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บทท่ี 37 รายละเอียดขอ้มูลสารเคมีชีวภาพประเภท 
กรดซิตริก (Citric Acid) 

1. ข้อมูลทั่วไป    
 ปัจจุบันการผลิตกรดซิตริกนิยมผลิตในรูปของผลึกมอนอไฮเดรต (Monohydrate) มีสูตรเคมีคือ  
C6H8O7.H2O โครงสร้างทางเคมีแสดงดังภาพท่ี 1 และชื่อทางเคมีคือ 2-hydroxy 2, 3-propanetricarboxylic 
acid โดยผลึกของกรดซิตริกจะมีน ้าประกอบอยู่ 1 โมเลกุล มีสีใส ไม่มีกลิ่น มีรสเปรี ยว มีความสามารถละลาย
ในน ้าเย็น (133 g/ml) มากกว่าการละลายในน ้าร้อน โดยกรดซิตริกมีคุณสมบัติทางเคมีดังตารางที่ 1 [1,2] 

 

ภาพที่ 1 โครงสร้างของกรดซิตริก 

ตารางท่ี 1 คุณสมบัติของกรดซิตริก [1,2] 
Properties Anhydrous Monohydrate 

Molecular Weight 192.12 210.14 
Specific Gravity 1.665 1.542 
Melting Point 153 oC 70-75 oC 
Boiling Point  175 oC 

2. กระบวนการสังเคราะห์ 
การสังเคราะห์กรดซิตริกสามารถแบ่งได้เป็น 2 วิธี ได้แก่ การสกัดจากวัตถุดิบที่มีรสเปรี ยว เช่น 

มะนาว สัปปะรด และส้ม เป็นต้น และการสังเคราะห์จากน ้าตาลกลูโคสผ่านวิถีไกลโคไลซีส (Glycolysis 
Pathway) ดังภาพที่ 2 ซึ่งการสังเคราะห์นี จะใช้จุลินทรีย์ช่วยในกระบวนการหมัก โดยจุลินทรีย์ที่สามารถผลิต
กรดซิตริกได้ แสดงดังตารางที่ 2 ในแต่ละกระบวนการจะมีปริมาณของกรดซิตริกแตกต่างกันขึ นอยู่กับชนิด
ของวัตุดิบ (ตารางที่ 3) และสภาวะที่ใช้ในกระบวนการผลิต ซึ่งในปัจจุบันการผลิตกรดซิตริกของโลก 99% 
นิยมใช้วิธีแบบหมัก โดยการผลิตกรดซิตริกสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ขั นตอน การเตรียมการหมัก การหมัก
เพ่ือให้เป็นน ้าหมัก และการท้าให้บริสุทธิ์ แสดงดังภาพที่ 3 [1,2] 

ตารางท่ี 2 จุลินทรีย์ที่สามารถผลิตกรดซิตริก [1,2] 
Fungi Yeasts Bacteria 

Native Strain   
Aspergillus niger Candida tropicalis Arthrobacter paraffinens 

A. aculeatus C. oleophila Bacillus licheniformis 
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Fungi Yeasts Bacteria 
A. carbonarius C. guilliermondii Corynebacterium spp. 

A. awamori C. citroformans  
A. foetidus C. intermedia  

A. fonsecaeus C. parapsilosis  
A. phoenicis C. zeylanoides  
A. fumaricus C. fibriae  
A. luchensis C. subtropicalix  

A. saitoi Candida lipolytica  
A. usumii Hansenula anamola  
A. wentii Yarrowia lipolytica  

Penicillium janthinellum   
Penicillium luterum   
P. purpurogenum   

P. restrictum   
P. citrinum   

Paecilomyces divaricatum   
Mucor piriformis   

Trichoderma viride   
Sacharomycopsis lipolitica   

Mutant strain   
Aspergillus niger C192   

A. niger GCB-75   
A. niger YW-112   

Aspergillus niger CBX-209   

ตารางท่ี 3 ปริมาณกรดซิตริกจากวัตถุดิบทางธรรมชาติ [1,2] 

Raw materials 
Yield 
(%) 

Raw materials 
Yield 
(%) 

Apple pomace 88 a Bagasse hydrolysates 60 a 
Beet molasses 68.7 a Brewery waste 78.5 a 
Brewery waste 42-58 a Cane molasses 100 

Carob pod 60 Carob sugar 40-60 a 
Carrot waste 36 Cassava bagasse 67 

Cellulose hydrolysate 44 Coffee husk 32-46 a 
Coconut oil 99.6 c Corn starch 62 

Corncob 50 Date syrup 60 a 
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Raw materials 
Yield 
(%) 

Raw materials 
Yield 
(%) 

Date syrup 50 Deoiled rice bran 22 a 
Grape pomace 60 a Grape pomace 88 

Hydrolysate starch 75 Kiwi fruit peel 60 a 
Mandarin orange waste 55-65 b Molasses (sugarcane bagasse) 64.5 

Okara (soy residue) 53 Olive oil 119 e 
Palm oil 155 c Pineapple waste 74 

Pineapple waste water 50-60 b Rapeseed oil 115 c 
Soybean oil 63 Spent grain liquor 63 a 

Tubers of Asphodelus aestivus 24-26 a Turnip whey (enriched with molasses) 27-46 
Whey permeate 19-33 a Yam bean starch 74 a 

a- Based on sugar consumed. 
b- Based on total sugars. 
c- Based on oils and fatty acids. 

 
- การสกัดกรดซิตริกจากกรดมะนาว 
การสกัดวิธีนี เริ่มจากการคั นมะนาวออกมาเป็นน ้ามะนาว ซึ่งภายในน ้ามะนาวจะประกอบด้วยกรดซิตริก

ประมาณ ร้อยละ 7-9 จากนั นน้าน ้ามะนาวที่คั นได้ผสมแคลเซียมออกไซด์เพ่ือให้เกิดเป็นเกลือแคลเซียมซิเตรท 
แล้วจึงเติมกรดซัลฟิวริก เพ่ือท้าให้กรดซิตริกแยกตัวออกมาจากสารละลาย แล้วจึงน้ามาเข้ากระบวนการตก
ผลึก และอบแห้ง จะได้เป็นผลึกกรดซิตริกเพ่ือน้าไปใช้ต่อไป 

- การสังเคราะห์กรดซิตริกจากกากน ้าตาล 
การสังเคราะห์กรดซิตริกจากการน ้าตาลจะท้าการหมักด้วยเชื อรา  Aspergillus Niger แบบแช่จม 

(Submerged Fermentation) โดยขั นแรกจะต้องปรับความเข้มข้นของน ้าตาลให้มีความเข้มข้นที่เหมาะสม 
ประมาณร้อยละ 15 หรือที่ 20 oBrix จากนั นเติมสารอาหารแอมโมเนียมไนเตรท (Ammonium Nitrate) 2-
2.5 g/l มอนอโพแทสเซียม ฟอสเฟส (Monopotassium Phosphate) 0.3-1.0 g/l, แมกนีเซียม ซัลเฟส 
(Magnesium Sulphate) 0.2-0.25 g/l และเติมโลหะหนัก เหล็ก ( Iron; Fe) สังกะสี (Zinc; Zn) และ 
แมงกานีส (Manganese; Mn) เล็กน้อยท่ีระดับ 0.01 g/l จากนั นผ่านกระบวนการฆ่าเชื อ (Sterilization) และ
ปรับสภาวะกรดด่างที่ pH ประมาณ 6 แล้วจึงเติมเชื อ Aspergillus Niger ML 516 ที่ผ่านการเลี ยงเชื อ
ประมาณร้อยละ 2 ต่อน ้าหนัก และ ใช้อุณหภูมิการหมักประมาณ 28-30 oC เติมอากาศและกวนด้วยใบกวน
ประมาณ 8 วัน จะได้น ้าหมักที่มีกรดซิตริกความเข้มข้นร้อยละ 60 จากนั นน้าน ้าหมักมาตกตะกอนด้วยปูนขาว
ในรูปเกลือ และใช้กรดก้ามะถันละลายกรดซิตริกออกจากผลึกเกลือ น้าไปกรองแยกยิปชั่ม (Calcium 
Sulphate) ออกไป และน้าของเหลวที่ได้ผ่านการลดสีด้วยถ่าน (Active Carbon) จากนั นเข้ากระบวนการตก
ผลึกโดยน้ามาต้มและเค่ียว แล้วจึงอบแห้ง จะได้เป็นผลึกกรดซิตริกเพ่ือน้าไปใช้ต่อไป 

งานวิจัยของ Sikandar Ali และคณะ ศึกษาและหาสภาวะที่ เหมาะสมในการผลิตกรดซิตริกจาก
กากน ้าตาลโดยท้าการหมักกากน ้าตาลที่ความเข้มข้นร้อยละ 15 ด้วยเชื อรา Aspergillus niger พันธุ์ GCBT7 
เพ่ือเปลี่ยนน ้าตาลในกากน ้าตาลเป็นกรดซิตริกในถังหมัก พบว่าสภาวะที่เหมาะสมคือการควบคุมสภาวะความ
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เป็นกรดด่างที่ pH ระดับ 6 ควบคุมอุณหภูมิที่ 30 oC เติมออกซิเจนที่ระดับ 1 l/l/min และเติมแอมโมเนียม
ไนเตรท ปริมาณร้อยละ 0.2 เพ่ือเป็นแหล่งอาหาร (ไนโตรเจน) ให้เชื อรา Aspergillus niger ใช้เวลาหมัก 144 
ชั่วโมง จะได้กรดซิตริกที่ประสิทธิภาพสูงสุดที่ระดับระหว่าง 96.06-103.06 กรัม/1 ลิตรกากน ้าตาล โดยจะได้
เซลล์แห้งและอัตราการใช้น ้าตาลจากกากน ้าตาลของเชื อรา Aspergillus niger ที่ 18.5 กรัม/1 ลิตร
กากน ้าตาล และ 96.55 กรัม/1 ลิตรกากน ้าตาล ตามล้าดับ จากนั นท้าการตกผลึกโดยน้ามาต้มและเคี่ยว แล้ว
จึงอบแห้ง จึงได้เป็นผลึกกรดซิตริก 

- การสังเคราะห์กรดซิตริกจากมันส้าปะหลัง 
การสังเคราะห์กรดซิตริกจากมันส้าปะหลังเริ่มจาก น้ามันส้าปะหลังมาบดย่อยให้เป็นผง และน้าไปหมักใน

ถังหมักด้วยเชื อจุลิทรีย์ Aspergillus Niger ที่มีประสิทธิภาพสูงในการเปลี่ยนแป้งให้เป็นกรดซิตริก โดยจะ
ควบคุมอุณหภูมิ ค่าความเป็นกรดด่าง และการเติมออกซิเจน พร้อมทั งมีการกวนผสมภายในถังเพ่ือให้จุลินทรีย์
ท้างานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด จากนั นน้าไปผ่านการกรองเพ่ือน้ากากมันออก ตกผลึกด้วยปูนขาว ใช้ถ่านกับ
กรดซัลฟิวริกละลายกรดซิตริกออกจากผลึกเกลือ ก่อนน้าไปกรองแยกยิปชั่มออกไป จากนั นจึงน้าของเหลวที่
ได้มาตกผลึก อบแห้ง จะได้เป็นผลึกกรดซิตริก 

 

ภาพที่ 2 แผนผังแสดงวิถีไกลโคไลซีส (Glycolysis Pathway) [3] 
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ภาพที่ 3 แผนผังแสดงกระบวนการผลิตกรดซิตริกเม่ือใช้สารตั งต้นต่างชนิดกัน [4] 
 

3. บริษัทผู้ผลิตและจัดจ้าหน่าย  
3.1 บริษัทผู้ผลิต Citric acid 

3.1.1 ภายในประเทศไทย แสดงดังตารางที่ 4 

ตารางท่ี 4 รายชื่อบริษัทผู้ผลิต Citric acid ภายในประเทศ 
บริษัทผูผ้ลิต ที่อยู่ เบอร์โทร ประเทศ เว็บไซต์ 

บริษัท ไทยซิ
ตริก แอซิด จ้ากัด 

969 ถนนบางขุนเทียน-
ชายทะเล แขวงแสมด้า 

เขตบางขุนเทียน 
กรุงเทพมหานคร 10150 

02-892 
0888 

ไทย 
http://www.btj-

group.com/btjmain/TH
CAC.php?l=2 

บริษัท 
อุตสาหกรรมกรด

มะนาว จ้ากัด 

231 นิคมอุตสาหกรรม
บางปู ต้าบลแพรกษา 

อ้าเภอเมือง
สมุทรปราการ 10280 

02-709 
4375 

ไทย - 

บริษัท ไทยโพลีเคมิ
คอล จ้ากัด 

36/1 หมู่9 ต้าบลนาดี 
อ้าเภอเมืองสมุทรสาคร 

สมุทรสาคร 74000 

034-854 
888 

ไทย 
http://www.thaipolych

emicals.com/ 

บริษัท ที.โอ.พี เคมี
คอล (ประเทศไทย) 

บ้านเลขท่ี 77 ซอยท่า
ข้าม 20 แยก 8-2-2 

064-935-
2138 

ไทย 
http://www.top2132c

hemical.com/ 
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บริษัทผูผ้ลิต ที่อยู่ เบอร์โทร ประเทศ เว็บไซต์ 
แขวงแสมด้า เขตบางขุน
เทียน กรุงเทพฯ 10150 

บริษัท นิรันดร์ 
(ประเทศไทย) 

จ้ากัด 

อาคาร เอ็ม.ดี ทาวเวอร์ 
ชั น 15 ต.บางนา อ.บาง
นา จ.กรุงเทพมหานคร 

10260 
 

093-
1622658 

 
ไทย 

http://www.niran.co.th
/?page_id=241 

3.1.2 ต่างประเทศ แสดงดังตารางที่ 5   

ตารางท่ี 5 รายชื่อบริษัทผู้ผลิต Citric acid ในต่างประเทศ 
Manufactures Address Contact Country Website 

Thechemical 
company 

44 Southwest 
Avenue Jamestown 

RI 02835 

(401) 360-
2800 

United 
States 

https://thechemco.co
m/ 

Imrich Goliaš - 
LIANA-GOLF 

Lopuchovská 734/1 
Raslavice 086 41 

Slovenská republika 

+421 54 
4792 195 

Slovakia 
http://www.lianasro.sk

/ 

SIGMA-ALDRICH 
2 Science Park Drive 
#05-01/12 Ascent 
Building 118222 

+65 6593 
4660 

Singapore 
https://www.sigmaaldr
ich.com/singapore.ht

ml 

3.2 บริษัทผู้จัดจ้าหน่าย Citric acid 
3.2.1 ภายในประเทศไทย แสดงดังตารางที่ 6  

ตารางท่ี 6 รายชื่อบริษัทผู้จัดจ้าหน่าย Citric acid ภายในประเทศ 
บริษัทผู้จ้าหน่าย ที่อยู่ เบอร์โทร ประเทศ เว็บไซต์ 

บริษัท บีมเคม 
จ้ากัด 

1350/712 อาคารไทย
รงค์ทาวเวอร์ ชั นที่ 1 
ถนนพัฒนาการ แขวง
สวนหลวง กรุงเทพฯ 

10250 

02-
0135606-9 

ไทย 
http://www.beamche
m.com/index.php?lan

g=th 

บริษัท ไทยซิ
ตริก แอซิด จ้ากัด 

969 ถนนบางขุนเทียน-
ชายทะเล แขวงแสมด้า 

เขตบางขุนเทียน 
กรุงเทพฯ 10150 

02-892 
0888 

ไทย 
http://www.btj-

group.com/btjmain/TH
CAC.php?l=2 
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บริษัทผู้จ้าหน่าย ที่อยู่ เบอร์โทร ประเทศ เว็บไซต์ 

บริษัท เอ็ม เอ็ม ซี 
เคมีคอล จ้ากัด 

50/49 ซอยจตุโชติ20 
แขวงออเงิน เขยสายไหม 

กรุงเทพฯ 10220 

02-
1173529 

ไทย 
http://www.mmcche
mical.co.th/home/?pa

ge_id=47 

บริษัท เคมีไทย 
คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป 

จ้ากัด 

7 ซอย อ่อนนุช 53 แยก 
1-4 แขวง ประเวศ เขต 

ประเวศ กรุงเทพฯ 
10250 

02-321 
6619 

ไทย - 

บริษัท ไอควอลิตี  
เคมีคอล จ้ากัด 

79/51 หมู่ 17 ต้าบลบึง
ค้าพร้อย อ้าเภอล้าลูกกา 

จังหวัดประทุมธานี 
12150 

02-
1015484 

ไทย 
http://iqcchemical.co.t

h/ 

บริษัท ซิกมา-อัลด
ริช (ประเทศไทย) 

จ้ากัด 

อาคารเดอะพรอมานาด 
ชั นจี ห้องเอบีซี 2/4 

ถนน วิทยุ แขวง ลุมพินี 
เขต ปทุมวัน กรุงเทพฯ 

10330 

02-655 
2227 

ไทย - 

3.2.2 ต่างประเทศ แสดงดังตารางที่ 7  

ตารางท่ี 7 รายชื่อบริษัทผู้จัดจ้าหน่าย Citric acid ในต่างประเทศ 
Manufactures Address Contact Country Website 
A.+E. Fischer-

Chemie  GmbH 
& Co. KG 

Storchenallee 49 
Wiesbaden 

D-6 52 

+49 (0) 6 
11 / 928 
46 – 01 

Germany 
http://www.fischer-
chemie.com/wiesba

den/ 

AGREMA Poland 
Sp. z o.o. 

ul. Szczęśliwa 38A/2 
53 - 418 Wrocław 
woj. dolnośląskie 

+48 (71) 
38 89 350 

Poland 
http://www.agrema.p

l/en/ 

COLVAS 
Mun. Chişinău, com. 

Bubuieci, str. 
Gospodarilor 9 

079112113 Romadia 
http://www.colvas.m

d/ 

ELUO ECOLO 
2390, Chemin de 

Clavary 06810 
04 92 60 

94 23 
France 

http://www.eluoecol
o.com/ 

W. Ulrich GMBH 
Gewerbering 10, 
86922 Eresing 

+49 8193 
93120 

Germany 
http://www.ulrichgm

bh.de/ 
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Manufactures Address Contact Country Website 
Atlantic 

Chemicals 
Trading GmbH 

Hermannstraße 46 
20095 Hamburg 

+49 (0)40 
33 44 19-0 

Germany 
http://www.act.de/e

nglish/index.html 

Jebsen&jessen 
GMBH & CO. KG 

Hanseatic Trade 
Center Kehrwieder 
11-20457 Hamburg 

post office box 1113 
13-20413 Hamburg-D 

+49 (0)40 / 
30 14 01 

Germany 
https://www.jebsen-

jessen.de/en/ 

AURIMEX AG 
Gewerbestrasse 5 

CH-6330 Cham/Zug 
+41 (0)41 
740 58 48 

Switzerland 
http://www.aurimex.

com/ 

Chemequal 10906 Ohio Ave 
Los Angeles, 90024 

760-555-
1313 

California 
http://www.chemeq

ual.com/ 

SIGMA-ALDRICH 
2 Science Park Drive 
#05-01/12 Ascent 
Building 118222 

+65 6593 
4660 

Singapore 
https://www.sigmaal
drich.com/singapore.

html 

4.  การประยุกต์ใช้ Citric acid ในอุตสาหกรรม 
กรดซิตริกเป็นกรดอ่อนที่พบได้ในผักและผลไม้ เช่น องุ่น แอปเปิ้ล และมักพบมากในผักและผลไม้รส

เปรี ยว เช่น มะนาว สัปปะรด ส้ม เป็นต้น โดยได้น้ากรดซิกตริกมาประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น ใช้เป็น
สารถนอมอาหารในอุตสาหกรรมอาหาร ใช้เป็นส่วนผสมในครีมรักษาแผลเป็นในอุตสาหกรรมเครื่องส้าอาง 
หรือใช้ในอุตสาหกรรมการเกษตร และอุตสาหกรรมยาได้ด้วย 

   

ภาพที่ 4 ตัวอย่างผักและผลไม้ที่มีกรดซิตริกเป็นส่วนประกอบ [5,6] 

4.1  อุตสาหกรรมอาหารและยา 
กรดซิตริกสามารถเรียกอีกชื่อหนึ่งว่ากรดมะนาว ซึ่งเป็นกรดที่มีรสเปรี ยวและรสฝาดที่พอเหมาะและมี

คุณสมบัติในการควบคุมความเป็นกรดด่าง จึงนิยมน้ามาใช้ในการปรุงแต่งกลิ่น รสในอาหารและเครื่องดื่มเพ่ือ
เพ่ิมรสเปรี ยว เช่น น ้ามะนาวเทียม ลูกอมลูกกวาดรสมะนาว แทนการใช้น ้ามะนาวหรือน ้าเลมอนโดยตรง กรด
ซิตริกสามารถใช้เป็นสารถนอมอาหาร สารกันเสีย หรือสารแอนติออกซิแดนท์ (Antioxidant) เนื่องจากมีฤทธิ์
ยับยั งการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชัน ท้าให้อาหารและเครื่องดื่มสามารถคงสภาพไว้ได้ เช่น อาหารกระป๋อง
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อาหารแช่งแข็งและอาหารทะเล นอกจากนี กรดยังมีหน้าที่ป้องกันไม่ให้ไขมันเกิดการแยกชั นและป้องกันการ
ตกผลึกของน ้ามัน ดังนั นจึงนิยมใช้เป็นส่วนผสมในอาหารที่มีไขมันหรือน ้าตาล เช่น ไอศกรีม น ้าเชื่อม คาราเมล 
เป็นต้น [7] 

กรดซิตริกมีสรรพคุณในการรักษา ควบคุมและป้องกันสภาพของโรค เช่น นิ่วในไต ปัญหากระเพาะ
อาหาร และเนื่องจากกรดซิตริกยังมีคุณสมบัติในการควบคุมความเป็นกรด-ด่าง สามารถใช้เป็นสารเพ่ิมรสชาด
และใช้เป็นตัวท้าละลายเพ่ือให้ยาเกิดการแตกตัวและกระจายตัวได้ดีขึ น จึงนิยมผสมกับยาบางชนิด นอกจากนี  
กรดซิตริกยังใช้เป็นส่วนผสมในยาต้านการแข็งตัว ยารักษานิ่วในกระเพาะปัสสาวะ เป็นต้น [8,9] 

4.2  อุตสาหกรรมเครื่องส้าอาง 
กรดซิตริกเป็นหนึ่งในสารเสริมความงามที่ใช้ผสมในครีมบ้ารุงผิว ครีมรักษาแผลเป็น ให้อยู่ในรูปของ

ครีม โทนเนอร์หรือแบบหน้ากาก โดยกรดซิตริกจะช่วยรักษาปัญหาสีผิวที่ไม่สม่้าเสมอ ช่วยลดปัญหาการอุดตัน
ของรูขุมขน ช่วยขจัดเซลล์ผิวที่เสื่อมสภาพ ช่วยรักษาปัญหารูขุมขนอุดตันและช่วยรักษาริ วรอยบนผิวได้ โดย
กรดซิตริกจะท้าหน้าที่คล้ายสารฟอกสีตามธรรมชาติ เพ่ือช่วยในการฟ้ืนฟูสภาพผิว มีฤทธิ์ท้าความสะอาดผิวได้
อย่างลึกล ้า ท้าให้ผิวสะอาด อ่อนนุ่ม นอกจากนี ยังช่วยลดริ วรอยและรอยแผลเป็นอีกด้วย ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่
มีกรดซิตริกเป็นองค์ประกอบ เช่น โลชันบ้ารุงผิวส้าหรับผิวบอบบาง แพ้ง่าย ครีมอาบน ้าผสมน ้ามันส้าหรับผิว
บอบบาง แพ้ง่ายของบริษัท ไบเออร์สต๊อรฟ (ประเทศไทย) จ้ากัด เป็นต้น [10,11] 

ข้อควรระวังของการใช้ครีมบ้ารุงผิวหรือเครื่องส้าอางประเภทต่างๆ ที่มีกรดซิตริกเป็นองค์ประกอบคือ 
ในกระบวนการสกัดจะต้องสะอาดและสารที่ได้มีความบริสุทธิ์มากพอ เนื่องจากในผักและผลไม้บางประเภท 
เช่น มะขาม จะมีทั งกรดซิตริกและกรดแอลฟา ไฮดรอคซี แอซิด (Alpha Hydroxy Acid; AHA) เป็น
องค์ประกอบ ซึ่งมีการคาดการณ์ว่า AHA อาจเป็นสารโดสเร่งขาว ท้าให้ผิวขาว เรียบเนียนและดูอ่อนวัยขึ น
อย่างรวดเร็ว โดย AHA มีฤทธิ์เป็นกรด เมื่อทาบริเวณผิวหนังจะท้าให้เกิดการระคายเคืองและหลุดหลอกได้ง่าย 
จากนั นจะเกิดการผลัดชั นเซลล์ใหม่ท้าให้ผิวดูเรียบเนียนขึ น แต่สาร AHA อาจไปท้าลายเซลล์สร้างสี ท้าให้ไม่
สามารถผลิตสารเมลานินออกมา และเม่ือหยุดใช้สาร AHA จะส่งผลให้ผิวคล ้าขึ นใหม่ ดังนั นผู้บริโภคควรเลือก
เครื่องส้าอางที่ได้รับมาตรฐาน เป็นที่รู้จักและมีปริมาณของ AHA น้อยที่สุด [12] 

4.3  อุตสาหกรรมการเกษตร 
อุตสาหกรรมการเกษตรนิยมน้ากรดซิตริกมาประยุกต์ใช้เป็นส่วนผสมในปุ๋ยน ้าหรือฮอร์โมนพืช เพ่ือ

ละลายไขมันที่เคลือบผิวใบ ท้าให้สามารถดูดซึมสาต่างๆ ผ่านใบได้มากขึ น หรือการใช้เป็นส่วนผสมในน ้าหมัก
ชีวภาพ  ส้าหรับฉีดพ่น เพื่อยับยั งการเจริญเติบโตของเชื อจุลินทรีย์และเชื อราในพืช  

นอกจากนี กรดซิตริกยังสามารถใช้เป็นส่วนผสมในอาหารสัตว์หรืออาหารเสริมของสัตว์ เพ่ือเพ่ิมเป็นกรด
ในกระเพาะอาหาร ซึ่งจะช่วยให้สามารถย่อยอาหารและดูดซึมสารอาหารให้ดีขึ น และยังช่วยยับยั ง
เชื อจุลินทรีย์ก่อโรคในระบบทางเดินอาหารของสัตว์ด้วย [13] 

4.4  อุตสาหกรรมซักฟอกและท้าความสะอาด 
สารซักฟอกและสารท้าความสะอาดทั่วไป ทั งผงซักฟอก น ้ายาล้างเครื่องสุขภัณฑ์ต่างๆ ล้วนมีกรดซิตริก

เป็นองค์ประกอบ ตัวอย่างเช่น การผลิตผงซักฟอกจะใช้โซเดียมซิเตรทเป็นสารตั งต้นแทนฟอตเฟต เนื่องจาก
โซเดียมซิเตรทสามารถย่อยสลายง่าย ไม่เป็นพิษต่อสัตว์น ้าและไม่ก่อให้เกิดการเจริญเติบโตของพืชน ้า  
นอกจากนี กรดซิตริกยังมีคุณสมบัติในการก้าจัดคราบ ล้างตะกรันและสนิม ในหม้อต้มน ้าและเครื่องใช้ไฟฟ้า
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ต่างๆ ดังนั นในปัจจุบันจึงมีการจ้าหน่ายกรดซิตริกเกรดอาหารในเชิงการค้า เพ่ือใช้ในการท้าความสะอาด
เครื่องครัวหรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ แสดงตัวอย่างดังภาพที่ 5 [7,14] 

 

 

 

 

ภาพที่ 5 กรดซิตริกเกรดอาหารที่มีขายเชิงการค้า [15] 

5.  ความรู้และข่าวสารใหม่ๆ 
หัวข้อ “สหรัฐฯ ฟ้องไทยทุ่มตลาดกรดซิตริก” 

เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2560 กลุ่มผู้ผลิตรายใหญ่สหรัฐฯ 3 รายคือ Archer Daniels Midland (ADM), 
Cargill Inc., และ Tate & Lyle Ingredients Americas ได้ยื่นค้าฟ้องต่อคณะกรรมาธิการค้าระหว่างประเทศ 
(USITC) ว่าแหล่งน้าเข้ากรดซิตริก 3 ประเทศ คือ ไทย เบลเยี่ยม และ โคลัมเบีย ทุ่มตลาดสินค้ากรดซิตริกใน
สหรัฐฯ รวมไปถึงสินค้าได้รับการอุดหนุดการผลิตจากภาครัฐคณะกรรมาธิการค้าระหว่างประเทศ รับเรื่องไว้
พิจารณาแล้วและจะแจ้งผลการไต่สวนในชั นต้นให้ทราบภายใน 45 วัน หรือภายในวันที่ 17 กรกฎาคม 2560 
และได้ก้าหนด ช่วงอัตราภาษีเรียกเก็บแยกเป็น ไทย ร้อยละ 4.6-67.1 เบลเยี่ยม ร้อยละ 56.02-118.44 และ 
โคลัมเบีย ร้อยละ 41.18-49.46 สินค้ากรดซิตริกที่ถูกฟ้องตรงตามรหัสศุลกากรสหรัฐฯ หมายเลข HTS 
2918.14, 2918.15 และ 3824.99 ซึ่งมีขอบเขตของสินค้ารวมถึงเกรดและขนาดเม็ดของกรดซิตริก โซเดียมซิ-
เตรตและโพแทสเซียมซิเตรตในรูปแบบที่ไม่ปนเปื้อนไม่ว่าจะแห้งหรืออยู่ในสารละลายและไม่ค้านึงถึงชนิด
บรรจุภัณฑ์แต่ไม่รวมแคลเซียมไนเตรท [16]  
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