การกักเก็บสารสกัดหยาบจากเปลือกส้มโอ
Encapsulation of Crude Extracts from Pumelo Peel

พุฒิยา รัตนศิริวัฒน์* กนิษฐา ไพรงาม รัชนก สงวนวงษ์
วาสนา ชาวนาตรี และ ประภาพรรณ เพียรชอบ
Phutthiya Ratanasiriwat,* Kanista Pai-Ngam, Ratchanok Sa-Ngonwong,
Watsana Chaonatri and Prapapan Pienchob
สาขาวิชาวิทยาศาสาตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จ.นครปฐม 73000
*
E-mail: r.phutthiya@gmail.com โทร. 034-109300 ต่อ 3749

บทคัดย่อ
สารสกัดหยาบจากเปลือกส้มโอมีสมบัติการเป็นสารต้านอนุมูลอิสระ งานวิจัยนี้ได้ ศึกษาปริมาณของ
สารสกัดหยาบ และชนิดของสารที่จะนามาใช้ในการกักเก็บ สารสกัดจากเปลือกส้มโอได้แก่ Maltodextrin, Gum
Arabic, แป้งดัดแปร (Hicap-100) และ Whey protein concentrate พบว่าประสิทธิภาพการกักเก็บสารสกัด
หยาบจากเปลือกส้มโอของไมโครแคปซูลที่ผลิตจาก Maltodextrin ผสมกับ Whey protein concentrate ที่
อัตราส่วน 1:1 และปริมาณสารสกัดหยาบร้อยละ 10 (MW-10) และร้อยละ 15 (MW-15) มีประสิทธิภาพการ
กักเก็บสารสกัดจากเปลือกส้มโอซึ่งมีค่าเท่ากับ 94.36 และ 92.52 ตามลาดับ แต่ไม่มีความแตกต่างอย่างมี
นัยสาคัญ (p>0.05) การตรวจสอบประสิทธิภาพการต้านอนุมูลอิสระพบว่า MW-15 มี % DPPH inhibition และ
FRAP values สูงกว่าตัวอย่างอื่นๆ การวัดค่าสีของไมโครแคปซูลพบว่าค่า L* a* และ b* ไม่มีความแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p>0.05) การวัดปริมาณน้าอิสระของไมโครแคปซูล พบว่ามีค่าอยู่ในช่วง 0.069-0.353
ซึ่งไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p>0.05) การวัดปริมาณความชื้นของไมโครแคปซูล พบว่า
ปริมาณความชื้นของสารที่ใช้ในการกักเก็บ สารสกัดจากเปลือกส้มโอมีค่าปริมาณความชื้นอยู่ในช่วง 2.806-5.656
ซึ่งค่าที่ได้ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p>0.05) ขนาด และลักษณะโครงสร้างของไมโครแคปซูล
พบว่า ไมโครแคปซูลที่ผลิตจาก MD MG และ MW ที่ปริมาณสารสกัดหยาบร้อยละ 10 และ 15 มีลักษณะพื้นผิว
ที่เรียบ ไม่ขรุขระ ไม่มีการยุบหรือหดตัว เหลี่ ยมของมุมมีความแข็งแรง คมชัด สามารถทนต่อปัจจัยภายนอกได้ดี
มากกว่าไมโครแคปซูลที่ผลิตจาก Maltodextrin ผสมกับ Hicap-100 (MH-10 และ MH-15) ซึ่งมีลักษณะการ
ห่อหุ้มที่จับตัวกันเกิดการไหลเยิ้มของสารห่อหุ้มอย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาสมบัติ และประสิทธิภาพการต้านอนุมูล
อิสระพบว่าไมโครแคปซูลที่ผลิตจาก MW-15 มีความเหมาะสมในการประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์อาหาร
คาสาคัญ : สารสกัดหยาบ เปลือกส้มโอ สารประกอบฟินอลิก ไมโครแคปซูล กิจกรรมการต้านอนุมูลอิสระ

Abstract
Crude extracts from pumelo peel possess a antioxidant activities was the study of crude
extraction and various contents selected to encapsulate the pumelo peel extracts such as
Maltodextrin, Gum Arabic, modified starch (Hicap-100) and Whey protein concentrate. The
results showed that the encapsulation efficiency of microcapsule produced by 1:1 of
Maltodextrin mixed with Whey protein concentrate and 10% of crude extracts (MW-10) and 15%
of crude extracts (MW-15) obtained 94.36 and 92.52, respectively, which it showed that there
were no statistically significant difference (p>0.05). For the determination of antioxidant activity,
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MW-15 had the higher of % DPPH inhibition and FRAP values were higher than other samples.
The evaluation of microcapsule color showed that the value of L* a* and b* were no
statistically significant difference (p>0.05). The measurement of the quantities of free water were
ranged from 0.069 to 0.353 which were no statistically significant difference (p>0.05). The
measurement of moisture content of microcapsule showed that moisture content ranged from
2.806 to 5.656 were not statistically different. Size and microcapsule structure produced by MD,
MG, and MW obtained 10 % and 15 % of the crude extract showed that the surface of the
capsule shells were smooth, not ragged, not compressed or shrink. The capsule shells were
hard and sharp, and could endure to the outer factors more than that of microencapsulation
with Maltodextrins mixed Hicap-100 (MH-10 and MH-15), which was melted of the coating.
However, when examining the properties of the antioxidant activity, the results showed that the
microencapsulation with MW-15 samples were appropriate for encapsulation in the food
products.
Keywords: Crude extraction, Pumelo peel, Phenolic compound, Microencapsulation, Antioxidant
activity

1. บทนา
ส้มโอ (Citrus grandis Linn.) เป็นผลไม้ตระกูลส้มที่มีความสาคัญทางเศรษฐกิจของประเทศไทยสามารถ
ปลูก และเจริญได้ดีในทุกภาคให้ผลผลิตได้ตลอดปี การบริโภคส้มโอจะบริโภคเฉพาะเนื้อ ขณะที่เปลือกซึ่งเป็นส่วน
ที่ไม่นิยมบริโภค และมีปริมาณค่อนข้างสูงจะถูกทิ้งไป ซึ่งส่งผลให้เกิดปัญหาเรื่องการกาจัดเศษเหลือดังกล่าว
เปลือกส้มโอมีสารพฤกษเคมี ซึ่งมีสมบัติเด่นคือความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระ ได้แก่ สารกลุ่มโพลีฟีนอล
และกลุ่มฟลาโวนอยด์ Loypimai et al. (2011) ศึกษาการเปรียบเทียบฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระ และปริมาณ
สารประกอบฟีนอลิกรวมของเปลือกไม้เหลือทิ้ง 10 ชนิดได้แก่ส้มเขียวหวาน ส้มโอ กล้วยน้าว้า มะไฟ แตงโม
สับ ปะรด แคนตาลูป มะละกอ มะม่ว งดิ บ และมะม่ วงสุก นามาวิ เคราะห์ห าฤทธิ์ ก ารต้า นอนุ มูล อิ สระ ( 1,-1
diphenyl-1-picrylhydrazyl (DPPH) radical scavenging และ total antioxidant capacity) และ
สารประกอบฟีนอลิกรวม พบว่าเปลือกมะม่วงดิบและมะม่วงสุก มีฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระโดยวิธี DPPH (IC50
เท่ากับ 2.32 และ 2.31 กรัม/มิลลิลิตร ตามลาดับ) และความสามารถในการต้านอนุมูล อิสระ (เทียบกับกรด
แอสคอบิก และกรดแกลลิก) สูงสุด ในทานองเดียวกัน เมื่อทาการศึกษาสารประกอบฟีนอลิกรวม พบว่าเปลือก
มะม่วงดิบมีสารประกอบฟีนอลิกรวมสูงสุด เท่ากับ 72.8 กรัม GAE/ กรัมน้าหนักแห้ง นอกจากนี้ Tantipaibulvut
et al. (2012) ได้ศึกษาปริมาณสารประกอบฟีนอลิกทั้งหมดของเปลือกผลไม้ 5 ชนิด ได้แก่ ทุเรียนพันธุ์หมอนทอง
มังคุดสุก ส้มเขียวหวาน กล้วยน้าว้าดิบ และหมากสงดิบ เมื่อสกัดด้วยน้าร้อน เอทานอลเข้มข้นร้อยละ 95 และอะซิ
โตน จากการทดลองพบว่า สารสกัดจากเปลือกผลไม้ทุกชนิดที่ทดสอบด้วยอะซิโตนมีปริมาณสารประกอบฟีนอลิก
ทั้งหมดสูงกว่าสารสกัดด้วยน้าร้อนและสารสกัดด้วยเอทานอล ดังนั้นเพื่อเป็นการสร้างมูลค่าของเศษเหลือจาก
ผลผลิตทางการเกษตร การพัฒนาการสกัด สารสกัดหยาบ โดยใช้เศษเหลือจากส้มโอเป็นทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจ
เนื่องจากสารสกัดหยาบ จากเปลือกส้มโอมีสมบัติการเป็นสารต้านอนุมูลอิ สระ (ปฏิวิทย์ และคณะ, 2554; ลินจง
และคณะ, 2553)
ปัญหาที่พบในการประยุกต์ใช้สารสกัดหยาบจากธรรมชาติในผลิตภัณฑ์อาหารต่างๆ นั้น คือความไม่
เสถียรต่อปัจจัยแวดล้อมต่างๆ ทั้งในระหว่างกระบวนการผลิต และการเก็บรักษา เช่น แสง ออกซิเจน สภาวะความ
เป็นกรด-ด่าง และการเกิดออกซิเดชัน เป็นต้น จึงเป็นผลทาให้สกัดสารสกัดหยาบ ที่ผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติ
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สูญเสียประสิทธิภาพได้ง่าย ดังนั้นในการประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์อาหารจึงมีความจาเป็นที่จะต้องเพิ่มสมบัติความ
คงตัวทางเคมี ทางกายภาพ หรือช่วยป้องกันการเปลี่ยนแปลงต่างๆ จากสภาวะแวดล้อม การใช้เทคโนโลยีการ
กักเก็บ (encapsulation) ช่วยในการกักเก็บสกัดสารสกัดหยาบจึงเป็นอีกทางเลือกที่มีความเป็นไปได้สูงในการช่วย
ป้องกันการเสื่อมสภาพจากสภาวะแวดล้อม นอกจากนี้ยังช่วยควบคุมอัตราการปลดปล่อยของสารออกจากแคปซูล
และช่วยรักษาสมบัติของสารภายในแคปซูลให้คงทนและมีประสิทธิภาพภายใต้สภาวะที่กาหนด
ไมโครเอนแคปซูเลชัน (microencapsulation) เป็นการใช้สารเคลือบ (wall material) มาหุ้มหรือ
เคลือบสารสาคัญ (core material) ไมโครแคปซูลมีขนาดอนุภาคอยู่ในช่วง 0.2-5000 ไมโครเมตร ซึ่งสารสาคัญ
อาจจะมีสถานะเป็นของเหลว ของแข็ง หรือก๊าซ ซึ่งปัจจุบันเทคนิคนี้ได้รับการพัฒนาและได้รับการยอมรับอย่าง
กว้าง อุตสาหกรรมอาหารที่นิยมใช้เทคนิคเอนแคปซูเลชัน ได้แก่ การกักเก็บสารประกอบให้กลิ่น วิตามิน เกลือแร่
สารให้สีและเอนไซม์ หลักการของกระบวนการเอนแคปซูเลชันประกอบด้วย 2 ขั้นตอนคือ ขั้นแรก นาอนุภาค
สารสาคัญที่ต้องการกักเก็บมาทาการเคลือบด้วยสารเคลือบ เช่นโพลิแซกคาไรด์ (polysaccharide) หรือโปรตีน
ขั้นตอนที่สอง คือ การทาแห้งโดยเทคนิคนี้จะช่วยรักษาสมบัติของไมโครแคปซูล ในระหว่างการเก็บรักษา และ
ป้องกันการเกิดปฏิกิริยาระหว่างสารสาคัญกับสภาวะแวดล้อม (น้า แสง และออกซิเจน) ลดการเกิดออกซิเดชัน
(oxidation) ควบคุมอัตราการปลดปล่อยและช่วยให้ทาการขนส่งได้ง่ายขึ้น ซึ่งการเอนแคปซูเลชันสามารถช่วย
ปลดปล่อยสารอย่างช้าๆตามช่วงเวลาหรือสภาวะที่ต้องการ (Gouin, 2004) ตลอดจนยับยั้งการปลดปล่อยหรือ
ป้องกันไม่ให้สารสาคัญ และส่วนประกอบแต่ละชนิดทาปฏิกิริยากัน รวมทั้งเปลี่ยนสารสาคัญ จากสภาพที่เป็น
ของเหลวให้เป็นของแข็งหรือผง จึงได้มีการนาเทคนิคนี้มาใช้กับ สารสกัดหยาบที่ได้ จากเปลือกส้มโอ มีงานวิจัย
จานวนมากได้ศึกษาฤทธิ์การต้านอนุ มูลอิสระของสารสกัด หยาบจากพืช แต่ยังมี ข้อมูลการวิจัย จานวนน้อยที่
ทาการศึกษาการกักเก็บเพื่อรักษาสมบัติฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดหยาบ ดังนั้นงานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาวิธีการกักเก็บสารสกัดหยาบจากเปลือกส้มโอ การตรวจสอบสมบัติทางกายภาพ และสมบัติการเป็น
สารต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดหยาบจากเปลือกส้มโอที่ได้ทาการกักเก็บ

2. วิธีการทดลอง
2.1 วัตถุดิบ และการเตรียมตัวอย่าง
ส้มโอที่ใช้ในการทดลองเป็นพันธุ์ขาวน้าผึ้งจากอาเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม การเตรียมตัวอย่างเริ่ม
จากการนาเอาเปลือกส้มโอมาล้างทาความสะอาดด้วยน้าเปล่า ทาการแยกส่วนเปลือกสีขาวกับเปลือกสีเขียวออก
จากกัน นาเปลือกเขียวมาหั่นให้เป็นชิ้นเล็กๆ ขนาดเท่าๆกัน นาไปอบที่อุณหภูมิ 50±5 องศา-เซลเซียส เป็นเวลา
24 ชั่วโมง (จนน้าหนักคงที่ และมีความชื้นไม่เกินร้อยละ 10 ) จากนั้นนาไปบดหยาบด้วยเครื่องบดอาหารไฟฟ้า ทา
การสกัดด้วยเครื่อง Soxhlet apparatus โดยใช้ 95 % เอทานอลเป็นตัวทาละลาย ในอัตราส่วน 1 ต่อ 4 ทาการ
สกัดเป็นเวลา 5-8 ชั่วโมง (20 รอบของการชะไขมันของตัวทาละลาย) สารที่สกัดได้นาไประเหยเอาตัวทาละลาย
ออกโดยใช้เครื่องระเหยภายใต้สภาวะสุญญากาศที่อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส ความดัน 178 mbar ชั่งน้าหนัก
ของสารสกัดที่ได้เพื่อนาไปคานวณหาร้อยละของผลผลิต (% Yeild) และทาการเก็บในขวดฝาเกลียวสีชาที่อุณหภูมิ
-20 องศาเซลเซียส จนกว่าจะนามาวิเคราะห์ในขั้นตอนต่อไป

2.2 วิธีการ
1) ศึกษาชนิดของสารเคลือบ และวิธีการที่เหมาะสมในการกักเก็บสารสกัดจากเปลือกส้มโอ
การเตรียมตัวอย่างดัดแปลงจากวิธีการของ Bhandari et al. (1998) และ Ratanasiriwat et al.
(2012) ทาโดยนาสารที่เป็นสารเคลือบ (total solid) ร้อยละ 30 ละลายในน้ากลั่น จากนั้นนามาผสมกับสารสกัด
จากเปลือกส้มโอตามอัตราส่วนที่กาหนด (ชนิด และอัตราส่วนของวัตถุดิบที่ใช้ในการเตรียมตัวอย่างแสดงดังตาราง
ที่ 1) ในเครื่องปั่น (ยี่ห้อ Ika รุ่น T25 basic) ผสมเป็นเวลา 5 นาที ที่ความเร็ว 10,000 รอบต่อนาที เพื่อทาให้ได้
3

สารผสมระหว่างสารสกัดจากเปลือกส้มโอ และสารเคลือบ ตัวอย่างที่เตรียมได้นาไปแช่แข็งที่อุณหภูมิ -20 องศา
เซลเซียส เป็นเวลา 12 ชั่วโมง หลังจากนั้นนาไปทาแห้งด้วยเครื่องทาแห้งแบบแช่เยือกแข็ง (ยี่ห้อ Scanvac รุ่น
coolsafe 55-9) ที่อุณหภูมิ – 50 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 5 วัน ผลิตภัณฑ์ทไี่ ด้นาไปบ่นหยาบด้วยเครื่องบ่น
อาหาร จากนั้นทาการเก็บรักษาในขวดสีชาที่อุณหภูมิห้องในโถดูดความชื้นเพื่อรอการตรวจวิเคราะห์ต่อไป

ตารางที่ 1 อัตราส่วนของวัตถุดิบในการเตรียมอิมัลชัน
ชุดการทดลอง

Code

1
2
3
4
5
6
7

MD-10
MG-10
MH-10
MW-10
MD-15
MG-15
MH-15

MD
1
0.5
0.5
0.5
1
0.5
0.5
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MW-15

0.5

Wall material combination
(Ratio of total solid)
GA
Hicap
WPC
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
-

-

0.5

Core material
(% in total solid)
10
10
10
10
15
15
15
15

หมายเหตุ MD = Maltodextrin, GA = Gum Arabic, Hi-cap 100 คือ แป้งดัดแปร และ WPC = Whey protein concentrate

2) การหาปริมาณกลุ่มสารประกอบฟีนอลิกทั้งหมดในไมโครแคปซูล (Total Phenolic content;
TPC)
การหาปริมาณกลุ่มสารประกอบฟีนอลิกทั้งหมดในไมโครแคปซูลดัดแปลงตามวิธีของ Saikia et al.
(2015) นาไมโครแคปซูลของสารสกัดจากเปลือกส้มโอ ปริ มาณ 0.1 g เติมตัวทาละลาย 1 mL (ตัวทาละลาย
ประกอบด้วย เอทานอล กรดอะซิติก และน้ากลั่น ในอัตราส่วน 50 : 8 : 42) ทาการกวนบนเครื่องผสมสารละลาย
(Vortex mixer) เป็นเวลา 1 นาที จากนั้นกรองแยกส่วนที่เป็นของแข็งออกด้วยตัวกรองขนาด 0.45 ไมครอน
จากนั้นนาส่วนที่เป็นของเหลวไปวิเคราะห์หาปริมาณกลุ่มสารฟีนอลิกในไมโครแคปซูล โดยวิธี Folin-Ciocalteu
assay ตามวิธีของ Swain and Hills (1959)
3) การหาปริมาณกลุ่มสารประกอบฟีนอลิกที่ผิวไมโครแคปซูลตามวิธีของ (Surface Phenolic
content; SPC)
การหาปริมาณกลุ่มสารฟีนอลิกที่ผิวไมโครแคปซูลดัดแปลงตามวิธีของ Saikia et al. (2015) นาไมโครแคปซู ล ของสารสกั ด จากเปลื อ กส้ ม โอ ปริ ม าณ 0.1 g เติ ม ตั ว ท าละลาย 1 mL (ตั ว ท าละลายประกอบด้ ว ย
เอทานอล และเมทานอล ในอัตราส่วน 1 : 1) ทาการกวนบนเครื่องผสมสารละลาย (Vortex mixer) เป็นเวลา 1
นาที จากนั้นกรองแยกส่วนที่เป็นของแข็งออกด้วยตัวกรองขนาด 0.45 ไมครอน จากนั้นนาส่วนที่เป็นของเหลวไป
วิเคราะห์หาปริมาณกลุ่มสารฟีนอลิกที่ผิวไมโครแคปซูล โดยวิธี Folin-Ciocalteu assay ตามวิธีของ Swain and
Hills (1959)

4

4) การคานวณหาประสิทธิภาพการกักเก็บ (Encapsulation efficiency, EE) สารสกัดจากเปลือกส้ม
โอ
ประสิทธิภาพการกักเก็บ (Encapsulation efficiency, EE) คือร้อยละของสารสกัดที่ถูกกักเก็บไว้ใน
ไมโครแคปซูล โดยการนาปริมาณกลุ่มสารฟีนอลิกทั้งหมดของไมโครแคปซูล และปริมาณกลุม่ สารฟีนอลิก
ที่ผิว ไมโครแคปซูลที่สกัดได้จากข้อ 2) และ 3) ผลต่างของปริมาณกลุ่มสารฟีนอลิกที่ถูกกักเก็บ ดัดแปลงตามวิธี
ของ Saikia et al. (2015) คานวณได้ดังนี้
EE (ร้อยละ) = (ปริมาณฟีนอลิกทั้งหมดในไมโครแคปซูล - ปริมาณฟีนอลิกที่ผิวไมโครแคปซูล)
ปริมาณฟีนอลิกทั้งหมดในไมโครแคปซูล

X 100

5) ทดสอบฤทธิ์การต้านอนุมลู อิสระของไมโครแคปซูล ด้วยวิธี DPPH radical scavenging assay
การทดสอบฤทธิ์สารต้านอนุมูลอิสระด้วยวิธี DPPH radical scavenging assay เป็นวิธีที่อ้างอิงมาจาก
Nayak et al. (2015) โดยเตรียมสารละลาย DPPH (2,2-diphenyl-l-1-picrylhydrazil) ความเข้มข้น 70 µM ใน
เมทานอล ปิเปตต์สารตัวอย่าง ปริมาตร 0.1 mL ใส่ในหลอดทดลอง จากนั้นเติมสารละลาย DPPH ปริมาตร 3.9
mL เขย่าให้เข้ากัน ทิ้งไว้ในที่มืด 30 นาที นาไปวัดค่าการดูดกลืนแสงที่ 515 nm ด้วยเครื่อง ยูวี-วิซิเบิลสเปกโทรโฟโทมิเตอร์ เทียบกับสารละลายแบลงค์ (Blank: ใช้เมทานอลแทนสารตัวอย่าง) บันทึกค่าการดูดกลืนแสง
(Absorbance, Abs) (Asample) คานวณค่าการยับยั้ง DPPH อนุมูล (%) ได้จากสมการ
% DPPH radical scavenging = [(Acontrol - Asample)/ Acontrol] x 100
เมื่อ

Acontrol = ค่าการดูดกลืนแสงของ DPPH
Asample = ค่าการดูดกลืนแสงของสารสกัด

6) ทดสอบฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระของไมโครแคปซูล ด้วยวิธี FRAP assay
การทดสอบด้วยวิธี FRAP (Ferric reducing antioxidant power) assay เป็นวิธีที่อ้างอิงมาจาก
Barros et al., (2012) โดยเตรียมสารละลาย Ferric chloride solution โดยผสมสารละลาย acetate buffer
pH 3.6 ความเข้มข้น 0.1 M ปริมาตร 25 mL กับ Ferric chloride solution ความเข้มข้น 20 mM ปริมาตร
2.5 mL และสารละลาย TPTZ (2,4,6-Tris (2-pyridyl)-1,3,5-triazine) ความเข้มข้น 10 mM ปริมาตร 2.5 mL
ให้เข้ากัน ก่อนใช้นาไปอุ่นที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส นาน 30 นาที ในอ่างน้าควบคุมอุณหภูมิ ทาการทดสอบ
โดยปิเปตต์ตัวอย่าง ปริมาตร 0.15 mL ใส่ในหลอดทดลอง เติมสารละลาย TPTZ ปริมาตร 2.85 mL ตั้งทิ้งไว้ใน
ที่มืดที่อุณหภูมิห้องนาน 30 นาที วัดค่าการดูดกลืนแสงด้วยเครื่อง spectrophotometer ที่ความยาวคลื่น 593
nM (Blank: ใช้ เมทานอลแทนสารละลายตัวอย่าง) บันทึกค่าการดูดกลืนแสง (Absorbance, Abs) วิเคราะห์หา
ความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระโดยใช้ Trolox เป็นกราฟมาตรฐาน และรายงานผลโดยใช้หน่วย µM TE/g
fresh mass (TE คือ Trolox equivalents)
7) การวัดสีของไมโครแคปซูลด้วยวิธี Colourimeter
นาไมโครแคปซูลของสารสกัดจากเปลือกส้มโอ มาวัดสีด้วยเครื่อง Colour meter รายงานค่าในระบบ
CIE L* a* และ b* โดยค่า L* คือค่าความสว่าง, a* คือ ค่าสีเขียว-สีแดง โดยค่าติดลบให้ค่าสีเขียว ค่าเป็นบวกให้
ค่าสีแดง ส่วน b* คือค่าสีน้าเงิน-สีเหลือง โดยค่าติดลบให้ค่าสีน้าเงิน ค่าเป็นบวกให้ค่าสีเหลือง และรายงานค่าสี
ความขาว (whiteness)
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8) การศึกษาขนาด และลักษณะโครงสร้างของไมโครแคปซูล
นาไมโครแคปซูลของสารสกัดจากเปลือกส้มโอมาส่องภายใต้กล้องจุลทรรศน์อเิ ล็กตรอน แบบส่องกราด
โดยส่งวิเคราะห์ ณ ศูนย์เครื่องมือวิจัยวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยศิลปากร
9) การประเมินผลทางสถิติ
วางแผนการทดลองแบบ Complete Randomized Design (CRD) วิเคราะห์ความแปรปรวนด้วย
เทคนิค ANOVA (analysis of variance) ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 และเปรียบเทียบความแตกต่างของ
ค่าเฉลี่ยโดย Duncan’s multiple range test (DMRT) ทาการทดลอง 3 ซ้า

3. ผลการทดลองและวิจารณ์ผลการทดลอง
3.1 ผลของการตรวจสอบสมบัติการกักเก็บของไมโครแคปซูลของสารสกัดหยาบจากเปลือกส้มโอ
จากการศึกษาหาปริมาณสารประกอบฟีนอลิกทั้งหมด โดยวิธี Folin-Ciocalteu assay ของสารสกัด
หยาบจากเปลือกส้มโอ โดยใช้ชุดการทดลอง 8 ชุด คือ มอลโตเด็กตริน+สารสกัด 10 % (MD-10),
มอลโตเด็กตริน+กัมอารบิก+สารสกัด 10 % (MG-10), มอลโตเด็กตริน+ไฮแคป-100+สารสกัด 10 % (MH-10),
มอลโตเด็กตริน+เวย์โปรตีน+สารสกัด 10 % (MW-10), มอลโตเด็กตริน+สารสกัด 15 % (MD-15),
มอลโตเด็กตริน+กัม อารบิก+สารสกัด 15 % (MG-15), มอลโตเด็กตริน+ไฮแคป-100+สารสกัด 15 % (MH-15)
และ มอลโตเด็กตริน+เวย์โปรตีน+สารสกัด 15 % (MW-15) พบว่า ในชุดการทดลอง MW-10 และ MW-15 มี
ประสิทธิภาพในการกักเก็บดีที่สุดมีผลมาจากปริมาณฟีนอลิกที่ได้ทาการวิเคราะห์โดย วิธี Folin-Ciocalteu assay
ของสารสกัดจากเปลือกส้มโอ โดยพบปริมาณฟีนอลิกที่สูงกว่าชุดการทดลองชนิดอื่น
จากผลการทดลอง โดยการวิเคราะห์ปริมาณสารประกอบฟีนอลิกทั้งหมดของไมโครแคปซูลที่ผลิต
จากสารสกัดจากเปลือกส้มโอ ได้ทาการวิเคราะห์โดยวิธี Folin-Ciocalteu assay โดยมี 8 ตัวอย่าง คือ MD-10 ,
MG-10 , MH-10 , MW-10 , MD-15 , MG-15 , MH-15 และ MW-15 พบว่าปริมาณสารประกอบฟีนอลิก
ทั้งหมดในแต่ละตัวอย่างมีปริมาณใกล้เคียงกัน แต่ในการวิเคราะห์หาปริมาณสารประกอบฟีนอลิกทั้งหมดที่ผลิต
จากสารสกัดจากเปลือกส้มโอจะพิจารณาตัวอย่างที่มีปริมาณสารประกอบ ฟีนอลิกทั้งหมดสูงที่สุด เพื่อใช้เป็นข้อมูล
ในการพิจารณาสาหรับการใช้ศึกษาในการทดลองขั้นต่อไป ซึ่งในการวิเคราะห์ ในแต่ละตัวอย่าง พบว่าตัวอย่าง
MW-10 และ MW-15 มีค่าอยู่ที่ประมาณ 9.91 และ 10.10 ตามลาดับ (ตารางที่ 2) เมื่อเปรียบเทียบกับค่าในแต่
ละตัวอย่าง MW-10 และ MW-15 มีปริมาณสารประกอบฟีนอลิกทั้งหมดปริมาณสูงที่สุด แสดงให้เห็นว่า MW-10
และ MW-15 มีสมบัติในการกักเก็บสารสกัดจากเปลือกส้มโอไว้ได้ดีเพราะพบค่าปริมาณสารประกอบฟีนอลิกสูง
ทาให้โอกาสที่สารสกัดจะถูกปลดปล่อยออกมามีโอกาสที่จะถูกปลดปล่อยออกมาได้สูง
ปริมาณสารประกอบฟีนอลิกที่ผิวของไมโครแคปซูลที่ผลิตจากสารสกัดจากเปลือกส้มโอ ที่ได้ทาการ
วิเคราะห์โดย วิธี Folin-Ciocalteu assay โดยมี 8 ตัวอย่าง คือ MD-10 , MG-10, MH-10 , MW-10, MD-15 ,
MG-15 , MH-15 และ MW-15 มีค่าใกล้เคียงกัน ซึ่งในการวิเคราะห์ในแต่ละตัวอย่าง พบว่า MG-10 มีปริมาณ
สารประกอบฟีนอลิกที่ผิวนอกน้อย ซึ่งมีค่าอยู่ที่ประมาณ 0.53 (ตารางที่ 15) โดย MG-10 จะมีค่าน้อยที่สุด ซึ่งจะ
บ่งบอกได้ว่าการกักเก็บสารสกัดจากเปลือกส้มโอ โดยชุดการทดลอง MG-10 สามารถกักเก็บสารสกัดไว้ได้ดีมีการ
ปลดปล่อยออกมาได้น้อย และยังสามารถรักษาคุณสมบัติของสารสกัดไว้ได้ดี เมื่อเก็บรักษาไว้ในระยะเวลานาน
โดยดูได้จากค่าของปริมาณสารประกอบฟีนอลิกที่ผิวนอก ที่มีการปลดปล่อยออกมาสู่ภายนอกได้น้อย ก็จะแสดงได้
ว่าสารสกัดจะออกมาสัมผัสกับสิ่งแปลกปลอมภายนอกได้ไม่ดี ทาให้สามารถลดการเกิดปฏิกิริยาต่าง ๆ ที่ทาให้
สารสกัดเกิดการเสื่อมเสียได้
ประสิทธิภาพการกักเก็บสารสกัดจากเปลือกส้มโอในไมโครแคปซูลที่ผลิตจากสารสกัดจากเปลือก
ส้ ม โอ ซึ่ งเป็ น ค่ า ที่ ค านวณมาจากปริ ม าณสารประกอบฟี น อลิ ก ทั้ ง หมดในไมโครแคปซู ล และค่ า จากปริ ม าณ
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สารประกอบฟีนอลิกที่ผิวนอกของไมโครแคปซูล ซึ่งในการวิเคราะห์พบว่าในแต่ละชุดการทดลองมีค่าออกมาที่
ใกล้เคียงกัน แต่ในชุดการทดลอง ของ MW-10 และ MW-15 มีค่าสูงที่สุดกว่าชนิดอื่นๆ โดยมีค่าอยู่ที่ประมาณ
94.36 และ 92.52 ตามลาดับ (ตารางที่ 2) ซึ่งบ่งบอกได้ว่า MW-10 และ MW-15 มีประสิทธิภาพในการกักเก็บดี
ที่สุด สามารถห่อหุ้มสารสกัดไว้ได้ดี โดยดูจากค่าที่ได้ทาการทดลองที่มีค่าสูงเมื่อเปรียบกับชุดการทดลองชนิดอื่นๆ

3.2 การตรวจสอบประสิทธิภาพการต้านอนุมูลอิสระของไมโครแคปซูล
การทดสอบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระด้วยวิธี DPPH radical scavenging assay โดยใช้ไมโครแคปซูล
ของสารสกัดหยาบจากเปลือกส้มโอ แล้วนาไปวัดค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 515 nm เพื่อหาปริมาณร้อย
ละการยับยั้งอนุมูลอิสระของไมโครแคปซูลของสารสกัดหยาบจากเปลือกส้มโอที่ระดับความเข้มข้นต่าง ๆ พบว่า
เมื่อความเข้มข้นของสารสกัดหยาบเพิ่มขึ้น ไมโครแคปซูลจะมีฤทธิ์ในการเป็นสารต้านอนุมูลอิสระสูงขึ้น ซึ่ง
รายงานผลเป็นค่า % DPPH inhibition นอกจากนี้พบว่าไมโครแคปซูลของสารสกัดจากเปลือกส้มโอ MW-15 มีค่า
% DPPH inhibition ที่สูงกว่าไมโครแคปซูลของสารสกัดจากเปลือก ส้มโอตัวอย่างอื่นๆ ดังแสดงในตารางที่ 3

ตารางที่ 2 ปริมาณฟีนอลิก และประสิทธิภาพการกักเก็บของไมโครแคปซูลของสารสกัดหยาบจาก
เปลือกส้มโอ
ตัวอย่าง

ปริมาณสารประกอบฟีนอลิกทั้งหมด
(mgGAE/gsample)

ปริมาณสารประกอบฟีนอลิกที่
ประสิทธิภาพการกักเก็บ, EE
ผิวของไมโครแคปซูล
(ร้อยละ)
(mgGAE/gsample)
MD-10
2.71c ± 0.45
0.61cd ± 0.08
76.75c ± 5.23
MG-10
2.95c ± 0.35
0.53d ± 0.06
81.91bc ± 3.65
MH-10
3.23c ± 0.41
0.57d ± 0.09
81.97bc ± 3.86
MW-10
9.91a ± 1.32
0.55d ± 0.07
94.36a ± 0.88
MD-15
4.89b ± 0.81
0.76b ± 0.08
84.17b ± 2.57
MG-15
4.60b ± 0.69
0.67bcd ± 0.04
85.23b ± 2.23
MH-15
5.16b ± 0.58
0.90a ± 0.10
82.44b ± 1.85
MW-15
10.10a ± 1.2
0.75bc ± 0.09
92.52a ± 1.33
หมายเหตุ MD-10 = Maltodextrin กักเก็บสารสกัดจากเปลือกส้มโอร้อยละ 10, MG-10 = Maltodextrin ผสมกับ Gum Arabic
กับเก็บสารสกัดจากเปลือกส้มโอร้อยละ 10, MH-10 คือ Maltodextrin ผสมกับ Hi-cap 100 กักเก็บสารสกัดจากเปลือกส้มโอร้อยละ
10, MW-10 คือ Maltodextrin ผสมกับ Whey proteinกักเก็บสารสกัดจากเปลือกส้มโอร้อยละ 10, MD-15 = Maltodextrin
กักเก็บสารสกัดจากเปลือกส้มโอร้อยละ 15, MG-15 = Maltodextrin ผสมกับ Gum Arabic กับเก็บสารสกัดจากเปลือกส้มโอร้อยละ
15, MH-15 คือ Maltodextrin ผสมกับ Hi-cap 100 กักเก็บสารสกัดจากเปลือกส้มโอร้อยละ 15, MW-15 คือ Maltodextrin ผสม
กับ Whey protein กักเก็บสารสกัดจากเปลือกส้มโอร้อยละ 15; ค่าเฉลี่ยที่ตามด้วยอักษรภาษาอังกฤษเล็กต่างกันในแนวตั้งมีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ (p<0.05)

ส าหรั บ การทดสอบฤทธิ์ ต้ า นอนุ มู ล อิ ส ระ ค่ า FRAP ในการทดลองนี้ แ สดงค่ า ในรู ป Trolox
Equivalent โดยวิธี FRAP assay พบว่าไมโครแคปซูลของสารสกัดหยาบจากเปลือกส้มโอ MD-10, MG-10, MH10 และ MW-10 มีค่า FRAP เท่ากับ 0.477, 0.513, 0.506 และ 0.790 ตามลาดับ นอกจากนี้ไมโครแคปซูลของ
สารสกัดหยาบจากเปลือกส้มโอ MD-15, MG-15, MH-15 และ MW-15 มีค่า FRAP เท่ากับ 0.581, 0.658, 0.544
และ 0.624 ตามลาดับ ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระ (FRAP value) ของสารที่ใช้ในการเคลือบ
7

สารสกัดจากเปลือกส้มโอพบว่า MW-15 มีฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระสูงกว่าสารที่ใช้ในการเคลือบสารสกัดจาก
เปลือกส้มโอชนิดอื่นๆ (ตารางที่ 3)

ตารางที่ 3 ประสิทธิภาพการต้านอนุมูลอิสระของไมโครแคปซูลของสารสกัดหยาบจากเปลือกส้มโอที่
ความเข้มข้น 100 mg/mL
ประสิทธิภาพการต้านอนุมูลอิสระ
ตัวอย่าง
DPPH inhibition
FRAP Values
(%)
(mgTE/gsample)
d
MD-10
14.49 ±5.26
0.477g±0.005
MG-10
19.76c±1.58
0.513f±0.009
MH-10
16.49c±4.10
0.506f±0.031
MW-10
21.03b±1.17
0.790b±0.023
MD-15
22.05b±3.21
0.581d±0.008
MG-15
30.12a±6.38
0.658c±0.004
MH-15
29.98a±3.35
0.544e±0.002
MW-15
30.25a±1.64
0.925a±0.151
หมายเหตุ MD-10 = Maltodextrin กักเก็บสารสกัดจากเปลือกส้มโอร้อยละ 10, MG-10 = Maltodextrin ผสมกับ Gum Arabic
กับเก็บสารสกัดจากเปลือกส้มโอร้อยละ 10, MH-10 คือ Maltodextrin ผสมกับ Hi-cap 100 กักเก็บสารสกัดจากเปลือกส้มโอร้อยละ
10, MW-10 คือ Maltodextrin ผสมกับ Whey proteinกักเก็บสารสกัดจากเปลือกส้มโอร้อยละ 10, MD-15 = Maltodextrin
กักเก็บสารสกัดจากเปลือกส้มโอร้อยละ 15, MG-15 = Maltodextrin ผสมกับ Gum Arabic กับเก็บสารสกัดจากเปลือกส้มโอร้อยละ
15, MH-15 คือ Maltodextrin ผสมกับ Hi-cap 100 กักเก็บสารสกัดจากเปลือกส้มโอร้อยละ 15, MW-15 คือ Maltodextrin ผสม
กับ Whey proteinกักเก็บสารสกัดจากเปลือกส้มโอร้อยละ 15

3.3 ผลของอัตราส่วนเริ่มต้นของสารสกัดหยาบจากเปลือกส้มโอและชนิดของสารเคลือบต่อสี
ของไมโครแคปซูล
คุณลักษณะด้านสีของผลิตภัณฑ์เป็นดัชนีบ่งชี้ทางด้านคุณภาพที่สาคัญต่อการยอมรับของผู้บริโภค
โดยการศึกษาครั้งนี้ได้นาไมโครแคปซูลของสารสกัดจากเปลือกส้มโอ มาวัดสีด้วยเครื่อง Hunter และรายงานค่าใน
ระบบ CIE L* a* และ b* โดยค่า L* คือค่าความสว่าง, a* คือ ค่าสีเขียว-แดง โดยค่าติดลบให้เป็นค่าสีเขียว ค่า
บวกให้เป็นค่าสีแดง ส่วน b* คือค่าสีน้าเงิน-เหลือง โดยค่าติดลบให้เป็นค่าสีน้าเงิน ค่าบวกให้เป็นค่าสีเหลือง และ
รายงานค่าสีความขาว (whiteness) ซึ่งเมื่อทาการเปรียบเทียบสารสกัดที่ใช้ในการห่อหุ้มสารสกัดจากเปลือกส้มโอ
พบว่า MD-10 มีค่า L* หรือค่าความสว่างมากกว่าสารที่ใช้ห่อหุ้มสารสกัดจากเปลือกส้มโอชนิดอื่นๆ ส่วนค่า a* ที่
พบมีค่าเป็นบวกและลบซึ่งแสดงถึงค่าสีเขียวและสีแดง และค่าของ b* เมื่อทาการเปรียบเทียบสารสกัดที่ใช้ในการ
ห่อหุ้มสารสกัดจากเปลือกส้มโอพบว่าสารที่ใช้ในการห่อหุ้มมีค่าเป็นบวกทั้งหมดซึ่งแสดงถึงค่าสีเหลืองและมีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p<0.05) (ตารางที่ 4)
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ตารางที่ 4 การวัดค่าสีของไมโครแคปซูล
ค่าสี
L*
a*
b*
a
g
MD-10
81.606 ±0.495
-0.770 ±0.122
22..003f±0.410
MG-10
78.450c±0.145
-0.200e±0.030
24.160e±0.552
MH-10
80.066b±0.232
-0.410f±0.072
24.230e±0.505
MW-10
75.126f±0.364
3.903b±0.040
29.463b±0.295
MD-15
79.726b±0.100
0.536d±0.011
25.810d±0.160
MG-15
75.960e±0.321
1.266c±0.115
29.280b±0.245
MH-15
76.566d±0.150
1.366c±0.025
28.413c±0.280
MW-15
73.513g±0.128
4.166a±0.138
30.886a±0.574
หมายเหตุ MD-10 = Maltodextrin กักเก็บสารสกัดจากเปลือกส้มโอร้อยละ 10, MG-10 = Maltodextrin ผสมกับ Gum Arabic
กับเก็บสารสกัดจากเปลือกส้มโอร้อยละ 10, MH-10 คือ Maltodextrin ผสมกับ Hi-cap 100 กักเก็บสารสกัดจากเปลือกส้มโอร้อยละ
10, MW-10 คือ Maltodextrin ผสมกับ Whey proteinกักเก็บสารสกัดจากเปลือกส้มโอร้อยละ 10, MD-15 = Maltodextrin
กักเก็บสารสกัดจากเปลือกส้มโอร้อยละ 15, MG-15 = Maltodextrin ผสมกับ Gum Arabic กับเก็บสารสกัดจากเปลือกส้มโอร้อยละ
15, MH-15 คือ Maltodextrin ผสมกับ Hi-cap 100 กักเก็บสารสกัดจากเปลือกส้มโอร้อยละ 15, MW-15 คือ Maltodextrin ผสม
กับ Whey proteinกักเก็บสารสกัดจากเปลือกส้มโอร้อยละ 15 ค่าเฉลี่ยที่ตามด้วยอักษรภาษาอังกฤษเล็กต่างกันในแนวตั้งมีค วาม
แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ (p<0.05)
ตัวอย่าง

3.4 ขนาด และลักษณะโครงสร้างของไมโครแคปซูล
ในการศึ ก ษาครั้ งนี้ ไ ด้ น ากล้ อ งจุ ล ทรรศน์ อิ เ ล็ ก ตรอนแบบส่ อ งกราดมาใช้ ใ นการสั งเกตลั ก ษณะ
โครงสร้างของไมโครแคปซูล ซึ่งคุณสมบัตทิ ี่เหมาะสมของลักษณะภายนอกของไมโครแคปซูลควรมีพื้นผิวที่เรียบ ไม่
ยุบ ไม่หดตัว สามารถเกิดฟิล์มได้ดี ไม่ควรมีรอยแตก รอยร้าว เพราะจะทาให้เกิดการกักเก็บสารสกัดได้ไม่ดี ซึ่งจาก
ผลการทดลองพบว่าสารที่ใช้ในการเคลือบสารสกัดจากเปลือกส้มโอ ได้แก่ MD MG และ MW มีลักษณะพื้นผิวที่
เรียบ ไม่ขรุขระ ไม่มีการยุบหรือหดตัว เหลี่ยมของมุมมีความแข็งแรง คมชัด มีลักษณะการเคลือบที่จับตัวกันไม่เกิด
การไหลมารวมกันซึ่งสามารถทนต่อปัจจัยภายนอกได้ดี (ภาพที่ 1) แสดงให้เห็นว่าสารที่ใช้ในการเคลือบมีสามารถ
ลดอัตราการปลดปล่อยสารสกัดในอัตราที่ช้าลงเป็นผลให้สามารถป้องกันสารสกัดหยาบทาปฏิกิริยากับสิ่งแวดล้อม
ภายนอก ป้ องกั น สารสกั ดจากแสงหรือ ปฏิ กิ ริย าออกซิ เ ดชั น ยืด อายุ การเก็บ รั ก ษาสารสกั ด หรือ ควบคุ ม การ
ปลดปล่อยสารสกั ดและป้องกันรสชาติ สีของสารสกัดหยาบที่มีผลต่อคุณภาพผลิตภัณฑ์อาหารโดยรวมเพื่อให้
ผลิตภัณฑ์เป็นที่ยอมรับของผู้บริโ ภค ในขณะที่สารที่ใช้ในการเคลือบสารสกัดหยาบจากเปลือกส้มโอด้วย MH มี
ลักษณะเยิ้มไหลมารวมตัวกัน (ภาพที่ 1จ และ 1ฉ) ซึ่งลักษณะดังกล่าวจะส่งผลให้สารสกัดทาปฏิกิริยากับ
สิ่งแวดล้อมภายนอก
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ภาพที่ 1 ลักษณะโครงสร้างของไมโครแคปซูลของสารสกัดจากเปลือกส้มโอร้อยละ 10 ที่กับเก็บ
ด้วย Maltodextrin, Maltodextrin ผสม Gum Arabic, Maltodextrin ผสม Hicap 100,
Maltodextrin ผสม Whey Protein Concentrate (ก ค จ และ ช ) และไมโครแคปซูลของสาร
สกัดจากเปลือกส้มโอร้อยละ 15 ที่กับเก็บด้วย Maltodextrin, Maltodextrin ผสม Gum Arabic,
Maltodextrin ผสม Hicap 100, Maltodextrin ผสม Whey Protein Concentrate (ข ง ฉ และ
ซ) ที่ตรวจด้วยกล้องอิเล็กตรอนแบบส่องกราด; กาลังขยาย 1000 เท่า
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4. สรุป และข้อเสนอแนะ
การกักเก็บสารสกัดหยาบจากเปลือกส้มโอ พบว่าประสิทธิภาพการกักเก็บของไมโครแคปซูลของสาร
สกัดหยาบจากเปลือกส้มโอที่ถูกกับเก็บด้วย Maltodextrin ผสมกับ Whey protein concentrate ที่อัตราส่วน
1:1 และมีปริมาณสารสกัดหยาบร้อยละ 10 (MW-10) และร้อยละ 15 (MW-15) มีประสิทธิภาพในการกักเก็บสาร
สกัดดีที่สุด การตรวจสอบประสิทธิภาพการต้านอนุมูลอิสระโดยวิธี DPPH radical scavenging assay และ FRAP
assay ของตัวอย่างไมโครแคปซูลพบว่า MW-15 มีฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระที่สูงกว่าตัวอย่างไมโครแคปซูลชนิด
อื่นๆ จากการส่องดูลักษณะโครงสร้างของไมโครแคปซูลด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราดแสดงให้เห็น
ว่า MW-15 มีลักษณะพื้นผิวที่เรียบ ไม่ขรุขระ ไม่มีการยุบหรือหดตัว เหลี่ยมของมุมมีความแข็งแรง คมชัด
มีลักษณะการห่อหุ้มที่จับตัวกันไม่เกิดการไหลมารวมกัน ซึ่งลักษณะดังกล่าวทาให้ไมโครแคปซูลมีความคงตัวต่อ
ปัจจัยภายนอกได้ดี จึงเป็นอีกทางเลือกในการป้องกันการสูญเสียประสิทธิภาพการต้านอนุมูลอิสระของสารสกัด
หยาบจากเปลือกส้มโอในระหว่างกระบวนการแปรรูปและการเก็บรักษาอาหาร
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