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 Low stability of oil-in-water emulsions has been reported when pectin was used 

as emulsifier.  One approach that can be used is to use pectin in combination with protein as 

emulsifiers.  The aim of this study was to investigate physical properties of pectin-zein 

complexes and their effect on physical properties and stability of rice bran oil emulsions.  The 

pectin-zein complexes were prepared by mixing pectin solution with zein solution at pH 4, 

where zein and pectin had opposite charges.  Then, the complexes were investigated for their 

zeta potential, turbidity, Fourier transform infrared spectra and surface tension.  Morphology 

of complexes was also observed from digital images, optical microscope images and scanning 

electron micrographs.  The influences of concentration of pectin, zein and oil as well as order 

of mixing and pH on physical properties, such as droplet size and zeta potential, and emulsion 

stability after storage at ambient temperature and under environmental stress conditions, i.e., 

temperature cycling and centrifugation test, were observed.  The addition of zein into pectin 

solution, at pH 4, resulted in insoluble pectin-zein complexes, demonstrating an increased 

turbidity and a slight decrease of negative charges.  The interfacial tension of pectin-zein 

complexes was higher than that of zein alone and slightly less than that of pectin alone.  The 

stable emulsions were prepared by homogenizing pectin with rice bran oil and then adding 

zein solution, at pH 4.  The results suggested that the pectin-zein complexes could improve 

stability of emulsions by decreasing droplet size and increasing viscosity of the emulsion 

system.  The stability of emulsions also increased as concentration of zein was increased.  

Furthermore, the results showed that the stability of emulsions using high methoxy pectin-

zein complexes was higher than those using low methoxy pectin-zein complexes, after 

passing through the high-pressure homogenizer.  Therefore, the pectin-zein complexes, under 

appropriate conditions, could be used to improve the physical properties and stability of rice 

bran oils emulsions.  

Department of Pharmaceutical Technology                                  Graduate School, Silpakorn University         

Student’s signature ………………..………..…………..........................…………. Academic Year 2013 

Thesis advisor’s signature 1………………………………………2………………..………………......... 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
 

vi 
 

53361202 : สาขาวิชาวทิยาการทางเภสชัศาสตร์ 
คาํสาํคญั : เพกติน / เซอีน / สารประกอบเชิงซอ้น / สมบติัทางกายภาพ / ความคงตวั / อิมลัชนั / นาํมนัรําขา้ว 

มณีรัตน์  จตัตุลาภา : ผลของสารประกอบเชิงซอ้นระหวา่งเพกตินและเซอีนต่อสมบติัทางกายภาพ
และความคงตวัของอิมลัชนัจากนาํมนัรําขา้ว. อาจารยที์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ : รศ.ดร.พรศกัดิ ศรีอมรศกัดิ และ รศ.
ดร. สุชาดา  พิริยะประสาธน์. 100 หนา้. 

อิมลัชนัชนิดนาํมนัในนาํทีเตรียมโดยใชเ้พกตินเป็นสารก่ออิมลัชนัมีความคงสภาพตาํ การใชเ้พกติ
นร่วมกบัโปรตีนเพือเป็นสารก่ออิมลัชนัสามารถใชเ้พือปรับปรุงสมบติัและเพิมความคงสภาพของอิมลัชนัได ้
การศึกษานีมีวตัถุประสงคเ์พือศึกษาสมบติัทางกายภาพของสารประกอบเชิงซอ้นระหวา่งเพกตินและเซอีนและผล
ของสารประกอบเชิงซอ้นต่อสมบติัทางกายภาพและความคงสภาพของอิมลัชนันาํมนัรําขา้ว สารประกอบเชิงซอ้น
ระหวา่งเพกตินและเซอีนเตรียมโดยการผสมสารละลายเพกตินและสารละลายเซอีนทีพีเอชเท่ากบั 4 ซึงเซอีนและ
เพกตินมีประจุตรงขา้มกนั แลว้นาํสารประกอบเชิงซอ้นทีไดไ้ปศึกษาศกัยไ์ฟฟ้าซีตา ความขุ่นของสารละลาย อิน
ฟาเรดสเปกโทรสโกปีชนิดฟูเรียร์ทรานสฟอร์ม และแรงตึงผิว ศึกษาลกัษณะทางสัณฐานวิทยาจากภาพถ่ายจาก
กลอ้งดิจิตอล กลอ้งจุลทรรศน์ และกลอ้งจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด ศึกษาอิทธิพลของความเขม้ขน้
เพกติน เซอีน และนาํมนัรําขา้ว  ลาํดบัการผสมและพีเอชต่อสมบติัทางกายภาพ เช่น ขนาดหยดอนุภาค ศกัยไ์ฟฟ้า
ซีตาและความคงสภาพของอิมลัชนัหลงัจากเก็บไวที้อุณหภูมิห้องและภายใตส้ภาวะความเครียดทางสิงแวดลอ้ม 
เช่น การเปลียนแปลงของวงจรอุณหภูมิและการปันเหวียง พบวา่การเติมเซอีนลงในสารละลายเพกตินเกิดเป็น
สารประกอบเชิงซ้อนระหว่างเพกตินและเซอีนทีไม่ละลายนาํโดยมีความขุ่นเพิมขึนและประจุทีเป็นลบลดลง
เลก็นอ้ย แรงตึงระหวา่งผิวประจนัของสารประกอบเชิงซอ้นระหวา่งเพกตินและเซอีนสูงกวา่สารละลายเซอีนเดียว
และตาํกวา่สารละลายเพกตินเดียวเลก็นอ้ย อิมลัชนัทีมีความคงสภาพเตรียมไดจ้ากการปันผสมเพกตินกบันาํมนัรํา
ขา้วก่อนแลว้จึงเติมสารละลายเซอีนทีพีเอชเท่ากบั 4 ผลการศึกษาชีใหเ้ห็นวา่สารประกอบเชิงซอ้นระหวา่งเพกติน
และเซอีนสามารถปรับปรุงความคงสภาพของอิมลัชนัโดยการลดขนาดหยดอนุภาคและการเพิมความหนืดของ
ระบบอิมลัชนั ความคงสภาพของอิมลัชนัเพิมขึนเมือความเขม้ขน้ของเซอีนเพิมขึน นอกจากนันผลการศึกษา
แสดงใหเ้ห็นวา่ความคงสภาพของอิมลัชนัทีใชส้ารประกอบเชิงซอ้นระหวา่งเพกตินชนิดเมทอกซีสูงและเซอีนสูง
กว่าอิมลัชนัทีใชส้ารประกอบเชิงซ้อนระหว่างเพกตินชนิดเมทอกซีตาํและเซอีน หลงัจากผ่านเครืองปันผสม
แรงดนัสูงแลว้ ดงันนัสารประกอบเชิงซอ้นระหวา่งเพกตินและเซอีนภายใตส้ภาวะทีเหมาะสมสามารถนาํมาใช้
เพือปรับปรุงสมบติัทางกายภาพและความคงสภาพของอิมลัชนัได ้
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