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เพกตินเป็ นสารประกอบโพลีแซคคาไรด์ที่พบมากในผักและผลไม้ เช่น แอปเปิ ล กล้วย
ขนุนและส้มโอ เป็ นต้น ในปั จจุบนั เพกตินเป็ นวัตถุดิบที่มีความสําคัญในอุตสาหกรรมอาหาร
ทําหน้าที่เป็ นสารเพิ่มความข้นหนืดสารที่ทาํ ให้เกิดเจลและสารเพิ่มความคงตัวในอาหาร การสกัด
เพกตินมีธีการ ตัวทําละลายและวัสดุแตกต่างกันออกไปขึ้นกับวัตถุดิบ งานวิจยั นี้มีวตั ถุประสงค์
ศึกษาการสกัดเพกตินจากเปลือกส้มโอโดยใช้กรด 2 ชนิด เป็ นตัวทําละลายและทดสอบคุณสมบัติ
ของเพกตินคือ ระดับค่าเอสเทอริ ฟิเคชัน่ (degree of esterification :de) การทดลองสกัดเพกติน
พบว่า ชนิดและความเข้มข้นของตัวทําละลายมีผลต่อปริ มาณผลผลิตของเพกติน โดยกรดซิตริ ก
ความเข้มข้น 1% ปริ มาณผลผลิตของเพกตินเท่ากับ 7.6% และค่า deเท่ากับ 27% กรดไฮโดรคลอริ ก
ความเข้มข้น0.1 โมลาร์ ปริ มาณผลผลิตของเพกตินเท่ากับ 9.33% และค่า deเท่ากับ 79%
การศึกษานี้แสดงให้เห็นว่าการใช้กรดไฮโดรคลอริ ก ความเข้มข้น 0.1 โมลาร์ เป็ นตัวทําละลาย
ที่เหมาะสมในการสกัดเพกตินจากเปลือกส้มโอ เนื่องจากเพิ่มปริ มาณผลผลิตและคุณภาพ
ในการผลิตเพกติน
คําสําคัญ: การสกัดเพกติน เปลือกส้มโอ กรดไฮโดรคลอริ ก
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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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บทนํนา
เพกตตินเป็ นพอลิเมอร์
ม ชีวภาพ (biopolymer)
(
อยูใ่ นกลุ่มสาารประกอบคาร์โบไฮเดรต
มีความสําคัญบริ
ญ เวณชั้นผนนังเซลล์ของพืพืชเนื่องจากชช่วยในการเชื่อมยึ
อ ดชั้นมิดเดดลลาเมลลาโดยจับ
ระหว่างเซลลูลูโลสเฮมิเซลลลูโลสและไกกลโคโปรตีน(ภาพที
(
่ 1)นอกกจากนี้เพกตินนช่วยเสริ ม
ผนังเซลล์ของพืชให้มีลกั ษณะหนา
ษ
แข็งแรงและสาม
ง
มารถยืดหยุน่ ได้
ไ เพียงเล็กน้อ้ ยโดยเฉพาะะบริ เวณ
ที่เป็ นเนื้อเยืออ่
อ่ อนของพืช เช่น ต้นอ่อน ใบ และผลเป็ป็ นต้น (ปรี ยานุ
า ช และคณะะ, 2558)

ภาพที1่ แสดงงโมเลกุลของเพกตินในเนื้อเยือ่ ผักผลไมม้บริ เวณมิดเดิดิลลาเมลลาแลละผนังเซลล์
ทีม่ า: ปรี ยานุนช และคณะ (2558)
(
น ่พบในธรรรมชาติเป็ นชนินิดเฮเทอโรพออลิแซคคาไรดด์
โครงสร้างเพกตินที
โ ก (galactuuronic acid) แและกิ่งแขนง
(heteropolysaccharide) ประกอบด้วยกกรดกาแลคทูโรนิ
(
แและแรมโนส
ของนํ้าตาลชนิดต่าง ๆ เช่น อะราบิโนสส (arabinose) กาแลคโตส (galactose)
ก
รเอสเทอริ ฟิเคคชัน่
(ramnose) เป็ปนต้น (ภาพทีที่ 2) นอกจากนีนี้บางส่ วนถูกกระบวนการ
(esterification)ด้วยหมู่เมทิทิล (methyl)ทํทําให้ระดับค่าเมทิ
า ลเลชัน่ ขอองเพกตินต่างงกัน

ภาพที2่ แสดงโครงสร้างขของเพกติน
ทีม่ า:สุ นนั ท์ (2557)

2
ระดับการเกิดเอสเทอร์ดว้ ยหมู่เมทิลบนสายหลักใช้เป็ นเกณฑ์ในการแบ่งชนิดเพกติน
แบ่งเป็ น 2 ชนิด คือ เพกตินที่มีระดับการเกิดเอสเทอร์มากกว่า 50% มีหมู่เมทอกซีสูงเกิดเจลได้
เมื่อมีน้ าํ ตาลละลายอยู่ 60-65% ค่าพีเอชตํ่ากว่า 3.6ถูกนํามาใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมอาหารโดย
เป็ นสารเพิม่ ความข้นหนืด สารก่อให้เกิดเจลในการผลิตแยม (jam) และเยลลี่ (jelly) เป็ นต้น และ
เพกตินที่มีระดับการเกิดเอสเทอร์นอ้ ยกว่า 50% มีหมู่เมทอกซีต่าํ เกิดเจลได้และเร็ วกว่าเพกติน
ที่มีหมู่เมทอกซีสูงประเทศไทยมีการสัง่ ซื้อเพกตินนําเข้าจากต่างประเทศซึ่งราคาเพกตินสูงและ
ไม่มีการแบ่งขายจึงเป็ นอุปสรรคในกลุ่มผูป้ ระกอบการเนื่องจากได้มูลค่าของผลิตภัณฑ์ไม่คุม้ กับ
ต้นทุน(สุ นนั ท์, 2557)
ส้มโอเป็ นผลไม้ที่นิยมปลูกกันมากในเชิงพาณิ ชย์และมีเศษเหลือทิ้งจากการแปรรู ป
โดยเฉพาะส่ วนที่เป็ นเยือ่ สี ขาวซึ่งพบว่าส่ วนที่เป็ นเยือ่ สี ขาวของเปลือกส้มโอมีเส้นใยจํานวนมาก
รวมถึงเพกตินที่สามารถสกัดและนําไปใช้ประโยชน์ในทางอุตสาหกรรมอาหาร
ดังนั้นงานวิจยั นี้จึงมีเป้ าหมายในการสกัดเพกตินจากเปลือกส้มโอที่เหลือทิ้งทางการเกษตร
โดยศึกษาชนิดตัวทําละลายที่เหมาะสมในการสกัดเพกติน ศึกษาคุณสมบัติของเพกตินเปรี ยบเทียบ
กับเพกตินทางการค้าเพื่อให้ได้เพกตินที่มีคุณภาพดีสามารถนําไปใช้ประโยชน์และเป็ นการลด
ปริ มาณของเสี ยทางการเกษตร
อุปกรณ์ และวิธีการ
การสกัดเพกตินจากเปลือกส้ มโอ
หัน่ เปลือกส้มโอส่ วนที่เป็ นเยือ่ สี ขาวขนาดเล็กและนําเปลือกไปล้างนํ้าหลาย ๆ ครั้ง
นําเปลือกส้มโออบแห้งด้วยตูอ้ บ อุณหภูมิ55 องศาเซลเซียส 12-24 ชัว่ โมง บดเปลือกส้มโอด้วย
เครื่ องบดไฟฟ้ า (ธานุวฒั น์ และคณะ, 2556) ชัง่ เปลือกส้มโอที่บดเป็ นผง 5 กรัม ใส่ บีกเกอร์ขนาด
400 มิลลิลิตร เติมตัวทําละลายที่เป็ นกรดใช้ในการสกัดเพกตินแบ่งเป็ น กรดซิตริ ก(citric acid)
ความเข้มข้น1% ปริ มาตร 300 มิลลิลิตรสกัดด้วยเครื่ องกวนสารให้ความร้อน(hot plate starrier)
ความเร็ ว 500 รอบ/นาที อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 30 นาที (ฉัตรชัย และคณะ,2554)
กรดไฮโดรคลอริ ก (hydrochloric acid) ความเข้มข้น 0.1 โมลาร์ ปริ มาตร 300 มิลลิลิตร สกัดด้วย
เครื่ องกวนสารให้ความร้อน (hot plate stirrer)ความเร็ ว 500 รอบ/นาทีอุณหภูมิ90 องศาเซลเซียส
120 นาที (Royet al., 2018) กรองด้วยผ้าขาวบาง บีบสารละลายแยกออกจากกากเปลือกส้มโอ
เก็บสารละลายใส่ ขวดดูแรนขนาด 1000 มิลลิลิตร ส่ วนกากที่ผา่ นการกรองนําไปสกัดอีกครั้ง
นําสารละลายมารวมกัน เติม 95% ethanol ในอัตราส่ วน 1:2 ลงในขวดดูแรนของสารละลาย
ตั้งทิ้งไว้ที่อุณหภูมิหอ้ ง 12 ชัว่ โมง

3
การกรองตะกอนเพกติน
ใช้เครื่ องกรองสุ ญญากาศและผ้าขาวบางในการกรองตะกอนเพกตินโดยนําตะกอน
ที่กรองได้ไปอบแห้งด้วยตูอ้ บที่อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส 4 ชัว่ โมงบดตะกอนเพกตินเป็ นผง
ด้วยเครื่ องบดไฟฟ้ า (ฉัตรชัย และคณะ, 2554)
สูตรการหาผลผลิต (%)=(นํ้าหนักแห้งของเปลือกส้มโอ/เพกตินแห้งนํ้าหนักเป็ นกรัมของ) 100
การระบุเพกตินจากตะกอนทีส่ กัดได้ (pectin identification)
การระบุเพกตินจากตะกอนที่สกัดได้ จะใช้วิธีการของ(Hansen etal., 2001)
1.เตรี ยมตัวอย่าง โดยชัง่ เพกตินปริ มาณ0.05 กรัม ลงในบีกเกอร์ขนาด 400 มิลลิลิตร
หยด 2–propanol จํานวน 2 หยด และนํ้ากลัน่ ปริ มาตร 50 มิลลิลิตร กวนผสมสารด้วยเครื่ อง
Magnetic stirrer 20–30 นาที ปรับค่าพีเอชเท่ากับ 12ด้วยโซเดียมไฮดรอกไซค์
(sodium hydroxide) ความเข้มข้น 0.5 โมลาร์ต้ งั ทิ้งไว้ที่อุณหภูมิหอ้ ง 15 นาที ปรับค่าพีเอช
สารละลายให้มีค่าความเป็ นกรดเท่ากับ 8ด้วยกรดไฮโดรคลอริ ก (hydrochloric acid)ความเข้มข้น
0.5 โมลาร์และปรับปริ มาตรของสารละลาย 100 มิลลิลิตรด้วยนํ้ากลัน่
2.เตรี ยมสารละลาย Pectatelyaseและ Tris – HClโดยชัง่ Trizma base6.055 กรัม และ
Calcium chloride0.147 กรัมเติมนํ้ากลัน่ 900 มิลลิลิตร ปรับค่าพีเอชสารละลายเท่ากับ 8
ด้วยกรดไฮโดรคลอริ ก (hydrochloric acid) ความเข้มข้น 1 โมลาร์ ปรับปริ มาตรสารละลาย
1000 มิลลิลิตร ด้วยนํ้ากลัน่ เตรี ยมเอนไซม์Pectatelyaseโดยปิ เปตต์ เอนไซม์Pectatelyase
0.1 มิลลิลิตรลงในหลอดทดลอง จากนั้นเติมสารละลาย Tris – HCl 10 มิลลิลิตร
3.วิเคราะห์ polygalacturonic acid ด้วยเครื่ อง spectrophotometer ความยาวคลื่น 235 nm
สารละลายที่ทาํ การวัด ได้แก่ enzyme blank (Tris – HCl buff. pH 8ปริ มาตร 0.5 มิลลิลิตร, ตัวอย่าง
1มิลลิลิตร, นํ้ากลัน่ 1มิลลิลิตร) sample blank(Tris– HCl buff. pH 8 ปริ มาตร0.5มิลลิลิตร,
นํ้ากลัน่ 1.5 มิลลิลิตร, เอนไซม์ 0.5 มิลลิลิตร) reaction(Tris – HCl buff. pH 8ปริ มาตร0.5 มิลลิลิตร
,ตัวอย่าง 1มิลลิลิตร,นํ้ากลัน่ 1มิลลิลิตรและเอนไซม์ 0.5 มิลลิลิตร)
สู ตรการคํานวณ Blank Absorbance = Enzyme Blank + Sample Blank (หลังจากวัด 30 นาที)
∆ Absorbance = Reaction Absorbance – Blank Absorbance
การหานํา้ หนักสมมูลและปริมาณเมทอกซี
เตรี ยมสารละลายเพกติน โดยชัง่ เพกติน0.5 กรัม ใส่ บีกเกอร์ขนาด 250 มิลลิลิตร
เติม ethanol 95% ปริ มาตร 5 มิลลิลิตร โซเดียมคลอไรด์ (NaCl) 1 กรัม และนํ้ากลัน่ 100 มิลลิลิตร
ผสมสารละลายให้เข้ากันและหยดฟี นอลเรด (phenol red) 6 หยด ละลายเพกตินที่อุณหภูมิหอ้ ง
ไทเทรตด้วยโซเดียมไฮดรอกไซต์ (NaOH) ความเข้มข้น 0.1 โมลาร์ จนถึงจุดยุติ

4
สู ตรการหานํ้าหนักสมมูล (E)=
1000 นํ้าหนักตัวอย่าง (กรัม)
ปริ มาณด่างที่ใช้ไทเทรต ความเข้มข้นของด่างที่ใช้ไทเทรต
หาปริ มาณเมทอกซี นําสารละลายเพกตินจากการหานํ้าหนักสมมูลเติม
โซเดียมไฮดรอกไซต์(NaOH) ความเข้มข้น 0.25 โมลาร์ปริ มาตร 25 มิลลิลิตรผสมสารละลาย
ปิ ดจุกขวดรู ปชมพูแ่ ละวางทิ้งไว้ที่อุณหภูมิหอ้ ง 20 นาที เติมกรดไฮโดรคลอริ ก (hydrochloric acid)
ความเข้มข้น0.25 โมลาร์ ปริ มาตร 25 มิลลิลิตร เขย่าจนสารละลายเปลี่ยนสี ไทเทรตด้วย
โซเดียมไฮดรอกไซต์ (NaOH) ความเข้มข้น0.1 โมลาร์ จนถึงจุดยุติ
สูตรการหาปริ มาณเมทอกซี = (ความเข้มข้นด่างใช้ไทเทรต ปริ มาตรด่างใช้ไทเทรต 31) 100
1000 ปริ มาณตัวอย่าง (กรัม)
การหาระดับค่ าdegree of esterification(de)
เตรี ยมสารละลายเพกติน โดยชัง่ เพกติน0.5 กรัม ใส่ บีกเกอร์ขนาด 250 มิลลิลิตร
เติม ethanol 95% ปริ มาตร 5 มิลลิลิตรโซเดียมคลอไรด์(NaCl)1 กรัมและหยดฟี นอล์ฟทาลีน
(phenolphthalein)3 หยด เติมนํ้ากลัน่ 100 มิลลิลิตรนําไปไทเทรตด้วยโซเดียมไฮดรอกไซต์
(NaOH) ความเข้มข้น0.1 โมลาร์บนั ทึกค่าV1เติมโซเดียมไฮดรอกไซต์(NaOH) ความเข้มข้น
0.25 โมลาร์ปริ มาตร25 มิลลิลิตร ผสมสารด้วยเครื่ องกวนสาร (hotplate stirrer) ที่อุณหภูมิหอ้ ง
30 นาที เติมกรดไฮโดรคลอริ ก (hydrochloric acid) ความเข้มข้น0.25 โมลาร์ ปริ มาตร25 มิลลิลิตร
เขย่าสารละลายให้เข้ากันนําไปไทเทรตอีกครั้งจนถึงจุดยุติ บันทึกค่าV2
สู ตรการหา %de = V2 100
V1 + V2
ผลการศึกษา
ชนิดและความเข้ มข้ นของสารละลายมีผลต่ อปริมาณผลผลิต (%yield)
การทดลองสกัดเพกตินจากเปลือกส้มโอด้วยตัวทําละลายกรด2 ชนิด คือกรดซิตริ ก
(citric acid)ความเข้มข้น 1% ปริ มาตร 300 มิลลิลิตรความเร็ ว 500 รอบ/นาที อุณหภูมิ
60 องศาเซลเซี ยส 30 นาที และกรดไฮโดรคลอริ ก (hydrochloric acid)ความเข้มข้น 0.1 โมลาร์
ปริ มาตร 300 มิลลิลิตร ความเร็ ว 500 รอบ/นาที อุณหภูมิ 90 องศาเซลเซียส 120 นาทีนาํ มาหา
ปริ มาณผลผลิต(%yield)พบว่า การสกัดด้วยกรดซิตริ ก(citric acid)ความเข้มข้น 1%
ปริ มาณผลผลิตเท่ากับ 7.6% และการสกัดด้วยกรดไฮโดรคลอริ ก (hydrochloric acid)
ความเข้มข้น 0.1 โมลาร์ปริ มาณผลผลิตเท่ากับ 9.33% (กราฟที่ 1)
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กราฟที่ 1ชนิดและความเข้มข้นของตัวทําละลายมีผลต่อปริ มาณผลผลิต

จากผลการทดลองพบว่ากรดไฮโดรคลอริ ก(hydrochloric acid) ความเข้มข้น 0.1 โมลาร์
เป็ นตัวทําละลายที่เหมาะสมในการสกัดเพกตินเนื่องจากให้ปริ มาณผลผลิตสู งสุ ด
การระบุเพกตินจากตะกอนทีส่ กัดได้ (pectin identification)
ผลการวิเคราะห์polygalacturonic acid ด้วยเครื่ อง spectrophotometer ความยาวคลื่น
235 nm ผลของสารละลายที่นาํ ไปวัดค่าการดูดกลืนแสง(ตารางที่ 1)
ตารางที่ 1ค่าการดูดกลืนแสงของสารละลายด้วยเครื่ อง spectrophotometer ความยาวคลื่น 235 nm
ชนิดสารละลาย
Absorbance values
enzyme blank
sample blank
Reaction
commercial pectin
Carrageenan

0.248
0.160
0.970
0.942
0.163

จากผลการทดลองพบว่า ค่าการดูดกลืนแสงของสารละลาย reaction มีค่าใกล้เคียงกับ
สารละลายเพกตินทางการค้า (commercial pectin) ระบุได้วา่ สารละลาย reaction คือตะกอนเพกติน
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เนื่องจากเกิดปฏิกิริยาระหว่างเพกตินที่สกัดได้จากเปลือกส้มโอและเอนไซม์ pectaselyase
โดยเอนไซม์เข้าตัดพันธะที่เชื่อมต่อกันของpolygalacturonicผลที่ได้คือgalacturonic acid
เป็ นหน่วยเล็ก ๆ (monomer)ของโครงสร้างเพกติน
ชนิดและความเข้ มข้ นของตัวทําละลายมีผลต่ อค่ านํา้ หนักสมมูลและปริมาณเมทอกซี
การหาค่านํ้าหนักสมมูลด้วยวิธีการไทเทรตพบว่าชนิดและความเข้มข้นของตัวทําละลาย
มีผลต่อค่านํ้าหนักสมมูลต่างกันคือ สารละลายเพกตินสกัดด้วยกรดซิตริ ก (citric acid)
ความเข้มข้น 1 %ค่านํ้าหนักสมมูลจากการไทเทรตเท่ากับ 228 สารละลายเพกตินสกัดด้วย
กรดไฮโดรคลอริ ก(hydrochloric acid) ความเข้มข้น 0.1 โมลาร์ ค่านํ้าหนักสมมูลจากการไทเทรต
เท่ากับ 6250 และสารละลายเพกตินทางการค้าค่านํ้าหนักสมมูลจากการไทเทรตเท่ากับ 1435
(กราฟที่ 2)
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0
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commercial pectin
1% citric 0.1 M commercial
acid hydrochloric pectin
acid

กราฟที่ 2ชนิดและความเข้มข้นของตัวทําละลายมีผลต่อค่านํ้าหนักสมมูล
สารละลายเพกตินจากการหาค่านํ้าหนักสมมูลนําไปหาปริ มาณเมทอกซีดว้ ยวิธีการไทเทรต
พบว่า ชนิดและความเข้มข้นของตัวทําละลายมีผลต่อปริ มาณเมทอกซีต่างกันคือ สารละลายเพกติน
สกัดด้วยกรดซิตริ ก(citric acid) ความเข้มข้น 1% ปริ มาณเมอกซีเท่ากับ 6.98% สารละลายเพกติน
สกัดด้วยกรดไฮโดรคลอริ ก (hydrochloric acid) ความเข้มข้น 0.1โมลาร์ปริ มาณเมทอกซีเท่ากับ
1.98% และสารละลายเพกตินทางการค้าปริ มาณเมทอกซีเท่ากับ 1.54% (กราฟที่ 3)

7
7%
6%
5%
4%
3%
2%
1%
0%

1% citric acid
0.1 M hydrochloric acid
commercial pectin
1% citric acid

0.1 M
commercial
hydrochloric pectin
acid

กราฟที่ 3ชนิดและความเข้มข้นของตัวทําละลายมีผลต่อปริ มาณเมทอกซี
จากผลการทดลองการหาค่านํ้าหนักสมมูลและปริ มาณเมทอกซีพบว่า เพกตินสกัดด้วย
กรดไฮโดรคลอริ ก (hydrochloric acid) ความเข้มข้น 0.1โมลาร์เหมาะสมในการนําไปใช้ประโยชน์
เนื่องจากผลของค่านํ้าหนักสมมูลและปริ มาณเมทอกซีใกล้เคียงกับเพกตินทางการค้า
ชนิดและความเข้ มข้ นของตัวทําละลายมีผลต่ อระดับค่ า degree of esterification(de)
การทดลองใช้กรดสองชนิดความเข้มข้นต่างกันในการสกัดเพกตินจากเปลือกส้มโอ
มีผลต่อระดับค่าdeต่างกันคือ สารละลายเพกตินสกัดด้วยกรดซิตริ ก(citric acid) ความเข้มข้น 1%
ระดับค่า deเท่ากับ 27% และสารละลายเพกตินสกัดด้วยกรดไฮโดรคลอริ ก (hydrochloric acid)
ความเข้มข้น 0.1 โมลาร์ระดับค่า deเท่ากับ 79% (กราฟที่ 4)
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กราฟที่ 4ชนิดและความเข้มข้นของตัวทําละลายมีผลต่อค่า degree of esterification (de)
จากผลการทดลองการหาระดับค่า deพบว่ากรดไฮโดรคลอริ ก (hydrochloric acid)
ความเข้มข้น0.1 โมลาร์เป็ นตัวทําละลายที่เหมาะสมในการสกัดเพกตินจากเปลือกส้มโอเนื่องจาก
ระดับค่า de มากกว่า 50%แสดงถึงคุณสมบัติเพกตินที่ดีในการเกิดเจล
วิจารณ์ ผลการศึกษา
ชนิดและความเข้มข้นของกรดที่เหมาะสมในการสกัดเพกตินจากเปลือกส้มโอ คือ
กรดไฮโดรคลอริ ก (hydrochloric acid) ความเข้มข้น 0.1 โมลาร์ปริ มาณผลผลิต (%yield) เท่ากับ
9.33% สู งกว่าการใช้กรดซิตริ ก (citric acid) ความเข้มข้น 1% เนื่องจากความเข้มข้นของ
กรดไฮโดรคลอริ ก (hydrochloric acid) และอุณหภูมิ 90 องศาเซลเซียส สามารถเข้าทําลาย
โครงสร้างของผนังเซลล์ได้ สอดคล้องกับผลการทดลองของ (Roy et al., 2018) กล่าวว่า ผลของ
กรดไฮโดรคลอริ ก (hydrochloric acid) ความเข้มข้น 0.1 โมลาร์ อุณหภูมิ 90 องศาเซลเซียส
สกัดเพกตินจากเปลือกส้มโอได้ปริ มาณผลผลิต (%yield) มาก
กรดไฮโดรคลอริ ก (hydrochloricacid)ความเข้มข้น 0.1 โมลาร์ค่า de มากกว่า 50%
เกิดเจลได้ดี เนื่องจากเกิดปฏิกิริยาเอสเทอริ ฟิเคชัน่ (esterification) ด้วยหมู่เมทิล(methyl) มาก
โครงสร้างเพกตินจึงมีหมู่เมทิล (methyl) มากตามไปด้วย เมื่อไทเทรตหาค่า de เกิดปฏิกิริยาระหว่าง
ด่างที่ใช้ไทเทรตคือ โซเดียมไฮดรอกไซต์(NaOH) และหมู่เมทิล (methyl) ผลที่ได้คือ เมทอกซิล
(COOCH3) ทําให้ถึงจุดยุติเร็ วเพกตินสกัดด้วยกรดซิตริ ก (citric acid) ความเข้มข้น 1%
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ไม่เหมาะสมในการเป็ นตัวทําละลายสกัดเพกติน เนื่องจากสกัดเพกตินด้วยกรดซิตริ ก (citric acid)
ความเข้มข้น 1%มีปริ มาณกรดซิตริ ก(citric acid) ตกค้างในตะกอนเพกตินส่ งผลต่อขั้นตอน
วิเคราะห์หาค่านํ้าหนักสมมูลปริ มาณเมทอกซีและค่า deจากการทําปฏิกิริยาระหว่างด่างที่
ใช้ไทเทรตคือโซเดียมไฮดรอกไซต์(NaOH) กับหมู่คาร์บอกซิลิก(COOH) ของ
โครงสร้างเพกตินและกรดซิตริ ก (citric acid) ผลที่ได้จากปฏิกิริยาคือ เกลือกรด (COONa) ทําให้ถึง
จุดยุติชา้ ทั้งนี้ควรลดความเข้มข้นของกรดซิตริ ก(citric acid)เพื่อลดปริ มาณหมู่คาร์บอกซิลิก
(COOH) ที่ตกค้างในตะกอนเพกติน
ดังนั้นเพกตินที่ใช้ประโยชน์ได้คือ เพกตินที่สกัดจากกรดไฮโดรคลอริ ก
(hydrochloric acid) ความเข้มข้น 0.1 โมลาร์เนื่องจากมีคุณสมบัติเพกตินที่ดีในการเกิดเจล
สรุ ปผลการศึกษา
การสกัดเพกตินจากเปลือกส้มโอด้วยตัวทําละลายกรด2 ชนิด คือ กรดซิตริ ก
(citric acid) ความเข้มข้น 1% และกรดไฮโดรคลอริ ก (hydrochloric acid) ความเข้มข้น 0.1โมลาร์
ผลการทดลองพบว่าเพกตินที่สกัดจากกรดซิตริ ก(citric acid) ความเข้มข้น 1% ปริ มาณผลผลิต
(%yield) เท่ากับ 7.6% และค่า de เท่ากับ 27% เพกตินที่สกัดจากกรดไฮโดรคลอริ ก
(hydrochloric acid) ความเข้มข้น 0.1 โมลาร์ปริ มาณผลผลิต (%yield)เท่ากับ 9.33% และ
ค่า de เท่ากับ 79% จากผลการทดลองดังกล่าวสรุ ปได้วา่ ชนิดและความเข้มข้นของตัวละลาย
ที่เหมาะสมในการสกัดเพกตินคือ กรดไฮโดรคลอริ ก(hydrochloric acid) ความเข้มข้น 0.1 โมลาร์
เนื่องจากให้ปริ มาณผลผลิตเพกติน(%yield) สูงสุ ดและค่า de มากกว่า 50%
กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณทุนสนับสนุนจากภาควิชาวิทยาศาสตร์และงบประมาณจากกองทุนพัฒนานิสิต
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน
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ภาคผนวก

ผ1
วิธีการเตรียมแยมส้ มโอ
ชัง่ เนื้อส้มโอปริ มาณ 132 กรัม นําไปบดด้วยเครื่ องบดไฟฟ้ า (hot plate) เทนํ้าส้มโอลงใน
บีกเกอร์ขนาด 600 มิลลิลิตร นําไปต้มบนเตาไฟฟ้ า เตรี ยมสารละลายเพกตินโดยชัง่ เพกติน
ปริ มาณ 3 กรัมลงในบีกเกอร์ขนาด 400 มิลลิลิตร เติมนํ้ากลัน่ ปริ มาตร 50 มิลลิลิตร ต้มบนเตาไฟฟ้ า
(hot plate) จนได้สารละลายเพกติน เติมสารละลายเพกตินลงในบีกเกอร์น้ าํ ส้มโอและนําไปต้ม
บนเตาไฟฟ้ า (hot plate) เติมมอลติตอล (moltitol) ปริ มาณ 132 กรัม คนสารละลายให้เข้ากันและ
ต้มบนเตาไฟฟ้ า (hot plate) จนเดือด ตั้งสารละลายทิ้งไว้ที่อุณหภูมิหอ้ ง 2-3 ชัว่ โมง

ผ2
วิธีการเตรียมตัวทําละลายสกัดเพกติน
1.เตรียมกรดซิตริก (citric acid) ความเข้ มข้ น 1% เป็ น Molarity(M)
สูตรการคํานวณ จํานวนโมลของสารใดๆ (n) = นํ้าหนักสาร (g)
มวลโมเลกุล (Mw, g/mol)
วิธีทาํ จากสูตร n = g / Mw
จํานวนโมลของกรดซิตริ ก
= (1 g) / (192 g/mol)
= 0.005 mol
เตรี ยมกรดซิตริ ก (citric acid) ความเข้มข้น 1% เป็ น Molarity (M)
สูตรการคํานวณ 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
ดังนั้น เตรี ยมสารละลายกรดซิตริ ก (citric acid) ความเข้มข้น 1% เป็ น Molarity (M) โดยชัง่ เพกติน
0.48 g ละลายนํ้าปริ มาณเล็กน้อยแล้วถ่ายใส่ ขวดวัดปริ มาตรขนาด500 ml ปรับปริ มาตรด้วยนํ้ากลัน่
2.เตรียมกรดไฮโดรคลอริก (hydrochloric acid) ความเข้ มข้ น 0.1 Mปริมาตร 300 ml
สูตรการคํานวณ C1V1 = C2V2
วิธีทาํ
(12M) (V1) = (0.1 M) (300 ml)
V1 = (0.1 M) (300 ml)
12 M
= 2.5 ml
ดังนั้น เตรี ยมสารละลายกรดไฮโดรคลอริ ก (hydrochloric acid) ความเข้มข้น 0.1 M โดยปิ เปต
สารละลายกรดไฮโดรคลอริ ก (hydrochloric acid) 0.1 M มา 2.5 ml แล้วเติมนํ้ากลัน่ ปริ มาตร
300 ml

