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บทที่ 1
บทนา
1.1 บทนาต้ นเรื่อง
มะพร้ า วเป็ นพื ช เศรษฐกิ จ และเป็ นผลผลิ ต ทางการเกษตรของไทยที่ มี ค วามส าคัญ ต่ อ
ภาคอุตสาหกรรม จากสถิ ติขององค์การอาหารและเกษตรสหประชาชาติ (FAO) ปี พ.ศ. 2553
ทัว่ โลกมี ผลผลิ ตมะพร้ าว 62.45 ล้านตัน อินโดนี เซี ย เป็ นประเทศที่มีผลผลิ ตมะพร้ าวมากที่สุด
ในโลก โดยมีผลผลิตมะพร้าว 18 ล้านตัน (33.07%) รองลงมาเป็ นประเทศฟิ ลิปปิ นส์ อินเดีย บราซิ ล
และศรี ลงั กา ตามลาดับ สาหรับประเทศไทยปริ มาณการผลิตมะพร้าวผลอยูใ่ นอันดับที่ 6 มีผลผลิต
มะพร้ าว 1.3ล้านตัน คิดเป็ น 2.08% ของผลผลิ ตมะพร้ าวทัว่ โลก (FAO, 2012) จากรายงานของ
สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร ปี พ.ศ. 2552 ประเทศไทยมีมูลค่าการผลิตมะพร้าวผลเท่ากับ 6,386
ล้านบาท ซึ่ งมะพร้ าวสามารถนาไปแปรรู ปเป็ นผลิตภัณฑ์ได้หลากหลาย ประมาณ 25% ของ
มะพร้ าวผลทั้งหมดถูกนามาใช้แปรรู ปเป็ นน้ ามันมะพร้ าว เนื่ องจากน้ ามันมะพร้าวสามารถใช้เป็ น
สารตั้ง ต้น ในอุ ตสาหกรรมอาหาร อุ ตสาหกรรมเครื่ อ งส าอาง อุ ต สาหกรรมเคมี และพลังงาน
ทดแทนได้
น้ ามันมะพร้าวมีปริ มาณกรดลอริ กสู งถึง 43.0-53.0% ของกรดไขมันทั้งหมด รองลงมาคือ
กรดไมริ สติก และกรดปาล์มมิติก 16.0-21.0 และ 7.5-10.0% ของกรดไขมันทั้งหมด ตามลาดับ
(Asian and Pacific Coconut Community, 2003) ทาให้น้ ามันมะพร้าวเป็ นแหล่งของกรดไขมันที่มี
ความยาวสายโซ่ ขนาดปานกลาง (Medium chain fatty acid, MCFAs) ซึ่ ง MCFAs สามารถลด
คอเลสเตอรอลชนิ ดความหนาแน่นต่า (Low density lipoprotein, LDL) หรื อ LDL คอเลสเตอรอล
ในเลื อด ท าให้ล ดความเสี่ ย งต่ อการเกิ ดโรคหัวใจและหลอดเลื อดได้ Enig (1999) รายงานว่า
กรดไขมันชนิ ด MCFAs ที่มีอยู่ในน้ ามันมะพร้ าวไม่จาเป็ นต้องอาศัยเอนไซม์จากตับอ่อนเพื่อใช้
สาหรับย่อยอาหาร เพราะ MCFAs สามารถย่อยสลายได้ง่าย จึงเป็ นประโยชน์อย่างมากต่อผูป้ ่ วยที่
ป่ วยเป็ นโรคทางพันธุ กรรมของต่อมคัดหลัง่ ซึ่ งเป็ นโรคที่ทาให้เกิดเยื่อหรื อเมือกไปอุดตันที่ท่อน้ าดี
และหลอดลม และผูป้ ่ วยที่ มี ปัญหาเกี่ ยวกับระบบการย่อยอาหาร ซึ่ งรวมไปถึ ง ผูป้ ่ วยที่ ป่วยเป็ น
โรคถุงน้ าดี และผูท้ ี่ทาการผ่าตัดถุงน้ าดีออกไปด้วย
Santos et al. (2005) รายงานว่าน้ ามันมะพร้ าวที่ไม่ผ่านกระบวนการทาให้บริ สุทธิ์
(Refining) การฟอกสี (Bleaching) และการกาจัดกลิ่ น (Deodorization) หลังจากที่สกัดได้ จะมี
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วิตามินอีท้ งั ในรู ปแอลฟาโทโคฟี รอล (α-Tocopherol) และโทโคไตรอีนอล (Tocotrienol) เท่ากับ
1.1 มิลลิกรัมต่อน้ ามัน 100 กรัม และ 3.1 มิลลิกรัมต่อน้ ามัน 100 กรัม ตามลาดับ ซึ่ งสารดังกล่าวมี
สมบัติในการยับยั้งออกซิ เดชันและเป็ นสารต้านอนุมูลอิสระ นอกจากนี้ยงั มีสารประกอบฟี นอลและ
สารไฟโตสเตอรอลที่ทาหน้าที่เป็ นสารต้านอนุมูลอิสระเช่นเดียวกับวิตามินอี โดยพบว่าปริ มาณของ
สารประกอบฟี นอลในน้ ามันมะพร้ าวเท่ากับ 25 มิลลิ กรัมสมมูลกรดแกลลิ กต่อน้ ามัน 100 กรัม
(Marina et al., 2008) และสารไฟโตสเตอรอล ประมาณ 400-1,200 มิลลิกรัมต่อกิ โลกรัมน้ ามัน
(Wang et al., 2002) เมื่อบริ โภคน้ ามันมะพร้าวเข้าไปในร่ างกายแล้ว กรดลอริ กในน้ ามันมะพร้าว
จะเปลี่ ย นเป็ นโมโนกลี เซอไรด์ ที่ มี ชื่ อว่า โมโนลอริ น ซึ่ งเป็ นสารชนิ ด เดี ย วกันกับ ที่ อยู่ใ นนม
น้ า เหลื อ ง (Cholostum) ของน้ านมแม่ ที่ ช่ วยสร้ า งภู มิ คุ ้ม กันให้ แก่ ท ารกในระยะ 6 เดื อ นแรก
หลังคลอด ก่อนที่ร่างกายจะสร้างระบบภูมิคุม้ กันโรคได้ (Enig, 1996) สามารถลดปริ มาณของเชื้ อ
ไวรัส HIV ในคนไข้โรคเอดส์ (Dayrit, 2000) และสามารถทาลายจุลินทรี ยท์ ี่เป็ นเชื้ อโรคที่มีไขมัน
เป็ นเยื่ อ หุ ้ ม เซลล์ เช่ น เชื้ อ ไข้ห วัด ใหญ่ โรคเริ ม คางทู ม และโรคซาร์ (Enig, 1999) ในทาง
อุตสาหกรรมอาหารยังสามารถใช้โมโนลอริ นเป็ นอิมลั ซิ ไฟเออร์ และช่วยยับยั้งจุลินทรี ยใ์ นอาหาร
(Projan et al., 1994)
ศูนย์วิจยั พืชสวนชุ มพรได้วิจยั และพัฒนามะพร้าวพันธุ์ลูกผสมที่ให้ผลผลิตสู ง ตกผลเร็ ว
เป็ นพันธุ์สาหรั บขยายให้ เกษตรกรใช้ปลู ก ซึ่ งได้ผ่านการรั บ รองพันธุ์ ออกมาแล้ว 3 พันธุ์ คื อ
มะพร้าวพันธุ์สวีลูกผสม 1 ลูกผสมชุมพร 60 และชุมพร 2 และได้มีรายงานชนิดและปริ มาณของ
กรดไขมันในน้ ามันมะพร้ าวพันธุ์ลูกผสมดังกล่าว แต่ยงั ไม่มีการรายงานองค์ประกอบทางเคมีอื่น
งานวิจยั นี้ จึง มี วตั ถุ ป ระสงค์เพื่ อศึ ก ษาองค์ป ระกอบของน้ า มันมะพร้ า ว ประกอบด้วยชนิ ดและ
ปริ มาณของกรดไขมัน รู ปแบบของไตรกลี เซอไรด์ ค่ากรด ปริ มาณแอลฟาโทโคฟี รอล ปริ มาณ
สารประกอบฟี นอล และกิ จกรรมการต้านอนุ มูลอิ ส ระของน้ ามันมะพร้ า วบริ สุ ทธิ์ จากต้นพันธุ์
3 สายพันธุ์ และลูกผสม 3 สายพันธุ์ ที่ปลูกในศูนย์วิจยั พืชสวนชุมพร และศึกษาสภาวะที่เหมาะสม
ในการเตรี ย มโมโนลอริ นด้วยเอนไซม์ไลเปส 3 ชนิ ด คื อ เอนไซม์ไ ลเปสจากเชื้ อ Panicilium
camembertii (lipase G), Rhizomucor miehei (lypozyme®) และ Rhizopus arrhizus (lipase R) โดย
ศึกษาความสัมพันธ์ของอัตราส่ วนโดยโมลของกลี เซอรอลกับกรดลอริ ก ความเข้มข้นของเอนไซม์
และระยะเวลาในการทาปฏิกิริยาต่อปริ มาณโมโนลอริ น
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1.2 วัตถุประสงค์
1. เพื่ อ ศึ ก ษาองค์ป ระกอบทางเคมี ข องน้ า มัน มะพร้ า วที่ ผ ลิ ต จากมะพร้ า วต้น พัน ธุ์ 3
สายพันธุ์ และมะพร้าวลูกผสม 3 สายพันธุ์ ที่ปลูกในศูนย์วจิ ยั พืชสวนชุมพร
2. เพื่อศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการเตรี ยมโมโนลอริ น โดยการใช้เอนไซม์เป็ นตัวเร่ ง
ปฏิกิริยา
1.3 ประโยชน์ ทคี่ าดว่าจะได้ รับ
1. ข้อมูลองค์ประกอบทางเคมีของน้ ามันมะพร้าวที่ผลิตจากมะพร้าวต้นพันธุ์ 3 สายพันธุ์
และมะพร้าวลูกผสม 3 สายพันธุ์ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กบั น้ ามันมะพร้าว
2. สภาวะที่ เ หมาะสมในการเตรี ย มโมโนลอริ น และแนวทางในการพัฒนาการผลิ ต
โมโนลอริ นเชิงพาณิ ชย์
1.4 ขอบเขตการศึกษา
1. ศึ ก ษาองค์ ป ระกอบทางเคมี คื อ ชนิ ด และปริ มาณของกรดไขมัน รู ปแ บบของ
ไตรกลี เซอไรด์ ปริ มาณวิตามินอี ปริ มาณสารประกอบฟี นอล และกิ จกรรมการต้านอนุ มูลอิสระ
DPPH ของน้ ามันมะพร้าว 6 สายพันธุ์ คือ มะพร้าวต้นพันธุ์ 3 สายพันธุ์ ได้แก่ เวสท์แอฟริ กนั ต้นสู ง
มลายูสีเหลืองต้นเตี้ย และไทยต้นสู ง และมะพร้าวลูกผสม 3 สายพันธุ์ ได้แก่ สวีลูกผสม 1 ลูกผสม
ชุมพร 60 และลูกผสมชุมพร 2 ที่ปลูกในศูนย์วจิ ยั พืชสวนชุมพร จากวิธีการผลิตน้ ามันที่แตกต่างกัน
2 วิธี คือ การหมักธรรมชาติ และการหีบเย็น
2. ศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการเตรี ยมโมโนลอริ น โดยเอนไซม์ 3 ชนิ ด คือ เอนไซม์
ไลเปสจากเชื้ อ Panicilium camembertii (Lipase G), Rhizomucor miehei (Lypozyme) และRhizopus
arrhizus (Lipase R) ศึ ก ษาอัตราส่ วนโดยโมลของกลี เซอรอลกับกรดลอริ ก ความเข้มข้นของ
เอนไซม์ และระยะเวลาที่ใช้ในการเตรี ยมโมโนลอริ น

