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บทคดัย่อ 
เพกตินเป็นสารประกอบโพลีแซคคาไรดท่ี์พบมากในผกัและผลไม ้เช่น แอปเปิล กลว้ย 

ขนุนและสม้โอ เป็นตน้ ในปัจจุบนัเพกตินเป็นวตัถุดิบท่ีมีความสาํคญัในอุตสาหกรรมอาหาร 
ทาํหนา้ท่ีเป็นสารเพ่ิมความขน้หนืดสารท่ีทาํใหเ้กิดเจลและสารเพ่ิมความคงตวัในอาหาร การสกดั
เพกตินมีธีการ ตวัทาํละลายและวสัดุแตกต่างกนัออกไปข้ึนกบัวตัถุดิบ งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์
ศึกษาการสกดัเพกตินจากเปลือกสม้โอโดยใชก้รด 2 ชนิด เป็นตวัทาํละลายและทดสอบคุณสมบติั
ของเพกตินคือ ระดบัค่าเอสเทอริฟิเคชัน่ (degree of esterification :de) การทดลองสกดัเพกติน 
พบวา่ ชนิดและความเขม้ขน้ของตวัทาํละลายมีผลต่อปริมาณผลผลิตของเพกติน โดยกรดซิตริก 
ความเขม้ขน้ 1% ปริมาณผลผลิตของเพกตินเท่ากบั 7.6% และค่า deเท่ากบั 27% กรดไฮโดรคลอริก 
ความเขม้ขน้0.1 โมลาร์ ปริมาณผลผลิตของเพกตินเท่ากบั 9.33% และค่า deเท่ากบั 79% 
การศึกษาน้ีแสดงใหเ้ห็นวา่การใชก้รดไฮโดรคลอริก ความเขม้ขน้ 0.1 โมลาร์ เป็นตวัทาํละลาย 
ท่ีเหมาะสมในการสกดัเพกตินจากเปลือกสม้โอ เน่ืองจากเพิ่มปริมาณผลผลิตและคุณภาพ 
ในการผลิตเพกติน 
 
คาํสาํคญั: การสกดัเพกติน เปลือกสม้โอ กรดไฮโดรคลอริก 
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Extraction and Utilization of Pectin from Pomelo(Citrus maxima) Peels 
JantriRungsawangandPuttapornSongsri 

ABSTRACT 
Pectin is a structural polysaccharide found in fruits and vegetables such as apple, banana, 

jackfruit and pomelo. Nowadays, pectin is a very important raw material especially in  
food industries. It is commonly used as a thickener gelling agent and stabilizer in food. There are 
several ways to extract pectin from different materials and solvents. The objective of this research 
is to study the extraction of pectin from pomelo peel using two acid solvent and properties of the 
pectin were degree of esterification(de) The result showed that extraction with citric acid 
concentration 1%, the yield of pectin obtained was 7.6% and de was 27%, hydrochloric acid 
concentration 0.1 M the yield of pectin obtained was 9.33% and de was 79%. This study  
show that the use of hydrochloric acid solvent increased the yield and quality of pectin from 
pomelo peel. 
 
Keywords: extraction of pectin, pomelo peel, hydrochloric acid 
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ระดบัการเกิดเอสเทอร์ดว้ยหมู่เมทิลบนสายหลกัใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแบ่งชนิดเพกติน 
แบ่งเป็น 2 ชนิด คือ เพกตินท่ีมีระดบัการเกิดเอสเทอร์มากกวา่ 50% มีหมู่เมทอกซีสูงเกิดเจลได ้
เม่ือมีนํ้ าตาลละลายอยู ่60-65% ค่าพีเอชตํ่ากวา่ 3.6ถูกนาํมาใชป้ระโยชน์ในอุตสาหกรรมอาหารโดย
เป็นสารเพ่ิมความขน้หนืด สารก่อใหเ้กิดเจลในการผลิตแยม (jam) และเยลล่ี (jelly) เป็นตน้ และ
เพกตินท่ีมีระดบัการเกิดเอสเทอร์นอ้ยกวา่ 50% มีหมู่เมทอกซีตํ่าเกิดเจลไดแ้ละเร็วกวา่เพกติน 
ท่ีมีหมู่เมทอกซีสูงประเทศไทยมีการสัง่ซ้ือเพกตินนาํเขา้จากต่างประเทศซ่ึงราคาเพกตินสูงและ 
ไม่มีการแบ่งขายจึงเป็นอุปสรรคในกลุ่มผูป้ระกอบการเน่ืองจากไดมู้ลค่าของผลิตภณัฑไ์ม่คุม้กบั
ตน้ทุน(สุนนัท,์ 2557) 

สม้โอเป็นผลไมท่ี้นิยมปลูกกนัมากในเชิงพาณิชยแ์ละมีเศษเหลือท้ิงจากการแปรรูป
โดยเฉพาะส่วนท่ีเป็นเยือ่สีขาวซ่ึงพบวา่ส่วนท่ีเป็นเยือ่สีขาวของเปลือกสม้โอมีเสน้ใยจาํนวนมาก
รวมถึงเพกตินท่ีสามารถสกดัและนาํไปใชป้ระโยชน์ในทางอุตสาหกรรมอาหาร  

ดงันั้นงานวิจยัน้ีจึงมีเป้าหมายในการสกดัเพกตินจากเปลือกสม้โอท่ีเหลือท้ิงทางการเกษตร 
โดยศึกษาชนิดตวัทาํละลายท่ีเหมาะสมในการสกดัเพกติน ศึกษาคุณสมบติัของเพกตินเปรียบเทียบ
กบัเพกตินทางการคา้เพื่อใหไ้ดเ้พกตินท่ีมีคุณภาพดีสามารถนาํไปใชป้ระโยชนแ์ละเป็นการลด
ปริมาณของเสียทางการเกษตร  
 

อุปกรณ์และวธีิการ 
การสกดัเพกตนิจากเปลอืกส้มโอ 

หัน่เปลือกสม้โอส่วนท่ีเป็นเยือ่สีขาวขนาดเลก็และนาํเปลือกไปลา้งนํ้าหลาย ๆ คร้ัง 
นาํเปลือกสม้โออบแหง้ดว้ยตูอ้บ อุณหภูมิ55 องศาเซลเซียส 12-24 ชัว่โมง บดเปลือกสม้โอดว้ย 
เคร่ืองบดไฟฟ้า (ธานุวฒัน์ และคณะ, 2556) ชัง่เปลือกสม้โอท่ีบดเป็นผง 5 กรัม ใส่บีกเกอร์ขนาด 
400 มิลลิลิตร เติมตวัทาํละลายท่ีเป็นกรดใชใ้นการสกดัเพกตินแบ่งเป็น กรดซิตริก(citric acid)  
ความเขม้ขน้1% ปริมาตร 300 มิลลิลิตรสกดัดว้ยเคร่ืองกวนสารใหค้วามร้อน(hot plate starrier) 
ความเร็ว 500 รอบ/นาที อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 30 นาที (ฉตัรชยั และคณะ,2554) 
กรดไฮโดรคลอริก (hydrochloric acid) ความเขม้ขน้ 0.1 โมลาร์ ปริมาตร 300 มิลลิลิตร สกดัดว้ย
เคร่ืองกวนสารใหค้วามร้อน (hot plate stirrer)ความเร็ว 500 รอบ/นาทีอุณหภูมิ90 องศาเซลเซียส 
120 นาที (Royet al., 2018) กรองดว้ยผา้ขาวบาง บีบสารละลายแยกออกจากกากเปลือกสม้โอ 
เกบ็สารละลายใส่ขวดดูแรนขนาด 1000 มิลลิลิตร ส่วนกากท่ีผา่นการกรองนาํไปสกดัอีกคร้ัง 
นาํสารละลายมารวมกนั เติม 95% ethanol ในอตัราส่วน 1:2 ลงในขวดดูแรนของสารละลาย 
ตั้งท้ิงไวท่ี้อุณหภูมิหอ้ง 12 ชัว่โมง 
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การกรองตะกอนเพกติน 
ใชเ้คร่ืองกรองสุญญากาศและผา้ขาวบางในการกรองตะกอนเพกตินโดยนาํตะกอน 

ท่ีกรองไดไ้ปอบแหง้ดว้ยตูอ้บท่ีอุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส 4 ชัว่โมงบดตะกอนเพกตินเป็นผง 
ดว้ยเคร่ืองบดไฟฟ้า (ฉตัรชยั และคณะ, 2554) 
สูตรการหาผลผลิต (%)=  )นํ้าหนกัเป็นกรัมของเพกตินแหง้/นํ้าหนกัแหง้ของเปลือกสม้โอ( 100 
การระบุเพกตินจากตะกอนทีส่กดัได้ (pectin identification) 

การระบุเพกตินจากตะกอนท่ีสกดัได ้จะใชว้ิธีการของ(Hansen etal., 2001) 
1.เตรียมตวัอยา่ง โดยชัง่เพกตินปริมาณ0.05 กรัม ลงในบีกเกอร์ขนาด 400 มิลลิลิตร 

หยด 2–propanol จาํนวน 2 หยด และนํ้ากลัน่ปริมาตร 50 มิลลิลิตร กวนผสมสารดว้ยเคร่ือง 
Magnetic stirrer 20–30 นาที ปรับค่าพีเอชเท่ากบั 12ดว้ยโซเดียมไฮดรอกไซค ์
(sodium hydroxide) ความเขม้ขน้ 0.5 โมลาร์ตั้งท้ิงไวท่ี้อุณหภูมิหอ้ง 15 นาที ปรับค่าพีเอช
สารละลายใหมี้ค่าความเป็นกรดเท่ากบั 8ดว้ยกรดไฮโดรคลอริก (hydrochloric acid)ความเขม้ขน้ 
0.5 โมลาร์และปรับปริมาตรของสารละลาย 100 มิลลิลิตรดว้ยนํ้ากลัน่ 

2.เตรียมสารละลาย Pectatelyaseและ Tris – HClโดยชัง่ Trizma base6.055 กรัม และ 
Calcium chloride0.147 กรัมเติมนํ้ากลัน่ 900 มิลลิลิตร ปรับค่าพีเอชสารละลายเท่ากบั 8 
ดว้ยกรดไฮโดรคลอริก (hydrochloric acid) ความเขม้ขน้ 1 โมลาร์ ปรับปริมาตรสารละลาย 
1000 มิลลิลิตร ดว้ยนํ้ากลัน่ เตรียมเอนไซมP์ectatelyaseโดยปิเปตต ์เอนไซมP์ectatelyase 
0.1 มิลลิลิตรลงในหลอดทดลอง จากนั้นเติมสารละลาย Tris – HCl 10 มิลลิลิตร 

3.วิเคราะห์ polygalacturonic acid ดว้ยเคร่ือง spectrophotometer ความยาวคล่ืน 235 nm 
สารละลายท่ีทาํการวดั ไดแ้ก่ enzyme blank (Tris – HCl buff. pH 8ปริมาตร 0.5 มิลลิลิตร, ตวัอยา่ง 
1มิลลิลิตร, นํ้ากลัน่ 1มิลลิลิตร) sample blank(Tris– HCl buff. pH 8 ปริมาตร0.5มิลลิลิตร, 
นํ้ากลัน่ 1.5 มิลลิลิตร, เอนไซม ์0.5 มิลลิลิตร) reaction(Tris – HCl buff. pH 8ปริมาตร0.5 มิลลิลิตร
,ตวัอยา่ง 1มิลลิลิตร,นํ้ากลัน่ 1มิลลิลิตรและเอนไซม ์0.5 มิลลิลิตร) 
สูตรการคาํนวณ Blank Absorbance = Enzyme Blank + Sample Blank (หลงัจากวดั 30 นาที) 

∆ Absorbance = Reaction Absorbance – Blank Absorbance 
การหานํา้หนักสมมูลและปริมาณเมทอกซี  
 เตรียมสารละลายเพกติน โดยชัง่เพกติน0.5 กรัม ใส่บีกเกอร์ขนาด 250 มิลลิลิตร  
เติม ethanol 95% ปริมาตร 5 มิลลิลิตร โซเดียมคลอไรด ์(NaCl) 1 กรัม และนํ้ากลัน่ 100 มิลลิลิตร 
ผสมสารละลายใหเ้ขา้กนัและหยดฟีนอลเรด (phenol red) 6 หยด ละลายเพกตินท่ีอุณหภูมิหอ้ง 
ไทเทรตดว้ยโซเดียมไฮดรอกไซต ์(NaOH) ความเขม้ขน้ 0.1 โมลาร์ จนถึงจุดยติุ 
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สูตรการหานํ้าหนกัสมมูล (E)=                          1000  นํ้าหนกัตวัอยา่ง  )กรัม (   
ปริมาณด่างท่ีใชไ้ทเทรต ความเขม้ขน้ของด่างท่ีใชไ้ทเทรต 

หาปริมาณเมทอกซี นาํสารละลายเพกตินจากการหานํ้าหนกัสมมูลเติม 
โซเดียมไฮดรอกไซต(์NaOH) ความเขม้ขน้ 0.25 โมลาร์ปริมาตร 25 มิลลิลิตรผสมสารละลาย 
ปิดจุกขวดรูปชมพูแ่ละวางท้ิงไวท่ี้อุณหภูมิหอ้ง 20 นาที เติมกรดไฮโดรคลอริก (hydrochloric acid)
ความเขม้ขน้0.25 โมลาร์ ปริมาตร 25 มิลลิลิตร เขยา่จนสารละลายเปล่ียนสีไทเทรตดว้ย 
โซเดียมไฮดรอกไซต ์(NaOH) ความเขม้ขน้0.1 โมลาร์ จนถึงจุดยติุ  
สูตรการหาปริมาณเมทอกซี = (ความเขม้ขน้ด่างใชไ้ทเทรต ปริมาตรด่างใชไ้ทเทรต 31)  100
                                                                  1000 ปริมาณตวัอยา่ง (กรัม) 
การหาระดับค่าdegree of esterification(de) 
 เตรียมสารละลายเพกติน โดยชัง่เพกติน0.5 กรัม ใส่บีกเกอร์ขนาด 250 มิลลิลิตร  
เติม ethanol 95% ปริมาตร 5 มิลลิลิตรโซเดียมคลอไรด(์NaCl)1 กรัมและหยดฟีนอลฟ์ทาลีน 
(phenolphthalein)3 หยด เติมนํ้ากลัน่ 100 มิลลิลิตรนาํไปไทเทรตดว้ยโซเดียมไฮดรอกไซต ์
(NaOH) ความเขม้ขน้0.1 โมลาร์บนัทึกค่าV1เติมโซเดียมไฮดรอกไซต(์NaOH) ความเขม้ขน้  
0.25 โมลาร์ปริมาตร25 มิลลิลิตร ผสมสารดว้ยเคร่ืองกวนสาร (hotplate stirrer) ท่ีอุณหภูมิหอ้ง  
30 นาที เติมกรดไฮโดรคลอริก (hydrochloric acid) ความเขม้ขน้0.25 โมลาร์ ปริมาตร25 มิลลิลิตร 
เขยา่สารละลายใหเ้ขา้กนันาํไปไทเทรตอีกคร้ังจนถึงจุดยติุ บนัทึกค่าV2 
สูตรการหา %de =  V2 100  
  V1 + V2  
 

ผลการศึกษา 
ชนิดและความเข้มข้นของสารละลายมีผลต่อปริมาณผลผลติ (%yield) 
 การทดลองสกดัเพกตินจากเปลือกสม้โอดว้ยตวัทาํละลายกรด2 ชนิด คือกรดซิตริก 
(citric acid)ความเขม้ขน้ 1% ปริมาตร 300 มิลลิลิตรความเร็ว 500 รอบ/นาที อุณหภูมิ 
60 องศาเซลเซียส 30 นาที และกรดไฮโดรคลอริก )hydrochloric acid( ความเขม้ขน้ 0.1 โมลาร์
ปริมาตร 300 มิลลิลิตร ความเร็ว 500 รอบ/นาที อุณหภูมิ 90 องศาเซลเซียส 120 นาทีนาํมาหา
ปริมาณผลผลิต(%yield)พบวา่ การสกดัดว้ยกรดซิตริก(citric acid)ความเขม้ขน้ 1%  
ปริมาณผลผลิตเท่ากบั 7.6% และการสกดัดว้ยกรดไฮโดรคลอริก (hydrochloric acid)  
ความเขม้ขน้ 0.1 โมลาร์ปริมาณผลผลิตเท่ากบั 9.33% (กราฟท่ี 1) 
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กราฟที ่1ชนิดและความเขม้ขน้ของตวัทาํละลายมีผลต่อปริมาณผลผลิต 
 

จากผลการทดลองพบวา่กรดไฮโดรคลอริก(hydrochloric acid) ความเขม้ขน้ 0.1 โมลาร์ 
เป็นตวัทาํละลายท่ีเหมาะสมในการสกดัเพกตินเน่ืองจากใหป้ริมาณผลผลิตสูงสุด 
การระบุเพกตินจากตะกอนทีส่กดัได้ (pectin identification) 
 ผลการวิเคราะห์ polygalacturonic acid ดว้ยเคร่ือง spectrophotometer ความยาวคล่ืน 
235 nm ผลของสารละลายท่ีนาํไปวดัค่าการดูดกลืนแสง(ตารางท่ี 1) 
 
ตารางที ่1ค่าการดูดกลืนแสงของสารละลายดว้ยเคร่ือง spectrophotometer ความยาวคล่ืน 235 nm 

ชนิดสารละลาย Absorbance values 
 

enzyme blank 0.248 
sample blank 0.160 

Reaction 0.970 
commercial pectin 0.942 

Carrageenan 0.163 
 
จากผลการทดลองพบวา่ ค่าการดูดกลืนแสงของสารละลาย reaction มีค่าใกลเ้คียงกบั

สารละลายเพกตินทางการคา้ (commercial pectin) ระบุไดว้า่สารละลาย reaction คือตะกอนเพกติน 
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เน่ืองจากเกิดปฏิกิริยาระหวา่งเพกตินท่ีสกดัไดจ้ากเปลือกสม้โอและเอนไซม ์pectaselyase 
โดยเอนไซมเ์ขา้ตดัพนัธะท่ีเช่ือมต่อกนัของpolygalacturonicผลท่ีไดคื้อgalacturonic acid  
เป็นหน่วยเลก็ ๆ (monomer)ของโครงสร้างเพกติน 
ชนิดและความเข้มข้นของตัวทาํละลายมีผลต่อค่านํา้หนักสมมูลและปริมาณเมทอกซี 
 การหาค่านํ้าหนกัสมมูลดว้ยวิธีการไทเทรตพบวา่ชนิดและความเขม้ขน้ของตวัทาํละลาย 
มีผลต่อค่านํ้าหนกัสมมูลต่างกนัคือ สารละลายเพกตินสกดัดว้ยกรดซิตริก (citric acid)  
ความเขม้ขน้ 1 %ค่านํ้ าหนกัสมมูลจากการไทเทรตเท่ากบั 228 สารละลายเพกตินสกดัดว้ย 
กรดไฮโดรคลอริก(hydrochloric acid) ความเขม้ขน้ 0.1 โมลาร์ ค่านํ้ าหนกัสมมูลจากการไทเทรต
เท่ากบั 6250 และสารละลายเพกตินทางการคา้ค่านํ้ าหนกัสมมูลจากการไทเทรตเท่ากบั 1435  
(กราฟท่ี 2) 
 

 
กราฟที ่2ชนิดและความเขม้ขน้ของตวัทาํละลายมีผลต่อค่านํ้าหนกัสมมูล 

 
สารละลายเพกตินจากการหาค่านํ้าหนกัสมมูลนาํไปหาปริมาณเมทอกซีดว้ยวิธีการไทเทรต

พบวา่ ชนิดและความเขม้ขน้ของตวัทาํละลายมีผลต่อปริมาณเมทอกซีต่างกนัคือ สารละลายเพกติน 
สกดัดว้ยกรดซิตริก(citric acid) ความเขม้ขน้ 1% ปริมาณเมอกซีเท่ากบั 6.98% สารละลายเพกติน 
สกดัดว้ยกรดไฮโดรคลอริก (hydrochloric acid) ความเขม้ขน้ 0.1โมลาร์ปริมาณเมทอกซีเท่ากบั 
1.98% และสารละลายเพกตินทางการคา้ปริมาณเมทอกซีเท่ากบั 1.54% (กราฟท่ี 3) 
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กราฟที ่3ชนิดและความเขม้ขน้ของตวัทาํละลายมีผลต่อปริมาณเมทอกซี 

 
จากผลการทดลองการหาค่านํ้าหนกัสมมูลและปริมาณเมทอกซีพบวา่ เพกตินสกดัดว้ย 

กรดไฮโดรคลอริก (hydrochloric acid) ความเขม้ขน้ 0.1โมลาร์เหมาะสมในการนาํไปใชป้ระโยชน์ 
เน่ืองจากผลของค่านํ้าหนกัสมมูลและปริมาณเมทอกซีใกลเ้คียงกบัเพกตินทางการคา้ 
ชนิดและความเข้มข้นของตัวทาํละลายมีผลต่อระดับค่า degree of esterification(de) 
 การทดลองใชก้รดสองชนิดความเขม้ขน้ต่างกนัในการสกดัเพกตินจากเปลือกสม้โอ 
มีผลต่อระดบัค่าdeต่างกนัคือ สารละลายเพกตินสกดัดว้ยกรดซิตริก(citric acid) ความเขม้ขน้ 1% 
ระดบัค่า deเท่ากบั 27% และสารละลายเพกตินสกดัดว้ยกรดไฮโดรคลอริก (hydrochloric acid) 
ความเขม้ขน้ 0.1 โมลาร์ระดบัค่า deเท่ากบั 79% (กราฟท่ี 4) 
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กราฟที ่4ชนิดและความเขม้ขน้ของตวัทาํละลายมีผลต่อค่า degree of esterification (de) 

 
จากผลการทดลองการหาระดบัค่า deพบวา่กรดไฮโดรคลอริก (hydrochloric acid) 

ความเขม้ขน้0.1 โมลาร์เป็นตวัทาํละลายท่ีเหมาะสมในการสกดัเพกตินจากเปลือกสม้โอเน่ืองจาก
ระดบัค่า de มากกวา่ 50%แสดงถึงคุณสมบติัเพกตินท่ีดีในการเกิดเจล 

 
วจิารณ์ผลการศึกษา 

ชนิดและความเขม้ขน้ของกรดท่ีเหมาะสมในการสกดัเพกตินจากเปลือกสม้โอ คือ  
กรดไฮโดรคลอริก (hydrochloric acid) ความเขม้ขน้ 0.1 โมลาร์ปริมาณผลผลิต (%yield) เท่ากบั
9.33% สูงกวา่การใชก้รดซิตริก (citric acid) ความเขม้ขน้ 1% เน่ืองจากความเขม้ขน้ของ 
กรดไฮโดรคลอริก (hydrochloric acid) และอุณหภูมิ 90 องศาเซลเซียส สามารถเขา้ทาํลาย
โครงสร้างของผนงัเซลลไ์ด ้สอดคลอ้งกบัผลการทดลองของ (Roy et al., 2018) กล่าววา่ ผลของ 
กรดไฮโดรคลอริก (hydrochloric acid) ความเขม้ขน้ 0.1 โมลาร์ อุณหภูมิ 90 องศาเซลเซียส  
สกดัเพกตินจากเปลือกสม้โอไดป้ริมาณผลผลิต (%yield) มาก 

กรดไฮโดรคลอริก (hydrochloricacid)ความเขม้ขน้ 0.1 โมลาร์ค่า de มากกวา่ 50% 
เกิดเจลไดดี้ เน่ืองจากเกิดปฏิกิริยาเอสเทอริฟิเคชัน่ (esterification) ดว้ยหมู่เมทิล(methyl) มาก 
โครงสร้างเพกตินจึงมีหมู่เมทิล (methyl) มากตามไปดว้ย เม่ือไทเทรตหาค่า de เกิดปฏิกิริยาระหวา่ง
ด่างท่ีใชไ้ทเทรตคือ โซเดียมไฮดรอกไซต(์NaOH) และหมู่เมทิล (methyl) ผลท่ีไดคื้อ เมทอกซิล
(COOCH3) ทาํใหถึ้งจุดยติุเร็วเพกตินสกดัดว้ยกรดซิตริก (citric acid) ความเขม้ขน้ 1%  
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ไม่เหมาะสมในการเป็นตวัทาํละลายสกดัเพกติน เน่ืองจากสกดัเพกตินดว้ยกรดซิตริก (citric acid) 
ความเขม้ขน้ 1%มีปริมาณกรดซิตริก(citric acid) ตกคา้งในตะกอนเพกตินส่งผลต่อขั้นตอน
วิเคราะห์หาค่านํ้าหนกัสมมูลปริมาณเมทอกซีและค่า deจากการทาํปฏิกิริยาระหวา่งด่างท่ี 
ใชไ้ทเทรตคือโซเดียมไฮดรอกไซต(์NaOH) กบัหมู่คาร์บอกซิลิก(COOH) ของ 
โครงสร้างเพกตินและกรดซิตริก (citric acid) ผลท่ีไดจ้ากปฏิกิริยาคือ เกลือกรด (COONa) ทาํใหถึ้ง
จุดยติุชา้ ทั้งน้ีควรลดความเขม้ขน้ของกรดซิตริก(citric acid)เพื่อลดปริมาณหมู่คาร์บอกซิลิก
(COOH) ท่ีตกคา้งในตะกอนเพกติน 

ดงันั้นเพกตินท่ีใชป้ระโยชน์ไดคื้อ เพกตินท่ีสกดัจากกรดไฮโดรคลอริก 
(hydrochloric acid) ความเขม้ขน้ 0.1 โมลาร์เน่ืองจากมีคุณสมบติัเพกตินท่ีดีในการเกิดเจล 
 

สรุปผลการศึกษา 
การสกดัเพกตินจากเปลือกสม้โอดว้ยตวัทาํละลายกรด2 ชนิด คือ กรดซิตริก 

(citric acid) ความเขม้ขน้ 1% และกรดไฮโดรคลอริก (hydrochloric acid) ความเขม้ขน้ 0.1โมลาร์
ผลการทดลองพบวา่เพกตินท่ีสกดัจากกรดซิตริก(citric acid) ความเขม้ขน้ 1% ปริมาณผลผลิต
(%yield) เท่ากบั 7.6% และค่า de เท่ากบั 27% เพกตินท่ีสกดัจากกรดไฮโดรคลอริก  
(hydrochloric acid) ความเขม้ขน้ 0.1 โมลาร์ปริมาณผลผลิต (%yield)เท่ากบั 9.33% และ 
ค่า de เท่ากบั 79% จากผลการทดลองดงักล่าวสรุปไดว้า่ชนิดและความเขม้ขน้ของตวัละลาย 
ท่ีเหมาะสมในการสกดัเพกตินคือ กรดไฮโดรคลอริก(hydrochloric acid) ความเขม้ขน้ 0.1 โมลาร์
เน่ืองจากใหป้ริมาณผลผลิตเพกติน(%yield) สูงสุดและค่า de มากกวา่ 50% 
 

กติติกรรมประกาศ 
ขอขอบคุณทุนสนบัสนุนจากภาควิชาวิทยาศาสตร์และงบประมาณจากกองทุนพฒันานิสิต

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาํแพงแสน  
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ผ 1 

วธีิการเตรียมแยมส้มโอ 
 ชัง่เน้ือสม้โอปริมาณ 132 กรัม นาํไปบดดว้ยเคร่ืองบดไฟฟ้า (hot plate) เทนํ้าสม้โอลงใน
บีกเกอร์ขนาด 600 มิลลิลิตร นาํไปตม้บนเตาไฟฟ้า เตรียมสารละลายเพกตินโดยชัง่เพกติน 
ปริมาณ 3 กรัมลงในบีกเกอร์ขนาด 400 มิลลิลิตร เติมนํ้ากลัน่ปริมาตร 50 มิลลิลิตร ตม้บนเตาไฟฟ้า 
(hot plate) จนไดส้ารละลายเพกติน เติมสารละลายเพกตินลงในบีกเกอร์นํ้าสม้โอและนาํไปตม้ 
บนเตาไฟฟ้า (hot plate) เติมมอลติตอล (moltitol) ปริมาณ 132 กรัม คนสารละลายใหเ้ขา้กนัและ 
ตม้บนเตาไฟฟ้า (hot plate) จนเดือด ตั้งสารละลายท้ิงไวท่ี้อุณหภูมิหอ้ง 2-3 ชัว่โมง 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ผ 2 

วธีิการเตรียมตัวทาํละลายสกดัเพกติน 
1.เตรียมกรดซิตริก (citric acid) ความเข้มข้น 1% เป็น Molarity(M) 
 สูตรการคาํนวณ จาํนวนโมลของสารใดๆ (n) =        นํ้าหนกัสาร (g) 
             มวลโมเลกลุ (Mw, g/mol) 
 วิธีทาํ จากสูตร n = g / Mw 
 จาํนวนโมลของกรดซิตริก = (1 g) / (192 g/mol) 
     = 0.005 mol 
เตรียมกรดซิตริก (citric acid) ความเขม้ขน้ 1% เป็น Molarity (M) 
 สูตรการคาํนวณ M = wt (g)   1 
   M.W.         L 
              วิธีทาํ 0.005 mol  =         wt (g)        500 ml 
           192 g/mol          1000 ml 
  wt(g) =(0.005 mol)  (192 g/mol) (500 ml) 
     1000 ml 
   =  0.48 g 
ดงันั้น เตรียมสารละลายกรดซิตริก (citric acid) ความเขม้ขน้ 1% เป็น Molarity (M) โดยชัง่เพกติน 
0.48 g ละลายนํ้าปริมาณเลก็นอ้ยแลว้ถ่ายใส่ขวดวดัปริมาตรขนาด500 ml ปรับปริมาตรดว้ยนํ้ากลัน่ 
2.เตรียมกรดไฮโดรคลอริก (hydrochloric acid) ความเข้มข้น 0.1 Mปริมาตร 300 ml 
 สูตรการคาํนวณ C1V1 = C2V2 
 วิธีทาํ  (12M)   (V1) = (0.1 M) (300 ml) 
         V1 = (0.1 M) (300 ml) 
               12 M 
              = 2.5 ml 
ดงันั้น เตรียมสารละลายกรดไฮโดรคลอริก (hydrochloric acid) ความเขม้ขน้ 0.1 M โดยปิเปต 
สารละลายกรดไฮโดรคลอริก (hydrochloric acid) 0.1 M มา 2.5 ml แลว้เติมนํ้ากลัน่ปริมาตร 
300 ml 
 
 
 


