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การสกัด ลักษณะ และสมบัติการเป็นสารต้านอนุมูลอิสระของไบโอพอลิเมอร์
จากสาหร่าย Nostoc commune ทีส่ กัดด้วยน�ำ้ ร้อนและน�ำ้ ร้อนร่วมกับคลืน่ เสียงความถีส่ งู
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สาหร่าย Nostoc commune Vaucher หรือสาหร่ายเห็ดลาบ เป็นสาหร่ายในกลุม่
ไซยาโนแบคทีเรีย หรือสาหร่ายสีเขียวแกมน�้ำเงิน ที่อุดมไปด้วยสารออกฤทธิ์ทาง
ชีวภาพ โดยเฉพาะไบโอพอลิเมอร์ (พอลิแซ็กคาไรด์และโปรตีน) งานวิจัยนี้มี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาวะที่ดีที่สุดในการสกัดสารจากสาหร่าย N. commune
ด้วยน�้ำร้อน และน�้ำร้อนร่วมกับการใช้คลื่นเสียงความถี่สูง ในแง่ของสมบัติด้าน
กายภาพและเคมี น�้ำหนักโมเลกุล และพฤติกรรมการไหลของไบโอพอลิเมอร์ที่ได้
ผลการศึกษา พบว่า สภาวะที่ดีที่สุด ทั้งด้านกายภาพและเคมี ในการสกัดไบโอพอ
ลิเมอร์ด้วยน�้ำร้อน ได้แก่ สัดส่วนตัวอย่างต่อน�้ำ 1:60 (w/v) เป็นเวลา 3 ชั่วโมง ที่
อุณหภูมิ 90 องศาเซลเซียส โดยสกัดซ�้ำเช่นเดิมทั้งหมด 4 ครั้ง ขณะที่สภาวะที่ดี
ที่สุดในการสกัดไบโอพอลิเมอร์ด้วยน�้ำร้อนร่วมกับการใช้คลื่นเสียงความถี่สูง ได้แก่
สัดส่วนตัวอย่างต่อน�้ำ 1:60 (w/v) ก�ำลังไฟฟ้า 400 วัตต์ เป็นเวลา 30 นาที โดย
สกัดซ�้ำเช่นเดิมทั้งหมด 4 ครั้ง ไบโอพอลิเมอร์ที่ได้จากการสกัดด้วยน�้ำร้อนและน�้ำ
ร้อนร่วมกับคลืน่ เสียงความถีส่ งู ทีส่ ภาวะทีด่ ที สี่ ดุ มีนำ�้ หนักโมเลกุลเท่ากับ 4.49x106
และ 2.32x106 ดาลตัน และมีประสิทธิภาพการต้านอนุมูลอิสระด้วยวิธี ABTS +
เท่ากับร้อยละ 92.03 และ 95.35 ส่วนประสิทธิภาพการต้านอนุมูลอิสระด้วยวิธี
DPPH เท่ากับร้อยละ 39.13 และ 42 ตามล�ำดับ ไบโอพอลิเมอร์ที่ได้จากการสกัด
ทั้ง 2 สภาวะที่ดีที่สุดมีพฤติกรรมการไหลแบบซูโดพลาสติก และสามารถเกิดเจล
ชนิดอ่อนที่ความเข้มข้นร้อยละ 0.8 (w/v)
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Nostoc commune Vaucher, commonly known as “HedLarb,” is a
species of cyanobacteria (blue-green algae), composing of various
bioactive compounds, especially biopolymers (polysaccharides and
proteins). The aim of this research was to study the best extraction
conditions, in terms of physicochemical properties, molecular weight
and rheological behavior, of biopolymers from N. commune; hot
water extraction and combined hot-water and ultrasound-assisted
extraction (UAE) were tested. The best condition for hot-water extraction was four times of extraction, at a ratio of solid to liquid of 1:60
(w/v) and temperature of 90 °C for 3 h. On the other hand, the best
condition for combined hot-water and ultrasound-assisted extraction
was four times of extraction, at a ratio of solid to liquid of 1:60 (w/v),
ultrasonic power of 400 W at 80 °C for 30 min. The biopolymers from
the best conditions of both hot water and combined hot-water and
ultrasound-assisted extraction exhibited Mw of 4.49x106 and 2.32x106
Da, respectively. The extracted biopolymers via hot-water extraction
and combined hot-water and ultrasound-assisted extraction showed
ABTS.+ antioxidant capacity of 92.03% and 95.35%, and DPPH. antioxidant capacity of 39.13% and 42%, respectively. Rheological behaviors
of the extracted biopolymers were pseudoplastic, with weak gel
property at a concentration of 0.8% (w/v).
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1. บทน�ำ

ไซยาโนแบคทีเรีย (Cyanobacteria) เป็นสาหร่ายใน
กลุ่ม Prokaryotic cells ไม่มีเยื่อหุ้มออร์แกเนลล์ มีสาร
พันธุกรรมและรงควัตถุที่ใช้ในการสังเคราะห์แสง เช่น คลอ
โรฟิลล์เอ (chlorophyll a) ไฟโคไซยานิน (phycocyanin)
ไฟโคอิริทริน (phycoerythrin) และอัลโลไฟโคไซยานิน
(allophycocyanin) [1] ประโยชน์ของไซยาโนแบคทีเรียมี
หลากหลาย เช่น ด้านการเกษตร ด้านอุตสาหกรรมและยา
รวมถึงผลิตภัณฑ์ทางด้านเครื่องส�ำอาง [2]
สาหร่าย Nostoc commune Vaucher เป็นสาหร่าย
สีเขียวแกมน�ำ้ เงินจัดอยูใ่ นกลุม่ ไซยาโนแบคทีเรีย พบกระจาย
บนดินตามทีช่ นื้ แฉะหรือแหล่งน�ำ้ เป็นสาหร่ายทีป่ ระกอบขึน้
จากเส้นใย (filaments) จ�ำนวนมาก เส้นใยของสาหร่ายรวม
ตัวเป็นกลุ่มขนาดใหญ่และสร้างเมือกที่เป็นสารประกอบ
ประเภทพอลิแซ็กคาไรด์ลอ้ มรอบ [3] ในประเทศไทยคนนิยม
บริโภคสาหร่าย N. commune ในแถบภาคตะวันออกเฉียง
เหนือ โดยเฉพาะบริเวณจังหวัดมหาสารคาม ซึง่ เป็นทีร่ จู้ กั กัน
ในท้องถิ่นนั้นในนามของสาหร่ายเห็ดลาบ [4] องค์ประกอบ
ส่วนใหญ่ ได้แก่ โปรตีน 25-27% ของน�้ำหนักแห้ง และ
คาร์โบไฮเดรต 51.12% [5] ซึ่งประกอบด้วยน�้ำตาล เช่น
กาแล็กโทส กลูโคส ทรีฮาโลส ฟรุกโทส ไซโลส โพลิไฮดริก
แอลกอฮอล์ แลคโตส และกรดยูโรนิก [6] ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ
ปริ ม าณสารอาหารและสภาวะแวดล้ อ มของสาหร่ า ยใน
ระหว่างการเจริญ [7]
พอลิแซ็กคาไรด์เป็นกลุ่มของพอลิเมอร์เชิงซ้อนที่
ประกอบด้วยหมู่ไฮดรอกซิลและองค์ประกอบอื่น ๆ ได้แก่
กรดอะมิโน โปรตีน ไขมัน หรือเม็ดสี จึงมีสมบัติในการเป็น
สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ เช่น ฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระ
พบในแบคทีเรีย เชื้อรา และสาหร่ายชนิดต่าง ๆ ได้แก่
สาหร่ายสีเขียว สาหร่ายสีแดง และสาหร่ายสีน�้ำตาล[8] โดย
มีรายงานว่าพอลิแซ็กคาไรด์จากสาหร่าย N. commune ซึ่ง
อยู่ในกลุ่มสาหร่ายสีเขียวแกมน�้ำเงินมีความสามารถในการ
เป็นสารต้านการอักเสบ ยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย [9] สามารถดูด
ซับความชื้นและกักเก็บความชื้นได้ดีกว่าไคโตแซน (chitosan) และยูเรีย สามารถเกิดเจลอ่อน (weak gel) [10] และ
มีความสามารถในการต้านอนุมลู อิสระได้ดที งั้ ซูเปอร์ออกไซด์
แอนไอออน (superoxide anion) และไฮดรอกซิลแรดดิเคิล
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(hydroxyl radical) [11] ซึ่งเหมาะสมส�ำหรับการน�ำไป
พัฒนาผลิตภัณฑ์เครือ่ งส�ำอางและอาหาร อย่างไรก็ตามการน�ำ
พอลิแซ็กคาไรด์มาใช้ในผลิตภัณฑ์เพื่อใช้เป็นสารออกฤทธิ์
ทางชีวภาพขึน้ กับสมบัตขิ องพอลิแซ็กคาไรด์ ได้แก่ โครงสร้าง
ขนาดและน�้ำหนักโมเลกุล ความมีขั้ว สมบัติการละลายน�้ำ
โดยประสิ ท ธิ ภ าพในการสกั ด พอลิ แ ซ็ ก คาไรด์ ใ ห้ ไ ด้ ส าร
ชีวโมเลกุลทั้งที่มีต่อสมบัติและปริมาณมีปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
ได้แก่ อายุหรือวัยของวัตถุดิบ วิธีการสกัด สภาวะการสกัด
และการท�ำบริสุทธิ์ [12]
โดยทั่วไป วิธีการสกัดพอลิแซ็กคาไรด์นิยมใช้น�้ำใน
การสกัดทีอ่ ณ
ุ หภูมปิ ระมาณ 80-90 องศาเซลเซียส ได้ปริมาณ
พอลิแซ็กคาไรด์ในปริมาณร้อยละ 8-29 ของน�ำ้ หนักแห้ง [13]
ถึงแม้พอลิแซ็กคาไรด์ของสาหร่าย N. commune มีโครงสร้าง
พื้นฐานประกอบด้วยหมู่ไฮดรอกซิลจ�ำนวนมาก แต่สาหร่าย
นี้มีโครงสร้างผนังเซลล์หนาประกอบด้วยเมือกชั้นนอก เยื่อ
หุม้ ชัน้ นอกและเยือ่ หุม้ ชัน้ ใน โดยมีองค์ประกอบของพอลิแซ็ก
คาไรด์ โปรตีน และเม็ดสี [14] การใช้น�้ำร้อนในการสกัดอาจ
ต้องใช้อณ
ุ หภูมสิ งู และเวลาการสกัดนาน ปัจจุบนั มีการพัฒนา
กระบวนการสกัดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสกัดพอลิแซ็ก
คาไรด์และเพิม่ ประสิทธิภาพการเป็นสารออกฤทธิท์ างชีวภาพ
ด้วยเทคโนโลยีสะอาด (green technology) เช่น การใช้
เอนไซม์ หรือวิธีทางกายภาพ เช่น การสกัดด้วยคลื่นเสียง
ความถี่สูง (ultrasound-assisted extraction; UAE) ร่วม
กับน�้ำร้อน โดยคลื่นเสียงความถี่สูงท�ำให้เกิดฟองอากาศ
(bubble) ส่งผลต่อการท�ำลายผนังเซลล์ทั้งพันธะภายนอก
และภายในโมเลกุลของพอลิแซ็กคาไรด์จึงส่งผลต่อการแพร่
ของตัวท�ำละลาย เวลาในการสกัด และขนาดโมเลกุลของพอ
ลิแซ็กคาไรด์ทไี่ ด้ ซึง่ ช่วยเพิม่ ประสิทธิภาพในการเป็นสารต้าน
อนุมลู อิสระ [15] โดยมีรายงานการสกัดพอลิแซ็กคาไรด์ดว้ ย
วิธดี งั กล่าวกับพืชหลายชนิด เช่น ซัลเฟตพอลิแซ็กคาไรด์จาก
สาหร่ายทะเล [15] และพอลิแซ็กคาไรด์ที่จาก Enteromorpha linza [16] เป็นต้น
ถึงแม้ว่าสาหร่าย N. commune มีปริมาณพอลิแซ็ก
คาไรด์และสารชีวภาพที่ส�ำคัญ แต่ยังมีรายงานการวิจัยการ
สกัดพอลิแซ็กคาไรด์จากสาหร่ายนี้น้อยมาก รวมทั้งยังไม่มี
การน�ำ UAE มาใช้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการสกัดพอลิแซ็ก
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คาไรด์ ดังนัน้ งานวิจยั นีศ้ กึ ษาการสกัดและการแยกพอลิแซ็ก
คาไรด์จาก N. commune ด้วยน�้ำร้อนเปรียบเทียบกับการ
ใช้นำ�้ ร่วมกับการใช้ UAE และศึกษาสมบัตเิ ชิงหน้าที่ การเป็น
สารต้านอนุมูลอิสระ และพฤติกรรมการไหล เพื่อเป็นแนวทาง
ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมต่อไป

90 องศาเซลเซียส โดยใช้สดั ส่วนสาหร่ายและน�ำ้ ทีด่ ที สี่ ดุ จาก
ข้อ 2.2.1 โดยแปรเวลาที่ใช้ในการสกัด 1, 3, และ 5 ชั่วโมง
เมื่อครบเวลาน�ำมาสกัดซ�้ำเช่นเดิม 4 ครั้ง หลังจากนั้นน�ำมา
ท�ำขั้นตอนเช่นเดียวกับข้อ 2.2.1
2.2.3 การศึกษาอุณหภูมิในการสกัด
น�ำสาหร่ายที่เตรียมไว้จากข้อ 2.1 มาสกัดด้วย
2. อุปกรณ์และวิธีการวิจัย
น�้ำร้อน โดยแปรอุณหภูมิในการสกัด 70, 80 และ 90 องศา
2.1 การเตรียมตัวอย่าง
เซลเซียส ที่สัดส่วนสาหร่ายและน�้ำที่ดีที่สุดจากข้อ 2.2.1
น� ำ สาหร่ า ย N. commune จากสถาบั น วิ จั ย และเวลาในการสกัดที่ดีที่สุดในข้อ 2.2.2 เมื่อครบเวลาน�ำมา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ที่เพาะ สกัดซ�้ำเช่นเดิมทั้งหมด 4 ครั้ง หลังจากนั้นน�ำมาท�ำขั้นตอน
เลี้ยงอายุ 1 เดือน ล้างท�ำความสะอาด และท�ำแห้งด้วยตู้อบ เช่นเดียวกับข้อ 2.2.1
ลมร้อน (ศูนย์เตาอบ กล้วยน�้ำไท, ประเทศไทย) ที่อุณหภูมิ
60 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 12-15 ชัว่ โมง (ความชืน้ ตัวอย่าง
2.3 การสกัดไบโอพอลิเมอร์จากสาหร่าย N.
ประมาณ 8-10%) บดและร่อนตัวอย่างผ่านตะแกรงขนาด commune ด้วยน�ำ้ ร้อนร่วมกับการใช้คลืน่ เสียงความถีส่ งู
80 เมช จากนั้นวิเคราะห์องค์ประกอบเคมีเบื้องต้น ได้แก่ (UAE) ต่อสมบัติทางกายภาพ-เคมี และประสิทธิภาพ
ไขมัน โปรตีน กากใยหยาบ เถ้า และคาร์โบไฮเดรต ตามวิธี การเป็นสารต้านอนุมูลอิสระ
ของ Association of Official Analytical Chemists
2.3.1 การศึกษาสัดส่วนสาหร่ายต่อน�้ำ
(AOAC) [17]
น�ำสาหร่ายทีเ่ ตรียมจากข้อ 2.1 มาสกัดด้วยน�ำ้ ร้อน
ร่วมกับการใช้คลื่นเสียงความถี่สูง (รุ่น GT SONIC-P20
2.2 การสกัดไบโอพอลิเมอร์จากสาหร่าย N. com- ประเทศจีน) โดยแปรสัดส่วนสาหร่ายต่อน�้ำที่ 1:40, 1:60
mune ด้วยน�้ำร้อน (hot water extraction) ต่อสมบัติ และ 1:80 (w/v) อุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส ก�ำลังไฟฟ้า
ทางกายภาพ-เคมี และประสิทธิภาพการเป็นสารต้านอนุมลู 400 วัตต์ เป็นเวลา 30 นาที เมื่อครบเวลาน�ำมาสกัดซ�้ำเช่น
อิสระ
เดิม 4 ครัง้ หลังจากนัน้ น�ำมาท�ำขัน้ ตอนเช่นเดียวกับข้อ 2.2.1
2.2.1 การศึกษาสัดส่วนสาหร่ายต่อน�้ำ
2.3.2 การศึกษาก�ำลังไฟฟ้าที่ใช้ในการสกัด
น�ำสาหร่ายที่เตรียมไว้มาสกัดด้วยน�้ำที่อุณหภูมิ
น�ำสาหร่ายทีเ่ ตรียมจากข้อ 2.1 มาสกัดด้วยน�ำ้ ร้อน
90 องศาเซลเซียส โดยแปรสัดส่วนตัวอย่างต่อน�ำ้ 1:40, 1:60 ร่วมกับการใช้คลืน่ เสียงความถีส่ งู โดยแปรก�ำลังไฟฟ้าในการ
และ 1:80 (w/v) สกัดเวลา 5 ชั่วโมง เมื่อครบเวลาน�ำมาสกัด สกัด 200, 300 และ 400 วัตต์ ที่สัดส่วนสาหร่ายต่อน�้ำที่ดี
ซ�้ำเช่นเดิม 4 ครั้ง จากนั้นน�ำสารละลายทั้งหมดที่ได้ไปท�ำให้ ที่สุดจากข้อ 2.3.1 อุณหภูมิในการสกัด 80 องศาเซลเซียส
เข้มข้นด้วยเครือ่ งระเหยแบบสุญญากาศ และน�ำมาตกตะกอน เป็นเวลา 30 นาที เมื่อครบเวลาน�ำมาสกัดซ�้ำเช่นเดิม 4 ครั้ง
ด้วยเอทานอล 95% ในปริมาตร 3 เท่า ของปริมาสารละลาย หลังจากนั้นน�ำมาท�ำขั้นตอนเช่นเดียวกับข้อ 2.2.1
จากนั้นน�ำไบโอพอลิเมอร์ที่ได้ไปท�ำแห้งด้วยการท�ำแห้ง
2.3.3 การศึกษาเวลาในการสกัด
เยือกแข็งแบบสุญญากาศ (รุ่น bulk tray dryer, ประเทศ
น�ำสาหร่ายทีเ่ ตรียมจากข้อ 2.1 มาสกัดด้วยน�ำ้ ร้อน
ออสเตรเลีย) และน�ำมาวิเคราะห์สมบัติกายภาพ-เคมี และ ร่วมกับการใช้คลื่นเสียงความถี่สูง โดยแปรเวลาในการสกัด
ประสิทธิภาพการเป็นสารต้านอนุมูลอิสระของไบโอพอลิเมอร์ 10, 20 และ 30 นาที ที่สัดส่วนสาหร่ายต่อน�้ำที่ดีที่สุดจากข้อ
ดังข้อ 2.4
2.3.1 และก�ำลังไฟฟ้าในการสกัดที่ดีที่สุดจากข้อ 2.3.2 สกัด
2.2.2 การศึกษาเวลาที่ใช้ในการสกัด
ทีอ่ ณ
ุ หภูมิ 80 องศาเซลเซียส เมือ่ ครบเวลาน�ำมาสกัดเช่นเดิม
น�ำสาหร่ายที่เตรียมไว้มาสกัดด้วยน�้ำที่อุณหภูมิ 4 ครั้ง หลังจากนั้นน�ำมาท�ำขั้นตอนเช่นเดียวกับข้อ 2.2.1
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2.3.4 การศึกษาจ�ำนวนครั้งในการสกัด
น�ำสาหร่ายทีเ่ ตรียมจากข้อ 2.1 มาสกัดด้วยน�ำ้ ร้อน
ร่วมกับการใช้คลื่นเสียงความถี่สูง (รุ่น GT SONIC-P20
ประเทศจีน) ที่สัดส่วนสาหร่ายต่อน�้ำที่ดีที่สุดจากข้อ 2.3.1
ก�ำลังไฟฟ้าในการสกัดที่ดีที่สุดจากข้อ 2.3.2 และเวลาใน
การสกัดที่ดีที่สุดจากข้อ 2.3.3 ที่อุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส
โดยแปรจ�ำนวนครั้งการสกัด 1, 2, 3 และ 4 ครั้ง เมื่อครบ
เวลาน�ำมาท�ำขั้นตอนเช่นเดียวกับข้อ 2.2.1

ดูดกลืนแสงที่ 490 นาโนเมตร เทียบกับกราฟสารละลาย
มาตรฐานกลูโคสความเข้มข้น 0-100 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร
2.4.4 การวิเคราะห์ปริมาณโปรตีน
การวิเคราะห์ปริมาณโปรตีนตามวิธีของ Lowry
และคณะ [19] โดยเตรี ย มสารละลายโปรตี น มาตรฐาน
Bovine Serum Albumin (BSA) ความเข้มข้น 0-2,000
ไมโครกรัมต่อมิลลิลติ ร จากนัน้ ปิเปตสารละลายตัวอย่างหรือ
สารละลายมาตรฐาน BSA ปริมาตร 0.5 มิลลิลิตร ใส่หลอด
ทดลองและเติมสารละลาย Lowry reagent ปริมาตร 0.7
2.4 การวิเคราะห์สมบัติทางกายภาพ-เคมี
มิลลิลิตร ผสมให้เข้ากันด้วยเครื่องเขย่า น�ำไปบ่มที่อุณหภูมิ
2.4.1 การวิเคราะห์ปริมาณร้อยละของผลผลิต ห้องเป็นเวลา 20 นาที และเติมสาร Folin phenol reagent
(Yield)
0.1 มิลลิลิตร ในแต่ละหลอดทดลองผสมให้เข้ากัน และบ่มที่
วิเคราะห์ปริมาณร้อยละผลผลิตตามวิธขี อง Wang อุณหภูมิห้อง 30 นาที จากนั้นน�ำมาวัดค่าการดูดกลืนแสงที่
และคณะ [18] น�ำสารที่สกัดได้จากข้อ 2.2 และ 2.3 มา ความยาวคลืน่ 750 นาโนเมตร เทียบกับกราฟมาตรฐาน BSA
ค�ำนวณปริมาณร้อยละผลผลิต ดังสมการที่ 1
ปริมาณร้อยละผลผลิต (น�้ำหนักแห้ง) =

น�้ำหนักไบโอพอลิเมอร์หลังท�ำแห้ง x 100
น�้ำหนักสาหร่ายก่อนการสกัด

2.4.2 ค่าสี
วัดการเปลี่ยนแปลงสีในระบบ L*, a*, b* ของ
ไบโอพอลิเมอร์ที่ได้จากการกระบวนการสกัดทั้ง 2 วิธี ด้วย
เครือ่ ง Colorimeter (รุน่ MiniScanEZ, United Kingdom)
โดยค่า L* คือ ค่าความสว่าง a* คือค่าสีเขียว (-) และค่าสี
แดง (+) และค่า b* คือ ค่าสีน�้ำเงิน (-) และค่าสีเหลือง (+)
ด้วยการวัดแบบสุม่ จ�ำนวน 3 ครัง้ ต่อ 1 ตัวอย่าง และวิเคราะห์
ค่าความเข้มสี (Chroma) และค่าเฉดสี (h°)
2.4.3 การวิเคราะห์ปริมาณพอลิแซ็กคาไรด์ในรูป
น�้ำตาลทั้งหมด
การวิเคราะห์ปริมาณพอลิแซ็กคาไรด์ตามวิธีของ
Agrawal และคณะ [19] โดยเตรียมสารละลายกลูโคส
ปริมาตร 1 มิลลิลิตร ที่ความเข้มข้น 0.2, 0.4, 0.6, 0.8 และ
1 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร จากนั้นเติมสารละลายฟีนอลความ
เข้มข้น 5% (w/v) ปริมาณ 1 มิลลิลติ ร เขย่าและตัง้ ทิง้ ไว้ 2-3
นาที หลังจากนั้นเติมกรดซัลฟูริกเข้มข้นปริมาตร 5 มิลลิลิตร
วางไว้ในอุณหภูมหิ อ้ งเป็นเวลา 20 นาที และวิเคราะห์คา่ การ

(1)

2.5 การวิเคราะห์การเป็นสารออกฤทธิ์ทางชีว
ภาพของไบโอพอลิเมอร์
2.5.1 การวิเคราะห์การเป็นสารต้านอนุมูลอิสระ
ด้วย 2, 2-diphenyl-1-picrylhydrazyl (DPPH.)
การวิเคราะห์ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระด้วย DPPH
scavenging activity assay ดัดแปลงจากวิธีของ Senthil
Kumar และคณะ [8] โดยละลายตัวอย่างในน�้ำที่ความ
เข้มข้น 0.5-2.5 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร จากนั้นน�ำตัวอย่าง
ในแต่ละความเข้มข้นปริมาตร 150 ไมโครลิตร ผสมกับ 150
ไมโครลิตร 0.1 มิลลิโมลาร์ DPPH. ใน 95% เอทานอล
ทิ้งในที่มืดเป็นเวลา 30 นาที หลังจากนั้นน�ำไปปั่นเหวี่ยงเพื่อ
แยกตะกอนออกที่ 5,000 xg เป็นเวลา 10 นาที น�ำส่วนใส
ไปวัดค่าการดูดกลืนแสงที่ 517 นาโนเมตร จากนั้นค�ำนวณ
หาร้อยละการต้านอนุมูลอิสระ ดังสมการที่ 2

DPPH radical scavenging activity (%) = 1-(As-Ac) x 100
A

(2)
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โดยที่ As คือ ค่าการดูดกลืนแสงของตัวอย่าง
25 มิลลิกรัม จากนั้นเติม 90 มิลลิโมลาร์ NaNO3 ปริมาตร
Ac คือ ค่าการดูดกลืนแสงของเอทานอล
10 มิลลิลิตร ที่อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส กวนด้วย mag.
A คือ ค่าการดูดกลืนแสงของ DPPH และเอทานอล netic stirrer จนกระทัง่ ตัวอย่างละลาย จากนัน้ ท�ำให้เป็นเนือ้
เดียวกันด้วย Vortex mixer และกรองผ่าน syringe mem2.5.2 การวิเคราะห์ฤ ทธิ์ใ นการเป็นสารต้ า น brane filter 1.2 ไมโครเมตร ลงใน vial ขนาด 1.5 มิลลิลิตร
อนุมูลอิสระด้วย 2, 2-azobis (3-ethylbenzothialzoวิเคราะห์น�้ำหนักโมเลกุลของไบโอพอลิเมอร์ด้วย
.
+
line-6-sulfonic acid) (ABTS )
เทคนิค Gel permeation chromatography (GPC)
การวิ เ คราะห์ ฤ ทธิ์ ต ้ า นอนุ มู ล อิ ส ระด้ ว ย ABTS (Shimadzu, Japan) ประกอบด้วย Binary pump, DGUscavenging activity assay ดัดแปลงจากวิธขี อง Shang และ 20A On-line Degassing Unit, SIL-20 Auto sampler,
คณะ [21] โดยการผสมสารละลาย 5 มิลลิลิตร ของ ABTS.+ CTO-20A Column Oven, RID-20A Refractive Index
7 มิลลิโมลาร์ กับ 1 มิลลิลิตร ของ K2S2O8 15 มิลลิโมลาร์ Detector และ SPD-M20A Photo-diode Array detector
ทิ้งไว้ในที่มืดเป็นเวลา 12 ชั่วโมง และน�ำไปวัดค่าการดูดกลืน ในปริมาตร 100 ไมโครลิตร อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส น�ำ
แสงที่ 734 นาโนเมตร ให้อยู่ในช่วง 0.7±0.02 จากนั้นปิเปต มาผ่านคอลัมน์ Aqueous SEC (GFC) Columns 3 คอลัมน์
ตัวอย่าง 150 ไมโครลิตร ที่ความเข้มข้น 0.5, 1, 1.5, 2 และ ได้แก่ OHpak SB-G 6B (guard column) ต่อกับ OHpak
2.5 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร ผสมกับสารละลาย ABTS.+ 150 SB-806M HQ 2 คอลัมน์ (Shodex, Polyhydroxymethไมโครลิตร ทิ้งไว้ในที่มืด 15 นาที น�ำไปวัดค่าการดูดกลืนแสง acrylate, column size 8x300 mm, Mw range 500ที่ความยาวคลื่น 734 นาโนเมตร จากนั้นค�ำนวณหาร้อยละ 2,000,000 ดาลตัน (เทียบกับสารมาตรฐาน Dextran),
การต้านอนุมูลอิสระดังสมการที่ 3
Showa Denko Singapore (Pte) Ltd, ประเทศสิงคโปร์)
ABTS radical scavenging activity (%) = (A0-A1-A2) x 100
A0
โดยที่ A0 คือ ค่าการดูดกลืนแสงของตัวอย่างควบคุม
		
(สารละลาย ABTS.+และน�้ำ)
A1 คือ ค่าการดูดกลืนแสงของตัวอย่าง
A2 คือ ค่าการดูดกลืนแสงของสารในปฏิกิริยา
		
ยกเว้นสารละลาย ABTS.+
2.6 การศึกษาน�ำ้ หนักโมเลกุลและพฤติกรรมการ
ไหลของไบโอพอลิเมอร์
น�ำไบโอพอลิเมอร์จากสภาวะที่ดีที่สุดที่ได้จากการ
สกัดทั้ง 2 วิธี (จากข้อ 2.2 และ 2.3) มาวิเคราะห์น�้ำหนัก
โมเลกุลและสมบัติทางรีโอโลยี
2.6.1 การวิเคราะห์น�้ำหนักโมเลกุล
เตรียมตัวอย่างไบโอพอลิเมอร์ (พอลิแซ็กคาไรด์
และโปรตีน) ความเข้มข้น 2.5 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร โดยชั่ง
ตัวอย่างไบโอพอลิเมอร์ทสี่ กัดได้จากสาหร่าย N. commune

(3)

ทีอ่ ณ
ุ หภูมิ 40 องศาเซลเซียส ด้วยอัตราการไหล 0.5 มิลลิลติ ร
ต่อนาที เป็นระยะเวลา 50 นาที โดยใช้ 0.1 โมลาร์ NaNO3
เป็นเฟสเคลื่อนที่
2.6.2 การวิเคราะห์สมบัติเชิงรีโอโลยี
สมบัติเชิงรีโอโลยีดัดแปลงจากวิธีของ Hao และ
คณะ [22] ด้วยเครือ่ งวัดกระแสการไหล (Rheometer) ยีห่ อ้
Thermo Scientific รุ่น HAAKE VT iQ Air ประเทศ
สหรัฐอเมริกา การวิเคราะห์พฤติกรรมการไหลแบบแรงเฉือน
คงตัว (steady shear) ภายใต้แรงเฉือนในช่วง 0.01-300 s-1
โดยใช้ความเข้มข้นของตัวอย่างที่ 0.8, 1 และ 1.2% (w/v)
ทีอ่ ณ
ุ หภูมิ 25 องศาเซลเซียส โดยประเมินพฤติกรรมการไหล
ด้วย Shear rate curve ส่วนการวัดค่าพารามิเตอร์ของสมบัติ
วิสโคอิลาสติก ได้แก่ ค่ามอดูลัสกักเก็บ (storage modulus;
G´) และค่ามอดูลัสสูญเสีย (loss modulus; G´´) ด้วยการ
ทดสอบแบบ Frequency sweep (ω) ในช่วงความถี่ตั้งแต่
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0.1 ถึง 50 เฮิรท์ ที่ Strain sweep (γ) เท่ากับ 2% ทีอ่ ณ
ุ หภูมิ ผลผลิตเพิ่มขึ้นมีค่าเท่ากับ 15.11±0.04, 20.15±0.68 และ
25 องศาเซลเซียส
20.28±0.62 ตามล�ำดับ ซึ่งสอดคล้องกับปริมาณพอลิแซ็ก
คาไรด์ (ตารางที่ 1) เนื่องจากการเพิ่มปริมาณน�้ำในการสกัด
2.7 การประเมินผลทางสถิติ
ส่งผลต่อการแพร่กระจายมวลของพอลิแซ็กคาไรด์ [5] รวมถึง
วางแผนการทดลองแบบ Completely Random- องค์ประกอบ อื่น ๆ ที่อยู่ภายในผนังเซลล์ เช่น โปรตีน และ
ized Design (CRD) ทดลอง 3 ซ�้ำ วิเคราะห์ความแปรปรวน เม็ดสี เช่น คลอโรฟิลล์ เอ และ scytonemin ที่มีสีเหลือง
(analysis of variance: ANOVA) และวิเคราะห์ความแตก เขียว [14] ซึ่งสอดคล้องกับค่า a* และ b* และค่าเฉดสี (h°)
ต่างทางสถิติด้วยวิธี Least Significant Difference (LSD) ที่วิเคราะห์ได้ โดยมีค่าอยู่ในช่วงสีเหลือง-เขียว และจากรูป
ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 (p≤0.05) โดยใช้โปรแกรม ที่ 1 ข โปรตีนที่วิเคราะห์ได้ไม่แตกต่างกันทางสถิติ เมื่อเพิ่ม
SPSS เวอร์ชั่น 16.0
สัดส่วนสาหร่ายต่อน�้ำจาก 1:60 เป็น 1:80 (w/v) ซึ่งให้ผล
ตารางที่ 1 ปริมาณร้อยละผลผลิตและค่าสีของไบโอพอลิเมอร์ที่สกัดด้วยน�้ำร้อนที่แปรสัดส่วนสาหร่ายต่อน�้ำที่ 1:40,
1:60 และ 1:80 (w/v)
สัดส่วนสาหร่าย
ต่อน�้ำ (มิลลิลิตร
ต่อกรัม)

ปริมาณร้อยละ
ผลผลิต (%)

L*

a* ns

ค่าสี
b* ns

1:40

15.11±0.04b

48.69±1.39b

-0.24±0.01

5.85±1.21

6.30±1.16 92.68±1.04

1:60

20.15±0.68a

49.95±1.66ab -0.25±0.07

6.18±1.31

5.24±0.59 92.05±0.63

1:80

20.28±0.62a

52.39±0.51a

6.35±0.40

6.19±1.48 92.53±2.36

-0.27±0.16

Chroma ns

hº ns

หมายเหตุ : a,b,c…ที่ก�ำกับอยู่ในคอลัมน์เดียวกัน หมายถึง มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (p≤0.05)
ns ที่ก�ำกับอยู่ในคอลัมน์เดียวกัน หมายถึง ไม่แตกต่างกันทางสถิติ

3. ผลการทดลองและวิจารณ์ผล

3.1 ผลการสกัดไบโอพอลิเมอร์จาก N. commune ด้ ว ยน�้ ำ ร้ อ นต่ อ สมบั ติ ท างกายภาพ-เคมี และ
ประสิทธิภาพการเป็นสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ
3.1.1 ผลของสัดส่วนสาหร่ายต่อน�้ำ
จากการศึกษาสัดส่วนสาหร่ายต่อน�้ำในการสกัดที่
1:40, 1:60 และ 1:80 (w/v) ที่อุณหภูมิ 90 องศาเซลเซียส
เวลาการสกัด 5 ชั่วโมง โดยท�ำการสกัดซ�้ำเช่นเดิมทั้งหมด
4 ครัง้ พบว่าสัดส่วนน�ำ้ ทีใ่ ช้ในการสกัดส่งผลต่อปริมาณร้อยละ
ผลผลิต ค่าความสว่าง และฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระด้วย
วิธี DPPH และ ABTS radical scavenging (p≤ 0.05)
เมื่อเพิ่มปริมาณน�้ำที่ 40, 60 และ 80 มิลลิลิตร ปริมาณร้อยละ

เช่นเดียวกับงานวิจัยของ Cao และคณะ [23] เนื่องจากถึง
จุดอิ่มตัวของตัวท�ำละลายและสารสกัด และสอดคล้องกับ
ปริมาณร้อยละผลผลิตที่ได้ ขณะที่การต้านอนุมูลอิสระด้วย
วิธี DPPH. และ ABTS.+ (รูปที่ 1 ค-ง) พบว่าการเพิ่มสัดส่วน
น�ำ้ ทีใ่ ช้ในสกัดส่งผลต่อค่าการต้านอนุมลู อิสระทีไ่ ด้ (p≤0.05)
เนื่องจากปริมาณน�้ำส่งผลต่อประสิทธิภาพในการแพร่จึงพา
สารมีขวั้ ทีม่ คี วามสามารถในการให้อเิ ล็กตรอนกับอนุมลู อิสระ
เช่น พอลิแซ็กคาไรด์หรือโปรตีน [24] โดยมีคา่ การต้านอนุมลู
อิสระสูงทีส่ ดุ ในกระบวนการต้านอนุมลู อิสระด้วยวิธี ABTS.+
และ DPPH. ที่ความเข้มข้นสารละลาย 2.5 มิลลิกรัมต่อ
มิลลิลิตร มีค่าเท่ากับร้อยละ 92.76 และ 48 ตามล�ำดับ
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ดังนัน้ สภาวะทีด่ ที สี่ ดุ ในการสกัดด้วยน�ำ้ ร้อนทีแ่ ปร และ DPPH. ดีที่สุด จึงได้น�ำสภาวะนี้ไปใช้ในการศึกษาใน
สัดส่วนสาหร่ายต่อน�้ำคือ 1:60 (w/v) มีสมบัติทางกายภาพ- สภาวะต่อไป
เคมี และประสิทธิภาพการต้านอนุมูลอิสระด้วยวิธี ABTS.+
(ก)

(ข)

(ค)

(ง)

รูปที่ 1 ก) ปริมาณพอลิแซ็กคาไรด์ ข) ปริมาณโปรตีนทัง้ หมด ค) ฤทธิก์ ารต้านอนุมลู อิสระด้วยวิธี DPPH. และ ง) ABTS.+
ของไบโอพอลิเมอร์ทสี่ กัดด้วยน�ำ้ รอ้ นทีใ่ ชส้ ดั ส่วนสาหร่ายต่อน�ำ้ แตกต่างกัน
3.1.2 ผลของเวลาในการสกัด
จากการศึกษาเวลาในการสกัดที่ 1, 3 และ 5 ชัว่ โมง
ที่สัดส่วนสาหร่ายต่อน�้ำ 1:60 (w/v) อุณหภูมิ 90 องศา
เซลเซียส โดยท�ำการสกัดซ�้ำเช่นเดิมทั้งหมด 4 ครั้ง พบว่า
การเพิ่มเวลาในการสกัดท�ำให้ปริมาณร้อยละผลผลิต ค่าสี
ปริมาณพอลิแซ็กคาไรด์ ปริมาณโปรตีน และประสิทธิภาพ
การเป็นสารต้านอนุมลู อิสระด้วยวิธี DPPH. และ ABTS.+ ของ
ไบโอพอลิเมอร์ที่สกัดได้เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ
ดังตารางที่ 2 โดยการเพิ่มเวลาในการสกัดจาก 1 ชั่วโมง เป็น
3 และ 5 ชั่วโมง ท�ำให้ปริมาณร้อยละผลผลิตเพิ่มขึ้นจาก
15.13±0.32 เป็น 20.16±0.18 และ 20.38±0.22 ตามล�ำดับ
(ตารางที่ 2) เนื่องจากเวลาในการสกัดส่งผลต่อการแพร่เข้าออกของตัวท�ำละลายเข้าสู่เมมเบรนและผนังเซลล์ไปยังไซโต

พลาสซึมของตัวอย่าง [5] และพาองค์ประกอบต่าง ๆ เช่น
พอลิแซ็กคาไรด์ โปรตีนและเม็ดสีออกมานอกเซลล์ ซึ่ง
สอดคล้องกับปริมาณพอลิแซ็กคาไรด์ ปริมาณโปรตีน (รูปที่ 2
ก-ข) ค่าสี และประสิทธิภาพการต้านอนุมลู อิสระด้วยวิธี DPPH.
และ ABTS.+ ที่วิเคราะห์ได้ โดยค่าสีของไบโอพอลิเมอร์มีค่า
a* และ b* เพิ่มขึ้นเมื่อเพิ่มเวลาในการสกัดซึ่งเป็นผลมาจาก
เวลาในการแพร่เข้า-ออกของตัวท�ำละลายในเมมเบรนและมี
ค่าเฉดสีอยู่ในช่วง 90-100° ซึ่งมีแนวโน้มอยู่ในช่วงสีเหลือง
เขียว สอดคล้องกับเม็ดสีทพี่ บในสาหร่าย N. commune [14]
เช่นเดียวกับฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระด้วยวิธี DPPH และ
ABTS radical scavenging (รูปที่ 2 ค-ง) ทีพ่ บว่าเวลาในการ
สกัดเป็นพารามิเตอร์สำ� คัญทีส่ มั พันธ์กบั ประสิทธิภาพในการ
สกัด เนือ่ งจากส่งผลต่อการแพร่เข้าและออกของตัวท�ำละลาย

วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ. ปีที่ 45 ฉบับที่ 2 เมษายน-มิถุนายน 2565

ท�ำให้สกัดสารไบโอพอลิเมอร์ได้เพิ่มขึ้น ประกอบกับค่าการ
ต้านอนุมลู อิสระมีคา่ เพิม่ ขึน้ เมือ่ เพิม่ ความเข้มข้นของสารสกัด
ซึ่งมีคา่ การต า้ นอนุมูลอิสระสูงที่สุดทั้งวิธี ABTS.+ (87.05)
และ DPPH. (40.95) ทีค่ วามเข้มข้น 2.5 มิลลิกรัมต่อมิลลิลติ ร
แต่มีประสิทธิภาพการต า้ นอนุมูลอิสระต�่ำกว่าสารมาตรฐาน
แอสคอร์บกิ ในทุกระดับความเข้มข้น สอดคล้องกับงานวิจยั ของ
Lyu และคณะ [25] อย่างไรก็ตามปริมาณรอ้ ยละผลผลิต ค่าสี
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ปริมาณพอลิแซ็กคาไรด์ ปริมาณโปรตีน และฤทธิก์ ารต้านอนุมลู
อิสระของเวลาในการสกัดที่ 3 และ 5 ชัว่ โมง ไม่แตกต่างกันทาง
สถิตเิ นือ่ งจากถึงจุดอิม่ ตัวระหว่างตัวท�ำละลายและสารสกัด [23]
ดังนัน้ สภาวะทีด่ ที สี่ ดุ ในการสกัดด้วยน�ำ้ ร อ้ นทีแ่ ปร
เวลาในการสกัดคือ 3 ชัว่ โมง โดยมีสมบัตทิ างกายภาพ-เคมี และ
ประสิทธิภาพการต้านอนุมลู อิสระด้วยวิธี ABTS.+ และ DPPH.
ดีทสี่ ดุ จึงได้นำ� สภาวะนีไ้ ปใช ้ ในการศึกษาในสภาวะต่อไป

ตารางที่ 2 ปริมาณร้อยละผลผลิตและค่าสีของไบโอพอลิเมอร์ที่สกัดด้วยน�้ำร้อนที่แปรเวลาในการสกัดที่ 1, 3 และ
5 ชั่วโมง
เวลาการสกัด
(ชั่วโมง)

ปริมาณร้อยละ
ผลผลิต (%)

ค่าสี
b*
Chroma
hº
4.34±0.17b 4.44±0.15b 102.05±0.80a

1

15.13±0.32b

L*
a*
49.64±1.30ab -0.92±0.03c

3
5

20.16±0.18a
20.38±0.22a

52.02±1.53a -0.67±0.09b 8.82±1.18a 8.31±1.16a 94.69±1.19b
46.79±3.12b -0.13±0.03a 6.58±1.58ab 6.58±1.58ab 90.76±1.26c

หมายเหตุ : a,b,c… ที่ก�ำกับอยู่ในคอลัมน์เดียวกัน หมายถึง มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (p≤0.05)
(ก)

(ข)

(ค)

(ง)

รูปที่ 2 ก) ปริมาณพอลิแซ็กคาไรด์ ข) ปริมาณโปรตีนทั้งหมด ค) ฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระด้วยวิธี DPPH. และ ง) ABTS.+
ของไบโอพอลิเมอร์ที่สกัดด้วยน�้ำร้อนที่ใช้เวลาการสกัดแตกต่างกัน

180

วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ. ปีที่ 45 ฉบับที่ 2 เมษายน-มิถุนายน 2565

3.1.3 ผลของอุณหภูมิในการสกัด
จากการศึกษาอุณหภูมิในการสกัดที่ 70, 80 และ
90 องศาเซลเซียส ที่สัดส่วนสาหร่ายต่อน�้ำ 1:60 (w/v) เวลา
ในการสกัด 3 ชั่วโมง โดยท�ำการสกัดซ�้ำเช่นเดิมทั้งหมด
4 ครั้ง พบว่าอุณหภูมิในการสกัดส่งผลต่อปริมาณร้อยละ
ผลผลิต ค่าสี ปริมาณพอลิแซ็กคาไรด์ และประสิทธิภาพ
การเป็นสารต้านอนุมลู อิสระด้วยวิธี DPPH. และ ABTS.+ ของ
ไบโอพอลิเมอร์ทสี่ กัดได้อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ โดยการเพิม่
อุณหภูมิในการสกัดจาก 70 เป็น 80 และ 90 องศาเซลเซียส
ท�ำให้ปริมาณร้อยละผลผลิตเพิ่มขึ้นจาก 8.88±0.07 เป็น
14.12±0.29 และ 19.93±0.75 ตามล�ำดับ เช่นเดียวกับ
ปริมาณพอลิแซ็กคาไรด์ (รูปที่ 3 ก) เนือ่ งจากการเพิม่ อุณหภูมิ
ในการสกัดท�ำให้ความหนืดของสารละลายลดลง จึงท�ำให้ค่า
การต้านทานการไหลลดลง [26] จึงสกัดไบโอพอลิเมอร์รวมถึง
องค์ประกอบอื่น ๆ ได้ง่ายขึ้น ส่วนค่าสี (ตารางที่ 3) พบว่าค่า
a* และ b* มีแนวโน้มไปทางบวกเมื่อเพิ่มอุณหภูมิในการสกัด
เนือ่ งจากอุณหภูมสิ ง่ ผลต่อการแพร่เข้า-ออกของตัวท�ำละลาย
จึงพาเม็ดสีที่พบในสาหร่าย N. commune เช่น คลอโรฟิลล์ เอ
(สีเขียว), scytonemin (สีเหลือง-น�้ำตาล) และแคโรทีนอยด์
(สีสม้ ) เป็นต้น [27] สอดคล้องกับค่าเฉดสีทอี่ ยูใ่ นช่วง 80-100°
ซึ่ ง แสดงความเป็ น สี เ หลื อ งเขี ย ว ขณะที่ ป ริ ม าณโปรตี น ที่
แปรอุณภูมิในการสกัดไม่แตกต่างกันทางสถิติ (รูปที่ 3 ข) เช่น
เดียวกับงานวิจัยของ Connor และคณะ [28] รายงานว่า
อุณหภูมิในการสกัดที่ 70-90 องศาเซลเซียส ส่งผลต่อการ

เสี ย สภาพทางธรรมชาติ ข องโปรตี น เพี ย งเล็ ก น้ อ ย แต่ ถ ้ า
อุณหภูมิในการสกัดมากกว่า 200 องศาเซลเซียส ส่งผลต่อ
การละลายและโครงสร้างของโปรตีน เช่น การเปลี่ยนจาก
L-amino acid เป็น D-amino acid อย่างไรก็ตามการต้าน
อนุมูลอิสระด้วยวิธี DPPH และ ABTS radical scavenging
ลดลง เมื่อเพิ่มอุณหภูมิในการสกัด (รูปที่ 3 ค-ง) ซึ่งเป็นผลมา
จากความร้อนต่อโครงสร้างและน�ำ้ หนักโมเลกุลของพอลิแซ็กคาไรด์ เช่นเดียวกับงานวิจัยของ Khoa และคณะ [5] พบว่า
การเพิ่มอุณหภูมิในการสกัดท�ำให้ปริมาณร้อยผลผลิตและ
น�ำ้ หนักโมเลกุลของพอลิแซ็กคาไรด์ทไี่ ด้มคี า่ เพิม่ ขึน้ ซึง่ ส่งผล
ต่อการต้านอนุมลู อิสระทีล่ ดลงเนือ่ งจากความยาวของสายโซ่
ของพอลิแซ็กคาไรด์ไม่เอือ้ ต่อการออกฤทธิใ์ นการต้านอนุมลู
อิสระ โดยมีค่าการต้านอนุมูลอิสระสูงที่สุดในกระบวนการ
ต้านอนุมูลอิสระด้วยวิธี ABTS.+ และ DPPH. ที่ความเข้มข้น
สารละลาย 2.5 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร มีค่าเท่ากับร้อยละ
90.03 และ 39.13 ตามล�ำดับ
ดังนัน้ สภาวะทีด่ ที สี่ ดุ ในการสกัดด้วยน�ำ้ ร้อนทีแ่ ปร
อุณหภูมิในการสกัดคือ 90 องศาเซลเซียส โดยได้ค่าคุณภาพ
ทางกายภาพ-เคมีดีที่สุด และมีประสิทธิภาพการต้านอนุมูล
อิสระด้วยวิธี ABTS.+ และ DPPH. ดังนั้นสภาวะที่ดีที่สุดใน
การสกัดด้วยน�้ำร้อนคือสัดส่วนสาหร่ายต่อน�้ำ 1:60 (w/v)
เป็นเวลา 3 ชั่วโมง ที่อุณหภูมิ 90 องศาเซลเซียส โดยท�ำการ
สกัดซ�้ำเช่นเดิมทั้งหมด 4 ครั้ง

ตารางที่ 3 ปริมาณร้อยละผลผลิตและค่าสีของไบโอพอลิเมอร์ที่สกัดด้วยน�้ำร้อนที่แปรอุณหภูมิการสกัดที่ 70, 80 และ
90 องศาเซลเซียส
อุณหภูมิการสกัด ปริมาณร้อยละ
(องศาเซลเซียส) ผลผลิต (%)

ค่าสี
b*
Chroma
hº
4.34±0.17a 4.44±0.16a 102.05±0.81a

70

8.89±0.07c

L*
a*
48.69±1.39b -0.92±0.03b

80

14.12±0.29b

49.95±1.66b

0.17±0.30a

1.92±0.29c 1.94±0.32c 85.58±7.83b

90

19.93±0.75a

52.39±0.57a

0.02±0.04a

3.19±0.40b 3.19±0.30b 86.46±0.68b

หมายเหตุ : a,b,c… ที่ก�ำกับอยู่ในคอลัมน์เดียวกัน หมายถึง มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (p≤0.05)
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(ก)

(ข)

(ค)

(ง)
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รูปที่ 3 ก) ปริมาณพอลิแซ็กคาไรด์ ข) ปริมาณโปรตีนทั้งหมด ค) ฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระด้วยวิธี DPPH. และ ง) ABTS.+
ของไบโอพอลิเมอร์ที่สกัดด้วยน�้ำร้อนที่ใช้อุณหภูมิการสกัดแตกต่างกัน
3.2 ผลการสกัดไบโอพอลิเมอร์จาก N. commune ด้วยน�้ำร้อนร่วมกับการใช้คลื่นเสียงความถี่สูงต่อ
สมบัตทิ างกายภาพ-เคมี และประสิทธิภาพการเป็นสารออก
ฤทธิ์ทางชีวภาพ
3.2.1 ผลของสัดส่วนสาหร่ายต่อน�้ำ
จากการศึกษาสัดส่วนสาหร่ายต่อน�้ำในการสกัดที่
1:40, 1:60 และ 1:80 (w/v) ที่อุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส
ก�ำลังไฟฟ้า 400 วัตต์ เวลาในการสกัด 30 นาที โดยท�ำการ
สกัดซ�ำ้ เช่นเดิมทัง้ หมด 4 ครัง้ พบว่าสัดส่วนน�ำ้ ทีใ่ ช้ในการสกัด
ส่งผลต่อปริมาณร้อยละผลผลิต ค่าสี ปริมาณพอลิแซ็กคาไรด์
ปริมาณโปรตีน และฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระด้วยวิธี DPPH.
และ ABTS.+ ของไบโอพอลิเมอร์ทสี่ กัดได้อย่างมีนยั ส�ำคัญทาง
สถิติ โดยปริมาณร้อยละผลผลิตมีคา่ เพิม่ ขึน้ เมือ่ เพิม่ สัดส่วนน�ำ้
ที่ใช้ในการสกัดที่ 40, 60 และ 80 มิลลิลิตร มีค่าเท่ากับ
7.86±0.35, 9.89±0.10 และ 9.92±0.15 ตามล�ำดับ (ตาราง
ที่ 4) เนือ่ งจากปริมาณน�ำ้ ยิง่ สูงยิง่ เอือ้ ต่อการแพร่มวลขององค์
ประกอบภายในผนังเซลล์ออกสูต่ วั ท�ำละลาย [29] รวมถึงการ
ใช้คลืน่ เสียงความถีส่ งู ในการสกัดช่วยเพิม่ ประสิทธิภาพในการ

สกัด โดยสร้างฟองอากาศรอบ ๆ เซลล์จึงเกิดพลังงานในการ
ท�ำลายผนังเซลล์ท�ำให้สกัดองค์ประกอบต่าง ๆ ได้มากขึ้น
อย่างไรก็ตามปริมาณร้อยละผลผลิตของพอลิแซ็กคาไรด์ทสี่ กัด
ด้วยน�้ำในปริมาตร 60 และ 80 มิลลิลิตร ไม่แตกต่างกันทาง
สถิติ เนื่องจากถึงจุดอิ่มตัวระหว่างตัวท�ำละลายและสารสกัด
[23] เช่นเดียวกับปริมาณพอลิแซ็กคาไรด์และโปรตีนทั้งหมด
ที่วิเคราะห์ได้ (รูปที่ 4 ก-ข) ในส่วนของค่าสี (ตารางที่ 4) ค่า
a* และ b* มีทศิ ทางไปทางลบมากขึน้ เมือ่ เพิม่ สัดส่วนสาหร่าย
ต่อน�้ำซึ่งส่งผลต่อการแพร่ขององค์ประกอบภายในผนังเซลล์
เช่น เม็ดสี เป็นต้น [27] ส่วนค่าเฉดสี (hº) อยู่ในช่วงสีเหลือง
เขียว ซึง่ สอดคล้องกับเม็ดสีทพ่ี บในสาหร่าย N. commune [14]
ซึ่งเป็นผลมาจากการแพร่เข้า-ออกของตัวท�ำละลาย ขณะที่
ฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระด้วยวิธี DPPH. และ ABTS.+ (รูปที่
4 ค-ง) พบว่าความสามารถในการต้านอนุมลู อิสระเพิม่ ขึน้ เมือ่
เพิ่มความเข้มข้นของสารละลาย โดยมีหลายปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระ เช่น สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพที่
เกาะโมเลกุลของพอลิแซ็กคาไรด์ ความสามารถในการให้
อิเล็กตรอนของโครงสร้างของพอลิแซ็กคาไรด์ [31] และโปรตีน
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เช่น mycosporine-like amino acids (MAAs) ที่มีโมเลกุล
ของกรดอะมิโน เช่น เซอรีน (Ser) ไกลซีน (Gly) เป็นต้น โดย
Matsui และคณะ [31] รายงานว่า MAAs ที่สกัดด้วยน�้ำร้อน
มีความสามารถในการต้านอนุมลู อิสระ ซึง่ การเพิม่ สัดส่วนของ
น�้ำที่ใช้ท�ำให้การต้านอนุมูลอิสระมีค่าสูงขึ้นทั้งการต้านอนุมูล
อิสระด้วยวิธี DPPH. และ ABTS.+ เนื่องจากปริมาณน�้ำส่งผล
ต่อการแพร่ของตัวท�ำละลายเข้าสูต่ วั อย่าง จึงสกัดสารทีม่ ฤี ทธิ์
ในการต้านอนุมลู อิสระได้มากขึน้ โดยมีคา่ การต้านอนุมลู อิสระ

สูงที่สุดในกระบวนการต้านอนุมูลอิสระด้วยวิธี ABTS.+ และ
DPPH. ทีค่ วามเข ม้ ข น้ สารละลาย 2.5 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร
มีค่าเท่ากับ 96.05 และ 44.12 ตามล�ำดับ
ดังนั้นสภาวะที่ดีที่สุดในการสกัดด้วยน�้ำร้อนร่วม
กับการใช้คลื่นเสียงความถี่สูงที่แปรสัดส่วนสาหร่ายต่อน�้ำคือ
1:60 (w/v) โดยมีสมบัติทางกายภาพ-เคมี และประสิทธิภาพ
การต้านอนุมูลอิสระด้วยวิธี ABTS.+ และ DPPH. ดีที่สุด จึง
ได้น�ำสภาวะนี้ไปใช้ในการศึกษาในสภาวะต่อไป

ตารางที่ 4 ปริมาณร้อยละผลผลิตและค่าสีของไบโอพอลิเมอร์ที่สกัดด้วยน�้ำร้อนร่วมกับการใช้คลื่นเสียงความถี่สูงที่แปร
สัดส่วนสาหร่ายต่อน�้ำที่ 1:40, 1:60 และ 1:80 (w/v)
สัดส่วนสาหร่าย ปริมาณร้อยละ
ค่าสี
ต่อน�้ำ (มิลลิลิตร ผลผลิต (%)
L* ns
a*
b*
Chroma
ต่อกรัม)
40
7.86±0.35b 65.76±0.48 -0.44±0.05a 2.57±0.14a 6.63±0.15a
60
80

9.89±0.10a
9.92±0.15a

hº
96.53±7.70b

66.71±0.32 -0.62±0.04b 1.36±0.04b 5.24±0.59b 102.11±12.91b
66.67±0.69 -0.75±0.07c 1.32±0.22b 6.19±1.48b 120.62±0.29a

หมายเหตุ : a,b,c… ที่ก�ำกับอยู่ในคอลัมน์เดียวกัน หมายถึง มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (p≤0.05)
(ก)

(ข)

(ค)

(ง)

รูปที่ 4 ก) ปริมาณพอลิแซ็กคาไรด์ ข) ปริมาณโปรตีนทั้งหมด ค) ฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระด้วยวิธี DPPH. และ ง) ABTS.+
ของไบโอพอลิเมอร์ที่สกัดด้วยน�้ำร้อนร่วมกับการใช้คลื่นเสียงความถี่สูงที่ใช้สัดส่วนสาหร่ายต่อน�้ำแตกต่างกัน
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3.2.2 ผลของก�ำลังไฟฟ้าในการสกัด
จากการศึกษาก�ำลังไฟฟ้าในการสกัดที่ 200, 300 และ
400 วัตต์ ทีส่ ดั ส่วนสาหร่ายต่อน�ำ้ 1:60 (w/v) อุณหภูมิ 80 องศา
เซลเซียส เวลาในการสกัด 30 นาที โดยท�ำการสกัดซ�้ำเช่นเดิม
ทั้งหมด 4 ครั้ง พบว่าก�ำลังไฟฟ้าในการสกัดไบโอพอลิเมอร์
ส่งผลต่อสมบัติทางด้านกายภาพ-เคมี และการเป็นสารต้าน
อนุมูลอิสระด้วยวิธี DPPH. และ ABTS.+ (ตารางที่ 5; รูปที่ 5
ก-ง) โดยการเพิ่มก�ำลังไฟฟ้าในการสกัดท�ำให้ปริมาณร้อยละ
ผลผลิต ค่าสี ปริมาณพอลิแซ็กคาไรด์ ปริมาณโปรตีน และฤทธิ์
การต้านอนุมูลอิสระของพอลิแซ็กคาไรด์ที่ได้มีค่าสูงขึ้นอย่างมี
นัยส�ำคัญทางสถิติ (ตารางที่ 5; รูปที่ 5 ก-ง) ปริมาณร้อยละ
ผลผลิตของก�ำลังไฟฟ้าในการสกัดที่ 200, 300 และ 400 วัตต์
มีค่าเท่ากับ 9.20±0.41, 10.16±0.17 และ 10.69±0.07 ตาม
ล�ำดับ (ตารางที่ 5) สอดคล้องกับปริมาณพอลิแซ็กคาไรด์ ปริมาณ
โปรตีนทีว่ เิ คราะห์ได้ ดังรูปที่ 5 ก-ข เนือ่ งจากการเพิม่ ก�ำลังไฟฟ้า
ที่ใช้ในการสกัดช่วยเพิ่มการละลายของสารละลายด้วยการ
ท�ำลายพันธะระหว่างโมเลกุลขององค์ประกอบต่าง ๆ จึงเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการเกิดพันธะระหว่างพันธะที่ชอบน�้ำ (hydrophilic group) ของสารละลายกับตัวท�ำละลาย [9] และก�ำลัง
ไฟฟ้ายังช่วยในการเกิดฟองอากาศแรงดันสูงซึ่งส่งผลต่อการ
ท�ำลายผนังเซลล์ของตัวอย่าง [32] อย่างไรก็ตามที่ก�ำลังไฟฟ้า
400 วัตต์ ปริมาณพอลิแซ็กคาไรด์ทั้งหมดที่วิเคราะห์ได้มี
ค่าลดลงเล็กน้อย เนือ่ งจากการเสียสภาพของโครงสร้าง เช่นเดียว
กับงานวิจัยของ Cui และคณะ [32] ในการวิเคราะห์ปริมาณ
พอลิแซ็กคาไรด์จาก Volvariella volvacea จากการสกัดด้วย
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คลืน่ เสียงความถีส่ งู ส่วนค่าสีของไบโอพอลิเมอร์ทสี่ กัดได้ (ตาราง
ที่ 5) พบว่าค่าความสว่าง L* มีค่าไม่แตกต่างกันทางสถิติ ส่วน
ค่า a* และ b* มีทิศทางลบเมื่อเพิ่มก�ำลังไฟฟ้าในการสกัด
เนื่องจากผลของก�ำลังไฟฟ้าตัวท�ำละลายสามารถแทรกซึมและ
พาเม็ดสีทอี่ ยูภ่ ายในเซลล์สาหร่ายออกมาได้มากขึน้ เมือ่ เพิม่ ก�ำลัง
ไฟฟ้าในการสกัด [32] สอดคล้องกับค่าเฉดสี (h°) ของก�ำลังไฟฟ้า
300 และ 400 วัตต์ ที่มีค่ามากกว่าการสกัดที่ก�ำลังไฟฟ้าที่ 200
วัตต์ เช่นเดียวกับการต้านอนุมูลอิสระด้วยวิธี DPPH. และ
ABTS.+ (รูปที่ 5 ค-ง) พบว่าก�ำลังไฟฟ้าในการสกัดส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพในการต้านอนุมูลอิสระ โดยก�ำลังไฟฟ้าที่ดีที่สุด
ส�ำหรับการสกัดไบโอพอลิเมอร์ที่สกัดด้วยน�ำ้ ร้อนร่วมกับการใช้
คลื่นเสียงสูงที่มีประสิทธิภาพในการต้านอนุมูลอิสระอยู่ท่ี 400
วัตต์ ทั้งในการต้านอนุมูลอิสระด้วยวิธี DPPH. (43.42) และ
ABTS.+ (96.69) เช่นเดียวกับงานวิจัยของ Wang และคณะ [33]
ที่พบว่าก�ำลังไฟฟ้าที่ดีที่สุดส�ำหรับการสกัดพอลิแซ็กคาไรด์จาก
Ophiopogon japonicas มีประสิทธิภาพในการต้านอนุมูล
อิสระที่ดีที่สุดที่ 400 วัตต์ เนื่องจากการใช้คลื่นเสียงความถี่
สู ง ท� ำ ให้ เ กิ ด ฟองอากาศมากขึ้ น ส่ ง ผลต่ อ ผนั ง เซลล์ ข อง
ตัวอย่างจึงพาสารประกอบมีขวั้ และไม่มขี วั้ ทีม่ ฤี ทธิใ์ นการต้าน
อนุมูลอิสระ เช่น พอลิแซ็กคาไรด์ และโปรตีน เป็นต้น [24]
ดังนั้นสภาวะที่ดีที่สุดในการสกัดด้วยน�้ำร้อนร่วม
กับการใช้คลืน่ เสียงความถีส่ งู ทีแ่ ปรก�ำลังไฟฟ้าในการสกัดคือ
400 วัตต์ โดยมีสมบัติทางกายภาพ-เคมี และประสิทธิภาพ
การต้านอนุมลู อิสระด้วยวิธี ABTS.+ และ DPPH. ดีทสี่ ดุ จึงได้
น�ำสภาวะนี้ไปใช้ในการศึกษาในสภาวะต่อไป

ตารางที่ 5 ปริมาณร้อยละผลผลิตและค่าสีของไบโอพอลิเมอร์ที่สกัดด้วยน�้ำร้อนร่วมกับการใช้คลื่นเสียงความถี่สูงที่
แปรก�ำลังไฟฟ้าในการสกัดที่ 200, 300 และ 400 วัตต์
ก�ำลังไฟฟ้าปริในการสกั
ที่ 200, 300 และ 400 วัตต์
มาณร้อดยละ
ค่าสี
ก�ำลังไฟฟ้า (วัตต์) ผลผลิต (%)
L* ns
a*
b*
Chroma
hº
200
9.20±0.41b 67.34±2.02 0.41±0.07a 2.47±0.08a 2.50±0.08a 99.58±1.33b
300

10.16±0.17a

67.07±0.91 -0.65±0.02b 1.07±0.36b 1.26±0.29b 122.84±9.94a

400

10.69±0.07a

65.95±0.78 -0.81±0.03c 1.23±0.06b 1.48±0.03b 123.40±2.31a

หมายเหตุ : a,b,c... ที่ก�ำกับอยู่ในคอลัมน์เดียวกัน หมายถึง มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (p≤0.05)
ns ที่ก�ำกับอยู่ในคอลัมน์เดียวกัน หมายถึง ไม่แตกต่างกันทางสติถิ
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(ก)

(ค)

(ข)

(ง)

รูปที่ 5 ก) ปริมาณพอลิแซ็กคาไรด์ ข) ปริมาณโปรตีนทั้งหมด ค) ฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระด้วยวิธี DPPH. และ ง) ABTS.+
ของไบโอพอลิเมอร์ที่สกัดด้วยน�้ำร้อนร่วมกับการใช้คลื่นเสียงความถี่สูงที่ใช้ก�ำลังไฟฟ้าแตกต่างกัน
3.2.3 ผลของเวลาในการสกัด
จากการศึกษาเวลาในการสกัดที่ 10, 20 และ 30 นาที
ทีส่ ดั ส่วนสาหร่ายต่อน�ำ้ 1:60 (w/v) อุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส
ก�ำลังไฟฟ้า 400 วัตต์ โดยท�ำการสกัดซ�้ำเช่นเดิมทั้งหมด 4 ครั้ง
พบว่าเวลาในการสกัดส่งผลต่อสมบัติทางกายภาพ-เคมี และ
ประสิทธิภาพในการต้านอนุมูลอิสระด้วยวิธี DPPH และ ABTS
radical scavenging อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (ตารางที่ 6;
รูปที่ 6 ก-ง) เมื่อเพิ่มเวลาการสกัดจาก 10, 20 และ 30 นาที
ปริมาณร้อยละผลผลิตเพิ่มขึ้นเท่ากับ 5.75±0.53, 6.99±0.77
และ 9.71±0.68 ตามล�ำดับ เช่นเดียวกับปริมาณพอลิแซ็กคาไรด์
และโปรตีน (รูปที่ 6) ซึ่งพบร้อยละของปริมาณพอลิแซ็กคาไรด์
และโปรตีนมากสุดทีเ่ วลาในการสกัด 30 นาที มีคา่ เท่ากับ 41.49
และ 268.62 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร ตามล�ำดับ เป็นผลมาจาก
จากระยะเวลาของก�ำลังไฟฟ้าที่ใช้ในการสกัดในการช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการท�ำลายผนังเซลล์ [34] จึงถ่ายเทมวลของตัว
ท�ำละลายเข้าสู่ตัวอย่างได้มากขึ้น ส่วนค่าสีของไบโอพอลิเมอร์
ที่แปรเวลาในการสกัด (ตารางที่ 6) พบว่าค่าความสว่างไม่แตก
ต่างกันทางสถิติมีค่าอยู่ในช่วง 66-68 ขณะที่ค่า a* และ b* มี
ค่าเป็นลบมากขึน้ เมือ่ เพิม่ เวลาในการสกัดเนือ่ งจากการแพร่ของ
เม็ดสีออกจากเซลล์ ซึง่ สอดคล้องค่าเฉดสี (hº) ทีอ่ ยูใ่ นช่วง 100-

120º ซึ่งเป็นสีของเม็ดสีที่พบในสาหร่าย N. commune เช่น
เม็ดสีในกลุ่มไฟโคบิลินโปรตีน (แดง-น�้ำเงิน) [1] ที่สกัดได้ด้วย
การใช้คลื่นเสียงความถี่สูง และเม็ดสีชนิดอื่น เช่น คลอโรฟิลล์
เอ และ scytonemin เป็นต้น [15] และจากรูปที่ 6 ค-ง พบว่า
เวลาในการสกัดเป็นพารามิเตอร์ส�ำคัญที่มีความสัมพันธ์กับ
ประสิทธิภาพในการสกัด เนื่องจากส่งผลการแพร่เข้า-ออกของ
ตัวท�ำละลาย ซึ่งส่งผลต่อการสกัดสารประกอบมีขั้วที่มีความ
สามารถในการให้อิเล็กตรอนกับอนุมูลอิสระ เช่น พอลิแซ็ก
คาไรด์ โปรตีนทีล่ ะลายในน�ำ้ และเม็ดสี เป็นต้น โดยมีคา่ การต้าน
อนุมูลอิสระสูงที่สุดในกระบวนการต้านอนุมูลอิสระด้วยวิธี
ABTS.+ (95.35) และ DPPH. (42.12) ทีค่ วามเข้มข้นสารละลาย
2.5 มิลลิกรัมต่อมิลลิลติ ร อย่างไรก็ตามประสิทธิภาพในการต้าน
อนุมลู อิสระของพอลิแซ็กคาไรด์ทสี่ กัดได้จากสาหร่าย N. commune มีความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระต�่ำกว่าสาร
มาตรฐานกรดแอสคอร์บิกในทุกระดับความเข้มข้น
ดังนัน้ สภาวะทีด่ ที สี่ ดุ ในการสกัดด้วยน�ำ้ ร้อนร่วมกับ
การใช้คลื่นเสียงความถี่สูงที่แปรเวลาในการสกัดคือ 30 นาที
โดยมีสมบัติทางกายภาพ-เคมี และประสิทธิภาพการต้าน
อนุมลู อิสระด้วยวิธี ABTS.+ และ DPPH. ดีทสี่ ดุ จึงได้นำ� สภาวะนี้
ไปใช้ในการศึกษาในสภาวะต่อไป
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ตารางที่ 6 ปริมาณร้อยละผลผลิตและค่าสีของไบโอพอลิเมอร์ที่สกัดด้วยน�้ำร้อนร่วมกับการใช้คลื่นเสียงความถี่สูงที่
แปรเวลาการสกัดที่ 10, 20 และ 30 นาที
เวลาการสกัด
(นาที)

ปริมาณร้อยละ
ผลผลิต (%)

ค่าสี
b*
Chroma
hº
2.54±0.09a 3.59±0.15a 100.64±0.45b

10

5.75±0.53c

L* ns
a*
66.63±0.51 0.46±0.28a

20

6.99±0.77b

66.51±0.79 -0.64±0.02b 1.20±0.18b 1.27±0.33b 118.68±4.01a

30

9.71±0.68a

66.87±0.73 -0.78±0.02c 1.23±0.06b 1.48±0.03b 122.01±2.60a

หมายเหตุ : a,b,c... ที่ก�ำกับอยู่ในคอลัมน์เดียวกัน หมายถึง มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (p≤0.05)
ns ที่ก�ำกับอยู่ในคอลัมน์เดียวกัน หมายถึง ไม่แตกต่างกันทางสถิติ
(ก)

(ข)

(ค)

(ง)

รูปที่ 6 ก) ปริมาณพอลิแซ็กคาไรด์ ข) ปริมาณโปรตีนทัง้ หมด ค) ฤทธิก์ ารต้านอนุมลู อิสระด้วยวิธี DPPH. และ ง) ABTS.+
ของไบโอพอลิเมอร์ทสี่ กัดด้วยน�ำ้ รอ้ นร่วมกับการใช ้คลืน่ เสียงความถีส่ งู ทีใ่ ช เ้ วลาการสกัดแตกต่างกัน
3.2.4 ผลของจ�ำนวนครั้งในการสกัด
จากการศึกษาจ�ำนวนครั้งในการสกัด 1, 2, 3 และ
4 ครั้ง ที่สัดส่วนสาหร่ายต่อน�้ำ 1:60 (w/v) อุณหภูมิ 80 องศา
เซลเซียส ก�ำลังไฟฟ้า 400 วัตต์ เวลาในการสกัด 30 นาที
พบว่าผลการศึกษาจ�ำนวนครัง้ ในการสกัดพบว่าจ�ำนวนครัง้ ใน
การสกัดส่งผลต่อต่อสมบัตทิ างกายภาพ-เคมี และประสิทธิภาพ
ในการต้านอนุมูลอิสระด้วยวิธี DPPH และ ABTS radical

scavenging (ตารางที่ 7; รูปที่ 7 ก-ง) เนื่องจากสาหร่าย
N. commune ประกอบด้วยผนังเซลล์ทคี่ อ่ นข้างหนา จึงยาก
ต่อการสกัดองค์ประกอบต่าง ๆ ที่อยู่ภายในเซลล์ [15] โดย
จ�ำนวนครั้งในการสกัดที่ 1, 2, 3 และ 4 ครั้ง มีปริมาณร้อยละ
ผลผลิตเท่ากับ 4.26±0.72, 5.84±0.30, 8.82±0.18 และ
10.12±0.57 ตามล�ำดับ (ตารางที่ 7) สอดคล้องกับปริมาณ
พอลิแซ็กคาไรด์และโปรตีนที่มีค่าเพิ่มขึ้นเมื่อเพิ่มจ�ำนวนครั้ง
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ในการสกัด ดังรูปที่ 7 ก-ข ซึ่งพบว่าการเพิ่มจ�ำนวนครั้งในการ
สกัดเป็นการเพิ่มเวลาในการสกัดส่งผลต่อการถ่ายเทและการ
แพร่องค์ประกอบต่าง ๆ ภายในเซลล์ออกมาภายนอเซลล์ [34]
อีกทัง้ ก�ำลังไฟฟ้าทีใ่ ช้ในการสกัดส่งผลต่อการท�ำลายผนังเซลล์
ของตัวอย่างจึงเพิ่มประสิทธิภาพในการสกัด เช่นเดียวกับงาน
วิจัยของ Cui และคณะ [32] โดยมีแนวโน้มเดียวกับค่าสีดัง
ตารางที่ 7 พบว่าค่าความสว่าง (L*) ไม่มคี วามแตกต่างกันทาง
สถิติ ขณะทีค่ า่ a* และ b* มีแนวโน้มไปทางลบเมือ่ เพิม่ จ�ำนวน
ครั้งในการสกัด สอดคล้องกับค่าเฉดสี (h°) ของจ�ำนวนครั้งใน
การสกัดมีความแตกต่างกันทางสถิติ เมือ่ เพิม่ จ�ำนวนครัง้ ในการ
สกัด โดยมีคา่ อยูใ่ นช่วง 70-120° เนือ่ งจากการเพิม่ จ�ำนวนครัง้
ในการสกัดเป็นการเพิ่มเวลาจึงส่งผลต่อการถ่ายเทและแพร่
องค์ ป ระกอบภายในเซลล์ [34] จึ ง สกั ด เม็ ด สี ที่ เ ป็ น องค์
ประกอบที่พบในสาหร่าย N. commune [27] ส�ำหรับการ
ต้านอนุมลู อิสระด้วยวิธี DPPH. และ ABTS.+ มีคา่ เพิม่ ขึน้ เมือ่
เพิ่มจ�ำนวนครั้งในการสกัด (รูปที่ 7 ค-ง) ซึ่งสอดคล้องกับ
ปริมาณพอลิแซ็กคาไรด์และโปรตีนที่วิเคราะห์ได้เนื่องจาก

องค์ประกอบ เช่น พอลิแซ็กคาไรด์ และโปรตีนมีความสามารถ
ในการใหอ้ เิ ล็กตรอนกับอนุมลู อิสระ [24] เช่นเดียวกับการสกัด
พอลิแซ็กคาไรด์ใน Ganoderma lucidum [32] ซึง่ พบว่าการ
เพิ่มจ�ำนวนครั้งในการสกัดส่งผลต่อปริมาณพอลิแซ็กคาไรด์
ในสาหร่าย G. lucidum ทีม่ ฤี ทธิใ์ นการต้านอนุมลู อิสระจึงท�ำให้
ค่าการต้านอนุมลู อิสระเพิ่มขึน้ เมือ่ เพิ่มจ�ำนวนครัง้ ในการสกัด
โดยมีคา่ การต้านอนุมลู อิสระสูงทีส่ ดุ ในการต้านอนุมลู อิสระด้วย
วิธี ABTS.+ (95.35) และ DPPH. (42) ทีค่ วามเข้มข้นสารละลาย
2.5 มิลลิกรัมต่อมิลลิลติ ร
ดังนัน้ สภาวะทีด่ ที สี่ ดุ ในการสกัดด้วยน�ำ้ ร้อนร่วมกับ
การใช้คลื่นเสียงความถี่สูงที่แปรจ�ำนวนครั้งในการสกัดคือ 4
ครัง้ โดยมีสมบัตทิ างกายภาพ-เคมี และประสิทธิภาพการต้าน
อนุมูลอิสระด้วยวิธี ABTS.+ และ DPPH. ดีที่สุด ดังนั้นสภาวะ
ทีด่ ที สี่ ดุ ในการสกัดด้วยน�ำ้ ร้อนร่วมกับการใช้คลืน่ เสียงความถี่
สูงคือสัดส่วนสาหร่ายต่อน�้ำ 1:60 (w/v) 30 นาที ก�ำลังไฟฟ้า
400 วัตต์ ที่อุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส โดยท�ำการสกัดซ�้ำ
เช่นเดิมทั้งหมด 4 ครั้ง

ตารางที่ 7 ปริมาณร้อยละผลผลิตและค่าสีของไบโอพอลิเมอร์ที่สกัดด้วยน�้ำร้อนร่วมกับการใช้คลื่นเสียงความถี่สูงที่แปร
จ�ำนวนครั้งในการสกัดที่ 1, 2, 3 และ 4 ครั้ง
ปริมาณร้อยละ
จ�ำนวนครั้งการสกัด ผลผลิต (%)

ค่าสี
b*
Chroma
hº
1.38±1.02ab 1.84±0.41a 78.37±2.02b

1

4.26±0.72b

L*
a*
66.66±1.80ab -0.37±0.13a

2

5.84±0.30b

68.07±0.78a -0.41±0.05a 2.36±0.13a 1.12±0.47b 81.23±3.10b

3

8.82±0.18a

65.85±0.82b -0.65±0.02b 1.07±0.36b 0.88±0.06b 122.84±9.94a

4

10.12±0.57a 66.52±1.01ab -0.81±0.03c 1.23±0.06b 0.88±0.06b 123.40±2.31a

หมายเหตุ : a,b,c… ที่ก�ำกับอยู่ในคอลัมน์เดียวกัน หมายถึง มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (p≤0.05)
3.3 การกระจายตั ว ของน�้ ำ หนั ก โมเลกุ ล ของ
ไบโอพอลิเมอร์จากสกัดด้วยน�ำ้ ร้อนและน�ำ้ ร้อนร่วมกับการใช้
คลื่นเสียงความถี่สูง
การกระจายของน�้ำหนักโมเลกุลของไบโอพอลิเมอร์
จากสภาวะที่ดีที่สุดในกระบวนการสกัดด้วยน�้ำร้อนและน�้ำ
ร้อนร่วมกับการใช้คลื่นเสียงความถี่สูงเปรียบเทียบกับสาร

มาตรฐานเดกซ์แทรน (dextran) พบว่าพอลิแซ็กคาไรด์ทสี่ กัด
ด้วยน�ำ้ ร้อนมีการกระจายตัวของน�ำ้ หนักโมเลกุล 3 ช่วง ได้แก่
4.49x106, 9829 และ 1478 ดาลตัน ในปริมาณร้อยละ
96.26, 2.24 และ 1.49 ตามล�ำดับ เช่นเดียวกับพอลิแซ็กคา
ไรด์ที่สกัดด้วยน�้ำร้อนร่วมกับการใช้คลื่นเสียงความถี่สูงที่มี
การกระจายตัวของน�้ำหนักโมเลกุล 3 ช่วง ได้แก่ 2.32x106,
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(ก)

(ข)

(ค)

(ง)
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รูปที่ 7 ก) ปริมาณพอลิแซ็กคาไรด์ ข) ปริมาณโปรตีนทั้งหมด ค) ฤทธิก์ ารต้านอนุมูลอิสระด้วยวิธี DPPH. และ ง) ABTS.+
ของไบโอพอลิเมอร์ทสี่ กัดด้วยน�ำ้ รอ้ นร่วมกับการใช ้คลืน่ เสียงความถีส่ งู ทีใ่ ชจ้ ำ� นวนครัง้ การสกัดแตกต่างกัน
1169 และ 515 ดาลตัน มีปริมาณร้อยละเท่ากับ 93.59, 2.29
และ 3.4 ตามล�ำดับ เมื่อเปรียบเทียบน�้ำหนักโมเลกุลของ
พอลิแซ็กคาไรด์ที่สกัด 2 วิธี พบว่าการสกัดพอลิแซ็กคาไรด์
ด้ ว ยน�้ ำ ร้ อ นร่ ว มกั บ การใช้ ค ลื่ น เสี ย งความถี่ สู ง มี น�้ ำ หนั ก
โมเลกุลต�่ำกว่าการสกัดด้วยน�้ำร้อนเนื่องจากโครงสร้างของ
สายโซ่พอลิแซ็กคาไรด์ถกู ท�ำลายด้วยคลืน่ เสียงความถีส่ งู ทีใ่ ช้
ในการสกัดเช่นเดียวกับงานวิจัยของ Iida และคณะ [35] ซึ่ง
พบว่าน�้ำหนักโมเลกุลของแป้งข้าวโพดหลังผ่านการใช้คลื่น
เสียงความถี่สูงลดลงจาก 3x106 ดาลตัน เหลือ 5x105, 3x105
และ 2x105 ดาลตัน ที่เวลา 30, 60 และ 120 นาที ตามล�ำดับ
3.4 พฤติกรรมการไหลของไบโอพอลิเมอร์จากการ
สกัดด้วยน�ำ้ ร้อนและน�ำ้ ร้อนร่วมกับการใช้คลืน่ เสียงความถีส่ งู
จากการศึกษาพฤติกรรมการไหลของไบโอพอลิเมอร์จากสาหร่าย N. commune ที่สภาวะการสกัดที่ดีที่สุด
ทางด้านกายภาพและเคมีของกระบวนการสกัดทั้ง 2 วิธี
(รูปที่ 8) พบว่าการเพิ่มความเข้มข้นของสารละลายท�ำให้ค่า
ความหนืดที่ได้มีค่าสูงขึ้น เนื่องจากในสารละลายประกอบ

ด้วยโมเลกุลของตัวถูกละลายจ�ำนวนมากที่มีพันธะระหว่าง
กันภายในโมเลกุลจึงเกิดโครงสร้างทีแ่ ข็งแรงท�ำให้ตอ้ งใช้แรง
จ�ำนวนมากในการท�ำลายพันธะ [22] อย่างไรก็ตามค่าความ
หนืดของไบโอพอลิเมอร์จากกระบวนการสกัดด้วยน�้ำร้อนมี
ค่าสูงกว่าการสกัดด้วยน�ำ้ ร้อนร่วมกับการใช้คลืน่ เสียงความถี่
สูงเนื่องจากวิธีการสกัดส่งผลต่อความยาวสายโซ่ของไบโอพอลิเมอร์เช่นเดียวกับงานวิจัยของ Zhang และคณะ [16]
ในการเปรี ย บเที ย บน�้ ำ หนั ก โมเลกุ ล ของพอลิ แ ซ็ ก คาไรด์
ของ Volvariella volvacea ที่ได้จากการสกัดน�้ำร้อนร่วม
กับการใช้คลื่นเสียงความถี่สูงและการสกัดด้วยน�้ำร้อน โดย
พบว่าพอลิแซ็กคาไรด์ที่ผ่านการใช้คลื่นเสียงความถี่สูงมีน�้ำ
หนักโมเลกุลลดลง ซึ่งส่งผลต่อการท�ำพันธะภายในระหว่าง
โมเลกุลจึงท�ำให้ค่าความหนืดที่ได้ลดลงในขณะที่พฤติกรรม
การไหลของไบโอพอลิเมอร์จากวิธกี ารสกัดทัง้ 2 วิธี พบว่าการ
เพิ่มอัตราเฉือนท�ำให้ค่าความหนืดของไบโอพอลิเมอร์มีค่า
ลดลง เนื่องมาจากการเพิ่มแรงเฉือนส่งผลต่อการท�ำลาย
พันธะภายในโมเลกุล [36] ซึ่งจากแนวโน้มดังกล่าวระบุได้ว่า
ไบโอ-พอลิเมอร์จากสาหร่าย N. commune ที่ได้จากการ
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(ก)

(ข)

รูปที่ 8 สมบัติการไหลแบบคงตัว (Steady shear) ของไบโอพอลิเมอร์จากสาหร่าย N. commune ความเข้มข้นร้อยละ
0.8-1.2 (w/v) ที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส (ก) สกัดด้วยน�้ำร้อน (ข) สกัดด้วยน�้ำร้อนร่วมกับการใช้คลื่นความถี่สูง
สกัดทั้ง 2 วิธีการมีพฤติกรรมการไหลแบบซูโดพลาสติก
(pseudoplastic fluids) ซึ่งมีแนวโน้มเดียวกับพอลิแซ็กคา
ไรด์จากสาหร่ายชนิดอืน่ เช่น Anabaena sp. ATCC 33047
[36]
สมบัติวิสโคอิลาสติก (viscoelastic properties)
เป็นการศึกษาการเปลีย่ นแปลงของมอดูลสั กักเก็บ (storage
modulus; G´) และมอดูลัสสูญเสีย (loss modulus; G´´)
ของพอลิแซ็กคาไรด์ ถ้าค่า G´´ มีคา่ มากกว่า G´ แสดงลักษณะ
คล้ายของเหลว แต่ถา้ G´´ มีคา่ น้อยกว่า G´ แสดงว่ามีลกั ษณะ
คล้ายของแข็ง [37] ซึ่งจากผลการศึกษาพอลิแซ็กคาไรด์จาก
ทั้ง 2 วิธีการสกัด ที่ความเข้มข้นร้อยละ 0.8 ถึง 1.2 (w/v)
ภายใต้อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส ความถี่ 0 ถึง 50 เฮิร์ท
ณ การสั่นที่ 2% (รูปที่ 9) พบว่าที่ความถี่ต�่ำค่า G´´ ของพอ
ลิแซ็กคาไรด์มีค่าสูงกว่า G´ แต่เมื่อความถี่สูงค่า G´ มีค่าสูง
กว่า G´´ บ่งบอกถึงปริมาณและขนาดของ junction zone
ทีเ่ พิม่ ขึน้ [38, 39] แสดงถึงการเปลีย่ นลักษณะขอสารละลาย
จากของเหลวเป็นของแข็งทีม่ คี วามยืดหยุน่ จึงเป็นจุดทีแ่ สดงถึง
ความสามารถในการเกิดเจลชนิดอ่อน (weak gel) เมื่อเปรียบ
เทียบสมบัติในการเป็นวิสโคอิลาสติกระหว่างกระบวนการ
สกัดด้วยน�ำ้ ร้อนและน�ำ้ ร้อนร่วมกับคลืน่ เสียงความถีส่ งู พบว่า
ไบโอพอลิเมอร์จากการสกัดด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงเกิดจุด
ตัดระหว่าง G´ และ G´´ ทีค่ วามถีส่ งู กว่าไบโอพอลิเมอร์ทสี่ กัด
ด้วยน�้ำร้อน ซึ่งเป็นผลมาจากน�้ำหนักโมเลกุลและโครงสร้าง
ของสายไบโอพอลิเมอร์ที่มีสายโซ่สั้นกว่าไบโอพอลิเมอร์ที่
สกัดด้วยน�้ำร้อน เช่นเดียวกับงานวิจัยของ [32] ที่พบว่าการ

ใช้คลืน่ เสียงความถีส่ งู ในการสกัดท�ำให้สมบัตกิ ารยืนหยุน่ ลด
ลงและเพิ่มสมบัติการเป็นของเหลวหนืด
3.5 การเปรียบเทียบสภาวะในการสกัดด้วยน�้ำ
ร้อนและน�้ำร้อนร่วมกับการใช้คลื่นเสียงความถี่สูง
		 เมือ่ เปรียบเทียบประสิทธิภาพของการสกัดทัง้ 2 วิธี
พบว่าการสกัดด้วยน�้ำร้อนใช้เวลาการสกัดนานและอุณหภูมิ
สูงได้ ปริมาณร้อยละผลผลิตและปริมาณพอลิแซ็กคาไรด์
มากกว่ากระบวนการสกัดด้วยน�ำ้ ร้อนร่วมกับการใช้คลืน่ เสียง
ความถี่สูง ส่วนการสกัดด้วยน�้ำร้อนร่วมกับคลื่นเสียงความถี่
สูงสามารถลดระยะเวลาในการสกัดได้ ได้ปริมาณโปรตีนสูง
และมี ประสิ ท ธิ ภ าพการเป็ น สารต้ า นอนุ มูล อิ ส ระด้ ว ยวิ ธี
DPPH และ ABTS radical scavenging สูงกว่าการสกัดด้วย
น�ำ้ ร้อน ทัง้ นีเ้ นือ่ งจากผลของคลืน่ เสียงความถีส่ งู และน�ำ้ ร้อน
ที่ช่วยท�ำลายพันธะภายนอกและในผนังเซลล์ [32] จึงเกิด
การแพร่ของน�้ำผ่านเข้าและพาสารต่าง ๆ ทั้งไบโอพอลิเมอร์
(พอลิแซ็กคาไรด์และโปรตีน) ตลอดจนรงควัตถุ ออกจาก
เซลล์เมมเบรน ซึ่งสารสกัดจากทั้งสองวิธีดังกล่าวในทุก
สภาวะของการสกัดมีประสิทธิภาพการเป็นสารต้านอนุมูล
อิสระด้วยวิธี ABTS.+ สูงกว่าการต้านอนุมูลอิสระด้วยวิธี
DPPH. เนือ่ งจากอนุมลู อิสระ ABTS.+ สามารถรับอิเล็กตรอน
หรือไฮโดรเจนอะตอมได้ทงั้ สารละลายทีม่ ขี วั้ (hydrophilic)
และสารละลายที่ไม่มีขั้ว (lipophilic) ขณะที่อนุมูลอิสระ
DPPH. สามารถรับโปรตอนหรือถูกรีดิวซ์ได้เพียงสารละลาย
ที่ไม่มีขั้ว [40, 41] ซึ่งสอดคล้องกับสารพอลิแซ็กคาไรด์และ
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รู ป ที่ 9 มอดูลัสกักเก็บ G´ (∆) และมอดูลัสสูญเสีย G´´ (o) ของไบโอพอลิเมอร์ที่ความเข้มข้นร้อยละ 0.8-1.2 (w/v)
ณ อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส (ก) ไบโอพอลิเมอร์ที่สกัดด้วยน�้ำร้อน (ข) ไบโอพอลิเมอร์ที่สกัดด้วยน�้ำร้อนร่วมกับ
การใช้คลื่นเสียงความถี่สูง
โปรตีน รวมทัง้ รงควัตถุทเี่ ป็นองค์ประกอบทัง้ ชนิดทีม่ ขี วั้ และ
ไม่มีขั้วที่สกัดได้จากน�้ำร้อนและน�้ำร้อนร่วมกับการใช้คลื่น
เสียงความถี่สูงซึ่งสามารถให้โปรตอนและไฮโดรเจนอะตอม
กับอนุมลู อิสระ ABTS.+ ได้มากกว่า DPPH. และยังพบว่าสาร
สกัดไบโอพอลิเมอร์ทไี่ ด้จากการสกัดด้วยน�ำ้ ร้อนและน�ำ้ ร้อน
ร่วมกับการใช้คลื่นเสียงความถี่สูง มีเฉดสี (h°) อยู่ในช่วงเฉด
เหลือง-เขียว ส่วนน�้ำหนักโมเลกุลของไบโอพอลิเมอร์จาก
สภาวะที่ดีที่สุดของการสกัดด้วยน�้ำร้อนและน�้ำร้อนร่วมกับ
การใช้ ค ลื่ น เสี ย งความถี่ สู ง มี ค ่ า เท่ า กั บ 4.49x10 6 และ
2.32x106 ดาลตัน ตามล�ำดับ อีกทัง้ มีพฤติกรรมการไหลแบบ
ซูโดพลาสติกและสามารถเกิดเจลชนิดอ่อนได้ที่ความเข้มข้น
สารละลาย 0.8% (w/v)

ป ริ มาณร้อยละผลผลิตและพอลิแซ็กคาไรด์เท่ากับ 19.93
และ 42.93 ตามล�ำดับ ขณะทีป่ ริมาณโปรตีนเท่ากับ 104.53
ไมโครกรัมต่อมิลลิลติ ร และมีความสามารถในการต้านอนุมลู
อิสระด้วยวิธี DPPH และ ABTS radical scavenging ร้อยละ
3 9 . 13 และ 92.03 ตามดับ ส่วนการสกัดไบโอพอลิเมอร์
ด้ ว ยน�้ำร้อนร่วมกับการใช้คลื่นเสียงความถี่สูงด้วยสัดส่วน
สาหร่ายต่อน�้ำ 1:60 (w/v) ก�ำลังไฟฟ้าในการสกัด 400 วัตต์
อุณหภูมิการสกัด 80 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 30 นาที โดย
สกัดซ�้ำเช่นเดิมทั้งหมด 4 ครั้ง ได้ปริมาณร้อยละผลผลิตและ
พอลิแซ็กคาไรด์เท่ากับ 10.12 และ 39.53 ตามล�ำดับ ปริมาณ
โปรตีนเท่ากับ 264.51 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร และมีความ
สามารถในการต้านอนุมูลอิสระด้วยวิธี DPPH และ ABTS
radical scavenging ร้อยละ 42 และ 95.35 ตามล�ำดับ
4. สรุปผลการทดลอง
ขณะที่น�้ำหนักโมเลกุลของไบโอพอลิเมอร์ที่สกัดด้วยน�้ำร้อน
ก า ร สกัดไบโอพอลิเมอร์ด้วยน�้ำร้อนที่สัดส่วน แ ล ะ การใช้คลื่นเสียงความถี่สูงมีค่าเท่ากับ 4.49x106 และ
สาหร่ายต่อน�ำ้ 1:60 (w/v) อุณหภูมกิ ารสกัด 90 องศาเซลเซียส 2.32x106 ดาลตัน ตามล�ำดับ และมีพฤติกรรมการไหลแบบ
เป็ นเวลา 3 ชั่วโมง โดยสกัดซ�้ำเช่นเดิมทั้งหมด 4 ครั้ง ได้ ซู โ ดพลาสติกและมีความสามารถเกิดเจลชนิดอ่อน อย่างไร
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ก็ต ามการสกัดด้วยน�้ำร้อนร่วมกับการใช้คลื่นเสียงความถี่สูง
ให้ปริมาณร้อยละผลผลิตน้อยกว่าการสกัดด้วยน�ำ้ ร้อนประมาณ
ร้อ ยละ 9 แต่ช่วยลดระยะเวลาในการสกัดถึง 10 ชั่วโมง
หรื อคิดเป็น 83% และมีปริมาณโปรตีนและประสิทธิภาพ
การเป็นสารต้านอนุมลู อิสระด้วยวิธี DPPH. และ ABTS.+ สูงกว่า
การสกัดด้วยน�ำ้ ร้อน แต่ขนาดน�ำ้ หนักโมเลกุลมีขนาดเล็กกว่า
ดัง นั้นไบโอพอลิเมอร์ที่สกัดจาก N. commune สกัดด้วย
น�ำ้ ร้อนสามารถน�ำไปใช้ในผลิตภัณฑ์อาหาร (ให้ความข้นหนืด)
ส่วนไบโอพอลิเมอร์ทสี่ กัดด้วยน�ำ้ ร่วมกับคลืน่ เสียงความถี่สงู
สามารถน�ำไปใช้ในเครื่องส�ำอางได้ในอนาคต
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