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5. บทคัดย่อ 

     การเพิ่มมูลค่าสารสกัดตะไคร้และตะไคร้หอมโดยการสกัดน้ ามันหอมระเหย น้ ามัน

และสารสกัดที่มีในพืชในกากของตะไคร้ทั้งสองชนิดโดยไม่มีของทิ้ง ในการสกัดน้ ามันหอมระเหย 

พบว่าองค์ประกอบของน้ ามันหอมระเหยตะไคร้หอม ประกอบด้วย (ร้อยละ)  4-nonanone   

1.10-1.22, 6-methyl-5-hepten-2-one  0.4-0.5 , citronellal  18.42-21.12, linalool  

1.69-1.95 , isopulegol 0.39-0.53, citronelyl acetate 0.56-1.50, neral 13.34-15.24, 

geranial 16.32-19.90 , gamma-cadinene 0.67-0.79,  geranyl acetate 1.11-5.29, 

citronellol 9.44-9.84, geraniol 15.98-26.82.  ส าหรับ องค์ประกอบของน้ ามันตะไคร้หอม 

ประกอบด้วย (ร้อยละ) citronellal  10.23-12.73, linalool  0.83-0.98 ,  neral 9.86-13.92 

, gamma-cadinene 0.62-0.75,  geranyl acetate 1.85-2.15, citronellol 6.54-7.69, 



 

 

geraniol 28.63-34.28, caryophyllene 0.73-0.98, caryophyllene oxide 0.82-1.16. 

องค์ประกอบของน้ ามันหอมระเหยและน้ ามันตะไคร้ ประกอบด้วย (ร้อยละ)  myrcene 0.98-

1.25,  linalool  0.51-0.94 ,  neral 18.54-20.65, geraniol 6.28-7.39 , geranial 33.58-

35.61,  geranyl acetate 0.72-1.15, caryophyllene 1.38-2.24, cadinene 0.74-0.98.   

ส าหรับองค์ประกอบของน้ ามันตะไคร้ ประกอบด้วย (ร้อยละ)  beta-myrcene 1.52-2.76,  

linalool  0.91-1.14 ,  neral 19.58-23.73, geraniol 2.85-4.27 , geranial 26.75-30.64,  

geranyl acetate 1.82-2.11, neral diethyl acetal 7.69-9.31, geranial diethyl acetal 

12.53-16.60. นอกจากนี้การใช้เทคนิคทางเคมีเพื่อให้ได้น้ ามันที่มีกลิ่นคล้ายดอกกุหลาบโดย

เตรียมจากน้ ามันตะไคร้ท าปฏิกิริยากับกรดซัลฟุริก 20%, การท าให้สารส าคัญ geranial และ 

geraniol มีความเข้มข้นโดยใช้เทคนิค column chromatography ท าให้ได้เทคโนโลยีการสกัด

สารส าคัญในตะไคร้ ตะไครห้อม ได้สารที่มีกลิ่นหอมหลายชนิด ในการปรุงแต่งน้ าหอมเพื่อเพิ่ม

มูลค่าตะไคร้หอมและ ตะไคร้ เพื่อเป็นแนวทางในการขยายผลในเชิงพาณิชย์ 

6.ค าน า             

ตะไคร้หอม ( Citronella grass ) มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Cymbopogon nardus  Linn. 

Rendle    เป็นพืชในวงศ์  Gramineae  สามารถปลูกขึ นได้ง่ายในประเทศไทย  มีสายพันธุ์ที่ส้าคัญ

ได้แก่  ตะไคร้บ้านหรือตะไคร้แกง ตะไคร้หอมหรือตะไคร้แดง ตะไคร้บ้านมีน ้ามันหอมระเหยประมาณ

ร้อยละ 0.4-0.6   องค์ประกอบส่วนใหญ่คือ Geraniol   น ้ามันหอมระเหยจากตะไคร้หอมมีประมาณ

ร้อยละ  0.4-0.6  องค์ประกอบส่วนใหญ่คือ  Citronellal สรรพคุณของน ้ามันหอมระเหยตะไคร้  

น ้ามันสกัดจากใบตะไคร้  ให้กลิ่นหอมอมเปรี ยว  ลดอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื อ แก้แน่น ขับลมใน

ล้าไส้  ขับประจ้าเดือน  กลิ่นมีผลต่อระบบประสาท  ช่วยให้หลับสบาย  ลดความตึงเครียด  น ้ามันมี

ฤทธิ์ต้านเชื อแบคทีเรีย  เชื อกลากและเชื อรา   รวมทั งช่วยป้องกันยุง และแมลงต่างๆได้ 

ตะไคร้บ้านหรือตะไคร้แกง  Lemongrass เป็นพืชในวงศ์  Gramineae  สามารถปลูกขึ นได้

ง่ายในประเทศไทย  มีสายพันธุ์ที่ส้าคัญได้แก่  ตะไคร้บ้านหรือตะไคร้แกง สรรพคุณของน ้ามันหอม

ระเหยตะไคร้  น ้ามันสกัดจากใบตะไคร้  ให้กลิ่นหอมอมเปรี ยว 

วิไลศรี ลิมปพยอม (2552) ได้ตรวจสอบองค์ประกอบทางเคมีของน ้ามันตะไคร้หอมพบว่า 

น ้ามันหอมระเหยมีองค์ประกอบที่ส้าคัญคือ 4-nonanone 1.06-1.42%, linalool 1.53-2.04% 

,isopulegol 1.33-1.92%,citronellal 12.61-17.10%,citrnellol 8.57 -11.40%,neral 4.32-



 

 

5.82%, geraniol 39.60-45.08%, geranial 6.98-8.55%geranial acetate 1.97-3.18%, 

caryophyllene 0.81-1.80%,amorphene 1.60-4.50% และ caryophellene oxide 1.81-

2.25%  น ้ามันหอมระเหยในตะไคร้ มีน ้ามันหอมระเหย 0.86-1.65%   องค์ประกอบทางเคมีที่ส้าคัญ

คือ myrcene 1.28-2.30%,ocimene 0.88-1.13%, linalool 0.66-0.69%, citronellal 0.00-

0.76%,citronellol 0.00-1.85%, neral 20.93-21.66%, geraniol 5.25-6.79%,geranial 32.56-

33.88%,caryophylllene 1.45-2.06%, Selina-6-en-ol 0.00-14.96%. 

Shah et.al. (2011) กล่าวว่า  สารส้าคัญ (phytochemical composition) ในตะไคร้ 

ประกอบด้วย น ้ามันหอมระเหย terpene, alcohol, ketone, aldehyde และ ester ส้าหรับน ้ามัน

หอมระเหย ประกอบด้วย citral alpha, citral beta, nerol , geraniol, citronellal, terpinolene, 

geranyl acetate, myrecene และ terpinol methylheptenone  ในส่วนของ flavonoids และ 

phenolic compounds ประกอบด้วย  luteolin, isoorientin , 2-o-rhamnoside, quercetin, 

kaempferol และ apiginin. 

Tizianna, B. (1998)  กลา่วว่า พืชตระกูลตะไคร้มีประโยชน์เป็นทั งอาหารและใช้ใน

อุตสาหกรรมน ้าหอม นอกจากนั นน ้ามันหอมระเหยยังถูกใช้เป็นสารธรรมชาติใช้ในการควบคุมการ

เจริญเติบโตของแบคทีเรียในอาหาร อย่างเช่น Staphylococcus aureus and Escherichia coli  

และมีคณุสมบตัเิป็นสารตา้นปฏิกิรยิาออกซิเดชั่น  

สารสกัดที่ได้จากการสกัดพืชด้วยตัวท้าละลายหรือวิธีการต่างๆจะมีชื่อเรียกแตกต่างกัน คือ 

1. pomades ประกอบด้วยไขมัน (fats) ที่มีสารหอมอยู่ภายใน เตรียมโดยการสกัดสารด้วย 
ละลายที่ไม่ระเหยที่อุณหภูมิปกติ เรียกวิธีนี ว่า enfleurage จะมีทั งแบบเย็น (cold enfleurage) 
และแบบร้อน ( hot enfleurage หรือ maceration ) 

2. concretes เตรียมจากการน้าพืชสดมาแช่ในตัวท้าละลายประเภทไม่มีขั ว เช่น โทลูอีน  
ปิโตรเลียมอีเธอร์ และเฮกเซน แล้วจึงน้าไประเหยตัวท้าละลายออก จะเหลือทั งส่วนที่ระเหยได้และ
ระเหยไม่ได้ เช่น waxy compound ซ่ึง concrete จะละลายในอัลกอฮอล์ลได้ไม่สมบูรณ์ ท้าให้เป็น
ข้อจ้ากัด ในการน้าไปใช้ในน ้าหอม อย่างไรก็ตาม concrete สามารถไปใช้ในการให้กลิ่นหอมในสบู่ได้ 

3. absolutes เตรียมจากการน้าเอา concrete มาละลายในแอลกอฮอล์ เพ่ือแยกสารพวก 
waxy compound สารดังกล่าวจะตกตะกอนเมื่อนาไปแช่เย็นแล้วจึงกรองออก หลังจากนั นจึงระเหย
เอาเอทิลแอลกอฮอล์ออก ส่วนที่เหลือจะเรียกว่า absolute ซึ่งจะไม่มี wax อยู่ ดังนั น absolute จึง
ละลายใน เอทิลแอลกอฮอล์ได้อย่างสมบูรณ์และน้าไปใช้ในอุตสาหกรรมน้าหอมได้ ซึ่งปกติจะได้ 



 

 

yield ร้อยละ 50 จาก concrete เริ่มต้น นอกจากนี ในบางกรณี absolute จะได้จากการสกัดพืช
ด้วยแอลกอฮอล์ โดยตรง เช่น tonka absolute  

4. resinoids เตรียมได้จากการสกัดจากยางของพืช (plant exudates) เช่น balsam, oleo 
gum resins, natural oleo resin และ resinous products ด้วยตัวทาละลาย เช่น 
เมทิลแอลกอฮอล์ (methanol), แอทิลแอลกอฮอล์ หรือ โทลูอีน จะได้ yield อยู่ในช่วงร้อยละ 50-
95 ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่สกัดได้ความหนืดสูงบางครั งอาจนามาเจือจางด้วย phthalate หรือ benzyl 
benzoate เพ่ือปรับปรุงให้สารมีลักษณะการไหลได้ resinoids ส่วนใหญ่ประกอบด้วยสารพวกที่ไม่
ระเหย และ resinous compound ซึ่งสารเหล่านี มีคุณสมบัติในการเป็น fixative  

5.tincturesได้จากการสกัดวัตถุดิบจากธรรมชาติด้วยเอทิลแอลกอฮอล์หรือเมทิลแอลกอฮอล์

ผสมกับน้าที่อุณหภูมิห้อง แต่ถ้าสกัดที่อุณหภูมิสูงกว่า 60 องศาเซลเซียส หรือต้มเดือดจะเรียกว่า 

infusion 

Robert R. และ J. Stephan Jellinek (1994)  ได้เขียนหนังสือ Perfumery Practice and 

Principles. โดยการผลิตน ้าหอมใช้วัตถุดิบหรือสารให้ความหอมชนิดต่างๆ โดยสามารถน้าพืช ดอกไม้ 

ที่มีความหอมมาสกัดน ้ามันหอมระเหยโดยเทคนิคต่างๆ การกลั่นด้วยไอน ้า การแช่ในไขมัน ต่อมาก็มี

การน้ากลิ่นจากส่วนต่างๆมาใช้ผสมกันให้ได้กลิ่นที่พอใจ เช่น resin concretes absolutes 

resinoids และ tinctures นอกจากนี การใช้เทคนิคอ่ืนๆเพ่ือท้าให้เกิดกลิ่นต่างๆ เช่น การแยกกลิ่น

โดยการสกัดด้วยสารละลายอินทรีย์เพื่อให้ได้กลิ่นโดยเฉพาะ รวมทั งการสังเคราะห์กลิ่นใหม่ๆ การท้า

ปฎิกรยิาเคมีในการผลิตน ้าหอม สารประกอบที่เป็นน ้าหอม เป็นสารหอมระเหยที่ผสมกันของสารที่ได้

จากการผสมเข้าด้วยกันมากกว่าที่ได้จากปฎิกริยาเคมี แต่ก็มีสารหอมบางชนิดเกิดจากปฎิกริยาเคมี 

เช่น Schiff bases หรือ Aurantiol เกิดจาก Hydroxycitronellal ท้าปฎิกริยากับ Methyl 

anthranilate  ส้าหรับ Schiff bases มีใน Citronellal, Lyral, Helional , และ Canthoxal. 

Hemiacetals เกิดจาก aldehyde และ ketone ท้าปฎิกริยากับ  alcohol. และการเกิด Ester ซ่ึง

เกิดจากการรวมตัวของ  Alcohol และ กรด. 

Robert R. และ J. Stephan Jellinek (1994)  กล่าวว่า การเกิด Acetals ในปฎิกริยาเคมีที่

เรียกว่า  Aldol Reaction โดยสารตัวนี เกิดจากการท้าปฎิกริยาเคมีของ aldehyde และ ketone ที่

มีสารจ้าพวก alkali อยู่ด้วยก็จะท้าให้เกิดสารสมมูลย์ระหว่างปฎิกริยาเคมีนั นๆ เช่นการเกิด 

Hydroxycitronellal ท้าให้มีกลิ่นคล้ายคลึงกับ Rose oxide  



 

 

ตะไคร้เป็นพืชท้องถิ่นที่มีอยู่ทั่วไปในประเทศไทย น ้าหอมเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากธรรมชาติ

และการสร้างขึ น  โดยมีหลักการในการผสมน ้าหอมซึ่งเป็นศาสตร์อย่างหนึ่ง การน้าผลิตผลเกษตรมา

ผลิตเป็นสารให้ความหอม น ้าหอม จึงน่าสนใจที่จะต้องศึกษาเพื่อน้ามาใช้ประโยชน์เพิ่มขึ น เพ่ือสร้าง

มูลค่าเพ่ิมและมีผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ  

7. วิธีด้าเนินงาน 

1.การสกัดน ้ามันหอมระเหย โดยใช้เทคนิค การกลั่นด้วยไอน ้า (Steam Distillation)  

โดยท้าความสะอาดต้นตะไคร้ หั่นเป็นชิ นเล็กๆ ตากแดดนาน 10-20 ชั่วโมง หรือ เมื่อ

ความชื นมีค่าต่้ากว่าร้อยละ 10 ชั่งตัวอย่างพืชสมุนไพรที่สดและท่ีตากแห้งแล้วหนัก  200  กรัม  ลง

ในขวดก้นกลม  เติมน ้ากลั่น  2000  มล. ลงในขวดที่บรรจุ   วางลงใน   Heating  Mantal  ประกอบ

ชุดส้าหรับกลั่นน ้ามันหอมระเหยดังรูปที่ เรียบร้อยแล้ว  เปิดไฟให้ความร้อนจนน ้าเดือด  อุณหภูมิ  

80-100C  จนได้น ้ามันหอมระเหยออกมา  ท้าการกลั่นจนไม่มีน ้ามันหอมระเหยเหลืออยู่    นาน

ประมาณ  5  ชั่วโมง     เก็บน ้ามันหอมระเหยในขวดสีชา  วัดและชั่งปริมาณน ้ามันหอมระเหยที่ได้    

ตรวจสอบคุณภาพทางกายภาพ      และองค์ประกอบทางเคมีของน ้ามันหอมระเหย 

2.การสกัดน ้ามันตะไคร้ โดยใช้เทคนิค การสกัดแบบต่อเนื่อง 

2.1 ชั่งตัวอย่างพืชสมุนไพรที่สดและที่ตากแห้งแล้วหนัก  200  กรัม  ลงในขวดก้นกลม  เติม

เอทานอล  2000  มล. ลงในขวดที่บรรจุ   วางลงใน   Heating  Mantal  ประกอบชุดส้าหรับกลั่น

น ้ามันหอมระเหยดังรูปที่ เรียบร้อยแล้ว  เปิดไฟให้ความร้อนจนน ้าเดือด  อุณหภูมิ  80-100C  จน

ได้น ้ามันหอมระเหยออกมา  ท้าการกลั่นจนไม่มีน ้ามันหอมระเหยเหลืออยู่    นานประมาณ  5  

ชั่วโมง     เก็บน ้ามันหอมระเหยในขวดสีชา  วัดและชั่งปริมาณน ้ามันหอมระเหยที่ได้    ตรวจสอบ

คุณภาพทางกายภาพ      และองค์ประกอบทางเคมีของน ้ามันหอมระเหย 

2.2 ชั่งตัวอย่างพืชสมุนไพรที่สดและที่ตากแห้งแล้วหนัก  200  กรัม  ลงในขวดก้นกลม  เติม

เอทลิ อะซีเตท 2000 มล. ลงในขวดที่บรรจุ   วางลงใน   Heating  Mantal  ประกอบชุดส้าหรับ

กลั่นน ้ามันหอมระเหยดังรูปที่ เรียบร้อยแล้ว  เปิดไฟให้ความร้อนจนน ้าเดือด  อุณหภูมิ  80-100C  

จนได้น ้ามันหอมระเหยออกมา  ท้าการกลั่นจนไม่มีน ้ามันหอมระเหยเหลืออยู่    นานประมาณ  5  

ชั่วโมง     เก็บน ้ามันหอมระเหยในขวดสีชา  วัดและชั่งปริมาณน ้ามันหอมระเหยที่ได้    ตรวจสอบ

คุณภาพทางกายภาพ      และองค์ประกอบทางเคมีของน ้ามันหอมระเหย 



 

 

3.การสกัดน ้ามันตะไคร้แบบแช่ (Maceration) 

ชั่งสมุนไพรทั งสดและที่ตากแห้งแล้วให้ได้น ้าหนักท่ีแน่นอน  เติมสารละลายเอทานอลให้ท่วม

ลงในภาชนะที่มีฝาปิดสนิท  วางทิ งไว้นาน  2-3  วัน  สังเกตสีที่เข้มขึ นของสารละลาย น้าสารสกัดที่

ได้มาระเหยสารเอทานอล  โดยใช้เครื่องระเหยสารสูญญากาศ (Rotary  evaporator ) ชั่งให้ได้

น ้าหนักที่แน่นอนของน ้ามันที่ ได้  โดยการอบและเก็บไว้ใน  dessiccator ตรวจสอบปริมาณ

สารส้าคัญ 

4.การตรวจสอบองค์ประกอบทางเคมีของน ้ามันหอมระเหย 

โดยใช้เครื่อง แก๊สโครมาโทกราฟฟ่ี-แมสสเปกโตรเมทรี (GC-MS) เครื่องมือที่ใช้วิเคราะห์ 

Agilent Technology Model 5973 innert  column HP-INNOWAX , 30 เมตร X 0.25 

มิลลิเมตร ,  0.25 ไมโครเมตร    ที่อุณหภูมิ  50 C-220 C , 4 C/ นาที   Injector  (mode  pulse  

split ) 20:1 , 230C , Detector  MSD , EI 70  eV , Scan  mode , 40-400 amu. ,  Carrier  

gas :  Helium  11.01 psi, flow 1.2  ml/min. 

5. การแยกส่วนน ้ามันหอมระเหยโดยใช้เทคนิค Column chromatography  

โดยน้าน ้ามันตะไคร้มาแยกส่วนโดยใช้เทคนิค  Column chromatography โดยบรรจุ silica gel ลง

ใน column  และใช้สารละลาย  hexane เป็นตัวพา (mobile phase )  เก็บสารที่แยกได้แต่ละส่วน 

ตรวจสอบโดยเปรียบเทียบ Rf บน plate TLC 

6. การสกัดสารสกัด Pomades , Concreate , Absolutes , Resinoids , และ Tinctures จาก

ตะไคร้ 

 การเตรียม Pomades 

น้าตะไคร้แห้ง หนัก 50 กรัม แช่ในสารละลายเอทานอล 300 มล. นาน 15 วัน ต่อมาน้ามา

กรองและระเหยเอทานอลโดยใช้เครื่องระเหยสารสุญญากาศ จนได้สารสกัดแห้ง   ชั่งให้ได้น ้าหนักที่

แน่นอน 

 การเตรียม Concretes  



 

 

น้าตะไคร้สด หนัก 50 กรัม แช่ในสารละลายเอทานอล 300 มล. นาน 15 วัน ต่อมาน้ามา

กรองและระเหยเอทานอลโดยใช้เครื่องระเหยสารสุญญากาศ จนได้สารสกัดแห้ง   ชั่งให้ได้น ้าหนักที่

แน่นอน 

 การเตรียม Absolutes 

  การน้า Concretes  มาละลายด้วยเอทานอล และน้าไปแช่ในตู้แช่แข็งเพ่ือแยกส่วนที่เป็น  

wax ออกไป ท้าให้ได้น ้ามันที่ใส เมื่อระเหยเอาเอทานอลออกไปจะได้น ้ามันที่มีกลิ่นหอมและละลาย

ในเอทานอลได้ดี 

การเตรียม Resinoids  

 การสกัดยางเหนียวที่มีในสารสกัดออกไปโดยใช้เอทานอล หรือ เมทานอล ในกรณีที่สารสกัด

ไม่ละลายในอัลกอฮอลล์ ก็สามารถใช้สารละลายอินทรีย์ เช่น ปิโตรเลียมอีเธอร์ เฮกเซนสกัดยาง

เหนียวออกไปได้ หลังจากนั นก็น้าสารที่สกัดได้ไประเหยสารละลายออกก็จะได้สารที่มีความหอมและ

ไม่มียางเหนียว 

การเตรียม Tincture 

 ท้าโดยการใช้สารผสมระหว่างน ้าและอัลกอฮอลล์ ท้าการสกัดได้ทั งแบบเย็นและแบบร้อน

โดยอุณหภูมิที่ใช้ต้องไม่สูงกว่า 60 องศาเซลเซียส      

7.การใช้เทคนิคทางเคมีท้าให้ได้น ้ามันตะไคร้กลิ่นต่างๆ 

การใช้เทคนิคทางเคมีเพ่ิมกลิ่นคล้ายกลิ่นกุหลาบจากน ้ามันหอมระเหย และน ้ามันตะไคร้ ตะไคร้หอม 

1. การเตรียมสารให้กลิ่นคล้ายกุหลาบโดยใช้  Aldol Reaction   

1.1 การใช้กรดซัลฟุริก 20% ในเอทานอล 

1.2 การใช้ด่าง โซเดียมไฮดรอกไซด์ 20% ในเอทานอล 

1.3 การใช้กรดอะซีติค 20% ในเอทานอล 

2. การเตรียมสารให้กลิ่นหอมโดยใช้เทคนิค Trans esterification โดยใช้น ้ามันตะไคร้ น้า

น ้ามันตะไคร้ที่สกัดโดยเอทานอล 2.5 กรัมใน 10 มล. เมทานอล รวมกับ  0.5 N KOH 



 

 

ใน เมทานอล  1  มล. เขย่าให้สารผสมท้าปฏิกิริยากัน นาน 2-3 นาที วางทิ งไว้ สกัด 

methyl ester ที่เกิดขึ นด้วยสารละลายอินทรีย์เฮกเซน ก็จะได้สารที่มีกลิ่นแตกต่างจาก

น ้ามันตะไคร้ 

3. การสกัดสารให้กลิ่นหอมเฉพาะ โดยใช้ทคนิคการใช้สารละลายอินทรีย์เฮกเซนสกัดแยก

น ้ามันหอมระเหยเพ่ือให้ได้สารโดยเฉพาะ 

8.การตรวจสอบชนิดของสารที่ได้โดยเปรียบเทียบค่า Rf บนแผ่น Thin layer 

Chromatography. 

9.การผสมน ้าหอมจากสารให้ความหอมที่ผลิตได้ 

8.ผลการทดลองและวิจารณ์    

ผลการสกัดน้ ามันหอมระเหยของตะไคร้หอม ตะไคร้แกงโดยใช้เทคนิคการกลั่นด้วยไอน้ า 

พบว่า ตะไคร้หอมสด มีปริมาณน้ ามันหอมระเหยโดยเฉลี่ยร้อยละ 0.62±0.2  ปริมาตรต่อน้ าหนัก 

, ตะไคร้หอมแห้งโดยเฉลี่ยร้อยละ 1.73±0.1   ปริมาตรต่อน้ าหนัก  ตะไคร้แกงสด มีปริมาณน้ ามัน

หอมระเหยโดยเฉลี่ยร้อยละ 0.70±0.1 ปริมาตรต่อน้ าหนัก ตะไคร้แกงแห้งมีปริมาณน้ ามันหอม

ระเหยโดยเฉลี่ยร้อยละ  1.14±0.2 ปริมาตรต่อน้ าหนัก ใบตะไคร้แกงแห้ง มีปริมาณน้ ามันหอม

ระเหยโดยเฉลี่ยร้อยละ  0.82±0.1     ปริมาตรต่อน้ าหนัก หัวตะไคร้แกงแห้ง มีปริมาณน้ ามัน

หอมระเหยโดยเฉลี่ยร้อยละ  1.66±0.1 ปริมาตรต่อน้ าหนัก แสดงในตารางท่ี 1 

การสกัดสารสกัด ในตะไคร้หอม ตะไคร้แกง โดยใช้เทคนิคการสกัดแบบต่อเนื่องด้วย

สารละลายเอทานอล พบว่า ตะไคร้หอมสด มีปริมาณโดยเฉลี่ยร้อยละ 5.23±0.5  ปริมาตรต่อ

น้ าหนัก , ตะไคร้หอมแห้งมีปริมาณโดยเฉลี่ยร้อยละ 8.73±0.4 ปริมาตรต่อน้ าหนัก  ตะไคร้แกงสด 

มีปริมาณโดยเฉลี่ยร้อยละ  6.35±0.1 ปริมาตรต่อน้ าหนัก  ตะไคร้แกงแห้ง มีปริมาณโดยเฉลี่ย

ร้อยละ 5.5±0.4 ปริมาตรต่อน้ าหนัก ใบตะไคร้แกงแห้ง มีปริมาณโดยเฉลี่ยร้อยละ 3.7±0.2 

ปริมาตรต่อน้ าหนัก หัวตะไคร้แกงแห้งมีปริมาณโดยเฉลี่ยร้อยละ  8.43±0.4  ปริมาตรต่อน้ าหนัก 

แสดงในตารางท่ี 2 

การสกัดสารสกัดตะไคร้หอม ตะไคร้แกงโดยการแช่ในสารละลายเอทานอล พบว่า ตะไคร้

หอมสด มีปริมาณโดยเฉลี่ยร้อยละ 4.36±0.3  ปริมาตรต่อน้ าหนัก , ตะไคร้หอมแห้งมีปริมาณโดย

เฉลี่ยร้อยละ 6.49±0.5 ปริมาตรต่อน้ าหนัก  ตะไคร้แกงสด มีปริมาณโดยเฉลี่ยร้อยละ  5.63±0.3 



 

 

ปริมาตรต่อน้ าหนัก  ตะไคร้แกงแห้ง มีปริมาณโดยเฉลี่ยร้อยละ 7.35±0.3 ปริมาตรต่อน้ าหนัก ใบ

ตะไคร้แกงแห้ง มีปริมาณโดยเฉลี่ยร้อยละ 5.24±0.7 ปริมาตรต่อน้ าหนัก หัวตะไคร้แกงแห้งมี

ปริมาณโดยเฉลี่ยร้อยละ  6.82±0.5  ปริมาตรต่อน้ าหนัก แสดงในตารางท่ี 3 

การสกัดสารสกัดตะไคร้หอม ตะไคร้แกงโดยใช้สารละลายเอทิลอะซีเตท พบว่า ตะไคร้

หอมสด มีปริมาณโดยเฉลี่ยร้อยละ 1.86±0.8  ปริมาตรต่อน้ าหนัก , ตะไคร้หอมแห้งมีปริมาณโดย

เฉลี่ยร้อยละ 3.75±0.6 ปริมาตรต่อน้ าหนัก  ตะไคร้แกงสด มีปริมาณโดยเฉลี่ยร้อยละ  2.15±0.3 

ปริมาตรต่อน้ าหนัก  ตะไคร้แกงแห้ง มีปริมาณโดยเฉลี่ยร้อยละ 4.23±0.5 ปริมาตรต่อน้ าหนัก ใบ

ตะไคร้แกงแห้ง มีปริมาณโดยเฉลี่ยร้อยละ 2.58±0.6 ปริมาตรต่อน้ าหนัก หัวตะไคร้แกงแห้งมี

ปริมาณโดยเฉลี่ยร้อยละ 4.81±0.9  ปริมาตรต่อน้ าหนัก แสดงในตารางท่ี 4 

ในตารางท่ี 5 แสดงปริมาณสารสกัดที่สกัดโดยสกัดแบบต่อเนื่องด้วยน้ าและกรดอะซีติค

แอซิคร้อยละ 1,3 และ 5 พบว่า ปริมาณสารที่สกัดได้ในช่วงร้อยละ 2.5-3.8  สารที่สกัดได้จะมี

กลิ่นของกรดอะซีติคแอซิดสูง 

ส าหรับการสกัดสารเพื่อใช้เป็นสารตั้งต้นในการผสมน้ าหอมโดยใช้ตะไคร้แกง พบว่า เมื่อ

ท าการแช่ตะไคร้แกงแห้งในเอทานอลนาน 15 วัน จะได้สารสกัดที่เรียกว่า Pomade  โดยเฉลี่ย

ร้อยละ 6.78±0.37  เช่นเดียวกันในการทดลองเพื่อให้ได้สารสกัดที่เรียกว่า Concreate พบว่า 

ได้ปริมาณสารสกัดโดยเฉลี่ยร้อยละ 2.48±0.56  ส าหรับการแยกสกัดสารที่เรียกว่า Absolute 

จาก Concreate พบว่า ได้ปรมิาณสารสกัดโดยเฉลี่ยร้อยละ 1.29±0.87  โดยประมาณ ร้อยละ 

50 ของสารตั้งต้น  ในส่วนของ Resinol และ Tinctures ได้ปริมาณสารสกัดโดยเฉลี่ยร้อยละ 

1.35±0.69 และ 2.06±0.75 ตามล าดับ แสดงในตารางที่ 6. 

องค์ประกอบของน้ ามันหอมระเหยตะไคร้หอม ประกอบด้วย (ร้อยละ)  4-nonanone   

1.10-1.22, 6-methyl-5-hepten-2-one  0.4-0.5 , citronellal  18.42-21.12, linalool  

1.69-1.95 , isopulegol 0.39-0.53, citronelyl acetate 0.56-1.50, neral 13.34-15.24, 

geranial 16.32-19.90 , gamma-cadinene 0.67-0.79,  geranyl acetate 1.11-5.29, 

citronellol 9.44-9.84, geraniol 15.98-26.82.  ส าหรับ องค์ประกอบของน้ ามันตะไคร้หอม 

ประกอบด้วย (ร้อยละ) citronellal  10.23-12.73, linalool  0.83-0.98 ,  neral 9.86-13.92 

, gamma-cadinene 0.62-0.75,  geranyl acetate 1.85-2.15, citronellol 6.54-7.69, 



 

 

geraniol 28.63-34.28, caryophyllene 0.73-0.98, caryophyllene oxide 0.82-1.16. 

แสดงในตารางท่ี 7 

องค์ประกอบของน้ ามันหอมระเหยและน้ ามันตะไคร้ ประกอบด้วย (ร้อยละ)  myrcene 

0.98-1.25,  linalool  0.51-0.94 ,  neral 18.54-20.65, geraniol 6.28-7.39 , geranial 

33.58-35.61,  geranyl acetate 0.72-1.15, caryophyllene 1.38-2.24, cadinene 0.74-

0.98.   ส าหรับองค์ประกอบของน้ ามันตะไคร้ ประกอบด้วย (ร้อยละ)  beta-myrcene 1.52-

2.76,  linalool  0.91-1.14 ,  neral 19.58-23.73, geraniol 2.85-4.27 , geranial 26.75-

30.64,  geranyl acetate 1.82-2.11, neral diethyl acetal 7.69-9.31, geranial diethyl 

acetal 12.53-16.60. แสดงในตารางที่ 8 

องค์ประกอบทางเคมีของน้ ามันกุหลาบที่สกัดโดยใช้ปิโตรเลียมอีเธอร์ ประกอบด้วย (ร้อย

ละ) alpha-pinene 0.53-0.71, beta-myrcene 0.00-0.36,dacane  0.65-0.81 ,1,4-

dichlorobenzene 0.56-1.05, alpha-terpinene 0.00-0.47,cymene 0.83-1.11, 

limonene 0.98-1.37,gamma-terpinene 1.05-2.00, alpha-terpinolene 0.00-0.44, 

naphthalene 1.98-2.31, dodecane 1.63-2.27, caryophyllene 1.85-2.43, alpha-

bergamotene 1.32-1.60, 2,4-di-tert-butylphenol 16.74-18.84. 2,5-nonadecene 

14.78-16.28. ส าหรับ องค์ประกอบทางเคมีของน้ ามันที่มีกลิ่นคล้ายดอกกุหลาบ โดยเตรียมจาก

น้ ามันตะไคร้ท าปฏิกิริยากับ 20% กรดซัลฟุริก ประกอบด้วย (ร้อยละ) beta-myrcene 0.00-

0.15, citronellal 5.63-7.87, linalool  0.00-0.83 ,  neral 15.78-20.77 , geraniol 19.85-

23.96, geranial 25.63-29.13, citronellyl acetate 0.00-0.61,geranyl acetate 1.82-

2.19,  caryophyllene 0.00-0.74, caryophyllene oxide 0.00-0.78, gamma-cadiene 

0.00-0.39. แสดงในตารางท่ี 9. 

ส าหรับเทคนิคในการสกัดสาระส าคัญท่ีมีในธรรมชาติ มีความหอมโดยธรรมชาติและกลิ่น

หอมจากสารที่เกิดขึ้นโดยการท าปฎิกริยาทางเคมี การแยกสกัดสารโดยใช้เทคในห้องปฎิบัติการ 

โดยสารที่ได้หรือท่ีเกิดขึ้นเหล่านี้สามารถใช้เพื่อปรุงแต่งให้ได้น้ าหอมกลิ่นต่างๆโดยใช้วัตถุดิบทาง

การเกษตร กากเหลือใช้จากการสกัดน้ ามันหอมระเหยแล้ว นอกจากนี้การใช้เทคนิคทางเคมี

เพื่อให้ได้น้ ามันที่มีกลิ่นคล้ายดอกกุหลาบโดยเตรียมจากน้ ามันตะไคร้ท าปฏิกิริยากับกรดซัลฟุริก 

20%, การท าให้สารส าคัญ geranial และ geraniol มีความเข้มข้นโดยใช้เทคนิค column 



 

 

chromatography การท าให้ตัวท าละลายมีสภาพเป็นกรด เป็นด่างเพื่อสกัดสารแต่ละชนิดและ

ท าให้เกิดสารตัวใหม่  เทคนิควิธีการต่างๆที่ใช้ในการสกัดสารท าให้มีสารที่มีกลิ่นต่างๆต่างเพิ่มขึ้น 

วิธีการหรือเทคโนโลยีที่ได้จากงานวิจัยนี้เป็นการเพิ่มมูลค่าของตะไคร้ ตะไคร้หอมให้มีค่าเพิ่มขึ้น 

เป็นแนวทางส าหรับการน าไปขยายผลเพื่อผลิตทางการค้าต่อไป.                

 9.สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 

 9.1 ได้น้ ามันหอมระเหย น้ ามัน และสารสกัดจากตะไคร้ ตะไคร้หอมและกาก 

 9.2 ได้องค์ประกอบทางเคมีของน้ ามันหอมระเหย น้ ามันและสารส าคัญ 

 9.3 ได้เทคโนโลยีการเพิ่มกลิ่น การเปลื่ยนแปลงกลิ่นโดยใช้สารละลายท่ีมีสภาพความเป็น

กรดด่างชนิดต่างๆ 

 9.4 ได้เทคโนโลยีในการท าให้สาระส าคัญมีความเข้มข้นเพื่อเพิ่มมูลค่า 

 9.5 ได้วัตถุดิบในการปรุงแต่งน้ าหอมหลายชนิดจากพืชและกากตะไคร้ ตะไคร้หอม 

 9.6 ได้แนวทางในการเพิ่มมูลค่าตะไคร้ ตะไคร้หอมให้มีการน าไปใช้ประโยชน์อย่าง

กว้างขวาง 

10.การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

จัดพิมพ์เอกสารเผยแพร่  แผ่นพับ ผลิตภัณฑ์น้ าหอมจากตะไคร้ ในงานเปิดบ้าน       

กรมวิชาการเกษตร ปี พ.ศ.2557 
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12.ภาคผนวก 

ตารางท่ี 1 แสดงปริมาณน้ ามันหอมระเหยท่ีสกัดได้ โดยใช้ Steam distillation 

ตัวอย่าง  %น้ ามันหอมระเหย (ปริมาตร/น้ าหนัก) 

ตะไคร้หอมสด 0.62±0.2 

ตะไคร้หอมแห้ง 1.73±0.1 

ตะไคร้แกงสด 0.70±0.1 

ตะไคร้แกงแห้ง 1.14±0.2 

ส่วนใบตะไคร้แกงแห้ง 0.82±0.1 

ส่วนหัวตะไคร้แกงแห้ง 1.66±0.4 

 

 

 

 



 

 

ตารางท่ี 2 แสดงปริมาณสารสกัดที่สกัดได้ โดยใช้สารละลาย เอทานอล สกัดแบบต่อเนื่อง 

ตัวอย่าง  %น้ ามัน (ปริมาตร/น้ าหนัก) 

ตะไคร้หอมสด 5.23±0.5 

ตะไคร้หอมแห้ง 8.73±0.4 

ตะไคร้แกงสด 6.35±0.5 

ตะไคร้แกงแห้ง 5.5±0.4 

ส่วนใบตะไคร้แกงแห้ง 3.7±0.2 

ส่วนหัวตะไคร้แกงแห้ง 8.43±0.4 

 

ตารางท่ี 3 แสดงปริมาณสารสกัดที่สกัดได้ โดยใช้สารละลายเอทานอลสกัดแบบแช่ 

ตัวอย่าง  %สารสกัด (ปริมาตร/น้ าหนัก) 

ตะไคร้หอมสด 4.36±0.3 

ตะไคร้หอมแห้ง 6.49±0.5 

ตะไคร้แกงสด 5.63±0.3 

ตะไคร้แกงแห้ง 7.35±0.3 

ส่วนใบตะไคร้แกงแห้ง 5.24±0.7 

ส่วนหัวตะไคร้แกงแห้ง 6.82±0.5 

 

 

 



 

 

ตารางท่ี 4 แสดงปริมาณสารสกัดที่สกัดได้ โดยใช้สารละลายเอทิลอะซีเตท 

ตัวอย่าง  %สารสกัด (ปริมาตร/น้ าหนัก) 

ตะไคร้หอมสด 1.86±0.8 

ตะไคร้หอมแห้ง 3.75±0.6 

ตะไคร้แกงสด 2.15±0.2 

ตะไคร้แกงแห้ง 4.23±0.5 

ส่วนใบตะไคร้แกงแห้ง 2.58±0.6 

ส่วนหัวตะไคร้แกงแห้ง 4.81±0.9 

 

ตารางที่ 5 แสดงปริมาณสารสกัดที่สกัดโดยสกัดแบบต่อเนื่องด้วยน ้าและกรดอะซีติคแอซิด 1-5 % 

  

  Sample  % of Acetic Acid % Extract (V/W) 

Dried lemon grass 1 3.47±0.8 

Dried lemon grass 3 3.8±1.3 

Dried lemon grass 5 2.5±0.5 

 

 

 

 



 

 

ตารางที่ 6 แสดงปริมาณของสารสกัด Pomade , Concreate , Absolute , Resinoids , และ Tinctures ที่

ได้โดยวิธีใช้สารละลายอินทรีย์จากตะไคร้แกง 

 

ตัวอย่างตะไคร้แกง  %สารสกัด (ปริมาตร/น้ าหนัก) 

Pomade 6.78±0.37 

Concreate 2.48±0.56 

Absolute 1.29±0.87 

Resinoids 1.35±0.69 

Tinctures 2.06±0.75 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ตารางที่  7  แสดงองค์ประกอบทางเคมีของน ้ามันหอมระเหยและน ้ามันตะไคร้หอม  

 

Each Components Citronella 

Essential Oil 

Citronella 

Oil 

4-nonanone 1.10-1.22 - 

6-methyl-5-hepten-2-one 0.40-0.50 - 

citronellal 18.42-21.12 10.23-12.73 

linalool 1.69-1.95 0.83-0.98 

Isopulegol 0.39-0.53 - 

Citronelyl acetate 0.56-1.50 - 

neral 13.34-15.24 9.86-13.92 

geranial 16.32-19.90 - 

gamma-cadinene 0.67-0.79 0.62-0.75 

geranyl acetate 1.11-5.29 1.85-2.15 

citronellol 9.44-9.84 6.54-7.69 

geraniol 15.98-26.82 28.63-34.28 

caryophyllene - 0.73-0.98 

Caryophyllene oxide - 0.82-1.16 

 

 



 

 

ตารางที่  8  แสดงองค์ประกอบทางเคมีของน ้ามันหอมระเหยและน ้ามันตะไคร้  

Each Components Lemongrass 

Essential Oil 

Lemongrass  

Oil 

myrcene 0.98-1.25 - 

beta-myrcene - 1.52-2.76 

linalool 0.51-0.94 0.91-1.14 

neral 18.54-20.65 19.58-23.73 

geraniol 6.28-7.39 2.85-4.27 

geranial 33.58-35.61 26.75-30.64 

geranyl  acetate 0.72-1.15 1.82-2.11 

caryophylllene 1.38-2.24 - 

cadinene 0.74-0.98 - 

neral diethyl acetal - 7.69-9.31 

Geranial diethyl acetal - 12.53-16.60 

 

 

 

 

 

 



 

 

ตารางที่  9  แสดงองค์ประกอบทางเคมีของน ้ามันกุหลาบและน ้ามันท่ีมีกลิ่นคล้ายกุหลาบ (Rose-like-aroma) 

Each Component Rose Oil Rose-like-aroma 

Alpha-pinene 0.53-0.71 - 

Beta-myrcene 0.00-0.36 0.00-0.15 

dacane 0.65-0.81 - 

1,4-dichlorobenzene 0.56-1.05 - 

Alpha-terpinene 0.00-0.47 - 

cymene 0.83-1.11 - 

limonene 0.98-1.37 - 

Gamma-terpinene 1.05-2.00  

Alpha-terpinolene 0.00-0.44  

linaloo - 0.00-0.83 

citronellal - 5.63-7.87 

citronellol - 3.21-4.83 

naphthalene 1.98-2.31 - 

dodecane 1.63-2.27 - 

neral - 15.78-20.77 

geraniol - 19.85-23.96 

geranial - 25.63-29.13 

Citronellyl acetate - 0.00-0.61 



 

 

Geranyl acetate - 1.82-2.19 

caryophyllene 1.85-2.43 0.00-0.74 

Alpha-bergamotene 1.32-1.60 - 

2,4-di-tert-butylphenol 16.74-18.84 - 

Gamma-cadiene - 0.00-0.39 

Caryophyllene oxide - 0.00-0.78 

2,5-nonadecene 14.78-16.28 - 

 

 

 

 

 


