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บทที่ 1
บทนํา
บทนําตนเรื่อง
จากความตองการใชพลังงานที่เพิ่มขึ้นตามจํานวนประชากรและการพัฒนา
ประเทศสงผลใหประเทศไทยตองนําเขาเชือ้ เพลิงจากตางประเทศเพิ่มขึ้น
ประกอบกับราคา
น้ํามันดิบในตลาดโลกที่คอนขางแปรปรวนในทิศทางทีส่ ูงขึ้น
และราคาน้ํามันพืชตกต่าํ ในบาง
ชวงเวลา ทําใหเกิดกระแสหันมาผลิตเชื้อเพลิงทดแทนจากพืชเกษตรเชนปาลม มะพราว หรือ
น้ํามันใชแลว โดยใชกระบวนการทางเคมีทรานสเอสเตอริฟเคชัน (Transesterification) ผลผลิตที่
ไดคือเมทิลเอสเตอรหรือเอทิลเอสเตอร ซึ่งเปนเชื้อเพลิงที่ไดรับการพิสูจนมาแลววาเปนเชื้อเพลิง
สะอาดที่สามารถใชทดแทนน้ํามันดีเซลไดดี
ในปจจุบันการผลิตเมทิลเอสเตอรหรือไบโอดีเซลยังอยูในระดับทดลอง
ยัง
ไมไดมีการผลิตในระดับอุตสาหกรรมอยางแทจริง เนื่องจากปญหาตนทุนการผลิตทีส่ ูง โดยตนทุน
หลักในการผลิตเมทิลเอสเตอรไบโอดีเซลจะเปนราคาของวัตถุดิบทีใ่ ชในการผลิต โดยเฉพาะอยาง
ยิ่งราคาของน้าํ มันพืชซึ่งทําใหราคาของไบโอดีเซลที่ผลิตไดจะไมต่ําไปกวาราคาน้ํามันดีเซลใน
ทองตลาด ซึ่งในเชิงเศรษฐศาสตร การผลิตไบโอดีเซลจึงยังเปนกระบวนการทีไ่ มคุมคาการลงทุน
ดังนั้นในการที่จะขยายกระบวนการผลิตไบโอดีเซลไปสูระดับอุตสาหกรรมจึงจําเปนจะตองมีการ
เพิ่มมูลคาของผลผลิตพลอยได โดยในกระบวนการทรานสเอสเตอริฟเคชันนั้น จะเกิดกลีเซอรอล
เปนผลพลอยได ดังนั้นแนวคิดในเชิงเศรษฐศาสตรแนวหนึ่ง คือ การทํากลีเซอรอลใหบริสุทธิ์
เพื่อที่จะไดใชประโยชนจากกลีเซอรอลนั้นตอไป กลีเซอรอลที่บริสุทธิ์จะมีราคาสูงกวาเมทิลเอสเตอร สําหรับในงานวิจัยนีค้ ณะผูด ําเนินการวิจัยตองการที่จะเสนอแนวทางในการนํากลีเซอรอลที่
เปนผลพลอยไดจากกระบวนการทรานสเอสเตอริฟเคชันที่ไมตอ งผานการทําความสะอาดใดๆ มา
ทําปฏิกิริยากลีเซอโรไลซิส (Glycerolysis) เพื่อใหไดผลผลิตคือโมโนกลีเซอไรดทสี่ ามารถนําไปใช
ประโยชนไดอยางมากมาย เชน ใชเปนอิมลั ซิไฟเออร (Emulsifier) ในการผลิตอาหาร, ใชในการ
ผลิต Alkyl resins, ใชในการผลิตเครื่องสําอาง, ยาง, และสิ่งทอ เปนตน โดยกระบวนการที่
นําเสนอจะชวยลดขั้นตอนของการทําความสะอาดกลีเซอรอลที่ไดจากการผลิตไบโอดีเซล และเปน
การแปลงสภาพของกลีเซอรอลที่เปนผลผลิตพลอยไดที่ไมตองผานกระบวนการบําบัดหรือทําให
บริสุทธิ์ ใหเปลี่ยนเปนผลผลิตที่มีราคาสูงมากขึ้น
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การตรวจเอกสาร
1. ปาลมน้ํามันและน้ํามันปาลม
ปาลมน้าํ มัน (Palm kernel) เปนพืชเศรษฐกิจสําคัญของภาคใตรองจากยางพารา
นิยมปลูกกันมากในจังหวัด กระบี่ สุราษฎรธานี ชุมพร สตูลและตรัง ผลผลิตของปาลมน้ํามันจะ
ถูกนําไปแปรรูปเปนน้าํ มันปาลม ซึ่งมีแนวโนมการผลิตที่สูงขึ้นทุกๆ ป
กระบวนการสกัดน้าํ มันปาลมในประเทศไทยมี 3 วิธี คือกระบวนการผลิตแบบ
ใชไอน้าํ ซึ่งเปนวิธีมาตรฐาน, กระบวนการผลิตแบบยางผลปาลมหรือหีบน้ํามันผสมและกระบวนการผลิตแบบทอดผลปาลม ซึ่งจะไดน้ํามันปาลม 2 ชนิดใหญๆ คือ ถาไดจากเนือ้ ปาลมในเมล็ด
ปาลม (Palm kernel) เรียกวาน้ํามันเมล็ดปาลม (Palm kernel oil) และสวนที่ไดจาก Mesocarp
เรียกวาน้ํามันปาลม (Palm oil) เมื่อนําน้าํ มันปาลมไปแยกสวนและทําใหบริสทุ ธิ์จะไดสวนของ
ของเหลวที่เรียกวาน้ํามันปาลมโอเลอีน (Palm olein) ซึ่งเปนน้าํ มันปาลมที่ใชกันทั่วไปและไดสว น
ของแข็งที่เรียกวา ปาลมสเตียริน (Palm stearin)
น้ํามันปาลมมีสวนประกอบของกรดไขมันที่ตางกัน ขึ้นอยูกับสายพันธุของปาลม
น้ํามัน พื้นดินบริเวณเพาะปลูกและภูมอิ ากาศ น้ํามันเมล็ดปาลมและน้ํามันปาลมมีคุณสมบัติ
ทางเคมีและฟสิกสตางกัน เชน น้ํามันจากเมล็ดปาลมมีเปอรเซ็นตของกรดไขมันอิม่ ตัวสูง (78.82
%) ในขณะที่น้ํามันปาลมมีเปอรเซ็นตของกรดไขมันอิม่ ตัวและไมอิ่มตัวในปริมาณที่ไกลเคียงกัน
คืน รอยละ 48.05 และ 51.95 ตามลําดับ (ตารางที่ 1) จึงนําไปใชประโยชนที่แตกตางกัน
ตารางที่ 1 คุณสมบัติทางเคมีและฟสิกสของน้ํามันปาลม
น้ํามันเมล็ดปาลม
Iodine Value
14 – 20
Acid Value
20
Saponification Value
240 – 257
Unsponification matter (%)
1
Colour (Lovibond)*
10Y:1R25
Total saturated fatty acid (%) 78.82
Total unsaturated acid (%)
21.18
*: cell, 5 in.
ที่มา : ดัดแปลงจากไพจิตร จันทรวงศ (2530)

น้ํามันปาลม
43 – 59
15
195 – 210
1
Y:2.5R
48.05
51.95
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2. เอซิลกลีเซอรอล
เอซิลกลีเซอรอลหรือไขมันเปนกลางเปนเอสเตอรระหวางกรดไขมันกับแอลกอฮอลกลีเซอรอล ดังแสดงในภาพที่ 1 ซึ่งเปนสวนประกอบที่สําคัญของเนื้อเยื่อ พบทั่วไปในน้าํ มัน
พืชและไขมันสัตว เอซิลกลีเซอรอลแบงออกเปน ไตรเอซิลกลีเซอรอล (Triacyglycerol, TAG),
ไดเอซิลกลีเซอรอล (Diacylglycerol, DAG) และโมโนเอซิลกลีเซอรอล (Monoacylglycerol)

ภาพที่ 1 โครงสรางของเอซิลกลีเซอรอล
ที่มา : อาภัสสรา ชมิดท (2537)
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2.1 ไตรเอซิลกลีเซอรอลหรือไตรกลีเซอไรด
ไตรเอซิลกลีเซอรอลหรือไตรกลีเซอไรดเปนเอซิลกลีเซอรอลที่พบมากที่สุด
ประกอบดวยกรดไขมันที่มพี ันธะเอสเตอรกับหมูไฮดรอกซิลทั้งสามหมูของกลีเซอรอลถาเปนกรด
ไขมันชนิดเดียวกันเรียก ไตรเอซิลกลีเซอรอลธรรมดา (Simple triacylglycerol) เชน ไตรปาลมิโตอิลกลีเซอรอล (Tripalmitoyl glycerol) แตโดยทั่วไปจะประกอบดวยกรดไขมันตั้งแต 2 ชนิดขึ้นไป
เรียกวาไตรเอซิลกลีเซอรอลผสม (Mixed triacylglycerol) เชน 1-ปาลมิโตอิลไดสเตียโรอิลกลีเซอรอล (1-Palmitoyl distearoyl glycerol) ในน้ํามันปาลมมีโมเลกุลของไตรเอซิลกลีเซอรอลที่
ประกอบดวยกรดไขมันอิ่มตัว 2 โซมากที่สุดรอยละ 48 รองลงมา คือ ไตรเอซิลกลีเซอรอลที่
ประกอบดวยกรดไขมันไมอมิ่ ตัว 1 โซรอยละ 34.6 ดังแสดงในตารางที่ 2 ซึ่งลักษณะโครงสราง
โมเลกุลของไตรเอซิลกลีเซอรอลมีผลโดยตรงกับการตกผลึกของน้ํามัน
ตารางที่ 2 การจําแนกชนิดของการเรียงตัวของกรดไขมันในโครงสรางไตรเอซิลกลีเซอรอลของ
น้ํามันปาลมตามคุณสมบัติความอิ่มตัว
Triglyceride Type
Composition (%)
Trisaturated (GS3)
10.2
48.0
Disaturated (GS2U)
Monosaturated (GSU2)
34.6
Triunsaturated (GU3)
6.8
ที่มา : Hui (1996)
2.2 โมโน-และไดเอซิลกลีเซอรอล
โมโน-และไดเอซิลกลีเซอรอลเปนเอสเตอรของกลีเซอรอลกับกรดไขมันเพียง
หนึ่งและสองโมเลกุลตามลําดับและมีหมูไฮดรอกซิลอิสระเหลืออยู ถาเปนโมโนเอซิลกลีเซอรอล
จะมีหมูไฮดรอกซิลอิสระเหลืออยู 2 หมู เอซิลกลีเซอรอลทั้งสองชนิดนี้ไมคอยพบมากใน
ธรรมชาติ แตจะพบในไขมันที่เกิดจากการไฮโดรไลซิสที่ไมสมบูรณ โดยจะมีประโยชนในการ
นําไปใชสังเคราะหหรือดัดแปลงโครงสรางไตรเอซิลกลีเซอรอลที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจหรือ
นําโมโนเอซิลกลีเซอรอลไปใชเปนสารอิมลั ซิไฟเออรในผลิตภัณฑอาหาร ยาและเครื่องสําอางชนิด
ตางๆ (Rosu et al., 1997)
โนโนกลีเซอไรดโดยทั่วมีโครงสราง 2 ไอโซเมอรคือแบบ α และ β ดังแสดงใน
ภาพที่ 2 ซึ่งโดยทั่วไปแลวโมโนกลีเซอไรดจะมีโครงสรางแบบ α มากกวาโครงสรางแบบ β ที่
มีความเสถียรที่ต่ํากวา แตทั้งนี้การฟอรมตัวของทั้งสองแบบจะขึ้นอยูกับอุณหภูมิดวย เชนที่
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อุณหภูมิ 200 องศาเซลเซียส ที่สภาวะสมดุลโมโนกลีเซอไรดจะมีโครงสรางแบบ α ถึง 82
เปอรเซ็นต ขณะที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส ที่สภาวะสมดุลมีโครงสรางแบบ α ถึง 95
เปอรเซ็นต (Jungermann, 1991)
H
H - C – OH
H - C – O - COR
H - C – OH
H
alpha (β)-form
5-10 %
ภาพที่ 2 โครงสรางของโมโนกลีเซอไรด
ที่มา : Jungermann (1991)

H
H - C – O - COR
H - C – OH
H - C – OH
H
beta (α)-form
90-95 %

โมโนกลีเซอไรดจัดอยูใ นพวก Nonionic surface-active materials ที่มี Polar
group เปนหมูไฮดรอกซิล (Hydroxyl group) และ Ester linkage
โดยอิมัลซิไฟเออรพวก
Nonionic เปน Emulsifying agents group ใหญที่สุดและกําลังขยายตัวเร็วที่สุดเพราะไมมีผลตอ
ความกระดางของน้ําและ pH
โนโนกลีเซอไรดบางตัวจัดเปนพวก Hydrophobic เชน Glyceryl monostearate
แตโมโนเอสเตอรของกรดไขมันไมอิ่มตัวบางตัวเปน Hydrophilic เชน Monooleate
3. กรดไขมัน (Fatty acid)
กรดไขมันเปนกรดอินทรียท่สี วนใหญมีจาํ นวนคารบอน 4-24 อะตอม ปลาย
ขางหนึ่งเปนหมูคารบอกซิลปลายอีกขางมีลักษณะเปนสายโซยาวของนอนโพลารไฮโดรคารบอน
ไฮโดรคารบอนทําใหกรดไขมันไมละลายน้ํา ในธรรมชาติกรดไขมันมีจํานวนคารบอนอะตอมเปน
เลขคูและเปนโซยาวที่อิ่มตัว (ไมมีพันธะคู) หรือไมอิ่มตัวคือมีพันธะคูหรือมีพันธะสาม (Triple
bone) 1 คูหรือมากกวา กรดไขมันแตละชนิดมีความยาวของโซ จํานวนและตําแหนงของพันธะ
ไมอิ่มตัวแตกตางกัน กรดไขมันที่พบในพืชและสัตวจะไมพบในรูปอิสระแตจะอยูรวมกันเปนลิปดดวยพันธะโควาเลนต ซึ่งถูกยอยสลายไดดวยการใชเอนไซมและสารเคมี
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กรดไขมันที่พบในพืชและสัตวชั้นสูงจะมีจาํ นวนคารบอนอะตอมเปนเลขคู อยู
ระหวาง 14 – 22 อะตอม โดยเฉพาะ C16 และ C18 พบมากทีส่ ุด และถาหากมีพันธะคู
มากกวา 1 คูก็จะเปนแบบนอนคอนจูเกต (Nonconjugated double bond) (-CH=CH-CH2CH=CH-) โดยมีคอนฟกเุ รชันแบบซีส กรดไขมันทีม่ ีสายโซยาวๆ (C16-C18) ละลายน้ําไมได
แตเกลือของมันสามารถสรางไมเซลลในน้าํ ไดและไมเซลลสามารถคงอยูไดดวยอันตรกิริยาแบบ
ไฮโดรโฟบิก (Hydrophobic interaction) (อาภัสสรา ชมิดท, 2537)
กรดไขมันชนิดอิ่มตัวที่มีปริมาณมากที่สดุ ในน้าํ มันปาลมคือกรดปาลมิติกมีอยู
ประมาณรอยละ 37.9 ถึง 47.7 และกรดไขมันชนิดไมอิ่มตัวมาก (Polyunsaturated fatty acid) ซึ่ง
ไดแก กรดไลโนลิอิก มีรอยละ 10.4 ถึง 13.4 และกรดแอลฟาไลโนลินิกมีรอยละ 0.1 ถึง 0.6
(ตารางที่ 3) นอกจากสวนที่เปนกรดไขมันแลว น้ํามันปาลมยังมีสว นที่ไมสามารถเกิดสบูไ ด ซึ่ง
ไดแก คาโรทีนอยด (Carotenoid) และโทโกเฟอรอล (Tocopherol) สูง ซึ่งเมื่อผานกรรมวิธีทําให
บริสุทธิ์แลวปริมาณของคาโรทีนอยดจะลดลง (Maclellan, 1983)
ตารางที่ 3 ปริมาณและคุณสมบัติของกรดไขมันในน้ํามันปาลมโอเลอีน
กรดไขมัน
จุดหลอมเหลว
ปริมาณ
(องศาเซลเซียส)
(รอยละของกรดไขมันทั้งหมด)
ลอริก (Lauric)
44.2
0.1-1.1
ไมรีสติก (Myristic)
52.0
0.9-1.4
ปาลมิติก (Palmitic) 63.1
37.9-47.7
สเตียริก (Stearic)
69.6
4.0-4.8
โอเลอิก (Oleic)
13.4
40.7-43.9
ไลโนลิอิก (Linoleic) -17.0
10.4-13.4
ไลโนเลนิก (Linolenic) -17.0
0.1-0.6
ที่มา : Meclellan (1983)
4. โอเลโอเคมีจากน้ํามันปาลม
โอเลโอเคมี คือ สารเคมีที่ไดจากน้าํ มันและไขมัน ซึ่งสามารถใชเปนวัตถุดบิ
ทดแทนที่สาํ คัญในอุตสาหกรรมตางๆ มากมาย ขั้นตอนการยอยสลาย (Hydrolysis) ผลิตภัณฑที่
ไดคือ กรดไขมัน หรือเอสเตอรของกรดไขมัน ตามลําดับดังภาพที่ 3
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ภาพที่ 3 ปฏิกิริยากลีเซอโรไลซิส
ที่มา : Hui (1996)
กรดไขมันหรือเอสเตอรของไขมัน
ใชเปนวัตถุดิบเริม่ ตนสําหรับการผลิต
แอลกอฮอล แฟตตี้เอสเตอรและสารประกอบแฟตตีไ้ นโตรเจน ซึ่งใชเปนวัตถุดบิ โดยตรงหรือ
นําไปดัดแปลงหมูโครงสรางเพื่อผลิตสารอนุพันธที่สาํ คัญในอุตสาหกรรมตางๆ ไดมากมาย ดัง
ตัวอยางแสดงภาพที่ 4 (Hui, 1996)
ตัวอยางเมทิลเอสเตอรหรือไบโอดีเซลจากน้ํามันปาลมรีไฟนและไขปาลมสเตียรีน (ชาคริต และคณะ, 2544) มีสวนประกอบดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4 ชนิดเมทิลเอสเตอรจากน้ํามันปาลมรีไฟน (RBD Palm Oil) และไขปาลมสเตียรีน
(Palm Stearin)
ชนิดเมทิลเอสเตอร
Methyl Myristate, % wt.
Methyl Palmitate, % wt.
Methyl Palmitoleate, % wt.
Methyl Stearate, % wt.
Methyl Oleate, % wt.
Methyl Linoleate, % wt.
Methyl Linolenate, % wt.
ที่มา : ชาคริต และคณะ (2544)

RBD Palm Oil
1.19
27.10
1.78
7.25
42.93
18.68
1.07

Palm Stearin
0.05
69.12
0.21
7.63
21.72
1.27
0.00
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4.1 การใชประโยชนจากโมโนเอซิลกลีเซอรอล
โมโนเอซิลกลีเซอรอลมีใชกันมากเพื่อเปนอิมัลซิไฟเออรในอุตสาหกรรมอาหาร,
ยาและเครื่องสําอาง (Thude et al., 1997) นอกจากนีย้ ังประยุกตใชในอุตสาหกรรมอื่นๆ เชน ยา
สีฟน (Sonntag, 1982) Li และ Ward (1993) อธิบายวาโมโนเอซิลกลีเซอรอลที่มี n-3-Polyunsaturated fatty acid เปนองคประกอบ เชน Eicosapentaenoic acid (EPA) และ Docosahexaenoic
acid (DHA) สามารถชวยปองกันโรคตางๆ ในคน สวน Monopentadecanoylglycerol ใชในผลิตภัณฑบาํ รุงรักษาเสนผม (Hair care additive) (Bornscheuer, 1995) ในอุตสาหกรรมยามีการใชโมโนเอซิลกลีเซอรอลเปนสารชวยยึดเกาะในยาเม็ด
และผสมในตัวยาที่ตองการใหออกฤทธิ์นาน
สวนอุตสาหกรรมอาหารมีการใชโมโนเอซิลกลีเซอรอลเปนอิมัลซิไฟเออร ในผลิตภัณฑเบเกอรี่,
มาการีน, ผลิตภัณฑนม, ลูกกวาดและเครื่องชูรส (Jackson and King, 1997) ในอุตสาหกรรม
เครื่องสําอางมีการใชโมโนเอซิลกลีเซอรอลเปน Texturing agent เพื่อใหครีมหรือโลชั่นมีความ
เขมขน และปรับปรุงความหนืดของครีมหรือโลชั่น (Stevenson et al., 1993) นอกจากนี้ยังมีการ
ใชในอุตสาหกรรมสิ่งทอ ผสมในน้าํ มันสําหรับใชในเครื่องจักร เนื่องจากโมโนเอซิลกลีเซอรอลมี
คุณสมบัติเปนสารหลอลื่น (Lubricant) และคุณสมบัติเปนพลาสติก (Plasticizing) (Coteron et al.,
1998)
สําหรับโมโนกลีเซอไรด Glycerol monostearate ที่ใชเปน Shortening agent ใน
การทําขนมเคกออนนุม ทําใหขนมฟูมีปริมาตรเพิ่มขึ้น 6 – 11 เปอรเซ็นต ของน้ําหนัก และใช
เปน Softening agent และ Antistaling agent (สารปองกันราและกลิ่นอับ) ในขนมปง นอกจากนี้ยัง
ใชสวนผสมในการทําเนยเทียม จะไดผลิตภัณฑที่อยูต ัว เมื่อถูกความรอนจะหลอมตัวเปนหยด
ของเหลวนอยลงซึ่งนิยมใชกันมากในการทําขนมหวาน, ตังเมและไอสครีม
Glycerol oleostearate นิยมใชเปน Softening agent และ Antistaling agent (สาร
ปองกันราและกลิ่นอับ) ในขนมปง
Glycerol monolaurate ใชเปนสารอิมัลซิไฟเออรในอาหาร ใชเปนสารหลอลื่น
ใชเปน Dispersing agent เปนตัวลดการเกิดฟองในสารละลายของโปรตีนและสารอื่นๆ
Glycerol monooleate ใชเปนสารอิมัลซิไฟเออรในอาหารและยา
Glycerol monoricinoleate กินไมไดแตเปนสารอิมัลซิไฟเออรที่ดีมาก โดยใชเปน
Plastisizer ในยางเทียมและเปนตัวทําละลายที่ทําใหสีนา้ํ มันละลายกับน้ําได
นอกจากนี้ Glycerol monolaurate หรือ Monolaurin ยังมีสมบัติเปนตัวยับยั้งการ
เจริญของจุลินทรียอีกดวย (Sprong et al., 1999)
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Palm oil and palm kernel oil

Direct route

Oleochemicals route

Soap

Fatty acid
Rubber
Candle
Cosmetic
Soap
Metallic soaps
MCT
Fatty ester

Diesel

Soap
SME
Diesel
Fatty alcohols
FAS
FAE
FAES

Epoxidized palm oil

Polyols
Polyurethanes
Polyacrylates

Fatty nitrogen compounds
EBS
Glycerol
MAG
DAG

ภาพที่ 4 แนวทางการใชประโยชนของน้ํามันปาลมและน้ํามันจากเมล็ดปาลม
ที่มา : Hui (1996)

10

ตัวอยางโมโนกลีเซอไรดที่มจี ําหนายทั่วไป ไดแก
โมโนกลีเซอไรดของ Hydrogenated tallow หรือ Tallow fatty acid
โมโนกลีเซอไรดของ Palm oil หรือ Palmitic acid
โมโนกลีเซอไรดของ Rosin
โมโนกลีเซอไรดของ Coconut oil หรือ Coconut oil mixed fatty acids
โมโนกลีเซอไรดของ Myristic acid
โมโนกลีเซอไรดของ Lauric acid
โมโนกลีเซอไรดของ Mixed vegetable หรือ Animal fats หรือ Fatty acids
โมโนกลีเซอไรดของ Oleic acid
โมโนกลีเซอไรดของ Soya fat หรือ Soya fatty acid
โมโนกลีเซอไรดของ Lard
โมโนกลีเซอไรดของ Peanut oil
โมโนกลีเซอไรดของ Castor oil
ทั้งหมดเปนโมโนกลีเซอไรดที่ใชกันแพรหลายและผลิตออกมามาก แตก็ยังมี
โมโนกลีเซอไรดอีกมากที่ยังไมกลาวถึงขางตน (นฤมล, 2521)
5. ปฏิกิริยาเคมีของกลีเซอรอล
การเกิดโพลิเมอรของกลีเซอรอลสามารถเกิดไดในสภาวะ pH สูง (กรณีใช
NaOH สูงและอุณหภูมิมากกวา 200 องศาเซลเซียส) เกิดเปน Polyglycerol โดยโซเดียมไฮดรอกไซดสามารถเรงการเกิด Polymerization (Garti et al., 1981 , Ikuya et al., 1990 และ Lutz et al.,
1998) กลีเซอรอลสามารถทําปฏิกิริยากับตัวเองไดเปน Polyglycerol ดังภาพที่ 5
nHOCH2CHOCH2OH

HOCH2CHOCH2O – (CH2CHOCH2O)n-2 - CH2CHOCH2OH

ภาพที่ 5 ปฏิกิริยาการเกิดโพลิเมอรไรเซชั่นของกลีเซอรอล
ที่มา : Jungermann (1991)
Polyglycerol เกิดไดโดยการใหความรอนกลีเซอรอลที่อุณหภูมิ 200-275 องศาเซลเซียส ในสภาวะปกติหรือลดความดัน
โดยมีดางเปนตัวเรงปฏิกิริยา เชน โซเดียมหรือ
โพแทสเซียมไฮดรอกไซดหรือโซเดียมอะซิแทส ปฏิกิริยาโดยทั่วไปจะควบคุมภายใตบรรยากาศ
ของคารบอนไดออกไซดหรือไนโตรเจน
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ปฏิกิริยา Dehydration ของกลีเซอรอลจะเกิด Acrolein มีลักษณะเปนของเหลว
ใสจุดเดือด 52 องศาเซลเซียส มีกลิ่นฉุนที่แรงมาก ตัวอยางการเกิด Acrolein ดังภาพที่ 6
CH2 OHCHOHCH2OH – Al2O3
360 0C
ภาพที่ 6 ปฏิกิริยาการเกิด Acrolein
ที่มา : Jungermann (1991)

CH2 = CH –CHO + 2H2O
Acrolein

นฤมล (2521) กลาววาที่อุณหภูมิตั้งแต 200 องศาเซลเซียส สามารถทําใหกลีเซอรอลแตกตัวให Acrolein และน้าํ ดังภาพที่ 7 สอดคลองกับ Monick (1960) โดย
ปฏิกิริยาจะเกิดที่ pH ต่ํา
CH2 - OH
CH - OH
CH2 = CH - CHO +
CH2 - OH
ภาพที่ 7 ปฏิกิริยาการแตกตัวของกลีเซอรอล
ที่มา : นฤมล (2521)

2H2O

6. การสังเคราะหโมโนเอซิลกลีเซอรอลหรือโมโนกลีเซอไรดดวยปฏิกิริยาเคมี
6.1 การสังเคราะหโมโนกลีเซอไรด
Hui (1996) ไดแบงการผลิตโมโนกลีเซอไรดออกเปน 3 วิธี ดังนี้
1. การทําปฏิกริ ิยาเอสเตอรริฟเคชั่นระหวางกลีเซอรอลกับกรดไขมัน
2. การทําปฏิกริ ิยาของกลีเซอรอลฮาโลไฮดริน (Glycerol halohydrins) กับเกลือกรด
ไขมัน (Fatty acid salt) ของอัลคาไลนเมททัล (Alkali matals) หรือซิลเวอร (Silver)
3. การทําปฏิกิริยาเอสเตอรริฟเคชั่นของกลีเซอรอลกับไตรกลีเซอไรดโดยมีตัวเรงปฏิกิริยาชวยในการทําปฏิกิริยา ซึ่งวิธีการนี้นิยมใชในการผลิตในระดับอุตสาหกรรม เปนการทํา
ปฏิกิริยาระหวางไตรกลีเซอไรดกับกลีเซอรอลที่มากเกินพอและมีตัวเรงปฏิกิริยา จะไดของผสม
ที่ประกอบดวยโมโนกลีเซอไรด,
ไดกลีเซอไรดและไตรกลีเซอไรดที่เหลือจากการทําปฏิกิริยา
และตัวเรงปฏิกิริยาเหลืออยู
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นอกจากนี้ Sonntag (1982) ยังไดบอกวิธีการผลิตโมโนกลีเซอไรดโดยการทํา
ปฏิกิริยาระหวางเมทิลเอสเตอรหรือไบโอดีเซลกับกลีเซอรอลอีกดวยดังภาพที่ 8
H
H
H - C – OH
H - C – O - COR
RCOOCH3 +
H - C – OH
H - C – OH
+ CH3OH
H - C – OH
H - C – OH
H
H
ไบโอดีเซล
กลีเซอรอล
โมโนกลีเซอไรด
เมทานอล
ภาพที่ 8 ปฏิกิริยาการเกิดโมโนกลีเซอไรดจากไบโอดีเซล
ที่มา : Sonntag (1982)
6.2 วิธีการผลิตโมโนกลีเซอไรดทางการคา
การผลิตโมโนกลีเซอไรดในระดับอุตสาหกรรม จะผลิตไดจากกระบวนการทํา
ปฏิกิริยาแบบ Batch (Batch process) โดยการทําปฏิกิริยาระหวางไตรกลีเซอไรดกับกลีเซอรอลที่
เกินพอ และมีตัวเรงปฏิกิริยาชวยในการทําปฏิกิริยา ผลิตภัณฑทไี่ ดโดยทั่วไปมีปริมาณโมโนกลีเซอไรดอยูใ นชวง 35-50 เปอรเซ็นต สวนที่เหลือสวนใหญจะเปนไดกลีเซอไรดและไตรกลีเซอไรดที่ไมทาํ ปฏิกิริยาประมาณ 10 เปอรเซ็นต กลีเซอรอล 3 - 4 เปอรเซ็นต กรดไขมันอิสระ 1 – 3
เปอรเซ็นต
การจะไดความเขมขนของโมโนกลีเซอไรดที่สูงขึ้นจากการใชถังปฏิกรณแบบ
Batch สามารถทําโดยการเพิ่มสัดสวนของกลีเซอรอลและปริมาณตัวเรงปฏิกิริยาที่สูงขึ้น แตวธิ ีการ
นี้จะใหปริมาณโมโนกลีเซอไรดที่ผลิตไดตอการทําปฏิกิริยาแตละ Batch ที่นอยกวาสัดสวนของไขมันที่ถูกใชไปนอย ซึ่งทําใหกระบวนการนี้มีความคุมทุนทางเศรษฐศาสตรที่ต่ํา โดยทั่วไปการ
ทําใหไดความเขมขนของโมโนกลีเซอไรดที่สูงขึ้นจะใชกระบวนการ Molecular distillation กระบวนการนีจ้ ะไดความเขมขนโมโนกลีเซอไรดประมาณ 80 – 90 เปอรเซ็นต หรืออาจสูงกวา
รูปภาพตัดของเครื่อง Molecular distiller ดังภาพที่ 9
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ภาพที่ 9 ภาพตัดเครื่อง Molecular distiller
ที่มา : Hui (1996)
การทํางานของ Molecular distiller หรือ Molecular still มีหลักการทํางานดังนี้
(Hui, 1996) หลังจากสารที่ทําปฏิกริ ิยาและผานขั้นตอนการทําความสะอาดแลวจะเขาสูเครื่อง
Molecular still ทางดานบน ของเหลวจะไหลเปนฟลมบางๆ ภายในเครื่องแยก การแยกจะใช
ความรอนจากผนังดานขางตลอดความยาวตามแนวตั้งของเครื่องและรักษาความดันใหนอยกวา
0.001 มิลลิเมตรปรอท
โดยของเหลวจากทอ A ทางดานบนของเครื่องจะไหลลงผานชองวางที่มีผนังให
ความรอน ขณะที่แกนหมุนก็จะหมุนอยางตอเนื่องเพือ่ ใหเกิดการไหลแบบปนปวน โมโนกลีเซอไรดจะระเหยภายใตความดันทีต่ ่ําและความรอนที่สูง ไอของโมโนกลีเซอไรดจะระเหยเขาไป
ยังใจกลางแกนหมุนและไปสัมผัสกับผิวของทอควบแนน ไอโมโนกลีเซอไรดจะควบแนนและตก
ลงมาตามชอง D ขณะที่ของเหลวที่ยังไมระเหยก็ไหลออกทางชอง B ความดันจะควบคุมผาน
ทางชอง C
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6.3 การผลิตโมโนกลีเซอไรดความเขมสูง
โดยทั่วไปปริมาณโมโนกลีเซอไรดที่ไดหลังทําปฏิกิริยากลีเซอโรไลซิสจะได
ประมาณ 35 – 50 เปอรเซ็นต มีกรณีนอยมากที่จะไดเปอรเซ็นตสูงถึง 55 – 60 เปอรเซ็นต และจะ
มีไดกลีเซอไรดและไตรกลีเซอไรดที่เหลือจากการทําปฏิกิริยาเหลืออยูดวย กรณีหลังทําปฏิกิริยา
ไดโมโนกลีเซอไรด 35 เปอรเซ็นต จะมีสวนของไดกลีเซอไรดเกิดขึ้น 46 – 48 เปอรเซ็นต และ
สวนที่เหลือจะเปนไตรกลีเซอไรด หากสามารถทําปฏิกริ ิยาแลวไดโมโนกลีเซอไรด 50 เปอรเซ็นต
สวนที่เหลือก็จะประกอบดวยไดกลีเซอไรดประมาณ 40 – 41 เปอรเซ็นต และไตรกลีเซอไรด 8 –
10 เปอรเซ็นต (Hui, 1996)
Arrowsmith และ Ross (1945) ไดใชไขมันวัวและกลีเซอรอลทําปฏิกิริยาที่ 210 –
220 องศาเซลเซียส โดยทําปฏิกิริยาภายใตแกสคารบอนไดออกไซดและใชโซเดียมไฮดรอกไซด
ประมาณ 0.5 เปอรเซ็นตโดยมวลไขวัวเปนตัวเรงปฏิกิริยา ทําปฏิกิริยาเปนเวลา 3 ชั่วโมง หลัง
ทําปฏิกิริยาเสร็จก็ทําการลดอุณหภูมิและปลอยใหกลีเซอรอลแยกชั้นตกลงมาตามแรงโนมถวงของ
โลกแลวทําการแยกออกมา ตัวเรงปฏิกิริยาจะถูกทําใหมีสภาพเปนกลางดวยการเติมกรดอะซิติก
ลงไป ทําการกลั่นโดยใชอณ
ุ หภูมิ 240 องศาเซลเซียส
และใชความดัน 1 มิลลิเมตรปรอท
ไดโมโนกลีเซอไรด สูงถึง 87 เปอรเซ็นตของสารเริ่มตน
Gooding และ Valteich (1940) ไดบรรยายถึงขั้นตอนทําใหไดเปอรเซ็นตโมโนกลีเซอไรดสุทธิที่สูง โดยการใช 450 สวนของน้ํามันถั่วลิสงกับ 300 สวนของกลีเซอรอลผสมกัน
และใหความรอนที่ 170 – 205 องศาเซลเซียส หลังจากใหความรอนเพื่อไลน้ําออกแลวก็เติม
โซเดียมไฮโดรเจนคารบอเนต 16.2 สวนลงไป กวนใหสารทําปฏิกริ ิยาเปนเวลา 1 ชั่วโมง การ
ทําปฏิกิริยาจะเกิดขึ้นประมาณ 45 เปอรเซ็นต มีกลีเซอรอลที่เหลือจากการทําปฏิกิริยาและสบู
โซเดียม 7 เปอรเซ็นต
สารหลังทําปฏิกิริยาที่เหลือ 500 สวน จะถูกทําใหเปนกลางดวย กลีเซอรอล
คลอไฮดรินที่ 150 องศาเซลเซียส กลีเซอรอลที่เหลือจากการทําปฏิกิริยาจะถูกแยกออกมาอยาง
รวดเร็ว โซเดียมคลอไรดที่เกิดในกระบวนการทําใหเปนกลางจะมารวมอยูในชั้นของกลีเซอรอลที่
แยกชั้นออกมา ในชั้นของเอสเตอรจะมีกลีเซอรอลเหลืออยูประมาณ 27.2 เปอรเซ็นต ของกลีเซอรอลทั้งหมดที่ใช และมีโมโนกลีเซอไรดสูงถึง 80 – 82 เปอรเซ็นต
ปจจุบันการผลิตเพื่อใหไดความเขมขนของโมโนกลีเซอไรดที่สูงขึ้น (มากกวา 90
เปอรเซ็นต) กระทําโดยกระบวนการ 2 ขั้นตอน ขั้นตอนแรกคือการทําปฏิกิริยากลีเซอโรไลซิส
จะไดความเขมขนของโมโนกลีเซอไรดประมาณ 50 เปอรเซ็นต สารหลังทําปฏิกิริยาจะถูกทําให
สะอาดขึ้นเพื่อกําจัดตัวเรงปฏิกิริยาออกมา ขั้นตอนที่ 2 จะทําการแยกสารโดยการใชการเซน-
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ตริฟวดวย Molecular still ใชอุณหภูมิประมาณ 148.8 องศาเซลเซียส ความดัน 0.001 มิลลิเมตร
ปรอท
6.4 เครื่องมือที่ใชสําหรับการทําปฏิกิริยากลีเซอโรไลซิสโดยกระบวนการ Batch
เครื่องมือที่ใชในกระบวนการทั้งหมดควรทําจากสแตนเลส 316L รูปแสดงอยาง
งายดังแสดงในภาพที่ 10 ถังเก็บน้ํามันภายใตแกสไนโตรเจนที่อุณหภูมิ 55 – 60 องศาเซลเซียส
จะถูกสูบผานมิเตอรเพื่อวัดปริมาณสารทีถ่ ูกตอง กอนจะสงไปยังถังปฏิกรณ กลีเซอรอลที่เก็บ
ในถังจะถูกสูบผานทอมาผสมกับ 50 เปอรเซ็นต NaOH ภายในทอ จากนัน้ จะถูกสงไปยังถัง
ปฏิกรณ หลังจากการทําปฏิกิริยาสิ้นสุดลงกรดฟอสฟอริกความเขมขน 85 เปอรเซ็นต ที่เก็บใน
ถังสแตนเลสจะถูกใช เพื่อทําใหตัวเรงทีม่ ีสภาพเปนดางมีความเปนกลาง
สารที่เขาไปในถัง
ปฏิกรณจะถูกผสมอยางรวดเร็วดวยใบพัดผสม ในบางครั้งจะใชแกสไนโตรเจนพนจากดานลาง
ถังปฏิกรณเพื่อใหการผสมดีขึ้น
ภายในถังปฏิกรณจะมีทอดานขางที่ภายในเปนไอน้ําที่มีความ
รอนสูงเพื่อใหความรอนในการทําปฏิกิริยาและจะมีทอน้าํ สําหรับลดความรอนของสารหลังทําปฏิกิริยา ดานขางภายในถังปฏิกรณจะมี Baffle เพื่อปองกันการเกิดวอรเทคของสารผสมในขณะ
กวนผสม
ถังปฏิกรณออกแบบใหสามารถทนตอสภาพสุญญากาศไดเต็มที่และสามารถทนตอ
ความดันไดถึง 75 psig. ตัวดักจับไอของสารที่ระเหยจากถังปฏิกรณมีดวยกันถึง 3 เครื่อง ที่ใช
น้ําในการควบแนนสารใหควบแนนตกลงมา กลีเซอรอลที่ควบแนนออกมาจะตกลงมา กอนที่
จะถูกนําไปใชในการทําปฏิกริ ิยาอีก สารในถังปฏิกรณจะถูกลดความรอนลงแลวจึงผานการกรอง

ภาพที่ 10 เครื่องมือที่ใชในการทําปฏิกิริยากลีเซอโรไลซิสแบบ Batch
ที่มา : Hui (1996)
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ขั้นตอนการทําปฏิกิริยากลีเซอโรไลซิสแบบ Batch ตามภาพที่ 10
1. น้ํามันจะถูกสูบเขาถังปฏิกรณที่อุณหภูมิ 82.2 – 85 องศาเซลเซียส ภายใตความดัน 25 – 50
มิลลิเมตรปรอท
2. กลีเซอรอลจะมีโซเดียมไฮดรอกไซดผสมอยู 0.1 – 0.3 เปอรเซ็นต โดยน้าํ หนัก จะถูกสงไปยัง
ถังปฏิกรณ ทั้งกลีเซอรอลและโซเดียมไฮดรอกไซดจะไหลมาผสมกันในทอ
3. สารทั้งสองจะถูกกวนผสมดวยใบพัดกวนและมีการใชแกสไนโตรเจนพนจากดานลางเพื่อชวยใน
การผสมดวย
4. สารถูกใหความรอนที่ 115.5 – 126.6 องศาเซลเซียส พรอมกับการกวนและการพนแกสไนโตรเจนเพื่อดึงน้ําสวนเกินของสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซดออกมา ภายในถังปฏิกรณจะรักษา
ความดันไวที่ 50 – 100 มิลลิเมตรปรอท ซึ่งจะทําใหกลีเซอรอลบางสวนสามารถระเหยเปนไอ
ควบแนนออกมาและจะถูกควบแนนภายในตัวควบแนน
5. หลังดึงน้ําออกมาเปนเวลา 15 – 30 นาที ที่อุณหภูมิ 121.1 – 126.6 องศาเซลเซียส จะทําการ
เพิ่มอุณหภูมิจนสูงถึง 165.5 – 204.4 องศาเซลเซียส
โดยไมมีการใชปมลดความดันและแกส
ไนโตรเจนพนจากดานลาง มีเพียงใบพัดเทานั้นทีใ่ ชในการกวนผสม
6. การทําปฏิกริ ิยาของสารผสมจะปลอยใหมีการกวน 30 – 60 นาที ทั้งนี้เวลาการกวนขึ้นกับการ
ทําปฏิกิริยาของสารผสมและผลิตภัณฑสุดทายที่ตองการ
7. เมื่อปฏิกิริยาสิ้นสุดสารผสมจะถูกทําใหมีสมบัติเปนกลางดวยกรดฟอสฟอริก 85 เปอรเซ็นต
8. ปริมาณการเติมกรดลงไปตองเพียงพอใหเกิดเกลือของกรดของโซเดียมกับกรดฟอสฟอริกและ
pH ของสารผสมควรมีสภาพเปนกรดเล็กนอยหลังการทําการปรับสภาพเปนกลาง (Neutralization)
9. กลีเซอรอลที่เหลือจากการทําปฏิกิริยาจะถูกกําจัดออกดวยการลดความดันลงเหลือ 0 – 3
มิลลิเมตรปรอท ที่อุณหภูมิ 176.6 องศาเซลเซียส โดยไอของกลีเซอรอลจะออกมา
10. ผลิตภัณฑสุดทายจะถูกทําใหเย็นที่อณ
ุ หภูมิ 54.4 – 65.5 องศาเซลเซียส และผานการกรอง
ตอไปหรือทําการเซนตริฟวเพื่อดึงกลีเซอรอลที่ไมทําปฏิกริ ิยาและเกลือฟอสเฟตออกมา
11. ผลิตภัณฑที่ไดจะถูกเก็บไวในถังสแตนเลสภายใตแกสไนโตรเจน
7. การศึกษาเกี่ยวกับปฏิกิริยากลีเซอโรไลซิส
Muniyappa et al. (1996) ไดเสนอใหนํากลีเซอรอลที่ไดจากการผลิตไบโอดีเซล
นั้นมาทําปฏิกริ ิยากลีเซอไรโลซิสดังแสดงในภาพที่ 11 ซึ่งจะไดโมโนกลีเซอไรดเปนผลผลิตหลัก
และมีไดกลีเซอไรดและ/หรือไตรกลีเซอไรดบางสวน ในการทําปฏิกริ ิยากลีเซอโรไลซิสจะใชไตรกลีเซอไรดประมาณ 25 - 40 เปอรเซ็นต โดยน้ําหนักของกลีเซอรอล และโซเดียมไฮดรอกไซด
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ประมาณ 0.05 - 0.20 เปอรเซ็นต เปนตัวเรงปฏิกิริยา ถังปฏิกรณจะถูกใหความรอนภายใตการลด
ความดันเพื่อดึงเอาอากาศออกและมีการปอนแกสไนโตรเจนเขาไปเพื่อชวยปองกันการเกิดออกซิเดชัน อุณหภูมิสูงสุดของปฏิกิริยาจะไมเกิน 250 องศาเซลเซียส และใชเวลาในการทําปฏิกิริยา
เพียง 15 นาที หลังจากนัน้ จะตองทําการลดอุณหภูมิอยางรวดเร็วเพื่อลดโอกาสในการเกิดปฏิกิริยายอนกลับ กลีเซอรอลที่ไมไดทาํ ปฏิกิริยาจะตกตะกอนแยกตัวออกมา หรืออาจแยกโดยใชการ
กลั่นสุญญากาศสวนผลผลิตคือโมโนกลีเซอไรดก็สามารถแยกไดโดยการกลั่นสุญญากาศเชนกัน

ภาพที่ 11 การเกิดปฏิกิริยากลีเซอโรไลซิส
ที่มา : Muniyappa et al. (1996)
Jeromin et al. (1997) ไดทําการผลิตโมโนกลีเซอไรดโดยใชเมทิลเอสเตอรทํา
ปฏิกิริยากับกลีเซอรอล โดยใชกลีเซอรอลที่มากเกินพอจากสัดสวนโมลที่ทําปฏิกิริยากันพอดีกับ
เมทิลเอสเตอร 0.1 ถึง 3 โมล ทําปฏิกิริยาชวงอุณหภูมิ 130 – 160 องศาเซลเซียส ภายใต
ความดัน 200 – 400 มิลลิบาร (150 – 300 mm Hg) ใชตัวเรงปฏิกิริยา NaOH 0.1 – 1 เปอรเซ็นต
โดยมวลของเมทิลเอสเตอร หลังจากนั้นหยุดปฏิกิริยาดวยการหลอเย็นอยางรวดเร็ว ใหอุณหภูมิ
ของสารต่ํากวา 100 องศาเซลเซียส ตัวเรงปฏิกิริยาจะถูกทําลายหรือปรับสภาพใหเปนกลางเมื่อ
สวนของกลีเซอไรดมีความเขมขนของโมโนกลีเซอไรดและไดกลีเซอไรด 40 – 60 เปอรเซ็นต
เมทิลเอสเตอรและกลีเซอรอลที่เหลือจากการทําปฏิกิริยาจะถูกดึงออกมาดวยการกลัน่ สุญญากาศ
ดวย Laboratory thin film evaporator ความดัน 4 มิลลิบาร (3 mm Hg) ใชอุณหภูมิ 230 องศาเซลเซียส ประมาณ 4- 5 นาที ความเขมขนของโมโนกลีเซอไรด เปน 80 เปอรเซ็นต
Yong et al. (2001) ไดศึกษาการกลั่นกลีเซอรอลดิบที่ไดจากการผลิตไบโอดีเซล
พบวาในขั้นตอนการกลั่นเพือ่ ใหไดกลีเซอรอลที่มีความบริสุทธิ์สูงขึ้น ไดควบคุมอุณหภูมิไอ 120
– 126 องศาเซลเซียส ความดัน 0.4 – 0.04 มิลลิบาร (0.3 - 0.03 mm Hg) pH ของสารกอนกลั่น
ควรนอยกวา 5 เพื่อปองกันการเกิดฟองในขั้นตอนการกลั่น การเกิดฟองเกิดมาจากสบูที่มีอยู
เมื่อใชอุณหภูมิการกลั่นสูง ที่อุณหภูมิสูงโซเดียมไฮดรอกไซดอสิ ระจะทําปฏิกริ ิยากับกรดไขมัน
ไดเปนสบูซึ่งทําใหเกิดฟองไดงายขึ้น
pH ของสารที่สูงชี้ใหเห็นวามีปริมาณของสบูสูงดวย
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นอกจากนี้โซเดียมไฮดรอกไซดยังสามารถเรงปฏิกิริยาการเกิดโพลิเมอรของกลีเซอรอลไดอีกดวย
(Garti et al., 1981) เหตุผลที่ pH นอยกวา 5 เปนคาที่ปองกันการเกิดฟองก็เนื่องจากที่ pH
ดังกลาวสบูจะกลับไปเปนกรดไขมัน
8.ปจจัยที่มีผลตอปฏิกิริยากลีเซอโรไลซิส
8.1 อุณหภูมิ
Sonntag (1982) กลาววาอุณหภูมิสูงสุดของการทําปฏิกริ ิยากลีเซอโรไลซิส สูงสุด
260 องศาเซลเซียส แตอณ
ุ หภูมิใชกันทัว่ ไปในการผลิตโมโนกลีเซอไรดใชในอุตสาหกรรมอาหาร
จะไมเกิน 255 องศาเซลเซียส เนื่องรสชาติ กลิ่น สี จะเสียไปเมื่อใชอณ
ุ หภูมิที่สูงกวานี้ กลีเซอรอล
เปลี่ยนสภาพเปน Acrolein เมื่อใชอุณหภูมิสูงกวา 255 องศาเซลเซียส ภายใตการใชตัวเรง
ปฏิกิริยาที่เปนกรด แตการเกิด Acrolein จะไมคอยพบบอยนักเมือ่ ใชตัวเรงปฏิกิริยาที่เปนดาง
เมื่อใชอุณหภูมิต่ํากวา 260 องศาเซลเซียส อากาศที่เขาไปเมื่อใชอณ
ุ หภูมิมากกวา 200 องศาเซลเซียส ในการทําปฏิกริ ิยา จะทําใหเกิดสี, ความเปนกรดและ Peroxide ที่เพิ่มขึ้น ดังนัน้
การทําปฏิกิริยากลีเซอโรไลซิสของไขมัน จะใชแกสไนโตรเจนในถังปฏิกรณเพื่อปองกันการเสีย
สภาพของกลิ่นและสี สําหรับคารบอนไดออกไซดไมนิยมใชเมื่อใชตัวเรงปฏิกิริยาที่เปนดาง
เมื่ออุณหภูมิในการทําปฏิกิริยาที่สูงขึ้น อัตราการเกิดโมโนกลีเซอไรดก็จะสูงขึ้น
ดวย ดังนั้นระหวางเริ่มตนของปฏิกิริยาสัดสวนของโมโนกลีเซอไรดจะต่ําและจะสูงขึ้นเมื่ออุณหภูมิการทําปฏิกิริยาที่สูงขึ้น แตปรากฏการณนี้จะกลาวถึงนอยมากเพราะหากใชความเขมขนของ
ตัวเรงปฏิกิริยาที่สูงก็สามารถใหปริมาณโมโนกลีเซอไรดที่สูงได ซึ่งเปนจริงเมื่อทําปฏิกิริยากลีเซอโรไลซิสโดยใชไตรกลีเซอไรดหรือใชกรดไขมัน และพบวาเมื่อใชกลีเซอรอลกับกรดไขมันใน
จํานวนโมลที่เทากันทําปฏิกิริยากลีเซอโรไลซิสจะเกิดเปนไดกลีเซอไรดและไตรกลีเซอไรดเปนสวน
ใหญเมื่อใชอณ
ุ หภูมิการทําปฏิกิริยาที่ 180 องศาเซลเซียส (Kawai and Nobori, 1940)
ในขณะที่ถาทําปฏิกิริยาที่อุณหภูมิ 240 องศาเซลเซียส จะไดผลิตภัณฑสดุ ทาย
สวนใหญเปนโมโนกลีเซอไรดและไดกลีเซอไรด การจะไดเปอรเซ็นต Yield โมโนกลีเซอไรดที่สงู
เมื่อทําปฏิกิริยาชวงอุณหภูมิ 170-180 องศาเซลเซียส ตองใชเวลาการทําปฏิกิริยาที่นานขึ้น หรือ
ใชสัดสวนของกลีเซอรอลที่สูงและตัวเรงปฏิกิริยาที่สูง (Rheineck et al., 1969)
Feuge และ Bailey (1946) กลาววาอุณหภูมิการทําปฏิกิริยา 250 องศาเซลเซียส
สามารถทําใหเกิดโพลิเมอรไดดังภาพที่ 12 และบอกวาอุณหภูมิที่เหมาะสมในการทําปฏิกิริยาจะ
อยูที่ประมาณ 200 องศาเซลเซียส ซึ่งโดยทั่วไปแลวในปฏิกิริยากลีเซอโรไลซิสจะใชอุณหภูมิ
ประมาณ 176.6 องศาเซลเซียส ในปฏิกริ ิยาแบบ Batch และใชอุณหภูมิประมาณ 232.2 - 260
องศาเซลเซียส ในการทําปฏิกิริยาแบบตอเนื่อง
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ภาพที่ 12 โครงสรางของโพลิเมอรที่อาจเกิดขึ้นไดเมื่อทําปฏิกิริยากลีเซลโรไลซิสที่ 250 องศาเซลเซียส
ที่มา : Feuge and Bailey (1946)
Rheinneck และคณะ (1969) ไดทําการทดลองทําปฏิกิริยากลีเซอโรไลซิสที่อุณหภูมิ 225 องศาเซลเซียส โดยใชนา้ํ มันเมล็ดปาน พบวาปริมาณโมโนกลีเซอไรดจะลดต่าํ ลง
หลังจากเพิ่มถึงจุดสูงสุด ทั้งนี้เปนเพราะการเกิดโพลิเมอร (Polymerization)
8.2 ตัวเรงปฏิกิริยา
Sonntag (1982) กลาววาปฏิกิริยากลีเซอโรไลซิสของไขมันในอุตสาหกรรมจะใช
NaOH หรือ KOH เปนตัวเรงปฏิกิริยาเนื่องจากใหอัตราการเกิดปฏิกิริยาที่สงู และราคาไมแพง
ในบางครั้ง เกลือของโซเดียม เชน NaOC2H5 หรือ NaOC4H9-t ก็ใช โดยมีราคาที่สูงกวา NaOH
หรือ KOH เล็กนอย
การผลิตโมโนกลีเซอไรด ที่ใชกับอาหารจะใช Hydrated lime Ca(OH)2 เพราะทํา
ใหเกิดการเปลี่ยนแปลงของสีที่ต่ํา เวลาการทําปฏิกริ ิยาสวนใหญจะไมเกิน 4 ชั่วโมง ทั้งนี้
ขึ้นอยูกับชนิดของตัวเรงปฏิกิริยา ปริมาณตัวเรงปฏิกริ ิยาจะใชประมาณ 0.05 - 0.20 เปอรเซ็นต
โดยมวลของไขมัน ถาใช Hydrated lime เปนตัวเรงปฏิกิริยาจะใช 0.06 – 0.10 เปอรเซ็นต
ปฏิกิริยาระหวางไขมันและกลีเซอรอลโดยไมใชตัวเรงปฏิกิริยา สามารถทําได แต
อัตราการเกิดปฏิกิริยาจะเกิดไดเร็วเมื่ออุณหภูมิ เขาใกล 287 องศาเซลเซียส
แมวาการใชตวั เรงปฏิกิริยามีความจําเปน แตถา ไมมีการกําจัดตัวเรงปฏิกิริยา
หลังปฏิกิริยาสิ้นสุดก็จะทําใหเกิดปฏิกิริยายอนกลับได นอกจากนี้ในกรณีที่ใชเปน Food emulsifier จะเกิดปญหา Soapy taste, ความคงตัวของสีและหากนําไปใชในอุณหภูมิสูงก็จะเกิดฟองได
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เทคนิคการปรับตัวเรงปฏิกิริยาใหเปนกลางจะใชกรดฟอสฟอริก หลังจากนั้นจะ
ผานการดูดซับดวย Clay เพื่อดึงแคลเซียม, โซเดียมหรือโพแทสเซียมฟอสเฟตออก ซึ่งการใช
การดูดซับดวย Clay และการกรองจะทําใหสูญเสียโมโนกลีเซอไรด ตัวอยางการทําใหตัวเรงปฏิกิริยาเปนกลางแสดงดังภาพที่ 13
Ca(OH)2 + H3PO4

Ca HPO4 + 2H2O

ภาพที่ 13 ปฏิกิริยาปรับตัวเรงปฏิกิริยาใหเปนกลาง
ที่มา : Sonntag (1982)
การทําปฏิกิริยากลีเซอโรไลซิสที่อุณหภูมิสูงจะไดผลพลอยไดหลังการปรับสภาพ
ใหเปนกลางคือแคลเซียมไฮโดรเจนฟอสเฟตที่สามารถเปลี่ยนเปนผลึกโดยความรอน
ในรูป
Polymeric metaphosphates ซึ่งจะทําใหเกิดการอุดตันในการกรอง
โดยทั่วไปตัวเรงปฏิกิริยาจะเปน NaOH อยางไรก็ตามไดมีนักวิจัยไดแสดงให
เห็นถึงความสามารถของตัวเรงปฏิกริ ิยาตางๆ ตัวเรงปฏิกิริยาของโลหะที่มีประจุบวก 3 จะไมมี
ประสิทธิภาพในการทําปฏิกริ ิยากลีเซอโรไลซิส และธาตุโลหะที่มีประจุบวก 2 จะมีประสิทธิภาพที่
นอยกวาโลหะที่มีประจุบวก 1 (Elder and Richardson, 1940)
Christensen (1935) รายงานวา Yield ของโมโนกลีเซอไรดที่สูงขึ้นเมื่อใช
Glyceroxide แทน Alkali metal soap เปนตัวเรงปฏิกิริยา
Rheineck et al. (1969) แสดงใหเห็นวา Sodium glyceroxide มีประสิทธิภาพสูง
กวา NaOH ในการทําปฏิกิริยากลีเซอโรไลซิสระหวางน้ํามันเมล็ดปานกับกลีเซอรอลที่อุณหภูมิ
200 องศาเซลเซียส จากภาพที่ 14 เมื่อเพิ่มปริมาณตัวเรงปฏิกิริยาที่มากขึ้น ปฏิกิริยาก็จะ
เกิดขึ้นอยางรวดเร็วขึ้น ขณะที่อุณหภูมิ 150 องศาเซลเซียส ปฏิกิริยาไมสามารถเขาสูสภาวะ
สมดุลไดเมื่อเวลาผานไปนานถึง 150 นาที เมื่อใชตัวเรงปฏิกิริยา NaOH 0.18 เปอรเซ็นต สวน
ปฏิกิริยาจะเขาสูสมดุลที่เวลา 2 และ 1 ชั่วโมง เมื่อทําปฏิกิริยาที่อุณหภูมิ 200 และ 225 องศาเซลเซียส ตามลําดับ ขณะที่เมื่อใช NaOH 0.09 เปอรเซ็นต 200 องศาเซลเซียส ปฏิกิริยาจะ
เขาสูสมดุลภายใน 135 นาที แตเมื่อใช Sodium glyceroxide 0.11 เปอรเซ็นต เปนตัวเรง
ปฏิกิริยา ปฏิกิริยาจะเขาสูสมดุลอยางรวดเร็วเพียง 75 นาที กลไกการเกิดปฏิกิริยาแสดงดัง
ภาพที่ 15 แสดงใหเห็นวาตัวเรงปฏิกิริยาที่แทจริงเปน Sodium glyceroxide ไมใช NaOH
Birnbaum และ Lederer (1963), Eckay และ Clark (1963), Ross, et al., (1946)
ใหความสําคัญในการทําใหเปนกลาง เพื่อปองกันการเกิดปฏิกิริยายอนกลับระหวางการกลั่นเพื่อ
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กําจัดกลีเซอรอลที่เหลือจากการทําปฏิกิริยาออก อันจะสงผลใหปริมาณโมโนกลีเซอไรดลดต่าํ ลง
และปฏิกิริยายอนกลับจะเกิดขึ้นเร็วมากหากการทําปฏิกิริยาเพื่อปรับใหสารมีสภาพเปนกลางไม
สมบูรณ
การเกิดเกลือโซเดียมในขั้นตอนการเติมกรดเปนสิ่งสําคัญระหวางการทําใหเปน
กลาง โดย pH ของของผสม ควรมีคา 5 –7 หลังการทําใหเปนกลาง แต pH ควรเปน 5 หรือ
นอยกวา เพื่อใหผลิตภัณฑมีความคงตัวระหวางการดึงกลีเซอรอลโดยการกลั่น และการจัดเก็บ
ภายหลัง (Allen and Campbell, 1967)

ภาพที่ 14 อัตราการเกิดปฏิกิริยากลีเซอโรไลซิสของน้ํามันเมล็ดปานที่เวลาตางๆ
ที่มา : Rheineck et al. (1969)
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ภาพที่ 15 กลไกปฏิกิริยากลีเซอโรไลซิส (AC = fatty acid moiety)
ที่มา : Rheineck et al. (1969)
8.3 การใชสัดสวนโมลกลีเซอรอลที่มากเกินพอและเวลาการทําปฏิกิริยา
Sonntag (1982) กลาววาการใชกลีเซอรอลที่มากเกินพอในการทําปฏิกิริยากลีเซอโรไลซิสประมาณ 110 เปอรเซ็นต ของไขสัตวและน้ํามันเมล็ดฝาย สําหรับน้ํามันมะพราว
ประมาณ 140 เปอรเซ็นต เมื่อใชอณ
ุ หภูมิการผสมที่ 260 องศาเซลเซียส สอดคลองตอ
ความสามารถในการละลายไดของกลีเซอรอล (lb glycerol / 100 lb fat) ตอไขสัตวและน้ํามันเมล็ด
ฝายที่สามารถละลายไดประมาณ 45 เปอรเซ็นต และ 65 เปอรเซ็นต สําหรับน้ํามันมะพราว
เวลาการทําปฏิกิริยาทั่วไปจะใชเวลา 4 ชั่วโมง
Feuge และ Bailey (1946) ไดกลาววาอุณหภูมิของสมดุลการทําปฏิกิริยาจะสูง
ประมาณ 200 องศาเซลเซียส ของผสมจะเปนเนื้อเดียวกัน โดยสัดสวนของโมโนกลีเซอไรด, ไดกลีเซอไรด,ไตรกลีเซอไรดและกลีเซอรอลที่เหลือจากการทําปฏิกิริยาจะเปนไปตามรูปแบบ Random distribution กับหมู OH ในโมเลกุลของกลีเซอรอล ตารางที่ 5 แสดง Random distribution
ของ 2 องคประกอบ A และ B ที่สัดสวนที่แตกตางกันและการรวมตัวกันของทั้ง 3
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ตารางที่ 5 Random distribution of two elements, A and B, in different proportions and in
combinations of three
Percent of Each
Element
Percent of Each Combination
A
B
AAA
AAB
ABB
BBB
100
0
100.0
0
0
0
95
5
85.7375
13.5375
0.7125
0.0125
90
10
72.9
24.3
2.7
0.1
85
15
61.4125
32.5125
5.7375
0.3375
80
20
51.2
38.4
9.6
0.8
75
25
42.1875
42.1875
14.0625
1.5625
70
30
34.3
44.1
18.9
2.7
65
35
27.4625
44.3625
23.8875
4.2875
60
40
21.6
43.2
28.8
6.4
55
45
16.6375
40.8375
33.4125
9.1125
50
50
12.5
37.5
37.5
12.5
45
55
9.1125
33.4125
40.8375
16.6375
40
60
6.4
28.8
43.2
21.6
35
65
4.2875
23.8875
44.3625
27.4625
30
70
2.7
18.9
44.1
34.3
25
75
1.5625
14.0625
42.1875
42.1875
20
80
0.8
9.6
38.4
51.2
15
85
0.3375
5.7375
32.5125
61.4125
10
90
0.1
2.7
24.3
72.9
5
95
0.0125
0.7125
13.5375
85.7375
0
100
0
0
0
100
ที่มา : Hui (1996)
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8.4 เวลาการทําปฏิกิริยา
Feuge และ Bailey (1946) แสดงจุด สมดุลของปฏิกิริยา หลังทําปฏิกิริยา 3.5
ชั่วโมง เมื่อใชไขมันทําปฏิกริ ิยาที่ 200 องศาเซลเซียส โดยใช 16.63 เปอรเซ็นต โดยมวลกลีเซอรอล มี 0.1 เปอรเซ็นต NaOH ในกลีเซอรอล สารผสมจะมีลักษณะใสและเปนเนื้อเดียวกัน
หลังจากเขาสูจุดสมดุล กลีเซอรอลที่ใชไปขณะทําปฏิกิริยาคือ 18.4 เปอรเซ็นต ของไขมัน ดัง
ภาพที่ 16 อัตราการทําปฏิกิริยาจะต่าํ เมื่ออุณหภูมิทําปฏิกิริยาต่าํ กวา (Gooding and Valteich,
1940) และเมื่อใชอุณหภูมิการทําปฏิกิริยาที่ต่ํากวา สภาวะสมดุลของปฏิกิริยาจะเกิดไตรกลีเซอไรด
และไดกลีเซอไรด ดังนั้นเวลาจึงเปนปจจัยที่สําคัญเมื่อใชอุณหภูมิทําปฏิกิริยาที่ต่ําหรือใชความ
เขมขนของปฏิกิริยาที่ต่ํา เพื่อใหปฏิกิริยาเขาสูสภาวะสมดุล (Kawai and Nobori, 1940)

ภาพที่ 16 ปริมาณของกลีเซอรอลที่ทําปฎิกิริยาที่เวลาตางๆ
ที่มา : Feuge and Bailey (1946)
8.5 การกวนผสม
Hilditch และ Rigg (1937) กลาววาคาความสามารถในการละลายของกลีเซอรอล
และไตรกลีเซอไรด พิจารณาไดยากในกระบวนการกลีเซอโรไลซิส ปฏิกิริยาจะเกิดในเฟสของ
ไขมัน หรือไตรกลีเซอไรด กลีเซอรอลที่ไมละลายในไขมันไมเกี่ยวของกับการเกิดปฏิกิริยา ทั้ง
สองไดทดลองเพื่อหาปริมาณของกลีเซอรอลที่สามารถละลายเขากับไขมันไดที่จุดสมดุลของอุณหภูมิตา งๆ ดังภาพที่ 17 ไดแสดงเปอรเซ็นตของกลีเซอรอลในไขมันชวงอุณหภูมิ 175 - 250 องศาเซลเซียส
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เห็นไดชดั วาการละลายกลีเซอรอลสูไขมันเปนไปในสัดสวนที่นอย นักวิจัยทั่วไป
จึงสนใจการใชตัวทําละลายเพื่อปรับปรุงความสามารถในการละลายและอัตราการเกิดปฏิกิริยาใน
กระบวนการกลีเซอโรไลซิส การทําปฏิกิริยาของของผสมมีความตองการที่จะใหเกิดการผสมให
เขากันไดมากที่สุด เพราะวาโดยธรรมชาติของสารตั้งตนทั้งสองไมสะลายเขากัน ระบบการผสม
ที่ตองการใหเกิดการผสมในแนวรัศมีใหกลีเซอรอลละลายเขาไปในเฟสน้ํามันใหมากที่สุด
ใน
ขณะเดียวกันก็ตองใหสารผสมไหลผสมจากดานบนลงดานลางของถังผสมดวยเพื่อใหเกิดการผสม
ในแนวแกนดิง่ ดังพื้นฐานการผสมดังภาพที่ 18 (Allen and Campbell, 1967)

ภาพที่ 17 ปริมาณของกลีเซอรอลสูงสุดที่สามารถทําปฏิกิริยาและละลายกับไขมันทีอ่ ุณหภูมิตา งๆ
ที่มา : Hilditch and Rigg (1937)
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ภาพที่ 18 รูปแบบถังผสมสําหรับปฏิกิริยากลีเซอโรไลซิส
ที่มา : Allen and Campbell (1967)
8.6 ความดันในการทําปฏิกิริยา
เมื่อปฏิกิริยากลีเซอโรไลซิสเปนการทําปฏิกิริยาในเฟสของเหลว ความดันจึงไมมี
ผลตอปฏิกิริยา อยางไรก็ตามความดันในถังปฏิกรณมีความสําคัญเมื่อทําการกลั่นกลีเซอรอลที่
มากเกินพอออกหรือการปองกันการสูญเสียกลีเซอรอลระหวางการทําปฏิกิริยา การควบคุมความ
ดันในการทําปฏิกิริยาใหมีความเหมาะสมจึงมีความสําคัญระหวางกระบวนการกลีเซอโรไลซิส ซึ่ง
Propylene glycol monoester จะเกิดขึ้น เนื่องจาก Propylene glycol จะเดือดทีอ่ ุณหภูมิตา่ํ กวา
กลีเซอรอล นี้จึงเปนความจริงวาสารอื่นที่จุดเดือดต่าํ กวาแอลกอฮอรเขามีเกี่ยวของในกระบวนการ
ดวย
การใชความดันเปนบวกสามารถใชไดกับสารบางชนิด เมื่อมีจํานวนน้ํานอยใน
กลีเซอรอลที่ใชในการทําปฏิกิริยา เชนการใชน้ํามันละหุงทําปฏิกิริยาที่ 250 องศาเซลเซียส กับ
กลีเซอรอลที่มีน้ํา 4 – 5 เปอรเซ็นต ใชความดัน 200 psig โดยแกส CO2 (Dey et al., 1962)
การเกิดน้าํ ทําให Yield โมโนกลีเซอไรดเพิ่มขึ้น Kochar และ Bhatnagar (1962)
ยืนยัน Yield ที่สูงขึ้นของโมโนกลีเซอไรด โดยใชความดันจาก CO2 100 psig ที่อุณหภูมิ 240
องศาเซลเซียส จากการทําปฏิกิริยาของผสม โดยมีกลีเซอรอล 2000 สวน ภายใตสภาวะที่
เหมือนกันเมื่อใชน้ํามันมะพราวหรือน้ํามันถั่วลิสงจะใหปริมาณแอลฟาโมโนกลีเซอไรดถึง 73 – 74
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เปอรเซ็นต ความดันที่ใชจะมีสวนชวยใหการทําปฏิกริ ิยาดีขึ้น จากทั้งสองกรณีจึงเปนไปไดที่
ทั้ง CO2 และน้ําชวยในการ Hydrolysis ไขมันและเรงกระบวนการทําปฏิกิริยา
9. เทคนิคการวัดปริมาณโมโนเอซิลกลีเซอรอลหรือโมโนกลีเซอไรด
9.1 แกสโครมาโตกราฟ (Gas Chromatography, GC)
แกสโครมาโตกราฟเปนรูปแบบหนึ่งของกระบวนการแยกสารทางโครมาโตกราฟ
เกี่ยวของกับการแจกแจง (Distribution) หรือ พารทิชั่น (Partitioning) ของสารประกอบใดๆ
ระหวางวัฏภาค (Phase) ที่แตกตางกันสองวัฎภาค ซึ่งเปนวัฏภาคที่เคลื่อนที่ (Mobile phase) วัฏภาคหนึ่งและวัฏภาคที่อยูกบั ที่ (Stationary phase) อีกวัฏภาคหนึ่ง การแยกของผสมใชหลักการ
ที่วา เมื่อสารประกอบในของผสมเคลื่อนที่ผานวัฏภาคคงที่ โดยมีวฏั ภาคเคลื่อนที่นําไป มันจะถูก
เหนี่ยวรั้งในวัฏภาคคงที่ดวยอัตราที่แตกตางกันไป เนื่องจากความสามารถในการละลายที่ตางกัน
ของผสมจึงถูกแยกออกจากกันได โดยสารใดที่มีความสามารถในการละลายในวัฏภาคคงที่มาก
กวา ก็จะใชเวลามากกวา ในการเคลื่อนทีอ่ อกจากคอลัมน James และ Martin ผูใหกําเนิดเทคนิค
แกสโครมาโตกราฟไดเปนผูร ิเริ่มใชแกสเฉื่อยเปนวัฏภาคเคลื่อนที่หรือแกสพา (Carrier gas) ในป
ค.ศ. 1952 สวนวัฏภาคคงที่จะเปนของเหลวที่มีมวลโมเลกุลสูง ซึ่งอยูที่พื้นผิวที่ละเอียดของ
อนุภาคของสารแข็งรองรับ (Solid support) แตปจ จุบนั นิยมเคลือบฉาบของเหลวที่เปนวัฏภาคคงที่
ไวบนผนังดานในของทอคาพิลลารี (Capillary tubing) ที่มีขนาดยาว (อาภัสสรา ชมิดท, 2537)
Stevenson et al. (1993) ใชเทคนิคแกสโครมาโตกราฟในการแยกสารประกอบ
โมโนเอซิลกลีเซอรอล ไดเอซิลกลีเซอรอล และไตรเอซิลกลีเซอรอลอออกจากกันโดยเครื่อง
Hewlett-Packard HP 5890 โดยใชแกสไฮโดรเจนเปนตัวพา ใชคอลัมนชนิด HP Ultra 1 ใช
อุณหภูมิ 340 องศาเซลเซียส เปนเวลา 10 นาที
Millqvist et al. (1994) แยกสารประกอบไขมันโดยใชเทคนิคแกสโครมาโตกราฟ
ใชคอลัมนชนิด DB-1 ใชแกสฮีเลียมเปนแกสตัวพา อุณหภูมิ 350 องศาเซลเซียส เปนเวลา 1
นาที ซึ่งสามารถแยกสารประกอบกลีเซอไรดไดเชนเอสเตอรกรดไขมันโมโนเอซิลกลีเซอรอลไดเอซิลกลีเซอรอล และไตรเอซิลกลีเซอรอล
9.2 โครมาโตกราฟแบบของเหลวสมรรถนะสูง (High performance liquid chromatography หรือ High pressure liquid chromatography, HPLC)
การแยกและการวิเคราะหสารดวยวิธีนี้อาศัยหลักของการดูดซับ วิธีนี้ใชคอลัมน
ขนาดเล็กแตมคี วามยาวบรรจุตัวกลางที่ทําดวยแกว หรือพลาสติกที่เคลือบดวยตัวทําละลายที่อยู
กับที่เปนชั้นบางๆ สารละลายที่ตองการวิเคราะหถกู ผานไปในคอลัมน แลวผานตัวทําละลาย
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เคลื่อนที่ดวยแรงดันสูง ถึง 10,000 ปอนดตอตารางนิ้ว ซึ่งทําใหลดเวลาการแยกและการวิเคราะห
สารอยางมาก การตรวจสอบสารละลายทีอ่ อกจากคอลัมน ทําไดโดยการวัดการดูดกลืนแสงในชวง
อัตราไวโอเลต ดรรชนีหักเห (Refractive index) หรือการวัดฟลูออเรสเซนซ (อาภัสสรา ชมิดท,
2537)
9.3 Thin layer Chromatography-Flame Ionization Detection (TLC/FID)
Thin layer Chromatography-Flame Ionization Detection (TLC/FID) เปนการแยก
ของผสมในสารละลาย เชน แยกลิปด กอนที่จะใชวิธแี ยกลิปดชนิดตางๆ ออกจากกัน ตองสกัดลิปดออกมากอนโดยใชสารผสมของคลอโรฟอรมและเมธานอล
แลวนํามาแยกผานแทงแกวที่
เคลือบบางๆ ดวยตัวดูดซับ (Adsorbent) เชน ซิลิกาเจลหรืออะลูมินา (Alumina) แทงแกวที่ถูก
เคลือบแลวจะถูกปลอยใหแหงแลวอบดวยความรอนทีอ่ ุณหภูมิสูงและระยะเวลาที่กําหนดเรียก
ขบวนการนี้วาแอคติเวชั่น (Activation) เปนการกําจัดน้ําออกจากตัวดูดซับ เพื่อเพิ่มการดูดซับของ
ตัวดูดซับ การแยกสารดวยวิธีนี้อาศัยหลักการที่วา สารแตละชนิดมีอตั ราการเคลื่อนที่บนตัวดูดซับ
ไมเทากัน สารบางชนิดจะถูกดูดซับไวดว ยตัวดูดซับ ซึ่งเปนสวนคงที่ แตบางชนิดจะถูกพาให
เคลื่อนที่ดวยสวนเคลื่อนที่ การแยกทําเหมือนกันกับโครมาโตกราฟแบบกระดาษ โดยใหตัวทํา
ละลายชะจากขางลางขึ้นไปขางบน รากฐานการแยกเกี่ยวของกับการดูดซับ โดยแรง Vander
Waals พันธะไฮโดรเจน และการแลกเปลี่ยนประจุ นอกจากนี้ยังมีการแบงการละลายเขามา
เกี่ยวของดวย (อาภัสสรา ชมิดท, 2537) การตรวจหาตําแหนงของลิปดที่แยกออกจากกันใช
Hydrogen flame ionization detector
Tanaka et al. (1980) ศึกษาการวัดปริมาณของสารประกอบกลีเซอไรด เชน
1-โมโนเอซิลกลีเซอรอล 2-โมโนเอซิลกลีเซอรอล กรดไขมัน 1,2-ไดเอซิลกลีเซอรอล 1,3 ไดเอซิลกลีเซอรอล รวมทั้งไตรเอซิลกลีเซอรอลดวย TLC/FID ซึ่งแยกสารแตละชนิดดวย Chromarod S-II
ที่เคลือบดวยซิลิกาเจล ตัวทําละลายใชสารผสมของคลอโรฟอรม:อะซิโตน : กรดอะซิติก (100 : 1
: 1) นํา Chromarod S-II มาหาปริมาณสารประกอบกลีเซอไรดโดยระบบอัตโนมัตโิ ดย Hydrogen
flame ionization detector คาที่ไดจะแสดงในรูปเปอรเซ็นตพื้นที่ Peak
Yamane et al. (1986) วัดปริมาณสารประกอบที่ไดจากปฏิกิริยากลีเซอโรไลซิส
ของไขมันโดย TLC/FID โดยใชสารตัวทําละลายที่มีสวนผสมของ เบนซีน : คลอโรฟอรม :
กรดอะซิติก (70 : 30 : 2) ภายใตสภาวะที่มีแกสไฮโดรเจน 0.7 กิโลกรัมตอตารางเซนติเมตร,
อัตราการไหลของแกสเทากับ 2,000 มิลลิลิตรตอนาที เวลาในการสแกนเทากับ 30 วินาทีตอ
สแกน โดยระบบอัตโนมัตโิ ดย Hydrogen flame ionization detector คาที่ไดจะแสดงในรูป
เปอรเซ็นตพื้นที่ Peak พบวาสามารถแยกสารประกอบพวกไตรเอซิลกลีเซอรอล 1,2-ไดเอซิลกลี-
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เซอรอล 1,3-ไดเอ-ซิลกลีเซอรอล 1-โมโนเอซิลกลีเซอรอล 2-โมโนเอซิลกลีเซอรอล กรดไขมันและ
กลีเซอรอลออกจากกันไดอยางสมบูรณ
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วัตถุประสงค
1. เพื่อออกแบบและจัดสรางชุดอุปกรณในการทําปฏิกริ ิยากลีเซอโรไลซิส
2. เพื่อศึกษาสภาวะที่เหมาะสมของการเกิดปฏิกิริยากลีเซอโรไลซิส
3. เพื่อศึกษาปฏิกิริยายอนกลับของปฏิกิริยากลีเซอโรไลซิส
4. เพื่อศึกษาการแยกและการทําใหโมโนกลีเซอไรดบริสุทธิ์
5. เพื่อออกแบบถังปฏิกรณในระดับอุตสาหกรรมขนาดเล็ก
ประโยชนที่ไดรับ
1. เขาใจกลไกการเกิดปฏิกิริยากลีเซอโรไลซิสและสามารถหาสภาวะที่เหมาะสมที่จะนํา
กลีเซอรอลซึ่งเปนพลอยไดจากการผลิตไบโอดีเซลมาแปลงใหอยูในรูปของโมโนกลีเซอไรดได
2. นําไปสูการพัฒนากระบวนการผลิตโมโนกลีเซอไรดในเชิงพาณิชย
3. เปนแนวทางการวิจัยสําหรับงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการพัฒนากระบวนการทรานสเอสเตอริฟเคชันและกลีเซอโรไลซิส
4. ผลจากงานวิจัยทําใหกระบวนการผลิตไบโอดีเซลมีคณ
ุ คาทางเศรษฐศาสตรสูงขึ้น
เปนการสงเสริมใหมีการผลิตไบโอดีเซลซึง่ เปนเชื้อเพลิงสะอาดเพื่อใชทดแทนน้ํามันดีเซล

