
 

โดยวิธีการกลั่นโดยใชไอน้ํา 

บทที่ 7 
การสกัด Cinnamon essential oil  

วัตถุประสงค 
เพ่ือเรียนรูวิธีการสกัดและวิเคราะหองคประกอบทางเคมีของ cinnamon essential oil 
โดยวิธีการกลั่นโดยใชไอนํ้า 
  

อบเชย (cinnamon) 

นํ้ามันหอมระเหยจากอบเชยจะพบในสวนของเปลือก (bark) และ ใบซึ่ง 
องคประกอบของน้ํามันหอมระเหยท่ีไดประกอบดวยสารหลายชนิด (terpene / phenyl 
propanoids) ซ่ึงใหกลิ่นเฉพาะของอบเชย องคประกอบเหลาน้ีมีจุดเดือดอยูระหวาง 150-
3000ซ 

 

ภาพที่ 7.1   อบเชย 

ท่ีมา : http://www.xnet_rrc_mb_ca-davidb-new_page_19_files-image004_gif  

 

 FY 473                                                                                         73  



74                                                                                          FY 473 

การสกัดนํ้ามันหอมระเหยจากใบอบเชยทําโดยการนําใบอบเชยไปผึ่งในที่รม
อยางนอย 2วันกอนนํามากลั่น ในขณะที่ถาสกัดจากเปลือกอบเชย ตองนําไปลดขนาดให
มีขนาดเล็ก (ประมาณ 1 เซนติเมตร) หลังจากท่ีเก็บมาจากตนอยางนอย 2 วัน 

การสกัด cinnamon essential oil โดยใชวิธีการกลั่นโดยใชไอนํ้า  

 นําตัวอยางบรรจุในภาชนะบรรจุตัวอยางดังแสดงในภาพที่ 7.2 ระบบจะออกแบบ
ใหไอนํ้าเคล่ือนท่ีผานตัวอยาง จากน้ันไอนํ้าจะพานํ้ามันหอมระเหยเคลื่อนท่ีไปยัง 
condenser สวนผสมของน้ําและนํ้ามันหอมระเหยจะเคลื่อนท่ีไปยัง collection container 
ข้ึนอยูกับคาความถวงจําเพาะของน้ํามันหอมระเหยวาจะใชสวนท่ีเบากวานํ้า (lighter 
than water) หรือหนักกวานํ้า (heavier than water separator)  

เน่ืองจากนํ้ามันหอมระเหยท่ีไดมีความถวงจําเพาะใกลเคียงกับนํ้าจึงจําเปนตอง
เติม NaCl ใน separation vessel เพื่อเพ่ิม specific gravity ของน้ํา จากน้ันแยกเอา
นํ้ามันหอมระเหยท่ีอยูดานบนออกน้ํามันหอมระเหยที่สกัดไดควรเก็บในขวดแกวสีชาโดย
เก็บไวในที่แหงและเย็น 

การตรวจคุณภาพของน้ํามันหอมระเหยท่ีสกัดไดโดยท่ัวไปทําไดโดยการตรวจ
คุณสมบัติท้ังทางเคมีและฟสิกสดังน้ี 

1. การตรวจดูลักษณะท่ัวไป เชน สี ความใส-ขุน กลิ่น ตะกอนแขวนลอยเปนตน 
2. การตรวจคุณลักษณะทางฟสิกส ซ่ึงเปนคาเฉพาะของน้ํามันหอมระเหยแตละ

ชนิดดังน้ี 
2.1 การละลายในเอทธานอล เพ่ือดูวานํ้ามันหอมระเหยสามารถละลายไดใน

เอทธานอลที่ความเขมขนเทาใดเปนปริมาณเทาใด  
2.2 การหาคาความหนาแนนสัมพัทธ เพื่อตรวจสอบความหนาแนนของน้ํามัน

หอมระเหยเปรียบเทียบกับความหนาแนนของน้ําท่ีอุณหภูมิ 200ซ  
2.3 การหาคา ออปติคัลโรเทชันของน้ํามันหอมระเหย โดยวัดคามุมท่ีเบี่ยงเบน 
     ไปของแสงโพลาไรซท่ีสองผานนํ้ามันหอมระเหย 
2.4 การหาคาดัชนีหักเหของนํ้ามันหอมระเหย โดยการวัดคามุมของแสงท่ีหักเห

ไปเม่ือแสงสองกระทบนํ้ามันหอมระเหย  



 
 
 

 
 

ภาพที่ 7.2   การสกัดนํ้ามันหอมระเหยโดยวิธีการกลั่นโดยใชไอนํ้า 

ท่ีมา : http://www_heartmagic_com-Newsteamdistiller_jpg                   

 
2.5 การตรวจคุณลักษณะทางเคมี เปนการวิเคราะหองคประกอบตางๆในน้ํามัน

หอมระเหยแตละชนิดโดยใชวิธี แกสโครมาโตกราฟฟ (Gas 
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องคประกอบทางเคมีของ cinnamon essential oil 

Cinnamon essential oil ท่ีสกัดไดประกอบไปดวย eugenol, cinnamaldehyde, 
beta caryophyllene, linalool และ methyl chavicol โดยนํ้ามันหอมระเหยท่ีสกัดไดได
จากใบอบเชยจะมี eugenol เปนองคประกอบหลัก (eugenol 80-90%, 
cinnamaldehyde~3%) ในขณะที่ cinnamaldehyde จะเปนองคประกอบหลักในนํ้ามัน
หอมระเหยที่ไดจากเปลือกอบเชย (cinnamaldehyde 40-50%, eugenol 4-10%) 
cinnamon oil มีคาความถวงจําเพาะอยูในชวง  1.023-1.050 

 

ภาพที่ 7.3  โครงสรางทางเคมีของ cinnamaldehyde และ eugenol 

ท่ีมา : http://www.xnet_rrc_mb_ca-davidb-new_page_19_files-image004_gif  

เน่ืองจากท้ัง cinnamaldehyde และ eugenol เปนองคประกอบที่ใหเอกลักษณของ 
cinnamon essential oil จึงใชเปน marker compounds สําหรับการตรวจสอบท้ัง
ทางดานคุณภาพและปริมาณ  
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การตรวจสอบคุณภาพของ cinnamon essential oil โดยใช Gas Chromatograph 

สารมาตรฐานที่ใชในการวิเคราะหไดแก 

1. Cinnamaldehyde- (Sigma Aldrich)(99%)  

       Product # C8,068-7, Cas#14371-10-9 

2. Eugenol-(Sigma Aldrich) Product # E5504, Cas#97-53-0 

3. Cinnamon Bark Oil- (Sigma Aldrich) Product # W22,910-5, Cas#8015-91-6 

4. Cinnamon Leaf Oil- (Sigma Aldrich) Product # W22,920-2, Cas#8015-91-6 

การวิเคราะหหา Marker compounds 

เครื่องมือที่ใช 

High resolution Gas Chromatography ซ่ึงมี detector เปนแบบ TOFMS ( Time of 
Flight Mass Spectrometer) 

GC-parameters 

Column : DB-Wax; 10mx0.18mmx0.33 μ m film 

Transfer Line: 2400ซ 

Source temp: 2000ซ 

Split Ratio: 10:1 

Acquisition Rate: 50 Spectra/sec(35-400 amu) 

Oven: 400ซ เปนเวลา 0.5 นาทีจากน้ันเพิ่มอุณหภูมิไปจนถึง 2500ซ ดวยอัตรา 
600ซ/ นาที แลว hold ไวเปนเวลา 0.75 นาที 
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Injector: 2750ซ 

Carrier Gas: Helium, 2.0 มิลลิลิตรตอนาที, constant flow 

การเตรียมตัวอยาง 

การเตรียมสารตัวอยางและสารมาตรฐานทําโดยเตรียมสารละลายท่ีระดับความ
เขมขน 5% โดยใช ethyl acetate เปนตัวทําละลาย จากน้ันนําตัวอยางปริมาณ 1μl 
ฉีดเขาไปยังคอลัมน  

เตรียมสารละลายมาตรฐาน 5 ระดับความเขมขนโดยเจือจางใหมีความเขมขนตํ่าลง
มาเพื่อนําไป plot graph 5 จุด 

 

ภาพที่ 7.4   ตัวอยาง chromatogram ของ องคประกอบทางเคมีของ 

                             cinnamon essential oil 

    ท่ีมา : http://www.xnet_rrc_mb_ca-davidb-new_page_19_files-image004_gif  
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การบันทึกผลการทดลอง 
 
การสกัด cinnamon essential oil โดยวิธีการกลั่นโดยใชไอนํ้า 
 
% yield  
คา optical rotation   
คา refractive index  
ปริมาณ cinnamaldehyde  
ปริมาณ eugenol  
 
 


