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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้เป็นการศึกษากระบวนการผลิตน้ําสกัดจากเนื้อมะพร้าว เพื่อหาเงื่อนไขในการตกตะกอนของโปรตีนในน้ํานมมะพร้าว
โดยนําน้ํานมมะพร้าวต้มที่อุณหภูมิ 75, 85 และ 95 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3, 15 และ 30 นาที แล้วกรองด้วยผ้ากรอง 100 ไมครอน จากผล
การทดลอง ที่อุณหภูมิ 75 องศาเซลเซียส แยกตะกอนโปรตีนจากน้ํานมมะพร้าวได้ 1.24, 1.55 และ 1.62% โดยน้ําหนัก ที่อุณหภูมิ 85 องศา
เซลเซียส ได้ตะกอนโปรตีนจากน้ํานมมะพร้าว 7.80, 8.40 และ 12.34 % โดยน้ําหนัก และที่อุณหภูมิ 95 องศาเซลเซียส ได้ตะกอนโปรตีนจาก
น้ํานมมะพร้าว 11.24, 14.14 และ 14.71% โดยน้ําหนัก ตามลําดับเวลา พบว่าที่ อุณหภูมิ 95 องศาเซลเซียส โดยใช้เวลา 15 นาที เป็นเงื่อนไข
ที่เหมาะสม เนื่องจากแยกตะกอนโปรตีนได้ดีและใช้เวลาน้อย จากนั้นศึกษาการแยกตะกอนออกจากน้ําสกัดจากเนื้อมะพร้าว โดยใช้เครื่องแยก
แบบแรงเหวี่ยง (Disc and bowl centrifugal separator) ที่ความเร็วรอบ 10,500 rpm โดยกําหนดอัตราการไหลเข้าเป็น 3 ระดับ คือ 51,
175 และ 185 ml/min แล้วนําไปหาปริมาณตะกอนโปรตีนที่หลงเหลืออยู่โดยเหวี่ยงด้วยเครื่องปั่นเหวี่ยง (high speed centrifugal)
ที่ความเร็วรอบ 6,500 rpm เป็นเวลา 15 นาที พบว่า ที่อัตราการไหล 51, 175 และ 185 ml/min ได้ตะกอนที่หลงเหลืออยู่ 1.58, 1.57
และ 1.18% โดยน้ําหนัก ตามลําดับ จึงสรุปได้ว่า ที่อัตราการไหล 185 ml/min เหมาะสมที่สุด เนื่องจากมีตะกอนโปรตีนหลงเหลืออยู่น้อย
คําสําคัญ: น้ํามันมะพร้าว, น้ํามะพร้าว, การสกัด

Study of Coconut Meat Water Extraction Process
Phiraiwan Jermwongruttanachai1*, Siwalak Pathaveerat1, Prasertsak Pukdeewong2
1

Department of Agricultural Engineering Kasetsart University, Nakhon Pathom 73140.
Corresponding author: Phiraiwan Jermwongruttanachai. E-mail: jeab_koekoe@hotmail.com

Abstract
This research has to study the process of coconut milk extraction. Researcher had to study on a precipitation
condition of coconut milk protein. The coconut milk was boiled at 75, 85 and 95 °C for 3, 15 and 30 minutes and then
filtered with 100 micron filter. The results showed that the coconut milk protein content was 1.24, 1.55 and 1.62% by
weight. At 85°C, coconut milk protein content was 7.80, 8.40 and 12.34% by weight and at 95°C, coconut milk protein
precipitation was 11.24, 14.14 and 14.71% by weight respectively time sequence. The result can be concluded that 95°C
for 15 minutes is the optimal condition. Due to high protein content and less time. Then, the sedimentation of the
coconut water extract was studied again. By using a Disc and bowl centrifugal separator. At a speed of 10,500 rpm, the
flow rates are 3 levels: 51, 175 and 185 ml/min. The amount of protein residue was determined by centrifugation. At a
speed of 6,500 rpm for 15 minutes, the flow rates of 51, 175 and 185 ml/min had the remaining sediment of 1.58, 1.57
and 1.18% by weight, respectively. Conclusions, the optimal flow rate is 185 ml/min owing to there had a few residues
remaining of protein.
Keywords: Coconut oil, Coconut juice, Extraction.

1. บทนํา
เนื่องจากในปัจจุบัน ผู้คนได้มีความสนใจในการดูแลสุขภาพโดย
การใช้ธรรมชาติบําบัด ซึ่งน้ํามันมะพร้าวเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผู้คนมีความ
สนใจมาก โดยในกระบวนผลิตน้ํามันมะพร้าวมีหลายวิธี เช่น การปั่น
เปียก การสกัดเย็น การสกัดร้อน เป็นต้น ซึ่งในการสกัดเย็นโดยใช้

เครื่องแยกแบบแรงเหวี่ยงหนีศูนย์ จะได้ผลผลิตคือ น้ํามันมพร้าว
ครีมข้น และน้ํามันมะพร้าว เนื่องจากน้ํานมมะพร้าวเป็นส่วนที่เหลือ
ใช้ ซึ่งต้องได้รับการกําจัดที่ถูกวิธีและมีค่าใช้จ่ายที่สูง แต่หากกําจัดได้
ไม่ถูกวิธีจะก่อให้เกิดมลพิษแก่ธรรมชาติ เกิดกลิ่นเหม็นรบกวนชุมชน
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งานวิจัยนี้ซึ่งทําการศึกษาการแปรรูปน้ํานมมะพร้าว นํามาทําให้เกิด
มูลค่าเพิ่มและประโยชน์ต่อไป
ดั งนั้ น จึ งได้ นํ าน้ํ านมมะพร้ าวหรื อน้ํ ากะทิ พร่ องไขมั น (Skim
coconut milk) ในกระบวนการผลิตน้ํามันมะพร้าวสกัดเย็น ที่มีอยู่ใน
ปริมาณมาก มาพัฒนาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ในรูปแบบเครื่องดื่มน้ําสกัด
จากเนื้อมะพร้าวพร้ อมดื่ม ซึ่ งเป็นการใช้ประโยชน์จากสิ่ งเหลือใช้
น้ํ า มั น มะพร้ า วสกั ด เย็ น และลดภาระการกํ า จั ด ของเสี ย จาก
กระบวนการผลิต
2. อุปกรณ์และวิธีการ
2.1 วัตถุดิบ
คือ น้ํานมมะพร้าวหรือกะทิพร่องไขมัน ได้มาจากมะพร้าวแกง
อายุ 12 เดื อน กะทิ เป็ นศัพท์ ทั่วไปของการสกั ดน้ํ าออกจากเนื้ อ
มะพร้าว(เอ็นโดสเปิร์ม) (Seow and Gwee, 1997) นํามาคั้นได้กะทิ
นํามากรองด้วยผ้าขาวบาง 4 ชั้น แล้วนําเข้าเครื่องเหวี่ยงแยกครีม
เพื่อแยกครีมกะทิออกจากน้ํากะทิ ส่วนน้ําที่เหลือก็คือ น้ํานมมะพร้าว
หรือกะทิพร่องไขมัน วัตถุดิบที่เราต้องการ
2.2 ทดสอบหาเงื่ อ นไขในการตกตะกอนของโปรตี น ในน้ํ า นม
มะพร้าว
เมิ่ อ นํ า กะทิ ม าผ่ า นกระบวนการให้ ค วามร้ อ น (thermal
processing)
ซึ่ ง ทํ า ให้ โ ปรตี น กะทิ เ กิ ด การเปลี่ ย นสภาพ
(denaturation) กะทิที่ได้รับความร้อนจะเริ่มสูญเสียความคงตัว จะ
เกิ ด การเกาะกลุ่ มกั น (flocculation)
หรื อ การรวมตั วกั น
(Coalescence) ซึ่งต่อมาจะลอยตัวขึ้นสู่ด้านบนรวมตัวหนาแน่นเป็น
ชั้นครีมขุ่น เรียกว่า การแยกชั้นครีม (Dickinson and Stainsby,
1982; Dickinson, 1992) โปรตีนกะทิส่วนมากเกิดการรวมตัวกันเป็น
ก้ อน (coagulate)
เมื่ อให้ ความร้ อนถึ งอุ ณหภู มิประมาณ 80
เนื่องจากการเสียสภาพทางธรรมชาติ (denaturation) ของโปรตีนที่
ไม่ทนความร้อน (Steinkraus et al.,1968)
นําน้ํานมมะพร้าวที่ผ่านการกรองด้วยผ้าขาวบางแล้ว ใส่บีก-เก
อร์ปริมาณ 150 ml มาให้ความร้อนที่อุณหภูมิ 75, 85 และ 95 องศา
เซลเซียส โดยเตาไฟฟ้าเอนกประสงค์ (Hot plate) และใช้
เทอร์โมมิเตอร์วัดอุณหภูมิให้ได้อุณหภูมิตามที่กําหนด จับเวลาในการ
ต้มที่ 3, 15 และ 30 นาที ของแต่ละอุณหภูมิในการต้ม เมื่อให้ความ
ร้อนได้ระยะเวลาที่กําหนด กรองด้วยผ้ากรองขนาด 100 ไมครอน
เพื่อแยกตะกอนโปรตีนออก(ของแข็ง) ชั่งน้ําหนักตะกอนโปรตีนที่ได้
ในแต่อุณหภูมิ วิเคราะห์ผลการทดลอง แล้วสรุปอุณหภูมิและเวลาที่
เหมาะสม โดยเลือกจากปริมาณตะกอนของโปรตีนมากที่สุดและเวลา
ที่เหมาะสมที่สุด ในขั้นตอนนี้จะได้น้ําสกัดจากเนื้อมะพร้าว
2.3 ทดสอบเครื่ องเหวี่ ย งแบบต่ อเนื่ อง เพื่ อหาอั ต ราการไหลที่
เหมาะสม
เลือกตัวอย่างที่เหมาะสมที่สุดในข้อ 2.2 นํามาเหวี่ยงเอาตะกอน
และสารแขวนลอยที่หลงเหลือออกอีกครั้ง โดยใช้เครื่องแยกแบบแรง

เหวี่ยง ที่ความเร็วรอบ 10,500 rpm กําหนดอัตราการไหลเข้าเครื่อง
แยกแบบเหวี่ยง 3 ระดับ คือ 51, 175 และ 185 mL/min นําน้ําสกัด
จากเนื้อมะพร้าวที่ผ่านการเหวี่ยงแล้ว หาปริมาณตะกอนโปรตีนที่
เกิดขึ้น โดยการนําน้ําสกัดจากเนื้อมะพร้าวไปเหวี่ยงด้วยเครื่องปั่น
เหวี่ยงที่ความเร็วรอบ 6,500 rpm เป็นเวลา 15 นาที และหลังจาก
นํ าไปปั่ นเหวี่ ยงเสร็ จแล้ ว นํ าตะกอนที่ ได้ ไปอบไล่ ความชื้ นที่ 105
องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ชั่วโมง และชั่งน้ําหนักตะกอน จากนั้น
วิเคราะห์ผลการทดลอง แล้วสรุปอัตราการไหลที่เหมาะสมที่สุด ใน
การผลิตน้ําสกัดจากเนื้อมะพร้าว
3. ผลและวิจารณ์
3.1 ผลทดสอบหาเงื่ อนไขในการตกตะกอนของโปรตี นในน้ํ านม
มะพร้าว
จากการทดสอบการตกตะกอนของโปรตี นในน้ํ า นมมะพร้ า ว
กําหนดอุณหภูมิที่ 75, 85 และ 95 องศาเซลเซียส และเวลาที่ 3, 15
และ 30 นาที ตามลําดับ พบว่า ที่อุณหภูมิที่ 75 องศา-เซลเซียส ได้
ปริมาณตะกอนโปรตีนจากน้ํานมมะพร้าว 1.24, 1.55 และ 1.62 %
โดยน้ําหนัก ที่อุณหภูมิที่ 85 องศาเซลเซียส ได้ปริมาณตะกอนโปรตีน
จากน้ํานมมะพร้าว 7.80, 8.40 และ 12.34 % โดยน้ําหนัก และที่
อุ ณหภู มิ 95 องศาเซลเซี ยส ได้ ปริ มาณตะกอนโปรตี นจากน้ํ านม
มะพร้าว 11.24, 14.14 และ 14.71 % โดยน้ําหนัก ตามลําดับเวลา
จากข้อมูลที่ได้นํามาเขียนความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณตะกอนที่ได้
และเวลา ในแต่ละอุณหภูมิ (รูปที่ 1) พบว่า เมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้น ทํา
ให้ปริมาณการตกตะกอนของโปรตีนในน้ํานมมะพร้าวเพิ่มขึ้นด้วย

Figure 1 Relationship between the average of sediment
with temperatures 75, 85 and 95oC at 3, 15 and 30
minutes, respectively and filtered with 100 micron filter.
จากกราฟ แสดงให้เห็นว่า ในการตกตะกอนของโปรตีนในน้ํานม
มะพร้าว ที่อุณหภูมิ 95 องศาเซลเซียส มีการตกตะกอนปริมาณมาก
ที่สุด แสดงว่าเป็นอุณหภูมิที่เหมาะสมและเวลาที่ 15 นาที เหมาะสม
ที่สุดในการแปรสภาพน้ํานมมะพร้าว

267

6. เอกสารอ้างอิง
Dickinson, E. and Stainsby, G.1982. Colloids in Foods.
Applied Science Publishers, London.
Dziezak, J. 1988. Emulsifier: the interfacial key to emulsion
stability. Food Technology. 42:172-186.
Steinkraus, K.H., David, L.T., Ramos, L-J. and Banzon, J.
1968. Development of flavored soymilks and soy/coconut milks for the Philippine market. Philippines
Agricultural Scientist. 52: 268-276.

Figure 2 Relationship between the remaining sediment.
3.2 ผลทดสอบเครื่องเหวี่ยงแบบต่อเนื่อง เพื่อหาอัตราการไหลที่
เหมาะสม
จากการทดสอบหาอัตราการไหลที่เหมาะสม โดยใช้เครื่องแยก
แบบแรงเหวี่ยง (disk-bowl centrifugal separator) ที่ความเร็วรอบ
10,500 rpm ซึ่งกําหนดอัตราการไหลเข้าที่ 51, 175 และ 185
ml/min แล้วนําน้ําสกัดจากเนื้อมะพร้าวที่ได้ผ่านเครื่องแยกแบบแรง
เหวี่ยงแล้ว นําไปหาปริมาณตะกอนของโปรตีนที่หลงเหลืออยู่ โดย
นําไปเหวี่ยงอีกครั้งด้วยเครื่องปั่นเหวี่ยง จึงได้ปริมาณตะกอนโปรตีนที่
หลงเหลืออยู่ในน้ําสกัดจากเนื้อมะพร้าว 1.58, 1.57 และ 1.18 %
โดยน้ํ า หนั ก โดยจากข้ อมู ล ที่ ไ ด้ นํ ามาแสดงความสั มพั นธ์ ระห่ า ง
ปริมาณตะกอนที่หลงเหลืออยู่และระดับอัตราการไหลเข้าเครื่องแยก
แบบแรงเหวี่ ย ง (รู ป ที่ 2) พบว่ า อั ต ราการป้ อ นที่ 1 85 ml/min
สามารถแยกตะกอนโปรตีนที่หลงเหลืออยู่ได้ดีกว่าการป้อนที่ช้ากว่า
สังเกตุได้จากเปอร์เซนต์ของตะกอนที่หลงเหลืออยู่ในน้ําสกัดจากเนื้อ
มะพร้าวมีปริมาณตะกอนเหลืออยู่น้อยที่สุด
4. สรุป
จากผลการศึกษาพบว่า ในการผลิตน้ําสกัดจากเนื้อมะพร้าวที่
อุณหภูมิสูงสามารถแยกตะกอนโปรตีนจากน้ํานมมะพร้าวได้ดี ในการ
ทดลองนี้คือ 95 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 15 นาที มีความเหมาะสม
ที่สุดในการแปรสภาพของน้ํานมมะพร้าว และการป้อนเข้าเครื่องแยก
แบบแรงเหวี่ยง (disk-bowl centrifugal separator) ที่ความเร็ว
รอบ 10,500 rpm ที่อัตราการป้อนที่ 175 ml/min ซึ่งเป็นอัตราการ
ไหลที่สูงที่สุดที่สามารถแยกตะกอนที่เหลือในน้ําสกัดของน้ําสกัดจาก
เนื้ อมะพร้ าวได้ ดีกว่ า จากอุ ณหภู มิและอั ตราการไหลที่ เหมาะสม
สามารถผลิตเครื่องดื่มน้ําสกัดจากเนื้อมะพร้าวได้ดี สามารถปรุงแต่ง
รส เพื่อความพึงพอใจในการบริโภคได้ตามความต้องการ
5. กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุ ณภาควิ ชาวิ ศวกรรมเกษตร คณะวิ ศวกรรมศาสตร์
กํ า แพงแสน มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร์ วิ ท ยาเขตกํ า แพงแสน
จ.นครปฐม ที่ให้การสนับสนุนทุนการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา
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