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การสกัดเส้ นใยอาหารจากเปลือกและแกนสั บปะรด
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บทคัดย่อ
งานวิจยั นี้เป็ นการศึกษาหาความสัมพันธ์ของการลดขนาดแกนและเปลือกสับปะรด (2.5 5.0 7.5 10.0 และ
12.5 มิลลิเมตร) และปั จจัยร่ วมในการสกัด คือ อุณหภูมิ (60 70 80 และ 90 องศาเซลเซี ยส) เวลา (5 62.5 120 และ 177.5
นาที) อัตราส่ วนของนํ้าต่อกาก (50:50 ถึง 67:33 โดยปริ มาตรต่อนํ้าหนัก) และพีเอช (3.0 3.5 4.0 4.5 และ 5) ที่ส่งผลต่อ
ค่าผลได้และปริ มาณเส้นใยอาหารทั้งหมดของแกนและเปลือกสับปะรด โดยทําการวิเคราะห์ดว้ ยวิธีพ้ืนผิวตอบสนอง
(respond surface methodology, RSM) เพื่อหาสภาวะที่เหมาะสม พบว่า ขนาดแกนและเปลือกสับปะรดมีผลต่อค่าผลได้
โดยมีค่าเพิ่มขึ้นเมื่อขนาดของชิ้นเปลือกและแกนสู งขึ้น อีกทั้งเวลาและอุณหภูมิในการสกัดที่มากขึ้นยังส่ งผลต่อการ
สกัดเส้นใยจากแกนสับปะรด
ABSTRACT
The study was aimed to investigate the effects of core and peel pineapple sizes which were 2.5, 5.0, 7.5,
10.0 and 12.5 millimeter, and extraction methods including temperature (60 to 90°C), time (5, 62.5, 120 and 177.5
min), ratio of water and pineapple by-products (50:50 to 67:33 v/w) and pH values (3.0 to 5.0) on yield and chemical
properties of pineapple fibre. The optimal conditions of each pineapple by-product were determined by a Respond
Surface Methodology (RSM). It was found that the size of core and peel pineapple by-products significantly affected
the yield of pineapple fibre. Higher sizes of core and peel pineapple increased the yield and total dietary fibre of
pineapple fibre. Time and temperature of the extraction had more effect on the dietary fibre from pineapple core
compared to that from pineapple peel.
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บทนํา
สับปะรดจัดเป็ นพืชเศรษฐกิจที่มีความสําคัญอย่าง
ยิง่ ของประเทศ เนื่ องจากสามารถแปรรู ปเป็ นผลิตภัณฑ์
อาหารเพื่อส่ งออกไปจําหน่ายยังต่างประเทศ ในปี 2551
ประเทศไทยมีผลผลิตสับปะรดประมาณ 2.5 ล้านตัน
(Ketnawa et al.,2012) ผลิตภัณฑ์สับปะรดของประเทศ
ไทยมีการส่ งออกหลายประเภท ที่สาํ คัญสองอันดับแรก
คือ สับปะรดกระป๋ อง และนํ้าสับปะรดเข้มข้น เนื่องจาก
มีมูลค่าการส่ งออกมากถึง ร้อยละ 69 และ ร้อยละ 24
ของมูลค่าการส่ งออกผลิตภัณฑ์สับปะรดทั้งหมดในปี
2554 (กรมการค้าต่างประเทศ, 2554)
ในระหว่างกระบวนการแปรรู ป ส่ วนยอดและลํา
ต้น ของสั บ ปะรดจะถู ก ตัด ออกก่ อ นการปอกเปลื อ ก
หลังจากนั้นจะมีการแยกเอาส่ วนแกนออก ผลพลอยได้
( by-product) จ า ก ก ร ะ บ ว น ก า ร แ ป ร รู ป นี้ ซึ่ ง
ประกอบด้วยส่ วนของเปลือก แกน ลําต้น ยอด และใบ
สับปะรด โดยทัว่ ไปแล้ว คิดเป็ นประมาณร้อยละ50โดย
นํ้า หนั ก เที ย บกับ นํ้าหนั ก สดทั้ง หมดของสั บ ปะรด
(Ketnawa et al., 2012) หากกระบวนการกําจัดผลพลอย
ได้จากกระบวนการอุตสาหกรรมเหล่านี้ ไม่ถูกต้องหรื อ
มีการกําจัดไม่มีประสิ ทธิ ภาพอาจก่อให้เกิดผลกระทบ
ต่อสิ่ งแวดล้อมตามมาได้
การพัฒนากระบวนการเพื่อใช้ประโยชน์จากผล
พลอยได้จากกระบวนการแปรรู ปสับปะรด ที่มีปริ มาณ
จํานวนมากตามข้อมูลที่กล่าวข้างต้น จึ งก่อให้เกิ ดผลดี
ทั้ง ในด้า นของสภาพแวดล้อ ม การเพิ่ ม มู ล ค่ า ของผล
พลอยได้ และการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพของกระบวนการ
แปรรู ปสับปะรด สับปะรดเป็ นผลไม้ที่อุดมด้วยเส้นใย
อาหารตามธรรมชาติ ดังนั้นผลพลอยได้จากสับปะรด
เหล่ า นี้ สามารถนํามาแปรรู ป เป็ นผลิ ตภัณฑ์ที่ ใ ช้เ ป็ น
วัตถุส่วนผสมอาหารในรู ปเส้นใยอาหารจากเปลือกและ
แกนสับปะรด โดยเส้นใยอาหารเหล่านี้ สามารถใช้เป็ น
ส่ ว นประกอบในการพัฒ นาผลิ ต ภัณ ฑ์ เ สริ มเส้ น ใย
อาหารชนิ ดต่างๆ ส่ งผลให้ผลิตภัณฑ์อาหารที่พฒั นาได้
มีคุณค่าทางโภชนาการสูงขึ้น
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ดั ง นั้ นงานวิ จั ย นี้ จึ งสนใจศึ ก ษา กระบวนที่
เหมาะสมในการสกัดเส้นใยสับปะรด เพื่อเป็ นการเพิ่ม
มูลค่าให้เปลื อกและแกนสับปะรด และลดผลกระทบ
ทา งสิ่ ง แว ด ล้ อ ม ที่ เ กิ ดจ าก ก าร ทิ้ งข อ งเ สี ยจ า ก
กระบวนการแปรรู ปในโรงงานอุตสาหกรรมสับปะรด
นอกจากนี้แล้วผลการศึกษาในครั้งนี้อาจเป็ นแนวทางใน
การพัฒ นากระบวนการผลิ ต เส้ น ใยสั บ ปะรด เพื่ อ
นําไปสู่ การผลิตกระบวนการค้าต่อไป
วัตถุประสงค์ การวิจัย
เพื่ อ ศึ ก ษาผลของการลดขนาดเปลื อ กและแกน
สั บ ป ะ ร ด แ ล ะ ผ ล ข อ ง ตั ว แ ป ร ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง กั บ
กระบวนการสกัดเส้นใยสับปะรดที่มีผลต่อค่าผลได้และ
คุ ณ สมบั ติ ข องเส้ น ใยอาหารจากเปลื อ กและแกน
สับปะรดพันธุ์ปัตตาเวีย เพื่อให้ได้เส้นใยที่มีคุณภาพ
วิธีการวิจัย
การวิจยั ครั้งนี้เพื่อมุ่งเน้น ศึกษากระบวนการ
ที่ เหมาะสมในการสกัดเส้นใยอาหารจากเปลื อ กและ
แ ก น สั บ ป ะ ร ด ที่ เ ป็ น ผ ล พ ล อ ย ไ ด้ จ า ก โ ร ง ง า น
อุ ต สาหกรรมแปรรู ป ผลไม้ เพื่ อ ให้ ผ ลการทดลองมี
ความแม่ น ยํา เมื่ อ นํา ไปใช้ใ นกระบวนการผลิ ต ระดับ
การค้า ดังนั้นเปลื อกและแกนสับปะรดที่ นาํ มาทําการ
ทดลองจึงนํามาจากโรงงานผลิตผักและผลไม้กระป๋ อง
บริ ษทั อาหารสากล จํากัด (มหาชน) จังหวัดลําปาง ซึ่ ง
วิ ธี ก ารสกัด เส้ น ใยและการวิ เ คราะห์ คุ ณ ภาพเส้ น ใย
อาหารมี 3 ขั้นตอนมีรายละเอียด ดังนี้
1. กรรมาวิธีการสกัดเส้ นใยอาหาร
กรรมาวิ ธี การผลิ ต เส้ น ใยอาหารที่ ใ ช้ ใ น
การศึกษา ดัดแปลงมาจาก Prakongpan et al. (2001) โดย
ผันแปรขนาดเปลือกและแกนสับปะรดหั่นให้มีขนาด 2.5
5.0 7.5 10.0 และ 12.5 มิลลิเมตร จากนั้นนํามาผันแปรกับ
นํ้าโดยผันแปรอัตราส่ วนระหว่าง 50:50 ถึง 67:33 โดย
ปริ มาตรต่อนํ้าหนัก (นํ้า : กาก) และปรับพีเอช โดยผัน
แปร
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พีเอช ระหว่าง 3.0 3.5 4.0 4.5 และ 5.0 จากนั้นนําไปต้มใน
อ่างควบคุมอุณหภูมิ โดยผันแปรอุณหภูมิ 60 70 80 และ
90 องศาเซลเซี ยส และผันแปรเวลาในการต้มที่ 5 62.5 120
และ 177.5 นาที เพื่อกําจัดนํ้าตาล ระหว่างที่ตม้ ให้คนเป็ น
ครั้งคราว เมื่อครบเวลา ให้บีบเอานํ้าออก จากนั้นนําไปแช่
ในสารละลายเอทานอล ความเข้มข้นร้ อยละ 95 ใน
อัตราส่ วนระหว่าง 50:50 ถึง 67:33 โดยปริ มาตรต่อ
นํ้าหนัก เพื่อกําจัดสารให้สีและไขมัน เป็ นเวลา 24 ชัว่ โมง
ที่อุณหภูมิหอ้ ง โดยแช่จาํ นวน 2 ครั้ง จากนั้นกรองผ่านถุง
ผ้าไนล่อน บีบเอาสารละลายเอทานอลออก นําไปอบแห้ง
ที่อุณหภูมิ 65 องศาเซลเซี ยส เป็ นเวลา 24 ชัว่ โมง
2. การวิเคราะห์ คุณภาพของเส้ นใย
2.1 วิเคราะห์ หา%yield
คํานวณค่า %yield ได้จากสูตร
นํ้าหนักเส้นใยที่ได้จากการสกัด
�
� × 100
นํ้าหนักของตัวอย่างสดเริ่ มต้น
2.2 วิเคราะห์ หาปริมาณเส้ นใยอาหารทั้งหมด
นํา ตัว อย่า งเส้ น ใยอาหารที่ ไ ด้ มาวิ เ คราะห์
ปริ มาณเส้นใยทั้งหมด โดยวิธี AOAC Official Method
962.09 (AOAC, 2000)
3. แผนการทดลองและวิเคราะห์ ผลการทดลอง
ทําการวิเคราะห์ ตวั อย่างเส้นใยอาหารที่ ได้จาก
การสกัด โดยทําการวิเคราะห์สภาวะการปฏิบตั ิการที่
เหมาะสม ด้วยวิธีพ้ืนผิวตอบสนอง (respond surface
methodology, RSM) โดยใช้ปริ มาณเส้นใยอาหาร และ
ผลได้ เป็ นสิ่ งตอบสนอง (response) เพื่อการพิจารณา
สภาวะที่ เ หมาะสม โดยใช้โ ปรแกรม Design-Expert
(เวอร์ชนั่ 6.0.10, Stat-Ease Inc., MN, USA)
ผลการวิจัยและการอภิปรายผล
ในการศึกษาและความสัมพันธ์ของขนาดการหั่นชิ้น
แกนและเปลื อกสับปะรดและปั จจัยที่ ส่ งผลต่อค่าผลได้
พบว่า ค่าเฉลี่ยผลได้ปริ มาณเส้นใยของเปลือกสับปะรด มี
ค่า 3.82% (w/w ของนํ้าหนักสด) และค่าเฉลี่ยผลได้
ปริ มาณเส้นใยของแกนสับปะรด มีค่า 2.37%
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(w/w ของนํ้าหนักสด) ผลที่ได้มีค่ามากกว่าการทดลอง
ของ Prakongpan และคณะ (2001) ซึ่ งทําการทดลองได้
ค่าเฉลี่ย ผลได้ปริ มาณเส้นใยของแกนสับปะรดที่ 1.81%
(w/w ของนํ้าหนักสด) ผลที่ได้มีค่าแตกต่างกัน ทั้งนี้ อาจ
เนื่ องมาจากสภาวะการทดลองที่ ต่างกัน รวมถึงปั จจัยใน
การสกัดร่ วมด้วย

ภาพที1่ กราฟแสดงพื้นที่ตอบสนองของผลได้ ในเปลือก
สับปะรด ปัจจัยคือขนาดและอัตราส่ วนของนํ้าต่อ
กาก (%)

ภาพที2่ กราฟแสดงพื้นที่ตอบสนองของ yield ในแกน
สับปะรด ปัจจัยคือขนาดและอัตราส่ วนของนํ้าต่อ
กาก (%)
การหั่ น ชิ้ นเพื่ อ ลดขนาดแกนและเปลื อ ก
สับปะรดมี ผลต่อผลได้ของเส้นใยอาหาร (%yield)
เนื่องจาก การหัน่ ชิ้นแกนและเปลือกสับปะรดที่ใหญ่ข้ ึน
จะทําให้สูญเสี ยปริ มาณเส้นใยอาหารน้อยกว่าการหั่น
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แกนและเปลื อ กสับ ปะรดขนาดเล็ก ซึ่ งสอดคล้อ งกับ
งานวิจยั ของ Larrauri และคณะ (1996) พบว่าการหัน่ ชิ้น
มะม่วงขนาดใหญ่ จะส่ งผลให้ได้เส้นใยอาหารผงที่ มี
ปริ มาณเส้นใยอาหารทั้งเส้นใยอาหารที่ละลายนํ้า เส้น
ใยอาหารที่ ไม่ละลายนํ้า และเส้นใยอาหารทั้งหมดสู ง
กว่าการหัน่ ชิ้นมะม่วงขนาดเล็ก
ปริ มาณเส้ น ใยอาหารที่ ผ ลิ ต ได้จ ะผัน แปรตาม
อัตราส่ วนของนํ้าที่ ใช้ตม้ ล้างกากของเปลื อกสั บปะรด
โดยพบว่า เมื่ ออัตราส่ วนของนํ้าที่ ใช้ต ้ม ล้างกากของ
เปลือกสับปะรดเพิ่มขึ้น ปริ มาณเส้นใยอาหารทั้งหมดจะ
ลดลง (ภาพที่1) ทั้งนี้ เนื่ องจากเมื่ออัตราส่ วนของนํ้าที่ใช้
ต้มล้างกากของเปลือกสับปะรดเพิ่มขึ้น จะทําให้เกิดการ
สู ญเสี ยปริ มาณเส้นใยอาหารในขั้นตอนการล้างมากขึ้ น
(Larrauri, 1999) แต่ในแกนสับปะรดนั้น อัตราส่ วนของนํ้า
ที่ใช้ตม้ ล้างกากไม่สอดคล้องกับเปลือกสับปะรด
(ภาพที่2) ทั้งนี้ อาจเนื่ องมาจากในแกนสับปะรดมีปริ มาณ
เส้นใยอาหารที่ ไม่ละลายนํ้ามากกว่าในเปลื อกสับปะรด
เมื่อปริ มาณนํ้าเพิ่มขึ้นจึงไม่ส่งผลต่อปริ มาณเส้นใยอาหาร
ที่ไม่ละลายนํ้าในแกนสับปะรด จึงมีค่าของปริ มาณเส้นใย
อาหารมากกว่า

ภาพที3่ กราฟแสดงพื้นที่ตอบสนองของ yield ในเปลือก
สับปะรด ปัจจัยคืออุณหภูมิและเวลา (%)

ภาพที4่ กราฟแสดงพื้นที่ตอบสนองของ yield ในแกน
สับปะรด ปัจจัยคืออุณหภูมิและเวลา (%)
เมื่อพิจารณาภาพที่ 4 พบว่า จากการทดลอง
สกัดเส้นใยอาหารในแกนสับปะรด เมื่ ออุ ณหภูมิสูงขึ้ น
และเพิ่มเวลามากขึ้น จะผันแปรต่อผลได้ของเส้นใยอาหาร
(%yield) เนื่องจากนํ้าตาล อะราบิโนส (Arabinose) กาแลค
โตส (Galactose) และกลูโคส (Glucose) เป็ นส่ วนประกอบ
ในเส้นใยอาหารที่ละลายนํ้า และเส้นใยอาหารที่ไม่ละลาย
นํ้า (Larrauri et al., 1996) ดังนั้นในขั้นตอนการสกัด
เพื่อให้ได้เส้นใยอาหารที่ มี ความบริ สุ ทธิ์ จึ งต้องกําจัด
ส่ วนประกอบของนํ้าตาลในเส้นใยออกไปให้ได้มากที่สุด
โดยผ่านการให้ความร้อน ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ
Ajila & Prasada Rao (2013) กล่าวคือปริ มาณกลูโคสลดลง
เมื่อมะม่วงผ่านการต้มสุ กแล้ว สําหรับเปลือกสับปะรด
นั้น อุณหภูมิในการสกัดส่ งผลต่อผลได้ของเส้นใยอาหาร
(%yield) น้อยกว่าเมื่อเปรี ยบเทียบกับแกนสับปะรด (ภาพ
ที่3) ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากในเปลือกสับปะรดมีปริ มาณเส้น
ใยที่ไม่ละลายนํ้าน้อยกว่าแกนสับปะรด และยังมีชิ้นเนื้ อ
สับปะรดติ ดมาจากกระบวนการแปรรู ปในโรงงาน จึ ง
ส่ งผลให้ใช้เวลาในการสกัดนานแต่ใช้อุณหภูมิไม่สูงมาก
นัก
สรุปผลการวิจัย
ขนาดของชิ้นแกนและเปลือกสับปะรดมีผลต่อค่า
ผลได้ของเส้นใยอาหาร (%yield) ขนาด 10 มิลลิเมตร
เป็ นขนาดใหญ่ ที่ สุ ด ในช่ ว งการทดลอง ให้ผ ลต่ อ ค่ า
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ผลได้ของเส้นใยอาหารมากที่สุด ในส่ วนของปั จจัยที่มี
ผลต่อการสกัดเส้นใย คืออัตราส่ วนระหว่างนํ้าและกาก
เวลา อุณหภูมิ และพีเอช พบว่า อัตราส่ วนระหว่างนํ้า
และกากส่ งผลต่อค่าผลได้ของเส้นใยอาหารของเปลือก
สับปะรด แต่ส่งผลน้อยมากกับแกนสับปะรด ส่ วนเวลา
และอุณหภูมิที่ใช้ในการสกัดนั้น สามารถใช้อุณหภูมิสูง
และเวลานานที่สุดในการสกัดเส้นใยจากแกนสับปะรด
แต่สามารถใช้อุณหภูมิที่ต่าํ ลงได้เมื่อต้องการสกัดเส้นใย
จากเปลือก
ข้ อเสนอแนะ
1. ผลการวิจยั ครั้งนี้ สามารถนําไปเป็ นต้นแบบใน
การคัดเลือกปั จจัย ในการสกัดเส้นใยอาหารจากเปลือก
และแกนสับปะรดได้
2. หากมี การนําไปผลิตในระดับอุตสาหกรรมเพื่อ
การค้า ควรมีการควบคุมความสะอาดของวัตถุดิบตั้งแต่
รับเข้าโรงงาน และควรตรวจหาสิ่ งปลอมปนที่ติดมากับ
เปลือกสับปะรด
3. เปลือกและแกนสับปะรดมีค่าพีเอชเป็ นกรดตาม
ธรรมชาติ หากมี การนําไปผลิตเพื่อการค้า จะสามารถ
ลดต้นทุนในการปรับพีเอชลงได้
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