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 Coconut meal is a by-product from coconut milk production which contains high 

amount of mannan carbohydrates. Hydrolysis of coconut meal using subcritical water gives 

high value mannooligosaccharides. The aim of this research was to study the color 

adsorption of coconut meal hydrolyzate obtained from subcritical water treatment with 

difference adsorbents i.e. activated carbon NORIT SA2, NORIT SX Plus and bentonite, at 

the adsorbent concentrations of 1 to 10% (w/v) and assorption time of 0 to 60 min. In 

addition, precipitation of oligosaccharides by ethanol at the final ethanol concentration of 0 

to 90%(w/v) was also investigated. The results showed that activated carbon NORIT SX Plus 

at concentration of 5% (w/v) and adsorption time at 15 min was gave the highest color 

adsorption capacity of 98.5%. Comparing Langmuir and Freundlich adsorption isotherms 

indicated that Langmuir isotherm was favorable for describing the color adsorption behavior 

(R2 = 0.99). The optimal conditions for ethanol precipitation of oligosaccharides were 

ethanol concentration of 90% (w/v) and initial concentration oligosaccharides of 100 g/L 

which gave the recovery of mannooligosaccharides of 23.92%. The precipitated 

mannooligosaccharides contained saccharides with degrees of polymerization (DP) of 1 to 

6 at 16.23, 19.54, 8.69, 11.09, 20.67 and 23.77%, respectively. 
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บทที่ 1 

บทน า 

 

1.1 ที่มาและความส าคัญของปัญหา 

  

 ปัจจุบันประเทศไทยมีปริมาณกากมะพร้าวเหลือทิง้เฉพาะจากกระบวนการผลิตกะทิเชิง

อตุสาหกรรมมากกว่า 20 ล้านกิโลกรัมตอ่ปี (กรมศลุกากร, 2559; Khuwijitjaru และคณะ, 2012) ซึ่ง

โดยปกตแิล้วกากมะพร้าวเหลา่นีจ้ะถกูน าไปขายให้เกษตรกรเพ่ือใช้เป็นอาหารส าหรับเลีย้งสตัว์  ทัง้นีมี้

งานวิจยัท่ีศึกษาองค์ประกอบในกากมะพร้าวและพบว่าในกากมะพร้าวนัน้มีแมนแนนและกาแลกโท

แมนแนนเป็นองค์ประกอบหลัก (Ghosh และคณะ, 2015) และสามารถน ามาไฮโดรไลซ์ผลิตเป็น

น า้ตาลแมนโนสและแมนโนโอลิโกแซคคาไรด์ (mannooligosaccharides, MOS) ซึ่งมีคณุสมบตัิเป็น

สารพรีไบโอตกิส์ (prebiotics) ท่ีมีประโยชน์และความส าคญัตอ่สขุภาพ (Salinardi และคณะ, 2010)  

 จากงานวิจยัก่อนหน้านี ้ Khuwijitjaru และคณะ (2014) ได้รายงานสภาวะท่ีเหมาะสมในการ

ผลิตโอลิโกแซคคาไรด์จากการไฮโดรไลซ์กากมะพร้าวด้วยน า้กึ่งวิกฤต ซึ่งของเหลวท่ีได้จาก

กระบวนการไฮโดรไลซ์ด้วยน า้กึ่งวิกฤตนัน้มีสีน า้ตาลเข้ม อาจส่งผลต่อสีของโอลิโกแซคคาไรด์ท่ีได้

หลงัจากการท าบริสทุธ์ิ จึงจ าเป็นต้องก าจดัสีน า้ตาลนีอ้อก ซึ่งอาจใช้เทคนิคการดดูซบัโดยใช้ถ่านกัม

มนัต์ (activated carbon) หรือเบนโทไนท์ (bentonite) ซึ่งเป็นวิธีการท่ีมีประสิทธิภาพและมีคา่ใช้จ่าย

ไมส่งูมาก นอกจากนี ้งานวิจยันีย้งัได้ศกึษาการน าเอาเทคนิคการตกตะกอนด้วยเอทานอลมาใช้ในการ

ท าบริสทุธ์ิซึง่เป็นวิธีการแยกโอลิโกแซคคาไรด์ท่ีใช้เทคโนโลยีไมซ่บัซ้อนและต้นทนุต ่ากวา่วิธีอ่ืน 
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1.2 วัตถุประสงค์ 

 1.2.1 เพ่ือศึกษาชนิดของสารดูดซับ ความเข้มข้นของสารดูดซับ และระยะเวลาท่ีใช้ใน

กระบวนการดดูซบัต่อความสามารถในการดดูซบัสีของของเหลวท่ีได้การไฮโดรไลซ์กากมะพร้าวด้วย

น า้กึ่งวิกฤต 

 1.2.2 เพ่ือศึกษาผลของความเข้มข้นของเอทานอลต่อการตกตะกอนโอลิโกแซคคาไรด์จาก

ของเหลวท่ีได้การไฮโดรไลซ์กากมะพร้าวด้วยน า้กึ่งวิกฤต 

 

1.3 สมมตฐิาน 

 1.3.1 ชนิดของสารดดูซบั ความเข้มข้นของสารดดูซบั และระยะเวลาท่ีใช้ในกระบวนการดดู

ซบัมีผลตอ่ความสามารถในการดดูซบัสี 

 1.3.2 ความเข้มข้นของเอทานอลท่ีใช้ตกตะกอนมีผลต่อปริมาณและองค์ประกอบของ                 

โอลิโกแซคคาไรด์ท่ีได้ 

 

1.4 ขอบเขตการศึกษา 

 1.4.1 ในงานวิจัยครัง้นีใ้ช้สารดูดซับ 3 ชนิด ได้แก่ ผงถ่านกัมมันต์ชนิด NORIT SA2             

ผงถ่านกัมมันต์ชนิด NORIT SX Plus และเบนโทไนท์ เกรดส าหรับฟอกสี ศึกษาการดูดซับสีท่ี

ระยะเวลา 0 ถึง 60 นาที ท่ีระดบัความเข้มข้นของสารดดูซบัร้อยละ 1 ถึง 10 โดยมวลตอ่ปริมาตร 

 1.4.2 การท าบริสทุธ์ิโดยการตกตะกอนด้วยเอทานอล ใช้เอทานอลท่ีความเข้มข้นสดุท้ายร้อย

ละ 10 ถึงร้อยละ 90 โดยปริมาตร และความเข้มข้นของแซคคาไรด์เร่ิมต้น 50 100 และ 200 กรัมตอ่

ลิตร  
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บทที่ 2 

เอกสารที่เก่ียวข้องกับงานวิจัย 

 

2.1 กากมะพร้าว 

 กากมะพร้าว (coconut meal) ซึ่งได้มาจากส่วนของเนือ้มะพร้าว (endosperms) เป็นส่วน

เหลือทิง้จากกระบวนการสกดัน า้มนัมะพร้าวหรือการคัน้กะทิ (Chumwaengwapee, 2013; Ghosh 

และคณะ, 2015) โดยพบว่าในกระบวนการคัน้กะทิปริมาณ 100 กรัมจะมีกากมะพร้าวเหลือทิง้

ปริมาณ 10 กรัม (Khuwijitjaru และคณะ, 2012) เม่ือพิจารณาข้อมูลสถิติการส่งออกกะทิในปี

พทุธศกัราช 2559 ประเทศไทยส่งออกน า้กะทิในตลาดโลกประมาณ 200 ล้านกิโลกรัม (กรมศลุกากร, 

2559) ดังนัน้จึงคะเนได้ว่าในแต่ละปีมีปริมาณกากมะพร้าวเหลือทิง้เฉพาะจากกระบวนการผลิต

น า้กะทิเชิงอตุสาหกรรมมากกว่า 20 ล้านกิโลกรัม ซึ่งโดยปกติแล้วกากมะพร้าวเหล่านีจ้ะถกูน าไปขาย

ให้เกษตรกรเพ่ือใช้เป็นอาหารส าหรับเลีย้งสตัว์ ทัง้นีมี้งานวิจยัท่ีศกึษาองค์ประกอบในกากมะพร้าวและ

พบว่าในกากมะพร้าวนัน้มีองค์ประกอบโดยเฉพาะคาร์โบไฮเดรตในปริมาณสงู ดงัเช่นในงานวิจยัของ 

Raghavendra และคณะ (2006) รายงานวา่กากมะพร้าวหลงัคัน้กะทิมีองค์ประกอบของคาร์โบไฮเดรต 

(หรือน า้ตาลทัง้หมด) สงูถึงร้อยละ 84.50 เช่นเดียวกนักบังานวิจยัของ Khuwijitjaru และคณะ (2012) 

ท่ีพบว่ามีปริมาณคาร์โบไฮเดรตหลงเหลืออยู่ในกากมะพร้าวร้อยละ 68.99 โดยการสะสมของ

คาร์โบไฮเดรตในเนือ้มะพร้าวนัน้อยู่ในรูปของแมนแนนหรือกาแลกโทแมนแนนเป็นหลกั (Ghosh และ

คณะ, 2015) สอดคล้องกบังานวิจยัของ Saittagaroon และคณะ (1983) ท่ีพบว่าในกากมะพร้าวมี

แมนแนนเป็นองค์ประกอบหลกั (คิดเป็นร้อยละ 61) และ Balasubramaniam (1976) พบกาแลกโท

แมนแนนเป็นองค์ประกอบหลกั ส่วนองค์ประกอบอ่ืนๆ ท่ีพบรองลงมา ได้แก่ เซลลูโลส อะราบิโนไซ

โลกาแลกแทน อะราบิโนแมนโนกาแลกแทน และกาแลกโทกลโูคแมนแนน (Saittagaroon และคณะ, 

1983)   
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 จากข้อมูลดงักล่าวข้างต้น ท าให้ทราบว่ากากมะพร้าวเป็นแหล่งของแมนแนนและกาแลกโท

แมนแนน จึงมีงานวิจยัหลายงานท่ีใช้กากมะพร้าวเป็นวตัถุดิบในการผลิตน า้ตาลแมนโนสและแมนโน

โอลิโกแซคคาไรด์ (mannooligosaccharides, MOS) ดงัแสดงในตารางท่ี 1 โดยส่วนใหญ่เป็นการใช้

เอนไซม์ มีเพียงงานของ Khuwijitjaru และคณะ (2014) ท่ีใช้การทรีตด้วยน า้กึ่งวิกฤต ซึ่งโอลิโกแซคคา

ไรด์เหลา่นีจ้ดัเป็นสารพรีไบโอตกิส์ (prebiotics) ท่ีมีประโยชน์ตอ่สขุภาพ (Salinardi และคณะ, 2010)  

 

2.2 แมนโนโอลิโกแซคคาไรด์ 

 โอลิโกแซคคาไรด์ (oligosaccharides) คือคาร์โบไฮเดรตท่ีมีน า้หนกัโมเลกุลต ่า โครงสร้าง

ประกอบด้วยน า้ตาลโมเลกลุเด่ียวตัง้แต ่3 ถึง 10 โมเลกลุ (Patel และ Goyal, 2011) เช่ือมตอ่กนัด้วย

พนัธะไกลโคซิดิก ในบางต ารานิยามโอลิโกแซคคาไรด์ว่าประกอบด้วยน า้ตาลโมเลกลุเด่ียวตัง้แต ่2 ถึง 

20 โมเลกลุมาเช่ือมตอ่กนั (Gibson, 2004; Wichienchot และ Chinachoti, 2011) โอลิโกแซคคาไรด์

สามารถผลิตได้โดยตรงด้วยกระบวนการสกดัจากวตัถดุิบจากธรรมชาติ หรือผลิตจากกระบวนการทาง

เคมีหรือเอนไซม์ด้วยการไฮโดรไลซ์จากพอลิแซคคาไรด์  นอกจากนีก้ารใช้เอนไซม์และกระบวนการ

สงัเคราะห์ทางเคมีเป็นอีกวิธีท่ีใช้ในการผลิตโอลิโกแซคคาไรด์ (Mussatto และ Mancilha, 2007)       

โอลิโกแซคคาไรด์ท่ีทนตอ่การย่อยด้วยเอนไซม์ในระบบย่อยอาหารของมนษุย์นัน้ จดัเป็นสารพรีไบโอ

ติกส์ (prebiotics) ซึ่งช่วยกระตุ้นการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์กลุ่มท่ีมีประโยชน์ในล าไส้ใหญ่ ได้แก่ 

จลุินทรีย์กลุ่ม Bifidobacterium และ Lactobacillus (Goulas และคณะ, 2002) ปัจจบุนัมีโอลิโกแซค

คาไรด์ท่ีมีคณุสมบตัิเป็นสารพรีไบโอติกส์และมีการจดัจ าหน่ายในเชิงพาณิชย์หลายชนิดดงัแสดงใน

ตารางท่ี 2 

 แมนโนโอลิโกแซคคาไรด์ (mannooligosaccharides) เป็นโอลิโกแซคคาไรด์ท่ีได้จากการ

ไฮโดรไลซ์แมนแนนซึ่งเป็นองค์ประกอบหลกัในโครงสร้างของเฮมิเซลลโูลส โดยแมนแนนนัน้มกัจะพบ

เป็นโครงสร้างหลกัในไม้เนือ้อ่อน และพบในเมล็ดพืชและผลบางชนิด  (Moreira และ Filho, 2008) ใน

พืชนัน้แมนแนนจะยึดเก่ียวกับโครงสร้างของเซลลูโลสด้วยพันธะไฮโดรเจน และเป็นองค์ประกอบ

ส าคญัในโครงสร้างของเอนโดสเปิร์ม (endosperm) ซึ่งเป็นคาร์โบไฮเดรตสะสมประเภทท่ีไม่ใช่สตาร์ช
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เพ่ือใช้เลีย้งต้นอ่อนของพืช (Malgas และคณะ, 2015)  แมนแนนแบง่ตามลกัษณะโครงสร้างทางเคมี

ของน า้ตาลท่ีเป็นองค์ประกอบได้เป็น 4 กลุม่ คือ แมนแนนสายตรง กลโูคแมนแนน กาแลกโทแมนแนน 

และกาแลกโทกลโูคแมนแนน (Zyl และคณะ, 2010) 

ตารางท่ี 1 ตวัอยา่งงานวิจยัท่ีใช้กากมะพร้าวในการผลิตแมนโนสและแมนโนโอลิโกแซคคาไรด์  

วตัถดุบิ กระบวนการผลิต ผลิตภณัฑ์ อ้างอิง 

แมนแนนจาก
กากมะพร้าว 

เอนไซม์แมนแนเนส 
จาก Aspergillus 
niger 

แมนโนส แมนโนไบโอส             
กาแลกโทส และกลโูคส 

Zama และคณะ 
(1985) 

กากมะพร้าวจาก
กระบวนการสกดั
น า้มนั 

เอนไซม์แมนแนเนส 
จาก Penicillium 
purpurogenum 

โมโนแซคคาไรด์ แมนโนไบโอส 
แมนโนไตรโอส และโอลิโกแซค-
คาไรด์อ่ืนๆ 

Park และคณะ (1988) 

กากมะพร้าว เอนไซม์ทางการค้า 
Sumizyme ACH 

โมโนแซคคาไรด์ ไดแซคคาไรด์ 
ไตรแซคคาไรด์ เตตระแซคคา-
ไรด์ เพนตะแซคคาไรด์และ    
แซคคาไรด์สายยาวอ่ืนๆ 

Kanatani และ 
Yokomizo (2009) 

กากมะพร้าวจาก
กระบวนการคัน้
กะท ิ

น า้กึ่งวิกฤต 
(อณุหภมูิ 250 องศา
เซลเซียส นาน 14
นาที) 

โมโนแซคคาไรด์ แมนโนโอลิโก-
แซคคาไรด์ (DP2 – DP6)     
แมนโนโอลิโกแซคคาไรด์ 
(DP>6) 

Khuwijitjaru และคณะ 
(2014) 

กากมะพร้าว เอนไซม์แมนแนเนส 
จาก Bacillus 
subtilis 

แมนโนส แมนโนโอลิโกแซคคา-
ไรด์ (DP2-DP6) 

Rungrassamee และ
คณะ (2014) 

กากมะพร้าว เอนไซม์เอนโดแมน
แนเนส  

แมนโนส แมนโนไบโอส 
แมนโนไตรโอส 

Ghosh และคณะ 
(2015) 
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 2.2.1 แมนแนนสายตรง (linear mannan)  

  แมนแนนสายตรง เป็นสารโฮโมพอลิแซคคาไรด์ท่ีประกอบด้วยสายหลกัของน า้ตาล

แมนโนสท่ีเช่ือมตอ่กนัด้วยพนัธะชนิดเบต้าท่ีคาร์บอนตวัท่ี 1 ของน า้ตาลแมนโนสตวัแรกกบัคาร์บอนตวั

ท่ี 4 ของน า้ตาลแมนโนสตวัถดัมา แสดงดงัภาพท่ี 1ก และมีปริมาณน า้ตาลกาแลกโทสไม่เกินร้อยละ 5 

(Malgas และคณะ, 2015) พบได้ในเมล็ดพืชหลายชนิด เช่น ผลปาล์มงาช้าง (ivory nut) เนือ้ในเมล็ด

ปาล์ม (Elaeis guineeis) เนือ้มะพร้าว เมล็ดกาแฟ (Coffea spp.) และผนงัเซลล์ของสาหร่ายบางชนิด 

(Codium spp.) (Zyl และคณะ, 2010) 

ตารางท่ี 2โอลิโกแซคคาไรด์ท่ีมีคณุสมบตัิเป็นพรีไบโอตกิส์ท่ีมีจ าหนา่ยในเชิงพาณิชย์ 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ  ตวัอกัษร Ga แทน Galactose, Gu แทน Glucose, Fr แทน Fructose, Xy แทน Xylose 

ท่ีมา: Mussatto และ Mancilha (2007) 
  

โอลิโกแซคคาไรด์ โครงสร้างโมเลกลุ 

Cyclodextrins (Gu)n 

Fructooligosaccharides (Fr)n-Gu 

Galactooligosaccharides (Ga)n-Gu 

Gentiooligosaccharides (Gu)n 

Isomaltooligosaccharides (Gu)n 

Isomaltulose (or palatinose) (Gu-Fr)n 

Lactulose Ga-Fr 

Maltooligosaccharides (Gu)n 

Raffinose Ga-Gu-Fr 

Soybeanoligosaccharides (Ga)n-Gu-Fr 

Xylooligosaccharides (Xy)n 
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 2.2.2 กลโูคแมนแนน (glucomannan)  

  กลูโคแมนแนน เป็นสารเฮทเทอร์โรพอลิแซคคาไรด์ท่ีประกอบด้วยสายหลักของ

น า้ตาลแมนโนสและน า้ตาลกลโูคสท่ีเช่ือมตอ่กนัด้วยพนัธะชนิดเบต้า ในอตัราส่วนของน า้ตาลแมนโนส

ตอ่น า้ตาลกลโูคส 3:1 แสดงดงัภาพท่ี 1ข (Zyl และคณะ, 2010) โดยจะพบมากถึงร้อยละ 50 ในไม้

เนือ้ออ่น 

 2.2.3 กาแลกโทแมนแนน (galactomannan)  

  กาแลกโทแมนแนน เป็นสารเฮทเทอร์โรพอลิแซคคาไรด์ โดยโครงสร้างทางเคมี

ประกอบด้วยสายหลกัของน า้ตาลแมนโนสท่ีเช่ือมตอ่กนัด้วยพนัธะชนิดเบต้า ในขณะท่ีน า้ตาลกาแลก

โทสเช่ือมตอ่กบัสายหลกัของน า้ตาลแมนโนสด้วยพนัธะชนิดแอลฟาท่ีคาร์บอนตวัท่ี  1 ของน า้ตาลกา

แลกโทสกบัคาร์บอนตวัท่ี 6 ของน า้ตาลแมนโนส (Malgas และคณะ, 2015) แสดงดงัภาพท่ี 1ค 

นอกจากนีก้าแลกโทแมนแนนท่ีได้จากเมล็ดพืชตา่งชนิดกนั มีคา่สดัส่วนน า้ตาลแมนโนสตอ่น า้ตาลกา

แลกโทส (M/G) ท่ีแตกตา่งกนั เช่น locust bean gum, tara gum, guar gum และ fenugreek gum มี

คา่สดัสว่น M/G เทา่กบั 4:1, 3:1, 2:1 และ 1:1 ตามล าดบั (Moreira และ Filho, 2008)   

 2.2.4 กาแลกโทกลโูคแมนแนน (galactoglucomannan)  

  กาแลกโทกลโูคแมนแนน เป็นสารเฮทเทอร์โรพอลิแซคคาไรด์ท่ีประกอบด้วยสายหลกั

ของน า้ตาลแมนโนสและน า้ตาลกลโูคสท่ีเช่ือมตอ่กันด้วยพนัธะชนิดเบต้า โดยมีน า้ตาลกาแลกโทสต่อ

กบัสายหลกัด้วยพนัธะชนิดแอลฟา แสดงดงัภาพท่ี 1ง ซึง่ต าแหน่งท่ีน า้ตาลกาแลกโทสเช่ือมตอ่นัน้ต้อง

เป็นต าแหนง่ของน า้ตาลแมนโนสเทา่นัน้ (Zyl และคณะ, 2010) 
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หมายเหตุ                แสดง พนัธะไกลโคซิดิก,         แสดง โมเลกลุน า้ตาลแมนโนส,        แสดง โมเลกลุน า้ตาล กลโูคส 

และ         แสดง โมเลกลุน า้ตาลกาแลกโทส 

ภาพท่ี 1 โมเดลโครงสร้างของแมนแนนประเภทต่างๆ  ก .) แมนแนนสายตรง ข.) กลูโคแมนแนน       
ค.) กาแลกโทแมนแนน  ง.) กาแลกโทกลโูคแมนแนน และ จ.) โครงสร้างทางเคมีของน า้ตาลท่ีเป็น
องค์ประกอบ 

ท่ีมา: (ก.- ง.) ดดัแปลงจาก Malgas และคณะ (2015) 

D-(+)-Mannose D-(+)-Glucose D-(+)-Galactose 



9 

 

2.3 เทคโนโลยีการก าจัดสี 

 เน่ืองจากในงานวิจยัก่อนหน้านี ้Khuwijitjaru และคณะ (2014) ได้รายงานสภาวะท่ีเหมาะสม

ในการผลิตโอลิโกแซคคาไรด์จากการไฮโดรไลซ์กากมะพร้าวด้วยน า้กึ่งวิกฤต พบว่าของเหลวหลงัไฮโดร

ไลซ์กากมะพร้าวด้วยน า้กึ่งวิกฤตนัน้มีสีน า้ตาลเข้ม ซึ่งเป็นผลมาจากผลิตภณัฑ์ท่ีเกิดจากกระบวนการ

เกิดสีน า้ตาลแบบไม่ใช้เอนไซม์ (non-enzymatic browning) อาจส่งผลตอ่สีของโอลิโกแซคคาไรด์ท่ีได้

หลงัจากการท าบริสทุธ์ิ จงึจ าเป็นต้องก าจดัสีน า้ตาลออกจากของเหลวหลงัไฮโดรไลซ์กากมะพร้าว  

 เทคโนโลยีท่ีน ามาใช้ก าจดัสีในปัจจบุนัมีหลายวิธี มีการน าเอากระบวนการทางชีวภาพท่ีอาศยั

แบคทีเรียมาใช้ ซึ่งกระบวนทางชีวภาพนัน้มีคา่ใช้จ่ายน้อยกว่าเม่ือเทียบกบักระบวนการทางเคมีหรือ

กระบวนการทางกายภาพ (Arimi และคณะ, 2015) แตมี่ข้อด้อยด้านความสะดวกในการใช้ (Georgiou 

และคณะ, 2016) วิธีการการทางกายภาพ เช่น การกรองด้วยเย่ือแผ่นหรือเมมเบรน (Satyawali และ 

Balakrishnan, 2008) วิธีการทางเคมี เช่น การสร้างรวมตะกอน (Coagulation-flocculation) (Liang 

และคณะ, 2009) กระบวนการโอโซนออกซิเดชนั (ozone oxidation) (Coca และคณะ, 2007) และ

การใช้ปฏิกิริยาไฟฟ้าเคมี (Electrochemical process) (Kobya และ Delipinar, 2008) วิธีการเหล่านี ้

สามารถก าจดัสีได้อย่างมีประสิทธิภาพ แตมี่ข้อก าจดัในเร่ืองของราคา เน่ืองจากเป็นกระบวนการท่ีใช้

สารเคมีปริมาณมากจึงส่งผลให้คา่ใช้จ่ายในกระบวนการเพิ่มสูงขึน้ นอกจากจะสิน้เปลืองแล้วยงัเป็น

การเพิ่มสารเคมีเข้าสู่ระบบสิ่งแวดล้อมและส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิต ดงันัน้ จึงน าเอากระบวนการดดู

ซบัด้วยสารดดูซบัซึ่งเป็นกระบวนการก าจดัสีทางกายภาพวิธีหนึ่งท่ีมีประสิทธิภาพและมีค่าใช้จ่ายใน

การด าเนินงานไมส่งู อีกทัง้เป็นวิธีท่ีได้รับความนิยมและใช้กนัอย่างกว้างขวาง (Demiral และ Gungor, 

2016)  

 กระบวนการดูดซับเป็นกระบวนการท่ีอะตอมหรือโมเลกุลหรือไอออนของสารท่ีถูกดูดซับ 

(adsorbates) เข้ามายึดเกาะอยู่บริเวณพืน้ผิวอนภุาคของตวัดดูซบั (adsorbents) โดยสมบตัิของตวั

ดดูซับต้องเป็นวัสดุท่ีมีรูพรุน และมีพืน้ท่ีผิวจ าเพาะมาก เช่น ซีโอไลต์ (zeolite) อะลูมินา (alumina)      

ซิลิกาเจล (silica gel) เบนโทไนท์ (bentonite) และถ่านกัมมนัต์ (activated carbon) เป็นต้น โดย



10 

 

ถ่านกัมมนัต์เป็นตวัดดูซบัท่ีถูกน ามาใช้เป็นอย่างมาก สามารถดดูซบัสารอินทรีย์และสารอนินทรีย์ได้

หลายชนิด (Li และ Wang, 2009) เน่ืองจากมีโครงสร้างเป็นรูพรุน และมีพืน้ท่ีผิวมากถึง 2,000 ตาราง

เมตรตอ่กรัม ท าให้มีคณุสมบตัใินการดดูซบัสงู (Ahmedna และคณะ, 1997)  

 Seo และคณะ (2009) ใช้ถ่านกมัมนัต์ความเข้มข้นร้อยละ 10 โดยมวลตอ่ปริมาตร เพ่ือก าจดั

สารประกอบฟีนอลิกและสารอนพุนัธ์ของฟูแรน เช่น เฟอฟูราล และไฮดรอกซีเมทิลเฟอฟูราล ซึ่งเป็น

ผลิตภณัฑ์ท่ีท าให้เกิดสีน า้ตาลในของเหลวหลงัไฮโดรไลซ์เปลือกข้าวโพดด้วยกรดซลัฟูริก เช่นเดียวกนั

กบัการก าจดัสีน า้ตาลในของเหลวหลงัไฮโดรไลซ์เมล็ดกาแฟด้วยน า้ท่ีอณุหภูมิและความดนัสงู ท่ีมีการ

ใช้ผงถ่านกมัมนัต์ก่อนท าการแยกแมนโนโอลิโกแซคคาไรด์ (Asano และคณะ, 2003; Umemura และ

คณะ, 2004; Takao และคณะ, 2006; Salinardi และคณะ, 2010) 

 Chermahini (2012) ก าจดัสีน า้ตาลในของเหลวท่ีได้จากการสกดัใบมะม่วงหิมพานต์โดยใช้

ถ่านกมัมนัต์ชนิดเกล็ดบรรจใุนถงุชาปริมาณ 10, 15, 20 และ 25 กรัม ตอ่ของเหลวหลงัสกดัท่ีมีความ

เข้มข้นร้อยละ 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40 และ 50 โดยมวลตอ่ปริมาตร พบว่าท่ีความเข้มข้นของสาร

สกดัร้อยละ 20 โดยมวลตอ่ปริมาตรและปริมาณถ่านกมัมนัต์ 15 กรัม นาน 1 ชัว่โมงนัน้เป็นสภาวะท่ี

เหมาะสมในการก าจดัสี 

 จากการให้ความร้อนเนือ้ลูกพีชท่ีอุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส เป็นเวลานาน 24 ชัว่โมงนัน้ 

Arslanoglu และคณะ (2005) พบว่าของเหลวท่ีได้หลงัสกดัด้วยความร้อนมีสีน า้ตาลเข้มซึ่งเกิดจาก

ผลิตภณัฑ์ประเภทเมลานอยดนิส์ เชน่ พอลิฟีนอล และไฮดรอกซีเมทิลเฟอฟูราล  เม่ือเพิ่มความเข้มข้น

ของผงถ่านกมัมนัต์และอณุหภมูิท่ีใช้ในการก าจดัสี ความสามารถในการดดูซับมีแนวโน้มเพิ่มขึน้และท่ี

ความเข้มข้น 3 กิโลกรัมตอ่ลกูบาศก์เมตร ระยะเวลา 30 นาที เป็นสภาวะท่ีเหมาะสมในการก าจดัสี 

 Zhao และคณะ (2011) ก าจดัสีน า้ตาลในของเหลวหลงัไฮโดรไลซ์กากอ้อยด้วยด่างท่ีผ่าน

กระบวนการอลัตราฟิวเตรชนัก่อนท าบริสุทธ์ิกรดพารา-คมูาริก พบว่าใช้ผงถ่านกัมมนัต์ต่อของเหลว

ตวัอย่างท่ีความเข้มข้นร้อยละ 3 โดยมวลตอ่ปริมาตร เป็นระยะเวลา 30 นาทีนัน้สามารถดดูซบัสีได้

ร้อยละ 78.10 ในขณะท่ีดดูซบักรดพารา-คมูาริกเพียงร้อยละ 14.36  
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 จากงานวิจัยข้างต้นแสดงให้เห็นว่าถ่านกัมมันต์นิยมน ามาใช้ก าจัดสีน า้ตาลในของเหลว

ตวัอยา่งซึง่เกิดจากผลิตภณัฑ์ท่ีได้จากกระบวนการเกิดสีน า้ตาลแบบไม่ใช้เอนไซม์ ดงันัน้งานวิจยัครัง้นี ้

จึงเลือกศึกษาการก าจัดสีโดยใช้ถ่านกัมมันต์เปรียบเทียบกับสารดูดซับอีกชนิดหนึ่งซึ่งนิยมใช้ใน

อตุสาหกรรมเคร่ืองดื่มและอตุสาหกรรมน า้มนั คือ เบนโทไนท์ 

   

2.4 การท าบริสุทธ์ิโอลิโกแซคคาไรด์ 

 Zhong และคณะ (2011) แบง่กระบวนการท าบริสทุธ์ิโอลิโกแซคคาไรด์ออกเป็น 3 วิธี ได้แก่ 

การแยกด้วยวิธีการโครมาโทกราฟี การแยกด้วยวิธีทางชีวภาพ และการแยกด้วยกระบวนการเมมเบรน 

โดยการแยกแตล่ะวิธีมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

 2.4.1 การแยกด้วยวิธีโครมาโทกราฟี 

  วิธีนีเ้ป็นการน าเอาเทคนิคโครมาโทกราฟีมาใช้แยกน า้ตาลโมเลกุลเด่ียวและน า้ตาล

โมเลกลุคู ่โดยสามารถเพิ่มความบริสทุธ์ิของโอลิโกแซคคาไรด์ในตวัอย่างได้มากถึงร้อยละ 60 ถึงร้อย

ละ70ของตวัอย่างตอ่หนึ่งรอบในการท าบริสุทธ์ิ แตวิ่ธีการนีมี้ข้อเสียคือต้องใช้กระบวนการแยกหลาย

รอบจงึจะได้โอลิโกแซคคาไรด์ท่ีมีความบริสทุธ์ิสงู ประกอบกบัเคร่ืองมือท่ีใช้มีต้นทนุสงู  

 2.4.2 การแยกด้วยวิธีทางชีวภาพ 

  วิธีนี เ้ป็นกระบวนใช้จุลินทรีย์ในการย่อยสลายน า้ตาลโมเลกุลเด่ียวและน า้ตาล

โมเลกลุคู ่อาศยักระบวนการเผาผลาญของเชือ้จลุินทรีย์ โดยท่ีเชือ้จลุินทรีย์จะไม่มีผลตอ่ปริมาณโอลิโก

แซคคาไรด์ท่ีอยู่ในตวัอย่าง เชือ้จลุินทรีย์ท่ีนิยมใช้ ได้แก่ Z. mobilis และ S. cerevisiae ข้อดีของวิธีนี ้

คือสามารถน าจลุินทรีย์กลบัมาใช้ใหมไ่ด้ ต้นทนุในการผลิตต ่า แตมี่ข้อเสียในเร่ืองของระยะเวลา  

 2.4.3 การแยกด้วยเมมเบรน  

  การใช้เมมเบรนในการท าบริสุทธ์ิโอลิโกแซคคาไรด์นัน้เป็นการแยกน า้ตาลโมเลกุล

เด่ียวและน า้ตาลโมเลกุลคู่ท่ีอยู่ในตวัอย่าง โดยให้เหลือเฉพาะน า้ตาลท่ีมีน า้หนักโมเลกุลท่ีใหญ่กว่า 
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โดยวิธีการนีส้ามารถเพิ่มปริมาณความบริสุทธ์ิโอลิโกแซคคาไรด์ท่ีมีในตวัอย่างได้ถึงร้อยละ 80 ของ

ตวัอยา่ง  

 จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้น พบว่ามีงานวิจัยหลายงานท่ีได้น าเอาเทคนิคเหล่านีม้าใช้ใน

กระบวนการท าบริสุทธ์ิโอลิโกแซคคาไรด์ แสดงดงัตารางท่ี 3 นอกจากนีย้ังมีงานวิจัยบางส่วนท่ีใช้

เทคนิคนอกเหนือจากท่ีได้กล่าวมาข้างต้น เช่น การตกตะกอนด้วยตวัท าละลาย การใช้ถ่านกัมมนัต์ 

เป็นต้น 

 2.5 การท าบริสุทธ์ิแซคคาไรด์โดยการตกตะกอนด้วยตัวท าละลาย  

 การตกตะกอนด้วยตวัท าละลายนัน้เป็นอีกวิธีหนึ่งท่ีน ามาใช้ในการแยกโอลิโกแซคคาไรด์หรือ

พอลิแซคคาไรด์ท่ีต้องการออกจากตวัอย่าง ตวัท าละลายท่ีใช้ในการตกตะกอน ได้แก่ เอทานอล อะซิ

โตน และ 2-โพรพานอล ความบริสทุธ์ิและปริมาณของผลผลิตท่ีได้นัน้ขึน้อยู่กบัชนิดตวัท าละลายท่ีใช้

และองค์ประกอบของวตัถดุิบเร่ิมต้น (Moure และคณะ, 2006)  ดงัแสดงในตารางท่ี 4โดยพบว่าเอทา

นอลเป็นตวัท าละลายท่ีดีท่ีสดุ (Vazquez และคณะ, 2005)  ดงันัน้งานวิจยัส่วนมากจึงนิยมใช้เอทา

นอลในการตกตะกอน และจากการสืบค้นงานวิจยัจากฐานข้อมลู ScienceDirect  ของ Xu และคณะ 

(2014) พบว่ามีงานวิจยัท่ีใช้เอทานอลในการตกตะกอนทัง้หมด 171 งานวิจยั โดยงานวิจยัแตล่ะงาน

นัน้เลือกใช้ความเข้มข้นของเอทานอลท่ีแตกต่างกนั ความเข้มข้นท่ีใช้ในกระบวนการตกตะกอนมาก

ท่ีสดุคือความเข้มข้นของเอทานอลร้อยละ 70-80 

 Xu และคณะ (2014) ศกึษาความเข้มข้นของเอทานอล ลกัษณะโครงสร้างและขนาดโมเลกลุ

คาร์โบไฮเดรตท่ีมีผลตอ่การตกตะกอน โดยตกตะกอนเดกซ์แทรน (dextran) ขนาดโมเลกลุ 1-270 kDa 

และพลูลแูลน (pullulans) ขนาดโมเลกลุ 6-805 kDa ท่ีความเข้มข้นสุดท้ายของเอทานอลร้อยละ 10 

ถึง 90 ท่ีอณุหภมูิ 4 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 12 ชัว่โมง พบวา่ปริมาณผลผลิตท่ีได้จากการตกตะกอนมี

แนวโน้มเพิ่มขึน้เม่ือความเข้มข้นของเอทานอลเพิ่มสูงขึน้จากร้อยละ 10 ถึงร้อยละ 90 และเม่ือ

พิจารณาท่ีขนาดของโมเลกุล สารท่ีมีขนาดโมเลกุลใหญ่จะตกตะกอนท่ีความเข้มข้นของเอทานอลต ่า

กวา่ เชน่ท่ีความเข้มข้นของเอทานอลร้อยละ 50 โดยปริมาตร เดกซ์แทรนขนาดโมเลกลุ 270 kDa 



 

13 
 

ตารางท่ี 3ตวัอยา่งการศกึษาวิจยัการท าบริสทุธ์ิโอลิโกแซคคาไรด์ด้วยกระบวนการตา่งๆ 

วตัถดุบิท่ีใช้ กระบวนการย่อย เทคนิคการท าบริสทุธ์ิ ผลิตภณัฑ์ อ้างอิง 

กาแลคโทโอลิโกแซค-
คาไรด์ทางการค้า 

- กระบวนการเมมเบรน (นาโนฟิวเตรชนั) กาแลกโทโอลิโกแซคคาไรด์ Goulas และคณะ (2002) 

เปลือกข้าว ทรีตด้วยน า้ภายใต้อณุหภมูิ
และความดนัสงู 

โครมาโทกราฟีแบบแลกเปล่ียนประจ ุ
ตกตะกอนด้วยตวัท าละลาย 

ไซโลโอลิโกแซคคาไรด์ Vegas และคณะ (2004) 

ซงัข้าวโพด ทรีตด้วยไอน า้อณุหภมูิสงู, กระบวนการเมมเบรน (นาโนฟิวเตรชนั) ไซโลโอลิโกแซคคาไรด์ Yuan และคณะ (2004) 
 เอนไซม์    
Eucalyptus globulus ทรีตด้วยน า้ภายใต้อณุหภมูิ

และความดนัสงู 
ตกตะกอนด้วยตวัท าละลาย ไซโลโอลิโกแซคคาไรด์ Vazquez และคณะ (2005) 

แป้งสาลี เอนไซม์ กระบวนการเมมเบรน (อลัตราฟิวเตร
ชนั) 

อะราบิโนไซโลโอลิโกแซคคาไรด์ Swennen และคณะ (2005) 

เปลือกข้าวบาร์เลย์ ทรีตด้วยน า้ภายใต้อณุหภมูิ
และความดนัสงู 

โครมาโทกราฟีแบบแลกเปล่ียนประจ ุ
ตกตะกอนด้วยตวัท าละลาย 

ไซโลโอลิโกแซคคาไรด์ Vegas และคณะ (2005) 
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ตารางท่ี 3 ตวัอยา่งการศกึษาวิจยัการท าบริสทุธ์ิโอลิโกแซคคาไรด์ด้วยกระบวนการตา่งๆ (ตอ่) 

วตัถดุบิท่ีใช้ กระบวนการย่อย เทคนิคการท าบริสทุธ์ิ ผลิตภณัฑ์ อ้างอิง 

เปลือกข้าว ทรีตด้วยน า้ภายใต้อณุหภมูิ
และความดนัสงู 

กระบวนการเมมเบรน (นาโนฟิวเตรชนั) ไซโลโอลิโกแซคคาไรด์ Vegas และคณะ (2006) 

กาแลคโทโอลิโกแซค-
คาไรด์ทางการค้า 

- 

โครมาโทกราฟีแบบ size exclusion, 
กระบวนการเมมเบรน (ไดอะฟิวเตรชนั), 
การหมกัโดยใช้ยีสต์, การดดูซบัโดยผง
ถ่านกมัมนัต์ 

กาแลกโทโอลิโกแซคคาไรด์ Hernandez และคณะ 
(2009) 

กาแฟคัว่และบด ทรีตด้วยน า้ภายใต้อณุหภมูิ
และความดนัสงู 

โครมาโทกราฟีแบบแลกเปล่ียนประจ ุ
 

แมนโนโอลิโกแซคคาไรด์ Salinardi และคณะ (2010) 

กากแอปเปิล้ เอนไซม์ กระบวนการเมมเบรน (ไดอะฟิวเตรชนั) เพคตกิโอลิโกแซคคาไรด์ Gullon และคณะ (2011) 
กาแลคโทโอลิโกแซค-
คาไรด์ทางการค้า
(Biolacta FN5) 

เอนไซม์ ตกตะกอนด้วยตวัท าละลาย กาแลกโทซิลโอลิโกแซคคาไรด์ Sen และคณะ (2011) 
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ตารางท่ี 3 ตวัอยา่งการศกึษาวิจยัการท าบริสทุธ์ิโอลิโกแซคคาไรด์ด้วยกระบวนการตา่งๆ (ตอ่) 

 

วตัถดุบิท่ีใช้ กระบวนการย่อย เทคนิคการท าบริสทุธ์ิ ผลิตภณัฑ์ อ้างอิง 

ของเหลวจาก
กระบวนการหมกั 

หมกัเชือ้จลุินทรีย์ในอาหาร
เลีย้งเชือ้ท่ีมีน า้ตาลซูโครส 

คอลมัน์ท่ีบรรจถุ่านกมัมนัต์ชนิดเกล็ด 
(Activated charcoal column) 

ฟรุกโทโอลิโกแซคคาไรด์ Nobre และคณะ (2012) 

เปลือกส้ม,เปลือก
มะนาว 

ทรีตด้วยน า้ภายใต้อณุหภมูิ
และความดนัสงู 

กระบวนการเมมเบรน (ไดอะฟิวเตรชนั) 
 

เพคตกิโอลิโกแซคคาไรด์ Gomez และคณะ (2013), 
Gomez และคณะ (2014) 

กากมะพร้าว เอนไซม์ โครมาโทกราฟีแบบ size exclusion แมนโนโอลิโกแซคคาไรด์ Ghose และคณะ (2015) 
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ตกตะกอนสงูถึงร้อยละ 90 ในขณะท่ีเดกซ์แทรนขนาดโมเลกลุ  1 kDa ไม่เกิดการตกตะกอนเลย และ

เม่ือพิจารณาท่ีความเข้มข้นของเอทานอลร้อยละ 80  ซึ่งเป็นความเข้มข้นท่ีนิยมใช้ในการตกตะกอน 

พบว่า เม่ือขนาดโมเลกลุของเดกซ์แทรนเพิ่มขึน้ ปริมาณการตกตะกอนมีคา่เพิ่มขึน้จากร้อยละ 10 ถึง 

ร้อยละ 100 นอกจากนีเ้ม่ือพิจารณาเร่ืองลกัษณะโครงสร้าง พูลลูแลนซึ่งมีโครงสร้างเป็นก่ิงสามารถ

ตกตะกอนได้ง่ายกว่า สังเกตได้ท่ีความเข้มข้นของเอทานอลร้อยละ 70 พบว่า พูลลูแลนท่ีมีขนาด

โมเลกลุ 48.8 kDa เกิดการตกตะกอนได้เกือบทัง้หมด ในขณะท่ี เดกซ์แทรนขนาดโมเลกลุ 50 kDa ซึ่ง

มีขนาดโมเลกลุใกล้เคียงกนันัน้เกิดการตกตะกอนเพียงร้อยละ 70 ดงันัน้ขนาดและโครงสร้างของแซค

คาไรด์ท่ีแตกตา่งกนัสง่ผลตอ่ปริมาณแซคคาไรด์หลงัตกตะกอน 

 Zha และคณะ (2014) ตกตะกอนพอลิแซคคาไรด์จากสารสกัดสมุนไพรมะค่า (Lepidium 

meyenii) ด้วยเอทานอลท่ีความเข้มข้นร้อยละ 60, 70, 80 และ 90 โดยปริมาตร เม่ือความเข้มข้นของ

เอทานอลเพิ่มสงูขึน้ปริมาณพอลิแซคคาไรด์ท่ีได้มีแนวโน้มเพิ่มขึน้จากร้อยละ 5.2 ถึงร้อยละ 15.0 ของ

น า้หนักตวัอย่างเร่ิมต้น ในขณะท่ีความบริสุทธ์ิของพอลิแซคคาไรด์ท่ีได้มีแนวโน้มลดลงจากร้อยละ 

69.4 ถึง ร้อยละ 39.5 ทัง้นีเ้น่ืองจากการเพิ่มความเข้มข้นของเอทานอลท าให้ความมีขัว้ของระบบ

สารละลายลดน้อยลง พอลิแซคคาไรด์จึงตกตะกอนลงมาได้ ในขณะเดียวกนัอาจมีองค์ประกอบอ่ืนท่ี

ไม่ใช่พอลิแซคคาไรด์ตกตะกอนลงมาด้วยเป็นเหตุให้ความบริสุทธ์ิลดน้อยลง สอดคล้องกับผลการ

ทดลองของ Swennen และคณะ (2005) ท่ีพบวา่ เม่ือความเข้มข้นของเอทานอลในการตกตะกอนแบบ

ล าดบัขัน้เพิ่มขึน้ตามล าดบั ปริมาณของอะราบิโนโอลิโกแซคคาไรด์ท่ีได้จากการตกตะกอนในแต่ละ

สว่นนัน้  มีแนวโน้มเพิ่มขึน้เช่นเดียวกนั นอกจากนีเ้ม่ือพิจารณาขนาดโมเลกลุของอะราบิโนโอลิโกแซค

คาไรด์ท่ีตกตะกอนได้ในแตล่ะส่วนนัน้ พบว่าการตกตะกอนท่ีความเข้มข้นของเอทานอลสูงขึน้ โอลิโก

แซคคาไรด์ท่ีพบนัน้มีขนาดโมเลกลุเล็กลง สอดคล้องกบัการทดลองของ Xu และคณะ (2014)  ท่ีได้

กลา่วไว้แล้วข้างต้น 

 ในขณะท่ี  Wang และคณะ (2012) พบว่าท่ีความเข้มข้นสดุท้ายของเอทานอลร้อยละ 30, 40 

และ 50 โดยปริมาตรนัน้ สามารถตกตะกอนพอลิแซคคาไรด์ท่ีได้จากการสกดัดอกชามากกว่าร้อยละ 
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25 ของตวัอย่างเร่ิมต้นและมากท่ีสุดท่ีความเข้มข้นของเอทานอลร้อยละ 30 โดยปริมาตร (ร้อยละ 

40.51 ของตวัอยา่งเร่ิมต้น)  

 จากงานวิจยัดงักล่าวข้างต้นนัน้ เห็นได้ว่ายงัไม่พบงานวิจยัใดท่ีสามารถระบุความเข้มข้นของ

เอทานอลหรือตวัท าละลายท่ีเหมาะสมในการตกตะกอนได้ ทัง้นีเ้น่ืองจากองค์ประกอบและลกัษณะ

โครงสร้างทางเคมีของโอลิโกแซคคาไรด์หรือพอลิแซคคาไรด์ในวัตถุดิบแต่ละชนิดนัน้แตกต่างกัน  

ประกอบกับยังไม่มีผู้ ใดท าการศึกษาการท าบริสุทธ์ิแมนโนโอลิโกแซคคาไรด์จากกากมะพร้าวด้วย

วิธีการตกตะกอนด้วยตวัท าละลาย จึงมีความน่าสนใจท่ีจะท าการศกึษา เน่ืองจากมีความเป็นไปได้ท่ี

จะเพิ่มมลูคา่ให้กบักากมะพร้าวซึง่เป็นผลิตภณัฑ์พลอยได้ท่ีมีปริมาณมากและราคาถกู นอกจากนีก้าร

ท าบริสทุธ์ิโดยการตกตะกอนด้วยตวัท าละลายนัน้เม่ือเทียบกบักระบวนการเมมเบรนหรือกระบวนการ

โครมาโทราฟีแล้ว มีค่าใช้จ่ายในการด าเนินการท่ีต ่ากว่า และยังใช้เวลาสัน้กว่าเม่ือเทียบกับ

กระบวนการทางชีวภาพ  
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ตารางท่ี 4 ตวัอยา่งการศกึษาวิจยัการท าบริสทุธ์ิแซคคาไรด์โดยการตกตะกอนด้วยตวัท าละลาย 

วตัถดุบิท่ีใช้ ชนิดตวัท าละลาย ความเข้มข้นท่ีใช้ในการตกตะกอน ผลิตภณัฑ์ อ้างอิง 

อินนลูินทางการค้า 7 
ชนิด 

เอทานอล, โพรพานอล,  
อะซิโตน และอะซิโตไนไตรล์ 

อตัรส่วนตวัท าละลาย : ของเหลวตวัอยา่ง 
เทา่กบั 1:1, 2:1, 3:1, 4:1 

อินนลูินและโอลิโกกลโูคส Ku และคณะ (2003) 

เปลือกข้าว เอทานอล, อะซิโตน และ  
2-โพรพานอล 

อตัรส่วนตวัท าละลาย : ของเหลวตวัอยา่ง 
เทา่กบั 4.5 kg/kg 

ไซโลโอลิโกแซคคาไรด์ Vegas และคณะ (2004) 

แป้งสาลี ตกตะกอนแบบล าดบัขัน้ด้วย
เอทานอล 

เอทานอลความเข้มข้นสดุท้ายร้อยละ 60 
และเพิ่มเป็นร้อยละ 90 โดยปริมาตร 

อะราบิโนไซโลโอลิโกแซค
คาไรด์ 

Swennen และคณะ (2005) 

ร าข้าวสาลี ตกตะกอนแบบล าดบัขัน้ด้วย
เอทานอล 

เอทานอลความเข้มข้นสดุท้ายร้อยละ 20 
และเพิ่มเป็นร้อยละ 30, 40, 50, 60, 70, 
80 และ 90 โดยปริมาตร ตามล าดบั 

อะราบิโนไซโลโอลิโกแซค

คาไรด์ 

Swennen และคณะ (2006) 

กาแลคโทโอลิโกแซค-
คาไรด์ทางการค้า
(Biolacta FN5) 

เอทานอล เอทานอลความเข้มข้นสดุท้ายร้อยละ 
50 ถึง 90 โดยปริมาตร 

กาแลกโทซิลโอลิโกแซคคา
ไรด์ 

Sen และคณะ (2011) 
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ตารางท่ี 4 ตวัอยา่งการศกึษาวิจยัการท าบริสทุธ์ิแซคคาไรด์โดยการตกตะกอนด้วยตวัท าละลาย (ตอ่) 

 

วตัถดุบิท่ีใช้ ชนิดตวัท าละลาย ความเข้มข้นท่ีใช้ในการตกตะกอน ผลิตภณัฑ์ อ้างอิง 

กากมะกอก ตกตะกอนแบบล าดบัขัน้ด้วย
เอทานอล 

เอทานอลความเข้มข้นสดุท้ายร้อยละ 
20 และเพิ่มเป็นร้อยละ 40, 60, 80 
และ 90 โดยปริมาตร ตามล าดบั 

เพคตกิโอลิโกแซคคาไรด์ Lama-Munoz และคณะ 

(2012) 

ลกูสน ตกตะกอนแบบล าดบัขัน้ด้วย
เอทานอล 

เอทานอลความเข้มข้นสดุท้ายร้อยละ 
30 และเพิ่มเป็นร้อยละ 40, 60, 80 
และ 90 โดยปริมาตร ตามล าดบั 

พอลิแซคคาไรด์ Zou และคณะ (2013) 

ผลเมอร์เทิล (Myrtle 
fruit) 

เอทานอล เอทานอลความเข้มข้นสดุท้ายร้อยละ 
70 โดยปริมาตร 

พอลิแซคคาไรด์ (โฮโมกาแลกทู
โรแนน) 

Chidouh และคณะ (2014) 

สตาร์ชมนัส าปะหลงั เมทานอล, เอทานอล และ 
2-โพรพานอล 

อตัรส่วนของเหลวตวัอย่าง : ตวัท า
ละลาย เทา่กบั 2:1, 1:1, 1:2, 1:3, 
1:4, 1:5, 1:6, 1:7, 1:8, 1:9, 1:10 

เดกซ์ทริน Hu และคณะ (2015) 
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บทที่ 3 

อุปกรณ์และวิธีด าเนินงานวิจัย 

 

3.1 วัตถุดบิ สารเคมี อุปกรณ์และเคร่ืองมือที่ใช้ในงานวิจัย 

 3.1.1 วัตถุดบิ 

  กากมะพร้าวท่ีใช้ในการทดลองเป็นกากมะพร้าวเหลือทิง้จากกระบวนการผลิตน า้กะทิ

จากบริษัทวราฟู้ ดแอนด์ดริง้ จ ากดั อ าเภอดอนตมู จงัหวดันครปฐม 

 3.1.2 สารเคมี  

3.1.2.1 Acetonitrile, gradient grade, for HPLC (Sigma-Aldrich, St.Louis, MO, USA ) 
3.1.2.2 Distilled water (Vunique, Thailand) 
3.1.2.3 Ethanol, grade AR, 99.9% (QreC, Auckland, New Zealand) 
3.1.2.4 Phenol, GR for analysis (Merck, Darmstadt, Germany) 
3.1.2.5 Sulfuric acid, grade AR, 98% (Merck, Darmstadt, Germany) 
3.1.2.6 5-Hydroxymethylfurfural, 5-HMF (Sigma-Aldrich, St.Louis, MO,  USA) 
3.1.2.7 น า้ตาลมาตรฐาน ได้แก่  

  D-(+)-Glucose,   99.5% (Sigma-Aldrich, St.Louis, MO, USA) 

  D-(+)-Mannose,   99% (Sigma-Aldrich, Bangalore, India) 

3.1.2.8 โอลิโกแซคคาไรด์มาตรฐาน ได้แก่  
  1,4- -D-Mannobiose,   95% (Megazyme, Wicklow, Ireland) 

  1,4- -D-Mannotriose,   95% (Megazyme, Wicklow, Ireland)) 

  1,4- -D-Mannotetraose,   95% (Megazyme, Wicklow, Ireland) 

  1,4- -D-Mannopentaose,   95% (Megazyme, Wicklow, Ireland) 

  1,4- -D-Mannohexaose,   90% (Megazyme, Wicklow, Ireland)
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 3.1.3 สารดูดซับ 

3.1.3.1 ผงถ่านกมัมนัต์ ชนิด NORIT SA2 (ACROS Organic, Almelo, Netherlands)     
      (รายละเอียดดงัภาคผนวก ง)   

3.1.3.2 ผงถ่านกมัมนัต์ ชนิด NORIT SX Plus (CABOT, Amersfoort, Netherlands)  
      (รายละเอียดดงัภาคผนวก ง)   

3.1.3.3 เบนโทไนท์ เกรดส าหรับฟอกสี จากบริษัทไทยนิปปอนเคมีภณัฑ์อตุสาหกรรม จ ากดั  
      (รายละเอียดดงัภาคผนวก ง)   

 3.1.4 อุปกรณ์และเคร่ืองมือ 

3.1.4.1 อปุกรณ์ไฮโดรไลซ์ตวัอยา่งด้วยน า้กึ่งวิกฤต ประกอบด้วย 
 - เวสเซลทรงกระบอก ท าจากสแตนเลส (SUS316) ความจสุทุธิ 125 มิลลิลิตร ทนความดนัได้

สงูสดุ 20 MPa (Taiatsu Techno Corporation, Osaka,  Japan) 

 - Block heater ท าจากอลมูิเนียม (บริษัท แอพพลายด์ ไซแอนทิฟิค อินสตรูเม้นท์ส จ ากดั, 

กรุงเทพฯ, ประเทศไทย)  

 - เคร่ืองควบคมุอณุหภูมิ (บริษัท แอพพลายด์ ไซแอนทิฟิค อินสตรูเม้นท์ส จ ากดั, กรุงเทพฯ, 

ประเทศไทย)  

 - เทอร์โมคปัเปิล ชนิด type-K (LK-700) (Custom, Tokyo, Japan) 

3.1.4.2 เคร่ือง High performance liquid chromatography (HPLC) ประกอบด้วย 

 - Refractive index detector (RID-20A, Shimadzu, Kyoto, Japan) 

 - Solvent delivery module (LC-20AD, Shimadzu, Kyoto, Japan) 

 - Data logger (midi logger GL200, Graphtec Corporation, Yokohama, Japan) 

 -Chromatography A/D converter (ULAD31) และ Chromatography Software 

(CHROMuLAN version 0.91) (PiKRON s.r.o., Czech Republic) 
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 - Chromatography Column (Cosmosil Sugar-D, 4.6 mm I.D. 250 mm, Nacalai 

Tesque, Kyoto, Japan)  

3.1.4.3 เคร่ืองท าแห้งแบบแช่เยือกแข็ง (ScanVac Coolsafe 100-4, Labogene, Lynge,  
 Denmark) 

3.1.4.4 เคร่ืองสเปกโทรโฟโตมิเตอร์ (Genesys 10s UVVis, Thermo Scientific, Waltham, 
 MA, USA) 

3.1.4.5 เคร่ืองแยกสารแบบหมนุเหว่ียง (RC6 superspeed, Sorvall, Thermo Scientific, 
 Waltham, MA, USA) 

3.1.4.6 เคร่ืองระเหยสญุญากาศ (RV10 basic V, IKA, Königswinter, Germany) 
3.1.4.7 เคร่ืองเขยา่ตะแกรงร่อน  
3.1.4.8 เคร่ืองวดัค่าความเป็นกรดดา่ง (Seven Easy S20, Mettler-Toledo, Columbus, 

 OH, USA) 
3.1.4.9 เคร่ืองให้ความร้อนและกวนสารละลาย (IsotempTM Hotplate, Fisherscientific, 

 IA, U.S.A.) 
3.1.4.10 เคร่ืองชัง่น า้หนกัทศนิยม 4 ต าแหนง่ (E 224S, Sartorious, Göttingen, Germany) 
3.1.4.11 ตู้อบลมร้อน (FD115, Binder, Tuttlingen, Germany) 

 
3.2 วิธีการทดลอง 

 3.2.1 การเตรียมตัวอย่างกากมะพร้าว 

  น ากากมะพร้าวท่ีได้ไปอบเพ่ือลดความชืน้ด้วยตู้ อบลมร้อนท่ีอุณหภูมิ 60 องศา

เซลเซียส เป็นเวลา 12 ชัว่โมง จากนัน้น ากากมะพร้าวท่ีผ่านการอบมาร่อนด้วยตะแกรงร่อนให้มีขนาด

อนภุาคในช่วง 300 ถึง 3,350 ไมโครเมตร เก็บกากมะพร้าวลงในถงุอลมูิเนียมและเก็บรักษาในกล่อง

พลาสตกิท่ีปิดสนิทท่ีมีสารดดูความชืน้บรรจอุยู ่

https://en.wikipedia.org/wiki/G%C3%B6ttingen
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 3.2.2 การไฮโดรไลซ์กากมะพร้าวด้วยน า้กึ่งวิกฤต 

  ท าการไฮโดรไลซ์กากมะพร้าวท่ีผ่านการอบแห้งด้วยน า้กึ่งวิกฤตแบบกะ ตามวิธีการ

ของ Khuwijitjaru และคณะ (2014) โดยชั่งกากมะพร้าวแห้งปริมาณ 8 กรัมใส่ลงในเวสเซลรูป

ทรงกระบอก เติมน า้กลัน่ 80 มิลลิลิตร ปิดเวสเซลแล้วให้ความร้อนจนถึงอณุหภูมิ 250 องศาเซลเซียส 

โดยใช้ block heater ระยะเวลาทัง้หมดในการไฮโดรไลซ์คือ 14 นาที จากนัน้ลดอณุหภูมิของเวสเซล

ทันทีโดยปล่อยให้น า้ประปาไหลผ่านเวสเซล บันทึกอุณหภูมิตัง้แต่เร่ิมให้ความร้อนตวัอย่างจนถึง

อณุหภูมิท่ีต้องการ น าไปค านวณหาคา่ severity factor (R0) จากสมการ (1) (Khuwijitjaru และคณะ, 

2014) กรองตวัอยา่งด้วยชดุกรองสญุญากาศโดยใช้กระดาษกรอง Whatman เบอร์ 1 น าส่วนของเหลว

ป่ันเหว่ียงท่ี 12000 xg เป็นเวลา 20 นาที ท่ีอณุหภูมิ 4 องศาเซลเซียส ท าการไฮโดรไลซ์ตวัอย่างรวม

ทัง้หมด 150 รอบ น าของเหลวหลงัป่ันเหว่ียงมารวมกนัและท าแห้งแบบเยือกแข็ง เก็บตวัอย่างหลงัท า

แห้งแบบเยือกแข็งในถุงซิปพลาสติก ท่ีอุณหภูมิ -18 องศาเซลเซียส  จากนัน้ท าการวิเคราะห์หา

ปริมาณความชืน้ โปรตีน ไขมัน เถ้าและคาร์โบไฮเดรตในตัวอย่างหลังท าแห้งแบบเยือกแข็ง 

(รายละเอียดในภาคผนวก ก) ส่วนของแข็งท่ีเหลือจากการกรองและป่ันเหว่ียงน ามาอบท่ีอณุหภูมิ 105 

องศาเซลเซียส นาน 24 ชัว่โมงหรือจนกระทัง่น า้หนกัคงท่ี ทิง้ให้เย็นในโถดดูความชืน้และชัง่น า้หนกั 

เพ่ือค านวณหาคา่ร้อยละของของแข็งท่ีหายไประหว่างการไฮโดรไลซ์ตวัอย่าง โดยค านวณจากสมการ 

(2) 

 

         ∫    (
 ( )    

     
)    

 

 
                                         (1) 

 

เม่ือ t  คือ ระยะเวลาทัง้หมดท่ีตวัอยา่งอยูใ่นเวสเซลจนถึงอณุหภมูิท่ีต้องการ (นาที) 

 T คือ อณุหภมูิ (องศาเซลเซียส) 

ร้อยละของของแข็งท่ีหายไป  =  1 -  
น า้หนกัของแข็งหลงัการไฮโดรไลซ์ (กรัม)

น า้หนกัของแข็งของตวัอยา่งเร่ิมต้น (กรัม)
     100        (2) 
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ภาพท่ี 2 อปุกรณ์ไฮโดรไลซ์ตวัอย่างด้วยน า้กึ่งวิกฤต ประกอบด้วย (1) block heater, (2) เวสเซล
ทรงกระบอก(3) เทอร์โมคปัเปิล และ (4) เคร่ืองควบคมุอณุหภมูิ 

   

 3.2.3 การศึกษาสเปกตรัมการดูดกลืนแสงของของเหลวตัวอย่าง 

  ชัง่ตวัอยา่งท่ีเตรียมได้จากข้อ 3.2.2 ปริมาณ 2.5 กรัม ลงในบีกเกอร์ เติมน า้กลัน่ลงไป 

50 มิลลิลิตร กวนด้วยแท่งแม่เหล็กกวนสารท่ีความเร็ว 700  รอบต่อนาที เป็นเวลา 30 นาที เพ่ือให้

ตัวอย่างละลายเป็นเนือ้เดียวกัน กรองตัวอย่างด้วยชุดกรองสุญญากาศโดยใช้กระดาษกรอง 

Whatman เบอร์ 1 ปรับปริมาตรในขวดปรับปริมาตรขนาด 50 มิลลิลิตรด้วยน า้กลั่น (ได้ของเหลว

ตวัอยา่งท่ีมีความเข้มข้นเร่ิมต้นของตวัอยา่งร้อยละ 5 โดยมวลตอ่ปริมาตร) จากนัน้เจือจางด้วยน า้กลัน่

ให้มีความเข้มข้นเหมาะสม วดัคา่การดดูกลืนแสงในช่วงความยาวคล่ืน 220 ถึง 800 นาโนเมตรด้วย

เคร่ืองสเปกโทรโฟโตมิเตอร์ โดยใช้คิวเวทท์ชนิดควอตซ์ ให้มีคา่การดดูกลืนแสงอยู่ในช่วง 0.2 ถึง 0.8 

absorbance unit (a.u.) เลือกความยาวคล่ืนแสงท่ีเหมาะสมในการติดตามปริมาณสีน า้ตาลของ

ตวัอยา่งจากความยาวคล่ืนท่ีให้คา่การดดูกลืนแสงสงูท่ีสดุ 

1 

2 

3 

4 
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 3.2.4 การศึกษาสภาวะท่ีเหมาะสมและความสามารถในการดูดซับสี 

  การศึกษาการดูดซบัสีในการทดลองนีป้ระกอบด้วย การศึกษาเวลาเข้าสู่สมดุลของ

การดดูซบั (equilibrium time) และการศกึษาไอโซเทอมการดดูซบั (adsorption isotherms) ของสาร

ดดูซบั (adsorbent) ทัง้ 3 ชนิด ได้แก่ ถ่านกมัมนัต์ชนิด Norit SA2  ถ่านกมัมนัต์ชนิด Norit SX Plus 

และเบนโทไนท์ เกรดท่ีใช้ส าหรับฟอกสี โดยในแต่ละชุดการทดลองท าการทดลองซ า้ 3 ครัง้ ซึ่งมี

รายละเอียดการทดลองดงันี ้

  เตรียมสารละลายตวัอย่างให้มีความเข้มข้นเร่ิมต้นร้อยละ 5 โดยมวลตอ่ปริมาตร ชัง่

สารดดูซบัเตมิลงในสารละลายตวัอย่างท่ีเตรียมไว้ ให้มีความเข้มข้นของสารดดูซบัเป็นร้อยละ 1, 2, 3, 

4, 5, 8 และ 10 โดยมวลตอ่ปริมาตร กวนด้วยแท่งแม่เหล็กกวนสารท่ีความเร็วรอบ 700 รอบตอ่นาที ท่ี

อณุหภูมิ ประมาณ 30 องศาเซลเซียส (อณุหภูมิห้อง) เก็บตวัอย่างท่ีเวลา 0 , 5 , 10 , 15 , 20 , 30 , 

40, 50  และ 60 นาที น าของเหลวท่ีได้มากรองแยกสารดดูซบัด้วยกระดาษกรอง Whatman เบอร์ 5 

วดัค่าการดดูกลืนแสงของของเหลวท่ีได้หลังการกรองท่ีความยาวคล่ืน 283 นาโนเมตรด้วยเคร่ือง

สเปกโทรโฟโตมิเตอร์ (ความยาวคล่ืนท่ีใช้ได้จากการผลทดลองในข้อ 3.2.3) แล้วน าคา่การดดูกลืนแสง

ไปค านวณหาร้อยละการดดูซบัสีท่ีเวลาตา่งๆ จากสมการ (3) (Arslanoglu และคณะ, 2005) พิจารณา

สภาวะท่ีเหมาะสมในการดดูซบัสีโดยการสร้างกราฟของความสมัพนัธ์ระหว่างเวลาท่ีใช้ในการดดูซบัสี

และร้อยละการดูดซับ (Adsorption (%)) วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ (Completely 

randomized design, CRD)  

  ร้อยละการดดูซบั ( Adsorption  (%))  =  ((A0 - At) / A0) × 100  (3) 

เม่ือ A0 คือ คา่การดดูกลืนแสงของของเหลวท่ีเวลาเร่ิมต้น 

 At คือ คา่การดดูกลืนแสงของของเหลวหลงัผา่นการดดูซบัสีท่ีเวลาตา่งๆ 
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  จากการทดลองดงักล่าวข้างต้น ท าให้ทราบถึงเวลาท่ีเข้าสู่สมดลุของการดดูซบัสีของ

สารดดูซบัทัง้ 3 ชนิด น าข้อมลูท่ีได้มาสร้างแบบจ าลองไอโซเทอมการดดูซบัของแลงเมียร์ (Langmuir 

Adsorption Isotherm) และฟรุนดลิช (Freundlich Adsorption Isotherm) เพ่ืออธิบายพฤติกรรมและ

ความสามารถของกระบวนการดดูซบัสีชนิดตา่งๆ 

 

 3.2.5 ศึกษาผลของความเข้มข้นของเอทานอลต่อการตกตะกอนโอลิโกแซคคาไรด์ 

  เตรียมสารละลายตวัอย่างความเข้มข้นร้อยละ 5 โดยมวลตอ่ปริมาตร โดยชัง่ตวัอย่าง

ท่ีเตรียมได้จากข้อ 3.2.2 ปริมาณ 12.5 กรัมลงในบีกเกอร์ แล้วเติมน า้กลัน่ลงไป 250 มิลลิลิตร กวน

ด้วยแท่งแม่เหล็กกวนสารท่ีความเร็วรอบ 700 รอบตอ่นาที เป็นเวลา 30 นาที เพ่ือให้ตวัอย่างละลาย

เป็นเนือ้เดียวกนั ปรับปริมาตรในขวดปรับปริมาตรขนาด 250 มิลลิลิตรด้วยน า้กลัน่ ถ่ายของเหลวลงใน

บีกเกอร์จากนัน้เติมสารดูดซับลงไป โดยเลือกชนิดสารดูดซับและความเข้มข้นท่ี เหมาะสมจากการ

ทดลองข้อ 3.2.4  กรองแยกสารดดูซบัด้วยกระดาษกรอง Whatman เบอร์ 5 น าของเหลวหลงัผ่าน

กระบวนการดูดซับสีไประเหยน า้ออกด้วยเคร่ืองระเหยสุญญากาศให้ความเข้มข้นของแซคคาไรด์

เพิ่มขึน้ จากนัน้เจือจางให้มีความเข้มข้นเร่ิมต้นของแซคคาไรด์ท่ีวิเคราะห์โดยวิธีฟีนอล-ซลัฟูริกเท่ากบั 

50, 100 และ 200 กรัมน า้ตาลแมนโนสตอ่ลิตร ตามล าดบั ดดูของเหลวตวัอย่างปริมาตร 1 มิลลิลิตร 

ใส่ลงในหลอดเหว่ียงพลาสติกท่ีมีฝาปิดแล้วเติมเอทานอล และ/หรือน า้กลั่นลงไป เพ่ือให้ได้ความ

เข้มข้นสดุท้ายของเอทานอลเป็นร้อยละ 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 และ 90 โดยปริมาตร ดงั

แสดงในตารางท่ี 5 ปิดฝาหลอดเหว่ียงพลาสติกให้สนิทแล้วผสมสารละลายดงักล่าวให้เข้ากนั ตัง้ทิง้ไว้

เป็นระยะเวลา 24 ชัว่โมง ท่ีอณุหภูมิ 4-5  องศาเซลเซียสในตู้ เย็น เหว่ียงแยกตะกอนของโอลิโกแซคคา

ไรด์ท่ีความเร็ว 12000 xg เป็นเวลา 20 นาที ท่ีอณุหภมูิ 4 องศาเซลเซียส น าสว่นของเหลวท่ีได้หลงัจาก

แยกตะกอนของโอลิโกแซคคาไรด์ไปวิเคราะห์ปริมาณคาร์โบไฮเดรตทัง้หมดด้วยวิธีฟีนอล-ซัลฟูริก 

(รายละเอียดในภาคผนวก ก) และวิเคราะห์องค์ประกอบคาร์โบไฮเดรตโดยน าส่วนของเหลวดงักล่าว

ปริมาตร 0.5 มิลลิลิตร ระเหยตวัท าละลายออกด้วยเคร่ืองท าแห้งแบบแชเ่ยือกแข็ง จากนัน้ปรับ 
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ปริมาตรให้เท่าเดิมด้วยน า้กลั่น แล้วน าไปวิเคราะห์องค์ประกอบของคาร์โบไฮเดรตด้วยวิธีโครมาโท 

กราฟีของเหลวความดันสูง (HPLC) (รายละเอียดในภาคผนวก ก) ค านวณหาปริมาณของ

องค์ประกอบคาร์โบไฮเดรตของส่วนท่ีตกตะกอนลงมา (Massppt) จากสมการ (4)  น าผลท่ีค านวณได้

จากสมการ (4) มาค านวณหาร้อยละการได้กลบัคืน (Percentage Recovery) ของแมนโนโอลิโกแซค

คาไรด์ซึ่งได้มาจากการวิเคราะห์ด้วยวิธีโครมาโทกราฟีของเหลวความดนัสงู  ดงัสมการ (5) (Sen และ

คณะ, 2011)  วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบรูณ์ (Completely randomized design, CRD) จ านวน 

3 ซ า้ 

 

   Massppt  = Massinitial -  Masstreated                                     (4) 

 

เม่ือ Massppt  คือ ปริมาณของแซคคาไรด์ท่ีเป็นองค์ประกอบในส่วนตะกอนท่ีได้หลงัการ 
   ตกตะกอนด้วยเอทานอลท่ีระดบัความเข้มข้นตา่งๆ 
 Massinitial คือ ปริมาณของแซคคาไรด์ท่ีเป็นองค์ประกอบในของเหลวตวัอยา่งเร่ิมต้น 
 Masstreated คือ ปริมาณของแซคคาไรด์ท่ีเป็นองค์ประกอบในของเหลวตวัอยา่งหลงั 
   ตกตะกอนด้วยเอทานอลท่ีระดบัความเข้มข้นตา่งๆ 
  

 ร้อยละการได้กลบัคืนของ MOS  =      100    
            

                  
                          (5) 

เม่ือ MOS   คือ  แมนโนโอลิโกแซคคาไรด์ 
 MOS Massppt  คือ ปริมาณของแมนโนโอลิโกแซคคาไรด์ท่ีเป็นองค์ประกอบใน 
    สว่นตะกอนท่ีได้หลงัการตกตะกอนด้วยเอทานอลท่ีระดบัความ 
    เข้มข้นตา่งๆ 
 Initial MOS Mass คือ ปริมาณของแมนโนโอลิโกแซคคาไรด์ท่ีเป็นองค์ประกอบใน 
    ของเหลวตวัอยา่งเร่ิมต้น 
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ตารางท่ี 5 ปริมาณการเติมของเหลวตวัอย่าง เอทานอลและ/หรือน า้ ท่ีใช้ในการศึกษาการตกตะกอน  
โอลิโกแซคคาไรด์ท่ีความเข้มข้นสดุท้ายของเอทานอลร้อยละ 0 ถึง 90 โดยปริมาตร 

 

 3.2.6 การวิเคราะห์ทางเคมี 

  3.2.6.1 วิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีโดยวิธีประมาณ (Proximate analysis) 

(รายละเอียดแสดงในภาคผนวก ก) 

  3.2.6.2 วิเคราะห์ปริมาณน า้ตาลทัง้หมด ด้วยวิธีฟีนอล-ซัลฟูริก (Chaplin และ 

Kennedy,1986) ท าการวิเคราะห์ตวัอย่างละ 3 ซ า้ โดยใช้น า้ตาลแมนโนสเป็นสารละลายมาตรฐาน 

และวดัคา่การดดูกลืนแสงท่ีความยาวคล่ืน 490 นาโนเมตร (รายละเอียดแสดงในภาคผนวก ก) 

  3.2.6.3 วิเคราะห์องค์ประกอบของคาร์โบไฮเดรตในของเหลวตวัอย่างด้วยวิธีโคร

มาโทกราฟีของเหลวความดนัสงู (HPLC) (รายละเอียดแสดงในภาคผนวก ก) 

ความเข้มข้นเอทานอล               
(ร้อยละโดยปริมาตร) 

ของเหลวตวัอยา่ง  
(มิลลิลิตร) 

เอทานอล  
(มิลลิลิตร) 

น า้กลัน่  
(มิลลิลิตร) 

0 1 - 9 
10 1 1 8 
20 1 2 7 
30 1 3 6 
40 1 4 5 
50 1 5 4 
60 1 6 3 
70 1 7 2 
80 1 8 1 
90 1 9 - 
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 3.2.7 การใช้สถติแิละการวิเคราะห์ข้อมูล 

  น าข้อมูลท่ีได้จากการทดลอง 3 ซ า้ มาท าการวิเคราะห์ ANOVA และเปรียบเทียบ

คา่เฉล่ียด้วยวิธี Duncan โดยใช้โปรแกรม SPSS (Statistics Package for the Social Science) รุ่น 

SPSS 15.0 for Windows Evaluation Version ท่ีระดบั = 0.05  
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บทที่ 4 

ผลการทดลองและวิจารณ์ผลการทดลอง 

 

4.1 องค์ประกอบของของเหลวที่ได้จากการไฮโดรไลซ์กากมะพร้าว 

 กากมะพร้าวท่ีใช้ในการทดลองครัง้นีเ้ป็นกากมะพร้าวเหลือทิง้จากกระบวนการผลิตกะทิใน

ระดบัอตุสาหกรรม ผ่านการอบแห้งด้วยตู้อบลมร้อนท่ีอณุหภูมิ 60 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 12 ชัว่โมง 

มีขนาดอนภุาคในชว่ง 300 ถึง 3,350 ไมโครเมตร จากนัน้ไฮโดรไลซ์กากมะพร้าวด้วยน า้กึ่งวิกฤต โดยมี

คา่ severity factor, ln R0 เท่ากบั 11.04 อณุหภูมิในระหว่างไฮโดรไลซ์แสดงในภาคผนวก ข และน า

ของเหลวมาท าแห้งแบบเยือกแข็ง เม่ือวิเคราะห์องค์ประกอบของกากมะพร้าวและของเหลวหลงัท า

แห้งแบบเยือกแข็ง พบว่ามีองค์ประกอบแสดงดงัตารางท่ี 6 โดยกากมะพร้าวท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นีมี้

องค์ประกอบส่วนใหญ่เป็นคาร์โบไฮเดรตในปริมาณสูง สอดคล้องกบังานวิจยัของ Khuwijitjaru และ

คณะ (2012; 2014) ท่ีพบวา่ 

ตารางท่ี 6 องค์ประกอบในกากมะพร้าวและของเหลวตวัอย่างหลงัไฮโดรไลซ์กากมะพร้าวด้วยน า้กึ่ง
วิกฤตท่ีผา่นการท าแห้งแบบเยือกแข็ง 

องค์ประกอบ 
ร้อยละ * 

กากมะพร้าว ของเหลวหลงัท าแห้ง 

ความชืน้ 5.49 ± 0.22 5.38 ± 0.38 

เถ้า 0.88 ± 0.01 1.73 ± 0.37 

โปรตีน 4.34 ± 0.05 7.19 ± 0.11 

ไขมนั 22.78  ±  0.13 0.28  ±  0.08 

คาร์โบไฮเดรต** 66.53  ± 0.23 85.43  ± 0.62 
*คา่เฉล่ีย ± สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (n=3) 
**ค านวณจาก คาร์โบไฮเดรต = 100 – (ความชืน้ + เถ้า + โปรตีน + ไขมนั)
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กากมะพร้าวนัน้มีองค์ประกอบของคาร์โบไฮเดรตสูงถึงร้อยละ 68.99 และ 68.23 ตามล าดบั ส่วน
ของเหลวหลงัท าแห้งแบบเยือกแข็งนัน้พบว่ามีปริมาณคาร์โบไฮเดรตสงูถึงร้อยละ 85.43 โดยน า้หนกั
เปียก เน่ืองจากการไฮโดรไลซ์กากมะพร้าวด้วยน า้กึ่งวิกฤตนัน้สามารถท าลายโครงสร้างของกาก
มะพร้าวท่ีมีองค์ประกอบส่วนใหญ่เป็นคาร์โบไฮเดรตให้เปล่ียนเป็นแซคคาไรด์ท่ีมีขนาดโมเลกลุเล็กลง
และสามารถละลายน า้ ดงันัน้เม่ือน าเอาของเหลวสว่นนีไ้ปท าแห้งแบบเยือกแข็งองค์ประกอบส่วนใหญ่
จงึเป็นสารคาร์โบไฮเดรต สอดคล้องกบัการวิเคราะห์ปริมาณน า้ตาลทัง้หมด (คาร์โบไฮเดรต) ด้วยวิธีฟี
นอล-ซัลฟูริกในของเหลวตวัอย่างหลังท าแห้งแบบเยือกแข็ง พบว่ามีปริมาณน า้ตาลทัง้หมดคิดเป็น 
70.84 กรัมตอ่ 100 กรัมตวัอยา่งของของเหลวหลงัท าแห้งแบบเยือกแข็ง 

4.2 สเปกตรัมการดูดกลืนแสงของของเหลวหลังไฮโดรไลซ์กากมะพร้าว 

 เม่ือน าตวัอย่างหลงัท าแห้งแบบเยือกแข็งมาละลายน า้ให้มีความเข้มข้นของตวัอย่างร้อยละ 5 

โดยมวลตอ่ปริมาตร วดัค่าความเป็นกรด-ด่างของของเหลวตวัอย่างได้เป็น 3.77 ซึ่งแสดงให้เห็นว่า

ของเหลวตวัอย่างมีความเป็นกรดเน่ืองจากสภาวะท่ีใช้ในการทรีตตวัอย่างด้วยน า้กึ่งวิกฤตนัน้มีความ

รุนแรง ท าให้หมูแ่อลดีไฮด์หรือคีโตนในโครงสร้างของคาร์โบไฮเดรตเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชนัได้เป็นกรด

อินทรีย์หรือกรดคาร์บอกซิลิก (กมุทุกานต์, 2553; อารีวลัย์, 2555; Novotny และคณะ, 2008) เม่ือวดั

คา่การดดูกลืนแสงในช่วงความยาวคล่ืน 220 ถึง 800    นาโนเมตร พบว่าตวัอย่างมีพีคการดดูกลืน

แสงสูงสุดท่ีความยาวคล่ืน 283 นาโนเมตร ดงัภาพท่ี 3 ซึ่งเป็นลกัษณะการดดูกลืนแสงของสารมัธ

ยนัตร์ (intermediate compound) จากปฏิกิริยาเมลลาร์ด (Maillard reaction) และปฏิกิริยาการย่อย

สลายน า้ตาล (sugar degradation) (Buedo และคณะ, 2001) เช่น เฟอฟูราล (furfural) และไฮดรอก

ซีเมทิลเฟอฟูราล (hydroxymethylfurfural, HMF) สอดคล้องกบังานวิจยัของ Khuwijitjaru และคณะ 

(2012; 2014) ท่ีพบวา่ของเหลวจากการไฮโดรไลซ์กากมะพร้าวด้วยน า้กึ่งวิกฤตมีการดดูกลืนแสงสงูสดุ

ท่ีความยาวคล่ืนในชว่ง 280 ถึง 285 นาโนเมตร ประกอบกบัสารประกอบเฟอฟูราลและไฮดรอกซีเมทิล

เฟอฟูราลนัน้เป็นสารประกอบท่ีท าให้เกิดสีน า้ตาล (Asghari และ Yoshida, 2010) เช่นเดียวกับ

งานวิจยัของ Rattanathanalerk และคณะ (2005) ท่ีมีการใช้ปริมาณของสารไฮดรอกซีเมทิลเฟอฟูราล

เป็นหนึ่งในดชันีชีว้ดัการเกิดสีน า้ตาลในผลิตภณัฑ์น า้สปัปะรดท่ีผ่านกระบวนการให้ความร้อน ดงันัน้ 
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งานวิจยัครัง้นีจ้งึใช้คา่การดดูกลืนแสงท่ีความยาวคล่ืน 283 นาโนเมตร ในการศกึษาประสิทธิภาพของ

การดดูซบัสีด้วยสารดดูซบัชนิดตา่งๆ ตอ่ไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 3 สเปกตรัมการดดูกลืนแสงของของเหลวหลงัไฮโดรไลซ์กากมะพร้าว (-----) และสารละลาย
มาตรฐานไฮดรอกซีเมทิลเฟอฟรูาล (-----) ในชว่งความยาวคล่ืน 220 ถึง 800 นาโนเมตร  

4.3 การศึกษาสภาวะท่ีเหมาะสมและความสามารถในการดูดซับสี 

 จากการศึกษาการดูดซับสีด้วยสารดูดซับทัง้ 3 ชนิด ได้แก่ ถ่านกัมมันต์ชนิด Norit SA2 

ถ่านกมัมนัต์ชนิด Norit SX Plus และเบนโทไนท์ เกรดท่ีใช้ส าหรับฟอกสี ความเข้มข้นของสารดดูซบั

ร้อยละ 1, 2, 3, 4, 5, 8 และ 10 โดยมวลตอ่ปริมาตร ท่ีเวลา 0 , 5 , 10 , 15 , 20 , 30 , 40  และ 60 

นาที ได้ผลการทดลองดงันี ้
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 4.3.1 ลักษณะปรากฏของของเหลวตัวอย่างหลังกระบวนการดูดซับสีด้วยสารดูดซับ 

  ของเหลวตวัอย่างท่ีได้หลงัจากผ่านกระบวนการดดูซบัสีด้วยถ่านกัมมนัต์ชนิด Norit 

SA2 ถ่านกมัมนัต์ชนิด Norit SX Plus และเบนโทไนท์ เม่ือกรองผ่านกระดาษกรอง Whatman เบอร์ 5 

มีลกัษณะปรากฏของสีแสดงดงัภาพท่ี 4 5 และ 6 ตามล าดบั โดยชนิดของสารดดูซบั ความเข้มข้นของ

สารดูดซับและระยะเวลาท่ีใช้ในกระบวนการดูดซับส่งผลต่อสีของของเหลวตัวอย่างท่ีได้หลัง

กระบวนการดดูซบั 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4 ลกัษณะปรากฎของของเหลวตวัอย่างหลงัผ่านกระบวนการดดูซบัสีด้วยผงถ่านกมัมนัต์ชนิด 
NORIT SA2   ความเข้มข้นร้อยละ 1 ถึง 10 โดยมวลตอ่ปริมาตร เป็นระยะเวลา 0 ถึง 60 นาที 

 จากภาพท่ี 4 ถึงภาพท่ี 6 ท่ีระยะเวลา 0 นาที พบวา่ของเหลวตวัอย่างมีสีน า้ตาลเข้มอนัเป็นผล

มาจากสารผลิตภัณฑ์ท่ีเกิดขึน้จากกระบวนการไฮโดรไลซ์ตัวอย่างชีวมวลท่ีมีคาร์โบไฮเดรตสูงท่ี

อณุหภูมิสงู เช่น เฟอฟูราลและไฮดรอกซีเมทิลเฟอฟูราล (ขวญัใจ, 2556; Sasaki และคณะ, 2000; 

Olanrewaju และคณะ, 2012; Khuwijitjaru และคณะ, 2014) เม่ือพิจารณาความเข้มข้นของสารดดู
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ซบัท่ีเพิ่มขึน้ท่ีระยะเวลาเดียวกนั สีของของเหลวตวัอย่างหลงัผ่านกระบวนการดดูซบัสีด้วยผงถ่านกัม

มนัต์ชนิด NORIT SA2 มีสีออ่นลงเร่ือยๆ ตามล าดบัจนกลายเป็นสีเหลืองอ่อน ดงัภาพท่ี 4 เช่นเดียวกบั

ของเหลวตวัอย่างหลงัผ่านการดดูซบัสีด้วยผงถ่านกัมมนัต์ชนิด NORIT SX Plus มีสีอ่อนลงอย่าง

รวดเร็ว จนกระทัง่มีลกัษณะไม่มีสี ดงัภาพท่ี 5 ในขณะท่ีสีของของเหลวตวัอย่างท่ีผ่านการดดูซบัด้วย

เบนโทไนท์นัน้มีการเปล่ียนแปลงของสีเพียงเล็กน้อย ซึ่งยงัคงมีสีน า้ตาลไม่แตกตา่งจากสีของของเหลว

ตวัอย่างเร่ิมต้นมากนกัดงัภาพท่ี 6 ทัง้นีก้ารท่ีเบนโทไนท์มีประสิทธิภาพในการดดูซบัสีได้ต ่าเม่ือเทียบ

กับผงถ่านกัมมนัต์ทัง้ 2 ชนิดนัน้ อาจเน่ืองมาจากเบนโทไนท์ท่ีน ามาใช้ในงานวิจัยครัง้นีมี้พืน้ท่ีผิว

ทัง้หมดเพียง 300 ถึง 400 ตารางเมตรต่อกรัม ซึ่งน้อยกว่าพืน้ท่ีผิวทัง้หมดของผงถ่านกมัมนัต์ชนิด 

NORIT SA2 ซึ่งมีพืน้ท่ีผิวท่ีผิว 630 ถึง 695 ตารางเมตรตอ่กรัม (Bost และคณะ, 2016; Horgnies 

และคณะ, 2015 ) และผงถ่านกมัมนัต์ชนิด NORIT SX Plus ซึ่งมีพืน้ท่ีผิว 904 ถึง 1,100 ตารางเมตร

ตอ่กรัม (Guha, 2007; Nijkamp, 2001; Purnomo และคณะ, 2011) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 5 ลกัษณะปรากฎของของเหลวตวัอย่างหลงัผ่านกระบวนการดดูซบัสีด้วยผงถ่านกมัมนัต์ชนิด 
NORIT SX Plus   ความเข้มข้นร้อยละ 1 ถึง 10 โดยมวลตอ่ปริมาตร เป็นระยะเวลา 0 ถึง 60 นาที 
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ภาพท่ี 6ลกัษณะปรากฎของของเหลวตวัอย่างหลงัผ่านกระบวนการดดูซบัสีด้วยผงถ่านกัมมนัต์ชนิด 
NORIT SX Plus   ความเข้มข้นร้อยละ 1 ถึง 10 โดยมวลตอ่ปริมาตร เป็นระยะเวลา 0 ถึง 60 นาที 

 4.3.2 การศึกษาความเข้มข้นของสารดูดซับท่ีใช้ดูดซับสีจากของเหลวตัวอย่าง 

  การศกึษาความเข้มข้นของสารดดูซบัทัง้ 3 ชนิดนัน้ ศกึษาโดยน าค่าการดดูกลืนแสง

ของของเหลวตวัอยา่งหลงัผา่นการดดูซบัสีท่ีเวลา 60 นาที แล้วน ามาค านวณเป็นคา่ร้อยละการดดูซบัสี

สร้างกราฟความสมัพนัธ์ระหว่างความเข้มข้นของสารดดูซบัโดยมวลตอ่ปริมาตรกับค่าร้อยละการดดู

ซบัสีของสารดดูซบัทัง้ 3 ชนิด  ดงัแสดงในภาพท่ี 7 เม่ือเพิ่มระดบัความเข้มข้นของสารดดูซบัทัง้ 3 ชนิด

จากความเข้มข้นของสารดดูซบัร้อยละ 1 ไปจนถึงร้อยละ 10 โดยมวลตอ่ปริมาตร พบว่าคา่ร้อยละการ 

ดูดซับสีมีแนวโน้มเพิ่มมากขึน้ตามล าดับ เน่ืองจากการเพิ่มปริมาณสารดูดซับท าให้ภายในระบบ

ของเหลวตวัอย่างนัน้มีพืน้ท่ีผิวส าหรับให้สารถูกดูดซับยึดเกาะเพิ่มมากขึน้ (Kadirvelu และคณะ, 

2000; Arslanglu และคณะ, 2005) เชน่เดียวกบัการทดลองของ  Gökmen และ Serpen (2002) ท่ี 
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ภาพท่ี 7 ค่าร้อยละการดดูซบัสีของของเหลวตวัอย่างโดยใช้สารดดูซบัทัง้ 3 ชนิด ท่ีความเข้มข้นของ
สารดดูซบัร้อยละ 1 ถึงร้อยละ 10 โดยมวลตอ่ปริมาตร ท่ีเวลา 60 นาที :  () ผงถ่านกมัมนัต์ชนิด 
NORIT SA2, () ผงถ่านกมัมนัต์ชนิด NORIT SX Plus และ () เบนโทไนท์             

อกัษรภาษาองักฤษตวัพิมพ์เล็กท่ีแตกตา่งกนั หมายถึงคา่เฉล่ียของคา่ร้อยละการดดูซบัสีท่ีแตกตา่งกนั

อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิต ิ(Duncan, = 0.05) 
 

ศกึษาการดดูซบัสารสีเข้มในน า้แอปเปิล้ด้วยสารเรซินดดูซบั (adsorbent resin) พบว่าเม่ือเพิ่มความ

เข้มข้นของสารเรซินดดูซบัประสิทธิภาพในการดดูซบัสีมีแนวโน้มเพิ่มขึน้เชน่เดียวกนั 

  เม่ือพิจารณาภาพท่ี 7 พบว่าสารดดูซบัชนิดเบนโทไนท์นัน้มีความสามารถในการดดู

ซบัสีต ่า (ไม่เกินร้อยละ 20) โดยท่ีความเข้มมข้นของสารดดูซบัชนิดเบนโทไนท์ร้อยละ 10 โดยมวลต่อ

ปริมาตรนัน้มีค่าการดดูซบัสีเพียงร้อยละ 18.77 น้อยกว่าค่าร้อยละการดดูซบัสีด้วยผงถ่านกัมมนัต์

ชนิด NORIT SA2 ท่ีความเข้มข้นของสารดดูซบัร้อยละ 1 โดยมวลตอ่ปริมาตร ซึ่งมีคา่การดดูซบัสีคิด

เป็นร้อยละ 41.22 อาจเป็นเพราะสารดดูซับชนิดเบนโทไนท์นัน้มีพืน้ท่ีผิวทัง้หมดน้อยกว่าผงถ่านกัม

มนัต์ทัง้ 2 ชนิด ท าให้ความสามารถในการดดูซบัสีของเบนโทไนท์น้อยด้วย Tahir และ Rauf (2006) 
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กล่าวว่า การดูดซบัด้วยเบนโทไนท์อาศยัแรงดดูซับแบบแลกเปล่ียนไอออน ซึ่งเกิดขึน้เม่ือสารดูดซับ

และสารถกูดดูซบัมีประจแุละเกิดแรงดงึดดูระหว่างสารถกูดดูซบัเป็นไอออนท่ีมีประจกุบัสารดดูซบัซึ่งมี

ประจตุรงข้าม ทัง้นีอ้นภุาคของเบนโทไนท์นัน้มีประจเุป็นลบ สามารถดงึดดูไอออนบวกท าให้เกิดสภาพ

ของประจสุองชัน้ หรือ ionic double layer โดยอนภุาคเบนโทไนท์เป็นประจลุบท่ีมีกลุ่มไอออนบวก

ล้อมรอบอยู่ ไอออนบวกเหล่านีส้ามารถถกูแทนท่ีโดยไอออนบวกชนิดอ่ืน (ปิยะรัตน์, 2545) ในขณะท่ี

สารถกูดดูซบัในของเหลวตวัอยา่งท่ีศกึษาคือไฮดรอกซีเมทิลเฟอฟรูาลนัน้ไมมี่ประจ ุจึงท าให้เบนโทไนท์

ไม่สามารถดดูซบัไฮดรอกซีเมทิลเฟอฟูรอลท่ีเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีท าให้เกิดสีน า้ตาลได้หรือดดูซบัได้น้อย 

สอดคล้องกบัผลการทดลองของ Ramakrishna และ Viraraghavan (1997) ท่ีพบว่าเบนโทไนท์นัน้มี

ประสิทธิภาพในการก าจดัสีย้อมชนิด Basic Blue 9 และ Thioflavin T ซึง่เป็นสีย้อมท่ีมีประจบุวก 

  จากการเปรียบเทียบผงถ่านกมัมนัต์ชนิด NORIT SA2 และชนิด NORIT SX Plus ท่ี

ความเข้มข้นของสารดดูซบัเท่ากนั พบว่าผงถ่านกมัมนัต์ชนิด NORIT SX Plus นัน้มีคา่ร้อยละการดดู

ซบัท่ีสูงกว่า พิจารณาจากคา่ร้อยละการดดูซบัสีท่ีร้อยละ 96 พบว่าต้องใช้ความเข้มข้นของผงถ่านกัม

มนัต์ ชนิด NORIT SA2 ถึงร้อยละ 8 โดยมวลตอ่ปริมาตร ในขณะท่ีใช้ผงถ่านกมัมนัต์ชนิด NORIT SX 

Plus ร้อยละ 4 โดยมวลตอ่ปริมาตร ทัง้นีเ้น่ืองจากพืน้ท่ีผิวทัง้หมดของผงถ่านกมัมนัต์ชนิด NORIT SX 

Plus นัน้มีมากกวา่พืน้ท่ีผิวของผงถ่านกมัมนัต์ชนิด NORIT SA2  

  จากข้อมูลการวิเคราะห์ผลทางสถิติ ดังในภาพท่ี 7 แสดงให้เห็นว่าการเพิ่มความ

เข้มข้นของผงถ่านกมัมนัต์ชนิด NORIT SA2 มากกวา่ร้อยละ 8 โดยมวลตอ่ปริมาตรนัน้ท าให้คา่ร้อยละ

การดดูซบัสีไม่แตกตา่งอย่างมีนยัส าคญั (p > 0.05) เช่นเดียวกบัผงถ่านกมัมนัต์ชนิด NORIT SX Plus 

เม่ือเพิ่มความเข้มข้นของผงถ่านกมัมนัต์มากกวา่ร้อยละ 5 โดยมวลตอ่ปริมาตร ท าให้คา่ร้อยละการดดู

ซบัสีไม่แตกตา่งอย่างมีนยัส าคญั (p > 0.05) ดงันัน้ความเข้มข้นท่ีเหมาะสมของผงถ่านกมัมนัต์ชนิด 

NORIT SA2 และ NORIT SX Plus ท่ีใช้ในการดดูซบัสีนัน้เท่ากบัร้อยละ 8 และ 5 โดยมวลตอ่ปริมาตร 

ตามล าดบั ซึ่งความเข้มข้นของสารดดูซบัดงักล่าวมีค่าร้อยละการดดูซบัเท่ากับร้อยละ 95.78 และ 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0045653505012221#bib28
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98.55 ตามล าดบั ส่วนเบนโทไนท์ เน่ืองจากพบว่ามีความสามารถในการดูดซบัสีได้น้อยมากจึงไม่

น ามาพิจารณาในการทดลองตอนตอ่ไป 

  4.3.3 การศึกษาเวลาเข้าสู่สมดุลของการดูดซับสีในของเหลวตัวอย่างด้วยสารดูดซับ 

  การศึกษาเวลาเข้าสู่สมดลุของการดูดซบัสีในของเหลวตวัอย่างด้วยสารดูดซบัทัง้ 2 

ชนิดนัน้ (เบนโทไนท์ไม่ถกูน ามาวิเคราะห์เน่ืองจากความสามารถในการดดูซบัสีต ่า) ท าโดยน าคา่การ

ดูดกลืนแสงของของเหลวตัวอย่างหลังกระบวนการดูดซับสี มาค านวณเป็นค่าร้อยละการดูดซับสี

เปรียบเทียบกบัเวลาท่ีใช้ในการดดูซบั (0 ถึง 60 นาที) โดยเวลาท่ีน้อยท่ีสดุท่ีคา่ร้อยละการดดูซบัสีไม่

เพิ่มขึน้ คือเวลาเข้าสู่สมดุลของการดูดซับ จากนัน้น าข้อมูลดังกล่าวมาสร้างไอโซเทอมการดูดซับ 

(Adsorption Isotherm) เพ่ืออธิบายพฤตกิรรมการดดูซบัของสารดดูซบัทัง้ 2 ชนิด  

  จากภาพท่ี 8 แสดงการดดูซบัสีด้วยผงถ่านกมัมนัต์ชนิด NORIT SA2 และผงถ่านกมั

มนัต์ชนิด NORIT SX Plus ตามล าดบั ช่วงแรกของกระบวนการดดูซบัสีตัง้แต ่0 ถึง 5 นาที พบว่าคา่

ร้อยละการดดูซบัสีเพิ่มขึน้สงูอย่างรวดเร็วและคอ่ยๆ เพิ่มขึน้อย่างช้าๆ จนกระทัง่กระบวนการดดูซบัสี

เร่ิมเข้าสู่สมดลุ ทัง้นีเ้น่ืองจากถ่านกัมมันต์มีลักษณะโครงสร้างเป็นรูพรุนจ านวนมาก และมีพืน้ท่ีผิว

ภายในสูง จึงมีคุณสมบตัิในการดูดซับสูง (เกศศิริ , 2554) ท าให้กระบวนการดูดซับสีเกิดขึน้อย่าง

รวดเร็วตัง้แต่ช่วงแรกของกระบวนการดดูซบัสี และเม่ือโมเลกลุของสารถูกดดูซบัเกาะเต็มพืน้ผิวของ

สารดดูซบัท าให้กระบวนการดดูซบัสีนัน้เข้าสู่สมดลุ (Arslanglu และคณะ, 2005) จากการวิเคราะห์ผล

ทางสถิติ (แสดงในตารางภาคผนวก ข) เวลาเข้าสู่สมดุลของการดูดซับสีด้วยผงถ่านกัมมันต์ชนิด 

NORIT SA2 และ NORIT SX Plus ท่ีความเข้มข้นของสารดดูซบัตา่งกนั มีเวลาเข้าสู่สมดุลแตกตา่งกนั 

ผงถ่านกมัมนัต์ชนิด NORIT SA2 ท่ีความเข้มข้นของสารดดูซบัร้อยละ 8 โดยมวลตอ่ปริมาตร มีเวลา

เข้าสู่สมดลุท่ี 50 นาที ส่วนเวลาเข้าสู่สมดลุของการดดูซบัสีด้วยผงถ่านกมัมนัต์ชนิด NORIT SX Plus 

ท่ีความเข้มข้นของสารดดูซบัร้อยละ 5 โดยมวลตอ่ปริมาตรเพียง 15 นาที 
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ภาพท่ี 8 คา่ร้อยละการดดูซบัสีของของเหลวตวัอย่างโดยใช้ผงถ่านกมัมนัต์ชนิด NORIT SA2 (ก) และ 
NORIT SX Plus (ข) ท่ีความเข้มข้นของสารดดูซบัร้อยละ 1 ถึงร้อยละ 10 โดยมวลต่อปริมาตร ท่ี
ระยะเวลา 0 ถึง 60 นาที ความเข้มข้นของผงถ่านกมัมันต์ (โดยมวลตอ่ปริมาตร) แทนด้วยสัญลกัษณ์
ตอ่ไปนี ้: () ร้อยละ 1, () ร้อยละ 2, () ร้อยละ 3, () ร้อยละ 4, () ร้อยละ 5, () ร้อยละ 8 
และ () ร้อยละ 10 

(ก) 

(ข) 
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 4.3.4 การศึกษาไอโซเทอมการดูดซับของสารดูดซับ 

  จากการทดลองหาเวลาเข้าสู่สมดลุของการดดูซบั ท าให้ทราบถึงเวลาท่ีเข้าสู่สภาวะ

สมดลุของการดดูซบัสีด้วยสารดดูซบัทัง้ 2 ชนิด ท่ีระดบัความเข้มข้นตา่งๆ เม่ือน าข้อมลูท่ีได้จากการ

ทดลองข้างต้นมาสร้างแบบจ าลองสมดลุการดดูซบั เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการดดูซบัและประสิทธิภาพ

การดดูซบัโดยใช้แแบบจ าลองไอโซเทอมการดดูซบัของแลงเมียร์ (Langmuir Adsorption Isotherm) 

และฟรุนดลิช (Freundlich Adsorption Isotherm) ซึ่งเป็นแบบจ าลองท่ีนิยมใช้มากท่ีสดุ (Ajmal และ

คณะ, 2000) โดยแบบจ าลองของแลงเมียร์ ใช้อธิบายพฤติกรรมการดูดซับท่ีเกิดขึน้แบบชัน้เดียว 

(monolayer adsorption) พืน้ผิวของสารดดูซบัมีลกัษณะของพืน้ผิวท่ีเหมือนกัน และเกิดการดดูซบั

แบบชัน้เดียวเท่านัน้ นอกจากนีส้ารถกูดดูซบัต้องไม่เกิดปฏิสมัพนัธ์ระหว่างกนั (Caqueret และคณะ, 

2008; Nasehi และคณะ, 2012 ) โดยแบบจ าลองเขียนได้ดงัสมการ (4) 

    
  

  
    =   

 

   
  +    

  
      (4)  

 เม่ือ qe คือ มวลของสารท่ีถกูดดูซบับนพืน้ผิวตอ่หนึง่หน่วยน า้หนกัสารดดูซบั,         
   ((a.u.) m3/kg PAC) 
  Q0 คือ มวลของสารท่ีถกูดดูซบัไว้บนพืน้ผิวแบบชัน้เดียวจนเตม็พืน้ท่ีผิวตอ่ 
   หนึง่หนว่ยน า้หนกัของสารดดูซบั (maximum adsorption capacity),  
   ((a.u.) m3/kg PAC) 
  Ae คือ คา่การดดูกลืนแสงของของเหลวตวัอย่างหลงัก าจดัสีท่ีเวลาเข้าสูส่มดลุ  
   ของการดดูซบั, (a.u.) 
  b คือ  คา่คงท่ีของไอโซเทอมของแลงเมียร์ (Langmuir constants) (1/a.u.) 
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ก าหนดให้   qe = (A0 – Ae)V / m    (5) 

 เม่ือ A0 คือ คา่การดดูกลืนแสงของของเหลวหลงัก าจดัสีท่ีเวลาเร่ิมต้น, (a.u.) 
  V คือ ปริมาณของสารละลาย, (m3) 
  m คือ น า้หนกัแห้งของสารดดูซบัท่ีใช้ (kg) 

  ส าหรับแบบจ าลองไอโซเทอมของฟรุนดลิช (Freundlich Adsorption Isotherm) เป็น

อีกหนึง่ไอโซเทอมท่ีนิยมใช้อธิบายพฤตกิารดดูซบั โดยอธิบายถึงการจบัตวักนัเป็นชัน้ๆของตวัถกูดดูซบั

บนพืน้ผิวของสารดดูซบั (multilayer adsorption) เน่ืองจากโมเลกลุของตวัถกูดดูซบัและตวัถกูดดูซบัมี

แรงยดึเหน่ียวระหวา่งกนัสงู (Arslanoglu และคณะ, 2005) โดยแบบจ าลองเขียนได้ดงัสมการ (6) 

 

           =        +  
 

 
                (6)  

 เม่ือ qe คือ มวลของสารท่ีถกูดดูซบับนพืน้ผิวตอ่หนึง่หนว่ยน า้หนกัสารดดูซบั,     
   ((a.u.) m3/kg PAC) 
  Kf คือ คา่คงท่ีของไอโซเทอมของฟรุนดลิช (Freundlich constants) ท่ี  
   เก่ียวข้องกบัความสามารถในการดดูซบั, ((a.u.) m3/kg PAC)   

  
 

 
 คือ คา่คงท่ีของไอโซเทอมของฟรุนดลิช  

  Ae คือ ค่าการดูดกลืนแสงของของเหลวหลังก าจัดสีท่ีเวลาเข้าสู่สมดุลของ             
   การดดูซบั, (a.u.) 

  พารามิเตอร์ในแบบจ าลองไอโซเทอมการดดูซบัถูกวิเคราะห์ด้วยวิธีการวิเคราะห์การ
ถดถอยเชิงเส้น (linear regression) ด้วย Microsoft Excel 2010  เพ่ือประมาณคา่พารามิเตอร์ตา่งๆ
ของแบบจ าลองไอโซเทอมทัง้ 2 แบบ โดยเกณฑ์การเลือกแบบจ าลองท่ีเหมาะสมในการอธิบายผลการ
ทดลอง คือมีคา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ (coefficient of determination, R2) ใกล้เคียง 1.0 มากท่ีสดุ  
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 ภาพท่ี 9 แบบจ าลองไอโซเทอมการดดูซบัของแลงเมียร์ (Langmuir Adsorption Isotherm) ของการ
ดดูซบัสีของเหลวตวัอย่างด้วยผงถ่านกมัมนัต์: () NORIT SA2, () NORIT SX Plus , (-----) คา่
จากการท านาย 

 
 
 
 

 

 

 

 

ภาพท่ี 10 แบบจ าลองไอโซเทอมการดดูซบัของฟรุนดลิช (Freundlich Adsorption Isotherm) ของการ
ดดูซบัสีของเหลวตวัอย่างด้วยผงถ่านกมัมนัต์: () NORIT SA2, () NORIT SX Plus , (-----) คา่
จากการท านาย 
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  ส าหรับผลการวิเคราะห์พารามิเตอร์ของแบบจ าลองทัง้ 2 นัน้แสดงในตารางท่ี  7 จาก

การเปรียบเทียบแบบจ าลองทัง้ 2 จากคา่ R2 พบว่า ผงถ่านกมัมนัต์ชนิด NORIT SA2 และ NORIT SX 

Plus แบบจ าลองไอโซเทอมการดูดซับแบบแลงเมียร์สามารถอธิบายสมดุลการดูดซับสีได้กว่า           

(R2 = 0.99) สอดคล้องกับลกัษณะของแบบจ าลองไอโซเทอมการดดูซบัในภาพท่ี 9 และภาพท่ี 10 

แสดงวา่พฤตกิรรมการดดูซบัระหวา่งโมเลกลุของสารสีและผงถ่านกมัมนัต์ทัง้ 2 ชนิดนัน้เป็นการดดูซบั

แบบชัน้เดียวและมีการกระจายต าแหน่งการดดูซับคงท่ีตลอดทัง้พืน้ผิวเกิดขึน้ตามสมมติฐานของทัง้

แลงเมียร์ สอดคล้องกบังานวิจยัท่ีใช้ถ่านกมัมนัต์ในการดดูซบัสีน า้ตาลจากของเหลวท่ีได้จากการสกดั

เนือ้ลกูพีช ไซรัปอินทผลมั และน า้กากส่าชกูาร์บีต ซึ่งพบว่าการดดูซบัสีน า้ตาลนัน้สามารถอธิบายได้ดี

ด้วยแบบจ าลองไอโซเทอมการดดูซบัของแลงเมียร์ (Arslanoglu และคณะ, 2005; Caqueret และ

คณะ, 2008; Nasehi และคณะ, 2012) 

ตารางท่ี 7 พารามิเตอร์ต่างๆ ค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ และค่า RMS ของแบบจ าลองสมการไอโซ
เทอมของแลงเมียร์ และฟรุนดลิช ส าหรับการดดูซบัสีด้วยสารดดูซบัชนิดตา่งๆ 
 

  เม่ือพิจารณาคา่ของพารามิเตอร์ Q0 และ Kf ซึ่งเป็นคา่ Adsorption capacity เพ่ือใช้

ในการศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพของการดูดซับสีระหว่างผงถ่านกัมมันต์ทัง้ 2 ชนิด ถ้า

คา่พารามิเตอร์ดงักล่าวมีคา่สงู แสดงถึงประสิทธิภาพในการดดูซบัท่ีมากกว่า จากผลการศกึษาแสดง

ในตารางท่ี 7 พบวา่ในการดดูซบัสีผงถ่านกมัมนัต์ชนิด NORIT SX Plus มีความสามารถในการดดูซบัสี

แบบจ าลองไอโซเทอมการดดูซบัของแลงเมียร์ แบบจ าลองไอโซเทอมการดดูซบัของฟรุนดลิช 

พารามิเตอร์ NORIT SA2 NORIT SX Plus พารามิเตอร์ NORIT SA2 NORIT SX Plus 

B 0.0218 0.0589 K
f
 0.8886 2.5477 

Q0 14.3452 17.1115 (1/n) 0.5209 0.3739 

R2 0.9968 0.9881 R2 0.9680 0.9839 
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มากกว่าผงถ่านกมัมนัต์ชนิด NORIT SA2 สอดคล้องกบัผลการทดลองการดดูซบัสีในการทดลองก่อน

หน้าท่ีพบว่า ผงถ่านกัมมันต์ชนิด NORIT SX Plus นัน้มีค่าร้อยละการดูดซับสีท่ีมากกว่า ทัง้นี ้

เน่ืองมาจากปริมาณพืน้ท่ีผิวของผงถ่านกมัมนัต์ท่ีมีมากกวา่  

 

4.4 การศึกษาการตกตะกอนโอลิโกแซคคาไรด์ด้วยเอทานอล 

 การท าบริสุทธ์ิโอลิโกแซคคาไรด์โดยการตกตะกอนด้วยเอทานอลท่ีความเข้มข้นสุดท้ายของ   

เอทานอลเทา่กบัร้อยละ 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 และ 90 โดยปริมาตร ท่ีความเข้มข้นเร่ิมต้น

ของแซคคาไรด์ทัง้หมดเท่ากบั 50, 100 และ 200 กรัมตอ่ลิตร ตามล าดบั พบว่า ท่ีความเข้มข้นของ

แซคคาไรด์เท่ากบั 100 และ 200 กรัมตอ่ลิตร เม่ือความเข้มข้นของเอทานอลเพิ่มขึน้จนถึงระดบัความ

เข้มข้นร้อยละ 50 โดยปริมาตรนัน้ เร่ิมเห็นตะกอนของของแข็งตกตะกอนลงมา ดงัแสดงในภาพท่ี  11 

จนกระทัง่ท่ีความเข้มข้นของเอทานอลร้อยละ 90 โดยปริมาตร ปริมาณของแข็งท่ีตกตะกอนลงมามี

ปริมาณเพิ่มขึน้อย่างชดัเจน ในขณะท่ีการตกตะกอนท่ีความเข้มข้นของแซคคาไรด์เท่ากบั 50 กรัมต่อ

ลิตรนัน้ เร่ิมเห็นตะกอนของของแข็งท่ีระดบัความเข้มข้นของเอทานอลเท่ากบัร้อยละ 60 โดยปริมาตร 

ทัง้นีเ้น่ืองจากเพิ่มความเข้มข้นของเอทานอลท าให้ความสามารถในการละลายของแซคคาไรด์ลด

น้อยลง จึงเกิดการตกตะกอนลงมาและนอกจากแซคคาไรด์แล้วอาจจะมีสารเจือปนอ่ืนเช่น โปรตีน

ตกตะกอนลงมาด้วยเช่นกนั (Sen และคณะ, 2011) เม่ือวิเคราะห์ปริมาณคาร์โบไฮเดรตทัง้หมดใน

ของเหลวหลงัตกตะกอนด้วยเอทานอลโดยวิธีฟีนอล-ซลัฟริูกแล้วน าปริมาณคาร์โบไฮเดรตท่ีลดลงเทียบ

กบัปริมาณคาร์โบไฮเดรตเร่ิมต้น มาค านวณเป็นร้อยละผลผลิตของคาร์โบไฮเดรตท่ีตกตะกอน พบว่า

เม่ือความเข้มข้นของเอทานอลเพิ่มขึน้ ปริมาณร้อยละผลผลิตของคาร์โบไฮเดรตเพิ่มขึน้อย่างมี

นยัส าคญัท่ีความเข้นข้นของเอทานอลร้อยละ 90 โดยมีปริมาณร้อยละผลผลิตของคาร์โบไฮเดรต

เท่ากบัร้อยละ 18.40, 21.11 และ 34.82 ท่ีความเข้มข้นเร่ิมต้นของแซคคาไรด์ทัง้หมดเท่ากบั 50, 100 

และ 200 กรัมตอ่ลิตร ตามล าดบั แสดงดงัภาพท่ี 12ก ถึง 12ค สอดคล้องกบังานวิจยัของ Wang และ

คณะ (2012) ท่ีศกึษาการตกตะกอนของพอลิแซคคาไรด์จากดอกชา และ Xu และคณะ (2014) ท่ี 
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ภาพท่ี 11 ลกัษณะของของเหลวตวัอย่างหลงัตกตะกอนด้วยเอทานอลท่ีความเข้มข้นสุดท้ายร้อยละ     
0 ถึง 90 โดยปริมาตร ท่ีระดบัความเข้มข้นเร่ิมต้นของแซคคาไรด์วิเคราะห์ด้วยวิธีฟีนอล-ซลัฟูริกเท่ากบั 
(ก) 50, (ข) 100 และ (ค) 200 กรัมตอ่ลิตร 

    0        10          20        30      40        50        60       70       80         90     
ความเข้มข้นของเอทานอล (ร้อยละโดยปริมาตร) 

         

    0        10       20        30      40        50        60       70         80         90     
ความเข้มข้นของเอทานอล (ร้อยละโดยปริมาตร) 

         

    0        10           20        30      40        50        60       70       80      90     
ความเข้มข้นของเอทานอล (ร้อยละโดยปริมาตร) 
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ภาพท่ี 12 ปริมาณคาร์โบไฮเดรตทัง้หมดในของเหลวหลงัตกตะกอนด้วยเอทานอล () วิเคราะห์โดย
วิธีฟีนอล-ซลัฟริูก ท่ีระดบัความเข้มข้นของเอทานอลร้อยละ 0 ถึง 90 โดยปริมาตร  และร้อยละผลผลิต
ของคาร์โบไฮเดรตท่ีตกตะกอนลงมา () ท่ีความเข้มข้นเร่ิมต้นของแซคคาไรด์ (ก) 50 กรัมต่อลิตร,     
(ข) 100 กรัมตอ่ลิตร และ (ค) 200 กรัมตอ่ลิตร  
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ศกึษาการตกตะกอนของเดกซ์แทรนและพลูลแูลน จากการวิจยัทัง้สองงานพบว่าเม่ือเพิ่มความเข้มข้น

สดุของเอทานอลจากร้อยละ 10 ไปจนถึงร้อย 90 โดยปริมาตร ผลผลิตของพอลิแซคคาไรด์ท่ีตกตะกอน

ลงมามีแนวโน้มเพิ่มมากขึน้เช่นเดียวกัน และเม่ือพิจารณาปริมาณร้อยละผลผลิตคาร์โบไฮเดรตท่ีได้

จากการตกตะกอนด้วยเอทานอลท่ีความเข้มข้นสุดท้ายเป็นร้อยละ 90 โดยปริมาตร ท่ีระดบัความ

เข้มข้นของแซคคาไรด์ตา่งกนั พบว่า การเพิ่มความเข้มข้นของแซคคาไรด์ท าให้ปริมาณร้อยละผลผลิต

คาร์โบไฮเดรตท่ีได้จากการตกตะกอนมีแนวโน้มเพิ่มขึน้ ท่ีระดบัความเข้มข้นของแซคคาไรด์ 50 กรัมตอ่

ลิตร และ 100 กรัมต่อลิตร ให้ปริมาณผลผลิตไม่ตา่งกนั (p > 0.05) เช่นเดียวกนักบัแซคคาไรด์ 100 

กรัมตอ่ลิตร และ 200 กรัมตอ่ลิตร ในขณะท่ีแซคคาไรด์ 50 กรัมตอ่ลิตร ให้ปริมาณผลผลิตท่ีตา่งกัน

อยา่งมีนยัส าคญักบัแซคคาไรด์ 200 กรัมตอ่ลิตร (p < 0.05)  ดงัแสดงในภาคผนวก ข 

 เม่ือวิเคราะห์ปริมาณคาร์โบไฮเดรตทัง้หมดในส่วนของแข็งท่ีได้จากการตกตะกอนด้วยเอทา

นอลด้วยวิธีโครมาโทกราฟีของเหลวความดนัสงู (HPLC) โดยเทียบกบัสารมาตรฐาน 6 ตวั ได้แก่ แมน

โนส (DP1), แมนโนไบโอส (DP2), แมนโนไตรโอส (DP3), แมนโนเตตระโอส (DP4), แมนโนเพนตะโอส 

(DP5) และแมนโนเฮกซะโอส (DP6) จากการวิเคราะห์ปริมาณขององค์ประกอบแซคคาไรด์ในส่วน

ของแข็งหลังตกตะกอนโดยคิดจากผลต่างของปริมาณแซคคาไรด์เร่ิมต้น และปริมาณแซคคาไรด์ท่ี

เหลืออยู่ในของเหลวหลงัตกตะกอน ท่ีความเข้มข้นต่างๆ ของเอทานอล ดงัสมการท่ี 4 โดยโครมาโท   

แกรมของของเหลวตวัอยา่งแสดงดงัภาพท่ี 13 จากนัน้รายงานผลในรูปของคา่ร้อยละการกู้ คืนของแซค

คาไรด์ชนิดตา่งๆ พบว่าคา่ร้อยละการกู้ คืนของแมนโนโอลิโกแซคคาไรด์ (DP2-DP6) มีปริมาณเพิ่มขึน้

เม่ือเพิ่มความเข้มข้นของเอทานอลท่ีใช้ในการตกตะกอน ในขณะท่ีคา่ร้อยละการกู้ คืนของของน า้ตาล

แมนโนส (DP1) นัน้มีคา่ไมแ่ตกตา่งกนั (p > 0.05) ดงันัน้ปริมาณคาร์โบไฮเดรตทัง้หมดในส่วนของแข็ง

หลงัตกตะกอนด้วยเอทานอลท่ีเพิ่มขึน้นัน้ เป็นผลมาจากองค์ประกอบของแมนโนโอลิโกแซคคาไรด์ท่ี

เกิดการตะตอนลงมาหลงัจากตกตะกอนด้วยเอทานอลท่ีความเข้มข้นต่างๆ แสดงดงัในตารางท่ี 8 ถึง 

10 
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ตารางท่ี 8 ค่าร้อยละการกู้ คืนขององค์ประกอบแซคคาไรด์ชนิดตา่งๆ ในส่วนของแข็งหลงัตกตะกอน
ด้วยเอทานอลท่ีระดบัความเข้มข้นร้อยละ 0 ถึง 90 โดยปริมาตร  ท่ีความเข้มข้นเร่ิมต้นของแซคคาไรด์
วิเคราะห์ด้วยวิธีฟีนอล-ซลัฟริูกเทา่กบั 50 กรัม/ลิตร 

อกัษรภาษาองักฤษตวัพิมพ์เล็กในแนวคอลมัน์ท่ีแตกต่างกนั หมายถึงคา่เฉล่ียของคา่ร้อยละการกู้ คืน

ของแซคคาไรด์ท่ีแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิต ิ(Duncan, = 0.05) 
 

 จากตารางท่ี 8 และ 9 แสดงคา่ร้อยละการกู้ คืนของแซคคาไรด์ชนิดตา่งๆ ท่ีอยู่ในส่วนของแข็ง

หลังตกตะกอนด้วยเอทานอล ท่ีความเข้มข้นเร่ิมต้นของแซคคาไรด์วิเคราะห์ด้วยวิธีฟีนอล -ซัลฟูริก

เทา่กบั 50 กรัมตอ่ลิตร และ100 กรัมตอ่ลิตร พบวา่ เม่ือเพิ่มความเข้มข้นของเอทานอล คา่ร้อยละการกู้

คืนของน า้ตาลแมนโนส (DP1) น า้ตาลแมนโนไบโอส (DP2) และน า้ตาลแมนโนไตรโอส (DP3) มีคา่ไม่

แตกตา่งกนั (p > 0.05)  ในขณะท่ีน า้ตาลแมนโนเตตระโอส (DP4) และน า้ตาลแมนโนเพนตะโอส  

เอทานอล 
(โดยปริมาตร)  

ร้อยละการกู้ คืน 

DP1 DP2 DP3 DP4 DP5 DP6 

0 0.00  0.00b 0.00  0.00b 0.00  0.00c 0.00  0.00b 0.00  0.00c 0.00  0.00c 

10 2.22  3.15b 2.97  0.92b 0.00  0.00c 0.00  0.00b 6.34  8.96c 5.86  8.28c 

20 2.80  3.93b 1.28  1.81b 3.36  4.75bc 2.90  4.10b 0.00  0.00c 5.07  7.17c 

30 0.00  0.00b 0.00  0.00b 0.00  0.00c 3.82  5.39b 0.06  0.08c 8.75  2.37c 

40 0.00  0.00b 1.62  2.29b 0.00  0.00c 2.30  3.26b 2.02  2.86c 1.52  2.14c 

50 0.00  0.00b 2.25  3.18b 2.90  4.10bc 3.87  5.47b 5.85  8.28c 7.76  1.98c 

60 0.77  1.09b 0.20  0.28b 0.30  0.42c 0.00  0.00b 0.00  0.00c 9.56  3.52c 

70 1.69  0.72b 0.13  0.18b 3.76  2.88abc 9.00  12.73b 0.85  1.20c 55.52  6.89b 

80 1.74  2.46b 2.96  1.29b 7.79  3.89ab 8.14  11.50b 17.74  4.26b 100  0.00a 

90 9.18  2.75a 6.57  0.40a 9.56  1.92a 24.70 7.70a 48.01 6.27a 100  0.00a 
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ตารางท่ี 9 ค่าร้อยละการกู้ คืนขององค์ประกอบแซคคาไรด์ชนิดตา่งๆ ในส่วนของแข็งหลงัตกตะกอน
ด้วยเอทานอลท่ีระดบัความเข้มข้นร้อยละ 0 ถึง 90 โดยปริมาตร  ท่ีความเข้มข้นเร่ิมต้นของแซคคาไรด์ 
วิเคราะห์ด้วยวิธีฟีนอล-ซลัฟริูกเทา่กบั 100 กรัม/ลิตร 

อกัษรภาษาองักฤษตวัพิมพ์เล็กในแนวคอลมัน์ท่ีแตกต่างกนั หมายถึงคา่เฉล่ียของคา่ร้อยละการกู้ คืน

ของแซคคาไรด์ท่ีแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิต ิ(Duncan, = 0.05) 
 

(DP5) นัน้มีปริมาณเพิ่มขึน้เม่ือความเข้มข้นของเอทานอลเท่ากบัร้อยละ 90 โดยปริมาตร โดยท่ีความ

เข้มข้นของแซคคาไรด์เท่ากับ 50 กรัมต่อลิตร พบว่าค่าร้อยละการกู้ คืนน า้ตาลแมนโนเตตระโอส 

(DP4)และน า้ตาลแมนโนเพนตะโอส (DP5) เท่ากบัร้อยละ 24.70 และ 48.01 ท่ีความเข้มข้นของแซค

คาไรด์เทา่กบั 100 กรัมตอ่ลิตรนัน้ คา่ร้อยละการกู้ คืนน า้ตาลแมนโนเตตระโอส (DP4) และน า้ตาลแมน

เอทานอล 
(โดยปริมาตร)  

ร้อยละการกู้ คืน 

DP1 DP2 DP3 DP4 DP5 DP6 

0 0.00  0.00b 0.00  0.00b 0.00  0.29c 0.00  0.00b 0.00  0.00c 0.00  0.00d 

10 1.76  2.49ab 3.63  5.13ab 2.32  1.75bc 4.63  6.54b 0.00  0.00c 12.71  3.79cd 

20 3.35  4.73ab 3.63  2.16ab 6.90  3.19bc 3.72  5.25b 4.49  3.4c 5.92  2.37cd 

30 0.60  0.85b 3.14  4.44ab 5.80  2.69bc 0.00  0.00b 1.87  1.64c 13.00  8.05cd 

40 0.39  0.55b 1.71  2.42ab 4.90  1.81bc 0.00  0.00b 0.00  0.00c 9.32  2.18cd 

50 1.85  0.26ab 2.36  3.34ab 5.79  3.73bc 0.00  0.00b 2.84  0.35c 15.42  9.61cd 

60 2.59  3.66ab 4.49  3.06ab 5.89  2.88bc 4.15  5.86b 1.14  1.61c 14.13  7.71cd 

70 1.87  2.64ab 4.83  2.15ab 13.32  6.06ab 1.99  2.81b 5.83  2.99c 20.99  5.29c 

80 3.40  1.77ab 7.11  1.37ab 12.26  4.23a 7.45  2.03b 26.73  0.29b 38.78  3.43b 

90 6.76  2.25a 9.29  2.27a 14.51  7.05a 34.98 1.55a 80.44  7.67a 100  0.00a 
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โนเพนตะโอส (DP5) เท่ากบัร้อยละ 34.98 และ 80.43 ส่วนน า้ตาลแมนโนเฮกซะโอส (DP6) ท่ีความ

เข้มข้นของแซคคาไรด์เท่ากบั 50 กรัมตอ่ลิตร มีคา่ร้อยละการกู้ คืนเพิ่มขึน้อย่างมีนยัส าคญัเม่ือความ

เข้มข้นของเอทานอลเทา่กบัร้อยละ 70 โดยปริมาตร และท่ีความเข้มข้นของเอทานอลเท่ากบัร้อยละ 80 

และ 90 โดยปริมาตร คา่ร้อยละการกู้ คืนของน า้ตาลแมนโนเฮกซะโอส (DP6) เท่ากบัร้อยละ 100 แสดง

วา่น า้ตาลแมนโนเฮกซะโอส (DP6) นัน้สามารถตกตะกอนลงมาทัง้หมด ในขณะท่ีความเข้มข้นของแซค

คาไรด์เท่ากบั 100 กรัมตอ่ลิตร คา่ร้อยละการกู้ คืนของน า้ตาลแมนโนเฮกซะโอส (DP6) เพิ่มขึน้อย่างมี

นยัส าคญัเม่ือระดบัความเข้มข้นของเอทานอลเทา่กบัร้อยละ 80 โดยปริมาตร และท่ีระดบัความเข้มข้น

ของเอทานอลร้อยละ 90 โดยปริมาตร พบค่าร้อยละการกู้ คืนของน า้ตาลแมนโนเฮกซะโอส (DP6) 

เทา่กบัร้อยละ 100 

 จากตารางท่ี 10 ซึ่งแสดงค่าร้อยละการกู้ คืนของแซคคาไรด์ชนิดต่างๆ ในส่วนของแข็งหลัง

ตกตะกอนด้วยเอทานอลท่ีความเข้มข้นของแซคคาไรด์เท่ากับ 200 กรัมต่อลิตร ให้ผลใกล้เคียงกับ

ดงักล่าวมาข้างต้น พบว่าน า้ตาลแมนโนไตรโอส (DP3) และน า้ตาลแมนโนเตตระโอส (DP4) มีคา่ร้อย

ละการกู้ คืนเพิ่มขึน้อย่างมีนยัส าคญัท่ีความเข้มข้นของเอทานอลร้อยละ 90 โดยปริมาตร ในขณะท่ี

น า้ตาลแมนโนเพนตะโอส (DP5) และน า้ตาลแมนโนเฮกซะโอส (DP6)  นัน้ มีค่าร้อยละการกู้ คืน

เพิ่มขึน้อยา่งมีนยัส าคญัท่ีความเข้มข้นของเอทานอลร้อยละ 80 โดยปริมาตร และเม่ือเพิ่มความเข้มข้น

ของเอทานอลเป็นร้อยละ 90 โดยปริมาตร พบวา่คา่ร้อยละการกู้ คืนเทา่กบัร้อยละ 100  

 จากผลการทดลองข้างต้นท าให้ทราบว่าน า้ตาลแมนโนส (DP1) นัน้ มีความสามารถในการ

ละลายในสารละลายเอทานอลความเข้มข้นต่างๆ ได้ จึงพบค่าร้อยละการกู้ คืนของแมนโนสในส่วน

ของแข็งหลงัตกตะกอนน้อย เช่นเดียวกับน า้ตาลแมนนโนไบโอส (DP2) และน า้ตาลแมนโนไตรโอส 

(DP3) ในขณะท่ีน า้ตาลแมนโนเตตระโอส (DP4) และน า้ตาลแมนโนเพนตะโอส (DP5) นัน้สามารถ

ตกตะกอนได้ท่ีเอทานอลร้อยละ 90 โดยปริมาตร ส่วนน า้ตาลแมนโนเฮกซะโอส (DP6) นัน้สามารถ

ตกตะกอนได้ตัง้แตค่วามเข้มข้นของเอทานอลเทา่กบัร้อยละ 70 โดยปริมาตร สอดคล้องกบังานวิจยั 
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ตารางท่ี 10 ค่าร้อยละการกู้ คืนขององค์ประกอบแซคคาไรด์ชนิดต่างๆ ในส่วนของแข็งหลงัตกตะกอน
ด้วยเอทานอลท่ีระดบัความเข้มข้นร้อยละ 0 ถึง 90 โดยปริมาตร  ท่ีความเข้มข้นเร่ิมต้นของแซคคาไรด์ 
วิเคราะห์ด้วยวิธีฟีนอล-ซลัฟริูกเทา่กบั 200 กรัม/ลิตร 

 

อกัษรภาษาองักฤษตวัพิมพ์เล็กในแนวคอลมัน์ท่ีแตกต่างกนั หมายถึงคา่เฉล่ียของคา่ร้อยละการกู้ คืน

ของแซคคาไรด์ท่ีแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิต ิ(Duncan, = 0.05) 
 

ของ Xu และคณะ (2014) ท่ีพบว่าแซคคาไรด์ท่ีมีขนาด DP สงูนัน้ใช้เอทานอลท่ีระดบัความเข้มข้นไม่

สูงมากก็สามารถตกตะกอนลงมาได้ เน่ืองจากในการทดลองครัง้นี ้ต้องการท าบริสุทธ์ิโดยการ

ตกตะกอนโอลิโกแซคคาไรด์ โดยคาดหวังให้ได้ปริมาณของโอกิโกแซคคาไรด์สูงท่ีสุด ดงันัน้ในการ

พิจารณาหาสภาวะท่ีเหมาะสมในการตกตะกอนโอลิโกแซคคาไรด์นัน้ จึงพิจารณาจากคา่ร้อยละการได้

เอทานอล 
(โดยปริมาตร)  

ร้อยละการกู้ คืน 

DP1 DP2 DP3 DP4 DP5 DP6 

0 0.00  0.00a 0.00  0.00b 0.00  0.00b 0.00  0.00b 0.00  0.00c 0.00  0.00d 

10 2.87  4.04a 3.99  1.33ab 4.18  1.95b 5.72  2.89b 0.00  0.00c 0.00  0.00d 

20 5.19  7.34a 6.92  7.70ab 5.24  2.11b 3.43  4.85b 1.00  0.41c 2.64  3.73d 

30 6.47  9.14a 7.37  6.96ab 3.73  0.75b 8.05  5.81b 0.00  0.00c 6.16  4.70d 

40 4.52  6.39a 4.65  2.57ab 0.61  0.86b 5.21  3.76b 1.95  2.75c 2.19  1.10d 

50 5.77  8.16a 9.56  3.79ab 6.13  1.66b 5.66  2.80b 0.00  0.00c 2.23  3.15d 

60 7.79  7.90a 6.78  2.56ab 5.29  2.37b 9.03  2.77b 0.00  0.00c 5.92  3.04d 

70 5.02  7.09a 4.91  1.52ab 4.06  3.68b 7.81  1.04b 5.14  2.76c 26.55  1.99c 

80 5.14  0.71a 6.53  3.38ab 6.55  2.67b 7.20  4.10b 28.06 1.57b 51.53  3.38b 

90 5.46  1.30a 14.53  4.18a 30.59  9.73a 64.41  2.78a 79.27 9.32a 100  0.00a 
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กลบัคืนของแมนโนโอลิโกแซคคาไรด์ (DP2 ถึง DP6) ในส่วนของแข็งหลงัตกตะกอนซึ่งค านวณได้จาก

สมการท่ี 5 (แสดงในบทท่ี 3 สว่นการทดลอง)  

 จากการวิเคราะห์ค่าการกู้ คืนของแมนโนโอลิโกแซคคาไรด์หลังตกตะกอนด้วยเอทานอลท่ี

ระดบัความเข้มข้นของเอทานอลร้อยละ 0 ถึง 90 โดยปริมาตร เม่ือเพิ่มความเข้มข้นของเอทานอลและ

ความเข้มข้นเร่ิมต้นของแซคคาไรด์ท่ีใช้ในการตกตะกอน ค่าร้อยละการกู้ คืนของแมนโนโอลิโกแซคคา

ไรด์มีแนวโน้มเพิ่มมากขึน้ แสดงดงัภาพท่ี 14 ถึง 16 ท่ีระดบัความเข้มข้นเร่ิมต้นของแซคคาไรด์

วิเคราะห์ด้วยวิธีฟีนอล-ซลัฟูริกเท่ากบั 50, 100 และ 200 กรัมต่อลิตร พบว่า คา่ร้อยละการกู้ คืนของ   

แมนโนโอลิโกแซคคาไรด์ท่ีระดบัความเข้มข้นของเอทานอลเท่ากบัร้อยละ 90 โดยปริมาตรแตกตา่งกนั

อย่างมีนยัส าคญั มีคา่ร้อยละการกู้ คืน 18.98, 23.92 และ 30.32 ตามล าดบั (เทียบกบัปริมาณแมนโน

โอลิโกแซคคาไรด์ในของเหลวตวัอย่างเร่ิมต้น)  

 ดงันัน้ในกระบวนการท าบริสุทธ์ิโดยการตกตะกอนด้วยเอทานอลในงานวิจัยครัง้นี ้เลือกใช้    

เอทานอลท่ีระดบัความเข้มข้นร้อยละ 90 โดยปริมาตร เน่ืองจากเป็นสภาวะท่ีให้คา่ร้อยละการกู้ คืนของ

แมนโนโอลิโกแซคคาไรด์ (DP2-DP6) สูงท่ีสุด เม่ือพิจารณาความเข้มข้นเร่ิมต้นของแซคคาไรด์ท่ี

เหมาะสม พบว่า ท่ีความเข้มข้นเร่ิมต้นของแซคคาไรด์เท่ากบั 200 กรัมตอ่ลิตร นัน้ มีคา่ร้อยละการกู้

คืนของแมนโนโอลิโกแซคคาไรด์สูงท่ีสุด (ร้อยละ 30.92) แต่เน่ืองจากลกัษณะของของแข็งท่ีได้หลงั

ตกตะกอนมีสีน า้ตาลปนอยู่ ซึ่งเป็นลักษณะท่ีไม่ต้องการในงานวิจยัครัง้นี ้ดงันัน้ความเข้มข้นเร่ิมต้น

ของแซคคาไรด์ท่ีเหมาะสม คือท่ีความเข้มข้นเร่ิมต้นของแซคคาไรด์เท่ากับ 100 กรัมตอ่ลิตร ซึ่งสีของ

ของแข็งหลงัตกตะกอนคอ่นข้างขาว โดยมีปริมาณแซคคาไรด์ท่ีตกตะกอนได้ประกอบด้วยขนาดความ

ยาวสาย (DP) ตัง้แต ่1-6 ร้อยละ 16.23, 19.54, 8.69, 11.09, 20.67 และ 23.77  ตามล าดบั แสดงใน

ตารางภาคผนวก ข 

 จากการค านวณปริมาณกากมะพร้าวท่ีต้องใช้และปริมาณแมนโนโอลิโกแซคคาไรด์ท่ีได้จาก

กระบวนท าบริสทุธ์ิโดยการตกตะกอนด้วยเอทานอลท่ีความเข้มข้นสดุท้ายของเอทานอลเท่ากบัร้อยละ 

90 โดยปริมาตร ท่ีความเข้มข้นเร่ิมต้นของแซคคาไรด์วิเคราะห์ด้วยวิธีฟีนอล-ซลัฟูริกเท่ากบั 100 กรัม
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ความเข้มข้นของเอทานอล (โดยปริมาตร) 

ต่อลิตร ซึ่งเป็นสภาะวะท่ีดีท่ีสุดในการท าบริสุทธ์ิแมนโนโอลิโกแซคคาไรด์ พบว่า ถ้าใช้กากมะพร้าว

เร่ิมต้นปริมาณ 1 กิโลกรัม จะได้แมนโนโอลิโกแซคคาไรด์ปริมาณ 60.03 กรัม อย่างไรก็ตามหากเพิ่ม

ขัน้ตอนการก าจัดสีของของเหลวตวัอย่างภายหลังขัน้ตอนการเพิ่มความเข้มข้นของแซคคาไรด์ด้วย

เคร่ืองระเหยสญุญากาศ โอกาสท่ีจะได้ปริมาณแมนโนโอลิโกแซคคาไรด์หลงัตกตะกอนด้วยเอทานอลท่ี

ความเข้มข้นของแซคคาไรด์เร่ิมต้นสงูกว่า 100 กรัมตอ่ลิตร และลกัษณะของของแข็งหลงัตกตะกอนมี

สีขาวนัน้จะเพิ่มสงูขึน้  

 

 

ภาพท่ี 14 ปริมาณแมนโนโอลิโกแซคคาไรด์ทัง้หมดในส่วนของแข็งหลงัตกตะกอนด้วยเอทานอล () 
และค่าร้อยละการกู้ คืนของแมนโนโอลิโกแซคคาไรด์ () ท่ีความเข้มข้นเร่ิมต้นของแซคคาไรด์ท่ี
วิเคราะห์ด้วยวิธีฟีนอล-ซลัฟริูกเทา่กบั 50 กรัมตอ่ลิตร  
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ความเข้มข้นของเอทานอล โดยปริมาตร) 

อกัษรภาษาองักฤษตวัพิมพ์เล็กท่ีแตกตา่งกัน หมายถึงคา่เฉล่ียของคา่ร้อยละการกู้ คืนของแมนโนโอลิ
โกแซคคาไรด์และปริมาณแมนโนโอลิโกแซคคาไรด์ทัง้หมดท่ีแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิต ิ

(Duncan, = 0.05) 

 
ภาพท่ี 15 ปริมาณแมนโนโอลิโกแซคคาไรด์ทัง้หมดในส่วนของแข็งหลงัตกตะกอนด้วยเอทานอล () 
และค่าร้อยละการกู้ คืนของแมนโนโอลิ โกแซคคาไรด์ () ท่ีความเข้มข้นเร่ิมต้นของแซคคาไรด์
วิเคราะห์ด้วยวิธีฟีนอล-ซลัฟริูกเทา่กบั 100 กรัมตอ่ลิตร  

อกัษรภาษาองักฤษตวัพิมพ์เล็กท่ีแตกตา่งกัน หมายถึงคา่เฉล่ียของคา่ร้อยละการกู้ คืนของแมนโนโอลิ
โกแซคคาไรด์และปริมาณแมนโนโอลิโกแซคคาไรด์ทัง้หมดท่ีแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิต ิ

(Duncan, = 0.05) 
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ความเข้มข้นของเอทานอล โดยปริมาตร) 

 

 

 

 

 
ภาพท่ี 16 ปริมาณแมนโนโอลิโกแซคคาไรด์ทัง้หมดในส่วนของแข็งหลงัตกตะกอนด้วยเอทานอล () 
และค่าร้อยละการกู้ คืนของแมนโนโอลิโกแซคคาไรด์  () ท่ีความเข้มข้นเร่ิมต้นของแซคคาไรด์
วิเคราะห์ด้วยวิธีฟีนอล-ซลัฟริูกเทา่กบั 200 กรัมตอ่ลิตร  

อกัษรภาษาองักฤษตวัพิมพ์เล็กท่ีแตกตา่งกัน หมายถึงคา่เฉล่ียของคา่ร้อยละการกู้ คืนของแมนโนโอลิ
โกแซคคาไรด์และปริมาณแมนโนโอลิโกแซคคาไรด์ทัง้หมดท่ีแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิต ิ

(Duncan, = 0.05) 
 
 

 



57 

 
 

บทที่ 5 

สรุปผลการทดลอง 

 

 จากการศกึษาผลของระยะเวลาในการดดูซบั ความเข้มข้นของสารดดุซบั และชนิดของสารดดู

ซบัท่ีใช้ในการดดูซบัสีตวัอยา่งของเหลวหลงัไฮโดรไลซ์กากมะพร้าวนัน้ พบว่าช่วงแรกของกระบวนการ

ดดุซบัสีนัน้ คา่การดดูซบัมีการเพิ่มขึน้อย่างรวดเร็ว และเม่ือระยะเวลาในการดดูซบัเพิ่มขึน้ค่าการดดู

ซบัจะเพิ่มขึน้เร่ือยๆ จนกระทัง่เข้าสู่สมดลุ ระยะเวลาเข้าสู่สมดลุของผงถ่านกมัมนัต์ชนิด NORIT SA2 

และผงถ่านกมัมนัต์ชนิด NORIT SX Plus คือ 50 และ 15 นาที ตามล าดบั แ ล ะ ค ว า ม เ ข้ ม ข้ น ท่ี

เหมาะสมของผงถ่านกมัมนัต์ชนิด NORIT SA2 และ NORIT SX Plus ท่ีใช้ในการดดูซบัสีนัน้เท่ากบั

ร้อยละ 8 และ 5 โดยมวลตอ่ปริมาตร ซึ่งความเข้มข้นของสารดดูซบัดงักล่าวมีค่าร้อยละการดดูซบั

เทา่กบัร้อยละ 95.78 และ 98.55 ตามล าดบั สว่นเบนโทไนท์ ท่ีใช้ในการศกึษาครัง้นีมี้ความสามารถใน

การดดูซบัสีได้น้อยมาก เม่ือศกึษาไอโซเทอมการดดูซบัสีด้วยสารดดูซบัทัง้ 2 ชนิด พบว่า แบบจ าลอง

สมดลุการดดูซบัแบบแลงเมียร์นัน้สามารถอธิบายสมดลุการดดูซบัได้ดีกวา่ 

 ในส่วนของการตกตะกอนโอลิโกแซคคาไรด์ด้วยเอทานอล พบว่า สภาวะท่ีเหมาะสมส าหรับ

กระบวนการท าบริสุทธ์ิโดยการตกตะกอนด้วยเอทานอลในงานวิจยัครัง้นี ้ควรเลือกใช้การตกตะกอน

ด้วยเอทานอลท่ีระดบัความเข้มข้นร้อยละ 90 โดยปริมาตร และความเข้มข้นเร่ิมต้นของแซคคาไรด์วดั

ด้วยวิธีฟีนอล-ซลัฟูริกเท่ากบั 100 กรัมตอ่ลิตร เน่ืองจากเป็นสภาวะท่ีให้คา่ร้อยละการกู้ คืนของแมนโน

โอลิโกแซคคาไรด์สงูท่ีสุดและตะกอนโอลิโกแซคคาไรด์ท่ีได้มีสีคอ่นข้างขาว ซึ่งเป็นลกัษณะท่ีต้องการ

ในงานวิจยัครัง้นี ้และจากกระบวนการท่ีใช้ในการทดลองครัง้นี ้พบว่าถ้าใช้กากมะพร้าวเร่ิมต้นปริมาณ 

1 กิโลกรัม จะได้แมนโนโอลิโกแซคคาไรด์ปริมาณ 60.03 กรัม อย่างไรก็ตามหากเพิ่มขัน้ตอนการก าจดั

สีของของเหลวตวัอย่างภายหลังขัน้ตอนการเพิ่มความเข้มข้นของแซคคาไรด์ มีความเป็นได้ท่ีจะใช้

ความเข้มข้นของแซคคาไรด์เร่ิมต้นสงูกวา่ 100 กรัมตอ่ลิตร ในการตกตะกอนด้วยเอทานอล 
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ภาคผนวก ก 

วิธีการวิเคราะห์ 

 

1. การวิเคราะห์ปริมาณความชืน้ (ดัดแปลงจาก AOAC, 2000) 

 1.1 อบภาชนะส าหรับหาความชืน้ด้วยตู้อบลมร้อนท่ีอณุหภูมิ 105 องศาเซลเซียส น าออก

จากตู้อบใสใ่นโถดดูความชืน้ ปลอ่ยทิง้ไว้จนกระทัง่อณุหภมูิของภาชนะลดลงแล้วชัง่น า้หนกั 

 1.2 ท าเชน่เดียวกบัข้อ 1.1 จนได้ผลตา่งของน า้หนกัท่ีชัง่ไมเ่กิน 3 มิลลิกรัม 

 1.3 ชัง่ตวัอย่างท่ีต้องหาความชืน้ให้ได้น า้หนกัแน่นอน 3-5 กรัม ใส่ลงในภาชนะหาความชืน้

ท่ีทราบน า้หนกัแน่นอน น าไปอบในตู้อบท่ีอุณหภูมิ 105 องศาเซลเซียส นาน 24 ชัว่โมง น าออกจาก

ตู้อบใส่ในโถดดูความชืน้ ปล่อยทิง้ไว้จนกระทัง่อุณหภูมิของภาชนะลดลงแล้วชัง่น า้หนกั อบซ า้จนได้

ผลตา่งของน า้หนกัท่ีชัง่ไมเ่กิน 3 มิลลิกรัม 

 1.4 ค านวณหาปริมาณความชืน้จากสตูร 

 ร้อยละของความชืน้ =   (น า้หนกัตวัอย่างก่อนอบ - น า้หนกัตวัอย่างหลงัอบ)    100  

                                             น า้หนกัตวัอยา่ง (กรัม) 

2. การวิเคราะห์ปริมาณไขมัน (AOAC, 1990) 

 2.1 ชัง่ตวัอยา่งประมาณ 3-5 กรัม ใสบ่นกระดาษกรอง Whatman เบอร์ 1 และหอ่มิดชิด น า

ใสล่งในทิมเบลิ (thimble)  

 2.2 น าถ้วยเปล่าอบท่ีอณุหภูมิ 105 องศาเซลเซียสนาน 1 ชัว่โมง น าออกมาปล่อยให้เย็นใน

โถดดูความชืน้ ชัง่บนัทกึน า้หนกั 

 2.3 ท าการ warm เคร่ืองสกดั โดยเปิดสวิทซ์เคร่ืองจ่ายความร้อนซึ่งตัง้อณุหภูมิ 130 องศา

เซลเซียส รอจนอณุห๓มิได้ตามก าหนด ในขณะเดียวกนัเปิดเคร่ืองท าความเย็นซึ่งตัง้อุณหภูมิไว้ท่ี 15 

องศาเซลเซียส น าทิมเบลิท่ีมีตวัอยา่งตดิกบั thimble adaptor   
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 2.4 เตมิตวัท าละลายปิโตรเลียมอีเทอร์ลงในถ้วยท่ีทราบน า้หนกัแน่นอน ปริมาตร 50 มิลลิลิตร 

วางลงใน cup holder แล้วน าเข้าเคร่ืองสกดั 

 2.5 กดล็อคคานของเคร่ืองสกดั ตัง้เวลาในแตล่ะขัน้ตอนดงันี ้ท าการต้มตวัอย่างนาน 45 นาที 

rinsing ตวัอยา่งนาน 90 นาทีและระเหยตวัท าละลายนาน 30 นาที  

 2.6 หลงัจากท าการระเหยตวัท าละลายออกจากถ้วยแล้ว น าถ้วยออกจากเคร่ืองสกัดและอบ

ตอ่ในตู้อบท่ีอณุหภมูิ 105 องศาเซลเซียส นาน 30 นาที ชัง่น า้หนกัและบนัทกึผล 

2.7 ค านวณหาปริมาณไขมนัจากสตูร 

 ร้อยละของไขมนั  =        น า้หนกัไขมนั (กรัม)           100 

         น า้หนกัตวัอยา่งเร่ิมต้น (กรัม) 

3. การวิเคราะห์โปรตีน (ดัดแปลงจาก AOAC, 2000)  

 3.1 ชัง่ตวัอย่าง 0.5-1 กรัม ใส่ลงใน Kjeldahl flask เติม anhydrous CuSO4 0.1 กรัม 

anhydrous Na2SO4 2 กรัม และ conc. H2SO4 25 มิลลิลิตร ใส่ antibumping chip 2-3 เม็ดลงใน 

Kjeldahl flask   

 3.2 ตัง้อุณหภูมิของเคร่ืองย่อยไว้ท่ี 180 องศาเซลเซียส เป็นระยะเวลานาน 20 นาที และ

เปล่ียนระดบัอณุหภูมิเป็น 380 องศาเซลเซียส เป็นระยะเวลานาน 2 ชัว่โมงหรือจนกว่าสารละลายใส 

ทิง้ให้สารละลายเย็น 

 3.3 ติดตัง้เคร่ืองมือกลั่นให้ปลายของ condenser จุ่มลงในสารละลายกรดบอริคความ

เข้มข้นร้อยละ 4 ปริมาตร 25 มิลลิลิตร หยดเมทิลเรด 2-3 หยด  

 3.4 เติม NaOH ร้อยละ 50 ปริมาตร50-70 มิลลิลิตร ลงใน Kjeldahl flask โดยขัน้ตอนนี ้

NaOH ถกูเตมิโดยเคร่ืองกลัน่ 

 3.5 เก็บสารละลายท่ีกลัน่ได้ จากนัน้ไตเตรตด้วยสารละลายมาตรฐาน HCl เข้มข้น     0.1 N 

จนได้จดุยตุเิป็นสีชมพ ู
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 3.6 ค านวณร้อยละของไนโตรเจนในตวัอย่าง แล้วใช้ conversion factor เท่ากบั 6.25 หา

ร้อยละของโปรตีนในตวัอยา่ง 

ร้อยละของไนโตรเจน= [(มิลลิลิตร HCl – มิลลิลิตร Blank)× Normality of HCl × 14.007 × 100)]  

           น า้หนกัตวัอยา่ง (mg) 

ร้อยละของโปรตีน    = ร้อยละของไนโตรเจน × 6.25 

หมายเหต ุใช้น า้กลัน่เป็น Blank ชัง่น า้หนกัให้ใกล้เคียงกบัตวัอยา่ง และสารละลายมาตรฐาน HCl ต้อง

เทียบมาตรฐานกบัสารละลายมาตรฐาน 0.1 N NaOH โดยมี phenopthalene เป็น indicator 

 

4. การวิเคราะห์ปริมาณเถ้า (Ash) (ดัดแปลงจาก AOAC, 2000) 

 4.1 เผาถ้วยกระเบือ้งเคลือบในเตาเผาท่ีอณุหภูมิ 550 องศาเซลเซียส นาน 3 ชัว่โมง น าออก

จากเตาเผาเก็บไว้ในโถดูดความชืน้ ปล่อยให้เย็นลงจนถึงอุณหภูมิห้อง ชั่งน า้หนกั ท าซ า้ จนกระทั่ง

น า้หนกัคงท่ี (ในแตล่ะซ า้ตา่งกนัไมเ่กิน 3 มิลลิกรัม) บนัทกึผล 

 4.2 ชัง่ตวัอย่างละเอียดประมาณ 2 กรัม ลงในถ้วยกระเบือ้งเคลือบ เผาบนเตาไฟฟ้าจนหมด

ควนั 

 4.3 น าไปเผาท่ีอุณหภูมิ 550 องศาเซลเซียส จนกระทั่งได้เถ้าสีอ่อนหรือสีขาวสม ่าเสมอ น า

ออกจากเตาเผา เก็บไว้ในโถดูดความชืน้ ปล่อยให้เย็นลงจนถึงอุณหภูมิห้อง ชั่งน า้หนัก ท าซ า้ 

จนกระทัง่น า้หนกัคงท่ี (ในแตล่ะซ า้ตา่งกนัไมเ่กิน 3 มิลลิกรัม) 

 4.4 ค านวณหาปริมาณเถ้าจากสตูร 

   ร้อยละของเถ้า = น า้หนกัของสว่นท่ีเหลือจากการเผา (กรัม)   100 

                                    น า้หนกัตวัอยา่งเร่ิมต้น (กรัม) 
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5. การวิเคราะห์ปริมาณคาร์โบไฮเดรตทัง้หมดด้วยวิธีฟีนอล-ซัลฟูริก (Phenol-sulfuric method) 

(Chaplin และ Kennedy, 1977) 

 

5.1 การเตรียมกราฟมาตรฐานน า้ตาลแมนโนส 

 5.1.1 น าสารละลายมาตรฐานแมนโนสปริมาตร 200 ไมโครลิตร ใส่หลอดทดลอง 

(กรณี blank ใช้น า้กลัน่) 

 5.1.2 เตมิสารละลายฟีนอล (Phenol) ร้อยละ 5 ปริมาตร 200 ไมโครลิตร 

 5.1.3 เตมิกรดซลัฟริูกเข้มข้น ปริมาตร 1 มิลลิลิตร ผสมให้เข้ากนั 

  5.1.4 น าตวัอย่างตัง้ทิง้ไว้ท่ีอุณหภูมิห้อง 10 นาที จากนัน้น าไปใส่ในอ่างควบคุม

อณุหภมูิท่ีอณุหภมูิ 25 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 20 นาที  

  5.1.5 วดัคา่การดดูกลืนแสงท่ีความยาวคล่ืน 490 นาโนเมตร 

5.1.6 น าคา่การดดูกลืนแสงและความเข้มข้นของน า้ตาลแมนโนส (มิลลิกรัมตอ่ 

ลิตร) หาความสมัพนัธ์ในรูปของสมการเส้นตรง 

5.2 วิธีการวิเคราะห์ตวัอยา่ง 

 5.2.1 เจือจางของเหลวตวัอยา่งให้มีความเข้นข้นท่ีเหมาะสม 

5.2.2 วิเคราะห์เชน่เดียวกบัสารมาตรฐานในข้อ 5.1.1 – 5.1.5 

5.2.3 ค านวณปริมาณคาร์โบไฮเดรตทัง้หมดเทียบกบักราฟมาตรฐาน โดยรายงานผล

ในหน่วยกรัมแมนโนสต่อ100 กรัมตวัอย่างกากมะพร้าว หรือในหน่วยกรัมแมนโนสต่อ 100 กรัม

ตวัอยา่งของเหลวหลงัท าแห้งแบบเยือกแข็ง 
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y = 0.0145x + 0.0973 
R² = 0.9991 
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ความเข้มข้นสารละลายแมนโนส (มิลลิกรัม/ลิตร) 

ตาราง ก.1 คา่การดดูกลืนแสงของสารละลายมาตรฐานแมนโนสท่ีความยาวคล่ืน 490 นาโนเมตร 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ภาพท่ี ก.1 กราฟมาตรฐานน า้ตาลแมนโนสส าหรับวิเคราะห์ปริมาณคาร์โบไฮเดรตทัง้หมด 

สารละลายแมนโนส คา่การดดูกลืนแสงท่ี 490 นาโนเมตร 

(มิลลิกรัม/ลิตร) ซ า้ท่ี 1 ซ า้ท่ี 2 ซ า้ท่ี 3 

0.00 0.089 0.089 0.091 

10.04 0.241 0.234 0.241 

20.08 0.403 0.397 0.411 

30.12 0.539 0.540 0.545 

40.16 0.680 0.675 0.678 

60.24 0.970 0.975 0.961 
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6. การวิเคราะห์องค์ประกอบคาร์โบไฮเดรตในของเหลวตัวอย่างก่อนและหลังตกตะกอนด้วย

เอทานอลด้วยวิธีโครมาโทกราฟีของเหลวความดันสูง (HPLC) 

 6.1 สภาวะท่ีใช้ในการวิเคราะห์ 

6.1.1 คอลมัน์ COSMOSIL Sugar-D ขนาด 4.6 มิลลิเมตร 250 มิลลิเมตร 

 6.1.2 Mobile phase คือ อะซิโตรไนไตรล์:น า้กลัน่ อตัราส่วน 65:35 (v/v) กรองผ่าน

กระดาษกรองขนาด 0.45 ไมโครเมตร และก าจดัฟองก๊าซออกด้วยอา่งอลุตร้าโซนิค เป็นเวลา 30 นาที 

6.1.3 อตัราการไหลของ mobile phase คือ 1.0 มิลลิลิตรตอ่นาที 

6.1.4 ควบคมุอณุหภมูิคอลมัน์ด้วยกลอ่งควบคมุอณุหภมูิท่ี 35 องศาเซลเซียส 

6.1.4 ใช้ตวัตรวจวดัสารชนิดวดัดรรชนีการหกัเห (Refractive Index Detector) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี ก.2 แสดงเคร่ืองวิเคราะห์สารโครมาโทกราฟีของเหลวความดนัสงู (HPLC) และอปุกรณ์

เช่ือมตอ่ตา่งๆ  
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y = 0.0197x - 1.0372 
R² = 0.9919 
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ความเข้มข้นสารละลายแมนโนส (มิลลิกรัม/ลิตร) 

6.2 การเตรียมกราฟมาตรฐาน 

6.2.1 เตรียมสารละลายของสารมาตรฐาน ได้แก่ แมนโนส (DP1) แมนโนไบโอส 

(DP2) แมนโนไตรโอส (DP3) แมนโนเตตระโอส (DP4) แมนโนเพนตะโอส (DP5) และแมนโนเฮกซะ

โอส (DP6) โดยใช้น า้เป็นตวัท าละลาย  

6.2.2 ผสมสารละลายของสารมารตฐานและอะซิโตรไนไตรล์ในอัตราส่วนของ

สารละลายมาตรฐานตอ่อะซิโตรไนไตรล์ เทา่กบั 35:65 (อตัราสว่นเดียวกบั mobile phase)  

6.2.3 กรองสารละลายมาตรฐานท่ีเตรียมไว้ผ่าน syringe filter ขนาด 0.45 

ไมโครเมตร ฉีดตวัอยา่งปริมาตร 20 ไมโครลิตรเข้าเคร่ือง HPLC 

6.2.4 น าค่าพืน้ท่ีใต้กราฟของแซคคาไรด์แต่ละตัวไปสร้างกราฟความสัมพันธ์กับ

ความเข้มข้นในรูปของสมการเส้นตรง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี ก.3 กราฟมาตรฐานแมนโนสส าหรับวิเคราะห์ปริมาณแมนโนส 
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y = 0.0164x - 2.3715 
R² = 0.9935 
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y = 0.0190x - 0.5877 
R² = 0.9993 
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ความเข้มข้นสารละลายแมนโนไตรโอส (มิลลิกรัม/ลิตร) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี ก.4 กราฟมาตรฐานแมนโนไบโอส (DP2) ส าหรับวิเคราะห์ปริมาณแมนโนไบโอส 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี ก.5 กราฟมาตรฐานแมนโนไตรโอส (DP3) ส าหรับวิเคราะห์ปริมาณแมนโนไตรโอส 
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y = 0.0146x - 0.3358 
R² = 0.9947 
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y = 0.0125x - 0.213 
R² = 0.9959 
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ความเข้มข้นสารละลายแมนโนเพนตะโอส (มิลลิกรัม/ลิตร) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี ก.6 กราฟมาตรฐานแมนโนเตตระโอส (DP4) ส าหรับวิเคราะห์ปริมาณแมนโนเตรตระโอส 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี ก.7 กราฟมาตรฐานแมนโนเพนตะโอส (DP5) ส าหรับวิเคราะห์ปริมาณแมนโนเพนตะโอส 
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y = 0.0146x - 0.7659 
R² = 0.9967 
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ภาพท่ี ก.8 กราฟมาตรฐานแมนโนเฮกซะโอส (DP6) ส าหรับวิเคราะห์ปริมาณแมนโนเฮกซะโอส 

6.3 วิธีการวิเคราะห์ตวัอยา่ง 

 6.3.1 น าของเหลวท่ีได้หลังจากตกตะกอนด้วยเอทานอลปริมาตร 0.5 มิลลิลิตร 

ระเหยตวัท าละลายออกด้วยเคร่ืองท าแห้งแบบเยือกแข็ง 

 6.3.2 เตมิน า้กลัน่ลงในตวัอยา่งหลงัระเหยตวัท าละลายออกปริมาตร 0.5 มิลลิลิตร 

 6.3.3 เจือจางของเหลวตวัอย่างให้มีความเข้มข้นท่ีเหมาะสม ดดูของเหลวตวัอย่าง

ปริมาตร 0.175 มิลลิลิตร และอะซิโตรไนไตรล์ปริมาตร 0.325 มิลลิลิตร ผสมให้เข้ากนั (อตัราส่วน

เดียวกบั mobile phase) 

6.3.4 กรองตวัอยา่งท่ีได้ผา่น syringe filter ขนาด 0.45 ไมโครเมตร ฉีดตวัอยา่ง 

ปริมาตร 20 ไมโครลิตรเข้าเคร่ือง HPLC  

 6.3.5 เปรียบเทียบค่ากับสารมาตรฐานและค านวณปริมาณสารจากสมการท่ีได้จาก
กราฟมาตรฐาน อินทิเกรตพืน้ท่ีใต้กราฟของแซคคาไรด์ DP1-3 โดยลากเส้นเบสไลน์รวมแล้วแบง่ส่วน
พืน้ท่ีใต้กราฟของ DP1-3 น าเอาพืน้ท่ีใต้กราฟไปคดิเป็นปริมาณแซคคาไรด์แตล่ะชนิด 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข 
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เวลา (นาที) 

ภาคผนวก ข 

รายละเอียดผลการทดลอง 

 

1. รูปแบบโปรไฟล์ของอุณหภูมิในการไฮโดรไลซ์กากมะพร้าวด้วยน า้กึ่งวิกฤต 

 จากการไฮโดรไลซ์กากมะพร้าวด้วยน า้กึ่งวิกฤติ จนถึงอุณหภูมิ 250 องศาเซลเซียส เป็น

ระยะเวลาทัง้หมด 14 นาที พบวา่ มีคา่ Severity factor เทา่กบั 11.04  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี ข.1 การเพิ่มขึน้ของอณุหภมูิภายในเวสเซลจนถึงอณุหภมูิ 250 องศาเซลเซียส  
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2. ผลการศึกษาเวลาเข้าสู่สมดุลของการดูดซับสีในของเหลวตัวอย่างด้วยสารดูดซับ 

ตาราง ข. 1 คา่ร้อยละการดดูซบัสีด้วยผงถ่านกมัมนัต์ชนิด NORIT SA2 ท่ีความเข้มข้นของสารดดูซบัตา่งๆ ท่ีเวลา 0 ถึง 60 นาที 

เวลา (นาที) 
ร้อยละการดดูซบัสีท่ีความเข้มข้นของสารดดูซบัตา่งๆ  

ร้อยละ 1 ร้อยละ 2 ร้อยละ 3 ร้อยละ 4 ร้อยละ 5 ร้อยละ 8 ร้อยละ 10 
0 0.00 0.00c 0.00 0.00f 0.00 0.00f 0.00 0.00f 0.00 0.00e 0.00 0.00f 0.00 0.00b 

5 32.74 0.20b 74.65 0.65ed 74.65 0.21e 84.13 0.57e 88.30 0.31d 92.90 0.48e 92.27 3.10a 

10 34.41 1.34b 77.56 1.90cd 77.56 0.99d 85.02 0.50d 89.41 0.12cd 93.62 0.36de 93.23 2.76a 

15 36.79 0.68ab 79.28 0.68bc 79.28 0.06cd 86.21 0.63c 89.71 0.14bcd 94.18 0.40cd 94.09 2.31a 

20 39.62 2.78ab 80.72 0.38b 80.72 0.09bc 86.41 0.53c 90.41 0.35abc 94.76 0.69bc 94.69 2.14a 

30 41.04 1.46ab 81.31 0.07b 81.31 0.19b 87.68 0.56b 91.02 0.78abc 95.18 0.37b 95.36 1.81a 

40 43.24 3.00a 82.35 0.15ab 82.35 0.07ab 88.11 .68ab 91.42 0.79ab 95.54 0.04b 95.94 1.57a 

50 43.02 3.89a 83.33 0.29a 83.33 0.17a 88.84 0.26a 91.62 1.35a 95.83 0.10a 96.18 1.40a 

60 44.15 4.33a 83.50 0.26a 83.50 0.14a 88.95 0.43a 91.87 1.20a 95.90 0.07a 97.28 2.37a 

อกัษรภาษาองักฤษตวัพิมพ์เล็กท่ีในแนวคอลมัน์ หมายถึงคา่เฉล่ียของคา่ร้อยละการดดูซบัท่ีแตกตา่งกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิต ิ(Duncan, = 0.05) 
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ตาราง ข. 2 คา่ร้อยละการดดูซบัสีด้วยผงถ่านกมัมนัต์ชนิด NORIT SX Plus ท่ีความเข้มข้นของสารดดูซบัตา่งๆ ท่ีเวลา 0 ถึง 60 นาที 

เวลา (นาที) 
ร้อยละการดดูซบัสีท่ีความเข้มข้นของสารดดูซบัตา่งๆ  

ร้อยละ 1 ร้อยละ 2 ร้อยละ 3 ร้อยละ 4 ร้อยละ 5 ร้อยละ 8 ร้อยละ 10 
0 0.00 0.00d 0.00 0.00g 0.00 0.00f 0.00 0.00d 0.00 0.00c 0.00 0.00c 0.00 0.00f 

5 46.99 0.15c 74.73 0.30f 88.41 0.13e 94.29 0.27c 96.03 0.16b 98.87 0.14b 99.05 0.01e 

10 49.19 0.51b 76.80 0.30e 89.25 0.14d 94.52 0.27bc 96.33 0.07b 99.00 0.13ab 99.13 0.04de 

15 49.65 0.69b 77.71 0.16d 89.77 0.14c 94.91 0.25ab 96.61 0.30a 99.08 0.11ab 99.19 0.04d 

20 49.71 0.69b 77.55 0.30d 89.96 0.15bc 95.08 0.25a 96.73 0.24a 99.11 0.12ab 99.24 0.05cd 

30 51.07 0.59a 78.35 0.26bc 90.25 0.20ab 95.16 0.26a 96.90 0.25a 99.20 0.13ab 99.31 0.04bc 

40 51.10 0.59a 78.03 0.25cd 90.40 0.17a 95.38 0.19a 97.04 0.26a 99.27 0.13ab 99.34 0.06abc 

50 51.13 0.64a 78.62 0.20b 90.42 0.18a 95.44 0.19a 97.05 0.28a 99.28 0.18a 99.40 0.06ab 

60 51.26 0.68a 79.39 0.20a 90.58 0.20a 95.45 0.16a 97.56 0.50a 99.29 0.27a 99.45 0.08a 

อกัษรภาษาองักฤษตวัพิมพ์เล็กท่ีในแนวคอลมัน์ หมายถึงคา่เฉล่ียของคา่ร้อยละการดดูซบัท่ีแตกตา่งกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิต ิ(Duncan, = 0.05) 
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3. ร้อยละผลผลิตของคาร์โบไฮเดรตท่ีได้จากการตกตะกอนด้วยเอทานอล 

ตาราง ข. 3 ร้อยละผลผลิตของคาร์โบไฮเดรตท่ีได้จากการตกตะกอนด้วยเอทานอล ท่ีระดบัความ
เข้มข้นของแซคคาไรด์ 50 100 และ 200 กรัมตอ่ลิตร ท่ีความเข้มข้นของเอทานอลร้อยละ 90 โดย
ปริมาตร 

ความเข้มข้นของแซคคาไรด์เร่ิมต้น 
(กรัมตอ่ลิตร) 

ผลผลิตของคาร์โบไฮเดรตท่ี
ตกตะกอน (ร้อยละ) 

50 18.40   4.77b 

100 21.11   6.76ab 

200 34.83   2.71a 

อกัษรภาษาองักฤษตวัพิมพ์เล็กท่ีแตกตา่งกนั หมายถึงคา่เฉล่ียของคา่ร้อยละผลผลิตของคาร์โบไฮเดรต

ท่ีตกตะกอน ท่ีแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิต ิ(Duncan, = 0.05) 

4. ร้อยละขององค์ประกอบของแซคคาไรด์ในส่วนของแข็งหลังตกตะกอนด้วยเอทานอลความ
เข้มข้นสุดท้ายร้อยละ 90 โดยปริมาตร  

ตาราง ข. 4 ร้อยละขององค์ประกอบของแซคคาไรด์ในส่วนของแข็งหลังตกตะกอนด้วยเอทานอล ท่ี
ระดบัความเข้มข้นของแซคคาไรด์ 50 100 และ 200 กรัมตอ่ลิตร ท่ีความเข้มข้นของเอทานอลร้อยละ 
90 โดยปริมาตร 

ความเข้มข้นเร่ิมต้น
ของแซคคาไรด์ 
(กรัมตอ่ลิตร) 

ร้อยละองค์ประกอบของแซคคาไรด์ในสว่นของแข็งหลงัตกตะกอน 
DP1 DP2 DP3 DP4 DP5 DP6 

50 22.43 6.03 16.02 0.17 6.69 2.08 9.04 4.13 12.90 3.46 32.92 3.48 
100 16.23 7.51 19.54 2.40 8.69 3.95 11.09 0.71 20.67 4.01 23.78 2.66 
200 11.03 3.42 26.35 6.98 16.28 7.68 11.71 1.25 15.97 6.6 14.87 0.47 
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ภาคผนวก ค 

การวิเคราะห์ทางสถติิ 

 

 น าข้อมลูท่ีได้จากการทดลองมาวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA, Analysis of Variance) 

โดยใช้โปรแกรม SPSS (Statistics Package for the Social Science) รุ่น SPSS 15.0 for Windows 

Evaluation Version ในการวิเคราะห์ผลท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95 เปอร์เซ็นต์ และเปรียบเทียบคา่เฉล่ีย

ด้วยวิธี Duncan 

ตวัอย่างการวิเคราะห์ทางสถิติค่าร้อยละการดดูซับสีด้วยผงถ่านกัมมันต์ชนิด NORIT SA2 ความ

เข้มข้นร้อยละ 3 โดยมวลตอ่ปริมาตร ท่ีระยะเวลา 0 ถึง 60 นาที 

 

ANOVA 

 

Color Adsorption 

Source Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Corrected Model 17407.263a 8 2175.908 2141.439 .000 

Intercept 137692.048 1 137629.048 135510.826 .000 

Time 17407.263 8 2175.908 2141.439 .000 

Error 18.290 18 1.016   

Total 155117.601 27    

Corrected Error 17425.553 26    

a. R.Squared = .999 (Adjusted R Squared = .998) 
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Duncana,,b 

Time N 
Subset 

1 2 3 4 5 6 

0 3 .0000      

5 3  74.6500     

10 3   77.5633    

15 3   79.2833 79.2833   

20 3    80.7200 80.7200  

30 3     81.3133  

40 3     82.3533 82.3533 

50 3      83.3300 

60 3      83.4967 

Sig.  1.000 1.000 .051 .098 .075 .205 

 Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 
 Based on observed means. 
 The error term is Mean Square(Error) = 1.016. 

a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 3.000. 

b. Alpha = 0.05. 
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ภาคผนวก ง 

สมบัตทิางเคมีและกายภาพของสารดูดซับ 

 

1. ผงถ่านกัมมันต์ชนิด NORIT SA2 (ACROS Organic, Netherlands) 

Specifications 

Color    Black 
Additional Information    molasses number: < 390 
Loss on Drying    10% max. 
Formula Weight    12 
Merck Index    15, 1807 
Chemical Name or Material    Activated charcoal, NORIT™ SA 2 
Physical Form    Powder 
Molecular Formula    C 
MDL Number    MFCD00133992 
Synonym    Carbon 
 

2. ผงถ่านกัมมันต์ชนิด NORIT SX Plus (CABOT, Netherlands) 

Biological source   from peat 

Grade   corresponds U.S. Food chemicals codex (3rd Ed.) 

Form   powder 

Quality   highly purified steam activated and acid washed 

Mfr. no.   Norit SX Plus 

Ign. residue   ≤ 8% 

Loss   ≤ 10% loss on drying 
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3. เบนโทไนท์ เกรดส าหรับฟอกสี  

 ได้รับความอนเุคราะห์จากบริษัทไทยนิปปอนเคมีภณัฑ์อตุสาหกรรม จ ากดั 

 

Chemical compound (on dry basis) Percent (%) 

Silicon dioxide (SiO2) 46-60 

Aluminum oxide (Al2O3) 14-17 

Ferric oxide (Fe2O3) 6-8 

Sodium oxide (Na2O) 0.5-1.5 

Magnesium oxide (MgO) 1.5-3.0 

Calcium oxide (CaO) 1.0-2.5 

Potassium oxide (K2O) 0.1-1.0 

Titanium dioxide (TiO2) 0.2-1.5 

Loss on ignition (LOI) 7-12 

Physical properties Percent (%) 

Moisture content 8-12 

Dry particle size Min.75% pass through 200 mesh 

5% suspension, OH 8.5-10.0 

Free acid, mg KOH/g 1 max 

Specific gravity, g/cm3 2.4-2.6 

Loose bulk density, g/cm3 0.75-10.5 

Surface area, m2/g 300-400 
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