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1. บทนำ
อิมัลชั่นน้ำมันในน้ำ คือระบบที่ประกอบดวยอนุภาคน้ำมันกระจายแขวนลอยในวัฏภาคน้ำ ผลิตภัณฑอาหารที่มีสวนผสม
ระหวางน้ำมันและน้ำสวนใหญ จะอยูในรูปของอิมัลชั่น อาทิเชน นม ครีม กะทิ และน้ำสลัด นอกจากอาหารแลวผลิตภัณฑยา และ
เครื่องสำอางที่มีน้ำมันและน้ำเปนสวนประกอบ สวนใหญยังจัดอยูในประเภทอิมัลชั่นดวย ผลิตภัณฑอิมัลชั่นจึงพบเห็นทั่วไปและใช
ในการอุปโภคบริโภคอยูเสมอ อยางไรก็ตามอิมัลชั่นเปนระบบที่ไมคงตัวหรือไมเสถียร กลาวคืออนุภาคน้ำมันอาจเกาะกลุมกัน
รวมตัวกันเปนอนุภาคทีใ่ หญขนึ้ ลอยตัวขึน้ และทายทีส่ ดุ แยกชัน้ ออกเปนชัน้ น้ำมันและชัน้ น้ำ ดังแสดงในรูปภาพที่ 1 ปกติแลวผลิตภัณฑ
อิมัลชั่นจะสามารถเก็บไวไดเพียงระยะเวลาหนึ่ง กอนเกิดการแยกชั้นระหวางน้ำและน้ำมันดังกลาว

การเพิ่มความคงตัวใน
อิมัลชั่นสามารถทำไดโดย
เติมอิมัลซิไฟเออรหรือสาร
ลดแรงตึงผิวเพิม่ อิมลั ซิไฟเออร
คื อ โมเลกุ ล สารที่ มี โ ครงสร า งทางเคมี ที่
ประกอบดวยสองสวน คือ สวนที่ชอบน้ำและสวนที่
ชอบน้ำมันในโมเลกุลเดียวกัน เมื่ออิมัลซิไฟเออรไป
เกาะและเคลื อ บอยู ร อบๆอนุ ภ าคน้ ำ มั น ดั ง แสดง
ในรูปภาพ 2 ก อิมัลซิไฟเออรจะทำหนาที่กันไมให
แตละอนุภาคน้ำมันเขามาชิดติดกัน และปองกันการ
รวมตัวกันของอนุภาคน้ำมัน อิมลั ชัน่ จึงมีความคงตัว
มากขึ้น
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รูปภาพที่ 1 (ก) อิมัลชั่นน้ำมันในน้ำเริ่มตนประกอบดวยอนุภาคน้ำมันกระจาย
แขวนลอยในน้ำอยางสม่ำเสมอ เมื่อตั้งทิ้งไวอิมัลชั่นซึ่งไมคงตัว จะสลายตัวตาม
ลำดับขั้นตอนแสดงในรูปภาพ ข ถึง ง (ข) อนุภาคน้ำมันเกาะกันกลุมและบาง
สวนรวมตัวเปนอนุภาคน้ำมันที่ใหญขึ้น (ค) อนุภาคน้ำมันลอยตัวขึ้นสูงเหนือผิว
น้ำ และ (ง) อนุภาคน้ำมันทั้งหมดสลายตัวกลายเปนชั้นน้ำมันแยกอยูเหนือชั้น
น้ำในทายที่สุด
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รูปภาพที่ 2 (ก) อิมัลชั่นแบบปกติ (อิมัลชั่นปฐมภูมิ) ที่มีอิมัลซิไฟเออรประเภทประจุลบเกาะอยูรอบๆ อนุภาคน้ำมัน และ
(ข) อิมัลชั่นแบบเมมแบรนสองชั้น (อิมัลชั่นทุติยภูมิ) ที่มีสารโพลิเมอรชีวภาพที่ประจุบวกปกคลุมอยูรอบๆ อิมัลซิไฟเออรประจุลบอีกชั้นหนึ่ง

อิมัลชั่นแบบเมมเบรนหลายชั้น (multilayer membrane
emulsions) เปนอิมัลชั่นรูปแบบใหมที่นาสนใจ เพราะจากการ
ศึกษาวิจัยโดยเฉพาะในตางประเทศในชวงปที่ผานมา พบวา
อิมัลชั่นแบบเมมเบรนหลายชั้นนี้มีความคงตัวมากกวาอิมัลชั่น
แบบปกติ โดยมีความคงตัวตอภาวะปจจัยแวดลอมตางๆ เชน
ในภาวะเปนกรด ในสารละลายเกลือ และไมสลายตัวหลังผาน
การใหความรอนที่อุณหภูมิสูง ลักษณะพิเศษของอิมัลชั่นแบบ
เมมเบรนหลายชั้นคือรอบๆ อนุภาคน้ำมันประกอบดวยชั้นเยื่อ
หรือเมมเบรนของสารตางๆมากกวาหนึง่ ชนิดเรียงซอนๆ กัน โดย
ชั้นแรกยังคงเปนสารอิมัลซิไฟเออรแตตองเปนอิมัลซิไฟเออร
ประเภทที่ มี ป ระจุ และชั้ น ถั ด ไปเป น สารประเภทโพลิ เ มอร
ชีวภาพที่มีประจุตรงขามกับสารอิมัลซิไฟเออรชั้นแรก โดยชั้น
โพลิเมอรชวี ภาพยึดเกาะบนอิมลั ซิไฟเออรชนั้ แรกจากแรงดึงดูด
ที่เกิดจากขั้วประจุที่ตางกันระหวางสารทั้งสอง สารโพลิเมอร
ชี ว ภาพอาจเป น สารประเภทคาร โ บไฮเดรตหรื อ โปรตี น ก็ ไ ด
รูปภาพ 2ก เปนรูปตัวอยางอนุภาคอิมัลชั่นแบบปกติ (หรืออาจ
เรียกวา อิมัลชั่นปฐมภูมิ) ที่รอบๆ อนุภาคน้ำมันมีอิมัลซิไฟเออร
ที่มีประจุลบเกาะอยูเพียงชั้นเดียว สวนรูปภาพ 2ข เปนรูปตัว
อยางอนุภาคอิมัลชั่นแบบเมมเบรนสองชั้น (หรืออาจเรียกวา
อิมัลชั่นทุติยภูมิ) ซึ่งมีสารโพลิเมอรชีวภาพที่มีประจุบวกเกาะ
อยูลอมรอบชั้นอิมัลซิไฟเออรประจุลบอีกทีหนึ่ง จำนวนชั้นสาร
บนอนุภาคน้ำมันอาจเพิ่มเปนสามชั้น (หรืออาจเรียกวา อิมัลชั่น
ตติยภูมิ) ทั้งนี้โพลิเมอรชีวภาพชั้นที่สามตองมีประจุตรงขามกัน
กับสารโพลิเมอรชีวภาพชั้นที่สอง
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ในการงานวิจัยที่ผานมามีการใชอิมัลซิไฟเออรและสารโพ
ลิเมอรชีวภาพชนิดตางๆ ในการเตรียมอิมัลชั่นแบบเมมเบรน
แบบหลายชัน้ และไดนำมาแสดงเปนตัวอยางขางลางนี้ โดยสาร
ที่ใชเตรียมเมมเบรนเรียงตามลำดับชั้น คือ
[อิมัลซิไฟเออรชั้น ที่หนึ่ง] – [โพลิเมอรชีวภาพชั้นที่สอง] –
[โพลิเมอรชีวภาพชั้น ที่สาม]
•
•
•
•
•
•
•
•

เลซิทิน (ประจุลบ) –ไคโตแซน (ประจุบวก) [1-4]
ซิเทรียม (ประจุลบ) –ไคโตแซน (ประจุบวก) [5]
SDS (ประจุลบ) –เจลาติน (ประจุบวก) [6]
SDS (ประจุลบ) –ไคโตแซน (ประจุบวก) –เพคติน
(ประจุลบ) [7, 8]
โปรตีนเคซีเนต (ประจุบวก) – เพคติน (ประจุลบ) [9]
โปรตีนเบตาแลคโตกลอบูลิน (ประจุบวก) –เพคติน
(ประจุลบ) [10, 11]
โปรตีนเบตาแลคโตกลอบูลิน (ประจุบวก)
–คาราจีแนน (ประจุลบ) [10]
โปรตีนเบตาแลคโตกลอบูลิน (ประจุบวก)
–คาราจีแนน (ประจุลบ) –เจลาติน (ประจุบวก) [12]

2. วิธีการเตรียมอิมัลชั่นแบบเมมเบรนสองชั้น
อิมัลชั่นแบบเมมแบรนหลายชั้นสามารถเตรียมไดโดยวิธีที่
เรียกวาการทับถมแบบชั้นตอชั้นทางไฟฟา (Layer-by-layer
electrostatic deposition technique) [7] กลาว คือ เริม่ จากการ
เตรียมอิมัลชั่นปฐมภูมิแบบปกติ คือผสมน้ำ น้ำมัน และอิมัลซิ
ไฟเออรชนิดทีม่ ปี ระจุเขาดวยกัน ตีผสมดวยเครือ่ งปน ผสมความ
เร็วสูงและผานเครื่องโฮโมจีไนเซอรความดันสูงเพื่อลดขนาด
อนุภาคน้ำมัน ไดเปนอิมัลชั่นปฐมภูมิที่ประกอบดวยอนุภาคน้ำ
มันปกคลุมดวยชั้นอิมัลซิไฟเออร นำอิมัลชั่นปฐมภูมิที่ไดไปเจือ
จางตอโดยการเติมสารละลายโพลิเมอรชีวภาพที่มีประจุตรง
ขามกับอิมัลซิไฟเออรที่ใช สารโพลิเมอรชีวภาพจะไปเกาะบน
ชั้นอิมัลซิไฟเออรโดยแรงดึงดูดที่เกิดจากประจุไฟฟาที่ตางกัน
กอกำเนิดเปนอิมลั ชัน่ ทุตยิ ภูมหิ รืออิมลั ชัน่ แบบเมมเบรนสองชัน้

3. การวัดประจุไฟฟาบนอนุภาคอิมัลชั่น
คาประจุไฟฟาบนอนุภาคอิมัลชั่นหรือคาซีตาโพเทนเชี่ยว
สามารถวัดไดโดยใชเครื่องวัดอิเล็กโตรโฟรีซีส คาประจุไฟฟา
บนอนุภาคอิมัลชั่นเปนตัวบงชี้ที่สำคัญวามีการสรางเมมเบรน
ที่มีประจุบวกหรือประจุลบรอบๆ อนุภาคน้ำมัน ประจุไฟฟาบน
อิมัลชั่นปฐมภูมิเปนประจุที่เกิดจากสารอิมัลซิไฟเออร และ
ประจุไฟฟาบนอิมลั ชัน่ ทุตยิ ภูมเิ ปนประจุทเี่ กิดจากสารโพลิเมอร
ชีวภาพที่ไปยึดเกาะบนอิมัลซิไฟเออรชั้นแรก ดังนั้นประจุไฟฟา
บนอิมัลชั่นทุติยภูมิจะตรงกันขามกับประจุไฟฟาบนอิมัลชั่น
ปฐมภูมิ รูปภาพที่ 3 เปนตัวอยางการศึกษาของ Ogawa et. al.
(2003) [3] จากกราฟจะเห็นวาคาประจุไฟฟาตอนแรกของอิมัล
ชั่นปฐมภูมิที่ใชเลซิทินเปนอิมัลซิไฟเออรมีคาประมาณ -35
มิลลิโวต เมื่อเติมสารละลายไคโตแซนซึ่งเปนสารโพลิเมอร
ชีวภาพที่มีประจุบวกที่ความเขมขนตางๆ คาประจุไฟฟาบน
อนุภาคน้ำมันเพิม่ ขึน้ ตามความเขมขนของสารละลายไคโตแซน
และคาประจุบนอนุภาคน้ำมันมีคาเปนคาบวกเมื่อความเขมขน
ของสารละลายไคโตแซนมีคามากกวา 0.01 %โดยน้ำหนัก ซึ่ง
เปนการแสดงใหเห็นวามีการสรางชัน้ ไคโตแซนประจุบวกปกคลุม
ลอมรอบอนุภาคอิมัลชั่นปฐมภูมิอีกทีหนึ่ง
3.1 การแปรความเขมขนเกลือไอออนตอคาประจุไฟฟา
บนอนุภาคอิมัลชั่น
การศึกษาสมบัตทิ างประจุไฟฟาบนอนุภาคอิมลั ชัน่ สามารถ
ทำไดโดยการแปรคาความเขมขนเกลือไอออน เมื่อเติมสาร
ละลายเกลือลงในอิมลั ชัน่ เกลือไอออนสามารถบดบังประจุไฟฟา
ของอนุภาคน้ำมัน ทำใหคา ประจุไฟฟาบนอนุภาคอิมลั ชัน่ ลดลง

รูปภาพที่ 3 กราฟแสดงความสัมพันธระหวางคาประจุไฟฟาบนอนุภาค
อิมัลชั่น (คาซีตาโพเทนเชี่ยว) และความเขมขนของสารละลายไคโตแซนที่
เติมลงในอิมลั ชัน่ ทีเ่ ตรียมจากน้ำมันขาวโพด 1% โดยน้ำหนัก, เลซิทนิ 0.2%
โดยน้ำหนัก, และทีค่ า ความเปนกรดเทากับ 3 (ดัดแปลงจากเอกสารอางอิง [3])

ตัวอยางศึกษาในรูปภาพที่ 4 Surh et. al. (2005) [6] แสดงให
เห็นวาเมื่อเติมสารละลายเกลือโซเดียมคลอไรดที่ความเขมขน
ตางๆ ลงในอิมัลชั่นปฐมภูมิที่ใช SDS เปนอิมัลซิไฟเออร คา
ประจุลบของอิมัลชั่นลดลงเมื่อเพิ่มความเขมขนของสารละลาย
เกลือโซเดียมคลอไรด และเมื่อเติมสารละลายเกลือโซเดียม
คลอไรดลงในอิมัลชั่นทุติยภูมิที่ใช SDS เปนอิมัลซิไฟเออรและ
หุม ดวยชัน้ เจลาตินประจุบวก คาประจุบวกบนอิมลั ชัน่ ลดลงตาม
ความเขมขนของเกลือไอออนที่เพิ่มขึ้นเชนกัน
3.2 การแปรคาความเปนกรดตอคาประจุไฟฟาบนอนุภาคอิมัลชั่น
โปรตีนเปนสารโพลิเมอรชีวภาพที่นิยมใชในการเตรียม
อิมัลชั่นแบบเมมแบรนหลายชั้น คาประจุไฟฟาของโปรตีนขึ้น
อยูกับคาพีไอของโปรตีนชนิดนั้นๆ และขึ้นกับคาความเปนกรด
หรือคาพีเอชของสารละลาย ดังนั้นคาประจุไฟฟาบนอนุภาค
อิมัลชั่นที่มีโปรตีนปกคลุมอยู จะเปนคาลบเมื่อปรับพีเอชใหสูง
กวาคาพีไอของโปรตีน และเปนคาบวกเมื่อปรับพีเอชใหต่ำกวา
คาพีไอของโปรตีนนั้นๆ ในรูปภาพที่ 5 Surh et. al. (2005) [6]
ไดแปรคาพีเอชในชวง 3-8 ในอิมัลชั่นปฐมภูมิที่เตรียมจาก
น้ำมันขาวโพดโดยใช SDS เปนอิมัลซิไฟเออร พบวาคาประจุบ
นอิมัลชั่นมีคาลบตลอดชวงพีเอชที่ใช ในขณะที่เมื่อแปรคาพีเอ
ชในอิมลั ชัน่ ทุตยิ ภูมทิ เี่ ตรียมโดยใช SDS เปนอิมลั ซิไฟเออรและ
ใชโปรตีนเจลาตินจากปลาหุมอีกชั้น พบวาคาประจุบนอนุภาค
อิมลั ชัน่ มีคา บวกเมือ่ คาพีเอชมีคา ต่ำกวา 5 และมีคา เปนลบเมือ่
คาพีเอชมากกวา 6 ทั้งนี้คาพีไอของเจลาตินจากปลามีคาโดย
ประมาณอยูระหวางคาทั้งสองนี้

รูปภาพที่ 4 กราฟแสดงความสัมพันธระหวางคาประจุไฟฟาบนอนุภาค
อิมลั ชัน่ (คาซีตา โพเทนเชีย่ ว) และความเขมขนของสารละลายเกลือโซเดีย
มคลอไรดที่เติมในอิมัลชั่นปฐมภูมิ (ที่เตรียมจากน้ำมันขาวโพด 20% โดย
น้ำหนัก, SDS 0.46 % โดยน้ำหนัก, และที่คาความเปนกรดเทากับ 3) และ
ในอิมัลชั่นทุติยภูมิ (ที่เตรียมจากน้ำมันขาวโพด 10% โดยน้ำหนัก, SDS
0.23 % โดยน้ำหนัก, เจลาตินจากปลา 2% โดยน้ำหนัก, และที่คาความ
เปนกรดเทากับ 3) (ดัดแปลงจากเอกสารอางอิง [6])
Food: Vol.41 No.1 January - March 2011

23

รูปภาพที่ 5 กราฟแสดงความสัมพันธระหวางคาประจุไฟฟาบนอนุภาค
อิมลั ชัน่ (คาซีตา โพเทนเชีย่ ว) และคาความเปนกรดหรือคาพีเอชในอิมลั ชัน่
ปฐมภูมิ (ที่เตรียมจากน้ำมันขาวโพด 20% โดยน้ำหนัก, SDS 0.46 % โดย
น้ำหนัก, และทีค่ า ความเปนกรดเทากับ 3) และในอิมลั ชัน่ ทุตยิ ภูมิ (ทีเ่ ตรียม
จากน้ำมันขาวโพด 10% โดยน้ำหนัก, SDS 0.23 % โดยน้ำหนัก, เจลาติน
จากปลา 2 % โดยน้ำหนัก, และทีค่ า ความเปนกรดเทากับ 3) (ดัดแปลงจาก
เอกสารอางอิง [6])

4. คุณสมบัตขิ องอิมลั ชัน่ แบบเมมเบรนหลายชัน้ ตอปฎิกริ ยิ าเคมีแล
ะกระบวนการผลิตตางๆ
4.1 การเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชั่นของน้ำมัน
(Lipid Oxidation)
อิมัลชั่นซึ่งมีน้ำมันเปนองคประกอบสามารถเกิดปฏิกิริยา
กับอากาศหรือที่เรียกวาเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชั่นกอใหเกิดเปน
กลิ่นหืน ผลิตภัณฑอิมัลชั่นเพื่อใชในการอุปโภคบริโภคทั่วๆ ไป
ไมสามารถเก็บไวไดนานเกินระยะเวลาหนึ่งเพราะการเกิดกลิ่น
ดังกลาว ไดมีการศึกษาเปรียบเทียบอัตราการเกิดปฏิกิริยาออก
ซิเดชั่นของน้ำมันในอิมัลชั่นปฐมภูมิและในอิมัลชั่นทุติยภูมิ
และพบว า น้ ำ มั น ในอิ มั ล ชั่ น ทุ ติ ย ภู มิ มี แ นวโน ม เกิ ด ปฏิ กิ ริ ย า
ออกซิเดชั่นในอัตราที่ชากวาในอิมัลชั่นปฐมภูมิ Ogawa et. al.
2003 [4] และ Klinkesorn et. al. 2005 [13] พบวาน้ำมันใน
อิ มั ล ชั่ น ทุ ติ ย ภู มิ ที่ เ ตรี ย มจากเลซิ ทิ น ประจุ ล บและไคโตแซน
ประจุบวก มีแนวโนมเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชั่นในอัตราที่ชากวา
น้ ำ มั น ในอิ มั ล ชั่ น ปฐมภู มิ ที่ เ ตรี ย มจากเลซิ ทิ น เพี ย งชั้ น เดี ย ว
Katsuda et. al. 2008 [11] ใชโปรตีนเบตาแลคโตกลอบูลินใน
การเตรียมอิมัลซิไฟเออรชั้นแรกและเพคตินในการเตรียมเมม
เบรนชั้นที่สอง พบวาเพคตินสองชนิดคือซีตรัสเพคตินและซูกา
บีทเพคตินมีผลตออัตราการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชั่นตางกัน
กลไกการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชั่นในอิมัลชั่นยังไมทราบแนชัด
และอาจขึ้ น กั บ ป จ จั ย อื่ น ๆ ด ว ยเช น ชนิ ด ประจุ บ นอนุ ภ าค
อิ มั ล ชั่ น ซึ่ ง อาจมี ป ฏิ สั ม พั น ธ กั บ ตั ว ออกซิ ไ ดซ ป ระเภทโลหะ
ไอออนตางๆ [14]
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4.2 การใชความรอน (Thermal processing)
กระบวนการใหความรอนเปนกระบวนการที่สำคัญในการ
ผลิตอาหารทั้งในการทำสุกและการฆาเชื้อ จากการศึกษาที่
ผานมา พบวาอิมัลชั่นแบบเมมเบรนหลายชั้นมีความคงตัวตอ
ความรอนไดดีกวาอิมัลชั่นปฐมภูมิ เชน จากการศึกษาของ
Ogawa et. al. (2003) [4] ที่ใชอิมัลชั่นทุติยภูมิน้ำมันขาวโพดที่
เตรียมจากเลซิทินและไคโตแซน มาเก็บไวที่อุณหภูมิสูง 90 Oซ
เปนเวลา 30 นาที พบวาอนุภาคน้ำมันมีลักษณะกระจายตัว
และไมเกาะกลุมกัน ในขณะที่ในอิมัลชั่นปฐมภูมิที่เตรียมจาก
เลซิทินชั้นเดียวอนุภาคน้ำมันมีลักษณะเกาะกันเปนกลุมใน
ขณะที่ Klinkesorn et. al. (2005) [2] ใชน้ำมันปลาทูนาพบวา
อนุภาคน้ำมันของอิมลั ชัน่ ปฐมภูมทิ เี่ ตรียมจากเลซิทนิ รวมตัวกัน
เปนอนุภาคใหญขนึ้ แตอมิ ลั ชัน่ ทุตยิ ภูมทิ เี่ ตรียมจากเลซิทนิ และ
ไคโตแซนไมรวมตัวกันหลังใหความรอน
4.3 การละลายน้ำแข็ง (Freeze thawing)
การเก็บแชแข็งชวยยื่นอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑอาหาร
การละลายน้ำแข็งเปนกระบวนการนำผลิตภัณฑที่ผานการเก็บ
แชแข็งทีอ่ ณ
ุ หภูมติ ำ่ มาทิง้ ไวทอี่ ณ
ุ หภูมหิ อ งเพือ่ ละลายน้ำแข็งมี
งานวิจัยตางๆ ที่ศึกษาถึงความคงตัวของอิมัลชั่นหลังผานการ
ละลายน้ำแข็ง เชนในการทดลองของ Ogawa et. al. (2003) [4]
ที่นำอิมัลชั่นน้ำมันขาวโพดมาแชแข็งที่ -10 Oซ เปนเวลา 22
ชัว่ โมง และเก็บที่ 30 Oซ เปนเวลา 2 ชัว่ โมง โดยทำซ้ำเปนจำนวน
6 ซ้ำ และพบวาในอิมลั ชัน่ แบบทุตยิ ภูมทิ เี่ ตรียมจากเลซิทนิ และ
ไคโตแซนมีอนุภาคน้ำมันทีเ่ กาะกลุม กันปริมาณนอยกวาอิมลั ชัน่
ปฐมภูมิที่เตรียมจากเลซิทินเพียงอยางเดียว ผลการทดลอง
ทำนองเดียวกันทีพ่ บในอิมลั ชัน่ แบบเมมเบรนหลายชัน้ ชนิดอืน่ ๆ
เชน อิมัลชั่นตติยภูมิที่ใช SDS-ไคโตแซน-เพคติน [7, 8] และ
อิมัลชั่นตติยภูมิที่ใชโปรตีนเบตาแลคโตกลอบูลิน- คาราจีแนนเจลาติน [12] โดยพบวาอนุภาคน้ำมันมีความคงตัวดีกวาใน
อิมลั ชัน่ ปฐมภูมิ กลาวคือ มีลักษณะกระจายตัวไมเกาะกลุมกัน
หรือไมรวมตัวกันเปนอนุภาคที่ใหญขึ้นหลังผานการละลาย
น้ำแข็ง
4.4 การอบแหงแบบแชแข็ง (Freeze drying)
กระบวนการอบแหงแบบแชแข็งเปนกระบวนการทำแหงที่
ใหผลิตภัณฑที่มีคุณภาพสูงเนื่องจากเปนการระเหิดใหแหงที่
อุณหภูมิต่ำ ผลิตภัณฑอิมัลชั่นสามารถนำมาอบแหงโดยวิธี
ดั ง กล า ว ซึ่ ง หลั ง จากนั้ น ผลึ ก แห ง ที่ ไ ด จ ะถู ก นำมาบดเป น
ผลิตภัณฑในรูปผง ปกติแลวผลิตภัณฑผงทีไ่ ดตอ งนำมาละลาย
น้ำเพื่อคืนรูปอิมัลชั่นกอนการอุปโภคบริโภค Klinkesorn et. al.
(2005) [2] นำอิมัลชั่นแบบเมมเบรนหลายชั้นที่เตรียมจาก

เลซิทินและไคโตแซนหลังจากผานกระบวนการดังกลาวมา
ละลายน้ำเพือ่ คืนรูปอิมลั ชัน่ พบวาอิมลั ชัน่ ทีไ่ ดมลี กั ษณะเหมือน
กับกอนผานกระบวนการอบแหง กลาวคือขนาดอนุภาคไม
เปลี่ยนแปลง อนุภาคน้ำมันไมเกาะกลุมกันและไมเกิดการรวม
ตัวกัน ในขณะที่อนุภาคอิมัลชั่นของอิมัลชั่นปฐมภูมิที่เตรียม
จากเลซิ ทิ น ชั้ น เดี ย วมี ลั ก ษณะรวมตั ว เป น อนุ ภ าคที่ ใ หญ ขึ้ น
Mun et. al. (2008) [10] พบวาอิมัลชั่นทุติยภูมิที่เตรียมจาก
โปรตีนเบตาแลคโตกลอบูลินและเพคตินและจากโปรตีนเบตา
แลคโตกลอบูลินและคาราจีแนนมีความคงตัวดีกวาอิมัลชั่น
ปฐมภูมิคืออนุภาคน้ำมันมีการเกาะกลุมกันกันนอยกวา และใช
สารยึดเกาะมอลโตสเดสตรินในปริมาณนอยกวา Kaasgaard
และ Keller (2010) [5] กักเก็บน้ำมันแตงกลิ่นรสที่ระเหยงายให
อยูในรูปเปนผงแหงโดยเตรียมเปนอิมัลชั่นแบบเมมเบรนสอง
ชั้น คือใชซิเทรียมและไคโตแซน พบวาผงแหงที่เตรียมจากอิมัล
ชั่นทุติยภูมิสามารถกักเก็บน้ำมันไดมีประสิทธิภาพกวาผงแหง
ที่เตรียมจากอิมัลชั่นปฐมภูมิที่ใชซิเทรียม อีกทั้งเมื่อเติมน้ำ
สามารถคืนรูปอิมัลชั่นไดดี อิมัลชั่นหลังการคืนรูปมีขนาดและ
การกระจายตัวของอนุภาคน้ำมันใกลเคียงกับอิมลั ชัน่ กอนนำไป
ทำแหง

4.5 การพนแหงแบบละอองฝอย (Spray drying)
การพนแหงแบบละอองฝอยเปนอีกวิธหี นึง่ ทีน่ ยิ มใชในการ
แปรรูปอิมลั ชัน่ ใหอยูใ นรูปผงแหง Klinkesorn et. al. (2006) [15]
พนแหงอิมัลชั่นน้ำมันทูนาที่เตรียมโดยเมมแบรนแบบสองชั้น
คือเลซิทินและไคโตแซนและ พบวาผงที่ไดกักเก็บน้ำมันไดดี
และอนุภาคน้ำมันกระจายตัวไดดีเมื่อนำมาละลายน้ำเพื่อคืน
รูปอิมัลชั่น
5. บทสรุปและขอเสนอแนะ
อิมัลชั่นแบบเมมเบรนหลายชั้นเปนอิมัลชั่นลักษณะใหม
คือ รอบๆ อนุภาคน้ำมันประกอบดวยสารอิมัลซิไฟเออรและ
สารโพลิเมอรชีวภาพตางๆ เรียงซอนกันเปนชั้นๆ อิมัลชั่นแบบ
เมมเบรนหลายชัน้ นีม้ คี ณ
ุ สมบัตทิ ดี่ วี า อิมลั ชัน่ แบบปกติเพราะมี
ความคงตัวสูงโดยสามารถคงตัวหลังผานกระบวนการผลิต
ตางๆ เชน การใหความรอน การละลายน้ำแข็ง การอบแหงแบบ
แชแข็ง และการพนแหงแบบละอองฝอย และมีแนวโนมที่เกิด
ปฏิกิริยาออกซิเดชั่นกับอากาศในอัตราที่ชากวาอิมัลชั่นแบบ
ปกติ ในอนาคตจึงเปนที่นาสนใจในการศึกษาคนควาวิจัยเพื่อ
เลือกสรรชนิดสารอิมัลซิไฟเออรและสารโพลิเมอรชีวภาพที่
เหมาะสมในการนำประยุกตใชกับผลิตภัณฑอิมัลชั่นอาหารยา
และเครือ่ งสำอาง ทัง้ นีเ้ พือ่ ใหไดผลิตภัณฑทม่ี สี มบัตทิ ด่ี ยี ง่ิ ๆ ขึน้
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