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ABSTRACT 

Soybean, an economical plant, contains a healthy oil that refer to the  
configuration of a double carbon-carbon bond. However, rancidity that leads to changes in 
order and taste commonly occurs when the oil is kept for a long period. This is due to oxidation 
reactions with the oxygen in the air. This research investigated the appropriate condition and 
storage time of soybean oil to maintain its quantity and quality for a long duration. The study 
was conducted at Postharvest and Processing Research and Development Office, Department of 
Agriculture, Bangkok.The experiment was designed base on spit plot in RCB with 3 treatment 
and 4 replications. The oil in soybean seed cv. Chiang Mai 2 was extracted, and then kept at 3 
temperature levels ; 10°C, 25°C and room temperature, for 12 months. The storaged oil was 
monthly sampling and determined the oil quality in terms of Acid value (AV), Iodine value (IV) 
and Peroxide value (PV). The result showed that AV and IV in all treatments had not changed 
significantly, while PV involving rancidity, storage in 25°C and room temperature for 4 months 
was higher than in 10°C. However, the change of PV which kept in 10°C for a year had not 
significant differences. It could be implied that soybean oil cv. Chiang Mai 2 store in 10°C for at 
most 4 months would prolong its quantity and quality appropriately 
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บทคัดย่อ 
ถั่วเหลืองเป็นพืชเศรษฐกิจที่ให้น ้ำมันที่มีคุณภำพต่อสุขภำพ เพรำะเป็นน ้ำมันจำกพืชที่มี 

พันธะคู่ แต่เมื่อเก็บรักษำไว้เป็นเวลำนำนจะเกิดกลิ่นหืนได้ง่ำย เนื่องจำกเกิดปฏิกิริยำออกซิเดชั่นกับก๊ำซออกซิเจน
ในอำกำศ กำรทดลองนี จึงท้ำกำรศึกษำหำสภำพ และระยะเวลำในกำรเก็บรักษำท่ีเหมำะสม เพ่ือคงสภำพน ้ำมันให้
นำนที่สุด โดยท้ำกำรศึกษำที่ส้ำนักวิจัยและพัฒนำวิทยำกำรหลังเก็บเกี่ยวและแปรรูปผลิตผลเกษตร วำงแผนกำร
ทดลองแบบ Split plot in RCB จ้ำนวน 4 ซ ้ำ โดยน้ำเมล็ดถั่วเหลืองพันธุ์เชียงใหม่ 2 สกัดน ้ำมันบรรจุในขวด เก็บ
รักษำที่ 10 25 องศำเซลเซียส และ อุณหภูมิห้อง เป็นเวลำ 12 เดือน ทุกเดือนน้ำน ้ำมันมำวิเครำะห์หำคุณภำพ
น ้ำมัน พบว่ำ ค่ำควำมเป็นกรด (Acid Value :AV) ซึ่งเกิดจำกน ้ำมันเกิดปฏิกิริยำได้ กรดไขมันอิสระ (free fatty 
acid) และ ค่ำ Iodine value (IV) ซึ่งเป็นตัวบ่งชี ว่ำน ้ำมันมีกรดไขมันไม่อ่ิมตัวเป็นส่วนประกอบอยู่มำกน้อย
เพียงใด ในทุกสภำพจะไม่เปลี่ยนแปลงมำกนัก แต่ค่ำ Peroxide value (PV) ที่เกิดจำกปฏิกิริยำออกซิเดชั่น ได้
สำรที่มีกลิ่นหืน จะเกิดมำกและเร็วเมื่อเก็บในสภำพที่มีอุณหภูมิสูง คือที่ 25 องศำเซลเซียส และ อุณหภูมิห้อง เมื่อ
เก็บไว้นำนกว่ำ 4 เดือน ส่วนน ้ำมันที่เก็บในที่อุณหภูมิ 10 องศำเซลเซียส ค่ำ PV จะไม่เปลี่ยนแปลงมำกนักถึงแม้
จะเก็บไว้นำน 1 ปี  แสดงให้เห็นถึงคุณสมบัติที่ดีของน ้ำมันถั่วเหลืองพันธุ์เชียงใหม่ 2 ที่มีกำรเกิด free fatty acid 
ต้่ำ แต่กลิ่นหืนจะเกิดเม่ือเก็บไว้นำนกว่ำ 4 เดือน แต่ถ้ำจะรักษำคุณภำพควรเก็บไว้ในสภำพอุณหภูมิต่้ำ 10 องศำ
เซลเซียส 

 
ค้าหลัก : น ้ำมันถั่วเหลือง, ค่ำ Peroxide Value (PV), ค่ำ Acid Value (AV) และค่ำ Iodine Value (IV) 
 

ค้าน้า 
ถั่วเหลือง (อังกฤษ: Soybean; ชื่อวิทยำศำสตร์: Glycine max (L.) Merrill) ถั่วเหลืองเป็น 

พืชน ้ำมันที่ส้ำคัญของโลกเนื่องจำก สำมำรถน้ำมำใช้ประโยชน์ได้ทั งกำรบริโภคเมล็ดและน ้ำมัน แปรรูปเป็น
ผลิตภัณฑ์อำหำร และใช้กำกเป็นอำหำรสัตว์ ใช้ในอุตสำหกรรมต่ำง ๆ เช่น สีทำบ้ำน ปลำทูน่ำกระป๋อง พลำสติก 
และกำว (พีระศักดิ์,2542) 

เมล็ดถั่วเหลืองประกอบด้วยโปรตีน (30-50 %) น ้ำมัน (13-24 %) และยังมีคำร์โบไฮเดรท (12-24 
%) (ธีระ, 2554) 

น ้ำมันถั่วเหลือง (soybean oil) คือ น ้ำมันพืช (vegetable oil) ที่ใช้ปรุงอำหำร ซึ่งที่สกัดจำก 
เมล็ดถั่วเหลือง (soybean)  น ้ำมันถั่วเหลือง (safflower oil) เป็นไตรกลีเซอไรด์ ที่ประกอบด้วยกรดไขมันไม่
อ่ิมตัว ได้แก่กรดโอลิอิก (oleic acid) และกรดไขมันซึ่งพันธะคู่มำกกว่ำ 1 ต้ำแหน่ง (polyunsaturated fatty 
acid) โดยเฉพำะ กรดไขมันโอเมก้ำ 6 (omega-6 fatty acid) ได้แก่ กรดลิโนเลอิก (linoleic acid) ซึ่งเป็นกรด
ไขมันที่จ้ำเป็นต่อร่ำงกำย (essential fatty acid)  
 
 
 



น ้ำมันถั่วเหลืองเป็นน ้ำมันที่ได้รับควำมนิยมในกำรบริโภคสูงชนิดหนึ่ง และควำม 
ต้องกำรในกำรบริโภคน ้ำมันถั่วเหลืองเพ่ิมสูงขึ นกว่ำน ้ำมันพืชชนิดอื่น โดยมีรำยงำนว่ำควำมต้องกำรในกำรบริโภค
น ้ำมันถั่วเหลืองทั่วโลกเพ่ิมขึ นจำก 13.1 ล้ำนเมตริกตัน เป็น 16.8 ล้ำนเมตริกตัน  อำจเป็นเพรำะน ้ำมันถั่วเหลือง
ประกอบด้วยกรดไขมันไม่อ่ิมตัว ที่จ้ำเป็นต่อร่ำงกำยในปริมำณค่อนข้ำงสูง (สมพรและคณะ,2538) 
  de Alencar et all. (2006) ได้ท้ำกำรศึกษำคุณภำพน ้ำมันถั่วเหลืองจำกกำรเก็บรักษำเมล็ด
ภำยใต้สภำวะที่ต่ำงกันในระยะเวลำต่ำงๆ พบว่ำ ค่ำ IV ไม่มีกำรเปลี่ยนแปลง ส่วนค่ำ PV มีกำรเปลี่ยนแปลง
ระหว่ำงที่เก็บรักษำไว้ 

วัตถุประสงค์ 
เพ่ือศึกษำวิธีกำรเก็บรักษำที่มีผลต่อปริมำณน ้ำมัน และคุณภำพของน ้ำมันถั่วเหลือง  

เพ่ือให้ได้น ้ำมันที่มีคุณภำพดีเป็นที่ต้องกำรของผู้บริโภค 
 

อุปกรณ์และวิธีการ 
อุปกรณ์ที่ใช้ในกำรทดลอง  
1. เมล็ดถั่วเหลือง  
2. ขวด PET  
3 .ตู้ควบคุมอุณหภูมิ  
4. อุปกรณ์ และสำรเคมีที่ใช้ในกำรสกัดและวิเครำะห์คุณภำพน ้ำมัน  
5. อุปกรณ์วัดอุณหภูมิและควำมชื นสัมพัทธ์ 
แผนกำรทดลอง 

วำงแผนกำรทดลองแบบ Split plot in RCB จ้ำนวน 4 ซ ำ้ โดยน้ำน ้ำมันถั่วเหลืองท่ีสกัด 
ได้จำกพันธุ์เชียงใหม่ 2 มำเก็บรักษำท่ีอุณหภูมิ 3 ระดับ คือ ที่อุณหภูมิห้อง อุณหภูมิ 25 และ10 o C ในสภำพทึบ
แสงเป็นเวลำ 1 ปี ทุกเดือนน้ำน ้ำมันมำวิเครำะห์หำคุณภำพน ้ำมัน คือ ค่ำ Peroxide Value (PV), Acid Value 
(AV) และ Iodine Value (IV)  

บันทึกอุณหภูมิ ค่ำ Peroxide Value (PV), Acid Value ( AV) และ  Iodine Value (IV) ใน 
น ้ำมันที่ท้ำกำรเก็บรักษำที่อุณหภูมิต่ำงๆกัน 

ระยะด้ำเนินกำร  ตุลำคม 2553 – กันยำยน 2555 
เวลำและสถำนที่  ส้ำนักวิจัยและพัฒนำวิทยำกำรหลังกำรเก็บเกี่ยวและแปรรูปผลผลิตกำรเกษตร 

 
ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง 

  เมือ่เก็บน ้ำมันถ่ัวเหลืองไว้เป็นเวลำนำน ที่ อุณหภูมิห้อง ,25 °C และ 10 °C ค่ำ AVและ IV จะไม่
ต่ำงจำกค่ำเริ่มต้นมำก น ้ำมันถั่วเหลืองจะเกิดควำมเป็นกรดต่้ำ  ค่ำ PV มีผลเกิดจำกปฏิกิริยำสัมพันธ์ระหว่ำง
อุณหภูมิและระยะเวลำกำรเก็บรักษำ ซึ่งเมื่อเก็บน ้ำมันถั่วเหลืองที่อุณหภูมิห้องและ 25 °C จะเก็บได้เพียง 4 เดือน 
(น ้ำมันถ่ัวเหลืองจะเกิดกลิ่นหืน) ส่วนกำรเก็บรักษำท่ี 10 °C จะสำมำรถเก็บไว้ได้นำนถึง 1 ปี   



สรุปผลการทดลอง 
  ถ้ำจะเก็บน ้ำมันถั่วเหลืองให้มีคุณภำพที่ดีไม่ต่ำงจำกคุณภำพเริ่มต้นควรเก็บไว้ที่ 10 °C ซึ่งจะเก็บ
ไว้ได้นำนถึง 1 ปี แต่ถ้ำเก็บรักษำท่ีอุณหภูมิห้อง และ 25 °C จะเก็บไว้ได้ไม่เกิน 4 เดือน จะเกิดกลิ่นหืน 
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Table 1 Acid Value (AV) (mg KOH/ g oil) in oil from soybean as function of time of storage for 
each temperature  
 

month 
temperature 

room 10 °C 25 °C 

0 0.66750 Aa 0.80000 Aa 0.66750 Aa 

1 0.82000 Aa 0.90500 Aa 0.68250 Aa 

2 0.92843 Aa 0.95978 Aa 0.93488 Aa 

3 1.07750 Aa 0.84000 Aa 1.07250 Aa 

4 1.34500 Ba 1.34000 Ba 1.28750 Aa 

5 0.96750 Aa 0.96750 Aa 1.06000 Aa 

6 1.25250 Aa 1.18500 Aa 1.32000 Aa 

7 1.30250 Aa 1.35500 Ba 1.35000 Ba 

8 1.03033 Aa 1.31023 Aa 1.43068 Ba 

9 0.63250 Aa 0.89500 Aa 0.74750 Aa 

10 0.10000 Aa 0.95250 Aa 0.59750 Aa 

11 0.88000 Aa 0.79500 Aa 0.92750 Aa 

12 1.12750 Aa 0.94250 Aa 1.12250 Aa 

cv(a) = 20.2%; cv(b) = 18.1% LSD 5% = 0.25866 



Table 2  Peroxide Value (PV) (meq/kg oil) in oil from soybean as function of time of storage for 
each temperature  
 

month 
temperature 

room 10 °C 25 °C 

0 1.30000 Aa 1.3425 Aa 1.3900 Aa 

1 2.4850 Aa 2.2800 Aa 2.0650 Aa 

2 2.3583 Aa 1.8852 Aa 3.0735 Ab 

3 3.7150 Ab 1.9450 Aa 2.9250 Aa 

4 4.7525 Ab 2.4350 Aa 4.6775 Ab 

5 5.6925 Ba ** 5.8875 Ba ** 6.0975 Ba ** 

6 6.1675 Ba ** 5.1075 Ab 5.9250 Bb 

7 9.2000 Bb ** 4.7950 Aa 8.6275 Bb ** 

8 10.0692 Bb ** 4.1569 Aa 7.9609 Bb ** 

9 9.9575 Bb ** 2.7925 Aa 8.9600 Bb ** 

10 7.4450 Bb ** 8.7925 Bb ** 3.3275 Aa 

11 10.0925 Bb ** 3.2625 Aa 7.4800 Bb ** 

12 12.3450 Bb ** 3.3675 Aa 8.1350 Bb ** 

cv (a) = 16.1%; cv (b) = 17.9% LSD 5% = 1.3281 



Table 3 Iodine value (IV) (gI2/100g oil) in oil from soybean as function of time of storage for 
each temperature  
 

month 
temperature 

room 10 °C 25 °C 

0 123.19Aa 123.19Aa 123.19Aa 

1 113.53Aa 107.91Aa 115.12Aa 

2 122.16Aa 125.85Aa 116.98Aa 

3 124.89Aa 121.75Aa 127.21Aa 

4 119.28Aa 126.05Aa 126.53Aa 

5 107.50Aa 125.58Ab 129.49Ab 

6 115.00Aa 115.14Aa 110.81Aa 

7 177.11Ba ** 169.69Ba ** 171.99Ba ** 

8 128.74Aa 120.58Aa 122.04Aa 

9 125.49Aa 127.67Aa 126.70Aa 

10 176.68Ba ** 175.87Ba ** 176.08Ba ** 

11 113.86Aa 112.11Aa 111.54Aa 

12 131.66Ab 116.78Aa 118.44Aa 

cv (a) = 6.0%; cv (b) = 5.6% LSD 5% = 10.362 
 


