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บทคัดย่อ
งานวิจยั นีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ ใช้ประโยชน์จากกากถัว่ เหลืองมาพัฒนาเป็นสารเคลือบบริโภคได้ โดยแบ่งเป็น 2 การทดลอง
การทดลองแรกศึกษาการปรับปรุงคุณภาพสารเคลือบกากถัว่ เหลืองโดยใช้กรดซิตริก 3 ระดับ ได้แก่ ร้อยละ 0.03, 0.05 และ 0.07
โดยน�้ำหนัก และการทดลองที่สองศึกษาผลของความเข้มข้นพลาสติไซเซอร์คือ ซอร์บิทอล (ร้อยละ 7, 8 และ 9 โดยน�้ำหนัก)
ในสารเคลือบบริโภคได้จากกากถัว่ เหลืองเพือ่ ลดการดดู ซับน�ำ้ มันในมันฝรัง่ ทอด ผลการทดลองแรกพบว่า การเติมกรดซิตริกที่
ความเข้มข้นร้อยละ 0.05 ส่งผลให้สารเคลือบบริโภคได้มคี า่ การเกาะติดสูงทีส่ ดุ (p < 0.05) ผลการทดลองทีส่ องพบว่า การเติม
ซอร์บิทอลในสารเคลือบบริโภคได้จากกากถั่วเหลืองมีผลต่อการดูดซับน�้ำมันลดลงอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (p < 0.05) โดย
มันฝรัง่ ทอดทีเ่ คลือบสารเคลือบบริโภคได้จากกากถัว่ เหลืองร่วมกับการใช้ซอร์บทิ อลความเข้มข้นร้อยละ 8 มีปริมาณความชืน้
ที่สูญเสียไปและปริมาณไขมันทั้งหมดน้อยที่สุด โดยมันฝรั่งทอดมีความกรอบขึ้น และสีที่เหลืองเข้มขึ้นเมื่อเทียบกับตัวอย่าง
ควบคุม จากการทดลองจึงสรุปได้ว่า การใช้สารเคลือบบริโภคได้เพื่อลดน�้ำมันถือเป็นอีกทางเลือกหนึ่งเพื่อให้ได้อาหารทอด
ที่ดีต่อสุขภาพของผู้บริโภคได้
ค�ำส�ำคัญ: กากถั่วเหลือง สารเคลือบบริโภคได้ ซอร์บิทอล ดูดซับน�้ำมัน
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Abstract
The objective of this research is to make use of edible coating from okara which is the soybean
residue after the manufacture of soymilk. The research procedure consisted of 2 experiments, i.e. the
edible coating improvement and its effect investigation. First, the improvement of edible coating from
okara was improved by using citric acid (0.03, 0.05 and 0.07% w/w). In the second experiment, the
researcher investigated the effect of difference plasticizer concentration (sorbitol: 7, 8 and 9% w/w)
on okara coating in reducing oil uptake in fried potato. The result of the first experiment indicated that
0.05 % (w/w) citric acid had the statistically significant level in reducing oil uptake (p < 0.05). The result
of the second experiment showed that the okara coating plasticized with sorbitol was effective to
reduce oil uptake in fried potato with statistical significance (p < 0.05). The fried potato coated with
okara coating combined with 8% (w/w) sorbitol showed both the lowest moisture loss and total oil
content. This resulted in more crispy texture and darker yellow color when compared with the control
samples. In conclusion, edible coating to reduce oil uptake will be an alternative process for healthy
fried foods.
Keywords: Okara, Edible Coating, Sorbitol, Oil Uptake
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1. บทน�ำ
ปัจจุบันผู้บริโภคมีความสนใจในเรื่องสุขภาพ โดยมี
แนวโน้มต้องการอาหารที่มีไขมันต�่ำมากขึ้น เนื่องจากการ
รับประทานไขมันที่มากเกินไปมีโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรค
หัวใจและหลอดเลือดที่เกิดจากการสะสมของไขมันบนผนัง
ของหลอดเลือด อย่างไรก็ตาม อาหารประเภททอดซึ่งเป็น
อาหารทีม่ ปี ริมาณไขมันสงู ยังคงได้รบั ความนิยมจากผบู้ ริโภค
เนือ่ งจากอาหารทอดมีกลิน่ รสเฉพาะตัว มีเนือ้ สัมผัสกรุบกรอบ
จึงมีวิธีลดปริมาณน�้ำมันในอาหารทอดหลายวิธี เช่น การใช้
เครือ่ งทอดสุญญากาศ (Vacuum Fryer) แต่วธิ นี ยี้ งั มีขอ้ จ�ำกัด
ด้านการใช้งานทีย่ งุ่ ยาก ต้นทุนสูง และสิน้ เปลืองพืน้ ทีใ่ นการ
ติ ด ตั้ ง เครื่ อ งจั ก ร หรื อ การอบแห้ ง ก่ อ นการทอดเพื่ อ ลด
ความชื้นเริ่มต้นในอาหารก่อนทอดเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่
ช่วยลดปริมาณน�้ำมันในอาหารทอดได้ แต่วิธีนี้ส่งผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงทางกายภาพและทางเคมีของผลิตภัณฑ์ จาก
การศึกษางานวิจัยที่ผ่านมาพบว่า สารเคลือบบริโภคได้เป็น
อีกหนึ่งวิธีท่ีได้รับความสนใจที่ใช้ในการลดปริมาณน�้ำมัน
ในอาหารทอด เนื่องจากต้นทุนต�่ำ รวมถึงไม่ส่งผลกระทบต่อ
คุณภาพของผลิตภัณฑ์อีกด้วย
สารเคลือบบริโภคได้ (Edible Coating) คือ ฟิลม์ ทีเ่ กิด
บนผิวของอาหารโดยตรงจากการจุ่มหรือการฉีดพ่นลงบน
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ อ าหารในรูป สารละลาย [1] เพื่อการป้องกั น
การสูญเสียความชื้น การดูดซับน�้ำมัน ก๊าซออกซิเจน และ
คาร์บอนไดออกไซด์ เป็นต้น โดยใช้วสั ดุจากพอลิเมอร์ชวี ภาพ
ได้แก่ คาร์โบไฮเดรต โปรตีน และไขมัน ประสิทธิภาพและ
สมบัติของสารเคลือบขึ้นอยู่กับลักษณะของวัสดุที่น�ำมาใช้
โดยงานวิจัยของ Hua และคณะ [2] ได้ศึกษาสารเคลือบ
บริโภคได้จากเพคตินจากฐานดอกทานตะวันเพื่อลดการ
ดดู ซับน�ำ้ มันในมันฝรัง่ ทอดพบว่า ตัวอย่างทีเ่ คลือบสารเคลือบ
บริโภคได้สามารถลดการดูดซับน�้ำมันได้ดีกว่ามันฝรั่งที่ไม่ได้
เคลือบ นอกจากนี้ Freitas และคณะ [3] พบว่า การใช้สาร
เคลือบจากเวย์โปรตีนมีสมบัติป้องกันการดูดซับน�้ำมันใน
ผลิตภัณฑ์มันส�ำปะหลังทอดได้มากที่สุดเมื่อเทียบกับการใช้
เพคตินและโปรตีนสกัดจากถั่วเหลือง จากงานวิจัยข้างต้น
พบว่า วัสดุท่ีเหมาะสมในการใช้เพื่อลดการดูดซับน�้ำมัน

ควรเป็นสารกลุม่ ไฮโดรคอลลอยด์ เช่น สารเคลือบจากโปรตีน
(Protein Based Coating) และสารเคลือบจากพอลิแซ็กคาไรด์
(Polysaccharide Based Coating) เนื่องจากมีลักษณะ
ความเป็นไฮโดรฟิลกิ (Hydrophilic) สามารถช่วยลดปริมาณ
การดูดซับน�ำ้ มันในระหว่างกระบวนการทอดได้ [4] และเพือ่
เพิ่มประสิทธิภาพการดูดซับน�้ำมันของสารเคลือบบริโภคได้
จึงมีการเติมพลาสติไซเซอร์ (Plasticizer) ลงไป โดยซอร์บทิ อล
(Sorbitol) เป็ น พลาสติ ไ ซเซอร์ ที่ นิ ย มใช้ ใ นการลดการ
ซึมผ่านของน�้ำมัน เนื่องจากมีคุณสมบัติป้องกันการซึมผ่าน
(Barrier Properties) โดยลดปริมาณน�้ำมันในผลิตภัณฑ์
ที่ถูกทอดและช่วยเพิ่มความสามารถในการกักเก็บน�้ำให้
สูงขึ้น [5], [6]
น�้ำเต้าหู้เป็นผลิตภัณฑ์จากถั่วเหลืองที่ได้รับความนิยม
เนือ่ งจากสามารถท�ำได้งา่ ยในครัวเรือน ราคาไม่แพง เก็บรักษา
ง่าย จากขั้นตอนการผลิตน�้ำนมถั่วเหลืองจะมีกากถั่วเหลือง
(Okara) เป็ น วั ส ดุ เ หลื อ ทิ้ ง ซึ่ ง มี อ งค์ ป ระกอบหลั ก เป็ น
พอลิ แ ซ็ ก คาไรด์ [7] ดั ง นั้ น ผู ้ วิ จั ย จึ ง มี ค วามสนใจจะใช้
ประโยชน์จากวัสดุเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมอาหารมาเพิ่ม
มูลค่า และพัฒนาแนวทางการใช้งานเพื่อให้เกิดประโยชน์
มากขึ้น โดยใช้ประโยชน์จากกากถั่วเหลืองพัฒนาเป็นสาร
เคลือบบริโภคได้ในการควบคุมการดูดซับน�้ำมันในอาหาร
ทอดเพื่อสุขภาพที่ดีขึ้นของผู้บริโภค
2. วัสดุ อุปกรณ์และวิธีการวิจัย
2.1 การเตรียมวัตถุดิบ
2.1.1 การเตรียมกากถั่วเหลือง น�ำกากถั่วเหลืองจาก
กระบวนการผลิตน�้ำเต้าหู้จากร้านน�้ำเต้าหู้ ณ ตลาดต้องชม
จั ง หวั ด ปราจี น บุ รี ขนส่ ง มายั ง คณะอุ ต สาหกรรมเกษตร
มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี พ ระจอมเกล้ า พระนครเหนื อ
วิทยาเขตปราจีนบุรี แบ่งตัวอย่างปริมาณ 100 กรัม ใส่ในถาด
อะลูมเิ นียมขนาด 30 × 20.5 เซนติเมตร (กว้าง × ยาว) อบแห้ง
ในตู้อบแห้งแบบถาด (Tray Drying) ที่อุณหภูมิ 80±5 องศา
เซลเซียส เป็นเวลา 90 นาที (ความชื้นสุดท้ายเท่ากับร้อยละ
7.94±0.22) จากนั้นน�ำกากถั่วเหลืองมาบดให้ละเอียด ร่อน
ผ่านตะแกรงขนาด 100 เมช บรรจุในภาชนะปิดสนิท เก็บไว้
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ที่อุณหภูมิห้อง
2.1.2 การเตรียมตัวอย่างมันฝรัง่ น�ำมันฝรัง่ ล้างด้วยน�ำ้
ทีส่ ะอาดปอกเปลือกและหัน่ ให้มขี นาดกว้าง × ยาว × สูง เท่ากับ
1 × 4 × 1 เซนติเมตร จากนั้นน�ำตัวอย่างไปลวกในน�้ำร้อน
เป็นเวลา 5 นาที ที่อุณหภูมิ 85±5 องศาเซลเซียส พักให้เย็น
ที่อุณหภูมิห้องและซับน�้ำด้วยกระดาษทิชชู
2.2 การพัฒนาสารเคลือบบริโภคได้จากกากถัว่ เหลืองโดย
กรดซิตริก
น�ำกากถัว่ เหลืองทีเ่ ตรียมไว้จากข้อ 2.1.1 ปริมาณ 5 กรัม
เติมกรดซิตริกโดยแปรความเข้มข้นเป็น 3 ระดับ ได้แก่ ร้อยละ
0.03, 0.05 และ 0.07 โดยน�้ำหนัก ผสมให้สารละลายเป็น
เนื้อเดียวกันที่อุณหภูมิ 95±5 องศาเซลเซียส เป็นระยะเวลา
15 นาที น�ำมันฝรั่งมาเคลือบด้วยสารละลายแต่ละสภาวะ
โดยวิธกี ารจุม่ (Dipping) เป็นระยะเวลา 5 วินาที น�ำมาวางบน
ตะแกรงเป็นเวลา 20 นาที เพื่อให้สารเคลือบบริโภคได้จาก
กากถั่วเหลืองบนผิวมันฝรั่งแห้ง จากนั้นน�ำตัวอย่างมาวัดค่า
การยึดเกาะ
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2.4 การวิเคราะห์คุณภาพ
2.4.1 ร้อยละการเกาะติดของสารเคลือบบริโภคได้
(Coating Pick-up) ดัดแปลงตามวิธขี อง Garmakhany และ
คณะ [8] โดยการน�ำมันฝรัง่ มาค�ำนวณค่าร้อยละการเกาะติด
ดังสมการที่ (1)
ร้อยละการเกาะติด = (A2 – A1) × 100
A2

(1)

โดย A1 คือ น�้ำหนักมันฝรั่งก่อนเคลือบ
A2 คือ น�้ำหนักมันฝรั่งหลังเคลือบผิว
2.4.2 ปริมาณความชืน้ (Moisture Content) ตามวิธี
AOAC [9] (ข้อ 925.10) โดยค�ำนวณหาปริมาณความชื้น
ดังสมการที่ (2)
ร้อยละความชื้น = (W2 – W1) × 100
(W1 – W)

(2)

โดย W คือ น�้ำหนักของภาชนะส�ำหรับหาความชื้น
(Moisture Can) พร้อมฝาปิด (กรัม)
W1 คือ น�้ำหนักของภาชนะส�ำหรับหาความชื้นพร้อม
2.3 ศึกษาความเข้มข้นของพลาสติไซเซอร์ที่ใช้ท�ำสาร ฝาปิดและตัวอย่างก่อนอบ (กรัม)
เคลือบบริโภคได้เพื่อการลดการดูดซับน�้ำมันในผลิตภัณฑ์
W2 คือ น�้ำหนักของภาชนะส�ำหรับหาความชื้นพร้อม
มันฝรั่งทอด
ฝาปิดและตัวอย่างหลังอบ (กรัม)
น�ำสารละลายกากถั่วเหลืองที่เติมกรดซิตริกที่ระดับ
2.4.3 ปริ ม าณน�้ ำ มั น ดั ด แปลงวิ ธี ข อง Rahimi
ความเข้ ม ข้ น ที่ เ หมาะสมจากการทดลองที่ 2.2 มาเติ ม และคณะ [10] แบ่งเป็น
พลาสติไซเซอร์ ในงานวิจัยนี้ทดลองโดยใช้พลาสติไซเซอร์
1) ปริ ม าณน�้ ำ มั น ที่ ผิ ว ของอาหาร (Surface Oil)
ได้แก่ ซอร์บทิ อล โดยแปรความเข้มข้นเป็น 3 ระดับ คือ ร้อยละ น�ำตัวอย่างจุ่มในปิโตรเลียมอีเทอร์ 100 มิลลิลิตร เป็นเวลา
7, 8 และ 9 โดยน�้ำหนัก ผสมให้สารละลายเป็นเนื้อเดียวกัน 3 วินาที ระเหยปิโตรเลียมอีเทอร์และชั่งน�้ำหนักค�ำนวณ
ที่อุณหภูมิ 95±5 องศาเซลเซียส เป็นระยะเวลา 15 นาที ปริมาณน�้ำมันที่ผิว ดังสมการที่ (3)
น�ำมันฝรัง่ มาเคลือบด้วยสารละลายแต่ละสภาวะโดยวิธกี ารจุม่
2) ปริมาณน�้ำมันที่ซึมเข้าสู่อาหาร (Penetrated
เป็นระยะเวลา 5 วินาที ผึ่งตัวอย่างบนตะแกรงเป็นเวลา Oil) น�ำตัวอย่างจากการหาน�ำ้ มันทีผ่ วิ อาหารมาอบทีอ่ ณ
ุ หภมู ิ
20 นาที เพือ่ ให้สารเคลือบบนผิวมันฝรัง่ แห้ง จากนัน้ น�ำตัวอย่าง 105±1 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ชัว่ โมง จากนัน้ ชัง่ ตัวอย่าง
มาทอดในน�้ำมันปาล์มที่อุณหภูมิ 160±5 องศาเซลเซียส 3 กรัม ใส่ลงในทิมเบิล เติมปิโตรเลียมอีเทอร์ 150±3 มิลลิลติ ร
เป็นระยะเวลา 4 นาที ทิ้งให้เย็นที่อุณหภูมิห้อง เป็นเวลา ลงในขวดก้นกลมสกัดเป็นเวลา 6 ชั่วโมง ระเหยปิโตรเลียม
15 นาที แล้วจึงน�ำตัวอย่างไปวิเคราะห์ปริมาณความชื้น อี เ ทอร์ ชั่ ง น�้ ำ หนั ก ค� ำ นวณปริ ม าณน�้ ำ มั น ในโครงสร้ า งดั ง
น�้ำมัน สี และเนื้อสัมผัส
สมการที่ (3)
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(S1 – S2) × 100
(3)
S
โดย S1 คือ น�้ำหนักบีกเกอร์พร้อมปิโตเลียมอีเทอร์หลัง
จุ่มตัวอย่าง (กรัม)
S2 คือ น�้ำหนักบีกเกอร์เริ่มต้น (กรัม)
S คือ น�้ำหนักตัวอย่างอาหาร
3) ปริมาณน�้ำมันทั้งหมด (Total Oil) ค�ำนวณได้จาก
ผลรวมของปริมาณน�้ำมันที่ผิวกับปริมาณน�้ำมันในโครงสร้าง
อาหาร
2.4.4 เนื้อสัมผัส (Texture Analysis)
ใช้เครื่อง Texture Analyzer รุ่น TA.XT. Plus โดย
พิจารณาค่าความกรอบ (Crispness)
2.4.5 ค่าสี (Color)
ใช้เครื่อง Hunter Lab รุ่น Color Flex (ใช้โปรแกรม
Univeral) วัดค่าสีวัดค่าสีในระบบ CIE L* a* b* รายงานผล
โดยค่า L* เป็นค่าความสว่าง a* เป็นค่าสีแดง (+) และสีเขียว
(–) และ b* เป็นค่าสีเหลือง (+) และสีน�้ำเงิน (–) ค�ำนวณค่าสี
โดยรวม (∆E) ดังสมการที่ (4)
ร้อยละน�้ำมัน =

∆E=√(L*2 -L*1 )2 +(a*2 -a*1 )2 +(b*2 -b*1 )2

(4)

โดย L1* a1* และ b2* เป็นค่าพารามิเตอร์สขี องตัวอย่าง
ควบคุม (ตัวอย่างที่ไม่ผ่านการเคลือบสารบริโภคได้)
L2* a2* และ b2* คือ ค่าพารามิเตอร์สีของตัวอย่าง
2.4.6 การวิเคราะห์ผลทางสถิติ
ข้อมูลทีไ่ ด้จากการวิเคราะห์คณ
ุ ภาพมาวิเคราะห์ความ
แปรปรวนของข้อมูล (ANOVA) ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ
95 และเปรี ย บเที ย บความแตกต่ า งของค่ า เฉลี่ ย โดยวิ ธี
Duncan’s New Multiple Range Test โดยใช้โปรแกรม
SPSS Version 25.0
3. ผลการทดลองและอภิปรายผล
3.1 ผลการพัฒนาสารเคลือบบริโภคได้จากกากถัว่ เหลือง
โดยกรดซิตริก
ร้อยละการเกาะติดของสารเคลือบบริโภคได้จากผลการ

รูปที่ 1 การเกาะติ ด ของสารเคลื อ บบริ โ ภคได้ จ ากกาก
	ถั่วเหลืองร่วมกับการใช้กรดซิตริก
หมายเหตุ: SM คือ กากถั่วเหลือง และ CA คือ กรดซิตริก

ทดลองพบว่า การเติมกรดซิตริกส่งผลให้สารเคลือบบริโภค
ได้จากกากถั่วเหลืองมีค่าร้อยละการเกาะติดเพิ่มขึ้นอย่างมี
นัยส�ำคัญทางสถิติ (p < 0.05) โดยมีคา่ จากร้อยละ 10.38±0.90
เพิ่มอยู่ในช่วงร้อยละ 12.07–14.54 (รูปที่ 1) โดยปกติ
กากถั่วเหลืองมีสารอาหารอื่นเจือปน เช่น ไขมันและโปรตีน
ที่อยู่ในโครงสร้างเม็ดแป้ง ซึ่งถือเป็นอุปสรรคในการพองตัว
ของแป้ง ท�ำให้แป้งมีความหนืดต�่ำลง การเติมกรดซิตริก
ในการทดลองนี้ส่งผลให้หมู่คาร์บอกซิลของกรดซิตริกท�ำ
ปฏิกิริยาเชื่อมโยงข้าม (Cross-link) กับหมู่ไฮดรอกซิลของ
พอลิแซ็กคาไรด์ด้วยพันธะโควาเลนต์ท่ีอุณหภูมิสูง [11]
ท�ำให้เกิดการสลายพันธะภายในร่างแหของเม็ดแป้ง เม็ดแป้ง
จึงกระจายตัวแยกออกจากกันจนสามารถพองตัวได้ ท�ำให้
สารละลายมีความหนืดเพิม่ ขึน้ ส่งผลให้คา่ ร้อยละการเกาะติด
เพิ่มมากขึ้น จากการทดลองพบว่า การใช้กรดซิตริกที่ความ
เข้มข้นร้อยละ 0.05 ส่งผลให้สารเคลือบบริโภคได้มีค่า
การเกาะติดสูงที่สุด อย่างไรก็ตาม การเพิ่มความเข้มข้นของ
กรดซิตริกสูงเกินไป (ร้อยละ 0.07) ส่งผลให้สารเคลือบ
บริโภคได้มีค่าการเกาะติดน้อยลง ซึ่งเป็นผลมาจากการเกิด
ปฏิกิริยาเชื่อมโยงข้ามที่เพิ่มขึ้นมากจนท�ำให้แรงยึดเหนี่ยว
ภายในเม็ดแป้งสูงเกินไป ท�ำให้เม็ดแป้งพองตัวได้น้อยลง
ความหนืดของแป้งจึงน้อยลง [12] จากผลการทดลองนี้
สรุปได้ว่าการเติมกรดซิตริกที่ความเข้มข้นร้อยละ 0.05
เป็นสภาวะที่ดีที่สุดที่ใช้ในการเตรียมสารเคลือบบริโภคได้
ต่อไป
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3.2 ผลการศึกษาความเข้มข้นของพลาสติไซเซอร์ที่ใช้
ท�ำสารเคลือบบริโภคได้เพื่อการลดการดูดซับน�้ำมันใน
ผลิตภัณฑ์มันฝรั่งทอด
3.2.1 ปริมาณความชื้น
จากผลการทดลองพบว่า มันฝรั่งที่ไม่มีการเคลือบด้วย
สารเคลือบบริโภคได้จากกากถั่วเหลือง (ตัวอย่างควบคุม)
และมั น ฝรั่ ง ที่ เ คลื อ บด้ ว ยสารเคลื อ บบริ โ ภคได้ จ ากกาก
ถั่ ว เหลื อ งปรั บ ปรุ ง ด้ ว ยกรดซิ ต ริ ก มี ก ารสู ญ เสี ย ความชื้ น
ในระหว่างกระบวนการทอดเท่ากับร้อยละ 78.61±0.20 และ
63.44±0.30 ตามล�ำดับ (รูปที่ 2) โดยในระหว่างกระบวนการ
ทอด ความร้อนจากน�ำ้ มันจะถ่ายเทไปยังชิน้ มันฝรัง่ ท�ำให้นำ�้
ในชิ้นอาหารระเหยออกมาสู่ภายนอก [13] ความชื้นสุดท้าย
ของตัวอย่างจึงลดลงเท่ากับ 10.69±0.04 และ 11.82±0.02
ส�ำหรับตัวอย่างควบคุมและมันฝรั่งที่เคลือบด้วยสารเคลือบ
บริ โ ภคได้ จ ากกากถั่ ว เหลื อ งปรั บ ปรุ ง ด้ ว ยกรดซิ ต ริ ก
ตามล�ำดับ โดยการเคลือบมันฝรั่งด้วยสารเคลือบบริโภคได้
จากกากถั่ ว เหลืองพบว่า ความชื้น ของอาหารสูญ เสี ย ไป
น้ อ ยกว่ า มั น ฝรั่ ง ที่ ไ ม่ ไ ด้ เ คลื อ บ เนื่ อ งจากกากถั่ ว เหลื อ ง
มีองค์ประกอบของแป้งเมื่อได้รับความร้อนจะมีความหนืด
เกิดขึ้นและเกิดเป็นเจลปกคลุมชิ้นอาหาร ช่วยป้องกันการ
สูญเสียน�้ำออกจากชิ้นอาหารจากกระบวนการทอด [14]
จากนั้นเมื่อน�ำสารเคลือบบริโภคได้จากกากถั่วเหลืองเติม
ซอร์์บิทิ อลซึ่่ง� เป็็นพลาสติิไซเซอร์์พบว่่า ตััวอย่่างมีีการสููญเสีีย
ปริิมาณความชื้้�นลดลงอย่่างมีีนััยสำำ�คััญทางสถิิติิ (p < 0.05)
โดยปกติพลาสติไซเซอร์เป็นโมเลกุลที่มีขั้ว (Hydrophilic)
จะไปแทรกตัวอยู่ระหว่างพอลิเมอร์ด้วยพันธะไฮโดรเจน ซึ่ง
ถือเป็นการลดแรงภายในระหว่างโมเลกุล (Intermolecular
Forces) ของพอลิเมอร์ จึงเกิดเป็นช่องว่างระหว่างพอลิเมอร์
เพิ่มขึ้น ส่งผลให้คุณสมบัติการซึมผ่านได้ของสารเคลือบ
บริโภคได้เปลี่ยนแปลงไป [15] รวมถึงซอร์บิทอลซึ่งเป็นสาร
ดูดความชื้น สามารถกักเก็บความชื้นได้เมื่อน�ำตัวอย่างไป
ทอดความชื้นสุดท้ายในชิ้นอาหารภายหลังการทอดยังคงมี
ปริมาณสูง [6] นอกจากนี้การใช้ซอร์บิทอลในสารเคลือบ
บริโภคได้ที่ความเข้มข้นร้อยละ 7, 8 และ 9 ส่งผลให้มันฝรั่ง
ทอดมีที่สูญเสียไปเท่ากับร้อยละ 58.64+0.26, 56.81+0.76
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รูปที่ 2 ปริมาณความชื้นของมันฝรั่งทอด
หมายเหตุ: Control คือ ไม่มีการเคลือบสารเคลือบบริโภคได้ SM คือ
กากถั่วเหลือง CA คือ กรดซิตริก และ S คือ ซอร์บิทอล

และ 57.34+0.40 ตามล�ำดับ กล่าวคือการเพิ่มความเข้มข้น
ของพลาสติไซเซอร์เปรียบเสมือนเป็นการเพิม่ ความมีขวั้ ให้กบั
สารเคลือบบริโภคได้ ถือเป็นการเพิม่ ประสิทธิภาพการกักเก็บ
ความชื้นภายในอาหารดีขึ้น [16]
3.2.2 ปริมาณน�้ำมัน
จากผลการทดลองพบว่า มันฝรั่งมีองค์ประกอบของ
ไขมันเท่ากับร้อยละ 0.93±1.27 และเมื่อน�ำมันฝรั่งมาทอด
พบว่า ตัวอย่างมีปริมาณน�้ำมันทั้งหมดเพิ่มขึ้นเท่ากับร้อยละ
36.12±0.88 เป็นปริมาณน�ำ้ มันทีผ่ วิ ร้อยละ 4.10±0.24 และ
ปริมาณน�้ำมันในโครงสร้างร้อยละ 32.02±0.95 (รูปที่ 3)
โดยปริมาณน�้ำมันที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากกระบวนการทอดเป็น
กระบวนการที่มีก ารส่ ง ผ่ า นความร้ อ นจากน�้ ำ มั น ไปสู ่ ชิ้ น
อาหาร ท�ำให้เกิดการถ่ายเทมวลของน�้ำภายในชิ้นอาหารสู่
ภายนอกและในขณะเดียวกันจะเกิดการแทนที่ของน�้ำมัน
สู่ภายในชิ้นอาหาร โดยเมื่อน�้ำมันมีอุณหภูมิสูงส่งผลให้น�้ำ
ในอาหารได้รับความร้อนจะเปลี่ยนสถานะกลายเป็นไอและ
เคลื่อนที่ออกมาตามช่องต่างๆ ที่ผิวอาหาร ท�ำให้ปริมาณน�้ำ
ในชิ้นอาหารลดลงขณะเดียวกันน�้ำมันซึมผ่านเข้าไปแทนที่
ในชิ้นอาหาร [17] กล่าวคือปริมาณน�้ำมันที่ถูกดูดซับในชิ้น
อาหารจะแปรผกผันกับปริมาณความชื้นในชิ้นสุดท้ายใน
อาหาร จากนัน้ เมือ่ น�ำมันฝรัง่ มาเคลือบด้วยสารเคลือบบริโภค
ได้จากกากถัว่ เหลืองทีป่ รับปรุงด้วยกรดซิตริกพบว่า ตัวอย่าง
มีปริมาณน�้ำมันทั้งหมดเท่ากับร้อยละ 34.18+0.56 ซึ่งลดลง
จากตัวอย่างควบคุม (p > 0.05) โดยเมือ่ พิจารณาปริมาณน�ำ้ มัน
ที่ซึมเข้าสู่อาหารพบว่า ลดลงจากตัวอย่างควบคุมเช่นกัน

นาฏกาญจน์ จักรานุวฒั น์ และ ธีรวรรณ สุวรรณ์, “การใช้ประโยชน์จากกากถัว่ เหลืองเป็นสารเคลือบบริโภคได้เพือ่ ลดการดูดซับน�ำ้ มันในผลิตภัณฑ์มนั ฝรัง่ ทอด.”
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ในมันฝรั่งทอดเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (p<0.05)
เป็นผลมาจากจ�ำนวนหมูไ่ ฮดรอกซิลของซอร์บทิ อลทีเ่ พิม่ ขึ้น
มากเกินไป ท�ำให้หมูไ่ ฮดรอกซิลของซอร์บทิ อลจับกันเองด้วย
พันธะไฮโดรเจน เมือ่ น�ำมันฝรัง่ ผ่านการทอดท�ำให้สารเคลือบ
บริโภคได้ที่ผิวมันฝรั่งเกิดรอยแตกที่ผิวมันฝรั่ง น�้ำในมันฝรั่ง
จึงระเหยออกอย่างรวดเร็วน�้ำมันจึงเข้าแทนที่ได้มาก [20]
รวมถึงการเพิ่มความเข้มข้นของซอร์บิทอลส่งผลให้สาร
รูปที่ 3 ปริมาณน�้ำมันของมันฝรั่งทอด
หมายเหตุ: Control คือ ไม่มีการเคลือบสารเคลือบบริโภคได้, SM คือ เคลือบมีความหนืดมากขึน้ สามารถเกิดเป็นชัน้ ฟิลม์ ทีห่ นาขึน้
กากถั่วเหลือง, CA คือ กรดซิตริก และ S คือ ซอร์บิทอล
ปกคลุมผิวอาหาร เมือ่ น�ำมันฝรัง่ มาทอดจึงเกิดชัน้ เปลือกนอก
(Crust) เกิดการสะสมของน�ำ้ มันทีบ่ ริเวณผิว (การใช้ซอร์บทิ อล
โดยเท่ากับร้อยละ 29.40+0.74 เนื่องจากสารเคลือบบริโภค ร้อยละ 8 เป็น 9 โดยน�ำ้ หนัก ในสารเคลือบบริโภคได้สง่ ผลให้
ได้มีลักษณะเป็นฟิล์มปกคลุมอาหาร ท�ำหน้าที่ขวางกั้นการ มันฝรัง่ ทอดมีปริมาณน�ำ้ มันทีผ่ วิ เพิม่ ขึน้ จากร้อยละ 4.66+0.29
ซึมผ่านของน�ำ้ ท�ำให้ความชืน้ สญ
ู เสียออกมาได้นอ้ ยลง ส่งผล เป็น 6.63+0.30) โดย Krokida และคณะ [21] ให้เหตุผลว่า
ให้ปริมาณน�้ำมันที่เข้าไปแทนที่ได้ลดลงด้วย [18]
อาหารทีม่ อี ตั ราส่วนระหว่างพืน้ ทีผ่ วิ หน้าทัง้ หมดต่อมวลของ
นอกจากนี้การใช้ซอร์บิทอลเป็นพลาสติไซเซอร์ ท�ำให้ อาหารมาก (พิจารณาจากผิวหน้าตัวอย่างมีลักษณะขรุขระ)
มันฝรั่งทอดมีปริมาณน�้ำมันทั้งหมดลดลงอย่างมีนัยส�ำคัญ ท�ำให้เกิดการสะสมของน�้ำมันบริเวณร่องผิวของตัวอย่าง
ทางสถิติ (p < 0.05) เมือ่ เทียบกับตัวอย่างควบคุมและมันฝรัง่ อาหาร
ที่เคลือบสารเคลือบบริโภคได้จากกากถั่วเหลืองที่ปรับปรุง
3.2.3 เนื้อสัมผัส
ด้วยกรดซิตริกอย่างเดียวตามล�ำดับ เนือ่ งจากซอร์บทิ อลเป็น
น� ำ มั น ฝรั่ ง ทอดมาวิ เ คราะห์ ค ่ า เนื้ อ สั ม ผั ส โดยวั ด ค่ า
พอลิออลทีม่ คี าร์บอน 6 อะตอม แทรกตัวอยรู่ ะหว่างพอลิเมอร์ ความกรอบ (Crispiness) จากการวัดค่าแรงจุดสงู สุดของกราฟ
ของกรดซิ ต ริ ก ซึ่ ง ท� ำ ปฏิ กิ ริ ย าการเชื่ อ มโยงข้ า มกั บ พอลิ ที่ท�ำให้ตัวอย่างแตกโดยการกดตัวอย่าง ซึ่งตัวอย่างที่ใช้แรง
แซ็กคาไรด์ในกากถั่วเหลือง โดยซอร์บิทอลมีหมู่ไฮดรอกซิล ในการกดน้อยแสดงว่าตัวอย่างมีความกรอบมาก ซึ่งได้ผล
(-OH group) ซึง่ เป็นโมเลกุลทีม่ ขี วั้ โดยตามกฎ Like Dissolves การทดลองดังตารางที่ 1 จากผลการทดลองพบว่า ตัวอย่าง
Like สารที่มีขั้วจะดึงดูดกันด้วยแรงไดโพล-ไดโพล (Dipole- ควบคุม (มันฝรั่งที่ไม่มีการเคลือบด้วยสารเคลือบบริโภค
Dipole) ขณะทีส่ ารทีไ่ ม่มขี วั้ เช่น น�ำ้ มัน จะดึงดดู กันด้วยแรง ได้จากกากถั่วเหลือง) และมันฝรั่งที่เคลือบด้วยสารเคลือบ
แวนเดอร์วาลล์ ดังนั้น พลาสติไซเซอร์จึงไม่สามารถจับกับ บริโภคได้จากกากถัว่ เหลืองทีป่ รับปรุงด้วยกรดซิตริกมีคา่ แรง
น�้ำมันได้ ส่งผลให้น�้ำมันไม่สามารถแพร่ผ่านสารเคลือบเข้าสู่ ที่ใช้จนเกิดเป็นความกรอบเท่ากับ 182.96±2.70 และ
อาหาร [19] โดยมันฝรั่งที่เคลือบด้วยสารเคลือบบริโภคได้ 178.90±0.57 นิวตัน ตามล�ำดับ กล่าวคือสารเคลือบบริโภค
จากกากถั่วเหลืองร่วมกับการใช้ซอร์บิทอลที่ความเข้มข้น ได้ท�ำให้มันฝรั่งมีความกรอบเพิ่มขึ้น ซึ่งมีสาเหตุมาจากสาร
ร้อยละ 8 โดยน�้ำหนัก มีปริมาณน�้ำมันทั้งหมดน้อยที่สุดคือ เคลือบบริโภคได้ทำ� ให้ผวิ ของมันฝรัง่ มีลกั ษณะหนาขึน้ เมือ่ น�ำ
ร้้อยละ 28.15+0.24 (ปริิมาณน้ำำ��มัันที่่�ผิิวและน้ำำ��มัันที่่�ซึึม มันฝรั่งผ่านการทอดพบว่า เกิดความร้อนจากน�้ำมันบริเวณ
เข้้าสู่่�อาหารเท่่ากัับร้้อยละ 4.66+0.29 และ 23.49+0.19 ผิวหน้าอาหารในระหว่างกระบวนการทอด น�้ำที่ผิวจึงเดือด
ตามล�ำดับ)
และระเหยออกไป ท�ำให้ความชื้นผิวหน้าของอาหารแห้งขึ้น
อย่างไรก็ตาม เมือ่ เพิม่ ความเข้มข้นของซอร์บทิ อลจาก เกิดชั้นเปลือกนอกบริเวณผิวหน้ามันฝรั่ง ส่งผลให้มันฝรั่ง
ร้อยละ 8 เป็น 9 โดยน�้ำหนัก พบว่า ปริมาณน�้ำมันทั้งหมด กรอบขึ้น โดย Ajo และคณะ [22] พบว่า การใช้สารเคลือบ
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ตารางที่ 1 ค่าความกรอบและค่าสีของมันฝรั่งทอด
Treatment
Control
SM+0.05CA
SM+0.05CA+7% S
SM+0.05CA+8% S
SM+0.05CA+9% S

Crispness (N)
182.96±2.70b
178.90±0.57a
175.49±1.44a
176.39±1.41a
177.74±2.26a

L*
54.93±0.92c
35.51±0.71a
35.38±0.11a
36.79±0.43b
35.41±0.46a

a*
3.47±0.46a
8.06±0.80b
8.08±0.05b
8.91±0.01b
9.05±0.35b

b*
33.99±0.67a
33.51±0.12a
34.59±0.64a
37.07±0.04c
36.82±0.13b

∆E
19.60±1.84b
10.03±0.12a
19.18±0.42b
20.56±0.35c

หมายเหตุ: ตัวอักษร abcd หมายถึง ค่าเฉลี่ยที่แตกต่างกันในแนวตั้งอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95: Control คือ ไม่มีการเคลือบ
สารเคลือบบริโภคได้ SM หมายถึง กากถั่วเหลือง CA หมายถึง กรดซิตริก และ S หมายถึง ซอร์บิทอล

บริ โ ภคได้ จ ากแซนแทนกั ม สามารถลดการดู ด ซั บ น�้ ำ มั น
ในอาหารทอดได้ร้อยละ 57 รวมถึงเป็นวิธีท่ีช่วยปรับปรุง
เนือ้ สัมผัสของอาหารทอดให้มคี วามกรอบมากขึน้ โดยการใช้
ซอร์บิทอลส่งผลให้มันฝรั่งทอดมีความกรอบไม่แตกต่างจาก
ตัวอย่างทีเ่ คลือบเพียงสารเคลือบบริโภคได้จากกากถัว่ เหลือง
ที่ปรับปรุงด้วยกรดซิตริก (p>0.05) โดยมีค่าแรงที่ท�ำให้
มันฝรั่งแตกและวัดเป็นค่าความกรอบอยู่ในช่วง 175.49–
177.74 นิวตัน
3.2.4 ค่าสี
ค่าสีของมันฝรั่งแสดงดังตารางที่ 1 พบว่า ตัวอย่าง
ควบคุม (มันฝรั่งที่ไม่มีการเคลือบด้วยสารบริโภคได้จากกาก
ถั่วเหลือง) โดยมีค่า L*, a* และ b* เท่ากับ 54.92+0.92,
3.47+0.46 และ 33.99+0.67 ตามล�ำดับ ส่วนมันฝรัง่ ทีเ่ คลือบ
ด้วยสารเคลือบบริโภคได้จากกากถั่วเหลืองที่ปรับปรุงด้วย
กรดซิตริก มีลกั ษณะสีเหลืองเข้มขึน้ โดยมีคา่ L*, a* และ b*
เท่ากับ 35.51+0.71, 8.06+0.80 และ 33.51+0.12 ตามล�ำดับ
รวมถึงการใช้ซอร์บิทอลในสารเคลือบบริโภคได้ส่งผลให้
มันฝรั่งมีสีเหลืองเข้มขึ้นอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (p<0.05)
(ค่า L* ลดลงอยใู่ นช่วง 35.38+36.79 ในขณะทีค่ า่ a* และ b*
เพิม่ ขึน้ อยูใ่ นช่วง 8.08–9.05 และ 34.59–36.82 ตามล�ำดับ)
ซึ่ ง เป็ น ผลมาจากการเกิ ด ปฏิ กิ ริ ย าเมลลาร์ ด (Maillard
Reaction) ซึ่งเป็นปฏิกิริยาการเกิดสีน�้ำตาลชนิดที่ไม่ใช้
เอนไซม์ (Non Enzymatic Browning Reaction) เกิดจาก
น�ำ้ ตาลรีดวิ ส์ (Reducing Sugar) กับกรดอะมิโน โดยมีความร้อน
เป็นตัวเร่งปฏิกิริยา [2] ทั้งนี้ มันฝรั่งที่เคลือบด้วยสารเคลือบ

บริโภคได้จากกากถัว่ เหลืองจะมีกรดอะมิโนจากกากถัว่ เหลือง
ที่น�ำมาใช้ท�ำสารเคลือบบริโภคได้ และน�้ำตาลรีดิวส์จาก
ซอร์บิทอลที่เติมลงไป โดยซอร์บิทอลมีคาร์บอนอะตอม
เท่ากับ 6 สามารถเข้าไปท�ำปฏิกริ ยิ าดีไฮเดรชันกับหมอู่ ะมิโน
ของโปรตีนจากกากถั่วเหลืองได้ง่าย ท�ำให้เกิดปฏิกิริยา
เมลลาร์ดเพิ่มสูงขึ้น [23] รวมถึงเมื่อน�ำมันฝรั่งไปทอดใน
ระหว่างกระบวนการทอดจะช่วยให้เกิดปฏิกิริยาเมลลาร์ด
เพิ่มขึ้น ส่งผลให้มันฝรั่งที่ผ่านการเคลือบด้วยสารเคลือบ
บริโภคได้ร่วมกับพลาสติไซเซอร์เปลี่ยนเป็นสีเหลืองเข้ม
มากขึ้น สอดคล้องค่า ∆E ของตัวอย่าง ซึ่งบอกถึงความ
แตกต่างของสีระหว่างตัวอย่างกับตัวอย่างควบคุม พบว่า
มันฝรั่งที่เคลือบด้วยสารเคลือบบริโภคได้จากกากถั่วเหลือง
ที่ปรับปรุงด้วยกรดซิตริกมีค่า ∆E เท่ากับ 19.60+1.84 และ
เมื่อเติมพลาสติไซเซอร์ลงในสารเคลือบบริโภคได้จากกาก
ถั่วเหลืองท�ำให้สีของมันฝรั่งทอดเปลี่ยนแปลงจากตัวอย่าง
ควบคุมเพิม่ ขึน้ (p<0.05) โดยมีคา่ ∆E อยใู่ นช่วง 10.03–20.56
แสดงให้เห็นว่าการเติมพลาสติไซเซอร์สามารถเพิ่มปฏิกิริยา
เมลลาร์ดให้สูงขึ้น สีของมันฝรั่งจึงเปลี่ยนแปลงไป
4. สรุป
การปรับปรุงคุณสมบัติของสารเคลือบบริโภคได้จาก
กากถัว่ เหลืองโดยการเติมกรดซิตริกความเข้มข้นร้อยละ 0.05
โดยน�้ำหนัก ส่งผลให้สารเคลือบบริโภคได้กากถั่วเหลือง
สามารถเกาะติดเป็นฟิล์มบางๆ ที่ผิวของมันฝรั่งได้ดีที่สุด
โดยมีค่าการเกาะติดเท่ากับร้อยละ 14.54±0.57 และเมื่อน�ำ
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สารเคลือบบริโภคได้จากกากถั่วเหลืองในสภาวะดังกล่าว
มาเพิ่มประสิทธิภาพในการลดการดูดซับน�้ำมันโดยการเติม
ซอร์บิทอลพบว่า มันฝรั่งที่เคลือบด้วยสารเคลือบบริโภคได้
ร่วมกับซอร์บิทอลที่ความเข้มข้นร้อยละ 8 โดยน�้ำหนัก มี
ปริมาณความชื้นที่สูญสียลดลงเท่ากับร้อยละ 56.81±0.76
รวมถึงมีปริมาณน�้ำมันทั้งหมดน้อยที่สุด โดยมีค่าเท่ากับ
ร้อยละ 28.15±0.24 นอกจากนี้ลักษณะทางกายภาพ อาทิ
ความกรอบและสีของมันฝรัง่ ทอดทีส่ ภาวะดังกล่าวมีลกั ษณะ
แตกต่างจากมันฝรั่งทอดที่ไม่ผ่านการเคลือบด้วยสารเคลือบ
บริโภคได้ โดยมันฝรั่งทอดที่มีการเคลือบด้วยสารเคลือบ
บริโภคได้กากถั่วเหลืองมีความกรอบเพิ่มขึ้นและมีสีเหลือง
เข้มขึน้ ซึง่ การศึกษาในครัง้ นีส้ ามารถใช้เป็นข้อมลู เพือ่ พัฒนา
เป็นแผ่นฟิล์มบริโภคได้ในรูปแบบการห่ออาหาร เพื่อลดการ
ดูดซับน�้ำมันในผลิตภัณฑ์อาหารทอดต่อไป
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