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บทคัดย่ อ
งานวิจัยนี ม้ ี วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนากระบวนการและหาสภาวะที่ เหมาะสมในการสกัดเพคตินจาก
ใบเครื อหมาน้ อย ที่นามาใช้ ในการเปรี ยบเทียบ 3 ชนิด ได้ แก่ ใบสด ใบที่อบแห้ งโดยการตากแดดและใบที่อบแห้ ง
โดยใช้ ต้ อู บลมร้ อน และได้ ทาการศึกษาหาสภาวะที่เหมาะสมในการสกัด โดยปั จจัยที่ทาการศึกษามี 3 ปั จจัย
ได้ แก่ อุณหภูมิ (30-90๐C) เวลา (30-90 นาที) และpH (2-8) จากการทดลองพบว่าการตากแดด และการใช้ ต้ อู บ
ลมร้ อน ให้ ผลผลิ ต เพคติ น ที่ ส กัด ได้ สูง ไม่ แ ตกต่ า งกัน อย่ า งมี นัย ส าคัญ ทางสถิ ติ (p>0.05) ดัง นั น้ จึ ง เลื อ ก
กระบวนการอบแห้ งโดยใช้ ต้ อู บลมร้ อน เนื่องจากใช้ เวลาสันในการเตรี
้
ยมวัตถุดิบ ส่วนการหาสภาวะที่เหมาะสม
พิจารณาจากปริ มาณและคุณภาพของเพคตินที่สกัดได้ สภาวะที่ได้ คือ อุณหภูมิอยู่ในช่วง 68-75 องศาเซลเซียส
และ pH อยู่ในช่วง 2.0-2.8 ที่เวลา 42 นาที ได้ ผลผลิตเพคติน ปริ มาณกรดกาแลกทูโรนิก (GalA) ปริ มาณ
เมทอกซิล (MeO) และระดับการเกิดเอสเทอริ ฟิเคชัน่ (DE) ร้ อยละ 35.32-42.21, 67.04-76.83, 2.62-3.28,
28.00-29.97 ตามลาดับ

ABSTRACT
The main objectives of this research were to develop the process and optimize condition for
pectin extraction from Krueo Ma Noy leaves. Three types of leaves used in comparison were fresh
leaves (without any treatment), sun-dried leaves and hot air oven leaves. The studied factors were
temperature (30-90๐C), time (30-90 mins.) and pH (2-8). The results showed that sun-dried and the
hot air oven non-significantly (p> 0.05) gave the highest yield of extracted pectin. Therefore, process
with hot air oven was chosen due to the shortest time consumption in the preparing raw material. The
optimum condition was mainly considered from the quantity and quality of extracted pectin. Obtained
condition was temperature in the range of 68-75๐C, pH of 2.0-2.8 for 42 mins. Yield of extraction
pectin, galacturonic acid (GalA) content, methoxyl (MeO) content and degree of esterification (DE)
were 35.32-42.21%, 67.04-76.83%, 2.62-3.28% and 28.00-29.97%, respectively.
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คานา
เครื อหมาน้ อย (Cissampelos pareira L.) เป็ นพืชเมืองร้ อน จัดอยู่ในวงศ์ Menispermaceae พบได้
ทัว่ ไปในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย (Singthong et al., 2005) มีลกั ษณะเป็ นไม้ เลื ้อยพัน ใบเดี่ยว
รู ปร่ างใบเป็ นรู ปหัวใจ โคนใบแบบก้ นปิ ด หน้ าใบและหลังใบมี ขนสีนา้ ตาล โดยถื อเป็ นพืชที่มี ลักษณะเด่นใน
การนาไปใช้ ประโยชน์ ทัว่ ไปจะนาใบเครื อหมาน้ อยขยากับน ้า แล้ วตังทิ
้ ้งไว้ จะแข็งตัวเหมือนวุ้นจากนันน
้ ามาปรุ ง
อาหาร อีกทังมี
้ สรรพคุณเป็ นสมุนไพร ซึ่งได้ มีการศึกษาคุณสมบัติของวุ้นที่เกิดจากใบเครื อหมาน้ อย พบว่ามี
ลักษณะโครงสร้ างและคุณสมบัตขิ องสารประกอบพอลิแซคคาไรด์ที่มี กรด D-กาแลกทูโรนิก เป็ นโมโนเมอร์ ตอ่ กัน
เป็ นโซ่ยาว ซึง่ เป็ นสารจาพวกเพคตินชนิดเมทอกซิลต่า (Low methoxyl pectin, LM) (Singthong et al., 2004)
ปั จ จุบันประเทศไทยยัง คงน าเข้ า เพคติ นในราคาที่ สูง ซึ่งมี มูล ค่า มากกว่า 300
ล้ า นบาทต่อ ปี
(กรมส่งเสริ มการส่งออก, 2552) โดยราคาเพคตินจะขึ ้นอยู่กบั วัตถุดิบตังต้
้ นที่นามาสกัดและคุณภาพของเพคติน
ทั่ว ไปทางอุต สาหกรรมจะสกัด เพคติ น ด้ ว ยสารละลายกรดที่ อุณ หภูมิ สูง และตกตะกอนด้ ว ยแอกอฮอลล์
(Nussinovitch, 1997) โดยวัตถุดบิ ส่วนใหญ่จะใช้ กากจากผลแอปเปิ ล้ และผลไม้ ตระกูลส้ ม ได้ แก่ เปลือกมะนาว
ส้ ม และเกรปฟรุ ต เป็ นส่วนใหญ่ เพคติน เป็ นพอลิแซคคาไรด์และเส้ นใยอาหาร ซึ่งเป็ นสารธรรมชาติที่มีการ
นามาใช้ ในผลิตภัณฑ์อาหารอย่างแพร่ หลาย เช่น ใช้ เป็ นสารทาให้ เกิดเจล (gelling agent) สารให้ ความข้ นหนืด
(thickener) สารให้ ความคงตัว (stabilizer) และสารที่ใช้ ในการปรับปรุ งลักษณะทางเนื ้อสัมผัส นิยมนามาใช้ ใน
ผลิตภัณฑ์ อาทิเช่น ใช้ ผสมในไอศครี ม เยลลี่ วุ้น ลูกอม รวมทังยั
้ งมีการใช้ ในผลิตภัณฑ์เครื่ องสาอาง เป็ นต้ น
โดยทังนี
้ เ้ พคติน ชนิดเมทอกซิลต่า เมื่อเกิดเจลจะไม่ต้องการน ้าตาลช่วยในการเกิดเจล ด้ วยเหตุนี จ้ ึงสามารถ
นาไปใช้ ในการผลิตอาหารเพื่อสุขภาพที่ให้ พลังงานต่าได้ ดี (วรรณา, 2549) งานวิจยั นี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษา
ปั จ จัย ที่ มี ผลต่อ ปริ ม าณและคุณ ภาพของไฮโดรคอลลอยด์ ก ลุ่ม เพคติ น ที่ ส กัด ได้ จ ากใบเครื อ หมาน้ อ ยและ
หาสภาวะที่เหมาะสมในการสกัด

อุปกรณ์ และวิธีการ
1. การเตรี ยมใบเครื อหมาน้ อยเพื่อใช้ เป็ นวัตถุดบิ ในการสกัดเพคติน
นาใบเครื อหมาน้ อยที่ได้ จากพื ้นที่ในจังหวัดสกลนคร มาผ่านการคัดเลือกเฉพาะใบที่มีสีเขียวสดและล้ าง
ทาความสะอาดด้ วยน ้า แล้ วแบ่งเป็ นสิ่งทดลองต่าง ๆ ดังนี ้ 1) ใบเครื อหมาน้ อยสด 2) ใบเครื อหมาน้ อยตากแดด
(ความชื ้นประมาณร้ อยละ 6 - 9) 3) ใบเครื อหมาน้ อยอบแห้ งที่อณ
ุ หภูมิ 60 องศาเซลเซียสเป็ นเวลา 3 ชัว่ โมง
จากนันน
้ าตัวอย่างมาปั่ นให้ ละเอียด และนาไปสกัดเพื่อหาผลผลิตเพคติน
2. การวิเคราะห์ หาผลผลิตเพคตินจากใบเครื อหมาน้ อย
นาใบเครื อหมาน้ อยที่ผ่านกระบวนการในข้ อ 1 ชัง่ น ้าหนัก 10 กรัม เติมเอธานอล 95 เปอร์ เซ็นต์
(เพื่อขจัดสารแปลกปลอมที่ละลายได้ ในแอลกอฮอล์) ในอัตราส่วน 1 : 10 จากนันน
้ าไปแช่ในอ่างน ้าที่มีการ
ควบคุมอุณหภูมิที่ 60 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 60 นาที จากนันกรองผ่
้
านผ้ ากรอง เก็บใบเครื อหมาน้ อยผงที่กรอง
ได้ น ามาสกัด ด้ ว ยน า้ ที่ ผ่ า นการปรั บ pH เป็ น
3 โดยใช้ ก รดไฮโดรคลอริ ก 0.1 นอร์ ม อล ในอัต ราส่ว น

ใบเครื อหมาน้ อยแห้ งต่อน ้าเท่ากับ 1 : 50 จากนันน
้ าไปต้ มในอ่างน ้าที่มีการควบคุมอุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส
เป็ นเวลา 60 นาที เมื่อครบกาหนดกรองเอากากออกด้ วยผ้ ากรอง จะได้ สารละลายที่มีความข้ นหนืด โดยนา
สารละลายที่ได้ ไประเหยเอาน ้าออกให้ สารละลายมี ความเข้ มข้ น ดัวยเครื่ องกลัน่ ระเหยสารแบบหมุน (Rotary
evaporator Buchi รุ่ น R-200) นาสารละลายเข้ มข้ นที่ได้ ไปตกตะกอนด้ วยเอธานอล 95 เปอร์ เซ็นต์ พร้ อมกวน
สารละลายแรงๆ ตังทิ
้ ้งไว้ ประมาณ 24 ชัว่ โมง กรองตะกอน เพคตินที่ได้ ด้วยผ้ ากรอง แล้ วล้ างด้ วยเอธานอล 95
เปอร์ เซ็นต์จานวน 3 ครัง้ นาไปอบให้ แห้ งด้ วยตู้อบสุญญากาศที่อณ
ุ หภูมิ 40 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 24 ชัว่ โมง
โดยวิธีการที่เหมาะสมนี ้นาไปศึกษาในขันตอนต่
้
อไป
3. การศึกษาปั จจัยที่มีผลต่ อการสกัดเพคติน
ในกระบวนการสกัดเพคตินจากใบเครื อหมาน้ อ ย (30 กรัม) จะทาการศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อ การสกัด
เพคติน 3 ปั จจัย โดยวางแผนการทดลองแบบ CCD (Central Composite Design) ปั จจัยที่ 1 คือ อุณหภูมิที่ใช้
ในการสกัด ระดับต่า คือ 30 และระดับสูงคือ 90 องศาเซลเซียส ปั จจัยที่ 2 คือ เวลาที่ใช้ ในการสกัดระดับต่า คือ
30 และระดับสูงคือ 90 นาที และสภาวะ pH ในการสกัดระดับต่า คือ 2 และระดับสูง คือ 8 (Table 1)
โดยวิเคราะห์ค่าคุณภาพทางด้ านเคมี ได้ แก่ ผลผลิตเพคตินที่ได้ (คิดเป็ นร้ อยละของน ้าหนักแห้ ง) ปริ มาณกรด
กาแลกทูโรนิก (Galacturonic acid) ตามวิธีการของ Ibarz et al. (2006) ปริ มาณเมทอกซิล (Methoxyl)
ตามวิธีการของ Ranganna (1986) และระดับการเกิดเอสเทอริ ฟิเคชัน (DE) ในเพคตินที่สกัดได้ (Vardhanabhuti
et al., 2006)
Table 1 Levels of the extraction variables in the central composite design (CCD).
Level
Factor
- 1.68
-1
0
1
Temperature (oC)
30
42
60
78
Extraction Time (mins)
30
42
60
78
pH
2
3.2
5
6.8

+ 1.68
90
90
8

4. การวิเคราะห์ ผลทางสถิติ
นาข้ อมูลที่ได้ จากการวิเคราะห์ผลการคัดเลือกกระบวนการเตรี ยมวัตถุดิบ มาวิเคราะห์ความแปรปรวน
(ANOVA) และเปรี ยบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยด้ วยวิธี Duncan ส่วนการศึกษาสภาวะที่เหมาะสมต่อการสกัด
เพคตินจากใบเครื อหมาน้ อยนาข้ อมูลมาวิเคราะห์ค่าคุณภาพทางเคมีเพื่อหาความสัมพันธ์ โดยพิจารณาจากสิ่ง
ทดลองทัง้ 17 การทดลองมาวิเคราะห์ผลทางสถิติโดย Response surface methodology (RSM) สร้ าง
แบบจาลองทางคณิตศาสตร์ โดยใช้ สมการลาดับที่ 2 (Yi=β0+β1X1+ β2X2+β3X1X2+β4X12 + β5X22) เพื่ออธิบาย
ความสัมพันธ์ ระหว่างผลผลิตเพคติน (Y1) ปริ มาณกรดกาแลกทูโรนิก (Y2) ปริ มาณเมทอกซิล (Y3) กับปั จจัยที่
ศึกษา คือ อุณหภูมิ (X1) เวลาที่ใช้ ในการสกัด (X2) และpH (X3) และนาข้ อมูลที่ได้ พร้ อมแบบจาลองมาสร้ างกราฟ
คอนทัวร์ (Contour plot) เพื่อตรวจสอบความสัมพันธ์ ของตัวแปรและสภาวะที่เหมาะสมในการสกัด โดยใช้
โปรแกรมสาเร็ จรูปทางสถิติ

ผลการทดลองและวิจารณ์
1. การคัดเลือกวัตถุเพื่อใช้ ในการสกัดเพคติน
การคัดเลือ กวัตถุดิบ พิ จ ารณาจากผลผลิตเพคติน สูงสุดที่ สกัดได้ โดยผลผลิตเพคติน ที่ สกัดได้ จ าก
ใบเครื อหมาน้ อยสด ใบเครื อหมาน้ อยตากแดดและใบเครื อหมาน้ อยอบแห้ ง ได้ ผลผลิตเพคตินร้ อยละ 7.56,
20.09 และ 21.06 (โดยน ้าหนักแห้ งของใบเครื อหมาน้ อย 100 กรัม) ตามลาดับ ดังแสดงใน Table 2 จะเห็นได้ ว่า
การตากแดดและการอบแห้ งให้ ผลผลิตเพคตินสูงไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p>0.05) แต่เนื่องจาก
การอบแห้ ง ใช้ ระยะเวลาในการเตรี ยมสันกว่
้ าและสามารถควบคุมคุณภาพของวัตถุดิบได้ ดีกว่าการตากแดด
จึงเลือกวิธีการอบแห้ งโดยใช้ ต้ อู บลมร้ อนที่อณ
ุ หภูมิ 60 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 3 ชัว่ โมง มาเป็ นกระบวนการ
เตรี ยมวัตถุดบิ ก่อนการสกัด โดยค่าผลผลิตเพคตินที่สกัดได้ มีคา่ ใกล้ เคียงกับการศึกษาของ Singthong และคณะ
(2005) และ Vardhanabhuti และคณะ (2006) โดยมี ค่าผลผลิตเพคตินที่สกัดได้ อยู่ในช่วงร้ อยละ 21-29
(โดยน ้าหนักแห้ ง) และสอดคล้ องกับการศึกษาของ Asgar และคณะ (2003) ที่ทาการเปรี ยบเทียบผลผลิตเพคติน
ที่สกัดได้ จากลูกพลับสดและลูกพลับที่ผ่านการตากแดด โดยพบว่าลูกพลับที่ผ่านการตากแดดให้ ผลผลิตเพคติน
สูงกว่า (เทียบโดยน ้าหนักแห้ ง) ทังนี
้ ้ยังไม่มีการอธิบายชัดเจนสาหรับสาเหตุนี ้ แต่อาจเนื่องจากการสกัดสารจาก
ของแข็งส่วนใหญ่ ควรจะทาให้ ของแข็งแห้ งเพื่อขจัดนา้ ออกไปก่ อนแล้ วจึงบดให้ ละเอี ยดเพื่อเพิ่มพืน้ ที่ ผิวใน
การสัมผัสกับตัวทาละลาย อีกทังยั
้ งเป็ นการเพิ่มอัตราการสกัดโดยทาให้ ตวั ทาละลายสามารถซึมผ่านเข้ าไปใน
แกนกลางของของแข็งได้ มากขึ ้น โดยเมื่อตัวทาละลายสัมผัสกับของแข็งจะชะละลายสารบริ เวณผิวหน้ าให้ หลุด
ออกไปก่อนแล้ วทิ ้งส่วนที่ไม่ละลายไว้ ทาให้ เกิดรูพรุน (อนุกลู และโชคชัย, 2549)
Table 2 yield of pectin at different preparation methods.
Preparation process before extraction
Fresh leaves
Hot - air dried leaves
Sun-dried leaves
a-b

% Pectin yield (on dry-weight basis)
7.56b ± 0.59
21.06a ± 0.22
20.09a± 0.69

Means within the same column followed by different letters were significantly different (p<0.05)

2. ผลการศึกษาสภาวะที่เหมาะสมต่ อการสกัดเพคตินจากใบเครือหมาน้ อย
จากการศึกษาสภาวะที่เหมาะสมต่อการสกัดเพคติน 17 สิ่งทดลอง ได้ ผลดังแสดงใน Table 3 มาสร้ าง
แบบจาลองทางคณิตศาสตร์ เพื่อหาความสัมพันธ์ของปั จจัยที่ศกึ ษากับปริ มาณและคุณภาพของเพคตินที่สกัดได้
โดยใช้ แบบจาลองทางคณิตศาสตร์ อนั ดับสอง (second order model) ได้ ผลดังแสดงใน Table 4 จากนันผลที
้
่
ได้ มาสร้ างกราฟคอนทัวร์ เพื่อตรวจสอบความสัมพันธ์ ดงั แสดงใน Figure 1

Treament

Table 3 Levels of factors use for pectin extraction with % yield and qualities of extracted pectin.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Factor
Temperature Time
(oC)
(mins)
42
42
42
42
42
78
42
78
78
42
78
42
78
78
78
78
30
60
90
60
60
30
60
90
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60

pH
3.2
6.8
3.2
6.8
3.2
6.8
3.2
6.8
5
5
5
5
2
8
5
5
5

% Yield and Composition of the pectin extract
Galacturonic acid Methoxyl
Degree of
% Yield
(mg/ml)
(%)
esterification (%)
29.33 ± 0.27
83.13 ± 1.28
5.40 ± 0.02
36.88 ± 0.87
19.41 ± 0.59
72.60 ± 1.85
5.82 ± 1.04
45.51 ± 0.69
35.34 ± 0.69
85.82 ± 0.08
5.46 ± 0.04
36.12 ± 0.39
23.17 ± 1.07
69.12 ± 0.93
5.65 ± 0.44
46.41 ± 0.96
34.40 ± 0.13
65.26 ± 0.52
3.40 ± 0.31
29.58 ± 1.50
26.13 ± 1.08
62.20 ± 1.53
3.70 ± 0.17
33.77 ± 1.79
39.30 ± 0.56
57.07 ± 1.96
3.10 ± 0.15
30.76 ± 0.33
29.29 ± 077
54.22 ± 2.30
3.90 ± 0.25
40.84 ± 0.80
19.56 ± 0.39
87.94 ± 2.53
5.90 ± 1.46
38.09 ± 0.96
35.70 ± 0.77
57.18 ± 0.86
1.90 ± 0.83
18.87 ± 0.85
20.11 ± 0.11
68.54 ± 1.53
4.21 ± 0.28
34.87 ± 1.02
29.80 ± 0.66
63.25 ± 0.93
4.53 ± 0.08
40.66 ± 0.56
36.72 ± 1.16
86.30 ± 1.02
3.60 ± 0.21
23.68 ± 0.55
18.35 ± 0.37
65.65 ± 1.04
5.73 ± 0.01
49.55 ± 0.76
23.50 ± 0.60
59.86 ± 1.02
3.70 ± 0.06
35.09 ± 0.75
23.50 ± 0.60
59.86 ± 1.02
3.70 ± 0.06
35.09 ± 0.75
21.10 ± 0.72
60.45 ± 0.63
3.60 ± 0.15
33.81 ± 1.34

Table 4 The predictive models for quantity and quality of extracted pectin.
Independent Variable
(Yi)
% Yield of pectin
Galacturonic acid
(mg/ml)
Methoxyl (%)

Predictive models
= 77.111-0.754x1-0.307x2-10.425x3+0.008x12+0.005x22
+0.756x32-0.001x1x2+0.015x1x3-0.015x2x3
= 192.082-1.815x1-0.001x2-20.512x3+0.010x12+0.003x22
+1.425x32-0.006x1x2+0.082x1x3 -0.024x2x3
= 14.568-0.115x1-0.111x2-1.134x3+0.000x12+0.001x22
+0.121x32-0.00003472x1x2+0.002x1x3 -0.001x2x3

Yi = Quantity and quality of pectin extracted, X1 =Temperature (0C), X2 = Extraction time (min), X3 = pH

Adjust
R2

Lack of fit
(p-value)

0.886

> 0.05

0.926

> 0.05

0.901

> 0.05

Y1 = 73.036-0.796x1-10.488x3+0.008x12 +0.015x1x3+0.756x32

Y2 = 197.332-2.067x1-21.52x3+0.010x12+0.082x1x3+1.425x32

at extraction time 42 mins

at extraction time 42 mins

(๐C)

(a) % Yield of pectin

(b) Galacturonic acid (mg/ml)

Y3= 11.67-0.11353x1-0.714x3+0.000x12+0.002x1x3+0.121x32
at extraction time 42 mins

(c) Methoxyl (%)
Figure 1 (a-c) Contour plots % yield of pectin (a), Galacturonic acid (mg/ml) (b), Methoxyl (%) (c)
between temperature (๐C) (X1) and pH (X3) at extraction time of 42 mins (X2)
จากแบบจาลองทางคณิตศาสตร์ (Table 4) พบว่าปั จจัยทังสามมี
้
อิทธิพลโดยตรงและมีอิทธิพลร่ วมของ
ปั จจัย ผลการทดลองนี ้จะแสดงแผนภาพคอนทัวร์ ของความสัมพันธ์ระหว่าง pH และอุณหภูมิ ที่เวลาในการสกัด
(x2) 42 นาที ทังนี
้ ้จากการวิเคราะห์แผนภาพคอนทัวร์ ระหว่างเวลาที่ใช้ ในการสกัดกับปั จจัยอื่นๆ พบว่าเวลาที่ 42
นาที เหมาะสมที่สดุ (ไม่ได้ แสดงข้ อมูล) และจากกราฟคอนทัวร์ ใน Figure 1 (a) พบว่าเมื่อเพิ่มอุณหภูมิจาก 60
เป็ น 90 องศาเซลเซียส และปรับ pH ลดลงจาก 4 เป็ น 2 มีผลต่อการสกัดเพคตินให้ ได้ ปริ มาณเพิ่มมากขึ ้น
เนื่องจากในสารละลายที่มีความเข้ มข้ นของไฮโดรเจนไอออนสูง (pH 2.5–4.5 (ต่า)) จะกระตุ้นให้ เกิดการ
ไฮโดรไลซ์ สารประกอบเพคตินที่ไม่ละลายน ้า คือ โปรโตเพคติน โดยหมู่เมทิลถูกแยกออก ได้ เป็ นหมู่คาร์ บอกซิล
อิสระ เรี ยกว่า กรดเพคติน ซึง่ เป็ นสารประกอบเพคตินที่สามารถละลายน ้าได้ (Yeoh et al., 2008) ทาให้ เมื่อ pH
ลดลงเป็ นผลให้ ผลผลิตเพคตินที่สกัดได้ เพิ่มขึ ้น โดยที่สภาวะการสกัดเพคตินที่ pH 2 (ต่า) จะเกิดการ
depolymerisation สลายพันธะของเพคตินให้ เป็ นโมเลกุลขนาดเล็ก และเกิด deesterification โดยกรดพอลิกาแลกทูโรนิก ซึง่ เป็ นองค์ประกอบหลักของเพคตินจะถูกสลายพันธะไกลโคซิดิก และเกิดปฏิกิริยา β-elimination ได้
โมเลกุลกรดกาแลกทูโรนิกที่ไม่อิ่มตัว (Endress et al., 2006) เช่นเดียวกับสภาวะการสกัดที่มี pH ≥ 5 แต่ในช่วง
ของ pH ต่าจะเกิดปฏิกิริยาช้ ากว่าในช่วงสภาวะการสกัดที่ pH สูง เนื่องจากกรดจะเข้ าไปตัดพันธะที่โมเลกุลของ
น ้าตาลที่เกาะอยู่ในโครงสร้ างของเพคตินมากกว่ากรดพอลิกาแลกทูโรนิก (Taylor, 1982) ทาให้ เพคตินที่สกัดได้

ในสภาวะ pH ต่า จะมีกรดกาแลกทูโรนิกสูง ซึง่ สอดคล้ องกับการศึกษาของ Garna และคณะ (2007) เพคตินที่
สกัดได้ จึงมีระดับการเกิดเอสเทอริ ฟิเคชัน่ (DE) สูง และแสดงคุณสมบัติในการเกิดเจลที่ดีกว่า ทาให้ การคืนตัว
หลัง จากการตกตะกอนที่ pH
ดัง กล่า วมากกว่ า ส่ ง ผลให้ ผ ลผลิ ต เพคติ น ที่ ส กัด ได้ มี แ นวโน้ ม เพิ่ ม ขึ น้
เมื่อเปรี ยบเทียบกับการสกัดในสภาวะที่ pH ≥ 5 ส่วนกราฟคอนทัวร์ ใน Figure 1 (b) พบว่าเมื่อลดอุณหภูมิจาก
80 เป็ น 30 องศาเซลเซียส และ pH ลดลงจาก 4 เป็ น 2 มีผลทาให้ ปริ มาณกรดกาแลกทูโรนิกของเพคตินที่สกัดได้
มีแนวโน้ มที่สงู ขึ ้นและกราฟคอนทัวร์ ใน Figure 1 (c) พบว่าเมื่อลดอุณหภูมิจาก 90 เป็ น 30 องศาเซลเซียส
และ pH ปรับเพิ่มจาก 2 เป็ น 8 มีผลทาให้ ปริ มาณเมทอกซิลของเพคตินที่สกัดได้ มีแนวโน้ มที่สงู ขึ ้น
at extraction time 42 mins

Figure 2 Contour plots yield of pectin upper 30 %. ( ), Galacturonic acid ≥ 65 mg/ml ( ),
Methoxyl range 2.5 to 4.5 % ( ) and the optimization area after overlapping ( )
การพิจารณาเลือกสภาวะการสกัดเพคตินจากใบเครื อหมาน้ อยจะพิจารณาจากปั จจัยด้ านปริ มาณ
เพคตินเป็ นหลัก โดยพิจารณาร่ วมกับคุณลักษณะที่ บ่งชี ถ้ ึงคุณภาพของเพคตินที่ ทาการสกัด ได้ แก่ ร้ อยละ
ปริ มาณเมทอกซิล และปริ มาณกรดกาแลกทูโรนิก (mg/ml) รวมถึงระดับการเกิดเอสเทอริ ฟิเคชั่น (DE) ซึ่งจาก
การทดลองพบว่า เพคตินที่สกัดได้ จากใบเครื อหมาน้ อยเป็ นเพคตินประเภทเมทอกซิลต่า โดยมีระดับ DE อยู่
ในช่วงระหว่าง 23–49 ซึ่งสอดคล้ องกับการศึกษาของ Singthong และคณะ (2005) และ Vardhanabhuti
และคณะ (2006) ที่สกัดเพคตินจากใบเครื อหมาด้ วยเช่นกัน โดยเพคตินชนิดเมทอกซิลต่า ในระดับอุตสาหกรรม
ควรจะมีปริ มาณเมทอกซิลอยูใ่ นช่วงร้ อยละ 2.5–4.5 (Kertesz, 1951) ส่วนปริ มาณกรดกาแลกทูโรนิกของเพคติน
ตามมาตรฐานของ FAO. (1992) กาหนดให้ เพคตินทุกประเภทต้ องมีปริ มาณกรดกาแลกทูโรนิก ไม่น้อยกว่า
ร้ อยละ 65 จากการทดลองพบว่าสภาวะที่เหมาะสมในการสกัดเพคตินจาก ใบเครื อหมาน้ อยอยู่ในช่วงอุณหภูมิ
68–75 องศาเซลเซียส เวลาที่ใช้ ในการสกัด 42 นาที และ pH ในสารละลายที่ใช้ ในการสกัดอยู่ในช่วงระหว่าง
2-2.8 ดังแสดงใน Figure 2 ซึง่ ระดับการเกิด DE ใช้ เป็ นตัวแบ่งประเภทของ เพคติน คือ เพคตินที่มีเมทอกซิลสูง
(Height methoxyl: HM) มีระดับการเกิด DE มากกว่าร้ อยละ 50 ขึ ้นไป ซึง่ ต้ องการน ้าตาลช่วยในการเกิดเจล
และเพคตินชนิดที่มีเมทอกซิลต่า (Low methoxyl: LM) ซึ่งมีระดับการเกิด DE ต่ากว่าร้ อยละ 50 จะต้ องการ
แคลเซียม (Ca2+) ช่วยในการเกิดเจลแทนการใช้ น ้าตาล อีกทังเจลที
้
่ได้ เป็ นชนิดผันกลับได้ ด้วยความร้ อน ดังนันจึ
้ ง
เหมาะกับผลิตภัณฑ์ที่ต้องการพลังงานต่า

สรุ ป
จากการศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการสกัดเพคตินจากใบเครื อหมาน้ อย เพื่อให้ ได้ ผลผลิตเพคตินที่
สกัดได้ เพิ่มขึ ้นและคุณภาพของเพคตินอยู่ในมาตรฐานที่กาหนด พบว่าสภาวะที่เหมาะสม คือ อุณหภูมิอยู่ในช่วง
68–75 องศาเซลเซียส เวลาในการสกัด 42 นาที และ pH อยู่ในช่วง 2.0-2.8 ซึง่ จะทาให้ ได้ ผลผลิตเพคตินร้ อยละ
35.32-42.21 กรดกาแลกทูโรนิก 67.04-76.83 mg/ml มีปริ มาณเมทอกซิลร้ อยละ 2.62-3.28 และเพคตินที่สกัด
ได้ จะมีระดับการเกิดเอสเทอรริ ฟิเคชัน่ อยูร่ ะหว่าง 28.00-29.97
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