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บทคัดย่อ
กระเจี๊ยบเขียวจัดเป็นพืชที่มีสารประกอบเพคตินสูง มีสมบัติเป็นสารที่ให้ความหนืด และนิยมนํามาใช้ประโยชน์ทั้งทางด้านอาหาร
และทางการแพทย์ งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการสกัดเพคตินจากกระเจี๊ยบเขียว ด้วยน้ํากลั่น ที่อุณหภูมิ 60 80
และ 95 ºC โดยใช้เวลา 60 90 และ 120 min จากผลการวิจัยพบว่า การสกัดเพคตินที่อุณหภูมิ 95 ºC เวลา 90 min มีปริมาณเพคตินที่สกัดได้
เท่ากับ 16.15% นอกจากนี้ยังพบว่าเพคตินที่สกัดได้มีค่าเมธอกซิล และปริมาณน้ําหนักสมมูลสูงกว่า เพคตินทางการค้า ซึ่งมีค่าเท่ากับ 10.70%
และ 5555.56 mg ตามลําดับ จากการเปรียบเทียบค่าความชื้น พบว่าเพคตินที่สกัดได้จากกระเจี๊ยบเขียวมีแนวโน้มของความชื้นที่ใกล้เคียงกับ
เพคตินทางการค้า มีความชื้นอยู่ในช่วงระหว่างความชื้นที่ 3.50– 6.09% ส่วนค่าสีและค่าความหนืดมีความแตกต่างกันตามสภาวะในการสกัด
โดยเพคตินที่สกัดได้จัดเป็นเพคตินชนิดที่มีเมธอกซิลสูง ซึ่งสามารถเกิดเจลได้อย่างรวดเร็ว
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Abstract
Okra is one of the pectin rich vegetables. It contains a viscous substance and is commonly used in food and
pharmaceutical applications. The objective of this research was to study the optimum conditions of pectin extraction
from Okra by using distilled water. In this study, the pectin extraction conditions at 60 80 and 95 degree celsius for 60 90
and 120 minutes were investigated. The result showed that the optimum condition for pectin extraction was at 95 degree
celsius for 90 minutes with 16.15% pectin yield on a dry weight basis. In addtion, the methoxyl degree and the equivalent
weight were 10.70% and 5555.56 mg respectively, which were higher than commercial pectin. Furthermore, the moisture
content of pectin extracted from okra was within the range of the commercial pectin at 3.50– 6.09%. The finding showed
that color and viscosity varied according to the extraction conditions. The extracted pectin is classified as a high methoxyl
pectin as gelatinization of the pectin occurred rapidly.
Keywords: Pectin, Okra, Extraction.

1. บทนํา
เพคติน (Pectin) เป็นสารประกอบของพอลิเมอร์ของ โพลีแซกคา
ไรด์ที่พบในพืชจากธรรมชาติและเป็นสารตั้งต้น (substrate) ของ
เอนไซม์เพคติเนส ในทางการค้าจะสกัดเพคติน จากเปลือกผลไม้ ซึ่ง
เป็นโครงสร้างพื้นฐานของผนังเซลล์ของพืชชั้นสูง โดยมีสมบัติพิเศษ
คือ เมื่อละลายน้ําจะพองตัวเป็นเจลทําหน้าที่เป็นสารก่อสภาพเจล
(Gelling agent) สารเพิ่มความเข้มข้นของของเหลว (Thickness)
และสารให้ความคงตัว (Stabilizer) จึงสามารถนําไปประยุกต์ใช้ใน

อุตสาหกรรมอาหารประเภทเครื่องดื่มน้ําผลไม้ โยเกิร์ต และแยมอย่าง
กว้างขว้าง แต่ในปัจจุบันเพคตินที่มีขายทางการค้าได้มีการนําเข้ามา
จากต่ างประเทศและมี ราคาค่ อนข้ างสู ง เพื่ อเป็ นการทดแทนการ
นํ าเข้ าและเพิ่ มมู ลค่ าของผลิ ตผลทางการเกษตร ยั งพบว่ าเพคติ น
สามารถพบได้ในชั้นเนื้อเยื่อของพืชทางธรรมชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
กระเจี๊ยบเขียวซึ่งจัดเป็นพืชที่มีสารประกอบคาร์โบไฮเดรตโมเลกุล
ใหญ่ โดยจะมีลักษณะเป็นเมือกที่ขับออกมาจากฝัก ซึ่งพบว่าเมือกที่
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ถูกขับออกมีลักษณะโครงสร้างหลักเป็นแรมโนกาแล็กทูโรแนน คล้าย
ลักษณะโครงสร้างของ เพคติน Tornoda et al. (1989) อีกด้วย
ปัจจุบันพบว่าบางช่วงกระเจี๊ยบเขียวมีราคาค่อนข้างถูก อาจ
เนื่องมาจากอุ ตสาหกรรมแปรรูปจะรับซื้อและให้ราคาสูง เฉพาะ
วัตถุดิบที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานเท่านั้นเพื่อทําการส่งออก จึงทําให้
กระเจี๊ยบเขียวที่ฝักไม่ผ่านมาตรฐานมีราคาค่อนข้างถูก ดังนั้นเพื่อ
เป็นการเพิ่มมูลค่าของวัตถุดิบทางการเกษตร ในงานวิจัยนี้จึงได้มี
การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการสกัดเพคตินจากกระเจี๊ยบเขียว
โดยใช้น้ํากลั่นเพื่อที่จะสามารถนําเพคตินที่สกัดได้มาพัฒนาและ
นําไปใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมอาหารได้
2. อุปกรณ์และวิธีการ
2.1 การเตรียมกระเจี๊ยบเขียวแห้ง
กระเจี๊ยบเขียวฝักสดจะถูกนํามาแคะเอาเมล็ดออกและหั่นเป็นชิ้น
เล็กๆ แล้วนํามาล้างทําความสะอาด จากนั้นทําการต้มกับเอทานอล
ความเข้มข้น 95% อัตราส่วน 1:1 (w/v) ที่อุณหภูมิ 80ºC เวลา 10
min นํามาล้างด้วยน้ําสะอาดอีกครั้งพร้อมกับบีบเพื่อเอาเอทานอ
ลออก หลังจากนั้นทําการเข้าอบด้วย hot air oven ที่อุณหภูมิ 65ºC
เวลา 24 h จนกระเจี๊ยบเขียวแห้ง เก็บไว้ในภาชนะปิดสนิท
2.2 สภาวะการสกัดเพคติน โดยใช้วิธีการสกัดด้วยน้ํากลั่น
กระเจี๊ ยบเขี ยวแห้ งถู กนํ ามาสกั ดด้ วยน้ํ ากลั่ น อั ตราส่ วน 1:2
(w/v) โดยการต้มในอ่างควบคุมอุณหภูมิ (water bath) ที่อุณหภูมิ
60, 80 และ 95ºC เวลา 60, 90 และ 120 mins ตามลําดับ นํามา
กรองผ่านผ้าขาวบาง 1 ชั้น พร้อมทั้งทําการสกัดเช่นเดิมจนครบ 2
ครั้ง จากนั้นนําสารละลายที่ได้จากการสกัดทั้ง 2 ครั้งมาผสมกัน แล้ว
เติมเอทานอล 95% อัตราส่วน 1:1 (v/v) คนผสมสารละลายให้เข้ากัน
อย่างแรง ตั้งทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลา 15 h จากนั้นทําการกรอง
แยกตะกอนเพคตินผ่านผ้าแก้ว 2 ชั้นด้วย Buchner funnel พร้อม
ทั้งล้างตะกอนเพคตินที่ได้ด้วยเอทานอล 95% จํานวน 3 ครั้ง และ
ล้างด้วยอะซิโตนความเข้มข้น 50% จํานวน 3 ครั้ง แล้วนําตะกอนเพ
คตินที่สกัดได้อบด้วย hot air oven ที่อุณหภูมิ 60ºC เวลา 24 h จน
แห้งแล้วบดให้เป็นผง
2.3 การวิเคราะห์สมบัติทางกายภาพและทางเคมีของเพคตินที่
สกัดได้จากกระเจี๊ยบเขียว
งานวิจัยนี้ได้มีการวิเคราะห์สมบัติทางกายภาพและสมบัติทางเคมี
ดังนี้ การวัดค่าความชื้น การวัดความหนืด การวัดค่าสี การหาปริมาณ
สมมูลของเพคตินและการวิเคราะห์โครง สร้างของเพคตินด้วยเครื่อง
Fourier Transform Infrared Spectrometer
2.3.1 การวัดค่าความชื้น (moisture content)
เพคตินที่สกัดได้จากกระเจี๊ ยบเขียวจะถู กนํามาวัดค่าความชื้ น
ด้วยเครื่อง moisture analyzer (OHAUS, USA) ซึ่งทําได้โดยการชั่ง
เพคติ นหนั ก 1g แล้ วนํ ามาวางไว้ บนเครื่ องวั ดความชื้ น โดยเลื อก

รูปแบบการให้ความร้อนแบบมาตรฐานที่อุณหภูมิ 105ºC เวลา 30
min ทําการทดลอง 3 ซ้ํา
2.3.2 การวัดความหนืด (Viscosity Measurement)
นํ า เพคติ น ที่ ส กั ด ได้ จ ากกระเจี๊ ยบเขี ย วมาผสมกั บ น้ํ า กลั่ นใน
อัตราส่วน 1:50 (w/v) คนให้เพคตินละลายเป็นเนื้อเดียวกัน แล้ว
นํามาวัดความหนืดด้วยเครื่อง Brookfield viscometer (HADV-IPrime, USA) โดยใช้หัวสปรินเดอร์ขนาด 02 และความเร็วรอบ 100
rpm เป็นเวลา 3 min ทําการทดลอง 3 ซ้ํา
2.3.3 การวัดค่าสี (Color Measurement)
นําเพคตินที่สกัดได้จากกระเจี๊ยบเขียวมาวัดค่าสี โดยสุ่มตัวอย่าง
ประมาณ 2 g จํานวน 3 ซ้ํา โดยใช้เครื่องวัดสี (ColorFlex A601010-615, USA) ใช้มาตรฐานสีแบบ CIE L*a*b*
2.3.4 การหาปริมาณน้ําหนักสมมูลของเพคติน
ชั่งผงเพคติน 0.5 g ใส่ลงในขวดรูปชมพู่ขนาด 250 ml ผสมน้ํา
กลั่นลงในขวดรูปชมพู่ปริมาตร 100 ml ใช้แท่งแก้วคนให้ เพคติน
ละลายเติมโซเดียมคลอไรด์ 1 g หยดฟีนอลเรดจํานวน 6 หยดเป็น
อิ น ดิ เ คเตอร์ (Indicator) จากนั้ น นํ า สารละลายไปไทเทรตกั บ
สารละลายโซเดี ย มไฮดรอกไซด์ ค วามเข้ ม ข้ น 0.1 Nจนกระทั่ ง
สารละลายถึงจุดยุติ ธนาวรรณ (2556) จากนั้นนํามาคํานวณหา
น้ําหนักสมมูลจากสูตร
(1)

น้ําหนักสมมูล =

โดย S = น้ําหนักผงเพคตินที่ใช้ (g)
N = จํานวนนอร์มอลิตีของสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ที่
ใช้ในการไทเทรต (Normality; N)
V = ปริมาตรของสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ที่ใช้ในการ
ไทเทรต (ml)
2.3.5 การหาปริมาณเมธอกซิลของเพคติน
นํ า สารละลายที่ ผ่ า นการหาน้ํ าหนั ก สมมู ล มาเติ ม สารละลาย
โซเดียมไฮดรอกไซด์ความเข้มข้น 0.25 N จํานวน 25 ml เขย่าให้เข้า
กั น สารละลายจะเป็ น สี ม่ ว งจากนั้ น ปิ ด ปากขวดรู ป ชมพู่ ด้ ว ย
อะลูมิเนียมแล้วตั้งทิ้งไว้ประมาณ 30 min เติมสารละลายกรดไฮโดร
คลอริ กความเข้ มข้ น 0.25 N
จํ านวน 25 ml เขย่ าจนกระทั่ ง
สารละลายเปลี่ ยนสี จากสี ม่ วงเป็ นสี เหลื องนํ าสารละลายที่ ได้ ไ ป
ไทเทรตด้ วยสารละลายโซเดี ยมไฮดรอกไซด์ ที่ความเข้ มข้ น 0.1 N
จนกระทั่งถึงจุดยุติ ธนาวรรณ (2556) จากนั้นนํามาคํานวณหา
ปริมาณเมธอกซิล (%) จากสูตร
ปริมาณเมธอกซิล (%)=

×100

(2)

โดย N = จํานวนนอร์มอลิตีของสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ที่
ใช้ในการไทเทรต (Normality; N)
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V = ปริมาตรของสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ที่ใช้ในการ
ไทเทรต (ml)
E = น้ําหนักสมมูลของเมธอกซิลเป็นค่าคงที่เท่ากับ 31
S = น้ําหนักผงเพคตินที่ใช้ (g)
2.3.6 การวิ เคราะห์ โครงสร้ างของเพคติ นด้ วยเครื่ องฟู เรี ยร์
ทรานสฟอร์ ม อิ น ฟาเรดสเปกโตรโฟโตมิ เ ตอร์ (Fourier
Transform Infrared Spectrophotometer; FTIR)
ใช้การเตรียมสารตัวอย่างแบบ KBr disc โดยจะเริ่มจากการบด
สารตัวอย่างที่เป็นของแข็งประมาณ 1–2 mg ผสมกับผง KBr ปริมาณ
100 mg จากนั้นนําเข้าเครื่องอัดจนได้แผ่นกลมแบนใส โดยทั้งสาร
ตัวอย่างและ KBr ควรผ่านการอบให้แห้งก่อนที่จะนํามาบดรวมกัน
หลังจากอัดเป็นแผ่นแบนแล้วนําแผ่น KBr disc ใส่ที่ยึดพิเศษแล้ววาง
บนลํารังสีเพื่อวัดโครงสร้างของเพคติน
3. ผลและวิจารณ์
3.1 ผลการหาสภาวะที่เหมาะสมในการสกัดเพคตินที่สกัดได้จาก
กระเจี๊ยบเขียวด้วยน้ํากลั่น
จากการศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการสกัดเพคตินจากกระเจี๊ยบ
เขียว 9 สภาวะ คือ สภาวะที่อุณหภูมิ 60 80 และ 95 องศาเซลเซียส
และที่เวลา 60 90 และ 120 mins ตามลําดับ จาก Figure 1 จะเห็น
ว่าเมื่อมีการใช้อุณหภูมิที่ 80ºC เวลา 120 min หรือสภาวะสูงกว่านี้
จะมี แนวโน้ มของการสกั ดเพคติ นได้ ในปริ มาณที่ สู งขึ้ น อยู่ ในช่ วง
26.13 – 35.43 g โดยสภาวะการสกัดที่ใช้อุณหภูมิ 95ºC เวลา 120
min ให้ปริมาณเพคตินสูงที่สุดเท่ากับ 35.43 g ต่อกระเจี๊ยบเขียวแห้ง
156 g ปริมาณเพคตินที่สกัดได้คิดเป็น 22.71% และการสกัดที่
อุณหภูมิ 80ºC เวลา 60 min ให้ปริมาณเพคตินน้อยที่สุดเท่ากับ
6.95 g ในสภาวะที่ทําการสกัดโดยใช้อุณหภูมิในการสกัดที่ต่ําและใช้
เวลาในการสกั ดน้ อยจะได้ ปริ มาณเพคติ นที่น้ อยกว่ าการสกั ดที่ ใช้
อุณหภูมิ ในการสกัดที่สูงและใช้เวลาในการสกัดมาก อาจเนื่องมาจาก
เพคติ นเป็ นสารประกอบที่ แทรกตั วอยู่ ในชั้ นเนื้ อเยื่ อของพื ชและ
ละลายน้ํ า ได้ ยากที่ อุ ณ หภู มิ ต่ํ า กว่ า 60ºC จึ ง ต้ องอาศั ยเวลาและ
อุณหภูมิที่สูงขึ้นในการสกัด ธนาวรรณ (2556) พบว่าเมื่อเพิ่ม

อุณหภูมิในการสกัดมากขึ้นปริมาณเพคตินที่สกัดได้จากพืชก็จะมาก
ขึ้นด้วย Pagan et al. (2001) และเมื่อเปรียบเทียบการสกัดที่ใช้
อุณหภูมิเดียวกัน แต่ระยะเวลาต่างกัน จะพบว่าปริมาณของเพคติน
จะเพิ่มขึ้นตามระยะเวลาที่ใช้ในการสกัดซึ่งเมื่อใช้อุณหภูมิสูงในการ
สกัดจะช่วยเร่งปฏิกิริยาไฮโดรไลซีส (Hydrolysis) ทําให้สามารถ
สกัดเพคตินออกมาจากพืชได้เพิ่มมากขึ้น ศูนย์นวัตกรรมหลังการ
เก็บเกี่ยว (2546)
3.2 ผลการหาค่าความชื้นของเพคตินสกัดได้จากกระเจี๊ยบเขียว
จากการทดสอบความชื้นของเพคตินทางการค้าและเพคตินที่สกัด
ได้จากกระเจี๊ยบเขียวทั้ง 9 สภาวะที่แตกต่างกัน จาก Figure 2 พบว่า
ความชื้ นที่ วัดได้ จากเพคติ นที่ สกั ดในสภาวะต่ างๆ มี แนวโน้ มของ
ความชื้นที่ใกล้เคียงกัน โดยมีความชื้นอยู่ในช่วงระหว่าง 5.21–6.09%
ในขณะที่เพคตินทางการค้ามีความชื้นอยู่ที่ 3.5% ซึ่งเป็นค่าความชื้น
ที่อยู่ในช่วงของมาตรฐานความชื้นของเพคติน คือเพคตินจะต้องมี
ความชื้นที่ต่ํากว่า 10% Fishman et al. (2000)

Figure 2 Moisture content of pectin extracted from okra
by distilled water.
อย่า งไรก็ต ามสภาวะที ่ใ ช้ใ นการสกัด ไม่ไ ด้ม ีผ ลต่อ ความชื ้น ที่
เพิ่มขึ้นของเพคติน เนื่องจากหลังจากที่สกัดได้เพคตินแล้วจะต้อง
เอาเพคตินที่ได้ไปอบที่อุณหภูมิ 60ºC เป็นเวลานาน 24 h จน
น้ํา หนัก ของเพคติน ที่ส กัด ได้ค งที่ เพื ่อ ลดปริม าณความชื้น และ
ป้อ งกัน การจับ ตัว กัน เป็น ก้อ นของเพคติน ในระหว่า งการเก็บ
รักษา เนื่องจากปริมาณความชื้นมีผลต่อคุณภาพของเพคตินหาก
เพคติน มีค วามชื้น ที่สูง จะมีผ ลทํา ให้เ พคติน ที่ส กัด ได้มีลัก ษณะที่
จับตัวกันเป็นก้อนและมีผลต่อน้ําหนักสุดท้ายของเพคติน องอาจ
(2553)
3.3 ผลการหาค่ าความหนืด ของเพคติ น ที่ส กั ด ได้จากกระเจี๊ ยบ
เขียว
จากการทดสอบความหนืดของเพคตินทางการค้าและ เพคตินที่
สกัดได้จากกระเจี๊ยบเขียวทั้ง 9 สภาวะที่แตกต่างกัน จาก Figure 3

Figure 1 Percentage of pectin extracted from okra by
distilled water.
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4 จะเห็นว่าเพคตินที่สกัดได้จะมีสีเข้มกว่าเพคตินทางการค้า คือมีสี
เขียวซึ่งเห็นได้ชัดเมื่อเปรียบเทียบกับเพคตินทางการค้า ซึ่งโดยทั่วไป
แล้ วจะล้ า งสี ข องเพคติ น ที่ ส กั ด ได้ ด้ ว ยวิ ธี ก ารใช้ เ อทานอล 95%
และอะซิโตนความเข้มข้น 50% ล้างจํานวนหลายๆ ครั้งเพื่อให้สีของ
วัตถุดิบที่ใช้ในการสกัดจางลงหรือกําจัดสีใน พคตินออกให้มากที่สุด
ชวนิฏฐ์ และคณะ (2548)

Figure 3 Viscosity of pectin extracted from okra by distilled
water.
พบว่าความหนืดของเพคตินที่สกัดได้มีแนวโน้มไม่คงที่อยู่ในช่วง
ระหว่ า ง 43.2–323 cP โดยมี ค วามสั มพั น ธ์ กั บ การเกิ ด เจล เมื่ อ
อุณหภูมิสูงขึ้นการเกิดเจลจะเกิดได้เร็วขึ้น ซึ่งมีผลต่อแรงระหว่าง
พันธะ คือ เพคตินจะถูกดึงน้ําออกจากสายเพคตินทําให้แรงระหว่าง
พันธะลดลงการเกิดเจลก็เพิ่มมากขึ้นด้วย May (1977) โดยการ
สกัดเพคตินที่อุณหภูมิ 80ºC เวลา 120 min ให้ค่าความหนืดสูงสุด
เท่ า กับ 323±0.01 cP และอุ ณหภู มิ 60ºC เวลา 60 min ให้ ค่ า
ความหนืดต่ําสุดเท่ากับ 43.2±0.13 cP ส่วนเพคตินทางการค้ามีค่า
ความหนืดเท่ากับ 71.2 cP แต่ผลที่ได้จากการวัดความหนืดจะเห็น
ว่าอุณหภูมิและเวลาที่ใช้ในการสกัดมีผลต่อค่าความหนืดของเพ
คตินที่สกัดได้ คือเพคตินที่สกัดในสภาวะที่ใช้อุณหภูมิและเวลาที่
น้ อ ยจะมี ค่ า ความหนื ด ที่ น้ อ ยกว่ า เพคติ น ที่ ส กั ด ในสภาวะที่ ใ ช้
อุณหภูมิและเวลาที่สูง ธนาวรรณ (2556) ซึ่งหากเพคตินที่สกัดได้มี
ปริมาณของน้ําหนักสมมูลที่สูงก็จะส่งผลให้ เพคตินมีค่าความหนืด
ที่สูงขึ้นด้วย และปัจจัยที่มีผลต่อความหนืดคือ ค่าของปริมาณเมธ
อกซิล หากเพคตินมีปริมาณเมธอกซิลที่สูงก็จะทําให้เพคตินมีความ
หนืดที่สูงขึ้นตามไปด้วย ธนาวรรณ (2556)
3.4 ผลการทดสอบค่าสีของเพคตินที่สกัดได้จากกระเจี๊ยบเขียว
จากการทดสอบค่าสีของเพคตินทางการค้าและเพคตินที่สกัดได้
จากกระเจี๊ยบเขียว ทั้ง 9 สภาวะที่แตกต่าง พบว่าค่าสีของ เพคตินที่
สกัดได้จากกระเจี๊ยบเขียวทั้งในส่วนของค่า L* a* และ b* มีค่าที่
มากกว่ าค่าสี ของเพคตินทางการค้า ซึ่ งค่าสีของเพคตินที่สกัดได้ มี
แนวโน้มที่ไม่คงที่ โดยค่า L* มีค่าอยู่ในช่วงระหว่าง 31.79–39.2 ค่า
a* มีค่าอยู่ในช่วงระหว่าง 1.41–2.88 ค่า b* ค่าอยู่ในช่วงระหว่าง
16.98–24.74 โดยสภาวะที่มีค่า L* ที่ใกล้เคียงกับเพคตินทางการค้า
มากที่สุด คือ สภาวะการสกัดที่อุณหภูมิ 80ºC เวลา 90 min มีค่าสี
อยู่ที่ 31.79±0.02 สภาวะที่มีค่า a* ที่ใกล้เคียงกับเพคตินทางการค้า
มากที่สุด คือ สภาวะการสกัดที่อุณหภูมิ 95ºC เวลา 60 min มีค่าสี
อยู่ที่ 1.41±0.05 และสภาวะที่มีค่า b* ที่ใกล้เคียงกับเพคตินทาง
การค้ามากที่สุด คือ สภาวะการสกัดที่อุณหภูมิ 80ºC เวลา60 min มี
ค่าสีอยู่ที่ 16.98±0.01 ค่าสีในการทดลองจะดูในส่วนของค่า L*
เนื่องจากค่า L* เป็นค่าที่บอกถึงความสว่างของเพคตินที่สกัดได้ ซึ่งค่า
L* ในการทดลองพบว่ามีค่าที่มากกว่าเพคตินทางการค้า จาก Figure

(a)
(b)
Figure 4 (a) commercial pectin (b) pectin extracted from
okra.
3.5 ผลการหาน้ําหนักสมมูลของเพคตินที่สกัดได้จากกระเจี๊ยบ
เขียว
ผลจากการคํานวณหาค่าน้ําหนักสมมูลของเพคตินจากสูตรที่ 1
พบว่าน้ําหนักสมมูลมีแนวโน้มไม่คงที่ แสดงดัง Table 1
Table 1 Show Equivalent weight and Methoxyl content
of pectin extracted from okra by distilled water and
commercial pectin.
Conditions
commercial pectin 60
ºC 60 min
60 ºC 90 min
60 ºC 120 min
80 ºC 60 min
80 ºC 90 min
80 ºC 120 min
95 ºC 60 min
95 ºC 90 min
95 ºC 120 min

Chemical properties
Equivalent
Methoxyl
weight (mg)
content (%)
1260.50+1.84
5.63+0.21
3191.49±1.53
6.56±0.17
5172.41±3.10
9.25±0.64
3846.15±2.05
10.28±0.83
5357.14±3.20
5.63±0.12
5357.14±3.25
6.36±0.13
6000.00±3.76
7.23±0.28
4166.67±2.31
7.54±0.34
5555.56±3.41
10.70±0.90
7142.86±4.67
5.37±0.05

ซึ่งมีน้ําหนักสมมูลอยู่ระหว่าง 3191.49–7142.86 mg โดยการสกัด
ที่อุณหภูมิ 95ºC เวลา 120 min มีน้ําหนักสมมูลมากที่สุดเท่ากับ
7142.86±4.67 mg และการสกัดที่อุณหภูมิ 60ºC เวลา 60 min
มีน้ําหนักสมมูลน้อยที่สุดเท่ากับ 3191.49±1.53 mg โดยเพคติน
ทางการค้ามีน้ําหนักสมมูลเท่ากับ 1260.50+1.84 mg ซึ่งเพคตินที่
มีน้ํา หนั กกรั มสมมู ลมากจะมีโครงสร้างของเพคติ นที่ ใหญ่ กว่ าเพ
คตินที่มีน้ําหนักสมมูลน้อย นอกจากนี้น้ําหนักสมมูลยังบ่งบอกถึงค่า
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น้ําหนักโมเลกุลสูงและความสามารถในการเกิดเจลได้ดี ธนาวรรณ
(2556) และเมื่อระยะเวลาในการสกัดเพิ่มขึ้น มีผลทํา ให้ น้ํา หนั ก
สมมูลเพิ่มขึ้นซึ่งมีความสัมพันธ์กับปริมาณของกรดพอลิกาแล็คทูโร
นิค (Polygalacturonic) บริสุทธิ์
3.6 ผลการทดสอบปริ ม าณเมธอกซิ ล ของเพคติ น ที่ ส กั ด ได้ จ าก
กระเจี๊ยบเขียว
จาก Table 1 จะเห็นว่าปริมาณเมธอกซิลของเพคตินที่สกัดได้
จากกระเจี๊ยบเขียวมีแนวโน้มที่ไม่คงที่ซึ่งจะขึ้นอยู่กับอุณหภูมิและ
เวลาที่ใช้ในการสกัด ซึ่งพบว่าที่อุณหภูมิเดียวกันแต่ระยะเวลาในการ
สกัดต่างกันจะมีผลทําให้ปริมาณเมธอกซิลที่ได้ต่างกัน ธนาวรรณ
(2556) โดยเพคตินที่มีค่าเมธอกซิลตั้งแต่ 5% ขึ้นไปจัดเป็นเพคติน
ชนิด HMP (High methoxy pectin) ส่วนเพคตินที่มีค่าเมธอกซิ
ลต่ํากว่า 5% จัดเป็นเพคตินชนิด LMP (Low methoxy pectin)
Yapo et al. (2008) จากการศึกษาพบว่า เพคตินจากกระเจี๊ยบเขียว
ที่ได้จากการสกัดและเพคตินทางการค้ามีปริมาณเมธอกซิลมากกว่า
5% จึงจัดเป็นเพคตินชนิดที่มีเมธอก ซิลสูง HMP (High methoxy
pectin)
3.7 ผลการวิเคราะห์โครงสร้างของเพคตินด้วยเครื่องฟูเรียร์ทรานส
ฟอร์ มอิ นฟาเรดสเปก-โตรโฟโตมิ เตอร์ (Fourier
Transform
Infrared Spectrophotometer; FTIR)
ผลการวิเคราะห์โครงสร้างของเพคตินด้วยเครื่อง FTIR เพื่อเป็น
การยืนยันผลของการวิเคราะห์ซึ่งได้จากหมู่ฟังก์ชัน C=O ของเพคติน
ทางการค้าเปรียบเทียบกับเพคตินที่สกัดได้จากกระเจี๊ยบเขียว ซึ่ง
แสดงในกราฟจะเป็นช่วงที่บอกว่าสารที่สกัดได้ คือ เพคติน เนื่องจาก
C=O เป็ น หมู่ ฟั ง ก์ ชั น ที่ เ ป็ น องค์ ป ระกอบของเพคติ น โดยแสดง
ค่าความถี่ในช่วงความกว้าง1650–1850 cm-1 Figure 5 แสดง
เส้นกราฟของเพคตินที่สกัดได้จากกระเจี๊ยบเขียวมีแนวโน้มของกราฟ
ในทิ ศทางเดี ยวกั นกั บกราฟของเพคติ นทางการค้ า เมื่ อศึ กษาหมู่
ฟังก์ชันและตําแหน่งที่เกิดความถี่ของหมู่ฟังก์ชันของสารที่สกัดได้กับ
เพคตินทางการค้า

Figure 5 Infrared Spectrum of (a) commercial pectin (b)
pectin extracted from okra.
พบว่าเส้นกราฟมีแนวโน้มที่ใกล้เคียงกัน ซึ่งสามารถสรุปได้ว่าสารที่
สกัดได้ คือ เพคติน โดยเส้นอินฟาเรดสเปกตรัมของเพคตินที่สกัดได้
จากกระเจี๊ ยบเขี ยวแห้ งเกิ ดความถี่ ในช่ วงความกว้ าง 2400–3400

cm-1 ซึ่งเป็นช่วงของหมู่ฟังก์ชัน O–H ความถี่ในช่วงความกว้าง
2800–3000 cm-1 เป็นช่วงของหมู่ฟังก์ชัน C–H ความถี่ในช่วงความ
กว้าง 1650 – 1850 cm-1 เป็นช่วงของหมู่ฟังก์ชัน C=O และความถี่
ในช่วงความกว้าง 1000–1300 cm-1 เป็นช่วงของหมู่ฟังก์ชัน C–O
วัชระ (2549)
4. สรุป
สภาวะที่ เหมาะสมในการสกั ดเพคติ นจากกระเจี๊ ยบเขี ยวด้ วย
วิ ธี ก ารสกั ดโดยใช้ น้ํ า กลั่ น คื อ สภาวะการสกั ดที่ อุ ณ หภู มิ 95ºC
เวลานาน 90 min โดยมีปริมาณของเพคตินที่สกัดได้สูงที่สุดเท่ากับ
8.4 g คิดเป็น 16.15% โดยเพคตินที่สกัดได้จัดเป็น เพคตินชนิดที่มี
เมธอกซิลสูง (High methoxyl pectin; HMP) ซึ่งเป็นเพคตินชนิดที่
สามารถเกิดเจลรวดเร็วมาก (Ultra- rapid set pectin) เช่นเดียวกับ
เพคตินทางการค้า
5. กิตติกรรมประกาศ
คณะผู้ วิ จั ยขอขอบพระคุ ณมหาวิ ทยาลั ยเทคโนโลยี ราชมงคล
ล้านนา ที่ได้สนับสนุนงบประมาณที่ใช้ในการทําวิจัย รวมทั้งสถานที่
และอุปกรณ์ต่างๆ
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