วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปีที่ 28 ฉบับที่ 1 ม.ค.–มี.ค. 2561
The Journal of KMUTNB, Vol. 28, No. 1, Jan.–Mar. 2018

บทความวิจัย
บทความจากงานประชุมวิชาการทางวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 26 (TIchE2016)

การเปรียบเทียบองค์ประกอบของน�ำ้ มันหอมระเหยจากฟางแมงลัก Ocimum citriodourum
Vis. ที่ได้จากการสกัดด้วยเฮกเซน คาร์บอนไดออกไซด์ภาวะเหนือวิกฤตและการต้มกลั่น
สมเกียรติ งามประเสริฐสิทธิ์* และ จริพงศ์ เม่นหวา

ภาควิชาเคมีเทคนิค คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เรืองวิทย์ สว่างแก้ว

สถาบันวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพและวิศวกรรมพันธุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
*ผู้นิพนธ์ประสานงาน โทรศัพท์ 0-2218–7678 อีเมล: somkiat.n@chula.ac.th DOI: 10.14416/j.kmutnb.2018.01.007
รับเมื่อ 1 มิถุนายน 2560 ตอบรับเมื่อ 30 สิงหาคม 2560 เผยแพร่ออนไลน์ 8 มกราคม 2561
© 2018 King Mongkut’s University of Technology North Bangkok. All Rights Reserved.

บทคัดย่อ
การสกัดน�้ำมันหอมระเหยจากต้นแมงลักที่สีเมล็ดออกแล้ว (ฟางแมงลัก) ด้วยเฮกเซน คาร์บอนไดออกไซด์ภาวะ
เหนือวิกฤต (SCCO2) และการต้มกลั่น วิเคราะห์ตัวอย่างที่สกัดได้ด้วยเครื่อง GC-MS เพื่อหาองค์ประกอบน�้ำมันหอมระเหย
การสกัดด้วยเฮกเซนในเครื่องสกัดแบบซอกส์เลตมีค่าร้อยละผลได้การสกัดสูงสุดเท่ากับ 4.04 ร้อยละผลได้ของการสกัดด้วย
SCCO2 (350 บาร์ และ 70 องศาเซลเซียส) และการต้มกลั่น เท่ากับ 1.50 และ 0.29 ตามล�ำดับ องค์ประกอบหลักที่ได้จาก
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Abstract
Extraction of essential oil from lemon basil (Ocimum citriodourum) straw using hexane, supercritical
carbon dioxide (SCCO2) and hydrodistillation was investigated in this study. The extracted samples were
subjected to GC-MS to analyze the composition. The extraction yield of hexane in Soxhlet extractor
was highest as 4.04%. The extraction yields of supercritical carbon dioxide (350 bar and 70oC) and
hydrodistillation were 1.5% and 0.29%, respectively. The main components in essential oil from
hexane extraction were caryophyllene oxide, neral, and geranial which were similar to sample from
supercritical carbon dioxide extraction. The major components in essential oil from hydrodistillation were
caryophyllene oxide, trans-alpha-bergamotene and linalool.
Keywords: Supercritical Carbon Dioxide Extraction, Lemon Basil, Essential Oil
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1. บทน�ำ
		งานวิจัยนี้ศึกษาการสกัดน�้ำมันหอมระเหยจากฟาง
แมงลักซึง่ เป็นของเสียเหลือจากการเก็บเกีย่ วและไม่ได้นำ� มา
ใช้ประโยชน์ การสกัดน�้ำมันหอมระเหยแต่เดิมจะใช้วิธีการ
ต้ ม กลั่ น ซึ่ ง เป็ น วิ ธี ที่ ส ามารถท� ำ ได้ ง ่ า ยและไม่ ใช้ ส ารเคมี
อันตราย แต่การต้มกลั่นมีข้อเสียคือ อาจมีสารบางชนิด
ในน�้ำมันหอมระเหยสลายตัวที่อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส
และน�ำ้ มันหอมระเหยมีกลิน่ ไหม้ [1] น�ำ้ มันหอมระเหยทีส่ กัด
ได้สามารถน�ำไปใช้ไล่แมลงในแปลงเกษตรอินทรีย์ [2] หรือ
ใช้ในธุรกิจสปา ช่วยให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นอีกทางหนึ่ง
		การสกัดด้วยตัวท�ำละลายอินทรีย์ (Solvent Extraction)
เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ใช้สกัดน�้ำมันหอมระเหยในอุตสาหกรรม
แต่ เ นื่ อ งจากตั ว ท� ำ ละลายเป็ น สารไวไฟและเป็ น สารก่ อ
มะเร็ง การสกัดด้วยคาร์บอนไดออกไซด์ภาวะเหนือวิกฤต
(Supercritical Carbon Dioxide Extraction) เป็นอีกทาง
เลือกหนึง่ ทีไ่ ด้รบั ความสนใจ งานวิจยั นีม้ จี ดุ ประสงค์เพือ่ ศึกษา
องค์ประกอบน�้ำมันหอมระเหยที่สกัดได้จากการต้มกลั่น
การสกั ด ด้ ว ยตั ว ท� ำ ละลายและคาร์ บ อนไดออกไซด์
ภาวะเหนื อวิ ก ฤต โดยใช้เครื่องแก๊สโครมาโทกราฟและ
แมสสเปกโทมิเตอร์ (GC-MS) วิเคราะห์องค์ประกอบของ
น�้ำมันหอมระเหย เทียบกับ Mass Spectrum ในฐานข้อมูล
(Library) สารบริสุทธิ์

รูปที่ 1 ชุดสกัดด้วยการต้มกลั่น
ในขวดก้นกลมแล้วตั้งชุดการทดลองการสกัดแบบต้มกลั่น
(Clevenger-type Apparatus) แสดงดังรูปที่ 1 จากนั้น
เติมน�้ำกลั่น 1500 มิลลิลิตร แล้วด�ำเนินการสกัดเป็นเวลา
25 ชั่วโมง เมื่อครบเวลาที่ก�ำหนด เก็บตัวอย่างน�้ำมันหอม
ระเหยเพื่อน�ำไปค�ำนวณหาผลได้และวิเคราะห์ด้วยเครื่อง
GC-MS

2.3		การสกัดด้วยคาร์บอนไดออกไซด์ภาวะเหนือวิกฤต
2. วิธีการวิจัย
		การสกัดด้วยคาร์บอนไดออกไซด์ภาวะเหนือวิกฤต
2.1		การสกัดด้วยเฮกเซน
ใช้ ชุ ด การสกั ด ด้ ว ยของไหลภาวะเหนื อ วิ ก ฤตดั ง แสดงใน
		ชั่งน�้ำหนักที่แน่นอนของฟางแมงลัก 7 กรัม ใส่ใน รูปที่ 2 บรรจุฟางแมงลักประมาณ 20 กรัม (ทราบน�้ำหนัก
Cellulose Thimble แล้วตั้งชุดการทดลองการสกัดแบบ ที่ แ น่ น อน) ในเครื่ อ งสกั ด (หมายเลข 6) ก่ อ นเริ่ ม การ
ซอกซ์เลต ใช้ขวดก้นกลมขนาด 500 มิลลิลิตร ใช้เฮกเซน สกัดปิด Back-pressure Regulator (หมายเลข 7) ก่อนเปิด
300 มิ ล ลิ ลิ ต ร แล้ ว ด� ำเนิ น การสกั ด เป็ น เวลา 9 ชั่ ว โมง วาล์วถังคาร์บอนไดออกไซด์ (หมายเลข 1) ระบบหล่อเย็น
ที่อุณหภูมิ 69 องศาเซลเซียส น�ำสารละลายที่สกัดได้ไป (หมายเลข 2) ท� ำ ให้ ค าร์ บ อนไดออกไซด์ เ ป็ น ของเหลว
ระเหยเฮกเซนออก เพื่อหาผลได้ของน�้ำมันหอมระเหยจาก จากนั้นปั๊มคาร์บอนไดออกไซด์เข้าไปในระบบโดยใช้ปั๊ม
การสกั ด และน� ำ มาวิ เ คราะห์ ห าองค์ ป ระกอบด้ ว ยเครื่ อ ง แรงดั น สู ง (หมายเลข 3) แล้ ว ปรั บ เพิ่ ม ความดั น ด้ ว ย
GC-MS
Back-pressure Regulator อ่างควบคุมอุณหภูมิ (หมายเลข 4)
ใช้เพิ่มอุณหภูมิเพื่อท�ำให้คาร์บอนไดออกไซด์อยู่ที่ภาวะ
2.2		การต้มกลั่น
เหนือวิกฤตก่อนเข้าเครื่องสกัด เมื่อความดันและอุณหภูมิ
		ชั่งน�้ำหนักที่แน่นอนของฟางแมงลัก 100 กรัม ใส่ ในระบบถึงค่าที่ต้องการจึงเริ่มจับเวลา โดยเก็บตัวอย่าง
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สมเกียรติ งามประเสริฐสิทธิ์ และคณะ“การเปรียบเทียบองค์ประกอบของน�้ำมันหอมระเหยจากฟางแมงลัก Ocimum citriodourum Vis.
ที่ได้จากการสกัดด้วยเฮกเซน คาร์บอนไดออกไซด์ภาวะเหนือวิกฤตและการต้มกลั่น.”

รูปที่ 2
			
			
			
			

(ก) การสกัดด้วยเฮกเซน

ชุดสกัดด้วยคาร์บอนไดออกไซด์ภาวะเหนือวิกฤต
ประกอบด้ ว ย 1) ท่ อ คาร์ บ อนไดออกไซด์ เ หลว
2) เครื่องท�ำความเย็น 3) ปั๊มแรงดันสูง 4) อ่าง
ควบคุมอุณหภูมิ 5) เครื่องควบคุม 6) เครื่องสกัด
7) Back-pressure Regulator 8) ขวดเก็บตัวอย่าง

ทุก 30 นาที (หมายเลข 8) จนกระทั่งน�้ำหนักสะสมของ
ตัวอย่างไม่เปลี่ยนแปลง จากนั้นน�ำน�้ำมันหอมระเหยที่สกัด
ได้ชั่งน�้ำหนักและวิเคราะห์ด้วยเครื่อง GC-MS
2.4		การวิเคราะห์องค์ประกอบด้วยเครือ่ งแก๊สโครมาโทกราฟ
และแมสสเปกโทมิเตอร์
		วิ เ คราะห์ อ งค์ ป ระกอบของสารที่ ส กั ด ได้ ป ริ ม าตร
1 ไมโครลิตร ด้วยเครื่อง GC-MS (Shimadzu รุ่น GCMSQP2010) โดยใช้ภาวะเครื่องในแบบ Split Mode แยก
สารระเหยด้วยแคปิลารีคอลัมน์ชนิด DB-5ms ยาว 30 เมตร
เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.25 มิลลิเมตร ชั้นเคลือบหนา 0.25
ไมโครเมตร ใช้ฮีเลียม (He) เป็นแก๊สตัวพา (Carrier Gas)
ตั้งอุณหภูมิคอลัมน์เริ่มต้นที่ 50 องศาเซลเซียส คงไว้ที่
อุ ณ หภู มิ นี้ 3 นาที เพิ่ ม อุ ณ หภู มิ ขึ้ น ด้ ว ยอั ต รา 5 องศา
เซลเซียส/นาที จนถึง 220 องศาเซลเซียส และคงไว้ทอี่ ณ
ุ หภูมนิ ี้
เป็นเวลา 3 นาที ระบุชนิดสารโดยการเปรียบเทียบข้อมูล
Mass Spectrum ของสารแต่ละยอด (Peak) กับฐานข้อมูล
NIST 147 library

(ข) การสกัดด้วยคาร์บอนไดออกไซด์ภาวะเหนือวิกฤต

รูปที่ 3
			
			
			
			

(ค) การต้มกลั่น
โ คร มา โ ท แกร มที่ ไ ด ้ จ า กเ ท คนิ ค G C-MS
(1. Linalool 2. Neral 3. Geranial 4. Neric Acid
5. Geranic Acid 6. Neryl Acetate 7. Copaene
8. Caryophyllene 9. Trans-α-bergamotene
10. Humulene 11. Caryophylene Oxide)

ด้วยเฮกเซน การสกัดด้วยคาร์บอนไดออกไซด์ภาวะเหนือ
3. ผลการทดลองและอภิปรายผล
		จากผลการทดลองพบว่า ร้อยละผลที่ได้จากการสกัด วิกฤต (ความดัน 350 บาร์ อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส) และ
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การต้มกลั่น เท่ากับ 4.04, 1.50 และ 0.29 ตามล�ำดับ
การวิเคราะห์องค์ประกอบของน�้ำมันหอมระเหยด้วยเครื่อง
GC-MS พบว่ามีความแตกต่างกันแสดงดังรูปที่ 3 ส�ำหรับการ
สกัดด้วยเฮกเซนพบว่าน�้ำมันหอมระเหยที่สกัดได้มีจ�ำนวน
องค์ประกอบมากทีส่ ดุ [3] เนือ่ งจากเฮกเซนเป็นตัวท�ำละลาย
ทีม่ คี วามสามารถในการท�ำละลาย (Solvent Power) สูง และ
เป็นตัวท�ำละลายที่ไม่มีขั้ว อย่างไรก็ตาม จากรูปที่ 3 (ก) พบ
การปนเปือ้ นของตัวท�ำละลาย [4] เวลารีเทนชัน (Retention
Time) น้อยกว่า 10 นาที เนื่องจากไม่สามารถระเหยเฮกเซน
ออกจากตัวอย่างได้ทั้งหมด สารประกอบที่ปนเปื้อนเป็น
ไอโซเมอร์ ข องเฮกเซนที่ ล ะลายได้ ดี ใ นน�้ ำ มั น หอมระเหย
ส�ำหรับการสกัดด้วยคาร์บอนไดออกไซด์ภาวะเหนือวิกฤต
และการต้มกลั่น สารสกัดมีความแตกต่างในเชิงของปริมาณ
และคุณภาพ การต้มกลั่นสามารถสกัดลินาลูออล (Linalool
เวลารี เ ทนชั น 13.67 นาที ) ได้ ม ากกว่ า การสกั ด ด้ ว ย
คาร์บอนไดออกไซด์ภาวะเหนือวิกฤต การใช้คาร์บอนไดออกไซด์
ภาวะเหนือวิกฤตสามารถสกัดกรดนีริก (Neric Acid เวลา
รีเทนชัน 20.26 นาที) กับกรดเจอแรนนิก (Geranic Acid
เวลารีเทนชัน 21.33 นาที) ได้ แต่การต้มกลั่นไม่สามารถ
สกัดได้ เนื่องจากการต้มกลั่นสกัดได้เฉพาะสารระเหยง่าย
[4] กรดนีริกและกรดเจอแรนนิกเป็นไอโซเมอร์กันมีจุดเดือด
เท่ า กั น คื อ 250oC เมื่ อ เปรี ย บเที ย บโครมาโทแกรมของ
การสกั ด ด้ ว ยเฮกเซน รู ป ที่ 3 (ก) และการสกั ด ด้ ว ย
คาร์ บ อนไดออกไซด์ ภ าวะเหนื อ วิ ก ฤตพบว่ า มี จ� ำ นวน
องค์ประกอบทางเคมีที่คล้ายกัน เนื่องจากทั้งเฮกเซนและ
คาร์ บ อนไดออกไซด์ ภ าวะเหนื อ วิ ก ฤตเป็ น ตั ว ท� ำ ละลาย
ที่ไม่มีขั้ว จึงสามารถที่จะละลายองค์ประกอบที่ไม่มีขั้วได้
อย่างไรก็ตาม น�ำ้ หนักโมเลกุลของเฮกเซนนัน้ มากกว่า จึงท�ำให้
เฮกเซนมีความสามารถในการท�ำละลายสารที่มีสายโซ่ยาว
หรือสารทีม่ นี ำ�้ หนักโมเลกุลสูงได้ดกี ว่า [4] แม้วา่ องค์ประกอบ
มีความคล้ายกัน แต่มปี ริมาณในน�ำ้ มันหอมระเหยทีแ่ ตกต่างกัน
เหตุ ผ ลที่ ส� ำ คั ญ อี ก ประการที่ ส ่ ง ผลถึ ง ความแตกต่ า งของ
องค์ ป ระกอบที่สกัด ได้คือการต้ม กลั่น ไม่สามารถละลาย
องค์ประกอบทีไ่ ม่มขี วั้ ได้ ในการต้มกลัน่ น�ำ้ และน�ำ้ มันหอมระเหย
ทีอ่ ยูใ่ นฟางแมงลักจะระเหยออกมาพร้อมกันแล้วควบแน่นที่
คอนเดนเซอร์ด้านบนของหม้อต้ม

		องค์ประกอบหลักที่สกัดได้จากฟางแมงลักทั้ง 3 วิธี
คือการสกัดด้วยเฮกเซน การสกัดด้วยคาร์บอนไดออกไซด์
ภาวะเหนือวิกฤต (ความดัน 350 บาร์ อุณหภูมิ 70 องศา
เซลเซียส) แสดงดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 องค์ประกอบหลักของน�้ำมันหอมระเหยที่สกัด
					 ได้จากฟางแมงลัก
No
Compounds
*HE *SCCO2 *HD
1. Linalool
+
+
+
2. Neral
+
+
+
3. Geranial
+
+
+
4. Neric Acid
+
+
x
5. Geranic Acid
+
+
x
6. Neryl Acetate
+
+
+
7. Copaene
+
+
+
8. Caryophyllene
+
+
+
9. Trans-α-bergamotene
+
+
+
10. Humulene
+
+
+
11. Caryophyleneoxide
+
+
+
+ ตรวจพบ x ตรวจไม่พบ
*HE: Hexane Extraction
SCCO2: Supercritical Carbon Dioxide Extraction
HD: Hydrodistillation

4. สรุป
		การเลื อ กใช้ วิ ธี ก ารสกั ด มี ผ ลต่ อ ปริ ม าณและ
องค์ประกอบของน�้ำมันหอมระเหย การสกัดน�้ำมันหอม
ระเหยโดยใช้เฮกเซนจะให้ผลได้ออกมาสูงสุดและพบจ�ำนวน
องค์ประกอบมากที่สุด แต่วิธีนี้จะมีการตกค้างของเฮกเซน
ปนเปื ้ อ นมากั บ น�้ ำ มั น หอมระเหย วิ ธี ดั้ ง เดิ ม ที่ ใช้ กั น คื อ
การต้มกลั่น วิธีนี้ยังมีข้อเสียคือการใช้อุณหภูมิสูงในการสกัด
ท�ำให้องค์ประกอบบางชนิดสลายตัวและไม่สามารถสกัดสาร
ไม่มีขั้วที่ระเหยยากได้ จึงท�ำให้วิธีต้มกลั่นได้ร้อยละการสกัด
ต�่ำที่สุด การสกัดด้วยคาร์บอนไดออกไซด์ภาวะเหนือวิกฤต
สามารถสกัดน�ำ้ มันหอมระเหยออกมาได้มากกว่าการต้มกลัน่
ประมาณ 4–5 เท่า และไม่พบการปนเปื้อนของตัวท�ำละลาย
ในน�้ำมันหอมระเหย
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สมเกียรติ งามประเสริฐสิทธิ์ และคณะ“การเปรียบเทียบองค์ประกอบของน�้ำมันหอมระเหยจากฟางแมงลัก Ocimum citriodourum Vis.
ที่ได้จากการสกัดด้วยเฮกเซน คาร์บอนไดออกไซด์ภาวะเหนือวิกฤตและการต้มกลั่น.”
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