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คําสําคัญ : ไขมันเมล็ดเงาะ/ไขมันทดแทนเนยโกโก้/ปฏิกิริยาอินเตอร์ เอสเตอร์ ริฟิเคชัน/
เอนไซม์ไลเปส
ภควรรณ ชัยขจรวัฒน์ : การผลิตไขมันทดแทนเนยโกโก้จากไขมันเมล็ดเงาะด้วย
กระบวนการอินเตอร์เอสเตอร์ริฟิเคชันโดยใช้เอนไซม์ไลเปส. อาจารย์ทีปรึ กษาวิทยานิพนธ์ :
ผศ.ดร.โสภาค สอนไว. 149 หน้า.
เนยโกโก้ คื อ องค์ประกอบที สําคัญในอุ ตสาหกรรมผลิ ตช็อคโกแลต และขนมขบเคี ยว แต่
เนื องจากราคาทีสู งขึนอย่างต่อเนื องและมี การผันแปรทางด้านผลผลิ ต จึ งได้มีการนําไขมันจากพืชชนิ ดอื น
มาดัดแปลงโครงสร้างของไตรกลี เซอไรด์ดว้ ยกระบวนการอิ นเตอร์ เอสเตอร์ ริฟิเคชัน เพือผลิ ตเป็ นไขมัน
ทดแทนเนยโกโก้ เงาะจัดเป็ นหนึ งในผลไม้ทีมีความสําคัญมากต่อเศรษฐกิ จของประเทศไทย หลังจากกระ
บวนการผลิ ตเงาะกระป๋ อง เมล็ดเงาะกลายเป็ นของเหลื อทิง ซึ งได้มีการรายงานไว้ว่าปริ มาณไขมันทีอยู่ใน
เมล็ดเงาะมีประมาณ 14-41 %โดยนําหนัก และประมาณ 40.3%ขององค์ประกอบกรดไขมันเป็ นกรดโอเลอิก
งานวิจยั นี จึ งมี วตั ถุประสงค์เพือศึกษาแนวทางในการผลิตไขมันทดแทนเนยโกโก้จากไขมันเมล็ดเงาะด้วย
กระบวนการอิ นเตอร์ เอสเตอร์ริฟิเคชันแบบใช้เอนไซม์ โดยทําการศึกษาผลของปั จจัยต่างๆ ดังนี ชนิ ดของ
acyl donor อัตราส่ วนของไขมันต่อ acyl donor ระยะเวลาในการทําปฏิกิริยา ปริ มาณเอนไซม์ทีใช้ และค่า
aw เริ มต้นของเอนไซม์ ทําปฏิกิริยาที 65°C ใช้เอนไซม์ชนิ ด sn-1,3 specific lipase ทีมี ชือทางการค้าว่า
Lipozyme¥ ผลิตจากเชื อราชื อ Mucor miehei แล้วทําการวิเคราะห์องค์ประกอบและปริ มาณของไตรกลีเซอ
ไรด์ในไขมันทีได้จากปฏิกิริยา เพือเปรี ยบเทียบกับไตรกลีเซอไรด์หลักทีมี อยู่ในเนยโกโก้ คือ POP POSt
และ StOSt ในปริ มาณประมาณ 23 36 และ 21.0% ตามลําดับ พบว่าการทําปฏิกิริยาของไขมันต่อ acyl donor
เป็ น 1:3:3 (ไขมันเมล็ดเงาะ:กรดสเตียริ ก:กรดปาล์มิติก) โดยนําหนัก ระยะเวลาในการทําปฏิกิริยา 8 ชัวโมง
ปริ มาณเอนไซม์ทีใช้ 10% โดยนําหนักของสารตังต้น และค่า aw เริ มต้นของเอนไซม์ 0.11 เป็ นสภาวะที
เหมาะสมทีสุ ด ทําให้ได้ไขมันทีมีไตรกลีเซอไรด์ชนิ ด POP POSt และ StOSt ในปริ มาณ 21 29 และ 16%
ตามลําดับ จากนันจึ งนําไขมันเมล็ดเงาะมาทําปฏิกิริยาอินเตอร์ เอสเตอร์ ริฟิเคชันโดยใช้เอนไซม์ไลเปสด้วย
สภาวะเหมาะสมดังกล่าวทีเลื อกไว้ แล้วนําไขมันทีได้จากปฏิกิริยาไปศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพด้วยการ
วิเคราะห์ค่าความเป็ นของแข็งในรู ปผลึก ช่วงอุณหภูมิการหลอมเหลวและการตกผลึก และรู ปร่ างผลึก พบว่า
ไขมันเมล็ดเงาะหลังการดัดแปลงโครงสร้างมีคุณสมบัติทางกายภาพเปลียนแปลงไปและมีลกั ษณะคล้ายคลึง
กับเนยโกโก้มากกว่า เมื อเปรี ยบเทียบกับไขมันเมล็ดเงาะทีไม่ผ่านการดัดแปลงโครงสร้าง จึงเหมาะสําหรับ
การนําไปใช้งานเป็ นไขมันทดแทนเนยโกโก้ชนิ ด CBR
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KEY WORD : RAMBUTAN SEED FAT/COCOA BUTTER ALTERNATIVES/ ENZYMATIC
INTERESTERIFICATION/LIPASE
PAKHAWAN CHAIKAJONWAT : PRODUCTION OF COCOA BUTTER
ALTERNATIVES BY LIPASE-CATALYZED INTERESTERIFICATION OF RAMBUTAN SEED
FAT. THESIS ADVISOR : ASST.PROF.SOPARK SONWAI,Ph.D. 149 pp.
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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