บทความวิ จยั (Research Article)

การหาสภาวะทีเหมาะสมในการสกัดเพกทินจากเปลือกกล้วย
หอมทองด้วยกรดไฮโดรคลอริกและกรดซิตริก
Optimization of Pectin Extraction from ‘Hom Thong’ Banana
Peel with Hydrochloric Acid and Citric Acid
นวลกมล อํานวยสิน*, ณัฐญาภรณ์ เสือชุมแสง และเทพปั ญญา เจริญรัตน์
สาขาวิชาเทคโนโลยีชวี ภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศูนย์รงั สิต ตําบลคลองหนึง: อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

Nuankamol Amnuaysin*, Natthayaporn Suachumsang and Theppanya Charoenrat
Department of Biotechnology, Faculty of Science and Technology, Thammasat University,
Rangsit Centre, Khlong Nueng, Khlong Luang, Pathum Thani 12120

บทคัดย่อ
กล้วยหอมทอง (Musa acuminata, AAA group) เป็ นผลไม้ทมAี คี วามสําคัญทางเศรษฐกิจชนิดหนึAงของ
ประเทศไทย โดยผลกล้วยสดประกอบด้วยส่วนของเปลือกถึง 30 เปอร์เซ็นต์ และปริมาณเปลือกกล้วยจํานวน
มากนีOก่อให้เกิดปั ญหาต่อสิงA แวดล้อม งานวิจยั นีOจงึ สนใจทีจA ะนําเปลือกกล้วยหอมทองมาใช้เป็ นแหล่งในการ
ผลิตเพกทิน โดยศึกษาผลของชนิดของกรด (กรดไฮโดรคลอริกและกรดซิตริก) อุณหภูมทิ ใAี ช้ในการสกัด (8595 องศาเซลเซียส) ระยะเวลา (60-180 นาที) และ pH (1.0-3.0) ต่อปริมาณผลผลิตและปริมาณเมทอกซิลของ
เพกทินด้วยการวางแผนการทดลองแบบ central composite design (CCD) จากการทดลองพบว่ากรดซิตริก
มีประสิทธิภาพสูงกว่ากรดไฮโดรคลอริกในการสกัดเพกทิน โดยเพกทินทีAได้จากการสกัดด้วยกรดซิตริกมี
ลักษณะทางกายภาพทีดA แี ละมีปริมาณผลผลิตสูง การสกัดเปลือกกล้วยหอมทองด้วยกรดไฮโดรคลอริกและ
กรดซิตริกได้เพกทินชนิดทีAมเี มทอกซิลสูง (high methoxyl pectin, HMP) และเพกทินชนิดทีAมเี มทอกซิลตํAา
(low methoxyl pectin, LMP) ตามลําดับ โดยปั จจัยสําคัญทีสA ง่ ผลต่อปริมาณผลผลิตและปริมาณเมทอกซิลของ
เพกทิน คือ pH นอกจากนีOอุณหภูมแิ ละระยะเวลาทีสA งู ขึนO สามารถกระตุ้นปริมาณผลผลิตเพกทินและปริมาณ
เมทอกซิลให้เพิมA สูงขึนO ได้ เมืAอพิจารณาจากปริมาณผลผลิตและปริมาณเมทอกซิล การใช้กรดไฮโดรคลอริก ทีA
อุณหภูมิ 90 องศาเซลเซียส pH 2.03 ระยะเวลา 130 นาที เป็ นสภาวะทีAเหมาะสมในการสกัดเพกทินชนิด
HMP โดยได้ปริมาณผลผลิตและปริมาณเมทอกซิล 14.04 และ 9.24 % ตามลําดับ และสภาวะทีเA หมาะสมใน
การสกัดเพกทินชนิด LMP ทีมA ปี ริมาณผลผลิตและปริมาณเมทอกซิลสูงสุดคือ การใช้กรดซิตริก ทีอA ุณหภูมิ 93
องศาเซลเซียส pH 3.0 ระยะเวลา 150 นาที (16.61 และ 6.09 % ตามลําดับ)
คําสําคัญ : กล้วยหอมทอง; การสกัดเพกทิน; สภาวะทีเA หมาะสม; ปริมาณผลผลิต; ปริมาณเมทอกซิล
*Corresponding author: nuankamol_m@hotmail.com

DOI: 10.14456/tjst.2018.45

Thai Journal of Science and Technology

ปี ที 7 • ฉบับที 5 • ฉบับเสริ ม 2561

Abstract
Banana (Musa acuminata, AAA group, cultivar ‘Hom Thong’) is one of the most economically
important fruit of Thailand. Banana peels represent 30 % of the total weight of fresh banana and the
large amount of these peels possesses environmental problem. This research focused on the potential
of ‘Hom Thong’ banana peel to be a source of pectin. Effects of acids (hydrochloric acid and citric
acid), extraction temperature (85-95 ºC), time (60-180 min) and pH (1.0-3.0) on yield and methoxyl
content of extracted pectin were determined using central composite design (CCD). It was found that
citric acid was more effective in pectin extraction than hydrochloric acid. Extracted pectin from banana
peels with citric acid showed a good physical property and had a high yield. High methoxyl pectin
(HMP) and low methoxyl pectin (LMP) were obtained when the peels were extracted by hydrochloric
acid and citric acid, respectively. The extraction pH was the main factor affecting yield and methoxyl
content of pectin. Furthermore, higher temperatures and times could enhance pectin yield and methoxyl
content. By considering yield and methoxyl content, the use of hydrochloric acid at 90 ºC, pH 2.03 with
an extraction time of 130 min was the optimal condition for HMP extraction. The yield and methoxyl
content under this condition were 14. 04 and 9. 24 % , respectively. The optimal condition which
produced LMP with maximum value of yield and methoxyl content was the use of citric acid at 93 ºC,
pH 3.0 with an extraction time of 150 min (16.61 and 6.09 %, respectively).
Keywords: ‘Hom Thong’ banana; pectin extraction; optimal condition; yield; methoxyl content

1. คํานํา

เป็ นองค์ประกอบสูง จึงทําให้เป็ นแหล่งสะสมของ
จุลนิ ทรีย์ (Gonzalez-Montelongo et al., 2010) การ
นํ า เปลื อ กกล้ ว ยไปใช้ ป ระโยชน์ เ ป็ นแหล่ ง ของ
สารสํ า คั ญ เช่ น เพกทิ น เซลลู โ ลส และสาร
ประกอบฟี นอลิก จึงได้รบั ความสนใจมากขึนO ทังO ใน
แง่ ข องเศรษฐกิจ และสิAง แวดล้อ ม (Oliveira et al.,
2016)
เพกทิ น (pectin) เป็ นพอลิ แ ซคคาไรด์
(polysaccharide) ทีAซบั ซ้อน พบในพืช ชันO สูงเกือบ
ทุ ก ชนิ ด ประกอบด้ ว ยโฮโมกาแลคทู โ รแนน I
(homogalacturonan I) แรมโนกาแลคทู โ รแนน I
(rhamnogalacturonan I) แ ล ะ แ ร ม โ น ก า แ ลค ทู
โรแนน II (rhamnogalacturonan II) เป็ นโครงสร้าง
หลัก โดยเพกทินจะเป็ นองค์ประกอบของผนังเซลล์
และเป็ น ส่ ว นประกอบสํ า คัญ ในมิด เดิล ลาเมลลา

กล้วยหอมทองเป็ นผลไม้ทมAี คี วามสําคัญทาง
เศรษฐกิจชนิดหนึAงของประเทศ มีการจําหน่ายทังO ใน
และต่างประเทศ สร้างรายได้ให้แก่ผผู้ ลิตเป็ นจํานวน
มาก โดยกล้วยสามารถปลูกและเจริญเติบโตได้ดใี น
ทุกภาคของประเทศไทย จากรายงานของสํานักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร ในปี พ.ศ. 2559 พบว่ามีการ
ใช้ก ล้ว ยหอมในประเทศไทย 113,703 ตัน และมี
การส่งออกกล้วยหอมสด 3,725 ตัน คิดเป็ นมูลค่า
81.40 ล้านบาท (สํานักงานเศรษฐกิจ การเกษตร,
2559) โดยส่วนทีนA ําไปใช้ประโยชน์ คือ ส่วนเนืOอผล
ทําให้เปลือกกล้วย ซึAงคิดเป็ น 30 เปอร์เซ็นต์ ของ
ผลกล้วย กลายเป็ นวัสดุเหลือทิงO จากการใช้งาน และ
เป็ นปั ญหาต่อสิงA แวดล้อม เนืAองจากเปลือกกล้วยมี
ปริมาณของไนโตรเจนและฟอสฟอรัส รวมถึงมีนOํ า
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(middle lamella) เพกทิน สามารถแบ่ ง ตามระดับ
การเกิดเอสเทอริฟิเคชัน (degree of esterification,
DE) ได้ 2 ชนิด คือ เพกทินทีAมเี มทอกซิลสูง (high
methoxyl pectin, HMP) จะมีระดับ DE มากกว่า 50
% ขึนO ไปหรือมีปริมาณเมทอกซิลตังO แต่ 8.16 % และ
เพกทิ น ทีA มี เ มทอกซิ ล ตํA า (low methoxyl pectin,
LMP) ซึAงมีระดับ DE ตํAากว่า 50 % หรือมีปริม าณ
เมทอกซิลน้ อยกว่า 8.16 % ความแตกต่ างสํา คัญ
ระหว่าง HMP กับ LMP คือ กลไกในการเกิดเจล ซึงA
มีผลต่อการนํ าเพกทินไปใช้ประโยชน์ โดยเพกทิน
สามารถเกิดเป็ นเจลได้เมืAอสายของโมเลกุลเกิดการ
สร้างพันธะและก่อตัวสร้างโครงข่ายสามมิติทAมี นี Oํ า
และตัวถูกละลายอยู่ภายใน (Pereira et al., 2016)
ซึAง HMP สามารถเกิด เจลได้โ ดยการสร้า งพัน ธะ
ไฮโดรเจนและแรงไฮโดรโฟบิกระหว่างหมู่เมทอก
ซิลในสภาวะทีAมปี ริมาณนํO าตาลสูงและ pH ตํAากว่า
3.5 ส่วน LMP จะเกิดเจลได้เมืAอมีไอออนของโลหะ
อยู่ดว้ ย โดยจะเกิดการสร้างพันธะไอออนิกระหว่าง
ไอออนของแคลเซียมและหมู่คาร์บอกซิล (Lofgren
and Hermansson, 2007) จากสมบัติของเพกทินทีA
สามารถเกิดเป็ นเจลได้ในสภาวะทีAเหมาะสม จึงทํา
ให้มกี ารใช้เพกทินอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรม
อาหาร เครืAองดืAม และยา โดยทําหน้าทีเA ป็ นสารเพิมA
ความข้นหนืด (thickener) สารทําให้เกิดเจล (gelling
agent) สารให้ ค วามคงตั ว (stabilizer) และสาร
เคลือบผิว (coating material) (ศิวะเทพ และกิตติชยั ,
2557)
ปั จ จุ บ ัน ประเทศไทยยังต้อ งนํ า เข้าเพกทิน
จากต่างประเทศทีมA รี าคาค่อนข้างสูง โดยราคาของ
เพกทิ น ขึO น อยู่ ก ั บ วั ต ถุ ดิ บ ทีA ใ ช้ ใ นการผลิ ต และ
คุณภาพของเพกทิน ซึAงประเทศไทยมีผลผลิตทาง
การเกษตรจํา นวนมาก รวมทังO วัส ดุ เ หลือ ทิOง ทาง
การเกษตรทีสA ามารถนํามาใช้เป็ นแหล่งในการผลิต
เพกทินได้ โดยงานวิจยั เกียA วกับปั จจัยและสภาวะทีA
เหมาะสมในการสกัดเพกทินมีการศึกษาในพืชหลาย

ชนิด เช่น การศึกษาของ Woo และคณะ (2010) ใน
แก้ ว มัง กรพบว่ า สภาวะทีA เ หมาะสมในการสกัด
เพกทิน คือ การใช้กรดซิตริก ทีA pH 3.5 อุณหภูมิ
75 องศาเซลเซีย ส และระยะเวลาในการสกัด 60
นาที ส่ว นสภาวะทีAทํา ให้ไ ด้ป ริม าณเมทอกซิล สูง
ทีสA ดุ คือ การสกัดด้วยกรดซิตริก ทีA pH 4.0 อุณหภูมิ
75 องศาเซลเซียส และระยะเวลา 120 นาที ต่อมา
ในปี ค.ศ. 2015 Castillo-Israel และคณะ ศึกษาการ
สกัด เพกทิน จากเปลือ กกล้ว ย พบว่ า การใช้ก รด
ไฮโดรคลอริกทีAความเข้มข้น 0.5 นอร์มอล pH 1.5
อุณหภูมิ 90 องศาเซลเซียส และระยะเวลาในการ
สกัด 240 นาที เป็ นสภาวะทีAเหมาะสมในการสกัด
เพกทิน สําหรับเปลือกทับทิม สภาวะทีAเหมาะสมทีA
สามารถสกัดเพกทินได้ปริมาณผลผลิตสูงทีAสุด คือ
การสกั ด ด้ ว ยกรดซิ ต ริ ก ทีA อุ ณ หภู มิ 88 องศา
เซลเซียส ระยะเวลา 120 นาที และ pH 2.5 (Pereira
et al., 2016) นอกจากนีOการใช้กรดซิตริก ทีA pH 1.3
ระยะเวลา 80 นาที และอุ ณ หภู มิใ นการสกัด 80
องศาเซลเซียส เป็ นสภาวะทีAเหมาะสมสําหรับ การ
สกัดเพกทินจากแครอท (Jafari et al., 2017) จาก
งานวิจยั เหล่านีOจะเห็นได้ว่าปั จจัยทีมA ผี ลต่อการสกัด
เพกทิน คือ ชนิดของกรด อุณหภูมิ ระยะเวลา และ
pH โดยงานวิจ ยั ก่อนหน้ านีOมีการศึกษาปั จจัยและ
สภาวะทีAเ หมาะสมในการสกัด เพกทิน จากเปลือก
กล้ว ยหลายสายพัน ธุ์ อย่ า งไรก็ต าม ยัง ไม่ มีก าร
รายงานเกีAยวกับสภาวะทีAเหมาะสมในการสกัดเพ
กทินจากเปลือกกล้วยหอมทองในระยะสุกเหลืองทังO
ผลซึงA เป็ นระยะทีสA อดคล้องกับการบริโภคกล้วยหอม
ทองในประเทศไทยและเป็ นของเหลือทิงO จากการใช้
งาน ดังนันO งานวิจยั นีOจึงมีจุดประสงค์ใ นการศึกษา
เบืOองต้นถึงความเป็ นไปได้ในการนํ าเปลือกกล้วย
หอมทองสุกมาใช้ประโยชน์ในการสกัดเพกทิน โดย
ศึกษาผลของปั จจัยต่ าง ๆ ในการสกัดเพกทิน ต่ อ
ปริม าณผลผลิตทีAได้ รวมทังO ปริมาณเมทอกซิลทีAมี
อยู่ในเพกทินซึงA เป็ นสมบัตเิ ฉพาะทีสA ง่ ผลต่อการเกิด
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การสกัด เพกทิน จากเปลือกกล้วยหอม
ทองจะหาสภาวะทีAเ หมาะสมในการสกัด โดยวาง
แผนการทดลองแบบ central composite design
(CCD) และศึ ก ษาปั จจัย 4 ปั จจัย ประกอบด้ ว ย
numeric factor 3 ปั จ จัย คือ อุ ณ หภู มิทAีใ ช้ใ นการ
สกัด (85-95 องศาเซลเซียส) ระยะเวลา (60-180
นาที ) และ pH (1.0-3.0) และ categoric factor 1
ปั จจัย คือ ชนิดของกรด (กรดไฮโดรคลอริกและกรด
ซิตริก) ซึAงจะได้จํานวนชุดการทดลองทังO หมด 40
ชุดการทดลอง ในขันO ตอนของการสกัดทําตามวิธี
ของ Happi Emaga และคณะ (2008) โดยนํ า AIS
มาเติม นํO า กลันA ในอัต ราส่วน 1 : 29 ปรับ pH ด้วย
กรดไฮโดรคลอริกหรือกรดซิตริก แล้วนําตัวอย่างไป
สกัดเพกทินทีAอุณหภูมิ และระยะเวลาแตกต่างกัน
ตามชุดการทดลอง ด้วยอ่างนํOาควบคุมอุณหภูมแิ บบ
เขย่า จากนันO ทิOงให้เย็น แล้วกรองเอาตะกอนออก
นําสารละลายมาปรับ pH เป็ น 3.5 ด้วยโพแทสเซียม
ไฮดรอกไซด์ เติ ม 96 % เอทานอล 4 เท่ า ของ
ปริม าตรสารละลาย เพืAอตกตะกอนเพกทิน กรอง
ตะกอนเพกทินทีAได้ดว้ ยผ้าไนลอน แล้วนํ าไปทําให้
แห้งด้วยเครืAองทําแห้งแบบเยือกแข็ง (freeze dryer)
2.4 การวิ เคราะห์เพกทิ นทีสกัดได้
2.4.1 ปริมาณผลผลิตเพกทิน
ชังA นํO า หนั ก เพกทิ น ทีA ส กัด ได้ แล้ ว
นําไปเปรียบเทียบกับปริมาณเปลือกกล้วยหอมทอง
ทีA ใ ช้ แล้ ว คํ า นวณปริ ม าณผลผลิ ต (yield) ตาม
สมการด้านล่าง
ปริมาณผลผลิต = (ปริมาณเพกทินทีA
สกัดได้ ÷ ปริมาณเปลือกกล้วยหอมทองทีใA ช้) x 100
2.4.2 ปริมาณเมทอกซิล (ขนิษฐา, 2545)
ชังเพกทิ
A
นทีไA ด้จากการสกัด 0.1 กรัม
ใส่ลงในขวดรูปชมพู่ขนาด 250 มิลลิลติ ร เติม 99 %
เอทานอล 0.4 มิล ลิลิต ร จากนั นO เติม นํO า กลันA 20
มิล ลิลิต ร หยดฟี นอล์ฟ ทาลีน ลงไป 3 หยด แล้ว
นํ าไปไทเทรตด้วยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์

เจลและการละลายนํO า ของเพกทิน เพืAอ ให้ท ราบ
ความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยในการสกัดกับปริมาณ
ผลผลิต และได้ช่วงสภาวะทีAเหมาะสมในการสกัด
ก่ อ นทีAจ ะมีก ารศึก ษาต่ อ ไปถึง สมบัติข องเพกทิน
จากปลือกกล้วยหอมทองสุกเปรียบเทียบกับเพกทิน
ทางการค้า ซึงA งานวิจยั นีOนอกจากเป็ นการเพิมA มูลค่า
ให้แก่เปลือกกล้วยหอมทอง และลดปริมาณของเสีย
เหลือทิงO จากการใช้งานแล้ว อาจเป็ นแนวทางในการ
ใช้เปลือกกล้วยหอมทองเป็ นแหล่งผลิตเพกทินเพืAอ
เพิมA การผลิตเพกทิน ลดปริมาณการนําเข้าอีกด้วย

2. อุปกรณ์ และวิ ธีการ
2.1 การเตรียมตัวอย่างเปลือกกล้วยหอม
ทอง
นําเปลือกกล้วยหอมทอง (Musa acuminata, AAA group, Gros Michel subgroup) ในระยะ
สุก เหลือ งทังO ผล (all yellow stage) มาหันA เป็ น ชิOน
เล็ ก ๆ ล้ า งด้ ว ยนํO า สะอาด แล้ ว นํ า ไปอบแห้ ง ทีA
อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 24 ชัวโมง
A
จากนันO นําไปปั นA ให้ละเอียด เพืAอนําไปใช้ในขันO ตอน
ต่อไป
2.2 การเตรี ย มของแข็ง ที ไม่ ล ะลายใน
แอลกอฮอล์
เตรียมของแข็งทีไA ม่ละลายในแอลกอฮอล์
(alcohol insoluble solid, AIS) ตามวิธีข อง Happi
Emaga และคณะ (2008) โดยนํ าเปลือกกล้วยหอม
ทองทีAปันA ละเอียดแล้วมาเติม 95 % เอทานอล ใน
อั ต ราส่ ว น 1 : 40 เพืA อ กํ า จั ด สารทีA ล ะลายได้ ใ น
แอลกอฮอล์ โดยนํ าไปต้มเป็ นเวลา 20 นาที ทิOงให้
เย็น ก่ อ นนํ า ไปกรองด้ ว ยกระดาษกรองเบอร์ 1
จากนั Oน ล้ า งตะกอนด้ ว ย 70 % เอทานอล 96 %
เอทานอล และอะซิโตน ตามลําดับ นําตะกอนทีผA ่าน
การล้างแล้วมาอบแห้งทีอA ุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส
เป็ นเวลา 24 ชัวโมง
A แล้วนําไปใช้ในการสกัดเพกทิน
2.3 การสกัดเพกทิ น
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เข้ม ข้น 0.5 โมลาร์ บันทึกปริมาตรของสารละลาย
โซเดียมไฮดรอกไซด์ทAใี ช้เป็ นปริมาตรทีA 1 จากนันO
เติม สารละลายโซเดีย มไฮดรอกไซด์เ ข้ม ข้น 0.5
โมลาร์ 2 มิลลิลิตร เขย่าและตังO ทิOงไว้เป็ นเวลา 15
นาที แล้วเติมสารละลายไฮโดรคลอริกเข้มข้น 0.5
โมลาร์ 2 มิล ลิลิต ร เขย่ า จนสีช มพู ห ายไป หยด
ฟี น อล์ฟ ทาลีน อีก 3 หยด นํ า ไปไทเทรตด้ว ยสาร
ละลายโซเดีย มไฮดรอกไซด์ เ ข้ม ข้น 0.5 โมลาร์
บันทึกปริมาตรของสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์
ทีใA ช้เป็ นปริมาตรทีA 2 จากนันO คํานวณระดับการเกิด
เอสเทอริฟิเคชัน (degree of esterification, % DE)
ตามสมการด้านล่าง
% DE = [สารละลายโซเดี ย มไฮดรอกไซด์ปริม าตรทีA 2 ÷ (สารละลายโซเดีย มไฮดรอกไซด์ป ริม าตรทีA 1 + สารละลายโซเดีย มไฮดรอกไซด์ปริมาตรทีA 2)] x 100
นํ าค่า % DE ทีAคํานวณได้มาเปรียบ
เทีย บเพืAอ หาปริม าณเมทอกซิล จากตารางความ
สัมพันธ์ระหว่าง % DE และปริมาณเมทอกซิล (พวง
ทอง และคณะ, 2541)
2.5 การวิ เคราะห์ทางสถิ ติ
นํ า ข้อ มู ล ทีAไ ด้ม าวิเ คราะห์ผ ลทางสถิติ
โดยวิธพี นOื ผิวตอบสนอง (response surface methodology) เพืAอใช้อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณ
ผลผลิตเพกทิน ปริมาณเมทอกซิลกับปั จจัยทีศA กึ ษา
แล้วสร้างพืOนผิวตอบสนองเพืAอแสดงความสัมพันธ์
และหาสภาวะทีเA หมาะสมในการสกัดเพกทิน

เทียบกับเพกทินทีAได้จากการสกัดด้วยกรดไฮโดรคลอริก (รูปทีA 1) เช่นเดียวกับการศึกษาของ Virk
และ Sogi (2004) ทีพA บว่ากรดซิตริกมีประสิทธิภาพ
ดีก ว่ า กรดไฮโดรคลอริก ในการสกัด เพกทิน จาก
เปลือกแอปเปิO ล

รูปที 1 ลักษณะของเพกทินทีAได้จากการสกัดด้วย
กรดซิต ริก pH 3.0 (รูป บน) เปรีย บเทียบ
กับเพกทินทีไA ด้จากการสกัดด้วยกรดไฮโดร
คลอริก pH 2.0 (รูปล่าง)
ปริมาณผลผลิตของเพกทินทีสA กัดได้จาก
เปลือ กกล้ว ยหอมทองจะมีค่ า อยู่ ใ นช่ ว ง 6.93 ถึง
19.63 % ซึงA สูงกว่าเมืAอเปรียบเทียบกับงานวิจยั ก่อน
หน้ า นีO ข อง Oliveira และคณะ (2016) ในเปลือ ก
กล้วย (Musa acuminate, AAA group) ทีAมปี ริมาณ
ผลผลิตของเพกทินอยู่ในช่วง 5.2 ถึง 12.2 % อาจ
เนืAองมาจากสายพันธุ์ของกล้วยทีAใช้เป็ นคนละสาย
พั น ธุ์ แ ละสภาวะในการสกั ด แตกต่ า งกั น จาก
การศึกษานีOพบว่าการใช้กรดซิตริกทีอA ุณหภูมิ 98.41
องศาเซลเซี ย ส เป็ นเวลา 120 นาที ทีA pH 2.0
สามารถสกัดเพกทินจากเปลือกกล้วยหอมทองได้

3. ผลการวิ จยั และวิ จารณ์
3.1 ปริมาณผลผลิ ตเพกทิ น
การศึก ษาการสกัด เพกทิน จากเปลือ ก
กล้วยหอมทอง โดยใช้ชนิดของกรด อุณหภูมิ ระยะ
เวลา และ pH ทีแA ตกต่างกัน พบว่าเพกทินทีไA ด้จาก
การสกัดด้วยกรดซิตริกมีลกั ษณะทางกายภาพทีดA ี สี
ขาว และมีปริม าณผลผลิตค่อนข้างสูง เมืAอเปรียบ
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ปริมาณผลผลิตสูงทีAสุด คือ 19.63 % รองลงมา คือ
การใช้กรดซิตริก ทีอA ุณหภูมิ 90 องศาเซลเซียส เป็ น
เวลา 120 นาที ทีA pH 2.0 โดยจะได้ผลผลิตเพกทิน
18.28 % (รูปทีA 2) จากผลการทดลองจะเห็นได้ว่า
การสกัดด้วยกรดซิตริกจะได้ปริมาณผลผลิตเพกทิน
สูงกว่าการสกัดด้วยกรดไฮโดรคลอริกซึAงเป็ นกรด
แก่ สอดคล้ อ งกับ การศึก ษาของ Virk และ Sogi
(2004) และ Schemin และคณะ (2005) ทีAเ ปรีย บ

เทีย บปริม าณผลผลิต เพกทิน ทีAส กัด จากแอปเปิO ล
ด้วยกรดต่างชนิดกัน ทีเA ป็ นเช่นนีOอาจเป็ นผลมาจาก
การสกัด ด้ว ยกรดแก่ ทํ า ให้ค วามสามารถในการ
ละลายของเพกทินเพิมA สูงขึนO จนถึงจุดทีไA ม่สามารถ
ตกตะกอนได้โดยการเติมเอทานอล จึงทําให้ปริมาณ
ผลผลิตเพกทินทีไA ด้น้อยกว่าการสกัดด้วยกรดอ่อน
(Kliemann et al., 2009)

รูปที 2 ปริมาณผลผลิตและปริมาณเมทอกซิลของเพกทินทีไA ด้จากการสกัดด้วยชนิดของกรด (H: กรดไฮโดรคลอริก; C: กรดซิตริก) อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส) pH และระยะเวลา (นาที) ทีแA ตกต่างกัน
60 นาทีขOนึ ไป สามารถสกัดเพกทินชนิด HMP ได้
ปริม าณเมทอกซิลสูงสุด (9-11 %) (รูปทีA 2) และมี
ปริมาณใกล้เคียงกับเพกทินทางการค้า ทีมA ปี ริมาณ
เมทอกซิล 11.50±0.13 % (ธานุ ว ัฒ น์ และคณะ,
2556) สําหรับการสกัดโดยใช้กรดซิตริก พบว่าได้
เพกทินชนิดทีAมเี มทอกซิลตํAาหรือ LMP (% DE 10
ถึง 38 %) ซึAง สภาวะทีAส ามารถสกัด เพกทิน ชนิ ด
LMP ทีAมปี ริมาณเมทอกซิลสูงสุด คือ ช่วงอุณหภูมิ
90-95 องศาเซลเซียส pH 2.0-3.0 และระยะเวลาใน
การสกัด 90 นาทีขนOึ ไป โดยมีปริมาณเมทอกซิลป
ระมาณ 5-7 % (รูปทีA 2) สอดคล้องกับรายงานของ
Raji และคณะ (2017) ทีAศกึ ษาการสกัดเพกทินจาก
เปลือกเมล่อน และพบว่าการใช้กรดซิตริก อุณหภูมิ
95 องศาเซลเซียส สามารถสกัดเพกทินชนิด LMP
ได้ แต่ ต รงข้า มกับ การศึก ษาของ Khamsucharit

3.2 ปริมาณเมทอกซิ ล
การวิเคราะห์ปริม าณเมทอกซิล พบว่า
เพกทินทีAสกัดจากเปลือกกล้วยหอมทองด้ว ยกรด
ไฮโดรคลอริกเป็ นเพกทินชนิดทีมA เี มทอกซิลสูงหรือ
HMP ทีมA ี % DE อยู่ในช่วงระหว่าง 50 ถึง 70 % ซึงA
งานวิจ ยั ของ ณรงค์ และเมธินี ในปี พ.ศ. 2548 ก็
พบว่าเพกทินทีสA กัดจากเปลือกฝรังด้
A วยกรดไฮโดรคลอริก ทีAอุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส เป็ นเพกทิน
ชนิด HMP รวมทังO การสกัดเพกทินจากเปลือกกล้วย
ด้ ว ยกรดซัล ฟิ วริก ซึAง เป็ นกรดแก่ ทีA pH 1.5-2.0
อุณหภูมิ 80-90 องศาเซลเซียส และระยะเวลา 1-4
ชัวโมง
A
ก็ได้เพกทินชนิด HMP เช่นเดียวกัน (Happi
Emaga et al., 2008) โดยในงานวิจยั นีO การใช้กรด
โฮโดรคลอริก ทีA pH 3.0 ในช่ ว งอุ ณ หภู มิ 85-95
องศาเซลเซียส และระยะเวลาทีใA ช้ในการสกัดตังO แต่
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0.994X1X3 - 0. 02 X2X3 + 0. 01X12 + 0.994X22 2.09X32
สมการทีA 2 : ปริมาณผลผลิต = 146.93 2. 50X1 - 0. 29X2 - 11. 81X3 + 0.995X1X2 +
0.994X1X3 - 0. 02X2X3 + 0. 01X12 + 0.994X22 +
2.09X32
เมืAอ X1 = อุณหภูมิ (°C ); X2 = ระยะเวลา
(นาที); X3 = pH
สํ า ห รั บ ป ริ ม า ณ เ ม ท อ ก ซิ ล พ บ ว่ า
อุณหภูมิ pH ชนิดของกรด และอันตรกิรยิ าระหว่าง
pH และชนิ ด ของกรดมี ผ ลอย่ า งมี นั ย สํ า คัญ ต่ อ
ปริม าณเมทอกซิล (p-value < 0.05) และจากการ
วิเ คราะห์แ บบถดถอยจะได้ส มการอธิบ ายความ
สัมพันธ์ระหว่างปั จจัยทีศA กึ ษากับปริมาณเมทอกซิล
เมืAอใช้กรดไฮโดรคลอริกและกรดซิตริกในการสกัด
ตามสมการทีA 3 และ 4 ตามลํ า ดับ และมีค่ า R 2
เท่ากับ 0.9180
สมการทีA 3 : ปริ ม าณเมทอกซิ ล =
165.16 - 3.97X1 + 0.01X2 + 1.78X3 - 0.994X1X2 004 X1X3 - 0.997X2X3 + 0. 02X12 + 0.999X22 +
0.38X32
สมการทีA 4 : ปริ ม าณเมทอกซิ ล =
185.06 - 4.12X1 + 0.01X2 + 0.62X3 - 0.994 X1X2
- 0. 04 X1X3 - 0.997X2X3 + 0. 02X12 + 0.999X22 +
0.38X32
เมืAอ X1 = อุณหภูมิ (°C ); X2 = ระยะเวลา
(นาที); X3 = pH
เมืAอ สร้ า งกราฟพืOน ผิว ตอบสนองของ
ปริมาณผลผลิตเพกทินระหว่าง pH และอุณหภูมทิ Aี
ใช้ในการสกัด พบว่าปริมาณผลผลิตเพกทินทีAสกัด
โดยใช้กรดซิตริก ทีรA ะยะเวลา 120 นาที จะเพิมA ขึนO
เมืAอ pH และอุณหภูมสิ งู ขึนO (รูปทีA 3) และจากกราฟ
พืนO ผิวตอบสนองของปริมาณผลผลิตเพกทินระหว่าง
pH และระยะเวลา โดยใช้กรดซิตริก และอุณหภูมิ
90 องศาเซลเซียส ในการสกัด พบว่าเมืAอ pH และ

และคณะ (2017) ทีAพบว่าเพกทินทีสA กัดจากเปลือก
กล้ว ยหอมทองดิบ (green stage) ด้ว ยกรดซิตริก
เป็ นเพกทินชนิด HMP โดยอาจเป็ นผลมาจากระยะ
การสุก ทีAแ ตกต่ า งกัน ซึAง ในการศึก ษานีO ใ ช้เ ปลือก
กล้วยหอมทองในระยะสุกเหลืองทังO ผล (all yellow
stage) ทํ า ใ ห้ เ พ ก ทิ น ทีA ไ ด้ เ ป็ น คน ละ ชนิ ด กั น
เนืAองจากผลไม้เมืAอเข้าสู่กระบวนการสุก (ripening)
โครงสร้างและองค์ประกอบของผนังเซลล์ รวมถึงใน
มิดเดิลลาเมลลาจะเกิดการเปลีAยนแปลง สังเกตได้
จากผลไม้ทสAี ุกความแน่ นเนืOอจะลดลง และเกิดการ
นิAมลงของผล
3.3 การวิ เคราะห์ด้วยโปรแกรม Design
Expert
นํ าผลการทดลองมาวิเ คราะห์ทางสถิติ
โดยการวิเคราะห์ความแปรปรวน ซึงA จะทําให้ทราบ
ว่าปั จจัยทีศA กึ ษา (ชนิดของกรด อุณหภูมิ ระยะเวลา
และ pH) หรืออันตรกิรยิ าระหว่างปั จจัยคู่ใดทีAมีผล
อย่ า งมีนัย สํา คัญ ต่ อ ปริม าณผลผลิต เพกทิน และ
ปริม าณเมทอกซิล โดยถ้า p-value มีค่ า น้ อ ยกว่า
0.05 แสดงว่ า ปั จ จัย นั นO หรือ อัน ตรกิริย าระหว่ า ง
ปั จจัย คู่ นั Oน มี ผ ลอย่ า งมีนั ย สํ า คัญ ทีA ร ะดับ ความ
เชืAอมันA 95 %
การวิ เ คราะห์ ผ ลของชนิ ด ของกรด
อุ ณ หภู มิ ระยะเวลา และ pH ต่ อ ปริม าณผลผลิต
เพกทิน พบว่า pH และอันตรกิรยิ าระหว่าง pH และ
ชนิ ด ของกรดมี ผ ลอย่ า งมี นั ย สํ า คัญ ต่ อ ปริ ม าณ
ผลผลิ ต เพกทิ น (p-value < 0.05) และจากการ
วิเ คราะห์แ บบถดถอย เพืAอ หาความสัม พัน ธ์ข อง
ปั จ จัย ทีAศึก ษาต่ อ ปริม าณผลผลิต เพกทิ น จะได้
สมการอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยทีAศกึ ษา
กับปริมาณผลผลิตเพกทิน เมืAอใช้กรดไฮโดรคลอริก
และกรดซิต ริก ในการสกัด ตามสมการทีA 1 และ 2
ตามลําดับ โดย R2 มีค่าเท่ากับ 0.8132
สมการทีA 1 : ปริมาณผลผลิต = 120.34
- 2. 37X1 - 0. 29X2 - 5. 58X3 + 0.997X1X2 +
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ระยะเวลาในการสกัดสูงขึนO จะทําให้ปริมาณผลผลิต
ของเพกทินเพิมA ขึนO ด้วย (รูปทีA 4) โดยอุณหภูมแิ ละ
ระยะเวลาทีAสูงขึOนจะช่วยเร่งปฏิกิริยาไฮโดรไลซิส
ทําให้สามารถสกัดเพกทินได้เพิมA มากขึนO และจาก
การนําข้อมูลปริมาณผลผลิตเพกทินร่วมกับปริมาณ
ของเมทอกซิลทีAได้มาทํานายสภาวะทีเA หมาะสมใน
การสกัดเพกทิน โดยพิจ ารณาจากค่า desirability
ซึAงเป็ นค่าความพึงพอใจทีAไม่มีหน่ วย และมีค่าอยู่
ระหว่ า ง 0 ถึ ง 1 เมืA อ กํ า หนดค่ า ตอบสนอง คื อ
ปริ ม าณผลผลิ ต และปริ ม าณเมทอกซิ ล ให้ ไ ด้
ค่ า สู ง สุ ด พบว่ า สภาวะทีA เ หมาะสมในการสกั ด

เพกทินชนิด HMP คือ การสกัดด้วยกรดไฮโดรคลอริก ทีA pH 2.03 โดยเมืAออุณหภูมิ และระยะเวลาใน
การสกัดสูงขึนO ปริมาณผลผลิตเพกทินและปริมาณ
เมทอกซิล จะเพิAม ขึOน ด้ว ย (รูป ทีA 5) และสภาวะทีA
เหมาะสมในการสกัดเพกทินชนิด HMP ให้มปี ริมาณ
ผลผลิต และปริมาณเมทอกซิล สูงทีAสุด คือ การใช้
กรดไฮโดรคลอริก ทีA pH 2.03 อุณหภูมิ 90 องศา
เซลเซียส และระยะเวลา 130 นาที ซึงA จะได้ปริมาณ
ผลผลิต และปริมาณเมทอกซิล เท่า กับ 14.04 และ
9.24 % ตามลําดับ

รูป ที 3 พืOน ผิว ตอบสนองแสดงความสัม พัน ธ์
ระหว่ า ง pH และอุ ณ หภู มิต่ อ ปริม าณ
ผลผลิตเพกทิน เมืAอสกัดด้วยกรดซิตริก
ทีรA ะยะเวลา 120 นาที

รูป ที 4 พืOน ผิว ตอบสนองแสดงความสัม พัน ธ์
ระหว่าง pH และระยะเวลาต่ อปริมาณ
ผลผลิตเพกทิน เมืAอสกัดด้วยกรดซิตริก
ทีอA ุณหภูมิ 90 องศาเซลเซียส

รูป ที 5 พืOน ผิว ตอบสนองแสดงความสัม พัน ธ์
ระหว่ า งอุ ณ หภู มิแ ละระยะเวลาต่ อ ค่ า
ความพึง พอใจ (desirability) เมืAอ สกัด
ด้วยกรดไฮโดรคลอริก ทีA pH 2.03

รูป ที 6 พืOน ผิว ตอบสนองแสดงความสัม พัน ธ์
ระหว่ า งอุ ณ หภู มิแ ละระยะเวลาต่ อ ค่า
ความพึง พอใจ (desirability) เมืAอ สกัด
ด้วยกรดซิตริก ทีA pH 3.0
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สํ า หรั บ เพกทิ น ชนิ ด LMP สภาวะทีA
เหมาะสมในการสกัด คือ การใช้กรดซิตริก ทีA pH
3.0 โดยอุณหภูมแิ ละระยะเวลาในการสกัดทีAสูงขึOน
จะทําให้ปริมาณผลผลิตและปริมาณเมทอกซิลของ
เพกทินชนิด LMP เพิมA ขึนO ด้วย (รูปทีA 6) และการใช้
อุ ณ หภู มิ 93 องศาเซลเซีย ส และระยะเวลา 150
นาที ในการสกัดจะได้เพกทินชนิด LMP ทีมA ปี ริมาณ
ผลผลิตและปริมาณเมทอกซิลสูงทีAสุด (16.61 และ
6.09 % ตามลําดับ)

ธานุ วฒ
ั น์ ลาภตันศุภผล, ปฏิมา ทองขวัญ และศิริ
ลักษณ์ สรงพรมทิพย์, 2556, การสกัดเพคติน
จากเปลื อ กผัก และผลไม้ , ว.วิ ท ยาศาสตร์
เกษตร 44(2)(พิเศษ): 433-436.
พวงทอง ใจสันติ,‰ จิตรา กลินA หอม และอัจฉรา เทียม
ภักดี, 2541, การทดสอบการใช้เพกทินทีAสกัด
ได้ จ ากเปลื อ กเสาวรสในการผลิ ต แยม,
รายงานการวิจ ัย , มหาวิท ยาลัย เชีย งใหม่ ,
เชียงใหม่.
ศิว ะเทพ เรือ งพรหม และกิต ติช ัย บรรจง, 2557,
การเปรียบเทียบคุณลักษณะและผลผลิตของ
เพกตินจากเปลือกตาลดิบทีใA ช้แอลกอฮอล์นํา
กลับ มาใช้ใ หม่ทดแทนเอธิล แอกอฮอล์ 95%
ในขันO ตอนการตกตะกอนและการล้ า ง, ว.
เกษตรพระจอมเกล้า 32(1): 50-58.
สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2559, สารสนเทศ
เศรษฐกิจการเกษตรรายสินค้า, เอกสารสถิติ
การเกษตร เลขทีA 402, กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์, กรุงเทพฯ, 111 น.
Castillo-Israel, K.A.T., Baguio, S.F., Diasanta,
M.D.B., Lizardo, R.C.M., Dizon, E.I. and
Mejico, M.I.F., 2015, Extraction and
characterization of pectin from Saba
banana [Musa ‘saba’ (Musa acuminate x
Musa balbisiana)] peel wastes: A
preliminary study, Food Res. Int. 22: 202207.
Gonzalez-Montelongo, R., Lobo, M.G. and
Gonzalez, M., 2010, Antioxidant activity in
banana peel extracts: Testing extraction
conditions and related bioactive
compounds, Food Chem. 119: 1030-1039.
Happi Emaga, T., Ronkart, S.N., Robert, C.,
Wathelet, B. and Paquot, M., 2008,
Characterisation of pectins extracted from

4. สรุป
การศึก ษาสภาวะทีAเ หมาะสมในการสกัด
เพกทินจากเปลือกกล้วยหอมทอง โดยใช้ชนิดของ
กรด อุ ณ หภู มิ ระยะเวลา และ pH ทีAแ ตกต่ า งกัน
พบว่ า การใช้ ก รดซิ ต ริ ก อุ ณ หภู มิ 98.41 องศา
เซลเซีย ส ระยะเวลา 120 นาที และ pH 2.0 เป็ น
สภาวะทีAเ หมาะสมในการสกัด เพืAอ ให้ไ ด้ป ริม าณ
ผลผลิตเพกทินสูงสุด และเมืAอพิจารณาจากปริมาณ
ผลผลิตเพกทินและปริม าณเมทอกซิล การใช้กรด
ไฮโดรคลอริ ก ทีA pH 2.03 อุ ณ หภู มิ 90 องศา
เซลเซียส ระยะเวลา 130 นาที และการใช้กรดซิตริก
ทีA pH 3.0 อุณหภูมิ 93 องศาเซลเซียส ระยะเวลา
150 นาที เป็ นสภาวะทีเA หมาะสมในการสกัดเพกทิน
ชนิ ด HMP และ LMP ทีAมีป ริม าณผลผลิต เพกทิน
และปริมาณเมทอกซิลสูงทีสA ดุ ตามลําดับ

5. รายการอ้างอิ ง
ขนิษฐา เลิกชัยภูม,ิ 2545, การสกัดเพคตินจากส้ม
มะงัวA และการใช้ป ระโยชน์ ใ นระบบอาหาร,
วิ ท ยานิ พ นธ์ ป ริ ญ ญาโท, มหาวิ ท ยาลั ย
ขอนแก่น, ขอนแก่น.
ณรงค์ ศิรริ มั ย์ และเมธินี เห่วซึAงเจริญ, 2548, การ
สกัดและสมบัติของเพกทินจากกากฝรังพั
A นธุ์
กลมสาลีA , วิ ท ยานิ พ นธ์ ป ริ ญ ญาโท, มหา
วิทยาลัยเชียงใหม่, เชียงใหม่.
489

Thai Journal of Science and Technology

ปี ที 7 • ฉบับที 5 • ฉบับเสริ ม 2561

citric acid by using response surface
methodology, Food Chem. 198: 113-118.
Pereira, P.H.F., Oliveira, T.I.S., Rosa, M.F.,
Cavalcante, F.L., Moates, G.K., Wellner, N.
and Waldron, K.W., 2016, Pectin extraction
from pomegranate peels with citric acid, Int.
J. Biol. Macromol. 88: 373-379.
Raji, Z., Khodaiyan, F., Rezaei, K., Kiani, H. and
Hosseini, S.S., 2017, Extraction
optimization
and
physicochemical
properties of pectin from melon peel, Int. J.
Biol. Macromol. 98: 709-716.
Schemin, M.H.C., Fertonani, H.C.R.,
Waszczynskyj, N. and Wosiacki, G., 2005,
Extraction of pectin from apple pomace,
Braz. Arch. Biol. Technol. 48: 259-266.
Virk, B.S. and Sogi, D.S., 2004, Extraction and
characterization of pectin from apple
pomace (Malus pumila Cv Amari) peel
waste, Int. J. Food Prop. 7: 1-11.
Woo, K.K., Chong, Y.Y., Li Hiong, S.K. and
Tang, P.Y., 2010, Pectin extraction and
characterization from red dragon fruit
(Hylocereus polyrizus): A preliminary study,
J. Biol. Sci. 10(7): 631-636.

banana peels (Musa AAA) under different
conditions using an experimental design,
Food Chem. 108: 463-471.
Jafari, F., Khodaiyen, F., Kiani, H., and Hosseini,
S.S., 2017, Pectin from carrot pomace:
optimization
of
extraction
and
physicochemical properties, Carbohydr.
Polymers 157: 1315-1322.
Kliemann, E., Nunes de Simas, K., Amante,
E.R., Prudencio, E.S., Teofilo, R.F.,
Ferreira, M.M.C. and Amboni, R.D.M.C.,
2009, Optimisation of pectin acid extraction
from passion fruit peel (Passiflora edulis
flavicarpa) using response surface
methodology, Int. J. Food Sci. Technol. 44:
476-483.
Lofgren, C. and Hermansson, A.M., 2007,
Synergistic rheological behavior of mixed
HM/LM pectin gels, Food Hydrocoll. 21:
480-486.
Oliveira, T.I.S., Rosa, M.F., Cavalcante, F.L.,
Pereira, P.H.F., Moates, G.K., Wellner, N.,
Mazzetto, S.E., Waldron, K.W. and
Azeredo, H.M.C., 2016, Optimization of
pectin extraction from banana peels with

490

