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ตัวทําละลาย  อัตราสวนเนื้อในเมล็ดสบูดําตอตัวทําละลาย ท่ีสามารถสกัดน้ํามันไดปริมาณมากที่สุด
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2.4  มิลลิเมตร  ใชตัวทําละลาย 2 ชนิด ไดแก  นอรมัลเฮกเซน (n-H exane) และปโตรเลียมอีเทอร 

(Petroleum Ether)  และอัตราสวนเนื้อในเมล็ดสบูดําตอตัวทําละลาย  3  อัตราสวน ไดแก  1:4   1:6  

และ 1:8    (กรัม/มิลลิลิตร) โดยใชอุณหภูมิในการสกัด 30 องศาเซลเซียส และใชระยะเวลาในการ

สกัด 3 ช่ัวโมง  

 ผลการศึกษาพบวา ขนาดอนุภาคเนื้อในเมล็ดสบูดําที่สามารถสกัดน้ํามันไดปริมาณมาก

ท่ีสุดคือ ขนาดตั้งแต 0.5-1.4 มิลลิเมตร โดยนอรมัลเฮกเซน (n-Hexane) เปนตัวทําละลายที่สกัด

น้ํามันไดปริมาณมากที่สุด แตไมแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติกับปโตรเลียมอีเทอร (Petroleum 

Ether)  คือ 36.01% และ 35.10%  ตามลําดับ และอัตราสวนเนื้อในเมล็ดสบูดําตอตัวทําละลายที่
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  The objective of this experimental research was to study an optimal condition of 

oil extraction from Jatropha curcas seed kernels using solvent extraction method. In this 

experiment, various kinds of variable were employed in order to get the maximum yield 

of  oil  with  the  lowest  cost,  that  was  considered  the  optimal  condition  of  oil  extraction. 

Those variables were five ground kernel sizes (0.5-0.7 mm, 0.7-1 mm, 1-1.4 mm, 1.4-2.4 

mm and > 2.4 mm), two kinds of solvent (n-hexane and petroleum ether) and three ratios 

of kernel-to-solvent (1:4, 1:6 and 1:8 g/ml). The extractions were conducted at a constant 

temperature (30 ๐C) and time (3 hour). To find the best condition, SPSS Analysis program 

was employed.  

  From the study, the results showed that the sizes of ground kernel ranging from 

0.5  to  1.4  mm  could  yield  the  highest  percentage  of  oil. n-hexane  and  petroleum  ether 

gave the oil yield of 36.01% and 35.10% respectively that statistically considered equal. 

For kernel-to-solvent ratios, the best one was 1:8 (g/ml). In addition, the study also found 

that  using n-hexane  with  ratio  of  1:4  gave  the  lowest  extraction  cost.  Therefore,  the 

optimal  condition  of  oil  extraction  from Jatropha  curcas  seed  kernels  using  solvent 

extraction  was  using  0.5-1.4  mm ground kernel sizes with n-hexane as solvent and 1:4 

kernel-to-solvent ratio in an extraction.  
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บทที่ 1 

 
บทนํา 

 
1.1  หลักการและเหตุผล 
 
 ปญหาดานสิ่งแวดลอมที่ทั่วโลกเผชิญอยูทุกวันนี้ นับวันยิ่งมีความหลากหลาย ซับซอน และ
ทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ เชน  ปญหาโลกรอน  อุทกภัย  ภัยแลง  น้ําเสีย  ขยะ มลพิษทางอากาศ  
รวมทั้งปญหาการขาดแคลนพลังงานซึ่งกําลังวิกฤตอยูในขณะนี้    ปญหาตางๆเหลานี้ลวนเปนผลพวง
มาจากการพัฒนาที่ผานๆมามุงเนนดานวัตถุ  สงเสริมคานิยมในการใชชีวิตอยางหรูหรา ใชจาย
ฟุมเฟอยจนเกินความจําเปนเพื่อตอบสนองความตองการอยางไมมีที่ส้ินสุด  โดยในกระบวนการของ
การพัฒนาดานตางๆ ไดมีการคิดคนวิธีการที่ทําใหสามารถนําเอาทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัดขึ้นมาใช
คร้ังละปริมาณมากๆและรวดเร็ว ทั้งทรัพยากรที่ทดแทนไดและทรัพยากรที่ทดแทนไมไดเพื่อ
ตอบสนองความตองการของมนุษยในทุกๆดาน  ทําใหทรัพยากรที่เคยมีอยูอยางอุดมสมบูรณใน
ธรรมชาติหมดไปอยางรวดเร็วภายในเวลาไมกี่สิบปหลังการปฏิวัติอุตสาหกรรม  การใชทรัพยากร
อยางไมมีขีดจํากัดนี้ ไดนําไปสูปญหาการขาดแคลนทรัพยากรและปญหามลพิษสิ่งแวดลอมขึ้น ซ่ึง
สงผลกระทบโดยตรงตอคุณภาพชีวิตของมนุษยเอง และยังรวมไปถึงสิ่งมีชีวิตอ่ืนๆที่อาศัยอยูรวมกัน
บนโลกใบนี้ดวย โดยเฉพาะปญหาโลกรอน (Global Warming) ที่ทําใหสภาพภูมิอากาศแปรปรวน เกิด
พายุขึ้นบอยครั้ง  เกิดอุทกภัยและภัยแลงไปทั่วโลก และยากที่จะแกไขไดภายในสิบปหรือยี่สิบป  และ
อีกปญหาหนึ่งที่กําลังอยูในภาวะวิกฤตขณะนี้ก็คือ ปญหาการขาดแคลนน้ํามันเชื้อเพลิง ซ่ึงเปนแหลง
พลังงานหลักของประเทศ   ปจจุบันประเทศไทยและอีกหลายประเทศทั่วโลกกําลังประสบกับสภาวะ
การขาดแคลนน้ํามันเชื้อเพลิงและปญหาราคาน้ํามันแพงจนถึงเขาขั้นวิกฤต  ทั้งนี้เนื่องมาจาก
ภาคอุตสาหกรรมและการขนสงไดมีการใชน้ํามันเชื้อเพลิงมากขึ้นเรื่อยๆ ในขณะที่ปริมาณน้ํามันใน
แหลงสํารองเหลือนอยลงทุกที     จากวารสารนโยบายพลังงานของสํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน  
กระทรวงพลังงาน ในป 2550  มีปริมาณการใชน้ํามันสําเร็จรูปรวม 703 พันบารเรลตอวัน โดยน้ํามัน
ชนิดที่มีการใชมากที่สุด คือ น้ํามันดีเซล 324 พันบารเรลตอวัน ซ่ึงเปนสัดสวนการใชที่สูงกวาน้ํามัน
เชื้อเพลิงชนิดอื่นๆ คิดเปนรอยละ 46 ของการใชน้ํามันสําเร็จรูปทั้งหมด  (สํานักงานนโยบายและแผน
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พลังงาน, 2550: 19)  ซ่ึงน้ํามันเชื้อเพลิงเหลานี้ประเทศไทยตองนําเขาจากตางประเทศ  กอปรกับชวง 

เวลานี้ไดมีสงครามเกิดขึ้นบอยครั้งในประเทศผูสงออกน้ํามัน  สงผลใหราคาน้ํามันในตลาดโลกเพิ่ม

สูงขึ้นอยางรวดเร็วและตอเนื่อง  ประเทศไทยและอีกหลายๆประเทศจึงตองประสบกับปญหาราคา

น้ํามันแพงและการขาดแคลนน้ํามันอยางหลีกเลี่ยงไมได 

 

ตารางที่ 1.1  การผลิต การใช การนําเขา และการสงออกน้ํามันสําเร็จรูป ป 2550 (มกราคม-  

         กันยายน) 

 

ปริมาณ (พันบารเรล/วัน) การเปลี่ยนแปลง (%)  

การ

ใช 

การ

ผลิต 

การ

นําเขา 

การ

สงออก 

การ 

ใช 

การ

ผลิต 

การ

นําเขา 

การ

สงออก 

เบนซิน 127  153  4  28  2.8  -3.6  -  -21.4  

เบนซินธรรมดา 83  87  3  7  7.1  0.3  -  -32.1  

เบนซินพิเศษ 44  66  0.6  21  -4.3  -8.5  -  -17.1  

ดีเซล 324  392  4  40  1.8  7.1  -22.3  -16.5  

นํ้ามันกาด 0.3  2  -  0.9  -7.4  -87.6  -  26.7  

นํ้ามันเครื่องบิน 85  95  1  9  10  0.5  29.3  -43.5  

นํ้ามันเตา 72  107  7  38  -35.6  -4.7  -72.9  63.2  

กาซปโตรเลียมเหลว 96  133  -  10  13.6  6.8  -  -47.7 

รวม  703  883  16  126  -1.5  0.8  -49.9  -11.7  

 

แหลงที่มา:  สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน, 2550: 19. 

 

 ปจจุบันเพื่อรับมือกับปญหาดังกลาว รัฐบาลไดรณรงคใหทุกภาคสวนลดการใชพลังงานลง

และสนับสนุนใหมีการใชเชื้อเพลิงชนิดอื่นๆทดแทนน้ํามันเชื้อเพลิง ซ่ึงการรณรงคดังกลาวเปนหนึ่ง

ในยุทธศาสตรการแกไขปญหาพลังงานของประเทศ โดยมีเปาหมายใหภาคขนสงและภาคอุตสาหกรรม

ลดการใชพลังงานลง  25 % ในป 2551  และภาครัฐลดการใชพลังงานลง 10 – 15 %  ทันที  (ปยสวัสดิ์    

อัมระนันทน, 2548)  จากยุทธศาสตรดังกลาว รัฐบาลไดสงเสริมใหมีการใชพลังงานหมุนเวียนแทน

การใชพลังงานสิ้นเปลือง เชน พลังงานแสงอาทิตย พลังงานชีวมวล และพลังงานชนิดอื่นๆ เนื่องจาก

เปนพลังงานที่สะอาด ไมมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมหรือมีนอย และผลิตไดเองในทองถิ่น โดยใน

ภาคการเกษตรไดรณรงคใหเกษตรกรปลูกพืชน้ํามัน เชน ปาลม ถ่ัวเหลือง ละหุง และสบูดํา เพื่อ
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นํามาสกัดน้ํามันใชกับเครื่องยนตการเกษตรรอบต่ํา หรือผลิตเปนไบโอดีเซลใชกับเครื่องยนตดีเซล

ท่ัวไปเพื่อทดแทนน้ํามันดีเซล  โดยเมื่อเปรียบเทียบกับน้ํามันดีเซลแลว ไบโอดีเซลมีขอดีตรงที่ราคา

ถูกกวา  ผลิตไดงายจากพืชน้ํามันในทองถิ่นทําใหลดการพึ่งการนําเขาน้ํามันจากตางประเทศลง และ

ชวยลดมลพิษทางอากาศ  เชน  ฝุนละออง ไฮโดรคารบอน และซัลเฟอรไดออกไซด นอกจากนี้ยังมี

สวนชวยในการพยุงราคาพืชผลทางการเกษตรอีกดวย   

 จากการศึกษาพืชน้ํามันชนิดตางๆที่สามารถนํามาผลิตไบโอดีเซลไดนั้น พบวาปาลมน้ํามัน 

และสบูดําเปนพืชที่ใหน้ํามันมากที่สุด แตเนื่องจากสบูดําเปนพืชที่รับประทานไมได จึงไมตอง

ประสบกับสภาวะการแขงขันสูง นอกจากนี้ สบูดํายังเปนพืชที่ปลูกไดท่ัวประเทศ  ทนแลง ใหผลผลิต

ตั้งแตปแรกของการปลูก  และน้ํามันสบูดําก็มีคุณสมบัติดีกวาน้ํามันพืชชนิดอื่น  ซ่ึงวิธีในการสกัด

น้ํามันนั้น มีอยูหลากหลายวิธีดวยกัน แตจากการคนควาเอกสารที่เกี่ยวของพบวาวิธีท่ีนิยมนํามาใชใน

การสกัดน้ํามันจากเมล็ดสบูดํามีอยู 3 วิธี คือ การบีบอัดดวยระบบไฮดรอลิก  การบีบอัดดวยระบบอัด

เกลียว และการสกัดดวยตัวทําละลาย ในการบีบอัดโดยใชระบบไฮโดรลิกและระบบอัดเกลียวจะได

น้ํามันประมาณ 25-30 %  สวนการสกัดดวยตัวทําละลาย จะไดน้ํามันประมาณ 35  % ของน้ําหนัก

เมล็ด (กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน, 2550)  ซ่ึงจะเห็นไดวาการสกัดโดยใชตัวทํา

ละลายสามารถสกัดน้ํามันไดมากที่สุด  วิธีนี้จึงมีความนาสนใจที่จะศึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ

ตอไป ดังนั้นจึงเปนที่มาของการศึกษาวิจัยสภาวะที่เหมาะสมในการสกัดน้ํามันจากเนื้อในเมล็ดสบูดํา

ดวยตัวทําละลายเพื่อหาสภาวะที่สามารถสกัดน้ํามันไดปริมาณมากที่สุดโดยใชตนทุนการสกัดต่ําสุด   

 

1.2  วัตถุประสงคการวิจัย 

 

 1.2.1   วัตถุประสงคท่ัวไป 

 เพื่อศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการสกัดน้ํามันจากเนื้อในเมล็ดสบูดําดวยตัวทําละลาย 

 

 1.2.2   วัตถุประสงคยอย 

            1.2.2.1  เพื่อศึกษาขนาดอนุภาคเนื้อในเมล็ดสบูดําที่สามารถสกัดดวยตัวทําละลาย

ไดปริมาณน้ํามันมากที่สุด 

            1.2.2.2  เพื่อศึกษาตัวทําละลายที่สามารถสกัดน้ํามันไดปริมาณมากที่สุด 

            1.2.2.3   เพื่อศึกษาอัตราสวนเนื้อในเมล็ดสบูดําตอตัวทําละลายที่สามารถสกัดน้ํามัน

ไดปริมาณมากที่สุด 

            1.2.2.4  เพื่อศึกษาเปรียบเทียบสภาวะการสกัดน้ํามันที่มีตนทุนการสกัดต่ําสุด 
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1.3  ขอบเขตการวิจัย 

  

1.3.1  ขอบเขตดานเนื้อหา 

           1.3.1.1  การสกัดน้ํามันจากเนื้อในเมล็ดสบูดําดวยตัวทําละลาย 

     ประกอบดวย การศึกษาขนาดอนุภาคเนื้อในเมล็ดสบูดํา  ตัวทําละลาย  และอัตราสวน

เนื้อในเมล็ดสบูดําตอตัวทําละลายที่สามารถสกัดน้ํามันไดปริมาณมากที่สุด รวมถึงการศึกษาสภาวะ

การสกัดน้ํามันที่มีตนทุนการสกัดต่ําสุด  

           1.3.1.2  การคิดตนทุนการสกัด 

     ประกอบดวย การคํานวณผลรวมของคาวัตถุดิบ คาสารเคมี และคาไฟฟา ท่ีใชในการ

สกัดน้ํามันจากเนื้อในเมล็ดสบูดําดวยตัวทําละลายในสภาวะตางๆกัน 

 

1.3.2  ขอบเขตดานประชากรและพื้นที่ 

ในการศึกษาไดใชเมล็ดสบูดําซึ่งนํามาจากจังหวัดเชียงใหม โดยทําการทดลอง  ณ  หอง 

ปฏิบัติการวิศวกรรมเคมี  คณะวิศวกรรมศาสตร  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (องครักษ) จ.นครนายก   

 

1.3.3  ขอบเขตดานเวลา 

ใชเวลาในการศึกษาวิจัย  8 เดือน   ตั้งแตเดือนพฤศจิกายน  2550  ถึงเดือนมิถุนายน  2551 

 

1.4 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

1.4.1   ตัวแปรอิสระ  (Independent Variable) 

 1.4.1.1  ขนาดอนุภาคเนื้อในเมล็ดสบูดํา (Kernel Size)  5  ขนาด  ไดแก  

              1)  0.5 - 0.7 มิลลิเมตร 

   2)  0.7 - 1 มิลลิเมตร 

   3)  1 - 1.4 มิลลิเมตร 

  4)  1.4 - 2.4 มิลลิเมตร 

   5)  ใหญกวา 2.4 มิลลิเมตร 

1.4.1.2  ตัวทําละลาย (Solvent)  2  ชนิด  ไดแก 

   1)  นอรมัลเฮกเซน (n-Hexane)  

  2)  ปโตรเลียมอีเทอร (Petroleum Ether) 
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1.4.1.3  อัตราสวนเนื้อในเมล็ดสบูดํา : ตัวทําละลาย (กรัม/มิลลิลิตร) 3 อัตราสวน

ไดแก  1)  1:4  2)  1:6  และ 3)  1:8 

 

1.4.2  ตัวแปรตาม ( Dependent Variable)    

           1.4.2.1  ปริมาณน้ํามันที่ไดจากการสกัด (รอยละ)  

           1.4.2.2  ตนทุนการสกัด (บาท) 

 

1.4.3  ตัวแปรควบคุม ( Control Variable)   

           1.4.3.1  อุณหภูมิท่ีใชในการสกัด   คือ   30 องศาเซลเซียส 

           1.4.3.2  ระยะเวลาที่ใชในการสกัด   คือ   3 ช่ัวโมง 
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ความสัมพันธระหวางตัวแปรในการศึกษาวิจัยสามารถแสดงไดดังแผนภาพกรอบแนวคิด ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1.1  กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

1.5  สมมติฐานในการวิจัย 

 
 1.5.1  การสกัดน้ํามันจากเนื้อในเมล็ดสบูดําดวยตัวทําละลายโดยใชขนาดอนุภาคเนื้อใน

เมล็ดสบูดําตางกันจะใหปริมาณน้ํามันแตกตางกัน 

 1.5.2   การสกัดน้ํามันจากเนื้อในเมล็ดสบูดําดวยตัวทําละลายโดยใชตัวทําละลายตางชนิด

กันจะใหปริมาณน้ํามันแตกตางกัน 

ตัวแปรตาม 

• ปริมาณน้ํามันที่ไดจาก

การสกัด (รอยละ) 

• ตนทุนการสกัด (บาท) 

ตัวแปรควบคุม 

• อุณหภูมิในการสกัด  

(30 ºC) 

• ระยะเวลาในการสกัด 

(3 ช่ัวโมง) 

ตัวแปรอิสระ 

• ขนาดอนุภาคเนื้อในเมล็ดสบูดํา  

       - 0.5 - 0.7  มิลลิเมตร 

       - 0.7 - 1  มิลลิเมตร 

       - 1 – 1.4  มิลลิเมตร 

       - 1.4 - 2.4  มิลลิเมตร 

       -  > 2.4  มิลลิเมตร 

 

• ตัวทําละลาย 

-  นอรมัลเฮกเซน  

-  ปโตรเลียมอีเทอร  

 

• อัตราสวนเนื้อในเมล็ดสบูดํา : 

ตัวทําละลาย (กรัม/มิลลิลิตร) 

-  1 : 4 

-  1 : 6 

  -  1 : 8 

สภาวะที่เหมาะสมในการ

สกัดน้ํามันจากเนื้อในเมล็ด

สบูดําดวยตัวทําละลาย 
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 1.5.3   การสกัดน้ํามันจากเนื้อในเมล็ดสบูดําดวยตัวทําละลายโดยใชอัตราสวนเนื้อในเมล็ด

สบูดําตอตัวทําละลายตางกันจะใหปริมาณน้ํามันแตกตางกัน 

 

1.6  นิยามศัพท 

 

 1.6.1   นิยามศัพทท่ัวไป 

            1.6.1.1  ไบโอดีเซล  (Biodiesel) หมายถึง เชื้อเพลิงที่ไดจากการนําน้ํามันพืชหรือไขมัน

สัตวหรือน้ํามันที่ใชแลวมาใชเปนเชื้อเพลิงในเครื่องยนตดีเซล  แบงออกเปน 3 ประเภท คือ                 

1) น้ํามันพืชหรือน้ํามันสัตว   2) ไบโอดีเซลแบบลูกผสม   3) ไบโอดีเซลแบบเอสเทอร   

              1.6.1.2  สบูดํา (Jatropha Curcuss Linn) หมายถึง พืชน้ํามันชนิดหนึ่ง วงศเดียวกันกับ

มันสําปะหลัง ละหุง และยางพารา สามารถนํามาสกัดน้ํามันใชในเครื่องยนตดีเซลรอบต่ํา หรือผลิต

เปนไบโอดีเซลใชกับเครื่องยนตดีเซลทั่วไปได    

            1.6.1.3  เนื้อในเมล็ดสบูดํา  (Kernel) หมายถึง  สวนสีขาวที่อยูภายในเปลือกเมล็ดสบู

ดําเมื่อกะเทาะเปลือกออกแลว 

             1.6.1.4  การสกัดดวยตัวทําละลาย  (Solvent Extraction) หมายถึง วิธีการแยกสารโดย

อาศัยสมบัติการละลายของสารในตัวทําละลายหรือการใชตัวทําละลายที่เหมาะสมในการสกัดสารที่

ตองการออกจากของผสม    

              1.6.1.5  ตัวทําละลาย  (Solvent) หมายถึง สารที่มีสถานะเดียวกันกับสารละลายเมื่อนํา

สารที่มีสถานะตางกันมาละลายซึ่งกันและกัน เชน ใชเฮกเซนเปนตัวทําละลายสกัดน้ํามันจากเมล็ดสบู

ดําไดน้ํามันสบูดํา 

             1.6.1.6  เฮกเซน (Hexane) หมายถึง  สารเคมีท่ีเปนของเหลวใสไมมีสี ระเหยงาย มีกลิ่น

เฉพาะตัว  ใชเปนตัวทําละลายอยูในผลิตภัณฑตางๆ  เชน ใชผสมสีหรือกาวในงานเฟอรนิเจอร งานพน

หรืองานทาสี  งานทากาวรองเทา  สําหรับโรงงานที่ใชเฮกเซน ไดแก โรงงานอุตสาหกรรมน้ํามันพืช 

และผลิตภัณฑปโตรเลียม  

             1.6.1.7   ปโตรเลียมอีเทอร (Petroleum Ether)   หมายถึง  ของเหลวใส  ไมมีสี  มีกลิ่น

ไฮโดรคารบอน  มีคุณสมบัติติดไฟงาย ทําใหระคายเคือง 
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 1.6.2  นิยามศัพทปฏิบัติการ 

             1.6.2.1  สภาวะที่เหมาะสม (Optimal Condition)  หมายถึง  สภาวะที่ขนาดอนุภาคเนื้อ

ในเมล็ดสบูดํา  ตัวทําละลาย  และอัตราสวนเนื้อในเมล็ดสบูดําตอตัวทําละลาย สามารถสกัดน้ํามันได

ปริมาณมากที่สุด โดยใชตนทุนการสกัดต่ําสุด 

           1.6.2.2  ขนาดอนุภาคเนื้อในเมล็ดสบูดํา  (Kernel Size)  หมายถึง  ขนาดอนุภาคของเนื้อ

ในเมล็ดสบูดําที่ผานการบดแลวใชตะแกรงรอน (Sieve) ในการคัดขนาด (มีหนวยเปนมิลลิเมตร) 

            1.6.2.3  ระยะเวลาที่ใชในการสกัด  หมายถึง ระยะเวลาที่ใชในการเขยาสวนผสมระหวาง

เนื้อในเมล็ดสบูดําและตัวทําละลาย 

             1.6.2.4  อุณหภูมิท่ีใชในการสกัด   หมายถึง  อุณหภูมิท่ีใชขณะทําการเขยาสวนผสม 

 

1.7  ผลที่คาดวาจะไดรับ 

 
 1.7.1   ทราบขนาดอนุภาคเนื้อในเมล็ดสบูดําที่สามารถสกัดดวยตัวทําละลายไดปริมาณน้ํามัน

มากที่สุด 

 1.7.2   ทราบตัวทําละลายที่สามารถสกัดน้ํามันไดปริมาณมากที่สุด 

 1.7.3  ทราบอัตราสวนเนื้อในเมล็ดสบูดําตอตัวทําละลายที่สามารถสกัดน้ํามันไดปริมาณ

มากที่สุด 
 1.7.4  ทราบสภาวะการสกัดน้ํามันที่ใชตนทุนการสกัดต่ําที่สุด 

 1.7.5   ทราบสภาวะที่เหมาะสมในการสกัดน้ํามันจากเนื้อในเมล็ดสบูดําดวยตัวทําละลาย 
 
 
 



 
บทที่ 2 

 
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 
การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการสกัดน้ํามันจากเนื้อในเมล็ดสบูดําดวยตัวทําละลาย        

มีแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของดังนี้ 
2.1  สถานการณการใชน้ํามนัเชื้อเพลิง 
2.2  พลังงานทดแทน 
2.3  ไบโอดีเซล  
2.4  ความรูทั่วไปเกี่ยวกับสบูดํา  
2.5  การสกัดดวยตวัทําละลาย  
2.6  งานวิจยัทีเ่กี่ยวของ 

โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี ้
 

2.1  สถานการณการใชน้ํามันเชื้อเพลิง  
 

 จากวารสารนโยบายพลังงานของสํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน  กระทรวงพลังงาน  ป 
2550 ประเทศไทยมีการใชน้ํามันสําเร็จรูปรวม 703 เทียบเทาพันบารเรลน้ํามันดิบตอวัน ลดลงจากป 
2549 รอยละ 1.5 เนื่องจากราคาน้ํามันเบนซินและดีเซลอยูในระดับสูง และมาตรการประหยัดพลังงาน
ของภาครัฐสงผลใหประชาชนหันมาใช เชื้อเพลิงทางเลือกอ่ืนแทนน้ํามันเชื้อเพลิงมากขึ้น   
สถานการณการใชน้ํามันเบนซินเพิ่มขึ้นจากชวงเดียวกันของปที่แลวรอยละ 2.8 โดยมีการใชน้ํามัน
เบนซินธรรมดาเพิ่มขึ้นและใชเบนซินพิเศษลดลงเนื่องจากราคาน้ํามันอยูในระดับสูง อีกทั้ง
ประชาชนสวนหนึ่งหันไปใชแกส LPG ในรถยนตเพิ่มขึ้น  สวนปริมาณการใชแกสโซฮอล  เพิ่มขึ้น
จากชวงเดียวกันของปที่แลวรอยละ 24 เนื่องจากนโยบายสงเสริมการใชแกสโซฮอลของกระทรวง
พลังงาน โดยลดอัตราเงินสงเขากองทุนน้ํามันแกสโซฮอลใหต่ํากวาน้ํามันเบนซิน มีผลทําใหราคา
แกสโซฮอลต่ํากวาน้ํามันเบนซินมาก มีผลกระตุนใหประชาชนหันมาใชแกสโซฮอลมากขึ้น โดย ณ 
ส้ินเดือนกันยายน 2550   มีสถานีบริการน้ํามันแกสโซฮอลรวมทั้งสิ้น 3,661 สถานี  สําหรับปริมาณ
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การใชน้ํามันดีเซล อยูท่ีระดับ 324 เทียบเทาพันบารเรลน้ํามันดิบตอวัน เพิ่มขึ้นจากปท่ีแลวรอยละ 

1.8  สวนปริมาณการใชไบโอดีเซลบี 5 ในชวง 9 เดือนแรกของป 2550 เพิ่มขึ้นจาก 0.6 เทียบเทาพัน

บารเรลน้ํามันดิบตอวัน มาอยูท่ีระดับ 7.9 เทียบเทาพันบารเรลน้ํามันดิบตอวัน โดยในปจจุบันมี

สถานีบริการน้ํามันไบโอดีเซลบี 5   รวมทั้งสิ้น 801 สถานี  ท้ังนี้  เพื่อเปนการสงเสริมใหมีการใช  

ไบโอดีเซลบี 5 รัฐบาลจึงไดกําหนดอัตราเงินสงเขากองทุนน้ํามันเชื้อเพลิงใหต่ํากวาน้ํามันดีเซล

หมุนเร็ว  สวนสถานการณการใชแกส LPG   มีปริมาณการใชเพิ่มขึ้นรอยละ 12.9   เปนการใชใน

ครัวเรือน และในรถยนตเปนหลัก  เนื่องจากระดับราคาน้ํามันเบนซินสูงขึ้น ทําใหผูใชรถยนตสวน

หนึ่งหันมาใชแกส  LPG ทดแทน  (สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน, 2550: 19-20) 

 

2.2  พลังงานทดแทน       

 
      ปจจุบันมีกระแสความตื่นตัวในระดับภูมิภาคและระดับโลกเกี่ยวกับการสงเสริมใหเกิด

การใชพลังงานทดแทนหรือพลังงานหมุนเวียนอยางกวางขวางมากขึ้น ท้ังนี้สืบเนื่องมาจากการ

คาดการณวาแหลงเชื้อเพลิงจากฟอสซิลประเภทน้ํามัน กาซธรรมชาติ ถานหิน และอื่นๆ จะมี

ปริมาณสํารองนอยลงเรื่อยๆ และราคามีแนวโนมสูงขึ้นตามลําดับหากไมมีการคนพบแหลงใหมๆ 

หลายประเทศจึงหันมาสงเสริมใหมีการใชพลังงานทดแทนมากขึ้น และเชื่อวาพลังงานทดแทนจะมี

ความสําคัญมากขึ้นเรื่อยๆ สําหรับประเทศไทยซึ่งตองนําเขาน้ํามันเชื้อเพลิงประเภทปโตรเลียมเปน

จํานวนมาก จึงใหความสําคัญกับการพัฒนาและสงเสริมเทคโนโลยีเพื่อใหเกิดการใชพลังงาน

ทดแทนทุกประเภท ไดแก พลังงานลม แสงอาทิตย กาซชีวภาพ ชีวมวล พลังงานน้ํา และการใช

น้ํามันจากพืชเปนเชื้อเพลิง โดยนําองคความรูท่ีมีอยูมาพัฒนาใหเหมาะสมสอดคลองกับศักยภาพ

และสภาพแวดลอมของประเทศไทย เชน การรวบรวมเศษวัสดุเหลือใชทางการเกษตรมาใชเปน

พลังงาน  การเพิ่มผลผลิตตอไรของพืชที่จะนํามาเปนเชื้อเพลิงชีวมวลและเชื้อเพลิงชีวภาพ เปนตน 

 

2.2.1  ความหมายของพลังงานทดแทน    

        พลังงานทดแทน หมายถึง พลังงานที่โดยหลักๆแลวผลิตขึ้นมาเพื่อทดแทนพลังงาน

ส้ินเปลืองที่กําลังจะหมดไป โดยจะหมายถึงพลังงานหมุนเวียนเปนหลัก แตอาจเปนพลังงานสิ้นเปลือง

ท่ีมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมนอยลง เชน ถานหินสะอาด พลังงานนิวเคลียร (วิสาขา ภูจินดา, 2549: 

110)   

        กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงานแบงพลังงานทดแทนตามแหลงที่ไดมา

เปน 2 ประเภท   คือ  1) พลังงานทดแทนจากแหลงที่ใชแลวหมดไป อาจเรียกวาพลังงานสิ้นเปลือง 
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ไดแก ถานหิน กาซธรรมชาติ นิวเคลียร หินน้ํามัน และทรายน้ํามัน  2) พลังงานทดแทนที่ใชแลว

สามารถหมุนเวียนมาใชไดอีก เรียกวา พลังงานหมุนเวียน ไดแก แสงอาทิตย ลม ชีวมวล น้ํา และ

ไฮโดรเจน (กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน, 2550)   

  

 2.2.2  ชีวมวล  

       หมายถึง พืชและสัตวท่ีเปนแหลงพลังงานหมุนเวียนที่สําคัญของโลก และถูกจัดเปน

พลังงานทดแทนพลังงานจากฟอสซิลซึ่งมีอยูอยางจํากัดและอาจหมดลงได โดยแบงชีวมวลตาม

แหลงที่มาไดดังนี้     

    2.2.2.1  พืชผลทางการเกษตร (Agricultural Crops) เชน ออย มันสําปะหลัง ขาวโพด 

ขาวฟางหวาน ท่ีเปนแหลงของคารโบไฮเดรต แปง และน้ําตาล รวมถึงพืชน้ํามันตางๆที่สามารถนํา

น้ํามันมาใชเปนพลังงานได 

    2.2.2.2   เศษวัสดุเหลือทิ้งจากการเกษตร (Agricultural  Residues) เชน ฟางขาว 

เศษลําตนขาวโพด ซังขาวโพด เหงามันสําปะหลัง 

     2.2.2.3   ไมและเศษไม (Wood and Wood Residues) เชน ไมโตเร็ว ยูคาลิปตัส 

กระถินณรงค เศษไมจากโรงงานผลิตเครื่องเรือน และโรงงานผลิตเยื่อกระดาษ เปนตน 

    2.2.2.4  ของเหลือจากอุตสาหกรรมและชุมชน (Waste Streams) เชน กากน้ําตาล 

และชานออยจากโรงงานน้ําตาล แกลบ ข้ีเลื่อย เสนใยปาลม และกะลาปาลม (กรมพัฒนาพลังงาน

ทดแทนและอนุรักษพลังงาน, 2550)   

 

       2.2.3  พลังงานชีวมวล     

       พลังงานชีวมวลชนิดตางๆ ดังที่กลาวแลวขางตน มีกระบวนการแปรรูปไปเปนพลังงาน

รูปแบบตางๆ ดังนี้   

             2.2.3.1  การเผาไหมโดยตรง (Combustion)  

                  เมื่อนําชีวมวลมาเผาจะไดความรอนออกมาตามคาความรอนของชนิดชีวมวล  ความ

รอนที่ไดจากการเผาสามารถนําไปใชในการผลิตไอน้ําที่มีอุณหภูมิและความดันสูง ไอน้ํานี้จะถูกนําไป

ขับกังหันไอน้ําเพื่อผลิตไฟฟาตอไป ตัวอยางชีวมวลประเภทนี้คือ เศษวัสดุทางการเกษตร และเศษไม 

                   2.2.3.2  การผลิตกาซ (Gasification)  

                   เปนกระบวนการเปลี่ยนเชื้อเพลิงแข็งหรือชีวมวลใหเปนกาซเชื้อเพลิง เรียกวา 

กาซชีวภาพ (Biogas) มีองคประกอบของกาซมีเทน กาซไฮโดรเจน กาซคารบอนมอนอกไซด ซ่ึง

สามารถนําไปใชสําหรับกังหันกาซ (Gas Turbine) 
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     2.2.2.3  การหมัก (Fermentation)  

         เปนการนําชีวมวลมาหมักดวยแบคทีเรียในสภาวะไรอากาศ  ชีวมวลจะถูกยอย

สลายและแตกตัว เกิดกาซชีวภาพ(Biogas) ท่ีมีองคประกอบของกาซมีเทนและกาซ

คารบอนไดออกไซด กาซมีเทนใชเปนเชื้อเพลิงในเครื่องยนตสําหรับผลิตไฟฟา นอกจากนี้สามารถใช

ขยะอินทรียชุมชน มูลสัตว  และน้ําเสียจากชุมชนหรืออุตสาหกรรมเกษตรเปนแหลงวัตถุดิบชีวมวลได 

       2.2.3.4  การผลิตเชื้อเพลิงเหลวจากพืช     

                                1) กระบวนการทางชีวภาพ    

                     ทําการยอยสลายแปง น้ําตาล และเซลลูโลสจากพืชทางการเกษตร เชน 

ออย มันสําปะหลัง ขาวโพด ขาวฟางหวาน กากน้ําตาล และเศษลําตนออย ใหเปนเอทานอล เพื่อใชเปน

เชื้อเพลิงเหลวในเครื่องยนตเบนซิน 

                       2) กระบวนการทางฟสิกสและเคมี     

                      โดยสกัดน้ํามันออกจากพืชน้ํามัน จากนั้นนําน้ํามันที่ไดไปผาน

กระบวนการ ทรานสเอสเตอริฟเคชั่น (Transesterification) เพื่อผลิตเปนไบโอดีเซล 

                      3) กระบวนการใชความรอนสูง   

                                    เชน กระบวนการไพโรไลซิส เมื่อวัสดุทางการเกษตรไดความรอนสูง

ในสภาพไรออกซิเจนจะเกิดการสลายตัว เกิดเปนเชื้อเพลิงในรูปของเหลวและกาสผสมกัน  (กรม

พัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน, 2550)         

 การพัฒนาพลังงานทดแทนจากพืชกําลังเปนที่สนใจ ท้ังนี้เนื่องจากประเทศไทยมีศักยภาพใน

การผลิตพืชผลทางการเกษตรคอนขางสูง  การนําพืชผลทางการเกษตรมาใชประโยชนเปนการ

ชวยเหลือเกษตรกรและใชทรัพยากรธรรมชาติอยางมีประสิทธิภาพ รวมถึงการชวยลดปญหา

ส่ิงแวดลอมจากการใชเชื้อเพลิงประเภทฟอสซิลเพียงอยางเดียว น้ํามันเชื้อเพลิงที่ไดจากพืชสามารถ

แบงออกไดเปน 2 ประเภท คือ น้ํามันที่ไดจากการสกัดจากพืชน้ํามันโดยตรง เชน ถ่ัวเหลือง ถ่ัวลิสง 

มะพราว ปาลมน้ํามัน งา ละหุง เมล็ดทานตะวัน สบูดํา เมล็ดเรพ เปนตน และเชื้อเพลิงที่ไดจากพืชที่ให

แปงและน้ําตาลซึ่งจะเปลี่ยนเปนแอลกอฮอลตอไปโดยการยอยสลาย เชน มันสําปะหลัง ออย ขาวโพด 

ขาวฟางหวาน ชานออย กากน้ําตาล ฟางขาว เปนตน  ปจจุบันพลังงานทดแทนถูกพัฒนาเพื่อนํามาใช

แทนพลังงานสิ้นเปลืองประเภทเชื้อเพลิง เชน แกสโซฮอล  ไบโอดีเซล  กาซธรรมชาติสําหรับยานยนต 

เชื้อเพลิงไฮโดรเจน เปนตน (วิสาขา ภูจินดา, 2549: 110)  
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2.3  ไบโอดีเซล 

 

 2.3.1   ความหมายของไบโอดีเซล  

ไบโอดีเซลเปนเชื้อเพลิงเหลวที่ไดจากไขมันสัตว น้ํามันพืช  เชน น้ํามันมะพราว น้ํามันปาลม 

น้ํามันถั่วเหลือง น้ํามันละหุง น้ํามันสบูดํา และน้ํามันที่เหลือจากการปรุงอาหาร ท่ีผานปฏิกิริยาทางเคมี

ท่ีเรียกวา ทรานสเอสเตอริฟเคชั่น (Transesterification) แลว ไดเปน Methyl  Ester หรือ Ethyl  Ester 

ข้ึนกับวาใชเมทิลแอลกอฮอลหรือเอทิลแอลกอฮอล ตามลําดับ การผลิตไบโอดีเซลจากน้ํามันพืชเปน

การเปลี่ยนโครงสรางของน้ํามันพืชใหมีคุณสมบัติใกลเคียงกับน้ํามันดีเซล ซ่ึงสามารถนํามาใชแทน

น้ํามันดีเซลในสัดสวนผสมตางๆ  ซ่ึงอาจแบงไบโอดีเซลจากประเภทของน้ํามันที่นํามาใชออกไดเปน 

3 ประเภท (วิสาขา ภูจินดา, 2549: 121) 

  2.3.1.1  น้ํามันพืชหรือน้ํามันสัตว 

  ไบโอดีเซลประเภทนี้คือน้ํามันพืชแทๆหรือน้ํามันจากไขมันสัตว ซ่ึงสามารถเอามา

ใชไดเลยกับเครื่องยนตดีเซลโดยไมตองผสมหรือเติมสารเคมีอ่ืนใด หรือไมตองนํามาเปลี่ยนแปลง

คุณสมบัติ อยางไรก็ตามพวกน้ํามันพืชและไขมันสัตวจะมีปญหาเรื่องการสันดาปไมสมบูรณ เครื่อง

สะดุด มีผลตอลูกสูบและวาลว มีความหนืดสูงที่อุณหภูมิต่ําลง ทําใหสตารทติดยากทั้งที่อุณหภูมิปกติ

และยากขึ้นมากที่อุณหภูมิต่ํา เนื่องจากคุณสมบัติของน้ํามันพืชและไขมันสัตวตางจากน้ํามันดีเซลมาก 

  2.3.1.2  ไบโอดีเซลแบบลูกผสม 

  ไบโอดีเซลชนิดนี้เปนลูกผสมระหวางน้ํามันพืชหรือไขมันสัตวกับน้ํามันกาดหรือ

น้ํามันดีเซล เพื่อใหไบโอดีเซลมีคุณสมบัติใกลเคียงกับน้ํามันดีเซลใหมากที่สุด ตัวอยางเชน โคโค

ดีเซล ท่ีอําเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ ซ่ึงเปนการผสมกันระหวางน้ํามันมะพราวกับ

น้ํามันกาด และปาลมดีเซล (Palm-diesel) เปนการผสมระหวางน้ํามันปาลมกับน้ํามันดีเซล ไบโอดีเซล

ชนิดนี้จะมีปญหาเรื่องการอุดตันของเครื่องยนต คือไสกรองจะอุดตันเร็วกวาปกติ แตเรื่องความหนืด

จะมีปญหานอยกวาไบโอดีเซลชนิดแรก ท้ังนี้คุณสมบัติสวนมากจะเหมือนน้ํามันดีเซล เครื่องจะเดิน

เรียบและสตารทติดงาย เหมาะสําหรับเครื่องยนตรอบต่ําหรือเครื่องจักรกลการเกษตร 

   2.3.1.3  ไบโอดีเซลแบบเอสเตอร 

  เปนไบโอดีเซลที่แทจริงที่ตางประเทศใชกันทั่วไป ไบโอดีเซลชนิดนี้ตองผาน

กระบวนการทางเคมีท่ีเรียกวา Transesterification  ดังภาพที่ 2.1  นั่นคือการนําเอาน้ํามันพืชหรือไขมัน

สัตวท่ีมีกรดไขมันไปทําปฏิกิริยากับแอลกอฮอล  โดยใชกรดหรือดางเปนตัวเรงปฏิกิริยา ไดเอสเตอร 

โดยจะเรียกชนิดของไบโอดีเซลแบบเอสเตอรตามชนิดของแอลกอฮอลท่ีใชในการทําปฏิกิริยา ซ่ึงจาก

ปฏิกิริยานี้จะไดกลีเซอรอลเปนผลพลอยได ซ่ึงถูกนําไปใชในอุตสาหกรรมยาและอุตสาหกรรม
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เครื่องสําอาง  ไบโอดีเซลชนิดนี้มีคุณสมบัติเหมือนกับน้ํามันดีเซลมากที่สุด ซ่ึงมีขอดีคือ มีคาซีเทนซึ่ง

เปนคาดัชนีการจุดติดไฟสูงกวาน้ํามันดีเซล ทําใหการจุดระเบิดทําไดดี การสันดาปสมบูรณ มีกาซ

คารบอนมอนอกไซดนอย ไมมีควันดําและกาซซัลเฟอรไดออกไซด มีความหนืดคงที่ สําหรับขอเสีย

นั้น ไบโอดีเซลประเภทนี้มีตนทุนสูงกวาชนิดอื่นๆ เครื่องยนตใหกําลังต่ํากวาน้ํามันดีเซล มีการปลอย

กาซไนโตรเจนออกไซดมากขึ้น (NOx) และอาจตองดัดแปลงสวนประกอบของเครื่องยนตท่ีเปนยาง 

(Rubber) ซ่ึงอาจถูกทําลายโดยไบโอดีเซล ไบโอดีเซลประเภทนี้ใชกับเครื่องยนตของรถยนตได 

 

 
 

ภาพที่ 2.1  ปฏิกิริยา ทรานสเอสเทอริฟเคชั่น (Transesterification) 

แหลงที่มา: กระทรวงพลังงาน, 2550. 

  

 2.3.2  การพัฒนาไบโอดีเซลทั้งในและตางประเทศ 

ไบโอดีเซลเปนที่รูจักมาตั้งแตสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 โดยที่แอฟริกาใตใชน้ํามันพืช

ขับเคลื่อนเครื่องยนต ซ่ึงในชวงนั้นน้ํามันปโตรเลียมยังหางายและราคาถูก จนกระทั่งป 2513 เกิด

วิกฤตการณน้ํามันแพง ทําใหหนวยงานวิจัยในหลายประเทศไดทําการวิจัยและพัฒนาเชื้อเพลิงประเภท

นี้  สําหรับวัตถุดิบที่ในแตละประเทศนํามาใชในการผลิตไบโอดีเซล คือ ประเทศฝรั่งเศสใชเมล็ดเรพ

และเมล็ดทานตะวันเชนเดียวกับประเทศสเปน  ประเทศอิตาลีใชถ่ัวเหลือง ประเทศออสเตรเลียใชน้ํามัน

เหลือจากการทอดอาหาร ประเทศเยอรมนีใชเมล็ดเรพ และน้ํามันที่เหลือจากการทอดอาหาร และ

ประเทศสหรัฐอเมริกาใชถ่ัวเหลืองเปนวัตถุดิบ  ในประเทศสหรัฐอเมริกาไดมีการศึกษาการใชไบโอ

ดีเซลหรือ B100 ซ่ึงเปนไบโอดีเซล 100 %  เปรียบเทียบกับการใชน้ํามันดีเซลผสมไบโอดีเซลรอยละ 20 

หรือเรียกวา B20 สามารถลดมลพิษจากไอเสียได ดังตารางที่ 2.3 ซ่ึงจะเห็นไดวาการใชไบโอดีเซลรอย

ละ 100 โดยไมผสมน้ํามันดีเซลจะสามารถลดมลพิษ ไดแก กาซคารบอนมอนอกไซด ไฮโดรคารบอน 

ฝุนละออง ไดมากกวาการใชไบโอดีเซลผสมน้ํามันดีเซล ยกเวนปริมาณกาซไนโตรเจนออกไซดท่ี

เพิ่มขึ้นเล็กนอย 
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ตารางที่ 2.1  เปรียบเทียบผลการใชไบโอดีเซล 100% (B100) และไบโอดีเซล 20% (B20) 

 

มลพิษในไอเสีย ไบโอดีเซล100%  

(B100) 

น้ํามันดีเซลผสมไบโอดีเซล 20% 

(B20) 

1. กาซคารบอนมอนอกไซด ลดลง 43.2% ลดลง 12.6% 

2. ไฮโดรคารบอน ลดลง 56.3% ลดลง 11.0% 

3. ฝุนละออง ลดลง 55.4% ลดลง 18.0% 

4. กาซไนโตรเจนออกไซด เพิ่มขึ้น 5.8% เพิ่มขึ้น 1.2% 

5. สารกอมะเร็ง ลดลง 80-90% ลดลง 20% 

 

แหลงที่มา:  วิสาขา  ภูจินดา, 2549: 124. 

 

ประเทศเยอรมนีเปนประเทศที่มีพ้ืนที่เกษตรกรรมในการผลิตพืชน้ํามันจํานวนมาก ซ่ึงมี

การพัฒนาน้ํามันพืชบริสุทธิ์มาใชเปนเชื้อเพลิงในเครื่องยนตดีเซลมานานแลว โดยมีโรงงานผลิตไบ

โอดีเซลจากเมล็ดเรพขึ้นเปนโรงงานแรกในป ค.ศ. 1991 อุตสาหกรรมการผลิตไบโอดีเซลใน

ประเทศเยอรมนีมีอัตราการเจริญเติบโตสูงมาก ซ่ึงมีกําลังการผลิตไบโอดีเซลประมาณปละ 

1,100,000 ตัน มีสถานีบริการจําหนายไบโอดีเซลทั้งหมด 1,500 แหง ประเทศเยอรมนีไดมีการศึกษา

ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมของการใชไบโอดีเซลซึ่งผลิตจากเมล็ดเรพเปนเชื้อเพลิง พบวาไอเสียจาก

เครื่องยนตท่ีใชไบโอดีเซลมีมลพิษต่ํากวาที่ใชน้ํามันดีเซลดังแสดงในตารางที่ 2.2 

 

ตารางที่ 2.2  เปรียบเทียบการใชไบโอดีเซลกับน้ํามันดีเซลในดานผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 

 

ชนิดมลพิษ เปรียบเทียบไบโอดีเซลกับน้ํามันดีเซล 

กาซคารบอนมอนอกไซด เทียบเทาน้ํามันดีเซล 

ไฮโดรคารบอน ต่ํากวาน้ํามันดีเซลรอยละ 40 

กาซไนโตรเจนออกไซด สูงกวาน้ํามันดีเซลรอยละ 15 

ฝุนละออง ต่ํากวาน้ํามันดีเซลรอยละ 40 

สารกอมะเร็ง ต่ํากวาน้ํามันดีเซลรอยละ 50 

แหลงที่มา:  วิสาขา ภูจินดา, 2549: 125. 
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 ในประเทศอินเดียความตองการใชน้ํามันดีเซลสูงมากกวาน้ํามันเบนซินถึง 5 เทา ราคาของ

น้ํามันดีเซลก็เพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ ตามราคาน้ํามันดิบและตามกระบวนการผลิตที่ตองกําจัดกํามะถัน

ออกใหไดตามมาตรฐาน ดังนั้นประเทศอินเดียจึงหันมาพัฒนาเชื้อเพลิงชีวภาพ (Biofuel) เพื่อ

ตอบสนองความตองการน้ํามันภายในประเทศและชวยเหลือเกษตรกร พบวาน้ํามันดีเซลที่กลั่นได

ในประเทศอินเดียมีปญหาคือมีคาจุดวาบไฟต่ําและมีคากํามะถันสูง การแกปญหาทําไดโดยผสม

น้ํามันดีเซลกับไบโอดีเซล ซ่ึงพบวาจะชวยแกปญหาคาซีเทนและจุดวาบไฟต่ําและคากํามะถันสูงได 

และยังชวยลดปญหาสิ่งแวดลอมอีกดวย  ประเทศอินเดียมีความหลากหลายของพืชที่สามารถนํามา

ผลิตเปนเอทานอล  ทําใหมีการนําเอทานอลมาใชประโยชนไดมาก ซ่ึงทางรัฐบาลอินเดียได

กําหนดการผสมเอทานอล 5 % ในน้ํามันภายในตนป 2003 และกําหนดถึง 10% ตอไป นอกจากนี้ยัง

นําเอทานอลไปผสมกับดีเซลทําเปนอิมัลชั่นหรือที่เรียกวาดีโซฮอลใชกับเครื่องยนตดีเซล พบวาชวย

ลดปญหาสิ่งแวดลอมอยางมาก  

 สําหรับประเทศไทยเริ่มมีการวิจัยไบโอดีเซลประมาณป 2524 โดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยีแหงประเทศไทย ศึกษาวิจัยการใชน้ํามันถั่วเหลืองและเอสเทอรของน้ํามันปาลมมา

เปนพลังงานทดแทน ผลการวิจัยพบวาน้ํามันถั่วเหลืองมีความหนืดสูงทําใหเครื่องยนตติดยาก 

เครื่องยนตสะดุด การสันดาปไมสมบูรณ มีตะกรันขาวในน้ํามันมาก ตอมาไดทดลองใชปาลมน้ํามัน

ซ่ึงพบวามีคุณสมบัติเหมาะสมและใกลเคียงกับน้ํามันดีเซลมากกวาน้ํามันถั่วเหลือง  และในป 2544  

ชาวบานอําเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ ไดรวมมือกันพัฒนาและผลิตไบโอดีเซลสูตร

มะพราวเปนผลสําเร็จ จนสามารถเปดสถานีจําหนายไบโอดีเซลแหงแรกและใหกับเกษตรกร  

 สําหรับการที่จะนําไบโอดีเซลมาใชงานในเชิงพาณิชยใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดนั้นสิ่งที่

ตองปรับปรุงและดัดแปลง คือ   1) พัฒนาน้ํามันไบโอดีเซลใหเปนไบโอดีเซลเอสเตอรท่ีมีคุณภาพ 

ซ่ึงอาจจะตองดัดแปลงสวนประกอบ เพื่อใหไดคุณภาพและมาตรฐานสูงสุด 2)  ดัดแปลงเครื่องยนต

เพื่อใหเหมาะสมกับการใชไบโอดีเซล ซ่ึงในเชิงพาณิชยคงจะตองไดรับความรวมมือจาก

บริษัทผูผลิตรถยนตในการปรับเปลี่ยนอุปกรณบางอยางใหเหมาะสมกับไบโอดีเซล  

ปจจุบันรัฐบาลไดสนับสนุนใหผลิตไบโอดีเซลจากสบูดํามากขึ้น เพื่อทดแทนการใชปาลม

น้ํามัน ท้ังนี้เพราะสบูดําเปนพืชน้ํามันที่รับประทานไมไดจึงไมกระทบกับผูบริโภคและราคาไมผัน

แปรมากนัก สบูดํามีช่ือทางวิทยาศาสตรวา Jatropha curcas Linn. เปนพืชพื้นเมืองของอเมริกาใต 

ชาวโปรตุเกสไดนําเขามาในประเทศไทยในชวงปลายสมัยกรุงศรีอยุธยา ในการทดสอบการใชงาน

ไดมีการนําน้ํามันสบูดําไปทดสอบเดินเครื่องยนตคูโบตาดีเซล 1 สูบ แบบลูกสูบนอกระบบ 4 

จังหวะ ระบายความรอนดวยน้ํา ปริมาตรกระบอกสูบ 400 ซีซี  7 แรงมา หรือ 2,200 รอบตอนาที 

โดยเปรียบเทียบการทํางานของเครื่องยนต (รอบ/นาที) และความสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง (ซีซี/ช่ัวโมง) 
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ระหวางการใชน้ํามันสบูดํากับน้ํามันดีเซลหมุนเร็ว พบวาเมื่อเดินเครื่องยนตดวยน้ํามันสบูดําครบ 

1,000 ช่ัวโมง เมื่อถอดชิ้นสวนของเครื่องยนตมาตรวจสอบ เสื้อสูบ ลูกสูบ วาลว หัวฉีด และอื่นๆ 

ไมพบยางเหนียวจับ ทุกชิ้นสวนยังคงสภาพดีเหมือนเดิม 

ปจจุบันมีโรงงานผลิตไบโอดีเซลและขายกันหลายแหงในตางประเทศ เชน สหรัฐอเมริกานํา

ถั่วเหลืองมาผลิตไบโอดีเซล และที่ยุโรปผลิตไบโอดีเซลจากเมล็ดเรพ สําหรับในประเทศไทย

สามารถผลิตไบโอดีเซลจากพืชหลายชนิด เชน น้ํามันปาลม น้ํามันมะพราว สบูดํา เปนตน รวมถึง

จากไขมันสัตว อยางไรก็แลวแต ไบโอดีเซลในประเทศไทยยังไมคอยนิยมมากนัก ท้ังนี้เนื่องจาก

ตนทุนการผลิตที่คอนขางสูงและจํานวนสถานีท่ีใหบริการยังมีนอย (วิสาขา ภูจินดา, 2549: 124-126) 

 

2.3.3  นโยบายรัฐบาลที่เกี่ยวของ  

            2.3.3.1  กําหนดชื่อ “ ดีเซลปาลมบริสุทธิ์ ” คือ น้ํามันปาลมที่กลั่นบริสุทธิ์ ผสมหรือไม

ผสมปโตรเลียม แลวใชในเครื่องยนตดีเซล 

            2.3.3.2 กําหนดแนวทางการสนับสนุนการใชดีเซลปาลมบริสุทธิ์ เปนเชื้อเพลิงใน

เครื่องยนตดีเซลและมอบหมายใหหนวยงานที่เกี่ยวของรับไปดําเนินการ ซ่ึงสามารถสรุปไดดังนี้ คือ  

                1)  มาตรการระยะสั้น 

                     (1) ใหการปโตรเลียมแหงประเทศไทยรับซื้อน้ํามันปาลมบริสุทธิ์ ที่กลั่น

ไดจากผลปาลมสด จํานวน 50,000 ตัน ตามที่องคกรคลังสินคาจะรับซื้อเพื่อแทรกแซงราคา โดยให

นํามาผสมกับน้ํามันดีเซลในสัดสวนไมเกิน 10% โดยปริมาตร และทดลองจําหนายใหกับประชาชนใน

ระยะแรก ท้ังนี้ น้ํามันดีเซลปาลมบริสุทธิ์จะตองมีคุณสมบัติเปนไปตามขอกําหนดคุณภาพน้ํามันดีเซล 

สําหรับใชกับเครื่องยนตดีเซลหมุนเร็ว 

                    (2)  เพื่อปองกันและแกไขปญหาที่อาจเกิดกับเครื่องยนต จากการนําดีเซล

ปาลมดิบมาใช จึงเรงดําเนินการดังนี้ คือ กําหนดมาตรฐานคุณภาพน้ํามัน ประชาสัมพันธการนําน้ํามัน

พืชมาใชเปนเชื้อเพลิง ยกเวนภาษีสรรพสามิตน้ํามันในสวนของน้ํามันพืช ในอัตราสวนผสมในน้ํามัน

ดีเซล โดยเรียกเก็บภาษีสรรพสามิตเฉพาะในสวนของน้ํามันดีเซลเทานั้น และใหยกเวนเงินเก็บเขา

กองทุนน้ํามันเชื้อเพลิงและเงินเก็บเขากองทุนเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงานในสวนของน้ํามันพืช 

ในอัตราสวนที่ผสมในน้ํามันดีเซล โดยเฉพาะในสวนของน้ํามันดีเซลเทานั้น 

                           2)  มาตรการระยะยาว 

               ใหมีการศึกษาวิจัยเพิ่มเติมโดยใชงบประมาณจากกองทุนเพื่อสงเสริมการ

อนุรักษพลังงาน คือ วิจัยเพื่อกําหนดคุณภาพน้ํามันดีเซลปาลมบริสุทธิ์ ท่ีไมมีผลเสียตอเครื่องยนต

และใหมลพิษไมสูงกวาการใชน้ํามันดีเซล ศึกษาผลกระทบที่มีตอสิ่งแวดลอมจากเครื่องยนตท่ีใช
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ดีเซลปาลมบริสุทธิ์  ศึกษา วิจัย เพื่อลดคาใชจายตลอดขั้นตอนการผลิตตั้งแตการปลูกและการผลิต

น้ํามันพืชไป จนถึงการผลิตดีเซลปาลมบริสุทธิ์ และศึกษา วิจัย เพื่อกําหนดนโยบายการใชน้ํามันพืช

เปนเชื้อเพลิง ซ่ึงครอบคลุมถึงผลกระทบทั้งทางดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม 

กระทรวงพลังงาน โดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน ไดจัดทํา    

ยุทธศาสตรไบโอดีเซลขึ้น โดยมีเปาหมายสงเสริมใหมีการผลิตและการใชไบโอดีเซลทดแทนน้ํามัน

ดีเซลรอยละ 3 ของการใชน้ํามันดีเซลในป พ.ศ. 2554 หรือคิดเปนไบโอดีเซลประมาณ 720 ลานลิตร

ตอป ซ่ึงจะดําเนินการโดยการกําหนดใหผสมไบโอดีเซลกับน้ํามันดีเซลในสัดสวน 2% คือ ไบโอดีเซล 

2% และน้ํามันดีเซล 98% ตั้งแตป พ.ศ. 2549 ในพื้นที่ท่ีมีความเหมาะสมและทั่วทั้งประเทศในป พ.ศ. 

2553 เพื่อใชในภาคขนสงและสงเสริมใหชุมชนผลิตไบโอดีเซลใชทดแทนน้ํามันดีเซลรอยละ 1 ของ

การใชน้ํามันดีเซลในป พ.ศ. 2554 ใชทั้งภาคขนสงและเกษตรกรรม โดยเปนการผสมในสัดสวนอื่นๆ 

เพื่อการใชในวัตถุประสงคเฉพาะ เชน การผลิตเพื่อใชในเครื่องจักรกลการเกษตรของชุมชน การใช

รวมกับกาซธรรมชาติในรถยนตโดยสารของขนสงมวลชนกรุงเทพฯ สําหรับวัตถุดิบที่มีความ

เหมาะสมที่จะนํามาผลิตไบโอดีเซลจะไดมาจากน้ํามันพืชที่ใชแลว น้ํามันปาลม และไขมันสัตว เชน 

น้ํามันหมู (วิสาขา  ภูจินดา, 2549: 127) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ภาพที่ 2.2  แผนปฏิบัติการการพัฒนาและสงเสริมการใชไบโอดีเซล 

แหลงที่มา:  วิสาขา  ภูจินดา, 2549: 126. 
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ภาพที่ 2.3  พ้ืนที่เพาะปลูกปาลมน้ํามันในภาคอีสานและภาคใต 

แหลงที่มา:  วิสาขา  ภูจินดา, 2549: 126. 

 

2.3.4  ประโยชนของไบโอดีเซล   

           2.3.4.1  เปนพลังงานทางเลือกใชทดแทนพลังงานฟอสซิลที่กําลังจะหมดไป 

             2.3.4.2  สามารถลดมลพิษทางอากาศ  เชน ไฮโดรคารบอน  ฝุนละออง และกาซ

เรือนกระจก  

             2.3.4.3 ประสิทธิภาพการเผาไหมของเครื่องยนตดีข้ึน เนื่องจากไบโอดีเซลมีกาซ

ออกซิเจนผสมอยู ทําใหอากาศกับน้ํามันมีการกระจายตัวสม่ําเสมอ 

            2.3.4.4 ชวยสรางงานในชนบทดวยการสรางตลาดพลังงานไวรองรับผลผลิตทาง

การเกษตรที่เหลือจากการบริโภค และชวยกระจายรายไดใหกับเกษตรกร 

             2.3.4.5   การที่ประเทศสามารถผลิตน้ํามันไบโอดีเซลไดเองทําใหเปนการสรางความ

ม่ันคงและเสถียรภาพทางดานพลังงานของประเทศ และยังชวยประหยัดเงินตราตางประเทศอีกดวย 

(วิสาขา  ภูจินดา, 2549: 130)    

 

2.3.5  ขอจํากัดของไบโอดีเซล   

           2.3.5.1 การใชไบโอดีเซลทําใหเครื่องยนตมีกําลังต่ํากวาการใชน้ํามันดีเซลปกติ

ประมาณรอยละ 3  ซ่ึงตองมีการสิ้นเปลืองเพิ่มขึ้นรอยละ 3 
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             2.3.5.2   ผูท่ีมีรถเกาที่ใชเครื่องยนตดีเซลและตองการหันมาใชไบโอดีเซล จําเปนตอง

เปลี่ยนทอยาง สายสงน้ํามัน และซีลที่เปนยาง เนื่องจากคุณสมบัติของไบโอดีเซลสามารถละลายยาง

และพลาสติกไดสูง เมื่อเทียบกับน้ํามันดีเซล 

             2.3.5.3  รถยนตท่ีใชไบโอดีเซลจะมีระยะเวลาการบํารุงรักษาถี่กวาการใชน้ํามันดีเซล 

เชน การเปลี่ยนน้ํามันเครื่องและไสกรองน้ํามันเร็วกวาปกติ (วิสาขา  ภูจินดา, 2549: 130) 

 

 2.3.6   ไบโอดีเซลชุมชน 

 กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงานไดออกมาตรฐานไบโอดีเซลชุมชนใหมีลักษณะ

เดียวกัน คือ เปนไบโอดีเซลสําหรับเครื่องยนตการเกษตรประเภทเครื่องยนตดีเซลสูบเดียว 4 จังหวะ 

สูบนอนระบายความรอนดวยน้ํา (กรมธุรกิจพลังงาน, 2549)  

 ปจจุบันภาครัฐใหความสําคัญในการผลักดันใหประชาชนหันมาใชพลังงานทดแทนกันมาก

ข้ึน โดยเฉพาะนโยบายสงเสริมใหชาวบานและชุมชนมีโรงงานไบโอดีเซลเปนของตนเอง เพราะหาก

ชุมชนสามารถผลิตไบโอดีเซลขึ้นใชเองจากวัตถุดิบที่พอหาไดในชุมชนทองถิ่น อาทิ น้ํามันพืชใชแลว 

น้ํามันปาลมดิบ หรือสบูดํา ไดอยางมีประสิทธิภาพเปนไปตามมาตรฐานไบโอดีเซลชุมชนของกรม

ธุรกิจพลังงาน และชุมชนสามารถนําไบโอดีเซลที่ผลิตไดไปใชเปนเชื้อเพลิงสําหรับเครื่องจักรกล

การเกษตรและเครื่องยนตรอบต่ําตางๆได จะชวยใหชุมชนประหยัดคาใชจายในการซื้อน้ํามันไดมาก  

กระทรวงพลังงานไดใหการสนับสนุนชุมชนอยางจริงจังในหลายๆ เรื่อง  อาทิ สนับสนุนเครื่อง

ผลิตไบโอดีเซลชุมชน เครื่องหีบสบูดํา (เฉพาะพื้นที่ปลูกสบูดํา) ระบบบําบัดน้ําเสีย อุปกรณ

ปฏิบัติการและบํารุงรักษา อบรมการบริหารจัดการโครงการ อบรมเทคนิคการผลิตไบโอดีเซลและการ

บํารุงรักษา ตรวจสอบคุณภาพน้ํามันไบโอดีเซล ตรวจสอบคุณภาพน้ําทิ้งเพื่อใหม่ันใจวาชุมชน

สามารถดูแลอุปกรณตางๆ ใหใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ มีอายุการใชงานที่ยาวนานพอ มีความ

ยั่งยืน สามารถดําเนินการไดอยางตอเนื่อง   

 อยางไรก็ตาม โครงการไบโอดีเซลชุมชนยังมีอุปสรรคตางๆ เชน ขาดแคลนวัตถุดิบ

โดยเฉพาะน้ํามันพืชใชแลว เนื่องจากมีการแยงซื้อเพื่อเอาไปทําอาหารสัตว ฟอกสีแลวนําไปขายตอ ซ่ึง

จะเปนปญหาตอสุขภาพเมื่อนําไปรับประทานซ้ํา แตชุมชนมีแนวทางที่ใชแกปญหาในขณะนี้ เชน 

น้ํามันพืชใชแลวแลกไบโอดีเซล แลกน้ํามันพืชใหม แลกตั๋วตกปลา รวมทั้งรณรงคใหนักเรียนใน

ชุมชนชวยกันเก็บรวบรวมน้ํามันพืชใชแลว  โดยประเมินวา ในชุมชนตางๆ ยังมีน้ํามันพืชใชแลวอีก

จํานวนไมนอย  ซ่ึงมหาวิทยาลัยเชียงใหมสํารวจวานาจะมีน้ํามันพืชใชแลวกวา 74 ลานลิตรตอป 

ดังนั้น ยังมีความเปนไปไดในอนาคตอาจติดตั้งไบโอดีเซลชุมชนเพิ่มเติม แตควรจะรอผลการศึกษา

ของมหาวิทยาลัยรังสิต ในการประเมินผลของโรงงานไบโอดีเซลชุมชนในปจจุบันวาประสบผลสําเร็จ
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ตามเปาหมายมากนอยเพียงใด เพราะหากดําเนินการติดตั้งมากจนเกินไปแตไมมีวัตถุดิบเพียงพอ หรือ

ควบคุมคุณภาพไมได ก็อาจกลายเปนเครื่องผลิตรางไดในที่สุด  นอกจากนี้การศึกษาการนําผลพลอย

ไดจากการผลิต คือ กลีเซอรีน ไปใชประโยชนก็จะชวยเพิ่มศักยภาพของโครงการไบโอดีเซลชุมชนได

อีกทางหนึ่ง  เชื่อวาโครงการไบโอดีเซลชุมชนจะประสบผลสําเร็จ เพราะมีหลายฝายรวมมือกัน แตส่ิง

สําคัญ คือ ตองสงเสริมและสนับสนุนใหชุมชนสามารถดําเนินการโครงการนี้ไดอยางตอเนื่อง ไมเบื่อ

หนายหรือลมเลิกไปเสียกอน เพราะชุมชนไมไดผลิตเพื่อเปนการคาแตผลิตเพื่อใชเอง ซึ่งไมใชอาชีพ

ประจําของทั้งผูควบคุมการผลิตและบริหารโครงการประจําชุมชน (อนุสรณ แสงนิ่มนวล, 2550) 

 

2.4  ความรูท่ัวไปเกี่ยวกับสบูดํา 

 

 2.4.1   ประวัติสบูดํา    

 สบูดํา (Jatroph curas Linn.)  เปนไมพุมขนาดเล็ก ถ่ินกําเนิดอยูในทวีปอเมริกาเขตรอน เปน

พืชในวงศ Euphorbiaceae วงศเดียวกับยางพารา ละหุง และมันสําปะหลัง มีน้ํายางสีขาวใสลื่นๆ เปน

ฟอง มีคุณสมบัติคลายสบูอยูในทุกสวนของลําตน โดย “สบู” เปนภาษาโปรตุเกส หมายถึง ตนไมชนิด

หนึ่งที่ใชน้ํามันจากเมล็ดมาเปนสวนผสมในการทําสบู สําหรับชําระลางรางกาย และซักลางเสื้อผา 

ของใช  มีบันทึกไววาคนพบโดยพอคาชาวโปรตุเกสที่เดินเรือไปทวีปอเมริกากลาง และนําเขามาใน

ทวีปเอเชีย และแพรมายังประเทศไทยสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายราวๆ 300 ปกอน โดยมีการแนะนํา

ใหผูคนสมัยนั้นปลูกและพอคารับซื้อเมล็ดไปทําสบูในทวีปแอฟริกา สมัยกอนปลูกกันมากที่แหลม 

Verde ในที่ดินที่ไมไดใชประโยชนและเปนแนวเขตรั้วบาน คอกสัตว หรือบริเวณหลุมฝงศพ เพื่อกัน

สัตวไมใหเขาไปคุยเขี่ย สําหรับในประเทศไทยมีรายงานวา เคยมีการปลูกเปนรั้วบาน ในภาคเหนือ 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต โดยผูเฒาผูแกใชยางใส ๆ ท่ีหักออกจากกานใบ หรือสวนยอดใช

ทาแผลสด โดยเฉพาะแผลที่ปากใหเด็กๆที่เปนโรคปากนกกระจอก หรือใชกวาดลิ้นเด็กที่เปนฝาขาว 

และใชเนื้อในเมล็ดสีขาวเสียบไม จุดแทนเทียนไขในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 เนื่องจากขาดแคลน

น้ํามันกาดที่ใชจุดตะเกียง  สบูดํา มีช่ือเรียกแตกตางกันไปในแตละทองถิ่น เชน ภาคเหนือเรียก มะหุง

ฮ้ัว ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เรียก หมากเยา, มะเยา หรือสีหลอด ภาคใตเรียก หงสเทศ (เพราะตนโต) 

และภาคกลางเรียก สบูดํา ชาวเขาเรียก ไทยู หรือเกงยู (เพราะน้ํามันมีสีดํา) พมาเรียก แจทซู  เขมรเรียก 

ทะวอง จีนกลางเรียก หมาฟงสู แตจิ๋วเรียก ม่ัวฮองซิว ญ่ีปุนเรียก บูราคีรี และภาษาอังกฤษเรียก Physic 

Nut หรือ Purging Nut (Jatropha spp.) พืชสกุลนี้จัดเปนไมสกุลใหญ กระจายอยูในเขตรอนและกึ่ง

รอน  (นันทวรรณ  สโรบล, 2550)  
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 2.4.2  ลักษณะทางพฤกษศาสตร  

 จากการศึกษาของอนุวัฒน จันทรสุวรรณ (2550)  พบวา 

             2.4.2.1  ลําตนสบูดํา     

  สบูดํามีลักษณะเปนไมพุมยืนตนขนาดกลาง ความสูง 2-7 เมตร อายุยืนไมนอยกวา 

20 ป ลําตนมีเปลือกเรียบ มีสีเทา-น้ําตาล ลําตนเกลี้ยง อวบน้ํา เปนไมเนื้อออน ไมมีแกน หักงาย มีน้ํา

ยางสีขาวใส  

 

 
 

ภาพที่ 2.4  ลักษณะลําตนสบูดํา 

แหลงที่มา:  อนุวัฒน จันทรสุวรรณ, 2550. 

                  

 2.4.2.2   ใบสบูดํา   

 ใบสบูดําเปนใบเดี่ยวรูปไข กวางหรือคอนขางกลม จัดเรียงแบบสลับ โคนใบเวารูป

หัวใจ ปลายใบแหลม ขอบใบเรียบหรือหยักเวา 3-5 หยัก   

 

 
 

ภาพที่ 2.5  ลักษณะใบสบูดํา 

แหลงที่มา:  อนุวัฒน จันทรสุวรรณ, 2550. 



 

23 

 2.4.2.3   ดอกสบูดํา    

 สบูดํามีชอดอกแบบ Panicle ประกอบดวยดอกตัวผูและดอกตัวเมียอยูในชอดอก

เดียวกัน ดอกทั้ง 2 ชนิด มีกลีบรอง และกลีบดอก อยางละ 5 กลีบ ดอกตัวผูมีเกสรเรียงเปนวง 2 วง 

วงละ 5 อัน ดอกตัวเมียมีรังไข กานเกสรตัวเมียมี 6 แฉก ดอกมีขนาดเล็กสีเขียวแกมเหลือง มีกลิ่น

หอมออนๆ ออกเปนชอที่ซอกใบหรือปลายยอด ในชอดอกเดียวกันมีดอกตัวผูมากกวาดอกตัวเมีย 

(อัตราดอกตัวผู : ดอกตัวเมีย เทากับ 6-7 : 1) ดอกแตละชอบานไมพรอมกัน มีชอดอกประมาณ 15-

30 ชอตอตน แตละชอดอกมีดอกยอย 70-120 ดอก แตจะติดผลเพียง 8-14 ผล    

 

 
 

ภาพที่ 2.6  ลักษณะดอกสบูดํา 

แหลงที่มา:  อนุวัฒน จันทรสุวรรณ, 2550. 

 

                 2.4.2.4  ผลสบูดํา      

 ผลที่เกิดจากชอดอกเดียวกันจะสุกไมพรอมกัน ผลออนมีสีเขียว เมื่อแกมีสีเหลือง

คลายลูกจันทน ผลมีลักษณะกลมรีเล็กนอย ผลมีขนาดปานกลาง กวาง 2 – 3 เซนติเมตร ยาว 2.5-3.5 

เซนติเมตร มี 3 พูๆ ละ 1 เมล็ด เมื่อสุกแกผลจะปริแตก ผลสด 1 กิโลกรัม มีจํานวน 85-90 ผล  

    

 

ภาพที่ 2.7  ลักษณะผลสบูดํา 

แหลงที่มา:  อนุวัฒน จันทรสุวรรณ, 2550. 
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 2.4.2.5   เมล็ดสบูดํา    

 มีลักษณะรูปกลมรี เปลือกนอกสีดํา เนื้อในสีขาว มีสารพิษ (Curcin) หากบริโภคจะ

เกิดอาการอาเจียนและทองเสีย เมล็ดกวางประมาณ 1 เซนติเมตร ยาวประมาณ 2 เซนติเมตร น้ําหนัก 

100 เมล็ด ประมาณ 70 กรัม เมล็ด 1 กิโลกรัม มีประมาณ 1,300-1,500 เมล็ด   

 

 
 

ภาพที่ 2.8  ลักษณะเมล็ดสบูดํา 

แหลงที่มา:  อนุวัฒน จันทรสุวรรณ, 2550. 

 

 2.4.2.6   สายพันธุสบูดํา 

 สายพันธุท่ีพบในประเทศไทยนั้น ปจจุบันจะเลือกซื้อกันไปตามแหลงของจังหวัดที่

พบ ท่ีมีปลูกกันมากในขณะนี้คือ พันธุกําแพงแสน เปนสวนใหญ ในขณะที่พันธุจังหวัดสตูลและ

แพรอางวาใหผลผลิตมากกวา  

 

 2.4.3   การขยายพันธุสบูดํา    

 จากการศึกษาของศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดชัยนาท (2548)  พบวา

สามารถทําการขยายพันธุสบูดําได 3 วิธี คือ 

                         2.4.3.1  การเพาะเมล็ด    

  เมล็ดสบูดําไมมีระยะพักตัว สามารถเพาะในถุงเพาะหรือกระบะทรายก็ได อายุ

ประมาณ 2 เดือนจึงนําไปปลูก สําหรับตนที่ไดจากการเพาะเมล็ด จะใหผลผลิตไดประมาณ 8 – 10 

เดือนหลังปลูก 
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                   2.4.3.2  การปกชํา   

 ตองคัดทอนพันธุท่ีมีสีเขียวปนน้ําตาลเล็กนอย หรือกิ่งที่ไมออนและแกเกินไป ความ

ยาว 50 เซนติเมตร โดยปกลงในถุงเพาะหรือกระบะทรายก็ได ใชเวลาปกชําประมาณ 2 เดือน จึง

นําไปปลูก โดยจะใหผลผลิตหลังปลูก ประมาณ 6 – 8 เดือน 

 

 

 

ภาพที่ 2.9  ลักษณะการปกชําดวยกิ่ง 

แหลงที่มา:  ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดชัยนาท, 2548. 

 

           2.4.3.3  การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ   

 ปจจุบันกรมวิชาการเกษตรไดทําการขยายพันธุโดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อไดแลว ซ่ึง

ไดผลเหมือนกับการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชชนิดอื่นทั่วไป     

  

 2.4.4   ประโยชนของสบูดํา  

 อุดมวิทย ไวทยการ และอนุวัฒน จันทรสุวรรณ (2550) จําแนกประโยชนของสบูดําได

ดังตอไปนี้ 

 2.4.4.1   ใบ 

 ใชเลี้ยงไหมอีร่ี  ทําปุยอินทรีย 

 2.4.4.2   ลําตน 

 ปลูกเปนแนวรั้ว  ทําไมอัด ทํากระดาษ  ตัดเปนทอนตมใหเด็กกินแกโรคซางหรือตาล

ขโมย หรือแชน้ําอาบแกโรคพุพอง  เปลือกตนใชทําสียอมผา   สกัดเอาสารแทนนินมาใชใน

อุตสาหกรรมฟอกหนัง 
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 2.4.4.3   น้ํายาง 

 น้ํายางจากกานใบรักษาโรคปากนกกระจอก หามเลือด แกปวดฟน ผสมน้ํานมมารดา

กวาดปายลิ้นเด็กที่เปนฝาขาวหรือคอเปนตุม 

 2.4.4.4   ผล/เปลือก/กิ่ง 

 วัสดุเพาะชํา  ทําปุยหมัก น้ําหมักชีวภาพ  ทําเชื้อเพลิง 

 2.4.4.5   เมล็ด 

               1)  สกัดน้ํามันจากเมล็ดโดยตรง ใชกับเครื่องยนตดีเซลที่มีรอบต่ํา 

               2)  น้ํามันจากเมล็ดผลิตเปนไบโอดีเซล ใชในเครื่องยนตดีเซลทั่วไปไดโดยตรง

หรือผสมกับน้ํามันดีเซลตามอัตราที่ตองการ 

               3)  กลีเซอรอล ผลพลอยไดจากการผลิตไบโอดีเซล ใชประโยชนใน

อุตสาหกรรมยาและเครื่องสําอาง 

               4)  กากเมล็ด หลังจากการบีบน้ํามันใชเปนเชื้อเพลิง (Biomass)ใหกับเครื่อง

สตีมเทอรไบน (Steam Turbine) สําหรับเครื่องกําเนิดไฟฟา หรือใชทําปุยหมัก 

               5)  เมล็ดใชเปนยาถาย ยาระบาย  

              6)  น้ํามันจากเมล็ดใชทาแกโรคผิวหนังหรือผิวหนังอักเสบ บรรเทาอาการปวด

ขออันเนื่องมาจากรูมาตอยด 

               7)  น้ํามันและสารสกัดจากน้ํามัน สามารถนํามาใชกําจัดศัตรูพืช เชน หนอน

เจาะสมอฝาย ศัตรูผัก มันฝรั่งและขาวโพด สารสกัดเมธานอลจากสบูดํา ซ่ึงประกอบดวยสารพิษบาง

ชนิด มีการทดลองนํามาใชควบคุมพยาธิในหอยที่นํามาบริโภค 

 

2.4.5  การสกัดน้ํามันสบูดํา   

 การสกัดน้ํามันจากเมล็ดสบูดําที่นิยมทําทั่วไปมีอยู 3 วิธี (ศูนยสงเสริมและพัฒนาการอาชีพ

เกษตรจังหวัดชัยนาท, 2548) 

               2.4.5.1  การสกัดดวยตัวทําละลาย  

            ใชตัวทําละลาย เชน เฮกเซน และปโตรเลียมอีเทอรในการสกัด จะไดน้ํามันประมาณ 

34.96 % จากเมล็ดรวมเปลือก และ 54.68 % จากเนื้อในเมล็ด 

                2.4.5.2  การบีบอัดดวยระบบไฮดรอลิก  

จะไดน้ํามันประมาณ 25-30 %  มีน้ํามัน ตกคางในกาก 10-15 % 
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                            2.4.5.3  การบีบอัดดวยระบบอัดเกลียว   

      การแยกดวยวิธีนี้จะไดน้ํามันปริมาณมากหรือนอยขึ้นกับแรงอัดที่ใช ถาใชแรงอัด

สูงจะไดน้ํามันมาก แตน้ํามันที่ไดจะมีคุณภาพลดลง เนื่องจากความรอนที่เกิดขึ้นจะไปเรงปฏิกิริยา

เคมีบางอยาง ทําใหคุณภาพน้ํามันเสื่อมเร็วขึ้น ดังนั้นการบีบอัดอาจทําได 2 แบบ คือ การบีบอัดโดย

ใชแรงดันสูง เพื่อใหไดน้ํามันมาก หรือการบีบอัดแบบ Pre-press โดยบีบดวยแรงดันต่ํากอน แลวจึง

สกัดน้ํามันที่เหลือในกากตอดวยสารทําละลาย 

 

 
 

ภาพที่ 2.10  เครื่องสกัดน้ํามันสบูดําแบบไฮดรอลิก 

แหลงที่มา:  ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดชัยนาท, 2548. 

 

 
 

ภาพที่ 2.11  ลักษณะน้ํามันสบูดํา 

แหลงที่มา:  ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดชัยนาท, 2548. 
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 2.4.6  คุณสมบัติทางเคมีและฟสิกสของน้ํามันสบูดํา 

 น้ํามันสบูดําจะมีลักษณะเปนของเหลวสีขาวปนเหลือง ใส และยังคงใสที่อุณหภูมิต่ํา และ     

มีคุณสมบัติทางเคมีและฟสิกส และองคประกอบกรดไขมัน (ระพีพันธุ ภาสบุตร และคณะ,  2525)       

คือ  1) ปริมาณกรดไขมันอิสระ ( Free Fatty Acid, % as Oleic Acid)  4.80    2)  คาสปอนนิฟเคชั่น 

(Saponification Value)  197.13   3)  คาไอโอดีน (Iodine Value, Wijs) 97.08   4)  ดัชนีหักเห (Refractive 

Index) ท่ี 25oC   1.4670   5)  ความถวงจําเพาะ (Specific gravity) ท่ี 25oC   0.9136   และ 6)  ความหนืด 

(Viscosity) ท่ี 25oC (Gardner) (cp) 45.68 

 สําหรับองคประกอบกรดไขมันนั้น มีกรดไขมันที่สําคัญ 4   ชนิด  คือ  ปาลมมิติค  สเตียริค  

โอเลอิค และไลโนเลอิค เชนเดียวกับปาลมน้ํามัน โดยกรดปาลมมิติคและสเตียริคมีนอยเพียง 

15.38% และ 6.24% ตามลําดับ สวนโอเลอิคและไลโนเลอิค มีคอนขางสูง คือ 40.23% และ 36.32% 

ตามลําดับ  ท้ังนี้ปริมาณกรดไขมันดังกลาวอาจแตกตางกันบางเล็กนอยขึ้นอยูกับแหลงที่ปลูก 

(สุปรียา สุขเกษม, 2550) 

 

 2.4.7   การใชน้ํามันสบูดํากับเครื่องยนตดีเซล   

 น้ํามันที่ไดจากการสกัดสามารถใชกับเครื่องยนตดีเซลรอบต่ําที่เกษตรกรใชอยูไดเลยโดยไม

ตองใชน้ํามันชนิดอื่นผสมอีก ซ่ึงเปนคุณสมบัติพิเศษเฉพาะ ทําใหเกษตรกรมีความสะดวกที่จะใช

งาน    จากการนําน้ํามันสบูดํามาใชเปนน้ํามันเชื้อเพลิงทดแทนน้ํามันดีเซลในเครื่องยนตเกษตร พบวา

น้ํามันสบูดําที่สกัดทิ้งไวใหตกตะกอนประมาณ 1-2 วัน สามารถนําไปใชเดินเครื่องยนตดีเซลสูบเดียว

ของเกษตรกรโดยไมตองผสมสวนผสมใด ๆได  ดานการสึกหรอของชิ้นสวนเครื่องยนตไมแตกตาง

กับการเดินเครื่องดวยน้ํา มันดีเซล สวนอัตราการสิ้นเปลืองของน้ํามันสบูดําเมื่อเปรียบเทียบกับน้ํามัน

ดีเซลมีความใกลเคียงกัน นอกจากนี้ สวนที่เหลือจากการเผาไหม ซ่ึงออกทางทอไอเสียของเครื่องยนต

มีปริมาณควันดําและคารบอนมอนอกไซดนอยกวาเครื่องยนตซ่ึงใชน้ํามันดีเซลเล็กนอย (พิชัย 

สราญรมย, 2550) 

 

 2.4.8   ปญหาในการใชน้ํามันสบูดํากับเครื่องยนตดีเซลที่พบ 

                  2.4.8.1  การติดเครื่องในขณะที่เครื่องเย็นจะสตารทติดยากกวาปกติ แตเมื่อเครื่องติด

แลว เครื่องจะเดินตอเนื่องเปนปกติไมมีอาการน็อก 

                2.4.8.2  กรองน้ํามันเชื้อเพลิงอุดตันเร็วกวาปกติ หากไมมีระบบกรองน้ํามันที่ดีกอน

นําไปใช และหากหยุดใชเครื่องยนตเปนเวลานาน จะเกิดยางเหนียวเกาะที่ปมเชื้อเพลิงและหัวฉีด 
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 ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดชัยนาททําการทดสอบเปรียบเทียบการใช

น้ํามันสบูดํากับเครื่องยนตดีเซลขนาดเล็ก   โดยใชเครื่องยนตดีเซลขนาดเล็กคูโบตา ET 70 ปรากฏ

วาเครื่องยนตเดินเรียบสม่ําเสมอ  สามารถเรงเครื่องยนตไดตามปกติและการใชน้ํามันสบูดําสิ้นเปลือง

นอยกวาน้ํามันดีเซลเล็กนอย  ดังตารางที่ 2.3  

  

ตารางที่ 2.3  แสดงผลทดสอบเปรียบเทียบการใชน้ํามันสบูดํากับเครื่องยนตดีเซลขนาดเล็ก 

 

การทํางานของเครื่องยนต 

(รอบ/นาที) 

อัตราการกินน้ํามันสบูดํา 

(ซีซี/ชม.) 

อัตราการกินน้ํามันดีเซล 

(ซีซี/ชม.) 

1500  498  500  

1600  494  498  

1700  528  540  

1800  576  586  

1900  614  629  

2000  665  696  

2100  720  758  

2200  770  804  

2300  852  869  

 

แหลงที่มา:  ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดชัยนาท, 2548. 

 จากการทดสอบและวิเคราะหไอเสียของเครื่องยนต ท้ัง 2 เครื่องพบวา คาควันดําของ

เครื่องยนตท่ีใชน้ํามันสบูดํา เฉลี่ย 13.42 % ดีเซล 13.67 % ซ่ึงไมเกินคามาตรฐานที่กําหนดไวใหไมเกิน 

40 % สวนคารบอนมอนอกไซด จากเครื่องยนตท่ีใชน้ํามันสบูดําเฉลี่ย 587  ppm และดีเซลเฉลี่ย 583 

ppm ต่ํากวาคามาตรฐานที่กําหนดไวใหไมเกิน 6 % หรือ 60,000 ppm คาซัลเฟอรไดออกไซด สําหรับ

เครื่องยนตท่ีใชน้ํามันสบูดําไมพบ ในขณะที่น้ํามันดีเซลพบ 125 ppm   ผลจากการทดสอบกับ

เครื่องยนต เมื่อเดินเครื่องยนตดวยน้ํามันสบูดําครบ 1,000 ช่ัวโมง ไดถอดชิ้นสวนของเครื่องยนต

ออกมาตรวจสอบ เสื้อสูบ ลูกสูบ แหวน ล้ิน หัวฉีด และอื่นๆ ไมพบยางเหนียวจับ ทุกชิ้นยังคงสภาพดี

เหมือนเดิม แสดงวาน้ํามันสบูดําสามารถใชกับเครื่องยนตดีเซลขนาดเล็กเพื่อการเกษตรได ซ่ึงจะเปน

การลดตนทุนในการประกอบอาชีพของเกษตรกรรวมทั้งใชพ้ืนที่ท่ีไมสามารถปลูกพืชชนิดอื่นไดมา
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ปลูกตนสบูดํา เชนที่วางเปลา ท่ีดอน และหัวคันนา เปนตน เปนการใชประโยชนในที่ดินไดเต็มที่ 

(ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดชัยนาท, 2548) 

ตารางที่ 2.4  แสดงผลการทดสอบไอเสียจากเครื่องยนต 

 

น้ํามันสบูดํา น้ํามันดีเซล 

เครื่องยนต รอบ/ นาที ควันดํา 

(%) 

คารบอนมอนอกไซด 

(ppm) 

ควันดํา 

(%) 

คารบอนมอนอกไซด 

(ppm) 

คูโบตา 840  12.0  550   10.5  650  

7 แรงมา 2160  13.0  450   14.5  750  

 ยันมาร 1000  11.5  500   10.0  500  

18 แรงมา 1600  14.5  650   15.5  500  

เฉลี่ย 1733  13.42  587   13.67  583  

 

แหลงที่มา:  ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดชัยนาท, 2548. 

 

      2.4.9  ตนทุนการผลิตและราคาคุมทุนสบูดํา 

 เมล็ดสบูดํามีปริมาณน้ํามันรอยละ 35 ของน้ําหนักเมล็ด เมล็ดสบูดํา จํานวน 4 กิโลกรัม

สกัดน้ํามันได 1 ลิตร และที่เหลือเปนกากจํานวน 3 กิโลกรัม น้ํามันสบูดําสามารถใชเปนเชื้อเพลิง

ทดแทนน้ํามันดีเซลกับเครื่องจักรกลทางการเกษตรได  โครงการวิจัยการผลิตสบูดําที่สําคัญของ

ประเทศไทยสองโครงการไดแก โครงการวิจัยและพัฒนาสายพันธุตนสบูดํา มหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน และโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์พระ

บรม ราชินีนาถ พระชนมมายุ 72 พรรษา ของกรมสงเสริมการเกษตร ท่ีสงเสริมการปลูกตนสบูดํา

ระดับชุมชน สวนการเก็บรวบรวมและศึกษาสายพันธุสบูดําในประเทศไทย ดําเนินการโดย

กระทรวงเกษตรและสหกรณ  กรมสงเสริมการเกษตร และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พบวามีหลาย

สายพันธุใหผลผลิตสูงถึง 100 - 800 กิโลกรัมตอไรตอป โดยปริมาณผลผลิตขึ้นอยูกับสายพันธุ และ

การดูแลรักษาที่เหมาะสม เชน การใหน้ํา-ปุย และการตัดแตงกิ่ง (สุรพงษ เจริญรัถ, 2550) 
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ตารางที่ 2.5  ความแตกตางของผลผลิตสบูดําตามสภาพการปลูก 

 

วิธีปลูก 
ผลผลิต                 

(กก./ไร/ป) 

ปริมาณน้ํามัน            

(ลิตร) 

ปลูกแบบไมมีการดูแล  100-300 25-75 

ปลูกแบบสภาพทั่วไป  300-500 75-125 

ปลูกแบบสภาพสวน (กําแพงแสน)   600-800  150-200 

 

แหลงที่มา:  สุรพงษ เจริญรัถ, 2550. 

 

 สุรพงษ เจริญรัถ (2550) รายงานวา การผลิตเมล็ดสบูดําจะมีตนทุนประมาณกิโลกรัมละ 3.10 

บาท จากตนทุนรวม 2,500 บาท และไดผลผลิต 800  กิโลกรัมตอไร (ระยะปลูก 2x2.5 เมตร, 400 ตน

ตอไร, น้ํามันดิบ 200 ลิตร) จากการคํานวณผลผลิตคุมทุนควรไดผลผลิต 805 กิโลกรัมตอไร ท่ีราคา

ขายคุมทุน 3.125 บาทตอกิโลกรัม เมื่อราคาของตนกลาแพงขึ้นจาก 3 บาทตอตนเปน 5 บาทตอตน ทํา

ใหมีตนทุนการผลิต 3,300 บาทตอไร ผลผลิตคุมทุนควรไดผลผลิต 1,056 กิโลกรัมตอไร และราคาขาย

คุมทุน 4.125 บาทตอกิโลกรัม  หากราคาของตนกลาแพงขึ้นเปน 7 บาทตอตน ทําใหมีตนทุนการผลิต 

4,100 บาทตอไร ผลผลิตคุมทุนควรไดผลผลิต 1,312 กิโลกรัมตอไร และราคาขายคุมทุน 5.125 บาทตอ

กิโลกรัม  และหากราคาของตนกลาแพงขึ้นเปน 10 บาทตอตน ทําใหมีตนทุนการผลิต 5,300 บาทตอ

ไร ผลผลิตคุมทุนควรไดผลผลิต 1,696 กิโลกรัมตอไร และราคาขายคุมทุน 6.625 บาทตอกิโลกรัม  

จากตนทุนการผลิตเมล็ดสบูดํากิโลกรัมละ 3.10 บาท เกษตรกรผูผลิตจะมีรายไดประมาณไรละ 2,400 

บาท (800 กิโลกรัม/ไร) เปรียบเทียบกับตนทุนการผลิต 2,500 บาทตอไร ( กรณีตนกลาราคา 3 บาท) 

ผลตอบแทนที่เกษตรกรไดรับคอนขางต่ําและไมคุมคา และจากตนทุนการผลิตเมล็ดสบูดํากิโลกรัมละ 

3.125 บาท (2,500/800) จะมีผลใหราคาตนทุนน้ํามันสบูดําดิบ ลิตรละ 12.50 บาท (2,500/200)  

 

 2.4.10   การพัฒนาพันธุสบูดํา  

 ในอดีตไดเคยมีการนําเอาน้ํามันถั่วลิสงมาใชกับเครื่องยนตดีเซลในงาน World Exhibition ท่ี

กรุงปารีส ในป 2443   สําหรับในประเทศไทยจากเหตุการณวิกฤตน้ํามันปโตรเลียมที่มีราคาสูงขึ้น

ในชวงทศวรรษที่ 2520 สงผลใหมีการคนควาวิจัยหาพลังงานทดแทนจากพืชน้ํามัน โดยในป 2522 ได

มีการทดลองนําน้ํามันถั่วเหลือง น้ํามันถั่วลิสง น้ํามันปาลม น้ํามันละหุง น้ํามันพืชตางๆ ท่ีมีขายใน

ทองตลาด รวม 18 ชนิด มาทดลองเดินเครื่องยนตดีเซลควบคูกับแกสชีวภาพ ปรากฏวาสามารถเดิน
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เครื่องยนตได แตมีปญหายางเหนียว ติดที่แหวนและลูกสูบ ในปตอมาจึงนําน้ํามันสบูดํามาทดลอง 

สามารถเดินเครื่องยนตได และมีคุณสมบัติดีกวาน้ํามันพืชที่กลาวมา คุณสมบัติท่ีดีของน้ํามันสบูดํานี้ 

ประเทศเยอรมนีไดทําการทดลองในชวงสงครามโลกครั้งที่ 2 หรือประมาณ 60 ป ท่ีผานมา พบวา

สามารถใชทดแทนน้ํามันเชื้อเพลิงได อยางไรก็ตาม สบูดําเปนพืชที่ข้ึนตามแนวรั้วของเกษตรกร ให

ผลผลิตต่ํา จึงเริ่มมีการปรับปรุงพันธุโดยการออกสํารวจ และรวบรวมพันธุ มีวัตถุประสงคเพื่อเพิ่ม

ผลผลิตสบูดําใหสูงขึ้น เริ่มดําเนินการตั้งแตป 2525 เปนตนมา  งานวิจัยดําเนินมาไดระยะหนึ่ง 

เนื่องจากราคาน้ํามันปโตรเลียมลดลง จนปจจุบันในชวงทศวรรษที่ 2540 เกิดปญหาราคาน้ํามัน

ปโตรเลียมสูงขึ้นอีกครั้งในรอบหางกันประมาณ 25 ป งานวิจัยพัฒนาพันธุสบูดํา จึงไดรับความสนใจ

ทางดานนโยบายอีกครั้ง เปนโอกาสของน้ํามันจากพืชที่สามารถแขงขันในดานราคาได  

   2.4.10.1  การปรับปรุงพันธุสบูดําในประเทศไทย 

    1)  การปรับปรุงพันธุสบูดําชวงป 2525-2534 

    สบูดํามีประวัติยอนหลังไปประมาณ 70 ลานปท่ีผานมา  จากการคนพบ

ฟอสซิลใน Peruvian Belen   สบูดํานาจะมีถ่ินกําเนิดในทวีปอเมริกาเขตรอน    จากประเทศเมกซิโกถึง

บราซิลรวมทั้งหมูเกาะคาริเบียน เชื่อกันวาชาวโปตุเกตุนําเขามาปลูกในทวีปเอเซีย และอาฟริกา 

ประมาณ 200 ปมาแลว  สําหรับในประเทศไทยผลจากการสํารวจในป 2525 พบสบูดําในทุกภาคของ

ประเทศ จากแหลงปลูกที่มีความสูงระดับน้ําทะเล จนถึงที่สูง 1,130 เมตรเหนือระดับน้ําทะเล ท่ี อ.ฮอด 

จ.เชียงใหม   การปรับปรุงพันธุเริ่มจากการรวบรวมพันธุจากทุกภาคของประเทศ ในป 2525 เปนการ

รวบรวมกิ่งพันธุสบูดําจากภาคเหนือ 13 จังหวัด (ยกเวน จ.พิจิตร และอุตรดิตถ ท่ีไมพบสบูดํา) ไดมา 

19 ตัวอยาง  แตไมพบรายงานการประเมินผลผลิตของพันธุที่รวบรวมมา นอกจากนี้เริ่มมีการรวบรวม

พันธุสบูดําในป 2524 และป 2525 จากแนวรั้วของเกษตรกรใน อ.ทาตะโก จ.นครสวรรค มาปลูกเปน

แปลงใหญท่ีศูนยปฏิบัติการเกษตรวิศวกรรมนครสวรรค กรมวิชาการเกษตร เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 

2525 แตมีจุดประสงคเพื่อเปนแปลงผลิตเมล็ดสําหรับบีบน้ํามัน นํามาใชในการศึกษากับเครื่องจักรกล

การเกษตร รวมกับบริษัทยันมา และ ปตท.   ซ่ึงถือวาเปนแปลงสบูดําแปลงใหญท่ีมีอายุมากที่สุดใน

ประเทศไทยขณะนี้  ตอมาป 2527 ไดมีการรวบรวมพันธุสบูดําจากภาคใต นํามาประเมินผลผลิต 

จํานวน 11 พันธุ (10 พันธุ จากภาคใต 1 พันธุ จากมาเลเซีย) และใชพันธุพ้ืนเมืองรอยเอ็ดเปนพันธุ

ตรวจสอบ  ดําเนินการที่สถานีทดลองพืชไรรอยเอ็ด (ปจจุบัน คือ ศูนยบริการวิชาการดานพืชและ

ปจจัยการผลิต  ปลูกเดือนเมษายน 2527  ผลผลิตเมล็ดจากปแรกที่อายุ 9 เดือน พันธุ จาก อ.ละงู  จ.สตูล 

ใหผลผลิตดีท่ีสุด 102 กิโลกรัม/ไร (ตารางที่ 2.6)   การประเมินผลผลิตของพันธุสบูดําอีกการทดลอง

หนึ่ง ไดจากพันธุท่ีเก็บรวบรวมในป 2528 จากภาคเหนือ 5 จังหวัด และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 17 

จังหวัด จํานวน 24 พันธุ นํามาศึกษาเบื้องตนและคัดเลือกนําเขาประเมินผลผลิตจํานวน 9 พันธุ ท่ี
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สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดขอนแกน ในป 2530-2532  สบูดําใหผลผลิตคอนขางต่ํา พันธุจาก จ. บุรีรัมย 

ใหผลผลิตสูงสุด รวม 3 ป ได 126 กิโลกรัม/ไร (ตารางที่ 2.7)   การเหนี่ยวนําใหเกิดการกลายพันธุ 

เนื่องจากสบูดําที่สํารวจพบในประเทศไทยมีความแปรปรวนทางพันธุกรรมต่ํา จึงมีความพยายามใน

การสรางความแปรปรวนทางพันธุกรรม เพื่อเพิ่มผลผลิตสบูดํา โดยนําเมล็ดพันธุสบูดําจาก จ.

มุกดาหาร ไปฉายรังสีแกมมาที่อัตรา 0, 2, 4, 6, 10 และ 20 kr ปลูกทดลองที่สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัด

ขอนแกนในป 2528 พบวาที่อัตรา 2  kr เมล็ดพันธุมีความงอกประมาณ 50% เทียบกับความงอกของ

เมล็ดพันธุท่ีไมไดฉายรังสี  ผลของการคัดเลือกดําเนินมาจนถึงชวงที่ได Mutants  8 สายพันธุ นํามา

ประเมินผลผลิต ในป 2533 พบวา ใหผลผลิตในปแรก 12-16 กิโลกรัม/ไร สูงกวาพันธุตรวจสอบซึ่งได 

10 กิโลกรัม/ไร  หลังจากนี้ไมพบรายงานการปรับปรุงพันธุสบูดําอีก 

 2)   การปรับปรุงพันธุในชวงป 2545-ปจจุบัน 

 ผลจากวิกฤตการณน้ํามันปโตรเลียมมีราคาสูงขึ้นอีกครั้ง เชนเดียวกับใน

ระยะเวลาประมาณ 25 ปท่ีผานมา น้ํามันพืชเพื่อทดแทนพลังงานจึงมีโอกาสแขงขันในดานราคาไดอีก

ครั้ง ทําใหท่ัวโลกสนใจการผลิตสบูดํามากขึ้น  สมาคมนิสิตเกามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในพระบรม

ราชูปถัมภ (ส.มก.) ไดระดมสมองในการทํางานวิจัยเพื่อสังคม เมื่อป 2544 เลือกวิจัยสบูดําเปนพืช

ทดแทนพลังงาน ดวยคาดการณวาอนาคตจะเกิดปญหาการขาดแคลนพลังงานแนนอน และเปนการ

เลือกพืชที่ทํางานวิจัยไมซํ้าซอนกับหนวยงานอื่นในขณะนั้น โดยเริ่มรวบรวมพันธุจากทั่วประเทศ 

และบางสวนจากตางประเทศ นํามาปลูก ปลอยใหมีการผสมรวมกันอยางเปนอิสระที่

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กําแพงแสน จ.นครปฐม ในป 2545 คัดเลือก Clones ท่ีใหผลผลิตดี และเก็บ

เกี่ยว นําเมล็ดรวม (Bulk  Seed) มาปลูกที่ สํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3   สวนแยกพืชสวน     

จ. ขอนแกน  ศูนยวิจัยพืชไรนครราชสีมา  ศูนยวิจัยพืชไรขอนแกน (ท่ีหวยหลวง อําเภอกุดจับ      

จังหวัดอุดรธานี)  ศบป. สกลนคร และในอีกหลายสถานที่  ในป 2547 คัดเลือกไดพันธุดีเดนและ

ลูกผสมดีเดนที่ใหผลผลิตสูง นํามาประเมินผลผลิตในแหลงปลูกตางๆ ท่ัวประเทศ ในป 2548 ท้ังใน 

ศวร. / ศบป. ของกรมวิชาการเกษตร  แปลงทดลองของสถาบันการศึกษาหลายแหง  และของ

ภาคเอกชน  ในขณะเดียวกันที่ ศวร. นครราชสีมา ซ่ึงกรมวิชาการเกษตรมอบหมายใหเปนศูนยวิจัยที่

ทํางานเนนหนักทางดานสบูดํา ก็เริ่มมีการรวบรวมพันธุในป 2547 โดยปลูกสบูดําจากทอนพันธุและ

ปลูกดวยเมล็ดพันธุรวมประมาณ 1,800 ตน (ตารางที่ 2.8) จากขอมูลเบื้องตน เมื่อสบูดําอายุ 1 ป พบวา 

กลุมพันธุท่ีปลูกดวยทอนพันธุจาก ศวร.นครราชสีมา ใหผลผลิตเฉลี่ยสูงสุด 230 กิโลกรัม/ไร สวน

กลุมที่ปลูกดวยเมล็ดพันธุใหผลผลิตเฉลี่ย 181 กิโลกรัม/ไร โดยตนที่ปลูกจากทอนพันธุใหผลผลิตสูง

กวาตนที่ปลูกดวยเมล็ดพันธุ 27% สอดคลองกับผลการทดลองหาระยะปลูกสบูดํา โดยใชทอนพันธุ

และเมล็ดพันธุท่ีสถานีทดลองพืชไรมุกดาหาร ในป 2525 พบวา การปลูกดวยทอนพันธุใหผลผลิต
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เมล็ดมากกวาการปลูกดวยเมล็ดพันธุ 25% ในปแรก และ 29% ในปท่ี 2  งานวิจัยพันธุของมหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร เริ่มป 2546  มีการรวบรวมพันธุจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคใต 

จํานวน 22 จังหวัด รวม 52 ตัวอยาง นําทอนพันธุมาปลูกที่ศูนยวิจัยขาวโพดขาวฟางแหงชาติ จ.

นครราชสีมา ภายใตสภาพแวดลอมที่ดี คือ ใหน้ํา ระบบน้ําหยดทุกสัปดาห ในชวงนอกฤดูฝน ใสปุย

สูตร 15-15-15 อัตรา 50 กิโลกรัม/ไร เมื่อสบูดําอายุ 2 เดือน และพนสารปองกันกําจัดโรค แมลง และ

วัชพืช ใชระยะแถว 2 เมตร ระยะตน 1 เมตร ผลการทดลองพบวา ในกลุมพันธุท่ีรวบรวมจากภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ สบูดําที่อายุประมาณ 11 เดือน หลังวันปลูก ใหผลผลิตแตกตางกันมากระหวาง 

35-502 กิโลกรัม/ไร ตอมาที่อายุประมาณ 1 ป 11 เดือน ใหผลผลิตรวม 117-1,326 กิโลกรัม/ไร ตัวอยาง

เบอรท่ี 16 ใหผลผลิตสูงสุด 1,326 กิโลกรัม/ไร ซ่ึงเก็บรวบรวมมาจาก อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ ให

ผลผลิตสูง เนื่องจากมีจํานวนชอดอกมาก สงผลใหจํานวนผลตอตนมากถึง 818 ผล (การติดผลคอนขาง

สูง 31% มี 6 ผล ตอชอ) มีขนาดเมล็ดปานกลาง (น้ําหนัก 100 เมล็ด เทากับ 76 กรัม) มีการแตกกิ่งแรก 

(4 กิ่ง) และกิ่งรอง (11 กิ่ง) มากที่สุด สําหรับที่สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลนครราชสีมา ก็มีผลงานการ

รวบรวมพันธุสบูดําเชนกัน โดยเก็บรวบรวมในรูปของเมล็ดพันธุสบูดําจากภาคเหนือ 4 จังหวัด และ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 จังหวัด แตยังไมมีรายงานทางดานการใหผลผลิต   การนําพันธุสบูดําเขามา

ปลูกในประเทศไทยในระยะแรก เมื่อประมาณ 200 ปท่ีผานมา เชื่อวาอาจเปนพันธุเดียวกันหรืออยูใน

กลุมพันธุเดียวกันที่มีความแตกตางทางพันธุกรรมไมมากนัก ชวงเวลาที่ผานไปเปนรอยป อาจเกิดการ

กลายพันธุและ/หรือมีการผสมขามพันธุกันบางตามธรรมชาติ ทําใหสบูดํามีความแตกตางทาง

พันธุกรรมมากขึ้น ซ่ึง ไดมีการรวบรวมพันธุจากภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวม 41 พันธุ 

แยกความแตกตางของพันธุจากลักษณะผลไดเปน 3 กลุม คือ (1) กลุมที่มีผลทรงกลม (2) กลุมมีผลทรง

กลมหรือผลยาวกวาพวกแรกเล็กนอย แตมีเปลือกผลหนากวา และ (3) กลุมมีผลทรงกลมแตมีขนาดผล

เล็กกวา 2 กลุมแรก และจากผลการวิจัยตางๆ ท่ีกลาวมาก็พบความแตกตางทางพันธุกรรม ในลักษณะ

การเกษตรและการใหผลผลิตของสบูดํา  อยางไรก็ตาม ไดมีการศึกษาความแตกตางของสบูดําในระดับ

ดีเอ็นเอ 18 ตัวอยาง ท่ีเก็บรวบรวมจากภาคเหนือ  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคใต  

พบวา สามารถแบงกลุมสบูดําทางพันธุกรรม (ท่ีคา Coefficient ประมาณ 82%) ได 5 กลุม โดยกลุมที่มี

ความแตกตางไปจากกลุมอื่นมากคือสบูดําที่รวบรวมจาก จ.เชียงใหม ดังนั้นการจับคูผสมเพื่อสราง

ความแปรปรวนทางพันธุกรรมสําหรับการคัดเลือกพันธุสบูดําให ประสบผลสําเร็จในอนาคต จึงควร

เปนคูผสมที่มีความแตกตางทางพันธุกรรมที่มาจากตางกลุมกัน  การสรางความแปรปรวนทาง

พันธุกรรมโดยการผสมพันธุตามดวยการคัดเลือกรุนลูกเปนวิธีการทาง Conventional Breeding ท่ีนิยม

ปฏิบัติในการพัฒนาพันธุพืช  นอกจากนี้ ไดมีการศึกษาชวงเวลาที่เหมาะสมสําหรับการผสมพันธุสบู
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ดํา พบวาชวงที่เหมาะสมอยูระหวาง 8.25-9.50 น. มีการติดผลสูงสุด 62% ผลการวิจัยนี้จะเปน

ประโยชนตอการปรับปรุงพันธุสบูดําในอนาคต 

 2.4.10.2   แนวทางการปรับปรุงพันธุสบูดําในอนาคต 

 วัตถุประสงคหลักของการปรับปรุงพันธุสบูดําในอนาคต คือการยกระดับ

ผลผลิตสบูดําใหสูงขึ้น โดยมีวิธีการที่จะใหไดตามวัตถุประสงค คือ 

                  1) การประเมินผลผลิตของพันธุสบูดํา เปนการตอยอดงานวิจัย 

รวมมือกับ ส.มก. นําพันธุมาประเมินผลผลิตในศูนยวิจัยฯ ท่ัวประเทศ เนนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

และภาคเหนือ ตามนโยบายของรัฐบาล เริ่มปลูกกลางป 2548 จะทราบผลการทดลองที่ม่ันใจได เมื่อสบู

ดํามีอายุอยางนอย 2 ป 

                 2)   การสรางความแปรปรวนทางพันธุกรรม เพื่อใหเกิดพันธุใหมๆ 

ตามดวยการคัดเลือกพันธุท่ีใหผลผลิตสูงขึ้น เปนงานวิจัยที่จะเริ่มในป 2549 ประกอบดวย การผสม

พันธุ การฉายรังสีเมล็ดพันธุ และการทํา Polyploidy เชื่อวาเมื่อมีการวิจัยอยางตอเนื่อง จะสงผลใหได

พันธุสบูดําที่ใหผลผลิตสูงขึ้น และปรับตัวไดดีตอสภาพแวดลอมการปลูกของประเทศไทยตอไป 

(สมศักดิ์ ศรีสมบุญ และสมยศ พิชิตพร, 2550) 

 

ตารางที่ 2.6  ผลผลิตเมล็ดของสบูดํา  สถานีทดลองพืชไรรอยเอ็ด ป 2527-2528 

 

ผลผลิต ท่ีมาของพันธุ 
พันธุ 

(กก./ไร) อําเภอ จังหวัด 

เบอร 45  102 ละงู สตูล 

เบอร 53 48 กาญจนดิษฐ สุราษฎรธานี 

เบอร 44 39 กระทู ภูเก็ต 

รอยเอ็ด 24  -  รอยเอ็ด 

 

แหลงที่มา:  สมศักดิ์ ศรีสมบุญ และสมยศ พิชิตพร, 2550. 
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ตารางที่ 2.7  ผลผลิตเมล็ดของสบูดํา  สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 จ.ขอนแกน ป 2530-2532  

 

ผลผลิต (กก./ไร) 
พันธุ 

ป 2530 ป 2531 ป 2532 รวม 

บุรีรัมย  28  35  63  126  

ยโสธร  24  36  59  119  

แพร (อ.เมือง)  22  24  65  111  

หนองคาย 22  25  55  102  

เฉลี่ย (9 พันธุ)  22  26  52  100  

 

แหลงที่มา:  สมศักดิ์ ศรีสมบุญ และสมยศ พิชิตพร, 2550. 

 

ตารางที่ 2.8  ผลผลิตเมล็ดสบูดําอายุ 1 ป จากแปลงอนุรักษพันธุท่ีศูนยวิจัยพืชไรนครราชสีมา             

         ป 2548   

 

จํานวนตน จํานวน ผลผลิต เปนน้ําหนักแหง รอยละ 
แหลงพันธุ 

ปลูก คัดเลือก ครั้งที่เก็บ กก./ไร เมล็ด ผล กะเทาะ 

ทอนพันธุ ศวร.

นครราชสีมา 

464  32   10.8   230  576  894  64.2  

เมล็ดพันธุ ศวร.

นครราชสีมา 

463  10   5.0   181  453  738  60.9  

ทอนพันธุ ส.มก.  80   20   10.8   186  466  719  62.2  

เมล็ดพันธุ ส.มก.   814  35   7.6   196  491  778  63.4  

 

แหลงที่มา:  สมศักดิ์ ศรีสมบุญ และสมยศ พิชิตพร, 2550. 
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 2.4.11  เปาหมายเชิงยุทธศาสตรสบูดํา ป 2549-2555   

              2.4.11.1  โครงการปลูกสบูดําทดแทนพลังงานระดับชุมชน    

                    1)   สํารวจการใชเครื่องจักรกลการเกษตรในชุมชน เพื่อประเมินปริมาณ

การใชน้ํามันดีเซล 

                    2)   ใหเกษตรกรในชุมชนปลูกตนสบูดําในสภาพแปลงเดียว แปลงรวม 

หรือปลูกหัวไรปลายนาในพื้นที่ตามความตองการใชน้ํามันดีเซล 

                      3)  จัดหาเครื่องสกัดน้ํามันสบูดําเคลื่อนที่ใหชุมชนเพื่อใชสกัดน้ํามันใชเอง 

                    4)  รณรงคใหเกษตรกรหันมาปลูกสบูดํา เพื่อลดการใชน้ํามันดีเซล และ

ลดการใชจายจากการซื้อน้ํามันดีเซล 

  2.4.11.2   โครงการปลูกสบูดําทดแทนพลังงานระดับอุตสาหกรรม 

                      1)  ป 2549-2552 : กรมวิชาการเกษตร รวมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

และมหาวิทยาลัยแมโจ รวมกันศึกษาและปรับปรุงพันธุสบูดําใหไดผลผลิตเฉลี่ย 1,500 กิโลกรัม/ไร/ป 

                      2)  ป 2552 : กรมพัฒนาที่ดินและกรมวิชาการเกษตรกําหนด Zoning พ้ืนที่

ปลูกสบูดํา 

    3)  ป 2553: กรมพัฒนาพลังงานฯ ตั้งโรงงานตนแบบเชิงอุตสาหกรรม 

เปนระบบตอเนื่องจากการผลิตปาลมน้ํามันทดแทนพลังงาน 

         4)  ป 2555: เอกชนที่ผลิต Biodiesel จากปาลมน้ํามัน ใชสบูดําเปนวัตถุดิบ

รวมกับปาลมดิบ (สมศักดิ์ ศรีสมบุญ และคณะ, 2548) 

 

2.5  การสกัดดวยตัวทําละลาย 

 
 การสกัดดวยตัวทําละลาย เปนกระบวนการที่สกัดเอาสารที่อยูในของแข็งหรือเมล็ดพืช

ออกมาโดยใชตัวทําละลายที่เหมาะสม โดยที่ตัวทําละลายกับเมล็ดพืชจะสัมผัสกันอยางใกลชิดและตัว

ทําละลายจะละลายสารที่ตองการสกัดออกมาจากเมล็ดพืชที่ถูกสกัด ผลิตภัณฑหลายชนิดจะใชวิธีการ

สกัดสารออกจากโครงสรางของมันเองโดยกระบวนการสกัดดวยตัวทําละลาย เชน การผลิตน้ํามันพืช 

ทําการสกัดโดยใชตัวทําละลายจําพวก เฮกเซน เอธานอล อะซิโตน และอีเทอร  กระบวนการสกัด

ประกอบดวยขั้นตอนดังตอไปนี้  1)  การสงผานของตัวทําละลายจากในกลุมกอนของสารละลายเขาไป

ยังผิวของวัสดุ  2)  การที่ตัวทําละลายแพรผานเยื่อหุมเซลล  3)  ตัวทําละลายทําการละลายสารที่

ตองการ  4)  การแพรของสารละลายผานออกจากผนังเซลล  และ 5)  สารละลายแพรออกมารวมกับ

กลุมกอนของสารละลายสวนใหญภายนอกเซลล  ซ่ึงโดยปกติแลวกระบวนการที่เกิดขึ้นขางตนจะ
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เกิดไดเร็ว ยกเวนขั้นตอนการแพรผานเยื่อหุมเซลล เปนขั้นตอนที่อัตราการแพรมักจะเกิดชาและ

ข้ึนกับกลไกในการแพรผานโครงสรางของเมล็ดพืชและความพรุนของเมล็ดพืช เปนตน  

 

 2.5.1   หลักในการเลือกตัวทําละลาย   

            2.5.1.1  ละลายสารที่ตองการสกัดไดดี 

             2.5.1.2  ไมทําปฏิกิริยากับสารที่ตองการสกัด 

            2.5.1.3  ไมละลายสิ่งเจือปนหรือสารที่ไมตองการ 

            2.5.1.4  สามารถแยกออกจากสารตัวอยางที่ถูกสกัดไดงาย 

            2.5.1.5  ไมเปนพิษและไมทําใหเกิดการกัดกรอน 

            2.5.1.6  ราคาถูกและหาไดงาย 

 

 2.5.2   การเตรียมวัตถุดิบสําหรับกระบวนการสกัด  

 ตองนําตัวอยางไปอบแหงกอนทําการสกัดหรือนําไปทําการบีบอัดใหแตกเพื่อทําลาย

โครงสรางผนังเซลลบางสวน ตัวทําละลายจึงจะสามารถเขาไปสัมผัสกับตัวถูกละลายไดโดยตรง

  

 2.5.3   ประสิทธิภาพของการสกัดดวยตัวทําละลาย    

 ข้ึนกับปจจัยดังนี้ 

 2.5.3.1  ปริมาณของตัวทําละลาย 

 ปริมาณของตัวทําละลายมากยอมสามารถสกัดน้ํามันไดเปอรเซ็นตมากและเหลือ

น้ํามันตกคางในเมล็ดนอยกวาการสกัดโดยใชปริมาณตัวทําละลายนอย แตขอเสียคือตองใชเวลาในการ

สกัดมากและสิ้นเปลืองตัวทําละลายเนื่องจากตองระเหยตัวทําละลายทิ้งสูงตามไปดวย 

2.5.3.2  ชนิดของตัวทําละลาย  

โดยทั่วไปนิยมใชนอรมัลเฮกเซน (n-Hexane) และปโตรเลียมอีเทอร เพราะมีความ

เหมาะสมหลายประการ เชน สกัดน้ํามันไดปริมาณมาก และมีราคาถูก  

 2.5.3.3  อุณหภูมิในการสกัด  

 จากการศึกษาผลของอุณหภูมิท่ีใชในการสกัดตอประสิทธิภาพของการสกัดดวยตัวทํา

ละลายในเมล็ดพืชบางชนิด เชน เมล็ดถั่วเหลือง เมล็ดทานตะวัน เมล็ดเรพ (Rape Seed) พบวาเมื่อเพิ่ม

อุณหภูมิของตัวทําละลายแลวประสิทธิภาพของการสกัดน้ํามันจะดีข้ึน อุณหภูมิท่ีเหมาะสมตอการ

สกัดน้ํามันในเมล็ดพืชโดยทั่วไปประมาณ 60 องศาเซลเซียส 

 



 

39 

2.5.3.4  เวลาที่ใชในการสกัด  

จากการทดลองสกัดเมล็ดพืช เชน เมล็ดถั่วเหลือง เมล็ดทานตะวัน พบวาปริมาณน้ํามัน

ท่ีสกัดไดมากที่สุดอยูในชวง 30 นาทีแรก สวนน้ํามันรําขาวอยูในชวงเวลา 15-20 นาทีแรก เมื่อเวลาใน

การสกัดมากขึ้นปริมาณน้ํามันจะคอนขางคงที่ และเมื่อทําการสกัดไปเรื่อยๆ พบวาปริมาณน้ํามันจะ

เริ่มลดลงจนเหลือปริมาณรอยละ 1 ของปริมาณน้ํามันเริ่มตน 

2.5.3.5  ขนาดและความหนาของเมล็ดพืช  

การบีบหรือบดเมล็ดพืชใหแตกเปนชิ้นเล็กๆ จะทําใหตัวทําละลายสามารถแทรกซึม

สัมผัสกับเมล็ดพืชอยางทั่วถึง ซ่ึงจะชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการสกัดน้ํามันใหดีข้ึน ในการคัดขนาด

เมล็ดพืชที่บดแลวเพื่อนํามาสกัด โดยทั่วไปนิยมใชตะแกรงรอน (Sieve) ในการคัดขนาด   

2.5.3.6  ความชื้นของเมล็ดพืชและตัวทําละลาย   

โดยปกติความชื้นในเมล็ดพืชไมควรเกินรอยละ 10 และตัวทําละลายตองไมมีน้ําผสมอยู 

 

2.5.4   ตัวทําละลายที่ใชในการสกัดน้ํามันจากเมล็ดพืชน้ํามัน 

 2.5.4.1  ตัวทําละลายไฮโดรคารบอน (Hydrocarbon Solvents)  

ตัวทําละลายไฮโดรคารบอนที่นิยมใชคือ เฮกเซน (Hexane)  ซ่ึงมี 2 ชนิด คือ นอร

มัลเฮกเซน (n-Hexane) และเฮกเซนเกรดการคา (Commercial Hexane) โดยที่เฮกเซนเกรดการคาไมใช

เฮกเซนเกรดบริสุทธิ์ จะมีนอรมัลเฮกเซนผสมอยูรอยละ 48-49     ตัวทําละลายไฮโดรคารบอนนี้มี

ขอเสียคือ สามารถติดไฟได จึงมีขอควรระวังในการใชเพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดไฟลุกหรือระเบิด 

2.5.4.2  การใชน้ําเปนตัวทําละลาย   

น้ําที่ใชตองปรับคา pH หรืออาจเติมสารเคมีบางอยาง ข้ึนกับผลผลิตที่ตองการ การที่

น้ําไมสามารถติดไฟไดและไมรวมเปนเนื้อเดียวกับน้ํามันพืช จึงมีการวิจัยการใชน้ําสกัดน้ํามันเมล็ด

ฝาย ถ่ัวลิสง ดอกทานตะวัน และมะพราว  ถึงแมวาจะประยุกตใชน้ําสกัดได แตก็ไมเปนที่นิยมใชใน

เชิงพาณิชย เพราะยังมีน้ําเหลือในกากประมาณรอยละ 10 และใชพลังงานมากในการแยกน้ํามันและ

การอบแหง 

 2.5.4.3  เอนไซมชวยในการสกัด  

 เอนไซมเปนตัวเสริมสําคัญในการสกัดดวยน้ํา เอนไซมในระบบที่มีน้ําเปน

องคประกอบสามารถเพิ่มความสามารถในการสกัดน้ํามันพืช ประสิทธิภาพในการสกัดขึ้นกับการ

ทําลายผนังเซลล ซ่ึงอาจใชวิธีการบดเปนเกล็ดหรือบีบอัด เนื่องจากเอนไซมสามารถยอยโครงสรางที่

ซับซอนของผนังเซลล ดังนั้นจึงชวยปรับปรุงการสกัดน้ํามันได (ณิชรัตน  มะลิมาศ, 2550: 22)  
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 2.5.5   ประโยชนของการสกัดดวยตัวทําละลาย  

           2.5.5.1  ใชสกัดน้ํามันพืชจากเมล็ดพืช  เชน  น้ํามันงา  รํา  ถ่ัว  ปาลม  นุน  บัว  นิยมใช

เฮกเซนเปนตัวทําละลาย  

          2.5.5.2  สกัดสารมีสีออกจากพืช  

          2.5.5.3  ใชสกัดน้ํามันหอมระเหยออกจากพืช  

          2.5.5.4  ใชสกัดยาออกจากสมุนไพร  

 

2.6 งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 
 ณิชรัตน  มะลิมาศ (2550)   ศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการสกัดน้ํามันจากเมล็ดสบูดําดวยตัว

ทําละลาย  ในการศึกษาไดใช นอรมัลเฮกเซน ปโตรเลียมอีเทอร และน้ํา เปนตัวทําละลาย  และใช

อัตราสวนเมล็ดสบูดําตอตัวทําละลายที่ 1:4  , 1:6  และ1:8  (g/ml) โดยสกัดที่อุณหภูมิ 30  และ 50 องศา

เซลเซียส  ผลการทดลองพบวา ตัวทําละลายที่ดีท่ีสุดคือ นอรมัลเฮกเซน  อัตราสวนเมล็ดสบูดําตอตัว

ทําละลายเทากับ 1:8   สกัดที่อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส เปนเวลา 6 ช่ัวโมง  ไดน้ํามันรอยละ 51.35   

และมีขอเสนอแนะวาในการวิจัยครั้งตอไปควรมีการบดและคัดขนาดของเนื้อในเมล็ดสบูดําโดยใช

ตะแกรงรองเพื่อเปรียบเทียบปริมาณน้ํามันที่ได 

 แอนนา สายมณีรัตน และคณะ (2547)  ศึกษาการสกัดน้ํามันสบูดําดวยตัวทําละลาย 3 ชนิด 

คือ นอรมัลเฮกเซน ปโตรเลียมอีเทอร และอะซิโตน ในอัตราสวน 1:  8 เปนเวลา 3 ช่ัวโมง และ 24 

ช่ัวโมง ไดปริมาณน้ํามันรอยละ 42.48-43.35 และ 43.28-44.23 ของน้ําหนักเนื้อในเมล็ด ตามลําดับ 

เมื่อนําคาเฉลี่ยไปวิเคราะหทางสถิติพบวาไมมีความแตกตางกันที่ระยะเวลาในการสกัด 3 และ 24 

ช่ัวโมง  เมื่อใชนอรมัลเฮกเซนสกัดน้ํามันจากสบูดําเปนระยะเวลาตางๆกันตั้งแต 10 นาที -   24 

ช่ัวโมง พบวาชั่วโมงแรกของการสกัดปริมาณน้ํามันเพิ่มขึ้นจากรอยละ 39.50 เปนรอยละ 43.82 แต

หลังจาก 3 ช่ัวโมงผานไป ปริมาณน้ํามันไมเปลี่ยนแปลงเมื่อวิเคราะหดวยวิธีทางสถิติ 

 Pitia, Farag, Attia, Hawash, and Diwani (2006)  ศึกษาการสกัดน้ํามันจากเมล็ดสบูดําและ

กระบวนการ ทรานสเอสเทอริฟเคชั่นเพื่อผลิตไบโอดีเซล โดยไดศึกษาความสัมพันธระหวาง

ปริมาณน้ํามันที่สกัดไดกับปริมาณตัวทําละลายที่ใช ชนิดของตัวทําละลาย และวิธีการสกัด 

(กายภาพเปรียบเทียบกับใชตัวทําละลาย) ตัวทําละลายที่ใชมี 5 ชนิด คือ  เฮกเซน  ไอโซโพรพานอล  

เมธานอล  เฮกเซนผสมไอโซ โพรพานอลอัตราสวน 3:2 โดยปริมาตร และเฮกเซนผสมไอโซโพ

รพานอลอัตราสวน 2:3 โดยปริมาตร  จากการศึกษาพบวา เมื่อใชตัวทําละลายปริมาณมากขึ้นจะทําให

สามารถสกัดน้ํามันไดเพิ่มขึ้น  เฮกเซนผสมไอโซโพรพานอลอัตราสวน 3:2  สามารถสกัดน้ํามัน
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ไดมากที่สุด  และเฮกเซนสกัดน้ํามันไดมากกวาไอโซโพรพานอล  สวนเมธานอลเปนตัวทําละลายที่แย

ท่ีสุด  สําหรับวิธีการสกัดนั้นพบวาการสกัดดวยตัวทําละลายไดปริมาณน้ํามันมากกวาวิธีการทาง

กายภาพ  สวนน้ํามันที่ไดจากการใชไอโซโพรพานอลสกัดจะมีสีคล้ํากวาใชเฮกเซนสกัด และ

กระบวนการทรานสเอสเทอริฟเคชั่นที่ใชโพแทสเซียมไฮดรอกไซดเปนตัวเรงปฏิกิริยาจะทําใหได

ปริมาณน้ํามันไบโอดีเซลมากกวาใชโซเดียมไฮดรอกไซดเปนตัวเรงปฏิกิริยา แตกลีเซอรอลที่เปนผล

พลอยไดจะมีสีคล้ํากวา 

 ชุลีพร นอยบําเหน็จ, พงษพิทักษ สุคําภา และ วัลยา แนวเงินดี (2549: บทคัดยอ) ศึกษาการ

สกัดสารแคปไซซินจากพริกโดยใชคารบอนไดออกไซดเหนือวิกฤตเปนตัวสกัด โดยในการศึกษามี

ปจจัยที่มีผลตอการสกัด ไดแก อุณหภูมิ (40°C , 50°C และ 60°C) ความดัน (100 bar , 200 bar และ 300 

bar) และขนาดของอนุภาคพริก (16 mesh, 18 mesh และ 40 mesh) สารที่สกัดไดในแตละสภาวะการ

สกัดจะถูกนําไปวิเคราะหหาปริมาณสารแคปไซซินที่สกัดได โดยใชเทคนิค High Performance Liquid 

Chromatography (HPLC) ผลจากการทดลองพบวา ท้ังอุณหภูมิและความดันมีผลตอสารแคปไซซินที่

สกัดได โดยความดันมีผลตอการสกัดมากกวาอุณหภูมิ และสภาวะการสกัดที่เหมาะสมที่ใหปริมาณ

สารแคปไซซินมากที่สุด คือที่ อุณหภูมิ 60̊C ความดัน 300  bar ไดปริมาณสารแคปไซซิน 125 

มิลลิกรัมตอพริก 100 กรัม และเมื่อนําพริกที่ขนาดตางๆ (16 mesh , 18 mesh and 40 mesh) มาทําการ

สกัดที่ อุณหภูมิ 60̊C และความดัน 300 bar ผลการทดลองแสดงใหเห็นวาอนุภาคขนาด 40 mesh จะ

ใหสารแคปไซซินที่มากที่สุด คือ 145 มิลลิกรัมตอพริก 100 กรัม เมื่อนําผลการสกัดดวย

คารบอนไดออกไซดเหนือวิกฤตไปเปรียบเทียบกับการสกัดดวยวิธีการอื่นๆ พบวาการสกัดดวย

คารบอนไดออกไซดเหนือวิกฤตจะใชเวลาและสารละลายในการสกัดนอยกวา แตไดสารแคปไซซิน

ในปริมาณที่มากกวา 

 สมจิตร วงศกําชัย (2544: บทคัดยอ) ศึกษาการใชคลื่นเหนือเสียงในการสกัดสารสําคัญจาก

บัวบก โดยทําการศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการสกัด ไดแก เวลาในการสกัด (0.5-90 นาที) ชนิดและ

ความเขมขนของตัวทําละลาย (เอทานอล, เมทานอล และอะซิโตนที่ความเขมขน 0-100 เปอรเซ็นต)  

ขนาดผงใบบัวบก (ระหวาง 0.15-0.85 มิลลิเมตร)  อัตราสวนของผงใบบัวบกตอตัวทําละลาย (1-15 

กรัมตอ 100 ลูกบาศกเซนติเมตร) และความเขมของคลื่นเหนือเสียง (9-100 วัตตตอตารางเซนติเมตร) 

โดยใชแหลงกําเนิดคลื่นเหนือเสียงตางกัน 2 ชนิดไดแก อัลตราโซนิคโพรบ (ความถี่ 20 กิโลเฮิรซ) 

และอางทําความสะอาดดวยคลื่นเหนือเสียง (ความถี่ 47 กิโลเฮิรซ) แลวทําการเปรียบเทียบปริมาณ

อะเซียติโคไซดท่ีสกัดไดจากกรณีท่ีใชและไมใชคลื่นเหนือเสียง เพื่อหาสภาวะที่เหมาะสมที่สุดในการ

สกัด  ผลการทดลองแสดงใหเห็นวา กรณีของการใชอัลตราโซนิคโพรบ เมื่อเปรียบเทียบที่เวลาในการ

สกัดเทากัน (คือ 1 นาที) พบวา การสกัดโดยใชคลื่นเหนือเสียงสามารถใหปริมาณอะเซียติโคไซด
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มากกวาในกรณีท่ีไมใชคลื่นเหนือเสียงสูงถึง 3 เทา และเมื่อเปรียบเทียบที่ปริมาณของอะเซียติโคไซด

ท่ีสกัดไดเทากัน (คือ 1.2 กรัมอะเซียติโค-ไซดตอ 100 กรัมผงใบบัวบก) พบวา เมื่อใชคลื่นเหนือเสียง

จะใชเวลาในการสกัดเพียง 1 นาที สวนกรณีไมใชคลื่นเหนือเสียง ตองใชเวลาในการสกัดนานถึง 90 

นาที ในทํานองเดียวกัน สําหรับกรณีของอางทําความสะอาดดวยคลื่นเหนือเสียง พบวา เมื่อใชเวลา

ของการสกัดเทากัน (คือ 10 นาที) การใชคลื่นเหนือเสียง จะทําใหสกัดไดมากกวา 1.5 เทา และเมื่อ

เปรียบเทียบปริมาณอะเซียติโคไซดท่ีสกัดไดเทากัน (คือ 1 กรัมอะเซียติโคไซดตอ 100 กรัมผงใบ

บัวบก) พบวา การใชคลื่นเหนือเสียงจะใชเวลาในการสกัดนอยกวาเมื่อไมใชคลื่นเหนือเสียง สําหรับ

การศึกษาปจจัยที่มีผลตอการสกัด พบวาไดผลการทดลองในทํานองเดียวกันทั้งกรณีของการใชอัลตรา

โซนิคโพรบและอางทําความสะอาดดวยคลื่นเหนือเสียง โดยพบวา สภาวะที่เหมาะสมในการสกัด 

ไดแก ตัวทําละลายเอทานอลที่มีความเขมขน 40 เปอรเซ็นต (ปริมาตรตอปริมาตร)  อนุภาคของผงใบ

บัวบกที่มีขนาดระหวาง 0.25-0.425 มิลลิเมตร  อัตราสวนของอนุภาคผงบัวบกตอตัวทําละลายเทากับ 1 

กรัม ตอ 100 ลูกบาศกเซนติเมตร   ความเขมของคลื่นเหนือเสียงเทากับ 35 วัตตตอตารางเซนติเมตร 

และเวลาใชในการสกัดเทากับ 1 นาที สําหรับการศึกษาผลของคลื่นเหนือเสียงตอการสูญเสียสภาพของ

สารอะเซียติโคไซด พบวา คลื่นเหนือเสียงไมมีผลทําลายสภาพของสารอะเซียติโคไซดภายใตสภาวะ

การทดลองนี้  

 ฐิตา ฟูเผา (2545: บทคัดยอ) ศึกษาสารระงับกลิ่นจากเห็ดฟาง โดยศึกษาถึงสภาวะของเวลา  

อุณหภูมิ และตัวทําละลายที่มีผลตอการสกัดสารจากเห็ดฟาง ซ่ึงทําการสกัดสารจากเห็ดฟางโดยใช 

30%เอทานอล, 0.5%สารละลายกรดซิตริก (pH  3.2) ท่ีอุณหภูมิ 60-90 องศาเซลเซียส เปนเวลา 2-6 

ช่ัวโมง และนําสารสกัดที่ไดมาทําการดูดซับกลิ่นแอมโมเนียและกลิ่นทุเรียนสังเคราะห แลว

เปรียบเทียบกับสารสกัดจากเห็ดแชมปญอง (แชมแพกซ) สารสกัดจากเห็ดฟางที่อุณหภูมิ 80 องศา

เซลเซียส โดยใช 0.5%สารละลายกรดซิตริกเปนตัวทําละลาย เวลา 6 ช่ัวโมง ใหเปอรเซนตผลผลิตที่

มากที่สุดคือ 3.7 ±  0.1% ในขณะที่สารสกัดที่ใช 30% เอทานอลเปนตัวทําละลาย อุณหภูมิ 70 องศา

เซลเซียส เวลา 6 ชั่วโมง ใหเปอรเซนตผลผลิตเทากับ 3.1 ± 0.1% และสารสกัดที่ใช 30%เอทานอลใน

การสกัด อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส เวลา 6 ช่ัวโมง จะมีเปอรเซนตการดูดซับกลิ่นแอมโมเนียความ

เขมขน 0.1176 โมลาร มากที่สุดคือ 53.2 ± 2.0% ซึ่งดูดซับกลิ่นแอมโมเนียไดดีกวาแชมแพกซท่ีสกัด

จากเอทานอล (p<=0.05) สวนสารสกัดที่ใช 0.5%สารละลายกรดซิตริกเปนตัวสกัด อุณหภูมิ 90 องศา

เซลเซียส เวลา 6 ช่ัวโมง สามารถดูดซับกลิ่นแอมโมเนียได 73.5  ±1.2% ซ่ึงดูดซับกลิ่นไดต่ํากวาแชม

แพกซ (p>=0.05) และเมื่อนําสารสกัดจากเห็ดฟางที่สกัดดวย 30%เอทานอล มา 10 มิลลิกรัมมาดูดซับ

กลิ่นทุเรียนสังเคราะหความเขมขน 3.4 ไมโครโมลาร จะสามารถดูดซับกลิ่นได 30-42% และเมื่อเพิ่ม

ปริมาณสารสกัดเปน 20 มิลลิกรัมก็สามารถดูดซับไดถึง 52-69% ซ่ึงการดูดซับที่ไดนี้จะดีกวาการดูด
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ซับของแชมแพกซ แตสารสกัดจากเห็ดฟางที่สกัดดวย 0.5%สารละลายกรดซิตริก เมื่อนํามา 10 

มิลลิกรัมสามารถดูดซับกลิ่นทุเรียนสังเคราะหไดเพียง 27%และเมื่อเพิ่มปริมาณเปน 20 มิลลิกรัมก็

สามารถดูดซับไดเพียง 33-48% ซ่ึงมีความสามารถในการดูดซับกลิ่นไดนอยกวาแชมแพกซ 

  Jesada Pitiphanpong (2004) ศึกษาการสกัดสารชาแลนทินจากผลของมะระขี้นกดวยตัวทํา

ละลายที่ความดันสูง โดยทําการศึกษาผลกระทบของตัวแปรหลายตัวแปร คือ ชนิดของตัวทําละลาย 

อัตราสวนของตัวทําละลายกับน้ํา อัตราการไหลของตัวทําละลาย (2-6 มิลลิลิตรตอนาที) และ อุณหภูมิ 

(50-150 องศาเซลเซียส) ท่ีความดัน 10 เมกกะปาสคาล ในขั้นตอนการวิเคราะหหาปริมาณสารชาแลน

ทินจะใชวิธีโครมาโทกราฟของเหลวสมรรถนะสูงซึ่งวิธีนี้มีความจําเปนที่จะตองมีการกําจัดคลอโร

ฟลด และ น้ําตาลที่อยูในสารสกัด ซ่ึงจะรบกวนการวิเคราะหดวยการลางดวยอัตราสวน 50 ตอ 50 และ 

70 ตอ 30 ของเมธานอลกับน้ํา และเฮกเซน ตามลําดับ จากผลการทดลอง อัตราการสกัดขึ้นอยูกับชนิด

ของตัวทําลาย โดยพบวาอะซีโตนกับเอธานอลใหอัตราการสกัดที่สูงกวาเอทิลอะซีเตทไดคลอโรมี

แทน และน้ํา โดยอัตราการสกัดจะสูงขึ้นเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น และพบวาการสกัดดวยตัวทําละลายที่

ความดันสูง ดวยตัวทําละลาย  คือ อัตราสวน 50 ตอ 50 ของเอทานอลกับน้ํา ท่ีอุณหภูมิ 10 องศา

เซลเซียส และ อัตราการไหลของตัวทําละลาย 2 มิลลิลิตรตอนาที ใหประสิทธิภาพที่สูงกวาการสกัด

ดวยวิธีซอกหเลท โดยพบวาใชเวลาการสกัดและปริมาณตัวทําละลายนอยกวาวิธีซอกหเลท 

 วาสนา วิดมา (2547: บทคัดยอ) การศึกษาเปรียบเทียบตัวทําละลายที่มีผลตอการสกัดน้ํามัน

จากเมล็ดฟกทองดวยเครื่องซอกหเลต ( Soxhlet Extractor) โดยเปนการศึกษาเปรียบเทียบตัวทําละลาย

เอทานอล  อะซีโตน ไดเอทิลอีเทอรและเบนซีน ท่ีมีผลตอการสกัดน้ํามันจากเมล็ดฟกทองดวยเครื่อง

ซอกหเลต ( Soxhlet Extractor) ผลการวิจัยพบวา ปริมาณน้ํามันเมล็ดฟกทองที่สกัดไดมีคาแตกตางกัน

ตามตัวทําละลายที่ใชในการสกัด ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05  ซ่ึงตัวทําละลายที่ใชในการสกัดที่ใหปริมาณ

น้ํามันเมล็ดฟกทองมากที่สุดคือ เอทานอลไดปริมาณน้ํามันเมล็ดฟกทอง 5.770 กรัม  รองลงมาคือได

เอทิลอีเทอรใหปริมาณน้ํามัน 4.959 กรัม และเบนซีนใหปริมาณน้ํามัน 4.601 กรัม ตอมวลเมล็ด

ฟกทองบด 20 กรัม ตามลําดับ 

 Kittipong Rattanaporn  (2001)   ทําการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการสกัดอัลคาลอยดท่ีใช

ในเภสัชกรรมจากสมุนไพร โดยมีวัตถุประสงคหลักเพื่อพัฒนาองคความรูอยางครบวงจรตั้งแตการ

ผลิตวัตถุดิบสมุนไพร  การสกัดตัวยา และการเตรียมสารเคมี ตลอดจนอุปกรณเพื่อใชในการผลิต

วัตถุดิบทางเภสัชกรรมแผนปจจุบัน คือ Hyoscine hydrobromide และ Hyoscine-N-butylbromide จาก

ตนดูบอยเซียซึ่งผานการปรับปรุงพันธุโดยเทคนิคการเลี้ยงเนื้อเยื่อ จากงานวิจัยนี้ทําใหไดวิธีการ

ขยายพันธุของ Duboisia myoporoides R.Br. และ D. leichharditii F. Muell x D. myoporoides hybrid 

ไดทําการทดลองปลูกตนไมท่ีไดจากการเลี้ยงเนื้อเยื่อในแปลงทดลองสองแหง คือ ต.ดอนแฝก จ.
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นครปฐม และ อ.ปากชอง จ.นครราชสีมา Duboisia myoporoides เจริญไดดีท่ีแปลงทดลองทั้งสองแหง 

สวนตนหลังเจริญไดท่ีนครปฐมโดยมี Hyoscine เปนอัลคาลอยดหลักและมี Hyoscyamine เล็กนอย 

ตนไมในแปลงที่ จังหวัดนครปฐมมีการเจริญเติบโตไดดี และสามารถใหผลผลิตไดถึง 2 กิโลกรัม 

น้ําหนักแหง/ตน/ป เมื่อมีอายุได 1 ป และใหปริมาณ Hyoscine 0.70-0.90% โดยเฉลี่ยตลอดปโดยตนใน

ชุดหลัง ๆ มีเปอรเซ็นตสูงกวาชุดแรก ปจจัยสําคัญที่มีผลตอการสกัด Hyoscine ไดแก ขนาดผงยา 

อัตราสวนตัวทําละลายตอผงยา ความเร็วในการกวน และความเขมขนของกรด จากการทดลองใน

หองปฏิบัติการทําใหสามารถออกแบบเครื่องมือสกัดขนาด 50 ลิตร และจากการทดลอง พบวาสามารถ

สกัดไดสมบูรณ ถาใชผงยาขนาด 2 มิลลิเมตร โดยใชตัวทําละลายในปริมาณ 12 เทาของผงยา ดวย

ความเร็ว 550  rpm นอกจากนี้ยังไดทดลองเตรียม Hyoscine  Hydrobromide และHyoscine-N-

butylbromide  สารเคมีบริสุทธิท่ีไดมีคุณสมบัติทางเคมีและฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาเหมือนกับสารเคมีท่ีมี

ขายในทองตลาด 

เสาวลักษณ วนิชสุวรรณ (2543: บทคัดยอ)  ศึกษาการสกัดและสมบัติบางประการของแคโรที

โนโปรตีนจากวัสดุเศษเหลือจากกุง  โดยแคโรทีโนโปรตีนจากเปลือกกุงกุลาดํา (Penaeus monodon) 

สามารถเตรียมโดยการยอยเปลือกกุงแหงบดขนาด 2.0-4.0 มิลลิเมตร ดวยสารละลายโซเดียมไฮดรอก

ไซด หรือเอนไซมโปรตีเนส  สภาวะที่เหมาะสมตอการยอยสลายแคโรทีโนโปรตีนโดยใชสารละลาย

โซเดียมไฮดรอกไซด คือ ความเขมขน 1.5 นอรมอล  อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส  ระยะเวลา 3 ช่ัวโมง  

สําหรับสภาวะที่เหมาะสมในการยอยสลายโดยเอนไซมอัลคาเลส นิวเทรส และปาเปน คือ พีเอช 8.0  

อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส  ระยะเวลา 2 ช่ัวโมง  พีเอช 7.0  อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส  ระยะเวลา 1.5 

ช่ัวโมง และพีเอช 6.0   อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส  ระยะเวลา 1.5 ช่ัวโมง ตามลําดับ การสกัดดวย

สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซดใหปริมาณผลผลิตและปริมาณแคโรทีนอยดสูงกวาการสกัดดวย

เอนไซม เมื่อเปรียบเทียบการตกตะกอนแคโรทีโนโปรตีนไฮโดรไลเสทดวยแอมโมเนียมซัลเฟต และ

การปรับพีเอชดวยกรดไฮโดรคลอริก พบวาการใชแอมโมเนียมซัลเฟตที่ระดับความอิ่มตัวรอยละ 45 

ใหปริมาณผลผลิตสูงกวาการปรับพีเอช แตแคโรทีโนโปรตีนที่ไดมีสีเหลืองและมีแคโรทีนอยดต่ํากวา 

เมื่อพิจารณาผลของพีเอชตอการตกตะกอนแคโรทีโนโปรตีน พบวา แคโรทีโนโปรตีนที่ตกตะกอน

โดยการปรับพีเอชใหเทากับ 7.0 ใหคาสีแดง (คาa) สูงสุด และมีคาการดูดกลืนแสงสูงสุดที่ 465 นาโน

เมตร รวมทั้งมีปริมาณแคโรทีนอยดสูงสุด (233 ไมโครกรัม/กรัม) แคโรทีโนโปรตีนที่สกัดดวย

สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซดและตกตะกอนโดยการปรับพีเอชใหเทากับ 7.0 ประกอบดวยโปรตีน

รอยละ 80.6 เถารอยละ 9.6 ไคตินรอยละ 6.2 และ ปริมาณแคโรทีนอยด เทากับ 165.45 ไมโครกรัมตอ

กรัม และมีสีเหลืองแดง โดยมีคา L a และ b เทากับ 34.12 , 22.21 และ 13.87 ตามลําดับ ประกอบดวย

กรดอะมิโนที่ใหกลิ่น รสสูง ไดแก กรดกลูทามิก และกรดแอสพารติก เมื่อวิเคราะหองคประกอบของ
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แคโรทีนอยด โดยใช TLC พบวาแคโรทีโนโปรตีนที่สกัดและตกตะกอนดวยวิธีตางๆ ประกอบดวย

แอสตาแซนทีนเปนรงควัตถุหลัก แคโรทีนโนโปรตีนที่ตกตะกอนโดยการปรับพีเอชใหมีคา เทากับ 

3.0 มีการละลาย ความสามารถในการเกิดอิมัลชั่น ความคงตัวของอิมัลชั่น ความสามารถในการเกิด

ฟอง และความคงตัวของฟองสูงกวาแคโรทีโนโปรตีนที่ตกตะกอนโดยการปรับพีเอชอื่นๆ โดยทั่วไป

สมบัติเหลานี้ของแคโรทีโนโปรตีนสูงขึ้นเมื่อระดับความเขมขนเพิ่มขึ้น เมื่อศึกษาความคงตัวของสี

ระหวางการเก็บรักษาแคโรทีโนโปรตีนแหงที่สภาวะตางๆ เปนเวลา 8 สัปดาห พบวา การเก็บรักษาที่

อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส และปดผนึกแบบสุญญากาศสามารถชะลอการเปลี่ยนแปลงสีไดดีกวาการ

เก็บรักษาที่อุณหภูมิหอง และปดผนึกแบบธรรมดาตลอดระยะเวลาการเก็บรักษา 8 สัปดาห    

 ขวัญหญิง คุมทองหลาง (2546: บทคัดยอ) ศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการสกัดโปรตีนเขมขน

จากรําขาว 3 วิธี  ไดแก 1) การสกัดโดยการใชสารเคมี (NaOH, HCl)  2) การสกัดโดยการใชเอนไซม 

(Filtrase : BR) โดยใชการวางแผนการทดลองแบบ Central Composite Design : CCD  และ 3) เลือก

สภาวะการสกัดที่ดีท่ีสุดของแตละวิธีมาใชรวมกันทําการสกัดโดยการใชเอนไซมกอนจากนั้นตามดวย

การสกัดโดยการใชสารเคมี  จากการศึกษาพบวา 1) สภาวะที่เหมาะสมในการสกัดโดยวิธีการใช

สารเคมี คือ ท่ี pH  11 ระยะเวลาในการสกัด 45 นาที ไดปริมาณโปรตีน 73.03% และปริมาณผลผลิต 

12.20%  2)  สภาวะที่เหมาะสมในการสกัดโดยวิธีการใชเอนไซมคือ ปริมาณเอนไซม 0.5% ระยะเวลา

ในการสกัด 40 นาที ไดปริมาณโปรตีน 69.16% และปริมาณผลผลิต 8.06% 3) เมื่อสกัดโปรตีนจากรํา

ขาวโดยวิธีการรวมกันระหวางวิธีการใชเอนไซมและวิธีการใชสารเคมี ไดปริมาณโปรตีน 73.59% 

และปริมาณผลผลิต 10.15% 4) โปรตีนเขมขนที่สกัดไดจากทั้ง 3 วิธี มีคาการละลายต่ําที่สุดที่ pH 4  ท่ี 

pH ท่ีมีคาต่ําและสูงกวา 4  ความสามารถในการละลายไดเพิ่มมากขึ้น ท่ีชวง pH 6-12  วิธีการสกัดโดย

การใชเอนไซม และวิธีการรวมกัน มีคาการละลายไดไมแตกตางกัน แตมีคาสูงกวาวิธีการสกัดโดย

วิธีการใชสารเคมีอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05)   5) สมบัติดานกําลังการเกิดฟองของโปรตีน

เขมขนที่สกัดจากทั้ง 3 วิธี ใหคากําลังการเกิดฟองต่ํากวาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) กับ Egg 

White Albumin (520%) คากําลังการเกิดฟองของโปรตีนที่สกัดโดยการใชเอนไซมมีคาสูงเทากับการ

สกัดโดยวิธีรวมกันซึ่งมีคา 174% การสกัดโดยการใชสารเคมีมีคา 66%   6) สมบัติดานกําลังการเกิด

อิมัลชันของโปรตีนเขมขนที่สกัดไดจากทั้ง 3 วิธี ไมแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) กับ 

Bovine Serum Albumin (49.20%) โดยที่การสกัดโดยใชเอนไซมใหคาสูงสุด รองลงมาคือวิธีการ

รวมกัน และวิธีการใชสารเคมีใหคาต่ําสุด คือ 48.84, 48.49 และ 47.61% ตามลําดับ  7)มวลโมเลกุลของ

โปรตีนเขมขนที่สกัดไดโดยวิธีการใชเอนไซมอยูในชวง 1.34-83.76 kDa โดยพบแถบสีของโปรตีน

ท้ังหมด 13 แถบสี สวนวิธีการใชสารเคมีพบวามวลโมเลกุลของโปรตีนอยูในชวง 2.87-80.83 kDa และ

พบแถบสีของโปรตีนทั้งหมด 10 แถบสี และวิธีการสกัดรวมกัน พบวา มวลโมเลกุลของโปรตีนอยู
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ในชวง 2.94-18.85 kDa และพบแถบสีของโปรตีนทั้งหมด 4 แถบสี  8) โปรตีนเขมขนที่สกัดไดโดย

วิธีการใชเอนไซม แมจะใหปริมาณโปรตีนและผลผลิตนอยกวาวิธีการใชสารเคมีและวิธีการรวมกัน

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) แตโปรตีนเขมขนที่ไดมีสมบัติทางหนาที่ในดานความสามารถใน

การละลาย กําลังการเกิดฟองและกําลังการเกิดอิมัลชันที่ดีกวา   

 บัญญัติ บรรเริงเสนาะ (2532: บทคัดยอ) ศึกษาการประยุกตใชเอนไซมในการสกัดน้ําผลไม 

จากการทดลองสกัดน้ําผลไม 5 ชนิด คือ องุนแดง มะละกอ กลวย ละมุด และขนุน โดยใช Pectinex 

3XL พบวา ตองการสภาวะที่เหมาะสมที่แตกตางกัน คือ 1) ปริมาณเอนไซม 0.02% w/w ผสมกับเนื้อ

องุนแดงบดที่มี pH ประมาณ 4.00 บมที่อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส เปนเวลา 60 นาที 2) ปริมาณ

เอนไซม 0.03% w/w ผสมกับเนื้อมะละกอ ท่ีมี pH ประมาณ 4.00 บมที่อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส เปน

เวลา 45 นาที   3) ปริมาณเอนไซม 0.025%  w/w ผสมกับเนื้อกลวยบดที่มี pH ประมาณ 3.00 บมที่

อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส เปนเวลา 90 นาที 4) ปริมาณเอนไซม 0.0125% w/w ผสมกับเนื้อละมุดบดที่

มี pH ประมาณ 4.00 บมที่อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส เปนเวลา 90 นาที   5) ปริมาณเอนไซม 0.06% 

w/w ผสมกับเนื้อขนุนบดที่มี pH ประมาณ 4.00 บมที่อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส เปนเวลา 180 นาที 

และเมื่อใชสภาวะดังกลาวจะไดผลผลิตน้ําผลไม เพิ่มขึ้น 12, 26, 49, 6 และ 24%  w/w ตามลําดับ ใน

การนําน้ํากลวยและน้ําละมุดที่สกัดไดมาทําใหเขมขนเพื่อเจือจางสําหรับดื่มผสมในเคกหรือใช

ราดหนาไอศกรีม ปรากฏวาใหผลิตภัณฑเปนที่ยอมรับในระดับชอบเล็กนอย ชอบปานกลาง และเมื่อ

วิเคราะหสมบัติทางดานกายภาพ จุลินทรีย และการยอมรับในชวงการเก็บ 4 สัปดาห ท่ีอุณหภูมิหอง 

30-35 องศาเซลเซียส พบวา น้ํากลวยและน้ําละมุดเขมขนมีสมบัติดานกายภาพปริมาณจุลินทรีย และ

การยอมรับไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ตลอดระยะเวลาดังกลาว 

 จากการทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวของและความเปนไปไดในการวิจัย สามารถนํามากําหนดตัว

แปรที่ใชในการศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการสกัดน้ํามันจากเนื้อในเมล็ดสบูดําดวยตัวทําละลาย ดังนี้   

ตัวแปรอิสระไดแก ขนาดอนุภาคสบูดํา 0.5-0.7 มิลลิเมตร,  0.7-1 มิลลิเมตร,  1-1.4  มิลลิเมตร,  1.4-2.4  

มิลลิเมตร  และใหญกวา 2.4 มิลลิเมตร (พิจารณาจากความสามารถของเครื่องบดและตะแกรงรอนที่ใช

อยูในหองปฏิบัติการวิศวกรรมเคมี)   อัตราสวนเนื้อในเมล็ดสบูดําตอตัวทําละลาย คือ 1:4 , 1:6 , 1:8  

เนื่องจากงานวิจัยของแอนนา สายมณีรัตน และคณะ (2547) และณิชรัตน มะลิมาศ (2550) ระบุวาที่

อัตราสวน 1:8   สามารถสกัดน้ํามันไดดีท่ีสุด  ตัวทําละลายที่ใช คือ นอรมัลเฮกเซนและปโตรเลียม

อีเทอร  เนื่องจากเปนตัวทําละลายที่นิยมใชและสามารถสกัดน้ํามันไดมาก  ตัวแปรตาม ไดแก ปริมาณ

น้ํามันที่ไดจากการสกัด (รอยละ) และตัวแปรควบคุม คือ อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส เนื่องจาก

ใกลเคียงอุณหภูมิหอง ทําใหไมตองเปลืองพลังงานมาก และระยะเวลาในการสกัด 3 ช่ัวโมง เนื่องจาก

หลังจากเวลานี้ปริมาณน้ํามันที่ไดจะเพิ่มขึ้นเพียงเล็กนอยเทานั้น (แอนนา สายมณีรัตน และคณะ, 2547) 



 
บทที่ 3 

 
วิธีการศึกษาวิจัย 

 
3.1  วิธีการศกึษาวิจัย 
 
 การศึกษาการสกัดน้ํามันจากเนื้อในเมล็ดสบูดําดวยตัวทําละลายนี้เปนการวจิัยเชิงทดลอง 
โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี ้
 
 3.1.1  การสกัดน้ํามันจากเนื้อในเมล็ดสบูดําดวยตัวทําละลาย 
 ทําการทดลองในหองปฏิบัติการวิศวกรรมเคมี  โดยนําน้ํามันที่ไดจากการสกัดไปชั่งน้ําหนัก
แลวคํานวณหารอยละของปริมาณน้ํามัน โดยใชสูตร 
 
 
 
 
 
จากนั้นนําคารอยละที่ไดมาหาคาเฉลี่ยปริมาณน้ํามันดวยโปรแกรม SPSS   
 
 3.1.2  การคิดตนทุนในการสกัดน้ํามันจากเนื้อในเมล็ดสบูดําดวยตัวทําละลาย 
  ทําการคํานวณผลรวมของ คาวัตถุดิบ  คาสารเคมี และคาไฟฟาที่ใชในการสกัด โดยใช
โปรแกรม Microsoft Excel ในการคํานวณ 

 

3.2  เครื่องมอืท่ีใชในการสกัดน้ํามัน 
 
 การสกัดน้ํามนัจากเนื้อในเมล็ดสบูดําดวยตัวทําละลาย ประกอบดวยอุปกรณดังนี ้

3.2.1  เครื่องปนน้ําผลไม ขนาด 500 วัตต  ยีห่อ OTTO BE-120 

น้ําหนกัน้ํามันหลังอบ (กรัม) 

น้ําหนกัเนื้อในเมล็ดสบูดํา(กรัม) 
X  100 ปริมาณน้ํามัน (รอยละ)   = 
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3.2.2  เครื่องคัดขนาด ยี่หอ Retsch 

3.2.3  ตะแกรงรอน (Sieve) ยี่หอ Retsch เบอร 8 และยี่หอ Gilson เบอร 14 , 18  และ 25  

3.2.4  ขวดรูปชมพูขนาด 250 มิลลิลิตร 

3.2.5  เครื่องชั่งทศนิยม 2  ตําแหนง ยี่หอ OHAUS 

3.2.6  เครื่องเขยา (Shaker) ขนาด 1300 วัตต  ยี่หอ SUNYO 

3.2.7  กรวยกรอง  

3.2.8  กระดาษกรอง  ยี่หอ Macherey-Nagel (MN 615) (เทียบเทา Whatman เบอร 1) 

3.2.9  เครื่องกลั่นแบบโรตารี ประกอบดวย ปมน้ํายี่หอ ABM ขนาด 1200 วัตต หมอตมน้ํา   

          ยี่หอ EYELA ขนาด 1100 วัตต  และเครื่องหลอเย็นยี่หอ Lauda ขนาด 3000 วัตต   

3.2.10  กระบอกตวง ขนาด 50 และ 25 มิลลิลิตร 

3.2.11  บีกเกอร ขนาด 50 และ 250 มิลลิลิตร 

3.2.12  ชอนตักสาร 

3.2.13  กระดาษฟอยล (Foil) 

3.2.14  ตูอบ ขนาด 2000 วัตต  ยี่หอ Memmert 

3.215  โถดูดความชื้น (Desiccator) 

 

3.3  สารเคมีและวัตถุดิบที่ใชในการสกัดน้ํามัน  

 

 สารเคมีท่ีใชในการสกัดน้ํามันจากเนื้อในเมล็ดสบูดําดวยตัวทําละลาย ประกอบดวย 

3.3.1  นอรมัลเฮกเซน (n-Hexane) จุดเดือด 68 องศาเซลเซียส  ยี่หอ JT Baker  

3.3.2  ปโตรเลียมอีเทอร (Petroleum Ether) จุดเดือด 60-80 องศาเซลเซียส ยี่หอ Lab-Scan  

          ของบริษัท Labscan Asia Co., Ltd. 

3.3.3  เมล็ดสบูดํา ซ่ึงนํามาจากจังหวัดเชียงใหม 

 

3.4  แผนการทดลอง 

 

ในการสกัดน้ํามันมีการวางแผนการทดลองแบบแฟคทอเรียล ( Factorial Arrangement)   

5 x 2 x 3 (3 ซํ้า) คือ  
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3.4.1  ขนาดอนุภาคสบูดํา   

ใชขนาดอนุภาคเนื้อในเมล็ดสบูดําที่ผานการบดแลว 5 ขนาด ไดแก 0.5-0.7,  0.7-1 , 1-1.4 , 

1.4-2.4  และ ใหญกวา 2.4  (มิลลิเมตร) 

 

3.4.2  ตัวทําละลาย  

ใชตัวทําละลาย  2  ชนิด  ไดแก  นอรมัลเฮกเซน และ ปโตรเลียมอีเทอร 

 

3.4.3  อัตราสวนเนื้อในเมล็ดสบูดําตอตัวทําละลาย  

ใชอัตราสวนเนื้อในเมล็ดสบูดําตอตัวทําละลาย  3  อัตราสวน ไดแก 1:4 ,  1:6 และ 1:8 

(กรัม/มิลลิลิตร) 

 

แผนการทดลองดังกลาวประกอบดวย  30  ชุดการทดลอง (Treatment) ทดลองชุดละ 3 ซํ้า  

รวมทั้งสิ้น 90 ชุดการทดลอง โดยมีแผนภาพการทดลองดังนี้ 

 

 
 

ภาพที่ 3.1  แผนการทดลองแบบแฟคทอเรียล ( Factorial Arrangement) 5 x 2 x 3 

 

 

 

Size 

0.5- 0.7-1 1-1.4 1.4- >2.4 

n-
Hexane 

P.Ether n-
Hexane 

P.Ether n-
Hexane

P.Ether n-
Hexane

P.Ether n-
Hexane 

P.Ether

1:4 

1:6 

1:8 

1:4 

1:6 

1:8 

1:4 

1:6 

1:8 

1:4 

1:6 

1:8 

1:4 

1:6 

1:8 

1:4 

1:6 

1:8 

1:4 

1:6 

1:8 

1:4 

1:6 

1:8 

1:4 

1:6 

1:8 

1:4 

1:6 

1:8 

สภาวะที่เหมาะสม 
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3.5  ขั้นตอนการทดลอง 

 
 ในการทดลองสกัดน้ํามันจากเนื้อในเมล็ดสบูดําดวยตัวทําละลาย ประกอบดวยขั้นตอนการ

ทดลองดังนี้ 

3.5.1  กะเทาะเปลือกเมล็ดสบูดําออกใหเหลือแตเนื้อในเมล็ดสีขาว(Kernel)  

 

 

         (ก) เมล็ดสบูดํามีเปลือกหุม     (ข) เนื้อในเมล็ดสบูดํา 

  

 ภาพที่ 3.2  เมล็ดสบูดํา 

 

3.5.2  บดเนื้อในเมล็ดสบูดําใหละเอียดดวยเครื่องปนน้ําผลไม (Blender) 

 

 
 

ภาพที่ 3.3   การบดเนื้อในเมล็ดสบูดําดวยเครื่องปนน้ําผลไม 
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 3.5.3   ใชตะแกรงรอน (Sieve) ในการคัดขนาดเนื้อในเมล็ดสบูดําใหไดขนาดตามตองการ 

 

  

 

 ภาพที่ 3.4  การคัดขนาดอนุภาคเนื้อในเมล็ดสบูดําโดยใชตะแกรงรอน 

 

   
  

(ก) ขนาด 0.5-0.7 มิลลิเมตร   (ข) ขนาด 0.7-1 มิลลิเมตร 

 

  

(ค) ขนาด 1-1.4 มิลลิเมตร        (ง) ขนาด 1.4-2.4 มิลลิเมตร 
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    (จ) ขนาดใหญกวา 2.4 มิลลิเมตร 

 

ภาพที่ 3.5 อนุภาคเนื้อในเมล็ดสบูดําขนาดตางๆที่ผานการคัดขนาดดวยตะแกรงรอนแลว 

 

 3.5.4   ช่ังเนื้อในเมล็ดสบูดํา 16 กรัม ใสลงในขวดรูปชมพูขนาด 250 มิลลิลิตร 

 3.5.5   เติมตัวทําละลายตามชนิดและอัตราสวนที่กําหนด 

 

 

 

 ภาพที่ 3.6 อุปกรณการตวงวัดปริมาณตัวทําละลาย 
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 ภาพที่ 3.7 สารเคมีท่ีใชเปนตัวทําละลาย 

 

 3.5.6   เขยาดวยเครื่องเขยา (Shaker) ท่ีความเร็วรอบ 200 รอบ/นาที  เปนเวลา 3 ช่ัวโมง ท่ี

อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส 

 

 

 

 ภาพที่ 3.8  การเขยาดวยเครื่องเขยา (Shaker) 
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 3.5.7   กรองดวยกระดาษกรอง  

 

 

 

 ภาพที่ 3.9  การกรองเนื้อในเมล็ดสบูดําออกจากสารละลายดวยกระดาษกรอง 

 

 

 

 ภาพที่ 3.10  สารละลายที่ผานการกรองดวยกระดาษกรองแลว 
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 3.5.8   นําสารละลายที่ผานการกรองแลวไปกลั่นแยกตัวทําละลายออกจากน้ํามันดวยเครื่อง

กลั่นแบบโรตารี่  

 

 

 

 ภาพที่ 3.11  การกลั่นดวยเครื่องกลั่นแบบโรตารี่ 

 

 3.5.9   นําน้ํามันที่ไดจากการกลั่นไปอบที่อุณหภูมิ 100 ±5 องศาเซลเซียส เปนเวลา 30 นาที 

เพื่อระเหยตัวทําละลายที่อาจยังหลงเหลืออยูออกใหหมด 

 

 
 

 ภาพที่ 3.12   การอบดวยตูอบเพื่อระเหยตัวทําละลายที่ยังคงคางอยูออก 
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 3.5.10   ช่ังน้ําหนักน้ํามันหลังอบและจดบันทึกไว 

 

 

  

 ภาพที่ 3.13  เครื่องชั่งทศนิยมสองตําแหนงและน้ํามันสบูดําที่ไดจากการสกัด 
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3.6  สรุปขั้นตอนการทดลอง 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ภาพที่ 3.14  แผนภาพสรุปขั้นตอนการทดลอง 

 

3.7  วิธีการวิเคราะหขอมูล 

  

 ทําการวิเคราะหหาคาเฉลี่ยปริมาณน้ํามันโดยการวิเคราะหความแปรปรวน ANOVA 

(Analysis of  Variance)  และเปรียบเทียบปริมาณน้ํามันดวยสถิติ DUNCAN (Duncan’s Multiple 

Range Test)  

1.กะเทาะเปลือกเมล็ดสบูดํา 

2.บดเนื้อในเมล็ดสบูดํา 

3.คัดขนาดอนุภาคเนื้อในเมล็ดสบู

4.เติมตัวทําละลาย 

5.เขยาดวยเครื่องเขยาที่ความเร็วรอบ 200รอบ/นาที ท่ีอุณหภูมิ 30 ๐C เปนเวลา 3 ช่ัวโมง 

6.กรองดวยกระดาษกรอง 

7.นําสารละลายที่ไดไปกลั่นดวยเครื่องกลั่นแบบโรตารี่เพื่อแยกตัวทําละลายออกจากน้ํามัน 

8.นําน้ํามันที่ไดไปอบที่อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส เปนเวลา 30 นาที 

9.ช่ังน้ําหนักน้ํามันหลังอบ 



 
บทที่ 4 

 
ผลการศึกษาวิจัย 

 
4.1  ผลการทดลองสกัดน้ํามันจากเนื้อในเมล็ดสบูดําดวยตัวทําละลาย 
 
 จากการทดลองสกัดน้ํามันจากเนื้อในเมล็ดสบูดําดวยตัวทําละลาย  ณ  หองปฏิบัติการ
วิศวกรรมเคมี  คณะวิศวกรรมศาสตร  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  (องครักษ) จังหวัดนครนายก  
ปรากฏผลการทดลองดังตารางที่ 4.1    
 
ตารางที่ 4.1  คาเฉลี่ยรอยละของปริมาณน้ํามันที่ไดจากการสกัดน้ํามันในสภาวะตางๆกัน 

 
ปริมาณน้ํามันที่ได (รอยละ) 

สบูดํา : ตัวทําละลาย (กรัม/มิลลิลิตร) 
ขนาดอนุภาค   

เนื้อในเมลด็สบูดํา 
(มิลลิเมตร) 

ตัวทําละลาย 
1:4 1:6 1:8 

นอรมัลเฮกเซน 27.02 40.04 43.79 
0.5-0.7 

ปโตรเลียมอีเทอร 25.96 34.31 47.44 
นอรมัลเฮกเซน 29.40 40.04 43.08 

0.7-1 
ปโตรเลียมอีเทอร 25.04 40.08 44.90 
นอรมัลเฮกเซน 25.58 36.38 38.79 

1-1.4 
ปโตรเลียมอีเทอร 25.90 33.69 38.56 
นอรมัลเฮกเซน 28.50 31.42 34.92 

1.4-2.4 
ปโตรเลียมอีเทอร 23.44 30.88 35.33 
นอรมัลเฮกเซน 17.83 17.02 16.69 

> 2.4 
ปโตรเลียมอีเทอร 17.52 20.96 21.79 
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 จากตารางที่ 4.1 นําคาเฉลี่ยรอยละของปริมาณน้ํามันที่ไดจากการสกัดในสภาวะตางๆกัน 

มาเปรียบเทียบปริมาณน้ํามันโดยแสดงดวยกราฟแทงดังนี้ 

 

 4.1.1   เปรียบเทียบปริมาณน้ํามันที่ไดจากการสกัด โดยใชขนาดอนุภาคเนื้อในเมล็ดสบูดํา             

                           5  ขนาด  ในสภาวะที่มีตัวทําละลายและอัตราสวนเนื้อในเมล็ดสบูดําตอตัวทําละลาย   

                           แตกตางกัน 

              4.1.1.1  ปริมาณน้ํามันที่ไดจากการสกัดโดยใชขนาดอนุภาคเนื้อในเมล็ดสบูดํา 0.5-0.7 

มิลลิเมตร โดยมีตัวทําละลายและอัตราสวนเนื้อในเมล็ดสบูดําตอตัวทําละลายแตกตางกัน 
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ภาพที่ 4.1  ปริมาณน้ํามันที่ไดจากการสกัดโดยใชอนุภาคขนาด 0.5-0.7 มิลลิเมตร โดยใชตัวทํา  

                  ละลายและอัตราสวนเนื้อในเมล็ดสบูดําตอตัวทําละลายแตกตางกัน 

 

              4.1.1.2  ปริมาณน้ํามันที่ไดจากการสกัด โดยใชขนาดอนุภาคเนื้อในเมล็ดสบูดํา 

 0.7-1 มิลลิเมตร โดยมีตัวทําละลายและอัตราสวนเนื้อในเมล็ดสบูดําตอตัวทําละลายแตกตางกัน 
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อนุภาคขนาด 0.7-1 มิลลิเมตร
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ภาพที่ 4.2  ปริมาณน้ํามันที่ไดจากการสกัดโดยใชอนุภาคขนาด 0.7-1 มิลลิเมตร โดยใชตัวทําละลาย 

                    และอัตราสวนเนื้อในเมล็ดสบูดําตอตัวทําละลายที่แตกตางกัน 

 

              4.1.1.3  ปริมาณน้ํามันที่ไดจากการสกัด โดยใชขนาดอนุภาคเนื้อในเมล็ดสบูดํา  

1-1.4 มิลลิเมตร โดยมีตัวทําละลายและอัตราสวนเนื้อในเมล็ดสบูดําตอตัวทําละลายแตกตางกัน 
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ภาพที่ 4.3  ปริมาณน้ํามันที่ไดจากการสกัดโดยใชอนุภาคขนาด 1-1.4 มิลลิเมตร โดยใชตัวทําละลาย 

                   และอัตราสวนเนื้อในเมล็ดสบูดําตอตัวทําละลายที่แตกตางกัน 
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              4.1.1.4  ปริมาณน้ํามันที่ไดจากการสกัด โดยใชขนาดอนุภาคเนื้อในเมล็ดสบูดํา  
1.4-2.4 มิลลิเมตร โดยมีตัวทําละลายและอัตราสวนเนื้อในเมล็ดสบูดําตอตัวทําละลายแตกตางกัน 
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ภาพที่ 4.4   ปริมาณน้ํามันที่ไดจากการสกัดโดยใชอนุภาคขนาด 1.4-2.4 มิลลิเมตร โดยใชตัวทําละลาย 
                    และอัตราสวนเนื้อในเมล็ดสบูดําตอตัวทําละลายที่แตกตางกัน 
 

             4.1.1.5 ปริมาณน้ํามันที่ไดจากการสกัดโดยใชขนาดอนุภาคเนื้อในเมล็ดสบูดําใหญกวา 

2.4 มิลลิเมตร โดยมีตัวทําละลายและอัตราสวนเนื้อในเมล็ดสบูดําตอตัวทําละลายแตกตางกัน 
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ภาพที่ 4.5  ปริมาณน้ํามันที่ไดจากการสกัดโดยใชอนุภาคขนาดใหญกวา 2.4 มิลลิเมตร โดยใชตัวทํา  
                    ละลายและอัตราสวนเนื้อในเมล็ดสบูดําตอตัวทําละลายที่แตกตางกัน 
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 4.1.2   เปรียบเทียบปริมาณน้ํามันที่ไดจากการสกัดโดยใชตัวทําละลาย 2 ชนิด ในสภาวะที่มี    

                          ขนาดอนุภาคเนื้อในเมล็ดสบูดําและอัตราสวนเนื้อในเมล็ดสบูดําตอตัวทําละลาย  

                         แตกตางกัน 

            4.1.2.1  ปริมาณน้ํามันที่ไดจากการสกัดโดยใชนอรมัลเฮกเซนเปนตัวทําละลาย โดยมี

ขนาดอนุภาคเนื้อในเมล็ดสบูดําและอัตราสวนเนื้อในเมล็ดสบูดําตอตัวทําละลายแตกตางกัน 

 

นอรมัลเฮกเซน

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

0.5-0.7 0.7-1 1-1.4 1.4-2.4 > 2.4

ขนาดอนุภาคสบูดํา (มิลลิเมตร)

ป
ริ
ม
า
ณ
น้ํ
า
มั
น (
ร
อ
ย
ละ
)

1:4

1:6

1:8

 

 

ภาพที่ 4.6  ปริมาณน้ํามันที่ไดจากการสกัดโดยใชนอรมัลเฮกเซนเปนตัวทําละลาย โดยใชขนาด  

                    อนุภาคเนื้อในเมล็ดสบูดําและอัตราสวนเนื้อในเมล็ดสบูดําตอตัวทําละลายที่แตกตางกัน 

 

             4.1.2.2  ปริมาณน้ํามันที่ไดจากการสกัด โดยใชปโตรเลียมอีเทอรเปนตัวทําละลาย โดย

มีขนาดอนุภาคเนื้อในเมล็ดสบูดําและอัตราสวนเนื้อในเมล็ดสบูดําตอตัวทําละลายแตกตางกัน 
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ปโตรเลียมอีเทอร
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ภาพที่ 4.7  ปริมาณน้ํามันที่ไดจากการสกัดโดยใชปโตรเลียมอีเทอรเปนตัวทําละลาย โดยใชขนาด 

                    อนุภาคเนื้อในเมล็ดสบูดําและอัตราสวนเนื้อในเมล็ดสบูดําตอตัวทําละลายที่แตกตางกัน 

 

 4.1.3   เปรียบเทียบปริมาณน้ํามันที่ไดจากการสกัดโดยใชอัตราสวนเนื้อในเมล็ดสบูดําตอตัว 

                          ทําละลาย 3 อัตราสวน ในสภาวะที่มีขนาดอนุภาคเนื้อในเมล็ดสบูดําและตัวทําละลาย  

                           แตกตางกัน 

             4.1.3.1  ปริมาณน้ํามันที่ไดจากการสกัด โดยใชอัตราสวนเนื้อในเมล็ดสบูดําตอตัวทํา

ละลาย 1:4  (กรัม/มิลลิลิตร) ในสภาวะที่มีขนาดอนุภาคเนื้อในเมล็ดสบูดําและตัวทําละลายแตกตางกัน 
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อัตราสวน 1:4
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ภาพที่ 4.8  ปริมาณน้ํามันที่ไดจากการสกัดโดยใชอัตราสวนสบูดําตอตัวทําละลาย 1:4 (กรัม/มิลลิลิตร)   

                   โดยใชขนาดอนุภาคเนื้อในเมล็ดสบูดําและตัวทําละลายแตกตางกัน 

 

             4.1.3.2  ปริมาณน้ํามันที่ไดจากการสกัด โดยใชอัตราสวนเนื้อในเมล็ดสบูดําตอตัวทํา

ละลาย 1:6 (กรัม/มิลลิลิตร) ในสภาวะที่มีขนาดอนุภาคเนื้อในเมล็ดสบูดําและตัวทําละลายแตกตางกัน 
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ภาพที่ 4.9  ปริมาณน้ํามันที่ไดจากการสกัดโดยใชอัตราสวนสบูดําตอตัวทําละลาย 1:6 (กรัม/มิลลิลิตร)  

                  โดยใชขนาดอนุภาคเนื้อในเมล็ดสบูดําและตัวทําละลายแตกตางกัน 
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             4.1.3.3  ปริมาณน้ํามันที่ไดจากการสกัด โดยใชอัตราสวนเนื้อในเมล็ดสบูดําตอตัวทํา

ละลาย 1:8 (กรัม/มิลลิลิตร) ในสภาวะที่มีขนาดอนุภาคเนื้อในเมล็ดสบูดําและตัวทําละลายแตกตางกัน 
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ภาพที่ 4.10  ปริมาณน้ํามันที่ไดจากการสกัดโดยใชอัตราสวนสบูดําตอตัวทําละลาย 1:8 (กรัม/มิลลิลิตร)   

                    โดยใชขนาดอนุภาคเนื้อในเมล็ดสบูดําและตัวทําละลายแตกตางกัน 

 

 จากภาพที่ 4.1-4.10   สามารถอธิบายไดวา เมื่อใชขนาดอนุภาคเนื้อในเมล็ดสบูดํา  ตัวทํา

ละลาย  และอัตราสวนเนื้อในเมล็ดสบูดําตอตัวทําละลายแตกตางกันในการสกัดจะใหปริมาณน้ํามัน

แตกตางกัน ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานที่วาการใชขนาดอนุภาคเนื้อในเมล็ดสบูดํา ตัวทําละลาย 

และอัตราสวนเนื้อในเมล็ดสบูดําตอตัวทําละลายแตกตางกันทําใหไดปริมาณน้ํามันแตกตางกัน   

นอกจากนี้ยังพบอีกวายิ่งอนุภาคเนื้อในเมล็ดสบูดํามีขนาดเล็กลงก็ยิ่งทําใหไดปริมาณน้ํามันมากขึ้น

และเมื่อเพิ่มปริมาณตัวทําละลายก็ทําใหไดปริมาณน้ํามันเพิ่มมากขึ้นดวย ยกเวนอนุภาคขนาดใหญ

กวา 2.4 มิลลิเมตร ท่ีมีแนวโนมแตกตางจากขนาดอื่นๆ  ซ่ึงสามารถอธิบายไดวาขนาดอนุภาคใหญ

กวา 2.4 มิลลิเมตร ไมมีชวงที่แนนอนเหมือนกับอนุภาคขนาดอื่น ท้ังนี้อนุภาคขนาดใหญกวา 2.4 

มิลลิเมตร อาจหมายถึงขนาดใหญกวา 2.4 มิลลิเมตรเพียงเล็กนอยหรือใหญกวามากก็ได (ดังภาพที่ 

3.5) อนุภาคขนาดนี้จึงมีความแตกตางและคละขนาดกันมาก และมีผลทําใหไดปริมาณน้ํามันจาก

การสกัดนอยกวาชุดการทดลองอื่น   ซึ่งตามหลักการสกัดดวยตัวทําละลายแลว อนุภาคที่เล็กกวาจะ

สกัดน้ํามันไดมากกวาเพราะมีพ้ืนที่ผิวสัมผัสมากกวา แตสําหรับอนุภาคขนาดใหญกวา 2.4 

มิลลิเมตร ไมเปนไปตามหลักการนี้ ก็เนื่องมาจากเหตุผลดังกลาวขางตน 
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4.2  การวิเคราะหผลการทดลอง 

 
 นําผลการทดลองที่ไดมาทําการวิเคราะหหาคาเฉลี่ยปริมาณน้ํามันโดยการวิเคราะหความ

แปรปรวน ANOVA (Analysis of  Variance)  และเปรียบเทียบปริมาณน้ํามันดวยสถิติ DUNCAN 

(Duncan’s Multiple Range Test) เพื่อดูความแตกตางทางสถิติท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05  โดยมีข้ันตอน

การวิเคราะหดังตอไปนี้ 

 4.2.1  วิเคราะหหาขนาดอนุภาคเนื้อในเมล็ดสบูดําที่สกัดน้ํามันไดมากที่สุด โดยคิดจาก

คาเฉลี่ยของปริมาณน้ํามันที่ไดจากทุกตัวทําละลายและทุกอัตราสวน 

 4.2.2   วิเคราะหหาตัวทําละลายที่สามารถสกัดน้ํามันไดมากที่สุด โดยคิดจากคาเฉลี่ยปริมาณ

น้ํามันที่ไดจากขนาดอนุภาคที่สกัดน้ํามันไดมากที่สุดและจากทุกอัตราสวน 

 4.2.3  วิเคราะหหาอัตราสวนเนื้อในเมล็ดสบูดําตอตัวทําละลายที่สกัดน้ํามันไดมากที่สุด     

โดยคิดจากคาเฉลี่ยปริมาณน้ํามันที่ไดจากขนาดอนุภาคและตัวทําละลายที่สกัดน้ํามันไดมากที่สุด 

  

 4.2.1   การวิเคราะหขนาดอนุภาคเนื้อในเมล็ดสบูดํา 

 

ตารางที่ 4.2  ผลการวิเคราะหขนาดอนุภาคเนื้อในเมล็ดสบูดําที่สกัดน้ํามันไดปริมานมากที่สุด  

                      โดยคิดจากคาเฉลี่ยของปริมาณน้ํามันที่ไดจากทุกตัวทําละลายและทุกอัตราสวน 

 

ขนาดอนุภาค (มิลลิเมตร) ปริมาณน้ํามันเฉลี่ย (รอยละ) 

0.5-0.7  36.43  (a) 

0.7-1    37.09 (b) (a) 

1-1.4    33.15 (c) (b) 

1.4-2.4    30.74 (d) (c) 

> 2.4  18.64  (e) 

  

หมายเหตุ:  มีตัวอักษรเหมือนกันแสดงวาไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ          

                   ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 

 

 



 

67 

 จากตารางที่  4.2   พบวาขนาดอนุภาคเนื้อในเมล็ดสบูดําที่สกัดน้ํามันไดมากที่สุด คือ 0.7-1 

มิลลิเมตร โดยที่อนุภาคขนาด 0.5-1.4 มิลลิเมตร ไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ซ่ึง

ในการบดแตละครั้งจะพบอนุภาคขนาด 0.7-1.4 มิลลิเมตร เปนสวนใหญ โดยผลที่ไดจากการ

วิเคราะหเปนไปตามหลักการของการสกัดดวยตัวทําละลายที่วาอนุภาคยิ่งมีขนาดเล็กก็ยิ่งสกัดน้ํามัน

ไดมากเนื่องจากอนุภาคขนาดเล็กจะมีพ้ืนที่ผิวสัมผัสกับตัวทําละลายไดมากกวาอนุภาคขนาดใหญ 

(คณิตา ตังคณานุรักษ, 2543)  แตในกรณีนี้อนุภาคขนาด 0.5-0.7 สกัดน้ํามันไดนอยกวาอนุภาค

ขนาด 0.7-1 มิลลิเมตรเล็กนอย  ซ่ึงก็เนื่องมาจากการบดเมล็ดสบูดําใหมีอนุภาคขนาดเล็กมากๆนั้น 

น้ํามันในเมล็ดมีโอกาสซึมออกมาไดมาก จึงทําใหมีการสูญเสียน้ํามันในขั้นตอนของการบดมาก 

 

 4.2.2  การวิเคราะหตัวทําละลาย  

 เนื่องจากอนุภาคขนาด 0.5-0.7 ,  0.7-1 และ 1-1.4  มิลลิเมตร ใหปริมาณน้ํามันไมแตกตาง

กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  จึงนําคาปริมาณน้ํามันที่ไดจากอนุภาคทั้งสามขนาดมาคํานวณหาตัว

ทําละลายที่สกัดน้ํามันไดมากที่สุด ปรากฏผลดังตารางที่ 4.3 

 

ตารางที่ 4.3  ผลการวิเคราะหตัวทําละลายโดยคิดจากคาเฉลี่ยปริมาณน้ํามันที่ไดจากขนาดอนุภาค  

                       ท่ีสกัดน้ํามันไดมากที่สุดและจากทุกอัตราสวน 

 

ปริมาณน้ํามัน (รอยละ) 
ขนาดอนุภาค (มิลลิเมตร) 

นอรมัลเฮกเซน ปโตรเลียมอีเทอร 

0.5-0.7  36.95  35.90  

0.7-1  37.51  36.67  

1-1.4  33.58  32.72  

ปริมาณน้ํามันเฉลี่ย          36.01 (a) (b)          35.10 (b) (a) 

             

หมายเหตุ:  มีตัวอักษรเหมือนกันแสดงวาไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ      

                   ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 
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 จากตารางที่ 4.3  พบวาตัวทําละลายที่สามารถสกัดน้ํามันไดมากที่สุด คือนอรมัลเฮกเซน 

แตไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติกับปโตรเลียมอีเทอร ซ่ึงจากการวิจัยของณิชรัตน มะลิ

มาศ  (2550:  46) ศึกษาการสกัดน้ํามันจากเมล็ดสบูดําดวยตัวทําละลาย พบวาตัวทําละลายทั้งสอง

ชนิดนี้สกัดน้ํามันไดปริมาณใกลเคียงกัน โดยที่นอรมัลเฮกเซนสกัดไดปริมาณน้ํามันเฉลี่ยรอยละ 46  

และ ปโตรเลียมอีเทอรสกัดไดปริมาณน้ํามันเฉลี่ยรอยละ 44  

 

 4.2.3   การวิเคราะหอัตราสวนเนื้อในเมล็ดสบูดําตอตัวทําละลาย   

 เนื่องจากนอรมัลเฮกเซนและปโตรเลียมอีเทอรสามารถสกัดน้ํามันไดปริมาณไมแตกตาง

กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ จึงนําคาปริมาณน้ํามันที่ไดจากการสกัดดวยตัวทําละลายทั้งสองชนิดนี้

มาคํานวณหาอัตราสวนเนื้อในเมล็ดสบูดําตอตัวทําละลายที่สกัดน้ํามันไดมากที่สุด  ปรากฏผลดัง

ตารางที่  4.4 

 

ตารางที่ 4.4  ผลการวิเคราะหอัตราสวนเนื้อในเมล็ดสบูดําตอตัวทําละลายโดยคิดจากคาเฉลี่ย  

                       ปริมาณน้ํามันที่ไดจากขนาดอนุภาคและตัวทําละลายที่สกัดน้ํามันไดมากที่สุด 

 

 อัตราสวนสบูดําตอตัวทําละลาย (ก./มล.) ปริมาณน้ํามัน (รอยละ) 

1:4  26.48  (a) 

1:6  37.74  (b) 

1:8  42.80  (c) 

        

หมายเหตุ:  ตัวอักษรตางกันแสดงวามีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ท่ีระดับนัยสําคัญ    

                   0.05 

 

 จากตารางที่ 4.4  พบวาอัตราสวนเนื้อในเมล็ดสบูดําตอตัวทําละลายที่สามารถสกัดน้ํามันได

ปริมาณมากที่สุด คือ 1:8 (กรัม/มิลลิลิตร) ซ่ึงสอดคลองกับหลักการของการสกัดดวยตัวทําละลาย

ท่ีวายิ่งใชตัวทําละลายมากก็ยิ่งสกัดน้ํามันไดปริมาณมาก (คณิตา ตังคณานุรักษ, 2543) และ

สอดคลองกับงานวิจัยของแอนนา สายมณีรัตน (2547) และณิชรัตน มะลิมาศ (2550) ท่ีวาเมื่อเพิ่ม

อัตราสวนสบูดําตอตัวทําละลายจาก 1:6 เปน 1:8 (กรัม/มิลลิลิตร) ทําใหไดปริมาณน้ํามันเพิ่มขึ้น  
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4.3  การคํานวณและเปรียบเทียบตนทุนการสกัดน้ํามันจากเนื้อในเมล็ดสบูดํา 

       ดวยตัวทําละลาย 

 

 ในการคํานวณและเปรียบเทียบตนทุนการสกัดน้ํามันจากเนื้อในเมล็ดสบูดําดวยตัวทํา

ละลาย  แสดงวิธีการคํานวณไว 2 วิธี ดังนี้ 

 

 4.3.1   การคํานวณและเปรียบเทียบตนทุนการสกัดตอปริมาณน้ํามัน 1 ลิตร  

 การคํานวณตนทุนการสกัดน้ํามันจากเนื้อในเมล็ดสบูดํา มีสูตรการคํานวณ คือ   

ตนทุนการสกัด =  คาวัตถุดิบ + คาสารเคมี + คาไฟฟา 

 4.3.1.1   เงื่อนไขในการคํานวณ 

               1)  เปนการคํานวณตนทุนการสกัดในระดับหองปฏิบัติการ 

               2)  ในการสกัดน้ํามันใชเนื้อในเมล็ดสบูดําตัวอยางละ 16 กรัม 

               3)  เนื่องจากในขั้นตอนการกลั่นสามารถเรียกคืนตัวทําละลายไดประมาณ     

80% จึงคํานวณเฉพาะปริมาณตัวทําละลายที่สูญเสียไป คือ 20% เทานั้น 

               4)  การบดเนื้อในเมล็ดสบูดํา ใชเครื่องปนน้ําผลไม ขนาด 500 วัตต  กินไฟ

ช่ัวโมงละ 0.5 หนวย  ใชเวลาบดเฉลี่ยตัวอยางละ 10 วินาที 

               5)  การสกัดน้ํามันสบูดํา ใชเครื่องเขยา ขนาด 1,300 วัตต  กินไฟชั่วโมงละ 

1.3 หนวย ใชเวลาสกัดชุดการทดลองละ 3 ช่ัวโมง โดยที่สกัดไดชุดการทดลองละ 15 ตัวอยาง 

             6)  การกลั่นแยกตัวทําละลายออกจากน้ํามันสบูดํา ใชเครื่องกลั่นแบบโรตารี่ 

ขนาด 1,520 วัตต   กินไฟชั่วโมงละ 1.52 หนวย ใชเวลาสกัดเฉลี่ยตัวอยางละ 5 นาที 

             7)  การอบน้ํามันสบูดํา ใชเครื่องอบ ขนาด 2,000 วัตต  กินไฟชั่วโมงละ 2 

หนวย ใชเวลาอบ 30 นาที  อบครั้งละ 15 ตัวอยาง 

             8)  สําหรับการคํานวณคาไฟฟาเปนคาไฟฟาที่ใชในขั้นตอนการบดเนื้อใน

เมล็ดสบูดํา  ข้ันตอนการสกัดน้ํามัน ข้ันตอนการกลั่นแยกตัวทําละลาย  และขั้นตอนการอบน้ํามัน 

             9)  การคิดอัตราคาไฟฟาจะใชอัตราคาไฟฟาของการไฟฟาสวนภูมิภาค 

หนวยละ 2.7 บาท 

             10)  การคิดราคาสบูดํา ใชราคาตามทองตลาด กิโลกรัมละ 4 บาท (ณิชรัตน 

มะลิมาศ,  2550:  80) 

             11)  นอรมัลเฮกเซน  ราคาลิตรละ 600 บาท 

             12)  ปโตรเลียมอีเทอร  ราคาลิตรละ 824 บาท 
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             13)  เนื่องจากคาใชจายอื่นๆในการสกัดแตละสภาวะมีคาใกลเคียงกัน จึงไม

นํามาคิดคํานวณ 

           4.3.1.2  การคํานวณและเปรียบเทียบตนทุนการสกัดน้ํามันจากเนื้อในเมล็ดสบูดําดวย

ตัวทําละลาย โดยใชนอรมัลเฮกเซน (n-Hexane) เปนตัวทําละลาย ระหวางการใชอัตราสวนเนื้อใน

เมล็ดสบูดําตอตัวทําละลาย 1:4 , 1:6 และ 1:8 เพื่อใหไดน้ํามันปริมาณ 1 ลิตร 

 

ตารางที่ 4.5  การคํานวณคาวัตถุดิบและสารเคมีท่ีใชในการสกัดน้ํามันจากเนื้อในเมล็ดสบูดํา 

                     ดวยตัวทําละลาย โดยใชนอรมัลเฮกเซน (n-Hexane) เปนตัวทําละลาย 

 

อัตรา 

สวน 

ปริมาณ 

สบูดําที่ใช 

(กิโลกรัม) 

รวม 

คาสบูดํา 

(บาท) 

ปริมาณ 

ตัวทําละลาย 

ท่ีใช  (ลิตร) 

รอยละ 20 

 ของปริมาณ 

ตัวทําละลาย 

รวมคา 

ตัวทําละลาย 

(บาท) 

1:4  3.29   13.16   13.2   2.6   1,560  

1:6  2.25   9   13.5   2.7   1,620  

1:8  2.15   8.6   17.2   3.4   2,040  

 

ตารางที่ 4.6  การคํานวณคาไฟฟาที่ใชในขั้นตอนการบดเนื้อในเมล็ดสบูดํา ในการสกัดน้ํามันจาก  

                     เนื้อในเมล็ดสบูดําดวยตัวทําละลาย โดยใชนอรมัลเฮกเซน (n-Hexane) เปนตัวทํา  

                     ละลาย  

 

อัตราสวน บด (ครั้ง) ใชเวลา (ช่ัวโมง) ใชไฟฟา (หนวย) คาไฟฟา (บาท) 

1:4  41   0.11   0.06   0.15  

1:6  28   0.08   0.04   0.11  

1:8  27   0.08   0.04   0.10  
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ตารางที่ 4.7  การคํานวณคาไฟฟาที่ใชในขั้นตอนการเขยา ในการสกัดน้ํามันจากเนื้อในเมล็ดสบูดํา  

                     ดวยตัวทําละลาย โดยใชนอรมัลเฮกเซน (n-Hexane) เปนตัวทําละลาย  

 

อัตราสวน เขยา (ครั้ง) ใชเวลา (ช่ัวโมง) ใชไฟฟา (หนวย) คาไฟฟา (บาท) 

1:4  14   42   54.60  147.42  

1:6  10   30   39.00  105.3  

1:8  9   27  35.10  94.77  

 

ตารางที่ 4.8  การคํานวณคาไฟฟาที่ใชในขั้นตอนการกลั่น ในการสกัดน้ํามันจากเนื้อในเมล็ดสบูดํา  

                     ดวยตัวทําละลาย โดยใชนอรมัลเฮกเซน (n-Hexane) เปนตัวทําละลาย  

 

อัตราสวน กลั่น (ครั้ง) ใชเวลา (ช่ัวโมง) ใชไฟฟา (หนวย) คาไฟฟา (บาท) 

1:4  206   17.17  26.09  70.45  

1:6  141   11.75  17.86  48.22  

1:8  135   11.25  17.10  46.17  

 

ตารางที่ 4.9  การคํานวณคาไฟฟาที่ใชในขั้นตอนการอบน้ํามัน ในการสกัดน้ํามันจากเนื้อในเมล็ด 

                     สบูดําดวยตัวทําละลาย โดยใชนอรมัลเฮกเซน (n-Hexane) เปนตัวทําละลาย  

 

อัตราสวน อบ (ครั้ง) ใชเวลา (ช่ัวโมง) ใชไฟฟา (หนวย) คาไฟฟา (บาท) 

1:4  14   7   14   37.8  

1:6  10   5   10   27  

1:8  9   4.5   9   24.3  
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            4.3.1.3  สรุปตนทุนการสกัดน้ํามันจากเนื้อในเมล็ดสบูดําดวยตัวทําละลาย  โดยใช

นอรมัลเฮกเซน(n-Hexane) เปนตัวทําละลาย  เพื่อใหไดน้ํามันปริมาณ 1 ลิตร 

 

ตารางที่ 4.10  สรุปตนทุนการสกัดน้ํามันจากเนื้อในเมล็ดสบูดําดวยตัวทําละลาย  

                       โดยใชนอรมัลเฮกเซน (n-Hexane) เปนตัวทําละลาย  

 

อัตราสวน 
คาสบูดํา  

(บาท) 

คาตัวทํา

ละลาย (บาท) 

คาไฟฟา  

(บาท) 

รวมทั้งสิ้น 

 (บาท) 

1:4  13.16  1,560   255.83   1,828.99  

1:6  9  1,620  180.63   1,809.63  

1:8  8.6  2,040   165.34   2,213.94  

   

              จากตารางสรุปตนทุนการสกัดน้ํามันจากเนื้อในเมล็ดสบูดําดวยตัวทําละลาย โดยใช

นอรมัลเฮกเซน (n-Hexane) เปนตัวทําละลาย เปรียบเทียบระหวางการใชอัตราสวนเนื้อในเมล็ดสบู

ดําตอตัวทําละลาย 1:4 , 1:6 และ 1:8 พบวาอัตราสวนเนื้อในเมล็ดสบูดําตอตัวทําละลายที่ใชตนทุน

ในการสกัดต่ําที่สุด  คือ อัตราสวน 1:6  (กรัม/มิลลิลิตร) ลิตรละ 1,809.63 บาท  ซ่ึงมีคาใกลเคียงกับ

อัตราสวน 1:4  ซ่ึงมีตนทุนการสกัด 1,828.99 บาท  

            4.3.1.4  การคํานวณและเปรียบเทียบตนทุนการสกัดน้ํามันจากเนื้อในเมล็ดสบูดํา

ดวยตัวทําละลาย โดยใชปโตรเลียมอีเทอร (Petroleum Ether) เปนตัวทําละลาย ระหวางการใช

อัตราสวนเนื้อในเมล็ดสบูดําตอตัวทําละลาย 1:4 , 1:6 และ 1:8  เพื่อใหไดน้ํามันปริมาณ 1 ลิตร 
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ตารางที่ 4.11  การคํานวณคาวัตถุดิบและคาสารเคมีท่ีใชในการสกัดน้ํามันจากเนื้อในเมล็ดสบูดํา  

                       ดวยตัวทําละลาย โดยใชปโตรเลียมอีเทอร (Petroleum Ether) เปนตัวทําละลาย 

 

อัตราสวน 

ปริมาณ 

สบูดําที่ใช 

(กิโลกรัม) 

รวม 

คาสบูดํา 

(บาท) 

ปริมาณตัวทํา

ละลายที่ใช 

 (ลิตร) 

รอยละ 20 

 ของปริมาณ 

ตัวทําละลาย 

รวมคา 

ตัวทําละลาย 

(บาท) 

1:4  3.51  14.04   14   2.8   2,307  

1:6  2.5   10   15   3   2,472  

1:8  2.06  8.24   16.5   3.3   2,719  

 

ตารางที่ 4.12  การคํานวณคาไฟฟาที่ใชในขั้นตอนการบดเนื้อในเมล็ดสบูดําในการสกัดน้ํามันจาก 

                       เนื้อในเมล็ดสบูดําดวยตัวทําละลาย โดยใชปโตรเลียมอีเทอร (Petroleum Ether)             

                       เปนตัวทําละลาย 

 

อัตราสวน บด (ครั้ง) 

ใชเวลา 

(ช่ัวโมง) 

ใชไฟฟา 

(หนวย) คาไฟฟา (บาท) 

1:4  44   0.12   0.06   0.17  

1:6  31   0.09   0.04   0.12  

1:8  26   0.07   0.04   0.10  

 

ตารางที่ 4.13  การคํานวณคาไฟฟาที่ใชในขั้นตอนการเขยาในการสกัดน้ํามันจากเนื้อในเมล็ดสบูดํา 

                       ดวยตัวทําละลาย โดยใชปโตรเลียมอีเทอร (Petroleum Ether) เปนตัวทําละลาย 

 

อัตราสวน เขยา (ครั้ง) ใชเวลา (ช่ัวโมง) ใชไฟฟา (หนวย) 

คาไฟฟา 

(บาท) 

1:4  15   45   58.50  157.95  

1:6  11   33   42.90  115.83  

1:8  9   27   35.10  94.77  
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ตารางที่ 4.14  การคํานวณคาไฟฟาที่ใชในขั้นตอนการกลั่นน้ํามัน ในการสกัดน้ํามันจากเนื้อใน 

                       เมล็ดสบูดําดวยตัวทําละลาย โดยใชปโตรเลียมอีเทอร (Petroleum Ether) เปนตัว 

                       ทําละลาย 

 

อัตราสวน กลั่น (ครั้ง) ใชเวลา (ช่ัวโมง) ใชไฟฟา (หนวย) คาไฟฟา (บาท) 

1:4  220   18.33  27.87  75.24  

1:6  157   13.08  19.89  53.69  

1:8  129   10.75  16.34  44.12  

 

ตารางที่ 4.15  การคํานวณคาไฟฟาที่ใชในขั้นตอนการอบน้ํามัน ในการสกัดน้ํามันจากเนื้อในเมล็ด 

                       สบูดําดวยตัวทําละลาย โดยใชปโตรเลียมอีเทอร (Petroleum Ether) เปนตัวทําละลาย 

 

อัตราสวน อบ (ครั้ง) ใชเวลา (ช่ัวโมง) ใชไฟฟา (หนวย) คาไฟฟา (บาท) 

1:4  15   7.5   15   40.5  

1:6  11   5.5   11   29.7  

1:8  9   4.5   9   24.3  

  

            4.3.1.5  สรุปตนทุนการสกัดน้ํามันจากเนื้อในเมล็ดสบูดําดวยตัวทําละลาย โดยใช

ปโตรเลียมอีเทอร (Petroleum Ether) เปนตัวทําละลาย เพื่อใหไดน้ํามันปริมาณ 1 ลิตร 

 

ตารางที่ 4.16  สรุปตนทุนการสกัดน้ํามันจากเนื้อในเมล็ดสบูดําดวยตัวทําละลาย 

                       โดยใชปโตรเลียมอีเทอร (Petroleum Ether) เปนตัวทําละลาย  

 

อัตราสวน คาสบูดํา 

(บาท) 

คาตัวทําละลาย 

(บาท) 

คาไฟฟา 

(บาท) 

รวมทั้งสิ้น 

 (บาท) 

1:4  14.04   2,307   273.86   2,595.10  

1:6  10   2,472   199.34  2,681.34  

1:8  8.24   2,719   163.29  2,890.73  
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              จากตารางสรุปตนทุนการสกัดน้ํามันจากเนื้อในเมล็ดสบูดําดวยตัวทําละลายโดยใช

ปโตรเลียมอีเทอร (Petroleum  Ether) เปนตัวทําละลาย ระหวางการใชอัตราสวนเนื้อในเมล็ดสบูดํา

ตอตัวทําละลาย 1:4 , 1:6 และ 1:8  เพื่อใหไดน้ํามันปริมาณ 1 ลิตร พบวาอัตราสวนเนื้อในเมล็ดสบู

ดําตอตัวทําละลายที่ใชตนทุนในการสกัดต่ําที่สุด  คือ อัตราสวน 1:4  (กรัม/มิลลิลิตร) ลิตรละ 

2,595.10 บาท   

 4.3.1.6  การเปรียบเทียบตนทุนการสกัดน้ํามันจากเนื้อในเมล็ดสบูดําดวยตัวทําละลาย 

ระหวางการใชนอรมัลเฮกเซน (n-Hexane) และปโตรเลียมอีเทอร (Petroleum Ether) เปนตัวทํา

ละลาย 

 

ตารางที่ 4.17  เปรียบเทียบตนทุนการสกัดน้ํามันจากเนื้อในเมล็ดสบูดําระหวางการใชนอรมัล 

                       เฮกเซน (n-Hexane) และปโตรเลียมอีเทอร (Petroleum Ether)เปนตัวทําละลาย  

 

ตนทุนการสกัด (บาท) 
อัตราสวน 

นอรมัลเฮกเซน ปโตรเลียมอีเทอร 

1:4  1,828.99   2,595.10  

1:6  1,809.63   2,681.34  

1:8  2,213.94   2,890.73  

เฉลี่ย 1,950.85   2,722.39  

  

 จากตารางเปรียบเทียบตนทุนในการสกัดน้ํามันจากเนื้อในเมล็ดสบูดําดวยตัวทํา

ละลาย เพื่อใหไดน้ํามันปริมาณ 1 ลิตร  ระหวางการใชนอรมัลเฮกเซน(n-Hexane) และปโตรเลียม

อีเทอร (Petroleum  Ether) เปนตัวทําละลาย  พบวานอรมัลเฮกเซนมีตนทุนการสกัดเฉลี่ยต่ํากวา

ปโตรเลียมอีเทอร 

 

 4.3.2   การคํานวณและเปรียบเทียบตนทุนการสกัดน้ํามันเมื่อใชปริมาณสบูดําคงที่ 

 เปนการคํานวณและเปรียบเทียบตนทุนการสกัดโดยวัดจากรอยละของปริมาณน้ํามันที่ได

ตอการใชตัวทําละลาย 1 สวน ในสภาวะตางๆกัน เมื่อใชปริมาณเนื้อในเมล็ดสบูดําคงที่  
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 4.3.2.1   เงื่อนไขในการคํานวณ 

              1)  ใชเนื้อในเมล็ดสบูดําปริมาณ 144 กรัม  

              2)  ไมนําคาอื่นๆมาคิดคํานวณดวยเนื่องจากมีคาเทากันในทุกสภาวะ 

 4.3.2.2   การเปรียบเทียบรอยละของปริมาณน้ํามันที่ไดตอการใชตัวทําละลาย 1 สวน 

ในการสกัดน้ํามันจากเนื้อในเมล็ดสบูดําดวยตัวทําละลาย ระหวางการใชอัตราสวนเนื้อในเมล็ดสบู

ดําตอตัวทําละลาย 1:4 , 1:6 และ 1:8 (กรัม/มิลลิลิตร) โดยใชนอรมัลเฮกเซน (n-Hexane) เปนตัวทํา

ละลาย  

 

ตารางที่ 4.18  การเปรียบเทียบรอยละของปริมาณน้ํามันที่ไดตอการใชตัวทําละลาย 1 สวน  

                       ในการสกัดน้ํามันจากเนื้อในเมล็ดสบูดําดวยตัวทําละลาย ระหวางการใชอัตราสวน  

                        เนื้อในเมล็ดสบูดําตอตัวทําละลาย 1:4 , 1:6  และ 1:8 (กรัม/มิลลิลิตร) ในกรณีท่ีใช 

                        นอรมัลเฮกเซน (n-Hexane) เปนตัวทําละลาย  

 

อัตราสวนเนื้อ

ในเมล็ดสบูดํา 

ตอตัวทําละลาย 

ปริมาณ 

สบูดําที่ใช

(กรัม) 

ปริมาณ 

ตัวทําละลาย 

ท่ีใช (มล.) 

ปริมาณ

น้ํามันที่ได 

(รอยละ) 

รอยละของปริมาณ

น้ํามันที่ไดตอตัว   

ทําละลาย 1 สวน  

1:4  144  576  27.33  6.83  

1:6  144  864  38.82  6.47  

1:8  144  1,152  41.89  5.24  

 

 จากตารางเปรียบเทียบรอยละของปริมาณน้ํามันที่สกัดไดตอการใชตัวทําละลาย 1 

สวน ในการสกัดน้ํามันจากเนื้อในเมล็ดสบูดําดวยตัวทําละลาย ระหวางอัตราสวนเนื้อในเมล็ดสบูดํา

ตอตัวทําละลายเทากับ 1:4 , 1:6 และ 1:8  (กรัม/มิลลิลิตร) โดยใชนอรมัลเฮกเซน (n-Hexane) เปน

ตัวทําละลาย  พบวาอัตราสวนเนื้อในเมล็ดสบูดําตอตัวทําละลาย 1:4  (กรัม/มิลลิลิตร) สกัดน้ํามันได

ปริมาณมากที่สุดตอการใชตัวทําละลาย 1 สวน  คือ รอยละ 6.83 เมื่อเปรียบเทียบกับอัตราสวน 1:6 

และ 1:8 คือ รอยละ 6.47 และ 5.24  ตามลําดับ  ซึ่งแสดงใหเห็นวาอัตราสวนเนื้อในเมล็ดสบูดําตอ

ตัวทําละลาย 1:4  (กรัม/มิลลิลิตร) มีความเหมาะสมในการสกัดน้ํามันจากเนื้อในเมล็ดสบูดําดวยตัว

ทําละลายมากกวาอัตราสวนอื่น เมื่อใชนอรมัลเฮกเซนเปนตัวทําละลาย  
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 4.3.2.3   การเปรียบเทียบรอยละของปริมาณน้ํามันที่ไดตอการใชตัวทําละลาย 1 สวน 

จากการสกัดน้ํามันจากเนื้อในเมล็ดสบูดําดวยตัวทําละลาย ระหวางการใชอัตราสวนเนื้อในเมล็ดสบู

ดําตอตัวทําละลาย 1:4 , 1:6  และ 1:8 (กรัม/มิลลิลิตร) โดยใชปโตรเลียมอีเทอร (Petroleum Ether)

เปนตัวทําละลาย 

 

ตารางที่  4.19  การเปรียบเทียบปริมาณน้ํามันที่ไดตอการใชตัวทําละลาย 1 สวน ระหวางการใช  

                           อัตราสวนเนื้อในเมล็ดสบูดําตอตัวทําละลาย 1:4 , 1:6  และ 1:8 (กรัม/มิลลิลิตร)  

                           ในกรณีท่ีใชปโตรเลียมอีเทอร (Petroleum Ether) เปนตัวทําละลาย 

 

อัตราสวนเนื้อ

ในเมล็ดสบูดํา 

ตอตัวทําละลาย 

ปริมาณ 

สบูดําที่ใช 

(กรัม) 

ปริมาณ 

ตัวทําละลาย 

ท่ีใช  (มล.) 

ปริมาณน้ํามัน

ท่ีได  

(รอยละ) 

รอยละของปริมาณ

น้ํามันที่ไดตอ 

ตัวทําละลาย 1 สวน  

1:4  144  576  25.63  6.41  

1:6  144  864  36.03  6.01  

1:8  144  1,152  43.63  5.45  

 

 จากตารางเปรียบเทียบรอยละของปริมาณน้ํามันที่สกัดไดตอการใชตัวทําละลาย 1 

สวนในการสกัดน้ํามันจากเนื้อในเมล็ดสบูดําดวยตัวทําละลาย ระหวางอัตราสวนเนื้อในเมล็ดสบูดํา

ตอตัวทําละลายเทากับ 1:4  ,  1:6 และ 1:8   (กรัม/มิลลิลิตร) โดยใชปโตรเลียมอีเทอร(Petroleum 

Ether) เปนตัวทําละลาย  พบวาอัตราสวน 1:4  สกัดน้ํามันไดปริมาณมากที่สุด คือ รอยละ 6.41 เมื่อ

เปรียบเทียบกับอัตราสวน 1:6 และ 1:8   คือ รอยละ 6.01 และ 5.45  ตามลําดับ ซ่ึงแสดงใหเห็นวา

อัตราสวนเนื้อในเมล็ดสบูดําตอตัวทําละลาย 1:4  (กรัม/มิลลิลิตร) มีความเหมาะสมในการสกัด

น้ํามันจากเนื้อในเมล็ดสบูดําดวยตัวทําละลายมากกวาอัตราสวนอื่น เมื่อใชปโตรเลียมอีเทอรเปนตัว

ทําละลาย  

 4.3.2.4   การเปรียบเทียบรอยละของปริมาณน้ํามันที่ไดตอการใชตัวทําละลาย 1 สวน 

ในการสกัดน้ํามันจากเนื้อในเมล็ดสบูดําดวยตัวทําละลาย ระหวางการใชนอรมัลเฮกเซนและ

ปโตรเลียมอีเทอรเปนตัวทําละลาย 
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ตารางที่  4.20  การเปรียบเทียบรอยละของปริมาณน้ํามันที่ไดตอการใชตัวทําละลาย 1 สวน จากการ 

                        สกัดน้ํามันจากเนื้อในเมล็ดสบูดําดวยตัวทําละลาย ระหวางการใชนอรมัลเฮกเซน  

                           (n-Hexane) และปโตรเลียมอีเทอร (Petroleum Ether) เปนตัวทําละลาย 

 

ตัวทําละลาย ปริมาณน้ํามันเฉลี่ยที่ไดตอการใชตัวทําละลาย 1 สวน (รอยละ) 

นอรมัลเฮกเซน 6.18  

ปโตรเลียมอีเทอร 5.96  

              

 จากตารางเปรียบเทียบรอยละของปริมาณน้ํามันที่ไดตอการใชตัวทําละลาย 1 สวน ในการ

สกัดน้ํามันจากเนื้อในเมล็ดสบูดําดวยตัวทําละลาย ระหวางการใชนอรมัลเฮกเซนและปโตรเลียม

อีเทอรเปนตัวทําละลาย พบวาปริมาณน้ํามันเฉลี่ยที่ไดตอการใชตัวทําละลาย 1 สวน เมื่อใชนอรมัลเฮก

เซนเปนตัวทําละลาย มีคามากกวาการใชปโตรเลียมอีเทอรเปนตัวทําละลายเพียงเล็กนอย คือ รอยละ 

6.18 และ 5.96 ตามลําดับ ในขณะที่ราคาสารเคมีท่ีใชเปนตัวทําละลายมีความแตกตางกันมาก คือ นอร

มัลเฮกเซนราคาลิตรละ 600 บาท และปโตรเลียมอีเทอรราคาลิตรละ 824 บาท  ดังนั้น การใชนอร

มัลเฮกเซนเปนตัวทําละลายในการสกัดน้ํามันจากเนื้อในเมล็ดสบูดําดวยตัวทําละลายจึงมีความ

เหมาะสมกวาการใชปโตรเลียมอีเทอรเปนตัวทําละลาย เนื่องจากสามารถประหยัดตนทุนในการสกัด

ไดมากกวา ซ่ึงจากการศึกษาเอกสารทั้งในประเทศและตางประเทศ  ก็พบวานิยมใชเฮกเซนเปนตัวทํา

ละลายในการสกัด เนื่องจากมีราคาถูกกวา (Oilgae.com-Oil from Algae, 2008) 

 

4.4  สรุปการคํานวณตนทุนการสกัดน้ํามันจากเนื้อในเมล็ดสบูดําดวยตัวทําละลาย 

 

 จากการคํานวณและเปรียบเทียบตนทุนการสกัดน้ํามันจากเนื้อในเมล็ดสบูดําดวยตัวทําละลาย 

ท้ังสองวิธีท่ีแสดงไวในขอ 4.3.1 และ 4.3.2   พบวาผลการคํานวณมีความสอดคลองกันคือ สภาวะใน

การสกัดที่ไดปริมาณน้ํามันมากที่สุดโดยมีตนทุนในการสกัดต่ําสุด ไดแก สภาวะการสกัดที่ใชนอร

มัลเฮกเซนเปนตัวทําละลาย ท่ีอัตราสวนเนื้อในเมล็ดสบูดําตอตัวทําละลายเทากับ 1:4 (กรัม/มิลลิลิตร) 

ท้ังนี้ การคํานวณทั้งสองวิธีดังกลาวมีความเหมาะสมในการนําไปใชตางกัน คือวิธีการคํานวณตนทุน

การสกัดตอน้ํามัน 1 ลิตร เหมาะสําหรับฝายขายนําไปใช ซ่ึงเปนการคิดตนทุนการผลิตตอผลิตภัณฑ ท่ี
เกิดขึ้น สวนวิธีท่ีสองคือการคํานวณเปรียบเทียบปริมาณน้ํามันและตนทุนการสกัดน้ํามันเมื่อใชเนื้อใน

เมล็ดสบูดําปริมาณคงที่ เหมาะสําหรับฝายผลิตนําไปใชเนื่องจากเปนการคิดตนทุนการผลิตตอปริมาณ

วัตถุดิบที่เขามา 



 
บทที่ 5 

 
สรุปผลการวิจัยและขอเสนอแนะ 

 
5.1  สรุปผลการวิจัย 
  
 จากผลการวิเคราะหขอมูลดวยวิธีทางสถิติโดยใชโปรแกรม SPSS ในบทที่ 4  สามารถ
สรุปผลการศึกษาวิจัยไดวา  ขนาดอนุภาคเนื้อในเมล็ดสบูดําที่สามารถสกัดน้ํามันไดปริมาณมาก
ที่สุด คือ อนุภาคขนาด 0.5 – 1.4  มิลลิเมตร  นอรมัลเฮกเซนเปนตัวทําละลายที่สามารถสกัดน้ํามัน
ไดปริมาณมากที่สุด แตไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติกับปโตรเลียมอีเทอร  และ
อัตราสวนเนื้อในเมล็ดสบูดําตอตัวทําละลายที่สามารถสกัดน้ํามันไดปริมาณมากที่สุด คือ อัตราสวน 
1:8  (กรัม/มิลลิลิตร)  สวนตนทุนการสกัดน้ํามันจากเนื้อในเมล็ดสบูดําดวยตัวทําละลายนั้น 
อัตราสวนที่ใชตนทุนในการสกัดต่ําสุดเมื่อพิจารณาจากรอยละของปริมาณน้ํามันที่ไดตอการใชตัว
ทําละลาย 1 สวน คืออัตราสวน 1:4 (กรัม/มิลลิลิตร) และตัวทําละลายที่ทําใหมีตนทุนการสกัดต่ําสุด
คือ นอรมัลเฮกเซน  ดังนั้น สภาวะที่เหมาะสมในการสกัดน้ํามันจากเนื้อในเมล็ดสบูดําดวยตัวทํา
ละลาย เพื่อใหไดปริมาณน้ํามันมากที่สุดโดยใชตนทุนการสกัดต่ําสุด คือ สภาวะการสกัดที่ใช
อนุภาคเนื้อในเมล็ดสบูดําขนาด 0.5-1.4  มิลลิเมตร ใชนอรมัลเฮกเซนเปนตัวทําละลาย และใช
อัตราสวนเนื้อในเมล็ดสบูดําตอตัวทําละลาย เทากับ 1:4  (กรัม/มิลลิลิตร) 
 

5.2  ขอสังเกตและขอเสนอแนะจากงานวิจัย 
  
 จากการทดลองสกัดน้ํามันจากเนื้อในเมล็ดสบูดําดวยตัวทําละลาย มีขอสังเกตและ
ขอเสนอแนะดังนี้ 
 5.2.1  แมวาจากการทดลองจะพบวา นอรมัลเฮกเซนกับปโตรเลียมอีเทอรสกัดน้ํามันไดไม
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ แตราคาของตัวทําละลายทั้งสองชนิดนี้ก็มีความแตกตางกัน 
การที่จะเลือกใชตัวทําละลายชนิดใดนั้นจึงตองคํานึงถึงราคาเปนสําคัญ เนื่องจากมีผลกระทบ
โดยตรงตอตนทุนในการสกัด  
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 5.2.2   เนื่องจากการทดลองสกัดน้ํามันจากเนื้อในเมล็ดสบูดําในการวิจัยครั้งนี้ ใชอุณหภูมิ

ในการสกัดเพียง 30 องศาเซลเซียส และคิดปริมาณน้ํามันที่ไดจากน้ําหนักเปยก จึงทําใหรอยละของ

ปริมาณน้ํามันที่ไดไมสูงนัก  นอกจากนี้เมล็ดสบูดําที่ใชยังเปนเมล็ดสบูดําที่เก็บไวนานกวา 2 เดือน 

ซ่ึงจะมีเอนไซมท่ีทําใหเกิดกรดไขมันอิสระ สงผลใหน้ํามันเสื่อมสภาพและไดปริมาณน้ํามันนอยลง  

ดังนั้น จึงไมควรเก็บเมล็ดสบูดําไวนานเกิน 1 เดือนหลังการเก็บเกี่ยว  

 5.2.3   การบดเนื้อในเมล็ดสบูดํา ไมควรบดใหอนุภาคใหญกวา 1.4 มิลลิเมตร เนื่องจาก

อนุภาคที่ใหญกวานี้จะสกัดน้ํามันไดนอยมาก และไมควรเล็กกวา 0.5 มิลลิเมตร เนื่องจากการบด

เมล็ดสบูดําใหมีขนาดเล็กมากทําใหน้ํามันซึมออกมามาก ซ่ึงเปนการสูญเสียน้ํามันในระหวาง

ข้ันตอนการบด ทําใหไดน้ํามันจากการสกัดนอยลง 

 5.2.4   แมวาขนาดอนุภาคสบูดํายิ่งเล็กจะยิ่งสกัดน้ํามันไดมากก็จริง แตในทางปฏิบัติแลว 

การบดเมล็ดสบูดําใหมีขนาดยิ่งเล็กมากก็จะทําใหตองใชพลังงานในการบดมากขึ้นตามไปดวย  ซ่ึง

ควรคํานึงถึงพลังงานที่สูญเสียไป เนื่องจากมีผลตอตนทุนการสกัด 

 

5.3  ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 

 

 5.3.1  ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบปริมาณน้ํามันที่สกัดไดจากเมล็ดสบูดําในแตละสายพันธุ 

ซ่ึงตองมีสภาพการปลูกและการดูแลรักษาใกลเคียงกัน ท้ังนี้เนื่องจากสภาพการปลูกและการดูแล

รักษามีผลตอผลผลิตและคุณภาพของเมล็ดสบูดํา  เพื่อหาสายพันธุท่ีสามารถสกัดน้ํามันไดมากที่สุด

และคุมคาตอการลงทุน 

 5.3.2  ควรมีการศึกษาตนทุนในการสกัดน้ํามันจากเมล็ดสบูดําเปรียบเทียบระหวางวิธีทาง

กายภาพและวิธีทางเคมีในระดับอุตสาหกรรม  ท้ังนี้เนื่องจากการคิดตนทุนการสกัดในระดับ

หองปฏิบัติการไมไดสะทอนตนทุนจริงๆที่ใชในระดับอุตสาหกรรม  ขอมูลตนทุนที่ไดจากการ

ทดลองจึงไมสามารถนําไปใชในการคํานวณหาจุดคุมทุนในระดับอุตสาหกรรมได 
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ภาคผนวก 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก 
ปริมาณน้ํามันที่ไดจากการสกัดในสภาวะตางๆกัน 

 



 
ปริมาณน้ํามันที่ไดจากการสกัดในสภาวะตางๆกัน 

 
ชุดที่ ขนาดอนุภาค 

(มิลลิเมตร) 
ตัวทําละลาย สบูดํา : ตัวทําละลาย 

 (กรัม/มิลลิลิตร) 
ปริมาณน้ํามัน 

(รอยละ) 

1 > 2.4 n-Hexane 1:4 18.63 
2 > 2.4 n-Hexane 1:4 16.63 
3 > 2.4 n-Hexane 1:4 18.25 
4 > 2.4 n-Hexane 1:6 19.00 
5 > 2.4 n-Hexane 1:6 15.19 
6 > 2.4 n-Hexane 1:6 16.88 
7 > 2.4 n-Hexane 1:8 15.94 
8 > 2.4 n-Hexane 1:8 16.75 
9 > 2.4 n-Hexane 1:8 17.38 
10 > 2.4 Petroleum Ether 1:4 14.69 
11 > 2.4 Petroleum Ether 1:4 18.50 
12 > 2.4 Petroleum Ether 1:4 19.38 
13 > 2.4 Petroleum Ether 1:6 20.94 
14 > 2.4 Petroleum Ether 1:6 20.56 
15 > 2.4 Petroleum Ether 1:6 21.38 
16 > 2.4 Petroleum Ether 1:8 21.69 
17 > 2.4 Petroleum Ether 1:8 22.44 
18 > 2.4 Petroleum Ether 1:8 21.25 
19 1.4-2.4 n-Hexane 1:4 27.81 
20 1.4-2.4 n-Hexane 1:4 31.44 
21 1.4-2.4 n-Hexane 1:4 26.25 
22 1.4-2.4 n-Hexane 1:6 21.19 
23 1.4-2.4 n-Hexane 1:6 36.31 
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ชุดที่ ขนาดอนุภาค 

(มิลลิเมตร) 

ตัวทําละลาย สบูดํา : ตัวทําละลาย 

 (กรัม/มิลลิลิตร) 

ปริมาณน้ํามัน 

(รอยละ) 

24  1.4-2.4  n-Hexane   1:6   36.75  

25  1.4-2.4  n-Hexane   1:8   34.31  

26  1.4-2.4  n-Hexane   1:8   37.25  

27  1.4-2.4  n-Hexane   1:8   33.19  

28  1.4-2.4  Petroleum  Ether   1:4   22.75  

29  1.4-2.4  Petroleum  Ether   1:4   20.19  

30  1.4-2.4  Petroleum  Ether   1:4   27.38  

31  1.4-2.4  Petroleum  Ether   1:6   33.00  

32  1.4-2.4  Petroleum  Ether   1:6   31.56  

33  1.4-2.4  Petroleum  Ether   1:6   28.06  

34  1.4-2.4  Petroleum  Ether   1:8   33.69  

35  1.4-2.4  Petroleum  Ether   1:8   34.44  

36  1.4-2.4  Petroleum  Ether   1:8   37.88  

37  1-1.4  n-Hexane   1:4   24.25  

38  1-1.4  n-Hexane   1:4   23.94  

39  1-1.4  n-Hexane   1:4   28.56  

40  1-1.4  n-Hexane   1:6   34.50  

41  1-1.4  n-Hexane   1:6   35.81  

42  1-1.4  n-Hexane   1:6   38.81  

43  1-1.4  n-Hexane   1:8   39.06  

44  1-1.4  n-Hexane   1:8   38.38  

45  1-1.4  n-Hexane   1:8   38.94  

46  1-1.4  Petroleum  Ether   1:4   23.44  

47  1-1.4  Petroleum  Ether   1:4   25.13  

48  1-1.4  Petroleum  Ether   1:4   29.13  

49  1-1.4  Petroleum  Ether   1:6   32.56  

50  1-1.4  Petroleum  Ether   1:6   32.38  
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ชุดที่ ขนาดอนุภาค 

(มิลลิเมตร) 

ตัวทําละลาย สบูดํา : ตัวทําละลาย 

 (กรัม/มิลลิลิตร) 

ปริมาณน้ํามัน 

(รอยละ) 

51  1-1.4  Petroleum  Ether   1:6   36.13  

52  1-1.4  Petroleum  Ether   1:8   38.19  

53  1-1.4  Petroleum  Ether   1:8   39.31  

54  1-1.4  Petroleum  Ether   1:8   38.19  

55  0.7-1  n-Hexane   1:4   24.56  

56  0.7-1  n-Hexane   1:4   29.63  

57  0.7-1  n-Hexane   1:4   34.00  

58  0.7-1  n-Hexane   1:6   37.81  

59  0.7-1  n-Hexane   1:6   40.56  

60  0.7-1  n-Hexane   1:6   41.75  

61  0.7-1  n-Hexane   1:8   42.44  

62  0.7-1  n-Hexane   1:8   42.56  

63  0.7-1  n-Hexane   1:8   44.25  

64  0.7-1  Petroleum  Ether   1:4   23.13  

65  0.7-1  Petroleum  Ether   1:4   21.81  

66  0.7-1  Petroleum  Ether   1:4   30.19  

67  0.7-1  Petroleum  Ether   1:6   40.25  

68  0.7-1  Petroleum  Ether   1:6   40.94  

69  0.7-1  Petroleum  Ether   1:6   39.06  

70  0.7-1  Petroleum  Ether   1:8   44.00  

71  0.7-1  Petroleum  Ether   1:8   46.56  

72  0.7-1  Petroleum  Ether   1:8   44.13  

73  0.5-0.7  n-Hexane   1:4   24.88  

74  0.5-0.7  n-Hexane   1:4   30.88  

75  0.5-0.7  n-Hexane   1:4   25.31  

76  0.5-0.7  n-Hexane   1:6   38.13  

77  0.5-0.7  n-Hexane   1:6   40.69  
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ชุดที่ ขนาดอนุภาค 

(มิลลิเมตร) 

ตัวทําละลาย สบูดํา : ตัวทําละลาย 

 (กรัม/มิลลิลิตร) 

ปริมาณน้ํามัน 

(รอยละ) 

78  0.5-0.7  n-Hexane   1:6   41.31  

79  0.5-0.7  n-Hexane   1:8   43.50  

80  0.5-0.7  n-Hexane   1:8   45.31  

81  0.5-0.7  n-Hexane   1:8   42.56  

82  0.5-0.7  Petroleum  Ether   1:4   24.25  

83  0.5-0.7  Petroleum  Ether   1:4   28.13  

84  0.5-0.7  Petroleum  Ether   1:4   25.50  

85  0.5-0.7  Petroleum  Ether   1:6   33.06  

86  0.5-0.7  Petroleum  Ether   1:6   33.00  

87  0.5-0.7  Petroleum  Ether   1:6   36.88  

88  0.5-0.7  Petroleum  Ether   1:8   48.31  

89  0.5-0.7  Petroleum  Ether   1:8   41.94  

90  0.5-0.7  Petroleum  Ether   1:8   52.06  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยปริมาณน้ํามันที่สกัดไดในสภาวะตางๆ 

โดยใชสถิติ Duncan 
 



 

การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยปริมาณน้ํามันที่สกัดไดในสภาวะตางๆ 

โดยใชสถิติ Duncan 

 

ขนาดอนุภาคตางกัน 

 

OIL

18 18.6378

18 30.7472

18 33.1506 33.1506

18 36.4278

18 37.0906

1.000 .267 .087

SIZE

> 2.4

1.4-2.4

1-1.4

0.5-0.7

0.7-1

Sig.

Duncana
N 1 2 3

Subset for alpha = .05

Means for groups in homogeneous subsets are displayed.

Uses Harmonic Mean Sample Size = 18.000.a. 

 
 
 
 

ตัวทําละลายตางกัน 

 

OIL

9 32.7178

9 33.5833

9 35.9033

9 36.6744

9 36.9522

9 37.5067

.262

SOLVENT

Ether1-1.4

Hexane1-1.4

Ether0.5-0.7

Ether0.7-1

Hexane0.5-0.7

Hexane0.7-1

Sig.

Duncana
N 1

Subset
for alpha
= .05

Means for groups in homogeneous subsets are displayed.

Uses Harmonic Mean Sample Size = 9.000.a. 
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อัตราสวนตางกัน 

 

OIL

18 26.4844

18 37.7367

18 42.7989

1.000 1.000 1.000

RATIO

1:4

1:6

1:8

Sig.

Duncana
N 1 2 3

Subset for alpha = .05

Means for groups in homogeneous subsets are displayed.

Uses Harmonic Mean Sample Size = 18.000.a. 

 
 

 
 

นอรมัลเฮกเซน 

 

OIL

9 4.3733

9 6.2111

9 6.7022

1.000 1.000 1.000

RATIO

1:4

1:6

1:8

Sig.

Duncana
N 1 2 3

Subset for alpha = .05

Means for groups in homogeneous subsets are displayed.

Uses Harmonic Mean Sample Size = 9.000.a. 

 
 

 
 

ปโตรเลียมอีเทอร 

 

OIL

9 4.1011

9 5.7644

9 6.9811

1.000 1.000 1.000

RATIO

1:4

1:6

1:8

Sig.

Duncana
N 1 2 3

Subset for alpha = .05

Means for groups in homogeneous subsets are displayed.

Uses Harmonic Mean Sample Size = 9.000.a. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
ตารางเปรียบเทียบตะแกรงรอน (Sieve) ขนาดตางๆ 

 



 

ตารางเปรียบเทียบตะแกรงรอน (Sieve) ขนาดตางๆ 

 

Sieve Designation Nominal Sieve Opening 

Standard Mesh inches mm Microns 

25.4 mm 1 in. 1.00 25.4 25400 

22.6 mm 7/8 in. 0.875 22.6 22600 

19.0 mm 3/4 in. 0.750 19.0 19000 

16.0 mm 5/8 in. 0.625 16.0 16000 

13.5 mm 0.530 in. 0.530 13.5 13500 

12.7 mm 1/2 in. 0.500 12.7 12700 

11.2 mm 7/16 in. 0.438 11.2 11200 

9.51 mm 3/8 in. 0.375 9.51 9510 

8.00 mm 5/16 in. 0.312 8.00 8000 

6.73 mm 0.265 in. 0.265 6.73 6730 

6.35 mm 1/4 in. 0.250 6.35 6350 

5.66mm No.3 1/2 0.223 5.66 5660 

4.76 mm No. 4 0.187 4.76 4760 

4.00 mm No. 5 0.157 4.00 4000 

3.36 mm No. 6 0.132 3.36 3360 

2.83 mm No. 7 0.111 2.83 2830 

2.38 mm No. 8 0.0937 2.38 2380 

2.00 mm No. 10 0.0787 2.00 2000 

1.68 mm No. 12 0.0661 1.68 1680 

1.41 mm No. 14 0.0555 1.41 1410 



  

95 

Sieve Designation Nominal Sieve Opening 

Standard Mesh inches mm Microns 

1.19 mm No. 16 0.0469 1.19 1190 

1.00 mm No. 18 0.0394 1.00 1000 

841 μm No. 20 0.0331 0.841 841 

707 μm No. 25 0.0278 0.707 707 

595 μm No. 30 0.0234 0.595 595 

500 μm No. 35 0.0197 0.500 500 

420 μm No. 40 0.0165 0.420 420 

354 μm No. 45 0.0139 0.354 354 

297 μm No. 50 0.0117 0.297 297 

250 μm No. 60 0.0098 0.250 250 

210 μm No. 70 0.0083 0.210 210 

177 μm No. 80 0.0070 0.177 177 

149 μm No. 100 0.0059 0.149 149 

125 μm No. 120 0.0049 0.125 125 

105 μm No. 140 0.0041 0.105 105 

88 μm No. 170 0.0035 0.088 88 

74 μm No. 200 0.0029 0.074 74 

63 μm No. 230 0.0025 0.063 63 

53 μm No. 270 0.0021 0.053 53 

44 μm No. 325 0.0017 0.044 44 

37 μm No. 400 0.0015 0.037 37 
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