิลม์จาก WPI พบวา่              
ค่าการแพร่ผา่นไอน ้าและสมบติัเชิงกลลดลง เม่ือปริมาณกรดสเตียริกเพิ่มข้ึน และ Pe´rez-Gago et 
al. (2001) ไดศึ้กษาขนาดของอนุภาคไขมนัท่ีมีผลต่อการแพร่ผา่นไอน ้าและสมบติัเชิงกลของฟิลม์
อิมลัชนัจาก WPI ผสมไขผึ้ง พบวา่ขนาดอนุภาคของไขมนัท่ีมีผลต่อการแพร่ผา่นไอน ้ าและสมบติั
เชิงกลของฟิลม์ พบเฉพาะในฟิลม์อิมลัชนัจาก WPI ท่ีมีปริมาณไขผึ้งร้อยละ 60 โดยเม่ือปริมาณ
ไขมนัเพิ่มข้ึน อตัราการแพร่ผา่นไอน ้าลดลงและเม่ือขนาดอนุภาคไขมนัลดลง ท่ีอุณหภูมิการท าแหง้
เพิ่มข้ึนอตัราการแพร่ผา่นไอน ้าลดลงอยา่งมีนยัส าคญั ขณะท่ีค่าความแขง็แรงและความยดืหยุน่
เพิ่มข้ึน 
 นอกจากฟิลม์อิมลัชนัจากโปรตีนผสมไขมนัชนิดต่างๆแลว้ ยงัมีงานวจิยัท่ีศึกษาสมบติั       
ของฟิลม์อิมลัชนัจากโปรตีนผสมไขมนัและผสมพอลิเมอร์เพิ่มอีกหน่ึงชนิดดว้ย โดย Valenzuela et 
al. (2013) ศึกษาฟิลม์อิมลัชนัจาก quinoa protein ไคโตซาน และน ้ามนัดอกทานตะวนั เพื่อทดสอบ
สมบติัเชิงกลและการป้องกนัการแพร่ผา่นไอน ้า โดยไม่ใชส้ารพลาสติไซเซอร์ แต่ใช ้Tween80           
เป็นอิมลัซิไฟเออร์ พบวา่การแพร่ผา่นไอน ้าลดลงเม่ือเทียบกบัการแพร่ผา่นไอน ้าของฟิลม์         
quinoa protein ผสมไคโตซาน และฟิลม์จากไคโตซานเพียงอยา่งเดียว เน่ืองจากความไม่มีขั้วตาม
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ธรรมชาติของไขมนั ซ่ึงเพิ่มปฏิสัมพนัธ์แบบไม่ชอบน ้าภายในฟิลม์ ค่า  %Elongation at break 
เพิ่มข้ึน เน่ืองจากคุณลกัษณะการเป็นพลาสติไซเซอร์ของ quinoa protein และไขมนั การเตรียมฟิลม์
ประกอบท่ีไม่มีพลาสติไซเซอร์ ใหคุ้ณสมบติัเชิงกลท่ีดีและมีค่าการแพร่ผา่นไอน ้าต ่า ซ่ึงอาจน าไปสู่
การใชง้านใหม่ในอุตสาหกรรมอาหาร 



 

บทที ่3  
วธิีด าเนินการวจิัย 

 
3.1 วตัถุดิบ  

1. เวยโ์ปรตีนไอโซเลท (บริษทั Davisco Foods International, USA) 
2. กมัอะราบิก (บริษทั เคมีภณัฑ ์จ ากดั, Thailand) 
3. น ้ามนัมะพร้าวชนิดส าหรับปรุงอาหาร (บริษทั Good Me จ ากดั, Thailand) 
4. กลีเซอรอล (บริษทั Ajax Finechem จ ากดั, Australia) 

   

3.2 สารเคมี 
1. เกลือแมกนีเซียมไนเตรท (บริษทั QRëC จ  ากดั, New Zealand) 
2. High vacuum grease (บริษทั Unilab จ ากดั, Australia) .  

     

3.3 อุปกรณ์และเคร่ืองมือ 
  3.3.1 อุปกรณ์และเคร่ืองมือส าหรับเตรียมอิมลัชนัและฟิลม์อิมลัชนั  

  - เคร่ืองชัง่น ้าหนกัชนิดหยาบ 2 ต  าแหน่ง (PA 2102, Ohaus Crop. PioneerTM, USA) 
 - เคร่ืองชัง่ชนิดละเอียด 4 ต าแหน่ง (ED224S, Sartorius, Germany) 

- เคร่ืองโฮโมจีไนซ์เซอร์ (Homogenizer) (T25 digital ULTRA-TURRAX®, IKA, 
Germany) 

 - อ่างน ้าควบคุมอุณหภูมิ (Water Bath) (OB 10, Memmert, Germany) 
 - เคร่ืองก าจดัฟองอากาศ (275DAE, Crest, New York) 
 - เทอร์โมมิเตอร์ (TBT-08H, China) 
 - แท่นใหค้วามร้อน (Hot plate stirrer) (PC-420D, Corning, USA) 
 - จานพลาสติก (Petri Dish) (ขนาด 90 x 15 mm, Hycon Plastics) 

3.3.2 อุปกรณ์และเคร่ืองมือส าหรับทดสอบอิมลัชนัและฟิลม์อิมลัชนั 
- เคร่ืองวดัความหนาของแผน่ฟิลม์ (Thickness Gauge (Dial Type/Digimatic)) (547-401, 

Mitutoya, Japan) 
- เคร่ืองวิเคราะห์ลกัษณะเน้ือสัมผสั (Texture Analyzer) (TA.XT.PLUS, Stable     

MicrosystemsTM, England) หวัวดัชนิด Tensile grips (A/TG) 
  - เคร่ืองวดัสี (MiniScan XE Plus, Hunter Lab, USA) 
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  - เคร่ืองควบคุมสภาวะแวดลอ้ม (Climatic test cabinet) (TK120, NÜVE, Turkey) 
- เคร่ืองวดัค่าวอเตอร์แอคทีวิต้ี (Water Activity Meter) (Aqua Lab, Decagon, USA) 

  - เคร่ืองวดัและบนัทึกอุณหภูมิ/ความช้ืน (EBI 20-IF, Ebro, Germany) 
 - เคร่ือง Scanning Electron Microscope (JSM-IT300LV, JEOL, Japan) 

- เคร่ืองวดัความหนืด (Rheometer) (MCR 300, Physica, Germany) หวัวดัชนิด Concentric 
Cylinder แบบ Double-Gap 

- เคร่ืองวดัขนาดอนุภาค (Particle Size Analyzer) (LS 100Q, Beckman Coulter, USA) 
 
3.4 วธีิการทดลอง 

3.4.1 การศึกษาผลของอตัราส่วนระหวา่ง WPI ผสม GA ต่อสมบติัของอิมลัชนั 
     3.4.1.1 กระบวนการเตรียมอิมลัชนั 

เตรียมสารละลาย GA ท่ีความเขม้ขน้ร้อยละ 8 โดยน ้าหนกัแหง้ จาก GA และน ้ากลัน่               
ผสมใหเ้ขา้กนัดว้ย magnetic bar ความเร็วรอบ 300 rpm เป็นเวลา 2 ชัว่โมง เก็บรักษาท่ีอุณหภูมิ              
4 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 1 คืน เตรียมสารละลาย WPI ความเขม้ขน้ร้อยละ 8 โดยน ้าหนกัแหง้           
จาก WPI และน ้ากลัน่ ผสมใหเ้ขา้กนัดว้ย magnetic bar ในขวดรูปชมพูท่ี่ปิดปากขวดดว้ยแผน่
อลูมิเนียมฟรอยด ์ความเร็วรอบ 300 rpm เป็นเวลา 30 นาที แช่ขวดรูปชมพูท่ี่มีสารละลาย WPI            
ในอ่างน ้าควบคุมอุณหภูมิ (Water Bath) อุณหภูมิ 90 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 30 นาที ลดอุณหภูมิ
ลงอยา่งรวดเร็วในอ่างน ้าแขง็ จนอุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส เปล่ียนภาชนะใส่สารละลายใน               
บีกเกอร์ ชัง่น ้าหนกัสารละลาย WPI และสารละลาย GA ตามอตัราส่วนท่ีแตกต่างกนั น ้ าหนกั           
รวม 300 กรัม เติมน ้ามนัมะพร้าวและกลีเซอรอลลงไป ผสมใหเ้ขา้กนัดว้ย magnetic bar ความเร็ว
รอบ 300 rpm เป็นเวลา 2 นาที น าสารละลายท่ีไดไ้ปป่ันลดขนาดอนุภาคดว้ยเคร่ืองโฮโมจีไนเซอร์ 
ความเร็ว 13,500 rpm เป็นเวลา 1 นาที และความเร็ว 20,500 rpm เป็นเวลา 3 นาที ก าจดัฟองอากาศ
ภายในสารละลายท่ีไดด้ว้ยเคร่ืองก าจดัฟองอากาศท่ีระดบั 8 เป็นเวลา 20 นาที น าไปทดสอบสมบติั
ของอิมลัชนั 

3.4.1.2 การศึกษาสมบติัของอิมลัชนั 
เตรียมตวัอยา่งอิมลัชนัตามหวัขอ้ 3.4.1.1 โดยมีการแปรอตัราส่วนของ WPI ต่อ GA                  

4 อตัราส่วน ไดแ้ก่ 1:0, 2:1, 3:1 และ 4:1 ใชป้ริมาณกลีเซอรอลร้อยละ 30  และปริมาณ                   
น ้ามนัมะพร้าวร้อยละ 10 และวเิคราะห์คุณสมบติัของอิมลัชนัดงัต่อไปน้ี 

- ความคงตวัของอิมลัชนั ทดสอบโดยน าสารละลายฟิลม์อิมลัชนัปริมาณ            
20 มิลลิลิตร บรรจุลงในขวดแกว้ vial ขนาด 6 drams เก็บรักษาในหอ้งอุณหภูมิ                  
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25 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ชัว่โมง เพื่อสังเกตการแยกชั้นครีมภายในขวดทดลอง     
และหลงัจากนั้นเทสารละลายฟิลม์อิมลัชนัดงักล่าวลงบนจานพลาสติกขนาด (90 x 15 mm) 
เพื่อบนัทึกภาพถ่ายดว้ย iPad mini (รุ่น 1) 

- ความหนืดของอิมลัชนั ทดสอบดว้ยเคร่ืองวดัความหนืด (Rheometer)             
(ดงัแสดงในภาคผนวก ข.1) 

- ขนาดอนุภาคหยดไขมนั (Droplet size) ทดสอบดว้ยเคร่ืองวดัขนาดอนุภาค 
(Particle Size Analyzer) (ดงัแสดงในภาคผนวก ข.2) 

 
3.4.2 การศึกษาผลของปริมาณกลีเซอรอลและอตัราส่วนระหวา่ง WPI ผสม GA ต่อสมบติั
ของฟิลม์อิมลัชนั 

3.4.2.1 กระบวนการเตรียมฟิลม์อิมลัชนั 
เตรียมสารละลาย GA ท่ีความเขม้ขน้ร้อยละ 8 โดยน ้าหนกัแหง้ จาก GA และน ้ากลัน่ผสม

ใหเ้ขา้กนัดว้ย magnetic bar ความเร็วรอบ 300 rpm เป็นเวลา 2 ชัว่โมง เก็บรักษาท่ีอุณหภูมิ             
4 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 1 คืน เตรียมสารละลาย WPI ความเขม้ขน้ร้อยละ 8 โดยน ้าหนกัแหง้   
จาก WPI และน ้ากลัน่ ผสมใหเ้ขา้กนัดว้ย magnetic bar ในขวดรูปชมพูท่ี่ปิดปากขวดดว้ยแผน่
อลูมิเนียมฟรอยด ์ความเร็วรอบ 300 rpm เป็นเวลา 30 นาที แช่ขวดรูปชมพูท่ี่มีสารละลาย WPI     
ในอ่างน ้าควบคุมอุณหภูมิ (Water Bath) อุณหภูมิ 90 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 30 นาที ลดอุณหภูมิ
ลงอยา่งรวดเร็วในอ่างน ้าแขง็ จนอุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส เปล่ียนภาชนะใส่สารละลายเป็น          
บีกเกอร์ ชัง่น ้าหนกัสารละลาย WPI และสารละลาย GA ตามอตัราส่วนท่ีแตกต่างกนั น ้ าหนกัรวม 
300 กรัม เติมน ้ามนัมะพร้าวและกลีเซอรอลลงไป ผสมใหเ้ขา้กนัดว้ย magnetic bar ความเร็ว             
รอบ 300 rpm เป็นเวลา 2 นาที น าสารละลายท่ีไดไ้ปป่ันลดขนาดอนุภาคดว้ยเคร่ืองโฮโมจีไนเซอร์ 
ความเร็ว 13,500 rpm เป็นเวลา 1 นาที และความเร็ว 20,500 rpm เป็นเวลา 3 นาที ก าจดัฟองอากาศ
ภายในสารละลายท่ีไดด้ว้ยเคร่ืองก าจดัฟองอากาศท่ีระดบั 8 เป็นเวลา 20 นาที เทสารละลายฟิลม์
อิมลัชนับนจานพลาสติกท่ีปริมาณของแขง็ทั้งหมด 0.79 กรัม/จานพลาสติก (140 กรัม/ตารางเมตร) 
เส้นผา่นศูนยก์ลาง 8.5 เซนติเมตร ท าใหแ้หง้ท่ีสภาวะควบคุมอุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส                        
ค่าความช้ืนสัมพทัธ์ท่ีประมาณร้อยละ 50±5 เป็นเวลา 24 ชัว่โมง ลอกฟิลม์ออกจากจานพลาสติก 
และน าไปเก็บรักษาท่ีตูค้วบคุมสภาวะท่ีความช้ืนสัมพทัธ์ท่ีประมาณร้อยละ 53±5 ควบคุมความช้ืน
สัมพทัธ์ดว้ยสารละลายเกลือแมกนีเซียมไนเตรทอ่ิมตวั ท่ีอุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส เป็นระยะเวลา 
3 วนั ก่อนน าไปทดสอบสมบติัทางกายภาพ 
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3.4.2.2 การศึกษาสมบติัของฟิลม์อิมลัชนั 
เตรียมตวัอยา่งฟิลม์อิมลัชนัตามหวัขอ้ 3.4.2.1 โดยมีการแปรอตัราส่วนของ WPI ต่อ GA   

4 อตัราส่วน ไดแ้ก่ 1:0, 2:1, 3:1 และ 4:1 ใชป้ริมาณกลีเซอรอลร้อยละ 30 และปริมาณ                     
น ้ามนัมะพร้าวร้อยละ 10 เปรียบเทียบกบัตวัอยา่งฟิลม์อิมลัชนัท่ีมีอตัราส่วนของ WPI ต่อ GA  
ไดแ้ก่ 2:1, 3:1 และ 4:1 ซ่ึงใชป้ริมาณกลีเซอรอลร้อยละ 25 และ 27 ปริมาณน ้ามนัมะพร้าว            
ร้อยละ 10 และวเิคราะห์คุณสมบติัของฟิลม์อิมลัชนัดงัต่อไปน้ี 

- ความหนาของแผน่ฟิลม์ ทดสอบดว้ยเคร่ืองวดัความหนาของแผน่ฟิลม์ 
(Thickness Gauge) (ดงัแสดงในภาคผนวก ข.3) 

- การวดัความขุ่นของแผน่ฟิล์ม ทดสอบดว้ยเคร่ืองวดัสี โดยใชแ้บบ Day light 
(D65) (ดงัแสดงในภาคผนวก ข.4) 

- สมบติัเชิงกลของแผน่ฟิลม์ ทดสอบดว้ยเคร่ืองวเิคราะห์ลกัษณะเน้ือสัมผสั 
(Texture Analyzer) หวัวดัชนิด Tensile grips (A/TG) ดดัแปลงวธีิจาก (Romero-Bastida et 
al., 2005) (ดงัแสดงในภาคผนวก ข.5) 

   - ความสามารถในการแพร่ผา่นไอน ้าของแผน่ฟิลม์ ดดัแปลงวธีิจาก (Wittaya, 
2009) (ดงัแสดงในภาคผนวก ข.6) 

- ลกัษณะพื้นผวิและภาคตดัขวางของแผน่ฟิลม์ โดยใชเ้คร่ือง Scanning Electron 
Microscope (ดงัแสดงในภาคผนวก ข.7) 

 
3.5 การวางแผนการทดลองและวเิคราะห์ข้อมูลทางสถิติ 
 วางแผนการทดลองแบบสุ่มตลอด Completely Randomized Design (CRD) และวเิคราะห์
ความแตกต่างของค่าเฉล่ียทางสถิติดว้ยวธีิ Duncan’s New Multiple Range Test (DMRT) โดยใช้
โปรแกรม SPSS  เวอร์ชัน่ 10.0 ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 



 

บทที ่4 
 ผลและวจิารณ์ผลการด าเนินงาน 

 
4.1 สมบัติของอมิัลชันจาก WPI ผสม GA 

4.1.1 ความหนืด  
 ความหนืดมีความส าคญัต่อระบบอิมลัชนั การเพิ่มข้ึนของความหนืด จะท าใหห้ยดไขมนั
เกิดการเคล่ือนท่ีชา้ลง การรวมตวักนัของหยดไขมนัตอ้งใชเ้วลามากข้ึน ส่งผลใหร้ะบบอิมลัชนัมี
ความคงตวัมากข้ึน (Sarkar et al., 2012) ผลการศึกษาความหนืดของอิมลัชนัจาก WPI ผสม GA   
ในอตัราส่วนต่างๆ ท่ีปริมาณกลีเซอรอลร้อยละ 30 แสดง ดงัตารางท่ี 1 พบวา่การเพิ่มปริมาณ GA 
ส่งผลใหค้วามหนืดมีค่าเพิ่มข้ึนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p<0.05) การเติม GA ในปริมาณท่ีเพิ่มข้ึน
ลงในอิมลัชนัจะท าใหอิ้มลัชนัมีความหนืดเพิ่มข้ึน (Jayme et al., 1999) อาจเน่ืองจากการเติม GA 
(มวลโมเลกุล 300-800 kDa) ซ่ึงมีมวลโมเลกุลมากกวา่ WPI (มวลโมเลกุล 18.3 kDa) (Klein, 
Aserin, Ishai, et al., 2010) ส่งผลใหค้วามหนืดเพิ่มข้ึน และเม่ือเพิ่มปริมาณของ GA มากข้ึนความ
หนืดจะมากข้ึนตามไปดว้ย  
 

ตารางท่ี 1 ความหนืดของอิมลัชนั ท่ีเตรียมจาก WPI ผสม GA อตัราส่วนต่างๆ โดยใชป้ริมาณ      
กลีเซอรอลร้อยละ 30 ทดสอบท่ีอตัราเฉือน (Shear Rate) 108 (1/s) 
 

ตวัอยา่ง ความหนืด (mPa·s) 
WPI+GA 1:0 (0% GA) 4.180±0.050 d 
WPI+GA 4:1 (20%GA) 5.580±0.170 c 
WPI+GA 3:1 (25%GA) 6.300±0.150 b 
WPI+GA 2:1 (33.33%GA) 8.310±0.100 a 

abcdตวัอกัษรท่ีเหมือนกนัในแนวตั้งแสดงความแตกต่างอยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ (P>0.05) 
 

4.1.2 ขนาดอนุภาคหยดไขมนั (Droplet size)  
ผลจากการศึกษาวดัขนาดอนุภาคไขมนัของอิมลัชนัจาก WPI ผสม GA ในอตัราส่วนต่างๆ   

ท่ีปริมาณกลีเซอรอลร้อยละ 30 ดงัแสดงในตารางท่ี 2 ค่า D3,2 หมายถึง ค่าเฉล่ียเส้นผา่นศูนยก์ลาง
อนุภาคในเชิงพื้นท่ีผวิ (Volume-surface mean diameter) (Ghasemloua et al., 2011) การผสม  GA 
ท  าใหค้่า D3,2 ลดลงอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p<0.05) ตวัอยา่งท่ีผสม GA จะมีขนาดหยดไขมนัเล็ก
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กวา่เม่ือเทียบกบัตวัอยา่งฟิลม์ท่ีมี WPI เพียงอยา่งเดียว เน่ืองจากขนาดอนุภาคหยดไขมนัของ
อิมลัชนัหลงัการโฮโมจีไนซ์ ข้ึนกบัความสมบูรณ์ในการครอบคลุมบนผิวหยดไขมนัของ           
อิมลัซิไฟเออร์แต่ละชนิดระหวา่งขั้นตอนการเตรียมอิมลัชนั (Klein, Aserin, Svitov, et al., 2010) 
และความเร็วในการดูดซบัของอิมลัซิไฟเออร์ตอ้งเร็วพอท่ีจะสร้างชั้นคลุมผวิหยดไขมนั                  
เพื่อป้องกนัไม่ใหห้ยดไขมนัรวมตวักนั (McClements, 1999) 
 
ตารางท่ี 2 ค่า D3,2 ของอิมลัชนั ท่ีเตรียมจาก WPI ผสม GA อตัราส่วนต่างๆโดยใชป้ริมาณ                  
กลีเซอรอลร้อยละ 30  
 

ตวัอยา่ง D3,2 (µm) 

WPI+GA 1:0 (0% GA) 1.650±0.050 a 
WPI+GA 4:1 (20%GA) 1.484±0.045 b 
WPI+GA 3:1 (25%GA) 1.413±0.015 b 
WPI+GA 2:1 (33.33%GA) 1.514±0.032 b 

abตวัอกัษรท่ีเหมือนกนัในแนวตั้งแสดงความแตกต่างอยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ (P>0.05) 

  

4.1.3 ความคงตวัของอิมลัชนั  
 ความคงตวัของอิมลัชนัหลงัจากวางทิ้งไวเ้ป็นเวลา 24 ชัว่โมงท่ีอุณหภูมิห้อง จากภาพท่ี 4 
พบวา่ มีการแยกชั้นของไขมนัเกิดข้ึนอยา่งชดัเจนส าหรับอิมลัชนัท่ีมี WPI เพียงอยา่งเดียว ในขณะท่ี
อิมลัชนัมี GA ในส่วนผสมสงัเกตไม่พบการแยกชั้นของไขมนัจากหลอดทดลอง และเม่ือน าอิมลัชนั
เทบนจานพลาสติก เพื่อสังเกตการแยกชั้นของไขมนั ดงัภาพท่ี 5 พบวา่ สังเกตเห็นการแยกชั้นของ
ไขมนัเกิดข้ึนอยา่งชดัเจนในอิมลัชนัท่ีมี WPI เพียงอยา่งเดียวและมีการแยกชั้นของไขมนัเพียง
เล็กนอ้ยท่ีอตัราส่วน  WPI:GA (4:1) แสดงวา่การเพิ่มปริมาณของ GA ส่งใหก้ารแยกชั้นของไขมนั
ลดลง การแยกชั้นของไขมนัหรือความคงตวัของอิมลัชนัเก่ียวขอ้งกบัความหนืดของอิมลัชนัและ
ขนาดอนุภาคไขมนั ถา้ความหนืดสูงและขนาดอนุภาคไขมนัมีขนาดเล็ก จะท าให้อตัราเร็วการแยก
ชั้นไขมนัชา้ ส่งผลใหอิ้มลัชนัมีความคงตวัมากข้ึน การแยกชั้นของไขมนันอ้ยลง ตามกฎสโตกส์   
(Sarkar et al., 2012) สอดคลอ้งกบัรายงานของ Klein, Aserin, Svitov, et al. (2010) ศึกษาความคง
ตวัของอิมลัชนัจาก  WPI และ GA ท่ีอตัราส่วน  WPI:GA (1:1), (2:1), (3:1) และ (4:1) พบวา่         
การใช ้WPI ผสม GA อตัราส่วน 3:1 ส่งผลใหอิ้มลัชนัมีความคงตวัท่ีดีมากกวา่การใช ้ WPI หรือ 
GA เพียงชนิดใดชนิดหน่ึง เน่ืองจาก WPI และ GA มีปฏิสัมพนัธ์กนัแบบ electrostatic attractions 
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จึงสามารถปรับปรุงความคงตวัของอิมลัชนัได ้เพราะหยดไขมนัถูกเคลือบอยา่งสมบูรณ์ดว้ย 
สารละลายผสมระหวา่งพอลิเมอร์ 2 ชนิด ท าใหเ้กิดการรวมตวัของหยดไขมนัและการแยกชั้นครีม
ลดลง ความคงตวัของอิมลัชนัสามารถปรับปรุงไดโ้ดยการเคลือบหยดไขมนัดว้ยชั้นหนาของ       
สารพอลิเมอร์ อิมลัชนัท่ีเกิดโดยวธีิน้ีจะประกอบดว้ยหยดไขมนัท่ีลอ้มรอบดว้ยชั้นเคลือบหลายชั้น 
(Gu et al., 2005, 2007) 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 4 ลกัษณะปรากฏของอิมลัชนัในหลอดทดลอง ท่ีเตรียมจาก WPI ผสม GA อตัราส่วนต่างๆ 
โดยใชป้ริมาณกลีเซอรอลร้อยละ 30 หลงัจากวางทิ้งไวท่ี้อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส                              
เป็นเวลา 24 ชัว่โมง 
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ภาพท่ี 5 ลกัษณะปรากฏของอิมลัชนับนจานพลาสติก ท่ีเตรียมจาก WPI ผสม GA อตัราส่วนต่างๆ 
โดยใชป้ริมาณกลีเซอรอลร้อยละ 30 หลงัจากวางทิ้งไวท่ี้อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส                       
เป็นเวลา 24 ชัว่โมง 
             1 = WPI+GA 1:0 (0%GA)                     2 = WPI+GA 4:1 (20%GA) 
             3 = WPI+GA 3:1 (25%GA)         4 = WPI+GA 2:1 (33.33%GA) 
 
4.2 สมบัติของฟิล์มอมิัลชันจาก WPI ผสม GA 

การผสม  GA และ  WPI ในอตัราส่วนท่ีเหมาะสมสามารถปรับปรุงความคงตวัของอิมลัชนั
ไดดี้ยิง่ข้ึน (Klein, Aserin, Svitov, et al., 2010) ซ่ึงความคงตวัของอิมลัชนัมีความส าคญัต่อขั้นตอน
การเก็บรักษาและการน าไปใชข้องสารละลายฟิลม์อิมลัชนั เพราะการไม่มีการแยกชั้นของไขมนั 
สารละลายเป็นเน้ือเดียวกนั จะสามารถน าไปใชไ้ดอ้ยา่งสะดวกและมีประสิทธิภาพ การทดลอง
ศึกษาสมบติัของฟิลม์อิมลัชนัจาก WPI  และ GA ท่ีอตัราส่วนของ WPI : GA 4 อตัราส่วน              
ไดแ้ก่ 1:0, 2:1, 3:1 และ 4:1 ท่ีปริมาณกลีเซอรอลร้อยละ 30 และศึกษาสมบติัของฟิลม์อิมลัชนัจาก 
WPI  และ GA ใชก้ลีเซอรอล 3 ระดบัท่ีร้อยละ 25, 27 และ 30 โดยท่ีปริมาณกลีเซอรอลร้อยละ 25 
และ 27 ใชอ้ตัราส่วนของ WPI : GA 3 อตัราส่วน เน่ืองจากการใช ้WPI : GA ท่ีอตัราส่วน 1:0 และ
ลดปริมาณกลีเซอรอลเหลือร้อยละ 25 และ 27 นั้น ฟิลม์ท่ีไดมี้ความเปราะแตกไดง่้าย ไม่สามารถ
เตรียมตวัอยา่งเพื่อน าไปทดสอบทางกายภาพได ้ 

 

 



  22 

4.2.1 ความหนาของแผน่ฟิล์มอิมลัชนั  
ผลการศึกษาความหนาของแผน่ฟิลม์อิมลัชนัท่ีเตรียมจาก WPI และ GA ในอตัราส่วนต่างๆ 

ท่ีปริมาณกลีเซอรอลร้อยละ 25, 27 และ 30 แสดงดงัตารางท่ี 3 เม่ือเปรียบเทียบท่ีระดบักลีเซอรอล
ร้อยละ 30 พบวา่ ตวัอยา่งท่ีมีการผสม GA ค่าความหนาของแผน่ฟิลม์ต ่ากวา่  เม่ือเทียบกบัตวัอยา่ง
แผน่ฟิลม์ท่ีไม่มีการผสม GA เน่ืองจากความหนาของแผน่ฟิลม์ข้ึนกบัวธีิการเตรียมและสภาวะใน
ขั้นตอนการท าแหง้ การใชเ้วลาท่ีนานข้ึนส าหรับการท าแหง้ ส่งผลใหโ้ครงสร้างร่างแหของโปรตีน
จะมีการจดัเรียงตวัเป็นระเบียบและมีความแน่นมากข้ึน ท าใหมี้แนวโนม้ท่ีความหนาของฟิลม์มีค่า
ต ่ากวา่  (Kokoszka et al., 2010) เม่ือพิจารณาการเพิ่มปริมาณ GA (อตัราส่วน WPI:GA ท่ี 4:1, 3:1 
และ 2:1) พบวา่ความหนาของแผน่ฟิลม์ไม่แตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p 0.05)  

เม่ือเปรียบเทียบอตัราส่วนของ WPI ผสม GA ท่ีเท่ากนั โดยใชป้ริมาณกลีเซอรอลร้อยละ 25, 
27 และ 30 แสดงผลดงัตารางท่ี 3 พบวา่การลดปริมาณกลีเซอรอลลงไม่ส่งผลต่อความหนาของ
แผน่ฟิลม์อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p 0.05) 

 
ตารางท่ี 3 ความหนาของแผน่ฟิลม์อิมลัชนั ท่ีเตรียมจาก WPI ผสม GA อตัราส่วนต่างๆ โดยใช้
ปริมาณกลีเซอรอลร้อยละ 25, 27 และ 30  
 

ตวัอยา่ง ความหนา (mm) 
WPI+GA (4:1) 25%Gly  0.097±0.001 b 
WPI+GA (3:1) 25%Gly  0.095±0.004 b 
WPI+GA (2:1) 25%Gly 0.097±0.001 b 
WPI+GA (4:1) 27%Gly 0.094±0.002 b 
WPI+GA (3:1) 27%Gly   0.094±0.000 b 
WPI+GA (2:1) 27%Gly  0.094±0.002 b 
WPI+GA (1:0) 30%Gly 0.105±0.004 a 
WPI+GA (4:1) 30%Gly 0.092±0.002 b 
WPI+GA (3:1) 30%Gly 0.099±0.001 b 
WPI+GA (2:1) 30%Gly 0.095±0.007 b 

abตวัอกัษรท่ีเหมือนกนัในแนวตั้งแสดงความแตกต่างอยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ (P>0.05) 
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4.2.2 ความขุ่นของฟิลม์อิมลัชนั  
ความขุ่นของฟิลม์มีความส าคญัในดา้นการน าสารละลายฟิลม์ไปเคลือบอาหาร ซ่ึงตอ้งการ

ฟิลม์ท่ีเม่ือน าไปเคลือบบนผิวอาหารแลว้มีความใส โปร่งแสง ไม่บดบงัลกัษณะท่ีส าคญัของอาหาร 
ผลการศึกษาความขุ่นของฟิล์มอิมลัชนัท่ีเตรียมจาก WPI และ GA ในอตัราส่วนต่างๆ ท่ีปริมาณ      
กลีเซอรอลร้อยละ 30 แสดงดงัตารางท่ี 4 พบวา่ฟิลม์ท่ีไม่เติม GA มีค่าความขุ่นนอ้ยกวา่ฟิลม์ท่ีเติม 
GA และเม่ือเพิ่มปริมาณ GA ค่าความขุ่นเพิ่มข้ึนตามล าดบั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัรายงานของ Ebrahimi 
et al. (2016) ท่ีศึกษาฟิลม์ระหวา่ง Grass pea protein isolate ผสม Lepidium perfoliatum seed gum 
ทั้งน้ีเน่ืองจากความขุ่นของฟิลม์สัมพนัธ์กบัโครงสร้างภายในของฟิลม์ ซ่ึงเป็นผลมาจากการจดัเรียง
ตวัขององคป์ระกอบในฟิลม์ระหวา่งการท าแหง้ (Villalobos et al., 2005) และความเขา้กนัไดข้อง
ส่วนผสม (Sothornvit et al., 2010) 

ความขุ่นของฟิลม์อิมลัชนัท่ีอตัราส่วนของ WPI ผสม GA ท่ีเท่ากนั และแปรปริมาณ              
กลีเซอรอลร้อยละ 25, 27 และ 30 พบวา่ค่าความขุ่นไม่แตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p 0.05) 
แสดงดงัตารางท่ี 4 แสดงวา่ การลดปริมาณกลีเซอรอลลงไม่มีผลต่อค่าความขุ่นของฟิลม์อิมลัชนั 
 
ตารางท่ี 4 ความขุ่นของแผน่ฟิลม์อิมลัชนั ท่ีเตรียมจาก WPI ผสม GA อตัราส่วนต่างๆ โดยใช้
ปริมาณกลีเซอรอลร้อยละ 25, 27 และ 30  
 

ตวัอยา่ง ความขุ่น 
WPI+GA (4:1) 25%Gly  5.44±0.44 bcd 
WPI+GA (3:1) 25%Gly  6.09±0.37 ab 
WPI+GA (2:1) 25%Gly 6.68±0.32 a 
WPI+GA (4:1) 27%Gly 5.37±0.28 cd 
WPI+GA (3:1) 27%Gly   6.12±0.20 ab 
WPI+GA (2:1) 27%Gly  6.70±0.21 a 
WPI+GA (1:0) 30%Gly 4.29±0.55 e 
WPI+GA (4:1) 30%Gly 5.24±0.23 d 
WPI+GA (3:1) 30%Gly 6.03±0.69 abc 
WPI+GA (2:1) 30%Gly 6.50±0.14 a 

abcdeตวัอกัษรท่ีเหมือนกนัในแนวตั้งแสดงความแตกต่างอยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ (P>0.05) 
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4.2.3 สมบติัเชิงกลของฟิลม์อิมลัชนั 
ค่า Tensile strength  บอกถึงแรงดึงสูงสุดท่ีท าใหฟิ้ลม์ขาดออกจากกนั ส่วนค่า               

Elastic modulus เป็นค่าท่ีบอกถึงความแขง็แรงของพนัธะท่ีเกิดในระดบัโมเลกุลของฟิลม์             
และค่า %Elongation at break บอกถึงความสามารถในการยดืออกของฟิลม์ เม่ือใชแ้รงดึงมากระท า
จนกระทัง่ฟิลม์ขาด (Maftoonazad et al., 2007) สมบติัเชิงกลของฟิลม์อิมลัชนัท่ีเตรียมจาก WPI 
และ GA ในอตัราส่วนต่างๆ ท่ีปริมาณกลีเซอรอลร้อยละ 30 ไดแ้ก่ค่า Elastic modulus, Tensile 
strength และ %Elongation at break พบวา่ฟิลม์เม่ือมีการผสม GA ค่า Elastic modulus, Tensile 
strength และ %Elongation at break ลดลง เม่ือเทียบกบัฟิล์มท่ีไม่มีการผสม GA  แต่เม่ือพิจารณาท่ี
ค่า %Elongation at break การเพิ่มปริมาณ GA (ในอตัราส่วน WPI:GA ท่ี 4:1, 3:1 และ 2:1)             
ไม่แตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p 0.05) ดงัแสดงในตารางท่ี 5 แสดงวา่การเติม GA ลงไป 
GA อาจจะไปขดัขวางการจบัยดึระหวา่งสายโมเลกุลของโปรตีน ท าใหฟิ้ลม์มีความแขง็แรงของ
พนัธะท่ีเกิดภายในฟิลม์และการจบัยดึระหวา่งสายพอลิเมอร์ลดลง เน่ืองจากสมบติัเชิงกลของฟิลม์
ประกอบ (composite film) ข้ึนกบัชนิดและระดบัการเกิดปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งองคป์ระกอบภายใน
ฟิลม์ พบวา่เม่ือพิจารณาฟิลม์ท่ีมี WPI เพียงอยา่งเดียว ในกระบวนเตรียมฟิลม์นั้นมีการใหค้วามร้อน 
ซ่ึงจะช่วยใหเ้กิดการจบักนัของสายโมเลกุลโปรตีนดว้ยพนัธะไดซลัไฟดแ์ละไฮโดรเจนท าใหฟิ้ลม์มี
ความแขง็แรง (McHugh et al., 1994) จากรายงานของ Osés, Fabregat-Vázquez, et al. (2009)                  
ท่ีศึกษาฟิลม์ระหวา่ง WPI ผสม mesquite gum พบวา่การเติม mesquite gum ลงในฟิลม์จาก WPI    
จะเกิดปฏิสัมพนัธ์กบักมั ท่ีท าใหจ้  านวนพนัธะไฮโดรเจนในการจบัยดึลดลง โดยกมัท าหนา้ท่ี
เหมือนพลาสติไซเซอร์ ดงันั้นฟิลม์จึงมีความยดืหยุน่มากข้ึน แต่ความแขง็แรงลดลง  
 สมบติัเชิงกลของฟิลม์อิมลัชนัท่ีเตรียมจาก WPI และ GA ท่ีอตัราส่วนเดียวกนั โดยใช้
ปริมาณกลีเซอรอลร้อยละ 25, 27 และ 30 พบวา่เม่ือลดปริมาณกลีเซอรอลลงค่า  Elastic modulus 
และ Tensile strength  เพิ่มข้ึน แต่ค่า %Elongation at break มีแนวโนม้ลดลง ตารางท่ี 5 แสดงวา่การ
ลดปริมาณกลีเซอรอลมีผลต่อสมบติัเชิงกลของฟิลม์อิมลัชนั ท าใหฟิ้ลม์มีความแขง็แรงในฟิลม์
เพิ่มข้ึน พลาสติไซเซอร์จะท าหนา้ท่ีเพิ่มปริมาตรช่องวา่ง โดยการลดการจบักนัดว้ยพนัธะไฮโดรเจน
ระหวา่งสายพอลิเมอร์ (Myllärinen et al., 2002) เม่ือลดปริมาณกลีเซอรอลลง สายของพอลิเมอร์จึง
มีการจบัยดึระหวา่งกนัมาก ท าใหฟิ้ลม์มีความแขง็แรงมากข้ึน มีความยดืขยายของฟิลม์ลดลง  
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ตารางท่ี 5 สมบติัเชิงกลของแผน่ฟิลม์อิมลัชนั ท่ีเตรียมจาก WPI ผสม GA อตัราส่วนต่างๆ          
โดยใชป้ริมาณกลีเซอรอลร้อยละ 25, 27 และ 30  
 

ตวัอยา่ง Elastic modulus ( MPa) Tensile strength (MPa) %Elongation at break 
WPI+GA (4:1) 25%Gly  215.69±10.47 a 8.01±0.72 a 55.28±5.81 de 
WPI+GA (3:1) 25%Gly  184.64±5.07 b 6.15±0.20 b 61.64±3.17 cd 
WPI+GA (2:1) 25%Gly 149.25±22.03 d 6.40±0.41 b 41.58±7.58 e 
WPI+GA (4:1) 27%Gly 178.17±4.21 bc 6.26±0.77 b 67.84±4.34 bcd 
WPI+GA (3:1) 27%Gly   154.10±14.45 cd 5.30±0.49 c 68.92±13.98 bcd 
WPI+GA (2:1) 27%Gly  117.56±13.91 e 4.61±0.32 cd 63.11±6.88 cd 
WPI+GA (1:0) 30%Gly 176.38±17.86 bc 6.27±0.43 b 99.84±5.94 a 
WPI+GA (4:1) 30%Gly 159.04±18.45 cd 5.24±0.58 c 81.68±11.22 b 
WPI+GA (3:1) 30%Gly 121.99±3.03 e 4.28±0.07 d 77.66±14.46 bc 
WPI+GA (2:1) 30%Gly 83.12±8.82 f 3.30±0.29 e 83.59±7.31 b 

abcdefตวัอกัษรท่ีเหมือนกนัในแนวตั้งแสดงความแตกต่างอยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ (P>0.05) 

  

 4.2.4 ความสามารถในการแพร่ผา่นไอน ้าของฟิลม์อิมลัชนั  
 ความสามารถในการแพร่ผา่นไอน ้า (Water Vapor Permeability, WVP) ข้ึนกบัปัจจยั       
หลายอยา่ง เช่น การเคล่ือนท่ีของสายพอลิเมอร์ ปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งหมู่ฟังกช์นัของพอลิเมอร์         
ความแขง็แรงของโครงสร้างฟิลม์ อตัราส่วนของส่วนท่ีชอบน ้าและไม่ชอบน ้า และอตัราส่วน
ระหวา่งส่วนผลึกกบัส่วนอสัณฐาน เป็นตน้ (Souza et al., 2010; Sun et al., 2013) ค่า WVP ของ
ฟิลม์อิมลัชนัท่ีเตรียมจาก WPI ผสม GA ในอตัราส่วนต่างๆ แสดงในตารางท่ี 6 ฟิลม์ท่ีมีการเติม GA 
ปริมาณเพิ่มข้ึน ค่า WVP มีแนวโนม้เพิ่มข้ึน สอดคลอ้งกบัรายงานของ Ebrahimi et al. (2016)         
ทั้งน้ีเน่ืองจากโปรตีนเม่ือถูกท าให ้เส่ือมสภาพดว้ยความร้อน สายโมเลกุลของโปรตีนสามารถจบั
กนัดว้ยพนัธะไฮโดรเจน อิออนิก ไฮโดรโฟบิก และ โควาเลนต ์ โมเลกุลจึงเรียงตวักนัแน่น 
(Bourtoom, 2008; Kim et al., 2002) รวมทั้งการมีหมู่ไฮโดรโฟบิกในโปรตีน (Ryu et al., 2002) 
ส่งผลใหฟิ้ลม์ท่ีมีปริมาณโปรตีนมากมีค่า  WVP จึงต ่ากวา่  
 ความสามารถในการแพร่ผา่นไอน ้าของฟิลม์อิมลัชนัท่ีอตัราส่วนเดียวกนั ปริมาณ                 
กลีเซอรอลร้อยละ 25, 27 และ 30 พบวา่การลดปริมาณกลีเซอรอลท าให ้ค่า  WVP ลดลง ดงัแสดง
ในตารางท่ี 6 สอดคลอ้งการายงานของ Mate´ and Krochta (1996) ศึกษาปริมาณของกลีเซอรอล
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และชนิดของโปรตีนท่ีใชเ้ตรียมฟิลม์ (WPI และ β-lactoglobulin) ท่ีส่งผลต่อค่า  WVP ของฟิลม์    
พบวา่ปริมาณของกลีเซอรอลมีผลต่อค่า  WVP  มากกวา่ชนิดของโปรตีน กล่าวคือ เม่ือลดปริมาณ   
กลีเซอรอลลงค่า  WVP จะลดตามไปดว้ย เน่ืองจากกลีเซอรอลเป็นสารท่ีมีสมบติัดูดความช้ืนสูง 
(high hygroscopic) สามารถดูดความช้ืนจากบรรยากาศไดดี้ (Kokoszka et al., 2010) ดงันั้นฟิลม์จึง
สามารถดูดความช้ืนผา่นแผน่ฟิลม์ไดน้อ้ยเม่ือลดปริมาณกลีเซอรอล ส่งผลใหค้่า  WVP ลดลง 
 

ตารางท่ี 6 ความสามารถในการแพร่ผา่นไอน ้าของแผน่ฟิลม์อิมลัชนั ท่ีเตรียมจาก WPI ผสม GA 
อตัราส่วนต่างๆ โดยใชป้ริมาณกลีเซอรอลร้อยละ 25, 27 และ 30 
  

ตวัอยา่ง WVP (x10-9 g/hr cm Pa) 
WPI+GA (4:1) 25%Gly  4.293±0.950 g 
WPI+GA (3:1) 25%Gly  5.482±0.554 efg 
WPI+GA (2:1) 25%Gly 4.958±0.820 fg 
WPI+GA (4:1) 27%Gly 6.001±1.098 def 
WPI+GA (3:1) 27%Gly   6.748±0.655 cd 
WPI+GA (2:1) 27%Gly  6.586±0.593 cde 
WPI+GA (1:0) 30%Gly 7.235±0.249 cd 
WPI+GA (4:1) 30%Gly 7.754±0.481 bc 
WPI+GA (3:1) 30%Gly 8.631±0.222 ab 
WPI+GA (2:1) 30%Gly 9.012±0.633 a 

abcdefgตวัอกัษรท่ีเหมือนกนัในแนวตั้งแสดงความแตกต่างอยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ (P>0.05) 

 
4.2.5 ลกัษณะพื้นผวิและภาคตดัขวางของฟิลม์อิมลัชนั  

 ผลของการศึกษาลกัษณะพื้นผวิของฟิลม์อิมลัชนัท่ีเตรียมจาก  WPI ผสม GA ทดสอบดว้ย
เคร่ือง Scanning Electron Microscope ปริมาณกลีเซอรอลร้อยละ 30 พบวา่ฟิลม์ตวัอยา่งท่ีไม่ผสม 
GA ลกัษณะพื้นผวิของแผน่ฟิลม์ สังเกตพบการกระจายตวัของหยดไขมนัจ านวนมาก แสดงดงัภาพ
ท่ี 6 (2A, 2B) เม่ือพิจารณาฟิลม์ตวัอยา่งท่ีมีการผสม GA พื้นผวิของแผน่ฟิลม์มีการกระจายตวัของ
หยดไขมนับนผวิหนา้นอ้ยกวา่ ดงัภาพท่ี 6 (3-4A, 3-4B) ทั้งน้ีเน่ืองจากการเติม GA ท าใหอิ้มลัชนัมี
ความคงตวั มีการแยกชั้นของไขมนัลดลง ดงัภาพท่ี 4 และ 5  ต่างจากอิมลัชนัท่ีไม่มีการเติม GA     
ท่ีมีไขมนัแยกชั้นอยา่งชดัเจน ไขมนัลอยข้ึนมาบนผวิหนา้ ท าใหเ้ห็นลกัษณะพื้นผวิท่ีมีหยดไขมนั

https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=13&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiN_urlrsjUAhXDu48KHcldC1sQFghbMAw&url=https%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FScanning_electron_microscope&usg=AFQjCNEekuDt-_-QqkZ_B3FxFfUbsurecg
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บนผวิหนา้มาก เม่ือพิจารณาภาคตดัขวางของฟิลม์ตวัอยา่ง ดงัแสดงภาพท่ี 7 จะเห็นผลท่ีสอดคลอ้ง
กนั นัน่คือหยดไขมนัท่ีอยูภ่ายในแผน่ฟิลม์มีจ านวนนอ้ยกวา่ 
 
 

   

 

 

 

 

  

 

 

 

                                

       

                                

 

                                
 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 6 ลกัษณะพื้นผวิของฟิลม์อิมลัชนัท่ีเตรียมจาก WPI ผสม GA ทดสอบดว้ยเคร่ือง Scanning 
Electron Microscope A = ก าลงัขยาย 100 เท่า B = ก าลงัขยาย 200 เท่า 
             1 = WPI+GA (3:1) 25%Gly      2 = WPI+GA (1:0) 30%Gly 
             3 = WPI+GA (3:1) 30%Gly      4 = WPI+GA (2:1) 30%Gly 

 

https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=13&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiN_urlrsjUAhXDu48KHcldC1sQFghbMAw&url=https%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FScanning_electron_microscope&usg=AFQjCNEekuDt-_-QqkZ_B3FxFfUbsurecg
https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=13&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiN_urlrsjUAhXDu48KHcldC1sQFghbMAw&url=https%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FScanning_electron_microscope&usg=AFQjCNEekuDt-_-QqkZ_B3FxFfUbsurecg
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ลกัษณะพื้นผวิและภาคตดัขวางของฟิลม์อิมลัชนัท่ีเตรียมจาก  WPI ผสม GA                     
เม่ือเปรียบเทียบท่ีอตัราส่วน WPI: GA (3:1) ปริมาณกลีเซอรอลร้อยละ 25 และ 30  มีการกระจายตวั
ของหยดไขมนัใกลเ้คียงกนั ภาพท่ี 6 (1-3A, 1-3B)  
 
       

        

                                
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพท่ี 7 ลกัษณะภาคตดัขวางของฟิลม์อิมลัชนัท่ีเตรียมจาก WPI ผสม GA ทดสอบดว้ยเคร่ือง 
Scanning Electron Microscope ท่ีก าลงัขยาย 500 เท่า  

A = ผวิหนา้ของฟิลม์ท่ีสัมผสัอากาศระหวา่งการท าแหง้ 
B = ภาคตดัขวางของฟิลม์ 
C = พื้นหลงั 
 1 = WPI+GA (3:1) 25%Gly      2 = WPI+GA (1:0) 30%Gly  

   3 = WPI+GA (3:1) 30%Gly      4 = WPI+GA (2:1) 30%Gly 

      

      

A 

B 

C 

https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=13&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiN_urlrsjUAhXDu48KHcldC1sQFghbMAw&url=https%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FScanning_electron_microscope&usg=AFQjCNEekuDt-_-QqkZ_B3FxFfUbsurecg


 

บทที ่5  
สรุปผลการด าเนินงาน 

 
1.การผสม GA ในปริมาณท่ีเพิ่มข้ึนในอิมลัชนัท่ีเตรียมจาก WPI ผสม GA อตัราส่วน           

1:0, 2:1, 3:1 และ 4:1 ปริมาณกลีเซอรอลร้อยละ 30  
1.1 ส่งผลใหค้วามหนืดและความคงตวัของอิมลัชนัมากข้ึน แต่ค่า D3,2 มีค่าลดลง 

เม่ือเทียบกบัอิมลัชนัท่ีเตรียมจาก WPI เพียงอยา่งเดียว 
1.2 ส่งผลต่อฟิลม์อิมลัชนั ท าใหฟิ้ลม์มีสมบติัเชิงกล (ค่า Elastic modulus,          

Tensile strength และ %Elongation at break) ความหนา และการกระจายตวัของไขมนับน
ผวิหนา้ฟิลม์ลดลง แต่ความขุ่น และความสามารถในการแพร่ผา่นไอน ้าของฟิลม์เพิ่มข้ึน  
2.ฟิลม์อิมลัชนัท่ีเตรียมจาก WPI ผสม GA อตัราส่วน 2:1, 3:1 และ 4:1ปริมาณกลีเซอรอล

ร้อยละ 25, 27 และ 30 ปริมาณกลีเซอรอลไม่ส่งผลต่อความหนา ความขุ่น และการกระจายตวัของ
หยดไขมนับนผวิหนา้ของฟิล์ม แต่การลดปริมาณกลีเซอรอลลง จะส่งผลใหค้วามสามารถในการ
แพร่ผา่นไอน ้าของฟิลม์ลดลง สมบติัเชิงกลของฟิลม์ (ค่า Elastic modulus และ Tensile strength) 
เพิ่มข้ึน 

3.ฟิลม์อิมลัชนัท่ีเตรียมจาก WPI ผสม GA อตัราส่วน WPI: GA ท่ี 3:1 ปริมาณกลีเซอรอล
ร้อยละ 25 มีสมบติัเชิงกลของฟิลม์ (ค่า Elastic modulus และ Tensile strength) ไม่แตกต่างจากฟิลม์
อิมลัชนัท่ีเตรียมจาก WPI ผสม GA อตัราส่วน WPI: GA ท่ี 1:0 ปริมาณกลีเซอรอลร้อยละ 30 อยา่ง
มีนยัส าคญัทางสถิติ (p>0.05) โดยลดค่าความสามารถในการแพร่ผา่นไอน ้าของฟิลม์ไดร้้อยละ 24 
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วธีิการเตรียม 
 
1. วธีิการค านวณฟิล์มอมิัลชันทีเ่ตรียมจาก WPI ผสม GA อตัราส่วนต่างๆ ปริมาณกลีเซอรอล     
ร้อยละ 25 ของน า้หนักส่วนของแข็ง (ไม่รวมไขมัน) ปริมาณน า้มันมะพร้าวร้อยละ 10 ของน า้หนัก
ส่วนของแข็ง (ไม่รวมไขมัน) 
 
ตวัอยา่งแสดงวธีิการค านวณ อตัราส่วน WPI: GA ท่ี 2:1 ปริมาณ 300 กรัม ปริมาณกลีเซอรอล        
ร้อยละ 25 และปริมาณน ้ามนัมะพร้าวร้อยละ 10 
อตัราส่วน WPI: GA ท่ี 2:1 ประกอบดว้ย WPI ปริมาณ 200 กรัม และ GA ปริมาณ 100 กรัม 
1.1 วธีิการค านวณ เพื่อเตรียม WPI ร้อยละ 8 โดยน ้าหนกัแหง้ ปริมาณ 200 กรัม 
สารละลาย     100  กรัม    มี   WPI     8                                   กรัม โดยน ้าหนกัแหง้ 
สารละลาย     200  กรัม    มี   WPI    (8 x 200)/100  =  16      กรัม โดยน ้าหนกัแหง้ 
 
WPI มีความช้ืนร้อยละ 4.6 โดยน ้าหนกัแหง้ หมายความวา่ 
WPI    100 กรัม  มีน ้า จ  านวน   4.6 กรัม มี WPI ส่วนน ้าหนกัแหง้ จ  านวน  95.4   กรัม  
ถา้ตอ้งการ    WPI    95.4     กรัมโดยน ้าหนกัแหง้   ตอ้งชัง่  WPI  จ  านวน    100    กรัม 
ถา้ตอ้งการ    WPI    16        กรัมโดยน ้าหนกัแหง้   ตอ้งชัง่  WPI  จ  านวน    (16 x 100)/95.4 

  = 16.77 กรัม 
ดงันั้นตอ้งชัง่น ้า  จ  านวน   200 -16.77 = 183.23   กรัม และ WPI จ านวน   16.77   กรัม 
 
1.2 วธีิการค านวณ เพื่อเตรียม GA ร้อยละ 8 โดยน ้าหนกัแหง้ ปริมาณ 100 กรัม 
สารละลาย     100  กรัม    มี   GA     8                                  กรัม โดยน ้าหนกัแหง้ 
สารละลาย     100  กรัม    มี   GA    (8 x 100)/100  =  8       กรัม โดยน ้าหนกัแหง้ 
 
GA มีความช้ืนร้อยละ 10.16 โดยน ้าหนกัแหง้ หมายความวา่ 
GA     100 กรัม  มีน ้า จ  านวน   10.16 กรัม มี GA ส่วนน ้าหนกัแหง้ จ  านวน     89.84   กรัม  
ถา้ตอ้งการ    GA    89.84     กรัม โดยน ้าหนกัแหง้   ตอ้งชัง่  GA   จ  านวน    100    กรัม 
ถา้ตอ้งการ    GA    8            กรัม โดยน ้าหนกัแหง้   ตอ้งชัง่  GA   จ  านวน    (8 x 100)/89.84                

= 8.90    กรัม 
ดงันั้นตอ้งชัง่น ้า จ  านวน   100 - 8.90 = 91.1   กรัม และ GA จ านวน  8.90  กรัม 
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1.3 วธีิการค านวณ เพื่อเตรียมกลีเซอรอลร้อยละ 25 ของน ้าหนกัส่วนของแขง็ (ไม่รวมไขมนั)  
 
กลีเซอรอลร้อยละ 25  ของน ้ าหนกัส่วนของแขง็ (ไม่รวมไขมนั)  นัน่คือ น ้าหนกัส่วนของแขง็
ทั้งหมด (ไม่รวมไขมนั)  100 กรัม  มาจาก  WPI ผสม GA จ  านวน 75 กรัม และกลีเซอรอล         
จ  านวน  25 กรัม 
ถา้   WPI ผสม GA จ  านวน     75           กรัม   ใชก้ลีเซอรอล จ านวน  25    กรัม 
ถา้   WPI ผสม GA จ  านวน     16 + 8     กรัม   ใชก้ลีเซอรอล จ านวน   (25 x (16+8))/75 = 8  กรัม 
 
1.4 วธีิการค านวณ เพื่อเตรียมน ้ามนัมะพร้าวร้อยละ 10 ของน ้าหนกัส่วนของแขง็ (ไม่รวมไขมนั) 
 
น ้ามนัมะพร้าวร้อยละ 10  ของน ้าหนกัส่วนของแขง็ (ไม่รวมไขมนั) นัน่คือ น ้าหนกัส่วนของแขง็
ทั้งหมด (ไม่รวมไขมนั)  100 กรัม  มาจาก  WPI ผสม GA จ  านวน 90 กรัม และน ้ามนัมะพร้าว
จ านวน  10 กรัม 
ถา้   WPI ผสม GA จ านวน    90             กรัม   ใชน้ ้ามนัมะพร้าว จ านวน   10    กรัม 
ถา้   WPI ผสม GA จ  านวน    16 + 8       กรัม   ใชน้ ้ามนัมะพร้าว จ านวน   (10 x (16+8))/90                      

= 2.67  กรัม 
 
1.5 วธีิการค านวณปริมาณสารละลายฟิลม์อิมลัชนัส าหรับเทบนจานพลาสติก (เส้นผา่นศูนยก์ลาง 
8.5 เซนติเมตร) เพื่อใหไ้ดป้ริมาณของแขง็ทั้งหมด 140 กรัม/ตารางเมตร 
จากขอ้มูลขา้งตน้ 
น ้าหนกัของแขง็ทั้งหมดมี  WPI จ านวน 16 กรัม,  GA จ  านวน 8 กรัม, กลีเซอรอล จ านวน 8 กรัม  

และน ้ามนัมะพร้าว จ านวน 2.67 กรัม รวมไดเ้ท่ากบั 34.67  กรัม 
น ้าหนกัสารละลายทั้งหมด WPI จ านวน 200 กรัม, GA จ  านวน 100 กรัม, กลีเซอรอล จ านวน 8 กรัม

และน ้ามนัมะพร้าว จ านวน 2.67 กรัม รวมไดเ้ท่ากบั 310.67  กรัม 
 
พื้นท่ีจานพลาสติก เส้นผา่นศูนยก์ลาง 8.5 เซนติเมตร =     =  3.14 x 4.252   
                                                                                                 =  56.72  ตารางเซนติเมตร 
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ตอ้งการปริมาณของแขง็ทั้งหมด 140 กรัม/ตารางเมตร (ไดจ้ากการทดลองเบ้ืองตน้) 
พื้นท่ีจานพลาสติก  10,000   ตารางเซนติเมตร มีปริมาณของแขง็ 140  กรัม 
พื้นท่ีจานพลาสติก  56.72     ตารางเซนติเมตร มีปริมาณของแขง็ (140 x  56.72)/10,000 = 0.79 กรัม 
 
ถา้ตอ้งการปริมาณของแขง็ทั้งหมด   34.67  กรัม  ตอ้งใชน้ ้าหนกัสารละลายทั้งหมด  310.67  กรัม 
ถา้ตอ้งการปริมาณของแขง็ทั้งหมด   0.79    กรัม  ตอ้งใชน้ ้าหนกัสารละลายทั้งหมด 
                                                                                                 (310.67 x 0.79)/34.67  = 7.08  กรัม 
 
ดงันั้น ตอ้งเทสารละลายฟิลม์อิมลัชนับนจานพลาสติก (เส้นผา่นศูนยก์ลาง 8.5 เซนติเมตร)             

จ  านวน 7.08  กรัม 
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2. วธีิการเตรียมอมิัลชันจาก WPI ผสม GA อตัราส่วนต่างๆ ปริมาณกลีเซอรอลร้อยละ 30      
ปริมาณน า้มันมะพร้าวร้อยละ 10  
 

2.1 วธีิการค านวณ 
 2.1.1 อิมลัชนัจาก WPI ผสม GA อตัราส่วนต่างๆ ปริมาณกลีเซอรอลร้อยละ 30 

ตวัอยา่งการค านวณดงัแสดงในขอ้ 1  
 
2.2 วธีิการเตรียมอิมลัชนั 
 2.2.1 เตรียมสารละลาย GA ท่ีความเขม้ขน้ร้อยละ 8 โดยน ้าหนกัแหง้                 

(ดงัตารางท่ี 7) จาก GA และน ้ากลัน่ ผสมใหเ้ขา้กนัดว้ย magnetic bar ความเร็วรอบ 300 rpm      
เป็นเวลา 2 ชัว่โมง เก็บรักษาท่ีอุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 1 คืน  

2.2.2 เตรียมสารละลาย WPI ความเขม้ขน้ร้อยละ 8 โดยน ้าหนกัแหง้                  
(ดงัตารางท่ี 7) จาก WPI และน ้ากลัน่ ผสมใหเ้ขา้กนัดว้ย magnetic bar ในขวดรูปชมพูท่ี่ปิดปากขวด
ดว้ยแผน่อลูมิเนียมฟรอยด ์ความเร็วรอบ 300 rpm เป็นเวลา 30 นาที 

2.2.3 แช่ขวดรูปชมพูท่ี่มีสารละลาย WPI ในอ่างน ้าควบคุมอุณหภูมิ (Water Bath) 
อุณหภูมิ 90 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 30 นาที ลดอุณหภูมิลงอยา่งรวดเร็วในอ่างน ้าแขง็ จนอุณหภูมิ 
40 องศาเซลเซียส  

2.2.4 เปล่ียนภาชนะใส่สารละลายเป็นบีกเกอร์ ชัง่น ้าหนกัสารละลาย WPI และ
สารละลาย GA ตามอตัราส่วนท่ีแตกต่างกนั น ้าหนกัรวม 300 กรัม 

2.2.5 เติมน ้ามนัมะพร้าวและกลีเซอรอลลงไป ผสมใหเ้ขา้กนัดว้ย magnetic bar 
ความเร็วรอบ 300 rpm เป็นเวลา 2 นาที  

2.2.6 น าสารละลายท่ีไดไ้ปป่ันลดขนาดอนุภาคดว้ยเคร่ืองโฮโมจีไนเซอร์  
ความเร็ว 13,500 rpm เป็นเวลา 1 นาที และความเร็ว 20,500 rpm เป็นเวลา 3 นาที  

2.2.7 ก าจดัฟองอากาศภายในสารละลายท่ีไดด้ว้ยเคร่ืองก าจดัฟองอากาศท่ีระดบั 8 
เป็นเวลา 20 นาที น าไปทดสอบสมบติัของอิมลัชนั 
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3. วธีิการเตรียมฟิล์มอมิัลชันจาก WPI ผสม GA อตัราส่วนต่างๆ ปริมาณกลีเซอรอลร้อยละ 25, 27 
และ 30 ปริมาณน า้มันมะพร้าวร้อยละ 10  

 
3.1 วธีิการค านวณ 
 3.1.1 ฟิลม์อิมลัชนัจาก WPI ผสม GA อตัราส่วนต่างๆ ปริมาณกลีเซอรอล         

ร้อยละ 25 ตวัอยา่งการค านวณดงัแสดงในขอ้ 1  
3.1.2 ฟิลม์อิมลัชนัจาก WPI ผสม GA อตัราส่วนต่างๆ ปริมาณกลีเซอรอล           

ร้อยละ 27 ตวัอยา่งการค านวณดงัแสดงในขอ้ 1  
3.1.3 ฟิลม์อิมลัชนัจาก WPI ผสม GA อตัราส่วนต่างๆ ปริมาณกลีเซอรอล          

ร้อยละ 30 ตวัอยา่งการค านวณดงัแสดงในขอ้ 1  
 
3.2 วธีิการเตรียมฟิลม์อิมลัชนั 

3.2.1 เตรียมสารละลาย GA ท่ีความเขม้ขน้ร้อยละ 8 โดยน ้าหนกัแหง้                   
(ดงัตารางท่ี 7) จาก GA และน ้ากลัน่ผสมใหเ้ขา้กนัดว้ย magnetic bar ความเร็วรอบ 300 rpm           
เป็นเวลา 2 ชัว่โมง เก็บรักษาท่ีอุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 1 คืน  

3.2.2 เตรียมสารละลาย WPI ความเขม้ขน้ร้อยละ 8 โดยน ้าหนกัแหง้                    
(ดงัตารางท่ี 7) จาก WPI และน ้ากลัน่ ผสมใหเ้ขา้กนัดว้ย magnetic bar ในขวดรูปชมพูท่ี่ปิดปากขวด
ดว้ยแผน่อลูมิเนียมฟรอยด ์ความเร็วรอบ 300 rpm เป็นเวลา 30 นาที  

3.2.3 แช่ขวดรูปชมพูท่ี่มีสารละลาย WPI ในอ่างน ้าควบคุมอุณหภูมิ (Water Bath) 
อุณหภูมิ 90 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 30 นาที ลดอุณหภูมิลงอยา่งรวดเร็วในอ่างน ้าแขง็ จนอุณหภูมิ 
40 องศาเซลเซียส  

3.2.4 เปล่ียนภาชนะใส่สารละลายเป็นบีกเกอร์ ชัง่น ้าหนกัสารละลาย WPI และ
สารละลาย GA ตามอตัราส่วนท่ีแตกต่างกนั น ้าหนกัรวม 300 กรัม  

3.2.5 เติมน ้ามนัมะพร้าวและกลีเซอรอลลงไป ผสมใหเ้ขา้กนัดว้ย magnetic bar 
ความเร็วรอบ 300 rpm เป็นเวลา 2 นาที  

3.2.6 น าสารละลายท่ีไดไ้ปป่ันลดขนาดอนุภาคดว้ยเคร่ืองโฮโมจีไนเซอร์ ความเร็ว 
13,500 rpm เป็นเวลา 1 นาที และความเร็ว 20,500 rpm เป็นเวลา 3 นาที  

3.2.7 ก าจดัฟองอากาศภายในสารละลายท่ีไดด้ว้ยเคร่ืองก าจดัฟองอากาศท่ีระดบั 8 
เป็นเวลา 20 นาที 



  44 

3.2.8 เทสารละลายฟิลม์อิมลัชนับนจานพลาสติกท่ีปริมาณของแขง็ทั้งหมด      
0.79 กรัม/จานพลาสติก (140 กรัม/ตารางเมตร) เส้นผา่นศูนยก์ลาง 8.5 เซนติเมตร  

3.2.9 ท าใหแ้หง้ท่ีสภาวะควบคุมอุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส ค่าความช้ืนสัมพทัธ์ท่ี
ประมาณร้อยละ 50±5 เป็นเวลา 24 ชัว่โมง 

3.2.10 ลอกฟิลม์ออกจากจานพลาสติก และน าไปเก็บรักษาท่ีตูค้วบคุมสภาวะท่ี
ความช้ืนสัมพทัธ์ท่ีประมาณร้อยละ 53±5 ควบคุมความช้ืนสัมพทัธ์ดว้ยสารละลายเกลือแมกนีเซียม-
ไนเตรทอ่ิมตวั ท่ีอุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส เป็นระยะเวลา 3 วนั ก่อนน าไปทดสอบสมบติัทาง
กายภาพ 

 
 

 
 



 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข วธิีวเิคราะห์สมบัติทางเคมแีละกายภาพ 
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วธีิวเิคราะห์สมบัติทางเคมีและกายภาพ 
 
1. ความหนืดของอิมลัชนั (ดดัแปลงวธีิจาก Atarés et al. (2010); Ghasemloua et al. (2011))  

1.1 เตรียมตวัอยา่งอิมลัชนัดงัภาคผนวก ก ขอ้ 2.2 น าตวัอยา่งไปทดสอบทนัที ดว้ยเคร่ืองวดั
ความหนืด (Rheometer รุ่น MCR 300, Physica, Germany) หวัวดัชนิด Concentric Cylinder แบบ 
Double-Gap ท่ีอุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส ใชฐ้านวดั TEZ 180-C ปริมาตรตวัอยา่ง 3.7 มิลลิลิตร 

1.2 ก าหนดค่าวเิคราะห์โดยใช ้Shear rate 0-512 (s-1) เวลา 300 วนิาที วเิคราะห์เช่นเดียวกนั
น้ี 3 ซ ้ าการทดลอง อ่านค่าความหนืดท่ี Shear rate 108 (s-1) 

 
2. ขนาดอนุภาคหยดไขมนั (Droplet size)  

2.1 เตรียมตวัอยา่งอิมลัชนัดงัภาคผนวก ก ขอ้ 2.2 น าตวัอยา่งไปทดสอบทนัที ดว้ยเคร่ืองวดั
ขนาดอนุภาค (Particle Size Analyzer รุ่น LS 100Q, Beckman Coulter, USA) 

2.2 วเิคราะห์หาค่าขนาดอนุภาคหยดไขมนั และค่า D3, 2 โดยค่า D3, 2 ค านวณจากสูตร (1) 
(Atarés et al., 2010; Ghasemloua et al., 2011) ท าการวดัจ านวน 2 ซ ้ า 

 

D3, 2 = 
∑    

 

∑    
    (1)        

 
เม่ือ     = จ านวนอนุภาคของช่วงท่ีท าการวเิคราะห์ 
           = ขนาดเส้นผา่นศูนยก์ลางของอนุภาค 
 
3. ความหนาของแผน่ฟิลม์  

3.1 เตรียมตวัอยา่งฟิลม์ขนาด 1.5 x 6 เซนติเมตร เก็บฟิลม์ตวัอยา่งในตูค้วบคุมสภาวะ       
ท่ีความช้ืนสัมพทัธ์ท่ีร้อยละ 53±5 โดยใชส้ารละลายแมกนีเซียมไนเตรทอ่ิมตวั ท่ีอุณหภูมิ              
25 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3 วนั  

3.2 ทดสอบดว้ยเคร่ืองวดัความหนาของแผน่ฟิลม์ (Thickness Gauge รุ่น 547-401, 
Mitutoya, Japan) โดยวดัความหนา 5 ต าแหน่ง/1 แผน่ฟิล์มตวัอยา่ง วดัแผน่ฟิลม์จ านวน 15 ช้ิน 
วเิคราะห์เช่นเดียวกนัน้ี 3 ซ ้ าการทดลอง 
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4. การวดัความขุ่นของแผน่ฟิลม์ (ตามวธีิการวดั ในคู่มือการใชเ้คร่ืองมือของบริษทั Hunter 
Associates Laboratory) 

4.1 เตรียมตวัอยา่งฟิลม์ขนาด 2 x 2 เซนติเมตร เก็บฟิลม์ตวัอยา่งในตูค้วบคุมสภาวะ          
ท่ีความช้ืนสัมพทัธ์ท่ีร้อยละ 53±5 โดยใชส้ารละลายแมกนีเซียมไนเตรทอ่ิมตวั ท่ีอุณหภูมิ                    
25 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3 วนั 

4.2 ทดสอบดว้ยเคร่ืองวดัสี (รุ่น MiniScan XE Plus, Hunter Lab, USA) โดยใชแ้บบ            
Day light (D65) เลือกใชโ้ปรแกรม LESSON 17 

4.3 น าแผน่ฟิลม์ตวัอยา่งวางบนแผน่กระเบ้ืองสีขาว สลบัแผน่กระเบ้ืองสีด า เพื่อใหเ้คร่ือง
ค านวณค่าความขุ่น โดยวดัความขุ่น 5 ต  าแหน่ง/1 แผน่ฟิล์มตวัอยา่ง วิเคราะห์เช่นเดียวกนัน้ี 3 ซ ้ า
การทดลอง 

 
5. สมบติัเชิงกลของแผน่ฟิลม์ (ดดัแปลงวธีิจาก Romero-Bastida et al. (2005)) 

5.1 เตรียมตวัอยา่งฟิลม์ขนาด 1.5 x 6 เซนติเมตร เก็บฟิลม์ตวัอยา่งในตูค้วบคุมสภาวะ           
ท่ีความช้ืนสัมพทัธ์ท่ีร้อยละ 53±5 โดยใชส้ารละลายแมกนีเซียมไนเตรทอ่ิมตวั ท่ีอุณหภูมิ                       
25 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3 วนั 

5.2 วดัสมบติัเชิงกลดว้ยเคร่ืองวเิคราะห์ลกัษณะเน้ือสัมผสั (Texture Analyzer รุ่น 
TA.XT.PLUS, Stable MicrosystemsTM, England) โดยเลือกรูปแบบ Tension หวัวดัชนิด Tensile 
grips (A/TG) อตัราการเคล่ือนท่ี 1 mm/s ระยะห่างระหวา่ง grips เท่ากบั 3 เซนติเมตร ทดสอบ           
แรงดึง เพื่อใหไ้ดข้อ้มูล 15 ซ ้า  

5.3 วดัค่าแรงดึงสูงสุดท่ีท าใหฟิ้ลม์ขาดออกเป็น 2 ส่วน เพื่อใชใ้นการค านวณหาค่า         
Elastic modulus, Tensile strength และ%Elongation at break จากสูตรค านวณ (2), (3) และ (4) 
วเิคราะห์เช่นเดียวกนัน้ี 3 ซ ้ าการทดลอง 

 
    Elastic modulus =     

    
             (2) 

 
     

       Tensile strength =              
    

              (3) 
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                                       %Elongation at break =     
 

 
                             (4) 

 
เม่ือ Maximum load  คือ ค่าแรงดึงสูงสุดท่ีท าใหฟิ้ลม์ขาดออกเป็น 2 ส่วน 
       A                      คือ   พื้นท่ีภาคตดัขวางของฟิลม์ท่ีแรงกระท า 
 L   คือ ระยะทางเร่ิมตน้ของฟิลม์ 
 L´   คือ ระยะทางท่ีฟิลม์ขาดออกเป็น 2 ส่วน 
 F   คือ แรงท่ีให ้(N) 
 ∆L   คือ ระยะทางของฟิลม์ท่ีเปล่ียนแปลงไป 

 
6. ความสามารถในการแพร่ผา่นไอน ้าของแผน่ฟิลม์ (ดดัแปลงวธีิจาก Wittaya (2009)) 

6.1 เตรียมฟิลม์ตวัอยา่งตดัให้มีขนาดมากกวา่ภาชนะทดสอบประมาณ 3 มิลลิเมตร               
เก็บฟิลม์ตวัอยา่งในตูค้วบคุมสภาวะท่ีความช้ืนสัมพทัธ์ท่ีร้อยละ 53±5 โดยใชส้ารละลาย
แมกนีเซียมไนเตรทอ่ิมตวั ท่ีอุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3 วนั 

6.2 ทา High vacuum grease บนขอบของภาชนะทดสอบ ใส่ซิลิกาเจลลงในภาชนะทดสอบ 
ระยะห่างจากขอบภาชนะทดสอบกบัซิลิกาเจลประมาณ 2-3 มิลลิเมตร วางแผน่ฟิลม์ปิดบนภาชนะ
ทดสอบและปิดดว้ยฝาของภาชนะทดสอบ 

6.3 ชัง่น ้าหนกัก่อนใส่ในเคร่ืองควบคุมสภาวะแวดลอ้ม (Climatic test cabinet รุ่น TK120, 
NÜVE, Turkey) ท่ีควบคุมความช้ืนสัมพทัธ์ร้อยละ 75±2 อุณหภูมิ 25±2 องศาเซลเซียส  

6.4 ชัง่น ้าหนกัติดตามการเปล่ียนแปลงท่ี 12 ชัว่โมง และชัง่น ้าหนกัติดตามการเปล่ียนแปลง
ต่อทุก 2 ชัว่โมงจ านวน 5 คร้ัง  

6.5 สร้างกราฟความสัมพนัธ์ระหวา่งน ้าหนกัท่ีเปล่ียนแปลงตามเวลา น าค่าความชนั
ค านวณหาค่าอตัราการแพร่ผา่นไอน ้าและความสามารถในการแพร่ผา่นไอน ้าจากสูตร (5) และ (6) 
วเิคราะห์เช่นเดียวกนัน้ี 3 ซ ้ าการทดลอง   

 

WVTR =  
 

 
                           (5) 

 
 

                                             WVP =  
      

  
                (6) 
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เม่ือ  m   คือ ค่าความชนัของกราฟความสัมพนัธ์ระหวา่งน ้าหนกัท่ีเปล่ียนแปลงตามเวลา 
        A     คือ   พื้นท่ีผวิของฟิลม์ท่ีไอน ้าแพร่ผา่น 
        L   คือ ความหนาเฉล่ียของฟิลม์ 
     ∆P  คือ ความแตกต่างของความดนัระหวา่งความดนัภายในตูค้วบคุมสภาวะแวดลอ้ม     

และความดนัภายในภาชนะทดสอบ     
 
7. ลกัษณะพื้นผวิและภาคตดัขวางของแผน่ฟิลม์  

7.1 เตรียมตวัอยา่งฟิลม์อิมลัชนัขนาด 1 x 1 เซนติเมตร เก็บฟิลม์ตวัอยา่งในโหลควบคุม
สภาวะควบคุมความช้ืนสัมพทัธ์ โดยใชซิ้ลิกาเจล เป็นเวลา 5 วนั 

7.2 ศึกษาลกัษณะพื้นผวิและภาคตดัขวางของฟิลม์อิมลัชนั ดว้ยเคร่ือง Scanning Electron 
Microscope (Supply voltage AC 100 V, Load current 13 A, Power 1.3 kVA, Frequency 50/60 Hz) 
ความหนาของชั้นเคลือบทอง 10 nm (Sputter current 25 mA, Sputter Time 60 s, Tooling Factor 
2.30)  

 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค ตารางผลการทดลอง 
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ตารางท่ี 8 ขอ้มูลดิบค่าความหนืดของอิมลัชนั ท่ีเตรียมจาก WPI ผสม GA อตัราส่วนต่างๆ           
โดยใชป้ริมาณกลีเซอรอลร้อยละ 30 ทดสอบท่ีอตัราเฉือน (Shear Rate) 108 (s-1) 
 

ตวัอยา่ง คร้ังท่ี 1 คร้ังท่ี 2 คร้ังท่ี 3 ค่าเฉล่ีย (mPa·s) 

WPI+GA 1:0 (0% GA) 4.230 4.170 4.130 4.180±0.050 

WPI+GA 4:1 (20%GA) 5.530 5.760 5.440 5.580±0.170 

WPI+GA 3:1 (25%GA) 6.410 6.350 6.130 6.300±0.150 

WPI+GA 2:1 (33.33%GA) 8.360 8.200 8.380 8.310±0.100 

 
ตารางท่ี 9 ขอ้มูลดิบขนาดอนุภาคหยดไขมนัของอิมลัชนั ท่ีเตรียมจาก WPI ผสม GA อตัราส่วน
ต่างๆ โดยใชป้ริมาณกลีเซอรอลร้อยละ 30  
 

ตวัอยา่ง 
คร้ังท่ี 1 คร้ังท่ี 2 ขนาดอนุภาคหยดไขมนั (µm) 

(เฉล่ีย) 

WPI+GA 1:0 (0% GA) 4.499 3.807 4.153±0.489 
WPI+GA 4:1 (20%GA) 4.022 4.953 4.488±0.658 
WPI+GA 3:1 (25%GA) 4.142 3.922 4.032±0.156 
WPI+GA 2:1 (33.33%GA) 2.789 3.999 3.394±0.856 

 

ตารางท่ี 10 ขอ้มูลดิบค่า D3,2 ของอิมลัชนั ท่ีเตรียมจาก WPI ผสม GA อตัราส่วนต่างๆ                  
โดยใชป้ริมาณกลีเซอรอลร้อยละ 30  
 

ตวัอยา่ง คร้ังท่ี 1 คร้ังท่ี 2 D3,2  (µm) (เฉล่ีย) 
WPI+GA 1:0 (0% GA) 1.614 1.685 1.650±0.050 
WPI+GA 4:1 (20%GA) 1.516 1.452 1.484±0.045 
WPI+GA 3:1 (25%GA) 1.423 1.402 1.413±0.015 
WPI+GA 2:1 (33.33%GA) 1.536 1.491 1.514±0.032 
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ตารางท่ี 11 ขอ้มูลดิบค่าความหนาของแผน่ฟิลม์อิมลัชนั ท่ีเตรียมจาก WPI ผสม GA อตัราส่วน
ต่างๆ โดยใชป้ริมาณกลีเซอรอลร้อยละ 25, 27 และ 30 
 

ตวัอยา่ง คร้ังท่ี 1 คร้ังท่ี 2 คร้ังท่ี 3 ความหนา (mm) (เฉล่ีย) 

WPI+GA (4:1) 25%Gly  0.098 0.098 0.096 0.097±0.001 

WPI+GA (3:1) 25%Gly  0.099 0.091 0.094 0.095±0.004 

WPI+GA (2:1) 25%Gly 0.099 0.097 0.096 0.097±0.001 

WPI+GA (4:1) 27%Gly 0.095 0.092 0.094 0.094±0.002 

WPI+GA (3:1) 27%Gly   0.094 0.094 0.093 0.094±0.000 

WPI+GA (2:1) 27%Gly  0.094 0.092 0.095 0.094±0.002 

WPI+GA (1:0) 30%Gly 0.107 0.108 0.100 0.105±0.004 

WPI+GA (4:1) 30%Gly 0.094 0.090 0.094 0.092±0.002 

WPI+GA (3:1) 30%Gly 0.099 0.098 0.098 0.099±0.001 

WPI+GA (2:1) 30%Gly 0.101 0.097 0.088 0.095±0.007 
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ตารางท่ี 12 ขอ้มูลดิบค่าความขุ่นของแผน่ฟิลม์อิมลัชนัท่ีเตรียมจาก WPI ผสม GA อตัราส่วนต่างๆ 
โดยใชป้ริมาณกลีเซอรอลร้อยละ 25, 27 และ 30  
 

ตวัอยา่ง คร้ังท่ี 1 คร้ังท่ี 2 คร้ังท่ี 3 เฉล่ีย 
WPI+GA (4:1) 25%Gly 4.97 5.86 5.48 5.44±0.44 
WPI+GA (3:1) 25%Gly 6.42 5.69 6.17 6.09±0.37 
WPI+GA (2:1) 25%Gly 6.93 6.33 6.79 6.68±0.32 
WPI+GA (4:1) 27%Gly 5.57 5.5 5.06 5.37±0.28 
WPI+GA (3:1) 27%Gly   6.17 5.90 6.3 6.12±0.20 
WPI+GA (2:1) 27%Gly 6.91 6.49 6.72 6.70±0.21 
WPI+GA (1:0) 30%Gly 3.89 4.92 4.07 4.29±0.55 
WPI+GA (4:1) 30%Gly 5.15 5.5 5.06 5.24±0.23 
WPI+GA (3:1) 30%Gly 6.68 6.12 5.31 6.03±0.69 
WPI+GA (2:1) 30%Gly 6.66 6.432 6.4 6.50±0.14 
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ตารางท่ี 13 ขอ้มูลดิบค่า  Elastic modulus ของแผน่ฟิลม์อิมลัชนัท่ีเตรียมจาก WPI ผสม GA 
อตัราส่วนต่างๆ โดยใชป้ริมาณกลีเซอรอลร้อยละ 25, 27 และ 30 
 

ตวัอยา่ง คร้ังท่ี 1 คร้ังท่ี 2 คร้ังท่ี 3 
Elastic modulus ( MPa) 

(เฉล่ีย) 
WPI+GA (4:1) 25%Gly  203.792 219.759 223.514 215.69±10.47 
WPI+GA (3:1) 25%Gly  183.463 190.190 180.262 184.64±5.07 
WPI+GA (2:1) 25%Gly 165.659 157.879 124.209 149.25±22.03 
WPI+GA (4:1) 27%Gly 182.999 176.247 175.254 178.17±4.21 
WPI+GA (3:1) 27%Gly   139.794 153.818 168.690 154.10±14.45 
WPI+GA (2:1) 27%Gly  101.509 125.279 125.904 117.56±13.91 
WPI+GA (1:0) 30%Gly 163.296 169.125 196.724 176.38±17.86 
WPI+GA (4:1) 30%Gly 137.753 170.412 168.940 159.04±18.45 
WPI+GA (3:1) 30%Gly 119.566 125.384 121.007 121.99±3.03 
WPI+GA (2:1) 30%Gly 76.556 79.657 93.149 83.12±8.82 
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ตารางท่ี 14 ขอ้มูลดิบค่า  Tensile strength ของแผน่ฟิลม์อิมลัชนั ท่ีเตรียมจาก WPI ผสม GA 
อตัราส่วนต่างๆ โดยใชป้ริมาณกลีเซอรอลร้อยละ 25, 27 และ 30  
 

ตวัอยา่ง คร้ังท่ี 1 คร้ังท่ี 2 คร้ังท่ี 3 
Tensile strength 
(MPa) (เฉล่ีย) 

WPI+GA (4:1) 25%Gly  8.749 7.964 7.315 8.01±0.72 
WPI+GA (3:1) 25%Gly  6.117 6.367 5.975 6.15±0.20 
WPI+GA (2:1) 25%Gly 6.673 6.590 5.920 6.40±0.41 
WPI+GA (4:1) 27%Gly 7.128 5.691 5.954 6.26±0.77 
WPI+GA (3:1) 27%Gly   4.881 5.173 5.832 5.30±0.49 
WPI+GA (2:1) 27%Gly  4.925 4.283 4.631 4.61±0.32 
WPI+GA (1:0) 30%Gly 6.011 6.036 6.772 6.27±0.43 
WPI+GA (4:1) 30%Gly 4.579 5.677 5.460 5.24±0.58 
WPI+GA (3:1) 30%Gly 4.230 4.362 4.258 4.28±0.07 
WPI+GA (2:1) 30%Gly 2.990 3.356 3.553 3.30±0.29 
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ตารางท่ี 15 ขอ้มูลดิบค่า  % Elongation at break ของแผน่ฟิลม์อิมลัชนั ท่ีเตรียมจาก WPI ผสม GA 
อตัราส่วนต่างๆ โดยใชป้ริมาณกลีเซอรอลร้อยละ 25, 27 และ 30 
 

ตวัอยา่ง คร้ังท่ี 1 คร้ังท่ี 2 คร้ังท่ี 3 % Elongation at break (เฉล่ีย) 

WPI+GA (4:1) 25%Gly  48.572 58.368 58.889 55.28±5.81 

WPI+GA (3:1) 25%Gly  65.219 59.174 60.528 61.64±3.17 

WPI+GA (2:1) 25%Gly 32.853 46.501 45.384 41.58±7.58 
WPI+GA (4:1) 27%Gly 62.821 70.503 70.180 67.84±4.34 
WPI+GA (3:1) 27%Gly   75.897 78.039 52.818 68.92±13.98 
WPI+GA (2:1) 27%Gly  57.580 70.818 60.927 63.11±6.88 
WPI+GA (1:0) 30%Gly 106.666 95.826 97.027 99.84±5.94 
WPI+GA (4:1) 30%Gly 92.448 70.057 82.538 81.68±11.22 
WPI+GA (3:1) 30%Gly 61.745 81.230 89.990 77.66±14.46 
WPI+GA (2:1) 30%Gly 91.948 78.414 80.403 83.59±7.31 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  57 

ตารางท่ี 16 ขอ้มูลดิบของอตัราการแพร่ผา่นไอน ้า (Water Vapor Transmission Rate, WVTR)       
ของแผน่ฟิลม์อิมลัชนั ท่ีเตรียมจาก WPI ผสม GA อตัราส่วนต่างๆ โดยใชป้ริมาณกลีเซอรอล       
ร้อยละ 25, 27 และ 30  
 

ตวัอยา่ง คร้ังท่ี 1 คร้ังท่ี 2 คร้ังท่ี 3 WVTR (g/hr cm2 ) 
WPI+GA (4:1) 25%Gly 0.00113 0.00144 0.00160 0.00139±0.00024 
WPI+GA (3:1) 25%Gly 0.00157 0.00194 0.00178 0.00176±0.00019 
WPI+GA (2:1) 25%Gly 0.00151 0.00138 0.00186 0.00158±0.00025 
WPI+GA (4:1) 27%Gly 0.00154 0.00190 0.00220 0.00188±0.00033 
WPI+GA (3:1) 27%Gly   0.00244 0.00199 0.00220 0.00221±0.00023 
WPI+GA (2:1) 27%Gly 0.00216 0.00221 0.00242 0.00226±0.00014 

WPI+GA (1:0) 30%Gly 0.00210 0.00205 0.00206 0.00207±0.00002 
WPI+GA (4:1) 30%Gly 0.00246 0.00231 0.00244 0.00241±0.00008 
WPI+GA (3:1) 30%Gly 0.00270 0.00298 0.00266 0.00278±0.00017 
WPI+GA (2:1) 30%Gly 0.00290 0.00251 0.00272 0.00271±0.00019 
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ตารางท่ี 17 ขอ้มูลดิบของความสามารถในการแพร่ผา่นไอน ้า (Water Vapor Permeability, WVP) 
ของแผน่ฟิลม์อิมลัชนั ท่ีเตรียมจาก WPI ผสม GA อตัราส่วนต่างๆ โดยใชป้ริมาณกลีเซอรอลร้อยละ 
25, 27 และ 30 
 

ตวัอยา่ง คร้ังท่ี 1 คร้ังท่ี 2 คร้ังท่ี 3 
WVP (x10-9 g/hr cm Pa) 

(เฉล่ีย) 

WPI+GA (4:1) 25%Gly 3.309 4.366 5.205 4.293±0.950 

WPI+GA (3:1) 25%Gly 4.878 5.966 5.602 5.482±0.554 

WPI+GA (2:1) 25%Gly 5.119 4.07 5.686 4.958±0.820 

WPI+GA (4:1) 27%Gly 4.89 6.027 7.086 6.001±1.098 

WPI+GA (3:1) 27%Gly   7.496 6.276 6.472 6.748±0.655 

WPI+GA (2:1) 27%Gly 6.112 6.395 7.252 6.586±0.593 

WPI+GA (1:0) 30%Gly 7.479 7.244 6.981 7.235±0.249 

WPI+GA (4:1) 30%Gly 7.772 7.264 8.226 7.754±0.481 

WPI+GA (3:1) 30%Gly 8.882 8.547 8.463 8.631±0.222 

WPI+GA (2:1) 30%Gly 9.727 8.521 8.788 9.012±0.633 

 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง ภาพผนวก 
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ภาพท่ี 8 การกระจายตวัของขนาดอนุภาคหยดไขมนัของอิมลัชนั ท่ีเตรียมจาก WPI ผสม GA 
อตัราส่วน 1:0 โดยใชป้ริมาณกลีเซอรอลร้อยละ 30 ทดสอบคร้ังท่ี 1 
 

 
ภาพท่ี 9 การกระจายตวัของขนาดอนุภาคหยดไขมนัของอิมลัชนั ท่ีเตรียมจาก WPI ผสม GA 
อตัราส่วน 1:0 โดยใชป้ริมาณกลีเซอรอลร้อยละ 30 ทดสอบคร้ังท่ี 2 
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ภาพท่ี 10 การกระจายตวัของขนาดอนุภาคหยดไขมนัของอิมลัชนั ท่ีเตรียมจาก WPI ผสม GA 
อตัราส่วน  2:1 โดยใชป้ริมาณกลีเซอรอลร้อยละ 30 ทดสอบคร้ังท่ี 1 
 

ภาพท่ี 11 การกระจายตวัของขนาดอนุภาคหยดไขมนัของอิมลัชนั ท่ีเตรียมจาก WPI ผสม GA 
อตัราส่วน  2:1 โดยใชป้ริมาณกลีเซอรอลร้อยละ 30 ทดสอบคร้ังท่ี 2 



  62 

ภาพท่ี 12 การกระจายตวัของขนาดอนุภาคหยดไขมนัของอิมลัชนั ท่ีเตรียมจาก WPI ผสม GA 
อตัราส่วน 3:1 โดยใชป้ริมาณกลีเซอรอลร้อยละ 30 ทดสอบคร้ังท่ี 1 
 

 
ภาพท่ี 13 การกระจายตวัของขนาดอนุภาคหยดไขมนัของอิมลัชนั ท่ีเตรียมจาก WPI ผสม GA 
อตัราส่วน 3:1 โดยใชป้ริมาณกลีเซอรอลร้อยละ 30 ทดสอบคร้ังท่ี 2 
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ภาพท่ี 14 การกระจายตวัของขนาดอนุภาคหยดไขมนัของอิมลัชนั ท่ีเตรียมจาก WPI ผสม GA 
อตัราส่วน 4:1 โดยใชป้ริมาณกลีเซอรอลร้อยละ 30 ทดสอบคร้ังท่ี 1 
 

 
ภาพท่ี 15 การกระจายตวัของขนาดอนุภาคหยดไขมนัของอิมลัชนั ท่ีเตรียมจาก WPI ผสม GA 
อตัราส่วน 4:1 โดยใชป้ริมาณกลีเซอรอลร้อยละ 30 ทดสอบคร้ังท่ี 2 
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ภาพท่ี 16 ลกัษณะปรากฏของแผน่ฟิลม์อิมลัชนัท่ีเตรียมจาก WPI ผสม GA อตัราส่วนต่างๆ  
โดยใชป้ริมาณกลีเซอรอลร้อยละ 25, 27 และ 30 ซ่ึงวางบนแผน่กระดาษท่ีมีการไล่ระดบัความ
เขม้สีของพื้นหลงั อตัราส่วน WPI: GA  (A = 4:1, B = 3:1, C = 2:1 ท่ี 25%Gly) (D = 4:1, E = 
3:1,   F = 2:1 ท่ี 27%Gly)  และ (G = 1:0, H = 4:1, I = 3:1,  J = 2:1 ท่ี 30%Gly)    
 



 

ประวติัผูเ้ขียน  

ประวตัิผู้เขยีน 
 

ช่ือ-สกุล นางสาวสุชาดา ปานมัน่ 

วนั เดือน ปี เกดิ 20 กรกฎาคม 2535 
สถานทีเ่กดิ สุโขทยั 

วุฒิการศึกษา พ.ศ. 2556 ส าเร็จการศึกษาปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต สาขาเทคโนโลยี
อาหาร คณะวศิวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยอุีตสาหกรรม มหาวทิยาลยั
ศิลปากร   

พ.ศ. 2557 ศึกษาต่อระดบัปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาเทคโนโลยี
อาหาร คณะวศิวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยอุีตสาหกรรม มหาวทิยาลยั
ศิลปากร 

ทีอ่ยู่ปัจจุบัน 122/1 หมู่ 5 ต าบลนาขนุไกร อ าเภอศรีส าโรง จงัหวดัสุโขทยั 64120 
ผลงานตีพมิพ์ สุชาดา ปานมัน่, ดวงใจ ถิรธรรมถาวร. 2558. ผลของเวลา อุณหภูมิ และ

กิจกรรมของแอลฟาอะไมเลสในการยอ่ยแป้งขา้วกลอ้งหอมมะลิ. การ
ประชุมวชิาการและเสนอผลงานวจิยัและสร้างสรรคร์ะดบัชาติและ
นานาชาติ “ศิลปากรวจิยัและสร้างสรรคค์ร้ังท่ี 8 : บูรณาการศาสตร์และ
ศิลป์”, 12-13 กุมภาพนัธ์ 2558, ณ ศูนยศิ์ลปวฒันธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 

รอบพระชนมพรรษา มหาวทิยาลยัศิลปากร วทิยาเขตพระราชวงัสนาม
จนัทร์, นครปฐม.  

สุชาดา ปานมัน่, ดวงใจ ถิรธรรมถาวร. 2560. สมบติัของฟิลม์อิมลัชนัจาก
เวยโ์ปรตีนไอโซเลทผสมกมัอะราบิก. การประชุมวชิาการและเสนอ
ผลงานวจิยัและสร้างสรรคร์ะดบัชาติ “ศิลปากรวจิยัและสร้างสรรคค์รั้งท่ี 10 

: บูรณาการศาสตร์และศิลป์”, 23-25 มกราคม 2560, ณ ศูนยศิ์ลปวฒันธรรม
เฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา มหาวทิยาลยัศิลปากร วทิยาเขต
พระราชวงัสนามจนัทร์, นครปฐม. 
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