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 เพ่ือศึกษาเทคนิคการกลัน่แบบต่าง ๆ ไดแ้ก่ การกลัน่น ้ ามนัหอมระเหยดว้ยเทคนิคการกลัน่ดว้ยไอน ้ าและการกลัน่
แบบธรรมดา 
 
ทฤษฎ ี  
 การกลัน่ 

การกลัน่เป็นวธีิหน่ึงในการหาจุดเดือดการแยกและท าใหข้องเหลวบริสุทธ์ิโดยอาศยัเคร่ืองส าเร็จท าการกลัน่ ซ่ึงมี
หลายชนิด แต่ละชนิดมีจุดประสงคใ์นการกลัน่สารแตกต่างกนั เช่น การกลัน่แบบธรรมดา การกลัน่ล าดบัส่วน และการกลัน่
ลดความดนั เป็นตน้ 

การกลัน่เป็นวิธีการหาจุดเดือด (boiling point, bp) ท่ีใชว้ดัอุณหภูมิของไอเหนือของเหลว ในทางทฤษฎีอุณหภูมิ
ของไอและของเหลวขณะเดือดเป็นอุณหภูมิเดียวกัน เน่ืองจากอยู่ภายใตส้ภาวะสมดุลเดียวกัน แต่ในทางปฏิบัติจะวดั
อุณหภูมิของไอมากกวา่ เพราะมีความถูกตอ้งแม่นย  ากวา่ เน่ืองจากของเหลวขณะเดือดอาจเกิดความร้อนยิ่งยวด หรืออาจมี
สารอ่ืนปนเป้ือนผสมอยูด่ว้ย ท าใหก้ารวดัอุณหภูมิไม่ถูกตอ้ง 

 
 1. การกลัน่แบบธรรมดา 
      การกลัน่แบบธรรมดาเป็นวิธีทัว่ไปท่ีใชก้ าจัดตวัท าละลายหรือท าให้สารบริสุทธ์ิหรือแยก แยกของแข็งจาก
ของเหลวชนิดหน่ึงและแยกของเหลว 2 ชนิด ท่ีมีจุดเดือดแตกต่างกนัมากออกจากไดอี้กดว้ย การกลัน่วิธีน้ี ของเหลวจะ
กลายเป็นไอโดยการเดือดและกลัน่ตวักลบัมาเป็นของเหลว เรียกว่า ของเหลวผลกลัน่ (distillate) สะสมอยู่ในภาชนะท่ี
รองรับแต ่ถา้ของเหลวเป็นของผสมมีหลายองคป์ระกอบท่ีมีจุดเดือดแตกต่างกนัมาก องคป์ระกอบท่ีมีจุดเดือดต ่าจะกลัน่ตวั
ออกมาก่อน ในขณะท่ีองคป์ระกอบท่ีมีจุดเดือดสูงท่ีสุดจะกลายเป็นกากเหลืออยูใ่นขวดกลัน่ 

เคร่ืองส าเร็จกลัน่ธรรมดา แบ่งได ้2 แบบ ข้ึนอยูก่บัปริมาตรของเหลวแบบแมคโครสเกล  ดงัรูป 2-1 และ
การกลัน่ธรรมดาแบบไมโครสเกลฮิคแมนสติลล ์(หรือมินิสเกล) ดงัรูป 2-2 ดงัน้ี 

 
รูป 2.1 เคร่ืองส าเร็จกลัน่ธรรมดาแบบแมคโครสเกล 
           ทีม่า (พิทกัษ ์เช้ือวงศ,์ 2550, หนา้ 24) 



 
รูป 2.2 เคร่ืองส าเร็จกลัน่ธรรมดาแบบไมโครสเกลฮิคแมนสติลล ์
           ทีม่า (พิทกัษ ์เช้ือวงศ,์ 2550, 24) 
  
  หลงัจากให้ความร้อนแลว้ สังเกตอุณหภูมิจะสูงข้ึนอย่างรวดเร็วจนถึงจุดเดือดของตวัท าละลายหรือของเหลว
บริสุทธ์ิท่ีอุณหภูมิสมดุล โดยช่วงจุดเดือดของของเหลวบริสุทธ์ิ ประมาณ 1-2 oC หรือน้อยกว่า จนกระทัง่อุณหภูมิต ่าลง 
แสดงวา่การกลัน่ของตวัท าละลายหรือของของเหลวท่ีบริสุทธ์ิไดส้ิ้นสุดลงแลว้ ดงัรูป 2-3 
  

 
รูป 2-3 กราฟแสดงความสมัพนัธ์ระหวา่งปริมาตรกบัอุณหภูมิของของเหลวผลกลัน่ของของเหลวบริสุทธ์ิ 
           ทีม่า (พิทกัษ ์เช้ือวงศ,์ 2550, หนา้ 25) 
 
 อทิธิพลของสารปนเป้ือนทีม่ต่ีอความดนัไอของของเหลวบริสุทธ์ิ 
 กรณีมีสารปนเป้ือนท่ีไม่ระเหยอยูใ่นของเหลวท่ีบริสุทธ์ิ เช่น สารตวัอยา่งของเหลวมีน ้ าตาลปนเป้ือนอยู่ในน ้ า  
น ้ าตาลจะท าใหค้วามดนัไอของน ้ าลดลง เพราะน ้ าตาลเป็นสารปนเป้ือนท่ีไม่ระเหย ท าให้ความเขม้ขน้ขององค์ประกอบท่ี
ระเหยได้ของของเหลวลดลง (ท าให้น ้ าท่ีจะระเหยกลายเป็นไอไดล้ดลง) แสดงดงัรูป 2-4 ถา้จะท าให้ความดนัไอของน ้ า
เพ่ิมข้ึนถึง 760 mmHg ก็ตอ้งเพ่ิมอุณหภูมิ เพ่ือท าใหน้ ้ าระเหยกลายเป็นไอมากข้ึน 
 



 
รูป 2-4 แผนภาพความดนัไอข้ึนอยูก่บัอุณหภูมิ เสน้โคง้ 1 แทนน ้ าบริสุทธ์ิ เสน้โคง้ 2 แทนน ้ าท่ีมีน ้ าตาลเป็น 
          สารปนเป้ือนท่ีไม่ระเหย 
         ทีม่า (พิทกัษ ์เช้ือวงศ,์ 2550, หนา้ 26) 
 
  พิจารณาเสน้โคง้ 1 เป็นกราฟของอุณหภูมิกบัความดนัไอของน ้ าบริสุทธ์ิ ตดักบัเสน้ 760 ทอร์ ท่ีอุณหภูมิ 
100 ๐C และเสน้โคง้ 2 เป็นเสน้กราฟของสารละลายท่ีมีความเขม้ขน้ของน ้ าตาล (คงท่ี) ในน ้ า ตดักบัเสน้ 760 ทอร์ท่ีอุณหภูมิ 
105 ๐C ซ่ึงสูงกว่าเพราะความดนัไอของน ้ าลดลง จึงตอ้งเพ่ิมอุณหภูมิให้สูงข้ึน จุดเดือดจึงสูงข้ึน ดงันั้นสารปนเป้ือนท่ีมี
ปริมาณคงท่ีท่ีอยูใ่นของเหลวท่ีบริสุทธ์ิมีผลใหจุ้ดเดือดของของเหลวท่ีบริสุทธ์ิสูงข้ึน 
 2. การกลัน่ล าดบัส่วน 

    การกลัน่ล าดบัส่วน เป็นวธีิท่ีใชใ้ชก้ลัน่แยกของเหลว 2 ชนิด ท่ีมีจุดเดือดแตกต่างกนัเพียงเลก็นอ้ย ประมาณ 2-3 
องศา ดงันั้นวธีิน้ีจะไม่สามารถแยกอะซีโอโทปออกเป็นแต่ละองคป์ระกอบไดก้ารกลัน่ล าดบัส่วนแตกต่างจากการกลัน่แบบ
ธรรมดาเพียงบางจุด เพียงแต่ไอและของเหลวท่ีกลัน่ไดจ้ากของเหลวท่ีก าลงัเดือด ผา่นข้ึนไปบนคอลมัน์ล าดบัส่วน ดงัรูป 2-
5 ซ่ึงอยูก่่อนท่ีจะไปถึงส่วนหวั (ส่วนท่ีมีท่อแกว้ดา้นขา้งต่อกบัเคร่ืองควบแน่น) ในคอลมัน์ล าดบัส่วนจะมีเม็ดแกว้หรือแผ่น
โลหะท่ีเปล่ียนทิศทางไดบ้รรจุอยู ่ดงัรูป 2-6 เม่ือไอผ่านคอลมัน์ไอจะควบแน่นบนเม็ดแกว้หรือแผ่นโลหะกลายเป็นไออีก
คร้ังติดต่อกนัไปอยา่งต่อเน่ือง แต่ละคร้ังท่ีของเหลวควบแน่นแลว้กลบัเป็นไออีกคร้ัง (จะเหมือนกบัการกลัน่แบบธรรมดา
อาจกล่าวไดว้า่การกลัน่ธรรมดาหลายคร้ังคือการกลัน่ล าดบัส่วนนัน่เอง) ก็จะใหข้องเหลวผลกลัน่ท่ีเป็นองคป์ระกอบท่ีมี จุด
เดือดต ่ากวา่มากข้ึน ของเหลวผลกลัน่จะมีจ านวนมากแค่ไหนข้ึนอยูก่บัเวลาท่ีไอขององคป์ระกอบท่ีมีจุดเดือดต ่ากวา่ไปถึง
ส่วนหวั 



 
 

 
 
 

 
 3. การกลัน่ลดความดนั 
     การกลัน่ลดความดนั เป็นวธีิท่ีใชใ้ชก้ลัน่สารท่ีไวต่อความร้อน หรือสารท่ีมีจุดเดือดสูง และสลายตวัก่อนถึงจุด
เดือดปกติของสารนั้น นอกจากนั้นการลดความดนัยงัอาจใชก้ลัน่ก าจดัตวัท าละลายไดใ้นเวลารวดเร็วกว่าการกลัน่แบบ
ธรรมดา การกลัน่ลดความดนัเป็นการกลัน่ท่ีท าให้ความดนัเหนือของเหลวลดลงมีผลท าให้     จุดเดือดของของเหลวลดลง
ดว้ย ดงัรูป 2-7 เป็นแผนภาพแสดงจุดเดือดลดลงเม่ือความดนัท่ีใชล้ดลงของอะซีโตน การกลัน่วิธีน้ีใชร่้วมกบัการกลัน่แบบ
ธรรมดาหรือการกลัน่ล าดบัส่วนไดเ้พียงต่อเช่ือมกบัเคร่ืองดูดอากาศ (aspirator)  
    การกลัน่ลดความดนัน้ี ถา้ลดความดนัลง 10 mmHg จากความดนับรรยากาศ จะท าให้จุดเดือดของสารลดลง
ประมาณ 10 ๐C เช่น สารท่ีมีจุดเดือด 100 ๐C ท่ี 20 mmHg ถา้ลดความดนัเหลือ 10 mmHg ก็จะเดือดท่ี 90 ๐C 

รูป 2-6 แผน่โลหะในคอลมัน์ล าดบัส่วน 
            ทีม่า (พิทกัษ ์เช้ือวงศ,์ 2550, หนา้ 27) 
 

รูป 2-5 เคร่ืองส าเร็จกลัน่ล าดบัส่วน 
            ทีม่า (พิทกัษ ์เช้ือวงศ,์ 2550, หนา้ 27) 



 
รูป 2-7 เคร่ืองส าเร็จกลัน่ลดความดนั 
              ทีม่า (พิทกัษ ์เช้ือวงศ,์ 2550, 27)  
 
 อะซีโอโทป  
 อะซีโอโทป (azcotrope) เป็นของผสมของของเหลวหลายชนิด ท่ีมีองคป์ระกอบคงท่ีและกลัน่ออกมาท่ีจุดเดือด
คงท่ี เช่น 95% เอทานอล และเน่ืองจากองคป์ระกอบในอะซีโอโทปมีปฎิสมัพนัธ์ระหวา่งโมเลกลุ เช่น  เกิดพนัธะไฮโดรเจน
ระหวา่งโมเลกุล จึงท าให้ของผสมอะซีโอโทปมีพฤติกรรมเบ่ียงเบนไปจากกฎของเราลท์ (Raoult,s law) พิจารณารูป 2-8 
เป็นกราฟของของผสม 2 ชนิด ท่ีเป็นไปตามกฎของเราลท ์(จะเป็นกราฟเสน้โคง้   2 เสน้ เสน้โคง้ล่างแสดงจุดเดือดของของ
ผสมท่ีอุณหภูมิต่าง ๆ และเส้นโคง้บนแสดงเศษส่วนโมลขององคป์ระกอบของของผสมในสภาวะท่ีเป็นไอ และเส้นปะท่ี
เช่ือมระหวา่งเส้นโคง้ 2 เส้น แสดงเศษส่วนโมลของแต่ละองคป์ระกอบของไอและของของเหลวท่ีอยูใ่นสภาวะสมดุลท่ี
อุณหภูมิ 92 ๐C หรือท่ี 95 ๐C ซ่ึงท่ีสภาวะสมดุลน้ีองค์ประกอบของไอและของของเหลวจะไม่เท่ากนั) ส่วนรูป 2-9 เป็น
กราฟของอะซีโอโทปซ่ึงมีจุดเดือดต ่าท่ีสุดของกราฟ แสดงของผสมอะซีโอโทปเดือดท่ีจุดเดือดคงท่ีเหมือนสารท่ีบริสุทธ์ิ 
จุดเดือดของอะซีโอโทปชนิดน้ีจะต ่ากวา่จุดเดือดขององค์ประกอบท่ีบริสุทธ์ิทั้ง 2 องค์ประกอบ เพราะวา่ แรงยึดเหน่ียว
ระหวา่งองคป์ระกอบท่ีต่างชนิดกนันอ้ยกวา่แรงยดึเหน่ียวระหวา่งองคป์ระกอบชนิดเดียวกนั เรียกอะซีโอโทปชนิดน้ีวา่ อะ
ซีโอโทปจุดเดือดต ่าสุด ตวัอย่างอะซีโอโทปจุดเดือดต ่าสุดซ่ึง (ส่วนมาก) มีจุดเดือดต ่ากว่าขององคป์ระกอบ เช่น อะซีโอ
โทปท่ีมีเอทานอล (bp 78.3 ๐C ) 32.4% และเบนซีน (bp 80.1 ๐C ) 67.6% เดือดท่ี 68.9 ๐C  และอะซีโอ-โทปท่ีมีเอทานอล 
95% กบัน ้ า (bp 100 ๐C) 5% จะเดือดท่ี 78.15๐C 
 



 
รูป 2-8 แผนภาพจุดเดือดของการกลัน่ของผสม A และ B ท่ีมีองคป์ระกอบต่าง ๆ ท่ีอุณหภูมิต่างกนั ซ่ึงให ้  ของเหลวผล

กลัน่มีองคป์ระกอบแตกต่างจากเม่ือเร่ิมกลัน่ 
             ทีม่า (พิทกัษ ์เช้ือวงศ,์ 2550, หนา้ 28)  
 

 
 
รูป 2-9 แผนภาพอะซีโอโทปจุดเดือดต ่าของของเหลวผสม 2 ชนิด 
            ทีม่า (พิทกัษ ์เช้ือวงศ,์ 2550, หนา้ 28)  
 
 
 
 



 กราฟอะซีโอโทป (รูป 2-10) เป็นกราฟของ 95% เอทานอล ตัวอย่างอะซีโอโทปท่ีมีจุดเดือดสูงกว่าของ
องคป์ระกอบ เรียกวา่อะซีโอโทปจุดเดือดสูงสุด ดงัรูป 2-11 เช่น ของผสมอะซีโอโทปท่ีมีกรดฟอร์มิก (bp 100.7    ๐C ) และ
น ้ า เดือดท่ี 107.3 ๐C อะซีโอโทปท่ีมีอะซีโตน (bp 56 ๐C ) และคลอโรฟอร์ม (bp 61 ๐C ) เดือดท่ี 64.7 ๐C  อะซีโอโทปชนิดน้ี
จะมีแรงยดึเหน่ียวระหวา่งองคป์ระกอบต่างชนิดกนัมากกวา่แรงยึดเหน่ียวระหวา่งองคป์ระกอบชนิดเดียวกนั นอกจากน้ียงั
มีอะซีโอโทปท่ีมี 3 องคป์ระกอบ เช่น ของผสมอะซีโอโทป (bp 67.9 ๐C ) มีเบนซีนอยู ่74.1% มีเอทานอลอยู ่18.5% และมี
น ้ า 7.4% เป็นตน้ 
 

 
รูป 2-10 แผนภาพจุดเดือดและองคป์ระกอบ 
             ของอะซีโอโทปเอทานอล 95% 
             ทีม่า (พิทกัษ ์เช้ือวงศ,์ 2550, หนา้ 30)  
 
 พฤติกรรมของอะซีโอโทปจุดเดือดต ่าสุดท่ีมี 2 องคป์ระกอบ ท่ีระเหยได ้เม่ือแรงยึดเหน่ียวระหวา่งโมเลกุลของ 2 
องคป์ระกอบ ท่ีต่างกนัในของผสมอ่อนกวา่แรงดึงดูดระหวา่งโมเลกลุของแต่ละองคป์ระกอบท่ีเหมือนกนั การกลายเป็นไอ
ของของเหลวเช่นน้ีจะเพ่ิมข้ึน เม่ือความดนัไอเพ่ิมจะท าให้จุดเดือดลดลง ซ่ึงเบ่ียงเบนไปจากกฎของเราลท์ (รูป 2-12) 
แผนภาพกราฟของผสม A และ B ท่ีเบ่ียงเบนไปจากกฎของเราลท์ จุดเดือดของ A บริสุทธ์ิ 78 ๐C และจุดเดือดของ B 
บริสุทธ์ิ 69 ๐C และจุดเดือดของของผสมอะซีโอโทป (19% A และ B) ซ่ึงเป็นของผสมท่ีมีองค์ประกอบของไอ และ
องคป์ระกอบของของเหลวท่ีสภาวะสมดุลเท่ากนั (ถา้ของผสม A และ B เป็นไปตามกฎของเราลท์ ท่ีจุดเดือดของของผสม
จะมีองคป์ระกอบของไอ และองคป์ระกอบของเหลวท่ีสภาวะสมดุลไม่เท่ากนั) จุดเดือดของของผสมอะซีโอโทปน้ีมีช่วงจุด
เดือดแคบมาก (เหมือนจุดเดือดของสารบริสุทธ์ิ) และยงัต ่ากวา่จุดเดือดของ A และ B ของผสมท่ีจุดเดือดน้ีมีองคป์ระกอบ
ของ A และ B คงท่ีไม่เปล่ียนแปลงขณะเดือด เรียกของผสมน้ีวา่ อะซีโอโทปหรือของผสมอะซีโอโทป (อะซีโอโทปภาษา
กรีกแปลวา่ ไม่เปล่ียนแปลง) ถา้ใหค้วามร้อนแก่ของผสมอะซีโอโทปพิจารณา ดงัรูป 2-12 ท่ีจุด a ซ่ึงมีองคป์ระกอบของไอ
และองค์ประกอบของของเหลวเหมือนกนั ของเหลวผลกลัน่ท่ีจุด a น้ี จะมีองคป์ระกอบเหมือนของเหลวเร่ิมตน้ และไม่
สามารถแยกองคป์ระกอบในของเหลวผลกลัน่น้ีไดโ้ดยการกลัน่ธรรมดาหรือการกลัน่ล าดบัส่วน แต่ของผสมของ A และ B 
ท่ีมีองคป์ระกอบแตกต่างไปจากของผสมอะซีโอโทป สามารถแยกองคป์ระกอบออกมาไดเ้พียงส่วนหน่ึงเท่านั้น โดยการ
กลัน่ล าดบัส่วน พิจารณาจุด b (รูป 2-12) เป็นของผสมท่ีมี A มากกวา่อะซีโอโทป ถา้น าของผสมท่ีจุด b ไปกลัน่ จะไดอ้ะซี
โอโทป และ A บริสุทธ์ิกลัน่ออกมาดว้ย และถา้น าของผสมท่ีมี B มากกวา่    อะซีโอโทป (จุด c รูป 2-12) ไปกลัน่ก็จะไดอ้ะ
ซีโอโทปและ B บริสุทธ์ิกลัน่ออกมาดว้ยกนั 

 
 

รูป 2-11  แผนภาพอะซีโอโทปจุดเดือดสูงสุดของ 
               ของผสม 2 ชนิด 
               ทีม่า (พิทกัษ ์เช้ือวงศ,์ 2550, หนา้ 30)  
 



 

 
 การกลัน่นอกจากจะใชส้ าหรับการแยกผสมแลว้ ยงัใชเ้พื่อการแยกน ้ ามนัหอมระเหยออกจากผลิตภณัฑธ์รรมชาติ
อีกดว้ย เช่น พืชสมุนไพร สตัว ์แร่ธาตุท่ียงัไม่ไดแ้ปรรูปหรือแมแ้ต่เช้ือจุลินทรีย ์ 
 พชืสมุนไพรไทย (Thai medicinal plant หรือ Thai herb) ถือวา่เป็นผลิตภณัฑธ์รรมชาติอยา่งหน่ึง โดยส่วนต่าง ๆ 
ของพืชสมุนไพร นั้นส่วนมากองค์ประกอบทางเคมีจะให้สรรพคุณการออกฤทธ์ิทางชีวภาพ เช่น tyramine และ N-
coumaroyl tyramine จากล าตน้ของบอระเพด็ (Tinospora crispa Miers (Menispermaceae) ออกฤทธ์ิตา้นเช้ือ HIV-1 และ N-
formyl nornuciferine และ N-formyl annonaine มีผลต่ออตัราการเตน้ของหัวใจ ใบอ่อนและดอกของข้ีเหล็กพบสารจ าพวก 
chromone ท่ีช่ือวา่ barakol ซ่ึงมีฤทธ์ิเป็นยาระบายและช่วยให้นอนหลบัไดดี้ ส่วนของเมล็ดฟักทองสามารถฆ่าพยาธิตวัตืด
ได้ ใบต าลึงใช้เป็นยารักษาอาการแพอ้กัเสบ แก้พิษแมลงสัตวก์ัดต่อย ผลของมะขามป้อมสามารถรักษาโรคกระเพาะ
ปัสสาวะอกัเสบ สารในเปลือกมงัคุดมีฤทธ์ิสมานแผล ฆ่าเช้ือแบคทีเรีย อนัเป็นสาเหตุของหนองและลดการอกัเสบดว้ย สาร
ท่ีสกดัไดจ้ากเน้ือและเปลือกของกลว้ยมีฤทธ์ิตา้นเช้ือราและเช้ือแบคทีเรีย ส่วนในกลว้ยดิบจะมีสารแทนนินมาก ช่วยรักษา
ทอ้งเสียแบบรุนแรงได ้ใบสดและเมลด็นอ้ยหน่ามีสรรพคุณฆ่าเหา รากหญา้คาใชรั้กษาโรคอาการขดัเบา เป็นยาขบัปัสสาวะ 
เป็นตน้ 
 องคป์ระกอบทางเคมีท่ีพบในพืชสมุนไพร แบ่งตามชีวสงัเคราะห์ (biosynthesis) เป็น 3 แบบ ดงัน้ี 

1. shikimic pathway 
       ใชส้งัเคราะห์สารในกลุ่ม alkaloid และ coumarin 
2. polyketide pathway 
       ใชส้ังเคราะห์สารในกลุ่ม fatty acid, antraquinone, flavonoid, macrolide, polyether และสารประกอบ 

aromatic  
3. mevalonic pathway 
       ใชส้ังเคราะห์สารในกลุ่ม terpene ซ่ึงแบ่งเป็น momoterpene (C10), sesquiterpene (C15), diterpene (C20), 

sesterterpene (C25) และ triterpene (C30) 
 
นอกจากนั้นในพืชสมุนไพรยงัสามารถพบสารอ่ืน ๆ อีก เช่น glycoside, lignin และ tannin เป็นตน้ เช่น หญา้

หวาน (Stevia rebaudiana Bertoni (วงศ:์ Asteraceae)) พบสาร glycoside ท่ีส าคญั 4 ชนิด ไดแ้ก่ stevioside, rebaudioside A,  
rebaudioside  C และ dulcoside A ซ่ึงออกฤทธ์ิลดความดนั    

รูป 2-12 แผนภาพแสดงพฤติกรรมของอะซีโอโทป 
              จุดเดือดต ่าสุดของของผสม 2 ชนิด 
              ทีม่า (พิทกัษ ์เช้ือวงศ,์ 2550, 30)  
 



น ้ามันหอมระเหย (essential oil) เป็นสารประกอบอินทรีย์ ส่วนมากจะมีสูตรโครงสร้างอยู่ในกลุ่มของ 
monoterpene มกัมีกล่ินหอมและระเหยง่าย พบไดท้ั้งในพืชและสตัว ์
 น ้ามนัหอมระเหยท่ีพบในพืช เช่น ใบกะเพราจะพบน ้ ามนัหอมระเหย 0.35% มีฤทธ์ิขบัลม ลดการบีบตวัของล าไส ้
โดยเฉพาะสาร eugenol มีฤทธ์ิขบัน ้ าดี ช่วยยอ่ยไขมนัและลดอาการจุกเสียด ส่วนน ้ ามนัหอมระเหยท่ีพบในสตัวท่ี์รู้จกักนัดีมี 
4 ชนิด ไดแ้ก่ กล่ินของ civet (หรือ zebeth) กล่ินของ castroreum ซ่ึงไดจ้ากส่ิงขบัถ่ายจากกระเปาะใกลอ้วยัวะสืบพนัธ์ุของ
ตวัชะมดและตวันาก ตามล าดบั กล่ินจากอ าพนัทอง (ambergris) ท่ีไดจ้ากส่ิงส ารอกของปลาวาฬทุย และกล่ินของ musk ซ่ึง
เป็นผงไขมนัแขง็ สีคล ้าอยูภ่ายในกระเปาะของถุงหนงัของกวางภูเขา 
 ประโยชน์ของน า้มนัหอมระเหย 

1. ใชใ้นการบ าบดัท่ีเรียกวา่ aromatherapy หรือสุวคนธบ าบดั 
                      วธีิการใชน้ ้ ามนัหอมระเหยส าหรับสุวคนธบ าบดั แบ่งเป็น 6 วธีิ คือ 
                      วธีิท่ี 1: โดยการใชน้ ้ ามนัหอมระเหยผสมกบัน ้ า แลว้แช่ตวัในอ่างอาบน ้ า 
                      วธีิท่ี 2: ใชใ้นเวลาอาบน ้ าโดยการตกัอาบ หรืออาบจากฝักบวั 
                      วธีิท่ี 3: ใชใ้นการนวดตวั 
                      วธีิท่ี 4: การประคบเยน็ 
                      วธีิท่ี 5: การสูดดม 
                      วธีิท่ี 6: การพน่ละอองฝอยในหอ้ง 

2. ใชแ้ต่งกล่ินในอุตสาหกรรมอาหารต่าง ๆ เช่น ซุป ลูกกวาด เคร่ืองด่ืม ผลิตภณัฑน์ม เป็นตน้ 
3. ในอุตสาหกรรมน ้ าหอม เช่น น ้ ามนักุหลาบ น ้ ามนักระดงังา น ้ ามนัมะลิ น ้ ามนัเจอราเนียม และน ้ ามนัอลั

มอนต ์เป็นตน้ 
4. ในอุตสาหกรรมยาและเภสชัภณัฑต์่าง ๆ เช่น น ้ ามนักานพลูสามารถฆ่าเช้ือโรคได ้จึงน ามาผสมในน ้ ายาบว้น

ปาก น ้ ามนัยคูาลิปตสัใชแ้กห้วดั น ้ ามนัไพลใชอ้าการปวดบวม ฟกช ้า และน ้ ามนัเปปเปอร์ม้ินตใ์ชข้บัลมและแต่งกล่ินยา เป็น
ตน้ 

5. ใชเ้ป็นส่วนประกอบในเคร่ืองส าอางสมุนไพร เช่น สบู่ แชมพู ผลิตภณัฑบ์ ารุงผิว ลูกประคบสมุนไพร เป็น
ตน้ 

6. ใชเ้ป็นอาหารประจ าวนั เช่น ขม้ิน มะระ กะเพรา ตะไคร้ เป็นตน้ 
 
 ข้อควรระวงัในการใช้น า้มนัหอมระเหย 

1. ควรเจือจางน ้ ามนัหอมระเหยก่อนน าไปใช ้ไม่ควรใหส้มัผสับริเวณรอบดวงตาและผิวท่ีบอบบาง 
2. ก่อนใชน้ ้ ามนัหอมระเหยควรทดสอบวา่เกิดอาการแพห้รือไม่ 
3. น ้ ามนัหอมระเหยบางชนิด ท าให้ผิวหนงัมีความไวต่อแสงแดดมากข้ึน เช่น น ้ ามนัมะกรูด น ้ ามนัมะนาว จึง

ควรหลีกเล่ียงแสงแดดหลงัจากใชอ้ยา่งนอ้ย 4 ชัว่โมง 
4. สตรีระหวา่งตั้งครรภค์วรหลีกเล่ียงน ้ ามนัหอมระเหยต่อไปน้ี น ้ ามนัโหระพา น ้ ามนักานพลู          น ้ ามนัเปป

เปอร์ม้ินต ์(peper mint oil) น ้ ามนักุหลาบ (rose oil) น ้ ามนัโรสแมร่ี (rosemary oil) น ้ ามนัไทม ์(thym oil) น ้ ามนัมาร์โจแรม 
(marjoram oil) น ้ ามนัวนิเทอร์กรีน (winter oil) และน ้ ามนัเมอร์ (myrrh) 

5. ผูท่ี้เป็นโรคลมชกัและผูท่ี้เป็นโรคความดนัสูง ควรหลกัเล่ียงน ้ ามนัโรสแมร่ีและน ้ ามนัเชจ 
6. ควรเก็บน ้ ามนัหอมระเหยในขวดสีชา และในท่ีปลอดภยัห่างจากมือเด็กและเปลวไฟ 



7. ไม่ควรรับประทาน เวน้แต่ไดรั้บค าแนะน าจากผูเ้ช่ียวชาญหรือแพทย ์
 
 กรรมวธีิการน าน ้ ามนัหอมระเหยออกมา มีกระบวนการ 5 วธีิ ดงัน้ี 

1. การกลัน่ดว้ยไอน ้ า (steam distillation) 
        เป็นวธีิท่ีนิยมใชก้นัอยา่งแพร่หลาย หลกัการ คือ จะให้ไอน ้ าผ่านพืชสมุนไพรท่ีอยูใ่นหมอ้กลัน่ หลงัจากนั้น

ไอน ้ าจะพาน ้ ามนัหอมระเหยออกมา และถูกท าให้เยน็ตวัลงดว้ยเคร่ืองควบแน่น (condenser) กลายเป็นของเหลว ซ่ึงน ้ ามนั
หอมระเหยจะแยกตวัออกจากชั้นน ้ า โดยสามารถแยกออกมาโดยการสกดัดว้ยกรวยแยก 

       การกลัน่ดว้ยไอน ้ า มีการจดัตั้งอุปกรณ์ดงัน้ี 
1) แบบ macroscale steam distillation สามารถจดัตั้งอุปกรณ์ไดห้ลายแบบ (รูป 2-13, 2-14 และ 2-15)  ดงัน้ี 

 
 

รูป 2-13 การกลัน่ดว้ยไอน ้ าแบบทัว่ไป 
              ทีม่า (Dean, JR et al., 2002, p. 108) 
 



 
 

รูป 2-14 การกลัน่ดว้ยไอน ้ าโดยตรงแบบ macroscale 
              ทีม่า (Pavia, DL et al., 2002, p. 281) 

 
 

รูป 2-15 การกลัน่ดว้ยไอน ้ าแบบ macroscale โดยใช ้live steam 
              ทีม่า (Pavia, DL et al., 2002, p. 282) 

 
 
 
 



2) แบบ microscale steam distillation (รูป 2-16) 

 
 

รูป 2-16 การกลัน่ดว้ยไอน ้ าแบบ microscale 
             ทีม่า (Pavia, DL et al., 2002, p. 284) 

 
       นอกจากการจดัตั้งอุปกรณ์ท่ีแตกต่างกนัแลว้ ชนิดคอลมัน์และชนิดของภาชนะท่ีรองรับท่ีใชใ้นการกลัน่ดว้ย
ไอน ้ ายงัจะมีหลายแบบอีกดว้ย (รูป 2-17) เช่น  

 
           (a)                                            (b)                                     (c)                                              (d) 
 
รูป 2-17 (a, b) ตวัอยา่งชนิดคอลมัน์ และ (c, d) ชนิดของภาชนะท่ีรองรับ 
              ทีม่า (Dean, JR et al., 2002, p. 108) 
         
 



2. การสกดัดว้ยน ้ ามนัสตัว ์(extraction of animal fat) 
       วธีิน้ีเหมาะส าหรับการสกดัน ้ ามนัหอมระเหยจากดอกไมก้ลีบบาง เช่น ดอกมะลิ ดอกกุหลาบ       วิธีการ คือ 

แช่พืชสมุนไพรไวใ้นน ้ ามนัสตัว ์(นิยมใชไ้ขววั) หลาย ๆ วนั เพ่ือใหน้ ้ ามนัดูดกล่ินหอมออกมาและน ้ ามนัจะดูดซบักล่ินหอม
ไว ้หลงัจากนั้นใชต้วัท าละลายสกดัน ้ ามนัหอมระเหยออกจากน ้ ามนัสตัว ์แลว้น าไประเหยไล่ตวัท าละลาย ขอ้เสียของวิธีการ
น้ี คือ จะใชเ้วลานาน 

3. การสกดัดว้ยสารเคมี (solvent extraction) 
       วิธีน้ีจะใชก้บัพืชสมุนไพรท่ีทนความร้อนสูงไม่ได ้เช่น มะลิ ซ่ึงน ้ ามนัหอมระเหยท่ีได ้เรียกวา่ absolute oil 

และหลงัจากการสกดัตอ้งระเหยตวัละลายท่ีใชเ้ป็นตวัสกดัออกใหห้มด โดยตวัละลายท่ีนิยมใชเ้ป็นตวัสกดั คือ แอลกอฮอล ์
วธีิน้ีจะไดน้ ้ ามนัหอมระเหยท่ีมีความเขม้ขน้สูง แต่คุณภาพไม่ดีเน่ืองจากจะมีสารอ่ืนปะปนออกมาดว้ย 

4. การคั้นหรือการบีบ (compress) 
        วธีิน้ีนิยมใชก้บัเปลือกผลไมต้ระกลูสม้ (citrus fruit) เช่น สม้ มะนาว มะกรูด เป็นตน้ วธีิการ คือ น าเปลือก

ของผลไมม้าบีบ จะท าใหเ้ซลลก์ระเปาะท่ีเก็บน ้ ามนัหอมระเหยแตกออก และปลดปล่อยน ้ ามนัหอมระเหยและกล่ินออกมา 
แต่น ้ ามนัหอมระเหยท่ีไดจ้ะมีปริมาณนอ้ยและไม่บริสุทธ์ิ 

5. การสกดัดว้ยคาร์บอนไดออกไซดเ์หลว (supercritical carbondioxide fluid extraction) 
       การสกดัวธีิน้ี ถือวา่เป็นเทคนิคใหม่ เหมาะส าหรับการสกดัสารท่ีสลายตวัง่ายเม่ือถูกความร้อน วธีิการ คือ จะ

ปล่อยคาร์บอนไดออกไซดเ์หลว ท่ีความดนัสูงผา่นพืชสมุนไพร ซ่ึงวธีิการน้ีจะใชต้น้ทุนการผลิตสูง แต่จะไดน้ ้ ามนัหอม
ระเหยท่ีมีคุณภาพดีและมีความบริสุทธ์ิสูง 

 
อุปกรณ์ 

1. อุปกรณ์เคร่ืองแกว้พ้ืนฐานในหอ้งปฏิบติัการเคมีอินทรีย ์
2. ชุดส าเร็จกลัน่ดว้ยไอน ้ า 
3. ชุดส าเร็จกลัน่ธรรมดา 
4. เทอร์โมมิเตอร์ 
5. heating mentle 
6. กระดาษฟอยด ์
7. กรวยแยก 125 mL 
8. ขวดรูปชมพู ่
9. หลอดทดลอง 20 mL 
10. หลอดหยด 
11. ขวดใส่สาร (vial) 
12. ชอ้นตกัสาร 
13. ขาตั้งพร้อม ring 
14. ตวัยดึจบั 
15. เมด็แกว้หรือเศษกระเบ้ือง 

 
 



สารเคม ี
1. โซเดียมซลัเฟตปราศจากน ้ า (anh. Na2SO4) 
2. น ้ามนัพาราฟิน (paraffin oil) 
3. สารละลายสียอ้มท่ีระเหยไม่ได ้
 

ตงัอย่างพชื 
 ตน้ตะไคร้หอมหรือพืชอ่ืน ๆ ท่ีมีส่วนประกอบเป็นน ้ ามนัหอมระเหย 
 
การทดลอง 
 น าพืช (ควรเป็นพืชท่ีสด) มาลา้งน ้ า แลว้ผึ่งให้แห้งในท่ีอากาศถ่ายเท น ามาหั่นเป็นช้ินเล็ก ๆ ชัง่น ้ าหนักพืชสด 
บนัทึกผล 
 หลงัจากนั้น น าพืชท่ีหั่นไวเ้รียบร้อยแลว้ใส่ในขวดกน้กลม ความสูงประมาณ 2 ใน 3 ของขวดกน้กลม พร้อมกบั
เติมน ้ าเลก็นอ้ย ปริมาณพอให้พืชเปียกชุ่ม โดยระวงัอยา่อดัพืชให้แน่นเกินไป แลว้จดัอุปกรณ์การกลัน่ดว้ยไอน ้ าตามรูป 2-
13 หรือ 2-14 เม่ือจดัตั้งอุปกรณ์เรียบร้อยแลว้ให้เปิดน ้ าเขา้ส่วนของเคร่ืองควบแน่น (condenser) และเปิดให้ความร้อน 
(power on) ตามล าดบั ปล่อยท้ิงไวจ้นกระทัง่กลัน่ไดน้ ้ ามนัหอมระเหยออกมาในภาชนะรองรับ ซ่ึงจะมีน ้ าปนอยู ่อ่านอุณภูมิ 
บนัทึกผล 
 น าน ้ ามนัหอมระเหยท่ีกลัน่ไดเ้ทใส่กรวยแยกขนาดท่ีเหมาะสม แลว้ตั้งท้ิงไวใ้ห้แยกชั้น ไขเก็บชั้นน ้ ามนัหอม
ระเหยในหลอดทดลองหรือขวดรูปชมพู่ขนาดเล็ก หลงัจากนั้นค่อย ๆ เติมโซเดียมซลัเฟตปราศจากน ้ า จนกระทัง่ก าจดัน ้ า
หมด โดยสังเกตจากเกลือจะกล้ิงไดห้รือเป็นผงเหมือนเดิม แลว้ใชห้ลอดหยดค่อย ๆ ดูดน ้ ามนัหอมระเหยออกมาให้มาก
ท่ีสุดลงในขวดใส่สาร (ท่ีชัง่น ้ าหนกัขวดเปล่าไวก่้อนแลว้) น าไปชัง่น ้ าหนกัรวมอีกคร้ัง ค านวณหา %yield เทียบกบัพืชสด 
บนัทึกผล 

 
ข้อควรระวงั 
1. อยา่ท าเทอร์โมมิเตอร์แตก เน่ืองจากไอของปรอทมีพิษ แต่ถา้เทอร์โมมิเตอร์แตก ใหใ้ชผ้งก ามะถนัโรยท่ีปรอท

ก่อนเก็บท้ิง 
2. อยา่กลัน่ของเหลวในระบบปิด กล่าวถา้ไม่มีช่องทางให้อากาศออก เคร่ืองกลัน่อาจเกิดการระเบิดไดเ้น่ืองจาก

ภายในเคร่ืองกลัน่มีความดนัเกิดข้ึน 
 6. อยา่ใส่เมด็แกว้ลงในของเหลวท่ีร้อนใกลเ้ดือดหรือขณะเดือด จะเกิดการเดือดพลุ่งพล่าน 
  
 
 
 
 
 
 
 



ช่ือ/นามสกลุ…………………………………… …..หมู่เรียน…… ……..เลขประจ าตวันกัศึกษา………..………. 
อาจารยผ์ูส้อน…………………………………………………วนัท่ีท าการทดลอง………………………………... 
 

รายงานผลการทดลอง 
เร่ือง การกลัน่ 

ตอนที ่1 การกลัน่ดว้ยไอน ้ า 
ช่ือพืช (ท่ีทดลอง) ………………………… น ้าหนกั…………………กรัม 
ช่ือวทิยาศาสตร์…………………………………………………วงศ…์………………………… 
น ้าหนกัขวดใส่สาร……………..กรัม    น ้ าหนกัน ้ ามนัหอมระเหย (หลงัจากก าจดัน ้ าออกแลว้)  …………กรัม  อุณหภูมิของ
น ้ ามนัหอมระเหย เท่ากบั………oC     ลกัษณะของ น ้ ามนัหอมระเหย.......................................... 
คิดเป็นร้อยละผลได ้(%yield) (เทียบกบัน ้ าหนกัพืช) = ……………..% w/w 
บอกช่ือและโครงสร้างของน ้ ามนัหอมระเหยท่ีพบในพืช (ท่ีทดลอง)………………. ดงัน้ี (บอกมากลุ่มละ 3 ช่ือ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แสดงการค านวณ %yield ของน า้มนัหอมระเหยทีไ่ด้ (โดยแสดงการเทียบบญัญติัไตรยางค)์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วจิารณ์ข้อผดิพลาดของการทดลอง (ถ้าม)ี 
 



ค าถามท้ายการทดลอง 
1. ท่านจะยนืยนัไดอ้ยา่งไรวา่น ้ ามนัหอมระเหยกลัน่ออกมาหมดแลว้ 
2. น ้ามนัหอมระเหยท่ีไดจ้ะแยกชั้นกบัน ้ า โดยอยูช่ั้นบนหรือชั้นล่าง เพราะเหตุใด 
3. จงยกตวัอยา่งองคป์ระกอบทางเคมี ทั้งช่ือและสูตรโครงสร้างท่ีพบในน ้ ามนัหอมระเหยจากตะไคร้หอม 
4. ถา้สารละลายเป็นของผสมระหวา่งเอทานอลและน ้ าแดง ท่านจะใชเ้ทคนิคการกลัน่แบบไหนถึงจะเหมาะสม เพราะเหตุ

ใด 
5. เมด็แกว้ท่ีใส่ไปในขณะกลัน่ธรรมดาท าหนา้ท่ีอะไร 
6. ในการก าจดัน ้ าออกจากตวัท าละลายอินทรีย ์นิยมใชโ้ซเดียมซลัเฟตปราศจากน ้ า ท่านจะมีวธีิการสงัเกตอยา่งไรวา่ไดท้ า

การก าจดัน ้ าออกหมดแลว้ 
7. จงยกตวัอยา่งสารอ่ืน ๆ ท่ีน ามาใชก้ าจดัน ้ าได ้นอกจากโซเดียมซลัเฟตปราศจากน ้ า 
8. เพราะเหตุใดการกลัน่ในเคร่ืองส าเร็จท่ีปิดสนิทไม่มีช่องระบายอากาศจึงเป็นอนัตรายอยา่งยิง่ 
9. เคร่ืองควบแน่นหล่อเย็น (water-cooled condensers) ท่ีใช้กับการกลัน่ของเหลว หรือการกลั่นไหลกลับ (reflux) 

ของเหลว น ้ าท่ีไหลเขา้เคร่ืองควบแน่นมีอุณหภูมิต ่าสุดและน ้ าท่ีไหลออกมามีอุณหภูมิสูงสุด เพราะเหตุใด 
10. การระเหยของเหลว การกลัน่ของเหลว และการกลัน่ไหลกลบัของเหลวเหมือนกนั และแตกต่างกนัอยา่งไร 
 


