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 ขวัญใจ กลิ่นจงกล: องคประกอบคารโบไฮเดรตของผลิตภัณฑที่ไดจากการทรีตเปลือก
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 เปลือกเสาวรสเปนของเหลือทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมที่มีสัดสวนมากถึงประมาณ
รอยละ 60 งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงคเพื่อนําน้ํากึ่งวิกฤตซึ่งเปนเทคโนโลยีสะอาดมาใชทรีตเปลือก
เสาวรสในชวงอุณหภูมิ 100 ถึง 245 องศาเซลเซียส ในภาชนะปดแบบกะ (batch) โดยใชเปลือก
เสาวรสแหงบด 5 กรัมตอน้ํา 80 กรัม เน่ืองจากอุณหภูมิในระหวางการทรีตมีคาไมคงท่ีจึงคํานวณ
อิทธิพลของอุณหภูมิและเวลาที่ใชในการทรีตในรูปของคา severity factor (Ro) จากผลการศึกษา
พบวา เมื่อคา  ln Ro เพิ่มขึ้นจาก 0.1 จนถึง 9.9 คาความเปนกรด-ดางของตัวอยางลดลงจาก 4.16 ไป
จนถึง 3.76 ในขณะท่ีปริมาณของแข็งที่หายไป ปริมาณคารโบไฮเดรตทั้งหมด และปริมาณน้ําตาล
รีดิวซในของเหลวที่ไดมีคาเพ่ิมข้ึน  โดยปริมาณของแข็งท่ีหายไปมีปริมาณสูงสุดถึงรอยละ 62.7 ที่
อุณหภูมิ 245 องศาเซลเซียส (ln Ro เทากับ 9.9) ปริมาณคารโบไฮเดรตทั้งหมด และปริมาณน้ําตาล
รีดิวซในของเหลวที่ไดมีสูงถึง 28.5 และ 23.2 กรัมกลูโคสตอเปลือกเสาวรสแหง 100 กรัม 
ตามลําดับ ที่อุณหภูมิ 200 องศาเซลเซียส (ln Ro เทากับ 6.8) อยางไรก็ตาม ที่อุณหภูมิสูงกวา 200 

องศาเซลเซียสทําใหคาทั้งสองลดลง ซึ่งเปนผลมาจากการสลายตัวของคารโบไฮเดรตไปเปนสารอ่ืน 
โดยพบวาปริมาณ 5-ไฮดรอกซีเมทิลเฟอฟูรอลดีไฮด (5-HMF) มีคาสูงขึ้นอยางมากท่ีอุณหภูมิ
ดังกลาว เมื่อวิเคราะหชนิดของคารโบไฮเดรตในของเหลวท่ีอุณหภูมิ 200 องศาเซลเซียส พบวามีโม
โนแซคคาไรดทั้งหมด 6.1 กรัมตอเปลือกเสาวรสแหง 100 กรัม โดยพบน้ําตาลกลูโคสมากท่ีสุด 
และมีโอลิโกแซคคาไรดทั้งหมด 21.2 กรัมตอเปลือกเสาวรสแหง 100 กรัม ซึ่งสวนใหญเปนกาแลก
ทูโรแนน   ไซแลน และแมนแนน นอกจากนี้ ยังพบวาการทรีตเปลือกเสาวรสผงที่ผานการรอนแยก
ขนาดอนุภาคตางๆ ที่อุณหภูมิ 245 องศาเซลเซียสนั้น ไมไดสงผลตอปริมาณของแข็งท่ีหายไป และ
ปริมาณ 5-HMF ที่เกิดขึ้น แตสงผลตอชนิดและขนาดของโอลิโกแซคคาไรดที่พบในของเหลว  
งานวิจัยนี้แสดงใหเห็นวาน้ําก่ึงวิกฤตเปนเทคโนโลยีที่มีศักยภาพในการผลิตคารโบไฮเดรต
หลากหลายชนิดจากของเหลือทิ้งอยางเปลือกเสาวรสนี้ได   
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 Passion fruit peel is a by-product from juice processing factories which corresponds 

to ca. 60 % of the fruit mass. The aim of this research was to treat passion fruit peel with 

subcritical water in a temperature range of 100-245 C in a batch-type reactor using 5 g of dried 

passion fruit peel and 80 g of water. Because the treatment temperature was not constant, the 

effect of the treatment temperature and time were combined into the severity factor (Ro). Results 

showed that when the ln Ro increased from 0.1 to 9.9, pH of the extract decreased from 4.16 to 

3.76, whereas solid loss, total carbohydrate content and reducing sugar content increased. The 

maximum solid loss was 62.7 % at 245 C (ln Ro = 9.9). The treatment at 200 C (ln Ro = 6.8) 

gave the extract with the maximum amounts of the total carbohydrate content (28.5 g/100 g dry 

sample) and the reducing sugar content (23.2 g/100 g dry sample). However, the values tended to 

decrease for the treatments at higher than 200 C. This indicated that carbohydrates may be 

further degraded into other products. 5-Hydroxymethyl furfuraldehyde (5-HMF) was founded to 

rapidly increase at these temperatures. Carbohydrate analyses indicated that, at 200 C, the extract 

contained of 6.1 g/100 g dry sample of monosaccharides, in which the majority was glucose, and 

21.2 g/100 g dry sample of oligosaccharides, in which the main components were galacturonan, 

xylan, and mannan. In addition, the treatment of the passion fruit peel which was screened into 

different particle sizes at 245 C resulted in indifferent solid loss and 5-HMF content, but particle 

size difference in samples resulted in different type and size of oligosaccharides. This study 

showed that subcritical water treatment is a promising technology for producing several classes of 

carbohydrates from by-products such as a passion fruit peel.  
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เพื่อนๆ พี่ๆ นองๆ ที่คอยใหกําลังใจ คําแนะนํา และใหความชวยเหลือแกขาพเจา  
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