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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
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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 pectinzein 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.
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53361202 : สาขาวิชาวิทยาการทางเภสัชศาสตร์
คําสําคัญ : เพกติน / เซอีน / สารประกอบเชิงซ้อน / สมบัติทางกายภาพ / ความคงตัว / อิมลั ชัน / นํามันรําข้าว
มณี รัตน์ จัตตุลาภา : ผลของสารประกอบเชิงซ้อนระหว่างเพกตินและเซอีนต่อสมบัติทางกายภาพ
และความคงตัวของอิมลั ชันจากนํามันรําข้าว. อาจารย์ทีปรึ กษาวิทยานิพนธ์ : รศ.ดร.พรศักดิ ศรี อมรศักดิ และ รศ.
ดร. สุชาดา พิริยะประสาธน์. 100 หน้า.
อิมลั ชันชนิดนํามันในนําทีเตรี ยมโดยใช้เพกตินเป็ นสารก่ออิมลั ชันมีความคงสภาพตํา การใช้เพกติ
นร่ วมกับโปรตี นเพือเป็ นสารก่ออิมลั ชันสามารถใช้เพือปรับปรุ งสมบัติ และเพิมความคงสภาพของอิมลั ชันได้
การศึกษานีมีวตั ถุประสงค์เพือศึกษาสมบัติทางกายภาพของสารประกอบเชิงซ้อนระหว่างเพกตินและเซอีนและผล
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ของสารประกอบเชิงซ้อนต่อสมบัติทางกายภาพและความคงสภาพของอิมลั ชันนํามันรําข้าว สารประกอบเชิงซ้อน
ระหว่างเพกตินและเซอีนเตรี ยมโดยการผสมสารละลายเพกตินและสารละลายเซอีนทีพีเอชเท่ากับ 4 ซึ งเซอีนและ
เพกตินมีประจุตรงข้ามกัน แล้วนําสารประกอบเชิงซ้อนทีได้ไปศึกษาศักย์ไฟฟ้ าซี ตา ความขุ่นของสารละลาย อิน
ฟาเรดสเปกโทรสโกปี ชนิ ดฟูเรี ยร์ ทรานสฟอร์ ม และแรงตึงผิว ศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยาจากภาพถ่ายจาก
กล้องดิจิตอล กล้องจุลทรรศน์ และกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่ องกราด ศึกษาอิทธิ พลของความเข้มข้น
เพกติน เซอีน และนํามันรําข้าว ลําดับการผสมและพีเอชต่อสมบัติทางกายภาพ เช่น ขนาดหยดอนุภาค ศักย์ไฟฟ้ า
ซี ตาและความคงสภาพของอิมลั ชันหลังจากเก็บไว้ทีอุณหภูมิห้องและภายใต้สภาวะความเครี ยดทางสิ งแวดล้อม
เช่น การเปลียนแปลงของวงจรอุณหภูมิและการปั นเหวียง พบว่าการเติมเซอีนลงในสารละลายเพกตินเกิดเป็ น
สารประกอบเชิ งซ้อนระหว่างเพกตินและเซอีนที ไม่ละลายนําโดยมีความขุ่นเพิมขึนและประจุทีเป็ นลบลดลง
เล็กน้อย แรงตึงระหว่างผิวประจันของสารประกอบเชิงซ้อนระหว่างเพกตินและเซอีนสูงกว่าสารละลายเซอีนเดียว
และตํากว่าสารละลายเพกตินเดียวเล็กน้อย อิมลั ชันทีมีความคงสภาพเตรี ยมได้จากการปั นผสมเพกตินกับนํามันรํา
ข้าวก่อนแล้วจึงเติมสารละลายเซอีนทีพีเอชเท่ากับ 4 ผลการศึกษาชีให้เห็นว่าสารประกอบเชิงซ้อนระหว่างเพกติน
และเซอีนสามารถปรับปรุ งความคงสภาพของอิมลั ชันโดยการลดขนาดหยดอนุภาคและการเพิมความหนื ดของ
ระบบอิมลั ชัน ความคงสภาพของอิมลั ชันเพิมขึนเมือความเข้มข้นของเซอีนเพิมขึน นอกจากนันผลการศึ กษา
แสดงให้เห็นว่าความคงสภาพของอิมลั ชันทีใช้สารประกอบเชิงซ้อนระหว่างเพกตินชนิ ดเมทอกซี สูงและเซอีนสู ง
กว่าอิมลั ชันที ใช้สารประกอบเชิ งซ้อนระหว่างเพกตินชนิ ดเมทอกซี ตาและเซอี
ํ
น หลังจากผ่านเครื องปั นผสม
แรงดันสู งแล้ว ดังนันสารประกอบเชิงซ้อนระหว่างเพกตินและเซอีนภายใต้สภาวะทีเหมาะสมสามารถนํามาใช้
เพือปรับปรุ งสมบัติทางกายภาพและความคงสภาพของอิมลั ชันได้
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
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