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บทคัดย่อ

การบรรจุสารสกัดหยาบจากต้นสาเกในพอลิเมอร์ชวี ภาพด้วยวิธคี อมเพล็กซ์โคอเซอร์เวชัน่ การเตรียมพอลิเมอร์
ชีวภาพระหว่างกัมอาราบิกกับเจลาติน การเตรียมตัวแปรมีดังนี้ ความเข้มข้นของกัมอาราบิกและเจ-ลาติน 1% และ 3%
โดยใช้อัตราส่วน 1:1, 1:2, 1:3 และสารสกัดหยาบจากเนื้อไม้สาเกปริมาณ 5 มิลลิลิตร 10 มิลลิลิตร และ 15 มิลลิลิตร
ผลการทดลองของไมโครแคปซูลที่บรรจุสารสกัดหยาบจากเนื้อไม้สาเกที่ความเข้มข้น 1% อัตราส่วน 1:1 และปริมาณ
ของสารสกัดหยาบจากเนื้อไม้สาเก 15 มิลลิลิตร พบว่าเป็นสภาวะที่ดีที่สุด ลักษณะสัณฐานวิทยาของไมโครแคปซูลที่
บรรจุสารสกัดหยาบจากเนื้อไม้สาเก แสดงให้เห็นว่ามีลักษณะกลมกระจายอยู่ทั่วไป มีขนาด 83 ไมโครเมตร การตรวจ
สอบลักษณะของไมโครแคปซูลที่บรรจุสารสกัดหยาบจากเนื้อไม้สาเกยืนยันด้วยเทคนิคฟูเรียร์ทรานสฟอร์มอินฟราเรด
สเปกโทรโฟโตมิเตอร์ พบว่ามีสารสกัดหยาบจากเนื้อไม้สาเกในไมโครแคปซูลที่เตรียมไว้ จากข้อมูลเทอร์โมแกรมของ
เทอร์โมกราวิเมตริก อะนาไลซิส พบว่าไมโครแคปซูลที่บรรจุสารสกัดหยาบจากเนื้อไม้สาเกมีการสลายตัวทางความร้อน
ได้ดีกว่าสารสกัดหยาบจากเนื้อไม้สาเกเพียงอย่างเดียว
ค�ำส�ำคัญ: สารสกัดหยาบจากเนื้อไม้สาเก ไมโครแคปซูล คอมเพล็กซ์โคอเซอร์เวชั่น

Abstract

The crude extract of Artocarpus alitilis was encapsulated in biopolymer by complex
coacervation method. The biopolymer was prepared from gum Arabic and gelatin. Experimental
materials were concentrations of gum arabic and gelatin at 1% and 3% with the ratio (v/v) of 1:1, 1:2,
1:3 and Artocarpus alitilis crude extract at the volume of 5 ml, 10 ml and 15 ml, respectively. The
results of Artocarpus alitilis crude extract microcapsules at the concentration of 1%, ratio (v/v) 1:1
and Artocarpus alitilis extract at 15 ml were the best condition. Morphology of Artocarpus alitilis crude
extract microcapsules showed spherical distributed size of 83 µm. Characterization of microcapsules
by FTIR spectral data indicated the presence of Artocarpus alitilis crude extract in the prepared
microcapsules. TGA Thermogram data showed Artocarpus alitilis extract microcapsules had thermal
decomposition better than Artocarpus alitilis crude extract only.
Keywords : Artocarpus alitilis crude extract, microcapsules, complex coacervation
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1. บทน�ำ

เนื่องจากปัจจุบันนี้กระแสของการดูแลสุขภาพได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก ซึ่งการดูแลผิวพรรณเองก็เป็น
ส่วนหนึง่ ของการดูแลสุขภาพเช่นเดียวกัน เพราะในปัจจุบนั นีใ้ นการด�ำรงชีวติ ประจ�ำวันจะต้องเจอกับมลภาวะต่างๆ อย่าง
หลีกเลีย่ งไม่ได้ เช่น ฝุน่ ควัน แสงแดด เป็นต้น ซึง่ ปัจจัยหลักทีท่ ำ� ให้สขุ ภาพผิวเสือ่ มสภาพก็คอื แสงแดด เพราะในแสงแดด
ประกอบไปด้วยรังสีตา่ งๆ เช่น รังสี UV-A UV-B และรังสีวสิ เิ บิล ฯลฯ โดยรังสีทมี่ อี ยูใ่ นแสงแดดจะก่อให้เกิดความผิดปกติ
ของผิวหนัง เช่น ผิวไหม้เกรียม ริว้ รอย แก่กอ่ นวัย และมะเร็งผิวหนัง (Anitha, 2012) ดังนัน้ จึงมีการคิดค้นสารต้านอนุมลู
อิสระจากแสงแดดต่างๆ ขึ้น ซึ่งอาจจะเป็นสารเคมีหรือผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ แต่ในปัจจุบันนี้ผู้อุปโภคมีความสนใจใน
การใช้สารสกัดทีไ่ ด้จากธรรมชาติเป็นอย่างมาก เนือ่ งจากมีความปลอดภัยและมีผลข้างเคียงต�ำ่ โดยกลุม่ ของสารสกัดจาก
ธรรมชาติที่มีฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระ เช่น วิตามินอี วิตามินซี ฟลาโวนอยด์ ฟีนอลิก แอซิด ซึ่งมีประสิทธิภาพในการ
ต้านอนุมูลอิสระได้ดี (จักรพันธุ์, 2011) ซึ่งในปัจจุบันมีการน�ำสารกัดของพืชสมุนไพรหลายชนิดมาผสมในผลิตภัณฑ์
เครื่องส�ำอาง เช่น มะหาด ชะเอมเทศ ล�ำใย มะขามป้อม เป็นต้น สมุนไพรเหล่านี้มีฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนสและฤทธิ์
ต้านออกซิเดชัน ซึ่งท�ำให้การสร้างเมลานินในผิวหนังลดลงและผิวพรรณขาวสดใสขึ้น สารสกัดจากพืชที่มีฤทธิ์ยับยั้ง
เมลานินนั้นมีหลากหลายชนิด แต่ในงานวิจัยนี้เลือกใช้สารสกัดจากเนื้อไม้สาเกเพื่อมาท�ำเป็นไมโครแคปซูลเนื่องจากยัง
ไม่มงี านวิจยั เกีย่ วกับพืชชนิดนี้ โดยได้มกี ารน�ำสารสกัดหยาบจากเนือ้ ไม้สาเกมาท�ำให้อยูใ่ นรูปของอนุภาคเล็กๆ คือ ไมโคร
แคปซูลนั่นเอง
ต้นสาเกหรือขนุนส�ำปะลอ มีชอื่ ทางวิทยาศาสตร์วา่ Artocarpus altilis โดยมีชอื่ อืน่ ๆ เช่น Breadfruit (อังกฤษ)
kada-chakkai (มาลายาลัม) อุลุ (ฮาวาย) สุกุน (อินโดนีเซีย) โคโล (ตากาลอก) ซึ่งเป็นพืชในวงศ์ Moraceae เป็นไม้ผล
พื้นเมืองของหมู่เกาะในมหาสมุทรอินเดียตะวันออก และมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันตก ต่อมาจึงแพร่หลายไปยังหมู่เกาะ
อินดีสตะวันตก และปลูกแพร่หลายทัว่ ไปในภูมภิ าคเขตร้อน เป็นต้นไม้ยนื ต้น สูง 15-20 เมตร ไม้สาเกยังมีสารทีม่ คี ณ
ุ สมบัติ
ในการยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนสในหลอดทดลอง ประกอบด้วย Artocapin, Artonin E, Morusin, Artoindonesianin B,
Chaplashin, Cycloartocarpin, Artonol B, Artoindonesianin F และ Cycloartobiloxanthone (ส�ำนักงานข้อมูล
สมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล, 2005) งานวิจัยนี้ได้ท�ำการศึกษาวิธีการสังเคราะห์ไมโครแคปซูลที่บรรจุ
สารสกัดหยาบจากเนื้อไม้สาเกด้วยเทคนิคคอมเพล็กซ์โคอเซอร์เวชั่น โดยศึกษาจากงานวิจัยดังต่อไปนี้ Enor (2009)
ได้ท�ำประเมินคุณสมบัติต้านมะเร็งของไดเอทิลอีเทอร์ จากสารสกัดเนื้อไม้สาเก ซึ่งวัดโดยใช้เทคนิค Microculture
Tetrazolium Technique (MTT) Thichanee and Sireerat (2010) ได้ท�ำการเตรียมไมโครแคปซูลที่บรรจุน�้ำมันข่า
สกัด ท�ำได้โดยวิธีการหยดผ่านเข็ม (Orifice Method) ระหว่างโซเดียมอัลจิเนตและแคลเซียมคลอไรด์ Xiao Jun-xia
(2011) ได้ท�ำการศึกษาวิธีโคอเซอร์เวชั่นระหว่างโปรตีนถั่วเหลืองไอโซเลต (SPI) กับ กัมอาราบิก (GA) ส�ำหรับการท�ำ
ไมโครเอนแคปซูเลชันของน�้ำมันจากเปลือกส้ม โดยท�ำการศึกษาค่าพีเอช, ความแข็งแรงของไอออน Huang Guo-Qing
(2012) ได้ท�ำการสร้างเม็ดแคปซูลระหว่างการสกัดโปรตีนจากเมล็ดถั่วเหลือง (SPI) และไคโตซาน ตรวจสอบโดยการ
วิเคราะห์ความขุ่นและผลการค�ำนวณของการเกิดเป็นแคปซูลซึ่งจะสัมพันธ์กับค่าพีเอช, อุณหภูมิ, เวลา, ความแข็งแรง
ของไอออน, ความเข้มข้นทั้งหมดของไบโอพอลิเมอร์ (TBconc) และอัตราส่วนโปรตีนต่อสารพอลิแซคคาไรด์

2. วิธีการทดลอง

วัสดุและอุปกรณ์
การสังเคราะห์ไมโครแคปซูลโดยใช้เจลาติน (Gelatin) และ กัมอารบิค (Gum arabic) ซึง่ เป็นส่วนของผนัง ส่วน
สารส�ำคัญคือสารสกัดหยาบจากเนื้อไม้สาเก (Wood of Artocarpus altilis) โดยใช้ 50% กรดอะซิติก (Acetic acid)
และ 20% โซเดียมไฮดรอกไซด์ (Sodium hydroxide) ปรับพีเอช และ 25% กลูตารัลดีไฮด์ (Glutaraldehyde) เป็น
สารเชื่อมโยงโมเลกุลของพอลิเมอร์
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เครือ่ งฟูเรียร์ทรานสฟอร์มอินฟาเรดสเปกโทรโฟโตมิเตอร์ (Flurier Transform Infrared Spectro photometer
(FT-IR) Version 6.1.0 Copyright 2006 ยี่ห้อ Perkin Elmer, Inc.) ใช้ในการตรวจสอบโครงสร้างทางเคมีของสารที่
ความยาวคลื่น 400-650 cm-1 เครื่องเทอร์โมกราวิเมตริก อนาไลซิส (Thermogravimatic analysis (TGA) ยี่ห้อ
PerkinElmer รุ่น STA 6000) วิเคราะห์ความเสถียรของวัสดุโดยเฉพาะพอลิเมอร์เมื่อได้รับความร้อนโดยการวัดน�้ำหนัก
ของวัสดุที่เปลี่ยนแปลงในแต่ละช่วงอุณหภูมิ กล้องจุลทรรศน์แบบหัวกลับ (Inverted microscope) ยี่ห้อ Nikon รุ่น
Eslipse TE2000-s เครื่องมือที่ใช้ในการดูวัตถุที่มีขนาดเล็กเกินกว่ามองเห็นด้วยตาเปล่าโดยใช้ก�ำลังขยาย 400 เท่า
การสังเคราะห์ไมโครแคปซูลของสารสกัดหยาบสาเกโดยวิธีคอมเพล็กซ์โคอเซอร์เวชั่น
เตรียมเจลาติน 1 กรัม ละลายในน�้ำกลั่นปริมาตร 100 มิลลิลิตร แล้วน�ำไปละลายที่อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส
และกัมอาราบิก 1 กรัม ละลายในน�้ำกลั่นปริมาตร 100 มิลลิลิตร เตรียมพาราฟิน 1 กรัม ลงในสารสกัดหยาบจากเนื้อไม้
สาเก 15 มิลลิลิตร แล้วน�ำไปให้ความร้อนที่อุณหภูมิ 65 องศาเซลเซียส จากนั้นน�ำสารสกัดหยาบจากเนื้อไม้สาเกที่เตรียม
ไว้มาหยดลงในสารละลายกัมอาราบิกทีป่ น่ั กวนด้วยเครือ่ งกวนและให้ความร้อน แล้วปรับค่าพีเอชให้มคี า่ เท่ากับ 6.5 ด้วย
20% โซเดียมไฮดรอกไซด์โดยปัน่ กวนเป็นเวลา 30 นาที จนสารละลายผสมเกิดเป็นสารละลายอิมลั ชัน น�ำสารละลายผสม
กัมอาราบิกและสารสกัดหยาบสาเกที่ได้มาหยดโดยใช้เข็มฉีดยาลงในสารละลายเจลาตินที่ปั่นกวนด้วยเครื่องกวนและให้
ความร้อน แล้วปรับค่าพีเอชให้มีค่าเท่ากับ 4.5 ด้วย 50% กรดอะซิติก แล้วปรับอุณหภูมิให้เท่ากับ 8 องศาเซลเซียส
ท�ำการปั่นกวนเป็นเวลา 1 ชั่วโมง เติม 25% กลูตารัลดีไฮด์ ปริมาตร 10 มิลลิลิตรลงในสารละลายผสมของกัมอาราบิก
และเจลาติน โดยปั่นกวนเป็นเวลา 4 ชั่วโมง จากนั้นน�ำมากรองด้วยปั๊มสุญญากาศ แล้วล้างด้วยน�้ำกลั่น 2 ครั้ง อบที่
อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 10 ชั่วโมง แล้วน�ำไมโครแคปซูลที่ได้มาท�ำการชั่งน�้ำหนัก และเก็บไว้ในถุงซิปล็อค
การศึกษาลักษณะของไมโครแคปซูลด้วยกล้องจุลทรรศน์แบบหัวกลับ
การศึกษาด้วยกล้องจุลทรรศน์แบบหัวกลับที่ก�ำลังขยาย 40 เท่า เพื่อศึกษาลักษณะรูปร่างและขนาดของ
ไมโครแคปซูลโดยท�ำการบดไมโครแคปซูลที่ท�ำการสังเคราะห์ได้ให้เป็นผงละเอียด ชั่งไมโครแคปซูล 0.5 กรัม จากนั้น
เติมเอทานอลจ�ำนวน 10 มิลลิลิตร หยดสารละลายที่เตรียมไว้ลงบนแผ่นสไลด์ แล้วน�ำไปส่องด้วยกล้องจุลทรรศน์แบบ
หัวกลับ
การวิเคราะห์ไมโครแคปซูลที่สังเคราะห์ได้ด้วยเทคนิคฟูเรียร์ทรานสฟอร์มอินฟาเรดสเปกโทรโฟโตเมตรี
น�ำตัวอย่างไมโครแคปซูลมาบดให้เป็นผงละเอียด แล้วน�ำตัวอย่างทีบ่ ดแล้วใส่ลงในภาชนะทีใ่ ช้ทำ� การวัดวิเคราะห์
หาหมูฟ่ งั ก์ชนั นอลทีส่ ำ� คัญของไมโครแคปซูลทีท่ ำ� การสังเคราะห์ดว้ ยฟูเรียร์ทรานสฟอร์มอินฟราเรดสเปกโทรโฟโตมิเตอร์
ตั้งแต่เลขคลื่นที่ 4000-650 cm-1
การศึกษาเสถียรภาพทางความร้อนของไมโครแคปซูลโดยใช้เทคนิคเทอร์โมกราวิเมตริก อนาไลซิส
บดไมโครแคปซูลทีส่ งั เคราะห์ได้ให้เป็นผงละเอียด แล้วน�ำไปชัง่ น�ำ้ หนัก 0.3 มิลลิกรัม แล้วเทลงใส่ในแพน ท�ำการ
วิเคราะห์โดยใช้อุณหภูมิตั้งแต่ 50-950 องศาเซลเซียส แล้วท�ำการวิเคราะห์และบันทึกเทอร์โมแกรมของไมโครแคปซูล

3. ผลการทดลองและวิจารณ์ผล

การตรวจสอบลักษณะทางกายภาพของไมโครแคปซูล
ลักษณะทางกายภาพของไมโครแคปซูลที่ได้จากการสังเคราะห์ระหว่างกัมอาราบิกและเจลาติน ที่มีสารสกัด
หยาบจากเนื้อไม้สาเกเป็นสารส�ำคัญอยู่ภายในพบว่ามีลักษณะเป็นของแข็งสีน�้ำตาล มีความหนืดเล็กน้อย โดยมีผลผลิต
เท่ากับร้อยละ 97 เปอร์เซ็นต์ ดังภาพที่ 1
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การตรวจสอบลักษณะทางกายภาพของไมโครแคปซูล
ลักษณะทางกายภาพของไมโครแคปซูลที่ไดจากการสังเคราะหระหวางกัมอาราบิกและเจลาติน ที่มีสารสกัดหยาบจาก
กับรอยละ97
เนืhttp://ird.rmutto.ac.th
้อไมสาเกเปนสารสําคัญอยูภายในพบวามีลักษณะเปนของแข็งสีน้ําวารสารวิ
ตาล มีคจวามหนื
เล็บกทีน่ 1อยมกราคม
โดยมีผ- ลผลิ
ตเทา2559
ัย ปีที่ 9 ดฉบั
มิถุนายน
เปอรเซ็นต ดังภาพที่ 1

ภาพที่ 1 ลักษณะทางกายภาพของไมโครแคปซูลที่ไดจากการสังเคราะห
ภาพที่ 1 ลักษณะทางกายภาพของไมโครแคปซูลที่ได้จากการสังเคราะห์

การศึ
กษาลั
กษณะไมโครแคปซู
ลด้ลวยกล้
องจุอลงจุทรรศน์
แบบหั
วกลัวบกลัในภาพที
กษณะรู
ปร่างของไมโคร
(a) จะพบลั
การศึ
กษาลั
กษณะไมโครแคปซู
ดวยกล
ลทรรศน
แบบหั
บในภาพที
ใน ่ 2 (a)่ 2จะพบลั
กษณะรู
ปรางของไมโครแคปซูล
แคปซู
มีลักษณะเป็
นวงกลมเล็
ลักษณะของผนั
งไมโครแคปซู
ลโปร่
งแสงสามารถสั
สามารถสังเกตเห็
งเกตเห็นนสารสกั
สารสกัดดหยาบจากเนื
หยาบจากเนื้อ้อไมไม้สาเกที่มีสีเขม
มีลักลษณะเป
นวงกลมเล็
กๆ ลักกๆษณะของผนั
งไมโครแคปซู
ลโปร
งแสง
สาเกที
่มีสซึีเข้่งมไมโครแคปซู
ชัดเจน ซึ่งไมโครแคปซู
ลที่ได้เกิดการคอมเพล็
ณ์ ไจึมโครแคปซู
งท�ำให้ไมโครแคปซู
ที่ได้มีขกนาดเล็
กมากและ
ชัดเจน
ลที่ไดเกิดการคอมเพล็
กซไดสมบูกรซ์ณได้จึสงมบู
ทํารให
ลที่ไดมีขลนาดเล็
มากและมี
ปริมาณของไมโคร
มีปริมาณของไมโครแคปซูลกระจายอยู่มาก และในภาพ 2 (b) ขนาดของไมโครแคปซูลมีลักษณะกลมมองเห็นผนังและ
แคปซูลกระจายอยูมาก และในภาพ 2 (b)
นสาเกอย
b) ขนาดของไมโครแคปซูลมีลักษณะกลมมองเห็นผนังและสารสกัดหยาบจากต
หยาบ
สารสกัดหยาบจากต้นสาเกอยู่ภายใน (core) อย่างชัดเจน และขนาดของไมโครแคปซูลคือ 83 ไมโครเมตร
ภายใน (core) อยางชัดเจน และขนาดของไมโครแคปซูลคือ 83 ไมโครเมตร

ภาพที่ 2 แสดงลักษณะทางกายภาพของไมโครแคปซูลที่ไดจากการสังเคราะหดวยกลองจุลทรรศน
ภาพที่ 2 แสดงลักษณะทางกายภาพของไมโครแคปซูลที่ได้จากการสังเคราะห์ด้วยกล้องจุลทรรศน์
แบบหัวกลับ (a) ไมโครแคปซูลที่บรรจุสารสกัดหยาบสาเก และ (b) ไมโครแคปซูลเปลา
แบบหัวกลับ (a) ไมโครแคปซูลที่บรรจุสารสกัดหยาบสาเก และ (b) ไมโครแคปซูลเปล่า
การพิสูจนเอกลักษณของสารสกัดหยาบจากเนื้อไมสาเก ไมโครแคปซูลเปลา และไมโครแคปซูลที่บรรจุสาร
การพิ
จู น์เอกลักษณ์
สกัดสหยาบจากเนื
้อไมของสารสกั
สาเก ดหยาบจากเนือ้ ไม้สาเก ไมโครแคปซูลเปล่า และไมโครแคปซูลทีบ่ รรจุ
สารสกัดหยาบจากเนื
้อไม้สาเก
ภาพที่ 3 จะแสดงเส
นสเปกตรัม a ซึ่งเปนของไมโครแคปซูลที่บรรจุสารสกัดหยาบสาเก จะปรากฏพีคการสั่นแบบยืดของ

่ 3 จะแสดงเส้
นสเปกตรั
ม aดของ
ซึ่งเป็C=O
นของไมโครแคปซู
ลที่บ-1 รรจุ
ารสกั่นดแบบงอของ
หยาบสาเก N-H
จะปรากฏพี
คการสัcm
่น -1 พีคการสั่น
O-H ที่ ภาพที
3421.16
cm-1 พีคการสั
ที่ 1648.15 cm
พีคสการสั
่น-1แบบยื
H ที่ 1539.94
-1
แบบยืดของ O-H ที่ 3421.16 cm-1 พีคการสั่นแบบยืดของ C=O ที่ 1648.15 cm -1 พีคการสั่นแบบงอของ N-H ที่
แบบยืดของ C-N ที่ 1245.42 cm พีคการสั่นแบบยืดของ C-O-C ที่ 1022.59 cm เสนสเปกตรัม b ซึ่งเปนของไมโครแคปซูล
1539.94 cm-1 พีคการสั่นแบบยืดของ C-N ที่ 1245.42 cm-1-1พีคการสั่นแบบยืดของ C-O-C ที่ 1022.59 cm-1-1 เส้น
เปลา จะปรากฏพีคการสั่นแบบยืดของ O-H
O ที่ 3429.88 cm พีคการสั่นแบบยืดของ C=O ที่ 1648.18
1648 cm พีคการสั่นแบบงอ
สเปกตรัม b ซึ่งเป็นของไมโครแคปซู
ลเปล่า จะปรากฏพีคการสั่นแบบยืดของ-1 O-H ที่ 3429.88 cm-1 พีคการสั่นแบบยืด
-1
-1
ของC=O
N-Hทีที่ 1648.18
่ 1550.69cm
cm-1 พีคพีการสั
ที่ 1232.52
พีคการสั
่นแบบยื
ที่ 1023.81
คการสั่นแบบงอของ
่นแบบยืดของN-HC-N
Cที่ 1232.52
-1
-1 cm และ
ของ
ที่ 1550.69
cmcm
พีคการสั
่นแบบยื
ดของดของ
C-N C-O-C
cm
เสนสเปกตรัม c ซึ่งเปนของสารสกัดหยาบสาเก จะปรากฏพีคการสั่นแบบยืดของ O-H ที่ 3327.31
31 cm-1 พีคการสั่นแบบยืดของ
95
C=O ที่ 1705.34 cm-1 พีคการสั่นแบบยืดของ C=C ที่ 1615.90
cm-1 พีคการสั่นแบบยืดของ C-O-CC ที่ 1036.89 cm-1

ภาพที่ 3 จะแสดงเสนสเปกตรัม a ซึ่งเปนของไมโครแคปซูลที่บรรจุสารสกัดหยาบสาเก จะปรากฏพีคการสั่นแบบยืดของ
O-H ที่ 3421.16 cm-1 พีคการสั่นแบบยืดของ C=O ที่ 1648.15 cm-1 พีคการสั่นแบบงอของ N-HH ที่ 1539.94 cm-1 พีคการสั่น
วารสารวิ
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แบบยื
ดของ
่ 1245.42
cm-1 -พีมิคถการสั
แบบยืดของ C-O-C ที่ 1022.59 cm-1 เสนสเปกตรั
ม b ซึ่งเปนของไมโครแคปซูล
-1
เปลา จะปรากฏพีคการสั่นแบบยืดของ O-H
O ที่ 3429.88 cm พีคการสั่นแบบยืดของ C=O ที่ 1648.18
1648 cm-1 พีคการสั่นแบบงอ
-1
-1
-1 C-N ที่ 1232.52 cm-1 พีคการสั่นแบบยืดของ C-O-C
ของ
N-H ที่น่ แบบยื
1550.69
ที่ 1023.81
พีคการสั
่นแบบยืcm
ดของ
C จะปรากฏพี
พีคการสั
ดของcmC-O-C
ที่ 1023.81
และเส้นสเปกตรัม c ซึ่งเป็นของสารสกัดหยาบสาเก
คการcm และ
-1
แบบยืดมของc ซึO-H
่ 3327.31 ดcm
พีคการสัจะปรากฏพี
่นแบบยืดของ
C=O่นแบบยื
ที่ 1705.34
cm-1 ทีพี่ ค3327.31
การสั31
่นแบบยื
C=C่นแบบยื
ที่ ดของ
เสสัน่นสเปกตรั
cm-1ดพีของ
คการสั
่งเปนทีของสารสกั
หยาบสาเก
คการสั
ดของ O-H
-1
-1
-1
-1
-1
1615.90
cm พีcm
คการสัพีค่นการสั
แบบยื่นดแบบยื
ของ C-O-C
ที่ 1036.89
cm cm พีคการสั่นแบบยืดของ C-O-CC ที่ 1036.89 cm
C=O
ที่ 1705.34
ที่ 1615.90
ดของ C=C

ภาพที
3 นเสสเปกตรั
นสเปกตรั
ไมโครแคปซู
่บรรจุ
สารสกั
ดหยาบจากเนื
สาเก
ภาพที
่ 3 ่ เส้
ม ม(a)(a)ไมโครแคปซู
ลทีล่บทีรรจุ
สารสกั
ดหยาบจากเนื
้อไม้้อไม
สาเก
สารสกั
ดหยาบจากเนื
ไมโครแคปซู
(b)(b)
ไมโครแคปซู
ลเปล่ลเปล
า (c)า (c)
สารสกั
ดหยาบจากเนื
้อไม้้อสไม
าเกสาเก
จากการศึกษาสเปกตรัม FT-IR ของไมโครแคปซูลที่บรรจุสารสกัดหยาบจากเนื้อไม้สาเก ไมโครแคปซูลเปล่า
และสารสกัดหยาบจากเนื้อไม้สาเก จะเห็นได้ว่าพีคของสารสกัดหยาบจากเนื้อไม้สาเกจะปรากฏพีคของ C=C ที่มีความ
เข้ม (intensity) สูง แต่จะไม่ปรากฏพีคดังกล่าวในสเปกตรัมของไมโครแคปซูลที่บรรจุสารสกัดหยาบจากเนื้อไม้สาเก
เนื่องจากสารสกัดหยาบจากเนื้อไม้สาเกที่ถูกห่อหุ้มด้วยกัมอาราบิกและเจลาตินซึ่งเป็นโมเลกุลขนาดใหญ่ อาจจะท�ำให้
เกิดการบดบังของพีค C=C ที่ได้มีความเข้มต�่ำ และจากสเปกตรัมจะพบว่ามีบางต�ำแหน่งหายไป คือ C=O ของสารสกัด
หยาบจากเนือ้ ไม้สาเก เนือ่ งจากเกิดการบดบังของ C=O จากเจลาตินซึง่ เป็นโครงสร้างทีม่ ขี นาดใหญ่ โดยเจลาตินทีม่ ปี ระจุ
บวกและกัมอาราบิกทีม่ ปี ระจุลบจะเกิดการม้วนตัวกันด้วยแรงทางไฟฟ้า จึงส่งผลท�ำให้เกิดการคอมเพล็กของสารทัง้ สอง
ชนิด โดยมีสารสกัดหยาบสาเกอยูภ่ ายใน ซึง่ สารสกัดหยาบสาเกอาจเกิดการแทรกตัวเข้าไปในโครงสร้าง จึงท�ำให้พคี C=C
และ C=O เกิดการบดบังหรือซ้อนทับกัน โดยจะเห็นได้วา่ ไม่พบการดูดกลืนทีต่ ำ� แหน่งของ C=C และ C=O ซึง่ เป็นต�ำแหน่ง
เฉพาะของ Prenylated flavonoids อาจเนื่องมาจากไมโครแคปซูลที่บรรจุสารสกัดหยาบสาเกมีปริมาณสารดังกล่าว
น้อยมาก เมื่อน�ำไปตรวจวัดด้วย FT-IR จึงไม่สามารถตรวจพบสเปกตรัมของสารดังกล่าวได้

การศึกษาเสถียรภาพทางความร้อนของไมโครแคปซูลเปล่า ไมโครแคปซูลที่บรรจุสารสกัดหยาบจาก
เนื้อไม้สาเก และสารสกัดหยาบจากเนื้อไม้สาเก ด้วยเทคนิคเทอร์โมกราวิเมตริก อนาไลซิส

เทอร์โมแกรมไมโครแคปซูลที่บรรจุสารสกัดหยาบสาเก, ไมโครแคปซูลเปล่าและสารสกัดหยาบจากเนื้อไม้สาเก
ดังภาพที่ 4 จะเห็นได้ว่า จากเทอร์โมแกรม (a) ของไมโครแคปซูลที่บรรจุสารสกัดหยาบจากเนื้อไม้สาเกพบว่า จะมีการ
สลายตัวด้วยความร้อน 3 ช่วง โดยช่วงแรกจะเป็นการระเหยของความชื้นที่อุณหภูมิ 25 – 205 องศาเซลเซียส ช่วงที่ 2
สลายตัวที่อุณหภูมิ 205 – 427 องศาเซลเซียส และช่วงที่ 3 สลายตัวที่อุณหภูมิ 427 – 815 องศาเซลเซียส (b) ของไมโคร
แคปซูลเปล่าพบว่า มีการระเหยของความชื้นที่อุณหภูมิ 80 – 200 องศาเซลเซียส และเริ่มสลายตัวที่อุณหภูมิ 250 – 750
96

้อไมสาเก ดังภาพที่
เทอรโมแกรมไมโครแคปซูลที่บรรจุสารสกัดหยาบสาเก,
หยาบสาเก ไมโครแคปซูลเปลาและสารสกัดหยาบจากเนื
หยาบ
4 จะเห็นไดวา จากเทอรโมแกรม (a) ของไมโครแคปซูลที่บรรจุสารสกัดหยาบจากเนื
้อไมสาเกพบว
หยาบ
สาเกพบวา จะมีการสลายตัวดวยความ
รอน 3 ชวง โดยชวงแรกจะเปนการระเหยของความชื้นที่อุณหภูมิ 25 – 205 องศาเซลเซียส ชวงที่ 2 สลายตัวที่อุณหภูมิ 205 –
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427 องศาเซลเซียส และชวงที่ 3 สลายตัวที่อุณหภูมิ 427 – 815 องศาเซลเซียส (b) ของไมโครแคปซูลเปลาพบวา มีการระเหย
ของความชื้นที่อุณหภูมิ 80 – 200 องศาเซลเซี
ศาเซลเซียส และเริ่มสลายตัวที่อุณหภูมิ 250 – 750 องศาเซลเซียส (c) ของสารสกัดหยาบ
องศาเซลเซี
ย
ส
(c)
ของสารสกั
ด
หยาบจากเนื
อ้ ไม้สอาเกพบว่
จะมีวกงแรกจะเป
ารสลายตัวนด้การระเหยของตั
วยความร้อน 3วช่ทํวางละลายที
โดยช่วงแรกจะเป็
นการ
จากเนื้อไมสาเกพบว
– 100
สาเกพบวา จะมีการสลายตัวดวยความร
น 3 ชวงาโดยช
่อุณหภูมิ 25
ระเหยของตั
ว
ท�
ำ
ละลายที
อ
่
ณ
ุ
หภู
ม
ิ
25
–
100
องศาเซลเซี
ย
ส
ช่
ว
งที
่
2
สลายตั
ว
ที
อ
่
ณ
ุ
หภู
ม
ิ
105
–
305
องศาเซลเซี
ย
ส
และ
องศาเซลเซียส ชวงที่ 2 สลายตัวที่อุณหภูมิ 105 – 305 องศาเซลเซียส และเริ่มสลายตัวที่อุณหภูมิ 305 – 445 องศาเซลเซียส

เริ่มสลายตัวที่อุณหภูมิ 305 – 445 องศาเซลเซียส

ภาพที่ 4 ภาพที
แสดงเส้
นเทอร์โนมแกรมของไมโครแคปซู
ล (a)ลไมโครแคปซู
ลเปล่ลาเปลา
่ 4 แสดงเส
เทอรโมแกรมของไมโครแคปซู
(a) ไมโครแคปซู
(b) ไมโครแคปซู
ลที่บรรจุ
หยาบจากเนื
้อไม้ส้อาเก
(c) สารสกั
ดหยาบสาเก
(b) ไมโครแคปซู
ลทีส่บารสกั
รรจุสดารสกั
ดหยาบจากเนื
ไมสาเก
(c)
c) สารสกั
ดหยาบสาเก
จากข้อมูลจากเทอร์โมแกรม (a) ของไมโครแคปซูลที่บรรจุสารสกัดหยาบจากเนื้อไม้สาเก พบว่ามีความเสถียร
ทางความร้อนสูงเมื่อเปรียบเทียบกับเทอร์โมแกรม (c) เนื่องจากการสังเคราะห์ไมโครแคปซูลส�ำหรับการบรรจุสารสกัด
หยาบจากเนือ้ ไม้สาเกจะท�ำให้การสลายตัวของสารสกัดหยาบจากเนือ้ ไม้สาเกในไมโครแคปซูลมีเสถียรภาพทางความร้อน
เพิ่มมากขึ้น จากเทอร์โมแกรม (b) ของไมโครแคปซูลเปล่า ซึ่งท�ำการสังเคราะห์โดยใช้กัมอาราบิกและเจลาตินพบว่า
ไมโครแคปซูลเปล่าที่ได้ มีเสถียรภาพทางความร้อนสูง เนื่องจากเกิดการสลายตัวที่อุณหภูมิสูง จึงเหมาะสมที่จะน�ำมา
ห่อหุ้มสารสกัดหยาบจากเนื้อไม้สาเกด้วยเทคนิคเอนแคปซูเลชั่น โดยใช้เทคนิคคอมเพล็กโคอเซเวชั่น จากเทอร์โมแกรม
(c) ของสารสกัดหยาบจากเนื้อไม้สาเก พบว่ามีเสถียรภาพทางความร้อนต�่ำ เนื่องจากเกิดการสลายตัวที่อุณหภูมิต�่ำ ซึ่ง
ผลการทดลองนี้พบว่าไมโครแคปซูลที่บรรจุสารสกัดหยาบจากเนื้อไม้สาเก จะมีสารสกัดหยาบจากเนื้อไม้สาเกอยู่ภายใน
ไมโครแคปซูลจริงเนือ่ งจากไมโครแคปซูลจะมีชว่ งการสลายตัวด้วยความร้อนทีใ่ กล้เคียงกับสารสกัดหยาบจากเนือ้ ไม้สาเก

4. สรุป

จากผลการทดลองพบว่าการสังเคราะห์ไมโครแคปซูลด้วยเทคนิคคอมเพล็กซ์โคอเซอร์เวชั่นระหว่างเจลาติน
กับกัมอาราบิก ซึ่งบรรจุสารสกัดหยาบจากเนื้อไม้สาเกพบว่ามีลักษณะทางกายภาพ เป็นของแข็งสีนำ�้ ตาล มีความหนืด
เล็กน้อย โดยมีผลผลิตเท่ากับร้อยละ 97 เปอร์เซ็นต์ ซึง่ เป็นลักษณะทางกายภาพทีด่ เี นือ่ งจากมีผลผลิตร้อยละสูงสุด แสดง
ให้เห็นได้ว่าไมโครแคปซูลเกิดการคอมเพล็กซ์กันได้สมบูรณ์ เมื่อท�ำการศึกษาลักษณะรูปร่างของไมโครแคปซูล โดยใช้
กล้องจุลทรรศน์แบบหัวกลับที่ก�ำลังขยาย 400 เท่า จะพบว่า ไมโครแคปซูลที่สังเคราะห์ได้จะมีลักษณะเป็นวงกลมขนาด
เล็ก กระจายตัวอยู่ทั่ว สามารถสังเกตเห็นผนังที่ห่อหุ้มและสารสกัดหยาบจากเนื้อไม้สาเก ที่บรรจุอยู่ในไมโครแคปซูลได้
อย่างชัดเจน แสดงว่าเกิดการเชือ่ มโยงกันระหว่างเจลาตินและกัมอาราบิกได้อย่างสมบูรณ์ โดยไมโครแคปซูลทีส่ งั เคราะห์
ได้มีขนาดเฉลี่ย เท่ากับ 83 ไมโครเมตร
97
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การศึกษาโครงสร้างทางเคมีด้วยเครื่องฟูเรียร์ทรานส์ฟอร์มอินฟาเรด สเปกโทรโฟโตมิเตอร์ของไมโครแคปซูล
ที่บรรจุสารสกัดหยาบเนื้อไม้สาเกและท�ำการเปรียบเทียบกับสารสกัดหยาบจากเนื้อไม้สาเกและไมโครแคปซูลเปล่า จะ
ไม่พบการดูดกลืนที่ต�ำแหน่งของ C=C และ C=O ซึ่งเป็นต�ำแหน่งเฉพาะของ Prenylated flavonoids อาจเนื่องมาจาก
ไมโครแคปซูลทีบ่ รรจุสารสกัดหยาบสาเกมีปริมาณสารดังกล่าวน้อยมาก เมือ่ น�ำไปตรวจวัดด้วยเครือ่ งฟูเรียร์ทรานส์ฟอร์ม
อินฟาเรด สเปกโทรโฟโตมิเตอร์จึงไม่สามารถตรวจพบสเปกตรัมของสารดังกล่าวได้ แต่ยังสามารถยืนยันได้ด้วยเทคนิค
เทอร์โมกราวิเมตริกอะนาไลซิส
จากการศึกษาเสถียรภาพทางความร้อนของไมโครแคปซูลของสารสกัดหยาบจากเนื้อไม้สาเก สารสกัดหยาบ
จากเนื้อไม้สาเก และไมโครแคปซูลเปล่า พบว่า เมื่อน�ำสารสกัดหยาบจากเนื้อไม้สาเกมาท�ำการวัดเสถียรภาพ
ทางความร้อน จะเห็นได้ว่า สารสกัดหยาบจากเนื้อไม้สาเกมีเสถียรทางความร้อนต�่ำมาก เมื่อน�ำสารสกัดหยาบจาก
เนื้อไม้สาเกมาท�ำการเอนแคปซูเลชั่น โดยเทคนิคคอมเพล็กซ์โคอเซอร์เวชั่น จะท�ำให้เสถียรภาพทางความร้อนของสาร
สกัดหยาบจากเนื้อไม้สาเกมีค่าสูงขึ้น เนื่องจากสารสกัดหยาบจากเนื้อไม้สาเกถูกปกป้องด้วยสารเคลือบที่เกิดจากการ
เชือ่ มโยงของกัมอาราบิกและเจลาติน ส�ำหรับไมโครแคปซูลเปล่าและไมโครแคปซูลของสารสกัดหยาบจากเนือ้ ไม้สาเกจะ
มีเสถียรภาพทางความร้อนใกล้เคียงกัน
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