
นํ้ามันจากเมล็ดยางพารา  
 ต้นยางพารานอกจากจะให้ผลผลิตเป็นนํ้ายางพาราและไม้ยางพาราแล้ว  
ยังมีเมล็ดยางพาราที่สามารถนํามาเพ่ิมมูลค่าได้ ซึ่งเมล็ดยางพารามีสีนํ้าตาลสลับ
ขาว ลักษณะกลมรี ขนาด 2-2.5 เซนติเมตร นํ้าหนักประมาณ 3-4 กรมั ซึ่งเมล็ด
ยางพาราจะมีปริมาณนํ้ามันในแต่ละพันธ์ุดังตารางที่ 1 

ตารางที่ 1 ปรมิาณน้าํมันจากเมล็ดยางพาราในแตล่ะพันธุ ์

เมล็ดยางพารา ปริมาณน้ํามัน (%) 
พันธุ์ยางชั้น 1 

- RRIT 251 42.0 
- BPM 24 45.7 
- PB 255 45.3 
- PB 260 44.7 
- PR 255 48.0 
- RRIC 110 46.0 
- RRIM 600 47.0 

พันธุ์ยางชั้น 2 
- RRIT 226 39.0 
- RRIT 250 43.6 
- BPM 1 43.7 
- PB 235 43.5 
- RRIC 110 40.4 

พันธุ์ยางชั้น 3 
- RRIT 63 32.5 
- RRIT 209 37.0 
- RRIT 214 32.5 
- RRIT 215 32.8 
- RRIT 225 37.7 
- RRIC 121 39.1 
- PB 302 37.5 

 ที่มา: สถาบันวิจัยยาง การยางแห่งประเทศไทย, 2544 

 สมบัติของน้ํามันเมล็ดยางพารา 

- ค่าความเป็นกรด (acid value) ประมาณ 4-40 mg KOH/g 
- ค่าสพอนนิฟิเคชัน (saponification value) ประมาณ 190-195 mg KOH/g 
- ค่าไอโอดีน (iodine number) ประมาณ 132-141 gI2/100g 



- ดัชนีหักเหที่ 40 °C (refractive index) ประมาณ 1.466-1.469 
- ความถ่วงจําเพาะ (specific gravity) ประมาณ 0.92-0.93 

โดยทั่วไปแล้วนํ้ามันเมล็ดยางพาราจะมีปริมาณกรดไขมันอ่ิมตัวและกรดไขมันไม่อ่ิมตัวประมาณ
ร้อยละ 18-22 และ 78-82 ตามลําดับ  

 

 วิธีการสกัดน้ํามัน 
 1. วิธีเชิงกล คือ วิธีที่ใช้แรงเชิงกลบีบอัด วิธีการบีบอัดนํ้ามันมี 2 แบบ คือ การบีบอัดแบบร้อน  
(hot pressing) และการบีบอัดแบบเย็น (cold pressing) เครื่องมือที่ใช้ในการบีบมี 2 แบบ คือ เครื่องอัด 
ไฮดรอลิก (hydraulic pressure extractor) เครื่องอัดเกลียว (screw type extractor) 
 2. การสกัดโดยใช้ตัวทําละลาย (solvent extraction) ตัวทําละลายที่นิยมใช้ เช่น เฮกเซน  ปิโตรเลียม
อีเทอร์ อะซิโตน เป็นต้น ซึ่งของเหลวที่ได้จากการสกัดจะนําไประเหยตัวทําละลายออก จะได้นํ้ามันออกมา 
 

 การนําน้ํามันจากเมล็ดยางพารามาใช้ในอุตสาหกรรม 

- อุตสาหกรรมยาง 
ใน  ปี  พ .ศ .  2546 Reethamma และคณะ  [1] ไ ด้ศึกษาการใ ช้ นํ้ ามัน เมล็ดยางพารา  

นํ้ามันเมล็ดยางพาราอิพอกซิไดซ์1 และไดออกทิลพะทาเลต (dioctyl phthalate; DOP) เ พ่ือใช้เป็น 
สารพลาสติไซเซอร์สําหรับยางไนไตรล์เพ่ือนํามาผลิตยางโอริงและซีลยางทนนํ้ามัน เมื่อนํายางวัลคาไนซ์ที่มี
ส่วนผสมของน้ํามันเมล็ดยางพารา นํ้ามันเมล็ดยางพาราอิพอกซิไดซ์ และไดออกทิลพะทาเลต มาทดสอบสมบัติ
เชิงกลเปรียบเทียบกัน พบว่า ยางวัลคาไนซ์ที่มีส่วนผสมของไดออกทิลพะทาเลตจะมีค่าความทนต่อแรงดึง  
โมดุลัส และความแข็งสูงกว่ายางวัลคาไนซ์ที่ใช้นํ้ามันเมล็ดยางพาราทั้งสองสูตรเล็กน้อย แต่ยางวัลคาไนซ์ที่มี
ส่วนผสมของน้ํามันเมล็ดยางพาราและยางวัลคาไนซ์ที่มีส่วนผสมของน้ํามันเมล็ดยางพาราอิพอกซิไดซ์ 
มีค่าความต้านทานต่อการสึกกร่อนแบบ DIN มีปริมาตรยางสูญเสียตํ่ากว่ายางวัลคาไนซ์ที่มีส่วนผสมของ 
ไดออกทิลพะทะเลตแสดงว่ายางวัลคาไนซ์ที่ใช้นํ้ามันเมล็ดยางพารามีความทนต่อการสึกกร่อนได้ดีกว่า 

นอกจากน้ีสมบัติของผลิตภัณฑ์ยางโอริงหรือซีลยางทนนํ้ามันมีการทดสอบความทนต่อนํ้ามัน  
โดยการเตรียมช้ินงานทดสอบขนาด 25x50x2 มิลลิเมตร มาแช่ในนํ้ามัน ASTM no. 3 ปริมาตร 100 มิลลิลิตร 
ที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลา 168 ช่ัวโมง ดังตารางที่ 2 

 

ตารางที่ 2 การทดสอบยางเม่ือแช่ในน้าํมัน ASTM no. 3 
 

การทดสอบ ไดออกทิลพะทะเลต น้ํามันเมล็ดยางพารา น้ํามันเมล็ดยางพารา 
อิพอกซิไดซ์ 

มวลของนํ้ามันที่ 
ถูกดูดซับ (%) 

1.73 2.00 1.78 

นํ้าหนักสูญเสีย (%) 0.62 0.29 0.18 
การระเหยสูญเสีย (%) 1.71 1.58 1.40 

                                           
1 น้ํามันเมล็ดยางพาราอิพอกซิไดซ์ คือ น้ํามันเมล็ดยางพาราที่ผ่านการทําปฏิกิริยาอิพอกซิเดชันด้วยเพอร์ออกไซด์และกรดอะซิติกที่อุณภูมิ 58-60 
องศาเซลเซียส 



 
จากตารางที่ 2 ยางสูตรที่ใช้นํ้ามันจากเมล็ดยางพาราทั้งสองสูตรมีการบวมตัวในนํ้ามัน  

ASTM no.3 มากกว่ายางที่ใช้ไดออกทิลพะทะเลต สําหรับการทดสอบนํ้าหนักสูญเสียและการระเหยสูญเสีย 
พบว่ายางที่ใช้นํ้ามันจากเมล็ดยางพาราทั้งสองสูตรมีค่าตํ่ากว่ายางที่ใช้ไดออกทิลพะทะเลต ซึ่งอาจเน่ืองมาจาก
นํ้าหนักโมเลกุลของน้ํามันเมล็ดยางพาราและน้ํามันเมล็ดยางพาราอิพอกซิไดซ์มีมวลโมเลกุลที่สูงกว่า 

 

- ไบโอดีเซล 
ในปี พ.ศ. 2543  Ikawuagwu และคณะ ได้ศึกษาการนํานํ้ามันจากเมล็ดยางพาราดิบ และน้ํามัน

เมล็ดยางพารากลั่น มาผลิตไบโอดีเซลด้วยปฏิกิริยาทรานส์เอสเทอริฟิเคชันโดยใช้อัตราส่วนเมทานอลต่อนํ้ามัน 
(6:1) โดยโมล และใช้โซเดียมไฮดรอกไซด์เป็นสารตัวเร่งปฏิกิริยา พบว่าผลผลิตไบโอดีเซลจากนํ้ามันเมล็ด
ยางพาราดิบและนํ้ามันเมล็ดยางพารากลั่นจะให้ปริมาณผลผลิตร้อยละ 76.64 และ 84.46  ตามลําดับ และ
เมื่อนําไบโอดีเซลทั้งสองชนิดที่ผลิตได้มาเปรียบเทียบกับนํ้ามันดีเซลมาตรฐาน พบว่า สมบัติของไบโอดีเซลที่
ผลิตได้ เช่น ค่าความหนืด จุดวาบไฟ และจุดติดไฟด้อยกว่านํ้ามันดีเซลมาตรฐานเล็กน้อย แต่ไบโอดีเซลที่ผลิต
ให้ค่าดัชนีซีเทน2 ที่ใกล้เคียงกับนํ้ามันดีเซลมาตรฐาน 

ใน ปี พ.ศ. 2550 ประชาสันติ และคณะ จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้
ศึกษาการผลิตไบโอดีเซลจากนํ้ามันเมล็ดยางพาราด้วนวิธีทรานส์เอสเทอริฟิเคชัน แบบ 2 ขั้นตอน คือ ขั้นตอน
แรกการลดกรดไขมันอิสระ (free fatty acid) ของน้ํามันเมล็ดยางพารา ด้วยปฏิกิริยาเอสเทอริฟิเคชัน โดยใช้
อัตราส่วนเมทานอลต่อนํ้ามัน (6: 1) โดยโมล และใช้กรดซัลฟิวริกเป็นตัวเร่งปฏิกิริยา หลังจากน้ันนํานํ้ามันที่
แยกกลีเซอรีนและสิ่งเจือปนออก นํานํ้ามันที่ได้มาทําปฎิกิริยาในขั้นที่สองด้วยปฏิกิริยาทรานส์เอสเทอริฟิเคชัน 
โดยใช้อัตราส่วนเมทานอลต่อนํ้ามันใน (3:1) โดยโมล และใช้โพแทสเซียมไฮดรอกไซด์เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาจะได้
เมทิลเอสเทอร์ (หรือไบโอดีเซล) ซึ่งวิธีผลิตไบโอดีเซลแบบสองข้ันตอนมีสมบัติในด้านเช้ือเพลิงตาม 
ค่ามาตรฐานไบโอดีเซล และค่าความหนืดของนํ้ามันใกล้เคียงกับนํ้ามันดีเซลมาตรฐาน 

 

- อุตสาหกรรมเคลือบผิว 
ในปี พ.ศ. 2550 Ikhuoria และคณะ ได้ศึกษาการผลิตแอลคิดเรซินคลอริเนตจากนํ้ามันเมล็ด

ยางพาราเพ่ือใช้ในอุตสาหกรรมการเคลือบผิว โดยกระบวนการผลิตแอลคิดเรซินเริ่มจากการนํานํ้ามันเมล็ด
ยางพารามาสกัดด้วยตัวทําละลายแล้วนํานํ้ามันมาผสมกับกลีเซอรอล พะทาลิกแอนไฮไดรด์ และไซลีน  
แอลคิดเรซินที่ได้นํามาทําปฏิกิริยาคลอริเนชันและใช้ตะก่ัวออกไซด์เป็นสารตัวเร่งปฏิกิริยาที่อุณหภูมิสูง (230-
250 °C) ที่เวลาในการทําปฏิกิริยาในช่วง 30-90 นาที แอลคิดเรซินคลอริเนตที่ได้นํามาทดสอบความต้านทาน
ทางเคมี ดังตารางที่ 3  

 
 

 

                                           
2 ค่าดัชนีซีเทน (cetane index) คือ ค่าแสดงคุณภาพการจุดติดไฟ (Ignition Quality) นับต้ังแต่น้ํามันเร่ิมถูกฉีดเข้าสู่ห้องเผาไหม้ จนกระทั่งนํ้ามัน
เกิดติดไฟขึ้น ช่วงระยะเวลานี้เรียกว่า ความล่าช้าในการจุดติดไฟ (Ignition Lag) น้ํามันที่มีช่วงระยะเวลานี้ส้ันก็จะมีค่าซีเทนสูง จุดติดไฟได้ง่าย 
เคร่ืองยนต์สตาร์ทติดง่าย 



ตารางที่ 3 การทดสอบความต้านทานทางเคมีของฟลิ์มแอลคิดเรซินและฟลิ์มแอลคดิเรซินคลอริเนต 
 

สมบัติ แอลคิดเรซิน แอลคิดเรซิน 
คลอรเินต  
(30 นาที) 

แอลคิดเรซิน 
คลอรเินต 
(60 นาที) 

แอลคิดเรซิน 
คลอรเินต 
 (90 นาที) 

ระยะเวลาแห้งแตะ 
(นาที) 

20 16 16 14 

ระยะเวลาแห้งสนิท 
(ช่ัวโมง) 

4 3 2 ½ 2 

นํ้าเกลือ (5% NaCl) 1 1 1 1 
ด่าง (0.1 M NaOH) 2 2 2 2 
กรด (0.1M H2SO4) 1 1 1 1 
นํ้าเย็น 1 1 1 1 

หมายเหตุ: 1 = ฟิล์มไม่เกิดการเปล่ียนแปลง  2 = ฟิล์มเกิดการหลุด 

 
จากตารางที่ 3 พบว่า แอลคิดเรซินและแอลคิดเรซินคลอริเนตมีความทนต่อกรด นํ้า และน้ําเกลือ 

แต่ไม่ทนต่อด่าง 
ดังน้ันจะเห็นได้ว่าเมล็ดยางพาราสามารถเพ่ิมมูลค่าได้ทั้งการผลิตนํ้ามัน การนํามาใช้เป็น 

สารพลาสติไซเซอร์ในอุตสาหกรรมยาง การนํามาผลิตแอลคิดเรซินในอุตสาหกรรมเคลือบผิวได้ 
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