
Production of margarine from rice bran oil by freeze texturization and oleogelation
“การผลติมาร์การีนจากน ้ามันร าข้าวด้วยวิธีการแช่แข็งร่วมกับการดดัแปลงโครงสร้างของน ้ามัน”

โดย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภัทรา ลลิติชาญ และคณะ
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ความส าคญัและที่มา

มาร์การีน

▪ เน้ือสัมผสัเป็นท่ีพอใจ 
▪ เพ่ิมความคงตวัต่อการเกิด

กล่ินหืน
▪ ทนความร้อนไดสู้งข้ึน 
▪ เพ่ิมอายกุารเกบ็รักษา

▪ กรดไขมนัอ่ิมตวัปริมาณสูง
▪ กรดไขมนัทรานส์

โรคหลอดเลือดหัวใจ
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เทคโนโลยหีรือนวตักรรมทีใ่ช้ในงานวิจัย

ออร์แกโนเจล
(Organogel)

วธีิการแช่แข็ง 
(Freeze texturization) 

▪ กรดไขมนัอ่ิมตวัต ่า
▪ ปราศจากกรดไขมนัทรานส์
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Fatty acid 
composition

Vegetable oil 
margarine

Organolgel
emulsion

Rice bran oil

SFA 69.3 23.4 23.7
MUFA 25.4 41.8 42.0
PUFA 5.3 34.8 34.3
TFA ND ND ND
SFA:MUFA:PUFA 1:0.4:0.1 1:1.8:1.5 1:1.8:1.4

SFA: saturated fatty acids; 
MUFA: monounsaturated fatty acids; 
PUFA: polyunsaturated fatty acids; 
TFA: trans fatty acids.

เทคโนโลยหีรือนวตักรรมทีใ่ช้ในงานวิจัย

▪ กรดไขมนัอ่ิมตวัต ่า
▪ กรดไขมนัไม่อ่ิมตวัเชิงเด่ียวสูง
▪ ปราศจากกรดไขมนัทรานส์
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▪ ออไรซานอล
▪ โพลิโคซานอล
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ตัวอย่าง 0 min 30 min 60 min

มาร์การีนทางการค้า

ออร์แกโนเจล สูตร 1

ออร์แกโนเจล สูตร 2

✓ MP=46.7-49.6 oC (ค่าทีก่ าหนดไว้ 45-65 oC)
✓ Firmness = 49-65 g (ค่าทีก่ าหนดไว้ 47-620 g)

เทคโนโลยหีรือนวตักรรมทีใ่ช้ในงานวิจัย
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สรุปผลงานการวจิยัทีไ่ด้
คุณสมบัติ มาร์การีนจากไขมันพืช สูตรต้นแบบออร์แกโนเจลมาร์การีน

สี ปกติ (สีเหลืองนวล) ปกติ (สีเหลืองนวล/สีครีม)
กลิน่ ปกติ (ไม่มีกล่ินหืน) ปกติ (ไม่มีกล่ินหืน)
รสชาติ ปกติ ปกติ
ความแน่นเน้ือ (Firmness) 90-1,200 g 65.3 g (47-620 g)
จุดหลอมเหลว (Melting point) 42-43 OC 49.6 OC (47-65 OC)
ค่าความเป็นกรด <1 mg KOH/g* 0.03 - 0.06 mg KOH/g 
ค่าเปอร์ออกไซด์ <10 meq/Kg* 0-1 meq/Kg
องค์ประกอบของกรดไขมัน SFA สูง SFA ต ่า / MUFA สูง
SFA 69.3 23.4
MUFA 25.4 41.8
PUFA 5.3 34.8
TFA ND ND
SFA: MUFA: PUFA 1:0.4:0.1 1:1.8:1.5
ต้นทุน - 37.5 บาท/250 กรัม
ราคาขาย 37.5 บาท/250 กรัม 99 บาท/250 กรัม (ราคามาร์การีนไขมนั

อ่ิมตวัต ่า)
อายุการเกบ็รักษา ระบุประมาณ 8 เดือน 9 เดือน
*ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที ่205 พ.ศ. 2543 เร่ืองน า้มนัและไขมนั
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1. ไดสู้ตรและกระบวนการผลิตน ้ามนัใหอ้ยูใ่นรูปของออร์แกโนเจลท่ีปราศจาก
กรดไขมนัทรานส์ และมีปริมาณกรดไขมนัอ่ิมตวัต ่า 

2. สามารถปรับใชก้บัน ้ามนับริโภคไดทุ้กชนิด

3. เทคโนโลยท่ีีไดจ้ากการศึกษาน้ีท าใหผ้ลิตภณัฑมี์คุณภาพทางประสาทสัมผสั
และคุณค่าทางโภชนาการท่ีดี

4. สามารถน าไปประยกุตใ์ชก้บัผลิตภณัฑต่์าง ๆ เช่น มาร์การีน ชอร์ตเทนนิง 
ผลิตภณัฑส์เปรด เป็นตน้

ประโยชน์ที่ได้รับจากงานวจิยัต่อกลุ่มเป้าหมาย

Rice bran oil Palm oil Soybean oil
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ตลาดหรือกลุ่มเป้าหมายทีจ่ะได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี

1. ผูป้ระกอบการเก่ียวกบัอุตสาหกรรมผลิตภณัฑไ์ขมนัและน ้ามนั 
เช่น มาร์การีน เนยขาว ผลิตภณัฑส์เปรด เป็นตน้ 

2. ผูป้ระกอบการเก่ียวกบัอุตสาหกรรมน ้ามนับริโภค

3. รวมทั้งผูป้ระกอบการท่ีสนใจท่ีจะน าไปประยกุตใ์ชใ้นผลิตภณัฑ์
อาหารเพื่อสุขภาพ เช่น ผลิตภณัฑเ์บเกอรีเพื่อสุขภาพ เป็นตน้

4. บุคคลหรือหน่วยงานอ่ืนๆ ท่ีสนใจ



9


