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บทคัดยอ 
 

การศึกษาการปรับปรุงกระบวนการสะปอนิฟเคชันและสมบัติของของเหลือทิ้งใน
กระบวนการผลิตแคโรทีนอยดจากน้ํามันปาลมดิบมีวัตถุประสงค 3 ประการ คือ 1) เพื่อศึกษา
ปริมาณดางที่เหมาะสมในการทําปฏิกิริยาสะปอนิฟเคชัน 2) เพื่อศึกษาการใชน้ําเพื่อทดแทนเอทา
นอลบางสวนเพื่อเปนตัวทําละลายดางในการทําปฏิกิริยาสะปอนิฟเคชัน  และ 3) เพื่อศึกษาถึง
ปริมาณ คุณภาพและมูลคาของไขมัน สบูและกลีเซอรีนจากของเหลือทิ้งในกระบวนการผลิต 

ผลการศึกษาพบวาปริมาณดางที่เหมาะสมในการทําปฏิกิริยาสะปอนิฟชันโดยใชเอทานอล 
100%  คือการใชดาง 25% โดยน้ําหนักของสารสกัดแคโรทีนอยด ซ่ึงจะไดปริมาณแคโรทีนอยด 
และไดคา relative recovery ไมแตกตางกับการใชดาง 100% (P>0.05)  

การใชน้ําเพื่อทดแทนเอทานอล สามารถทดแทนไดถึง 40%  และเมื่อใชเอทานอล 60% 
ผสมน้ํา 40% รวมกับการใชดาง 90% จะไดปริมาณแคโรทีนอยดและคา relative recovery ไม
แตกตางกับการใชเอทานอล 60% ผสมน้ํา 40% รวมกับการใชดาง 100% (p>0.05)  

การสะปอนิฟเคชันโดยใชเอทานอล 100% รวมกับการใชดาง 25%  เปนสภาวะที่
เหมาะสมที่สุดในการสะปอนิฟเคชัน เนื่องจากใหมูลคาของแคโรทีนอยดและของเหลือทิ้งมาก
ที่สุดคือ 63.36 บาท/กิโลกรัมของน้ํามันปาลมดิบ ที่สภาวะนี้ไดของเหลือทิ้งที่มีมูลคาคือไขมันใน
ปริมาณ 63.22% โดยน้าํหนักของน้ํามันปาลมดิบ ซ่ึงไขมันที่ไดมีสมบัติใกลเคียงมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมน้ํามันปาลมธรรมชาติ  สวนการใชเอทานอล 60% ผสมน้ํา 40% รวมกับ
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การใชดาง 90% สามารถลดตนทุนการผลิตไดต่ําสุดคือลดได 15.40% เมื่อเทียบกับตนทุนการ
ผลิตแคโรทีนอยดที่ไมลดปริมาณเอทานอลและดาง  
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ABSTRACT 
 
 The study on improvement of saponification process and properties of waste 

in production of carotenoids from crude palm oil was aimed to 1) determine the 

optimum amount of sodium hydroxide used in saponification 2) investigate the partial 

replacement of ethanol by water for dissolution of sodium hydroxide in the reaction of 

saponification and 3) assess the quantity, quality and value of fat, soap and glycerine 

in the waste from processing of carotenoids. 

 The optimum amount of sodium hydroxide for saponification using 100% 

ethanol was 25% by weight of carotenoid extract. The carotenoids quantity and 

relative recovery were not significantly different (p>0.05) as compared to the values 

obtained when 100% of sodium hydroxide was used. 

 Up to 40% replacement of ethanol by water was effective as sodium 

hydroxide dissolution medium. The reduction of ethanol still allowed complete 

reaction of saponification with 90% sodium hydroxide. This resulted in similar 

carotenoids quantity and relative recoveries (p>0.05) as compared to the use of 60% 

ethanol and 100% sodium hydroxide.  

According to the values of carotenoids and waste, the optimum condition for 

saponification was using 100% ethanol and 25%. sodium hydroxide. It gave the 

highest values of carotenoids and waste of 68.36 Baht/kilogram of crude palm oil. 

Fat content of the waste was 63.22%. The properties of fat were similar to the 

standard properties of natural palm oil.  The lowest production cost was obtained 

from the use of 60% ethanol, 40% water and 90% sodium hydroxide. This resulted in 
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15.40% cost reduction as compared to the use of 100% ethanol and 100% sodium 

hydroxide.  

 


