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ABSTRACT

Palm Press Fiber (PPF), which is residue from palm oil mills contained amount of protein (4.44 g/100g),carbohydrate
(57.82 g/100g), crude fiber and dietary fiber (26.50 and 52.40 g/100g) higher than fresh oil palm fruit and grilled oil
palm fruit, while the amount of fat was lower (6 g/100g). Moreover, it contained higher amount of vitamin E, phosphorus,
iron, magnesium, and lower the amount of calcium than fresh oil palm fruit and grilled oil palm fruit. Cytotoxicity
test showed that the concentration of PPF which killed 50% of Caco2 and HepG2 cell was higher than 2 mg/ml.
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บทคัดยอ
เสนใยปาลม (Palm Press Fiber, PPF) ซึ่งเปนผลพลอยไดจากสวน Pericarp ของผลปาลมน้ำมันภายหลังการอบและบีบ
หรือสกัดเอาน้ำมันออกไปแลว มีปริมาณโปรตีน 4.44 กรัมตอ100 กรัม, คารโบไฮเดรต 57.82 กรัมตอ 100 กรัม, ปริมาณ
เยื่อใยและใยอาหาร 26.50 และ 52.40 กรัมตอ 100 กรัม ตามลำดับ ซึ่งมีปริมาณสูงกวาผลปาลมน้ำมันสดและผลปาลมยาง
กอนบีบน้ำมัน ในขณะทีป่ ริมาณไขมันต่ำกวาคือมีเพียง 6 กรัมตอ 100 กรัม นอกจากนี้ ยังมีปริมาณวิตามินอี ฟอสฟอรัส ธาตุเหล็ก
แมกนีเซียมสูงกวา แตเปนที่นาสังเกตวาเสนใยปาลมมีปริมาณแคลเซียมคอนขางต่ำ เมื่อเทียบกับผลปาลมสดและผลปาลม
ยางกอนบีบน้ำมัน และเมื่อทดสอบความเปนพิษตอเซลล ความเขมขนของเสนใยปาลมที่ทำใหเซลล Caco2 และ HepG2 ตาย
50% (IC50) มีคามากกวา 2 มก./มล. ซึ่งเปนขอมูลเบื้องตนแสดงถึงความปลอดภัยของเสนใยปาลมซึ่งเปนวัสดุ เหลือใชจากการ
สกัดน้ำมันปาลม

บทนำ
ปาลมน้ำมัน มีชื่อสามัญวา oil palm เปนพืชตระกูลปาลม
ที่ใหผลผลิตน้ำมันตอหนวยพื้นที่สูงกวาพืชน้ำมันทุกชนิดและ
เปนพืชน้ำมันที่มีการผลิตทั่วโลกเปนอันดับสอง รองจากน้ำมัน
ถัว่ เหลือง ประเทศทีผ่ ลิตไดมาก คือ มาเลเซีย อินโดนีเซีย ไนจีเรีย
บราซิล ซาอีร โคลัมเบีย ปาปวนิวกินีและไทย ตามลำดับ ปาลม
น้ำมัน ชอบสภาพภูมิอากาศที่มีฝนตกชุกและสม่ำเสมอตลอดป
ความชืน้ สูง แสงแดดจัด ดวยเหตุน้ี พืน้ ทีท่ างภาคใตของประเทศ
จึ ง มี ส ภาพแวดล อ มที่ เ หมาะสมแก ก ารปลู ก ปาล ม น้ ำ มั น ใน
ปจจุบัน สามารถปลูกปาลมน้ำมันไดในภาคตะวันออกของ
ประเทศ แตผลผลิตที่ไดรับโดยเฉลี่ยยังต่ำกวาประเทศมาเลเซีย
ประเทศไทยมีแหลงผลิตที่สำคัญ คือ จังหวัดชุมพร ระนอง
สุราษฎรธานี พังงา นครศรีธรรมราช กระบี่ ตรัง สตูล สงขลา
นราธิวาส ประจวบคีรีขันธ ระยอง ชลบุรี และตราด
ปาลมน้ำมันมีถิ่นกำเนิดอยูที่บริเวณตะวันตกของแอฟริกา
ระหวางเสนรุง ที่ 10 -12 องศาเหนือและใต ดังนัน้ ในภาษาอังกฤษ
จึงเรียกปาลมน้ำมันวา African oil palm ชาวยุโรปรูจักปาลม
น้ำมันเปนครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2009 - 2013 โดยนักสำรวจชาว
โปรตุ เ กส ซึ่ ง ในขณะนั้ น ชาวแอฟริ กั น ใช น้ ำ มั น ในการปรุ ง
อาหารและทำเครื่องสำอาง หลังจากนั้นประมาณ 450 ป จึงได
มีการนำน้ำมันปาลมไปจำหนายในยุโรป ตอมาในศตวรรษที่ 17
ชาวโปรตุเกสไดนำน้ำมันจากปาลมน้ำมันไปยังประเทศบราซิล
เพื่อใชเปนอาหารสำหรับชาวแอฟริกันที่ทำงานอยูตามไรออย
ตอมาไดมีการนำเขามาสูทวีปเอเชียครั้งแรก เมื่อ พ.ศ. 2379
โดยนำมาปลูกทีส่ วนพฤกษชาติสงิ คโปร ชาวฮอลันดาไดนำปาลม
น้ำมันไปปลูกในประเทศอินโดนีเซียเปนครั้งแรกที่บอรกอร เมื่อ
พ.ศ. 2391 ที่เกาะสุมาตรา ในประเทศไทยพระยาประดิพัทธภูบาล ไดนำปาลมน้ำมันมาปลูกเพื่อเปนไมประดับเมื่อ พ.ศ.

2460 ซึ่งปจจุบันก็ยังอยูที่ศูนยวิจัยการยาง จังหวัดสงขลาและ
สถานีทดลองพืชสวนพลิ้ว จังหวัดจันทบุรี สำหรับการปลูกเพื่อ
เปนการคานั้น หมอมเจาอมรสมานลักษณ ไดปลูกครั้งแรก
ประมาณ 1,900 ตน ในชวงกอนสงครามโลกครั้งที่ 2 ที่อำเภอ
สะเดา จังหวัดสงขลา แตในปจจุบนั ไดยตุ ไิ ปแลว เมือ่ พ.ศ. 2509
มีการสรางสวนสาธิตทีน่ คิ มสรางตนเอง ควนกาหลง จังหวัดสตูล
ตอมาปาลมน้ำมันไดรับการสงเสริมใหปลูกเปนการคาอยาง
จริงจังเมื่อ พ.ศ. 2511 โดยในขณะนั้นมีโครงการปลูกปาลม
น้ำมัน 2 โครงการ คือ โครงการพัฒนาตนเองภาคใต จังหวัดสตูล
เนื้อที่ปลูก 20,000 ไร และโครงการของบริษัทอุตสาหกรรม
น้ำมันและสวนปาลมน้ำมัน ตำบลปลายพระยา อำเภออาวลึก
จังหวัดกระบี่ เนื้อที่ปลูก 20,000 ไรเชนกัน ภายหลังที่ทั้งสอง
โครงการ ไดรับความสำเร็จ จึงมีบริษัทปลูกปาลมน้ำมันเกิดขึ้น
เปนจำนวนมาก
ปาลมน้ำมัน มีชื่อวิทยาศาสตร คือ Elaeis guineensis
Jacq. ซึ่งการจำแนกทางพฤกษศาสตรจัดอยูใน Class Angiospermae, Subclass Dicotyledonae, Family Palmae, Genus
Elaeis, Species guineensis ผลปาลมน้ำมันเกิดเปนชอ เรียกวา
ทะลาย (bunch) เปนแบบ drupe เหมือนมะพราว สวนของ
pericarp ซึ่งเปนสวนเปลือกของผลแบงออกเปน 3 สวนอยาง
ชัดเจน คือ exocarp อยูด า นนอกสุด ผิวเปนมันและแข็ง mesocarp
(pulp) เปนสวนที่อยูถัดไปที่เปนเสนใย เปนสวนที่มีน้ำมันสูงนำ
ไปสกัดเปนน้ำมันปาลม (Palm oil) และ endocarp (กะลา, shell)
เปนเปลือกแข็งสีดำ เมื่อสกัดน้ำมันจาก mesocarp ออกไปจะ
เหลือสวนนีซ้ งึ่ หอหุม เมล็ดอยู สงไปขายหรือสกัดทีโ่ รงงานตอไป
เพื่อสกัดเอาน้ำมันปาลมจากเมล็ด (Palm kernel oil)
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พันธุปาลมน้ำมันที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจในปจจุบัน
แบงไดเปน 3 ชนิด โดยพิจารณาความหนากะลาของผลปาลม
เปนสำคัญ คือ พันธุดูรา (Dura) พันธุพิสิเฟอรา (Pisifera) และ
พันธุเทเนอรา (Tenera) ซึ่งปาลมน้ำมันพันธุดี คือ ปาลมน้ำมัน
ลูกผสมพันธุเทเนอรา (DXP) ซึ่งเปนลูกผสมชั่วที่ 1 จากการผสม
ระหวางแมพันธุดูรา (Dura) และพอพันธุพิสิเฟอรรา (Pisifera)
ที่ผานกระบวนการคัดเลือกสายพันธุที่ถูกตองตามหลักวิชาการ
จากแหลงผลิตเมล็ดพันธุที่เชื่อถือได มีประวัติพันธุ (Breeding
program) อยางชัดเจน สามารถตรวจสอบประวัตไิ ด มีการเจริญ
เติบโตดีใหผลผลิตสูงและนาน ผลปาลมน้ำมันมีลักษณะเนื้อ
นอกและเนื้อในหนา กะลาบาง ใหน้ำมัน 22-25 เปอรเซ็นต ตอ
น้ำหนักทะลาย
ปาลมน้ำมัน เปนพืชน้ำมันยืนตนขนาดใหญ ที่สามารถนำ
ผลผลิตไปใชประโยชนอยางกวางขวางในชีวิตประจำวันของ
มนุษย ทัง้ ดานการบริโภคและอุปโภค ปริมาณการใชนำ้ มันปาลม
ของประเทศไทยในแตละปสงู มาก น้ำมันทีไ่ ดจากผลปาลมน้ำมัน
นอกจากจะมีคุณภาพดีแลว ยังถือไดวา ปาลมน้ำมันจะเริ่มให
ผลผลิตหลังปลูกลงในแปลงไปแลวประมาณ 3 ป ซึ่งจะใหผล
ผลิตตลอดไปจนถึงอายุประมาณ 25 ป จึงจัดเปนพืชทีใ่ หผลผลิต
ยาวนาน เมื่อปาลมน้ำมันมีอายุมากขึ้น มีศัตรูพืชนอยลงการ
ดูแลรักษาไมยุงยากและตนทุนที่ใชก็นอยลง
ผลปาลมน้ำมันใหผลผลิตน้ำมัน 2 ชนิด คือ น้ำมันปาลม
(Palm oil) ไดจากการสกัดเปลือกผลปาลม และน้ำมันเมล็ดใน
ปาลม (Palm kernel oil) สกัดจากเมล็ดปาลม ผลปาลม 1 ผลจะ
มีนำ้ มันปาลม 9 สวน และน้ำมันเมล็ดในปาลม 1 สวน โดยน้ำมัน
ปาลมจากเปลือกผลปาลม จะมีปริมาณน้ำมันประมาณ 22%
ของน้ำหนักทะลาย
น้ำมันที่สกัดจากผลปาลมสดมีเบตาแคโรทีน (Beta-carotene) โปรวิตามินเอ (Pro vitamin A) และวิตามินอี (Vitamin E)
ในปริมาณสูง น้ำมันปาลม ประกอบดวยกรดไขมันไมอิ่มตัว

และกรดไขมั น ที่ อิ่ ม ตั ว ในสั ด ส ว นที่ ส มดุ ล และด ว ยเหตุ ที่ มี
วิตามินอีสูง จึงทำใหน้ำมันปาลมมีเสถียรภาพสูง กรดไขมันไม
อิ่มตัว สวนใหญประกอบดวยกรดไขมันไมอิ่มตัวพันธะเดี่ยว
โอเลอิค (Mono-unsaturated oleic acid) 40% ขณะทีก่ รดไขมัน
อิ่มตัวประกอบดวย กรดปาลมมิติก (Palmitic acid) 44% และ
กรดสเตียริค (Stearic acid) 5% ดวยสัดสวนของสวนผสม
ดังกลาว ทำใหน้ำมันปาลมมีคุณสมบัติพิเศษ เหมาะสำหรับใช
ในอุ ต สาหกรรมแปรรู ป อาหารหลายประเภทคุ ณ สมบั ติ อี ก
ประการหนึง่ ของน้ำมันปาลมคือ สามารถใชผลิตเปนไขมันพืชที่
มีสภาพเปนของแข็ง (Solid-fat) โดยไมตองผานกระบวนการ
ไฮโดรจีเนชัน่ (Hydrogenation process) เปนการหลีกเลีย่ งการ
กอตัวของกรดไขมันทรานซ (Trans fatty acids) ทีเ่ กิดจากกระบวน
การซึ่งเปนอันตรายตอสุขภาพ
น้ำมันปาลมสามารถแปรรูปเปนผลิตภัณฑไดอยางหลาก
หลาย เชน สบู นมขนหวาน บะหมีส่ ำเร็จรูป น้ำมันพืช อาหารสัตว
กรดไขมันตางๆ สารตั้งตนในอุตสาหกรรมตางๆ ไมต่ำกวา 200
ผลิตภัณฑ และอุตสาหกรรมโอริโอเคมิคอล รวมทัง้ สามารถผลิต
เปนพลังงานทดแทน คือ ไบโอดีเซล (เมทธิลเอสเตอร)
จากการสกัดน้ำมันปาลมดิบ มีวัสดุเหลือใชจากการสกัดที่
สามารถ นำมาใชประโยชนไดแทบทุกชนิด โดยเฉพาะ กากเนื้อ
เมล็ดในปาลมน้ำมัน ใบปาลมและเสนใยปาลม นำมาเปนอาหาร
สัตวไดเปนอยางดี จากการสืบคนขอมูลทางวิชาการ ยังไมเคย
พบรายงานความเปนพิษของเสนใยปาลมที่นำมาใชเปนอาหาร
สัตว งานวิจัยนี้ไดทำการวิเคราะหคุณคาทางโภชนาการและ
ทดสอบความเปนพิษระดับเซลลของเสนใยปาลม (Palm Press
Fiber, PPF) ซึง่ เปนผลพลอยไดจากสวน Pericarp ของผลปาลม
ภายหลังการอบและบีบ หรือสกัดเอาน้ำมันออกไปแลว เพือ่ เปน
ขอมูลทางวิทยาศาสตรพื้นฐานประกอบการพิจารณาหากจะมี
การนำเสนใยปาลมมาใชเปนสวนประกอบของอาหารสำหรับ
มนุษยเพื่อการบริโภคในอนาคต

อุปกรณและวิธีการ
1. เก็บตัวอยางผลปาลมน้ำมันสด ผลปาลมยางกอนบีบน้ำมัน
และเสนใยปาลม จากโรงงานสกัดน้ำมันปาลม จังหวัดกระบี่
ทำการสุมตัวอยางจากจำนวนตัวอยางทั้งหมด บดตัวอยางให
ละเอียดและสุมตัวอยางเพื่อมาทำการวิเคราะหตอไป
2. วิเคราะหคุณคาทางโภชนาการ
วิเคราะหปริมาณ โปรตีน คารโบไฮเดรต ไขมัน เยื่อใย
ใยอาหาร วิ ต ามิ น อี และแร ธ าตุ ได แ ก แคลเซี ย ม เหล็ ก
แมกนีเซียมและฟอสฟอรัส โดยวิธวี เิ คราะห AOAC (2000) และ
ทำสองซ้ำ (Duplicate)
84

Food: Vol.41 No.1 January - March 2011

3. การทดสอบความเปนพิษ (Cytotoxicity test)
ทดสอบความเปนพิษตอเซลล Caco2 (Human colon
adenocarcinoma) และ HepG2 (Human liver hepatocarcinoma) โดยวิธี 3-(4,5-dimethylthiazol-2-yl)-2,5-diphenyltetrazolium bromide (MTT) assay ซึ่งเปนการวัดจำนวนเซลลที่
มีชวี ติ หลังจากไดรบั สารทดสอบ โดยทีเ่ ซลลมชี วี ติ สามารถเปลีย่ น
tetrazolium (สีเหลือง) ในสารสี ใหเปน formazan (สีน้ำเงิน)

เตรียมตัวอยางโดยการบดตัวอยางใหละเอียด ละลายดวย
dimethylsulfoxide เพื่อใหไดความเขมขน 200 มิลลิกรัม/
มิลลิลิตร หลังจากนั้นเจือจางดวยอาหารเลี้ยงเชื้อใหมีความ
เขมขน 2, 1, 0.5, 0.25, 0,125 และ 0.0625 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร
ตามลำดับ ทำการทดสอบโดยใสเซลลใน 96-well plate ดวย
ุ หภูมิ 37 องศา
ปริมาณ 3,000 เซลลตอ หลุม นำเซลลไปเลีย้ งทีอ่ ณ
เซลเซียส ในสภาวะที่มีกาซคารบอนไดออกไซด รอยละ 5 เปน
เวลา 48 ชั่วโมง ใสตัวอยางที่ทดสอบในระดับความเขมขน 2, 1,
0.5, 0.25, 0,125 และ 0.0625 มิลลิกรัม/มิลลิลติ ร และเลีย้ งเซลล
เปนระยะเวลา 24 ชม. ภายใตสภาวะเดิม หลังจากนัน้ เอาตัวอยาง

ทดสอบออกไปและเลี้ยงเซลลตอเปนระยะเวลา 24 ชม. ใน
อาหารเลี้ยงเชื้อที่เปลี่ยนใหม แลวทดสอบดวย MTT assay โดย
การใส MTT 50 ไมโครลิตรในอาหารเลี้ยงเซลลแตละหลุม
เลี้ยงเซลลเปนระยะเวลา 4 ชม. ดูดอาหารเลี้ยงเซลลและสารสี
MTT ออกจากหลุม หลังจากนั้นใส DMSO 100% ปริมาณ 200
ไมโครลิตร และ Sorensen’Glycine buffer pH 10.5 ปริมาณ
25 ไมโครลิตร แลวนำไปอานดวยเครื่อง plate reader ที่ความ
ยาวคลื่น 570 nm
ผลที่แสดงความเปนพิษของเสนใยปาลมน้ำมัน แสดงเปน
ความเขมขนของตัวอยางทดสอบที่ทำใหเซลลตาย 50% (IC50)

ผลการทดลองและวิจารณ
ผลการวิเคราะหคุณคาทางโภชนาการ
จากผลการวิเคราะห พบวาเสนใยปาลม (Palm Press
Fiber, PPF) ซึง่ เปนผลพลอยไดจากสวน Pericarp ของผลปาลม
ภายหลั ง การอบและบี บ หรื อ สกั ด เอาน้ ำ มั น ออกไปแล ว มี
ปริมาณโปรตีน คารโบไฮเดรต เยื่อใย และใยอาหาร สูงกวาผล
ปาลมน้ำมันสด ในขณะที่ปริมาณไขมันต่ำกวาคือมีเพียง 6 กรัม

ตอ 100 กรัม นอกจากนี้ ยังมีปริมาณวิตามินอี ฟอสฟอรัส
ธาตุเหล็ก แมกนีเซียม ธาตุเหล็ก สูงกวา แตเปนที่นาสังเกตวา
เสนใยปาลมมีปริมาณแคลเซียมคอนขางต่ำ เมื่อเทียบกับผล
ปาลมสด (ตารางที่ 1)

Table 1 Nutritional values of fresh oil palm fruit, grilled oil palm fruit and Palm Press Fiber (PPF)
Nutrients
Protein
Carbohydrate
Fat
Moisture
Ash
Crude fiber
Dietary fiber
Vitamin E
Phosphorus
Calcium
Magnesium
Iron

Unit
g/100 g
g/100 g
g/100 g
g/100 g
g/100 g
g/100 g
g/100 g
mg/100 g
mg/100 g
mg/100 g
mg/100 g
mg/100 g

Fresh oil palm fruit
2.63
28.02
43.43
24.80
1.12
15.63
24.49
2.53
41.04
206.921
203.041
24.863

เสนใยปาลม (Palm Press Fiber; PPF) เปนผลพลอยไดจาก
สวน Pericarp ของผลปาลมภายหลังการอบและบีบหรือสกัด
เอาน้ำมันออกไปแลว ผลพลอยไดสว นนีค้ ดิ เปน 12-13 เปอรเซ็นต
ของปาลมทั้งทะลาย ในจำนวนนี้มีปริมาณสูงถึง 70 เปอรเซ็นต
ที่ถูกทิ้งใหเปนของเสีย (Prasertsan and Prasertsan, 1996)
ปจจุบนั ไดมคี วามพยายามทีจ่ ะนำสวนเหลือทิง้ ดังกลาวมาปรับ
ปรุงเพื่อใหเกิดประโยชนในดานตางๆ เชน ใชทำปุยหมักถาน

Grilled oil palm fruit
2.94
13.56
42.58
8.67
2.25
4.60
10.27
5.22
57.95
587.573
455.839
155.393

Palm Press Fiber (PPF)
4.44
57.82
6.00
28.01
3.73
26.50
52.40
7.72
112.65
0.107
521.159
371.026

สำหรับการหุงตม วัสดุเพาะปลูกและการใชเปนแหลงอาหาร
เยื่อใยสำหรับสัตวกระเพาะรวม เสนใยปาลมมีความฟามสูงมี
คุณคาทางโภชนาการต่ำ มีโปรตีนรวม เยือ่ ใย และลิกนินประมาณ
4, 36 และ 26 เปอรเซ็นตตามลำดับ (ดวงสมร และคณะ, 2549)
เสนใยปาลมมีคา การยอยไดเพียง 24-30 เปอรเซ็นตเทานัน้ (Abu
Hassan, 1996) จากรายงานการศึกษา พบวาการปรับปรุงคุณคา
ทางโภชนาการของเสนใยปาลมทั้งในดานเคมี (Alkali) และ
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ละลายน้ำ (Insoluble dietary fiber) ของผงแปงปาลมน้ำมัน
ปราศจากไขมัน (Oil palm fat-free flour) มีผลทำใหอจุ จาระของ
หนูขาวทดลองมีปริมาณสาร น้ำ และใยอาหาร ชนิดทีไ่ มละลาย
น้ำ เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับกลุมควบคุม ดังนั้น ปริมาณใยอาหาร
ของผลปาลมน้ำมัน โดยเฉพาะในสวนเสนใยปาลมนาจะมี
ประโยชนเกี่ยวกับระบบยอยอาหารในรางกายของสัตวและ
มนุษย

กายภาพ (High pressure steaming) ไดผลการทดลองทั้งทำ
ใหการยอยไดดีขึ้นชัดเจน และดีขึ้นเล็กนอย
โดยทั่วไป เสนใยปาลมเปนแหลงอาหารหยาบสำหรับโคกระบือหรือสัตวกระเพาะรวมอื่นๆ โดยที่เสนใยปาลมมีองค
ประกอบทางโภชนาการทีส่ ตั วดงั กลาวสามารถนำไปใชประโยชน
ไดสูง เชน ปริมาณผนังเซลล และลิกโนเซลลูโลส ไมตางไปจาก
เศษเหลื อ ทางการเกษตรอื่ น ๆ ที่ เ กษตรกรนิ ย มนำไปเลี้ ย ง
โค-กระบือ เชน ฟางขาวเปลือก และไหมขาวโพดฝกออน ตนขาว
โพดฟกออน และฟางขาว
ผลจากการวิจัยครั้งนี้ พบวา เสนใยปาลมมีปริมาณโปรตีน
4.44 กรัมตอ 100 กรัม ในขณะที่ มีปริมาณเยือ่ ใยและใยอาหาร
26.50 และ 52.40 กรัมตอ 100 กรัมตามลำดับ ในป ค.ศ. 1999
Emperatriz Pacheco-Delahaye พบวา ใยอาหารชนิดที่ไม

ผลการทดสอบความเปนพิษของเสนใยปาลมตอเซลล Caco2 และ
HepG2
คา IC50 ของเสนใยปาลม ผลปาลมสดและผลปาลมยาง
กอนบีบน้ำมันที่ไดจากการทดสอบ แสดงไวในตารางที่ 2

Table 2 IC50 of fresh oil palm fruit, grilled oil palm fruit and Palm Press Fiber (PPF)
Sample
Fresh oil palm fruit
Grilled oil palm fruit
Palm Press Fiber (PPF)

IC50 (mg/ml)

Scientific name
Elaeis guineensis Jacq.

เซลล Caco2 เปนเซลลที่ Fogh และคณะ เปนผูริเริ่มนำมา
จากลำไสผูปวยที่เปนมะเร็ง (Fogh et. al.,1977) ดวยเหตุผลที่
เซลล Caco2 เปนเซลลมะเร็งที่สามารถแบงตัวและเปลี่ยน
แปลงตัวเองได (differentiate) ทัง้ ในดานรูปรางและการทำงาน
(Pinto et.al, 1983) จึงนิยมใชเซลลนี้ในการศึกษาผลของสาร
ธรรมชาติและสารสังเคราะหตอ เซลลลำไส (Carriere et.al., 2001)
เชนเดียวกัน เซลล HepG2 เปนเซลลที่ไดมาจากตับผูปวยที่เปน
มะเร็ง มีคณ
ุ สมบัตเิ ปลีย่ นแปลงตัวเองไดสงู (highly differentiated)
มีลกั ษณะของเซลลตบั ปกติ (Sassa et.al., 1987) และมีหนาทีก่ าร
ทำงานคลายเซลลตับปกติ

Caco2
>2
>2
>2

HepG2
>2
>2
>2

ความเขมขนของผลปาลมสด ผลปาลมยางกอนบีบน้ำมัน
และเสนใยปาลมทีท่ ำใหเกิดความเปนพิษตอเซลล Caco2 และ
HepG2 โดยทำใหเซลลตายจำนวน 50% มีปริมาณความเขมขน
สูงกวา 2 มก./มล. ผลการทดสอบจึงเปนขอมูลเบื้องตนที่แสดง
ถึงความปลอดภัยของผลปาลมสด ผลปาลมยางกอนบีบน้ำมัน
และเสนใยปาลม แตอยางไรก็ตาม หากจะนำมาใชเปนสวน
ประกอบของอาหารสำหรับการบริโภค ตองคำนึงถึงความสะอาด
ของวัสดุเหลือใชจากการสกัดปาลมน้ำมัน และตองมีกระบวน
การแปรรูปอาหารที่ถูกตอง เพื่อใหอาหารที่เกิดจากวัสดุเหลือ
ใชจากการสกัดปาลมน้ำมันมีคุณคาทางโภชนาการที่ดีและ
ปลอดภัยตอผูบริโภค
สรุป

เสนใยปาลม (Palm Press Fiber, PPF) ซึ่งเปนผลพลอยได
จากสวน Pericarp ของผลปาลมภายหลังการอบและบีบหรือ
สกัดเอาน้ำมันออกไปแลว มีปริมาณโปรตีน คารโบไฮเดรต
เยื่อใย วิตามินอี ฟอสฟอรัส แมกนีเซียม ธาตุเหล็ก คอนขางสูง
และสูงกวาผลปาลมสด และเมื่อทดสอบความเปนพิษตอเซลล
Caco2 และ HepG2 ไดขอมูลเบื้องตนแสดงถึงความปลอดภัย
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ของเส น ใยปาล ม แต ถ า จะนำเส น ใยปาล ม ซึ่ ง เป น ส ว นของ
เปลือกผลปาลม และเปนวัสดุเหลือใชจากการสกัดน้ำมันปาลม
มาใชเปนวัตถุดิบสำหรับการบริโภค และเพื่อใหไดหลักฐานที่
แสดงถึงความปลอดภัยอยางแทจริง ควรทำการทดสอบความ
ปลอดภัยของเสนใยปาลม โดยวิธีการทดสอบความเปนพิษใน
หนูทดลองในลำดับตอไป
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