โครงการศึกษาวิธีการสกัดน้ามันหอมระเหยจากพรรณไม้หอม
(โครงการล้าดับที่ 5 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ ประจ้าปีงบประมาณ 2557
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์)
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวคคนางค์ รัตนานิคม
หน่วยงาน

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์

บทน้า
น้้ำมันหอมระเหย เป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์ที่ถูกสร้ำงขึ้นมำจำกเซลล์พิเศษของพรรณไม้หอมในส่วนต่ำงๆ เช่น ฐำน
ดอก กลีบดอก เกสรตัวผู้และเกสรตัวเมีย ซึ่งเซลล์เหล่ำนี้จะสำมำรถผลิตกลิ่นหอมพิเศษซึ่งเป็นเอกลักษณ์ออกมำท้ำให้
พรรณไม้หอมมีกลิ่นหอมที่มีควำมโดดเด่นเฉพำะตัว ส้ำหรับมนุษย์แล้วกลิ่นหอมจำกน้้ำมันหอมระเหยเหล่ำนี้มักจะมีผลทั้ง
ด้ำนร่ำงกำยและจิตใจ เช่น กลิ่นหอมของน้้ำมันหอมระเหยมีส่วนท้ำให้รู้สึกผ่อนคลำยและลดอำกำรปวดศีรษะที่มีสำเหตุมำ
จำกควำมเครียด น้้ำมันหอมระเหยจำกพืชบำงชนิดสำมำรถช่วยลดอำกำรเคล็ด ปวด บวมต่ำงๆ นอกจำกนี้ยังพบว่ำมีกำร
น้ำน้้ำมันหอมระเหยไปผสมในครีมและโลชั่นต่ำงๆเพื่อใช้ประโยชน์ในกำรบ้ำรุงผิวพรรณ จำกคุณประโยชน์อันหลำกหลำย
ของน้้ำมันหอมระเหยนี้เองท้ำให้ในปัจจุบันนี้น้ำมันหอมระเหยจำกพรรณไม้หอมชนิดต่ำงๆเป็นที่ต้องกำรอย่ำงมำ กของ
ตลำด ทั้งด้ำนอุตสำหกรรมกำรแพทย์ ด้ำนสุขภำพ ด้ำนอำหำร และด้ำนธุรกิจ สปำต่ำงๆ ซึ่งจะปฏิเสธไม่ได้เลยว่ำหนึ่งใน
ขั้นตอนส้ำคัญที่ส่งผลให้มีปริมำณน้้ำมันหอมระเหยที่เพียงพอต่อควำมต้องกำรในกำรใช้ งำนและมีคุณภำพเป็นที่พอใจของ
ตลำด คือ ขั้นตอนในกำรสกัดน้้ำมันหอมระเหยออกมำจำกตัวอย่ำงพรรณไม้หอมที่สนใจต่ำงๆ โดยปกติแล้ววิธีกำรในกำร
สกัดน้้ำมันหอมระเหยมีมำกมำยหลำยวิธีขึ้นอยู่กับงบประมำณ ควำมช้ำนำญของผู้สกัด ควำมบริสุทธิ์ของน้้ำมันหอมระเหย
ที่ได้ และปัจจัยควำมเหมำะสมอื่นๆในด้ำนต่ำงๆ ซึ่งจำกปัจจัยหลำยประกำรที่ได้กล่ำวไปแล้วนี้เองที่ในบำงครั้งท้ำให้กำร
สกัดน้้ำมันหอมระเหยได้ปริมำณต่้ำและไม่คุ้มค่ำต่อกำรสกัด ดังนั้นกำรด้ำเนินโครงกำรในครั้งนี้จึงมีจุดมุ่งหมำยที่จะ
ท้ำกำรศึกษำเพื่อหำวิธีกำรสกัดน้้ำมันหอมระเหยจำกพรรณไม้หอมต่ำงๆที่สำมำรถน้ำไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ได้ในชุมชน
เพื่อเป็นกำรสร้ำงรำยได้หรืออำชีพเสริมให้แก่คนในชุมชนท้องถิ่นต่อไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่อหำวิธีสกัดน้้ำมันหอมระเหยจำกพรรณไม้หอมที่มีประสิทธิภำพ
2. ได้น้ำมันหอมระเหยจำกพรรณไม้หอมต่ำงๆ
วิธีการด้าเนินงาน
ล้าดับที่

แผนการด้าเนินงาน

1

เก็บตัวอย่ำงที่ใช้ในกำรศึกษำ

2

สกัดน้้ำมันหอมระเหยจำกตัวอย่ำง

3

วิเครำะห์และสรุปผลกำรศึกษำ

วิธีการด้าเนินงาน
เก็บตัวอย่ำงพรรณไม้หอมที่สำมำรถหำได้ง่ำย ออกทุกฤดูกำล และ
มีปริมำณมำกภำยในจังหวัดกำฬสินธุ์
ท้ำกำรสกัดน้้ำมันหอมระเหยจำกตัวอย่ำงด้วยวิธีกำรกลั่นด้วยน้้ำ
(water distillation) และ วิธีกำรสกัดด้วยตัวท้ำละลำย (solvent
extraction)
เปรียบเทียบปริมำณและคุณสมบัติทำงกำยภำพของน้้ำมันหอม
ระเหยที่สกัดได้จำกตัวอย่ำง เช่น สี กลิ่น เมื่อสกัดด้วยวิธีต่ำงกัน

การเตรียมตัวอย่างพรรณไม้หอม
1. ท้ำกำรเก็บและล้ำงตัวอย่ำงพรรณไม้หอมที่ใช้ศึกษำทั้ง 5 ชนิด คือ โหระพำ ตะไคร้ ตะไคร้หอม มะกรูด และ
ลีลำวดีด้วยน้้ำสะอำด หลังจำกนั้นท้ำกำรผึ่งลมและยำงให้แห้ง
2. ชั่งน้้ำหนักตัวอย่ำงพรรณไม้หอมที่ใช้ ศึกษำ โดยแต่ละตัวอย่ำงจะมีส่วนที่น้ำมำใช้สกัดน้้ำมันหอมระเหยที่
แตกต่ำงกัน คือ โหระพำ (ใบ) ตะไคร้ (ล้ำต้น) ตะไคร้หอม (ใบและล้ำต้น) มะกรูด (ผิว) และ ลีลำวดี (ดอก)

1

วิธีการศึกษาการสกัดน้ามันหอมระเหยโดยการกลั่นด้วยน้า (water distillation)
บรรจุตัวอย่ำงที่ใช้ในกำรศึกษำ (โดยปริมำณและส่วนที่ใช้ในกำรสกัดจะขึ้นอยู่กับลักษณะของตัวอย่ำงแต่ละชนิด
ว่ำมีกำรเก็บสะสมน้้ำมันในส่วนไหนของพรรณไม้ และสำมำรถบรรจุในภำชนะได้มำกน้อยเพียงใด เช่น ตะไคร้ใช้ 500 กรัม
มะกรูดใช้ 1 กิโลกรัม ต่อกำรสกัดหนึ่งครั้ง) ลงในขวดก้นกลมขนำด 1-2 ลิตร เติมน้้ำกลั่นจนท่วมตัวอย่ำง ประกอบชุดกลั่น
ให้ควำมร้อนในระดับที่ร้อนพอที่ได้ไอน้้ำและไอน้้ำมันหอมระเหยระเหยขึ้นไปตำมท่อชุดควบแน่น ท้ำกำรกลั่นไปเรื่อย ๆ
จนกว่ำจะได้น้ำมันหอมระเหยคงที่ (ใช้เวลำกลั่นประมำณ 3-6 ชั่วโมง ขึ้นอยู่กับชนิดของตัวอย่ำง) เมื่อสิ้นสุดกำรกลั่นจะได้
น้้ำมันหอมระเหยลอยอยู่เหนือน้้ำที่มีกลิ่นตัวอย่ำงพรรณไม้หอมที่ศึกษำ ท้ำกำรแยกน้้ำมันออกจำกน้้ำโดยกำรใช้กรวยแยก
และเติม sodium sulfate anhydrous แยกส่วนของน้้ำมันหอมระเหยเก็บไว้ในขวดสีชำ ที่อุณหภูมิ 4 ºC
วิธีการศึกษาการสกัดน้ามันหอมระเหยโดยการสกัดด้วยตัวท้าละลาย (solvent extraction)
บรรจุตัวอย่ำงที่ใช้ในกำรศึกษำ (โดยปริมำณและส่วนที่ใช้ในกำรสกัดจะขึ้นอยู่กับลักษณะของตัวอย่ำงแต่ละชนิด
ว่ำมีกำรเก็บสะสมน้้ำมันในส่วนไหนของพรรณไม้ และสำมำรถบรรจุในภำชนะได้มำกน้อยเพียงใด) ลงในขวดแก้ว เติมตัวท้ำ
ละลำยอินทรีย์ชนิด Petroleum ether ลงไปในขวด เขย่ำให้ตัวอย่ำงสัมผัสกับตัวท้ำละลำย สกัดที่อุณหภูมิห้อ งนำน 1-3
ชั่วโมง โดยสังเกตจำกสีของตัวอย่ำงที่ซีดจำงลง ท้ำกำรสกัดซ้้ำอีก 3 ครั้งโดยกำรกรองเอำตัวอย่ำงเก่ำออกจำกตัวท้ำละลำย
และเติมตัวอย่ำงใหม่ลงไปแทนที่ เมื่อสิ้นสุดกำรสกัดให้กรองแยกตัวอย่ำงออกจำกตัวท้ำละลำย น้ำสำรละลำยที่ได้มำระเหย
ตัวท้ำละลำยออกด้วยเครื่อง Rotary evaporator โดยสำรหอมที่ได้ เรียกว่ำ concrete หลังจำกนั้นสกัดแยกสำรที่ให้กลิ่น
หอมจำก concrete โดยกำรสกัดด้วย ethanol ที่เย็นจัด ท้ำกำรสกัดซ้้ำหลำยๆครั้ง กรองแยกส่วนของสำรละลำย ที่
เรียกว่ำ absolute ออกมำและแยกน้้ำออกโดยกำรเติม sodium sulfate anhydrous จำกนั้นระเหย ethanol ออกด้วย
เครื่อง Rotary evaporator น้้ำมันหอมระเหยที่ได้ควรเก็บไว้ในขวดสีชำ ที่อุณหภูมิ 4 ºC
ผลการด้าเนินงาน

ก
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ค

ง
จ
รูปที่ 1 ตัวอย่ำงพรรณไม้หอมที่ศึกษำ, โหระพำ (ก), ตะไคร้ (ข), ตะไคร้หอม (ค), มะกรูด (ง) และ ลีลำวดี (จ)

รูป 2 กำรเตรียมตัวอย่ำงที่ใช้ศึกษำ
2

ก
ข
ค
ง
รูปที่ 3 กำรสกัดน้้ำมันหอมระเหยจำกผิวมะกรูดโดยกำรสกัดด้วยน้้ำ (ก), ลักษณะน้้ำมันหอมระเหยจำกผิวมะกรูด (ข),
กำรสกัดน้้ำมันหอมระเหยจำกผิวมะกรูดโดยกำรสกัดด้วยตัวท้ำละลำย (ค) และ ลักษณะ concrete จำกผิวมะกรูด (ง)
ตำรำงที่ 1 ปริมำณและลักษณะทำงกำยภำยของน้้ำมันหอมระเหยที่สกัดจำกตัวอย่ำงพรรณไม้หอม
ส่วนที่
ใช้
ศึกษา

ปริมาณน้ามัน
หอมระเหย1,*

โหระพำ

ใบ

1.2

ตะไคร้

ล้ำต้น

0.27

ตะไคร้หอม

ใบ

0.4

ตะไคร้หอม

ล้ำต้น

0.14

มะกรูด

ผิว

0.78

ลีลำวดี

ดอก

มีปริมำณน้อยมำก
ไม่สำมำรถวัดค่ำได้

ตัวอย่าง

หมำยเหตุ

ลักษณะทางกายภาพของน้าหอม
ระเหย
(เมื่อสกัดด้วยวิธีการกลั่นด้วยน้า)

ของเหลวใสสีเหลืองเข็ม
มีกลิ่นหอมของโหระพำ
ของเหลวใสสีเหลืองอ่อน
มีกลิ่นหอมของตะไคร้
ของเหลวใสสีเหลืองอ่อน
มีกลิ่นหอมของตะไคร้หอม
ของเหลวใสสีเหลืองเข็ม
มีกลิ่นหอมของตะไคร้หอม
ของเหลวใสสีเหลืองอ่อน
มีกลิ่นหอมของมะกรูด
ของเหลวใสที่ได้ไม่มีกลิ่นหอมของ
ดอกลีลำวดี แต่มีกลิ่นเหม็นไหม้

ปริมาณน้ามัน
หอมระเหย2,*

ลักษณะทางกายภาพของน้าหอมระเหย
(เมื่อสกัดตัวท้าละลาย)

คอนกรีตมีลักษณะเป็นของแข็งสีน้ำเหลืองมีปริมำณน้อยมำก เขียว แอบโซลูตมีลักษะคล้ำยไขสีเหลือง
คอนกรีตมีลักษณะเป็นของแข็งสีเหลืองเข็ม
มีปริมำณน้อยมำก แอบโซลูตมีลักษะคล้ำยไขสีเหลือง
คอนกรีตมีลกั ษณะเป็นของแข็งสีเหลืองอ่อน
มีปริมำณน้อยมำก แอบโซลูตมีลักษะคล้ำยไขสีเหลืองอ่อน
คอนกรีตมีลักษณะเป็นของแข็งสีน้ำตำลเข็ม
มีปริมำณน้อยมำก แอบโซลูตมีลักษะคล้ำยไขสีเหลืองน้้ำตำล
คอนกรีตมีลักษณะเป็นของแข็งสีเหลือง
มีปริมำณน้อยมำก แอบโซลูตมีลักษะคล้ำยไขสีเหลือง
คอนกรีตมีลักษณะเป็นของแข็งสีน้ำตำลเข็ม
มีปริมำณน้อยมำก แอบโซลูตมีลักษะคล้ำยไขสีเหลืองน้้ำตำล

1

สกัดด้วยวิธกี ารกลั่นด้วยน้า
สกัดด้วยตัวท้าละลาย
3
ปริมาณน้ามันหอมระเหย (ml/100 g sample)
2

วิเคราะห์และสรุปผลการศึกษา
เมื่อเปรียบเทียบวิธีกำรสกัดน้้ำมันหอมระเหยจำกตัวอย่ำงพรรณไม้หอมทั้ง 5 ชนิด พบว่ำวิธีกำรกลั่นด้วยน้้ำเป็น
วิธที เ่ี หมำะสมและมีประสิทธิภำพมำกกว่ำวิธีกำรสกัดด้วยตัวท้ำละลำย ชนิด Petroleum ether เนื่องจำกได้ปริมำณน้้ำมัน
หอมระเหยสูงกว่ำ ขั้นตอนไม่ยุ่ง ยำก ไม่เกี่ยวข้องกับสำรเคมี และน้้ำมันหอมระเหยที่ได้มีควำมบริสุทธิ์ค่อนข้ำงสูง แต่
อย่ำงไรก็ตำมวิธีกำรกลั่นด้วยน้้ำยังมีข้อจ้ำกัดอย่ำงมำก คือ ไม่สำมำรถใช้สกัดน้้ำมันหอมระเหยจำกตัวอย่ำงพรรณไม้ที่ไม่
สำมรถทนควำมร้อนได้ เช่น ดอกลีลำวดี เนื่องจำกจะท้ำให้ตัวอย่ำงมีโอกำสเสียสภำพได้จำกควำมร้อน ส่งผลให้กลิ่นของ
น้้ำมันหอมระเหยที่ได้ออกมำอำจจะเพี้ยนไปจำกตัวอย่ำงพืชที่สกัด
ข้อเสนอแนะ
ในกำรศึกษำครั้งต่อไปควรมีกำรศึกษำเพิ่มเติมในส่วนของวิธี กำรสกัดอื่นๆ เช่น กำรกลั่นด้วยไอน้้ำ (stream
distillation) กำรกลั่นด้วยน้้ำและไอน้้ำ (water and stream distillation) กำรสกัดร้อน (hot effleurage extraction)
และกำรสกัดแบบบีบ (cold-press extraction) เพื่อให้ได้องค์ควำมรู้เกี่ยวกับวิธีกำรสกัดที่หลำกหลำยมำกขึ้น และศึกษำ
ด้ำนที่เกี่ยวกับออกฤทธิ์ทำงชีวภำพของน้้ำมันหอมระเหยพร้อมทั้งแนวทำงในกำรประยุกต์ใช้น้ำมันหอมระเหยในผลิตภัณฑ์
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