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คาํสาํคญั : ไขมนัเมล็ดเงาะ/ไขมนัทดแทนเนยโกโก/้ปฏิกิริยาอินเตอร์เอสเตอร์ริฟิเคชนั/                  
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 ภควรรณ  ชยัขจรวฒัน์ : การผลิตไขมนัทดแทนเนยโกโกจ้ากไขมนัเมล็ดเงาะดว้ย
กระบวนการอินเตอร์เอสเตอร์ริฟิเคชนัโดยใชเ้อนไซมไ์ลเปส.  อาจารยที์ปรึกษาวทิยานิพนธ์  :      
ผศ.ดร.โสภาค สอนไว.  149 หนา้. 
 
 

 เนยโกโก้ คือ องค์ประกอบทีสําคญัในอุตสาหกรรมผลิตช็อคโกแลต และขนมขบเคียว แต่
เนืองจากราคาทีสูงขึนอย่างต่อเนืองและมีการผนัแปรทางดา้นผลผลิต จึงไดมี้การนาํไขมนัจากพืชชนิดอืน      
มาดดัแปลงโครงสร้างของไตรกลีเซอไรด์ดว้ยกระบวนการอินเตอร์เอสเตอร์ริฟิเคชัน เพือผลิตเป็นไขมนั     
ทดแทนเนยโกโก ้ เงาะจดัเป็นหนึงในผลไมที้มีความสาํคญัมากต่อเศรษฐกิจของประเทศไทย หลงัจากกระ 
บวนการผลิตเงาะกระป๋อง เมล็ดเงาะกลายเป็นของเหลือทิง ซึงไดมี้การรายงานไวว้่าปริมาณไขมนัทีอยู่ใน
เมลด็เงาะมีประมาณ 14-41 %โดยนาํหนกั และประมาณ 40.3%ขององคป์ระกอบกรดไขมนัเป็นกรดโอเลอิก 
งานวิจยันี จึงมีวตัถุประสงคเ์พือศึกษาแนวทางในการผลิตไขมนัทดแทนเนยโกโกจ้ากไขมนัเมล็ดเงาะดว้ย
กระบวนการอินเตอร์เอสเตอร์ริฟิเคชนัแบบใชเ้อนไซม์ โดยทาํการศึกษาผลของปัจจยัต่างๆ ดงันี ชนิดของ 

acyl donor   อตัราส่วนของไขมนัต่อ acyl donor   ระยะเวลาในการทาํปฏิกิริยา  ปริมาณเอนไซมที์ใช ้และค่า 
aw เริมตน้ของเอนไซม์ ทาํปฏิกิริยาที 65°C ใช้เอนไซม์ชนิด sn-1,3 specific lipase ทีมีชือทางการคา้ว่า  
Lipozyme  ผลิตจากเชือราชือ Mucor miehei แลว้ทาํการวิเคราะห์องคป์ระกอบและปริมาณของไตรกลีเซอ
ไรดใ์นไขมนัทีไดจ้ากปฏิกิริยา เพือเปรียบเทียบกบัไตรกลีเซอไรด์หลกัทีมีอยู่ในเนยโกโก ้คือ POP  POSt   
และ StOSt ในปริมาณประมาณ 23  36 และ 21.0% ตามลาํดบั  พบว่าการทาํปฏิกิริยาของไขมนัต่อ acyl donor 
เป็น 1:3:3 (ไขมนัเมล็ดเงาะ:กรดสเตียริก:กรดปาลมิ์ติก) โดยนาํหนกั ระยะเวลาในการทาํปฏิกิริยา  8 ชวัโมง 
ปริมาณเอนไซม์ทีใช้ 10% โดยนาํหนักของสารตงัตน้ และค่า aw เริมตน้ของเอนไซม์ 0.11 เป็นสภาวะที
เหมาะสมทีสุด ทาํให้ได้ไขมนัทีมีไตรกลีเซอไรดช์นิด POP  POSt และ StOSt ในปริมาณ 21  29 และ 16% 
ตามลาํดบั จากนนัจึงนาํไขมนัเมล็ดเงาะมาทาํปฏิกิริยาอินเตอร์เอสเตอร์ริฟิเคชนัโดยใช้เอนไซม์ไลเปสดว้ย
สภาวะเหมาะสมดงักล่าวทีเลือกไว ้แลว้นาํไขมนัทีไดจ้ากปฏิกิริยาไปศึกษาคุณสมบติัทางกายภาพดว้ยการ
วิเคราะห์ค่าความเป็นของแขง็ในรูปผลึก ช่วงอุณหภูมิการหลอมเหลวและการตกผลึก  และรูปร่างผลึก พบว่า
ไขมนัเมลด็เงาะหลงัการดดัแปลงโครงสร้างมีคุณสมบติัทางกายภาพเปลียนแปลงไปและมีลกัษณะคลา้ยคลึง
กบัเนยโกโกม้ากกว่า เมือเปรียบเทียบกบัไขมนัเมล็ดเงาะทีไม่ผ่านการดดัแปลงโครงสร้าง จึงเหมาะสําหรับ
การนาํไปใชง้านเป็นไขมนัทดแทนเนยโกโกช้นิด CBR 
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Cocoa butter (CB) is an important ingredient in the chocolate and related 
confectionery products. Due to high cost and fluctuations in supply and demand of CB, the 
transformation of low cost vegetable fats and oils to improve triglyceride structure through 
interesterification processes has been used to produce cocoa butter alternatives (CBA). 
Rambutans (Naphelium lappaceum L.) are economically important fruits of canning industry. 
After the rambutan flesh was utilized in the canning process, the rambutan seeds are 
discarded as waste. Previous studies reported that rambutan seeds posses a relatively high 
amount of fat with values between 14-41% by weight and around 40.3% of the fatty acid is 
oleic acid. The objective of this research was to investigate the possibility for the production of 
CBA from rambutan seed fats (RSF) using enzymatic interesterification. The effect of acyl 
donor source, substrate ratio (RSF:acyl donor), reaction time, enzyme amount and initial 
water activity of enzyme was studied. Reactions were carried out at 65°C and incubated with 
Lipozyme , which is an immobilized sn-1,3 specific lipase from Mucor miehei. After each 
experiment, the triglyceride composition of the modified fat was analyzed and compared to 
that of CB, which contains mainly of POP (23%), POSt (36%) and StOSt (21%). It was found 
the most efficient source of acyl donor was free fatty acids (palmitic and stearic acids) in 1:1 
weight ratio. The best conditions for the enzymatic interesterification of  RSF were: substrate 
weight ratio of 1:6 for RSF and acyl donor, reaction time of 8 hours, immobilized lipase of 
10% by weight of substrate and 0.11 for the initial water activity of enzyme. The triglyceride 
composition of the modified RSF was 21% for POP, 29% for POSt and 16% for StOSt. CBA 
was then produced from RSF by lipase-catalyzed interesterification using the optimum 
conditions listed above and the solid fat content (SFC), the thermal behavior during 
crystallization and melting and the crystal morphology of the CBA fat were studied and 
compared with those of CB. It was found that the crystallization and melting profiles of the 
CBA fat were very similar to CB. However, the fat exhibited slightly lower SFC at the 
temperatures below 20°C but higher SFC at the temperatures above 20°C. The crystal 
morphology of the fat was also different from CB. Consequently, the CBA fat produced could 
not be used as cocoa butter equivalent but instead has the potential for use as non-lauric 
cocoa butter replacer. 
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