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บทคดัย่อ 
 
 

 งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการสกัดน ้ ามันและเซซามินจากกากงาท่ีผ่าน
กระบวนการบีบอดัแบบสกรูซ่ึงเป็นผลพลอยไดจ้ากโรงงานผลิตน ้ ามนังา โดยใชเ้ทคโนโลยีการสกดั
ดว้ยคาร์บอนไดออกไซดท่ี์สภาวะสูงกวา่จุดวิกฤต ทั้งน้ีไดมี้การศึกษาเพื่อหาสภาวะท่ีเหมาะสมในการ
สกดั ศึกษาแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์และประเมินเชิงเศรษฐศาสตร์ของกระบวนการสกดั นอกจากน้ี
ยงัน าน ้ ามนัท่ีสกดัไดม้าศึกษากระบวนการห่อหุ้มเพื่อให้ไดน้ ้ ามนัในรูปแบบผงเอนแคปซูเลท และน า
กากท่ีเหลือจากกระบวนการสกดัมาศึกษาสมบติัในการดูดซบัสารฟีนอลจากสารละลาย 

 จากการศึกษาเพื่อหาสภาวะท่ีเหมาะสมในการสกัดดว้ยวิธีพื้นผิวตอบสนอง และออกแบบ
แผนการทดลองแบบ Box-Behnken Design โดยท าการทดลองในช่วงอุณหภูมิ 40 – 60 องศาเซลเซียส 
ความดัน  175 – 225 บา ร์  และระยะ เวลาในการสกัด  1 – 5 ชั่วโมง  พบว่ าการสกัดด้วย
คาร์บอนไดออกไซดท่ี์สภาวะสูงกวา่จุดวิกฤตท่ีอุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส ความดนั 220 บาร์ เป็นเวลา 
5 ชัว่โมง เป็นสภาวะท่ีเหมาะสมในการสกดั ซ่ึงสามารถสกดัน ้ามนัไดป้ริมาณร้อยละ 29.80±8.69 โดย
มวล และได้ปริมาณเซซามิน 225.79±10.99 มิลลิกรัมต่อกากงา 100 กรัม  ปริมาณเซซาโมลิน 
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75.57±4.27  มิลลิกรัมต่อกากงา 100 กรัม และโทโคเฟอรอลปริมาณ 7.03±0.06  มิลลิกรัมต่อกากงา 
100 กรัม 

 จากการศึกษาแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ของกระบวนการสกดั โดยเปรียบเทียบแบบจ าลอง
อยา่งง่าย 3 แบบ ไดแ้ก่ แบบจ าลองของ Andrich et al. (2001) แบบจ าลองการดูดซบัของ Tan and Liou 
(1989) และแบบจ าลองของ Reverchon (1996) พบว่าแบบจ าลองการดูดซับของ Tan and Liou (1989) 
สามารถท านายพฤติกรรมของกระบวนการสกดัไดดี้ท่ีสุดซ่ึงมีค่าคงท่ีของแบบจ าลอง ( 𝑘𝑑) อยูใ่นช่วง 
1.24 × 10-5 – 6.20 × 10-5 s-1 โดยมีค่าเบ่ียงเบนสัมพทัธ์สัมบูรณ์เฉล่ีย (AARD) ประมาณร้อยละ 1.75 – 
11.29 ค่าสัมประสิทธ์ิการตดัสิน (R2) สูงกวา่ 0.97 รวมถึงค่าเฉล่ียความผิดพลาดก าลงัสอง (MSE) และ 
ค่าผลบวกส่วนท่ีเหลือยกก าลงัสอง (RSS) นอ้ยกวา่ 60 และ 4 ตามล าดบั   

 จากการวิเคราะห์เชิงเศรษฐศาสตร์ของกระบวนการสกดั พบวา่การขยายก าลงัการผลิตโดยให้
อตัราส่วนระหว่างอตัราการไหลของคาร์บอนไดออกไซด์ต่อมวลกากงาท่ีป้อนเขา้เคร่ืองสกัดมีค่า
เท่ากบั 56.46 kg CO2/h kg-feed อตัราส่วนระหวา่งมวลของตวัท าละลายต่อมวลกากงาท่ีป้อนเขา้เคร่ือง
สกดัมีค่าเท่ากบั 282.31 kg CO2/ kg-feed และอตัราส่วนของเส้นผา่นศูนยก์ลางต่อความสูงของชั้นกาก
งาในถงัสกดั (D/L) เท่ากับ 0.17 โรงงานท่ีสามารถสกดัน ้ ามนัจากกากงาปริมาณ 250 ตนัต่อปี จะมี
ตน้ทุนรวมทั้งหมดเท่ากบั 82.83 ลา้นบาท ซ่ึงคิดเป็นตน้ทุนด าเนินการจ านวน 23.36 ลา้นบาทต่อปี 
และสามารถค านวณตน้ทุนการผลิตน ้ ามนัไดกิ้โลกรัมละ 312 บาท ทั้งน้ีหากก าหนดราคาขายเท่ากบั
ราคาขายเฉล่ียของน ้ ามนังาท่ีวางจ าหน่ายในประเทศไทยเท่ากบั 500 บาทต่อกิโลกรัม จะไดก้ าไรสุทธิ 
(หลงัหกัภาษี) ประมาณ 11.31 ลา้นบาทต่อปี ส่งผลใหมู้ลค่าปัจจุบนัสุทธิเท่ากบั 22.08 ลา้นบาท และมี
ระยะเวลาคืนทุนเท่ากบั 4.75 ปี  

 การศึกษาการห่อหุ้มน ้ ามนัดว้ยวิธีการตกตะกอนดว้ยสารเคมีเพื่อให้ไดน้ ้ ามนัในรูปแบบผง
เอนแคปซูเลท โดยเปรียบเทียบการใชส้ารประเภทโปรตีน 2 ชนิด ไดแ้ก่ เจลาติน และเวยโ์ปรตีนไอโซ
เลท ผสมกับกัมอะราบิกในอัตราส่วน 2:1 1:1 และ 1:2 ท่ีค่าความเป็นกรดด่างในช่วง 2.5 – 5 แลว้
น าไปผ่านกระบวนการท าแห้งแบบพ่นฝอยและการท าแห้งแบบแช่เยือกแข็ง พบว่าการห่อหุ้มน ้ ามนั
ดว้ยเวยโ์ปรตีนไอโซเลทกบักมัอะราบิกในอตัราส่วน 1:1 ท่ีค่าความเป็นกรดด่างเท่ากบั 3.5 แลว้ท าให้
แห้งดว้ยเคร่ืองท าแห้งแบบแช่เยือกแข็ง จะให้ประสิทธิภาพในการกกัเก็บน ้ ามนัสูงกว่าร้อยละ 70 ซ่ึง
ผงเอนแคปซูเลทท่ีไดมี้สารเซซามิน 293.13±23.47 มิลลิกรัมต่อผงเอนแคปซูเลท 100 กรัม เซซาโมลิน 
283.11±22.86 มิลลิกรัมต่อผงเอนแคปซูเลท 100 กรัม และโทโคเฟอรอล 27.73±0.13 มิลลิกรัมต่อผง
เอนแคปซูเลท 100 กรัม 
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 จากการน ากากงาหลงัจากกระบวนการสกดัน ้ามนัดว้ยคาร์บอนไดออกไซดท่ี์สภาวะสูงกว่าจุด
วิกฤตมาศึกษาความสามารถในการดูดซับสารฟีนอลในสารละลาย ด้วยวิธีการทดลองแบบแบทช์ ผล
การศึกษาพบว่าค่าร้อยละการดูดซับสารฟีนอลจะเพิ่มขึ้นตามปริมาณของตวัดูดซับท่ีใช ้เม่ือใชต้วัดูด
ซับร้อยละ 0.1 – 5 ในสารละลายฟีนอลเข้มข้น 200 มิลลิกรัมต่อลิตร โดยมีความสัมพนัธ์ระหว่าง
ปริมาณของสารท่ีถูกดูดซับต่อหน่วยน ้ าหนกัของตวัดูดซับ (𝑞𝑒) กบัความเขม้ขน้ของสารถูกดูดซับท่ี
จุดสมดุล (𝐶𝑒) เป็นเส้นตรง 

 ผลจากการศึกษาทั้งหมดช้ีใหเ้ห็นวา่การสกดัน ้ามนัและเซซามินจากกากงาท่ีผา่นกระบวนการ
บีบอดัแบบสกรูดว้ยคาร์บอนไดออกไซด์ท่ีสภาวะสูงกวา่จุดวิกฤต ท าให้ไดผ้ลิตภณัฑน์ ้ ามนัมีคุณภาพ
สามารถใชเ้ป็นน ้ ามนับริโภคท่ีมีองคป์ระกอบของสารออกฤทธ์ิทางชีวภาพ เช่น เซซามิน เซซาโมลิน 
และโทโคเฟอรอล โดยมีความเป็นไปไดใ้นเชิงเศรษฐศาสตร์ ทั้งน้ียงัสามารถแปรรูปน ้ ามนัท่ีสกดัได้
ให้เป็นผลิตภณัฑใ์นรูปแบบผงเอนแคปซูเลทท่ียงัคงรักษาองคป์ระกอบของสารออกฤทธ์ิทางชีวภาพ
เอาไวไ้ด้ และส่วนกากงาหลงักระบวนการสกัดน ้ ามนัด้วยคาร์บอนไดออกไซด์ท่ีสภาวะสูงกว่าจุด
วิกฤตมีความสามารถในการดูดซบัสารฟีนอลได้อีกดว้ย ซ่ึงถือเป็นการหมุนเวียนทรัพยากรใหก้ลบัมา
ใชใ้หม่เพื่อใหเ้กิดประสิทธิภาพสูงสุด 
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ABSTRACT 

 

 

 

 This research aimed to study the supercritical CO2 (SCCO2) extraction process of 

oil and sesamin from pressed sesame seed cake from the screw press process, a by-product 

of sesame oil plants. The optimal condition, mathematical model, and economic 

evaluation of the extraction process were investigated. Furthermore, the encapsulation of 

extracted oil to obtain encapsulated oil powder and the adsorption property of the de-oiled 

pressed sesame seed cake from the SCCO2 extraction process to phenol in an aqueous 

solution were studied. 

 The optimal condition was investigated using response surface methodology with 

Box-Behnken Design. The extractions were conducted in the temperature, pressure, and 

duration ranges of 40 – 60°C, 175 – 225 bar, and 1 – 5 h, respectively. The result showed 

that under the optimal condition at 50°C, 220 bar for 5 h, 29.80±8.69 % (w/w) of the oil 

was extracted. Moreover, 225.79±10.99 mg sesamin, 75.57±4.27 mg sesamolin, and 

7.03±0.06 mg tocopherols per 100 g pressed sesame seed cake were obtained. 

 Three simple mathematical models, Andrich et al. (2001)’s model, Tan and Liou 

(1989)’s desorption model, and Reverchon (1996)’s model, were investigated. It was 

founded that the experimental data best corresponding to Tan and Liou (1989)’s 
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desorption model with the model’s constant (𝑘𝑑) was in the range of 1.24 × 10-5 –               

6.20 × 10-5 s-1. The average absolute relative deviation (AARD) ranges from 1.75 – 

11.29%, the coefficient of determination (R2) higher than 0.97, the mean square error 

(MSE) and residual sum of square (RSS) were less than 60 and 4 respectively. 

 An economic analysis of the oil extraction from pressed sesame seed cake from 

screw press process using SCCO2 as a solvent revealed that the upscaling by maintaining 

the mass ratio of solvent to feed at 282.31 kg CO2/ kg-feed, solvent flow rate to feed mass 

at 56.46 kg CO2/h kg-feed, and bed diameter to bed height (D/L) at 0.17 for a plant with 

the production capacity of 250 tons of the pressed sesame seed cake per year resulted in 

82.83 total cost. With 23.36 million Baht per year of manufacturing cost, the production 

cost was calculated to be 312 Baht per kg of oil. With the selling price at 500 Baht/kg 

(referring to the average selling price of sesame oil in Thailand), the net profit (after tax) 

would be 11.31 million Baht per year with the net present value (NPV) and the payback 

period (PBP) at 22.08 million Baht and 4.75 years, respectively.  

 Encapsulated oil powder from the extracted oil was produced by coacervation 

method. Wall materials of the microcapsules were fabricated from the mixture of gum 

arabic (GA) and 2 different types of protein, gelatin (GE) or whey protein isolate (WPI), 

at 3 ratios of carbohydrate to protein (2:1, 1:1 and 1:2) and pH range of 2.5 to 5.0. Two 

different drying methods namely spray and freeze drying were conducted. The results 

revealed that the oil encapsulation using 1:1 of whey protein isolate to gum arabic ratio 

as wall material at pH of 3.5 with freeze drying provided more than 70% of encapsulation 

efficiency with high content of sesamin (293.13±23.47 mg/100 g), sesamolin 

(283.11±22.86 mg/100 g) and tocopherols (27.73±0.13 mg/100 g). 

 The de-oiled pressed sesame seed cake from the SCCO2 extraction was tested for 

the ability to adsorb phenol from an aqueous solution using a batch experiment. When 

the 0.1 – 5% (w/v) adsorbent in 200 mg/l of phenol solution was used, the phenol 

adsorption capacity increased with the adsorbent concentration. The equilibrium 

relationship of phenol adsorption was linear in the range of phenol concentration of 25, 

50, 100, 150, and 200 mg/l.  
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 These results indicated that the quality oil product obtained from the SCCO2 

extraction process of oil and sesamin from sesame seed residues from screw press process 

can be used as edible oil containing bioactive compounds i.e. sesamin sesamolin and 

tocopherols. The extraction process is also economically feasible, and the extracted oil 

can be processed into the encapsulated oil powder which maintains the bioactive 

compounds. Moreover, the residues from the oil extraction process using SCCO2 also 

have the ability to adsorb phenol. This is considered the recycling of resources for 

maximum efficiency. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


