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ชื่อที่แสดงถึงการประดิษฐ์
กรรมวิธีผลิตน ้ำตำลทรำยขำวจำกเกลือ
ภูมิหลังของศิลปะหรื อวิทยาการที่เกี่ยวข้ อง
น ้ำตำลถือเป็ นส่วนประกอบที่สำคัญของอำหำร โดยเฉพำะอำหำรประเภทของหวำนหรื อเครื่ องดื่ม
ต่ำงๆ โดยน ้ำตำล สำมำรถผลิตได้ จำกพืชหลำยอย่ำง เช่น อ้ อยหัวบีท (beet) มะพร้ ำว ต้ นตำล และต้ นเม
เปิ ล เป็ นต้ น กำรผลิตน ้ำตำลจำกพืชอื่นๆ นอกเหนือจำกอ้ อยและbeet ในประเทศไทยมีหลำยชนิดน ้ำตำล
พื ้นเมือง เรี ยกว่ำ “ Non Centrifugal Sugar ” เป็ นน ้ำตำลที่ไม่เข้ ำลักษณะของน ้ำตำลทรำยกำรผลิตกระทำ
กันอย่ำงง่ำยๆ แบบพื ้นเมือง ในครัวเรื อน โดยไม่ต้องอำศัยเครื่ องจักร ถ้ ำทำจำกมะพร้ ำวก็เรี ยกว่ำน ้ำตำล
มะพร้ ำวหรื อน ้ำตำลปิ๊ บ ถ้ ำทำจำกอ้ อยก็เรี ยกน ้ำตำลทรำยแดงน ้ำตำลที่อยู่รูปผลึก เรี ยกว่ำ “น ้ำตำลทรำย
หรื อ centrifugal sugar” ซึง่ ผลิตจำกโรงงำนอุตสำหกรรมที่ใช้ เครื่ องจักร
โดยน ้ำตำลผลึกหรื อน ้ำตำลทรำย แบ่งประเภทเป็ น
1. น ้ำตำลทรำยดิบ ( Raw Sugar ) มีลกั ษณะเป็ นผลึกหรื อเกล็ดใส มีสีน ้ำตำลอ่อน ถึงสี
น ้ำตำลเข้ ม ควำมชื ้นสูง เกล็ดน ้ำตำลจะจับเกำะ ติดกัน ไม่ร่วน เหมือนน ้ำตำลทรำยสีรำ เวลำเขย่ำน ้ำตำล
จะเคลื่อนตัวช้ ำๆ ผลึกถูกห่อหุ้มไปด้ วยกำกน ้ำตำล ( Molasses )เป็ นจำนวนมำกมีควำมบริ สุทธ์ ต่ำ
Palarization อยู่ ระหว่ำง 96 - 97.9 องศำ ไม่ได้ ผ่ำนกรรมวิธีกำรฟอกสี เพื่อให้ ควำมบริ สุทธิ์ สงู ขึ ้น
เพรำะฉะนันค่
้ ำควำมบริ สทุ ธิ์ (Polarization) จึงต่ำ
2. น ้ำตำลทรำยสีรำ ( Brown Sugar, Washed Raw Sugar, Reprocessed Sugar) มี
ลักษณะเป็ นเกล็ดใส แต่เกล็ดเล็กกว่ำน ้ำตำลทรำยดิบเล็กน้ อย มีขนำดเดียวกันกับน ้ำตำลทรำยขำวทัว่ ไป
มีสีน ้ำตำลอ่อนคล้ ำยสีรำ มีควำมชื ้นน้ อยกว่ำน ้ำตำลทรำยดิบ เกล็ดร่วนไม่จบั ติดกันเหมือนน ้ำตำลทรำย
ดิบ คุณภำพของน ้ำตำลสีรำคล้ ำยกับของน ้ำตำลทรำยขำว (Plantation white sugar) มี Polarization
ประมำณ 99 องศำ คุณภำพส่วนใหญ่ที่แตกต่ำงกันอย่ำงชัดเจน คือ สีของผลึกน ้ำตำล น ้ำตำลสีรำผลิต
จำกน ้ำตำลทรำยแดง (Muscovado) หรื อน ้ำเชื่อมที่มีควำมบริ สทุ ธิ์ต่ำ
3. น ้ำตำลทรำยขำว (Plantation White Sugar) มีลกั ษณะเป็ นผลึกสีขำว มีคำ่ ควำมบริ สทุ ธิ์
Polarization ประมำณ 99-99.9 องศำ น ้ำตำลชนิดนี ้ ถูกผลิตจำกอ้ อยโดยตรง สำหรับโรงงำนที่มีลกู หีบ
4. น ้ำตำลทรำยขำวบริ สุทธิ์ (Refined Sugar) มีลกั ษณะเป็ นผลึกใสสะอำดไร้ สีเป็ นอินทรี ย์
สำรที่มีควำมบริ สทุ ธิ์เกือบ 100% ในกำรผลิตน ้ำตำลทรำยขำวบริ สทุ ธิ์นนั ้ ปกติใช้ น ้ำตำลทรำยดิบ ซึ่ง
น ้ำตำลทรำยขำวบริ สทุ ธิ์นนมี
ั ้ คำ่ Polarization 100 องศำเซลเซียส
โดยน ้ำตำลทรำยขำวจะเป็ นที่นิยมมำกในกำรนำมำใช้ ในชีวิตประจำวันของมนุษย์ เพรำะมี
ควำมบริ สุทธิ์ สูงและเป็ นผลึกใสสะอำดไร้ สี แต่น ้ำตำลทรำยขำวจะมีรำคำแพง กระบวนกำรผลิตน ้ำตำล
ทรำยขำวแบ่งออกเป็ น 2 ประเภท คือ
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1. ซัลไฟเทชัน่ โปรเซส (Sulphitation Process) คือกำร ใช้ แก๊ สซัลเฟอร์ ไดออกไซด์ (SO2)
ผ่ำนลงไปในน ้ำอ้ อยและน ้ำเชื่อมเพื่อแยกสำรที่เป็ นสี (Coloring matter) และสิ่งสกปรกซึ่งไม่ใช่น ้ำตำล
ออกไป โดยอำศัยกำรดูดซับของตะกอนแคลเซียม ซัลไฟต์ (CaSO3) ที่เกิดขึ ้นระหว่ำงน ้ำปูนขำวกับ
แก๊ สซัลเฟอร์ ไดออกไซด์ จำกกำรเผำกำมะถันลงในถังผสม (Sulphitation) พร้ อมๆ กับกำรผสมปูนขำว
และเครื่ องกวนผสมทำน ้ำอ้ อยให้ ร้อนขึ ้นถึง 100-105 องศำเซลเซียส นำไปแยกตะกอนด้ วยเครื่ องกรอง
สูญญำกำศ (กำกตะกอนที่ทิ ้งจำกเครื่ องอำจนำไปใช้ ประโยชน์ตอ่ ไป เช่น เป็ นปุ๋ ยอินทรี ย์ในไร่ อ้อย)
น ้ำอ้ อยใสจำกกำรกรองจะถูกส่งเข้ ำไปหม้ อระเหย (Evaporators) จนมีควำมเข้ มข้ นประมำณ 60-65
OBrix มีควำมบริ สทุ ธิ์ (Polarization) ปรำกฏประมำณ 85 องศำ น ้ำเชื่อมจะถูกนำไปเคี่ยวในหม้ อเคี่ยว
ซึ่งใช้ ควำมร้ อนต่ำภำยใต้ สญ
ู ญำกำศ (Vacuum pan) และจะถูกเคี่ยวจนมีควำมเข้ มข้ นมำกขึ ้นจนกระทัง่
เกิดผลึก (Crystalline mass) ซึ่งมีน ้ำเหลืออยู่ประมำณร้ อยละ 8-10 มีควำมเข้ มข้ นประมำณ 92-93
OBrix จึงหยุดทำกำรเคี่ยว เอำลงถังพักผลึก (Crystallizer) กวนจนผลึกน ้ำตำลโตเต็มที่แล้ วปล่อยลงหม้ อ
ปั่ น (Centrifuge) เพื่อแยกผลึกน ้ำตำล แล้ วใช้ น ้ำฉีดเข้ ำผลึกที่ได้ ให้ ปรำศจำกกำกน ้ำตำล (Molasses) ใช้
ไอน ้ำเป่ ำไล่ควำมชื ้นแล้ วเข้ ำเครื่ องอบให้ แห้ ง แล้ วทำให้ เย็นจึงนำไปบรรจุกระสอบ
2. คำร์ บอนเนชัน่ โปรเซส (Carbonation Process) กระบวนกำรนี ้คล้ ำยกับ ซัลไฟเทชั่น
โปรเซส (Sulphitation Process) ต่ำงกันที่ใช้ แก๊ สคำร์ บอนไดออกไซด์ (CO2) ผ่ำนลงไปในน ้ำอ้ อยกับน ้ำปูน
ขำวในถังผสมเพื่อแยกสี และสิ่งไม่บริ สุทธิ์ ออก เมื่อแก๊ สคำร์ บอนไดออกไซด์ (CO2) ผ่ำนลงไปก็จะ
เกิดปฏิกิริยำกับปูนขำวเช่นเดียวกับ ไฟเทชัน่ โปรเซส (Sulphitation Process) แก๊ สคำร์ บอนไดออกไซด์
(CO2) นี ้ได้ จำกกำรเผำหินปูน (Lime stone) กับถ่ำนโค้ ก (Coke) กระบวนกำรผลิตประเภทนี ้มีกรรมวิธี
ควบคุม ที่ ดี แ ละสี ข องน ำ้ ตำลจะขำวสะอำดกว่ ำ น ำ้ ตำลที่ ผ ลิ ต โดย ซัล ไฟเทชั่น โปรเซส (Sulphitation
Process)
กำรผลิตนำ้ ตำลทรำยขำวในปั จจุบนั ได้ จำกำรสกัดจำกอ้ อยเป็ นส่วนใหญ่ ซึ่งมีขนั ้ ตอนกำรผลิต
หลำยขันตอนตั
้
งแต่
้ ปลูกอ้ อยจนกระทัง่ ถึงขันตอนกำรผลิ
้
ตหลำยขันตอน
้
ซึ่งต้ องใช้ ทงแรงงำนและระยะเวลำ
ั้
ทำให้ มีต้นทุนค่อนข้ ำงสูง โดยรำคำนำ้ ตำลในปั จจุบนั มีแนวโน้ มที่สูงขึน้ เรื่ อยๆ นอกจำกนันอุ
้ ตสำหกรรม
อำหำรก็มีปริมำณกำรใช้ ที่สงู ขึ ้นจำกอดีตมำก
ถึ ง แม้ จ ะมี ก ำรผลิ ต สำรทดแทนควำมหวำน หรื อ ที่ เ รี ย กว่ำ น ำ้ ตำลเที ย ม แต่จ ำกรำยงำนทำง
กำรแพทย์ (Good W., Science, 2004, 11,19-29) พบว่ำผู้ที่ใช้ สำรทดแทนควำมหวำนเป็ นประจำและเป็ น
เวลำนำนมีโอกำสเป็ นมะเร็ งสูงกว่ำผู้ที่ไม่ใช้ สำรทดแทนควำมหวำนหรื อผู้ที่นำนๆครัง้ ใช้ นอกจำกนันรำคำ
้
น ้ำตำลเทียมยังค่อนข้ ำงสูงกว่ำรำคำน ้ำตำลธรรมดำ ตลอดจนจนรสชำติอำหำรหรื อขนมที่ทำจำกน ้ำตำล
เทียมก็จะมีรสชำติไม่อร่อยเท่ำอำหำรหรื อขนมที่ทำจำกน ้ำตำลธรรมดำ
กรรมวิธีกำรผลิตน ้ำตำลโดยทัว่ ไปจะมีขนตอนดั
ั้
งนี ้
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1. กระบวนกำรสกัดน ้ำอ้ อย (Juice Extraction) ช่วงนี ้จะเป็ นกำรสกัดเอำน ้ำอ้ อย ซึง่ เป็ นส่วน
ของเหลวที่มีซูโครสละลำยน ้ำอยู่ โดยอำจจะมีกำรลดขนำดของอ้ อยลงก่อนด้ วยชุดใบมีด เพื่อที่จะได้ บีบเอำ
น ้ำออกมำได้ มำกขึ ้น ในกำรสกัดน ้ำอ้ อย จะผ่ำนอ้ อยเข้ ำไปในชุดลูกหีบ หรื อ Crusher ( 4 – 5 ชุด ) และกำก
อ้ อยที่ผำ่ นกำรสกัดน ้ำอ้ อยจำกลูกหีบชุดสุดท้ ำย จะถูกนำไปเป็ นเชื ้อเพลิงเผำไหม้ ภำยในหม้ อไอน ้ำ เพื่อ
ผลิตไอน ้ำมำใช้ ในกระบวนกำรผลิตและน ้ำตำลทรำย
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2. กำรทำควำมสะอำดหรื อทำใสน ้ำอ้ อย (Juice Purification) น ้ำอ้ อยที่ผลิตได้ ทงหมดจะเข้
ั้
ำสู่
กระบวนกำรทำใส เนื่องจำกน ้ำอ้ อยมีสิ่งสกปรกต่ำงๆ จึงต้ องแยกเอำส่วนเหล่ำนี ้ออกโดยผ่ำนวิธีทำงกล เพื่อ
แยกสำรแขวนลอยออกไป เช่น ผ่ำนเครื่ องกรองต่ำงๆ และวิธีทำงเคมี เช่น โดยให้ ควำมร้ อนและผสมปูนขำว
น ้ำอ้ อยบำงส่วนที่นอนก้ นในหม้ อก็จะถูกรี ดน ้ำต่อไป จนได้ สำรละลำยที่มีควำมเข้ มข้ นรำวๆ 12-16% ก่อน
กำรผ้ อนเข้ ำสูร่ ะบบระเหยน ้ำในขันตอนต่
้
อไป
3. กำรระเหย (Evaporation) น ้ำอ้ อยที่ผ่ำนกำรทำใสแล้ วจะถูกนำเข้ ำสูช่ ดุ หม้ อต้ ม (Multiple
Evaporation) เพื่อระเหยเอำน ้ำออก จนได้ น ้ำอ้ อยที่มีควำมเข้ มข้ นประมำณ 65% อุณหภูมิของหม้ อระเหย
แต่ละตัวจะไม่เท่ำกัน ซึง่ ขึ ้นอยูก่ บั ค่ำควำมดันภำยในที่ทำกำรควบคุมไว้ ในที่สดุ จะได้ น ้ำอ้ อยเข้ มข้ นที่
ออกมำจำกเครื่ องระเหย เรี ยกว่ำ ไซรัป (Syrup)
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4. ขันตอนกำรตกผลึ
้
กครัง้ ที่หนึง่ กำรเคี่ยว (Crystallization) ไซรัป (Syrup) ที่ได้ จำกกำรระเหยจะ
ถูกป้อนเข้ ำหม้ อเคี่ยวระบบสุญญำกำศ (Vacuum Pan) เพื่อทำกำรตกผลึก ซึงกำรตกผลึกในขันตอนนี
้
้
อำศัยหลักกำรทำให้ ตวั ถูกละลำย ละลำยได้ น้อยลง เพรำะตัวทำละลำยคือน ้ำเดือดภำยใต้ สภำวะ
สูญญำกำศนัน่ เอง แล้ วในที่สดุ ทำให้ ตวั ถูกละลำยคือผลึกซูโครสที่อยู่ในสภำพอิ่มตัวยิ่งยวด ที่จดุ นี ้ผลึก
ซูโครสจะเกิดขึ ้นมำร่วมกับมำสสิควิ ท์ (Massecuite)
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5. กำรปั่ นแยกผลึกน ้ำตำล (Centrifugaling) หลังจำกผ่ำนขันตอนที
้
่4แล้ วจะต้ องทำกำรปั่นแยก
ผลึกน ้ำตำลออกจำกกำกน ้ำตำลโดยใช้ เครื่ องปั่น (Centrifugals) แล้ วเข้ ำระบบเป่ ำเพื่อไล่ควำมชื ้นออก ใน
ที่สดุ เรำจะได้ ผลึกน ้ำตำลที่ได้ นี ้จะเป็ น น ้ำตำลดิบ (Raw Sugar) ซึง่ เป็ นน ้ำตำลที่ยงั ไม่ได้ ผำ่ นกำรฟอกสี
หรื อนำไปฟอกสีออกในขันตอนต่
้
อไป ดังนันขั
้ นตอนนี
้
้จึงเป็ นกำรนำน ้ำตำลทรำยดิบไปฟอกสีออกจึงต้ องมี
กระบวนกระบวนกำรผลิตน ้ำตำลทรำยขำว และน ้ำตำลรี ไฟน์ แล้ วน ้ำตำลทรำยดิบที่ผลิตจำกกระบวนกำร
ข้ ำงต้ นจะถูกนำไปละลำยน ้ำ แล้ วถูกผ่ำนเพิ่มไปอีกรำวๆ 5 ขันตอน
้
ดังต่อไปนี ้
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6. กำรปั่ นละลำย (Affinated Centrifugaling) นำน ้ำตำลดิบมำผสมกับน ้ำร้ อน หรื อน ้ำเหลืองจำก
กำรปั่นละลำย (Green Molasses) จะได้ สำรละลำยน ้ำตำลดิบที่ผสมซึง่ เรี ยกว่ำ แมกม่ำ (Magma) และ
แมกม่ำนี ้จะถูกนำไปปั่นละลำยเพื่อล้ ำงครำบน ้ำเหลืองหรื อกำกน ้ำตำลออก
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7. กำรทำควำมสะอำดและฟอกสี (Clarification) น ้ำเชื่อมที่ได้ จำกหม้ อปั่นละลำย (Affinated
Syrup) จะถูกนำไปละลำยอีกครัง้ เพื่อละลำยผลึกน ้ำตำลบำงส่วนที่ยงั ละลำยไม่หมดจำกกำรปั่น และผ่ำน
ตะแกรงกรองเข้ ำผสมกับปูนขำว เข้ ำฟอกสีโดยผ่ำนเข้ ำไปในหม้ อฟอก (ปัจจุบนั นิยมใช้ ก๊ำซ
คำร์ บอนไดออกไซด์เป็ นตัวฟอก) จำกนันจะผ่
้ ำนเข้ ำสูก่ ำรกรองโดยหม้ อกรองแบบใช้ แรงดัน (Pressure
Filter) เพื่อแยกตะกอนออก และน ้ำเชื่อมที่ได้ จะผ่ำนไปฟอกสีเป็ นครัง้ สุดท้ ำยโดยกระบวนกำรแลกเปลี่ยน
ประจุ (Ion Exchange Resin) จะได้ น ้ำเชื่อมรี ไฟน์ (Fine Liquor)
8. กำรเคี่ยว (Crystallization) น ้ำเชื่อมรี ไฟน์ที่ได้ จะถูกนำเข้ ำหม้ อเคี่ยวระบบสุญญำกำศ
(Vacuum Pan) เพื่อระเหยน ้ำออกจนน ้ำเชื่อมถึงจุดอิ่มตัว หำกถ้ ำต้ องกำรผลิตน ้ำตำลกรวดที่มีรำคำแพงก็
สำมำรถทำในขันตอนนี
้
้ได้ โดยจะต้ องปล่อยให้ กำรตกผลึกนันเกิ
้ ดขึ ้นอย่ำงช้ ำๆ (2-3วัน) กำรตกผลึกช้ ำๆนัน้
จะทำให้ ได้ สำรละลำยที่มีโครงผลึกแน่นขึ ้น เนื ้อสัมผัสถึงได้ แตกต่ำงไปจำกน ้ำตำลทรำยปกติ
9. กำรปั่ นแยกผลึกน ้ำตำล (Centrifugaling) แมสิควิทที่ได้ จำกกำรเคี่ยวจะถูกนำไปปั่ นแยกผลึก
น ้ำตำลออกจำกกำกน ้ำตำลโดยใช้ เครื่ องปั่ น (Centrifugals) ผลึกน ้ำตำลที่ได้ นี ้จะเป็ น น ้ำตำลรี ไฟน์และ
น ้ำตำลทรำยขำว

15

10. กำรอบ (Drying) ผลึกน ้ำตำลรี ไฟน์และน ้ำตำลทรำยขำวที่ได้ จำกกำรปั่นก็จะเข้ ำหม้ ออบ (
Dryer ) เพื่อไล่ควำมชื ้นออก โดยควำมชื ้นสุดท้ ำยจะเหลือไม่ถึง 1% จำกนันก็
้ พร้ อมบรรจุเพื่อจำหน่ำยต่อไป
แต่ขนตอนดั
ั้
งกล่ำวทัง10
้ ขันตอนนั
้
นจะใช้
้
เวลำนำน 12 ชัว่ โมงจึงจะได้ น ้ำตำลที่พร้ อมบริโภค ซึง่
เป็ นขันตอนที
้
่โรงงำนผลิตน ้ำตำลทัว่ ไปใช้ กนั
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ดังนันจึ
้ งมีกำรกำรประดิษฐ์ ที่ลดระยะเวลำดังกล่ำวลง โดยเอกสำรสิทธิบตั รสหรัฐอเมริ กำเลขที่คำ
ขอ 09-112-324 ชื่อเรื่ องกำรประดิษฐ์ “Process of Sugar”โดย Sam Peterson ที่ได้ รับกำรจดทะเบียนในปี
ค.ศ. 2004 ได้ กล่ำวถึงกรรมวิธีกำรผลิตน ้ำตำลซึง่ จะลดขันตอนกำรปั
้
่นละลำยออก แต่มีกำรเพิ่มกำรปั่ นแยก
ผลึกน ้ำตำลภำยใต้ ภำวะควำมดันและใช้ อณ
ุ หภูมิที่ – 45 องศำเซลเซียส ทำให้ สำมำรถผลิตน ้ำตำลได้
ภำยในเวลำ 9 ชัว่ โมง
จำกข้ อมูลที่กล่ำวมำข้ ำงต้ นถึงแม้ จะมีกำรคิดค้ นกรรมวิธีใหม่แต่ก็ยงั ใช้ เวลำนำน และไม่สำมำรถ
นำมำใช้ ในกำรผลิตน ้ำตำลทรำยขำวจำกเกลือได้ ทังที
้ ่เกลือเป็ นสำรที่มีอยูม่ ำกมำย โดยสำมำรถทำได้ ง่ำย
ไม่วำ่ จะเป็ นเกลือทะเลหรื อเกลือสินเธำว์ และยังมีรำคำถูก
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ซึง่ จำกปัญหำที่กล่ำวมำแล้ วข้ ำงต้ น จึงได้ ทำให้ มีกำรประดิษฐ์ คดิ ค้ นกรรมวิธีกำรผลิตทรำยขำวจำก
เกลือ นอกจำกกำรประดิษฐ์ คิดค้ นนี ้ได้ แก้ ไขปั ญหำดังกล่ำวแล้ ว ยังสำมำรถนำมำขยำยเพื่อใช้ ประโยชน์ใน
เชิงพำณิชย์ โดยกำรนำเทคโนโลยีที่คดิ ค้ นนี ้มำเผยแพร่เพื่อใช้ ในอุตสำหกรรมต่อไปได้
สาขาวิทยาการที่เกี่ยวข้ องกับการประดิษฐ์
วิทยำศำสตร์ เคมีในส่วนที่เกี่ยวข้ องกับกรรมวิธีผลิตน ้ำตำลทรำยขำวจำกเกลือ
ลักษณะและความมุ่งหมายของการประดิษฐ์
กำรประดิษฐ์ นีไ้ ด้ พฒ
ั นำกรรมวิธีกำรผลิตผลิตภัณฑ์นำ้ ตำลทรำยขำวจำกเกลือ ซึ่งมีขนั ้ ตอนกำร
ผลิตหลัก 6 ขันตอน
้
ดังนี ้ 1.ขันตอนกำรท
้
ำละลำย 2.ขันตอนกำรเปลี
้
่ยนแปลงโครงสร้ ำงภำยนอกโมเลกุล 3.
ขัน้ ตอนกำรเปลี่ยนแปลงโครงสร้ ำงภำยในโมเลกุล 4.ขัน้ ตอนกำรตกผลึก และ5.ขัน้ ตอนกำรปั่ นแยก 6.
ขันตอนกำรก
้
ำจัดผงปนเปื อ้ น
วัตถุประสงค์ของกำรประดิษฐ์ เพื่อพัฒนำกรรมวิธีกำรผลิต นำ้ ตำลทรำยขำวจำกเกลือเพื่อให้ ไ ด้
ผลิตภัณฑ์น ้ำตำลที่มี มีสี กลิ่นและรสชำติเช่นเดียวกันกับน ้ำตำลและเป็ นกำรเพิ่มมูลค่ำแก่เกลือ
การเปิ ดเผยการประดิษฐ์ โดยสมบูรณ์
กรรมวิธีกำรผลิตผลิตภัณฑ์น ้ำตำลทรำยขำวจำกเกลือ มี 6 ขันตอนดั
้
งนี ้
a. ขันตอนกำรท
้
ำละลำย
b. ขันตอนกำรเปลี
้
่ยนแปลงโครงสร้ ำงภำยนอกโมเลกุล
c. ขันตอนกำรเปลี
้
่ยนแปลงโครงสร้ ำงภำยในโมเลกุล
d. ขันตอนกำรตกผลึ
้
ก
e. ขันตอนกำรปั
้
่นแยก
f. ขันตอนกำรก
้
ำจัดผงปนเปื อ้ น
โดยรำยละเอียดแต่ละขันตอน
้
มีดงั นี ้
1.ขัน้ ตอนกำรท ำละลำย โดยเริ่ ม จำกน ำเกลื อ ทะเลหรื อ เกลื อ สิ น เธำว์ มำผสมกับ น ำ้ ใน
อัตรำส่วน 1:1 คนโดยใช้ เครื่ องคนอัตโนมัติคนให้ เข้ ำกันเป็ นเวลำ 5 นำที ที่อณ
ุ หภูมิ 100-120 องศำ
เซลเซียส
2. ขันตอนกำรเปลี
้
่ยนแปลงโครงสร้ ำงภำยนอกโมเลกุล จำกนันน
้ ำส่วนผสมจำกข้ อ a ผสมกับ
โคเลสเตอรอล (cholesterol) และน ้ำตำลซูโครส ในอัตรำส่วน 2:1:1 ( คนโดยใช้ เครื่ องคนอัตโนมัติคน
ให้ เ ข้ ำ กัน เป็ น เวลำ 10 นำที ที่ อุณ หภูมิ -50 องศำเซลเซี ย ส ซึ่ง กระบวนกำรนี จ้ ะทำให้ โครงสร้ ำง
ภำยนอกโมเลกุลของเกลือมีกำรเปลี่ยนแปลง
3. ขัน้ ตอนกำรเปลี่ยนแปลงโครงสร้ ำงภำยในโมเลกุล ผสมเอนไซม์อะไมเลส (amylase)ใน
อัตรำส่วน 1:1 แล้ วนำเข้ ำตู้อบควำมร้ อนที่อุณหภูมิ 30องศำเซลเซียส เป็ นเวลำ 20 นำที เพื่อให้
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เอนไซม์อะไมเลส (amylase) ทำงำนได้ เต็มที่ โดยขันตอนนี
้
้จะทำให้ มีกำรเปลี่ยนแปลงภำยในโมเลกุล
โดยโครงสร้ ำงโมเลกุลของเกลือมีกำรเปลี่ยนแปลงไปเป็ นโครงสร้ ำงเดียวกับน ้ำตำล
4. ขัน้ ตอนกำรตกผลึก นำส่วนผสมที่ไ ด้ ไปวำงในตู้เย็นหรื อห้ องเย็นที่ มีอุณหภูมิ 4 องศำ
เซลเซียส เป็ นเวลำ 15 นำที เพื่อให้ สว่ นผสมทังหมดมี
้
กำรหดตัวประสำนเป็ นเนื ้อเดียวกัน และมีกำรตก
ผลึก
5. ขันตอนกำรปั
้
่ นแยก จำกนันน
้ ำไปปั่ นเหวี่ยง (centrifuge) ที่ควำมเร็ ว 5,000 รอบ/นำที ที่
อุณหภูมิ 4 องศำเซลเซียส เป็ นเวลำ 10 นำที เพื่อแยกผลึกน ้ำตำล
6. ขันตอนกำรก
้
ำจัดผงปนเปื อ้ น แล้ วนำมำร่อนผ่ำนตระแกรงที่มีรูขนำด 0.6 มิลลิเมตร อีกครัง้
เพื่อกำจัดเศษผงที่ปนเปื อ้ น ซึ่งขัน้ ตอนสุดท้ ำยนีก้ ็จ ะได้ ผลิตภัณฑ์นำ้ ตำลทรำยขำวจำกเกลือ ซึ่ง มี
รสชำติเช่นเดียวกันกับน ้ำตำลทรำยขำวที่ผลิตจำกอ้ อยและมีขนำดผลึกเล็กเพียง 0.3 มิลลิเมตร
จำกกรรมวิธีกำรผลิตที่กล่ำวมำนี ้ ได้ มีกำรวิจยั และเปรี ยบเทียบผลิตภัณฑ์ที่ได้ จำกรรมวิธีนี ้พบว่ำ
คุณภำพและรสชำติดงั นี ้
น ้ำตำลทรำยขำวที่ผลิตจำกอ้ อย
ผลิตภัณฑ์น ้ำตำลจำกเกลือ
ในท้ องตลำดทัว่ ไป
ตำมกรรมวิธีกำรประดิษฐ์ นี ้
สี
ขำว
ขำว
กลิ่น
หอม
หอม
ค่ำควำมบริ สทุ ธิ์ (เปอร์ เซ็นต์) 99-99.9
98
ควำมหวำน (เปอร์ เซ็นต์)
100
100
รำคำต้ นทุนกำรผลิต
15 บำท/กิโลกรัม
8 บำท/กิโลกรัม
ระยะเวลำในกำรผลิต
12 ชัว่ โมง
1 ชัว่ โมง
โดยจะเห็นได้ อย่ำงชัดเจนว่ำผลิตภัณฑ์น ้ำตำลทรำยขำวจำกเกลือมีคณ
ุ ภำพและรสชำติเหมือนกับ
น ้ำตำลทรำยขำวที่ผลิตจำกอ้ อย แต่ผลิตภัณฑ์น ้ำตำลทรำยขำวจำกเกลือมีรำคำต้ นทุนกำรผลิตถูกกว่ำและ
มีขนตอนที
ั้
่ง่ำยกว่ำกำรผลิตน ้ำตำลทรำยขำวที่ผลิตจำกอ้ อยอย่ำงชัดเจน
วิธีการในการประดิษฐ์ ท่ ดี ีท่ สี ุด
เหมือนกับที่ได้ กล่ำวไว้ แล้ วในหัวข้ อกำรเปิ ดเผยกำรประดิษฐ์ โดยสมบูรณ์
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1. กรรมวิธีการผลิตผลิตภัณฑ์น ้าตาลทรายขาวจากเกลือ มีขนตอนดั
ั้
งนี ้
a. ขันตอนการท
้
าละลาย โดยเริ่ มจากนาเกลือทะเลหรื อเกลือสินเธาว์ มาผสมกับ น ้าในอัตราส่วน
1:1 คนโดยใช้ เครื่ องคนอัตโนมัตคิ นให้ เข้ ากันเป็ นเวลา 5 นาที ที่อณ
ุ หภูมิ 100-120 องศาเซลเซียส
b. ขันตอนการเปลี
้
่ยนแปลงโครงสร้ างภายนอกโมเลกุล จากนันน
้ าส่วนผสมจากข้ อ a ผสมกับ
โคเลสเตอรอล (cholesterol) และน ้าตาลซูโครส ในอัตราส่วน 2:1:1 ( คนโดยใช้ เครื่ องคนอัตโนมัติคนให้ เข้ า
กันเป็ นเวลา 10 นาที ที่อณ
ุ หภูมิ -50 องศาเซลเซียส ซึ่งกระบวนการนี ้จะทาให้ โครงสร้ างภายนอกโมเลกุล
ของเกลือมีการเปลี่ยนแปลง
c. ขันตอนการเปลี
้
่ยนแปลงโครงสร้ างภายในโมเลกุล ผสมเอนไซม์อะไมเลส (amylase)ในอัตราส่วน
1:1 แล้ วนาเข้ าตู้อบความร้ อนที่อุณหภูมิ 30องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 20 นาที เพื่อให้ เอนไซม์อะไมเลส
(amylase) ทางานได้ เต็มที่ โดยขันตอนนี
้
้จะทาให้ มีการเปลี่ยนแปลงภายในโมเลกุล โดยโครงสร้ างโมเลกุล
ของเกลือมีการเปลี่ยนแปลงไปเป็ นโครงสร้ างเดียวกับน ้าตาล
d. ขันตอนการตกผลึ
้
ก นาส่วนผสมที่ได้ ไปวางในตู้เย็นหรื อห้ องเย็นที่มีอุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส
เป็ นเวลา 15 นาที เพื่อให้ สว่ นผสมทังหมดมี
้
การหดตัวประสานเป็ นเนื ้อเดียวกัน และมีการตกผลึก
e. ขันตอนการปั
้
่นแยก จากนันน
้ าไปปั่ นเหวี่ยง (centrifuge) ที่ความเร็ ว 5,000 รอบ/นาที ที่อณ
ุ หภูมิ
4 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 10 นาที เพื่อแยกผลึกน ้าตาล
f. ขันตอนการก
้
าจัดผงปนเปื อ้ น นามาร่อนผ่านตระแกรงที่มีรูขนาด 0.6 มิลลิเมตร อีกครัง้ เพื่อกาจัด
เศษผงที่ปนเปื อ้ น ซึ่งขันตอนสุ
้
ดท้ ายนี ้ก็จะได้ ผลิตภัณฑ์น ้าตาลทรายขาวจากเกลือ ซึ่งมีรสชาติเช่นเดียวกัน
กับน ้าตาลทรายขาวที่ผลิตจากอ้ อยและมีขนาดผลึกเล็กเพียง 0.3 มิลลิเมตร

หน้ า 1 ของจานวน 1 หน้ า
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บทสรุปการประดิษฐ์
ผลิตภัณฑ์น ้าตาลทรายขาวจากเกลือตามการประดิษฐ์ นี ้มีส่วนประกอบหลักคือ เกลือทะเลหรื อ
เกลือสินเธาว์, น ้า, โคเลสเตอรอล (Cholesterol), น ้าตาลทรายดิบ, แป้งข้ าวเจ้ า และเอนไซม์อะไมเลส
(amylase) ซึ่งมีขนตอนการผลิ
ั้
ตหลัก 6 ขันตอน
้
ตังแต่
้ ผสมส่วนประกอบต่างๆ ให้ รวมเป็ นเนื ้อเดียวกัน
การเปลี่ยนแปลงโครงสร้ างภายในและภายนอกโมเลกุล การทาให้ ตกผลึกที่อณ
ุ หภูมิต่า ตลอดจนการอบ
ในตู้อบความร้ อน และมี การกาจัดผงปนเปื อ้ นโดยมี ขัน้ ตอนที่ ไม่ซับซ้ อนสามารถผลิตได้ ทัง้ ในระดับ
อุต สาหกรรมขนาดเล็ ก หรื อ อุ ต สาหกรรมขนาดใหญ่ ซึ่ ง ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ ไ ด้ นี จ้ ะมี สี กลิ่ น และรสชาติ
เช่นเดียวกันกับน ้าตาล และเป็ นการเพิ่มมูลค่าแก่เกลือ

