วารสารวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ปี ที 19 ฉบับที 1 ม.ค.-มี.ค. 54

การผลิตนํา# สั บปะรดเข้ มข้ นด้ วยวิธีการแช่ เยือกแข็งแบบก้ าวหน้ า
Progressive Freeze - Concentration of Pineapple Juice Concentrate
ประภาศรี เทพรั กษา
ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิ ต ปทุมธานี 12121

ชิ ดพงศ์ ประดิษฐสุ วรรณ
ภาควิชาเทคโนโลยีทางอาหาร คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

บทคัดย่ อ
การทําของเหลวให้เข้มข้นด้วยการแช่เยือกแข็งแบบก้าวหน้า เป็ นวิธีการใหม่ที.มีผลึกนํ1าแข็งก้อนใหญ่
เพียงก้อนเดียวเกิดขึ1นในระบบ จึงทําให้การแยกผลึกนํ1าแข็งออกจากระบบง่ายขึ1น งานวิจยั นี1 ได้นาํ วิธีการนี1 มา
ประยุกต์ใช้ในการผลิตนํ1าสับปะรดเข้มข้น โดยมีวตั ถุประสงค์เพื.อศึกษาสภาวะที.เหมาะสมของการผลิตด้วยการ
แปรความเร็ วของใบพัดกวน 3 ระดับคือ 300, 600 และ 1000 รอบต่อนาที และอัตราเร็ วในการเกิดผลึกนํ1าแข็ง 3
ระดับคือ 0.6, 1.4 และ 2.0 เซนติเมตรต่อชัว. โมง ประเมินผลจากปริ มาณของแข็งที.ละลายนํ1าได้ ค่าสัมประสิ ทธิ>
การแยกเฟส (K) และอัตราการเกิดสี น1 าํ ตาล ผลการศึกษาพบว่า ความเร็ วของใบพัดกวน 600 รอบต่อนาที และ
อัตราเร็ วในการเกิ ดผลึ กนํ1าแข็ง 1.4 เซนติ เมตรต่อชั.วโมง เป็ นสภาวะที. เหมาะสมที. สุดที. ทาํ ให้ผลิ ตภัณฑ์น1 าํ
สับปะรดเข้มข้นมีปริ มาณของแข็งที.ละลายนํ1าได้หลังการทําให้เข้มข้นสู งขึ1น ค่าสัมประสิ ทธิ> การแยกเฟส (K) ตํ.า
หรื อมีการสู ญเสี ยเนื1 อสารไปกับผลึกนํ1าแข็งที. แยกออกได้น้อยที. สุด และอัตราการเกิดสี น1 าํ ตาลในนํ1าสับปะรด
เข้มข้นเพิ.มขึ1นเล็กน้อย
คําสําคัญ: นํ1าสับปะรดเข้มข้น การแยกเฟส การทําให้เข้มข้น การแช่เยือกแข็งแบบก้าวหน้า

Abstract
Progressive freeze-concentration is the newest method of liquid concentration, which is an only large
ice crystal occurred, too easy to separate from the system. This research applied the procedure to produce the
pineapple juice concentrate. The optimum condition of the process was studied. The variables consisted of the
paddle rotation rate (300, 600, 1000 rpm) and the ice crystal growth rate (0.6, 1.4, 2.0 cm/hr). The final product
was evaluated by total soluble solid, the effective partition constant (K), and the browning rate. The result was
found that the paddle rotation rate and the ice crystal growth rate at 600 rpm and 1.4cm/hr, respectively, was the
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best suitable condition for the Progressive freeze - concentration of pineapple juice concentrate. The concentrate
product was high total soluble solid, low K-value or a little loss of solute inside the ice crystal, and slight
increasing of the browning rate.
Keywords: pineapple juice-concentrate, phase separation, concentration, progressive freezing
ของเหลวที.เหลือจะเข้มข้นขึ1น และเนื. องจากเป็ นการ
ทําให้เข้มข้นภายใต้ภาวะอุณหภูมิต.าํ ผลิตภัณฑ์ที.ได้จึง
มีคุณค่าทางโภชนาการและกลิ.นรสที.ดี[2] แต่อย่างไร
ก็ตามกระบวนการนี1 ได้รับความนิ ยมน้อยกว่าการทํา
ให้ เ ข้ ม ข้น ด้ ว ยวิ ธี ก ารต้ ม ระเหยแบบสุ ญ ญากาศ
เนื.องจากยากต่อการแยกผลึกนํ1าแข็งเล็กๆ ออกจากนํ1า
ผลไม้ที. เข้มข้น และการสู ญเสี ย ตัวอย่างไปกับผลึ ก
นํ1าแข็งที.แยกออกไป [3]
ในปี ค.ศ. 1997 ได้มีการพัฒนาระบบการ
ทําให้เข้มข้นด้วยวิธีการแช่เยือกแข็งจากแบบดั1งเดิ ม
ไปเป็ นระบบใหม่ คื อ Progressive
FreezeConcentration ให้สามารถแยกผลึกนํ1าแข็งออกจาก
ระบบได้ง่ า ยขึ1 น และลดการสู ญ เสี ย ตัว อย่า งไปกับ
ส่ วนนํ1าแข็งโดยอาศัยหลักการสําคัญ 2 ประการคื อ
(ก) การแช่ เยือกแข็งระบบอย่างช้าๆ เพียงด้านเดี ยว
เพื.อให้เกิดการพอกขยายผลึกนํ1าแข็งอย่างต่อเนื. อง ใน
ทิศทางเดียว ทําให้ได้ผลึกนํ1าแข็งก้อนใหญ่เพียงก้อน
เดี ย ว ระบบจึ ง แยกเป็ น 2 เฟส คื อ ผลึ ก นํ1าแข็ง กับ
ของเหลวที. เข้มข้น (ข) การกําจัดโมเลกุลของตัวถูก
ละลาย ออกจากผิ วหน้า หรื อ รอยต่อ ของนํ1า แข็ง กับ
ของเหลว โดยการกวนของเหลวบริ เวณผิ ว หน้ า
นํ1าแข็ง [4] ต่อมาในปี ค. ศ. 1998 Miyawaki และ
คณะ ได้ใช้ปรากฏการณ์ Concentration polarization
มาใช้ในการอธิ บ ายประสิ ท ธิ ภ าพการทําให้เ ข้ม ข้น
ด้วยวิธี Progressive Freeze-Concentration ซึ. งขึ1นกับ
ความสัมพันธ์ของปั จจัยต่างๆ ของระบบกล่าวคือ การ

1. บทนํา
สับปะรดเป็ นพืชเศรษฐกิ จของไทย ที. ปลูก
กัน อย่า งแพร่ ห ลายทางภาคใต้ และภาคตะวัน ออก
โดยส่ ามารถเพาะปลูกได้ตลอดปี ทําให้มีผลผลิตสด
เข้าสู่ ตลาดเป็ นจํานวนมาก การแปรรู ปสับปะรดเป็ น
วิธี ที. จ ะช่ ว ยขยายตลาดการบริ โ ภค และเพิ. ม มู ล ค่ า
ให้กบั วัตถุดิบสดได้ ในปี 2544 ประเทศไทยส่ งออก
นํ1าสั บ ปะรดเข้ม ข้น 105,311 ตัน คิ ด เป็ นมู ล ค่ า
2,965.69 ล้านบาท ซึ.งเพิ.มขึ1นจากปี 2540 ร้อยละ 2.58
สํ า หรั บ สาเหตุ ที. ท ํา ให้ สั บ ปะรดกระป๋ องและนํ1 า
สับปะรดเข้มข้นของไทยมีชื.อเสี ยง และเป็ นที.นิยมใน
ต่างประเทศ เนื.องจากสับปะรดของไทยมีคุณภาพ
ดี รสชาติอร่ อย นอกจากนี1สบั ปะรดที.ปลูกในประเทศ
ไทยได้รับการรับรองว่าเป็ นพืชหนึ. งใน 159 ชนิ ด ที.
ไม่ได้รับการตัดต่อสารพันธุกรรม (Non GMOs) และ
กรมวิช าการเกษตรสามารถออกประกาศการตรวจ
และออกหนั ง สื อรั บ รองสิ นค้ า ที. ไ ปจํ า หน่ า ยใน
ต่างประเทศได้ ดังนั1นประเทศไทยจึงมีลู่ทางในการ
ขยายตลาดการส่งออกสับปะรดแปรรู ปได้อีกมาก [1]
การทํานํ1าผลไม้เข้มข้นด้วยวิธีแช่ เยือกแข็ง
แบบดั1งเดิม เป็ นกระบวนการหนึ. งที.ใช้ในการแยกนํ1า
ออกจากนํ1 าผลไม้โ ดยอาศั ย หลัก การ solid-liquid
phase equilibrium ซึ. งเป็ นการทําให้น1 าํ ที. เป็ นตัวทํา
ละลายขององค์ประกอบส่ วนใหญ่ในนํ1าผลไม้เปลี.ยน
สถานะกลายเป็ นผลึ ก นํ1าแข็ ง เล็ ก ๆ กระจายอยู่ใ น
ของเหลว และเมื. อ แยกนํ1 าแข็ ง ออกจากระบบ
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เพิ.มอัตราการกวนของเหลวที.ผิวหน้านํ1าแข็ง และการ
ลดอัตราการขยายตัวของผลึกนํ1าแข็ง จะทําให้ระบบมี
ประสิ ท ธิ ภ าพมากขึ1 น [5] ในปี ค.ศ.1999 ได้มี ผู ้
ทดลองผลิตนํ1ามะเขือเทศเข้มข้นด้วยวิธี Progressive
Freeze-Concentration โดยพบว่ า ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที. ไ ด้ มี
คุ ณ ค่ า ทางการบริ โภคทางด้า นกลิ. น รส และสี ที. ดี
นอกจากนี1 การเพิ.มอัตราการกวนของเหลวที. ผิวหน้า
นํ1าแข็ง และการลดอัตราการขยายตัวของผลึกนํ1าแข็ง
จะทําให้ระบบมีประสิ ทธิ ภาพมากขึ1นสามารถลดการ
สูญเสี ยเนื1อมะเขือเทศไปกับส่วนนํ1าแข็งได้ [6]
อย่างไรก็ตามยังไม่มีงานวิจยั ใดที.นาํ วิธีการ
ดังกล่าวข้างต้นมาใช้กบั การผลิตนํ1าสับปะรดเข้มข้น
ดังนั1นงานวิจยั นี1จึงได้ริเริ. มขึ1นโดยมีวตั ถุประสงค์ เพื.อ
ศึ ก ษาสภาวะที. เ หมาะสมของการผลิ ต นํ1า สับ ปะรด
เข้มข้นด้วยวิธีการแช่เยือกแข็งแบบก้าวหน้า เพื.อให้
ได้ซ. ึ งข้อ มู ล สํา หรั บ ใช้เ ป็ นแนวทางในการพัฒ นา
ก ร ะ บ ว น ก า ร ผ ลิ ต นํ1 า สั บ ป ะ ร ด เ ข้ ม ข้ น ใ ห้ มี
ประสิ ทธิภาพดียง.ิ ขึ1น

รู ปที 1 ชุดอุปกรณ์ผลิตนํ1าสับปะรดเข้มข้นด้วยวิธีแช่
เยือกแข็งแบบก้าวหน้า
ชุดอุปกรณ์ ผลิตนํ1าสับปะรดเข้มข้นด้วยวิธี
แช่เยือกแข็งแบบก้าวหน้า ตามรู ปที. 1 ประกอบด้วย 3
ส่วนดังนี1
- กระบอกทดลอง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง
ภายใน 5 เซนติ เ มต สู ง 20 เซนติ เ มตรพื1 น ผิ ว ตัว
กระบอกทํา ด้ว ยอะครี ลิ ค ใสหนา 0.2 เซนติ เ มตร
ฐานของกระบอกทํ า ด้ ว ยสแตนเลสหนา 1.3
เซนติเมตร เพื.อให้การถ่ายโอนความร้อนของระบบ
เกิ ด ขึ1 นในทิ ศ ทางเดี ย วคื อ จากทางด้า นล่ า งของ
กระบอก
- มอเตอร์ ควบคุมการหมุนของใบพัดกวน
และการขับเคลื.อนกระบอกตัวอย่างขึ1นและลง โดย
สามารถแยกการปรั บ ความเร็ ว รอบใบพัด กวนได้
ตั1งแต่ 100 -1,500 รอบต่อนาที และความเร็ วในการ
ขับ เคลื. อ นกระบอกตัว อย่า งได้ต1 ัง แต่ 0.5 - 2.5
เซนติ เมตรต่อชั.วโมง ลักษณะมอเตอร์ ควบคุ ม และ
ใบพัดกวน แสดงดังรู ปที. 2
- อ่างควบคุ มอุณ หภูมิต. าํ ยี.ห้อ Thermo
Haaker ภายในบรรจุสารทําความเย็น อุณหภูมิ -15
องศาเซลเซี ยส สารทํ า ความเย็ น ประกอบด้ ว ย

2. อุปกรณ์ และวิธีการ
2.1 วัตถุดบิ
สับปะรดพันธุ์ศรี ราชา นํ1าหนักผลประมาณ
2.5 กิโลกรัม ความสุกมากกว่าร้อยละ 50 โดยพิจารณา
จากสี เปลื อ กมี สี เหลื องอมส้มทางด้านล่ างของผลมี
สัดส่วนประมาณครึ. งผล [7]
2.2 เครืองมือและอุปกรณ์

-เครื. องคั1นนํ1าผลไม้แยกกาก ยีห. อ้
Moulinex รุ่ น 753
-ชุดอุปกรณ์ผลิตนํ1าสับปะรดเข้มข้นด้วยวิธี
แช่เยือกแข็งแบบก้าวหน้า แสดงดังรู ปที. 1
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สารละลายผสมระหว่า ง สารเอทไธลี น ไกลคอล 2
ส่วน ต่อนํ1ากลัน. 1 ส่วน

อุ ณ หภู มิ -15 องศาเซลเซี ย ส เพื. อ ให้ น1 ํ ากลั.น ใน
กระบอกแข็งตัวเป็ นผลึกนํ1าแข็ง(ice lining) แล้วจึงนํา
นํ1าสับปะรดที.เตรี ยมได้ข1 นั ต้น 120 มิลลิลิตร เทลงใน
กระบอกทดลองที.มี ice lining อยูท่ ว.ั ภายในฐานสาร
ทําความเย็นอยูท่ ี.ระนาบเดียวกับผิวหน้าของ ice lining
และติดตั1งใบพัดกวนนํ1าสับปะรดโดยให้ระดับใบพัด
อยูช่ ิดผิวหน้า ice lining ดังแสดงในรู ปที. 3
จากนั1นเริ. มทําการศึ กษาสภาวะที เหมาะสม
ในการทํา ให้ เ ข้ม ข้น ด้ว ยวิ ธี ก ารแช่ เ ยื อ กแข็ ง แบบ
ก้าวหน้า ทั1งนี1 กาํ หนดให้ระยะเวลาทําให้เข้มข้นนาน
3 ชัว. โมง แปรความเร็ วของใบพัดกวน 3 ระดับคื อ
200, 600 และ 1000 รอบต่อนาที และแปรอัตราเร็ วใน
การขับเคลื.อนกระบอกตัวอย่างลงในสารทําความเย็น
หรื ออัตราเร็ วในการเกิดผลึกนํ1าแข็ง 3 ระดับคือ 0.6,
1.4 และ 2.0 เซนติเมตรต่อชัว. โมง

รู ปที 2 มอเตอร์ควบคุม และ ใบพัดกวน
- อุ ป กรณ์ สํ า หรั บ วิ เ คราะห์ คุ ณ ภาพทาง
กายภาพ
- Hand Refractometer ยีห. อ้ Atago รุ่ นN-1E
- เครื. องวิเคราะห์ค่าสี ยีห. อ้ Minolta รุ่ น CR
300
- เครื. อง Spectrophotometer ยี.ห้อ Thermo
Scientific รุ่ น Spectronic 20
2.3 วิธีการทดลอง
ขั1นตอนและวิธีดาํ เนินการวิจยั
1) การเตรี ยมนํ1าสับปะรด นําสับปะรด
พันธุ์ศรี ราชาที. มีความสุ กมากกว่าร้อยละ 50 มาปอก
เปลื อ ก คั1น นํ1า ด้ว ยเครื. อ งคั1น นํ1าแบบแยกกาก แล้ว
กรองด้วยผ้าขาวบางผ่านเครื. องปัw มสุญญากาศ จากนั1น
นํานํ1าสับปะรด แช่เย็นที.อุณหภูมิ 0-1 องศาเซลเซียส
2) ศึ ก ษาสภาวะที. เหมาะสมของการผลิ ต
นํ1าสับปะรดเข้มข้นด้วยวิธีแช่เยือกแข็งแบบก้าวหน้า
ใส่น1 าํ กลัน. 3 มิลลิลิตรในกระบอกทดลอง เกลี.ยให้น1 าํ
กลัน. กระจายให้ทว.ั ภายในฐานกระบอกตัวอย่าง แล้ว
นํ า กระบอกแช่ ใ นอ่ า งควบคุ ม อุ ณ หภู มิ ซ. ึ งบรรจุ
สารละลายเอธิ ลี น ไกลคอลเป็ นสารทํา ความเย็น ที.

-15O C

รู ปที 3 การจัดวางระดับของใบพัดกวนและกระบอก
ทดลองในอ่างควบคุมอุณหภูมิ
3) การประเมิ น ผลตัวอย่าง ประเมิ นผล
คุณภาพนํ1าสับปะรดก่อน และหลังการทําให้เข้มข้น
ทั1ง ในส่ ว นของนํ1าสั บ ปะรดเข้ม ข้น และส่ ว นของ
นํ1าแข็งที. แยกได้จาก ปริ มาณของแข็งที.ละลายนํ1า[6]
ค่าสัมประสิ ทธิ>การแยกเฟส(K ) ซึ.งเป็ นอัตราส่วนของ
ปริ มาณของแข็ง ที. ล ะลายนํ1า ในส่ วนผลึ กนํ1าแข็ง ต่ อ
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ปริ มาณของแข็ ง ที. ล ะลายนํ1าในส่ ว นนํ1าสั บ ปะรด
เข้มข้น [5] และอัตราการเกิดสี น1 าํ ตาล โดยการวัดค่า
การดูดกลืนแสงที.ความยาวคลื.น 420 นาโนเมตร [8]
4) การวางแผนการทดลองและวิเคราะห์
ข้อมูล วางแผนการทดลองแบบ Symmetric Factorial
Experiment ทดลอง 2 ซํ1า วิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิติ
ด้ว ยโปรแกรมคอมพิ ว เตอร์ สํา เร็ จ รู ป SPSS for
Window

3. ผลการทดลองและวิจารณ์
จากการแปรอัตราเร็ วในการเกิดผลึกนํ1าแข็ง
และการแปรอัตราเร็ วการกวนตัวอย่าง ผลการตรวจ
วิ เ คราะห์ ป ริ มาณของแข็ ง ที. ล ะลายนํ1 าได้ข องนํ1 า
สับปะรดก่อนและหลังทําให้เข้มข้น แสดงดังตารางที.
1

ตารางที 1 ปริ มาณของแข็งที.ละลายนํ1าได้ของนํ1าสับปะรดก่อนและหลังทําให้เข้มข้นด้วยวิธีการแช่เยือกแข็งแบบ
ก้าวหน้า
ปริ มาณของแข็งที.ละลายนํ1าได้ + ส่วนเบี.ยงเบน
อัตราเร็ วในการเกิดผลึก
อัตราเร็ วการกวน
มาตราฐาน
นํ1าแข็ง
(รอบต่อนาที)
(องศาบริ กซ์)
(เซนติเมตรต่อชัว. โมง)
ก่อนทําให้เข้มข้น
หลังทําให้เข้มข้น
0.6 a

1.4 a

2.0 a

a, b, c,…

200 a

11.00 a + 0.00

14.00 a + 0.00

600 a

13.00 b + 0.70

17.50 bc + 0.71

1,000 a

13.00 b + 0.70

15.50 ab + 0.71

200 a

11.00 a + 0.00

15.50 ab + 0.00

600 a

11.00 a + 0.00

20.00 d + 0.71

1,000 a

13.00 b + 0.70

16.0 ab + 1.41

200 a

13.00 b + 0.70

19.00 cd + 0.71

600 a

11.00 a + 0.00

19.00 d + 1.41

1,000 a

13.00 b + 0.70

21.00d + 1.41

ตัวเลขที.มีอกั ษรกํากับต่างกันจากแถวตั1งเดียวกัน แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญ (p < 0.05)
ของแข็งที.ละลายนํ1าได้ของนํ1าสับปะรดก่อนและหลัง
ทําให้เข้มข้นด้วยวิธีแช่เยือกแข็งแบบก้าวหน้า อย่างมี
นัยสําคัญ (p < 0.05)

จากตารางที.1 พบว่า ปั จจัยร่ วมของ 2 ปั จจัย
ที. ศึกษาในการทดลองนี1 คือ อัตราเร็ วในการเกิ ดผลึ ก
นํ1า แข็ ง และอัต ราเร็ ว ในการกวน มี ผ ลต่ อ ปริ ม าณ
42

วารสารวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ปี ที 19 ฉบับที 1 ม.ค.-มี.ค. 54

พอกกับผิวหน้านํ1าแข็งหรื อ ice lining ที.ทาํ หน้าที.เป็ น
ตัวล่อผลึก
ร้อยละของปริมาณของแข ง็ ท ล ี ะลายได ้
(ร้อยละ)

แต่ เ นื. อ งจากในการทดลองนี1 ตัว อย่า งนํ1า
สัปปะรดเริ. มต้นมี ปริ มาณของแข็งที. ละลายนํ1าได้ใน
ปริ มาณที.แตกต่างกัน(p < 0.05) ดังจะเห็นได้จากผล
การทดลองในตารางที.1 ปริ มาณของแข็งที. ละลายนํ1า
ได้ก่อนการทําให้เข้มข้น ในแต่ละสภาวะมีค่าเท่ากับ
11.00 และ 13.00 องศาบริ กซ์ ดังนั1นการประเมินผล
ของการทดลองในขั1นตอนนี1จึงพิจารณาจาก
1) การเพิ.มขึ1นของปริ มาณของแข็งที.ละลาย
นํ1าได้ โดยคํานวณเป็ นร้อยละของปริ มาณของแข็งที.
ละลายนํ1าได้ที.เพิ.มขึ1นภายหลังการทําให้เข้มข้น
2) ความสั ม พัน ธ์ ข องปริ มาณของแข็ ง ที.
ละลายนํ1าได้ที.สูญ เสี ย ไปกับส่ ว นของผลึ กนํ1า แข็ง ที.
แยกออก เปรี ยบเที ย บกั บ ที. ค งเหลื อ ในส่ วนนํ1 า
สับปะรดเข้มข้น
3) ค่าสัมประสิ ทธิ> การแยกเฟส(K) ของแข็ง
(ผลึกนํ1าแข็ง) และของเหลว(นํ1าสับปะรดเข้มข้น)
ผลการคํานวณร้อยละของปริ มาณของแข็งที.ละลายนํ1า
ได้ที.เพิ.มขึ1นภายหลังการทําให้เข้มข้นดังรู ปที. 1พบว่า
สภาวะการทดลองโดยการแปรอัตราเร็ วในการเกิ ด
ผลึกนํ1าแข็ง และอัตราเร็ วในการกวน มีผลต่อร้อยละ
ของ ปริ มาณของแข็งที. ละลายนํ1าได้ที.เพิ.มขึ1นหลังทํา
ให้เข้มข้น โดยการกวนตัวอย่างที. อตั ราเร็ ว 600 รอบ
ต่ อ นาที ที. ทุ ก ระดับ ของอัต ราเร็ ว ในการเกิ ด ผลึ ก
นํ1าแข็ง ทําให้ร้อยละของปริ มาณของแข็งที.ละลายนํ1า
ได้ ที. เพิ. ม ขึ1 นภายหลั ง การทํ า ให้ เ ข้ ม ข้ น สู งกว่ า
อัตราเร็ วในการกวน 200 รอบต่อนาที ทั1งนี1 เนื. องจาก
การเพิ. ม อัต ราเร็ ว ในการกวนตัว อย่า งเป็ นการช่ ว ย
กําจัดโมเลกุลของตัวถูกละลายออกจากผิวหน้าหรื อ
รอยต่อของนํ1าแข็งกับของเหลว [4] ทําให้เกิดการพอก
ขยายของผลึกนํ1าแข็งได้ดีข1 ึน นํ1าสับปะรดจึงมีความ
เข้มข้น หรื อปริ มาณของแข็งที. ละลายเพิ.มมากขึ1น จึ ง
ทําให้โมเลกุลของนํ1าในนํ1าสับปะรดสามารถแพร่ มา
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รู ปที 4 ปริ มาณของแข็งที.ละลายนํ1าได้ที.เพิ.มขึ1นในนํ1า
สับปะรด หลังการทําให้เข้มข้นเมื.อแปรอัตราเร็ วใน
การกวน และอัตราเร็ วในการเกิ ด ผลึ ก นํ1า แข็ง ที. 0.6
(○), 1.4 ( ) และ 2.0 (●) เซนติเมตรต่อชัว. โมง
นอกจากนี1จากรู ปที. 4 ยังพบว่าการเพิ.มอัตรา
การกวนจาก 600 เป็ น 1,000 รอบต่อนาที ทําให้ร้อย
ละของปริ มาณของแข็ ง ที. ล ะลายนํ1 าได้ ที. เ พิ. ม ขึ1 น
ภายหลัง การทําให้เข้มข้น ลดลง ทั1งนี1 เนื. อ งจากการ
กวนที.ความเร็ วสู งมากทําให้ของเหลวเกิดฟองอากาศ
จํานวนมาก ซึ. งฟองอากาศนี1 ไปบดบังการแพร่ ของ
โมเลกุลนํ1าในนํ1าสับปะรด มายังบริ เวณผิวหน้านํ1าแข็ง
เพื.อพอกขยายผลึ กของนํ1าแข็ง จึ งทําให้ร้อยละของ
ปริ ม าณของแข็ ง ที. ล ะลายนํ1าได้ภ ายหลัง การทํา ให้
เข้มข้นที.อตั ราการกวน1,000 รอบต่อนาที เพิ.มขึ1นใน
ระดับตํ.ากว่าที. อัตราการกวน 600 รอบต่อนาที
การศึกษาความสัมพันธ์ของปริ มาณของแข็ง
ที.ละลายนํ1าได้ที.สูญเสี ยไปกับส่ วนของผลึกนํ1าแข็งที.
แยกออก เปรี ยบเที ย บกั บ ที. ค งเหลื อ ในส่ วนนํ1 า
สับปะรดเข้มข้น ให้ผลแสดงดังรู ปที. 5 และ 6 พบว่า
อัตราการขยายตัวของผลึกนํ1าแข็งของระบบเพิ.มขึ1 น
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ปริมาณของแข็งทีล ะลายนํา% ได้
องศาบริกซ์)
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รู ป ที 6 ปริ ม าณของแข็ง ที. ล ะลายนํ1า ได้หลังทําให้
เข้มข้นในผลึ ก นํ1าแข็ง (○) และนํ1าสับปะรดเข้มข้น
(●) เมื.อแปรอัตราเร็ วในการกวน
0.6

สัมประสิทธิ 6การแยกเฟส (K)

ส่งผลให้ปริ มาณของแข็งที. ละลายนํ1าจะสู ญเสี ยไปกับ
ส่วนของผลึกนํ1าแข็งที.แยกออกได้มากขึ1น สอดคล้อง
กับผลการศึกษาของ Theprugsa และ คณะ(2005) ซึ. ง
ได้อธิ บายสาเหตุไว้ว่า การขยายตัวของผลึ กนํ1าแข็ง
อย่ า งรวดเร็ ว ของกระบวนการแช่ เ ยื อ กแข็ ง แบบ
ก้าวหน้า ทําให้ตวั ถูกละลายบริ เวณผิวหน้านํ1าแข็งไม่
สามารถแพร่ อ อกจากผิวหน้า ผลึ ก นํ1า แข็ง ไปสู่ bulk
solution ได้ทนั ตัวถูกละลายจํานวนมากจึงถูกตรึ งอยู่
ในผลึกนํ1าแข็งที.พอกขยายตัวอย่างรวดเร็ วตลอดกกระ
บวนการ ทําให้ปริ มาณของแข็งที. ละลายนํ1าในส่ วน
ผลึกนํ1าแข็งที. แยกออกหลังสิ1 นสุ ดกระบวนการทําให้
เข้มข้นมีปริ มาณสู ง หรื อมีการสู ญเสี ยเนื1 อสารไปกับ
ส่ วนของผลึกนํ1าแข็งมาก[9] ซึ. งการสู ญเสี ยเนื1 อสาร
ไปกับ ส่ ว นนํ1าแข็ ง ที. แ ยกออกจากระบบ สามารถ
ประเมิ น ได้จ ากค่ า สั ม ประสิ ท ธิ> การแยกเฟส ส่ ว น
ของแข็งหรื อผลึกนํ1าแข็ง และส่ วนของเหลวหรื อนํ1า
สับปะรดเข้มข้น[10] ผลการคํานวณ แสดงดังรู ปที. 7
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รู ป ที 7 ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ> การแยกเฟส (K)ของ
ผลึ ก นํ1าแข็ ง และนํ1าสั บ ปะรดเข้ม ข้น เมื. อ แปร
อั ต ราเร็ วในการกวน และอั ต ราเร็ วในการเกิ ด
ผลึ ก นํ1า แข็ง ที. 0.6 (○), 1.4 ( ) และ 2.0 (●)
เซนติเมตรต่อชัว. โมง
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รู ปที 5 ปริ มาณของแข็งที.ละลายนํ1าได้หลังทําให้
เข้มข้นในผลึกนํ1าแข็ง (○) และนํ1าสับปะรดเข้มข้น
(●) เมื.อแปรอัตราเร็ วในการเกิดผลึกนํ1าแข็ง

ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ> การแยกเฟส(K) ของแข็ ง
และของเหลว เป็ นค่าที. ใช้ประเมินประสิ ทธิ ภาพของ
การทําให้เข้มข้นด้วยวิธีการแช่เยือกแข็งแบบก้าวหน้า
ซึ. งคํา นวณได้จ ากสั ด ส่ ว นของปริ มาณของแข็ ง ที.
ละลายนํ1าได้ในส่ วนผลึกนํ1าแข็ง ต่อ ปริ มาณของแข็ง
ที.ละลายนํ1าได้ในส่วนของเหลวเข้มข้น ดังนั1น ค่า K
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ที.มีค่าน้อยหมายถึง ระบบมีประสิ ทธิ ภาพในการแยก
เฟสที.ดี หรื อ มีการสู ญเสี ยเนื1 อสาร หรื อตัวถูกละลาย
ไปกับผลึกนํ1าแข็งที.แยกจากของเหลวเข้มข้นได้น้อย
[5,10]
ผลการคํานวณของการทดลองนี1 ตามรู ปที. 7
พบว่า สภาวะการทดลองโดยใช้อตั ราเร็ วในการกวน
600 รอบต่อนาที และอัตราเร็ วการเกิดผลึกนํ1าแข็ง 1.4

เซนติเมตรต่อชั.วโมง ค่า K จะมีค่าน้อยที. สุด ซึ. ง
หมายถึงที.สภาวะดังกล่าวนี1 มีปริ มาณเนื1 อสารสู ญเสี ย
ไปในขั1นตอนการแยกผลึกนํ1าแข็งน้อยที. สุดสําหรั บ
ผลการตรวจวิเคราะห์ อตั ราการเกิ ดสี น1 ําตาลของนํ1า
สับ ปะรดก่ อ นและหลัง ทําให้เข้ม ข้นด้ว ยวิธี การแช่
เยือกแข็งแบบก้าวหน้า แสดงดังตารางที. 2

ตารางที 2 อัตราการเกิดสี น1 าํ ตาลของนํ1าสับปะรดก่อนและหลังทําให้เข้มข้น ด้วยวิธีการแช่เยือกแข็งแบบก้าวหน้า
อัตราเร็ วการเกิด
อัตราเร็ วการกวน
อัตราการเกิดสี น1 าํ ตาล + ส่วนเบี.ยงเบนมาตราฐาน
ผลึกนํ1าแข็ง
(รอบต่อนาที)
(เซนติเมตรต่อชัว. โมง)
ก่อนทําให้เข้มข้น
หลังทําให้เข้มข้น
0.6 a

1.4 a

2.0 a

a, b, c,…

200 a

0.97 a + 0.04

1.67 bc + 0.01

600 a

1.40 c + 0.01

1.78 c + 0.42

1,000 a

1.40 c + 0.01

1.87 c + 0.01

200 a

0.97 a + 0.04

1.77 c + 0.01

600 a

0.97 a + 0.04

1.21 a + 0.23

1,000 a

1.13 b + 0.03

1.71 c + 0.03

200 a

1.13 b + 0.03

1.80 c + 0.03

600 a

0.97 a + 0.04

1.40 ab + 0.28

1,000 a

1.13 b + 0.03

1.93 c + 0.01

ตัวเลขที.มีอกั ษรกํากับต่างกันจากแถวตั1งเดียวกัน แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญ (p < 0.05)

จากตารางที. 2 พบว่ า ปั จ จัย ร่ ว มของ 2
ปั จจัยที.ศึกษาในการทดลองนี1 คือ อัตราเร็ วในการเกิ ด
ผลึกนํ1าแข็ง ของนํ1าสับปะรด และอัตราเร็ วในการกวน
มีผลต่ออัตราการเกิ ดสี น1 าํ ตาลของนํ1าสับปะรด ก่อน
และหลังทํา ให้เ ข้ม ข้นด้ว ยวิธีก ารแช่ เยือ กแข็งแบบ
ก้าวหน้าอย่างมีนยั สําคัญ (p < 0.05) และเนื. องด้วย

ตัวอย่างนํ1าสัปปะรดเริ. มต้นมี อตั ราการเกิ ดสี น1 ําตาล
ของนํ1าสับปะรดแตกต่างกัน(p < 0.05) ดัง จะเห็นได้
จากผลการทดลองในตารางที. 2 อัตราการเกิดสี น1 าํ ตาล
ของนํ1าสับปะรดก่อนทําให้เข้มข้น มีค่าเท่ากับ 0.97,
1.13 และ1.40
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ร้อยละของการเพิม ของอ ัตราการเกิด สีนาํ% ตาล

ดัง นั1น การประเมิ น ผลของการทดลองใน
ขั1นตอนนี1 จึงพิจารณาเช่นเดี ยวกับวิธีการประเมินผล
ปริ มาณ ของแข็งที.ละลายนํ1าได้ โดยประเมินจากการ
คํานวนปริ มาณร้อยละของการเพิ.มขึ1นของอัตราการ
เกิดสี น1 าํ ตาล ในนํ1าสับปะรดหลังการทําให้เข้มข้น ผล
แสดงดังรู ปที. 8

4. สรุ ปผลการทดลอง
สภาวะการทดลองโดยใช้อตั ราเร็ วในการ
กวน 600 รอบต่อนาที อัตราเร็ วการเกิ ดผลึ กนํ1าแข็ง
1.4 เซนติเมตรต่อชัว. โมง เป็ นสภาวะที.เหมาะสมที.สุด
สําหรั บการทํานํ1าสับปะรดให้เข้มข้นด้วยวิธีการแช่
เยือกแข็งแบบก้าวหน้าโดยผลิตภัณฑ์ที.ได้มีปริ มาณ
ร้อยละของของแข็งที. ละลายนํ1าที. เพิ.มขึ1นหลังการทํา
ให้เ ข้ม ข้น สู ง ที. สุ ด และร้ อ ยละของอัต ราการเกิ ด สี
นํ1 าตาลที. เพิ. ม ขึ1 นหลั ง การทํ า ใ ห้ เ ข้ ม ข้ น ตํ. าสุ ด
นอกจากนี1 ที. สภาวะดังกล่า วนี1 เป็ นสภาวะที. ร ะบบมี
ประสิ ท ธิ ภ าพในการแยกเฟสที. ดี ที. สุ ด หรื อมี ก าร
สูญเสี ยเนื1อสาร หรื อตัวถูกละลายไปกับผลึกนํ1าแข็งที.
แยกจากของเหลวเข้มข้นได้นอ้ ยที.สุด
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5. กิตติกรรมประกาศ

อัตราเร็วในการกวน (รอบ/นาที)

รู ปที 8 อัตราการเกิดสี น1 าํ ตาลที.เพิ.มขึ1น ในนํ1าสับปะรด
หลังการทําให้เข้มข้น เมื. อแปรอัตราเร็ วในการกวน
และอัตราเร็ วในการเกิดผลึกนํ1าแข็งที. 0.6 (○), 1.4 ( )
และ 2.0 (●) เซนติเมตรต่อชัว. โมง

ขอขอบคุ ณมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที.ให้
ความอนุ เ คราะห์ ง บประมาณจากกองทุ น วิ จัย ของ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี งบประมาณ 2549 เพื.อใช้
เป็ นทุนในการวิจยั
ขอขอบคุณรองศาสตราจารย์วรภัทร ลัคนทิ น วงศ์ ภาควิ ช าเทคโนโลยี ก ารเกษตร คณะ
วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ แ ล ะ เ ท ค โ น โ ล ยี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที.ให้ความอนุเคราะห์ให้ใช้
เครื. องวัดสี

จากรู ปที. 8 พบว่า สภาวะการทดลองที. ใ ช้
อัตราเร็ วในการกวน 200 และ 1,000 รอบต่อนาที
ทําให้น1 ําสับปะรดมี อตั ราการเกิ ดสี น1 ําตาลที. เพิ.มขึ1 น
หลังการทําให้เข้มข้น สู งกว่า การใช้อตั ราเร็ วในการ
กวน 600 รอบต่อนาที โดยที. อตั ราเร็ วในการกวน
600 รอบต่อนาที และอัตราการเกิ ดผลึกนํ1าแข็ง 0.6
และ 1.4 เซนติเมตรต่อชัว. โมง ทําให้ได้น1 าํ สับปะรด
เข้ม ข้น ที. มี ร้ อ ยละการเพิ. ม ขึ1 นของอัต ราการเกิ ด สี
นํ1าตาลตํ.าที.สุด
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