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 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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บทท ี1 

บทนํา  

1.1 ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 

เงาะ (rambutan) จดัเป็นหนึงในผลไมที้มีความสาํคญัมากต่อเศรษฐกิจของประเทศไทย 
ซึงประเทศไทยเองจดัไดว้่าเป็นพืนทีทีปลูกเงาะทีมากทีสุดและดีทีสุดในโลก สําหรับพนัธ์ุเงาะที
กาํลงัไดรั้บความนิยมมากทีสุดคือเงาะโรงเรียนหรือเงาะนาสาร ซึงมีคุณภาพดีกว่าเงาะพนัธ์ุอืนๆ 
โดยปลูกทีอาํเภอนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี ส่วนพนัธ์ุทีไดรั้บความนิยมรองลงมาคือพนัธ์ุสีชมพู ปลูกที 
จ.จนัทบุรี พนัธ์ุอืนทีไดรั้บความนิยมนอ้ยลงมา ไดแ้ก่ พนัธ์ุสีทอง พนัธ์ุเจ๊ะมง และพนัธ์ุตาวี เป็นตน้ 
โดยเงาะเป็นผลไม้ทีรู้จกักันอย่างแพร่หลายในหมู่คนไทยและประเทศเพือนบ้านในแถบเอเชีย
ตะวนัออกเฉียงใต ้เนือเงาะนอกจากจะนิยมรับประทานสดๆแลว้  ยงันาํไปผลิตเป็นเงาะกระป๋อง 
โดยในบางประเทศ เช่น ประเทศฟิลิปปินส์ ไดมี้การนาํเมล็ดเงาะไปควัให้สุกแลว้นาํมารับประทาน
เป็นของขบเคียว (Solis-fuentes และคณะ, 2010) นอกจากนีเมล็ดเงาะยงัสามารถนาํไปสกดัไขมนั 
ซึงไขมนัทีไดส้ามารถนาํไปใชป้ระโยชน์ไดห้ลายดา้น เช่น นาํไปผลิตเทียนไข สบู่ หรือเป็นวตัถุดิบ
สําหรับการผลิตไบโอดีเซล เป็นตน้ (Morton, 1987; Zee, 1993) สําหรับในประเทศไทยแลว้เมล็ด
เงาะถือเป็นของเหลือทิงทีมิไดน้าํไปใช้ประโยชน์ใดๆ ซึงในแต่ละปีในช่วง 6 ปีทีผา่นมา ประเทศ
ไทยผลิตเงาะได ้ 0.3-0.5 ลา้นตนั/ปี (สํานกังานเศรษฐกิจการเกษตร, 2553) โดยเงาะ 1 กิโลกรัม จะ
ให้เมล็ด 70-80 กรัม หรือ 7-8% โดยนาํหนกั (นฐัวี, 2551) ซึงเมือพิจารณาจากขอ้มูลทีวา่เมล็ดเงาะ
สดมีความชืนเฉลีย 34.3% (wet basis) (Solis-Fuentes และคณะ, 2010) และในการสกดัไขมนัจาก
เมล็ดเงาะแหง้นนัสามารถได ้yield สูงถึง 41.3%โดยนาํหนกัของเมล็ดเงาะแห้ง (Winayanuwattikun 

และคณะ, 2008) แสดงว่าเมล็ดเงาะทีเป็นเศษเหลือทิง สามารถให้ไขมนัได้ในปริมาณมากถึง 
81,500-136,000 ตนั/ปี  
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 เนยโกโก ้(cocoa butter) เป็นไขมนัทีเป็นส่วนผสมหลกัทีมีราคาแพงทีสุดของช็อคโก
แลต เนยโกโกไ้ดม้าจากตน้โกโก้ และประกอบไปดว้ยไตรกลีเซอไรด์ 3 ชนิดหลกัๆ ดว้ยกนั คือ 
POP POSt และ StOSt  (เมือ P  O และ St คือกรดไขมนัชนิดปาล์มิติก โอเลอิก และสเตียริก ตาม 
ลาํดบั) (Xu, 2000) ในปัจจุบนัเนยโกโกมี้ราคาแพงและมีการผนัแปรของปริมาณการผลิตแบบปีต่อ
ปีเนืองจากการเปลียนแปลงของสภาพดินฟ้าอากาศและความไม่มนัคงดา้นสภาวะทางการเมืองของ
ประเทศผูป้ลูกตน้โกโก ้จึงไดมี้ความพยายามในการเสาะแสวงหาพืชชนิดอืนทีสามารถให้นาํมนั
หรือไขมันทีมีองค์ประกอบไตรกลีเซอไรด์ คุณสมบัติทางเคมี คุณสมบัติทางกายภาพ และ
พฤติกรรมการตกผลึกทีเหมือนหรือใกลเ้คียงกบัของเนยโกโกม้าผลิตเป็นไขมนัทดแทนเนยโกโก ้
(cocoa butter alternatives) ซึงไดมี้การคน้พบวา่มีพืชอยูไ่ม่กีชนิด เช่น sal, shea, elipe และ kokum 

เป็นตน้ ทีให้นาํมนัทีมีคุณสมบติัดงักล่าวใกลเ้คียงกบัของเนยโกโก ้(Lipp และ Anklem, 1998) แต่
อย่างไรก็ตามพืชเหล่านีมีส่วนใหญ่เป็นพืชล้มลุก ปลูกได้เฉพาะบางพืนที และให้ผลผลิตเป็น
ฤดูกาล นอกจากนีบางชนิดยงัให้ yield ในการสกดันาํมนัตาํอีกดว้ย จึงทาํให้ตอ้งมีการพิจารณานาํ
นาํมนัจากพืชชนิดทีหาไดง่้ายกวา่ มีราคาถูก และยงัให้ yield ในการสกดันาํมนัทีสูงกวา่ เช่น นาํมนั
ปาล์ม นาํมนัมะกอก นาํมนัรําขา้ว และนาํมนัมะพร้าว เป็นตน้ มาใชใ้นการผลิตไขมนัทดแทนเนย
โกโก ้แต่อย่างไรก็ตามนาํมนัเหล่านีมีองค์ประกอบไตรกลีเซอไรด์ทีค่อนขา้งแตกต่างจากของเนย
โกโก ้ส่งผลใหมี้คุณสมบติัทางเคมี คุณสมบติัทางกายภาพ และพฤติกรรมการตกผลึกทีแตกต่างไป
จากของเนยโกโกค้่อนขา้งมาก ทาํใหมี้ขอ้จาํกดัในการนาํมาผลิตเป็นไขมนัทดแทนเนยโกโก ้เพราะ
เหตุนีจึงไดมี้การนาํเอานาํมนัเหล่านีมาดดัแปลงองคป์ระกอบของโมเลกุลไตรกลีเซอไรด์ในนาํมนั
ใหมี้ความใกลเ้คียงกบัของเนยโกโก ้(นนัคือให้มีปริมาณและสัดส่วนของไตรกลีเซอไรด์ชนิด POP 

POSt และStOSt ใกลเ้คียงกบัของเนยโกโก)้ ดว้ยวิธีทีแตกต่างกนัไป เช่น การตกผลึกแยกส่วน 
(Fractionation) และการทาํอินเตอร์เอสเตอริฟิเคชนั (Interesterification) ซึงมีทงัแบบใชค้วามร้อน
สูงควบคู่กบัตวัเร่งปฏิกิริยาทีเป็นสารเคมี (Chemical interesterification) และแบบทีใช้ความร้อน
ปานกลางร่วมกบัการใชเ้อนไซมเ์ป็นตวัเร่งปฏิกิริยา (Enzymatic interesterification) เป็นตน้ 
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 การทาํอินเตอร์เอสเตอริฟิเคชนัแบบใชเ้อนไซมใ์นการผลิตไขมนัทดแทนเนยโกโกน้นั 
เป็นการเปลียนชนิดของกรดไขมนั (fatty acid chain) ทีจบัอยูก่บักลีเซอรอลในตาํแหน่งพนัธะที 1 

(sn-1) และ 3 (sn-3) ของโมเลกุลไตรกลีเซอไรด์ ดว้ยการใชเ้อนไซมไ์ลเปสทีทาํงานจาํเพาะ (ชนิด 
sn-1,3 specific lipase) มาทาํการตดักรดไขมนัชนิดทีไม่ตอ้งการออกไปจากตาํแหน่งพนัธะที 1 และ 
3 แลว้ทาํการต่อกรดไขมนัชนิดทีตอ้งการเขา้ไปแทนที (Xu, 2000) โดยเอนไซมไ์ลเปสทีใชน้นัส่วน
ใหญ่ผลิตไดจ้ากจุลินทรียช์นิด Mucor miehei, Mucor javanicus, Aspergillus niger, Rhizopus 

arrhizus และ Rhizopus delemar เป็นตน้ (Senanayake และ Shahidi, 2005) ซึงนาํมนัทีเหมาะสม
สาํหรับใชใ้นการผลิตไขมนัทดแทนเนยโกโกน้นัควรเป็นนาํมนัทีมีกรดโอเลอิกในปริมาณสูง และ
กรดโอเลอิกนีควรจะจบัอยูที่ตาํแหน่งพนัธะที 2 (sn-2) เป็นส่วนใหญ่ ส่วนกรดไขมนัทีตอ้งการเขา้
มาแทนทีในตาํแหน่งพนัธะที 1 และ 3 นนั ส่วนใหญ่จะเป็นกรดปาล์มิติก และ/หรือ กรดสเตียริก 

ซึงอาจไดม้าจาก acyl donor ในรูปแบบทีหลากหลาย เช่น กรดไขมนัอิสระ (palmitic acid และ/หรือ 
stearic acid) หรือกรดไขมนัทีอยูใ่นรูปเอสเทอร์ (เช่น ethyl stearate และ/หรือ methyl palmitate) 

สุดทา้ยจะทาํให้ไดไ้ขมนัทดแทนเนยโกโกที้มีปริมาณและสัดส่วนของ POP POSt และ StOSt ที
ใกล้เคียงกบัของเนยโกโก้ โดย ณ ปัจจุบนันี การดดัแปลงโครงสร้างโมเลกุลไตรกลีเซอไรด์ใน
นาํมนัหรือไขมนัดว้ยวิธีอินเตอร์เอสเตอร์ริฟิเคชนัแบบใช้เอนไซมเ์พือการผลิตไขมนัทดแทนเนย
โกโก ้กาํลงัไดรั้บความสนใจเป็นอยา่งมากจากภาคอุตสาหกรรม (Tchobo และคณะ, 2009) ทงันี
เป็นเพราะวา่กระบวนการดงักล่าวมีขอ้ดีทีเหนือกวา่กระบวนการอืนๆ ในหลายๆ ดา้น เช่น เป็นกระ 
บวนการทีใชพ้ลงังานตาํ มี by-products นอ้ย และเป็น green process เนืองจากก่อให้เกิดของเสียที
เป็นพิษต่อสิงแวดลอ้มในปริมาณตาํ (Xu, 2000) ทีผา่นมาไดมี้งานวิจยัหลายงานทีไดท้าํการศึกษา
การดดัแปลงโครงสร้างโมเลกุลไตรกลีเซอไรด์ในนาํมนัดว้ยวิธีอินเตอร์เอสเตอร์ริฟิเคชนัแบบใช้
เอนไซม์กบันาํมนัหลายชนิดแตกต่างกนัไป เช่น นาํมนัปาล์ม (Undurraga และคณะ, 2001; Yazdi 

and Alemzade, 2011) นาํมนัมะกอก (Ciftci และคณะ, 2009; Oh และคณะ, 2009) นาํมนัถวัเหลือง 
(Abigor และคณะ, 2003) นาํมนัเมล็ดดอกทานตะวนั (Adhikari et al., 2010; Salas และคณะ, 2011) 

นาํมนัรําขา้ว (Alim และคณะ, 2008) นาํมนัมะพร้าว (Rao และคณะ, 2001) และนาํมนัเมล็ดชา 
(Wang และคณะ, 2006; Zarringhalam et al., 2010) เป็นตน้ โดยงานวิจยัเหล่านนัไดศึ้กษาผลของ
ปัจจยัต่างๆ ในระหวา่งการทาํปฏิกิริยาอินเตอร์เอสเตอร์ริฟิเคชนั เช่น ชนิดของแหล่ง acyl donor      
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ทีใช ้ อตัราส่วนของนาํมนัต่อ acyl donor  ชนิดและปริมาณของเอนไซมที์ใช้  ระยะเวลาในการ
เกิดปฏิกิริยา   ความชืนหรือค่า aw เริมตน้ของเอนไซม ์เป็นตน้  

 ประเทศไทยในปัจจุบนัไดส้ังสินคา้ประเภทเนยโกโกแ้ละไขมนัทดแทนเนยโกโกเ้ขา้
มาเพือใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตไอศกรีม ผลิตภณัฑ์เบเกอรี ลูกอม ลูกกวาด ขนมขบเคียวและ
ช็อกโกแลตในปริมาณมากต่อปี คิดเป็นมูลค่ามหาสาร ในสถานการณ์ปัจจุบนัทีราคาของเนยโกโก้
เพิมสูงอย่างต่อเนืองนนั ย่อมทาํให้ตน้ทุนการผลิตสินคา้ทีมีเนยโกโก้เป็นส่วนประกอบนันเพิม
สูงขึนตามไปดว้ย เพือเป็นการลดตน้ทุนดงักล่าวและเป็นการเพิมโอกาสรวมถึงความสามารถใน
การแข่งขนั เรามีความจาํเป็นทีจะตอ้งเสาะหาแหล่งนาํมนัจากพืชทีมีอยูภ่ายในประเทศทีมีศกัยภาพ
สําหรับการนาํมาดดัแปลงโครงสร้างเพือนาํมาใช้ในการผลิตไขมนัทดแทนเนยโกโก ้หรือใช้เป็น 
feed stock สําหรับการผลิตผลิตภณัฑ์ไขมนัชนิดอืนๆ เช่น มาร์การีน shortening และผลิตภณัฑ์
ประเภทสเปรด (spread) ซึงไขมนัจากเมล็ดเงาะทียงัไม่เคยมีการศึกษาอยา่งกวา้งขวาง ถือเป็นไขมนั
ทีมีศกัยภาพสูงสาํหรับการนาํมาดดัแปลงโครงสร้างเพือนาํมาใชใ้นการผลิตไขมนัทดแทนเนยโกโก ้
ทงันีเนืองจากวา่เป็นไขมนัทีมีกรดโอเลอิกเป็นส่วนประกอบของโมเลกุลไตรกลีเซอไรด์ในปริมาณ
สูงถึง 55.25% (Winayanuwattikun และคณะ, 2008) และให้ปริมาณ yield ในการสกดัไขมนัสูง ถา้
เราได้ทาํการศึกษาถึงสภาวะต่างๆ ทีมีผลต่อการดดัแปลงโครงสร้างโมเลกุลไตรกลีเซอไรด์ของ
ไขมนัเมล็ดเงาะดว้ยวิธีอินเตอร์เอสเตอริฟิเคชนัแบบทีใชเ้อนไซม์ ให้มีความเขา้ใจและไดข้อ้สรุป
ของสภาวะทีเหมาะสมได ้เราจะไดอ้งค์ความรู้ใหม่สําหรับการผลิตไขมนัทดแทนเนยโกโกขึ้นได้
เองภายในประเทศในอนาคตเพือรองรับการเติบโตและการแข่งขันทีสูงขึนตลอดเวลาของ
อุตสาหกรรมการผลิตไอศกรีม ผลิตภณัฑ์เบเกอรี ลูกอม ลูกกวาด ขนมขบเคียวและช็อกโกแลต ซึง
การนาํเมล็ดเงาะทีเป็นของเหลือทิงในประเทศมาทาํการสกดัไขมนัเพือทาํการผลิตไขมนัทดแทน
เนยโกโกไ้ดเ้องในอนาคตนนั นอกจากจะเป็นการลดปริมาณการนาํเขา้ไขมนัทดแทนเนยโกโกจ้าก
ต่างประเทศแลว้ ยงัเป็นการใชป้ระโยชน์จากของเหลือทิงอยา่งมีประสิทธิภาพ ถือเป็นการเพิมมูลค่า
สินคา้เพือพฒันาศกัยภาพการผลิตใหแ้ก่ประเทศอีกดว้ย  
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 ดงันันงานวิจยันีจึงมีแนวคิดทีจะทาํการศึกษาการผลิตไขมนัทดแทนเนยโกโก้จาก
ไขมันเมล็ดเงาะด้วยกระบวนการอินเตอร์เอสเตอร์ริฟิเคชันโดยใช้เอนไซม์ไลเปส โดยจะ
ทาํการศึกษาผลของปัจจยัต่างๆ ทีมีต่อกระบวนการ คือ ชนิดของแหล่ง acyl donor  อตัราส่วนของ
ไขมนัต่อ acyl donor (อตัราส่วนของสารตงัตน้ หรือ substrates ratio) ระยะเวลาในการเกิดปฏิกิริยา 
ปริมาณเอนไซมที์ใช ้และค่า aw เริมตน้ของเอนไซม ์เพือหาสภาวะทีเหมาะสมทีสุดในการดัดแปลง
โครงสร้างไตรกลีเซอไรด์ในไขมนัเมล็ดเงาะเพือทาํการผลิตไขมนัทดแทนเนยโกโก ้ในกลุ่ม non-

lauric fat ซึงเมือดดัแปลงแลว้ชนิดของไขมนัทดแทนเนยโกโกที้สามารถเป็นไปได ้ก็คือ cocoa 

butter equivalent (CBE) และ cocoa butter replacer (CBR) โดยถา้หากไขมนัเมล็ดเงาะทีดดัแปลง
ไดมี้ทงัคุณสมบติัทางเคมีและทางกายภาพเหมือนกบัเนยโกโก ้จะสามารถใชท้ดแทนเนยโกโกไ้ด้
ทุกสัดส่วนในการผลิตช็อคโกแลต จะเรียกว่า CBE และหากมีคุณสมบติัทางกายภาพเหมือนหรือ
ใกล้เคียงกบัเนยโกโก ้แต่คุณสมบติัทางเคมีบางส่วนคล้ายกบัเนยโกโกก้็จะสามารถนาํมาใช้เป็น
ไขมนัทดแทนเนยโกโกช้นิด CBR (Lipp และ Anklem, 1998; Talbot, 1999) 

1.2 ความมุ่งหมายและวตัถุประสงค์ของการศึกษา 

1.2.1 เพือศึกษาผลของปัจจยัต่างๆ คือ ชนิดของแหล่ง acyl donor  อตัราส่วนของไข 
มนัต่อ acyl donor  ระยะเวลาในการเกิดปฏิกิริยา  ปริมาณเอนไซมที์ใช้  และค่า aw เริมตน้ของเอน 
ไซม์ทีมีต่อกระบวนการอินเตอร์เอสเตอร์ริฟิเคชนัของไขมนัเมล็ดเงาะแบบใชเ้อนไซมไ์ลเปสเป็น
ตวัเร่งปฏิกิริยา  

1.2.2 เพือศึกษาคุณสมบัติด้านกายภาพ ค่าเปอร์เซ็นต์การเป็นของแข็งในรูปผลึก 
พฤติกรรมการหลอมเหลว อุณหภูมิในการตกผลึกและการหลอมเหลว และรูปร่างผลึกของไขมนั
เมล็ดเงาะทีผ่านการดดัแปลงโครงสร้างโมเลกุลไตรกลีเซอไรด์ดว้ยกระบวนการอินเตอร์เอสเตอร์
ริฟิเคชันแบบใช้เอนไซม์ไลเปสเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาภายใต้สภาวะทีเหมาะสมทีสุดทีเลือกไว้
เปรียบเทียบกบัของไขมนัเมล็ดเงาะทีไม่ผา่นการดดัแปลงโครงสร้าง เนยโกโก ้และตวัอยา่งไขมนั
ทดแทนเนยโกโกที้มีจาํหน่ายตามทอ้งตลาด 
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1.3 สมมติฐานการศึกษา 

  ปัจจยัต่างๆ เช่น ชนิดของแหล่ง acyl donor อตัราส่วนของไขมนัต่อ acyl donor  
ระยะเวลาในการทาํปฏิกิริยา และค่า aw เริมตน้ของเอนไซม ์มีผลต่อประสิทธิภาพในการทาํงานของ
เอนไซม์ทีนาํมาทาํการดดัแปลงโครงสร้างของโมเลกุลไตรกลีเซอไรด์ดว้ยกระบวนการอินเตอร์       
เอสเตอร์ริฟิเคชนั                                                      

 

1.4 ขอบเขตของการศึกษา 

 1.4.1 การศึกษาผลของปัจจยัต่างๆ ทีมีต่อกระบวนการอินเตอร์เอสเตอร์ริฟิเคชนัของ
ไขมนัเมล็ดเงาะแบบใชเ้อนไซมไ์ลเปสเป็นตวัเร่งปฏิกิริยา คือ  

 ชนิดของแหล่ง acyl donor  

  อตัราส่วนของไขมนัต่อ acyl donor 

  ระยะเวลาในการเกิดปฏิกิริยา  
  ปริมาณเอนไซมที์ใช ้

  ค่า aw เริมตน้ของเอนไซม ์ 

 1.4.2 การศึกษาคุณสมบัติด้านต่างๆของไขมันเมล็ดเงาะทีผ่านการดัดแปลงด้วย
กระบวนการอินเตอร์เอสเตอร์ริฟิเคชนัแบบใช้เอนไซม์ไลเปสเป็นตวัเร่งปฏิกิริยา ภายใตส้ภาวะ
ต่างๆ โดยศึกษาเปรียบเทียบกบัคุณสมบติัของเนยโกโกแ้ละของไขมนัทดแทนเนยโกโกช้นิดทีมี
จาํหน่ายตามทอ้งตลาด ทงั CBE และ CBR เพือหาสภาวะทีเหมาะสมทีสุดในการผลิตไขมนัทดแทน
เนยโกโกจ้ากไขมนัเมล็ดเงาะดว้ยวิธีอินเตอร์เอสเตอร์ริฟิเคชนัโดยใชเ้อนไซมไ์ลเปส ซึงคุณสมบติั
ของไขมนัทีจะทาํการศึกษาคือ 

- องคป์ระกอบไตรกลีเซอไรดใ์นไขมนั ดว้ยเทคนิค High-Performance Liquid  

   Chromatography (HPLC) 

- ค่าเปอร์เซ็นตก์ารเป็นของแขง็ในรูปผลึก (solid fat content) และพฤติกรรมการ 

  หลอมเหลว ดว้ยเทคนิค pulsed-Neclear Magnetic Resonance (p-NMR) 
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- อุณหภูมิในการตกผลึกและอุณหภูมิในการหลอมเหลว ดว้ยเทคนิค Differential Scanning  

   Calorimetry (DSC) 

- กลไกในการตกผลึก (crystallization kinetics) ดว้ยเทคนิค pulsed-Nuclear Magnetic  

   Resonance (p-NMR) 

- รูปร่างผลึก (crystal morphology) ดว้ยเทคนิค Polarlized-Light Microscopy (PLM) 
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บทท ี2 

วรรณกรรมทีเกยีวข้อง  

2.1 เงาะและนํามันเมลด็เงาะ 

  เงาะ (rambutan) มีชือทางวิทยาศาสตร์  Naphelium lappaceum L. จดัอยูใ่นพืชวงศ ์
Sapindacea เป็นผลไมที้รู้จกักนัอยา่งแพร่หลายในหมู่คนไทย ประเทศไทยจดัไดว้า่เป็นพืนทีทีปลูก
เงาะมากทีสุดและดีทีสุดในโลก พนัธ์ุของเงาะทีมีการปลูกเป็นการคา้อย่างกวา้งขวางในประเทศมี     
2 พนัธ์ุ ไดแ้ก่  

  1.พนัธ์ุโรงเรียน เป็นเงาะทีมีคุณภาพดี เป็นทีตอ้งการของตลาด มีราคาสูง ผิวสีแดงเขม้
โคนขนมีสีแดง ปลายขนมีสีเขียว เนือหนา แหง้ และล่อนออกจากเมล็ดไดง่้าย ตอบสนองต่อปุ๋ยไดดี้ 
เมือขาดนาํในช่วงผลอ่อน ผลจะแตกหรือหล่นไดม้าก 

  2. พนัธ์ุสีชมพ ูเป็นพนัธ์ุทีปลูกง่าย มีการเจริญเติบโตดี ทนทานต่อการเปลียนแปลงของ
สภาพดินฟ้าอากาศ ให้ผลดกมีผิวและขนเป็นสีชมพูสด เนือหนา ฉาํนาํ บอบชาํง่าย ไม่ทนทานต่อ
การขนส่ง 

 สําหรับพนัธ์ุเงาะทีกาํลงัไดรั้บความนิยม คือ เงาะโรงเรียนหรือเงาะนาสาร ซึงไดรั้บ
ความนิยมมากทีสุด  มีคุณภาพดีกว่าพนัธ์ุอืนๆ โดยปลูกทีอาํเภอนาสาร สุราษฎร์ธานี ส่วนพนัธ์ุที
ไดรั้บความนิยมรองลงมา คือ พนัธ์ุสีชมพ ูปลูกทีจนัทบุรี พนัธ์ุอืนทีไดรั้บความนิยมนอ้ยลงมาไดแ้ก่ 
พนัธ์ุสีทอง พนัธ์ุเจะ๊มง และพนัธ์ุตาว ีเป็นตน้ (ปราณี, 2534) 

  สถานการณ์สินคา้เกษตรทีสาํคญัและแนวโนม้ปี 2554 ของเงาะ ในดา้นต่างๆ เป็นดงันี 

1. การผลิต ในปี 2554 คาดวา่จะมีพืนทีให้ผล 308,908 ไร่ ผลผลิต 345,976 ตนั พืนทีให้ผล
ลดลงจากปี 2553 ร้อยละ 7.94 ในขณะทีผลผลิตเพิมขึนจากปี 2553 ร้อยละ 2.44 ตามลาํดบั (ตารางที 
1) 
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2. การตลาด แบ่งเป็น 
(1) ความต้องการบริโภค คาดว่าการบริโภคภายในประเทศเงาะสดและผลิตภณัฑ์จะมี

ปริมาณ 300,000 ตนั หรือลดลงจากปี 2553 ร้อยละ 8.71 จากการผลกัดนัให้มีการส่งออกเพิมมาก
ขึน (ตารางที 2) 
            (2) การส่งออก คาดว่าการส่งออกเงาะสดและผลิตภณัฑ์จะเพิมขึนจากปีทีผ่านมากว่า       
ร้อยละ 50 หรือประมาณ 13,000 ตนัสด โดยแยกเป็นเงาะสด 10,000 ตนั เงาะกระป๋อง 1,000 ตนั
และเงาะสอดไส้สับปะรด 2,000 ตนั จากการเร่งผลกัดนัการส่งออกเช่น ตะวนัออกกลาง และการคา้
ผา่นชายแดนกบัประเทศเพือนบา้น รวมทงัการนาํเทคโนโลยีการยืดอายุเงาะสดดว้ยถุงพลาสติกเพือ
การส่งออกโดยทางเรือมาใชจ้ะช่วยลดตน้ทุนการขนส่งและทาํใหส้ามารถขยายตลาดส่งออกไดเ้พิม
มากขึน (ตารางที 2) 

(3) ราคา คาดว่าราคาทีเกษตรกรขายได ้ราคาขายส่งตลาดกรุงเทพฯ และราคาส่งออกจะ
ใกลเ้คียงกบัปีทีผา่นมา 

 

ตารางที 1  เนือทีใหผ้ล ผลผลิต และผลผลิตต่อไร่เงาะ ปี 2549 – 2553 
 

ปี พ.ศ. เนือทีใหผ้ล (ไร่) ผลผลิต (ตนั) ผลผลิตต่อไร่ (กิโลกรัม) 
2549 458,336 436,474 952 

2550 423,804 489,296 1,151 

2551 396,987 404,053 1,018 

2552 362,061 370,600 1,024 

2553 335,538 337,721 1,007 

อตัราเพิมร้อยละ -7.51 -7.6 -0.05 

ทีมา: สาํนกังานเศรษฐกิจการเกษตร (2553) 

 

 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที 2 การบริโภคภายในประเทศและการส่งออกเงาะสดและผลิตภณัฑ ์ปี 2549 – 2553 

ทีมา: สาํนกังานเศรษฐกิจการเกษตร (2553)  
หมายเหตุ: * เป็นการประมาณการ 
 

3. ปัจจยัทีมีผลกระทบต่อปริมาณการผลิตและการส่งออก 

(1) ปัจจยัทีมีผลกระทบต่อการผลิต ในปี 2553 เนือทีให้ผลและผลผลิตลดลง เนืองจาก
ในช่วงหลายปีทีผา่นมาราคาทีเกษตรกรไดรั้บตกตาํอยา่งต่อเนือง และขาดแคลนแรงงานในการเก็บ
เกียวโดยเฉพาะในช่วงฤดูกาล  ทาํให้เกษตรกรบางส่วนไดโ้ค่นตน้เงาะทิง และหนัไปปลูกพืชอืนที
ใหร้าคาดีกวา่ เช่น ยางพารา และปาลม์นาํมนั สาํหรับในปี 2554 คาดวา่สภาพภูมิอากาศจะเหมาะสม
ต่อการออกดอกและติดผลจะทาํให้ผลผลิตเพิมขึนจากปี 2553 อาจจะทาํให้ราคาทีเกษตรกรไดรั้บ
ลดตาํลงโดยเฉพาะในช่วงฤดูกาล 

(2) ปัจจยัทีมีผลกระทบต่อการส่งออก ในปี 2553 ปริมาณและมูลค่าการส่งออกเพิมขึนจาก
ปี 2552 อย่างไรก็ตามการแข็งค่าของเงินบาทไม่ส่งผลกระทบต่อการส่งออก โดยเฉพาะเงาะสด 
เนืองจากส่วนใหญ่เการส่งออกเป็นการคา้ขายผ่านชายแดนกบัประเทศเพือนบา้น เช่น กมัพูชา 
มาเลเซีย สปป.ลาว และเวียดนาม ซึงจะใชส้กุลเงินบาทในการซือขาย ส่วนการแข็งค่าของเงินบาท
ไดส่้งผลกระทบกบัการส่งออกเงาะบรรจุกระป๋องและเงาะสอดไส้สับปะรดบรรจุกระป๋อง ซึงราคา
ในตลาดปลายทางมีราคาสูงขึน ทาํใหไ้ม่สามารถแข่งขนักบัผลไมก้ระป๋องชนิดอืนๆ โดยเฉพาะจาก
จีนซึงมีราคาทีถูกกวา่ได ้  

ปี พ.ศ. การบริโภคภายในประเทศ
(ตนั) 

การส่งออก 

ปริมาณ (ตนั) มูลค่า (ลา้นบาท) 
2549 428,166 9,160 314.81 

2550 485,534 4,272 131.21 

2551 397,489 6,564 126.84 

2552 364,273 6,327 142.81 

2553 328,634 9,087* 171.00* 

อตัราเพิมร้อยละ -7.84 3.84 -10.74 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 จากตารางที 1 และ 2 จะเห็นว่าประเทศไทยเป็นผูผ้ลิตเงาะได้ในปริมาณมากต่อปี  

โดยเฉพาะช่วงเดือนพฤษภาคมและมิถุนายนซึงเป็นช่วงทีผลผลิตออกมากและสามารถส่งออกไดปี้
ละประมาณ 10-15 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ (Sirisompong และคณะ, 2011) ในประเทศไทยมีโรงงาน
อุตสาหกรรมหลกัๆ ทีใชเ้งาะเป็นวตัถุดิบคือ โรงงานผลิตเงาะกระป๋อง และโรงงานผลิตเงาะยดัไส้
สับปะรดในนาํเชือมบรรจุกระป๋อง สําหรับเมล็ดเงาะซึงเป็นของเหลือทิงจากโรงงานเหล่านี ส่วน
ใหญ่ยงัมิได้นาํไปใช้ประโยชน์ งานวิจยัทีผ่านมาพบว่าเมล็ดเงาะมีไขมนัระหว่าง 14-41 %โดย
นาํหนกัของเมล็ดเงาะ และปัจจุบนัมีความตอ้งการนาํมนัและไขมนัเพิมมากขึนเพือใช้สําหรับการ
บริโภคของมนุษยแ์ละโรงงานอุตสาหกรรม  จึงทาํให้จาํเป็นทีจะตอ้งทาํการศึกษาแหล่งทีมาในการ
ผลิตนาํมนัใหม่ๆ ดงันนัในการสกดัไขมนัจากเงาะ จึงไม่ไดมี้ประโยชน์แค่เฉพาะในการผลิตเทียน 

สบู่ แต่จะมีประโยชน์รวมไปถึงอุตสาหกรรมอาหารดว้ย  

 งานวิจยัของ Solis-Fuentesc และคณะ (2010) ไดน้าํเมล็ดเงาะของประเทศเม็กซิโกมา
ทาํการลา้งและลอกเปลือกหุม้สีนาํตาล/เทาออก ใหเ้หลือแต่เนือเมล็ดสีเหลืองมาทาํการบดและอบที
อุณหภูมิ 60°C เป็นระเวลา 4 ชวัโมง จากนนัทาํการสกดัไขมนัดว้ยชุดสกดั Soxhlet โดยใชต้วัทาํละ 
ลายเฮกเซน ทาํการสกดัเป็นเวลา 6 ชวัโมง จากนนัจึงทาํการระเหยตวัทาํละลายโดยใช ้Rotavapour 

ภายใตส้ภาวะสุญญากาศ ซึงSolis-Fuentesc และคณะ(2010) ไดน้าํวิธีการทาํให้บริสุทธิของWesson 

method มาใชท้าํใหไ้ด ้purified fat เพือนาํมาศึกษาคุณสมบติัและองคป์ระกอบในไขมนั  

 จากการวิเคราะห์คุณลกัษณะทางเคมีของไขมนัเมล็ดเงาะพบว่ามีค่า refractive index 

เท่ากบั 1.468 free fatty acid ร้อยละ 1.99 saponification index เท่ากบั 186 และ iodine index เท่ากบั 
47  และผลการวเิคราะห์ชนิดและปริมาณของกรดไขมนัทีพบในไขมนัจากเมล็ดเงาะแสดงในตาราง
ที 3 ซึงเป็นการเปรียบเทียบงานวิจยัทีมีการวิเคราะห์ชนิดและปริมาณของกรดไขมนัจากแหล่งทีมา
ต่างกนั เพือแสดงให้เห็นว่าเมือทาํการปลูกเงาะในบริเวณทีต่างกนัก็จะส่งผลต่อชนิดและปริมาณ
ของกรดไขมนัอิสระทีมีอยูใ่นโครงสร้างดว้ย 
  

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที 3  ชนิดและปริมาณของกรดไขมนัทีพบในไขมนัเมล็ดเงาะ 

ชือกรดไขมนั ชนิดกรดไขมนั 

ปริมาณเป็นร้อยละ (โดยนาํหนกั) 
Solis-Fuentes 

และคณะ (2010) 

Sirisompong 

และคณะ (2011) 

Myristic acid C14:0 - 0.02 

Palmitic acid C16:0 6.1 4.69 

Palmitoleic acid C16:1 1.5 0.49 

Stearic acid C18:0 7.1 7.03 

Oleic acid C18:1 40.3 36.79 

Trans-9-Elaidic acid  C18:1 ω9t - 0.03 

Cis-9,12-Linoleic acid  C18:2 ω6 - 1.37 

α-Linolenic acid C18:3 ω3 - 6.48 

Arachidic acid C20:0 34.5 34.32 

Gondoic acid C20:1 6.3 - 

Cis-11,14-Eicosadienoic acid C20:2 - 0.04 

Heneicosanoic acid C21:0 - 0.05 

Behenic acid C22:0 2.9 3.1 

Erucic acid C22:1ω9 - 0.66 

Tricosanoic acid C23:0 - 0.03 

Lignoceric acid C24:0 - 0.33 

ทีมา: Solis-Fuentesc และคณะ (2010); Sirisompong และคณะ (2011) 

หมายเหตุ:  – หมายถึง ไม่มีการรายงานไว ้
  

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 คุณลกัษณะทางกายภาพ เช่น พฤติกรรมการตกผลึกและการหลอมเหลวของไขมนั
เมล็ดเงาะ จากงานวิจยัของ Solis-Fuentesc และคณะ (2010) ไดท้าํการศึกษาการตกผลึกของไขมนั
เมล็ดเงาะดว้ยเทคนิค DSC โดยให้ความร้อนทีอุณหภูมิ 90°C เป็นเวลา 10 นาที เพือเป็นการทาํลาย
ผลึกทงัหมดในตวัอยา่ง จากนนัทาํให้เยน็ลงจนถึง -80°C ดว้ยอตัราเร็ว 10°C ต่อนาที อุณหภูมิทีเริม
ตกผลึก +33.6°C จากนนัก็จะตกผลึกจนกระทงัถึงอุณหภูมิ -45.6°C การเกิดผลึกนนัจะตอ้งคายพลงั 
งานทงัสิน 89 J/g ส่วนการหลอมเหลวของไขมนัเมล็ดเงาะโดยใหค้วามร้อนแก่ตวัอยา่งจากอุณหภูมิ 
-80°C ดว้ยอตัราเร็ว 10°C ต่อนาที จนกระทงัถึงอุณหภูมิ 90°C พบวา่อุณหภูมิทีเริมหลอมเหลวคือ    
-14.5°C และไขมนัหลอมเหลวจนหมดที 51.8°C โดยใชพ้ลงังาน 124.3 J/g ในการหลอมเหลว
ไขมนัทงัหมด ดงัแสดงในภาพที 1 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที 1  เทอร์โมแกรมจากการวเิคราะห์ช่วงอุณหภูมิในการตกผลึกและการหลอมเหลวของไขมนั 

               เมล็ดเงาะดว้ยเทคนิค DSC 

ทีมา: Solis-Fuentesc และคณะ (2010) 

งานวิจยัของ Sirisompong และคณะ (2011) ไดท้าํการศึกษาเพือวิเคราะห์รูปแบบการ
หลอมเหลวและการตกผลึกของไขมนัเมล็ดเงาะ โดยพบว่าช่วงอุณหภูมิของการหลอมเหลวมีสาม
ช่วง คือ อุณหภูมิในการหลอมเหลวตาํ ปานกลาง และสูง เนืองจากไขมนัเมล็ดเงาะมีความหลาก 
หลายขององคป์ระกอบจึงมีช่วงอุณหภูมิของการหลอมเหลวกวา้ง โดยอุณหภูมิทีมีความสามารถใน
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การหลอมเหลวไดดี้ของทงัช่วงทีมีอุณหภูมิตาํ ปานกลาง และสูง คือ 4.2  37.4 และ 49.8°C ตาม 
ลาํดบั จากเทอร์โมแกรมแสดงให้เห็นอุณหภูมิทีเริมหลอมเหลวคือ -4.5°C และไขมนัหลอม เหลว
จนหมดที 58.9°C และใชพ้ลงังาน 85.4 J/g ในการหลอมเหลวไขมนัทงัหมด ส่วนอุณหภูมิในการ
ตกผลึกเริมที 37.8°C ตกผลึกจนกระทงัถึงอุณหภูมิ -14.8°C และคายพลงังานออกมา 92.1 J/g (ภาพ
ที 2a)   
 ช่วงการหลอมเหลวของไขมนัเมล็ดเงาะทีอุณหภูมิตาํ ประมาณ -15 ถึง 10 °C เกิดขึน
เนืองจากองคป์ระกอบภายในโครงสร้างทีเป็นกรดไขมนัไม่อิมตวั ช่วงการหลอมเหลวของไขมนั
เมล็ดเงาะทีอุณหภูมิปานกลางประมาณ 28-40°C เกิดจากไตรกลีเซอไรด์ทีเป็นกลุ่ม Disaturated  
ช่วงการหลอมเหลวของไขมนัเมล็ดเงาะทีอุณหภูมิสูงประมาณ 45-65°C เกิดจากองคป์ระกอบภาย 
ในโครงสร้างทีเป็นกรดไขมนัอิมตวัสายยาว 

เมือนาํเนยโกโกที้จาํหน่ายในทอ้งตลาดมาศึกษาช่วงอุณหภูมิในการหลอมเหลว และ
การตกผลึกในสภาวะเดียวกนักบัไขมนัเมล็ดเงาะพบวา่ thermogram ทีไดมี้ช่วงการหลอมเหลวเพียง
แค่พีคเดียว และมีช่วงของการหลอมเหลวแคบแสดงให้เห็นว่ามีไตรกลีเซอไรด์เพียงไม่กีชนิดใน
โครงสร้าง อุณหภูมิทีสามารถหลอมเหลวและตกผลึกไดม้ากทีสุด คือ  36.25 และ13.24°C ตามลาํ 
ดบั (ภาพที 2b) จะสังเกตไดว้่าช่วงการหลอมเหลวช่วงทีสองของไขมนัเมล็ดเงาะมีช่วงอุณหภูมิ
คลา้ยคลึงกบัเนยโกโก ้แสดงให้เห็นว่าส่วนหนึงของไขมนัเมล็ดเงาะมีศกัยภาพทีจะนาํไปผลิตไข 
มนัทดแทนเนยโกโก ้(Cocoa butter replacer) สาํหรับอุตสาหกรรม 

ค่าทีไดแ้สดงถึงจุดหลอมเหลวของไขมนัเมล็ดเงาะทีทาํการศึกษาอยูใ่นช่วงทีค่อนขา้ง
กวา้ง ซึงค่าทีไดน้นัมีความแตกต่างอยา่งเล็กนอ้ย กบังานวิจยัของ Solis-Fuentesc และคณะ (2010) 
ทีทาํการศึกษาช่วงของอุณหภูมิในการหลอมเหลวและการตกผลึกของไขมนัเมล็ดเงาะเช่นเดียวกนั 
ดงันนัจึงยากทีจะทาํการเปรียบเทียบ thermal profile ของนาํมนัหรือไขมนัจากแหล่งทีมาทีแตกต่าง
กนั รวมทงัยงัมีวิธีเทคนิคการวิเคราะห์ทงัทางคุณภาพและปริมาณทีแตกต่างกนั จึงทาํการศึกษา
เปรียบเทียบรูปแบบการตกผลึก (polymorphic from) ของไขมนัเมล็ดเงาะ พบวา่มีรูปแบบผลึกเป็น 
Beta (β) 84.7% และ Beta-prime (β') 15.3% โดยนาํหนกั ซึงมีแนวโนม้ทีจะตกผลึกในรูปแบบ β 
สอดคลอ้งกบัการเมือเปรีบเทียบกบัของเนยโกโกที้จาํหน่ายในทอ้งตลาดทีศึกษาในสภาวะเดียวกนั 
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ภาพที 2  พฤติกรรมการหลอมเหลวและการตกผลึกของไขมนัเมล็ดเงาะ (a) และเนยโกโก ้(b) 

ทีมา: Sirisompong และคณะ (2011) 

 เมืออุณหภูมิมากขึน ค่าเปอร์เซ็นต์การเป็นของแข็งในรูปผลึกใน้มนัเมล็ดเงาะ (Solid 

fat contect : %SFC)  จะนอ้ยลงเนืองจากไขมนัละลาย (ภาพที 3) โดย Solis-Fuentesc และคณะ 
(2010) กว่าวว่าโครงสร้างทีได้มีความคงตวั (consistency) มากกว่าไขมนัสัตว ์ไขมนัหมู นาํมนั
ปาล์ม แต่มีความคงตวันอ้ยกว่าเนยโกโก ้และไขมนัทีผา่นกระบวนการ hydrogenation จากกราฟ
แสดงใหเ้ห็นวา่ไขมนัเมล็ดเงาะไม่สามารถละลายไดห้มดทีอุณหภูมิ 30-40°C 
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ภาพที 3  ค่า Solid fat content (%) ของไขมนัเมล็ดเงาะ 
ทีมา: Solis-Fuentesc และคณะ (2010) 

2.2 เนยโกโก้ 

 ประเทศไทยในปัจจุบนัไดส้ังสินคา้ประเภทโกโก้เขา้มา เพือใช้ในอุตสาหกรรมการ
ผลิตไอศกรีม ลูกอม ลูกกวาดและช็อกโกแลต โดยองค์ประกอบทีสําคญัของช็อกโกแลตคือเนย
โกโก ้(Tchobo และคณะ, 2009) ซึงเนยโกโก ้(cocoa butter) เป็นไขมนัทีเป็นส่วนผสมหลกัทีมีราคา
แพงทีสุดของช็อคโกแลต ประกอบไปด้วยไตรกลีเซอไรด์หลัก 3 ชนิด ในเนยโกโก้ คือ 1,3-
dipalmitoyl-2-oleoylglycerol (POP) ร้อยละ 13-22.6,1(3)-palmitoyl-3(1)-stearoyl-2-oleoylglycerol 

(POSt) ร้อยละ 35.8 – 41.4 (ดงัแสดงในภาพที 4) และ1,3-distearoyl-2-oleoylglycerol(StOSt) ร้อย
ละ 22.8-31.3 (เมือ P, O และ St คือกรดไขมนัชนิดปาล์มิติก, โอเลอิก และสเตียริก ตามลาํดบั) 
(Chaiseri และ Dimick, 1989;  Xu, 2000; Ciftci และคณะ, 2009) องคป์ระกอบของไตรกลีเซอไรด์
ในเนยโกโกมี้กรดโอเลอิกอยูใ่นโครงสร้างตาํแหน่งที 2 มากกวา่ 70% (Xu, 2000) นอกจากนนัยงั
ประกอบดว้ยไดกลีเซอไรด์ ร้อยละ 0.3 – 0.5, โมโนกลีเซอไรด์ ร้อยละ 0.1, กรดไขมนัอิสระ ร้อย
ละ 1, สเตอรอล ร้อยละ 0.2, โทโคฟิรอล 150 ถึง 200 ส่วนในลา้นส่วน, ฟอสฟอลิพิด ร้อยละ 0.05 – 

0.13 และไกลโคลิพิด ร้อยละ 11.1 (Xu, 2000; ณัฐยาวรรณ, 2547) มีกรดไขมนัทีเป็นองคป์ระกอบ
ของเนยโกโก ้คือ กรดปาลมิ์ติก 24.4%, กรดสเตียริก 33.6%, กรดโอเลอิก 37%, กรดลิโนเลอิก 3.4% 

และชนิดอืนๆประมาณ1.6% ซึงเนยโกโกน้ันมีอตัราส่วนของกรดสเตียริกต่อกรดปาล์มิติกเป็น 
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1.3:1.0 (ณฐัยาวรรณ, 2547; Pinyaphong and Phutrakul, 2009) อยา่งไรก็ตามปริมาณของไตรกลีเซอ
ไรด์หรือกรดไขมนัทีเป็นองค์ประกอบของเนยโกโกก้็จะมีความแตกต่างกนัตามแหล่งทีปลูกและ
สภาพภูมิอากาศดว้ยดงัแสดงในตารางที 4 และ 5 

 

 

 

 

 

ภาพที 4 สูตรโครงสร้างของไตรกลีเซอไรดใ์นเนยโกโกธ้รรมชาติ (POSt) 

              P คือ กรดปาลมิ์ติก O คือ กรดโอเลอิก St คือ กรดสเตียริก 

ทีมา: ปราณี (2547) 

ตารางที 4 ปริมาณกรดไขมนัชนิดต่างๆ (%) ทีเป็นองคป์ระกอบของเนยโกโกจ้ากแหล่งต่างๆ 

Country of origin Ecuador Brazil Ghana Ivory Coast Malaysia Java 

Palmitic acid 25.6 25.1 25.3 25.8 24.9 24.1 

Stearic acid 36.0 33.3 37.6 36.9 37.4 37.3 

Oleic acid 34.6 36.5 32.7 32.9 33.5 34.3 

Linoleic acid 2.6 3.5 2.8 2.8 2.6 2.7 

Linolenic acid 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 

Arachidic acid 1.0 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 

Behenic acid 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 

ทีมา: Lipp และ Anklam (1997) 
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ตารางที 5 ชนิดของไตรกลีเซอไรดช์นิดต่างๆ (%) ทีเป็นองคป์ระกอบของเนยโกโกจ้ากแหล่งต่างๆ 

Country of 

origin Samoa 

Ivory 

Coast Ecuador Malaysia Ghana Nigeria Bahia 

POL 0.8 0.6 0.7 0.6 0.6 0.8 1.1 

MOO,MMP 0.3 0.2 0.3 0.5 0.2 0.2 0.2 

PPL 1.6 1.9 1.9 1.5 1.9 1.9 1.7 

OOO 0.2 0.8 0.8 0.8 0.5 0.4 0.9 

StOL 0.5 0.9 0.8 0.7 0.4 0.8 1 

POO 2.2 4.4 3.5 2.7 2.6 3.2 5.5 

PLSt 2.8 3.6 2.8 2.8 3.2 3.4 3.4 

PPO 16.4 15.9 15.3 13.8 15.2 14.8 14 

StOO,PPP 3.7 6 4.8 3.8 4.5 5.1 8.4 

StStL 2.1 1.8 1.5 2 2.1 1.9 2.1 

PStO 38.3 36.6 36.3 36.6 37.3 37.4 34.6 

OOA 1.6 1 1.2 1.6 1.4 1.2 1.5 

PPSt 0.4 0.4 0.3 0.6 - 0.7 0.3 

StStO 26.8 23.8 26.9 28.4 26.8 26.4 23.7 

StStP 0.7 0.8 0.9 1 1.3 0.4 0.2 

StOA 2.2 1.6 2.1 2.5 2.2 1.9 1.6 

หมายเหตุ: P คือ กรดปาลมิ์ติก  O คือ กรดโอเลอิก  St คือ กรดสเตียริก  A คือ กรดอะราคิดิก                             
                  L คือ กรดลิโนเลอิก  M คือ กรดไมริสติก 
ทีมา: ดดัแปลงมาจาก Lipp และ Anklam (1997) 

 เนยโกโก้ (cocoa butter) เป็นไขมนัธรรมชาติทีได้มาจากเมล็ดโกโก้ (Theobroma 

cocoa) สามารถรับประทานได ้โดยนาํเนือโกโก ้(cocoa nib) มาบีบอดัดว้ยแรงไฮโดรลิก (hydrolic 

press) หรือบีบอดัดว้ยเครือง expeller press และผา่นกรรมวิธีต่างๆเพือผลิตเป็นเนยโกโก ้(Tchobo 

และคณะ, 2009)  จะมีคุณสมบติัพิเศษกวา่ไขมนัชนิดอืนคือ มีความคงตวัสูง มีความสามารถแข็งตวั
ไดที้อุณหภูมิห้องปกติ (20°C) เริมละลายที 30°C และละลายไดห้มดทีอุณหภูมิตาํกวา่อุณหภูมิของ
ร่างกายเล็กน้อย อย่างไรก็ตามเนยโกโกมี้ราคาทีแพง ทาํให้ในปัจจุบนัมีการใช้ไขมนัทดแทนเนย
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โกโกซึ้งผลิตไดจ้ากไขมนัและนาํมนัพืชแหล่งอืนๆ เช่น palm oil,  kokum butter และ shea butter 

เป็นตน้ ทดแทนการใชเ้นยโกโกที้ผลิตจากเมล็ดโกโกเ้พือลดตน้ทุนในการผลิต (Bernard, 1989;   

Talbot, 1999)  โดยไขมนัทดแทนเนยโกโกจ้ะเป็นไขมนัทีมีองคป์ระกอบของกรดไขมนัและไตรกลี
เซอไรด์ คุณสมบติัทางเคมีและคุณสมบติัทางกายภาพ เช่น อุณหภูมิในการตกผลึกและจุดหลอม 
เหลวใกลเ้คียงกบัเนยโกโก ้(ณฐัยาวรรณ, 2547) 

2.3 ไขมันทดแทนเนยโกโก้  

 ไขมนัทดแทนเนยโกโก ้(Cocoa butter alternatives : CBA) เป็นไขมนัทีใชท้ดแทนเนย
โกโกใ้นการผลิตช็อกโกแลต เป็นเนยทีมีลกัษณะแข็ง (hard butter) และมีคุณสมบติัทางเคมีไดแ้ก่ 
องคป์ระกอบของกรดไขมนัและไตรกลีเซอไรดแ์ละทางกายภาพใกลเ้คียงกบัเนยโกโก ้ส่งผลให้เกิด
การหลอมเหลวอยา่งรวดเร็วทีอุณหภูมิร่างกายและมีความคงตวัสูง (Lipp และ Anklem, 1998)โดย 
Talbot (1999) กล่าววา่การเลือกแหล่งชนิดของไขมนัทีเหมาะสมในการผลิตเนยโกโกเ้ทียมตอ้ง
พิจารณาถึงเหตุผลดงัต่อไปนี 

 ตอ้งเป็นไขมนัทีมีช่วงของการหลอมเหลวทีคลา้ยกบัเนยโกโก ้ 
 เป็นไขมนัทีประกอบดว้ยชนิดของกรดไขมนัและไตรกลีเซอไรดที์คลา้ยกบัเนยโกโก ้

 เป็นไขมนัทีเมือผสมกบัไขมนัของเนยโกโกแ้ลว้สามารถเขา้กนัได ้

 เป็นไขมนัทีเมือผา่นกระบวนการผลิตเป็นช็อกโกแลตตอ้งมีลกัษณะคลา้ยกบัผลิตภณัฑที์ผลิต
จากเนยโกโกม้าตรฐาน 

 เป็นไขมนัทีเมือทาํการตกผลึกแลว้ตอ้งมีโครงสร้างของผลึกเหมือนเนยโกโกใ้นรูป -form 

 ลกัษณะปรากฏและอายใุนการเก็บรักษาโดยปราศจาก fat bloom ของผลิตภณัฑช็์อกโกแลตที
ประกอบดว้ยเนยโกโกเ้ทียมตอ้งเหมือนกบัผลิตภณัฑที์ผลิตโดยใชเ้นยโกโกเ้ป็นองคป์ระกอบ
ไขมนัเพียงอยา่งเดียว 

 เป็นไขมนัทีทาํใหเ้กิดความคงตวัของกลินทีดีของผลิตภณัฑ ์ 
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 2.3.1 ชนิดของไขมันทดแทนเนยโกโก้  สามารถแบ่งไดเ้ป็น 3 ชนิด (สุวรรณา, 2543; 

Lipp และ Anklem, 1998) ดงันี 
 1. Cocoa butter equivalents (CBE) เป็นไขมนัพืชกลุ่ม non-lauric fat ทีมีคุณสมบติัและ

สูตรโครงสร้างทางเคมีเหมือนกบัเนยโกโกแ้ละสามารถใชท้ดแทนเนยโกโกไ้ดทุ้กสัดส่วนในการผลิต
ช็อกโกแลตโดยไม่ทาํให้คุณสมบติัทางกายภาพของช็อกโกแลต ไดแ้ก่ การหลอมเหลว คุณลกัษณะ
การไหลเมือหลอมละลายและกระบวนการผลิตเปลียนแปลงไป ซึงกฎหมายของทวปียโุรปอนุญาตให้
มีการใช ้CBE ทีผลิตจากไขมนัพืชชนิดต่างๆ เพียง 6 ชนิดเท่านนัคือ palm oil,  illipé fat,  sal fat  

kokum fat,  shea oil และ mango kernel เป็นส่วนผสมของช็อคโกแลต (Stewart และ Kristott, 2004) 
ซึงโดยทวัไปการผลิต CBE สามารถทาํไดโ้ดยการตกผลึกแยกส่วน (fractional crystallization) นาํมนั
เนือปาล์มหรือสังเคราะห์โดยตรงจากกลีเซอรอลและกรดไขมนัทีเลือกแล้ว หรือจากการตกผลึก
ไขมนัจาก Borneo tallow (หรือ Illipe fat) ดว้ยอะซีโตน แต่จะมีการผลิตดว้ยวิธีนีนอ้ย เนืองจากราคา
แพงและไม่ค่อยมีผูผ้ลิต ในปัจจุบนัใช้วิธีการสังเคราะห์เขา้มาช่วยโดยนาํมาดดัแปลงทางเอนไซม์
เพือให้เกิดปฏิกิริยา Tranesterification และ Interesterification โดยปกติการใช้ CBE จะใชไ้ม่เกิน 5% 
ของนาํหนักผลิตภณัฑ์สุดทา้ยเพือให้สอดคลอ้งกบักฎหมายด้านอาหารของทวีปยุโรปทียอมรับให้
ผลิตภณัฑ์ช็อกโกแลตสามารถมีส่วนผสมทีเป็นไขมนัจากพืชชนิดอืนๆ ทีไม่ใช่เนยโกโกไ้ดไ้ม่เกิน 
5% โดยนาํหนกัของผลิตภณัฑ์สุดทา้ย แต่ถา้ใช ้CBE แทนเนยโกโกเ้กินกวา่ 5% หรือแทนทงัหมดจะ
เรียกผลิตภณัฑว์า่ supercoating 

 ตวัอยา่งแผนภาพของการผลิต CBE จากนาํมนัจากพืชชนิดต่างๆ ไดแ้สดงไวใ้นภาพที 5 

โดยแผนภาพจะบ่งบอกให้ทราบถึงแหล่งทีมาของไตรกลีเซอไรด์ทีสําคญัทงั 3 ชนิดคือ POP  POSt 

และ StOSt ทีเป็นองคป์ระกอบหลกัของเนยโกโกแ้ละ CBE 
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ภาพที 5 กระบวนการผลิต Cocoa butter equivalents  
ทีมา: Talbot (1999) 

 2. Cocoa butter substitutes (CBS) เป็นไขมนัพืชในกลุ่ม lauric fat ทีไดจ้ากนาํมนัปาล์ม
และนาํมนัมะพร้าว โดยกระบวนการตกผลึกแยกส่วนและเติมไฮโดรเจนแลว้ทาํให้บริสุทธิ ทาํให้ไข 
มนัทีไดมี้ความแขง็ ความรู้สึกเมือนาํไปเคียวและการปลดปล่อยกลินคลา้ยกบัเนยโกโก ้เป็นไขมนัทีมี
กรดลอริกสูงและมีชนิดของไตรกลีเซอไรด์ต่างจากเนยโกโก ้ถา้นาํไปผสมกบัเนยโกโกจ้ะทาํให้เกิด
ผลึกหลายโครงสร้างปนกนัและจุดหลอมเหลวของส่วนผสมจะลดลงเนืองจาก eutectic effect จึงไม่
ควรใช้ผสมกบัเนยโกโก ้ผลิตภณัฑ์ทีไดมี้คุณสมบติัทางกายภาพใกลเ้คียงกบัเนยโกโก ้แต่คุณสมบติั
ทางเคมีจะแตกต่างกนัจึงสามารถใชท้ดแทนเนยโกโกไ้ด ้100% 

 3. Cocoa butter replacers (CBR) เป็นไขมนัพืชในกลุ่ม non-lauric fat ทีไดม้าจากนาํมนั
ถวัเหลือง นาํมนัฝ้าย นาํมนัขา้วโพด นาํมนัถวัลิสง และเมล็ดปาลม์ แลว้นาํมาผา่นกระบวนการไฮโดร
จีเนชนั และการตกผลึกแยกส่วน การเติมไฮโดรเจนจะทาํภายใตส้ภาวะทีเลือกไวเ้พือให้เกิด trans-

acid ซึงจะช่วยเพิมปริมาณของแข็ง ในนาํมนั CBR ทีเตรียมโดยวิธีนีจะมีกรดปาล์มิติก สเตียริกและ
โอเลอิกเช่นเดียวกบัเนยโกโก ้แต่การจดัเรียงสาย hydrocarbon chain ของกรดไขมนัในโมเลกุลของ
ไตรกลีเซอไรดจ์ะไม่เหมือนกบัของเนยโกโกจึ้งทาํให้สมบติัทางกายภาพแตกต่างจากเนยโกโก ้ทาํให้
เมือผสมกันกับเนยโกโก้แล้วเมือตกผลึกจะเกิดผลึกหลายโครงสร้างปนกันและมีปรากฏการณ์ 
eutectics เกิดขึน ผลิตภณัฑ์ทีไดจ้ะไม่มีความมนัวาวและเกิด fat bloom มาก ไขมนัในกลุ่มนีจึงใช้
ทดแทนเนยโกโกไ้ดเ้พียงเล็กนอ้ย 

Palm oil Shea oil Illipe fat 

CBE 

Olein Stearin Mid  fraction Olein Stearin 

POSt StOSt StOSt 
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2.4 การผลติไขมันทดแทนเนยโกโก้ 

 ปัจจุบนัมีงานวจิยัทีไดศึ้กษาเกียวกบักระบวนการผลิตไขมนัทดแทนเนยโกโกม้ากมาย 
วิธีการผลิตก็มีแตกต่างกนัไป เช่น กระบวนการอินเตอร์เอสเตอร์ริฟิเคชนั (Interesterification) ทงั
แบบเคมีและแบบใชเ้อนไซม ์ กระบวนการตกผลึกแยกลาํดบัส่วน (Fractionation) เป็นตน้ จนกระ 
ทงัสุดทา้ยแลว้ไดโ้ครงสร้างทีมีคุณสมบติัต่างๆ คือ คุณสมบติัทางเคมี ทางกายภาพ พฤติกรรมการ
ตกผลึก และพฤติกรรมการหลอมเหลว ทีเหมือนหรือใกลเ้คียงกบัของเนยโกโก ้จึงจะไม่ส่งผลทาํให้
เกิดเปลียนแปลงของคุณสมบติัในดา้นต่างๆ ของผลิตภณัฑ์ช็อคโกแลตเมือใชไ้ขมนัดงักล่าวในการ
ผลิตแทนเนยโกโก ้หรือจะไม่ทาํให้เกิดปัญหา non-compatibility เมือใชไ้ขมนัดงักล่าวร่วมกบัเนย
โกโกใ้นผลิตภณัฑช็์อคโกแลต 

 2.4.1 กระบวนการตกผลึกแยกลาํดบัส่วน (fractionation crystallization) เป็นกระบวน 
การทีทาํใหเ้กิดการตกผลึกไขมนัเพียงบางส่วน  หลงัจากนนัส่วนทีเป็นของเหลวจะถูกแยกออกจาก
ส่วนทีเป็นผลึกไขมนัแข็ง โดยขึนอยูก่บัความแตกต่างของความสามารถในการละลายของไตรกลี
เซอไรดที์เป็นของแขง็ในส่วนทีเป็นของเหลว ซึงเกียวขอ้งกบัขนาดโมเลกุลและระดบัของความไม่
อิมตวัของกรดไขมนั งานวิจยัของ Zaidul และคณะ (2006) ไดศึ้กษาการประยุกตใ์ช ้Supercritical 

carbon dioxide (คาร์บอนไดออกไซด์ทีสภาวะเหนือจุดวิกฤต) ในการสกดันาํมนัจากนาํมนัปาล์มที
อุณหภูมิและความดนัเหมาะสมของแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ทีสภาวะเหนือจุดวิกฤต  จากนนันาํ
นาํมนัทีไดท้าํการแยกไตรกลีเซอไรดที์มีกรดไขมนัสายสัน-ปานกลาง (C8-C14) และกรดไขมนัสาย
ยาว (C16–C18:2) ออกจากกนัโดยกระบวนการ fractionation เพือใหเ้หลือกรดไขมนัสายยาวอยูม่าก 
โดยทาํการแยกกรดไขมนัสายสันและสายยาวปานกลางออกจากโครงสร้าง  เพือนาํมาผลิตเป็น
ไขมนัทดแทนเนยโกโกช้นิด cocoa butter replacer (CBR) 

 2.4.2 กระบวนการอินเตอร์เอสเตอร์ริฟิเคชัน (interesterification) จดัเป็นปฏิกิริยา 
tranesterification ประเภททีมีการแลกเปลียนหมู่ acyl ในโครงสร้างไตรกลีเซอไรด์จากตวัหนึงไป
ยงัอีกตวัหนึง หรือรับหมู่ acyl มาจาก acyl donor เพือใหเ้กิดการจดัเรียงตวัใหม่ของกรดไขมนัทีเป็น
องคป์ระกอบไดเ้ป็น triglyceride รูปแบบใหม่ (ภาพที 6) ซึงทาํให้สมบติัทางเคมีและกายภาพของ
ไขมนัแตกต่างไปจากเดิมตามตอ้งการ จะเปลียนแปลงมากนอ้ยขึนกบัองคป์ระกอบและการจดัเรียง
ตวัของกรดไขมนั และสภาวะทีเหมาะสม ไขมนัและนํามนัทีผ่านการอินเทอร์เอสเทอริฟายน์
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สามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 2 วิธี คือ การใชส้ารเคมี (chemical interesterification) และการใชเ้อนไซม ์
(enzymatic interesterification) ซึงเป็นปฏิกิริยาทีทาํให้เกิดการดดัแปลงโครงสร้างของโมเลกุลไตร
กลีเซอไรด์ในนาํมนัหรือไขมนั แล้วทาํให้สมบติัทางเคมีและทางกายภาพของไขมันและนาํมนั
แตกต่างจากโครงสร้างเดิม 

 1. Chemical interesterification เป็นวิธีทีมีการใช้มานานแลว้ในอุตสาหกรรมเพือดดั 
แปลงโครงสร้างของนาํมนัและไขมนั (Jeyarani และ Reddy, 2010) จะใชส้ารเคมีเป็นตวัเร่งปฏิกิริยา 
เช่น  sodium metal และ sodium alkoxide ซึงค่อนขา้งจะไม่แพง (Yazdi และ Alemzadeh, 2011) และ
สามารถใชไ้ดส้ะดวก แต่อยา่งไรก็ตามจะพบวา่มีการสุ่มของ fatty acid groups ในโมเลกุลไตรกลีเซอ
ไรด์  กระบวนการยงัตอ้งทาํในสภาวะทีมีอุณหภูมิสูง ทาํให้เกิดการเสือมเสียของผลิตภณัฑ์สุดทา้ย 
(Kurashige  และคณะ, 1993; Foglia และ Villeneuve, 1997) 

 2. Enzymatic interesterification จะใชเ้อนไซม ์lipase เป็นตวัเร่งปฏิกิริยาทีมีความจาํ 
เพาะเจาะจงต่อตาํแหน่งของ acly groups ในโมเลกุลไตรกลีเซอไรด์มากกวา่ (Foglia และ Ville- 

neuve, 1997; ณัฐยาวรรณ, 2547) สามารถผลิตผลิตภณัฑ์ให้มีรูปแบบของไตรกลีเซอไรด์ใหม่ตาม
ตอ้งการอยา่งรวดเร็ว  

 ซึงการใชเ้อนไซมไ์ลเปสนีช่วยให้มีปริมาณ by-products น้อยกวา่การใช้สารเคมีเป็น
ตวัเร่งปฏิกิริยา  นอกจากนียงัเป็นกระบวนการทีใช้พลงังานตาํ เป็น green process เนืองจาก
ก่อให้เกิดของเสียทีเป็นพิษต่อสิงแวดลอ้มในปริมาณตาํ ราคาถูกและยงัสามารถควบคุมผลิตภณัฑ์
ไดดี้กวา่ดว้ย(Xu, 2000)  การใชเ้อนไซมไ์ลเปสทีมีความจาํเพาะทีตาํแหน่งไตรกลีเซอไรด์ sn-1 และ 
sn-3 นนั เอนไซมจ์ะไปทาํลายพนัธะของโครงสร้างไตรกลีเซอไรด์เฉพาะตาํแหน่งที 1 และ 3 โดย
ไม่เปลียนกรดไขมนัในตาํแหน่ง sn-2 ในขณะทีเอนไซมไ์ลเปสชนิดไม่จาํเพาะเจาะจงจะตดัแบบสุ่ม
ทุกตาํแหน่งของไตรกลีเซอไรด์  ส่งผลให้ไดผ้ลิตภณัฑ์ทีมีชนิดของโมเลกุลไตรกลีเซอไรด์ตามที
ตอ้งการนอ้ย (Yazdi และ Alemzadeh, 2011)  
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ภาพที 6   ปฏิกิริยาระหวา่งกลีเซอไรด์กบักลีเซอไรด์ หรือเอสเทอร์อืน  

 ทีมา: อนรรฆอร (2553) 

 เนืองจากปฏิกิริยาอินเตอร์เอสเตอร์ริฟิเคชนัแบบใช้สารเคมี แมจ้ะมีตน้ทุนน้อย ราคา
ถูก แต่ทาํให้เกิดการแลกเปลียนหมู่ acyl แบบสุ่มของกรดไขมนับนโครงสร้างไตรกลีเซอไรด์ รวม 
ทงัอาจมีสารเคมีเหลืออยูห่ลงัจากการทาํปฏิกิริยา (Yazdi และ Alemzadeh, 2011) จึงส่งผลให้ปัจจุ 
บนัการดดัแปลงโครงสร้างโมเลกุลไตรกลีเซอไรด์ในนาํมนัหรือไขมนัดว้ยวิธีอินเตอร์เอสเตอร์ริฟิ
เคชนัแบบใช้เอนไซมเ์พือการผลิตไขมนัทดแทนเนยโกโกไ้ดรั้บความสนใจเป็นอยา่งมากจากภาค 
อุตสาหกรรม (Tchobo และคณะ, 2009)  

 การทาํปฏิกิริยาอินเตอร์เอสเตอร์ริฟิเคชนั อาจไม่จาํเป็นตอ้งใช ้acyl donor ก็ได ้แต่อาจ
เป็นกระบวนการทีผสมนาํมนัสองชนิดเขา้ดว้ยกนั เนืองจากไขมนัหรือนาํมนัแต่ละชนิดมีคุณสมบติั
แตกต่างกนั บางชนิดมีกรดสเตียริกปริมาณมาก บางชนิดมีกรดปาล์มิติกปริมาณมาก เมือนาํมาผสม
กนัแลว้ทาํปฏิกิริยาก็จะเกิดการแลกเปลียนกรดไขมนัในโครงสร้างดว้ยกนัเอง เช่น งานวิจยัของ 
Yazdi และ Alemzadeh(2009) ทาํการปรับปรุงคุณภาพของนาํมนัปาล์มกบันาํมนัดอกทานตะวนั
ดว้ยปฏิกิริยาอินเตอร์เอสเตอร์ริฟิเคชนัโดยใชเ้อนไซม ์โดยทีนาํมนัปาล์มมีปริมาณกรดปาล์มิติกสูง 
ส่วนนาํมนัดอกทานตะวนัมีกรดลิโนเลอิก ซึงเป็นกรดไขมนัชนิดไม่อิมตวัทีมีพนัธะคู่ 2 อนั (poly 

unsaturated fats) เมือผสมไขมนัทงัสองชนิดเขา้ดว้ยกนัจะทาํให้นาํมนัปาล์มมีปริมาณกรดไขมนัไม่
อิมตวั (poly unsaturated fatty acid) มากขึน กรดไขมนัดงักล่าวมีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพของ
มนุษย ์(De Martini Soares และคณะ, 2009) นอกจากนียงัมีงานวิจยัในทาํนองเดียวกนันี เช่น การทาํ
ปฏิกิริยาอินเตอร์เอสเตอร์ริฟิเคชนัโดยใชเ้อนไซมไ์ลเปสของนาํมนัดอกทานตะวนัทีมีปริมาณกรด
โอเลอิกสูงกบันาํมนัถวัเหลืองทีผา่นกระบวนการไฮโดรจีเนชนั (Adhikari และคณะ, 2009) นาํมนั
ปาล์มสเตียรินผสมกบันาํมนัรําขา้ว (Reshma และคณะ, 2008) นาํมนัถวัเหลืองทีผา่นกระบวนการ
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ไฮโดรจีเนชนั ผสมกบันาํมนัเมล็ดเรฟ (rapeseed) และนาํมนัดอกทานตะวนั (Farmani และคณะ, 

2007) เป็นตน้ สุดทา้ยแลว้ไขมนัดดัแปลงทีไดอ้อกมาจะมีคุณสมบติัทีเปลียนแปลงไปและสามารถ
นาํไปใชไ้ดต้ามวตัถุประสงคที์ตอ้งการ 

2.5 ปฏิกริิยาอนิเตอร์เอสเตอร์ริฟิเคชัน 

 การดดัแปลงโครงสร้างไขมนัเพือใหเ้กิดการเปลียนแปลงทางเคมีและทางกายภาพของ
ไตรกลีเซอไรด ์โดยอาศยัเอนไซมไ์ลเปส ซึงเอนไซมไ์ลเปสพบไดอ้ยา่งกวา้งขวางในธรรมชาติ และ
จะสามารถทาํปฏิกิริยาไดใ้นระบบทีมีนาํมนัและนาํ (heterogeneous) หรือเรียกกระบวนการนีว่า 
Lipase-catalyzed interesterification มีขอ้ดีคือสามารถควบคุมปฏิกิริยาไดโ้ดยให้เฉพาะเจาะจงต่อตาํ 
แหน่ง หลงัจากทีเอนไซมไ์ลเปสทาํปฏิกิริยา ไตรกลีเซอไรด์จะถูกไฮโดรไลต ์เป็นโมโนกลีเซอไรด ์
ไดกลีเซอไรด์ กรดไขมนัอิสระ และกลีเซอรอล (Osborn และ Akoh, 2002) โดยปฏิกิริยาของเอน 
ไซมไ์ลเปสประกอบดว้ย ปฏิกิริยา hydrolysis (การยอ่ยสลาย) และปฏิกิริยา esterification (การสัง 
เคราะห์) ดงัแสดงในภาพที 7 นาํจะตอ้งถูกเคลือนยา้ยออกจากปฏิกิริยา  เพือลดการเกิดปฏิกิริยา 
hydrolysis และเพิมอตัราการเกิดปฏิกิริยา esterification ดงันนัหากมีปริมาณนาํในระบบมากเกินไป
จะทาํให้เกิดการสะสมของกลีเซอรอล กรดไขมนัอิสระ โมโนกลีเซอไรด์ ไดกลีเซอไรด์  อยา่งไรก็
ตาม นาํก็ยงัคงมีความสําคญัเพือทีจะรักษาความสมดุลในการปฏิกิริยา เนืองจากสนบัสนุนการทาํ 
งานของเอนไซมใ์ห้เกิดขึนโดยสมบูรณ์ แต่จะตอ้งรักษาความสมดุลของระบบไวด้ว้ย (Silva และ
คณะ, 2011) จากนนัไตรกลีเซอไรด์ทีมีอยูใ่นระบบจะทาํปฏิกิริยาโดยจะมีการแลกเปลียนหมู่ acyl 

กนัเองระหวา่งไตรกลีเซอไรด ์ซึงก็คือการเกิดปฏิกิริยาอินเตอร์เอสเตอร์ริฟิเคชนั(Gandhi, 1997)  
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ภาพที 7 ขนัตอนการเกิดปฏิกิริยาอินเตอร์เอสเตอร์ริฟิเคชนั 

ทีมา: Gandhi (1997) 

2.6 ปัจจัยทีมีผลต่อกระบวนการผลติไขมันทดแทนเนยโกโก้จากนํามันหรือไขมันพชืด้วย 

        กระบวนการอนิเตอร์เอสเตอร์ริฟิเคชันโดยใช้เอนไซม์ 

 2.6.1 ชนิดของ acyl donor  

 การเลือกใช ้acyl donor ขึนอยูก่บัปฏิกิริยาของไขมนัแต่ละชนิด และปริมาณกรดไขมนั
ทีมีอยู่ อย่างเช่น เนยโกโก ้มีปริมาณกรดปาล์มิติก กรดสเตียริก และกรดโอเลอิกมาก ดงันัน การ
ผลิตไขมนัดดัแปลงควรทาํการเติม acyl donor ทีนาํมนัหรือไขมนัชนิดนนัมีปริมาณนอ้ยเพือเป็น
การเพิมปริมาณกรดไขมนัให้ใกลเ้คียงกบัวตัถุประสงคที์ตอ้งการ ตวัอยา่งเช่น ไตรกลีเซอไรด์หลกั
ในนาํมนัมะพร้าวมีปริมาณกรดลอริก กรดไมริสติก และกรดปาล์มิติกมาก จึงมีการเติม stearic acid 

methyl ester เพือเป็น acyl donor ให้กบัการทาํปฏิกิริยาอินเตอร์เอสเตอร์ริฟิเคชนั เป็นการเพิมปริ 
มาณกรดสเตียริกกบัโครงสร้างไตรกลีเซอไรด์ ผลิตภณัฑ์ทีไดจ้ะมีความคงตวัมากขึน เป็นไขมนัที
แข็งมากขึน ซึงกรดสเตียริกทีเติมลงไปซึงเป็นกรดไขมนัทีมีความจุดหลอมเหลวสูง จึงทาํให้ผลิต 
ภณัฑ์ทีไดมี้จุดหลอมเหลวสูงขึนดว้ย (Rao และคณะ, 2001) การผลิตไขมนัทดแทนเนยโกโกจ้าก
นาํมนัเมล็ดชาดว้ยปฏิกิริยาอินเตอร์เอสเตอร์ริฟิเคชนัดว้ย methyl stearate และ methyl palmitate 

เนืองจากนาํมนัเมล็ดชามีปริมาณกรดปาลมิ์ติกและกรดสเตียริก 8.26 และ 2.06% ตามลาํดบั นบัวา่มี

Triglyceride Free fatty acid 

Glycerol Free fatty acid Triglyceride 

Glycerol 
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ปริมาณนอ้ยจึงตอ้งมีการเติม acyl donor ทงัสองชนิด เมือทาํการเติม acyl donor ทีให้กรดปาล์มิติก
และกรดสเตียริกลงไปแลว้ พบวา่ในนาํมนัเมล็ดชามีปริมาณกรดปาล์มิติกและกรดสเตียริกเพิมขึน
เป็น 31.43 และ 29.26 ตามลาํดบั (Wang และคณะ, 2006) การผลิตไขมนัทดแทนเนยโกโกจ้ากนาํ 
มนัมะกอก (Refined olive pomace oil) โดยเป็นการทาํปฏิกิริยา acidolysis ของนาํมนัมะกอกกบั 
กรดปาลมิ์ติก และกรดสเตียริก เนืองจากนาํมนัมะกอกมีปริมาณกรดปาล์มิติกและกรดสเตียริกเพียง 
13.00 และ 3.00% ตามลาํดบั และมีปริมาณ POP  POSt และ StOSt  1.1  1.05 และ 1.2% ตามลาํดบั 
ซึงหลงัจากทาํปฏิกิริยาแลว้มีปริมาณ POP  POSt และ StOSt เพิมขึนเป็น 10.9 19.7 และ 11.2% 

ตามลาํดบั (Ciftci และคณะ, 2009) 

 งานวจิยัก่อนหนา้นีมีทงัทีเลือกใช ้acyl donor ทีเป็นกรดไขมนัทีอยูใ่นรูปเอสเทอร์ของ
เมทิลหรือเอทิล (methyl ester หรือ ethyl ester) และกรดไขมนัอิสระ อยา่งไรก็ตามความเหมาะสม
ในการทาํปฏิกิริยาของ acyl donor ขึนอยูก่บัชนิดของไขมนัและสภาวะทีทาํการศึกษาดว้ย  

 2.6.2 ปริมาณสารตงัต้นทใีช้ในการทาํปฏิกริิยา 
การทาํปฏิกิริยาอินเตอร์เอสเตอร์ริฟิเคชนั  สารตงัตน้ทีใชค้วรจะมีสัดส่วนทีเหมาะสม

เพราะหากมีสัดส่วนไม่เหมาะสมจะส่งผลกระทบให้สารตงัตน้ไม่วา่จะเป็นนาํมนัหรือ acyl donor 

เหลืออยูจ่ากการทาํปฏิกิริยา ส่งผลให้ไขมนัดดัแปลงทีไดมี้ประสิทธิภาพทีไม่ดีเนืองจากมีปริมาณ
กรดไขมนัอิสระเหลืออยู ่รวมทงัยงัส่งผลต่อปริมาณ yield ทีไดอี้กดว้ย 

Abigor และคณะ (2003) ทาํการศึกษาการผลิตไขมนัทดแทนเนยโกโกจ้ากนาํมนัปาล์ม
ทีผา่นกระบวนการทาํให้บริสุทธิ ฟอกสี และขจดักลิน(Refined, bleached and deodorized: RBD-

PO) และนาํมนัถวัเหลืองทีผา่นกระบวนการไฮโดรจีเนชนั (hydrogenated soybean oil: HSO) โดย
สัดส่วนของนาํมนัปาลม์ต่อนาํมนัถวัเหลืองโดยนาํหนกั คือ 3:1  1.6:1  1:1  1:1.6 และ 1:3 ตามลาํ 
ดบั เตรียมตวัอย่างจากสารตงัตน้ทงัหมด 3 กรัม หลงัจากทีให้ความร้อนไปแล้วเป็นเวลา 5 นาที        
ทีอุณหภูมิ 70 °C  จากนนัเติมเอนไซมไ์ลเปสตรึงรูป (ผลิตจากเชือ Rhizomucor miehei) ลงไป 10% 
โดยนาํหนกัของสารตงัตน้ ทาํปฏิกิริยาต่อไปทีอุณหภูมิ 70 °C เป็นเวลา 4 ชวัโมง ดว้ยการกวนปัน
ดว้ยความถี 200 rpm จากนนัทาํการวิเคราะห์องคป์ระกอบของกรดไขมนัดว้ยเทคนิค Gas chroma- 

tography (GC) และวิเคราะห์โครงสร้างไตรกลีเซอไรด์ดว้ยเทคนิค High performance chromato-

graphy (HPLC) 
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องค์ประกอบของกรดไขมนัทีมีอยู่ในนํามนัปาล์มก่อนการดัดแปลงมีกรดโอเลอิก 
(C18:1) และ กรดปาลมิ์ติก (C16:0) เป็นกรดไขมนัชนิดหลกั เนืองจากมีปริมาณมากถึง 39.9% และ 
45.8% ตามลาํดบั  ส่วนในนาํมนัถวัเหลือง มีกรดไขมนัหลกั คือ กรดสเตียริก มีมากถึง 83.9% และ
เนยโกโกที้นาํมาศึกษามีปริมาณของกรดไขมนั ซึงประกอบดว้ยกรดปาลมิ์ติก กรดสเตียริก และกรด
โอเลอิก 25.2%  35.5% และ 35.2% ตามลาํดบั ในนาํมนัทีผา่นการดดัแปลงพบวา่ทีสัดส่วนของนาํ 
มนัปาล์มต่อนาํมนัถวัเหลือง 1.6 : 1 มีลกัษณะเป็นกึงของแข็ง เนืองจากมีสัดส่วนของกรดไขมนัไม่
อิมตวัเป็นองคป์ระกอบถึง 1 ใน 4 ของกรดไขมนัส่วนใหญ่ทีสนใจ รวมทงัยงัมีกรดโอเลอิกปริมาณ
มากทีสุด ดงัแสดงในตารางที 6 สอดคลอ้งกบัเนยโกโกซึ้งจะตอ้งมีปริมาณกรดโอเลอิกปริมาณมาก
เช่นกนั อยา่งไรก็ตามกรดไขมนัทีศึกษาไดจ้ะอยู่ตามตาํแหน่งต่างๆบนโมโนกลีเซอไรด์ ไดกลีเซอ
ไรด์ และไตรกลีเซอไรด์  ในการผลิตไขมนัทดแทนเนยโกโก้ ตอ้งการปริมาณไตรกลีเซอไรด์ที
เหมือนกบัเนยโกโก ้เพือเป็นหลกัฐานในการยืนยนัว่าผลิตภณัฑ์ทีไดมี้ลกัษณะทางเคมีทีคลา้ยกบั
เนยโกโกจ้ริง 

ตารางที 6  องคป์ระกอบของกรดไขมนัในเนยโกโก ้ นาํมนัปาลม์  นาํมนัถวัเหลือง และนาํมนั  
                  ปาลม์ผสมนาํมนัถวัเหลืองทีผา่นกระบวนการอินเตอร์เอสเตอร์ริฟิเคชนั 

 

 

 

 

 

ทีมา: Abigor และคณะ (2003) 
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ตารางที 7  องคป์ระกอบของไตรกลีเซอไรดใ์นโครงสร้างเนยโกโกแ้ละนาํมนัปาลม์ผสมนาํมนัถวั    
                  เหลืองดดัแปลงทีผา่นกระบวนการอินเตอร์เอสเตอร์ริฟิเคชนั 

ทีมา: Abigor และคณะ (2003) 

 จากตารางที 7 จะเห็นไดว้า่นาํมนัปาล์มต่อนาํมนัถวัเหลือง 1.6:1 ทีผา่นการดดัแปลงจะ
มีปริมาณของ POP  POSt และ StOSt เป็น 11  39 และ 23% ตามลาํดบั ซึงสอดคลอ้งกบั POP  POSt 

และ StOSt ของเนยโกโกที้นาํมาศึกษางานวิจยันี คือ 17  45 และ 31% ตามลาํดบั จึงสรุปได้ว่า 
นาํมนัปาลม์ต่อนาํมนัถวัเหลือง 1.6:1 เหมาะสมทีสุดในการนาํมาผลิตไขมนัทดแทนเนยโกโก ้  
 การผลิตไขมนัทดแทนเนยโกโกจ้ากนาํมนัมะกอก โดยทาํปฏิกิริยา Lipase-catalyzed 

acidolysis ของนาํมนัมะกอกกบักรดปาล์มิติก และกรดสเตียริกทีมีอตัราส่วนโดยโมลของนาํมนั
มะกอก:กรดปาล์มิติก: กรดสเตียริก คือ 1:1:1  1:1:3  1:3:3 และ 1:2:6  ปริมาณของ POP  POSt และ 
StOSt มีปริมาณมากขึนจนกระทงั 4 ชวัโมง ระยะเวลาหลงัจากนนัมีค่าคงที จากภาพที 8 พบว่า
อตัราส่วนของสารตงัตน้ 1:2:6 มีปริมาณของ POS และ SOS มากทีสุด  อตัราส่วนของสารตงัตน้ 
1:3:3  มีปริมาณ POP มากทีสุด แต่เนืองจากวา่การผลิตไขมนัทดแทนเนยโกโกที้ดี จะตอ้งทาํการ
เปรียบเทียบอตัราส่วนของไตรกลีเซอไรด์ทีสําคญัทงั 3 ชนิด นนัคือ POP  POSt และ StOSt ให้
คลา้ยกบัเนยโกโกม้ากทีสุด 

 นาํมนัมะกอกก่อนทาํการดดัแปลงมีปริมาณ POP  POSt และ StOSt เพียง 1.1 1.05  

และ 1.2% ตามลาํดบั เมือทาํการเปรียบเทียบกบัเนยโกโกที้นาํมาใชใ้นการวิเคราะห์ มี POP  POSt 

และ StOSt 18.9  33.1 และ 24.7% ตามลาํดบั นาํมนัมะกอกดดัแปลงทีอตัราส่วนสารตงัตน้ 1:1:3 ทาํ
ใหมี้องคป์ระกอบไตรกลีเซอไรด์เปลียนแปลงไป คือ มีปริมาณ POP  POSt และ StOSt เพิมขึนเป็น 
7.6  14.1 และ 11% ตามลาํดบั แต่เมือทาํการเพิมปริมาณของ acyl donor เป็น 2 เท่าจากสัดส่วนเดิม 

1:3 ไปเป็น 2:6 ในขณะทีใชน้าํมนัมะกอกในปริมาณเท่าเดิม พบว่าให้ปริมาณ POP  POSt และ 
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StOSt ทีเหมาะสมยิงขึน คือ 10.5  19  และ 13.5% ตามลาํดบั ทงันี Ciftci และคณะ (2009) ยงัได้
กล่าวไวว้่า หากทาํการทดลองต่อไปโดยใช้ปริมาณ acyl donor ทีสูงกว่าอตัราส่วนดงักล่าว เช่น 
1:3:9 หรือ 1:4:12 อาจจะทาํให้ไดป้ริมาณไตรกลีเซอไรด์ทีตอ้งการเพิมมากขึน แต่นนัเป็นการเพิม
ตน้ทุนใหก้บัอุตสาหกรรมในเชิงของเศรษฐกิจ 
 

 

 

 

 

 

 

ภาพที 8  ปริมาณร้อยละของ POP (a) POSt (b) และ StOSt (c) ทีไดจ้ากการดดัแปลงนาํมนัมะกอก :            
               กรดปาลมิ์ติก : กรดสเตียริก ทีสัดส่วนต่างๆ 
ทีมา: Ciftci และคณะ (2009) 
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 2.6.3 ระยะเวลาทใีช้ในการทาํปฏิกริิยา 
 งานวิจยัของ Jeyarani และ Reddy (2010) ทาํการศึกษาการดดัแปลงโครงสร้างของนาํ 
มนัผสมระหวา่ง นาํมนั mahua และ ไขมนั kokum ดว้ยปฏิกิริยาอินเตอร์เอสเตอร์ริฟิเคชนั เพือดดั 
แปลงโครงสร้างให้คลา้ยคลึงกบัไขมนัทีผา่นกระบวนการไฮโดรจีเนชนัทีใช้สําหรับอุตสาหกรรม
อาหารหรือเบเกอรี  
                  ไขมนั kokum เป็นไขมนัแข็งทีมีปริมาณกรดสเตียริกสูงประมาณ 62% และนํามนั 
mahua เป็นไขมนักึงของแขง็ ประมาณ 50% เป็นกรดไขมนัไม่อิมตวั ดงัแสดงในตารางที 8 

ตารางที 8 องคป์ระกอบของกรดไขมนัในนาํมนั mahua ไขมนั kokum และนาํมนัผสม 

ทีมา: Jeyarani และ Reddy (2010) 

 การผสมนาํมนั mahua และ ไขมนั kokum แลว้ทาํปฏิกิริยาอินเตอร์เอสเตอร์ริฟิเคชนั
โดยใชเ้อนไซมไ์ลเปสทีเฉพาะเจาะจงทีตาํแหน่ง sn-1,3 ซึงอยูใ่นรูปของเอนไซมต์รึงรูป (immobi- 

lized enzyme) จากเชือ Thermocyces lanuginosus  โดยมีส่วนผสมของนาํมนั mahua และ ไขมนั 
kokum เป็นสัดส่วน 50:50 โดยนาํหนกั ปริมาณ 10 กรัม ใส่ในขวดรูปชมพู่ (Conical flask) ขนาด 
25 มิลลิลิตร  เติม hexane  2 มิลลิลิตร และเอนไซมไ์ลเปส 1 กรัม (10% ของนาํหนกัสารตงัตน้) นาํ 
ไปวางไวบ้นเครืองเขยา่สาร (orbitary shaker) ทีมีนาํร้อนอุณหภูมิ 55°C ไหลวน ความเร็วรอบของ
การหมุน 200 rpm  ทาํการเก็บตวัอยา่งทีทาํปฏิกิริยาเป็นระยะเวลา 30 นาที 1  2  3 5  6  และ 24 

Fatty acids kokum fat( K) Mahua oil (M) 1:1 M: K  blend 

C14:0 0 0.2 0 

C16:0 1.6 24.4 13.2 

C18:0 62.0 25.5 44.1 

C18:1 35.6 34.4 34.3 

C18:2 0.4 15.0 7.7 

C20:0 0 0.6 0 

∑ SFAa 63.6 50.7 57.3 

∑ USFAb 36.0 49.4 42.0 

Slip melting point (°C) 43.0 31.0 36.5 
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ชวัโมง หลงัจากการทาํปฏิกิริยาผา่นไปตามเวลาทีกาํหนดจะทาํการเก็บตวัอยา่งแลว้ค่อยๆเทตวัอยา่ง
ผา่น anhydrous sodium sulphate เพือกาํจดัเอนไซมแ์ละความชืนทีเหลืออยู ่หลงัจากนนันาํตวัอยา่ง
ไประเหย hexane ออก 

 การใช้สารตงัตน้ในปริมาณทีเท่ากนั แต่ใชร้ะยะเวลาทีแตกต่างกนัมีผลทาํให้ปฏิกิริยา
อินเตอร์เอสเตอร์ริฟิเคชนัมีประสิทธิภาพแตกต่างกนั ส่งผลทาํให้โครงสร้างของไตรกลีเซอไรด์ก็มี
ปริมาณแตกต่างกนัดว้ย  ดงัแสดงในตารางที  2 โครงสร้างไตรกลีเซอไรด์ทีสนใจ คือ  POP, POSt 

และ StOSt จะเห็นไดว้า่ StOSt มีปริมาณลดลง เมือระยะเวลาเพิมมากขึน  ทีระยะเวลาในการทาํ
ปฏิกิริยา 2 ชวัโมง จะทาํใหมี้ปริมาณ POSt มากทีสุด คือ 22.4% ขององคป์ระกอบไตรกลีเซอไรด์ที
สนใจ  ในขณะที StOSt และ POP ลดลงเมือระยะเวลาเพิมขึน ดงันนัแสดงวา่ชวัโมงที 2 เหมาะสม
ทีสุด หากต้องการนําไขมันผสมทีนํามาดัดแปลงมาผลิตไขมันทดแทนเนยโกโก้ เพือทีจะ
เปรียบเทียบใหง่้ายขึน จึงนาํขอ้มูลบางส่วนจากตารางที 9 มาพล็อตเป็นกราฟ ดงัภาพที 9 

ตารางที 9 องคป์ระกอบของไตรกลีเซอไรดที์ไดจ้ากการทาํปฏิกิริยาอินเตอร์เอสเตอร์ริฟิเคชนั           
               ของการผสมนาํมนั mahua และ ไขมนั kokum ทีเวลาต่างกนั       
                

Intererterified 

for 
StStSt PStSt PPSt StOSt POSt POP POO StOO OOO PLO/PPL 

0 h 0.6 0 0.3 50.4 12.9 8.6 7.6 6.6 1.9 6.5 

30 min 1 0.6 0.3 40.8 19.3 6.9 9.3 12.1 1.7 4.2 

1 h 1.9 1.9 0.6 31.3 22 6.8 10.9 15.1 1.7 4.0 

2 h 2.3 2.1 0.8 31.6 22.4 6 12 14.8 1.1 3.8 

3 h 3.1 2.8 0.8 25.7 18.8 5.1 11.3 16.2 1.6 3.4 

5 h 4.3 3.9 1.1 24.1 17.4 4.4 10.5 15.6 2.5 3.0 

6 h 4.7 4.7 1.2 23 16.3 4.5 10 15 2.6 3.1 

24 h 7.3 6.3 1.8 20.5 16 4.2 11.9 15.3 3.3 3.5 

หมายเหตุ P คือ กรดปาลมิ์ติก O คือ กรดโอเลอิก  St คือ กรดเสตียริก L คือ กรดลิโนเลอิก   
ทีมา: Jeyarani และ Reddy (2010) 
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ภาพที 9 การเปรียบเทียบองคป์ระกอบของไตรกลีเซอไรด์ของการผสมนาํมนั mahua และ ไขมนั  
              kokum จากการทาํปฏิกิริยาอินเตอร์เอสเตอร์ริฟิเคชนั 

ทีมา:  Jeyarani และ Reddy (2010) 

 งานวิจยัของ Pinyaphong และ Phutrakul (2009) ศึกษาผลของระยะเวลาในการทาํ
ปฏิกิริยาอินเตอร์เอสเตอร์ริฟิเคชนัของนาํมนัปาล์ม โดยใชเ้อนไซมไ์ลเปสจากมะละกอ คือ Carica 

papaya lipase มาใชใ้นการทาํปฏิกิริยา สารตงัตน้ทีใชใ้นการทาํปฏิกิริยาประกอบดว้ยนาํมนัปาล์ม 2 

มิลลิโมล  methyl stearate 4 มิลลิโมล  Carica papaya lipase 0.5 กรัม  ทาํปฏิกิริยาทีอุณหภูมิ 45°C  

เวลาทีใชใ้นการทาํปฏิกิริยา คือ 0  4  8 และ 24 ชวัโมง  
 ในการศึกษานีจะทาํการเปรียบเทียบสัดส่วนของกรดสเตียริก และกรดปาล์มิติก จาก

การเปรียบเทียบนาํหนักร้อยละโดยโมลของกรดไขมนัทีสําคญัในเนยโกโก้ คือ กรดปาล์มิติก  

24.4%, กรดสเตียริก 33.6% และกรดโอเลอิก 37% ซึงปริมาณของกรดสเตียริก ต่อ กรดปาล์มิติก 

เป็นสัดส่วน 1.3 : 1.0 ดงันนัปฏิกิริยาทีมีสัดส่วนของกรดไขมนัคลา้ยสัดส่วนดงักล่าวสามารถนาํมา
ผลิตไขมนัทดแทนเนยโกโกไ้ด ้

 หลงัจากทาํปฏิกิริยานาํนาํมนัดดัแปลงทีไดไ้ปหาปริมาณกรดไขมนั เช่น กรดปาล์มิติก 
กรดเสตียริก กรดโอเลอิก กรดลิโนเลอิก โดย gas chromatography ดงัแสดงในตารางที 10  พบวา่
เมือทาํปฏิกิริยาแลว้ 4 ชวัโมง  จะให้ปริมาณสัดส่วนของกรดสเตียริกต่อกรดปาล์มิติก เป็นสัดส่วน 
1.3 : 1.0  จึงเป็นสัดส่วนทีเหมาะสมในการผลิตไขมนัทดแทนเนยโกโก ้
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ตารางที 10 ปริมาณกรดไขมนัของนาํมนัปาลม์ดดัแปลงจากการทาํปฏิกิริยาอินเตอร์เอสเตอร์ริฟิ 

                 เคชนัทีระยะเวลาต่างๆ  

reaction time (h) 
Fatty acid (%) 

ratio of S:P 
C16:0 C18:0 C18:1 C18:2 

0 40.8 1.6 48.1 9.5 0.04 : 1 

4 26.9 36.8 30.4 5.9 1.3 : 1 

8 24.4 39.3 31.5 4.9 1.6 : 1 

24 19.4 44.3 30.1 0.2 2.3 : 1 

ทีมา: Pinyapong และ Phutrakul  (2009)  

 จากงานวิจยัทีไดย้กตวัอย่ามาขา้งตน้ แสดงให้เห็นว่า เวลาเป็นปัจจยัหนึงทีสําคญัใน
การทาํปฏิกิริยาอินเตอร์เอสเตอร์ริฟิเคชนัเพือผลิตไขมนัทดแทนเนยโกโก ้ การใชเ้วลาทีนอ้ยลงจะ
ส่งผลทาํให้ใช้ตน้ทุนและพลงังานตาํลง  แต่อย่างไรก็ตามตอ้งคาํนึงถึงคุณสมบติัของไขมนัทีได้
หลงัจากดดัแปลงใหมี้ลกัษณะทางเคมีและทางกายภาพตรงตามวตัถุประสงคที์ตอ้งการมากทีสุด 

 2.6.4 ปริมาณเอนไซม์ทใีช้ 

 งานวิจยัของ Tchobo และคณะ (2009) ทาํการศึกษาการผลิตไขมนัทดแทนเนยโกโก ้
ชนิด CBE จาก Pentadesma butyracea butter โดยใช้ ethyl palmitate ดว้ยปฏิกิริยา Enzymatic 

transesterification ซึงการเกิดปฏิกิริยาของ transesterification คือการเกิดปฏิกิริยาของไตรกลีเซอ
ไรด์กบัแอลกอฮอล์ แลว้แลกเปลียนหมู่ acyl เพือให้เกิดการจดัเรียงโครงสร้างไตรกลีเซอไรด์แบบ
ใหม่ขึน ดงัแสดงในภาพที 10 โดยปริมาณเอนไซมที์ใชเ้ป็น 2  5  8 และ 10% พบวา่การเพิมปริมาณ
เอนไซมม์ากขึนก่อให้เกิดอตัราการทาํปฏิกิริยา transesterification มากขึน (ภาพที 11) แต่เอนไซม ์
8% ขึนไปโดยนาํหนักไม่มีผลกระทบต่อองค์ประกอบของไตรกลีเซอไรด์  แต่การใช้ปริมาณ
เอนไซมที์นอ้ยจะเป็นการลดตน้ทุนในการผลิต CBE 

 
 

ภาพที 10 การเกิดปฏิกิริยา Alcoholysis 

ทีมา: Gandhi (1997)  
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ภาพที 11 ปริมาณไตรกลีเซอไรดที์ไดจ้ากการทาํปฏิกิริยา Enzymatic transesterification ของ   
              Pentadesma butyracea butter โดยใชเ้อนไซมป์ริมาณต่างๆ 
ทีมา: Tchobo และคณะ (2009) 

 การดดัแปลงโครงสร้างนาํมนัมะพร้าวดว้ยปฏิกิริยาอินเตอร์เอสเตอร์ริฟิเคชนั โดยใช้
เอนไซมไ์ลเปสดว้ยการเติมกรดสเตียริกลงไป เพือปรับปรุงใหน้าํมนัมะพร้าวมีจุดหลอมเหลวสูงขึน 
เมือมีการเพิมปริมาณเอนไซม์มากขึน ไม่วา่จะเป็นการทาํปฏิกิริยาที 37°C เป็นระยะเวลา 4 ชวัโมง 
หรือ 60°C เป็นระยะเวลา 2 ชวัโมง ทีอตัราส่วน 1:6 โดยโมล ผลปรากฏวา่การใชเ้อนไซมป์ริมาณ 5  

8 และ 10% ส่งผลทาํใหป้ริมาณของกรดสเตียริกทีไดไ้ม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญั  (ภาพที 12) 

 ดงันันปริมาณเอนไซม์ทีใช้ในการทาํปฏิกิริยาอินเตอร์เอสเตอร์ริฟิเคชัน จึงเป็นอีก
ปัจจยัหนึงทีส่งผลต่อปริมาณองคป์ระกอบของไตรกลีเซอไรด์ หากใชเ้อนไซม์ปริมาณมากขึนอาจ
ส่งผลทาํใหป้ริมาณไตรกลีเซอไรดที์ไดไ้ม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญั  การเลือกใชป้ริมาณเอนไซม์
จึงตอ้งคาํนึงถึงตน้ทุนในการผลิตดว้ย 
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ภาพที 12 ปริมาณกรดสเตียริกทีไดจ้ากการทาํปฏิกิริยาอินเตอร์เอสเตอร์ริฟิเคชนัของนาํมนั 

              มะพร้าวโดยใชป้ริมาณเอนไซมต่์างๆ 

ทีมา: Rao และคณะ (2001) 

 2.6.5 ค่า aw เริมต้นของเอนไซม์ 

 งานวจิยัของ Wang และคณะ (2006) ศึกษาการผลิตไขมนัทดแทนเนยโกโกโ้ดยการทาํ
ปฏิกิริยาอินเตอร์เอสเตอร์ริฟิเคชนัของนาํมนัเมล็ดชา และกรดไขมนัในรูปของเอสเทอร์ (Fatty acid 

methyl esters) โดยสารตงัตน้ในการทาํปฏิกิริยาประกอบดว้ย  methyl stearate 1.2 กรัม methyl 

palmitate 5.24 กรัม และนาํมนัเมล็ดชา 2.24 กรัม โดยใช้เอนไซม์ไลเปสตรึงรูป (จาก Porcine 

pancreas lipase) 1.2 กรัม ทาํปฏิกิริยาโดยการกวนตลอดเวลาดว้ย magnetic stirrer ทีอุณหภูมิ 35°C 

เป็นเวลา 60 ชวัโมง ทาํการศึกษาผลของปริมาณนาํของเอนไซมใ์นการทาํปฏิกิริยา 5, 10, 20, 30 

และ 40 mg/g ของสารตงัตน้ พบวา่ ปริมาณนาํเป็นสิงทีจาํเป็นต่อการทาํงานของเอนไซม ์ปริมาณนาํ
ทีมากจะส่งผลให้เอนไซม์ไลเปสไม่เสถียร และเป็นสาเหตุทีทาํให้เกิด by-product เช่น ไดกลีเซอ
ไรด ์และกรดไขมนัอิสระ ในภาพที 13 ปริมาณนาํเริมตน้ในเอนไซมที์เหมาะสมต่อการเกิดกรดปาล์
มิติกและกรดสเตียริกในโครงสร้างแตกต่างกนั ยิงเอนไซมมี์ปริมาณนาํมากจะทาํให้โครงสร้างของ
ไขมนัมีกรดปาลม์มิติกมาก เอนไซมที์มีปริมาณนาํ 30 mg/g ของสารตงัตน้ จะทาํให้มีกรดปาล์มิติก
มากทีสุด แต่การทาํปฏิกิริยาของเอนไซมที์มีปริมาณนาํ 10 และ 30 mg/g ของสารตงัตน้ ไม่แตกต่าง
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อยา่งมีนยัสําคญั ส่วนปริมาณของกรดสเตียริกจะมีปริมาณมาก เมือเอนไซม์มีปริมาณนาํ 10 mg/g 
ของสารตงัตน้ เพือหลีกเลียง by-product ทีจะเกิดขึนจึงเลือกใช้เอนไซม์ทีมีปริมาณ aw เริมตน้ 10 

mg/g ของสารตงัตน้ในการผลิตไขมนัทดแทนเนยโกโก ้
 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที 13  ปริมาณของกรดปาลมิ์ติกและกรดสเตียริกทีไดจ้ากการทาํปฏิกิริยาอินเตอร์เอสเตอร์ริฟิ 

                เคชนัของนาํมนัเมล็ดชาโดยใชป้ริมาณเอนไซมต่์างๆ 

ทีมา: Wang และคณะ (2006) 

 นอกจากนี Wang และคณะ (2006) ยงัไดท้าํการศึกษาผลของปริมาณ aw เริมตน้ใน
เอนไซม์ทีมีผลต่อการทาํงานของเอนไซม์ไลเปส เมือนาํมาใช้หลงัจากทาํปฏิกิริยา 5 ซาํ แล้วว ิ
เคราะห์ความสามารถในการทาํงานของเอนไซมที์ยงัเหลืออยูข่องเอนไซมไ์ลเปสตรึงรูป เอนไซมไ์ล
เปสทีมีปริมาณ aw เริมตน้ 10% มีประสิทธิภาพ 83.5% หลงัจากถูกใชไ้ปแลว้ 5 ซาํ แต่เอนไซมไ์ล
เปสทีมีปริมาณ aw เริมตน้ 40% สามารถรักษาประสิทธิภาพในการทาํงานของเอนไซมไ์วไ้ด้เพียง
19.37% หลงัจากถูกใชไ้ปแลว้ 5 ซาํเช่นเดียวกนั (ภาพที 14) ทงันีเนืองจากปริมาณความชืนเริมตน้
ของเอนไซมที์มากขึน ทาํให้เกิดการเปลียนแปลงรูปร่างของโปรตีน ซึงส่งผลกระทบสําคญัต่อการ
ทาํงานของเอนไซม ์
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ภาพที 14 ประสิทธิภาพการทาํงานของเอนไซมที์มีค่า aw เริมตน้ต่างๆ หลงัจากถูกใชใ้นแต่ละครัง 
ทีมา: Wang และคณะ (2006) 

2.7 เอนไซม์ไลเปส  

 เอนไซมไ์ลเปสเป็นเอนไซมก์ลุ่มไฮโดรเลส  ทาํหนา้ทีเร่งปฏิกิริยาการยอ่ยสลายพนัธะ
เอสเทอร์ของไขมนัและนาํมนัในสภาวะทีมีนาํ  มีชือตามระบบว่ากลีเซอรอลเอสเทอร์ไฮโดรเลส  
(glycerol  ester  hydrolase) และมีชือตามรหสัคือ EC.3.1.1.3 พบทงัในคน สัตว ์และในปัจจุบนัมี
การสกดัไลเปสจากจุลินทรีย ์ ปฏิกิริยาของเอนไซมไ์ลเปสนีมี  2  ลกัษณะใหญ่ๆดงันี (ปราณี, 2547) 

1. ไลเปสทีมีความจาํเพาะทีตาํแหน่ง 1 และ 3 บนโมเลกุลไตรกลีเซอไรด ์(1,3 – specific lipase)    

     ดงัแสดงในภาพที 15 
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ภาพที 15  ไลเปสทีมีความจาํเพาะทีตาํแหน่ง 1 และ 3 บนโมเลกุลไตรกลีเซอร์ไรด ์ 
ทีมา: อนรรฆอร (2553) 

2. ไลเปสทีไม่มีความจาํเพาะทีตาํแหน่งบนโมเลกุลไตรกลีเซอไรด ์(non – specific lipase) ดงั   

     แสดงในภาพที 16 

 
ภาพที 16 ไลเปสทีไม่มีความจาํเพาะทีตาํแหน่งบนโมเลกุลไตรกลีเซอไรด ์ 
ทีมา: อนรรฆอร (2553) 

  โดยทวัไปแลว้มีปัจจยัหลายอยา่งทีมีผลต่อประสิทธิภาพในการทาํงานของเอนไซม ์
(นิธิยา, 2548) ตวัอยา่งเช่น 

 1. อุณหภูมิ เนืองจากอตัราเร็วของปฏิกิริยาทีเร่งดว้ยเอนไซม์จะแปรผนัตามอุณหภูมิ 
และอุณหภูมิยงัมีผลต่อความคงตวัของเอนไซม์ หากอุณหภูมิสูงเกินไปจะทาํให้โปรตีนเสียสภาพ
ธรรมชาติ และมีผลทาํให้ความสามารถในการเร่งปฏิกิริยาของเอนไซม์สูญเสียไปดว้ย เอนไซมแ์ต่
ละชนิดจะมีค่าอุณหภูมิทีเหมาะสม (Optimum pH) สําหรับเร่งปฏิกิริยาให้ไดค้วามเร็วสูงสุด และ
เอนไซมจ์ะสูญเสีย Activity มากขึนเมือเพิมอุณหภูมิสูงขึนมากกวา่ค่าอุณหภูมิทีเหมาะสม 
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 2. ความเขม้ขน้ของสารตงัตน้ของปฏิกิริยา ในปฏิกิริยาทีมีสารตงัตน้เพียงชนิดเดียว เมือ
ความเขม้ขน้ของสารตงัตน้เพิมขึน จะทาํใหอ้ตัราเร็วของปฏิกิริยาเพมิขึนจนถึงจุดทีมีความเร็วสูงสุด 
หากเพิมความเขม้ขน้ของสารตงัตน้ต่อไป อตัราเร็วของปฏิกิริยาจะคงที และหากความเขม้ขน้ของ
สารตงัตนัสูงเกินไปอาจจะไปยบัยงัอตัราเร็วของปฏิกิริยาใหช้า้ลงได ้
 3. ความเขม้ขน้ของเอนไซม์ ทีสภาวะความเขม้ขน้ของสารตงัตน้ pH อุณหภูมิ และ
บฟัเฟอร์ทีใชค้งที เมือเพิมความเขม้ขน้ของเอนไซมใ์หม้ากขึนจะทาํใหอ้ตัราเร็วของปฏิกิริยาเพิมขึน 
แต่ทงันีตอ้งไม่มีสารยบัยงัการทาํงานของเอนไซมอ์ยูด่ว้ย 
 4. ค่าความเป็นกรดด่าง เนืองจากเอนไซมเ์ป็นโปรตีน ดงันนัการเปลียนแปลง pH  ของ
สารละลายโปรตีนจะมีผลต่อประจุทีเกิดขึนบนโมเลกุลของโปรตีน  จึงมีผลกระทบต่อการทาํงาน
ของเอนไซมด์ว้ย  โดยเฉพาะทีบริเวณ  Active site ซึงเป็นตาํแหน่งทีสารตงัตน้จะเขา้รวมตวักบัเอน 
ไซม ์ ดงันนัเอนไซมแ์ต่ละชนิดจึงมีค่า pH ทีเหมาะสม  สาํหรับเร่งปฏิกิริยาใหไ้ดค้วามเร็วสูงสุด 

เสมอ หากค่า pH ของสารละลายสูงหรือตาํกวา่ค่า pH ทีเหมาะสม  จะทาํให้ความเร็วของปฏิกิริยาที
เกิดขึนชา้ลง แต่มีเอนไซมบ์างชนิดทีมีค่า pH ทีเหมาะสมเป็นช่วงกวา้ง 

 5. ปริมาณนาํ นาํจะทาํใหก้ารทาํงานของเอนไซมเ์กิดไดดี้ ดงันนัจึงตอ้งทาํงานในสภาวะ
ทีสารละลายเป็นนาํ 
  เอนไซมที์ใชใ้นกระบวนการอินเทอร์เอสเตอร์ริฟิเคชนัส่วนใหญ่อยูใ่นรูปของเอนไซม์
ตรึงรูป (immobilized  enzymes) ซึงจะไดป้ระโยชน์และคุม้ทุนเมือเทียบต่อหน่วยกว่าเอนไซม์
อิสระ (Pinyaphong และ Phutrakul, 2009; Undurraga และคณะ,  2001) เอนไซมต์รึงรูปเป็นเอน 
ไซมที์ถูกกาํหนดหรือทาํใหม้าอยูใ่นขอบเขตทีจดัไว ้อาจมีโมเลกุลใหญ่ขึนดว้ยการเชือมขา้มพนัธะ
เคมี หรือไม่มีพนัธะเคมี ละลายนําได้ยากขึนหรือไม่ละลายเลย มีผลทาํให้เอนไซม์เปลียนจาก
สถานะตวัเร่งปฏิกิริยาทีเป็นของเหลว กลายเป็นตวัเร่งปฏิกิริยาทีเป็นของแข็งขณะทาํปฏิกิริยา  
(solid  catalyst) อาจเรียกไดห้ลายแบบ เช่น เอนไซมต์รึงรูป (Immobilized Enzymes) เอนไซมไ์ม่
ละลายนาํ (water-insolube  enzymes) เอนไซมย์ึดรูป (fixed  enzymes) (นิธิยา, 2549) ซึง Kennedy 

และ Cabral (1987) ไดใ้หค้วามหมายไวว้า่เอนไซมที์ถูกจาํกดัทางรูปร่างหรือทาํให้จาํเพาะอยูเ่ฉพาะ
บริเวณทีมีขอบเขตทีแน่นอนในช่องว่างร่วมกับการทาํงานทีเกียวข้องกบัการเร่งปฏิกิริยา และ
สามารถนาํกลบัมาใช้ซาํไดแ้ละใช้ไดอ้ยา่งต่อเนือง เนืองจากเอนไซมไ์ลเปสอิสระมีประสิทธิภาพ
การทาํงานตาํมากในการละลายสารอินทรีย ์ ซึงเกิด closed lid ในโมเลกุลของเอนไซม์ทีไม่มีผิว 
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หนา้ทีอยูร่ะหวา่งนาํกบันาํมนั ทาํให้  substrate  เขา้จบับริเวณ active site ไดย้าก จึงจาํเป็นตอ้งใช้
เอนไซมใ์นปริมาณมากสาํหรับการทาํปฏิกิริยา  (Maruyama และคณะ, 2000) 
  ปัจจุบนัไดมี้การศึกษาการใชเ้อนไซมไ์ลเปสตรึงรูปเป็นตวัเร่งปฏิกิริยาในการผลิตไข 
มนัทดแทนเนยโกโกเ้พือให้เกิดคุณค่าทางโภชนาการและลกัษณะทางกายภาพเปลียนแปลงไปและ
เพิมมูลค่าให้กบัผลิตภณัฑ์ (Sharma และคณะ, 2001)  ตวัอยา่งเช่น Chong และคณะ (1992) ไดใ้ช้
เอนไซมไ์ลเปสตรึงรูปจากเชือ Mucor michei เป็นตวัเร่งปฏิกิริยาอินเตอร์เอสเทอร์ริฟิเคชนัทีมีความ 
จาํเพาะตาํแหน่ง 1,3 ของนาํมนัปาล์มโอเลอิน ทาํให้ไดป้ริมาณไตรกลีเซอไรด์หลกัคือ POSt, POP 

และ StOSt และจุดหลอมเหลวคือ 38.4°C ซึงใกลเ้คียงกบัเนยโกโก ้ Wang และคณะ (2006) ไดท้าํ 
การศึกษาการผลิตไขมนัทดแทนเนยโกโก ้ชนิด cocoa butter  equivalent  จากนาํมนัเมล็ดชาผสม
กบั methyl esters ดว้ยกระบวนการอินเตอร์เอสเทอร์ริฟิเคชนัทีมีเอนไซมไ์ลเปสจากตบัอ่อนของหมู 
พบวา่ เมือทาํปฏิกิริยาแลว้มีปริมาณกรดไขมนัใกลเ้คียงกบัเนยโกโก ้คือ Palmitoyl 31.43% (mol), 

Oleoyl 35.30% (mol), Stearoyl 29.26% (mol) Undurraga และคณะ (2001) ไดผ้ลิตไขมนัทดแทน
เนยโกโกจ้าก palm oil midfraction ทีไดจ้ากการทาํ double fractionation ของนาํมนัปาล์ม ประกอบ
ไปดว้ย POP 73%, POSt 13%, StOSt 2% และไตรกลีเซอไรดฺชนิดอืนๆ 12% ผสมกบั  กรดสเตียริก
และดดัแปลงโครงสร้างโมเลกุลไตรกลีเซอไรด์โดยใชเ้อนไซมไ์ลเปส (Novo  lipase  LipozymeTM) 

ซึงเป็นเอนไซมต์รึงรูปบนแผน่เรซิน macroporous anionic exchange ใชเ้ป็นตวัเร่งปฏิกิริยาอินเทอร์
เอสเตอร์ริฟิเคชนัในสภาวะทีไม่มีตวัทาํละลายพบวา่เมือพิจารณารูปแบบการหลอมเหลวแลว้ นาํมนั
ปาลมิ์ดแฟรกชนัจะถูกหลอมเหลวหมดทีอุณหภูมิประมาณ 32°C ในขณะทีไขมนัทดแทนเนยโกโก้
ทีผลิตไดจ้ะมีช่วงการหลอมเหลวทีประมาณ 23-39°C เมือเทียบจุดหลอม เหลวของเนยโกโกจ้ะอยู่
ในช่วง 22-36°C ณฐัยาวรรณ (2547) ไดศึ้กษาการผลิตไขมนัทดแทนเนยโกโกจ้ากนาํมนัปาล์มผสม
ระหวา่งปาล์มโอเลอินและปาล์สเตียรินในอตัราส่วน 40:60 โดยใชเ้อน ไซม์ไลเปสตรึงรูปทางการ
คา้ Lipozyme IM เป็นตวัเร่งปฏิกิริยาในกระบวนการอินเตอร์เอสเทอร์ริฟิเคชนั ในถงัหมกัแบบ 
Stired Tank Fermentor ทีอุณหภูมิ 10°C เป็นเวลา 48 ชวัโมง พบว่าเป็นสภาวะทีเหมาะสม  โดย
ไขมนัทดแทนเนยโกโกที้ไดมี้รูปแบบการหลอมเหลว จุดหลอมเหลว และปริมาณไขมนัแข็งใกล ้
เคียงกบัเนยโกโกม้ากทีสุด โดยเนยโกโกเ้ทียมมีจุดหลอมเหลวอยู่ในช่วง 37-40°C ในขณะทีเนย
โกโกมี้จุดหลอมเหลวอยูใ่นช่วง 35-38°C Pinyaphong และ Phutrakul (2009) ผลิตไขมนัทดแทน
เนยโกโกจ้ากนาํมนัปาล์มร่วมกบั methyl  stearate โดยใชเ้อนไซมไ์ลเปสจากยางมะละกอ (Carica 
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papaya) (CPL) เป็นตวัเร่งปฏิกิริยาในกระบวนการอินเตอร์เอสเทอร์ริฟิเคชนั ซึงเอนไซม ์C. papa- 

ya มีศกัยภาพเป็น biocatalyst ในการเปลียนแปลงไขมนั  เช่น  การดดัแปลงไขมนันม และการสัง 
เคราะห์โครงสร้างไตรกลีเซอไรดที์ใชพ้ลงังานตาํ จึงคิดวา่น่าจะสามารถใชเ้ป็น biocatalyst ราคาถูก
สําหรับการผลิตไขมนัทดแทนเนยโกโกไ้ด ้นอกจากนนั Tchobo และคณะ (2009)ผลิตไขมนัทด 
แทนเนยโกโกจ้าก Pentadesma butyracea butte ร่วมกบั ethyl pamitate ในตวัทาํละลายอินทรีย ์โดย
ใช้เอนไซม์ไลเปสตรึงรูปจากเชือ Thermomyces lanuginose  งานวิจยัของ Khumolo และคณะ  
(2002) ได้ทาํการศึกษาการดัดแปรโครงสร้างโมเลกุลไตรกลีเซอไรด์ในนํามันสกัดจากเมล็ด 
strychnos madagascariensis เมล็ด trichelia emetica และเมล็ด ximenia caffra โดยใช้เอนไซม ์
lipase จากเชือ Rhizomucor michiei เป็นตวัเร่งปฏิกิริยา อินเตอร์เอสเทอร์ริฟิเคชนั ทีมีความจาํเพาะ
ของเอนไซม ์lipase ทีตาํแหน่ง 1,3 เพือช่วยในการรวมกนัของ stearic acid และ palmitic acid  

พบวา่  นาํมนัจาก strychnos madagascariensis และ ximenia caffra  เมือถูกดดัแปรแลว้ปริมาณของ
กรดปาล์มิติก  กรดสเตียริก  และกรดโอเลอิกใกล้เคียงกบัของเนยโกโก้  แต่นาํมนัจาก trichelia 

emetic ให้กรดโอเลอิกตาํกว่าเนยโกโกม้าก  ซึงนาํมนัจาก strychnos madagas- cariensis  และ 
ximenia caffra  เหมาะจะใชผ้ลิตไขมนัทดแทนเนยโกโก ้เนืองจากมีกรดโอเลอิกสูง Jeyarani และ 
Reddy  (2010)  ศึกษาคุณสมบติัทางกายภาพและเคมีของนาํมนัผสมระหวา่ง mahua และ kokum ใน
อตัราส่วน 1:1ดว้ยกระบวนการอินเตอร์เอสเทอร์ริฟิเคชนัโดยใชเ้อนไซมไ์ลเปส (Lypozyme TL 

IM) ทีมีความจาํเพาะทีตาํแหน่ง1,3 ในการทาํปฏิกิริยา Abigor และคณะ (2003) ไดศึ้กษาการการ
ผลิต cocoa butter-like fats จากนาํมนัปาล์มทีผา่นการฟอกสี  ขจดักลินแลว้ (RBD-PO) ผสมกบั
นาํมนัถวัเหลืองทีผา่นการทาํ hydrogenation (HSO)  ดว้ยกระบวนการอินเตอร์เอสเทอร์ริฟิเคชนัทีมี
เอนไซมไ์ลเปสตรึงรูป Lipozyme IM เป็นตวัเร่งปฏิกิริยา ในอตัราส่วนทีเหมาะสมคือ 1.6:1 (ปาล์ม:
ถวัเหลือง) จะทาํใหไ้ขมนัทดแทนเนยโกโกมี้คุณสมบติัทางกายภาพและเคมีใกล ้เคียงเนยโกโก ้และ 
Ciftci และคณะ  (2009) ไดศึ้กษาการการผลิต cocoa butter-like fats จากนาํมนัมะกอกรวมกบักรดส
เตียริกและกรดปาล์มมิติก ด้วยกระบวนการอินเตอร์เอสเทอร์ริฟิเคชนัทีมีเอนไซม์ไลเปสตรึงรูป 
Lipozyme IM เป็นตวัเร่งปฏิกิริยาดว้ยเช่นกนั 
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2.8 คุณสมบัติทางกายภาพของไขมันและนํามัน 

 คุณสมบติัทางกายภาพของไขมนัและนาํมนัมีความสัมพนัธ์โดยตรงกบัองค์ประกอบ
ทางเคมีในโมเลกุลไตรกลีเซอไรด์ของไขมนัหรือนาํมนั ใช้ในการจาํแนกหรือบ่งชีชนิดของไขมนั
หรือนาํมนั รวมทงัการนาํไปใช้ประโยชน์ดว้ย ตวัอยา่งสมบติัทางกายภาพทีสําคญัของไขมนัหรือ
นาํมนั ไดแ้ก่ 

 2.8.1 จุดหลอมเหลว (Melting point) หรืออุณหภูมิทีทาํให้ไขมนัเปลียนสถานะจาก
ของแข็งเป็นของเหลวจนหมด ไขมนัส่วนใหญ่มีจุดหลอมเหลวเป็นช่วงอุณหภูมิ อาจเป็นช่วงกวา้ง
หรือแคบขึนอยู่กบัชนิดของไตรกลีเซอไรด์ทีเป็นส่วนประกอบของไขมนัหรือนาํมนัชนิดนนั เช่น 
ไขมนัทีประกอบดว้ยไตรกลีเซอไรด์ชนิดเดียวกนัทงัหมดจะมีจุดหลอมเหลวทีแน่นอน จุดหลอม 
เหลวของไขมนัและนาํมนัจะสูงหรือตาํขึนอยูก่บัจุดหลอมเหลวของกรดไขมนัทีเป็นองค์ประกอบ
ในโมเลกุล จุดหลอมเหลวของกรดไขมนัชนิดต่างๆ ดงัแสดงในตารางที 11 โดยกรดไขมนัทีมี
จาํนวนคาร์บอนในโมเลกุลน้อยกว่า 10 อะตอม จะเป็นของเหลวทีอุณหภูมิห้อง เมือมีจาํนวนคาร์ 
บอนเพิมขึนจะเป็นของแข็งมากขึน ดังนันจุดหลอมเหลวของกรดไขมนัจะเพิมขึนเมือจาํนวน
คาร์บอนในโมเลกุลของกรดไขมนัเพิมขึน และจุดหลอมเหลวของกรดไขมนัจะลดลงเมือมีจาํนวน
พนัธะคู่ในโมเลกุลของกรดไขมนัเพิมขึน จุดหลอมเหลวของไตรกลีเซอไรด์บางชนิดแสดงใน
ตารางที 12 ซึงจะเห็นไดว้่าไตรกลีเซอไรด์ทีมีกรดไขมนัชนิดเดียวกนัเป็นองค์ประกอบ แต่มีการ
เรียงตวัทีตาํแหน่งทีต่างกนั ก็มีผลทาํใหจุ้ดหลอมเหลวต่างกนัดว้ย (นิธิยา, 2548) 
 

 

 

 

 

 

 



44 

 
 

ตารางที 11 จุดหลอมเหลวของกรดไขมนัชนิดต่างๆ

ชนิดของกรดไขมนั จาํนวนคาร์บอน : พนัธะคู่ จุดหลอมเหลว(°C) 

กรดไขมนัชนิดอิมตวั 

กรดคาพริก 10:0 31.3-31.6 

กรดลอริก 12:0 44.0-44.2 

กรดไมริสติก 14:0 53.9-54.4 

กรดปาลมิ์ติก 16:0 62.7-63.1 

กรดสเตียริก 18:0 69.6 

กรดอะราคิดิก 20:0 75.4-76.5 

กรดบีฮีนิก 22:0 80.0-81.5 

กรดลิกโนเซริก 24:0 84.2-86.0 

กรดซีโรติก 26:0 87.7-88.5 

กรดไขมนัชนิดไม่อิมตวั 

กรดปาลมิโตเลอิก 16:1 0-0 .5 

กรดโอเลอิก 18:1 10.5-16.0 

กรดลิโนเลอิก 18:2 -5.0 

กรดลิโนเลนิก 18:3 -11.0 

กรดอะราคิโดนิก 18:4 -49.5 

ทีมา: Hadziyev (1987), Mathews และ van Holde (1990) และ Coultate (1999) อา้งอิงใน นิธิยา   
         รัตนาปนนท ์(2548) 
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ตารางที 12 จุดหลอมเหลวของไตรกลีเซอไรดบ์างชนิด 

ชนิดของไตรกลีเซอไรด์ จุดหลอมเหลว (°C) 

Trisaturated 

Tristearin (StStSt) 73 

Tripalmitn (PPP) 66 

Stearo-dipalmitin (SPP) 62 

Disaturated 

Palmito-oleo-palmitin (POP) 37 

Palmito-oleo-stearin (POSt) 37 

Oleo-dipalmitin (OPP)  34 

Stearo-oleo-palmitin (StOP) 43 

Stearo-oleo-stearin (StOSt) 43 

Stearo-palmito-olein (StPO) 39 

Diunsaturated 

Dioleopalmitin (OOP) 5 

Dioleostearin (OOSt) -13 

Triunsaturated 

Triolein (OOO) 5 

Trilinolein (LLL) -13 

หมายเหตุ St = Stearic acid, P = Palmitic acid, O = Oleic acid, L = Linoleic acid 

ทีมา : Stauffer (1996) อา้งอิงใน นิธิยา รัตนาปนนท ์(2548) 

 2.8.2 การจดัเรียงตวัของรูปผลึก (Crystallization) เนืองจากไขมนัมีความแตกต่างจาก
นาํมนักล่าวคือ เป็นของแข็งทีอุณหภูมิห้องจึงมีการจดัเรียงตวัเป็นโครงสร้างผลึกซึงมีได้หลาย
รูปแบบ เรียกว่า polymorphism โดยรูปแบบผลึกทีพบส่วนใหญ่มี 3 รูปแบบ คือ    และ  
ขนาดและจาํนวนผลึกทีเกิดขึนขึนกบัชนิดและอุณหภูมิของไขมนัและนาํมนักล่าวคือ ผลึกทีเกิดจาก
การลดอุณหภูมิของไขมนัลงอยา่งรวดเร็วจะมีโครงสร้างแตกต่างจากผลึกทีเกิดจากการลดอุณหภูมิ
ของไขมนัลงอยา่งชา้ๆ (นิธิยา, 2548)  
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 2.8.3 การละลาย (Solubility) ไขมนัและนาํมนัทุกชนิดไม่ละลายนาํ แต่ละลายไดดี้ในตวั
ทาํละลายไขมนั ไดแ้ก่ ปิโตรเลียมอีเทอร์ เฮกเซน และเบนซีน เป็นตน้ นอกจากนีกรดไขมนัยงัมีการ
ละลายในตวัทาํละลายไดแ้ตกต่างกนั ทาํให้สามารถแยกกรดไขมนัชนิดอิมตวัออกจากกรดไขมนั
ชนิดไม่อิมตวัได ้ (นิธิยา, 2548) 

2.9 คุณสมบัติทางเคมีของไขมันและนํามัน  

 คุณสมบัติทางเคมีของไขมันและนํามันแต่ละชนิดมีความแตกต่างกัน เนืองจาก
องค์ประกอบและโครงสร้างทางเคมีทีแตกต่างกัน ทาํให้มีการเกิดปฏิกิริยากับสารแต่ละชนิด
แตกต่างกนั ไดแ้ก่ 

 2.9.1 ปฏิกิริยาไฮโดรไลซิส (hydrolysis) ไขมนัและนาํมนับางชนิดจะถูกไฮโดรไลซ์
ไดด้ว้ยกรด ด่าง และเอนไซม์ การไฮโดรไลซ์ไดด้ว้ยด่าง เรียกว่า สปอนนิฟิเคชนั (saponification) 

ซึงจะไดผ้ลิตภณัฑที์เป็นเกลือของกรดไขมนัเรียกวา่ สบู่ ด่างทีใชนิ้ยมในการไฮโดรไลซ์ไขมนั เช่น
โซเดียมไฮดรอกไซด์และโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ เป็นตน้ ปฏิกิริยาไฮโดรไลซิสอาจเกิดจาก
ไขมนัหรือนาํมนัไดรั้บความร้อนสูง เช่น ขณะทอดอาหารทีมีปริมาณนาํในปริมาณมากไขมนัจะถูก
ไฮโดรไลซ์เป็นกรดไขมนัอิสระและกลีเซอรอล 

 ไขมันหรือนํามันทีได้จากพืชและสัตว์แ ต่ละชนิด  มัก มีไตรกลี เซอไรด์ เ ป็น
ส่วนประกอบในปริมาณค่อนขา้งแน่นอน ดงันันจาํนวนด่างทีใช้ในการทาํปฏิกิริยาไฮโดรไลซิส
ของไขมนัหรือนาํมนัจาํนวนหนึงจึงมีค่าค่อนขา้งแน่นอนและเป็นค่าเฉพาะ ซึงสามารถใช้บ่งชีถึง
คุณสมบติัของไขมนัหรือนาํมนัแต่ละชนิดได ้เรียกว่า ค่าสปอนนิฟิเคชนั (Saponification value; 

Spv) หรือจาํนวนมิลลิกรัมของโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ทีใชใ้นการไฮโดรไลซิสไขมนัหรือนาํมนั
อยา่งสมบูรณ์จาํนวน 1 กรัม ให้ไดเ้ป็นสบู่และกลีเซอรอล ค่า Spv ใชเ้ป็นตวับ่งชีขนาดของโมเลกุล
หรือนาํหนกัโมเลกุลของกรดไขมนัทีเป็นองคป์ระกอบในโมเลกุลของไตรกลีเซอไรด์ในไขมนัและ
นาํมนั กล่าวคือ หากไขมนัหรือนาํมนัมีค่า Spv สูง แสดงวา่ กรดไขมนัทีเป็นองคป์ระกอบมีนาํหนกั
โมเลกุลตาํ จึงมีจาํนวนโมเลกุลของไตรกลีเซอไรดต่์อหน่วยนาํหนกัเป็นจาํนวนมาก (นิธิยา, 2548) 
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 2.9.2 ปฏิกิริยาฮาโลจีเนชนั (halogenation) เป็นปฏิกิริยาการเติมสารพวกฮาโลเจน 

(halogen) เขา้ไปทีพนัธะคู่ของกรดไขมนัชนิดไม่อิมตวัในโมเลกุลของไตรกลีเซอไรด์ สารฮาโลเจน
ทีนิยมใชไ้ดแ้ก่ ไอโอดีน ค่าทีไดน้นัเรียกวา่ ค่าไอโอดีน (Iodine value; Iv) หรือจาํนวนกรัมของ
ไอโอดีนทีเขา้ทาํปฏิกิริยากบัพนัธะคู่ของกรดไขมนัในไขมนัหรือนาํมนัจาํนวน 100 กรัม 

 ค่าไอโอดีนเป็นตวับ่งชีว่า มีกรดไขมนัชนิดไม่อิมตวัเป็นองค์ประกอบในไขมนัหรือ
นาํมนัมากนอ้ยเพียงใด หรือเป็นการบอกความไม่อิมตวัของไขมนัและนาํมนั หากค่า Iv สูง แสดงวา่
ไขมนัหรือนาํมนัชนิดนนัมีความไม่อิมตวัสูง ซึงจะมีคุณค่าทางโภชนาการสูง เนืองจากกรดไขมนั
ชนิดไม่อิมตวัเป็นกรดไขมนัทีมีความจาํเป็นต่อร่างกาย ในทางตรงกนัขา้มไขมนัหรือนาํมนัทีมีกรด
ไขมนัชนิดไม่อิมตวัจะเกิดการหืนไดง่้าย (นิธิยา, 2548) 

 2.9.3 การหืน (rancidity) เป็นการเปลียนแปลงทางเคมีของไขมนัหรือนาํมนัหรือนาํมนั
ซึงทาํให้ไขมนัหรือนาํมนัเกิดกลินทีผิดปกติ และสมบติัทางเคมีและทางกายภาพเปลียนแปลงไป 
การหืนเกิดขึนได ้3 รูปแบบ คือ 

 2.9.3.1 ไลโพไลซิส (lipolysis) เป็นปฏิกิริยาทีเกิดขึนเมือพนัธะเอสเตอร์ใน
โมเลกุลของไตรกลีเซอไรด์เกิดการไฮโดรไลซิสด้วยเอนไซส์ไลเพส กรด ด่าง ความร้อน หรือ
สารเคมี ซึงจะทาํใหเ้กิดผลิตภณัฑที์มีผลต่อสุขภาพของไขมนัและนาํมนั โดยทาํใหน้าํมนัมีกลินและ
รสชาติเปลียนแปลงไป เช่น กรดไขมนัอิสระทีมีนาํหนกัโมเลกุลตาํ (คาร์บอน 4-12 อะตอม) ซึงจะมี
กลินหืนมาก และเมือปริมาณกรดไขมนัอิสระเพิมขึนจะมีผลให้ค่า smoke point หรืออุณหภูมิที
ไขมนัหรือนาํมนัเกิดควนัเมือไดรั้บความร้อนมีค่าตาํลง ทาํให้นาํมนัจะเกิดควนัได้ง่ายขณะทอด
อาหารสาํหรับปฏิกิริยาทีเกิดจากเอนไซมไ์ลเพสและความชืนจะเรียกวา่ hydrolytic rancidity  
 ไขมนัและนาํมนับางชนิดไม่สามารถสังเกตการณ์เกิดไลโพไลซิสไดด้ว้ยการดม
กลินหรือการชิมรส จึงตอ้งมีการตรวจวิเคราะห์ทางเคมี โดยการตรวจหาปริมาณกรดไขมนัอิสระที
เกิดขึน ค่าทีไดว้า่ ค่าความเป็นกรด (Acid value; Av) หรือจาํนวนมิลลิกรัมของโพแทสเซียมไฮดร
อกไซด์ทีใชใ้นการทาํให้กรดไขมนัอิสระทีอยู่ในไขมนัหรือนาํมนั 1 กรัม เป็นกลาง ดงันนัจึงนิยม
ใชค้่า Av เป็นตวับ่งชี ภาวะหรือระดบัการหืนของไขมนัหรือนาํมนั กล่าวคือ หากค่า Av สูง แสดง
วา่มีการเกิดกลินหืน เนืองจาก hydrolytic rancidity มาก วธีิการชะลอการเกิดการหืนนีทาํไดโ้ดยการ
เก็บไขมนัหรือนาํมนัทีอุณหภูมิตาํ (นิธิยา, 2548) 
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 2.9.3.2 ออกซิเดทีฟ แรนซิดิตี (oxidative rancidity) เป็นการหืนทีเกิดจากปฏิกิริยา
autoxidation ทีพนัธะคู่ของกรดไขมนัชนิดไม่อิมตวักบัออกซิเจนในอากาศ เกิดพนัธะเพอร์ออกไซด์
ทีหมู่แอลฟาเมทิลีน (α-methylene) การหืนแบบนีสามารถเกิดไดท้งักบัไขมนัและนาํมนัเอง และ
กบัอาหารทีมีไขมนัหรือนาํมนัเป็นองคป์ระกอบอยูด่ว้ย ปฏิกิริยานีสามารถเร่งดว้ยโลหะ ความร้อน
และแสง 

 การเกิดกลินหืนดว้ยวธีินีจะทาํให้เกิดกรดไขมนัชนิดไม่อิมตวัถูกทาํลาย ทาํให้เกิด
การสูญเสียคุณค่าทางโภชนาการ รวมทงัสูญเสียวิตามินทีละลายไดใ้นไขมนัและนาํมนั นอกจากนี
ยงัสามารถเกิดจากการเร่งปฏิกิริยาของเอนไซม์ไลพรอกซิเดส (lipoxidase) ไดอี้กดว้ย การตรวจ
วิเคราะห์การเกิด oxidative rancidity สามารถทาํไดโ้ดยการหาค่าเพอร์ออกไซด์ (Peroxide value; 

Pv) หรือการปริมาณสารเพอร์ออกไซด์ทีเกิดขึนในไขมนัหรือนาํมนั หรือจาํนวนมิลลิกรัมของ
สารละลายโซเดียมไธโอซลัเฟตความเขม้ขน้ 0.002 N ทีใชใ้นการไตเตรตไขมนัหรือนาํมนั 1 กรัม 
ถา้ค่า Pv สูง แสดงวา่ไขมนัหรือนาํมนัเกิด oxidative rancidity มาก และส่งผลให้ค่า Iv ทีวิเคราะห์
ไดต้าํกวา่ความเป็นจริง 

 วิธีการป้องกนัสามารถทาํไดโ้ดยการเติมสารป้องกนัการหืนลงไปในไขมนัหรือ
นาํมนั หรืออาหารทีมีไขมนัหรือนาํมนัเป็นส่วนประกอบ (นิธิยา, 2548) 

2.9.3.3 คีโตนิก แรนซิดิตี (ketonic rancidity) เป็นการหืนทีเกิดจากปฏิกิริยา
ออกซิเดชันดว้ยเอนไซม์ (enzymatic oxidation) กบัโมเลกุลของกรดไขมนัชนิดอิมตวัทาํให้ได้
ผลิตภณัฑเ์ป็นสารพวกคีโตน ซึงปฏิกิริยานีจะเกิดเพียงเล็กนอ้ยเท่านนั (นิธิยา, 2548) 

2.10 การตกผลกึ (crystallization)  

 การตกผลึกของนาํมนัหรือไขมนัสําหรับการบริโภคมีความสําคญัมากสําหรับการผลิต
ในอุตสาหกรรมอาหาร โดยความรู้ในเรืองพฤติกรรมการตกผลึก (crystallization behavior) ของ
นาํมนัสามารถนาํไปประยุกตใ์ชก้บัผลิตภณัฑ์อาหารหลายๆ ชนิด เช่น ลูกอม ลูกกวาด ชอกโกแลต 
มาร์การีน สเปรด และรวมถึงผลิตภณัฑ์เบเกอรีต่าง ๆ (Gordon และ Rahman, 1991) การตกผลึก
สามารถเกิดขึนไดท้งักบัสารละลาย  ซึงจะประกอบไปดว้ยตวัทาํละลายและตวัถูกละลาย และกบั 
melt ซึงเป็นสารทีถูกทาํให้อยูใ่นสภาพของเหลวโดยการเพิมอุณหภูมิให้สูงกวา่จุดหลอมเหลวของ
ของสารนนั  (Myerson, 2002) การตกผลึกของสารละลายจะเกิดขึนไดเ้มือสารละลายนนัมีความ
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เขม้ขน้สูงกวา่ความเขม้ขน้ ณ จุดอิมตวั (saturation) ทีอุณหภูมิของการตกผลึก หรือเรียกวา่มีความ
เขม้ขน้อิมตวัยิงยวด (supersaturation) นนัเอง ส่วนการตกผลึกของ melt จะเกิดขึนเมืออุณหภูมิของ
การตกผลึกอยู่ตาํกว่าจุดหลอมเหลวของ melt (Mullin, 1993) การตกผลึกของนาํมนัหรือไขมนั
สามารถเกิดขึนไดท้งักบันาํมนัหรือไขมนัทีอยูใ่นสภาพ melt และกบันาํมนัหรือไขมนัทีอยู่ในรูป
สารละลายทีมีความเขม้ขน้อิมตวัยิงยวดกบัตวัทาํละลาย  อย่างไรก็ตามสารละลายทีมีความเขม้ขน้
อิมตวัยงิยวดไม่จาํเป็นตอ้งเกิดการตกผลึกเสมอไป ทงันีจะขึนอยูก่บัระดบัความเขม้ขน้อิมตวัยิงยวด
ของสารละลายนนัเป็นหลกั ดงัแสดงไวใ้นกราฟความสัมพนัธ์ของอุณหภูมิและความเขม้ขน้ของ
สารละลาย หรือ saturation-supersaturation solubility diagram ในภาพที 17 

 เส้นทึบในภาพที 17  คือเส้น solubility curve ซึงจะแสดงค่าความเขม้ขน้ ณ จุดอิมตวั
ของสารละลายทีอุณหภูมิต่างๆ พืนทีใตก้ราฟทีอยูต่าํกวา่เส้น solubility curve เรียกวา่ stable zone 

ซึงเป็นพืนทีทีจะไม่เกิดการตกผลึกเพราะความเขม้ขน้ของสารละลายมีคาํตาํกวา่จุดอิมตวั เส้นประ
ในรูปแบ่งพืนทีเหนือเส้น solubility curve ออกเป็น 2 ส่วน ส่วนทีอยูร่ะหวา่งเส้น solubility curve 

และเส้นประเรียกวา่ meta-stable zone ซึงการตกผลึกจะเกิดขึนไดใ้นพืนทีนีก็ต่อเมือมีการใชเ้ทคนิค 
เช่นการล่อผลึก (crystal seeding)  เขา้ช่วย สําหรับพืนทีเหนือเส้นประเรียกวา่ unstable zone หรือ 
labile zone ซึงเป็นพืนทีทีการตกผลึกของสารละลายจะเกิดขึนไดอ้ยา่งรวดเร็วดว้ยตวัเอง (เรียกวา่ 
spontaneous crystallization) 

 

ภาพที 17  กราฟความสัมพนัธ์ของอุณหภูมิและความเขม้ขน้ของสารละลาย 
ทีมา: Timms (1994) 
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  การตกผลึกของสารละลายใดๆ ทีอยู่ในสภาวะอิมตวัยิงยวดนันจะเริมจากการสร้าง
จุดเริมตน้ของการตกผลึกหรือทีเรียกวา่นิวเคลียส ขึนมาก่อน โดยทีนิวเคลียสอาจประกอบไปดว้ย
โมเลกุลของตวัถูกละลายตงัแต่ไม่กีสิบโมเลกุลไปจนถึงเป็นจาํนวนพนัโมเลกุล ทงันีขึนอยูก่บัชนิด
และธรรมชาติของสารละลาย (Mullin, 1993) หลงัจากการสร้างนิวเคลียสให้มีขนาดเท่ากบัขนาด
วกิฤต (critical size) แลว้จึงจะเกิดการเคลือนทีของโมเลกุลตวัถูกละลายในสารละลายเขา้มาแปะติด
ทีผิวของนิวเคลียสเพือเกิดการโตเป็นผลึกทีสมบูรณ์ต่อไป  กระบวนการสร้างนิวเคลียสหรือที
เรียกวา่ nucleation process นนัสามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 2 ประเภทหลกัคือ primary nucleation และ 
secondary nucleation โดย primary nucleation คือการสร้างนิวเคลียสขึนในระบบทียงัไม่มีการตก
ผลึกเกิดขึนหรืออาจกล่าวได้ว่าเป็นการสร้างนิวเคลียสเพือการตกผลึกครังแรกของระบบ ซึง 
primary nucleation สามารถแบ่งย่อยออกไดเ้ป็น 2 ประเภทคือ homogeneous nucleation สําหรับ
การตกผลึกของสารละลายทีเกิดขึนไดเ้องเมือสารละลายนนัมีความเขม้ขน้อิมตวัยิงยวดทีสูงมากจน
เขา้สู่ labile zone (Mullin, 1993) และ heterogeneous nucleation สําหรับการตกผลึกของสารละลาย
ในสภาวะทีมีสิงเจือปนหรือสิงแปลกปลอมในระบบ โดยการสร้างนิวเคลียสสําหรับการตกผลึก
แบบนีสามารถเกิดขึนได้ทีสภาวะอิมตัวยิงยวดทีไม่สูงมากนักเนืองจากว่าสิงเจือปนหรือสิง
แปลกปลอมในระบบจะช่วยลดพลงังานทีตอ้งการใชใ้นการสร้างนิวเคลียสหรือ free energy for 

nucleation ลง ส่วน secondary nucleation นนัคือการสร้างนิวเคลียสขึนในระบบทีมีผลึกของตวัถูก
ละลายเกิดขึนหรือปรากฎอยูแ่ลว้ ซึงการสร้างนิวเคลียสแบบนีไม่เป็นทีตอ้งการสําหรับการตกผลึก
ทางอุตสาหกรรมอาหาร เช่นการผลิตนาํตาลทรายหรือนมขน้หวานเป็นตน้ เนืองจากจะทาํให้เกิด
การกระจายตวัของขนาดผลึก (crystal size distribution) สูง หรือมีความสมาํเสมอของขนาดผลึกตาํ
นนัเอง (Myerson, 2002) 

 สารบางชนิดสามารถตกผลึกได้หลายโครงสร้างผลึก (crystallographic structure) 
ขึนอยู่กับสภาวะของปัจจยัต่างๆ ทีควบคุมการตกผลึก ความสามารถในการตกผลึกได้หลาย
โครงสร้างนีเรียกว่า polymorphism โดยแต่ละโครงสร้างจะมีคุณสมบัติทางกายภาพเช่น จุด
หลอมเหลว ความหนาแน่น ความแข็งทีแตกต่างกนั (Sato, 2001) นาํมนัและไขมนัมีไตรกลีเซอไรด์
เป็นองค์ประกอบหลกั ซึงไตรกลีเซอไรด์มีคุณสมบติั polymorphism โดยสามารถตกผลึกไดถึ้ง        
3 โครงสร้างหลกั คือ    และ  โดยแต่ละโครงสร้างมีลกัษณะการจดัเรียงตวัของโมเลกุลที
แตกต่างกนัไปดงัแสดงในภาพที 18 
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 โครงสร้าง  มีโครงสร้างพืนฐานของผลึกเป็นแบบ hexagonal นนัคือจะมีการจดัเรียง
ตวัของสายกรดไขมนั (fatty acid chain) เป็นเส้นตรงและขนานกนัไปในทิศทางทีตงัฉากกบัระนาบ
เมทิล (methyl end plane) ทีอยู ่ณ ตาํแหน่งหวัและทา้ยสุดของโมเลกุลไตกลีเซอไรด์ โครงสร้าง  
มีความเสถียรน้อยเนืองจากสายของกรดไขมันมีการจับตวักันแบบหลวมๆ โครงสร้าง  มี
โครงสร้างพืนฐานของผลึกเป็นแบบ orthorhombic โดยสายของกรดไขมนัจะมีการทาํมุมเอียงกบั
ระนาบเมทิล ซึงจะทาํให้การจดัเรียงตวัของโมเลกุลทาํไดอ้ย่างแน่นหนาขึน โครงสร้าง  จึงมี
ความเสถียรมากกว่าโครงสร้าง  รวมทงัมีจุดหลอมเหลวและความหนาแน่นสูงกว่า  (Kaneko, 

2001) ส่วนโครงสร้าง   เป็นโครงสร้างทีมีความเสถียรทีสุดและมีจุดหลอมเหลวสูงทีสุด มี
โครงสร้างพืนฐานของผลึกเป็นแบบ triclinic โดยสายกรดไขมนัของโครงสร้างนีมีการทาํมุมเอียง
กบัระนาบเมทิลมากกวา่เมือเทียบกบัโครงสร้าง  

 โดยทวัไปแลว้นาํมนัจะตกผลึกลงในโครงสร้าง   ไดง่้ายทีสุด เนืองจากใชพ้ลงังาน
ใน การตกผลึกน้อยทีสุด ขณะที  ใชพ้ลงังานมากกวา่  ในการตกผลึก จึงทาํให้ตกผลึกไดย้าก
กวา่  ส่วน  ใชพ้ลงังานในการตกผลึกสูงทีสุดจึงตกผลึกไดย้ากทีสุด (Sato, 2001) การเปลียน 
แปลงโครงสร้างของผลึกไขมนัจะเกิดขึนตามเวลาเพือใหเ้กิดความเสถียรมากขึน โดยโครงสร้าง   

จะเปลียนไปเป็น  และ  ในทีสุด แต่จะไม่สามารถเปลียนโครงสร้างยอ้นกลบัได ้นอกเสียจาก
วา่จะนาํไขมนันนัไปหลอมแลว้ทาํการตกผลึกใหม่ (Timms, 1995) ไขมนัหลายชนิดเช่น เนยโกโก ้
(cocoa butter) สามารถตกผลึกไดท้งั 3 โครงสร้าง (Beckett, 2000) แต่ไขมนับางชนิดสามารถตก
ผลึกไดเ้ฉพาะโครงสร้าง    และ  (Sato, 1999)  
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ภาพที 18 การจดัเรียงตวัของรูปแบบผลึกในโครงสร้างไตรกลีเซอไรด์ 
ทีมา: Talbot (1999) 

2.11  เทคนิคการวเิคราะห์ไตรกลเีซอไรด์ในไขมันหรือนํามัน (High Performance Liquid  

          Chromatography; HPLC) 

 องคป์ระกอบของไตรกลีเซอไรดใ์นไขมนัและนาํมนัจากพืชแต่ละชนิดมีความแตกต่าง
กนั ซึงองค์ประกอบภายในโครงสร้างไตรกลีเซอไรด์ประกอบไปดว้ยกรดไขมนัอิมตวั  (saturated 

fatty acids) และกรดไขมนัไม่อิมตวั (unsaturated fatty acids) เช่น กรดโอเลอิก กรดปาล์มิติก กรด   
สเตียริก เป็นตน้ การศึกษาองคป์ระกอบไตรกลีเซอไรด์นิยมใชเ้ทคนิค High Performance Liquid 

Chromatography  (HPLC) แยกสารละลายผสมทีประกอบดว้ยสารหลายชนิดในคอลัมน์ปิด (closed 

coumn) ซึงบรรจุดว้ยอนุภาคของแข็งขนาดเล็กๆทีมีรูพรุนขนาดเล็กในคอลมัน์ในช่วง 30-75 μm  
โดยส่วนใหญ่แลว้มี 2 ระบบของตวัทาํละลายในการแยกคือ normal-phase (NP) และ reversed-

phase (RP) ซึงนาํมาใชใ้นการวิเคราะห์ของเหลว โดยส่วนใหญ่แลว้การวิเคราะห์ไตรกลีเซอไรด์จะ
ใช ้reversed-phase (RP) โดยทวัไปแลว้ octadecylsilyl (C18) จะเป็นคอลมัน์แบบ RP ทีมีการใชก้นั
โดยทวัไปในการแยกไตรกลีเซอไรด์ จะมีระบบตวัทาํละลายมีขวัมากกวา่ stationary phase จากนนั
สารละลายตวัอย่างจะถูกฉีดเขา้ไปในส่วนบนของคอลมัน์ แต่เนืองจากคอลมัน์มีรูพรุนขนาดเล็ก
มาก  จึงต้องอาศัยความดันจากปัมเพือทีจะทาํให้อัตราเร็วของเฟสเคลือนทีเพิมขึนแผนภาพ
องคป์ระกอบของเครือง HPLC แสดงในภาพที 19 
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ภาพที 19  ส่วนประกอบต่างๆของเครือง HPLC ทีใชใ้นปัจจุบนั 

ทีมา: แมน้ และอมร (2535) 

 งานวิจยัของ Lee และคณะ(2007) ศึกษาเกียวกบัการดดัแปรโครงสร้างไขมนัรําขา้ว 
โดยนาํนาํมนัรําขา้วมาผา่นกระบวนการ Lipase-catalyzed glycerolysis โดยส่วนทีตอ้งการคือ โมโน
กลีเซอไรด ์และไดกลีเซอไรด ์หลงัจากนนัจึงนาํมาทาํการตกผลึกแยกส่วนโดยใชต้วัทาํละลาย หรือ 
Solvent fractionation เพือแยกส่วนทีตอ้งการออกมาโดยศึกษาประสิทธิภาพของตวัทาํละลาย 2 

ชนิด คือ hexane และ acetone สิงทีตอ้งการคือ โมโนกลีเซอไรด์ และไดกลีเซอไรด์ ซึงสารทงั 2 

ชนิดนีมีความมีขวัมากกวา่ไตรกลีเซอไรด์ เพราะฉะนนัจึงสามารถละลายไดใ้นตวัทาํละลายทีมีขวั
มากกวา่ นนัก็คือ acetone หลงัจากทาํปฏิกิริยาตวัอยา่งทีไดน้าํไปศึกษาองคป์ระกอบของโครงสร้าง
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ดว้ยเทคนิค HPLC โดยคอลมัน์ทีใชใ้นการวิเคราะห์เป็นแบบ NP มีระบบตวัทาํละลายทีใช ้2 ชนิด 
คือ Haxane และ methyl t-butyl ether ความสามารถในการแยกสารประกอบได ้เฟสเคลือนทีควรจะ
มีสภาพความมีขวัตรงกนัขา้มกบัเฟสอยูนิ่ง ซึงกรณีของ NP-HPLC เฟสอยูนิ่งจะมีขวั เฟสเคลือนที
จะไม่มีขัว เมือสารประกอบทีมีสภาพเดียวกันกับเฟสเคลือนทีจะสามารถปรากฏออกมาก่อน 
หมายความวา่สารทีออกมาก่อนสามารถละลายไดดี้ใน hexane จึงเป็น กรดไขมนัอิสระ ไตรกลีเซอ
ไรด์ ซึงมีความไม่มีขวัมากกวา่โมโนกลีเซอไรด์ และไดกลีเซอไรด์ ส่วนโมโนกลีเซอไรด์ และได
กลีเซอไรด ์มีความมีขวัมากกวา่จึงปรากฏออกมาทีหลงั ดงัแสดงในภาพที 20 

 

 

 

 

 

 

  

 

ภาพที 20 โครมาโตแกรมขององคป์ระกอบไขมนัจากการวเิคราะห์ดว้ยคอลมัน์ NP-HPLC 

ทีมา: Lee และคณะ (2007) 

 งานวิจยัของ Adhikari และคณะ (2010) ศึกษาการทาํปฏิกิริยาอินเตอร์เอสเตอร์ริฟิเค 
ชนั โดยใชเ้อนไซมไ์ลเปสของการทาํปฏิกิริยาระหวา่งนาํมนัดอกทานตะวนัทีมีกรดโอเลอิกปริมาณ
มาก และนาํมนัถวัเหลืองทีผา่นกระบวนการไฮโดรจิเนชนั จากนนัทาํการศึกษาโครงสร้างทางเคมี
ของไตรกลีเซอไรด์ในนาํมนัทีดดัแปลงมาไดด้ว้ยเทคนิค HPLC คอลมัน์ หรือเฟสอยูนิ่งทีใช้เป็น 

C18 ซึงไม่มีขวั เฟสเคลือนทีทีใชเ้ป็น acetonitrile และ isopropanal/hexane (2/1, v/v)  สารประกอบ
ทีสนใจในการทดลองนีคือ ไตรกลีเซอไรด์ ซึงมีความไม่มีขวั จึงเป็นส่วนทีสามารถถูกดูดซบัไดดี้
ในคอลมัน์ C18 เพราะมีสภาพขวัเหมือนกนั รวมทงัมีความสามารถในการละลายในตวัทาํละลายได้
นอ้ย จึงทาํใหไ้ตรกลีเซอไรดอ์อกมาหลงัสุด (Adhikari และคณะ, 2010) ดงัแสดงในภาพที 21 
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ภาพที 21 โครมาโตแกรมขององคป์ระกอบไขมนัจากการวเิคราะห์ดว้ยคอลมัน์ RP-HPLC 

ทีมา: Adhikari และคณะ (2010) 

องคป์ระกอบส่วนทีสาํคญัใน  HPLC ไดแ้ก่ 
 1. ภาชนะทีบรรจุเฟสเคลือนที  (mobile phase reservoir) เป็นขวดสําหรับตวัทาํละลาย
ทีใชเ้ป็นเฟสเคลือนที ควรมีความจุประมาณ 1 ลิตร  ขวดทีใส่เฟสเคลือนทีนีจะมีอุปกรณ์ทีใชใ้นการ
ไล่อากาศทีละลายอยู ่เช่น O2  จุดประสงคข์องการไล่อากาศทีละลายอยูใ่นเฟสเคลือนทีก็คือตอ้งการ
กาํจดัแก๊สออกซิเจน ซึงอาจจะทาํปฏิกิริยากบัเฟสเคลือนที บางชนิดได ้หรือแมแ้ต่เฟสคงทีทีอยูใ่น
คอลมัน์ นอกจากนัน ยงัเป็นการลดโอกาสทีจะทาํให้เกิดฟองอากาศในเครืองตรวจหา (detector) 
ขณะทาํการทดลองอยู ่ การไล่แก๊สทีละลายอยูนี่จะตอ้งทาํเมือตวัทาํละลายเป็นพวกสารมีขวั (polar 

solvents) ซึง  Mobile phase / Solvent  หรือตวัทาํละลายทีใชใ้นการชะหรือแยกตวัอยา่ง เป็นเฟส
เคลือนที มีลกัษณะเป็นของเหลว ทาํหน้าทีในการนาํสารตวัอยา่งและตวัทาํละลายเขา้สู่ stationary 

phase (ในทีนีคือ คอลมัน์) เพือใหเ้กิดกระบวนการแยกภายในคอลมัน์ 
 2.Column หรือ stationary phase มีลกัษณะเป็นของแข็งหรือเจล เป็นเฟสอยูก่บัที ทาํ
หนา้ทีให้เกิดกระบวนการแยกของสารทีสนใจ โดยการบวนการแยกเกิดขึนระหวา่ง mobile phase 

กบั stationary phase แต่สําหรับ HPLC : Agilent 1100 มีอุปกรณ์เพิมเติมทีสามารถควบคุมอุณหภูมิ 
Column จึงเรียกวา่ column thermostat 
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Column มี 2 ชนิดคือ  
1. Analytical column มีความยาวประมาณ 10 - 30 ซม. เส้นผา่นศูนยก์ลางอยูใ่นช่วง 4 - 10 

มิลลิเมตร วสัดุทีใชท้าํภาชนะบรรจุ เช่น stainless steel polyethylene แกว้ PEEK เป็นตน้ สําหรับ
ส่วนทีเป็น packing material ทีบรรจุอยูภ่ายใน ไดแ้ก่ silica based resins gels bonded phases เป็น
ตน้  

2. Guard column นิยมต่อระหวา่งส่วน injector และส่วนของ analytical column ซึงจะทาํ
หนา้ทีกรองอนุภาคหรือสิงสกปรกทีปนเปือนมากบัสารตวัอยา่งรวมทงัตวัทาํละลาย เพือช่วยยืดอายุ
การใชง้านของ analytical column ส่วนทีเป็น packing material จะคลา้ยคลึงกบั analytical column 

 3.ระบบของปัม (pumping system) ใน HPLC มีความตา้นทานการไหลของเฟสเคลือน 
ที ทีจะไหลผ่านคอลัมน์ซึงมีอนุภาคขนาดเล็กบรรจุอยู่ ความตา้นทานการไหลนีจะมาก เมือใช้
อนุภาคเล็กๆและคอลมัน์มีขนาดเล็กดว้ย จึงจาํเป็นทีจะตอ้งใชค้วามดนัสูงดนัเฟสเคลือนทีให้ไหล
ไป ปัมชนิดนีแบ่งออกไดเ้ป็น 2 ชนิด คือ 

       1. mechanical pump เป็นปัมทีควบคุมใหอ้ตัราการไหลของเฟสเคลือนทีมีค่าคงที 

       2. pneumatic pump  เป็นปัมทีควบคุมใหค้วามดนัของการไหลของเฟสเคลือนทีมีค่าคงที 

 4. เครืองตรวจวดั (detector)  

 สิงทีตอ้งการสําหรับเครืองตรวจวดัใน liquid chromatography สมยัใหม่ คือ ความไว
ของเครืองซึงสามารถตรวจวดัสิงทีออกมาจากคอลมัน์ไดอ้ยา่งต่อเนือง ดงันนัเครืองตรวจวดัควรจะ
มีลกัษณะดงัต่อไปนี 

 1. มีความไวสูง และใหส้ัญญาณการตอบรับ (response) ทีคาดคะเนได ้

 2. ใหส้ัญญาณตอบรับ (response) ไดก้บัสารทุกชนิด 

 3. ไม่มีผลต่อการเปลียนแปลงของอุณหภูมิและอตัราเร็วของการไหลของเฟสเคลือนที 

 4. เชือถือไดแ้ละง่ายต่อการใชง้าน 

 5. ความสัมพนัธ์ของความเขม้ขน้และสัญญาณตอบรับของเครืองตรวจวดัควรมีสภาพ 

                         เชิงเส้น  (linearity)ในช่วงกวา้ง 

 6. ไม่ทาํลายสารตวัอยา่ง 

 7. ใหข้อ้มูลเกียวกบัคุณภาพวิเคราะห์สาํหรับ peak ทีตอ้งการตรวจสอบ 
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 ในการวิเคราะห์ไตรกลีเซอไรด์ใช้ detector เป็น Photodiode Array Detector (PDA) 

หรือ Diode Array Detector เป็น detector ทีวดัค่าการดูดกลืนแสงของสาร สามารถวดัไดที้ละหลาย
ความยาวคลืนในเวลาเดียวกนั และวดัไดต้งัแต่ 190-850 nm  ซึงเป็น UV-VIS Detectors ชนิดหนึง 

อาศยัการดูดกลืนแสงยูวีของสารตวัอย่าง เครืองชนิดนีเป็นทีนิยมใช้อย่างกวา้งขวางใน HPLC 

เพราะไม่ไวต่อการเปลียนแปลงของการไหลและอุณหภูมิ แต่ค่อนข้างจะมีความไวสูง กับ
สารประกอบอินทรียเ์ป็นส่วนใหญ่ 

 Photodiode Array Detector (PDA) จดัเป็น Solid state detector ซึงประกอบดว้ยโฟโต
ไดโอดจาํนวนมาก สามารถวดัแสงไดห้ลายๆ ความยาวคลืนในขณะเดียวกนั มีลกัษณะดงัรูปที 22       

ระบบทางเดินของแสงจะเป็นแบบยอ้นแสง “Reverse Optics” คือแสงจากแหล่งกาํเนิดหรือจาก
หลอดยวูจีะผา่นไปยงั flow-through cell ก่อนทีจะไปยงัโมโนโครเมเตอร์หรือเกรตติง เมือแสงทีตก
กระทบบนเกรตติงกระจายออกไปเป็นความยาวคลืนต่างๆ แล้วไปตกกระทบกบัแผงของโฟโต
ไดโอด เนืองจากเครืองดีเทคเตอร์นีสามารถ scan UV-VIS spectrum ไดร้วดเร็วมาก ดงันนั การนาํ 
เอาเครืองดีเทคเตอร์นีมาใชก้บั HPLC จะทาํใหท้ราบขอ้มูลของพีคต่างๆในยวูีสเปกตรัมทีอยูใ่นโคร
มาโทแกรมไดอ้ยา่งดี และขอ้มูลต่างๆสามารถเก็บในคอมพิวเตอร์ ใชใ้นการตรวจหาสารประกอบที
อยู่ในสารตวัอย่างว่าเป็นอะไรนัน อาจนาํไปเปรียบเทียบกบัสารประกอบทีคิดว่าน่าจะเป็นไปได ้
(แมน้ และอมร, 2535) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที 22  photodiode array ทีใชใ้น LC Detector 

ทีมา: แมน้ และอมร (2535) 
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 การวิเคราะห์หาปริมาณไตรกลีเซอไรด์จะตอ้งหาสภาวะทีเหมาะสม ไม่วา่จะเป็นชนิด
ของเฟสเคลือนที (mobile phase) ชนิดของคอลมัน์ อุณหภูมิของคอลมัน์ อตัราเร็วของการไหลของ
เฟสเคลือนที  เวลาทีใชใ้นการวเิคราะห์ เป็นตน้ โดยควรเลือกตวัทาํละลายทีละลายตวัอยา่งไดดี้และ
ความมีขวัตรงขา้มกบั stationary phase ทีใช ้ในการวิเคราะห์ stationary phase คือ C18 ซึงเฟสคงที
ทีไม่ชอบนาํ เฟสเคลือนทีควรเลือกใชต้วัทาํละลายทีมีขวั เช่น acetonitrile เมือหาสภาวะทีเหมาะสม
แลว้ผลจากการวิเคราะห์ คือโครมาโตแกรมทีไดค้วรจะเกิดพีคทีเห็นชดัเจน และแยกออกจากกนั
อยา่งชดัเจน จึงจะสามารถไดผ้ลการทดลองทีถูกตอ้งมากทีสุด (แมน้ และอมร, 2535) 

 การวเิคราะห์ไตรกลีเซอไรดใ์นเนยโกโกห้รือไขมนัต่างๆ โดยทวัไปจะใชเ้ทคนิค High 

performance liquid chromatography (HPLC) งานวิจยัของ Undurraga และคณะ (2001) ไดท้าํการ
วิเคราะห์ไตรกลีเซอไรด์ในเนยโกโกด้ว้ยเทคนิค HPLC ซึงไดแ้สดงไตรกลีเซอไรด์หลกัทีมีในเนย
โกโก ้คือ POP  POSt และ StOSt บนโครมาโตแกรม ดงัแสดงในภาพที 23 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที 23 โครมาโตแกรมจาการวเิคราะห์ไตรกลีเซอไรดข์องเนยโกโกด้ว้ยเทคนิค HPLC 

ทีมา: Undurraga และคณะ (2001) 
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2.12 เทคนิคการวิเคราะห์องค์ประกอบของไขมัน (Thin layer chromatography; TLC) 
 

 TLC จะใชแ้ผน่กระจก หรืออะลูมิเนียม หรือแผน่พลาสติก เคลือบดว้ยผงของแข็งทีมีรู
พรุนและมีขนาดเส้นผา่นศูนยก์ลางขนดประมาณ 5-40 ไมโครเมตร เฟสคงทีทีนิยมใชก้นัมากคือ 
silica gel, alumina, cellulose, polyamides และ ion-exchange resin การทีจะทาํให้เฟสคงทียึดกบั
แผน่ และมี mechanical strength ดี จะตอ้งเติมตวัยึด (binder) เช่น เติม CaSO4 เขา้ไป 5-10% โดย
นาํหนกั 

 การเตรียมแผ่น TLC สามารถทาํได้โดยใช้ผงทีเคลือบแผ่นกระจกใส่นาํหรือตวัทาํ
ละลายให้เป็น slurry แลว้นาํไปเคลือบบนแผ่น TLC ให้มีลกัษณะเหมือนกนัทวัทงัแผน่  โดยใช้
เครืองมือพิเศษคือ moving spreader สารละลายทีเป็น slurry จะผา่นลงมายงัแผน่ TLC เคลือบเป็น
ฟิล์มบางๆ ความหนาสามารถเปลียนแปลงได้โดยปรับเครืองให้ความหนาตามต้องการ ซึง
โดยทวัไปทีใชใ้นทางวิเคราะห์ ความหนาจะอยูใ่นช่วง 0.2-0.3 มม. หลงัจากเคลือบแผน่ TLC แลว้
นาํไปทาํให้แห้งในอากาศ แลว้นาํไปอบให้อีกครังหนึงทีอุณหภูมิ 110°C ในช่วงระยะเวลาสันๆ 
แผ่น TLC ทีเคลือบเรียบร้อยแลว้มีขายในทอ้งตลาดซึงมีราคาค่อนขา้งแพงแต่ไดรั้บความสะดวก
มากกวา่ และแผน่ TLC นนัมีลกัษณะเหมือนกบัมากกวา่  
 เมือเตรียมแผน่ TLC เรียบร้อยแลว้ก็จะเอาสารตวัอยา่งใส่ลงไปให้เป็นจุดบนแผน่ TLC 

โดยปกติแลว้ปริมาณของสารตวัอยา่งทีใชจ้ะอยูใ่นช่วง 10-100 μg  ต่อจุดสําหรับงานดา้นวิเคราะห์ 
แต่ขนาดของเส้นผา่นศูนยก์ลางของจุดควรจะอยูร่ะหว่าง 2-5 มม. การแยกจะเกิดขึนในภนะทีทาํ
ดว้ยแกว้มีฝาปิดมิดชิด ภายในภาชนะแผน่ TLC จะถูกวางไวใ้นลกัษณะทีสอดคลอ้งกบัการไหลของ
ตวัทาํละลาย ซึงตวัทาํละลายจะเคลือนทีขึนไปตามแนวของกระดาษ ภาชนะทีใช้จะตอ้งปิดแน่น
ไม่ให้อากาศเขา้ เพือทาํให้แน่ใจวา่แผน่ TLC และตวัทาํละลายอยูใ่นภาวะสมดุลกนั เพือทีจะให้ค่า 
Rf มีค่าคงทีเหมือนกนัทุกครัง โดยทวัไปจะใชเ้วลาประมาณ 20-30 นาที สําหรับระยะทาง 10 ซม. 
ซึงทงันีจะขึนอยูก่บัเฟสเคลือนทีและขนาดของอนุภาคของตวัดูดซบั (adsorbent)  

 การตรวจหาองคป์ระกอบบนแผน่ TLC สารละลายทีไวต่อปฏิกิริยามาสามารถนาํมาใช้
ในการบอกตาํแหน่งของสารทีแยกออกจากกนัได ้กรดซัลฟูริกเขม้ขน้สามารถนาํมาใช้พ่นให้เป็น
ฝอยลงบนแผ่น silica ได ้และทาํให้สารอินทรียเ์กิดเป็นสีดาํ (charred) ซึงมองเห็นไดช้ดัหลงัให้
ความร้อนกบัแผน่ นอกจากนียงัสามารถใช้สารเคมีทีทาํให้เกิดสี เช่น ไอโอดีน หรืออาจใช้วิธีส่อง
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แผน่ TLC ดว้ยแสงยวูี สารทีให้ฟลูออเรสเซนซ์จะมองเห็นได ้หรือบางครังอาจผสมสารฟลูออเรส
เซนซ์เขา้ไปกบัสารเคลือบแผน่ TLC และเมือส่องดว้ยแสงยวูีจะเห็นเป็นจุดสีดาํบนพืนของฟลูออ
เรสเซนซ์ อยา่วนีเรียกวา่เกิด quenching effect (แมน้ และอมร, 2535) 
 Reshma และคณะ (2010) ศึกษาการสกดั การแยกลิกนินออกจากนาํมนังาเพือประยุกต ์
ใช้ใน nutraceutical ซึงขนัตอนหนึงจะเป็นการใช ้TLC เขา้มาช่วยในการแยกสารทีเป็นองคป์ระ 
กอบในนาํมนังา  นาํมนังาทีสกดัดว้ยเมทานอล และนาํมนัทีเหลืออยู่ (residual oil) เทียบกบัสาร
มาตรฐาน (ไตรกลีเซอไรด์(TG)  กรดไขมนัอิสระ (FFA)  ไดกลีเซอไรด์ (DG)  โมโนกลีเซอไรด ์
(MG) และ polar lipid (PL)) องคป์ระกอบในไขมนัทีแยกไดว้ิเคราะห์จากค่า Rf ของ Standard โดย
พบว่าในนาํมนังามีปริมาณไตรกลีเซอไรด์มากทีสุด แต่เมือนําไปสกดัทีสภาวะเวลา 100 นาที 
อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส ซึงเป็นสาเหตุทีทาํให้เกิดปฏิกิริยา hydrolysis จึงเป็นทีมาของการเกิด 
FFA, DG, MG ในการสกดัดว้ยเมทานอล (ภาพที 24) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที 24  TLC plate ทีไดจ้ากการวเิคราะห์นาํมนังา (Sesame oil; SO), นาํมนัทีเหลืออยู ่(residual  

                 oil;RO), Methanol extract(ME) เพือเปรียบเทียบกบัสารมาตรฐาน TG, FFA, DG, MG  

                 และPL 

ทีมา: Reshma และคณะ (2010) 
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2.13 เทคนิคการวิเคราะห์คุณสมบัติเชิงความร้อนของวตัถุ (Differential Scanning Calorimetry;          

         DSC)  

 DSC เป็นเทคนิคทีใชใ้นการวิเคราะห์การเปลียนแปลงทางความร้อนของตวัอยา่ง เช่น 
การหลอมเหลวและการตกผลึกของไขมนั จากการดูดหรือคายพลงังาน ขณะทีมีการให้ความร้อน 
(Heating) หรือทาํให้เยน็ (cooling) จะแสดงขอ้มูลเป็น Thermogram ระหวา่งอตัราการดูดหรือคาย
พลงังาน กบัอุณหภูมิหรือเวลาทีเปลียนแปลงไป ตวัอยา่งเช่น การช่วงอุณหภูมิการหลอมเหลวของ
ไขมนันม ดงัภาพที 25 จากภาพไขมนันมมีช่วงการหลอมเหลว 3 ช่วง จึงมีพีคเกิดขึนสามพีค คือ 
ช่วงของไขมนัทีมีจุดหลอมเหลวสูง(High melting), จุดหลอมเหลวปานกลาง(middle melting) และ        
จุดหลอมเหลวตาํ (low melting) ซึงจุดหลอมเหลวทีแตกต่างกนัเกิดจากองคป์ระกอบของกรดไขมนั
อิสระในโครงสร้างไตรกลีเซอไรด์ 
 ขอ้ดีของเทคนิค DSC คือ พืนทีใตพ้ีค (peak) จะสัมพนัธ์โดยตรงกบัเอนทาลปี
(enthalpy) หรือการเปลียนแปลงความร้อนของตวัอยา่ง ซึงมีความสัมพนัธ์กบัความจุความร้อน(heat 

capacity) ความร้อนของการหลอมเหลวหรือเอนทาลปีของปฏิกิริยาทีเกิดขึน (Lidefelt, 2007) 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที 25 DSC melting curve ของไขมนันม หลงัจาก tempering เป็นระยะเวลา 4 สัปดาห์ 

ทีมา: Timms (1994) 
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 พฤติกรรมการหลอมเหลวของไขมนัขึนอยู่กับองค์ประกอบภายในของโครงสร้าง
ไขมนั  ตวัอย่างเช่น เนยโกโก้จะมีการหลอมเหลวอยู่ในช่วงอุณหภูมิทีแคบประมาณ 24-35°C 

สามารถละลายไดที้อุณหภูมิร่างกาย หากอุณหภูมิในการหลอมเหลวสูงกวา่อุณหภูมิภายในร่างกาย
จะส่งผลใหไ้ม่ละลายในปากและรู้สึกคลา้ยขีผงึตอ้งใชแ้รงในการเคียวมาก การติดตามดูพฤติกรรม
การหลอมเหลวของเนยโกโกด้ว้ยเทคนิค DSC ดงัแสดงในภาพที 26 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที 26 รูปแบบการหลอมเหลวของนยโกโกจ้ากการศึกษาดว้ยเทคนิค DSC 

ทีมา: Undurraga และคณะ (2001) 
 

2.14 เทคนิคการหาปริมาณไขมันทีเป็นของแข็งด้วยเครือง pulsed-Nuclear Magnetic Resonance  

         (p-NMR)  

 p-NMR เป็นเทคนิคทีใชใ้นการวดัปริมาณไขมนัทีเป็นของแข็ง (solid fatcontent; SFC) 

จะรายงานค่าเป็นเปอร์เซ็นต์ โดยเป็นตวับ่งชีของช่วงพลาสติก (plastic range) ทีเป็นไปไดข้อง
ไขมนัหรือไขมนัผสม และมีการใชใ้นการควบคุมความสมาํเสมอของผลิตภณัฑ ์ 
 การวเิคราะห์ SFC นนัสามารถทาํไดห้ลกัๆ 2 แบบ คือ การหาค่า SCF ทีอุณหภูมิต่างๆ 
เป็นช่วงของอุณหภูมิ) ซึงสามารถบอกไดถึ้งพฤติกรรมการหลอมเหลว ส่วนการหาค่า SFC อีกแบบ
คือ การหาค่า SFC ทีอุณหภูมิคงทีเมือเวลาเปลียนแปลงไป โดยเป็นการศึกษาพฤติกรรมการตกผลึก
ทีอุณหภูมิคงที ซึงสามารถอธิบายปรากฏการณ์ดังกล่าวได้โดยการใช้ แบบจาํลองของ Avrami 
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(Avrami’s equation) (Avrimi, 1939) จากการพล็อตกราฟของการตกผลึก หรือ crystallization curve 

ซึงเป็นกราฟแสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งค่า SFC และเวลา แลว้ทาํการ fit กราฟของการตกผลึก เพือ
หาค่าพารามิเตอร์ต่างๆ ของการตกผลึกคือ Avrami rate constant และ Avrami exponent 
เปรียบเทียบกนัระหวา่งไขมนัชนิดต่างๆ โดยมีรายละเอียดของสมการดงัต่อไปนี 

                              )(exp1)(
max

kt Bt
SFC
SFCtX          (1) 

 เมือ  X       คือ  Fraction of material transformed at time t during crystallization                                           

         SFCt คือ  Solid fat content at time t 

  SFCmax คือ Solid fat content attained after crystallization is complete 

         B  คือ  Avrami rate constant (unit = t-k) 

         k  คือ  Avrami exponent 

         ซึงค่า Avrami exponent ทีแตกต่างกนัจะบอกใหท้ราบถึงกลไกของการสร้างนิว
เลียสผลึกและการโตของผลึกทีแตกต่างกนั ดงัแสดงในตารางที 13 

ตารางที 13  ค่าสาํหรับวเิคราะห์สมการ Avrami exponent (k, for various types of nucleation and     

                    growth) 

Avrami exponent, Types of nucleation & growth 

3 + 1 = 4 

3 + 0 = 3 

2 + 1 = 3 

2 + 0 = 2 

1 + 1 = 2 

1 + 0 = 1 

Spherulitic growth from sporadic nuclei 

Spherulitic growth from instantaneous nuclei 

Disc-like growth from sporadic nuclei 

Disc-like growth from instantaneous nuclei 

Rod-like growth from sporadic nuclei 

Rod-like growth from instantaneous nuclei 

ทีมา: Avrimi (1939) 
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2.15 เทคนิคการวเิคราะห์ขนาดและการกระจายตัวของผลกึโดยการใช้ภาพถ่ายจาก Polarized  

        Light Microscopy (PLM)                      

 การใชก้ลอ้งจุลทรรศน์แบบใชแ้สงทิศทางเดียว (Polarized Light Microscopy) เป็นการ
ประยุกตใ์ชก้ลอ้งจุลทรรศน์แบบให้ภาพพืนดาํ (dark field microscopy) โดยการตดัแสงจากแหล่ง 
กาํเนิดแสงให้ลาํแสงทีส่องผ่านวตัถุมีเพียงทิศทางเดียว ซึงจะให้ภาพของวตัถุบนพืนสีดาํ เป็นเทค 
นิคทีเพิมความคมชดัของการแสดงภาพ สามารถแยกความแตกต่างของภาพไดดี้กว่า และมีตน้ทุน
ในการวเิคราะห์ตาํ โดยการแสดงภาพวตัถุดว้ยแสงซึงไม่ถูกรวบรวมโดยเลนส์วตัถุ ทาํให้เห็นวตัถุที
มีความสว่างบนพืนสีดาํ ซึงภาพพืนสีดาํจะปรากฏในทิศทางตรงขา้มกบัภาพพืนขาว โดยภาพพืน
ขาวแสงจากภายนอกทีเกียวขอ้งจะทาํให้เห็นเงาทอดลงบนผิวของวตัถุหรือหากบางส่วนของพืนผิว
มีหลุมหรือรอยขีดข่วนจะทาํให้การสะทอ้นกลบัของแสงตาํลง ดงันนัการทีลกัษณะพืนผิวของวตัถุ
ราบเรียบมากขึนจะทาํให้เกิดเงาบนภาพพืนขาว ในขณะทีในภาพพืนดาํแสงจะสะทอ้นออกจาก
ดา้นขา้งของวตัถุทีมีความสวา่ง (Wikipedia enclycopedia, 2011) 

 การเดินของแสงและองค์ประกอบของกลอ้งจุลทรรศน์แบบใช้แสงทิศทางเดียวแบบ
พืนดาํแสดงดงัภาพที 27 โดยประกอบไปดว้ยส่วนของ Polarizer ทีทาํหนา้ทีในการทาํให้แสงมี
ทิศทางเดียว โดยแสงเมือออกจากแหล่งกาํเนิดแสงจะเดินทางผา่นแผน่ตดัแสงซึงจะตดัแสงบางส่วน
ออก จากนนัเลนส์รวมแสงจะรวบรวมแสงทีเหลือส่องผา่นวตัถุ โดยแสงเกือบทงัหมดทะลุวตัถุ มี
บางส่วนทีเกิดการสะทอ้นของจากวตัถุ แสงทีสะทอ้นจะผา่นเลนส์วตัถุ ขณะทีแสงส่องผา่นโดยตรง
จะไม่ผา่นเลนส์วตัถุและไม่รวบรวม จึงมีเฉพาะแสงสะทอ้นเท่านนัทีทาํให้เกิดภาพ เพือแสดงวตัถุ
บนพืนดาํ แผน่ทึบแสงจะถูกวางไวใ้ตเ้ลนส์รวมแสงมีเพียงแสงทีสะทอ้นเขา้ตา  แสงจะถูกสะทอ้น
โดยอนุภาคบนสไลด์แทนการส่องผา่น ในกลอ้งจุลทรรศน์เชิงซ้อน แผน่ตดัแสง (occulting disk) 

จะถูกวางระหวา่งแหล่งกาํเนิดแสงและเลนส์รวมแสง โดยการปรับเพิมแสงจะช่วยให้เกิดผลทีดีขึน 

และการหรีช่องกนัแสงลงช่วยใหภ้าพระหวา่งวตัถุและพืนหลงัคมชดัขึน (Caprette, 2005) 
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หมายเหตุ : A = Polarizer, B = Analyzer, C = Compensator 

ภาพที 27  กลอ้งจุลทรรศน์แบบใชแ้สงทิศทางเดียวและองคป์ระกอบ 

ทีมา : Microscopy Berkeley (2011) 

 งานวจิยัของ Sonwai และคณะ (2012) ไดศึ้กษาผสมนาํมนัเมล็ดมะม่วงกบันาํมนัปาล์ม
มิดแฟรกชนัเพือผลิตไขมนัทดแทนเนยโกโก ้ เมือหาสภาวะทีเหมาะสมแลว้จึงทาํการศึกษารูปร่าง
ของผลึกดว้ยเทคนิค PLM เพือเปรียบเทียบรูปร่างผลึกของนาํมนัแต่ละชนิด  
 รูปร่างผลึกของไขมนัแต่ละชนิดจะแตกต่างกนัตามการจดัเรียงตวัของโมเลกุลไตรกลี
เซอไรด์ในโครงสร้าง (Riberiro และคณะ, 2009) เมือทาํการศึกษาลกัษณะทางเคมีของไขมนั 
จนกระทงัมีคุณสมบติัตามทีตอ้งการแลว้ ควรทาํการศึกษาลกัษณะทางกายภาพของไขมนัดว้ยเพือ
เป็นการปรับปรุงคุณภาพโดยรวมของไขมนัผลิตภณัฑ์ไขมนัดดัแปลงดงักล่าว (Ahmadi และ 

Marangon, 2009) การเปรียบเทียบรูปร่างผลึกทาํให้ทราบลกัษณะทางกายภาพทีมองเห็นไดข้อง
ไขมนัแต่ละชนิด อยา่งไรก็ตามผลึกทีไดอ้าจจะสมบูรณ์หรือไม่สมบูรณ์ขึนอยูก่บัองคป์ระกอบทาง
เคมี ระยะเวลาและอุณหภูมิในการเก็บรักษา (ภาพที 28) 
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ภาพที 28   รูปภาพของผลึกไขมนัเมล็ดมะม่วง(a)  นาํมนัปาลม์มิดแฟรกชนั (b)  ไขมนัทดแทน 

                 เนยโกโก ้(c)  เนยโกโก ้(d) เมือทาํการเก็บรักษาทีอุณหภูมิ 25°C เป็นเวลา 48 ชวัโมง 
ทีมา: Sonwai และคณะ (2012) 

a b 

c d 
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บทท ี3 

วธีิดําเนินการวจัิย 

3.1 วตัถุและเครืองมือทใีช้ในงานวจัิย 

 3.1.1 วตัถุดิบหลกั 

                           3.1.1.1 เมล็ดเงาะสายพนัธ์ุโรงเรียน  

   จดัหาเมล็ดเงาะจากโรงงานแปรรูปเนือเงาะบรรจุกระป๋องบริษทั มาลีสาม
พราน จาํกดั (มหาชน) อาํเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม ทีเป็นของเหลือทิงจากโรงงาน แลว้นาํ
เมล็ดเงาะมาลา้งและลอกเปลือกหุ้มสีนาํตาล/เทาออกให้เหลือแต่ส่วนสีเหลืองดา้นในทีมีลกัษณะ
แขง็เปราะมาเก็บใส่ถุงพลาสติกโพลีเอทิลีน และปิดปากถุงอยา่งแน่นหนา จากนนันาํไปเก็บในตูแ้ช่
แขง็ทีอุณหภูมิ -18 °C เพือรอการนาํไปอบแหง้แลว้สกดันาํมนัต่อไป 

         3.1.1.2 เนยโกโก ้ (Delfi DF 200, Pure prime deodorized) จากบริษทั ซีโน-แป 

                                          ซิฟิค  เทรดดิง (ไทยแลนด)์ จาํกดั 

            3.1.1.3 กรดไขมนั (stearic acid, palmitic acid, methyl palmitate และ methyl  
                                          stearate) จากบริษทั Sigma Chemical Co. 

           3.1.1.4 เอนไซมไ์ลเปส (LipozymeTM ผลิตจากเชือรา Mucor miehei) (Novo  

                                          Laboratory  Inc.,Denmark) 

               3.1.1.5 ไขมนัทดแทนเนยโกโก ้ชนิด Cocoa butter equivalent (CBE) มีชือทาง 

                                        การคา้ Coberine ผลิตโดยบริษทั Loders Croklaan 

               3.1.1.6 ไขมนัทดแทนเนยโกโก ้ชนิด Cocoa butter substitute (CBS) มีชือทาง 

                                        การคา้ Melarin-40 ตรา Fuji (Palmaju Edible Oil Sdn Bhd., Malaysia)               

    3.1.2 สารเคมี 

        3.1.2.1  เฮกเซน (Hexane, MacronTM chemicals., US) 

        3.1.2.2  อะซิโตน (Acetone, Fisher Scientific UK Limited., UK) 

3.1.2.3  อะซิโตไนไตรล์ (Acetonitrile, Fisher Scientific UK Limited., UK) 
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3.1.2.4  ปิโตรเลียมอีเทอร์ (Petroleum ether, MacronTM chemicals., US) 

3.1.2.5  เอทานอล (Ethanol 95%(v/v)) 

3.1.2.6 โพแทสเซียมไฮดรอกไซด ์(Potassium hydroxide ≥ 85% assay,    

             Merck, UN 1813) 

3.1.2.7 โซเดียมไฮดรอกไซด ์(Sodium hydroxide ≥ 99% assay, Merck, UN 

   1823)   

3.1.2.8 โซเดียมซลัเฟต แอนไฮดรัส (Sodium sulphate anhydrous, Ajax  

             Finechem Pty Ltd.) 
3.1.2.9 ฟีนอฟทาลีน อินดิเคเตอร์ (Phenolphthalein solution, Labchem,  

             Asian pacific specialty chemicals limited.)  

3.1.2.10 โพแทสเซียมอะซิเตด (Potassium avetate, Ajax Finechem Pty Ltd) 

3.1.2.11 แมกนีเซียมคลอไรด์ (Magnesium chloride, Ajax Finechem Pty  

               Ltd) 

3.1.2.12 ลิเทียมคลอไรด ์(Lithium chloride dried, Ajax Finechem Pty Ltd) 

3.1.3 อุปกรณ์และเครืองมือทีใชว้เิคราะห์ 

3.1.3.1 ตูอ้บแบบสุญญากาศ (Vacuum dryer) (Vacuum oven VOS-300SD,  

            Japan) 

3.1.3.2 เครืองปันผสม (Warring Blender) (รุ่น Ultra Turrax T25 Basic บริษทั   
            IKA, Germany) 
3.1.3.3 เครืองสกดัไขมนั (Soxhlet Extraction, Tecator Soxtec HT6) 

3.1.3.4 เครือง rotary evaporator (Buchi Vac V-500, Switzerland) 

3.1.3.5 เครือง Hot Plate with Magnetic stirrer (CAT M6, Germany) 

3.1.3.6 เครือง water cooler (Eyela cool ACE CA-1100, Japan) 

3.1.3.7 เครืองชงันาํหนกัหยาบ 2 ตาํแหน่ง (บริษทั Sartorius, Germany) 

3.1.3.8 เครืองชงันาํหนกัละเอียด 4 ตาํแหน่ง (รุ่น BP 221S, บริษทั Sartorius,  

             Germany) 
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3.1.3.9 ตูเ้ยน็ Sanden intercool (Eliwall ID974, Thailand) 

3.1.3.10 TLC plates silica gel G Scored 10x20 cm, 250 micron(UniplateTM,  

              Analtech 

3.1.3.11 เครือง High-performance liquid chromatography-UV Detector  

              (HPLC, Shimadzu SPD-M20A) 

3.1.3.12 คอลมัน์ reverse phase Inertsil® ODS-3 (5 ไมโครเมตร ขนาด 4.6 x 250  
              มิลลิเมตร จาํนวน 2 column)(GL Sciences Inc., Japan) 

3.1.3.13 เครือง Differential Scanning calorimeter (DSC) ยหีอ้ Perkin Elmer  

              รุ่น DSC 8000 

3.1.3.14 เครือง Polarized Light  Microscopy (PLM) (Olympus CH-2,Japan) 

3.1.3.15 กลอ้งถ่ายรูปแบบดิจิตอลพร้อมชุด adapter สาํหรับเชือมต่อเขา้กบั  
              PLM Olympus CAMEDIA digital camera (model NO. C-7070    

              Wide Zoom, 7.1 Megapixel, Japan) 

3.1.3.16 เครือง Pulse-Nuclear Magnetic Resonance (p-NMR) ของบริษทั  
              BRUKER รุ่น the minispec mq20 

3.1.3.17 Thermocouple  
3.1.3.18 Water-jacketed beaker 

3.1.3.19 ขวดแกว้เล็กสีชา ขนาด 4 และ 20 มิลลิตร (Vial)  
3.1.3.20 Syringe  (NIPPRO) 

3.1.3.21 Syringe filter ขนาด 0.45 ไมครอน 

3.1.3.22 ถุงผา้ 
3.1.2.23 กระดาษกรอง Whatman เบอร์ 1 ขนาดเส้นผา่นศูนยก์ลาง 11 ซม. 
3.1.3.24 อะลูมิเนียมฟอยล ์

 

 

 



70 

 

 
 

3.2 การสกดัไขมันเมลด็เงาะ 

 ทาํการสกดัไขมนัจากเมล็ดเงาะโดยประยกุตจ์ากกรรมวธีิของ Solis-Fuentes และ 
Duran-de-Bazua(2004) ดงัต่อไปนี 
 3.2.1 นาํเมล็ดเงาะทีแกะออกเหลือแต่เมล็ดสีเหลืองดา้นใน (ภาพที 29) ไปอบแห้งใน
สภาวะสุญญากาศ ดว้ยตูอ้บสุญญากาศทีอุณหภูมิ 65°C  เป็นเวลานานประมาณ 6 ชวัโมง จนกระทงั
มีความชืนเหลืออยูไ่ม่เกิน 10% (โดยนาํหนกัแหง้) 
 

 

 

 

 

ภาพที 29 เมล็ดเงาะก่อนลอกเปลือกหุม้สีนาํตาล/เทาออก (ซา้ย) และเมล็ดเงาะทีลอกเปลือกหุม้แลว้ 

              เหลือแต่ส่วนสีเหลืองดา้นใน (ขวา) 

 3.2.2 นาํไปบดหยาบและบดละเอียดให้เป็นผงดว้ย KitchenAid blender ดว้ยระดบั
ความเร็วตาํสุดและสูงสุดตามลาํดบั แลว้เก็บใส่ภาชนะบรรจุแบบทีป้องกนัการสัมผสักบัอากาศ
อยา่งมีประสิทธิภาพ (airtight containers) จากนนันาํไปเก็บในตูแ้ช่แข็ง (-18°C) เพือรอการนาํไป
สกดัไขมนั 

 3.2.3 นาํผงเมล็ดเงาะไปทาํการสกดัไขมนัดว้ยวิธี Soxhlet extraction โดยใช ้n-hexane 

เป็นตวัทาํละลาย ตามกรรมวิธีของ Solis-Fuentes และ Duran-de-Bazua (2004) ทีอุณหภูมิ 65 °C 

เป็นเวลานานประมาณ 6 ชวัโมง แลว้กาํจดัตวัทาํละลายออกดว้ยเครือง rotary evaporator ดงัแสดง
ในภาคผนวก ก 

 3.2.4 ไขมนัทีสกดัไดไ้ปทาํให้บริสุทธิดว้ยวิธี Wesson method (Solis-Fuentes และ 
Duran-de-Bazua, 2003) ดงัภาคผนวก ข แล้ววดัปริมาณ (โดยนาํหนัก) ไขมนัทีสกดัได้เพือหา
เปอร์เซ็นต ์(โดยนาํหนกั) ของไขมนัทีสกดัไดเ้ทียบกบัปริมาณของเมล็ดเงาะตงัตน้   
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 3.2.5 กรองไขมนัทีไดข้ณะร้อนดว้ยกระดาษกรอง (Whatman No.1 ขนาดของรูกรอง
เท่ากบั 11 ไมครอน)ในตูอ้บสุญญากาศอุณหภูมิ 50°C เก็บไขมนัทีไดใ้ห้พน้จากอากาศและแสงแดด 
ทีอุณหภูมิ 4°C จนกวา่จะนาํมาใชใ้นการศึกษาต่อไป 

3.3 การศึกษาองค์ประกอบทางเคมี 
3.3.1 วิเคราะห์องคป์ระกอบของไขมนัโดยเทคนิค Thin layer chromatography (TLC) 

เพือเปรียบเทียบตาํแหน่งของกรดไขมนัอิสระ โมโนกลีเซอไรด์ ไดกลีเซอไรด์ และไตรกลีเซอไรด์
ของไขมนัเมล็ดเงาะก่อนและหลงัการดดัแปลงเทียบกบัไดกลีเซอไรด ์และไตรกลีเซอไรด์มาตรฐาน
ทีปรากฏขึนในแผน่ TLC จากวธีิในภาพผนวก ค 

จากการศึกษาการวิเคราะห์องคป์ระกอบของไขมนัดว้ยแผน่ TLC พบวา่องคป์ระกอบ
ของไขมนัเมล็ดเงาะและไขมนัเมล็ดเงาะดดัแปลงทีทาํการศึกษามีทงัโมโนกลีเซอไรด์ ไดกลีเซอ
ไรด์ ไตรกลีเซอไรด์ และกรดไขมนัอิสระ แต่มีปริมาณแตกต่างกัน ตวัทาํละลายทีใช้เป็นเฟส
เคลือนทีทีมีองคป์ระกอบทีมากทีสุด คือ Hexane ซึงไม่มีขวั ดงันนัองคป์ระกอบในไขมนัทีไม่มีขวั
จะสามารถละลายในตวัทาํละลายทีไม่มีขวัได้ดี ดงันันจึงสามารถเคลือนทีไปได้มาก จากระดบั
ความมีขวัทีแตกต่างกนั ทาํให้ส่วนประกอบไขมนัทีสามารถเคลือนทีไดจ้ากมากไปน้อยคือ ไขมนั
ส่วนไตรกลีเซอไรด์ (TG) กรดไขมนัอิสระ (FFA) ไดกลีเซอไรด์ (DG) และโมโนกลีเซอไรด์ (MG) 

ดงัแสดงในภาพที 30 ภาพดา้นขวา คือไขมนัเมล็ดเงาะดดัแปลง ภาพดา้นซ้ายคือ ไขมนัเมล็ดเงาะ 
หลงัจากดดัแปลงโครงสร้างแลว้มีปริมาณไตรกลีเซอไรด์นอ้ยลง มีปริมาณกรดไขมนัอิสระมากขึน
อยา่งเห็นไดช้ดั รวมทงัโมโนกลีเซอไรด์ และไดกลีเซอไรด์ก็มากกวา่เดิมเล็กนอ้ย  ซึงตาํแหน่งของ
องค์ประกอบไขมนัทีไดน้นัไดท้าํการเปรียบเทียบกบัสารมาตรฐานแลว้ จากนนัไดน้าํไขมนัส่วน
ต่างๆ ไปศึกษาคุณสมบติัทางเคมีเพือยืนยนัอีกครังดว้ยเทคนิค HPLC เพือทีจะไดท้ราบ Retention 

time ขององคป์ระกอบส่วนต่างๆ 
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ภาพที 30  TLC plate ทีทาํการแยกไขมนัส่วนต่างๆในไขมนัเมล็ดเงาะดดัแปลง (ซา้ย) และไขมนั 

               เมล็ดเงาะ (ขวา)   
 ผลการวิจยัทีไดส้อดคลอ้งกบัการทดลองของ Kahar และคณะ (2004) ทาํการศึกษา    
สารบางชนิดในนาํมนัถวัเหลือง ซึงจากการวิเคราะห์โดยใช้ TLC  ตวัทาํละลายทีใช้ hexane :    

diethyl ether : acetic acid เป็นอตัราส่วน 80 : 30 : 1 (v/v) พบวา่ องคป์ระกอบของไขมนัทีถูกดูดซบั
โดยตวัทาํละลายไดม้ากไปน้อย (ความสามารถในการเคลือนทีไปกบัตวัทาํละลาย) คือไตรกลีเซอ
ไรด ์กรดไขมนัอิสระ และไดกลีเซอไรด ์ดงัแสดงในภาพที 31 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที 31 การวเิคราะห์ TLC เพือเปรียบเทียบกบันาํมนัถวัเหลือง (TG) ผสมกบั กรดโอเลอิก (FFA)  

              ทีใชเ้ป็นตวัอยา่งควบคุม(C) 

TG 

FFA 

DG 

MG 
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3.3.2 วิเคราะห์ชนิดและอตัราส่วนของโมเลกุลไตรกลีเซอไรด์ในไขมนัทีสกดัได ้โดย
ใชเ้ครือง high-performance liquid chromatography (HPLC) ทาํการเปรียบเทียบไตรกลีเซอไรด์กบั
สารละลายมาตรฐาน OOO และ POP เพือให้ทราบ retention time ของไตรกลีเซอไรด์ทีสําคญัดว้ย 
วธีิในภาคผนวก ง โดยทาํการเตรียมตวัอยา่งตามกรรมวิธีของ Ciftci และคณะ (2009) นอกจากนียงั
ไดใ้ช ้Retention time ของ POSt และ StOSt จากเนยโกโกบ้ริสุทธิเป็นตวับ่งชีหรือระบุตาํแหน่งของ 
POP POSt และ StOSt ในไขมนัเมล็ดเงาะทีไม่ผา่นและผ่านการดดัแปลงโครงสร้างดว้ยปฏิกิริยา
อินเตอร์เอสเตอร์ริฟิเคชนั 

3.4 การศึกษาผลของปัจจัยต่างๆต่อปฏิกริิยาอนิเตอร์เอสเตอร์ริฟิเคชันของไขมันเมลด็เงาะกบั acyl  

      donor ด้วยเอนไซม์ไลเปส  

 3.4.1 การศึกษาผลของชนิดของแหล่ง acyl donor  

 การศึกษาเปรียบเทียบการใช ้acyl donor ทีเป็นกรดไขมนัทีอยูใ่นรูปเอสเทอร์ และทีอยู่
ในรูปกรดไขมนัอิสระ โดยทาํการศึกษาปฏิกิริยาอินเตอร์เอสเตอร์ริฟิเคชนัแบบใช้เอนไซม์ของ
นาํมนัเมล็ดเงาะกบั acyl donor ทีแตกต่างกนั 4 ชนิด คือ methyl stearate (ให้กรดเสตียริก) methyl 

palmitate (ให้กรดปาล์มิติก) stearic acid (ให้กรดเสตียริก) และ palmitic acid (ให้กรดปาล์มิติก)  
ดว้ยอตัราส่วนของไขมนัต่อ acyl donor เป็น 1:2 (โดยมวล) ดงัแสดงในตารางที 14 

ตารางที 14  สภาวะทีใชใ้นการทดลองเพือศึกษาผลของชนิดของแหล่ง acyl donor 

สารตงัตน้ 
อตัราส่วน (โดยมวล) ของ  
ไขมนัเมล็ดเงาะ : acyl donor 

rambutan seed fat + methyl palmitate 1:2 

rambutan seed fat + methyl stearate 1:2 

rambutan seed fat + palmitic acid 1:2 

rambutan seed fat + stearic acid 1:2 
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ทุกการทดลองนนัจะทาํปฏิกิริยาที 65°C (Undurraga, 2001; Adhikari, 2009) เป็นระยะเวลา 
8 ชวัโมง โดยจะชงัมวลของ substrates  คือ ไขมนัเมล็ดเงาะกบั acyl donor ตามอตัราส่วนทีแสดงไว้
ในตารางที 14 รวมกนัเป็น 3 กรัม ใส่ลงในขวด  vial (ขนาด 22ml) และใส่ magnetic bar แลว้นาํไป
ให้ความร้อนที 65°C เป็นเวลานาน 5 นาที แลว้จึงเติมเอนไซมใ์นปริมาณ 10% (โดยนาํหนกั) ของ 
substrates จากนนันาํขวด vial ไปจุ่มใน water-jacketed beaker ทีมีนาํร้อนอุณหภูมิ 65°C ไหลวน 
โดยอุปกรณ์ทงัหมดนีจะวางอยูบ่น magnetic-stirrer plate ทีปรับความเร็วรอบของการหมุนของ 

magnetic bar ไวเ้ป็น 200 rpm เอนไซม์ทีจะใช้เป็นเอนไซม์ไลเปสตรึงรูปมีชือทางการค้าว่า 
LipozymeTM ผลิตโดย Novo Laboratory Inc. (Copenhagen, Denmark) ซึงเป็นชนิด sn-1,3 specific 

lipase ผลิตจากเชือราชือ Mucor miehei โดยเอนไซมถู์กตรึงบน marcro-particulate ion exchange 

resin มีค่า aw เริมตน้เป็น 0.11 ซึงสามารถเตรียมไดโ้ดยการเก็บเอนไซมไ์วข้า้มคืนในเตาอบแบบ
สุญญากาศทีอุณหภูมิ 40๐C แลว้นาํไปเก็บไวใ้นโถ desiccator ทีบรรจุสารละลายเกลืออิมตวั LiCl 
ด้วยวิธีตามภาคผนวก จ แล้วทําการเก็บเอนไซม์ไว้ทีอุณหภูมิคงทีเป็นระยะเวลา 5 วนั หรือ
จนกระทงันาํหนกัคงที (Tchobo และคณะ, 2009) 

 หลงัจาก 8 ชวัโมงของการทาํปฏิกิริยาผา่นไป นาํไขมนัทีผา่นการดดัแปลงโครงสร้าง
หลงัการเกิดปฏิกิริยาไปแยกเอนไซม์ออกอย่างรวดเร็วเนืองจากไขมนัจะแข็งตวัอย่างรวดเร็ว ดว้ย
การกรองผา่นกระดาษกรอง Whatman (Krishna De และคณะ, 2007)  หลงัจากนนันาํไขมนัไปแยก
กรดไขมนัอิสระ ดงัแสดงในภาคผนวก ฉ  เพือแยกโมเลกุลไตรกลีเซอไรด์ออกมาจากมาจาก
โมเลกุลเจอปนอืนๆ ด้วยการทาํให้เป็นกลาง (neutralization) เพือกาํจดักรดไขมนัอิสระ ตาม
กรรมวิธีของ Lee และ Akoh (1998) หรือของ Alim และคณะ (2008) จากนนันาํไขมนัทีผา่นการ
ดดัแปลงทีผา่นการกาํจดักรดไขมนัอิสระมาทาํการวิเคราะห์คุณสมบติัองคป์ระกอบไตรกลีเซอไรด์
ดว้ยเทคนิค HPLC ตามกรรมวิธีทีไดก้ล่าวไวใ้นหวัขอ้ 3.3.2 แลว้ทาํการเลือกแหล่งของ acyl donor 

ทีดีหรือเหมาะสมทีสุด โดยดูจากแหล่ง acyl donor ทีใหท้งั POP POSt และ StOSt 
 

 3.4.2 การศึกษาผลของอตัราส่วนของไขมันต่อ acyl donor 

3.4.2.1 อตัราส่วนของไขมนัต่อ acyl donor 

ทาํการศึกษาปฏิกิริยาอินเตอร์เอสเตอร์ริฟิเคชนัแบบใช้เอนไซม์ของไขมนัเมล็ด
เงาะกบั acyl donor คือ กรดปาลมิ์ติกร่วมกบักรดสเตียริก (1:1) ดว้ยอตัราส่วนของไขมนัเมล็ดเงาะ : 
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acyl donor ทีแตกต่างกนั ดงัแสดงในตารางที 15 ทาํปฏิกิริยาที 65°C เป็นระยะเวลา 8 ชวัโมง ใช้
เอนไซม์ทีมีค่า aw เริมตน้เป็น 0.11 ในปริมาณ 10% (โดยนาํหนกั) ของสารตงัตน้ โดยจะทาํการ
ทดลองตามขนัตอนต่างๆ ตามทีไดอ้ธิบายไวใ้นหัวขอ้ 3.4.1 และเมือเสร็จสินปฏิกิริยาแลว้ให้นาํ
ไขมนัทีผ่านการดัดแปลงโครงสร้างและผ่านการแยกกรดไขมนัอิสระแล้วไปทาํการวิเคราะห์
คุณสมบติัด้วยเทคนิคเดียวกนักบัทีได้อธิบายไวใ้นหัวขอ้ 3.3.2 แล้วทาํการเลือกอตัราส่วนของ
ไขมนัเมล็ดเงาะ : acyl donor ทีเหมาะสมทีสุด โดยดูจากอตัราส่วนทีให้ปริมาณรวมของ POP POSt 

และ StOSt สูงทีสุด 

3.4.2.2 อตัราส่วนของกรดปาลมิ์ติกต่อกรดสเตียริก 

เมือทราบอตัราส่วนของไขมนัต่อ acyl donor ทีเหมาะสมแลว้ ซึงจากผลการทด 
ลองในหวัขอ้ 3.4.2.1 พบวา่ อตัราส่วนไขมนัต่อ acyl donor 1:6 ให้ปริมาณรวมของ POP POSt และ 
StOSt สูงสุด ดงันนัจึงใช้อตัราส่วนนีทาํการศึกษาอตัราส่วนของไขมนัเมล็ดเงาะ : กรดปาล์มิติก :
กรดสเตียริก ดงัแสดงในตารางที 16 โดยทาํปฏิกิริยาที 65°C เป็นระยะเวลา 8 ชวัโมง ใชเ้อน ไซมที์
มีค่า aw เริมตน้เป็น 0.11 ในปริมาณ 10% (โดยนาํหนกั) ของสารตงัตน้ โดยจะทาํการทดลองตามขนั 
ตอนต่างๆ ตามทีไดอ้ธิบายไวใ้นหวัขอ้ 3.4.1 และเมือเสร็จสินปฏิกิริยาแลว้ให้นาํไขมนัทีผา่นการ
ดดัแปลงโครงสร้างและผา่นการแยกกรดไขมนัอิสระแลว้ไปทาํการวิเคราะห์คุณสมบติัดว้ยเทคนิค
เดียวกนักบัทีไดอ้ธิบายไวใ้นหวัขอ้ 3.3.2 แลว้ทาํการเลือกอตัราส่วนของไขมนัเมล็ดเงาะ : กรดปาล์
มิติก : กรดสเตียริก ทีเหมาะสมทีสุด โดยดูจากอตัราส่วนทีให้ปริมาณรวมของ POP POSt และ 
StOSt สูงทีสุด 

 

ตารางที 15  สภาวะทีใชใ้นการทดลองเพือศึกษาผลของอตัราส่วนของไขมนัต่อ acyl donor 

  

 

 

 

 

 

 

Acyl donor อตัราส่วน (โดยมวล) ของ 

ไขมนัเมล็ดเงาะ : acyl donor 

กรดปาลมิ์ติก ร่วมกบั 

กรดสเตียริก 

(อตัราส่วนโดยมวลเป็น 1:1) 

1:1 
1:2 

1:4 

1:6 

1:8 

1:10 
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ตารางที 16 สภาวะทีใชใ้นการทดลองเพือศึกษาผลของอตัราส่วนของกรดปาลมิ์ติกต่อกรดสเตียริก 
             

 

 

 

 

 

 

 

3.4.3 การศึกษาผลของระยะเวลาในการเกดิปฏิกริิยา 
ทาํการศึกษาปฏิกิริยาอินเตอร์เอสเตอร์ริฟิเคชนัแบบใชเ้อนไซมข์องไขมนัเมล็ดเงาะกบั 

acyl donor ทีเป็นกรดปาล์มิติกร่วมกบักรดสเตียริก ดว้ยระยะเวลาในการเกิดปฏิกิริยาทีแตกต่างกนั 
ดงัแสดงในตารางที 17 ทาํปฏิกิริยาที 65°C ใชเ้อนไซมที์มีค่า aw เริมตน้เป็น 0.11 ในปริมาณ 10% 

(โดยนาํหนกั) ของ substrates โดยใชอ้ตัราส่วนของไขมนัเมล็ดเงาะ : กรดปาล์มิติก : กรดสเตียริก ที
เหมาะสมทีสุดทีไดจ้ากการทดลองในหวัขอ้ 3.4.2.2 และทาํการทดลองตามขนัตอนต่างๆ ตามทีได้
อธิบายไวใ้นหวัขอ้ 3.4.1 และเมือเสร็จสินปฏิกิริยาแลว้ให้นาํไขมนัทีผ่านการดดัแปลงโครงสร้าง
และผา่นการทาํให้บริสุทธิแลว้ไปทาํการวิเคราะห์คุณสมบติั ดว้ยเทคนิคเดียวกนักบัทีไดอ้ธิบายไว้
ในหวัขอ้ 3.3.2 แลว้ทาํการเลือกระยะเวลาในการทาํปฏิกิริยาทีเหมาะสมทีสุด โดยดูจากอตัราส่วนที
ใหป้ริมาณรวมของ POP POSt และ StOSt สูงทีสุด 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acyl donor   อตัราส่วน (โดยมวล) ของ 

ไขมนัเมล็ดเงาะ : กรดปาลมิ์ติก : กรดสเตียริก 

กรดปาลมิ์ติก ร่วมกบั 

กรดสเตียริก 

 

 

1:1:5 

1:2:4 

1:4:2 

1:5:1 
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ตารางที 17 สภาวะทีใชใ้นการทดลองเพือศึกษาผลของระยะเวลาในการเกิดปฏิกิริยา 

 

 3.4.4 การศึกษาผลของปริมาณเอนไซม์ทใีช้ 

 ทาํการศึกษาปฏิกิริยาอินเตอร์เอสเตอร์ริฟิเคชนัแบบใชเ้อนไซมข์องไขมนัเมล็ดเงาะกบั 

acyl donor ทีเป็นกรดปาล์มิติกร่วมกบักรดสเตียริก ดว้ยปริมาณเอนไซมที์แตกต่างกนั ดงัแสดงใน
ตารางที 18 โดยเอนไซมที์ใชที้มีค่า aw เริมตน้เป็น 0.11 ทาํปฏิกิริยาที 65°C เป็นระยะเวลา 8 ชวัโมง 
ซึงจากผลการทดลองทีไดห้วัขอ้ 3.4.3 พบวา่เป็นระยะเวลาทีให้ปริมาณรวมของ POP POSt และ 
StOSt สูงทีสุด  ใชอ้ตัราส่วนของไขมนัเมล็ดเงาะ : กรดปาลมิ์ติก : กรดสเตียริก ทีเหมาะสมทีไดจ้าก
การทดลองในหัวขอ้ 3.4.2.2 โดยจะทาํการทดลองตามขนัตอนต่างๆ ตามทีไดอ้ธิบายไวใ้นหวัขอ้ 
3.4.1 และเมือเสร็จสินปฏิกิริยาแลว้ให้นาํไขมนัทีผ่านการดดัแปลงโครงสร้างและผ่านการทาํให้
บริสุทธิแลว้ไปทาํการวเิคราะห์คุณสมบติัดว้ยเทคนิคเดียวกนักบัทีไดอ้ธิบายไวใ้นหวัขอ้ 3.3.2 

 

 

 

 

 

 

Acyl donor 
อตัราส่วน (โดยมวล) ของ 

ไขมนัเมล็ดเงาะ : acyl donor 

ระยะเวลาในการทาํปฏิกิริยา 
(ชวัโมง) 

กรดปาลมิ์ติก ร่วมกบั 

กรดสเตียริก 

(อตัราส่วนโดยมวลเป็น 1:1) 

1:6 0 

2 

4 

6 

8 

10 

12 

24 

48 
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ตารางที 18  สภาวะทีใชใ้นการทดลองเพือศึกษาผลของปริมาณเอนไซมที์ใช้ 
  

  

3.4.5 การศึกษาผลของความชืนหรือค่า aw เริมต้นของเอนไซม์  

 ประสิทธิภาพในการทาํหน้าทีเป็นตวัเร่งปฏิกิริยาแบบ biocatalyst ของเอนไซม์นัน
ขึนอยู่กบั interfacial interaction บนผิวเอนไซม์ซึงมีนาํทีถูกดูดซับไวเ้ป็นตวัควบคุมอีกทีหนึง 
(Lopez-Giraldo และคณะ, 2007) ในหวัขอ้นีจะทาํการศึกษาปฏิกิริยาอินเตอร์เอสเตอร์ริฟิเคชนัแบบ
ใชเ้อนไซมข์องไขมนัเมล็ดเงาะกบั acyl donor ทีเป็นกรดปาลมิ์ติกร่วมกบักรดสเตียริก ดว้ยเอนไซม์
ทีมีค่า aw  เริมตน้ทีแตกต่างกนัดงัแสดงในตารางที 19  ซึงค่า aw  เริมตน้ทีแตกต่างกนัของเอนไซม์
สามารถเตรียมไดโ้ดยใชส้ารละลายเกลืออิมตวัทีอุณหภูมิ 25°C คือ LiCl (aw = 0.11) CH3COOK   

(aw = 0.23) และ MgCl2 (aw = 0.33) ทาํปฏิกิริยาที 65°C เป็นระยะเวลา 8 ชวัโมง ใชเ้อนไซมใ์น
ปริมาณ 10% (โดยนาํหนกั) ของสารตงัตน้ โดยจะทาํการทดลองตามขนัตอนต่างๆ ตามทีไดอ้ธิบาย
ไวใ้นหวัขอ้ 3.4.1 และเมือเสร็จสินปฏิกิริยาแลว้ให้นาํไขมนัทีผา่นการดดัแปลงโครงสร้างและผา่น
การกาํจดักรดไขมนัอิสระแลว้ไปทาํการวเิคราะห์คุณสมบติัดว้ยเทคนิคเดียวกนักบัทีไดอ้ธิบายไวใ้น
หวัขอ้ 3.3.2 
 

ตารางที 19 สภาวะทีใชใ้นการทดลองเพือศึกษาผลของค่า aw เริมตน้ของเอนไซม ์

Acyl donor อตัราส่วน (โดยมวล) ของ 

ไขมนัเมล็ดเงาะ : acyl donor 

ค่า aw เริมตน้ของ
เอนไซม ์

กรดปาลมิ์ติก ร่วมกบั 

กรดสเตียริก 

 (อตัราส่วนโดยมวลเป็น 1:1) 

 

1:6 

0.11 

0.23 

0.33 

Acyl donor 
อตัราส่วน (โดยมวล) ของ 

ไขมนัเมล็ดเงาะ : acyl donor 

ปริมาณเอนไซม ์

(% โดยนาํหนกัของ substrates) 
กรดปาลมิ์ติก ร่วมกบั 

กรดสเตียริก 

(อตัราส่วนโดยมวลเป็น 1:1) 

 

1:6 

5 

8 

10 

12 

15 
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3.5 การวเิคราะห์ผลทางสถิติ 
 นาํผลการทดลองทีได้ในหัวข้อ 3.4 มาทาํการวิเคราะห์ทางสถิติ โดยใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์สําเร็จรูป SAS (SAS,9.0) และทาํการเปรียบเทียบค่าเฉลียโดยใช้วิธี Duncan's new 

multiple range test (Duncan, 1995) ทีระดบัความเชือมนัร้อยละ 95% (  = 0.05) 

 

3.6 การคัดเลอืกสภาวะในการดัดแปลงไขมันทเีหมาะสมทสุีดสําหรับการนําไปผลติไขมันทดแทน 

      เนยโกโก้ด้วยปฏิกริิยาอนิเตอร์เอสเตอร์ริฟิเคชันโดยใช้เอนไซม์ 
 ทาํการคดัเลือกสภาวะทีเหมาะสมทีสุด คือ อตัราส่วนของไขมนัเมล็ดเงาะ : กรดปาล์
มิติก : กรดสเตียริก เป็น 1 : 3 : 3 ระยะเวลาในการทาํปฏิกิริยา 8 ชวัโมง โดยเลือกใชเ้อนไซมที์มี aw 

เริมตน้ 0.11 ในปริมาณ 10% (โดยนาํหนกั) ของสารตงัตน้ แลว้ทาํการผลิตไขมนัทดแทนเนยโกโก้
โดยใชส้ภาวะเหล่านี โดยดูจากการให้ปริมาณรวมของ POP POSt และ StOSt สูงทีสุด (ดูจากผล
การวเิคราะห์ทางสถิติในหวัขอ้ 3.5 ประกอบ)  
 

3.7 การศึกษาองค์ประกอบทางกายภาพของไขมันทดแทนเนยโกโก้ทผีลติขึนโดยใช้สภาวะที 
      เหมาะสมทสุีดทีเลอืกไว้ 

ทาํการศึกษาพฤติกรรมการตกผลึกเปรียบเทียบกับของเนยโกโก้และของไขมัน
ทดแทนเนยโกโกที้มีจาํหน่ายอยูใ่นทอ้งตลาด (Coberine และ Melarin) โดยมีขนัตอนของการศึกษา
ดงัต่อไปนี  

3.7.1 ศึกษาอุณหภูมิในการตกผลึกและอุณหภูมิในการหลอมเหลว (crystallization and 

melting curves) ดว้ยเทคนิค Differential scanning calorimetry วิธีการทดลองแสดงในภาคผนวก ช 
เพือเปรียบเทียบอุณหภูมิในการหลอมเหลว ตกผลึก อตัราการดูดความร้อน การคายความร้อนของ
ไขมนัชนิดต่างๆ  

3.7.2 ศึกษารูปร่างผลึก (crystal morphology) ดว้ยเทคนิค Polarlized-Light Micro 

scopyในระหว่างการตกผลึกที 25°C ในสภาวะนิงของตวัอย่างไขมนัเมล็ดเงาะ ไขมนัเมล็ดเงาะ
ดดัแปลง เนยโกโก ้และไขมนัทดแทนเนยโกโก ้(Coberine และ Melarin)  ดงัแสดงในภาคผนวก ซ 
โดยกลอ้งถ่ายภาพแบบ digital ซึงมีกาํลงัขยายของเลนส์ใกลว้ตัถุเท่ากบั x10 และกาํลงัขยายของ
เลนส์ใกลต้า x10  
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 3.7.3 ศึกษาค่าเปอร์เซ็นต์การเป็นของแข็งในรูปผลึก (Solid fat content; %SFC) ที
อุณหภูมิต่างๆ คือ 15.0  17.5  20.0  22.5  25.0  27.5  30.0  32.5  35.0  40.0°C เตรียมตวัอยา่งดงั
แสดงในภาคผนวก  ฌ จากนันทาํการพล็อตกราฟแสดงความสัมพนัธ์ระหว่างค่า %SFC และ
อุณหภูมิ เพือเปรียบเทียบปริมาณของแข็งในรูปผลึกของไขมนัแต่ละชนิดทีอุณหภูมิต่างๆ และ
รวมถึงพฤติกรรมในการหลอมเหลวของไขมนั 
 

3.8 การวเิคราะห์ผล สรุปผล 

 ทาํการศึกษาลกัษณะทางเคมี และทางกายภาพของเนยโกโก ้ ไขมนัเมล็ดเงาะก่อนและ
หลงัดดัแปลง  Melarin และ Coberine ทีไดจ้ากการทดลอง 3.3-3.7 มาสรุปผลวา่ไขมนัเมล็ดเงาะดดั 
แปลงควรจะนาํมาผลิตไขมนัทดแทนเนยโกโกช้นิดใด เพือทีจะสามารถนาํไขมนัเมล็ดเงาะดดัแปลง
ทีไดม้าใชเ้ป็นไขมนัทดแทนเนยโกโกที้เหมาะสมทีสุด
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บทท ี4 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

4.1 การสกดัไขมันเมลด็เงาะ 

 เมือทาํการสกดัไขมนัเมล็ดเงาะด้วยวิธี Soxhlet extraction ตามกรรมวิธีของ Solis-

Fuentesc และ Duran-de-Bazua (2004) โดยตวัทาํละลายทีเลือกใชคื้อ hexane ซึงงานวิจยัก่อนหนา้นี
ทีไดท้าํการศึกษาการสกดัไขมนัจากเมล็ดเงาะก็เลือกใช้ hexane เป็นตวัทาํละลาย (Solis-Fuentes 

และคณะ, 2010; Sirisompong และคณะ, 2011) ทงันีเพราะว่า Hexane เป็นตวัทาํละลายทีมี
ประสิทธิภาพในการสกดัไตรกลีเซอไรด์จากเมล็ดพืชทีมีนาํมนั (Kuk และคณะ, 2005)  พบวา่เมล็ด
เงาะโรงเรียนมีปริมาณไขมนั (crude fat) ร้อยละ29.26±2.09 (โดยนาํหนกัเมล็ดเงาะแห้ง) ซึงสอด 
คลอ้งกบังานวิจยัทีมีรายงานปริมาณไขมนัทีสกดัไดจ้ากเมล็ดเงาะดงันี  Sirisompong และคณะ 
(2011) พบวา่การสกดัไดป้ริมาณไขมนัเมล็ดเงาะอยูใ่นช่วง 18.86-35.74 กรัม/100 กรัม ของนาํหนกั
เมล็ดเงาะ (dry basis) มีค่าเฉลียประมาณ 31.19 กรัม/100 กรัม ของนาํหนกัเมล็ดเงาะ นอกจากนี 
Solis-Fuentes และคณะ (2010) สามารถสกดัไดป้ริมาณไขมนัเมล็ดเงาะค่าเฉลียประมาณ 33.4% 

ของนาํหนกัเงาะเมล็ดแห้ง หลงัจากนนันาํไขมนัทีสกดัไดไ้ปทาํให้บริสุทธิดว้ยวิธี Wesson method 

(Solis-Fuentes และ Duran-de-Bazua, 2003)  
 

4.2 การศึกษาผลของปัจจัยต่างๆทมีีผลต่อปฏิกริิยาอนิเตอร์เอสเตอร์ริฟิเคชันของไขมันเมลด็เงาะ  
      กบั acyl donor ด้วยเอนไซม์ไลเปส 

 4.2.1 การศึกษาผลของชนิดของแหล่ง acyl donor  
 จากการเปรียบเทียบการใช ้acyl donor ทีเป็นกรดไขมนัทีอยูใ่นรูปเอสเทอร์ (fatty acid 

methyl eater) และทีอยูใ่นรูปกรดไขมนัอิสระ (free fatty acid) พบวา่การใช ้acyl donor ทีอยูใ่นรูป
กรดไขมนัอิสระจะใหไ้ตรกลีเซอไรด์ชนิด POP POSt และ StOSt ซึงเป็นไตรกลีเซอไรด์หลกัทีมีอยู่
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ในเนยโกโกป้ระมาณ 78-88% (Underaga และคณะ, 2001; Ciftci และคณะ, 2009) ในปริมาณทีสูง
กวา่การใช ้acyl donor ทีเป็นกรดไขมนัทีอยูใ่นรูปเอสเทอร์ ดงัแสดงในภาพที 32 และตารางที 24 
แสดงค่าเปอร์เซ็นตไ์ตรกลีเซอไรดใ์นภาคผนวก ญ 

ภาพที 32 ปริมาณไตรกลีเซอไรดที์จากการทาํปฏิกิริยาอินเตอร์เอสเตอร์ริฟิเคชนัแบบใชเ้อนไซม ์    
                ของไขมนัเมล็ดเงาะดว้ย acyl donor ต่างชนิดกนั 

 การดัดแปลงโครงสร้างไขมันเมล็ดเงาะด้วยการทาํปฏิกิริยาอินเตอร์เอสเตอร์ริฟิ            
เคชนัโดยใช้เอนไซม์ไลเปส ซึงไดเ้ลือกใช้เอนไซม์ไลเปสทีเฉพาะเจาะจงกบัตาํแหน่ง sn-1 และ       
sn-3 จากการทาํปฏิกิริยาอินเตอร์เอสเตอร์ริฟิเคชนัของไขมนัเมล็ดเงาะกบั acyl donor ทีให้กรดปาล์
มิติก (methyl palmitate และ palmitic acid) พบว่าไขมนัเมล็ดเงาะดดัแปลงมีปริมาณ POP และ 
POSt มากขึนกวา่ไขมนัเมล็ดเงาะก่อนดดัแปลง ส่วนการทาํปฏิกิริยาอินเตอร์เอสเตอร์ริฟิเคชนัของ
ไขมนัเมล็ดเงาะกบั acyl donor ทีให้กรดสเตียริก (methyl stearate และ stearic acid) พบวา่ไขมนั
เมล็ดเงาะดดัแปลงมีปริมาณ POSt และ StOSt  มากขึนกวา่ไขมนัเมล็ดเงาะก่อนดดัแปลง แสดงให้
เห็นวา่กรดไขมนัทีเติมลงไปสามารถเขา้ไปแทนทีไตรกลีเซอไรด์ตาํแหน่งที 1 และ 3 ได ้เนืองจาก
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เอนไซมไ์ลเปสตรึงรูปทีเลือกใชส้ามารถตดักรดไขมนัทีอยูใ่นไตรกลีเซอไรด์ทีตาํแหน่งที 1 และ 3 

และมีการแทนทีดว้ยกรดสเตียริก และกรดปาลมิ์ติกทีเติมลงไปนนัเอง 
 เนืองจากงานวิจยัก่อนหน้านีทีเกียวกบัการศึกษาการดดัแปลงโครงสร้างไขมนั ได้มี
การเลือกใช้ acyl donor ทงัทีเป็นกรดไขมนัอิสระ และกรดไขมนัทีอยู่ในรูปเอสเทอร์ จึงตอ้งทาํ 
การศึกษาชนิดของ acyl donor ทีเหมาะสมกบัไขมนัเมล็ดเงาะ เนืองจากนาํมนัหรือไขมนัแต่ละชนิด
อาจมีความเหมาะสมในการทาํปฏิกิริยากบั acyl donor ไดแ้ตกต่างกนั ตวัอยา่งเช่น งานวิจยัของ  
Rao และคณะ (2001) ศึกษาการดดัแปลงโครงสร้างนาํมนัมะพร้าวดว้ยปฏิกิริยาอินเตอร์เอสเตอร์ริฟิ
เค ชนั ซึงในนาํมนัมะพร้าวกรดไขมนัทีมีปริมาณมาก คือ กรดลอริก กรดไมริสติก และกรดปาล์
มิติก จึงทาํการเติม Stearic acid methyl ester (ให้กรดสเตียริก) ลงไปในนาํมนัมะพร้าวเพือให้ได้
ผลิต ภณัฑที์มีความแขง็และคงตวัมากขึนจากกรดเสตียริกทีเติมลงไปซึงเป็นกรดไขมนัทีมีจุดหลอม 
เหลวสูง  งานวิจยัของ Ciftci และคณะ (2009) ศึกษาการผลิตไขมนัทดแทนเนยโกโกจ้ากนาํมนั
มะกอก (Refined olive pomace oil) โดยทาํปฏิกิริยา acidolysis กบั กรดปาล์มิติก และกรดสเตียริก 

เนืองจากนาํมนัมะกอกมีปริมาณกรดปาล์มิติกและกรดสเตียริก 13.00 และ 3.00% ตามลาํดบั ซึงใน
การผลิตไขมนัทดแทนเนยโกโกก้รดไขมนัทีตอ้งการ คือ กรดโอเลอิก กรดปาล์มิติกและกรดสเตีย
ริก แต่เมือวเิคราะห์โครงสร้างแลว้มีปริมาณนอ้ย จึงตอ้งทาํการเติมทงักรดปาล์มิติกและกรดสเตียริก
ลงไป  จากทีกล่าวมาขา้งตน้ เนืองจากไขมนัเมล็ดเงาะมีกรดปาล์มิติก 6.1% และกรดสเตียริก 7.1% 

ซึงมีปริมาณนอ้ย (Solis-Fuentes  และคณะ, 2010)  จึงควรทีจะเติมทงักรดปาล์มิติก และกรดสเตีย
ริกในโครงสร้างเพือใหใ้นโครงสร้างมีไตรกลีเซอไรด ์POP  POSt และ StOSt มากขึน 
 

 4.2.2 การศึกษาสัดส่วนของไขมันต่อ acyl donor 

 4.2.2.1 อตัราส่วนของไขมนัต่อ acyl donor 
 จากการศึกษาสัดส่วนของสารตงัตน้ คือ ไขมนัเมล็ดเงาะ: acyl donor โดยเลือกใช ้acyl 

donor จากผลการทดลองก่อนหนา้นี คือ กรดปาล์มิติก และกรดสเตียริก ทีสัดส่วนต่างๆ คือ 1:1 1:2 
1:4  1:6  1:8 และ 1:10 โดยนาํหนกั (จากการเลือกใชก้รดปาล์มิติก : กรดสเตียริก เป็นอตัราส่วน 1:1 

โดยนาํหนกั) ไดผ้ลการทดลองดงัแสดงในภาพที 33 และตารางที 25 (ภาคผนวก ญ) ซึงพบว่ามี 
ปริมาณ POP และ POSt เพิมขึนอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติ (p<0.05) เมือปริมาณ acyl donor เพิมขึน
จาก 1:1 ไปเป็น 1:6 และทีอตัราส่วน 1:6 ไปเป็น 1:8 และ 1:10 นนั ให้ปริมาณ POP และ POSt 
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สูงสุดและไม่แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญั (p<0.05) แต่ปริมาณ StOSt ทีได้จากการทาํปฏิกิริยา
อินเตอร์เอสเตอร์ริฟิเคชนัทีอตัราส่วนต่างๆของไขมนัเมล็ดเงาะ : acyl donor ไม่แตกต่างกนัอยา่งมี
นยัสาํคญั (p<0.05) แสดงให้เห็นวา่ปริมาณ acyl donor ทีเพิมขึนไม่มีผลต่อปริมาณของ StOSt ส่วน
ปริมาณรวมของไตรกลีเซอไรด์หลกัทีมีอยูใ่นเนยโกโก ้คือ POP + POSt + StOSt  จากการทาํ
ปฏิกิริยาทีสัดส่วนของไขมนัเมล็ดเงาะ: acyl donor 1:6  1:8 และ1:10 ไม่แตกต่างกันอย่างมี
นยัสําคญัทางสถิติ  และให้ค่าทีสูงกว่าทีสัดส่วน 1:1 1:2 และ 1:4 จากผลการทดลองจะเห็นไดว้่า 
สัดส่วน 1:6 เป็นสัดส่วนทีเหมาะสมทีสุด เนืองจากเป็นใช ้acyl donor ในปริมาณนอ้ยทีสุด เพือเป็น
การลดตน้ทุน นอกจากนีการใช ้acyl donor มากก็จะทาํให้เหลือปริมาณ acyl donor มากตามไปดว้ย 
(Wang และคณะ, 2006) ซึงหลงัจากทาํปฏิกิริยาก็จะต้องทาํการกาํจดักรดไขมนัอิสระออก 
นอกจากนียงัสังเกตไดว้า่ กรดสเตียริกมีประสิทธิภาพในการเป็น acyl donor ทีดอ้ยกวา่กรดปาล์
มิติก (Liu และคณะ, 2007) เมือเปรียบเทียบในสภาวะเดียวกนั สังเกตไดจ้ากผลการทดลอง เมือมี
การใช ้acyl donor มากขึน (ทุกอตัราส่วนมีปริมาณกรดปาล์มิติก : กรดสเตียริก เป็น 1:1) ปริมาณ
ของ POP จะมีค่ามากขึน แต่ปริมาณ acyl donor ทีเพิมขึนไม่มีผลต่อปริมาณ StOSt  ซึงคลา้ยกบัผล
การทดลองของ Ciftci และคณะ (2009) ทีทาํการศึกษาการผลิตไขมนัทดแทนเนยโกโกจ้ากนาํมนั
มะกอก โดยทาํปฏิกิริยาอินเตอร์เอสเตอร์ริฟิเคชนักบักรดปาล์มิติก และกรดสเตียริกทีมีอตัราส่วน
โดยมวลของนาํมนัมะกอก:กรดปาล์มิติก: กรดสเตียริก คือ 1:1:1  1:1:3  1:3:3 และ 1:2:6 โดยโมล 
สังเกตไดว้่าทีอตัราส่วน 1:1:1 โดยโมล ให้ปริมาณ POP มากกว่า StOSt ทีระยะเวลาในการทาํ
ปฏิกิริยา 4 ชวัโมง โดยมีปริมาณ POP และ StOSt ประมาณ 14% และ 7% ตามลาํดบั ดงัแสดงใน
ภาพที 34 

 การผลิตไขมนัทดแทนเนยโกโกจ้ากไขมนัเมล็ดเงาะดว้ยปฏิกิริยาอินเตอร์เอสเตอร์ริฟิ
เคชนัโดยใชอ้ตัราส่วนไขมนัเมล็ดเงาะ : acyl donor เป็นอตัราส่วน 1:6 โดยนาํหนกั มีปริมาณของ 
POP  POSt และ StOSt  เป็น 21.8  29.1 และ 15.1% ตามลาํดบั  ซึงใกลเ้คียงกบัเนยโกโกที้จาํหน่าย
ในทอ้งตลาดทีนาํมาศึกษาพบวา่ มี POP  POSt และ StOSt 23.2  35.9 และ 21.0% ตามลาํดบั  จึงทาํ
การเลือกสัดส่วนดงักล่าวเพือใชใ้นการวเิคราะห์ปัจจยัอืนต่อไป 
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ภาพที 33 ปริมาณไตรกลีเซอไรดที์ไดจ้ากการทาํปฏิกิริยาอินเตอร์เอสเตอร์ริฟิเคชนัแบบใชเ้อนไซม ์  
                ของไขมนัเมล็ดเงาะต่อ acyl donor ทีสัดส่วนต่างๆ             
* ตวัอกัษร a,b,c ในแนวดิงแสดงความแตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ (p<0.05) 

 ภาพที 34 ปริมาณของ POP (a) และ StOSt (b) (%) ทีไดจ้ากการดดัแปลงนาํมนัมะกอก :  
                 กรดปาลมิ์ติก : กรดสเตียริก 

ทีมา: Ciftci และคณะ (2009) 

b 
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 4.2.2.2 อตัราส่วนของกรดปาลมิ์ติกต่อกรดสเตียริก 
 การทาํปฏิกิริยาโดยใช ้acyl donor ทีสัดส่วนต่างๆ ตอ้งคาํนึงถึงธรรมชาติของสารตงั

ตน้ดว้ย  โดยจากการทดลองอตัราส่วนของไขมนัต่อ acyl donor ทีเหมาะสม คือ 1:6 จึงทาํการศึกษา
ผลของสัดส่วนของ acyl donor ทีสัดส่วนต่างๆ และไดผ้ลการทดลองดงัแสดงในภาพที 35 และ
ตารางที 26 (ภาคผนวก ญ) ซึงผลการทดลองทีไดเ้ป็นการแสดงให้เห็นอีกครังวา่ถา้หากใชก้รดสเตีย
ริกปริมาณมาก จะส่งผลทาํใหมี้ StOSt มาก แต่หากใชก้รดปาลมิ์ติกมากก็จะส่งผลทาํให้มี POP มาก
เช่นเดียวกนั หมายความวา่กรดไขมนัอิสระทงัสองชนิดทีเติมลงไป สามารถเขา้ไปทาํปฏิกิริยาโดย
เขา้ไปเชือมต่อกบัไตรกลีเซอไรดต์าํแหน่งที 1 และ 3 ได ้ แต่จากผลการทดลองไขมนัเมล็ดเงาะ:กรด
ปาล์มิติก:กรดสเตียริก คือ 1:1:5 1:2:4 1:4:2 และ 1:5:1 ให้ปริมาณไตรกลีเซอไรด์ทีตอ้งการใน
สัดส่วนทีไม่เหมาะสม เนยโกโกที้จาํหน่ายในทอ้งตลาดทีนาํมาศึกษามากทีสุด พบวา่ มี POP POSt 

และStOSt  23.2 35.9 และ 21.0% ตามลาํดบั (อตัราส่วนของ POP : POSt : StOSt เป็น 0.65 : 1 : 

0.58) ซึงอตัราส่วน 1:2:4 เป็นอตัราส่วนทีดีกวา่อตัราส่วนอืนๆ คือมีปริมาณ POP  POSt และ StOSt 

13.5 28.3 และ 25.8% ตามลาํดบั (ให้อตัราส่วนของ POP : POSt : StOSt เป็น 0.48 : 1 : 0.91) จะ
เห็นไดว้า่มีสัดส่วนของ StOSt มากเกินไปจะส่งผลให้ไขมนัทดแทนเนยโกโกที้ไดมี้จุดหลอมเหลว
สูงเกินไป ละลายได้ยาก  และยงัมีอัตราส่วนทีไม่ใกล้เคียงกับเนยโกโก้ เมือเปรียบเทียบกับ
อตัราส่วนไขมนัเมล็ดเงาะต่อ acyl donor 1:6 โดยทีใชก้รดปาล์มิติก : กรดสเตียริก เป็น 1:1 (ไขมนั
เมล็ดเงาะ:กรดปาล์มิติก:กรดสเตียริก เป็น1:3:3) ซึงส่งผลทาํให้มีปริมาณ POP  POSt และ StOSt  
21.8  29.1 และ 15.1 ตามลาํดบั (อตัราส่วนของ POP : POSt : StOSt เป็น 0.75 : 1 : 0.52) ซึงการ
ผลิตไขมนัทดแทนเนยโกโก้จากไขมนัเมล็ดเงาะด้วยปฏิกิริยาอินเตอร์เอสเตอร์ริฟิเคชันโดยใช้
ไขมนัเมล็ดเงาะ:กรดปาลมิ์ติก:กรดสเตียริก ทีอตัราส่วน 1:3:3 มีความเหมาะสมทีสุด จึงทาํการเลือก
สัดส่วนดงักล่าวเพือใชใ้นการวเิคราะห์ปัจจยัอืนต่อไป 
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ภาพที 35 ปริมาณไตรกลีเซอไรดที์ไดจ้ากการทาํปฏิกิริยาอินเตอร์เอสเตอร์ริฟิเคชนัแบบใชเ้อนไซม ์ 
              ของไขมนัเมล็ดเงาะ : อตัราส่วนของกรดปาลมิ์ติก : กรดสเตียริกทีสัดส่วนต่างๆ 

 

 4.2.3 การศึกษาผลของระยะเวลาในการเกดิปฏิกริิยา 
 จากผลการทดลองเมือระยะเวลามากขึนทาํให้ได้ปริมาณ POP POSt และ

POP+POSt+StOSt  มากขึน จนกระทงัถึงชวัโมงที 8 จะมีปริมาณไตรกลีเซอไรด์สูงสุด หลงัจาก 8 
ชวัโมง จะมีปริมาณ POP  POSt และ POP+POSt+StOSt ลดลงเรือยๆ ส่วนระยะเวลาทีทาํให้ได้
ปริมาณ StOSt มากทีสุด คือ 2 และ 4 ชวัโมง หลงัจากนนัจะมีปริมาณลดลงเรือยๆ ดงัแสดงในภาพ
ที 36 และตารางที 27 (ภาคผนวก ญ) นอกจากนีพบว่าปริมาณของ POP+POSt+StOSt ทีระยะเวลา 
4, 6, 8, 10, 12 ชวัโมงไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบัความเชือมนั 95%  

 ปริมาณ POP และ POSt ทีไดเ้มือทาํปฏิกิริยาเป็นระยะเวลา 6  8  10  12  และ 24        
ชวัโมงมีค่ามากทีสุด และไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบัความเชือมนั 95% ส่วนปริ 
มาณของ StOSt ทีได ้ จากการทาํปฏิกิริยาเป็นระยะเวลา 2  4  6  และ 8 ชวัโมง มีค่ามากทีสุด และ
ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติ (p<0.05) จากการวิเคราะห์ทางสถิติของขอ้มูลผลรวม POP 

+ POSt + StOSt แลว้พบวา่ทีระยะเวลาในการทาํปฏิกิริยา 6 และ 8 ชวัโมง มีอตัราส่วนของ POP : 
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POSt : StOSt เป็น 0.74 : 1 : 0.66 และ 0.72 : 1 : 0.61 ตามลาํดบั (โดยนาํหนกั) ซึงมีความใกลเ้คียง
กบัของเนยโกโก ้(0.65 : 1 : 0.58) มากกวา่ระยะเวลาในการทาํปฏิกิริยาอืนๆ และเมือทาํการเปรียบ 
เทียบกนัระหวา่งระยะเวลาในการทาํปฏิกิริยา 6 และ 8 ชวัโมงนนั การทาํปฏิกิริยาเป็นระยะ 6 ชวั 
โมง แมจ้ะส่งผลทาํให้มีปริมาณของ POP และ StOSt มีมาก แต่ปริมาณของ POSt ทีไดมี้ค่าตาํ ซึง
ปริมาณของไตรกลีเซอไรด์ทีมีมากทีสุดในเนยโกโกคื้อ POSt จึงทาํการเลือกระยะเวลา 8 ชวัโมง 
เพือใชใ้นการวเิคราะห์ปัจจยัอืนต่อไป 
 การทาํปฏิกิริยาเมือกรดไขมนัถูกตดัออกจากไตรกลีเซอไรด์ตาํแหน่งที 1 และ 3 แลว้
อาจจะไม่กลบัมาต่อในโครงสร้างไตรกลีเซอไรด์  เนืองจากกรดสเตียริกมีความสามารถในการเป็น 
acyl donor ทีดอ้ยประสิทธิภาพกวา่กรดปาล์มิติก ดงัไดก้ล่าวไปแลว้ในก่อนหนา้นี (Liu และคณะ, 

2007; Ciftci และคณะ, 2009) ดงันนัขณะทาํปฏิกิริยากรดสเตียริกจะมีความสามารถในการเขา้จบั
กบักลีเซอรอลไดน้อ้ยกวา่กรดปาล์มิติก หรือกล่าวไดว้า่หากโครงสร้างไตรกลีเซอไรด์ทีตาํแหน่ง 1 

และ 3 พร้อมสําหรับการทาํปฏิกิริยากบักรดไขมนั กรดปาล์มิติกจะสามารถแย่งจบัไดดี้กว่ากรด 
สเตียริก ส่วนการทาํปฏิกิริยาเป็นระยะเวลาในช่วงแรกในระบบมีกรดปาล์มิติกและกรดสเตียริก
ปริมาณมากจากทีเติมลงไป เมือเริมทาํปฏิกิริยาเอนไซม์ไลเปสจะทาํการตดักรดไขมนัทีมีอยูเ่ดิมใน
โครงสร้างออก แลว้เติมกรดปาล์มิติกและกรดสเตียริกลงไป แต่เมือปฏิกิริยาดาํเนินต่อไปทาํให้ใน
ระบบมีปริมาณกรดไขมนัชนิดต่างๆ ทีถูกตดัออกจากไตรกลีเซอไรดม์ากขึน เอนไซมไ์ลเปสก็จะทาํ
การตดักรดปาลมิ์ติกและกรดสเตียริกทีมีอยูใ่นโครงสร้างไตรกลีเซอไรดใ์นตาํแหน่งที 1 และ 3 ออก
แล้วอาจทาํการต่อกรดไขมนัชนิดต่างๆทีมีอยู่เดิมในโครงสร้างไขมนัเมล็ดเงาะกลับคืนไปใน
โครงสร้าง ส่งผลทาํใหมี้ปริมาณ POP+POSt+StOSt นอ้ยลงเมือใชร้ะยะเวลาในการทาํปฏิกิริยามาก
ขึน  
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ภาพที 36 ปริมาณไตรกลีเซอไรดที์ไดจ้ากการทาํปฏิกิริยาอินเตอร์เอสเตอร์ริฟิเคชนัแบบใชเ้อนไซม ์  
              ของไขมนัเมล็ดเงาะทีระยะในการทาํปฏิกิริยาเวลาแตกต่างกนั                 
* ตวัอกัษร a,b,c แสดงความแตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ (p<0.05) 

 เนืองจากผลการทดลองทีได ้ทงัปริมาณ POP POSt และ StOSt มีปริมาณลดนอ้ยลงเมือ
ระยะเวลาในการทาํปฏิกิริยานานขึน โดยเฉพาะ StOSt นนัมีการเริมลดลงของปริมาณ ก่อน POP 

และ POSt จึงเป็นสิงทีน่าสนใจว่างานวิจยัทีผ่านมาได้มีผลการทดลองคล้ายกนัทาํนองนีหรือไม่      
จึงทาํการรวบรวมขอ้มูลทีใหผ้ลสอดคลอ้งกบัผลการทดลองทีได ้ ดงันี 
 งานวิจยัทีศึกษาผลของระยะเวลาในการทาํปฏิกิริยาอินเตอร์เอสเตอร์ริฟิเคชันของ 
Jeyarani และ Reddy (2010) โดยดดัแปลงโครงสร้างของนาํมนั mahua ผสมกบัไขมนั kokum ซึง
kokum เป็นไขมนัแข็งทีมีปริมาณกรดสเตียริกสูงประมาณ 62% และ mahua เป็นไขมนักึงของแข็ง 
ประมาณ 50% เป็นกรดไขมนัไม่อิมตวั เพือดดัแปลงโครงสร้างให้คลา้ยคลึงกบัไขมนัทีผ่านกระ 
บวนการไฮโดรจีเนชนัทีใช้สําหรับอุตสาหกรรมอาหาร หรือเบเกอรี ทาํปฏิกิริยาอินเตอร์เอสเตอร์
ริฟิเคชนัโดยใชน้าํมนั mahua และ ไขมนั kokum เป็นสัดส่วน 50:50 โดยนาํหนกั ใชเ้อนไซมไ์ลเปส
ทีเฉพาะเจาะจงทีตาํแหน่ง sn-1,3 ซึงอยูใ่นรูปของเอนไซมต์รึงรูป (immobilized enzyme) จากเชือ 
Thermocyces lanuginosus  10% ของนาํหนกัสารตงัตน้ เติม hexane 2 มิลลิลิตร ทาํปฏิกิริยาเป็น
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ระยะเวลา 30 นาที, 1, 2, 3, 5, 6 และ 24 ชวัโมง การใชส้ารตงัตน้ในปริมาณทีเท่ากนั แต่ใชร้ะยะ 
เวลาทีแตกต่างกนัมีผลทาํให้ปฏิกิริยาอินเตอร์เอสเตอร์ริฟิเคชนัมีประสิทธิภาพแตกต่างกนั โดยทาํ
ใหไ้ดไ้ตรกลีเซอไรดช์นิดต่างๆในปริมาณแตกต่างกนั ดงัแสดงในตารางที 20 ในทีนีไตรกลีเซอไรด์
ทีสนใจ คือ  POP  POSt และ StOSt จะเห็นไดว้า่ StOSt มีปริมาณลดลง เมือระยะเวลาเพิมมากขึน 
และทีระยะเวลาในการทาํปฏิกิริยา 2 ชวัโมง จะทาํให้มีปริมาณ POSt มากทีสุด คือ 22.4% ของ
องค์ประกอบไตรกลีเซอไรด์  ในขณะที StOSt และ POP ลดลงเมือระยะเวลาเพิมขึนตงัแต่เริม
ปฏิกิริยา ดงันนัแสดงว่าทีชวัโมงที 2 เหมาะสมทีสุด ในการผลิตไขมนัทดแทนเนยโกโกส้ําหรับ
งานวจิยัดงักล่าว 
 

ตารางที 20 องคป์ระกอบของไตรกลีเซอไรดที์ไดจ้ากการผสมนาํมนั mahua และ ไขมนั kokum  
                 ดว้ยการทาํปฏิกิริยาอินเตอร์เอสเตอร์ริฟิเคชนัแบบใชเ้อนไซมที์อุณหภูมิ 55°C ดว้ยเวลา  
                 แตกต่างกนั      
 

Time StStSt PStSt PPSt StOSt POSt POP POO StOO OOO PLO/PPL 

0 h 0.6 0 0.3 50.4 12.9 8.6 7.6 6.6 1.9 6.5 

30 min 1 0.6 0.3 40.8 19.3 6.9 9.3 12.1 1.7 4.2 

1 h 1.9 1.9 0.6 31.3 22 6.8 10.9 15.1 1.7 4 

2 h 2.3 2.1 0.8 31.6 22.4 6 12 14.8 1.1 3.8 

3 h 3.1 2.8 0.8 25.7 18.8 5.1 11.3 16.2 1.6 3.4 

5 h 4.3 3.9 1.1 24.1 17.4 4.4 10.5 15.6 2.5 3 

6 h 4.7 4.7 1.2 23 16.3 4.5 10 15 2.6 3.1 

24 h 7.3 6.3 1.8 20.5 16 4.2 11.9 15.3 3.3 3.5 

หมายเหตุ: P คือ กรดปาลมิ์ติก O คือ กรดโอเลอิก  St คือ กรดเสตียริก L คือ กรดลิโนเลอิก      
ทีมา: Jeyarani และ Reddy (2010) 
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  เมือระยะเวลามากขึนปริมาณของไตรกลีเซอไรด์ทีมีโครงสร้างเป็นกรดไขมนัอิมตวั 
(trisaturated) เช่น PStSt และ StStSt จะค่อยๆเพิมปริมาณขึนเป็น 6.3 และ 7.3% ตามลาํดบั ในขณะ
ที StOSt ค่อยๆลดลงจาก 50% จนกระทงัเหลือ 20.5%  ซึงงานวิจยัก่อนหนา้นีไดมี้การรายงานไวว้า่ 
เอนไซมไ์ลเปสตรึงรูปเป็นสาเหตุทีก่อให้เกิดไตรกลีเซอไรด์ทีมีจุดหลอมเหลวสูง นนัก็คือ ไตรกลี
เซอไรดที์เกิดขึนจะมีกรดไขมนัอิมตวัอยูทุ่กตาํแหน่ง หลงัจากทาํปฏิกิริยาอินเตอร์เอสเตอร์ริฟิเคชนั 
(Long และคณะ, 2003) 

 จากงานวิจยัทีผ่านมาจะเห็นได้ว่ามีผลการทดลองเป็นไปในทาํนองเดียวกนักบัการ
ดดัแปลงไขมนัเมล็ดเงาะในงานวิจยันี  กล่าวคือ เมือระยะเวลาในการทาํปฏิกิริยามากขึนส่งผลกระ 
ทบทาํใหก้รดไขมนัหรือไตรกลีเซอไรดที์ตอ้งการในโครงสร้างมีการเปลียนแปลงไป 

 4.2.4 ผลการศึกษาปริมาณเอนไซม์ทใีช้ 

 การใชป้ริมาณเอนไซม์ทีมากขึน จะยิงทาํให้ไตรกลีเซอไรด์ถูกตดัโครงสร้างของกรด
ไขมนัในตาํแหน่งที 1 และ 3 มากขึน หลงัจากนนัจะมีการต่อกรดไขมนัอิสระเขา้ไปในโครงสร้าง
กลีเซอรอล แต่การทีกรดไขมนัอิสระจะสามารถเขา้ไปต่อในโครงสร้างไดน้นั ขึนอยู่กบัสภาวะที   
ทําปฏิกิริยาด้วย  อย่างไรก็ตามการทีจะใช้เอนไซม์ปริมาณมากจะเป็นการเพิมต้นทุนกับ
อุตสาหกรรม จากปริมาณเอนไซมที์ทาํการศึกษา คือ 5  8  10  12  และ 15% ไดผ้ลการวิเคราะห์ทาง
สถิติของปริมาณ POP+POSt+StOSt ไม่แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ (p<0.05) ดงัแสดงใน
ภาพที 37 และตารางที 28 (ภาคผนวก ญ) สําหรับปริมาณของเอนไซม์ทีใชใ้นการทาํปฏิกิริยามี
ปริมาณใกลเ้คียงกนั จึงไม่ส่งผลไดอ้ยา่งเห็นไดช้ดั  จากผลการทดลองนี และจากงานวิจยัส่วนใหญ่
ไดใ้ช้ปริมาณเอนไซม์ 10% ในการทาํปฏิกิริยาอินเตอร์เอสเตอร์ริฟิเคชนั (Rao และคณะ, 2001; 

Chopra และคณะ, 2008; Adhikari และคณะ, 2009; Zarringhalami และคณะ, 2010; Chnadhapuram 

และ Sunkireddy, 2012) รวมทงัจากงานวิจยัของ Jeyarani และ Reddy (2010) ไดก้ล่าววา่ ผูจ้าํหน่าย
เอนไซมไ์ดแ้นะนาํให้ใช้เอนไซมป์ระมาณ 6-10% (Novo Nordisk, Denmark) จึงเลือกใช้ปริมาณ
เอนไซม ์10% ในการศึกษาขนัตอนต่อไป 
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 ภาพที 37 ปริมาณไตรกลีเซอไรดช์นิดต่างๆทีไดจ้ากการทาํปฏิกิริยาอินเตอร์เอสเตอร์ริฟิเคชนัแบบ   
                ใชเ้อนไซมข์องไขมนัเมล็ดเงาะโดยใชป้ริมาณเอนไซมต่์างๆ       
* ตวัอกัษร a,b,c แสดงความแตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ (p<0.05)                 

 การใชเ้อนไซมม์ากส่งผลใหเ้กิดอตัราการแลกเปลียนหมู่ acyl donor มากขึน ทาํให้ไตร
กลีเซอไรด์ทีตอ้งการก็มีมากขึนดว้ย (Tchobo และคณะ, 2009)  ทงันีการเพิมความเขม้ขน้ของ
ปริมาณเอนไซม์ ส่งผลทาํให้มีปริมาณกรดไขมนัอิสระตอ้งการเกิดขึนจากการทาํปฏิกิริยาอยา่งไม่
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญัทีระดบัความเชือมนั 95% งานวิจยัของ Rao และคณะ (2001)  ศึกษาผล
ของปริมาณเอนไซม์ทีใชใ้นการทาํปฏิกิริยาอินเตอร์เอสเตอร์ริฟิเคชนัของนาํมนัมะพร้าวกบักรดส
เตียริก ได้พบว่าหากใช้เอนไซม์ทีความเขม้ข้นมากกว่า 10% ปริมาณกรดสเตียริกทีเกิดขึนใน
ผลิตภณัฑสุ์ดทา้ยจะไม่มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทีระดบัความเชือมนั 95% 

 ในงานวิจัยนี การผลิตไขมันทดแทนเนยโกโก้จากไขมันเมล็ดเงาะด้วยปฏิกิริยา
อินเตอร์เอสเตอร์ริฟิเคชนัโดยใช้เอนไซม์ไลเปส 10%โดยนาํหนกัของสารตงัตน้ มีปริมาณของ  
POP  POSt และ StOSt  เป็น 21.6  29.0 และ 16.4% ตามลาํดบั  ซึงให้ปริมาณรวมของ POP+ 

POSt+StOSt สูงทีสุดจึงทาํการเลือกการใชเ้อนไซมป์ริมาณดงักล่าวเพือใชใ้นการวิเคราะห์ปัจจยัอืน
ต่อไป 
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4.2.5 การศึกษาผลของความชืนหรือค่า aw เริมต้นของเอนไซม์ 

 ปฏิกิริยา Lipase-catalyzed เกิดขึนจากปฏิกิริยา esterification และ hydrolysis (ปฏิกิริ 
ยาการผนักลบั) ซึงหลงัจากเกิดปฏิกิริยา esterification จะไดน้าํออกมา จากนนันาํจะถูกนาํไปใชใ้น
การเกิดปฏิกิริยา hydrolysis โดยทีจะตอ้งมีปริมาณนาํทีไม่มากเกินไป หากปริมาณนาํมากเกินไปจะ
ทาํให้เกิดปฏิกิริยา hydrolysis มากกวา่ ส่งผลทาํให้มีปริมาณไดกลีเซอร์ไรด์ โมโนกลีเซอไรด์ กรด
ไขมนัอิสระมาก แต่อยา่งไรก็นาํก็มีความจาํเป็นในการทาํให้เกิดปฏิกิริยา Lipase-catalyzed โดยค่า 
aw ของเอนไซม์ทีเหมาะสมจะทาํให้เกิดความสมดุลระหวา่งปฏิกิริยา esterification และ hydrolysis 

(Osborn และคณะ, 2002) จากภาพที 38 และตารางที 29 (ภาคผนวก ญ) แสดงให้เห็นวา่ ค่า aw ของ
เอนไซมม์ากขึนส่งผลทาํให้มีปริมาณไตรกลีเซอไรด์ทีตอ้งการนอ้ยลง แต่ผลจากการวิเคราะห์ทาง
สถิติของ POP POSt  StOSt และ POP+POSt+StOSt ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติที
ระดบัความเชือมนั 95% ซึงจะเห็นวา่ aw เริมตน้ของเอนไซมที์ 0.11 ให้ปริมาณ POP+POSt+StOSt 
มากทีสุด ดงันนัค่า aw  เริมตน้ของเอนไซม์ทีเหมาะสมควรจะมี aw ตาํทีสุด เพือทีจะรักษาความ
สมดุลระหว่างการทาํปฏิกิริยาและทาํให้เกิดปริมาณไดกลีเซอร์ไรด์ โมโนกลีเซอไรด์ กรดไขมนั
อิสระนอ้ยทีสุด การผลิตไขมนัทดแทนเนยโกโกจ้ากไขมนัเมล็ดเงาะดว้ยปฏิกิริยาอินเตอร์เอสเตอร์
ริฟิเคชนัโดยใชเ้อนไซมไ์ลเปสทีมีค่า aw  เริมตน้ของเอนไซม์ 0.11 ทาํให้มีปริมาณของ POP  POSt 

และ StOSt  เป็น 21.8  29.1 และ 15.1% ตามลาํดบั  ซึงให้ปริมาณรวมของ POP+POSt+StOSt สูง
ทีสุด 66% จึงทาํการเลือกการใชเ้อนไซมไ์ลเปสทีมีค่า aw  เริมตน้ของเอนไซม์ดงักล่าวเพือใชใ้นการ
วเิคราะห์ปัจจยัอืนต่อไป 
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ภาพที 38  ปริมาณไตรกลีเซอไรดช์นิดต่างๆทีไดจ้ากการทาํปฏิกิริยาอินเตอร์เอสเตอร์ริฟิเคชนั                 
                 แบบใชเ้อนไซมข์องไขมนัเมล็ดเงาะดว้ยเอนไซมที์มีปริมาณความชืนเริมตน้แตกต่างกนั   
* ตวัอกัษร a,b,c แสดงความแตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ (p<0.05)                 

 งานวจิยัของ  Tchobo และคณะ (2009) ก็ได้ทาํการศึกษาผลของการทาํปฏิกิริยา
อินเตอร์เอสเตอร์ริฟิเคชนัดว้ยเอนไซมไ์ลเปสทีมีปริมาณความชืนเริมตน้แตกต่างกนั ผลการทดลอง
ทีไดส้อดคลอ้งกบัการทดลองการดดัแปลงไขมนัเมล็ดเงาะ ซึงงานวิจยัดงักล่าวสรุปผลว่าการทาํ
ปฏิกิริยาทีมีค่าปริมาณความชืนเริมตน้ของเอนไซมต์าํจะทาํใหเ้กิดปฏิกิริยาดีทีสุด 

 หลงัจากทีเอนไซมไ์ลเปสทาํปฏิกิริยากบัไขมนั โครงสร้างไตรกลีเซอไรด์จะถูกไฮโดร
ไลต์เป็นโมโนกลีเซอไรด์  ไดกลีเซอไรด์ กรดไขมนัอิสระ และกลีเซอรอล (Osborn และ Akoh, 

2002) โดยปฏิกิริยาทีเกียวขอ้งคือ ปฏิกิริยา hydrolysis และ esterification โดยเมือทาํปฏิกิริยา 
esterification จะได้ผลผลิตออกมาเป็นนํา  ซึงนําทีได้จะเป็นสารตังต้นทีทําให้เกิดปฏิกิริยา 
Hydrolysis แต่หากในระบบมีปริมาณนาํมากเกินไปก็จะทาํให้เกิดการสะสมของกลีเซอรอล กรด
ไขมนัอิสระ โมโนกลีเซอไรด์ ไดกลีเซอไรด์  อยา่งไรก็ตาม นาํก็ยงัคงมีความสําคญัเพือทีจะรักษา
ปฏิกิริยา enzymatic  เนืองจากสนบัสนุนการทาํงานของเอนไซมใ์ห้เกิดขึนโดยสมบูรณ์ แต่จะตอ้ง
รักษาความสมดุลของระบบไวด้ว้ย (Silva และคณะ, 2011) จากนนัไตรกลีเซอไรด์ทีมีอยูใ่นระบบ
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จะทาํปฏิกิริยาโดยจะมีการแลกเปลียนหมู่ acyl กันเองระหว่างไตรกลีเซอไรด์ ซึงก็คือการ
เกิดปฏิกิริยาอินเตอร์เอสเตอร์ริฟิเคชนั(Gandhi, 1997) นนัเอง 

 
4.4 การคัดเลอืกสภาวะทเีหมาะสมในการผลติไขมันเมลด็เงาะดัดแปลงจากการทาํปฏิกิริยาอนิเตอร์        
      เอสเตอร์ริฟิเคชันสําหรับนําไปใช้ในการผลติไขมันทดแทนเนยโกโก้ 

 ทาํการคดัเลือกสภาวะทีเหมาะสมทีสุดสาํหรับดดัแปลงโครงสร้างไขมนัเมล็ดเงาะดว้ย
เกิดปฏิกิริยาอินเตอร์เอสเตอร์ริฟิเคชันโดยใช้เอนไซม์ไลเปสทีเฉพาะเจาะจงกบัไตรกลีเซอไรด์
ตาํแหน่งที 1 และ 3 นนัจะเลือกสภาวะทีทาํให้มีปริมาณรวมของไตรกลีเซอไรด์ชนิด POP  POSt  

และStOSt สูงสุด และใกลเ้คียงกบัเนยโกโกม้ากทีสุด ซึงพบวา่ การเลือกใช ้acyl donor จากกรด
ไขมนัอิสระ คือ กรดปาล์มิติก และ กรดสเตียริก เป็นสัดส่วน 1:1โดยนาํหนกั และอตัราส่วนของ
ไขมนัเมล็ดเงาะ : กรดปาล์มิติก : กรดสเตียริก เป็น 1 : 3 : 3 โดยนาํหนกั ทาํปฏิกิริยาเป็นเวลา 8 
ชวัโมง โดยใช้เอนไซม์ไลเปสทีใช้ผลิตจากเชือราชือ Mucor miehei มีค่าความชืนเริมตน้ 0.11  
ปริมาณ 10% โดยนาํหนกัของสารตงัตน้ ทีอุณหภูมิ 65°C  เป็นสภาวะทีเหมาะสมทีสุด จึงไดท้าํการ
ผลิตไขมนัทดแทนเนยโกโก ้โดยใชส้ภาวะดงักล่าว ซึงเมือทาํการผลิตไขมนัทดแทนเนยโกโกด้ว้ย
สภาวะทีเหมาะสมดงักล่าวแลว้ พบวา่ ไขมนัดดัแปลงทีไดมี้ปริมาณของ POP  POSt และ StOSt 
ประมาณ 21  29 และ 16% ตามลาํดบั  และมีอตัราส่วนของ POP : POSt : StOSt  เป็น 0.72 : 1 : 0.55 

ซึงใกลเ้คียงมากทีสุดกบัเนยโกโกที้จาํหน่ายในทอ้งตลาดทีมี POP POSt และ StOSt  23.2 35.9 และ 
21.0% ตามลาํดบั และอตัราส่วนของ POP : POSt : StOSt เป็น 0.64 : 1 : 0.58 จากนนัจึงไดน้าํไขมนั
ทดแทนเนยโกโกที้ผลิตไดไ้ปทาํการศึกษาคุณสมบติัทางดา้นต่างๆ เปรียบเทียบกบัเนยโกโก ้ไขมนั
ทดแทนเนยโกโก ้2 ชนิด คือ Coberine และ Melarin ไดผ้ลการศึกษาดงัต่อไปนี 

4.5  การศึกษาองค์ประกอบทางกายภาพ 

 4.5.1 การศึกษาเส้นกราฟในการตกผลกึและการหลอมเหลว 

 ทาํการศึกษาดว้ยเทคนิค Differential scanning calorimetry ของไขมนัเมล็ดเงาะ
ดดัแปลง  ไขมนัเมล็ดเงาะ  เนยโกโก ้ ไขมนัทดแทนเนยโกโก ้2 ชนิด คือ Coberine และ Melarin 
พบวา่ เนยโกโกมี้ช่วงการหลอมเหลวอยูที่อุณหภูมิ 10-30°C ไขมนัเมล็ดเงาะก่อนและหลงัดดัแปลง 
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มีช่วงของการหลอมเหลวแตกต่างกนั ไขมนัเมล็ดเงาะก่อนการดดัแปลง จะมีช่วงอุณหภูมิของการ
หลอมเหลวหลายช่วง เนืองจากมีชนิดไตรกลีเซอไรดอ์ยูห่ลากหลายชนิดในโครงสร้าง เมือดดัแปลง
โครงสร้างแล้วมีองค์ประกอบไตรกลีเซอไรด์ทีเปลียนแปลงไปและมีลักษณะของ melting 

thermogram คลา้ยคลึงกบัเนยโกโก ้และ Coberine แต่แตกต่างจากของ Melarin ส่วนช่วงอุณหภูมิ
ของการตกผลึกของไขมนัเมล็ดเงาะเมือผ่านการดัดแปลงแล้วมี crystallization thermogram ที
เปลียนแปลงไป มีความคล้าย คลึงกบัของเนยโกโก ้และ Coberine เช่นกนั การที Melarin มีช่วง
อุณหภูมิการหลอมเหลวและการตกผลึกกวา้ง เพราะมีองค์ประกอบไตรกลีเซอไรด์ทีหลากหลาย
กว่าไขมนัอืนๆ ซึงไขมนัทดแทนเนยโกโก้ทีดีควรจะมีช่วงอุณหภูมิการหลอมเหลวและตกผลึก
ใกลเ้คียงกบัเนยโกโก ้เพือทีจะไดมี้คุณ สมบติัในการตกผลึกเหมือนกบัของเนยโกโกแ้ละสามารถ
ละลายไดที้อุณหภูมิร่างกายเมือรับประทานแลว้ให้ความรู้สึกละลายไดใ้นปากเหมือนกบัเนยโกโก ้

จากภาพที 39 จะเห็นไดว้่าทงัช่วงอุณหภูมิการหลอมเหลวและการตกผลึกของไขมนัเมล็ดเงาะ
ดัดแปลงใกล้เคียงกับของเนยโกโก้มาก จึงเป็น ไปได้ว่าไขมันเมล็ดเงาะดัดแปลงจะสามารถ
นาํไปใชเ้ป็นไขมนัทดแทนเนยโกโกไ้ด ้
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ภาพที 39 เทอร์โมแกรมของการหลอมเหลว (a) และการตกผลึก (b) ของไขมนัชนิดต่างๆ 

 4.5.2 การศึกษารูปร่างผลกึ  

 การตกผลึกเป็นการจดัเรียงตวัภายในโครงสร้าง ซึงลกัษณะการจดัเรียงตวัดงักล่าวเกิด
จากพนัธะทางเคมี และการจดัเรียงตวัของโมเลกุลไตรกลีเซอไรดที์แตกต่างกนั จึงส่งผลทาํให้ไขมนั
แต่ละชนิดมีรูปร่างผลึกทีแตกต่างกนั (Riberiro และคณะ, 2009) จากการศึกษารูปร่างผลึกของเนย
โกโก ้ ไขมนัทดแทนเนยโกโก ้(Coberine และ Melarin) ไขมนัเมล็ดเงาะ ไขมนัเมล็ดเงาะดดัแปลง 
พบวา่เมือนาํไขมนัดงักล่าวไปทาํการตกผลึกทีอุณหภูมิ 25°C เป็นเวลา 48 ชวัโมง ไขมนัแต่ละชนิด
มีการเปลียนแปลงรูปร่างผลึก จาํนวน และขนาดเฉลียของผลึกตามระยะเวลา จากการถ่ายภาพมา
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เฉพาะบางช่วงเวลาของการตกผลึกของแต่ละตวัอย่าง โดยใชเ้ครือง Polarized Light Microscopy 

(PLM)

 ภาพถ่ายของการผลึกของเนยโกโกมี้รูปแบบผลึกแบบทรงกลมหรือ spherulites ซึงเกิด
จากผลึกรูปเข็มทีมีการเจริญเติบโตจากเส้นผ่านศูนยก์ลางและเกิดการแตกแขนงจากจุดศูนยก์ลาง
ของ nuclei เมือระยะเวลามากขึนผลึกจะมีขนาดใหญ่ขึนและมีการขยายขนาดจนกระทงักลายเป็น
ผลึกทีสมบูรณ์  (ภาพที  40) ช่วงแรกของการตกผลึกของเนยโกโก้มีการกระจายของขนาด
ค่อนขา้งมาก ซึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ Marty และ Marangoni (2009) ทีทาํการถ่ายผลึกของเนย
โกโกที้อุณหภูมิ 20°C  พบว่า การตกผลึกของเนยโกโกใ้นสภาวะคงที จะให้ผลึกทีมีลกัษณะไม่
สมาํเสมอเป็นเนือเดียวกนัในช่วงแรก  เช่นเดียวกบัผลการทดลองทีได ้จากนนัเมือระยะเวลาการโต
ของผลึกผา่นไป 12 ชวัโมง เนยโกโกจึ้งมีลกัษณะผลึกทีเป็นทรงกลมสมบูรณ์  
  ไขมนัทดแทนเนยโกโกช้นิด Coberine มีรูปร่างผลึกเป็นแบบ spherulites เช่นเดียวกนั 
แต่เมือเก็บรักษาทีระยะเวลานานขึนจะเกิด imperfect spherulite (Sonwai และคณะ, 2012) ซึง
ลกัษณะดงักล่าวเป็นผลึกทีมีรูปร่างไม่สมบูรณ์ (ภาพที 41) ไขมนัทดแทนเนยโกโกช้นิดนีเป็น CBE 

ซึงจะตอ้งมีสูตรโครงสร้างทางเคมีเหมือนกบัเนยโกโก้และสามารถใช้ทดแทนเนยโกโก้ได้ทุก
สัดส่วนในการผลิตช็อคโกแลต (Lipp และ Anklem,1998) จึงทาํใหมี้ลกัษณะผลึกค่อนขา้งคลา้ยคลึง
กบัผลึกของเนยโกโกม้าก  
  ไขมนัทดแทนเนยโกโกช้นิด Melarin เป็น CBR  จากการศึกษารูปร่างผลึกดงัแสดงใน
ภาพที 42  ผลึกสามารถเกิดขึนไดต้งัแต่เวลา 0.5 ชวัโมง ซึงสามารถเกิดขึนไดร้วดเร็วมากและอยูใ่น 
ลกัษณะเกาะตวักนัหนาแน่นซ้อนทบักนั เรียกการจดัเรียงตวัแบบนีว่า granular เมือระยะเวลา
เปลียนแปลงไป พบวา่ไม่มีการเปลียนแปลงรูปร่างของผลึก และขยายขนาดขึนเพียงเล็กนอ้ย ผลึก
ของ Melarin มีขนาดเล็ก จึงส่งผลทาํให้ตอ้งใชพ้ลงังานมากในการหลอมเหลวเนืองจากโครงสร้าง
ของผลึกมีกรจบัตวักนัแน่น และดว้ยเหตุผลนีจึงทาํให้มีลกัษณะทางกายภาพ ทงัอุณหภูมิในการ
หลอมเหลว และอุณหภูมิในการตกผลึก แตกต่างจากเนยโกโก ้
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  ไขมันเมล็ดเงาะช่วงระยะเวลาเริมแรกของการตกผลึกมีผลึกรูปเข็ม หรือเรียกว่า  
needle shape (RincÓn-Cardonar และคณะ, 2013) หลงัจากนนัเริมเกิดการตกผลึกแบบทรงกลม ซึงมี
ขนาดใหญ่ขึนตามเวลา จาํนวนผลึกรูปเข็มมีขนาดเล็กลงและลดจาํนวนลงจนกระทงัเหลือนอ้ยมาก 

เนืองจากเกิดการละลายและโมเลกุลไปตกผลึกกบัผลึกทรงกลมทีมีขนาดใหญ่ขึนจนกระทงัผลึกรูป
เข็มหายไปจนหมด  เรียกกระบวนการนีวา่ “Ostwald ripening” (ภาพที 43) เมือการตกผลึกดาํเนิน
ไปจนครบ 2 ชวัโมง (การติดตามพฤติกรรมการตกผลึกดงัแสดงในภาคผนวก ฎ) พบวา่ผลึกทรง
กลมแสดงลกัษณะเป็นกากบาท  หรือเรียกวา่ maltese cross (Sonwai และคณะ, 2012) ทีมีขนาด
ใหญ่เตม็ที โดยการจบักลุ่มกนัของไขมนับางส่วนเกิดจากคุณสมบติัทางกายภาพของไตรกลีเซอไรด ์
และบางส่วนเกิดจากเฟสทีต่างกนัของไตรกลีเซอไรด์ในไขมนั ซึงปัจจยัหลกัทีมีผลร่วมกนัคือ การ
มีโครงสร้างของผลึกหลายรูปแบบและปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งสายโมเลกุลของไตรกลีเซอไรด์ (Sato, 

2001; Koyano และ Sato, 2002)  

  ผลึกไขมนัเมล็ดเงาะหลงัจากการดดัแปลงโครงสร้าง จากรูปที 44 จะเห็นไดว้่าผลึก
เกิดขึนรวดเร็วมากและอยูใ่นลกัษณะทีซ้อนทบักนั ตงัแต่ระยะเวลาที 0 ชวัโมง ลกัษณะเกาะตวักนั
หนาแน่นมาก เรียกการจดัเรียงตวัแบบนีว่า granular หลงัจากการดดัแปลงโครงสร้างแลว้ทาํให้
โครงสร้างไขมนัเมล็ดเงาะเปลียนแปลงไปจากเดิม ทงันีเป็นผลเนืองมาจากโครงสร้างไตรกลีเซอ
ไรด์เปลียนแปลงไป  เมือมีการเติมกรดปาล์มิติกและกรดสเตียริกลงไปซึงกรดไขมนัทงัสองชนิด
เป็นของแข็งทีอุณหภูมิห้อง จึงทาํให้ผลึกไขมนัเมล็ดเงาะดดัแปลงแข็งตวัได้อย่างรวดเร็ว ทงันี
สภาวะในกระบวนผลิตสามารถมีผลต่อขนาดของกลุ่มผลึกไขมนั (fat crystal clusters) โดยเฉพาะ
อยา่งยิงผลกระทบจากอุณหภูมิในการตกผลึกทีมีผลต่อขนาดของผลึกอธิบายไดโ้ดย อตัราการเกิด
นิวเคลียสทีแตกต่างกนัโดยเกียวกบัสภาวะในกระบวนผลิตทีแตกต่างกนั (Singh และคณะ, 2004)  
ทีอุณหภูมิการตกผลึกสูงหรืออตัราการทาํเยน็ทีช้า อตัราการเกิดนิวเคลียสจะลดลง เนืองจากการ
ลดลงของนิวเคลียสมกัจะเกิดขึนไปพร้อมกบัการเพิมขึนในการโตของผลึก ดงันนัขนาดของผลึกจะ
เพิมขึนทีอุณหภูมิการตกผลึกสูงกวา่และ/หรืออตัราการทาํเยน็ทีชา้ (Tang และ Marangoni, 2006) 
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 รูปร่างผลึกทีต่างกนัมีผลต่อลกัษณะของผลิตภณัฑ์ทีได ้เนืองจากผลึกของเนยโกโกมี้
ลักษณะเป็นเม็ดกลม ขนาดใหญ่ ละลายได้ง่าย เพราะมีปฏิสัมพนัธ์ทีดึงดูดระหว่างโมเลกุลที
สามารถดึงออกไดง่้ายกวา่ผลึกของไขมนัทดแทนเนยโกโก ้ไม่วา่จะเป็น Coberine  Melarin และ 
ไขมนัทดแมนเนยโกโกจ้ากไขมนัเมล็ดเงาะ เนืองจากมีการจบัเกาะกนัของโครงสร้างโมเลกุลที
หนาแน่น การทีโมเลกุลมีขนาดเล็กและอยูใ่กลก้นัมาก ทาํให้มีแรงดึงดูดระหวา่งโมเลกุมาก จึงตอ้ง
ใช้พลงังานในการแยกอนุภาคของไขมนัทดแทนเนยโกโกม้ากกว่า จึงทาํให้ผลิตภณัฑ์ทีไดห้ลอม
ละลายไดย้ากกวา่ 

ในงานวิจยันีไม่สามารถนับจาํนวนและวดัขนาดของผลึกทีแน่นอนได ้จากภาพถ่าย
ผลึกดว้ยเทคนิค PLM เนืองจากผลึกส่วนใหญ่มีขนาดค่อนขา้งเล็ก มีการกระจายตวัของขนาดผลึก
ค่อนขา้งมาก มีจาํนวนผลึกมาก และมีการซ้อนทบักนัของผลึก ซึงถือเป็นขอ้ดว้ยของเทคนิคนีดงัที 
Ghotra และคณะ (2002) ไดก้ล่าวไวว้่าการใช้เทคนิค PLM จะมีความคลาดเคลือนทีเกิดจากทีไม่
สามารถแสดงภาพผลึกทงัภายใตก้ลอ้งไดห้รือการเกิด missing mass ในภาพทีแสดง แต่อยา่งไรก็
ตามการใชเ้ทคนิคภาพถ่ายจาก PLM นนัก็ยงัเป็นทีนิยมเนืองจากสามารถให้ภาพทีคมชดัการเตรียม
ตวัอยา่งทาํไดง่้ายและมีขนัตอนทีไม่ยุง่ยาก (Tang และ Marangoni, 2006) 
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ภาพที 40 การเปลียนแปลงจาํนวน ขนาด และรูปร่างของผลึกเนยโกโก ้ตงัแต่เวลา 0.5-48 ชวัโมง             
                ทีอุณหภูมิ 25°C กาํลงัขยายของกลอ้งเท่ากบั 100 เท่า 



102

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

\ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที 41 การเปลียนแปลงจาํนวน ขนาด และรูปร่างของผลึกไขมนัทดแทนเนยโกโก ้ชนิด   
                Coberine ตงัแต่เวลา 0.5-48 ชวัโมง ทีอุณหภูมิ 25°C กาํลงัขยายของกลอ้งเท่ากบั 100 เท่า 
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ภาพที 42 การเปลียนแปลงจาํนวน ขนาด และรูปร่างของผลึกไขมนัทดแทนเนยโกโก ้ชนิด   
                Melarin ตงัแต่เวลา 0.5-48 ชวัโมง ทีอุณหภูมิ 25°C กาํลงัขยายของกลอ้งเท่ากบั 100 เท่า 
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ภาพที 43  การเปลียนแปลงจาํนวน ขนาด และรูปร่างของผลึกไขมนัเมล็ดเงาะ ตงัแต่เวลา    
                 0.5-48 ชวัโมง ทีอุณหภูมิ 25°C กาํลงัขยายของกลอ้งเท่ากบั 100 เท่า 
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ภาพที 44  การเปลียนแปลงจาํนวน ขนาด และรูปร่างของผลึกไขมนัเมล็ดเงาะดดัแปลง ตงัแต่เวลา    
                 0.5-48 ชวัโมง ทีอุณหภูมิ 25°C กาํลงัขยายของกลอ้งเท่ากบั 100 เท่า 
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4.5.3 การศึกษาค่าเปอร์เซ็นต์การเป็นของแข็งในรูปผลกึ (Solid fat content : %SFC) 

 ค่าเปอร์เซ็นตก์ารเป็นของแขง็ในรูปผลึกของไขมนัหรือ %SFC จะมีค่าสูงทีอุณหภูมิตาํ 
และมีค่าตาํทีอุณหภูมิสูง เนืองจากทีอุณหภูมิตาํจะทาํให้ปริมาณของแข็งในรูปผลึกของไขมนัคงตวั
อยู่ แต่เมืออุณหภูมิสูงขึนจะทาํให้ผลึกไขมนัเหล่านนัละลายมากขึน จากภาพที 45 จะเห็นไดว้่า
ไขมนัเมล็ดเงาะเมือดดัแปลงแลว้มีปริมาณ %SFC แตกต่างจากก่อนทียงัไม่ไดด้ดัแปลง จึงส่งผลทาํ
ใหมี้ลกัษณะทางกายภาพทีเปลียนแปลงไป จากตารางที 21 ทีช่วงอุณหภูมิ 30-40°C ไขมนัเมล็ดเงาะ
ดดัแปลง และ Melarin มีปริมาณ %SFC ใกลเ้คียงกนั   

ตารางที 21  ปริมาณ %SFC ของไขมนัชนิดต่างๆทีอุณหภูมิแตกต่างกนั 
 

อุณหภูมิ (°C) Cocoa butter Coberine Melarin RSF Modified RSF 

15.0 84.7±0.37 78.9±0.12 87.7±0.69 62.1±0.21 75.3±0.31 

17.5 72.7±0.75 63.1±0.39 85.3±0.07 57.5±0.03 66.7±0.65 

20.0 53.5±0.96 42.5±0.26 77.4±0.87 53.1±0.62 52.8±0.55 

22.5 27.4±2.34 27.2±0.35 67.1±0.64 49.4±0.16 38.3±0.19 

25.0 6.3±0.35 16.4±0.52 53.8±0.31 43.0±0.64 30.9±0.48 

27.5 2.1±0.18 5.8±0.20  40.7±0.08 37.3±0.11 26.9±0.22 

30.0 0.7±0.20 3.3±0.03 28.5±0.16 28.9±0.23 23.7±0.32 

32.5 0.2±0.08 1.8±0.34 18.3±0.42 19.3±0.48 20.8±0.33 

35.0 0.3±0.19 0.5±0.10 12.7±0.16 5.8±0.10 16.7±0.15 

40.0 0.2±0.15 0.1±0.06 5.1±0.04 0.1±0.11 8.5±0.21 
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ภาพที 45 ค่า %SFC ของไขมนัทีอุณหภูมิต่างๆ 

 เนยโกโก ้ มีปริมาณ %SFC สูง ช่วงอุณหภูมิ 15°C จากนนัเมือเพิมอุณหภูมิสูงขึน
ปริมาณ SFC จะลดลงเรือยๆ จนกระทงัถึง 30°C มีค่า SFC เขา้ใกล้ 0% แสดงให้เห็นว่าปริมาณ
ของแข็งในรูปผลึกของเนยโกโกส้ามารถละลายจนกระทงัเป็นของเหลวไดห้มดทีอุณหภูมิสูงกว่า    
30°C  ซึงเป็นคุณสมบติัทีพิเศษของเนยโกโก ้ทีจะส่งผลทาํให้ละลายไดห้มดในปากหรืออุณหภูมิ
ร่างกาย  

 ไขมนัเมล็ดเงาะมีกรดไขมนัอิมตวัชนิดกรดอะราคิดิก ค่อนขา้งสูงถึง 34.5% (Solis-

Fuentes และคณะ 2010) รวมทงัยงัเป็นกรดไขมนัสายยาว เนืองจากทงักรดไขมนัอิมตวัและไม่
อิมตวัจะมีจุดหลอมเหลวเพิมขึน เมือขนาดของโมเลกุลใหญ่ขึนหรือมีจาํนวนคาร์บอนมากขึน แต่
หากกรดไขมันสองชนิดมีจํานวนคาร์บอนเท่ากัน โครงสร้างทีเป็นกรดไขมันอิมตัวจะมีจุด
หลอมเหลวสูงกวา่กรดไขมนัไม่อิมตวั (นิธิยา, 2549) ดว้ยเหตุนีทาํให้ไขมนัเมล็ดเงาะมีค่า %SFC ที
สูง แต่เมือใหค้วามร้อนจนถึง 40 °C ค่า SFC ลดลงตาํจนถึง 0.1% ถึงแมว้า่จะมีกรดไขมนัทีสายยาว
และอิมตวัมากแต่การจดัเรียงตวัของไตรกลีเซอไรด์  ประกอบไปดว้ยกรดไขมนัไม่อิมตวัอยูด่ว้ย จึง
ทาํใหส้ามารถหลอมเหลวไดจ้นทาํใหมี้ค่า SFC 0.1%  
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 ไขมนัเมล็ดเงาะดดัแปลงมีโครงสร้างไตรกลีเซอไรด์เปลียนแปลงไป โดยทีหลงัจาก
ดดัแปลงโครงสร้างแลว้พบว่ามีค่า %SFC สูงขึนเขา้ใกล้กบัของเนยโกโก้ที 20°C และตาํกว่า           
ค่า %SFC ช่วงอุณหภูมิ 30-40°C ใกลเ้คียงกบัของ Melarin ซึงเป็นไขมนัทดแทนเนยโกโกช้นิด 
CBR ทีจาํหน่ายในทอ้งตลาด การทีไขมนัเมล็ดเงาะดดัแปลงมีปริมาณของ %SFC สูงก็เป็นผล
เนืองมาจากองคป์ระกอบภายในของโครงสร้างไตรกลีเซอไรดที์เปลียนแปลงไปนนัเอง 
 ไขมนัทีมีปริมาณ SFC สูง จะตอ้งใชพ้ลงังานมากในการหลอมเหลว หรือทาํให้ละลาย 
ซึงจะส่งผลทาํให้ค่า enthalpy สูงตามไปดว้ย ค่าพลงังานทีใช้ในการหลอมเหลวไขมนัเมล็ดเงาะ
ดดัแปลง (modified RSF) มีค่ามากกวา่ค่าพลงังานทีใชใ้นการหลอมเหลวเนยโกโก ้แต่เมือดดัแปลง
ไขมนัเมล็ดเงาะแลว้มีค่าพลงังานทีใชใ้นการหลอมเหลวนอ้ยลง  เนืองจากในไขมนัเมล็ดเงาะก่อน
ดดัแปลงมีกรดไขมนัชนิดอะราคิดิก ซึงเป็นกรดไขมนัอิมตวัสายยาวอยู่กว่า 30% จึงทาํให้ตอ้งใช้
พลงังานมากกวา่ 

 ค่า Tonset เป็นค่าทีบอกอุณหภูมิในการเริมละลาย และเริมตกผลึก ถา้หากในโครงสร้างมี
กรดไขมนัอิมตวัมากจะเกิดการตกผลึกไดเ้ร็ว สามารถตกผลึกไดที้อุณหภูมิสูง ถา้มีกรดไขมนัอิมตวั
น้อยจะตกผลึกได้ช้า  ในทาํนองกลบักนัหากในโครงสร้างมีกรดไขมนัไม่อิมตวัปริมาณมาก จะ
หลอมเหลวไดเ้ร็ว นอกจากนีปริมาณไขมนัแข็งยงัมีผลต่อค่า Tend  ซึงใช้ในการบอกว่าตวัอย่างจะ
หลอมเหลวหมดทีอุณหภูมิเท่าใด  ส่วน Tpeak เป็นอุณหภูมิทีไขมนัส่วนใหญ่เกิดการละลายหรือตก
ผลึก 
 Melarin เป็นไขมนัทดแทนเนยโกโกที้จาํหน่ายในทอ้งตลาดชนิดหนึง จากภาพที 45 

Melarin จะมีค่า%SFC  สูง จึงส่งผลทาํให้มีค่าพลงังานการหลอมเหลวสูงถึง 123.42±4.92 J/g (ตา 
รางที 22) ในทาํนองเดียวกนั Coberine และ CB  มีค่า SFC ตาํ ตงัแต่ช่วงอุณหภูมิ 27.5 - 40.0°C  

หมายความว่าทีอุณหภูมิดงักล่าวไขมนัแข็งมีการหลอมเหลวเกือบหมดแลว้  ซึงเห็นชดัเจนอีกว่า 
Coberine และ CB ตอ้งใช้ค่าพลงังานในการหลอมเหลวน้อย เพียงแค่ 71.16 และ 72.09 J/g 

ตามลาํดบั ไขมนัทีมีปริมาณของแขง็มากจะตอ้งใชพ้ลงังานในการหลอมเหลวมาก หมายความวา่ค่า 
enthalpy จากการวเิคราะห์ดว้ยเทคนิค DSC สอดคลอ้งกบัค่า SFC ทีไดจ้ากเทคนิค p-NMR 
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 อุณหภูมิทีทาํใหไ้ขมนัหลอมเหลวหมด หรือ  Tend   ทีไดจ้ากเทคนิค DSC  จะสอดคลอ้ง
กบัการทดลองดว้ยเทคนิค p-NMR เนืองจากเมือทาํการวดัค่า %SFC ของตวัอยา่งแลว้เมืออุณหภูมิ
เพิมมากขึน ค่า %SFC ก็จะตอ้งลดนอ้ยลง หากค่าเปอร์เซ็นตก์ารเป็นของแข็งในรูปผลึกนอ้ยลงมาก
แสดงวา่ไขมนัถูกละลายไปหมดแลว้ จนกระทงัถึงศูนยแ์สดงวา่ไขมนัละลายหมดแลว้ จากภาพที 45  

และตารางที 22 เช่น เนยโกโกมี้ค่า SFC ลดลงถึง 0% ทีอุณหภูมิประมาณ 30°C หมายความวา่ เนย
โกโกล้ะลายหมดทีอุณหภูมิประมาณ 30°C สอดคลอ้งกบัค่า Tend  ซึงก็คืออุณหภูมิทีตวัอย่างละลาย
ไดห้มด คือประมาณ 29.21°C (ตารางที 22) Coberine มีค่า %SFC ลดลงถึง 0% ทีอุณหภูมิประมาณ 
35-40°C (ตารางที 21) หมายความว่า Coberine ละลายหมดทีอุณหภูมิ 35-40°C สอดคลอ้งกบัค่า 
Tend  ซึงก็คืออุณหภูมิทีตวัอยา่งละลายไดห้มด คือประมาณ 37.43°C (ตารางที 22) 

 ส่วนไขมนัเมล็ดเงาะดดัแปลงและ Melarin เมือวิเคราะห์ดว้ยเทคนิค p-NMR เพือหา
ปริมาณ SFC ของตวัอยา่งจนถึงอุณหภูมิ 40°C พบวา่ไขมนัทงัสองชนิดมีปริมาณ SFC ไม่ถึงศูนย ์
หมายความว่าทีอุณหภูมิ 40°C (ภาพที 45) ยงัไม่สามารถละลายไดห้มด สอดคลอ้งกบัผลจากการ
วิเคราะห์ด้วยเทคนิค DSC เนืองจากไขมนัเมล็ดเงาะดดัแปลงและ Melarin ซึงมีค่า Tend  ก็คือ
อุณหภูมิทีตวัอย่างละลายได้หมด คือประมาณ 47.32 และ 46.38°C ตามลาํดบั (ตารางที 22) 

หมายความวา่ไขมนัจะสามารถละลายไดห้มดทีอุณหภูมิดงักล่าว  

 

ตารางที 22  อุณหภูมิและเอนทาลปีในการหลอมเหลวของไขมนัชนิดต่างๆ 
 

 
 

 

 

 

 

 

  

  

 

 Fats Tonset Tpeak Tend enthalpy (J/g) 

CB 10.95±0.50 21.63±0.09 29.21±0.09 72.09±0.89 

RSF 0.39±1.05 26.77±0.31 36.81±0.11 84.48±1.17 

Modified  RSF 8.83±0.21 21.01±0.22 47.32±0.13 81.63±0.38 

Coberine 9.80±0.53 21.31±0.17 37.43±0.65 71.16±0.56 

Melarin 3.32±1.52 32.83±0.08 46.38±2.08 123.42±4.92 
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 การตกผลึก เป็นการศึกษาช่วงอุณหภูมิในการทาํให้ไขมนักลายเป็นของแข็งทีเกิดการ
จดัเรียงตวัของโมเลกุล ไขมนัเมล็ดเงาะดดัแปลงมีค่าการคายพลงังานในการเกิดผลึกใกลเ้คียงกบั
เนยโกโก ้(ตารางที 23) ค่าพลงังาน (enthalpy) ในการตกผลึกจะตอ้งมีค่าติดลบ เนืองจากเป็นการ
คายพลงังาน ถา้ตอ้งใช้พลงังานมาก (ไม่คิดเครืองหมาย) หมายความวา่ไขมนัชนิดนนัสามารถตก
ผลึกไดย้าก  
 

ตารางที 23 อุณหภูมิและเอนทาลปีในการตกผลึกของไขมนัชนิดต่างๆ 
 

 

 

 

 

 

  

 คุณสมบติัทางกายภาพ อุณหภูมิในการหลอมเหลว การตกผลึก ค่าเปอร์เซ็นตก์ารเป็น
ของแข็งในรูปผลึก  รูปร่างผลึกของไขมันเมล็ดเงาะหลังจากดัดแปลงโครงสร้างแล้ว มีการ
เปลียนแปลงไปจากเดิม ซึงจากลกัษณะทางลกัษณะทางเคมีและทางกายภาพของไขมนัเมล็ดเงาะ
ดดัแปลง สามารถสรุปไดว้า่ไขมนัเมล็ดเงาะดดัแปรสามารถนาํไปใชเ้ป็นไขมนัทดแทนเนยโกโกไ้ด ้

แต่จากผลของ %SFC จะเห็นไดว้่ายงัมีลกัษณะไม่ใกลเ้คียงกบัของเนยโกโก ้และ Coberine เสีย
ทีเดียว การนาํไปใชง้านควรนาํไปใชเ้ป็นไขมนัทดแทนเนยโกโก ้ชนิด CBR 

 
 

 

 

 

 

 

  

Fats Tonset Tpeak Tend enthalpy (J/g) 

CB 21.31±0.26 15.86±0.10 -0.59±0.41 -63.82±0.64 

RSF 27.80±0.80 25.38±0.43 -0.7±0.25 -68.14±1.49 

Modofied RSF 43.84±0.36 17.47±0.19 2.35±0.24 -61.43±1.24 

Coberine 23.38±0.35 15.35±0.11 -2.05±0.55 -58.39±2.83 

Melarin 28.82±0.65 17.23±0.37 0.99±1.43 -99.02±0.80 
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บทท ี5 

         สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ  

 เมล็ดเงาะเป็นของเหลือทิงจากโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปเงาะกระป๋อง สามารถนาํ 
มาสกดัจนกระทงัไดไ้ขมนัเมล็ดเงาะ (rambutan seed fat : RSF) การผลิตไขมนัทดแทนเนยโกโก้
จากไขมนัเมล็ดเงาะดดัแปลงโดยกระบวนการอินเตอร์เอสเตอร์ริฟิเคชันดว้ยเอนไซม์ไลเปสทีมี
ความเฉพาะเจาะจงต่อตาํแหน่ง sn-1,3 ของไตรกลีเซอไรด์จะตอ้งหาสภาวะทีเหมาะสมในการทาํ
ปฏิกิริยาเพือให้ไดไ้ตรกลีเซอไรด์ตามทีตอ้งการมากทีสุด จากปัจจยัต่างๆคือ ชนิดของ acyl donor 
ระยะเวลาในการทาํปฏิกิริยา  อตัราส่วนของสารตงัตน้  ปริมาณเอนไซม์ทีใช ้และค่า aw เริมตน้ของ
เอนไซม ์พบว่าการทาํปฏิกิริยาของไขมนัเมลด็เงาะต่อ acyl donor เป็น 1 : 3 : 3 (ไขมนัเมล็ดเงาะ : กรด 
สเตียริก : กรดปาลมิ์ติก)โดยนาํหนกั ระยะเวลาในการทาํปฏิกิริยา  8 ชวัโมง ปริมาณเอนไซมที์ใช ้10% 
โดยนาํหนกัของสารตงัตน้ และค่า aw เริมตน้ของเอนไซม ์0.11 ทีอุณหภมิู 65°C เป็นสภาวะทีเหมาะสม
ทีสุดในการผลิตไขมนัทดแทนเนยโกโกจ้ากไขมนัเมล็ดเงาะดดัแปลง โดยไขมนัเมล็ดเงาะดดัแปลง
ทีไดมี้ POP POSt และ StOSt ประมาณ 21 29 และ 16% ตามลาํดบั ซึงใกลเ้คียงมากทีสุดกบัเนยโก 
โกที้จาํหน่ายในทอ้งตลาดทีนาํมาศึกษาทีมี POP POSt และ StOSt 23.2  35.9  และ 21.0% ตามลาํ 
ดบั จากนนันาํไขมนัเมล็ดเงาะมาทาํปฏิกิริยาอินเตอร์เอสเตอร์ริฟิเคชนัโดยใชเ้อนไซม์ไลเปสดว้ย
สภาวะเหมาะสมดงักล่าวทีเลือกไว ้แลว้นาํไขมนัทีไดจ้ากปฏิกิริยาไปศึกษาคุณสมบติัทางกายภาพ 

พบว่ามีคุณสมบติัทางกายภาพคลา้ยกบัไขมนัทดแทนเนยโกโกที้จาํหน่ายในทอ้งตลาด ชนิด CBR 

(Melarin) ซึงคุณสมบติัทางกายภาพทีไดส่้วนใหญ่ของไขมนัเมล็ดเงาะดดัแปลงคลา้ยเนยโกโกม้าก 
กวา่ Melarin ทงันีหากไขมนัเมล็ดเงาะทีดดัแปลงไดมี้ทงัคุณสมบติัทางเคมีและทางกายภาพเหมือน 
กบัเนยโกโก้ จะสามารถใช้ทดแทนเนยโกโกไ้ดทุ้กสัดส่วนในการผลิตช็อคโกแลต เรียกว่า CBE 

และหากมีคุณสมบติัทางกายภาพเหมือนหรือใกลเ้คียงกบัเนยโกโก ้แต่คุณสมบติัทางเคมีบางส่วน
คลา้ยกบัเนยโกโกก้็จะสามารถนาํมาใชเ้ป็นไขมนัทดแทนเนยโกโกช้นิด CBR จากผลการทดลอง
ไขมนัเมล็ดเงาะดดัแปลงทีได้จึงเหมาะสมในการนาํมาใช้เป็นไขมนัทดแทนเนยโกโกช้นิด CBR 
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ขอ้เสนอแนะ 

1.  ควรมีการศึกษาองคป์ระกอบกรดไขมนัในตวัอยา่ง และชนิดของกรดไขมนัทีตาํแหน่งที 2 ของ
โครงสร้างไตรกลีเซอไรด์  เพือให้สามารถวิเคราะห์การจดัเรียงโครงสร้างและสามารถอธิบาย
พฤติกรรมการไขมนัดดัแปลงจากไขมนัเมล็ดเงาะไดช้ดัเจนมากยงิขึน 

2.  ควรมีการศึกษาโครงสร้างผลึก ดว้ยเทคนิค X-ray diffraction (XRD) เพือทีจะศึกษาเปรียบเทียบ
กบัภาพถ่ายผลึก PLM   ซึงผลทีไดค้วรจะสอดคลอ้งกบัภาพถ่ายผลึก PLM 

3. หากตอ้งการดดัแปลงไขมนัเมล็ดเงาะให้เป็นไขมนัทดแทนเนยโกโกช้นิด CBE ควรทาํการศึกษา
เพือทาํการตกผลึกแยกส่วน หรือนาํมาผสมกบัไขมนัชนิดอืนๆ เพือทาํให้มีไตรกลีเซอไรด์เท่ากบั
ปริมาณทีตอ้งการและใกลเ้คียงกบัเนยโกโกม้ากทีสุด 
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กระบวนการเตรียมเมลด็เงาะและกระบวนการสกดั  

1. ขนัตอนการเตรียมเมลด็เงาะก่อนการสกดัไขมัน 

1. นาํเมล็ดเงาะทีเหลือทิงจากโรงงานผลิตเงาะสอดไส้สับประรดบรรจุกระป๋องบรรจุใน
ถุงสีดาํ 

2. นาํเมล็ดเงาะไปตากแหง้ 

3. แกะเปลือกสีนาํตาลออกจนเหลือแต่เนือในเมล็ดสีเหลือง 

4. อบเมล็ดเงาะดว้ยตูอ้บสุญญากาศที 65 องศาเซลเซียส จนกระทงัมีความชืนนอ้ยกวา่
ร้อยละ 10 

วธีิคาํนวณร้อยละความชืนมาตรฐานแหง้ (% dry basis) 

 = (นาํหนกัก่อนอบ – นาํหนกัหลงัอบ)/นาํหนกัหลงัอบ x 100 

5. บดเมล็ดเงาะดว้ย warring blender 

6. บรรจุเมล็ดเงาะใส่ถุงซิปล็อก และเก็บลงในภาชนะทีปิดสนิท เก็บรักษาทีอุณหภูมิ 4 

องศาเซลเซียสจนกวา่จะใชง้าน 

 

2. การสกดันํามันด้วยวธีิ Soxhlet Extraction 

 1. บรรจุเมล็ดเงาะทีบดแลว้ในถุงผา้ ปริมาณ 400 กรัม  
 2. ตงัเครืองสกดัไขมนับน Hot Plate 

 3. บรรจุถุงผา้ลงในเครืองสกดัไขมนั 

 4. เติมตวัทาํละลาย Hexane 1000 มิลลิลิตร 

 5. ต่อเครือง water cooler กบัเครืองสกดัไขมนั 

 6. ต่อเทอร์โมคปัเปิลกบัเครืองสกดัไขมนั 

 7. เปิด Hot Plate เพือใหค้วามร้อน อุณหภูมิ 65 องศาเซลเซียส 
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การทาํไขมันให้บริสุทธิ (purification) 
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การทาํให้นํามันบริสุทธิ (purification) 

           ตามวธีิของ Wesson method  

            1. ละลายไขมนั (crude fat) ทีได้จากการสกดัในปิโตร 
เลียมอีเทอร์ดว้ยอตัราส่วนของนาํมนั : ปิโตรเลียมอีเทอร์ เท่ากบั 
1:5 (w/v) 

2. เติมโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ ความเขม้ขน้ร้อยละ 14  
พร้อมกบัการคนอยา่งแรงเป็นเวลา 3 นาที (ปริมาตรทีใชคิ้ดจาก 
โพแทสเซียมไฮดรอกไซด ์1 มิลลิลิตร ต่อไขมนั 1 กรัม) 

3. เติมเอทานอลร้อยละ 50 ดว้ยอตัราส่วนไขมนั : เอทานอล 1:2.5 (w/v) ในขณะทียงัคนอยู ่
4. ตงัทิงไวจ้นกระทงัแยกชนั โดยชนับนเป็นชนัของอีเทอร์ทีมีไขมนับริสุทธิละลายอยู ่
5. เมือทาํการแยกส่วนบนออกมาแลว้เติมปิโตรเลียมอีเทอร์อีกครังเพือสกดัซาํ ตงัไวใ้ห้แยก

ชนัใชส่้วนบน 
6. กาํจดัปิโตรเลียมอีเทอร์ออกโดยการระเหยใชเ้ครือง rotary evaporator จะไดไ้ขมนัที      

บริสุทธ์ (purified fat) 

7. เก็บไขมนัทีบริสุทธ์ในขวดสีชาทีอุณหภูมิ 5°C จนกวา่จะนาํมาวเิคราะห์ 

 

ทีมา: Solis-Fuentes และ Duran-de-Bazua (2004) 

 

 

 

 
 
 
 



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 

การวเิคราะห์องค์ประกอบของไขมันด้วยเทคนิค Thin layer chromatography 
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การวเิคราะห์องค์ประกอบของไขมันด้วยเทคนิค Thin layer chromatography 

1. เตรียมตวัทาํละลายทีเป็นเฟสเคลือนทีตามกรรมวธีิของ Abigor และคณะ (2003) ประกอบดว้ย  
hexane : ether : acetic acid  เท่ากบั 80 : 20 :1 โดยปริมาตร 

2. นาํตวัอยา่งไขมนัไปจุดทีแผ่น TLC ทีเคลือบดว้ยซิลิกาเจล (10 × 20 cm, 250 μm) ให้สูงจาก
ดา้นล่างประมาณ 1 ซม. ให้มีขนาดเส้นผา่นศูนยก์ลางประมาณ 2 มม. เป่าดว้ยเครืองเป่าลมร้อน 
จากนนัจุดตวัอย่างอีกจนกระทงัครบ 10 จุดซาํลงไปทีตาํแหน่งเดิม เพือเป็นการเพิมความเขม้ขน้
ให้กบัตวัอย่าง แต่การเป่าตวัอยา่งจะตอ้งทุกครังเมือหยดตวัอยา่งลงไป (แต่ละตวัอย่างควรมีความ
เขม้ขน้ตวัอย่างเท่ากัน)โดยไขมนัทีทาํการศึกษา คือ ไขมนัเมล็ดเงาะ ไขมนัเมล็ดเงาะดัดแปลง 
สารละลายมาตรฐานไดกลีเซอไรด ์และไตรกลีเซอไรด์ 

3. เทตวัทาํละลายลงไปให้มีความสูงประมาณ 0.5 ซม. จากนนัวางแผน่ 
TLC ลงใน Chamber ใหจุ้ดตวัอยา่งอยูเ่หนือตวัทาํละลาย  

4. วางแผน่ TLC ทิงไวใ้น Chamber จนกระทงัตวัทาํละลายเคลือนทีไปยงัตาํแหน่งทีวดัไว ้แลว้นาํ
แผน่ TLC ไปเก็บในบีกเกอร์ทีมีไอโอดีนอยู ่จากนนัไอของไอโอดีนจะทาํให้แผน่ TLC ทีมีไขมนั
อยู่เกิดสีนาํตาล แลว้วงกลมตาํแหน่งทีเกิดสีนาํตาลขึน เพือเปรียบเทียบตาํแหน่งของไขมนัชนิด
ต่างๆ 

5. เมือไอของไอโอดีนระเหยหมด จึงขูดไขมนับริเวณทีตอ้งการศึกษาไปทาํละลายดว้ย acetone 

จากนนันาํไปเหวยีงเพือแยกส่วนใสของสารละลายและผงซิลิกาเจล โดยใชเ้ครืองแยกสารแบบหมุน
เหวยีง นาํสารละลายใสส่วนของ acetone ทีละลายไขมนัทีอยูใ่นผงซิลิกาเจลเก็บไว ้

6. นาํไปส่วนของสารละลายทีไดไ้ปทาํการศึกษาวา่เป็นองคป์ระกอบใดในไขมนัดว้ยเทคนิค HPLC  

 
 

 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง 

การวเิคราะห์ปริมาณไตรกลเีซอไรด์ในไขมันเมลด็เงาะ 
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การวเิคราะห์ปริมาณไตรกลเีซอไรด์ในไขมันเมลด็เงาะ 

1. การเตรียมตวัอยา่ง 
 นาํตวัอยา่งไขมนับริสุทธิ หรือ ไขมนัทีดดัแปลงโครงสร้าง ประมาณ 10 มิลลิกรัม ดว้ย

เครืองชงัละเอียด (ทศนิยม 4 ตาํแหน่ง) ใส่ในบีกเกอร์ขนาด 50 มิลลิลิตร เติมอะซิโตนปริมาตร        
1 มิลลิลิตรลงในตวัอยา่ง ปิดปากบีกเกอร์ดว้ยอะลูมิเนียมฟอยล์ รอกระทงัไขมนัละลายในอะซิโตน
หมด ใช้หลอดฉีดยา (syringe) ดูดตวัอย่างแล้วกรองด้วยตวักรอง (syringe filter) ขนาด 0.45 

ไมครอน เก็บสารละลายทีผ่านการกรองลงในขวดสีชาทีอุณหภูมิ -18°C เพือรอการวิเคราะห์
ปริมาณไตรกลีเซอไรดด์ว้ยเครือง HPLC  

2. ขนัตอนการวิเคราะห์ 

 การวเิคราะห์ปริมาณไตรกลีเซอไรดจ์ะใชเ้ครือง High-performance liquid 

chromatography (HPLC) โดยตงัสภาวะในการวเิคราะห์ดงันี 

 คอลมัน์ : 2 Reverse column C-18, 4.6x250 mm, 5 μm particle size 

 อุณหภูมิคอลมัน์ : 45°C 

 เฟสเคลือนที : อะซิโตน: อะซิโตรไนไตรต ์สัดส่วน 63.5 : 36.5 (v/v) 

 อตัราการไหล :  1 มิลลิลิตรต่อนาที 

 Detector : diode array detector SPD-M20A 

 Injection volumn : 20 μL 

3. เปรียบเทียบสารมาตรฐานไตรกลีเซอไรด ์POP และ OOO เพือใหท้ราบ retention time ของไตร 

    กลีเซอไรดม์าตรฐาน เพือเปรียบเทียบกบัไขมนัชนิดต่างๆทีได ้

4 การศึกษาชนิดของโมเลกุลไตรกลีเซอไรด์ 
 การศึกษาปัจจยัต่างๆ ทีมีผลต่อการทาํปฏิกิริยาอินเตอร์เอสเตอร์ริฟิเคชนันนั จะตอ้ง
ทําการศึกษาโมเลกุลของไตรกลีเซอไรด์ในไขมันหลังดัดแปลงโครงสร้างทีได้เพือทําการ
เปรียบเทียบปริมาณไตรกลีเซอไรด์มาตรฐาน จากนนัจึงทาํการวิเคราะห์เชิงปริมาณของไตรกลีเซอ
ไรดจ์ากพนืทีใตพ้ีคหลงัจาก integrate แลว้นาํค่าทีไดเ้ชิงปริมาณมาทาํการวิเคราะห์ผลทางสถิติ เพือ
เลือกสภาวะทีดีทีสุดของแต่ละปัจจยัมาทาํการศึกษาต่อไป ตวัอยา่ง Chromatogram ทีไดแ้สดงใน
ภาพที 46 ไขมนัเมล็ดเงาะก่อนดดัแปลงมีโครงสร้างทีไม่เหมือนเนยโกโก ้ หลงัจากดดัแปลงแลว้
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องค์ประกอบไตรกลีเซอไรด์ทีไดเ้ปลียนแปลงไปจากเดิม ซึงจากโครมาโตแกรมแสดงให้เห็นวา่มี
ความคลา้ยกบัเนยโกโกม้ากขึน โดยทีไขมนัเมล็ดเงาะหลงัจากดดัแปลงโครงสร้างในช่วง retention 

time 0-30 นาที มีองคป์ระกอบของไขมนับางประเภทเพิมมากขึน ก็คือโมโนกลีเซอไรด์ และไดกลี
เซอไรด ์ทีถูกเอนไซมต์ดักรดไขมนัอิสระออกทีตาํแหน่งที 1 และ 3 ขณะเกิดปฏิกิริยาและไม่มีกรด
ไขมนัอิสระเขา้ไปจบัในตาํแหน่งดงักล่าว จึงไม่กลายเป็นโมเลกุลไตรกลีเซอไรด์ (Abigor และคณะ
, 2003) รวมทงัยงัมีกรดไขมนัอิสระทีเหลือจากการเติมลงไป และทีถูกตดัจากโมเลกุลไตรกลีเซอ
ไรด์ การทีโมโนกลีเซอไรด์ และไดกลีเซอไรด์สามารถเคลือนทีออกมาจากคอลัมน์ได้ก่อน 
เนืองจากการวิเคราะห์ดว้ยเทคนิค HPLC ไดเ้ลือกใชเ้ฟสอยูนิ่ง (stationary phase) เป็น C18 ภายใน
บรรจุดว้ย bonded silica ซึงมีสภาพไม่มีขวั จึงสามารถดูดซบัไตรกลีเซอไรดที์เป็นองคป์ระกอบของ
ไขมนัทีไม่มีขวัไดดี้ ส่วนสารทีมีขวั คือ โมโนกลีเซอไรด์ และไดกลีเซอไรด์ สามารถถูกดูดซับได้
ในคอลมัน์ได้ไม่ดี และสามารถละลายได้ดีในตวัทาํละลายทีมีสภาพเดียวกันคือ acetone และ 
acetonitrile ทีมีความมีขวัเล็กนอ้ย  จึงเคลือนทีออกมาให้เห็นเป็นโครมาโตแกรมก่อนไตรกลีเซอ
ไรด ์ ในทาํนองเดียวกนัจากการวิเคราะห์องคป์ระกอบของไขมนัดว้ยเทคนิค TLC โดยเลือกใชเ้ฟส
เคลือนทีเป็น Hexane ซึงไม่มีขวั สามารถดูดซบัองคป์ระกอบของไขมนัทีไม่มีขวั ก็คือ ไตรกลีเซอ
ไรด์ไดดี้ ทงันีเป็นผลจากสภาพการละลายไดข้องตวัอยา่งไขมนักบัเฟสเคลือนที ทาํให้เกิดการแยก
องคป์ระกอบต่างๆจากกนั 
 

 

 

 

 

 

 

ภาพที 46  Chromatogram ของ HPLC ทีไดข้องตวัอยา่งไขมนัชนิดต่างๆ 

POP POSt StOSt 

Triglyceride 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก จ 

การเตรียมสารละลายเกลอือิมตัว 
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การเตรียมสารละลายเกลอือิมตัว 

1. นาํเกลือชนิดทีตอ้งการมาปรับค่าปริมาณความชืนของเอนไซม ์โดยชงันาํหนกัเกลือและนาํ                
ตามตารางแสดงปริมาณความชืนของเกลือแต่ละชนิดและสัดส่วนในการเตรียมสารละลายเกลือ 

อิมตวั 

เกลือ 
Equilibrium relative 

humidity (ERH,%) 
aw salt (gm) water (gm) 

LiCl 11.15 0.11 150 85 

CH3COOH 22.6 0.23 200 65 

MgCl2 32.73 0.33 200 25 

2. นาํสารละลายเกลืออิมตวับรรจุในโถดูดความชืน (dessicator)  

3. นาํเอนไซมที์ตอ้งการปรับค่าความชืน ไปเก็บไวใ้นโถดูดความชืนทีบรรจุสารละลายเกลืออิมตวั  
เก็บไวที้อุณหภูมิคงทีที 25°C  เป็นระยะเวลา 5 วนั หรือจนกระทงันาํหนกัคงที 

4. วดัค่าปริมาณความชืนเริมตน้ของเอนไซม ์โดยใชเ้ครืองวดั water activity ก่อนจะนาํเอนไซมม์า
ใชท้าํปฏิกิริยาอินเตอร์เอสเตอร์ริฟิเคชนั 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ฉ 

การแยกกรดไขมันอสิระ 
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การแยกกรดไขมันอสิระ 

1. นาํไขมนัดดัแปลงทีเก็บไวที้อุณหภูมิ 5 °C  ปริมาณ 0.85 กรัม ละลายดว้ย hexane              

5 มิลลิลิตร ในบีกเกอร์ขนาด 50 มิลลิลิตร  
2. การทาํปฏิกิริยาเพือแยกกรดไขมนัอิสระ เติมเอทานอล 3 มิลลิลิตร 

3. หยด phenolphthalein เพือเป็นอินดิเคเตอร์บอกจุดยติุของการไตเตรด 

4. ตวัไตแตรนท ์คือ 0.5 N โพแทสเซียมไฮดรอกไซดใ์นเอทานอล ไตเตรตจนกระทงั
สารละลายเปลียนเป็นสีชมพ ูสารละลายจะแยกเป็นสองชนั 

5. ใหค้วามร้อนทีอุณหภูมิประมาณ 45 °C  เป็นเวลา 3 นาที 

6. แยกสารละลายส่วนใสดา้นบนออก เพือทีจะนาํไประเหยเอา hexane ออก แลว้จะได้
ไขมนัทีถูกกาํจดักรดไขมนัอิสระเรียบร้อยแลว้ 

 

 

หมายเหตุ : ดดัแปลงมาจาก Alim และคณะ (2008) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ช 

การศึกษาคุณสมบัติทางความร้อนของไขมันด้วยเทคนิค  

Differential Scanning Calorimeter 
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การศึกษาคุณสมบัติทางความร้อนของไขมันด้วยเครือง Differential Scanning Calorimeter 

 ทาํการวเิคราะห์การเปลียนแปลงของอุณหภูมิของการตกผลึกและการหลอมเหลวของ
ไขมนัโดยใชเ้ครือง differential scanning calorimeter (DSC) รุ่น DSC 8000 PerkinElmer ตาม
กรรมวธีิของ AOCS (2000) ดงันี 

1. ชงัตวัอยา่งใส่ liquid aluminum pan สาํหรับ DSC ประมาณ 2-3 mg 

2. ปิดฝา pan ใหส้นิท จากนนัตวัอยา่ง และ pan เปล่า นาํไปใส่เครือง DSC 

3. ตงัค่า temperature program สาํหรับการวเิคราะห์ ดงันี 
 3.1 ใหค้วามร้อนแก่ตวัอยา่งจากอุณหภูมิ 20°C ไปจนถึง 80°C ดว้ยอตัรา 30°C/นาที  

             3.2 คงไวที้อุณหภูมิ 80°C  เป็นระยะเวลา 10 นาที 

 3.3  ลดอุณหภูมิลงจาก 80°C จนถึง -40°C ดว้ยอตัรา 5°C/นาที 

 3.4 คงไวที้อุณหภูมิ -40°C นาน 30 นาที 

 3.5 ใหค้วามร้อนจากอุณหภูมิ -40°C ไปจนถึง 80°C ดว้ยอตัรา 5°C/นาที) 
4. นาํโครมาโตแกรมทีไดม้าหาค่าเอนทาลปี อุณหภูมิในการตกผลึก และอุณหภูมิในการ 

    หลอมเหลว  

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ซ 

การเตรียมตัวอย่างเพอืศึกษาลกัษณะผลกึของไขมัน 
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การเตรียมตัวอย่างเพอืศึกษาลกัษณะผลกึของไขมัน 
1. ใหค้วามร้อนกบัตวัอยา่งไขมนัทีอุณหภูมิ 60°C เป็นเวลา 10 นาที เพือทาํลายโครงสร้างผลึกส่วน
ทีเป็นของแขง็ 

2. ใชไ้มโครปิเปตดูดตวัอยา่งประมาณ 20 μL ใส่ลงบน glass slide แลว้ปิดดว้ย cover slip  

3. นาํตวัอยา่งเก็บในตูบ้่มทีสามารถควบคุมอุณหภูมิได ้ทีอุณหภูมิ 20°C (± 0.2 °C) ในสภาวะนิง 

4. เริมจบัเวลา โดยทาํการถ่ายภาพผลึกทีเวลา 0.5  1  2  3  6  12  24  48 ชวัโมง ในระหวา่งการ
ทดลองตอ้งมีการควบคุมอุณหภูมิใหค้งทีตลอดเวลา (± 0.2°C) เพือไม่ใหเ้กิดการเปลียนแปลงของ
รูปร่าง จาํนวนและขนาดของผลึก 

5. นาํภาพทีไดม้าศึกษารูปร่างผลึก ลกัษณะการเปลียนแปลงของรูปร่างผลึกทีระยะเวลาต่างๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาคผนวก ฌ 

การวดัค่าปริมาณความเป็นของแข็งในรูปผลกึ (SFC) 
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การวดัค่าปริมาณความเป็นของแข็งในรูปผลกึ (Solid fat content : SFC) 

 ทาํการควบคุมอุณหภูมิของตวัอยา่งก่อนทีจะทาํการวดัค่าปริมาณความเป็นของแขง็ใน
รูปผลึก โดยเทคนิค pulsed-Nuclear Magnetic Resonance ตามกรรมวธีิของ Fiebig และ LÜttke 

(2003) ดงันี 

1. ใหค้วามร้อนแก่ตวัอยา่งทีอุณหภูมิ 70-80°C เป็นเวลาประมาณ 15 นาที เพือใหต้วัอยา่งละลาย 

2. บรรจุตวัอยา่งลงในหลอดทดลองทีใชส้าํหรับเครือง p-NMR โดยใส่ตวัอยา่งใหมี้ความสูง
ประมาณ 4 เซนติเมตร  

3. นาํตวัอยา่งทีบรรจุอยูใ่นหลอดทดลองใหค้วามร้อนทีอุณหภูมิ 70-80°C ประมาณ 10 นาที เพือทาํ
การละลายผลึกทีเป็นของแขง็ทงัหมด 

4. นาํตวัอยา่งใหค้วามร้อนทีอุณหภูมิ 60°C เป็นเวลา 10 นาที 

5. นาํตวัอยา่งลดอุณหภูมิลงอยา่งรวดเร็วทีประมาณ 0°C เป็นเวลา 60 นาที 

6. นาํตวัอยา่งเพิมอุณหภูมิไปทีอุณหภูมิทีตอ้งการวดัค่า SFC เป็นเวลา 30-35 นาที เพือศึกษาค่า
ความเป็นของแขง็ในรูปผลึกทีอุณหภูมิต่างๆ 

7. ทาํการวดัค่า SFC ดว้ยเทคนิค p-NMR 

8. นาํขอ้มูลทีไดจ้ากการทดลองมาพล็อตกราฟระหวา่ง %SFC (แกน Y) ของไขมนัชนิดต่างๆ ที
อุณหภูมิต่างๆ (แกน X) 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ญ 

ตารางแสดงค่าร้อยละของปริมาณไตรกลเีซอไรด์ทไีด้จาก 

การทาํปฏิกิริยาอนิเตอร์เอสเตอร์ริฟิเคชันด้วยปัจจัยต่างๆ 
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ตารางที 24 ร้อยละของปริมาณไตรกลีเซอไรด ์ชนิด POP POSt และ StOSt ทีไดจ้ากการทาํปฏิกิริยา  
                 อินเตอร์เอสเตอร์ริฟิเคชนัแบบใชเ้อนไซมข์องไขมนัเมล็ดเงาะโดยใช ้acyl donor ต่าง 

                 ชนิดกนั               
สารตงัตน้ POP (%) POSt (%) StOSt (%) 

cocoa butter 23.2 35.9 21.0 

rambutan seed fat 0.4 1.5 3.7 

rambutan seed fat + methyl palmitate 1.8 6.5 - 

rambutan seed fat + methyl stearate - 3.1 3.7 

rambutan seed fat + palmitic acid 6.0 19.5 3.8 

rambutan seed fat + stearic acid 1.3 6.8 19.4 

หมายเหตุ: เครืองหมาย – หมายความวา่ ไม่พบในโครงสร้าง 

 

ตารางที 25  ร้อยละของปริมาณไตรกลีเซอไรด ์ชนิด POP POSt และ StOSt  ทีไดจ้ากการทาํ   
                 ปฏิกิริยาอินเตอร์เอสเตอร์ริฟิเคชนัแบบใชเ้อนไซมโ์ดยมีอตัราส่วนของไขมนัเมล็ดเงาะ :  
                 acyl donor ทีแตกต่างกนั(โดยนาํหนกั) 

ไขมนัเมล็ดเงาะ 
: acyl donor  

POP (%) POSt (%) StOSt (%) POP+POSt+StOSt  (%) 

1:1 10.9±1.20d 17.5±1.25d 15.8±0.02a 44.2±2.48d 

1:2 14.9±0.34c 22.1±0.32c 15.9±0.89a 52.9±0.86c 

1:4 19.0±1.29b 26.0±1.07b 15.0±1.09a 60.0±3.45b 

1:6 21.8±0.75a 29.1±0.99a 15.1±1.20a 66.0±2.94a 

1:8 23.0±0.10a 30.8±0.20a 15.9±0.24a 69.7±0.54a 

1:10 23.4±0.17a 30.2±0.22a 15.7±0.33a 69.4±0.07a 

หมายเหตุ ค่าทีแสดงเป็นร้อยละของพืนทีใตก้ราฟของโครมาโทแกรมจากการวเิคราะห์ดว้ยเทคนิค HPLC  

                  (ค่าเฉลียของ duplicates ± standard deviation(SD)) 

* ตวัอกัษร a,b,c ในแนวดิงแสดงความแตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ (p<0.05) 
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ตารางที 26 ร้อยละของปริมาณไตรกลีเซอไรด ์ชนิด POP POSt และ StOSt  ทีไดจ้ากการทาํ                  
                 ปฏิกิริยาอินเตอร์เอสเตอร์ริฟิเคชนัของไขมนัเมล็ดเงาะโดยมีอตัราส่วนของกรดปาล ์    
                 มิติก : กรดสเตียริก ทีแตกต่างกนั (โดยนาํหนกั)             

ไขมนัเมล็ดเงาะ : กรดปาลมิ์ติก : กรดเสตียริก 

(โดยนาํหนกั) 
POP  (%) POSt  (%) StOSt  (%) 

1:1:5 7.4 24.7 35.6 

1:2:4 13.5 28.3 25.8 

1:4:2 26.9 24.2 16.4 

1:5:1 34.6 17.5 15.1 

1:3:3 21.8 29.1 15.1 

หมายเหตุ: ค่าทีแสดงเป็นร้อยละของพืนทีใตก้ราฟของโครมาโทแกรมจากการวเิคราะห์ดว้ยเทคนิค HPLC 

 

ตารางที 27  ร้อยละของปริมาณไตรกลีเซอไรด ์ชนิด POP POSt และ StOSt  ทีไดจ้ากการทาํ 
                  ปฏิกิริยาอินเตอร์เอสเตอร์ริฟิเคชนัแบบใชเ้อนไซมข์องไขมนัเมล็ดเงาะดว้ยระยะเวลาที  
                  แตกต่างกนั               

หมายเหตุ ค่าทีแสดงเป็นร้อยละของพืนทีใตก้ราฟของโครมาโทแกรมจากการวเิคราะห์ดว้ยเทคนิค HPLC  

                   (ค่าเฉลียของ duplicates ± standard deviation(SD)) 

* ตวัอกัษร a,b,c ในแนวดิงแสดงความแตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ (p<0.05) 

เวลา (ชม.) POP  (%) POSt (%) StOSt (%) POP+POSt+StOSt (%) 

0 0.4±0.09d 1.4±0.14e 3.7±0.09e 5.4±0.31d 

2 11.2±2.33c 17.3±3.27d 19.1±2.29a 47.6±7.90c 

4 17.3±1.11b 24.1±1.37bc 20.2±0.22a 61.6±2.71ab 

6 20.3±0.65a 27.4±1.06a 18.1±1.92ab 65.8±0.20ab 

8 21.2±0.57a 29.2±0.33a 17.8±0.18ab 68.2±0.07a 

10 22.1±0.03a 28.8±0.53a 15.4±1.39bc 66.3±1.89ab 

12 22.2±0.41a 29.2±0.84a 16.0±0.32bc 67.3±1.57ab 

24 20.6±0.11a 26.4±0.45ab 13.5±0.06c 60.6±0.50b 

48 16.5±0.00b 21.6±0.62c 11.0±0.04d 49.0±0.58c 
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ตารางที 28  ร้อยละของปริมาณไตรกลีเซอไรด ์ชนิด POP POSt และ StOSt  ทีไดจ้ากการทาํ 
                 ปฏิกิริยาอินเตอร์เอสเตอร์ริฟิเคชนัแบบใชเ้อนไซมข์องไขมนัเมล็ดเงาะดว้ยปริมาณ   
                 เอนไซมที์แตกต่างกนั   

ปริมาณเอนไซม ์

ทีใช ้
(โดยนาํหนกัของ

สารตงัตน้) 

POP (%) POSt (%) StOSt (%) POP+POSt+StOSt(%) 

5% 19.3±1.79b 27.5±1.66a 19.4±2.29a 66.2±1.16a 

8% 22.1±0.48a  28.7±0.30a 16.1±0.08b 67.0±0.85a 

10% 21.6±0.25ab 29.0±1.17a 16.4±0.43b 66.9±0.99a 

12% 21.0±0.10ab 27.9±0.18a 14.9±0.34b 63.7±0.06a 

15% 21.1±1.27ab 28.2±1.20a 14.6±0.40b 63.9±2.08a 

หมายเหตุ ค่าทีแสดงเป็นร้อยละของพืนทีใตก้ราฟของโครมาโทแกรมจากการวเิคราะห์ดว้ยเทคนิค HPLC 

                       (ค่าเฉลียของ duplicates ± standard deviation(SD)) 

      * ตวัอกัษร a,b,c ในแนวดิงแสดงความแตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ (p<0.05) 

 

 

ตารางที 29  ร้อยละของปริมาณไตรกลีเซอไรด ์ชนิด POP POSt และ StOSt  ทีไดจ้ากการทาํ
 ปฏิกิริยาอินเตอร์เอสเตอร์ริฟิเคชนัแบบใชเ้อนไซมข์องไขมนัเมล็ดเงาะดว้ยความชืน 

                    เริมตน้ของเอนไซมที์แตกต่างกนั                    
ค่า aw เริมตน้
ของเอนไซม ์

POP (%) POSt (%) StOSt (%) POP+POSt+StOSt (%) 

0.11 21.8±0.75a 29.1±0.99a 15.1±1.20a 66.0±2.94a 

0.23 21.7±1.52a 28.7±0.92a 14.6±0.45a 64.9±2.89a 

0.33 20.8±0.80a 28.2±0.53a 14.2±0.57a 63.1±1.90a 

หมายเหตุ ค่าทีแสดงเป็นร้อยละของพืนทีใตก้ราฟของโครมาโทแกรมจากการวเิคราะห์ดว้ยเทคนิค HPLC  

              (ค่าเฉลียของ duplicates ± standard deviation(SD)) 

* ตวัอกัษร a,b,c ในแนวดิงแสดงความแตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ (p<0.05) 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ฎ 

ภาพถ่ายพฤติกรรมการตกผลกึของไขมันเมลด็เงาะจากกล้องจุลทรรศน์ 
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ภาพที 47  การเปลียนแปลงจาํนวน ขนาด และรูปร่างของผลึกไขมนัเมล็ดเงาะ ตงัแต่เวลา    
                 0 – 120 นาที ทีอุณหภูมิ 25°C กาํลงัขยายของกลอ้งเท่ากบั 100 เท่า 
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