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บทคัดยอ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาลักษณะการเตรียมตัวอยางวัตถุดิบดอกกานพลูที่เหมาะสมสําหรับการ
สกัดน้ํามันหอมระเหย (EO) โดยวิธีกลั่นดวยไอน้ําขนาดทดลอง ที่สภาวะความดันบรรยากาศ ภายใตกาํ ลังการผลิต
ไอน้ํา 0.07 ml/s โดยแบงวัตถุดิบดอกกานพลูเปน 3 กลุม คือ แบบเปยก แบบบด และแบบแหง พบวาที่ตัวอยาง
จํานวน 10 g (dry basis; db) วัตถุดิบแบบเปยกหรือดอกกานพลูแหงที่ผานการแชน้ําเปนระยะ เวลา 4, 8 และ 12
h สกัด EO ได %Accumulate Yield (%AY) สุดทายโดยเฉลี่ย 8.96, 9.24 และ 9.63 %w/w (db) ตามลําดับ โดยไม
แตกตางอยางมีนัยสําคัญ และสกัด EO จนหมดใชเวลาเพียง 3 h ซึ่งในชัว่ โมงการสกัดที่ 1 ระยะเวลาแชน้ํา 12 h มี
%AY ของ EO มากที่สุดและแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ (p≤0.05) มีผลสอดคลองกับอัตราการสกัด ทั้งนี้เนื่อง
จากไอน้ําแทรกซึมเขาไปสกัด EO ออกจากตอมที่เก็บสะสม EO ของเซลลพืชไดงายขึ้น
สวนแบบบดหรือดอกกานพลูแหงที่ผานการบดลดขนาดและแยกผานตะแกรงรอน Mesh no.6-10 (33502000 μm), 10-25 (2000-710 μm) และ 25-50 (710-300 μm) กอนสกัด จํานวนตัวอยาง 10 g (db) สกัด EO ได
%AY สุดทายโดยเฉลี่ย 10.87, 12.74 และ 14.31 %w/w (db) ตามลําดับ โดยแตกตางอยางมีนัยสําคัญ (p≤0.05)
และใชเวลาในการสกัด EO จนหมดเปนเวลา 3 h และแบบแหง จํานวนตัวอยาง 10 g (db) สกัด EO ได %AY
สุดทายโดยเฉลี่ย 8.92 %w/w (db) โดยใชเวลาสกัด EO จนหมดนาน 4 h และเมื่อเปรียบเทียบ %AY สุดทายของ
EO ที่ไดจากวัตถุดิบทั้ง 3 กลุม พบวาวัตถุดบิ แบบเปยกและแบบแหงสกัด EO ไดไมแตกตางอยางมีนัยสําคัญ แตใช
ระยะเวลาในการสกัดตางกัน โดยแบบเปยกใชเวลาในการสกัดสั้นกวา สวนแบบบดสกัด EO ไดมากที่สุดและ
แตกตางอยางมีนัยสําคัญ (p≤0.05)
คําสําคัญ : น้ํามันหอมระเหย ดอกกานพลู การกลั่นดวยไอน้ํา

ABSTRACT
The aim of this research was to investigate the sample preparation techniques of clove buds
which was suitable for laboratory scale steam extraction of essential oil. All sample was carried out at
atmospheric pressure with steam production rate of 0.07 ml/s. Clove bud samples were divided into 3
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groups; as wet, ground and dried samples. For the wet sample, samples were soaked in the water for 4,
8 and 12 h before extraction. After 3 h of extraction from 10 g (db) of these samples. Aaccumulated
yield of essential oil from these wet in 3 h of extraction period was not significant different at 8.96, 9.24
and 9.63 %w/w (db), respectively. However yield from 12 h of soaking pretreatment sample in 1 h was
highest due to the restoration of vegetable structure after soaking. So it was easier for steam to
penetrate into cell and extract more essential oil out of cell pockets.
For the ground sample, the dry clove buds were ground and size screened by sieve apparatus
at mesh no. 6-10 (3350-2000 μm), 10-25 (2000-710 μm) and 25-50 (710-300 μm) before being
extracted. It was found that the accumulated yield of essential oil from these ground particle sizes in 3
h of extraction period was significant different (p≤0.05) at 10.87, 12.74 and 14.31 %w/w (db),
respectively. And the dried sample, sample was found that the accumulated yield of essential oil from
sample in 4 h of extraction period at 8.92 %w/w (db). When comparing the accumulated yield from 3
groups of pretreated samples, the essential oil obtained from wet and dried samples was not
significant different but requiring different extraction period. However, for the smallest size of particle
from ground sample the accumulated yield of essential oil was highest significantly (p≤0.05).
Keywords : Essential oil, Clove bud oil, Clove bud, Steam distillation
E-mail : nantha_puttha@hotmail.com

คํานํา
น้ํามันหอมระเหย (Essential Oil; EO) เปนผลผลิตที่ไดจากพืชที่มีราคาคอนขางสูง มีคุณสมบัติและ
ประโยชนมากมายในดานบริโภคและอุปโภค ทางการแพทย และดานสุวคนธบําบัด (Aromatherapy) ซึ่งกําลังไดรับ
ความนิยมในสังคมทั่วโลกทั้งในปจจุบันและอนาคต ทําใหมคี วามตองการ EO เปนจํานวนมากสําหรับเปนวัตถุดิบ
ในตลาดโลก ดังนั้นภาครัฐจึงไดมีนโยบายสงเสริมใหเกิดการลงทุนผลิต EO และผลิตภัณฑอยางจริงจัง เพื่อ
ตอบสนองความตองการใชทั้งภายในและภายนอกประเทศสําหรับอุตสาหกรรมตอเนื่องอื่นๆ
โดยทําการพัฒนา
เทคโนโลยีการผลิตเพื่อใหได EO และผลิตภัณฑที่มีตนทุนการผลิตต่ํามีคุณภาพดี ทําใหศักยภาพทางเศรษฐกิจของ
ประเทศดีขึ้น อีกทั้งยังทําใหกลุมผูผลิต EO ขนาดเล็กมีแนวโนมเพิ่มจํานวนมากขึ้น นอกจากนี้กรรมวิธกี ารสกัด EO
ในปจจุบันมีอยูด วยกันหลายวิธีที่นิยมใช ไดแก การบีบ การกลั่น และการใชตัวทําละลายในการสกัด ซึ่งแตละ
วิธีการมีขอ ดีขอเสียและความเหมาะสมตอวัตถุดิบแตกตางกันไป จึงตองพิจารณาใหรอบคอบวาจะใชวธิ กี ารใดสกัด
และแยก EO ออกมา เพื่อใหได EO ที่มีคุณภาพดีที่สุดและมีปริมาณมากที่สุด สงผลใหสารสําคัญใน EO มี
ประสิทธิภาพเหมาะตอการนําไปใชและสามารถตอบสนองตอความตองการของผูบริโภคได
การเตรียมตัวอยางวัตถุดิบกอนการสกัดก็เปนสิ่งจําเปนเชนเดียวกัน เพื่อใหได EO ออกมาอยางมีประสิทธิ
ภาพที่สุด เชนในกรณีงานวิจยั ของ Geng et al. (2007) พบวาขนาดอนุภาคมีผลตอ Yield ของ EO มากที่สุด
สําหรับการสกัดดวยวิธี Supercritical fluid extraction (SFE) โดยใช CO2 และ EO ที่สกัดไดมีปริมาณ eugenol
เพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญตอขนาดอนุภาคที่เล็กลง โดย Mesh no. 40-60 สกัด EO ออกมาไดมากที่สุด และมี
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ปริมาณ eugenol มากที่สุดดวย เชนเดียวกับงานวิจัยของ Wenqiang et al. (2007) พบวาขนาดอนุภาคมีผลตอ
Yield ของ EO มากเชนกัน สําหรับการสกัดดวยวิธี SFE โดยใช CO2 โดยขนาดอนุภาคยิ่งเพิ่มขึ้นปริมาณ eugenol
ที่เปนองคประกอบใน EO ก็เพิ่มขึ้นดวย สวนการสกัด EO ดวยวิธีการกลั่นดวยไอน้ํา พบวาวิธีนี้สกัด EO ไดนอย
ที่สุด เมื่อเทียบกับการสกัดดวย SFE, การกลั่นดวยน้ํา (Hydrodistillation; HD) และการสกัดดวยตัวทําละลาย
(Soxhlet extraction) แตมีปริมาณ eugenol อยูใน EO มากที่สุด
ดังนั้นจึงทําการศึกษาเบื้องตนในการสกัด EO โดยวิธีการกลั่นดวยไอน้ําความดันบรรยากาศขนาดทดลอง
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาลักษณะตัวอยางวัตถุดิบที่เหมาะสมตอการสกัด โดยใหปริมาณ EO มากที่สุด

อุปกรณและวิธีการ
1. การเตรียมวัตถุดิบ
1.1 ซื้อดอกกานพลูแหงจากรานขายยาสมุนไพร นํามาทําการคัดแยกสิ่งแปลกปลอม แลวเก็บไวในภาชนะ
ที่ปดสนิท และพนจากแสงแดด
1.2 แบงดอกกานพลูแหงเปน 3 กลุม กอนนําไปสกัด EO โดยวิธีการกลั่นดวยไอน้ําความดันบรรยากาศ
ขนาดทดลอง ดังนี้ กลุม 1 : แบบเปยก หรือ ดอกกานพลูเปยก คือ ดอกกานพลูแหงที่ผานการแชน้ําพอทวม เปน
ระยะ 4, 8 และ 12 h ภายในความดันบรรยากาศ กลุม 2 : แบบบด หรือ ดอกกานพลูบดแหง คือ ดอกกานพลูแหงที่
ผานการบดลดขนาดดวยเครื่องบดสับ Maxi Chopper ยี่หอ TOMEX รุน T-1128 แลวนําไปแยกดวยเครื่องตะแกรง
รอน (Sieve Apparatus) มาตรฐาน ASTM ที่ใชการสั่นสะเทือนในการสั่นตะแกรงแบบติดตอเนื่อง ที่ Mesh no. 610 (3350-2000 μm), 10-25 (2000-710 μm) และ 25-50 (710-300 μm) แลวใสวัตถุดิบที่ไดในภาชนะที่ปดสนิท
เก็บรักษาในตูเย็น อุณหภูมิ 4 oC (Li et al.,2009) กลุมที่ 3 แบบแหง หรือ ดอกกานพลูแหง
2. ศึกษาการเตรียมตัวอยางและพารามิเตอรที่เหมาะสมตอการสกัดน้าํ มันหอมระเหยโดยวิธีกลั่นดวย
ไอน้ําความดันบรรยากาศขนาดทดลอง
ศึกษาลักษณะการเตรียมตัวอยางและพารามิเตอรที่เหมาะสมสําหรับวัตถุดิบทั้ง 3 กลุม วามีผลตอการ
สกัด EO หรือไมในดานปริมาณ โดยทําการศึกษาที่วัตถุดิบจํานวน 10 g (db)
2.1 ศึกษาระยะเวลาการแชน้ําที่เหมาะสมสําหรับวัตถุดิบแบบเปยก (กลุม 1) ดังภาพที่ 1ก
เพื่อศึกษาวาระยะเวลาการแชนํา้ ใดเหมาะสมที่สุดสําหรับการสกัด และระยะเวลาการแชน้ํามีผลตอ
การสกัด EO หรือไม โดยนําดอกกานพลูแหงมาแชน้ําเปนระยะเวลา 4, 8 และ 12 h ตามลําดับ และหาคาการดูด
ซึมน้ํา (water absorption) ของวัตถุดิบแหงดวย
คาการดูดซึมน้ํา (

)

2.2 ศึกษาขนาดอนุภาคที่เหมาะสมสําหรับวัตถุดิบแบบบด (กลุม 2) ดังภาพที่ 1ข
เพื่อศึกษาวาขนาดอนุภาคใดเหมาะสมที่สุดสําหรับการสกัด และขนาดอนุภาคมีผลตอการสกัด EO
หรือไม โดยนําดอกกานพลูแหงมาบดลดขนาดแลวแยกผานตะแกรงรอน Mesh no. 6-10 (3350-2000 μm), 10-25
(2000-710 μm) และ 25-50 (710-300 μm) ตามลําดับ
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2.3 ศึกษาการสกัด EO ดวยวัตถุดิบแหง (กลุม 3) ดังภาพที่ 1ค
เพื่อศึกษาวาวัตถุดิบดอกกานพลูแหงมีผลตอการสกัด EO หรือไม
2.4 เปรียบเทียบ EO ที่สกัดไดจากวัตถุดิบแบบเปยกและแบบแหงที่มีการเตรียมตางกัน กับวัตถุดิบแบบ
แหง เพื่อหาวาการเตรียมวัตถุดิบลักษณะใดเหมาะสมสําหรับการสกัดที่สุด ทั้งในปริมาณ %Accumulate Yield (%
AY) ของ EO ดานระยะเวลาการสกัด และอัตราการสกัดที่เหมาะสม
AY (%)
อัตราการสกัด

ก
ข
ค
ภาพที่ 1 ก) ตัวอยางวัตถุดิบแบบเปยก ข) ตัวอยางวัตถุดิบแบบบด ค) ตัวอยางวัตถุดิบแบบแหง
3. การขั้นตอนการสกัดน้ํามันหอมระเหยโดยวิธีกลั่นดวยไอน้ําความดันบรรยากาศขนาดทดลอง
3.1 การติดตั้งชุดสกัด EO ดังรูปที่ 1 ประกอบดวย
3
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ภาพที่ 2 ชิ้นสวนประกอบชุดสกัด EO และชุดสกัด EO โดยวิธีการกลั่นดวยไอน้ํา
หมายเหตุ : 1. ที่ใสน้ําเติมหมอตม
2. สวนตอระหวางขอ 1 และ 2
3. หมอตมน้ํา ปริมาตร 2 ลิตร
4. หองสกัด ปริมาตร 0.2 ลิตร 5. ทอตอไปสวนควบแนน
6. เครื่องควบแนน
7. สวนรับน้ํามันหอมระเหย
8. ขาตั้ง
9. สวนยึด
10. สายยางตอน้ําหลอเย็น
11. เครื่องทําความรอน (Hot Plate) ยี่หอ Fisher Scientific
12. เกาอี้วางอุปกรณ
13. เครื่องทําความเย็น (chiller) อุณหภูมิ 15 oC
3.2 ขั้นตอนการสกัด EO โดยวิธีกลั่นดวยไอน้ําความดันบรรยากาศขนาดทดลอง
- ใสน้ํา 1 l ลงในหมอตมน้ํา (อุปกรณสวนที่ 2) และใสวัตถุดิบดอกกานพลูลงในสวนของหองสกัด
สําหรับแบบบดควรใชผาขาวบางรองที่สวนวางวัตถุดิบของหองสกัด (อุปกรณสวนที่ 4) กอนใสตัวอยาง
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- ติดตั้งชุดสกัด ดังภาพที่ 2 จากนั้นตรวจสอบการติดตั้งเครื่องใหเรียบรอย แลวเทน้ําใสในที่ใสน้ํา
เติมหมอตม (อุปกรณสวนที่ 1)
- เปด Hot Plate หมุนไปที่เบอร 10 (อุณหภูมิ ประมาณ 360 oC) และเปดน้ําหลอเย็นเขาสูสวน
ควบแนน แลวรอใหน้ําเดือด อุณหภูมิ 100 oC จึงเริ่มจับเวลาตั้งแตเกิดสายฟองอากาศขนาดใหญ (∅ 0.3-0.7 cm)
จากนั้นทําการเปดกอกน้ําในสวนที่ใสน้ําเติมหมอตม (อุปกรณสวนที่ 1) เพือ่ รักษาระดับน้าํ ในสวนหมอตมใหคงที่
- เก็บ EO ที่ไดจากสวนรองรับ (EO อยูสวนลาง) ทุก 1 h ใสขวดแกวใสปริมาตร 15 ml แลวดําเนิน
การกลั่นจนกระทั่งไมได EO ออกมาปนกับน้ํา จึงสิ้นสุดกระบวนการสกัด สวนน้ําสวนบน (น้ําผสมกับ EO) เก็บใส
บีกเกอรแลวเอาฟอยดปดตั้งทิ้งไวในที่มืด 1 d จากนั้นจึงแยกเอา EO ที่เหลือออกมาแลวนําไปรวมกับ EO ที่ได
- แยกเอาน้ําที่ยังมีผสมอยูกบั EO ในขวดเก็บตัวอยางออกมาใหหมด โดยใชเข็มฉีดยาดูดเอาน้ํา
ออกมา จากนัน้ ชั่งน้ําหนัก สังเกตลักษณะ แลวจดบันทึก
- รวมรวบ EO ที่ไดทั้งหมด บรรจุลงขวดสีชา ปริมาตร 25 ml
หมายเหตุ : ทําการสกัด EO ของตัวอยางในแตละกลุม เปนอยางนอย 3 ซ้ํา

ผลการทดลองและวิจารณ
จากการศึกษาการสกัด EO โดยวิธีกลั่นดวยไอน้ําขนาดทดลอง ที่สภาวะการสกัดความดันบรรยากาศ
(1atm) ภายใตกําลังการผลิตไอน้ํา 0.07 ml/s พบวา
1. วัตถุดิบแบบเปยกหรือดอกกานพลูแหงที่ผานการแชน้ําเปนระยะเวลา 4, 8 และ 12 h มีคาการดูดซึมน้ํา
0.38±0.01, 0.67±0.02 และ 0.77±0.02 g of water/g of dry basis ตามลําดับ โดยที่ระยะเวลาแชน้ํา 12 h มีคา
การดูดซึมน้ํามากที่สุดและแตกตางอยางมีนยั สําคัญ (p≤0.05) ที่เปนเชนนี้เนื่องจากวัตถุดิบแหงสัมผัสกับน้ําได
นานที่สุดในระหวางการแชน้ํา จึงทําใหน้ําแพรผานเขาไปในเซลลพืชไดนานที่สุด ทําใหการดูดซึมน้ํามีคาแปรผัน
ตามกับระยะเวลาแชน้ํา แลวยังทําใหวัตถุดิบมีการพองตัวมากขึ้นดวย
เมื่อนําวัตถุดิบที่ผานระยะเวลาการแชน้ําแตกตางกัน จํานวน 10 g (db) มาทําการสกัด (ตารางที่ 1)
พบวาสามารถสกัด EO ได %AY สุดทายโดยเฉลี่ย 8.96, 9.24 และ 9.63 %w/w (db) ตามลําดับ โดยไมแตกตาง
อยางมีนัยสําคัญ และใชระยะเวลาในการสกัด EO จนหมดเปนเวลา 3 h (สังเกตจากการที่ไมมี EO ปนออกมากับ
น้ําในสวนรองรับ) โดยในชั่วโมงสกัดที่ 1 ระยะเวลาแชน้ํา 12 h สามารถสกัด EO ไดมากที่สุดและแตกตางอยางมี
นัยสําคัญ (p≤0.05) ยกเวนที่ระยะเวลาแชน้ํา 8 h ซึ่งมีผลสอดคลองกับอัตราการสกัด ที่เปนเชนนี้เนื่องจากวัตถุดิบ
มีระยะเวลาการแชน้ําอิ่มตัวนานที่สุด ทําใหมีน้ําแพรเขาสูเซลลไดมากที่สุดและทําใหเซลลมีความออนตัวขึ้น สงผล
ใหไอน้ําแทรกซึมเขาไปสกัด EO ออกจากตอมที่เก็บสะสม EO ของเซลลพืชไดงายขึ้น และดวยคุณสมบัติของน้ําทํา
ใหชวยในการถายเทความรอนไดดียิ่งขึ้น นอกจากนี้วัตถุดิบแบบเปยกยังลดระยะเวลาสกัด EO เหลือเพียง 2 h ก็
เพียงพอแลวเมื่อดูจากการทดสอบทางสถิติของ EO ที่สกัดไดในแตชั่วโมง
2. วัตถุดิบแบบบดที่ขนาดอนุภาค 3350-2000, 2000-710 และ 710-300 μm จํานวน 10 g (db) (ตาราง
ที่ 1) ใชระยะเวลาในการสกัด EO จนหมดเปนเวลา 3 h เชนเดียวกับแบบแหง และสามารถสกัด EO ได %AY
สุดทายโดยเฉลี่ย 10.87, 12.74 และ 14.31 %w/w (db) ตามลําดับ โดยแตกตางอยางมีนัยสําคัญ (p≤0.05) ซึ่ง
อนุภาคขนาด 710-300 μm สามารถสกัด EO ไดมากที่สุดและแตกตางอยางมีนัยสําคัญ (p≤0.05) ที่เปนเชนนี้
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เนื่องจากอนุภาคขนาดเล็กมีพื้นที่ผิวสัมผัสตอมวลมากทําใหไอน้ําสัมผัสกับวัตถุดิบไดมากขึ้น สงผลใหตอมที่เก็บ
สะสม EO ของเซลลพืชถูกเปดออกไดมากขึน้ (Esoteric Oils CC and Sallamander Concepts (Pty) Ltd, 2009)
EO ที่สกัดไดจึงแปรผกผันกับขนาดอนุภาค นอกจากนี้ยังพบวาอนุภาคขนาด 3350-2000 และ 2000-710 μm
สามารถใชระยะเวลาสกัดเพียง 1 h เทานั้นก็เพียงพอแลวเมื่อดูจากการทดสอบทางสถิติ แตที่ขนาด 710-300 μm
ใชเวลานานกวา เปน 2 h เนื่องจากสกัดน้ํามันหอมระเหยไดมากที่สดุ ทําใหชั่วโมงสกัดที่ 1 ไมสามารถสกัด EO
ออกมาไดหมดจึงตองทําการสกัด EO ตอมาในชั่วโมงที่ 2 นอกจากนีอ้ ัตราการสกัดในแตละชั่วโมงของขนาดอนุภาค
ที่เล็กที่สุดก็มีคาสูงที่สุดดวย
3. วัตถุดิบแบบแหง จํานวน 10 g (db) (ตารางที่ 1) สามารถสกัด EO ได %AY สุดทายโดยเฉลี่ย 8.92
%w/w (db) และใชเวลาในการสกัด EO จนหมดเปนเวลา 4 h แตเมื่อทดสอบทางสถิติพบวาใชระยะเวลาในการ
สกัดเพียง 3 h ก็เพียงพอแลว
4. พารามิเตอรที่เหมาะสมที่สดุ สําหรับวัตถุดิบแบบเปยกและแบบบดของชุดสกัดชุดนี้ คือ แบบเปยก
ระยะเวลาแชน้ําสั้นที่สุด 4 h เนื่องจาก EO ที่สกัดไดจากระยะเวลาแชน้ําตางๆ ไมมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญ
และใชเวลาในการสกัดไมแตกตางกันดวย จึงแชวัตถุดิบเพียง 4 h ก็เพียงพอแลว สวนแบบบดขนาดอนุภาค 710300 μm Mesh no.25-50 เนื่องจากสามารถสกัด EO ออกมาไดมากที่สุดและแตกตางอยางมีนัยสําคัญ (p≤0.05)
ซึ่งมีผลเชนเดียวกับงานวิจัยของ Geng et al. (2007) และ Wenqiang et al. (2007)
5. เมื่อเปรียบเทียบการสกัด EO จากวัตถุดิบทั้ง 3 กลุม (ตารางที่ 1) พบวาวัตถุดิบแบบเปยกและแหงสกัด
EO ออกมาไดไมแตกตางอยางมีนัยสําคัญ แตแบบเปยกใชระยะเวลาในการสกัดสั้นกวา ทั้งนี้เนื่องจากการแช
วัตถุดิบในน้ํากอนการสกัดชวยใหอัตราการสกัดในชั่วโมงที่ 1 มีคาสูงขึ้นและแตกตางอยางมีนัยสําคัญ (p≤0.05)
สงผลใหสกัด EO ออกมาไดเร็วขึ้น สวนแบบแหงเซลลพืชมีลักษณะเหี่ยวและแข็งตัวกวาจึงทําใหในชัว่ โมงที่ 1 สกัด
EO ออกมาไดยากกวา นอกจากนี้วัตถุดิบแบบบดสามารถสกัด EO ไดมากที่สุดและแตกตางอยางมีนัยสําคัญ
(p≤0.05) แสดงวาขนาดอนุภาคมีผลตอการสกัดน้ํามันหอมระเหย โดยขนาดอนุภาคที่มีพื้นที่สัมผัสตอมวลมากยิ่ง
มีสกัด EO ออกมาไดมากขึ้นดวย นอกจากนี้ EO ที่สกัดไดโดยวิธีกลั่นดวยไอน้ําความดันบรรยากาศขนาดทดลอง มี
ลักษณะเปนของเหลวและมีสีเหลืองใส ดังภาพที่ 3

ภาพที่ 3 น้ํามันดอกกานพลูที่สกัดไดโดยวิธีการกลั่นดวยไอน้ําความดันบรรยากาศขนาดทดลอง

สรุปผลและเสนอแนะ
จากการศึกษาการเตรียมตัวอยางและพารามิเตอรที่เหมาะสมสําหรับการสกัด วัตถุดิบจํานวน 10 g (db)
พบวาวัตถุดิบแบบเปยก ระยะเวลาแชน้ํา 4, 8 และ 12 h มีคาการดูดซึมน้ําแปรผันตามกับระยะเวลาแชน้ํา ซึ่งในที่นี้
ระยะเวลาแชน้ํา 12 h มีคาการดูดซึมน้ํามากที่สุดและแตกตางอยางมีนัยสําคัญ (p≤0.05) และสกัด EO ได %AY
สุดทายโดยเฉลี่ยไมแตกตางอยางมีนัยสําคัญ โดยใชระยะเวลาในการสกัด EO จนหมดเปนเวลา 3 h แตเมื่อดูจาก
การทดสอบทางสถิติ พบวาวัตถุดิบแบบเปยกสามารถใชระยะเวลาในการสกัด EO เพียง 2 h ก็เพียงพอแลว
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สวนวัตถุดิบแบบบดที่ขนาดอนุภาค 3350-2000, 2000-710 และ 710-300 μm ใชระยะเวลาในการสกัด
EO จนหมดเปนเวลา 3 h เชนเดียวกับแบบแหง และสกัด EO ได %AY สุดทายโดยเฉลี่ยแตกตางอยางมีนัยสําคัญ
(p≤0.05) โดยอนุภาคขนาด 710-300 μm สามารถสกัด EO ไดมากที่สุดและแตกตางอยางมีนัยสําคัญ (p≤0.05)
ที่เปนเชนนี้เนื่องจากอนุภาคขนาดเล็กมีพื้นที่ผิวสัมผัสตอมวลมากทําใหไอน้ําสัมผัสกับวัตถุดิบไดมากขึ้น สงผลให
ตอมที่เก็บสะสม EO ของเซลลพืชถูกเปดออกไดมากขึ้น EO ที่สกัดไดจึงแปรผกผันกับขนาดอนุภาค และเมื่อดูจาก
การทดสอบทางสถิติ พบวาอนุภาคขนาด 710-300 μm ใชระยะเวลาในการสกัดนานกวาขนาด 3350-2000 และ
2000-710 μm ถึง 1 h ทั้งนี้เนื่องจากขนาดอนุภาคนี้สกัด EO ไดมากที่สุด ทําใหชั่วโมงสกัดที่ 1 ไมสามารถสกัด EO
ออกมาไดหมดจึงตองทําการสกัด EO ตอมาในชั่วโมงที่ 2
และวัตถุดิบแบบแหงใชเวลาในการสกัด EO จนหมดเปนเวลา 4 h แตเมื่อดูจากคาทดสอบทางสถิติ พบวา
ใชระยะเวลาในการสกัดเพียง 3 h ก็เพียงพอแลว จึงกลาวไดวาพารามิเตอรที่เหมาะสมสําหรับการสกัดวัตถุดิบแบบ
เปยกและแบบบด คือ ระยะเวลาแชน้ําที่สั้นที่สุด 4 h และอนุภาคขนาด 710-300 μm เมื่อดูจาก EO ที่สกัดได
เมื่อเปรียบเทียบการสกัด EO จากวัตถุดิบทั้ง 3 กลุม พบวาการแชน้ําวัตถุดิบกอนการสกัดมีผลทําให
ระยะเวลาในการสกัด EO สั้นลง เมื่อเปรียบเทียบกับแบบแหง เนื่องจากมีน้ําแพรเขาสูเซลลวัตถุดิบ ทําใหเซลลมี
ความออนตัวขึน้ สงผลใหไอน้ําแทรกซึมเขาไปสกัด EO ออกจากตอมที่เก็บสะสม EO ของเซลลพืชไดงายขึ้น และ
ดวยคุณสมบัติของน้ําจึงชวยทําใหถายเทความรอนไดดียิ่งขึ้น สวนแบบบดสามารถสกัด EO ไดมากที่สุดและแตก
ตางอยางมีนัยสําคัญ (p≤0.05) เนื่องจากวัตถุดิบมีพื้นที่สัมผัสตอมวลกับไอน้ํามากจึงสกัด EO ออกมาไดมากที่สุด
นอกจากนี้ EO ที่สกัดไดมีลักษณะเปนของเหลวและมีสีเหลืองใส
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0.0705 a, A, กข
0.0155 a, B, ก
0.0042 a, C, ก
0.0000b, C

0.0649 A, ก
0.0165 B, ก
0.0055 C, ก
0.0024a, C

1
2
3
4

0.0747 ab, A, ขค
0.0142 a, B, ก
0.0037 a, C, ก
0.0000 b, D

12
7.88±0.34 b, A, ค
9.27±0.35 a, B, ข
9.63±0.30 a, B, ข
9.63±0.30 a, B, ก
0.0790 b, A, ค
0.0139 a, B, ก
0.0036 a, C, ก
0.0000 b, D

อัตราการสกัด

7.45±0.23 ab, A, ขค
8.86±0.25 a, B, กข
9.24±0.30 a, B, กข
9.24±0.30 a, B, ก

8

แบบเปยก
ระยะเวลาการแชน้ํา

0.0940 a, A, ง
0.0137 a, B, ก
0.0012 a, C, ข
0.0000 b, C

6-10
(3350-2000 μm)
9.38±1.02 a, A, ง
10.75±1.04 a, A, ค
10.87±0.94 a, A, ค
10.87±0.94 a, A, ข

0.1192 b, A, จ
0.0077 b, B, ข
0.0007 a, C, ข
0.0000 b, C

แบบบด
Mesh no.
10-25
(2000-710 μm)
11.90±0.54 b, A, จ
12.67±0.56 b, A, ง
12.74±0.52 b, A, ง
12.74±0.52 b, A, ค

0.1201 b, A, จ
0.0193 c, B, ค
0.0042 b, C, ก
0.0000 b, D

25-50
(710-300μm)
11.97±0.26 b, A, จ
13.90±0.30 b, B, จ
14.31±0.30 c, B, จ
14.31±0.30 c, B, ง
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หมายเหตุ : คาเฉลี่ยที่มีตัวอักษรภาษาอังกฤษ (พิมพเล็ก) ตามหลังในแถวแนวนอนตางกันแสดงความแตกตางทางสถิติอยางมีนัยสําคัญ (α=0.05) ภายในกลุมตัวอยาง สวนคาเฉลี่ยที่มีตัวอักษรภาษาอังกฤษ (พิมพใหญ)
ตามหลังในแถวแนวตั้งตางกัน แสดงความแตกตางทางสถิติอยางมีนัยสําคัญ (α=0.05) ภายในกลุม และคาเฉลี่ยที่มีตัวอักษรภาษาไทยตามหลังในแถวแนวนอนตางกัน แสดงความแตกตางทางสถิติอยางมีนัยสําคัญ
(α=0.05) ของทุกขอมูล

7.00±0.66 a, A, กข
8.54±0.80 a, B, กข
8.96±0.76 a, B, กข
8.96±0.76 a, B, ก

4

6.48±0.50 A, ก
8.13±0.58 B, ก
8.68±0.43 BC, ก
8.92±0.44 C, ก

แบบแหง

1
2
3
4

เวลา
สกัด
(h)

Accumulate Yield (%)

ตารางที่ 1 คาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของ % Accumulate Yield ของ EO และอัตราการสกัดตอปริมาณวัตถุดิบเริ่มตนตอชั่วโมง ของวัตถุดิบทั้ง 3 กลุม ที่สภาวะการเตรียม
ตางๆ จํานวนวัตถุดิบ 10 g (db)
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