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บทที่ 6 
การเก็บเกี่ยวและการแปรรูปปาล์มน ้ามัน 

 
 การเก็บเกี่ยวปาล์มน ้ามันจัดเป็นกิจกรรมที่มีความส้าคัญเป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นกิจกรรมที่
เป็นปัจจัยที่มีผลต่อการก้าหนดปริมาณและคุณภาพของปาล์มน ้ามันที่ได้จากการสกัดน ้ามันปาล์มดิบ 
โดยปริมาณน ้ามันดิบนั นนิยมค้านวณจากอัตราส่วนของน ้ามันที่สกัดได้ต่อผลผลิตทะลายปาล์ม ซึ่งมี
ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพดังกล่าวนั น ได้แก่ การดูแลรักษา พันธุ์ และระยะเวลาที่เหมาะสมต่อการเก็บเกี่ยว
ทะลายปาล์ม โดยปัจจัยที่ส้าคัญที่สุดต่อคุณภาพและอัตราส่วนนั นก็คือ การเก็บเกี่ยวทะลายปาล์มที่
เหมาะสมนั่นเอง 
การพัฒนาการของผลปาล์มน ้ามัน 
 การพัฒนาการตั งแต่เร่ิมผสมเกสรไปจนกระทั่งสุกแก่จะใช้เวลาประมาณ 5 ½ - 6 เดือน แต่ทั งนี 
อาจจะมีความคลาดเคลื่อนบ้างทั งนี ขึ นกับความอุดมสมบูรณ์ของต้น ฤดูกาลที่แตกต่างกัน โดยในช่วงที่
มีฝนตกติดต่อกันจะส่งผลให้ผลปาล์มสุกแก่เร็วขึ น ส้าหรับส่วนที่ใช้ส้าหรับสกัดน ้ามันจะเกิดจาก  
2 ส่วนด้วยกัน คือ ส่วนที่เป็นเลือกผล (Mesocarp) และส่วนที่เป็นเนื อผล (Kernel)  
 การพัฒนาการของผล จะสามารถแบ่งได้เป็น 3 ระยะได้แก่ 

1. การพัฒนาการของเปลือกชั นนอก เร่ิมตั งแต่ติดผล หลังจาก 3 สัปดาห์ไปแล้ว โดยการพัฒนา
ในส่วนของเปลือกยังคงด้าเนินต่อไป จากนั นเซลต่างๆในรังไข่จะเร่ิมแบ่งตัวและเร่ิมแบ่งหน้าที่อย่าง
ชัดเจน โดยมีการพัฒนาชั นเปลือกและกะลาไปเร่ือยๆจนกระทั่งในสัปดาห์ที่ 15 ก็จะเห็นเส้นใย 

2. การพัฒนาการของเนื อใน จะมีการพัฒนาควบคู่ไปกับการพัฒนาของกะลา โดยจะเร่ิมเมื่อ
ปาล์มอายุ 3 สัปดาห์ขึ นไป เนื อเยื่อของกะลาจะพัฒนาจากสีขาวเป็นสีน ้าตาลเข็ม หลังสัปดาห์ที่ 13 และ 
14 ไปแล้ว การพัฒนาของเนื อในกะลาจะหยุดการเพิ่มขนาด  

3. การเปลี่ยนสีผล มีการเพิ่มขึ นของคลอโรฟิลล์ในชั นเปลือกและมีการเพิ่มขึ นจนถึงปริมาณ
สูงสุดเมื่อปาล์มน ้ามันมีอายุ 14-15 สัปดาห์ หลังจากนั นคลอโรฟิลล์ก็จะเร่ิมสลายไป เนื อในเร่ิมหยุดการ
ขยายขนาด และเร่ิมมีการเปลี่ยนแปลงของสีชั นเปลือก ท้าให้เกิดการสะสมปริมาณคาร์โรทีนเพิ่มขึ น 
ในขณะที่ปริมาณของคลอโรฟิลล์ลดลง การเพิ่มขึ นของปริมาณคาร์โรทีนจะเพิ่มไปพร้อมๆกับการเพิ่ม
ปริมาณน ้ามันในชั นเปลือก โดยคาร์โรทีนในผลอ่อนจะท้าหน้าที่ในการดูดซับพลังงานแสงที่มีความยาว
คลื่นใกล้เคียงกับรังสี Ultra-violet ในขณะที่คาร์โรทีนในผลแก่จะท้าหน้าที่คล้ายฉนวนในการป้องกัน
การออกซิเดชั่นของน ้ามัน 
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การเปลี่ยนสีเปลือกปาล์มน ้ามัน มี 3 ประเภท คือ   
1)Virescens  fruit ผลปาล์มดิบมีสีเขียว  เมื่อสุกเป็นสีส้ม และจุกของผลหลุดร่วง ที่ปลายยอด

ของผลมี persistent stigma ซึ่งมีวงแหวนสีเขียวอยู่รอบๆ  
2)Nigrescens fruit ผลปาล์มดิบมีสีม่วงเข้มจนถึงด้า เมื่อสุกเป็นสีแดงส้ม  และจุกของผลมี 

สีน ้าตาลหรือด้าเหมือนเดิมไม่ว่าดิบหรือสุก   
3)Albescens มีสีผิวเปลือกเมื่อสุกเป็นสีเหลืองซีด  โดยทั่วไปพบน้อยมาก 
 
 
 
 
 
 
 

Virescens  fruit       Nigrescens fruit 
 
ในช่วงที่ปาล์มน ้ามันแก่จัดช่วงนี จะเกิดแป้งในปริมาณค่อนข้างสูง จากนั นจึงค่อยๆเปลี่ยนเป็น

น ้ามัน เรียกว่า กลีเซอไรด์ (Glyceride) จากนั นหลังจากที่สีของผลเร่ิมเปลี่ยนแปลง ก็จะสร้างเอนไซม์
ชนิดหนึ่ง เรียกว่า ไลเปส (lipase) ท้าหน้าที่ในการเปลี่ยนกลีเซอไรด์ให้เป็นกรดไขมันอิสระกับ  
กลีเซอรอล ในช่วงที่ผลปาล์มเร่ิมสุกปริมาณกรดไขมันอิสระยังมีในระดับน้อย แต่เมื่อมีการตัดทะลาย
ปาล์มออกจากต้นปริมาณกรดไขมันอิสระจะค่อยๆเพิ่มขึ นในส่วนของเปลือกผล ประมาณ 1-5% ภายใน
เวลาประมาณ 20 นาที แต่หากมีการเก็บเกี่ยวที่ไม่ถูกต้อง เกิดการตกกระทบลงสู่พื นในระหว่างการเก็บ
เกี่ยวก็จะส่งผลให้เกิดปริมาณกรดไขมันอิสระเพิ่มขึ นอีกหลายชนิด ได้แก่ Linoleic acid, Myristic acid, 
Oleic acid, Palmitic acid, และ Stearic acid เป็นต้น โดยยิ่งมีปริมาณกรดไขมันอิสระมากขึ นเท่าใด 
ก็ส่งผลให้คุณภาพของผลผลิตปาล์มน ้ามันลดต่้าลงมากเท่านั น 

องค์ประกอบของทะลายและเปอร์เซ็นต์น ้ามันต่อทะลาย พบว่า ส่วนที่สามารถจะสกัดน ้ามันได้
มี 2 ส่วน คือ เปลือกนอกและเมล็ด มีสัดส่วนเป็น 62.35% และ 10.85% ของทะลาย และส่วนที่ไม่มี
น ้ามัน คือ ก้านผลและก้านทะลาย มีสัดส่วนเป็น 9.35% และ 17.44% ของทะลาย นอกจากนี จะพบว่า 
ทะลายปาล์มน ้ามันที่มีการพัฒนาสีผล 100% มีน ้ามันต่อทะลาย 28.37% น ้าในเนื อผล 34.38%  
ส่วนทะลายที่มีการสุกแก่เพียง 60-70% มีน ้ามันต่อทะลาย 19.01% น ้าในเนื อผล 53.35% 
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ดัชนีการเก็บเกี่ยวปาล์ม 
ดัชนีการเก็บเกี่ยวปาล์มน ้ามันนอกจากจะสามารถประเมินจากสีเปลือกแล้ว ยังสามารถประเมิน

จากผลปาล์มน ้ามันที่สุกและร่วงหล่นลงพื นดิน เช่น ทะลายปาล์มที่จัดได้ว่าอยู่ในช่วงที่สุกพอดี  
ควรมีผลปาล์มร่วงลงพื นดินเฉลี่ยประมาณ 2 ผล/น ้าหนักทะลายปาล์มสด 1 กิโลกรัม แต่ทั งนี อาจจะต้อง
สังเกตุลักษณะอ่ืนๆควบคู่ไปด้วยเช่นกัน นอกจากนี หากพบว่ามีการปล่อยให้ทะลายปาล์มน ้ามันสุก
เกินไปก็จะส่งผลให้เกิดกรดไขมันอิสระเพิ่มสูงขึ นอย่างรวดเร็วอีกด้วย ซึ่งไม่เป็นผลดีต่อการจ้าหน่าย
ผลผลิตปาล์มน ้ามันของเกษตรกร ดังนั นสิ่งที่ต้องค้านึงเป็นอันดับต้นๆของการผลิตปาล์มน ้ามันนั่นก็คือ 
ระยะการเก็บเกี่ยวผลผลิตปาล์มน ้ามันที่เหมาะสมเพื่อลดปริมาณการเกิดกรดไขมันอิสระ 

การก้าหนดระยะเวลาและรอบการเก็บเกี่ยวที่เหมาะสมนั น ต้องพิจารณาถึงความสัมพันธ์
ระหว่างปริมาณของผลปาล์มสุกในทะลายกับค่าใช้จ่ายแรงงาน ค่าขนส่ง สภาพดินฟ้าอากาศและ 
การขึ นลงของราคาปาล์มสดในขณะนั น โดยปกติจะพบว่าราคานั นจะค่อนข้างมีความผันผวนตลอดเวลา
ด้วยเช่นกัน  

 
 
 
 
 

สีทะลาย ผล และเนื อผลท่ีพัฒนา 100% 
 
 
 
 
 
 

สีทะลาย ผล และเนื อผลท่ีพัฒนา 80-90% 
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สีทะลาย ผล และเนื อผลท่ีพัฒนา 65% 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ทะลายปาล์มสุกสีส้ม        ทะลายปาล์มสุกสีแดง 
มาตรฐานคุณภาพทะลายปาล์ม 
 ส้านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ. 2552  ได้ก้าหนดชั นคุณภาพทะลายปาล์ม
น ้ามัน เป็น 3 ชั น ดังนี  

1. ชั นพิเศษ (extra class) ทะลายปาล์มน ้ามันชั นนี ต้องมีคุณภาพดีที่สุด  มีทะลายปาล์มสุก  
ไม่น้อยกว่า 90 % และทะลายกึ่งสุก ไม่เกิน 10 % ของจ้านวนทะลายปาล์มน ้ามันในรุ่น หรือมีสัดส่วน
น ้ามันต่อทะลาย ไม่น้อยกว่า 24 % 

2. ชั นหนึ่ง (class  I) ทะลายปาล์มน ้ามันชั นนี ต้องมีคุณภาพดีที่สุด  มีทะลายปาล์มสุกไม่น้อย
กว่า 80 % และทะลายกึ่งสุก ไม่เกิน 20 % ของจ้านวนทะลายปาล์มน ้ามันในรุ่น หรือมีสัดส่วนน ้ามัน 
ต่อทะลาย ไม่น้อยกว่า 22 % 

3. ชั นสอง (class  II) ทะลายปาล์มน ้ามันชั นนี ต้องมีคุณภาพดีที่สุด  มีทะลายปาล์มสุกไม่น้อย
กว่า 70 % และทะลายกึ่งสุก ไม่เกิน 30 % ของจ้านวนทะลายปาล์มน ้ามันในรุ่น หรือมีสัดส่วนน ้ามัน 
ต่อทะลาย ไม่น้อยกว่า 20 % 
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เคร่ืองมือการเก็บเกี่ยวปาล์มน ้ามัน 
1. เสียมแทงทะลายปาล์ม หน้ากว้างประมาณ 4 นิ ว ด้ามยาว เบา โดยทั่วไปจะใช้กับปาล์ม 

อายุไม่เกิน 8 ปี และมีความสูงไม่เกิน 9-10 ฟุต 
2. มีดขอด้ามยาว เหมาะส้าหรับต้นปาล์มน ้ามันที่มีอายุมากกว่า 8 ปี เนื่องจากการใช้เสียมแทง

นั นไม่สะดวก การใช้มีดขอนั นควรมีการลับให้คมอยู่เสมอเพื่อสามารถใช้ผ่อนแรงในการเก็บเกี่ยว
ทะลายปาล์มน ้ามันได้เป็นอย่างดี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เสียมส้าหรับตัดแต่งทะลายและทางปาล์มน ้ามัน 
 
วิธีการเก็บเกี่ยวปาล์มน ้ามัน 
 1. ควรมีการตัดแต่งทางล้าเลียงปาล์มน ้ามันในแต่ละแปลงให้เรียบร้อย สะดวกต่อการตัดและ
การขนย้าย 
 2. ควรมีการวางทางใบปาล์มน ้ามันที่ตัดแต่งแล้วให้เป็นระเบียบอย่าให้ปิดกั นทางระบายน ้าใน
แปลง 
 3. ควรคัดเลือกทะลายปาล์มสุกโดยการสังเกตจากมาตรฐานของสีผล ซึ่งผลจะเปลี่ยนเป็น 
สีส้มแดงและจ้านวนผลสุกที่ร่วงหล่นลงบนพื นประมาณ 10-12 ผล  
 4. ควรมีการตัดขั วทะลายปาล์มให้สั นที่สุดเพื่อให้ง่ายต่อการขนส่ง และเพื่อให้สะดวก  
ต่อการเข้าสู้โรงงาน และจะยังให้ไม่ถูกกดราคาจากโรงงานผู้รับซื ออีกด้วย  

5. การเก็บรวบรวมผลผลิตปาล์มน ้ามัน จ้าเป็นต้องค้านึงถึงความบอบช ้าที่อาจจะเกิดขึ นได้จาก
การเทผลผลิตรวมไว้ด้วยกันจนอาจส่งผลให้ปริมาณกรดไขมันอิสระจะเพิ่มมากขึ น 
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การเก็บเกี่ยวปาล์มน ้ามัน 
ปาล์มน ้ามัน อายุ 2-5 ปี เมื่อปาล์มน ้ามันให้ดอกตัวเมียประมาณ 50 %ของพื นที่ ก็จะเร่ิมเด็ดดอก

ทิ ง ควรมีการเด็ดดอกทิ งติดต่อกันประมาณ 6-18 เดือน ซึ่งจะส่งผลให้สามารถเก็บเกี่ยวปาล์มน ้ามันได้
ครั งแรกเมื่อปาล์มน ้ามันอายุ 3-4 ปี ถ้าหากเป็นช่อดอกอ่อนจะสามารถใช้วิธีดึงช่อดอกด้วยมือได้  แต่ถ้า
เป็นช่อดอกที่มีอายุมากกว่า 6 เดือน ควรใช้สิ่วใบแคบเพื่อป้องกันไม่ให้ต้นปาล์มน ้ามันเกิดบาดแผล  
การเด็ดช่อดอกทิ งท้าให้มีการสะสมคาร์โบไฮเดรตในล้าต้นเพิ่มขึ น  ทะลายที่ได้จะมีคุณภาพและมีความ
สมบูรณ์มากขึ น  แต่หากไม่มีการตัดช่อดอกปาล์มชุดแรกทิ งจะส่งผลให้ ทะลายปาล์มน ้ามันในชุดนั น 
มีขนาดเล็กและคุณภาพต่้า ทั งในแง่จ้านวนผลต่อทะลายและเปอร์เซ็นต์น ้ามันในเนื อผล และยังส่งผลให้
มีการสะสมทะลายเน่ามากขึ นด้วย ส้าหรับเคร่ืองมือที่ใช้เก็บเกี่ยวปาล์มน ้ามันที่อายุนี จะเป็นเสียมขนาด
เล็ก ความกว้าง 7-12 ซม. ความยาว 25 ซม. ความยาวตลอดทั งตัวเสียมและด้าม คือ 145 ซม. โดยใช้เสียม
แทงไปตรงก้านทะลาย  และตัดให้ชิดทะลาย ก้านทะลายไม่ควรยาวเกิน 5 ซม. ส้าหรับปาล์มน ้ามันที่
อายุน้อยควรหลีกเลี่ยงการตัดทางใบที่มีสีเขียว เนื่องจากทางใบปาล์มน ้ามันที่มีสีเขียวยังคงมี
ประสิทธิภาพในการสังเคราะห์แสงและสามารถเปลี่ยนรูปพลังงานเป็นคาร์โบไฮเดรตสะสมในล้าต้น  
ส่งผลให้ต้นปาล์มน ้ามันมีความสมบูรณ์และแข็งแรงมากขึ น 

ปาล์มน ้ามันอายุ 5 ปีขึ นไป  การเก็บเกี่ยวปาล์มน ้ามันอายุมากกว่า 5 ปี แตกต่างจากปาล์ม 
อายุน้อยกว่า 5 ปี เนื่องจากต้นปาล์มน ้ามันสูงท้าให้การท้างานและการดูความสุกของทะลายยากขึ น  
เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บเกี่ยวจะใช้เป็นใบมีดรูปเคียว ยาวประมาณ 60 ซม. ด้ามเป็นไม้ไผ่หรือ
อะลูมิเนียม  ซึ่งการตัดทะลายท้าโดยการเอาใบมีดเกี่ยวกับก้านทะลายแล้วออกแรงดึงลง ถ้าทะลายไม่
หลุดให้เลื่อนใบมีดมาไว้ที่ตรงปลายทะลายแล้วดึงเพื่อให้ห่างจากใบที่ไม่ต้องการตัด เมื่อใช้ใบมีดรูป
เคียวตัดทะลายก็จะตัดใบรองทะลายออกด้วย  ควรตัดทางใบให้เหลือทางใบรองรับทะลายปาล์มน ้ามัน 
2 ทาง และน้าทางใบที่ตัดแต่งมาเรียงระหว่างแถวปลูก และทุก ๆ 4-5 ปีควรวางสลับแถวเพื่อเพิ่มปริมาณ
อินทรียวัตถุให้แก่ดิน นอกจากนั นต้องมีการดูแลต้นปาล์มน ้ามัน  โดยต้องมีการเลาะทางเก่า ต้นเฟิร์น 
ต้นปาล์มที่งอกในกาบของทางใบปาล์มน ้ามัน และท้าความสะอาดรอบคอต้นโดยการเอาช่อดอกตัวผู้
และทะลายที่เป็นโรค  เพื่อป้องกันการสูญเสียของผลผลิตจากลูกร่วงที่จะร่วงลงมาสะสมที่กาบทางใบ
ปาล์มน ้ามัน 
รอบหรือความถี่ของการเก็บเกี่ยว 
 รอบหรือความถี่ของการเก็บเกี่ยวปาล์มน ้ามันในแต่ละแปลงจะมีรอบของการเก็บเกี่ยวแตกต่าง
กัน  บางสวนอาจเก็บเกี่ยว 2 ครั งต่อเดือน  ในขณะที่สวนที่มีขนาดเล็กจะมีรอบของการเก็บเกี่ยวถี่ขึ น  
รอบของการเก็บเกี่ยวจะเปลี่ยนไปตามฤดูกาล มาตรฐานความถี่ที่ใช้ของประเทศไนจีเรีย คือ ทุกๆ 7 วัน 
ถ้ามีผลผลิตออกมามาก ความถี่ก็ถี่ขึ นด้วย ในมาเลเซีย ช่วง 6 เดือนแรก รอบความถี่จะทุกๆ เดือน และ  
1 ปีต่อไป เก็บทุกๆ 15 วัน หลังจากนั นเก็บทุก 7- 10 วัน โดยทั่วไปรอบการเก็บเกี่ยวที่แม่นย้าที่สุด  
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จะขึ นอยู่กับมาตรฐานความสุกและดัชนีการเก็บเกี่ยว ซึ่งได้แก่ จ้านวนผลร่วง  ถ้าปล่อยให้ผลร่วงมาก
เกินไปก็จะท้าให้สูญเสียคุณภาพของน ้ามัน  
ความสุก  

การเก็บเกี่ยวปาล์มน ้ามันที่มีความสุกแก่ที่เหมาะสมจะส่งผลให้มีการขายในราคาที่สูงขึ นและ
จะยังส่งผลให้มีคุณภาพน ้ามันที่ดีอีกด้วย ส้าหรับรูปแบบการสุกของทะลายปาล์มน ้ามันจะเร่ิมสุกจาก
ชั นนอกของทะลายก่อน โดยเมื่อผลปาล์มเร่ิมสุกจะมีการเปลี่ยนแปลงในส่วนของสีผิวเปลือกผล เช่น 
เปลี่ยนจากผลดิบสีด้าเป็นสีส้มแดง หรือผลดิบสีเขียวเป็นสีส้ม ในระยะนี ผลปาล์มมีการหลุดร่วงจาก
ทะลายปาล์ม ดังนั นการเปลี่ยนแปลงสีเปลือกและการหลุดร่วงของผลสามารถใช้เป็นดัชนีการเก็บเกี่ยว
ปาล์มน ้ามันได้เป็นอย่างดี ช่วงระยะเวลาหลุดร่วงของผล  อยู่ในช่วง 11-20 วันขึ นอยู่กับขนาดของ
ทะลาย ในสวนปาล์มน ้ามันขนาดใหญ่ จะใช้การหลุดร่วงของผลปาล์มน ้ามันจ้านวนเล็กน้อย  ในช่วงที่
ผลปาล์มสุกจะมีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ  โดยเนื อผลปาล์มอ่อนนุ่มลง ท้าให้มีรอยช ้าและเกิด
บาดแผลได้ง่าย ซึ่งการเกิดบาดแผลของผลปาล์มจะส่งผลให้มีการท้างานของเอนไซม์เพิ่มสูงขึ น  
ซึ่งเอนไซม์จะท้าให้เกิดการเปลี่ยนจากน ้ามันเป็นกรดไขมันอิสระ โดยทั่วไปทะลายปาล์มที่สุกมีกรด
ไขมันอิสระประมาณ 0.5% เมื่อส่งทะลายปาล์มน ้ามันไปยังโรงงานจะมีค่ากรดไขมันอิสระ ประมาณ 
2.0% น ้ามันปาล์มดิบที่สกัดได้ตามมาตรฐานควรมีค่ากรดไขมันอิสระไม่เกิน 5%  
มาตรฐานความสุก  

การเก็บเกี่ยวปาล์มน ้ามัน เพื่อให้ได้ปริมาณน ้ามันสูงสุดและมีปริมาณกรดไขมันอิสระ เป็นที่
ยอมรับทางเศรษฐกิจนั นมีหลายเกณฑ์มาตรฐาน  แต่โดยทั่วไปจะใช้เกณฑ์ คือ ควรมีผลร่วงบนพื นดิน
อย่างน้อย 2 ผล ต่อ 1 กิโลกรัม ถ้าทะลายขนาด 10 กิโลกรัม มีจ้านวนผลร่วงน้อยกว่า 20 ผล ก็ให้รอเก็บ
ในรอบต่อไป ถ้ามีรอบเก็บเกี่ยวทุกๆ 10 วัน หรือสภาพค่อนข้างชื น แต่ถ้าทะลายมีขนาด 10 กิโลกรัม 
และมีผลร่วงบนดิน 15 ผลก็สามารถเก็บเกี่ยวทะลายนั นได้  การวิเคราะห์เปอร์เซ็นต์น ้ามันต่อหนักแห้ง
ของผลชั นใน ชั นนอกของทะลาย  และผลร่วง ไม่มีความแตกต่างกัน  
คุณภาพของน ้ามัน 

น ้ามันปาล์มดิบที่สกัดได้ (crude palm oil) จากทะลายปาล์มสดต้องมีกรดไขมันอิสระ  
(free fatty acid) ไม่เกิน 5 % ซึ่งกรดไขมันอิสระที่เกิดขึ นมีผลต่อคุณสมบัติทางกายภาพของน ้ามันเช่น 
จุดหลอมเหลว และจุดตกผลึก และนอกจากนี ในน ้ามันที่มีกรดไขมันอิสระสูง  ในขบวนการกลั่นน ้ามัน
บริโภคต้องมีค่ากรดไขมันอิสระไม่เกิน 0.2 % จึงต้องมีการก้าจัดกรดไขมันอิสระออกจากน ้ามันใน
ขั นตอนของการกลั่นใส  ท้าให้ปริมาณน ้ามันกลั่นใสลดลง ดังนั นการจะเพิ่มคุณภาพน ้ามันปาล์มดิบ
จ้าเป็นต้องทราบปัจจยัที่มีผลต่อการสร้างและยับยั งกรดไขมันอิสระ 
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ปัจจัยท่ีมีผลต่อการสร้างกรดไขมันอิสระ 
1. การได้รับแรงกระเทือนทางกายภาพ เช่น การเก็บเกี่ยวและการขนส่ง  ส่งผลให้เซลล์ในชั น

เปลือกบอบช ้า  ท้าให้เกิดปฏิกิริยาทางเคมี เกิดการhydrolysis ของน ้ามัน  ท้าให้มีการสร้างกรดไขมัน
อิสระขึ นซึ่งมักเกิดกับทะลายที่มีความสุกมากเกินไป  

2. การเก็บเกี่ยวทะลายปาล์มน ้ามันที่สุกเกินไป  ในส่วนของผนังเซลล์ที่หุ้มน ้ามัน (ถุงน ้ามัน) 
จะเปราะแตกได้ง่ายกว่าทะลายปาล์มน ้ามันที่สุกพอดี  การเก็บเกี่ยวปาล์มน ้ามันในระยะนี จะส่งผลให้ผล
ปาล์มจะได้รับอิทธิพลของแรงกระทบกระเทือนมากกว่าท้าให้เซลล์แตกหักได้ง่าย  ท้าให้มีการสร้าง
กรดไขมันอิสระมากขึ น 

3. เชื อจุลินทรีย์  เชื อจุลินทรีย์สามารถเข้าไปท้าลายผลปาล์มน ้ามันได้ในสภาพของปาล์มน ้ามัน
ที่ได้รับการกระทบกระเทือนจนเกิดบาดแผล  ซึ่งจุลินทรีย์จะไปช่วยเร่งการสร้างกรดไขมันอิสระให้เกิด
มากขึ น 

4. ระยะเวลาเก็บเกี่ยวจนถึงโรงงานสกัด  ระยะเวลาการขนส่งและการดูแลทะลายปาล์มหลังเก็บ
เกี่ยวมีผลต่อการสร้างกรดไขมันอิสระเป็นส่วนที่ส้าคัญ  เนื่องจากทะลายสุกจะมีการเจริญเติบโตของ
เอนไซม์ไลเปสในช่วงสัปดาห์สุดท้ายของการพัฒนาของทะลายปาล์มและจะเพิ่มสูงขึ นเมื่อมีสภาวะที่
เหมาะสมเช่น มีน ้า และอุณหภูมิที่เหมาะสม จะท้าให้ค่ากรดไขมันอิสระในน ้ามันที่สกัดได้จากทะลาย
เพิ่มขึ น  

การแปรรูปปาล์มน ้ามัน 
 ส้าหรับสถานการณ์การผลิตน ้ามันในตลาดโลก พบว่า  ปาล์มน ้ามันเป็นพืชน ้ามันที่มีศักยภาพที่
ใช้ส้าหรับการบริโภคและอุปโภคมากที่สุดเป็นอันดับต้นๆ นอกจากนี ยังสามารถให้ปริมาณน ้ามัน /
หน่วยพื นที่ปลูกสูงมาก เมื่อเปรียบเทียบกับถั่วเหลืองและเมล็ดแรพ โดยการสกัดน ้ามันปาล์มจะสามารถ
สกัดได้จาก 2 ส่วน คือ ส่วนของเปลือกนอกและจากเมล็ด ซึ่งมีองค์ประกอบทางเคมีที่แตกต่างกัน  
แต่ทั งนี จะเห็นว่าทั งในส่วนของน ้ามันมะพร้าว น ้ามันถั่วเหลือง น ้ามันถั่วลิสง น ้ามันหมู คือ สารอินทรีย์
จ้าพวกหนึ่งที่เรียกว่าเอสเตอร์ซึ่งโมเลกุลประกอบด้วยสารเคมี 2 ชนิด คือ กลีเซอรอลหรือกลีเซอรีน 
และกรดอินทรีย์หรือกรดคาร์บอกซิลิกเชื่อมต่อกันด้วยพันธะเคมีที่แข็งแรง 

ประเภทของการสกัด 
1. น ้ามันปาล์มจากเปลือกนอก 
น ้ามันปาล์มโดยทั่วไปหีบได้จากเปลือกนอกของผลปาล์มเมื่อหีบจะได้น ้ามันปาล์มดิบ  

มีลักษณะเหลวมีน ้าปนอยู่  หลังจากนั นจะน้ามากรองแยกสิ่งสกปรกและเส้นใยออก แล้วน้าไปขจัด
ความชื นให้อยู่ในมาตรฐาน เพื่อลดการเกิดปฏิกิริยาไฮโดรไลซีส  ระหว่างการเก็บทะลายขนส่งน ้ามัน
ปาล์มดิบที่ได้บรรจุลงเก็บในถัง  เพื่อรอน้าขายให้กับโรงกลั่นใสน ้ามันปาล์มต่อไป 
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น ้ามันปาล์มดิบแยกเป็น 2 ส่วน  ส่วนใสและส่วนที่เป็นไข  โดยทั่วไปจะหลอมเหลวประมาณ  
40 องศาเซลเซียส และจุดแข็งตัวระหว่าง 25-50 องศาเซลเซียส ซึ่งขึ นอยู่กับชนิดและปริมาณกรดไขมัน
ที่เป็นองค์ประกอบอยู่  น ้ามันปาล์มดิบจะมีลักษณะสีแดงส้ม ซึ่งเป็นส่วนของสารคาร์โรทีนอยด์  
ประกอบด้วยเม็ดสีที่เรียกว่า คาโรทีน  ไลโคปีน  และซินโตฟิล  และอาจมีกลิ่นซึ่งเกิดจากปฏิกิริยาออก
ซิเดชั่นของP-ionome น ้ามันปาล์มดิบมีองค์ประกอบของกรดไขมัน  

2. น ้ามันปาล์มเมล็ดในปาล์ม 
เมล็ดในปาล์มจะมีน ้ามันประมาณ 46-57% การหีบน ้ามันเมล็ดในท้าได้โดยหีบด้วยแรงอัดสูง ๆ 

หรือสกัดด้วยตัวท้าละลาย น ้ามันที่ได้แตกต่างจากน ้ามันจากเปลือกปาล์ม  แต่มีคุณสมบัติและ
ส่วนประกอบใกล้เคียงกับน ้ามันมะพร้าว น ้ามันเมล็ดในจะใสไม่มีสีถึงสีเหลืองอ่อน กรดไขมันที่มีอยู่
ส่วนมากจะเป็นกรดไขมันอิ่มตัวคล้ายกับที่พบในน ้ามันมะพร้าว 
กระบวนการผลิตน ้ามันปาล์ม ประกอบด้วย 2 กระบวนการหลัก คือ 
1. กระบวนการสกัดน ้ามันปาล์ม (Mill Processing) 

ทะลายปาล์มน ้ามันที่ได้จากการเก็บเกี่ยวแล้วจะถูกขนส่งไปยังโรงงานสกัดน ้ามันปาล์ม  
ซึ่งมีกระบวนการสกัดน ้ามัน 2 แบบ คือ แบบมาตรฐาน (หีบน ้ามันแยก) และแบบหีบน ้ามันผสม โดย
โรงงานแบบมาตรฐานเป็นโรงงานที่มีก้าลังการผลิตสูง ประมาณ 30 - 80 ตัน/ชั่วโมง และน ้ามันที่ได้
จัดเป็นน ้ามันเกรดเอ เนื่องจากมีการแยกชนิดของน ้ามันปาล์ม ส้าหรับโรงงานแบบหีบน ้ามันผสมเป็น
โรงงานที่มีก้าลังการผลิตค่อนข้างต่้า และน ้ามันที่สกัดได้เป็นน ้ามันผสมระหว่างน ้ามันปาล์มจากเปลือก 
และน ้ามันเมล็ดในปาล์ม ส้าหรับรูปแบบการสกัดน ้ามันปาล์มแบบโรงงานมาตรฐานจะมีการสกัดดังรูป 
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                                            โรงงานสกัดน ้ามันแบบมาตรฐาน 
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โรงงานผลิตน ้ามันแบบมาตรฐานมีกระบวนการผลิตน ้ามัน 4 ขั นตอน คือ 
1. การอบทะลายด้วยไอน ้า (sterilization) อบที่อุณหภูมิ 130 - 135 ๐C ความดัน 2.5 – 3.0 bars 

นาน 50 - 75 นาที การอบทะลายจะช่วยหยุดปฏิกิริยาไลโปไลซีส ที่ท้าให้เกิดกรดไขมันอิสระในผล
ปาล์ม และช่วยให้ผลปาล์มอ่อนนุ่มหลุดจากขั วผลได้ง่าย  

2. การแยกผล (stripping) เป็นการส่งทะลายเข้าเคร่ืองแยกผลปาล์มออกจากทะลาย ส้าหรับ
ทะลายเปล่าจะถูกแยกออกไป จากนั นน้าผลปาล์มไปย่อยด้วยเคร่ืองย่อยผลปาล์ม เพื่อให้ส่วนเปลือกแยก
ออกจากเมล็ด  

3. การสกัดน ้ามัน (oil extraction) น้าส่วนเปลือกอบที่อุณหภูมิ 90 – 100 ๐C นาน 20 - 30 นาที
จากนั นผ่านเข้าเคร่ืองหีบแบบเกลียวอัดคู่ จะได้น ้ามันปาล์มดิบที่มีองค์ประกอบคือ น ้ามัน 66 % น ้า  
24 % และของแข็ง 10 % 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การแยกส่วนและการกลั่นบริสุทธิ์น ้ามันปาล์มดิบ และน ้ามันเมล็ดในปาล์ม 
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4. การท้าความสะอาดน ้ามันปาล์มดิบ (clarification) น้าน ้ามันปาล์มดิบที่ได้จากการสกัด 
ส่งไปยังถังกรองเพื่อแยกน ้าและของแข็งออก จากนั นน้าเข้าเคร่ืองเหว่ียงเพื่อท้าความสะอาดอีกครั ง และ
ไล่น ้าออกเพื่อท้าให้แห้ง ส่งเข้าถังเก็บน ้ามันเพื่อรอการกลั่นหรือจ้าหน่ายต่อไป น ้ามันปาล์มดิบที่ได้แยก
เป็นสองส่วนคือ 1)ส่วนบนมีลักษณะเป็นของเหลวสีส้มแดง (crude palm oil olein) ประมาณ 30 - 50 % 
และ 2)ส่วนล่างมีลักษณะเป็นไขสีเหลืองส้ม (crude palm oil stearin) ประมาณ 50 - 70 % ส้าหรับกาก
ผลปาล์มจะถูกน้ามาแยกเส้นใยออกจากเมล็ด น้าเมล็ดที่ได้มาอบแห้งและท้าความสะอาด จากนั นน้าเข้า
เคร่ืองกะเทาะเพื่อแยกกะลาออก และน้าเมล็ดในมาอบแห้งให้มีความชื นไม่เกิน 7 % จากนั นบรรจุ
กระสอบเพื่อรอจ้าหน่าย หรือหีบน ้ามันต่อไป น ้ามันปาล์มดิบและน ้ามันเมล็ดในปาล์มที่ได้จาก
กระบวนการสกัด สามารถส่งเข้าสู่โรงงานเพื่อท้าให้บริสุทธิ์ หรือจะน้าไปแยกส่วน (fractionation)  
ก่อนก็ได้ ซึ่งจะได้น ้ามันปาล์มที่มีคุณสมบัติแตกต่างกันไป 

องค์ประกอบของน ้ามันปาล์มดิบ  
1. Glycerides ประมาณ 95 % 
2. Fatty acids ประมาณ 3 - 5 % 
3. Minor & Trace component ประมาณ 1% ซึ่งประกอบไปด้วย phytonutrient ที่มีคุณค่าทาง

อาหารสูง และสารอ่ืน ๆ เช่น carotenoid, tocopherols, tocotrienols, sterols, triterperpene alcohols, 
phospholipids, glycolipids, terpenic hydrocarbons, waxes และ impurities จากกระบวนการสกัดปาล์ม
น ้ามัน สามารถแบ่งน ้ามันปาล์มตามวัตถุดิบที่ใช้สกัดเป็น 2 ชนิด คือ น ้ามันปาล์มดิบ และน ้ามันเมล็ดใน
ปาล์มดิบ ซึ่งมีองค์ประกอบกรดไขมันที่แตกต่างกัน โดยน ้ามันปาล์มดิบและน ้ามันเมล็ดในปาล์ม  
มีองค์ประกอบของกรดไขมันอ่ิมตัว:กรดไขมันไม่อ่ิมตัว ในสัดส่วนประมาณ 50:50 และ 82:18 
ตามล้าดับ 
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องค์ประกอบกรดไขมันของน ้ามันปาล์มดิบ และน ้ามันเมล็ดในปาล์ม 

กรดไขมัน 
น ้ามันปาล์มดิบ 

(Crude Palm Oil) 
น ้ามันเมล็ดในปาล์ม 
(Palm Kernel Oil) 

กรดไขมันอิ่มตัว 50 % 82 % 

C  6:0 (caproic acid) - 0.1 - 0.5 

C  8:0 (caprylic acid) - 3.4 - 5.9 

C10:0 (capric acid) - 3.3 - 4.4 

C12:0 (lauric aid) 0.1 - 0.4 46.3 - 51.1 

C14:0 (myristic acid) 1.0 - 1.4 14.3 - 16.8 

C16:0 (palmitic acid) 40.9 - 47.5 6.5 - 8.9 

C18:0 (stearic acid) 3.8 - 4.8 1.6 - 2.6 

C20:0 (arachidic acid) 0 - 0.8 - 

กรดไขมันไม่อิ่มตัว 50 % 18 % 

C16:1 (palmitoleic acid) 0 - 0.6 - 

C18:1 (oleic acid) 36.4 - 41.2 13.2 - 16.4 

C18:2 (linoleic acid) 9.2 - 11.6 2.2 - 3.4 

C18:3 (linolenic acid) 0 - 0.5 - 

Others - tr – 0.9 

 
2. กระบวนการกลั่นบริสุทธิ์น ้ามันปาล์ม (Refine Processing)  
 การกลั่นบริสุทธิ์น ้ามันปาล์ม เป็นกระบวนการท้าให้น ้ามันปาล์มดิบและน ้ามันเมล็ดในปาล์ม
ดิบ เป็นน ้ามันปาล์มบริสุทธิ์และน ้ามันเมล็ดในปาล์มบริสุทธิ์ พร้อมส้าหรับการบริโภค ซึ่งกระบวนการ
กลั่น สามารถแบ่งได้เป็น 2 วิธีการ คือ 
 2.1 วิธีทางกายภาพ (Physical or Steam refining) เป็นกระบวนการก้าจัดกรดไขมันอิสระโดย
ผ่านไอน ้าเข้าไปในน ้ามันร้อน แล้วกลั่นแยกกรดไขมันอิสระและสารที่ให้กลิ่นให้ระเหยออกไป จึงเป็น
การก้าจัดกลิ่นและท้าให้น ้ามันเป็นกลางไปพร้อมกัน การกลั่นน ้ามันปาล์มโดยวิธีทางกายภาพ ท้าได้
โดยเตรียมน ้ามันปาล์มดิบหรือน ้ามันเมล็ดในปาล์มดิบที่ไม่มีฟอสโฟลิปิด โดยก้าจัดออกด้วยน ้า แล้วท้า
ปฏิกิริยาด้วยกรดฟอสฟอริก ความเข้มข้น 80 – 85 % ประมาณ 0.05 – 0.2 % ของน ้ามันปาล์มดิบผสม
กับน ้ามันที่อุณหภูมิ 90 – 100 ๐C นาน 15 – 30 นาที จากนั นเติมผงฟอกสี (bleaching earth) ประมาณ  
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0.8 – 2.0 % ของน ้ามันปาล์มดิบ และฟอกสีภายใต้สภาพสุญญากาศที่อุณหภูมิ 95–100 ๐C นาน 30–45 
นาที จากนั นน้าน ้ามันปาล์มผ่านเข้าเคร่ืองกรองจะได้น ้ามันที่ไม่มีฟอสโฟลิปิด และท้าการกลั่นโดยใช้
ไอน ้าที่อุณหภูมิน ้ามัน 240 – 270 ๐C นาน 1 - 2 ชั่วโมง ภายใต้สภาพสุญญากาศ จะได้น ้ามันปาล์ม
บริสุทธิ์ (Refined Bleached and Deodorized Palm Oil, RBD PO) หรือน ้ามันเมล็ดในปาล์มบริสุทธิ์ 
(Refined Bleached and Deodorized Palm Kernel Oil, RBD PKO)  
 2.2 วิธีทางเคมี (Chemical refining) เป็นกระบวนการก้าจัดกรดไขมันอิสระโดยใช้สารเคมี  
ที่นิยมคือ ใช้สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์หรือโซเดียมคาร์บอเนต ท้าปฏิกิริยากับกรดไขมันอิสระใน
น ้ามันให้เกิดเป็นสบู่ จากนั นแยกสบู่ออกโดยวิธีการหมุนเหวี่ยง ส้าหรับความเข้มข้นของด่างที่ใช้มาก
น้อยแปรผันตามปริมาณกรดไขมันอิสระในน ้ามันปาล์ม การกลั่นน ้ามันปาล์มด้วยสารละลายด่าง  
เร่ิมด้วยการให้ความร้อนแก่น ้ามันปาล์มดิบที่อุณหภูมิ 80 – 90 ๐C แล้วเติมกรดฟอสฟอริกความเข้มข้น  
80 – 85 % ในปริมาณ 0.05 – 0.2 % จากนั นเติมสารละลายด่างซึ่งจะท้าให้เกิดสบู่ แยกสบู่ออกด้วยเคร่ือง
หมุนเหวี่ยง และล้างไขสบู่ด้วยน ้า จากนั นให้ความร้อนแก่น ้ามันเพื่อไล่น ้าให้ระเหยออก น้าน ้ามันมา
ฟอกสี และก้าจัดกลิ่นด้วยไอน ้า จะได้น ้ามันปาล์มที่เรียกว่า “Neutralized Bleached and Deodorized 
Palm Oil” น ้ามันปาล์มที่ผ่านการท้าให้บริสุทธิ์แล้ว จะแยกเป็นสองส่วนคือ ส่วนล่างมีลักษณะเป็นไข
และส่วนบนเป็นน ้ามันมีสีเหลืองอ่อนถึงเข้ม เนื่องจากน ้ามันที่ได้มีคุณสมบัติทางเคมีและกายภาพบาง
ประการที่ไม่เหมาะสมส้าหรับการผลิตผลิตภัณฑ์บางชนิด จึงได้มีการศึกษาการดัดแปรคุณสมบัติของ
น ้ามันปาล์มโดยใช้กระบวนการต่างๆ เพื่อให้สามารถน้าไปใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ได้หลากหลายมาก
ขึ น ผลิตภัณฑ์ผลพลอยได้ที่ส้าคัญ จากการกลั่นบริสุทธิ์น ้ามันปาล์ม คือ กรดไขมันปาล์ม หรือ Palm 
Fatty Acid Distillated (PFAD) ซึ่งนิยมใช้เป็นวัตถุดิบในการท้าสบู่ อาหารสัตว์ ใช้เป็นสารตั งต้นในการ
สกัดกรดไขมันชนิดต่าง ๆ หรือการสกัดวิตามินอีในอุตสาหกรรมออริโอเคมิคอล 
การดัดแปรไขมันและน ้ามัน (Modification of Fats and Oil)  

การเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของไขมันและน ้ามัน เป็นการปรับปรุงไขมันและน ้ามันให้มีความ
เหมาะสมในการน้าไปใช้ประโยชน์ หรือดัดแปรเพื่อให้มีคุณสมบัติที่มีประโยชน์หลากหลาย  
เพิ่มขึ น 

วิธีการดัดแปรหลักมี 3 วิธี คือ 
1. การแยกส่วน (Fractionation) เป็นกระบวนการทางกายภาพ 
ไขมันและน ้ามันเป็นส่วนผสมของไตรกลีเซอร์ไรด์หลายชนิด ไตรกลีเซอร์ไรด์แต่ละชนิดจะมี

จุดหลอมเหลวต่างกัน จึงท้าให้ไขมันและน ้ามันมีจุดหลอมเหลวเป็นช่วง ในการดัดแปรด้วยวิธีแยกส่วน
จะใช้สมบัตินี ในการแยกไขมันที่มีจุดหลอมเหลวต่างกัน น ้ามันที่ใช้ในการแยกส่วนคือน ้ามันปาล์มซึ่งมี
ความเหมาะสมในการน้ามาแยกส่วนเพราะมีส่วนของความอ่ิมตัวและไม่อ่ิมตัวในสัดส่วนใกล้เคียงกัน 
การแยกส่วนสามารถท้าโดยการหลอมหรือละลายไขมันและน ้ามันให้เป็นเนื อเดียวกัน แล้วลดอุณหภูมิ
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ลงจนท้าให้น ้ามันและไขมันเกิดการตกผลึก หลังจากนั นน้ามากรองแยกส่วนจะได้น ้ามันหรือโอเลอิน 
และไขมันหรือสเตียริน 

วิธีการแยกส่วน แบ่งออกเป็น 3 แบบ คือ 
1.1 Dry fractionation เป็นวิธีการแยกส่วนโดยใช้วิธีให้ความร้อนแก่น ้ามันปาล์ม ให้มีอุณหภูมิ

ประมาณ 75 – 90 ๐C เพื่อให้น ้ามันปาล์มหลอมรวมเป็นเนื อเดียวกัน จากนั นน้าเข้าถัง 
ตกผลึกท้าให้เย็นที่อุณหภูมิ 25 – 30 ๐C อย่างช้า ๆ น ้ามันปาล์มจะฟอร์มผลึกสเตียริน จากนั นแยกผลึก
ออกโดยใช้เคร่ืองกรอง (filter press) ซึ่งจะได้โอเลอิน (จุดขุ่น 8 ๐C) 60 % และ สเตียริน 40 % และถ้า
ต้องการโอเลอีนที่มีคุณภาพสูง (Super olein) ต้องแยกส่วนครั งที่ 2 ซึ่งโอเลอินที่แยกส่วนในครั งที่ 2 มี
จุดขุ่นต้่าลง (4 ๐C) เช่นเดียวกับสเตียรินเมื่อมีการแยกส่วนหลายครั ง จะได้สเตียรินที่มีค่า IV แตกต่างกัน
ไป ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่ได้สามารถน้าไปใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย ส้าหรับ PMF (palm mid fraction) 
สามารถน้าไปใช้ในการผลิตโกโก้บัตเตอร์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
การแยกส่วนน ้ามันปาล์ม 

 
 1.2 Lanza fractionation ค้นพบโดย Fractelli Lanza เป็นการแยกส่วนโดยการ 

เติมสาร detergents หรือ wetting agents เช่น sodium lauryl sulphate ในน ้ามันพืช เพื่อท้าให้พื นผิวหน้า
ของผลึกเปียกและตกตะกอน ผลึกที่เปียกจะชอบน ้าและตกตะกอนในส่วนที่มีน ้า น ้าจะมีส่วนของไขมัน 
น ้ามันหยดใหญ่จะรวมตัวกันใหญ่ขึ น และจะเห็นเป็น 2 ชั น ชั นน ้ามันประกอบด้วยน ้ามันโอเลอิน และ
ส่วนชั นน ้ามีน ้าและสเตียริน วิธีการแยกส่วนแบบนี เป็นวิธีที่แยกผลึกขนาดเล็กออกได้ง่ายกว่า  
dry fractionation และใช้เวลาในการตกผลึกสั นกว่า 
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1.3 Wet fractionation เป็นวิธีที่อาศัยความสามารถในการละลายของไขมันและน ้ามัน 
ที่แตกต่างกัน การแยกส่วนด้วยตัวท้าละลายจะท้าให้เกิดการแยกที่ชัดเจนกว่า เพราะไม่ต้องใช้ 
การตกผลึก แต่ใช้การเปลี่ยนอุณหภูมิและปริมาณตัวท้าละลาย ท้าโดยการผสมตัวท้าละลายกับไขมัน
และปั๊มผ่านไปสู่เคร่ืองเกิดผลึก ซึ่งท้าให้เย็นที่อุณหภูมิที่จะแยกส่วน ผลึกที่เกิดขึ นจะถูกกรองแยก
ออกมา จากนั นระเหยตัวท้าละลายจะได้สเตียริน ส่วนโอเลอินและตัวท้าละลายจะถูกเก็บทันที หรือไม่ก็
ปั๊มไปเคร่ืองเกิดผลึกเพื่อให้ตกผลึกและแยกออกอีกตัวท้าละลายที่นิยมใช้คือ เฮกเซน อะซิโตน และ  
2-nitropropane ตัวท้าละลายที่แยกส่วนได้ชัดเจนที่สุดคือ อะซิโตนจากการเปรียบเทียบคุณสมบัติของ
ปาล์มโอเลอินที่ถูกแยกส่วนด้วยวิธีต่าง ๆ พบว่า การแยกส่วนแบบ Lanza จะให้ผลผลิตสูงที่สุดและมีจุด
ที่มีของแข็งต่้าที่สุด น ้ามันปาล์มโอเลอินที่ได้มีกรดไขมันอิสระต่้า และมีจุดหลอมเหลวต่้ากว่าวิธีอ่ืน ๆ 

2. การอินเทอร์เอสเทอริฟิเคชัน (Interesterification)  
อินเทอร์เอสเทอริฟิเคชัน เป็นปฏิกิริยาของไขมันและน ้ามัน หรือสารที่ประกอบด้วย fatty acid 

esters กับกรดไขมัน อัลกอฮอล์หรือเอสเทอร์อ่ืนที่มีการแลกเปลี่ยนกรดไขมัน ท้าให้ เกิด  
เอสเทอร์ชนิดใหม่ ผลจากการอินเทอร์เอสเทอริฟายน์ท้าให้คุณสมบัติไขมันและน ้ามันเปลี่ยนแปลงไป 
จะเปลี่ยนแปลงมากน้อยขึ นกับองค์ประกอบและการจัดเรียงตัวของกรดไขมัน และสภาวะที่เหมาะสม 
ไขมันและน ้ามันที่ผ่านการอินเทอร์เอสเทอริฟายน์ จะท้าให้จุดหลอมเหลวของน ้ามันเปลี่ยนแปลงไป 
โดยมีค่าเพิ่มสูงขึ นและมีปริมาณของแข็งเพิ่มขึ นที่อุณหภูมิต่้ากว่าจุดหลอมเหลวของน ้ามันก่อนการ 
อินเทอร์เอสเทอริฟายน์ ปฏิกิริยานี จะเกิดได้ ต้องมีการให้ความร้อนไขมันและน ้ามันมากกว่า 250 ๐C ซึ่ง
ท้าได้ยาก จึงต้องใช้สารเร่งปฏิกิริยาเช่น sodium methoxide, sodium ethoxide, sodium metal หรือ 
sodium-potassium alloy โดยใช้ประมาณ 0.01 – 0.1% และสามารถหยุดปฏิกิริยาได้ด้วยน ้า วิธีการนี ใช้
ดัดแปรให้ได้ไขมันและน ้ามันที่จะน้าไปใช้เฉพาะอย่าง หรือเป็นการปรับสมบัติของน ้ามันให้เหมาะสม
มากขึ น การเลือกวัตถุดิบจึงมีความจ้าเป็น เพื่อให้ได้องค์ประกอบของกรดไขมันตามที่ต้องการ ไขมัน
และน ้ามันที่จะท้าอินเทอร์เอสเทอริฟายน์ต้องผ่านการก้าจัดกรดไขมันอิสระท้าให้เป็นกลางและแห้ง 
เพื่อหลีกเลี่ยงการยับยั งสารเร่งปฏิกิริยา และอาจไม่ต้องฟอกสีก็ได้ เพราะน ้ามันจะมีสีเข้มขึ นเมื่อผ่าน
การอินเทอร์เอสเทอริฟายน์ จึงควรฟอกสีภายหลังและน้าไปก้าจัดกลิ่นต่อไป การก้าจัดสารเร่งปฏิกิริยา
ออกเนื่องจากเป็นพิษหรือมีผลเสียต่ออายุการเก็บท้าได้โดยการรีไฟน์แต่จะเกิดการสูญเสีย จึงอาจเติม
กรดฟอสฟอริกเพื่อท้าลายสบู่ แล้วเติมสารช่วยกรองกวนผสมหลังจากนั นกรองสารเร่งปฏิกิริยาออก 

3. การท้าไขมันแข็ง (Hardening) หรือเติมไฮโดรเจน (Hydrogenation) เป็นกระบวนการทาง
เคมีการดัดแปรไขมันและน ้ามันอาจท้าวิธี เดียวหรือผสมก็ได้  จะท้าให้ไขมันและน ้ามันมีการ
เปลี่ยนแปลงคุณสมบัติทางเคมีและฟิสิกส์ เป็นการปรับปรุงบทบาทและหน้าที่ของไขมันและน ้ามัน เช่น 
การเติมไฮโดรเจนเล็กน้อยเพื่อลดปริมาณกรดลิโนเลนิค เป็นการปรับปรุงให้น ้ามันมีความคงตัวเพิ่มขึ น 
หรือการผสมน ้ามันเมล็ดในปาล์มที่มีจุดหลอมเหลวต่้ากับน ้ามันปาล์มและน ้ามันฝ้ายที่ผ่านการท้าไขมัน
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แข็ง และดัดแปรน ้ามันผสมด้วยวิธีอินเทอร์เอสเทอริฟิเคชัน จะได้ไขมันที่มีจุดหลอมเหลวสูง สามารถ
ใช้แทนโกโก้บัตเตอร์ ใช้เคลือบคุกกี  และเติมชอคโกแลตได ้
การน้าไปใช้ประโยชน์ 

น ้ามันปาล์มเป็นน ้ามันที่มีคุณสมบัติเหมาะสมส้าหรับการน้าไปใช้ประโยชน์ได้หลายอย่าง 
เน่ืองจากความแตกต่างระหว่างองค์ประกอบของกรดไขมัน ลักษณะทางเคมีและกายภาพ และคุณสมบัติ
อ่ืน ๆ ดังนี  

1. มีความคงตัวต่อการเกิดออกซิเดชั่น 
2. มีปริมาณไขมันแข็งตามธรรมชาติ  
3. มีความคงตัวในการเกิดผลึกเบต้าไพรม์(B') 
4. ราคาถูก หาได้ง่าย และมีการผลิตเพิ่มมากขึ นในแต่ละปี 
5. มีคุณค่าทางโภชนาการ 
จากคุณสมบัติเหล่านี ของน ้ามันปาล์ม จึงได้รับการยอมรับจากภาคอุตสาหกรรมในการน้าไป 

ใช้ผลิตผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ มากมายโครงสร้างอุตสาหกรรมปาล์มน ้ามัน ปัจจุบันการแปรรูปน ้ามันปาล์ม
ส่วนใหญ่ยังคงเน้นที่ การแปรรูปเป็นน ้ามันพืชส้าหรับบริโภคประมาณ 85 - 87 %และระบบการผลิต
น ้ามันพืชในประเทศไทยมีการผลิตน ้ามันพืชหลายชนิดด้วยกัน  

การน้าไปใช้กับอุตสาหกรรม 2 ประเภท คือ  
1. อุตสาหกรรมอาหาร(food use) ซึ่งที่น้าไปใช้ประโยชน์ในปัจจุบันประกอบด้วย  

9 ประเภท คือ  
1.1. เนยขาว (shortening) เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีเฉพาะไขมันและน ้ามันเท่านั น โดยมีไขมันและ

น ้ามัน 100% ในการผลิตเนยขาวมีการเติมน ้ามันปาล์ม 15-20% เพื่อเหนี่ยวน้าให้เกิดการตกผลึก
แบบเบต้าซึ่งเป้นที่ต้องการเนื่องจากจะท้าให้เนยขาวมีลักษณะเนื อเนียนเรียบ 

 1.2. มาการีน (margarines) หรือ เนยเทียม เป็นผลิตภัณฑ์ไขมันชนิดหนึ่งที่มีปริมาณไขมัน
ไม่น้อยกว่า 80% แต่เดิมในอดีตการท้ามาการีนจะใช้ไขมันจากสัตว์เป็นวัตถุดิบ แต่ในปัจจุบันจะนิยมใช้
ไขมันจากพืชทดแทน การท้ามาการีนนั นจ้าเป็นต้องใช้ผสมระหว่างของแข็งและของเหลวและมีปริมาณ
ไขมันแข็งในสัดส่วนที่ต้องการ ซึ่งอาจจะต้องมีการเติมไฮโดรเจนเข้าไปเพื่อท้าให้ไขมันแข็งตัว แต่
ส้าหรับไขมันจากน ้ามันปาลืมนั นโดยธรรมชาติจะมีการแข็งตัวอยู่แล้ว  จึงสามารถใช้เป็นวัตถุดิบได้
โดยตรง หรือในบางครั งอาจจะต้องมีการเติมไฮโดรเจนเพียงเล็กน้อยเพื่อลดความเสี่ยงจากการได้รับ
ไขมันทรานส์จากน ้ามันปาล์ม  
 1.3. ไขมันและน ้ามันทอด ไขมันและน ้ามันท้าหน้าที่เป็นตัวน้าความร้อน และสัมผัสกับ
อาหารโดยตรง ท้าให้เกิดปฏิกิริยาระหว่างไขมันกับโปรตีนและคาร์โบไฮเดรต ท้าให้เกิดกลิ่นและรสที่
เกิดจากการทอด น ้ามันและไขมันจะเกิดปฏิกิริยาทางเคมีและกายภาพที่เปลี่ยนแปลงไปท้าให้เกิด  






