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� ้อนต่่อสมบััติิทางเคมีีกายภาพ การต้้านอนุุมููลอิิสระ
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งานวิิจััยนี้้�มีีวััตถุุประสงค์์เพื่่�อศึึกษาผลของเวลาการสกััดด้้วยน้ำำ��ร้้อน (0, 4, 8 และ 12
ชั่่�วโมง) ที่่�อุุณหภููมิิ 95 องศาเซลเซีียส ต่่อสมบััติิทางเคมีีกายภาพ การต้้านอนุุมููลอิิสระ
และสมบััติเิ ชิิงหน้้าที่่�ของสารสกััดจากเห็็ดนางฟ้้า จากผลการศึึกษาพบว่่า เมื่่อ� เวลาการให้้
ความร้้อนเพิ่่�มขึ้้น� ทำำ�ให้้สารสกััดจากเห็็ดนางฟ้้ามีีปริิมาณผลผลิิต (ร้้อยละ 18.77-24.73)
ความเค็็ม (ร้้อยละ 3.00-4.00) ปริิมาณของแข็็งที่่�ละลายในน้ำำ��ได้้ทั้้�งหมด (3.57-4.70
องศาบริิกซ์์) ค่่าสีี b* (-0.07-0.44) ปริิมาณสารประกอบฟิินอลิิกทั้้�งหมด (50.4857.64 mg GAE/100g) ความสามารถในการเป็็นสารต้้านอนุุมููลอิิสระโดยวิิธีี DPPH
(14.34-15.34 mg GAE/100g) เพิ่่�มขึ้้�นอย่่างมีีนััยสำำ�คััญทางสถิิติิ (p ≤ 0.05) แต่่
ทำำ�ให้้สมบััติิการละลายน้ำำ��ที่่� pH 7 และ 11 (ร้้อยละ 88.00 เป็็นร้้อยละ 68.67 และ
จากร้้อยละ 65.33 เป็็นร้้อยละ 35.00 ตามลำำ�ดับั ) และความคงตััวของอิิมััลชััน (ร้้อยละ
24.33 เป็็นร้้อยละ 16.67) ลดลงอย่่างมีีนัยั สำำ�คัญั ทางสถิิติิ (p ≤ 0.05) เวลาการให้้ความ
ร้้อนเป็็น 4 ชั่่�วโมงทำำ�ให้้ได้้ระดัับการย่่อยสููงที่่�สุุดเป็็นร้้อยละ 45.69 จากนั้้�น ระดัับการ
ย่่อยจะลดลงและคงที่่�เป็็นร้้อยละ 30.12-30.22 เมื่่�อให้้ความร้้อนนาน 8 ชั่่�วโมง ทำำ�ให้้มีี
ปริิมาณโปรตีีนสููงที่่�สุุด (486.93 µg/ml) นอกจากนี้้� พบว่่าสารสกััดจากเห็็ดนางฟ้้าด้้วย
น้ำำ��ร้้อนไม่่มีีสมบััติิในการเกิิดโฟม
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This research aimed to study the effect of hot-water extraction time (0 , 4 ,
8 and 12 h) at 95˚C on physicochemical properties, antioxidant activity and
functional properties of Pleurotus sajor-caju extracts. Prolonged heating time
resulted in an increase in %yield (18.77-24.73%), salinity (3.00-4.00%), total
soluble solids content (3.57-4.70˚Brix), b* value (-0.07-0.44), total phenolics
content (50.48-57.64 mg GAE/100g), and DPPH-based antioxidant activity
(14.34-15.34 mg GAE/100g) of Pleurotus sajor-caju aqueous extracts (p ≤ 0.05).
On the other hand, prolonged heating time resulted in decreased water
solubility at pH 7 and 11 (88.00 to 68.67%, and 65.33 to 35.00%, respectively)
as well as emulsion stability (24.33 to 16.67%) of the extracts (p ≤ 0.05). At
4-h heating time, the degree of hydrolysis of the extract was the highest
(45.69%); beyond this time such a degree decreased and remained at 30.1230.22%. The maximum protein content was observed (486.93 µg/ml) at 8-h
heating time. All the extracts did not exhibit any foam formation capability.

Keywords:
Pleurotus sajor-caju /
Functional Properties /
Hot-water Extraction

วารสารวิิจััยและพััฒนา มจธ. ปีีที่่� 45 ฉบัับที่่� 1 มกราคม-มีีนาคม 2565

1. บทนำำ�
		 เห็็ดเป็็นอาหารที่่�มีีโปรตีีนสููงและอุุดมด้้วยสาร
พฤกษเคมีี (Phytonutrients) ที่่�สำำ�คัญั ที่่�มีปี ระสิิทธิิภาพ
ในการกระตุ้้�นการทำำ�งานของระบบภููมิิคุ้้�มกััน และมีีผล
ต่่อการลดความเสี่่ย� งในการเกิิด โรคต่่างๆ ซึ่่ง� เห็็ดนางฟ้้า
(Pleurotus sajor-caju) เป็็นเห็็ดทีีม่ีี�ความสำำ�คัญ
ั ทาง
เศรษฐกิิจชนิิดหนึ่่�ง ที่่�นิิยมบริิโภคกัันอย่่างแพร่่หลาย
เห็็ดนางฟ้้ามีีโปรตีีนสููง และมีีกรดอะมิิโนที่่�จำำ�เป็็น
(Essential Amino Acids) ได้้แก่่ ลิิวซีีน (Leucine)
ไลซีีน (Lysine) เมทไธโอนีีน (Methionine) ซิิสเทอีีน
(Cysteine) และฟีีนลิิอะลานีีน (Phenylalanine) เป็็นต้้น
[1-4] เห็็ดมีีสารโพลีีแซคคาร์์ไรด์์ชนิิดที่่�ไม่่ย่อ่ ยสลายโดย
เอนไซม์์ในกระเพาะอาหาร จึึงมีีสมบััติิเป็็นพรีีไบโอติิค
(Prebiotics) ที่่�ช่ว่ ยระบบการย่่อยอาหารลดความเสี่่ย� ง
การเกิิดมะเร็็งลำำ�ไส้้ และช่่วยลดระดัับคอเรสเตอรอล
ในเลืือดอีีกด้้วย [5-6] โปรตีีนจากพืืชมีีคุุณค่่าทาง
โภชนาการ กรดอะมิิโนที่่�จำำ�เป็็นต่่อร่่างกาย กรดไขมัันที่่�
ไม่่อิ่่ม� ตััว เส้้นใยอาหาร และสารพฤกษเคมีีท่ี่มี่� ปี ระโยชน์์
ต่่อสุุขภาพ ส่่งผลช่่วยลดระดัับคอเลสเตอรอล และอาจ
ลดความเสี่่�ยงต่่อการเกิิดโรคหััวใจได้้ [7-8] โปรตีีนจาก
พืืช มีีสมบััติเิ ชิิงหน้้าที่่�แตกต่่างกัันออกไป ขึ้้น� อยู่่�กัับปัจั จััย
ภายใน ได้้แก่่ ปริิมาณและลำำ�ดัับกรดอะมิิโน ขนาด รููป
ร่่างและโครงสร้้างของโปรตีีน สมบััติิความไม่่ชอบน้ำำ��
(Hydrophobic) และสมบััติคิ วามชอบน้ำำ�� (Hydrophilic)
และขึ้้�นอยู่่�กัับปััจจััยภายนอก ได้้แก่่ ด้้านกายภาพ เช่่น
ความร้้อน ความดััน สนามไฟฟ้้าและคลื่่�นต่่าง ๆ และ
ด้้านเคมีี เช่่น ความเป็็นกรด-ด่่าง และความแข็็งแรงไอ
ออนิิกในโครงสร้้างของโปรตีีน เป็็นต้้น [9] โปรตีีนจาก
พืืชจึึงมีีศักั ยภาพในการประยุุกต์์ใช้้ในอุุตสาหกรรมอาหาร
เนื่่�องจากเป็็นโปรตีีนที่่�มีีประโยชน์์ต่่อร่่างกาย มีีสมบััติิ
เชิิงหน้้าที่่�ท่ีี�หลากหลาย และถืือเป็็นโปรตีีนทางเลืือก
ที่่�เป็็นโปรตีีนสะอาดเมื่่�อเทีียบกัับโปรตีีนจากเนื้้�อสััตว์์
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อย่่างไรก็็ตาม ประสิิทธิิภาพในการย่่อยและการดููดซึึม
ภายในร่่างกายขึ้้�นอยู่่�กัับโครงสร้้างโมเลกุุลของโปรตีีน
[10-11] การย่่อยโปรตีีนเกิิดจากปฏิิกิิริิยาไฮโดรไลซิิส
(Hydrolysis) ทำำ�การย่่อยสลายโปรตีีนที่่�บริิเวณพัันธะ
เปปไทด์์ ทำำ�ให้้ได้้เปปไทด์์สายสั้้น� ลงและกรดอะมิิโนอิิสระ
อาจเกิิดการเปลี่่�ยนแปลง โครงสร้้างที่่�ส่่งผลต่่อสมบััติิ
ของโปรตีีน [12] เช่่น โปรตีีนมีีน้ำำ��หนัักโมเลกุุล ต่ำำ��ลง
และมีีความเป็็นขั้้�วเพิ่่�มขึ้้�น จึึงช่่วยเพิ่่�มความสามารถใน
การละลายได้้ดีขึ้้ี น� ซึ่่ง� การปรัับปรุุงสมบััติเิ ชิิงหน้้าที่่�ของ
โปรตีีน ด้้วยกระบวนการย่่อยสลายโปรตีีนนั้้�นสามารถ
ทำำ�ได้้หลายวิิธีี เช่่น วิิธีที างกายภาพโดยใช้้ความร้้อน ซึ่่ง�
เป็็นวิิธีีการแบบดั้้�งเดิิม และยัังช่่วยเพิ่่�มความปลอดภััย
ทางอาหารด้้านจุุลิินทรีีย์์ ช่่วยกำำ�จััดความเป็็นพิิษของ
วััตถุุดิบิ ปรัับปรุุงเนื้้�อสััมผััสและรสชาติิของอาหาร และ
ยัังช่่วยทำำ�ให้้สารก่่อภููมิแิ พ้้ลดลง [13] ส่่วนการใช้้เอนไซม์์
โปรตีีเอสที่่�สามารถตััดพัันธะเปปไทด์์ของโปรตีีนได้้อย่่าง
จำำ�เพาะเจาะจง จะ ได้้โปรตีีนทีีม่ีี�คุณ
ุ ภาพตามต้้องการ แต่่
มีีราคาแพง สำำ�หรัับการใช้้กรดหรืือด่่าง เป็็นวิิธีที่่ี ม่ีีี��� ราคาถููก
สามารถย่่อยสลายโปรตีีนได้้รวดเร็็ว แต่่อาจทำำ�ให้้มีสี าร
เคมีีตกค้้างจากกระบวนการผลิิตได้้ [14-15] นอกจากเห็็ด
จะมีีโปรตีีนสููงและมีีกรดอะมิิโนที่่�จำำ�เป็็นแล้้ว เห็็ดยัังมีี
กรดกลููตามิิก (Glutamic Acid) ที่่�ทำำ�หน้้าที่่�ช่ว่ ยกระตุ้้�น
ประสาทการรัับรู้้�รสอาหารของลิ้้�นให้้ไวกว่่าปกติิจึึง
เหมาะในการนำำ�มาทำำ�เป็็นสารปรุุงแต่่งกลิ่่�นรส เช่่น
โปรตีีนที่่�ผ่่านการให้้ความร้้อนที่่� 95 องศาเซลเซีียส
จากเห็็ดหอม (Lentinula edodes) และเห็็ดนางรม
(Pleurotus ostreatus) [16] นอกจากนี้้�พบว่่าการ
ย่่อยโปรตีีนจากเห็็ดหอม เห็็ดนางรม และเห็็ดเป๋๋าฮื้้�อ
(Pleurotus ostreatus (FR.) Guel) ด้้วยเอนไซม์์ปาเปน
เมื่่�อเวลาการสกััดเพิ่่�มขึ้้�น ทำำ�ให้้ระดัับการย่่อยสลาย
ปริิมาณของแข็็งที่่�ละลายได้้ทั้้�งหมด โซเดีียม คลอไรด์์
ไนโตรเจน โปรตีีน และกรดอะมิิโนอิิสระเพิ่่�มขึ้้�น [17]

76

วารสารวิิจััยและพััฒนา มจธ. ปีีที่่� 45 ฉบัับที่่� 1 มกราคม-มีีนาคม 2565

หรืือสามารถใช้้พืืชทางเลืือกต่่างๆ เช่่น โปรตีีนจาก
กากทานตะวัันโดยการย่่อยด้้วยเอนไซม์์ โปรมิิเลนและ
Flavourzyme ® มีีผลต่่อประสิิทธิิภาพในการต้้าน
อนุุมููลอิิสระ และยัังแสดงสมบััติิเชิิงหน้้าที่่�ในการเกิิด
ฟองและอิิมััลชััน [18] โปรตีีนจากเห็็ดสามารถนำำ�มา
แปรรููปเป็็นอาหารเพื่่�อสุุขภาพ มีีแนวโน้้มได้้รัับความ
นิิยมในอุุตสาหกรรมอาหารเพิ่่�มขึ้้�น เป็็นโปรตีีนทาง
เลืือกที่่�เหมาะสมกัับผู้้�ที่่ห� ลีีกเลี่่ย� งโปรตีีนจากเนื้้�อสััตว์์
หรืือโปรตีีนจากแป้้งสาลีีที่่ม่ีีี��� กลููเตน (Gluten) สามารถ
นามาใช้้เป็็นส่่วนผสมหรืือวััตถุุดิบิ ในการผลิิต อาหารได้้
หลากหลายชนิิด อย่่างไรก็็ตามต้้องพิิจารณาถึึงสมบััติิ
ทางเคมีีกายภาพ และสมบััติเิ ชิิงหน้้าที่่�ของโปรตีีนเป็็น
สาคััญ ดัังนั้้�นงานวิิจัยั นี้้�จึงึ ศึึกษาสมบััติทิ างเคมีีกายภาพ
การต้้านอนุุมููลอิิสระ และสมบััติเิ ชิิงหน้้าที่่�ของโปรตีีน
จากเห็็ดนางฟ้้าด้้วยน้ำำ��ร้อ้ นที่่�อุณ
ุ หภููมิิ 95 องศาเซลเซีียส
เพื่่�อเป็็นแนวทางในการประยุุกต์์ใช้้โปรตีีนจากเห็็ด
นางฟ้้า ที่่�ปราศจากสารเคมีีและหลีีกเลี่่�ยงรสขมจาก
เอนไซม์์ในผลิิตภััณฑ์์อาหารต่่าง ๆ ต่่อไป
2. วััสดุุอุุปกรณ์์และวิิธีีดำำ�เนิินการวิิจััย

2.1 การเตรีียมตััวอย่่างและการสกััดเห็็ดนางฟ้้า
		 โดยการให้้ความร้้อน

		นำำ�เห็็ดนางฟ้้ามาหั่่�นเป็็นชิ้้�นบาง ๆ แล้้วนำำ�มา
อบแห้้งด้้วยตู้้�อบลมร้้อนแบบถาด (Tray Dryer) ที่่�
อุุณหภููมิิ 70 องศาเซลเซีียส เป็็นเวลา 4 ชั่่ว� โมง ตััวอย่่าง
เห็็ดนางฟ้้าอบแห้้งมีีปริิมาณความชื้้�นสุุดท้้ายร้้อยละ
5.50±0.50 นำำ�เห็็ดที่่�อบแห้้งแล้้วมาบดให้้ละเอีียดด้้วย
เครื่่อ� งบดละเอีียด (MF10, IKA) ที่่�ความเร็็วรอบ 4,500
รอบต่่อนาทีี ร่่อนโดยใช้้ขนาดตะแกรงรููเปิิด 2 มิิลลิเิ มตร
(MF 2.0 Sieve, IKA) เพื่่�อให้้ได้้ตััวอย่่างเห็็ดที่่�มีีน้้า
หนัักแห้้งเริ่่�มต้้น และปริิมาณความชื้้�นหลัังการคืืนตััว
เท่่ากัันและสามารถเก็็บรัักษาได้้นานขึ้้�น จากนั้้�น นำำ�

เห็็ดนางฟ้้าแห้้งที่่�บดละเอีียดผสมน้ำำ��กลั่่�น (Distilled
Water) ในอััตราส่่วน 1:10 โดยน้ำำ��หนัักต่่อปริิมาตร
ทำำ�การสกััดด้้วยความร้้อนที่่�อุณ
ุ หภููมิิ 95 องศาเซลเซีียส
ในอ่่างน้ำำ��ควบคุุมอุุณหภููมิที่่ิ มี� กี ารกวนผสมตลอดเวลา
เป็็นระยะเวลา 0, 4, 8 และ 12 ชั่่�วโมง จากนั้้�น จึึง
หยุุดปฏิิกิริิ ยิ าโดยนำำ�ตัวั อย่่างจากการสกััดที่่�ม่ีี�อุณ
ุ หภููมิิ
95±2 องศาเซลเซีียส มาให้้ความร้้อนใน อ่่างน้ำำ��ควบคุุม
อุุณหภููมิิที่่�อุุณหภููมิิ 100 องศาเซลเซีียส เป็็นเวลา 10
นาทีี แล้้วนำำ�สารละลายที่่�ได้้มากรองด้้วยกระดาษกรอง
เพื่่อ� แยกเอาส่่วนที่่�เป็็นตะกอนออกแล้้วจะได้้ส่ว่ นใสที่่�
เป็็นสารที่่�สกััดได้้จากเห็็ดนางฟ้้า จากนั้้�น คำำ�นวณหา
ร้้อยละของปริิมาณผลผลิิต (Yield) ตามสมการที่่� (1)
(1)

2.2 การวิิเคราะห์์สมบััติิทางเคมีีกายภาพ
		 วิิเคราะห์์ความเค็็มของตััวอย่่างสารสกััด โดยใช้้
Salinity Refractometer (RHS-28 ATC, ประเทศไทย)
วิิเคราะห์์ปริิมาณของแข็็งที่่�ละลายได้้ในน้ำำ��ทั้้ง� หมดด้้วย
เครื่่�อง Refractometer (PAL-1 Atago, ประเทศ
ญี่่�ปุ่่น� ) วิิเคราะห์์ความเป็็นกรด-ด่่างด้้วยเครื่่อ� งวััดพีีเอช
(PH 33 LAQUA Series, ประเทศญี่่�ปุ่่น� ) และวิิเคราะห์์
ค่่าสีีด้้วยเครื่่�องวััดสีี (Spectrophotometer Konica
Minolta Color, CM3600A, ประเทศญี่่�ปุ่่�น) โดยการ
ใส่่ตัวั อย่่างสารสกััดลงในคิิวเวทท์์และทำำ�การวิิเคราะห์์
ตััวอย่่างที่่�อุุณหภููมิิห้้องวิิเคราะห์์ตััวอย่่างละ 3 ซ้ำำ��
		 วิิเคราะห์์ระดัับการย่่อยโดยวิิธีี Trichloroacetic
Acid (TAC) ดััดแปลงวิิธีีของ Flavia and Maria [20]
นำำ�ตััวอย่่างสารสกััดเห็็ดนางฟ้้า 10 มิิลลิิลิิตร เติิม
TCA ความเข้้มข้้นร้้อยละ 20 ปริิมาตร 10 มิิลลิลิิ ิตร
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เขย่่าให้้เข้้ากัันเป็็นเวลา 2 นาทีี แล้้วนำำ�ไปหมุุนเหวี่่�ยง
ด้้วยเครื่่�องหมุุนเหวี่่�ยง (MIKRO 200/200R/220R)
ความเร็็ว 3,000 × g เป็็นเวลา 10 นาทีี จากนั้้�นนำำ�มา
วิิเคราะห์์ปริิมาณโปรตีีนด้้วยวิิธีท่ีี�ดั
ี ดั แปลงจาก Lowry
และคณะ [19] และคำำ�นวณตามสมการที่่� (2)
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Phenol Reagent ปริิมาตร 1.5 มิิลลิลิิ ติ ร เติิม สารละลาย
โซเดีียมคาร์์บอเนตความเข้้มข้้น ร้้อยละ 7.5 ปริิมาตร
1.2 มิิลลิิลิิตร ตั้้�งทิ้้�งไว้้ท่ี่่�อุุณหภููมิิห้้องในที่่�มืืด นาน 30
นาทีี วััดค่่าการดููดกลืืนแสงที่่ค� วามยาวคลื่่น� 765 นาโนเมตร
ด้้วย เครื่่อ� ง Visible Spectrophotometer (Libra S11
Biochrom, USA) เทีียบกัับกราฟมาตรฐาน สารละลาย
(2) กรดแกลลิิกและรายงานเป็็นมิิลลิิกรััมสมมููลของกรด
แกลลิิกต่่อ 100 กรััมของตััวอย่่าง (mg GAE/100g)
	สำำ�หรัับการวิิเคราะห์์ปริิมาณโปรตีีนด้้วยวิิธีที่่ี ดั� ดั แปลง
จาก Lowry และคณะ [19] โดยปิิเปต ตััวอย่่าง 1 		 2.3.3 ความสามารถในการเป็็นสารต้้านอนุุมูลู อิิสระ
ไมโครลิิตร และเจืือจางด้้วยน้ำำ�� กลั่่�น 100 ไมโครลิิตร 				 ความสามารถในการเป็็นสารต้้านอนุุมูลอิ
ู สิ ระ
จากนั้้น� ปิิเปตสารละลายโปรตีีนที่่เ� จืือจางแล้้ว 5 ไมโครลิิตร วิิเคราะห์์โดยวิิธีี 2,2-Diphenyl-1Picrylhydrazyl
เติิมสารละลาย Alkali Copper ปริิมาตร 5 มิิลลิิลิิตร (DPPH) ดััดแปลงวิิธีจี าก Wu และคณะ [22] โดยปิิเปต
ผสมให้้เข้้ากัันและตั้้ง� ทิ้้�งไว้้ที่่อุ� ณ
ุ หภููมิห้ิ อ้ งเป็็นเวลา 10 สารสกััดจากตััวอย่่าง 1 มิิลลิลิิ ติ ร เติิมสารละลาย DPPH
นาทีี เติิมสารละลาย Folin-Ciocalteu’s Reagent ความเข้้มข้้น 0.6 มิิลลิโิ มลาร์์ ปริิมาตร 4 มิิลลิลิิ ติ ร เก็็บ
ปริิมาตร 0.5 มิิลลิลิิ ิตร ผสมให้้เข้้ากัันและตั้้�งทิ้้�งไว้้ท่ีี� ไว้้ในทีีม่ืื�ดเป็็นเวลา 30 นาทีี และวััดค่่าการดููดกลืืนแสง
อุุณหภููมิห้ิ อ้ งเป็็นเวลา 30 นาทีี นำำ�ไปวััดค่่าดููดกลืืนแสง ที่่�ความยาวคลื่่�น 515 นาโนเมตร ด้้วยเครื่่�อง Visible
ที่่�ความยาวคลื่่�น 750 นาโนเมตร ด้้วยเครื่่�อง Visible Spectrophotometer (Libra S11 Biochrom, USA)
Spectrophotometer (Libra S11 Biochrom, USA) นำำ�มาเทีียบกัับกราฟมาตรฐานสารละลายกรด แกลลิิก
และรายงานเป็็น mg GAE/100g
2.3 การวิิเคราะห์์กิจก
ิ รรมการต้้านอนุุมููลอิิสระ
		 2.3.1 การสกััดสารจากเห็็ดนางฟ้้า
2.4 การวิิเคราะห์์สมบััติิเชิิงหน้้าที่่�
				นำำ�ตััวอย่่าง 20 มิิลลิิกรััม เติิมเอทานอล 		 2.4.1 สมบััติิการละลาย
ความเข้้มข้้นร้้อยละ 80 ปริิมาตร 80 มิิลลิลิิ ิตร กวน 				 วิิเคราะห์์สมบััติิการละลายโดยใช้้วิิธีีท่ีี�
ผสมเป็็นเวลา 10 นาทีี แล้้วนำำ�ไปกรองผ่่านกระดาษ ดััดแปลงจาก Phongthai และคณะ [23] ทำำ�การละลาย
กรอง Whatman เบอร์์ 1 จะได้้สารสกััดสำำ�หรัับนำำ� ตััวอย่่างสารสกััดจากเห็็ดนางฟ้้าในน้ำำ��กลั่่น� ให้้ได้้ความ
ไปวิิเคราะห์์กิิจกรรมการต้้านอนุุมููลอิิสระต่่อไป
เข้้มข้้นร้้อยละ 0.3 (น้ำำ��หนัักต่่อปริิมาตร) แล้้วปิิเปต
สารละลายตััวอย่่าง 1 มิิลลิิลิิตร ปรัับ pH เป็็น 7 และ
		 2.3.2 สารประกอบฟิินอลิิกทั้้�งหมด
11 ด้้วยสารละลายโซเดีียมไฮดรอกไซด์์ ความเข้้มข้้น 1
				 วิิเคราะห์์ปริิมาณสารประกอบฟิินอลิิกทั้้�ง โมลาร์์ ปรัับปริิมาตรสุุดท้้ายให้้ได้้ 5 มิิลลิิลิิตร ด้้วยน้ำำ��
หมดโดยวิิธีี Folin-Ciocalteu’s [21] นำำ�สารสกััดจาก กลั่่น� และนำำ�ไปปั่่�นเหวี่่ย� งด้้วยเครื่่อ� งหมุุนเหวี่่ย� ง (MIKRO
ตััวอย่่างปริิมาตร 0.3 มิิลลิลิิ ติ ร ผสมกัับ Folin-Ciocalteu’s 200/200R/220R) ความเร็็ว 3,000 × g เป็็นเวลา 5
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นาทีี นำำ�ส่ว่ นใสไปอบแห้้งด้้วยเตาอบลมร้้อนที่่�อุณ
ุ หภููมิิ 			 2.4.4 ความคงตััวของโฟม
105 องศาเซลเซีียส นาน 3 ชั่่�วโมง จากนั้้�นคำำ�นวณค่่า 				 วิิเคราะห์์สมบััติคิ วามคงตััวของโฟมโดยใช้้
การละลายเป็็นร้้อยละตามสมการที่่� (3)
วิิธีที่่ี ดั� ดั แปลงจาก Cao และคณะ [24] เตรีียมตััวอย่่าง
ปริิมาตร 10 มิิลลิลิิ ติ ร ปั่่�นให้้เกิิดโฟมด้้วยเครื่่อ� งโฮโมจิิ
(3) ไนเชอร์์ (T18, Malaysia) ความเร็็ว 10,000 × g นาน
1 นาทีี ที่่�อุุณหภููมิิห้้อง วััดปริิมาตรฟองที่่�เกิิดขึ้้�น และ
		 2.4.2 สมบััติิการอุ้้�มน้ำำ��
คำำ�นวณตามสมการที่่� (6)
				 วิิเคราะห์์สมบััติกิ ารอุ้้�มน้ำำ��โดยการชั่่ง� ตััวอย่่าง
(6)
สารสกััดจากเห็็ดนางฟ้้า 0.25 กรััม จากนั้้�นเติิมน้ำำ��กลั่่น�
25 มิิลลิลิิ ติ ร และปล่่อยทิ้้�งไว้้ท่ี่อุ่� ณ
ุ หภููมิห้ิ อ้ งเป็็นเวลา
15 นาทีี เขย่่าทุุก 5 นาทีี จากนั้้�นนำำ�ไปปั่่�นเหวี่่�ยงด้้วย
2.5 การวิิเคราะห์์ทางสถิิติิ
เครื่่อ� งหมุุนเหวี่่ย� ง (MIKRO 200/200R/220R) ความเร็็ว 		 ข้้อมููลแสดงเป็็นค่่าเฉลี่่�ย ± ส่่วนเบี่่�ยงเบน
3,000 × g เป็็นเวลา 20 นาทีี จากนั้้�นคำำ�นวณค่่าการ มาตรฐานนำำ�ข้อ้ มููลมาเปรีียบเทีียบความแตกต่่าง อย่่างมีี
อุ้้�มน้ำำ��เป็็นร้้อยละตามสมการที่่� (4) โดยใช้้วิธีิ ที่่ี ดั� ดั แปลง นััยสำำ�คััญทางสถิิติิ โดยวิิเคราะห์์ความแปรปรวน
จาก Phongthai และ คณะ [23]
(Analysis of Variance, ANOVA) และ เปรีียบเทีียบ
ค่่าเฉลี่่�ยโดยวิิธีี Duncan’s New Multiple Range
(4)
Tests ที่่�ระดัับความเชื่่�อมั่่�นร้้อยละ 95
		 2.4.3 ความคงตััวของอิิมััลชััน
				 วิิเคราะห์์สมบััติิความคงตััวของอิิมััลชััน
โดยใช้้วิิธีีที่่�ดััดแปลงจาก Cao และคณะ [24] เตรีียม
ตััวอย่่างสารสกััดจากเห็็ดนางฟ้้าปริิมาตร 10 มิิลลิลิิ ติ ร
เติิมน้ำำ��มัันถั่่�วเหลืือง 2.5 มิิลลิลิิ ิตร ผสมให้้เข้้ากัันด้้วย
เครื่่�องโฮโมจิิไนเชอร์์ (T18, Malaysia) ที่่�ความเร็็ว
10,000 × g เป็็นเวลา 1 นาทีี ที่่�อุุณหภููมิิห้้อง เพื่่�อให้้
เกิิดอิิมััลชััน จากนั้้�นนำำ�ไปปั่่�นเหวี่่�ยงที่่� 3,000 × g เป็็น
เวลา 5 นาทีี วััดปริิมาตรอิิมัลชั
ั นั ที่่�เกิิดขึ้้น� และคำำ�นวณ
ตามสมการที่่� (5)

3. ผลการวิิจััยและวิิจารณ์์ผล
3.1 สมบััติทิ างเคมีีกายภาพของสารสกััดจากเห็็ด
	นางฟ้้า
		 เมื่่อ� นำำ�เห็็ดนางฟ้้ามาย่่อยด้้วยน้ำำ��ร้อ้ นที่่�อุณ
ุ หภููมิิ
95 องศาเซลเซีียส นาน 0, 4, 8 และ 12 ชั่่�วโมง พบว่่า
เวลาในการสกััดด้้วยความร้้อนมีีผลต่่อปริิมาณผลผลิิต
หรืือ %Yield ความเค็็ม และ ปริิมาณของแข็็งที่่�ละลาย
ในน้ำำ��ได้้ทั้้�งหมดของสารสกััดจากเห็็ดนางฟ้้า อย่่างมีี
นััยสำำ�คััญทางสถิิติิ (p≤0.05) ดัังแสดงในตารางที่่� 1
เมื่่�อเวลาในการสกััดเพิ่่�มขึ้้�นเป็็น 12 ชั่่�วโมง ทำำ�ให้้สาร
สกััดจากเห็็ดนางฟ้้ามีีปริิมาณผลผลิิตเพิ่่�มขึ้้น� จากร้้อย
(5) ละ 18.77 เป็็นร้้อยละ 24.73 ความเค็็มเพิ่่�มขึ้้�นจาก
ร้้อยละ 3.00 เป็็นร้้อยละ 4.00 และปริิมาณของแข็็งที่่�
ละลายในน้ำำ�� ได้้ทั้้�งหมดเพิ่่�มขึ้้�น 3.57 องศาบริิกซ์์ เป็็น
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4.70 องศาบริิกซ์์ ซึ่่�งผลการทดลองที่่�ได้้สอดคล้้องกัับ ในน้ำำ��ได้้ทั้้ง� หมดของโปรตีีนไฮโดรไลเสต ที่่�ย่อ่ ยจากเห็็ด
การศึึกษาของ Tontibout และคณะ [16] พบว่่าเมื่่�อ หอมและเห็็ดนางรมเพิ่่�มขึ้้�น
เวลาในการสกััดเพิ่่�มขึ้้น� ทำำ�ให้้ปริิมาณของแข็็งที่่�ละลาย
ตารางที่่� 1 สมบััติิทางเคมีีกายภาพของเห็็ดนางฟ้้าที่่�สกััดด้้วยน้ำำ��ร้้อนในเวลาต่่างกััน
เวลาในการสกััด
(ชั่่�วโมง)

ปริิมาณผลผลิิต
(%Yield)

ความเค็็ม
(ร้้อยละ)

ปริิมาณของแข็็งที่่�ละลายในน้ำำ��
ได้้ทั้้�งหมด (oBrix)

0

18.77 ± 0.25c

3.00 ± 0.00c

3.57 ± 0.05c

4

20.52 ± 0.00b

3.00 ± 0.00c

3.90 ± 0.00b

8

24.56 ± 0.89a

3.40 ± 0.00b

4.67 ± 0.17a

12

24.73 ± 0.86a

4.00 ± 0.00a

4.70 ± 0.16a

หมายเหตุุ : a,b,c ตััวอักั ษรที่่�แตกต่่างกัันแสดงถึึงค่่าเฉลี่่ย� มีีความแตกต่่างกัันอย่่างมีีนัยั สำำ�คัญ
ั ทางสถิิติิ (p≤0.05)

จากตารางที่่� 2 พบว่่า เวลาในการสกััดด้้วยความร้้อน
ไม่่มีผี ลต่่อค่่าความเป็็นกรด-ด่่าง (6.54-6.56) ค่่าสีี L*
(ความสว่่าง) (33.98-34.81) และค่่าสีี a* (สีีเขีียว-สีี
แดง) (-0.52 ถึึง -0.60) ของสารสกััดจากเห็็ดนางฟ้้า
อย่่างมีีนััยสำำ�คััญทางสถิิติิ (p>0.05) แต่่มีีผลต่่อค่่าสีี
b* (สีีน้ำำ��เงิิน-สีีเหลืือง) ของสารสกััดจากเห็็ดนางฟ้้า
อย่่างมีีนััยสำำ�คััญทางสถิิติิ (p≤0.05) โดยเมื่่�อใช้้เวลา
ในการสกััดนานขึ้้�น ทำำ�ให้้ตััวอย่่างมีีสีีเหลืืองมากขึ้้�น
(-0.07-0.44) ทั้้�งนี้้� อาจเนื่่�องมาจากความร้้อนทำำ�ให้้
เกิิดปฏิิกิิริิยา เมลลาร์์ด (Maillard Reaction) ซึ่่�งเป็็น
ปฏิิกิิริิิ�ยาการเกิิดสีีน้ำำ��ตาลที่่�ไม่่ใช้้เอนไซม์์ (NonEnzymatic Browning Reaction) ทำำ�ให้้เกิิดสารสีี
น้ำำ��ตาลขึ้้�นระหว่่างกระบวนการสกััดเห็็ดด้้วยความร้้อน
[25] จากรููปที่่� 1 (ก) พบว่่า เมื่่�อย่่อยจนถึึง 8 ชั่่�วโมง
ปริิมาณโปรตีีนของสารสกััดจากเห็็ดนางฟ้้า เพิ่่�มขึ้้�น
อย่่างต่่อเนื่่อ� งจาก 166.62 µg/ml เป็็น 486.93 µg/ml
และเมื่่�อเวลาในการสกััดเพิ่่�มขึ้้�นเป็็น 12 ชั่่�วโมง ทำำ�
ให้้ปริิมาณโปรตีีนลดลงเป็็น 419.74 µg/ml ส่่วนรููปที่่�
1 (ข) พบว่่า เมื่่อ� เวลาในการสกััดเพิ่่�มขึ้้น� จาก 2 ชั่่�วโมง

เป็็น 4 ชั่่�วโมง ทำำ�ให้้ระดัับการย่่อยเพิ่่�มขึ้้น� จากร้้อยละ
13.53 เป็็นร้้อยละ 45.69 จากนั้้�น ระดัับการย่่อย
จะลดลงที่่� 8 ชั่่�วโมง และคงที่่�ที่่� 12 ชั่่�วโมง (ร้้อยละ
30.12-30.22) ตามลำำ�ดัับ ผลการทดลองนี้้�สามารถ
เทีียบเคีียงได้้กับั การย่่อยโปรตีีนไฮโดรไลเสตจากเห็็ด
นางรม เห็็ดเป๋๋าฮื้้�อ และเห็็ดหอมด้้วยเอนไซม์์ปาเปน
ซึ่่�งมีีระดัับการย่่อยร้้อยละ 25.75-46.54 [17] ดัังนั้้�น
การสกััดโดยการให้้ความร้้อน เป็็นอีีกทางเลืือกหนึ่่�งใน
การช่่วยลดรสขมจากการใช้้เอนไซม์์ในการย่่อยสลาย
โปรตีีน และช่่วยลดปััญหาการเกิิดสารพิิษจากการใช้้
สารเคมีีในการย่่อยสลายได้้
3.2 ผลกิิจกรรมการต้้านอนุุมูลู อิิสระของสารสกััด
	จากเห็็ดนางฟ้้า
		 ปริิมาณสารประกอบฟิินอลิิกทั้้�งหมด และความ
สามารถในการเป็็นสารต้้านอนุุมูลอิ
ู สิ ระโดย วิิธีี DPPH
ของสารสกััดจากเห็็ดนางฟ้้า ที่่�สกัดั ด้้วยน้ำำ��ร้อ้ นในเวลา
ที่่�ต่่า่� งกััน แสดงดัังรููปที่่� 2 พบว่่า เวลามีีผลต่่อกิิจกรรม
การต้้านอนุุมูลอิ
ู สิ ระของสารสกััดจากเห็็ดนางฟ้้าโดยเมื่่อ�
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ตารางที่่� 2 ค่่าความเป็็นกรด-ด่่างและค่่าสีีของเห็็ดนางฟ้้าที่่�สกััดด้้วยน้ำำ��ร้้อนในเวลาต่่างกััน
เวลาในการสกััด
(ชั่่�วโมง)

pHns

ค่่าสีี L*ns

ค่่าสีี a*ns

ค่่าสีี b*

0

6.54 ± 0.02

34.54 ± 0.34

-0.52 ± 0.06

-0.07 ± 0.04c

4

6.56 ± 0.00

33.98 ± 0.54

-0.59 ± 0.07

-0.32 ± 0.05b

8

6.56 ± 0.01

34.78 ± 0.28

-0.56 ± 0.04

0.44 ± 0.09a

12

6.54 ± 0.02

34.81 ± 0.43

-0.60 ± 0.09

0.42 ± 0.07a

หมายเหตุุ : a,b,c ตััวอักั ษรที่่�แตกต่่างกัันแสดงถึึงค่่าเฉลี่่ย� มีีความแตกต่่างกัันอย่่างมีีนัยั สำำ�คัญ
ั ทางสถิิติิ (p≤0.05)
			 ns แสดงถึึงค่่าเฉลี่่�ยไม่่มีีความแตกต่่างกัันอย่่างมีีนััยสำำ�คััญทางสถิิติิ (p>0.05)

รููปที่่� 1 (ก) ปริิมาณโปรตีีนและ (ข) ระดัับการย่่อยของเห็็ดนางฟ้้าที่่�สกััดด้้วยน้ำำ��ร้้อน

รููปที่่� 2 (ก) ปริิมาณสารประกอบฟิินอลิิกทั้้�งหมดและ (ข) ความสามารถในการเป็็นสารต้้านอนุุมููลอิสิ ระ (DPPH)
ของเห็็ดนางฟ้้าที่่�สกััดด้้วยน้ำำ��ร้้อน
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เวลาในการให้้ความร้้อนเพิ่่�มขึ้้น� จาก 0 เป็็น 12 ชั่่ว� โมง
ปริิมาณสารประกอบฟิินอลิิกทั้้�งหมดมีีแนวโน้้มเพิ่่�ม
ขึ้้�นเล็็กน้้อย จาก 50.48 mg GAE/100g เป็็น 57.64
mg GAE/100g และความสามารถในการเป็็นสารต้้าน
อนุุมููลอิิสระโดยวิิธีี DPPH ของสารสกััดจากเห็็ด
นางฟ้้าเพิ่่�มขึ้้�นเล็็กน้้อยจาก 14.34 mg GAE/100g
เป็็น 15.34 mg GAE/100g ทั้้�งนี้้�อาจเนื่่�องมาจากสาร
พฤกษเคมีีในเห็็ดนางฟ้้าที่่�เป็็นสารโพลีีฟีนี อลที่่�ละลาย
น้ำำ�� (Water-Soluble Polyphenols) ถููกสกััดออกมา
เมื่่อ� ได้้รับั ความร้้อน เช่่นเดีียวกัับผลการศึึกษาที่่�รายงาน
ว่่า ปริิมาณแทนนิินในใบชามีีปริิมาณมากขึ้้น� เมื่่อ� แช่่ใน
น้ำำ��ร้้อนนานขึ้้�น [26] และเมื่่�อแช่่ชาดอกแคในน้ำำ��ร้้อน
ที่่� 95 องศาเซลเซีียสนานขึ้้น� จะทำำ�ให้้ปริิมาณสารประ
กอบฟิินอลิิกทั้้�งหมด และความสามารถในการเป็็นสาร
ต้้านอนุุมูลอิ
ู ิสระเพิ่่�มขึ้้�น [27]
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ดัังแสดงในตารางที่่� 3 เมื่่อ� เวลาในการสกััดเพิ่่�มขึ้้น� เป็็น
12 ชั่่ว� โมง ทำำ�ให้้โปรตีีนในสารสกััดจากเห็็ดนางฟ้้ามีี
สมบััติกิ ารละลายน้ำำ��ที่่� pH 7 และ 11 ลดลงจากร้้อยละ
88.00 เป็็นร้้อยละ 68.67 และจากร้้อยละ 64.67-65.33
เป็็นร้้อยละ 35.00 ตามลำำ�ดับั และพบว่่าสมบััติิการ
ละลายน้ำำ��ที่่� pH 7 มีีค่า่ มากกว่่าสมบััติกิ ารละลายน้ำำ��ที่่�
pH 11 ซึ่่ง� สมบััติขิ องการละลายน้ำำ��เป็็นสมบััติพื้้ิ น� ฐานที่่�
สำำ�คััญ เนื่่�องจากมีีผลต่่อสมบััติอื่ิ ่�นๆ เช่่น การเกิิดโฟม
และการเกิิดอิิมัลชั
ั นั เป็็นต้้น เมื่่อ� โปรตีีนมีีขนาดเล็็กลง
หรืือมีีการคลายตััว ความสามารถในการละลายของ
โปรตีีนจะเพิ่่�มขึ้้�น แต่่ในสภาวะที่่�มีีค่่า pH ต่ำำ��หรืือสููง
กว่่าจุุด Isoelectric Point (pI) โปรตีีนจะแสดงประจุุ
บวกหรืือลบตามลำำ�ดัับ ทำำ�ให้้สามารถกระจายตััว
อยู่่�ในสารละลายได้้ การละลายของโปรตีีนจะต่ำำ�� สุุดที่่�
จุุด pI เนื่่อ� งจากโปรตีีนมีีจำำ�นวนประจุุบวกและประจุุลบ
ภายในโมเลกุุลเท่่ากััน ทำำ�ให้้ประจุุสุทุ ธิิมีค่ี า่ เท่่ากัับศูนู ย์์
3.3 ผลสมบััติิเชิิงหน้้าที่่�ของสารสกััดจากเห็็ด
จึึงทำำ�ให้้โปรตีีนเกิิดการตกตะกอน [28] นอกจากนี้้�
	นางฟ้้า
ยัังพบว่่า สารสกััดจากเห็็ดนางฟ้้าด้้วยความร้้อนไม่่มีี
		 เวลาในการสกััดด้้วยน้ำำ��ร้อ้ นที่่�อุณ
ุ หภููมิิ 95 องศา สมบััติใิ นการเกิิดโฟม และความคงตััวของโฟมเป็็นร้้อย
เซลเซีียส มีีผลต่่อการละลายน้ำำ��ของสารสกััดเห็็ดนางฟ้้า ละ 0.00 ในทุุกตััวอย่่างที่่�ทำำ�การทดสอบ (ตารางที่่� 3)
ที่่� pH 7 และ 11 อย่่างมีีนััยสำำ�คััญทางสถิิติิ (p≤0.05) ซึ่่�งการเกิิดโฟมของโปรตีีน ต้้องสามารถเกิิดแผ่่นฟิิล์์ม
ตารางที่่� 3 สมบััติิเชิิงหน้้าที่่�ของเห็็ดนางฟ้้าที่่�สกััดด้้วยน้ำำ��ร้้อนในเวลาต่่างกััน
เวลาในการสกััด
(ชั่่�วโมง)

การละลายน้ำำ��ที่่� pH 7 การละลายน้ำำ��ที่่� pH 11
(ร้้อยละ)
(ร้้อยละ)

0

88.00 ± 3.97a

64.67 ± 2.81a

การเกิิดโฟมns
(ร้้อยละ)
0.00 ± 0.00

4

82.33 ± 5.32ab

65.33 ± 2.87a

0.00 ± 0.00

8

75.33 ± 2.05b

50.33 ± 2.57b

0.00 ± 0.00

12

68.67 ± 2.53c

35.00 ± 2.26c

0.00 ± 0.00

หมายเหตุุ : a,b,c ตััวอักั ษรที่่�แตกต่่างกัันแสดงถึึงค่่าเฉลี่่ย� มีีความแตกต่่างกัันอย่่างมีีนัยั สำำ�คัญ
ั ทางสถิิติิ (p≤0.05)
			 ns แสดงถึึงค่่าเฉลี่่�ยไม่่มีีความแตกต่่างกัันอย่่างมีีนััยสำำ�คััญทางสถิิติิ (p>0.05)
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บาง ๆ และแข็็งแรงเพีียงพอที่่�สามารถกัักเก็็บอากาศได้้
จากรููปที่่� 1 (ข) การสกััดสารสกััดจากเห็็ดนางฟ้้าด้้วยน้ำำ��
ร้้อนทำำ�ให้้โปรตีีนถููกย่่อยสลายโดยระดัับการย่่อยสลาย
เพิ่่�มขึ้้น� ถึึงร้้อยละ 45.69 เมื่่อ� ระดัับการย่่อยเพิ่่�มขึ้้น� ทำำ�ให้้
การเกิิดโฟมลดลง เนื่่อ� งจากการย่่อยทำำ�ให้้โปรตีีนถููกทำำ�
ให้้เป็็นเปปไทด์์สายสั้้น� ลง อย่่างไรก็็ตาม มีีรายงานการเกิิด
โฟม ในโปรตีีนไฮโดรไลเสตจากถั่่วลิ
� สิ ง [29] และถั่่วลู
� กู ไก่่
(Chickpea) [30] นอกจากนี้้�พบว่่า เมื่่อ� ระดัับการย่่อย
เพิ่่�มขึ้้น� ทำำ�ให้้ความคงตััวของโฟมจากโปรตีีน Rapeseed
มีีแนวโน้้มลดลง [31] การย่่อย โปรตีีนไฮโดรไลเสตนั้้น�
สามารถปรัับปรุุงสมบััติิการเกิิดโฟมของโปรตีีนจาก
ราข้้าว [23] และปลาข้้างเหลืืองได้้ [32] ความสามารถ
ในการเกิิดฟองจะแตกต่่างกัันตามชนิิดของโปรตีีน ซึ่่ง�
โปรตีีนจากพืืช มัักจะให้้สมบััติกิ ารเกิิดฟองที่่�น้อ้ ยกว่่า
โปรตีีนจากไข่่ขาว เนื่่อ� งจากไข่่ขาวประกอบด้้วยโปรตีีน
หลายชนิิดที่่�มีคี วามยืืดหยุ่่�นสููง เมื่่อ� เสีียสภาพจะสามารถ
รวมตััวกันั ตกตะกอนทำำ�ให้้ฟองที่่�เกิิดขึ้้น� เกิิดการตั้้ง� ยอด
และคงตััวได้้ [33] สมบััติิการอุ้้�มน้ำำ��ของสารสกััดของ
เห็็ดนางฟ้้าที่่�ผ่่านการสกััดด้้วยความร้้อน แสดงดัังรููป
ที่่� 3 (ก) พบว่่า เมื่่�อทำำ�การสกััดด้้วยน้ำำ��ร้้อน 95 องศา
เซลเซีียส เป็็นเวลา 4 ชั่่ว� โมง สมบััติกิ ารอุ้้�มน้ำำ��ของสารสกััด

ของเห็็ดนางฟ้้าเป็็นร้้อยละ 47.33 ใกล้้เคีียงกัับที่่เ� วลา
เริ่่ม� ต้้น (ร้้อยละ 46.00) และเมื่่อ� สกััดเป็็นเวลา 8 ชั่่ว� โมง
จะทำำ�ให้้มีีสมบััติิการอุ้้�มน้ำำ��สููงที่่�สุุด (ร้้อยละ 79.67)
เนื่่�องจากเปปไทด์์ที่่�มีีขนาดเล็็กลง จะมีี Ionizable
Amino Acid และ Carboxylic Group เพิ่่�มขึ้้น� ทำำ�ให้้
สมบััติิการชอบน้ำำ��ของโปรตีีนสููงขึ้้�น [34] โปรตีีนที่่�มีี
ค่่าการอุ้้�มน้ำำ��มากเหมาะสมสำำ�หรัับการนำำ�มาใช้้ใน
ผลิิตภััณฑ์์เบเกอรี่่� ทำำ�ให้้ช่ว่ ยลดการสููญเสีียน้ำำ��หนัักจาก
ความชื้้�นที่่�หายไป อย่่างไรก็็ตามการย่่อยโปรตีีนใน
ระดัับที่่�สููงเกิินไปจะทำำ�ให้้โปรตีีนสููญเสีียโครงสร้้างที่่�
สามารถเก็็บกัักน้ำำ��ไว้้ภายใน และทำำ�ให้้สมบััติิของการ
ละลายเปปไทด์์ขนาดเล็็กสููงขึ้้น� แทน [9, 23] จากรููปที่่�
3 (ข) เมื่่อ� เวลาในการสกััดด้้วยความร้้อนเพิ่่�มขึ้้น� จาก 0
เป็็น 12 ชั่่�วโมง ทำำ�ให้้สารสกััดของเห็็ดนางฟ้้ามีีความ
คงตััวของอิิมัลชั
ั นั ลดลงจากร้้อยละ 24.33 เป็็นร้้อยละ
16.67 โปรตีีนที่่�มีขี นาดโมเลกุุลใหญ่่และมีีสมบััติลิ ะลาย
น้ำำ��น้้อย มัักส่่งผลต่่อความสามารถในการเกิิดอิิมััลชััน
ได้้น้้อย [32] รวมทั้้�งการย่่อยโปรตีีนในระดัับสููงมาก
เกิินไป จะส่่งผลเสีียต่่อสมบััติิการเป็็นอิิมััลซิิไฟเออร์์
ได้้ [29, 31]

รููปที่่� 3 (ก) สมบััติิการอุ้้�มน้ำำ�� และ (ข) การเป็็นอิิมััลชัันของเห็็ดนางฟ้้าที่่�สกััดด้้วยน้ำำ��ร้้อน
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4. สรุุป
		 การสกััดเห็็ดนางฟ้้าด้้วยน้ำำ��ร้้อนมีีผลต่่อสมบััติิ
ทางเคมีีกายภาพ การต้้านอนุุมููลอิิสระ และสมบััติิ
เชิิงหน้้าที่่�บางประการของสารสกััดจากเห็็ดนางฟ้้า
โดยเมื่่�อเวลาในการสกััดด้้วยน้ำำ��ร้้อนเพิ่่�มขึ้้�น ทำำ�ให้้
ปริิมาณผลผลิิต ความเค็็ม ปริิมาณของแข็็งที่่�ละลาย
ในน้ำำ��ได้้ทั้้�งหมด ค่่าสีี b* ปริิมาณสารประกอบฟิินอ
ลิิกทั้้�งหมด ความสามารถในการเป็็นสารต้้านอนุุมููล
อิิสระโดยวิิธีี DPPH ของสารสกััดจากเห็็ดนางฟ้้าเพิ่่�ม
ขึ้้�นอย่่างมีีนััยสำำ�คััญทางสถิิติิ (p≤0.05) แต่่มีีผลทำำ�ให้้
สมบััติกิ ารละลายน้ำำ��ที่่� pH 7 และ 11 และความคงตััว
ของอิิมัลชั
ั นั ลดลงอย่่างมีีนัยั สำำ�คัญ
ั ทางสถิิติิ (p≤0.05)
แต่่พบว่่าเวลาในการสกััดไม่่มีีผลต่่อค่่าความเป็็น
กรด-ด่่าง ค่่าสีี L* (ความสว่่าง) และค่่าสีี a* (สีีเขีียวสีีแดง) ของสารสกััดจากเห็็ดนางฟ้้าอย่่างมีีนัยั สำำ�คัญั ทาง
สถิิติิ (p>0.05) นอกจากนี้้�พบว่่า ปริิมาณโปรตีีนสููงสุุด
ที่่�การสกััด 8 ชั่่�วโมง (486.93 µg/ml) ส่่วนการสกััด
ที่่� 4 ชั่่�วโมง ทำำ�ให้้ได้้ระดัับการย่่อยสููงที่่�สุุด (ร้้อยละ
45.69) และไม่่พบสมบััติิในการเกิิดโฟมของสารสกััด
จากเห็็ดนางฟ้้า จากสมบััติิดัังกล่่าวของสารสกััดจาก
เห็็ดนางฟ้้าที่่�ได้้จากการสกััดด้้วยน้ำำ��ร้้อน อาจนำำ�ไป
ประยุุกต์์ใช้้ในผลิิตภััณฑ์์อาหารเพื่่�อเสริิมโปรตีีน รวม
ถึึงการใช้้เป็็นสารเสริิมฤทธิ์์ท� างชีีวภาพเป็็นอาหารเพื่่อ�
สุุขภาพได้้
5. กิิตติิกรรมประกาศ
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