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บทคัดย่อ 
กระเจี๊ยบเขียวจัดเป็นพืชท่ีมีสารประกอบเพคตินสูง มีสมบัติเป็นสารท่ีให้ความหนืด และนิยมนํามาใช้ประโยชน์ท้ังทางด้านอาหาร

และทางการแพทย์ งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาสภาวะท่ีเหมาะสมในการสกัดเพคตินจากกระเจี๊ยบเขียว ด้วยน้ํากลั่น ท่ีอุณหภูมิ 60 80 
และ 95 ºC โดยใช้เวลา 60 90 และ 120 min จากผลการวิจัยพบว่า การสกัดเพคตินท่ีอุณหภูมิ 95 ºC เวลา 90 min มีปริมาณเพคตินท่ีสกัดได้ 
เท่ากับ 16.15% นอกจากนี้ยังพบว่าเพคตินท่ีสกัดได้มีค่าเมธอกซิล และปริมาณนํ้าหนักสมมูลสูงกว่า เพคตินทางการค้า ซ่ึงมีค่าเท่ากับ 10.70% 
และ 5555.56 mg ตามลําดับ จากการเปรียบเทียบค่าความชื้น พบว่าเพคตินท่ีสกัดได้จากกระเจี๊ยบเขียวมีแนวโน้มของความชื้นท่ีใกล้เคียงกับ
เพคตินทางการค้า มีความชื้นอยู่ในช่วงระหว่างความชื้นท่ี 3.50– 6.09% ส่วนค่าสีและค่าความหนืดมีความแตกต่างกันตามสภาวะในการสกัด 
โดยเพคตินท่ีสกัดได้จัดเป็นเพคตินชนิดท่ีมีเมธอกซิลสูง ซ่ึงสามารถเกิดเจลได้อย่างรวดเร็ว 
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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. 
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1. บทนํา 
เพคติน (Pectin) เป็นสารประกอบของพอลิเมอร์ของ โพลีแซกคา

ไรด์ท่ีพบในพืชจากธรรมชาติและเป็นสารต้ังต้น (substrate) ของ
เอนไซม์เพคติเนส ในทางการค้าจะสกัดเพคติน จากเปลือกผลไม้ ซ่ึง
เป็นโครงสร้างพ้ืนฐานของผนังเซลล์ของพืชชั้นสูง โดยมีสมบัติพิเศษ 
คือ เม่ือละลายน้ําจะพองตัวเป็นเจลทําหน้าท่ีเป็นสารก่อสภาพเจล 
(Gelling agent)  สารเพ่ิมความเข้มข้นของของเหลว (Thickness) 
และสารให้ความคงตัว (Stabilizer) จึงสามารถนําไปประยุกต์ใช้ใน

อุตสาหกรรมอาหารประเภทเคร่ืองด่ืมน้ําผลไม้ โยเกิร์ต และแยมอย่าง
กว้างขว้าง แต่ในปัจจุบันเพคตินท่ีมีขายทางการค้าได้มีการนําเข้ามา
จากต่างประเทศและมีราคาค่อนข้างสูง เพ่ือเป็นการทดแทนการ
นําเข้าและเพิ่มมูลค่าของผลิตผลทางการเกษตร ยังพบว่าเพคติน
สามารถพบได้ในชั้นเนื้อเย่ือของพืชทางธรรมชาติ โดยเฉพาะอย่างย่ิง
กระเจี๊ยบเขียวซ่ึงจัดเป็นพืชท่ีมีสารประกอบคาร์โบไฮเดรตโมเลกุล
ใหญ่ โดยจะมีลักษณะเป็นเมือกท่ีขับออกมาจากฝัก ซ่ึงพบว่าเมือกท่ี
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ถูกขับออกมีลักษณะโครงสร้างหลักเป็นแรมโนกาแล็กทูโรแนน คล้าย
ลักษณะโครงสร้างของ   เพคติน Tornoda et al. (1989) อีกด้วย 

ปัจจุบันพบว่าบางช่วงกระเจี๊ยบเขียวมีราคาค่อนข้างถูก อาจ
เนื่องมาจากอุตสาหกรรมแปรรูปจะรับซ้ือและให้ราคาสูงเฉพาะ
วัตถุดิบท่ีผ่านเกณฑ์มาตรฐานเท่านั้นเพ่ือทําการส่งออก จึงทําให้
กระเจี๊ยบเขียวท่ีฝักไม่ผ่านมาตรฐานมีราคาค่อนข้างถูก ดังนั้นเพ่ือ
เป็นการเพ่ิมมูลค่าของวัตถุดิบทางการเกษตร ในงานวิจัยนี้จึงได้มี
การศึกษาสภาวะท่ีเหมาะสมในการสกัดเพคตินจากกระเจี๊ยบเขียว 
โดยใช้น้ํากลั่นเพ่ือท่ีจะสามารถนําเพคตินท่ีสกัดได้มาพัฒนาและ
นําไปใช้ประโยชนใ์นอุตสาหกรรมอาหารได้ 

2. อุปกรณ์และวิธีการ 
2.1 การเตรียมกระเจี๊ยบเขียวแห้ง 

กระเจี๊ยบเขียวฝักสดจะถูกนํามาแคะเอาเมล็ดออกและห่ันเป็นชิ้น
เล็กๆ แล้วนํามาล้างทําความสะอาด จากนั้นทําการต้มกับเอทานอล
ความเข้มข้น 95% อัตราส่วน 1:1 (w/v) ท่ีอุณหภูมิ 80ºC เวลา 10 
min นํามาล้างด้วยน้ําสะอาดอีกครั้งพร้อมกับบีบเพ่ือเอาเอทานอ
ลออก หลังจากนั้นทําการเข้าอบด้วย hot air oven ท่ีอุณหภูมิ 65ºC 
เวลา 24 h จนกระเจี๊ยบเขียวแห้ง เก็บไว้ในภาชนะปิดสนิท 

2.2 สภาวะการสกัดเพคติน โดยใช้วิธีการสกัดด้วยน้ํากลั่น 
กระเจี๊ยบเขียวแห้งถูกนํามาสกัดด้วยน้ํากลั่น อัตราส่วน 1:2 

(w/v) โดยการต้มในอ่างควบคุมอุณหภูมิ (water bath) ท่ีอุณหภูมิ 
60, 80 และ 95ºC เวลา 60, 90 และ 120 mins ตามลําดับ นํามา
กรองผ่านผ้าขาวบาง 1 ชั้น พร้อมท้ังทําการสกัดเช่นเดิมจนครบ 2 
คร้ัง จากนั้นนําสารละลายที่ได้จากการสกัดท้ัง 2 ครั้งมาผสมกัน แล้ว
เติมเอทานอล 95% อัตราส่วน 1:1 (v/v) คนผสมสารละลายให้เข้ากัน
อย่างแรง ต้ังท้ิงไว้ท่ีอุณหภูมิห้องเป็นเวลา 15 h จากนั้นทําการกรอง
แยกตะกอนเพคตินผ่านผ้าแก้ว 2 ชั้นด้วย Buchner funnel พร้อม
ท้ังล้างตะกอนเพคตินท่ีได้ด้วยเอทานอล 95% จํานวน 3 ครั้ง และ
ล้างด้วยอะซิโตนความเข้มข้น 50% จํานวน 3 ครั้ง แล้วนําตะกอนเพ
คตินท่ีสกัดได้อบด้วย hot air oven ท่ีอุณหภูมิ 60ºC เวลา 24 h จน
แห้งแล้วบดให้เป็นผง 

2.3 การวิเคราะห์สมบัติทางกายภาพและทางเคมีของเพคตินท่ี
สกัดได้จากกระเจี๊ยบเขียว 

งานวิจัยนี้ได้มีการวิเคราะห์สมบัติทางกายภาพและสมบัติทางเคมี 
ดังนี้ การวัดค่าความชื้น การวัดความหนืด การวัดค่าสี การหาปริมาณ
สมมูลของเพคตินและการวิเคราะห์โครง สร้างของเพคตินด้วยเครื่อง 
Fourier Transform Infrared Spectrometer 

2.3.1 การวัดค่าความชื้น (moisture content) 
เพคตินท่ีสกัดได้จากกระเจี๊ยบเขียวจะถูกนํามาวัดค่าความชื้น 

ด้วยเครื่อง moisture analyzer (OHAUS, USA) ซ่ึงทําได้โดยการชั่ง
เพคตินหนัก 1g แล้วนํามาวางไว้บนเครื่องวัดความชื้น โดยเลือก

รูปแบบการให้ความร้อนแบบมาตรฐานท่ีอุณหภูมิ 105ºC เวลา 30 
min ทําการทดลอง 3 ซํ้า 

2.3.2 การวัดความหนืด (Viscosity Measurement) 
นําเพคตินท่ีสกัดได้จากกระเจี๊ยบเขียวมาผสมกับน้ํากลั่นใน

อัตราส่วน 1:50 (w/v) คนให้เพคตินละลายเป็นเนื้อเดียวกัน แล้ว
นํามาวัดความหนืดด้วยเครื่อง Brookfield viscometer (HADV-I-
Prime, USA) โดยใช้หัวสปรินเดอร์ขนาด 02 และความเร็วรอบ 100 
rpm เป็นเวลา 3 min ทําการทดลอง 3 ซํ้า 

2.3.3 การวัดค่าสี (Color Measurement) 
นําเพคตินท่ีสกัดได้จากกระเจี๊ยบเขียวมาวัดค่าสี โดยสุ่มตัวอย่าง

ประมาณ 2 g จํานวน 3 ซํ้า โดยใช้เครื่องวัดสี (ColorFlex A60-
1010-615, 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
อินดิเคเตอร์ (Indicator) จากนั้นนําสารละลายไปไทเทรตกับ
สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ความเข้มข้น 0.1 Nจนกระทั่ง
สารละลายถึงจุดยุติ ธนาวรรณ (2556) จากนั้นนํามาคํานวณหา
น้ําหนักสมมูลจากสูตร 

น้ําหนักสมมูล =  (1)	

โดย S = น้ําหนักผงเพคตินท่ีใช้ (g) 
 N = จํานวนนอร์มอลิตีของสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ท่ี
   ใช้ในการไทเทรต (Normality; N) 
 V = ปริมาตรของสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ท่ีใช้ในการ
   ไทเทรต (ml) 

2.3.5 การหาปริมาณเมธอกซิลของเพคติน 
นําสารละลายที่ผ่านการหานํ้าหนักสมมูลมาเติมสารละลาย

โซเดียมไฮดรอกไซด์ความเข้มข้น 0.25 N จํานวน 25 ml เขย่าให้เข้า
กันสารละลายจะเป็นสี ม่วงจากนั้นปิดปากขวดรูปชมพู่ ด้วย
อะลูมิเนียมแล้วต้ังท้ิงไว้ประมาณ 30 min เติมสารละลายกรดไฮโดร
คลอริกความเข้มข้น 0.25 N จํานวน 25 ml เขย่าจนกระท่ัง
สารละลายเปลี่ยนสีจากสีม่วงเป็นสีเหลืองนําสารละลายท่ีได้ไป
ไทเทรตด้วยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ท่ีความเข้มข้น 0.1 N 
จนกระทั่งถึงจุดยุติ ธนาวรรณ (2556) จากนั้นนํามาคํานวณหา
ปริมาณเมธอกซิล (%) จากสตูร 

ปริมาณเมธอกซิล (%)=
	

 ×100  (2)	

โดย N = จํานวนนอร์มอลิตีของสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ท่ี
   ใช้ในการไทเทรต (Normality; N) 
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 V = ปริมาตรของสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ท่ีใช้ในการ
   ไทเทรต (ml) 
 E = น้ําหนักสมมูลของเมธอกซิลเป็นค่าคงท่ีเท่ากับ 31 
 S = น้ําหนักผงเพคตินท่ีใช้ (g) 

2.3.6 การวิเคราะห์โครงสร้างของเพคตินด้วยเครื่องฟูเรียร์
ทรานสฟอร์ มอิ นฟาเรดสเปกโตรโฟโตมิ เตอร์  (Fourier 
Transform Infrared Spectrophotometer; FTIR) 

ใช้การเตรียมสารตัวอย่างแบบ KBr disc โดยจะเร่ิมจากการบด
สารตัวอย่างท่ีเป็นของแข็งประมาณ 1–2 mg ผสมกับผง KBr ปริมาณ 
100 mg จากนั้นนําเข้าเคร่ืองอัดจนได้แผ่นกลมแบนใส โดยท้ังสาร
ตัวอย่างและ KBr ควรผ่านการอบให้แห้งก่อนท่ีจะนํามาบดรวมกัน 
หลังจากอัดเป็นแผ่นแบนแล้วนําแผ่น KBr disc ใส่ท่ียึดพิเศษแล้ววาง
บนลํารังสีเพ่ือวัดโครงสร้างของเพคติน 

3. ผลและวิจารณ์ 
3.1 ผลการหาสภาวะท่ีเหมาะสมในการสกัดเพคตินท่ีสกัดได้จาก
กระเจี๊ยบเขียวด้วยน้ํากลั่น 

จากการศึกษาสภาวะท่ีเหมาะสมในการสกัดเพคตินจากกระเจี๊ยบ
เขียว 9 สภาวะ คือ สภาวะท่ีอุณหภูมิ 60 80 และ 95 องศาเซลเซียส 
และที่เวลา 60 90 และ 120 mins ตามลําดับ จาก Figure 1 จะเห็น
ว่าเม่ือมีการใช้อุณหภูมิท่ี 80ºC เวลา 120 min หรือสภาวะสูงกว่านี้
จะมีแนวโน้มของการสกัดเพคตินได้ในปริมาณท่ีสูงข้ึน อยู่ในช่วง 
26.13 – 35.43 g โดยสภาวะการสกัดท่ีใช้อุณหภูมิ 95ºC เวลา 120 
min ให้ปริมาณเพคตินสูงท่ีสุดเท่ากับ 35.43 g ต่อกระเจี๊ยบเขียวแห้ง 
156 g ปริมาณเพคตินท่ีสกัดได้คิดเป็น 22.71% และการสกัดท่ี
อุณหภูมิ 80ºC เวลา 60 min ให้ปริมาณเพคตินน้อยท่ีสุดเท่ากับ 
6.95 g ในสภาวะที่ทําการสกัดโดยใช้อุณหภูมิในการสกัดท่ีตํ่าและใช้
เวลาในการสกัดน้อยจะได้ปริมาณเพคตินท่ีน้อยกว่าการสกัดท่ีใช้
อุณหภูมิ ในการสกัดท่ีสูงและใช้เวลาในการสกัดมาก อาจเนื่องมาจาก 
เพคตินเป็นสารประกอบท่ีแทรกตัวอยู่ในชั้นเนื้อเย่ือของพืชและ
ละลายน้ําได้ยากท่ีอุณหภูมิตํ่ากว่า 60ºC จึงต้องอาศัยเวลาและ
อุณหภูมิท่ีสูงข้ึนในการสกัด ธนาวรรณ (2556) พบว่าเม่ือเพ่ิม 

 
Figure 1 Percentage of pectin extracted from okra by 
distilled water. 

อุณหภูมิในการสกัดมากข้ึนปริมาณเพคตินท่ีสกัดได้จากพืชก็จะมาก
ข้ึนด้วย Pagan et al. (2001) และเม่ือเปรียบเทียบการสกัดท่ีใช้
อุณหภูมิเดียวกัน แต่ระยะเวลาต่างกัน จะพบว่าปริมาณของเพคติน
จะเพิ่มข้ึนตามระยะเวลาท่ีใช้ในการสกัดซ่ึงเม่ือใช้อุณหภูมิสูงในการ
สกัดจะช่วยเร่งปฏิกิริยาไฮโดรไลซีส (Hydrolysis) ทําให้สามารถ
สกัดเพคตินออกมาจากพืชได้เพ่ิมมากข้ึน ศูนย์นวัตกรรมหลังการ
เก็บเกี่ยว (2546) 

3.2 ผลการหาค่าความชื้นของเพคตินสกัดได้จากกระเจี๊ยบเขียว 
จากการทดสอบความชื้นของเพคตินทางการค้าและเพคตินท่ีสกัด

ได้จากกระเจี๊ยบเขียวท้ัง 9 สภาวะที่แตกต่างกัน จาก Figure 2 พบว่า
ความชื้นท่ีวัดได้จากเพคตินท่ีสกัดในสภาวะต่างๆ มีแนวโน้มของ
ความชื้นท่ีใกลเ้คียงกัน โดยมีความชื้นอยู่ในช่วงระหว่าง 5.21–6.09% 
ในขณะท่ีเพคตินทางการค้ามีความชื้นอยู่ท่ี 3.5% ซ่ึงเป็นค่าความชื้น
ท่ีอยู่ในช่วงของมาตรฐานความชื้นของเพคติน คือเพคตินจะต้องมี
ความชื้นท่ีตํ่ากว่า 10%  Fishman et al. (2000) 

 
Figure 2 Moisture content of pectin extracted from okra 
by distilled water. 

อย่างไรก็ตามสภาวะที ่ใช้ในการสกัดไม่ได้ม ีผลต่อความชื ้นท่ี
เพ่ิมข้ึนของเพคติน เนื่องจากหลังจากที่สกัดได้เพคตินแล้วจะต้อง
เอาเพคตินที่ได้ไปอบที่อุณหภูมิ 60ºC เป็นเวลานาน 24 h จน
น้ําหนักของเพคตินที่สกัดได้คงที่ เพื่อลดปริมาณความชื้นและ
ป้องกันการจับตัวกันเป็นก้อนของเพคตินในระหว่างการเก็บ
รักษา เนื่องจากปริมาณความชื้นมีผลต่อคุณภาพของเพคตินหาก
เพคตินมีความชื้นที่สูงจะมีผลทําให้เพคตินที่สกัดได้มีลักษณะท่ี
จับตัวกันเป็นก้อนและมีผลต่อน้ําหนักสุดท้ายของเพคติน องอาจ 
(2553) 

3.3 ผลการหาค่าความหนืดของเพคตินท่ีสกัดได้จากกระเจี๊ยบ
เขียว 

จากการทดสอบความหนืดของเพคตินทางการค้าและ เพคตินท่ี
สกัดได้จากกระเจี๊ยบเขียวท้ัง 9 สภาวะที่แตกต่างกัน จาก Figure 3 
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Figure 3 Viscosity of pectin extracted from okra by distilled 
water. 

พบว่าความหนืดของเพคตินท่ีสกัดได้มีแนวโน้มไม่คงท่ีอยู่ในช่วง
ระหว่าง 43.2–323 cP โดยมีความสัมพันธ์กับการเกิดเจล เม่ือ
อุณหภูมิสูงข้ึนการเกิดเจลจะเกิดได้เร็วข้ึน ซ่ึงมีผลต่อแรงระหว่าง
พันธะ คือ เพคตินจะถูกดึงน้ําออกจากสายเพคตินทําให้แรงระหว่าง
พันธะลดลงการเกิดเจลก็เพ่ิมมากข้ึนด้วย May (1977) โดยการ
สกัดเพคตินท่ีอุณหภูมิ 80ºC เวลา 120 min ให้ค่าความหนืดสูงสุด 
เท่ากับ 323±0.01 cP และอุณหภูมิ 60ºC เวลา 60 min ให้ค่า
ความหนืดตํ่าสุดเท่ากับ 43.2±0.13 cP ส่วนเพคตินทางการค้ามีค่า
ความหนืดเท่ากับ 71.2 cP แต่ผลท่ีได้จากการวัดความหนืดจะเห็น
ว่าอุณหภูมิและเวลาท่ีใช้ในการสกัดมีผลต่อค่าความหนืดของเพ
คตินท่ีสกัดได้ คือเพคตินท่ีสกัดในสภาวะท่ีใช้อุณหภูมิและเวลาท่ี
น้อยจะมีค่าความหนืดท่ีน้อยกว่าเพคตินท่ีสกัดในสภาวะท่ีใช้
อุณหภูมิและเวลาท่ีสูง ธนาวรรณ (2556) ซ่ึงหากเพคตินท่ีสกัดได้มี
ปริมาณของน้ําหนักสมมูลท่ีสูงก็จะส่งผลให้ เพคตินมีค่าความหนืด
ท่ีสูงข้ึนด้วย และปัจจัยท่ีมีผลต่อความหนืดคือ ค่าของปริมาณเมธ
อกซิล หากเพคตินมีปริมาณเมธอกซิลท่ีสูงก็จะทําให้เพคตินมีความ
หนืดท่ีสูงข้ึนตามไปด้วย ธนาวรรณ (2556) 

3.4 ผลการทดสอบคา่สีของเพคตินท่ีสกัดได้จากกระเจี๊ยบเขียว 
จากการทดสอบค่าสีของเพคตินทางการค้าและเพคตินท่ีสกัดได้

จากกระเจี๊ยบเขียว ท้ัง 9 สภาวะที่แตกต่าง พบว่าค่าสีของ เพคตินท่ี
สกัดได้จากกระเจี๊ยบเขียวท้ังในส่วนของค่า L* a* และ b* มีค่าท่ี
มากกว่าค่าสีของเพคตินทางการค้า ซ่ึงค่าสีของเพคตินท่ีสกัดได้มี
แนวโน้มท่ีไม่คงท่ี โดยค่า L* มีค่าอยู่ในช่วงระหว่าง 31.79–39.2 ค่า 
a* มีค่าอยู่ในช่วงระหว่าง 1.41–2.88 ค่า b* ค่าอยู่ในช่วงระหว่าง 
16.98–24.74 โดยสภาวะท่ีมีค่า L* ท่ีใกล้เคียงกับเพคตินทางการค้า
มากท่ีสุด คือ สภาวะการสกัดท่ีอุณหภูมิ 80ºC เวลา 90 min มีค่าสี
อยู่ท่ี 31.79±0.02 สภาวะที่มีค่า a* ท่ีใกล้เคียงกับเพคตินทางการค้า
มากท่ีสุด คือ สภาวะการสกัดท่ีอุณหภูมิ 95ºC เวลา 60 min มีค่าสี
อยู่ท่ี 1.41±0.05 และสภาวะท่ีมีค่า b* ท่ีใกล้เคียงกับเพคตินทาง
การค้ามากท่ีสุด คือ สภาวะการสกัดท่ีอุณหภูมิ 80ºC เวลา60 min มี
ค่าสีอยู่ท่ี 16.98±0.01 ค่าสีในการทดลองจะดูในส่วนของค่า L* 
เนื่องจากค่า L* เป็นค่าท่ีบอกถึงความสว่างของเพคตินท่ีสกัดได้ ซ่ึงค่า 
L* ในการทดลองพบว่ามีค่าท่ีมากกว่าเพคตินทางการค้า จาก Figure 

4 จะเห็นว่าเพคตินท่ีสกัดได้จะมีสีเข้มกว่าเพคตินทางการค้า คือมีสี
เขียวซ่ึงเห็นได้ชัดเม่ือเปรียบเทียบกับเพคตินทางการค้า ซ่ึงโดยท่ัวไป
แล้วจะล้างสีของเพคตินท่ีสกัดได้ด้วยวิธีการใช้เอทานอล 95% 
และอะซิโตนความเข้มข้น 50% ล้างจํานวนหลายๆ ครั้งเพ่ือให้สีของ
วัตถุดิบท่ีใช้ในการสกัดจางลงหรือกําจัดสีใน พคตินออกให้มากท่ีสุด 
ชวนิฏฐ์ และคณะ (2548) 

 

(a) (b) 
Figure 4 (a) commercial pectin (b) pectin extracted from 
okra. 

3.5 ผลการหานํ้าหนักสมมูลของเพคตินท่ีสกัดได้จากกระเจี๊ยบ
เขียว 

ผลจากการคํานวณหาค่าน้ําหนักสมมูลของเพคตินจากสูตรท่ี 1 
พบว่าน้ําหนักสมมูลมีแนวโน้มไม่คงท่ี แสดงดัง Table 1 

Table 1 Show Equivalent weight and Methoxyl content 
of pectin extracted from okra by distilled water and 
commercial pectin. 

Conditions 
Chemical properties  

Equivalent 
weight (mg) 

  Methoxyl   
content (%) 

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 

1260.50+1.84 
 3191.49±1.53 
 5172.41±3.10 
 3846.15±2.05 
 5357.14±3.20 
 5357.14±3.25 
 6000.00±3.76 
 4166.67±2.31 

   5.63+0.21 
   6.56±0.17 
   9.25±0.64 
  10.28±0.83 
   5.63±0.12 
   6.36±0.13 
   7.23±0.28 
   7.54±0.34 

95 ºC 90   min  5555.56±3.41   10.70±0.90 
95 ºC 120 min  7142.86±4.67    5.37±0.05 

ซ่ึงมีน้ําหนักสมมูลอยู่ระหว่าง 3191.49–7142.86 mg โดยการสกัด
ท่ีอุณหภูมิ 95ºC เวลา 120 min มีน้ําหนักสมมูลมากท่ีสุดเท่ากับ 
7142.86±4.67 mg และการสกัดท่ีอุณหภูมิ 60ºC เวลา 60 min 
มีน้ําหนักสมมูลน้อยท่ีสุดเท่ากับ 3191.49±1.53 mg โดยเพคติน
ทางการค้ามีน้ําหนักสมมูลเท่ากับ 1260.50+1.84 mg ซ่ึงเพคตินท่ี
มีน้ําหนักกรัมสมมูลมากจะมีโครงสร้างของเพคตินท่ีใหญ่กว่าเพ
คตินท่ีมีน้ําหนักสมมูลน้อย นอกจากนี้น้ําหนักสมมูลยังบ่งบอกถึงค่า



 

 241

น้ําหนักโมเลกุลสูงและความสามารถในการเกิดเจลได้ดี ธนาวรรณ 
(2556) และเม่ือระยะเวลาในการสกัดเพ่ิมข้ึนมีผลทําให้น้ําหนัก
สมมูลเพ่ิมข้ึนซ่ึงมีความสัมพันธ์กับปริมาณของกรดพอลิกาแล็คทูโร
นิค (Polygalacturonic) บริสุทธ์ิ 

3.6 ผลการทดสอบปริมาณเมธอกซิลของเพคตินท่ีสกัดได้จาก
กระเจี๊ยบเขียว 

จาก Table 1 จะเห็นว่าปริมาณเมธอกซิลของเพคตินท่ีสกัดได้
จากกระเจี๊ยบเขียวมีแนวโน้มท่ีไม่คงท่ีซ่ึงจะข้ึนอยู่กับอุณหภูมิและ
เวลาท่ีใช้ในการสกัด ซ่ึงพบว่าท่ีอุณหภูมิเดียวกันแต่ระยะเวลาในการ
สกัดต่างกันจะมีผลทําให้ปริมาณเมธอกซิลท่ีได้ต่างกัน     ธนาวรรณ 
(2556) โดยเพคตินท่ีมีค่าเมธอกซิลต้ังแต่ 5% ข้ึนไปจัดเป็นเพคติน
ชนิด HMP (High methoxy pectin) ส่วนเพคตินท่ีมีค่าเมธอกซิ
ลตํ่ากว่า 5% จัดเป็นเพคตินชนิด LMP (Low methoxy pectin) 
Yapo et al. (2008) จากการศึกษาพบว่า  เพคตินจากกระเจี๊ยบเขียว
ท่ีได้จากการสกัดและเพคตินทางการค้ามีปริมาณเมธอกซิลมากกว่า 
5% จึงจัดเป็นเพคตินชนิดท่ีมีเมธอก ซิลสูง HMP (High methoxy 
pectin) 

3.7 ผลการวิเคราะห์โครงสร้างของเพคตินด้วยเครื่องฟูเรียร์ทรานส
ฟอร์มอินฟาเรดสเปก-โตรโฟโตมิเตอร์ (Fourier Transform 
Infrared Spectrophotometer; FTIR) 

ผลการวิเคราะห์โครงสร้างของเพคตินด้วยเครื่อง FTIR เพ่ือเป็น
การยืนยันผลของการวิเคราะห์ซ่ึงได้จากหมู่ฟังก์ชัน C=O ของเพคติน
ทางการค้าเปรียบเทียบกับเพคตินท่ีสกัดได้จากกระเจี๊ยบเขียว ซ่ึง
แสดงในกราฟจะเป็นช่วงท่ีบอกว่าสารท่ีสกัดได้ คือ เพคติน เนื่องจาก 
C=O เป็นหมู่ฟังก์ชันท่ีเป็นองค์ประกอบของเพคติน โดยแสดง
ค่าความถี่ในช่วงความกว้าง1650–1850 cm-1 Figure 5 แสดง
เส้นกราฟของเพคตินท่ีสกัดได้จากกระเจี๊ยบเขียวมีแนวโน้มของกราฟ
ในทิศทางเดียวกันกับกราฟของเพคตินทางการค้า เม่ือศึกษาหมู่
ฟังก์ชันและตําแหน่งท่ีเกิดความถี่ของหมู่ฟังก์ชันของสารที่สกัดได้กับ
เพคตินทางการค้า 

 
Figure 5 Infrared Spectrum of (a) commercial pectin (b) 
pectin extracted from okra. 

พบว่าเส้นกราฟมีแนวโน้มท่ีใกล้เคียงกัน ซ่ึงสามารถสรุปได้ว่าสารท่ี
สกัดได้ คือ เพคติน โดยเส้นอินฟาเรดสเปกตรัมของเพคตินท่ีสกัดได้
จากกระเจี๊ยบเขียวแห้งเกิดความถ่ีในช่วงความกว้าง 2400–3400 

cm-1 ซ่ึงเป็นช่วงของหมู่ฟังก์ชัน 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 
สภาวะที่เหมาะสมในการสกัดเพคตินจากกระเจี๊ยบเขียวด้วย

วิธีการสกัดโดยใช้น้ํากลั่น คือ สภาวะการสกัดท่ีอุณหภูมิ 95ºC 
เวลานาน 90 min โดยมีปริมาณของเพคตินท่ีสกัดได้สูงท่ีสุดเท่ากับ 
8.4 g คิดเป็น 16.15% โดยเพคตินท่ีสกัดได้จัดเป็น เพคตินชนิดท่ีมี
เมธอกซิลสูง (High methoxyl pectin; HMP) ซ่ึงเป็นเพคตินชนิดท่ี
สามารถเกิดเจลรวดเร็วมาก (Ultra- rapid set pectin) เช่นเดียวกับ
เพคตินทางการค้า 

5. กิตติกรรมประกาศ 
คณะผู้วิจัยขอขอบพระคุณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ล้านนา ท่ีได้สนับสนุนงบประมาณที่ใช้ในการทําวิจัย รวมท้ังสถานท่ี
และอุปกรณ์ต่างๆ 
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