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บทคัดยอ
การศึกษาเปรียบเทียบสมบัติของไคโตซานโดยใชเปลือกกุงดิบและสุกเปนวัตถุดิบ พบวาปริมาณแรธาตุ
และโปรตีนในเปลือกกุงดิบและสุกเริ่มตนไมแตกตางกัน (p>0.05) หลังผานขั้นตอนกําจัดแรธาตุและโปรตีนเพื่อให
ไดไคตินในลําดับแรก สามารถกําจัดแรธาตุและโปรตีนออกจากเปลือกกุงดิบไดรอยละ 95.65 และ 49.38 ตามลําดับ
ขณะที่กําจัดออกจากเปลือกกุงสุกไดรอยละ 97.38 และ 50.59 ตามลําดับ และเมื่อผานขั้นตอนการกําจัดหมูอะซีติล
(deacetylation) เพื่อใหไดเปนไคโตซาน พบวารอยละผลผลิต (โดยน้ําหนักแหง) ของไคโตซานจากเปลือกกุงสุกสูง
กวาจากเปลือกกุงดิบ (46.61 และ 38.59 ตามลําดับ) และสารละลายไคโตซานจากเปลือกกุงสุกมีความหนืดสูงกวา
จากเปลือกกุงดิบและไคโตซานทางการคาที่นํามาเปรียบเทียบ (3203, 2888 และ 620 cP ตามลําดับ) ในขณะที่คา L*
และ pH ของไคโตซานจากเปลือกกุงดิบและสุกไมพบวามีความแตกตางกัน (p>0.05) เทคนิค FT-IR ชวยยืนยันวา
ไคโตซานที่สกัดไดมีโครงสรางคลายคลึงกับโครงสรางของไคโตซานทางการคา เมื่อนําไคโตซานไปใชเปนสาร
ตกตะกอนน้ําแอปเปลเพื่อเพิ่มความใส โดยเติมสารละลายไคโตซานรอยละ 1 ลงในน้ําแอปเปล พบวาน้ําแอปเปลที่
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ไมไดเติมสารละลายไคโตซานมีความขุนสูงสุด ซึ่งสอดคลองกับคาสี b* ที่สูงที่สุด และน้ําแอปเปลที่เติมสารละลาย
ไคโตซานจากเปลือกกุงสุกมีความขุนต่ําสุด ตามดวยน้ําแอปเปลที่เติมสารละลายไคโตซานจากเปลือกกุงดิบและ
ทางการคา ตามลําดับ โดยสารละลายไคโตซานที่เติมนั้นไมสงผลตอ pH ของน้ําแอปเปล
คําสําคัญ : ไคติน, ไคโตซาน, เปลือกกุง, สารตกตะกอน, ความขุน, FT-IR
Abstract
Raw shrimp shell (RSS) and cooked shrimp shell (CSS) were used for chitosan extraction. The
demineralization and deproteinization step provided mineral and protein elimination from RSS for 95.65 and
49.38%, respectively and 97.38 and 50.59%, respectively from CSS. After deacetylation, chitosan obtained from
CSS yielded higher than that from RSS, 46.61 and 38.59%, respectively. At 1% concentration, chitosan solution
of CSS showed higer viscosity than that of RSS and commercial one, respectively (3203, 2888 and 620 cP,
respectively). No difference in L* and pH between chitosan from RSS and CSS (p>0.05) had been found. FT-IR
technique revealed that the obtained chitosan structures were similar to the structure of the commercial one. As
clarifying agent, chitosan solution (1% concentration) was able to decrease the turbidity of apple juice with no
effect on pH of juice. Among the samples, apple juice with CSS chitosan solution showed the lowest turbidity
than those with RSS and commercial chitosan solution, respectively.
Keywords: chitin, chitosan, shrimp shell, clarifying agent, turbidity, FT-IR
บทนํา
ไคติน (chitin) เปนพอลิเมอรธรรมชาติที่ประกอบดวยหนวยยอยของ N-acetyl-D-glucosamine ไคตินใน
ธรรมชาติพบไดในเปลือกของแมลง เปลือกกุง กระดองปู และแกนหมึก และผนังเซลลของรา ยีสตและจุลินทรีย
หลายชนิด เมื่อหมูอะซิติล (acetyl group) ที่ตําแหนง C2 ใน N-acetyl-D-glucosamine ถูกแทนที่ดวยหมูอะมิโน
(amino group) ภายใตสภาวะดางเขมขน จะไดอนุพันธของไคตินที่เรียกวา ไคโตซาน (chitosan) (Rinaudo, 2006).
ซึ่งการกําจัดหมูอะซิติลออกจากโมเลกุลไคติน เรียกวากระบวนการดีอะซิติลเลชัน (deacetylation)
ไคโตซาน เปนวัสดุชีวภาพที่ยอยสลายไดตามธรรมชาติ มีความปลอดภัยในการนํามาใชกับมนุษย อีกทั้งยัง
เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ผลจากการถูกแทนที่ดวยหมูอะมิโนที่ตําแหนง C2 ทําใหโมเลกุลของไคโตซานมีความเปน
ขั้วบวกสูง (strong positive polarity) สงผลใหไคโตซานสามารถเกิดปฏิกิริยาไดงาย จึงมีการนําไคโตซานมาใช
ประโยชนนอยางกวางขวาง โดยในทางอาหาร สามารถใชไคโตซานเปนสารกันเสีย เนื่องจากไคโตซานมีสมบัติใน
การตอตานจุลินทรีย โดยประจุบวกของไคโตซานสามารถจับกับเยื่อหุมเซลลของจุลินทรียซึ่งเปนประจุลบ จึงสงผล
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ใหเซลลจุลินทรียทํางานผิดปกติ (Shahidi et al., 1999) หรือ ใชเปนอาหารเสริมเพื่อลดระดับ ไขมันและ
โคเลสเตอรอลในกระแสเลือด เนื่องจากประจุบวกของไคโตซานสามารถจับกับประจุลบของกรดไขมัน อีกทั้ง
ไคโตซานยังสามารถจับไขมันไวในโครงสรางพอลิเมอร ทําใหรางกายดูดซึมไขมันไดนอยลง (Aranaz et al., 2009)
หรื อ ใช เ พื่ อ ทํ า ให น้ํ า ผั ก และผลไม ใ สโดยทํ า หน า ที่ เ ป น สารตกตะกอน/สารช ว ยให ใ ส (clarifying
agent)
(Rungsardthong et al., 2006) หรือใชไคโตซานเปนฟลมเคลือบอาหาร (edible film) เพื่อรักษาความสดของผักและ
ผลไม (Martiñon et al., 2014)
แหลงวัตถุดิบของไคโตซานมักไดจากวัสดุเศษเหลือจากเปลือกและกระดองของสัตวทะเล (crustacean
shell waste) (Knorr, 1991) ซึ่งมีทั้งเศษวัตถุดิบสดและเศษวัตถุดิบที่เหลือจากการแปรรูปผานความรอน (ปรุงสุก)
ผูวิจัยจึงตองการศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการสกัดและสมบัติของไคโตซานที่ไดจากเปลือกกุงตมสุกและ
เปลือกกุงดิบ รวมถึงการนําไคโตซานไปประยุกตใชในระบบอาหารโดยใชเปนสารตกตะกอนเพื่อทําใหน้ําผลไม
ใสขึ้น
วิธีการทดลอง
1. การเตรียมเปลือกกุงดิบและเปลือกกุงสุก
นําเปลือกกุงสด (กุงขาว: Litopenaeus vannamei) มาลางดวยน้ําสะอาด แยกสวนที่เปนเนื้อและไขมันที่ติด
กับเปลือกออกเพื่อใหไดเฉพาะสวนเปลือก จากนั้นนําเปลือกกุงสดมาตัดเปนชิ้นขนาดประมาณ 1x1 เซนติเมตร ได
เปนเปลือกกุงสดที่พรอมนําไปสกัดไคโตซาน กรณีเปลือกกุงสุกเตรียมโดยการตมเปลือกกุงสดในน้ําเดือดนาน 3
นาที แลวจึงตัดเปนชิ้นขนาดประมาณ 1x1 เซนติเมตร
2. การวิเคราะหองคประกอบพื้นฐานทางเคมีของเปลือกกุง
นําเปลือกกุงจากขอ 1. มาวิเคราะหหาปริมาณแรธาตุและปริมาณโปรตีน ตามวิธีการของ AOAC (1990)
3. การกําจัดแรธาตุ
นําเปลือกกุงจากขอ 1. มากําจัดแรธาตุโดยการแชในสารละลายกรดไฮโดรคลอริก (HCl) ความเขมขน 2 M
กวนตลอดเวลา เปนเวลา 2 ชั่วโมงที่อุณหภูมิหอง (28±2 องศาเซลเซียส) โดยใชอัตราสวนน้ําหนักตอปริมาตรเปน 1
ตอ 20 จากนั้นนําเปลือกกุงมาลางดวยน้ําจนเปนกลาง (ทดสอบโดยใชกระดาษลิตมัส) สะเด็ดน้ําบนตะแกรงเปนเวลา
10 นาที แลวนํามาผึ่งบนถาดนาน 30 นาที
4. การกําจัดโปรตีน
นําเปลือกกุงที่ไดจากขั้นตอนการกําจัดแรธาตุมาแชตอในสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด (NaOH) ความ
เขมขน 2 M กวนตลอดเวลาเปนเวลา 2 ชั่วโมงที่อุณหภูมิหอง (28±2 องศาเซลเซียส) ใชอัตราสวนน้ําหนักตอ
ปริมาตรเปน 1 ตอ 20 จากนั้นลางเปลือกกุงดวยน้ําจนเปนกลาง (ทดสอบโดยใชกระดาษลิตมัส) สะเด็ดน้ําบน
ตะแกรงเปนเวลา 10 นาที แลวนํามาผึ่งบนถาด 30 นาที
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5. การวิเคราะหองคประกอบพื้นฐานทางเคมีของเปลือกกุงที่ผานการกําจัดแรธาตุและโปรตีน
นําเปลือกกุงที่ไดจากขั้นตอนการกําจัดแรธาตุและโปรตีนมาวิเคราะหหาปริมาณแรธาตุและโปรตีนตาม
วิธีการของ AOAC (1990)
6. การสกัดไคโตซาน
นําไคติน (เปลือกกุงที่ไดจากขั้นตอนการกําจัดแรธาตุและโปรตีน) มาแชในสารละลายโซเดียมไฮดรอก
ไซด (NaOH) ความเขมขนรอยละ 50 (w/v) โดยใชอัตราสวน 1 ตอ 100 กวนตลอดเวลาที่อุณหภูมิ 100 องศา
เซลเซียส และเปลี่ยนสารละลายใหมทุก 1 ชั่วโมง จนครบ 2 ชั่วโมง แลวจึงนํามาลางดวยน้ําจนเปนกลาง (ทดสอบ
โดยใชกระดาษลิตมัส) สะเด็ดน้ําบนตะแกรงเปนเวลา 10 นาที แลวนําไปอบที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส เปนเวลา
24 ชั่วโมง เพื่อควบคุมใหมีความชื้นที่รอยละ 10±0.5 ชั่งน้ําหนักไคโตซานที่ไดเพื่อใชคํานวณหารอยละผลผลิตจาก
สมการที่ (1)
รอยละผลผลิตของไคโตซาน = (น้ําหนักไคโตซานที่ไดหลังอบ / น้ําหนักเปลือกกุงเริ่มตน) x 100

(1)

7. การวิเคราะหสมบัติของไคโตซาน
นําไคโตซานที่ไดมาลดขนาดโดยเครื่องโม (Perten Instruments รุน Laboratory Mill 120) แลวนําผง
ไคโตซานมาวิเคราะหคาตาง ๆ ดังนี้
7.1 สี
ชั่งผงไคโตซาน 1 กรัม ใสจานวัดสีแลวนําไปวัดสีโดยเครื่องวัดสี (HunterLab Colorimeter รุน Color
Quest 45/0) ภายใตแหลงแสง D65 รายงานผลคาสีเปน L* (lightness), a* (redness) และ b* (yellowness)
7.2 โครงสรางโมเลกุล
นําผงไคโตซานมาตรวจสอบโครงสรางโมเลกุลโดยวิธี Fourier Transform Infrared Spectroscopy (FT-IR)
โดยใชความยาวคลื่น 4000-400 cm-1 (Velde & Kiekens, 2004)
7.3 ความหนืด
เตรียมสารละลายไคโตซานใหมีความเขมขนรอยละ 1 (w/v) โดยการละลายผงไคโตซานในกรดอะซีติก
เขมขนรอยละ 1 วัดคาความหนืดโดยเครื่องวัดความหนืด (Brookfield Viscometer รุน Programmable DV-II) โดยใช
หัววัดเบอร 5 ความเร็วรอบ 100 rpm อานคาความหนืดที่เวลา 1 นาที รายงานผลเปนคาเซนติพอยด (cP)
7.4 pH
กระจายผงไคโตซานในน้ํากลั่น โดยใหมีความเขมขนรอยละ 1 (w/v) กวนผสมนาน 30 นาที แลวนําไปวัด
pH ดวย pH meter (Eutech Instruments รุน 510)
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8. การใชไคโตซานเพื่อตกตะกอนน้ําแอปเปล
8.1 การเตรียมน้ําแอปเปล
แอปเปลฟูจิหั่นเปนชิ้นเล็ก ผสมกับน้ําเปลาในอัตราสวน 1:3 โดยน้ําหนัก แลวปนใหละเอียดดวยเครื่องปน
ผสม (Buono Blender รุน BUO-119371) ใชความเร็วเบอร 1 (ความเร็วต่ําสุด) เปนเวลา 1 นาที 30 วินาที โดยน้ํา
แอปเปลที่เตรียมไดตองนําไปใชทันทีในขอ 8.3 เพื่อไมใหเกิดการแยกชั้นของน้ําแอปเปล
8.2 การเตรียมสารละลายไคโตซาน
เตรียมสารละลายไคโตซานใหมีความเขมขนรอยละ 1 (w/v) โดยการละลายไคโตซานในกรดอะซีติก
เขมขนรอยละ 1
8.3 การตกตะกอนน้ําแอปเปลดวยสารละลายไคโตซาน
ตวงน้ําแอปเปล ปริม าตร 80 มิลลิ ลิต รลงในบี ก เกอร ป เ ปตสารละลายไคโตซานจากขอ 8.2 ลงไป 1
มิลลิลิตร กวนใหเขากันแลวตั้งทิ้งไวเปนเวลา 30 นาที จากนั้นเทสวนใสออกมาใสบีกเกอรใบใหม แลวกรองน้ํา
แอปเปลสวนใสดวยเครื่องกรองสูญญากาศ
8.4 การตรวจสอบลักษณะทางกายภาพและเคมีของน้ําแอปเปลที่ผานการตกตะกอน
8.4.1 ความขุน
นําน้ําแอปเปลไปวัดความขุนโดยเครื่องวัดความขุน (Hach Turbidity Meter รุน 2100P)
8.4.2 สี
นําน้ําแอปเปลไปวัดสีโดยเครื่องวัดสี ภายใตแหลงแสง D65 รายงานผลคาสีเปน L*, a* และ b*
8.4.3 pH
นําน้ําแอปเปลไปวัด pH ดวย pH meter
9. การวิเคราะหขอมูลทางสถิติ
วางแผนการทดลองแบบ CRD ทําการทดลอง 3 ซ้ํา วิเคราะหความแปรปรวน (Analysis of Variance) ดวย
โปรแกรม SPSS version 17 เปรียบเทียบคาเฉลี่ยระหวางทรีตเมนตของการทดลองที่ 2 และ 5 ดวย t-test ของการ
ทดลองที่ 7 ดวย Least Sigmificant Difference (LSD) และของการทดลองที่ 8.4 ดวย Duncan’s New Multiple Test
(DMRT) ที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95
ผลและวิจารณผลการทดลอง
1. องคประกอบพื้นฐานทางเคมีของเปลือกกุง
ผลการวิเคราะหปริมาณแรธาตุและโปรตีนในเปลือกกุงดิบและสุก แสดงในตารางที่ 1
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ตารางที่ 1. องคประกอบพื้นฐานทางเคมี (รอยละโดยน้ําหนักแหง) ของเปลือกกุงดิบและเปลือกกุงสุก
ตัวอยาง
เปลือกกุงดิบ
เปลือกกุงสุก

แรธาตุns
7.59±0.06
7.64±0.24

โปรตีนns
32.56±2.78
34.61±1.03

หมายเหตุ: ns คือคาเฉลีย่ ของขอมูลที่ไมมีความแตกตางกัน (p>0.05)

ปริมาณแรธาตุและโปรตีนในเปลือกกุงดิบและสุกไมมีความแตกตางกันทางสถิติ (p>0.05) แตพบวา
ปริ ม าณแร ธ าตุ ที่ ไ ด จ ากการทดลองนี้ มี ค า ต่ํ า กว า ที่ ไ ด จ ากเปลื อ กกุ ง ขาวอิ น เดี ย ซึ่ ง รายงานไว ที่ ร อ ยละ 26.6
(Ravichandran et al., 2009) สวนปริมาณโปรตีนที่ไดจากการทดลองนี้มีคาสูงกวาที่ไดจากเปลือกกุงกุลาดํา ซึ่ง
รายงานไวที่รอยละ 27.7 (Lertsutthiwong et al., 2002) ชี้ใหเห็นวา วัตถุดิบที่แตกตางกันอาจมีปริมาณองคประกอบ
พื้นฐานที่แตกตางกันตามไปดวย
2. องคประกอบพื้นฐานทางเคมีของไคติน
เปลือกของสัตวตระกูลครัสเตเชียน (crustacean) มีองคประกอบหลัก 3 ชนิด คือ ไคติน แรธาตุและโปรตีน
ดังนั้นในการสกัดไคตินจึงตองกําจัดแรธาตุและโปรตีนออกจากวัตถุดิบ (Lertsutthiwong et al., 2002) ปริมาณแร
ธาตุและโปรตีนในเปลือกกุงดิบและสุกที่ผานขั้นตอนการกําจัดแรธาตุและโปรตีน (ไคติน) แสดงในตารางที่ 2
ตารางที่ 2. องคประกอบพื้นฐานทางเคมี (รอยละโดยน้ําหนักแหง) ของไคตินจากเปลือกกุงดิบและเปลือกกุงสุก

เปลือกกุงดิบ

0.33 a ±0.06

โปรตีนns
16.48±1.41

เปลือกกุงสุก

0.20 b ±0.03

17.10±0.83

ตัวอยาง

แรธาตุ

หมายเหตุ: อักษรที่แตกตางกันในคอลัมภหมายถึงคาเฉลี่ยของขอมูลที่แตกตางกัน (p<0.05)
ns คือคาเฉลีย่ ของขอมูลที่ไมมีความแตกตางกัน (p>0.05)

ปริมาณแรธาตุและโปรตีนในเปลือกกุงดิบและสุกเริ่มตนมีคาไมแตกตางกัน (ตารางที่ 1) แตเมื่อผาน
ขั้นตอนการกําจัดแรธาตุ พบวาไคตินจากเปลือกกุงสุกมีปริมาณแรธาตุต่ํากวาจากเปลือกกุงดิบ (p<0.05) บงชี้วา
แรธาตุในเปลือกกุงสุกถูกกําจัดออกไปไดมากกวา ซึ่งอาจเปนเพราะโครงสรางของเปลือกกุงสุกเกิดการเปลี่ยนแปลง
เมื่อผานการใหความรอนในขั้นตอนการเตรียม สงผลใหความแข็งแรงของโครงสรางลดลง จึงทําใหสามารถกําจัดแร
ธาตุออกจากเปลือกกุงไดมากกวา อยางไรก็ตาม ปริมาณโปรตีนในไคตินจากเปลือกกุงสุกและดิบไมตางกัน เมื่อ
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เปรียบเทียบปริมาณแรธาตุและโปรตีนในไคตินที่ไดกับในเปลือกกุงเริ่มตน (ตารางที่ 1) พบวามีคาลดลงอยางชัดเจน
โดยแรธาตุในเปลือกกุงดิบและเปลือกกุงสุกถูกกําจัดออกไปไดรอยละ 95.65 และ 97.38 ตามลําดับ ขณะที่โปรตีน
ในเปลือกกุงดิบและเปลือกกุงสุกถูกกําจัดออกไปไดรอยละ 49.38 และ 50.59 ตามลําดับ
3. ไคโตซานจากเปลือกกุง
3.1 รอยละผลผลิตของไคโตซาน
ไคโตซานที่ไดจากเปลือ กกุงสุกใหรอ ยละผลผลิตโดยน้ําหนักแหงสูงกวาไคโตซานจากเปลือกกุงดิบ
(p<0.05) โดยมีคา 46.61 และ 38.59 ตามลําดับ
3.2 สี
จากการวิเคราะหสีของวัตถุดิบเริ่มตนและสีของไคโตซาน ไดผลดังแสดงในตารางที่ 3
ตารางที่ 3. คาสี (L* a* และ b*) ของเปลือกกุงและไคโตซานที่สกัดจากเปลือกกุง
ตัวอยาง

L*

a*

b*

เปลือกกุงดิบ

55.95b±0.36

4.54c±0.07

12.04b±0.22

เปลือกกุงสุก

49.84c±0.12

9.16a±0.29

13.79a±0.05

ไคโตซานจากเปลือกกุงดิบ

71.82a±0.50

5.94b±0.40

11.44b±0.54

ไคโตซานจากเปลือกกุงสุก

71.94a±0.63

3.60d±0.16

8.54c±0.35

หมายเหตุ: อักษรที่แตกตางกันในแตละคอลัมภหมายถึงคาเฉลีย่ ของขอมูลที่แตกตางกัน (p<0.05)

คา L* ของเปลือกกุงดิบมีคาสูงกวาของเปลือกกุงสุก ซึ่งอาจเปนผลมาจากการใหความรอนแกเปลือกกุง
ทําใหโปรตีนที่จับอยูกับสารสีกลุมแคโรทีนอยด (carotenoids) เสียสภาพธรรมชาติ สงผลใหแคโรทีนอยดเปนอิสระ
และปรากฎใหเห็นเปนสีแดงของเปลือกกุงสุก คา L* จึงลดลง ซึ่งสอดคลองกับคา a* และ b* ของเปลือกกุงสุกที่มี
คาสูงกวาของเปลือกกุงดิบ
เมื่อผานขั้นตอนการสกัด พบวาไคโตซานที่ไดมีลักษณะใส สีออกเหลืองจาง ๆ โดยไคโตซานที่สกัดไดมี
คา L* สูงกวาของเปลือกกุง และคา a* และ b* มีแนวโนมที่ลดลง ซึ่งเปนผลมาจากสารสีในเปลือกกุงถูกกําจัด
ออกไปในขั้นตอนการกําจัดแรธาตุและโปรตีน โดยคา a* และ b* ของไคโตซานจากเปลือกกุงดิบมีคาสูงกวาของ
เปลือกกุงสุก ซึ่งอาจเปนผลมาจากการที่แคโรทีนอยดในเปลือกกุงสุกเปนอิสระมากกวาในเปลือกกุงดิบ จึงทําให
สามารถถูกสกัดออกไปจากเปลือกกุงไดมากกวา อยางไรก็ตาม L* ของไคโตซานจากเปลือกกุงดิบและเปลือกกุงสุก
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มีคาไมแตกตางกัน (p>0.05) อาจเปนเพราะสารสีที่เหลือในเปลือกกุงนั้น มีปริมาณเพียงเล็กนอย จึงไมสงผลกระทบ
กับคา L* อยางเดนชัด
3.3 pH
การวัด pH ของไคโตซานที่ได เพื่อใชยืนยันวาในขั้นตอนการสกัดไดทําการลางตัวทําละลายออกจนหมด
เพื่อใหไดไคโตซานที่เปนกลาง ทั้งนี้เพื่อไมใหสงผลกระทบตอการนําไคโตซานไปประยุกตใชในขั้นตอไป ซึ่ง pH
ของไคโตซานจากเปลือกกุงดิบและเปลือกกุงสุกมีคาไมตางกัน (p>0.05) คือ 7.27 และ 7.31 ตามลําดับ และ pH
ดังกลาวเปน pH ที่ใกลเคียงกับ pH ของน้ํากลั่นที่ใชในการทดลอง (7.29)
3.4 ความหนืด
ความหนืดของสารละลายไคโตซานแปรผันตามขนาดโมเลกุล แตหากเกิดปฏิกิริยาดีพอลิเมอรไรเซชัน
(depolymerization) ก็อาจสงผลใหความหนืดลดลงไดอันเนื่องมากจากขนาดโมเลกุลที่เล็กลง ซึ่งปฏิกิริยาดีพอลิเมอร
ไรเซชันเกิดจากหลายสาเหตุ อาทิเชน สภาวะที่ใชในการกําจัดหมูอะซีติล สภาวะที่ใชในการกําจัดโปรตีน ความ
เขมขนของสารเคมีที่ใช pH หรืออุณหภูมิ (Rinaudo, 2006) ความหนืดของสารละลายไคโตซานที่ไดแสดงในตาราง
ที่ 4
ตารางที่ 4. ความหนืดของสารละลายไคโตซานจากเปลือกกุงดิบและเปลือกกุงสุก
ตัวอยาง
ไคโตซานจากเปลือกกุงดิบ

cP
2888b±69

ไคโตซานจากเปลือกกุงสุก

3203a±125
620c±32

ไคโตซานทางการคา*

หมายเหตุ: ตัวอักษรที่แตกตางกันในคอลัมภหมายถึงคาเฉลี่ยของขอมูลที่แตกตางกัน (p<0.05)
* ผลิตจากแกนหมึก (บริษัท ตาหมิงเอ็นเตอรไพรส จํากัด ประเทศไทย, %DD=94.39)

จากตารางที่ 4 พบวา ความหนืดของไคโตซานจากเปลือกกุงสุกมีคามากกวาไคโตซานจากเปลือกกุงดิบ
และไคโตซานทางการคาตามลําดับ โดยไคโตซานจากเปลือกกุงดิบและสุกใหคาความหนืดที่สูงกวาของไคโตซาน
ทางการคาอยางชัดเจน ตามรายงานของ Li et al. (1992) ระบุคาความหนืดของสารละลายไคโตซานความเขมขน
ร อ ยละ 1 ในกรดอะซิ ติกเข ม ขนร อ ยละ 1 ว าอยูในชว ง 200 – 2000 cP จะเห็นไดวา ความหนืด ของสารละลาย
ไคโตซานที่สกัดไดมีคาสูงกวาคาดังกลาว ซึ่งคาความหนืดของสารละลายไคโตซานที่มากกวานี้ ชี้บงถึงขนาด
โมเลกุลที่ใหญกวาของไคโตซานที่สกัดไดเมื่อเทียบกับขนาดของโมเลกุลไคโตซานทางการคา อยางไรก็ตาม หากมี
การวิเคราะหขนาดโมเลกุลของไคโตซานรวมดวย ก็จะสามารถใชเปนขอมูลยืนยันผลการวิเคราะหความหนืดได
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3.5 โครงสรางโมเลกุล
เทคนิค Fourier Transform Infrared (FT-IR) Spectroscopy ใชในการจําแนกชนิดของสารหรือใชยืนยัน
อั ต ลั ก ษณ ข องสาร โดยอาศั ย ชนิ ด ของพั น ธะเคมี ใ นโมเลกุ ล ที่ มี ก ารดู ด กลื น (absorption) หรื อ การปลดปล อ ย
(transmission) ของรังสีอินฟราเรดที่ความถี่ตาง ๆ ของแตละพันธะในโครงสรางที่แตกตางกัน ซึ่งเปนลักษณะเฉพาะ
ของแตละพันธะ (Velde & Kiekens, 2004) โครงสรางโมเลกุลของไคโตซานที่สกัดจากเปลือกกุงและไคโตซานทาง
การคา เมื่อวิเคราะหโดย FT-IR แสดงดังรูปที่ 1
50
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รูปที่ 1. โครงสรางโมเลกุลของไคตินและไคโตซานโดยการวิเคราะหดวยเทคนิค FT-IR
ชไคตินจากเปลือกกุงสุก (4)
ชไคตินจากเปลือกกุงดิบ (5)
ชไคโตซานจากเปลือกกุงดิบ (2)
ชไคโตซานจากเปลือกกุงสุก (1)
ชไคโตซานทางการคา (3)
โดยทั่วไป โครงสรางของไคตินที่ตําแหนง C2 จะมีหมูอะซีติล (N-acetyl group: -NHC=OCH3) เปนหมู
ฟงกชัน ซึ่งประกอบดวยพันธะ N-H, C-H, C=O และ C-N เมื่อผานกระบวนการกําจัดหมูอะซีติลเพื่อเปลี่ยนไคติน
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ใหเปนไคโตซาน จะทําใหหมูฟงกชันที่ตําแหนง C2 ของบางโมโนเมอรในโมเลกุลไคตินเปลี่ยนเปนหมูอะมิโน
(amino group: -NH2) ทําใหพันธะ C-H, C=O และ C-N ซึ่งมีพีคตรงกับเลขคลื่น 2878, 1550 และ 1320 cm-1
ตามลําดับ ของไคโตซานที่ไดลดลงหรือหายไปเมื่อเทียบกับไคตินเริ่มตน
เมื่อพิจารณาจากกราฟในรูปที่ 1 พบวาไคตินจากเปลือกกุงดิบและสุกปรากฎพีคที่เลขคลื่นดังกลาวชัดเจน
แตในไคโตซานที่ไดหลังผานขั้นตอนการสกัด พีคที่เลขคลื่นหลานี้ลดลงอยางสังเกตเห็นได ซึ่งเปนขอชี้บงวาไคติน
ไดถูกเปลี่ยนไปเปนไคโตซานแลว (Velde & Kiekens, 2004) และเมื่อเปรียบเทียบลักษณะโครงสรางของไคโตซาน
จากเปลือกกุงดิบและสุกกับไคโตซานทางการคา พบวาใหกราฟที่มีรูปแบบคลายคลึงกัน ซึ่งแสดงวาไคโตซานที่
สกัดไดมีลักษณะโครงสรางโมเลกุลใกลเคียงกับไคโตซานทางการคา
นอกจากนี้หากสามารถตรวจสอบขนาด
โมเลกุลและระดับการกําจัดหมูอะซิติล (degree of deacetylation) ควบคูกับการวิเคราะห FT-IR ก็จะทําใหไดขอมูลที่
ครบถวนสําหรับการนําไปประยุกตใชประโยชนตอไป
4. การใชไคโตซานเพื่อตกตะกอนน้ําแอปเปล
น้ําแอปเปลที่เติมไคโตซานเพื่อเพิ่มความใส ถูกนํามาวิเคราะหลักษณะทางกายภาพและเคมี ดังแสดงผลใน
ตารางที่ 5 และ 6
ตารางที่ 5. คาความขุนของน้ําแอปเปลที่เติมและไมเติมสารละลายไคโตซาน
ตัวอยาง

ความขุน (NTU)

น้ําแอปเปล1

844.78a±41.79

น้ําแอปเปลเติมไคโตซานจากเปลือกกุงดิบ2

150.33c±13.53

น้ําแอปเปลเติมไคโตซานจากเปลือกกุงสุก2

57.81d±4.85

น้ําแอปเปลเติมไคโตซานทางการคา2

155.00b±5.29

หมายเหตุ : ตัวอักษรที่แตกตางกันในคอลัมภหมายถึงคาเฉลี่ยของขอมูลทีแ่ ตกตางกัน (p < 0.05)
: 1 ตัวอยางถูกตั้งทิ้งใหตกตะกอนโดยไมเติมไคโตซาน แลวนํามากรอง
: 2 ตัวอยางถูกตั้งทิ้งใหตกตะกอนโดยหลังจากเติมไคโตซาน แลวนํามากรอง

ความขุนของน้ําแอปเปลเกิดจากคอลลอยดของโมเลกุลแทนนิน โปรตีนและเพคติน โดยในสภาวะกรด
เพคตินซึ่งมีประจุลบจะหอหุมโมเลกุลของโปรตีนซึ่งมีประจุบวกเอาไว (Mukprasirt, 2002) ไคโตซานซึ่งมีหมู อะ
มิโนที่แสดงประจุบวกจึงจับและหอหุมอนุภาคนี้ไวได ทําใหอนุภาคมีขนาดใหญขึ้นและตกตะกอนไดงายขึ้น จาก
การทดลองพบวา ความขุนของน้ําแอปเปลที่เติมไคโตซานมีคาต่ํากวาของน้ําแอปเปลที่ไมไดเติมถึง 5-14 เทา โดยที่
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ไคโตซานจากเปลือกกุงสุกใหน้ําแอปเปลที่มีความใสสูงสุด (ความขุนต่ําสุด) ซึ่งอาจเกิดจากการที่ไคโตซานจาก
เปลือกกกุงสุกมีประจุบวกของหมูอะมิโนมากกวา นอกจากนี้ยังอาจเปนผลมาจากขนาดของโมเลกุลของไคโตซาน
จากเปลือกกุงสุกที่ใหญกวาของไคโตซานจากเปลือกกุงดิบและไคโตซานทางการคา (แปลผลจากความหนืดที่สูง
กวา-ตารางที่ 4) โดยไคโตซานที่มีโมเลกุลใหญกวา มีโอกาสจับคอลลอยดในน้ําแอปเปลไดมากกวาและทําให
ตกตะกอนไดดีกวาดังผลปรากฎ
ตารางที่ 6. pH และคาสีของน้ําแอปเปลที่เติมและไมเติมสารละลายไคโตซาน
pHns

L*

a*

b*

น้ําแอปเปล1

4.06±0.03

26.07a±0.21

1.20a±0.29

12.90a±0.76

น้ําแอปเปลเติมไคโตซานจากเปลือกกุงดิบ2

4.08±0.01

24.36b±0.23

-1.30b±0.06

3.31b±0.47

น้ําแอปเปลเติมไคโตซานจากเปลือกกุงสุก2

4.10±0.02

23.37c±0.17

-1.51b±0.02

1.33c±0.59

น้ําแอปเปลเติมไคโตซานทางการคา2

4.09±0.01

24.36b±0.25

-1.38b±0.01

2.65b±0.17

ตัวอยาง

หมายเหตุ : ตัวอักษรที่แตกตางกันในแตละคอลัมภหมายถึงคาเฉลีย่ ของขอมูลที่แตกตางกัน (p < 0.05)
: ns คือคาเฉลี่ยของขอมูลที่ไมมีความแตกตางกัน (p>0.05)
1

: ตัวอยางถูกตั้งทิ้งใหตกตะกอนโดยไมเติมไคโตซาน แลวนํามากรอง
2

: ตัวอยางถูกตั้งทิ้งใหตกตะกอนโดยหลังจากเติมไคโตซาน แลวนํามากรอง

pH ของน้ําแอปเปลที่เติมสารละลายไคโตซานมีคาไมแตกตางกับ pH ของน้ําแอปเปลปกติที่ไมไดเติม
สารละลายไคโตซาน ทั้งนี้เพราะ pH ของสารละลายไคโตซานจากเปลือกกุงดิบ เปลือกกุงสุกและไคโตซานทาง
การคาตางอยูในชวงกรด (3.62, 3.58 และ 3.52 ตามลําดับ) และปริมาตรที่ใชเติมเพียง 1 มิลลิลิตร จึงทําใหไมกระทบ
กับคา pH
เมื่อพิจารณาลักษณะปรากฎของสีน้ําแอปเปล พบวาน้ําแอปเปลที่เติมไคโตซานมีสีเหลืองออนกวาน้ําแอป
เปลที่ไมไดเติมไคโตซาน ซึ่งผลการสังเกตสอดคลองกับคา b* ของน้ําแอปเปล โดยน้ําแอปเปลที่ไมไดเติมไคโตซาน
มีคา b* สูงกวา ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการที่ไคโตซานสามารถจับกับสารเชิงซอนที่เกิดจากพอลิเมอไรซของสาร
ตัวกลางที่ไดจากปฏิกิริยาการเกิดสีน้ําตาล ทําใหสารเชิงซอนกลายเปนอนุภาคขนาดใหญและตกตะกอน น้ําแอปเปล
ที่เติมไคโตซานจึงมีสีที่ออนกวาดังผลปรากฎ
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สรุปผลการทดลอง
แมวาองคประกอบพื้นฐานทางเคมีของเปลือกกุงดิบและเปลือกกุงสุกไมมีความแตกตางกัน แตเปลือกกุง
สุกถูกกําจัดแรธาตุออกไปไดมากกวา และรอยละผลผลิตของไคโตซานที่ไดจากเปลือกกุงสุกมีคาสูงกวาที่ไดจาก
เปลือกกุงดิบ ไคโตซานจากเปลือกกุงดิบและเปลือกกุงสุกมีคา L* เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับของเปลือกกุงดิบและสุก
เริ่มตน ในขณะที่คา a* และ b* มีแนวโนมลดลง ความหนืดของสารละลายไคโตซานจากเปลือกกุงสุกมีคาสูงกวา
ของเปลือกกุงดิบ น้ําแอปเปลที่เติมไคโตซานใหความใสมากกวาน้ําแอปเปลที่ไมไดเติม โดยไคโตซานจากเปลือกกุง
สุกชวยใหน้ําแอปเปลมีความใสสูงสุดเมื่อเทียบกับที่ไดจากการเติมไคโตซานจากเปลือกกุงสุกหรือจากทางการคา
และผลจากการวิเคราะหโครงสรางโดยเทคนิค FT-IR ยืนยันวาโครงสรางของไคโตซานที่สกัดไดจากเปลือกกุงดิบ
และเปลือกกุงสุกมีลักษณะเฉพาะเหมือนไคโตซานทางการคา
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