111

การทดลองที่ 11

ลิพิด 1
อ. ชัยวัฒน์ วามวรรัตน์

วัตถุประสงค์ 1. เพื่อศึกษาวิธกี ารหาค่าสะพอนิฟิเคชัน ของไขมันหรือนา้ มัน
2. เพื่อให้ ร้ ูจักปฏิกริ ิยาการผลิตสบู่
3. เพื่อนาสารละลายสบู่ไปใช้ ในการทดลองเรื่อง ลิพิด 2
ลิ พิ ด ในธรรมชาติ ห ลายชนิ ด มี ก รดไขมั น ต่ อ เชื่ อ มอยู่ ด้ ว ยพั น ธะเอสเทอร์ เช่ น กลี เ ซอไรด์
(glyceride) ซึ่งเป็ นเอสเทอร์ของกรดไขมันและกลีเซอรอลและพบอยู่ในไขมันที่สะสมไว้ ในเซลล์ของสัตว์
และพืช นา้ มันที่ใช้ ปรุงอาหารส่วนใหญ่เป็ นไขมันในรูปกลีเซอไรด์น้ ี โดยที่กลีเซอรอลหนึ่งโมเลกุลอาจสร้ าง
พันธะเอสเทอร์กบั กรดไขมันได้ หนึ่ง สอง หรือสามโมเลกุล เกิดเป็ นโมโนกลีเซอไรด์ (monoglyceride) ได
กลีเซอไรด์ (diglyceride) และไตรกลีเซอไรด์ (triglyceride) ตามลาดับ
ลิพิดที่มีโตรงสร้ างส่วนกรดไขมันต่อเชื่อมด้ วยจะสลายตัวให้ กรดไขมัน เมื่อทาปฏิกิริยากับกรด
หรือด่าง การสลายตัวด้ วยโปตัสเซียมไฮดรอกไซด์หรือโซเดียมไฮดรอกไซด์ในอัลกอฮอล์จะได้ เกลือของ
กรดไขมันหรือสบู่ กระบวนการนี้เรียกว่า สะพอนิฟิเคชัน (saponification) ดังตัวอย่างปฏิกริ ิยาที่แสดงไว้
ข้ างล่าง เมื่อเกิดกับไตรกลีเซอไรด์
o
H2C – O – C – R1

H2C – OH

+

R1COOK

HC – OH

+

R2COOK

H2C – O – C – R3

H2C – OH

+

R3COOK

ไตรกลีเซอไรด์

กลีเซอรอล

o

HC – O – C – R2

o

+ 3 KOH 



เกลือโปตัสเซียม
ของกรดไขมันหรือสบู่

ปฏิกริ ิยานี้เป็ นที่ร้ ูจักกันมานานตั้งแต่ยุคโบราณสาหรับการผลิตสบู่ ซึ่งมักใช้ อุณหภูมิสูงราว 100
ซ สาหรับการย่อยสลายไตรกลีเซอไรด์ และได้ ผลิตภัณฑ์เป็ นกลีเซอรอลและสบู่ในรูปของเกลือโซเดียมหรือ
เกลือโปตัสเซียมขึ้นอยู่กับชนิดของด่างที่ใช้ กลีเซอรอลที่เกิดขึ้นจัดเป็ นผลิตภัณฑ์พลอยได้ สาหรับทาง
การค้ าอีกอย่างหนึ่ง
ปริ มาณด่ า งที่ใช้ ป ฏิกิริ ยามี การรายงานเป็ นค่ า ที่เ รี ยกว่ า เลขสะพอนิฟิ เคชัน (saponification
number : SN) ซึ่งหมายถึงจานวนมิลลิกรัมของโปตัสเซี ยมไฮดรอกไซด์ซึ่งทาปฏิกิริยาพอดีกบั ไขมัน
หรือน้ ามัน 1 กรัม ค่านี้มีความสาคัญในการบ่ งบอกลักษณะกรดไขมันในไขมันหรือนา้ มันนั้น ทั้งนี้ไขมัน
หรือนา้ มันมีองค์ประกอบหลักเป็ นไตรกลีเซอไรด์ และ 1 โมเลกุลของไตรกลีเซอไรด์มีกรดไขมันเชื่อมต่อ
ด้ วยพันธะเอสเทอร์อยู่ถึง 3 โมเลกุล ดังนั้นปฏิกริ ิยาที่เกิดขึ้นต้ องใช้ โปตัสเซียมไฮดรอกไซด์ 3 โมเลกุล
ไม่ว่ากรดไขมันนั้นจะมีความยาวโซ่ ไฮโดรคาร์ บอนสั้นหรือยาวก็ตาม ค่า SN นี้ จึ งมีความสัมพันธ์กบั
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ความยาวโซ่ ไฮโดรคาร์บอนของกรดไขมัน โดยแปรผกผันกับน้ าหนักโมเลกุลของกรดไขมันที่เป็ น
องค์ป ระกอบของไตรกลี เ ซอร์ไ รด์น้ นั ตั ว อย่ า งเช่ น ไตรบิ ว ไทริ น (tributyrin) และไตรสเตี ย ริ น
(tristearin) ในนา้ หนักที่เท่ากันค่า S.N. ของไตรบิวไทรินจะสูงกว่ าไตรสเตียริน เนื่องจากมีกรดไขมัน
โมเลกุ ลเล็กกว่ าเป็ นองค์ประกอบ และมีจานวนโมเลกุ ลมากกว่ าในน้าหนักที่เท่ากันจึงต้ องใช้ โปตัสเซียม
ไฮดรอกไซด์ในการทาปฏิกริ ิยาที่มากกว่า ตัวอย่างค่า SN ของไขมันและนา้ มันแสดงไว้ ในตารางต่อไปนี้
ตารางที่ 1 เลขสะพอนิฟิเคชัน (SN) ของไขมันและนา้ มันชนิดต่าง ๆ
ชนิดไขมันหรือน้ ามัน
นา้ มันข้ าวโพด (corn oil)
นา้ มันมะกอก (olive oil)
นา้ มันถั่วเหลือง (soy bean oil)
นา้ มันหมู (lard)

ค่า SN
188-193
185-196
193
195.4

ชนิดไขมันหรือน้ ามัน
ไขวัว (beef tallow)
นา้ มันปาล์ม (palm oil)
เนย (butter)
นา้ มันมะพร้ าว (coconut oil)

ค่า SN
193.2-200
196-205
220-233
246-260

การหาค่า SN ทาได้ โดยทาการชั่งไขมันหรือนา้ มันให้ ร้ ูค่านา้ หนักที่แน่นอน แล้ วมาทาปฏิกิริยากับ
สารละลายโปตัสเซียมไฮดรอกไซด์ในแอลกอฮอล์ท่มี ากเกินพอโดยให้ ความร้ อนด้ วย แอลกอฮอล์ช่วยให้
ไขมันหรือนา้ มันละลายได้ ดีข้ ึนให้ เข้ าทาปฏิกิริยากับโปตัสเซียมไฮดรอกไซด์ได้ อย่างสมบูรณ์ เพื่อป้ องกัน
การสูญเสียแอลกอฮอล์จากการระเหยจึงใช้ วิธกี ารกลั่นไหลกลับ (reflux) แล้ วนาสารละลายที่ได้ จากการ
กลั่นไหลกลับมาไตเตรทกับสารละลายกรดมาตรฐาน เพื่ อหาปริ มาณโปตัสเซียมไฮดรอกไซด์ท่เี หลือจาก
ปฏิกิริยา ทั้งนี้ต้องทาควบคู่ไปกับสารละลายเปล่า (blank) ทุกครั้งโดยใช้ นา้ กลั่นแทนไขมันหรือนา้ มัน
และกระทาทุกขั้นตอนเช่นเดียวกับตัวอย่างไขมันหรือนา้ มัน เพื่อใช้ ในการคานวณหาปริมาณโปตัสเซียม
ไฮดรอกไซด์ท่ที าปฏิกริ ิยาพอดีกบั ตัวอย่าง ซึ่งแสดงวิธคี านวณหาค่า SN ไว้ ดังนี้
เมื่อให้ b = จานวนมิลลิลิตรของสารละลายกรดมาตรฐานที่ใช้ ในการไตเตรทขวดที่มีตัวอย่างไขมัน
หรือนา้ มัน
a = จานวนมิลลิลิตรของสารละลายกรดมาตรฐานที่ใช้ ในการไตเตรทขวดที่ใช้ นา้ กลั่นแทน
ไขมันหรือนา้ มัน
เมื่อกรดที่ใช้ เป็ นกรดไฮโดรคลอริก จึงทาปฏิกริ ิยากับโปตัสเซียมไฮดรอกไซด์ในอัตราส่วนโมลต่อโมล
ดังนั้นจานวนมิลลิโมลของโปตัสเซียมไฮดรอกไซด์ท่ที าปฏิกริ ิยาพอดีกบั ไขมันหรือนา้ มัน
= (a – b)  ความเข้ มข้ นของกรด (โมลาร์)
นา้ หนักโมเลกุลของโปตัสเซียมไฮดรอกไซด์ เท่ากับ 56
ดังนั้น จานวนมิลลิกรัมของโปตัสเซียมไฮดรอกไซด์ท่ที าปฏิกริ ิยาพอดีกบั ไขมันหรือนา้ มัน 1 กรัม หรือ
ค่า SN =

(a  b)  ความเขมขนของกรด  56
จานวนกรัมของไขมันหรื อน้ ามันตัว อย่างทีใ่ ช้
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ค่า SN ที่ได้ สามารถใช้ ในการประเมินค่านา้ หนักโมเลกุลของไตรกลีเซอไรด์ (TG) ในไขมันหรือ
นา้ มันตัวอย่างได้ แต่ไตรกลีเซอไรด์ในไขมันหรือนา้ มันมีหลายชนิด แต่ละชนิดมีชนิดของกรดไขมันที่
เป็ นองค์ประกอบแตกต่างกันออกไป ดังนั้นนา้ หนักโมเลกุลของไตรกลีเซอไรด์ท่คี านวณได้ จึงเป็ นค่าเฉลี่ย
ของนา้ หนักโมเลกุลของไตรกลีเซอไรด์ท้งั หมดในไขมันหรือนา้ มันตัวอย่างนั้น โดยมีวิธคี านวณดังนี้
จากปฏิกิริยาสะพอนิฟิเคชัน ไตรกลีเซอไรด์ 1 โมลทาปฏิกิริยาพอดีกับโปตัสเซียมไฮดรอกไซด์ 3 โมล
ดังนั้น 1 โมล TG  นา้ หนักโมเลกุลของ TG (กรัม) ทาปฏิกิริยาพอดีกับโปตัสเซียมไฮดรอกไซด์ 3 
56  1000 มิลลิกรัม เมื่อเป็ น นา้ หนักไตรกลีเซอไรด์ 1 กรัม จะทาปฏิกิริยาพอดีกับโปตัสเซียมไฮดรอก
3  56  1000
ไซด์เท่ากับ
น้ าหนักโมเ ลกุลของ TG
เมื่ อ คิ ด ว่ า ไตรกลี เ ซอไรด์ เ ป็ นน้า มั น หรื อ ไขมั น ตั ว อย่ า ง 1 กรั ม และต้ อ งใช้ จ านวนมิ ล ลิ ก รั ม
โปตัสเซียมไฮดรอกไซด์ในการทาปฏิกิริยาอย่างสมบูรณ์ท่กี ล่าวไว้ ข้างต้ น จึงเข้ าหลักเกณฑ์คานิยามของค่า
3  56  1000
saponification number ดังนั้น saponification number (SN) =
น้ าหนักโมเ ลกุลของTG
และ

น้ าหนักโมเลกุลเฉลีย่ ของไตรกลีเซอไรด์

=

168,000
ค่า S.N.

เมื่อประเมินค่า น้าหนั กโมเลกุ ลเฉลี่ ยของไตรกลี เซอไรด์ได้ ก็สามารถประเมิ นต่ อไปถึ งน้าหนั ก
โมเลกุลเฉลี่ยของกรดไขมันที่เป็ นองค์ประกอบในไตรกลีเซอไรด์น้ันได้ โดยโครงสร้ างของไตรกลีเซอไรด์
ส่วนที่มาจากโมเลกุลของกลีเซอรอลมีนา้ หนักเท่ากับ (1  5) + (12  3) (H 5 อะตอมและ C 3
อะตอม) เท่ากับ 41
o
H2C – O – C – R1
ในที่น้ ีคิด R1 = R2 = R3
o
o
HC – O – C – R2
ดังนั้น 3 R – C – O มีนา้ หนัก
o
= นา้ หนักโมเลกุลของไตรกลีเซอไรด์ - นา้ หนักส่วนที่มาจากกลีเซอรอล
H2C – O – C – R3
= นา้ หนักโมเลกุลของไตรกลีเซอไรด์ – 41

มาจากกลีเซอรอล

กรดไขมัน 1 โมเลกุล จึงมีนา้ หนักโมเลกุล
o
(R – C – OH)

โดยที่ 1 คือ นา้ หนักของไฮโดรเจนอะตอม

=

 น้ าหนักโมเ ลกุลของไตร กลีเซอไรด์

3




41 
 1
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สารเคมีและอุปกรณ์
1. นา้ มันหมู นา้ มันมะพร้ าว นา้ มันปาล์ม และนา้ มันถั่วเหลือง
2. สารละลายโปตัสเซียมไฮดรอกไซด์ 0.5 โมลาร์ ใน 95% เอธานอล ให้ เตรียมใหม่ๆ
3. สารละลายมาตรฐานกรดไฮโดรคลอริก 0.5 โมลาร์
4. สารละลายฟี นอล์ฟทาลีน 0.5 % ใน 95 % เอธานอล
5. ขวดรูปชมพู่ขนาด 250 มิลลิลิตร
6. เครื่องควบแน่น (condenser)
7. บิวเรต
วิธีทดลอง
1. ชั่งตัวอย่างนา้ มันหมูหรื อนา้ มันมะพร้ าวตามที่กาหนดให้ แต่ละกลุ่มในปริ มาณที่ใกล้ เคียง 5.00 กรัม
ห้ามเกิน ลงในขวดรูปชมพู่ ขนาด 250 มิลลิลิตร และจดนา้ หนักที่แท้ จริงไว้
2. นาขวดรูปชมพู่อกี ใบหนึ่งมาเติมนา้ กลั่น 5 มิลลิลิตร เพื่อเป็ นขวดสารละลายเปล่า
3. เติมสารละลายโปตัสเซียมไฮดรอกไซด์ใ น 95% เอธานอลลงในขวดรูป ชมพู่ ท้ัง 2 ขวด ๆ ละ 50
มิลลิลิตร โดยใช้ กระบอกตวง
4. ทาการกลั่นไหลกลับสารละลายทั้งสองขวดบนหม้ ออังนา้ (water bath) เป็ นเวลา 30 นาที เขย่าเป็ นครั้ง
คราว
5. เมื่อครบเวลา นาขวดทั้งสองออกมาแช่ในนา้ ให้ เย็น จากนั้นเติมสารละลายฟี นอล์ฟทาลีนลงในขวดทั้ง
สอง ขวดละ 1 มิลลิลิตร
6. ไตเตรทสารละลายในขวดทั้งสองด้ วยสารละลายมาตรฐานกรดไฮโดรคลอริก 0.5 โมลาร์ แล้ วเก็บขวด
สารละลายที่มีตัวอย่างไขมันไว้ ใช้ ในการทดลองที่ 10 เรื่องลิพิด 2 ต่อไป
7. คานวณหาค่า SN ค่านา้ หนักโมเลกุลเฉลี่ยของไตรกลีเซอไรด์และค่านา้ หนักโมเลกุลเฉลี่ยของกรด
ไขมันของตัวอย่างไขมัน และเปรียบเทียบค่าที่ได้ ดังกล่าวกับเพื่อนร่วมชั้น
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ตารางบันทึกผลการทดลอง
ชนิดของตัวอย่างทีใ่ ช้
น้ ากลัน่ น้ ามันหมู น้ ามันมะพร้าว น้ ามันปาล์ม
นา้ หนักของตัวอย่าง (กรัม)
ปริ ม าตรของสารละลายกรด
มาตรฐานที่ใช้ ในการไตเตรทหลัง
ปฏิกริ ิยาเสร็จสิ้น (มิลลิลิตร)
ค่า Saponification number
(แสดงการคานวณในช่อง)

น้ ามันถัวเหลื
่ อง

-

น้ าหนักโมเลกุลเฉลีย่ ของ
ไตรกลีเซอไรด์
(แสดงการคานวณในช่อง)

-

น้ าหนักโมเลกุลเฉลีย่ ของ
กรดไขมัน
(แสดงการคานวณในช่อง)

-

สรุปและวิจารณ์ผลการทดลอง

คาถามท้ายบท
ถ้ ามีคอเลสเทอริล เอสเทอร์ (cholesteryl ester) ในตัวอย่างไขมัน สารนี้จะเกิดปฏิกริ ิยาสะพอนิฟิเคชัน
หรือไม่ เพราะเหตุใด และจะมีผลต่อค่า SN หรือไม่ จงให้ เหตุผล
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