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เปลือกเสาวรสเปนของเหลือทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมที่มีสัดสวนมากถึงประมาณ
รอยละ 60 งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงคเพื่อนําน้ํากึ่งวิกฤตซึ่งเปนเทคโนโลยีสะอาดมาใชทรีตเปลือก
เสาวรสในชวงอุณหภูมิ 100 ถึง 245 องศาเซลเซียส ในภาชนะปดแบบกะ (batch) โดยใชเปลือก
เสาวรสแหงบด 5 กรัมตอน้ํา 80 กรัม เนื่องจากอุณหภูมิในระหวางการทรีตมีคาไมคงที่จึงคํานวณ
อิทธิพลของอุณหภูมิและเวลาที่ใชในการทรีตในรูปของคา severity factor (Ro) จากผลการศึกษา
พบวา เมื่อคา ln Ro เพิ่มขึ้นจาก 0.1 จนถึง 9.9 คาความเปนกรด-ดางของตัวอยางลดลงจาก 4.16 ไป
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โนแซคคาไรดทั้งหมด 6.1 กรัมตอเปลือกเสาวรสแหง 100 กรัม โดยพบน้ําตาลกลูโคสมากที่สุด
และมีโอลิโกแซคคาไรดทั้งหมด 21.2 กรัมตอเปลือกเสาวรสแหง 100 กรัม ซึ่งสวนใหญเปนกาแลก
ทูโรแนน ไซแลน และแมนแนน นอกจากนี้ ยังพบวาการทรีตเปลือกเสาวรสผงที่ผานการรอนแยก
ขนาดอนุภาคตางๆ ที่อุณหภูมิ 245 องศาเซลเซียสนั้น ไมไดสงผลตอปริมาณของแข็งที่หายไป และ
ปริมาณ 5-HMF ที่เกิดขึ้น แตสงผลตอชนิดและขนาดของโอลิโกแซคคาไรดที่พบในของเหลว
งานวิจัยนี้แสดงใหเห็นวาน้ํากึ่งวิกฤตเปนเทคโนโลยีที่มีศักยภาพในการผลิตคารโบไฮเดรต
หลากหลายชนิดจากของเหลือทิ้งอยางเปลือกเสาวรสนี้ได
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Passion fruit peel is a by-product from juice processing factories which corresponds
to ca. 60 % of the fruit mass. The aim of this research was to treat passion fruit peel with
subcritical water in a temperature range of 100-245 qC in a batch-type reactor using 5 g of dried
passion fruit peel and 80 g of water. Because the treatment temperature was not constant, the
effect of the treatment temperature and time were combined into the severity factor (Ro). Results
showed that when the ln Ro increased from 0.1 to 9.9, pH of the extract decreased from 4.16 to
3.76, whereas solid loss, total carbohydrate content and reducing sugar content increased. The
maximum solid loss was 62.7 % at 245qC (ln Ro = 9.9). The treatment at 200qC (ln Ro = 6.8)
gave the extract with the maximum amounts of the total carbohydrate content (28.5 g/100 g dry
sample) and the reducing sugar content (23.2 g/100 g dry sample). However, the values tended to
decrease for the treatments at higher than 200qC. This indicated that carbohydrates may be
further degraded into other products. 5-Hydroxymethyl furfuraldehyde (5-HMF) was founded to
rapidly increase at these temperatures. Carbohydrate analyses indicated that, at 200qC, the extract
contained of 6.1 g/100 g dry sample of monosaccharides, in which the majority was glucose, and
21.2 g/100 g dry sample of oligosaccharides, in which the main components were galacturonan,
xylan, and mannan. In addition, the treatment of the passion fruit peel which was screened into
different particle sizes at 245qC resulted in indifferent solid loss and 5-HMF content, but particle
size difference in samples resulted in different type and size of oligosaccharides. This study
showed that subcritical water treatment is a promising technology for producing several classes of
carbohydrates from by-products such as a passion fruit peel.
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บทที่ 1
บทนํา
1.1 ความเปนมาและที่มาของงานวิจัย
เสาวรสเปนผลไมชนิดหนึ่งที่นิยมนํามาแปรรูปเปนน้ําผลไม โดยแหลงผลิตเสาวรสที่
สําคัญของโลกไดแก บราซิล เอกวาดอร โคลัมเบีย และเปรู ซึ่งปริมาณผลผลิตทั่วโลกมีประมาณ 1
ลานตัน (FAO, 2011) และสวนใหญเปนพันธุสีเหลือง แตปจจุบันเสาวรสพันธุสีมวงไดรับความ
นิยมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ โดยในตลาดสหรัฐอเมริกามีความตองการเสาวรสประมาณ 3,000 ตันตอป สวน
ประเทศไทยสามารถผลิตเสาวรสพันธุสีมวงเพื่อรับประทานสดไดประมาณ 500 ตันตอป
ในกระบวนการผลิตน้ําเสาวรส เสาวรสทั้งผลจะถูกสงเขาเครื่องสกัดน้ําผลไม โดยผล
จะถูกบีบใหแตกออก ทําใหแยกสวนเปลือกออกจากสวนรกหุมเมล็ดได จากนั้นเครื่องจะกรองเอา
เมล็ดและกากออกจากสวนที่เปนน้ําเสาวรส ในงานวิจัยพบวาสวนที่เปนเปลือกและกากซึ่งเปนของ
เหลือทิ้ง มีสัดสวนมากถึงรอยละ 60 เมื่อเทียบกับน้ําหนักผลทั้งหมด (ณัชชา, 2550; Rebello และ
คณะ, 2007) ซึ่งโดยปกติแลวจะถูกนําไปเปนอาหารสัตว ทัง้ ที่ของเหลือทิ้งเหลานี้เมื่อไดศึกษาใน
งานวิจัยแลวพบวามีองคประกอบของคารโบไฮเดรตที่สําคัญอยูในปริมาณสูงไดแก เซลลูโลส เฮมิ
เซลลูโลส และเพกติน โดยเฉพาะเพกตินที่พบในเปลือกของเสาวรสนั้นสามารถนํามาผลิตเปน
เพกตินที่มีหมูเมทอกซิลต่ําได (Yapo และ Koffi, 2006)
คารโบไฮเดรตที่เปนโครงสรางของพืช โดยทั่วไปแลวอยูในรูปของโพลิแซคคาไรด
แตถาหากนํามายอยในสภาวะที่เหมาะสมจะทําใหไดคารโบไฮเดรตที่มีสายสั้นลงจนอยูในระดับที่
เรียกวา โอลิโกแซคคาไรด หรือสั้นลงจนถึงระดับที่เปนโมโนแซคคาไรดได สําหรับกระบวนการ
ยอยสายโพลิแซคคาไรดสามารถทําไดโดยใชกระบวนการตางๆ เชน การใชเอนไซม ซึ่งเปนวิธีการ
ที่คอนขางใชเวลา การใชกรด ซึ่งก็มีขอเสียคือมีกรดตกคางและสงผลใหมีตนทุนในการกําจัด
สารเคมีเหลานี้เพิ่มขึ้น และมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมอยางมาก อยางไรก็ตามยังมีอีกทางเลือก
หนึง่ ที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมมากกวา นั่นก็คือ การทรีตดวยน้ํากึ่งวิกฤต ซึ่งเปนวิธีที่ชวยลดปริมาณ
การใชสารเคมี เนื่องจากในกระบวนการจะใชน้ําเพียงอยางเดียว สามารถนําน้ําที่ใชแลวกลับมาใช
ใหมได และที่สําคัญคือมีความปลอดภัยตอผูบริโภคสูง มีงานวิจัยศึกษาการนําเทคนิคน้ํากึ่งวิกฤต
มาทรีตวัตถุดิบเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมหลายชนิด เชน กากสม กากหัวบีท และเปลือกไม เปนตน
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เพื่อแปรรูปใหไดผลผลิตที่มีมูลคาเพิ่มขึ้น แตยังไมพบวามีการนําเทคนิคนี้มาใชกับเปลือกเสาวรส
ดังนั้น งานวิจัยนี้จึงมีแนวคิดในการนําเทคนิคน้ํากึ่งวิกฤตมาทรีตเปลือกเสาวรสเพื่อใหได
องคประกอบของคารโบไฮเดรตเพื่อเปนการเพิ่มมูลคาใหกับวัตถุดิบเหลือทิ้งชนิดนี้
1.2 วัตถุประสงคของการวิจัย
เพื่อศึกษาผลของอุณหภูมิ เวลา และขนาดอนุภาคของตัวอยางที่ใชในการทรีตเปลือก
เสาวรสดวยน้ํากึ่งวิกฤตตอองคประกอบของของเหลวที่ไดจากกระบวนการทรีตเปลือกเสาวรสดวย
น้ํากึ่งวิกฤต
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1.3 สมมติฐานของการวิจส
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อุณหภูมิ เวลา และขนาดอนุภาคของตัวอยางที่ใชในการทรีตเปลือกเสาวรสดวยน้ํากึ่ง
วิกฤตมีผลตอการเปลี่ยนแปลงปริมาณของของแข็งที่หายไป คาความเปนกรด-ดาง ปริมาณ 5-ไฮ
ดรอกซีเมทิลเฟอฟูรอลดีไฮด (5-HMF) และองคประกอบของคารโบไฮเดรตซึ่งไดแก ปริมาณ
คารโบไฮเดรตทั้งหมด ปริมาณน้ําตาลรีดิวซ โมโนแซคคาไรด และโอลิโกแซคคาไรด ใน
ของเหลวที่ไดจากกระบวนการทรีตเปลือกเสาวรสดวยน้ํากึ่งวิกฤต

1.4 ขอบเขตของการวิจัย
การวิจัยในครั้งนี้ทําการศึกษาในเปลือกเสาวรสคละสายพันธุ และทรีตดวยน้ํากึ่งวิกฤต
ในระบบปดแบบกะ (batch) โดยความดันของระบบเปลี่ยนแปลงตามอุณหภูมิ

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
2.1 เสาวรส
เสาวรส เปนผลไมที่มีถิ่นกําเนิดอยูในทวีปอเมริกาใต บริเวณประเทศบราซิล
เอกวาดอร โคลัมเบีย และเปรู แตปจจุบันพบวานิยมปลูกกันอยางแพรหลายทั้งในสหรัฐอเมริกา
เคนยา อินเดีย อินโดนีเซีย ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด ในปพุทธศักราช 2554 องคการอาหารและ
การเกษตรแหงสหประชาชาติ (Food and Agriculture Organization of the United Nations หรือ
FAO) ไดรายงานปริมาณผลผลิตของเสาวรสจากทั่วโลกวามีปริมาณเพิ่มขึ้นจาก 1.05 ลานตันในป
พุทธศักราช 2548 เปน 1.27 ลานตันในปพุทธศักราช 2553 อยางไรก็ตามประเทศบราซิลยังถือวา
เปนผูผลิตรายใหญที่สุดของโลก สําหรับประเทศไทยก็เชนกัน ไดนําเอาเสาวรสมาปลูกเปนครั้ง
แรกในปพุทธศักราช 2498 โดยนิยมปลูกในแถบภาคเหนือ เชน เชียงราย เชียงใหม และภาค
ตะวันออก เชน จังหวัดระยอง ปราจีนบุรี (ลพ, ม.ป.ป.) ซึ่งในแตละพื้นที่ก็จะมีชื่อพื้นเมืองที่ใชเรียก
เสาวรสแตกตางกันไป เชน กะทกรกฝรั่ง กะทกรกสีดา กะทกรกยักษ โปรงฟา หญารกชาง ตําลึง
ฝรั่ง เปนตน (ณัชชา, 2550 ; อรทัย และคณะ, 2555)
เสาวรส เปนไมเถาเลื้อยคลายตําลึง เถาคอนขางคดไปงอมา มีหนามเล็ก ๆ ขึ้นอยูหาง ๆ
ผลของเสาวรสมีรูปรางคอนขางกลม ผลออนมีสีเขียว เมื่อสุกแลวจะมีหลายสีแลวแตสายพันธุ ซึ่ง
ในประเทศไทยนิยมปลูกอยู 3 สายพันธุ (ภาพที่ 1) คือ (1) พันธุผลสีมวง (Passiflora edulis Sims)
เมื่อผลสุกจะมีสีมวงเขมผิวเปนมัน มีรสชาติดีกวาพันธุสีเหลือง มีกรดต่ํา สีสวย และหวาน จึงเหมาะ
สําหรับรับประทานผลสด ขอเสียของพันธุนี้คือ คอนขางออนแอตอโรค (2) พันธุผลสีเหลือง
(Passiflora edulis flavicarpa) มีสีเหลืองขมิ้นเมื่อสุก น้ําคั้นของพันธุนี้มีกรดมาก เหมาะสําหรับแปร
รูปมากกวาทานสด ขอดีคือใหผลดก และมีความตานทานโรคสูงกวาพันธุสีมวง และ (3) พันธุ
ลูกผสม เปนพันธุที่เกิดจากการผสมกันระหวางพันธุสีมวง กับพันธุสีเหลือง ซึ่งรวมขอดีของทั้งสอง
พันธุไว เวลาสุกมีทั้งผลสีมวง และผลสีเหลือง เหมาะสําหรับอุตสาหกรรมเพราะสามารถปอน
ผลผลิตไดตลอดทั้งป (ลพ, ม.ป.ป.)
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ภาพที่ 1 เสาวรสพันธุสีเหลือง (ซาย) และเสาวรสพันธุสีมวง (ขวา)
ที่มา: http://www.bitoung.com/page_preview.php?id=155 (สืบคนเมื่อ 3 พฤศจิกายน 2556)
การบริโภคเสาวรสสามารถรับประทานผลสดได โดยผาผลออกแลวเติมน้ําตาลหรือ
เกลือเล็กนอยตรงบริเวณเนื้อในหรือรกหุมเมล็ด (ลักษณะเหมือนกระเปาะน้ําหุมเมล็ดอยู) หรือจะ
นําไปแปรรูปเปนผลิตภัณฑตางๆ เชน ทําเปนแยมผลไม ไอศกรีม ขนมเคก หรือนํามาคั้นเอาแตน้ํา
กลายเปนน้ําเสาวรส ซึ่งมีกลิ่นหอมและมีกรดมาก จึงมักถูกนํามาผสมกับน้ําผลไมชนิดอื่นๆ เพื่อ
เพิ่มกลิ่นรสแกผลิตภัณฑนั้นๆ โดยเฉพาะอยางยิ่ง การนําไปผสมกับน้ําสับปะรดซึ่งมีรสเปรี้ยวนอย
กวา (อรทัย และคณะ, 2555)
การบริโภคเสาวรสเปนที่นิยมมากในตางประเทศ โดยในตลาดสหรัฐอเมริกามีความ
ตองการเสาวรสสดประมาณ 3,000 ตันตอป และสหรัฐอเมริกานี้เองที่เปนหนึ่งในตลาดสงออกทั้ง
เสาวรสสดและผลิตภัณฑแปรรูปที่สําคัญของประเทศไทย ซึ่งประเทศไทยสามารถสงเสาวรสสดให
สหรัฐอเมริกาไดปละกวา 500 ตัน (สํานักงานนวัตกรรมแหงชาติ, ม.ป.ป.) ในขณะที่การบริโภค
ภายในประเทศเอง ยังไมคอยเปนทีน่ ิยมมากนัก จึงเนนไปที่การแปรรูปเปนน้ําผลไมเพื่อการสงออก
เสียมากกวา ดังนั้น เสาวรสจึงเปนที่ตองการของโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปหลายแหงในประเทศ
ไทย โดยความตองการนี้มีแนวโนมเพิ่มขึ้น ดังเชนในปพุทธศักราช 2529 โรงงานอุตสาหกรรมแปร
รูปมีความตองการผลเสาวรสเพียง 360 ตัน แตภายในระยะเวลาเพียงปเดียวเทานั้น ความตองการ
เพิ่มสูงขึ้นถึงประมาณ 2,500 ตัน (ธิดารัตน, 2532)
ในกระบวนการผลิตน้ําเสาวรส เสาวรสทั้งผลจะถูกสงเขาเครื่องสกัดน้ําผลไม โดยผล
จะถูกบีบใหแตกออก ทําใหแยกสวนเปลือกออกจากสวนรกหุมเมล็ดได จากนั้นเครื่องจะกรองเอา
สวนของเมล็ดและกากออกจากสวนที่เปนน้ําเสาวรส สําหรับโรงงานอุตสาหกรรม เปลือกเสาวรส
มักจะถูกขายใหกับเกษตรกรเพื่อนําไปใชเปนอาหารเลี้ยงสัตว เชน วัว ควาย เปนตน แตจากงาน
วิจัยหลายงานพบวา เปลือกของเสาวรสนี้มีประโยชนมากมายยิ่งกวาการเปนแคอาหารสัตว
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หากมองประโยชนในเชิงพาณิชย เปลือกเสาวรสเปนอีกวัตถุดิบหนึ่งที่มีความเปนไป
ไดสูงในการผลิตเพกติน เนื่องจากเปนเศษเหลือที่มีสัดสวนสูงถึงรอยละ 50 ถึง 60 ของน้ําหนักผล
สดและมีปริมาณเพกตินประมาณรอยละ 19.1 ของน้ําหนักเปลือกแหง โดยเพกตินที่ไดเปนเพกติน
ชนิดที่มีปริมาณหมูเอสเทอรต่ํา (low ester pectin or low methoxy pectin) หรือที่เรียกวาเพกติน
ชนิด LM (Yapo และ Koffi, 2006) ซึ่งมีประโยชนตอการเพิ่มความหนืดใหกับผลิตภัณฑที่มี
ปริมาณของแข็งละลายอยูนอย เชน เครื่องดื่มน้ําผลไม นมเปรี้ยว โยเกิรต เปนตน (Kulkarni และ
Vijayanand, 2010; Pinheiro และคณะ, 2008)
Yapo และ Koffi (2008) ไดศึกษาประโยชนของเปลือกเสาวรสในแงของการเปนแหลง
วัตถุดิบใหมในการผลิตเสนใยอาหาร โดยนําเปลือกเสาวรสพันธุสีเหลืองมาสกัดดวยเอทานอลพบ
วา มีสวนของของแข็งที่ไมละลายในเอทานอลมากกวารอยละ 73 และสวนของของแข็งนี้เองซึ่งมี
คุณสมบัติเปนเสนใยอาหารที่มีความสามารถในการอุมน้ํามากกวา 3 กรัมตอกรัมของเสนใย และมี
ความสามารถในการอุมน้ํามันมากกวา 4 กรัมตอกรัมของเสนใย เสนใยอาหารเปนสารที่รางกาย
มนุษยไมสามารถยอยสลายและดูดซึมไดดวยตนเอง แตจุลินทรียบางชนิด (probiotics) ที่อยูภายใน
ทางเดินอาหารสามารถหมักสารเหลานี้ได ทําใหจุลินทรียเหลานั้นเจริญเติบโตไดดีขึ้น จึงเปน
ประโยชนแกมนุษย เชน ชวยลดอาการทองผูก รักษาสมดุลน้ําและเกลือแรในรางกาย และชวยใน
การดูดซึมแรธาตุบางชนิด เชน แคลเซียม แมกนีเซียม เหล็ก และสังกะสี (พีร, 2008) จาก
คุณประโยชนดังกลาว จึงทําใหมีนักวิจัยศึกษาถึงองคประกอบตางๆที่พบในเปลือกเสาวรส ซึ่ง
แสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 องคประกอบในเปลือกเสาวรสพันธุสีเหลือง
องคประกอบ
เปลือกเสาวรส
ณัชชา (2550)
Pinheiro และคณะ (2008)
(รอยละตอน้ําหนักตัวอยางแหง)
ความชื้น
1.70 ± 0.37
9.93 ± 0.12
ไขมัน
1.65 ± 0.77
< 0.10
โปรตีน
1.28 ± 0.28
4.05 ± 0.61
เถา
8.90 ± 0.03
7.52 ± 0.02
คารโบไฮเดรต
35.35
21.28 ± 0.44
เสนใยที่ละลายน้ํา
19.20 ± 0.02
เสนใยที่ไมละลายน้ํา
38.05 ± 0.02
เสนใยทั้งหมด
51.12
-
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ตารางที่ 1 ชี้ใหเห็นวาเปลือกเสาวรสมีปริมาณคารโบไฮเดรตและปริมาณเสนใยสูงมาก
คือมีปริมาณคารโบไฮเดรตในชวงรอยละ 21.28 ถึง 35.35 และปริมาณเสนใยในชวงรอยละ 51.12
ถึง 57.25 นอกจากนี้ Yapo และ Koffi (2008)ไดรายงานองคประกอบของคารโบไฮเดรตในเปลือก
เสาวรสที่สกัดดวยเอทานอลและนําสวนที่ตกตะกอนนั้นไปยอยตอดวยเอนไซมแอลฟาอะไมเลส
อะไมโลกลูโคซิเดส และโปรตีเอส พบวา สวนที่ตกตะกอนออกมานั้นมีโมโนแซคคาไรดที่
หลากหลาย ซึ่งไดแก กลูโคส แรมโนส ฟุโคส อะราบิโนส กาแลกโตส ไซโลส แมนโนส รวมถึง
กรดยูโรนิกดวย ดังแสดงในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 โมโนแซคคาไรดที่พบในเปลือกเสาวรส
โมโนแซคคาไรด
แรมโนส
ฟุโคส
อะราบิโนส
ไซโลส
แมนโนส
กาแลกโตส
กลูโคส
กรดยูโรนิก
น้ําตาลทั้งหมด
ที่มา: Yapo และ Koffi (2008)

ปริมาณ (รอยละโดยน้ําหนัก)
1.8 ± 0.1
0.6 ± 0.1
2.8 ± 0.2
9.3 ± 0.4
3.1 ± 0.1
4.7 ± 0.2
36.1 ± 1.2
21.3 ± 0.8
79.7 ± 1.6

สารประกอบคารโบไฮเดรตเหลานี้ นอกจากจะสรางพันธะไกลโคซิดิกกับ
สารประกอบคารโบไฮเดรตดวยกันเองแลว ยังสามารถสรางพันธะไกลโคซิดิกกับสารอื่นที่ไมใช
คารโบไฮเดรตไดอีกดวย โดยสารประกอบที่ไดใหมนี้เรียกวา ไกลโคไซด (glycosides) ซึ่งสวน
ใหญมีฤทธิ์ทางชีวภาพ สามารถนํามาเปนยารักษาโรคได (พรหทัย, 2012)
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2.2 คารโบไฮเดรตที่เปนโครงสรางของผนังเซลลพืช
คารโบไฮเดรตเปนสารที่พบไดทั้งในพืชและสัตว ถือไดวาเปนสารอินทรียที่มีมาก
ที่สุดในธรรมชาติ คารโบไฮเดรตถูกจําแนกออกเปน 3 พวกใหญๆ โดยอาศัยขนาดของโมเลกุลเปน
เกณฑ ไดแก โมโนแซคคาไรด โอลิโกแซคคาไรด และพอลิแซคคาไรด
โมโนแซคคาไรดเปนสารประกอบแอลดีไฮดหรือคีโตน จัดเปนคารโบไฮเดรตที่มี
โมเลกุลขนาดเล็กที่สุด โดยสวนใหญมีรสหวาน เชน กลูโคส ฟรุกโตส กาแลกโตส แมนโนส ซึ่ง
สามารถสรางพันธะเชื่อมตอกันเปนพอลิเมอรได โดยถาหากมีโมเลกุลอยูในชวง 3-20 โมเลกุล
เรียกวาโอลิโกแซคคาไรด แตถาหากมีจํานวนโมเลกุลมากกวานั้น เรียกวาพอลิแซคคาไรด เชน แปง
เซลลูโลส เปนตน สําหรับในพืช สามารถพบไดทั้งคารโบไฮเดรตชนิดที่ถูกสะสมไวเพื่อเปน
อาหาร และคารโบไฮเดรตเสนใย ที่ทําหนาที่เปนโครงสรางของผนังเซลลพืช ซึ่งหลักๆแลวไดแก
เซลลูโลส เฮมิเซลลูโลส และเพกติน คารโบไฮเดรตพวกเสนใยนีไ้ มไดจัดเปนสารอาหารเพราะ
รางกายมนุษยไมสามารถยอยได แตก็มีประโยชนในฐานะเปนกากอาหารชวยใหลําไสบีบตัวไดดี
และชวยดูดซับสารพิษบางอยางไวกอนขับถายออกไป
เมื่อพิจารณาโครงสรางของผนังเซลลพืชในภาพที่ 2 จะเห็นวาบริเวณชั้นผนังเชื่อมยึด
ระหวางเซลลหรือที่เรียกวา มิดเดิลลาเมลลา (middle lamella) สวนใหญประกอบไปดวยสารเพกติน
(รอยละ 35) ที่ทําหนาที่เปนโครงสรางของเซลลและยึดเหนี่ยวเซลลเขาดวยกัน โดยจับกับเซลลูโลส
(รอยละ 30) เฮมิเซลลูโลส (รอยละ 30) และไกลโคโปรตีน (รอยละ 5) ของผนังเซลลพืชที่อยูใน
ชั้นปฐมภูมิ (primary cell wall) เพื่อเพิ่มความแข็งแรงใหกับเซลลพืช (Fischer และ Bennett, 1991)

ภาพที่ 2 โครงสรางของผนังเซลล
ที่มา: http://biology-forums.com/index.php?action=gallery;sa=view;id=5421 (สืบคนขอมูลเมื่อ
7 กันยายน 2554)
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เซลลูโลสเปนพอลิแซคคาไรดสายยาวที่มีน้ําหนักโมเลกุลสูง ประกอบดวยหนวยยอยที่
เปนน้ําตาลกลูโคสที่เชื่อมตอกันดวยพันธะไกลโคซิดิกแบบเบตา 1,4 โดยทั่วไปในผนังเซลลจะพบ
เซลลูโลสในรูปของ microfibrils (ภาพที่ 3) ซึ่งเกิดจากการยึดกันของสายโซเซลลูโลสหลายเสน
ดวยพันธะไฮโดรเจนของหมูไฮดรอกซิลบนหนวยกลูโคส ทําใหเซลลูโลสทําปฏิกิริยากับสารตางๆ
ไดชา (Fischer และ Bennett, 1991)

ภาพที่ 3 โครงสรางของเซลลูโลส
ที่มา: http://www.bio.miami.edu/dana/226/226F07_3.html (สืบคนขอมูลเมื่อ 2 พฤศจิกายน 2556)
เฮมิเซลลูโลสเปนพอลิแซคคาไรดเชนกัน แตแตกตางจากเซลลูโลสตรงที่มีน้ําตาล
หลายชนิดเปนองคประกอบ (ภาพที่ 4) โครงสรางของเฮมิเซลลูโลสประกอบดวยสายโซหลัก ซึ่ง
แบงได 3 แบบ คือ ไซแลน (xylan) กลูโคแมนแนน (glucomannans) และกาแลกแตน (galactans)
และสายโซกิ่งที่เปน กาแลกโตส(galactose) อะราบิโนส (arabinose) และกรดยูโรนิก (uronic acid)
ที่มักถูกเติมหมูเมทิลลงไป (Fischer และ Bennett, 1991)

ภาพที่ 4 โครงสรางของเฮมิเซลลูโลส
ที่มา: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Hemicellulose.png (สืบคนขอมูลเมื่อ 2 พฤศจิกายน 2556)
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สําหรับเพกตินนั้นเปนพอลิแซคคาไรดที่ประกอบไปดวย D - galacturonic acid เปน
สวนใหญ ที่เชื่อมตอกันดวยพันธะไกลโคซิดิกตรงตําแหนงเบตา 1,4 นอกจากนั้นยังประกอบดวย
L- rhamnose, D -galactose, L- arabinose และ fucose ในปริมาณนอยเกาะอยูเปนสายกิ่ง โดยหมู
คารบอกซิลใน D - galacturonic acid บางสวนจะทําปฏิกิริยาเอสเทอ ริฟเคชันกับหมูเมทิลไดเปน
เมทอกซิลเอสเทอร (Belitz และ Grosch, 1999) (ภาพที่ 5) รอยละของหมูเมทอกซิลเหลานี้เรียกวา
degree of methoxylation เพกตินที่มีหมูเมทอกซิลนอยกวารอยละ 50 เปน low methoxyl (LM)
pectins ในขณะที่มากกวารอยละ 50 นั้นเรียกวา high methoxyl (HM) pectins (Sharma และคณะ,
2006)
Galacturonic acid
Arabinose
Rhamnose
Galactose
Methyl ester
Acetyl group
Xylose
Glucuronic acid
Acetic acid

(a)

(b)
ภาพที่ 5 โมเดลโครงสรางของเพกติน (a) และ โครงสรางของน้ําตาลที่เปนองคประกอบ (b)
ที่มา: (a) ดัดแปลงจาก เปยมสุข (2551)
จากที่ไดกลาวมาแลว จะเห็นวาคารโบไฮเดรตที่เปนโครงสรางของผนังเซลลพืช สวน
ใหญเปนพวกพอลิแซคคาไรดที่เชื่อมพันธะกันอยางเหนี่ยวแนน เพื่อเพิ่มความแข็งแรงใหกับเซลล
พืช อยางไรก็ตาม ความแข็งแรงของเซลลพืชอาจสูญเสียไป เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นกับพืช เชน
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การสุกของผลไม การไดรับการกระทบกระเทือน เปนตน (Fischer และ Bennett, 1991; Vicente
และคณะ, 2007)
2.3 การทรีตสารชีวมวลดวยน้ํากึ่งวิกฤต
สารชีวมวล (Biomass) หมายถึง แหลงทรัพยากรตนกําเนิดทางชีวภาพ ที่สามารถถูก
ใชไดในรูปของพลังงานและวัตถุดิบ โดยที่เศษไม เศษหญา ของเสียจากการเกษตร หรือขยะมูล
ฝอย ก็ถูกจัดอยูในหมวดของสารชีวมวลดวยเชนกัน โดยทั่วไป การเปลี่ยนสารชีวมวลใหเปน
ผลิตภัณฑที่มีมูลคาเพิ่มขึ้น มักนิยมใชกระบวนการทางเคมี ซึ่งมีความยุงยากและซับซอน และอาจ
กอใหเกิดมลพิษตอธรรมชาติไดในภายหลัง หรืออาจมีสารตกคางอยูในผลิตภัณฑ สงผลตอผู
อุปโภคบริโภคได ดังนั้น นักวิจัยสวนใหญจึงใหความสําคัญกับกระบวนการผลิตที่เปนมิตรกับ
ธรรมชาติมากขึ้น และการทรีตดวยน้ํากึ่งวิกฤตก็เปนอีกหนึ่งวิธีที่ไดรับความสนใจ ในการนํามาใช
แปรรูปสารชีวมวล
ในแผนภูมิวัฏภาคของน้ํา (ภาพที่ 6) ซึ่งเปนการแสดงการเปลี่ยนแปลงสถานะของน้ํา
ตามอุณหภูมิและความดัน จะเห็นวาน้ํากึ่งวิกฤต (subcritical water) คือน้ําที่มีอุณหภูมิอยูในชวง 100
ถึง 374 องศาเซลเซียส ภายใตความดันสูงเพียงพอที่จะรักษาสถานะของเหลวไวได และในสภาวะ
นี้เองที่ทําใหน้ํากึ่งวิกฤตมีคุณสมบัติสําคัญแตกตางไปจากน้ําที่สภาวะปกติ ซึ่งก็คือ คาคงที่ได
อิเล็คทริก (dielectric constant) และคาคงที่การแตกตัว (ion product)

ภาพที่ 6 แผนภูมิวัฏภาคของน้ํา
ที่มา: ดัดแปลงจาก Chaplin (2014)
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ภาพที่ 7 แสดงใหเห็นวา คาคงที่ไดอิเล็คทริกสัมพัทธของน้ํามีคาลดลงเมื่ออุณหภูมิ
สูงขึ้น ซึ่งก็ทําใหความเปนขั้วของโมเลกุลน้ํานั้นลดลงดวยเชนกัน จากคุณสมบัติที่เปลี่ยนแปลงไป
นีจ้ ึงทําใหน้ํากึ่งวิกฤตมีพฤติกรรมคลายกับตัวทําละลายที่ไมมีขั้ว อยางเชน เมทานอล หรือ อะซีโตน
ซึ่งสามารถละลายสารประกอบที่ไมมีขั้วไดดีกวาน้ําที่สภาวะปกติมาก ทําใหสามารถสกัดและเขาทํา
ปฏิกิริยากับสารกลุมนี้ไดดี ในขณะที่คาคงที่การแตกตัวของน้ํา (Kw) มีคาเพิ่มขึ้นจาก 10-5 ที่อุณหภูมิ
0 องศาเซลเซียส ไปเปน 10-14 ที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส และ 10-12 ที่อุณหภูมิ 220 องศาเซลเซียส
จนกระทั่งมีคา Kw มากที่สุดประมาณ 6.5 × 10-12 ที่อุณหภูมิ 220 องศาเซลเซียส (Clever, 1968) การ
เพิ่มขึ้นของคา Kw นี้ สงผลใหโมเลกุลของน้ําแตกตัวเปนไฮโดรเจนไอออน (H+) และไฮดรอกซี
ไอออน (OH-) มากขึ้นซึ่งถือวาเปนปจจัยที่สามารถเรงปฏิกิริยาไฮโดรไลซิสได (ปราโมทย, 2549;
Olanrewaju, 2012) อยางไรก็ตาม ที่อุณหภูมิสูงกวา 220 องศาเซลเซียสขึ้นไป คา Kw กลับลดลงจนมี
คาประมาณ 3.5 × 10-14 ที่อุณหภูมิ 374 องศาเซลเซียส ซึ่งเปนอุณหภูมิที่จุดวิกฤตของน้ํา (Clever,
1968)

ภาพที่ 7 การเปลี่ยนแปลงของคาไดอิเล็คทริกสัมพัทธและคาคงที่การแตกตัวของน้ําตาม
อุณหภูมิที่ความดัน 15 เมกะปาสคาล
ที่มา: ปราโมทย (2549)
จากคุณสมบัติของน้ํากึ่งวิกฤตเหลานี้เอง ทําใหมีนักวิจัยหลายคนนําเทคนิคนี้มาศึกษา
ถึงความสามารถในการทรีตสารชีวมวลตางๆ เพื่อใหไดสารประกอบคารโบไฮเดรตประเภทตางๆ
ดังตารางที่ 3 เนื่องจากเปนเทคนิคที่สะอาด อีกทั้งยังชวยลดปริมาณการใชตัวทําละลายอินทรียลงได
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ตารางที่ 3 ตัวอยางการทรีตสารชีวมวลดวยน้ํากึ่งวิกฤต
วัตถุดิบ
สภาวะที่ใชทรีต
ผลิตภัณฑ
กากชูการบีท 140-200 ºC, 10 kPa กลูแคน กาแลกแตน แมน
แนน ไซแลน อะราบิแนน
และกาแลกทูโรแนน
กากมะพราว 100 -300 ºC
โมโนแซคคารไรด โอลิโก
แซคคาไรด
กากมะพราว 100 -200 ºC, 30 - 240 คารโบไฮเดรต
นาที
กากเมล็ด
150 ºC, 170 ºC
คารโบไฮเดรต ลิกแนน
แฟลกซ
กากไมซูกิ
310-320 ºC , 25 MPa โมโนแซคคารไรด โอลิโก
แซคคาไรด
ชานออย
200-280 ºC
น้ําตาล
เปลือกตน
170-220 ºC, 2 MPa
เซลลูโลส เฮมิเซลลูโลส
แฟลกซ
ลินิน
เปลือกสม
160-320 ºC, 20 MPa
เพกติน เสนใยอาหาร
เปลือกสม
140- 200 ºC
เพกติกโอลิโกแซคคาไรด
ฟางขาว
ไมบีชญี่ปุน
เศษไม

170 - 230 ºC, 9 นาที
ไซโลโอลิโกแซคคาไรด
170-290 ºC, 10 MPa
กลูแคน ไซแลน
325 - 425 ºC, 60 วินาที กลูโคส

อางอิง
Martínez และคณะ
(2009)
อารีวัลย (2555)
Khuwijitjaru และคณะ
(2012)
Ho และคณะ (2007)
Matsunaga และคณะ
(2008)
Sasaki และคณะ (2003)
Kim และ Mazza (2006)
Tanaga และคณะ (2012)
Martínez และคณะ
(2010)
Ingram และคณะ (2009)
Lü และ Saka (2010)
Kim และคณะ (2010)
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2.4 การวิเคราะหคารโบไฮเดรตดวยโครมาโทกราฟของเหลวสมรรถนะสูง
การวิเคราะหคารโบไฮเดรตในอาหารเปนสิ่งสําคัญอยางยิ่ง ทั้งนี้เพราะวา
คารโบไฮเดรตเปนแหลงพลังงานที่สําคัญและคารโบไฮเดรตบางชนิดยังมีประโยชนในแงของการ
เปนเสนใยอาหาร นอกจากนี้ยังมีผลตอการควบคุมคุณภาพและลักษณะของผลิตภัณฑอาหาร เชน
เครื่องดื่ม เปนตน ดังนั้นเทคนิคที่จะนํามาวิเคราะหจึงมีความสําคัญเปนอยางยิ่ง
ในปจจุบันเทคนิคโครมาโทกราฟของเหลวสมรรถนะสูง (High Performance
Chromatography, HPLC) ถูกนํามาใชกันอยางกวางขวางในการแยกและวิเคราะหสาร เทคนิคนี้
สามารถวิเคราะหสวนประกอบที่ซับซอนได ดังนั้นจึงถูกนํามาประยุกตใชกับงานในหลายๆดาน
เชน อุตสาหกรรมอาหาร, เภสัชกรรม, ชีวภาพ และตัวอยางดานสิ่งแวดลอม HPLC เปนเทคนิคที่
ประยุกตมาจากทฤษฎีของโครมาโทกราฟของเหลว (Liquid Chromatography, LC) โดยการแยก
สารดวย LC แบบดั้งเดิมทําไดโดยบรรจุเฟสอยูนิ่ง (stationary phase)ในคอลัมนแกว จากนั้นใสสาร
ที่ตองการแยกที่ดานบนของคอลัมนแลวชะสารโดยใชเฟสเคลื่อนที่ (mobile phase) หรือตัวชะที่
เปนตัวทําละลายที่เหมาะสม ซึ่งอาจเปนตัวทําละลายตัวเดียว หรือ เปนสารละลายก็ได การไหล
ของเฟสเคลื่อนที่จะอาศัยแรงโนมถวง ทําใหการแยกสารใชเวลานาน ใชปริมาตรของตัวชะคอน
ขางมาก และตองเก็บสารที่แยกไดเปนสวนๆเพื่อนําไปวิเคราะหตอไป นอกจากนี้ ประสิทธิภาพ
ของการแยกสารจะเพิ่มขึ้นเมื่ออนุภาคของเฟสอยูนิ่งมีขนาดเล็กลง จึงทําใหมีการพัฒนา LC
สมัยใหมซึ่งนั่นก็คือ HPLC นั่นเอง ใน HPLC จะใชเฟสอยูนิ่งที่มีขนาดเล็กมาก ซึ่งสงผลใหเกิดการ
ตานการไหลของเฟสเคลื่อนที่ จึงจําเปนตองใชความดันสูงเพื่อผลักดันใหเฟสเคลื่อนที่ผานคอลัมน
ได สารที่ถูกแยกภายในคอลัมนสามารถถูกตรวจวัดโดยเครื่องตรวจวัดที่เหมาะสมและ output ของ
เครื่องตรวจวัดเปนสัญญาณไฟฟา และแสดงผลโดยอินทิเกรเตอร (integrator) หรือคอมพิวเตอร
(ศุภลักษณ, 2552)
Reverse Phase High Performance Chromatography, RP-HPLC เปนโครมาโทกราฟ
ของเหลวสมรรถนะสูงรูปแบบหนึ่งที่ถูกนํามาวิเคราะหคารโบไฮเดรต โดยเทคนิคนี้ใชเฟสอยูนิ่ง
เปนสารทีม่ ีสภาพขั้วต่ํา เชน สารอินทรียประเภท n-alkyl ซึ่งมีคารบอน 8 หรือ 18 โมเลกุล เพื่อแยก
สารที่มีสภาพขั้วต่ําออกจากกันและใชเฟสเคลื่อนที่ที่มีสภาพขั้วสูงกวา เพื่อไลสารที่ตองการออกมา
จากคอลัมน โดยสารที่มีสภาพขั้วต่ําจะออกมาชากวาสารที่มีสภาพขั้วสูงกวา เครื่องตรวจวัดที่เปนที่
นิยมแบบหนึ่งคือ UV detector ซึ่งสารหรือตัวอยางที่เหมาะกับ detector นี้ ตองเปนตัวอยางที่มีหมูที่
สามารถใหคาการดูดกลืนแสงได เรียกวา chromophore แตเนื่องจากคารโบไฮเดรตเปนสารที่ไม
สามารถดูดกลืนคลื่นแสงในชวง UV ได ดังนั้นการวิเคราะหคารโบไฮเดรตดวยเทคนิคนี้จึง
จําเปนตองเตรียมอนุพันธ (derivatization) เสียกอน
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สาร 1-phenyl-3-methyl-2- pyrazoline-5-one (PMP) เปนสารชนิดหนึ่งที่นิยมนํามา
เตรียมอนุพันธของคารโบไฮเดรตกอนนําไปวิเคราะหตอดวย RP-HPLC เนื่องจากสารนี้มีหมูฟนิล
ซึ่งเปนหมู chromophore ที่สามารถดูดกลืนแสงไดดีที่ 245 นาโนเมตร ดังนั้นเมื่อนําสารนี้มาเตรียม
อนุพันธกับคารโบไฮเดรตในสภาวะดางก็สามารถทําใหคารโบไฮเดรตนั้นๆ ถูกตรวจสอบดวย UV
detector ได ซึ่งสาร PMP 2 โมเลกุล จะเขาทําปฏิกิริยากับคารโบไฮเดรตตรงตําแหนงหมูรีดิวซ ดัง
ภาพที่ 8 Honda และคณะ (1989) เปนนักวิจัยกลุมแรกที่รายงานเกี่ยวกับการนําสาร PMP มาติดใน
โครงสรางของโมโนแซคคาไรดที่เปนองคประกอบในไกลโคโปรตีน หลังจากนั้นเปนตนมาการ
วิเคราะหคารโบไฮเดรตดวยวิธีนี้ก็ไดถูกนํามาใชมากขึ้น โดยเฉพาะการวิเคราะหคารโบไฮเดรตใน
ตัวอยางสารสกัดจากพืชและผลไม ดังเชน Yang และคณะ (2005) ไดเคยนําวิธีดังกลาวมาวิเคราะห
โมโนแซคคาไรดใน Angelica sinensis ซึ่งเปนสมุนไพรพื้นบานของประเทศจีนที่มีสรรพคุณรักษา
โรคที่เกี่ยวกับระบบทางเดินอาหารและสามารถตานการเกิดมะเร็งได

ภาพที่ 8 การทําปฏิกิริยาระหวางสาร PMP กับน้ําตาลรีดิวซ
ที่มา: Tian และคณะ (2010)
Size Exclusion Chromatography (SEC) เปนเทคนิคโครมาโทกราฟที่อาศัยหลักการ
แยกสารตามความแตกตางของขนาดโมเลกุล โดยเฟสอยูนิ่งที่มักใชเปนวัสดุที่มีรูพรุน ซึ่งสารที่มี
ขนาดใหญเกินกวาที่จะแพรเขาไปในรูจะถูกเฟสเคลื่อนที่ชะออกไปกอน ในขณะที่สารที่มีขนาด
เล็กกวารูพรุนนั้นจะแทรกเขาไปขางในรู ทําใหใชเวลานานกวาที่เฟสเคลื่อนที่จะชะสารออกไปจาก
คอลัมนได อยางไรก็ตาม SEC จะไมมีแรงดึงดูดใดๆระหวางอนุภาคของเฟสอยูนิ่งและโมเลกุล
ของสารที่ตองการแยก SEC มีประโยชนมากในการวิเคราะหทางชีวเคมีสําหรับสารที่มีน้ําหนัก
โมเลกุลสูงๆ เชน เปปไตด, โปรตีน, ฮีโมโกลบิน และคารโบไฮเดรต เนื่องจากสารที่มีโมเลกุล
ขนาดใหญ ก็จะมีน้ําหนักโมเลกุลสูง ดังนั้นระยะเวลาคงคางของสารตัวอยางจึงขึ้นอยูกับน้ําหนัก
โมเลกุลของสารตัวอยางดวย (ศุภลักษณ, 2552)

บทที่ 3
วิธีดําเนินงานวิจัย
3.1 วัตถุดิบ
เสาวรสคละสายพันธุ (พันธุส ีเหลือง พันธุสีมวง และพันธุผสม) จากบริษัท ดอยคํา
ผลิตภัณฑอาหาร จํากัด สาขาแมจัน จังหวัดเชียงราย ประเทศไทย
3.2 สารเคมี
3.2.1 สารเคมีทั่วไป
ชื่อสารเคมี
1-Phenyl-3-methyl-2- pyrazoline-5-one
(PMP)
5-Hydroxymethyl-2-furaldehyde
(5-HMF)
Acetonitrile
Dinitrosalicylic acid
Disodium hydrogen orthophosphate
dehydrate
Distilled water
Hydrochloric acid
Methanol
Patassium sodium tartrate
Phenol
Sodium dihydrogen orthophosphate
Sodium hydroxide
Sulfuric acid
Trifluoroacetic acid (TFA)

ความบริสุทธิ์
99 %

บริษัทผูผลิต
Sigma Aldrich, St. Louis, USA

99 %

Sigma Aldrich, St. Louis, USA

99.7 %
98 %
99 %

Lab-Scan, Bangkok, Thailand
Sigma Aldrich, St. Louis, USA
Ajax, New South Wales, Australia

37 %
99.9 %
99-102 %
99-100.5 %
99-101 %
≥ 99 %
98 %
99 %

Better Syndicate, Bangkok, Thailand
Merck, Darmstadt, Germany
Lab-Scan, Bangkok, Thailand
Ajax, New South Wales, Australia
Merck, Darmstadt, Germany
Ajax, New South Wales, Australia
Merck, Darmstadt, Germany
Merck, Darmstadt, Germany
Sigma Aldrich, St. Louis, USA
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3.2.2 สารมาตรฐาน
น้ําตาลมาตรฐาน
Arabinose
Fucose
Galactose
Galacturonic acid
Glucose
Glucuronic acid
Mannose
Rhamnose
Ribose
Xylose
โอลิโกแซคคาไรดมาตรฐาน
Maltose
Maltotriose
Maltotetraose
Maltopentaose
Maltohexaose
Maltoheptaose

ความบริสุทธิ์
≥ 98 %
≥ 98 %
≥ 99 %
≥ 97 %
≥ 99.5 %
≥ 98 %
≥ 99 %
≥ 99 %
≥ 99 %
≥ 99 %
ความบริสุทธิ์
≥ 98 %
≥ 98 %
≥ 96 %
≥ 95 %
≥ 93 %
≥ 94 %

บริษัทผูผลิต
Sigma Aldrich, St. Louis, USA

บริษัทผูผลิต
Sigma Aldrich, St. Louis, USA

3.3 อุปกรณและเครื่องมือ
3.3.1 อุปกรณในการทรีตตัวอยางดวยน้ํากึ่งวิกฤต ประกอบดวย
- เครื่องควบคุมอุณหภูมิพรอม block heater และเทอรโมคัปเปล ชนิด type-K
(Nanasiam Intertrade, Bangkok, Thailand)
- เวสเซล รูปทรงกระบอก ทําจากสแตนเลส ความจุ 125 มิลลิลิตร (SUS 316, ทน
ความดันสูงสุด 20 MPa, ทนอุณหภูมิสูงสุด 260 องศาเซลเซียส, Taiatsu Techno, Tokyo, Japan)
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3.3.2 เครื่อง High performance liquid chromatography (HPLC) ประกอบดวย
- Photodiode array UV-Vis detector (SPD-M20A, Shimadzu, Kyoto, Japan)
- Solvent delivery module (LC-20AD, Shimadzu, Kyoto, Japan)
- System controller (รุน CBM-20A, Shimadzu, Kyoto, Japan)
- C-18 column (Inertsil ODS 3, 150 × 4.6 mm, Ø 5 μm, GL Sciences, Tokyo, Japan)
- Size Exclusion Chromatography Column (YMC-Pack Diol-60, 500 x 8.0 mm,
YMC, Kyoto, Japan)
3.3.3 อุปกรณและเครื่องมืออื่นๆ
- เครื่องสเปกโทรโฟโตมิเตอร (Genesys 10s UV-Vis, Thermo Scientific, Waltham,
MA, USA)
- เครื่องแยกสารแบบหมุนเหวี่ยง (RC6 superspeed, Sorvall, Thermo Scientific,
Waltham, MA, USA)
- เครื่องวัดความเปนกรด-ดาง (Seven Easy pH Meter S20, Mettler-Toledo,
Columbus, OH, USA)
- เครื่องชั่งน้ําหนักทศนิยม 4 ตําแหนง (ED 224S, Sartorius, Göttingen, Germany)
- ตูอ บลมรอน (FD 115, Binder, Tuttlingen, Germany)
- อางควบคุมอุณหภูมิ (Metrology Lab, Bangkok, Thailand)
- เครื่องแกวตางๆ
3.4 วิธีการทดลอง
3.4.1 การเตรียมตัวอยาง
นําเสาวรสมาผาออกแลวควานเอาเนื้อและเมล็ดออกไป จากนั้นนําสวนของเปลือกที่
ลางน้ําสะอาดแลวมาหั่นเปนชิ้นเล็กๆขนาดกวางประมาณ 1 เซนติเมตร ยาวประมาณ 5 เซนติเมตร
ลางน้ําใหสะอาดแลวนําไปอบในตูอบลมรอนที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียสเปนเวลา 24 ชั่วโมง
จากนั้นนําไปบดดวยเครื่องผสมอาหาร (Moulinex optiblend duo, France) ซึ่งเมื่อวิเคราะหขนาด
อนุภาคดวยตะแกรงรอนพบวาตัวอยางที่ไดมีขนาดอนุภาคอยูในชวง 45 ถึง 4,750 ไมครอน แลวใส
ตัวอยางลงในกลองพลาสติกเก็บไวที่อุณหภูมิหอง เพื่อรอทําการศึกษาตอไป
ตัวอยางเปลือกเสาวรสที่มีขนาดอนุภาคอยูในชวง 45 ถึง 4,750 ไมครอนนี้จะถูกแบง
ออกเปน 2 สวนเทาๆกัน สวนหนึ่งนําไปใชในการศึกษาเรื่องผลของอุณหภูมิและเวลาที่ใชใน
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การทรีตดวยน้ํากึ่งวิกฤต และอีกสวนหนึ่งจะถูกนําไปแยกขนาดอนุภาคดวยตะแกรงรอนออกเปน
ขนาดตางๆไดแก อนุภาคขนาดใหญกวา 45 แตเล็กกวา 106 ไมครอน, อนุภาคขนาดใหญกวา 106
แตเล็กกวา 250 ไมครอน, อนุภาคขนาดใหญกวา 250 แตเล็กกวา 1,000 ไมครอน และอนุภาคขนาด
ใหญกวา 1,000 แตเล็กกวา 4,750 ไมครอน ซึ่งตัวอยางที่ถูกแยกขนาดอนุภาคแลวนี้จะนําไปศึกษา
เรื่องผลของขนาดอนุภาคของตัวอยางที่ใชในการทรีตดวยน้ํากึ่งวิกฤต
3.4.2 การทรีตเปลือกเสาวรสดวยน้ํากึ่งวิกฤต
3.4.2.1 นําผงเปลือกเสาวรสแหงผสมน้ําในสัดสวน 1:16 (เปลือกเสาวรส 5 กรัมตอน้ํา
80 กรัม) ในเวสเซลทนความรอนและความดัน ปดเวสเซลแลวนําไปใส block heater (ภาพที่ 9)
จากนั้นใหความรอนแกตัวอยางที่อุณหภูมิ 100 ถึง 245 องศาเซลเซียส

ภาพที่ 9 อุปกรณในการทรีตเปลือกเสาวรสดวยน้ํากึ่งวิกฤต
ในงานวิจัยนี้ ตัวอยางไดรับความรอนจาก block heater ที่ถูกควบคุมการใหความรอน
ดวย temperature controller แบบ PID โดยทําการกําหนดคา PID ของเครื่องไวที่คาหนึ่ง เพื่อทําให
เครื่องมือสามารถใหความรอนแกตัวอยางไดอยางตอเนื่องจนถึงอุณหภูมิสูงสุดตามที่ตองการ (245
องศาเซลเซียส) และใชคา PID เดียวกันนี้ ศึกษาที่อณ
ุ หภูมิอื่นๆดวย เพื่อควบคุมใหอัตราการเพิ่ม
ความรอนในแตละทรีตเมนตเปนไปในรูปแบบเดียวกัน ดังนั้น เวลาที่ทําใหอุณหภูมิของตัวอยาง
เทากับอุณหภูมิที่ตองการศึกษาจึงไมเทากัน ยกตัวอยางเชน เวลาที่ทําใหอุณหภูมิของตัวอยางเทากับ
100 องศาเซลเซียส ยอมนอยกวาเวลาที่ทําใหอุณหภูมิของตัวอยางเทากับ 125 องศาเซลเซียส เปน
ตน อยางไรก็ตาม การกําหนดคา PID นี้ เพื่อใหอุณหภูมิภายในเวสเซลตั้งแตเริ่มใหความรอนจนถึง

19
อุณหภูมิที่ 245 องศาเซลเซียสนั้น ใชเวลาไมเกิน 10 นาที เพื่อไมตองการใหตัวอยางไดรับความรอน
นานจนเกินไป
3.4.2.2 เมื่ออุณหภูมิของตัวอยางในเวสเซลถึงอุณหภูมิที่ตองการศึกษาแลวจึงนําเวส
เซลออกจาก block heater จากนั้นเปดน้ําจากกอกใหไหลผานเวสเซลเพื่อลดอุณหภูมิภายในเวสเซล
ใหมีอุณหภูมิเทากับอุณหภูมิหองอยางรวดเร็ว แลวจึงเทตัวอยางออกจากเวสเซล บันทึกอุณหภูมิ
ตั้งแตเริ่มทรีตตัวอยางจนถึงเวลาที่ตัวอยางมีอุณหภูมิเทากับอุณหภูมิหอง ในการทรีตสารใชแผนการ
ทดลองแบบสุมอยางสมบูรณ (Completely Randomized Design : CRD) จํานวน 3 ซ้ํา
แตเนื่องจากการใหความรอนภายในเวสเซลมีลักษณะไมคงที่ (non-isothermal) ดัง
ตัวอยางในภาพที่ 10 จึงรายงานผลของอุณหภูมิและเวลาในการใหความรอนดวยคา severity factor
(Ro) ซึ่งหาไดจากสมการ (1) (Overend และ Chornet, 1987)
௧
ܶሺݐሻ െ ͳͲͲ
ܴ ൌ න ݁ ݔቆ
ቇ ݀ݐሺͳሻ
ͳͶǤͷ


โดยที่

t คือ ระยะเวลาที่ตัวอยางในเวสเซลมีอุณหภูมิถึงอุณหภูมิที่ตองการ (นาที)
T คือ อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส)

อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส)

300
200
100
0
0

2

4

6

8

10

เวลา (นาที)
ภาพที่ 10 อุณหภูมิภายในเวสเซลตั้งแตเริ่มใหความรอนจนถึงอุณหภูมิที่ 245 องศาเซลเซียส และลด
อุณหภูมิลงมาจนถึงอุณหภูมิหอง
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3.4.2.3 กรองตัวอยางที่ทรีตแลวดวยเครื่องกรองสุญญากาศโดยใชกระดาษกรอง
Whatman เบอร 1 แลวนําของแข็งที่เหลือบนกระดาษกรองไปวิเคราะหหาปริมาณของแข็งที่หายไป
(solid loss) สําหรับของเหลวนั้นใหนําไปปนเหวี่ยงที่ 12,000 × g เปนเวลา 20 นาที ที่อุณหภูมิ 4
องศาเซลเซียส ปรับปริมาตรของเหลวดวยน้ํากลั่นใหมีปริมาตร 100 มิลลิลิตร เก็บของเหลวที่ได
ในขวดใสตัวอยาง แลววัดคาความเปนกรด-ดางของของเหลวหลังจากการทรีต แลวเก็บที่อุณหภูมิ
ต่ํากวา -18 องศาเซลเซียส เพื่อรอการวิเคราะหตอไป
3.4.2.4 อบของแข็งที่เหลือจากการกรองในขอ 3.4.2.3 ที่อุณหภูมิ 105 องศาเซลเซียส
นาน 24 ชั่วโมง ทิ้งใหเย็นในโถดูดความชื้นและชั่งน้ําหนัก เพื่อคํานวณหาคารอยละของของแข็งที่
หายไป โดยคํานวณจากสมการ (2)
รอยละของของแข็งที่หายไป = ቈ1 –

น้ําหนักของแข็งที่เหลือหลังการทรีต (กรัม)
น้ําหนักของแข็งของตัวอยางเริ่มตน (กรัม)

 ×100

3.4.3 การยอยตัวอยางที่ไดจากการทรีตดวย Trifluoroacetic acid (TFA) (ดัดแปลงจาก Dai และ
คณะ, 2010)
ในงานวิจัยครั้งนี้ ตองการศึกษาถึงปริมาณของโอลิโกแซคคาไรดทั้งหมดที่พบใน
ของเหลวที่ไดจากการทรีตเปลือกเสาวรสดวยน้ํากึ่งวิกฤต แตในตัวอยางนั้นมีองคประกอบของ
โมโนแซคคาไรดหลายชนิด และอาจเปนไปไดที่จะทําใหเกิดโอลิโกแซคคาไรดหลายชนิดดวย
เชนกัน เนื่องจากไมสามารถหาสารมาตรฐานของโอลิโกแซคคาไรดที่มีการจัดเรียงตัวแบบจําเพาะ
เจาะจงของโมโนแซคคาไรดในโครงสรางได ดังนั้น จึงใชการเปรียบเทียบความแตกตางระหวาง
ปริมาณโมโนแซคคาไรดทั้งหมด ทั้งกอนและหลังการยอยดวยสาร THF เพื่อวิเคราะหหาปริมาณ
โอลิโกแซคคาไรดในตัวอยางแทน
สําหรับการยอยตัวอยางที่ไดจากการทรีตดวย TFA นั้นเริ่มจากดูดตัวอยางของเหลวที่
ไดจากการทรีตดวยน้ํากึ่งวิกฤตมา 50 ไมโครลิตร นําไปเปาใหแหงดวยกาซไนโตรเจน เติม TFA
ความเขมขน 2 โมลาร ปริมาตร 200 ไมโครลิตร ลงไป ปดฝาใหแนน จากนั้นนําไปใหความรอนใน
heating block ที่อุณหภูมิ 121 องศาเซลเซียส เปนเวลา 1.5 ชั่วโมง เมื่อครบกําหนดเวลาแลวจึงนํา
ตัวอยางมาทําใหเย็นอยางรวดเร็วโดยแชในอางน้ําแข็ง จากนั้นเติม 2-propanol ปริมาตร 200
ไมโครลิตร นําไประเหยตัวทําละลายโดยเปากาซไนโตรเจนลงไปในขวด ทําเชนนี้ 3 ครั้งเพื่อกําจัด
TFA ออกไป จากนั้นเติมน้ํากลั่น 50 ไมโครลิตรลงไปในตัวอยางที่กําจัด TFA ออกไปแลว

(2)
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3.4.4 การวิเคราะหทางเคมี
3.4.3.1 วิเคราะหปริมาณสารอาหารในตัวอยาง (Proximate analysis) (รายละเอียด
แสดงในภาคผนวก ก)
3.4.3.2 วิเคราะหปริมาณคารโบไฮเดรตทั้งหมด ดวยวิธีฟนอลซัลฟูริก (phenol-sulfuric
method) (Chaplin และ Kennedy, 1986) ทําการวิเคราะหตัวอยางละ 3 ซ้ํา โดยใชน้ําตาลกลูโคสเปน
สารละลายมาตรฐาน และวัดคาการดูดกลืนแสงที่ชวงความยาวคลื่น 490 นาโนเมตร (รายละเอียด
แสดงในภาคผนวก ก)
3.4.3.3 วิเคราะหปริมาณน้ําตาลรีดิวซ ดวยวิธีไดไนโตรซาลิไซลิก (Chaplin และ
Kennedy, 1986) ทําการวิเคราะหตัวอยางละ 3 ซ้ํา โดยใชน้ําตาลกลูโคสเปนสารละลายมาตรฐาน
และวัดคาการดูดกลืนแสงที่ชวงความยาวคลื่น 570 นาโนเมตร (รายละเอียดแสดงในภาคผนวก ก)
3.4.3.4 วิเคราะหปริมาณสาร 5-ไฮดรอกซีเมทิลเฟอฟูรอลดีไฮด (5-hydroxymethyl-2furaldehyde, 5-HMF) ดวยวิธีโครมาโทกราฟของเหลวสมรรถนะสูง (HPLC) ทําการวิเคราะห
ตัวอยางละ 3 ซ้ํา (รายละเอียดแสดงในภาคผนวก ก)
3.4.3.5 วิเคราะหปริมาณโมโนแซคคารไรดที่ไดจากการทรีตตัวอยางทั้งกอนและหลัง
ยอยดวย TFAโดยการเตรียมอนุพันธดวย 1-phenyl-3-methyl-2- pyrazoline-5-one (PMP) กอน
นําไปวิเคราะหดวยวิธีโครมาโทกราฟของเหลวสมรรถนะสูง (HPLC) ทําการวิเคราะหตัวอยางละ 3
ซ้ํา ดัดแปลงจากวิธีการของ Honda และคณะ (1997) (รายละเอียดแสดงในภาคผนวก ก)
3.4.3.6 วิเคราะหขนาดโอลิโกแซคคารไรดที่ไดจากการทรีตตัวอยางดวยวิธีโครมาโท
กราฟของเหลวสมรรถนะสูง (HPLC) (รายละเอียดแสดงในภาคผนวก ก)
3.4.5 การวิเคราะหทางสถิติ
เปรียบเทียบผลของสภาวะการทรีตเปลือกเสาวรสดวยน้ํากึ่งวิกฤต โดยการวิเคราะห
ความแปรปรวนของขอมูลในเชิงสถิติดวยโปรแกรม ANOVA และเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของคาที่
วิเคราะหโดยใชวิธี Tukey ที่ระดับ D = 0.05

บทที่ 4
ผลการทดลองและวิจารณผลการทดลอง
4.1 องคประกอบในเปลือกเสาวรส
หลังจากที่นําเปลือกเสาวรส ไปอบแหงที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส เปนเวลา 24
ชั่วโมง และนําไปบดใหมีขนาดอนุภาคอยูในชวง 45 ถึง 4,750 ไมครอน พบวาผงเปลือกเสาวรสที่
นํามาศึกษานี้มีองคประกอบสวนใหญเปนสารประเภทคารโบไฮเดรต (แสดงในตารางที่ 4) ซึ่งมี
ปริมาณสอดคลองกับงานวิจัยของณัชชา (2550) และ Pinheiro และคณะ (2008)
ตารางที่ 4 องคประกอบในผงเปลือกเสาวรส
องคประกอบ
รอยละ (โดยน้ําหนักเปยก) *
ความชื้น
9.4 ± 0.0
ไขมัน
0.4 ± 0.0
โปรตีน
3.9 ± 0.2
เถา
6.9 ± 0.1
คารโบไฮเดรต**
79.4 ± 0.2
* คาเฉลี่ย ± สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (n = 3)
** คํานวณจาก คารโบไฮเดรต = 100 – (ความชื้น+ไขมัน+โปรตีน+เถา)
4.2 ผลของอุณหภูมิและเวลาที่ใชในการทรีต
4.2.1 สภาวะในการทรีตเปลือกเสาวรสดวยน้ํากึ่งวิกฤต
การใหความรอนเพื่อใหอุณหภูมิของตัวอยางในเวสเซลไปถึงอุณหภูมิที่ตองการ(100
ถึง 245 องศาเซลเซียส) นั้นใชเวลาไมเทากันดังแสดงในภาพที่ 11 และตารางที่ 5
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ภาพที่ 11 อุณหภูมิระหวางการทรีตตัวอยางเปลือกเสาวรสดวยน้ํากึ่งวิกฤตที่อุณหภูมิ 100 (♦), 125
(□), 150 (U), 175 (×), 200 (■), 225 (○) และ 245 (+) องศาเซลเซียส
เพื่อเปนการรวมอิทธิพลของอุณหภูมิและเวลาที่ใช จึงนําอุณหภูมิและระยะเวลาที่ใช
ในการทรีตผงเปลือกเสาวรสของแตละทรีตเมนตมาคํานวณตามสมการ (1) (Overend และ Chornet,
1987) ทําใหไดคาความรุนแรงของสภาวะน้ํากึ่งวิกฤตในรูปของ severity factor (Ro) ซึ่งนิยมใชใน
การรายงานสภาวะของกระบวนที่เกี่ยวของกับอุณหภูมิและเวลาสําหรับการทรีตตัวอยางดวยน้ําหรือ
ไอน้ํา (Overend และ Chornet, 1987; Martínez และคณะ, 2009; Martínez และคณะ, 2010) ดังแสดง
ในตารางที่ 5 ซึ่งพบไดวาคา Ro เพิ่มขึ้นตามอุณหภูมิที่ใชทรีตตัวอยาง และเมื่อนําคา ln Ro มาหา
ความสัมพันธกับอุณหภูมิ พบวาคา ln Ro และอุณหภูมิมีความสัมพันธในลักษณะที่เปนเสนตรง ตาม
ภาพที่ 12
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ตารางที่ 5 คา severity factor (Ro) จากการทรีตเปลือกเสาวรสดวยน้ํากึ่งวิกฤตที่อุณหภูมิตางๆ
อุณหภูมิ
เวลาที่ใช * อัตราการใหความรอน**
Ro**
ln Ro**
(องศาเซลเซียส) (นาที)
(องศาเซลเซียส/นาที)
100
2.5
26.8 ± 0.8
1.1×100 ± 0.0
0.1 ± 0.0
125
3.5
27.2 ± 0.9
5.8×100 ± 1.0
1.8 ± 0.2
1
150
4.5
28.8 ± 0.3
3.1×10 ± 3.8
3.4 ± 0.1
175
5.5
27.8 ± 0.5
1.6×102 ± 15.9
5.1 ± 0.1
200
6.5
28.5 ± 2.0
9.0×102 ± 103.5
6.8 ± 0.1
225
7.4
26.6 ± 0.7
4.5×103 ± 386.7
8.4 ± 0.1
245
7.6
29.4 ± 1.7
2.1×104 ± 5,791.6
9.9 ± 0.3
* เวลาตั้งแตเริ่มใหความรอนแกตัวอยางจนกระทั่งตัวอยางมีอุณหภูมิเทากับอุณหภูมิที่ตองการศึกษา
** คาเฉลี่ย ± สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (n = 3)
12
10

y = 0.0674x - 6.6773
R² = 0.9999
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ภาพที่ 12 ความสัมพันธระหวางอุณหภูมิกับ คา ln Ro
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4.2.2 ลักษณะปรากฏของของแข็งที่เหลือและของเหลวที่ไดหลังการทรีต
ของแข็งที่เหลือและของเหลวที่ไดจากการทรีตตัวอยาง เมื่อผานการกรองดวยกระดาษ
กรองเบอร 1 มีลักษณะปรากฏแสดงดังภาพที่ 13 โดยสภาวะที่ใชในการทรีตเปลือกเสาวรสดวยน้ํา
กึ่งวิกฤตที่แตกตางกันสงผลตอสีและลักษณะปรากฏของของเหลวและของแข็งที่เหลืออยู

ln Ro = 0.1 (100 องศาเซลเซียส เวลา 2.5 นาที)

ln Ro = 1.8 (125 องศาเซลเซียส เวลา 3.5 นาที)

ln Ro = 3.4 (150 องศาเซลเซียส เวลา 4.5 นาที)

ln Ro = 5.1 (175 องศาเซลเซียส เวลา 5.5 นาที)

ln Ro = 6.8 (200 องศาเซลเซียส เวลา 6.5 นาที)

ln Ro = 8.4 (225 องศาเซลเซียส เวลา 7.4 นาที)

ln Ro = 9.9 (245 องศาเซลเซียส เวลา 7.6 นาที)

ภาพที่ 13 ภาพถายของแข็งที่เหลือและของเหลวที่ไดจากการทรีตดวยน้ํากึ่งวิกฤตที่คา ln Ro
เทากับ 0.1 ถึง 9.9 (อุณหภูมิ 100 ถึง 245 องศาเซลเซียส)
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จากภาพที่ 13 พบวาของแข็งที่เหลืออยูนั้น มีสีน้ําตาลออนไปจนถึงสีน้ําตาลเขมเมื่อคา
ln Ro เพิ่มขึ้นตามลําดับ ที่คา ln Ro เทากับ 0.1 และ 1.8 (อุณหภูมิ 100 และ 125 องศาเซลเซียส)
พบวาของแข็งมีลักษณะทางกายภาพคลายกับวัตถุดิบตั้งตน กลาวคือ เปลือกเสาวรสบางอนุภาค
ยังคงแข็งเหมือนกับวัตถุดิบตั้งตนซึ่งเห็นเปนอนุภาคสีขาวอมเหลือง ในขณะที่บางอนุภาคเริ่มมีการ
ดูดซับน้ําเขาไปทําใหเกิดความออนนุมและมีสีน้ําตาลมากขึ้น แตเมื่อทรีตตัวอยางที่คา ln Ro ตั้งแต
3.4 ขึ้นไป (อุณหภูมิ 150 องศาเซลเซียส) พบวาลักษณะของอนุภาคที่แข็งๆเหลานั้นหายไปจนหมด
เหลือเพียงแตอนุภาคที่มีการดูดซับน้ําเขาไปจนบวมออกมา และยังคงเห็นอนุภาคขนาดใหญอยู
คอนขางมาก อยางไรก็ตาม ที่คา ln Ro ตั้งแต 6.8 (อุณหภูมิ 200 องศาเซลเซียส) ขึ้นไป อนุภาค
ขนาดใหญที่อุมน้ํานั้นถูกทําลายจนทําใหมีขนาดเล็กและละเอียดมากขึ้น สําหรับของเหลวที่ไดเปน
สารละลายใสที่มสี ีตั้งแตเหลืองออนๆไปจนถึงสีน้ําตาลเขม โดยเริ่มเห็นความแตกตางอยางชัดเจน
ตั้งแตสภาวะที่มีคา ln Ro ตั้งแต 6.8 ขึ้นไป
ลักษณะการอุมน้ําที่พบในของแข็งที่เหลือจากการทรีตเปลือกเสาวรส นาจะเปนผลมา
จากเพกตินที่มีปริมาณมากถึงรอยละ 19.1 โดยน้ําหนักของเปลือกเสาวรสแหง (Yapo และ Koffi,
2006) ซึ่งเปนเสนใยอาหารที่ละลายน้ําไดและสามารถอุมน้ําไดมากกวา 3 กรัมตอกรัมของเสนใย
(Yapo และ Koffi, 2008) อยางไรก็ตาม เมื่อ ln Ro มีคาตั้งแต 5.1 (อุณหภูมิ 175 องศาเซลเซียส) ขึ้น
ไป โครงสรางของเพกตินถูกทําลายดวยน้ํากึ่งวิกฤตมากขึ้น ดังนั้นจึงสงผลใหลักษณะของการอุมน้ํา
ของของแข็งที่เหลือจากการทรีตเปลือกเสาวรสเริ่มหายไปจนเกือบไมพบลักษณะดังกลาวใน
ของแข็งที่เหลือจากการทรีตเปลือกเสาวรสที่ ln Ro เทากับ 9.9 (อุณหภูมิ 245 องศาเซลเซียส) ซึ่ง
เปนสภาวะที่รุนแรงที่สุดของการทดลองครั้งนี้ นอกจากนี้ ของแข็งยังมีขนาดเล็ก และเนื้อละเอียด
มากขึ้น ซึ่งสอดคลองกับการทดลองของ Kobayashi และคณะ (2009) ที่พบวาไมที่ผานการทรีต
ดวยน้ํากึ่งวิกฤต (อุณหภูมิ 150 ถึง 250 องศาเซลเซียส) มีขนาดลดลงเมื่อเพิ่มอุณหภูมิในการทํา
ปฏิกิริยา เนื่องจากองคประกอบในไมเกิดการสลายตัวเปนสารประกอบที่ละลายน้ําได
สําหรับของเหลวใสที่มีสีตั้งแตเหลืองออนๆไปจนถึงสีน้ําตาลเขมนั้น นาจะเปนผลมา
จากการมีผลิตภัณฑใหมๆเกิดขึ้น เชน 5-HMF ซึ่งสารนี้เปนผลิตภัณฑที่ไดจากปฏิกิริยาการเกิดสี
น้ําตาลชนิดที่ไมเกี่ยวของกับเอนไซม อันไดแก ปฏิกิริยาการเกิดคาราเมล (caramelization) และ
ปฏิกิริยาเมลลารด (Maillard reaction)
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4.2.3 ปริมาณของแข็งที่หายไปและคาความเปนกรด-ดางของของเหลวที่ได
เมื่อนําเปลือกเสาวรสที่ผานการทรีตไปอบแหงจนน้ําหนักคงที่ จากนั้นนําน้ําหนัก
สุดทายมาคํานวณรอยละของของแข็งที่หายไป จากภาพที่ 14 พบวาคา ln Ro ที่เพิ่มขึ้นสงผลให
ปริมาณของแข็งที่หายไปมีปริมาณเพิ่มขึ้นดวยเชนกัน (รอยละ 23.1 ที่คา ln Ro เทากับ 0.1 ถึงรอย
ละ 62.7 ที่คา ln Ro เทากับ 9.9) ซึ่งแสดงใหเห็นวาน้ํากึ่งวิกฤตมีความสามารถในการทําลาย
โครงสรางของเปลือกเสาวรสที่มีองคประกอบเปนสารโมเลกุลใหญอยางเชน พอลิแซคคาไรด ซึ่ง
ปกติแลวไมละลายน้ํา ใหเปลี่ยนเปนสารที่มีโมเลกุลขนาดเล็กลงและสามารถละลายน้ําได เชน
โอลิโกแซคคาไรด โมโนแซคคาไรด และอนุพันธของแซคคาไรด สงผลใหปริมาณของแข็งที่
หายไปมีปริมาณเพิ่มขึ้นเมื่อสภาวะที่ใชในการทรีตรุนแรงมากขึ้น (Olanrewaju, 2012; Sasaki,
2000) เชนเดียวกับการทรีตกากชูการบีทและเปลือกสมดวยน้ํากึ่งวิกฤต ที่พบวาเมื่อทรีตตัวอยางที่
อุณหภูมิสูงขึ้น ปริมาณของแข็งที่หายไปก็มีคาเพิ่มขึ้นดวยเชนกัน (Martínez และคณะ, 2009;
Martínez และคณะ, 2010)
เมื่อนําของเหลวที่ไดจากการทรีตเปลือกเสาวรสดวยน้ํากึ่งวิกฤตไปวัดคาความเปน
กรด-ดาง (pH) พบวา ของเหลวมีความเปนกรดเพิ่มขึ้นตามความรุนแรงในการทรีต โดยที่คา ln Ro
เทากับ 0.1 ถึง 9.9 มีคาความเปน กรด-ดางลดลงจาก 4.2 ไปจนถึง 3.8 ตามลําดับ ซึ่งแสดงในภาพที่
14 การเปลี่ยนแปลงของคาความเปนกรด-ดางนี้ เปนผลมาจากการเกิดผลิตภัณฑที่มีคุณสมบัติเปน
กรดขึ้นมาในระหวางที่มีการทรีตตัวอยาง เนื่องจากหมูแอลดีไฮดหรือคีโตนในโครงสรางของ
คารโบไฮเดรตสามารถเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันจนเกิดเปนกรดคารบอกซิลิกหรือกรดอินทรียได
(Novotný และคณะ, 2008) นอกจากนี้ยังอาจเปนผลที่มาจากการทําลายโครงสรางของเพกตินซึ่ง
สวนใหญเปนพอลิเมอรของกรดกาแลกทูโรนิก ทําใหมีปริมาณกรดกาแลกทูโรนิกในของเหลว
เพิ่มขึ้นดวยเชนกัน การเกิดผลิตภัณฑที่เปนกรดนี้สอดคลองกับการทดลองของ Lü และ Saka
(2010) ที่พบกรดอะซีติก (acetic acid), กรดฟอรมิก (formic acid), กรดแลกติก (lactic acid) และ
กรดไกลโคลิก (glycolic acid) ในของเหลวที่ไดจากการทรีตไม Japanese beech ดวยน้ํากึ่งวิกฤต
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ln Ro
ภาพที่ 14 รอยละของของแข็งที่หายไป (○) และคาความเปนกรด-ดาง (□) ของของเหลวที่ได
ภายหลังจากการทรีตตัวอยางเปลือกเสาวรสที่คา ln Ro เทากับ 0.1 ถึง 9.9 (อุณหภูมิ
100 ถึง 245 องศาเซลเซียส)
อักษรภาษาอังกฤษพิมพใหญและพิมพเล็กที่แตกตางกัน หมายถึงคาเฉลี่ยของปริมาณ
รอยละของของแข็งที่หายไป และคาเฉลี่ยของคาความเปนกรด-ดาง ที่แตกตางกันอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติ (Tukey, D = 0.05) ตามลําดับ
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4.2.4 ปริมาณคารโบไฮเดรตทั้งหมด ปริมาณน้ําตาลรีดิวซ และปริมาณสาร 5-ไฮดรอก
ซีเมทิลเฟอฟูรอลดีไฮด (5-HMF) ในของเหลวที่ได
เมื่อนําของเหลวที่ไดจากการทรีตมาวิเคราะหปริมาณคารโบไฮเดรตทั้งหมดดวยวิธี
ฟนอลซัลฟูริก และวิเคราะหปริมาณน้ําตาลรีดิวซดวยวิธีไดไนโตรซาลิไซลิกแอซิด (DNS) พบวา ที่
คา ln Ro เทากับ 0.1 ถึง 3.4 (อุณหภูมิ 100 ถึง 150 องศาเซลเซียส) ปริมาณคารโบไฮเดรตทั้งหมดมี
คาเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว โดยเพิ่มขึ้นจาก 12.8 กรัมน้ําตาลกลูโคสตอเปลือกเสาวรสแหง 100 กรัม ไป
จนถึง 26.2 กรัมน้ําตาลกลูโคสตอเปลือกเสาวรสแหง 100 กรัม และคอยๆเพิ่มขึ้นตอไปอีกจนถึง
28.5 กรัมน้ําตาลกลูโคสตอเปลือกเสาวรสแหง 100 กรัม ที่คา ln Ro เทากับ 6.8 (อุณหภูมิ 200 องศา
เซลเซียส) หลังจากนั้นคารโบไฮเดรตทั้งหมดก็ลดลงจนเหลือปริมาณเทากับ 18.0 กรัมน้ําตาล
กลูโคสตอเปลือกเสาวรสแหง 100 กรัม ที่คา ln Ro เทากับ 9.9 (อุณหภูมิ 245 องศาเซลเซียส)
สําหรับการเปลี่ยนแปลงปริมาณน้ําตาลรีดิวซก็พบวา ปริมาณเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วในชวงที่ ln Ro
เทากับ 0.1 ถึง 3.4 โดยคาอยูในชวง 11.0 ถึง 19.1 กรัมน้ําตาลกลูโคสตอเปลือกเสาวรสแหง 100
กรัม และคอยๆเพิ่มขึ้นตอไปอีกจนมีปริมาณสูงสุดเทากับ 23.2 กรัมน้ําตาลกลูโคสตอเปลือก
เสาวรสแหง 100 กรัม ที่คา ln Ro เทากับ 6.8 หลังจากนั้นปริมาณน้ําตาลรีดิวซก็ลดลงจนเหลือ 15.9
กรัมน้ําตาลกลูโคสตอเปลือกเสาวรสแหง 100 กรัม ที่คา ln Ro เทากับ 9.9 เชนเดียวกับการ
เปลี่ยนแปลงปริมาณของคารโบไฮเดรตทั้งหมด (ภาพที่ 15)
ที่อุณหภูมิสูงขึ้น โมเลกุลของน้ําจะแตกตัวเปนไฮโดรเจนอิออน (H+) และไฮดรอก
ไซดอิออน (OH-) มากขึ้น ซึ่งทําใหน้ําในสภาวะกึ่งวิกฤตมีคุณสมบัติเหมือนกรดแกหรือเบสแก
สามารถเรงกระบวนการไฮโดรไลซสารพอลิแซคคาไรดที่เปนโครงสรางของเปลือกเสาวรสใหเกิด
เปนสารแซคคาไรดขนาดเล็กๆที่สามารถละลายน้ําออกมาได อยางไรก็ตาม การทรีตสารประกอบ
คารโบไฮเดรตที่สภาวะรุนแรงมากขึ้น ก็สงผลตอการสลายตัวของคารโบไฮเดรตดวยเชนกัน
(Olanrewaju, 2012; Chuntanapum และคณะ, 2008) ดังนั้น จึงเปนเหตุผลที่ทําใหพบปริมาณ
คารโบไฮเดรตทั้งหมดและน้ําตาลรีดิวซเพิ่มขึ้นในชวงที่ ln Ro มีคาเทากับ 0.1 ถึง 6.8 (อุณหภูมิ 100
ถึง 200 องศาเซลเซียส) แตกลับลดปริมาณลงเมื่อคา ln Ro มากกวาชวงดังกลาว (อุณหภูมิมากกวา
200 องศาเซลเซียส)
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คารโบไฮเดรตทั้งหมดและน้ําตาลรีดิวซ
(กรัมน้ําตาลกลูโคสตอเปลือกเสาวรสแหง 100 กรัม)
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ภาพที่ 15 ปริมาณคารโบไฮเดรตทั้งหมด (□), ปริมาณน้ําตาลรีดิวซ (U) และปริมาณ 5-HMF
(○) ในของเหลวที่ไดจากการทรีตเปลือกเสาวรสดวยน้ํากึ่งวิกฤตที่คา ln Ro เทากับ 0.1 ถึง
9.9 (อุณหภูมิ 100 ถึง 245 องศาเซลเซียส)
อักษรภาษาอังกฤษพิมพใหญ พิมพเล็ก และตัวเอียงที่แตกตางกัน หมายถึงคาเฉลี่ยของ
ปริมาณคารโบไฮเดรตทั้งหมด, ปริมาณน้ําตาลรีดิวซ และปริมาณ 5-HMF ที่แตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (Tukey, D = 0.05) ตามลําดับ
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5-HMF เปนสารสําคัญที่เกิดจากการสลายตัวของน้ําตาลในสภาวะที่มีความรอนสูง
(caramelization) และยังสามารถเกิดจากการที่น้ําตาลไดรับความรอนในภาวะที่มีน้ํากับกรดอะมิโน
(Maillard reaction) ในงานวิจัยครั้งนี้ จึงไดตรวจสอบ 5-HMF ดวยเชนกัน โดยพบวา เมื่อทรีต
เปลือกเสาวรสที่คา ln Ro เทากับ 0.1 และ 1.8 (อุณหภูมิ 100 และ 125 องศาเซลเซียส) ไมปรากฏ 5HMF ในตัวอยาง แตพบที่คา ln Ro ตั้งแต 3.4 (อุณหภูมิ 150 องศาเซลเซียส) ขึ้นไป และปริมาณที่
ตรวจพบอยูในชวง 12.0 ถึง 926.3 มิลลิกรัมตอเปลือกเสาวรสแหง 100 กรัม (ภาพที่ 15 ) อยางที่
กลาวไวแลววา สาร 5-HMF นี้เกิดจากปฏิกิริยาการสลายตัวของน้ําตาล โดยเปนน้ําตาลเฮกโซส
หรือน้ําตาลที่มีคารบอน 6 อะตอม เชน น้ําตาลกลูโคส แมนโนส กาแลกโตส ที่เกิดขึ้นในระหวาง
กระบวนการใหความรอน ซึ่งปกติน้ําตาลเหลานี้มีอุณหภูมิที่จะทําใหเกิดการสลายตัวมากกวา 125
องศาเซลเซียส จากผลการวิเคราะหครั้งนีย้ ังไดสอดคลองกับหลายงานวิจัยที่ผานมา ที่กลาวถึงการ
พบสาร 5-HMF ในของเหลวที่ไดจากการสกัดสารชีวมวลที่มีคารโบไฮเดรตเปนองคประกอบหลัก
(Binder และ Raines, 2009; Lü และ Saka, 2010; Sasaki และคณะ, 2000; Olanrewaju, 2012;
อารีวัลย, 2555)
4.2.5 โมโนแซคคาไรดในของเหลวที่ได
เมื่อนําของเหลวที่ไดจากการทรีตเปลือกเสาวรสดวยน้ํากึ่งวิกฤตที่คา ln Ro ตางๆไป
วิเคราะหชนิดและปริมาณของโมโนแซคคาไรด PMP และวิเคราะหดวยวิธีโครมาโทกราฟ
ของเหลวสมรรถนะสูง (HPLC) โดยเทียบกับโมโนแซคคาไรดมาตรฐาน 9 ชนิด ซึ่งไดแก แมนโนส
ไรโบส แรมโนส กาแลกทูโรนิก กลูคูโรนิก กลูโคส กาแลกโตส ไซโลส และอะราบิโนส
จากการวิเคราะหพบวา ที่คา ln Ro เทากับ 0.1 ถึง 9.9 (อุณหภูมิ 100 ถึง 245 องศา
เซลเซียส) มีปริมาณโมโนแซคคาไรดทั้งหมดอยูในชวง 2.3 ถึง 6.1 กรัมตอเปลือกเสาวรสแหง 100
กรัม โดยที่คา ln Ro เทากับ 0.1 ถึง 3.4 (อุณหภูมิ 100 ถึง 150 องศาเซลเซียส) ปริมาณโมโนแซคคา
ไรดทั้งหมดไมมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญ ซึ่งมีคาประมาณ 4.3 ถึง 4.6 กรัมตอเปลือกเสาวรส
แหง 100 กรัม แตเมื่อคา ln Ro มากกวา 3.4 ขึ้นไป พบวา ปริมาณโมโนแซคคาไรดทั้งหมดเพิ่มขึ้น
ดวยเชนกัน โดยมีปริมาณสูงสุดอยูที่คา ln Ro เทากับ 6.8 (อุณหภูมิ 200 องศาเซลเซียส) อยางไรก็
ตามเมื่อเพิ่มสภาวะที่รุนแรงมากขึ้น (คา ln Ro มากกวา 6.8 ขึ้นไป) ปริมาณโมโนแซคคาไรดทั้งหมด
ลดลงอยางรวดเร็วดังภาพที่ 16 ก ซึ่งการเปลี่ยนแปลงนี้สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงปริมาณ
คารโบไฮเดรตทั้งหมดและปริมาณน้ําตาลรีดิวซอีกดวย
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กลูโคสเปนโมโนแซคคาไรดที่พบในปริมาณสูงที่สุดในทุกๆสภาวะ โดยพบวามี
ปริมาณรอยละ 44.8 ถึง 98.4 ของปริมาณโมโนแซคคาไรดทั้งหมดที่พบในของเหลวที่ไดหลังการ
ทรีตดวยน้ํากึ่งวิกฤต และยังพบวาเมื่อเพิ่มสภาวะใหรุนแรงมากขึ้น ปริมาณกาแลกโตส แมนโนส
ไซโลส และ อะราบิโนส ก็เพิ่มขึ้นดวยเชนกันภาพที่ 16 ข นอกจากนี้ยังพบไรโบส แรมโนส กา
แลกทูโรนิก และกลูคูโรนิกอีกดวย ซึ่งแสดงคาที่พบไวในตารางภาคผนวก ข ผลการทดลองใน
ครั้งนี้ยังสอดคลองกับงานวิจัยของ Yapo และ Koffi (2008) ที่ไดรายงานเกี่ยวกับองคประกอบของ
คารโบไฮเดรตทั้งหมดที่ไดจากการยอยเปลือกเสาวรสวา โมโนแซคคาไรดที่พบเปนจํานวนมาก คือ
กลูโคส (รอยละ 36.1) และกรดยูโรนิก (รอยละ 21.3) นั่นแสดงใหเห็นวาเปลือกเสาวรสมีโครงสราง
ที่ประกอบดวยเซลลูโลสและเพกติน (รอยละ 19.1) เปนสวนใหญ
โดยทั่วไปในผนังเซลลประกอบดวยเซลลูโลสหลายๆเสน ยึดกันดวยพันธะไฮโดรเจน
ทําใหโครงสรางมีความแข็งแรง ยากตอการเกิดปฏิกิริยา แตสําหรับการศึกษาครั้งนี้พบวา แม
เปลือกเสาวรสถูกทรีตดวยน้ํากึ่งวิกฤตในสภาวะที่ไมรุนแรงนัก (ln Ro เทากับ 0.1 ถึง 3.4) แตก็ยัง
สามารถใหปริมาณกลูโคสไดถึงประมาณรอยละ 4 (ปริมาณสูงสุดที่พบคือประมาณรอยละ 6) ซึ่ง
นาจะเปนสาเหตุมาจากเปลือกเสาวรสที่นํามาศึกษาเปนเปลือกที่มาจากผลที่สุกแลว ซึ่งโครงสราง
ของผนังเซลลถูกยอยดวยเอนไซมที่มีอยูในเปลือกเสาวรสเอง (Hoebler และคณะ, 1989; Fischer
และ Bennett, 1991; Vicente และคณะ, 2007) จึงทําใหเกิดโมโนแซคคาไรดอยางเชน กลูโคส ใน
ตัวอยางตั้งตนได
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โมโนแซคคาไรด
(กรัมตอเปลือกเสาวรสแหง 100 กรัม)
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ภาพที่ 16 ปริมาณโมโนแซคคาไรดทั้งหมดและกลูโคส (ก) และปริมาณโมโนแซคคาไรดชนิดอื่นๆ
(ข) ในของเหลวที่ไดจากการทรีตเปลือกเสาวรสดวยน้ํากึ่งวิกฤตที่คา ln Ro เทากับ 0.1 ถึง
9.9 (อุณหภูมิ 100 ถึง 245 องศาเซลเซียส)
อักษรภาษาอังกฤษพิมพใหญที่แตกตางกัน หมายถึง คาเฉลี่ยของโมโนแซคคาไรด
ทั้งหมดที่แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (Tukey, D = 0.05)
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4.2.6 โอลิโกแซคคาไรดในของเหลวที่ได
ความแตกตางระหวางปริมาณโมโนแซคคาไรดในของเหลวที่ไดจากการทรีตเปลือก
เสาวรสดวยน้ํากึ่งวิกฤตกับปริมาณโมโนแซคคาไรดในของเหลวที่ไดจากการทรีตเปลือกเสาวรส
ดวยน้ํากึ่งวิกฤตที่ผานการยอยดวย TFA แลว คือ ปริมาณโอลิโกแซคคาไรดทั้งหมดซึ่งแสดงไวใน
ภาพที่ 17 ก พบวาที่คา ln Ro เทากับ 0.1 ถึง 1.8 (อุณหภูมิ 100 ถึง 125 องศาเซลเซียส) มีปริมาณ
โอลิโกแซคคาไรดทั้งหมดไมคอยแตกตางกันมากนัก โดยมีคาอยูในชวง 6.6 ถึง 7.6 กรัมตอเปลือก
เสาวรสแหง 100 กรัม แตปริมาณโอลิโกแซคคาไรดทั้งหมดเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วเมื่อคา ln Ro
มากกวา 1.8 และมีคาสูงสุดที่คา ln Ro เทากับ 5.1 (อุณหภูมิ 175 องศาเซลเซียส) โดยมีปริมาณ
เทากับ 21.2 กรัมตอเปลือกเสาวรสแหง 100 กรัม อยางไรก็ตามปริมาณโอลิโกแซคคาไรดทั้งหมดนี้
ลดลงอยางมีนัยสําคัญเมื่อคา ln Ro มากกวา 5.1 ขึ้นไป
เมื่อพิจารณาการเปลี่ยนแปลงปริมาณของโอลิโกแซคคาไรดในแตละชนิดจะพบวา
กาแลกทูโรแนนเปนโอลิโกแซคคาไรดที่พบในปริมาณสูงที่สุด โดยที่คา ln Ro เทากับ 0.1 ถึง 9.9 มี
ปริมาณกาแลกทูโรแนนอยูในชวง 0.7 ถึง13.8 กรัมตอเปลือกเสาวรสแหง 100 กรัม เมื่อทรีตตัวอยาง
ที่คา ln Ro เทากับ 0.1 และ 1.8 (อุณหภูมิ 100 และ 125 องศาเซลเซียส) ปริมาณกาแลกทูโรแนนที่
พบในตัวอยางไมมีความแตกตางกัน โดยคงระดับอยูที่ 3.7 ถึง 5.4 กรัมตอเปลือกเสาวรสแหง 100
กรัม แตเมื่อทรีตตัวอยางที่คา ln Ro เทากับ 3.4 (อุณหภูมิ 150 องศาเซลเซียส) ปริมาณกาแลกทู
โรแนนเพิ่มขึ้นอยางเห็นไดชัดเจน โดยมีปริมาณ 13.3 กรัมตอเปลือกเสาวรสแหง 100 กรัม และเพิ่ม
ปริมาณไปจนถึง 13.8 กรัมตอเปลือกเสาวรสแหง 100 กรัม ที่คา ln Ro เทากับ 5.1 (อุณหภูมิ 175
องศาเซลเซียส) อยางไรก็ตาม เมื่อสภาวะการทรีตตัวอยางมีคา ln Ro สูงกวา 5.1 ขึ้นไป ปริมาณ
กาแลกทูโรแนนกลับลดลงอยางมีนัยสําคัญ ในทํานองเดียวกันนั้น ที่คา ln Ro เทากับ 0.1 ถึง 3.4
(อุณหภูมิ 100 ถึง 150 องศาเซลเซียส) ปริมาณกลูแคนก็เพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว จากปริมาณ 0.7 ไป
จนถึง 5.7 กรัมตอเปลือกเสาวรสแหง 100 กรัม และลดลงอยางชาๆเมื่อสภาวะการทรีตมีคา ln Ro
มากกวา 3.4 ขึ้นไป จากผลการศึกษาในครั้งนี้ สอดคลองกับงานวิจัยที่พบวา การทรีตกากชูการบีท
หรือเปลือกสมดวยน้ํากึ่งวิกฤตที่อุณหภูมิในชวง 160 ถึง 175 องศาเซลเซียส ทําใหไดปริมาณโอลิโก
แซคคาไรดสูงที่สุดซึ่งสวนใหญเปนกาแลกทูโรแนน (Martínez และคณะ, 2009; Martínez และ
คณะ, 2010)
นอกจากกาแลกทูโรแนนและกลูแคนแลว ยังพบไซแลนในปริมาณมากดวยเชนกัน
โดยปริมาณที่พบสูงสุดอยูที่ 7.8 กรัมตอเปลือกเสาวรสแหง 100 กรัม แตรูปแบบการเปลี่ยนแปลง
ของปริมาณไซแลนตามสภาวะการทรีตมีความแตกตางจากกาแลกทูโรแนนและกลูแคน กลาวคือ
ไซแลนถูกพบมากขึ้นอยางเห็นไดชัดเจนที่สภาวะคอนขางรุนแรง จากภาพที่ 17 ก พบวา ที่คา ln Ro
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เทากับ 0.1 ถึง 6.8 (อุณหภูมิ 100 และ 200 องศาเซลเซียส) ยังไมสงผลใหปริมาณไซแลนเพิ่มขึ้นแต
อยางใด แตเมื่อคา ln Ro เทากับ 8.4 (อุณหภูมิ 225 องศาเซลเซียส) ปริมาณไซแลนกลับเพิ่มสูงขึ้น
อยางมีนัยสําคัญ ซึ่งรูปแบบการเปลี่ยนแปลงของไซแลนนี้ยังคลายคลึงกับรูปแบบการเปลี่ยนแปลง
ของปริมาณแมนแนน กาแลกแตน และอะราบิแนน ดังแสดงในภาพที่ 17 ข การพบไซแลนและ
โมโนแซคคาไรดชนิดอื่นๆนี้ เปนการยืนยันวา นอกจากเซลลูโลสและเพกตินแลว โครงสรางของ
เปลือกเสาวรสยังประกอบดวยเฮมิเซลลูโลส ซึ่งในโมเลกุลของเฮมิเซลลูโลสเปนเฮทเทอโรพอลิ
แซคคาไรดที่ประกอบดวยน้ําตาลหลายชนิด (Fischer และ Bennett, 1991)
หากประมาณวา ผลรวมของโมโนแซคคาไรดและโอลิโกแซคคาไรดทั้งหมดที่ไดจาก
การวิเคราะหดวย HPLC คือ ปริมาณคารโบไฮเดรตทั้งหมดที่มีอยูในตัวอยางแตละทรีตเมนต ซึ่ง
สอดคลองกับปริมาณคารโบไฮเดรตทั้งหมดที่ไดจากการวิเคราะหดวยวิธีฟนอลซัลฟูริกเชนกัน
อยางไรก็ตาม แมปริมาณคารโบไฮเดรตทั้งหมดที่ไดจากการคํานวณทั้งสองวิธีมีแนวโนมการ
เปลี่ยนแปลงตามสภาวะความรุนแรงของน้ําวิกฤตเหมือนกัน แตคาที่ไดจากการวิเคราะหดวย
HPLC มักมีคาต่ํากวาคาที่ไดจากวิธีฟนอลซัลฟูริกเสมอ ทั้งนี้เนื่องจากปริมาณโมโนแซคคาไรดและ
โอลิโกแซคคาไรดทั้งหมด คํานวณมาจากผลรวมของโมโนแซคคาไรดแตละชนิด แตในงานวิจัยนี้
ใชสารมาตรฐานโมโนแซคคาไรดในการวิเคราะหดวย HPLC เพียง 9 ชนิด ดังนั้น จึงไมสามารถ
ระบุชนิดและปริมาณของโมโนแซคคาไรดอื่นๆที่นอกเหนือจากนี้ไดแมวาพบโมโนแซคคาไรด
นั้นๆในตัวอยางดวยก็ตาม ซึ่งแสดงดังภาพที่ 18
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โอลิโกแซคคาไรด
(กรัมตอเปลือกเสาวรสแหง 100 กรัม)
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ภาพที่ 17 ปริมาณโอลิโกแซคคาไรดทั้งหมด, กาแลกทูโรแนน, กลูแคน และไซแลน (ก) และ
ปริมาณโอลิโกแซคคาไรดชนิดอื่นๆ (ข) ในของเหลวที่ไดจากการทรีตเปลือกเสาวรสดวย
น้ํากึ่งวิกฤตที่คา ln Ro เทากับ 0.1 ถึง 9.9 (อุณหภูมิ 100 ถึง 245 องศาเซลเซียส)
อักษรภาษาอังกฤษพิมพใหญที่แตกตางกัน หมายถึง คาเฉลี่ยของโอลิโกแซคคาไรด
ทั้งหมดที่แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (Tukey, D = 0.05)
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เวลา (นาที)
ภาพที่ 18 โครมาโทแกรมของโมโนแซคคาไรดที่พบในตัวอยาง (เสนทึบ) กับสารมาตรฐานโมโนแซคคาไรดทั้ง 9 ชนิด (เสนประ)
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4.2.7 ขนาดของสายโอลิโกแซคคาไรดที่พบในของเหลว
ปริมาณโอลิโกแซคคาไรดในขอที่ 4.2.6 นั้น เปนคาที่ไดจากความแตกตางระหวาง
ปริมาณโมโนแซคคาไรดในของเหลวที่ไดจากการทรีตเปลือกเสาวรสดวยน้ํากึ่งวิกฤตกับปริมาณ
โมโนแซคคาไรดในของเหลวที่ไดจากการทรีตเปลือกเสาวรสดวยน้ํากึ่งวิกฤตที่ผานการยอยดวย
TFA แลว จึงทําใหไมสามารถบงบอกถึงขนาดสายของโอลิโกแซคคาไรดในแตละทรีตเมนตได แต
เมื่อนําของเหลวที่ไดไปวิเคราะหดวย Size Exclusion Chromatography จึงสามารถทําใหเห็นถึง
ความแตกตางของขนาดโอลิโกแซคคาไรดไดดังภาพที่ 19
ในการวิเคราะหดวย Size Exclusion Chromatography นี้ สารที่มีโมเลกุลขนาดใหญจะ
ถูกสารละลายที่เปนเฟสเคลื่อนที่ชะออกมาจากคอลัมนกอนสารที่มีโมเลกุลขนาดเล็กกวา จากภาพ
ที่ 19 จะเห็นวา โครมาโทแกรมของของเหลวในแตละทรีตเมนตประกอบดวยพีค 2 กลุม ใหญๆ นั่น
คือ พีคตรงตําแหนงที่เวลาประมาณ 10 ถึง 13 นาที และที่เวลาประมาณ 15 ถึง 16 นาที เมื่อเทียบกับ
สารมาตรฐานคารโบไฮเดรตที่มี degree of polymerisation (DP) 1 ถึง 7 แลว สามารถระบุไดวา พีค
ตรงตําแหนงนาทีที่ 16 และ 15 คือ คารโบไฮเดรตที่มี DP1 และ DP2 ตามลําดับ ในขณะที่พีคตรง
ตําแหนงนาทีที่นอยกวา 13 ลงไป คือ คารโบไฮเดรตที่มีขนาดใหญกวา DP7 ขึ้นไป
เมื่อพิจารณาที่พีค DP1 ของแตละทรีตเมนต พบวา มีความสัมพันธกับปริมาณโมโน
แซคคาไรดทั้งหมดที่พบในของเหลว (ขอ 4.2.5) กลาวคือ ที่คา ln Ro เทากับ 6.8 (อุณหภูมิ 200 องศา
เซลเซียส) มีปริมาณโมโนแซคคาไรดทั้งหมดสูงที่สุด ซึ่งจากโครมาโทแกรมก็แสดงใหเห็น
เหมือนกันวาที่ทรีตเมนตนี้มีสัญญาณของโครมาโทแกรมสูงที่สุดเชนกัน นั่นเปนการยืนยันไดวา
รูปแบบของโครมาโทแกรมที่ไดจากการวิเคราะหดวย Size Exclusion Chromatography สามารถ
บอกลักษณะของคารโบไฮเดรตที่พบในแตละทรีตเมนตได และเมื่อพิจารณาพีคตรงตําแหนง
ประมาณนาทีที่ 10 หรือพีคของโอลิโกแซคคาไรดท่มี ี DP มากกวา 7 ขึ้นไป พบวา เมื่อสภาวะความ
รุนแรงของน้ํากึ่งวิกฤตสูงขึ้น พีคตรงตําแหนงนี้ก็แตกออกมากขึ้นดวยเชนกัน โดยทําใหเกิดพีคที่
ปรากฏหลังนาทีที่ 10 ออกไปเรื่อยๆ ซึ่งหมายความวา ที่สภาวะความรุนแรงสูงขึ้น ทําใหเกิดโอลิโก
แซคคาไรดสายสั้นลงนั่นเอง
แมวาผลการทดลองในขอ 4.2.6 แสดงใหเห็นวา การทรีตตัวอยางเปลือกเสาวรสดวย
น้ํากึ่งวิกฤตที่คา ln Ro เทากับ 9.9 (อุณหภูมิ 245 องศาเซลเซียส) ไมไดเปนสภาวะที่ทําใหไดปริมาณ
โอลิโกแซคคาไรดรวมสูงที่สุด (12.4 กรัมตอเปลือกเสาวรสแหง 100 กรัม ปริมาณสูงที่สุดคือ 21.2
กรัมตอเปลือกเสาวรสแหง 100 กรัมที่คา ln Ro เทากับ 5.1 หรืออุณหภูมิ 175 องศาเซลเซียส) แตจาก
ภาพที่ 20 แสดงใหเห็นวา ที่สภาวะนี้สงผลใหเกิดโอลิโกแซคคาไรดสายสั้นๆมากขึ้น ซึ่งถาหาก
พิจารณา

39
ในแงของการเปนพรีไบโอติกสแลว จุลินทรียที่มีประโยชนตอรางกายสามารถนําโอลิโกแซคคา
ไรดสายสั้นๆไปใชไดงายกวาโอลิโกแซคคาไรดสายยาว ซึ่งจะทําใหไดผลผลิตเปนกรดไขมันสาย
สั้นๆ เชน กรดอะซีติก กรดโพพิโอนิก กรดบิวทิริก เปนตน กรดเหลานี้มีประสิทธิภาพในการเขา
ยึดเกาะกับผนังลําไสเพื่อปองกันการลุกลามของเชื้อจุลินทรียกอโรคดวย (Bornet และคณะ, 2002)
การเลือกโอลิโกแซคคาไรดเพื่อนําไปใชประโยชนในแงของการเปนวัตถุเติมแตงใน
อาหารควรพิจารณาถึงการกระจายของขนาดสายโอลิโกแซคคาไรดดวย กลาวคือ ควรใหมีความ
หลากหลายของขนาดสาย ตั้งแตสายสั้นไปจนถึงสายยาว (Gullón และคณะ, 2009; Fanaro และ
คณะ, 2005) เนื่องจากโอลิโกแซคคาไรดสายยาวอาจสงผลขางเคียงตอผูบริโภคได เชน ทําใหเกิด
อาการทองอืด อีกทั้ง โอลิโกแซคคาไรดที่มีอยูในอาหารตามธรรมชาติ เชน ในน้ํานม ก็มีกาแลกโต
โอลิโกแซคคาไรดสายสั้น (รอยละ 90) และฟรุกโตโอลิโกแซคคาไรดสายยาว (รอยละ 10) ผสม
รวมกัน (Fanaro และคณะ, 2005)
นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาตัวอยางของเหลวที่ไดจากการทรีตเปลือกเสาวรสดวยน้ํากึ่ง
วิกฤตที่คา ln Ro เทากับ 9.9 (อุณหภูมิ 245 องศาเซลเซียส) จะเห็นวา โอลิโกแซคคาไรดที่พบมาก
ที่สุด คือ ไซแลน ซึ่งเปนโอลิโกแซคคาไรดที่ราคาสูงเมื่อเปรียบเทียบกับโอลิโกแซคคาไรดชนิด
อื่นๆ (Vegas และคณะ, 2006) และยังถูกนํามาศึกษากันอยางกวางขวางถึงประสิทธิภาพในการ
เปนพรีไบโอติกส ดังเชน ในงานวิจัยของ Mäkeläinen และคณะ (2009) กลาวไววา ไซแลน ทําให
ปริมาณจุลินทรียที่เปนประโยชนตอรางกายสกุล Bifidobacterium มีจํานวนมากขึ้น รวมถึงมีความ
คงตัวไดที่อุณหภูมิสูงและที่ชวงคาความเปนกรด-ดางกวาง นอกจากนี้ ไซแลน ยังมีความสามารถ
ในการตานอนุมูลอิสระ ปองกันการเกิดคอเลสเตอรอลอุดตันในเสนเลือด กระตุนใหลําไสมีการดูด
ซึมแรธาตุมากขึ้น (Gullón และคณะ, 2009) ดังนั้นจึงเลือกสภาวะการทดลองนี้ สําหรับการศึกษาผล
ของขนาดอนุภาคของตัวอยางที่ใชในการทรีตตอไป
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ภาพที่ 19 โครมาโทแกรมที่ไดจากการวิเคราะหดวย Size Exclusion Chromatography ของคารโบไฮเดรตในของเหลวที่ได
จากการทรีตเปลือกเสาวรสดวยน้ํากึ่งวิกฤต (ก- ช) และสารมาตรฐานคารโบไฮเดรต DP 1-7 (ซ)
40

30000

ln Ro = 9.9, 245 °C

60000
สัญญาณโครมาโตแกรม (มิลลิโวลต)

15000
0
11
30000

3000

12
เวลา (นาที)

13

ln Ro = 9.9, 245 °C

1500

0

0

5

10
ln Ro = 0.1, 100 °C
ln Ro = 6.8, 200 °C

เวลา (นาที)

15

ln Ro = 1.8, 125 °C
ln Ro = 8.4, 225 °C

20

13
ln Ro = 3.4, 150 °C
ln Ro = 9.9, 245 °C

14
เวลา (นาที)

15

ln Ro = 5.1, 175 °C

ภาพที่ 20 โครมาโทแกรมขนาดของโอลิโกแซคคาไรดในของเหลวที่ไดจากการทรีตเปลือกเสาวรสดวยน้ํากึ่งวิกฤต
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4.3 องคประกอบในเปลือกเสาวรสที่ขนาดอนุภาคตางๆ
ตามที่ไดกลาวไวในหัวขอ 3.4.1 ถึงวิธีการเตรียมตัวอยางเพื่อใชศึกษาในงานวิจัยครั้งนี้
วา ตัวอยางเปลือกเสาวรสถูกนํามาทําใหแหงแลวจึงนําไปบดตอดวยเครื่องผสมอาหาร โดยตัวอยาง
ที่บดได มีขนาดอนุภาคอยูในชวง 45 ถึง 4,750 ไมครอน และแบงตัวอยางออกเปน 2 สวนเทาๆกัน
ซึ่งสวนหนึ่งไดถูกนําไปใชในการศึกษาเรื่องผลของอุณหภูมิและเวลาที่ใชในการทรีตดวยน้ํากึ่ง
วิกฤตแลว
สําหรับการทดลองในสวนนี้เปนการศึกษาเรื่องอิทธิพลของขนาดอนุภาคของผงเปลือก
เสาวรสแหงที่มีผลตอองคประกอบคารโบไฮเดรตที่ไดในของเหลว โดยไดนําตัวอยางเปลือก
เสาวรสแหงในสวนที่เหลือ (ที่แบงไวแลวจากการทดลองแรก) มาปริมาณ 500 กรัม จากนั้นรอน
ตัวอยางดวยตะแกรงรอนเพื่อแบงขนาดอนุภาคของตัวอยางออกเปน 4 ระดับ ไดแก อนุภาคขนาด
ใหญกวา 45 แตเล็กกวา 106 ไมครอน (S), อนุภาคขนาดใหญกวา 106 แตเล็กกวา 250 ไมครอน (M),
อนุภาคขนาดใหญกวา 250 แตเล็กกวา 1,000 ไมครอน (L) และอนุภาคขนาดใหญกวา 1,000 แตเล็ก
กวา 4,750 ไมครอน (XL) ซึ่งเมื่อทําการรอนแบงตัวอยางออกเปนขนาดตางๆแลวพบวา ตัวอยางที่มี
ขนาดอนุภาค S, M, L และ XL มีสัดสวนถึงรอยละ 7.7, 9.2, 32.3 และ 51.0 ตามลําดับ สําหรับ
ตัวอยางควบคุม (control) นั่นก็คือ อนุภาคขนาดใหญกวา 45 แตเล็กกวา 4,750 ไมครอน และเมื่อนํา
ตัวอยางที่ขนาดอนุภาคตางๆเหลานี้ ไปวิเคราะหองคประกอบทางอาหาร พบวา องคประกอบสวน
ใหญยังคงเปนคารโบไฮเดรตเชนกัน แตปริมาณที่พบในแตละขนาดนั้นแตกตางกันดังตารางที่ 6
ตารางที่ 6 องคประกอบในผงเปลือกเสาวรสที่ขนาดอนุภาคตางๆ
รหัส
ขนาดอนุภาค
องคประกอบทางอาหาร (รอยละ โดยน้ําหนักเปยก) *
คารโบไฮเดรต**
ตัวอยาง (x) (ไมครอน) ความชื้น
ไขมัน
โปรตีน
เถา
45 < x < 106
S
12.4 ± 0.0 0.5 ± 0.1 4.7 ± 0.0 6.6 ± 0.0 75.8C ± 0.0
106 < x < 250
M
12.7 ± 0.0 0.5 ± 0.1 4.9 ± 0.0 7.6 ± 0.0 74.3D ± 0.0
250 < x < 1,000
L
11.6 ± 0.0 0.3 ± 0.0 4.7 ± 0.0 6.7 ± 0.0 76.7B ± 0.1
XL 1,000 < x < 4,750 11.9 ± 0.1 0.2 ± 0.0 4.2 ± 0.0 7.2 ± 0.3 76.4B ± 0.2
control 45 < x < 4,750 9.4 ± 0.0 0.4 ± 0.0 3.9 ± 0.2 6.9 ± 0.1 79.4A ± 0.2
* คาเฉลี่ย ± สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (n = 2)
** คํานวณจาก คารโบไฮเดรต = 100 – (ความชื้น+ไขมัน+โปรตีน+เถา)
อักษรภาษาอังกฤษพิมพใหญที่แตกตางกัน หมายถึงคาเฉลี่ยของปริมาณคารโบไฮเดรตที่แตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (Tukey, D = 0.05) ตามลําดับ
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4.4 ผลของขนาดอนุภาคของตัวอยางที่ใชในการทรีต
4.4.1 สภาวะในการทรีตเปลือกเสาวรสดวยน้ํากึ่งวิกฤตที่อุณหภูมิ 245 องศาเซลเซียส
แมวาผงเปลือกเสาวรสไดถูกแยกออกเปนขนาดตางๆแลว แตรูปแบบการเปลี่ยนแปลง
อุณหภูมิของตัวอยางที่อยูในเวสเซลขณะทรีตดวยน้ํากึ่งวิกฤตที่อุณหภูมิ 245 องศาเซลเซียสก็ไมมี
ความแตกตางจากการทรีตตัวอยางควบคุม (control) ซึ่งแสดงในภาพที่ 21 อีกทั้งคา ln Ro ที่คํานวณ
ไดก็ยังใกลเคียงกันดวย โดยคาอยูในชวง 9.8 ถึง 9.9 ดังตารางที่ 7
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ภาพที่ 21 อุณหภูมิในระหวางทรีตตัวอยางเปลือกเสาวรสดวยน้ํากึ่งวิกฤตที่อุณหภูมิ 245 องศา
เซลเซียส เมื่อใชอนุภาคขนาด S (×), M (U), L (□), XL (○) และ control (♦)
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ตารางที่ 7 คา severity factor (Ro) จากการทรีตเปลือกเสาวรสที่มีขนาดอนุภาคตางกันที่อุณหภูมิ
245 องศาเซลเซียส
รหัสตัวอยาง ขนาดอนุภาค (x) อัตราการใหความรอน *
Ro**
ln Ro**
(ไมครอน)
(องศาเซลเซียส/นาที)
S
45 < x < 106
28.0 ± 0.3
1.8 × 104 ± 2,379.7 9.8 ± 0.1
M
106 < x < 250
28.7 ± 0.7
1.8 × 104 ± 1,931.4 9.8 ± 0.1
L
250 < x < 1,000
25.7 ± 0.7
2.0 × 104 ± 2,089.2 9.9 ±0.1
XL
1,000 < x < 4,750
25.5 ± 0.6
2.0 × 104 ± 3,565.9 9.9 ± 0.2
control
45 < x < 4,750
29.4 ± 1.7
2.1 × 104 ± 5,791.6 9.9 ± 0.3
* คํานวณจากชวงเวลาที่เริ่มใหความรอนแกตัวอยางจนกระทั่งตัวอยางมีอุณหภูมิเทากับอุณหภูมิที่
ตองการศึกษา
** คาเฉลี่ย ± สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (n = 3)
4.3.2 ลักษณะปรากฏของของแข็งที่เหลือและของเหลวที่ไดหลังการทรีต
ของแข็งที่เหลือและของเหลวที่ไดจากการทรีตตัวอยางที่มีขนาดอนุภาคตางกัน มีลักษณะ
ปรากฏแสดงดังภาพที่ 22 โดยพบวาขนาดอนุภาคไมสงผลใหสีของของเหลวแตกตางกันมากนัก
กลาวคือ ของเหลวที่ไดมีสีน้ําตาลเขม สําหรับทุกขนาดอนุภาคที่ทําการศึกษา อยางไรก็ตาม หาก
พิจารณาลักษณะของของแข็งที่เหลือ พบวา การทรีตตัวอยางที่มีขนาดอนุภาค S และ M สงผลให
ของแข็งที่เหลือมีสีน้ําตาลอยางสม่ําเสมอกัน ในขณะที่การทรีตตัวอยางที่มีขนาดอนุภาค L และ XL
นั้น สงผลใหของแข็งที่เหลือ มีสีน้ําตาลเขมไมสม่ําเสมอกัน และยังพบลักษณะการอุมน้ําของ
เปลือกเสาวรสอยางชัดเจน
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อนุภาคขนาด M

อนุภาคขนาด L

อนุภาคขนาด XL

control

ภาพที่ 22 ภาพถายของของแข็งที่เหลือและของเหลวที่ไดจากการทรีตตัวอยางดวยน้ํากึ่งวิกฤต โดย
ที่ตัวอยางมีขนาดอนุภาคแตกตางกัน
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4.3.3 ปริมาณของแข็งที่หายไปและคาความเปนกรด-ดางของของเหลวที่ได
การทรีตตัวอยางที่มีขนาดอนุภาค S, M และ L ทําใหปริมาณของแข็งที่หายไปมีมากถึง
รอยละ 61.1, 61.0 และ 61.0 ตามลําดับ ซึ่งไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญกับ control (รอยละ 62.7)
ในขณะที่ตัวอยาง XL มีปริมาณของแข็งที่หายไปต่ํากวาทรีตเมนตอื่นๆ (รอยละ 57.94) ดังภาพที่ 23
ก และเมื่อนําของเหลวที่ไดจากการทรีตเปลือกเสาวรสดวยน้ํากึ่งวิกฤตไปวัดคาความเปนกรด-ดาง
(ภาพที่ 23 ข) พบวา การทรีตเปลือกเสาวรสที่มีขนาดอนุภาค S, M, L และ XL มีคาความเปนกรดดางเทากับ 3.86, 3.81, 3.75 และ 3.77 ตามลําดับ ซึ่งพบวามีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
เมื่อเปรียบเทียบระหวางมวลและปริมาตรของสสารแลว พบวา ที่น้ําหนักของสสาร
เทากัน สสารที่มีขนาดอนุภาคเล็กกวาจะมีปริมาตรมากกวาสสารที่มอี นุภาคขนาดใหญ ซึ่งในการ
ทดลองครัง้ นี้ พบวา การผสมตัวอยางขนาด S, M, L และ XL กับน้ํา กอนนําไปทรีตดวยน้ํากึ่งวิกฤต
นั้น ปริมาตรของตัวอยางที่ใชลดลงตามลําดับเชนกัน ที่อนุภาคขนาด S มีปริมาตรของตัวอยาง
คอนขางมาก เมื่อผสมตัวอยางกับน้ํา ทําใหไดของผสมที่มีลักษณะขนและหนืดขึ้นเล็กนอย ซึ่งอาจ
เปนสาเหตุใหการทรีตดวยน้ํากึ่งวิกฤตเปนไปอยางไมทั่วถึง สงผลใหเกิดผลิตภัณฑที่เปนกรด
นอยลง ดังนั้นจึงเห็นวาที่ทรีตเมนตนี้มีคาความเปนกรด-ดางสูงที่สุด (ภาพที่ 23 ข) ในทางกลับกัน
การทรีตตัวอยางที่มีอนุภาคขนาด XL กลับใหคาความเปนกรด-ดางสูงกวาอนุภาคขนาด L ทั้งนี้
นาจะเปนผลมาจากองคประกอบสวนใหญของตัวอยางที่มีขนาดอนุภาค XL เปนสวนที่มาจากผิว
ของเปลือกเสาวรสซึ่งเปนโครงสรางที่แข็งแรงจึงทําใหถูกทําลายดวยน้ํากึ่งวิกฤตไดยากกวา
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ขนาดอนุภาค
ภาพที่ 23 รอยละของของแข็งที่หายไป (ก) และคาความเปนกรด-ดาง ของของเหลวที่ได (ข)
ภายหลังจากการทรีตตัวอยางเปลือกเสาวรสดวยน้ํากึ่งวิกฤต โดยที่ตัวอยางมีขนาด
อนุภาคแตกตางกัน
อักษรภาษาอังกฤษพิมพใหญและพิมพเล็กที่แตกตางกัน หมายถึงคาเฉลี่ยของปริมาณ
รอยละของของแข็งที่หายไป และคาเฉลี่ยของคาความเปนกรด-ดาง ที่แตกตางกันอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติ (Tukey, D = 0.05) ตามลําดับ
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องคประกอบคารโบไฮเดรต
(กรัมน้ําตาลกลูโคสตอเปลือกเสาวรสแหง 100 กรัม)

4.3.4 ปริมาณคารโบไฮเดรตทั้งหมด ปริมาณน้ําตาลรีดิวซ และปริมาณ 5-ไฮดรอกซี
เมทิลเฟอฟูรอลดีไฮด (5-HMF) ในของเหลวที่ได
เมื่อนําของเหลวที่ไดจากการทรีตมาวิเคราะหปริมาณคารโบไฮเดรตทั้งหมดและ
ปริมาณน้ําตาลรีดิวซ พบวา การทรีตเปลือกเสาวรสที่มีขนาดอนุภาค S, M, L และ XL มีปริมาณ
คารโบไฮเดรตทั้งหมดเทากับ 11.7, 14.9, 18.8 และ 15.5 กรัมน้ําตาลกลูโคสตอเปลือกเสาวรสแหง
100 กรัม ตามลําดับ และยังมีปริมาณน้ําตาลรีดิวซเทากับ 11.1, 12.8, 17.5 และ 13.6 กรัมน้ําตาล
กลูโคสตอเปลือกเสาวรสแหง 100 กรัม ตามลําดับ จากขอมูลดังกลาว จะเห็นวาการทรีตเปลือก
เสาวรสที่มีขนาดอนุภาค L ใหปริมาณคารโบไฮเดรตทั้งหมดและปริมาณน้ําตาลรีดิวซสูงที่สุด (ภาพ
ที่ 24 ) ซึ่งสัมพันธกับคาความเปนกรดที่เพิ่มขึ้นกอนหนานี้ (คาความเปนกรด-ดางเทากับ 3.75)
25
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ขนาดอนุภาค

XL
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ภาพที่ 24 ปริมาณคารโบไฮเดรตทั้งหมดและปริมาณน้ําตาลรีดิวซในของเหลวที่ไดจากการทรีต
เปลือกเสาวรสดวยน้ํากึ่งวิกฤต โดยที่ตัวอยางมีขนาดอนุภาคแตกตางกัน
อักษรภาษาอังกฤษพิมพใหญและพิมพเล็กที่แตกตางกัน หมายถึงคาเฉลี่ยของปริมาณ
คารโบไฮเดรตทั้งหมดและปริมาณน้ําตาลรีดิวซที่แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
(Tukey, D = 0.05)
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แมวาผลการทดลองที่กลาวมาขางตน แสดงใหเห็นวาขนาดอนุภาคของตัวอยางสงผล
ตอปริมาณของแข็งที่หายไป, คาความเปนกรด-ดาง, ปริมาณคารโบไฮเดรตทั้งหมดและปริมาณ
น้ําตาลรีดิวซ แตกลับไมสงผลตอปริมาณ 5-HMF ที่เกิดขึ้น เนื่องจากคาของ 5-HMF ที่พบอยู
ในชวง 1.0 ถึง 1.1 กรัมตอเปลือกเสาวรสแหง 100 กรัม ซึ่งไมมีความแตกตางกันทางสถิติ ดังแสดง
ในภาพที่ 25

5-HMF
(กรัมตอเปลือกเสาวรสแหง 100 กรัม)

1.4
1.2

A

A

A

A

A

S

M

L

XL

control

1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
ขนาดอนุภาค

ภาพที่ 25 ปริมาณ 5-HMFในของเหลวที่ไดจากการทรีตเปลือกเสาวรสดวยน้ํากึ่งวิกฤต โดยที่
ตัวอยางมีขนาดอนุภาคแตกตางกัน
อักษรภาษาอังกฤษพิมพใหญที่แตกตางกัน หมายถึงคาเฉลี่ยของปริมาณ 5-HMF ที่
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (Tukey, D = 0.05)
4.3.5 โมโนแซคคาไรด, โอลิโกแซคคาไรด และขนาดของสายโอลิโกแซคคาไรดในของเหลวที่ได
ภาพที่ 26 แสดงถึงปริมาณโมโนแซคคาไรดแตละชนิดที่พบในของเหลวที่ไดจากการ
ทรีตเปลือกเสาวรสดวยน้ํากึ่งวิกฤต โดยที่ตัวอยางมีขนาดอนุภาคแตกตางกัน ซึ่งแสดงในรูปแบบ
ของแผนภูมิแทงแบบเรียงซอน โดยความสูงของแผนภูมิแสดงถึงปริมาณโมโนแซคคาไรดทั้งหมด
ที่พบในทรีตเมนตางๆ ซึ่งจากภาพจะเห็นวา การทรีตเปลือกเสาวรสที่มีขนาดอนุภาค L ใหปริมาณ
โมโนแซคคาไรดรวมทั้งหมดสูงที่สุด (2.3 กรัมตอเปลือกเสาวรสแหง 100 กรัม) รองลงมาคือที่
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ขนาดอนุภาค XL (2.1 กรัมตอเปลือกเสาวรสแหง 100 กรัม), ขนาดอนุภาค M (1.9 กรัมตอเปลือก
เสาวรสแหง 100 กรัม) และขนาดอนุภาค S (1.8 กรัมตอเปลือกเสาวรสแหง 100 กรัม) ตามลําดับ
เชนเดียวกับผลการทดลองในขอ 4.1.5 ที่พบวา กลูโคส เปนโมโนแซคคาไรดที่ถูกพบ
ในปริมาณมากที่สุดสําหรับทุกๆทรีตเมนต แตเมื่อพิจารณาจากภาพที่ 26 แลวจะเห็นวา การทรีต
เปลือกเสาวรสที่มีขนาดอนุภาค L สงผลใหอะราบิโนส, ไซโลส, กาแลกทูโรนิก, กลูคูโรนิก, แรม
โนส และไรโบส ถูกพบในปริมาณมากขึ้น

โมโนแซคคาไรด
(กรัมตอเปลือกเสาวรสแหง 100 กรัม)

2.5
2.0

A

A
A

Arabinose

Xylose

A
A

Galactose

1.5

Glucose
Galacturonic acid

1.0

Glucuronic acid

0.5

Rhamnose
Ribose

0.0
S

M

L

XL

control

Mannose

ขนาดอนุภาค
ภาพที่ 26 ปริมาณโมโนแซคคาไรดในของเหลวที่ไดจากการทรีตเปลือกเสาวรสดวยน้ํากึ่งวิกฤต
โดยที่ตัวอยางมีขนาดอนุภาคแตกตางกัน
อักษรภาษาอังกฤษพิมพใหญที่แตกตางกัน หมายถึงคาเฉลี่ยของปริมาณโมโนแซคคา
ไรดทั้งหมดที่แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (Tukey, D = 0.05)
อยางไรก็ตาม การพบปริมาณโมโนแซคคาไรดสูงที่สุดเมื่อทรีตตัวอยางที่มีขนาด
อนุภาค L นี้ ไดสอดคลองกับปริมาณโอลิโกแซคคาไรดสูงสุดดวยเชนกัน (10.9 กรัมตอเปลือก
เสาวรสแหง 100 กรัม) จากภาพที่ 27 แสดงใหเห็นวา มีโอลิโกแซคคาไรดเพียง 4 ชนิดเทานั้นที่ถูก
ตรวจพบ ซึ่งไดแก ไซแลน (6.4 กรัมตอเปลือกเสาวรสแหง 100 กรัม), กลูแคน (2.9 กรัมตอเปลือก
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เสาวรสแหง 100 กรัม), แมนแนน (0.9 กรัมตอเปลือกเสาวรสแหง 100 กรัม) และกาแลกแตน (0.7
กรัมตอเปลือกเสาวรสแหง 100 กรัม)
14

A

โอลิโกแซคคาไรด
(กรัมตอเปลือกเสาวรสแหง 100 กรัม)
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ขนาดอนุภาค

ภาพที่ 27 ปริมาณโอลิโกแซคคาไรดในของเหลวที่ไดจากการทรีตเปลือกเสาวรสดวยน้ํากึ่งวิกฤต
โดยที่ตัวอยางมีขนาดอนุภาคแตกตางกัน
อักษรภาษาอังกฤษพิมพใหญที่แตกตางกัน หมายถึงคาเฉลี่ยของปริมาณโอลิโกแซคคา
ไรดทั้งหมดที่แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (Tukey, D = 0.05)
เมื่อเปรียบเทียบขนาดของสายโอลิโกแซคคาไรดในตัวอยางเปลือกเสาวรสที่ถูกแบง
ออกเปนขนาดตางๆ กับตัวอยางเปลือกเสาวรสที่ไมไดแยกขนาด พบวา การทรีตตัวอยางที่แบง
ออกเปนขนาดตางๆ ทําใหไดโอลิโกแซคคาไรดสายสั้นๆมากขึ้น โดยเฉพาะตัวอยางเปลือกเสาวรส
ที่มีขนาดอนุภาค M และ L ดังแสดงในภาพที่ 28

29000

DP 1

control

สัญญาณโครมาโทแกรม (มิลลิโวลต)
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0
35000
-5000
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เวลา (นาที)
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ภาพที่ 28 โครมาโทแกรมของโอลิโกแซคคาไรดในของเหลวที่ไดจากการทรีตเปลือกเสาวรสที่มีขนาดอนุภาคตางกัน
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บทที่ 5
สรุปผลการทดลอง
จากการศึกษาพบวาอุณหภูมิและเวลาที่ใชในการทรีตเปลือกเสาวรสดวยน้ํากึ่งวิกฤตมี
ผลตอเปลือกเสาวรสและองคประกอบของของเหลวที่ได กลาวคือ เมื่อสภาวะของการทรีตมีความ
รุนแรงมากขึ้น (อุณหภูมิสูงขึ้น) โครงสรางของเปลือกเสาวรสก็สูญเสียองคประกอบที่เปนของแข็ง
มากขึ้นดวยเชนกัน และลักษณะของของแข็งที่เหลืออยูก็มีขนาดอนุภาคที่เล็กลง อีกทั้งมีสีน้ําตาล
เขมมากขึ้น ในทํานองเดียวกัน ของเหลวที่ไดก็มีสีน้ําตาลเขมมากขึ้นตามความรุนแรงของสภาวะที่
ใชทรีต สําหรับองคประกอบที่เปนคารโบไฮเดรตที่ละลายอยูในของเหลวนั้น จากการวิเคราะห
ปริมาณคารโบไฮเดรตทั้งหมดและปริมาณน้ําตาลรีดิวซ พบวา มีคาเพิ่มขึ้นจาก 12.8 ไปจนถึง 28.5
กรัมกลูโคสตอ 100 กรัมเปลือกเสาวรสแหง และเพิ่มจาก 11.0 ไปจนถึง 23.2 กรัมกลูโคสตอ 100
กรัมเปลือกเสาวรสแหง ตามลําดับ โดยสภาวะที่ทําใหไดปริมาณสูงสุดคือการทรีตที่คา ln Ro เทากับ
6.8 หรือที่อุณหภูมิ 200 องศาเซลเซียส อยางไรก็ตาม เมื่อทรีตที่อุณหภูมิสูงกวานี้คาทั้งสองไดลดลง
เนื่องจากเกิดการสลายตัวไปเปนสาร 5-HMF ที่มีสีน้ําตาลและละลายน้ําได โดยปริมาณที่ตรวจพบ
อยูในชวง 12.0 ถึง 926.3 มิลลิกรัมตอเปลือกเสาวรสแหง 100 กรัม (ที่อุณหภูมิ 150 องศาเซลเซียส
ขึ้นไป) เมื่อวิเคราะหชนิดของคารโบไฮเดรตในของเหลว พบวา เปนโมโนแซคคาไรด 6.1 กรัมตอ
100 กรัมเปลือกเสาวรสแหง (ที่อุณหภูมิ 200 องศาเซลเซียส)โดยมีปริมาณกลูโคสมากที่สุดในทุกๆ
สภาวะที่ศึกษา และเปนโอลิโกแซคคาไรด 21.2 กรัมตอ 100 กรัมเปลือกเสาวรสแหง (ที่อุณหภูมิ
175 องศาเซลเซียส) ซึ่งประกอบดวยกาแลกทูโรแนนเปนสวนใหญ นอกจากนี้ ยังพบไซแลน และ
แมนแนน มีปริมาณเพิ่มตามสภาวะที่รุนแรงขึ้น
แมวาการแยกขนาดอนุภาคของตัวอยางเปลือกเสาวรสแหงออกเปนขนาดตางๆกอนทํา
การทรีตดวยน้ํากึ่งวิกฤตนั้น ไมสงผลตอปริมาณของแข็งที่หายไปและปริมาณ 5-HMF ที่เกิดขึ้น แต
กลับสงผลตอชนิดและขนาดของโอลิโกแซคคาไรดที่พบในของเหลว ซึ่งผลจากการทดลองครั้งนี้
สามารถนําไปใชเปนแนวทางในการแปรรูปวัตถุดิบเหลือทิ้งจากธรรมชาติหรือจากโรงงาน
อุตสาหกรรมที่มีปริมาณคารโบไฮเดรตสูงใหกลายเปนโอลิโกแซคคาไรดที่มีมูลคาเพิ่มขึ้นได
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ภาคผนวก ก
วิธีการวิเคราะห
1. การวิเคราะหปริมาณความชื้น (ดัดแปลงจาก AOAC, 2000)
1.1 อบ moisture can ที่อุณหภูมิ 105 องศาเซลเซียสเปนเวลา 24 ชั่วโมง ปลอยใหเย็น
ในโถดูดความชื้นและชั่งน้ําหนัก
1.2 ชั่งตัวอยางใสใน moisture can ประมาณ 5 กรัม แลวนําไปอบที่อุณหภูมิ 105 องศา
เซลเซียสเปนเวลา 24 ชั่วโมง ปลอยใหเย็นในโถดูดความชื้น แลวชั่งน้ําหนัก
1.3 นําไปอบอีกครั้งที่สภาวะเดิม ปลอยใหเย็นในโถดูดความชื้น แลวชั่งน้ําหนัก ทําซ้ํา
จนกวาน้ําหนักจะคงที่
1.4 คํานวณหาปริมาณความชื้นจากสูตร
รอยละของความชื้น = (น้ําหนักตัวอยางกอนอบ – น้ําหนักตัวอยางหลังอบ) × 100
น้ําหนักตัวอยาง (กรัม)
2. การวิเคราะหปริมาณไขมัน (AOAC, 1990)
2.1 ชั่งตัวอยางใส thimble ประมาณ 2-5 กรัม แลวนําทั้ง thimble นั้นไปใสในเครื่อง
Soxhlet extractor
2.2 ชั่งน้ําหนักของ extraction cup แลวเติมตัวทําละลายปโตรเลียมอีเทอรลงไป
ปริมาตร 50 มิลลิลิตร จากนั้นนําไปใสในเครื่อง extraction unit
2.3 ทําการสกัด (boiling) นาน 90 นาที และทําการชะลาง (rinsing) นาน 180 นาที
2.4 นํา extraction cup ไปอบในตูอบลมรอนที่อุณหภูมิ 105 องศาเซลเซียส นาน 30
นาที เพื่อระเหยตัวทําละลายออกไป
2.5 นําไปเก็บไวในโถดูดความชื้น ทิ้งไวใหเย็นและนํามาชั่งน้ําหนัก
2.6 คํานวณหาปริมาณไขมันจากสูตร
รอยละของความชื้น = น้ําหนักไขมัน × 100
น้ําหนักตัวอยาง (กรัม)
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3. การวิเคราะหโปรตีน (AOAC, 2000)
3.1 ชั่งตัวอยาง 0.5-1 กรัม ใสลงใน Kjeldahl flask เติม anhydrous CuSO4 0.1 กรัม
anhydrous Na2SO4 2 กรัม และ conc. H2SO4 25 มิลลิลิตร ใส antibumping chip 2-3 เม็ดลงใน
Kjeldahl flask
3.2 ตั้งอุณหภูมิของเครื่องยอยไวที่ 180 องศาเซลเซียส เปนระยะเวลานาน 20 นาที และ
เปลี่ยนระดับอุณหภูมิเปน 380 องศาเซลเซียส เปนระยะเวลานาน 2 ชั่วโมงหรือจนกวาสารละลาย
ใส ทิ้งใหสารละลายเย็น
3.3 ติดตั้งเครื่องมือกลั่นใหปลายของ condenser จุมลงในสารละลายกรดบอริคความ
เขมขนรอยละ 4 ปริมาตร 25 มิลลิลิตร หยดเมทิลเรด 2-3 หยด
3.4 เติม NaOH รอยละ 50 ปริมาตร 50-70 มิลลิลิตร ลงใน Kjeldahl flask โดยขั้น
ตอนนี้ NaOH ถูกเติมโดยเครื่องกลั่น
3.5 เก็บสารละลายที่กลั่นได จากนั้นไตเตรตดวยสารละลายมาตรฐาน HCl เขมขน 0.1
N จนไดจุดยุติเปนสีชมพู
3.6 คํานวณรอยละของไนโตรเจนในตัวอยาง แลวใช conversion factor เทากับ 6.25
หารอยละของโปรตีนในตัวอยาง
รอยละของไนโตรเจน = (มิลลิลิตร HCl – มิลลิลิตร Blank)× Normality of HCl × 14.007 × 100
น้ําหนักตัวอยาง (มิลลิกรัม)
รอยละของโปรตีน = รอยละของไนโตรเจน × 6.25
หมายเหตุ ใชน้ํากลั่นเปน Blank ชั่งน้ําหนักใหใกลเคียงกับตัวอยาง และสารละลายมาตรฐาน HCl
ตองเทียบมาตรฐานกับสารละลายมาตรฐาน 0.1 N NaOH โดยมี phenopthalene เปน indicator
4. การวิเคราะหปริมาณเถา (Ash) (ดัดแปลงจาก AOAC, 2000)
4.1 เผาถวยกระเบื้องเคลือบในเตาเผาที่อุณหภูมิ 550 องศาเซลเซียส นาน 3 ชั่วโมง นํา
ออกจากเตาเผาเก็บไวในโถดูดความชื้น ปลอยใหเย็นลงจนถึงอุณหภูมิหอง ชั่งน้ําหนัก ทําซ้ํา
จนกระทั่งน้ําหนักคงที่ (ในแตละซ้ําตางกันไมเกิน 3 มิลลิกรัม) บันทึกผล
4.2 ชั่งตัวอยางละเอียดประมาณ 2 กรัม ลงในถวยกระเบื้องเคลือบ เผาบนเตาไฟฟาจน
หมดควัน
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4.3 นําไปเผาที่อุณหภูมิ 550 องศาเซลเซียส จนกระทั่งไดเถาสีออนหรือสีขาวสม่ําเสมอ
นําออกจากเตาเผา เก็บไวในโถดูดความชื้น ปลอยใหเย็นลงจนถึงอุณหภูมิหอง ชั่งน้ําหนัก ทําซ้ํา
จนกระทั่งน้ําหนักคงที่ (ในแตละซ้ําตางกันไมเกิน 3 มิลลิกรัม)
4.4 คํานวณหาปริมาณเถาจากสูตร
รอยละของเถา = น้ําหนักของสวนที่เหลือจากการเผา × 100
น้ําหนักตัวอยาง (กรัม)
5. การวิเคราะหปริมาณคารโบไฮเดรตทั้งหมดดวยวิธีฟนอลซัลฟูริก (Phenol-sulfuric method)
(Chaplin และ Kennedy, 1986)
5.1 การเตรียมกราฟมาตรฐานน้ําตาลกลูโคส
5.1.1 นําสารละลายกลูโคสปริมาตร 200 ไมโครลิตร ใสหลอดทดลองขนาด 16 × 150
มิลลิเมตร
5.1.2 เติมสารละลายฟนอล (Phenol) รอยละ 5 ปริมาตร 200 ไมโครลิตร
5.1.3 เติมกรดซัลฟูริกเขมขน ปริมาตร 1 มิลลิลิตร ผสมใหเขากัน
5.1.4 นําตัวอยางไปใสในอางควบคุมอุณหภูมิที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส เปน
เวลา 30 นาที
5.1.5 วัดคาการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 490 นาโนเมตร
5.1.6 นําคาการดูดกลืนแสงและความเขมขนของน้ําตาลกลูโคส (มิลลิกรัมตอ
ลิตร) หาความสัมพันธในรูปของสมการเสนตรง
ตาราง ก. 1 คาการดูดกลืนแสงของสารละลายกลูโคสที่ความยาวคลื่น 490 นาโนเมตร
สารละลายกลูโคส

คาการดูดกลืนแสงที่ 490 นาโนเมตร

(มิลลิกรัม/ลิตร)
16.64

ซ้ําที่ 1
0.163

ซ้ําที่ 2
0.167

33.28

0.328

0.351

66.56

0.677

0.675

99.84

1.004

0.998

133.13

1.350

1.347

คาการดูดกลืนแสงที่ 490 นาโนเมตร
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ภาพ ก. 1 กราฟมาตรฐานน้ําตาลกลูโคสสําหรับวิเคราะหปริมาณคารโบไฮเดรตทั้งหมด
5.2 วิธีการวิเคราะหตัวอยาง
5.2.1 เจือจางของเหลวที่ไดจากการทรีต 200 เทา
5.2.2 วิเคราะหเชนเดียวกับสารมาตรฐานในขอ 5.1.1 – 5.1.5
5.2.3 คํานวณปริมาณคารโบไฮเดรตทั้งหมดเทียบกับกราฟมาตรฐาน โดยรายงานผล
ในหนวยกรัมตอเปลือกเสาวรสแหง 100 กรัม
6. วิเคราะหปริมาณน้ําตาลรีดิวซ ดวยวิธี Dinitrosalicylic method (Chaplin และ Kennedy, 1986)
6.1 การเตรียมสารละลาย Dinitrosalicylic acid (DNS)
ผสม Dinitrosalicylic acid 0.25 กรัม, Potassium sodium tartrate 75 กรัม ในสารละลาย
NaOH ความเขมขน 2 โมลาร ปริมาตร 50 มิลลิลิตร แลวปรับปริมาตรเปน 250 มิลลิลิตร ดวยน้ํา
กลั่น
6.2 การเตรียมกราฟมาตรฐานน้ําตาลกลูโคส
6.2.1 นําสารละลายกลูโคสปริมาตร 200 ไมโครลิตร ใสหลอดทดลองขนาด 16 × 150
มิลลิเมตร
6.2.2 เติมสารละลาย Dinitrosalicylic acid (DNS) 2 มิลลิลติ ร ผสมใหเขากัน
6.2.3 นําตัวอยางไปใสในอางควบคุมอุณหภูมิที่อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส เปน
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เวลา 10 นาที ทําใหเย็นอยางรวดเร็ว
6.2.4 วัดคาการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 570 นาโนเมตร
6.2.5 นําคาการดูดกลืนแสงและความเขมขนของน้ําตาลกลูโคส (มิลลิกรัมตอลิตร) หา
ความสัมพันธในรูปของสมการเสนตรง
ตาราง ก. 2 คาการดูดกลืนแสงของสารละลายกลูโคสที่ความยาวคลื่น 570 นาโนเมตร
คาการดูดกลืนแสงที่ 570 นาโนเมตร
สารละลายกลูโคส
(มิลลิกรัม/ลิตร)
ซ้ําที่ 1
ซ้ําที่ 2
1085
0.179
0.182
2170
0.361
0.359
3255
0.546
0.540
4340
0.720
0.718
5425
0.885
0.880

คาการดูดกลืนแสงที่ 570 นาโนเมตร

1.0
y = 0.00016x + 0.00810
R² = 0.99950

0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
0

1000

2000

3000

4000

5000

ความเขมขนสารละลายกลูโคส (มิลลิกรัม/ลิตร)
ภาพ ก. 2 กราฟมาตรฐานน้ําตาลกลูโคสสําหรับวิเคราะหน้ําตาลรีดิวซ

6000
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6.3 วิธีการวิเคราะหตัวอยาง
6.3.1 เจือจางของเหลวที่ไดจากการทรีต 4 เทา
6.3.2 วิเคราะหเชนเดียวกับสารมาตรฐานในขอ 6.2.1 – 6.2.5
6.3.3 คํานวณปริมาณน้ําตาลรีดิวซเทียบกับกราฟมาตรฐาน โดยรายงานผลในหนวย
กรัมตอเปลือกเสาวรสแหง 100 กรัม
7. การวิเคราะหปริมาณไฮดรอกซีเมทิล เฟอฟูรอลดีไฮด (5-hydroxymethyl-2-Furaldehyde, 5HMF) ดวยวิธีโครมาโทกราฟของเหลวสมรรถนะสูง (HPLC)
7.1 สภาวะที่ใชในการวิเคราะห
Column
C-18 column (Inertsil ODS 3, 150 × 4.6 mm, Ø 5 μm, GL
Sciences, Tokyo, Japan)
Mobile phase
Water : Methanol (90:10), isocratic elution mode
Flow rate
1.00 ml/min
UV detector
285 nm
Oven temperature
40 ºC
สําหรับ mobile phase คือ น้ํากลั่นและเมทานอลตองกรองผานกระดาษกรองขนาด
0.45 ไมโครเมตร และกําจัดฟองกาซออกดวยอางอัลตราโซนิก เปนเวลา 15 นาทีกอนนําไปใช
7.2 การเตรียมกราฟมาตรฐาน
7.2.1 เตรียมสารละลายของสารมาตรฐาน คือ 5-Hydroxymethyl-2-Furaldehyde (5HMF) ความเขมขน 3.00 – 195.00 มิลลิกรัมตอลิตร โดยใชน้ําเปนตัวทําละลาย
7.2.2 กรองสารละลายมาตรฐานที่เตรียมไวผาน syringe filter ขนาด 0.45 ไมโครเมตร
ฉีดตัวอยางปริมาตร 20 ไมโครลิตรเขาเครื่อง HPLC
7.2.3 นําคาพื้นที่ใตกราฟและความเขมขนของ 5-Hydroxymethyl-2-Furaldehyde (5HMF) หาความสัมพันธในรูปของสมการเสนตรง
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ภาพ ก. 3 ตัวอยางโครมาโทแกรมของสารละลายมาตรฐาน 5-hydroxymethyl-2-furaldehyde
(5-HMF)
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y = 124,034x - 116,847
R² = 1
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ความเขมขนสารละลาย 5-HMF (มิลลิกรัม/ลิตร)
ภาพ ก. 4 กราฟมาตรฐานของสารละลาย 5-hydroxymethyl-2-furaldehyde (5-HMF)

68
7.3 วิธีการวิเคราะหตัวอยาง
7.3.1 กรองตัวอยางที่ไดผาน syringe filter ขนาด 0.45 ไมโครเมตร ฉีดตัวอยาง
ปริมาตร 20 ไมโครลิตรเขาเครื่อง HPLC
7.3.2 เปรียบเทียบกับคา retention time กับสารมาตรฐานและคํานวณปริมาณสาร 5Hydroxymethyl-2-Furaldehyde (5-HMF) จากสมการที่ไดจากกราฟมาตรฐาน โดยรายงานผลใน
หนวยกรัมตอเปลือกเสาวรสแหง 100 กรัม
8. การวิเคราะหโมโนแซคคาไรดในของเหลวที่ไดจากการทรีตโดยการทําอนุพันธดวย 1-phenyl-3methyl-2- pyrazoline-5-one (PMP) กอนที่จะนําไปวิเคราะหตอดวยวิธีโครมาโทกราฟของเหลว
สมรรถนะสูง (HPLC) ดัดแปลงจากวิธีการของ Honda และคณะ (1997)
8.1 การวิเคราะหตัวอยางโดยทําอนุพันธดวย 1-phenyl-3-methyl-2- pyrazoline-5-one
(PMP)
8.1.1 ดูดของเหลวที่ไดจากการทรีตและสารละลายน้ําตาลฟุโคส (internal standard)
ความเขมขน 200 มิลลิกรัมตอลิตร มาอยางละ 50 ไมโครลิตร ใสลงในหลอดทดลองขนาด 12×100
มิลลิเมตร
8.1.2 เติม NaOH ความเขมขน 0.3 M ปริมาตร 100 ไมโครลิตร ลงไปผสมใหเขากัน
จากนั้นดูดสารละลายออกมา 50 ไมโครลิตร ใสขวดสีชาขนาด 4 มิลลิลิตร ที่มีฝาปด
8.1.3 เติม PMP ความเขมขน 0.5 M (ในเมทานอล) ปริมาตร 50 ไมโครลิตรผสมใหเขา
กันอีกครั้ง
8.1.4 ใหความรอนในอางควบคุมอุณหภูมิ ที่อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส นาน 30 นาที
หลังจากนั้นรอใหตัวอยางเย็นที่อุณหภูมิหอง
8.1.5 เติม HCl ความเขมขน 0.3 M ปริมาตร 50 ไมโครลิตร เพื่อปรับคา pH ของ
ตัวอยางใหเปนกลาง
8.1.6 นําตัวอยางไปทําแหงโดยการเปาดวยกาซไนโตรเจน
8.1.7 เติมน้ํากลั่นและคลอโรฟอรมอยางละ 1 มิลลิลิตร จากนั้นเขยาใหทั่วขวด แลวตั้ง
ทิ้งไวใหสารสกัดเกิดการแยกชั้น
8.1.8 ดูดสารละลายใสชั้นบนออกมา แลวกรองผาน syringe filter ขนาด 0.45
ไมโครเมตรกอนนําไปวิเคราะหตอดวย HPLC
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8.2 การเตรียมสารละลายฟอสเฟตบัฟเฟอร (pH 6.7)
ผสม Disodium hydrogen orthophosphate dehydrate (Na2HPO4•2H2O) 6.3955 กรัม
กับ Sodium dihydrogen orthophosphate (NaH2PO4•2H2O) 10.5060 กรัม ในน้ํากลั่นปริมาตร 900
มิลลิลิตร วัดคา pH ใหไดคา 6.7 หาก pH ยังไมไดคาตามตองการ ใหปรับดวย 1 M HCl หรือ 1 M
NaOH จากนั้นปรับปริมาตรเปน 1,000 มิลลิลิตร ดวยน้ํากลั่น
8.3 สภาวะที่ใชในการวิเคราะห (HPLC)
Column
C-18 column (Inertsil ODS 3, 150 × 4.6 mm, Ø 5 μm, GL
Sciences, Tokyo, Japan)
Mobile phase
Phosephate buffer pH 6.7 : Acetonitrile (85:15),
isocratic elution mode
Flow rate
3.00 ml/min
UV detector
245 nm
Oven temperature
40 ºC
ฟอสเฟตบัฟเฟอรตองกรองผานกระดาษกรองขนาด 0.22 ไมโครเมตร สําหรับอะซีโต
ไนไตลตองกรองผานกระดาษกรองขนาด 0.45 ไมโครเมตร จากนั้นกําจัดฟองกาซของ Mobile
phase ออกดวยอางอัลตราโซนิก เปนเวลา 15 นาทีกอนนําไปใช
8.4 การเตรียมกราฟมาตรฐาน
8.4.1 เตรียมสารละลายของโมโนแซคคาไรด ดังตอไปนี้ แมนโนส ไรโบส แรมโนส
กาแลกทูโรนิก กลูคูโรนิก กลูโคส กาแลกโตส ไซโลส อะราบิโนส และฟุโคส (internal standard)
โดยใชน้ําเปนตัวทําละลาย
8.4.2 นําสารละลายของสารมาตรฐาน มาทําอนุพันธดวย PMP ตามวิธี 8.1
8.4.3 กรองสารละลายมาตรฐานที่เตรียมไวผาน syringe filter ขนาด 0.45 ไมโครเมตร
ฉีดตัวอยางปริมาตร 20 ไมโครลิตรเขาเครื่อง HPLC
8.4.4 นําคาพื้นที่ใตกราฟของโมโนแซคคาไรดแตละตัวเทียบกับพื้นที่ใตกราฟของฟุ
โคส จากนั้นนําอัตราสวนที่ไดนี้ไปสรางกราฟความสัมพันธกับความเขมขนในรูปของสมการ
เสนตรง

70

ตาราง ก. 3 สารมาตรฐานโมโนแซคคาไรด
สารมาตรฐาน
สมการเสนตรง
โมโนแซคคาไรด
แมนโนส
y = 0.0128x + 0.0162
ไรโบส
y = 0.0099x + 0.0146
แรมโนส
y = 0.0082x - 0.0056
กลูคูโรนิก
y = 0.0069x + 0.0084
กาแลกทูโรนิก
y = 0.0067x - 0.0051
กลูโคส
y = 0.0041x + 0.1780
กาแลกโตส
y = 0.0063x - 0.0040
ไซโลส
y = 0.0069x - 0.0252
อะราบิโนส
y = 0.0068x - 0.0182

R- square

LOD (ratio)

LOD (mg/l)

R² = 0.9986
R² = 0.9997
R² = 0.9987
R² = 0.9988
R² = 0.9976
R² = 0.9893
R² = 0.9987
R² = 0.9963
R² = 0.9960

0.1214
0.0468
0.0602
0.0687
0.0797
1.6526
0.0522
0.0635
0.0604

8.2071
3.2276
7.9905
8.7665
12.6093
357.6676
8.9633
12.8207
11.5935

9. การวิเคราะหปริมาณโอลิโกแซคคาไรดในของเหลวที่ไดจากการทรีต
ปริมาณโอลิโกแซคคาไรดในตัวอยางหาไดจากสมการตอไปนี้
ปริมาณโอลิโกแซคคาไรด = M2 - M1
โดย

M1 = ปริมาณโมโนแซคคาไรดกอนยอยตัวอยางดวย TFA
M2 = ปริมาณโมโนแซคคาไรดหลังยอยตัวอยางดวย TFA

10. การวิเคราะหเพื่อการตรวจสอบปริมาณรอยละของโมโนแซคคาไรดที่เหลือหลังการยอยดวย
TFA
10.1 เตรียมสารละลายของโมโนแซคคาไรด ดังตอไปนี้ แมนโนส ไรโบส แรมโนส กา
แลกทูโรนิก กลูคูโรนิก กลูโคส กาแลกโตส ไซโลส อะราบิโนส และฟุโคส (internal standard)
โดยใหแตละชนิดมีความเขมขน 200 มิลลิกรัมตอลิตร
10.2 ทําการยอยสารละลายของโมโนแซคคาไรดตามขั้นตอนในบทที่ 3 ขอ 3.4.3
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10.3 วิเคราะหปริมาณโมโนแซคคาไรดหลังการยอย ตามขั้นตอนในขอ 8.1
10.4 คํานวณคารอยละของโมโนแซคคาไรดที่เหลือหลังการยอย ดังสมการตอไปนี้
C
รอยละของโมโนแซคคาไรดที่เหลือ = 2 × 100
C1
โดย

C1 = ความเขนขนของโมโนแซคคาไรดกอนยอยดวย TFA
C2 = ความเขนขนของโมโนแซคคาไรดหลังยอยดวย TFA

11. การวิเคราะหขนาดของโอลิโกแซคคาไรด ในของเหลวที่ไดจากการทรี ตดวยวิธีโครมาโทกราฟ
ของเหลวสมรรถนะสูง (HPLC)
11.1 สภาวะที่ใชในการวิเคราะห
Column
Size Exclusion Chromatography Column (YMC-Pack Diol60, 500 x 8.0 mm, YMC, Kyoto, Japan)
Mobile phase
Water, isocratic elution mode
Flow rate
1.00 ml/min
Detection
RI detector
Oven temperature
room temperature (~ 25 ºC)
11.2 กรองตัวอยางผาน syringe filter ขนาด 0.45 ไมโครเมตร ฉีดตัวอยางปริมาตร 20
ไมโครลิตรเขาเครื่อง HPLC

ภาคผนวก ข
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ภาคผนวก ข
รายละเอียดผลการทดลอง
1. ผลของอุณหภูมิและเวลาที่ใชในการทรีต
ตาราง ข. 1 ปริมาณของแข็งที่หายไปและ pH ของของเหลวที่ไดจากการทรีตเปลือกเสาวรสดวย
น้ํากึ่งวิกฤตที่คา ln Ro ตางๆ
ln Ro
ของแข็งที่หายไป (รอยละ)*
pH*
0.1
23.1D ± 0.9
4.16A ± 0.01
1.8
28.8CD ± 1.1
4.14AB ± 0.01
3.4
34.4C ± 3.7
4.13AB ± 0.01
5.1
45.6B ± 1.8
4.11B ± 0.01
6.8
47.7B ± 2.8
4.07C ± 0.02
8.4
58.8A ± 1.6
3.92D ± 0.01
9.9
62.7A ± 1.0
3.76E ± 0.02
*คาเฉลี่ย ± สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (n = 3)
อักษรภาษาอังกฤษที่ตางกันในคอลัมนเดียวกัน หมายถึง คาเฉลี่ยตามแนวคอลัมนมีความแตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (Tukey, D = 0.05)
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ตาราง ข. 2 ปริมาณคารโบไฮเดรตทั้งหมด น้ําตาลรีดิวซและไฮดรอกซีเมทิลเฟอฟูรอลดีไฮด
(5-HMF) ในของเหลวที่ไดจากการทรีตเปลือกเสาวรสดวยน้ํากึ่งวิกฤตที่คา ln Ro ตางๆ
กรัมกลูโคสตอ 100 กรัม
มิลลิกรัมตอ 100 กรัม
เปลือกเสาวรสแหง
เปลือกเสาวรสแหง
ln Ro
คารโบไฮเดรตทั้งหมด*
น้ําตาลรีดิวซ*
5-HMF*
D
E
0.1
12.8 ± 0.4
11.0 ± 0.4
nd
1.8
20.3BC ± 0.4
15.4D ± 0.3
nd
3.4
26.2A ± 1.6
19.1BC ± 1.8
12.0D ± 3.0
5.1
28.0A ± 1.4
21.8AB ± 1.4
60.8D ± 6.3
6.8
28.5A ± 1.8
23.2A ± 2.3
192.6C ± 18.8
8.4
21.3B ± 0.6
18.5BCD ± 0.4
656.2B ± 54.5
9.9
17.9C ± 0.9
15.9CD ± 0.2
926.3A ± 68.6
*คาเฉลี่ย ± สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (n = 3)
nd หมายถึง ไมสามารถคํานวณคาไดเนื่องจากไมพบสารในสภาวะที่ใชในการทรีต
อักษรภาษาอังกฤษที่ตางกันในคอลัมนเดียวกัน หมายถึง คาเฉลี่ยตามแนวคอลัมนมีความแตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (Tukey, D = 0.05)
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ตาราง ข. 3 ปริมาณโมโนแซคคาไรดและโอลิโกแซคคารไรดทั้งหมดในเหลวที่ไดจากการทรีต
เปลือกเสาวรสดวยน้ํากึ่งวิกฤตที่คา ln Ro ตางๆ
กรัมตอ 100 กรัมเปลือกเสาวรสแหง
ln Ro
โมโนแซคคาไรด*
โอลิโกแซคคาไรด*
0.1
4.6B ± 0.5
6.6E ± 1.8
1.8
4.5B ± 0.6
7.6DE ± 1.5
3.4
4.3B ± 0.1
20.5A ± 1.9
5.1
6.0A ± 0.4
21.2A ± 1.3
6.8
6.1A ± 0.5
17.7AB ± 0.6
8.4
4.7B ± 0.1
15.1BC ± 3.5
9.9
2.3C ± 0.5
12.4CD ± 1.5
*คาเฉลี่ย ± สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (n = 3)
อักษรภาษาอังกฤษที่ตางกันในคอลัมนเดียวกัน หมายถึง คาเฉลี่ยตามแนวคอลัมนมีความแตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (Tukey, D = 0.05)

ตาราง ข. 4 ปริมาณโมโนแซคคาไรดแตละชนิดที่พบในเหลวที่ไดจากการทรีตเปลือกเสาวรสดวยน้ํากึ่งวิกฤตที่คา ln Ro ตางๆ
ln Ro
0.1
1.8
3.4
5.1
6.8
8.4
9.9

แมนโนส*
ไรโบส*
0.17D ± 0.03
nd
D
0.08 ± 0.02
nd
0.11CD ± 0.00 0.01C± 0.01
0.16BC ± 0.01 0.01C± 0.00
0.21B ± 0.01 0.02C± 0.00
0.36A ± 0.01 0.04B± 0.00
0.19B ± 0.04 0.08A± 0.01

แรมโนส*
nd
nd
nd
0.02C± 0.00
0.03C± 0.01
0.16A± 0.01
0.12B± 0.01

กรัมตอ 100 กรัมเปลือกเสาวรสแหง
กลูคูโรนิก* กาแลกทูโรนิก* กลูโคส*
nd
0.04CD± 0.01 4.3AB± 0.51
nd
0.08BC± 0.01 4.07B± 0.55
nd
0.05BCD± 0.03 3.84B± 0.11
0.02C± 0.00 0.05CD± 0.00 5.42A± 0.34
0.05B± 0.01
0.18A± 0.02
5.28A± 0.41
0.06AB± 0.01 0.03D± 0.00
3.59B± 0.05
0.07A± 0.01
0.09B± 0.00
1.03C± 0.51

กาแลกโตส* ไซโลส* อะราบิโนส*
0.11C± 0.01 0.03C± 0.00
nd
B
C
0.17 ± 0.03 0.05 ± 0.00
nd
0.19AB± 0.00 0.05C± 0.00
nd
0.22A± 0.00 0.06C± 0.00
nd
0.20AB± 0.02 0.07BC± 0.01 0.06C± 0.01
0.20AB± 0.00 0.11B± 0.00 0.18A± 0.01
0.22A± 0.01 0.32A± 0.04 0.15B± 0.01

*คาเฉลี่ย ± สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (n = 3)
nd หมายถึง ไมสามารถคํานวณคาไดเนื่องจากไมพบสารในสภาวะที่ใชในการทรีต
อักษรภาษาอังกฤษที่ตางกันในคอลัมนเดียวกัน หมายถึง คาเฉลี่ยตามแนวคอลัมนมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (Tukey, D = 0.05)
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ตาราง ข. 5 ปริมาณโอลิโกแซคคาไรดแตละชนิดที่พบในเหลวที่ไดจากการทรีตเปลือกเสาวรสดวยน้ํากึ่งวิกฤตที่คา ln Ro ตางๆ
ln Ro
0.1
1.8
3.4
5.1
6.8
8.4
9.9

แมนแนน*
0.02D ± 0.01
0.09CD ± 0.03
0.22BCD ± 0.03
0.37BC ± 0.06
0.52B ± 0.08
1.12A ± 0.19
1.04A ± 0.19

ไรแบน*
0.10 ± 0.02
0.06 ± 0.02
0.05 ± 0.01
0.05 ± 0.01
0.06 ± 0.01
0.05 ± 0.03
0.05 ± 0.03

แรมแนน*
0.06CD± 0.01
0.09C± 0.02
0.23B± 0.02
0.35A± 0.07
0.37A± 0.03
0.20B± 0.03
0.00D± 0.00

กรัมตอ 100 กรัมเปลือกเสาวรสแหง
กลูคูโรแนน* กาแลกทูโรแนน*
กลูแคน*
0.02CD± 0.00
5.40C± 1.15
0.67D± 0.55
0.07A± 0.00
3.67CD± 0.77
2.96BC± 1.43
0.05AB± 0.00
13.34A± 0.94
5.68A± 0.73
0.03BC± 0.00
13.83A± 1.97
5.05AB± 0.99
0.03BCD± 0.01
9.55B± 1.18
4.70AB± 0.26
0.02CD± 0.01
1.62D± 0.87
2.31CD± 0.39
0.00D± 0.01
0.69D± 1.02
3.25BC± 0.15

กาแลกแตน*
0.10E± 0.05
0.19DE± 0.01
0.31CDE± 0.05
0.47CD± 0.07
0.60BC± 0.09
1.24A± 0.28
0.97AB± 0.15

ไซแลน*
0.12B± 0.04
0.21B± 0.00
0.28B± 0.03
0.43B± 0.04
1.24B± 0.41
7.77A± 2.13
6.20A± 1.08

อะราบิแนน*
0.14C± 0.04
0.23C± 0.01
0.34BC± 0.03
0.62AB± 0.09
0.65AB± 0.08
0.78A± 0.27
0.18C± 0.06

*คาเฉลี่ย ± สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (n = 3)
อักษรภาษาอังกฤษที่ตางกันในคอลัมนเดียวกัน หมายถึง คาเฉลี่ยตามแนวคอลัมนมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (Tukey, D = 0.05)
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2. ผลของขนาดอนุภาคของตัวอยางที่ใชในการทรีต
ตาราง ข. 6 ปริมาณของแข็งที่หายไปและ pH ของของเหลวที่ไดจากการทรีตเปลือกเสาวรสดวย
น้ํากึ่งวิกฤตที่ขนาดอนุภาคของตัวอยางตางๆ
ขนาดอนุภาค (x)
ของแข็งที่หายไป
รหัสตัวอยาง
pH*
(ไมครอน)
(รอยละ)*
S
45 < x < 106
61.1A ± 1.1
3.86A ± 0.01
M
106 < x < 250
61.0A ± 1.0
3.81B ± 0.01
L
250 < x < 1,000
61.0A ± 0.8
3.75C ± 0.01
XL
1,000 < x < 4,750
57.9B ± 0.5
3.77BC ± 0.02
control
45 < x < 4,750
62.7A ± 1.0
3.76C ± 0.02
*คาเฉลี่ย ± สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (n = 3)
อักษรภาษาอังกฤษที่ตางกันในคอลัมนเดียวกัน หมายถึง คาเฉลี่ยตามแนวคอลัมนมีความแตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (Tukey, D = 0.05)
ตาราง ข. 7 ปริมาณคารโบไฮเดรตทั้งหมด น้ําตาลรีดิวซและไฮดรอกซีเมทิล เฟอฟูรอลดีไฮด
(5-HMF) ในของเหลวที่ไดจากการทรีตเปลือกเสาวรสดวยน้ํากึ่งวิกฤตที่ขนาดอนุภาค
ของตัวอยางตางๆ
กรัมกลูโคสตอ 100 กรัม
กรัมตอ 100 กรัม
รหัส
ขนาดอนุภาค (x)
เปลือกเสาวรสแหง
เปลือกเสาวรสแหง
(ไมครอน)
ตัวอยาง
คารโบไฮเดรต
น้ําตาลรีดิวซ*
5-HMF*
ทั้งหมด*
S
45 < x < 106
11.7C ± 1.1
11.1C ± 1.0
1.03A ± 0.05
M
106 < x < 250
14.9B ± 1.3
12.8BC ± 0.5
1.01A ± 0.12
L
250 < x < 1,000
18.8A ± 0.8
17.5A ± 0.5
1.06A ± 0.01
XL
1,000 < x < 4,750
15.5B ± 0.8
13.6B ± 1.2
1.00A ± 0.00
control
45 < x < 4,750
17.9AB ± 0.9
15.9A ± 0.2
0.96A ± 0.07
*คาเฉลี่ย ± สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (n = 3)
อักษรภาษาอังกฤษที่ตางกันในคอลัมนเดียวกัน หมายถึง คาเฉลี่ยตามแนวคอลัมนมีความแตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (Tukey, D = 0.05)
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ตาราง ข. 8 ปริมาณโมโนแซคคาไรดและโอลิโกแซคคารไรดทั้งหมดในเหลวที่ไดจากการทรีต
เปลือกเสาวรสดวยน้ํากึ่งวิกฤตที่ขนาดอนุภาคของตัวอยางตางๆ
กรัมตอ 100 กรัมเปลือกเสาวรสแหง
รหัส
ขนาดอนุภาค (x)
ตัวอยาง
(ไมครอน)
โมโนแซคคาไรด*
โอลิโกแซคคาไรด*
S
45 < x < 106
1.8A ± 0.1
7.0D ± 0.3
M
106 < x < 250
1.9A ± 0.1
8.4CD ± 0.6
L
250 < x < 1,000
2.3A ± 0.1
10.9AB ± 0.3
XL
1,000 < x < 4,750
2.1A ± 0.0
9.4BC ± 0.4
control
45 < x < 4,750
2.3A ± 0.5
12.4A ± 1.5
*คาเฉลี่ย ± สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (n = 3)
อักษรภาษาอังกฤษที่ตางกันในคอลัมนเดียวกัน หมายถึง คาเฉลี่ยตามแนวคอลัมนมีความแตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (Tukey, D = 0.05)

ตาราง ข. 9 ปริมาณโมโนแซคคาไรดแตละชนิดที่พบในเหลวที่ไดจากการทรีตเปลือกเสาวรสดวยน้ํากึ่งวิกฤตที่ขนาดอนุภาคของตัวอยางตางๆ
ขนาดอนุภาค (x)
(ไมครอน)
แมนโนส*
45 < x < 106
0.219B ± 0.011
106 < x < 250 0.236AB ± 0.010
250 < x < 1,000 0.216B ± 0.004
1,000 < x < 4,750 0.244A ± 0.004

ไรโบส*
0.039D± 0.003
0.052C± 0.003
0.090A± 0.003
0.067B± 0.003

แรมโนส*
0.088C± 0.004
0.098C± 0.005
0.143A± 0.005
0.114B± 0.005

กรัมตอ 100 กรัมเปลือกเสาวรสแหง
กลูคูโรนิก*
กาแลกทูโรนิก*
กลูโคส*
C
D
0.047 ± 0.004 0.024 ± 0.004 0.814A± 0.045
0.057C± 0.005 0.045C± 0.005 0.762A± 0.032
0.159A± 0.005 0.158A± 0.005 0.611B± 0.001
0.095B± 0.005 0.091B± 0.005 0.790A± 0.016

กาแลกโตส*
0.220B± 0.014
0.252A± 0.007
0.225B± 0.009
0.231AB± 0.007

ไซโลส*
0.162D± 0.012
0.223C± 0.008
0.467A± 0.019
0.306B± 0.008

อะราบิโนส*
0.134D± 0.011
0.157C± 0.004
0.243A± 0.008
0.189B± 0.004

*คาเฉลี่ย ± สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (n = 3)
อักษรภาษาอังกฤษที่ตางกันในคอลัมนเดียวกัน หมายถึง คาเฉลี่ยตามแนวคอลัมนมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (Tukey, D = 0.05)
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ตาราง ข. 10 ปริมาณโอลิโกแซคคาไรดแตละชนิดที่พบในเหลวที่ไดจากการทรีตเปลือกเสาวรสดวยน้ํากึ่งวิกฤตที่ขนาดอนุภาคของตัวอยางตางๆ
ขนาดอนุภาค (x)
(ไมครอน)
แมนแนน*
45 < x < 106
1.204AB ± 0.112
106 < x < 250
1.263A ± 0.093
250 < x < 1,000 0.908C ± 0.018
1,000 < x < 4,750 1.051BC ± 0.055

ไรแบน*
0.030A± 0.003
0.012B± 0.006
nd
nd

แรมแนน*
0.059A± 0.005
0.046A± 0.012
nd
B
0.015 ± 0.010

กรัมตอ 100 กรัมเปลือกเสาวรสแหง
กลูคูโรแนน* กาแลกทูโรแนน*
กลูแคน*
A
nd
0.315 ± 0.053
3.140B± 0.295
nd
0.172B± 0.046
3.884A± 0.339
nd
nd
2.886B± 0.232
nd
0.045C± 0.014
3.311AB± 0.109

กาแลกแตน*
0.661 ± 0.075
0.696 ± 0.051
0.688 ± 0.026
0.687 ± 0.035

ไซแลน*
1.463D± 0.295
2.271C± 0.128
6.402A± 0.024
4.178B± 0.263

อะราบิแนน*
0.092 ± 0.020
0.065 ± 0.013
nd
0.064 ± 0.015

*คาเฉลี่ย ± สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (n = 3)
nd หมายถึง ไมสามารถคํานวณคาไดเนื่องจากไมพบสารในสภาวะที่ใชในการทรีต
อักษรภาษาอังกฤษที่ตางกันในคอลัมนเดียวกัน หมายถึง คาเฉลี่ยตามแนวคอลัมนมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (Tukey, D = 0.05)
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