วิชาการ

ระบบอิมัลชัน

ในอาหารและความคงตัว
สุภัคชนม คลองดี
ฝายกระบวนการผลิตและแปรรูป
สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

อิมลั ชันเปนคอลลอยดประเภทหนึง่ ซึง่ เกิดจากของเหลว 2 ชนิดขึน้ ไปทีไ่ มละลายเปนเนือ้ เดียวกัน โดยใชตวั ทําอิมลั ชัน
หรืออิมัลซิฟายเออร (emulsifier) เปนตัวผสานใหมีลักษณะเปนเนื้อเดียวกัน อิมัลชันที่เกิดขึ้นถามองดวยตาเปลาจะเห็น
ลักษณะเปนเนื้อเดียวกันแตถามองดวยกลองจุลทรรศนก็จะเห็นเปน 2 วัฏภาค คือ เห็นเปนหยดเล็กๆ ของของเหลวชนิด
หนึ่งที่เรียกวา วัฏภาคภายใน หรือวัฏภาคกระจายตัว (internal or dispersed phase) ซึ่งกระจายตัวแทรกอยูในของเหลว
อีกชนิดหนึง่ ทีเ่ รียกวา วัฏภาคภายนอก หรือวัฏภาคตอเนือ่ ง (external or continuous phase) โดยทัว่ ไปขนาดของวัฏภาค
กระจายตัว อาจมีขนาดตางๆ กัน ตั้งแตขนาดที่เล็กกวา 0.05 ไมครอน จนถึง 25 ไมครอน ซึ่งขนาดอนุภาคของวัฏภาค
กระจายตัว มีผลตอการกระเจิงของแสงไดตางกัน สงผลใหอิมัลชันมีลักษณะปรากฏแตกตางกัน (McClements, 2005)
ตัวอยางอาหารประเภทอิมัลชัน ไดแก นม เนย สลัดครีม ไอศกรีม มายองเนส และมารการีน เปนตน
ปฏิกริ ยิ ากับองคประกอบอืน่ (ความมีขวั้ และประจุไอออน)
ทํ า ให มี ผ ลต อ ลั ก ษณะคุ ณ สมบั ติ ข องระบบอิ มั ล ชั น ใน
อาหาร
2. วัฏภาคนํ้ามันและไขมัน

องคประกอบที่สําคัญในระบบอิมัลชัน
1. วัฏภาคนํ้า
นํา้ มีบทบาทสําคัญอยางยิง่ ตอสมบัตทิ างเคมีกายภาพ
โดยรวม (bulk physicochemical properties) และสมบัติ
ทางประสาทสัมผัสของระบบอิมัลชันในอาหาร สมบัติเชิง
โครงสรางและเชิงโมเลกุลทีม่ คี วามเฉพาะตัวของนํา้ จะเปน
ตัวกําหนดความสามารถในการละลาย การจัดเรียง และ
การเขาทําปฏิกิริยาขององคประกอบอื่นๆ ที่มีอยูในระบบ
อิมัลชัน ดวยความสามารถของโมเลกุลนํ้าในการเขาทํา
ปที่ 42 ฉบับที่ 4 ตุลาคม - ธันวาคม 2555

นํ้ า มั น และไขมั น มี บ ทบาทสํ า คั ญ ด า นคุ ณ ค า ทาง
โภชนาการ การผลิต และสมบัติทางเคมีกายภาพของ
อาหารในระบบอิมลั ชัน เปนแหลงพลังงานและสารอาหาร
ที่จําเปน แตอยางไรก็ตามนํ้ามันและไขมันบางชนิด เชน
คอเลสเตอรอล ไขมันอิ่มตัว กรดไขมันชนิดทรานส (trans
fatty acids) จะสงผลตอการเกิดโรคตางๆ เชน โรคอวน
โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคเบาหวาน และมะเร็ง (Bhathena, 2000; Bruckner, 2000; Glauert, 2000; McClements, 2005) ดวยเหตุนี้จึงมีแนวโนมที่จะลดปริมาณ
นํา้ มันและไขมันสวนทีเ่ กิดผลเสียตอสุขภาพในผลิตภัณฑ
อาหารลง อยางไรก็ตามวัฏภาคนํ้ามันในระบบอิมัลชันมี
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ความสําคัญตอกลิน่ รส เนือ่ งมาจากวัฏภาคนํา้ มันทําหนาที่
เปนตัวทําละลายองคประกอบที่สําคัญในอาหาร อาทิเชน
วิตามินที่ละลายไดในนํ้ามัน สารตานออกซิเดชัน สารกัน
บูด และนํ้ามันหอมระเหย (essential oil) ซึ่งเปนองค
ประกอบที่ใหกลิ่นรสในอาหาร
3. ตัวทําอิมัลชันหรืออิมัลซิฟายเออร (emulsifier)
อิมลั ซิฟายเออรเปนสารลดแรงตึงผิวทีม่ คี วามสามารถ
ในการดู ด ซั บ บนพื้ น ผิ ว ระหว า งนํ้ า มั น และนํ้ า และยั ง
ปองกันการรวมกลุมกันของหยดนํ้ามันในอิมัลชัน ไดแก
การเกาะกลุมกัน (flocculation) และ/หรือ การหลอมรวม
กัน (coalescence) อิมัลซิฟายเออรที่ใชสวนใหญใน
อุตสาหกรรมอาหาร ไดแก สารลดแรงตึงผิวโมเลกุลขนาด
เล็ก ไบโอโพลีเมอรทมี่ ขี วั้ และไมมขี วั้ ในตัวเอง และวัตถุดบิ
ทีม่ สี ารลดแรงตึงผิวเปนองคประกอบ ซึง่ ความสามารถใน
การสรางอิมัลชัน และทําใหอิมัลชันคงตัวอยูไดขึ้นอยูกับ
โมเลกุลและคุณลักษณะดานเคมีกายภาพของอิมัลซิฟาย
เออร คุณสมบัตขิ องอิมลั ซิฟายเออรในอุดมคติคอื สามารถ
ดู ด ซั บ ที่ พื้ น ผิ ว ระหว า งนํ้ า มั น และนํ้ า ได อ ย า งรวดเร็ ว
ลดแรงตึงผิวไดมากพอ และปองกันการสูญเสียความคงตัว
ภายใต ส ภาวะแวดล อ มต า งๆ ในกระบวนการผลิ ต
การขนสง การเก็บรักษา และการนําไปใช (McClements,
2005) ตัวอยางอิมัลซิฟายเออรที่ใชโดยทั่วไปในอาหาร
อิมัลชัน ไดแก เลซิทิน ฟอสฟอลิปด โมโนกลีเซอรไรด
Tween Span เปนตน

ชนิดและรูปแบบของอิมัลชัน
1. อิมัลชันเชิงเดี่ยว (single emulsion)
เปนอิมลั ชันทีป่ ระกอบดวยวัฏภาคภายในและภายนอก
เทานั้น ไดแกอิมัลชันชนิดนํ้าในนํ้ามัน (W/O emulsion)
อิมัลชันชนิดนี้มีวัฏภาคภายในเปนนํ้า วัฏภาคภายนอก
เปนนํ้ามัน ตัวอยางอาหาร ไดแก มาการีน เนย เปนตน
และอิมลั ชันชนิดนํา้ มันในนํา้ (O/W emulsion) อิมลั ชันชนิด
นี้กลับกันกับชนิดแรก คือ มีวัฏภาคภายในเปนนํ้ามัน
วัฏภาคภายนอกเปนนํ้า เชน นม มายองเนส ครีม เปนตน
2 อิมัลชันเชิงซอน (multiple emulsion)
เปนอิมัลชันที่มีวัฏภาคภายในซอนกันอยู ซึ่งเปน
ของเหลวตางชนิดกัน สามารถเรียกไดวาเปนอิมัลชันใน
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ภาพที่ 1 ภาพจําลองอิมัลชันเชิงเดี่ยวชนิดนํ้ามันในนํ้าและชนิดนํ้าในนํ้ามัน
ที่มา: ดัดแปลงจาก McClements (2005)

อิมัลชัน เชน อิมัลชันชนิดนํ้าในนํ้ามันในนํ้า (W/O/W) ซึ่ง
มีนํ้าเปนวัฏภาคภายนอก แตวัฏภาคภายในเปนนํ้ามัน
จะมีหยดเล็กๆ ของนํา้ กระจายตัวอยูอ กี ที หรือ ชนิดนํา้ มัน
ในนํ้าในนํ้ามัน (O/W/O) โดยนํ้ามันเปนวัฏภาคภายนอก
แตวัฏภาคภายในเปนนํ้าและมีหยดเล็กๆ ของหยดนํ้ามัน
กระจายตัวอยู

กลไกการเกิดอิมัลชั่น
เมื่ อ นํ า ของเหลวสองชนิ ด ที่ ไ ม เ ข า กั น มาผสมกั น
ของเหลวทัง้ สองชนิดจะแยกกันอยูไ มรวมเปนเนือ้ เดียวกัน
เนือ่ งจากเกิดแรงตึงผิวระหวางผิวของของเหลวทัง้ สอง แต
เมือ่ มีการเขยาซึง่ เปนการเพิม่ พลังงานอิสระทีพ่ นื้ ผิว ทําให
ของเหลวกระจายตัวเปนหยดเล็กๆ ในกันและกัน เกิดเปน
อิ มั ล ชั น แต ก ารเกิ ด อิ มั ล ชั น ลั ก ษณะนี้ จ ะเกิ ด ขึ้ น เพี ย ง
ชั่วคราว เมื่อเวลาผานไปของเหลวทั้งสองจะเกิดการแยก
ชัน้ ขึน้ ซึง่ หลักการทางเทอรโมไดนามิกสอธิบายไดวา การ
เขยาเปนการเพิม่ พลังอิสระทีพ่ นื้ ผิวของเหลวจึงเขากันได
ชั่วคราว สภาวะนี้ถือวาไมคงสภาพ เพราะเมื่อหยุดเขยา
หรือหยุดกวน ของเหลวเหลานัน้ ก็จะพยายามกลับมารวม
ตัวกันและแยกชัน้ ดังเดิม เนือ่ งจากมีการปรับสภาวะใหเขา
จุดคงสภาพโดยลดพืน้ ทีผ่ วิ การสัมผัสระหวางกันนอยทีส่ ดุ
ซึง่ หากตองการใหเกิดเปนอิมลั ชันถาวร ตองใชอมิ ลั ซิฟาย
เออรเขามาชวยลดแรงตึงผิวระหวางของเหลวทั้งสอง ให
เกิ ด การกระจายตั ว ในกั น และกั น มี ลั ก ษณะเป น เนื้ อ
เดียวกัน (พิมพร, 2532) ดังนั้นในขั้นตอนการเกิดอิมัลชัน
จึงตองทําใหของเหลวที่เปนวัฏภาคภายในแตกกระจาย
เปนหยดเล็กๆ โดยอาศัยการใหพลังงานซึ่งอาจใชในรูป
ของความรอน การคนหรือเขยา การสั่นสะเทือนโดยคลื่น
เสียง หรือไฟฟา เปนตน จากนัน้ จึงใชอมิ ลั ซิฟายเออรชว ย
ทําใหวัฏภาคภายในที่เปนหยดเล็กกระจายตัวอยูไดในอีก
วัฏภาคหนึ่ง

ความคงตัวของระบบอิมัลชัน
ความคงตัวของระบบอิมัลชัน หมายความถึง ความ
สามารถของระบบอิ มั ล ชั น ที่ ช ะลอการเปลี่ ย นแปลง
คุณสมบัตติ ามระยะเวลา ซึง่ ระยะเวลานัน้ ขึน้ กับธรรมชาติ
ของระบบอิ มั ล ชั น ในผลิ ต ภั ณ ฑ นั้ น ๆ บางผลิ ต ภั ณ ฑ
ตองการระยะเวลาในการคงตัวเพียงไมนานแตทวาบาง
ผลิตภัณฑตองการระยะเวลาในการคงตัวนานเปนเดือน
หรือป ไดแก มายองเนส นํ้าสลัด เปนตน ดังนั้นการทราบ
ถึงปจจัยที่มีผลตอความคงตัวของระบบอิมัลชันจึงเปนสิ่ง
ที่ตองคํานึงถึง
1. ขนาดอนุภาคหยดนํ้ามัน
ขนาดของอนุภาคหยดนํา้ มันเปนปจจัยทีม่ อี ทิ ธิพลตอ
ความคงตัวของระบบอิมัลชัน อนุภาคหยดนํ้ามันมีการ
เคลื่อนที่แบบบราวเนียน (Brownian movement) ซึ่ง
เปนการเคลื่อนที่ตลอดเวลาแบบสุม ไมมีทิศทางแนนอน
ซึง่ การเคลือ่ นทีแ่ บบบราวเนียนชวยใหอนุภาคหยดนํา้ มัน
เอาชนะแรงโนมถวงของโลกและกระจายตัวอยูใ นระบบได
อยางไรก็ตามเมื่ออนุภาคมีขนาดใหญขึ้นก็จะมีแนวโนม
เคลื่อนที่ตามแรงโนมถวงของโลกมากขึ้น ทําใหเคลื่อนที่
แบบบราวเนียนนอยลง อนุภาคหยดนํา้ มันจึงสูญเสียความ
คงตัว โดยอาจเคลื่อนที่ขึ้นดานบน (creaming) หรืออาจ
ตกตะกอนลงดานลาง (sedimentation) (McClements, 2005)
2. ประจุของอนุภาคหยดนํ้ามัน
คาประจุทางไฟฟาของอนุภาคหยดนํา้ มันพิจารณาใน
หลายลักษณะ อาทิ ความหนาแนนประจุทพี่ นื้ ผิว (surface
charge density) หรือปริมาณประจุตอพื้นที่ผิวสัมผัส และ
คาประจุทพี่ นื้ ผิวอนุภาคหยดนํา้ มัน (ζ-potential หรือ Zeta
potential) ซึ่งก็คือคาความตางศักยระหวางศักยไฟฟา
บริเวณพื้นผิวสเตอรน (stern potential) กับศักยไฟฟาใน
ชั้นสารละลาย แสดงถึงคาประจุที่ดูดซับบริเวณพื้นผิว
อนุ ภ าคหยดนํ้ า มั น ประจุ ที่ พื้ น ผิ ว อนุ ภ าคหยดนํ้ า มั น
สามารถกําหนดการเกิดอันตรกิริยาระหวางอนุภาคหยด
นํ้ า มั น ได โดยหากอนุ ภ าคหยดนํ้ า มั น มี ป ระจุ ที่ พื้ น ผิ ว
อนุภาคเหมือนกัน อนุภาคหยดนํ้ามันจะเกิดการผลักกัน
และหากมีประจุทพี่ นื้ ผิวอนุภาคหยดนํา้ มันตางกัน อนุภาค
หยดนํ้ามันจะดึงดูดเขาหากัน อนุภาคหยดนํ้ามันในระบบ
อิมัลชันสวนใหญมีประจุที่พื้นผิวหยดนํ้ามันเหมือนกัน
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เนื่องจากใชอิมัลซิฟายเออรเดียวกัน หากมีคาประจุที่พื้น
ผิวอนุภาคหยดนํ้ามันมากพอ อนุภาคหยดนํ้ามันก็จะมี
การกระจายตัวทีด่ ี เนือ่ งจากแรงผลักทางประจุ พีเอช (pH)
และความแรงไอออน (ionic strength) มีผลตอคาประจุที่
พืน้ ผิวอนุภาคอยางมาก โดยหากพีเอชมีการเปลีย่ นแปลง
หรือมีการเติมเกลือในระบบอิมัลชัน ประจุของไอออนของ
เกลือที่แตกตัวจะเขาไปกั้นขวางอันตรกิริยาทางประจุ
ระหวางอนุภาคหยดนํา้ มัน ทําใหมแี รงผลักไมเพียงพอตอ
การรักษาความคงตัวของอิมัลชัน อนุภาคหยดนํ้ามันเกิด
การเกาะกลุมกันและอาจเกิดการแยกชั้นอยางรวดเร็ว
3. การสูญเสียความคงตัวของระบบอิมัลชัน
ความคงตัวของระบบอิมลั ชันในอาหารมีความซับซอน
เนือ่ งจากครอบคลุมปรากฏการณ และกลไกตางๆมากมาย
ขั้นตอนการสูญเสียความคงตัวคือเกิดการเกาะกลุมของ
อนุภาค จากนั้นหลอมรวมเปนอนุภาคเดียวกัน เกิดครีม
และสุดทายเกิดการแยกชั้น ซึ่งแตละขั้นตอนมีกลไกการ
เกิดที่ตางกัน (Friberg and Larsson, 1997) (ภาพที่ 2)
การแยกชั้นเนื่องจากแรงโนมถวงนั้น เกิดจากความแตก
ตางของแรงโนมถวง และความหนาแนนระหวางอนุภาค
และของเหลวรอบๆ ทําใหอมิ ลั ชันเกิดการแยกออกจากกัน
ถ า อนุ ภ าคตั ว ถู ก กระจายมี ค วามหนาแน น น อ ยกว า
ของเหลวโดยรอบ อนุภาคจะเคลื่อนที่ขึ้นดานบน ซึ่ง
หมายความถึง การเกิดครีม (Creaming) ในทางตรงกัน
ขาม ถาอนุภาคมีความหนาแนนมากกวาของเหลวโดยรอบ
อนุภาคจะเคลื่อนที่ลงดานลาง ซึ่งหมายความถึง เกิดการ
ตกตะกอนที่ดานลาง (Sedimentation) การแยกชั้นที่เกิด
จากแรงโนมถวงสงเสริมใหอนุภาคเขามาใกลกนั ซึง่ สงผล
ใหอนุภาคเกิดการชนกันระหวางอนุภาคกับอนุภาคขาง
เคียง หลังจากการชนกันอนุภาคในอิมัลชันเกิดการแยก
ออกจากกันหรือเกาะกลุมกันขึ้นอยูกับความสัมพันธของ
ขนาดแรงดึงดูดและแรงผลักที่เกิดระหวางอนุภาค
การรวมกลุ  ม กั น ของอนุ ภ าคในระบบอิ มั ล ชั น ของ
อาหารสามารถแบงออกไดเปน 2 ชนิดหลัก คือ การเกาะ
กลุมของอนุภาค (Flocculation) และการหลอมรวมเปน
อนุภาคเดียวกัน (Coalescence) การเกาะกลุม ของอนุภาค
เกิดจากอนุภาคสองอนุภาคหรือมากกวานั้นเขามาเกาะ
กลุมกันโดยที่ยังคงลักษณะเดิมเฉพาะตัวไวได ซึ่งมีกลไก
การเกิดหลายรูปแบบ เชน การเกิดการเกาะกลุมกัน
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เนื่องจากการเติมอิมัลซิฟายอิงเอเจนต (emulsifying
agent) ทีม่ โี มเลกุลขนาดใหญ ทําใหเกิดการดูดซับทีพ่ นื้ ผิว
อนุภาคมากกวาหนึ่งอนุภาค อนุภาคจึงเชื่อมตอกันเปน
สาย (molecular bridges) ซึ่งเปนการเกิด bridging
flocculation และกลไกการเกิดการเกาะกลุมกันเนื่องจาก
การเติ ม โพลิ เ มอร ที่ ไ ม ดู ด ซั บ ที่ พื้ น ผิ ว อนุ ภ าค ทํ า ให มี
ปริมาณโพลิเมอรในสวนวัฏภาคตอเนื่องเพิ่มมากขึ้น จึง
เกิดแรงดันออสโมติก (osmotic pressure) ผลักดันโมเลกุล
นํ้าออกจากพื้นผิวอนุภาค ทําใหอนุภาคเกิดการเกาะกลุม
กันเมือ่ เคลือ่ นทีเ่ ขามาใกลกนั เรียกกลไกการเกิดการเกาะ
กลุมกันนี้วา depletion flocculation ในขณะที่การหลอม
รวมเปนอนุภาคเดียวกันนั้น เกิดจากอนุภาคสองอนุภาค
หรือมากกวานัน้ มาหลอมรวมกันกลายเปนอนุภาคเดียวที่
มีขนาดใหญขึ้น การเกาะกลุมของอนุภาคและการหลอม
รวมเปนอนุภาคเดียวกันเรงอัตราเร็วในการเกิดการแยก
ชั้นเนื่องจากแรงโนมถวง (Coupland and McClements,
2001; McClements, 2005) การเสียความคงตัวของ
อิมัลชันมีทั้งขอดีและขอเสีย ในดานขอดีนั้นการสูญเสีย
ความคงตัวของอิมัลชันชวยสรางลักษณะเนื้อสัมผัสที่พึง
ประสงค ตัวอยางเชน การผลิตชีสดวยการตกตะกอน สวน
ขอเสียคือลดอายุการเก็บของผลิตภัณฑ ไดลกั ษณะปรากฏ
ที่ไมเปนเนื้อเดียวกัน เปลี่ยนลักษณะเนื้อสัมผัสและกลิ่น
รสของผลิตภัณฑอาหาร
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