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ค้าน้า 

             น้้ามันมะพร้าวเป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่สร้างมลูค่าเพิ่มใหก้ับมะพร้าวซึง่เป็นพืชท้องถ่ินภาคใต้เพราะมี
สรรพคุณที่โดดเด่นทั้งในอาหาร ยา และเครื่องส้าอาง ปัจจบุันมีรายงานผลวิจัยเกี่ยวกับการทดสอบคุณสมบัติ
ของน้้ามันมะพร้าวที่มผีลตอ่สุขภาพในมิติต่างๆอย่างต่อเนื่อง น้้ามันมะพร้าวที่มีอยู่ในท้องตลาดต่างมีกรรมวิธี
การสกัดที่แตกต่างกันออกไป โดยส่วนใหญ่น้้ามันมะพร้าวที่สกัดจะมี 3 แบบ คือ การสกัดร้อน การสกัดที่
อุณหภูมิห้อง และการสกัดเย็น การสกัดในแต่ละแบบนัน้ย่อมให้ประสิทธิภาพและคุณภาพที่แตกต่างกัน ทาง
ผู้จัดท้าจึงอยากทีจ่ะศึกษาการสกัดน้้ามันมะพร้าวในแต่ละแบบว่าให้ประสิทธิภาพและคุณภาพทีเ่หมอืนหรือ
แตกต่างกันอย่างไร และจงึอยากทีจ่ะศึกษาต่อว่าการสกัดน้า้มันมะพร้าวโดยใช้เครื่องcentrifuge กับการสกัดที่
ไม่ใช้เครื่องcentrifuge ว่าให้ประสทิธิภาพและคุณภาพที่เหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร 

                 ทางผู้จัดท้าหวังเป็นอย่างยิง่ว่ารายงานวิจัยฉบบันี้สามารถใช้เป็นแหลง่ข้อมูลส้าหรบัการเรียนรู้ 
เพื่อใช้ประโยชน์ส้าหรบัการศึกษา ค้นคว้าของนักเรียน นักศึกษา นักธุรกิจ นักวิชาการ และบุคคลผูส้นใจทั่วไป 
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บทคัดยอ่ 

โครงงาน การทดสอบประสิทธิภาพของน้้ามันมะพร้าวที่สกัดในอุณหภูมิต่างกัน (ด้วยเครือ่ง 
Centrifuge) คณะผู้จัดท้าสนใจศึกษา ประสิทธิภาพของน้้ามันมะพร้าวที่สกัดในอุณหภูมิต่างกัน โดยใช้เครือ่ง 
Centrifuge และไม่ใช้เครือ่ง Centrifuge โดยแบ่งการศึกษาออกเป็น 3 ตอน คือ 

ตอนที่ 1 การเปรียบเทียบปริมาณน้้ามันมะพร้าวทีส่กัดในอณุหภูมิต่างกัน เพื่อศึกษาปรมิาณน้้ามัน
มะพร้าวทีส่กัดในอุณหภูมิต่างกันพบว่า การสกัดน้้ามันมะพร้าวแบบรอ้นมปีริมาณน้้ามันเฉลี่ย 157 มิลลิลิตร 
ซึ่งมากกว่าการสกัดแบบอุณหภูมหิ้องที่มีปริมาณเฉลี่ย 122 มิลลิลิตร และการสกัดแบบเย็นที่มปีรมิาณเฉลี่ย  
136 มิลลิลิตร ตอนที่ 2 การแยกน้้ามันมะพร้าวทีอุ่ณหภูมิตา่งกัน ด้วยเครื่อง Centrifuge ผลปรากฏว่าเมื่อ
น้้ามันมะพร้าวผ่านเครื่อง Centrifuge จะท้าให้แยกออกเปน็ 4 ช้ัน ได้แก่ ช้ันที่ 1 บนสุดคือน้้ามันมะพร้าว ช้ัน
ที่ 2 คือไขมัน ช้ันที่ 3 คือน้้า และช้ันที่ 4 คือตะกอน ซึ่งส่วนของน้้ามันและไขมัน มปีรมิาณเฉลี่ย 3 มิลลิลิตร 
และส่วนของน้้าและตะกอน มีปริมาณเฉลี่ย 2 มิลลลิิตร ตอนที่ 3 การเปรียบเทียบประสทิธิภาพของการสกัด
น้้ามันมะพร้าวที่อุณหภูมิต่างกัน โดยใช้เครื่อง Centrifuge  และไม่ใช้เครื่อง Centrifuge ผลปรากฏว่า น้้ามัน
มะพร้าวทัง้ 3 แบบ มีกลิ่นน้้ามันมะพร้าว สีใส และโปร่งแสง แต่เมื่อเข้าสูส่ัปดาห์ที่ 2 น้้ามันมะพร้าวที่ไม่ใช้
เครื่อง Centrifuge มีกลิ่นเหม็นหืน และมสีีขาวขุ่น แต่น้้ามันมะพร้าวทัง้ 3 แบบยังคงโปรง่แสง และเมื่อเข้าสู่
สัปดาหท์ี่ 3 น้้ามันมะพร้าวที่ไม่ใช้เครื่อง Centrifuge มีกลิ่นเหม็นหืน มีสีขาวขุ่น  และน้้ามันมะพร้าวทั้ง 3 
แบบยังคงโปร่งแสง และน้้ามันมะพร้าวที่ใช้เครื่อง Centrifuge ให้ค่าพลังงานความร้อนมากกว่าน้้ามันมะพร้าว
ที่ไม่ใช้เครื่อง Centrifuge ซึ่งน้้ามันมะพร้าวแบบเย็นที่ใช้เครื่อง Centrifuge ให้ค่าพลังงานความร้อนมากทีสุ่ด 
เมื่อเทียบกับน้้ามันมะพร้าวแบบร้อน และแบบอุณหภูมหิ้อง ทั้งที่ใช้เครื่อง Centrifuge และไม่ใช้เครื่อง 
Centrifuge จากข้อมลูดังกล่าว จะเห็นได้ว่าน้้ามันมะพร้าวทั้ง 3 แบบ ที่ได้ผ่านเครื่อง Centrifuge มี
ประสิทธิภาพมากกว่าแบบไม่ใช้เครือ่ง Centrifuge ซึ่งหวังว่าในอนาคตจะมีการน้าเครื่อง Centrifuge เป็นตัว
ช่วยในการผลิตน้้ามันมะพร้าวในท้องตลาดอย่างจรงิจัง 
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บทท่ี 1 บทน้า 
1.1 ท่ีมาและความสา้คัญของโครงงาน 

 ในปัจจุบันผู้คนหันมาดูแลสุขภาพมากยิ่งข้ึน เนื่องจากมีข่าวเกี่ยวกับไขมันทรานส์ออกมา ไขมันทรานส์
เป็นไขมันที่ไม่ดีต่อร่างกาย เพราะไขมันทรานส์เกิดจากการน้าน้้ามันมาอัดไฮโดรเจนเพื่อที่จะยืดอายุการใช้งาน
และคงรักษาคุณภาพของน้้ามัน ดังนั้นการกินอาหารต่างๆที่ใช้น้้ามันจึงส่งผลต่อสุขภาพของเราด้วย ในปัจจุบัน
มีคนจ้านวนไม่น้อยที่ให้ความสนใจเกี่ยวกับการน้าน้้ามันจากพืชมาใช้ในการดูแลสุขภาพ ซึ่งน้้ามันที่ก้าลังได้รับ
ความนิยม คือ น้้ามันมะพร้าวบริสุทธ์ิ น้้ามันมะพร้าวเป็นน้้ามันที่มีประโยชน์มากมายหลายประการ เพราะ
นอกจากจะน้ามาใช้ปรุงอาหารได้แล้วยังสามารถน้าเป็นส่วนผสมของเครื่องส้าอางที่ช่วยในการดูแลผิวพรรณ
และเส้นผมได้ดีอีกด้วย น้้ามันมะพร้าวจึงอยู่ในภาคอุตสาหกรรม น้้ามันมะพร้าวที่อยู่ในท้องตลาดหรือเป็น
ส่วนผสมของสินค้าและผลิตภัณฑ์ต่างๆ จะมีกรรมวิธีในการผลิตที่ต่างกันออกไป การสกัดน้้ามันมะพร้าวนั้น
สามารถท้าได้หลายวิธีการและสามารถท้าได้หลายแบบไม่ว่าจะเป็นแบบร้อน แบบอุณหภูมิห้อง และแบบเย็น  
ในการสกัดแต่ละแบบนั้นให้ประสิทธิภาพและคุณภาพที่ต่างกันออกไป 

ข้าพเจ้าและคณะมีต้นมะพร้าวปลูกอยู่ที่บ้าน มีลูกมะพร้าวที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ในบางช่วง จึงคิดว่า
น่าจะน้ามะพร้าวมาใช้ประโยชน์ในด้านอื่นๆ เพราะมะพร้าวเป็นพืชที่มีประโยชน์มากมายและนอกเหนือจาก
การใช้ในด้านบริโภคแล้ว ยังสามารถน้ามาใช้ในด้านอุปโภคอีกด้วย นั่นคือการน้ามะพร้าวมาสกัดเป็นน้้ามันแล้ว
น้าไปเป็นส่วนประกอบที่อยู่ในเครื่องส้าอาง เพราะมะพร้าวมีคุณสมบัติให้ความชุ่มช้ืน ชะลอความเหี่ยวย่นของ
ผิวอีกด้วย ประเทศต่างๆในแถบเอเชียและแปซิฟิกต่างก็ใช้น้้ามันมะพร้าวเป็นเวลาช้านานเช่นเดียวกับประเทศ
ไทย จึงได้ขนานนามรับรองว่าเป็นต้นไม้แห่งชีวิต 

ข้าพเจ้าและคณะจึงสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับการสกัดน้้ามันมะพร้าวที่อุณหภูมิต่างกัน โดยใช้เครื่อง 
Centrifuge และการสกัดแบบไม่ใช้เครื่อง Centrifuge เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของน้้ามันที่สกัดในแต่ละแบบที่
สกัดว่าให้คุณภาพที่เหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร การศึกษาครั้งนี้เพื่อน้าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ้าวัน เช่น 
การประกอบอาหารเราควรเลอืกใช้น้้ามันที่สกดัแบบใด หรือการบ้ารุงผิวพรรณควรใช้น้้ามันที่สกัดแบบใด จึงได้
ท้าโครงงานเรื่องการทดสอบประสิทธิภาพของการสกัดน้้ามันมะพร้าวที่อณุหภูมิต่างๆ (ด้วยเครื่อง Centrifuge) 
 
1.2  จุดมุ่งหมายของการศึกษา 
 1) เพื่อศึกษาปริมาณของน้้ามันมะพร้าวที่สกัดที่อุณหภูมิต่างๆ 
 2) เพื่อศึกษาการแยกน้้ามันมะพร้าวที่อุณหภูมิต่างกัน ด้วยเครื่อง Centrifuge 

3) เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของน้้ามันมะพร้าวที่สกัดที่อุณหภูมิต่างๆ ด้วยการใช้เครื่อง Centrifuge  
และไม่ใช้เครื่อง Centrifuge   
 
1.3 สมมติฐานของการศึกษา 
 1) การสกัดน้้ามันมะพร้าวแบบร้อนได้ปริมาณน้้ามันมะพร้าวที่สกัดได้มากกว่าการสกัดแบบ
อุณหภูมิห้องและแบบเย็น 



 2) การแยกน้้ามันมะพร้าวด้วยเครื่อง Centrifuge สามารถแยกน้้าและสารองค์ประกอบอื่นๆ ออกจาก
น้้ามันมะพร้าวได้ 
 3) การทดสอบน้้ามันมะพร้าว น้้ามันมะพร้าวที่ได้ทั้ง 3 แบบ ที่ใช้เครื่อง Centrifuge มีประสิทธิภาพ
มากกว่าน้้ามันมะพร้าวที่ไม่ใช้เครื่อง Centrifuge 
 
1.4 ขอบเขตของการศึกษา 
 1) มะพร้าว ศึกษามะพร้าวที่ได้จากพื้นที่ต้าบลบางดี อ้าเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ด้วยการสกัดน้้ามัน
มะพร้าวด้วยอุณหภูมิต่างกัน ที่อุณหภูมิร้อน อุณหภูมิห้อง และเย็น โดยใช้เครื่อง Centrifuge และไม่ใช้เครื่อง 
Centrifuge 
 2) ศึกษาปริมาณของน้้ามันมะพร้าวท่ีอุณหภูมิต่างกัน คือ อุณหภูมิร้อน(70๐C) อุณหภูมิห้อง 
(30๐C) และอุณหภูมิเย็น(15๐C)  

3) ศึกษาประสิทธิภาพของน้้ามันมะพร้าวท่ีอุณหภูมิต่างกัน โดยใช้เครื่อง Centrifuge และไม่ใช้
เครื่อง Centrifuge 

4) ตัวแปรท่ีเกี่ยวข้อง 
ตอนท่ี 1 การเปรียบเทียบปริมาณการสกัดน้้ามันมะพร้าวที่อุณหภูมิต่างกัน 
          ตัวแปรต้น : การสกัดน้้ามันมะพร้าวที่อุณหภูมิร้อน ปกติ และเย็น 

ตัวแปรตาม : ปริมาณของน้้ามันมะพร้าวที่ได้ในแต่ละแบบ ได้แก่ แบบร้อน แบบ
อุณหภูมิห้อง และแบบเย็น 
          ตัวแปรควบคุม : ระยะเวลา ปริมาณมะพร้าว อายุของมะพร้าว ปริมาณน้้า อุณหภูมิ 
ตอนท่ี 2 การแยกน้้ามันมะพร้าวที่อุณหภูมิต่างกัน ด้วยเครื่อง Centrifuge 
          ตัวแปรต้น : เครื่อง Centrifuge 
          ตัวแปรตาม : ปริมาณของน้้ามันมะพร้าวแต่ละแบบ ได้แก่ แบบร้อน แบบอุณหภูมิห้อง 
และแบบเย็น 
          ตัวแปรควบคุม : จ้านวนรอบ ปริมาณน้้ามัน 
ตอนท่ี 3 การทดสอบประสิทธิภาพของน้้ามันมะพร้าวที่อุณหภูมิต่างๆ โดยใช้เครื่อง Centrifuge และไม่ใช้
เครื่อง Centrifuge 

ตัวแปรต้น : การสกัดน้้ามันมะพร้าวที่อุณหภูมิต่างๆ โดยใช้เครื่อง Centrifuge และไม่ใช้ 
เครื่อง Centrifuge 

ตัวแปรตาม : ประสิทธิภาพของน้้ามันมะพร้าว ได้แก่ สี กลิ่น ความโปร่งแสง และ การให้
พลังงาน 

ตัวแปรควบคุม : ระยะเวลา อุณหภูมิ ปริมาณของน้้ามันมะพร้าวที่ใช้ในการทดสอบการให้
พลังงาน 

5) สถานท่ีในการศึกษา 
โรงเรียนบางดีวิทยาคม ต้าบลบางดี อ้าเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง 



6) ระยะเวลาของการศึกษา 
ตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคม 2561 ถึงวันที่ 7 กันยายน 2561 
ตารางท่ี 1 แสดงระยะเวลาและข้ันตอนในการด้าเนินการในการจัดท้าโครงงานวิทยาศาสตร์ 

ขั้นตอนการด้าเนินการ วัน เดือน ปี การปฏิบัติงาน 
เตรียมงาน 3 สิงหาคม 2561 ถึง 

6  สิงหาคม 2561 
ศึกษาและรวบรมข้อมลูเกี่ยวการ
สกัดน้้ามันมะพร้าวทีอุ่ณหภูมิ

ต่างกัน  
ทดลอง 7 สิงหาคม 2561 ถึง 

24 สิงหาคม 2561 
ทดลอง ณ โรงเรียนบางดีวิทยาคม 

รวบรวมข้อมูล 25 สิงหาคม 2561 ถึง 
30 สิงหาคม 2561 

รวบรวมข้อมูลจากผลการทดลอง 
สรปุและอภิปรายจากผลการ

ทดลอง 
สรปุผล 31 สิงหาคม 2561 ถึง 

7 กันยายน 2561 
จัดท้ารปูเล่มและบอร์ดโครงงาน

วิทยาศาสตร ์
1.5) นิยามเชิงปฏิบัติการ 
       1) การสกัดน้้ามันมะพร้าวแบบร้อน หมายถึง การสกัดน้้ามันมะพร้าวโดยควบคุมอุณหภูมิที่ 70๐C  
          2) การสกัดน้้ามันมะพร้าวแบบอุณหภูมิห้อง หมายถึง การสกัดน้้ามันมะพร้าวโดยควบคุมอุณหภูมิที่ 
30๐C 
        3) การสกัดน้้ามันมะพร้าวแบบเย็น หมายถึง การสกัดน้้ามันมะพร้าวโดยควบคุมอุณหภูมิที่ 15๐C 
          4) ทดสอบประสิทธิภาพของน้้ามันมะพร้าว หมายถึง การเปรียบเทียมความต่างระหว่างน้้ามันมะพร้าว
ที่อุณหภูมิต่างกัน โดยใช้เครื่อง Centrifuge และไม่ใช้เครื่อง Centrifuge 
1.6 นิยามศัพท์เฉพาะ 

1) น้้ามันมะพร้าว หมายถึง น้้ามันพืชที่สกัดได้จากเนื้อในของมะพร้าว โดยวิธีการต่างๆ ได้แก่ การสกัด
แบบร้อน แบบอุณหภูมิห้อง และแบบเย็น 

2) เครื่อง Centrifuge หมายถึง เครื่องมือที่ใช้แยกตัวอย่างของเหลวออกจากของแข็งอนุภาคขนาดเล็ก
หรือใช้เพื่อแยกของเหลวหลายๆชนิดที่มีความถ่วงจ้าเพาะต่างกันให้เกิดการแยกช้ัน 
1.7 ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 

1) ทราบถึงวิธีการสกัดน้้ามันมะพร้าวและปริมาณน้้ามันมะพร้าวที่สกัดในอุณหภูมิต่างกัน ได้แก่ แบบ
ร้อน แบบอุณหภูมิห้อง และแบบเย็น 

2) ทราบวิธีการเก็บรักษาคุณภาพของน้้ามันมะพร้าว 
3) เกิดกระบวนเรียนรู้ ความคิดสร้างสรรค์ และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เกี่ยวกับการสกัด

น้้ามันมะพร้าวที่อุณหภูมิต่างกัน 
4) เกิดความตระหนักและเห็นคุณค่าของมะพร้าว 
5) เป็นแนวทางปฏิบัติในการด้ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%82%E0%B9%87%E0%B8%87


บทท่ี 2 เอกสารท่ีเก่ียวข้อง 

ในการศึกษาโครงงานวิทยาสาสตร์ เรื่อง การศึกษาประสิทธิภาพของน้้ามันมะพร้าว ครั้งนี้ผู้ท้า
โครงงานวิทยาศาสตร์ ได้ศึกษาเอกสาร ต้ารา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นแนวทางส้าหรับการด้าเนินการ
วิจัยโดยแบ่งหัวข้อ ดังต่อไปนี้ 

2.1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับมะพร้าว 
2.2 กรรมวิธีการผลิตน้้ามันมะพร้าว 
2.3 มาตรฐานผลิตภัณฑ์น้้ามันมะพร้าว 
2.4 คุณสมบัติของน้้ามันมะพร้าว  
2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

2.1ความรู้ท่ัวไปเกี่ยวกับต้นมะพร้าว  
 
 
ชื่อสามัญ  Coconut 
ชื่อวิทยาศาสตร์  Cocos nucifera L. 
ชื่อวงศ์               Palmae 
ชื่อเรียกอ่ืน   ดุง  เฮ็ดดุง  โพล  คอส่า พร้าว  หมากอุ๋น 

     
ภาพที่1 แสดงลักษณะของต้นมะพร้าว 

ลักษณะมะพร้าวท่ัวไป มะพร้าว เป็นพืชยืนต้น ใบมีลักษณะเป็นใบประกอบแบบขนนก ผลประกอบด้วย 
เอพิคาร์ป (epicarp) คือเปลือกนอก ถัดไปข้างในจะเป็นมีโซคาร์ป (mesocarp) หรือใยมะพร้าว ถัดไปข้างใน
เป็นส่วนเอนโดคาร์ป (endocarp) หรือกะลามะพร้าว ซึ่งจะมีรูสีคล้้าอยู่ 3 รู ส้าหรับงอก ถัดจากส่วนเอนโด
คาร์ปเข้าไปจะเป็นส่วนเอนโดสเปิร์ม หรือที่เรียกว่าเนื้อมะพร้าว ภายในมะพร้าวจะมีน้้ามะพร้าวซึ่งน้้ามะพร้าว
เกิดจากเอนโดสเปิร์มของมะพร้าวซึ่งจะมีเอนโดสเปิร์มทั้งของแข็งและของเหลว คือ เอนโดสเปิร์มของแข็งจะ
เป็นเนื้อมะพร้าว และเอนโดสเปิร์มทั้งของเหลวจะเป็นน้้ามะพร้าว ซึ่งเมื่อมะพร้าวแก่ เอนโดสเปิร์มก็จะดูดเอา
น้้ามะพร้าวไปหมด ขณะที่มะพร้าวยังอ่อน ช้ันเอนโดสเปิร์ม (เนื้อมะพร้าว) ภายในผลมีลักษณะบางและอ่อน
นุ่ม ภายในมีน้้ามะพร้าว ซึ่งในระยะนี้เรามักสอยเอามะพร้าวลงมารับประทานน้้าและเนื้อ เมื่อมะพร้าวแก่ ซึ่ง
สังเกตได้จากการที่เปลือกนอกเริ่มเปลี่ยนเป็นสีน้้าตาล ช้ันเอนโดสเปิร์มก็จะหนาและแข็งข้ึน จนในที่สุด
มะพร้าวก็หล่นลงจากต้น 
2.2 กรรมวิธีการผลิตน้้ามันมะพร้าว 

1)ความหมาย  
น้้ามันมะพร้าวเป็นน้้ามันที่สกดัจากเนื้อมะพร้าวของต้นมะพร้าว ซึ่งมีช่ือทางวิทยาศาสตร์ว่า โคคอสนิว

ซิเฟอรา (Cocos nucifera) ปัจจุบันมีอยู่ 2 ชนิด คือ 



1.1) น้้ามันมะพร้าว (Refined Bleaching Deodorizing Coconut oil : RBD) สกัดได้จากเนื้อ
มะพร้าวห้าวหรือเนื้อมะพร้าวแห้ง(copra) โดยการบีบหรือสกัดด้วยตัวท้าลายแล้วน้าไปผ่านกระบวนการท้าให้
บริสุทธ์ิ (Refining) โดยการก้าจัดกรดอิสระ ฟอกสี (Bleaching) และก้าจัดกลิ่น (Deodorization) เพื่อให้
เหมาะส้าหรับการบริโภค ซึ่งมีสีเหลืองไม่มีกลิ่นและรส ปราศจากวิตามินอีเพราะถูกก้าจัดออกไปโดย
กระบวนการทางเคมี และมีปริมาณกรดไขมันอิสระ (Free Fatty Acid-FFA) ไม่เกิน0.1%  

1.2) น้้ามันมะพร้าวบริสุทธ์หรือน้้ามันมะพร้าวสกัดเย็น (Virgin Coconut oil : VCO) ได้จากการสกัด
โดยวิธีทางธรรมชาติหรือการบีบโดยไม่ผา่นความร้อนจากเนื้อมะพรา้วห้าว ที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบ
ของน้้ามัน เหมาะส้าหรับการบรโิภคเพราะเปน็น้้ามันมะพร้าวที่บรสิทุธ์ิมากที่สดุ สีใสเหมือนน้้า มีวิตามินอี และ
ไม่ผ่านกระบวนการเติมออกซิเจน (Oxidation) มีค่าเบอร์ออกไซด์ (Peroxide) และกรดไขมันอิสระต่้า มีกลิ่น
มะพร้าวอ่อนๆจนถึงแรงแล้วแต่กระบวนการผลิต 
  2)การผลิตน้้ามันมะพร้าว 
  การผลิตน้้ามันมะพร้าวโดยทั่วไปสามรถแบ่งได้เป็น 3 ข้ันตอนใหญ่ๆดังนี้ 

2.1)การเตรียมวัตถุดิบ 
เนื้อมะพร้าวแห้งหรือกากมะพร้าวที่เหลือจากการประกอบอาหารก่อนที่จะน้าเข้าเครื่องสกัดน้้ามันนั้น

ต้องตรวจดูความช้ืนก่อนว่ามีมากน้อยเพียงใด ถ้ามีความช้ืนเกินกว่าร้อยละ 6 ต้องน้าไปผึ่งลมหรืออบแห้งก่อน 
ความช้ืนที่เหมาะสมต้องไม่เกินร้อยละ 5 ถ้าความช้ืนมากกว่านี้อัตราของน้้ามันจะลดลง จากนั้นน้าเข้าเครื่อง
บดเพื่อให้มะพร้าวเป็นช้ินเล็กๆ จึงน้าไปเข้าเครื่องบีบหรืออัดเพื่อสกัดน้ามันต่อไป 

2.2 )การสกัดน้้ามันดิบ 
การสกัดน้้ามันแบบนี้สามารถท้าได้ 3 วิธีดังนี้ 
1)การสกัดโดยใช้เครื่องบีบหรืออัด (expeller) น้าเนื้อมะพร้าวที่เตรียมไว้เข้าเครื่องบีบสกรูเพื่อบีบ

เอาน้้ามันออกมา ส่วนกากมะพร้าวที่ยังเหลือน้้ามันอยู่จะน้าเข้าเครื่องไฮดรอลิคต่อไป จนได้กากมะพร้าว
ออกมาเป็นก้อนกลม 

2)การสกัดโดยใช้ตัวท้าละลาย (solvent extraction) การสกัดแบบนี้เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพ
มากกว่าการสกัดโดยใช้เครื่องบีบอัดมาก มักใช้ hexane ซึ่งเป็นเคมีภัณฑ์ปิโตเลียมในการสกัดน้้ามัน ในการ
ผลิตขนาดใหญ่มักใช้วิธีนี้เพราะได้ผลผลิตที่มากกว่าและเครื่องจักยังสามารถใช้ได้กับพืชน้้ามันหลายชนิด 
กรรมวิธีการผลิตโดยวิธีนี้สามารถท้าได้หลายหลายวิธี คือ 

แบบแช่ (immersion) เป็นการสกัดโดยการน้าเนื้อมะพร้าวที่ผ่านข้ันเตรียมวัตถุดิบมาแล้ว ลงแช่ในตัว
ท้าละลาย Hexane น้้ามันสกัดจะออกมาผสมอยู่กับตัวท้าละลาย เมื่อแช่ไว้ครบตามระยะเวลาที่กา้หนดแล้ว จึง
ใช้ความร้อนเพื่อให้ตัวท้าละลายระเหยออกไปเหลือแต่น้้ามันดิบ (crude oil ) 

แบบซึมผ่าน (percolation) คือการพ้นตัวท้าละลายให้ท่วมเนื้อมะพรา้ว แล้วปล่อยไว้ตามก้าหนดเวลา 
ให้ตัวท้าละลายซึมเข้าไปในเนื้อมะพร้าว เพื่อสกัดน้้ามันดิบออกมา 

แบบผสมระหว่างการแช่และการซึมผ่าน (percolation immersion ) คือการพ่นแล้วทิ้งให้เนื้อ
มะพร้าวแช่อยู่ในตัวท้าละลายตามก้าหนดเวลาแล้วแยกน้้ามันดิบออกโดยวิธีระเหยด้วยความร้อน 



2.3)การสกัดโดยใช้เครื่องบีบและตัวท้าละลาย เป็นการสกัดน้้ามันมะพร้าวด้วยเครื่องบีบ แล้วน้า
กากที่เหลือมาสกัดต่อด้วยตัวท้าละลายเพื่อสกัดน้้ามันที่เหลืออยู่ในกากอีกครั้งหนึ่ง อย่างไรก็ตามการสกัด
น้้ามันมะพร้าวโดยใช้เครื่องบีบอัดหรือใช้ตัวท้าละลายในข้ันน้ีจะได้น้้ามันดิบออกมา ซึ่งยังมีสี กลิ่น รส เศษผง 
กาก ตลอดจนมีสารบางชนิดเจือปนอยู่ ดังนั้นจึงต้องผ่านข้ันตอนท้าให้น้้ามันบริสุทธ์ิอีกครั้งหนึ่ง 

3)การท้าน้้ามันให้บริสุทธิ์ (refining) คือการกลั่นน้้ามันดิบด้วยวิธีทางเคมี เพื่อปรับสภาพของน้้ามัน
ไม่ให้มีสี กลิ่น รส และก้าจัดสารบางชนิดที่เจือปนอยู่ เพื่อให้เหมาะต่อการน้าไปบริโภคหรือใช้เป็นวัตถุดิบใน
การน้าไปผลิตสินค้าอื่นต่อไป ซึ่งมีขั้นตอนที่ส้าคัญดังนี้ 

การก้าจัดกรดไขมันอิสระ (refining) ด้วยโซดาไฟ ซึ่งจะแยกน้้ามันที่ปราศจากกรดไขมันอิสระออกมา 
ส่วนหนึ่งจะได้เป็นสบู่ ส่วนน้ีจะมีสิ่งสกปรกหรือสารบางอย่างเจือปนอยู่ในน้้ามันดิบปะปนออกมาด้วย ดังนั้น
น้้ามันที่ได้จะสะอาดและไม่มีกรด 

การฟอกสี (bleaching) เป็นการก้าจักสารสีโดยการใช้ผงฟอกสี หรือผงถ่านกัมมันต์ เป็นตัวฟอกแล้ว
จึงน้าไปกรองเอาสารฟอกออกโดยเครื่องกรองชนิด filter press 

การก้าจัดกลิ่น  (deodorization ) โดยการกลั่นด้วยไอน้้าภายใต้สุญญากาศ อุณหภูมิ140-230 
องศาเซลเซียส ใช้เวลา 5-12 ช่ัวโมง จะได้น้้ามันมะพร้าวบริสุทธ์ิออกมา 

4)การผลิตน้้ามันมะพร้าวบริสุทธิ์ 
การผลิตน้้ามันมะพร้าวบริสุทธ์ (Virgin coconut oil) สามารถผลิตได้หลายแนวทางแต่จากการศึกษา

และส้ารวจจากผู้ผลิตน้้ามันมะพร้าวบริสุทธ์ิในประเทศไทย พบว่ามีวิธี 3 วิธีหลักๆดังนี้ 
 4.1)กระบวนการเหว่ียงแยก  

กระบวนการเหว่ียงแยก (centrifuge process) วิธีนี้อาศัยความหนาแน่นที่แตกต่างระหว่าง น้้ามัน น้้า 
และตะกอน การเหว่ียงแยกเป็นวิธีที่แยกน้้ามันที่ใช้ระยะเวลาสั้นและรักษาคุณภาพของน้้ามันมะพร้าวได้ดี 
เนื่องจากไม่มีการใช้ความร้อนในข้ันตอนการผลติ หลักการคือการน้ากะทมิาเหว่ียงแยกของแข็งและน้้าออกจาก
น้้ามัน ซึ่งจะได้น้้ามันอยู่ช้ันบนวิธีการนี้มีค่าใช้จ่ายในการลงทุนสูงเนื่องจากอุปกรณ์เหว่ียงแยกมีราคาแพง 
 4.2)กระบวนการบีบเย็น 

กระบวนการบีบเย็น (cold press process) เป็นวิธีการแยกน้้ามันออกจากเนื้อมะพร้าวที่อบแห้ง
เหลือความช้ืนประมาณ 5 เปอร์เซ็นต์ น้ามาเข้าเครื่องบีบน้้ามันจะมตีะกอนละเอียดปนออกมากับน้้ามันด้วย จึง
ต้องทิ้งตั้งไว้หรือกรองให้ใสก่อนน้าไปใช้ เนื้อมะพร้าวที่ใช้ต้องผ่านการอบและต้องก้าจัดความช้ืนให้เหมาะกับ
เครื่องที่ใช้ วิธีนี้จะได้น้้ามันในปริมาณที่มากและข้ึนอยู่กับประสิทธิภาพของเครื่องบีบด้วย 
 4.3)กระบวนการหมัก 

กระบวนการหมัก (fermentation process) เป็นวิธีการผลิตน้้ามันที่ดีที่สดุ วิธีการไม่ซับซ้อน สามารถ
ท้าได้ในอุตสาหกรรมครัวเรือน การผลิตเริ่มต้นจากการค่ันน้้ากะทิจากเนื้อมะพร้าวเป็นเวลาไม่เกิน 24 ช่ัวโมง 
จากนั้นหมักน้้ากะทิเป็นเวลา 24-48 ช่ัวโมง น้้ามันจะแยกช้ันออกจากน้้า ให้ความร้อนแก่น้้ามันเพื่อก้าจัด
ความช้ืนแล้วกรอง ข้อเสียของกระบวนการนี้คือเป็นการผลิตระดับเล็ก ท้าให้ควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้
สม่้าเสมอได้ยาก 



โดยทั่วไปวิธีการสกัดเย็นเป็นวิธีที่ได้ผลผลิตต้่าประมาณ 30-40% ของเนื้อมะพร้าวสด หรือ20% ของ
น้้ากะทิ ที่ผ่านกระบวนการหมักตามธรรมชาติ มักจะมีคุณภาพทางด้านเคมีต่้าคือมีความช้ืนและปริมาณกรด
ไขมันอิสระสูงดังนั้นมักหืนง่ายและเปลี่ยนเป็นสีคล้้าจึงมีอายุการเก็บรักษาด้านประสาทสัมผัสสั้น นอกจากนี้
กระบวนการผลิตใช้เวลานานและแรงงานมาก 
2.3 มาตรฐานผลิตภัณฑ์น้้ามันมะพร้าว 

1)มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน 
มาตรฐานน้้ามันมะพร้าว น้้ามันมะพร้าว หมายถึง น้้ามันที่ได้จากการน้าเนื้อมะพร้าวมาผ่านกรรมวิธี

ต่างๆ เช่น บีบ อัดให้ความร้อน เพื่อให้ได้น้้ามันมะพร้าวแล้วน้ามาแยกตะกอน 
คุณลักษณะที่ต้องการ 
1.1) ลักษณะท่ัวไป 

ต้องใส ไม่มีตะกอนหรือแยกช้ัน                 
 1.2) สี 

ต้องมีสีที่ดีตามธรรมชาติของน้้ามันมะพร้าว 
 1.3) กลิ่น 

ต้องมีกลิ่นที่ดีตามธรรมชาติของน้้ามนัมะพรา้ว ปราศจากกลิ่นหืนหรอืกลิ่นอื่นที่ไม่พึงประสงค์ 
เมื่อตรวจสอบโดยวิธีให้คะแนนโดยวิธีทดสอบที่แนะน้าแล้ว ต้องได้คะแนนเฉลี่ยของแต่ละลักษณะจาก
ผู้ตรวจสอบทุกคนไม่น้อยกว่า 3 คะแนน และไม่มีลักษณะใดได้ 1 คะแนน จากผู้ตรวจสอบคนใดคน
หนึ่ง 

 1.4) สิ่งแปลกปลอม 
ต้องไม่พบสิ่งแปลกปลอมที่ไม่ใช่ส่วนประกอบที่ใช้ เช่น เส้นผม ดิน ทราย กรวด ช้ินส่วนหรือ

สิ่งปฏิกูลจากสัตว์ 
1.5) น้้าและสิ่งท่ีระเหยได้ท่ีอุณหภูมิ 105 องศาเซลเซียส 

ต้องไม่เกินร้อยละ 0.2 ของน้้าหนัก 
 1.6) ค่าเพอร์ออกไซด์ 

ต้องไม่เกิน 10 มิลลิกรัมสมมูลเพอร์ออกไซด์ออกซิเจนต่อกิโลกรัม 
 1.7) สารปนเป้ือน 

1.7.1 ตะกั่ว ต้องไม่เกิน 0.1 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม  
  1.7.2 สารหนู ต้องไม่เกิน 0.1 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม  
 1.8) วัตถุเจือปนอาหาร   

หากมีการใช้วัตถุเจือปนอาหาร ให้ใช้ได้ตามชนิดและปริมาณที่กฎหมายก้าหนด   
 1.9) ค่าของกรด    

ต้องไม่เกิน 4 มิลลิกรัมโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ต่อกรัม 
  
 



 
 

1.10) การสอบลักษณะท่ัวไป สี และกลิ่น  
                  1.10.1 ให้แต่งตั้งคณะผู้ตรวจสอบ ประกอบด้วยผู้ที่มีความช้านาญในการตรวจสอบน้้ามัน
มะพร้าวอย่างน้อย 5 คน แต่ละคนจะแยกกันตรวจและให้คะแนนโดยอิสระ  
                  1.10.2  เทตัวอย่างน้้ามันมะพร้าวลงในจานกระเบื้องสีขาว ตั้งทิ้งไว้ที่อุณหภูมิ 30  
องศาเซลเซียส นาน 24 ช่ัวโมง แล้วตรวจสอบโดยการตรวจพินิจ หลักเกณฑ์การให้คะแนนให้เป็นไปตาม  
ตารางที่ 2  
ตารางท่ี 2 แสดงหลักเกณฑ์การให้คะแนนตรวจสอบน้้ามันมะพร้าว 

ลักษณะที่
ตรวจสอบ 

เกณฑ์ที่ก้าหนด ระดับการตัดสิน (คะแนน) 

ดีมาก (4) ดี (3) พอใช้ (2) ปรับปรงุ (1) 

ลักษณะทั่วไป ต้องใส ไม่มีตะกอนหรือ
แยกชั้น 

    

สี ต้องมีสีที่ดีตามธรรมชาติ
ของน้้ามันมะพร้าว 

    

กลิ่น ต้องมีกลิ่นที่ดีตาม
ธรรมชาติของ  น้้ามัน
มะพร้าว ปราศจากกลิ่น
หืน หรือ  กลิ่นอ่ืนที่ไม่พึง
ประสงค์ 

    

ที่มา : มผช.670/2547 
2.4 คุณสมบัติของน้้ามันมะพร้าว  
 น้้ามันมะพร้าวเป็นน้้ามันที่สกัดจากเนื้อมะพร้าวแห้ง (copra) ของต้นมะพร้าว ซึ่งมี ช่ือทาง 
วิทยาศาสตร์ว่า โคคอสนิวซิเฟอรา (Cocos nucifera) น้้ามันมะพร้าวมีสีตั้งแต่สีเหลืองอ่อนจนถึงไม่มีสีอยู่ใน
สภาพของเหลวที่อุณหภูมิสูงกว่า 26 องศาเซลเซียส เมื่ออุณหภูมิต่้ากว่า 23 องสาเซลเซียส ลงมาเล็กน้อย 
น้้ามันมะพร้าวจะแข็งตัว ทั้งนี้เนื่องจากมีกรดไขมันโมเลกุลสั้นอยู่มากถึง 50 เปอร์เซ็นต์ และส่วนใหญ่เป็นกรด
ไขมันอิ่มตัว การมีกรดไขมันไม่อิ่มตัว (unsaturated fatty acid) น้อย ท้าให้มะพร้าวมีความคงทนต่อปฏิกิริยา
ออกซิเดชันได้ดี 
สมบัติของน้้ามันมะพร้าวบริสุทธิ์  
น้้ามันมะพร้าวบริสุทธ์ิ เป็นผลิตภัณฑ์ที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับมะพร้าว มีสรรพคุณในการใช้ทาผิวช่วยชะลอการ
เหยี่ยวย่น ป้องกันแสงแดด และบ้ารุงสุขภาพผิวให้ชุ่มช้ืน นอกจากนั้นยังสามารถน้ามารับประทาน เพื่อช่วยลด
ปัญหาคอเลสเตอรอลในเลือด ซึ่งเป็นสาเหตุของโรคอ้วนและโรคหัวใจสร้างภูมิคุ้มกันโรค และเสริมสุขภาพให้
แข็งแรงได้  



  
 

น้้ามันมะพร้าวประกอบด้วยธาตุคาร์บอน (C)  ไฮโดรเจน (H) และออกซิเจน (O) มาเกาะรวมกัน
เรียกว่า กรดไขมัน (fatty acids) กรดไขมันเมื่อรวมกับกลเีซอรอล (glycerol) จะได้ป็นกลีเซอไรด์ (glyceride) 
น้้ามันมะพร้าวประกอบด้วยไตรกลเีซอไรด์ (triglyceride)เปน็ส่วนมากและมีโมโนกลเีซอไรด์(monoglyceride) 
และไดกลีเซอไรด์ (diglyceride) เพียงเล็กน้อย เมื่อเปรียบเทียบกับไขมันและน้้ามันชนิดอื่น 
 น้้ามันมะพร้าวบริสุทธ์ิจะมีเปอร์เซ็นต์ของกลีเซอรอลสูงกว่า 13.5-15 เปอร์เซ็นต์ ส่วนน้้ามันชนิดอื่นมี
กลีเซอรอล 9-11 เปอร์เซ็นต์ กลีเซอรอลเป็นคาร์โบไฮเดรตชนิดหนึ่งที่มีส่วนประกอบเคมีคล้ายน้้าตาล 
โครงสร้างของน้้ามันมะพร้าว เมื่อพิจารณาถึงคาร์บอนที่เป็นองค์ประกอบของกรดไขมันที่อิ่มตัวน้้ามันมะพร้าว
จัดเป็นไตรกลีเซอไรด์ที่มีสายโซค่าร์บอน (carbon chain) ขนาดกลางเพราะมีคาร์บอนไม่เกิน 12 อะตอม หรือ
เรียกว่า MCFA (Medium Chain Fatty Acids; C8-C12) ซึ่งต่างจากๆไขมันสัตว์ที่มี carbon chain ขนาด
ยาวคือมีคาร์บอนเกินกว่า 12 อะตอม ซึ่งมีคุณสมบัติที่แตกต่างกัน 

 
ภาพท่ี 2 แสดงเครื่อง Centrifuge 

เครื่องหมุนเหว่ียง (อังกฤษ: centrifuge) เป็นเครื่องมือใช้แยกตัวอย่างของเหลวออกจากของแข็งอนุภาคขนาด
เล็กหรือใช้เพื่อแยกของเหลวหลายๆชนิดที่มีความถ่วงจ้าเพาะต่างกันให้เกิดการแยกช้ัน โดยอาศัยหลักการเร่ง
ให้อนุภาคตกตะกอนเร็วข้ึน ภายใต้สนามของแรงเหว่ียงหนีศูนย์กลาง แรงนอนก้นของอนุภาคจะเป็นสัดส่วน
โดยตรงกับแรงหนีศูนย์กลาง ท้าให้อนุภาคนอนก้นด้วยอัตราเร็วที่แตกต่างกัน ภายใต้สนามแรงหนีศูนย์กลาง
อนุภาคจะตกตะกอนด้วยอัตราเร็วที่ไม่เท่ากัน การปั่นแยกตะกอน จึงต้องใช้เวลานานพอเพียงที่อนุภาคขนาด
เล็กจะนอนก้นหมด จะแบ่งเป็น2ส่วน คือ ส่วน ตะกอน (pellet) และส่วนของเหลว  

เครื่องหมุนเหว่ียง (Centrifuge) เป็นเครื่องมือส้าหรับสร้างแรงเหว่ียงหนีศูนย์กลาง เพื่อน้าไปใช้แยกสารหรือ
อนุภาค โดยอาศัยหลักความแตกต่างของความหนาแน่น ขนาดของสารหรืออนุภาคนั้นๆ โดยทั่วไป เครื่องหมุน
เหว่ียงมักใช้ในกระบวนการเตรียมตัวอย่าง และใช้ปั่นแยกสารส้าหรับวิเคราะห์ มักจะใช้แยกตัวอย่างส่วนที่เป็น
ของแข็งออกจากตัวอย่างส่วนของเหลว หรือใช้เพื่อแยกของเหลวหลายๆชนิดที่มีความถ่วงจ้าเพาะต่างกันให้
เกิดการแยกช้ัน ส้าหรับการใช้เครื่องหมุนเหว่ียงนั้นก่อนใช้ควรท้าการศึกษาจากคู่มือ และผู้เช่ียวชาญก่อน เพื่อ
ลดความผิดพลาดและเพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้ใช้งาน 
 

 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%82%E0%B9%87%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A8%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A8%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%87


 

 

2.5 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

 นายฉัตรชัย สังข์ (2558).ผลการทดสอบฤทธ์ิการต้านอนุมูลอิสระแบบ DPPH assay พบว่า น้้ามัน
มะพร้าวดัดแปลงมีค่า IC50 สูงกว่าน้้ามันมะพร้าวบริสุทธ์ิ 2 เท่า คือ 47-67 และ 106.31 mg/ml ตามล้าดับ 
ผลการทดสอบฤทธ์ิการยับยั้งกับเช้ือด้วยวิธี disk diffusion method พบว่า น้้ามันมะพร้าวดัดแปลงโครงสร้าง
ความเข้มข้น 6.25% มีฤทธ์ิการยับยั้งเช้ือ S. aureus และ E. coli เทียบเท่ากับฟีนอล 15%  คือสูงกว่าประ
มาร 2 เท่า น้้ามันมะพร้าวดัดแปลงมีค่าเปอร์เซ็นต์กรดไขมันอิสระในรูปกรดลอริก (%FFA) สูงมากเท่ากับ 
44%  แต่มีค่าความช้ืน  ค่าซาพอนิฟิเคชัน  ค่าเพอร์ออกไซด์ อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานของ มผช. 670/2547 และ
มาตรฐาน อย. ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่ 57 (พ.ศ.2524) โดยมีความช้ืน 0.16% ค่าซาพอนิฟิเค
ชัน 249 มิลลิกรัมโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ออกซิเจนต่อน้้ามัน 1 กรัม ค่าเพอร์ออกไซด์ 3.74-4.43 มิลลิกรัม
สมมูลเพอร์ออกไซด์ออกซิเจนต่อกโิลกรัมน้้ามัน เมื่อน้ามาผลิตเปน็ผลติภัณฑ์เจลโลช่ันแต้มสิว พบว่า ผลิตภัณฑ์
มีสีขาวนวล พีเอช 3.91-4.22 เนื้อเจลมีลักษณะข้นเนียน มีฟองอากาศน้อย และไม่เหนียวเหนอะ มีฤทธ์ิในการ
ยับยั้งแบคทีเรีย S. aureus ได้โดยไม่จ้าเป็นต้องใช้กรดซาลิซิลิก และอาสาสมัครมีความพึงพอใจต่อลักษณะ
ปรากฏและคุณสมบัติต่างๆ ของผลิตภัณฑ์ในภาพรวมระดับปานกลางถึงมาก ยกเว้นด้านกลิ่นที่ด้อยกว่าผลการ
ใช้น้้ามันมะพร้าวบริสุทธ์ิ 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
บทท่ี 3 อุปกรณ์และวิธีการด้าเนินการ 

3.1 วัสดุ สารเคมีและอุปกรณ์   
1) วัสดุและสารเคมี  
 1.มะพร้าว 
          2.น้้า 
2) อุปกรณ์ 
1.มะพร้าว    13.ขวดโหล 
2.ผ้าขาวบาง    14.เครื่อง Water bath 
3.ขวดรูปชมพู ่    15.เครื่อง Centrifuge 
4.เครื่องช่ัง    16.กรวยแยกสาร 
5.บิกเกอร ์    17.แท่งแก้วคนสาร 
6.กระชอน    18.ขวดวัดปริมาตร 
7.นาฬิกาจับเวลา    19.หลอดหยด 
8.หลอดทดลอง    20.เทอรโ์มมเิตอร ์
9.กระดาษ A4    21.กะละมัง 
10.หลอดฉีดยา    22.ไม้ขีดไฟ 
11.กระบอกตวง    23.เครื่องค้ันน้้ากะทิระบบไฮดรอลิค 
12.กรวยแก้ว    24.ชุดตะเกียงแอลกอฮอร ์
 
3.2 วิธีการทดลอง  
โดยแบ่งการทดลองออกเป็น 3 ตอน ดังน้ี  
ตอนท่ี 1 การเปรียบเทียบปริมาณการสกัดน้้ามันมะพร้าวที่อุณหภูมิต่างกัน โดยท้าการทดลองออกเป็น 3 ชุด 
ชุดละ 3 ครั้ง  

ชุดท่ี 1 การสกัดน้้ามันมะพร้าวแบบร้อน 70๐C 
วิธีการทดลอง 
1.ขูดมะพร้าวจากทลายเดียวกันให้ได้น้้าหนัก 1 กก.   
2.น้ามะพร้าวที่ได้เติมน้้า 1 กก. แล้วค้ันด้วยเครื่องค้ันน้้ากะทิระบบไฮดรอลิค                    
3.น้าน้้ากะทิที่ได้มาใส่ขวดโหลแล้วทิ้งไว้เป็นเวลา 24 ชม. ในตู้เย็นที่อุณหภูมิ -3 องศาเซลเซียส 
4.น้้ากะทิจะแยกเป็น2 ช้ัน ช้ันที่ 1 คือ ไขมัน ช้ันที่ 2 คือ น้้า  
5.น้าส่วนที่เป็นไขมันมาใส่ขวดรูปชมพู่ แล้วน้าไปใส่ในเครื่อง Water bath ที่อุณหภูมิ 70๐C เป็นเวลา 24 ชม. 



6.ไขมันจะแยกเป็น 2 ช้ัน คือ น้้ามันใสและไขมันอิ่มตัว ใช้หลอดหยดดูดน้้ามันใส ใส่ในขวดวัดปริมาตร 
7.ท้าซ้้าอีก 2 ครั้ง เพื่อหาค่าเฉลี่ย 

ชุดท่ี 2 การสกัดน้้ามันมะพร้าวแบบอุณหภูมิห้อง 30๐C 
วิธีการทดลอง 
1.ขั้นตอนที่ 1 และ 2 จะเหมือนกับชุดที่ 1 
2.น้าน้้ากะทิที่ได้มาใส่ขวดโหลแล้วทิ้งไว้เป็นเวลา 48 ชม. 
3.น้้ากะทิจะแยกเป็น 3 ช้ัน ช้ันที่ 1 คือ น้้ามันใส ช้ันที่ 2 คือ ไขมัน ช้ันที่ 3 คือ น้้า 
4.ใช้หลอดหยดดูดน้้ามันใส ใส่ในขวดวัดปริมาตร 
5.ท้าซ้้าอีก 2 ครั้ง เพื่อหาค่าเฉลี่ย 
 

ชุดท่ี 3 การสกัดน้้ามันมะพร้าวแบบเย็น 
วิธีการทดลอง 
1.ข้ันตอนที่ 1 และ 2 จะเหมือนกับชุดที่ 1 
2.น้าน้้ากะทิที่ได้มาใส่ขวดโหลแล้วทิ้งไว้เป็นเวลา 24 ชม. ในตู้เย็น -3 องศาเซลเซียส 
3.น้้ากะทิจะแยกเป็น2 ช้ัน ช้ันที่ 1 คือ ไขมัน ช้ันที่ 2 คือ น้้า  
4.แยกส่วนที่เป็นไขมันใส่ในขวดโหล แล้วทิ้งไว้เป็นเวลา 24 ชม. ในตู้เย็น 15 องศาเซลเซียส 
5.ไขมันจะแยกเป็น 3 ช้ัน ช้ันที่ 1 คือ น้้ามันใส ช้ันที่ 2 คือ ไขมัน ช้ันที่ 3 คือ น้้า 
6.ใช้หลอดหยดดูดน้้ามันใส ใส่ในขวดวัดปริมาตร 
7.ท้าซ้้าอีก 2 ครั้ง เพื่อหาค่าเฉลี่ย 
 

ตอนที่ 2 การแยกน้้ามันมะพร้าวที่อุณหภูมิต่างกัน ด้วยเครื่อง Centrifuge 
วิธีการทดลอง 
1. น้าน้้ามันมะพร้าวที่ได้จากตอนที่ 1 ได้แก่ แบบร้อน แบบอุณหภูมิห้อง และแบบเย็น อย่างละ  
60 มิลลิลิตร 
2. น้าน้้ามันมะพร้าวใส่ในหลอดทดลอง หลอดละ 5 มิลลิลิตร จ้านวน 12 หลอด 
3. น้าไปเหว่ียงแยกด้วยเครื่อง Centrifuge ด้วยความเร็ว 5,000 รอบ/นาที เป็นเวลา 5 นาที 
4. น้้ามันจะแยกเป็น 4 ช้ัน ช้ันที่ 1 คือน้้ามันใส ช้ันที่ 2 คือไขมัน ช้ันที่ 3 คือน้้า และช้ันที่ 4 คือ ตะกอน 
5. ใช้หลอดหยดดูดน้้ามันใส ใส่ในขวดวัดปริมาตร 
6. ท้าให้ครบทั้ง 3 แบบ ได้แก่ แบบร้อน แบบอุณหภูมิห้อง และแบบเย็น 
 
 
 
 



ตอนท่ี 3 การศึกษาประสิทธิภาพของน้้ามันมะพร้าวท่ีอุณหภูมิต่างกัน โดยใช้เครื่อง Centrifuge 
และไม่ใช้เครื่อง Centrifuge 
วิธีการทดลอง 
ขั้นตอนท่ี 1 ทดสอบสี 

โดยสังเกตจากน้้ามันมะพร้าวทั้ง 3 แบบ จากการใช้เครื่อง Centrifuge และไม่ใช้เครื่อง Centrifuge  
ได้แก่ แบบร้อน แบบอุณหภูมิห้อง และแบบเย็น ที่ได้จากตอนที่ 1 และตอนที่ 2 (ทดสอบที่อุณหภูมิห้อง)  
ขั้นตอนท่ี 2 ทดสอบกลิ่น  
 โดยให้ครูโรงเรียนบางดีวิทยาคม จ้านวน 5 คน ได้แก่ นาวสาวขวัญชนก  พลเดช นายอดิศร  แซ่เซียว 
นายธีระวุฒิ  ติระนนท์ นางสาวสุขุมาล  คงเนียม และนางวรรณา  จูห้อง ทดสอบโดยการดมกลิ่นน้้ามัน
มะพร้าว จากการใช้เครื่อง Centrifuge และไม่ใช้เครื่อง Centrifuge (ทดสอบที่อุณหภูมิห้อง)  
ขั้นตอนท่ี 3 ความโปร่งแสง  
 โดยหยดน้้ามันมะพร้าวแต่ละแบบ จากการใช้เครื่อง Centrifuge และไม่ใช้เครื่อง Centrifuge ได้แก่ 
แบบร้อน แบบอุณหภูมิห้อง และแบบเย็น ใส่กระดาษ A4 แล้วน้าไปส่องด้วยแสงแดด 
ขั้นตอนท่ี 4 การให้พลังงานความร้อน 
 โดยน้าน้้ามันมะพร้าวทั้ง 3 แบบ จากการใช้เครื่อง Centrifuge และไม่ใช้เครื่อง Centrifuge ได้แก่ 
แบบร้อน แบบอุณหภูมิห้อง และแบบเย็น ใส่ในตะเกียงแอลกอฮอล์ 50 มิลลิลิตร  ต้มน้้า 50 มิลลิลิตร         
วัดอุณหภูมิก่อนต้มน้้า แล้วจับเวลา 15 นาที วัดอุณหภูมิหลังต้มน้้า ทดลองซ้้า 3 ครั้ง เพื่อหาค่าเฉลี่ยแต่ละ
แบบ และน้าค่าที่ได้ไปค้านวณหาค่าพลังงานความร้อน 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทท่ี 4 ผลการด้าเนินการ 

ตอนท่ี 1 การเปรียบเทียบปริมาณการสกัดน้้ามันมะพร้าวทีอุ่ณหภูมิต่างกัน 

ตารางท่ี 3  แสดงปริมาณการสกัดของน้้ามันมะพร้าวที่อุณหภูมิต่างกัน 

น้้ามันมะพร้าว ปริมาณน้้ามันมะพร้าว (มิลลิลิตร) 

ชุดท่ี 1 ชุดท่ี 2 ชุดท่ี 3 ค่าเฉลี่ย 

แบบรอ้น(70๐C) 165 150 157 157 

แบบอุณหภูมหิ้อง(30๐C) 123 119 124 122 

แบบเย็น(15๐C) 133 135 140 136 

จากการทดลอง ปรากฏว่าน้้ามันมะพร้าวที่สกัดแบบร้อนมปีริมาณน้้ามันมะพร้าวมากกว่าการสกัดแบบอุณหภูมิ
ปกติและการสกัดแบบเย็น  

 

 

กราฟท่ี 1 เปรียบเทียบปรมิาณของน้้ามันมะพร้าวที่อุณหภูมิต่างกัน 

 

 

 

๐ 

๒๐ 

๔๐ 

๖๐ 

๘๐ 

๑๐๐ 

๑๒๐ 

๑๔๐ 

๑๖๐ 

๑๘๐ 

แบบร้อน (70 องศาเซลเซียส) แบบอุณหภมิูปกติ(30 องศาเซลเซียส) แบบเย็น(15 องศาเซลเซียส) 

ชดุที่ 1 

ชดุที่ 2 

ชดุที่ 3 



ตอนท่ี 2 การแยกน้้ามันมะพร้าวที่อุณหภูมิต่างกัน ด้วยเครือ่ง Centrifuge  

 

 

 

 

 

 

 ผลปรากฏว่า เมื่อน้้ามันมะพร้าวผ่านเครื่อง Centrifuge จะท้าให้แยกออกเป็น 4 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 
บนสุด คือน้้ามันมะพร้าว ช้ันที่ 2 คือไขมัน ช้ันที่ 3 คือน้้า และช้ันที่ 4 คือตะกอน ซึ่งส่วนของน้้ามันและไขมัน 
มีปรมิาณเฉลี่ย 3 มิลลลิิตร และส่วนของน้้าและตะกอน มปีริมาณเฉลี่ย 2 มิลลลิิตร 

ตารางท่ี 4 แสดงปริมาณของน้้ามันมะพร้าวและปรมิาณน้้ากับตะกอนในน้้ามันมะพร้าวแบบร้อน(70๐C) แบบ
อุณหภูมิห้อง(30๐C) และแบบเย็น(15๐C) 

 

หลอดที ่

สกัดร้อน สกัดอุณหภูมิห้อง สกัดเย็น 

ปริมาณน้้ามัน
และไขมัน 

ปริมาณน้้าและ
ตะกอน 

ปริมาณน้้ามัน
และไขมัน 

ปริมาณน้้าและ
ตะกอน 

ปริมาณน้้ามัน
และไขมัน 

ปริมาณน้้าและ
ตะกอน 

1 3 2 3 2 2 3 

2 2 3 2 3 3 2 

3 3 2 4 1 3 2 

4 4 1 3 2 1 4 

5 3 2 3 2 4 1 

6 3 2 2 3 4 1 

7 4 1 4 1 3 2 

8 2 3 2 3 2 3 

9 3 2 3 2 4 1 

10 3 2 2 3 3 2 

11 4 1 2 3 2 3 

12 1 4 1 4 3 2 

ค่าเฉลี่ย 2.9 ≈ 3 2 2.6 ≈ 3 2 2.8 ≈ 3 2 

 

 

สว่นของน า้มนั และไขมนั ประมาณ 3 มิลลลิติร 

สว่นของน า้ และตะกอน ประมาณ 2 มิลลิลติร 

ภาพท่ี 3 แสดงหลอดทดลองหลังจากเหว่ียงด้วยเครื่อง Centrifuge 



ตอนท่ี 3 การทดสอบประสทิธิภาพของน้้ามันมะพร้าวที่อุณหภูมิต่างๆ โดยใช้เครือ่ง Centrifuge และ
ไม่ใช้เครื่อง Centrifuge 
ขั้นท่ี 1 ทดสอบสี กลิ่น และความโปร่งของน้้ามันมะพร้าวท้ัง 3 แบบ 
สัปดาหท์ี่ 1 วันที่ 10 สิงหาคม 2561 

ตารางท่ี 5 แสดงผลการทดสอบสี กลิ่น และความโปร่งแสงของน้้ามันมะพร้าวทั้ง 3 แบบ ในสปัดาหท์ี่ 1 

 
 

เรื่องท่ีทดสอบ 

ผลการทดสอบ 
แบบร้อน(70๐C) แบบอุณหภูมิห้อง(30๐C) แบบเย็น (15๐C) 

ใช้เครื่อง 
Centrifuge 

ไม่ใช้เครื่อง 
Centrifuge 

ใช้เครื่อง 
Centrifuge 

ไม่ใช้เครื่อง 
Centrifuge 

ใช้เครื่อง 
Centrifuge 

ไม่ใช้เครื่อง 
Centrifuge 

ส ี ใส ใส ใส ใส ใส ใส 
กลิ่น น้้ามัน

มะพร้าว 
น้้ามัน

มะพร้าว 
น้้ามัน

มะพร้าว 
น้้ามัน

มะพร้าว 
น้้ามัน

มะพร้าว 
น้้ามัน

มะพร้าว 
ความโปร่งแสง โปรง่แสง  

สัปดาหท์ี่ 2 วันที่ 17 สิงหาคม 2561 
ตารางท่ี 6 แสดงผลการทดสอบสี กลิ่น และความโปร่งแสงของน้้ามันมะพร้าวทั้ง 3 แบบ ในสปัดาหท์ี่ 2 

 
 

เรื่องท่ีทดสอบ 

ผลการทดสอบ 
แบบร้อน(70๐C) แบบอุณหภูมิห้อง(30๐C) แบบเย็น(15๐C) 

ใช้เครื่อง 
Centrifuge 

ไม่ใช้เครื่อง 
Centrifuge 

ใช้เครื่อง 
Centrifuge 

ไม่ใช้เครื่อง 
Centrifuge 

ใช้เครื่อง 
Centrifuge 

ไม่ใช้เครื่อง 
Centrifuge 

ส ี ใส ขาวขุ่น ใส ขาวขุ่น ใส ขาวขุ่น 
กลิ่น น้้ามัน

มะพร้าว 
เหม็นหืน น้้ามัน

มะพร้าว 
เหม็นหืน น้้ามัน

มะพร้าว 
เหม็นหืน 

ความโปร่งแสง โปรง่แสง  

สัปดาหท์ี่ 3 วันที่ 24 สิงหาคม 2561 
ตารางท่ี 7 แสดงผลการทดสอบสี กลิ่น และความโปร่งแสงของน้้ามันมะพร้าวทั้ง 3 แบบ ในสปัดาหท์ี่ 3 

 
 

เรื่องท่ีทดสอบ 

ผลการทดสอบ 
แบบร้อน(70๐C) แบบอุณหภูมิห้อง(30๐C) แบบเย็น(15๐C) 

ใช้เครื่อง 
Centrifuge 

ไม่ใช้เครื่อง 
Centrifuge 

ใช้เครื่อง 
Centrifuge 

ไม่ใช้เครื่อง 
Centrifuge 

ใช้เครื่อง 
Centrifuge 

ไม่ใช้เครื่อง 
Centrifuge 

ส ี ขาวขุ่น ขาวขุ่น ขาวขุ่น ขาวขุ่น ขาวขุ่น ขาวขุ่น 
กลิ่น น้้ามัน

มะพร้าว 
เหม็นหืน น้้ามัน

มะพร้าว 
เหม็นหืน น้้ามัน

มะพร้าว 
เหม็นหืน 

ความโปร่งแสง โปรง่แสง  
 



ผลปรากฏว่า ในช่วงเวลาสปัดาห์ที่ 1 น้้ามันมะพร้าว 2 ชุด 3 แบบ มีกลิ่นน้้ามันมะพร้าว สีใส และ
โปรง่แสง แต่เมื่อเข้าสู่สปัดาหท์ี่ 2 น้้ามันมะพร้าวที่ไม่ใช้เครือ่ง Centrifuge มีกลิ่นเหม็นหืน และมสีีขาวขุ่น แต่
น้้ามันมะพร้าวทั้ง 3 แบบยังคงโปร่งแสง และเมื่อเข้าสูส่ัปดาห์ที่ 3 น้้ามันมะพร้าวที่ไม่ใช้เครื่อง Centrifuge มี
กลิ่นเหม็นหืน มีสีขาวขุ่น  และน้้ามันมะพร้าวทั้ง 3 แบบยงัคงโปรง่แสง 

ขั้นท่ี 2 ทดสอบการให้พลังงานความร้อนโดยใช้น้้ามันมะพร้าวท้ัง 3 แบบ 

ตารางท่ี 8 แสดงผลทดสอบการให้พลังงานความร้อนโดยใช้น้้ามันมะพร้าวทั้ง 3 แบบ 50 มิลลลิิตร ต้มน้้า 50 
มิลลิลิตร เวลา 15 นาที 

 
 
 

น้้ามัน
มะพร้าว 

ผลการทดสอบ 

ครั้งท่ี 1 
(องศาเซลเซยีส) 

ครั้งท่ี 2 
(องศาเซลเซยีส) 

ครั้งท่ี 3 
(องศาเซลเซยีส) 

ค่าเฉลี่ย 
(องศาเซลเซยีส) 

ใช้เครื่อง 
Centrifuge 

ไม่ใช้
เครื่อง 

Centrifuge 

ใช้เครื่อง 
Centrifuge 

ไม่ใช้
เครื่อง 

Centrifuge 

ใช้เครื่อง 
Centrifuge 

ไม่ใช้
เครื่อง 

Centrifuge 

ใช้เครื่อง 
Centrifuge 

ไม่ใช้
เครื่อง 

Centrifuge 

 
แบบรอ้น 

89 87 90 88 91 85 90 86.6 

แบบ
อุณหภูม ิ

ห้อง 

93 85 91 89 90 87 91.3 87 

 
แบบเย็น 

98 91 96 88 95 89 96.3 89.3 

 ผลปรากฏว่าในการต้มน้้า 50 ml เวลา 15 นาที โดยใช้น้้ามันมะพร้าวที่ใช้เครื่อง Centrifuge ความ
ร้อนของน้้าที่ได้มากกว่าการต้มน้้าโดยใช้น้้ามันมะพร้าวที่ไม่ใช้เครื่อง Centrifuge ซึ่งการต้มน้้าโดยน้้ามัน
มะพร้าวแบบเย็นที่ใช้เครื่อง Centrifuge น้้ามีความร้อนมากที่สุด เมื่อเทียบกับน้้ามันมะพร้าวแบบร้อนและ
แบบอุณหภูมิห้องทั้งที่ใช้เครื่อง Centrifuge และไม่ใช้เครื่อง Centrifuge  

ค้านวณค่าพลังงานความร้อน 
จากสูตร Q = mc∆t 
Q   =   ปริมาณความร้อนที่ใช้ในการลดหรอืเพิม่อุณหภูมิของสารนั้นๆ หน่วย  แคลอรี  
m   =   มวลของสาร หน่วย กรมั 
c    =   ความจุความร้อนจ้าเพาะของสาร (ความจุความร้อนจ้าเพาะของน้้า = 1 แคลอรี่/กรัม-องศาเซลเซียส) 
หน่วย แคลอรี / กรัม-องศาเซลเซียส  
∆t   =   อุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงไป 



ตารางท่ี 9 แสดงค่าพลังงานความร้อนที่ใช้น้้ามันมะพร้าวแต่ละแบบในการต้มน้้า 50 มิลลิลิตร 
 

น้้ามันมะพร้าว 
ค่าพลังงาน (แคลอรี่) 

ใช้เครื่อง Centrifuge ไม่ใช้เครื่อง Centrifuge 

แบบรอ้น 2.772 2.662 

แบบอุณหภูมหิ้อง 2.829 2.640 

แบบเย็น 3.049 2.741 

 ผลปรากฏว่า น้้ามันมะพร้าวที่ใช้เครื่อง Centrifuge ให้ค่าพลังงานความร้อนมากกว่าน้้ามันมะพร้าวที่
ไม่ใช้เครื่อง Centrifuge ซึ่งน้้ามันมะพร้าวแบบเย็นที่ใช้เครื่อง Centrifuge ให้ค่าพลังงานความร้อนมากที่สุด 
เมื่อเทียบกับน้้ามันมะพร้าวแบบร้อน และแบบอุณหภูมิห้อง ทั้งที่ใช้เครื่อง Centrifuge และไม่ใช้เครื่อง 
Centrifuge 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



บทท่ี 5 สรุปผล และอภิปรายผลการด้าเนินการ 

โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง การทดสอบประสิทธิภาพของน้้ามันมะพร้าวที่อุณหภูมิต่างกัน (ด้วยเครื่อง 
Centrifuge) ผู้ท้าโครงงานได้น้าเสนอผลการทดลองออกเป็น 3 ตอน การน้าไปใช้ประโยชน์ และข้อเสนอแนะ 
ดังนี้ 
5.1 ผลการด้าเนินการ 
 ตอนท่ี 1 การศึกษาปริมาณของน้้ามันมะพร้าวที่สกัดที่อุณหภูมิต่างกัน 
 พบว่า การสกัดน้้ามันมะพร้าวแบบร้อนมีปริมาณของน้้ามันมะพร้าวมากกว่าการสกัดน้้ามันมะพร้าว
แบบอุณหภูมิห้อง และการสกัดน้้ามันมะพร้าวแบบเย็น 
 สอดคล้องกับสมมติฐาน การสกัดน้้ามันมะพร้าวแบบร้อนได้ปริมาณน้้ามันมะพร้าวที่สกัดได้มากกว่า
การสกัดแบบอุณหภูมิห้องและแบบเย็น 
 ตอนท่ี 2 การศึกษาการแยกน้้ามันมะพร้าวที่อุณหภูมิต่างกนั ด้วยเครื่อง Centrifuge 
 พบว่า เมือ่น้้ามันมะพร้าวผ่านเครื่อง Centrifuge จะท้าให้แยกออกเป็น 4 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 บนสุด 
คือน้้ามันมะพร้าว ช้ันที่ 2 คือไขมัน ช้ันที่ 3 คือน้้า และช้ันที่ 4 คือตะกอน ซึ่งส่วนของน้้ามันและไขมัน มี
ปริมาณเฉลี่ย 3 มิลลิลิตร และส่วนของน้้าและตะกอน มีปรมิาณเฉลี่ย 2 มิลลิลิตร 
ซึ่งจะได้น้้ามันมะพร้าวทั้ง 3 แบบทีผ่่านเครื่อง Centrifuge โดยแต่ละแบบมีปริมาตรเฉลี่ย 36 มิลลลิิตร 

 สอดคล้องกับสมมติฐาน การแยกน้้ามันมะพร้าวด้วยเครื่อง Centrifuge สามารถแยกน้้าและสาร
องค์ประกอบอื่นๆ ออกจากน้้ามนัมะพร้าวได้ 
 ตอนท่ี 3 การทดสอบประสิทธิภาพของน้้ามันมะพร้าวที่สกัดที่อุณหภูมิต่างๆ ด้วยการใช้เครื่อง 
Centrifuge  และไม่ใช้เครื่อง Centrifuge   
พบว่า ในช่วงเวลาสัปดาห์ที่ 1 น้้ามันมะพร้าว 2 ชุด 3 แบบ มีกลิ่นน้้ามันมะพร้าว สีใส และโปร่งแสง แต่เมื่อ
เข้าสู่สัปดาห์ที่ 2 น้้ามันมะพร้าวที่ไม่ใช้เครื่อง Centrifuge มีกลิ่นเหม็นหืน และมีสีขาวขุ่น แต่น้้ามันมะพร้าวทั้ง 
3 แบบยังคงโปร่งแสง และเมื่อเข้าสู่สัปดาห์ที่ 3 น้้ามันมะพร้าวที่ไม่ใช้เครื่อง Centrifuge มีกลิ่นเหม็นหืน มีสี
ขาวขุ่น  น้้ามันมะพร้าวทั้ง 3 แบบยังคงโปร่งแสง และในการต้มน้้า 50 ml เวลา 15 นาที โดยใช้น้้ามันมะพร้าว
ที่ใช้เครื่อง Centrifuge ความร้อนของน้้าที่ได้มากกว่าการต้มน้้าโดยใช้น้้ามันมะพร้าวที่ไม่ใช้เครื่อง Centrifuge 
ซึ่งการต้มน้้าโดยน้้ามันมะพร้าวแบบเย็นที่ใช้เครื่อง Centrifuge น้้ามีความร้อนมากที่สุด เมื่อเทียบกับน้้ามัน
มะพร้าวแบบร้อนและแบบอุณหภูมิห้องทั้งที่ใช้เครื่อง Centrifuge และไม่ใช้เครื่อง Centrifuge และน้้ามัน
มะพร้าวที่ใช้เครื่อง Centrifuge ให้ค่าพลังงานความร้อนมากกว่าน้้ามันมะพร้าวที่ไม่ใช้เครื่อง Centrifuge ซึ่ง
น้้ามันมะพร้าวแบบเย็นที่ใช้เครื่อง Centrifuge ให้ค่าพลังงานความร้อนมากที่สุด เมื่อเทียบกับน้้ามันมะพร้าว
แบบร้อน และแบบอุณหภูมิห้อง ทั้งที่ใช้เครื่อง Centrifuge และไม่ใช้เครื่อง Centrifuge 
 สอดคล้องกับสมมติฐาน  การทดสอบน้้ามันมะพร้าว น้้ามันมะพร้าวที่ได้ทัง้ 3 แบบ ที่ใช้เครื่อง 
Centrifuge มีประสิทธิภาพมากกว่าน้้ามันมะพร้าวที่ไม่ใช้เครื่อง Centrifuge 

 

 



5.2 อภิปรายผลการทดลอง  

ตอนท่ี 1 การศึกษาปริมาณของน้้ามันมะพร้าวท่ีสกัดท่ีอุณหภูมิต่างๆ 
การสกัดน้้ามันมะพร้าวแบบร้อน น้าน้้ากะทิที่ได้จากการค้ันมะพร้าว 1 กิโลกรัมด้วยเครื่องไฮดรอลิค  
ใส่ตู้เย็นที่อุณหภูมิ -3 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 24 ช่ัวโมง จากนั้นจะได้น้้ากะทิที่แยกเป็น 2 ช้ัน คือส่วนของ
ไขมัน และน้้า ส่วนของไขมันใส่ขวดรูปชมพู่ แล้วใส่เครื่อง Water Bath ที่อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 
24 ช่ัวโมง ส่วนของไขมันจะแยกเป็น 2 ช้ัน คือน้้ามันใส และไขมัน ใช้หลอดดูดน้้ามันใสใส่ขวดวัดปริมาตร 
ท้าซ้้าอีก 2 ครั้งเพื่อหาค่าเฉลี่ย ซึ่งได้น้้ามันมะพร้าวแบบร้อนเฉลี่ย 157 มิลลิลิตร 

การสกัดน้้ามันมะพร้าวแบบอุณหภูมิห้อง น้าน้้ากะทิที่ได้จากการค้ันมะพร้าว 1 กิโลกรัมด้วยเครื่อง 
ไฮดรอลิก ตั้งไว้ที่อุณหภูมิห้องประมาณ 30 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 48 ช่ัวโมง  น้้ากะทิจะแยกเป็น 3 ช้ัน  
ช้ันบนสุด คือน้้ามันใส ช้ันที่ 2 คือไขมัน และช้ันสุดท้ายช้ันที่ 3 คือน้้า ใช้หลอดหยดดูดน้้ามันใสใส่ขวดวัด
ปริมาตร ท้าซ้้าอีก 2 ครั้งเพื่อหาค่าเฉลี่ย ซึ่งได้น้ามันมะพร้าวแบบอุณหภูมิห้องเฉลี่ย 122 มิลลิลิตร 

การสกัดน้้ามันมะพร้าวแบบเย็น น้าน้้ากะทิที่ได้จากการค้ันมะพร้าว 1 กิโลกรัมด้วยเครื่องไฮโดรลิค  
ใส่ในตู้เย็นที่อุณหภูมิ -3 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ช่ัวโมง จากนั้นจะได้น้้ากะทิที่แยกเป็น 2 ช้ัน คือส่วนของ
ไขมัน และน้้า น้าส่วนของไขมันใส่ขวดรูปชมพู่ แล้วตั้งไว้ที่อุณหภูมิ 15 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 24 ช่ัวโมง  
ส่วนของไขมันแยกเป็น 3 ช้ัน ช้ันบนสุด คือน้้า ช้ันที่ 2 คือไขมัน และช้ันสุดท้ายช้ันที่ 3 คือน้้า ใช้หลอดหยดดูด
น้้ามันใสใส่ขวดวัดปริมาตร ท้าซ้้าอีก 2 ครั้งเพื่อหาค่าเฉลี่ย ซึ่งได้น้้ามันมะพร้าวแบบเย็นเฉลี่ย 136 มิลลิลิตร 

ซึ่งผลปรากฏว่าการสกัดน้้ามันมะพร้าวแบบร้อนมีปริมาณของน้้ามันมะพร้าวมากกว่าการสกัดน้้ามัน
มะพร้าวแบบอุณหภูมิห้อง และการสกัดน้้ามันมะพร้าวแบบเย็น 

ตอนท่ี 2 การศึกษาการแยกน้้ามันมะพร้าวท่ีอุณหภูมิต่างกัน ด้วยเครื่อง Centrifuge 
น้าน้้ามันมะพร้าวแบ่งออกเป็น 2 ชุด ชุดละ 60 มิลลิลิตร โดยชุดที่ 1 ไม่เข้าเครื่อง Centrifuge และชุดที่ 2 เข้า
เครื่อง Centrifuge น้าน้้ามันชุดที่ 2 ใส่หลอดทดลอง ทั้ง 3 แบบ หลอดละ 5 มิลลิลิตร แล้วใส่เครื่อง 
Centrifuge และปั่นเหว่ียงโดยใช้ความเร็ว 5,000 รอบต่อนาที เป็นเวลา 5 นาที จะได้น้้ามันมะพร้าวที่แยกเป็น 
4 ช้ัน โดยช้ันที่ 1 ช้ันบนสุด คือน้้ามันใส ช้ันที่ 2 คือไขมัน ช้ันที่ 3 คือน้้า และช้ันที่ 4 คือตะกอน ซึ่งพบว่า
น้้ามันมะพร้าวที่ผ่านเครื่อง Centrifuge ทั้ง 3 แบบ มีปริมาณน้้ามันมะพร้าวเฉลี่ยเท่ากันคือ 3 มิลลิลิตร จะได้
น้้ามันมะพร้าวทั้ง 3 แบบที่ผ่านเครื่อง Centrifuge โดยแต่ละแบบมีปริมาตรเฉลี่ย 36 มิลลิลิตร 
 

ตอนท่ี 3 การทดสอบประสิทธิภาพของน้้ามันมะพร้าวท่ีสกัดท่ีอุณหภูมิต่างๆ ด้วยการใช้เครื่อง 
Centrifuge  และไม่ใช้เครื่อง Centrifuge   
การทดสอบประสิทธิภาพของน้้ามันมะพร้าว แบ่งออกเป็น 4 ข้ันตอนได้แก่ สี กลิ่น ความโปร่งใส และการให้
พลังงาน โดยการทดสอบสี กลิ่น และความโปร่งแสงจะท้าการทดลองเป็นเวลา 3 สัปดาห์ โดยจะทดสอบทุกๆ 
1 สัปดาห์ ข้ันตอนที่ 1 การทดสอบสี โดยการสังเกตสีของน้้ามันมะพร้าวทั้ง 3 แบบที่ใช้เครื่อง Centrifuge 
และไม่ใช้เครื่อง Centrifuge ได้แก่แบบร้อน อุณหภูมิห้อง และแบบเย็น ข้ันตอนที่ 2 การทดสอบกลิ่นโดยใหค้รู
โรง เรียนบางดี วิทยาคมจ้ านวน 5 คนได้แก่  นาวสาวข วัญชนก  พลเดช นายอดิศร   แซ่ เ ซียว                     



นายธีระวุฒิ  ติระนนท์ นางสาวสุขุมาล  คงเนียม และนางวรรณา  จูห้อง ทดสอบดมกลิ่นของน้้ามันมะพร้าวทั้ง 
3 แบบที่ใช้เครื่อง Centrifuge และไม่ใช้เครื่อง Centrifuge ข้ันตอนที่ 3 การทดสอบความโปร่งแสง โดยน้า
น้้ามันมะพร้าวทั้ง 3 แบบที่ใช้เครื่อง Centrifuge และไม่ใช้เครื่อง Centrifuge หยดใส่กระดาษ A4 จะได้
กระดาษทั้งหมด 6 แผ่น จากนั้นน้ากระดาษไปส่องด้วยแสงแดด และข้ันตอนที่ 4 การทดสอบการให้พลังงาน 
ความร้อนโดยน้าน้้ามันมะพร้าวทั้ง 3 แบบที่ใช้เครื่อง Centrifuge และไม่ใช่เครื่อง Centrifuge ใส่ในตะเกียง
แอลกอฮอล์ 50 มิลลิลิตร ต้มน้้า 50 มิลลิลิตร วัดอุณหภูมิก่อนต้ม ใช้เวลาต้มน้้า 15 นาที วัดอุณหภูมิหลังต้ม 
ท้าซ้้า 3 ครั้ง เพื่อหาค่าเฉลี่ย แล้วน้าไปค้านวณค่าพลังงานความร้อน  
ผลปรากฏว่าในสัปดาห์ที่ 1 น้้ามันมะพร้าว 2 ชุด 3 แบบ มีกลิ่นน้้ามันมะพร้าว สีใส และโปร่งแสง แต่เมื่อเข้าสู่
สัปดาห์ที่ 2 น้้ามันมะพร้าวที่ไม่ใช้เครื่อง Centrifuge มีกลิ่นเหม็นหืน และมีสีขาวขุ่น แต่น้้ามันมะพร้าวทั้ง 3 
แบบยังคงโปร่งแสง และเมื่อเข้าสู่สัปดาห์ที่ 3 น้้ามันมะพร้าวที่ไม่ใช้เครื่อง Centrifuge มีกลิ่นเหม็นหืน มีสีขาว
ขุ่น  และน้้ามันมะพร้าวทั้ง 3 แบบยังคงโปร่งแสง และในการต้มน้้า 50 ml เวลา 15 นาที โดยใช้น้้ามัน
มะพร้าวที่ใช้เครื่อง Centrifuge ความร้อนของน้้าที่ได้มากกว่าการต้มน้้าโดยใช้น้้ามันมะพร้าวที่ไม่ใช้เครื่อง 
Centrifuge ซึ่งการต้มน้้าโดยน้้ามันมะพรา้วแบบเย็นที่ใช้เครื่อง Centrifuge น้้ามีความร้อนมากที่สุด เมื่อเทียบ
กับน้้ามันมะพร้าวแบบร้อนและแบบอุณหภูมิห้องทั้งที่ใช้เครื่อง Centrifuge และไม่ใช้เครื่อง Centrifuge และ
น้้ามันมะพร้าวที่ใช้เครื่อง Centrifuge ให้ค่าพลังงานความร้อนมากกว่าน้้ามันมะพร้าวที่ไม่ใช้เครื่อง 
Centrifuge ซึ่งน้้ามันมะพร้าวแบบเย็นที่ใช้เครื่อง Centrifuge ให้ค่าพลังงานความร้อนมากที่สุด เมื่อเทียบกับ
น้้ามันมะพร้าวแบบร้อน และแบบอุณหภูมิห้อง ทั้งที่ใช้เครื่อง Centrifuge และไม่ใช้เครื่อง Centrifuge 
 

5.3 การน้าไปใช้ประโยชน์ 

1) การเลือกใช้น้้ามันมะพร้าวเพื่อการน้าไปใช้ประโยชน์ในด้านอุปโภค และบริโภค 

2) เป็นการส่งเสริมอาชีพในการสกัดน้้ามันมะพร้าวสร้างรายได้แก่ครอบครัวและชุมชน 

3) เป็นแนวทางปฏิบัติในการด้ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

5.4 ข้อเสนอแนะ 

 1) ในการเกบ็รักษาน้้ามันมะพร้าวควรรักษาคุณภาพของน้้ามัน ไม่ให้โดนอากาศ หรอืความช้ืน เพราะ
จะท้าให้น้้ามันมะพร้าวเหม็นหืนได ้

 2) ในการแยกน้้ามันมะพร้าว ควรระมัดระวัง เพราะอาจมีการปนเปื้อนของน้้า 
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ภาคผนวก 

รูปวัสดุและอุปกรณ์ท่ีใช้ในการทดลอง 

 

             อุปกรณ์การทดลอง                                                       อุปกรณ์การทดลอง                                    
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วิธีการด้าเนินการ 

1.การสกัดน้้ามันมะพร้าวท่ีอุณหภูมิต่างๆ  

                                
                    1. ขูดมะพร้าวจากทลายเดียวกัน                                                    

                                       
                2.ส้าหรบัการสกัดแตล่ะชุด ใช้มะพร้าว 
                             จ้านวน 1 กก. 

  
 

 
3. น้าน้้ากะทิที่ได้เติมน้้า 1 กก.  
ที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส  

แล้วน้ามาค่ันเป็นน้้ากะท ิ
ด้วยเครื่องค่ันระบบไฮดรอลิค 

 
 
 
 
 
 
 

                                    
 

 
                       4. ช่ังปริมาณน้้ากะททิี่ได้ 



 
                  5. น้าน้้ากะทิที่ได้มาใส่ขวดโหล 3 โหล 
               ในปริมาณที่เท่ากัน แต่ละโหลใช้วิธีการสกัดที่ตา่งกัน  
                       คือ การสกัดแบบรอ้น แบบอุณหภูมิห้อง   
                                  และการสกัดเย็น 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

6. โหลที1่ การสกัดแบบร้อนน้ามาแช่ที่อุณหภูม ิ
-3 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ชม. 

น้้ากะทิแยกเป็น 2 ช้ัน 
คือช้ันไขมันกับน้้า 

 

7. แยกส่วนที่เป็นไขมันใส่ในขวดรูปชมพู ่
แล้วน้าไปใส่ในเครือ่ง  Water bath 

ที่อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ชม. 

8.ไขมันจะแยกเป็น 3 ช้ันช้ันที่1 คือน้้ามันใส 
ช้ันที่2 คือไขมัน ช้ันที่3 คือน้้า แยกน้้ามันใส 

ใส่ในขวดวัดปริมาตร 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.โหลที่ 2 การสกัดแบบอุณหภูมิปกติ 
ตั้งไว้ที่อุณหภูมิห้อง เป็นเวลา 48 ชม. 

10.ไขมันจะแยกเป็น 3 ช้ันช้ันที่1 คือน้้ามันใส 
ช้ันที่2 คือไขมัน ช้ันที่3 คือน้้า แยกน้้ามันใส 

ใสใ่นขวดวดัปริมาตร 

 

11.โหลที่ 3 การสกัดแบบเย็น น้ามาแช่ที่อุณหภูม ิ
-3 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ชม. 

จะได้น้้ากะทเิป็น 2 ช้ัน คือช้ันไขมันกับน้้า 
น้ามาตั้งต่อที่อุณหภูมิ 15 องศาเซลเซียส 

เป็นเวลา 24 ชม. น้้ากะทิจะแยกเป็น 3 ช้ัน 
คือ  ช้ันน้้ามันใส ช้ันไขมัน และช้ันน้้า 

12. แยกน้้ามันใสใส่ในขวดวัดปริมาตร 



2.การแยกน้้ามันมะพร้าวท่ีสกัดในอุณหภูมิต่างๆ ด้วยเครื่อง Centrifuge 

น้าน้้ามันที่ได้จากข้ันตอนที่ 1 มาแยกเป็น 2ส่วน คือ แบบไมใ่ช้เครื่อง Centrifuge และแบบใช้เครื่อง 
Centrifuge 

2.1การแยกน้้ามันมะพร้าวทีอุ่ณหภูมิต่างกันแบบไม่ใช้เครื่อง Centrifuge  

               จะตั้งน้้ามันมะพร้าวที่ได้ไว้โดยไม่ใช้เครื่อง Centrifuge 

2.2 การแยกน้้ามันมะพร้าวที่อุณหภูมิต่างกันแบบใช้เครื่อง Centrifuge มีวิธีการดังนี ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.น้าน้้ามันมะพร้าวที่ได้จากข้ันตอนที่ 1 2.มาใส่ในหลอดแก้ว หลอดละ 5 ml แล้ว
น้าไปเหว่ียง 

แยก ด้วยเครื่อง Centrifuge 5000รอบต่อ
นาที ในเวลา 5 นาที 

3.น้้ามันจะแยกเป็น 4 ช้ัน ช้ันที่1 คือน้้ามันใสช้ัน
ที่ 2 คือไขมัน ช้ันที่ 3 คือน้้า ช้ันที่ 4 คือตะกอน 

4.แยกส่วนที่เป็นน้้ามันใส่ไว้ในขวดวัดปริมาตร 



3.การทดสอบประสิทธิภาพของน้้ามันมะพร้าวท่ีสกัด ในอุณหภูมิต่างกัน โดยใช้เครื่องCentrifuge  

และ ไม่ใช้เครื่องCentrifuge มีวิธีการทดสอบดังน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.การทดสอบสีของน้้ามันมะพร้าวทีส่กัด ทั้งสอง
แบบโดยการสงัเกต (ทดสอบที่อุณหภูมิหอ้ง) 

2.การทดสอบกลิ่นของน้้ามันมะพร้าวทีส่กัด ทั้ง
สองแบบโดยการดมกลิ่น (ทดสอบที่อุณหภูมหิ้อง) 

3.การทดสอบความโปรง่แสง ของน้้ามันมะพร้าวที่
สกัดทัง้สองแบบ โดยการหยดน้้ามันมะพร้าวลงบน

กระดาษ A4 แล้วน้าไปส่องด้วยแสง 

4.การทดสอบค่าพลังงานน้าน้้ามันมะพร้าวที่
สกัดทัง้สองแบบ ใส่ในตะเกียงปริมาณ 50 ml
เติมน้้าใสบ่ิกเกอร์ 50 ml วัดอุณหภูมิของน้้า
ก่อนต้ม แล้วน้ามาวางบนเปลวไฟของน้้ามัน
มะพร้าวทีจุ่ด จับเวลา 15 นาทีหลงัจากนั้นใช้
เทอร์มอมเิตอร์วัดอุณหภูมิของน้้าหลงัต้มเสร็จ
จากนั่นน้าไปค้านวณหาค่าพลงังานความร้อน 



 

 

 

 

 


