การแยกสารหอมจากผลิตภัณฑทางธรรมชาติ
โดย อาจารยจํารัส กิง่ สวัสดิ์ และคณะ

ที่มาของปญหาที่ทําการวิจัย
ปจ จุ บัน นี้ ค นในสั งคมมั ก มุ งมั่น ทํางานกั นอยา งจริงจัง เนื่อ งจากสภาวะสั งคมและเศรษฐกิ จ ที่
เปลี่ ย นไปทํ า ให ค นสั ง คมป จ จุ บั น มี ค วามเครี ย ดสู ง และส ง ผลทํ า ให เ กิ ด โรคภั ย ต า งๆขึ้ น หลายชนิ ด
ซึ่งการบําบัดดวยยาแผนปจจุบันเปนเวลานานผลของยาอาจสงผลขางเคียงตอผูปวยได จึงมีความพยายามใน
การใชยาสมุนไพรหรือวิธีแผนโบราณมาชวยในการรักษากันมากขึ้น นอกจากนี้ยังมีการใชวิธีการปองกัน
และควบคูไปกับการเสริมความแข็งแรงใหกับรางกายอีกดวย วิธีการหนึ่งที่นิยมใชคือการบําบัดดวยสาร
หอมระเหย (Aroma) ซึ่งอาจทําในรูปของการสูดดมสารหอมโดยตรงหรืออาจใชกรรมวิธีตางๆ ที่เรียกวา
วิธีการบําบัดแบบอโรมาเธอราพี (Aroma therapy) ซึ่งเปนการบําบัดรักษาดวยการใชสารที่ใหกลิ่นหอม
ในปจจุบันสารหอมระเหยเปนที่ตองการของตลาดเปนอยางมากเพราะนอกจากจะใชในการตกแตงกลิ่นแลว
สารหอมบางชนิดยังมีคุณสมบัติและคุณประโยชนดานอื่นเชน สามารถตานเชื้อรา ใชเปนยาระงับและตาน
เชื้อจุลินทรีย สารบางชนิดสามารถชวยบรรเทาอาการบวมอักเสบของกลามเนื้อ สารบางชนิดสามารถชวย
ในการระงับอาการปวดศีรษะและผอนคลายความกังวลทําใหจิตใจเบิกบานได จึงทําใหการใชสารหอมใน
ปจจุบันมีเพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะสถานประกอบการตางๆที่ใหบริการเกี่ยวกับความงามและสปาร ซึ่งมีความ
นิยมในการใชสารหอมเปนจํานวนมาก จากความตองการสารหอมที่มีปริมาณเพิ่มสูงขึ้นดังกลาวทําใหสาร
หอมบางชนิดที่มีปริมาณคอนขางนอย โดยเฉพาะอยางยิ่งสารหอมที่ไดจากผลิตภัณฑธรรมชาติที่การผลิต
ไมเพียงพอตอความตองการ จึงจําเปนตองทําการสังเคราะหหรือมีการนําเขาจากตางประเทศทําใหตองเสีย
คาใชจายสูงและสารหอมสังเคราะหบางชนิดอาจมีการปนเปอนของสารพิษทําใหไมปลอดภัยตอผูบริโภค
ดวยเหตุนี้จึงไดมีความพยายามที่จะศึกษาคนควาและพัฒนาหาสารหอมชนิดใหมๆและมีการใชเทคนิคตางๆ
ในการผลิตสารหอมใหมีปริมาณเพียงพอกับความตองการ ในปจจุบันการผลิตสารหอมทั้งที่ไดจากภูมิ
ปญญาในทองถิ่น ซึ่งจะไดสารหอมปริมาณนอยและการใชเครื่องมือที่ทําการผลิตในเชิงอุตสาหกรรมที่
จําเปนตองใชการลงทุนที่สูงมาก และการที่จะถึงจุดคุมทุนตองใชระยะเวลานาน อีกทั้งวิธีการและเครื่องมือ

ที่ใชในการผลิ ตสารหอมจากผลิ ตภัณฑธรรมชาติบางชนิด มีขั้ นตอนที่ยุงยาก จึงใหไ มสามารถที่สราง
ผูประกอบการรุนใหมในการผลิตสารหอมใหมากขึ้นมาได ถาไดมีการพัฒนาเครื่องมือที่มีราคาถูกและไม
สลับซับซอนมากนัก ซึ่งนอกจากจะเปนการชวยสงเสริมใหมีการผลิตสารหอมทั้งในเชิงอุตสาหกรรมใน
ครัวเรือน และในเชิงพาณิชยแลวยังเปนการสงเสริมใหเกษตรกรที่ปลูกพืชผักสําหรับใชเปนวัตถุดิบในการ
ผลิตสารหอมจากผลิตภัณฑธรรมชาติใหมีรายไดเพิ่มขึ้นอีกทางหนึ่งดวย วิธีการที่สกัดสารหอมระเหยจาก
ผลิตภัณฑทางธรรมชาติที่ปลอดภัยรักษาสิ่งแวดลอม มีอยูหลายวิธี เชน การยางทอนไม การหีบหรือการบีบ
การตมดวยความรอน การกลั่น การสกัดดวยการดูดซึมดวยความเย็น และการสกัดดวยการแชผลิตภัณฑทาง
ธรรมชาติลงในสารละลาย วิธีทั้งหมดที่กลาวมาขางตนนั้นมักจะพบกับขบวนการ การแยกและการกักเก็บที่
ไดคุณภาพต่ําบางวิธีใชทุนคอนขางสูง และใหสมรรถนะในการกักเก็บที่ประสิทธิภาพที่ไมคอยดีเทาที่ควร
และอาจสงผลถึงการใชระยะเวลาในการสกัดที่คอนขางมาก ดังนั้นผูวิจัยจึงคิดเครื่องตนแบบในการแยกสาร
หอมระเหยจากผลิตภัณฑทางธรรมชาติ และวิธีการกักเก็บที่มีประสิทธิภาพสูง
วัสดุอุปกรณและวิธีวิจัย
การวิ จั ย ปริ ม าณครั้ ง นี้ ใ ช ด อกมะลิ เป น ผลิ ต ภั ณ ฑ ตั ว อย า งในการทดลองแยกสารหอมซึ่ ง
ดอกมะลิมีสารหอมที่นอยและทําการแยกสารหอมไดยาก ในทองตลาดยังตองการสารหอมจากดอกมะลิ
จํานวนมาก เพื่อนําไปพัฒนาผลิตภัณฑตางๆ และในธุรกิจสปาร และเมื่อไดลงพื้นที่ในการสํารวจ ได
สอบถามกับเกษตรกรผูปลูกดอกมะลิ บริเวณ อําเภอเมืองกาญจนบุรี อําเภอไทรโยค และอําเภอดานมะขาม
เตี้ย ไดพบขอมูลวาในการเก็บดอกมะลิ นิยมเก็บดอกมะลิกันตั้งแตเชามืด ซึ่งจะมีลักษณะตูม ถาเก็บตอน
สายกวานั้น จะทําใหดอกมะลิบานอาจสงผลถึงราคาของดอกมะลิ และในบางฤดูดอกมะลิจะมีราคาต่ํา ซึ่ง
ไมคุมคากับคาจางการเก็บดอกมะลิในแตละวัน เกษตรกรบางกลุมนําดอกมะลิในชวงฤดูกาลที่ราคาถูก
หรือเมื่อเก็บไมทันจนกลายเปนดอกมะลิบาน จึงนํามาแปรรูปเปนดอกมะลิตากแหง เพื่อนําไปผสมเปน
เครื่องดื่ม แตราคาก็ยังคงไมสูงเทานี้ควร ดังนั้น ผูวิจัยจึงมีแนวคิดที่จะนํามาแปรรูปใหเกิดคุณคาขึ้น จึง
นํามาสกัดแยกเปนสารหอมซึ่งเปนที่ตองการของตลาดมาก เชนเดียวกับพืชหรือดอกไมชนิดอื่น
ในการผลิ ต หรื อ การแยกสารหอม จากภู มิ ป ญ ญาชาวบ า นนั้ น หรื อ 6 วิ ธี ดั ง กล า วใน
การแยกสารหอม อาจไดสารหอมที่นอย เมื่อเทียบกับวัตถุดิบ ลําดับขั้นตอนบางอยางยุงยาก สลับซับซอน
หรือในเชิงอุตสาหกรรมก็ตองใชทุนสูง จึงไมคุมกับจุดคุมทุน ทางผูวิจัยจึงสรางเครื่องตนแบบในการสกัด
สารหอมที่ทํางานไมสลับซับซอน และไดประสิทธิภาพที่ดี

เครื่องตนแบบสําหรับใชทําการเก็บกักสารหอมจากผลิตภัณฑธรรมชาติ ประกอบดวยสวนสําคัญ
4 สวนคือ
1. ชุดเครื่องหลอเย็น
2. ชุดเครื่องปมอากาศ
3. ชุดใสวัตถุดิบหรือสารตัวอยาง
4. ชุดเก็บกักสารหอม

ภาพ ทอแยกสารหอม

ภาพ ตูใสวัตถุดิบหรือสารตัวอยาง

ภาพ ชุดเครื่องปมอากาศ

ภาพ ถังหลอเย็น

ชุดหลอเย็น ประกอบดวยชุดทําความเย็นชนิดอัดไอ ขนาด 0.25 แรงมา ใชสารทําความเย็น
R 134a เปนถังสแตนเลส 2 ชั้น ฉีดดวยโฟมซึ่งเปนฉนวนกันความรอน ถังมีขนาด 75 x 46 x 30 เซนติเมตร
ชุดใสวัตถุดิบหรือสารตัวอยาง เปนตูสแตนเลส ขนาด 58 x 40 x 45 เซนติเมตร มีตะแกรงสแตนเลส 2 ชั้น
และตูสามารถปรับอุณหภูมคิ วามรอนได ชุดเก็บกักสารหอม ประกอบดวย ทอแยกสารจํานวน 4 ทอ ทํา
จากสแตนเลส มีขนาดเสนผานศูนยกลาง 4 เซนติเมตร ยาว 40 เซนติเมตร ดานบนมีหวั ฉีด ดานลาง
ประกอบดวยถังเก็บกักสารหอม ชุดเครื่องปมอากาศ เปนปมที่สรางแรงดูด ดึงลมรอนที่มีสารหอมผสมมา
ผานทอแยกสาร
หลักการทํางานของเครื่องตนแบบการเก็บกักสารหอม
จากการเตรียมเครื่องเก็บกักสารหอมในขั้นอุตสาหกรรมหรือชุดที่ทําจากสแตนเลส จากนั้นทําการ
ตรวจเช็คการรั่วของชุดตางๆ เตรียมวัตถุดิบในการวิจัยนี้คือดอกมะลิจํานวน 1 กิโลกรัม คัดแยกสิ่งที่
ปะปนออก นําดอกมะลิใสลงในตูวัตถุดิบ ปรับตั้งอุณหภูมิการทํางานที่ชวง 40-50 องศาเซลเซียส จากนั้น
เปดสวิทชการทํางานของชุดหลอเย็นเพื่อใหน้ําหลอเย็นเกิดการถายเทอุณหภูมิใหเทากันโดยปรับตั้งอุณหภูมิ
ที่ 0-5 องศาเซลเซียส จากนั้นบรรจุเม็ดแกว(Glass Beads) 600 กรัม ลงในทอแยกสารหอมทั้ง 4 ทอ และ
เติมสารตัวทําละลายหรือ เอทานอลในขวดเก็บกักสารหอมจํานวน 600 มิลลิเมตร ทําการติดตั้งปมทํา
สุญญากาศปรับตั้งอัตราการไหลของอากาศ 3 ลิตรตอนาที เนื่องจากอัตราการไหลนี้เหมาะสมกับสภาวะการ
ไหลของสารหอม เปดสวิทช ของชุดทําความรอน ทํางาน ไอรอน หรือลมรอนถูกสรางแรงดันจากพัดลมพัด
ผานดอกมะลิที่อยูบนตะแกรงใสวัตถุดิบ อุณหภูมิที่เหมาะสมของการระเหยของสารหอมในชวง 40-50
องศาเซลเซียส โดยไอรอนจะผานจากตะแกรงดานลางไปสูตะแกรงดานบน ความรอนจะลอยขึ้นดานบน
ตามหลักการ ทางอุณหพลศาสตร จะถูกสงผานเขาทอแยกสารหอม (Condenser) ตัวที่ 1 ซึ่งเปนสวน
ควบแนน ตอเขากับดานลางของทอแยกสารหอม ดวยการสรางแรงดูดจากปม ไอรอนของสารหอม จะถูก
ชะลอความเร็วของไหลลงเนื่องจากปะทะกับเม็ดแกว (Glass Beads) ที่บรรจุอยูภายในทอแยกสารหอมและ
เกิดการละลายดวยสารตัวทําละลาย หรือเอทานอล ที่ปมสารตัวทําละลาย สรางแรงดันสงมายังหัวฉีด ฉีดให
เปนฝอยละออง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการแยกสารหอม ในขณะเดียวกัน เกิดการควบแนนภายในทอ
แยกสารหอมโดยน้ําหลอเย็นที่อยูบริเวณภายนอกทอที่มี อุณหภูมิ 5 องศาเซลเซียส เมื่อเกิดการควบแนน
และเกิดการละลายจากสารตัวทําละลายซึ่งเกิดการไหลที่สวนทางกันระหวางไอรอนที่ปะปนสารหอมกับ
สารตัวทําละลาย ทําใหสารหอมไหลลงสูถังเก็บกัก สารหอม หากสารหอมที่ยังแยกออกไมหมด จะถูก
สงผานเขายังทอแยกสารหอม ตัวที่ 2 ตอไป กระบวนการเปนเชนเดียวกับทอแยกสารหอม ตัวที่ 1 หากสาร
หอมยังคงหลงเหลืออีกจะถูกสงไปยังทอแยกสารหอม ตัวที่ 3 และตัวที่ 4 ตอไป ในขณะที่อัตราการไหลที่
เหมาะสมของสารหอมเฉลี่ย 3 ลิตรตอนาที

ภาพ เครื่องตนแบบการเก็บกักสารหอม
วิจารณและสรุปผล
สรางเครื่องตนแบบการเก็บกักสารหอมจากผลิตภัณฑธรรมชาติ ซึ่งสามารถใชในเชิงพาณิชยหรือ
สําหรับใชในสถานประกอบการอุตสาหกรรมขนาดเล็ก จากการวิเคราะหคุณภาพของสารหอมดวยเทคนิค
GC และ GC-MS พบวาสารหอมที่ไดจากการสกัดดอกมะลิสดมีสารองคประกอบหลักทางเคมีที่ไมแตกตาง
จากสารหอมมาตรฐานกลิ่นมะลิที่จําหนายในทองตลาด การหาประสิทธิภาพของเครื่องที่ใชในการสกัดแยก
สารหอมกลิ่นมะลิ โดยการหาคารอยละการคืนกลับ พบวาคารอยละการคืนกลับของสารหอมมาตรฐานกลิ่น
มะลิที่ความเขมขน รอยละ 6 โดยปริมาตรของเครื่องตนแบบแตนเลส มีคาเทากับ รอยละ 80 ใชเวลาใน
การสกั ด จนสมบู ร ณ เ ท า กั บ 12 ชั่ ว โมง ในการสร า งเครื่ อ งต น แบบการเก็ บ กั ก สารหอมจากผลิ ต ภั ณ ฑ
ธรรมชาติ ยังไมมีผูคิดสราง ในวิธีการสกัดแยกสารหอมดวยการพัดพาไอรอน และใชสารละลายในการแยก
สารหอมแบบสวนทางกันกับไอรอนของสารหอม ประสิทธิภาพของการสกัดแยกสารหอมจากการเก็บ
ตัวอยาง จากการสกัดนั้น มีองคประกอบที่ไมแตกตางจากสารหอมที่มีจําหนายตามทองตลาด แตมีขอดี
ดังนี้คือ
1 ลดการปนเปอนของสารที่จะติดมากับสารตัวทําละลาย
2 พืชบางชนิดมีสารหอมระเหยนอย และระเหยเร็วไมสามารถสกัดโดยวิธีอื่นๆได จึงใชกับวิธีนี้ได
3 ตัวอยางของผลิตภัณฑทางธรรมชาติ เชน ใบไม และดอกไมตางๆที่ใชในการสกัดไมถูกทําลาย
4 สามารถใชสารตัวทําละลายปริมาณที่นอยในวิธีการสกัดแยกสารหอม
สารหอมที่แยกสกัดไดเปนสารหอมที่อยูในสารตัวทําละลายที่เปนเอทาลนอล หากตองการใชสาร
หอมที่บริสุทธิ์ ก็ทําการแยกเอทาลนอลออกแตจะตองสูญเสียสารหอมบางสวน สวนสารหอมที่ไดสามารถ
ที่จะนําไปทําผลิตภัณฑตางๆ เชน ครีม สบู ยาสระผม และในธุรกิจตางๆ เชน ธุรกิจสปาร และยังเปน

สวนผสมในการปรุงแตงกลิ่นในอาหาร เชน ไอศกรีม นอกจากนั้นยังช วยเพิ่มมูลคาของผลผลิตทาง
การเกษตร เวลาที่ราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ํา ดังเชน เมื่อนําสารหอมออกจากมะลิแลว ยังสามารถ
นําดอกมะลิมาทําใหแหงแลวนําไปผสมชา ทําเปนเครื่องดื่มตอไป

ภาพผลิตภัณฑสารหอม

ภาพดอกมะลิกอนแยกสารหอม

ภาพดอกมะลิหลังแยกสารหอม

สรรพคุณของดอกมะลิ
ดอกมะลิมีสรรพคุณ ใชรักษาโรคตาเจ็บ ตาอักเสบ แกไขตัวรอน แกหวัด แกโรคบิด อาการปวด
ทอง หากตําใหละเอียดพอกที่ขมับ แกอาการปวดหัวและปวดหูชั้นกลางได แถมยังชวยรักษาแผลพุพอง แก
พิษแมลงสัตวกัดตอย ดอกแหงใชผสมเครื่องดื่มเปนยาบํารุงหัวใจไดอยางดี
กลิ่นหอมจากดอกมะลิใชการบําบัด คือ อโรมาเทอราป จะชวยผอนคลายดานการซึมเศรา ลดการ
หวาดกลัว ลดอาการปวด บรรเทาความรูสึกหอเหีย่ ว กลุมใจ หรือเครียด ทําใหรสู ึกเบิกบานใจมากยิ่งขึ้น
ชวยกระตุนน้ํานม แกปวดประจําเดือน ทําใหฮอรโมนสมดุล และชวยลดการหายใจติดขัด นอกจากนั้นการ
วิจัยของสหรัฐอเมริกาไดยืนยันวาหัวน้ําหอมดอกมะลิมคี ุณสมบัติชวยบํารุงผิวทุกประเภท ทั้งผิวมัน ผิวแหง
และผิวที่ออนเยาว อีกทั้งมีฤทธิ์ที่สามารถยับยั้งแบคทีเรีย จึงชวยยับยั้งการเกิดสิว และควบคุมความสมดุล
ของผิวไมใหผวิ แหงหรือมันจนเกินไป
กิตติกรรมประกาศ
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