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บทคัดย่อ
งานวิจ ยั นีมีวตั ถุ ประสงค์เพืAอ ศึกษาพันธุ์ส้มโอและสภาวะการสกัดต่ อ สมบัติทางเคมีก ายภาพของ
เพคตินจากเปลือกส้มโอ โดยวางแผนการทดลองแบบแฟคทอเรียลแบบสุม่ สมบูรณ์ จัดสิงA ทดลอง 2 x 2 x 3 โดย
ศึกษาปั จจัย 3 ปั จจัย ได้แก่ พันธุ์สม้ โอ 2 พันธุ์ คือ ทองดี และขาวนํ าผึง ค่าความเป็ นกรด-ด่าง (pH) ของ
สารละลายกรดซิตริกทีAใช้สกัด คือ 2 และ 3 และอัตราส่วนระหว่างผงเปลือกส้มโอต่อสารละลายกรดซิตริก
เท่ากับ 1 : 15, 1 : 20 และ 1 : 25 (w/v) พบว่าการสกัดเพคตินทีAอตั ราส่วนผงเปลือกส้มโอต่อสารละลายกรด
ซิตริกเท่ากับ 1 : 25 (w/v) มีผลทําให้รอ้ ยละผลผลิตและความสามารถในการละลายของเพคตินสูง ในขณะทีA
เพคตินทีAสกัดด้วยกรดซิตริก pH 2 มีสมบัติเป็ นอิมลั ซิไฟเออร์สูงและมีความคงตัวของระบบอิมลั ชันดีกว่า
เพคตินทีAสกัดด้วยกรดซิตริก pH 3 อย่างไรก็ตาม เพคตินทีAสกัดด้วยสารละลายกรดซิตริก pH 3 มีค่าการ
เกิดปฏิกริ ยิ าเอสเทอริฟิเคชันสูงกว่าเพคตินทีAสกัดด้วยกรดซิตริก pH 2 ซึAงเพคตินทีAสกัดได้นีจัดอยู่ในกลุ่ม
เมททอกซิลสูง (มากกว่า 50 %) สามารถเกิดเจลได้อย่างรวดเร็วเมืAอมีปริมาณของแข็งละลายนําได้มากกว่า
65 %
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Abstract
The objectives of this research were to study the effect of varieties and extraction conditions
on physicochemical properties of pectin extracted from pomelo. A 2 x 2 x 3 factorial arrangement in
CRD was used as an experimental design. The factors include two varieties of pomelo peels (ThongD and Khao Narm-Phueang) two pH values (2 and 3) and three solid : liquid ratios (1 : 15, 1 : 20 and 1
: 25 w/v). It was found that under solid-liquid ratio of 1 : 25 w/v gave the highest pectin yield and
solubility. The extracted pectin with citric acid pH 2 was found to have a better emulsifying activity and
emulsion stability. However, degree of esterification of extracted pectin with citric acid pH 3 was higher
than that from pH 2. The pectin extracted from pomelo peel is high methoxyl type (> 50 %) of pectin
and rapid set on total soluble solids at 65 %.
Keywords: pectin; pomelo peel; physicochemical property

1. คํานํา

การเกษตร ซึA ง ประเทศไทยเองมี ผ ลผลิ ต ทาง
การเกษตรปริม าณมากและมีผ ลผลิต ตลอดทังปี
ปั ญหาหนึAงทีAตามมา คือ ของเหลือทิงจากผลผลิต
ทางการเกษตรทังจากพืช ผัก และเปลือ กผลไม้มี
ปริ ม าณสู ง การนํ า ของเหลื อ ทิ งเหล่ า นั นไปใช้
ประโยชน์ ค่ อ นข้า งน้ อ ย ส่ ว นใหญ่ นํ า ไปใช้ เ ป็ น
อาหารสัต ว์ แ ละปุ๋ ยสํ า หรั บ ทางการเกษตร ซึA ง
ผลตอบแทนทีAไ ด้มีมู ล ค่ า ตํA า งานวิจ ัย ทีAผ่ า นมามี
การศึก ษาการสกัด เพคติน จากวัส ดุ เ หลือ ทิงทาง
การเกษตร ได้แ ก่ เปลือ กแอปเปิ ล เปลือ กส้ม โอ
เปลือ กมะนาว และเปลือ กกล้ว ย พบว่ า เพคติน ทีA
สกัดได้จากเปลือกส้มโอมีสที ดAี แี ละร้อยละผลผลิตสูง
กว่ า พืช ชนิ ด อืAน (ชิน านาฏ และสมัช ญ์, 2555) ใน
การสกัดเพคตินจากวัสดุเหลือทิงทางการเกษตรใน
สภาวะทีมA คี วามเป็ นกรดและอุณหภูมสิ งู จะให้รอ้ ยละ
ผลผลิตทีสA งู กว่าการสกัดในสภาวะกรดและอุณหภูมิ
ตํAา (ธานุวฒ
ั น์ และคณะ, 2556) นอกจากนันปริมาณ
และคุ ณ ภาพของเพคติน ทีAส กัด ได้ย ัง ขึนกับ ชนิ ด
พันธุ์ และอายุของวัตถุดิบอีกด้วย (องอาจ, 2553)
จากงานวิจยั การสกัดเพคตินจากเปลือกส้มโอทีผA ่าน

เพคตินเป็ นสารประกอบจําพวกพอลิแซ็คคาไรด์ทมAี นี ําหนักโมเลกุลมาก มีโครงสร้างหลักเป็ น
กรดกาแลคทู โ รนิ ก ต่ อ กัน ด้ว ยพัน ธะแอลฟา 1-4
ไกลโคซิดกิ พบมากทีผA นังเซลล์ของพืชในชันเปลือก
ผลชันกลาง (albedo) รวมกับเนือเยืAอพืชอยู่ในรูปทีA
ไม่ละลายนํา เช่น โปรโตเพคติน หรืออยู่รวมกับสาร
อืAน โดยการสกัดเพคตินทัวไปจะต้
A
องสกัดด้วยสาร
ละลายทีมA คี วามเป็ นกรดหรือด่างสูง และใช้อุณหภูมิ
สูงในการสกัดเพืAอให้ได้เพคตินในปริมาณมาก
เพคตินมีความสําคัญในอุตสาหกรรมอาหาร
เครืAองดืAม อุตสาหกรรมยา และเครืAองสําอางค์เป็ น
อย่างมาก โดยนํามาใช้เป็ นสารทีทA ําให้เกิดเจล สาร
ให้ความข้นหนืด สารให้ความคงตัว สําหรับประเทศ
ไทยยัง ไม่ มีก ารสกัด เพคติ น เพืAอ การค้ า จึง ต้ อ ง
นําเข้าเพคตินจากต่างประเทศถึงปี ละ 335 ล้านบาท
(วัชระ, 2549) ซึAงเพคตินทีAนําเข้ามีราคาแพงและมี
แนวโน้มในการนําเข้าเพิมA ขึนอย่างต่อเนืAอง เพคติน
ทางการค้าส่วนใหญ่สกัดได้จากเปลือกผลไม้ตระกูล
ส้ ม และกากแอปเปิ ลทีA เ ป็ นของเหลื อ ทิ งท าง
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ค่ า ความเป็ น กรด-ด่ า ง (pH) ของสารละลายกรด
ซิต ริก ทีAใ ช้ส กัด คือ 2 และ 3 เนืA อ งจากการสกัด
เพคตินจะได้ผลดีเมืAอสกัดด้วยตัวทําละลายทีมA คี วาม
เป็ นกรดสูง แต่หากตัวทําละลายมีความเป็ นกรดสูง
เกินไปจะส่งผลต่อลักษณะด้านสีของเพคตินทีสA กัด
ได้ เปรียบเทียบอัตราส่วนระหว่างผงเปลือกส้มโอ
ต่อสารละลายกรดซิตริกเท่ากับ 1 : 15, 1 : 20 และ 1
: 25 (w/v) โดยเริAมจากนํ า ผงเปลือ กส้มโอมาสกัด
ด้วยสารละลายกรดซิตริกทีAมคี ่า pH เท่ากับ 2 และ
3 ในอัต ราส่ว นผงเปลือ กส้มโอต่ อ สารละลายกรด
ซิต ริก เท่ า กับ 1 : 15, 1 : 20 และ 1 : 25 (w/v) ตาม
ลํา ดับ คนส่ว นผสมให้เ ข้า กัน สกัด ในอ่ า งควบคุม
อุ ณ หภู มิทAีอุ ณ หภู มิ 80 องศาเซลเซีย ส โดยแช่
ภาชนะทีบA รรจุตวั อย่างในอ่างควบคุมอุณหภูมิ (Lab
Tech รุ่น LWB-122D, Korea) คนตัวอย่างทุก ๆ 15
นาที ระหว่ า งการสกัด เป็ นเวลา 2 ชัวA โมง นํ า
ส่ว นผสมหมุ น เหวีAย งแยกตะกอนด้ว ยเครืAองหมุน
เหวียA ง (Centurionscientific รุ่น K241, UK) ความ
เร็วรอบ 4,000 rpm นาน 20 นาที กรองส่วนใสด้วย
ผ้าขาวบาง นําส่วนใสตกตะกอนเพคตินด้วย 95 %
เอทานอล อัตราส่วน 1 : 1 (w/w) ทิงไว้ทอAี ุณหภูมหิ อ้ ง
24 ชัวโมง
A
กรองตะกอนเพคตินด้วยผ้าขาวบาง 2
ชัน ล้างตะกอนเพคตินทีAได้ด้วย 70 % เอทานอล
จํานวน 2 ครัง นํ าตะกอนเพคตินอบแห้งด้วยตู้อบ
ลมร้อนอุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส นาน 24 ชัวโมง
A
หรือ จนนํ าหนั ก ตะกอนคงทีA จากนั นนํ า มาบดให้
ละเอียดร่อนผ่านตะแกรงขนาด 80 เมท นําเพคติน
ทีไA ด้วเิ คราะห์ค่าต่าง ๆ ดังนี
2.2.1 วิเ คราะห์ค่ า ทางกายภาพ ได้แ ก่
ค่าปริมาณนําอิสระ (aw) ค่าสี ปริมาณนําทีแA ยกออก
จากเจล (syneresis) (Banerjee and Bhattacharya,
2011) โดยเตรียมเจลเพคตินทีคA วามเข้มข้น 3 % ชังA
เจล 30 กรัม ลงในหลอดทดลองขนาด 50 มล. แช่
เย็นทีAอุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส นาน 48 ชัวโมง
A
นํ ามาหมุนเหวีAยงทีAความเร็วรอบ 5,000 rpm นาน

มายังไม่มีการศึกษาเปรียบเทียบการสกัดเพคติน
จากเปลือกส้มโอระหว่างพันธุ์ ซึงA ประเทศไทยมีพนั ธุ์
ส้มโอค่อนข้างหลากหลายมากกว่า 20 พันธุ์ แต่จะมี
2 พัน ธุ์ ทีAเ ป็ นทีAนิ ย มของผู้ บ ริโ ภคและมีผ ลผลิต
ตลอดทังปี ได้แ ก่ พัน ธุ์ท องดี และพัน ธุ์ขาวนํ าผึง
(กิตติ, 2561) การวิจ ยั ในครังนีมีวตั ถุประสงค์เพืAอ
ศึก ษาผลของพัน ธุ์ส้ม โอและสภาวะการสกัด ต่ อ
สมบัตทิ างเคมีกายภาพของเพคตินจากเปลือกส้มโอ
และการนํ ามาประยุกต์ใ ช้ในผลิตภัณฑ์อาหารเพืAอ
เปรียบเทียบกับเพคตินทางการค้า

2. อุปกรณ์ และวิ ธีการ
2.1 ศึกษาคุณภาพวัตถุดิบ
นําเปลือกส้มโอสด จํานวน 2 พันธุ์ (ร้าน
อ.ศิริท รัพ ย์ ตลาดไท อํา เภอคลองหลวง จัง หวัด
ปทุมธานี) ได้แก่ ทองดี และขาวนําผึง ซึงA เป็ นพันธุ์
ทีAได้รบั ความนิยมจากผูบ้ ริโภคและมีผลผลิตตลอด
ทังปี ล้างทําความสะอาด ปอกเปลือกส่วนเขียวออก
นํ าเปลือกส่วนขาว (albedo) หันเป็
A นชินเล็กขนาด
(กว้า ง x ยาว x สูง ) 1 x 3 x 0.5 เซนติเ มตร ล้า งนํ า
สะอาดอีกครัง ใส่ตะแกรงอบแห้งด้วยตูอ้ บลมร้อนทีA
อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส นาน 24 ชัวโมง
A จากนัน
บดเป็ นผงละเอีย ดด้ ว ยเครืAอ งบดแห้ ง ร่ อ นผ่ า น
ตะแกรงขนาด 60 เมท แล้ว นํ า เปลือ กส้ม โอหลัง
อบแห้ ง มาวิเ คราะห์ ค่ า ทางกายภาพ ได้ แ ก่ ค่ า
ปริมาณนําอิสระ (aw) และค่าสี (L*, a* และ b*) ค่า
ทางเคมี ได้แก่ ความชืน โปรตีน ไขมัน คาร์โบไฮเดรต ใยอาหาร และเถ้า ตามวิธีก ารของ AOAC
(2010) จํ า นวน 3 ซํ า แล้ ว นํ า ข้อ มู ล มาวิเ คราะห์
เปรียบเทียบทดสอบด้วยวิธี paired sample T-test
2.2 ศึกษาวิ ธีการสกัดเพคติ นจากเปลือก
ส้มโอที.เหมาะสม
จั ด สิA ง ทดลองแบบ 2 x 2 x 3 factorial
arrangement in CRD โดยศึ ก ษาปั จจัย 3 ปั จจัย
ได้แก่ พันธุ์สม้ โอ 2 พันธุ์ คือ ทองดี และขาวนําผึง
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10 นาที เทส่ ว นใสทีA แ ยกออกจากเจลออก ชังA
นํ าหนั ก เจลทีA เ หลื อ คํ า นวณหาเปอร์ เ ซนต์ ก าร
สูญเสีย การละลาย (solubility) ละลายเพคติน 0.5
กรัม ในนํากลันA 50 มล. ตังผสมทีอA ุณหภูมิ 40 องศา
เซลเซียส นาน 30 นาที หมุนเหวียA งทีคA วามเร็วรอบ
4,200 rpm ทีAอุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส นาน 20
นาที นํ าส่วนใสระเหยนํ าออกภายใต้สุญญากาศจน
แห้ง นํ า ตะกอนทีAเ หลือ อบทีAอุ ณ หภู มิ 105 องศา
เซลเซียส นาน 24 ชัวโมง
A
คํานวณหาเปอร์เ ซนต์
การละลาย สมบัติการเป็ นอิมลั ซิไฟเออร์ (emulsifying activity, EA) เตรียมเพคติน 0.5 % (w/v) 5
มล. ผสมกับ นํ ามัน พืช 5 มล. ปั นA ผสมด้ว ยเครืAอง
โฮโมจิไ นซ์ทAีค วามเร็ว 10,000 rpm นาน 3 นาที
หมุนเหวียA งทีคA วามเร็วรอบ 3,000 rpm นาน 5 นาที
คํานวณสมบัตกิ ารเป็ นอิมลั ซิไฟเออร์จาก (ปริมาตร
ของอิมลั ชัน ÷ ปริมาตรทังหมด) x 100 และความคง
ตัวของอิมลั ชัน (emulsion stability, ES) นํ าส่วน
ผสมหลังหาสมบัตกิ ารเป็ นอิมลั ซิไฟเออร์มาให้ความ
ร้อนทีA 80 องศาเซลเซียส นาน 30 นาที ลดอุณหภูมิ
ลงโดยแช่ใ นอ่างนํ าเย็นนาน 15 นาที หมุนเหวีAยง
ความเร็ว รอบ 3,000 rpm นาน 5 นาที คํ า นวณ
สมบัติค วามคงตัวของอิมลั ชัน จาก (ปริม าตรของ
อิม ัล ชัน ÷ ปริม าตรทังหมด) x 100 ตามวิธีข อง
Yang (Yang et al., 2018)
2.2.2 วิ เ คราะห์ ค่ า ทางเคมี ได้ แ ก่
ความชืน และค่าการเกิดปฏิกริ ยิ าเอสเทอริฟิเคชัน
(degree of esterification, DE) ตามวิ ธี ข อง
Pasandide และคณะ (2017) ละลายสารสกั ด
เพคติ น 0.2 กรัม ในนํ า 20 มล. เติ ม เอทานอล
เข้ม ข้น 3 มล. ตังผสมจนได้ส ารละลายเป็ น เนื อ
เดียวกัน หยดฟี นอล์ฟทาลีน 2 หยด ไทเทรตด้วย
โซเดีย มไฮดรอกไซด์เ ข้ม ข้น 0.1 นอร์ม ัล จนได้
สารละลายสีช มพู (V1) เติม โซเดีย มไฮดรอกไซด์
เข้ม ข้น 0.1 นอร์มลั ปริม าตร 10 มล. ตังผสม 15
นาที หลังจากนันเติมกรดไฮโรคลอริกเข้มข้น 0.1

นอร์ม ัล ปริม าตร 10 มล. เขย่ า จนสีช มพูห ายไป
ไทเทรตด้ ว ยโซเดี ย มไฮดรอกไซด์ เ ข้ ม ข้ น 0.1
นอร์มลั จนได้สารละลายสีชมพู (V2) คํานวณค่าการ
เกิดปฏิกริ ยิ าเอสเทอริฟิเคชันจาก
A
[V2 ÷ (V1 + V2)]
x 100
2.2.3 ประเมิ น คุ ณ ภาพทางประสาท
สัม ผัส นํ า เพคติน ทีAส กัด ได้จ ากเปลือ กส้ม โอทัง 2
พันธุ์ โดยเลือกจากเพคตินทีAมคี ่าการเกิดปฏิกิริยา
เอสเทอริฟิเคชันใกล้เคียงกับเพคตินทางการค้าทีA
76 % พันธุ์ละ 1 ตัวอย่าง เปรียบเทียบกับเพคติน
ทางการค้ า มาพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ยม ประเมิ น
คุณภาพโดยผู้ทดสอบทีAไม่ผ่ านการฝึ ก ฝนจํ า นวน
30 คน ใช้ วิธีก ารให้ค ะแนนความชอบ (9-point
hedonic scale) ในด้านลักษณะปรากฏ สี เนือสัมผัส
ความยาก-ง่ายในการทาขนมปั ง รสชาติ ความชอบ
รวม และการยอมรับผลิตภัณฑ์
2.4 การวิ เคราะห์ผลทางสถิ ติ
นํ า ข้ อ มู ล ทีA ไ ด้ ม าวิ เ คราะห์ ค วามแปร
ปรวน (ANOVA) และวิเคราะห์ความแตกต่างของ
ข้อ มูล ทางสถิติด้ว ยวิธี Duncan’s new multiple
range test ทีAร ะดับ ความเชืAอ มันA ร้อ ยละ 95 ด้ว ย
โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ

3. ผลและวิ จารณ์ ผลการทดลอง
3.1 ผลการศึกษาคุณภาพวัตถุดิบ
การศึกษาคุณภาพทางกายภาพและทาง
เคมี ข องเปลื อ กส้ ม โอพัน ธุ์ ท องดี แ ละขาวนํ าผึง
พบว่าลักษณะทางกายภาพ ได้แก่ ค่าสี L*, a* และ
a w มีค่ า แตกต่ า งกัน และลัก ษณะทางเคมี ได้แ ก่
ความชืน โปรตีน คาร์โบไฮเดรต ใยอาหาร และเถ้า
มีค่าแตกต่างกัน ในขณะทีAปริมาณไขมันในเปลือก
ส้มโอทัง 2 พันธุ์ ไม่แตกต่างกัน (ตารางทีA 1) จาก
ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีในเปลือกส้ม
โอทัง 2 พันธุ์ พบว่าองค์ประกอบของเปลือกส้มโอ
ส่วนใหญ่เป็ นประเภทใยอาหารและคาร์โบไฮเดรต
547

Thai Journal of Science and Technology

ปี ที 7 • ฉบับที 5 • ฉบับเสริ ม 2561

ซึงA มีปริมาณมากถึง 29.15-33.01 และ 28.32-29.07
% ตามลําดับ องค์ประกอบรองลงมา คือ เถ้า ไขมัน
ความชืน และโปรตีน ตามลําดับ

สารละลายกรดซิตริกเท่ากับ 1 : 25 (w/v) ให้รอ้ ยละ
ผลผลิ ต สู ง ทีA สุ ด เท่ า กับ 21.02 % รองลงมา คือ
อัตราส่วน 1 : 20 และ 1 : 15 ตามลําดับ ซึงA สอดคล้อง
กับงานวิจยั ของ Liew และคณะ (2018) คือ ร้อยละ
ผลผลิต ของสารเพคติ น ทีAส กัด ได้ จ ะเพิAม ขึนตาม
ปริมาณตัวทําละลายทีAใช้สกัด ในขณะทีAพนั ธุ์สม้ โอ
และค่าความเป็ นกรด-ด่างของสารละลายกรดซิตริก
ทีAใ ช้ส กัด ไม่ มีผลต่ อ ปริม าณร้อยละผลผลิตของเพ
คตินทีสA กัดได้ (รูปทีA 1)

ตารางที. 1 ค่าทางกายภาพและองค์ประกอบทาง
เคมีในเปลือกส้มโอพันธุท์ องดีและขาว
นําผึง
Quality

Thong-D

Khao NarmPhueang

Physicalproperties
colorvalue
L*
86.93±0.35 88.43±0.33*
a*
7.21±0.25* 5.68±0.11
b*
11.32±0.39 10.81±0.42
wateractivity (aw) 0.55±0.06* 0.44±0.00
Chemicalcomposition (% drybasis)
Moisture
10.09±0.10* 9.50±0.11
Protein
2.64±0.10 4.31±0.19*
Carbohydrate
28.32±0.56 29.07±0.48
Fat
9.42±0.49 8.94±0.17
Fiber
29.15±0.93 33.01±1.83*
Ash
14.35±0.22* 12.22±0.24
*Means within the same row are significant
difference (p ≤ 0.05)

รูปที. 1 ร้อยละผลผลิตของเพคตินจากเปลือกส้มโอ
เมืAอ วิเ คราะห์ส มบัติท างกายภาพของ
เพคติน ทีAส กัด จากเปลือ กส้ม โอทัง 2 พัน ธุ์ พบว่า
ความสามารถในการละลายของเพคติน ทีAส กัดได้
ขึนอยู่กบั ค่าความเป็ นกรด-ด่างของสารละลายกรด
ซิต ริก และอัต ราส่ ว นของผงเปลือ กส้ม โอต่ อ สาร
ละลายกรดซิตริกทีใA ช้สกัด โดยความสามารถในการ
ละลายจะมีค่าลดลงตามค่า pH ของสารละลายกรด
ซิตริกทีเA พิมA ขึน และการสกัดเพคตินทีอA ตั ราส่วนของ
สารละลายกรดซิ ต ริ ก สู ง ส่ ง ผลให้ เ พคติ น ทีAไ ด้ มี
ความสามารถในการละลายสูงเช่นกัน เนืAองการสกัด
เพคตินด้วยตัวทําละลายกรดซิตริกทีมA คี วามเข้มข้น
สูงทําให้เกิดการตัดสายเพคตินมีขนาดสันลง ส่งผล
ให้ ส มบัติ ก ารละลายดีข ึน ซึAง เพคติ น ทีAส กัด ด้ว ย
สารละลายกรดซิตริก pH 2 ในอัตราส่วน 1 : 25 มี
ความสามารถในการละลายสูงทีสA ดุ เท่ากับ 77.59 %
สําหรับพันธุ์ทองดี และ 79.83 % สําหรับพันธุ์ขาว

3.2 ผลการศึกษาวิ ธีการสกัดเพคติ นจาก
เปลือกส้มโอที.เหมาะสม
การศึกษาการสกัดเพคตินทีคA ่าความเป็ น
กรด-ด่างของสารละลายกรดซิตริก (pH 2 และ 3)
และอัต ราส่ว นผงเปลือ กส้ม โอต่ อ สารละลายกรด
ซิตริกทีรA ะดับ 1 : 15, 1 : 20 และ 1 : 25 (w/v) พบว่า
ร้ อ ยละผลผลิ ต เพคติ น มี แ นวโน้ มสู ง ขึ นตาม
อัตราส่วนของสารละลายกรดซิตริกทีAเพิมA ขึน โดย
เพคติ น ทีA ส กั ด ทีA อ ั ต ราส่ ว นผงเปลื อ กส้ ม โอต่ อ
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นํ าผึง ส่วนสมบัติการเป็ นอิมลั ซิไฟเออร์ (EA) ของ
เพคตินทีAสกัดด้วยสารละลายกรดซิตริก pH 2 จะมี
สมบัติก ารเป็ น อิม ัล ซิไ ฟเออร์ดีก ว่ า เพคติน ทีAส กัด
ด้วยสารละลายกรดซิตริก pH 3 ซึAงสอดคล้องกับ
งานวิจ ยั ของ Raji และคณะ (2017) ซึAงสมบัติการ

เป็ น อิม ัล ซิไ ฟเออร์ส่งผลต่ อความคงตัวของระบบ
อิมลั ชัน (ES) ในทางทิศทางเดียวกัน โดยเพคตินทีA
มีค่ า EA สูง จะส่ง ผลทํา ให้ค่ า ES สูง ด้ว ย นันA คือ
ความคงตัวของระบบอิมลั ชันสูงนันเอง
A
(ตารางทีA 2)

ตารางที. 2 สมบัตทิ างกายภาพของเพคตินทีสA กัดจากเปลือกส้มโอทีสA ภาวะต่าง ๆ
Physical
properties

pH of solvents and solid-liquid ratio
1 : 15

pH 2
1 : 20

1 : 25

1 : 15

pH 3
1 : 20

Thong-D
Colorvalue
L*
81.79±1.07ab 82.11±1.41ab 82.31±0.78ab 80.62±0.48ab 82.63±1.81a
a*
7.32±0.11c 10.06±0.47a 7.33±0.15c 7.75±0.09bc 7.52±0.32bc
b*
14.78±0.93a 12.07±1.60b 14.6±0.90a 15.71±0.67a 14.02±1.83ab
aw
0.40±0.00b 0.41±0.00b 0.44±0.01a 0.40±0.01b 0.40±0.00b
Syneresisns (%) 0.10±0.03
0.08±0.02
0.08±0.02
0.09±0.02
0.08±0.02
c
b
a
f
Solubility (%) 53.40±1.72 74.48±0.44 77.59±1.29 11.16±0.86 26.20±1.43e
EA (%)
59.26±3.21ab 64.81±3.21a 64.81±3.21a 55.56±0.00b 57.41±3.21b
ES (%)
42.59±3.21c 53.70±3.21a 51.85±3.21ab 40.74±3.21c 42.59±3.21c
KhaoNarm-Phueang
Colorvalue
L*
83.69±0.49b 86.69±1.37a 78.93±2.05c 85.04±0.86ab 86.69±0.37a
a*
5.99±0.12c 5.71±0.01c 8.11±0.51b 5.89±0.06c 4.95±0.13d
b*
14.37±0.53bc 9.20±0.75d 16.71±1.67ab 13.98±2.60c 11.48±0.22d
aw
0.41±0.01a 0.40±0.00ab 0.39±0.00b 0.40±0.00ab 0.40±0.00ab
Syneresis (%) 0.10±0.00a 0.09±0.02ab 0.07±0.00b 0.08±0.02ab 0.08±0.02ab
Solubility (%) 36.52±1.07d 56.96±1.15b 79.83±0.86a 11.06±0.60f 23.01±0.90e
EA (%)
55.56±0.00c 62.96±3.21ab 64.81±3.21a 53.70±3.21c 57.41±3.21c
ES (%)
38.89±0.00c 46.30±3.21b 51.86±3.21a 40.74±3.21bc 40.74±3.21bc
EA = emulsifying activityand; ES = emulsion stability
a-b Means with in a row with different superscripts are significantly different (p ≤ 0.05)
ns Means within the same row are not significantly different (p > 0.05)

ผลการวิเ คราะห์ส มบัติท างเคมีใ นสาร
สกัดเพคตินจากเปลือกส้มโอ (ตารางทีA 3) พบว่า
เพคตินทีAสกัดได้มคี ่าความชืน 7.62-10.81 % และ

1 : 25

80.43±0.09b
7.83±0.03b
16.28±0.36a
0.41±0.00b
0.07±0.03
41.41±1.19d
62.96±3.21a
46.30±3.21bc

77.09±0.83c
9.03±0.04a
17.82±0.51a
0.41±0.00ab
0.08±0.02ab
44.35±0.57c
59.26±3.21bc
42.59±3.21bc

เมืAอพิจ ารณาค่าการเกิดปฏิกิริยาเอสเทอริฟิเคชัน
(DE) จะเห็นว่าเพคตินทีAสกัด ด้วยสารละลายกรด
ซิตริก pH 3 มีค่า DE สูง คือ 73.15-81.06 % ซึงA บ่ง
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บอกได้ ว่ า เพคติ น นั น จัด อยู่ ใ นกลุ่ ม ทีAมีป ริม าณ
เมททอกซิ ล สู ง คื อ เพคติ น ทีA มี ร ะดับ ของเมทิล
เอสเทอริฟิเคชันมากกว่า 50 % ซึงA สามารถเกิดเจล
ได้อย่างรวดเร็วเมืAอมีปริมาณของแข็งละลายนําได้
55-65 % (พิม พ์เพ็ญ, 2561) นิยมใช้ในผลิตภัณฑ์
อาหารประเภทแยมและเยลลีA (ฉั น ทนา, 2542)
ขณะทีเA พคตินทีสA กัดด้วยสารละลายกรดซิตริก pH 2
มีค่า DE เท่ากับ 48.27-52.92 % ซึงA จัดเป็ นเพคติน
ชนิดทีAมเี มททอกซิลตํAา มีระดับของเมทิลเอสเทอริฟิ เคชันน้อยกว่า 50 % เกิดเจลได้ช้า หรืออาจต้อง
อาศัยแคลเซียมไอออนในการเกิดเจล ซึงA เหมาะกับ
การนํ า มาใช้ใ นผลิต ภัณ ฑ์อ าหารทีAไ ม่ ต้ อ งการใช้
นําตาลในปริมาณมาก หรืออาจเป็ นตัวเลือกสําหรับ
กลุ่มผูบ้ ริโภคทีตA อ้ งบริโภคนําตาลตํAา
เมืAอนําเพคตินทีสA กัดได้จากเปลือกส้มโอ
ทัง 2 พันธุ์ มาพัฒนาผลิตภัณฑ์แยมส้ม เพืAอประเมิน
คุณภาพทางประสาทสัมผัส โดยเลือกเพคตินทีสA กัด
ด้วยสารละลายกรดซิตริก pH 3 อัตราส่วนผงเปลือก
ส้ม โอต่ อ สารละลายกรดซิต ริก 1 : 25 ทัง 2 พัน ธุ์
เปรีย บเทีย บกับ แยมทีAใ ช้เ พคติน ทางการค้า เป็ น
ส่วนประกอบ พบว่าแยมส้มทีใA ช้เพคตินทางการค้ามี
ลักษณะเซตตัวดี ไม่มนี ําซึมออกจากตัวเจล ขณะทีA

แยมทีAใ ช้เ พคติน ทีAส กัด ได้จ ากเปลือ กส้ม โอพัน ธุ์
ทองดีมลี กั ษณะการเซตตัวทีดA ี มีนําซึมออกจากเจล
เล็กน้อย และแยมทีAใช้เพคตินทีAสกัดจากเปลือกส้ม
โอพันธุข์ าวนําผึง มีการเซตเจลอ่อน เจลทีไA ด้มคี วาม
คงตัวตํAา มีนําซึมออกจากเจลมาก ประเมินคุณภาพ
โดยผูท้ ดสอบทีไA ม่ผ่านการฝึ กฝนจํานวน 30 คน ใช้
วิธีก ารให้ ค ะแนนความชอบ (9-point hedonic
scale) ในด้านลักษณะปรากฏ สี เนือสัมผัส ความ
ยาก-ง่ายในการทาขนมปั ง รสชาติ และความชอบ
รวม ผลการประเมิน คุ ณ ภาพทางประสาทสัม ผัส
พบว่ า ผลิต ภัณ ฑ์แ ยมทัง 3 ตัว อย่ า ง มีเ นื อสัม ผัส
ความยาก-ง่ า ยในการทาขนมปั ง และความชอบ
โดยรวมแตกต่างกัน โดยแยมทีใA ช้เพคตินทางการค้า
เป็ นส่วนประกอบได้รบั คะแนนความชอบสูงทีสA ดุ อยู่
ในระดับชอบปานกลางถึงชอบมาก ซึAง ไม่ต่างกับ
แยมทีใA ช้เพคตินจากเปลือกส้มโอพันธุท์ องดี ในขณะ
ทีAล ัก ษณะปรากฏ สี และรสชาติ ไ ม่ แ ตกต่ า งกัน
(ตารางทีA 4) เมืAอพิจารณาจากการยอมรับผลิตภัณฑ์
พบว่าแยมทีAใช้เพคตินจากเปลือกส้มโอพันธุ์ทองดี
ได้ ร ับ การยอมรับ ถึ ง 100 % ในขณะทีAแ ยมทีAใ ช้
เพคตินทางการค้าและเปลือกส้มโอพันธุ์ขาวนํ าผึง
ได้รบั การยอมรับ 95 และ 85 % ตามลําดับ

ตารางที. 3 สมบัตทิ างเคมีของเพคตินทีสA กัดจากเปลือกส้มโอทีสA ภาวะต่าง ๆ
Chemical
properties

pH of solvents and solid-liquid ratio
1 : 15

pH 2
1 : 20

1 : 25

1 : 15

pH 3
1 : 20

1 : 25

Thong-D
Moisture (%)
8.23±0.34b 10.81±1.19a 8.13±0.23b 8.16±0.18b 8.40±0.29b 8.27±0.53b
DE (%)
51.93±0.27cd 50.69±0.30d 52.92±1.89c 81.06±1.21a 74.63±0.32b 73.15±0.49b
Khao Narm-Phueang
Moisture (%)
7.62±0.43b 8.09±0.41ab 8.10±0.44ab 7.87±0.20ab 8.43±0.20a 8.32±0.34a
DE (%)
49.52±1.43b 48.45±0.29b 48.27±0.75b 78.49±0.87a 76.84±0.67a 76.88±0.90a
a-b Means with in a row with different superscripts are significantly different (p ≤ 0.05)
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ตารางที. 4 ผลการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสผลิตภัณฑ์แยมทีAมสี ่วนผสมของเพคตินทางการค้า
เปรียบเทียบกับเพคตินทีสA กัดได้
Sample Appearancens Colorns
Texture
Spread
Tastens
Overall Acceptance
a
a
commercial 7.71±1.38 8.23±0.77 8.00±1.26 7.65±1.06 7.26±1.46 7.75±1.22a
95 %
Thong-D
8.24±0.92 8.29±0.66 7.62±0.79ab 7.65±0.98a 7.01±1.21 7.36±0.92ab 100 %
Khao Narm85 %
7.59±1.24 8.23±0.77 7.01±1.41 b 7.01±1.06b 6.88±1.13 6.88±1.20b
Phueang
a-b Means within a column with different superscripts are significantly different (p ≤ 0.05)
ns Means within the same column are not significantly different (p > 0.05)

4. สรุป

6. รายการอ้างอิ ง

การสกัดเพคตินจากเปลือกส้มโอ 2 พันธุ์ ทีA
สภาวะค่ า ความเป็ น กรด-ด่ า งของสารละลายกรด
ซิต ริก และอัต ราส่ ว นระหว่ า งผงเปลือ กส้ม โอต่ อ
สารละลายกรดซิตริกต่างกัน มีผลทําให้สมบัติทาง
เคมีกายภาพของเพคตินแตกต่างกัน โดยเพคตินทีA
ได้จากการสกัดด้วยกรดซิตริก pH 2 อัตราส่วนผง
เปลือกส้มโอต่อสารละลายกรดซิตริก 1 : 25 (w/v) มี
สมบัตกิ ารละลายดีทสAี ดุ ในขณะทีเA พคตินทีสA กัดด้วย
กรดซิตริก pH 3 มีผลทําให้ค่า DE สูง ซึAงจัดอยู่ใน
กลุ่มเพคตินทีมA เี มทอกซิลสูง และสามารถเกิดเจลได้
เร็วเมืAอมีของแข็งละลายนําได้ 55 % เมืAอนําเพคติน
ทีAส กัด ได้ม าประยุ ก ต์ ใ ช้ใ นผลิต ภัณ ฑ์อ าหารเพืAอ
ประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส พบว่าเพคตินทีA
สกัดจากเปลือกส้มโอพันธุท์ องดีไม่มคี วามแตกต่าง
จากเพคติน ทางการค้า อย่ า งมีนัย สํา คัญ ทีAร ะดับ
ความเชืAอมันA 95 %
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