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การทดลองนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษากรรมวิธีผลิตช็อกโกแลต การเสริ มเส้นใยอาหารลง
ในผลิตภัณฑ์ชอ็ กโกแลตและศึกษาคุณค่าทางโภชนาการของผลิตภัณฑ์ช็อกโกแลตที่เสริ มด้วยเส้น
ใยจากกากสับปะรด จากการทดลองพบว่า สูตรช็อกโกแลตที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดคือ สูตรที่ 9
ประกอบด้วย ส่ วนที่เป็ นไขมัน 60 เปอร์เซ็นต์ ได้แก่ บัตเตอร์เบลนด์ชนิดจืด 50 เปอร์เซ็นต์ และ
บัตเตอร์เบลนด์ชนิดเค็ม 10 เปอร์เซ็นต์ และส่ วนที่เป็ นวัตถุดิบ 40 เปอร์เซ็นต์ ได้แก่ ผงโกโก้
14 เปอร์เซ็นต์ นมผง 12 เปอร์เซ็นต์ และนํ้าตาลไอซิ่ง 14 เปอร์เซ็นต์ เส้นใยจากกากสับปะรดมีส่วน
ทําให้ปริ มาณใยอาหารในช็อกโกแลตเพิ่มมากขึ้น จึงสามารถเสริ มเส้นใยสับปะรดแบบละเอียดได้
มากถึง 9 เปอร์เซ็นต์ เมื่อทดสอบคุณค่าทางโภชนาการของช็อกโกแลตดังกล่าวปรากฏว่ามีปริ มาณ
องค์ประกอบโปรตีนและนํ้าตาลน้อยกว่าช็อกโกแลตทางการค้า เนื่องจากมีสดั ส่ วนของเส้นใย
สับปะรดเข้าไปแทนส่ วนของนมผงที่เป็ นแหล่งโปรตีนและสัดส่ วนของการใช้น้ าํ ตาลที่นอ้ ยกว่า
ในส่ วนของไขมัน พบว่ามีเป็ นองค์ประกอบเป็ น 60 เปอร์เซ็นต์ ถึงแม้วา่ จะมีปริ มาณไขมันสูง
แต่ช็อกโกแลตสูตรนี้มีกรดไขมันไม่อิ่มตัวสูงกว่าช็อกโกแลตที่ทาํ จากไขมันปาล์ม จึงมีผลดีต่อ
สุ ขภาพมากกว่า ดังนั้นช็อกโกแลตเสริ มเส้นใยจากสับปะรด 9 เปอร์เซ็นต์น้ ีสามารถใช้เป็ น
ผลิตภัณฑ์ตน้ แบบเพื่อพัฒนาเป็ นการค้าต่อไป
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The objectives of this research were to study the chocolate manufacturing process and
nutritional value of chocolate products with added dietary fiber from pineapple. The result showed
that Formula 9 is the optimized chocolate formula composed of 50 % butter blends unsalted,
10% butter blends salted, 14% cocoa powder, 12% milk powder and 14% sugar. The fiber from
pineapple residue contributes to the increase in dietary fiber in chocolate, and can be added up to
as much as 9% of chocolate product. The nutritional value of chocolate showed that it contains
less protein and sugar than commercial chocolate, because milk power, the protein source, was
replaced by pineapple fiber and using less sugar in the ingredient. The fat content was found to be
60%. Although high in fat, this chocolate comparing to palm fat chocolate is relatively rich in
unsaturated fatty acids with health benefits. Therefore, 9% pineapple fiber chocolate formula can
be used commercially. It is a prototype product for further development.
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คํานํา
สับปะรด เป็ นพืชเศรษฐกิจชนิดหนึ่งที่มีการปลูกอย่างแพร่ หลายเป็ นผลไม้ที่มีความสําคัญ
ทางเศรษฐกิจสู ง และมีการแปรรู ปเพื่อการส่ งออกไปยังต่างประเทศในรู ปแบบต่างๆ เช่น สับปะรด
กระป๋ อง สับปะรดแช่แข็ง สับปะรดแห้ง และนํ้าสับปะรด ยังพบว่าคุณค่าทางโภชนาการของ
สับปะรดนั้นนับว่ามีประโยชน์อย่างมาก เนื่องจากเป็ นผลไม้ที่อุดมไปด้วยวิตามินและแร่ ธาตุ จึงเป็ น
เหตุผลหนึ่งที่ทาํ ให้สบั ปะรดเป็ นที่นิยมไปทัว่ โลก ในกระบวนการผลิตนํ้าสับปะรดนั้นพบว่ามีวสั ดุ
เหลือทิ้งจากส่วนต่าง ๆ ของสับปะรดเป็ นจํานวนมาก ทําให้กลายเป็ นของเสี ยทางอุตสาหกรรม
ทั้ง ๆ ที่วสั ดุเหล่านั้นอุดมไปด้วยเส้นใยอาหารที่มีประโยชน์ต่อมนุษย์ จึงทําให้เป็ นที่สนใจที่จะนํา
วัสดุเหลือทิ้งจากอุสาหกรรมมาใช้ให้เกิดประโยชน์มากขึ้น การสกัดเส้นใยอาหารจึงเป็ นอีกแนวทาง
หนึ่งที่น่าสนใจ เพราะสามารถนําเส้นใยอาหารมาเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการในผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ได้
มีการศึกษาการเพิ่มปริ มาณเส้นใยอาหารในอาหารหลายชนิด เช่น เค้ก มัฟฟิ น คุกกี้ เนกต้าเทียม รวม
ไปถึงอาหารสัตว์ ทําให้เส้นใยอาหารนั้นมีแนวโน้มความต้องการเพิ่มสูงเนื่องจากในปัจจุบนั ผูค้ น
ส่ วนใหญ่ให้ความสําคัญเกี่ยวกับอาหารและสุ ขภาพมากขึ้น เป็ นที่รู้กนั ดีวา่ ใยอาหารนั้นมีประโยชน์
มากมายรวมถึงมีบทบาทในการป้ องกันและบรรเทาโรคต่าง ๆ ได้ เช่น ช่วยในการลดความอ้วน
โรคหัวใจและหลอดเลือด และโรคระบบทางเดินอาหาร
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ช็อกโกแลตเป็ นขนมที่ได้รับความนิยมมาอย่างยาวนานเพราะมีรสชาติที่หอมหวานชวน
รับประทาน แต่การบริ โภคช็อกโกแลตที่มากเกินไปอาจก่อให้เกิดปัญหาสุ ขภาพได้เนื่องจาก
ผลิตภัณฑ์ดงั กล่าวอุดมไปด้วย ไขมัน คาร์โบไฮเดรต ซึ่งเป็ นสารอาหารที่ให้พลังงานสูง จึงเป็ น
เหตุผลที่ทาํ ให้เกิดการวิจยั นี้ เพื่อเป็ นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ช็อกโกแลตที่เสริ มด้วยเส้นใยจากกาก
สับปะรด ตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภค และเป็ นแนวทางในการนําไปใช้กบั ผลิตภัณฑ์ชนิด
อื่น ๆ ตลอดจนเป็ นการเพิ่มมูลค่าให้กบั วัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรซึ่งเป็ นผลพลอยได้จากโรงงาน
อุตสาหกรรมได้อีกทางหนึ่งด้วย

3

วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษากรรมวิธีการทําผลิตช็อกโกแลตและการเสริ มเส้นใยอาหารลงในผลิตภัณฑ์
ช็อกโกแลต
2. เพื่อศึกษาคุณค่าทางโภชนาการของผลิตภัณฑ์ช็อกโกแลตที่เสริ มด้วยเส้นใยจากกาก
สับปะรด
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ตรวจเอกสาร

1. สั บปะรด
สับปะรดมีชื่อสามัญว่า Pineapple และมีชื่อทางวิทยาศาสตร์Ananascomosus ( L ) Merr. อยูใ่ นวงศ์
Bromilliaceaeเป็ นพืชล้มลุกชนิดหนึ่งที่มีตน้ กําเนิดจากทวีปแอฟริ กาใต้ ลําต้นมีขนาดสูงประมาณ
80 – 100 เซนติเมตรเปลือกของผลสับปะรดภายนอกมีลกั ษณะคล้ายตาล้อมรอบ ผลสับปะรดเป็ น
พืชใบเลี้ยงเดี่ยวสามารถทนต่อสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ได้ดี ปลูกได้ในดินทุกแห่ งในประเทศไทย
โดยเฉพาะภาคตะวันตกมีการปลูกมากที่สุด รองลงมา คือภาคตะวันออก ภาคใต้
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ และน้อยที่สุด คือภาคกลาง สับปะรดจัดเป็ นพืชเศรษฐกิจที่มี
ความสําคัญอย่างยิง่ ของประเทศ เนื่องจากสามารถนํามาใช้ในอุตสาหกรรมแปรรู ปได้หลากหลาย
ได้แก่ สับปะรดกระป๋ อง สับปะรดแช่แข็ง นํ้าผลไม้และผลไม้แปรรู ปเพือ่ ทําการส่ งออกไปจําหน่าย
ยังต่างประเทศ ซึ่งนํารายได้เข้าประเทศปี ละหลายพันล้านบาท (ประดิษฐ์, 2554)

1.1 พันธุ์ของสับปะรด

พันธุ์ของสับปะรดที่ปลูกเป็ นการค้าจะแบ่งเป็ น 5 พันธุ์ (ประดิษฐ์, 2554) ดังนี้
1) พันธุ์ปัตตาเวีย หรื อ สับปะรดศรี ราชา เป็ นพันธุ์ที่ปลูกกันอย่างแพร่ หลาย
ที่สุดเนื่องจากเป็ นที่นิยมของตลาดเพื่อบริ โภคสดและส่ งโรงงาน
อุตสาหกรรมสับปะรดกระป๋ อง นํ้าสับปะรด สับปะรดกวน สับปะรดแช่
อิ่มอบแห้ง แยมสับปะรด ผลมีท้ งั ทรงกระบอกและทรงเจดีย ์ ปลายแหลม
ปลายผลมีจุก ตาแบนเรี ยบ ผิวเปลือกระหว่างขอบตาเป็ นสี เขียวเข้ม เมื่อแก่
จัดเป็ นสี น้ าํ ตาลอมแดงเนื้อแน่นละเอียด สี เหลือง ฉํ่านํ้า รสหวานอมเปรี้ ยว
กลิ่นหอม แกนกลางใหญ่แต่ไม่เหนียว ผลมีน้ าํ หนักเฉลี่ย 2.5 กิโลกรัม มี
ค่าความเป็ นกรด-ด่าง 4.0

5

ภาพที่ 1 ลักษณะของสับปะรดพันธุ์ปัตตาเวีย (สับปะรดศรี ราชา)
ทีม่ า :ประดิษฐ์ (2554)

2) พันธุ์อินทรชิต เป็ นพันธุ์พ้นื เมืองที่เก่าแก่ที่สุดของประเทศไทย มีปลูกกัน
กระจัดกระจายทัว่ ไป แต่แหล่งปลูกที่สาํ คัญคือ จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลมี
ขนาดเล็ก ค่อนข้างกลมจนถึงทรงกระบอก ผลย่อนนูนเด่นชัด ตาใหญ่ลึก
เปลือกเหนียวทนทานต่อการขนส่ ง เมื่อแก่เปลือกมีสีเหลืองอ่อนปนเขียว
เนื้อมีเส้นใยมาก สี เหลือง ไม่หอมจัด รสหวานออกเปรี้ ยว นํ้าหนัก
ประมาณ 1 กิโลกรัม ตอบสนองต่อสารเคมีเร่ งดอกได้ดี ไม่เหมาะสําหรับ
อุตสาหกรรมกระป๋ อง ส่ วนใหญ่ใช้ประกอบอาหารเป็ นหลักและใช้
รับประทานสด

ภาพที่ 2 ลักษณะของสับปะรดพันธุ์อินทรชิต
ทีม่ า :ประดิษฐ์ (2554)
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3) พันธุ์ภูแล ผลเล็ก ทรงกระบอก ปลายผลมีจุก เปลือกหนา ผลดิบเปลือกสี
เขียว ผลแก่เหลืองอมส้ม เมื่อสุ กจัดเป็ นสี สม้ เนื้อสี เหลืองอ่อน กรอบ
หวาน ไม่ฉ่ าํ นํ้า กลิ่นหอม

ภาพที่ 3 ลักษณะของสับปะรดพันธุ์ภูแล
ทีม่ า :ประดิษฐ์ (2554)

4) พันธุ์ภูเก็ต เป็ นพันธุ์ที่มีชื่อเรี ยกกันหลากหลายชื่อ เช่น พันธุ์สวี พันธุ์
ชุมพร พันธุ์ตราดสี ทอง เป็ นต้น เป็ นพันธุ์ที่ปลูกมากในจังหวัดภูเก็ต
ชุมพร นครศรี ธรรมราช ตราด เป็ นพันธุ์ที่ทนทานกว่าสับปะรดพันธุ์อื่น ๆ
และเป็ นพันธุท์ ี่นิยมบริ โรคกันมาก ผลรู ปทรงกระบอก ปลายผลมีตะเกียง
เปลือกหนา สี เหลืองอมส้ม เมื่อแก่จดั เป็ นสี สม้ เนื้อละเอียดสี เหลืองเข้ม
กรอบ รสหวาน กลิ่นหอม ไส้กลางผลมีขนาดเล็ก ค่อนข้างแข็งและกรอบ
ตอบสนองต่อสารเคมีเร่ งดอกได้ดี แต่ไม่เหมาะต่อการส่ งโรงงาน
อุตสาหกรรม เนื่องจากมีตาลึก ทําให้ตอ้ งเฉือนเปลือกติดเนื้อไปมาก
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ภาพที่ 4 ลักษณะของสับปะรดพันธุ์ภูเก็ต
ทีม่ า :ประดิษฐ์ (2554)

5) พันธุ์นางแล หรื อ พันธุ์น้ าํ ผึ้ง เป็ นพันธุ์นาํ เข้าจากต่างประเทศมาปลูกที่
จ.เชียงราย จนเป็ นที่รู้จกั กันอย่างกว้างขวาง ผลมีขนาดเล็ก ทรงค่อนข้าง
กลมปลายผลไม่มีตะเกียง ตานูน เปลือกบาง ทําให้ขนส่ งทางไกลทําได้ไม่
ดีนกั เมื่อผลอ่อนมีเปลือกสี เขียว ผลแก่มีเปลือกสี เหลืองเข้ม เนื้อแน่น สี
เหลือง ฉํ่านํ้า รสหวานจัด กลิ่นหอมเหมือนนํ้าผึ้ง กลางผลมีไส้ขนาดเล็ก
ค่อนข้างแข็ง ตอบสนองต่อถ่านแก๊สดี ไม่เหมาะสําหรับอุตสาหกรรม
บรรจุกระป๋ อง
1.2 ประโยชน์ของสับปะรด

สับปะรดมีส่วนต่าง ๆ ที่สามารถนํามาใช้ประโยชน์ได้อย่างกว้างขวางดังต่อไปนี้
1) เนื้อ ใช้รับประทานสด ทําเป็ นสับปะรดกระป๋ อง หรื อแปรรู ปเป็ น
ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เช่น สับปะรดเชื่อม แช่อิ่ม สับปะรดกวน แยมสับปะรด
ไวน์สบั ปะรด นํ้าที่ค้ นั ได้จากเนื้อใช้ดื่มสด หรื อบรรจุเป็ นนํ้าสับปะรด
กระป๋ อง กากที่ค้นั เอานํ้าออกแล้ว สามารถนําไปทําเป็ นอาหารสัตว์หรื อ
นําไปทําเป็ นปุ๋ ย
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2) เปลือก นําไปทําเป็ นอาหารสัตว์ หรื อคั้นเอานํ้าจากเปลือกของสับปะรดทํา
นํ้าส้มสายชู บรั่นดี ไวน์ แอลกอฮอล์ และผงชูรส เป็ นต้น สําหรับกากของ
เปลือกสับปะรดที่ค้นั เอานํ้าออกแล้ว สามารถนําไปใช้ทาํ อาหารสัตว์และ
ปุ๋ ย
3) ต้น ในลําต้นของสับปะรดจะมีสารที่สามารถนําไปใช้ฟอกหนังในโรงงาน
อุตสาหกรรมได้
4) ใบ ของสับปะรดจะมีเส้นใยอยูม่ าก สามารถนําไปใช้ทาํ เสื้ อผ้า เชือกหรื อ
กระดาษใยสับปะรด
สับปะรดเป็ นผลไม้ที่อุดมไปด้วยเอนไซม์โบรมีเลน (Bromelain) ซึ่งช่วยย่อยโปรตีนที่
บริ โภคเข้าไปได้อย่างดีทาํ ให้โปรตีนเปลี่ยนเป็ นกรดอะมิโนที่ร่างกายสามารถนําไปใช้ได้การที่
ร่ างกายสามารถย่อยโปรตีนจนสมบูรณ์จะช่วยให้ไม่มีอาหารเนื้อตกค้างในลําไส้หมักหมม เป็ น
สารพิษทําให้ตบั ไตต้องทํางานหนัก เอนไซม์โบรมีเลนยังมีส่วนช่วยย่อยเซลล์ที่ตายแล้วระงับอาการ
อักเสบและอาการบวมอีกทั้งยังซ่อมแซมเนื้อเยือ่ ส่ วนที่เสื่ อมโทรมรวมทั้งมีกรดอะมิโน AHA และ
นํ้าตาลที่ทาํ ให้ผวิ หนังชุ่มชื้นมีวิตามินเอและวิตามินซีในการต่อต้านอนุมูลอิสระช่วยชะลอความชรา
ของเซลล์ผวิ หนังและลบรอยเหี่ ยวย่นในส่ วนของผลพบว่ามีส่วนช่วยในการขับถ่ายเนื่องจากฤทธิ์
ความเป็ นกรดของสับปะรดจะช่วยดึงนํ้าให้เข้าสู่ทางเดินอาหารมากขึ้นและกระตุน้ การขับถ่ายรักษา
อาการบวมนํ้าและยังใช้สบั ปะรดเป็ นยาแก้ร้อนในกระหายนํ้าแก้ไอ
แก้เจ็บคอหลอดลมอักเสบโดยทําเป็ นนํ้าสับปะรดดื่ม หากรับประทานสับปะรดเป็ นประจําจะช่วย
ป้ องกันโรคนิ่วในไตช่วยลดความดันโลหิตได้อีกด้วย(สุ พรรณษา และคณะ, 2548)

อังคณา และคณะ (2557) กล่าวว่า สับปะรดจัดเป็ นพืชเศรษฐกิจที่มีความสําคัญ เนื่องจาก
สามารถแปรรู ปเป็ นผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อส่งออกไปจําหน่ายยังต่างประเทศผลิตภัณฑ์สบั ปะรดของ
ประเทศไทยมีการส่ งออกหลายประเภท ที่สาํ คัญสองอันดับแรกคือ สับปะรดกระป๋ องและนํ้า
สับปะรดเข้มข้น ในระหว่างกระบวนการแปรรู ปส่ วนยอดและลําต้นของสับปะรดจะถูกตัดออกก่อน
การปอกเปลือก หลังจากนั้นจะมีการแยกเอาส่ วนแกนออกผลพลอยได้ (by-product) จาก
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กระบวนการแปรรู ปนี้ประกอบด้วยส่วนของเปลือกแกนลําต้นยอดและใบสับปะรดโดยทัว่ ไปแล้ว
คิดเป็ นประมาณร้อยละ 50 โดยนํ้าหนักเทียบกับนํ้าหนักสดทั้งหมดของสับปะรดหากกระบวนการ
กําจัดผลพลอยได้จากกระบวนการอุตสาหกรรมเหล่านี้ไม่ถูกต้องหรื อมีการกําจัดไม่มีประสิ ทธิภาพ
อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมตามมาได้การพัฒนากระบวนการเพื่อใช้ประโยชน์จากผล
พลอยได้จากกระบวนการแปรรู ปสับปะรดที่มีปริ มาณจํานวนมากตามข้อมูลที่กล่าวข้างต้นจึง
ก่อให้เกิดผลดีท้ งั ในด้านของสภาพแวดล้อมการเพิ่มมูลค่าของผลพลอยได้และการเพิม่ ประสิ ทธิภาพ
ของกระบวนการแปรรู ปสับปะรดเนื่องจากสับปะรดเป็ นผลไม้ที่อุดมด้วยเส้นใยอาหารตาม
ธรรมชาติดงั นั้นผลพลอยได้จากสับปะรดเหล่านี้สามารถนํามาแปรรู ปเป็ นผลิตภัณฑ์ที่ใช้เป็ นวัตถุ
ส่ วนผสมอาหารในรู ปเส้นใยอาหารจากเปลือกและแกนสับปะรดโดยเส้นใยอาหารเหล่านี้สามารถ
ใช้เป็ นส่ วนประกอบในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริ มเส้นใยอาหารชนิดต่าง ๆส่ งผลให้ผลิตภัณฑ์
อาหารที่พฒั นาได้มีคุณค่าทางโภชนาการสูงขึ้น

ประเทศไต้หวันมีการทําอุตสาหกรรมสับปะรดเกิดขึ้น โดยประมาณ 70 เปอร์เซ็นต์ ของ
สับปะรดที่ผลิตใช้ในการรับประทานสด ที่เหลืออีก 30 เปอร์เซ็นต์ มักใช้ในการทํานํ้าผลไม้และเป็ น
ส่ วนหนึ่งที่ทาํ ให้เกิดกากสับปะรดซึ่งเป็ นผลพลอยได้หลังจากการสกัดทํานํ้าผลไม้ จึงมีการศึกษา
คุณสมบัติของกากสับปะรด พบว่ากากสับปะรดนั้นประกอบไปด้วยเส้นใยอาหารที่ไม่ละลายนํ้าสูง
มีคุณลักษณะที่โดดเด่น สามารถนําไปใช้ในอุตสาหกรรมได้ ยังมีงานวิจยั ที่ช้ ีให้เห็นว่าปริ มาณของ
เส้นใยที่ได้จากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรสามารถใช้ในการปรับปรุ งการทํางานของลําไส้ในสัตว์
ให้ดีข้ ึน(Huanget al., 2014)อนันท์ และคณะ (2550)ได้มีการทดลองเสริ มกากสับปะรดกับอาหารที่
ใช้เลี้ยงสัตว์เคี้ยวเอื้อง พบว่าสัตว์มีความสามารถในการย่อยและมีสุขภาพดีเพิ่มมากขึ้น

ธีรนันท์(2542) ได้ศึกษาการสกัดและการใช้เส้นใยอาหารและเซลลูโลสจากแกนสับปะรด
ในปั จจุบนั นี้ใยอาหารและเซลลูโลส ซึ่งเป็ นองค์ประกอบหนึ่งของใยอาหารได้ถูกนํามาใช้ในการ
ผลิตอาหารกันอย่างกว้างขวาง ซึ่งตามปกติแหล่งของใยอาหารมักจะได้มาจาก ไม้ฝ้าย ผัก ผลไม้
และวัสดุเหลือใช้จากอุตสาหกรรมอาหาร แกนสับปะรดเป็ นผลพลอยได้จากการผลิตสับปะรด
กระป๋ องซึ่งมีปริ มาณมากและมีความเป็ นไปได้สูงที่จะเป็ นแหล่งของใยอาหารเนื่องจากเป็ นส่ วน
ของผลสับปะรดกระป๋ องซึ่งมีปริ มาณมากและมีความเป็ นไปได้สูงที่จะเป็ นแหล่งของใยอาหาร
เนื่องจากเป็ นส่ วนของผลสับปะรดที่มีใยอาหารเป็ นองค์ประกอบในปริ มาณสูงโดยเฉพาะใยอาหาร
ที่ไม่ละลายนํ้า ดังนั้นการทําวิจยั นี้จึงมีวตั ถุประสงค์ในการศึกษาคุณสมบัติทางเคมีและกายภาพของ
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ใยอาหารและเซลลูโลสที่สกัดจากแกนสับปะรดด้วยแอลกอฮอล์ 95 เปอร์เซ็นต์ จะได้ใยอาหาร
หลายชนิดรวมกันอยู่ ส่ วนเซลลูโลสได้จากการสกัดด้วยด่างแล้วฟอกสี หลังจากนั้นหาความบริ สุทธิ์
ของใยอาหารและเซลลูโลสที่สกัดได้โดยการวิเคราะห์ปริ มาณใยอาหารทั้งหมด (%TDF) หาปริ มาณ
เซลลูโลสในเซลลูโลสผงที่ได้ นอกจากนี้ยงั ทําการศึกษาคุณสมบัติทางเคมีและกายภาพอื่น ๆ ด้วย
จากการศึกษาพบว่า ใยอาหารและเซลลูโลสจากแกนสับปะรดมีปริ มาณใยอาหารรวม 99.8 และ
95.2 เปอร์เซ็นต์ ของนํ้าหนักแห้งตามลําดับ และมีปริ มาณนํ้าอิสระอยู่ ประมาณ 0.25 เปอร์เซ็นต์
เซลลูโลสจากแกนสับปะรดมีปริ มาณเซลลูโลสจากการวิเคราะห์ 91.2 เปอร์เซ็นต์ มีค่าความเป็ นกรด
ด่างประมาณ 4.0 ซึ่งตํ่ากว่าของใยอาหารที่มีค่าประมาณ 6.2 และยังพบว่าใยอาหารที่มีขนาดใหญ่จะ
มีค่าความเป็ นกรดด่างสูงกว่าขนาดเล็กเล็กน้อย จากการวิเคราะห์ทางกายภาพพบว่าความสามารถใน
การอุม้ นํ้าการอุม้ นํ้ามัน Settling volume และความสามารถในการเกิดอีมลั ชันของใยอาหาร และ
เซลลูโลสขนาดใหญ่มีค่าสู งกว่าขนาดเล็ก ภาพที่ได้จากการใช้กล้องจุลทรรศน์และกล้องจุลทรรศน์
อิเล็กตรอนแสดงให้เห็นความแตกต่างของรู ปร่ าง สัณฐาน และความพรุ นของใยอาหารจากแกน
สับปะรด เซลลูโลสทางการค้า คือ ใยอาหารทั้ง 2 ชนิดจากแกนสับปะรดจะเป็ นชิ้นไม่สมํ่าเสมอ ผิว
ขรุ ขระ และมีความหลากหลายกว่า ส่วนเซลลูโลสทางการค้าเป็ นเส้นเรี ยบ ยาว การทดลองเสริ มใย
อาหารและเซลลูโลสลงในผลิตภัณฑ์อาหาร 3ชนิดเทียบกับเซลลูโลสทางการค้า พบว่าโดนัทเค้กที่
เติมใยอาหารจากแกนสับปะรด ขนาดใหญ่ 3 เปอร์เซ็นต์ ของนํ้าหนักรวมช่วยเพิ่มปริ มาณความชื้น
10.7-21.7 เปอร์เซ็นต์ และลดการอมนํ้ามันระหว่างการทอดได้ 7.9-28.8 เปอร์เซ็นต์ เค้กที่เติมใย
อาหารขนาดเดียวกันที่ 4 เปอร์เซ็นต์ ของนํ้าหนักรวมจะมีปริ มาตรมากขึ้นและมีผลต่อเนื้อสัมผัส
ของเค้ก เบอร์เกอร์เนื้อที่ได้เติมใยอาหารขนาดเล็กลงไปมีน้ าํ หนักหลังการทอดมากขึ้นระหว่าง 3.310.6 เปอร์เซ็นต์ และใยอาหารจากแกนสับปะรดทําให้เนื้อที่ได้มีเนื้อสัมผัสนุ่มมากขึ้น
วีระสิ ทธิ์ และคณะ (2556)ได้ศึกษาผลของอุณหภูมิและเวลาในการสกัดต่อกระบวนการ
ผลิตใยอาหารจากแกนสับปะรดเพื่อใช้เสริ มใยอาหารในซุปเผือกหอม โดยการสกัดที่อุณหภูมิหอ้ ง
(30±2 องศาเซลเซียส) และสกัดร้อน (90±2 องศาเซลเซียส) ที่ระยะเวลา 20, 60, 180 นาที และสกัด
180 นาทีร่วมกับสกัดต่อในเอทานอล24 ชม. พบว่าการสกัดที่อุณหภูมิหอ้ งจะให้ค่าด้านความสว่าง
(L*) สู งขึ้นและค่าสี เหลืองน้อยลงรวมถึงร้อยละของผลผลิตสูงกว่าวิธีการสกัดร้อน ระยะเวลาการ
สกัดที่เพิ่มขึ้นมีผลทําให้ค่าความสว่างและปริ มาณผลผลิตที่ได้ลดลง กระบวนการผลิตที่คดั เลือกคือ
การสกัดแกนสับปะรดบดในนํ้าที่อุณหภูมิหอ้ ง 20 นาทีแยกนํ้าออกและอบแห้งที่ 70 องศาเซลเซียส
จนตัวอย่างมีความชื้น 5-8 เปอร์เซ็นต์ใยอาหารที่ผลิตได้มีค่าความชื้นฐานแห้งเท่ากับ 0.09ใยอาหาร
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หยาบ 33.09 เปอร์เซ็นต์เถ้า 1.05 เปอร์เซ็นต์โปรตีน 3.61 เปอร์เซ็นต์และ ไขมัน 1.80 เปอร์เซ็นต์
พลังงานมีค่าเท่ากับ 2.408 kcal/g การเสริ มใยอาหารลงในซุปเผือกและทดสอบความชอบ พบว่าผู ้
ทดสอบ 30 คนให้คะแนนความชอบซุปเผือกที่เสริ มใยอาหารขนาด 40 หรื อ60 mesh ที่ปริ มาณ 0.5
เปอร์เซ็นต์ โดยนํ้าหนักซุปไม่แตกต่างกันทางสถิติ โดยให้คะแนนในระดับชอบปานกลาง(7.0±1.2)
นิรมล และ ธีรวัฒน์(2544) ได้ศึกษาการสกัดเส้นใยจากกากสับปะรดแล้วนําไปเสริ มใน
ผลิตภัณฑ์อาหารได้แก่เครื่ องดื่มเบเกอรี่ และไส้กรอกวิธีการสกัดเส้นใยเริ่ มจากการนําวัตถุดิบกาก
สับปะรดจากโรงงานทํานํ้าสับปะรดโดยนํากากสับปะรดมาล้างและปั่นละเอียดแช่ในอะซิโตน80
เปอร์เซ็นต์นาน 2 ชัว่ โมงสกัดด้วยนํ้าเย็น 18-20 องศาเซลเซียส นาน2 ชัว่ โมงจากการศึกษาสภาวะ
การสกัดที่เหมาะสมคือนํ้าร้อนอุณหภูมิ 90 องศาเซลเซียส และใช้อีดีทีเอ 1.0 เปอร์เซ็นต์สกัดนาน 2
ชัว่ โมงกรองแล้วอบแห้งเป็ นผงที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียสเส้นใยที่ได้มีองค์ประกอบและ
คุณสมบัติดงั นี้ความชื้น7.87 เปอร์เซ็นต์เถ้า 1.77 เปอร์เซ็นต์เส้นใย32.02 เปอร์เซ็นต์และเยือ่ ใย 81.08
เปอร์เซ็นต์มีความสามารถในการอุม้ นํ้า10.47 เท่าจากการทดลองเสริ มเส้นใยดังกล่าวในผลิตภัณฑ์
เครื่ องดื่มเนกต้าเทียมกลิ่นรสส้มพบว่าอัตราส่ วนที่เหมาะสมระหว่างเส้นใยต่อนํ้าต่อเนกต้าเท่ากับ
1:40:25 การเสริ มเส้นใยในคุกกี้พบว่าใช้เส้นใยละเอียด
30 meshปริ มาณ6 เปอร์เซ็นต์ได้คุกกี้ที่ผทู ้ ดสอบชิมต้องการและการทดลองเสริ มเส้นใยในไส้กรอก
เวียนนาพบว่าใช้เส้นใยละเอียด 30 meshปริ มาณ3 เปอร์เซ็นต์ได้ไส้กรอกที่มีลกั ษณะที่ดี

2. ใยอาหาร

หยาดฝน (2557) ได้กล่าวว่าใยอาหารคือ ส่ วนของผนังเซลล์พืชที่ไม่สามารถถูกย่อยด้วย
เอนไซม์ในระบบทางเดินอาหารของมนุษย์ แต่จุลินทรี ยบ์ างชนิดในลําไส้ใหญ่สามารถย่อย
ส่ วนประกอบบางส่ วนของใยอาหารได้แม้วา่ ใยอาหารไม่ใช่สารอาหารและไม่ให้พลังงานแก่ร่างกาย
แต่กม็ ีบทบาทสําคัญต่อภาวะโภชนาการและสุ ขภาพของมนุษย์ เช่นช่วยทําให้ระบบทางเดินของ
อาหารและระบบขับถ่ายทํางานเป็ นปกติควบคุมระดับและปริ มาณของคอเลสเตอรอลและนํ้าตาลใน
กระแสเลือดใยอาหารประกอบไปด้วยโมเลกุลของคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนที่ไม่ใช้แป้ ง เช่น
เซลลูโลสเฮมิเซลลูโลส กัมเพคติน และมิวซิเลจส์ เป็ นองค์ประกอบหลักรวมถึงสารประกอบที่
ไม่ใช่คาร์โบไฮเดรต เช่น ลิกนิน
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2.1 ชนิดของเส้นใยอาหาร

ใยอาหารสามารถแบ่งออกได้เป็ น 2 ชนิดตามความสามารถการละลายนํ้าได้ คือใย
อาหารชนิดไม่ละลายนํ้าและใยอาหารชนิดละลายนํ้า โดยผลรวมของใยอาหารทั้งสองชนิด
เรี ยกว่าใยอาหารทั้งหมด (หยาดฝน,2557) คือ
1) ใยอาหารชนิดที่ไม่ละลายนํ้า (Insoluble dietary fiber, IDF) เป็ นพวก
คาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนที่มี ลักษณะเหนียว ส่ วนใหญ่เป็ นส่ วนโครงสร้างของผนัง
เซลล์พืช สามารถย่อยสลายได้ยาก แต่สามารถอุม้ นํ้าได้ดี เมื่อจับกับนํ้าแล้วเกิดการ
พองตัวลักษณะคล้ายฟองนํ้า ทําให้ช่วยเพิ่มปริ มาตรของกากอาหาร ทําให้กากอ่อน
นิ่ม ส่ งผลให้ขบั ถ่ายได้สะดวกขึ้น ใยอาหารที่ไม่ละลายนํ้ามีหลายชนิด ได้แก่
เซลลูโลส เฮมิเซลลูโลส คิวตินและแวกซ์
2) ใยอาหารชนิดที่ละลายนํ้า (Soluble dietary fiber, SDF) เป็ นใยอาหารที่มีอยูใ่ น
เซลล์ของพืชทัว่ ๆ ไป มักปะปนอยูก่ บั ส่วนที่เป็ นแป้ งในพืชสามารถย่อยสลายได้
บ้าง มีคุณสมบัติในการสร้างความหนืดเมื่อรวมตัวกับนํ้าจะเกิดการกระจาย
โครงสร้างที่อดั แน่นและอาจเปลี่ยนไปให้อยูใ่ นรู ปของเจลทําให้ดูดซับสารที่มี
ประจุชา้ ลง เช่น นํ้าตาล คอเลสเตอรอลและเกลือแร่ บางชนิด ส่ งผลให้ชะลอและ
ลดการดูดซึมของสารอาหารดังกล่าวเข้าสู่ร่างกาย ชนิดของใยอาหาร ได้แก่ กัม
เพคตินและมิวซิเลจส์

2.2 บทบาทและหน้าที่ของใยอาหารในร่ างกาย
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การบริ โภคใยอาหารที่มีความสัมพันธ์กบั การลดอุบตั ิการณ์ของโรคต่าง ๆ นอกจากนี้
ยังมีงานวิจยั ในห้องปฏิบตั ิการที่แสดงให้เห็นถึงคุณสมบัติ บทบาทและหน้าที่ของใยอาหาร
ในร่ างกาย (ประดิษฐ์,2554) ดังนี้
1) บทบาทของใยอาหารต่อโรคไขมันอุดตันในเส้นเลือด มีการทดลองใช้อาหารที่มีใย
อาหารสู งในอาหารให้ผทู ้ ี่มีคอเลสเตอรอลในเลือดบริ โภคชัว่ ระยะหนึ่ง พบว่า
ระดับของคอเลสเตอรอลในเส้นเลือดลดลง ซึ่งเกี่ยวเนื่องมาจากใยอาหารเป็ นตัว
แยกกรดนํ้าดี สารคอเลสเตอรอลและไขมัน โดยป้ องกันการดูดซึมกลับเข้าไปใน
เส้นเลือดของสารเหล่านี้ จึงทําให้สารคอเลสเตอรอลที่ถูกสร้างขึ้นมาถูกขับออก
จากเลือดเป็ นส่ วนใหญ่จะเห็นได้วา่ การเกิดโรคหัวใจนั้นมีอตั ราการเกิดโรคน้อย
มากในกลุ่มที่เป็ นมังสวิรัติ ทั้งนี้เพราะว่าพืชมีใยอาหารอยูใ่ นปริ มาณมากพอ
2) บทบาทของใยอาหารต่อโรคผนังลําไส้อกั เสบ อาหารที่มีใยอาหารมากเส้นใยจะ
อุม้ นํ้าทําให้อุจจาระมีลกั ษณะนุ่มอยูต่ ลอดเวลา เมื่อลําไส้บีบตัวจะไม่ทาํ ให้แรง
กดดันเส้นเลือดดําโป่ งตัวได้สามารถลดความดันจากการบีบตัวของลําไส้ใหญ่
3) บทบาทของใยอาหารต่อเมแทบอลิซึมของคาร์โบไฮเดรตและโรคเบาหวาน
ใยอาหารพวกที่ละลายนํ้าได้สามารถเปลี่ยนแปลงระดับนํ้าตาลในเลือดได้ท้ งั
ทางตรงและทางอ้อม โดยตรงได้แก่ ผลต่อการย่อยและการดูดซึมช้าลง ค่อยเป็ น
ค่อยไปทําให้อาหารอยูใ่ นกระเพาะมากขึ้น และยังมีผลไปขัดขวางการทํางานของ
เอนไซม์ของตับอ่อนที่ใช้ยอ่ ยคาร์โบไฮเดรต ทางอ้อม คือ ทําให้การตอบสนอง
ของระดับอินซูลินและฮอร์โมนจากลําไส้ลดลง ทําให้มีความรู ้สึกไวต่ออินซูลินดี
ขึ้นมีการใช้กลูโคสมากขึ้น
4) บทบาทของใยอาหารต่อโรคอ้วน โดยใยอาหารที่ละลายนํ้าได้จะกลายเป็ นเจลและ
เพิ่มความหนืดและการเกาะตัวของสารในกระเพาะ ทําให้กระเพาะว่างช้าลง รู ้สึก
อิ่มได้นาน อัตราการย่อยและการดูดซึมอาหารต่าง ๆ ช้าลง เพิ่มปริ มาณและเร่ งการ
ขับอุจจาระ
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5) บทบาทของใยอาหารต่อโรคมะเร็ งลําไส้ใหญ่ ใยอาหารทําให้อุจจาระมีลกั ษณะนุ่ม
และมีการขับถ่ายอยูเ่ สมอ สารพวกสเตอรอล กรดนํ้าดี และไขมันถูกขับออกมา
นอกจากนี้ใยอาหารยังเป็ นตัวสําคัญในการละลายเอาสารเคมีหรื อไวรัสออกมาจาก
อุจจาระด้วย
6) บทบาทของใยอาหารต่อการเจริ ญของมดลูก การเพิ่มการรับประทานใยอาหารบาง
ชนิดพบว่ามีผลชะลอการเจริ ญของมดลูกได้
7) บทบาทของใยอาหารต่อระดับเอสโตรเจน คนที่บริ โภคอาหารที่มีใยอาหารสู ง
พบว่ามีระดับฮอร์โมนเอสตราไดออลในเลือดตํ่า นอกจากนี้ยงั พบว่ามีการขับถ่าย
ฮอร์โมนเอสโทรเจนออกมาในอุจจาระมากกว่าคนที่กินเนื้อสัตว์ ใยอาหารจะทําให้
เมแทบอลิซึมของเอสโตรเจนลงลง เนื่องจากใยอาหารที่ละลายนํ้าได้เป็ น
สารอาหารที่ช่วงลดระดับของคอเลสเตอรอลซึ่งเป็ นสารตั้งต้นในการสังเคราะห์
ฮอร์โมนเอสโตรเจน มีผลทําให้ลงการดูดซึมกลับของสารเอสโตรเจนที่ไหลเวียน
ผ่านลําไส้และตับ
8) บทบาทของใยอาหารต่ออายุเริ่ มแรกมีประจําเดือน พบว่าการรับประทานใยอาหาร
มีผลต่อการเจริ ญของระบบสื บพันธุ์ในสตรี โดยสตรี ที่มีการรับประทานอาหารที่มี
เส้นใยสู งจะเริ่ มมีประจําเดือนตอนอายุที่สูงกว่าสตรี ที่รับประทานเส้นใยอาหาร
น้อย
9) บทบาทของใยอาหารต่อมะเร็ งเต้านม การรับประทานอาหารที่มีเส้นใยสูงส่ งผลให้
มีความเสี่ ยงที่จะเป็ นมะเร็ งเต้านมลดลง
จึงพอสรุ ปได้วา่ การเพิ่มการรับประทานใยอาหารจะมีผลไปลดระดับเอสโตรเจน
ซึ่งพบว่าจะไปมีผลทําให้การเจริ ญของมดลูกในสัตว์ทดลองช้าลง อายุเริ่ มแรกการมี
ประจําเดือนในสตรี ชา้ ลง การรับประทานอาหารที่มีไขมันและใยอาหารมี
ความสัมพันธ์โดยตรงกับการเกิดโรคมะเร็งเต้านม
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3. ช็อกโกแลต

ช็อกโกแลตเป็ นขนมที่ได้รับความนิยมในกลุ่มผูบ้ ริ โภคทุกเพศ ทุกวัย จัดเป็ นสิ นค้าเพื่อ
ความหรู หรา เนื่องจากมีรสชาติอนั แสนอร่ อย และกลิ่นรสที่หอมหวาน แต่ไม่สามารถระบุได้วา่ ใน
ช็อกโกแลตแต่ละชนิดมีอะไรเป็ นองค์ประกอบ เนื่องจากขึ้นอยูก่ บั บริ ษทั ผูผ้ ลิต จึงทําให้มีผลิตภัณฑ์
ช็อกโกแลตที่หลากหลาย (Cinquantaet al., 2016)
Torres-Moreno., et al (2015) กล่าวว่าช็อกโกแลตเป็ นผลิตภัณฑ์จากเมล็ดที่ได้จากต้นโกโก้
(Theobroma cacao L.) พบในแถบภาคกลางและภาคใต้ในฝั่งอเมริ กา และในแอฟริ กาตะวันตก
ส่ วนผสมหลักในการผลิตช็อกโกแลตประกอบไปด้วย โกโก้โซลิด (cocoa solid), ไขมันโกโก้
(cocoa butter), นํ้าตาล และ lecithin ซึ่งเป็ นสารที่ทาํ ให้รวมเป็ นเนื้อเดียวกัน (emulsifier)
ช็อกโกแลตเป็ นผลิตภัณฑ์ที่ให้พลังงานสูง เนื่องจากมีองค์ประกอบทางคาร์โบไฮเดรตและไขมัน
เป็ นส่ วนใหญ่ ประกอบไปด้วยปริ มาณนํ้าตาลที่มีมากถึง 45 เปอร์เซ็นต์ และไขมันมีปริ มาณมากถึง
30 เปอร์เซ็นต์
กิจติศกั ดิ์ (2552) ได้กล่าวว่าช็อกโกแลตจัดเป็ นผลิตภัณฑ์ขนมหวานในกลุ่มที่มีไขมันเป็ น
โครงสร้างหลักผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้จะมีไขมันห่อหุม้ ส่ วนผสมอื่นๆเช่นผลึกนํ้าตาลชิ้นถัว่ ที่บดละเอียด
ของแข็งจากนมและเนื้อโกโก้เอาไว้สมบัติของไขมันที่เป็ นโครงสร้างหลักของผลิตภัณฑ์บ่งชี้ถึง
ความอ่อนหรื อแข็ง (hardness) ของเนื้อสัมผัส (texture) และความรู ้สึกเมื่ออยูใ่ นปากโดยทัว่ ไป
ไขมันควรจะแข็งตัวได้พอสมควรขณะที่ผลิตภัณฑ์อยูท่ ี่อุณหภูมิหอ้ งตามปกติ
ไขมันไม่ควรมีจุดหลอมเหลวสู งกว่าอุณหภูมิของร่ างกายเป็ นผลให้เมื่อรับประทานเข้าไปแล้ว
ช็อกโกแลตจะติดค้างอยูใ่ นปากทําให้เกิดความรู ้สึกที่ไม่อร่ อยช็อกโกแลตมีส่วนผสมหลักคือเนื้อ
โกโก้ซ่ ึงได้จากเมล็ดของต้นโกโก้ที่ควั่ แล้วปริ มาณของโกโก้เป็ นปัจจัยหนึ่งที่บ่งบอกถึงคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์ช็อกโกแลตที่มีปริ มาณโกโก้สูงกว่าจะมีคุณภาพดีกว่าในผลิตภัณฑ์ช็อกโกแลตประเภท ที่
อาจมีส่วนผสมอื่นเพิม่ เติมเช่นนํ้าตาลนมถัว่ และผลไม้ต่างๆเพื่อให้เกิดความหลากหลายในรู ปแบบ
และรสชาตินอกจากนี้ระยะเวลาอุณหภูมิและการคัว่ เมล็ดโกโก้มีส่วนทําให้รสชาติแตกต่างกันด้วย
การบริ โภคช็อกโกแลตให้ได้ประโยชน์ต่อสุ ขภาพนั้นควรเลือกรับประทานในปริ มาณที่พอเหมาะ
และเลือกช็อกโกแลตที่มีเปอร์เซ็นต์เนื้อโกโก้ที่สูงประมาณ 70 เปอร์เซ็นต์
ขึ้นไป โดยเฉพาะช็อกโกแลตดํา (dark chocolate)
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ช็อกโกแลตแบ่งเป็ น 4 ประเภทหลัก
1) ช็อกโกแลตกึ่งหวาน (semi-sweet chocolate) ประกอบด้วยเนื้อโกโก้เหลว
เนยโกโก้และนํ้าตาลเล็กน้อย ใช้ทาํ ขนมเค้ก คุก้ กี้ บราวนี มีเนื้อโกโก้
(cocoa solid) ประมาณ 40 – 60 เปอร์เซ็นต์
2) ช็อกโกแลตนม (milk chocolate) ประกอบด้วยเนื้อโกโก้ เนยโกโก้ นํ้าตาล
และนมผงโดยส่ วนมากจะมีส่วนผสมของนมผงมากกว่าเนื้อโกโก้ มีเนื้อ
โกโก้ ประมาณ 10 – 20 เปอร์เซ็นต์และนมผงประมาณ 12 เปอร์เซ็นต์
3) ช็อกโกแลตขาว (white chocolate) ประกอบด้วยเนยโกโก้ นํ้าตาล และนม
ผง ไม่มีเนยโกโก้ แต่อาจเติมวานิลลาหรื อสารแต่งกลิ่น บางประเทศจะไม่
เรี ยกช็อกโกแลต เพราะไม่มีส่วนผสมของเนื้อโกโก้
4) ช็อกโกแลตดํา (dark chocolate) มีท้ งั ชนิดกึ่งหวาน หวานปนขม และ
รสชาติขมมีส่วนประกอบคือเนื้อโกโก้และเนยโกโก้ ส่ วนนมผงอาจมี
เล็กน้อยหรื อไม่มีเลย มีเนื้อโกโก้ประมาณ 50 – 85 เปอร์เซ็นต์
ไขมันโกโก้เป็ นส่ วนหนึ่งของเมล็ดโกโก้ที่สาํ คัญในการผลิตช็อกโกแลตให้มีรสชาติ และ
เนื้อสัมผัสที่ดี ยังรวมไปถึงการมีองค์ประกอบทางเคมีที่มีประโยชน์อีกด้วยแต่ในผลิตภัณฑ์
ช็อกโกแลตทัว่ ไปที่ไม่ใช่ดาร์กช็อกโกแลตนั้นจะมีปริ มาณของไขมันโกโก้นอ้ ย เนื่องจากไขมัน
โกโก้น้ นั มีราคาแพง ทําให้ผผู ้ ลิตส่ วนใหญ่หนั มาใช้ไขมันอิ่มตัวจากพืชแทน เพื่อเป็ นการลดต้นทุน
ในการผลิตเนื่องจากไขมันอิ่มตัวจากพืชนั้นมีราคาที่ถูกกว่าไขมันโกโก้(Furlánet al., 2017)
ธีรวัฒน์ (2546) ได้ศึกษาคุณลักษณะของไขมันเลียนแบบเนยโกโก้สาํ หรับใช้ทดแทนเนย
โกโก้โดยการวิเคราะห์องค์ประกอบของไขมันและรู ปแบบการหลอมเหลวของไขมันเลียนแบบเนย
โกโก้ที่ดดั แปรจากปาล์มโอเลอิน ปาล์มสเตียริ น ปาล์มมิดแฟรกชันผสมกับกรดไขมันสเตียริ กใน
สัดส่ วน 10:1 (นํ้าหนักโดยนํ้าหนัก) แล้วหาสภาวะที่เหมาะสมของการผลิตที่อุณหภูมิ 44, 55 และ
65 องศาเซลเซี ยส เป็ นเวลา 12, 15, 18, 21 และ 24 ชัว่ โมง จากนั้นหาอัตราส่ วนที่เหมาะสมของการ
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ใช้ไขมันเลียนแบบเนยโกโก้ทดแทนเนยโกโก้ในการผลิตช็อกโกแลตชนิดแท่ง และชนิดเคลือบ
(ร้อยละ 40, 60, 80, 100) ซึ่งทําให้คุณภาพของช็อกโกแลตเปลี่ยนแปลงน้อยที่สุด และทําการพัฒนา
สู ตรช็อกโกแลตทั้ง 2 ชนิดเพื่อหาสู ตรที่เหมาะสมสําหรับไขมันเลียนแบบเนยโกโก้ แล้วทําการ
ทดสอบการยอมรับของผูบ้ ริ โภคต่อผลิตภัณฑ์ช็อกโกแลตที่ได้จากการพัฒนาสูตร ผลการศึกษา
พบว่า ไขมันเลียนแบบเนยโกโก้ที่มีองค์ประกอบของไขมันและรู ปแบบการหลอมใกล้เคียงกับเนย
โกโก้ผลิตได้จากปาล์มโอเลอินผสมกรดไขมันสเตียริ กที่อุณหภูมิในการทําปฏิกิริยา 55 องศา
เซลเซียส นาน 12 ชัว่ โมง และสามารถใช้ทดแทนเนยโกโก้ได้ร้อยละ 80 ในผลิตภัณฑ์ช็อกโกแลต
ชนิดแท่งโดยที่รูปแบบการหลอมเหลวและปริ มาณไขมันส่ วนแข็งใกล้เคียงกับเนยโกโก้ แต่ความ
แข็งของช็อกโกแลตจะลดลงเมื่อปริ มาณไขมันเลียนแบบเนยโกโก้เพิม่ มากขึ้น อย่างไรก็ตามไม่มี
ความแตกต่างกันในคุณลักษณะด้านการละลายในปาก และความรู ้สึกหลังชิม (p<0.05) และสามารถ
ใช้ไขมันเลียนแบบทดแทนเนยโกโก้ได้100 เปอร์เซ็นต์ ในผลิตภัณฑ์ขนมปั งเคลือบช็อกโกแลตโดย
มีค่าความหนืด 4,390.00 ± 30.00 cps เหมาะสมในการผลิตช็อกโกแลตชนิดเคลือบและมีคะแนน
ความชอบด้านการละลายในปากและการเคลือบติดสูงกว่าสูตรทดแทนอื่น ๆ
(p<0.05) จากการพัฒนาสู ตรช็อกโกแลตทั้ง 2 ชนิด พบว่าสูตรช็อกโกแลตชนิดแท่งที่มีส่วนผสม
ของนํ้าตาล 48.30 เปอร์เซ็นต์ โกโก้แมส 42.93 เปอร์เซ็นต์ ไขมัน 8.37 เปอร์เซ็นต์ และเลซิทิน
0.4 เปอร์เซ็นต์ เป็ นสู ตรที่ดีที่สุดโดยมีคะแนนความชอบอยูใ่ นระดับชอบปานกลางถึงชอบมาก (7.9)
และสูตรช็อกโกแลตชนิดเคลือบที่มีส่วนผสมของนํ้าตาล 42.83เปอร์เซ็นต์ โกโก้แมส 35.26
เปอร์เซ็นต์ ไขมัน 21.51 เปอร์เซ็นต์ และเลซิทิน 0.4เปอร์เซ็นต์ เป็ นสูตรที่ดีที่สุดจาดการพัฒนาโดย
มีคะแนนความชอบในระดับชอบมาก (0.8) จากการทดสอบการยอมรับของผูบ้ ริ โภคในช็อกโกแลต
ทั้ง 2 ชนิด พบว่าผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่มีอายุ 21-30 ปี โดยหลังการทดสอบชิมช็อกโกแลตจากนํ้ามัน
ปาล์มดัดแปรทั้ง 2 ชนิด ผูบ้ ริ โภคให้คะแนนความชอบรวมในระดับชอบปานกลางผูบ้ ริ โภคเพศ
หญิงจะให้คะแนนความชอบสูงกว่าเพศชาย เมื่อนําช็อกโกแลตทั้ง 2 ชนิดดังกล่าวมาเก็บรักษาที่
อุณหภูมิ 20 ± 1 และ 30 ± 1 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 30 วัน พบว่าหลังการเก็บช็อกโกแลตชนิดแท่ง
นาน 6 วัน จะทําให้คุณลักษณะด้านความมันวาวและการยอมรับรวมลดลง และค่าดัชนีความขาว
เพิ่มขึ้นเมื่อเก็บนาน 18 วัน (p<0..05) และในผลิตภัณฑ์ชอ็ กโกแลตชนิดเคลือบที่เก็บในทั้ง
2 อุณหภูมิจะเกิดการเปลี่ยนแปลงของรู ปแบบการหลอมเหลว โดยการเก็บที่อุณหภูมิสูงจะทําให้ค่า
ดัชนีความขาวเพิ่มขึ้นและคุณลักษณะด้านการเคลือบติดกับขนมปั งและการยอมรับรวมลดลงหลัง
เก็บนาน 12 วัน (p<0.05) นอกจากนี้ปริ มาณเชื้อจุลินทรี ยท์ ้ งั หมดในช็อกโกแลตแท่งและชนิดเคลือบ
จะเพิม่ ขึ้นในการเก็บทั้ง 2 อุณหภูมิ หลังเก็บนาน 6 และ 12 วันตามลําดับ
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ณัฐยาวรรณ (2546) ได้ศึกษาศักยภาพของการใช้เนยโกโก้เทียม (cocoa butter substitute:
CBS) แทนเนยโกโก้ (cocoa butter: CB) ในผลิตภัณฑ์ชอ็ กโกแลต โดยการดัดแปรนํ้ามันปาล์มผสม
ด้วยเอนไซม์ไลเปส 5 เปอร์เซ็นต์ ที่อุณหภูมิ 45 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 48 ชัว่ โมง แล้วควบคุม
สภาวะของการตกผลึกของไขมัน (tempering) เพื่อผลิตเป็ นเนยโกโก้เทียม ได้เนยโกโก้เทียมที่มี
รู ปแบบการหลอมเหลวคงตัวและปริ มาณไขมันแข็งใกล้เคียงกับเนยโกโก้ จึงศึกษาการใช้เนยโกโก้
เทียมที่ได้ไปใช้ทดแทนเนยโกโก้ 20, 40, 60, 80 และ 100 เปอร์เซ็นต์ ผลิตช็อกโกแลต พบว่าการ
ทดแทนเนยโกโก้เทียมระดับ 80 และ 100 เปอร์เซ็นต์ จะให้คุณลักษณะของช็อกโกแลตที่มีรูปแบบ
การหลอมเหลวและปริ มาณไขมันแข็งใกล้เคียงกับช็อกโกแลตจากเนยโกโก้ เมื่อปริ มาณเนยโกโก้
เทียมเพิม่ ขึ้นจะให้ค่าความขาวมากขึ้น ในขณะที่ช็อกโกแลตจากเนยโกโก้เทียม 80 เปอร์เซ็นต์ มีจุด
หลอมเหลวตํ่าสุ ด ผลการทดสอบทางประสาทสัมผัส พบว่าช็อกโกแลตที่ผลิตจากเนยโกโก้เทียม
80 และ 100 เปอร์เซ็นต์ จะทําให้ สี กลิ่นรส และความแข็ง ของช็อกโกแลตลดลงในขณะที่กลิ่นหื น
ของช็อกโกแลตจะเพิ่มขึ้นเมื่อปริ มาณเนยโกโก้เทียมเพิ่มขึ้น (p < 0.05) เมื่อนําช็อกโกแลตที่ได้รับ
การคัดเลือกมาเก็บรักษาที่อุณหภูมิหอ้ ง (~30 องศาเซลเซียส) เป็ นเวลา 12 สัปดาห์ พบว่า
ช็อกโกแลตที่ใช่เนยโกโก้เทียม 80 เปอร์เซ็นต์ สามารถเก็บรักษาได้นานอย่างน้อย 6 สัปดาห์จึงจะ
เกิดฝ้ าขาวบนผิวหน้าช็อกโกแลต ในขณะที่ช็อกโกแลตที่ใช่เนยโกโก้จะเก็บรักษาได้ถึง 10 สัปดาห์
ทั้งนี้ระยะเวลาการเก็บรักษาที่นานขึ้นจะมีผลทําให้คุณลักษณะด้าน สี กลิ่นช็อกโกแลต ความแข็ง
และการหลอมละลายลดลง ในขณะที่กลิ่นหื นเพิ่มขึ้น
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อุปกรณ์ และวิธีการ

อุปกรณ์

1. อุปกรณ์ และสารเคมีสําหรับ การสกัดเส้ นใยจากกากสั บปะรด
1.1 เครื่องมือ
1.1.1อ่างนํ้าควบคุมอุณหภูมิ (water bath)
1.1.2 เครื่ องชัง่ สาร
1.1.3 เครื่ องคั้นนํ้าผลไม้
1.1.4 เครื่ องปั่น
1.1.5 ตูอ้ บลมร้อน (hot air oven)

1.2 วัสดุและเครื่องแก้ว
1.2.1 ขวดดูแรน (guran) ขนาด 1000 มิลลิลิตร
1.2.2 บีกเกอร์ (beaker) ขนาด 100 และ 400 มิลลิลิตร
1.2.3 กระบอกตวง (graduated cylinder)ขนาด 100 มิลลิลิตร
1.2.4 มีด
1.2.5 เขียง
1.2.6 ผ้าขาวบาง
1.2.7 โกร่ งสําหรับบดสาร (mortar and pestle)
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1.3 สารเคมี
1.3.1 สารละลายอะซิโตน 80 เปอร์เซ็นต์

1.4 วัตถุดิบและ ส่ วนผสม
1.4.1สับปะรดพันธุ์ปัตตาเวียจากห้างสรรพสิ นค้าโลตัส กําแพงแสน

2. อุปกรณ์ และสารเคมีสําหรับ การผลิตช็อกโกแลตเสริมเส้ นใยจากกากสั บปะรด
2.1 เครื่องมือ
2.1.1เครื่ องชัง่ สาร
2.1.2 เตาแก๊ส
2.1.3 ไมโครเวฟ

2.2 วัสดุและเครื่องแก้ว
2.2.1 ชามกระเบื้อง
2.2.2 ที่ตีไข่
2.2.3 แม่พิมพ์
2.2.4 ช้อน
2.2.5 หม้อต้มนํ้า
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2.3 วัตถุดิบและ ส่ วนผสม
2.3.1 ผงโกโก้ ยีห่ อ้ โกโก้ริช สี เข้ม
2.3.2นมผงยีห่ อ้ แดรี่ ฟาร์ม
2.3.3 นํ้าตาลป่ นยีห่ อ้ ลิน
2.3.4 นํ้าตาลไอซิ่ง ยีห่ อ้ มิตรผล
2.3.5 เกลือป่ นยีห่ อ้ ปรุ งทิพย์
2.3.6มาร์การี น ยีห่ อ้ เบสท์ฟดู้
2.3.7เนยขาว(ไขมันปาล์มจากเนื้อปาล์มผ่านกรรมวิธี) ยีห่ อ้ ใบไม้ทอง
2.3.8เนยขาว(ไขมันปาล์มจากเนื้อและเมล็ดในปาล์มผ่านกรรมวิธี)ยีห่ อ้ เชลท์
2.3.9 เนยขาว (ไขมันปาล์มจากเมล็ดในปาล์มผ่านกรรมวิธี) ยีห่ อ้ ดอกไม้
2.3.10บัตเตอร์เบลนด์ชนิดจืด ยีห่ อ้ ออร์คิด
2.3.11บัตเตอร์เบลนด์ชนิดเค็ม ยีห่ อ้ ออร์คิด
2.3.12สาร emulsifier ยีห่ อ้ เอสพี
2.3.13 นํ้ามันปาล์ม

2.4 สารสกัดและตัวอย่ าง
2.4.1 เส้นใยจากกากสับปะรดแบบหยาบ
2.4.2 เส้นใยจากกากสับปะรดแบบละเอียด

22

3. อุปกรณ์ และสารเคมีสําหรับ การวิเคราะห์ คุณค่ าทางโภชนาการ
3.1 การวิเคราะห์ ปริมาณโปรตีนด้ วยวิธีแบรดฟอร์ ด(Bradford assay)
3.1.1 เครื่องมือ
3.1.1.1เครื่ องชัง่ สาร
3.1.1.2 เครื่ องผสมสาร (vortex mixer)
3.1.1.3 เครื่ องวัดค่าการดูดกลืนแสง(spectrophotometer)
3.1.2.วัสดุและเครื่องแก้ ว
3.1.2.1 หลอดทดลอง ขนาด 10 มิลลิลิตร
3.1.2.2 บีกเกอร์ (beaker) ขนาด 50 และ 100มิลลิลิตร
3.1.2.3 กระบอกตวง (graduated cylinder)ขนาด 5, 10 และ100 มิลลิลิตร
3.1.2.4 ปิ เปตต์ ขนาด 1, 5 และ 10 มิลลิลิตร
3.1.2.5 คิวเวต

3.1.3 สารเคมี
3.1.3.1 นํ้ายาแบรดฟอร์ด
3.1.3.2 สารละลายเอทานอล 95 เปอร์เซ็นต์

3.1.4 ตัวอย่ าง
3.1.4.1ช็อกโกแลต Hershey's creamy milk chocolate
3.1.4.2 ช็อกโกแลตที่เสริ มด้วยเส้นใยจากกากสับปะรด 9 เปอร์เซ็นต์
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3.2 การหาค่ า saponification number (SN) ของไขมัน
3.2.1 เครื่องมือ
3.2.1.1เครื่ องชัง่ สาร
3.2.1.2 เครื่ องผสมสาร (vortex mixer)
3.2.1.3เครื่ องควบแน่น (condenser)

3.2.2 วัสดุและเครื่องแก้ ว
3.2.2.1 ขวดแก้วรู ปชมพู่ ขนาด 250 มิลลิลิตร
3.2.2.2 บีกเกอร์ (beaker) ขนาด 50 และ 100มิลลิลิตร
3.2.2.3 กระบอกตวง (graduated cylinder)ขนาด 5, 10 และ100 มิลลิลิตร
3.2.2.4 ปิ เปตต์ ขนาด 1, 5 และ 10 มิลลิลิตร
3.2.2.5บิวเรต (burette)ขนาด 50 มิลลิลิตร

3.2.3 สารเคมี
3.2.3.1 สารละลายโปตัสเซียมไฮดรอกไซด์ 0.5 โมลาร์ ใน 95% เอทานอล
3.2.3.2 สารละลายมาตรฐานกรดไฮโดรคลอริ ก 0.5 โมลาร์
3.2.3.3 สารละลายฟี นอล์ฟทาลีน 0.5% ใน 95% เอทานอล

3.2.4 ตัวอย่ าง
3.2.4.1ช็อกโกแลตที่เสริ มด้วยเส้นใยจากกากสับปะรด 9 เปอร์เซ็นต์
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3.3การหาปริมาณองค์ ประกอบของนํา้ ตาลด้ วยวิธี ฟี นอล กรดซัลฟิ วริก (phenol sulphuric
acid method)
3.3.1 เครื่องมือ
3.3.1.1เครื่ องชัง่ สาร
3.3.1.2 เครื่ องผสมสาร (vortex mixer)
3.3.1.3 ตูด้ ูดควัน
3.3.1.4 เครื่ องวัดค่าการดูดกลืนแสง(spectrophotometer)

3.3.2 วัสดุและเครื่องแก้ ว
3.3.2.1 หลอดทดลอง ขนาด 10 มิลลิลิตร
3.3.2.2 บีกเกอร์ (beaker) ขนาด 50 และ 100มิลลิลิตร
3.3.2.3 กระบอกตวง (graduated cylinder)ขนาด100 มิลลิลิตร
3.3.2.4 ปิ เปตต์ ขนาด 1, 5 และ 10 มิลลิลิตร
3.3.2.5 คิวเวทท์(cuvette)
3.3.2.6ขวดวัดปริ มาตร (volumetric flask)ขนาด 100 มิลลิลิตร

3.3.3 สารเคมี
3.3.3.1 สารละลายฟี นอล 5 เปอร์เซ็นต์
3.3.3.2 กรดซัลฟิ วริ กเข้มข้น
3.3.3.3 สารละลายซูโครสมาตรฐาน
3.3.3.4 สารละลายกลูโคสมาตรฐาน
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3.3.4 ตัวอย่ าง
3.3.4.1 ช็อกโกแลตที่เสริ มด้วยเส้นใยจากกากสับปะรด 9 เปอร์เซ็นต์
3.3.4.2 เส้นใยจากกากสับปะรดแบบละเอียด

3.4การวิเคราะห์ ปริมาณเส้ นใยอาหาร
3.4.1 เครื่องมือ
3.4.1.1เครื่ องชัง่ สาร
3.4.1.2 อ่างนํ้าควบคุมอุณหภูมิ (water bath)
3.4.1.3 ตูอ้ บลมร้อน (hot air oven)
3.4.1.4 ไมโครปิ เปตต์ (micropipette) ขนาด 100 และ 1,000 มิลลิลิตร
3.4.1.5 ชุดกรองบุชเนอร์(buchner funnel filtration )
3.4.1.6 ปั๊ มสุ ญญากาศ (vacuum pump)

3.4.2.วัสดุและเครื่องแก้ ว
3.4.2.1 ขวดดูแรน (duran) ขนาด 250 มิลลิลิตร
3.4.2.2 บีกเกอร์ (beaker) ขนาด 50 และ 100มิลลิลิตร
3.4.2.3 กระบอกตวง (graduated cylinder)ขนาด 5, 10 และ100 มิลลิลิตร
3.4.2.4 ปิ เปตต์ ขนาด 1, 5 และ 10 มิลลิลิตร
3.4.2.5 ไมโครปิ เปตต์ทิป (micropipette tip) ขนาด 1,000 มิลลิลิตร
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3.4.3 สารเคมี
3.4.3.1 สารละลายกรดแอซิติก 3 โมลาร์pH 4.1-4.5
3.4.3.2 สารละลายเอทานอล 95 เปอร์เซ็นต์
3.4.3.3 α-amylase
3.4.3.4 amyloglucosidase
3.4.3.5 protease
3.4.3.6 phosphate buffer 0.05 โมลาร์ pH 8.0
3.4.4 ตัวอย่ าง
3.4.4.1เส้นใยจากกากสับปะรดแบบละเอียด
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วิธีการ

1.การศึกษากรรมวิธีการสกัดเส้ นใยจากกากสั บปะรด
วิธีดดั แปลงจาก นิรมล และ ธีรวัฒน์ (2544) โดยนําสับปะรดมาปอกเปลือกบดให้ละเอียด
แล้วคั้นนํ้าออกโดยใช้ผา้ ขาวบางกรอง เมื่อได้กากสับปะรด นําไปใส่ ขวดดูแรน ขนาด 1,000
มิลลิลิตรและนําไปชัง่ นํ้าหนักเพื่อดูปริ มาณของกากสับปะรดที่ได้ทาํ การสกัดไขมันออก โดยแช่ใน
สารละลายอะซิโตน 80 เปอร์เซ็นต์ ปริ มาณ 1,000 มิลลิลิตร เขย่าให้เข้ากัน จากนั้นนําไปแช่ตเู ้ ย็น
เป็ นเวลา 24 ชัว่ โมงกรองแล้วนํากากสับปะรดมาสกัดด้วยนํ้ากลัน่ ปริ มาณ 1,000 มิลลิลิตร นําไปแช่
ในตูเ้ ย็นที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 2 ชัว่ โมงกรอง แล้วนํากากสัปปะรดมาสกัดด้วยนํ้า
กลัน่ ปริ มาณ 1,000 มิลลิลิตรโดยนําไปต้มที่อ่างควบคุมอุณหภูมิ 90 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 2
ชัว่ โมง กรองอีกครั้ง แล้วนําเส้นใยมาทําให้แห้งด้วยตูอ้ บลมร้อนที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียสเป็ น
เวลา 15 ชัว่ โมง จะได้เส้นใยแห้งหลัง หลังจากนั้นนําเส้นใยมาบดด้วยโกร่ งจะได้เส้นใยแบบหยาบ
และนํามาปั่นอีกครั้งจะได้เส้นใยแบบละเอียด

2.การทําผลิตภัณฑ์ ช็อกโกแลต

ส่ วนผสมหลักในการทําช็อกโกแลต ประกอบด้วย ผงโกโก้ นํ้าตาล และเนยโกโก้ แต่ดว้ ย
เนยโกโก้หายากและมีราคาแพง จึงต้องทําการดัดแปลงสูตรโดยใช้ส่วนผสมอื่นแทนเนยโกโก้ใน
การทําช็อกโกแลต กลายเป็ นสู ตรต่าง ๆ 10 สูตร (แสดงดังตารางที่ 1 และตารางที่ 2)

การผลิตช็อกโกแลตสู ตรที่ 1 ถึง สู ตรที่ 6
เริ่ มด้นโดยนํ้าใส่ ในหม้อต้ม ใส่ ในปริ มาณน้อย ๆ ตั้งเตา รอให้น้ าํ มีอุณหภูมิสูงขึ้น จากนั้น
นําชามไปวางบนหม้อต้มต้องใช้ความร้อนจากไอนํ้าในการทําช็อกโกแลตจากนั้นใส่ ส่วนผสม
ทั้งหมดลงไปในชาม คนให้เข้ากัน เมื่อละลายเป็ นเนื้อเดียวกันแล้วให้นาํ ช็อกโกแลตไปใส่ ลงใน
พิมพ์ ทิ้งไว้ให้เย็นเป็ นเวลา 15 นาที แล้วนําไปแช่ตเู ้ ย็นเป็ นเวลา 15 นาที ถึง 1 ชัว่ โมง
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ตารางที่ 1 แสดงปริ มาณส่ วนผสมที่ใช้ในการผลิตช็อกโกแลตตั้งแต่สูตรที่ 1 ถึง สูตรที่ 6
ส่ วนผสม (ปริ มาณ)
ผงโกโก้ (กรัม)

สูตรช็อกโกแลต
สูตรที่ 1 สู ตรที่ 2 สูตรที่ 3 สูตรที่ 4
15
15
15
15

สูตรที่5
15

สูตรที่ 6
15

50

20

นํ้าตาล
นํ้าตาลป่ น (กรัม)
นํ้าตาลไอซิ่ง (กรัม)
นม
นมผง (กรัม)
นมจืด (มิลลิลิตร)
เกลือ (ช้อนชา)

50

10
1

50

50

10
1

10
20
1

สาร emulsifier (ช้อนชา)
มาร์การี น(กรัม)
เนยขาว1 (กรัม)

50

10
10

1
1

50
50

50

50

เนยขาว2(กรัม)

50

นํ้ามันปาล์ม (ช้อนชา)

1

บัตเตอร์เบลนด์ชนิดเค็ม
(กรัม)

50

*หมายเหตุ เนยขาว1คือ ไขมันปาล์มจากเนื้อปาล์มผ่านกรรมวิธี100 เปอร์เซ็นต์ยหี่ อ้ ใบไม้ทอง
เนยขาว2 คือ ไขมันปาล์มจากเนื้อปาล์มผ่านกรรมวิธี 75 เปอร์เซ็นต์ และไขมันปาล์มจาก
เมล็ดในปาล์มผ่านกรรมวิธี 25เปอร์เซ็นต์ยหี่ อ้ เชสท์

29

บัตเตอร์เบลนด์ชนิดเค็ม ประกอบด้วย นํ้ามันพืช 45% และนํ้ามันเนย 35.5%
นมผงขาดมันเนย 1.5% ยีห่ อ้ ออร์คิด
การผลิตช็อกโกแลตสู ตรที่ 7
เริ่ มโดยนํานํ้าใส่ ในหม้อต้ม ใส่ ในปริ มาณน้อย ๆ ตั้งเตา รอให้น้ าํ อุณหภูมิสูงขึ้นแต่ไม่ตอ้ งให้
นํ้าเดือด เตรี ยมผสมผงโกโก้กบั บัตเตอร์เบลนด์ที่ละลายแล้วลงในชาม คนให้เข้ากัน เทส่ วนผสม
ของผงโกโก้ลงไปในหม้อที่ตม้ นํ้าอยูแ่ ล้วคนให้เข้ากัน ปล่อยให้น้ าํ ร้อนขึ้นได้แต่ไม่ควรปล่อยจน
เดือด จากนั้นเทส่ วนผสมร้อนๆ ลงในชาม ทําการร่ อนนํ้าตาลให้ละเอียดที่สุดเท่าที่ทาํ ได้ใส่ ไว้ใน
ชามอีกใบแล้วเทนํ้าตาลลงในชามที่มีส่วนผสมของโกโก้ร้อน ๆ เติมนม ทีละนิด แล้วคนให้เป็ นเนื้อ
เดียวกัน จากนั้นเทช็อกโกแลตใส่ ลงในแม่พิมพ์ ทิ้งไว้ให้เย็นเป็ นเวลา 15 นาที แล้วนําไปแช่ตเู ้ ย็น
เป็ นเวลา 15 นาที ถึง 1 ชัว่ โมง

การผลิตช็อกโกแลตสู ตรที่ 8
เริ่ มโดยนําบัตเตอร์เบลนด์ชนิดจืดไปอุ่นในเตาไมโครเวฟจนละลายเป็ นของเหลว ใส่ ส่วนผสม
ได้แก่ ผงโกโก้ นมผง นํ้าผึ้ง ลงไปในชามที่มีบตั เตอร์เบลนด์อยู่ คนให้เข้ากัน เมื่อละลายเป็ นเนื้อ
เดียวกันแล้วให้นาํ ใส่ ลงในพิมพ์ ทิ้งไว้ให้เย็น แล้วนําไปแช่ตเู ้ ย็น

การผลิตช็อกโกแลตสู ตรที่ 9 และ 10
เริ่ มโดยเตรี ยมผสมผงโกโก้ นมผง นํ้าตาลไอซิ่ง ให้เข้ากันดีเป็ นเนื้อเดียวกัน นําบัตเตอร์เบลนด์
และ/หรื อ เนยขาว3 ไปอุ่นในเตาไมโครเวฟที่ความร้อนสูงสุ ด เป็ นเวลา 20 วินาที เมื่อบัตเตอร์เบลนด์
และ/หรื อ เนยขาว3 ละลายแล้วให้ใช้ที่ตีไข่คนแรงๆ เป็ นเวลา 1-2 นาที หลังจากนั้นค่อย ๆ โรย
ส่ วนผสมที่เตรี ยมไว้จนหมด คนให้เป็ นเนื้อเดียวกันแล้วนําช็อกโกแลตใส่ ลงแม่พิมพ์ ทิ้งไว้ให้เย็น
แล้วนําไปแช่ตเู ้ ย็น
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ตารางที่ 2 แสดงปริ มาณส่ วนผสมที่ใช้ในการผลิตช็อกโกแลตตั้งแต่สูตรที่ 7 ถึง สูตรที่ 10
ส่ วนผสม (ปริ มาณ)
ผงโกโก้ (กรัม)

สูตรช็อกโกแลต
สูตรที่ 7 สู ตรที่ 8 สูตรที่ 9
220
5
7

สูตรที่ 10
7

นํ้าตาล
นํ้าตาลป่ น (กรัม)
นํ้าตาลไอซิ่ง (กรัม)
นม
นมผง (กรัม)
นมจืด (มิลลิลิตร)
บัตเตอร์เบลนด์ชนิดเค็ม
(กรัม)
บัตเตอร์เบลนด์ชนิดจืด
(กรัม)
เนยขาว3
นํ้าเปล่า

150

150
170

10

7

7

5

6

6

20

5
25
30

235

*หมายเหตุ เนยขาว3คือไขมันปาล์มจากเมล็ดในปาล์มผ่านกรรมวิธี 100 เปอร์เซ็นต์ยหี่ อ้ ดอกไม้
บัตเตอร์เบลนด์ชนิดจืด ประกอบด้วย นํ้ามันพืช 45% และนํ้ามันเนย 37%
นมผงขาดมันเนย 2%ยีห่ อ้ ออร์คิด
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3.การเสริมเส้ นใยจากกากสั บปะรดในผลิตภัณฑ์ ช็อกโกแลต

เลือกช็อกโกแลตสูตรที่ 9 ประกอบด้วย ส่วนที่เป็ นไขมัน ได้แก่ บัตเตอร์เบลนด์ชนิดจืด
และเค็ม 60 เปอร์เซ็นต์ และส่ วนที่เป็ นวัตถุดิบ ได้แก่ ผงโกโก้ นมผง นํ้าตาลไอซิ่ง 40 เปอร์เซ็นต์ ทํา
การผลิตช็อกโกแลตที่มีการใช้ใยอาหารจากกากสับปะรดแทนนมผงในปริ มาณที่แตกต่างกัน 4
ระดับสําหรับเสริ มเส้นในแบบหยาบ และ 5 ระดับสําหรับเสริ มเส้นใยแบบละเอียด (สู ตรการทดลอง
แสดงดังตารางที่ 1) ได้แก่
ชุดทดลองที่ 1 ช็อกโกแลตเสริ มเส้นใยอาหารจากกากสับปะรดแบบหยาบ 0 เปอร์เซ็นต์
(สู ตรควบคุม)
ชุดทดลองที่ 2 ช็อกโกแลตเสริ มเส้นใยอาหารจากกากสับปะรดแบบหยาบ 1 เปอร์เซ็นต์
ชุดทดลองที่ 3 ช็อกโกแลตเสริ มเส้นใยอาหารจากกากสับปะรดแบบหยาบ 3 เปอร์เซ็นต์
ชุดทดลองที่ 4 ช็อกโกแลตเสริ มเส้นใยอาหารจากกากสับปะรดแบบหยาบ 5 เปอร์เซ็นต์
ชุดทดลองที่ 5 ช็อกโกแลตเสริ มเส้นใยอาหารจากกากสับปะรดแบบหยาบ 7 เปอร์เซ็นต์
ชุดทดลองที่ 6 ช็อกโกแลตเสริ มเส้นใยอาหารจากกากสับปะรดแบบละเอียด 1 เปอร์เซ็นต์
ชุดทดลองที่ 7 ช็อกโกแลตเสริ มเส้นใยอาหารจากกากสับปะรดแบบละเอียด 3 เปอร์เซ็นต์
ชุดทดลองที่ 8 ช็อกโกแลตเสริ มเส้นใยอาหารจากกากสับปะรดแบบละเอียด 5 เปอร์เซ็นต์
ชุดทดลองที่ 9 ช็อกโกแลตเสริ มเส้นใยอาหารจากกากสับปะรดแบบละเอียด 7 เปอร์เซ็นต์
ชุดทดลองที่ 10 ช็อกโกแลตเสริ มเส้นใยอาหารจากกากสับปะรดแบบละเอียด 9 เปอร์เซ็นต์

32

ตารางที่ 3 แสดงปริ มาณส่ วนผสมที่ใช้ในการผลิตช็อกโกแลตที่มีการใช้เส้นใยอาหารจากกาก
สับปะรดแทนนมผงทั้ง 10ชุดทดลอง

ปริ มาณเส้นใยอาหารจากกากสับปะรดที่ทดแทนนมผง (เปอร์เซ็นต์)
ส่ วนผสม (กรัม)

0

1

3

5

7

9

1. ผงโกโก้

7

7

7

7

7

7

2.นํ้าตาลไอซิ่ง

7

7

7

7

7

7

3 นมผง

6

5.5

4.5

3.5

2.5

1.5

4. บัตเตอร์เบลนด์
ชนิดจืด
5.บัตเตอร์เบลนด์
ชนิดเค็ม
6.เส้นใยจากกาก
สับปะรด
แบบหยาบ

25

25

25

25

25

25

5

5

5

5

5

5

0

0.5

1.5

2.5

3.5

0.5

1.5

2.5

3.5

แบบละเอียด

4.5
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4. การวิเคราะห์ คุณค่ าทางโภชนาการ

4.1การวิเคราะห์ ปริมาณโปรตีนด้ วยวิธีแบรดฟอร์ ด(Bradford assay)

ทําการทดลองโดยดัดแปลงตามวิธีของ Bradford (1976) เริ่ มจากเจือจางสารละลาย
เป็ น 3 ความเข้มข้นได้แก่1, 0.1และ 0.01 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร ทดสอบโดยใส่ น้ าํ ยาแบรด
ฟอร์ด 5 มิลลิลิตร ผสมเข้าด้วยกันและนําไปวัดค่าการดูดกลืนแสงที่ 595 นาโนเมตรทันที
หลังจากนั้นนําค่าที่วดั ได้มาคํานวณค่าปริ มาณโปรตีนโดยเปรี ยบเทียบระหว่างช็อกโกแลต
มาตรฐานที่รู้ปริ มาณโปรตีนแน่นอนกับช็อกโกแลตที่เสริ มเส้นใยจากกากสับปะรด

4.2 การหาค่ า saponificationnumber (SN) ของไขมัน

ชัง่ ตัวอย่างของช็อกโกแลตที่เสริ มเส้นใยจากกากสับปะรดให้มีปริ มาณไขมัน
ใกล้เคียง 5 กรัม เติมสารละลายโปแตสเซียมไฮดรอกไซด์ 95 เปอร์เซ็นต์ แล้วทําการกลัน่
ไหลกลับสารละลายบนหม้ออังนํ้าเป็ นเวลา 30 นาที เมื่อครบเวลานําสารที่ตม้ ออกมาแช่ใน
นํ้าให้เย็น จากนั้นเติมสารละลายฟี นอล์ฟทาลีน 1 มิลลิลิตร ไทเทรตสารละลายด้วย
สารละลายมาตรฐานกรดไฮโดรคลอริ ก 0.5 โมลาร์จากนั้นคํานวณหาค่า SN ค่านํ้าหนัก
โมเลกุลเฉลี่ยของไตรกลีเซอไรด์และค่านํ้าหนักโมเลกุลเฉลี่ยของกรดไขมันของตัวอย่าง
ไขมัน
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4.3การหาปริมาณองค์ ประกอบของนํา้ ตาลด้ วยวิธีฟีนอล กรดซัลฟิ วริก (phenol sulphuric
acid method)

ดัดแปลงจากวิธีการทดลองของ Duboiset al. (1956) โดยหลักการของวิธีน้ ีอาศัย
การทํางานของสารละลายฟี นอล 5 เปอร์เซ็นต์และกรดซัลฟิ วริ กเข้มข้นเข้าทําปฏิกิริยากับสาร
ตัวอย่าง มีการเปลี่ยนแปลงของสี เกิดขึ้นหลังจากทิ้งไว้ 30 นาที โดยเปลี่ยนจากไม่มีสีเป็ นสี เหลือง
จนถึงสี สม้ ซึ่งความเข้มของสี ที่เกิดขึ้นนั้นขึ้นอยูก่ บั องค์ประกอบของนํ้าตาลที่มีในสารตัวอย่าง
หลังจาก 30 นาทีแล้วให้นาํ ไปวัดค่าการดูดกลืนแสงที่ 490 นาโนเมตร โดยเลือกค่าอยูใ่ นช่วง 0.1-0.7
มาเพื่อลากเส้นตัดกราฟมาตรฐาน หาค่าความเข้มข้นของนํ้าตาลในรู ปแบบต่างๆเทียบกับสารละลาย
มาตรฐาน ดังต่อไปนี้

4.3.1 การปริมาณองค์ประกอบของนํา้ ตาลซูโครสทั้งหมด
สร้างกราฟมาตรฐานโดยเตรี ยมสารละลายซูโครส5 ความเข้มข้น ได้แก่5,
10, 15, 20และ 25 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร เทียบกับสารละลายช็อกโกแลตที่เสริ ม
ด้วยเส้นใยจากกากสับปะรด ความเข้มข้น 20 และ 100 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร
โดยใช้สารละลายซูโครสและสารละลายช็อกโกแลตที่เสริ มเส้นใยจากกาก
สับปะรด 9 เปอร์เซ็นต์ อย่างละ 2 มิลลิลิตรจากนั้นนําไปทดสอบกับสารละลายฟี
นอล 5 เปอร์เซ็นต์ ปริ มาณ 1 มิลลิลิตรและกรดซัลฟิ วริ กเข้มข้นปริ มาณ 5 มิลลิลิตร

4.3.2ปริมาณนํา้ ตาลกลูโคสในเส้ นใยจากกากสั บปะรด
สร้างกราฟมาตรฐานโดยเตรี ยมสารละลายกลูโคส 5 ความเข้มข้น ได้แก่
10, 20, 30, 40และ 50 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร เทียบกับสารละลายเส้นใยจากกาก
สับปะรด 5 ความเข้มข้น ได้แก่ 20, 40, 60, 80 และ 100 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร
โดยใช้สารละลายกลูโคสและสารละลายเส้นใยจากกากสับปะรด อย่างละ 2
มิลลิลิตร จากนั้นนําไปทดสอบกับสารละลายฟี นอล 5 เปอร์เซ็นต์ ปริ มาณ 1
มิลลิลิตร และกรดซัลฟิ วริ กเข้มข้นปริ มาณ 5 มิลลิลิตร
4.3.3 ปริมาณนํา้ ตาลกลูโคสในช็อกโกแลตทีเ่ สริมเส้ นใยสั บปะรด
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สร้างกราฟมาตรฐานโดยเตรี ยมสารละลายกลูโคส 5 ความเข้มข้น ได้แก่
10, 20, 30, 40และ 50 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร เทียบกับสารละลายช็อกโกแลตที่
เสริ มเส้นใยจากกากสับปะรด 5 ความเข้มข้น ได้แก่ 20, 40, 60, 80 และ 100
ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร โดยใช้สารละลายกลูโคสและสารละลายช็อกโกแลตที่
เสริ มเส้นใยจากกากสับปะรด 9 เปอร์เซ็นต์ อย่างละ 2 มิลลิลิตร จากนั้นนําไป
ทดสอบกับสารละลายฟี นอล 5 เปอร์เซ็นต์ ปริ มาณ 1 มิลลิลิตร และกรดซัลฟิ วริ ก
เข้มข้นปริ มาณ 5 มิลลิลิตร

4.4การวิเคราะห์ ปริมาณใยอาหาร

การวิเคราะห์ปริ มาณใยอาหารทําการทดลองโดยดัดแปลงวิธีการของAOAC
(Proskyet al., 1988)ตัวอย่างต้องทําให้แห้ง ไม่มีสารอื่นตกค้างซึ่งอาจรบกวนปฏิกิริยา เช่น ไขมัน
และ โปรตีน เริ่ มชัง่ ตัวอย่าง 1 กรัมใส่ ขวดดูแรน ขนาด 250 มิลลิลิตร แช่ใน phosphate buffer 0.05
โมลาร์pH 8.0 คนให้เข้ากัน จากนั้นทําการย่อยแป้ งด้วยเอนไซม์ α-amylase(Megazyme
International Ireland)ปริ มาณ 50 ไมโครลิตรนําไปต้มในอ่างควบคุมอุณหภูมิ ที่อุณหภูมิ 80 องศา
เซลเซียส เป็ นเวลา 35 นาที เมื่อครบเวลาให้นาํ มาหล่อนํ้าเพื่อให้เย็นลง ทําการย่อยโปรตีนด้วย
เอนไซม์ protease(Megazyme International Ireland) ปริ มาณ 100 ไมโครลิตรนําไปต้มในอ่าง
ควบคุมอุณหภูมิ ที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 30 นาที ใส่ สารละลายกรดแอซิติก 3 โมลาร์
pH 4.1-4.5ปริ มาณ 5 มิลลิลิตรและตามด้วยเอนไซม์ amyloglucosidase(Megazyme International
Ireland)200 ไมโครลิตรแล้วนําไปต้มในอ่างควบคุมอุณหภูมิ ที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา
30 นาที ทําการตกตะกอนด้วยสารละลายเอทานอล 95 เปอร์เซ็นต์ปริ มาณ 160 มิลลิลิตร จากนั้น
นําไปกรองเพือ่ ส่ วนที่เป็ นของเหลวออก และทําให้แห้ง โดยนําไปเข้าตูบ้ ่ม ที่อุณหภูมิ 60 องศา
เซลเซียส เป็ นเวลา 24 ชัว่ โมง เมื่อได้เส้นใยแห้งแล้วให้นาํ ไปชัง่ นํ้าหนักอีกครั้งเพื่อคํานวณหา
ปริ มาณเส้นใยที่แท้จริ ง
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สถานทีท่ าํ การวิจัย

ห้องปฏิบตั ิการชีวเคมี ภาควิชาวิทยาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วทิ ยาเขตกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม

ระยะเวลาทําการวิจัย

ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ – พฤษภาคม 2560

37

ผลและวิจารณ์
1. การศึกษากรรมวิธีการสสกัดเส้ นใยจาากกากสั บปะรรด
การจจําลองกากสับปะรดที
บ
่เหลือทิ
อ ้งจากอุตสาหกรรม โดยยเลือกสับปะรรดพันธุ์ปัตตาาเวีย ซึ่ง
เป็ นพันธุ์ที่ได้ดรับความนิยมในอุ
ม ตสาหกกรรมสับปะรดด ทําการปอกกเปลือกและบบดให้ละเอียดเพื่อคั้น
นํ้าออก นําส่ วนกากที
ว
่ได้ใส่ลงในขวดดูดูแรนขนาด 1,,000 มิลลิลิตรพบว่
ร ากากสับบปะรดมีลกั ษณะเป็
ษ
น
เส้นใยที่อ่อนนุ
น ่ม มีสีเหลือง มีกลิ่นของสสับปะรดชัดเจน นํ้าปะปนนอยูเ่ ล็กน้อย (ภาพที่ 5) ทําการสกั
ก ด
ไขมันออกโดดยแช่ในสารลละลายอะซิโตน
ต ในอัตราส่สวนนํ้าต่อกากกเท่ากับ 2 :1 โโดยปริ มาตรตต่อ
นํ้าหนัก เป็ นเวลา 24 ชัว่ โมมง จากนั้นกรรองสารละลายอะซิโตนอออกด้วยผ้าขาวบาง เติมนํ้ากลัน่ ใน
อัตราส่ วน 2 : 1 โดยปริ มาตรต่
า อนํ้าหนัก (นํ้า : แกน)) นําไปแช่ตเู ้ ย็นที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเเซียส
เมื่อครบเวลาแล้วกรองเอาานํ้าออก เติมนํน้ ากลัน่ ในสัดส่ วนเท่าเดิม นําไปต้มในออ่างควบคุมอุณหภู
ณ มิ ที่
อ
ยส เป็ นเวลา 2 ชัว่ โมง เพื่อกําจัดนํ้าตาล สอดคล้
ส
องกับงานวิจยั ของ อังคณา
อุณหภูมิ 90 องศาเซลเซี
และคณะ(25557) กล่าวคือการสกั
ก ดเพื่อให้
ใ ได้เส้นใยทีที่มีความบริ สุทธิ
ท ์ ต้องกําจัดส่ วนประกอบบของ
นํ้าตาลในเส้นใยออกไปให
น
ห้ได้มากที่สุด โดยใช้ความมร้อน หลังจากนั้น กรองเออานํ้าออก สะเเด็ดนํ้า
แล้วนําไปอบบให้แห้งด้วยตูตูอ้ บลมร้อนทีที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 15 ชัว่ โมง เมื่อได้
อ เส้น
ใยแห้งให้นาํ ไปบดเพื่อให้ห้ได้เส้นใยแบบหยาบ และนนําไปปั่น เพือให้
อ่ ได้เส้นใยยแบบละเอียด
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ภาพที่ 5 ลักษณะของเนื
ษ
้ อสับปะรดที่ค้นั นํ้าออก
ผลกการสกัดเส้นใยสั
ใ บปะรดแหห้งคิดเป็ น 3.88 เปอร์เซ็นต์ ของนํ้าหนักสสด เส้นใยจากกกาก
สับปะรดที่ได้ดมีลกั ษณะเป็ปนผงละเอียดแและหยาบ มีสีสีเหลืองอ่อนจจากตอนแรกทที่ค้นั นํ้า มีกลิ่น
สับปะรดเล็กน้
ก อย ไม่มีรสชาติ (ภาพที่ 6)
6 ซึ่งจะนํามาาเป็ นส่ วนผสมในการผลิตช็อกโกแลตตต่อไป
เหตุที่เส้นใยทีที่สกัดได้ปริ มาณน้
ม อย เนื่องจากระหว่างขั
ง ้นตอนการสสกัดมีการกรอองด้วยผ้าขาววบาง
หลายครั้ง เส้นใยมีลกั ษณะะอ่อนมากจึงทํทาให้เกาะกับผ้
บ าขาวบางไดด้ง่าย ทําให้มีบบางส่ วนของเส้นใยที่
หายไป นอกจจากระหว่างกการกรองแล้ว พบว่าอุณหภูภูมิ เวลา ส่ งผลลต่อการสกัดเส้นใยเช่นกัน
สอดคล้องกับงานวิ
บ จยั ของงนิรมล และ ธีรวัฒน์, (25444) กล่าวคือ การใช้
ก น้ าํ ร้อนนมีผลต่อการสสกัดเส้น
ใยในด้านการรผลิต ปริ มาณ
ณเส้นใย และคค่าความสว่าง ส่ วนสารที่ใช้ชสกัดคือ สารรละลายอะซิโตน
โ 80
เปอร์เซ็นต์ เหตุที่ใช้สารลละลายอะซิโตนสกั
ต ด เนื่องจจากมีความปลลอดภัยในอาหหาร มีตน้ ทุนถูก และมี
ประสิ ทธิภาพพของผลผลิตใกล้
ใ เคียงกับการสกั
ก ดด้วยสสารละลายเอททานอล วีระสิสิ ทธิ์ และคณะะ (2556)

ก
ภาพที่ 6 แสดดงลักษณะขอองเส้นใยสับปะรด
ป
ก ลักั ษณะของกาากสับปะรดแแบบหยาบ
ข ลักั ษณะของกาากสับปะรดแแบบละเอียด

ข
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2. การทําผลิตภัณฑ์ ช็อกโกแลต
จากการศึกษาสู ตรในการทําช็อกโกแลตทั้ง 10 สูตร โดยหาส่ วนผสมอื่นมาแทนเนยโกโก้ที่
มีราคาและลดต้นทุนสู งในการผลิต พบว่า โมเลกุลของกรดไขมัน ชนิดของกรดไขมัน จุด
หลอมเหลว และปริ มาณไขมันแข็ง มีผลต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์ช็อกโกแลตทั้งสิ้น จึงต้องทําการ
เลือกไขมันที่มีลกั ษณะทางเคมีใกล้เคียงกับเนยโกโก้มากที่สุด ณัฐยาวรรณ (2546) ได้ทาํ การศึกษา
ศักยภาพของการใช้เนยโกโก้เทียมแทนเนยโกโก้ โดยการดัดแปรนํ้ามันปาล์มผสมด้วยเอนไซม์
ไลเปส 5 เปอร์เซ็นต์ ควบคุมอุณหภูมิและการตกผลึกของไขมัน เพื่อผลิตเป็ นเนยโกโก้เทียมที่มี
รู ปแบบการหลอมเหลวคงตัวและปริ มาณไขมันแข็งใกล้เคียงกับเนยโกโก้ สามารถผลิตช็อกโกแลต
ได้จริ งและมีคุณภาพใกล้เคียงกับช็อกโกแลตทางการค้า แต่การผลิตเนยเทียมโกโก้เองเพื่อใช้ในการ
ผลิตช็อกโกแลตมีความเป็ นไปได้นอ้ ย เนื่องจากต้องอาศัยสารเคมีและอุปกรณ์ที่เฉพาะทาง ผูว้ จิ ยั จึง
หาทางเลือกอื่นที่จะสามารถแก้ไขปัญหานี้ได้ ทําให้มีการทดลองใช้ท้ งั มาร์การี น ไขมันปาล์มจาก
ส่ วนต่าง ๆ ผ่านกรรมวิธี และบัตเตอร์เบลนด์ ในการผลิตช็อกโกแลต ซึ่งผลการทดลองปรากฏว่า
การใช้บตั เตอร์เบลนด์ ทําให้ได้ช็อกโกแลตมีประสิ ทธิภาพอยูใ่ นเกณฑ์ดี เป็ นที่ยอมรับได้(แสดงดัง
ตารางที่ 4)

ปั จจัยที่มีผลต่อการผลิตช็อกโกแลต ได้แก่
1. อุณหภูมิ เนื่องจากไขมันแต่ละชนิดมีจุดหลอมเหลวแตกต่างกัน การใช้บตั เตอร์เบลนด์
ต้องทําให้ละลายในอุณหภูมิที่ไม่สูงเกินไป เพราะมีจุดหลอมเหลวตํ่ากว่าเนยขาวและมาร์การี น
2 .นํ้าตาล ขนาดของผลึกนํ้าตาลจะส่ งผลต่อเนื้อสัมผัสของช็อกโกแลต เพราะผลึกของ
นํ้าตาลมีขนาดใหญ่จะทําให้เนื้อสัมผัสของช็อกโกแลตมีลกั ษณะหยาบ เมื่อรับประทานจะทําให้รู้สึก
เป็ นเม็ดนํ้าตาลเล็ก ๆ ภายในปาก จึงต้องใช้น้ าํ ตาลไอซิ่งในการทํา เนื่องจากมีขนาดของโมเลกุลเล็ก
ละลายได้ง่าย
3. กระบวนการนวดช็อกโกแลต เป็ นกระบวนการที่จะทําให้ช็อกโกแลตมีคุณภาพดี มี
ลักษณะมันวาว เนื้อสัมผัสแข็งในอุณหภูมิหอ้ งและหลอมเหลวในปาก ซึ่งในการทดลองนี้ผวู ้ ิจยั ไม่
สามารถทําได้เองเพราะต้องอาศัยเครื่ องมือที่เฉพาะของอุตสาหกรรม จึงทําให้ตอ้ งใช้ที่ตีไข่คน
แรง ๆ ขณะที่เพิง่ ละลายบัตเตอร์เบลนด์ในเตาไมโครเวฟเสร็ จ เพื่อเป็ นการถ่ายเทความร้อน และต้อง
ค่อย ๆ โรยส่ วนผสมทีละน้อย พร้อมคนไปพร้อม ๆ กัน เพื่อไม่ให้ส่วนผสมจับตัวเป็ นก้อนและเกิด
การแยกชั้นของไขมัน
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ตารางที่ 4 แสดงผลการทดลองการทําผลิตภัณฑ์ช็อกโกแลตทั้ง 10 สูตร
สู ตรช็อกโกแลต

ผลการทดลอง

สูตรที่ 1

ส่ วนผสมไม่รวมเป็ นเนื้อเดียวกันกลายเป็ นก้อน มีลกั ษณะ เหนียว หนืด และมี
นํ้ามันจากมาร์การี นแยกชั้นออกมา มาร์การี นจึงไม่สามารถใช้แทนเนยโกโก้ได้

สูตรที่ 2

ส่ วนผสมทุกอย่างละลายเป็ นของเหลว แต่ยงั มีน้ าํ ตาลและนมผงที่เป็ นเม็ดเล็ก ๆ
ไม่ละลาย หลังจากที่นาํ ไปแช่ในตูเ้ ย็นแล้วได้ช็อกโกแลตขึ้นรู ปตามแม่พิมพ์
แต่มีบางส่ วนเกิดเป็ นฝ้ าขาว
ส่ วนผสมทุกอย่างละลายเป็ นของเหลว แต่นมจืดและไขมันมีการแยกชั้นเกิดขึ้น
แสดงให้เห็นว่าในการผลิตช็อกโกแลตนั้นไม่ควรมีน้ าํ เป็ นองค์ประกอบ
เนื่องจากนํ้าเป็ นสารละลายมีข้ วั ไม่สามารถละลายได้ในไขมันซึ่งเป็ นสารละลาย
ไม่มีข้วั
ส่ วนผสมทุกอย่างไม่ละลายเป็ นของเหลว มีการรวมตัวกันเป็ นก้อน ลักษณะ
เหนียวหนืด สาเหตุเกิดจากสาร emulsifier ที่ใช้ไม่เหมาะสมสําหรับการทํา
ช็อกโกแลต
ส่ วนผสมทุกอย่างละลายเป็ นของเหลวนํ้าตาลละลายเพิ่มมากขึ้น แต่ยงั ละลายไม่
หมด ช็อกโกแลตมีรสชาติจืด เมื่อรับประทานแล้วรู ้สึกเป็ นไขติดเพดานปาก
ส่ วนผสมหนืดเป็ นก้อนไม่ละลายเป็ นเนื้อเดียวกัน สาเหตุเกิดจากใส่ บตั เตอร์
เบลนด์นอ้ ยเกินไป และอุณหภูมิสูงเกินไป ไม่สามารถควบคุมได้แน่นอน ทําให้
มีผลต่อการหลอมเหลวของบัตเตอร์เบลนด์
ส่ วนผสมละลายกลายเป็ นเนื้อเดียวกัน ช็อกโกแลตมีรสชาติและเนื้อสัมผัสที่ดี
แต่ละลายเร็ วเกินไปเป็ นผลมาจากการมีน้ าํ เป็ นองค์ประกอบ
ส่ วนผสมไม่ละลายเป็ นเนื้อเดียวกัน มีไขมันแยกชั้นออกมา เหตุเกิดเพราะการใช้
ชามกระเบื้องทําให้ยงั คงเก็บรักษาความร้อนได้อยู่ ความร้อนที่สูงเกินไปทําให้
เนยเสี ยสภาพไม่สามารถรวมส่ วนผสมให้เป็ นเนื้อเดียวกันได้
ส่ วนผสมละลายดีข้ ึนกลายเป็ นเนื้อเดียวกัน ช็อกโกแลตขึ้นรู ปตามแม่พิมพ์
รสชาติและเนื้อสัมผัสอยูใ่ นเกณฑ์ที่ดี เป็ นที่ยอมรับได้
ช็อกโกแลตมีรสชาติและเนื้อสัมผัสดีใกล้เคียงกับช็อกโกแลตทางการค้าที่มีเนย
โกโก้ผสม แต่มีน้ าํ ตาลเป็ นเม็ดละลายไม่หมด และละลายไวเกินไปเมื่อทิ้งไว้ใน
อุณหภูมิหอ้ ง

สูตรที่ 3

สูตรที่ 4

สูตรที่ 5
สูตรที่ 6

สูตรที่ 7
สูตรที่ 8

สูตรที่ 9
สูตรที่ 10
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สรุ ปผลการทดลอ
ป
อง สูตรที่มีความเหมาะสม
ว
ที่สุดในการททําช็อกโกแลตตคือ สูตรที่ 9
ประกอบด้วยส่
ย วนที่เป็ นไขขมัน 60 เปอร์ร์เซ็นต์ ได้แก่ บัตเตอร์เบลนนด์ชนิดจืด 500 เปอร์เซ็นต์ และ
บัตเตอร์เบลนนด์ชนิดเค็ม 10 เปอร์เซ็นต์์ ส่ วนที่เหลือ 40 เปอร์เซ็นต์เป็ นวัตถุดิบบได้แก่ ผงโกโโก้ 14
เปอร์เซ็นต์ นํ้าตาล 14 เปออร์เซ็นต์ และนนมผง 12 เปออร์เซ็นต์

ก

ข

ค

ง

จ

ฉ

ช

ซ

ภาพที่ 7 การผผลิตช็อกโกแแลต
ก. วัตั ถุดิบ ประกอบด้วย ผงโกกโก้ นํ้าตาลไออซิ่ง และนมผผง
ข. การผสมวัตถุดิดิบและบัตเตออร์เบลนด์
ค. ลักั ษณะการแยยกชั้นของมาร์ร์การี นในช็อกโกแลตสู
ก
ตรที่ 1
ง. ลักั ษณะการเกิดฝ้
ด าขาวของช็ช็อกโกแลตสูตรที
ต ่2
จ. ลักั ษณะการละะลายเป็ นเนื้อเดี
เ ยวกันของช็ช็อกโกแลตสูตรที
ต ่7
ฉ. ลักษณะการรววมกันเป็ นก้อนหนื
น ดของช็อกโกแลตสู
อ
ตรที่ 4
ช. ลักั ษณะการแยยกตัวของช็อกโกแลตสู
ก
ตรที่ 6
ซ. ลักษณะของช็อกโกแลตสู
อ
ต ่9
ตรที
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3. การเสริมเส้ นใยจากกากสับปะรดในผลิตภัณฑ์ ช็อกโกแลต
ทําการเสริ มเส้นใยจากกากสับปะรดแทนส่ วนของนมผง เนื่องจากในช็อกโกแลตทาง
การค้าทัว่ ไปมีสดั ส่ วนของนมผงไม่มาก เมื่อนําเส้นใยสับปะรดไปเสริ ม ทําให้รสชาติของ
ช็อกโกแลตไม่แตกต่างจากชุดการทดลองที่ 1 (สูตรควบคุม) มากเกินไป ลักษณะของช็อกโกแลต
ยังคงรู ปเหมือนเดิม การเสริ มเส้นใยจากกากสับปะรดแบ่งเป็ น 2 แบบ คือแบบหยาบ และแบบ
ละเอียด ซึ่งผลการทดลองการเสริ มกากแบบหยาบ พบว่า การเสริ มเส้นใยแบบหยาบ 1 และ 3
เปอร์เซ็นต์ เมื่อรับประทานทําให้ไม่รู้สึกถึงปริ มาณเส้นใยสับปะรดที่ใส่ เข้าไป อาจเป็ นเพราะ
ปริ มาณเส้นใยสับปะรดน้อยเกินไป เมื่อเสริ มเส้นใยเพิ่มเป็ น 5 เปอร์เซ็นต์ พบว่า มีการรับรู ้ถึง
ปริ มาณเส้นใยมากขึ้น เส้นใยสับปะรดมีการละลายไปพร้อมกับเนื้อของช็อกโกแลต จึงสามารถ
เสริ มเส้นใยเพิม่ ได้อีกเป็ น 7 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งผลการเสริ มเส้นใย 7 เปอร์เซ็นต์ พบว่า ช็อกโกแลตมี
รสชาติของเส้นใยที่ชดั เจนมากขึ้น มีรสชาติคล้ายกากมะพร้าว เมื่อช็อกโกแลตละลายแล้วยังมีเส้นใย
สับปะรดหลงเหลืออยู่ เส้นใยมีลกั ษณะแข็งต้องใช้ระยะเวลาเล็กน้อยถึงจะทําให้เส้นใยละลายใน
ปากได้ ในส่ วนของการเสริ มเส้นใยแบบละเอียด ผลการทดลอง การเสริ มเส้นใยแบบละเอียด 1 และ
3 เปอร์เซ็นต์ พบว่าเหมือนการเสริ มเส้นใยแบบหยาบ คือ ยังไม่รับรู ้ถึงปริ มาณของเส้นใยสับปะรด
เมื่อเพิ่มปริ มาณของเส้นใยเป็ น 5 เปอร์เซ็นต์ ทําให้รับรู ้ถึงปริ มาณเส้นใยมากขึ้น ผลของการเสริ ม
เส้นใย 7 เปอร์เซ็นต์ ไม่มีความแตกต่างจาก 5 เปอร์เซ็นต์มาก เนื่องจากเส้นใยแบบละเอียดมีขนาด
ของโมเลกุลเล็กจึงทําให้รู้สึกว่ามีปริ มาณเส้นใยน้อยอยู่ สามารถเพิ่มเส้นใยได้อีกจนถึง 9 เปอร์เซ็นต์
ซึ่งพบว่าเป็ นที่น่าพอใจ
พิจารณาได้วา่ การเสริ มเส้นใยสับปะรดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ช็อกโกแลตที่เหมาะสม คือ
การเสริ มเส้นใยแบบละเอียด 9 เปอร์เซ็นต์ เนื่องจากโมเลกุลของเส้นใยสับปะรดแบบละเอียดมี
ขนาดเล็ก ทําให้ละลายได้เร็วกว่าเส้นใยสับปะรดแบบหยาบ เส้นใยมีลกั ษณะไม่แข็งเกินไป และ
พบว่าบางส่ วนของเส้นใยสามารถละลายในช็อกโกแลตได้ ทําให้เมื่อรับประทานช็อกโกแลตแล้วจะ
รู ้สึกว่าเส้นใยและช็อกโกแลตละลายไปพร้อม ๆ กัน สัดส่ วนของวัตถุดิบที่ใช้มีความเหมาะสม ทํา
ให้ได้รสชาติของช็อกโกแลตที่ดี จึงนําไปวิเคราะห์คุณค่าทางโภชนาการต่อไป
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4. การวิเคราะห์ คุณค่ าทางโภชนาการ

4.1การวิเคราะห์ ปริมาณโปรตีน
การวิเคราะห์ปริ มาณโปรตีนด้วยวิธี Bradford โดยใช้ Hershey's creamy milk
chocolate เป็ นตัวเทียบกับช็อกโกแลตที่เสริ มด้วยเส้นใยจากกากสับปะรด 9 เปอร์เซ็นต์ นํ้ายาแบรด
ฟอร์ดจะทําปฏิกิริยากับโปรตีนทําให้สารละลายกลายเป็ นสี น้ าํ เงิน (ภาพที่ 7)ซึ่งสี ของสารละลายจะ
เข้มขึ้นตามปริ มาณขององค์ประกอบโปรตีนผลการทดลองพบว่า Hershey's creamy milk chocolate
ที่ความเข้มข้น 0.1 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร มีค่าการดูดกลืนแสง เท่ากับ 0.358 ± 0.02 ช็อกโกแลตที่
เสริ มเส้นใยสับปะรด 9 เปอร์เซ็นต์ ที่ความเข้มข้นเดียวกันมีค่าการดูดกลืนแสง เท่ากับ 0.138 ± 0.01
จากตารางข้อมูลทางโภชนาการระบุวา่ Hershey's creamy milk chocolate 1 แท่ง หนัก 40 กรัม มี
โปรตีน 3.6 กรัม จากการคํานวณจึงสรุ ปว่าช็อกโกแลตที่เสริ มเส้นใยจากกากสับปะรดมีปริ มาณ
โปรตีนเป็ นองค์ประกอบ 3.5 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งมีปริ มาณโปรตีนน้อยกว่าช็อกโกแลตทางการค้า
เนื่องจากโปรตีนที่มีน้ นั มาจากส่ วนของนมผง เมื่อมีการเสริ มเส้นใยเข้าไปแทนนมผงจึงทําให้มี
ปริ มาณของโปรตีนลดลง

ภาพที่ 8แสดงสารละลายช็อกโกแลตเสริ มเส้นใยจากกากสับปะรด 9 เปอร์เซ็นต์ ทําปฏิกิริยากับ
นํ้ายาแบรดฟอร์ดทําให้ได้สารละลายสี น้ าํ เงิน
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4.2 การหาค่ า saponification number (SN) ของไขมัน
จากการทดลองพบว่า ช็อกโกแลตที่เสริ มด้วยเส้นใยจากกากสับปะรด 9 เปอร์เซ็นต์
มีค่า saponification numberเท่ากับ 237.03 ± 2.81 นํ้าหนักโมเลกุลเฉลี่ยของไตรกลีเซอไรด์มีค่า
เท่ากับ 708.28 ± 8.41 และกรดไขมัน 1 โมเลกุลมีน้ าํ หนักโมเลกุลเฉลี่ยของไตรกลีเซอไรด์มีค่า
เท่ากับ 223.61 ± 2.81 ซึ่งค่า saponification numberของบัตเตอร์เบลนด์ที่ใช้น้ นั มีค่าใกล้เคียงกับค่า
saponification number ของเนย ที่อยูร่ ะหว่าง 220 – 233 การที่ค่า saponification numberสู งนั้น
แสดงว่ากรดไขมันที่เป็ นองค์ประกอบในโมเลกุลของไตรกลีเซอไรด์มีน้ าํ หนักโมเลกุลตํ่ามาก จึงมี
จํานวนโมเลกุลของไตรกลีเซอไรด์ต่อหน่วยนํ้าหนักเป็ นจํานวนมาก ดังนั้นจึงต้องใช่ด่างเป็ นจํานวน
มากในการไฮโดรไลซ์
อนึ่งจากฉลากทางโภชนาการของบัตเตอร์เบลนด์ที่ใช้ในการทดลองทําให้ทราบว่า บัตเตอร์
เบลนด์ประกอบไปด้วยกรดไขมันไม่อิ่มตัวสูงจึงทําให้มีคุณสมบัติใกล้เคียงกับเนยโกโก้

4.3 การหาปริมาณองค์ ประกอบของนํา้ ตาลด้ วยวิธีฟีนอล กรดซัลฟิ วริก (phenol
sulphuric acid method)

4.3.1 การหาปริมาณองค์ประกอบของนํา้ ตาลซูโครสทั้งหมด
ใช้สารละลายซูโครสสร้างกราฟมาตรฐาน พบว่า สารละลายได้ค่าความ
ชัน เท่ากับ 0.015 ค่าการดูดกลืนแสงของช็อกโกแลตที่เสริ มด้วยเส้นใยจากกาก
สับปะรด ความเข้มข้น 20 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร เท่ากับ 0.127 เมื่อนําไปคํานวณ
จึงสรุ ปได้วา่ ช็อกโกแลตที่เสริ มด้วยเส้นใยจากกากสับปะรดมีองค์ประกอบของ
นํ้าตาลซูโครสทั้งหมด เท่ากับ 42 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งมีปริ มาณของนํ้าตาลน้อยกว่า
ช็อกโกแลตทางการค้า
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4.3.2 ปริมาณนํา้ ตาลกลูโคสในเส้ นใยจากกากสั บปะรด
ใช้สารละลายกลูโคสสร้างกราฟมาตรฐาน แสดงผลดังภาพที่ 9

ค่าการดูดกลืนแสง ที่ 490 นาโนเมตร

สารละลายกลูโคสมาตรฐาน
0.8
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ความเข้มข้นสารละลายกลูโคส (ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร)

ภาพที่ 9 แสดงกราฟสารละลายกลูโคสมาตรฐาน

จากผลการทดลอง เส้นใยสับปะรด มีค่าการดูดกลืนแสงที่ความเข้มข้น 40
ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร เท่ากับ 0.488 เมื่อนําไปแทนค่าจากสมการ
y = 0.0134 x + 0.0383พบว่าเส้นใยจากกากสับปะรดมีน้ าํ ตาลกลูโคสเป็ น
องค์ประกอบ เท่ากับ 83.9 เปอร์เซ็นต์ แสดงว่าเส้นใยจากกากสับปะรดเมื่อทํา
ปฏิกิริยากับ ฟี นอล 5 เปอร์เซ็นต์ และกรดซัลฟิ วริ กเข้มข้น ทําให้เกิดการย่อยสลาย
เป็ นนํ้าตาลโมเลกุลเดี่ยวได้มากถึง 83.9 เปอร์เซ็นต์
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4.3.3 ปริมาณนํา้ ตาลกลูโคสในช็อกโกแลตทีเ่ สริมเส้ นใยจากากสั บปะรด
จากผลการทดลอง ช็อกโกแลตที่เสริ มเส้นใยจากกากสับปะรด 9
เปอร์เซ็นต์ ที่ความเข้มข้น 50 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร มีค่าการดูดกลืนแสง เท่ากับ
0.337 ± 0.006 เมื่อนําไปคํานวณ พบว่าช็อกโกแลตที่เสริ มเส้นใยจากกากสับปะรด
มีน้ าํ ตาลกลูโคสเป็ นองค์ประกอบ 50.56 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งมีค่ามากกว่าองค์ประกอบ
ของนํ้าตาลซูโครส เนื่องจากเส้นใยอาหารสามารถละลายเป็ นนํ้าตาลกลูโคสได้
มากขึ้น ทําให้เปลี่ยนสี ของสารละลายจากไม่มีสีเป็ นมีเหลืองได้อย่างชัดเจน
(ภาพที่ 10) แต่กย็ งั มีองค์ประกอบของนํ้าตาลน้อยกว่าช็อกโกแลตทางการค้า

ภาพที่ 10 แสดงสารละลายช็อกโกแลตตัวอย่างทําปฏิกิริยากับฟี นอล 5 เปอร์เซ็นต์ และ
กรดซัลฟิ วริ กเข้มข้น ทําให้ได้สารละลายเป็ นสี เหลืองอมส้ม
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4.4 การวิเคราะห์ ปริมาณใยอาหาร
การวิเคราะห์ใยอาหารต้องไม่มีปริ มาณของสารอื่นเจือปน เช่น โปรตีน และไขมัน
จึงต้องทําการย่อยสลายโมเลกุลของแป้ งออกจากเส้นใยโดยใช้เอนไซม์α-amylase โมเลกุล
ของแป้ งนั้นย่อยสลายได้ยากจึงต้องทําการต้มในอ่างควบคุมอุณหภูมิ ที่อุณหภูมิ 80 องศา
เซลเซียส เป็ นเวลา 35 นาที และการใช้อุณหภูมิสูงควรเลือกภาชนะใส่ สามารถทนความ
ร้อนได้ จึงเลือกใช้ขวดดูแรน ขนาด 250 ในการต้ม และต้องแน่ใจว่าปิ ดฝาสนิท เพื่อให้
มัน่ ใจว่าไม่มีปริ มาณของเหลวสูญเสี ยไปในระหว่างการต้ม เมื่อต้นเสร็ จแล้วให้นาํ ออกมา
นําให้เย็นลงโดยการหล่อด้วยนํ้าอุณหภูมิหอ้ ง ทําการย่อยโปรตีนด้วยเอนไซม์ protease
นําไปต้มในอ่างควบคุมอุณหภูมิ ที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 30 นาที ใส่
สารละลายกรดแอซิติก 3 โมลาร์pH 4.1-4.5 และตามด้วยเอนไซม์ amyloglucosidase นําไป
ต้มในอ่างควบคุมอุณหภูมิ ที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 30 นาที เพื่อทําการย่อย
โมเลกุลของแป้ งให้กลายเป็ นกลูโคสสายสั้นที่ละลายนํ้า หลังจากนั้นตกตะกอนด้วย
สารละลายเอทานอล 95 เปอร์เซ็นต์ และนําไปกรองเพือ่ ส่ วนที่เป็ นของเหลวออก และทําให้
แห้ง โดยนําไปเข้าตูบ้ ่ม ที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 24 ชัว่ โมง นําไปชัง่ นํ้าหนัก
อีกครั้งเพื่อคํานวณหาปริ มาณเส้นใยที่แท้จริ ง ผลการทดลองปรากฏว่า เส้นใย 1 กรัม มี
ปริ มาณของใยอาหารเท่ากับ 0.95กรัม แสดงว่าในช็อกโกแลต มีปริ มาณของใยอาหาร
เทียบเท่ากับปริ มาณที่เสริ มเส้นใยลงไป
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สรุ ปและข้ อเสนอแนะ

สรุ ป

จากการศึกษากรรมวิธีในการผลิตช็อกโกแลต พบว่าสูตรช็อกโกแลตที่ได้รับการยอมรับ
มากที่สุดคือ สูตรที่ 9 ประกอบด้วย ส่ วนที่เป็ นไขมัน 60 เปอร์เซ็นต์ ได้แก่ บัตเตอร์เบลนด์ชนิดจืด
50 เปอร์เซ็นต์และบัตเตอร์เบลนด์ชนิดเค็ม 10เปอร์เซ็นต์ และส่ วนที่เป็ นวัตถุดิบ 40 เปอร์เซ็นต์
ได้แก่ ผงโกโก้ 14 เปอร์เซ็นต์ นมผง 12 เปอร์เซ็นต์ และ นํ้าตาลไอซิ่ง 14 เปอร์เซ็นต์
กากสับปะรดที่ทาํ การคั้นนํ้าแล้วสามารถสกัดเส้นใยได้ 3.8 เปอร์เซ็นต์ของนํ้าหนักสด
ลักษณะของเส้นใยมี 2 แบบ คือ แบบหยาบและแบบละเอียด เมื่อนําใยสับปะรดมาทดแทนส่ วนของ
นมผงในผลิตภัณฑ์ช็อกโกแลต ที่ 1 3 5 7 และ 9 เปอร์เซ็นต์ (เฉพาะเส้นใยแบบละเอียด) พบว่า
ช็อกโกแลตที่เสริ มเส้นใยจากกากสับปะรด 9 เปอร์เซ็นต์ มีคุณภาพดีที่สุด ทั้งรสชาติ เนื้อสัมผัส และ
การละลาย จึงทําการศึกษาคุณค่าทางโภชนาการของช็อกโกแลตดังกล่าว ได้แก่ ปริ มาณโปรตีน ค่า
saponification numberของไขมัน ปริ มาณองค์ประกอบของนํ้าตาล และปริ มาณเส้นใยอาหาร
ผลการทดลองปรากฏว่า ช็อกโกแลตที่เสริ มด้วยเส้นใยจากกากสับปะรดมี ปริ มาณองค์ประกอบ
โปรตีน และนํ้าตาลกลูโคส เท่ากับ 3.5 และ 50.56 เปอร์เซ็นต์ ตามลําดับ ซึ่งปริ มาณของนํ้าตาล
กลูโคสที่เกิดขึ้นนั้นอาจรวมไปถึงการละลายการเส้นใยสับปะรดด้วย ดังนั้นปริ มาณนํ้าตาลที่แท้จริ ง
คือมาจากนํ้าตาลไอซิ่งที่ใส่ ลงไป 14 เปอร์เซ็นต์ หมายความว่าช็อกโกแลตจะมีน้ าํ ตาลและโปรตีน
เป็ นองค์ประกอบ เท่ากับ 14 และ 3.5 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งปริ มาณของนํ้าตาลและโปรตีนนั้นมีเปอร์เซ็นต์
น้อยกว่าช็อกโกแลตทางการค้าทัว่ ไป เนื่องจากมีการใช้สดั ส่ วนของนํ้าตาลที่นอ้ ยกว่า และการใส่
เส้นใยสับปะรดเข้าไปแทนส่ วนของนมผงซึ่งเป็ นแหล่งโปรตีน ค่า saponification numberของ
ไขมัน พบว่ามีความใกล้เคียงกับ ค่า saponification numberของเนย จากฉลากทางโภชนาการทําให้
ทราบว่า บัตเตอร์เบลนด์ที่ใช้มีโมเลกุลของกรดไขมันไม่อิ่มตัวสูงจึงมีจุดหลอมเหลวตํ่า สามารถทด
ทานเนยโกโก้ในการทําผลิตภัณฑ์ช็อกโกแลตได้ ในส่ วนของปริ มาณเส้นใยอาหาร พบว่า เส้นใย
สับปะรดมีใยอาหาร 1 กรัม มีใยอาหาร เท่ากับ 0.95 กรัม ดังนั้นถ้าเพิ่มเส้นใยสับปะรด 9 กรัม ต่อ
ช็อกโกแลต 100 กรัม ช็อกโกแลตที่ได้จะมีใยอาหารเพิม่ มากขึ้นโดยมีมากถึง 8.55 เปอร์เซ็นต์
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ข้ อเสนอแนะ

1. ควรมีการประเมินคุณภาพเส้นใยจากกากสับปะรด เช่น ไขมัน โปรตีน เถ้า ความชื้น และ
ขนาดของเส้นใยจากกากสับปะรดก่อนที่จะนําไปทําการทดลองต่อไป
2. ควรมีการทดสอบของผูบ้ ริ โภคต่อผลิตภัณฑ์ช็อกโกแลตที่เสริ มเส้นใยจากกากสับปะรด 9
เปอร์เซ็นต์ ได้แก่ ความชอบด้านลักษณะปรากฏ กลิ่น เนื้อสัมผัส รสชาติ รสชาติตกค้าง
และความชอบโดยรวม
3. ควรทดสอบคุณค่าทางโภชนาการเพิ่ม เพือ่ เปรี ยบเทียบความแตกต่างระหว่างช็อกโกแลต
ที่เสริ มเส้นใยจากกากสับปะรด 9 เปอร์เซ็นต์ และช็อกโกแลตทางการค้า
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ตารางประกอบผลการทดลอง
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การวิเคราะห์ คุณค่ าทางโภชนาการ

1.การวิเคราะห์ ปริมาณโปรตีน

ตารางผนวกที่ ก1 แสดงผลการดูดกลืนแสงของสารละลายช็อกโกแลตมาตรฐาน
ความเข้มข้น (mg/ml)
1
0.1
0.01

ค่าการดูดกลืนแสง
ครั้งที่ 1
0.902
0.330
0.023

ครั้งที่ 2
1.706
0.371
0.098

ครั้งที่ 3
1.748
0.372
0.116

ตารางผนวกที่ ก2 แสดงผลการดูดกลืนแสงของสารละลายช็อกโกแลตที่เสริ มเส้นใยจากกาก
สับปะรด 9 เปอร์เซ็นต์

ความเข้มข้น (mg/ml)
1
0.1
0.01

ค่าการดูดกลืนแสง
ครั้งที่ 1
0.646
0.122
0.015

ครั้งที่ 2
0.755
0.144
0.042

ครั้งที่ 3
0.746
0.149
0.086
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2. การหาปริมาณองค์ประกอบของนํา้ ตาล

ตารางผนวกที่ ก3 แสดงผลการดูดกลืนแสงของสารละลายซูโครสมาตรฐาน
ความเข้มข้น (μg/ml)
5
10
15
20
25

ค่าการดูดกลืนแสง
0.098
0.150
0.216
0.352
0.369

ตารางผนวกที่ ก4 แสดงผลการดูดกลืนแสงของสารละลายช็อกโกแลตที่เสริ มเส้นใยจากกาก
สับปะรด 9 เปอร์เซ็นต์
ความเข้มข้น (μg/ml)
20
100

ค่าการดูดกลืนแสง
1.833
0.127

ตารางผนวกที่ ก5 แสดงผลการดูดกลืนแสงของสารละลายกลูโคสมาตรฐาน
ความเข้มข้น (μg/ml)
10
20
30
40

ค่าการดูดกลืนแสง
0.197
0.327
0.457
0.568
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50

0.688

ตารางผนวกที่ ก6 แสดงผลการดูดกลืนแสงของสารละลายเส้นใยจากกากสับปะรด

ความเข้มข้น (μg/ml)
20
40
60
80
100

ค่าการดูดกลืนแสง
ครั้งที่ 1
0.351
0.488
0.877
1.879
> 2.5

ครั้งที่ 2
0.229
0.488
0.615
0.820
2.299

ครั้งที่ 3
0.211
0.487
0.693
0.893
> 2.5

ตารางผนวกที่ ก7 แสดงผลการดูดกลืนแสงของสารละลายช็อกโกแลตที่เสริ มเส้นใยจากกาก
สับปะรด 9 เปอร์เซ็นต์

ความเข้มข้น (μg/ml)
10
20
30
40

ค่าการดูดกลืนแสง
ครั้งที่ 1
0.094
0.104
0.112
0.128

ครั้งที่ 2
0.022
0.069
0.114
0.214

ครั้งที่ 3
0.063
0.119
0.143
0.209
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50

0.343

0.338

0.331
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การวิเคราะห์ คุณค่ าทางโภชนาการ

1. การวิเคราะห์ ปริมาณโปรตีน
การเตรียมช็อกโกแลตมาตรฐาน
ช็อกโกแลต Hershey's creamy milk chocolate 1 แท่ง นํ้าหนัก 40 กรัมมีโปรตีนอยู่ 3.6 กรัม
ดังนั้น ช็อกโกแลต 1/4 แท่ง มีน้ าํ หนัก 10 กรัมจะมีโปรตีนอยู่ 3.6/4 = 0.9 กรัม (หรื อ 900มิลลิลิตร)
1. นําช็อกโกแลต 10 กรัมมาละลายนํ้า ทําให้เป็ น 90 มิลลิลิตรจะได้สารละลาย
ช็อกโกแลตที่มีโปรตีนอยูม่ ีความเข้มข้น 900 มิลลิกรัมต่อ 90 มิลลิลิตร หรื อเท่ากับ
10 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตรใส่ ไว้ในบีกเกอร์
2. นําสารละลาย 10 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตรนี้มา 1 มิลลิลิตรเติมนํ้า 9 มิลลิลิตรจะได้
สารละลายโปรตีนความเข้มข้น 1 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตรเป็ นหลอดที่ 1
3. นําสารละลายหลอดที่ 1 ความเข้มข้น 1 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตรมา 1 มิลลิลิตรเติมนํ้า
9 มิลลิลิตรจะได้สารละลายโปรตีนความเข้มข้น 0.1 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตรเป็ น
หลอดที่ 2
4. นําสารละลายหลอดที่ 2 ความเข้มข้น 0.1 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตรมา 1 มิลลิลิตรเติม
นํ้า 9 มิลลิลิตรจะได้สารละลายโปรตีนความเข้มข้น 0.01 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตรเป็ น
หลอดที่ 3

2. การหาค่ า saponification (SN) ของไขมัน
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การเตรียมสารละลายโปตัสเซียมไฮดรอกไซด์ 0.5 โมลาร์ ใน 95% เอทานอล
ปริมาตร 100 มิลลิลติ ร
จากสู ตร
เมื่อ

mol = NV/1000 หรื อ g/M.W. = NV/1000
M.W. = 56.11
N = 0.5 โมลาร์
V = 100 มิลลิลิตร

เมื่อแทนค่าจากสูตร จะได้ g = [(0.5*100)/1000] * 56.11
g = 2.8 กรัม
ต้องใช้สารละลายโปตัสเซียมไฮดรอกไซด์ 2.8 กรัม จากนั้นปรับใส่ สาร 95% เอทานอล
ปรับให้ได้ปริ มาตร 100 มิลลิลิตร

การเตรียมช็อกโกแลตตัวอย่ าง
ช็อกโกแลตที่เสริ มด้วยเส้นใยจากกากสับปะรด นํ้าหนักรวม 50 กรัม มีบตั เตอร์เบลนด์ 30
กรัมในบัตเตอร์เบลนด์ มีน้ าํ มันพืช 45% มีน้ าํ มันเนย 37% รวมมีส่วนที่ไขมันหรื อนํ้ามันเท่ากับ 82
เปอร์เซ็นต์
ดังนั้น บัตเตอร์เบลนด์ 30 กรัม มีไขมันหรื อมีน้ าํ มันเป็ นองค์ประกอบ (30*82)/100 = 24.6 กรัม
แสดงว่าในช็อกโกแลตที่เสริ มด้วยกากสับปะรดมีไขมันเท่ากับ (24.6/50)*100 = 49.2%
การมีไขมัน 49.2% แสดงว่า ช็อกโกแลต 100 กรัม มีไขมัน 49.2 กรัม (ต้องการให้มีไขมัน
ไม่เกิน 5 มิลลิกรัม) ถ้าช็อกโกแลต 10 กรัม มีไขมัน 4.92 กรัม
ดังนั้น จึงต้องชัง่ ช็อกโกแลตตัวอย่าง 10 กรัม ลงในขวดรู ปชมพู่ ขนาด 250 มิลลิลิตร แล้ว
นําไปทําการทดลอง

การคํานวณหาค่ า SN
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ค่า SN =

( a – b ) *ความเข้มข้นของกรด * 56
จํานวนกรัมของไขมันหรื อนํ้ามันตัวอย่างที่ใช้

เมื่อให้ b = จํานวนมิลลิลิตรของสารละลายกรดมาตรฐานที่ใช้ในการไตเตรทขวดที่มีตวั อย่างไขมัน
หรื อไขมัน
a = จํานวนมิลลิลิตรของสารละลายกรดมาตรฐานที่ใช้ในการไตเตรทขวดที่ใช้น้ าํ กลัน่ แทน
ไขมันหรื อนํ้ามัน
นํ้าหนักโมเลกุลเฉลี่ยของไตรกลีเซอไรด์= 168,000
ค่า S.N.
กรดไขมัน 1 โมเลกุล จึงมีน้ าํ หนักโมเลกุล = นํ้าหนักโมเลกุลของไตรกลีเซอร์– 41 + 1
3
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3. การปริมาณองค์ ประกอบของนํา้ ตาล
การเตรียมสารละลายมาตรฐานซูโครส เพือ่ ใช้ สร้ างกราฟมาตรฐาน
1. ชัง่ นํ้าตาลซูโครส0.1 กรัม ใส่ ลงใน ขวดวัดปริ มาตร ขนาด 100 มิลลิลิตรเติมนํ้า
กลัน่ จนถึงขีด จะได้สารละลายซูโครสความเข้มข้น 0.1 กรัมต่อ100มิลลิลิตร = 100
มิลลิกรัมต่อ 100 มิลลิลิตร = 1 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร = 1,000 ไมโครกรัมต่อ
มิลลิลิตร
2. เตรี ยมหลอดทดลอง 5 หลอด
2.1 หลอดที่ 1 ดูดสารละลายซูโครส1,000 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตรจากข้อ 1.
มา 2 มิลลิลิตรเติมนํ้า 78 มิลลิลิตรจะได้สารละลายซูโครส25 ไมโครกรัม
ต่อมิลลิลิตร
2.2 หลอดที่ 2 ดูดสารละลายซูโครส25 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตรข้อ 2.1 มา 4
มิลลิลิตรเติมนํ้า 1มิลลิลิตรจะได้สารละลายซูโครสเข้มข้น 20 ไมโครกรัม
ต่อมิลลิลิตร
2.3 หลอดที่ 3 ดูดสารละลายซูโครส25 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตรข้อ 2.1 มา 3
มิลลิลิตรเติมนํ้า 2มิลลิลิตรจะได้สารละลายซูโครสเข้มข้น 15 ไมโครกรัม
ต่อมิลลิลิตร
2.4 หลอดที่ 4 ดูดสารละลายซูโครส25 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตรข้อ 2.1 มา 2
มิลลิลิตรเติมนํ้า 3มิลลิลิตรจะได้สารละลายซูโครสเข้มข้น 10 ไมโครกรัม
ต่อมิลลิลิตร
2.5 หลอดที่ 5 ดูดสารละลายซูโครส25 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตรข้อ 2.1 มา 1
มิลลิลิตรเติมนํ้า 4มิลลิลิตรจะได้สารละลายซูโครสเข้มข้น 50 ไมโครกรัม
ต่อมิลลิลิตร
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การเตรียมสารละลายช็อกโกแลตผสมเส้ นใยสั บปะรด
ช็อกโกแลตผสมเส้นใยสับปะรด 100 กรัม มีน้ าํ ตาล 14 กรัม เท่ากับมีน้ าํ ตาล 14 เปอร์เซ็นต์
1. ชัง่ ช็อกโกแลตผสมเส้นใยสับปะรด 1 กรัม ใส่ ลงใน ขวดวัดปริ มาตร ขนาด 100
มิลลิลิตรเติมนํ้ากลัน่ จนถึงขีด จะได้สารละลายช็อกโกแลตผสมใยสับปะรดเข้มข้น
1 กรัมต่อ100 มิลลิลิตร= 1000มิลลิกรัมต่อ100 มิลลิลิตร = 10 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร
= 10,000 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร
2. เตรี ยมหลอดทดลอง 2 หลอด
2.1 หลอดที่ 6 ดูดสารละลายช็อกโกแลตผสมใยสับปะรดเข้มข้น 10,000
ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตรจากข้อ 1.มา 1มิลลิลิตรเติมนํ้า 99มิลลิลิตรจะได้
สารละลายช็อกโกแลตผสมใยสับปะรดเข้มข้น 100 ไมโครกรัมต่อ
มิลลิลิตร
2.2 หลอดที่ 7 ดูดสารละลายช็อกโกแลตผสมใยสับปะรดเข้มข้น 10,000
ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตรข้อ 2.1 มา 1มิลลิลิตรเติมนํ้า 4มิลลิลิตรจะได้
สารละลายช็อกโกแลตผสมใยสับปะรดเข้มข้น 20 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร

การเตรียมสารละลายมาตรฐานกลูโคส เพือ่ ใช้ สร้ างกราฟมาตรฐาน
1. ชัง่ นํ้าตาลกลูโคส0.1 กรัม ใส่ ลงใน ขวดวัดปริ มาตร ขนาด 100 มิลลิลิตรเติมนํ้า
กลัน่ จนถึงขีด จะได้สารละลายกลูโคสความเข้มข้น 0.1 กรัมต่อ100มิลลิลิตร =
100 มิลลิกรัมต่อ 100 มิลลิลิตร = 1 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร = 1,000 ไมโครกรัมต่อ
มิลลิลิตร
2. ดูดสารละลายกลูโคส 1,000 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตรจากข้อ 1. มา 2 มิลลิลิตรเติม
นํ้า 18 มิลลิลิตรจะได้สารละลายกลูโคส 100 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร
3. เตรี ยมหลอดทดลอง 5 หลอด
3.1 หลอดที่ 1 ดูดสารละลายกลูโคส100ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตรจากข้อ 2. มา
1 มิลลิลิตรเติมนํ้า 9 มิลลิลิตรจะได้สารละลายกลูโคส10ไมโครกรัมต่อ
มิลลิลิตร
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3.2 หลอดที่ 2 ดูดสารละลายกลูโคส100ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตรข้อ 2. มา 2
มิลลิลิตรเติมนํ้า 8 มิลลิลิตรจะได้สารละลายกลูโคสเข้มข้น 20 ไมโครกรัม
ต่อมิลลิลิตร
3.3 หลอดที่ 3 ดูดสารละลายกลูโคส100ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตรข้อ 2. มา 3
มิลลิลิตรเติมนํ้า 7 มิลลิลิตรจะได้สารละลายซูโครสเข้มข้น 30ไมโครกรัม
ต่อมิลลิลิตร
3.4 หลอดที่ 4 ดูดสารละลายซูโครส100ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตรข้อ 2. มา 4
มิลลิลิตรเติมนํ้า 6 มิลลิลิตรจะได้สารละลายกลูโคสเข้มข้น 40 ไมโครกรัม
ต่อมิลลิลิตร
3.5 หลอดที่ 5 ดูดสารละลายกลูโคส100ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตรข้อ 2. มา 5
มิลลิลิตรเติมนํ้า 5 มิลลิลิตรจะได้สารละลายกลูโคสเข้มข้น 50 ไมโครกรัม
ต่อมิลลิลิตร
การเตรียมสารละลายเส้ นใยสั บปะรด
1. ชัง่ เส้นใยสับปะรด 0.1 กรัม ใส่ ลงใน ขวดวัดปริ มาตร ขนาด 100 มิลลิลิตรเติมนํ้า
กลัน่ จนถึงขีด จะได้สารละลายเส้นใยสับปะรดเข้มข้น 1000 ไมโครกรัมต่อ
มิลลิลิตร
2. ดูดสารละลายเส้นใยสับปะรด 1000 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร จากข้อ 1 มา 4
มิลลิลิตร เติมนํ้า 36 มิลลิลิตร จะได้สารละลายเส้นใยสับปะรด 100 ไมโครกรัมต่อ
มิลลิลิตร
3. เตรี ยมหลอดทดลอง 5 หลอด
3.1 หลอดที่ 1 ดูดสารละลายเส้นใยสับปะรด100ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตรจาก
ข้อ 2. มา 2 มิลลิลิตรเติมนํ้า 8 มิลลิลิตรจะได้สารละลายเส้นใยสับปะรด20
ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร
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3.2 หลอดที่ 2 ดูดสารละลายเส้นใยสับปะรด100ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตรข้อ 2.
มา 4มิลลิลิตรเติมนํ้า 6 มิลลิลิตรจะได้สารละลายเส้นใยสับปะรด เข้มข้น
40 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร
3.3 หลอดที่ 3 ดูดสารละลายเส้นใยสับปะรด100ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตรข้อ 2.
มา 6 มิลลิลิตรเติมนํ้า 4 มิลลิลิตรจะได้สารละลายเส้นใยสับปะรด เข้มข้น
40ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร
3.4 หลอดที่ 4 ดูดสารละลายเส้นใยสับปะรด100ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตรข้อ 2.
มา 8 มิลลิลิตรเติมนํ้า 2 มิลลิลิตรจะได้สารละลายเส้นใยสับปะรด เข้มข้น
80ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร
3.5 หลอดที่ 5 ดูดสารละลายเส้นใยสับปะรด100ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตรข้อ 2.
มา 10มิลลิลิตรเติมนํ้า 0 มิลลิลิตรจะได้สารละลายเส้นใยสับปะรด เข้มข้น
100ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร

การเตรียมสารละลายช็อกโกแลตผสมเส้ นใยสั บปะรด
1. ชัง่ ช็อกโกแลตผสมเส้นใยสับปะรด0.1 กรัม ใส่ ลงใน ขวดวัดปริ มาตร ขนาด 100
มิลลิลิตรเติมนํ้ากลัน่ จนถึงขีด จะได้สารละลายช็อกโกแลตผสมเส้นใยสับปะรด
เข้มข้น 1000 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร
2. ดูดสารละลายช็อกโกแลตผสมเส้นใยสับปะรด1000 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร จาก
ข้อ 1 มา 4 มิลลิลิตร เติมนํ้า 36 มิลลิลิตร จะได้สารละลายช็อกโกแลตผสมเส้นใย
สับปะรด100 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร
3. เตรี ยมหลอดทดลอง 5 หลอด
3.1 หลอดที่ 1 ดูดสารละลายช็อกโกแลตผสมเส้นใยสับปะรด100ไมโครกรัม
ต่อมิลลิลิตรจากข้อ 2. มา 2 มิลลิลิตรเติมนํ้า 8 มิลลิลิตรจะได้สารละลาย
ช็อกโกแลตผสมเส้นใยสับปะรด20ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร
3.2 หลอดที่ 2 ดูดสารละลายช็อกโกแลตผสมเส้นใยสับปะรด100ไมโครกรัม
ต่อมิลลิลิตรข้อ 2. มา 4 มิลลิลิตรเติมนํ้า 6 มิลลิลิตรจะได้สารละลาย
ช็อกโกแลตผสมเส้นใยสับปะรดเข้มข้น 40ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร
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3.3 หลอดที่ 3 ดูดสารละลายช็อกโกแลตผสมเส้นใยสับปะรด100ไมโครกรัม
ต่อมิลลิลิตรข้อ 2. มา 6 มิลลิลิตรเติมนํ้า 4 มิลลิลิตรจะได้สารละลาย
ช็อกโกแลตผสมเส้นใยสับปะรด เข้มข้น 40ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร
3.4 หลอดที่ 4 ดูดสารละลายช็อกโกแลตผสมเส้นใยสับปะรด100ไมโครกรัม
ต่อมิลลิลิตรข้อ 2. มา 8 มิลลิลิตรเติมนํ้า 2 มิลลิลิตรจะได้สารละลาย
ช็อกโกแลตผสมเส้นใยสับปะรดเข้มข้น 80ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร
3.5 หลอดที่ 5 ดูดสารละลายช็อกโกแลตผสมเส้นใยสับปะรด100ไมโครกรัม
ต่อมิลลิลิตรข้อ 2. มา 10 มิลลิลิตรเติมนํ้า 0 มิลลิลิตรจะได้สารละลาย
ช็อกโกแลตผสมเส้นใยสับปะรดเข้มข้น 100ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร
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ภาคผนวกค
ภาพการทดลอง
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ก

ข

ค

ง

ภาพผนวกที่ ง1 การสกัดเส้นใยสับปะรด
ต ยปอกเปลืลือก
ก. สับปะะรดพันธุ์ปัตตาเวี
ข. บดเส้นใยสับปะรดดเพื่อคั้นนํ้าอออก
ส
ะซิโตน 80 เปปอร์เซ็นต์
ค.เส้นใยยสับปะรดแช่สารละลายอะ
ง. เส้นใยยสับปะรดหลัลังจากอบแห้ง

ก

ข

ค

ง

ภาพผนวกที่ ง2 การวิเคราะห์คุณค่าทาางโภชนาการ
ม
น
ก. การเจืจือจางสารละลลายช็อกโกแลลตเพื่อหาปริ มาณโปรตี
ข. การกลลัน่ ไหลกลับของสารละลา
ข
ายช็อกโกแลตตเพื่อหาค่าSNN ของไขมัน
ค.การย่อยสลายแป้
อ
งด้ด้วยเอนไซม์ α-amylaseเพือหาปริ
อ่
มาณใยอาหาร
ง. ลักษณ
ณะเส้นใยอาหหาร
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ประวัตกิ ารศึกษา
1. นางสาวพิไลพรรณ นามสกุล ทองน้อย

2. เกิดวันที่ 5 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2537

3. สถานที่เกิด กรุ งเทพมหานคร

4. ประวัติการศึกษา
4.1 ประถมศึกษาปี ที่ 6 โรงเรี ยนวัดลาดปลาเค้า เขตลาดพร้าว กรุ งเทพมหานคร
4.2 มัธยมศึกษาปี ที่ 3 โรงเรี ยนลาดปลาเค้าพิทยาคม เขตลาดพร้าว
กรุ งเทพมหานคร
4.3 มัธยมศึกษาปี ที่ 6 โรงเรี ยนลาดปลาเค้าพิทยาคม เขตลาดพร้าว
กรุ งเทพมหานคร

