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บทคัดย่อ
การศึกษาครัง้ นีม้ จี ดุ ประสงค์เพือ่ หาสภาวะทีเ่ หมาะสมในการสกัดน�ำ้ มันจากกากกาแฟ (Spent Coffee Grounds; SCG)
ของพันธุ์โรบัสต้า (Coffea canephora var. robusta) และอะราบิก้า (Coffea arabica) ด้วยตัวท�ำละลายเฮกเซน โดยวิธี
วิทยาพื้นผิวตอบสนอง (Response Surface Methodology) และการออกแบบการทดลองแบบประสมกลาง (Central
Composite Design; CCD) ผ่านการประมวลผลด้วยซอฟต์แวร์ Minitab R.17 ปัจจัยที่ใช้ในการศึกษานี้ประกอบด้วย
อัตราส่วนระหว่างตัวท�ำละลายต่อกากกาแฟ (4 : 1–8 : 1 มล./ก.) อุณหภูมิในการสกัด (35–45°ซ) และเวลาในการสกัด (15–
45 นาที) โดยในแต่ละปัจจัยมี 5 ระดับรอบ CCD จ�ำนวนเงื่อนไขในการทดลองเท่ากับ 20 การทดลอง ข้อมูลเหล่านี้วิเคราะห์
ด้วยแบบจ�ำลองสหสัมพันธ์ก�ำลังสองไม่เป็นเส้นตรง ผลการศึกษาพบว่าทุกปัจจัยมีสหสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ
สภาวะที่เหมาะสมของแต่ละปัจจัย ได้แก่ อัตราส่วนระหว่างตัวท�ำละลายต่อกากกาแฟ 8.14 มล./ก. อุณหภูมิในการสกัด
46.97°ซ เวลาในการสกัด 27.22 นาที และค่าปริมาณน�ำ้ มันทีส่ กัดได้สงู สุดร้อยละ 13.04 โดยน�ำ้ หนัก และเมือ่ น�ำสภาวะเหล่านี้
ไปท�ำการทดลองจึงพบว่า ค่าปริมาณน�้ำมันที่สกัดได้สูงสุดเท่ากับร้อยละ 13.08±0.20 ซึ่งมีค่าใกล้เคียงและมีความแม่นย�ำสูง
กับค่าท�ำนายจากแบบจ�ำลองทางคณิตศาสตร์ และวิเคราะห์คณ
ุ สมบัตขิ องน�ำ้ มันกาแฟทีส่ กัดได้ (กรดไขมันอิสระ ความหนืด และ
ความหนาแน่น) ค่ากรดไขมันของน�้ำมันกาแฟประมาณ 3.70 mgNaOH/gOil แสดงว่าเหมาะส�ำหรับปฏิกิริยาเอสเทอร์ริฟิเคชัน
และน�้ำมันกาแฟมีค่าความหนืด 49.65 cP ที่ 40°ซ และค่าความหนาแน่น 948 กก./ม.3 ที่ 15°ซ
ค�ำส�ำคัญ: กากกาแฟ, เฮกเซน, การสกัดน�้ำมัน, วิธีวิทยาพื้นผิวตอบสนอง, การออกแบบการทดลองแบบประสมกลาง
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Abstract
The objective of this study was to examine the optimum conditions for coffee oil extraction from
Used Coffee Grounds (UCG) of Coffea canephora var. robusta and Coffea arabica with hexane solvent
through response surface methodology. The operating variables of the extraction process were optimized
by Central Composite Design (CCD), a subset of Response Surface Methodology (RSM), and it was analyzed
by Minitab R.17 software. The factors in this study including solvent to solid ratio (4 : 1–8 : 1 mL/g),
extraction temperature (35–45°C) and extraction time (15–45 min), a five-level rotatable CCD were used
for experimental design. A total of experimental conditions was 20 experiments. These data were analyzed
by non-linear quadratic correlation model. The experimental results showed that each factor was
correlated significantly with the other factors. The optimum variables of extraction were as follows:
solvent to solid ratio of 8.14 mL/g, extraction temperature of 46.97°C and extraction time of 27.22 minutes,
and the maximum oil yielded under these conditions was 13.04%. The experiments performed under
these conditions showed that the extracted oil yield was up to 13.08±0.20%, which related accurately
with the prediction value. The extracted coffee oil was characterized for their properties of free fatty
acids, density, and viscosity. The acid value of the extracted oil was about 3.70 mgNaOH/gOil suitable for
esterification process. The oil properties revealed the viscosity (49.65 cP at 40°C) and the density of about
948 kg/m3.at 15°C.
Keywords: Spent Coffee Ground, Oil Extraction, Hexane, Response Surface Methodology, Central Composite
Design
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1. บทน�ำ
น�้ำมันกาแฟ (Coffee Oil) ได้จากการสกัดกาแฟบด
(Coffee Grounds) เมล็ดกาแฟมีตำ� หนิ (Defective Coffee
Beans) และกากกาแฟ จัดเป็นน�้ำมันที่คุณภาพสูง งานวิจัย
จ�ำนวนหนึง่ ประเมินความเป็นไปได้ของน�ำ้ มันกาแฟในการเป็น
ตัวตั้งต้นผลิตไบโอดีเซลที่มีคุณภาพ [1]–[3] ด้วยมีส่วน
ประกอบของแอนติออกซิไดซ์สงู ทีเ่ ป็นสารกันเสียตามธรรมชาติ
ให้กับไบโอดีเซลได้เป็นอย่างดี ส่งผลให้ไบโอดีเซลมีความ
คงทนจากการสลายของน�้ำมันได้ดีกว่าจากแหล่งอื่น เกิด
สปอนนิฟิเคชันต�่ำ ไม่ท�ำให้เป็นวุ้นได้ง่าย และกลิ่นดี [4],
[5] พร้อมทั้งข้อดีด้านราคา การใช้ประโยชน์ของเหลือทิ้ง
หรือผลพลอยได้จากอุตสาหกรรม และไม่เป็นการแข่งขันกับ
ผลิตภัณฑ์อาหาร ดังนั้นกากกาแฟจึงเป็นแหล่งทางเลือกที่
มีศักยภาพในอนาคต โดยปัจจุบันปริมาณกากกาแฟมากถึง
29,000 ตันต่อปี [6] และจากข้อมูลของ The International
Coffee Organization (ICO) เสนอว่ามีการผลิตกาแฟทัว่ โลก
ประมาณ 148 ล้านถุง (ถุงละ 60 กก.) [7] พร้อมทั้งแนวโน้ม
มีมากอย่างต่อเนื่องสอดคล้องตามตลาดกาแฟที่ก�ำลังเติบโต
รองรับความต้องการของผู้บริโภค
กากกาแฟ เป็นสิง่ ทีเ่ หลือทิง้ จากธุรกิจกาแฟ ในปริมาณ
กาแฟ 1 กรัม จะได้กากกาแฟ 0.91 กรัม ภายในเมล็ดกาแฟมี
น�ำ้ มันเป็นส่วนประกอบประมาณร้อยละ 11–20 ของน�ำ้ หนัก
และความชื้น >50% [1] จะเห็นได้ว่าใกล้เคียงกับพืชน�้ำมัน
ชนิดอื่นๆ เช่น ปาล์มน�้ำมันและถั่วเหลือง (20%) [8] กาแฟมี
หลายสายพันธุ์ุ โดยอะราบิกา้ 70–75% ของการผลิต รองลงมา
เป็นโรบัสต้า และเป็นที่นิยมของผู้บริโภค [9] กาแฟแต่ละ
สายพันธุุ์มีปริมาณน�้ำมันและคุณลักษณะเฉพาะแตกต่างกัน
[10] โดยอะราบิกา้ มีปริมาณน�ำ้ มันอยูร่ ะหว่าง 12–18% และ
โรบัสต้าประมาณ 9–14% [11], [12] จึงมีการผสมของแต่ละ
สายพันธุต์ุ ามความชืน่ ชอบและความนิยมของผูบ้ ริโภค ดังนัน้
งานวิจยั นีส้ นใจกากกาแฟผสมระหว่างสองสายพันธุ์ (อะราบิกา้ /
โรบัสต้า; 60 : 40) งานวิจัยของ Caetano et al. [3]
ได้รายงานว่ากากกาแฟแห้งได้ร้อยละผลได้ (%Yield) ของ
น�้ำมันกาแฟ มากกว่ากากกาแฟเปียก (65.7% Moisture)
เมื่อใช้ตัวท�ำละลายเฮกเซน และความชื้นมีผลต่อการสกัด

นอกจากนั้ น มี ง านวิ จั ย ศึ ก ษาประสิ ท ธิ ภ าพตั ว ท� ำ ละลาย
(เฮกเซน ไอโซโพรพานอล เอทานอล ออกเทน เฮปเทน เฮกเซน
ผสมไอโซโพรพานอล) ที่อัตราส่วน 1 : 20 และการน�ำกลับ
มาใช้ พบว่ามีร้อยละผลได้ ตั้งแต่ 6.3 ถึง 28.3 wt% ขึ้นกับ
สภาวะสกัดใช้เวลาแตกต่างกัน [13] และ Al-Hamamre [11]
ศึกษาตัวท�ำละลายและเวลาทีแ่ ตกต่าง ทีอ่ ตั ราส่วนกากกาแฟ
ต่อตัวท�ำละลายเท่ากับ 1 : 4.2 รายงานว่าตัวท�ำละลายที่มี
ขั้วสกัดได้มากกว่าตัวท�ำละลายไม่มีขั้วอย่างมีนัยส�ำคัญ และ
โดยตัวท�ำละลายเฮกเซนสกัดที่ 30 นาที ได้รอ้ ยละผลได้ทมี่ าก
ที่สุด (15.28%) อย่างไรก็ตาม จากการทบทวนวรรณกรรม
ที่ผ่านมาไม่พบการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่มี
ผลต่อการสกัดน�้ำมันจากกากกาแฟผสมและการหาสภาวะ
ที่เหมาะสมต่อการสกัด ดังนั้นงานวิจัยนี้น�ำวิธีวิทยาพื้นผิว
ตอบสนองใช้การวิเคราะห์ข้อมูล
วิธีวิทยาพื้นผิวตอบสนอง (RSM) เป็นหนึ่งในเทคนิค
ทางสถิติที่ใช้เพื่อ 1) การออกแบบการทดลอง 2) ศึกษา
อิทธิพลร่วม (Interactive Effect) ของหลายปัจจัยต่อ
ตัวแปรตาม ด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of
Variance) เพื่อประเมินความพอเพียงของแบบจ�ำลองและ
ทดสอบนัยส�ำคัญของเทอมของแบบจ�ำลอง และ 3) ท�ำนาย
สภาวะที่เหมาะสม (Optimum Conditions) เพื่อแสดง
ค่าการตอบสนองสูงสุด (Maximum Response) ด้วยการ
วิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis)
เพื่อสร้างแบบจ�ำลองท�ำนายผลการทดลองจริง และใช้การ
วิเคราะห์สหสัมพันธ์ก�ำลังสองไม่เป็นเส้นตรง (Non-linear
Quadratic Correlation) เพือ่ ค�ำนวณค่าความสัมพันธ์พนื้ ผิว
ตอบสนองระหว่างตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม [14]–[17]
ข้อดีที่ส�ำคัญของ RSM คือ ลดจ�ำนวนชุดทดลอง ที่ใช้ในการ
ประเมินตัวแปรหลายตัว รวมทัง้ ปฏิสมั พันธ์ของตัวแปรเหล่านัน้
ดังนั้น RSM มีประโยชน์อย่างมากต่อการพัฒนากระบวน
ร้อยละผลได้ การลดเวลา และการลดต้นทุนในเชิงปฎิบตั กิ าร
[18] และน�ำมาใช้ในงานต่างๆ อย่างกว้างขวางรวมทั้ง ด้าน
สิ่งแวดล้อม ด้านอาหาร ด้านเภสัช เคมี วิศวกรรมเคมีและ
วิศวกรรมเครือ่ งกล เช่น การสังเคราะห์พอลิเมอร์ [19] น�ำ้ มัน
ชีวภาพ (Bio-oils) [20] การผลิตไบโอดีเซล [21] การสกัด [22]
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และการดูดซับ [23]
วัตถุประสงค์งานวิจัยนี้เพื่อหาสภาวะที่เหมาะสมใน
การสกัดน�้ำมันจากกากกาแฟและอิทธิพลของ 3 ปัจจัยหลัก
(อัตราส่วนระหว่างตัวท�ำละลายต่อกากกาแฟ ระยะเวลา
สกัด และอุณหภูมิสกัด) ที่มีผลต่อปริมาณน�้ำมันที่สกัดจาก
กากกาแฟผสมอะราบิก้าและโรบัสต้าด้วยเฮกเซน โดยใช้วิธี
วิทยาพืน้ ผิวตอบสนอง รวมทัง้ วิเคราะห์คณ
ุ ภาพน�ำ้ มันกาแฟ
2. วัสดุ อุปกรณ์และวิธีการวิจัย
2.1 วัสดุ
กากกาแฟผสมของอะราบิก้าและโรบัสต้า อัตราส่วน
60 : 40 จากร้านกาแฟในมหาวิทยาลัยนเรศวร (ประเทศไทย)
ลดความชืน้ ของกากกาแฟด้วยวิธกี ารอบแห้งเตาอบ ทีอ่ ณ
ุ หภูมิ
105°ซ เป็นเวลา 6 ชั่วโมง จากนั้นใส่โถดูดความชื้นและคัด
ขนาดด้วยตะแกรงร่อนคัดขนาด 200–500 ไมโครเมตร ตัวท�ำ
ละลายเฮกเซน 99.0% เกรดวิเคราะห์ บริษัท RCI Labscan
จ�ำกัด (Thailand) และกระดาษกรอง (Whatman No.1)
บริษัท W.&R. Balston Ltd.

การออกแบบการทดลองตาม CCD ในงานวิจยั นีจ้ ำ� นวน
การทดลองทั้งหมด 20 การทดลอง โดย 8 แฟกเทอเรียล
6 แกน และ 6 จุดกึง่ กลางซ�ำ้ ดังแสดงตารางที่ 2 ค�ำนวณจาก
N = 2n + 2n + nc โดย N คือจ�ำนวนการทดลอง n คือจ�ำนวน
ตัวแปรอิสระ nc คือ จ�ำนวนการทดลองซ�้ำต�ำแหน่งกลาง
[18]
ตารางที่ 2 การออกแบบการทดลองแบบประสมกลางและ
ผลการทดลอง (ร้อยละผลได้ของน�้ำมันกาแฟ)
Run
Number X1 (mL/g)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

2.2 วิธีวิทยาพื้นผิวตอบสนอง (RSM)
วิธีวิทยาพื้นผิวตอบสนอง (RSM) ร่วมการออกแบบ
การทดลองแบบประสมกลาง (CCD) วิเคราะห์อิทธิพลร่วม
ของหลายตัวแปรอิสระ (ปัจจัย) ที่มีต่อปริมาณน�้ำมันที่สกัด
จากกากกาแฟ (ค่าการตอบสนอง) โดยปัจจัยหลักและช่วง
ในศึกษานี้ประกอบด้วยอัตราส่วนระหว่างตัวท�ำละลายต่อ
กากกาแฟ (x1) (2 : 1–10 : 1 มล./ก.) อุณหภูมิสกัด (x2)
(30–50°ซ) และระยะเวลาสกัด (x3) (5–45 นาที) ดังแสดง
ในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ปัจจัยและระดับปัจจัยในการทดลอง
Factor

–∞
Liquid-to-solid Ratio (x1) 2
Temperature (x2)
30
Extraction Time (x3)
5

–1
4
35
15

Level
0
6
40
25

1
8
45
35

+∞
10
50
45

4 (–1)
8 (1)
4 (–1)
8 (1)
4 (–1)
8 (1)
4 (–1)
8 (1)
2 (–2)
10 (2)
6 (0)
6 (0)
6 (0)
6 (0)
6 (0)
6 (0)
6 (0)
6 (0)
6 (0)
6 (0)

Factor
X2 (°C)
35 (–1)
35 (–1)
35 (–1)
35 (–1)
45 (1)
45 (1)
45 (1)
45 (1)
40 (0)
40 (0)
40 (0)
40 (0)
30 (–2)
50 (2)
40 (0)
40 (0)
40 (0)
40 (0)
40 (0)
40 (0)

Yield of
Oil,
X3 (min) Y (wt%)
15 (–1)
11.640
15 (–1)
12.650
35 (1)
11.330
35 (1)
13.015
15 (–1)
11.795
15 (–1)
12.675
35 (1)
11.721
35 (1)
12.946
25 (0)
9.990
25 (0)
12.285
5 (–2)
11.865
45 (2)
12.550
25 (0)
11.925
25 (0)
12.000
25 (0)
12.775
25 (0)
12.650
25 (0)
12.730
25 (0)
12.500
25 (0)
12.505
25 (0)
12.560

ข้อมูลจากชุดการทดลองวิเคราะห์อิทธิพลร่วม ของ
หลายปัจจัยต่อปริมาณน�้ำมันที่สกัดจากกากกาแฟด้วยการ
วิเคราะห์ความแปรปรวน เพื่อประเมินความสอดคล้องของ
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แบบจ�ำลอง (Fitted Model) โดยค่าความสอดคล้องของแบบ
จ�ำลองตัดสินจาก R2 และทดสอบนัยส�ำคัญของเทอมของแบบ
จ�ำลองทีอ่ ยูบ่ นพืน้ ฐานของค่า p-value และ F-value พร้อมทัง้
สร้างแบบจ�ำลองท�ำนายผลการทดลองในรูป สมการพหุนาม
ก�ำลังสอง (Quadratic Polynomial Equation) แสดงความ
สัมพันธ์รว่ มของแต่ละปัจจัย ด้วยการวิเคราะห์ถดถอยพหุคณ
ู
[18] ดังสมการที่ (1) และสภาวะที่เหมาะสม ด้วยซอฟต์แวร์
Minitab (R.17)
(1)
เมื่อ y คือ ร้อยละผลได้ของน�้ำมันกาแฟที่ท�ำนายได้ β0 คือ
ค่าคงที่ βi, βii, βij คือ สัมประสิทธิ์การถดถอย และ xi, xj คือ
ปัจจัยการทดลอง
2.3 วิธีในการสกัด
ชั่งน�้ำหนักกากกาแฟ 20 กรัม ผสมกับเฮกเซนตาม
อัตราส่วนดังตารางที่ 2 ลงในชุดการสกัดแบบไหลย้อนกลับ
(Reflux Extraction) ที่ ป ระกอบด้ ว ยขวดก้ น กลมและ
ท่อคอนเด็นเซอร์ ดังรูปที่ 1 จากนัน้ น�ำขวดก้นกลมวางลงบนอ่าง
ควบคุมอุณหภูมิที่บรรจุด้วยพาราฟินออยล์ตั้งอยู่บนเครื่อง
กวนสารแบบให้ความร้อน โดยให้ความร้อนและเวลาสกัด
ที่ก�ำหนดดังตารางที่ 2 เมื่อครบเวลาตามก�ำหนดน�ำไปกรอง
แยกกากภายใต้สภาวะสุญญากาศด้วย Buckner Funnel
และกระดาษกรอง (Whatman No.1) ได้สารละลายสีเหลือง
น�ำไปก�ำจัดเฮกเซนทีอ่ ณ
ุ หภูมิ 40°ซ ด้วยเครือ่ งกลัน่ ระเหยสาร
แบบหมุน (Rotary Evaporator) รุ่น Rotovapor Hei-VAP
Value/G3 บริษัท Heidolph, Schwabach, Germany
จนกระทัง่ ไม่มเี ฮกเซนกลัน่ แยกออกมา และน�ำไปอบทีอ่ ณ
ุ หภูมิ
100°ซ เป็นเวลา 12 ชั่วโมง [24] เพื่อก�ำจัดเฮกเซนที่ยัง
หลงเหลือ น�ำขวดเก็บสารไปพักให้เย็นในโถดูดความชืน้ และ
ชั่งน�้ำหนักน�้ำมันกาแฟที่ได้
2.4 การวิเคราะห์ร้อยละผลได้ของน�้ำมันกาแฟ
การค�ำนวณปริมาณน�้ำมันได้จากการสกัดเทียบกับ

รูปที่ 1 ชุดการสกัดแบบไหลย้อนกลับ
น�ำ้ หนักของกากกาแฟก่อนการสกัดค�ำนวณโดยใช้สมการที่ (2)
จาก Obruca et al. [25].
Yield of Oil (wt%) = (Wo/Wd) × 100

(2)

เมื่อ Yield of Coffee Oil, Y (wt%) คือ ร้อยละผลได้ของ
น�้ำมันกาแฟ Wo คือ น�้ำหนักของน�้ำมันกาแฟที่สกัดได้ (g),
Wd คือ น�้ำหนักของกากกาแฟแห้ง (g)
2.5 การวิเคราะห์คุณสมบัติน�้ำมันกาแฟ
การวิเคราะห์คณ
ุ สมบัตนิ ำ�้ มันกาแฟเบือ้ งต้นประกอบด้วย
ปริมาณกรดไขมันอิสระ (FFA) เพื่อประเมินความเป็นได้ใน
การผลิตไบโอดีเซล โดยวิเคราะห์ปริมาณกรดไขมันอิสระ
ตามวิธี AOCS Ca 5a–40 [26] และคุณสมบัติกายภาพด้วย
ความหนืดและความหนาแน่น วัดความหนืดด้วยเครื่องวัด
ความหนืด Brookfield Viscometer รุน่ DV2T จากประเทศ
สหรัฐอเมริกา โดยใช้สารตัวอย่างปริมาตร 5 มล. Spindle
หมายเลข 18 ความเร็วรอบ 60 รอบต่อนาที อุณหภูมิ 40°ซ
และวัดความหนาแน่นโดยใช้ขวดพิคโนมิเตอร์ที่มีปริมาตร
10 มิลลิลิตร จากนั้นชั่งน�้ำหนักที่อุณหภูมิ 15°ซ แสดงค่า
ที่ได้เป็นค่าเฉลี่ยของการวัด 3 ครั้ง [27]
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อาภาภรณ์ จันทร์ปิรักษ์ และคณะ, “ศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการสกัดน�้ำมันจากกากกาแฟ (โรบัสต้า/อะราบิก้า) ด้วยเฮกเซนโดยใช้วิธีวิทยา
พื้นผิวตอบสนอง.”

3. ผลการวิจัยและอภิปรายผล
3.1 การวิเคราะห์ความเหมาะสมของข้อมูล
การวิเคราะห์ความแปรปรวนและการวิเคราะห์ถดถอย
พหุคูณ จ�ำเป็นต้องตรวจสอบคุณภาพด้วยการวิเคราะห์
ความเหมาะสมของข้ อ มู ล ต้ อ งเป็ น ไปตามสมมติ ฐ านที่
Montgomery [18] กล่าวไว้วา่ ค่าส่วนตกค้างมีการแจกแจง
แบบปกติ ค่าความแปรปรวนมีเสถียรภาพ ค่าส่วนตกค้าง
มีความเป็นอิสระต่อกัน เพื่อน�ำไปสู่การที่จะใช้แบบจ�ำลอง
ถดถอยให้มีความถูกต้องและมีอ�ำนาจการทดสอบที่สูงขึ้น
[22]
จากรูปที่ 2 (ก) กราฟการกระจายแบบปกติสว่ นตกค้าง
เห็นได้ว่าจุดบนกราฟที่เรียงตัวกันเป็นลักษณะเส้นตรงและ
มีการกระจายตัวที่หนาแน่นบริเวณใกล้ๆ ค่าศูนย์ แสดง
ให้เห็นถึงความเป็นปกติของข้อมูลที่ได้ด�ำเนินการทดลอง
ดังนั้นจึงสรุปได้ว่าข้อมูลมีการแจกแจงปกติ รูปที่ 2 (ข)
กราฟค่าส่วนตกค้างต่อค่าทีถ่ กู ท�ำนาย พบว่าส่วนตกค้างของ
ผลการทดลองของปริมาณน�้ำมันที่สกัดได้จากกากกาแฟ
มีการกระจายอย่างสม�ำ่ เสมอทัง้ ทางบวกและทางลบ แสดงถึง
ความเสถียรภาพของความแปรปรวนของข้อมูลตามที่ได้
ออกแบบไว้
จากรูปที่ 2 (ค) กราฟฮิสโทแกรมส่วนตกค้าง พบว่าเป็น
รูปทรงสมมาตรเป็นรูประฆังคว�ำ่ แสดงให้เห็นว่าส่วนตกค้างนัน้
มีการกระจายตัวปกติ และรูปที่ 2 (ง) กราฟค่าส่วนตกค้างต่อ
ล�ำดับการทดลอง พบว่าส่วนตกค้างของผลการทดลองข้อมูล
กระจายตัวไร้รูปแบบ แสดงให้เห็นว่ามีความเป็นอิสระของ
ข้อมูลกล่าวอีกนัยหนึ่งคือข้อมูลเก็บมาอย่างสุ่ม จากทั้งหมด
กล่าวได้ว่า ข้อมูลที่ได้จากการทดลองชุดนี้มีความถูกต้อง
และเหมาะสมส�ำหรับการน�ำไปวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์ของ
การตัดสินใจและวิเคราะห์ความแปรปรวน [22] จะกล่าวถึง
ในหัวข้อต่อไป
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3.2 การวิเคราะห์ความแปรปรวนของแบบจ�ำลองสหสัมพันธ์
ก�ำลังสอง
การวิเคราะห์ความแปรปรวนของแต่ละปัจจัยหลัก
อันตรกิริยาระหว่างปัจจัยที่มีผลต่อร้อยละผลได้ของน�้ำมัน

(ง)

รูปที่ 2 (ก) กราฟการกระจายแบบปกติสว่ นตกค้าง (ข) กราฟ
ค่าส่วนตกค้างต่อค่าทีถ่ กู ท�ำนาย (ค) กราฟฮิสโทแกรม
ส่วนตกค้าง (ง) กราฟค่าส่วนตกค้างต่อล�ำดับการทดลอง
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ตารางที่ 3 การวิเคราะห์ความแปรปรวน
Source
Model
Linear
X1
X2
X3
Square
X12
X22
X32
2-Way Interaction
X1*X1
X1*X2
X2*X3
Lack of Fit
Pure Error
Total SS
R2

Sum of Square
9.15990
5.82573
5.51076
0.16443
0.15054
3.15809
3.14999
0.18793
0.21029
0.17608
0.13005
0.04351
0.00252
0.25999
0.06825
9.48814
96.54%

df
9
3
1
1
1
3
1
1
1
3
1
1
1
5
5
19

Mean Squares
1.01777
1.94191
5.51076
0.16443
0.15054
1.05270
3.14999
0.18793
0.21029
0.05869
0.130
0.044
0.003
0.059
0.004

F-Value
31.01
59.16
167.89
5.01
4.59
32.07
95.97
5.73
6.41
1.79
3.96
1.33
0.08
3.81

P-Value
0.000
0.000
0.000
0.049
0.058
0.000
0.000
0.038
0.030
0.213
0.075
0.276
0.787
0.084

Insignificant

Adjust R2

93.43%

Pred R2

77.01%

กาแฟที่ได้จากการทดลอง ค่าสัมประสิทธิ์ของการตัดสินใจ
ของแบบจ� ำ ลองและการขาดความเหมาะสมของสมการ
(Lack of Fit) ด้วยการเปรียบเทียบค่า p-value กับระดับ
นัยส�ำคัญ 0.05 (ระดับความเชือ่ มัน่ 95%) [16], [17] ผลแสดง
ในตารางที่ 3 พบว่ารูปแบบจ�ำลองถดถอยที่เหมาะสมของ
ปริมาณของน�้ำมันกาแฟ (p < 0.05) คือแบบจ�ำลองแบบ
ก� ำ ลั ง สอง (Quadratic Model) เมื่ อ วิ เ คราะห์ อิ ท ธิ พ ล
ของแต่ละปัจจัยหลักแบบเชิงเส้น พบว่าอุณหภูมิสกัดและ
อัตราส่วนระหว่างตัวท�ำละลายต่อกากกาแฟมีอิทธิพลอย่าง
มีนยั ส�ำคัญต่อปริมาณน�ำ้ มันกากกาแฟ (p < 0.05) และอิทธิพล
ของแต่ละปัจจัยหลักก�ำลังสอง (Quadratic) พบว่าทั้งสาม
ปัจจัยมีนัยส�ำคัญต่อปริมาณน�้ำมันกากกาแฟ (p < 0.05)
นอกจากนั้นเมื่อวิเคราะห์อิทธิพลของอันตรกิริยาระหว่าง
ปัจจัย พบว่าไม่มนี ยั ส�ำคัญ (p < 0.05) แสดงให้เห็นว่าอิทธิพล
ร่วมระหว่างปัจจัยมีเพียงเล็กน้อยต่อปริมาณน�้ำมันกาแฟ

Remarks
Significant
Significant
Significant

Significant
Significant
Significant

ความใกล้ เ คี ย งระหว่ า งผลจากการทดลองกั บ แบบ
จ�ำลองถดถอยด้วยการประเมินจากค่าสัมประสิทธิ์ในการ
ตัดสินใจ (Coefficient of Determination; R2) ซึ่งมีค่า
ระหว่าง 0 ถึง 1 โดยหากค่าจากการค�ำนวณด้วยสมการ
ถดถอยมีคา่ เท่ากับค่าจากการทดลองทุกจุด R2 จะมีคา่ เท่ากับ
1 และค่าความถูกต้องของค่า R2 (Adjusted Coefficient of
Determination; Adj–R2) ในกรณีที่มีจ�ำนวนปัจจัยมากกว่า
1 ปัจจัย [18] จากผลการวิเคราะห์ R2 และ Adj–R2 จะมีค่า
เท่ากับ 96.54% และ 93.43% ตามล�ำดับ แสดงให้เห็นว่า
แบบจ�ำลองถดถอยท�ำนายความสัมพันธ์ทสี่ ร้างขึน้ มีแนวโน้ม
ใกล้เคียงกับพฤติกรรมการสกัดในชุดการทดลองนี้
การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณด้วยซอฟต์แวร์ สามารถ
สร้างแบบจ�ำลองท�ำนายผลการทดลองของความสัมพันธ์
ของแต่ละปัจจัยและค่าการตอบสนองสูงสุด ได้จากการ
วิเคราะห์ผลของงานวิจยั นีเ้ ป็นแบบจ�ำลองสหสัมพันธ์กำ� ลังสอง
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ไม่เป็นเส้นตรง (Non-linear Quadratic Correlation
Model) ของปริมาณน�้ำมันที่สกัดได้ แสดงดังสมการที่ (3)

ต่อกากกาแฟ อุณหภูมใิ นการสกัด และเวลาในการสกัดทีม่ ผี ล
ต่อร้อยละผลได้ของน�้ำมันกาแฟที่ได้จากการสกัด ดังรูปที่ 3
โดยกราฟพื้นผิวผลตอบสนองแสดงค่าสูงสุด ต�่ำสุด และจุด
Y = 3.41 + 0.937X1 + 0.212X2+ 0.0634X3
กึ่งกลางของพื้นผิว และกราฟโครงร่างแสดงระดับของแต่ละ
2
2
2
- 0.08849X1 - 0.00346X2 - 0.000915X3
ตัวแปรของเส้นโค้งบนพืน้ ผิวตอบสนอง ดังนัน้ กราฟโครงร่าง
+0.01275X1*X2- 0.00369X1*X3+ 0.00036X2*X3
จึงง่ายต่อการตีความ [18]
		
(3)
จากรูปที่ 3 (ก), (ข) แสดงอิทธิพลร่วมของอัตราส่วน
ของตัวท�ำละลายต่อกากกาแฟ (X1) และอุณหภูมิที่ใช้ใน
เมื่อ Yield; Y คือ ร้อยละผลได้ของน�้ำมันกาแฟ X1 คือ การสกัด (X2) ทีม่ ผี ลต่อร้อยละผลได้ของน�ำ้ มันกาแฟทีส่ กัดได้
อัตราส่วนของตัวท�ำละลายต่อกากกาแฟ (2–10 มล./ก.) เมื่อเวลาที่ใช้ในการสกัด (X3) คงที่ที่ 25 นาที พบว่าปัจจัย
X2 คือ อุณหภูมิที่ใช้ในการสกัด (30–50°ซ) X3 คือ เวลาที่ใช้ ทั้งสองส่งผลต่อร้อยละผลได้ของน�้ำมันกาแฟที่ได้อย่างมี
ในการสกัด (5–45 นาที)
นัยส�ำคัญ โดยเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดตามระดับ X1 และ X2
นอกจากการพิ จ ารณาค่ า ความแปรปรวนและค่ า ทีส่ งู ขึน้ จนถึงอัตราส่วนของตัวท�ำละลายต่อกากกาแฟเท่ากับ
สัมประสิทธิ์ในการตัดสินใจ การขาดความเหมาะสมของ 9 : 1 แสดงให้เห็นว่าการเพิ่มปริมาณตัวท�ำละลายส่งผลให้
สมการ เป็นหนึ่งในค่าที่มีความส�ำคัญอย่างยิ่งในวิธีวิทยา มี ป ริ ม าณตั ว ท� ำ ละลายมากพอที่ ส กั ด น�้ ำ มั น กาแฟได้ จ าก
พื้นผิวตอบสนอง สามารถบอกได้ว่าแบบจ�ำลองสหสัมพันธ์ กากกาแฟ เนื่องจากปริมาณตัวท�ำละลายส่งผลต่อความ
ก�ำลังสองไม่เป็นเส้นตรงที่แสดงความสัมพันธ์ของปัจจัย สามารถในการละลายของสารและการแพร่ ซึ่งเกิดจาก
ทั้งสามปัจจัยมีความเหมาะสมกับข้อมูลหรือไม่ เนื่องจาก ความแตกต่างของความเข้มข้นระหว่างสองเฟส [28] ซึ่งมี
สมการถดถอยเชิงเส้นนี้ใช้กับข้อมูลที่มีความสัมพันธ์ไม่เป็น ผลสอดคล้องกับงานวิจัยของ Elkhaleefa และ Shigidi [29]
เส้นตรง หากปัจจัยทัง้ สามมีความสัมพันธ์เชิงเส้นตรง สมการ ศึกษาการสกัดเมล็ดงา พบว่าการเพิ่มปริมาณตัวท�ำละลาย
ถดถอยทีไ่ ด้ไม่เหมาะทีจ่ ะใช้กบั ข้อมูลชุดนัน้ ซึง่ ถ้าค่าการขาด มีผลต่อปริมาณน�ำมันที่สกัดได้ และเมื่อพิจารณาร่วมกับ
ความเหมาะสมของสมการไม่มนี ยั ส�ำคัญ (p > 0.05) สามารถ ปัจจัยอุณหภูมิ พบว่าประสิทธิภาพการสกัดแปรผันตรงตาม
บอกได้วา่ สมการความสัมพันธ์สามารถอธิบายผลการทดลอง อุณหภูมิการสกัด เนื่องจากเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น ตัวท�ำละลาย
มีความเหมาะสม [18] จากตารางที่ 3 ค่า Lack of Fit มีค่า เฮกเซนและสารทีต่ อ้ งการสกัดมีความหนืดลดลงส่งผลต่อการ
เท่ากับ 0.084 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.050 แสดงให้เห็นว่าสมการ เพิม่ การซึมผ่านเข้าสูส่ ารทีต่ อ้ งการสกัด และการถ่ายโอนมวล
ความสัมพันธ์ที่ได้มีความเหมาะสมข้อมูลที่ระดับนัยส�ำคัญ ระหว่างเฟสท�ำให้ประสิทธิภาพในการสกัดมากขึน้ โดยเฉพาะ
0.05 ดังนั้นจึงสามารถน�ำสมการข้างต้นมาใช้ท�ำนายร้อยละ อย่างยิง่ ทีร่ ะดับอุณหภูมกิ ารสกัดสูง (40–50°ซ) ร้อยละผลได้
ผลได้ของน�้ำมันกาแฟสูงสุด (ค่าการตอบสนองสูงสุด) ได้
ของน�้ำมันสูง แสดงให้เห็นได้ว่ามีประสิทธิภาพการสกัดดี
การละลายของเฮกเซนมากและสารอื่นละลายในเฮกเซน
3.3 อิทธิพลของปัจจัยทีม่ ตี อ่ การสกัดกากกาแฟด้วยพืน้ ผิว รบกวนการสกัดนี้เล็กน้อย แนวโน้มนี้เช่นเดียวกันการสกัด
ตอบสนองและโครงร่าง
สารโพลีแซคคาไรด์จากเส้นใยเห็ด Boletus edulis [30]
แบบจ�ำลองถดถอยก�ำลังสองไม่เป็นเส้นตรงส�ำหรับ
ในทางกลับกัน เมื่ออัตราส่วนของตัวท�ำละลายต่อ
ท�ำนายปริมาณกาแฟที่สกัดได้น�ำมาสร้างกราฟพื้นผิวผล กากกาแฟ มากกว่า 8 : 1 พบว่าร้อยละผลได้ของน�ำ้ มันกาแฟ
ตอบสนอง 3 มิติและกราฟโครงร่าง 2 มิติ แสดงอิทธิพลร่วม ที่ได้ลดลงเล็กน้อย ปรากฏการณ์นี้เกิดขึ้นไม่สอดคล้องกับ
ของปัจจัยทั้งสามประกอบด้วย อัตราส่วนของตัวท�ำละลาย หลักการโอนมวลซึง่ ระบุวา่ อัตราการแพร่กระจายเป็นสัดส่วน

806

วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปีที่ 28 ฉบับที่ 4 ต.ค.–ธ.ค. 2561
The Journal of KMUTNB., Vol. 28, No. 4, Oct.–Dec. 2018

Temperature (ºC)

50

Yield (%)
< 9.5
– 10.0
– 10.5
– 11.0
– 11.5
– 12.0
– 12.5
– 13.0
> 13.0

Hold Values
Time (min) 25

9.5
10.0
10.5
11.0
11.5
12.0
12.5

45

40

13
12

Yield (%)

35

11
50

10

Hold Values

45

Time (min) 25

40

9
2

30

2

3

4

5

6

7

8

9

10

(ก)

Yield (%)
< 9.5
– 10.0
– 10.5
– 11.0
– 11.5
– 12.0
– 12.5
– 13.0
> 13.0

40

Time (min)

30
25
20

Yield (%)

11

30
20
2

3

4

5

6

7

8

9

10

Liquid-to-solid ratio (mL/g)
45

(ค)

35
30
25
20

8

11
10
30

9
30

20
35

40

10
45

Temperature (ºC)
40

45

50

(ง)

12

Yield (%)

Liquid-to-solid ratio6

35

Time (min)

0

10

13

10
5
30

10

6

Hold Values
Liquid-to-solid ratio 6

Hold Values

15

4

40

Liquid-to-solid ratio (mL/g)

Yield (%)
< 9.5
9.5 – 10.0
10.0 – 10.5
10.5 – 11.0
11.0 – 11.5
11.5 – 12.0
12.0 – 12.5
12.5 – 13.0
> 13.0

40

Time (min)

12

9

2

(ข)

10

Temperture (ºC)40

10
5

10

13

Hold Values

15

8

30

Hold Values
Temperature (ºC) 40

9.5
10.0
10.5
11.0
11.5
12.0
12.5

35

Temperature (ºC)

35
6

Liquid-to-solid ratio (mL/g)

Liquid-to-solid ratio (mL/g)
45

4

(ง)

50

40

Time (min)

0

(ฉ)

Temperature (ºC)

รูปที่ 3 กราฟโครงร่าง (Contour Plots) และกราฟพื้นผิวตอบสนอง (3D Surface Plot) แสดงอิทธิพลร่วมของ (ก), (ข)
อัตราส่วนของตัวท�ำละลายต่อกากกาแฟและอุณหภูมิในการสกัด (ค), (ง) อัตราส่วนของตัวท�ำละลายต่อกากกาแฟ
และเวลาในการสกัด (จ), (ฉ) ระยะเวลาและอุณหภูมิในการสกัด
โดยตรงกับความเข้มข้น เป็นไปได้ว่าระบบนี้เกิดสมดุลกับ
อัตราส่วนของตัวท�ำละลายต่อกากกาแฟและเกิดสารอื่นที่
ละลายในเฮกเซนเพิ่มขึ้นซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการละลายของ
น�้ำมัน

จากรูปที่ 3 (ค), (ง) แสดงอิทธิพลร่วมของอัตราส่วนของ
ตัวท�ำละลายต่อกากกาแฟและเวลาทีใ่ ช้ในการสกัดทีอ่ ณ
ุ หภูมิ
การสกัดคงที่ (40°ซ) พบว่าร้อยละผลได้เพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน
ตามระดับอัตราส่วนของตัวท�ำละลายต่อกากกาแฟที่เพิ่มขึ้น
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ถึงประมาณ 8 : 1 มล./ก. หลังจากนั้นร้อยละผลได้ลดลง
ที่เวลาการสกัดใดๆ แสดงให้เห็นว่าในช่วงเริ่มต้นปริมาณ
ตัวท�ำละลายรบกวนระบบการสกัดนี้ และเวลาการสกัดมี
อิทธิพลเล็กน้อย เนื่องจากความแตกต่างของความเข้มข้น
ระหว่างตัวท�ำละลายและตัวถูกละลายในเมทริกซ์วสั ดุ ส่งผล
ให้การเพิ่มอัตราการละลายของสารและการแพร่มากขึ้น
[28] เมื่อพิจาณาเฉพาะช่วงอัตราส่วนของตัวท�ำละลายต่อ
กากกาแฟ 6 : 1–9 : 1 ทีเ่ วลาใดๆ อุณหภูมิ 40°ซ ดังรูปที่ 3 (ค)
พบว่า ค่าร้อยละผลได้ของการสกัดสูงใกล้เคียงกัน เมื่อ
เทียบกับช่วงอัตราส่วนอื่นๆ อาจกล่าวได้ว่า เวลาไม่มีผลต่อ
ประสิทธิภาพการสกัดน�ำ้ มันจากกากกาแฟ ณ ช่วงอัตราส่วน
ของตัวท�ำละลายต่อกากกาแฟนี้
เมื่ อ พิ จ ารณาอุ ณ หภู มิ แ ละเวลาที่ ใ ช้ ใ นการสกั ด ที่
อัตราส่วนระหว่างตัวท�ำละลายต่อกากกาแฟคงที่ ที่ 6 มล./ก.
ดังรูปที่ 3 (จ), (ฉ) พบว่าไม่มผี ลต่อร้อยละผลได้ โดยค่าร้อยละ
ผลได้ของน�ำ้ มันคงตัวประมาณ 11.8–12.9% แสดงให้เห็นว่า
ทั้งสองปัจจัยมีอิทธิพลร่วมต่อร้อยละผลได้ไม่แตกต่างกัน
ที่อัตราส่วนระหว่างตัวท�ำละลายต่อกากกาแฟนี้ เนื่องจาก
เกิดความสมดุลในระบบการสกัดนี้ กล่าวได้ว่าช่วงอุณหภูมิ
และเวลาที่ใช้ในการสกัดนี้ ณ อัตราส่วนนี้ส่งผลให้เชิงบวก
กับประสิทธิภาพการสกัด
3.4 การวิเคราะห์สภาวะทีเ่ หมาะสมด้วยฟังก์ชนั Response
Optimizer และยืนยันผลการทดลอง
การท� ำ นายสภาวะที่ เ หมาะสมของแต่ ล ะปั จ จั ย ใน
กระบวนการสกัดนีเ้ พือ่ ให้ได้ปริมาณน�ำ้ มันทีส่ กัดได้มากทีส่ ดุ
(ค่าการตอบสนองสูงสุด) ด้วยฟังก์ชนั Response Optimizer
ในซอฟต์แวร์ Minitab R.17 โดยวัดความพึงพอใจโดยรวม
ของผลตอบสนอง (Composite Desirability; D) ซึ่งค่า
ความพึงพอใจของผลตอบสนองมีค่าอยู่ระหว่าง 0–1 ถ้า D
มีค่าเท่ากับ 1 หมายถึง ผลตอบสนองนั้นได้รับความพึงพอใจ
อย่างสมบูรณ์ [15], [18]
จากรูปที่ 4 พบว่าสภาวะที่เหมาะสมที่สุดในการสกัด
น�้ ำ มั น จากกากกาแฟโดยใช้ เ ฮกเซนเป็ น ตั ว ท� ำ ละลายคื อ
อัตราส่วนระหว่างตัวท�ำละลายต่อกากกาแฟ 8.14 มล./ก.

Optimal
High
D: 1.000
Cur
Predict Low

Liquid-to-solid ratio (mL/g)
10.0
[8.1414]
2.0

Temperature (ºC)
50.0
[46.9697]
30.0

Time (min)
45.0
[27.2222]
5.0

Yield (%
Maximum
y = 13.0445
d = 1.0000

รูปที่ 4 ระดับปัจจัยทีเ่ หมาะสมของการสกัดน�ำ้ มันจากกากกาแฟ
อุณหภูมใิ นการสกัด 46.97°ซ และเวลาในการสกัด 27.22 นาที
ได้ปริมาณน�้ำมันที่สามารถสกัดได้จากกากกาแฟร้อยละ
13.04 โดยน�ำ้ หนัก เมือ่ น�ำสภาวะทีไ่ ด้จากการประมวลผลของ
ซอฟต์แวร์มาท�ำการทดลองเพือ่ ทดสอบ โดยท�ำการประมาณ
ค่าสภาวะเพื่อให้ง่ายต่อการทดลอง จะได้อัตราส่วนระหว่าง
ตัวท�ำละลายต่อกากกาแฟ 8.14 มล./ก. อุณหภูมิในการสกัด
47°ซ และเวลาในการสกัด 27 นาที หลังจากการทดลองเพื่อ
ตรวจสอบสภาวะทีเ่ หมาะสมในการสกัดน�ำ้ มันจากกากกาแฟ
โดยใช้เฮกเซนเป็นตัวท�ำละลาย พบว่าร้อยละผลได้ของน�ำ้ มัน
เท่ากับ 13.08±0.20 โดยน�้ำหนัก ซึ่งมีค่าใกล้เคียงกับค่าที่ได้
จากการประมวลผลด้วยซอฟต์แวร์ จึงสามารถยืนยันได้วา่ การ
ประยุกต์ใช้วิธีวิทยาพื้นผิวตอบสนอง ร่วมกับการออกแบบ
การทดลองแบบประสมกลางเป็ น วิ ธี ที่ มีประสิ ท ธิ ภ าพใน
การน�ำมาหาสภาวะที่เหมาะสมในการสกัด
3.5 การวิเคราะห์คุณสมบัติน�้ำมันจากกากกาแฟ
การวิเคราะห์น�้ำมันกาแฟที่สกัดได้จากกากกาแฟผสม
อะราบิกา้ และโรบัสต้าด้วยตัวท�ำละลายเฮกเซนเพือ่ ตรวจสอบ
ว่าน�ำ้ มันทีส่ กัดได้เบือ้ งต้นมีคณ
ุ สมบัตสิ ามารถน�ำไปผลิตเป็น
ไบโอดีเซลได้หรือไม่ ด้วยค่ากรดไขมัน และคุณสมบัตกิ ายภาพ
ของน�ำ้ มันด้วยค่าความหนืด และค่าความหนาแน่น แสดงผล
การวิเคราะห์ดังตารางที่ 4
จากตารางที่ 4 พบว่าค่ากรดไขมัน 3.70 มิลลิกรัมของ
โซเดียมไฮดรอกไซด์ต่อกรัมของน�้ำมันกาแฟ ค่าความหนืด
49.65 เซนติพอยส์ และค่าความหนาแน่น 948 กก./ม.3
ใกล้เคียงกับงานวิจยั ทีไ่ ด้มกี ารทดลองสกัดน�ำ้ มันได้กอ่ นหน้านี้
ของ Caetano et al. [3] และ Hamamre et al. [11] กล่าวว่า
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น�ำ้ มันจากกากกาแฟทีส่ กัดได้จากเฮกเซนมีคา่ กรดไขมันอิสระ
ต�่ำกว่าตัวท�ำละลายอื่นๆ ซึ่งหมายความว่านั้นสามารถน�ำไป
ผลิตเป็นไบโอดีเซลได้ดว้ ยปฏิกริ ยิ าเอสเทอร์รฟิ เิ คชันโดยการ
ลดค่าความเป็นกรดไม่มาก ส�ำหรับคุณสมบัติอื่นๆ เติมสาร
เติมแต่งหลังจากที่ผลิตเป็นไบโอดีเซลกาแฟเพื่อปรับให้เป็น
ไปตามมาตรฐานการเป็นน�้ำมันเชื้อเพลิง [27]

5. กิตติกรรมประกาศ
คณะผู ้ วิ จั ย ขอขอบคุ ณ สาขาวิ ศ วกรรมเคมี สาขา
วิศวกรรมอุตสาหการ และวิศวกรรมวัสดุ ภาควิชาวิศวกรรม
อุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ทีเ่ อือ้ เฟือ้ เครือ่ งมือและอุปกรณ์ ในการทดลองจนส�ำเร็จลุลว่ ง
ไปได้ด้วยดี

ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์คุณสมบัติของน�้ำมันกาแฟ
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