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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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บทที 1
บทนํา
1.1 ความเป็ นมาและความสํ าคัญของปัญหา
เงาะ (rambutan) จัดเป็ นหนึงในผลไม้ทีมีความสําคัญมากต่อเศรษฐกิจของประเทศไทย
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ซึ งประเทศไทยเองจัดได้ว่าเป็ นพืนทีทีปลูกเงาะทีมากทีสุ ดและดี ทีสุ ดในโลก สําหรับพันธุ์เงาะที
โดยปลูกทีอําเภอนาสาร จ.สุ ราษฎร์ ธานี ส่ วนพันธุ์ทีได้รับความนิยมรองลงมาคือพันธุ์สีชมพู ปลูกที

จ.จันทบุรี พันธุ์อืนทีได้รับความนิยมน้อยลงมา ได้แก่ พันธุ์สีทอง พันธุ์เจ๊ะมง และพันธุ์ตาวี เป็ นต้น
โดยเงาะเป็ นผลไม้ทีรู้ จกั กันอย่างแพร่ หลายในหมู่ คนไทยและประเทศเพือนบ้านในแถบเอเชี ย
ตะวันออกเฉี ยงใต้ เนื อเงาะนอกจากจะนิ ยมรับประทานสดๆแล้ว ยังนําไปผลิตเป็ นเงาะกระป๋ อง
โดยในบางประเทศ เช่น ประเทศฟิ ลิปปิ นส์ ได้มีการนําเมล็ดเงาะไปคัวให้สุกแล้วนํามารับประทาน
เป็ นของขบเคียว (Solis-fuentes และคณะ, 2010) นอกจากนี เมล็ดเงาะยังสามารถนําไปสกัดไขมัน
ซึงไขมันทีได้สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้หลายด้าน เช่น นําไปผลิตเทียนไข สบู่ หรื อเป็ นวัตถุดิบ
สําหรับการผลิตไบโอดีเซล เป็ นต้น (Morton, 1987; Zee, 1993) สําหรับในประเทศไทยแล้วเมล็ด
เงาะถือเป็ นของเหลือทิงทีมิได้นาํ ไปใช้ประโยชน์ใดๆ ซึ งในแต่ละปี ในช่วง 6 ปี ทีผ่านมา ประเทศ
ไทยผลิตเงาะได้ 0.3-0.5 ล้านตัน/ปี (สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2553) โดยเงาะ 1 กิโลกรัม จะ
ให้เมล็ด 70-80 กรัม หรื อ 7-8% โดยนําหนัก (นัฐวี, 2551) ซึ งเมือพิจารณาจากข้อมูลทีว่าเมล็ดเงาะ
สดมีความชื นเฉลีย 34.3% (wet basis) (Solis-Fuentes และคณะ, 2010) และในการสกัดไขมันจาก
เมล็ดเงาะแห้งนันสามารถได้ yield สู งถึง 41.3%โดยนําหนักของเมล็ดเงาะแห้ง (Winayanuwattikun
และคณะ, 2008) แสดงว่าเมล็ด เงาะทีเป็ นเศษเหลื อทิ ง สามารถให้ไ ขมันได้ในปริ ม าณมากถึ ง
81,500-136,000 ตัน/ปี

1

2
เนยโกโก้ (cocoa butter) เป็ นไขมันทีเป็ นส่ วนผสมหลักทีมีราคาแพงทีสุ ดของช็อคโก
แลต เนยโกโก้ได้มาจากต้นโกโก้ และประกอบไปด้วยไตรกลี เซอไรด์ 3 ชนิ ดหลักๆ ด้วยกัน คือ
POP POSt และ StOSt (เมือ P O และ St คือกรดไขมันชนิดปาล์มิติก โอเลอิก และสเตียริ ก ตาม
ลําดับ) (Xu, 2000) ในปั จจุบนั เนยโกโก้มีราคาแพงและมีการผันแปรของปริ มาณการผลิตแบบปี ต่อ
ปี เนืองจากการเปลียนแปลงของสภาพดินฟ้ าอากาศและความไม่มนคงด้
ั
านสภาวะทางการเมืองของ
ประเทศผูป้ ลูกต้นโกโก้ จึงได้มีความพยายามในการเสาะแสวงหาพืชชนิ ดอืนทีสามารถให้นามั
ํ น
หรื อ ไขมัน ที มี อ งค์ป ระกอบไตรกลี เ ซอไรด์ คุ ณ สมบัติ ท างเคมี คุ ณ สมบัติ ท างกายภาพ และ
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(cocoa butter alternatives)
สซึงได้มีการค้นพบว่ามีพืชอยูไ่ ม่กาีชนิงด เช่น sal, shea, elipe และ kokum

พฤติกรรมการตกผลึกทีเหมือนหรื อใกล้เคียงกับของเนยโกโก้มาผลิตเป็ นไขมันทดแทนเนยโกโก้

เป็ นต้น ทีให้นามั
ํ นทีมีคุณสมบัติดงั กล่าวใกล้เคียงกับของเนยโกโก้ (Lipp และ Anklem, 1998) แต่
อย่างไรก็ต ามพืชเหล่ า นี มี ส่ วนใหญ่ เป็ นพื ช ล้ม ลุ ก ปลู ก ได้เ ฉพาะบางพืนที และให้ผ ลผลิ ตเป็ น

ฤดูกาล นอกจากนีบางชนิดยังให้ yield ในการสกัดนํามันตําอีกด้วย จึงทําให้ตอ้ งมีการพิจารณานํา
นํามันจากพืชชนิดทีหาได้ง่ายกว่า มีราคาถูก และยังให้ yield ในการสกัดนํามันทีสู งกว่า เช่น นํามัน
ปาล์ม นํามันมะกอก นํามันรําข้าว และนํามันมะพร้ าว เป็ นต้น มาใช้ในการผลิ ตไขมันทดแทนเนย
โกโก้ แต่อย่างไรก็ตามนํามันเหล่านี มีองค์ประกอบไตรกลีเซอไรด์ทีค่อนข้างแตกต่างจากของเนย
โกโก้ ส่ งผลให้มีคุณสมบัติทางเคมี คุณสมบัติทางกายภาพ และพฤติกรรมการตกผลึกทีแตกต่างไป
จากของเนยโกโก้ค่อนข้างมาก ทําให้มีขอ้ จํากัดในการนํามาผลิตเป็ นไขมันทดแทนเนยโกโก้ เพราะ
เหตุนีจึงได้มีการนําเอานํามันเหล่านี มาดัดแปลงองค์ประกอบของโมเลกุลไตรกลีเซอไรด์ในนํามัน
ให้มีความใกล้เคียงกับของเนยโกโก้ (นันคือให้มีปริ มาณและสัดส่ วนของไตรกลีเซอไรด์ชนิ ด POP
POSt และStOSt ใกล้เคียงกับของเนยโกโก้) ด้วยวิธีทีแตกต่างกันไป เช่น การตกผลึกแยกส่ วน
(Fractionation) และการทําอินเตอร์ เอสเตอริ ฟิเคชัน (Interesterification) ซึ งมีทงแบบใช้
ั
ความร้อน
สู งควบคู่กบั ตัวเร่ งปฏิกิริยาทีเป็ นสารเคมี (Chemical interesterification) และแบบทีใช้ความร้อน
ปานกลางร่ วมกับการใช้เอนไซม์เป็ นตัวเร่ งปฏิกิริยา (Enzymatic interesterification) เป็ นต้น

3
การทําอินเตอร์เอสเตอริ ฟิเคชันแบบใช้เอนไซม์ในการผลิตไขมันทดแทนเนยโกโก้นนั
เป็ นการเปลียนชนิดของกรดไขมัน (fatty acid chain) ทีจับอยูก่ บั กลีเซอรอลในตําแหน่งพันธะที 1
(sn-1) และ 3 (sn-3) ของโมเลกุลไตรกลีเซอไรด์ ด้วยการใช้เอนไซม์ไลเปสทีทํางานจําเพาะ (ชนิด
sn-1,3 specific lipase) มาทําการตัดกรดไขมันชนิดทีไม่ตอ้ งการออกไปจากตําแหน่งพันธะที 1 และ
3 แล้วทําการต่อกรดไขมันชนิดทีต้องการเข้าไปแทนที (Xu, 2000) โดยเอนไซม์ไลเปสทีใช้นนส่
ั วน
ใหญ่ผลิตได้จากจุลินทรี ยช์ นิ ด Mucor miehei, Mucor javanicus, Aspergillus niger, Rhizopus
arrhizus และ Rhizopus delemar เป็ นต้น (Senanayake และ Shahidi, 2005) ซึ งนํามันทีเหมาะสม

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ล
ก
ั
น
ำ
กรดโอเลอิกนี ควรจะจับอยู
สท่ ีตําแหน่งพันธะที 2 (sn-2) เป็ นส่าวงนใหญ่ ส่วนกรดไขมันทีต้องการเข้า
ั
นนํามันทีมีกรดโอเลอิกในปริ มาณสู ง และ
สําหรับใช้ในการผลิตไขมันทดแทนเนยโกโก้นนควรเป็

มาแทนทีในตําแหน่ งพันธะที 1 และ 3 นัน ส่ วนใหญ่จะเป็ นกรดปาล์มิติก และ/หรื อ กรดสเตียริ ก
ซึงอาจได้มาจาก acyl donor ในรู ปแบบทีหลากหลาย เช่น กรดไขมันอิสระ (palmitic acid และ/หรื อ
stearic acid) หรื อกรดไขมันทีอยูใ่ นรู ปเอสเทอร์ (เช่น ethyl stearate และ/หรื อ methyl palmitate)
สุ ดท้ายจะทําให้ได้ไขมันทดแทนเนยโกโก้ทีมีปริ มาณและสัดส่ วนของ POP POSt และ StOSt ที
ใกล้เคียงกับของเนยโกโก้ โดย ณ ปั จจุ บนั นี การดัดแปลงโครงสร้ างโมเลกุลไตรกลี เซอไรด์ใน

นํามันหรื อไขมันด้วยวิธีอินเตอร์ เอสเตอร์ ริฟิเคชันแบบใช้เอนไซม์เพือการผลิตไขมันทดแทนเนย
โกโก้ กําลังได้รับความสนใจเป็ นอย่างมากจากภาคอุตสาหกรรม (Tchobo และคณะ, 2009) ทังนี
เป็ นเพราะว่ากระบวนการดังกล่าวมีขอ้ ดีทีเหนือกว่ากระบวนการอืนๆ ในหลายๆ ด้าน เช่น เป็ นกระ
บวนการทีใช้พลังงานตํา มี by-products น้อย และเป็ น green process เนืองจากก่อให้เกิดของเสี ยที
เป็ นพิษต่อสิ งแวดล้อมในปริ มาณตํา (Xu, 2000) ทีผ่านมาได้มีงานวิจยั หลายงานทีได้ทาํ การศึกษา
การดัดแปลงโครงสร้างโมเลกุลไตรกลี เซอไรด์ในนํามันด้วยวิธีอินเตอร์ เอสเตอร์ ริฟิเคชันแบบใช้
เอนไซม์กบั นํามันหลายชนิ ดแตกต่างกันไป เช่น นํามันปาล์ม (Undurraga และคณะ, 2001; Yazdi
and Alemzade, 2011) นํามันมะกอก (Ciftci และคณะ, 2009; Oh และคณะ, 2009) นํามันถัวเหลือง
(Abigor และคณะ, 2003) นํามันเมล็ดดอกทานตะวัน (Adhikari et al., 2010; Salas และคณะ, 2011)
นํามันรําข้าว (Alim และคณะ, 2008) นํามันมะพร้าว (Rao และคณะ, 2001) และนํามันเมล็ดชา
(Wang และคณะ, 2006; Zarringhalam et al., 2010) เป็ นต้น โดยงานวิจยั เหล่านันได้ศึกษาผลของ
ปั จจัยต่างๆ ในระหว่างการทําปฏิกิริยาอินเตอร์ เอสเตอร์ ริฟิเคชัน เช่ น ชนิ ดของแหล่ง acyl donor
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ทีใช้ อัตราส่ วนของนํามันต่อ acyl donor ชนิดและปริ มาณของเอนไซม์ทีใช้ ระยะเวลาในการ
เกิดปฏิกิริยา ความชืนหรื อค่า aw เริ มต้นของเอนไซม์ เป็ นต้น
ประเทศไทยในปั จจุบนั ได้สังสิ นค้าประเภทเนยโกโก้และไขมันทดแทนเนยโกโก้เข้า
มาเพือใช้ในอุตสาหกรรมการผลิ ตไอศกรี ม ผลิ ตภัณฑ์เบเกอรี ลูกอม ลู กกวาด ขนมขบเคียวและ
ช็อกโกแลตในปริ มาณมากต่อปี คิดเป็ นมูลค่ามหาสาร ในสถานการณ์ปัจจุบนั ทีราคาของเนยโกโก้
เพิมสู งอย่างต่อเนื องนัน ย่อมทําให้ตน้ ทุ นการผลิ ตสิ นค้าที มี เนยโกโก้เป็ นส่ วนประกอบนันเพิม
สู งขึนตามไปด้วย เพือเป็ นการลดต้นทุนดังกล่าวและเป็ นการเพิมโอกาสรวมถึ งความสามารถใน
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สําหรับการนํามาดัดแปลงโครงสร้
ส างเพือนํามาใช้ในการผลิาตไขมั
การแข่งขัน เรามีความจําเป็ นทีจะต้องเสาะหาแหล่งนํามันจากพืชทีมีอยูภ่ ายในประเทศทีมีศกั ยภาพ

feed stock สําหรับการผลิตผลิตภัณฑ์ไขมันชนิ ดอืนๆ เช่น มาร์ การี น shortening และผลิตภัณฑ์
ประเภทสเปรด (spread) ซึงไขมันจากเมล็ดเงาะทียังไม่เคยมีการศึกษาอย่างกว้างขวาง ถือเป็ นไขมัน
ทีมีศกั ยภาพสู งสําหรับการนํามาดัดแปลงโครงสร้างเพือนํามาใช้ในการผลิตไขมันทดแทนเนยโกโก้
ทังนีเนืองจากว่าเป็ นไขมันทีมีกรดโอเลอิกเป็ นส่ วนประกอบของโมเลกุลไตรกลีเซอไรด์ในปริ มาณ
สู งถึง 55.25% (Winayanuwattikun และคณะ, 2008) และให้ปริ มาณ yield ในการสกัดไขมันสู ง ถ้า
เราได้ทาํ การศึ กษาถึ งสภาวะต่างๆ ที มีผลต่อการดัดแปลงโครงสร้ างโมเลกุลไตรกลี เซอไรด์ของ
ไขมันเมล็ดเงาะด้วยวิธีอิน เตอร์ เอสเตอริ ฟิเคชันแบบทีใช้เอนไซม์ ให้มีความเข้าใจและได้ขอ้ สรุ ป
ของสภาวะทีเหมาะสมได้ เราจะได้องค์ความรู ้ ใหม่สําหรับการผลิตไขมันทดแทนเนยโกโก้ขึนได้
เองภายในประเทศในอนาคตเพื อรองรั บ การเติ บ โตและการแข่ ง ขัน ที สู ง ขึ นตลอดเวลาของ
อุตสาหกรรมการผลิตไอศกรี ม ผลิตภัณฑ์เบเกอรี ลูกอม ลูกกวาด ขนมขบเคียวและช็อกโกแลต ซึ ง
การนําเมล็ดเงาะทีเป็ นของเหลือทิงในประเทศมาทําการสกัดไขมันเพือทําการผลิตไขมันทดแทน
เนยโกโก้ได้เองในอนาคตนัน นอกจากจะเป็ นการลดปริ มาณการนําเข้าไขมันทดแทนเนยโกโก้จาก
ต่างประเทศแล้ว ยังเป็ นการใช้ประโยชน์จากของเหลือทิงอย่างมีประสิ ทธิภาพ ถือเป็ นการเพิมมูลค่า
สิ นค้าเพือพัฒนาศักยภาพการผลิตให้แก่ประเทศอีกด้วย
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ดัง นันงานวิจยั นี จึ ง มี แนวคิ ดทีจะทํา การศึ กษาการผลิ ตไขมันทดแทนเนยโกโก้จาก
ไขมัน เมล็ ด เงาะด้ว ยกระบวนการอิ น เตอร์ เ อสเตอร์ ริ ฟิ เคชันโดยใช้ เ อนไซม์ ไ ลเปส โดยจะ
ทําการศึกษาผลของปั จจัยต่างๆ ทีมีต่อกระบวนการ คือ ชนิดของแหล่ง acyl donor อัตราส่ วนของ
ไขมันต่อ acyl donor (อัตราส่ วนของสารตังต้น หรื อ substrates ratio) ระยะเวลาในการเกิดปฏิกิริยา
ปริ มาณเอนไซม์ทีใช้ และค่า aw เริ มต้นของเอนไซม์ เพือหาสภาวะทีเหมาะสมทีสุ ดในการดัดแปลง
โครงสร้างไตรกลีเซอไรด์ในไขมันเมล็ดเงาะเพือทําการผลิตไขมันทดแทนเนยโกโก้ ในกลุ่ม nonlauric fat ซึ งเมือดัดแปลงแล้วชนิ ดของไขมันทดแทนเนยโกโก้ทีสามารถเป็ นไปได้ ก็คือ cocoa
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ได้มีทงคุ
ั ณสมบัติทางเคมีสและทางกายภาพเหมือนกับเนยโกโก้ จะสามารถใช้ทดแทนเนยโกโก้ได้
butter equivalent (CBE) และ cocoa butter replacer (CBR) โดยถ้าหากไขมันเมล็ดเงาะทีดัดแปลง

ทุกสัดส่ วนในการผลิตช็อคโกแลต จะเรี ยกว่า CBE และหากมีคุณสมบัติทางกายภาพเหมือนหรื อ
ใกล้เคียงกับเนยโกโก้ แต่คุณสมบัติทางเคมีบางส่ วนคล้ายกับเนยโกโก้ก็จะสามารถนํามาใช้เป็ น
ไขมันทดแทนเนยโกโก้ชนิด CBR (Lipp และ Anklem, 1998; Talbot, 1999)
1.2 ความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ ของการศึกษา

1.2.1 เพือศึกษาผลของปั จจัยต่างๆ คือ ชนิดของแหล่ง acyl donor อัตราส่ วนของไข
มันต่อ acyl donor ระยะเวลาในการเกิดปฏิกิริยา ปริ มาณเอนไซม์ทีใช้ และค่า aw เริ มต้นของเอน
ไซม์ทีมีต่อกระบวนการอินเตอร์ เอสเตอร์ ริฟิเคชันของไขมันเมล็ดเงาะแบบใช้เอนไซม์ไลเปสเป็ น
ตัวเร่ งปฏิกิริยา
1.2.2 เพื อศึ ก ษาคุ ณ สมบัติด้า นกายภาพ ค่ า เปอร์ เ ซ็ น ต์ก ารเป็ นของแข็ ง ในรู ป ผลึ ก
พฤติกรรมการหลอมเหลว อุณหภูมิในการตกผลึกและการหลอมเหลว และรู ปร่ างผลึ กของไขมัน
เมล็ดเงาะทีผ่านการดัดแปลงโครงสร้างโมเลกุลไตรกลีเซอไรด์ดว้ ยกระบวนการอินเตอร์ เอสเตอร์
ริ ฟิ เคชันแบบใช้เ อนไซม์ไ ลเปสเป็ นตัว เร่ ง ปฏิ กิ ริ ย าภายใต้ส ภาวะที เหมาะสมที สุ ด ที เลื อ กไว้
เปรี ยบเทียบกับของไขมันเมล็ดเงาะทีไม่ผา่ นการดัดแปลงโครงสร้าง เนยโกโก้ และตัวอย่างไขมัน
ทดแทนเนยโกโก้ทีมีจาํ หน่ายตามท้องตลาด
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1.3 สมมติฐานการศึกษา
ปั จจัยต่างๆ เช่น ชนิ ดของแหล่ง acyl donor อัตราส่ วนของไขมันต่อ acyl donor
ระยะเวลาในการทําปฏิกิริยา และค่า aw เริ มต้นของเอนไซม์ มีผลต่อประสิ ทธิ ภาพในการทํางานของ
เอนไซม์ทีนํามาทําการดัดแปลงโครงสร้ างของโมเลกุลไตรกลีเซอไรด์ดว้ ยกระบวนการอินเตอร์
เอสเตอร์ริฟิเคชัน
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1.4.1 การศึกสษาผลของปั

1.4 ขอบเขตของการศึกษา

ไขมันเมล็ดเงาะแบบใช้เอนไซม์ไลเปสเป็ นตัวเร่ งปฏิกิริยา คือ
 ชนิดของแหล่ง acyl donor
 อัตราส่ วนของไขมันต่อ acyl donor
 ระยะเวลาในการเกิดปฏิกิริยา
 ปริ มาณเอนไซม์ทีใช้
 ค่า aw เริ มต้นของเอนไซม์

1.4.2 การศึ ก ษาคุ ณ สมบัติ ด้า นต่ า งๆของไขมัน เมล็ ด เงาะที ผ่า นการดัด แปลงด้ว ย
กระบวนการอินเตอร์ เอสเตอร์ ริฟิเคชันแบบใช้เอนไซม์ไลเปสเป็ นตัวเร่ งปฏิ กิริยา ภายใต้สภาวะ
ต่างๆ โดยศึกษาเปรี ยบเทียบกับคุ ณสมบัติของเนยโกโก้และของไขมันทดแทนเนยโกโก้ชนิ ดที มี
จําหน่ายตามท้องตลาด ทัง CBE และ CBR เพือหาสภาวะทีเหมาะสมทีสุ ดในการผลิตไขมันทดแทน
เนยโกโก้จากไขมันเมล็ดเงาะด้วยวิธีอินเตอร์ เอสเตอร์ ริฟิเคชันโดยใช้เอนไซม์ไลเปส ซึ งคุณสมบัติ
ของไขมันทีจะทําการศึกษาคือ
- องค์ประกอบไตรกลีเซอไรด์ในไขมัน ด้วยเทคนิค High-Performance Liquid
Chromatography (HPLC)
- ค่าเปอร์ เซ็นต์การเป็ นของแข็งในรู ปผลึก (solid fat content) และพฤติกรรมการ
หลอมเหลว ด้วยเทคนิค pulsed-Neclear Magnetic Resonance (p-NMR)
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- อุณหภูมิในการตกผลึกและอุณหภูมิในการหลอมเหลว ด้วยเทคนิค Differential Scanning
Calorimetry (DSC)
- กลไกในการตกผลึก (crystallization kinetics) ด้วยเทคนิค pulsed-Nuclear Magnetic
Resonance (p-NMR)
- รู ปร่ างผลึก (crystal morphology) ด้วยเทคนิค Polarlized-Light Microscopy (PLM)
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บทที 2
วรรณกรรมทีเกียวข้ อง
2.1 เงาะและนํามันเมล็ดเงาะ
เงาะ (rambutan) มีชือทางวิทยาศาสตร์ Naphelium lappaceum L. จัดอยูใ่ นพืชวงศ์
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Sapindacea เป็ นผลไม้ทีรู้จกั กันอย่างแพร่ หลายในหมู่คนไทย ประเทศไทยจัดได้วา่ เป็ นพืนทีทีปลูก
2 พันธุ์ ได้แก่

1.พันธุ์โรงเรี ยน เป็ นเงาะทีมีคุณภาพดี เป็ นทีต้องการของตลาด มีราคาสู ง ผิวสี แดงเข้ม
โคนขนมีสีแดง ปลายขนมีสีเขียว เนือหนา แห้ง และล่อนออกจากเมล็ดได้ง่าย ตอบสนองต่อปุ๋ ยได้ดี
เมือขาดนําในช่วงผลอ่อน ผลจะแตกหรื อหล่นได้มาก
2. พันธุ์สีชมพู เป็ นพันธุ์ทีปลูกง่าย มีการเจริ ญเติบโตดี ทนทานต่อการเปลียนแปลงของ
สภาพดินฟ้ าอากาศ ให้ผลดกมีผิวและขนเป็ นสี ชมพูสด เนื อหนา ฉํานํา บอบชําง่าย ไม่ทนทานต่อ
การขนส่ ง
สําหรับพันธุ์เงาะทีกําลังได้รับความนิ ยม คือ เงาะโรงเรี ยนหรื อเงาะนาสาร ซึ งได้รับ
ความนิ ยมมากทีสุ ด มีคุณภาพดีกว่าพันธุ์อืนๆ โดยปลูกทีอําเภอนาสาร สุ ราษฎร์ ธานี ส่ วนพันธุ์ที
ได้รับความนิยมรองลงมา คือ พันธุ์สีชมพู ปลูกทีจันทบุรี พันธุ์อืนทีได้รับความนิ ยมน้อยลงมาได้แก่
พันธุ์สีทอง พันธุ์เจ๊ะมง และพันธุ์ตาวี เป็ นต้น (ปราณี , 2534)
สถานการณ์สินค้าเกษตรทีสําคัญและแนวโน้มปี 2554 ของเงาะ ในด้านต่างๆ เป็ นดังนี
1. การผลิต ในปี 2554 คาดว่าจะมีพืนทีให้ผล 308,908 ไร่ ผลผลิต 345,976 ตัน พืนทีให้ผล
ลดลงจากปี 2553 ร้อยละ 7.94 ในขณะทีผลผลิตเพิมขึนจากปี 2553 ร้อยละ 2.44 ตามลําดับ (ตารางที
1)
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2. การตลาด แบ่งเป็ น
(1) ความต้ องการบริ โภค คาดว่าการบริ โภคภายในประเทศเงาะสดและผลิ ตภัณฑ์จะมี
ปริ มาณ 300,000 ตัน หรื อลดลงจากปี 2553 ร้อยละ 8.71 จากการผลักดันให้มีการส่ งออกเพิมมาก
ขึน (ตารางที 2)
(2) การส่ งออก คาดว่าการส่ งออกเงาะสดและผลิ ตภัณฑ์จะเพิมขึ นจากปี ที ผ่านมากว่า
ร้อยละ 50 หรื อประมาณ 13,000 ตันสด โดยแยกเป็ นเงาะสด 10,000 ตัน เงาะกระป๋ อง 1,000 ตัน
และเงาะสอดไส้สับปะรด 2,000 ตัน จากการเร่ งผลักดันการส่ งออกเช่น ตะวันออกกลาง และการค้า

ม
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ลาง
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ส

ผ่านชายแดนกับประเทศเพือนบ้าน รวมทังการนําเทคโนโลยีการยืดอายุเงาะสดด้วยถุงพลาสติกเพือ
การส่ งออกโดยทางเรื อมาใช้จะช่วยลดต้นทุนการขนส่ งและทําให้สามารถขยายตลาดส่ งออกได้เพิม
มากขึน (ตารางที 2)

(3) ราคา คาดว่าราคาทีเกษตรกรขายได้ ราคาขายส่ งตลาดกรุ งเทพฯ และราคาส่ งออกจะ
ใกล้เคียงกับปี ทีผ่านมา
ตารางที 1 เนือทีให้ผล ผลผลิต และผลผลิตต่อไร่ เงาะ ปี 2549 – 2553
ปี พ.ศ.

เนือทีให้ผล (ไร่ )

ผลผลิต (ตัน)

ผลผลิตต่อไร่ (กิโลกรัม)

2549
2550
2551
2552
2553

458,336
423,804
396,987
362,061
335,538

436,474
489,296
404,053
370,600
337,721

952
1,151
1,018
1,024
1,007

-7.6

-0.05

อัตราเพิมร้อยละ
-7.51
ทีมา: สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2553)
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ตารางที 2 การบริ โภคภายในประเทศและการส่ งออกเงาะสดและผลิตภัณฑ์ ปี 2549 – 2553
การบริ โภคภายในประเทศ
(ตัน)
2549
428,166
2550
485,534
2551
397,489
2552
364,273
2553
328,634
อัตราเพิมร้อยละ
-7.84
ทีมา: สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2553)
หมายเหตุ: * เป็ นการประมาณการ
ปี พ.ศ.

การส่ งออก
ปริ มาณ (ตัน) มูลค่า (ล้านบาท)
9,160
314.81
4,272
131.21
6,564
126.84
6,327
142.81
9,087*
171.00*
3.84
-10.74
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3. ปั จจัยทีมีผลกระทบต่อปริ มาณการผลิตและการส่ งออก
(1) ปั จจัยทีมีผลกระทบต่อการผลิ ต ในปี 2553 เนื อทีให้ผลและผลผลิ ตลดลง เนื องจาก
ในช่วงหลายปี ทีผ่านมาราคาทีเกษตรกรได้รับตกตําอย่างต่อเนื อง และขาดแคลนแรงงานในการเก็บ
เกียวโดยเฉพาะในช่วงฤดูกาล ทําให้เกษตรกรบางส่ วนได้โค่นต้นเงาะทิง และหันไปปลูกพืชอืนที
ให้ราคาดีกว่า เช่น ยางพารา และปาล์มนํามัน สําหรับในปี 2554 คาดว่าสภาพภูมิอากาศจะเหมาะสม
ต่อการออกดอกและติดผลจะทําให้ผลผลิ ตเพิมขึนจากปี 2553 อาจจะทําให้ราคาทีเกษตรกรได้รับ
ลดตําลงโดยเฉพาะในช่วงฤดูกาล
(2) ปัจจัยทีมีผลกระทบต่อการส่ งออก ในปี 2553 ปริ มาณและมูลค่าการส่ งออกเพิมขึนจาก
ปี 2552 อย่างไรก็ตามการแข็งค่าของเงิ นบาทไม่ส่งผลกระทบต่อการส่ งออก โดยเฉพาะเงาะสด
เนื องจากส่ วนใหญ่เการส่ งออกเป็ นการค้า ขายผ่านชายแดนกับประเทศเพื อนบ้า น เช่ น กัม พูช า
มาเลเซี ย สปป.ลาว และเวียดนาม ซึ งจะใช้สกุลเงินบาทในการซื อขาย ส่ วนการแข็งค่าของเงินบาท
ได้ส่งผลกระทบกับการส่ งออกเงาะบรรจุกระป๋ องและเงาะสอดไส้สับปะรดบรรจุกระป๋ อง ซึ งราคา
ในตลาดปลายทางมีราคาสู งขึน ทําให้ไม่สามารถแข่งขันกับผลไม้กระป๋ องชนิ ดอืนๆ โดยเฉพาะจาก
จีนซึ งมีราคาทีถูกกว่าได้
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จากตารางที 1 และ 2 จะเห็ นว่าประเทศไทยเป็ นผูผ้ ลิ ตเงาะได้ในปริ มาณมากต่ อปี
โดยเฉพาะช่วงเดือนพฤษภาคมและมิถุนายนซึ งเป็ นช่วงทีผลผลิตออกมากและสามารถส่ งออกได้ปี
ละประมาณ 10-15 ล้านดอลลาร์ สหรัฐ (Sirisompong และคณะ, 2011) ในประเทศไทยมีโรงงาน
อุตสาหกรรมหลักๆ ทีใช้เงาะเป็ นวัตถุดิบคือ โรงงานผลิตเงาะกระป๋ อง และโรงงานผลิตเงาะยัดไส้
สับปะรดในนําเชื อมบรรจุกระป๋ อง สําหรับเมล็ดเงาะซึ งเป็ นของเหลือทิงจากโรงงานเหล่านี ส่ วน
ใหญ่ยงั มิ ได้นาํ ไปใช้ประโยชน์ งานวิจยั ทีผ่านมาพบว่าเมล็ดเงาะมี ไขมันระหว่าง 14-41 %โดย
นําหนักของเมล็ดเงาะ และปั จจุบนั มีความต้องการนํามันและไขมันเพิมมากขึนเพือใช้สําหรับการ

ม
ส
ด
ุ
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ก
ห
ลมีปงระโยชน์แค่เฉพาะในการผลิตเทียน
ก
ั
น
ผลิตนํามันใหม่ๆ ดังนันในการสกั
ด
ไขมั
น
จากเงาะ
จึ
ง
ไม่ได้า
ำ
ส
บริ โภคของมนุษย์และโรงงานอุตสาหกรรม จึงทําให้จาํ เป็ นทีจะต้องทําการศึกษาแหล่งทีมาในการ
สบู่ แต่จะมีประโยชน์รวมไปถึงอุตสาหกรรมอาหารด้วย

งานวิจยั ของ Solis-Fuentesc และคณะ (2010) ได้นาํ เมล็ดเงาะของประเทศเม็กซิ โกมา
ทําการล้างและลอกเปลือกหุม้ สี นาตาล/เทาออก
ํ
ให้เหลือแต่เนื อเมล็ดสี เหลืองมาทําการบดและอบที
อุณหภูมิ 60°C เป็ นระเวลา 4 ชัวโมง จากนันทําการสกัดไขมันด้วยชุดสกัด Soxhlet โดยใช้ตวั ทําละ
ลายเฮกเซน ทําการสกัดเป็ นเวลา 6 ชัวโมง จากนันจึงทําการระเหยตัวทําละลายโดยใช้ Rotavapour
ภายใต้สภาวะสุ ญญากาศ ซึงSolis-Fuentesc และคณะ(2010) ได้นาํ วิธีการทําให้บริ สุทธิ ของWesson
method มาใช้ทาํ ให้ได้ purified fat เพือนํามาศึกษาคุณสมบัติและองค์ประกอบในไขมัน
จากการวิเคราะห์คุณลักษณะทางเคมีของไขมันเมล็ดเงาะพบว่ามีค่า refractive index
เท่ากับ 1.468 free fatty acid ร้อยละ 1.99 saponification index เท่ากับ 186 และ iodine index เท่ากับ
47 และผลการวิเคราะห์ชนิดและปริ มาณของกรดไขมันทีพบในไขมันจากเมล็ดเงาะแสดงในตาราง
ที 3 ซึงเป็ นการเปรี ยบเทียบงานวิจยั ทีมีการวิเคราะห์ ชนิดและปริ มาณของกรดไขมันจากแหล่งทีมา
ต่างกัน เพือแสดงให้เห็ นว่าเมือทําการปลูกเงาะในบริ เวณทีต่างกันก็จะส่ งผลต่อชนิ ดและปริ มาณ
ของกรดไขมันอิสระทีมีอยูใ่ นโครงสร้างด้วย
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ตารางที 3 ชนิดและปริ มาณของกรดไขมันทีพบในไขมันเมล็ดเงาะ
ชือกรดไขมัน

ชนิดกรดไขมัน

Myristic acid
Palmitic acid

C14:0
C16:0

Palmitoleic acid

C16:1

Stearic acid
Oleic acid
Trans-9-Elaidic acid

ปริ มาณเป็ นร้อยละ (โดยนําหนัก)
Solis-Fuentes
Sirisompong
และคณะ (2010)
และคณะ (2011)
0.02
6.1
4.69
1.5

C18:0
7.1
ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ล
ก
ั
า
น
ง
40.3
สำ C18:1

0.49
7.03
36.79

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
Erucic acid
C22:1ω9
Tricosanoic acid
C23:0
Lignoceric acid
C24:0
ทีมา: Solis-Fuentesc และคณะ (2010); Sirisompong และคณะ (2011)
หมายเหตุ: – หมายถึง ไม่มีการรายงานไว้

3.1
0.66
0.03
0.33
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คุ ณลักษณะทางกายภาพ เช่ น พฤติกรรมการตกผลึ กและการหลอมเหลวของไขมัน
เมล็ดเงาะ จากงานวิจยั ของ Solis-Fuentesc และคณะ (2010) ได้ทาํ การศึกษาการตกผลึกของไขมัน
เมล็ดเงาะด้วยเทคนิค DSC โดยให้ความร้อนทีอุณหภูมิ 90°C เป็ นเวลา 10 นาที เพือเป็ นการทําลาย
ผลึกทังหมดในตัวอย่าง จากนันทําให้เย็นลงจนถึง -80°C ด้วยอัตราเร็ ว 10°C ต่อนาที อุณหภูมิทีเริ ม
ตกผลึก +33.6°C จากนันก็จะตกผลึกจนกระทังถึงอุณหภูมิ -45.6°C การเกิดผลึกนันจะต้องคายพลัง
งานทังสิ น 89 J/g ส่ วนการหลอมเหลวของไขมันเมล็ดเงาะโดยให้ความร้อนแก่ตวั อย่างจากอุณหภูมิ
-80°C ด้วยอัตราเร็ ว 10°C ต่อนาที จนกระทังถึงอุณหภูมิ 90°C พบว่าอุณหภูมิทีเริ มหลอมเหลวคือ
-14.5°C และไขมันหลอมเหลวจนหมดที 51.8°C โดยใช้พลังงาน 124.3 J/g ในการหลอมเหลว
ไขมันทังหมด ดังแสดงในภาพที 1

ภาพที 1 เทอร์โมแกรมจากการวิเคราะห์ช่วงอุณหภูมิในการตกผลึกและการหลอมเหลวของไขมัน
เมล็ดเงาะด้วยเทคนิค DSC
ทีมา: Solis-Fuentesc และคณะ (2010)
งานวิจยั ของ Sirisompong และคณะ (2011) ได้ทาํ การศึกษาเพือวิเคราะห์รูปแบบการ
หลอมเหลวและการตกผลึกของไขมันเมล็ดเงาะ โดยพบว่าช่วงอุณหภูมิของการหลอมเหลวมีสาม
ช่ วง คือ อุณหภูมิในการหลอมเหลวตํา ปานกลาง และสู ง เนื องจากไขมันเมล็ดเงาะมีความหลาก
หลายขององค์ประกอบจึงมีช่วงอุณหภูมิของการหลอมเหลวกว้าง โดยอุณหภูมิทีมีความสามารถใน
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การหลอมเหลวได้ดีของทังช่วงทีมีอุณหภูมิตาํ ปานกลาง และสู ง คือ 4.2 37.4 และ 49.8°C ตาม
ลําดับ จากเทอร์ โมแกรมแสดงให้เห็ นอุณหภูมิทีเริ มหลอมเหลวคือ -4.5°C และไขมันหลอม เหลว
จนหมดที 58.9°C และใช้พลังงาน 85.4 J/g ในการหลอมเหลวไขมันทังหมด ส่ วนอุณหภูมิในการ
ตกผลึกเริ มที 37.8°C ตกผลึกจนกระทังถึงอุณหภูมิ -14.8°C และคายพลังงานออกมา 92.1 J/g (ภาพ
ที 2a)
ช่วงการหลอมเหลวของไขมันเมล็ดเงาะทีอุณหภูมิตาํ ประมาณ -15 ถึง 10 °C เกิดขึน
เนื องจากองค์ประกอบภายในโครงสร้างทีเป็ นกรดไขมันไม่อิมตัว ช่วงการหลอมเหลวของไขมัน
เมล็ดเงาะที อุณหภูมิปานกลางประมาณ 28-40°C เกิ ดจากไตรกลี เซอไรด์ทีเป็ นกลุ่ ม Disaturated
ช่วงการหลอมเหลวของไขมันเมล็ดเงาะทีอุณหภูมิสูงประมาณ 45-65°C เกิดจากองค์ประกอบภาย
ในโครงสร้างทีเป็ นกรดไขมันอิมตัวสายยาว
เมือนําเนยโกโก้ทีจําหน่ ายในท้องตลาดมาศึกษาช่วงอุณหภูมิในการหลอมเหลว และ
การตกผลึกในสภาวะเดียวกันกับไขมันเมล็ดเงาะพบว่า thermogram ทีได้มีช่วงการหลอมเหลวเพียง
แค่พีคเดียว และมีช่วงของการหลอมเหลวแคบแสดงให้เห็ นว่ามีไตรกลี เซอไรด์เพียงไม่กีชนิ ดใน
โครงสร้าง อุณหภูมิทีสามารถหลอมเหลวและตกผลึกได้มากทีสุ ด คือ 36.25 และ13.24°C ตามลํา
ดับ (ภาพที 2b) จะสังเกตได้ว่าช่ วงการหลอมเหลวช่วงทีสองของไขมันเมล็ดเงาะมีช่วงอุณหภูมิ
คล้ายคลึงกับเนยโกโก้ แสดงให้เห็ นว่าส่ วนหนึ งของไขมันเมล็ดเงาะมีศกั ยภาพทีจะนําไปผลิตไข
มันทดแทนเนยโกโก้ (Cocoa butter replacer) สําหรับอุตสาหกรรม
ค่าทีได้แสดงถึงจุดหลอมเหลวของไขมันเมล็ดเงาะทีทําการศึกษาอยูใ่ นช่วงทีค่อนข้าง
กว้าง ซึ งค่าทีได้นนมี
ั ความแตกต่างอย่างเล็กน้อย กับงานวิจยั ของ Solis-Fuentesc และคณะ (2010)
ทีทําการศึกษาช่วงของอุณหภูมิในการหลอมเหลวและการตกผลึกของไขมันเมล็ดเงาะเช่นเดียวกัน
ดังนันจึงยากทีจะทําการเปรี ยบเทียบ thermal profile ของนํามันหรื อไขมันจากแหล่งทีมาทีแตกต่าง
กัน รวมทังยังมีวิธีเทคนิ คการวิเคราะห์ทงทางคุ
ั
ณภาพและปริ มาณทีแตกต่างกัน จึ งทําการศึกษา
เปรี ยบเทียบรู ปแบบการตกผลึก (polymorphic from) ของไขมันเมล็ดเงาะ พบว่ามีรูปแบบผลึกเป็ น
Beta (β) 84.7% และ Beta-prime (β') 15.3% โดยนําหนัก ซึ งมีแนวโน้มทีจะตกผลึกในรู ปแบบ β
สอดคล้องกับการเมือเปรี บเทียบกับของเนยโกโก้ทีจําหน่ายในท้องตลาดทีศึกษาในสภาวะเดียวกัน
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ภาพที 2 พฤติกรรมการหลอมเหลวและการตกผลึกของไขมันเมล็ดเงาะ (a) และเนยโกโก้ (b)
ทีมา: Sirisompong และคณะ (2011)
เมืออุณหภูมิมากขึน ค่าเปอร์ เซ็นต์การเป็ นของแข็งในรู ปผลึ กใน้มนั เมล็ดเงาะ (Solid
fat contect : %SFC) จะน้อยลงเนืองจากไขมันละลาย (ภาพที 3) โดย Solis-Fuentesc และคณะ
(2010) กว่าวว่าโครงสร้างทีได้มีความคงตัว (consistency) มากกว่าไขมันสัตว์ ไขมันหมู นํามัน
ปาล์ม แต่มีความคงตัวน้อยกว่าเนยโกโก้ และไขมันทีผ่านกระบวนการ hydrogenation จากกราฟ
แสดงให้เห็นว่าไขมันเมล็ดเงาะไม่สามารถละลายได้หมดทีอุณหภูมิ 30-40°C
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ภาพที 3 ค่า Solid fat content (%) ของไขมันเมล็ดเงาะ
ทีมา: Solis-Fuentesc และคณะ (2010)
2.2 เนยโกโก้
ประเทศไทยในปั จจุบนั ได้สังสิ นค้าประเภทโกโก้เข้ามา เพือใช้ในอุตสาหกรรมการ
ผลิ ตไอศกรี ม ลูกอม ลูกกวาดและช็อกโกแลต โดยองค์ประกอบทีสําคัญของช็อกโกแลตคือเนย
โกโก้ (Tchobo และคณะ, 2009) ซึ งเนยโกโก้ (cocoa butter) เป็ นไขมันทีเป็ นส่ วนผสมหลักทีมีราคา
แพงที สุ ด ของช็ อคโกแลต ประกอบไปด้ว ยไตรกลี เซอไรด์ห ลัก 3 ชนิ ด ในเนยโกโก้ คื อ 1,3dipalmitoyl-2-oleoylglycerol (POP) ร้อยละ 13-22.6,1(3)-palmitoyl-3(1)-stearoyl-2-oleoylglycerol
(POSt) ร้อยละ 35.8 – 41.4 (ดังแสดงในภาพที 4) และ1,3-distearoyl-2-oleoylglycerol(StOSt) ร้อย
ละ 22.8-31.3 (เมือ P, O และ St คือกรดไขมันชนิ ดปาล์มิติก, โอเลอิก และสเตียริ ก ตามลําดับ)
(Chaiseri และ Dimick, 1989; Xu, 2000; Ciftci และคณะ, 2009) องค์ประกอบของไตรกลีเซอไรด์
ในเนยโกโก้มีกรดโอเลอิกอยูใ่ นโครงสร้างตําแหน่งที 2 มากกว่า 70% (Xu, 2000) นอกจากนันยัง
ประกอบด้วยไดกลีเซอไรด์ ร้อยละ 0.3 – 0.5, โมโนกลีเซอไรด์ ร้อยละ 0.1, กรดไขมันอิสระ ร้อย
ละ 1, สเตอรอล ร้อยละ 0.2, โทโคฟิ รอล 150 ถึง 200 ส่ วนในล้านส่ วน, ฟอสฟอลิพิด ร้อยละ 0.05 –
0.13 และไกลโคลิพิด ร้อยละ 11.1 (Xu, 2000; ณัฐยาวรรณ, 2547) มีกรดไขมันทีเป็ นองค์ประกอบ
ของเนยโกโก้ คือ กรดปาล์มิติก 24.4%, กรดสเตียริ ก 33.6%, กรดโอเลอิก 37%, กรดลิโนเลอิก 3.4%
และชนิ ดอืนๆประมาณ1.6% ซึ งเนยโกโก้นันมี อตั ราส่ วนของกรดสเตี ยริ กต่อกรดปาล์มิติกเป็ น
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1.3:1.0 (ณัฐยาวรรณ, 2547; Pinyaphong and Phutrakul, 2009) อย่างไรก็ตามปริ มาณของไตรกลีเซอ
ไรด์หรื อกรดไขมันที เป็ นองค์ประกอบของเนยโกโก้ก็จะมีความแตกต่างกันตามแหล่งทีปลูกและ
สภาพภูมิอากาศด้วยดังแสดงในตารางที 4 และ 5

ภาพที 4 สู ตรโครงสร้างของไตรกลีเซอไรด์ในเนยโกโก้ธรรมชาติ (POSt)
P คือ กรดปาล์มิติก O คือ กรดโอเลอิก St คือ กรดสเตียริ ก
ทีมา: ปราณี (2547)
ตารางที 4 ปริ มาณกรดไขมันชนิดต่างๆ (%) ทีเป็ นองค์ประกอบของเนยโกโก้จากแหล่งต่างๆ
Country of origin Ecuador
Palmitic acid
25.6
Stearic acid
36.0
Oleic acid
34.6
Linoleic acid
2.6
Linolenic acid
0.1
Arachidic acid
1.0
Behenic acid
0.1
ทีมา: Lipp และ Anklam (1997)

Brazil
25.1
33.3
36.5
3.5
0.2
1.2
0.2

Ghana
25.3
37.6
32.7
2.8
0.2
1.2
0.2

Ivory Coast
25.8
36.9
32.9
2.8
0.2
1.2
0.2

Malaysia
24.9
37.4
33.5
2.6
0.2
1.2
0.2

Java
24.1
37.3
34.3
2.7
0.2
1.2
0.2
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ตารางที 5 ชนิดของไตรกลีเซอไรด์ชนิดต่างๆ (%) ทีเป็ นองค์ประกอบของเนยโกโก้จากแหล่งต่างๆ
Country of
Ivory
origin
Coast
Samoa
Ecuador Malaysia Ghana Nigeria
POL
0.8
0.6
0.7
0.6
0.6
0.8
MOO,MMP
0.3
0.2
0.3
0.5
0.2
0.2
PPL
1.6
1.9
1.9
1.5
1.9
1.9
OOO
0.2
0.8
0.8
0.8
0.5
0.4
StOL
0.5
0.9
0.8
0.7
0.4
0.8
POO
2.2
4.4
3.5
2.7
2.6
3.2
PLSt
2.8
3.6
2.8
2.8
3.2
3.4
PPO
16.4
15.9
15.3
13.8
15.2
14.8
StOO,PPP
3.7
6
4.8
3.8
4.5
5.1
StStL
2.1
1.8
1.5
2
2.1
1.9
PStO
38.3
36.6
36.3
36.6
37.3
37.4
OOA
1.6
1
1.2
1.6
1.4
1.2
PPSt
0.4
0.4
0.3
0.6
0.7
StStO
26.8
23.8
26.9
28.4
26.8
26.4
StStP
0.7
0.8
0.9
1
1.3
0.4
StOA
2.2
1.6
2.1
2.5
2.2
1.9
หมายเหตุ: P คือ กรดปาล์มิติก O คือ กรดโอเลอิก St คือ กรดสเตียริ ก A คือ กรดอะราคิดิก

Bahia
1.1
0.2
1.7
0.9
1
5.5
3.4
14
8.4
2.1
34.6
1.5
0.3
23.7
0.2
1.6

L คือ กรดลิโนเลอิก M คือ กรดไมริ สติก
ทีมา: ดัดแปลงมาจาก Lipp และ Anklam (1997)
เนยโกโก้ (cocoa butter) เป็ นไขมันธรรมชาติ ทีได้มาจากเมล็ด โกโก้ (Theobroma
cocoa) สามารถรับประทานได้ โดยนําเนื อโกโก้ (cocoa nib) มาบีบอัดด้วยแรงไฮโดรลิก (hydrolic
press) หรื อบีบอัดด้วยเครื อง expeller press และผ่านกรรมวิธีต่างๆเพือผลิตเป็ นเนยโกโก้ (Tchobo
และคณะ, 2009) จะมีคุณสมบัติพิเศษกว่าไขมันชนิดอืนคือ มีความคงตัวสู ง มีความสามารถแข็งตัว
ได้ทีอุณหภูมิห้องปกติ (20°C) เริ มละลายที 30°C และละลายได้หมดทีอุณหภูมิตากว่
ํ าอุณหภูมิของ
ร่ างกายเล็กน้อย อย่างไรก็ตามเนยโกโก้มีราคาทีแพง ทําให้ในปั จจุบนั มีการใช้ไขมันทดแทนเนย
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โกโก้ซึงผลิตได้จากไขมันและนํามันพืชแหล่งอืนๆ เช่น palm oil, kokum butter และ shea butter
เป็ นต้น ทดแทนการใช้เนยโกโก้ทีผลิ ตจากเมล็ดโกโก้เพือลดต้นทุนในการผลิ ต (Bernard, 1989;
Talbot, 1999) โดยไขมันทดแทนเนยโกโก้จะเป็ นไขมันทีมีองค์ประกอบของกรดไขมันและไตรกลี
เซอไรด์ คุ ณสมบัติทางเคมีและคุณสมบัติทางกายภาพ เช่ น อุณหภูมิในการตกผลึ กและจุดหลอม
เหลวใกล้เคียงกับเนยโกโก้ (ณัฐยาวรรณ, 2547)
2.3 ไขมันทดแทนเนยโกโก้
ไขมันทดแทนเนยโกโก้ (Cocoa butter alternatives : CBA) เป็ นไขมันทีใช้ทดแทนเนย
โกโก้ในการผลิตช็อกโกแลต เป็ นเนยทีมีลกั ษณะแข็ง (hard butter) และมีคุณสมบัติทางเคมีได้แก่
องค์ประกอบของกรดไขมันและไตรกลีเซอไรด์และทางกายภาพใกล้เคียงกับเนยโกโก้ ส่ งผลให้เกิด
การหลอมเหลวอย่างรวดเร็ วทีอุณหภูมิร่างกายและมีความคงตัวสู ง (Lipp และ Anklem, 1998)โดย
Talbot (1999) กล่าวว่าการเลือกแหล่งชนิ ดของไขมันทีเหมาะสมในการผลิ ตเนยโกโก้เทียมต้อง
พิจารณาถึงเหตุผลดังต่อไปนี
 ต้องเป็ นไขมันทีมีช่วงของการหลอมเหลวทีคล้ายกับเนยโกโก้
 เป็ นไขมันทีประกอบด้วยชนิดของกรดไขมันและไตรกลีเซอไรด์ทีคล้ายกับเนยโกโก้
 เป็ นไขมันทีเมือผสมกับไขมันของเนยโกโก้แล้วสามารถเข้ากันได้
 เป็ นไขมันทีเมือผ่านกระบวนการผลิตเป็ นช็อกโกแลตต้องมีลกั ษณะคล้ายกับผลิตภัณฑ์ทีผลิต
จากเนยโกโก้มาตรฐาน
 เป็ นไขมันทีเมือทําการตกผลึกแล้วต้องมีโครงสร้างของผลึกเหมือนเนยโกโก้ในรู ป E-form
 ลักษณะปรากฏและอายุในการเก็บรักษาโดยปราศจาก fat bloom ของผลิตภัณฑ์ช็อกโกแลตที
ประกอบด้วยเนยโกโก้เทียมต้องเหมือนกับผลิตภัณฑ์ทีผลิตโดยใช้เนยโกโก้เป็ นองค์ประกอบ
ไขมันเพียงอย่างเดียว
 เป็ นไขมันทีทําให้เกิดความคงตัวของกลินทีดีของผลิตภัณฑ์
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2.3.1 ชนิดของไขมันทดแทนเนยโกโก้ สามารถแบ่งได้เป็ น 3 ชนิด (สุ วรรณา, 2543;
Lipp และ Anklem, 1998) ดังนี
1. Cocoa butter equivalents (CBE) เป็ นไขมันพืชกลุ่ม non-lauric fat ทีมีคุณสมบัติและ
สู ตรโครงสร้างทางเคมีเหมือนกับเนยโกโก้และสามารถใช้ทดแทนเนยโกโก้ได้ทุกสัดส่ วนในการผลิต
ช็อกโกแลตโดยไม่ทาํ ให้คุณสมบัติทางกายภาพของช็อกโกแลต ได้แก่ การหลอมเหลว คุ ณลักษณะ
การไหลเมือหลอมละลายและกระบวนการผลิตเปลียนแปลงไป ซึงกฎหมายของทวีปยุโรปอนุญาตให้
มีการใช้ CBE ทีผลิตจากไขมันพืชชนิ ดต่างๆ เพียง 6 ชนิ ดเท่านันคือ palm oil, illipé fat, sal fat
kokum fat, shea oil และ mango kernel เป็ นส่ วนผสมของช็อคโกแลต (Stewart และ Kristott, 2004)
ซึ งโดยทัวไปการผลิต CBE สามารถทําได้โดยการตกผลึกแยกส่ วน (fractional crystallization) นํามัน
เนื อปาล์มหรื อสัง เคราะห์ โดยตรงจากกลี เซอรอลและกรดไขมันทีเลื อกแล้ว หรื อจากการตกผลึ ก
ไขมันจาก Borneo tallow (หรื อ Illipe fat) ด้วยอะซี โตน แต่จะมีการผลิตด้วยวิธีนีน้อย เนื องจากราคา
แพงและไม่ค่อยมีผูผ้ ลิ ต ในปั จจุบนั ใช้วิธีการสังเคราะห์ เข้ามาช่ วยโดยนํามาดัดแปลงทางเอนไซม์
เพือให้เกิดปฏิกิริยา Tranesterification และ Interesterification โดยปกติการใช้ CBE จะใช้ไม่เกิน 5%
ของนําหนักผลิ ตภัณฑ์สุดท้ายเพือให้สอดคล้องกับกฎหมายด้านอาหารของทวีปยุโรปทียอมรับให้
ผลิ ตภัณฑ์ช็อกโกแลตสามารถมีส่วนผสมทีเป็ นไขมันจากพืชชนิ ดอืนๆ ทีไม่ใช่เนยโกโก้ได้ไม่เกิ น
5% โดยนําหนักของผลิตภัณฑ์สุดท้าย แต่ถา้ ใช้ CBE แทนเนยโกโก้เกินกว่า 5% หรื อแทนทังหมดจะ
เรี ยกผลิตภัณฑ์วา่ supercoating
ตัวอย่างแผนภาพของการผลิต CBE จากนํามันจากพืชชนิดต่างๆ ได้แสดงไว้ในภาพที 5
โดยแผนภาพจะบ่งบอกให้ทราบถึงแหล่งทีมาของไตรกลีเซอไรด์ทีสําคัญทัง 3 ชนิดคือ POP POSt
และ StOSt ทีเป็ นองค์ประกอบหลักของเนยโกโก้และ CBE
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Palm oil

Olein

Mid fraction

Illipe fat

Stearin

POP

Shea oil

Stearin
POSt StOSt

Olein

StOSt

CBE
ภาพที 5 กระบวนการผลิต Cocoa butter equivalents
ทีมา: Talbot (1999)
2. Cocoa butter substitutes (CBS) เป็ นไขมันพืชในกลุ่ม lauric fat ทีได้จากนํามันปาล์ม
และนํามันมะพร้าว โดยกระบวนการตกผลึกแยกส่ วนและเติมไฮโดรเจนแล้วทําให้บริ สุทธิ ทําให้ไข
มันทีได้มีความแข็ง ความรู้สึกเมือนําไปเคียวและการปลดปล่อยกลินคล้ายกับเนยโกโก้ เป็ นไขมันทีมี
กรดลอริ กสู งและมีชนิดของไตรกลีเซอไรด์ต่างจากเนยโกโก้ ถ้านําไปผสมกับเนยโกโก้จะทําให้เกิด
ผลึกหลายโครงสร้างปนกันและจุดหลอมเหลวของส่ วนผสมจะลดลงเนื องจาก eutectic effect จึงไม่
ควรใช้ผสมกับเนยโกโก้ ผลิตภัณฑ์ทีได้มีคุณสมบัติทางกายภาพใกล้เคียงกับเนยโกโก้ แต่คุณสมบัติ
ทางเคมีจะแตกต่างกันจึงสามารถใช้ทดแทนเนยโกโก้ได้ 100%
3. Cocoa butter replacers (CBR) เป็ นไขมันพืชในกลุ่ม non-lauric fat ทีได้มาจากนํามัน
ถัวเหลือง นํามันฝ้ าย นํามันข้าวโพด นํามันถัวลิสง และเมล็ดปาล์ม แล้วนํามาผ่านกระบวนการไฮโดร
จีเนชัน และการตกผลึ กแยกส่ วน การเติมไฮโดรเจนจะทําภายใต้สภาวะทีเลื อกไว้เพือให้เกิ ด transacid ซึ งจะช่วยเพิมปริ มาณของแข็ง ในนํามัน CBR ทีเตรี ยมโดยวิธีนีจะมีกรดปาล์มิติก สเตียริ กและ
โอเลอิกเช่นเดียวกับเนยโกโก้ แต่การจัดเรี ยงสาย hydrocarbon chain ของกรดไขมันในโมเลกุลของ
ไตรกลีเซอไรด์จะไม่เหมือนกับของเนยโกโก้จึงทําให้สมบัติทางกายภาพแตกต่างจากเนยโกโก้ ทําให้
เมื อผสมกัน กับ เนยโกโก้แล้วเมื อตกผลึ ก จะเกิ ดผลึ ก หลายโครงสร้ า งปนกัน และมี ป รากฏการณ์
eutectics เกิ ดขึน ผลิตภัณฑ์ทีได้จะไม่มีความมันวาวและเกิด fat bloom มาก ไขมันในกลุ่มนีจึงใช้
ทดแทนเนยโกโก้ได้เพียงเล็กน้อย
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2.4 การผลิตไขมันทดแทนเนยโกโก้
ปัจจุบนั มีงานวิจยั ทีได้ศึกษาเกียวกับกระบวนการผลิตไขมันทดแทนเนยโกโก้มากมาย
วิธีการผลิตก็มีแตกต่างกันไป เช่น กระบวนการอินเตอร์ เอสเตอร์ ริฟิเคชัน (Interesterification) ทัง
แบบเคมีและแบบใช้เอนไซม์ กระบวนการตกผลึกแยกลําดับส่ วน (Fractionation) เป็ นต้น จนกระ
ทังสุ ดท้ายแล้วได้โครงสร้างทีมีคุณสมบัติต่างๆ คือ คุณสมบัติทางเคมี ทางกายภาพ พฤติกรรมการ
ตกผลึก และพฤติกรรมการหลอมเหลว ทีเหมือนหรื อใกล้เคียงกับของเนยโกโก้ จึงจะไม่ส่งผลทําให้
เกิดเปลียนแปลงของคุณสมบัติในด้านต่างๆ ของผลิตภัณฑ์ช็อคโกแลตเมือใช้ไขมันดังกล่าวในการ
ผลิตแทนเนยโกโก้ หรื อจะไม่ทาํ ให้เกิดปั ญหา non-compatibility เมือใช้ไขมันดังกล่าวร่ วมกับเนย
โกโก้ในผลิตภัณฑ์ช็อคโกแลต
2.4.1 กระบวนการตกผลึกแยกลําดับส่ วน (fractionation crystallization) เป็ นกระบวน
การทีทําให้เกิดการตกผลึกไขมันเพียงบางส่ วน หลังจากนันส่ วนทีเป็ นของเหลวจะถูกแยกออกจาก
ส่ วนทีเป็ นผลึกไขมันแข็ง โดยขึนอยูก่ บั ความแตกต่างของความสามารถในการละลายของไตรกลี
เซอไรด์ทีเป็ นของแข็งในส่ วนทีเป็ นของเหลว ซึ งเกียวข้องกับขนาดโมเลกุลและระดับของความไม่
อิมตัวของกรดไขมัน งานวิจยั ของ Zaidul และคณะ (2006) ได้ศึกษาการประยุกต์ใช้ Supercritical
carbon dioxide (คาร์ บอนไดออกไซด์ทีสภาวะเหนือจุดวิกฤต) ในการสกัดนํามันจากนํามันปาล์มที
อุณหภูมิและความดันเหมาะสมของแก๊สคาร์ บอนไดออกไซด์ทีสภาวะเหนื อจุดวิกฤต จากนันนํา
นํามันทีได้ทาํ การแยกไตรกลีเซอไรด์ทีมีกรดไขมันสายสัน-ปานกลาง (C8-C14) และกรดไขมันสาย
ยาว (C16–C18:2) ออกจากกันโดยกระบวนการ fractionation เพือให้เหลือกรดไขมันสายยาวอยูม่ าก
โดยทําการแยกกรดไขมันสายสันและสายยาวปานกลางออกจากโครงสร้ าง เพือนํามาผลิ ตเป็ น
ไขมันทดแทนเนยโกโก้ชนิด cocoa butter replacer (CBR)
2.4.2 กระบวนการอินเตอร์ เอสเตอร์ ริฟิ เคชัน (interesterification) จัดเป็ นปฏิ กิ ริย า
tranesterification ประเภททีมีการแลกเปลียนหมู่ acyl ในโครงสร้างไตรกลีเซอไรด์จากตัวหนึงไป
ยังอีกตัวหนึง หรื อรับหมู่ acyl มาจาก acyl donor เพือให้เกิดการจัดเรี ยงตัวใหม่ของกรดไขมันทีเป็ น
องค์ประกอบได้เป็ น triglyceride รู ปแบบใหม่ (ภาพที 6) ซึ งทําให้สมบัติทางเคมีและกายภาพของ
ไขมันแตกต่างไปจากเดิมตามต้องการ จะเปลียนแปลงมากน้อยขึนกับองค์ประกอบและการจัดเรี ยง
ตัวของกรดไขมัน และสภาวะที เหมาะสม ไขมัน และนํามันที ผ่านการอิ นเทอร์ เ อสเทอริ ฟ ายน์
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สามารถแบ่งออกได้เป็ น 2 วิธี คือ การใช้สารเคมี (chemical interesterification) และการใช้เอนไซม์
(enzymatic interesterification) ซึ งเป็ นปฏิกิริยาทีทําให้เกิดการดัดแปลงโครงสร้างของโมเลกุลไตร
กลี เซอไรด์ในนํามันหรื อไขมัน แล้วทําให้สมบัติทางเคมีและทางกายภาพของไขมันและนํามัน
แตกต่างจากโครงสร้างเดิม
1. Chemical interesterification เป็ นวิธีทีมีการใช้มานานแล้วในอุตสาหกรรมเพือดัด
แปลงโครงสร้างของนํามันและไขมัน (Jeyarani และ Reddy, 2010) จะใช้สารเคมีเป็ นตัวเร่ งปฏิกิริยา
เช่น sodium metal และ sodium alkoxide ซึ งค่อนข้างจะไม่แพง (Yazdi และ Alemzadeh, 2011) และ
สามารถใช้ได้สะดวก แต่อย่างไรก็ตามจะพบว่ามีการสุ่ มของ fatty acid groups ในโมเลกุลไตรกลีเซอ
ไรด์ กระบวนการยังต้องทํา ในสภาวะทีมีอุณหภูมิสูง ทําให้เกิดการเสื อมเสี ยของผลิตภัณฑ์สุดท้าย
(Kurashige และคณะ, 1993; Foglia และ Villeneuve, 1997)
2. Enzymatic interesterification จะใช้เอนไซม์ lipase เป็ นตัวเร่ งปฏิกิริยาทีมีความจํา
เพาะเจาะจงต่อตําแหน่ งของ acly groups ในโมเลกุลไตรกลีเซอไรด์มากกว่า (Foglia และ Villeneuve, 1997; ณัฐยาวรรณ, 2547) สามารถผลิตผลิตภัณฑ์ให้มีรูปแบบของไตรกลีเซอไรด์ใหม่ตาม
ต้องการอย่างรวดเร็ ว
ซึ งการใช้เอนไซม์ไลเปสนี ช่วยให้มีปริ มาณ by-products น้อยกว่าการใช้สารเคมีเป็ น
ตัวเร่ งปฏิ กิริยา นอกจากนี ยังเป็ นกระบวนการทีใช้พลัง งานตํา เป็ น green process เนื องจาก
ก่อให้เกิดของเสี ยทีเป็ นพิษต่อสิ งแวดล้อมในปริ มาณตํา ราคาถูกและยังสามารถควบคุมผลิตภัณฑ์
ได้ดีกว่าด้วย(Xu, 2000) การใช้เอนไซม์ไลเปสทีมีความจําเพาะทีตําแหน่งไตรกลีเซอไรด์ sn-1 และ
sn-3 นัน เอนไซม์จะไปทําลายพันธะของโครงสร้างไตรกลีเซอไรด์เฉพาะตําแหน่งที 1 และ 3 โดย
ไม่เปลียนกรดไขมันในตําแหน่ง sn-2 ในขณะทีเอนไซม์ไลเปสชนิดไม่จาํ เพาะเจาะจงจะตัดแบบสุ่ ม
ทุกตําแหน่ งของไตรกลีเซอไรด์ ส่ งผลให้ได้ผลิ ตภัณฑ์ทีมีชนิ ดของโมเลกุลไตรกลีเซอไรด์ตามที
ต้องการน้อย (Yazdi และ Alemzadeh, 2011)
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ภาพที 6 ปฏิกิริยาระหว่างกลีเซอไรด์กบั กลีเซอไรด์ หรื อเอสเทอร์ อืน
ทีมา: อนรรฆอร (2553)
เนื องจากปฏิกิริยาอินเตอร์ เอสเตอร์ ริฟิเคชันแบบใช้สารเคมี แม้จะมีตน้ ทุนน้อย ราคา
ถูก แต่ทาํ ให้เกิดการแลกเปลียนหมู่ acyl แบบสุ่ มของกรดไขมันบนโครงสร้างไตรกลีเซอไรด์ รวม
ทังอาจมีสารเคมีเหลืออยูห่ ลังจากการทําปฏิกิริยา (Yazdi และ Alemzadeh, 2011) จึงส่ งผลให้ปัจจุ
บันการดัดแปลงโครงสร้างโมเลกุลไตรกลีเซอไรด์ในนํามันหรื อไขมันด้วยวิธีอินเตอร์ เอสเตอร์ ริฟิ
เคชันแบบใช้เอนไซม์เพือการผลิตไขมันทดแทนเนยโกโก้ได้รับความสนใจเป็ นอย่างมากจากภาค
อุตสาหกรรม (Tchobo และคณะ, 2009)
การทําปฏิกิริยาอินเตอร์ เอสเตอร์ ริฟิเคชัน อาจไม่จาํ เป็ นต้องใช้ acyl donor ก็ได้ แต่อาจ
เป็ นกระบวนการทีผสมนํามันสองชนิดเข้าด้วยกัน เนืองจากไขมันหรื อนํามันแต่ละชนิ ดมีคุณสมบัติ
แตกต่างกัน บางชนิดมีกรดสเตียริ กปริ มาณมาก บางชนิดมีกรดปาล์มิติกปริ มาณมาก เมือนํามาผสม
กันแล้วทําปฏิ กิริยาก็จะเกิ ดการแลกเปลี ยนกรดไขมันในโครงสร้ างด้วยกันเอง เช่ น งานวิจยั ของ
Yazdi และ Alemzadeh(2009) ทําการปรับปรุ งคุ ณภาพของนํามันปาล์มกับนํามันดอกทานตะวัน
ด้วยปฏิกิริยาอินเตอร์ เอสเตอร์ ริฟิเคชันโดยใช้เอนไซม์ โดยทีนํามันปาล์มมีปริ มาณกรดปาล์มิติกสู ง
ส่ วนนํามันดอกทานตะวันมีกรดลิโนเลอิก ซึ งเป็ นกรดไขมันชนิ ดไม่อิมตัวทีมีพนั ธะคู่ 2 อัน (poly
unsaturated fats) เมือผสมไขมันทังสองชนิดเข้าด้วยกันจะทําให้นามั
ํ นปาล์มมีปริ มาณกรดไขมันไม่
อิมตัว (poly unsaturated fatty acid) มากขึน กรดไขมันดังกล่าวมีคุณประโยชน์ต่อสุ ขภาพของ
มนุษย์ (De Martini Soares และคณะ, 2009) นอกจากนียังมีงานวิจยั ในทํานองเดียวกันนี เช่น การทํา
ปฏิกิริยาอินเตอร์ เอสเตอร์ ริฟิเคชันโดยใช้เอนไซม์ไลเปสของนํามันดอกทานตะวันทีมีปริ มาณกรด
โอเลอิกสู งกับนํามันถัวเหลืองทีผ่านกระบวนการไฮโดรจีเนชัน (Adhikari และคณะ, 2009) นํามัน
ปาล์มสเตียริ นผสมกับนํามันรําข้าว (Reshma และคณะ, 2008) นํามันถัวเหลืองทีผ่านกระบวนการ
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ไฮโดรจีเนชัน ผสมกับนํามันเมล็ดเรฟ (rapeseed) และนํามันดอกทานตะวัน (Farmani และคณะ,
2007) เป็ นต้น สุ ดท้ายแล้วไขมันดัดแปลงทีได้ออกมาจะมีคุณสมบัติทีเปลียนแปลงไปและสามารถ
นําไปใช้ได้ตามวัตถุประสงค์ทีต้องการ
2.5 ปฏิกริ ิยาอินเตอร์ เอสเตอร์ ริฟิเคชัน
การดัดแปลงโครงสร้างไขมันเพือให้เกิดการเปลียนแปลงทางเคมีและทางกายภาพของ
ไตรกลีเซอไรด์ โดยอาศัยเอนไซม์ไลเปส ซึ งเอนไซม์ไลเปสพบได้อย่างกว้างขวางในธรรมชาติ และ
จะสามารถทําปฏิกิริยาได้ในระบบทีมีนามั
ํ นและนํา (heterogeneous) หรื อเรี ยกกระบวนการนี ว่า
Lipase-catalyzed interesterification มีขอ้ ดีคือสามารถควบคุมปฏิกิริยาได้โดยให้เฉพาะเจาะจงต่อตํา
แหน่ง หลังจากทีเอนไซม์ไลเปสทําปฏิกิริยา ไตรกลีเซอไรด์จะถูกไฮโดรไลต์ เป็ นโมโนกลีเซอไรด์
ไดกลีเซอไรด์ กรดไขมันอิสระ และกลีเซอรอล (Osborn และ Akoh, 2002) โดยปฏิกิริยาของเอน
ไซม์ไลเปสประกอบด้วย ปฏิกิริยา hydrolysis (การย่อยสลาย) และปฏิกิริยา esterification (การสัง
เคราะห์ ) ดังแสดงในภาพที 7 นําจะต้องถูกเคลื อนย้ายออกจากปฏิ กิริยา เพือลดการเกิ ดปฏิ กิริยา
hydrolysis และเพิมอัตราการเกิดปฏิกิริยา esterification ดังนันหากมีปริ มาณนําในระบบมากเกินไป
จะทําให้เกิดการสะสมของกลีเซอรอล กรดไขมันอิสระ โมโนกลีเซอไรด์ ไดกลีเซอไรด์ อย่างไรก็
ตาม นําก็ยงั คงมีความสําคัญเพือทีจะรักษาความสมดุลในการปฏิกิริยา เนืองจากสนับสนุ นการทํา
งานของเอนไซม์ให้เกิดขึนโดยสมบูรณ์ แต่จะต้องรักษาความสมดุ ลของระบบไว้ดว้ ย (Silva และ
คณะ, 2011) จากนันไตรกลี เซอไรด์ทีมีอยูใ่ นระบบจะทําปฏิ กิริยาโดยจะมีการแลกเปลี ยนหมู่ acyl
กันเองระหว่างไตรกลีเซอไรด์ ซึ งก็คือการเกิดปฏิกิริยาอินเตอร์เอสเตอร์ ริฟิเคชัน(Gandhi, 1997)
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Triglyceride

Free fatty acid Glycerol

Free fatty acid Glycerol

Triglyceride

ภาพที 7 ขันตอนการเกิดปฏิกิริยาอินเตอร์เอสเตอร์ ริฟิเคชัน
ทีมา: Gandhi (1997)
2.6 ปัจจัยทีมีผลต่ อกระบวนการผลิตไขมันทดแทนเนยโกโก้จากนํามันหรือไขมันพืชด้ วย
กระบวนการอินเตอร์ เอสเตอร์ ริฟิเคชั นโดยใช้ เอนไซม์
2.6.1 ชนิดของ acyl donor
การเลือกใช้ acyl donor ขึนอยูก่ บั ปฏิกิริยาของไขมันแต่ละชนิด และปริ มาณกรดไขมัน
ทีมีอยู่ อย่างเช่น เนยโกโก้ มีปริ มาณกรดปาล์มิติก กรดสเตียริ ก และกรดโอเลอิกมาก ดังนัน การ
ผลิตไขมันดัดแปลงควรทําการเติม acyl donor ทีนํามันหรื อไขมันชนิ ดนันมีปริ มาณน้อยเพือเป็ น
การเพิมปริ มาณกรดไขมันให้ใกล้เคียงกับวัตถุประสงค์ทีต้องการ ตัวอย่างเช่น ไตรกลีเซอไรด์หลัก
ในนํามันมะพร้าวมีปริ มาณกรดลอริ ก กรดไมริ สติก และกรดปาล์มิติกมาก จึงมีการเติม stearic acid
methyl ester เพือเป็ น acyl donor ให้กบั การทําปฏิกิริยาอินเตอร์ เอสเตอร์ ริฟิเคชัน เป็ นการเพิมปริ
มาณกรดสเตียริ กกับโครงสร้างไตรกลีเซอไรด์ ผลิตภัณฑ์ทีได้จะมีความคงตัวมากขึน เป็ นไขมันที
แข็งมากขึน ซึ งกรดสเตียริ กทีเติมลงไปซึ งเป็ นกรดไขมันทีมีความจุดหลอมเหลวสู ง จึงทําให้ผลิต
ภัณฑ์ทีได้มีจุดหลอมเหลวสู งขึนด้วย (Rao และคณะ, 2001) การผลิตไขมันทดแทนเนยโกโก้จาก
นํามันเมล็ดชาด้วยปฏิกิริยาอินเตอร์ เอสเตอร์ ริฟิเคชันด้วย methyl stearate และ methyl palmitate
เนืองจากนํามันเมล็ดชามีปริ มาณกรดปาล์มิติกและกรดสเตียริ ก 8.26 และ 2.06% ตามลําดับ นับว่ามี
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ปริ มาณน้อยจึงต้องมีการเติม acyl donor ทังสองชนิ ด เมือทําการเติม acyl donor ทีให้กรดปาล์มิติก
และกรดสเตียริ กลงไปแล้ว พบว่าในนํามันเมล็ดชามีปริ มาณกรดปาล์มิติกและกรดสเตียริ ก เพิมขึน
เป็ น 31.43 และ 29.26 ตามลําดับ (Wang และคณะ, 2006) การผลิตไขมันทดแทนเนยโกโก้จากนํา
มันมะกอก (Refined olive pomace oil) โดยเป็ นการทําปฏิกิริยา acidolysis ของนํามันมะกอกกับ
กรดปาล์มิติก และกรดสเตียริ ก เนืองจากนํามันมะกอกมีปริ มาณกรดปาล์มิติกและกรดสเตียริ กเพียง
13.00 และ 3.00% ตามลําดับ และมีปริ มาณ POP POSt และ StOSt 1.1 1.05 และ 1.2% ตามลําดับ
ซึ งหลังจากทําปฏิกิริยาแล้วมีปริ มาณ POP POSt และ StOSt เพิมขึนเป็ น 10.9 19.7 และ 11.2%
ตามลําดับ (Ciftci และคณะ, 2009)
งานวิจยั ก่อนหน้านีมีทงที
ั เลือกใช้ acyl donor ทีเป็ นกรดไขมันทีอยูใ่ นรู ปเอสเทอร์ ของ
เมทิลหรื อเอทิล (methyl ester หรื อ ethyl ester) และกรดไขมันอิสระ อย่างไรก็ตามความเหมาะสม
ในการทําปฏิกิริยาของ acyl donor ขึนอยูก่ บั ชนิดของไขมันและสภาวะทีทําการศึกษาด้วย
2.6.2 ปริมาณสารตังต้ นทีใช้ ในการทําปฏิกริ ิยา
การทําปฏิกิริยาอินเตอร์ เอสเตอร์ ริฟิเคชัน สารตังต้นทีใช้ควรจะมีสัดส่ วนทีเหมาะสม
เพราะหากมีสัดส่ วนไม่เหมาะสมจะส่ งผลกระทบให้สารตังต้นไม่วา่ จะเป็ นนํามันหรื อ acyl donor
เหลื ออยูจ่ ากการทําปฏิกิริยา ส่ งผลให้ไขมันดัดแปลงทีได้มีประสิ ทธิ ภาพทีไม่ดีเนื องจากมีปริ มาณ
กรดไขมันอิสระเหลืออยู่ รวมทังยังส่ งผลต่อปริ มาณ yield ทีได้อีกด้วย
Abigor และคณะ (2003) ทําการศึกษาการผลิตไขมันทดแทนเนยโกโก้จากนํามันปาล์ม
ทีผ่านกระบวนการทําให้บริ สุทธิ ฟอกสี และขจัดกลิน(Refined, bleached and deodorized: RBDPO) และนํามันถัวเหลืองทีผ่านกระบวนการไฮโดรจีเนชัน (hydrogenated soybean oil: HSO) โดย
สัดส่ วนของนํามันปาล์มต่อนํามันถัวเหลืองโดยนําหนัก คือ 3:1 1.6:1 1:1 1:1.6 และ 1:3 ตามลํา
ดับ เตรี ยมตัวอย่างจากสารตังต้นทังหมด 3 กรัม หลังจากทีให้ความร้ อนไปแล้วเป็ นเวลา 5 นาที
ทีอุณหภูมิ 70 °C จากนันเติมเอนไซม์ไลเปสตรึ งรู ป (ผลิตจากเชือ Rhizomucor miehei) ลงไป 10%
โดยนําหนักของสารตังต้น ทําปฏิกิริยาต่อไปทีอุณหภูมิ 70 °C เป็ นเวลา 4 ชัวโมง ด้วยการกวนปั น
ด้วยความถี 200 rpm จากนันทําการวิเคราะห์องค์ประกอบของกรดไขมันด้วยเทคนิค Gas chromatography (GC) และวิเคราะห์โครงสร้างไตรกลีเซอไรด์ดว้ ยเทคนิค High performance chromatography (HPLC)
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องค์ประกอบของกรดไขมันที มี อยู่ใ นนํามันปาล์มก่ อนการดัดแปลงมีก รดโอเลอิ ก
(C18:1) และ กรดปาล์มิติก (C16:0) เป็ นกรดไขมันชนิดหลัก เนืองจากมีปริ มาณมากถึง 39.9% และ
45.8% ตามลําดับ ส่ วนในนํามันถัวเหลือง มีกรดไขมันหลัก คือ กรดสเตียริ ก มีมากถึง 83.9% และ
เนยโกโก้ทีนํามาศึกษามีปริ มาณของกรดไขมัน ซึงประกอบด้วยกรดปาล์มิติก กรดสเตียริ ก และกรด
โอเลอิก 25.2% 35.5% และ 35.2% ตามลําดับ ในนํามันทีผ่านการดัดแปลงพบว่าทีสัดส่ วนของนํา
มันปาล์มต่อนํามันถัวเหลือง 1.6 : 1 มีลกั ษณะเป็ นกึงของแข็ง เนื องจากมีสัดส่ วนของกรดไขมันไม่
อิมตัวเป็ นองค์ประกอบถึง 1 ใน 4 ของกรดไขมันส่ วนใหญ่ทีสนใจ รวมทังยังมีกรดโอเลอิกปริ มาณ
มากทีสุ ด ดังแสดงในตารางที 6 สอดคล้องกับเนยโกโก้ซึงจะต้องมีปริ มาณกรดโอเลอิกปริ มาณมาก
เช่นกัน อย่างไรก็ตามกรดไขมันทีศึกษาได้จะอยู่ตามตําแหน่งต่างๆบนโมโนกลีเซอไรด์ ไดกลีเซอ
ไรด์ และไตรกลี เซอไรด์ ในการผลิ ตไขมันทดแทนเนยโกโก้ ต้องการปริ มาณไตรกลีเซอไรด์ที
เหมือนกับเนยโกโก้ เพือเป็ นหลักฐานในการยืนยันว่าผลิ ตภัณฑ์ทีได้มีลกั ษณะทางเคมีทีคล้ายกับ
เนยโกโก้จริ ง
ตารางที 6 องค์ประกอบของกรดไขมันในเนยโกโก้ นํามันปาล์ม นํามันถัวเหลือง และนํามัน
ปาล์มผสมนํามันถัวเหลืองทีผ่านกระบวนการอินเตอร์ เอสเตอร์ ริฟิเคชัน

ทีมา: Abigor และคณะ (2003)
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ตารางที 7 องค์ประกอบของไตรกลีเซอไรด์ในโครงสร้างเนยโกโก้และนํามันปาล์มผสมนํามันถัว
เหลืองดัดแปลงทีผ่านกระบวนการอินเตอร์ เอสเตอร์ ริฟิเคชัน

ทีมา: Abigor และคณะ (2003)
จากตารางที 7 จะเห็นได้วา่ นํามันปาล์มต่อนํามันถัวเหลือง 1.6:1 ทีผ่านการดัดแปลงจะ
มีปริ มาณของ POP POSt และ StOSt เป็ น 11 39 และ 23% ตามลําดับ ซึ งสอดคล้องกับ POP POSt
และ StOSt ของเนยโกโก้ทีนํามาศึกษางานวิจยั นี คือ 17 45 และ 31% ตามลําดับ จึงสรุ ปได้ว่า
นํามันปาล์มต่อนํามันถัวเหลือง 1.6:1 เหมาะสมทีสุ ดในการนํามาผลิตไขมันทดแทนเนยโกโก้
การผลิตไขมันทดแทนเนยโกโก้จากนํามันมะกอก โดยทําปฏิกิริยา Lipase-catalyzed
acidolysis ของนํามันมะกอกกับกรดปาล์มิติก และกรดสเตียริ กทีมีอตั ราส่ วนโดยโมลของนํามัน
มะกอก:กรดปาล์มิติก: กรดสเตียริ ก คือ 1:1:1 1:1:3 1:3:3 และ 1:2:6 ปริ มาณของ POP POSt และ
StOSt มีปริ มาณมากขึนจนกระทัง 4 ชัวโมง ระยะเวลาหลังจากนันมีค่าคงที จากภาพที 8 พบว่า
อัตราส่ วนของสารตังต้น 1:2:6 มีปริ มาณของ POS และ SOS มากทีสุ ด อัตราส่ วนของสารตังต้น
1:3:3 มีปริ มาณ POP มากทีสุ ด แต่เนื องจากว่าการผลิตไขมันทดแทนเนยโกโก้ทีดี จะต้องทําการ
เปรี ยบเทียบอัตราส่ วนของไตรกลีเซอไรด์ทีสําคัญทัง 3 ชนิด นันคือ POP POSt และ StOSt ให้
คล้ายกับเนยโกโก้มากทีสุ ด
นํามันมะกอกก่อนทําการดัดแปลงมีปริ มาณ POP POSt และ StOSt เพียง 1.1 1.05
และ 1.2% ตามลําดับ เมือทําการเปรี ยบเทียบกับเนยโกโก้ทีนํามาใช้ในการวิเคราะห์ มี POP POSt
และ StOSt 18.9 33.1 และ 24.7% ตามลําดับ นํามันมะกอกดัดแปลงทีอัตราส่ วนสารตังต้น 1:1:3 ทํา
ให้มีองค์ประกอบไตรกลีเซอไรด์เปลียนแปลงไป คือ มีปริ มาณ POP POSt และ StOSt เพิมขึนเป็ น
7.6 14.1 และ 11% ตามลําดับ แต่เมือทําการเพิมปริ มาณของ acyl donor เป็ น 2 เท่าจากสัดส่ วนเดิม
ํ นมะกอกในปริ มาณเท่าเดิม พบว่าให้ปริ มาณ POP POSt และ
1:3 ไปเป็ น 2:6 ในขณะทีใช้นามั
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StOSt ทีเหมาะสมยิงขึน คือ 10.5 19 และ 13.5% ตามลําดับ ทังนี Ciftci และคณะ (2009) ยังได้
กล่าวไว้ว่า หากทําการทดลองต่อไปโดยใช้ปริ มาณ acyl donor ทีสู งกว่าอัตราส่ วนดังกล่าว เช่ น
1:3:9 หรื อ 1:4:12 อาจจะทําให้ได้ปริ มาณไตรกลีเซอไรด์ทีต้องการเพิมมากขึน แต่นนเป็
ั นการเพิม
ต้นทุนให้กบั อุตสาหกรรมในเชิงของเศรษฐกิจ

ภาพที 8 ปริ มาณร้อยละของ POP (a) POSt (b) และ StOSt (c) ทีได้จากการดัดแปลงนํามันมะกอก :
กรดปาล์มิติก : กรดสเตียริ ก ทีสัดส่ วนต่างๆ
ทีมา: Ciftci และคณะ (2009)
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2.6.3 ระยะเวลาทีใช้ ในการทําปฏิกริ ิยา
งานวิจยั ของ Jeyarani และ Reddy (2010) ทําการศึกษาการดัดแปลงโครงสร้างของนํา
มันผสมระหว่าง นํามัน mahua และ ไขมัน kokum ด้วยปฏิกิริยาอินเตอร์ เอสเตอร์ ริฟิเคชัน เพือดัด
แปลงโครงสร้างให้คล้ายคลึงกับไขมันทีผ่านกระบวนการไฮโดรจีเนชันทีใช้สําหรับอุตสาหกรรม
อาหารหรื อเบเกอรี
ไขมัน kokum เป็ นไขมันแข็ง ทีมี ปริ มาณกรดสเตี ยริ กสู ง ประมาณ 62% และนํามัน
mahua เป็ นไขมันกึงของแข็ง ประมาณ 50% เป็ นกรดไขมันไม่อิมตัว ดังแสดงในตารางที 8
ตารางที 8 องค์ประกอบของกรดไขมันในนํามัน mahua ไขมัน kokum และนํามันผสม
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

43.0

31.0

36.5

Slip melting point (°C)
ทีมา: Jeyarani และ Reddy (2010)

การผสมนํามัน mahua และ ไขมัน kokum แล้วทําปฏิกิริยาอินเตอร์ เอสเตอร์ ริฟิเคชัน
โดยใช้เอนไซม์ไลเปสทีเฉพาะเจาะจงทีตําแหน่ง sn-1,3 ซึ งอยูใ่ นรู ปของเอนไซม์ตรึ งรู ป (immobilized enzyme) จากเชื อ Thermocyces lanuginosus โดยมีส่วนผสมของนํามัน mahua และ ไขมัน
kokum เป็ นสัดส่ วน 50:50 โดยนําหนัก ปริ มาณ 10 กรัม ใส่ ในขวดรู ปชมพู่ (Conical flask) ขนาด
25 มิลลิลิตร เติม hexane 2 มิลลิลิตร และเอนไซม์ไลเปส 1 กรัม (10% ของนําหนักสารตังต้น) นํา
ไปวางไว้บนเครื องเขย่าสาร (orbitary shaker) ทีมีนาร้
ํ อนอุณหภูมิ 55°C ไหลวน ความเร็ วรอบของ
การหมุน 200 rpm ทําการเก็บตัวอย่างทีทําปฏิกิริยาเป็ นระยะเวลา 30 นาที 1 2 3 5 6 และ 24
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ชัวโมง หลังจากการทําปฏิกิริยาผ่านไปตามเวลาทีกําหนดจะทําการเก็บตัวอย่างแล้วค่อยๆเทตัวอย่าง
ผ่าน anhydrous sodium sulphate เพือกําจัดเอนไซม์และความชื นทีเหลืออยู่ หลังจากนันนําตัวอย่าง
ไประเหย hexane ออก
การใช้สารตังต้นในปริ มาณทีเท่ากัน แต่ใช้ระยะเวลาทีแตกต่างกันมีผลทําให้ปฏิกิริยา
อินเตอร์เอสเตอร์ริฟิเคชันมีประสิ ทธิ ภาพแตกต่างกัน ส่ งผลทําให้โครงสร้างของไตรกลีเซอไรด์ก็มี
ปริ มาณแตกต่างกันด้วย ดังแสดงในตารางที 2 โครงสร้างไตรกลีเซอไรด์ทีสนใจ คือ POP, POSt
และ StOSt จะเห็นได้วา่ StOSt มีปริ มาณลดลง เมือระยะเวลาเพิมมากขึน ทีระยะเวลาในการทํา
ปฏิกิริยา 2 ชัวโมง จะทําให้มีปริ มาณ POSt มากทีสุ ด คือ 22.4% ขององค์ประกอบไตรกลีเซอไรด์ที
สนใจ ในขณะที StOSt และ POP ลดลงเมือระยะเวลาเพิมขึน ดังนันแสดงว่าชัวโมงที 2 เหมาะสม
ที สุ ด หากต้อ งการนํา ไขมัน ผสมที นํา มาดัด แปลงมาผลิ ต ไขมัน ทดแทนเนยโกโก้ เพื อที จะ
เปรี ยบเทียบให้ง่ายขึน จึงนําข้อมูลบางส่ วนจากตารางที 9 มาพล็อตเป็ นกราฟ ดังภาพที 9
ตารางที 9 องค์ประกอบของไตรกลีเซอไรด์ทีได้จากการทําปฏิกิริยาอินเตอร์ เอสเตอร์ ริฟิเคชัน
ของการผสมนํามัน mahua และ ไขมัน kokum ทีเวลาต่างกัน
Intererterified
StStSt PStSt PPSt StOSt
for
0h
0.6
0
0.3 50.4
30 min
1
0.6 0.3 40.8
1h
1.9 1.9 0.6 31.3
2h
2.3 2.1 0.8 31.6
3h
3.1 2.8 0.8 25.7
5h
4.3 3.9 1.1 24.1
6h
4.7 4.7 1.2 23
24 h
7.3 6.3 1.8 20.5
หมายเหตุ P คือ กรดปาล์มิติก O คือ กรดโอเลอิก
ทีมา: Jeyarani และ Reddy (2010)

POSt POP POO StOO OOO PLO/PPL
12.9 8.6 7.6 6.6 1.9
19.3 6.9 9.3 12.1 1.7
22 6.8 10.9 15.1 1.7
22.4 6 12 14.8 1.1
18.8 5.1 11.3 16.2 1.6
17.4 4.4 10.5 15.6 2.5
16.3 4.5 10 15 2.6
16 4.2 11.9 15.3 3.3
St คือ กรดเสตียริ ก L คือ กรดลิโนเลอิก

6.5
4.2
4.0
3.8
3.4
3.0
3.1
3.5
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ภาพที 9 การเปรี ยบเทียบองค์ประกอบของไตรกลีเซอไรด์ของการผสมนํามัน mahua และ ไขมัน
kokum จากการทําปฏิกิริยาอินเตอร์เอสเตอร์ ริฟิเคชัน
ทีมา: Jeyarani และ Reddy (2010)
งานวิจยั ของ Pinyaphong และ Phutrakul (2009) ศึกษาผลของระยะเวลาในการทํา
ปฏิกิริยาอินเตอร์ เอสเตอร์ ริฟิเคชันของนํามันปาล์ม โดยใช้เอนไซม์ไลเปสจากมะละกอ คือ Carica
papaya lipase มาใช้ในการทําปฏิกิริยา สารตังต้นทีใช้ในการทําปฏิกิริยาประกอบด้วยนํามันปาล์ม 2
มิลลิโมล methyl stearate 4 มิลลิโมล Carica papaya lipase 0.5 กรัม ทําปฏิกิริยาทีอุณหภูมิ 45°C
เวลาทีใช้ในการทําปฏิกิริยา คือ 0 4 8 และ 24 ชัวโมง
ในการศึกษานี จะทําการเปรี ยบเทียบสัดส่ วนของกรดสเตียริ ก และกรดปาล์มิติก จาก
การเปรี ยบเที ยบนําหนักร้ อยละโดยโมลของกรดไขมันที สําคัญในเนยโกโก้ คื อ กรดปาล์มิติก
24.4%, กรดสเตียริ ก 33.6% และกรดโอเลอิก 37% ซึ งปริ มาณของกรดสเตียริ ก ต่อ กรดปาล์มิติก
เป็ นสัดส่ วน 1.3 : 1.0 ดังนันปฏิกิริยาทีมีสัดส่ วนของกรดไขมันคล้ายสัดส่ วนดังกล่าวสามารถนํามา
ผลิตไขมันทดแทนเนยโกโก้ได้
หลังจากทําปฏิกิริยานํานํามันดัดแปลงทีได้ไปหาปริ มาณกรดไขมัน เช่น กรดปาล์มิติก
กรดเสตียริ ก กรดโอเลอิก กรดลิโนเลอิก โดย gas chromatography ดังแสดงในตารางที 10 พบว่า
เมือทําปฏิกิริยาแล้ว 4 ชัวโมง จะให้ปริ มาณสัดส่ วนของกรดสเตียริ กต่อกรดปาล์มิติก เป็ นสัดส่ วน
1.3 : 1.0 จึงเป็ นสัดส่ วนทีเหมาะสมในการผลิตไขมันทดแทนเนยโกโก้
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ตารางที 10 ปริ มาณกรดไขมันของนํามันปาล์มดัดแปลงจากการทําปฏิกิริยาอินเตอร์เอสเตอร์ริฟิ
เคชันทีระยะเวลาต่างๆ
reaction time (h)

Fatty acid (%)

C16:0 C18:0 C18:1 C18:2
0
40.8
1.6
48.1
9.5
4
26.9
36.8
30.4
5.9
8
24.4
39.3
31.5
4.9
24
19.4
44.3
30.1
0.2
ทีมา: Pinyapong และ Phutrakul (2009)

ratio of S:P
0.04 : 1
1.3 : 1
1.6 : 1
2.3 : 1

จากงานวิจยั ทีได้ยกตัวอย่ามาข้างต้น แสดงให้เห็ นว่า เวลาเป็ นปั จจัยหนึ งทีสําคัญใน
การทําปฏิกิริยาอินเตอร์ เอสเตอร์ ริฟิเคชันเพือผลิ ตไขมันทดแทนเนยโกโก้ การใช้เวลาทีน้อยลงจะ
ส่ งผลทําให้ใช้ตน้ ทุนและพลังงานตําลง แต่อย่างไรก็ตามต้องคํานึ งถึงคุณสมบัติของไขมันทีได้
หลังจากดัดแปลงให้มีลกั ษณะทางเคมีและทางกายภาพตรงตามวัตถุประสงค์ทีต้องการมากทีสุ ด
2.6.4 ปริมาณเอนไซม์ ทใช้
ี
งานวิจยั ของ Tchobo และคณะ (2009) ทําการศึกษาการผลิตไขมันทดแทนเนยโกโก้
ชนิ ด CBE จาก Pentadesma butyracea butter โดยใช้ ethyl palmitate ด้วยปฏิกิริยา Enzymatic
transesterification ซึ งการเกิดปฏิกิริยาของ transesterification คือการเกิ ดปฏิ กิริยาของไตรกลีเซอ
ไรด์กบั แอลกอฮอล์ แล้วแลกเปลียนหมู่ acyl เพือให้เกิดการจัดเรี ยงโครงสร้างไตรกลีเซอไรด์แบบ
ใหม่ขึน ดังแสดงในภาพที 10 โดยปริ มาณเอนไซม์ทีใช้เป็ น 2 5 8 และ 10% พบว่าการเพิมปริ มาณ
เอนไซม์มากขึนก่อให้เกิดอัตราการทําปฏิ กิริยา transesterification มากขึน (ภาพที 11) แต่เอนไซม์
8% ขึ นไปโดยนําหนักไม่มีผลกระทบต่อองค์ประกอบของไตรกลี เซอไรด์ แต่การใช้ปริ มาณ
เอนไซม์ทีน้อยจะเป็ นการลดต้นทุนในการผลิต CBE

ภาพที 10 การเกิดปฏิกิริยา Alcoholysis
ทีมา: Gandhi (1997)
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ภาพที 11 ปริ มาณไตรกลีเซอไรด์ทีได้จากการทําปฏิกิริยา Enzymatic transesterification ของ
Pentadesma butyracea butter โดยใช้เอนไซม์ปริ มาณต่างๆ
ทีมา: Tchobo และคณะ (2009)
การดัดแปลงโครงสร้างนํามันมะพร้าวด้วยปฏิกิริยาอินเตอร์ เอสเตอร์ ริฟิเคชัน โดยใช้
เอนไซม์ไลเปสด้วยการเติมกรดสเตียริ กลงไป เพือปรับปรุ งให้นามั
ํ นมะพร้าวมีจุดหลอมเหลวสู งขึน
เมือมีการเพิมปริ มาณเอนไซม์มากขึน ไม่วา่ จะเป็ นการทําปฏิกิริยาที 37°C เป็ นระยะเวลา 4 ชัวโมง
หรื อ 60°C เป็ นระยะเวลา 2 ชัวโมง ทีอัตราส่ วน 1:6 โดยโมล ผลปรากฏว่าการใช้เอนไซม์ปริ มาณ 5
8 และ 10% ส่ งผลทําให้ปริ มาณของกรดสเตียริ กทีได้ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญ (ภาพที 12)
ดังนันปริ มาณเอนไซม์ทีใช้ใ นการทํา ปฏิ กิ ริย าอิ นเตอร์ เอสเตอร์ ริฟิเคชัน จึ งเป็ นอี ก
ปั จจัยหนึ งทีส่ งผลต่อปริ มาณองค์ประกอบของไตรกลีเซอไรด์ หากใช้เอนไซม์ปริ มาณมากขึนอาจ
ส่ งผลทําให้ปริ มาณไตรกลีเซอไรด์ทีได้ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญ การเลือกใช้ปริ มาณเอนไซม์
จึงต้องคํานึงถึงต้นทุนในการผลิตด้วย
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ภาพที 12 ปริ มาณกรดสเตียริ กทีได้จากการทําปฏิกิริยาอินเตอร์ เอสเตอร์ ริฟิเคชันของนํามัน
มะพร้าวโดยใช้ปริ มาณเอนไซม์ต่างๆ
ทีมา: Rao และคณะ (2001)
2.6.5 ค่ า aw เริมต้ นของเอนไซม์
งานวิจยั ของ Wang และคณะ (2006) ศึกษาการผลิตไขมันทดแทนเนยโกโก้โดยการทํา
ปฏิกิริยาอินเตอร์ เอสเตอร์ริฟิเคชันของนํามันเมล็ดชา และกรดไขมันในรู ปของเอสเทอร์ (Fatty acid
methyl esters) โดยสารตังต้นในการทําปฏิกิริยาประกอบด้วย methyl stearate 1.2 กรัม methyl
palmitate 5.24 กรัม และนํามันเมล็ดชา 2.24 กรัม โดยใช้เอนไซม์ไลเปสตรึ งรู ป (จาก Porcine
pancreas lipase) 1.2 กรัม ทําปฏิกิริยาโดยการกวนตลอดเวลาด้วย magnetic stirrer ทีอุณหภูมิ 35°C
เป็ นเวลา 60 ชัวโมง ทําการศึกษาผลของปริ มาณนําของเอนไซม์ในการทําปฏิกิริยา 5, 10, 20, 30
และ 40 mg/g ของสารตังต้น พบว่า ปริ มาณนําเป็ นสิ งทีจําเป็ นต่อการทํางานของเอนไซม์ ปริ มาณนํา
ทีมากจะส่ งผลให้เอนไซม์ไลเปสไม่เสถี ยร และเป็ นสาเหตุทีทําให้เกิ ด by-product เช่น ไดกลีเซอ
ไรด์ และกรดไขมันอิสระ ในภาพที 13 ปริ มาณนําเริ มต้นในเอนไซม์ทีเหมาะสมต่อการเกิดกรดปาล์
มิติกและกรดสเตียริ กในโครงสร้างแตกต่างกัน ยิงเอนไซม์มีปริ มาณนํามากจะทําให้โครงสร้างของ
ไขมันมีกรดปาล์มมิติกมาก เอนไซม์ทีมีปริ มาณนํา 30 mg/g ของสารตังต้น จะทําให้มีกรดปาล์มิติก
มากทีสุ ด แต่การทําปฏิกิริยาของเอนไซม์ทีมีปริ มาณนํา 10 และ 30 mg/g ของสารตังต้น ไม่แตกต่าง
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อย่างมีนยั สําคัญ ส่ วนปริ มาณของกรดสเตียริ กจะมีปริ มาณมาก เมือเอนไซม์มีปริ มาณนํา 10 mg/g
ของสารตังต้น เพือหลีกเลียง by-product ทีจะเกิ ดขึนจึงเลือกใช้เอนไซม์ทีมีปริ มาณ aw เริ มต้น 10
mg/g ของสารตังต้นในการผลิตไขมันทดแทนเนยโกโก้

ภาพที 13 ปริ มาณของกรดปาล์มิติกและกรดสเตียริ กทีได้จากการทําปฏิกิริยาอินเตอร์เอสเตอร์ริฟิ
เคชันของนํามันเมล็ดชาโดยใช้ปริ มาณเอนไซม์ต่างๆ
ทีมา: Wang และคณะ (2006)
นอกจากนี Wang และคณะ (2006) ยังได้ทาํ การศึกษาผลของปริ มาณ aw เริ มต้นใน
เอนไซม์ทีมีผลต่อการทํางานของเอนไซม์ไลเปส เมื อนํามาใช้หลังจากทําปฏิ กิริยา 5 ซํา แล้ววิ
เคราะห์ความสามารถในการทํางานของเอนไซม์ทียังเหลืออยูข่ องเอนไซม์ไลเปสตรึ งรู ป เอนไซม์ไล
เปสทีมีปริ มาณ aw เริ มต้น 10% มีประสิ ทธิ ภาพ 83.5% หลังจากถูกใช้ไปแล้ว 5 ซํา แต่เอนไซม์ไล
เปสทีมีปริ มาณ aw เริ มต้น 40% สามารถรักษาประสิ ทธิ ภาพในการทํางานของเอนไซม์ไว้ได้ เพียง
19.37% หลังจากถูกใช้ไปแล้ว 5 ซําเช่นเดียวกัน (ภาพที 14) ทังนี เนืองจากปริ มาณความชื นเริ มต้น
ของเอนไซม์ทีมากขึน ทําให้เกิดการเปลียนแปลงรู ปร่ างของโปรตีน ซึ งส่ งผลกระทบสําคัญต่อการ
ทํางานของเอนไซม์
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ภาพที 14 ประสิ ทธิ ภาพการทํางานของเอนไซม์ทีมีค่า aw เริ มต้นต่างๆ หลังจากถูกใช้ในแต่ละครัง
ทีมา: Wang และคณะ (2006)
2.7 เอนไซม์ ไลเปส
เอนไซม์ไลเปสเป็ นเอนไซม์กลุ่มไฮโดรเลส ทําหน้าทีเร่ งปฏิกิริยาการย่อยสลายพันธะ
เอสเทอร์ ของไขมันและนํามันในสภาวะทีมีนาํ มีชือตามระบบว่ากลีเซอรอลเอสเทอร์ ไฮโดรเลส
(glycerol ester hydrolase) และมีชือตามรหัสคือ EC.3.1.1.3 พบทังในคน สัตว์ และในปั จจุบนั มี
การสกัดไลเปสจากจุลินทรี ย ์ ปฏิกิริยาของเอนไซม์ไลเปสนีมี 2 ลักษณะใหญ่ๆดังนี (ปราณี , 2547)
1. ไลเปสทีมีความจําเพาะทีตําแหน่ง 1 และ 3 บนโมเลกุลไตรกลีเซอไรด์ (1,3 – specific lipase)
ดังแสดงในภาพที 15
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ภาพที 15 ไลเปสทีมีความจําเพาะทีตําแหน่ง 1 และ 3 บนโมเลกุลไตรกลีเซอร์ไรด์
ทีมา: อนรรฆอร (2553)
2. ไลเปสทีไม่มีความจําเพาะทีตําแหน่งบนโมเลกุลไตรกลีเซอไรด์ (non – specific lipase) ดัง
แสดงในภาพที 16

ภาพที 16 ไลเปสทีไม่มีความจําเพาะทีตําแหน่งบนโมเลกุลไตรกลีเซอไรด์
ทีมา: อนรรฆอร (2553)
โดยทัวไปแล้วมีปัจจัยหลายอย่างทีมีผลต่อประสิ ทธิภาพในการทํางานของเอนไซม์
(นิธิยา, 2548) ตัวอย่างเช่น
1. อุณหภูมิ เนื องจากอัตราเร็ วของปฏิ กิริยาทีเร่ งด้วยเอนไซม์จะแปรผันตามอุณหภูมิ
และอุณหภูมิยงั มีผลต่อความคงตัวของเอนไซม์ หากอุณหภูมิสูงเกิ นไปจะทําให้โปรตีนเสี ยสภาพ
ธรรมชาติ และมีผลทําให้ความสามารถในการเร่ งปฏิกิริยาของเอนไซม์สูญเสี ยไปด้วย เอนไซม์แต่
ละชนิดจะมีค่าอุณหภูมิทีเหมาะสม (Optimum pH) สําหรับเร่ งปฏิกิริยาให้ได้ความเร็ วสู งสุ ด และ
เอนไซม์จะสู ญเสี ย Activity มากขึนเมือเพิมอุณหภูมิสูงขึนมากกว่าค่าอุณหภูมิทีเหมาะสม
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2. ความเข้มข้นของสารตังต้นของปฏิกิริยา ในปฏิกิริยาทีมีสารตังต้นเพียงชนิ ดเดียว เมือ
ความเข้มข้นของสารตังต้นเพิมขึน จะทําให้อตั ราเร็ วของปฏิกิริยาเพิมขึนจนถึงจุดทีมีความเร็ วสู งสุ ด
หากเพิมความเข้มข้นของสารตังต้นต่อไป อัตราเร็ วของปฏิกิริยาจะคงที และหากความเข้มข้นของ
สารตังตันสู งเกินไปอาจจะไปยับยังอัตราเร็ วของปฏิกิริยาให้ชา้ ลงได้
3. ความเข้มข้นของเอนไซม์ ทีสภาวะความเข้มข้นของสารตังต้น pH อุณหภูมิ และ
บัฟเฟอร์ทีใช้คงที เมือเพิมความเข้มข้นของเอนไซม์ให้มากขึนจะทําให้อตั ราเร็ วของปฏิกิริยาเพิมขึน
แต่ทงนี
ั ต้องไม่มีสารยับยังการทํางานของเอนไซม์อยูด่ ว้ ย
4. ค่าความเป็ นกรดด่าง เนืองจากเอนไซม์เป็ นโปรตีน ดังนันการเปลียนแปลง pH ของ
สารละลายโปรตีนจะมีผลต่อประจุทีเกิดขึนบนโมเลกุลของโปรตีน จึงมีผลกระทบต่อการทํางาน
ของเอนไซม์ดว้ ย โดยเฉพาะทีบริ เวณ Active site ซึ งเป็ นตําแหน่งทีสารตังต้นจะเข้ารวมตัวกับเอน
ไซม์ ดังนันเอนไซม์แต่ละชนิดจึงมีค่า pH ทีเหมาะสม สําหรับเร่ งปฏิกิริยาให้ได้ความเร็ วสู งสุ ด
เสมอ หากค่า pH ของสารละลายสู งหรื อตํากว่าค่า pH ทีเหมาะสม จะทําให้ความเร็ วของปฏิกิริยาที
เกิดขึนช้าลง แต่มีเอนไซม์บางชนิดทีมีค่า pH ทีเหมาะสมเป็ นช่วงกว้าง
5. ปริ มาณนํา นําจะทําให้การทํางานของเอนไซม์เกิดได้ดี ดังนันจึงต้องทํางานในสภาวะ
ทีสารละลายเป็ นนํา
เอนไซม์ทีใช้ในกระบวนการอินเทอร์เอสเตอร์ ริฟิเคชันส่ วนใหญ่อยูใ่ นรู ปของเอนไซม์
ตรึ งรู ป (immobilized enzymes) ซึ งจะได้ประโยชน์และคุม้ ทุนเมือเทียบต่อหน่วยกว่าเอนไซม์
อิสระ (Pinyaphong และ Phutrakul, 2009; Undurraga และคณะ, 2001) เอนไซม์ตรึ งรู ปเป็ นเอน
ไซม์ทีถูกกําหนดหรื อทําให้มาอยูใ่ นขอบเขตทีจัดไว้ อาจมีโมเลกุลใหญ่ขึนด้วยการเชื อมข้ามพันธะ
เคมี หรื อไม่มี พ นั ธะเคมี ละลายนําได้ย ากขึ นหรื อไม่ ล ะลายเลย มี ผลทํา ให้เอนไซม์เปลี ยนจาก
สถานะตัวเร่ ง ปฏิ กิริยาที เป็ นของเหลว กลายเป็ นตัวเร่ ง ปฏิ กิริยาที เป็ นของแข็งขณะทํา ปฏิ กิริย า
(solid catalyst) อาจเรี ยกได้หลายแบบ เช่น เอนไซม์ตรึ งรู ป (Immobilized Enzymes) เอนไซม์ไม่
ละลายนํา (water-insolube enzymes) เอนไซม์ยึดรู ป (fixed enzymes) (นิธิยา, 2549) ซึ ง Kennedy
และ Cabral (1987) ได้ให้ความหมายไว้วา่ เอนไซม์ทีถูกจํากัดทางรู ปร่ างหรื อทําให้จาํ เพาะอยูเ่ ฉพาะ
บริ เวณที มี ข อบเขตที แน่ นอนในช่ องว่า งร่ วมกับการทํางานทีเกี ยวข้องกับ การเร่ ง ปฏิ กิ ริยา และ
สามารถนํากลับมาใช้ซาได้
ํ และใช้ได้อย่างต่อเนื อง เนืองจากเอนไซม์ไลเปสอิสระมีประสิ ทธิ ภาพ
การทํางานตํามากในการละลายสารอินทรี ย ์ ซึ งเกิด closed lid ในโมเลกุลของเอนไซม์ทีไม่มีผิว
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หน้าทีอยูร่ ะหว่างนํากับนํามัน ทําให้ substrate เข้าจับบริ เวณ active site ได้ยาก จึงจําเป็ นต้องใช้
เอนไซม์ในปริ มาณมากสําหรับการทําปฏิกิริยา (Maruyama และคณะ, 2000)
ปั จจุบนั ได้มีการศึกษาการใช้เอนไซม์ไลเปสตรึ งรู ปเป็ นตัวเร่ งปฏิ กิริยาในการผลิ ตไข
มันทดแทนเนยโกโก้เพือให้เกิดคุณค่าทางโภชนาการและลักษณะทางกายภาพเปลียนแปลงไปและ
เพิมมูลค่าให้กบั ผลิตภัณฑ์ (Sharma และคณะ, 2001) ตัวอย่างเช่น Chong และคณะ (1992) ได้ใช้
เอนไซม์ไลเปสตรึ งรู ปจากเชือ Mucor michei เป็ นตัวเร่ งปฏิกิริยาอินเตอร์ เอสเทอร์ ริฟิเคชันทีมีความ
จําเพาะตําแหน่ง 1,3 ของนํามันปาล์มโอเลอิน ทําให้ได้ปริ มาณไตรกลีเซอไรด์หลักคือ POSt, POP
และ StOSt และจุดหลอมเหลวคือ 38.4°C ซึ งใกล้เคียงกับเนยโกโก้ Wang และคณะ (2006) ได้ทาํ
การศึกษาการผลิตไขมันทดแทนเนยโกโก้ ชนิ ด cocoa butter equivalent จากนํามันเมล็ดชาผสม
กับ methyl esters ด้วยกระบวนการอินเตอร์ เอสเทอร์ ริฟิเคชันทีมีเอนไซม์ไลเปสจากตับอ่อนของหมู
พบว่า เมือทําปฏิกิริยาแล้วมีปริ มาณกรดไขมันใกล้เคียงกับเนยโกโก้ คือ Palmitoyl 31.43% (mol),
Oleoyl 35.30% (mol), Stearoyl 29.26% (mol) Undurraga และคณะ (2001) ได้ผลิตไขมันทดแทน
เนยโกโก้จาก palm oil midfraction ทีได้จากการทํา double fractionation ของนํามันปาล์ม ประกอบ
ไปด้วย POP 73%, POSt 13%, StOSt 2% และไตรกลีเซอไรดฺ ชนิดอืนๆ 12% ผสมกับ กรดสเตียริ ก
และดัดแปลงโครงสร้างโมเลกุลไตรกลีเซอไรด์โดยใช้เอนไซม์ไลเปส (Novo lipase LipozymeTM)
ซึ งเป็ นเอนไซม์ตรึ งรู ปบนแผ่นเรซิ น macroporous anionic exchange ใช้เป็ นตัวเร่ งปฏิกิริยาอินเทอร์
เอสเตอร์ ริฟิเคชันในสภาวะทีไม่มีตวั ทําละลายพบว่าเมือพิจารณารู ปแบบการหลอมเหลวแล้ว นํามัน
ปาล์มิดแฟรกชันจะถูกหลอมเหลวหมดทีอุณหภูมิประมาณ 32°C ในขณะทีไขมันทดแทนเนยโกโก้
ทีผลิตได้จะมีช่วงการหลอมเหลวทีประมาณ 23-39°C เมือเทียบจุดหลอม เหลวของเนยโกโก้จะอยู่
ในช่วง 22-36°C ณัฐยาวรรณ (2547) ได้ศึกษาการผลิตไขมันทดแทนเนยโกโก้จากนํามันปาล์มผสม
ระหว่างปาล์มโอเลอินและปาล์สเตียริ นในอัตราส่ วน 40:60 โดยใช้เอน ไซม์ไลเปสตรึ งรู ปทางการ
ค้า Lipozyme IM เป็ นตัวเร่ งปฏิกิริยาในกระบวนการอินเตอร์ เอสเทอร์ ริฟิเคชัน ในถังหมักแบบ
Stired Tank Fermentor ทีอุณหภูมิ 10°C เป็ นเวลา 48 ชัวโมง พบว่าเป็ นสภาวะทีเหมาะสม โดย
ไขมันทดแทนเนยโกโก้ทีได้มีรูปแบบการหลอมเหลว จุดหลอมเหลว และปริ มาณไขมันแข็งใกล้
เคียงกับเนยโกโก้มากทีสุ ด โดยเนยโกโก้เทียมมีจุดหลอมเหลวอยู่ในช่วง 37-40°C ในขณะทีเนย
โกโก้มีจุดหลอมเหลวอยูใ่ นช่วง 35-38°C Pinyaphong และ Phutrakul (2009) ผลิตไขมันทดแทน
เนยโกโก้จากนํามันปาล์มร่ วมกับ methyl stearate โดยใช้เอนไซม์ไลเปสจากยางมะละกอ (Carica
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papaya) (CPL) เป็ นตัวเร่ งปฏิกิริยาในกระบวนการอินเตอร์ เอสเทอร์ ริฟิเคชัน ซึ งเอนไซม์ C. papaya มีศกั ยภาพเป็ น biocatalyst ในการเปลียนแปลงไขมัน เช่น การดัดแปลงไขมันนม และการสัง
เคราะห์โครงสร้างไตรกลีเซอไรด์ทีใช้พลังงานตํา จึงคิดว่าน่าจะสามารถใช้เป็ น biocatalyst ราคาถูก
สําหรับการผลิ ตไขมันทดแทนเนยโกโก้ได้ นอกจากนัน Tchobo และคณะ (2009)ผลิตไขมันทด
แทนเนยโกโก้จาก Pentadesma butyracea butte ร่ วมกับ ethyl pamitate ในตัวทําละลายอินทรี ย ์ โดย
ใช้เอนไซม์ไลเปสตรึ งรู ปจากเชือ Thermomyces lanuginose งานวิจยั ของ Khumolo และคณะ
(2002) ได้ท าํ การศึ ก ษาการดัด แปรโครงสร้ า งโมเลกุ ล ไตรกลี เ ซอไรด์ใ นนํามัน สกัด จากเมล็ ด
strychnos madagascariensis เมล็ด trichelia emetica และเมล็ด ximenia caffra โดยใช้เอนไซม์
lipase จากเชือ Rhizomucor michiei เป็ นตัวเร่ งปฏิกิริยา อินเตอร์ เอสเทอร์ ริฟิเคชัน ทีมีความจําเพาะ
ของเอนไซม์ lipase ทีตําแหน่ ง 1,3 เพือช่ วยในการรวมกันของ stearic acid และ palmitic acid
พบว่า นํามันจาก strychnos madagascariensis และ ximenia caffra เมือถูกดัดแปรแล้วปริ มาณของ
กรดปาล์มิติก กรดสเตี ยริ ก และกรดโอเลอิ กใกล้เคียงกับของเนยโกโก้ แต่นามั
ํ นจาก trichelia
emetic ให้กรดโอเลอิกตํากว่าเนยโกโก้มาก ซึ งนํามันจาก strychnos madagas- cariensis และ
ximenia caffra เหมาะจะใช้ผลิตไขมันทดแทนเนยโกโก้ เนื องจากมีกรดโอเลอิกสู ง Jeyarani และ
Reddy (2010) ศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพและเคมีของนํามันผสมระหว่าง mahua และ kokum ใน
อัตราส่ วน 1:1ด้วยกระบวนการอินเตอร์ เอสเทอร์ ริฟิเคชันโดยใช้เอนไซม์ไลเปส (Lypozyme TL
IM) ทีมีความจําเพาะทีตําแหน่ง1,3 ในการทําปฏิกิริยา Abigor และคณะ (2003) ได้ศึกษาการการ
ผลิต cocoa butter-like fats จากนํามันปาล์มทีผ่านการฟอกสี ขจัดกลินแล้ว (RBD-PO) ผสมกับ
นํามันถัวเหลืองทีผ่านการทํา hydrogenation (HSO) ด้วยกระบวนการอินเตอร์ เอสเทอร์ ริฟิเคชันทีมี
เอนไซม์ไลเปสตรึ งรู ป Lipozyme IM เป็ นตัวเร่ งปฏิกิริยา ในอัตราส่ วนทีเหมาะสมคือ 1.6:1 (ปาล์ม:
ถัวเหลือง) จะทําให้ไขมันทดแทนเนยโกโก้มีคุณสมบัติทางกายภาพและเคมีใกล้ เคียงเนยโกโก้ และ
Ciftci และคณะ (2009) ได้ศึกษาการการผลิต cocoa butter-like fats จากนํามันมะกอกรวมกับกรดส
เตียริ กและกรดปาล์มมิติก ด้วยกระบวนการอิ นเตอร์ เอสเทอร์ ริฟิเคชันทีมีเอนไซม์ไลเปสตรึ งรู ป
Lipozyme IM เป็ นตัวเร่ งปฏิกิริยาด้วยเช่นกัน
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2.8 คุณสมบัติทางกายภาพของไขมันและนํามัน
คุณสมบัติทางกายภาพของไขมันและนํามันมีความสัมพันธ์โดยตรงกับองค์ประกอบ
ทางเคมีในโมเลกุลไตรกลีเซอไรด์ของไขมันหรื อนํามัน ใช้ในการจําแนกหรื อบ่งชีชนิ ดของไขมัน
หรื อนํามัน รวมทังการนําไปใช้ประโยชน์ดว้ ย ตัวอย่างสมบัติทางกายภาพทีสําคัญของไขมันหรื อ
นํามัน ได้แก่
2.8.1 จุดหลอมเหลว (Melting point) หรื ออุณหภูมิทีทําให้ไขมันเปลียนสถานะจาก
ของแข็งเป็ นของเหลวจนหมด ไขมันส่ วนใหญ่มีจุดหลอมเหลวเป็ นช่วงอุณหภูมิ อาจเป็ นช่วงกว้าง
หรื อแคบขึนอยู่กบั ชนิ ดของไตรกลีเซอไรด์ทีเป็ นส่ วนประกอบของไขมันหรื อนํามันชนิดนัน เช่ น
ไขมันทีประกอบด้วยไตรกลีเซอไรด์ ชนิ ดเดี ยวกันทังหมดจะมีจุดหลอมเหลวทีแน่ นอน จุดหลอม
เหลวของไขมันและนํามันจะสู งหรื อตําขึนอยูก่ บั จุดหลอมเหลวของกรดไขมันทีเป็ นองค์ประกอบ
ในโมเลกุล จุ ดหลอมเหลวของกรดไขมันชนิ ดต่างๆ ดังแสดงในตารางที 11 โดยกรดไขมันที มี
จํานวนคาร์ บอนในโมเลกุลน้อยกว่า 10 อะตอม จะเป็ นของเหลวทีอุณหภูมิห้อง เมือมีจาํ นวนคาร์
บอนเพิมขึ นจะเป็ นของแข็ง มากขึ น ดัง นันจุ ดหลอมเหลวของกรดไขมันจะเพิ มขึ นเมื อจํานวน
คาร์ บอนในโมเลกุลของกรดไขมันเพิมขึน และจุดหลอมเหลวของกรดไขมันจะลดลงเมือมีจาํ นวน
พันธะคู่ใ นโมเลกุล ของกรดไขมันเพิมขึน จุ ดหลอมเหลวของไตรกลี เซอไรด์บ างชนิ ดแสดงใน
ตารางที 12 ซึ งจะเห็ นได้ว่าไตรกลี เซอไรด์ทีมีกรดไขมันชนิ ดเดี ยวกันเป็ นองค์ประกอบ แต่มีการ
เรี ยงตัวทีตําแหน่งทีต่างกัน ก็มีผลทําให้จุดหลอมเหลวต่างกันด้วย (นิธิยา, 2548)
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ตารางที 11 จุดหลอมเหลวของกรดไขมันชนิ ดต่างๆ
ชนิดของกรดไขมัน
จํานวนคาร์บอน : พันธะคู่ จุดหลอมเหลว(°C)
กรดไขมันชนิดอิมตัว
กรดคาพริ ก
10:0
31.3-31.6
กรดลอริ ก
12:0
44.0-44.2
กรดไมริ สติก
14:0
53.9-54.4
กรดปาล์มิติก
16:0
62.7-63.1
กรดสเตียริ ก
18:0
69.6
กรดอะราคิดิก
20:0
75.4-76.5
กรดบีฮีนิก
22:0
80.0-81.5
กรดลิกโนเซริ ก
24:0
84.2-86.0
กรดซีโรติก
26:0
87.7-88.5
กรดไขมันชนิดไม่อิมตัว
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) อ้างอิงใน นิธิยา
รัตนาปนนท์ (2548)
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ตารางที 12 จุดหลอมเหลวของไตรกลีเซอไรด์บางชนิด
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) อ้างอิงใน นิธิยา รัตนาปนนท์ (2548)
2.8.2 การจัดเรี ยงตัวของรู ป ผลึก (Crystallization) เนื องจากไขมันมีความแตกต่างจาก
นํามันกล่ าวคื อ เป็ นของแข็งทีอุ ณหภู มิห้องจึ งมีก ารจัดเรี ยงตัวเป็ นโครงสร้ างผลึ ก ซึ งมี ได้หลาย
รู ปแบบ เรี ยกว่า polymorphism โดยรู ปแบบผลึกทีพบส่ วนใหญ่มี 3 รู ปแบบ คือ D Ec และ E
ขนาดและจํานวนผลึกทีเกิดขึนขึนกับชนิดและอุณหภูมิของไขมันและนํามันกล่าวคือ ผลึกทีเกิดจาก
การลดอุณหภูมิของไขมันลงอย่างรวดเร็ วจะมีโครงสร้างแตกต่างจากผลึกทีเกิดจากการลดอุณหภูมิ
ของไขมันลงอย่างช้าๆ (นิธิยา, 2548)
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2.8.3 การละลาย (Solubility) ไขมันและนํามันทุกชนิดไม่ละลายนํา แต่ละลายได้ดีในตัว
ทําละลายไขมัน ได้แก่ ปิ โตรเลียมอีเทอร์ เฮกเซน และเบนซี น เป็ นต้น นอกจากนีกรดไขมันยังมีการ
ละลายในตัวทําละลายได้แตกต่างกัน ทําให้สามารถแยกกรดไขมันชนิ ดอิมตัวออกจากกรดไขมัน
ชนิดไม่อิมตัวได้ (นิธิยา, 2548)
2.9 คุณสมบัติทางเคมีของไขมันและนํามัน
คุ ณ สมบัติ ท างเคมี ข องไขมัน และนํามัน แต่ ล ะชนิ ด มี ค วามแตกต่ า งกัน เนื องจาก
องค์ป ระกอบและโครงสร้ า งทางเคมี ที แตกต่ า งกัน ทํา ให้มี ก ารเกิ ดปฏิ กิ ริย ากับ สารแต่ ล ะชนิ ด
แตกต่างกัน ได้แก่
2.9.1 ปฏิกิริยาไฮโดรไลซิ ส (hydrolysis) ไขมันและนํามันบางชนิ ดจะถูกไฮโดรไลซ์
ได้ดว้ ยกรด ด่าง และเอนไซม์ การไฮโดรไลซ์ได้ดว้ ยด่าง เรี ยกว่า สปอนนิ ฟิเคชัน (saponification)
ซึ งจะได้ผลิตภัณฑ์ทีเป็ นเกลือของกรดไขมันเรี ยกว่า สบู่ ด่างทีใช้นิยมในการไฮโดรไลซ์ไขมัน เช่น
โซเดี ยมไฮดรอกไซด์และโพแทสเซี ยมไฮดรอกไซด์ เป็ นต้น ปฏิ กิริยาไฮโดรไลซิ สอาจเกิ ดจาก
ไขมันหรื อนํามันได้รับความร้อนสู ง เช่น ขณะทอดอาหารทีมีปริ มาณนําในปริ มาณมากไขมันจะถูก
ไฮโดรไลซ์เป็ นกรดไขมันอิสระและกลีเซอรอล
ไขมัน หรื อนํ ามั น ที ได้ จ ากพื ช และสั ต ว์ แ ต่ ล ะชนิ ด มั ก มี ไ ตรกลี เ ซอไรด์ เ ป็ น
ส่ วนประกอบในปริ มาณค่อนข้างแน่นอน ดังนันจํานวนด่างทีใช้ในการทําปฏิ กิริยาไฮโดรไลซิ ส
ของไขมันหรื อนํามันจํานวนหนึ งจึงมีค่าค่อนข้างแน่ นอนและเป็ นค่าเฉพาะ ซึ งสามารถใช้บ่งชี ถึ ง
คุณสมบัติของไขมันหรื อนํามันแต่ละชนิ ดได้ เรี ยกว่า ค่าสปอนนิ ฟิเคชัน (Saponification value;
Spv) หรื อจํานวนมิลลิกรัมของโพแทสเซี ยมไฮดรอกไซด์ทีใช้ในการไฮโดรไลซิ สไขมันหรื อนํามัน
อย่างสมบูรณ์จาํ นวน 1 กรัม ให้ได้เป็ นสบู่และกลีเซอรอล ค่า Spv ใช้เป็ นตัวบ่งชีขนาดของโมเลกุล
หรื อนําหนักโมเลกุลของกรดไขมันทีเป็ นองค์ประกอบในโมเลกุลของไตรกลีเซอไรด์ในไขมันและ
นํามัน กล่าวคือ หากไขมันหรื อนํามันมีค่า Spv สู ง แสดงว่า กรดไขมันทีเป็ นองค์ประกอบมีนาหนั
ํ ก
โมเลกุลตํา จึงมีจาํ นวนโมเลกุลของไตรกลีเซอไรด์ต่อหน่วยนําหนักเป็ นจํานวนมาก (นิธิยา, 2548)
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2.9.2 ปฏิกิริยาฮาโลจีเนชัน (halogenation) เป็ นปฏิกิริยาการเติมสารพวกฮาโลเจน
(halogen) เข้าไปทีพันธะคู่ของกรดไขมันชนิดไม่อิมตัวในโมเลกุลของไตรกลีเซอไรด์ สารฮาโลเจน
ทีนิ ยมใช้ได้แก่ ไอโอดีน ค่าทีได้นนเรี
ั ยกว่า ค่าไอโอดีน (Iodine value; Iv) หรื อจํานวนกรัมของ
ไอโอดีนทีเข้าทําปฏิกิริยากับพันธะคู่ของกรดไขมันในไขมันหรื อนํามันจํานวน 100 กรัม
ค่าไอโอดี นเป็ นตัวบ่งชี ว่า มีกรดไขมันชนิ ดไม่อิมตัวเป็ นองค์ประกอบในไขมันหรื อ
นํามันมากน้อยเพียงใด หรื อเป็ นการบอกความไม่อิมตัวของไขมันและนํามัน หากค่า Iv สู ง แสดงว่า
ไขมันหรื อนํามันชนิดนันมีความไม่อิมตัวสู ง ซึ งจะมีคุณค่าทางโภชนาการสู ง เนื องจากกรดไขมัน
ชนิดไม่อิมตัวเป็ นกรดไขมันทีมีความจําเป็ นต่อร่ างกาย ในทางตรงกันข้ามไขมันหรื อนํามันทีมีกรด
ไขมันชนิดไม่อิมตัวจะเกิดการหืนได้ง่าย (นิธิยา, 2548)
2.9.3 การหืน (rancidity) เป็ นการเปลียนแปลงทางเคมีของไขมันหรื อนํามันหรื อนํามัน
ซึ งทําให้ไขมันหรื อนํามันเกิดกลินทีผิดปกติ และสมบัติทางเคมีและทางกายภาพเปลี ยนแปลงไป
การหื นเกิดขึนได้ 3 รู ปแบบ คือ
2.9.3.1 ไลโพไลซิ ส (lipolysis) เป็ นปฏิ กิ ริย าที เกิ ดขึ นเมื อพันธะเอสเตอร์ ใ น
โมเลกุล ของไตรกลี เซอไรด์เกิ ดการไฮโดรไลซิ สด้วยเอนไซส์ ไลเพส กรด ด่ าง ความร้ อน หรื อ
สารเคมี ซึ งจะทําให้เกิดผลิตภัณฑ์ทีมีผลต่อสุ ขภาพของไขมันและนํามัน โดยทําให้นามั
ํ นมีกลินและ
รสชาติเปลียนแปลงไป เช่น กรดไขมันอิสระทีมีนาหนั
ํ กโมเลกุลตํา (คาร์บอน 4-12 อะตอม) ซึ งจะมี
กลินหื นมาก และเมือปริ มาณกรดไขมันอิสระเพิมขึนจะมีผลให้ค่า smoke point หรื ออุณหภูมิที
ไขมันหรื อนํามันเกิ ดควันเมือได้รับความร้อนมี ค่าตําลง ทําให้นามั
ํ นจะเกิดควันได้ง่ายขณะทอด
อาหารสําหรับปฏิกิริยาทีเกิดจากเอนไซม์ไลเพสและความชืนจะเรี ยกว่า hydrolytic rancidity
ไขมันและนํามันบางชนิ ดไม่สามารถสังเกตการณ์ เกิ ดไลโพไลซิ สได้ดว้ ยการดม
กลินหรื อการชิมรส จึงต้องมีการตรวจวิเคราะห์ ทางเคมี โดยการตรวจหาปริ มาณกรดไขมันอิสระที
เกิดขึน ค่าทีได้วา่ ค่าความเป็ นกรด (Acid value; Av) หรื อจํานวนมิลลิกรัมของโพแทสเซี ยมไฮดร
อกไซด์ทีใช้ในการทํา ให้กรดไขมันอิสระทีอยู่ในไขมันหรื อนํามัน 1 กรัม เป็ นกลาง ดังนันจึงนิ ยม
ใช้ค่า Av เป็ นตัวบ่งชี ภาวะหรื อระดับการหื นของไขมันหรื อนํามัน กล่าวคือ หากค่า Av สู ง แสดง
ว่ามีการเกิดกลินหืน เนืองจาก hydrolytic rancidity มาก วิธีการชะลอการเกิดการหื นนี ทําได้โดยการ
เก็บไขมันหรื อนํามันทีอุณหภูมิตาํ (นิธิยา, 2548)
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2.9.3.2 ออกซิ เดทีฟ แรนซิ ดิตี (oxidative rancidity) เป็ นการหื นทีเกิดจากปฏิกิริยา
autoxidation ทีพันธะคู่ของกรดไขมันชนิดไม่อิมตัวกับออกซิเจนในอากาศ เกิดพันธะเพอร์ ออกไซด์
ทีหมู่แอลฟาเมทิลีน (α-methylene) การหื นแบบนี สามารถเกิ ดได้ทงกั
ั บไขมันและนํามันเอง และ
กับอาหารทีมีไขมันหรื อนํามันเป็ นองค์ประกอบอยูด่ ว้ ย ปฏิกิริยานีสามารถเร่ งด้วยโลหะ ความร้อน
และแสง
การเกิดกลินหื นด้วยวิธีนีจะทําให้เกิดกรดไขมันชนิดไม่อิมตัวถูกทําลาย ทําให้เกิด
การสู ญเสี ยคุ ณค่าทางโภชนาการ รวมทังสู ญเสี ยวิตามินทีละลายได้ในไขมันและนํามัน นอกจากนี
ยังสามารถเกิ ดจากการเร่ งปฏิกิริยาของเอนไซม์ไลพรอกซิ เดส (lipoxidase) ได้อีกด้วย การตรวจ
วิเคราะห์การเกิด oxidative rancidity สามารถทําได้โดยการหาค่าเพอร์ ออกไซด์ (Peroxide value;
Pv) หรื อการปริ มาณสารเพอร์ ออกไซด์ทีเกิ ดขึ นในไขมันหรื อนํามัน หรื อจํานวนมิ ลลิ กรัมของ
สารละลายโซเดียมไธโอซัลเฟตความเข้มข้น 0.002 N ทีใช้ในการไตเตรตไขมันหรื อนํามัน 1 กรัม
ถ้าค่า Pv สู ง แสดงว่าไขมันหรื อนํามันเกิด oxidative rancidity มาก และส่ งผลให้ค่า Iv ทีวิเคราะห์
ได้ตากว่
ํ าความเป็ นจริ ง
วิธีการป้ องกันสามารถทําได้โดยการเติมสารป้ องกันการหื นลงไปในไขมันหรื อ
นํามัน หรื ออาหารทีมีไขมันหรื อนํามันเป็ นส่ วนประกอบ (นิธิยา, 2548)
2.9.3.3 คีโตนิ ก แรนซิ ดิตี (ketonic rancidity) เป็ นการหื นที เกิ ดจากปฏิ กิ ริย า
ออกซิ เดชันด้วยเอนไซม์ (enzymatic oxidation) กับโมเลกุลของกรดไขมันชนิ ดอิมตัวทําให้ได้
ผลิตภัณฑ์เป็ นสารพวกคีโตน ซึงปฏิกิริยานีจะเกิดเพียงเล็กน้อยเท่านัน (นิธิยา, 2548)
2.10 การตกผลึก (crystallization)
การตกผลึกของนํามันหรื อไขมันสําหรับการบริ โภคมีความสําคัญมากสําหรับการผลิต
ในอุตสาหกรรมอาหาร โดยความรู้ในเรื องพฤติกรรมการตกผลึก (crystallization behavior) ของ
นํามันสามารถนําไปประยุกต์ใช้กบั ผลิตภัณฑ์อาหารหลายๆ ชนิ ด เช่น ลูกอม ลูกกวาด ชอกโกแลต
มาร์ การี น สเปรด และรวมถึงผลิตภัณฑ์เบเกอรี ต่าง ๆ (Gordon และ Rahman, 1991) การตกผลึก
สามารถเกิดขึนได้ทงกั
ั บสารละลาย ซึ งจะประกอบไปด้วยตัวทําละลายและตัวถูกละลาย และกับ
melt ซึ งเป็ นสารทีถูกทําให้อยูใ่ นสภาพของเหลวโดยการเพิมอุณหภูมิให้สูงกว่าจุดหลอมเหลวของ
ของสารนัน (Myerson, 2002) การตกผลึกของสารละลายจะเกิดขึนได้เมือสารละลายนันมีความ
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เข้มข้นสู งกว่าความเข้มข้น ณ จุดอิมตัว (saturation) ทีอุณหภูมิของการตกผลึก หรื อเรี ยกว่ามีความ
เข้มข้นอิมตัวยิงยวด (supersaturation) นันเอง ส่ วนการตกผลึกของ melt จะเกิดขึนเมืออุณหภูมิของ
การตกผลึกอยู่ตากว่
ํ าจุดหลอมเหลวของ melt (Mullin, 1993) การตกผลึกของนํามันหรื อไขมัน
สามารถเกิดขึนได้ทงกั
ั บนํามันหรื อไขมันทีอยูใ่ นสภาพ melt และกับนํามันหรื อไขมันทีอยู่ในรู ป
สารละลายทีมีความเข้มข้นอิมตัวยิงยวดกับตัวทําละลาย อย่างไรก็ตามสารละลายทีมีความเข้มข้น
อิมตัวยิงยวดไม่จาํ เป็ นต้องเกิดการตกผลึกเสมอไป ทังนีจะขึนอยูก่ บั ระดับความเข้มข้นอิมตัวยิงยวด
ของสารละลายนันเป็ นหลัก ดังแสดงไว้ในกราฟความสัมพันธ์ของอุณหภูมิและความเข้มข้นของ
สารละลาย หรื อ saturation-supersaturation solubility diagram ในภาพที 17
เส้นทึบในภาพที 17 คือเส้น solubility curve ซึ งจะแสดงค่าความเข้มข้น ณ จุดอิมตัว
ของสารละลายทีอุณหภูมิต่างๆ พืนทีใต้กราฟทีอยูต่ ากว่
ํ าเส้น solubility curve เรี ยกว่า stable zone
ซึ งเป็ นพืนทีทีจะไม่เกิดการตกผลึกเพราะความเข้มข้นของสารละลายมีคาตํ
ํ ากว่าจุดอิมตัว เส้นประ
ในรู ปแบ่งพืนทีเหนือเส้น solubility curve ออกเป็ น 2 ส่ วน ส่ วนทีอยูร่ ะหว่างเส้น solubility curve
และเส้นประเรี ยกว่า meta-stable zone ซึ งการตกผลึกจะเกิดขึนได้ในพืนทีนี ก็ต่อเมือมีการใช้เทคนิ ค
เช่นการล่อผลึก (crystal seeding) เข้าช่วย สําหรับพืนทีเหนื อเส้นประเรี ยกว่า unstable zone หรื อ
labile zone ซึ งเป็ นพืนทีทีการตกผลึกของสารละลายจะเกิดขึนได้อย่างรวดเร็ วด้วยตัวเอง (เรี ยกว่า
spontaneous crystallization)

ภาพที 17 กราฟความสัมพันธ์ของอุณหภูมิและความเข้มข้นของสารละลาย
ทีมา: Timms (1994)
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การตกผลึ กของสารละลายใดๆ ทีอยู่ในสภาวะอิ มตัวยิงยวดนันจะเริ มจากการสร้ าง
จุดเริ มต้นของการตกผลึกหรื อทีเรี ยกว่านิ วเคลียส ขึนมาก่อน โดยทีนิ วเคลียสอาจประกอบไปด้วย
โมเลกุลของตัวถูกละลายตังแต่ไม่กีสิ บโมเลกุลไปจนถึงเป็ นจํานวนพันโมเลกุล ทังนีขึนอยูก่ บั ชนิ ด
และธรรมชาติของสารละลาย (Mullin, 1993) หลังจากการสร้ างนิวเคลียสให้มีขนาดเท่ากับขนาด
วิกฤต (critical size) แล้วจึงจะเกิดการเคลือนทีของโมเลกุลตัวถูกละลายในสารละลายเข้ามาแปะติด
ที ผิวของนิ วเคลี ยสเพือเกิ ดการโตเป็ นผลึ ก ทีสมบูรณ์ ต่อไป กระบวนการสร้ างนิ วเคลี ยสหรื อที
เรี ยกว่า nucleation process นันสามารถแบ่งออกได้เป็ น 2 ประเภทหลักคือ primary nucleation และ
secondary nucleation โดย primary nucleation คือการสร้างนิ วเคลียสขึนในระบบทียังไม่มีการตก
ผลึ ก เกิ ดขึ นหรื อ อาจกล่ า วได้ว่าเป็ นการสร้ า งนิ วเคลี ย สเพือการตกผลึ ก ครั งแรกของระบบ ซึ ง
primary nucleation สามารถแบ่งย่อยออกได้เป็ น 2 ประเภทคือ homogeneous nucleation สําหรับ
การตกผลึกของสารละลายทีเกิดขึนได้เองเมือสารละลายนันมีความเข้มข้นอิมตัวยิงยวดทีสู งมากจน
เข้าสู่ labile zone (Mullin, 1993) และ heterogeneous nucleation สําหรับการตกผลึกของสารละลาย
ในสภาวะทีมีสิงเจือปนหรื อสิ งแปลกปลอมในระบบ โดยการสร้ างนิ วเคลี ยสสําหรับการตกผลึ ก
แบบนี สามารถเกิ ด ขึ นได้ที สภาวะอิ มตัว ยิ งยวดที ไม่ สู ง มากนัก เนื องจากว่า สิ งเจื อ ปนหรื อ สิ ง
แปลกปลอมในระบบจะช่ วยลดพลังงานทีต้องการใช้ในการสร้างนิวเคลี ยสหรื อ free energy for
nucleation ลง ส่ วน secondary nucleation นันคือการสร้างนิ วเคลียสขึนในระบบทีมีผลึกของตัวถูก
ละลายเกิดขึนหรื อปรากฎอยูแ่ ล้ว ซึ งการสร้างนิ วเคลียสแบบนี ไม่เป็ นทีต้องการสําหรับการตกผลึก
ทางอุตสาหกรรมอาหาร เช่นการผลิ ตนําตาลทรายหรื อนมข้นหวานเป็ นต้น เนื องจากจะทําให้เกิ ด
การกระจายตัวของขนาดผลึก (crystal size distribution) สู ง หรื อมีความสมําเสมอของขนาดผลึกตํา
นันเอง (Myerson, 2002)
สารบางชนิ ดสามารถตกผลึ ก ได้หลายโครงสร้ างผลึ ก (crystallographic structure)
ขึ นอยู่ก ับ สภาวะของปั จ จัย ต่ า งๆ ที ควบคุ ม การตกผลึ ก ความสามารถในการตกผลึ ก ได้ห ลาย
โครงสร้ า งนี เรี ย กว่า polymorphism โดยแต่ล ะโครงสร้ า งจะมี คุ ณ สมบัติท างกายภาพเช่ น จุ ด
หลอมเหลว ความหนาแน่น ความแข็งทีแตกต่างกัน (Sato, 2001) นํามันและไขมันมีไตรกลีเซอไรด์
เป็ นองค์ประกอบหลัก ซึ งไตรกลีเซอไรด์มีคุณสมบัติ polymorphism โดยสามารถตกผลึกได้ถึง
3 โครงสร้างหลัก คือ D Ec และ E โดยแต่ละโครงสร้างมีลกั ษณะการจัดเรี ยงตัวของโมเลกุลที
แตกต่างกันไปดังแสดงในภาพที 18

51
โครงสร้าง D มีโครงสร้างพืนฐานของผลึกเป็ นแบบ hexagonal นันคือจะมีการจัดเรี ยง
ตัวของสายกรดไขมัน (fatty acid chain) เป็ นเส้นตรงและขนานกันไปในทิศทางทีตังฉากกับระนาบ
เมทิล (methyl end plane) ทีอยู่ ณ ตําแหน่งหัวและท้ายสุ ดของโมเลกุลไตกลีเซอไรด์ โครงสร้าง D
มี ค วามเสถี ย รน้อ ยเนื องจากสายของกรดไขมัน มี ก ารจับ ตัว กันแบบหลวมๆ โครงสร้ า ง Ec มี
โครงสร้างพืนฐานของผลึกเป็ นแบบ orthorhombic โดยสายของกรดไขมันจะมีการทํามุมเอียงกับ
ระนาบเมทิล ซึ งจะทําให้การจัดเรี ยงตัวของโมเลกุลทําได้อย่างแน่ นหนาขึน โครงสร้ าง Ec จึงมี
ความเสถี ยรมากกว่าโครงสร้ าง D รวมทังมีจุดหลอมเหลวและความหนาแน่ นสู งกว่า (Kaneko,
2001) ส่ วนโครงสร้ า ง E เป็ นโครงสร้ างที มีความเสถี ยรที สุ ดและมี จุดหลอมเหลวสู งทีสุ ด มี
โครงสร้างพืนฐานของผลึกเป็ นแบบ triclinic โดยสายกรดไขมันของโครงสร้างนีมีการทํามุมเอียง
กับระนาบเมทิลมากกว่าเมือเทียบกับโครงสร้าง Ec
โดยทัวไปแล้วนํามันจะตกผลึกลงในโครงสร้าง D ได้ง่ายทีสุ ด เนืองจากใช้พลังงาน
ใน การตกผลึกน้อยทีสุ ด ขณะที Ec ใช้พลังงานมากกว่า D ในการตกผลึก จึงทําให้ตกผลึกได้ยาก
กว่า D ส่ วน E ใช้พลังงานในการตกผลึกสู งทีสุ ดจึงตกผลึกได้ยากทีสุ ด (Sato, 2001) การเปลียน
แปลงโครงสร้างของผลึกไขมันจะเกิดขึนตามเวลาเพือให้เกิดความเสถียรมากขึน โดยโครงสร้าง D
จะเปลียนไปเป็ น Ec และ E ในทีสุ ด แต่จะไม่สามารถเปลียนโครงสร้างย้อนกลับได้ นอกเสี ยจาก
ว่าจะนําไขมันนันไปหลอมแล้วทําการตกผลึกใหม่ (Timms, 1995) ไขมันหลายชนิ ดเช่น เนยโกโก้
(cocoa butter) สามารถตกผลึกได้ทงั 3 โครงสร้าง (Beckett, 2000) แต่ไขมันบางชนิ ดสามารถตก
ผลึกได้เฉพาะโครงสร้าง D และ Ec (Sato, 1999)
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ภาพที 18 การจัดเรี ยงตัวของรู ปแบบผลึกในโครงสร้างไตรกลีเซอไรด์
ทีมา: Talbot (1999)
2.11 เทคนิคการวิเคราะห์ ไตรกลีเซอไรด์ ในไขมันหรือนํามัน (High Performance Liquid
Chromatography; HPLC)
องค์ประกอบของไตรกลีเซอไรด์ในไขมันและนํามันจากพืชแต่ละชนิ ดมีความแตกต่าง
กัน ซึ งองค์ประกอบภายในโครงสร้างไตรกลีเซอไรด์ประกอบไปด้วยกรดไขมันอิมตัว (saturated
fatty acids) และกรดไขมันไม่อิมตัว (unsaturated fatty acids) เช่น กรดโอเลอิก กรดปาล์มิติก กรด
สเตียริ ก เป็ นต้น การศึกษาองค์ประกอบไตรกลีเซอไรด์นิยมใช้เทคนิค High Performance Liquid
Chromatography (HPLC) แยกสารละลายผสมทีประกอบด้วยสารหลายชนิดในคอลัมน์ปิด (closed
coumn) ซึ งบรรจุดว้ ยอนุ ภาคของแข็งขนาดเล็กๆทีมีรูพรุ นขนาดเล็กในคอลัมน์ในช่วง 30-75 μm
โดยส่ วนใหญ่แล้วมี 2 ระบบของตัวทําละลายในการแยกคือ normal-phase (NP) และ reversedphase (RP) ซึ งนํามาใช้ในการวิเคราะห์ของเหลว โดยส่ วนใหญ่แล้วการวิเคราะห์ไตรกลีเซอไรด์จะ
ใช้ reversed-phase (RP) โดยทัวไปแล้ว octadecylsilyl (C18) จะเป็ นคอลัมน์แบบ RP ทีมีการใช้กนั
โดยทัวไปในการแยกไตรกลีเซอไรด์ จะมีระบบตัวทําละลายมีขวมากกว่
ั
า stationary phase จากนัน
สารละลายตัวอย่างจะถูกฉี ดเข้าไปในส่ วนบนของคอลัมน์ แต่เนื องจากคอลัมน์มีรูพรุ นขนาดเล็ก
มาก จึ ง ต้อ งอาศัย ความดัน จากปั มเพื อที จะทํา ให้ อ ัต ราเร็ ว ของเฟสเคลื อนที เพิ มขึ นแผนภาพ
องค์ประกอบของเครื อง HPLC แสดงในภาพที 19
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ภาพที 19 ส่ วนประกอบต่างๆของเครื อง HPLC ทีใช้ในปัจจุบนั
ทีมา: แม้น และอมร (2535)
งานวิจยั ของ Lee และคณะ(2007) ศึกษาเกี ยวกับการดัดแปรโครงสร้ างไขมันรําข้าว
โดยนํานํามันรําข้าวมาผ่านกระบวนการ Lipase-catalyzed glycerolysis โดยส่ วนทีต้องการคือ โมโน
กลีเซอไรด์ และไดกลีเซอไรด์ หลังจากนันจึงนํามาทําการตกผลึกแยกส่ วนโดยใช้ตวั ทําละลาย หรื อ
Solvent fractionation เพือแยกส่ วนทีต้องการออกมาโดยศึกษาประสิ ทธิ ภาพของตัวทําละลาย 2
ชนิ ด คือ hexane และ acetone สิ งทีต้องการคือ โมโนกลี เซอไรด์ และไดกลีเซอไรด์ ซึ งสารทัง 2
ชนิดนีมีความมีขวมากกว่
ั
าไตรกลีเซอไรด์ เพราะฉะนันจึงสามารถละลายได้ในตัวทําละลายทีมีขวั
มากกว่า นันก็คือ acetone หลังจากทําปฏิกิริยาตัวอย่างทีได้นาํ ไปศึกษาองค์ประกอบของโครงสร้าง
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ด้วยเทคนิค HPLC โดยคอลัมน์ทีใช้ในการวิเคราะห์เป็ นแบบ NP มีระบบตัวทําละลายทีใช้ 2 ชนิด
คือ Haxane และ methyl t-butyl ether ความสามารถในการแยกสารประกอบได้ เฟสเคลือนทีควรจะ
มีสภาพความมีขวตรงกั
ั
นข้ามกับเฟสอยูน่ ิ ง ซึ งกรณี ของ NP-HPLC เฟสอยูน่ ิ งจะมีขวั เฟสเคลือนที
จะไม่ มี ข ัว เมื อสารประกอบที มี ส ภาพเดี ย วกันกับเฟสเคลื อนที จะสามารถปรากฏออกมาก่ อ น
หมายความว่าสารทีออกมาก่อนสามารถละลายได้ดีใน hexane จึงเป็ น กรดไขมันอิสระ ไตรกลีเซอ
ไรด์ ซึ งมีความไม่มีขวมากกว่
ั
าโมโนกลีเซอไรด์ และไดกลีเซอไรด์ ส่ วนโมโนกลี เซอไรด์ และได
กลีเซอไรด์ มีความมีขวมากกว่
ั
าจึงปรากฏออกมาทีหลัง ดังแสดงในภาพที 20

ภาพที 20 โครมาโตแกรมขององค์ประกอบไขมันจากการวิเคราะห์ดว้ ยคอลัมน์ NP-HPLC
ทีมา: Lee และคณะ (2007)
งานวิจยั ของ Adhikari และคณะ (2010) ศึกษาการทําปฏิ กิริยาอินเตอร์ เอสเตอร์ ริฟิเค
ชัน โดยใช้เอนไซม์ไลเปสของการทําปฏิกิริยาระหว่างนํามันดอกทานตะวันทีมีกรดโอเลอิกปริ มาณ
มาก และนํามันถัวเหลืองทีผ่านกระบวนการไฮโดรจิเนชัน จากนันทําการศึกษาโครงสร้างทางเคมี
ของไตรกลีเซอไรด์ในนํามันทีดัดแปลงมาได้ดว้ ยเทคนิ ค HPLC คอลัมน์ หรื อเฟสอยูน่ ิ งทีใช้เป็ น
C18 ซึงไม่มีขวั เฟสเคลือนทีทีใช้เป็ น acetonitrile และ isopropanal/hexane (2/1, v/v) สารประกอบ
ทีสนใจในการทดลองนีคือ ไตรกลี เซอไรด์ ซึ งมีความไม่มีขวั จึงเป็ นส่ วนทีสามารถถูกดูดซับได้ดี
ในคอลัมน์ C18 เพราะมีสภาพขัวเหมือนกัน รวมทังมีความสามารถในการละลายในตัวทําละลายได้
น้อย จึงทําให้ไตรกลีเซอไรด์ออกมาหลังสุ ด (Adhikari และคณะ, 2010) ดังแสดงในภาพที 21
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ภาพที 21 โครมาโตแกรมขององค์ประกอบไขมันจากการวิเคราะห์ดว้ ยคอลัมน์ RP-HPLC
ทีมา: Adhikari และคณะ (2010)
องค์ประกอบส่ วนทีสําคัญใน HPLC ได้แก่
1. ภาชนะทีบรรจุเฟสเคลือนที (mobile phase reservoir) เป็ นขวดสําหรับตัวทําละลาย
ทีใช้เป็ นเฟสเคลือนที ควรมีความจุประมาณ 1 ลิตร ขวดทีใส่ เฟสเคลือนทีนีจะมีอุปกรณ์ทีใช้ในการ
ไล่อากาศทีละลายอยู่ เช่น O2 จุดประสงค์ของการไล่อากาศทีละลายอยูใ่ นเฟสเคลือนทีก็คือต้องการ
กําจัดแก๊สออกซิ เจน ซึ งอาจจะทําปฏิ กิริยากับเฟสเคลือนที บางชนิ ดได้ หรื อแม้แต่เฟสคงทีทีอยูใ่ น
คอลัมน์ นอกจากนัน ยังเป็ นการลดโอกาสทีจะทําให้เกิ ดฟองอากาศในเครื องตรวจหา (detector)
ขณะทําการทดลองอยู่ การไล่แก๊สทีละลายอยูน่ ี จะต้องทําเมือตัวทําละลายเป็ นพวกสารมีขวั (polar
solvents) ซึ ง Mobile phase / Solvent หรื อตัวทําละลายทีใช้ในการชะหรื อแยกตัวอย่าง เป็ นเฟส
เคลือนที มีลกั ษณะเป็ นของเหลว ทําหน้าทีในการนําสารตัวอย่างและตัวทําละลายเข้าสู่ stationary
phase (ในทีนีคือ คอลัมน์) เพือให้เกิดกระบวนการแยกภายในคอลัมน์
2.Column หรื อ stationary phase มีลกั ษณะเป็ นของแข็งหรื อเจล เป็ นเฟสอยูก่ บั ที ทํา
หน้าทีให้เกิดกระบวนการแยกของสารทีสนใจ โดยการบวนการแยกเกิ ดขึนระหว่าง mobile phase
กับ stationary phase แต่สําหรับ HPLC : Agilent 1100 มีอุปกรณ์เพิมเติมทีสามารถควบคุมอุณหภูมิ
Column จึงเรี ยกว่า column thermostat
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Column มี 2 ชนิดคือ
1. Analytical column มีความยาวประมาณ 10 - 30 ซม. เส้นผ่านศูนย์กลางอยูใ่ นช่วง 4 - 10
มิลลิเมตร วัสดุทีใช้ทาํ ภาชนะบรรจุ เช่น stainless steel polyethylene แก้ว PEEK เป็ นต้น สําหรับ
ส่ วนทีเป็ น packing material ทีบรรจุอยูภ่ ายใน ได้แก่ silica based resins gels bonded phases เป็ น
ต้น
2. Guard column นิ ยมต่อระหว่างส่ วน injector และส่ วนของ analytical column ซึ งจะทํา
หน้าทีกรองอนุภาคหรื อสิ งสกปรกทีปนเปื อนมากับสารตัวอย่างรวมทังตัวทําละลาย เพือช่วยยืดอายุ
การใช้งานของ analytical column ส่ วนทีเป็ น packing material จะคล้ายคลึงกับ analytical column
3.ระบบของปัม (pumping system) ใน HPLC มีความต้านทานการไหลของเฟสเคลือน
ที ที จะไหลผ่านคอลัมน์ซึ งมี อนุ ภาคขนาดเล็กบรรจุอยู่ ความต้านทานการไหลนี จะมาก เมื อใช้
อนุภาคเล็กๆและคอลัมน์มีขนาดเล็กด้วย จึงจําเป็ นทีจะต้องใช้ความดันสู งดันเฟสเคลือนทีให้ไหล
ไป ปัมชนิดนีแบ่งออกได้เป็ น 2 ชนิด คือ
1. mechanical pump เป็ นปั มทีควบคุมให้อตั ราการไหลของเฟสเคลือนทีมีค่าคงที
2. pneumatic pump เป็ นปัมทีควบคุมให้ความดันของการไหลของเฟสเคลือนทีมีค่าคงที
4. เครื องตรวจวัด (detector)
สิ งทีต้องการสําหรับเครื องตรวจวัดใน liquid chromatography สมัยใหม่ คือ ความไว
ของเครื องซึงสามารถตรวจวัดสิ งทีออกมาจากคอลัมน์ได้อย่างต่อเนื อง ดังนันเครื องตรวจวัดควรจะ
มีลกั ษณะดังต่อไปนี
1. มีความไวสู ง และให้สัญญาณการตอบรับ (response) ทีคาดคะเนได้
2. ให้สัญญาณตอบรับ (response) ได้กบั สารทุกชนิด
3. ไม่มีผลต่อการเปลียนแปลงของอุณหภูมิและอัตราเร็ วของการไหลของเฟสเคลือนที
4. เชือถือได้และง่ายต่อการใช้งาน
5. ความสัมพันธ์ของความเข้มข้นและสัญญาณตอบรับของเครื องตรวจวัดควรมีสภาพ
เชิงเส้น (linearity)ในช่วงกว้าง
6. ไม่ทาํ ลายสารตัวอย่าง
7. ให้ขอ้ มูลเกียวกับคุณภาพวิเคราะห์สาํ หรับ peak ทีต้องการตรวจสอบ

57
ในการวิเคราะห์ไตรกลีเซอไรด์ใช้ detector เป็ น Photodiode Array Detector (PDA)
หรื อ Diode Array Detector เป็ น detector ทีวัดค่าการดูดกลืนแสงของสาร สามารถวัดได้ทีละหลาย
ความยาวคลืนในเวลาเดียวกัน และวัดได้ตงแต่
ั 190-850 nm ซึ งเป็ น UV-VIS Detectors ชนิดหนึง
อาศัย การดู ด กลื น แสงยูวีข องสารตัวอย่า ง เครื องชนิ ดนี เป็ นที นิ ย มใช้อย่า งกว้า งขวางใน HPLC
เพราะไม่ ไ วต่ อ การเปลี ยนแปลงของการไหลและอุ ณ หภู มิ แต่ ค่ อ นข้า งจะมี ค วามไวสู ง กับ
สารประกอบอินทรี ยเ์ ป็ นส่ วนใหญ่
Photodiode Array Detector (PDA) จัดเป็ น Solid state detector ซึ งประกอบด้วยโฟโต
ไดโอดจํานวนมาก สามารถวัดแสงได้หลายๆ ความยาวคลืนในขณะเดียวกัน มีลกั ษณะดังรู ปที 22
ระบบทางเดินของแสงจะเป็ นแบบย้อนแสง “Reverse Optics” คือแสงจากแหล่งกําเนิ ดหรื อจาก
หลอดยูวจี ะผ่านไปยัง flow-through cell ก่อนทีจะไปยังโมโนโครเมเตอร์ หรื อเกรตติง เมือแสงทีตก
กระทบบนเกรตติ งกระจายออกไปเป็ นความยาวคลืนต่างๆ แล้วไปตกกระทบกับแผงของโฟโต
ไดโอด เนืองจากเครื องดีเทคเตอร์ นีสามารถ scan UV-VIS spectrum ได้รวดเร็ วมาก ดังนัน การนํา
เอาเครื องดีเทคเตอร์นีมาใช้กบั HPLC จะทําให้ทราบข้อมูลของพีคต่างๆในยูวีสเปกตรัมทีอยูใ่ นโคร
มาโทแกรมได้อย่างดี และข้อมูลต่างๆสามารถเก็บในคอมพิวเตอร์ ใช้ในการตรวจหาสารประกอบที
อยู่ในสารตัวอย่างว่าเป็ นอะไรนัน อาจนําไปเปรี ยบเทียบกับสารประกอบทีคิดว่าน่ าจะเป็ นไปได้
(แม้น และอมร, 2535)

ภาพที 22 photodiode array ทีใช้ใน LC Detector
ทีมา: แม้น และอมร (2535)
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การวิเคราะห์หาปริ มาณไตรกลีเซอไรด์จะต้องหาสภาวะทีเหมาะสม ไม่วา่ จะเป็ นชนิ ด
ของเฟสเคลือนที (mobile phase) ชนิดของคอลัมน์ อุณหภูมิของคอลัมน์ อัตราเร็ วของการไหลของ
เฟสเคลือนที เวลาทีใช้ในการวิเคราะห์ เป็ นต้น โดยควรเลือกตัวทําละลายทีละลายตัวอย่างได้ดีและ
ความมีขวตรงข้
ั
ามกับ stationary phase ทีใช้ ในการวิเคราะห์ stationary phase คือ C18 ซึ งเฟสคงที
ทีไม่ชอบนํา เฟสเคลือนทีควรเลือกใช้ตวั ทําละลายทีมีขวั เช่น acetonitrile เมือหาสภาวะทีเหมาะสม
แล้วผลจากการวิเคราะห์ คือโครมาโตแกรมทีได้ควรจะเกิดพีคทีเห็ นชัดเจน และแยกออกจากกัน
อย่างชัดเจน จึงจะสามารถได้ผลการทดลองทีถูกต้องมากทีสุ ด (แม้น และอมร, 2535)
การวิเคราะห์ไตรกลีเซอไรด์ในเนยโกโก้หรื อไขมันต่างๆ โดยทัวไปจะใช้เทคนิ ค High
performance liquid chromatography (HPLC) งานวิจยั ของ Undurraga และคณะ (2001) ได้ทาํ การ
วิเคราะห์ไตรกลี เซอไรด์ในเนยโกโก้ดว้ ยเทคนิ ค HPLC ซึ งได้แสดงไตรกลีเซอไรด์หลักทีมีในเนย
โกโก้ คือ POP POSt และ StOSt บนโครมาโตแกรม ดังแสดงในภาพที 23

ภาพที 23 โครมาโตแกรมจาการวิเคราะห์ไตรกลีเซอไรด์ของเนยโกโก้ดว้ ยเทคนิค HPLC
ทีมา: Undurraga และคณะ (2001)
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2.12 เทคนิคการวิเคราะห์ องค์ ประกอบของไขมัน (Thin layer chromatography; TLC)
TLC จะใช้แผ่นกระจก หรื ออะลูมิเนียม หรื อแผ่นพลาสติก เคลือบด้วยผงของแข็งทีมีรู
พรุ นและมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางขนดประมาณ 5-40 ไมโครเมตร เฟสคงทีทีนิยมใช้กนั มากคือ
silica gel, alumina, cellulose, polyamides และ ion-exchange resin การทีจะทําให้เฟสคงทียึดกับ
แผ่น และมี mechanical strength ดี จะต้องเติมตัวยึด (binder) เช่น เติม CaSO4 เข้าไป 5-10% โดย
นําหนัก
การเตรี ยมแผ่น TLC สามารถทําได้โดยใช้ผงที เคลื อบแผ่นกระจกใส่ นาหรื
ํ อตัวทํา
ละลายให้เป็ น slurry แล้วนําไปเคลื อบบนแผ่น TLC ให้มีลกั ษณะเหมือนกันทัวทังแผ่น โดยใช้
เครื องมือพิเศษคือ moving spreader สารละลายทีเป็ น slurry จะผ่านลงมายังแผ่น TLC เคลือบเป็ น
ฟิ ล์ ม บางๆ ความหนาสามารถเปลี ยนแปลงได้โ ดยปรั บ เครื องให้ค วามหนาตามต้อ งการ ซึ ง
โดยทัวไปทีใช้ในทางวิเคราะห์ ความหนาจะอยูใ่ นช่วง 0.2-0.3 มม. หลังจากเคลือบแผ่น TLC แล้ว
นําไปทําให้แห้งในอากาศ แล้วนําไปอบให้อีกครังหนึ งทีอุณหภูมิ 110°C ในช่ วงระยะเวลาสันๆ
แผ่น TLC ทีเคลือบเรี ยบร้อยแล้วมีขายในท้องตลาดซึ งมีราคาค่อนข้างแพงแต่ได้รับความสะดวก
มากกว่า และแผ่น TLC นันมีลกั ษณะเหมือนกับมากกว่า
เมือเตรี ยมแผ่น TLC เรี ยบร้อยแล้วก็จะเอาสารตัวอย่างใส่ ลงไปให้เป็ นจุดบนแผ่น TLC
โดยปกติแล้วปริ มาณของสารตัวอย่างทีใช้จะอยูใ่ นช่วง 10-100 μg ต่อจุดสําหรับงานด้านวิเคราะห์
แต่ขนาดของเส้นผ่านศูนย์กลางของจุดควรจะอยูร่ ะหว่าง 2-5 มม. การแยกจะเกิ ดขึนในภนะทีทํา
ด้วยแก้วมีฝาปิ ดมิดชิด ภายในภาชนะแผ่น TLC จะถูกวางไว้ในลักษณะทีสอดคล้องกับการไหลของ
ตัวทําละลาย ซึ งตัวทําละลายจะเคลื อนทีขึนไปตามแนวของกระดาษ ภาชนะทีใช้จะต้องปิ ดแน่ น
ไม่ให้อากาศเข้า เพือทําให้แน่ใจว่าแผ่น TLC และตัวทําละลายอยูใ่ นภาวะสมดุลกัน เพือทีจะให้ค่า
Rf มีค่าคงทีเหมือนกันทุกครัง โดยทัวไปจะใช้เวลาประมาณ 20-30 นาที สําหรับระยะทาง 10 ซม.
ซึ งทังนีจะขึนอยูก่ บั เฟสเคลือนทีและขนาดของอนุภาคของตัวดูดซับ (adsorbent)
การตรวจหาองค์ประกอบบนแผ่น TLC สารละลายทีไวต่อปฏิกิริยามาสามารถนํามาใช้
ในการบอกตําแหน่งของสารทีแยกออกจากกันได้ กรดซัลฟูริกเข้มข้นสามารถนํามาใช้พ่นให้เป็ น
ฝอยลงบนแผ่น silica ได้ และทําให้สารอินทรี ยเ์ กิดเป็ นสี ดาํ (charred) ซึ งมองเห็นได้ชดั หลังให้
ความร้อนกับแผ่น นอกจากนี ยังสามารถใช้สารเคมีทีทําให้เกิดสี เช่น ไอโอดีน หรื ออาจใช้วิธีส่อง
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แผ่น TLC ด้วยแสงยูวี สารทีให้ฟลูออเรสเซนซ์จะมองเห็นได้ หรื อบางครังอาจผสมสารฟลูออเรส
เซนซ์เข้าไปกับสารเคลื อบแผ่น TLC และเมือส่ องด้วยแสงยูวีจะเห็นเป็ นจุดสี ดาํ บนพืนของฟลูออ
เรสเซนซ์ อย่าวนีเรี ยกว่าเกิด quenching effect (แม้น และอมร, 2535)
Reshma และคณะ (2010) ศึกษาการสกัด การแยกลิกนินออกจากนํามันงาเพือประยุกต์
ใช้ใน nutraceutical ซึ งขันตอนหนึ งจะเป็ นการใช้ TLC เข้ามาช่วยในการแยกสารทีเป็ นองค์ประ
กอบในนํามันงา นํามันงาทีสกัดด้วยเมทานอล และนํามันทีเหลืออยู่ (residual oil) เทียบกับสาร
มาตรฐาน (ไตรกลีเซอไรด์(TG) กรดไขมันอิสระ (FFA) ไดกลีเซอไรด์ (DG) โมโนกลีเซอไรด์
(MG) และ polar lipid (PL)) องค์ประกอบในไขมันทีแยกได้วิเคราะห์จากค่า Rf ของ Standard โดย
พบว่าในนํามันงามีปริ มาณไตรกลี เซอไรด์มากที สุ ด แต่เมือนําไปสกัดทีสภาวะเวลา 100 นาที
อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซี ยส ซึ งเป็ นสาเหตุทีทําให้เกิดปฏิกิริยา hydrolysis จึงเป็ นทีมาของการเกิด
FFA, DG, MG ในการสกัดด้วยเมทานอล (ภาพที 24)

ภาพที 24 TLC plate ทีได้จากการวิเคราะห์นามั
ํ นงา (Sesame oil; SO), นํามันทีเหลืออยู่ (residual
oil;RO), Methanol extract(ME) เพือเปรี ยบเทียบกับสารมาตรฐาน TG, FFA, DG, MG
และPL
ทีมา: Reshma และคณะ (2010)
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2.13 เทคนิคการวิเคราะห์ คุณสมบัติเชิงความร้ อนของวัตถุ (Differential Scanning Calorimetry;
DSC)
DSC เป็ นเทคนิคทีใช้ในการวิเคราะห์การเปลียนแปลงทางความร้อนของตัวอย่าง เช่น
การหลอมเหลวและการตกผลึกของไขมัน จากการดูดหรื อคายพลังงาน ขณะทีมีการให้ความร้อน
(Heating) หรื อทําให้เย็น (cooling) จะแสดงข้อมูลเป็ น Thermogram ระหว่างอัตราการดูดหรื อคาย
พลังงาน กับอุณหภูมิหรื อเวลาทีเปลียนแปลงไป ตัวอย่างเช่น การช่วงอุณหภูมิการหลอมเหลวของ
ไขมันนม ดังภาพที 25 จากภาพไขมันนมมีช่วงการหลอมเหลว 3 ช่ วง จึงมีพีคเกิ ดขึนสามพีค คือ
ช่วงของไขมันทีมีจุดหลอมเหลวสู ง(High melting), จุดหลอมเหลวปานกลาง(middle melting) และ
จุดหลอมเหลวตํา (low melting) ซึ งจุดหลอมเหลวทีแตกต่างกันเกิดจากองค์ประกอบของกรดไขมัน
อิสระในโครงสร้างไตรกลีเซอไรด์
ข้อดีของเทคนิ ค DSC คือ พืนที ใต้พีค (peak) จะสัมพันธ์โดยตรงกับเอนทาลปี
(enthalpy) หรื อการเปลียนแปลงความร้อนของตัวอย่าง ซึงมีความสัมพันธ์กบั ความจุความร้อน(heat
capacity) ความร้อนของการหลอมเหลวหรื อเอนทาลปี ของปฏิกิริยาทีเกิดขึน (Lidefelt, 2007)

ภาพที 25 DSC melting curve ของไขมันนม หลังจาก tempering เป็ นระยะเวลา 4 สัปดาห์
ทีมา: Timms (1994)
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พฤติ กรรมการหลอมเหลวของไขมันขึ นอยู่ก ับองค์ประกอบภายในของโครงสร้ า ง
ไขมัน ตัวอย่างเช่ น เนยโกโก้จ ะมี ก ารหลอมเหลวอยู่ใ นช่ ว งอุ ณหภู มิ ทีแคบประมาณ 24-35°C
สามารถละลายได้ทีอุณหภูมิร่างกาย หากอุณหภูมิในการหลอมเหลวสู งกว่าอุณหภูมิภายในร่ างกาย
จะส่ งผลให้ไม่ละลายในปากและรู้สึกคล้ายขีผึงต้องใช้แรงในการเคียวมาก การติดตามดูพฤติกรรม
การหลอมเหลวของเนยโกโก้ดว้ ยเทคนิค DSC ดังแสดงในภาพที 26

ภาพที 26 รู ปแบบการหลอมเหลวของนยโกโก้จากการศึกษาด้วยเทคนิค DSC
ทีมา: Undurraga และคณะ (2001)
2.14 เทคนิคการหาปริมาณไขมันทีเป็ นของแข็งด้ วยเครือง pulsed-Nuclear Magnetic Resonance
(p-NMR)
p-NMR เป็ นเทคนิคทีใช้ในการวัดปริ มาณไขมันทีเป็ นของแข็ง (solid fatcontent; SFC)
จะรายงานค่าเป็ นเปอร์ เซ็ นต์ โดยเป็ นตัวบ่งชี ของช่ วงพลาสติก (plastic range) ทีเป็ นไปได้ของ
ไขมันหรื อไขมันผสม และมีการใช้ในการควบคุมความสมําเสมอของผลิตภัณฑ์
การวิเคราะห์ SFC นันสามารถทําได้หลักๆ 2 แบบ คือ การหาค่า SCF ทีอุณหภูมิต่างๆ
เป็ นช่วงของอุณหภูมิ) ซึ งสามารถบอกได้ถึงพฤติกรรมการหลอมเหลว ส่ วนการหาค่า SFC อีกแบบ
คือ การหาค่า SFC ทีอุณหภูมิคงทีเมือเวลาเปลียนแปลงไป โดยเป็ นการศึกษาพฤติกรรมการตกผลึก
ที อุ ณหภูมิค งที ซึ งสามารถอธิ บายปรากฏการณ์ ดังกล่ าวได้โดยการใช้ แบบจําลองของ Avrami

63
(Avrami’s equation) (Avrimi, 1939) จากการพล็อตกราฟของการตกผลึก หรื อ crystallization curve
ซึ งเป็ นกราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่า SFC และเวลา แล้วทําการ fit กราฟของการตกผลึก เพือ
หาค่า พารามิ เ ตอร์ ต่า งๆ ของการตกผลึ ก คื อ Avrami rate constant และ Avrami exponent
เปรี ยบเทียบกันระหว่างไขมันชนิดต่างๆ โดยมีรายละเอียดของสมการดังต่อไปนี
X (t )

เมือ X

คือ

ª SFC t º
«
»
¬ SFC max ¼

>1  exp (Bt )@
k

(1)

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 ทีแตกต่างกันจะบอกให้ทราบถึงกลไกของการสร้างนิว
เลียสผลึกและการโตของผลึกทีแตกต่างกัน ดังแสดงในตารางที 13
ตารางที 13 ค่าสําหรับวิเคราะห์สมการ Avrami exponent (k, for various types of nucleation and
growth)
Avrami exponent,

Types of nucleation & growth

3+1=4

Spherulitic growth from sporadic nuclei

3+0=3

Spherulitic growth from instantaneous nuclei

2+1=3

Disc-like growth from sporadic nuclei

2+0=2

Disc-like growth from instantaneous nuclei

1+1=2

Rod-like growth from sporadic nuclei

1+0=1

Rod-like growth from instantaneous nuclei

ทีมา: Avrimi (1939)
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2.15 เทคนิคการวิเคราะห์ ขนาดและการกระจายตัวของผลึกโดยการใช้ ภาพถ่ ายจาก Polarized
Light Microscopy (PLM)
การใช้กล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสงทิศทางเดียว (Polarized Light Microscopy) เป็ นการ
ประยุกต์ใช้กล้องจุลทรรศน์แบบให้ภาพพืนดํา (dark field microscopy) โดยการตัดแสงจากแหล่ง
กําเนิ ดแสงให้ลาํ แสงทีส่ องผ่านวัตถุมีเพียงทิศทางเดียว ซึ งจะให้ภาพของวัตถุ บนพืนสี ดาํ เป็ นเทค
นิคทีเพิมความคมชัดของการแสดงภาพ สามารถแยกความแตกต่างของภาพได้ดีกว่า และมีตน้ ทุน
ในการวิเคราะห์ตาํ โดยการแสดงภาพวัตถุดว้ ยแสงซึงไม่ถูกรวบรวมโดยเลนส์ วตั ถุ ทําให้เห็นวัตถุที
มีความสว่างบนพืนสี ดาํ ซึ งภาพพืนสี ดาํ จะปรากฏในทิศทางตรงข้ามกับภาพพืนขาว โดยภาพพืน
ขาวแสงจากภายนอกทีเกียวข้องจะทําให้เห็นเงาทอดลงบนผิวของวัตถุหรื อหากบางส่ วนของพืนผิว
มีหลุมหรื อรอยขีดข่วนจะทําให้การสะท้อนกลับของแสงตําลง ดังนันการทีลักษณะพืนผิวของวัตถุ
ราบเรี ยบมากขึนจะทําให้เกิ ดเงาบนภาพพืนขาว ในขณะที ในภาพพืนดําแสงจะสะท้อนออกจาก
ด้านข้างของวัตถุทีมีความสว่าง (Wikipedia enclycopedia, 2011)
การเดินของแสงและองค์ประกอบของกล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสงทิศทางเดียวแบบ
พืนดําแสดงดังภาพที 27 โดยประกอบไปด้วยส่ วนของ Polarizer ทีทําหน้าทีในการทําให้แสงมี
ทิศทางเดียว โดยแสงเมือออกจากแหล่งกําเนิดแสงจะเดินทางผ่านแผ่นตัดแสงซึ งจะตัดแสงบางส่ วน
ออก จากนันเลนส์ รวมแสงจะรวบรวมแสงทีเหลือส่ องผ่านวัตถุ โดยแสงเกือบทังหมดทะลุวตั ถุ มี
บางส่ วนทีเกิดการสะท้อนของจากวัตถุ แสงทีสะท้อนจะผ่านเลนส์วตั ถุ ขณะทีแสงส่ องผ่านโดยตรง
จะไม่ผา่ นเลนส์วตั ถุและไม่รวบรวม จึงมีเฉพาะแสงสะท้อนเท่านันทีทําให้เกิดภาพ เพือแสดงวัตถุ
บนพืนดํา แผ่นทึบแสงจะถูกวางไว้ใต้เลนส์รวมแสงมีเพียงแสงทีสะท้อนเข้าตา แสงจะถูกสะท้อน
โดยอนุภาคบนสไลด์แทนการส่ องผ่าน ในกล้องจุลทรรศน์เชิงซ้อน แผ่นตัดแสง (occulting disk)
จะถูกวางระหว่างแหล่งกําเนิดแสงและเลนส์รวมแสง โดยการปรับเพิมแสงจะช่วยให้เกิดผลทีดีขึน
และการหรี ช่องกันแสงลงช่วยให้ภาพระหว่างวัตถุและพืนหลังคมชัดขึน (Caprette, 2005)
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หมายเหตุ : A = Polarizer, B = Analyzer, C = Compensator
ภาพที 27 กล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสงทิศทางเดียวและองค์ประกอบ
ทีมา : Microscopy Berkeley (2011)
งานวิจยั ของ Sonwai และคณะ (2012) ได้ศึกษาผสมนํามันเมล็ดมะม่วงกับนํามันปาล์ม
มิดแฟรกชันเพือผลิตไขมันทดแทนเนยโกโก้ เมือหาสภาวะทีเหมาะสมแล้วจึง ทําการศึกษารู ปร่ าง
ของผลึกด้วยเทคนิค PLM เพือเปรี ยบเทียบรู ปร่ างผลึกของนํามันแต่ละชนิด
รู ปร่ างผลึกของไขมันแต่ละชนิ ดจะแตกต่างกันตามการจัดเรี ยงตัวของโมเลกุลไตรกลี
เซอไรด์ในโครงสร้าง (Riberiro และคณะ, 2009) เมือทําการศึกษาลักษณะทางเคมีของไขมัน
จนกระทังมีคุณสมบัติตามทีต้องการแล้ว ควรทําการศึกษาลักษณะทางกายภาพของไขมันด้วยเพือ
เป็ นการปรับปรุ งคุณภาพโดยรวมของไขมัน ผลิ ตภัณฑ์ไขมันดัดแปลงดังกล่ าว (Ahmadi และ
Marangon, 2009) การเปรี ยบเทียบรู ปร่ างผลึ กทําให้ทราบลักษณะทางกายภาพทีมองเห็ นได้ของ
ไขมันแต่ละชนิด อย่างไรก็ตามผลึกทีได้อาจจะสมบูรณ์หรื อไม่สมบูรณ์ขึนอยูก่ บั องค์ประกอบทาง
เคมี ระยะเวลาและอุณหภูมิในการเก็บรักษา (ภาพที 28)
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ภาพที 28 รู ปภาพของผลึกไขมันเมล็ดมะม่วง(a) นํามันปาล์มมิดแฟรกชัน (b) ไขมันทดแทน
เนยโกโก้ (c) เนยโกโก้ (d) เมือทําการเก็บรักษาทีอุณหภูมิ 25°C เป็ นเวลา 48 ชัวโมง
ทีมา: Sonwai และคณะ (2012)

บทที 3
วิธีดําเนินการวิจัย
3.1 วัตถุและเครืองมือทีใช้ ในงานวิจัย
3.1.1 วัตถุดิบหลัก
3.1.1.1 เมล็ดเงาะสายพันธุ์โรงเรี ยน
จัดหาเมล็ดเงาะจากโรงงานแปรรู ปเนื อเงาะบรรจุกระป๋ องบริ ษทั มาลีสาม
พราน จํากัด (มหาชน) อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ทีเป็ นของเหลื อทิงจากโรงงาน แล้วนํา
เมล็ดเงาะมาล้างและลอกเปลือกหุ ้มสี นาตาล/เทาออกให้
ํ
เหลือแต่ส่วนสี เหลื องด้านในทีมีลกั ษณะ
แข็งเปราะมาเก็บใส่ ถุงพลาสติกโพลีเอทิลีน และปิ ดปากถุงอย่างแน่นหนา จากนันนําไปเก็บในตูแ้ ช่
แข็งทีอุณหภูมิ -18 °C เพือรอการนําไปอบแห้งแล้วสกัดนํามันต่อไป
3.1.1.2 เนยโกโก้ (Delfi DF 200, Pure prime deodorized) จากบริ ษทั ซี โน-แป
ซิฟิค เทรดดิง (ไทยแลนด์) จํากัด
3.1.1.3 กรดไขมัน (stearic acid, palmitic acid, methyl palmitate และ methyl
stearate) จากบริ ษทั Sigma Chemical Co.
3.1.1.4 เอนไซม์ไลเปส (LipozymeTM ผลิตจากเชือรา Mucor miehei) (Novo
Laboratory Inc.,Denmark)
3.1.1.5 ไขมันทดแทนเนยโกโก้ ชนิด Cocoa butter equivalent (CBE) มีชือทาง
การค้า Coberine ผลิตโดยบริ ษทั Loders Croklaan
3.1.1.6 ไขมันทดแทนเนยโกโก้ ชนิด Cocoa butter substitute (CBS) มีชือทาง
การค้า 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 ปิ โตรเลียมอีเทอร์ (Petroleum ether, MacronTM chemicals., US)
3.1.2.5 เอทานอล (Ethanol 95%(v/v))
3.1.2.6 โพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ (Potassium hydroxide ≥ 85% assay,
Merck, UN 1813)
3.1.2.7 โซเดียมไฮดรอกไซด์ (Sodium hydroxide ≥ 99% assay, Merck, UN
1823)
3.1.2.8 โซเดียมซัลเฟต แอนไฮดรัส (Sodium sulphate anhydrous, Ajax
Finechem Pty Ltd.)
3.1.2.9 ฟี นอฟทาลีน 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 ลิเทียมคลอไรด์ (Lithium chloride dried, Ajax Finechem Pty Ltd)
3.1.3 อุปกรณ์และเครื องมือทีใช้วเิ คราะห์
3.1.3.1 ตูอ้ บแบบสุ ญญากาศ (Vacuum dryer) (Vacuum oven VOS-300SD,
Japan)
3.1.3.2 เครื องปันผสม (Warring Blender) (รุ่ น Ultra Turrax T25 Basic บริ ษทั
IKA, Germany)
3.1.3.3 เครื องสกัดไขมัน (Soxhlet Extraction, Tecator Soxtec HT6)
3.1.3.4 เครื อง rotary evaporator (Buchi Vac V-500, Switzerland)
3.1.3.5 เครื อง Hot Plate with Magnetic stirrer (CAT M6, Germany)
3.1.3.6 เครื อง water cooler (Eyela cool ACE CA-1100, Japan)
3.1.3.7 เครื องชังนําหนักหยาบ 2 ตําแหน่ง (บริ ษทั Sartorius, Germany)
3.1.3.8 เครื องชังนําหนักละเอียด 4 ตําแหน่ง (รุ่ น BP 221S, บริ ษทั Sartorius,
Germany)
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3.1.3.9 ตูเ้ ย็น 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 เครื อง High-performance liquid chromatography-UV Detector
(HPLC, Shimadzu SPD-M20A)
3.1.3.12 คอลัมน์ reverse phase Inertsil® ODS-3 (5 ไมโครเมตร ขนาด 4.6 x 250
มิลลิเมตร จํานวน 2 column)(GL Sciences Inc., Japan)
3.1.3.13 เครื อง Differential Scanning calorimeter (DSC) ยีห้อ Perkin Elmer
รุ่ น DSC 8000
3.1.3.14 เครื อง Polarized Light Microscopy (PLM) (Olympus CH-2,Japan)
3.1.3.15 กล้องถ่ายรู ปแบบดิจิตอลพร้อมชุด adapter สําหรับเชือมต่อเข้ากับ
PLM Olympus CAMEDIA digital camera (model NO. C-7070
Wide Zoom, 7.1 Megapixel, Japan)
3.1.3.16 เครื อง Pulse-Nuclear Magnetic Resonance (p-NMR) ของบริ ษทั
BRUKER รุ่ น the minispec mq20
3.1.3.17 Thermocouple
3.1.3.18 Water-jacketed beaker
3.1.3.19 ขวดแก้วเล็กสี ชา 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 ถุงผ้า
3.1.2.23 กระดาษกรอง Whatman เบอร์ 1 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 11 ซม.
3.1.3.24 อะลูมิเนียมฟอยล์
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3.2 การสกัดไขมันเมล็ดเงาะ
ทําการสกัดไขมันจากเมล็ดเงาะโดยประยุกต์จากกรรมวิธีของ Solis-Fuentes และ
Duran-de-Bazua(2004) ดังต่อไปนี
3.2.1 นําเมล็ดเงาะทีแกะออกเหลือแต่เมล็ดสี เหลืองด้านใน (ภาพที 29) ไปอบแห้งใน
สภาวะสุ ญญากาศ ด้วยตูอ้ บสุ ญญากาศทีอุณหภูมิ 65°C เป็ นเวลานานประมาณ 6 ชัวโมง จนกระทัง
มีความชืนเหลืออยูไ่ ม่เกิน 10% (โดยนําหนักแห้ง)

ภาพที 29 เมล็ดเงาะก่อนลอกเปลือกหุม้ สี นาตาล/เทาออก
ํ
(ซ้าย) และเมล็ดเงาะทีลอกเปลือกหุม้ แล้ว
เหลือแต่ส่วนสี เหลืองด้านใน (ขวา)
3.2.2 นําไปบดหยาบและบดละเอียดให้เป็ นผงด้วย KitchenAid blender ด้วยระดับ
ความเร็ วตําสุ ดและสู งสุ ดตามลําดับ แล้วเก็บใส่ ภาชนะบรรจุแบบที ป้ องกันการสัมผัสกับอากาศ
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ (airtight containers) จากนันนําไปเก็บในตูแ้ ช่แข็ง (-18°C) เพือรอการนําไป
สกัดไขมัน
3.2.3 นําผงเมล็ดเงาะไปทําการสกัดไขมันด้วยวิธี Soxhlet extraction โดยใช้ n-hexane
เป็ นตัวทําละลาย ตามกรรมวิธีของ Solis-Fuentes และ Duran-de-Bazua (2004) ทีอุณหภูมิ 65 °C
เป็ นเวลานานประมาณ 6 ชัวโมง แล้วกําจัดตัวทําละลายออกด้วยเครื อง rotary evaporator ดังแสดง
ในภาคผนวก ก
3.2.4 ไขมันทีสกัดได้ไปทําให้บริ สุทธิ ด้วยวิธี Wesson method (Solis-Fuentes และ
Duran-de-Bazua, 2003) ดังภาคผนวก ข แล้ววัดปริ มาณ (โดยนําหนัก) ไขมันที สกัดได้เพือหา
เปอร์เซ็นต์ (โดยนําหนัก) ของไขมันทีสกัดได้เทียบกับปริ มาณของเมล็ดเงาะตังต้น
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3.2.5 กรองไขมันทีได้ขณะร้อนด้วยกระดาษกรอง (Whatman No.1 ขนาดของรู กรอง
เท่ากับ 11 ไมครอน)ในตูอ้ บสุ ญญากาศอุณหภูมิ 50°C เก็บไขมันทีได้ให้พน้ จากอากาศและแสงแดด
ทีอุณหภูมิ 4°C จนกว่าจะนํามาใช้ในการศึกษาต่อไป
3.3 การศึกษาองค์ ประกอบทางเคมี
3.3.1 วิเคราะห์องค์ประกอบของไขมันโดยเทคนิค Thin layer chromatography (TLC)
เพือเปรี ยบเทียบตําแหน่งของกรดไขมันอิสระ โมโนกลีเซอไรด์ ไดกลีเซอไรด์ และไตรกลีเซอไรด์
ของไขมันเมล็ดเงาะก่อนและหลังการดัดแปลงเทียบกับไดกลีเซอไรด์ และไตรกลีเซอไรด์มาตรฐาน
ทีปรากฏขึนในแผ่น TLC จากวิธีในภาพผนวก ค
จากการศึกษาการวิเคราะห์องค์ประกอบของไขมันด้วยแผ่น TLC พบว่าองค์ประกอบ
ของไขมันเมล็ดเงาะและไขมันเมล็ดเงาะดัดแปลงทีทําการศึกษามีทงโมโนกลี
ั
เซอไรด์ ไดกลี เซอ
ไรด์ ไตรกลี เซอไรด์ และกรดไขมันอิ ส ระ แต่ มี ป ริ มาณแตกต่ า งกัน ตัวทํา ละลายที ใช้เป็ นเฟส
เคลือนทีทีมีองค์ประกอบทีมากทีสุ ด คือ Hexane ซึ งไม่มีขวั ดังนันองค์ประกอบในไขมันทีไม่มีขวั
จะสามารถละลายในตัวทําละลายที ไม่มีขวได้
ั ดี ดังนันจึงสามารถเคลื อนทีไปได้มาก จากระดับ
ความมีขวที
ั แตกต่างกัน ทําให้ส่วนประกอบไขมันทีสามารถเคลือนทีได้จากมากไปน้อยคือ ไขมัน
ส่ วนไตรกลีเซอไรด์ (TG) กรดไขมันอิสระ (FFA) ไดกลีเซอไรด์ (DG) และโมโนกลีเซอไรด์ (MG)
ดังแสดงในภาพที 30 ภาพด้านขวา คือไขมันเมล็ดเงาะดัดแปลง ภาพด้านซ้ายคือ ไขมันเมล็ดเงาะ
หลังจากดัดแปลงโครงสร้างแล้วมีปริ มาณไตรกลีเซอไรด์นอ้ ยลง มีปริ มาณกรดไขมันอิสระมากขึน
อย่างเห็นได้ชดั รวมทังโมโนกลีเซอไรด์ และไดกลีเซอไรด์ก็มากกว่าเดิมเล็กน้อย ซึ งตําแหน่งของ
องค์ประกอบไขมันทีได้นนได้
ั ทาํ การเปรี ยบเทียบกับสารมาตรฐานแล้ว จากนันได้นาํ ไขมันส่ วน
ต่างๆ ไปศึกษาคุณสมบัติทางเคมีเพือยืนยันอีกครังด้วยเทคนิ ค HPLC เพือทีจะได้ทราบ Retention
time ขององค์ประกอบส่ วนต่างๆ
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TG
FFA

DG
MG

ภาพที 30 TLC plate ทีทําการแยกไขมันส่ วนต่างๆในไขมันเมล็ดเงาะดัดแปลง (ซ้าย) และไขมัน
เมล็ดเงาะ (ขวา)
ผลการวิจยั ทีได้สอดคล้องกับการทดลองของ Kahar และคณะ (2004) ทําการศึกษา
สารบางชนิ ดในนํามันถัวเหลือง ซึ งจากการวิเคราะห์โดยใช้ TLC ตัวทําละลายทีใช้ hexane :
diethyl ether : acetic acid เป็ นอัตราส่ วน 80 : 30 : 1 (v/v) พบว่า องค์ประกอบของไขมันทีถูกดูดซับ
โดยตัวทําละลายได้มากไปน้อย (ความสามารถในการเคลื อนทีไปกับตัวทําละลาย) คือไตรกลีเซอ
ไรด์ กรดไขมันอิสระ และไดกลีเซอไรด์ ดังแสดงในภาพที 31

ภาพที 31 การวิเคราะห์ TLC เพือเปรี ยบเทียบกับนํามันถัวเหลือง (TG) ผสมกับ กรดโอเลอิก (FFA)
ทีใช้เป็ นตัวอย่างควบคุม(C)
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3.3.2 วิเคราะห์ชนิ ดและอัตราส่ วนของโมเลกุลไตรกลีเซอไรด์ในไขมันทีสกัดได้ โดย
ใช้เครื อง high-performance liquid chromatography (HPLC) ทําการเปรี ยบเทียบไตรกลีเซอไรด์กบั
สารละลายมาตรฐาน OOO และ POP เพือให้ทราบ retention time ของไตรกลีเซอไรด์ทีสําคัญด้วย
วิธีในภาคผนวก ง โดยทําการเตรี ยมตัวอย่างตามกรรมวิธีของ Ciftci และคณะ (2009) นอกจากนี ยัง
ได้ใช้ Retention time ของ POSt และ StOSt จากเนยโกโก้บริ สุทธิ เป็ นตัวบ่งชีหรื อระบุตาํ แหน่งของ
POP POSt และ StOSt ในไขมันเมล็ดเงาะทีไม่ผา่ นและผ่านการดัดแปลงโครงสร้ างด้วยปฏิ กิริยา
อินเตอร์ เอสเตอร์ริฟิเคชัน
3.4 การศึกษาผลของปัจจัยต่ างๆต่ อปฏิกริ ิยาอินเตอร์ เอสเตอร์ ริฟิเคชันของไขมันเมล็ดเงาะกับ acyl
donor ด้ วยเอนไซม์ ไลเปส
3.4.1 การศึกษาผลของชนิดของแหล่ง acyl donor
การศึกษาเปรี ยบเทียบการใช้ acyl donor ทีเป็ นกรดไขมันทีอยูใ่ นรู ปเอสเทอร์ และทีอยู่
ในรู ปกรดไขมันอิสระ โดยทําการศึกษาปฏิ กิริยาอินเตอร์ เอสเตอร์ ริฟิเคชันแบบใช้เอนไซม์ของ
นํามันเมล็ดเงาะกับ acyl donor ทีแตกต่างกัน 4 ชนิด คือ methyl stearate (ให้กรดเสตียริ ก) methyl
palmitate (ให้กรดปาล์มิติก) stearic acid (ให้กรดเสตียริ ก) และ palmitic acid (ให้กรดปาล์มิติก)
ด้วยอัตราส่ วนของไขมันต่อ acyl donor เป็ น 1:2 (โดยมวล) ดังแสดงในตารางที 14
ตารางที 14 สภาวะทีใช้ในการทดลองเพือศึกษาผลของชนิดของแหล่ง acyl donor

rambutan seed fat + methyl palmitate

อัตราส่ วน (โดยมวล) ของ
ไขมันเมล็ดเงาะ : acyl donor
1:2

rambutan seed fat + methyl stearate

1:2

rambutan seed fat + palmitic acid

1:2

rambutan seed fat + stearic acid

1:2

สารตังต้น
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ทุกการทดลองนันจะทําปฏิกิริยาที 65°C (Undurraga, 2001; Adhikari, 2009) เป็ นระยะเวลา
8 ชัวโมง โดยจะชังมวลของ substrates คือ ไขมันเมล็ดเงาะกับ acyl donor ตามอัตราส่ วนทีแสดงไว้
ในตารางที 14 รวมกันเป็ น 3 กรัม ใส่ ลงในขวด vial (ขนาด 22ml) และใส่ magnetic bar แล้วนําไป
ให้ความร้อนที 65°C เป็ นเวลานาน 5 นาที แล้วจึงเติมเอนไซม์ในปริ มาณ 10% (โดยนําหนัก) ของ
substrates จากนันนําขวด vial ไปจุ่มใน water-jacketed beaker ทีมีนาร้
ํ อนอุณหภูมิ 65°C ไหลวน
โดยอุปกรณ์ทงหมดนี
ั
จะวางอยูบ่ น magnetic-stirrer plate ทีปรับความเร็ วรอบของการหมุนของ
magnetic bar ไว้เ ป็ น 200 rpm เอนไซม์ทีจะใช้เป็ นเอนไซม์ไ ลเปสตรึ ง รู ป มี ชื อทางการค้า ว่า
LipozymeTM ผลิตโดย Novo Laboratory Inc. (Copenhagen, Denmark) ซึ งเป็ นชนิด sn-1,3 specific
lipase ผลิตจากเชื อราชือ Mucor miehei โดยเอนไซม์ถูกตรึ งบน marcro-particulate ion exchange
resin มีค่า aw เริ มต้นเป็ น 0.11 ซึ งสามารถเตรี ยมได้โดยการเก็บเอนไซม์ไว้ขา้ มคืนในเตาอบแบบ
สุ ญญากาศทีอุณหภูมิ 40๐C แล้วนําไปเก็บไว้ในโถ desiccator ทีบรรจุสารละลายเกลืออิมตัว LiCl
ด้ว ยวิธี ต ามภาคผนวก จ แล้ว ทํา การเก็ บ เอนไซม์ไ ว้ที อุ ณ หภู มิ ค งที เป็ นระยะเวลา 5 วัน หรื อ
จนกระทังนําหนักคงที (Tchobo และคณะ, 2009)
หลังจาก 8 ชัวโมงของการทําปฏิกิริยาผ่านไป นําไขมันทีผ่านการดัดแปลงโครงสร้าง
หลังการเกิดปฏิกิริยาไปแยกเอนไซม์ออกอย่างรวดเร็ วเนื องจากไขมันจะแข็งตัวอย่างรวดเร็ ว ด้วย
การกรองผ่านกระดาษกรอง Whatman (Krishna De และคณะ, 2007) หลังจากนันนําไขมันไปแยก
กรดไขมันอิสระ ดังแสดงในภาคผนวก ฉ เพือแยกโมเลกุลไตรกลี เซอไรด์ออกมาจากมาจาก
โมเลกุ ล เจอปนอื นๆ ด้วยการทํา ให้เป็ นกลาง (neutralization) เพื อกํา จัดกรดไขมันอิ ส ระ ตาม
กรรมวิธีของ Lee และ Akoh (1998) หรื อของ Alim และคณะ (2008) จากนันนําไขมันทีผ่านการ
ดัดแปลงทีผ่านการกําจัดกรดไขมันอิสระมาทําการวิเคราะห์คุณสมบัติองค์ประกอบไตรกลีเซอไรด์
ด้วยเทคนิค HPLC ตามกรรมวิธีทีได้กล่าวไว้ในหัวข้อ 3.3.2 แล้วทําการเลือกแหล่งของ acyl donor
ทีดีหรื อเหมาะสมทีสุ ด โดยดูจากแหล่ง acyl donor ทีให้ทงั POP POSt และ StOSt
3.4.2 การศึกษาผลของอัตราส่ วนของไขมันต่ อ acyl donor
3.4.2.1 อัตราส่ วนของไขมันต่อ acyl donor
ทําการศึกษาปฏิ กิริยาอิ นเตอร์ เอสเตอร์ ริฟิเคชันแบบใช้เอนไซม์ของไขมันเมล็ด
เงาะกับ acyl donor คือ กรดปาล์มิติกร่ วมกับกรดสเตียริ ก (1:1) ด้วยอัตราส่ วนของไขมันเมล็ดเงาะ :
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acyl donor ทีแตกต่างกัน ดังแสดงในตารางที 15 ทําปฏิ กิริยาที 65°C เป็ นระยะเวลา 8 ชัวโมง ใช้
เอนไซม์ทีมีค่า aw เริ มต้นเป็ น 0.11 ในปริ มาณ 10% (โดยนําหนัก) ของสารตังต้น โดยจะทําการ
ทดลองตามขันตอนต่างๆ ตามทีได้อธิ บายไว้ในหัวข้อ 3.4.1 และเมือเสร็ จสิ นปฏิ กิริยาแล้วให้นาํ
ไขมันที ผ่านการดัด แปลงโครงสร้ า งและผ่า นการแยกกรดไขมันอิ ส ระแล้วไปทํา การวิเคราะห์
คุ ณสมบัติด้วยเทคนิ คเดี ยวกันกับทีได้อธิ บายไว้ในหัวข้อ 3.3.2 แล้วทําการเลือกอัตราส่ วนของ
ไขมันเมล็ดเงาะ : acyl donor ทีเหมาะสมทีสุ ด โดยดูจากอัตราส่ วนทีให้ปริ มาณรวมของ POP POSt
และ StOSt สู งทีสุ ด
3.4.2.2 อัตราส่ วนของกรดปาล์มิติกต่อกรดสเตียริ ก
เมือทราบอัตราส่ วนของไขมันต่อ acyl donor ทีเหมาะสมแล้ว ซึ งจากผลการทด
ลองในหัวข้อ 3.4.2.1 พบว่า อัตราส่ วนไขมันต่อ acyl donor 1:6 ให้ปริ มาณรวมของ POP POSt และ
StOSt สู งสุ ด ดังนันจึงใช้อตั ราส่ วนนี ทําการศึกษาอัตราส่ วนของไขมันเมล็ดเงาะ : กรดปาล์มิติก :
กรดสเตียริ ก ดังแสดงในตารางที 16 โดยทําปฏิกิริยาที 65°C เป็ นระยะเวลา 8 ชัวโมง ใช้เอน ไซม์ที
มีค่า aw เริ มต้นเป็ น 0.11 ในปริ มาณ 10% (โดยนําหนัก) ของสารตังต้น โดยจะทําการทดลองตามขัน
ตอนต่างๆ ตามทีได้อธิ บายไว้ในหัวข้อ 3.4.1 และเมือเสร็ จสิ นปฏิ กิริยาแล้วให้นาํ ไขมันทีผ่านการ
ดัดแปลงโครงสร้างและผ่านการแยกกรดไขมันอิสระแล้วไปทําการวิเคราะห์คุณสมบัติดว้ ยเทคนิ ค
เดียวกันกับทีได้อธิบายไว้ในหัวข้อ 3.3.2 แล้วทําการเลือกอัตราส่ วนของไขมันเมล็ดเงาะ : กรดปาล์
มิติก : กรดสเตียริ ก ทีเหมาะสมทีสุ ด โดยดูจากอัตราส่ วนทีให้ปริ มาณรวมของ POP POSt และ
StOSt สู งทีสุ ด
ตารางที 15 สภาวะทีใช้ในการทดลองเพือศึกษาผลของอัตราส่ วนของไขมันต่อ acyl donor
Acyl donor
กรดปาล์มิติก ร่ วมกับ
กรดสเตียริ ก
(อัตราส่ วนโดยมวลเป็ น 1:1)

อัตราส่ วน (โดยมวล) ของ
ไขมันเมล็ดเงาะ : acyl donor
1:1
1:2
1:4
1:6
1:8
1:10
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ตารางที 16 สภาวะทีใช้ในการทดลองเพือศึกษาผลของอัตราส่ วนของกรดปาล์มิติกต่อกรดสเตียริ ก
Acyl donor
กรดปาล์มิติก ร่ วมกับ
กรดสเตียริ ก

อัตราส่ วน (โดยมวล) ของ
ไขมันเมล็ดเงาะ : กรดปาล์มิติก : กรดสเตียริ ก
1:1:5
1:2:4
1:4:2
1:5:1

3.4.3 การศึกษาผลของระยะเวลาในการเกิดปฏิกริ ิยา
ทําการศึกษาปฏิกิริยาอินเตอร์ เอสเตอร์ ริฟิเคชันแบบใช้เอนไซม์ของไขมันเมล็ดเงาะกับ
acyl donor ทีเป็ นกรดปาล์มิติกร่ วมกับกรดสเตียริ ก ด้วยระยะเวลาในการเกิดปฏิกิริยาทีแตกต่างกัน
ดังแสดงในตารางที 17 ทําปฏิกิริยาที 65°C ใช้เอนไซม์ทีมีค่า aw เริ มต้นเป็ น 0.11 ในปริ มาณ 10%
(โดยนําหนัก) ของ substrates โดยใช้อตั ราส่ วนของไขมันเมล็ดเงาะ : กรดปาล์มิติก : กรดสเตียริ ก ที
เหมาะสมทีสุ ดทีได้จากการทดลองในหัวข้อ 3.4.2.2 และทําการทดลองตามขันตอนต่างๆ ตามทีได้
อธิ บายไว้ในหัวข้อ 3.4.1 และเมือเสร็ จสิ นปฏิกิริยาแล้วให้นาํ ไขมันทีผ่านการดัดแปลงโครงสร้าง
และผ่านการทําให้บริ สุทธิ แล้วไปทําการวิเคราะห์คุณสมบัติ ด้วยเทคนิ คเดียวกันกับทีได้อธิ บายไว้
ในหัวข้อ 3.3.2 แล้วทําการเลือกระยะเวลาในการทําปฏิกิริยาทีเหมาะสมทีสุ ด โดยดูจากอัตราส่ วนที
ให้ปริ มาณรวมของ POP POSt และ StOSt สู งทีสุ ด
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ตารางที 17 สภาวะทีใช้ในการทดลองเพือศึกษาผลของระยะเวลาในการเกิดปฏิกิริยา
Acyl donor
กรดปาล์มิติก ร่ วมกับ
กรดสเตียริ ก
(อัตราส่ วนโดยมวลเป็ น 1:1)

อัตราส่ วน (โดยมวล) ของ
ไขมันเมล็ดเงาะ : acyl donor
1:6

ระยะเวลาในการทําปฏิกิริยา
(ชัวโมง)
0
2
4
6
8
10
12
24
48

3.4.4 การศึกษาผลของปริมาณเอนไซม์ ทใช้
ี
ทําการศึกษาปฏิกิริยาอินเตอร์ เอสเตอร์ ริฟิเคชันแบบใช้เอนไซม์ของไขมันเมล็ดเงาะกับ
acyl donor ทีเป็ นกรดปาล์มิติกร่ วมกับกรดสเตียริ ก ด้วยปริ มาณเอนไซม์ทีแตกต่างกัน ดังแสดงใน
ตารางที 18 โดยเอนไซม์ทีใช้ทีมีค่า aw เริ มต้นเป็ น 0.11 ทําปฏิกิริยาที 65°C เป็ นระยะเวลา 8 ชัวโมง
ซึ งจากผลการทดลองทีได้หวั ข้อ 3.4.3 พบว่าเป็ นระยะเวลาทีให้ปริ มาณรวมของ POP POSt และ
StOSt สู งทีสุ ด ใช้อตั ราส่ วนของไขมันเมล็ดเงาะ : กรดปาล์มิติก : กรดสเตียริ ก ทีเหมาะสมทีได้จาก
การทดลองในหัวข้อ 3.4.2.2 โดยจะทําการทดลองตามขันตอนต่างๆ ตามทีได้อธิ บายไว้ในหัวข้อ
3.4.1 และเมือเสร็ จสิ นปฏิกิริยาแล้วให้นาํ ไขมันทีผ่านการดัดแปลงโครงสร้างและผ่านการทําให้
บริ สุทธิแล้วไปทําการวิเคราะห์คุณสมบัติดว้ ยเทคนิคเดียวกันกับทีได้อธิบายไว้ในหัวข้อ 3.3.2
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ตารางที 18 สภาวะทีใช้ในการทดลองเพือศึกษาผลของปริ มาณเอนไซม์ทีใช้
Acyl donor

อัตราส่ วน (โดยมวล) ของ
ไขมันเมล็ดเงาะ : acyl donor

กรดปาล์มิติก ร่ วมกับ
กรดสเตียริ ก
(อัตราส่ วนโดยมวลเป็ น 1:1)

1:6

ปริ มาณเอนไซม์
(% โดยนําหนักของ substrates)
5
8
10
12
15

3.4.5 การศึกษาผลของความชืนหรือค่ า aw เริมต้ นของเอนไซม์
ประสิ ท ธิ ภาพในการทําหน้าที เป็ นตัวเร่ งปฏิ กิริยาแบบ biocatalyst ของเอนไซม์นัน
ขึนอยู่กบั interfacial interaction บนผิวเอนไซม์ซึงมี นาที
ํ ถูกดูดซับไว้เป็ นตัวควบคุมอี กที หนึ ง
(Lopez-Giraldo และคณะ, 2007) ในหัวข้อนีจะทําการศึกษาปฏิกิริยาอินเตอร์ เอสเตอร์ ริฟิเคชันแบบ
ใช้เอนไซม์ของไขมันเมล็ดเงาะกับ acyl donor ทีเป็ นกรดปาล์มิติกร่ วมกับกรดสเตียริ ก ด้วยเอนไซม์
ทีมีค่า aw เริ มต้นทีแตกต่างกันดังแสดงในตารางที 19 ซึ งค่า aw เริ มต้นทีแตกต่างกันของเอนไซม์
สามารถเตรี ยมได้โดยใช้สารละลายเกลืออิมตัวทีอุณหภูมิ 25°C คือ LiCl (aw = 0.11) CH3COOK
(aw = 0.23) และ MgCl2 (aw = 0.33) ทําปฏิกิริยาที 65°C เป็ นระยะเวลา 8 ชัวโมง ใช้เอนไซม์ใน
ปริ มาณ 10% (โดยนําหนัก) ของสารตังต้น โดยจะทําการทดลองตามขันตอนต่างๆ ตามทีได้อธิ บาย
ไว้ในหัวข้อ 3.4.1 และเมือเสร็ จสิ นปฏิกิริยาแล้วให้นาํ ไขมันทีผ่านการดัดแปลงโครงสร้างและผ่าน
การกําจัดกรดไขมันอิสระแล้วไปทําการวิเคราะห์คุณสมบัติดว้ ยเทคนิคเดียวกันกับทีได้อธิ บายไว้ใน
หัวข้อ 3.3.2
ตารางที 19 สภาวะทีใช้ในการทดลองเพือศึกษาผลของค่า aw เริ มต้นของเอนไซม์
Acyl donor
กรดปาล์มิติก ร่ วมกับ
กรดสเตียริ ก
(อัตราส่ วนโดยมวลเป็ น 1:1)

อัตราส่ วน (โดยมวล) ของ
ไขมันเมล็ดเงาะ : acyl donor
1:6

ค่า aw เริ มต้นของ
เอนไซม์
0.11
0.23
0.33
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3.5 การวิเคราะห์ ผลทางสถิติ
นํา ผลการทดลองที ได้ในหัวข้อ 3.4 มาทํา การวิเคราะห์ ท างสถิ ติ โดยใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ สําเร็ จรู ป SAS (SAS,9.0) และทําการเปรี ยบเทียบค่าเฉลียโดยใช้วิธี Duncan's new
multiple range test (Duncan, 1995) ทีระดับความเชือมันร้อยละ 95% (D = 0.05)
3.6 การคัดเลือกสภาวะในการดัดแปลงไขมันทีเหมาะสมทีสุ ดสํ าหรับการนําไปผลิตไขมันทดแทน
เนยโกโก้ด้วยปฏิกริ ิยาอินเตอร์ เอสเตอร์ ริฟิเคชันโดยใช้ เอนไซม์
ทําการคัดเลื อกสภาวะทีเหมาะสมทีสุ ด คือ อัตราส่ วนของไขมันเมล็ดเงาะ : กรดปาล์
มิติก : กรดสเตียริ ก เป็ น 1 : 3 : 3 ระยะเวลาในการทําปฏิกิริยา 8 ชัวโมง โดยเลือกใช้เอนไซม์ทีมี aw
เริ มต้น 0.11 ในปริ มาณ 10% (โดยนําหนัก) ของสารตังต้น แล้วทําการผลิตไขมันทดแทนเนยโกโก้
โดยใช้สภาวะเหล่านี โดยดูจากการให้ปริ มาณรวมของ POP POSt และ StOSt สู งทีสุ ด (ดูจากผล
การวิเคราะห์ทางสถิติในหัวข้อ 3.5 ประกอบ)
3.7 การศึกษาองค์ ประกอบทางกายภาพของไขมันทดแทนเนยโกโก้ ทผลิ
ี ตขึนโดยใช้ สภาวะที
เหมาะสมทีสุ ดทีเลือกไว้
ทํา การศึ ก ษาพฤติ ก รรมการตกผลึ ก เปรี ย บเที ย บกับ ของเนยโกโก้แ ละของไขมัน
ทดแทนเนยโกโก้ทีมีจาํ หน่ายอยูใ่ นท้องตลาด (Coberine และ Melarin) โดยมีขนตอนของการศึ
ั
กษา
ดังต่อไปนี
3.7.1 ศึกษาอุณหภูมิในการตกผลึกและอุณหภูมิในการหลอมเหลว (crystallization and
melting curves) ด้วยเทคนิค Differential scanning calorimetry วิธีการทดลองแสดงในภาคผนวก ช
เพือเปรี ยบเทียบอุณหภูมิในการหลอมเหลว ตกผลึก อัตราการดูดความร้อน การคายความร้อนของ
ไขมันชนิดต่างๆ
3.7.2 ศึกษารู ปร่ างผลึก (crystal morphology) ด้วยเทคนิ ค Polarlized-Light Micro
scopyในระหว่างการตกผลึ ก ที 25°C ในสภาวะนิ งของตัวอย่างไขมันเมล็ดเงาะ ไขมันเมล็ดเงาะ
ดัดแปลง เนยโกโก้ และไขมันทดแทนเนยโกโก้ (Coberine และ Melarin) ดังแสดงในภาคผนวก ซ
โดยกล้องถ่ายภาพแบบ digital ซึ งมีกาํ ลังขยายของเลนส์ ใกล้วตั ถุ เท่ากับ x10 และกําลังขยายของ
เลนส์ใกล้ตา x10
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3.7.3 ศึกษาค่าเปอร์ เซ็นต์การเป็ นของแข็งในรู ปผลึก (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 เตรี ยมตัวอย่างดัง
แสดงในภาคผนวก ฌ จากนันทําการพล็ อตกราฟแสดงความสัมพันธ์ ระหว่า งค่า %SFC และ
อุณหภูมิ เพือเปรี ยบเทียบปริ มาณของแข็งในรู ปผลึ กของไขมันแต่ละชนิ ดทีอุณหภูมิต่างๆ และ
รวมถึงพฤติกรรมในการหลอมเหลวของไขมัน
3.8 การวิเคราะห์ ผล สรุปผล
ทําการศึกษาลักษณะทางเคมี และทางกายภาพของเนยโกโก้ ไขมันเมล็ดเงาะก่อนและ
หลังดัดแปลง Melarin และ Coberine ทีได้จากการทดลอง 3.3-3.7 มาสรุ ปผลว่าไขมันเมล็ดเงาะดัด
แปลงควรจะนํามาผลิตไขมันทดแทนเนยโกโก้ชนิดใด เพือทีจะสามารถนําไขมันเมล็ดเงาะดัดแปลง
ทีได้มาใช้เป็ นไขมันทดแทนเนยโกโก้ทีเหมาะสมทีสุ ด

บทที 4
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
4.1 การสกัดไขมันเมล็ดเงาะ
เมือทําการสกัดไขมันเมล็ดเงาะด้วยวิธี Soxhlet extraction ตามกรรมวิธีของ SolisFuentesc และ Duran-de-Bazua (2004) โดยตัวทําละลายทีเลือกใช้คือ hexane ซึงงานวิจยั ก่อนหน้านี
ทีได้ทาํ การศึกษาการสกัดไขมันจากเมล็ดเงาะก็เลื อกใช้ hexane เป็ นตัวทําละลาย (Solis-Fuentes
และคณะ, 2010; Sirisompong และคณะ, 2011) ทังนี เพราะว่า Hexane เป็ นตัวทําละลายทีมี
ประสิ ทธิภาพในการสกัดไตรกลีเซอไรด์จากเมล็ดพืชทีมีนามั
ํ น (Kuk และคณะ, 2005) พบว่าเมล็ด
เงาะโรงเรี ยนมีปริ มาณไขมัน (crude fat) ร้อยละ29.26±2.09 (โดยนําหนักเมล็ดเงาะแห้ง) ซึ งสอด
คล้องกับงานวิจยั ทีมีรายงานปริ มาณไขมันทีสกัดได้จากเมล็ดเงาะดังนี Sirisompong และคณะ
(2011) พบว่าการสกัดได้ปริ มาณไขมันเมล็ดเงาะอยูใ่ นช่วง 18.86-35.74 กรัม/100 กรัม ของนําหนัก
เมล็ดเงาะ (dry basis) มีค่าเฉลียประมาณ 31.19 กรัม/100 กรัม ของนําหนักเมล็ดเงาะ นอกจากนี
Solis-Fuentes และคณะ (2010) สามารถสกัดได้ปริ มาณไขมันเมล็ดเงาะค่าเฉลียประมาณ 33.4%
ของนําหนักเงาะเมล็ดแห้ง หลังจากนันนําไขมันทีสกัดได้ไปทําให้บริ สุทธิ ด้วยวิธี Wesson method
(Solis-Fuentes และ Duran-de-Bazua, 2003)
4.2 การศึกษาผลของปัจจัยต่ างๆทีมีผลต่ อปฏิกริ ิยาอินเตอร์ เอสเตอร์ ริฟิเคชันของไขมันเมล็ดเงาะ
กับ acyl donor ด้ วยเอนไซม์ ไลเปส
4.2.1 การศึกษาผลของชนิดของแหล่ง acyl donor
จากการเปรี ยบเทียบการใช้ acyl donor ทีเป็ นกรดไขมันทีอยูใ่ นรู ปเอสเทอร์ (fatty acid
methyl eater) และทีอยูใ่ นรู ปกรดไขมันอิสระ (free fatty acid) พบว่าการใช้ acyl donor ทีอยูใ่ นรู ป
กรดไขมันอิสระจะให้ไตรกลีเซอไรด์ชนิด POP POSt และ StOSt ซึ งเป็ นไตรกลีเซอไรด์หลักทีมี อยู่
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ในเนยโกโก้ประมาณ 78-88% (Underaga และคณะ, 2001; Ciftci และคณะ, 2009) ในปริ มาณทีสู ง
กว่าการใช้ acyl donor ทีเป็ นกรดไขมันทีอยูใ่ นรู ปเอสเทอร์ ดังแสดงในภาพที 32 และตารางที 24
แสดงค่าเปอร์เซ็นต์ไตรกลีเซอไรด์ในภาคผนวก ญ

ภาพที 32 ปริ มาณไตรกลีเซอไรด์ทีจากการทําปฏิกิริยาอินเตอร์ เอสเตอร์ ริฟิเคชันแบบใช้เอนไซม์
ของไขมันเมล็ดเงาะด้วย acyl donor ต่างชนิดกัน
การดัด แปลงโครงสร้ า งไขมัน เมล็ ดเงาะด้ว ยการทํา ปฏิ กิ ริ ย าอิ น เตอร์ เอสเตอร์ ริ ฟิ
เคชันโดยใช้เอนไซม์ไลเปส ซึ งได้เลื อกใช้เอนไซม์ไลเปสทีเฉพาะเจาะจงกับตําแหน่ ง sn-1 และ
sn-3 จากการทําปฏิกิริยาอินเตอร์เอสเตอร์ ริฟิเคชันของไขมันเมล็ดเงาะกับ acyl donor ทีให้กรดปาล์
มิติก (methyl palmitate และ palmitic acid) พบว่าไขมันเมล็ดเงาะดัดแปลงมีปริ มาณ POP และ
POSt มากขึนกว่าไขมันเมล็ดเงาะก่อนดัดแปลง ส่ วนการทําปฏิกิริยาอินเตอร์ เอสเตอร์ ริฟิเคชันของ
ไขมันเมล็ดเงาะกับ acyl donor ทีให้กรดสเตียริ ก (methyl stearate และ stearic acid) พบว่าไขมัน
เมล็ดเงาะดัดแปลงมีปริ มาณ POSt และ StOSt มากขึนกว่าไขมันเมล็ดเงาะก่อนดัดแปลง แสดงให้
เห็นว่ากรดไขมันทีเติมลงไปสามารถเข้าไปแทนทีไตรกลีเซอไรด์ตาํ แหน่งที 1 และ 3 ได้ เนืองจาก
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เอนไซม์ไลเปสตรึ งรู ปทีเลือกใช้สามารถตัดกรดไขมันทีอยูใ่ นไตรกลีเซอไรด์ทีตําแหน่งที 1 และ 3
และมีการแทนทีด้วยกรดสเตียริ ก และกรดปาล์มิติกทีเติมลงไปนันเอง
เนื องจากงานวิจยั ก่อนหน้านี ที เกี ยวกับการศึ กษาการดัดแปลงโครงสร้างไขมัน ได้มี
การเลือกใช้ acyl donor ทังทีเป็ นกรดไขมันอิสระ และกรดไขมันทีอยู่ในรู ปเอสเทอร์ จึงต้องทํา
การศึกษาชนิดของ acyl donor ทีเหมาะสมกับไขมันเมล็ดเงาะ เนืองจากนํามันหรื อไขมันแต่ละชนิ ด
อาจมีความเหมาะสมในการทําปฏิกิริยากับ acyl donor ได้แตกต่างกัน ตัวอย่างเช่น งานวิจยั ของ
Rao และคณะ (2001) ศึกษาการดัดแปลงโครงสร้างนํามันมะพร้าวด้วยปฏิกิริยาอินเตอร์ เอสเตอร์ ริฟิ
เค ชัน ซึ งในนํามันมะพร้ าวกรดไขมันทีมีปริ มาณมาก คือ กรดลอริ ก กรดไมริ สติก และกรดปาล์
มิติก จึงทําการเติม Stearic acid methyl ester (ให้กรดสเตียริ ก) ลงไปในนํามันมะพร้าวเพือให้ได้
ผลิต ภัณฑ์ทีมีความแข็งและคงตัวมากขึนจากกรดเสตียริ กทีเติมลงไปซึงเป็ นกรดไขมันทีมีจุดหลอม
เหลวสู ง งานวิจยั ของ Ciftci และคณะ (2009) ศึกษาการผลิตไขมันทดแทนเนยโกโก้จากนํามัน
มะกอก (Refined olive pomace oil) โดยทําปฏิกิริยา acidolysis กับ กรดปาล์มิติก และกรดสเตียริ ก
เนื องจากนํามันมะกอกมีปริ มาณกรดปาล์มิติกและกรดสเตียริ ก 13.00 และ 3.00% ตามลําดับ ซึ งใน
การผลิตไขมันทดแทนเนยโกโก้กรดไขมันทีต้องการ คือ กรดโอเลอิก กรดปาล์มิติกและกรดสเตีย
ริ ก แต่เมือวิเคราะห์โครงสร้างแล้วมีปริ มาณน้อย จึงต้องทําการเติมทังกรดปาล์มิติกและกรดสเตียริ ก
ลงไป จากทีกล่าวมาข้างต้น เนื องจากไขมันเมล็ดเงาะมีกรดปาล์มิติก 6.1% และกรดสเตียริ ก 7.1%
ซึ งมีปริ มาณน้อย (Solis-Fuentes และคณะ, 2010) จึงควรทีจะเติมทังกรดปาล์มิติก และกรดสเตีย
ริ กในโครงสร้างเพือให้ในโครงสร้างมีไตรกลีเซอไรด์ POP POSt และ StOSt มากขึน
4.2.2 การศึกษาสั ดส่ วนของไขมันต่ อ acyl donor
4.2.2.1 อัตราส่ วนของไขมันต่อ acyl donor
จากการศึกษาสัดส่ วนของสารตังต้น คือ ไขมันเมล็ดเงาะ: acyl donor โดยเลือกใช้ acyl
donor จากผลการทดลองก่อนหน้านี คือ กรดปาล์มิติก และกรดสเตียริ ก ทีสัดส่ วนต่างๆ คือ 1:1 1:2
1:4 1:6 1:8 และ 1:10 โดยนําหนัก (จากการเลือกใช้กรดปาล์มิติก : กรดสเตียริ ก เป็ นอัตราส่ วน 1:1
โดยนําหนัก) ได้ผลการทดลองดังแสดงในภาพที 33 และตารางที 25 (ภาคผนวก ญ) ซึ งพบว่ามี
ปริ มาณ POP และ POSt เพิมขึนอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (p<0.05) เมือปริ มาณ acyl donor เพิมขึน
จาก 1:1 ไปเป็ น 1:6 และทีอัตราส่ วน 1:6 ไปเป็ น 1:8 และ 1:10 นัน ให้ปริ มาณ POP และ POSt
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สู งสุ ดและไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ (p<0.05) แต่ปริ มาณ StOSt ที ได้จากการทําปฏิ กิริยา
อินเตอร์ เอสเตอร์ ริฟิเคชันทีอัตราส่ วนต่างๆของไขมันเมล็ดเงาะ : acyl donor ไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญ (p<0.05) แสดงให้เห็นว่าปริ มาณ acyl donor ทีเพิมขึนไม่มีผลต่อปริ มาณของ StOSt ส่ วน
ปริ มาณรวมของไตรกลีเซอไรด์หลักทีมีอยูใ่ นเนยโกโก้ คือ POP + POSt + StOSt จากการทํา
ปฏิ กิ ริย าที สัดส่ วนของไขมันเมล็ดเงาะ: acyl donor 1:6 1:8 และ1:10 ไม่แ ตกต่ า งกันอย่า งมี
นัยสําคัญทางสถิติ และให้ค่าทีสู งกว่าทีสัดส่ วน 1:1 1:2 และ 1:4 จากผลการทดลองจะเห็นได้ว่า
สัดส่ วน 1:6 เป็ นสัดส่ วนทีเหมาะสมทีสุ ด เนื องจากเป็ นใช้ acyl donor ในปริ มาณน้อยทีสุ ด เพือเป็ น
การลดต้นทุน นอกจากนีการใช้ acyl donor มากก็จะทําให้เหลือปริ มาณ acyl donor มากตามไปด้วย
(Wang และคณะ, 2006) ซึ งหลัง จากทํา ปฏิ กิ ริย าก็ จะต้องทําการกําจัดกรดไขมันอิส ระออก
นอกจากนียังสังเกตได้วา่ กรดสเตียริ กมีประสิ ทธิ ภาพในการเป็ น acyl donor ทีด้อยกว่ากรดปาล์
มิติก (Liu และคณะ, 2007) เมือเปรี ยบเทียบในสภาวะเดียวกัน สังเกตได้จากผลการทดลอง เมือมี
การใช้ acyl donor มากขึน (ทุกอัตราส่ วนมีปริ มาณกรดปาล์มิติก : กรดสเตียริ ก เป็ น 1:1) ปริ มาณ
ของ POP จะมีค่ามากขึน แต่ปริ มาณ acyl donor ทีเพิมขึนไม่มีผลต่อปริ มาณ StOSt ซึ งคล้ายกับผล
การทดลองของ Ciftci และคณะ (2009) ทีทําการศึกษาการผลิตไขมันทดแทนเนยโกโก้จากนํามัน
มะกอก โดยทําปฏิกิริยาอินเตอร์ เอสเตอร์ ริฟิเคชันกับกรดปาล์มิติก และกรดสเตียริ กทีมีอตั ราส่ วน
โดยมวลของนํามันมะกอก:กรดปาล์มิติก: กรดสเตียริ ก คือ 1:1:1 1:1:3 1:3:3 และ 1:2:6 โดยโมล
สังเกตได้ว่าทีอัตราส่ วน 1:1:1 โดยโมล ให้ปริ มาณ POP มากกว่า StOSt ทีระยะเวลาในการทํา
ปฏิกิริยา 4 ชัวโมง โดยมีปริ มาณ POP และ StOSt ประมาณ 14% และ 7% ตามลําดับ ดังแสดงใน
ภาพที 34
การผลิตไขมันทดแทนเนยโกโก้จากไขมันเมล็ดเงาะด้วยปฏิกิริยาอินเตอร์ เอสเตอร์ ริฟิ
เคชันโดยใช้อตั ราส่ วนไขมันเมล็ดเงาะ : acyl donor เป็ นอัตราส่ วน 1:6 โดยนําหนัก มีปริ มาณของ
POP POSt และ StOSt เป็ น 21.8 29.1 และ 15.1% ตามลําดับ ซึ งใกล้เคียงกับเนยโกโก้ทีจําหน่าย
ในท้องตลาดทีนํามาศึกษาพบว่า มี POP POSt และ StOSt 23.2 35.9 และ 21.0% ตามลําดับ จึงทํา
การเลือกสัดส่ วนดังกล่าวเพือใช้ในการวิเคราะห์ปัจจัยอืนต่อไป
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ภาพที 33 ปริ มาณไตรกลีเซอไรด์ทีได้จากการทําปฏิกิริยาอินเตอร์ เอสเตอร์ ริฟิเคชันแบบใช้เอนไซม์
ของไขมันเมล็ดเงาะต่อ acyl donor ทีสัดส่ วนต่างๆ
* ตัวอักษร a,b,c ในแนวดิงแสดงความแตกต่างอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (p<0.05)

b

ภาพที 34 ปริ มาณของ POP (a) และ StOSt (b) (%) ทีได้จากการดัดแปลงนํามันมะกอก :
กรดปาล์มิติก : กรดสเตียริ ก
ทีมา: Ciftci และคณะ (2009)
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4.2.2.2 อัตราส่ วนของกรดปาล์มิติกต่อกรดสเตียริ ก
การทําปฏิกิริยาโดยใช้ acyl donor ทีสัดส่ วนต่างๆ ต้องคํานึ งถึงธรรมชาติของสารตัง
ต้นด้วย โดยจากการทดลองอัตราส่ วนของไขมันต่อ acyl donor ทีเหมาะสม คือ 1:6 จึงทําการศึกษา
ผลของสัดส่ วนของ acyl donor ทีสัดส่ วนต่างๆ และได้ผลการทดลองดังแสดงในภาพที 35 และ
ตารางที 26 (ภาคผนวก ญ) ซึ งผลการทดลองทีได้เป็ นการแสดงให้เห็นอีกครังว่าถ้าหากใช้กรดสเตีย
ริ กปริ มาณมาก จะส่ งผลทําให้มี StOSt มาก แต่หากใช้กรดปาล์มิติกมากก็จะส่ งผลทําให้มี POP มาก
เช่นเดียวกัน หมายความว่ากรดไขมันอิสระทังสองชนิ ดทีเติมลงไป สามารถเข้าไปทําปฏิกิริยาโดย
เข้าไปเชือมต่อกับไตรกลีเซอไรด์ตาํ แหน่งที 1 และ 3 ได้ แต่จากผลการทดลองไขมันเมล็ดเงาะ:กรด
ปาล์มิติก:กรดสเตียริ ก คือ 1:1:5 1:2:4 1:4:2 และ 1:5:1 ให้ปริ มาณไตรกลีเซอไรด์ทีต้องการใน
สัดส่ วนทีไม่เหมาะสม เนยโกโก้ทีจําหน่ายในท้องตลาดทีนํามาศึกษามากทีสุ ด พบว่า มี POP POSt
และStOSt 23.2 35.9 และ 21.0% ตามลําดับ (อัตราส่ วนของ POP : POSt : StOSt เป็ น 0.65 : 1 :
0.58) ซึ งอัตราส่ วน 1:2:4 เป็ นอัตราส่ วนทีดีกว่าอัตราส่ วนอืนๆ คือมีปริ มาณ POP POSt และ StOSt
13.5 28.3 และ 25.8% ตามลําดับ (ให้อตั ราส่ วนของ POP : POSt : StOSt เป็ น 0.48 : 1 : 0.91) จะ
เห็นได้วา่ มีสัดส่ วนของ StOSt มากเกินไปจะส่ งผลให้ไขมันทดแทนเนยโกโก้ทีได้มีจุดหลอมเหลว
สู ง เกิ น ไป ละลายได้ย าก และยัง มี อ ัต ราส่ ว นที ไม่ ใ กล้เ คี ย งกับ เนยโกโก้ เมื อเปรี ย บเที ย บกับ
อัตราส่ วนไขมันเมล็ดเงาะต่อ acyl donor 1:6 โดยทีใช้กรดปาล์มิติก : กรดสเตียริ ก เป็ น 1:1 (ไขมัน
เมล็ดเงาะ:กรดปาล์มิติก:กรดสเตียริ ก เป็ น1:3:3) ซึ งส่ งผลทําให้มีปริ มาณ POP POSt และ StOSt
21.8 29.1 และ 15.1 ตามลําดับ (อัตราส่ วนของ POP : POSt : StOSt เป็ น 0.75 : 1 : 0.52) ซึ งการ
ผลิ ตไขมันทดแทนเนยโกโก้จากไขมันเมล็ดเงาะด้วยปฏิ กิริยาอิ นเตอร์ เอสเตอร์ ริฟิเคชันโดยใช้
ไขมันเมล็ดเงาะ:กรดปาล์มิติก:กรดสเตียริ ก ทีอัตราส่ วน 1:3:3 มีความเหมาะสมทีสุ ด จึงทําการเลือก
สัดส่ วนดังกล่าวเพือใช้ในการวิเคราะห์ปัจจัยอืนต่อไป
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ภาพที 35 ปริ มาณไตรกลีเซอไรด์ทีได้จากการทําปฏิกิริยาอินเตอร์ เอสเตอร์ ริฟิเคชันแบบใช้เอนไซม์
ของไขมันเมล็ดเงาะ : อัตราส่ วนของกรดปาล์มิติก : กรดสเตียริ กทีสัดส่ วนต่างๆ
4.2.3 การศึกษาผลของระยะเวลาในการเกิดปฏิกริ ิยา
จากผลการทดลองเมื อระยะเวลามากขึ นทํา ให้ไ ด้ป ริ ม าณ POP POSt และ
POP+POSt+StOSt มากขึน จนกระทังถึงชัวโมงที 8 จะมีปริ มาณไตรกลีเซอไรด์สูงสุ ด หลังจาก 8
ชัวโมง จะมีปริ มาณ POP POSt และ POP+POSt+StOSt ลดลงเรื อยๆ ส่ วนระยะเวลาทีทําให้ได้
ปริ มาณ StOSt มากทีสุ ด คือ 2 และ 4 ชัวโมง หลังจากนันจะมีปริ มาณลดลงเรื อยๆ ดังแสดงในภาพ
ที 36 และตารางที 27 (ภาคผนวก ญ) นอกจากนี พบว่าปริ มาณของ POP+POSt+StOSt ทีระยะเวลา
4, 6, 8, 10, 12 ชัวโมงไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับความเชือมัน 95%
ปริ มาณ POP และ POSt ทีได้เมือทําปฏิกิริยาเป็ นระยะเวลา 6 8 10 12 และ 24
ชัวโมงมีค่ามากทีสุ ด และไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับความเชื อมัน 95% ส่ วนปริ
มาณของ StOSt ทีได้ จากการทําปฏิกิริยาเป็ นระยะเวลา 2 4 6 และ 8 ชัวโมง มีค่ามากทีสุ ด และ
ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (p<0.05) จากการวิเคราะห์ทางสถิติของข้อมูลผลรวม POP
+ POSt + StOSt แล้วพบว่าทีระยะเวลาในการทําปฏิกิริยา 6 และ 8 ชัวโมง มีอตั ราส่ วนของ POP :
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POSt : StOSt เป็ น 0.74 : 1 : 0.66 และ 0.72 : 1 : 0.61 ตามลําดับ (โดยนําหนัก) ซึ งมีความใกล้เคียง
กับของเนยโกโก้ (0.65 : 1 : 0.58) มากกว่าระยะเวลาในการทําปฏิกิริยาอืนๆ และเมือทําการเปรี ยบ
เทียบกันระหว่างระยะเวลาในการทําปฏิกิริยา 6 และ 8 ชัวโมงนัน การทําปฏิกิริยาเป็ นระยะ 6 ชัว
โมง แม้จะส่ งผลทําให้มีปริ มาณของ POP และ StOSt มีมาก แต่ปริ มาณของ POSt ทีได้มีค่าตํา ซึ ง
ปริ มาณของไตรกลีเซอไรด์ที มีมากทีสุ ดในเนยโกโก้คือ POSt จึงทําการเลือกระยะเวลา 8 ชัวโมง
เพือใช้ในการวิเคราะห์ปัจจัยอืนต่อไป
การทําปฏิกิริยาเมือกรดไขมันถูกตัดออกจากไตรกลีเซอไรด์ตาํ แหน่งที 1 และ 3 แล้ว
อาจจะไม่กลับมาต่อในโครงสร้างไตรกลีเซอไรด์ เนืองจากกรดสเตียริ กมีความสามารถในการเป็ น
acyl donor ทีด้อยประสิ ทธิ ภาพกว่ากรดปาล์มิติก ดังได้กล่าวไปแล้วในก่อนหน้านี (Liu และคณะ,
2007; Ciftci และคณะ, 2009) ดังนันขณะทําปฏิกิริยากรดสเตียริ กจะมีความสามารถในการเข้าจับ
กับกลีเซอรอลได้นอ้ ยกว่ากรดปาล์มิติก หรื อกล่าวได้วา่ หากโครงสร้างไตรกลีเซอไรด์ทีตําแหน่ง 1
และ 3 พร้อมสําหรับการทําปฏิกิริยากับกรดไขมัน กรดปาล์มิติกจะสามารถแย่งจับได้ดีกว่ากรด
สเตียริ ก ส่ วนการทําปฏิ กิริยาเป็ นระยะเวลาในช่ วงแรกในระบบมีกรดปาล์มิติกและกรดสเตียริ ก
ปริ มาณมากจากทีเติมลงไป เมือเริ มทําปฏิกิริยาเอนไซม์ไลเปสจะทําการตัดกรดไขมันทีมีอยูเ่ ดิมใน
โครงสร้างออก แล้วเติมกรดปาล์มิติกและกรดสเตียริ กลงไป แต่เมือปฏิ กิริยาดําเนิ นต่อไปทําให้ใน
ระบบมีปริ มาณกรดไขมันชนิดต่างๆ ทีถูกตัดออกจากไตรกลีเซอไรด์มากขึน เอนไซม์ไลเปสก็จะทํา
การตัดกรดปาล์มิติกและกรดสเตียริ กทีมีอยูใ่ นโครงสร้างไตรกลีเซอไรด์ในตําแหน่งที 1 และ 3 ออก
แล้ว อาจทํา การต่อกรดไขมันชนิ ดต่า งๆที มี อยู่เดิ ม ในโครงสร้ า งไขมันเมล็ ด เงาะกลับ คื น ไปใน
โครงสร้าง ส่ งผลทําให้มีปริ มาณ POP+POSt+StOSt น้อยลงเมือใช้ระยะเวลาในการทําปฏิกิริยามาก
ขึน
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ภาพที 36 ปริ มาณไตรกลีเซอไรด์ทีได้จากการทําปฏิกิริยาอินเตอร์เอสเตอร์ ริฟิเคชันแบบใช้เอนไซม์
ของไขมันเมล็ดเงาะทีระยะในการทําปฏิกิริยาเวลาแตกต่างกัน
* ตัวอักษร a,b,c แสดงความแตกต่างอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (p<0.05)

เนืองจากผลการทดลองทีได้ ทังปริ มาณ POP POSt และ StOSt มีปริ มาณลดน้อยลงเมือ
ระยะเวลาในการทําปฏิกิริยานานขึน โดยเฉพาะ StOSt นันมีการเริ มลดลงของปริ มาณ ก่อน POP
และ POSt จึงเป็ นสิ งทีน่ าสนใจว่างานวิจยั ที ผ่านมาได้มีผลการทดลองคล้ายกันทํานองนี หรื อไม่
จึงทําการรวบรวมข้อมูลทีให้ผลสอดคล้องกับผลการทดลองทีได้ ดังนี
งานวิจยั ที ศึ ก ษาผลของระยะเวลาในการทําปฏิ กิ ริย าอิ นเตอร์ เอสเตอร์ ริฟิ เคชันของ
Jeyarani และ Reddy (2010) โดยดัดแปลงโครงสร้างของนํามัน mahua ผสมกับไขมัน kokum ซึ ง
kokum เป็ นไขมันแข็งทีมีปริ มาณกรดสเตียริ กสู งประมาณ 62% และ mahua เป็ นไขมันกึงของแข็ง
ประมาณ 50% เป็ นกรดไขมันไม่อิมตัว เพือดัดแปลงโครงสร้ างให้คล้ายคลึ งกับไขมันทีผ่านกระ
บวนการไฮโดรจีเนชันทีใช้สําหรับอุตสาหกรรมอาหาร หรื อเบเกอรี ทําปฏิกิริยาอินเตอร์ เอสเตอร์
ริ ฟิเคชันโดยใช้นามั
ํ น mahua และ ไขมัน kokum เป็ นสัดส่ วน 50:50 โดยนําหนัก ใช้เอนไซม์ไลเปส
ทีเฉพาะเจาะจงทีตําแหน่ง sn-1,3 ซึ งอยูใ่ นรู ปของเอนไซม์ตรึ งรู ป (immobilized enzyme) จากเชื อ
Thermocyces lanuginosus 10% ของนําหนักสารตังต้น เติม hexane 2 มิลลิลิตร ทําปฏิกิริยาเป็ น
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ระยะเวลา 30 นาที, 1, 2, 3, 5, 6 และ 24 ชัวโมง การใช้สารตังต้นในปริ มาณทีเท่ากัน แต่ใช้ระยะ
เวลาทีแตกต่างกันมีผลทําให้ปฏิกิริยาอินเตอร์ เอสเตอร์ ริฟิเคชันมีประสิ ทธิ ภาพแตกต่างกัน โดยทํา
ให้ได้ไตรกลีเซอไรด์ชนิดต่างๆในปริ มาณแตกต่างกัน ดังแสดงในตารางที 20 ในทีนี ไตรกลีเซอไรด์
ทีสนใจ คือ POP POSt และ StOSt จะเห็นได้วา่ StOSt มีปริ มาณลดลง เมือระยะเวลาเพิมมากขึน
และทีระยะเวลาในการทําปฏิกิริยา 2 ชัวโมง จะทําให้มีปริ มาณ POSt มากทีสุ ด คือ 22.4% ของ
องค์ประกอบไตรกลีเซอไรด์ ในขณะที StOSt และ POP ลดลงเมือระยะเวลาเพิมขึนตังแต่เริ ม
ปฏิ กิริยา ดังนันแสดงว่าทีชัวโมงที 2 เหมาะสมที สุ ด ในการผลิตไขมันทดแทนเนยโกโก้สําหรับ
งานวิจยั ดังกล่าว
ตารางที 20 องค์ประกอบของไตรกลีเซอไรด์ทีได้จากการผสมนํามัน mahua และ ไขมัน kokum
ด้วยการทําปฏิกิริยาอินเตอร์ เอสเตอร์ ริฟิเคชันแบบใช้เอนไซม์ทีอุณหภูมิ 55°C ด้วยเวลา
แตกต่างกัน
Time
0h
30 min
1h
2h
3h
5h
6h

StStSt PStSt PPSt StOSt POSt POP POO
0.6
1
1.9
2.3
3.1
4.3
4.7

0
0.6
1.9
2.1
2.8
3.9
4.7

0.3
0.3
0.6
0.8
0.8
1.1
1.2

50.4
40.8
31.3
31.6
25.7
24.1
23

12.9
19.3
22
22.4
18.8
17.4
16.3

8.6
6.9
6.8
6
5.1
4.4
4.5

7.6
9.3
10.9
12
11.3
10.5
10

StOO OOO PLO/PPL
6.6
12.1
15.1
14.8
16.2
15.6
15

1.9
1.7
1.7
1.1
1.6
2.5
2.6

6.5
4.2
4
3.8
3.4
3
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 กรดปาล์มิติก O คือ กรดโอเลอิก St คือ กรดเสตียริ ก L คือ กรดลิโนเลอิก
ทีมา: Jeyarani และ Reddy (2010)
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เมือระยะเวลามากขึนปริ มาณของไตรกลี เซอไรด์ทีมีโครงสร้ างเป็ นกรดไขมันอิมตัว
(trisaturated) เช่น PStSt และ StStSt จะค่อยๆเพิมปริ มาณขึนเป็ น 6.3 และ 7.3% ตามลําดับ ในขณะ
ที StOSt ค่อยๆลดลงจาก 50% จนกระทังเหลือ 20.5% ซึ งงานวิจยั ก่อนหน้านี ได้มีการรายงานไว้วา่
เอนไซม์ไลเปสตรึ งรู ปเป็ นสาเหตุทีก่อให้เกิดไตรกลีเซอไรด์ทีมีจุดหลอมเหลวสู ง นันก็คือ ไตรกลี
เซอไรด์ทีเกิดขึนจะมีกรดไขมันอิมตัวอยูท่ ุกตําแหน่ง หลังจากทําปฏิกิริยาอินเตอร์ เอสเตอร์ ริฟิเคชัน
(Long และคณะ, 2003)
จากงานวิจยั ทีผ่านมาจะเห็ นได้ว่ามี ผลการทดลองเป็ นไปในทํานองเดี ยวกันกับการ
ดัดแปลงไขมันเมล็ดเงาะในงานวิจยั นี กล่าวคือ เมือระยะเวลาในการทําปฏิกิริยามากขึนส่ งผลกระ
ทบทําให้กรดไขมันหรื อไตรกลีเซอไรด์ทีต้องการในโครงสร้างมีการเปลียนแปลงไป
4.2.4 ผลการศึกษาปริมาณเอนไซม์ ทใช้
ี
การใช้ปริ มาณเอนไซม์ทีมากขึน จะยิงทําให้ไตรกลีเซอไรด์ถูกตัดโครงสร้างของกรด
ไขมันในตําแหน่งที 1 และ 3 มากขึน หลังจากนันจะมีการต่อกรดไขมันอิสระเข้าไปในโครงสร้าง
กลีเซอรอล แต่การทีกรดไขมันอิสระจะสามารถเข้าไปต่อในโครงสร้างได้นนั ขึนอยู่กบั สภาวะที
ทํา ปฏิ กิ ริ ยาด้ว ย อย่ า งไรก็ ต ามการที จะใช้ เ อนไซม์ ป ริ มาณมากจะเป็ นการเพิ มต้น ทุ น กั บ
อุตสาหกรรม จากปริ มาณเอนไซม์ทีทําการศึกษา คือ 5 8 10 12 และ 15% ได้ผลการวิเคราะห์ทาง
สถิติของปริ มาณ POP+POSt+StOSt ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (p<0.05) ดังแสดงใน
ภาพที 37 และตารางที 28 (ภาคผนวก ญ) สําหรับปริ มาณของเอนไซม์ทีใช้ในการทําปฏิ กิริยามี
ปริ มาณใกล้เคียงกัน จึงไม่ส่งผลได้อย่างเห็นได้ชดั จากผลการทดลองนี และจากงานวิจยั ส่ วนใหญ่
ได้ใช้ปริ มาณเอนไซม์ 10% ในการทําปฏิ กิริยาอินเตอร์ เอสเตอร์ ริฟิเคชัน (Rao และคณะ, 2001;
Chopra และคณะ, 2008; Adhikari และคณะ, 2009; Zarringhalami และคณะ, 2010; Chnadhapuram
และ Sunkireddy, 2012) รวมทังจากงานวิจยั ของ Jeyarani และ Reddy (2010) ได้กล่าวว่า ผูจ้ าํ หน่าย
เอนไซม์ได้แนะนําให้ใช้เอนไซม์ประมาณ 6-10% (Novo Nordisk, Denmark) จึงเลือกใช้ปริ มาณ
เอนไซม์ 10% ในการศึกษาขันตอนต่อไป
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ภาพที 37 ปริ มาณไตรกลีเซอไรด์ชนิดต่างๆทีได้จากการทําปฏิกิริยาอินเตอร์ เอสเตอร์ ริฟิเคชันแบบ
ใช้เอนไซม์ของไขมันเมล็ดเงาะโดยใช้ปริ มาณเอนไซม์ต่างๆ
* ตัวอักษร a,b,c แสดงความแตกต่างอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (p<0.05)

การใช้เอนไซม์มากส่ งผลให้เกิดอัตราการแลกเปลียนหมู่ acyl donor มากขึน ทําให้ไตร
กลี เซอไรด์ทีต้องการก็มีมากขึนด้วย (Tchobo และคณะ, 2009) ทังนี การเพิมความเข้มข้นของ
ปริ มาณเอนไซม์ ส่ งผลทําให้มีปริ มาณกรดไขมันอิสระต้องการเกิดขึนจากการทําปฏิกิริยาอย่างไม่
แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทีระดับความเชือมัน 95% งานวิจยั ของ Rao และคณะ (2001) ศึกษาผล
ของปริ มาณเอนไซม์ทีใช้ในการทําปฏิกิริยาอินเตอร์ เอสเตอร์ ริฟิเคชันของนํามันมะพร้าวกับกรดส
เตีย ริ ก ได้พ บว่า หากใช้เอนไซม์ทีความเข้มข้น มากกว่า 10% ปริ มาณกรดสเตียริ ก ที เกิ ดขึ นใน
ผลิตภัณฑ์สุดท้ายจะไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทีระดับความเชือมัน 95%
ในงานวิจ ัย นี การผลิ ต ไขมัน ทดแทนเนยโกโก้จ ากไขมัน เมล็ ด เงาะด้ว ยปฏิ กิ ริ ย า
อินเตอร์ เอสเตอร์ ริฟิเคชันโดยใช้เอนไซม์ไลเปส 10%โดยนําหนักของสารตังต้น มีปริ มาณของ
POP POSt และ StOSt เป็ น 21.6 29.0 และ 16.4% ตามลําดับ ซึ งให้ปริ มาณรวมของ POP+
POSt+StOSt สู งทีสุ ดจึงทําการเลือกการใช้เอนไซม์ปริ มาณดังกล่าวเพือใช้ในการวิเคราะห์ปัจจัยอืน
ต่อไป
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4.2.5 การศึกษาผลของความชืนหรือค่ า aw เริมต้ นของเอนไซม์
ปฏิกิริยา Lipase-catalyzed เกิดขึนจากปฏิกิริยา esterification และ hydrolysis (ปฏิกิริ
ยาการผันกลับ) ซึ งหลังจากเกิดปฏิกิริยา esterification จะได้นาออกมา
ํ
จากนันนําจะถูกนําไปใช้ใน
การเกิดปฏิกิริยา hydrolysis โดยทีจะต้องมีปริ มาณนําทีไม่มากเกินไป หากปริ มาณนํามากเกินไปจะ
ทําให้เกิดปฏิกิริยา hydrolysis มากกว่า ส่ งผลทําให้มีปริ มาณไดกลีเซอร์ ไรด์ โมโนกลีเซอไรด์ กรด
ไขมันอิสระมาก แต่อย่างไรก็นาก็
ํ มีความจําเป็ นในการทําให้เกิดปฏิกิริยา Lipase-catalyzed โดยค่า
aw ของเอนไซม์ทีเหมาะสมจะทําให้เกิดความสมดุลระหว่างปฏิกิริยา esterification และ hydrolysis
(Osborn และคณะ, 2002) จากภาพที 38 และตารางที 29 (ภาคผนวก ญ) แสดงให้เห็นว่า ค่า aw ของ
เอนไซม์มากขึนส่ งผลทําให้มีปริ มาณไตรกลีเซอไรด์ทีต้องการน้อยลง แต่ผลจากการวิเคราะห์ทาง
สถิติของ POP POSt StOSt และ POP+POSt+StOSt ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิ ติที
ระดับความเชื อมัน 95% ซึ งจะเห็นว่า aw เริ มต้นของเอนไซม์ที 0.11 ให้ปริ มาณ POP+POSt+StOSt
มากทีสุ ด ดังนันค่า aw เริ มต้นของเอนไซม์ทีเหมาะสมควรจะมี aw ตําทีสุ ด เพือทีจะรักษาความ
สมดุ ลระหว่างการทําปฏิกิริยาและทําให้เกิ ดปริ มาณไดกลีเซอร์ ไรด์ โมโนกลี เซอไรด์ กรดไขมัน
อิสระน้อยทีสุ ด การผลิตไขมันทดแทนเนยโกโก้จากไขมันเมล็ดเงาะด้วยปฏิกิริยาอินเตอร์ เอสเตอร์
ริ ฟิเคชันโดยใช้เอนไซม์ไลเปสทีมี ค่า aw เริ มต้นของเอนไซม์ 0.11 ทําให้มีปริ มาณของ POP POSt
และ StOSt เป็ น 21.8 29.1 และ 15.1% ตามลําดับ ซึ งให้ปริ มาณรวมของ POP+POSt+StOSt สู ง
ทีสุ ด 66% จึงทําการเลือกการใช้เอนไซม์ไลเปสทีมี ค่า aw เริ มต้นของเอนไซม์ดงั กล่าวเพือใช้ในการ
วิเคราะห์ปัจจัยอืนต่อไป
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ภาพที 38 ปริ มาณไตรกลีเซอไรด์ชนิดต่างๆทีได้จากการทําปฏิกิริยาอินเตอร์ เอสเตอร์ ริฟิเคชัน
แบบใช้เอนไซม์ของไขมันเมล็ดเงาะด้วยเอนไซม์ทีมีปริ มาณความชืนเริ มต้นแตกต่างกัน
* ตัวอักษร a,b,c แสดงความแตกต่างอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (p<0.05)

งานวิจยั ของ Tchobo และคณะ (2009) ก็ไ ด้ท าํ การศึ ก ษาผลของการทํา ปฏิ กิริย า
อินเตอร์เอสเตอร์ริฟิเคชันด้วยเอนไซม์ไลเปสทีมีปริ มาณความชื นเริ มต้นแตกต่างกัน ผลการทดลอง
ทีได้สอดคล้องกับการทดลองการดัดแปลงไขมันเมล็ดเงาะ ซึ งงานวิจยั ดังกล่ าวสรุ ปผลว่าการทํา
ปฏิกิริยาทีมีค่าปริ มาณความชืนเริ มต้นของเอนไซม์ตาจะทํ
ํ าให้เกิดปฏิกิริยาดีทีสุ ด
หลังจากทีเอนไซม์ไลเปสทําปฏิกิริยากับไขมัน โครงสร้างไตรกลีเซอไรด์จะถูกไฮโดร
ไลต์เป็ นโมโนกลีเซอไรด์ ไดกลีเซอไรด์ กรดไขมันอิสระ และกลี เซอรอล (Osborn และ Akoh,
2002) โดยปฏิ กิริยาทีเกียวข้องคือ ปฏิ กิริยา hydrolysis และ esterification โดยเมื อทําปฏิ กิริยา
esterification จะได้ผ ลผลิ ต ออกมาเป็ นนํา ซึ งนําที ได้ จ ะเป็ นสารตังต้น ที ทํา ให้ เ กิ ด ปฏิ กิ ริ ยา
Hydrolysis แต่หากในระบบมีปริ มาณนํามากเกิ นไปก็จะทําให้เกิ ดการสะสมของกลีเซอรอล กรด
ไขมันอิสระ โมโนกลีเซอไรด์ ไดกลีเซอไรด์ อย่างไรก็ตาม นําก็ยงั คงมีความสําคัญเพือทีจะรักษา
ปฏิกิริยา enzymatic เนื องจากสนับสนุ นการทํางานของเอนไซม์ให้เกิดขึนโดยสมบูรณ์ แต่จะต้อง
รักษาความสมดุลของระบบไว้ดว้ ย (Silva และคณะ, 2011) จากนันไตรกลีเซอไรด์ทีมีอยูใ่ นระบบ
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จะทํา ปฏิ กิ ริย าโดยจะมี ก ารแลกเปลี ยนหมู่ acyl กันเองระหว่า งไตรกลี เ ซอไรด์ ซึ งก็ คื อการ
เกิดปฏิกิริยาอินเตอร์ เอสเตอร์ริฟิเคชัน(Gandhi, 1997) นันเอง
4.4 การคัดเลือกสภาวะทีเหมาะสมในการผลิตไขมันเมล็ดเงาะดัดแปลงจากการทําปฏิกิริยาอินเตอร์
เอสเตอร์ ริฟิเคชันสํ าหรับนําไปใช้ ในการผลิตไขมันทดแทนเนยโกโก้
ทําการคัดเลือกสภาวะทีเหมาะสมทีสุ ดสําหรับดัดแปลงโครงสร้างไขมันเมล็ดเงาะด้วย
เกิ ดปฏิ กิริยาอินเตอร์ เอสเตอร์ ริฟิเคชันโดยใช้เอนไซม์ไลเปสที เฉพาะเจาะจงกับไตรกลี เซอไรด์
ตําแหน่งที 1 และ 3 นันจะเลือกสภาวะทีทําให้มีปริ มาณรวมของไตรกลีเซอไรด์ชนิด POP POSt
และStOSt สู งสุ ด และใกล้เคียงกับเนยโกโก้มากทีสุ ด ซึ งพบว่า การเลือกใช้ acyl donor จากกรด
ไขมันอิสระ คือ กรดปาล์มิติก และ กรดสเตียริ ก เป็ นสัดส่ วน 1:1โดยนําหนัก และอัตราส่ วนของ
ไขมันเมล็ดเงาะ : กรดปาล์มิติก : กรดสเตียริ ก เป็ น 1 : 3 : 3 โดยนําหนัก ทําปฏิกิริยาเป็ นเวลา 8
ชัวโมง โดยใช้เอนไซม์ไลเปสทีใช้ผลิ ตจากเชื อราชื อ Mucor miehei มี ค่าความชื นเริ มต้น 0.11
ปริ มาณ 10% โดยนําหนักของสารตังต้น ทีอุณหภูมิ 65°C เป็ นสภาวะทีเหมาะสมทีสุ ด จึงได้ทาํ การ
ผลิตไขมันทดแทนเนยโกโก้ โดยใช้สภาวะดังกล่าว ซึ งเมือทําการผลิตไขมันทดแทนเนยโกโก้ดว้ ย
สภาวะทีเหมาะสมดังกล่าวแล้ว พบว่า ไขมันดัดแปลงทีได้มีปริ มาณของ POP POSt และ StOSt
ประมาณ 21 29 และ 16% ตามลําดับ และมีอตั ราส่ วนของ POP : POSt : StOSt เป็ น 0.72 : 1 : 0.55
ซึงใกล้เคียงมากทีสุ ดกับเนยโกโก้ทีจําหน่ายในท้องตลาดทีมี POP POSt และ StOSt 23.2 35.9 และ
21.0% ตามลําดับ และอัตราส่ วนของ POP : POSt : StOSt เป็ น 0.64 : 1 : 0.58 จากนันจึงได้นาํ ไขมัน
ทดแทนเนยโกโก้ทีผลิตได้ไปทําการศึกษาคุณสมบัติทางด้านต่างๆ เปรี ยบเทียบกับเนยโกโก้ ไขมัน
ทดแทนเนยโกโก้ 2 ชนิด คือ Coberine และ Melarin ได้ผลการศึกษาดังต่อไปนี
4.5 การศึกษาองค์ ประกอบทางกายภาพ
4.5.1 การศึกษาเส้ นกราฟในการตกผลึกและการหลอมเหลว
ทําการศึกษาด้วยเทคนิ ค Differential scanning calorimetry ของไขมันเมล็ดเงาะ
ดัดแปลง ไขมันเมล็ดเงาะ เนยโกโก้ ไขมันทดแทนเนยโกโก้ 2 ชนิด คือ Coberine และ Melarin
พบว่า เนยโกโก้มีช่วงการหลอมเหลวอยูท่ ีอุณหภูมิ 10-30°C ไขมันเมล็ดเงาะก่อนและหลังดัดแปลง
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มีช่วงของการหลอมเหลวแตกต่างกัน ไขมันเมล็ดเงาะก่อนการดัดแปลง จะมีช่วงอุณหภูมิของการ
หลอมเหลวหลายช่วง เนืองจากมีชนิดไตรกลีเซอไรด์อยูห่ ลากหลายชนิดในโครงสร้าง เมือดัดแปลง
โครงสร้ า งแล้ว มี อ งค์ ป ระกอบไตรกลี เ ซอไรด์ ที เปลี ยนแปลงไปและมี ล ัก ษณะของ melting
thermogram คล้ายคลึงกับเนยโกโก้ และ Coberine แต่แตกต่างจากของ Melarin ส่ วนช่วงอุณหภูมิ
ของการตกผลึ ก ของไขมันเมล็ดเงาะเมื อผ่า นการดัดแปลงแล้วมี crystallization thermogram ที
เปลี ยนแปลงไป มีความคล้าย คลึ งกับของเนยโกโก้ และ Coberine เช่ นกัน การที Melarin มี ช่วง
อุณหภูมิการหลอมเหลวและการตกผลึกกว้าง เพราะมีองค์ประกอบไตรกลี เซอไรด์ทีหลากหลาย
กว่าไขมันอืนๆ ซึ งไขมันทดแทนเนยโกโก้ทีดี ควรจะมี ช่วงอุณหภูมิการหลอมเหลวและตกผลึ ก
ใกล้เคียงกับเนยโกโก้ เพือทีจะได้มีคุณ สมบัติในการตกผลึ กเหมือนกับของเนยโกโก้และสามารถ
ละลายได้ทีอุณหภูมิร่างกายเมือรับประทานแล้วให้ความรู ้สึกละลายได้ในปากเหมือนกับเนยโกโก้
จากภาพที 39 จะเห็ นได้ว่าทังช่วงอุ ณหภูมิการหลอมเหลวและการตกผลึ กของไขมันเมล็ดเงาะ
ดัด แปลงใกล้เ คี ย งกับ ของเนยโกโก้ม าก จึ ง เป็ น ไปได้ว่า ไขมัน เมล็ ด เงาะดัด แปลงจะสามารถ
นําไปใช้เป็ นไขมันทดแทนเนยโกโก้ได้
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ภาพที 39 เทอร์โมแกรมของการหลอมเหลว (a) และการตกผลึก (b) ของไขมันชนิดต่างๆ
4.5.2 การศึกษารู ปร่ างผลึก
การตกผลึกเป็ นการจัดเรี ยงตัวภายในโครงสร้าง ซึ งลักษณะการจัดเรี ยงตัวดังกล่าวเกิด
จากพันธะทางเคมี และการจัดเรี ยงตัวของโมเลกุลไตรกลีเซอไรด์ทีแตกต่างกัน จึงส่ งผลทําให้ไขมัน
แต่ละชนิ ดมีรูปร่ างผลึกทีแตกต่างกัน (Riberiro และคณะ, 2009) จากการศึกษารู ปร่ างผลึกของเนย
โกโก้ ไขมันทดแทนเนยโกโก้ (Coberine และ Melarin) ไขมันเมล็ดเงาะ ไขมันเมล็ดเงาะดัดแปลง
พบว่าเมือนําไขมันดังกล่าวไปทําการตกผลึกทีอุณหภูมิ 25°C เป็ นเวลา 48 ชัวโมง ไขมันแต่ละชนิ ด
มีการเปลียนแปลงรู ปร่ างผลึก จํานวน และขนาดเฉลี ยของผลึ กตามระยะเวลา จากการถ่ายภาพมา
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เฉพาะบางช่วงเวลาของการตกผลึกของแต่ละตัวอย่าง โดยใช้เครื อง Polarized Light Microscopy
(PLM)
ภาพถ่ายของการผลึกของเนยโกโก้มีรูปแบบผลึกแบบทรงกลมหรื อ spherulites ซึ งเกิด
จากผลึกรู ปเข็มทีมีการเจริ ญเติบโตจากเส้นผ่านศูนย์กลางและเกิ ดการแตกแขนงจากจุดศูนย์กลาง
ของ nuclei เมือระยะเวลามากขึนผลึกจะมีขนาดใหญ่ขึนและมีการขยายขนาดจนกระทังกลายเป็ น
ผลึ ก ที สมบู ร ณ์ (ภาพที 40) ช่ ว งแรกของการตกผลึ ก ของเนยโกโก้ มี ก ารกระจายของขนาด
ค่อนข้างมาก ซึ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ Marty และ Marangoni (2009) ทีทําการถ่ายผลึกของเนย
โกโก้ทีอุณหภูมิ 20°C พบว่า การตกผลึกของเนยโกโก้ในสภาวะคงที จะให้ผลึ กทีมีลกั ษณะไม่
สมําเสมอเป็ นเนือเดียวกันในช่วงแรก เช่นเดียวกับผลการทดลองทีได้ จากนันเมือระยะเวลาการโต
ของผลึกผ่านไป 12 ชัวโมง เนยโกโก้จึงมีลกั ษณะผลึกทีเป็ นทรงกลมสมบูรณ์
ไขมันทดแทนเนยโกโก้ชนิด Coberine มีรูปร่ างผลึกเป็ นแบบ spherulites เช่นเดียวกัน
แต่เมือเก็บรักษาทีระยะเวลานานขึนจะเกิ ด imperfect spherulite (Sonwai และคณะ, 2012) ซึ ง
ลักษณะดังกล่าวเป็ นผลึกทีมีรูปร่ างไม่สมบูรณ์ (ภาพที 41) ไขมันทดแทนเนยโกโก้ชนิ ดนี เป็ น CBE
ซึ งจะต้องมีสู ตรโครงสร้ างทางเคมี เหมื อนกับ เนยโกโก้และสามารถใช้ท ดแทนเนยโกโก้ไ ด้ทุ ก
สัดส่ วนในการผลิตช็อคโกแลต (Lipp และ Anklem,1998) จึงทําให้มีลกั ษณะผลึกค่อนข้างคล้ายคลึง
กับผลึกของเนยโกโก้มาก
ไขมันทดแทนเนยโกโก้ชนิด Melarin เป็ น CBR จากการศึกษารู ปร่ างผลึกดังแสดงใน
ภาพที 42 ผลึกสามารถเกิดขึนได้ตงแต่
ั เวลา 0.5 ชัวโมง ซึ งสามารถเกิดขึนได้รวดเร็ วมากและอยูใ่ น
ลักษณะเกาะตัวกันหนาแน่ นซ้อนทับกัน เรี ยกการจัดเรี ยงตัวแบบนี ว่า granular เมือระยะเวลา
เปลียนแปลงไป พบว่าไม่มีการเปลี ยนแปลงรู ปร่ างของผลึก และขยายขนาดขึนเพียงเล็กน้อย ผลึ ก
ของ Melarin มีขนาดเล็ก จึงส่ งผลทําให้ตอ้ งใช้พลังงานมากในการหลอมเหลวเนืองจากโครงสร้าง
ของผลึกมีกรจับตัวกันแน่ น และด้วยเหตุผลนี จึงทําให้มีลกั ษณะทางกายภาพ ทังอุณหภูมิในการ
หลอมเหลว และอุณหภูมิในการตกผลึก แตกต่างจากเนยโกโก้
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ไขมันเมล็ ด เงาะช่ ว งระยะเวลาเริ มแรกของการตกผลึ ก มี ผ ลึ ก รู ป เข็ม หรื อ เรี ย กว่า
needle shape (RincÓn-Cardonar และคณะ, 2013) หลังจากนันเริ มเกิดการตกผลึกแบบทรงกลม ซึ งมี
ขนาดใหญ่ขึนตามเวลา จํานวนผลึกรู ปเข็มมีขนาดเล็กลงและลดจํานวนลงจนกระทังเหลือน้อยมาก
เนืองจากเกิดการละลายและโมเลกุลไปตกผลึกกับผลึกทรงกลมทีมีขนาดใหญ่ขึนจนกระทังผลึกรู ป
เข็มหายไปจนหมด เรี ยกกระบวนการนี ว่า “Ostwald ripening” (ภาพที 43) เมือการตกผลึกดําเนิน
ไปจนครบ 2 ชัวโมง (การติดตามพฤติกรรมการตกผลึกดังแสดงในภาคผนวก ฎ) พบว่าผลึกทรง
กลมแสดงลักษณะเป็ นกากบาท หรื อเรี ยกว่า maltese cross (Sonwai และคณะ, 2012) ทีมีขนาด
ใหญ่เต็มที โดยการจับกลุ่มกันของไขมันบางส่ วนเกิดจากคุณสมบัติทางกายภาพของไตรกลีเซอไรด์
และบางส่ วนเกิดจากเฟสทีต่างกันของไตรกลีเซอไรด์ในไขมัน ซึ งปั จจัยหลักทีมีผลร่ วมกันคือ การ
มีโครงสร้างของผลึกหลายรู ปแบบและปฏิสัมพันธ์ระหว่างสายโมเลกุลของไตรกลีเซอไรด์ (Sato,
2001; Koyano และ Sato, 2002)
ผลึกไขมันเมล็ดเงาะหลังจากการดัดแปลงโครงสร้าง จากรู ปที 44 จะเห็ นได้ว่าผลึ ก
เกิดขึนรวดเร็ วมากและอยูใ่ นลักษณะทีซ้อนทับกัน ตังแต่ระยะเวลาที 0 ชัวโมง ลักษณะเกาะตัวกัน
หนาแน่นมาก เรี ยกการจัดเรี ยงตัวแบบนี ว่า granular หลังจากการดัดแปลงโครงสร้างแล้วทําให้
โครงสร้างไขมันเมล็ดเงาะเปลียนแปลงไปจากเดิ ม ทังนี เป็ นผลเนื องมาจากโครงสร้างไตรกลีเซอ
ไรด์เปลียนแปลงไป เมือมีการเติมกรดปาล์มิติกและกรดสเตียริ กลงไปซึ งกรดไขมันทังสองชนิ ด
เป็ นของแข็งทีอุ ณหภูมิห้อง จึง ทําให้ผลึ ก ไขมันเมล็ ดเงาะดัดแปลงแข็ง ตัวได้อย่างรวดเร็ ว ทังนี
สภาวะในกระบวนผลิตสามารถมีผลต่อขนาดของกลุ่มผลึกไขมัน (fat crystal clusters) โดยเฉพาะ
อย่างยิงผลกระทบจากอุณหภูมิในการตกผลึกทีมีผลต่อขนาดของผลึกอธิ บายได้โดย อัตราการเกิ ด
นิวเคลียสทีแตกต่างกันโดยเกียวกับสภาวะในกระบวนผลิตทีแตกต่างกัน (Singh และคณะ, 2004)
ทีอุณหภูมิการตกผลึ กสู งหรื ออัตราการทําเย็นทีช้า อัตราการเกิ ดนิ วเคลี ยสจะลดลง เนื องจากการ
ลดลงของนิวเคลียสมักจะเกิดขึนไปพร้อมกับการเพิมขึนในการโตของผลึก ดังนันขนาดของผลึกจะ
เพิมขึนทีอุณหภูมิการตกผลึกสู งกว่าและ/หรื ออัตราการทําเย็นทีช้า (Tang และ Marangoni, 2006)
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รู ปร่ างผลึ กทีต่างกันมีผลต่อลักษณะของผลิตภัณฑ์ทีได้ เนื องจากผลึกของเนยโกโก้มี
ลัก ษณะเป็ นเม็ด กลม ขนาดใหญ่ ละลายได้ง่ า ย เพราะมี ป ฏิ สัม พัน ธ์ ที ดึ ง ดู ดระหว่า งโมเลกุ ล ที
สามารถดึงออกได้ง่ายกว่าผลึกของไขมันทดแทนเนยโกโก้ ไม่วา่ จะเป็ น Coberine Melarin และ
ไขมันทดแมนเนยโกโก้จากไขมันเมล็ดเงาะ เนื องจากมีการจับเกาะกันของโครงสร้ างโมเลกุลที
หนาแน่น การทีโมเลกุลมีขนาดเล็กและอยูใ่ กล้กนั มาก ทําให้มีแรงดึงดูดระหว่างโมเลกุมาก จึงต้อง
ใช้พลังงานในการแยกอนุ ภาคของไขมันทดแทนเนยโกโก้มากกว่า จึงทําให้ผลิ ตภัณฑ์ทีได้หลอม
ละลายได้ยากกว่า
ในงานวิจยั นี ไม่สามารถนับจํานวนและวัดขนาดของผลึ กทีแน่ นอนได้ จากภาพถ่ าย
ผลึกด้วยเทคนิค PLM เนื องจากผลึกส่ วนใหญ่มีขนาดค่อนข้างเล็ก มีการกระจายตัวของขนาดผลึก
ค่อนข้างมาก มีจาํ นวนผลึกมาก และมีการซ้อนทับกันของผลึก ซึ งถือเป็ นข้อด้วยของเทคนิ คนีดังที
Ghotra และคณะ (2002) ได้กล่าวไว้ว่าการใช้เทคนิ ค PLM จะมีความคลาดเคลือนที เกิ ดจากทีไม่
สามารถแสดงภาพผลึกทังภายใต้กล้องได้หรื อการเกิด missing mass ในภาพทีแสดง แต่อย่างไรก็
ตามการใช้เทคนิคภาพถ่ายจาก PLM นันก็ยงั เป็ นทีนิ ยมเนื องจากสามารถให้ภาพทีคมชัดการเตรี ยม
ตัวอย่างทําได้ง่ายและมีขนตอนที
ั
ไม่ยงุ่ ยาก (Tang และ Marangoni, 2006)
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ภาพที 40 การเปลียนแปลงจํานวน ขนาด และรู ปร่ างของผลึกเนยโกโก้ ตังแต่เวลา 0.5-48 ชัวโมง
ทีอุณหภูมิ 25°C กําลังขยายของกล้องเท่ากับ 100 เท่า
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\

ภาพที 41 การเปลียนแปลงจํานวน ขนาด และรู ปร่ างของผลึกไขมันทดแทนเนยโกโก้ ชนิด
Coberine ตังแต่เวลา 0.5-48 ชัวโมง ทีอุณหภูมิ 25°C กําลังขยายของกล้องเท่ากับ 100 เท่า
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ภาพที 42 การเปลียนแปลงจํานวน ขนาด และรู ปร่ างของผลึกไขมันทดแทนเนยโกโก้ ชนิด
Melarin ตังแต่เวลา 0.5-48 ชัวโมง ทีอุณหภูมิ 25°C กําลังขยายของกล้องเท่ากับ 100 เท่า
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ภาพที 43 การเปลียนแปลงจํานวน ขนาด และรู ปร่ างของผลึกไขมันเมล็ดเงาะ ตังแต่เวลา
0.5-48 ชัวโมง ทีอุณหภูมิ 25°C กําลังขยายของกล้องเท่ากับ 100 เท่า
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ภาพที 44 การเปลียนแปลงจํานวน ขนาด และรู ปร่ างของผลึกไขมันเมล็ดเงาะดัดแปลง ตังแต่เวลา
0.5-48 ชัวโมง ทีอุณหภูมิ 25°C กําลังขยายของกล้องเท่ากับ 100 เท่า
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4.5.3 การศึกษาค่ าเปอร์ เซ็นต์ การเป็ นของแข็งในรู ปผลึก (Solid fat content : %SFC)
ค่าเปอร์ เซ็นต์การเป็ นของแข็งในรู ปผลึกของไขมันหรื อ %SFC จะมีค่าสู งทีอุณหภูมิตาํ
และมีค่าตําทีอุณหภูมิสูง เนืองจากทีอุณหภูมิตาจะทํ
ํ าให้ปริ มาณของแข็งในรู ปผลึกของไขมันคงตัว
อยู่ แต่เมืออุณหภูมิสูงขึนจะทําให้ผลึ กไขมันเหล่านันละลายมากขึน จากภาพที 45 จะเห็ นได้ว่า
ไขมันเมล็ดเงาะเมือดัดแปลงแล้วมีปริ มาณ %SFC แตกต่างจากก่อนทียังไม่ได้ดดั แปลง จึงส่ งผลทํา
ให้มีลกั ษณะทางกายภาพทีเปลียนแปลงไป จากตารางที 21 ทีช่วงอุณหภูมิ 30-40°C ไขมันเมล็ดเงาะ
ดัดแปลง และ Melarin มีปริ มาณ %SFC ใกล้เคียงกัน
ตารางที 21 ปริ มาณ %SFC ของไขมันชนิดต่างๆทีอุณหภูมิแตกต่างกัน
อุณหภูมิ (°C)
15.0
17.5
20.0
22.5
25.0
27.5
30.0
32.5
35.0
40.0

Cocoa butter
84.7±0.37
72.7±0.75
53.5±0.96
27.4±2.34
6.3±0.35
2.1±0.18
0.7±0.20
0.2±0.08
0.3±0.19
0.2±0.15

Coberine
78.9±0.12
63.1±0.39
42.5±0.26
27.2±0.35
16.4±0.52
5.8±0.20
3.3±0.03
1.8±0.34
0.5±0.10
0.1±0.06

Melarin
87.7±0.69
85.3±0.07
77.4±0.87
67.1±0.64
53.8±0.31
40.7±0.08
28.5±0.16
18.3±0.42
12.7±0.16
5.1±0.04

RSF
Modified RSF
62.1±0.21 75.3±0.31
57.5±0.03 66.7±0.65
53.1±0.62 52.8±0.55
49.4±0.16 38.3±0.19
43.0±0.64 30.9±0.48
37.3±0.11 26.9±0.22
28.9±0.23 23.7±0.32
19.3±0.48 20.8±0.33
5.8±0.10
16.7±0.15
0.1±0.11
8.5±0.21
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ภาพที 45 ค่า %SFC ของไขมันทีอุณหภูมิต่างๆ
เนยโกโก้ มีปริ มาณ %SFC สู ง ช่ วงอุณหภูมิ 15°C จากนันเมือเพิมอุณหภูมิสูงขึน
ปริ มาณ SFC จะลดลงเรื อยๆ จนกระทังถึ ง 30°C มีค่า SFC เข้าใกล้ 0% แสดงให้เห็ นว่าปริ มาณ
ของแข็งในรู ปผลึกของเนยโกโก้สามารถละลายจนกระทังเป็ นของเหลวได้หมดทีอุณหภูมิสูงกว่า
30°C ซึ งเป็ นคุณสมบัติทีพิเศษของเนยโกโก้ ทีจะส่ งผลทําให้ละลายได้หมดในปากหรื ออุณหภูมิ
ร่ างกาย
ไขมันเมล็ดเงาะมีกรดไขมันอิมตัวชนิ ดกรดอะราคิดิก ค่อนข้างสู งถึง 34.5% (SolisFuentes และคณะ 2010) รวมทังยังเป็ นกรดไขมันสายยาว เนื องจากทังกรดไขมันอิมตัวและไม่
อิมตัวจะมีจุดหลอมเหลวเพิมขึน เมือขนาดของโมเลกุลใหญ่ขึนหรื อมีจาํ นวนคาร์ บอนมากขึน แต่
หากกรดไขมัน สองชนิ ด มี จ ํา นวนคาร์ บ อนเท่ า กัน โครงสร้ า งที เป็ นกรดไขมัน อิ มตัว จะมี จุ ด
หลอมเหลวสู งกว่ากรดไขมันไม่อิมตัว (นิธิยา, 2549) ด้วยเหตุนีทําให้ไขมันเมล็ดเงาะมีค่า %SFC ที
สู ง แต่เมือให้ความร้อนจนถึง 40 °C ค่า SFC ลดลงตําจนถึง 0.1% ถึงแม้วา่ จะมีกรดไขมันทีสายยาว
และอิมตัวมากแต่การจัดเรี ยงตัวของไตรกลีเซอไรด์ ประกอบไปด้วยกรดไขมันไม่อิมตัวอยูด่ ว้ ย จึง
ทําให้สามารถหลอมเหลวได้จนทําให้มีค่า SFC 0.1%
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ไขมันเมล็ดเงาะดัดแปลงมีโครงสร้างไตรกลีเซอไรด์เปลียนแปลงไป โดยทีหลังจาก
ดัดแปลงโครงสร้างแล้วพบว่ามีค่า %SFC สู งขึนเข้าใกล้กบั ของเนยโกโก้ที 20°C และตํากว่า
ค่า %SFC ช่วงอุณหภูมิ 30-40°C ใกล้เคียงกับของ Melarin ซึ งเป็ นไขมันทดแทนเนยโกโก้ชนิ ด
CBR ทีจําหน่ ายในท้องตลาด การทีไขมันเมล็ดเงาะดัดแปลงมีปริ มาณของ %SFC สู งก็เป็ นผล
เนืองมาจากองค์ประกอบภายในของโครงสร้างไตรกลีเซอไรด์ทีเปลียนแปลงไปนันเอง
ไขมันทีมีปริ มาณ SFC สู ง จะต้องใช้พลังงานมากในการหลอมเหลว หรื อทําให้ละลาย
ซึ งจะส่ งผลทําให้ค่า enthalpy สู งตามไปด้วย ค่าพลังงานทีใช้ในการหลอมเหลวไขมันเมล็ดเงาะ
ดัดแปลง (modified RSF) มีค่ามากกว่าค่าพลังงานทีใช้ในการหลอมเหลวเนยโกโก้ แต่เมือดัดแปลง
ไขมันเมล็ดเงาะแล้วมีค่าพลังงานทีใช้ในการหลอมเหลวน้อยลง เนืองจากในไขมันเมล็ดเงาะก่อน
ดัดแปลงมีกรดไขมันชนิ ดอะราคิดิก ซึ งเป็ นกรดไขมันอิมตัวสายยาวอยู่กว่า 30% จึงทําให้ตอ้ งใช้
พลังงานมากกว่า
ค่า Tonset เป็ นค่าทีบอกอุณหภูมิในการเริ มละลาย และเริ มตกผลึก ถ้าหากในโครงสร้างมี
กรดไขมันอิมตัวมากจะเกิดการตกผลึกได้เร็ ว สามารถตกผลึกได้ทีอุณหภูมิสูง ถ้ามีกรดไขมันอิมตัว
น้อยจะตกผลึ กได้ช้า ในทํานองกลับกันหากในโครงสร้ างมี กรดไขมันไม่อิมตัวปริ มาณมาก จะ
หลอมเหลวได้เร็ ว นอกจากนี ปริ มาณไขมันแข็งยังมีผลต่อค่า Tend ซึ งใช้ในการบอกว่าตัวอย่างจะ
หลอมเหลวหมดทีอุณหภูมิเท่าใด ส่ วน Tpeak เป็ นอุณหภูมิทีไขมันส่ วนใหญ่เกิดการละลายหรื อตก
ผลึก
Melarin เป็ นไขมันทดแทนเนยโกโก้ทีจําหน่ ายในท้องตลาดชนิ ดหนึ ง จากภาพที 45
Melarin จะมีค่า%SFC สู ง จึงส่ งผลทําให้มีค่าพลังงานการหลอมเหลวสู งถึง 123.42±4.92 J/g (ตา
รางที 22) ในทํานองเดียวกัน Coberine และ CB มีค่า SFC ตํา ตังแต่ช่วงอุณหภูมิ 27.5 - 40.0°C
หมายความว่าทีอุณหภูมิดงั กล่าวไขมันแข็งมีการหลอมเหลวเกือบหมดแล้ว ซึ งเห็ นชัดเจนอีกว่า
Coberine และ CB ต้องใช้ค่าพลังงานในการหลอมเหลวน้อย เพียงแค่ 71.16 และ 72.09 J/g
ตามลําดับ ไขมันทีมีปริ มาณของแข็งมากจะต้องใช้พลังงานในการหลอมเหลวมาก หมายความว่าค่า
enthalpy จากการวิเคราะห์ดว้ ยเทคนิค DSC สอดคล้องกับค่า SFC ทีได้จากเทคนิค p-NMR
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อุณหภูมิทีทําให้ไขมันหลอมเหลวหมด หรื อ Tend ทีได้จากเทคนิค DSC จะสอดคล้อง
กับการทดลองด้วยเทคนิค p-NMR เนื องจากเมือทําการวัดค่า %SFC ของตัวอย่างแล้วเมืออุณหภูมิ
เพิมมากขึน ค่า %SFC ก็จะต้องลดน้อยลง หากค่าเปอร์ เซ็นต์การเป็ นของแข็งในรู ปผลึกน้อยลงมาก
แสดงว่าไขมันถูกละลายไปหมดแล้ว จนกระทังถึงศูนย์แสดงว่าไขมันละลายหมดแล้ว จากภาพที 45
และตารางที 22 เช่น เนยโกโก้มีค่า SFC ลดลงถึง 0% ทีอุณหภูมิประมาณ 30°C หมายความว่า เนย
โกโก้ละลายหมดทีอุณหภูมิประมาณ 30°C สอดคล้องกับค่า Tend ซึ งก็คืออุณหภูมิทีตัวอย่างละลาย
ได้หมด คือประมาณ 29.21°C (ตารางที 22) Coberine มีค่า %SFC ลดลงถึง 0% ทีอุณหภูมิประมาณ
35-40°C (ตารางที 21) หมายความว่า Coberine ละลายหมดทีอุณหภูมิ 35-40°C สอดคล้องกับค่า
Tend ซึ งก็คืออุณหภูมิทีตัวอย่างละลายได้หมด คือประมาณ 37.43°C (ตารางที 22)
ส่ วนไขมันเมล็ดเงาะดัดแปลงและ Melarin เมือวิเคราะห์ดว้ ยเทคนิ ค p-NMR เพือหา
ปริ มาณ SFC ของตัวอย่างจนถึงอุณหภูมิ 40°C พบว่าไขมันทังสองชนิ ดมีปริ มาณ SFC ไม่ถึงศูนย์
หมายความว่าทีอุณหภูมิ 40°C (ภาพที 45) ยังไม่สามารถละลายได้หมด สอดคล้องกับผลจากการ
วิเคราะห์ด้วยเทคนิ ค DSC เนื องจากไขมันเมล็ดเงาะดัดแปลงและ Melarin ซึ งมี ค่า Tend ก็คือ
อุณหภูมิทีตัวอย่างละลายได้หมด คือประมาณ 47.32 และ 46.38°C ตามลําดับ (ตารางที 22)
หมายความว่าไขมันจะสามารถละลายได้หมดทีอุณหภูมิดงั กล่าว
ตารางที 22 อุณหภูมิและเอนทาลปี ในการหลอมเหลวของไขมันชนิดต่างๆ
Fats
CB
RSF
Modified RSF
Coberine
Melarin

Tonset
10.95±0.50
0.39±1.05
8.83±0.21
9.80±0.53
3.32±1.52

Tpeak
21.63±0.09
26.77±0.31
21.01±0.22
21.31±0.17
32.83±0.08

Tend
29.21±0.09
36.81±0.11
47.32±0.13
37.43±0.65
46.38±2.08

enthalpy (J/g)
72.09±0.89
84.48±1.17
81.63±0.38
71.16±0.56
123.42±4.92
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การตกผลึก เป็ นการศึกษาช่ วงอุณหภูมิในการทําให้ไขมันกลายเป็ นของแข็งทีเกิดการ
จัดเรี ยงตัวของโมเลกุล ไขมันเมล็ดเงาะดัดแปลงมีค่าการคายพลังงานในการเกิดผลึ กใกล้เคียงกับ
เนยโกโก้ (ตารางที 23) ค่าพลังงาน (enthalpy) ในการตกผลึกจะต้องมีค่าติดลบ เนื องจากเป็ นการ
คายพลังงาน ถ้าต้องใช้พลังงานมาก (ไม่คิดเครื องหมาย) หมายความว่าไขมันชนิ ดนันสามารถตก
ผลึกได้ยาก
ตารางที 23 อุณหภูมิและเอนทาลปี ในการตกผลึกของไขมันชนิดต่างๆ
Fats
CB
RSF
Modofied RSF
Coberine
Melarin

Tonset
21.31±0.26
27.80±0.80
43.84±0.36
23.38±0.35
28.82±0.65

Tpeak
15.86±0.10
25.38±0.43
17.47±0.19
15.35±0.11
17.23±0.37

Tend
-0.59±0.41
-0.7±0.25
2.35±0.24
-2.05±0.55
0.99±1.43

enthalpy (J/g)
-63.82±0.64
-68.14±1.49
-61.43±1.24
-58.39±2.83
-99.02±0.80

คุณสมบัติทางกายภาพ อุณหภูมิในการหลอมเหลว การตกผลึก ค่าเปอร์ เซ็นต์การเป็ น
ของแข็ง ในรู ป ผลึ ก รู ป ร่ า งผลึ ก ของไขมัน เมล็ ด เงาะหลัง จากดัด แปลงโครงสร้ า งแล้ว มี ก าร
เปลียนแปลงไปจากเดิม ซึ งจากลักษณะทางลักษณะทางเคมีและทางกายภาพของไขมันเมล็ดเงาะ
ดัดแปลง สามารถสรุ ปได้วา่ ไขมันเมล็ดเงาะดัดแปรสามารถนําไปใช้เป็ นไขมันทดแทนเนยโกโก้ได้
แต่จากผลของ %SFC จะเห็นได้ว่ายังมีลกั ษณะไม่ใกล้เคียงกับของเนยโกโก้ และ Coberine เสี ย
ทีเดียว การนําไปใช้งานควรนําไปใช้เป็ นไขมันทดแทนเนยโกโก้ ชนิด CBR

บทที 5
สรุป อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
เมล็ดเงาะเป็ นของเหลือทิงจากโรงงานอุตสาหกรรมแปรรู ปเงาะกระป๋ อง สามารถนํา
มาสกัดจนกระทังได้ไขมันเมล็ดเงาะ (rambutan seed fat : RSF) การผลิตไขมันทดแทนเนยโกโก้
จากไขมันเมล็ดเงาะดัดแปลงโดยกระบวนการอินเตอร์ เอสเตอร์ ริฟิเคชันด้วยเอนไซม์ไลเปสที มี
ความเฉพาะเจาะจงต่อตําแหน่ง sn-1,3 ของไตรกลีเซอไรด์จะต้องหาสภาวะทีเหมาะสมในการทํา
ปฏิกิริยาเพือให้ได้ไตรกลีเซอไรด์ตามทีต้องการมากทีสุ ด จากปั จจัยต่างๆคือ ชนิดของ acyl donor
ระยะเวลาในการทําปฏิกิริยา อัตราส่ วนของสารตังต้น ปริ มาณเอนไซม์ทีใช้ และค่า aw เริ มต้นของ
เอนไซม์ พบว่าการทําปฏิกิริยาของไขมันเมล็ดเงาะต่อ acyl donor เป็ น 1 : 3 : 3 (ไขมันเมล็ดเงาะ : กรด
สเตียริ ก : กรดปาล์มิติก)โดยนําหนัก ระยะเวลาในการทําปฏิกิริยา 8 ชัวโมง ปริ มาณเอนไซม์ทีใช้ 10%
โดยนําหนักของสารตังต้น และค่า aw เริ มต้นของเอนไซม์ 0.11 ทีอุณหภูมิ 65°C เป็ นสภาวะทีเหมาะสม
ทีสุ ดในการผลิตไขมันทดแทนเนยโกโก้จากไขมันเมล็ดเงาะดัดแปลง โดยไขมันเมล็ดเงาะดัดแปลง

ทีได้มี POP POSt และ StOSt ประมาณ 21 29 และ 16% ตามลําดับ ซึ งใกล้เคียงมากทีสุ ดกับเนยโก
โก้ทีจําหน่ายในท้องตลาดทีนํามาศึกษาทีมี POP POSt และ StOSt 23.2 35.9 และ 21.0% ตามลํา
ดับ จากนันนําไขมันเมล็ดเงาะมาทําปฏิกิริยาอินเตอร์ เอสเตอร์ ริฟิเคชันโดยใช้เอนไซม์ไลเปสด้วย
สภาวะเหมาะสมดังกล่าวทีเลือกไว้ แล้วนําไขมันทีได้จากปฏิกิริยาไปศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพ
พบว่ามีคุณสมบัติทางกายภาพคล้ายกับไขมันทดแทนเนยโกโก้ทีจําหน่ายในท้องตลาด ชนิ ด CBR
(Melarin) ซึ งคุณสมบัติทางกายภาพทีได้ส่วนใหญ่ของไขมันเมล็ดเงาะดัดแปลงคล้ายเนยโกโก้มาก
กว่า Melarin ทังนีหากไขมันเมล็ดเงาะทีดัดแปลงได้มีทงคุ
ั ณสมบัติทางเคมีและทางกายภาพเหมือน
กับเนยโกโก้ จะสามารถใช้ทดแทนเนยโกโก้ได้ทุกสัดส่ วนในการผลิ ตช็อคโกแลต เรี ยกว่า CBE
และหากมีคุณสมบัติทางกายภาพเหมือนหรื อใกล้เคียงกับเนยโกโก้ แต่คุณสมบัติทางเคมีบางส่ วน
คล้ายกับเนยโกโก้ก็จะสามารถนํามาใช้เป็ นไขมันทดแทนเนยโกโก้ชนิ ด CBR จากผลการทดลอง
ไขมันเมล็ดเงาะดัดแปลงทีได้จึงเหมาะสมในการนํามาใช้เป็ นไขมันทดแทนเนยโกโก้ชนิ ด CBR
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ข้อเสนอแนะ
1. ควรมีการศึกษาองค์ประกอบกรดไขมันในตัวอย่าง และชนิ ดของกรดไขมันทีตําแหน่งที 2 ของ
โครงสร้ างไตรกลี เซอไรด์ เพื อให้สามารถวิเคราะห์ การจัดเรี ยงโครงสร้ า งและสามารถอธิ บาย
พฤติกรรมการไขมันดัดแปลงจากไขมันเมล็ดเงาะได้ชดั เจนมากยิงขึน
2. ควรมีการศึกษาโครงสร้างผลึก ด้วยเทคนิค X-ray diffraction (XRD) เพือทีจะศึกษาเปรี ยบเทียบ
กับภาพถ่ายผลึก PLM ซึงผลทีได้ควรจะสอดคล้องกับภาพถ่ายผลึก PLM
3. หากต้องการดัดแปลงไขมันเมล็ดเงาะให้เป็ นไขมันทดแทนเนยโกโก้ชนิ ด CBE ควรทําการศึกษา
เพือทําการตกผลึ กแยกส่ วน หรื อนํามาผสมกับไขมันชนิ ดอืนๆ เพือทําให้มีไตรกลี เซอไรด์เท่ากับ
ปริ มาณทีต้องการและใกล้เคียงกับเนยโกโก้มากทีสุ ด
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กระบวนการเตรียมเมล็ดเงาะและกระบวนการสกัด
1. ขันตอนการเตรียมเมล็ดเงาะก่อนการสกัดไขมัน
1. นําเมล็ดเงาะทีเหลือทิงจากโรงงานผลิตเงาะสอดไส้สับประรดบรรจุกระป๋ องบรรจุใน
ถุงสี ดาํ
2. นําเมล็ดเงาะไปตากแห้ง
3. แกะเปลือกสี นาตาลออกจนเหลื
ํ
อแต่เนือในเมล็ดสี เหลือง
4. อบเมล็ดเงาะด้วยตูอ้ บสุ ญญากาศที 65 องศาเซลเซี ยส จนกระทังมีความชืนน้อยกว่า
ร้อยละ 10
วิธีคาํ นวณร้อยละความชืนมาตรฐานแห้ง (% dry basis)
= (นําหนักก่อนอบ – นําหนักหลังอบ)/นําหนักหลังอบ x 100
5. บดเมล็ดเงาะด้วย warring blender
6. บรรจุเมล็ดเงาะใส่ ถุงซิปล็อก และเก็บลงในภาชนะทีปิ ดสนิท เก็บรักษาทีอุณหภูมิ 4
องศาเซลเซียสจนกว่าจะใช้งาน
2. การสกัดนํามันด้ วยวิธี Soxhlet Extraction
1. บรรจุเมล็ดเงาะทีบดแล้วในถุงผ้า ปริ มาณ 400 กรัม
2. ตังเครื องสกัดไขมันบน Hot Plate
3. บรรจุถุงผ้าลงในเครื องสกัดไขมัน
4. เติมตัวทําละลาย Hexane 1000 มิลลิลิตร
5. ต่อเครื อง water cooler กับเครื องสกัดไขมัน
6. ต่อเทอร์โมคัปเปิ ลกับเครื องสกัดไขมัน
7. เปิ ด Hot Plate เพือให้ความร้อน อุณหภูมิ 65 องศาเซลเซียส
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การทําให้ นํามันบริสุทธิ (purification)
ตามวิธีของ Wesson method
1. ละลายไขมัน (crude fat) ทีได้จากการสกัดในปิ โตร
เลียมอีเทอร์ ดว้ ยอัตราส่ วนของนํามัน : ปิ โตรเลียมอีเทอร์ เท่ากับ
1:5 (w/v)
2. เติมโพแทสเซี ยมไฮดรอกไซด์ ความเข้มข้นร้อยละ 14
พร้อมกับการคนอย่างแรงเป็ นเวลา 3 นาที (ปริ มาตรทีใช้คิดจาก
โพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ 1 มิลลิลิตร ต่อไขมัน 1 กรัม)
3. เติมเอทานอลร้อยละ 50 ด้วยอัตราส่ วนไขมัน : เอทานอล 1:2.5 (w/v) ในขณะทียังคนอยู่
4. ตังทิงไว้จนกระทังแยกชัน โดยชันบนเป็ นชันของอีเทอร์ ทีมีไขมันบริ สุทธิละลายอยู่
5. เมือทําการแยกส่ วนบนออกมาแล้วเติมปิ โตรเลียมอีเทอร์ อีกครังเพือสกัดซํา ตังไว้ให้แยก
ชันใช้ส่วนบน
6. กําจัดปิ โตรเลียมอีเทอร์ ออกโดยการระเหยใช้เครื อง rotary evaporator จะได้ไขมันที
บริ สุทธ์ (purified fat)
7. เก็บไขมันทีบริ สุทธ์ในขวดสี ชาทีอุณหภูมิ 5°C จนกว่าจะนํามาวิเคราะห์
ทีมา: Solis-Fuentes และ Duran-de-Bazua (2004)

ภาคผนวก ค
การวิเคราะห์ องค์ ประกอบของไขมันด้ วยเทคนิค Thin layer chromatography

128
การวิเคราะห์ องค์ ประกอบของไขมันด้ วยเทคนิค Thin layer chromatography
1. เตรี ยมตัวทําละลายทีเป็ นเฟสเคลือนทีตามกรรมวิธีของ Abigor และคณะ (2003) ประกอบด้วย
hexane : ether : acetic acid เท่ากับ 80 : 20 :1 โดยปริ มาตร
2. นําตัวอย่างไขมันไปจุดทีแผ่น TLC ทีเคลือบด้วยซิ ลิกาเจล (10 × 20 cm, 250 μm) ให้สูงจาก
ด้านล่างประมาณ 1 ซม. ให้มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 2 มม. เป่ าด้วยเครื องเป่ าลมร้อน
จากนันจุดตัวอย่างอีกจนกระทังครบ 10 จุดซําลงไปทีตําแหน่งเดิ ม เพือเป็ นการเพิมความเข้มข้น
ให้กบั ตัวอย่าง แต่การเป่ าตัวอย่างจะต้องทุกครังเมือหยดตัวอย่างลงไป (แต่ละตัวอย่างควรมีความ
เข้ม ข้นตัวอย่างเท่ากัน)โดยไขมันที ทํา การศึ กษา คื อ ไขมันเมล็ดเงาะ ไขมันเมล็ดเงาะดัดแปลง
สารละลายมาตรฐานไดกลีเซอไรด์ และไตรกลีเซอไรด์
3. เทตัวทําละลายลงไปให้มีความสู งประมาณ 0.5 ซม. จากนันวางแผ่น
TLC ลงใน Chamber ให้จุดตัวอย่างอยูเ่ หนือตัวทําละลาย
4. วางแผ่น TLC ทิงไว้ใน Chamber จนกระทังตัวทําละลายเคลือนทีไปยังตําแหน่งทีวัดไว้ แล้วนํา
แผ่น TLC ไปเก็บในบีกเกอร์ ทีมีไอโอดีนอยู่ จากนันไอของไอโอดีนจะทําให้แผ่น TLC ทีมีไขมัน
อยู่เกิดสี นาตาล
ํ
แล้ววงกลมตําแหน่ งทีเกิดสี นาตาลขึ
ํ
น เพือเปรี ยบเทียบตําแหน่งของไขมันชนิ ด
ต่างๆ
5. เมือไอของไอโอดีนระเหยหมด จึงขูดไขมันบริ เวณทีต้องการศึกษาไปทําละลายด้วย acetone
จากนันนําไปเหวียงเพือแยกส่ วนใสของสารละลายและผงซิ ลิกาเจล โดยใช้เครื องแยกสารแบบหมุน
เหวียง นําสารละลายใสส่ วนของ acetone ทีละลายไขมันทีอยูใ่ นผงซิ ลิกาเจลเก็บไว้
6. นําไปส่ วนของสารละลายทีได้ไปทําการศึกษาว่าเป็ นองค์ประกอบใดในไขมันด้วยเทคนิค HPLC
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การวิเคราะห์ ปริมาณไตรกลีเซอไรด์ ในไขมันเมล็ดเงาะ
1. การเตรี ยมตัวอย่าง
นําตัวอย่างไขมันบริ สุทธิ หรื อ ไขมันทีดัดแปลงโครงสร้าง ประมาณ 10 มิลลิกรัม ด้วย
เครื องชังละเอียด (ทศนิ ยม 4 ตําแหน่ง) ใส่ ในบีกเกอร์ ขนาด 50 มิลลิลิตร เติมอะซิ โตนปริ มาตร
1 มิลลิลิตรลงในตัวอย่าง ปิ ดปากบีกเกอร์ ดว้ ยอะลูมิเนี ยมฟอยล์ รอกระทังไขมันละลายในอะซิ โตน
หมด ใช้หลอดฉี ดยา (syringe) ดูดตัวอย่างแล้วกรองด้วยตัวกรอง (syringe filter) ขนาด 0.45
ไมครอน เก็ บ สารละลายที ผ่า นการกรองลงในขวดสี ช าที อุ ณหภูมิ -18°C เพื อรอการวิเ คราะห์
ปริ มาณไตรกลีเซอไรด์ดว้ ยเครื อง HPLC
2. ขันตอนการวิเคราะห์
การวิเคราะห์ปริ มาณไตรกลีเซอไรด์จะใช้เครื อง High-performance liquid
chromatography (HPLC) โดยตังสภาวะในการวิเคราะห์ดงั นี
คอลัมน์ : 2 Reverse column C-18, 4.6x250 mm, 5 μm particle size
อุณหภูมิคอลัมน์ : 45°C
เฟสเคลือนที : อะซิโตน: อะซิ โตรไนไตรต์ สัดส่ วน 63.5 : 36.5 (v/v)
อัตราการไหล : 1 มิลลิลิตรต่อนาที
Detector : diode array detector SPD-M20A
Injection volumn : 20 μL
3. เปรี ยบเทียบสารมาตรฐานไตรกลีเซอไรด์ POP และ OOO เพือให้ทราบ retention time ของไตร
กลีเซอไรด์มาตรฐาน เพือเปรี ยบเทียบกับไขมันชนิดต่างๆทีได้
4 การศึกษาชนิดของโมเลกุลไตรกลีเซอไรด์
การศึกษาปั จจัยต่างๆ ที มีผลต่อการทําปฏิ กิริยาอินเตอร์ เอสเตอร์ ริฟิเคชันนัน จะต้อง
ทํา การศึ ก ษาโมเลกุ ล ของไตรกลี เ ซอไรด์ ใ นไขมัน หลัง ดัด แปลงโครงสร้ า งที ได้เ พื อทํา การ
เปรี ยบเทียบปริ มาณไตรกลีเซอไรด์มาตรฐาน จากนันจึงทําการวิเคราะห์เชิ งปริ มาณของไตรกลีเซอ
ไรด์จากพืนทีใต้พีคหลังจาก integrate แล้วนําค่าทีได้เชิ งปริ มาณมาทําการวิเคราะห์ผลทางสถิติ เพือ
เลือกสภาวะทีดีทีสุ ดของแต่ละปั จจัยมาทําการศึกษาต่อไป ตัวอย่าง Chromatogram ทีได้แสดงใน
ภาพที 46 ไขมันเมล็ดเงาะก่อนดัดแปลงมีโครงสร้ างทีไม่เหมือนเนยโกโก้ หลังจากดัดแปลงแล้ว
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องค์ประกอบไตรกลีเซอไรด์ทีได้เปลียนแปลงไปจากเดิ ม ซึ งจากโครมาโตแกรมแสดงให้เห็นว่ามี
ความคล้ายกับเนยโกโก้มากขึน โดยทีไขมันเมล็ดเงาะหลังจากดัดแปลงโครงสร้างในช่วง retention
time 0-30 นาที มีองค์ประกอบของไขมันบางประเภทเพิมมากขึน ก็คือโมโนกลีเซอไรด์ และไดกลี
เซอไรด์ ทีถูกเอนไซม์ตดั กรดไขมันอิสระออกทีตําแหน่งที 1 และ 3 ขณะเกิดปฏิกิริยาและไม่มีกรด
ไขมันอิสระเข้าไปจับในตําแหน่งดังกล่าว จึงไม่กลายเป็ นโมเลกุลไตรกลีเซอไรด์ (Abigor และคณะ
, 2003) รวมทังยังมีกรดไขมันอิสระทีเหลื อจากการเติมลงไป และทีถูกตัดจากโมเลกุลไตรกลีเซอ
ไรด์ การที โมโนกลี เซอไรด์ และไดกลี เซอไรด์ ส ามารถเคลื อนที ออกมาจากคอลัม น์ ไ ด้ก่ อน
เนืองจากการวิเคราะห์ดว้ ยเทคนิค HPLC ได้เลือกใช้เฟสอยูน่ ิ ง (stationary phase) เป็ น C18 ภายใน
บรรจุดว้ ย bonded silica ซึ งมีสภาพไม่มีขวั จึงสามารถดูดซับไตรกลีเซอไรด์ทีเป็ นองค์ประกอบของ
ไขมันทีไม่มีขวได้
ั ดี ส่ วนสารทีมีขวั คือ โมโนกลีเซอไรด์ และไดกลีเซอไรด์ สามารถถูกดูดซับได้
ในคอลัมน์ไ ด้ไม่ดี และสามารถละลายได้ดีในตัวทําละลายที มี ส ภาพเดี ยวกันคื อ acetone และ
acetonitrile ทีมีความมีขวเล็
ั กน้อย จึงเคลื อนทีออกมาให้เห็ นเป็ นโครมาโตแกรมก่อนไตรกลีเซอ
ไรด์ ในทํานองเดียวกันจากการวิเคราะห์องค์ประกอบของไขมันด้วยเทคนิค TLC โดยเลือกใช้เฟส
เคลือนทีเป็ น Hexane ซึ งไม่มีขวั สามารถดูดซับองค์ประกอบของไขมันทีไม่มีขวั ก็คือ ไตรกลีเซอ
ไรด์ได้ดี ทังนีเป็ นผลจากสภาพการละลายได้ของตัวอย่างไขมันกับเฟสเคลือนที ทําให้เกิดการแยก
องค์ประกอบต่างๆจากกัน

Triglyceride

POP

POSt

ภาพที 46 Chromatogram ของ HPLC ทีได้ของตัวอย่างไขมันชนิดต่างๆ

StOSt
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การเตรียมสารละลายเกลืออิมตัว
1. นําเกลือชนิดทีต้องการมาปรับค่าปริ มาณความชืนของเอนไซม์ โดยชังนําหนักเกลือและนํา
ตามตารางแสดงปริ มาณความชืนของเกลือแต่ละชนิดและสัดส่ วนในการเตรี ยมสารละลายเกลือ
อิมตัว
เกลือ
LiCl
CH3COOH
MgCl2

Equilibrium relative
aw
humidity (ERH,%)
11.15
0.11
22.6
0.23
32.73
0.33

salt (gm)

water (gm)

150
200
200

85
65
25

2. นําสารละลายเกลืออิมตัวบรรจุในโถดูดความชืน (dessicator)
3. นําเอนไซม์ทีต้องการปรับค่าความชืน ไปเก็บไว้ในโถดูดความชืนทีบรรจุสารละลายเกลืออิมตัว
เก็บไว้ทีอุณหภูมิคงทีที 25°C เป็ นระยะเวลา 5 วัน หรื อจนกระทังนําหนักคงที
4. วัดค่าปริ มาณความชืนเริ มต้นของเอนไซม์ โดยใช้เครื องวัด water activity ก่อนจะนําเอนไซม์มา
ใช้ทาํ ปฏิกิริยาอินเตอร์ เอสเตอร์ ริฟิเคชัน

ภาคผนวก ฉ
การแยกกรดไขมันอิสระ
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การแยกกรดไขมันอิสระ
1. นําไขมันดัดแปลงทีเก็บไว้ทีอุณหภูมิ 5 °C ปริ มาณ 0.85 กรัม ละลายด้วย hexane
5 มิลลิลิตร ในบีกเกอร์ขนาด 50 มิลลิลิตร
2. การทําปฏิกิริยาเพือแยกกรดไขมันอิสระ เติมเอทานอล 3 มิลลิลิตร
3. หยด phenolphthalein เพือเป็ นอินดิเคเตอร์บอกจุดยุติของการไตเตรด
4. ตัวไตแตรนท์ คือ 0.5 N โพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ในเอทานอล ไตเตรตจนกระทัง
สารละลายเปลียนเป็ นสี ชมพู สารละลายจะแยกเป็ นสองชัน
5. ให้ความร้อนทีอุณหภูมิประมาณ 45 °C เป็ นเวลา 3 นาที
6. แยกสารละลายส่ วนใสด้านบนออก เพือทีจะนําไประเหยเอา hexane ออก แล้วจะได้
ไขมันทีถูกกําจัดกรดไขมันอิสระเรี ยบร้อยแล้ว

หมายเหตุ : ดัดแปลงมาจาก Alim และคณะ (2008)

ภาคผนวก ช
การศึกษาคุณสมบัติทางความร้ อนของไขมันด้ วยเทคนิค
Differential Scanning Calorimeter
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การศึกษาคุณสมบัติทางความร้ อนของไขมันด้ วยเครือง Differential Scanning Calorimeter
ทําการวิเคราะห์การเปลียนแปลงของอุณหภูมิของการตกผลึกและการหลอมเหลวของ
ไขมันโดยใช้เครื อง differential scanning calorimeter (DSC) รุ่ น DSC 8000 PerkinElmer ตาม
กรรมวิธีของ AOCS (2000) ดังนี
1. ชังตัวอย่างใส่ liquid aluminum pan สําหรับ DSC ประมาณ 2-3 mg
2. ปิ ดฝา pan ให้สนิท จากนันตัวอย่าง และ pan เปล่า นําไปใส่ เครื อง DSC
3. ตังค่า temperature program สําหรับการวิเคราะห์ ดังนี
3.1 ให้ความร้อนแก่ตวั อย่างจากอุณหภูมิ 20°C ไปจนถึง 80°C ด้วยอัตรา 30°C/นาที
3.2 คงไว้ทีอุณหภูมิ 80°C เป็ นระยะเวลา 10 นาที
3.3 ลดอุณหภูมิลงจาก 80°C จนถึง -40°C ด้วยอัตรา 5°C/นาที
3.4 คงไว้ทีอุณหภูมิ -40°C นาน 30 นาที
3.5 ให้ความร้อนจากอุณหภูมิ -40°C ไปจนถึง 80°C ด้วยอัตรา 5°C/นาที)
4. นําโครมาโตแกรมทีได้มาหาค่าเอนทาลปี อุณหภูมิในการตกผลึก และอุณหภูมิในการ
หลอมเหลว

ภาคผนวก ซ
การเตรียมตัวอย่างเพือศึกษาลักษณะผลึกของไขมัน
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การเตรียมตัวอย่างเพือศึกษาลักษณะผลึกของไขมัน
1. ให้ความร้อนกับตัวอย่างไขมันทีอุณหภูมิ 60°C เป็ นเวลา 10 นาที เพือทําลายโครงสร้างผลึกส่ วน
ทีเป็ นของแข็ง
2. ใช้ไมโครปิ เปตดูดตัวอย่างประมาณ 20 μL ใส่ ลงบน glass slide แล้วปิ ดด้วย cover slip
3. นําตัวอย่างเก็บในตูบ้ ่มทีสามารถควบคุมอุณหภูมิได้ ทีอุณหภูมิ 20°C (± 0.2 °C) ในสภาวะนิง
4. เริ มจับเวลา โดยทําการถ่ายภาพผลึกทีเวลา 0.5 1 2 3 6 12 24 48 ชัวโมง ในระหว่างการ
ทดลองต้องมีการควบคุมอุณหภูมิให้คงทีตลอดเวลา (± 0.2°C) เพือไม่ให้เกิดการเปลียนแปลงของ
รู ปร่ าง จํานวนและขนาดของผลึก
5. นําภาพทีได้มาศึกษารู ปร่ างผลึก ลักษณะการเปลียนแปลงของรู ปร่ างผลึกทีระยะเวลาต่างๆ

ภาคผนวก ฌ
การวัดค่ าปริมาณความเป็ นของแข็งในรู ปผลึก (SFC)
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การวัดค่ าปริมาณความเป็ นของแข็งในรูปผลึก (Solid fat content : SFC)
ทําการควบคุมอุณหภูมิของตัวอย่างก่อนทีจะทําการวัดค่าปริ มาณความเป็ นของแข็งใน
รู ปผลึก โดยเทคนิค pulsed-Nuclear Magnetic Resonance ตามกรรมวิธีของ Fiebig และ LÜttke
(2003) ดังนี
1. ให้ความร้อนแก่ตวั อย่างทีอุณหภูมิ 70-80°C เป็ นเวลาประมาณ 15 นาที เพือให้ตวั อย่างละลาย
2. บรรจุตวั อย่างลงในหลอดทดลองทีใช้สาํ หรับเครื อง p-NMR โดยใส่ ตวั อย่างให้มีความสู ง
ประมาณ 4 เซนติเมตร
3. นําตัวอย่างทีบรรจุอยูใ่ นหลอดทดลองให้ความร้อนทีอุณหภูมิ 70-80°C ประมาณ 10 นาที เพือทํา
การละลายผลึกทีเป็ นของแข็งทังหมด
4. นําตัวอย่างให้ความร้อนทีอุณหภูมิ 60°C เป็ นเวลา 10 นาที
5. นําตัวอย่างลดอุณหภูมิลงอย่างรวดเร็ วทีประมาณ 0°C เป็ นเวลา 60 นาที
6. นําตัวอย่างเพิมอุณหภูมิไปทีอุณหภูมิทีต้องการวัดค่า SFC เป็ นเวลา 30-35 นาที เพือศึกษาค่า
ความเป็ นของแข็งในรู ปผลึกทีอุณหภูมิต่างๆ
7. ทําการวัดค่า SFC ด้วยเทคนิค p-NMR
8. นําข้อมูลทีได้จากการทดลองมาพล็อตกราฟระหว่าง %SFC (แกน Y) ของไขมันชนิ ดต่างๆ ที
อุณหภูมิต่างๆ (แกน X)

ภาคผนวก ญ
ตารางแสดงค่ าร้ อยละของปริมาณไตรกลีเซอไรด์ ทได้
ี จาก
การทําปฏิกิริยาอินเตอร์ เอสเตอร์ ริฟิเคชันด้ วยปัจจัยต่ างๆ
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ตารางที 24 ร้อยละของปริ มาณไตรกลีเซอไรด์ ชนิด POP POSt และ StOSt ทีได้จากการทําปฏิกิริยา
อินเตอร์เอสเตอร์ริฟิเคชันแบบใช้เอนไซม์ของไขมันเมล็ดเงาะโดยใช้ acyl donor ต่าง
ชนิดกัน
สารตังต้น

POP (%)
cocoa butter
23.2
rambutan seed fat
0.4
rambutan seed fat + methyl palmitate
1.8
rambutan seed fat + methyl stearate
rambutan seed fat + palmitic acid
6.0
rambutan seed fat + stearic acid
1.3
หมายเหตุ: เครื องหมาย – หมายความว่า ไม่พบในโครงสร้าง

POSt (%)
35.9
1.5
6.5
3.1
19.5
6.8

StOSt (%)
21.0
3.7
3.7
3.8
19.4

ตารางที 25 ร้อยละของปริ มาณไตรกลีเซอไรด์ ชนิด POP POSt และ StOSt ทีได้จากการทํา
ปฏิกิริยาอินเตอร์ เอสเตอร์ ริฟิเคชันแบบใช้เอนไซม์โดยมีอตั ราส่ วนของไขมันเมล็ดเงาะ :
acyl donor ทีแตกต่างกัน(โดยนําหนัก)
ไขมันเมล็ดเงาะ
: acyl donor
1:1

POP (%)

POSt (%)

StOSt (%)

POP+POSt+StOSt (%)

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 ค่าทีแสดงเป็ นร้อยละของพืนทีใต้กราฟของโครมาโทแกรมจากการวิเคราะห์ดว้ ยเทคนิค HPLC
(ค่าเฉลียของ duplicates ± standard deviation(SD))
* ตัวอักษร a,b,c ในแนวดิงแสดงความแตกต่างอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (p<0.05)
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ตารางที 26 ร้อยละของปริ มาณไตรกลีเซอไรด์ ชนิด POP POSt และ StOSt ทีได้จากการทํา
ปฏิกิริยาอินเตอร์ เอสเตอร์ ริฟิเคชันของไขมันเมล็ดเงาะโดยมีอตั ราส่ วนของกรดปาล์
มิติก : กรดสเตียริ ก ทีแตกต่างกัน (โดยนําหนัก)
ไขมันเมล็ดเงาะ : กรดปาล์มิติก : กรดเสตียริ ก
(โดยนําหนัก)
1:1:5
1:2:4
1:4:2
1:5:1
1:3:3

POP (%) POSt (%)

StOSt (%)

7.4
13.5
26.9
34.6

24.7
28.3
24.2
17.5

35.6
25.8
16.4
15.1

21.8

29.1

15.1

หมายเหตุ: ค่าทีแสดงเป็ นร้อยละของพืนทีใต้กราฟของโครมาโทแกรมจากการวิเคราะห์ดว้ ยเทคนิค HPLC

ตารางที 27 ร้อยละของปริ มาณไตรกลีเซอไรด์ ชนิด POP POSt และ StOSt ทีได้จากการทํา
ปฏิกิริยาอินเตอร์ เอสเตอร์ ริฟิเคชันแบบใช้เอนไซม์ของไขมันเมล็ดเงาะด้วยระยะเวลาที
แตกต่างกัน
เวลา (ชม.)
0
2
4
6
8
10
12
24
48

POP (%)
0.4±0.09d
11.2±2.33c
17.3±1.11b
20.3±0.65a
21.2±0.57a
22.1±0.03a
22.2±0.41a
20.6±0.11a
16.5±0.00b

POSt (%)
1.4±0.14e
17.3±3.27d
24.1±1.37bc
27.4±1.06a
29.2±0.33a
28.8±0.53a
29.2±0.84a
26.4±0.45ab
21.6±0.62c

StOSt (%)
3.7±0.09e
19.1±2.29a
20.2±0.22a
18.1±1.92ab
17.8±0.18ab
15.4±1.39bc
16.0±0.32bc
13.5±0.06c
11.0±0.04d

POP+POSt+StOSt (%)
5.4±0.31d
47.6±7.90c
61.6±2.71ab
65.8±0.20ab
68.2±0.07a
66.3±1.89ab
67.3±1.57ab
60.6±0.50b
49.0±0.58c

หมายเหตุ ค่าทีแสดงเป็ นร้อยละของพืนทีใต้กราฟของโครมาโทแกรมจากการวิเคราะห์ดว้ ยเทคนิค HPLC
(ค่าเฉลียของ duplicates ± standard deviation(SD))
* ตัวอักษร a,b,c ในแนวดิงแสดงความแตกต่างอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (p<0.05)
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ตารางที 28 ร้อยละของปริ มาณไตรกลีเซอไรด์ ชนิด POP POSt และ StOSt ทีได้จากการทํา
ปฏิกิริยาอินเตอร์ เอสเตอร์ ริฟิเคชันแบบใช้เอนไซม์ของไขมันเมล็ดเงาะด้วยปริ มาณ
เอนไซม์ทีแตกต่างกัน
ปริ มาณเอนไซม์
ทีใช้
(โดยนําหนักของ
สารตังต้น)
5%
8%
10%
12%
15%

POP (%)

POSt (%)

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

19.3±1.79b
22.1±0.48a
21.6±0.25ab
21.0±0.10ab
21.1±1.27ab

27.5±1.66a
28.7±0.30a
29.0±1.17a
27.9±0.18a
28.2±1.20a

19.4±2.29a
16.1±0.08b
16.4±0.43b
14.9±0.34b
14.6±0.40b

66.2±1.16a
67.0±0.85a
66.9±0.99a
63.7±0.06a
63.9±2.08a

หมายเหตุ ค่าทีแสดงเป็ นร้อยละของพืนทีใต้กราฟของโครมาโทแกรมจากการวิเคราะห์ดว้ ยเทคนิค HPLC
(ค่าเฉลียของ duplicates ± standard deviation(SD))
* ตัวอักษร a,b,c ในแนวดิงแสดงความแตกต่างอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (p<0.05)

ตารางที 29 ร้อยละของปริ มาณไตรกลีเซอไรด์ ชนิด POP POSt และ StOSt ทีได้จากการทํา
ปฏิกิริยาอินเตอร์ เอสเตอร์ ริฟิเคชันแบบใช้เอนไซม์ของไขมันเมล็ดเงาะด้วยความชื น
เริ มต้นของเอนไซม์ทีแตกต่างกัน
ค่า aw เริ มต้น
ของเอนไซม์

POP (%)

POSt (%)

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

StOSt (%)

POP+POSt+StOSt (%)

หมายเหตุ ค่าทีแสดงเป็ นร้อยละของพืนทีใต้กราฟของโครมาโทแกรมจากการวิเคราะห์ดว้ ยเทคนิค HPLC
(ค่าเฉลียของ duplicates ± standard deviation(SD))
* ตัวอักษร a,b,c ในแนวดิงแสดงความแตกต่างอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (p<0.05)

ภาคผนวก ฎ
ภาพถ่ ายพฤติกรรมการตกผลึกของไขมันเมล็ดเงาะจากกล้ องจุลทรรศน์
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ภาพที 47 การเปลียนแปลงจํานวน ขนาด และรู ปร่ างของผลึกไขมันเมล็ดเงาะ ตังแต่เวลา
0 – 120 นาที ทีอุณหภูมิ 25°C กําลังขยายของกล้องเท่ากับ 100 เท่า
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พ.ศ.2549 สําเร็ จการศึกษาระดับชันมัธยมศึกษาตอนปลาย จากโรงเรี ยนนวมินทราชินูทิศ
สตรี วทิ ยา ๒ กรุ งเทพมหานคร
พ.ศ.2553 สําเร็ จการศึกษาปริ ญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2 ) สาขาวิชา
พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยศิลปากร
พ.ศ.2554 ศึกษาต่อในระดับปริ ญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
ผลงานวิจยั
พ.ศ.2555 แสดงผลงานในหัวข้อ การผลิ ตไขมันทดแทนเนยโกโก้จากนํามันปาล์มส่ วน
กลางด้วยกรรมวิธีอินเตอร์เอสเตอร์ ริฟิเคชันโดยใช้เอนไซม์ ในงานประชุมทาง
วิชาการเสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครังที 13 วันที 17 กุมภาพันธ์ 2555
ณ วิทยาลัยการปกครองท้องถิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
(ภาคโปสเตอร์ )
พ.ศ.2556 แสดงผลงานในหัวข้อ การผลิตไขมันทดแทนเนยโกโก้จากนํามันเมล็ดเงาะด้วย
กระบวนการอินเตอร์ เอสเตอร์ ริฟิเคชันโดยใช้เอนไซม์ไลเปส ในงานประชุ ม
วิชาการและเสนอผลงานวิจยั และสร้างสรรค์ระดับชาติและนานาชาติ "ศิลปากร
วิจยั และสร้างสรรค์ ครังที 6 : บูรณาการศาสตร์และศิลป์ " ระหว่างวันที 16-18
มกราคม2556 ณ หอศิลป์ สนามจันทร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดนครปฐม
(ภาคโปสเตอร์ )
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พ.ศ.2556 แสดงผลงานในหัวข้อ การดัดแปรโครงสร้างไตรกลีเซอไรด์ของนํามันเมล็ดเงาะ
ด้วยปฏิริยาอินเตอร์เอสเตอร์ ริฟิเคชันโดยใช้เอนไซม์ไลเปส ในการประชุม
วิชาการเสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครังที 27 ระหว่างวันที 28
กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2556 ณ อาคารเรี ยนรวมเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษาบรม
ราชินีนาถ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก (ภาคโปสเตอร์ )

