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บทที ่ 5 

สรุปผลและข้อเสนอแนะ 
 

 

5.1 สรุปผล 
ผลการทดลองและวิเคราะห์ข้อมูลท่ีได้จากการให้ความร้อนต่อเมล็ดงาข้ีมอ้นด้วย 2 

เทคนิค เปรียบเทียบกนั คือ เทคนิคการให้ความร้อนแบบไดอิเล็กทริกโดยใชเ้คร่ืองอบไมโครเวฟท่ี
ควบคุมอุณหภูมิได ้และเทคนิคการให้ความร้อนแบบลมร้อนดว้ยเคร่ืองอบลมร้อน ลดความช้ืน ณ 
อุณหภูมิท่ีแตกต่างกนั 3 ระดบั คือ 40, 50 และ 60 องศาเซลเซียส สามารถสรุปผลไดด้งัน้ี 

 
 5.1.1 ผลการวิเคราะห์อิทธิพลของเทคนิคและระดับอุณหภูมิที่แตกต่างกันต่อระยะเวลาใน
การลดความช้ืน  
  (1) เทคนิคการให้ความร้อนเมล็ดงาข้ีมอ้นมีผลต่อระยะเวลาในการลดความช้ืน 
โดยการใชเ้ทคนิคการให้ความร้อนแบบไดอิเล็กทริกดว้ยเคร่ืองอบไมโครเวฟท่ีควบคุมอุณหภูมิได้
สามารถใชเ้วลาลดความช้ืนสั้นกวา่เทคนิคแบบลมร้อนดว้ยเคร่ืองอบลมร้อน ณ อุณหภูมิในการลด
ความช้ืนเท่ากนั  

 (2) อุณหภูมิในการให้ความร้อนเมล็ดงาข้ีม้อนมีผลต่อระยะเวลาในการลด
ความช้ืน โดยการใช้อุณหภูมิในการให้ความร้อนท่ีของทั้งเคร่ืองอบไมโครเวฟและเคร่ืองอบลม
ร้อนท่ี 60 องศาเซลเซียส สามารถลดความช้ืนไดเ้ร็วกวา่การใชอุ้ณหภูมิ 50 และ 40 องศาเซลเซียส 
ในการลดความช้ืน 

 
 5.1.2 ผลการวเิคราะห์อทิธิพลของเทคนิคและระดับอุณหภูมิที่แตกต่างกันของการให้ความ
ร้อนต่อสมบัติทางกายภาพเมลด็งาขีม้้อนหลงัการลดความช้ืน  
 

  5.1.2.1 ความช้ืนสุดทา้ยของเมล็ดงาข้ีมอ้นหลงัลดความช้ืน 
  (1) เทคนิคและอุณหภูมิท่ีแตกต่างกนัในการให้ความร้อนไม่มีผลต่อความช้ืน
สุดทา้ยของเมล็ดงาข้ีมอ้นหลงัการใหค้วามร้อน 
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5.1.2.2 ปริมาณน ้าอิสระในเมล็ดงาข้ีมอ้นหลงัการลดความช้ืน  
  (1) เทคนิคและอุณหภูมิท่ีแตกต่างกนัในการให้ความร้อนไม่มีผลต่อปริมาณน ้ า
อิสระในเมล็ดงาข้ีมอ้นหลงัการใหค้วามร้อน 
 

5.1.2.3 คุณภาพสีของเมล็ดงาข้ีมอ้นหลงัการลดความช้ืน 
  (1) เทคนิคการให้ความร้อนมีผลต่อคุณภาพสีของเมล็ดงาข้ีมอ้น โดยเทคนิคการ

ใหค้วามร้อนแบบไดอิเล็กทริกมีการเปล่ียนแปลงสีของเมล็ดนอ้ยกวา่เทคนิคการให้ความร้อนแบบ
ลมร้อน  
  (2) อุณหภูมิในการให้ความร้อนมีผลต่อคุณภาพสีเมล็ดงาข้ีม้อน โดยการใช้
อุณหภูมิสูง 60 องศาเซลเซียส มีผลต่อการเปล่ียนแปลงสีมากกว่าการใช้อุณหภูมิในการให้ความ
ร้อนท่ี 50 และ 40 องศาเซลเซียส ทั้งน้ีการใช้อุณหภูมิในการให้ความร้อนเพิ่มข้ึน มีผลต่อการ
เปล่ียนแปลงสีมากยิง่ข้ึน โดยมีค่า L*, a* และ b* เพิ่มข้ึน 
 
 5.1.3 ผลการวเิคราะห์อทิธิพลของเทคนิคและระดับอุณหภูมิที่แตกต่างกันของการให้ความ
ร้อนต่อปริมาณน า้มันจากเมลด็งาขีม้้อนทีส่กดัได้  

(1) เทคนิคการให้ความร้อนมีผลต่อการสูญเสียปริมาณน ้ ามนัจากเมล็ดงาข้ีมอ้นท่ี
สกดัได ้โดยเทคนิคการให้ความร้อนแบบไดอิเล็กทริก ส่งผลให้ไดป้ริมาณน ้ ามนัจากเมล็ดงาข้ีมอ้น 
นอ้ยกวา่เทคนิคการใหค้วามร้อนแบบลมร้อน  

(2) อุณหภูมิการให้ความร้อนเมล็ดงาข้ีมอ้นมีผลต่อปริมาณน ้ ามนัจากเมล็ดงา
ข้ีมอ้นท่ีสกดัได ้โดยการเพิ่มอุณหภูมิสูงข้ึนในการให้ความร้อน ส่งผลให้ปริมาณน ้ ามนัจากเมล็ดงา
ข้ีมอ้นท่ีสกดัไดเ้พิ่มข้ึน  

 
 5.1.4 ผลการวเิคราะห์อทิธิพลของเทคนิคและระดับอุณหภูมิทีแ่ตกต่างกนัของการให้ความ
ร้อนต่อสมบัติทางกายภาพของน า้มันจากเมลด็งาขีม้้อน  
 

5.1.4.1 คุณภาพสีของน ้ามนัจากเมล็ดงาข้ีมอ้น 
  (1) เทคนิคการให้ความร้อนมีผลต่อคุณภาพสีน ้ ามนัจากเมล็ดงาข้ีมอ้นโดยเทคนิค

การใหค้วามร้อนแบบไดอิเล็กทริกมีการเปล่ียนแปลงสีนอ้ยกวา่เทคนิคการให้ความร้อนดว้ยเทคนิค
แบบลมร้อนในการลดความช้ืนเมล็ดงาข้ีมอ้น  
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  (2) อุณหภูมิและเวลาในการให้ความร้อนมีผลต่อคุณภาพสีเมล็ดงาข้ีมอ้น โดยการ
ใช้อุณหภูมิสูงและเวลาสั้น มีผลต่อการเปล่ียนแปลงสีน้อยกว่าการใช้อุณหภูมิต ่าและเวลานานใน
การลดความช้ืน แต่ถ้ายิ่งใช้อุณหภูมิสูงมากกว่า 60 องศาเซลเซียส ในการให้ความร้อน มีการ
เปล่ียนแปลงสีมากยิง่ข้ึนและมากกวา่การใชอุ้ณหภูมิต ่าและเวลานานในการลดความช้ืน 
 

5.1.4.2 ความหนืดของน ้ามนัจากเมล็ดงาข้ีมอ้น 
(1) เทคนิคการใหค้วามร้อนมีผลต่อความหนืดน ้ ามนัจากเมล็ดงาข้ีมอ้นโดยการให้

ความร้อนดว้ยเทคนิคการใหค้วามร้อนแบบไดอิเล็กทริก มีผลท าให้น ้ ามนัจากเมล็ดงาข้ีมอ้นมีความ
หนืดมากกว่าเทคนิคการให้ความร้อนแบบลมร้อน แต่ดว้ยเวลาในการลดความช้ืนสั้นกว่าเทคนิค
แบบลมร้อน ส่งผลให้ค่าความหนืดของน ้ ามนัจากเมล็ดงาข้ีมอ้นระหวา่ง 2 เทคนิคในการให้ความ
ร้อนใหค้่าใกลเ้คียงกนั 

(2) อุณหภูมิในการให้ความร้อนเมล็ดงาข้ีมอ้นมีผลต่อความหนืดของน ้ ามนัจาก
เมล็ดงาข้ีมอ้นโดยการใชอุ้ณหภูมิในการใหค้วามร้อนสูงข้ึนมีผลท าให้ค่าความหนืดของน ้ ามนัเพิ่มข้ึน 
ซ่ึงเมล็ดงาข้ีมอ้นท่ีลดความช้ืนดว้ยอุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส จะมีค่าความหนืดของน ้ ามนัสูงกว่า
น ้ามนัจากเมล็ดงาข้ีมอ้นท่ีเมล็ดลดความช้ืนดว้ยอุณหภูมิ 50 และ 40 องศาเซลเซียส ตามล าดบั 

 
5.1.4.3 ความถ่วงจ าเพาะของน ้ามนัจากเมล็ดงาข้ีมอ้น 

  (1) เทคนิคการให้ความร้อนมีผลต่อค่าความถ่วงจ าเพาะของน ้ ามนัจากเมล็ดงา
ข้ีมอ้นโดยการให้ความร้อนด้วยเทคนิคแบบไดอิเล็กทริกมีผลท าให้น ้ ามนัจากเมล็ดงาข้ีมอ้นมีค่า
ความถ่วงจ าเพาะมากกวา่เทคนิคการให้ความร้อนแบบลมร้อน แต่ดว้ยเวลาในการลดความช้ืนสั้น
กว่าเทคนิคแบบลมร้อนท าให้ค่าความถ่วงจ าเพาะของน ้ ามนัจากเมล็ดงาข้ีมอ้นท่ีลดความช้ืนดว้ย
เทคนิคการใหค้วามร้อนแบบไดอิเล็กทริกมีค่านอ้ยกวา่การใหค้วามร้อนดว้ยเทคนิคแบบลมร้อน  
  (2) อุณหภูมิและเวลาในการให้ความร้อนมีผลต่อค่าความถ่วงจ าเพาะน ้ ามนัจาก
เมล็ดงาข้ีม้อน โดยการใช้อุณหภูมิสูงและเวลาสั้ นส่งผลให้น ้ ามันจากเมล็ดงาข้ีม้อนมีความ
ถ่วงจ าเพาะนอ้ยกวา่การใชอุ้ณหภูมิต ่าและเวลานาน  
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5.1.5 ผลการวิเคราะห์อิทธิพลของเทคนิคและระดับอุณหภูมิที่แตกแตกต่างกันของการให้
ความร้อนต่อสมบัติทางเคมีของน า้มันจากเมลด็งาขีม้้อน  

 
5.1.5.1 ค่าของกรดในน ้ามนัจากเมล็ดงาข้ีมอ้น 

  (1) เทคนิคการให้ความร้อนมีผลต่อค่าของกรดของน ้ ามนัจากเมล็ดงาข้ีมอ้นพบวา่ 
การให้ความร้อน 2 เทคนิคมีผลท าให้ค่าของกรดของน ้ ามนัจากเมล็ดงาข้ีมอ้นแตกต่างกัน การลด
ความช้ืนเมล็ดงาข้ีมอ้นดว้ยเทคนิคการให้ความร้อนแบบไดอิเล็กทริกท่ีอุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส 
และการให้ความร้อนดว้ยเทคนิคแบบลมร้อนท่ีอุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส มีผลให้น ้ ามนัจากเมล็ด
งาข้ีมอ้นท่ีสกดัไดมี้ค่าของกรดมากท่ีสุด ในทางตรงกนัขา้มการให้ความร้อนดว้ยเทคนิคลมร้อนท่ี
อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส กลบัมีค่าของกรดในน ้ามนัจากเมล็ดงาข้ีมอ้นต ่าสุด 
  (2) อุณหภูมิและเวลาในการลดความช้ืนมีผลต่อค่าของกรดในน ้ ามนัจากเมล็ดงา
ข้ีมอ้น โดยการใชอุ้ณหภูมิมากกวา่ 50 องศาเซลเซียส ในการให้ความร้อนส่งผลให้น ้ ามนัจากเมล็ด
งาข้ีมอ้นมีค่าของกรดเพิ่มข้ึน  
 

5.1.5.2 ค่าซาปอนนิฟิเคชนัของน ้ามนัจากเมล็ดงาข้ีมอ้น 
  (1) เทคนิคการให้ความร้อนมีผลต่อค่าซาปอนนิฟิเคชันของน ้ ามนัจากเมล็ดงา
ข้ีมอ้นโดยการให้ความร้อนดว้ยเทคนิคการให้ความร้อน 2 เทคนิค มีผลท าให้ค่าซาปอนนิฟิเคชนัของ
น ้ามนัจากเมล็ดงาข้ีมอ้นแตกต่างกนั การลดความช้ืนเมล็ดงาข้ีมอ้นดว้ยเทคนิคการให้ความร้อนแบบ
ไดอิเล็กทริกท่ีอุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส มีผลใหน้ ้ามนัจากเมล็ดงาข้ีมอ้นท่ีสกดัไดมี้ค่าซาปอนนิฟิ-
เคชนันอ้ยท่ีสุด แต่การใหค้วามร้อนดว้ยเทคนิคแบบไดอิเล็กทริกท่ีอุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส มีผล
ใหค้่าซาปอนนิฟิเคชนัในน ้ามนัจากเมล็ดงาข้ีมอ้นมากท่ีสุดเช่นกนั 
  (2) อุณหภูมิและเวลาในการให้ความร้อนมีผลต่อค่าซาปอนนิฟิเคชนัในน ้ ามนัจาก
เมล็ดงาข้ีมอ้นการใชอุ้ณหภูมิสูง และเวลาในการลดความช้ืนสั้นท าให้ค่าซาปอนนิฟิเคชนัในน ้ ามนั
ต ่ากวา่การใชอุ้ณหภูมิต ่าแต่ใชเ้วลานานในการลดความช้ืน 
 

5.1.5.3 ค่าเปอร์ออกไซดข์องน ้ามนัจากเมล็ดงาข้ีมอ้น 
  (1) เทคนิคการให้ความร้อนมีผลต่อค่าเปอร์ออกไซด์ของน ้ ามนัจากเมล็ดงาข้ีมอ้น
โดยการใช้เทคนิคแบบลมร้อนในการให้ความร้อนเมล็ดงาข้ีมอ้นท่ีอุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส ท า
ให้น ้ ามนัท่ีสกดัได้มีค่าเปอร์ออกไซด์มากท่ีสุด คือ 3.81 Meq.O2/kg เม่ือเปรียบเทียบการให้ความ
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ร้อนด้วยเทคนิคการให้ความร้อนแบบไดอิเล็กทริกท่ีอุณหภูมิเดียวกนั พบว่าน ้ ามนัจากเมล็ดงา
ข้ีมอ้นมีค่าเปอร์ออกไซดต์ ่ากวา่เทคนิคแบบลมร้อน คือ 3.47 Meq.O2/kg 
  (2) อุณหภูมิและเวลาในการให้ความร้อนมีผลต่อค่าเปอร์ออกไซด์ในน ้ ามนัจาก
เมล็ดงาข้ีมอ้นการใช้อุณหภูมิสูงและเวลาในการลดความช้ืนสั้ นท าให้ค่าเปอร์ออกไซด์ในน ้ ามนั
นอ้ยกวา่การใชอุ้ณหภูมิต ่า แต่ใชเ้วลาในการลดความช้ืนนาน อยา่งไรก็ตาม อุณหภูมิท่ีสูงมากข้ึนยิ่ง
กระตุน้ใหน้ ้ามนัมีค่าเปอร์ออกไซดเ์พิ่มข้ึน แมจ้ะใชเ้วลาในการลดความช้ืนสั้นลง การให้ความร้อน
แบบไดอิเล็กทริกท่ีอุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส มีค่าเปอร์ออกไซด์ในน ้ ามนันอ้ยกว่าการให้ความ
ร้อนดว้ยเทคนิคเดียวกนัท่ีอุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส 
 

5.1.5.4 ค่าไอโอดีนของน ้ามนัจากเมล็ดงาข้ีมอ้น 
  (1) เทคนิคการให้ความร้อนมีผลต่อค่าค่าไอโอดีนของน ้ ามนัจากเมล็ดงาข้ีมอ้น 
การใหค้วามร้อนแบบไดอิเล็กทริกมีผลท าใหค่้าไอโอดีนของน ้ ามนัจากเมล็ดงาข้ีมอ้นสูงกวา่การให้
ความร้อนดว้ยเทคนิคแบบลมร้อน 
  (2) อุณหภูมิและเวลาในการให้ความร้อนมีผลต่อค่าไอโอดีนของน ้ ามนัจากเมล็ด
งาข้ีมอ้นโดยการเพิ่มอุณหภูมิในการให้ความร้อนสูงข้ึน ท าให้เวลาในการลดความช้ืนลดลงส่งผล
ให้น ้ ามนัมีค่าไอโอดีนลดลงนอ้ยกวา่การใช้อุณหภูมิในการให้ความร้อนต ่าแต่ระยะเวลาในการลด
ความช้ืนเพิ่มข้ึน 
 

5.1.5.5 ปริมาณเบตา-แคโรทีนในน ้ามนัจากเมล็ดงาข้ีมอ้น 
(1) เทคนิคการให้ความร้อนมีผลต่อปริมาณเบตา-แคโรทีนในน ้ ามนัจากเมล็ดงา

ข้ีมอ้นโดยการให้ความร้อนแบบไดอิเล็กทริกมีผลท าให้ได้ปริมาณเบตา-แคโรทีนในน ้ ามนัจาก
เมล็ดงาข้ีมอ้นสูงกวา่การใหค้วามร้อนแบบลมร้อน 

(2) อุณหภูมิและเวลาในการให้ความร้อนมีผลต่อปริมาณเบตา-แคโรทีนในน ้ ามนั
จากเมล็ดงาข้ีมอ้น ซ่ึงการใช้อุณหภูมิในการให้ความร้อนเพิ่มข้ึนมีผลท าให้สามารถสกดัปริมาณ   
เบตา-แคโรทีนในน ้ามนัจากเมล็ดงาข้ีมอ้นเพิ่มข้ึน 
 

5.1.5.6 ปริมาณสารท่ีระเหยไดใ้นน ้ามนัจากเมล็ดงาข้ีมอ้น 
(1) เทคนิคการใหค้วามร้อนมีผลต่อปริมาณท่ีระเหยได ้พบวา่การให้ความร้อนดว้ย

เทคนิคการให้ความร้อนแบบไดอิเล็กทริกมีผลท าให้น ้ ามนัจากเมล็ดงาข้ีมอ้นมีปริมาณสารท่ีระเหย
ไดม้ากกวา่การใหค้วามร้อนดว้ยเทคนิคแบบลมร้อน 
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(2) อุณหภูมิการให้ความร้อนมีผลต่อปริมาณสารท่ีระเหยได ้โดยการใช้อุณหภูมิ
ในการใหค้วามร้อนเพิ่มข้ึนมีผลท าใหป้ริมาณสารท่ีระเหยไดใ้นน ้ามนัจากเมล็ดงาข้ีมอ้นเพิ่มข้ึน 
 
5.2 ข้อเสนอแนะ 
 เน่ืองจากงานวทิยานิพนธ์น้ีมีขอ้จ ากดัทางดา้นเวลาและทุนวิจยั ดงันั้นจึงเสนอแนะแนวทาง
การศึกษาเพิ่มเติม เพื่อเป็นแนวทางในประยกุตใ์ชใ้นเชิงอุตสาหกรรมในอนาคต ซ่ึงประกอบดว้ย 
 
  (1) การวิเคราะห์ในเชิงลึกถึงผลกระทบของการให้ความร้อนแบบไดอิเล็กทริกต่อ
องคป์ระกอบของกรดไขมนัท่ีเปล่ียนแปลงไปในน ้ ามนัจากเมล็ดงาข้ีมอ้น วา่การให้ความร้อนโดยการ
ใหค้วามร้อนแบบไดอิเล็กทริกมีผลท าใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงของชนิดกรดไขมนัชนิดไม่อ่ิมตวัและ
ส่งผลใดบา้งต่อปริมาณของกรดไขมนัท่ีเป็นประโยชน์ต่อร่างกาย 
 
 (2) การศึกษาถึงระยะเวลาในการเก็บรักษาน ้ ามันจากเมล็ดงาข้ีม้อน ท่ีผ่าน
กระบวนการใหค้วามร้อนโดยการใหค้วามร้อนแบบไดอิเล็กทริกดว้ยเคร่ืองอบไมโครเวฟท่ีควบคุม
อุณหภูมิได้เปรียบเทียบกบัเทคนิคแบบลมร้อนในระยะยาวนานข้ึน เพื่อติดตามการเปล่ียนแปลง
สมบติัทางกายภาพและทางเคมีของน ้ามนัจากเมล็ดงาข้ีมอ้น  
 
 (3) การศึกษาถึงผลของการให้ความร้อนดว้ยเทคนิคการให้ความร้อนแบบไดอิเล็ก-
ทริกดว้ยเคร่ืองอบไมโครเวฟท่ีควบคุมอุณหภูมิได้กบัพืชน ้ ามนัชนิดอ่ืน เช่น น ้ ามนัเมล็ดทานตะวนั 
น ้ามนัมะกอกและน ้ามนัจากขา้ว ทั้งน้ีเพราะพืชเหล่าน้ีพบไดใ้นภาคเหนือของประเทศไทย และยงัมี
กรดไขมนัในกลุ่มท่ีจ าเป็นต่อร่างกายในปริมาณสูง ดงันั้นการพฒันาเพื่อเพิ่มมูลค่าของผลิตภณัฑ์
เป็นอีกช่องทางหน่ึงท่ีจะช่วยใหป้ระชากรในทอ้งถ่ินมีรายไดเ้พิ่มข้ึน 
 
  (4) การศึกษาผลกระทบการน าน ้ามนัจากเมล็ดงาข้ีมอ้นไปใชใ้นกระบวนการแปร-
รูปอาหาร เช่น การเปล่ียนแปลงคุณภาพในการทอดหรือการปรุงอาหาร เป็นตน้ 


