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ปริมาณไขอ้อยที่ได้จากวัสดุเหลือทิ้งในกระบวนการผลิตน้้าตาล
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Abstract
Sugar production from sugarcane creates wastes/byproducts such as leaves, press mud, molasses,
and bagasse. Currently, the extraction of wax from the press mud is of interest to researchers. However,
sugarcane wax is a compound particularly found on the surface of sugarcane stems; therefore, it possibly
remains in other byproducts obtained during sugar production processes. This research aimed to study the
amount of sugarcane wax from byproducts of the sugar production process, including leaves, which is a waste
generated from harvesting. The results of analysis of sugarcane wax content found that molasses had the
highest content of wax (15.24%), followed by press mud (5.37%), bagasse (2.72%), and leaves (2.65%),
respectively. Besides, the extract from molasses showed its potential against the in vitro activity of HMG-CoA
reductase similar to Pravastatin.
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บทคัดย่อ
กระบวนการผลิตน้้าตาลจากอ้อยก่อให้เกิดวัสดุเหลือทิ้ง เช่น ใบอ้อย กากตะกอนหม้อกรอง กากน้้าตาล และชานอ้อย
ปริมาณมาก ปัจจุบันการสกัดไขจากกากตะกอนหม้อกรองเป็นที่สนใจของนักวิจัย อย่างไรก็ตามไขอ้อยเป็นสารประกอบที่พบที่ผิว
ของล้าต้นของอ้อย ดังนั้นจึงอาจตกค้างได้ในวัสดุเหลือทิ้งอื่นๆ ที่เกิดจากกระบวนการผลิตน้้าตาล การวิจัยนี้ท้าการศึกษาปริมาณไข
อ้อยของผลพลอยได้จากกระบวนการผลิตน้้าตาล รวมทั้งใบอ้อยซึ่งเป็นวัสดุเหลือทิ้งที่เกิดจากการเก็บเกี่ยวด้วย ผลการวิเคราะห์
ปริมาณไขอ้อยพบว่ากากน้้าตาลมีปริมาณไขอ้อยสูงที่สุด (15.24%) รองลงมาได้แก่ กากตะกอนหม้อกรอง (5.37%) ชานอ้อย
(2.72%) และใบอ้อย (2.65%) ตามล้าดับ นอกจากนั้น เมื่อทดสอบฤทธิ์ของสารสกัด ในการยับยั้ง การท้างานของเอนไซม์
HMG-CoA reductase ระดับหลอดทดลองพบว่ามีค่าใกล้เคียงกับ Pravastatin
ค้าส้าคัญ: ไขอ้อย วัสดุเหลือทิ้ง กากน้้าตาล
ค้าน้า
อุตสาหกรรมอ้อยและน้้ าตาลเป็นอุ ตสาหกรรมที่มีความส้ าคัญอย่างมากต่อภาคเกษตรกรรมและภาคอุ ตสาหกรรม
เนื่องจากสร้างรายได้จากการส่งออกเข้าสู่ประเทศหลายหมื่นล้านบาทต่อปี กระบวนการผลิตน้้าตาลจากอ้อยก่อให้เกิดวัสดุเหลือทิ้ง
ทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์พลอยได้ (by-products) หลากชนิด ได้แก่ ใบอ้อย ชานอ้อย (bagasse) กากน้้าตาล (molasses)
และกากตะกอนหม้อกรอง (Press mud) ซึ่งการใช้ประโยชน์จากผลิตภัณฑ์พลอยได้จากอุตสาหกรรมน้้าตาลนั้นแตกต่างกันออกไป
ขึ้นอยู่กับสภาพการผลิตและสภาวะการขนส่งการแจกจ่ายวัตถุดิบเหล่านั้นของแต่ละโรงงาน ปัจจุบันการงานวิจัยจ้านวนมากมุ่งเน้น
ศึกษาเกี่ยวกับปริมาณและวิธีการสกัดสารส้าคัญจากไขอ้อยที่ปะปนอยู่ในกากตะกอนหม้อกรอง (Chakhathanbordee และคณะ,
2016) อย่างไรก็ตามไขอ้อยเป็นสารประกอบที่พบที่ผิวของล้าต้นของอ้อย ดังนั้นจึงอาจตกค้างได้ในวัสดุเหลือทิ้งอื่นๆ ที่เกิดจาก
กระบวนการผลิตน้้าตาล โดยไขอ้อยที่ผิวของล้าต้นอ้อยส่วนหนึ่งจะติดไปกับน้้าอ้อยขณะที่บางส่วนจะติดไปกับชานอ้อยในระหว่าง
กระบวนการผลิตน้้าตาล ซึ่งส่วนที่ติดไปกับน้้าอ้อยจะถูกแยกออกไปกับกากตะกอนหม้อกรองและกากน้้าตาล
ไข (wax) ของอ้อย เป็นสารตั้งต้นธรรมชาติที่ส้าคัญของสารที่มีคุณสมบัติลดคอเลสเตอรอลและต้านอนุมูลอิสระหลาย
ชนิด เช่น กรดไขมันสายยาว (very long chain fatty acids; VLFAs) โพลิโคซานอล (policosanol) ไฟโตสเตอรอล
(phytosterol) เอสเทอร์ (esters) และอื่นๆ ซึ่งพบว่าสาร 3 กลุ่มหลัก ได้แก่ VLFAs, policosanol และ phytosterol มีรายงาน
การวิจัยทางการแพทย์อย่างกว้างขวาง ว่าสามารถลดคอเลสเตอรอล ลดระดับไขมันความหนาแน่นต่้า (Low-density lipoprotein;
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LDL) ในเลือด และป้องกันการเกิดโรคหัวใจ รวมทั้งการต้านอนุมูลอิสระ (Gnanaraj, 2012)
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปริมาณไขอ้อยของผลพลอยได้จากกระบวนการผลิตน้้าตาล รวมทั้งใบอ้อยซึ่งเป็นวัสดุ
เหลื อ ทิ้ งที่ เ กิ ด จากการเก็ บ เกี่ ย ว และคุ ณ สมบั ติ เ บื้ อ งต้ น ต่ อ การยั้ ง ยั้ งการท้ า งานของเอนไซม์ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การสั งเคราะห์
คอเลสเตอรอล
อุปกรณ์และวิธีการ
วัตถุดิบที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์จาก บริษัท น้้าตาลนครเพชร จ้ากัด ซึ่งมีโรงงานน้้าตาลและไร่อ้อย
ตั้งอยู่ในพื้นที่อ้าเภอเมือง จังหวัดก้าแพงเพชร เตรียมวัตถุดิบ ได้แก่ ใบอ้อย (leaves) ชานอ้อย (Bagasse) และกากตะกอนหม้อ
กรอง (Press mud) โดยการท้าให้แห้งด้วยตู้อบลมร้อน ที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ชั่วโมง เนื่องจากกากน้้าตาล
(Molasses) ซึ่งเป็นของเหลว มีลักษณะข้นและความหนืดค่อนข้างมาก ไม่ละลายเมือ่ น้ามาผสมกับตัวละลายเฮกเซนโดยตรง จึงท้า
การเจือจางด้วยน้้าโดยให้ความร้อนร่วมด้วย เมื่อสารผสมเข้ากันดีแล้วจึงน้ามาสกัดแยกส่วนด้วยการผสมกับตัวท้าละลายเฮกเซน
ขณะที่วัตถุดิบอื่นๆ คือ ใบอ้อย ชานอ้อย และกากตะกอนหม้อกรอง สกัดด้วยเฮกเซนโดยใช้ Soxhlet apparatus การสกัดไขจาก
วัตถุดิบที่เป็นของแข็ง (ใบอ้อย ชานอ้อย และกากตะกอนหม้อกรอง) แต่ละชนิด สกัดด้วยตัวท้าละลายเฮกเซน อัตราส่วน 1:30
(w/v) ที่อุณหภูมิ 80°C เป็นเวลา 4 ชั่วโมง (ดัดแปลงจาก Bhosale และคณะ, 2012 และ Chen และคณะ, 2007) ขณะที่วัตถุดิบ
ที่เป็นของเหลว คือ กากน้้าตาล สกัดด้วยวิธีการแยกส่วน โดยใช้น้าและเฮกเซนเป็นตัวท้าละลาย อัตราส่วน 1:10:2 (v/v/v) ร่วมกับ
การให้ความร้อน น้าสารสกัดชั้นเฮกเซนที่ได้ไประเหยตัวท้าละลายออกด้วยเครื่องระเหยสุญญากาศ จากนั้นน้าภาชนะที่ใส่สารสกัด
ไปอบที่อุณหภูมิ 105 องศาเซลเซียส ทิ้งให้เย็นใน Desiccator จนน้้าหนักคงที่ แล้วน้าไปชั่งหาน้้าหนักที่แน่นอนเพื่อค้านวณ
ปริมาณผลผลิต (% Yield; เท่ากับ (น้้าหนักของสารสกัด/น้้าหนักแห้งของวัตถุดิบ) x 100)) สารสกัดที่ได้น้าไปทดสอบฤทธิ์ยับยั้ง
การท้างานของ HMG-CoA reductase โดยใช้ชุดทดสอบ HMG-CoA Reductase assay kit (Sigma-Aldrich, Germany) แล้ว
วัดค่าการดูดกลืนแสง (OD) ที่ความยาวคลื่น 340 นาโนเมตรด้วยเครื่องอ่านปฏิกิริยาบนไมโครเพลท (Infinite 200 Pro, TECAN,
Switzerland) ทุก ๆ 30 วินาที เป็นเวลา 10 นาที น้าค่า OD ที่ได้มาค้านวณการเกิดปฏิกิริยายับยั้ง HMG-CoA Reductase เทียบ
กับสารมาตรฐาน Pravastatin (Bakaran และคณะ, 2015) สูตรการค้านวณ ดังนี้
HMG-CoA activity (Unit/mg protein) = (ΔA340/minsample – ΔA340/minblank) x TV
12.44xVx0.6xLP
เมื่อ A340 =
ค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 340 นาโนเมตร
TV
=
ปริมาตรทั้งหมดของตัวอย่างที่ต้องการวัดการเกิดปฏิกิริยา (mL)
V
=
ปริมาตรของเอนไซม์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ (mL)
0.6
=
ความเข้มข้นของเอนไซม์ในหน่วย mg-protein (mgP)/mL (0.50–0.70 mgP/ml)
LP
=
Light path in cm (0.55 for plates)
ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง
การค้านวณปริมาณผลผลิตองสารสกัดหยาบไขอ้อยที่ได้ (Crude wax) จากวัตถุดิบ 4 ชนิด พบว่ากากน้้าตาลมีปริมาณไข
อ้อยสูงที่สุด คือ 15.24% รองลงมาได้แก่ กากตะกอนหม้อกรอง (5.37%) ชานอ้อย (2.72%) และใบอ้อย (2.65%) ตามล้าดับ
(Figure 1) จากผลการวิเคราะห์นี้เมื่อเปรียบเทียบกับงานวิจัยอื่น เช่น Chakhathanbordee และคณะ (2016) ที่ท้าการศึกษา
ปริมาณไขอ้อย โดยใช้วัตถุดิบที่ได้จากโรงงานน้้าตาลในจังหวัดชัยภูมิ ได้รายงาน % Yield ของสารสกัดจากกากตะกอนหม้อกรองที่
สกัดด้วย Soxhlet apparatus และใช้ตัวท้าละลายเฮกเซน คือ 9.03% แสดงให้เห็นว่าแหล่งที่มาของวัตถุดิบ (โรงงานน้้าตาล) มี
แนวโน้มที่จะส่งผลต่อความแตกต่างของปริมาณไขที่สกัดได้ โดยปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับปริมาณไขอ้อยที่ได้จากผลิตภัณฑ์พลอยได้ของ
แต่ละโรงงานที่นอกเหนือจากความแตกต่างทางด้านภูมิประเทศ ภูมิอากาศ และสายพันธุ์ของอ้อยที่เพาะปลูกแล้ว (Asikin และ
คณะ, 2012) วิธีเตรียมพื้นที่ก่อนการตัดอ้อยก็อาจเป็นส่วนส้าคัญที่ท้าให้เกิดการสูญเสียของไขอ้อยได้ เนื่องจากเกษตรกรที่ปลูก
อ้อยส่วนใหญ่จะเลือกใช้วิธีการเผาอ้อยก่อนการเก็บเกี่ยว เพื่อก้าจัดใบอ้อย ท้าให้การเก็บเกี่ยวท้าได้ง่ายขึ้น (Attard, 2015)
จากนั้นน้าสารสกัดหยาบไขอ้อยจากกากน้้าตาลซึ่งให้ % Yield สูงสุดมาท้าการทดสอบฤทธิ์ยับยั้งการท้างานของเอนไซม์
HMG-CoA reductase เปรียบเทียบกับสารมาตรฐาน Pravastatin ซึ่งเป็นยาในกลุ่ม statin หรือ HMG-CoA reductase
inhibitors ออกฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ที่ร่างกายใช้สร้าง cholesterol โดยผลที่ได้จะแสดงเป็นค่า HMG-CoA activity (Unit/mg
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protein) ซึ่งค่า HMG-CoA activity ยิ่งน้อยแสดงว่าสารสกัดมีฤทธิ์ในการยับยั้งการท้างานของ HMG-CoA reductase ได้ดี พบว่า
สารสกัดหยาบไขอ้อยจากกากน้้าตาลมีฤทธิ์ในการยับยั้งการท้างานของเอนไซม์ HMG-CoA reductase เท่ากับ -0.1056 ยูนิตต่อ
มิลลิกรัมโปรตีน คิดเป็น 84.34% เมื่อเปรียบเทียบกับยา Pravastatin ซึ่งมีค่าเท่ากับ -0.1252 ยูนิตต่อมิลลิกรัมโปรตีน งานวิจัยที่
ผ่านมา เช่น Arruzazabala และคณะ (2004) รายงานว่า D-003 ซึ่งเป็นสารที่แยกจากไขอ้อยมีคุณสมบัติในการลดคอเลสเตอรอล
และลดการเกาะตัวกันของเกล็ดเลือดในอาสาสมัครที่เข้าร่วมการทดสอบ และการศึกษาของ Pérez และคณะ (2013) ที่รายงานว่า
สาร policosanol และ D-003 ซึ่งแยกได้จากไขอ้อยมีคุณสมบัติในการลดคอเลสเตอรอลเมื่อทดสอบในระดับ in vitro โดยการใช้
enzyme microsomal ที่เตรียมจาก platelets ของหนู ด้วยเหตุนี้จึงอาจสรุปได้ว่าสารสกัดหยาบไขอ้อยที่ได้จากศึกษานี้มี
สารส้าคัญที่มีคุณสมบัติในการลดคอเลสเตอรอล ซึ่งการแยกสารส้าคัญที่มีรายงานว่าพบในไขอ้อยและมีคุณสมบัติดังกล่ าวอยู่
ระหว่างการศึกษา
สรุปผล
การสกัดไขอ้อยจากวัตถุดิบ 4 ชนิด ได้แก่ ใบอ้อย ชานอ้อย กากตะกอนหม้อกรอง และกากน้้าตาล ซึ่งเป็นผลพลอยได้
และวัสดุเหลือทิ้งจากกระบวนการผลิตน้้าตาลจากอ้อย ด้วยตัวท้าละลายเฮกเซนโดยใช้ Soxhlet apparatus (ส้าหรับใบอ้อย ชาน
อ้อย และกากตะกอนหม้อกรอง) และการสกัดแบบแยกส่วน (ส้าหรับกากน้้าตาล) พบว่าสารสกัดหยาบไขอ้อย (Crude wax) จาก
กากน้้าตาลมี % Yield สูงที่สุด คือ 15.24% รองลงมาได้แก่ กากตะกอนหม้อกรอง (5.37%) ชานอ้อย (2.72%) และใบอ้อย
(2.65%) ตามล้าดับ เมื่อน้าสารสกัดหยาบไขอ้อยที่ได้จากกากน้้าตาลไปทดสอบฤทธิ์ยับยั้งการท้างานของเอนไซม์ HMG-CoA
reductase ระดับหลอดทดลอง พบว่ามีค่าใกล้เคียงกับ Pravastatin (84.34%)
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Figure 1 Yield of crude wax extracted from by-products and waste from sugar manufacturing.

Figure 2 Comparison of the molasses extract and Pravastatin on the inhibitory effect against HMG-CoA
reductase.

