
 
 

บทที่ 1 

บทนํา 
 
1.1 ท่ีมาและความสําคัญของปญหา 
 
 ปาลมน้ํามันจดัเปนพืชเศรษฐกิจที่สําคัญชนิดหนึ่งของประเทศไทย เนื่องจากเปนพชืน้ํามัน
ที่สามารถแปรรูปเปนผลิตภัณฑทั้งที่เปนอาหาร (food) และที่มิใชอาหาร (non-food) หรือมี
ประโยชนทั้งดานการบริโภคและอุปโภค เชน ใชน้ํามันปาลมโอเลอีน (olein palm oil) ทําอาหาร
ในครัวเรือน หรือใชในอุตสาหกรรมประเภทตางๆ ที่ตองมีการทอด ใชในการทําเนยเทยีม ไอศครีม 
ขนมขบเคี้ยว  ลูกกวาด ครีมเทียม สบู ผงซักฟอก และใชในอุตสาหกรรมโอเลโอเคมิคอล 
(oleochemical) ซ่ึงรวมถึงการผลิตเมทานอล (methanol) เพื่อใชเปนเชื้อเพลิงกับเครื่องยนต    
เปนตน (ธีระ และคณะ, 2546) 
 น้ํามันปาลมทีไ่ดมาจากผลปาลมน้ํามัน จะมีสวนทีใ่หน้าํมัน 2 สวน คือ เนื้อนอก 
(mesocarp) ซ่ึงมีปริมาณน้าํมัน 45-50% สกัดไดน้ํามนัปาลม (palm oil) สีสมแดง และเนื้อใน
เมล็ด (palm kernel) ซ่ึงมีปริมาณน้ํามัน 45-50% สกัดไดน้ํามนัเนื้อในเมล็ดปาลม (palm kernel 

oil) มีสีเหลืองออน   น้ํามนัปาลมสามารถสกัดไดดวยวธีิทางธรรมชาติโดยไมใชสารเคมี โดยการ
บีบอัดและกลัน่ดวยอุณหภูมติ่ํา น้ํามันที่ไดมีสีแดงหรือสีสม เนื่องจากอุดมไปดวยสารแคโรทีนอยด 
(คมสัน, 2546) ซ่ึงสารชนิดนี้พบในน้ํามนัปาลมอยูเปนปริมาณสูงมากเมื่อเปรียบเทยีบกับพืชชนิด
อ่ืน เชน แครอท  มะเขือเทศ กลวย และสม เปนตน (ธีระ และคณะ, 2546) 
 กระบวนการผลิตสีผสมอาหารจากแคโรทีนอยดที่ผลิตจากน้ํามันปาลมดิบ เปนหนึ่งในการ
เพิ่มมูลคาใหกับอุตสาหกรรมปาลมน้ํามัน สามารถนําไปใชเปนสีผสมอาหารหรือใชในผลิตภัณฑ
เพื่อสุขภาพ เชน อาหารเสริม (dietary supplyment) ได (Mortensen, 2005)  ซ่ึงจาก
กระบวนการผลิตสีผสมอาหารจากแคโรทีนอยดที่ผลิตจากน้ํามันปาลมดิบโดยการใชเฮกเซนที่
อุณหภูมิต่ํา (พัชรินทรและคณะ,  2548)  จะมีของเหลือทิ้งเกิดขึ้น ไดแก ไขมันในขั้นตอนการกรอง 
กลีเซอรีน และสบูที่เกิดจากปฏิกิริยาสะปอนิฟเคชัน  ซ่ึงของเหลือทิ้งที่เกิดขึ้นนี้สามารถนํากลับมา
ใชใหมได เพื่อเปนการลดตนทุนและเพิ่มมูลคาใหกับกระบวนการผลิต  

การผลิตแคโรทีนอยดจากน้ํามันปาลมดิบ โดยใชเฮกเซนที่อุณหภูมิต่ํา  มีการใชสารเคมี
หลัก ไดแก เฮกเซน ดาง และเอทธานอล  ซ่ึงจากขอมูลในป 2551 พบวา เฮกเซน ดาง                 
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และเอทานอล มีราคา 66.88 บาทตอลิตร (บริษัทอิตัลมาร จํากัด) 28 บาทตอกิโลกรัม และ 86.25 

บาทตอกิโลกรัม (บริษัทยูเนี่ยน ซายน จํากัด) ตามลําดับ ซ่ึงเฮกเซนมีการออกแบบใหสามารถนํา
กลับไปใชใหมได สวนดางที่ใชในการทําปฏิกิริยาสะปอนิฟเคชัน ยังไมไดทําการศึกษาถึงปริมาณ
การใชที่พอเหมาะ ซ่ึงหากสามารถลดปริมาณการใชลงไดก็จะทําใหตนทุนการผลิตต่ําลง สําหรับ  
เอทานอลซึ่งมีราคาสูง ก็ยังไมมีการศึกษาถึงการใชสารอื่นทดแทน (พัชรินทรและคณะ, 2548) 
 เมื่อพิจารณาจากจุดหลอมเหลว  พบวา  กรดปาลมิติก  (palmitic) และกรดสเตียริก 
(stearic) ซ่ึงมีจุดหลอมเหลวเทากับ 62.9 และ 70.1 องศาเซลเซียส ตามลําดับ จะถูกกําจัดออกจาก
กระบวนการผลิตสีผสมอาหารจากแคโรทีนอยดที่ผลิตจากน้ํามันปาลมในขั้นตอนการกรอง       
(พัชรินทรและคณะ, 2548) โดยกรดปาลมิติกซึ่งมีราคา 3,710 บาท/กิโลกรัม สามารถนําไปใชใน
อุตสาหกรรมยา เครื่องสําอาง น้ํามันเครื่อง วัสดุกันซึม และสารเติมแตงชนิดที่มีความปลอดภัยเมื่อ
ใชกับอาหาร (food grade) สวนกรดสเตียริกซึ่งมีราคา 1,680 บาท/กิโลกรัม สามารถนําไปใชเปน 
เนยขาว และไขมันสําหรับใชเปนสวนผสมในการทําขนมอบ (Corley and Tinker, 2003)  

 กลีเซอรีนที่จําหนายทางการคาเปนผลพลอยไดจากการผลิตสบู และกระบวนการ  
ไฮโดรไลซิสของไขมันและน้ํามัน มีการสังเคราะหกลีเซอรีนจากสารประเภทไฮโดรคารบอนกลุม
โพรไพรีน (propylene) ซ่ึงกลีเซอรีนที่ไดจะมีมากมายหลายเกรด มีราคาตั้งแต 10 บาท จนถึง 155 

บาทตอกิโลกรัม โดยเกรดที่ดีที่สุดจะถูกนํามาใชในอุตสาหกรรมอาหารและยา ซ่ึงมีราคา 155 บาท
ตอกิโลกรัม กลีเซอรีนถูกนําไปประยุกตใชในอุตสาหกรรมหลายประเภท เชน ผลิตภัณฑดูแลรักษา
ชองปาก ผลิตภัณฑอาหาร ผลิตภัณฑยาสูบ ผลิตภัณฑน้ํายาทาพื้น ผลิตภัณฑยา ผลิตภัณฑประเภท
เครื่องสําอาง และบรรจุภัณฑ เปนตน นอกจากนี้ยังมีการใชกลีเซอรีนในอุตสาหกรรมการผลิต
กระดาษ หมึกพิมพ อุตสาหกรรมสิ่งทอ และใชเปนสวนผสมในสารทําความเย็น กลีเซอรีน           
ยังสามารถใชเปนสวนผสมในเครื่องดื่มสําหรับนักกีฬาไดอีกดวย (วิภา, 2546)  
 สบู ผลิตจากการเอากรดไขมนัมาทําปฏิกิริยากับดาง กรดไขมันนัน้จะใชไขสัตวหรือน้ํามัน
พืชก็ได การใชไขมันหรือน้าํมันตางชนิดกนัจะไดสบูที่มสีมบัติแตกตางกัน ซ่ึง Mehrotra และคณะ 

(1983) และ Lin และคณะ (2005) ไดรายงานไววา มีการใชสบูในผลิตภัณฑสําหรับทําความ
สะอาด ใชในอุตสาหกรรมสิ่งทอ ใชเปนสารส ี ซีเมนต ปโตรเลียม ยา และอุตสาหกรรมการ
ถายภาพเพื่อตรวจจับความรอน  

น้ํามันปาลมเปนหนึ่งในไขมนัพืช ที่มีการแขงขันทางดานราคาในตลาดสูง มีจําหนายในรูป
ของน้ํามันบริโภคและผลิตภัณฑ เชน สบูแคลเซียม (calcium soap) ซ่ึงใชเปนสารเสริมในอาหาร
ของสัตวเคี้ยวเอื้อง (ruminant diets) (Manso et al, 2006) ทั้งนี้ Reddy และคณะ (2003) พบวา
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การเติมสบูแคลเซียมจากน้ํามันปาลมลงไปในอาหารแกะ 10% จะชวยเพิ่มสารอาหารที่มีประโยชน
ตอแกะโดยไมมีผลกระทบตอคา DMI (dry matter intake)  

ผูศึกษามีความสนใจและเล็งเห็นถึงความสําคัญที่จะแยกและหาปริมาณของเหลือทิ้งที่มี
มูลคาออกมาจากกระบวนการปรับปรุงการสะปอนิฟเคชันในกระบวนการผลิตแคโรทีนอยดจาก
น้ํามันปาลมดิบ ซ่ึงของเหลือทิ้งที่เกิดขึ้นและสามารถนําไปใชประโยชนได คือ ไขมันในขั้นตอน
การกรอง กลีเซอรีน และสบูที่เกิดจากปฏิกิริยาสะปอนิฟเคชัน  นอกจากนี้ การศึกษานี้ไดทําการ
ปรับปรุงกระบวนการผลิต เพื่อลดตนทุนการผลิตสีผสมอาหารจากแคโรทีนอยดที่ผลิตจากน้ํามัน
ปาลมดิบ ซ่ึงการลดตนทุนและการนําของเหลือทิ้งในอุตสาหกรรมการผลิตสีผสมอาหารจากน้ํามัน
ปาลมดิบ จะเปนประโยชนอยางยิ่งตอการผลิตแคโรทีนอยดจากน้ํามันปาลมดิบในเชิงพาณิชยตอไป 
 
1.2 วัตถุประสงค 
 

1. เพื่อศึกษาปริมาณดางที่เหมาะสมในการทําปฏิกิริยาสะปอนิฟเคชัน 

2. เพื่อศึกษาการใชน้ําเพื่อทดแทนเอทานอลบางสวน เพื่อเปนตัวทําละลายดางในการทํา
ปฏิกิริยาสะปอนิฟเคชัน 

3. เพื่อศึกษาถึงปริมาณและคุณภาพของไขมัน สบูและกลีเซอรีนจากของเหลือทิ้งใน
กระบวนการผลิต 

4. เพื่อเปรียบเทียบตนทุนการผลิตแคโรทีนอยดจากน้ํามันปาลมดิบกอนและหลังการเปลี่ยน
ชนิดและสารเคมีในกระบวนการผลิต 
 
1.3 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
 

1. ไดวิธีการลดตนทุนในกระบวนการผลิตแคโรทีนอยดจากน้ํามันปาลมดิบโดยการลด
ปริมาณการใชสารเคมี หรือปรับเปลี่ยนมาใชสารเคมีที่มีราคาถูก 

2. ไดแนวทางในการแยกของเหลือทิ้งที่มีมูลคาออกมาใชประโยชน 
3. ไดขอมูลที่สามารถเผยแพรในวารสารวิชาการ เพื่อเปนประโยชนตอผูที่สนใจ  

 
1.4 ขอบเขตการศกึษา 
 

1.  ศึกษาการลดปริมาณดาง โดยใชดางที่ใชในปฏิกิริยาสะปอนิฟเคชัน ที่ความเขมขนของดาง 
100, 30, 25, 20 และ 15% (น้ําหนักดาง/น้ําหนกัของสารสกัด) 

2.   ศึกษาการทดแทนเอทานอลบางสวนดวยน้ําเพื่อใชเปนตัวทําละลายดาง 
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3.  ศึกษาถึงปริมาณและสมบัติของไขมัน สบู และกลีเซอรีนที่แยกออกมาจากของเหลือทิง้ 
4.  ประเมินตนทุนการผลิตแคโรทีนอยดจากการทดแทนเอทานอลซึ่งเปนตัวทําละลายดาง

ดวยน้ําและการใชดางในปริมาณต่ําสุด และประเมินมูลคาของไขมัน สบู และกลีเซอรีนที่
แยกไดจากของเหลือทิ้ง 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


