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น้ํามันไดเอซิลกลีเซอรอล: คุณสมบัติและการผลิต 

Diacylglycerol Oil: Property and Production 
ศศิกานต กูพงษศักด์ิ 1*  และ  ปทมา ฤาชาฤทธ์ิ 1 

 

บทคัดยอ 

ปจจุบันมีการศึกษาสมบัติทางโภชนาการและผลจากการบริโภคนํ้ามันไดเอซิลกลีเซอรอล ที่มีปริมาณ 

ไดเอซิลกลีเซอรอล (DAG) อยางนอย 80% โดยนํ้าหนัก พบวา นํ้ามันไดเอซิลกลีเซอรอลที่มี 1,3-DAG เปน

องคประกอบหลัก มีประโยชนตอสุขภาพเม่ือเทียบกับนํ้ามันบริโภคทั่วไป จากการศึกษาในสัตวและคน เม่ือบริโภค

นํ้ามันไดเอซิลกลีเซอรอลแสดงใหเห็นถึงการลดการสะสมของไตรกลีเซอรไรดของไขมันในรางกายและตับ การผลิต

นํ้ามันไดเอซิลกลีเซอรอล สามารถจําแนกตามการใชตัวเรงปฏิกิริยาและชนิดของปฏิกิริยา ซ่ึงการใชเอนไซมเปน

ตัวเรงปฏิกิริยาคอนขางเหมาะสมตอการผลิตมากกวาการใชดางหรือสารอนินทรียตาง ๆ ที่อุณหภูมิสูง เน่ืองจากใช

สภาวะทีไ่มรุนแรง ใหปริมาณผลผลิตและความบริสุทธ์ิของผลิตภัณฑตามที่ตองการ ปฏิกิริยาสําคัญที่ใชในการผลิต

นํ้ามันไดเอซิลกลีเซอรอลสวนใหญมี 3 ปฏิกิริยา ไดแก ปฏิกิริยาเอสเทอริฟเคช่ัน ปฏิกิริยากลีเซอโรไลซิสและการใช

รวมกันระหวางปฏิกิริยาไฮโดรไลซิสบางสวนของไขมันและนํ้ามันตามดวยปฏิกิริยาเอสเทอริฟเคช่ัน ทั้งน้ีขั้นตอน

การแยกและการทําใหบริสุทธ์ิภายหลังส้ินสุดปฏิกิริยาการสังเคราะห DAG เปนขั้นตอนสําคัญในการที่จะชวยเพิ่ม

ปริมาณผลผลิตอีกดวย 
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ABSTRACT 

 Recent studies on the nutritional properties and dietary effects of DAG oils, which 

contain at least 80 wt% DAG, have demonstrated some beneficial effects. Studies on animal and 

human have revealed a decrease in accumulation of TAG in body fat and liver after intake of 

DAG oil. The production of DAG oils can be classified by using different catalyst and reaction 

types. Enzymatic-catalyzed reaction provides several advantages over chemical production using 

base or inorganic catalysts at high temperature. A mild condition can produce desired high-DAG 

yield and purity. The most important method for production of DAG involves three reactions: 

esterification, glycerolysis, and partial hydrolysis followed by esterification. In addition, the 

separation and purification processes can help to increase DAG yield after the DAG-synthesis 

reaction. 

 

คําสําคัญ: นํ้ามันไดเอซิลกลีเซอรอล  การสังเคราะหไดเอซิลกลีเซอรอล  1,3 ไดเอซิลกลีเซอรอล 

Keywords: Diacylglycerol oil, Diacylglycerol synthesis, 1,3 Diacylglycerol 

 

บทนํา 

จากแนวโนมความสนใจในเรื่องสุขภาพและ

โภชนาการ ของคน ในป จ จุบั นที่ เ พิ่ ม ขึ้ น  ทํ า ใ ห

อุตสาหกรรมนํ้ามันมีการพัฒนาหรือดัดแปรผลิตภัณฑ

ไขมันหรือนํ้ามันเพื่อสุขภาพเพิ่มขึ้นดวย เน่ืองจากไขมัน

และนํ้ามันไมเพียงเปนแหลงของสารอาหารที่สําคัญ

เทาน้ัน ยังใหกล่ินรสแกอาหาร แตถาบริโภคไขมันหรือ

นํ้ามันมากเกินความตองการ ก็จะสงผลเสียตอสุขภาพ

ได เชน อาจทําใหเกิดโรคอวน เบาหวาน ความดันสูง 

ไขมันในเลือดสูง หลอดเลือดหัวใจตีบตัน เปนตน 

เม่ือไมนานน้ี มีงานวิจัยท่ีศึกษาถึงสมบัติทาง

โภชนาการและผลจากการบริ โภคนํ้ามันไดเอซิล 

กลีเซอรอล (DAG) พบวา นํ้ามัน DAG ที่มี 1,3-DAG 

เปนองคประกอบหลักน้ันมีประโยชนตอสุขภาพเม่ือ

เทียบกับนํ้ามันบริโภคทั่วไปในทองตลาดที่มีไตรเอซิล 

กลีเซอรอล (TAG) เปนองคประกอบหลัก เชน ใน

ประเทศญ่ีปุนมีการใชนํ้ามัน DAG เปนนํ้ามันประกอบ

อาหารตั้งแตป ค.ศ.1999 ในฐานะเปน “Food for 

Specific Health Use” ซ่ึงรับรองโดย Ministry of 

Health and Welfare โดยพบวาสามารถลดระดับไตร

กลีเซอไรดในเลือดและชวยลดการสะสมไขมันใน

รางกายได โดยนํ้ามัน DAG ที่ใชประกอบอาหารที่ขาย

ในประเทศญ่ีปุนใชช่ือวา “Healthy Econa Cooking 

Oil” สวนในสหรัฐอเมริกาใชช่ือวา “Enova Oil” (Lo 

et al., 2008) นํ้ามันที่มี DAG สูงน้ี ตองมีปริมาณ DAG 

อยางนอย 80% จึงจะถือวาเปนนํ้ามันประกอบอาหาร

เพื่อสุขภาพ (functional cooking oil) ได (Lo et al., 

2004) 

ทั้งน้ีงานวิจัยจํานวนมากที่ไดศึกษาทั้งในคน

และสัตวทดลองพบวา การบริโภค DAG น้ันมีประโยชน

ตอสุขภาพ เชน ชวยในการลดไขมันสะสมในรางกาย 

ซ่ึงผลดังกลาว ไมไดเกิดเน่ืองจาก DAG มีการดูดซึมใน

รางกายที่ไมดี หรือมีปริมาณพลังงานนอยกวา TAG แต

จากการศึกษาคาพลังงานและสัมประสิทธ์ิการดูดซึม

ของนํ้ามัน DAG เปรียบเทียบกับนํ้ามัน TAG พบวา คา

การเผาไหมความรอนของนํ้ามันที่มี DAG 87% มีคา
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เทากับ 38.9 kJ/g (9.29 kcal/g) และนํ้ามัน TAG 

เทากับ 39.6 kJ/g (9.46 kcal/g) เม่ือมีองคประกอบ

ของกรดไขมันที่เหมือนกัน จะเห็นไดวาความแตกตาง

ของคาพลังงานในการบริโภคของนํ้ามันทั้งสองน้ันมี

นอยมาก ยิ่งกวาน้ันสัมประสิทธ์ิการดูดซึมของนํ้ามัน 

DAG และ TAG ท่ีศึกษาในหนูยังมีคาเทากัน (96.3%) 

อีกดวย (Matsuo, 2004) ดังน้ันสมมติฐานตาง ๆ ที่

เก่ียวกับผลของการบริโภคนํ้ามัน DAG ที่มีตอไขมัน

สะสมในรางกายจึงมุงเนนไปยังอิทธิพลของการใช

พลังงาน (energy expenditures) หรือการควบคุม

อาหาร (regulation of food intake) หรือทั้งสอง

ปจจัยรวมกัน โดยกลไกท่ีแทจริงยังไมทราบแนชัด ซ่ึง

งานวิจัยในปจจุบันพยายามคนหาคําตอบเพื่ออธิบาย

ของกลไกที่เก่ียวของดังกลาว 

การศึกษาในคนและสัตว ช้ี ให เห็นวาการ

บริโภคนํ้ามัน 1,3-DAG จะใหผลดีดานกายภาพของ

รางกาย เชน ลดการสะสมของไขมันในรางกาย และลด

ระดับไตรกลีเซอไรดในเลือดได ซ่ึงเปนผลจากการลด

การสังเคราะห ไคโลไมครอน แต ไปเพิ่มการเติ ม

ออกซิเจนของไขมัน (Rudkowska et al., 2005) 

ตัวอยางเชน งานวิจัยของ Tomonobu et 

al. (2006) ที่ศึกษาผลของการบริโภคนํ้ามันที่มี DAG 

เปนองคประกอบหลักในอาหารม้ือหลัก ( typical 

meal) ตอการเปล่ียนแปลงคอเลสเตอรอลชนิด 

remnant-like particle cholesterol (RLP-C) 

เปรียบเทียบกับนํ้ามัน TAG ทําการศึกษาในคนญ่ีปุนที่มี

สุขภาพดี โดยใหผูทดสอบบริโภคนํ้ามัน DAG หรือ 

TAG จํานวน 10 กรัม พบวาหลังบริโภคอาหารท่ีมี 

DAG สูง สามารถลด RLP-C ลงอยางมีนัยสําคัญ เม่ือ

เทียบกับการบริโภคอาหารที่มี TAG สูง 

นอกจากน้ียังมีการศึกษาในคนญ่ีปุนที่ปวย

เปนโรคเบาหวานแบบที่ 2 (type 2 diabetes) ที่มีคา 

fasting serum TAG มากกวา 150 mg/dL โดยใหผู

ทดสอบบริโภคนํ้ามัน DAG 10 กรัม/วัน เทียบกับนํ้ามัน

บริโภคทั่วไป เปนเวลา 12 สัปดาห พบวาสามารถลด 

fasting serum TAG ไดอยางมีนัยสําคัญ และยัง

สามารถลดฮีโมโกลบินไกลโคซิลเลตในผูปวยเบาหวานที่

บริโภคนํ้ามัน DAG ซ่ึงชวยควบคุมระดับนํ้าตาลในเลือด

ไดดวย (Flickinger and Matsuo, 2003) ทั้งน้ียังมี

งานวิจัยที่ไดศึกษาผลของการบริโภค DAG ในระยะยาว

ที่มีตอสวนประกอบตาง ๆ ของรางกาย (Yanai et al., 

2007) พบวา การบริโภค DAG ชวยลดไขมันในรางกาย

โดยเฉพาะไขมันประเภท visceral fat และลดนํ้าหนัก

ในคนที่ มี นํ้าหนักตัวมากเกินไป  (overweight or 

obese men and women) ตัวอยางเชน การทดลอง

ในผูที่มีนํ้าหนักตัวมากเกินไปจํานวน 131 ราย โดย

ผูชายตองมีรอบเอวมากกวาหรือเทากับ 90 เซนติเมตร 

สวนผูหญิงมีรอบเอวมากกวาหรือเทากับ 87 เซนติเมตร 

ใหบริโภคอาหารลดพลังงาน (2,100 - 3,350 กิโลจูลตอ

วัน) นาน 24 สัปดาห อาหารดังกลาว ไดแก คุกก้ี 

มัฟฟน และแครกเกอรที่มีนํ้ามัน DAG หรือนํ้ามัน TAG 

เปนองคประกอบโดยมีองคประกอบของกรดไขมันที่

เหมือนกัน เม่ือส้ินสุดการทดลอง พบวา นํ้าหนักตัวและ

ไขมันสะสมของผูบริโภคอาหารที่มี DAG ลดลงอยางมี

นัยสําคัญมากกวาผูบริโภคอาหารที่มี TAG โดยนํ้าหนัก

ตัวเฉล่ียของผูบริโภคอาหารที่มี DAG และ TAG ลดลง 

3.6% และ 2.5% ตามลําดับ ทั้งน้ีผูบริโภคอาหารที่มี 

DAG มีมวลไขมัน (fat mass) ลดลง 8.3% ในขณะที่

ผูบริโภคอาหารที่มี TAG มีมวลไขมันลดลง 5.6% โดย

ความแตกตางของผลตอสุขภาพระหวาง DAG และ 

TAG เช่ือวาเปนผลมาจากความแตกตางของกลไกเมทา

บอลิซึม (metabolic pathway) หลังจากการดูดซึม

ของ เซลล เ ยื่ อบุ ผิ วที่ กระ เพาะอาหารและ ลําไส 

(Matsuo, 2004) 

ดานความปลอดภัย ไดมีงานวิจัยพบวา DAG 

ไมมีผลตอความเปนพิษของระบบรางกาย ทําใหไมมี
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ความเส่ียงในการบริโภคอาหารท่ีมีนํ้ามัน DAG สูงเปน

สวนประกอบ (Yanai et al., 2007; Morita, 2008) 

นอกจากน้ี DAG ยังไดรับการรับรองใหเปน GRAS โดย

USFDA ดวย (Matsuo, 2004) 

สําหรับการผลิต DAG น้ัน สามารถใชวิธีทาง

เคมีที่เปนแบบดั้งเดิม โดยใชปฏิกิริยาเอสเทอริฟเคช่ัน

หรือปฏิ กิริยากลีเซอโรไลซิสที่ตองใช อุณหภู มิ สู ง

(ประมาณ 220-260๐C) และใชดางหรือสารอนินทรีย

เปนตัวเรงปฏิกิริยา ในขณะที่การใชเอนไซมในปฏิกิริยา

เดียวกันน้ีจะเหมาะสมกวาเน่ืองจากใชสภาวะท่ีไมคอย

รุนแรง วิธีในการสังเคราะห DAG โดยใชเอนไซม

สามารถสังเคราะหไดจาก 3 ปฏิ กิริยาหลักคือ 1) 

ปฏิกิริยาไฮโดไลซิสบางสวนของ TAG กับนํ้า 2) 

ปฏิกิริยาเอสเทอริฟเคช่ันของกลีเซอรอลกับกรดไขมัน

ทั้งในระบบที่ใชและไมใชตัวทําละลายอินทรีย และ 3) 

ปฏิ กิริ ยากลีเซอโร ไลซิสของ นํ้ามันหรื อไข มันกับ 

กลีเซอรอล เอนไซมไลเปสท่ีใชยังสามารถใชแบบที่มี

และไมมีความจําเพาะตอตําแหนง 1,3 นอกจากน้ียังมี

วิธีการผลิตที่เก่ียวของกับการใชสองปฏิกิริยารวมกัน 

เชนการทําปฏิกิริยาไฮโดรไลซิสบางสวนแลวตามดวย

ปฏิกิริยาเอสเทอริฟเคช่ัน หลังจากน้ันอาจทําใหบริสุทธ์ิ

ดวยวิธี short path distillation ซ่ึงเปนขั้นตอนที่

สําคัญในการเพิ่มผลผลิตและความบริสุทธ์ิของ DAG 

 

เน้ือความ 

ไดเอซิลกลีเซอรอล (Diacylglycerol; DAG) 

ไดเอซิลกลีเซอรอล (DAG) เปนเอสเทอรของ

กลีเซอรอลที่มีหมูไฮดรอกซิล 2 กลุมท่ีถูกเอสเทอริไฟด

ดวยกรดไขมัน DAG เปนองคประกอบท่ีพบไดนอยใน

ธรรมชาติของนํ้ามันและไขมัน โดยทั่วไปไขมันหรือ

นํ้ามันบริโภคชนิดตาง ๆ มีปริมาณ DAG ต่ํากวา 10% 

(Lo et al., 2008) โดยปริมาณ DAG ในนํ้ามันบริโภค

ชนิดตาง ๆ แสดงในตาราง 1 

โครงสรางของ DAG มี 2 ไอโซเมอร 

(isomer) คือ 1,2-DAG (หรือ 2,3) และ1,3–DAG ดัง

รูปที่ 1 ทั้งน้ีไอโซเมอรดังกลาวจะเกิดการยายกลุมของ

กรดไขมันเพื่อใหเขาสูภาวะสมดุลที่อัตราสวนของ 1,2-

DAG : 1,3–DAG เปน 3:7 เม่ือมีกรด ดาง หรือความ

รอนเกิดขึ้นในระบบ (Lo et al., 2008) สําหรับนํ้ามันที่

ผานกระบวนการผลิตทางการคา ถาเปนนํ้ามันใหมมี

สัดสวนของ 1,2-DAG ตอ DAG ทั้งหมดสูง สวนสัดสวน

ของ 1,3–DAG จะเพิ่มขึ้นเม่ือวัตถุดิบผานการเก็บ 

(Watanabe et al., 2003) การแชแข็งและการทําลาย

จากเช้ือราและแมลงเปนตน (Shimizu et al., 2008) 

สมบัติทางเคมีกายภาพ เชน จุดหลอมเหลว 

จุดเกิดควัน และรูปราง (polymorphic forms) ของ 

DAG น้ันจะตางกับ TAG โดย 1,3–DAG มีความคงตัว

ตอความรอน (thermodynamic stable) ไดดีกวา 

1,2-DAG เน่ืองจากผลของการจัดเรียงของโมเลกุลที่

ตางกัน (steric effect) โดยทั่วไป 1,3–DAG มีจุด

หลอมเหลวมากกวา TAG ประมาณ 10 ๐C และ 1,2-

DAG มีจุดหลอมเหลวนอยกวา TAG ประมาณ 10 ๐C

เม่ือมีองคประกอบของกรดไขมันที่เหมือนกัน โดยความ

แตกตางของจุดหลอมเหลวน้ีมาจากความแข็งแรงของ

พันธะไฮโดรเจนของหมูไฮดรอกซิลและการจัดเรียงสาย

กรดไขมัน (fatty acid chain arrangement) ของ 

DAG ไอโซเมอร โดย1,3–DAG มีการจัดเรียงสายกรด

ไขมันแบบ V shape ในขณะที่ 1,2-DAG เปนแบบ 

hairpin shape 
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ตารางท่ี 1 ปริมาณไดเอซิลกลีเซอรอลในนํ้ามันบริโภคชนิดตาง ๆ 

กลีเซอรอล MAG DAG TAG Other กลีเซอรอล MAG DAG TAG Other 

Soybean - 1.0 97.9 1.1 Safflower - 2.1 96.0 1.9 

Cotton seed 0.2 9.5 87.0 3.3 Olive 0.2 5.5 93.3 2.3 

Palm - 5.8 93.1 1.1 Rapeseed 0.1 0.8 96.8 2.3 

Corn - 2.8 95.8 1.4 Lard - 1.3 97.9 0.8 

ที่มา: Flickinger and Matsuo (2003) 
 

 
รูปท่ี 1 โครงสรางของ TAG และไอโซเมอรตาง ๆ ของ DAG โดย R1, R2 และ R3 คือกรดไขมัน  

ทีม่า: ดัดแปลงจาก Yanai et al. (2012) 
 

กลไกเมทาบอลิซึมของไดเอซิลกลีเซอรอล 

ปกตินํ้ามัน TAG จะถูกไฮโดรไลซโดยเอนไซม

ไลเปสในลําไสเล็ก ไดเปนกรดไขมันอิสระ (FFA) และ 

2-monoacylglycerol (2-MAG) แลวถูกดูดซึมโดย

เซลลลําไส ซ่ึงเซลลลําไสจะมีการสังเคราะห TAG 

ขึ้นมาใหมได จาก 2-MAG กับ กรดไขมันอิสระ 2 ตัว 

(2 FFA) ผานทางกลไก 2-MAG (2-MAG pathway) 

โดยเอนไซม mono- aylglycerol acyltransferase 

(MGAT)  และ  diaylglycerolacyl transferase 

(DGAT) TAG ที่ไดจะรวมตัวกับไคโลไมครอนและถูก

ปลอยในทอนํ้าเหลืองของลําไสเขาสูกระแสเลือด ดัง

แสดงในรูปที่ 2 สวนกลไกเมทาบอลิซึมของนํ้ามัน DAG 

ในเซลลลําไสจะตางจากนํ้ามัน TAG โดย 1,3-DAG จะ

ถูกไฮโดรไลซขั้นตนเปน 1-MAG จากน้ันเปล่ียนเปน 

กลีเซอรอลและกรดไขมันอิสระที่สามารถถูกดูดซึมเขา

ในเซลลลําไส โดยไมสามารถสังเคราะห TAG ผานทาง

กลไก 2-MAG pathway ในเซลลลําไสได เน่ืองจาก  

1-MAG ไมเปนสับสเตรทของทั้ง DGAT และ MGAT 

แต TAG สามารถสังเคราะหผานทางกลไก glycerol-3-

phosphate ได  ซ่ึ ง มีผลนอยกวากลไก 2-MAG 

pathway ดังแสดงในรูปที่ 3 สวน 1,2-DAG น้ัน

สามารถถูกไฮโดรไลซไดเปน 2-MAG จึงทําให TAG 

สามารถสังเคราะหผานทางกลไก 2-MAG pathway ได 

(Yanai et al., 2007) ดังน้ันความแตกตางของกลไก 

เมทาบอลิซึมน้ีจึงสงผลตอสุขภาพที่แตกตางกันของ 

DAG และ TAG ดังที่กลาวไวแลว 
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รูปท่ี 2 กลไกเมทาบอลิซึมในการยอยและการดูดซึมของ TAG 

ทีม่า: Yanai et al. (2007) 
 

 
รูปท่ี 3 กลไกเมทาบอลิซึมในการยอยและการดูดซึมของ DAG 

ทีม่า: Yanai et al. (2007) 
 

นํ้ามันไดเอซิลกลีเซอรอล (Diacylglycerol oil; 

DAG oil) 

หมายถึง นํ้ามันบริโภคท่ีมีองคประกอบของ 

DAG มากกวาหรือเทากับ 80% นํ้าหนัก/นํ้าหนัก โดยมี

สมบัติดานรสชาติและการใชประโยชนที่เหมือนกับ

นํ้ามันบริโภคทั่วไปที่มีองคประกอบของ TAG สูง 

(Yanai et al., 2007) 

สมบัติทางเคมีกายภาพของนํ้ามันไดเอซิลกลีเซอรอล 

 นํ้ า มั น  DAG ค ว ร มี ลั ก ษ ณ ะ สี ข า ว ขุ น 

(opaque white) ถึงสีเหลืองซีด (pale yellow) เปน

ของเหลวที่ อุณหภูมิหอง ปราศจากสารอ่ืน ๆ โดย

สามารถผลิตผานปฏิกิริยาเอสเทอริฟเคช่ันที่มีเอนไซม

เปนตัวเรงของกรดไขมันที่ไดจากธรรมชาติ หรือจาก

นํ้ามันบริโภคที่ ไดจากพืช  เชน ถั่วเหลือง เรพสีด 

ขาวโพด เมล็ดทานตะวัน เมล็ดฝาย เมล็ดดอกคําฝอย 

ถั่วลิสง ปาลม มะพราวหรือมะกอก เปนตน โดยมี

สวนประกอบหลักเปน DAG ที่มีกรดโอเลอิก กรด 
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ลิโนเลอิก กรดลิโนเลนิก เปนกรดไขมันหลัก นํ้ามัน 

DAG ละลายไดในเอทานอลไอโซโพรพานอล อะซิโตน

และเฮกเซน 

ขอกําหนดของนํ้ามันไดเอซิลกลีเซอรอล 

 นํ้ามันไดเอซิลกลีเซอรอลตองมี DAG ไมนอย

กวา 80% TAG ไมเกิน 18% และ MAG ไมเกิน 2% 

นํ้าหนัก/นํ้าหนัก โดยมีองคประกอบของกรดไขมันและ

คากําหนดมาตรฐานของนํ้ามันดังแสดงในตารางที่ 2 

และ 3 ตามลําดับ 

ประโยชนของไดเอซิลกลีเซอรอล 

 เน่ืองจากโมเลกุลของ MAG และ DAG มี

หมูไฮดรอกซิลอิสระเหลืออยู ทําใหสามารถละลายใน

นํ้ า  ( hydrophilic)  ไ ด บ า ง ส ว น  แ ล ะ มี ส ว น

ไฮโดรคารบอนที่ละลายไดในไขมัน (hydrophobic) 

เปนผลให MAG และ DAG มีสวนท่ีละลายไดท้ังในนํ้า

และในนํ้ามัน จึงมีสมบัติเปนอิมัลซิไฟเออรที่ดี ทําหนาที่

ชวยในกระบวนการยอยและดูดซึมไขมันและนํ้ามันที่

ลําไสเล็ก และใชเติมลงในเนยขาว (shortening) และ

ผลิตภัณฑอาหารที่ตองการใหเปนอิมัลช่ันที่มีความคง

ตัว 

MAG และ DAG ถูกนํามาใชในอุตสาหกรรม

หลาย ๆ ดาน เชน ใชเปนสารเติมแตงสําหรับนํ้ามันและ

ไขมันในอุตสาหกรรมอาหาร หรือนํา MAG และ DAG 

ของกรดไขมันชนิดตาง ๆ ใชเปนอิมัลซิไฟเออรและสาร

ใหความคงตัว (E.E.C. code: E471) ในผลิตภัณฑตาง 

ๆ เชน ขนมปง ไอศกรีม และมาการีน (Plou et al., 

1996) หรือใชเปนวัตถุหลักในการผลิตเครื่องสําอางค

และยา (Lai et al., 2008) 

การผลิตไดเอซิลกลีเซอรอล 

การผลิต DAG สามารถแบงตามการใชตัวเรง

ปฏิกิริยา และปฏิกิริยาที่ใชในการผลิต โดยเม่ือแบงตาม

การใชตัวเรงปฏิกิริยา สามารถแบงได 2 วิธี คือ การใช

เอนไซม ในที่ น้ีหมายถึงการใช เอนไซมเปนตัวเร ง

ปฏิกิริยา และการใชวิธีทางเคมี โดยการใชดางหรือ 

สารอนินทรียตาง ๆ เปนตัวเรงปฏิกิริยา 

 

ตารางท่ี 2 องคประกอบกรดไขมันของนํ้ามันไดเอซิลกลีเซอรอล 

กรดไขมัน 16:0 18:0 18:1 18:2 18:3 20:1 

น้ําหนัก (%) <10 <10 20-65 15-65 <15 <0.5 

ทีม่า: USP Food Chemicals Codex (2010) 
 

ตารางท่ี 3 คากําหนดมาตรฐานของนํ้ามันไดเอซิลกลีเซอรอล 

ขอกําหนด 
คากําหนดมาตรฐาน 

ของน้ํามนัไดเอซิลกลีเซอรอล 
ขอกําหนด 

คากําหนดมาตรฐาน 

ของน้ํามนัไดเอซิลกลีเซอรอล 

Acid value ไมเกิน 0.5 Peroxide value ไมเกิน 2 meq/kg 

Color (AOCS Wesson) ไมเกิน 5 yellow/ 0.7 red Residue on Ignition ไมเกิน 0.1% 

Free Fatty Acids (as oleic acid) ไมเกิน 0.2% Saponification value ระหวาง 180-185 

Free Glycerin ไมเกิน 0.5% Unsaponifiable matter ไมเกิน 1.5% 

Hydroxyl value ระหวาง 77-85 Water ไมเกิน 0.1% 

Iodine value ระหวาง 120-142 การบรรจุและเก็บรักษา เก็บในภาชนะปดสนิท 

Lead ไมเกิน 0.1 mg/kg   

ทีม่า: USP Food Chemicals Codex (2010) 
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การผลิตนํ้ามันไดเอซิลกลีเซอรอลโดยใชเอนไซม 

ป ฏิ กิ ริ ย า ไ ฮ โ ด ร ไ ล ซิ ส บ า ง ส ว น 

(selective/partial hydrolysis) 

ป ฏิ กิ ริ ย า ไ ฮ โ ด ร ไ ล ซิ ส บ า ง ส ว น 

(selective/partial hydrolysis)  ในที่ น้ีหมายถึ ง 

ปฏิกิริยาการแยกสลายพันธะระหวางโมเลกุลของไขมัน

หรือนํ้ามัน  (TAG) ดวยนํ้า และมีเอนไซมหรือสาร 

อนินทรียเปนตัวเรง 

Lai et al. (2008) ศึกษาการผลิต DAG เพื่อ 

ใหไดความบริสุทธ์ิ (purity) และผลผลิต (yield) สูงที่

ใชระยะเวลาส้ัน โดยใชปฏิกิริยาไฮโดรไลซิสบางสวน

ระหวางนํ้ามัน (TAG) กับนํ้า และเอนไซมไลเปส เพื่อให

ไดสวนผสม (reaction mixture) ที่ประกอบดวย DAG, 

MAG และ FFA จากน้ันกําจัดนํ้าในสวนผสมออก ตาม

ดวยการทําใหบริสุทธ์ิ (purification) โดยแยก MAG 

FFA และ TAG ที่เหลือ (residuals) เพื่อใหได DAG ที่

บริสุทธ์ิ 

ปจจัย สภาวะ และข้ันตอนการผลิต DAG 

โดยใชปฏิกิริยาไฮโดรไลซิสบางสวนของ Lai et al. 

(2008) คือการทําปฏิกิริยาไฮโดรไลซิสระหวางนํ้ามัน

ปาลมโอเลอิน หรือ นํ้ามันถั่วเหลือง (ที่มี TAG เปน

องคประกอบหลัก )  กับ นํ้า  โดยมีเอนไซม ไลเปส 

Lipozyme RM IM (10% ของนํ้าหนักนํ้ามัน) เปน

ตัวเรง ที่อุณหภูมิ 60๐C เปนเวลา 10 ช่ัวโมง โดย

ปริมาณนํ้าที่ใชอยูระหวาง 20-180 สวนของนํ้าหนักตอ 

100 สวนของนํ้าหนักของ TAG โดยดําเนินปฏิกิริยา

จนกระทั่ ง ไดกรดไขมันอิสระอยูระหวาง 5-50% 

จากน้ันกําจัดนํ้าออกจากสวนผสมที่ได โดยการปน

เหว่ียง แยก MAG, FFA และ TAG ที่เหลือออกมา 

จากน้ันนํานํ้ามันที่ไดมากล่ันที่อุณหภูมิ 160 และ 210 ๐

C ที่ความดัน 0.001 mbar ตามลําดับ เพื่อใหได DAG 

ที่มีความบริสุทธ์ิสูง ทั้งน้ีเอนไซมที่ใชตองมีสมบัติรวมตัว

กับนํ้าได อยางเชน เอนไซมไลเปส โดยสวนมากจะทํา

การตรึง (immobilization) เอนไซมบนพาหะ (carrier) 

ที่เหมาะสม เชน ion exchange resin โดยสามารถใช

เอนไซมทั้งทีมี่หรือไมมีความจําเพาะตอตําแหนง 1 และ 

3 ก็ได ตัวอยางจุลินทรียที่เปนพาหะของเอนไซมเหลาน้ี 

ไดแก Rhizopus delemar, Rhizopus japonicas, 

Rhizopus niveus, Aspergillus niger, Mucor 

javanicus, Mucor miehei, Candida rugosa, 

Candida Antarctica,  Pseudomonas cepacia 

เปนตน (Lai et al., 2008) ตัวอยางอุปกรณที่นิยมใช

สําหรับการควบคุมปฏิกิริยาไฮโดรไลซิสที่ใช วิธีทาง

เอนไซม เชน การใชถังกวนหรือถังฟลูอิไดซ เปนตน ใน

การดําเนินปฏิกิริยาน้ีสามารถทําไดทั้งแบบกะ ตอเน่ือง

หรือก่ึงตอเน่ืองก็ได เน่ืองจากปฏิกิริยาไฮโดรไลซิสน้ีใช

เอนไซมในการเรงปฏิกิริยา ดังน้ันการควบคุมปฏิกิริยา

ไฮโดรไลซิสจึงตองควบคุมอุณหภูมิที่ใชในกระบวนการ

ใหอยูภายใตอุณหภูมิที่เหมาะสมของเอนไซมไลเปสดวย 

โดยทั่วไปจะอยูที่ 20-90๐C (Lai et al., 2008) การ

กําจัดนํ้า (dehydration) ออกจากปฏิกิริยาน้ันอาจใช

วิธีการกําจัดนํ้าออกแบบทั่วไป เชน การปนเหว่ียง การ

กล่ัน การระเหยหรือการดูดซับ เปนตน โดยทั่วไป

กระบวนการผลิต DAG น้ีจะทําอยางตอเน่ืองจนกระทั่ง

ไดผลผลิตสุดทายที่มีความบริสุทธ์ิของ DAG อยูระหวาง 

10-96% คาความบริสุทธ์ิของ DAG (DAG purity) น้ี

หาไดจากอัตราสวนระหวางนํ้าหนัก DAG (%) กับ 

ผลรวมของนํ้าหนัก DAG (%) และ นํ้าหนัก TAG (%) 

จากน้ันนําไปคูณดวย 100 จากงานวิจัยน้ี DAG purity 

จะอยูระหวาง 10-96% โดยผลิตภัณฑอาจจะมีสัดสวน

ของ TAG ที่ไมถูกไฮโดรไลซอยูบางเล็กนอย 

 นอกจากน้ี Cheong et al. (2007) ไดศึกษา

หาสภาวะที่ เหมาะสมในการผลิตDAG เพื่อให ได

ผลิตภัณฑที่มี DAG มากที่สุดและมี TAG นอยที่สุด โดย

ใช response surface methodology (RSM) ติดตาม

คา DAG (% โดยนํ้าหนัก) และ TAG (% โดยนํ้าหนัก) 
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ซ่ึงใชปฏิกิริยาไฮโดรไลซิสท่ีมีเอนไซม Lipozyme RM 

IM และนํ้ามัน TAG ที่ใชคือนํ้ามันปาลมโอเลอิน โดย

ศึกษาปจจัยตาง ๆ ดังน้ี ปริมาณนํ้าที่ใช (30-70% ของ

นํ้าหนักเอนไซม) ปริมาณเอนไซมที่ใช (5-15% ของ

นํ้าหนักนํ้ามัน) อุณหภูมิ (45-85๐C) และเวลา (6-16 

ช่ัวโมง) พบวาสภาวะที่เหมาะสมคือ ปริมาณนํ้าที่ใช 

50% ของนํ้าหนักเอนไซม ปริมาณเอนไซมท่ีใช 10% 

ของนํ้าหนักนํ้ามัน อุณหภูมิ 65๐C เวลา 12 ช่ัวโมง ซ่ึง

ไดปริมาณผลผลิต DAG 32% โดยนํ้าหนัก เม่ือผาน

กระบวนการทําใหบริสุทธ์ิ ได DAG 60% โดยนํ้าหนัก 

และ TAG 40% โดยนํ้าหนัก 

เม่ือเปรียบเทียบระหวางงานวิจัยของ Lai et 

al. (2008) กับ Cheong et al. (2007) พบวา การ

ผลิต DAG ดวยปฏิกิริยาไฮโดรไลซิสบางสวน โดยใชวิธี

ของ Lai et al. (2008) จะได DAG มากกวา คือ 

ประมาณ 85% โดยนํ้าหนักข้ึนไป และใชเวลาและ

อุณหภูมินอยกวา เม่ือใชปริมาณเอนไซมไลเปสเทากัน 

อาจเน่ืองมาจาก Lai et al. (2008) มีการควบคุมเวลา

ที่ใชในปฏิกิริยาโดยควบคุมปริมาณของกรดไขมันอิสระ

ใหอยูระหวาง 5-50% จึงไมทําใหปฏิกิริยาดําเนินไป

นานจนทําใหมีปริมาณกรดไขมันอิสระมากกวา DAG 

ปฏิกิริยาเอสเทอริฟเคช่ัน (esterification) 

ปฏิกิริยาเอสเทอริฟเคช่ัน (esterification) 

ในที่ น้ีหมายถึง ปฏิกิริยาการสรางพันธะเอสเทอร

ระหวางกรดไขมันหรือกรดไขมันอิสระกับกลีเซอรอล 

 Watanabe et al. (2003) กลาววา การผลิต 

DAG โดยทั่วไปนิยมใชปฏิกิริยาเอสเทอริฟเคช่ันของ

กรดไขมันกับกลีเซอรอลในระบบที่มีเอนไซมไลเปสที่ถูก

ต รึ ง ที่ มี ค ว า ม จํ า เ พ า ะ ท่ี ตํ า แ ห น ง  1  แ ล ะ  3 

(immobilized 1,3-specific lipase) ทําใหเกิดนํ้าหรือ

แอลกอฮอลขึ้นเล็กนอยในปฏิกิริยา จึงจําเปนตองกําจัด

นํ้าออกจากระบบโดยอาจใชการลดความดัน เน่ืองจาก

นํ้าจะ ไป เป ล่ี ยนสมดุล ของปฏิ กิ ริ ย า  ( reaction 

equilibrium) เ ม่ือส้ินสุดปฏิกิริยาจะได DAG และ 

TAG แตถาใชเอนไซมที่มากเกินไป จะไปเพิ่มผลผลิต

ของปฏิกิริยาแตจะลดความบริสุทธ์ิของ DAG เน่ืองจาก

จะเกิดการผลิต TAG เพิ่มขึ้น ดังน้ันในการสังเคราะห 

DAG ดวยปฏิกิริยาเอสเทอริฟเคช่ัน ตองคํานึงจุดส้ินสุด

ปฏิกิริยาที่เหมาะสมเพื่อใหได DAG ที่เปนผลผลิตของ

ปฏิกิริยาสูง โดยขึ้นกับปจจัยของอัตราสวนสับสเตรทที่

ใ ช เป น วัต ถุ ดิ บของกรดไข มันหรื อ เอส เทอร กั บ 

กลีเซอรอล อุณหภูมิในการทําปฏิกิริยาและความ

เขมขนของเอนไซมที่ใช โดยเม่ือเพิ่มอัตราสวนของกรด

ไขมันตอกลีเซอรอล จะทําใหอัตราการเกิดของปฏิกิริยา

เพิ่มขึ้น และเพิ่มผลผลิตของปฏิกิริยาเม่ือใชเวลาที่นาน

ขึ้น แตจะไปลดปริมาณ DAG เน่ืองจากจะเกิด TAG 

มากขึ้น 

โดยกรดไขมันที่สามารถใชในปฏิกิริยาน้ี

เหมือนกับงานวิจัย Lai et al. (2008) ดังที่กลาวแลว 

สวนอัตราสวนของกรดไขมันหรื อตอกลี เซอรอล 

สวนมากนิยมใชที่อัตราสวน 1.6-2.5 ปฏิกิริยาน้ีควร

กําจัดนํ้าที่เกิดจากปฏิกิริยาออกจากระบบ โดยเฉพาะ

อยางยิ่งควรควบคุมสภาวะของปฏิกิริยาใหปราศจากนํ้า 

ยกเวนนํ้าที่มีจากการเตรียมเอนไซม วิธีในการกําจัดนํ้า 

เชน ลดความดัน ใชสารดูดซับ เชน ซีโอไลท เปนตน 

 อุณหภูมิของปฏกิิริยาเอสเทอริฟเคช่ัน ขึ้นกับ

จุดหลอมเหลวของวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ หรือความ

คงทนตอความรอนของเอนไซมที่ใช สวนมากนิยมใช

อุณหภูมิที่ 30-70
๐C โดยดูจากความสามารถในการทํา

กิจกรรม สวนเวลาในการทําปฏิกิริยาควรอยูภายใน 10 

ช่ัวโมง โดยคํานึงถึงความสามารถในการผลิตของ

โรงงานดวย เปนตน 

Lo et al. (2004) ศึกษาสภาวะที่เหมาะสม

ของการผลิต DAG เพื่อใหไดผลผลิตที่มี DAG มากที่สุด

และมี TAG นอยที่สุด โดยใช RSM ติดตามคา DAG (% 

โดยนํ้าหนัก) และ TAG (% โดยนํ้าหนัก) ซ่ึงใชปฏิกิริยา
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เอสเทอริฟเคช่ันที่มีเอนไซม Lipozyme RM IM ตรึง

รูป (immobilized Rhizomucor miehei lipase) 

เปนตัวเรง โดยปจจัยท่ีศึกษาคือ เวลาในการทํา

ปฏิกิริยา (3-8 ช่ัวโมง) ความเขมขนของเอนไซม (4-

10% ของกรดไขมัน) อุณหภูมิในการทําปฏิกิริยา (55-

75๐C) และ อัตราสวนโมลาร ของสับสเตรท ( 2-3 

mol/mol ของกรดไขมันต อกลี เซอรอล )  เ ม่ือ

เปรียบเทียบอิทธิพลหลักของตัวแปรท่ีมีผลตอคา DAG 

และ TAG พบวาปจจัยของอุณหภูมิในการทําปฏิกิริยา

น้ันมีอิทธิพลอยางมีนัยสําคัญมากที่สุดตอผลผลิต DAG 

ตามดวยอัตราสวนโมลารของสับสเตรท 

การเพิ่มขึ้นของปริมาณเอนไซมน้ัน ไมมีผลทํา

ใหผลผลิต DAG เพิ่มขึ้นมากนัก โดยเฉพาะอยางยิ่งเม่ือ

ระบบเก่ียวของกับปฏิกิริยาท่ีผันกลับไดท่ีมีผลิตภัณฑ

เกิดขึ้นหลาย ๆ ตัวดังเชนปฏิกิริยาน้ี โดยปริมาณความ

เขมขนของเอนไซม ไลเปสที่มากขึ้นในระบบของ

ปฏิ กิ ริ ย า เ อส เ ท อริ ฟ เ ค ช่ั นจะ ทํ า ให อั ต ร า กา ร

เกิดปฏิกิริยาเอสเทอริฟเคช่ันทุกสวนเพิ่มข้ึน และ

อาจจะเปล่ียนสมดุลโมเลกุลของปฏิกิริยาใหไปขางหนา

มากขึ้น จึงมีผลใหเกิด TAG มากขึ้น เชนเดียวกับการ

เพิ่มความเขมขนของเอนไซมไลเปสและเวลาที่นานขึ้นมี

ผลใหเกิด TAG มากขึ้นดวย 

ดังน้ันการเพิ่มขึ้นของอัตราสวนโมลารของ

สับสเตรท ความเขมขนของเอนไซม และอุณหภูมิใน

การทําปฏิกิริยา มีผลใหคา DAG ลดลง และ TAG 

เพิ่มขึ้น ดั งที่กลาวไวแลววาระบบน้ีเ ก่ียวของกับ

ปฏิกิริยาที่ผันกลับได ซ่ึงองคประกอบท่ีตองการน้ันจะ

เกิดเปนผลิตภัณฑในปฏิกิริยาหน่ึงแลวจะใชตอเพื่อเปน

สับสเตรทให อีกปฏิ กิริยาหน่ึงในระบบ  ดังเชนใน

ปฏิกิริยาน้ี DAG เกิดจากปฏิกิริยาเอสเทอริฟเคช่ันของ 

MAG และกรดไขมันอิสระกับกลีเซอรอลและจะใชเปน

สับสเตรทเพื่อสังเคราะห TAG ตอ ทําให DAG ลดลง

แตจะเพิ่ม TAG ดังน้ันการทดลองเพื่อหาสภาวะที่

เหมาะสมในการผลิต DAG เพื่อใหมีประสิทธิภาพมาก

ที่สุด ควรใชปริมาณเอนไซมไลเปสใหนอยที่สุดและ

เพื่อใหได DAG มากที่สุดและได TAG นอยที่สุดในเวลา

ที่ ส้ันที่ สุด พบวาสภาวะที่ เหมาะสมที่สุดในการผลิต 

DAG น้ันไดปริมาณ DAG 48% โดยนํ้าหนัก และ TAG 

14 % โดยนํ้าหนัก ณ อุณหภูมิ 66.29๐C ปริมาณ

เอนไซม 4% โดยนํ้าหนัก สัดสวนโมลารของกรดไขมัน

ตอกลีเซรอล เปน 2.14 โดยใชเวลา 4.14 ช่ัวโมง 

 ทั้งน้ีหลักการผลิต DAG ของแตละปจจัย

คลายกับงานวิจัยของ Lo et al. (2004) ที่ศึกษาการ

สังเคราะห  DAG โดยใช เอนไซม ไลเปสในการเร ง

ปฏิกิริยาเอสเทอริฟเคช่ันของกลีเซอรอลกับกรดไขมันที่

ไดจาก palm oil deodoriser distillate (PODD) โดย

ศึกษาปจจัยตาง ๆ ที่มีผลตอปฏิกิริยา คือ เวลาในการ

ทําปฏิกิริยา (0.5-72 ช่ัวโมง) ความเขมขนของเอนไซม 

(1-13% ของกรดไขมัน) อุณหภูมิในการทําปฏิกิริยา 

(50-70๐C) อัตราสวนโมลารของสับสเตรท (ของกรด

ไขมันตอกลีเซอรอล) (1-3:1) และ ปริมาณนํ้า (0-10%) 

อิทธิพลของเวลาน้ันสําคัญตอการติดตามการ

เปล่ียนแปลงสับสเตรทและผลิตภัณฑของปฏิกิริยาที่ใช

เอนไซม เพื่อตองการหาเวลาที่ส้ันที่สุดที่ใหไดผลผลิตที่

ดีและลดคาใชจายในกระบวนการผลิต 

อิทธิพลของอุณหภู มิน้ันมีความสําคัญตอ

อัตราการเ กิดปฏิ กิริยาและกิจกรรมของเอนไซม 

โดยทั่วไปอุณหภูมิที่สูงขึ้นของปฏิกิริยาจะลดความหนืด 

(viscosity) ของสวนผสมของปฏิกิริยาได ดังน้ันจึงเปน

การเพิ่มอัตราการเขาทําปฏิกิริยา ระหวางโมเลกุลของ

สับสเตรทกับเอนไซม สําหรับอุณหภูมิที่เหมาะสมของ

เอนไซมไลเปสที่ถูกตรึงในการทําปฏิกิริยาจะอยูในชวง 

30-62๐C 

อิทธิพลของปริมาณนํ้า นํ้ามีผลตอโครงสราง

ของเอนไซมโดยทําใหเกิดการยืดหยุน (flexibility) ใน

การเขาทําปฏิกิริยาการสังเคราะห นํ้าปริมาณเพียง



วารสารวิทยาศาสตร์ มข. ปีที่ 42 ฉบับที่ 1 63บทความบทความ วารสารวิทยาศาสตร มข. ปที่ 42 ฉบับที่ 1 63 

 

 

เล็กนอยมีความจําเปนตอการเกิดกิจกรรมที่เหมาะสม

ของเอนไซม แตถามีนํ้ามากเกินจะทําใหกิจกรรมของ

เอนไซมลดลง ปฏิกิริยาเอสเทอริฟเคช่ันที่มีเอนไซมเปน

ตัวเรง น้ันจําเปนตองกําจัด นํ้าท่ีเ กิด ข้ึนในระหวาง

ปฏิกิริยาใหมากที่สุดเทาที่จะทําได เพื่อใหปฏิกิริยา

ดําเนินตอไปไดดี 

ปฏิกิริยากลีเซอโรไลซิส (glycerolysis) 

ปฏิกิริยากลีเซอโรไลซิส (glycerolysis) ใน

ที่น้ีหมายถึง ปฏิกิริยาการแลกเปล่ียนกรดไขมันระหวาง

ไขมันหรือนํ้ามัน (TAG) กับกลีเซอรอล 

 Kristensen et al. (2005) ศึกษาสภาวะที่

เหมาะสมของปฏิกิริยากลีเซอโรไลซิสในการผลิต DAG 

เพื่อใหไดผลผลิต DAG ท่ีสูง และมีคาใชจายนอยท่ีสุด 

โดยใช RSM ศึกษา 5 ปจจัยสําคัญ ไดแก เวลา ปริมาณ

เอนไซม อุณหภูมิ ปริมาณนํ้า และอัตราสวนโมลารของ

สับสเตรท (นํ้ามันกับกลีเซอรอล) เน่ืองจากปจจัยท่ีมีผล

ตอคาใชจายในการผลิตมากที่สุดคือ ปริมาณเอนไซมที่

ใช นอกจากน้ันเวลาและอุณหภูมิก็มีผลเชนกัน สวน

การควบคุมปริมาณนํ้าน้ันทําไดยากในการผลิต โดยที่

ถามีปริมาณนํ้ามากมักมีผลใหปริมาณกรดไขมันอิสระ

ในผลิตภัณฑสูง จึงจําเปนท่ีตองมีนํ้าอยูนอยท่ีสุดเทาที่

จะเปนไปได สวนอัตราสวนโมลารสับสเตรทโดยเฉพาะ

กลีเซอรอล ถามีมากจะทําใหมีความหนืดสูง ดังน้ันจึง

มักใชกลีเซอรอลในปริมาณนอย โดยมีปจจัยที่ศึกษา

และระดับ ไดแก เวลา (3-14 ช่ัวโมง) ปริมาณเอนไซม 

(3-15% ของนํ้าหนักนํ้ามัน) อุณหภูมิ (40-75๐C) 

ปริมาณนํ้า (0-6% ของนํ้าหนักกลีเซอรอล) และ

อัตราสวนโมลารของสับสเตรท (นํ้ามันตอกลีเซรอล) 

(0.25-2.00) โดยนํานํ้ามันเรพสีดหรือนํ้ามันเมล็ด

ทานตะวันจํานวน 30 กรัมใสในขวดรูปชมพูขนาด 200 

มิลลิลิตร เติมกลีเซอรอล จากน้ันเขยาดวยความเร็ว

ประมาณ 250 รอบตอนาที ใหความรอนใหถึงอุณหภูมิ

ตามที่ตองการ จากน้ันเติมเอนไซม Novozym 435 

(Candida Antarctica lipase ที่ถูกตรึงบนเรซิน 

อะคริลิคที่มีรูพรุน) เม่ือส้ินสุดปฏิกิริยา นําตัวอยางไป

วิเคราะหองคประกอบเอซิลกลีเซอรอล พบวาปจจัยที่มี

ผลตอผลผลิต DAG มากที่สุดคือ อุณหภูมิ โดยอุณหภูมิ

ที่เหมาะสมที่ทําใหเอนไซมมีการผลิตที่เหมาะสม ซ่ึง

ขึ้นอยู กับการถูกยับยั้งดวยความรอนของเอนไซม 

อิทธิพลของอุณหภูมิมีผลตอการเพิ่ม โดยการเพิ่ ม

อุณหภูมิใหสูงขึ้นมีขอดีคือ จะชวยลดความหนืดและ

เพิ่มความสามารถในการละลายของกลีเซอรอลใน 

วัฏภาคนํ้ามันได และเวลาก็มีผลทางบวกตอผลผลิต 

DAG ด วยทั้ ง น้ี อิท ธิพลของอัตราสวนโมลารของ 

สับเสตรทก็มีผลทางบวกตอผลผลิต DAG แตการเติม

กลีเซอรอลที่มากเกินไม เปนที่ นิยม ดัง น้ันปริมาณ 

กลีเซอรอลที่นอยเทาที่จะใชไดประมาณ 5% ของ

นํ้าหนักนํ้ามัน (ซ่ึงเทากับอัตราสวนโมลารเปน 2) ซ่ึง

เปนผลดีสําหรับการผลิตในระดับที่ใหญขึ้น (เพราะอาจ

มีปญหาจากความหนืดของกลีเซอรอลที่สูง) สําหรับ

ปริมาณเอนไซมที่ใช การเพิ่มปริมาณเอนไซมไมไดทํา

ใหผลผลิตเพิ่มขึ้น แตอาจไปเพิ่มอัตราของปฏิกิริยา 

อธิบายไดโดยเ กิดจากการผสมที่ไม เหมาะสมของ

ปฏิกิริยาจึงไปจํากัดการถายโอนมวล ดังน้ันในระบบที่มี

ความหนืดสูงปจจัยสําคัญที่ควรคํานึงคือ การผสมใหเขา

กันและมีการถายโอนมวลที่ดี ฉะน้ันจึงควรใชปริมาณ

เอนไซมที่เหมาะสม เพื่อเปนการเพิ่มผลผลิตใหสูงข้ึน

และชวยลดคาใชจายได สําหรับปจจัยเรื่องปริมาณนํ้า 

ไม มีความจําเปนตองเติม นํ้าเพิ่มในสวนผสมของ

ปฏิกิริยา เพราะมีนํ้าอยู 1-2% โดยนํ้าหนักในปฏิกิริยา

อยูแลว ซ่ึงปริมาณนํ้าเทาน้ีก็เพียงพอที่จะทําใหเกิด

กิจกรรมของเอนไซมที่ดีได ดังน้ันสภาวะที่เหมาะสมใน

การผลิต DAG ใหไดปริมาณที่ยอมรับได (DAG 60% 

โดยนํ้าหนัก) คือ ไมมีการเติมนํ้า ปริมาณกลีเซอรอล

นอย (อัตราสวนโมลารเปน 2) อุณหภูมิ 60-65๐C เวลา 

4-5 ช่ัวโมง และใชไลเปสเพียง 5% โดยนํ้าหนัก ซ่ึง
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สภาวะน้ีเปนที่นาพอใจเน่ืองจากสามารถทําไดงายและ

มีคาใชจายที่ไมสูง ในการเพิ่มระดับการผลิต (scale-

up) เปน 20 กิโลกรัม พบวาผลท่ีไดคลายกับการผลิต

ในระดับหองปฏิบัติการ หลังจากทําใหบริสุทธ์ิโดยใช

วิธีการกล่ันแลว มีความบริสุทธ์ิของ DAG เปน 93% 

โดยนํ้าหนัก 

 ทั้ ง น้ี ก า ร ศึ กษาดั ง กล า วสอดคล อ ง กั บ 

Fregolente et al. (2008) ที่ศึกษาเรื่องปจจัยของนํ้าที่

จะเติมหรือไมเติมเพ่ิมในปฏิกิริยา โดยไดคัดเลือก

เอนไซมชนิดตาง ๆ ทั้งในรูปสารละลายและตรึงรูป ที่มี

ความสามารถในการผ ลิต  DAG และ  MAG ผ าน

ปฏิกิริยากลีเซอโรไลซิสของนํ้ามันถั่วเหลือง พบวา 

เอนไซมไลเปส Candida antartica มีความสามารถ

มากที่สุด ดังน้ันจึงใชเอนไซมน้ีศึกษาปจจัยตาง ๆ (คาที่

ดีที่สุด) ไดแก ปริมาณเอนไซม (10% ของนํ้าหนัก

นํ้ามัน) อัตราสวนโมลารของกลีเซอรอล/นํ้ามัน (8:1) 

และปริมาณนํ้า (1% ของกลีเซอรอล) ท่ีอุณหภูมิ 50๐C 

ติดตามเวลาตั้งแต 0-24 ช่ัวโมง พบวาได DAG และ 

MAG ที่ดีที่สุด อยูในชวง 45-48% และ 28-30% 

(นํ้าหนัก/นํ้าหนักของนํ้ามันทั้งหมด) ตามลําดับ และ

การใชเอนไซมไลเปสตรึงรูป ทําใหมีปริมาณกรดไขมัน

อิสระเกิดประมาณ 5% แตเม่ือใชเอนไซมไลเปสอิสระที่

มีการเติมนํ้าเพิ่ม (extra water) 3.5% ในระบบ ทําให

มีปริมาณกรดไขมันอิสระเพิ่มขึ้นและมี MAG ประมาณ 

23% เน่ืองจากปริมาณนํ้าที่เติมเพิ่มเขาไปในระบบจะ

ทําใหเกิดการแขงขันระหวางปฏิกริยาไฮโดรไลซิสและ

กลีเซอโรไลซิส ทําใหมีกรดไขมันอิสระเพิ่มขึ้น 

ปฏิกิริยาไฮโดรไลซิสบางสวนแลวตามดวย

ปฏิกริยาเอสเทอริฟเคช่ัน 

ปฏิกิริยาไฮโดรไลซิสบางสวนแลวตามดวย

ปฏิกริยาเอสเทอริฟเคช่ัน ในที่น้ีหมายถึง การผลิต 

DAG โดยใช 2 ปฏิกิริยารวมกันระหวางปฏิ กิริยา

ไฮโดรไลซิสบางสวน (partial hydrolysis) ของไขมัน

หรือนํ้ามัน เพื่อใหไดกรดไขมันอิสระแลวตามดวย

ปฏิ กิริยาเอสเทอริฟเคช่ันของกรดไขมันอิสระกับ 

กลีเซอรอล 

 Yamada et al. (2001) กลาววา การผลิต 

DAG ดวยปฏิกิริยาเอสเทอริฟเคช่ันแบบปฏิกิริยาขั้น

เดียว ทําใหมีคาใชจายดานวัตถุดิบแพงเน่ืองจากตองใช

กรดไขมันที่บริสุทธ์ิ สวนปฏิกิริยาไฮโดรไลซิสสามารถใช

นํ้ามันไดโดย ตรง โดยใชวิธีแยกองคประกอบดวยไอนํ้า

ที่อุณหภูมิสูง 250-260๐C ทําใหผลิตภัณฑที่ไดมีสีที่ไม

ตองการ จึงจําเปนตองทําการกล่ันตอ จนอาจทําให

ผลผลิตลดลงไดประมาณ 10% รวมทั้งอาจสูญเสีย 

ไฟโตสเตอรอลที่สําคัญ สวนปฏิกิริยากลีเซอโรไลซิส

สวนมากจะใชเวลานานประมาณ 10 ช่ัวโมงขึ้นไป ซ่ึงไม

เหมาะในการผลิตในระดับอุตสาหกรรม 

 ดังน้ันจึงมีการศึกษาการผลิตDAG ที่ประกอบ 

ดวยปฏิกิริยาไฮโดรไลซิสบางสวนของไขมันหรือนํ้ามัน 

ซ่ึงใชการแยกองคประกอบดวยไอนํ้า (ที่อุณหภูมิ 190-

240๐C) และเติมนํ้า 20-180 สวนโดยนํ้าหนักตอ 100 

สวนโดยนํ้าหนักของไขมันหรือนํ้ามัน ตามดวยปฏิกิริยา

เอสเทอริฟเคช่ันกับกลีเซอรอล เพื่อใหไดความบริสุทธ์ิ

ของ DAG ที่สูง โดยมีคาใชจายไมสูง (จากการใชไขมัน

หรือนํ้ามันที่ ไมแพงเปนวัตถุดิบ ) ใหมีประสิทธิภาพ

มากกวาการผลิตที่ใชปฏิกิริยาเอสเทอริฟเคช่ันและ 

กลีเซอโรไลซิสแบบเดิม และไมมีผลตอคุณภาพของ

นํ้ามัน เชน การเปล่ียนสีและลดการสูญเสียสารสําคัญที่

มีประโยชนในไขมันหรือนํ้ามัน 

 ขั้นตอนแรกของการผลิต คือการทําปฏิกิริยา

ไฮโดรไลซิสบางสวนของไขมันหรือนํ้ามัน ซ่ึงอาจใชวิธี

แยกองคประกอบดวยไอนํ้าที่อุณหภูมิ 190-240๐C 

สวนมากจะทําที่อุณหภูมิ 200-230๐C หรือวิธีทาง

เอนไซม ที่อุณหภูมิ 20-70๐C เน่ืองจากตองการผลิต 

DAG ดังน้ันจึงไมจําเปน ตองทําการแยกองคประกอบ

ดวยไอนํ้าใหได 100% ในปฏิกิริยาไฮโดรไลซิสของ
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ไขมันหรือนํ้ามันในขั้นตอนแรก จึงอาจทําใหไดกลีเซอร

ไรดบางสวน (partial glyceride) และมี TAG อยู 

โดยมากจะควบคุมใหมีปริมาณของกรดไขมันประมาณ 

67-96% โดยนํ้าหนัก ท่ีนิยมคือ 75-93% โดยนํ้าหนัก 

ซ่ึงชวยใหเวลาในการทําปฏิกิริยาเอสเทอริฟเคช่ันในขั้น

ที่สอง ส้ันลง เ น่ืองจากผลิตภัณฑท่ีไดจากการแยก

องคประกอบดวยไอนํ้ามีกลีเซอไรดอยูบางแลวบางสวน 

หลังจากปฏิกิริยาไฮโดรไลซิสบางสวน จะแยกวัฏภาค

นํ้ามันออกจากวัฏภาคนํ้าโดยการปนเหว่ียง กลีเซอรอล

ที่กระจายในสวนวัฏภาคนํ้า สามารถนํามาใชตอไดใน

ปฏิกิริยาเอสเทอริฟเคช่ันหลังจากกําจัดนํ้าออก หรืออีก

ทางเลือกหน่ึงคือ สวนผสมดังกลาวสามารถนํามาใชใน

ขั้นที่สองไดโดยไมตองแยกสวนวัฏภาคนํ้ามันออกกอน 

โดยมากผลิตภัณฑท่ีไดจากวิธีแยกองคประกอบดวยไอ

นํ้าบางสวนน้ีมักไมตองผานกระบวนการกล่ัน ทําใหมี

ขอดีคือ เ ม่ือใช นํ้ามันพืชเปนวัตถุดิบก็ยังคงไฟโตส- 

เตอรอลทีเ่ปนสารที่มีประโยชนไวไดในผลิตภัณฑ DAG 

ได 

 ขั้นที่สองของปฏิกิริยาเอสเทอริฟเคช่ัน ปจจัย

ที่เก่ียวของจะคลายกับปฏิกิริยาเอสเทอริฟเคช่ันท่ัวไป

คือ อัตราสวนโมลารของกรดไขมันที่ไดจากการแยก

องคประกอบดวยไอนํ้ากับกลีเซอรอล สวนมากใช

อัตราสวน 0.8-2.5 ปฏิกิริยาเอสเทอริฟเคช่ันจะดําเนิน

ไปไดเม่ือระบบไมมีนํ้า (หรือมีนอยท่ีสุด) หรือไมมีการ

เติ ม นํ้ านอกจาก นํ้าท่ีมาจากการ เตรี ยม เอนไซม 

ผลิตภัณฑที่ ได จากการ แยกองคประกอบได แ ก  

กลีเซอรอล เปนตน โดยการกําจัดนํ้าที่มีหรือที่เกิดขึ้นใน

ปฏิกิริยาสามารถทําได เชน ใชวัสดุดูดซับนํ้าหรือการทํา

แหงดวยสุญญากาศ โดยนิยมใชการทําแหงดวย

สุญญากาศ เน่ืองจากชวยหลีกเล่ียงการปนเปอนใน

ระบบของปฏิ กิริยา จากน้ันแยกเอนไซมออกจาก

ผลิตภัณฑของปฏิกิริยาที่ไดจากขั้นตอนที่สอง สวนกรด

ไขมันที่ไมไดเขาทําปฏิกิริยาและ MAG จะแยกโดยการ

กระบวนการทําใหบริสุทธ์ิทั่ว ๆ ไป 

ง า น วิ จั ย ส ว น ม า ก จ ะ ทํ า ใ น ร ะ ดั บ

หองปฏิบัติการ สวนในระดับ pilot plant ยังมีนอย 

ดังน้ันจะขอยกตัวอยางงานวิจัยที่เพิ่มระดับการผลิต 

(scale up) โดยมีการผลิตโดยใช packed bed 

bioreactor ดังน้ี 

Lo et al. (2008) เพิ่มกําลังการผลิต DAG 

ใน pilot plant โดยใช pilot packed-bed enzyme 

reactor ขนาด 6 ลิตร บรรจุกรดไขมัน 9 กิโลกรัม และ

กลีเซอรอล 1.44 กิโลกรัม  สภาวะที่ ใช ในการทํา

ปฏิกิริยาเอสเทอริฟเคช่ันตามคาที่เหมาะสมคือ เวลาใน

การทําปฏิ กิริยา 4.14 ช่ัวโมง ปริมาณเอนไซม 

Lipozyme RM IM 4% ของกรดไขมัน อุณหภูมิ 66.29
๐C ภายใตสุญญากาศที่ความดัน 133 mbar เพื่อกําจัด

นํ้าสวนเ กินออกจากระบบ โดยกรดไขมันและ 

กลีเซอรอล จะถูกผสมในถังปอนที่ความเร็วประมาณ 

500 รอบตอนาที ใชอุณหภูมิที่ 65๐C โดยสับสเตรทมี

อัตราการไหลประมาณ 3.5 ลิตรตอนาที สัมผัสกับ 

enzyme bed ที่ มีขนาดเสนผาศูนยกลาง 16.2 

เซนติเมตร  สูง 5.5 เซนติเมตร จากน้ันทดสอบ

ความสามารถในการนํากลับมาใชใหม (reusability) 

ของ Lipozyme RM IM (เปนเอนไซมไลเปสทาง

การคา) ใน Pilot Plant โดยทดสอบการผลิต DAG ใน

สภาวะที่เหมาะสมที่ตอเน่ืองกัน 10 ครั้ง โดยหาคา 

DAG % โดยนํ้าหนัก พบวาแมจะทําการทดลองถึง 10 

ครั้ง เอนไซม Lipozyme RM IM ก็ยังไมมีการสูญเสีย

กิจกรรมของเอนไซมอยางมีนัยสําคัญ ณ ที่สภาวะใน

การทําปฏิกิริยาน้ี ทั้งน้ีเพื่อตรวจสอบการเปล่ียนแปลง

ในอง ค ป ร ะกอบ ของ  DAG ซ่ึ ง อ าจ จะ เ กิ ด กา ร

เปล่ียนแปลงของความจําเพาะตอกรดไขมันของ

เอนไซม Lipozyme RM IM ที่ถูกนํามาใชซํ้า พบวาไม
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มีการเปล่ียนแปลงของความจําเพาะตอกรดไขมันของ

เอนไซมไลเปสในการผลิตน้ี 

 นอกจากน้ี Kristensen et al. (2005) เพิ่ม

ระดับการผลิต (scale up) DAG เปน 20 กิโลกรัม ใน 

pilot plant batch reactor ของปฏิกิริยากลีเซอโร- 

ไลซิสใชสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตเดียวดับในระดับ

หองปฏิบัติการ คือ ไมมีการเติมนํ้า ปริมาณกลีเซอรอล

นอย (อัตราสวนโมลารเปน 2) อุณหภูมิ 60-65๐C เวลา 

4-5 ช่ัวโมง และใชไลเปสเพียง 5% โดยนํ้าหนัก พบวา

ผลที่ไดคลายกับการผลิตในระดับหองปฏิบัติการ 

หลังจากการแยกและการทําใหบริสุทธ์ิไดผลผลิต DAG 

เปน 93% โดยนํ้าหนัก 

การผลิตนํ้ามันไดเอซิลกลีเซอรอลโดยใชวิธีทางเคมี 

 การผลิต DAG สามารถใช วิธีทางเคมีเปน

ตัวเรงปฏิกิริยาตาง ๆ ดังที่กลาวแลวไดเชนกัน ในที่น้ี

ขอยกตัวอยางงานวิจัยดังตอไปน้ี 

Jacobs et al. (2003) กลาววา ขอดีของวิธี

ทางเคมีเ ม่ือเทียบกับการใชเอนไซม  คือ ทําใหได

ผลิตภัณฑนํ้ามัน DAG ท่ีหลากหลายท่ีมีสมบัติทาง

กายภาพที่แตกตางกัน เ น่ืองจากการใช เอนไซม มี

ขอจํากัดของความสามารถในการทนความรอนของ

เอนไซม และการเคล่ือนยายหมูเอซิล เม่ือใชอุณหภูมิท่ี

สูงขึ้นในการทําปฏิกิริยา ตลอดจนขอจํากัดการใชใน

ไขมันที่ มีจุดหลอมเหลวสูง ดังน้ันงานวิจัยน้ี จึงเปน

ทางเลือกในการผลิตนํ้ามัน DAG ท่ีไมสามารถเตรียมได

จากวิธีทางเอนไซม โดย Jacobs et al. (2003) ได

ศึกษาการผลิตนํ้ามัน 1,3-DAG ดวยวิธีทางเคมี โดยใช

ปฏิกิริยากลีเซอโรไลซิสของนํ้ามัน (TAG) ทําปฏิกิริยา

กับตัวเรง (catalyst) ที่คํานึงถึงการเปล่ียนแปลงดานสี

และปริมาณตัวเรงใหนอยที่สุด เพื่อใหได DAG ที่มาก

ที่สุด 

ตัวอยางวิธีการทําปฏิกิริยาคือ นํานํ้ามัน 400 

กรัม ใสในขวดกนกลมขนาด 1 ลิตร ทําใหแหง (ตอง

กําจัดความช้ืนออกกอนที่จะเติมตัวเรงเพื่อใหตัวเรงทํา

ปฏิกิริยาไดมากที่สุด) โดยใหความรอนนํ้ามันที่ 90๐C 

ภายใต สุญญากาศ เปน เวลา 30 นาที  แล วเติ ม 

กลีเซอรอล 80 กรัม อัตราสวนโมลารของนํ้ามัน (TAG) 

ตอกลีเซอรอล ที่เหมาะสมอยูในชวง 1.5:1 ถึง 2.5:1 

และเติมโปแตสเซียมอะซิเตท 1 กรัม (ทําใหเกิดการ

เปล่ียนสีนอยที่ สุด และปริมาณตัวเรงที่ใชอยูในชวง 

0.01-1.0% ของตัวเรงตอนํ้าหนักของนํ้ามัน ซ่ึงตัวเรง

ควรใชในปริมาณที่นอยที่สุดเพื่อไมใหนํ้ามันมีสีเขมขึ้น

ในปฏิกิริยาที่ใชเวลานานขึ้นและชวยลดคาใชจายได) 

ในนํ้ามันที่ทําใหแหง เขยาทําปฏิกิริยาที่ 200๐C เปน

เวลา 2.75 ช่ัวโมง (ถาตองการใหมีการเปล่ียนแปลงสี

นอยที่สุด โดยเวลาอาจจะใชที่ 10 นาที-8 ช่ัวโมง แต

สวนมาก 20 นาที-4 ช่ัวโมง อุณหภูมิที่เหมาะสมอยู

ในชวง 190-240๐C) จากน้ันทําใหเย็นลงแลวปนเหว่ียง

เพื่อแยกวัฏภาคนํ้ามันออกจากกลีเซอรอลที่เหลือ เม่ือ

ส้ิน สุดปฏิ กิริ ย าต องกํา จัดตั ว เร งออก เพื่ อ ไม ให

เกิดปฏิกิริยายอนกลับ ซ่ึงจะได TAG กลับมา จนเปน

ผลให DAG ลดลง แตมี TAG เพิ่มขึ้น และหลังจากการ

ทําปฏิ กิ ริ ย ากลี เซฮ โร ไล ซิสแล ว  สามารถ กํา จัด 

โปแตสเซียมอะซิเตทโดยการทําใหเปนกลางดวยกรด

ฟอสฟอริก และนําผลิตภัณฑที่ไดไปกรองและปนเหว่ียง

แยกเกลือออกมา 

ทั้งน้ีองคประกอบกรดไขมันและองคประกอบ 

DAG ของนํ้ามัน DAG ที่ไดจากวิธีทางเคมีคลายกับ

องคประกอบของนํ้ามัน DAG ที่ไดจากวิธีทางเอนไซม 

และเปอรเซ็นต DAG ที่ไดเม่ือส้ินสุดปฏิกิริยากลีเซอ-

โรไลซิสที่ใชวิธีทางเคมีน้ัน มีคา DAG ประมาณ 40% 

โดยนํ้าหนัก 

Kase and Komatsu (2006) เปรียบเทียบ

การผลิต DAG ดวยวิธีทางเคมีและเอนไซมของปฏิกิริยา

เอสเทอริฟเคช่ัน และการผลิต DAG ดวยวิธีทางเคมี

และเอนไซมของปฏิกิริยากลีเซอโรไลซิส โดยขอดีของ
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ปฏิกิริยาเอสเทอริฟเคช่ันท่ีใชกรดไขมันกับกลีเซอรอล 

คือ สามารถปรับองคประกอบกรดไขมันของผลิตภัณฑ

ไดและได DAG มีความบริสุทธ์ิที่ดี สวนปฏิกิริยา 

เอสเทอริฟเคช่ันที่ใชเอนไซมมีขอดคีือยับยั้งการเกิดกรด

ไขมันไม อ่ิมตัวชนิดทรานส และสามารถกําหนด

องคประกอบกรดไขมันของผลิตภัณฑได และได DAG 

ที่ มีความบริ สุทธ์ิที่ดี  แต เ ม่ือตองการผลิตภัณฑที่ มี

องคประกอบกรดไขมันเหมือนกับไขมันหรือนํ้ามันท่ีใช

เปนวัตถุดิบ มักจะใชปฏิกิริยากลีเซอโรไลซิสของไขมัน

หรือนํ้ามันกับกลีเซอรอล เน่ืองจากกระบวนการผลิต

สามารถทําไดงาย โดยนาจะใชปฏิกิริยากลีเซอโรไลซิส

ดวยวิธีทางเคมีเพื่อลดเวลาในปฏิกิริยาและเพิ่มผลผลิต 

สวนวิธีที่ใชเอนไซมในปฏิกิริยากลีเซอโรไลซิสน้ันจะชวย

ยับยั้งการเกิดกรดไขมันชนิดทรานสที่ไมอ่ิมตัวได 

การศึกษาสมบัติทางเคมีกายภาพของนํ้ามันไดเอซิล 

กลีเซอรอลเม่ือผานกระบวนการทางความรอน 

การนํา DAG ไปใชควรคํานึงถึงสมบัติทางเคมี

กายภาพ อยางเชน  องคประกอบกรดไขมัน จุด

หลอมเหลว คาไอโอดีน คาความเปนกรด คาเปอร-

ออกไซด ซ่ึงขึ้นกับชนิดและความยาวของสายโซ ระดับ

ความไมอ่ิมตัวและปริมาณกรดไขมันท่ีถูกเอสเทอริไฟด 

(esterified fatty acid) โดยสมบัติตาง ๆ ดังท่ีกลาว

แลวมีความสําคัญในการกําหนดชนิดของผลิตภัณฑทาง

การคาที่สามารถนํา DAG ไปประยุกตใชได โดย

งานวิจัยที่ศึกษาสมบัติทางเคมีกายภาพของไขมันหรือ

นํ้ามัน DAG ยังมีนอย ตัวอยางเชน 

 Katsuta et al. (2008) เปรียบเทียบอัลดีไฮด

ที่ระเหยไดจากนํ้ามันท่ีมี DAG สูง (DAG-OILs) และ

นํ้ามันที่มี TAG สูง (TAG-OILs) ท่ีมีความแตกตางของ

ระดับความไมอ่ิมตัวของกรดไขมัน ในระหวางการทอด

แบบนํ้ามันทวมของมันฝรั่งแผนพบวา ปริมาณและ

องคประกอบของอัลดีไฮดที่ระเหยที่เกิดขึ้นระหวาง

กระบวนการทอดน้ันไมไดมีผลมาจากโครงสรางกลีเซอร

ไรด แตมีผลมาจากองคประกอบของกรดไขมันเปนหลัก 

จึงกลาวไดวานํ้ามันแมจะมีโครงสรางกลีเซอรไรดที่

ตางกัน แตก็มีกลไกในการเกิดการเส่ือมคุณภาพจาก

ปฏิกิริยาออกซิเดช่ันในระหวางการประกอบอาหารที่

เหมือนกัน ทั้งในนํ้ามันที่เส่ือมคุณภาพซ่ึงผานการทอด

เปนเวลานานก็เชนกัน สรุปไดวา DAG-OIL และ TAG-

OIL มีรูปแบบการเกิดอัลดีไฮดที่เหมือนกัน ถึงแมจะใช

เวลาในการทอดที่นานขึ้น อยางไรก็ตามควรมีการ

ประเมินทางดานประสาทสัมผัสประกอบดวยถึงแมวา

ผลทางสถิติจะไมแตกตาง เน่ืองจากปริมาณกรดไขมัน

อิสระใน DAG-OIL สูงกวา TAG-OIL ซ่ึงอาจมีผลตอ

ลักษณะทางประสาทสัมผัสได 

ทั้งน้ีผลการทดลองของ Katsuta et al. 

(2008) คลายคลึงกับงานวิจัยของ Shimizu et al. 

(2008) ที่ศึกษาการเส่ือมคุณภาพดวยความรอนของ

นํ้ามัน DAG และนํ้ามัน TAG ที่มีองคประกอบของกรด

ไขมันและปริมาณโทโคฟรอลเหมือนกัน ในระหวางการ

ทอดแบบนํ้ามันทวม โดยวิเคราะหตัวช้ีวัดที่บงบอกการ

เส่ือมคุณภาพของนํ้ามันตาง ๆ เพื่อใชในการเลือก

ตัวช้ีวัดที่สําคัญในการทดสอบการเส่ือมคุณภาพของ

นํ้ามัน DAG ได พบวาไมมีความแตกตางของการเส่ือม

คุณภาพดวยความรอนของนํ้ามันระหวางนํ้ามัน DAG 

และนํ้ามัน TAG ในระหวางการทอดแบบนํ้ามันทวม 

และแมใชเวลาในการทอดนานข้ึนจะไมมีผลตอการ

เปล่ียนแปลงองคประกอบ DAG โดยดูจากตัวช้ีวัดการ

เส่ือมคุณภาพนํ้ามัน ไดแก p-anisidine values และ

คาไอโอดีน พบวาคาตาง ๆ เหลาน้ีไมมีความแตกตาง

ระหวางนํ้ามัน DAG และ นํ้ามัน TAG สวนคาความเปน

กรดไมเหมาะสําหรับใชเปนตัวช้ีวัด เพราะคาความเปน

กรดเริ่มตนของนํ้ามัน DAG สูงกวานํ้ามัน TAG แมจะมี

ระดับการเกิดออกซิเดชันเทากัน เน่ืองจากนํ้ามัน DAG 

มีกรดไขมันอิสระสูงกวานํ้ามัน TAG จากงานวิจัยน้ีทํา



KKU Science Journal Volume 42 Number 168 Review
68 KKU Science Journal Volume 42 Number 1 Review 

 

 

ใหสามารถเลือกตัวช้ีวัดของการเส่ือมคุณภาพของนํ้ามัน 

DAG ที่เหมาะสมได 

จากงานวิจัยทั้งหมดที่แสดงการผลิตและคุณ 

สมบัติของนํ้ามัน DAG ดังที่กลาวมาแลว สามารถ

วิเคราะหไดวา การผลิต DAG สามารถเตรียมได 2 วิธี 

คือวิธีทางเคมีและการใชเอนไซม โดยการผลิต DAG 

ดวยวิธีทางเคมีจะทําปฏิกิริยาท่ีอุณหภูมิสูง (ประมาณ 

220-260๐C) ใชดางหรือสารอนินทรียเปนตัวเร ง 

(inorganic catalyst) เชน โซเดียม โพแทสเซียมหรือ

แคลเซียมไฮดรอกไซด เชน ในระดับอุตสาหกรรม

แบบเดิม DAG ถูกผลิตดวยวิธีทางเคมี โดยใชปฏิกิริยา

กลีเซอโรไลซิสหรือปฏิกิริยาเอสเทอริฟเคช่ันท่ีอุณหภูมิ 

180-230๐C โดยใชเบสเปนตัวเรงปฏิกิริยา ซ่ึงใหผล

ผลิตและความบริสุทธ์ิคอนขางต่ํา และวิธีทางเคมีน้ีมัก

ตองตามดวยขั้นตอนการทําใหบริสุทธ์ิตอเสมอ เพื่อให

ม่ันใจวาจะไดคุณภาพของผลิตภัณฑที่ตองการ 

 สวนวิธีทางเอนไซมสามารถเตรียม DAG ได

โดยปฏิกิริยาตาง ๆ โดยปฏิกิริยาท่ีนิยมใชในงานวิจัย

และในระดับอุตสาหกรรม ไดแก ปฏิกิริยาไฮโดรไลซิส

ของไขมันหรือนํ้ามันกับนํ้า ปฏิกิริยากลีเซอโรไลซิสของ

ไขมันหรือนํ้ามันกับกลีเซอรอล และการใช 2 ปฏิกิริยา

รวมกันระหวางปฏิกิริยาไฮโดรไลซิสบางสวนของไขมัน

หรือนํ้ามัน เพื่อใหไดไฮโดรไลเซทบางสวน (partial 

hydrolysate) ที่ มีกรดไขมันอิสระสูง แลวตามดวย

ปฏิ กิริยาเอสเทอริฟเคช่ันของกรดไขมันอิสระ กับ 

กลีเซอรอล เอนไซมที่ใชคือเอนไซมไลเปส โดยเอนไซม

ไลเปสที่ ใช มีทั้งแบบที่ มีและไม มีความจําเพาะตอ

ตําแหนง 1 และ 3 ในระบบของวิธีการทางเอนไซมน้ัน

อาจใชหรอืไมใชตัวทําละลายอินทรียก็ได ระบบที่ไมใช

ตัวทําละลายอินทรียจะเหมาะกับการใชในอุตสาหกรรม

อาหาร ทั้งน้ีเปนท่ีทราบกันดีวา เอนไซมไลเปสมี

ความจําเพาะในการเรงปฏิกิริยา (enzyme-catalyzed 

reaction) ทํา ให เอนไซม ไลเปสถู กนําไปใช ใน

กระบวนการตาง ๆ ที่เก่ียวกับการสังเคราะหหรือดัด

แปรไขมันหรือนํ้ามัน โดยมีขอดีคือ ปฏิกิริยาสามารถ

เกิดไดที่อุณหภูมิหองและที่ความดันบรรยากาศ เม่ือ

เทียบกับวิธีทางเคมีแบบเดิมที่มีคาใชจายดานพลังงาน

สูง และยังใหผลิตภัณฑที่มีลักษณะไมเปนที่ตองการ 

เน่ืองจากวิธีทางเคมีขาดความจําเพาะตอตําแหนงและ

ตองผานปฏิกิริยาหลายขั้นตอน สวนวิธีทางเอนไซมจะ

ไดปริมาณผลผลิตและความบริสุทธ์ิของ DAG ที่ดีกวา 

ดังน้ันวิธีทางเอนไซมจึงเหมาะสมในการผลิต DAG 

เ น่ืองจากใช สภาวะ ไม รุ นแรง  เ อนไซม ไล เปสมี

ความจําเพาะตอตําแหนง (regioselectivity) และมี

ผลกระทบตอส่ิงแวดลอมนอย 

 สวนการผลิต DAG ดวยปฏิกิริยากลีเซอโร- 

ไลซิส มีขอดีคือ เปนกระบวนการที่งาย ที่สามารถใช

นํ้ามันทั่วไปเปนวัตถุดิบไดโดยตรงโดยไมตองทําใหเกิด

กรดไขมันอิสระกอน ในปฏิกิริยากลีเซอโรไลซิส DAG 

สามารถเกิดไดทั้งจากการเคล่ือนยายออกของหมู 

เอซิลจาก TAG และจากการรวมกันของ MAG ใน

ระหว างปฏิ กิ ริ ย า  หรื อ เปนการแลก เป ล่ียนห มู

แอลกอฮอลระหวางไขมันและกลีเซอรอล แตมีขอจํากัด

กับนํ้ามันที่มีกรดไขมันที่อ่ิมตัวมาก 

ไขมันหรือนํ้ามันที่มี DAG เปนองคประกอบ 

สามารถนําไปใชไดเหมือนกับไขมันหรือนํ้ามันบริโภค

ทั่วไป รวมทั้งสามารถนําไปประยุกตใชอาหารประเภท

ที่มีองคประกอบแบบไขมันในนํ้า เชน เครื่องดื่ม ของ

หวาน ไอศกรีม เดรสซ่ิง ทอปปง มายองเนส และซอส 

อาหารประเภทที่มีองคประกอบแบบนํ้าในนํ้ามัน เชน 

มาการีนและสเปรด อาหารไขมัน เชน เนยถั่ว เนย

เทียมที่ใชทอดหรืออบ อาหารที่ผานกระบวนการตาง ๆ 

เชน เคก คุกก้ี พาย ขนมปง และช็อกโกแลต และ

อาหารอ่ืน ๆ เชน ผลิตภัณฑเน้ือสัตว และอาหารแช

แข็ง เปนตน 
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บทสรุป 

 ปฏิกิริยาสําคัญที่ใชในการผลิตนํ้ามันไดเอ- 

ซิลกลี เซอรอล ไดแก  ปฏิ กิริ ยาเอสเทอริฟ เค ช่ัน 

ปฏิกิริยากลีเซอโรไลซิส และการใชรวมกันระหวาง

ปฏิกิริยาไฮโดรไลซิสบางสวนของไขมันและนํ้ามันตาม

ดวยปฏิกิริยาเอสเทอริฟเคช่ัน โดยการใชเอนไซมไลเปส

เปนตัวเรงปฏิกิริยาคอนขางเหมาะสมตอการผลิตนํ้ามัน

ไดเอซิลกลีเซอรอล เน่ืองจากใชสภาวะท่ีไมรุนแรง ให

ปริมาณผลผลิตและความบริสุทธ์ิของผลิตภัณฑตามที่

ตองการ โดยการควบคุมปจจัยท่ีมีตาง ๆ ท่ีมีผลตอการ

เกิดปฏิกิริยาใหเหมาะสมเชน เวลาในการทําปฏิกิริยา 

ความเขมขนของเอนไซม อุณหภูมิในการทําปฏิกิริยา 

อัตราสวนโมลารของสับสเตรทและปริมาณนํ้า จะทําให

สามารถผลิตนํ้ามันไดเอซิลกลีเซอรอลท่ีมีปริมาณและ

คุณภาพที่สอดคลองกับความตองการได 
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