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บทคัดย่อ
การสกัดเพคตินจากเปลือกถั่วลิสงด้วยความร้อนร่วมกับอัลตราโซนิก ช่วยสกัดและ
นาเพคตินที่สกัดได้นาไปใช้ประโยชน์ในการทาแยม โดยนาเปลือกถั่วลิสงบดละเอียดมาสกัด
ที่อุณหภูมิ 70 80 และ 90 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2 ชั่วโมง พบว่า การสกัดเพคตินที่
อุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส มีปริมาณเพคตินสูงที่สุดคือ ร้อยละ 1.56 เมื่อเปรียบเทียบกับ
ทุกชุดการทดลอง และมีคุณสมบัติทางเคมีใกล้เคียงกับเพคตินทางการค้า หลังจากนั้นนาวิธี
สกัดนี้ร่วมกับอัลตราโซนิกที่ความถี่ 40 กิโลเฮิร์ท 1500 วัตต์ เป็นเวลา 10 20 และ 30
นาที พบว่า การใช้อุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียสนาน 2 ชั่วโมงร่วมกับอัลตราโซนิก เป็นเวลา
10 นาที มีปริมาณเพคตินมีค่าเท่ากับ ร้อยละ 1.61 การเกิดระดับเอสเทอร์ ร้อยละ 88.64
ปริมาณกรดกาแลคทูโรนิกร้อยละ 52.12 ค่าความชื้นร้อยละ 9.40 และปริมาณเถ้าร้อยละ
13.50 ซึ่งมีคุณสมบัติทางเพคตินใกล้เคียงกับเพคตินการค้ามากกว่ากรรมวิธีอื่นๆ หลังจาก
นั้นนาเพคตินที่สกัดได้มาใช้ประโยชน์ในการทาแยมแก้วมังกร พบว่า คุณภาพของแยมไม่
แตกต่างอย่ างมีนั ย สาคัญกับ แยมที่ใช้เพคตินทางการค้า (P≥0.05) รวมทั้งการประเมิน
คุณลักษณะทางประสาทสัมผัส สี กลิ่น และรสชาติ
คาสาคัญ: เปลือกถั่วลิสง การสกัด เพคติน อัลตราโซนิก แยม

*

Corresponding Author: achuajedton@gmail.com โทรศัพท์ (+66) 81-881-1264 โทรสาร 054-241-052

22 วารสารวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง

ฉบับที่ 1 ปีที่ 5 เดือน มกราคม – มิถุนายน 2563

Abstract
Extraction of pectin from peanut shell waste with heating combined
with ultrasonic-assisted extraction (UAE) and application of pectin extracted
in jam making were studied. Powder of peanut shell was extracted at
temperature of 70, 80 and 90 °C for 2 hr. It was shown that the pectin
extraction at 80 °C had the highest amount of pectin at 1.56 %, compared
to other treatments and the chemical characteristics of the extracted pectin
were similar to commercial pectin. Then, the pectin extraction at 80 °C for 2
hr combined with UAE of 40kHz/1500W for 10, 20 and 30 min was studied.
Results showed that pectin extraction at 80 °C for 2 hr combined with UAE
of 40kHz/1500W for 10 min had amount of extracted pectin at 1.61 %, 88.64
% degree of esterification, 52.12 % galacturonic acid 9.40 % moisture and
13.50 % ash which their propertied were most similar to commercial pectin
compared to other treatments. After that, pectin extraction was utilized for
making dragon fruit jam. It was found that jam made by using extracted
pectin had no effects of jam quality (pH, Total soluble solids; TSS and
vitamin C content) also that sensory evaluation (color, odor and taste) with
non-significantly different with jam made using commercial pectin.
Keywords: peanut shell, extraction, pectin, ultrasonic, jam
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บทนา
ถั่วลิสงเป็นพืชตระกูลถั่วที่ปลูกได้ตลอดปี มีการปลูกกระจายแพร่หลายทั่วทุก
ภาคของไทย ผลผลิตนามาประกอบเป็นอาหารและใช้เป็นวัตถุดิบ ในการแปรรูปเป็น
ผลิตภัณฑ์อาหารได้หลากหลายรูปแบบ ถั่วลิสงเป็นพืชที่ปลูกกันมากในระบบเกษตรของ
ประเทศ เพราะเป็น พืช ที่อายุเก็บเกี่ย วค่อนข้างสั้นทาให้สามารถปลูกได้ดีในระบบปลูก
พืชต่างๆ การปลูก ถั่ว ลิส ง มีอ ยู่ทั่ว ทุก ภาคของประเทศไทย มีม ากทางภาคเหนือ และ
ภาคตะวัน ออกเฉีย งเหนือ โดยเฉพาะภาคเหนือ ตอนบนในจัง หวัดลาปาง ปลูก ถั่ว ลิส ง
สภาพไร่ในช่วงฤดูฝน มีพื้นที่ 10,885 ไร่ สภาพหลังนาช่วงฤดูแล้ง มีพื้นที่ปลูก 14,898
ไร่ โดยจ านวนครัว เรือ นที่ป ลูก ทั้ง หมด 1,466 ครัว เรือ น เนื้อ ที่ป ลูก รวม 16,584 ไร่
เนื้อที่เก็บเกี่ยวผลผลิต 1,198 ไร่ ผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได้ 997,560 กิโลกรัม ผลผลิตเฉลี่ย /
เนื้อที่ ให้ผลผลิต 833 กิโลกรัม (รายงานเศรษฐกิจและการเงินภาคเหนือ , 2559) ทาให้
เปลือ กถั่ว ลิส งเป็น วัส ดุเ หลือ ทิ้ง ปริม าณมากขึ้น จึง มีค วามสนใจวิธีนาไปใช้ป ระโยชน์
จากการศึกษาพบว่า โครงสร้างผนังเซลล์ของพืช มีเพคตินสะสมอยู่ม าก คณะผู้วิจัยจึง
สนใจศึกษาการสกัดเพคตินที่สกัดได้จากเปลือกถั่วลิสง ซึ่ง โดยทั่วไปเพคตินที่สกัดได้จาก
เซลล์พืช ได้แก่ ผลของพืช ตระกูล ส้มทุกชนิด แอปเปิ้ล แครอท กล้ว ย และถั่ว (ปรีช า,
2549) ซึ่งเพคตินเป็นสารประกอบ Polysaccharide ที่พบตามธรรมชาติ สามารถผสม
กับ น้ าและสารประกอบอื่น ๆ และท าหน้า ที ่เ ป็น Thickener, Gelling agent,
Stabilizer, Emulsifier และ Cation-binding agent เป็นต้น (ฉัตรชัย และคณะ
,2548) นอกจากนั้น ยัง พบว่า อุต สาหกรรมของไทยโดยเฉพาะอุต สาหกรรมอาหาร
นิย มนาเพคติน มาใช้ใ นอุตสาหกรรมอาหาร มีก ารนาเข้า เพคติน จากต่า งประเทศเป็น
จานวนมาก เพื่อนามาเป็นส่วนประกอบในการแปรรูปอาหาร อีกทั้งยังพบว่าเพคติ นที่มี
การสั่งนาเข้านี้มีราคาค่อนข้างสูงส่งผลให้ต้นทุนการผลิ ตสูงขึ้นตามไปด้วย คณะผู้วิจัย จึง
สนใจกระบวนการสกัดเพคตินจากเปลือกถั่วลิสงโดยใช้กรดไฮโดรคลอริกร่วมกับ อุณหภูมิ
สูง และคลื่นความถี่สูง (Ultrasonic) ช่วยสกัดเพื่อสามารถเพิ่มปริมาณของ เพคตินที่
สกัดได้ (Rungrodnimitchai, 2011, Cibele et al., 2016) การใช้อุณหภูมิสูง เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการสกัดเพคติน พบว่านิยมใช้อุณหภูมิสูง ในการสกัด เพคตินจากเปลือกส้ม
กากแอปเปิ้ล และเปลือกมะนาว รวมถึงคุณสมบัติของเพคตินที่ส กัดได้ (Fishman et
al., 2006; Sijin et al., 2007; Zareey et al., 2002) และการสกัดด้วยคลื่นเสียง
ความถี่สูง ช่ว ยเพิ่ม การแตกของเมทริกซ์ผ นัง เซลล์ ซึ่ง นาไปสู่การปฏิสัม พันธ์ที่ดีขึ้น
ระหว่างตัวทาละลายและสารสกัด การสกัดด้วยคลื่นอัลตราโซนิกช่วยป้องกันการเสื่อม
สลายของเพคติน ที่ไ วต่อ ความร้อ น จึง เป็น แนวทางส าหรับ กระบวนการสกัด เพคติน
เพื่อให้เพคตินที่มีน้าหนักโมเลกุลสูง
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ดัง นั ้น เพื ่อ เป็น การเพิ ่ม มูล ค่า ให้ก ับ วัส ดุข องเสีย เหลือ ทิ ้ง ทางการเกษตร
คณะผู ้ว ิจ ัย จึง มีว ัต ถุ ป ระสงค์เ พื ่อ น าเปลือ กถั ่ว สิส งเหลือ ทิ ้ง ทางการเกษตรมาสร้า ง
มูล ค่าเพิ่ม โดยศึก ษาหาสภาวะที่เหมาะสมในการสกัดเพคตินจากเปลือ กถั่ว ลิส ง และ
นามาประยุก ต์ใ ช้ใ นการทาแยม เพื่อ ลดของเสีย เหลือ ทิ้ง ทางการเกษตรมาทาให้เ กิด
ประโยชน์สูงสุด ซึ่งจะเป็น แนวทางในการสกัดเพคตินและประยุกต์ใช้กับอุตสาหกรรม
อาหารต่อไป
วัตถุประสงค์ในการศึกษา
1. เพื่อศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการสกัดเพคตินจากเปลือกถั่วลิสง โดยใช้ความ
ร้อนที่อุณหภูมิสูงร่วมกับคลื่นเสียงความถี่สูงหรืออัลตราโซนิก (Ultrasonic)
2. เพื่อประยุกต์ใช้เพคตินที่สกัดได้นามาใช้กับอุตสาหกรรมอาหาร (แยม)
วิธีดาเนินการวิจัย
1. ขั้นตอนการเตรียมตัวอย่าง
ขั้นตอนการเตรียมตัวอย่างถั่วที่ใช้ในงานวิจัยคือ ถั่วลิสง พันธุ์ไทนาน 9 ได้จากการ
ปลูกของเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดลาปาง นาถั่วลิสงที่ได้หลังการเก็บเกี่ยวแล้ว ไปตากแห้ง
เพื่ อ ไล่ ค วามชื้ น ภายในถั่ ว ออก กะเทาะเปลื อกถั่ ว ลิ ส งออกจากเมล็ ด นาเปลื อ กถั่ว ที่ ไ ป
บดละเอียดด้วยเครื่องบดแล้วเก็บรักษาในถุงซิป เพื่อเตรียมสกัดเพคตินในขั้นตอนต่อไป
2. การสกัดเพคตินจากเปลือกถั่วลิสงด้วยความร้อนที่อุณหภูมิต่างๆ (ดัดแปลง
จากศิวะเทพ และกิตติชัย, 2557)
จากตัวอย่ างถั่ว ลิสงบดละเอีย ดนามาสกัดเพคติน 3 กรรมวิธี แต่ละกรรมวิธีทา
ทั้งหมด 3 ซ้าดังต่อไปนี้
กรรมวิธีที่ 1 การสกัดด้วยกรดไฮโดรคลอริกที่อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส
กรรมวิธีที่ 2 การสกัดด้วยกรดไฮโดรคลอริกที่อุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส
กรรมวิธีที่ 3 การสกัดด้วยกรดไฮโดรคลอริกที่อุณหภูมิ 90 องศาเซลเซียส
ชั่งเปลือกถั่วลิสงบดปริมาณ 33 กรัม ใส่ลงในบีกเกอร์ เติมน้ากลั่น 100 มิลลิลิตร
ใช้ แท่ งแก้ ว คนสารคนให้ เ ข้า กั น ปรั บ pH ของเปลื อ กถั่ ว ลิ ส งบด ให้ เท่ า กับ 2 ด้ ว ย
กรดไฮโดรคลอริ ก 0.25 โมลาร์ หลั ง จากนั้ น น าเปลื อ กถั่ว ลิ ส งบดไปต้ ม ในอ่ างควบคุ ม
อุณหภูมิ ที่อุณหภูมิ 70, 80 และ 90 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2 ชั่วโมง พร้อมคนทุก ๆ
30 นาที ใช้ผ้าขาวบางกรองทันทีขณะร้อน ทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้องให้เย็น เป็นเวลา 2 ชั่วโมง
แล้ววัด pH ของสารละลายที่กรองได้ แล้วปรับ pH ให้เท่ากับ 2 ด้วยไฮโดรคลอริก 0.25
โมลาร์ ท าการตกตะกอนสารละลายเพคติน ด้ว ยเอธิล แอลกอฮอล์ ในอัตราส่ ว น 1 : 3
(สารละลายเพคติน : เอธิลแอลกอฮอล์ ) กรองเพคตินด้วยเครื่องกรองสุญญากาศ แล้วล้าง
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ด้วยเอธิลแอลกอฮอล์ 70 % ปริมาตร 300 มิลลิลิตร โดยการล้างผ่าน และล้างด้วยเอธิล
แอลกอฮอล์ 95 % ปริมาตร 300 มิลลิลิตร โดยการล้างผ่าน หลังจากนั้นนาไปอบแห้งด้วย
ตู้อบลมร้อน (Hot air oven) ที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียสจนกระทั่งตัวอย่างแห้งสนิท
แล้ ว บดให้ เป็ น ผง ชั่งน้ าหนั ก เพคติน ที่ ได้แ ละค านวนเป็น % yield [ร้อยละผลผลิ ต
(% yield) = (น้าหนักที่ได้/น้าหนักที่ใช้) X 100]
3.การสกั ด เพคติ น จากเปลื อ กถั่ ว ลิ ส งด้ ว ยความร้ อ นร่ ว มกั บ อั ล ตราโซนิ ก
(Ultrasonic-Assisted Extraction; UAE) (ดัดแปลงจาก Bayar et al., 2017)
ชั่งเปลือกถั่วลิสงบดปริมาณ 33 กรัม ใส่ลงในบีกเกอร์ เติมน้ากลั่น 100 มิลลิลิตร
ใช้แท่งแก้วคนสารคนให้เข้ากัน ปรับ pH ของเปลือกถั่วลิสงบด โดยปรับ pH ให้เท่ากับ 2
ด้วย กรดไฮโดรคลอริก 0.25 โมลาร์ หลังจากนั้นนาเปลือกถั่วลิสงบดไปต้มในอ่างควบคุม
อุณหภูมิ ที่อุณหภูมิ 80องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2 ชั่วโมง พร้อมคนทุกๆ 30 นาที หลังจาก
นั้น นาไปสกัดร่วมกับอัลตราโซนิกที่ความถี่ 40 กิโลเฮิร์ท หรือ 1,500 วัตต์ 3 กรรมวิธี แต่
ละกรรมวิธีทาทั้งหมด 3 ซ้าดังต่อไปนี้
กรรมวิ ธี ที่ 1 การสกั ด ด้ ว ยกรดไฮโดรคลอริ ก ด้ ว ยความร้ อ นที่ อุ ณ หภู มิ 80
องศาเซลเซียสร่วมกับอัลตราโซนิก 10 นาที
กรรมวิ ธี ที่ 2 การสกั ด ด้ ว ยกรดไฮโดรคลอริ ก ด้ ว ยความร้ อ นที่ อุ ณ หภู มิ 80
องศาเซลเซียสร่วมกับอัลตราโซนิก 20 นาที
กรรมวิ ธี ที่ 3 การสกั ด ด้ ว ยกรดไฮโดรคลอริ ก ด้ ว ยความร้ อ นที่ อุ ณ หภู มิ 80
องศาเซลเซียสร่วมกับอัลตราโซนิก 30 นาที
จากนั้ น ใช้ผ้ าขาวบางกรองสารละลายเพคตินทันที ทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้ องให้ เย็น
เป็นเวลา 2 ชั่วโมง แล้ววัด pH ของสารละลายที่กรองได้ แล้วปรับ pH ให้เท่ากับ 2
ด้วยไฮโดรคลอริก 0.25 โมลาร์ หลังจากนั้นทาการตกตะกอนสารละลายเพคตินด้วยเอธิล
แอลกอฮอล์ ในอัตราส่วน 1 : 3 (สารละลายเพคติน : เอธิลแอลกอฮอล์) กรองเพคตินด้วย
เครื่ องกรองสุ ญญากาศ แล้ ว ล้ างด้ ว ยเอธิล แอลกอฮอล์ 70 % ปริมาตร 300 มิล ลิ ลิ ต ร
โดยการล้างผ่าน และล้างด้วยเอธิลแอลกอฮอล์ 95% ปริมาตร 300 มิลลิลิตร โดยการล้าง
ผ่านเช่นเดียวกัน หลังจากนั้นนาไปอบแห้งด้วยตู้อบลมร้อน (Hot air oven) ที่อุณหภูมิ 60
องศาเซลเซี ย ส แล้ ว บดให้ เ ป็ น ผง ชั่ ง น้ าหนั ก เพคติ น ที่ ไ ด้ แ ละค านวณเป็ น % yield
[ร้อยละผลผลิต (% yield) = (น้าหนักที่ได้/น้าหนักที่ใช้) X 100]
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4. การวิเคราะห์คุณภาพทางเคมี
4.1 การวิเคราะห์ระดับการเกิดเอสเทอร์ (degree of esterification, DE%)
(Rangana, 1977)
ชั่งน้าหนักเพคตินที่สกัดได้ใส่ลงในขวดรูปชมพู่ขนาด 500 มิลลิลิตร ขวดละ 0.5
กรัม เติมเอทานอลลงในขวดรูปชมพู่ ขวดละ 2 มิลลิลิตร ละลายด้วยน้าที่ปราศจากแก๊ส
คาร์บอนไดออกไซด์ ขวดละ 100 มิลลิลิตร ผสมให้เข้ากันแล้วหยดฟีนอล์ฟทาลีนลงในขวด
รู ป ชมพู่ ขวดละ 5 หยด น าไปไทเทรตด้ ว ยสารละลายโซเดี ย มไฮดรอกไซด์ เ ข้ ม ข้ น
0.5 โมลาร์ แล้วบันทึกปริมาตรของสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์เป็นปริมาตรที่ 1 เติม
สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์เข้มข้น 0.5 โมลาร์ ปริมาตร 10 มิลลิลิตร เขย่าแรง ๆ ตั้งทิ้ง
ไว้ 15 นาที เติมสารละลายกรดไฮโดรคลอริกเข้มข้น 0.5 โมลาร์ ปริมาตร 10 มิลลิลิตร
เขย่าจนสีชมพูหายไป หยดฟีนอล์ฟทาลีนลงในขวดรูปชมพู่ ขวดละ 5 หยด นาไปไทเทรต
ด้วยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์เข้มข้น 0.5 โมลาร์ แล้วบันทึกปริมาตรของสารละลาย
โซเดียมไฮดรอกไซด์เป็นปริมาตรที่ 2 แล้วคานวณหาค่า Degree of esterification (DE%)
= (NaOH vol2/NaOH vol1+ NaOH vol2) X100
4.2 การวิเคราะห์หาปริมาณกรดแลคทูโรนิก (Galacturonic acid, GA%)
(Rangana, 1977)
ชั่งเพคติน 0.01 กรัม นามาละลายด้วยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ความเข้มข้น
0.05 นอร์ มอล (N) ในบี ก เกอร์ 100 มิล ลิ ลิ ต รตั้ง ทิ้ง ไว้ 25 นาที ปิ เ ปตสารละลาย
2 มิลลิลิตรเจือจางด้วยน้ากลั่น 100 มิลลิลิตร ปิเปตสารละลายที่เตรียมไว้ 2 มิลลิลิตร ใส่ใน
หลอดทดลองและเติมคาร์บาซอล (Carbazole) ความเข้มข้น 0.1 เปอร์เซ็นต์ จานวน
1 มิลลิ ลิ ตร หลั งจากนั้ นเติมกรดกามะถันเข้มข้น 98 เปอร์เซ็นต์ปริมาตร 12 มิลลิ ลิ ตร
เขย่ าให้เข้ากันตั้งทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้อง 25 นาที นาไปวัดค่าดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่ น
525 นาโนเมตร แล้วเปรียบเทียบปริมาณกรดกาแลคทูโรนิกกับกราฟมาตรฐาน
4.3 การวิเคราะห์หาปริมาณความชื้น (Moisture) (ปรินทร, 2551)
วิเคราะห์หาปริมาณความชื้นของตัวอย่างโดยอุ่นเตาเผาให้ ร้อนที่อุณหภูมิ 150
องศาเซลเซียส อบถ้วยกระเบื้องที่อุณหภูมิ 150 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 3 ชั่วโมง ทิ้งไว้ให้
เย็นในโถดูดความชื้น ชั่งเพคติน 1.0 กรัม ใส่ในถ้วยกระเบื้อง แล้วอบสารจนกระทั่งน้าหนัก
คงที่ คานวณปริมาณความชื้นในตัวอย่าง
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4.4 การวิเคราะห์หาปริมาณเถ้า (Ash) (ปรินทร, 2551)
วิเคราะห์หาปริมาณเถ้าของเพคตินตัวอย่ างโดยวิธีการเผาถ้วยกระเบื้องที่ อุณหภูมิ
650 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 3 ชั่วโมงปล่อยทิ้งไว้ให้เย็นในโถดูดความชื้น แล้วชั่งเพคติน
1.0 กรั ม ใส่ ล งในถ้ว ยกระเบื้ อง เผาเพคตินที่อุณหภู มิ 650 องศาเซลเซียส จนกระทั่ ง
น้าหนักคงที่ (เปิดฝาถ้วยกระเบื้องขณะเผา) นาไปคานวณปริมาณเถ้าในตัวอย่าง
5. การทาแยมด้วยเพคตินที่สกัดได้ต่อคุณภาพของแยมแก้วมังกร
น าแก้ ว มัง กรสี แดงมาล้ า งให้ ส ะอาดแล้ ว ปอกเปลื อ กออกชั่ ง เนื้ อแก้ ว มั งกรสี แ ดง
ปริมาณ 230 กรัม ชั่งน้าตาลทรายขาว 115 กรัม ชั่งเพคตินที่สกัดได้ 1.84 กรัม นาเนื้อแก้ว
มังกรสีแดงที่ได้ใส่ลงในหม้อ ทาการเคี่ยวที่ไฟอ่อน แล้วเทน้าตาลและเพคตินลงในหม้อทา
การเคี่ ย วจนเป็ น เนื้ อ เดี ย วกั น ที่ มี ค วามหนื ด เป็ น เวลา 30 นาที ใส่ โ หลแก้ ว ปิ ด ฝาสนิ ท
เปรียบเทียบกับการทาแยมด้วยเพคตินทางการค้า หลังจากนาไปเก็บรักษาเป็นเวลา 2 วัน
ที่อุณหภูมิห้อง นาไปวิเคราะห์คุณภาพทางด้านกายภาพ เคมี และการประเมินคุณภาพทาง
ประสาทสัมผัส ดังต่อไปนี้
5.1 การวิเคราะห์หาปริมาณวิตามินซี
การวิเคราะห์วิตามินซีด้วยปฏิกิริยา Redox Titration กับ Potassium Iodate
(KIO3) และ Potassium Iodide (KI) โดยมีน้าแป้งเป็น Indicator โดยใช้ Pipette
ดูดตัวอย่างมา 20 มิลลิลิตร ใส่ใน flask ขนาด 250 มิลลิลิตร หลังจากนั้นเติมน้ากลั่นจน
ครบ 150 มิลลิลิตร เติม KI 5 มิลลิลิตร เติม 1 โมล/ลิตร Hydrochloric Acid ปริมาตร
5 มิล ลิ ลิ ตร และเติ มน้ าแป้ ง 1 มิ ล ลิ ลิ ต ร ไทเทรตตั ว อย่า งด้ ว ย 0.05 โมล/ลิ ต ร
ของสารละลายไอโอดี น จนถึ ง จุ ด ยุ ติ (สารละลายตั ว อย่ า งเปลี่ ย นเป็ น สี น้ าเงิ น )
บันทึกปริมาตรที่ไทเทรตได้ แล้วเปรียบเทียบกับกราฟกรดแอสคอร์บิกมาตรฐาน
5.2 การวิเคราะห์ปริมาณของแข็งทั้งหมดที่ละลายได้
การวิเคราะห์หาปริมาณของแข็งทั้งหมดที่ละลายได้ (Total Soluble Solids; TSS)
โดยนาเนื้อแยมแก้วมังกร หยดลงบนเครื่อง Hand Refractometer และรายงานผลเป็น
องศาบริกซ์
5.3 การวิเคราะห์ pH
การวิเคราะห์หา pH ของแยมแก้วมังกรด้วยเครื่องวัดค่ากรดด่างดิจิตอล โดยทาการ
เจือจาง แยม:น้ากลั่น อัตราส่วน 1:2 แล้วนาไปวัดค่า pH บันทึกผล
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5.4 การประเมินคุณลักษณะด้านประสาทสัมผัส ด้านสี กลิ่น และรส
ในการประเมิน คุณลั กษณะทางประสาทสั มผั ส โดยการให้ กลุ่ มผู้ ทดสอบจานวน
20 คน อายุระหว่าง 18-22 ปี ทาการทดสอบคุณลักษณะทางประสาทสัมผัสของแยมแก้ว
มังกรจากเพคตินสกัดเอง และแยมแก้วมังกรจากเพคตินทางการค้า โดยประเมินสี กลิ่น
และการชิมรสเพื่อหาความพึงพอใจ ด้านสี กลิ่น และรสชาติของแยมแก้วมังกรจากเพคติน
สกัดเองและเปรียบเทียบกับแยมแก้วมังกรจากเพคตินทางการค้า โดยมีคะแนนการประเมิน
ดังนี้
คะแนน 0 หมายถึง ไม่ชอบ
คะแนน 1 หมายถึง ชอบ
คะแนน 2 หมายถึง ชอบมาก
คะแนน 3 หมายถึง ชอบมากที่สุด
6. การวิเคราะห์ผลทางสถิติ
นามาวิเคราะห์ผลทางสถิติโดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูป SPSS version 17 จากการ
วิเคราะห์แบบ Duncan’s New Multiple Range Test (DMRT) ที่ระดับความเชื่อมั่น
95 %
ผลการวิจัย
การสกัดเพคตินจากเปลือกถั่วลิสงด้วยความร้อนที่อุณหภูมิต่างๆ
ปริมาณเพคตินที่ได้จากการสกัดด้วยวิธีให้ความร้อนที่อุณหภูมิ 70, 80 และ 90
องศาเซลเซียส ได้ผลการทดลองดังนี้ ผลการวิเคราะห์หาปริมาณผลผลิต คือ ร้อยละ 1.19,
1.56และ 0.72 ตามลาดับ ผลการวิเคราะห์หาระดับการเกิดเอสเทอร์ (%DE) คือร้อยละ
29.35, 70.41 และ 66.37ตามลาดับ ผลการวิเคราะห์กรดแลคทูโรนิค (%GA) คือร้อยละ
24.85, 24.18 และ 24.18 ตามลาดับ มีความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05 ผลการวิเคราะห์ความชื้น (%Moisture) คือร้อยละ 7.00, 8.00 และ 8.30 ตามลาดับ
และผลการวิเคราะห์ปริมาณเถ้า (%Ash) คือร้อยละ 13.00, 28.20 และ 20.10 ตามลาดับ
ดังตารางที่ 1 และ ภาพที่ 1 แสดงลักษณะของแพคตินที่สกัดได้ พบว่า มีสีน้าตาลเข้มในทุก
ชุดการทดลอง
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ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์คุณสมบัติทางเคมีของเพคตินที่สกัดจากเปลือกถั่วลิสงด้วย
ความร้อนที่อุณหภูมิต่าง ๆ
Characteristic
Yield (% w/w)
DE%
GA (% w/w)
Moisture(%wb)
Ash (% wb)

Commercial
pectin
-

70 °C

a

80 °C

90 °C

a

c

a

a

a

a

a

a

9.10 a
8.70a

7.00a
13.00a

8.00a
28.20c

8.30a
20.10b

หมายเหตุ *ค่าเฉลี่ยในแถวตามอักษรที่ต่างกันมีความแตกต่างกันทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 (p˂0.05)

70°C

80°C

90 °C

ภาพที่ 1 เพคตินที่สกัดจากเปลือกถั่วลิสงเหลือทิ้งที่อุณหภูมิต่าง ๆ
การสกัด เพคติน จากเปลือกถั่วลิสงด้ วยความร้อนร่วมกับอัลตราโซนิก (UltrasonicAssisted Extraction ;UAE)
ปริมาณเพคตินที่ได้จากการสกัดวิธีให้ความร้อนที่อุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส
ร่วมกับวิธีให้อัลตราโซนิกความถี่ 40 กิโลเฮิร์ท กาลัง 1,500 วัตต์ ในระยะเวลา 10, 20
และ 30 นาที ได้ ผ ลการทดลองดังนี้ ผลการวิเคราะห์ ห าปริมาณผลผลิ ต คือ ร้อยละ
1.67, 1.37 และ 1.21 ตามลาดับ ผลการวิเคราะห์หาระดับการเกิดเอสเทอร์ (%DE) คือ
ร้อยละ 88.64, 62.25 และ 79.35 ตามลาดับ ผลการวิเคราะห์กรดแลคทูโรนิค (%GA) คือ
ร้อยละ 57.12, 56.96 และ 58.58 ตามลาดับ ผลการวิเคราะห์ความชื้น (%Moisture) คือ
ร้อยละ 9.40, 9.3 และ 12.7 ตามลาดับ และผลการวิเคราะห์ปริมาณเถ้า (%Ash) คือร้อย
ละ 13.50, 27.80 และ 24.10 ตามลาดับ ดังตารางที่ 2 และภาพที่ 2

30 วารสารวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง

ฉบับที่ 1 ปีที่ 5 เดือน มกราคม – มิถุนายน 2563

ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์คุณสมบัติทางเคมีของเพคติน ที่สกัดด้วยความร้อนที่อุณหภูมิ
80 องศาเซลเซียสร่วมกับอัลตราโซนิกความถี่ 40 กิโลเฮิร์ท กาลัง 1,500 วัตต์ ที่เวลาต่าง ๆ
Characteristic
Yield(% w/w)
DE%
GA(% w/w)
Moisture(%wb)
Ash(% wb)

Commercial
pectin
a

9.10a
8.70a

10 min

20 min

30 min

a
a

a

a

a

a

9.40a
13.50a

9.30a
27.80b

12.70a
24.10b

หมายเหตุ *ค่าเฉลี่ยในแถวตามอักษรที่ต่างกันมีความแตกต่างกันทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 (p˂0.05)

10 นาที

20 นาที

30 นาที

ภาพที่ 2 เพคตินที่สกัดได้ความร้อนที่อุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส ร่วมกับอัลตราโซนิก
ความถี่ 40 กิโลเฮิร์ท กาลัง 1,500 วัตต์ ที่เวลาต่าง ๆ
การทาแยมด้วยเพคตินที่สกัดได้ต่อคุณภาพของแยมแก้วมังกร
เพคตินทีส่ กัดได้ นามาใช้ประโยชน์ในการทาแยมแก้วมังกรสีแดง ทาการเก็บรักษา
แยมแก้มมังกรเป็นระยะเวลา 14 วัน และวัดค่า pH ปริมาณของแข็งละลายได้ทั้งหมด และ
ปริมาณวิตามินซี บันทึกผลทุก 3 วัน พบว่า ตลอดระยะเวลาการเก็บรักษา pH ของแยม
แก้วมังกรจากเพคตินทางการค้า และเพคตินที่สกัดได้มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเล็กน้อย ปริมาณ
ของแข็งที่ละลายได้ ทั้งหมดของแยมแก้วมังกรจากเพคตินทางการค้ามี ค่าเท่ากับ 75.80
°Brix และแยมแก้วมังกรจากเพคตินสกัดมีค่าเท่ากับ 72.46 °Brix ปริมาณวิตามินซีของแยม
แก้วมังกรจากเพคตินทางการค้ามีแนวโน้มลดลงจากวันแรกคือ 23.96 มิลลิกรัมต่อ 100
มิลลิลิตร และวันสุดท้ายของการเก็บรักษาคือ 18.91 มิลลิกรัมต่อ 100 มิลลิลิตร และ
ปริ มาณวิตามิน ซี ของแยมแก้ว มังกรจากเพคตินสกัดเองมีแนวโน้มลดลงจากวันแรกคือ
23.56 มิลลิกรัมต่อ 100 มิลลิลิตร และวันสุดท้ายของการเก็บรักษาคือ 18.56 มิลลิกรัมต่อ
100 มิลลิลิตร ดังตารางที่ 3, 4 และ 5
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ตารางที่ 3 pH ของแยมแก้วมังกร
Jam
Day 0
Commercial pectin
4.52
Pectin extracted
4.66

Day 4
4.57
4.84

Day 8
4.65
4.5

Day 11
4.75
5.12

ตารางที่ 4 ปริมาณของแข็งทั้งหมดที่ละลายได้ (°Brix) ของแยมแก้วมังกร
Jam
Day 0 Day 4 Day 8
Day 11
Commercial pectin
75.80
76.86
77.76
78.06
Pectin extracted
72.46
73.96
74.93
76.16
ตารางที่ 5 ปริมาณวิตามินซี (mg/100 mL) ของแยมแก้วมังกร
Jam
Day 0 Day 4 Day 8 Day 11
Commercial pectin 23.96
21.70
21.23
19.96
Pectin extracted
23.56
22.90
21.40
19.13
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Day 14
4.80
5.20

Day 14
78.80
77.96

Day 14
18.91
18.56

การประเมินคุณลักษณะด้านประสาทสัมผัส สี กลิ่น และรส
ในการประเมินคุณลักษณะทางประสาทสัมผัส โดยการให้กลุ่มผู้ทดสอบจานวน
20 คน อายุระหว่าง 18-22 ปี ทาการทดสอบคุณลักษณะทางประสาทสัมผัส ของแยมแก้ว
มังกรจากเพคติน สกัดเอง และแยมแก้วมังกรจากเพคตินทางการค้า โดยประเมิน สี กลิ่น
และการชิมรสเพื่อต้องการหาความพึงพอใจในสี กลิ่น และรสชาติของแยมแก้วมังกรจาก
การเพคตินสกัดเองและเปรียบเทียบกับแยมแก้วมังกรจากเพคตินทางการค้า คะแนนสีของ
แยมแก้วมังกรจากเพคตินสกัดเองและแยมแก้วมังกรจากเพคตินทางการค้ามี คะแนน 2.9
เท่ากัน และมีคะแนนของกลิ่นอยู่ที่ 2.85 เท่ากัน แยมแก้วมังกรจากเพคตินทางการค้ามี
คะแนนของรสชาติ 2.94 และแยมแก้วมังกรจากเพคตินสกัดเองมีคะแนนของรสชาติ 2.84
ดังภาพที่ 3
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2.85

2.85

2.94

2.84

Sensory evaluation (score)

2.5
2
1.5
1
0.5
0
Color

Smell
Commercial pectin

Taste

Extraction of pectin

ภาพที่ 3 การประเมินคุณลักษณะทางประสาทสัมผัสของแยมแก้วมังกรจากเพคตินทาง
การค้าและเพคตินสกัดเอง
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
การสกัดเพคตินจากเปลือกถั่วลิสง เพคตินที่สกัดได้ด้วยการให้ความร้อนที่อุณหภูมิ
80 องศาเซลเซียส ได้ให้ปริมาณผลผลิตร้อยละมากที่สุดคือ 1.56 เปอร์เซ็นต์ เช่นเดียวกับ
งานวิจัยของ ชินานาฏ และคณะ (2557) ที่ได้ทาการศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการสกัด
เพคตินจากผักและผลไม้ที่อุณหภูมิที่เหมาะสมที่ใช้ในการสกัดแตกต่างกันดังนี้ ที่อุณหภูมิ
50, 60, 70, 80 และ 90 องศาเซลเซียส โดยพบว่า ปริมาณเพคตินที่สกัดได้มีค่า เพิ่มขึ้น
ตามอุณหภูมิที่ใช้ในการสกัด และมีปริมาณผลผลิตของเพคตินสูงสุดเมื่ออุณหภูมิที่ใช้ในการ
สกัดเท่ากับ 80 และ 90 องศาเซลเซีย ส ได้ผลที่ใกล้เคียงกัน เช่นเดียวกับงานวิจัยของ
น้ าทิ พย์ และคณะ (2550) ที่ส กัดเพคติน จากพื ช ที่ อุณหภูมิ 80 องศาเซลเซี ยส พบว่ า
ช่ว งของอุณหภูมิที่ ใช้ใ นการสกั ดเพคติน อยู่ ที่ 80-100 องศาเซลเซียส ทาให้ ไ ด้เพคติ น
ปริมาณมาก และปริมาณระดับการเกิดเอสเทอร์ ที่ได้จากการสกัดเพคตินด้วยการให้ความ
ร้อนที่อุณหภูมิที่ 70 องศาเซลเซียส มีปริมาณระดับการเกิดเอสเทอร์ อยู่ที่ร้อยละ 29.35
ซึ่งเป็นชนิดเพคตินที่มีเมทอกซิลต่า เนื่องจากมีระดับของการเกิดเอสเทอร์น้อยกว่าร้อยละ
50 ที่เกิดเจลได้โดยไม่ต้องมีของแข็งที่ละลายได้ การเกิดเอสเทอร์หรือเอสเทอร์ฟิเคชั่น
สามารถบ่งบอกถึงชนิดของเพคติน ที่ใช้ในการทาอาหาร นอกจากนี้ ปริมาณระดับการเกิด
เอสเทอร์เป็นค่าที่บอกถึงเปอร์เซ็นต์ของกรดกาแลคทูโรนิกยูนิตที่อยู่ในรูป Methyl ester
การสกัดเพคตินด้วยการให้ความร้อนที่อุณหภูมิที่ 80 องศาเซลเซียส มีปริมาณระดับการ
เกิดเอสเทอร์สูงที่สุดจากการการสกัดด้วยความร้อนที่อุณหภูมิสูง
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การให้ความร้อนที่อุณหภูมิสูงร่วมกับการให้อัลตราโซนิก พบว่าการให้ความร้อนที่
อุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส ร่วมกับการให้อัลตราโซนิกที่ความถี่ 40 กิโลเฮิร์ท หรือ 1,500
วัตต์ เป็นเวลา 10 นาที ได้ให้ปริมาณผลผลิตร้อยละมากที่สุดคือ ร้อยละ 1.67 ซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ Cibele et al. (2016) ที่ได้ทาการสกัดเพคตินที่ด้วยเทคนิคอัลตราซาวนด์
ในช่ว งเวลาที่ต่างกัน พบว่าปริมาณเพคตินที่ส กัดได้ จะเพิ่มขึ้นใน 10 นาทีแรก และจะ
ผลผลิตจะชะลอด้วยลง หรือลดลงเมื่อเวลาที่ให้อัลตราโซนิกนานขึ้น เช่นเดียวกับงานวิจัย
ของ Xu et al. (2014) ที่กล่าวไว้ว่า การสกัดเพคตินด้วยเทคนิคอัลตาโซนิกเป็นเวลานาน
จะเกิดการทาลายเพคติน ดังนั้นเวลาที่ให้ในการอัลตราโซนิกที่ 10 นาที เพียงพอที่จะสกัด
เพคตินด้วยเทคนิคอัลตราโซนิก เมื่อเทียบกับปริมาณผลผลิตร้อยละของเพคตินจากการให้
ความร้ อ นที่ อุ ณ หภู มิ สู ง พบว่ า ปริ ม าณผลผลิ ต ร้ อ ยละเพิ่ ม ขึ้ น ปริ ม าณระดั บ การเกิ ด
เอสเทอร์มีค่าสูง ซึ่งปริมาณระดับการเกิดเอสเทอร์ที่ได้สูงกว่า ร้อยละ 50 ทาให้เพคตินที่ได้
จากการสกั ด เป็ น เพคติ น ที่ ช นิ ด เมทอกซิ ล สู ง ทั้ ง หมด ปริ ม าณกรดกาแลคทู โ รนิ ก
มีค่าใกล้ เคีย งมากที่สุ ดตามองค์การอาหารและเกษตรแห่ งสหประชาชาติ ที่กาหนดให้
ปริมาณกรดกาแลคทูโรนิกไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 เพคตินที่สกัดด้วยความร้อนร่วมกับ
อัล ตราโซนิ กเป็ น เวลา 10 นาที ได้ป ริมาณกรดกาแลคทูโ รนิกใกล้ เคียงที่สุด ซึ่งมีความ
บริสุทธิ์มากกว่าเพคตินที่สกัดได้จากอุณหภูมิสูงและเพคตินทางการค้า
จากการนาเพคตินที่สกัดด้วยการให้ความร้อนที่อุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส
ร่วมกับการ อัลตราโซนิกที่ความถี่ 40 กิโลเฮิร์ท หรือ 1,500 วัตต์ เวลา 10 นาที มาใช้ใน
การทาแยมแก้วมังกรสีแดง ที่ให้ ปริมาณผลผลิตร้อยละที่ดีที่สุด เปรียบเทียบกับแยมแก้ว
มังกรจากเพคตินทางการค้า แล้วทาการเก็บรักษาตัวอย่างแยมแก้วมังกรไว้เป็นเวลา 14 วัน
ทาการตรวจ pH ปริมาณของแข็งทั้งหมดที่ละลายได้ และปริมาณวิตามินซี ในวันแรกที่ทา
และทุกๆ 3 วัน พบว่า pH ของแยมแก้วมังกรจากเพคตินทางการค้าและแยมแก้วมังกรจาก
เพคตินสกัดเอง มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นที่ใกล้เคียงกันตลอดระยะของการเก็บรักษา การประเมิน
คุณลักษณะทางประสาทสัมผัส พบว่า เพคตินที่สกัดได้ไม่มีผลกระทบต่อคุณภาพของแยม
ตลอดระยะเวลาการเก็บรักษารวมทั้งคะแนนการประเมินคุณลักษณะทางประสาทสัมผัส
สี กลิ่น และรสชาติ มีคะแนนที่ใกล้เคียงกัน
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