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บทคัดย่อ
การเตรียมเบต้าแคโรทีนให้มอี นุ ภาคในระดับนาโนสามารถช่วยในการปรับปรุงฤทธิทางชี
์ วภาพและ
ความสามารถในการนาไปใช้ประโยชน์ของเบต้าแคโรทีนได้ การศึกษาครัง้ นี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของ
ชนิดของอิมลั ซิไฟเออร์ต่อคุณลักษณะของเบต้าแคโรทีนนาโนอิมลั ชัน โดยละลายเบต้าแคโรที นร้อยละ 45 ใน
น้ ามันราข้าวทีผ่ ่านการให้ความร้อนที่ 60 องศาเซลเซียส ภายใต้แก๊สไนโตรเจน เป็ นเวลา 1 ชัวโมง
่
จากนัน้
เตรียมนาโนอิมลั ชันโดยมีสดั ส่วนของน้ ามัน (oil volume fraction) เท่ากับ 0.1 และเติมอิมลั ซิไฟเออร์ชนิดที่
แตกต่างกันร้อยละ 3 (Tween 80, Span 80, lecithin, β-lactoglobulin (β-Lg), whey protein isolate (WPI),
lecithin + Tween 80, lecithin + WPI และ Tween 80 + Span 80) โดยเตรียมอิมลั ชันด้วยอ่างอัลตราซาวด์
เป็ นเวลา 10 นาที ต่อด้วย probe sonicator ที่ 40 วัตต์ และแอมปลิจูดร้อยละ 25 เป็ นเวลา 10 นาที จากนัน้
วิเ คราะห์ข นาดอนุ ภ าค การกระจายตัว ค่ า ประจุ บ ริเ วณพื้น ผิว ความสามารถในการเป็ น อิมลั ซิไ ฟเออร์
เสถียรภาพของอิมลั ชันและโครงสร้างทางจุลภาคของนาโนอิมลั ชัน จากการศึกษาพบว่าการใช้อมิ ลั ซิไฟเออร์
ผสมระหว่าง Tween 80 + Span 80 จะให้ขนาดอนุ ภาคเล็กทีส่ ุด (263 นาโนเมตร) โดยอิมลั ชันทีเ่ ตรียมจาก
อิมลั ซิไฟเออร์ทุกชนิดมีค่าประจุบริเวณพืน้ ผิวต่ากว่า -30 mV บ่งชีถ้ งึ การมีเสถียรภาพสูงของอิมลั ชันดังกล่าว
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ในขณะที่อิมลั ชันที่ใช้อมิ ลั ซิไฟเออร์ชนิดโปรตีนแบบเดี่ยวจะมีความสามารถในการเป็ นอิมลั ซิไฟเออร์และ
เสถียรภาพของอิมลั ชันค่อนข้างสูง แต่การใช้อมิ ลั ซิไฟเออร์ผสมจะทาให้อมิ ลั ชันทีไ่ ด้มกี ารกระจายตัวอย่าง
สม่าเสมอกว่าการใช้อมิ ลั ซิไฟเออร์แบบเดีย่ ว เมื่อพิจารณาจากค่า polydispersity index (PDI) และโครงสร้าง
ทางจุลภาค ดังนัน้ อิมลั ซิไฟเออร์ทเ่ี หมาะสมสาหรับการเตรียมเบต้าแคโรทีนนาโนอิมลั ชันเพื่อใช้ เป็ นส่วนผสม
ฟงั ก์ชนั ในอาหาร คือ อิมลั ซิไฟเออร์ผสมระหว่าง Tween 80 และ Span 80 เนื่องจากทาให้ขนาดอนุ ภาคของ
ไขมันเล็กกว่า 500 นาโนเมตร
คาสาคัญ : เบต้าแคโรทีน; อิมลั ซิไฟเออร์; นาโนอิมลั ชัน; ลักษณะทางกายภาพ

Abstract
Preparation of β-carotene in nanoemulsion is one of an effective means to improve β-carotene
bioactivity and bioavailability. The aim of this study was to investigate the effect of emulsifier types on
the physical properties of β- carotene nanoemulsion. To prepare the nanoemulsion, β- carotene was
dissolved in rice bran oil (45% w/w) at 60°C under nitrogen gas for 1 h with oil volume fraction of 0.1.
Different emulsifiers and their mixtures ( 3 % ) were employed for nanoemulsion fabrication including
Tween 80, Span 80, lecithin, β- lactoglobulin ( β- Lg) , whey protein isolate ( WPI) , lecithin+ Tween 80,
lecithin+ WPI and Tween 80+ Span 80. Emulsion was prepared using a bath sonicator for 10 min
followed by a probe sonicator ( 40 watt and 25 % amplitude) for 10 min. The median droplet size
diameter, polydispersity index ( PDI) , zeta potential, emulsion activity index ( EAI) , emulsion stability
index (ESI) and microstructure of corresponded emulsions were immediately analyzed. The smallest
mean particle size diameter (263 nm) was observed in nanoemulsion made by Tween 80 mixed with
Span 80. This mixed emulsifier rendered the nanoemulsion with the lowest PDI and distributed more
uniform when observed with confocal scanning light microscopy. All emulsions showed the zeta
potential lower than -30 mV indicating high stability of these emulsions. The EAI and ESI were higher
in proteins- stabilized emulsions. From the results, the β- carotene nanoemulsion was successfully
produced by the aid of Tween 80 mixed with Span 80 as an active emulsifier mixture, which exhibited
the mean particle size diameter of less than 500 nm.
Keywords: β-carotene; emulsifier; nanoemulsion; physical property

1. คานา

แคโรทีน (β-carotene) เป็ นแคโรทีนอยด์ท่พี บมาก
ทีส่ ุดและใช้งานอย่างแพร่หลายในผลิตภัณฑ์อาหาร
เสริมและยา รวมถึงผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปต่าง ๆ
เบต้ า แคโรที น เป็ น สารตั ง้ ต้ น ในการสัง เคราะห์
วิตามินเอที่มีประสิทธิภาพสูง (high provitamin A
activity) อย่างไรก็ตาม การใช้ประโยชน์ในผลิตภัณฑ์

แคโรทีน อยด์จ ัด เป็ น สารสีธ รรมชาติท่ีพ บ
มากในพืชและสัตว์ แคโรทีนอยด์แสดงสมบัตใิ นการ
ต้านปฏิกิรยิ าออกซิเดชัน ต้านโรคมะเร็ง ต้านโรค
หลอดเลือด ต้านโรคหัวใจ และต้านโรคจอประสาท
ตาเสื่อ ม เป็ น ต้ น (Yuan et al., 2008) โดยเบต้า
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ลาเลียงสารเข้าไปยังอวัยวะเป้าหมาย โดยระบบการ
พ า ส า ร ที่ เ ป็ น ส่ ว น ผ ส ม ฟ ั ง ก์ ชั น ( functional
ingredient) ด้ ว ยการท าให้ เ ป็ น nanocapsule มี
บทบาททีส่ าคัญหลายประการ โดยบทบาทแรก คือ
ท าหน้ า ที่ใ นการเป็ น ตัว พาสารเหล่ า นี้ ไ ปยัง เซลล์
เป้าหมาย บทบาทที่ 2 คือ ทาหน้าทีป่ กป้องสารทีม่ ี
ประโยชน์ เ หล่ านี้ จากการแตกสลายด้วยปฏิกิริยา
ทางเคมีหรือชีวเคมี เช่น ป้องกันการเกิดออกซิเดชัน
ซึ่ง การปกป้ อ งนี้ จ ะเกิด ขึ้น ในช่ ว งของการแปรรูป
อาหาร การเก็บรักษาอาหารและการใช้ประโยชน์
อาหาร ส่งผลให้สามารถพาส่วนผสมฟงั ก์ชนั เหล่านี้
ไปยัง เซลล์เ ป้ า หมายได้ และบทบาทที่ 3 คือ ท า
หน้ าที่ควบคุมการปลดปล่อยสารเหล่านี้ในอัตราที่
ก าหนด (Weiss et al., 2006) นาโนอิม ัลชันถือว่า
เป็ นเทคนิคหนึ่งที่ใช้ในการห่อหุ้มระดับนาโน ซึ่งมี
ความน่ าสนใจและสามารถนามาประยุกต์ใช้เป็ นตัว
พาสารที่ เ ป็ น ส่ ว นผสมต่ า ง ๆ ได้ การใช้ น าโน
อิมลั ชันเป็ นระบบการลาเลียงสารจะช่วยปรับปรุง
ความสามารถในการใช้ประโยชน์ของร่างกาย โดย
สารประกอบทีม่ ปี ระโยชน์จะถูกห่อหุม้ ในหยดน้ามัน
ดังนัน้ นาโนอิมลั ชันส่วนใหญ่จะใช้ในการห่อหุม้ หรือ
ลาเลียงสารทีไ่ ม่มขี วั ้ ได้แก่ สารอาหาร กลิน่ รส สาร
สี และสารต้านอนุ มูลอิสระ เป็ นต้น เนื่องจากขนาด
อนุ ภ าคของเฟสกระจายของนาโนอิ ม ั ล ชั น อยู่
ประมาณ 100-500 นาโนเมตร ดังนัน้ ผลที่จะทาให้
เกิดการแยกตัวของอิมลั ชันหากตัง้ ทิ้งไว้จะน้อยลง
(Weiss et al., 2006)
การห่อหุ้มเบต้าแคโรทีนในนาโนอิมลั ชันจะ
ช่ ว ยเพิ่ม ความสามารถในการละลายและการใช้
ประโยชน์ทางชีวภาพของสารดังกล่าว โดยนิยมใช้
การห่อหุ้มในระบบอิมลั ชันชนิดน้ ามันในน้ า (oil in
water emulsion) จากรายงานการวิจ ัย ที่ผ่ า นมา
พบว่าชนิดของอิมลั ซิไฟเออร์ ความเข้มข้นของอิมลั
ั่
ซิไ ฟเออร์ แรงเฉื อ น รอบของการป นผสม
และ
สัดส่วนของเฟสไขมันมีผลอย่างยิง่ ต่ อคุณลักษณะ

อาหารของสารดังกล่าวมีข้อจากัด เนื่องจากเบต้า
แคโรทีนไม่สามารถละลายน้ าได้ แต่จะละลายได้ดี
ในน้ ามันทีอ่ ุณหภูมหิ อ้ ง ทาให้เป็ นการยากที่จะเติม
ลงในอาหารส่ว นใหญ่ ซ่ึงมีน้ าเป็ นองค์ประกอบใน
ปริมาณสูง นอกจากนี้เบต้าแคโรทีนยังมีโครงสร้าง
เป็ นผลึ ก ดั ง นั ้น จึ ง ท าให้ ค วามสามารถในการ
นาไปใช้ประโยชน์ ในร่างกายอยู่ในระดับต่ า (poor
bioavailability) (Ribeiro and Cruz, 2005) รวมทัง้
เบต้ า แคโรทีน มีค วามไวต่ อ การเกิด ออกซิเ ดชัน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อ สัมผัสกับ อุณหภูมิสูง แสง
ออกซิเจน สภาวะที่เป็ นกรด และการมีโปรออกซิ
เดนต์ (prooxidant) (Boon et al., 2010)
อิม ัล ซิไ ฟเออร์เ ป็ น สารที่ท าหน้ า ที่เ ป็ น ตัว
ประสานให้ อ นุ ภ าคของของเหลวสองชนิ ด ที่ ไ ม่
ละลายซึ่งกันและกันรวมกันได้ โดยไม่เกิดการแยก
ชัน้ ซึ่งโมเลกุลประกอบด้วยส่วนที่มขี วั ้ หรือส่วนที่
ชอบน้ า (hydrophilic part) และส่ว นที่ไ ม่ มีข วั ้ หรือ
ส่วนที่ชอบน้ ามัน (lipophilic part) ด้วยเหตุน้ีจงึ ทา
ให้อิม ัลซิไ ฟเออร์มีสมบัติท่ีเ ข้า กัน ได้ดีก ับ น้ า และ
น้ า มัน ในระดับ หนึ่ ง และเรีย งตัว อยู่ ท่ีร อยต่ อ ของ
น้ามันและน้า โดยหันส่วนทีม่ ขี วั ้ เข้าหาน้าและส่วนที่
ไม่มขี วั ้ เข้าหาน้ ามัน การจัดเรียงตัว บริเวณรอยต่อ
ของอิมลั ซิไฟเออร์จะช่วยทาให้ระบบอิมลั ชันมีความ
คงตัวได้โดยช่วยลดแรงตึงผิวระหว่างทัง้ สองเฟส
หรือส่งเสริมการกระจายตัวของอนุ ภาคเม็ดไขมันใน
เฟสต่อเนื่องได้อย่างสม่าเสมอ เพิม่ ความยืดหยุ่นแก่
พื้นผิว (surface elasticity) เพิ่มแรงผลักเนื่องจาก
ประจุ (กรณี ข องอิมลั ซิไฟเออร์ป ระเภทที่มีประจุ)
และยังสามารถเพิ่มความหนืดแก่ พ้นื ผิว (surface
viscosity) ของอิมลั ชันได้อกี ด้วย (Schramn et al.,
2003) ดัง นัน้ อิม ัลซิไ ฟเออร์จึงมีบ ทบาทสาคัญต่ อ
การสร้างระบบอิมลั ชันทีม่ คี วามเสถียร
การห่อหุ้มในระดับนาโน (nanoencapsulation) สามารถปรับปรุงสมบัตเิ ชิงหน้าที่ต่าง ๆ ของ
อาหารได้ รวมทัง้ สามารถใช้เ ป็ น ระบบเพื่อ การ
622

ปี ที ่ 8 • ฉบับที ่ 6 • พฤศจิ กายน - ธันวาคม 2562

Thai Journal of Science and Technology

ทางกายภาพ (Tan and Nakajima, 2005) โดยเฉพาะ
อย่ า งยิ่ง ขนาดอนุ ภ าคและเสถีย รภาพของนาโน
อิมลั ชัน โดยอิมลั ซิไฟเออร์มบี ทบาทีส่ าคัญอย่างยิง่
ต่อคุณลักษณะดังกล่าว ด้วยเหตุน้ีงานวิจยั ครัง้ นี้จงึ
มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของชนิดของอิมลั ซิไฟ
เออร์ประเภทโปรตีนและไขมันในรูปแบบเดีย่ วหรือ
ผสม ต่อคุณลักษณะทางกายภาพของเบต้าแคโรทีน
นาโนอิม ัลชัน ซึ่ง มีก ารศึก ษาในประเด็น ดัง กล่ า ว
ค่อนข้างน้อย

(ร้อยละ 1 ในเฟสน้ามัน) ร่วมกับ Tween 80 (ร้อยละ
2 ในเฟสน้ า ) lecithin (ร้ อ ยละ 1 ในเฟสน้ า มัน )
ร่วมกับ WPI (ร้อยละ 2 ในเฟสน้ า) และ Tween 80
(ร้อยละ 1 ในเฟสน้ า) ร่วมกับ Span 80 (ร้อยละ 2
ในเฟสน้ า ) ซึ่ง อิม ัล ซิไ ฟเออร์ท่ีใ ช้ท งั ้ หมดจัด เป็ น
GRAS (generally recognized as safe) มี ค ว าม
ปลอดภัยสาหรับผูบ้ ริโภค
เตรียม O/W นาโนอิมลั ชันด้วยการผสม
เฟสน้ าและน้ ามันในอัตราส่วน 9 : 1 (w/w) โดยการ
นาเฟสน้ าบรรจุในหลอดทดลองแล้วจึงนาไปวางใน
อ่างอัลตราโซนิค จากนัน้ ค่อย ๆ เติมเฟสของน้ามัน
ลงไปจนหมด อัลตราซาวด์ต่อในอ่างอัลตราโซนิค
เป็ น เวลา 10 นาที เพื่อ ท าให้เ กิด ไมโครอิม ัล ชัน
จากนั ้น น าของผสมที่ ไ ด้ ไ ปเตรี ย มให้ เ ป็ น นาโน
อิมลั ชันโดยใช้ probe sonicator ที่ 40 วัตต์ แอมปลิ
จูดร้อยละ 25 เป็ นเวลา 10 นาที โดยอิมลั ชันสุดท้าย
จะมีความเข้มข้นของเบต้าแคโรทีนอยด์รอ้ ยละ 0.45
(w/w) น านาโนอิม ัล ชัน ที่เ ตรีย มได้ ไ ปวิเ คราะห์
คุณลักษณะทางกายภาพ ได้แก่ ขนาดอนุ ภาคเฉลีย่
การกระจายตัว ของอนุ ภ าค ค่ า ซีต้ า โพเทนเชีย ล
(zeta-potential) ความสามารถในการเป็ นอิมลั ซิไฟ
เออร์ เสถีย รภาพของอิมลั ชัน และโครงสร้างทาง
จุลภาคของนาโนอิมลั ชัน
2.3 การวิ เ คราะห์ ข นาดอนุ ภ าคเฉลี่ ย
(mean particle size)
วิเคราะห์ขนาดอนุภาคเฉลีย่ และการกระ
จายตัวของอนุภาคอิมลั ชันตาม วิธขี อง SotomayorGerding และคณะ (2016) โดยใช้เทคนิค dynamic
light scattering (DLS) ด้วยเครื่อง Zetasizer NanoZS90 (Malvern Instruments, Worcestershire, UK)
2.4 การวิ เ คราะห์ ค่ า ซี ต้ า โพเทนเชี ย ล
(zeta-potential)
ซีต้า โพเทนเชียลเป็ น การวัด ความต่ าง
ศัก ย์ไ ฟฟ้ าบริเ วณพื้น ผิว ของอนุ ภ าค โดยวัด การ
เคลื่อ นที่ท างอิเ ล็ก โทรโฟเรทิก (electrophoretic

2. อุปกรณ์ และวิ ธีการ
2.1 สารเคมี
เบต้า แคโรทีน (C40H56), น้ า มัน ร าข้าว,
Tween 80, Span 80, lecithin, β- lactoglobulin,
whey protein isolate, โซเดี ย มโดเดซิ ล ซั ล เฟต
(NaC12H25SO4), น้ า กลัน่ , Nile red (C20H18N2O2),
เอทานอล (C2H5OH)
2.2 การเตรี ย มเบต้ า แคโรที นนาโน
อิ มลั ชัน
เตรียมเบต้าแคโรทีนนาโนอิมลั ชันชนิด
น้ ามันในน้ า (oil in water emulsion, O/W) ตามวิธี
ที่ด ัด แปลงจาก Kaur และคณะ (2016) โดยผสม
เบต้าแคโรทีนร้อยละ 45 ลงในน้ ามันราข้าว แล้วให้
ความร้อนทีอ่ ุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส ภายใต้ก๊าซ
ไนโตรเจน เพื่อ ป้ อ งกัน การเกิด ออกซิเ ดชัน เป็ น
เวลาประมาณ 1 ชัวโมง
่
หรือจนกระทังเบต้
่ าแคโร
ทีนเกิดการละลายได้อย่างสมบูรณ์ จากนัน้ เตรียม
เฟสน้ า โดยละลายอิมลั ซิไฟเออร์แต่ละชนิดร้อยละ
3 ในน้ าหรือน้ ามันทีผ่ ่านการให้ความร้อนเบือ้ งต้นที่
อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส (ต้องให้เกิดการละลาย
ของอิมลั ซิไฟเออร์อย่างสมบูรณ์) โดยอิมลั ซิไฟเออร์
ทีใ่ ช้ ได้แก่ Tween 80 (ละลายในเฟสน้ า) Span 80
(ละลายในเฟสน้ามัน) lecithin (ละลายในเฟสน้ามัน)
β-lactoglobulin ( β-Lg) (ละลายในเฟสน้ า ) whey
protein isolate (WPI) (ละลายในเฟสน้ า ) lecithin
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mobility) ด้ ว ย เ ค รื่ อ ง Zetasizer Nano- ZS90
(Malvern Instruments, Worcestershire, UK) โดย
วัดทีอ่ ุณหภูมหิ อ้ ง (25 องศาเซลเซียส) หลังจากเจือ
จางอิมลั ชันอัตราส่วน 1 : 100 (อิมลั ชัน : น้ากลัน)
่
2.5 การวิ เ คราะห์ค วามสามารถในการ
เป็ นอิ มัล ซิ ไฟเออร์ (emulsion activity index,
EAI) และ การวิ เคราะห์เสถียรภาพของอิ มลั ชัน
(emulsion stability index, ESI)
วิเคราะห์ความสามารถในการทาให้เกิด
อิม ัล ชัน และเสถี ย รภาพของอิม ัล ชัน ตามวิธีข อง
Pearce แ ละ Kinsella (1978) โ ดย ปิ เป ต นา โ น
อิมลั ชันทีเ่ ตรียมได้ในเวลา 0 และ 15 นาที หลังจาก
การโฮโมจีไนส์ มาเจือจาง 500 เท่า ด้วยสารละลาย
โซเดียมโดเดซิลซัลเฟตร้อยละ 0.1 แล้วจึงนาไปวัด
ค่าการดูดกลืนแสงทีค่ วามยาวคลื่น 500 นาโนเมตร
คานวณค่าความสามารถในการทาให้เกิดอิมลั ชัน
และเสถียรภาพของอิมลั ชันดังสูตร
EAI (m2/g) = (2 x 2.303 x A x DF) ÷ (l∅C)
โดยที่ A = ค่าการดูดกลืนแสงทีค่ วามยาวคลื่น 500
นาโนเมตร; DF = dilution factor; l = path length
ของคิวเวท (m); ∅ = oil volume fraction; C = ความ
เข้มข้นของอิมลั ซิไฟเออร์ (g/m3)
𝐸𝐸𝐸 (min) =

กระจกปิ ด สไลด์ น าไปส่อ งดูภ ายใต้ ก ล้อ ง CLSM
( confocal laser scanning microscope) ยี่ ห้ อ
LEICA รุ่น SP5 II โดยใช้ excitation ที่ 543 นาโน
เมตร และ emission ที่ 600 นาโนเมตร กาลังขยาย
ภาพที่ 1100x
2.7 การวิ เคราะห์ข้อมูลทางสถิ ติ
วางแผนการทดลองแบบ completely
randomized design (CRD) โดยทดลองชุ ด การ
ทดลองละ 3 ซ้า นาข้อมูลมาวิเคราะห์ผลด้วยตาราง
ANOVA และเปรีย บเทียบค่า เฉลี่ย ด้ว ย Duncan’s
multiple range test (Steel and Torrie, 1980) และ
วิ เ คราะห์ ผ ลทางสถิ ติ ด้ ว ยโปรแกรม Statistical
Package for Social Science ( SPSS, 22. 0 for
windows, SPSS Inc., Chicago, IL)

3. ผลการวิ จยั และวิ จารณ์
3.1 ผลของชนิ ดของอิ ม ัล ซิ ไ ฟเออร์ต่ อ
คุณลักษณะของเบต้าแคโรทีนนาโนอิ มลั ชัน
การสร้างระบบอิมลั ชันทีม่ คี วามคงตัวนัน้
จาเป็ นต้องอาศัยการทางานของอิมลั ซิไฟเออร์ ซึ่ง
เป็ นสารที่ช่วยให้เกิดการรวมตัวกันระหว่างเฟสน้ า
และน้ า มั น โดยอิ ม ัล ซิ ไ ฟเออร์ จ ะเข้ า ไปห่ อ หุ้ ม
อนุ ภาคขนาดเล็ก ๆ ของเฟสกระจาย ช่วยป้องกัน
การกลับ เข้า มารวมตัว และการเกาะกลุ่ ม กัน ของ
อนุ ภ าคของเฟสกระจาย และยั ง ช่ ว ยให้ ข นาด
อนุ ภาคของน้ ามันเล็กลงและมีความสม่ าเสมอมาก
ขึ้น (นิศรา, 2554) โดยทัวไปการใช้
่
อมิ ลั ซิไฟเออร์
ผสมจะท าให้ ไ ด้ อิ ม ั ล ชั น ที่ มี ข นาดอนุ ภาคเล็ ก
(Dickinson, 1989)
การทดลองนี้ได้ศกึ ษาเปรียบเทียบอิมลั ซิ
ไฟเออร์ 2 กลุ่ม คือ อนุ พนั ธ์ของโปรตีนและไขมัน
รวมถึง พิจารณาสัด ส่วนระหว่า งส่วนที่ชอบน้ ากับ
ส่ ว น ที่ ช อ บ น้ า มั น ( hydrophilic and lipophilic
balance, HLB) ของอิม ัล ซิไ ฟเออร์ เพื่อ คัด เลือ ก
อิมลั ซิไฟเออร์ท่เี หมาะสมสาหรับเตรียมเบต้า แคโร

𝐸0
× ∆𝐸
∆𝐸

โดยที่ A = ค่าการดูดกลืนแสงทีค่ วามยาวคลื่น 500
นาโนเมตร; A = A0 - A15; t = 15 นาที
2.6 โครงสร้ า งทางจุ ล ภาคของนาโน
อิ มลั ชัน
น านาโนอิม ัล ชัน มาย้อ มด้ ว ย Nile red
(ความเข้มข้นร้อยละ 1 ในเอทานอล) และเตรียม
สไลด์โดยการเจือจางนาโนอิมลั ชัน 50 เท่าด้วยน้ า
กลัน่ จากนัน้ ปิ เ ปตนาโนอิมลั ชัน 100 ไมโครลิตร
ผสมให้เข้ากันกับ Nile red ปริมาตร 20 ไมโครลิตร
แล้วบ่มนาน 5 นาที ปิ เปตตัวอย่างอิมลั ชันที่บ่มใส่
ในสไลด์ป ระมาณ 10-20 ไมโครลิตร แล้ว ปิ ดด้วย
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ทีนนาอิมลั ชัน จากการศึกษาเบื้องต้นพบว่าการใช้
ซิไฟเออร์ท่รี ้อยละ 3 จะเหมาะสมที่สุดสาหรับการ
สร้างนาโนอิมลั ชัน เมื่อทดสอบผลของชนิดของอิมลั
ซิไ ฟเออร์ต่ อ คุ ณ ลัก ษณะทางกายภาพของเบต้า
แคโรทีนนาโนอิมลั ชัน พบว่าขนาดอนุภาคของนาโน
อิมลั ชันทีเ่ ล็กทีส่ ุดพบในตัวอย่างทีม่ กี ารใช้อมิ ลั ซิไฟ
เออร์ผสมระหว่าง Tween 80 และ Span 80 (263.3
นาโนเมตร) รองลงมา คือ การใช้เลซิทิน, Tween
80, เลซิทิน + เวย์โ ปรตีน , เลซิทิน + Tween 80,
Span 80, เวย์ โ ปรตี น และ β-lactoglobulin ตาม
ล าดับ ดัง ตารางที่ 1 โดยการเลื อ กผสมอิ ม ัล ซิ
ไฟเออร์ระหว่าง Tween 80 และ Span 80 ซึ่งเป็ น
ชนิดทีล่ ะลายได้ดใี นน้ าและน้ ามัน ตามลาดับ โดยมี
ค่า HLB เท่ากับ 8 ซึ่งเป็ นค่าที่เหมาะสมสาหรับใช้
เป็ นอิมลั ซิไฟเออร์ในอิมลั ชันชนิดน้ามันในน้า (O/W
emulsion) (นิธิยา, 2549) มีรายงานผลที่คล้ายกัน
ของ ภัทรวรรณ (2552) โดยการใช้อิมลั ซิไฟเออร์
ผสมทีม่ คี ่า HLB อยู่ในช่วง 8-15 ในการผลิตอิมลั ชัน
ของน้ ามันกานพูล พบว่าการใช้ Span 20 ร่วมกับ
Tween 20 จะทาให้ได้ขนาดอนุภาคของน้ามันเฉลีย่
(0.563 ไมโครเมตร) ซึ่งเล็กกว่าการใช้ Tween 20
เป็ นอิมลั ซิไฟเออร์เพียงอย่างเดียว และยังไม่พบการ
เปลี่ย นแปลงขนาดอนุ ภาคเฉลี่ย ของน้ ามัน ตลอด
การเก็บรักษาทีอ่ ุณหภูมหิ อ้ งนาน 30 วัน
โดยทัว่ ไปอิม ัล ซิไ ฟเออร์เ ป็ น กลุ่ ม ของ
สารประกอบที่ภายในโมเลกุลมีทงั ้ ส่วนที่มีขวั ้ หรือ
ชอบน้ าและส่วนที่ไม่มขี วั ้ หรือไม่ชอบน้ า เมื่ออยู่ ใน
ระบบอิม ัลชัน แล้ว อิม ัลซิไ ฟเออร์จ ะถู ก ดูด ซับ อยู่
บริเวณรอยต่อ (interface) ระหว่างน้ากับน้ามัน โดย
อิม ัล ซิไ ฟเออร์ จ ะเป็ น ตัว กัน้ กลางระหว่ า งน้ า กับ
น้ ามัน แล้วจัดเรียงตัวหันส่วนที่มขี วั ้ ไปในด้านของ
น้ าและส่วนทีไ่ ม่มขี วั ้ ไปยังด้านของน้ ามัน จึงช่วยลด
แรงตึงผิวสัมผัสร่วมระหว่างกัน และยังเป็ นเสมือน
เยื่อ หุ้ม ที่มีค วามยืด หยุ่ น (viscoelastic film) ล้อ ม
รอบอนุ ภาคของน้ ามัน จึงขัดขวางไม่ให้อนุ ภาคของ

น้ า มัน รวมตัว กัน หรือ เกิด การจับ ตัว กัน เป็ น กลุ่ ม
ก้อน ทาให้ระบบอิมลั ชันมีความคงตัวมากขึน้ จาก
ผลการทดลองจะเห็น ว่ า การใช้อิม ัลซิไ ฟเออร์ท่ี มี
ขนาดโมเลกุ ลเล็ก และมีโ ครงสร้า งที่ยืด หยุ่น เช่น
Tween 80, Span 80 หรืออนุ พนั ธ์ของไขมันขนาด
เล็ก เช่น เลซิตนิ จะส่งผลให้ขนาดอนุภาคของน้ามัน
ที่ได้มีขนาดเล็ก มีความเสถียร และยังช่วยให้เกิด
การดูดซับที่ผวิ สัมผัสร่วมได้เร็วกว่าและมีประสิทธิ
ภาพสูงกว่าการใช้อิมลั ซิไฟเออร์ท่มี ขี นาดโมเลกุล
ใหญ่ เช่ น β-lactoglobulin และเวย์ โ ปรตี น โดย
ทัว่ ไปอิ ม ัล ซิ ไ ฟเออร์ ก ลุ่ ม Tween มัก ใช้ ร่ ว มกัน
กับอิมลั ซิไฟเออร์ในกลุ่ม Span เพื่อรักษาความคง
ตัวของอิมลั ชันและเป็ นตัวช่วยในการกระจายตัวทีด่ ี
(Dziezak, 1988) มีการศึกษาสมบัตใิ นการเป็ นอิมลั
ซิไฟเออร์ของ Tween 20 และเลซิทนิ พบว่าการใช้
Tween 20 และเลซิตนิ จะให้ขนาดอนุภาคเฉลีย่ ของ
ไขมันอยู่ท่ี 0.11 ไมโครเมตร และ 0.13 ไมโครเมตร
ตามลาดับ และเมื่อประเมินเสถียรภาพของอิมลั ชัน
ด้ ว ยสายตาในระหว่ า งการเก็ บ รัก ษาอิ ม ัล ชัน ที่
อุ ณ หภู มิห้อ ง พบว่ า ไม่ มีก ารแยกเฟสที่ส ามารถ
มองเห็นได้ (Pan et al., 2013)
อิมลั ซิไฟเออร์ประเภทโปรตีนโดยทัวไป
่
มีโ ครงสร้า งขนาดใหญ่ และมีป ระสิท ธิภาพในการ
เป็ นอิมลั ซิไฟเออร์ต่ ากว่าอิมลั ซิไฟเออร์ในกลุ่มที่มี
โครงสร้า งขนาดเล็ก Ali และคณะ (2016) ศึก ษา
สมบัตใิ นการเป็ นอิมลั ซิไฟเออร์ของ β-lactoglobulin
พบว่าความเข้มข้นของ β-lactoglobulin และพารา
มิ เ ตอร์ ท่ีใ ช้ ใ นกระบวนการผลิ ต (ความดัน และ
จานวนรอบ) มีผลต่อขนาดอนุภาคของนาโนอิมลั ชัน
โดยนาโนอิ ม ัล ชัน ที่ เ ตรี ย มด้ ว ย β-lactoglobulin
(1 wt%) และ Miglyol 812 (5 wt%) มีขนาดอนุภาค
ค่อนข้างเล็กประมาณ 200 นาโนเมตร เมื่อใช้ความ
ดัน 100 MPa เป็ นเวลา 4 รอบ โดยขนาดอนุภาคจะ
ลดลงเมื่อ เพิ่ม จ านวนรอบในการโฮโมจิไ นส์ และ
อนุ ภาคจะมีขนาดใหญ่กว่า 400 นาโนเมตร เมื่อทา
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การโฮโมจิ ไ นส์ เ พี ย งครั ง้ เดี ย ว อย่ า งไรก็ ต าม
ประสิทธิภาพสาหรับการทาให้เกิดอิมลั ชันของ βlactoglobulin จะลดลงเมื่ อ ความดัน ที่ ใ ช้ เ พิ่ ม ขึ้น
(200-300 MPa) เนื่ อ งจากโปรตีน จะเกิด การเสีย
สภาพธรรมชาติอย่ างรุณแรงเมื่อได้ร ับความร้อน
หรือแรงเฉือนในระดับสูง ส่งผลให้เกิดการเกาะกัน
เป็ นอนุภาคทีม่ ขี นาดใหญ่ขน้ึ และเกิดการตกตะกอน
ในทีส่ ดุ ทาให้ประสิทธิภาพในการเป็ นอิมลั ซิไฟเออร์
ของโปรตีนลดลง (McClements, 1999) นอกจากนี้
β-lactoglobulin และเวย์โปรตีนยังมีโครงสร้างเป็ น
ก้อนกลมและเสถียรโครงสร้างด้วยพันธะไดซัลไฟด์
ส่งผลให้เกิดการเปิ ดตัวออกของโครงสร้างและการ
เคลื่อนที่ไปยังบริเวณรอยต่อระหว่างน้ าและน้ ามัน
เกิดขึน้ ได้ยาก จึงมีความสามารถในการเป็ นอิมลั ซิ
ไฟเออร์ต่า ส่งผลต่อเนื่องให้อนุภาคน้ ามันขนาดเล็ก
เกิด การรวมตัว กัน ก่ อ นที่โ ปรตี น จะเคลื่ อ นที่ ไ ป
ห่อหุม้ อนุ ภาคของน้ามันไว้ ดังนัน้ ขนาดอนุภาคของ
น้ามันจึงมีขนาดใหญ่เมื่อใช้โปรตีนดังกล่าวเป็ นอิมลั
ซิไฟเออร์
Calligaris และคณะ (2018) ศึก ษาผล
ของอิมลั ซิไฟเออร์ชนิด Tween 80 และเวย์โปรตีน
ต่อคุณลักษณะของนาโนอิมลั ชันทีเ่ ตรียมโดยการใช้
คลื่นอัลตราซาวด์ทก่ี าลังสูงร่วมกับการโฮโมจิไนส์ท่ี
ความดัน สูง พบว่ า การใช้ค ลื่น อัลตราซาวด์เ พีย ง
อย่างเดียวจะส่งผลให้ขนาดอนุภาคของอิมลั ชันทีใ่ ช้
Tween 80 เป็ นอิมลั ซิไฟเออร์มขี นาดใหญ่ คือ 498
นาโนเมตร และการใช้เ วย์โ ปรตีน ในการเตรีย ม
อิ ม ั ล ชั น ท าให้ เ กิ ด การแยกชั ้น จนไม่ ส ามารถ
วิเ คราะห์ผล ในขณะที่ก ารโฮโมจิไนส์จะให้ขนาด
อนุ ภ าคของอิ ม ัล ชัน เมื่ อ ใช้ Tween 80 และเวย์
โปรตีนเป็ นอิมลั ซิไฟเออร์เท่ากับ 363 นาโมเมตร
และ 389 นาโนเมตร ตามลาดับ และเมื่อ ใช้ค ลื่น
อัล ตราซาวด์ร่ ว มกัน กับ การโฮโมจิไ นส์ จะท าให้
ขนาดอนุ ภาคของอิมลั ชันเล็กลงกว่าการใช้วธิ ใี ดวิธี
หนึ่งเดีย่ ว ๆ เมื่อเพิม่ เวลาและพลังงานในการเตรียม

จะยิ่ง ท าให้ข นาดอนุ ภ าคของอิม ัล ชัน เล็ก ลงเมื่อ
พิจารณาผลของขนาดอนุ ภาพเฉลีย่ แล้ว ทาให้สรุป
ได้ ว่ า การใช้ β-lactoglobulin และเวย์ โ ปรตี น ไม่
สามารถใช้เป็ นอิมลั ซิไฟเออร์ในการผลิตเบต้าแคโร
ทีนนาโนอิมลั ชันในการศึกษาครัง้ นี้ เนื่องจากทาให้
ได้อมิ ลั ชันทีม่ ขี นาดอนุภาคใหญ่ในระดับไมโครเมตร
เมื่ อ พิ จ ารณาค่ า การกระจายตั ว ของ
อนุ ภาคอิมลั ชัน ซึ่งพิจารณาจากค่า polydispersity
index (PDI) พบว่านาโนอิมลั ชันทีใ่ ช้ β-lactoglobulin
และเวย์โปรตีนเป็ นอิมลั ซิไฟเออร์จะให้ขนาดอนุภาค
ใหญ่ ท่ีสุ ด และมีค่ า การกระจายตัว ของอนุ ภ าคสูง
ทีส่ ุด (p ≤ 0.05) ดังตารางที่ 1 ทัง้ นี้เนื่องจากโปรตีน
ดังกล่าวมีโครงสร้างขนาดใหญ่และมีการจัดเรียงตัว
เป็ นก้อนกลมซึ่งมีความเสถียรสูง ส่งผลให้เกิดการ
แผ่ ตัว และเคลื่อ นที่ไ ปยัง รอยต่ อ ระหว่ า งน้ า และ
น้ ามันได้ชา้ จึงทาให้อนุ ภาคน้ ามันบางส่วนเกิดการ
รวมตัว กัน จนมีข นาดที่ใ หญ่ ข้นึ ก่ อ นที่จ ะเกิด การ
จัดเรียงตัวรอบๆ อนุ ภาคน้ ามัน ส่งผลต่ อเนื่องให้
อิมลั ชันทีไ่ ด้มขี นาดอนุภาคเฉลีย่ ค่อนข้างใหญ่และมี
การกระจายตัว ของอนุ ภ าคของเฟสกระจายไม่
สม่ า เสมอ การศึก ษาของ López-Castejón และ
คณะ (2019) เกีย่ วกับคุณลักษณะของอิมลั ชันพรีไบ
โอติ ก ที่ เ สถี ย รด้ ว ยอิ น นู ลิ น และ β-lactoglobulin
พบว่ า อิม ัล ชัน ที่ใ ช้ นั น้ เป็ น อิม ัล ซิไ ฟเออร์ช นิ ด βlactoglobulin เพีย งอย่ า งเดีย วจะเกิด การรวมกัน
ของอนุ ภาคเฟสกระจายที่บริเวณพื้นผิว ในขณะที่
อิมลั ชันที่ใช้อินนู ลินร่วมกับ β-lactoglobulin จะไม่
เกิดการแยกตัว เนื่องจากการมีอยู่ของอินนู ลินจะ
เปลีย่ นแปลงการดูดซับของ β-lactoglobulin ในสาร
ผสม โดยทาให้กจิ กรรมบนพืน้ ผิวของโปรตีนเพิม่ ขึน้
เล็กน้อย ในขณะทีก่ ารใช้อมิ ลั ซิไฟเออร์ร่วมระหว่าง
Tween 80 และ Span 80 จะให้ค่ าการกระจายตัว
ของอนุภาคน้อยทีส่ ดุ เนื่องจากการใช้อมิ ลั ซิไฟเออร์
ผสมข้างต้นจะทาให้อมิ ลั ชันที่ได้มขี นาดเล็กและมี
ความสม่าเสมอ กล่าวคือ มีขนาดอนุภาคทีใ่ กล้เคียง
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กัน ซึง่ ส่งผลต่อเนื่องให้อมิ ลั ชันมีความคงตัวสูงกว่า
การใช้อมิ ลั ซิไฟเออร์แบบเดีย่ ว ๆ ทัง้ นี้เนื่องจากใน
ระบบทีม่ กี ารใช้อมิ ลั ซิไฟเออร์ผสมจะทาให้เกิดการ
เคลื่อนที่และดูดซับอิมลั ซิไฟเออร์ท่บี ริเวณรอยต่อ
ระหว่างน้ าและน้ ามันได้อย่างรวดเร็ว ทาให้อนุ ภาค
ของน้ ามันทีม่ ขี นาดเล็กถูกห่อหุม้ ด้วยอิมลั ซิไฟเออร์
ได้อย่างรวดเร็วเช่นกัน ประกอบกับการใช้อมิ ลั ซิไฟ
เออร์ผสมจะทาให้มคี ่า HLB ทีเ่ หมาะสม จึงส่งเสริม
การจัดเรียงตัวของสารดังกล่าวทีบ่ ริเวณรอยต่อ ทา
ให้ ก ารกระจายตัว ของอนุ ภ าคของเฟสกระจาย
ค่อนข้างสม่าเสมอ สอดคล้องกับผลการทดลองของ
Lv และคณะ (2014) ที่ศึก ษาสมบัติท างกายภาพ
ของอิม ัล ชัน ที่มีก ารใช้ Span 80 และ Tween 80
เป็ นอิมลั ซิไฟเออร์ พบว่าการใช้อมิ ลั ซิไฟเออร์ร่วม
ระหว่ า ง Span 80 และ Tween 80 ท าให้ ค วาม
เสถียรของอิมลั ชันเพิ่มขึ้นมากกว่าการใช้ Tween
80 เพียงอย่างเดียว โดยเมื่อเพิม่ ความเข้มข้นของ
Span 80 ส่งผลให้อิมลั ชันมีขนาดเล็กและกระจาย
ตัวอย่างสม่าเสมอ เนื่องจาก Span 80 มีการดูดซับ
มากขึ้น ในบริเ วณรอยต่ อ ระหว่ า งน้ า และน้ า มัน
สาหรับผลของการใช้ Tween 80, Span 80 และเลซิ

ทิน แบบเดี่ย วนัน้ พบว่ า จะท าให้อ นุ ภ าคของเฟส
กระจายมีขนาดใหญ่ ซึง่ ส่งผลต่อการกระจายตัวของ
นาโนอิมลั ชัน โดย Tween 80 จัดเป็ นอิมลั ซิไฟเออร์
ทีล่ ะลายได้ดใี นน้ าและทาให้อมิ ลั ชันมีเสถียรภาพสูง
และจะมีประสิทธิภาพมากขึ้นเมื่อใช้ร่วมกับอิมลั ซิ
ไฟเออร์ท่ลี ะลายได้ดีในไขมัน กรณีของ Span 80
ซึ่ง เป็ น อิม ัล ซิไ ฟเออร์ ท่ีมีค่ า HLB ต่ า ซึ่ง เหมาะ
สาหรับการเป็ นอิมลั ซิไฟเออร์ในอิมลั ชันชนิดน้ าใน
น้ ามัน (W/O emulsion) เช่นเดียวกันกับเลซิทิน ที่
นิ ย มใช้ เ ป็ น อิม ัล ซิไ ฟเออร์ ใ นอิม ัล ชัน ชนิ ด น้ า ใน
น้ า มัน เนื่ อ งจากเป็ น ไขมัน ประเภทฟอสโฟลิพิด
(phospholipid) ทาให้ขนาดอนุภาคทีไ่ ด้มขี นาดใหญ่
ซึ่ง ส่ง ผลต่ อ การกระจายของอนุ ภ าค โดยอนุ ภ าค
ของเฟสกระจายมีแ นวโน้ ม ในการรวมตัว กัน เป็ น
โมเลกุลขนาดใหญ่ (coalescence) เมื่อเติมสารลด
แรงตึงผิวทีม่ คี ่า HLB ต่ าหรือสูงเกินไป เนื่องจากจะ
ไปทาให้สารลดแรงตึงผิวมีค่า surface activity ต่ า
ส่งผลให้สารลดแรงตึงผิวไม่เกาะที่ผิวอนุ ภาคของ
เฟสกระจาย จึงไม่สามารถป้องกันการรวมตัว กัน
ของอนุภาคได้

ตารางที่ 1 ผลของชนิดของอิมลั ซิไฟเออร์ต่อขนาดอนุภาคเฉลีย่ การกระจายตัว และค่าซีตา้ โพเทนเชียลของ
เบต้าแคโรทีนอิมลั ชัน/นาโนอิมลั ชัน
Emulsifiers
Z-average (nm) Polydispersity index (PDI) Zeta-potential (mV)
Tween 80
524.3±1.9f
0.600±0.059b
-37.2±0.3a
Span 80
674.4±2.6c
0.659±0.004a
-75.1±1.7f
Lecithin
503.2±2.3g
0.651±0.005ab
-88.9±2.4g
β-lactoglobulin (β-Lg)
3064.0±1.0a
0.676±0.012a
-63.3±2.3d
Whey protein isolate (WPI)
1551.3±4.0b
0.666±0.004a
-52.4±1.5b
Lecthin + Tween 80
574.2±1.7d
0.542±0.012c
-67.6±0.9e
Lecthin + WPI
533.4±3.2e
0.610±0.032b
-55.4±2.0c
Tween 80 + Span 80
263.3±1.2h
0.341±0.004d
-56.5±1.7c
*ข้อมูลแสดงค่าเฉลี่ยจากการทดลอง 3 ซ้า ตัวอักษรที่แตกต่ างกันที่อยู่ในคอลัมน์ เดียวกันแสดงถึงความ
แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับความเชื่อมันร้
่ อยละ 95 (p ≤ 0.05)
627

Thai Journal of Science and Technology

ปี ที ่ 8 • ฉบับที ่ 6 • พฤศจิ กายน - ธันวาคม 2562

ค่าซีต้าโพเทนเชียล (zeta-potential) คือ
ค่าประจุบริเวณพืน้ ผิวอนุ ภาค ซึง่ ขนาดของซีต้าโพ
เทนเชีย ลแสดงให้เ ห็น ถึง เสถี ย รภาพของระบบ
คอลลอยด์ โดยทัว่ ไปหากค่ า ซี ต้ า โพเทนเชีย ล
มากกว่ า +30 และต่ า กว่า -30 mV จะท าให้ระบบ
คอลลอยด์มเี สถียรภาพทีด่ ี (Wongsagonsup et al.,
2005) จากการทดลองพบว่ า เบต้า แคโรทีน นาโน
อิม ัลชัน /อิม ัลชัน ทัง้ หมดมีค่ า ซีต้า โพเทนเชียลอยู่
ระหว่าง -37 และ -89 mV (ตารางที่ 1) แสดงให้เห็น
ว่านาโนอิมลั ชัน/อิมลั ชันทีผ่ ลิตขึน้ ทัง้ หมดค่อนข้างมี
เสถียรภาพดี ทัง้ นี้ยงิ่ มีความเป็ นลบทีบ่ ริเวณพืน้ ผิว
มากจะส่งเสริมแรงผลักระหว่างประจุชนิดเดียวกัน
ให้มากขึน้ ทาให้เบต้าแคโรทีนนาโนอิมลั ชัน/อิมลั ชัน
มีโ อกาสที่จะรวมกัน เป็ น อนุ ภาคที่มีขนาดใหญ่ ได้
ลดลง ผลทีค่ ล้ายกันรายงานโดย Tabilo-Munizaga
และคณะ (2019) โดยศึก ษาสมบัติทางเคมีฟิสกิ ส์
ของนาโนอิม ัล ชัน จากถัว่ เลนทิล (lentil) พบว่ า ที่
จานวนครัง้ ของการโฮโมจิไนส์มากขึน้ ส่งผลให้ค่า
ซี ต้ า โพเทนเชีย ลของอิ ม ัล ชัน มากกว่ า -30 mV
แสดงให้เห็นถึงระบบอิมลั ชันทีม่ คี วามเสถียร ซึง่ จะ
ช่วยป้องกันการรวมตัวกันของอนุ ภาคน้ ามัน ดังนัน้
แรงผลัก ทางไฟฟ้า สถิต จึงมีบ ทบาทส าคัญในการ
ป้องกันการรวมตัวของอนุ ภาคไขมันได้ ในกรณีของ
อนุ ภาคของเฟสกระจายในอิมลั ชัน ที่ไม่เสถียรส่วน
ใหญ่ ม ัก จะเกิด จากแรงแวนเดอร์ ว าลส์ท่ีมีอ ยู่ ใ น
ระบบในช่ ว งเวลาสัน้ ๆ ซึ่ง ควบคุ ม ประจุ ไ ฟฟ้ า
บริเวณพืน้ ผิว จึงอาจส่งผลให้อนุ ภาคเกิดการจับตัว
รวมกั น ในสารละลาย (Anandharamakrishnan,
2014) เป็ นที่น่าสังเกตว่าค่าซีต้าโพเทนเชียลของ
นาโนอิมลั ชัน/อิมลั ชันทุ กชนิดมีค่าเป็ นลบ ซึ่งอาจ
เกีย่ วข้องกับสมบัตทิ างประจุของอิมลั ซิไฟเออร์ โดย
การใช้เลซิทินจะทาให้ค่าซีต้าโพเทนเชียลมีความ
เป็ นลบสู ง สุ ด รองลงมา คื อ การใช้ Span 80,
เลซิทีน + Tween 80, β-lactoglobulin, Tween 80
+ Span 80, เลซิทนิ + เวย์โปรตีน, เวย์โปรตีน และ

Tween 80 ตามลาดับ
การวิเคราะห์ความสามารถในการเป็ น
อิมลั ซิไฟเออร์ พบว่าอิมลั ซิไฟเออร์ประเภทโปรตีน
จะให้ความสามารถในการเป็ นอิมลั ซิไฟเออร์สงู ที่สุด
(p ≤ 0.05) ดังรูปที่ 1 โดยความสามารถในการเป็ น
อิมลั ซิไฟเออร์นนั ้ เกีย่ วข้องกับความสามารถในการ
ดูดซับทีร่ อยต่อระหว่างน้ ามันและน้ า ทาให้เกิดฟิลม์
ที่ มี ค วามเสถี ย ร (Pearce and Kinsella, 1978)
อย่างไรก็ตาม สมบัติดงั กล่าวอาจไม่เกี่ยวข้องกับ
ความเสถียรของอิมลั ชัน มีการศึกษาอิทธิพลของ
ไฮโดรคอลลอยด์ (เพคตินและกัวกัม) ต่ อการแยก
เฟสและสมบัตกิ ารเป็ นอิมลั ซิไฟเออร์ของโปรตีนเวย์
พบว่าอิมลั ชันทีเ่ ตรียมจากโปรตีนเวย์ร่วมกับเพคติน
หรือกัวกัมมีความสามารถในการเป็ นอิมลั ซิไฟเออร์
ที่เ พิ่ม ขึ้น โดยความสามารถในการเป็ น อิม ัลซิไฟ
เออร์และความเสถียรของอิมลั ชันนัน้ จะเปลีย่ นแปลง
ไปตามความเข้ม ข้น ของโฮโดรคอลลอยด์ ท่ีใ ช้
(Ercelebi and Ibanog, 2007) อย่างไรก็ตาม การใช้
โปรตีนเป็ นอิมลั ซิไฟเออร์อาจมีผ ลต่ อ เสถีย รภาพ
ของอิมลั ชันในระยะยาว เนื่องมาจากการเสียสภาพ
ธรรมชาติเมื่อโปรตีนได้รบั ความร้อนหรือแรงเฉือน
สูง ทาให้เกิดการจับกันเป็ นอนุ ภาคที่มขี นาดใหญ่
ขึ้น และเกิด การแยกชัน้ ของอิม ัล ชัน ในที่สุ ด (Mc
Clements, 1999)
นอกจากนี้ความสามารถในการเป็ นอิมลั
ซิไ ฟเออร์อ าจขึ้น กับ เทคนิค และระยะเวลาในการ
เตรียมอิมลั ชัน โดย Sui และคณะ (2017) ศึกษาผล
ของการใช้อ ัลตราโซนิ ค ในระบบอิม ัลชัน ที่เ สถียร
ด้วยโปรตีนถัวเหลื
่ องและเลซิตินต่อสมบัติการเป็ น
อิมลั ซิไฟเออร์และความเสถียรของอิมลั ชัน พบว่า
อิมลั ชันทีใ่ ช้อลั ตราโซนิคที่ 150 วัตต์ นาน 24 นาที
จะให้ค่ า ความสามารถในการเป็ น อิม ัล ซิไ ฟเออร์
สูงสุดเมื่อเปรียบเทียบกับ 300 และ 450 วัตต์ โดย
การใช้อลั ตราโซนิคกาลังวัตต์สงู และเวลานานจะลด
ความเสถียรของอิมลั ชันและลดความสามารถในการ
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เป็ น อิม ัลซิไ ฟเออร์ เนื่ อ งจากเกิด ความร้อนขึ้นใน
ระหว่างกระบวนการเตรียมอิมลั ชัน จึงทาให้อนุภาค
น้ามันเกิดการรวมตัวและแยกชัน้
เมื่อ พิจ ารณาผลของอิม ัล ซิไ ฟเออร์ ต่ อ
ความคงตั ว ของอิ ม ั ล ชั น พบว่ า อิ ม ั ล ซิ ไ ฟเออร์
ประเภทโปรตีนจะให้อมิ ลั ชันทีม่ เี สถียรภาพสูงที่สุด
(รูปที่ 2) ทัง้ นี้เนื่องจากโปรตีนมีขนาดอนุภาคทีใ่ หญ่

แม้จ ะมีค วามสามารถในการแผ่ ตัว การเคลื่อ นที่
และการจัดเรียงตัวทีร่ อยต่อระหว่างน้ าและน้ ามันได้
ต่ ากว่าอิมลั ซิไฟเออร์ทม่ี โี มเลกุลขนาดเล็ก แต่จะทา
ให้เกิดการจัดเรียงตัวเป็ นฟิ ลม์ โปรตีนทีม่ คี วามหนา
จึงป้องกันการรวมตัวของอนุ ภาคไขมันได้เป็ นอย่าง
ดี โดยโปรตีนจะเกิดการดูดซับบริเวณพื้นผิว ของ
อนุภาคไขมันและเกิด repulsive interaction จาก

รูปที่ 1 ผลของชนิดของอิมลั ซิไฟเออร์ต่อความสามารถในการเป็ นอิมลั ซิไฟเออร์ของเบต้าแคโรทีนนาโน
อิม ัลชัน แสดงข้อ มูลในรูป ค่ าเฉลี่ย ± ส่ว นเบี่ย งเบนมาตรฐานจากการทดลอง 3 ซ้ า ตัว อัก ษรที่
แตกต่างกันในแท่งข้อมูลแสดงความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับความเชื่อมันร้
่ อยละ 95

รูปที่ 2 ผลของชนิดของอิมลั ซิไฟเออร์ต่อ เสถีย รภาพของเบต้าแคโรทีน นาโนอิม ัลชัน แสดงข้อมูลในรูป
ค่าเฉลีย่ ± ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานจากการทดลอง 3 ซ้า ตัวอักษรทีแ่ ตกต่างกันในแท่งข้อมูลแสดง
ความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับความเชื่อมันร้
่ อยละ 95
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electrostatic repulsion และ steric hindrance เป็ น
ต้น จึง ช่ ว ยป้ อ งกัน การรวมกัน ของอนุ ภ าคไขมัน
(McClements, 2004) ทาให้อนุ ภาคไขมันสามารถ
กระจายตัว อยู่ไ ด้อ ย่ า งมีเ สถีย รภาพ มีก ารศึก ษา
เสถียรภาพของอิมลั ชันชนิดน้ามันในน้ า โดยใช้อมิ ลั
ซิไฟเออร์ท่เี ป็ นโปรตีนตามธรรมชาติ ได่แก่ WPI,
อัล บู มิน และ β-Lg เพื่อ ปรับ ปรุ ง เสถีย รภาพและ
สมบัตทิ างเคมีของอิมลั ชัน พบว่าอิมลั ซิไฟเออร์ทใ่ี ช้
ทัง้ หมดจะช่ ว ยท าให้อิม ัล ชัน มีค วามคงตัว ได้ใ น
ระยะเวลาหนึ่ ง โดยสาเหตุ ข องความไม่คงตัวนัน้
เนื่ อ งจากโปรตีน ไม่ มีป ระสิท ธิภ าพเพีย งพอที่จ ะ
รักษาเสถียรภาพของอิมลั ชันไว้ได้ รวมไปถึงพีเอช
และความร้อนทีใ่ ช้ในระหว่างการเตรียมอิมลั ชันมีผล
ต่ อ การเสี ย สภาพธรรมชาติ ข องโปรตี น (Mc
Clements, 2004)
โครงสร้างระดับ จุลภาคของเบต้าแคโร
ทีนอิมลั ชัน/นาโนอิมลั ชันที่เตรียมโดยใช้อิมลั ซิไฟ
เออร์ท่แี ตกต่างกัน (รูปที่ 3) จากการทดลองพบว่า
การกระจายตัวของอนุภาคไขมันในอิมลั ชันทีใ่ ช้อมิ ลั
ซิไฟเออร์ผสมระหว่าง Tween 80 และ Span 80 มี
ความสม่าเสมอ ในขณะทีอ่ มิ ลั ชันทีม่ กี ารใช้อมิ ลั ซิไฟ
เออร์ช นิ ด เดีย วจะมีก ารการกระจายตัว ที่ไ ม่ สม่ า
เสมอ กล่ า วคือ มีอ นุ ภ าคไขมัน หลายขนาดและมี
ระยะห่างของแต่ละอนุ ภาคค่อนข้างมาก เป็ นที่น่า
สัง เกตว่ า การใช้ อิ ม ัล ซิ ไ ฟเออร์ ป ระเภทโปรตี น
โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ง β-Lg จะท าให้ไ ด้อิม ัลชัน ที่มี
ขนาดอนุ ภาคไขมันที่ใหญ่และมีการกระจายตัวไม่
สม่ า เสมอ ซึ่ง สอดคล้อ งกับ ผลของขนาดอนุ ภ าค
เฉลีย่ (ตารางที่ 1)

รูปที่ 3 โครงสร้างระดับจุลภาคของเบต้าแคโรทีน
นาโนอิม ัลชัน ที่เ ตรีย มโดยอิมลั ซิไ ฟเออร์
ชนิดทีแ่ ตกต่างกัน (*1: Tween 80 ร้อยละ
3, 2: Span 80 ร้อยละ 3, 3: Lecithin ร้อยละ
3, 4: β-lactoglobulin ( β-Lg) ร้ อ ยละ 3,
5: whey protein isolate (WPI) ร้อยละ 3,
6: Lecithin ร้อยละ 1 + Tween 80 ร้อยละ
2, 7: Lecithin ร้อยละ 1 + WPI ร้อยละ 2,
8: Tween 80 ร้อยละ 1 + Span 80 ร้อยละ
2; **ก าลัง ขยายภาพที่ 1100x; เส้น ตรงสี
เหลืองในภาพแสดงขนาด 20.0 µm)

4. สรุป
การศึกษาผลของชนิดของอิมลั ซิไฟเออร์ต่อ
คุณลักษณะทางกายภาพของเบต้าแคโรทีนนาโน
อิมลั ชัน พบว่าอิมลั ซิไฟเออร์ทเ่ี หมาะสมสาหรับการ
เตรียมเบต้าแคโรทีนนาโนอิมลั ชันเมื่อพิจารณาจาก
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ขนาดอนุ ภ าคไขมัน ซึ่ง ต้อ งมีข นาดเล็ก กว่ า 500
นาโนเมตร มีก ารกระจายตัว ที่สม่ า เสมอ มีค วาม
เสถียรสูง และมีค่าซีต้าโพเทนเชียลทีเ่ หมาะสม คือ
อิมลั ซิไฟเออร์ผสมระหว่าง Tween 80 และ Span
80 ความเข้ม ข้น ร้อ ยละ 3 ซึ่ง ให้คุ ณ ลัก ษณะทาง
กายภาพโดยรวมที่ดกี ว่าการใช้อมิ ลั ซิไฟเออร์ชนิด
เดี่ยว ๆ อย่างไรก็ตาม การเลือกใช้อมิ ลั ซิไฟเออร์
เพื่อให้ได้คุณลักษณะของอิมลั ชันที่ดีจะต้องคานึง
ชนิดของอิมลั ชันทีต่ อ้ งการ ดังนัน้ การศึกษาครัง้ นี้จงึ
ประสบความสาเสร็จในการผลิตเบต้าแคโรทีนนาโน
อิมลั ชัน เพื่อเพิ่มความสามารถในการละลายและ
การใช้ประโยน์ทางชีวภาพของเบต้าแคโรทีนสาหรับ
ใช้เป็ นส่วนผสมฟงั ก์ชนั ในอาหาร
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