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บทสรุปส้าหรับผู้บริหาร 
ชื่อโครงการ : การพัฒนาเครื่องบีบแบบเกลียวอัดส าหรับสกัดน้ ามันจากเมล็ดฟักทองส าหรับอุตสาหกรรม
ขนาดเล็กและขนาดย่อม 
คณะนักวิจัย หน่วยงาน 

1. ดร.รัตนพล พนมวัน ณ อยุธยา  สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร 
2. ดร.ภัทราภรณ์ ศรีสมรรถการ สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร 
3. น.ส.ณัฐธิน ีทรายแก้ว  วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 

ระยะเวลาที่ท้าการวิจัย  2 ปี ระหว่าง ตุลาคม 2559-ตุลาคม 2561 
วัตถุประสงค์ 

เพ่ือพัฒนาเครื่องบีบอัดแบบเกรียวอัดมาสกัดน้ ามันจากเมล็ดฟักทองให้สามารถบีบน้ ามันที่มี
คุณภาพสามารถใช้ได้กับผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และมีศักยภาพในการผลิตเป็นอุตสาหกรรมเชิงพาณิชย์
ต่อไป 
ขอบเขตงานวิจัย 

เพ่ือพัฒนาเครื่องบีบอัดที่มีคุณภาพสามารถสกัดน้ ามันจากเมล็ดฟักทองที่มีสารออกฤทธิ์ทาง
ชีวภาพสูง  
วิธีการวิจัย 
1. ออกแบบและพัฒนาชุดสกัดน้้ามันจากเมล็ดฟักทอง (ปีงบประมาณ 2559)  

1.1 ศึกษาข้อมูลเบื้องต้น และปัญหาในการใช้งานของเครื่องสกัดน้ ามัน เพ่ือน ามาพัฒนาชุดสกัด
น้ ามันส าหรับเมล็ดฟักทองส าหรับอุตสาหกรรมขนาดเล็กและขนาดย่อม 

1.2 ออกแบบชุดสกัดหรือบีบน้ ามันจากเมล็ดฟักทองพันธุ์รวมที่ได้จากพันธุ์ฟักทองที่ผลผลิตเมล็ด
ใหญ่จากโครงการย่อยที่ 1 โดยอาศัยข้อมูลพ้ืนฐานของเครื่องสกัดน้ ามันร่วมกับการออกแบบโดยใช้องค์
ความรู้ทางด้านวิศวกรรมอาหาร 

1.2.1 ท าการหารูปร่างและขนาดที่เหมาะสมของเมล็ดฟักทอง 
Geometric mean diameter = (width × length × thickness)1/3 

  1.2.2 ค านวณหาความหนาแน่นของเมล็ดฟักทอง 

 = m/V 
1.2.3 ค านวณหาสกรูอัด โดยมีระยะพิทช์, เส้นผ่านศูนย์กลางของสกรูอัด ขนาดเพลา  

ความยาวของเพลาอัด และเส้นผ่านศูนย์กลางของกระบอกอัดคงที่ 
2. ปรับปรุงพัฒนา และสร้างชุดสกัดหรือบีบน้้ามันจากเมล็ดฟักทอง (ปีงบประมาณ 2559-2560)  

2.1 สร้างเครื่องบีบอัดน้ ามันจากเมล็ดฟักทองต้นแบบ ส าหรับอุตสาหกรรมผลิตน้ ามันขนาดเล็ก
และขนาดย่อม 



2.2 ทดสอบประสิทธิภาพชุดสกัดหรือบีบน้ ามันจากเมล็ดฟักทองพันธุ์รวมที่ได้จากพันธุ์ฟักทองที่
ผลผลิตเมล็ดใหญ่จากโครงการย่อยที่ 1 รวมทั้งศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการสกัดน้ ามันจากเมล็ดฟักทอง 
โดยมี สายพันธุ์ฟักทอง ความเร็วรอบของแกนเพลา ช่องการไหลน้ ามัน ช่องบีบน้ ามัน โดยสังเกตจาก
ปริมาณน้ ามันที่บีบได้ โดยแบ่งการทดลองออกเป็น 3 ชุดการทดลอง 

 2.2.1 ชุดการทดลองที่ 1 เมล็ดฟักทองที่ตากแห้งปกต ิ
 2.2.2 ชุดการทดลองที่ 2 เมล็ดฟักทองที่ผ่านการคั่วด้วยความร้อนในกะทะ 

2.2.3 ชุดการทดลองที่ 3 เมล็ดฟักทองที่ผ่านการนึ่งด้วยไอน้ า และท าการอบแห้งด้วย
เครื่องอบแห้ง Tray dryer ที่อุณหภูมิ 60oC  

ศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพของเมล็ดฟักทองพันธุ์รวม เพ่ือให้ได้ฐานข้อมูลเบื้องต้นจากการทดสอบหาค่า
คุณสมบัติต่างๆ เช่นการหาขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเฉลี่ยของเมล็ด หาความหนาแนนรวมของเมล็ดฟักทอง
รวม หาปริมาณน้ ามันในเมล็ดฟักทองโดยวิธีการสกัดทางเคมี Soxhlet apparatus ปริมาณความชื้น เป็น
ต้น 

2.3 วิเคราะห์คุณภาพของน้ ามันที่สกัดได้จากเครื่องบีบอัดน้ ามันที่พัฒนาได้ ดังนี้  
2.3.1 วิเคราะห์น้ ามันที่ได้จากเครื่องบีบอัดน้ ามันที่พัฒนาได้ เปรียบเทียบกับน้ ามันที่สกัดได้ 

โดยวิธีการสกัดทางเคมี Soxhlet apparatus โดยวัดคุณภาพทางกายภาพและทางเคมี ได้แก่ ค่า
สีระบบ CIE (L*, a*, b*) ด้วยเครื่องวัดสี (Hunter Lab,  ColorQuest XE 
Spectrophotometer) ค่าความใสของน้ ามัน โดยวัดค่าการส่องผ่านแสงที่ความยาวคลื่น 670 
nm. ด้วยเครื่อง Spectrophotometer (Shahaden and Abdullah, 1995) ค่า Peroxide 
value (ดัดแปลงจาก AOAC, 2005) ปริมาณของแข็งที่ละลายน้ าได้ทั้งหมด (total soluble 
solid) โดยใช้ Hand refractometer 

2.3.2 สารออกฤทธิ์ และสารต้านอนุมูลอิสระ 
- ปริมาณแคโรทีนอยด์รวม (total carotenoids) (ดัดแปลงจาก AOAC, 2000) 

  - Antioxidant activity และค่า IC50 หรือค่าความเข้มข้นของตัวอย่างที่สามารถก าจัด
อนุมูลอิสระสูงสุดได้ร้อยละ 50 โดยวิธี DPPH (2,2-diphenyl-1-picrylhaydrazyl) assay 
[Trorox equivalent antioxidant capacity (TEAC) (ดัดแปลงจาก Manthey, 2004; 
Nanasombat and Wimuttigosol, 2011)  

  2.3.3 รวบรวมข้อมูลคุณภาพทั้งหมด ไปท าการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติ ตามแผนการ
ทดลองแบบ completely Randomized Design (CRD) จ านวน 3 ซ้ า และเปรียบเทียบความแตกต่าง
ของค่าเฉลี่ยโดยวิธี Duncan’s New Multiple Rang Test (DNMRT) (Cochran and Cox, 1992)   
3. ถ่ายทอดและเผยแพร่ผลการวิจัย และจัดท้ารายงานฉบับสมบูรณ์ (ปีงบประมาณ 2560) 

3.1 น าผลการวิจัยที่ ได้  ถ่ายทอดและเผยแพร่ผลงานในการประชุมวิชาการ และใน
วารสารวิชาการ ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีให้กับนักเรียน นักศึกษา ผู้ที่สนใจ และผู้ประกอบการ 

3.2 จัดท ารายงานฉบับสมบูรณ์ 
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ผลการวจัิยและวจิารณ์ 
1. ชุดสกดัน า้มันจากเมลด็ฟักทอง   

ชุดเกลียวอัดได้ออกแบบให้มีเสื้อปลอกเกลียวอัดมีขนาดเท่ากันตลอดความยาว โดยมีความยาว 
11 เซนติเมตร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 4.6 เซนติเมตร มีการเซาะร่องส าหรับทางออกของน้ ามันที่บีบได้
จ านวน 6 ช่อง มีช่องล าเลียงขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2.88 เซนติเมตร เกลียวอัดเป็นชิ้นส่วนที่ใช้ส าหรับ
ล าเลียงและบีบอัดเมล็ดฟักทองมีขนาดความยาว 10.9 เซนติเมตร จ านวน 5 เกลียว ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลางยอดเกลียว 4.56 เซนติเมตร เส้นผ่าศูนย์กลางร่องเกลียว 3.15 เซนติเมตร มีระยะพีท 
3.14 เซนติเมตร ความกว้างของหน้าเกลียว 1.92 เซนติเมตร ความกว้างของร่องเกลียว 1.145 เซนติเมตร
รูระบายกากเมล็ดฟักทองเป็นส่วนของการระบายกากเมล็ดฟักทองที่ท าการบีบน้ ามันเรียบร้อยแล้วมี 
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 เซนติเมตร รูระบายน้ ามันที่บีบอัดได้จากเมล็ดฟักทอง มีการเซาะร่องเป็นรูขนาด 
0.2 เซนติเมตร รอบๆ ปลอกระบายน้ ามัน ใช้มอเตอร์ขนาด ๑ แรงม้า ความเร็วรอบ ๑๔๔๐ รอบต่อนาที 
เป็นเครื่องต้นก าลังส่งก าลังไปยังเกลียวอัดโดยผ่านชุดเกียร์ทดขนาด ๑ ต่อ ๖๐ ท าให้ได้ความเร็วรอบที่
ออกจากเกียร์ทด ๓๑ รอบต่อนาที ส่งถ่ายก าลัง ๑ ต่อ ๓ ผ่านสายพานไปยังเกลียวอัด  

2. การทดลองหาการท างานของชุดสกดัน า้มันจากเมลด็ฟักทอง   
1. ผลการศึกษาวิธีการผึ่งต่อปริมาณการสูญเสียเมล็ดฟักทองญี่ปุ่น 

หลังจากข้ันตอนการล้างเมล็ดฟักทองญี่ปุ่นแล้ว ได้ท าการผึ่งให้แห้งโดยใช้ผ้าขาวบาง                                         
รองเมล็ดฟักทองญี่ปุ่นและเกลี่ยเมล็ดให้เรียบเท่ากันบนโต๊ะในที่ที่มีอากาศถ่ายเทสะดวก และทดสอบ
วิธีการผึ่ง 3 วิธีการดังต่อไปนี้ (1) การผึ่งให้แห้งโดยไม่ใช้พัดลมและแดด (2) ใช้พัดลมและไม่ใช้แสงแดด 
และ (3) ใช้พัดลมและแสงแดด พบว่าการผึ่งให้แห้งในร่มโดยไม่ใช้พัดลมและแสงแดดเป็นเวลา 8-12 
ชั่วโมง นั้นเมล็ดฟักทองญี่ปุ่นเกิดการขึ้นราและเน่าเสียมากที่สุด เนื่องสภาพอากาศไม่สามารถพาความชื้น
ออกจากตัวเมล็ดได้ และปริมาณน้ าที่สูงในเมล็ดฟักทองส่งผลให้เชื้อราเจริญเติบโตได้ การผึ่งให้แห้งโดยใช้
พัดลมและไม่ใช้แสงในระยะเวลาที่เท่ากันนั้น พบว่าเมล็ดฟักทองขึ้นราและเน่าเสียลดลงเหลือร้อยละ 60 
และวิธีการผึ่งที่ใช้พัดลมและแสงแดดท าให้ไม่เกิดการขึ้นราและเน่าเสียของเมล็ดฟักทอง 

2. ผลของอุณหภูมิอบแห้งต่อร้อยละปริมาณน้ ามันที่บีบได้ 
ปริมาณน้ ามันที่บีบได้ในช่วง 60-80 องศาเซลเซียส ท าให้ได้ปริมาณน้ ามันที่บีบได้ พบว่า ปริมาณ

น้ ามันที่บีบได้ในช่วงอุณหภูมิ 60 70 80 องศาเซลเซียส ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่
ระดับความเชื่อม่ันร้อยละ 95 แต่ปริมาณน้ ามันที่ได้จากการบีบน้ ามันที่ 70 องศาเซลเซียส พบว่า ปริมาณ
น้ ามันที่ได้สูงที่สุด ร้อยละ 45.99 ของน้ าหนักเมล็ดทั้งหมด 

3. ผลการศึกษาปริมาณน้ ามันที่บีบได้จากเมล็ดกะเทาะเปลือกและไม่กะเทาะเปลือก 
จากการทดลองกระบวนการผึ่งจึงได้เลือกใช้การผึ่งที่ใช้ลมจากพัดลมและความร้อนจากแสงแดด  

หลังจากนั้นได้ท าการบีบน้ ามันจากเมล็ดที่ผ่านการอบแห้งอุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส ไม่ผ่านการกะเทาะ
เปลือก พบว่าได้ปริมาณน้ ามันร้อยละ 22.56 ของน้ าหนักเมล็ดทั้งหมด จากนั้นท าการศึกษาขั้นตอนการ



กะเทาะเปลือกให้ได้เมล็ดฟักทอง ในกระบวนการเตรียมเมล็ดฟักทอง โดยใช้เครื่องกะเทาะแบบขนาดจาน
กะเทาะ 12 นิ้ว พบว่าได้ปริมาณน้ ามันร้อยละ 39.75 ของน้ าหนักเมล็ดทั้งหมด   

สรุป 
ได้เครื่องบีบน้ ามันที่มีลักษณะเป็นเครื่องบีบอัดแบบสกรูเดี่ยว มีเสื้อปลอกสกรูขนาด

เส้นผ่าศูนย์กลาง 4.6 เซนติเมตร ความยาว 11 เซนติเมตร มีการเซาะร่องส าหรับทางออกของน้ ามันที่บีบ
ไดจ้ านวน 6 ช่อง มีช่องล าเลียงขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2.88 เซนติเมตร สกรูขนาดความยาว 10.9 
เซนติเมตร จ านวน 5 เกลียว ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางยอดเกลียว 4.56 เซนติเมตร เส้นผ่าศูนย์กลางร่อง
เกลียว 3.15 เซนติเมตร มีระยะพีท 3.14 เซนติเมตร ความกว้างของหน้าเกลียว 1.92 เซนติเมตร ความ
กว้างของร่องเกลียว 1.145 เซนติเมตร ใช้มอเตอร์ขนาด ๑ แรงม้า ความเร็วรอบ ๑๔๔๐ รอบต่อนาที เปน็
เครื่องต้นก าลังส่งก าลังไปยังเกลียวอัดโดยผ่านชุดเกียร์ทดขนาด ๑ ต่อ ๖๐ ท าให้ได้ความเร็วรอบที่ออก
จากเกียร์ทด ๓๑ รอบต่อนาที ส่งถ่ายก าลัง ๑ ต่อ ๓ ผ่านสายพานไปยังเกลียวอัด  

ผลของกระบวนการบีบน้ ามัน พบว่า การเตรียมเมล็ดฟักทองควรท าการผึ่งแบบใช้พัดลมและ
แสงแดด แล้วน าไปอบแห้งที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส จากนั้นน าไปกะเทาะเปลือก แล้วจึงน ามาบีบอัด
น้ ามัน ท าให้ได้ปริมาณน้ ามันสูงสุดร้อยละ 39.75 ของน้ าหนักเมล็ดทั้งหมด และมีคุณสมบัติทางกายภาพ
ของฟักทองดีที่สุด โดยให้ค่ากรดไขมัน เป็น 3.29 มิลลิกรัม มีค่าไม่เกินมาตรฐานที่ก าหนดไว้คือ ไม่เกิน 4 
มิลลิกรัมโพแทสเซียมต่อน้ ามัน 1 กรัม 

ข้อเสนอแนะ 
ผลการศึกษาวิจัยที่ได้ ถือเป็นข้อมูลงานด้านการออกแบบเครื่องมือสกัด และการทดสอบ

ประสิทธิภาพของเครื่องมือสกัดน้ ามันที่ถูกออกแบบ สามารถใช้เป็นความรู้ต่อยอดเป็นองค์ความรู้พ้ืนฐาน
ในการศึกษาวิจัยต่อไป เพ่ือให้ได้เครื่องมือที่สามารถสกัดน้ ามันจากเมล็ดพืชชนิดอื่นๆ ได้อีก 
 

ค าส าคัญ : เครื่องบีบอัดน้ ามันแบบสกรูเพลส เมล็ดฟักทอง น้ ามันเมล็ดฟักทอง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทคัดย่อ 



11 

 

 
 

 ในงานวิจัยนี้เป็นการออกแบบและสร้างเครื่องบีบอัดน้ามันจากเมล็ดฟักทอง โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือพัฒนาเครื่องบีบอัดน้ ามันแบบเกรียวอัดมาสกัดน้ ามันจากเมล็ดฟักทองที่ให้น้ ามันที่ได้มีคุณภาพ โดย
การสร้างเครื่องบีบอัดน้ ามัน ขนาดเล็กส าหรับกลุ่มเกษตรกรและเป็นเครื่องมือในการทดลองหาคุณภาพ
ของการสกัดน้ ามันโดยใช้แบบสกรูอัด เครื่องที่จะสร้างข้ึนจะท างานโดยการใช้สกรูอัดสกรูขนาดความยาว 
10.9 เซนติเมตร จ านวน 5 เกลียว ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางยอดเกลียว 4.56 เซนติเมตร เส้นผ่าศูนย์กลาง
ร่องเกลียว 3.15 เซนติเมตร มีระยะพีท 3.14 เซนติเมตร ความกว้างของหน้าเกลียว 1.92 เซนติเมตร 
ความกว้างของร่องเกลียว 1.145 เซนติเมตร รับส่งก าลังขับจากมอเตอร์ไฟฟ้าขนาด 1 แรงม้า ปรับ
ความเร็วรอบ โดยใช้อินเวอร์เตอร์และผ่านชุดเกียร์ทด 1:31 รอบต่อนาที ส่งถ่ายก าลัง 1:3 ผ่านสายพาน
ไปยังเกลียวอัด โดยไดก้ารท างานของสกรูมีหน้าที่ล าเลียงและบีบอัด  

โดยผลของการออกแบบกระบวนการบีบน้ ามัน พบว่า การเตรียมเมล็ดฟักทองควรท าการผึ่งแบบ
ใช้พัดลมและแสงแดด แล้วน าไปอบแห้งที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส จากนั้นน าไปกะเทาะเปลือก แล้วจึง
น ามาบีบอัดน้ ามัน ท าให้ได้ปริมาณน้ ามันสูงสุดร้อยละ 39.75 ของน้ าหนักเมล็ดทั้งหมด และมีคุณสมบัติ
ทางกายภาพของฟักทองดีที่สุด โดยให้ค่ากรดไขมัน เป็น 3.29 มิลลิกรัม มีค่าไม่เกินมาตรฐานที่ก าหนดไว้
คือ ไม่เกิน 4 มิลลิกรัมโพแทสเซียมต่อน้ ามัน 1 กรัม 
 
ค้าส้าคัญ : เครื่องบีบอัดน้ ามันแบบสกรูเพลส เมล็ดฟักทอง น้ ามันเมล็ดฟักทอง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทคัดย่อ 
 
 

 ในงานวิจัยนี้เป็นการออกแบบและสร้างเครื่องบีบอัดน้ามันจากเมล็ดฟักทอง โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือพัฒนาเครื่องบีบอัดน้ ามันแบบเกรียวอัดมาสกัดน้ ามันจากเมล็ดฟักทองที่ให้น้ ามันที่ได้มีคุณภาพ โดย
การสร้างเครื่องบีบอัดน้ ามัน ขนาดเล็กส าหรับกลุ่มเกษตรกรและเป็นเครื่องมือในการทดลองหาคุณภาพ
ของการสกัดน้ ามันโดยใช้แบบสกรูอัด เครื่องที่จะสร้างข้ึนจะท างานโดยการใช้สกรูอัดสกรูขนาดความยาว 
10.9 เซนติเมตร จ านวน 5 เกลียว ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางยอดเกลียว 4.56 เซนติเมตร เส้นผ่าศูนย์กลาง
ร่องเกลียว 3.15 เซนติเมตร มีระยะพีท 3.14 เซนติเมตร ความกว้างของหน้าเกลียว 1.92 เซนติเมตร 
ความกว้างของร่องเกลียว 1.145 เซนติเมตร รับส่งก าลังขับจากมอเตอร์ไฟฟ้าขนาด 1 แรงม้า ปรับ
ความเร็วรอบ โดยใช้อินเวอร์เตอร์และผ่านชุดเกียร์ทด 1:31 รอบต่อนาที ส่งถ่ายก าลัง 1:3 ผ่านสายพาน
ไปยังเกลียวอัด โดยไดก้ารท างานของสกรูมีหน้าที่ล าเลียงและบีบอัด  

โดยผลของการออกแบบกระบวนการบีบน้ ามัน พบว่า การเตรียมเมล็ดฟักทองควรท าการผึ่งแบบ
ใช้พัดลมและแสงแดด แล้วน าไปอบแห้งที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส จากนั้นน าไปกะเทาะเปลือก แล้วจึง
น ามาบีบอัดน้ ามัน ท าให้ได้ปริมาณน้ ามันสูงสุดร้อยละ 39.75 ของน้ าหนักเมล็ดทั้งหมด และมีคุณสมบัติ
ทางกายภาพของฟักทองดีที่สุด โดยให้ค่ากรดไขมัน เป็น 3.29 มิลลิกรัม มีค่าไม่เกินมาตรฐานที่ก าหนดไว้
คือ ไม่เกิน 4 มิลลิกรัมโพแทสเซียมต่อน้ ามัน 1 กรัม 
 
ค้าส้าคัญ : เครื่องบีบอัดน้ ามันแบบสกรูเพลส เมล็ดฟักทอง น้ ามันเมล็ดฟักทอง 
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บทน้า 
 

ฟักทอง (Cucurbita) เป็นผักวงศ์แตงที่มีคุณค่าทางอาหารและยา สามารถปลูกได้ตลอดปีในทุก
ภาคของประเทศไทย ปัจจุบันมีการรับประทานฟักทองทั้งในส่วนเนื้อและเมล็ด ในรูปอาหารเพ่ือสุขภาพ 

หรือเป็นยา (Caili et al, 2006) ฟักทองเป็นแหล่งของคาร์โรทีนอยด์ (carotenoids) เบต้าแคโรทีน (β-
carotene) สารต้านอนุมูลอิสระ (antioxidants) ที่ช่วยป้องกันการเกิดโรคมะเร็ง และสารออกฤทธิ์ที่

ส าคัญอ่ืนๆ ได้แก่ วิตามิน A โฟเลท (folate) และกรดแกมม่าอะมิโนบูไทริก (γ-Aminobutyric acid, 
GABA) (Murkovic, et al., 2002) polysaccharide, para-aminobenzoic acid, sterol, protein 
และ peptide (Appendino, et al. 1999; Kuhlmann, et al., 1999)  ซึ่งมีคุณสมบัติทางเภสัชวิทยา
ต่างๆ เช่น antidiabetic, antihypertension, antihypercholesterolemia, antiinflammation, 
antitumor, immunomodulation, antibacteria, intestinal antiparasitia แ ล ะ  antalgic เ นื้ อ
ฟักทองมีสารโพลีแซคคาไรด์ (polysaccharides) ที่มีคุณสมบัติเป็น hypoglycemic (hypoglycemic 
chemicals) ซึ่งมีผลท าให้เกิดน้ าตาลในเลือดต่ า หรือมีปฏิกิริยาการต้านการมีน้ าตาลในเลือดสูง 
(hypoglycemic/antihyperglycemic) (Xu et al., 2000; Caili et al., 2006) รวมทั้งเฮมิเซลลูโลส 
เซลลูโลส ลิกนิน (lignin) และ resistant starch ซึ ่งเป็นสารพรีไบโอติคส์ (prebiotics) อยู ่สูง 
(Ptitchkina et al., 1998; Noor Aziah et al., 2011) ซึ่งองค์ประกอบเหล่านี้มีคุณสมบัติในการช่วย
ลดความเสี่ยงของโรคต่างๆ เช่น โรคเบาหวาน โรคหลอดเลือดหัวใจอุดตัน ท้องผูก ริดสีดวงทวาร และ
โรคมะเร็งล าไส้ (Mendeloff, 1987; Anderson et al., 1994)  

เมล็ดฟักทองประกอบด้วยน้ ามันที่มีกรดไขมันไม่อ่ิมตัวประมาณร้อยละ 70 มีสารประกอบกลุ่ม  
hydrocarbons, tri-terpenoids, carotenoids, tocopherols  และ phytosterols (Murkovic et al., 
1996; Younis et al., 2000) และยังประกอบด้วย polysaccharides ที่มีคุณสมบัติ hypoglycemic 
(hypoglycemic chemicals) พบมากในน้ ามันจากเมล็ดที่ยังไม่งอก และโปรตีนในเมล็ดที่ก าลังงอก และ
ยังประกอบด้วยโปรตีนที่มีคุณสมบัติต้านเชื้อรา (Antifungal proteins) จึงมีการน าน้ ามันฟักทองมา
บริโภคเพ่ือเสริมสุขภาพ น้ ามันเมล็ดฟักทองมีฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาคือ ฤทธิ์ต้านเบาหวาน ฤทธิ์ต้าน
แบคทีเรีย ฤทธิ์ลดคอเลสเตอรอล ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ฤทธิ์ต้านมะเร็ง ฤทธิ์ปรับปรุงภูมิคุ้มกัน ฤทธิ์ต้าน
การก่อกลายพันธุ์ ฤทธิ์ขับพยาธิ ฤทธิ์ต้านการเกิดนิ่ว และอ่ืนๆ (Caili et al., 2006) ส าหรับการศึกษาทาง
คลินิกวิทยา มีการใช้น้ ามันเมล็ดฟักทองในการบรรเทาความผิดปกติของต่อมลูกหมาก (prostate gland) 
และกระเพาะปัสสาวะ ที่มีสาเหตุมาจาก hyperplasia (Benign prostate hyperplasia, BPH) 
(Schiebel-Schlosser and Friederich, 1998) และพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางอีกทางหนึ่งด้วย  

การศึกษาถึงการบีบน้ ามันจากเมล็ดฟักทองจากฟักทองสายพันธุ์ที่ให้น้ ามัน ที่มีสารอาหารและ
สารออกฤทธิ์ที่ส าคัญสูง เพ่ือน ามาศึกษายืนยันถึงกรรมวิธีการบีบอัดเพ่ือท าให้ได้น้ ามันที่ มีปริมาณ
สารส าคัญของเมล็ดฟักทอง น้ ามันเมล็ดฟักทอง กากที่เหลือจากการหีบน้ ามันเมล็ดฟักทอง สามารถน ามา



พัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารในรูปแบบต่างๆ เพื่อการน าไปใช้ประโยชน์ในการศึกษาทางคลินิกหรือใน
แง่ของสุขภาพต่อไป ซึ่งสามารถน าไปต่อยอดการผลิตในเชิงพาณิชย์ที่สอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้บริโภคในสถานการณ์ปัจจุบัน 

ดังนั้น โครงการวิจัยนี้จึงเป็นการพัฒนาเครื่องบีบอัดน้ ามันแบบเกรียวอัดมาสกัดน้ ามันจากเมล็ด
ฟักทองที่ให้น้ ามันที่ได้มีคุณภาพตามที่ตลาดต้องการ และท าให้ฟักทองเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีมูลค่าเพ่ิม
สูงขึ้น รวมทั้งช่วยยกระดับและส่งเสริมอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปฟักทองให้ได้มาตรฐาน และปลอดภัย
ด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสม ต่อความต้องการของผู้บริโภคและตลาด ซึ่งจะเป็นการเสริมสร้างความมั่นคง
ทางอาหารอีกทางหนึ่งด้วย 
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การตรวจเอกสาร 
 
เนื้อฟักทองมีโปรตีนร้อยละ 25 ไขมันร้อยละ 7 และคาร์โบไฮเดรตร้อยละ 68 ของน้ าหนักแห้ง มี

วิตะมินเอ 1,600 IU เยื่อใยร้อยละ 1.1 และวิตะมินซี 9 มิลลิกรัมต่อฟักทองสด 100 กรัม (Robinson 

และ Decker-Walters, 1997) และเป็นแหล่งของคาร์โรทีนอยด์ (carotenoids, 7,260 g/100 g) เบต้า

แคโรทีน (β-carotene) ที่เป็นสารตั้งต้นของวิตะมินเอ และสารต้านอนุมูลอิสระ (antioxidants) ซึ่งช่วย
ป้องกันการเกิดโรคมะเร็ง รวมทั้งมีสารออกฤทธิ์อ่ืนๆ ได้แก่ โฟเลท (folate) กรดแกมม่าอะมิโนบูไทริก 

(γ-Aminobutyric acid, GABA) (Murkovic, et al., 2002) และสารออกฤทธิ์ที่เป็นประโยชน์ต่อ
สุขภาพ เช่น polysaccharide, para-aminobenzoic acid,  sterol, protein และ peptide 
(Appendino, et al. 1999; Kuhlmann, et al., 1999) จึงท าให้มีการน าเนื้อฟักทองมาบริโภค และ
แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพหลากหลายชนิด (See et al . , 2007; Saeleaw and 
Schleining, 2011) นอกจากการบริโภคเนื้อฟักทองแล้ว ยังสามารถบริโภคส่วนของเมล็ดฟักทองได้อีก
ด้วยซึ่งประกอบด้วย ความชื้น ร้อยละ 29.6 โปรตีน ร้อยละ 4.7 เถ้า ร้อยละ 5.1 ไขมัน ร้อยละ 37.1 และ
เยื่อใยร้อยละ 2.0 และมีแร่ธาตุที่ส าคัญ ได้แก่ แคลเซียม เหล็ก ฟอสฟอรัส และ โซเดียม ในปริมาณ 41.8 
6.3 345.3 และ 3.0 มก./100 ก. ตามล าดับ (ดวงจันทร์ และคณะ, 2549) จะเห็นได้ว่าทั้งเนื้อและเมล็ด
ฟักทองมีคุณค่าอาหารที่ส าคัญและในปริมาณมาก 
 ดังนั้นในโครงการวิจัย จึงเน้นการคัดเลือกสายพันธุ์ฟักทองที่ให้เมล็ดที่มีปริมาณน้ ามันสูง มีเมล็ดที่
มีขนาดใหญ่ขึ้น และจ านวนเมล็ดมากท่ีได้รับการพัฒนาและคัดเลือกสายพันธุ์มาจากโครงการวิจัยย่อยที่ 1
ร่วมกับผลการศึกษาถึงคุณภาพ และปริมาณสารออกฤทธิ์ที่ส าคัญดังที่จะด าเนินการในโครงการนี้ และ
ข้อมูลทางพฤกษเคมีที่จะได้จากโครงการย่อยที่ 2  ซึ่งการใช้เมล็ดในการผลิตน้ ามันจากเมล็ดฟักทองที่
คัดเลือกได้ไปใช้ประโยชน์ต่อสุขภาพให้ผู้ป่วยเฉพาะกลุ่ม เช่น ผู้ป่วยเบาหวาน ผู้ป่วยต่อมลูกหมากโต หรือ
ผู้บริโภคโดยทั่วไป จ าเป็นต้องมีการพัฒนาให้อยู่ในรูปแบบของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารในรูปแบบที่สะดวก
ต่อการบริโภค และเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค จึงเห็นได้ว่า การสกัดน้ ามันจากเมล็ดฟักทองมีความส าคัญ
อย่างสูง ถ้ามีการสกัดที่ถูกวิธี ซึ่งการสกัดที่ท าให้ได้ผลและมีปริมาณมากเป็นวิธีที่ใช้การบีบอัด เพราะท าให้
ได้น้ ามันปริมาณมาก ปลอดภัย การท างานของเครื่องไม่ซับซ้อน และถ้ามีการวิจัยที่หากระบวนการที่
เหมาะสมก็สามารถท่ีจะได้น้ ามันที่มีคุณภาพ และเครื่องที่สกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพสูง ซึ่งสามารถน าไป
ต่อยอดการผลิตในเชิงพาณิชย์ที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคในสถานการณ์ปัจจุบัน  
 ฟักทองเป็นพืชที่มีรายงานการศึกษาถึงประโยชน์ต่อสุขภาพมากมาย ดังที่ได้กล่าวแล้วข้างต้นมี
รายงานการศึกษาถึงคุณสมบัติของฟักทองและเมล็ดฟักทองมากมาย ดังนี้  
 ฤทธิ์ต้านเบาหวาน มีการศึกษาฟักทองมากในส่วนที่เกี่ยวกับฤทธิ์ต้านเบาหวาน โดยสารที่ท าให้
น้ าตาลในเลือดต่ าคือ polysaccharide จากเนื้อฟักทอง น้ ามันจากเมล็ด และโปรตีนจากเมล็ดที่เริ่ม
งอก (Li et al., 2003) โดยโพลีแซคคาไรด์ในฟักทองสามารถเพิ่มปฏิกิริยาของสารต้านอนุมูลอิสระ 



SOD และ GSH-Px และลดปริมาณ MDA ในเซรุ่มของหนูที่เป็นก้อนเนื้อ (tumor mice serum) ได้ 
(Xu et al., 2000) ส่วนการให้น้ ามันเมล็ดฟักทองมีผลในการปรับ parameter ที่มีการเปลี่ยนแปลง
ในช่วงของการเกิด arthritis โดยเฉพาะในช่วง chronic phase ของสัตว์ทดลองได้ (Fahim et al., 
1995; Caili et al., 2006) นอกจากนี้ การให้ยา felodipine หรือ captopril เดี่ยวๆ หรือร่วมกับน้ ามัน
ฟักทองกับกลุ่มหนูที่ถูกเหนี่ยวน าให้ความดันโลหิตสูง มีผลท าให้ค่า free radical scavengers ดีขึ้นทั้งใน
หัวใจและในไต (Zuhair et al., 2000)  

ฤทธิ์ขับพยาธิ พบว่าเมล็ดฟักทองเมื่อรับประทานสดหรือชนิดที่ผ่านการอบแล้ว พบว่าสามารถ
บรรเทาอาการปวดเกร็งท้องและอาการไม่สบายเนื่องมาจากพยาธิได้ การศึกษาในลูกสุนัขซึ่งท าให้มีพยาธิ
ตัวแบน (Heterophyes)  เมื่อให้สารสกัดน้ าของเมล็ดฟักทองพบว่าให้ผลเป็นที่น่าพอใจ นอกจากนี้เมื่อให้
สารสกัดเมล็ดฟักทองร่วมกับสารสกัด areca nut ให้ผลดีมากกว่าการให้สารสกัดเดี่ยวๆชนิดใดชนิดหนึ่ง 
(Mahmoud et al., 2002) ส าหรับการศึกษาทางพรีคลินิก พบว่าปริมาณต่ าสุดของเมล็ดฟักทองที่
สามารถใช้ขับพยาธิได้ (minimum inhibitory concentration) คือ 23 กรัม ในน้ ากลั่น 100 มิลลิลิตร 
(Diaz Obregon et al., 2004) 

จะเห็นได้ว่า รายงานผลของฟักทองต่อสุขภาพ และฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาโดยเฉพาะส่วนของเมล็ด
มักมาจากสายพันธุ์ที่มีการปลูกอยู่ในยุโรปหรือจีน ซึ่งเป็นเมืองหนาว ดังนั้น การปรับปรุงสายพันธุ์ฟักทอง
ในประเทศไทยจากสายพันธุ์ที่เจริญได้ดีในเขตร้อน เพ่ือให้ได้สายพันธุ์ที่มีเมล็ดจ านวนมากและให้น้ ามัน
ปริมาณสูง เนื้อฟักทองและเมล็ดฟักทองอาจมีการเปลี่ยนแปลงในส่วนของสารประกอบ หรือสารออกฤทธิ์ 
รวมทั้งฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา  
การสกัดน้ ามันจากเมล็ดฟักทองจึงควรที่จะมีการศึกษาถึงกระบวนการสกัดและเครื่องมือที่เหมาะสมใน
การสกัด พบว่า การสกัดด้วยวิธีทางกลที่ใช้การอัดแบบเป็นเกลียวอัด ท าให้ได้ผลผลิตที่มากกว่าวิธีการอัด
แบบอ่ืน ถึงแม้จะน้อยกว่าการสกัดโดยใช้สารละลาย แต่ก็สามารถที่ท าได้โดยมีความปลอดภัยจากการ
ปนเปื้อนของสารละลาย กระบวนการไม่ยุ่งยาก ราคาไม่แพง ได้มีการสร้างเครื่องหีบปาล์มน้ ามันแบบ
เกลียวอัดเป็นตัวบีบอัดผลปาล์มน้ ามันสด โดยใช้ก าลังมอเตอร์ต้นก าลังขนาด 1 แรงม้า สามารถหีบผล
ปาล์มน้ ามันสดจ านวน 3 กิโลกรัม ภายในเวลา 18 นาที (ธนวิทย์ และ เฉลิม, 2011) ได้มีการศึกษาถึง
ความเหมาะสมทางด้านเศรษฐศาสตร์ในการสร้างโรงสกัดน้ ามันถั่วเหลือง และถั่วลิสงดิบขนาดเล็กส าหรับ
กลุ่มเกษตรกรในท้องถิ่นภาคเหนือของประเทศโดยใช้เครื่องสกัดน้ ามันแบบบีบอัดด้วยสกรูเป็น
เครื่องต้นแบบ ซึ่งถือว่าเป็นการเพ่ิมมูลค่าผลิตผล และทางเลือกอีกทางเลือกหนึ่งของเกษตรกรในการขาย
ผลิตผลของตนมีการเปรียบเทียบผลทางด้านเศรษฐศาสตร์กับความเหมาะสมในการใช้เครื่องสกัดแบบนี้ 
โดยใช้เครื่องสกัดแบบบีบอัดด้วยสกรู 4 รุ่น ด้วยขนาดและราคาที่เหมาะสมกับกลุ่มเกษตรกรท้องถิ่น
เครื่องสกัดแบบบีบอัดด้วยสกรูถูกเลือกมาศึกษาด้วยกัน 4 รุ่นด้วยขนาดและราคาที่เหมาะสมกับกลุ่ม
เกษตรกรท้องถิ่น โดยดูจากอัตราผลตอบแทนและระยะเวลาคืนทุน (อาชัย และคณะ, 2003) จึงได้มี
แนวคิดที่จะพัฒนาเครื่องบีบอัดเมล็ดฟักทองโดยมีลักษณะเป็นเกลียวอัด (screw press) และหา
กระบวนการอัดน้ ามันที่มีคุณภาพ เพ่ือน ามาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งการ
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น าไปใช้ประโยชน์ในการศึกษาทางคลินิกหรือในแง่ของสุขภาพ และสามารถท าให้กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูก
ฟักทองมีการบีบน้ ามันเองได้ โดยกระบวนการไม่ซับซ้อน เพ่ิมรายได้ให้กับเกษตรกรเอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



วิธีการวิจัย 
 
1. ออกแบบและพัฒนาชุดสกัดน้้ามันจากเมล็ดฟักทอง (ปีงบประมาณ 2559)  

1.1 ศึกษาข้อมูลเบื้องต้น และปัญหาในการใช้งานของเครื่องสกัดน้ ามัน เพ่ือน ามาพัฒนาชุดสกัด
น้ ามันส าหรับเมล็ดฟักทองส าหรับอุตสาหกรรมขนาดเล็กและขนาดย่อม 

1.2 ออกแบบชุดสกัดหรือบีบน้ ามันจากเมล็ดฟักทองพันธุ์รวมที่ได้จากพันธุ์ฟักทองที่ผลผลิตเมล็ด
ใหญ่จากโครงการย่อยที่ 1 โดยอาศัยข้อมูลพ้ืนฐานของเครื่องสกัดน้ ามันร่วมกับการออกแบบโดยใช้องค์
ความรู้ทางด้านวิศวกรรมอาหาร 

1.2.1 ท าการหารูปร่างและขนาดที่เหมาะสมของเมล็ดฟักทอง 
Geometric mean diameter = (width × length × thickness)1/3 

  1.2.2 ค านวณหาความหนาแน่นของเมล็ดฟักทอง 

 = m/V 
1.2.3 ค านวณหาสกรูอัด โดยมีระยะพิทช์, เส้นผ่านศูนย์กลางของสกรูอัด ขนาดเพลา  

ความยาวของเพลาอัด และเส้นผ่านศูนย์กลางของกระบอกอัดคงที่ 
 
2. ออกแบบกระบวนการผลิตน้้ามันจากเมล็ดฟักทอง (ปีงบประมาณ 2559)  

1. เตรียมเมล็ดฟักทอง โดยเริ่มจากการน าเมล็ดฟักทองมาแยกเยื่อและเมล็ดออกจากกัน ก่อน
น าไปล้างท าความสะอาด แล้วจึงน ามาผึ่งให้แห้ง ด้วยวิธีที่แตกต่างกัน โดยใช้  ผ้าขาวบางรองเมล็ดฟักทอง
ที่เกลี่ยเมล็ดให้เรียบเท่ากันบนโต๊ะในที่ที่มีอากาศถ่ายเทสะดวก เป็นระยะเวลา  8-12 ชั่วโมง แยก
กระบวนการผึ่งดังนี้  

 1.1 การผึ่งให้แห้งโดยไม่ใช้พัดลมและแดด 
 1.2 การผึ่งให้แห้งโดยใช้พัดลมและไม่ใช้แสงแดด 
 1.3 การผึ่งให้แห้งโดยใช้พัดลมและแสงแดด 
2.  หาเวลาในการอบแห้ งที่ อุณหภูมิ  60 70 และ 80 องศาเซลเซียส จนมีความชื้น                     

มาตรฐานเปียกร้อยละ 2-3 มีวิธีการด าเนินดังนี้ 
  2.1 ชั่งน้ าหนักเมล็ดฟักทองญี่ปุ่นประมาณ 5 กรัมอุณหภูมิละ 20 ตัวอย่าง 
  2.2 อบอุณหภูมิที่ 60 70 และ 80 องศาเซลเซียส 
  2.3 น าตัวอย่างออกมาวัดความชื้น ทุกๆ 30 นาที และบันทึกค่าเพ่ือ น าไปวิเคราะห์
กราฟ (Drying Curve) และหาเวลาที่เหมาะสมในการอบ 

3. อบเมล็ดฟักทองญี่ปุ่นตามสภาวะอบแห้งที่ได้ โดยท าการอบเมล็ดฟักทองที่ผ่านการแยกเยื่อ
และล้างมาแล้ว ที่อุณหภูมิต่างกัน (60 70 และ 80 องศาเซลเซียส) ตามเวลาที่ได้จากการหาความชื้น
มาตรฐานเปียกร้อยละ 2-3 
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4. กะเทาะเปลือกเมล็ดฟักทองด้วยเครื่องกะเทาะเปลือก แบบขนาดจานกะเทาะ 12 นิ้ว   โดย
อาศัยแกนใบมีดหมุนเหวี่ยงรับแรงขับหมุนตรงจากมอเตอร์ไฟฟ้า และภายในกรอบทรงกรวย                
ที่ครอบแกนหมุนใบมีดจะมีชุดใบมีดอีก 2 ใบ ยึดติดอยู่กับตัวเสื้อชุดกะเทาะเพ่ือเป็นตัวปะทะเมล็ด              
ที่ถูกขับเหวี่ยงมากับใบมีดหมุนเหวี่ยงและยังมีแผ่นเหล็กโค้งอยู่ด้านในเพ่ือกันไม่ให้เมล็ดที่ถูกกะเทาะ         
แล้วหมุนกลับไปถูกกะเทาะซ้ าอีก เมื่อเมล็ดแตกจะตกลงทางช่องออกเมล็ดและลงมาในภาชนะรองรับ
เมล็ด  

5. บีบน้ ามันด้วยใช้เครื่องแบบสกรูอัดในกระบอก อาศัยการบีบอัดของเกลียวสกรู ในกระบอกอัด 
เพ่ือบีบให้น้ ามันในเมล็ดฟักทองญี่ปุ่นไกลออกมา โดยให้ความร้อนในขณะบีบน้ ามันที่ระดับอุณหภูมิต่ า 
(55-60 องศาเซลเซียส)  

6. ตรวจวัดคุณสมบัติทางกายภาพและเคมีของน้ ามันที่ได้ ท าการตรวจวัดคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 
   6.1 การหาร้อยละปริมาณผลผลิต (% Yield) ท าได้จากสูตรการหาปริมาณร้อยละ

ผลผลิต (ภาคผนวก ง-1) 
   6.2 การวัดค่าสีในระบบ CIE โดยวัดค่า L * (ความสว่างของสี) a * (ค่าสีแดง-เขียว) และ

ค่า b * (ค่าสีเหลืองน้ าเงิน) (อัครเดช, 2551) โดยใช้เครื่องวัดสียี่ห้อ Hunter lab (ภาคผนวก ง-2) 
   6.3 การวัดค่าปริมาณน้ าและสิ่งที่เหยได้ โดยใช้ตู้อบลมร้อน (Hot air oven)        ท า

การอบตัวอย่างน้ ามันเมล็ดฟักทองญี่ปุ่น เป็นเวลา 2 ชั่วโมง ที่อุณหภูมิ 105 องศาเซลเซียส 
(พรบ.น้ ามันและไขมัน, 2543) จากนั้นน ามาค านวณตามวิธี AOAC (ภาคผนวก                 ง-3) 

   6.4 การวัดค่าความถ่วงจ าเพาะ โดยใช้ไฮโดรมิเตอร์ ท าการเติมน้ ามันเมล็ดฟักทองญี่ปุ่น
ลงในกระบอกตวง น าไฮโดรมิเตอร์จุ่มลงในกระบอกตวง จากนั้นอ่านค่า และค านวณตามสูตร
ความถ่วงจ าเพาะ (ภาคผนวก ง-4) 

   6.5 การวัดค่าความหนืด โดยใช้เครื่องวัดความหนืดชนิดแกนหมุน Brookfield 
rheometer DV-I Prime ก าหนดความเร็วของแกนหมุน จดค่า cP ที่เวลา 30 วินาที 1 นาที 
และ 1.50 นาที สังเกตและบันทึกผลการทดลอง (ภาคผนวก ง-5) 

   6.6 การวัดค่ากรดไขมัน โดยชั่งน้ ามันตัวอย่าง 10 มิลลิลิตร และตวงไอโซโพรพิลด้วย
กระบอกตวง 50 มิลลิลิตร และหยดฟินอล์ฟทาลีนอินดิเคเตอร์ 3-5 หยด เขย่ารวมกัน                     
ในขวดรูปชมพู่ จากนั้นเตรียมสารละลายด่างความเข้มข้น 0.1 นอร์มอล  ใส่ในบิวเรท                    
เปิดไล่อากาศพร้อมใช้งานและจดค่าเริ่มต้นไว้  ค่อยๆ หยดสารละลายด่างจากบิวเรท                      
ลงในขวดรูปชมพู่พร้อมเขย่าให้เข้ากัน หยดลงจนกว่าจะเปลี่ยนเป็นสีชมพู และจดค่าสิ้นสุดของ
บิวเรทไว้ เพื่อน าไปใช้ค านวณต่อไป (ภาคผนวก ง-6) 

 
 
 
 



ผลการวิจัย และวิจารณ์ 
 

1. ชุดสกัดน้้ามันจากเมล็ดฟักทอง 
การออกแบบชุดเกลียวอัดและส่งก้าลัง 
ชุดเกลียวอัดได้ออกแบบให้มีเสื้อปลอกเกลียวอัดมีขนาดเท่ากันตลอดความยาว โดยมีขนาด

เส้นผ่าศูนย์กลาง 4.6 เซนติเมตร ความยาว 11 เซนติเมตร มีการเซาะร่องส าหรับทางออกของน้ ามันที่บีบ
ได้จ านวน 6 ช่อง มีช่องล าเลียงขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2.88 เซนติเมตร น าเมล็ดฟักทองเข้าไปยังสกรูอัด 
ดังแสดงในภาพที่ 1    

 
 

ภาพที่ 1 เสื้อปลอกของเกลียวอัด 
 

เกลียวอัดเป็นชิ้นส่วนที่ใช้ส าหรับล าเลียงและบีบอัดเมล็ดฟักทองมีขนาดความยาว 10.9 
เซนติเมตร จ านวน 5 เกลียว ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางยอดเกลียว 4.56 เซนติเมตร เส้นผ่าศูนย์กลางร่อง
เกลียว 3.15 เซนติเมตร มีระยะพีท 3.14 เซนติเมตร ความกว้างของหน้าเกลียว 1.92 เซนติเมตร ความ
กว้างของร่องเกลียว 1.145 เซนติเมตร   เป็นส่วนส าคัญส าหรับการออกแบบเครื่องอัด โดยการออกแบบ
เกลียวอัด จะใช้หลักการออกแบบสกรูแบบลูกถ้วยเป็นเกลียวอัดมีขนาดเท่ากันตลอดความยาวแกน มี
ความลึกสม่ าเสมอตลอดทั้งแกนอัด โดยใช้สมการ  

le = np 
le = ระยะทางที่สกรูเคลื่อนที่ได้ตามแนวของสกรู 
n = ปากระยะของหลีด 
p = ระยะพิทช์ 
ในการใช้งาน ความเร็วรอบของเกลียวอัดใช้อยู่ในความเร็ว ๓๑ รอบต่อนาที ซึ่งเป็นความเร็วรอบสูงสุดที่
เครื่องออกแบบท าได้ 
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ภาพที่ 2 ลักษณะของเกลียวอัด 
 

ส่วนของรูระบายกากเมล็ดฟักทองเป็นส่วนของการระบายกากเมล็ดฟักทองที่ท าการบีบน้ ามัน
เรียบร้อยแล้วมี ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 เซนติเมตร 

 
 

ภาพที่ 3 ลักษณะของรูระบายกาก 
 

ส่วนของรูระบายน้ ามันที่บีบอัดได้จากเมล็ดฟักทอง มีการเซาะร่องเป็นรูขนาด 0.2 เซนติเมตร 
รอบๆ ปลอกระบายน้ ามัน 



 
 

ภาพที่ 4 ลักษณะของร่องระบายน้ ามันเกลียวอัด 
 

ในงานนี้ใช้มอเตอร์ขนาด ๑ แรงม้า ความเร็วรอบ ๑๔๔๐ รอบต่อนาที เป็นเครื่องต้นก าลังส่งก าลังไป
ยังเกลียวอัดโดยผ่านชุดเกียร์ทดขนาด ๑ ต่อ ๖๐ ท าให้ได้ความเร็วรอบท่ีออกจากเกียร์ทด ๓๑ รอบต่อ
นาท ีส่งถ่ายก าลัง ๑ ต่อ ๓ ผ่านสายพานไปยังเกลียวอัด ดังแสดงในภาพที่ 5 

 
 

ภาพที่ 5 ลักษณะการถ่ายทอดก าลังของเครื่องบีบน้ ามันเกลียวอัด 
การออกแบบเครื่องบีบน้ ามันเมล็ดฟักทองตามหลักการทางทฤษฎีที่ได้จากการศึกษา มีขนาด 76 x 

180 x 76 เซนติเมตร โดยการป้อนเมล็ดฟักทองเข้าไปยังเครื่องทางด้านช่องป้อนทางด้านบนของกระบอก
อัด แล้วเกลียวอัดล าเลียงหมุนล าเลียงเมล็ดฟักทองผ่านเกลียวอัดท าให้เกิดการบีบอัดแตกละเอียด และ
ล าเลียงออกมาทางด้านหน้าของเครื่องทางช่องออกของรูระบายการ ดังแสดงในภาพที่ 6  
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ภาพที่ 6 ลักษณะของเครื่องบีบน้ ามันจากเมล็ดฟักทอง 
เมื่อเปิดเครื่องท างาน แล้วใส่วัตถุดิบลงไปในสกรูจะท าการล าเลียงไปที่หัวบีบจนเนื้อวัตถุดิบเต็ม

หน้าแปลนหัวบีบ สกรูก็จะท าการบีบอัดเนื้อวัสดุและท าให้น้ ามันในเนื้อวัสดุถูกบีบออกตรงทางออกของ
น้ ามัน และกากที่ได้จากการบีบก็ออกมาทางช่องทางออกของกาก 
 

ในการทดลองบีบอัดน้ ามันเมล็ดฟักทอได้ศึกษาขั้นตอนการเตรียมเมล็ดฟักทองญี่ปุ่นก่อนการบีบ
น้ ามัน โดยศึกษากระบวนการการผึ่ง 3 วิธี ได้แก่ การผึ่งให้แห้งโดยไม่ใช้พัดลมและแดด การผึ่งให้แห้งโดย
ใช้พัดลมและไม่ใช้แสงแดด และการผึ่งให้แห้งโดยใช้พัดลมและแสงแดด การอบแห้งที่อุณหภูมิ 60 70 
และ 80 องศาเซลเซียส จนมีความชื้นร้อยละ 2-3 และการกะเทาะเปลือก โดยแบ่งเป็นการกะเทาะและไม่
กะเทาะเปลือก เพ่ือหาวิธีการบีบน้ ามันเมล็ดฟักทองที่ได้ปริมาณของน้ ามันและคุณภาพที่มีต่อคุณสมบัติ
ของน้ ามันเมล็ดฟักทอง ได้ผลการศึกษาดังนี้ 
 

4. ผลการศึกษาวิธีการผึ่งต่อปริมาณการสูญเสียเมล็ดฟักทองญี่ปุ่น 
หลังจากขั้นตอนการล้างเมล็ดฟักทองญี่ปุ่นแล้ว ได้ท าการผึ่ งให้แห้งโดยใช้ผ้าขาวบาง                                         

รองเมล็ดฟักทองญี่ปุ่นและเกลี่ยเมล็ดให้เรียบเท่ากันบนโต๊ะในที่ที่มีอากาศถ่ายเทสะดวก  และทดสอบ
วิธีการผึ่ง 3 วิธีการดังต่อไปนี้ (1) การผึ่งให้แห้งโดยไม่ใช้พัดลมและแดด (2) ใช้พัดลมและไม่ใช้แสงแดด 
และ (3) ใช้พัดลมและแสงแดด จากการทดลองให้ผลดังตารางที่ 1 
 

 
 

 



ตารางที่ 1 ผลการศึกษาวิธีการผึ่งต่อปริมาณการสูญเสียเมล็ดฟักทอง 

วิธีการผึ่ง 
การขึ้นราและเน่าเสีย 
(ร้อยละโดยน้้าหนัก) 

รูปตัวอย่างเมล็ดฟักทองที่ได้จาก
กระบวนการผึ่ง 

การผึ่งโดยไม่ใช้      
พัดลมและแดด 

90 

 

การผึ่งโดยใช้พัดลม
และไม่ใช้แสงแดด 

60 

 

การผึ่งโดยใช้พัดลม
และแสงแดด 

ไม่มีการข้ึนราและเน่าเสีย 

 
 

พบว่าการผึ่งให้แห้งในร่มโดยไม่ใช้พัดลมและแสงแดดเป็นเวลา 8-12 ชั่วโมง นั้นเมลด็ฟักทอง
ญี่ปุ่นเกิดการขึ้นราและเน่าเสียมากที่สุด เนื่องสภาพอากาศไม่สามารถพาความชื้นออกจากตัวเมล็ดได้ และ
ปริมาณน้ าที่สูงในเมล็ดฟักทองส่งผลให้เชื้อราเจริญเติบโตได้ การผึ่งให้แห้งโดยใช้พัดลมและไม่ใช้แสงใน
ระยะเวลาที่เท่ากันนั้น พบว่าเมล็ดฟักทองญี่ปุ่นขึ้นราและเน่าเสียลดลงเหลือร้อยละ 60 และวิธีการผึ่งที่ใช้
พัดลมและแสงแดดท าให้ไม่เกิดการข้ึนราและเน่าเสียของเมล็ดฟักทองญี่ปุ่น  
 

5. ผลของอุณหภูมิอบแห้งต่อร้อยละปริมาณน้ ามันที่บีบได้ 
ปริมาณน้ ามันที่บีบได้ในช่วง 60-80 องศาเซลเซียส ท าให้ได้ปริมาณน้ ามันที่บีบได้ดังภาพที่ 7 
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ภาพที่ 7 ผลของอุณหภูมิอบแห้งต่อปริมาณน้ ามันที่ได้ 
จากภาพที่ 7 พบว่า ปริมาณน้ ามันที่บีบได้ในช่วงอุณหภูมิ 60 70 80 องศาเซลเซียส ไม่มีความ

แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 แต่ปริมาณน้ ามันที่ได้จากการบีบ
น้ ามันที่ 70 องศาเซลเซียส พบว่า ปริมาณน้ ามันที่ได้สูงที่สุด ร้อยละ 45.99 ของน้ าหนักเมล็ดทั้งหมด 
 

6. ผลการศึกษาปริมาณน้ ามันที่บีบได้จากเมล็ดกะเทาะเปลือกและไม่กะเทาะเปลือก 
จากการทดลองกระบวนการผึ่งจึงได้เลือกใช้การผึ่งที่ใช้ลมจากพัดลมและความร้อนจากแสงแดด  

หลังจากนั้นได้ท าการบีบน้ ามันจากเมล็ดที่ผ่านการอบแห้งอุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส ไม่ผ่านการกะเทาะ
เปลือกด(ภาพที่ 9) พบว่าได้ปริมาณน้ ามันร้อยละ 22.56 ของน้ าหนักเมล็ดทั้งหมด จากนั้นท าการศึกษา
ขั้นตอนการกะเทาะเปลือกให้ได้เมล็ดฟักทอง (ภาพท่ี 9) ในกระบวนการเตรียมเมล็ดฟักทอง โดยใช้เครื่อง
กะเทาะแบบขนาดจานกะเทาะ 12 นิ้ว พบว่าได้ปริมาณน้ ามันร้อยละ 39.75 ของน้ าหนักเมล็ดทั้งหมด  
ดังภาพที่ 8       
                  

 
 

ภาพที่ 8 เครื่องกะเทาะเปลือก 
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(ก) กะเทาะเปลือก (ข) ไม่กะเทาะเปลือก 
 

ภาพที่ 9 เมล็ดฟักทองที่ได้รับการกะเทาะเปลือก (ก) และไม่กะเทาะเปลือก (ข) 
 

ตารางท่ี 2 ผลการทดสอบบีบน้ ามันเมล็ดฟักทองญี่ปุ่นแบบกะเทาะเปลือกและไม่กะเทาะเปลือก 

เมล็ดฟักทองญี่ปุ่น ร้อยละของน้้ามันที่ได้ ลักษณะกากที่ได้จากการบีบน้้ามัน 

แบบกะเทาะเปลือก 39.75 ± 3.15 

 

แบบไม่กะเทาะเปลือก 22.56 ± 1.92 

 
 
หมายเหตุ : 1) เมล็ดฟักทองที่ใช้ในการทดลองคือเมล็ดที่ผ่านการอบอุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส 

2) ร้อยละของน้ ามันที่ได้ = (ปริมาณน้ ามัน (กรัม) / น้ าหนักเมล็ดทั้งหมด (กรัม)) x 100 
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สรุปผลการศึกษา 
 

จากการออกแบบเครื่องบีบน้ ามันจากเมล็ดฟักทอง ท าให้ได้เครื่องบีบน้ ามันที่มีลักษณะเป็นเครื่อง
บีบอัดแบบสกรูเดี่ยว มีเสื้อปลอกสกรูขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 4.6 เซนติเมตร ความยาว 11 เซนติเมตร มี
การเซาะร่องส าหรับทางออกของน้ ามันที่บีบได้จ านวน 6 ช่อง มีช่องล าเลียงขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2.88 
เซนติเมตร สกรูขนาดความยาว 10.9 เซนติเมตร จ านวน 5 เกลียว ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางยอดเกลียว 
4.56 เซนติเมตร เส้นผ่าศูนย์กลางร่องเกลียว 3.15 เซนติเมตร มีระยะพีท 3.14 เซนติเมตร ความกว้างของ
หน้าเกลียว 1.92 เซนติเมตร ความกว้างของร่องเกลียว 1.145 เซนติเมตร ใช้มอเตอร์ขนาด ๑ แรงม้า 
ความเร็วรอบ ๑๔๔๐ รอบต่อนาที เป็นเครื่องต้นก าลังส่งก าลังไปยังเกลียวอัดโดยผ่านชุดเกียร์ทดขนาด ๑ 
ต่อ ๖๐ ท าให้ได้ความเร็วรอบที่ออกจากเกียร์ทด ๓๑ รอบต่อนาที ส่งถ่ายก าลัง ๑ ต่อ ๓ ผ่านสายพานไป
ยังเกลียวอัด  

ผลของกระบวนการบีบน้ ามัน พบว่า การเตรียมเมล็ดฟักทองควรท าการผึ่งแบบใช้พัดลมและ
แสงแดด แล้วน าไปอบแห้งที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส จากนั้นน าไปกะเทาะเปลือก แล้วจึงน ามาบีบอัด
น้ ามัน ท าให้ได้ปริมาณน้ ามันสูงสุดร้อยละ 39.75 ของน้ าหนักเมล็ดทั้งหมด และมีคุณสมบัติทางกายภาพ
ของฟักทองดีที่สุด โดยให้ค่ากรดไขมัน เป็น 3.29 มิลลิกรัม มีค่าไม่เกินมาตรฐานที่ก าหนดไว้คือ ไม่เกิน 4 
มิลลิกรัมโพแทสเซียมต่อน้ ามัน 1 กรัม 
 
5.2 ข้อเสนอแนะ 
 เนื่องจากการท างานในการศึกษาเครื่องบีบน้ ามันเมล็ดฟักทอง ในปีนี้ (พ.ศ. 2559) เมล็ดฟักทอง
พันธ์ที่ท าการวิจัยมีไม่เพียงพอต่อการทดลองหาประสิทธิภาพเครื่อง จึงได้ใช้เมล็ดฟักทองญี่ปุ่นมาท าการ
ทดลองแทน แต่ก็ไม่ได้มากนักเนื่องจากสภาพอากาศค่อนข้างแล้ง จึงท าการทดลองได้แค่การท างานของ
เครื่อง ว่าท างานได้หรือไม่ แต่ยังไม่ได้ทราบถึงประสิทธิภาพเครื่องที่แท้จริงจากเมล็ดฟักทองพันธุ์ที่ให้
น้ ามัน จึงควรท าการศึกษาต่อโดยใช้เมล็ดฟักทองพันธุ์น้ ามัน และต้องมีปริมาณเพียงพอต่อการทดลอง 
เพ่ือหาคุณสมบัติทางกายภาพและเคมีที่ถูกต้อง ตลอดจนศึกษาอายุการเก็บรักษาของน้ ามันเมล็ดฟักทอง
ต่อไป 
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การน้าเสนอผลงาน 
1. ได้ร่วมน าเสนอในงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ๒๕๖๑ (Thailand Research Expo 2018)” 

ในระหว่างวันที่ 9-13 สิงหาคม 2561 ณ ห้องบางกอกคอนเวนชัน ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทาราแก-
รนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ  
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2. ได้น าเสนอภาคโปสเตอร์ในการประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 17: The 17th National 
Horticultural Congressวันที่ 19-21 พย. 2561 ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่ 

 
การพัฒนาเคร่ืองบีบอัดน า้มันจากเมลด็ฟักทอง 

 
Development of pumpkin seed oil pressing machine 

 
รัตนพล พนมวนั ณ อยธุยา1* ภทัราภรณ์ ศรีสมรรถการ1 และ ณฐัธินี ทรายแก้ว1 

Rattanapol Phanomvan Na Ayudhya1*, Pattharaporn Srisamatthakarn1 and Nuttinee Saikeaw2  

 
บทคดัย่อ: งานวิจยันีม้ีวตัถปุระสงค์เพื่อพฒันาเคร่ืองบีบอดัแบบเกรียวอดัมาสกดัน า้มนัจากเมลด็ฟักทองทีใ่ห้น า้มนั
ที่ได้มีคณุภาพ โดยการสร้างเคร่ืองบีบอดัน า้มนั ขนาดเลก็ส าหรับกลุม่เกษตรกรและเป็นเคร่ืองมอืในการทดลองหา
คณุภาพของการสกดัน า้มนั โดยออกแบบสกรูอดัเป็นสกรูที่ท าจากสแตนเลสสตีล ขนาดความยาว 10.9 เซนตเิมตร 
จ านวน 5 เกลยีว ขนาดเส้นผา่ศนูย์กลางยอดเกลยีว 4.56 เซนตเิมตร เส้นผา่ศนูย์กลางร่องเกลยีว 3.15 เซนติเมตร มี
ระยะพีท 3.14 เซนติเมตร รับสง่ก าลงัขบัจากมอเตอร์ไฟฟ้าขนาด 1 แรงม้า ปรับความเร็วรอบ โดยใช้อินเวอร์เตอร์และ
ผา่นชดุเกียร์ทด 1:60 ท าให้ความเร็วรอบสกรูได้ 31 รอบตอ่นาที สง่ถ่ายก าลงั 1:3 ผา่นสายพานไปยงัเกลยีวอดั เพื่อ
ท าหน้าทีบ่ีบอดัและล าเลยีง พบวา่ การเตรียมเมลด็ฟักทองควรท าการผึง่แบบใช้พดัลมและแสงแดด แล้วน าไป
อบแห้งที่อณุหภมูิ 60 องศาเซลเซียส จากนัน้น าไปกะเทาะเปลอืก แล้วจงึน ามาบีบอดัน า้มนั พบวา่ ท าให้ได้ปริมาณ
น า้มนัสงูสดุร้อยละ 39.75 ของน า้หนกัเมลด็ทัง้หมด และมคีณุสมบตัิทางกายภาพของน า้มนัเมลด็ฟักทองดีที่สดุ โดย
ให้คา่กรดไขมนั เป็น 3.29 มิลลกิรัมโพแทสเซียมตอ่น า้มนั 1 กรัม มีคา่ไมเ่กินมาตรฐานผลติภณัฑ์อตุสาหกรรมน า้มนั
และไขมนัส าหรับบริโภคในน า้มนัและไขมนัธรรมชาติ ที่ก าหนดไว้คือ ไมเ่กิน 4 มิลลกิรัมโพแทสเซียมตอ่น า้มนั 1 กรัม 
 
ค าส าคัญ: เคร่ืองบีบอดัน า้มนัแบบสกรูเพลส เมลด็ฟักทอง น า้มนัเมลด็ฟักทอง 
 
Abstract: The purpose of this research was developed screw press machine to extract oil from pumpkin 
seed which is capable of processing small quantities of oil-seed for farmer and in the laboratory.  The 
screw press was designed and fabricated. In the design of the screw press, the size of the screw shaft 
material was stainless steel length 10.9 cm, 5 threads. The maximum diameter of screw shaft was 4.56 
cm, diameter of screw shaft was 3.15 cm. The pitch of screw was 3.14 cm. The transmission power from 
motor capacity 1 hp. The rotary speed of screw was adjusted by the inverter and pulley set 1:60 screw 
speed was 31 rpm transmission power 1:3 pass pulley and V-belt to screw that as the milled material 
(meal) passes through, oil was pressed out of it. The result revealed that pumpkin seeds should prepared 
using a fan and sunlight drying at 60oC before shelling then compresses the oil. It found that oil content 
was 39.75% of total seed weight this method. The physical property of natural oil was fat acid content of 



3.29 mg of potassium per 1 g oil which did not exceed the Thai Industrial Standard level at 4 mg of 
potassium per 1 g oil (TISI 47-2533). 
Keywords: Screw press seed oil machine, pumpkin seed, pumpkin seed oil. 
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