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การสรางและหาประสิทธิภาพเครื่องกลั่นน้ํามันสมุนไพรขนาดเล็ก

สําหรับชุมชน 
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บทคัดยอ 
  การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อสรางและทดสอบประสิทธิภาพเครื่องกล่ันนํ้ามันสมุนไพรขนาดเล็กสําหรับชุมชน  

เครื่องกล่ันนํ้ามันสมุนไพรมีสวนประกอบจํานวน 4 สวน ไดแก หมอตมไอนํ้า ฝาหมอตมไอนํ้า  ถังควบแนนไอหอมระเหย และ

ระบบไหลเวียนนํ้าหลอเย็น มีปริมาณบรรจุ 70 ลิตร และสามารถบรรจุสมุนไพรไดประมาณ 5-15 กิโลกรัม ในการทดสอบ

ประสิทธิภาพเครื่องกล่ันนํ้ามันสมุนไพรโดยนําวัตถุดิบไดแกตะไครหอม จํานวน 4,000 กรัม มาทําการกล่ันนํ้ามันสมุนไพร 

พบวา ใชเชื้อเพลิงแกสในการกล่ันสมุนไพรเฉล่ียอยูที่ 2.56 กิโลกรัม และใชพลังงานไฟฟาโดยเฉล่ียจํานวน 0.416 หนวย คิด

เปนเงิน 50.83 บาท/ครั้ง โดยปริมาณการกล่ันนํ้ามันสมุนไพร 15.58 มิลลิลิตร คิดเปนเปอรเซ็นตนํ้ามันหอมระเหยเทากับ 

0.389 เปอรเซ็นต 
 
คําสําคัญ: การกล่ันนํ้ามัน, พืชสมุนไพร, นํ้ามันหอมระเหย 
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Construction and Efficiency Evaluation of Small 

Herbal Oil Refiner for the Community 

 
Nuttasate  Namkham 
Industrial Technology, Faculty of Agricultural Technology and Industrial Technology, Nakhon Sawan Rajabhat University. 

 
Abstract 

  The purpose of this research is to develop and evaluate the efficiency of small herbal oil refiner  

for the community. The machine has 4 main component (boiler, boiler cover, condenser, and cooling 

water circulation system) which it has a capacity of 70 liters. And, it can contain about 5-15 kilograms of 

herbs. The result of testing for the efficiency of small herbal oil refiner by using 4,000 gram of citronella 

grass show that the average gas used for herbal distillation is 2.56 kilogram, the average electricity 

consumption is 0.416 unit and the cost is 50.83 bath/time. Also, it can distill an herbal oil about 15.58 

milliliter and the percentage of essential oil is 0.389%, respectively. 

 
Keywords: Oil Refiner, Herb, Essential Oils. 
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1. บทนํา 

 ประเทศไทยเปนประเทศที่มีภูมิอากาศที่เหมาะสมตอ

การปลูกพืชหลายชนิดโดยเฉพาะพืชสมุนไพรของไทยที่มีอยู

หลายชนิดมากที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและไดจากการ

เพาะปลูก พืชสมุนไพรบางชนิดนํามาใชเปนวัตถุดิบในการ

ผลิตยาแผนโบราณและยาแผนปจจุบันเพื่อปองกันและรักษา

โรคตางๆ รวมไปถึงการนําสมุนไพรนําไปเปนสวนประกอบ

ของอาหารและเครื่องดื่มบํารุงสุขภาพ  ซ่ึงในปจจุบันรัฐบาล

มีการสงเสริมใหมีการใชประโยชนจากพืชสมุนไพรเพื่อ

ทดแทนการใชสารเคมีเน่ืองจากอันตรายมีนอยกวาและราคา

ถูกกวาอีกทัง้ยังเปนการสงเสริมใหมีการทําการเกษตรกรรม

มากขึน้ จึงมีการวิจัยและพัฒนาที่จะนําพืชสมุนไพรตางๆ มา

ใชประโยชนในดานตางๆ 

 ปจจุบันนํ้ามันหอมระเหยกลายเปนส่ิงจําเปนตอมนุษย

เพิ่ ม ขึ้ น   แ ละ มีบทบาทอย า ง กว า ง ข วา ง ในว งการ

อุตสาหกรรม  ทั้งทางดานบริโภคและอุปโภค  และที่

เก่ียวของกับชีวิตประจําวัน  จะเห็นไดวาในแตละวันตั้งแต

เชาจรดค่ํา  ตื่นเชาขึ้นมา  ลางหนา  แปรงฟน  อาบนํ้า  หวี

ผม  แตงหนา  ลวนแลวแตใชในเครื่องอุปโภคชวยปรุงแตง

ดวยนํ้ามันหอมระเหย  และเครื่องหอมทั้งส้ิน  นับตั้งแต  

สบู  ยาสีฟน  ยาสระผม  นํ้ามันใสผม  โลชั่น  โคโลญจ  

เปนตน และปจจุบันประเทศไทยตองส่ังนํ้ามันหอมระเหย

และกล่ินตางๆ  เขามา  คิดเปนมูลคาหลายพันลานบาทและ

มีแนวโนมจะเพิ่มขึ้นทุกป  โดยเฉพาะโรงงานอุตสาหกรรม

ทั้ ง เครื่ องบริ โภคและอุป โภค   อุตสาหกรรมอาหาร  

เครื่องสําอาง  ผงซักฟอก  ยาสูบ  เบียร  สบู   นมสด  

ไอศกรีม  ฯลฯ  ซ่ึงมีอยู ในประเทศไทยมากกวา  200  

โรงงาน  โรงงานเหลาน้ีมีความจําเปนตองใชนํ้ามันหอม

ระเหย 

 นอกจากจะใชในอุตสาหกรรมตางๆ ที่กลาวมาแลว 

ปจจุบันนิยมนํานํ้ามันหอมระเหยมาใชในกิจกรรมสุวคนธ

บําบัด (Aromatherapy) มากขึ้น [1] ซ่ึงกิจกรรมน้ีเปนการ

บําบัดรางกายและปรุงแตงอารมณด วยกล่ินหอมจาก

ธรรมชาติ โดยผานอารมณ ความรูสึก เพื่อใหรางกายและ

จิตใจมีพลานามัยสมบูรณ โดยการสูดดม บีบนวดใหนํ้ามัน

ซึมเขาสูรางกาย หรือผสมนํ้าอาบ [2] การสกัดนํ้ามันหอม

ระเหยในปจจุบันมักดําเนินการโดยโรงงานอุตสาหกรรม

ขนาดใหญ และนิยมใชสารสังเคราะหเติมลงไปเพือ่ลดตนทุน

การผลิต เพื่อใหมีราคาจําหนายไมสูงเกินไป เม่ือนํานํ้ามัน

หอมระเหยดังกลาวมาใชในกิจกรรมสุวคนธบําบัดจะมีกล่ิน

หอมไมเปนธรรมชาต ิบางครั้งมีผลขางเคียง เชน เวียนศีรษะ 

แสบจมูก และเกิดผ่ืนคันตามผิวหนัง เปนตน การสกัดนํ้ามัน

หอมระเหยจากพืช นอกจากจะไดนํ้ามันหอมระเหยที่มี

คุณภาพดีกวาสารสังเคราะหแลว ยังเปนการใชประโยชน

จากพืชสมุนไพรและพรรณไมปาที่มีอยางหลากหลายใน

ประเทศ รวมทั้งสนับสนุนผูผลิตนํ้ามันหอมระเหยรายยอยที่

อาจเปนเกษตรกรหรือกลุมเกษตรกรใหมีบทบาทในการ

จําหนายผลิตภัณฑนํ้ามันหอมระเหยดวย [3]  

 การกล่ัน (distillation) เปนวิธีที่นิยมใชอยางแพรหลาย

เน่ืองจากเปนวิธีที่ประหยัดโดยการใหไอนํ้าผานพืชสมุนไพร

ที่จะสกัดนํ้ามันหอมระเหยที่อยูในหมอกล่ัน นํ้ามันหอม

ระเหยจะถูกสกัดออกมาพรอมกับไอนํ้าซ่ึงจะผานไปตามทอ 

และถูกทําใหเย็นตัวเปนของเหลวเก็บไวในขวด นํ้ามันหอม

ระเหยจะแยกตัวออกจากชั้นนํ้า ทําใหสามารถที่จะนํา

ออกมาใชไดงาย [4] การกล่ันเปนวิธีหน่ึงที่จะสามารถสกัด

เอานํ้ามันออกมาจากสวนตางๆ ของสมุนไพร เชน ใบ ลําตน 

เพื่อที่จะนําไปใชประโยชนได เครื่องกล่ันนํ้ามันที่ใชใน

อุตสาหกรรม เปนเครื่องมือที่มีขนาดใหญ ตองใชพื้นที่

ภายในอาคารจึงจะติดตั้งเครื่องสกัดได อีกทั้ง ซ้ือจาก

ตางประเทศจึงมีราคาแพง เพื่อมาใชในการผลิตนํ้ามันหอม

ระเหย และตองใชตนทุนสูงในการประกอบกิจการ จึงทําให

อุตสาหกรรมการผลิตนํ้ามันหอมระเหยเกิดไดในกลุมนายทุน

ที่มีเงิน ในกลุมเกษตรกรหรือคนระดับกลางไมสามารถผลิต

ได 

 ในปจจุบันรัฐบาลมีการสงเสริมใหมีการใชประโยชนจาก

พืชสมุนไพรเพื่อทดแทนการใช สารเคมีเน่ืองจากอันตรายมี

นอยกวาและราคาถูกกวาอีกทั้งยังเปนการสงเสริมใหมีการ

ทําการเกษตรกรรมมากขึ้นจึงมีการวิจัยและพัฒนาที่จะนํา

พืชสมุนไพรตางๆ มาใชประโยชนในดานตางๆ จึงเปนที่มา

ของนักวิจัยที่ไดผลิตเครื่องกล่ันนํ้ามันหอมระเหยมาเพื่อเปด

โอกาสและเปนทางเลือกของเกษตรกรและสงเสริมใหเกิด

อุตสาหกรรมการผลิตนํ้ามันหอมระเหยขึ้นในชุมชน และ

สนับสนุนใหเปนสินคา OTOP ตอไป 
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2. วัตถุประสงคของการวิจัย 

 เพื่อสรางและหาประสิทธิภาพการทํางานของเครื่องกล่ัน

น้ํามันสมุนไพรขนาดเล็ก 

 

3. ทฤษฎีท่ีเก่ียวของ 

3.1 การแยกนํ้ามันหอมจากพืช [5] 

 ในการ แยก น้ํ า มั นหอมออกจากพื ช  อาศั ย ห ลั ก

ความสามารถในการกลายเปนไอของสาร ซ่ึงไดแก การกล่ัน

ดวยวิธีตางๆ นอกจากน้ียังตองอาศัยหลักความสามารถใน

การละลายของสารในตัวทําละลาย  ตองพึงระลึกอยูเสมอวา

สารระเหยมีมากมายหลายชนิด   และมีจุดเดือดตางกัน  

การเลือกกรรมวิธีที่ใชในการแยกน้ันตองคํานึงถึงความ

เสถียรของสารระเหย      ความเขมขนของสารระเหยเพื่อ

ชวยในการประมาณปริมาณวัสดุที่นํามาใชสถานะของสาร

พิจารณาถึงวัตถุประสงคของการทดลอง   องคประกอบของ

ผลิตภัณฑที่จะนํามาทดลอง   จึงกลาวไดวาวิธีการแยกน้ํา

มันหอมระเหยจากพืชแตละวิธี  มักจะมีความจําเพาะตอสาร

ตางชนิดกันไป 

 

3.2 การกล่ันดวยไอนํ้า (Steam distillation)  

 การกล่ันดวยไอน้ําเปนวิธีการแยกสาร และการทําให

บริสุทธ์ิสารที่นํามากล่ันดวยไอน้ําจะตองไมรวมเปน เน้ือ

เดียวกันกับน้ํา   เปนการกล่ันที่ใหสารและน้ํามันหอมระเหย

ออกมาดวยกัน  ประโยชนของการกล่ันดวยไอน้ําคือแยกสาร

ที่ระเหยงาย และไมละลายน้ําออกจากสารผสมที่กลายเปน

ไอไดยาก โดยในที่น้ีจะใชวิธีการกล่ัน คือ การกล่ันดวยไอน้ํา

โดยออม (Indirect steam distillation) เปนการกล่ันโดย

ผานไอ น้ําเข าไปในสารที่ ตองการแยกใชทําการสกัด

สารอินทรียที่จุดเดือดสูง   และสลายตัวที่จุดเดือดของมัน  

วิธีน้ีเปนการกล่ันน้ํามันหอมระเหยที่ลดการเดือดอยาง

รุนแรง และการไหมของสาร หลักการกล่ันดวยไอน้ําโดย

ออมทําโดยเอาสารที่จะทําการกล่ันใสในขวดกล่ันแลวผาน

ไอน้ําออกจากหมอตมเขาไปยังขวดกล่ันไอน้ําน้ีจะพาน้ํามัน

หอมระเหยออกมาแลวกล่ันเปนของเหลวที่เครื่องควบแนน 

เชนเดียวกับวิธีแรก นิยมใชกับพืชสดเพราะพืชยังคงมี

ความชื้นอยูดังน้ันการหมักจึงไมจําเปนการกล่ันดวยไอน้ํา 

 

3.3 สมการที่ใชในการสรางเคร่ืองกล่ันน้ํามัน 

 การกล่ันดวยไอนํ้าเปนวิธีทําสารใหบริสุทธ์ิหรือเปนวิธี

แยกองคประกอบของสารตางๆ โดยใชเทคนิคการกล่ันแบบ

แบ็ชซ่ึงเปนวิธีการกล่ันโดยการนําเอาใบตะไครหอมกับนํ้า

บรรจุลงหมอตมแลวใหความรอนแกใบตะไครหอมกับทําให

ระเหยนํ้ามันหอมระเหยจากออกมาปะปนผสมกับนํ้า 

อุณหภูมิดังกลาวจะทําใหนํ้ากลายเปนไอพาเอานํ้ามันหอม

ระเหยออกมาทําการควบแนนที่คอนเดนเซอรซ่ึงเราจะได

นํ้ามันหอมระเหยจากใบตะไครหอมที่มีคุณภาพซ่ึงมีความ  

เขมขน 

 การหาปริมาตรถังในการหาปริมาตรถังสามารถหาได

จากสมการ ดังน้ี 
 

 V = D2h    (1) 

   4 
 

เม่ือ  V = ปริมาตร (m3) 

 D = เสนผาศูนยกลาง (m) 

 h = ความสูงถัง (m) 

 ความดันคือแรงที่กระทําตอหน่ึงหนวยพื้นที่ใชความดันมี

หลายหนวยเพราะความดันมีตั้งแตคาต่ํา (Vacuum) จนถึง

ความดันสูงๆ หนวยที่ใชวัดความดัน เชน นิวตันตอตาราง

เมตร (N/m2) ปอนด/ตารางน้ิว (lb/in2) และปาสคาล

(Pascal) เปนตน โดยการหาความดันไดจากสมการ ดังน้ี 
 

P  =  . g h    (2) 
 

เม่ือ P = ความดัน (N/m2) 

  = ความหนาแนน (kg/m3) 

 h = ความสูงของของเหลว (m) 

 g = แรงโนมถวงของโลก (m/s2) 

 

 ความหนาผนังที่ตองการในถังภายในความดัน (Code 

UG-45) ค วามหนาที่ คํ า นวณได สํ าห รั บภ าร ะแ ร งที่

ประยุกตใชใน UG-22 บวกคาเผ่ือการกัดกรอนและสําหรับ

ทางเขาหรือรูเจาะอ่ืนๆ ความหนาผนังที่ตองการสําหรับถัง

ทรงกระบอกภายใตความดันภายในที่ตองการหาไดจาก

สมการดังน้ี 
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t = PR      (3) 

        2SE-0.2P 
 

เม่ือ  t = ความหนาผนัง (mm) 

  P = ความดันสูงสุด (N/m2) 

  S = คาความเคนของวัสด ุ(kg/cm2) 

  E = ประสิทธิภาพรอยตอ 

  R = รัศมีภายใน (mm) 

 

4. วิธีการดําเนินการวิจัย 

 ในการวิ จัย ในครั้ ง น้ี ผู วิ จั ย ได กํ าหนดขั้ นตอนการ

ดําเนินการโดยกําหนดไว 3 ขั้นตอน ดังรายละเอียด คือ 

 

4.1 วัสดุอุปกรณที่ใชในการวิจัย 

 การดําเนินการวิจัยในครั้ง น้ี วัสดุและอุปกรณตางๆ

ประกอบดวยสมุนไพรที่ใชในการกล่ันนํ้ามันซ่ึงไดแก ตะไคร

หอม จํานวน 4,000 กรัม โดยนํามาหั่นใหมีขนาดเล็ก และ

เครื่องกล่ันนํ้ามันสมุนไพรซ่ึงประกอบดวย 1. หมอตมไอนํ้า 

2. ฝาหมอตมไอนํ้า 3. ถังควบแนนไอหอมระเหย และ 4.

ระบบไหลเวียนนํ้าหลอเย็น 

 

4.2 การสรางเคร่ืองกล่ัน 

 เครื่องกล่ันสมุนไพรขนาดเล็กสําหรับชุมชนเปนเครื่อง

กล่ันที่มีโครงสรางโดยมีประกอบจํานวน 4 สวน ไดแก หมอ

ตมไอนํ้า ฝาหมอตมไอนํ้า ถังควบแนนไอหอมระเหย และ

ระบบไหลเวียนนํ้าหลอเย็น จากน้ันนําสวนประกอบทั้ง 4 

สวนมาประกอบเปนชุดเครื่องกล่ันนํ้ามันหอมระเหย โดยใน

แตละสวนมีรายละเอียด ดังน้ี 

  1. หมอตมไอนํ้า 

  หมอตมไอนํ้าผลิตจากเหล็กไรสนิม (stainless 

steel) มีลักษณะเปนทรงกระบอก กนหมอเปนลักษณะทรง

โดม ตัวหมอตมมีสวนสูง 60 เซนติเมตร เสนผาศูนยกลาง 

40 เซนติเมตร มีขนาดบรรจุ 70 ลิตร มีตะแกรงที่ทําจาก

อะลูมิเนียมขนาดเสนผาศูนยกลาง 36 เซนติเมตร รองรับ

ตัวอยางพืชสมุนไพรใหอยูเหนือนํ้าตม ซ่ึงสามารถถอดออก

เพื่อทําความสะอาดไดงาย กนหมอตมไอนํ้ามีวาลวเปด-ปด

เพื่อระบายนํ้าตมออกทิ้งได และมีระบบใหความรอนของ

หมอตมไอนํ้าจะใชแกสเปนเชื้อเพลิง แสดงดังรูปที่ 1 

 
 

รูปที่ 1 หมอตมไอนํ้า 

 

  2. ฝาหมอตมไอนํ้า 

  ฝาหมอตมไอนํ้าผลิตจากเหล็กไรสนิม (stainless 

steel) มีลักษณะเปนทรงกรวยมีขนาดเสนผาศูนยกลาง 40 

เซนติเมตร สูง 20 เซนติเมตร ดานบนฝาหมอมีเครื่องวัด

ความดัน (presser gauge) เครื่อง วัดอุณหภู มิ 

(thermometer) สามารถวัดได 0-200  องศาเซลเซียส 

และมีชองเปด-ปดไอนํ้าในการควบคุมการไหลของไอนํ้า 

ขอบฝาหมอมีชุดนอตเปนตัวยึดฝาหมอตมใหติดกับตัวหมอ

ตมไอนํ้า โดยมีแผนยางซิลิโคนทนความรอนวางรองฝาหมอ

และตัวหมอตมเพื่อปองกัน การรั่วของไอนํ้าแสดงดังรูปที ่2 

 

 
 

รูปที่ 2 ฝาหมอตมไอนํ้า 

 

  3. ถังควบแนนไอหอมระเหย 

  หอควบแนนผลิตจากเหล็กไรสนิม (stainless 

steel) มีลักษณะเปนทรงกระบอก สูง 60 เซนติเมตร 

เสนผาศูนยกลาง 40 เซนติเมตร ภายในมีทอนําไอนํ้าโดยขด

รอบภายในถังควบแนนมีขนาดเสนผาศูนยกลาง 1 
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เซนติเมตร และตอออกสูภายนอกถังควบแนน แสดงดังรูปที่ 

3 

 

 
 

รูปที่ 3 ถังควบแนนไอหอมระเหย 

 

  4. ระบบไหลเวียนนํ้าหลอเย็น 

  ระบบไหลเวียนนํ้าหลอเย็นในการควบแนนไอหอม

ระเหย ตัวชุดเครื่องทําความเย็นประกอบดวยปมดูดนํ้าใหนํ้า

ไหลเวียนขนาดกําลัง 12 ลิตรตอนาที ถังแชเย็นขนาด 30 

ลิตร คอมเพรสเซอร (Compressor) ทอแลกเปล่ียนความ

รอนสวนที่เปนคอยลรอนมีลักษณะขดไปมาอยูนอกถังทอ

แลกเปล่ียนความรอนสวนที่เปนคอยลเย็นมีลักษณะขดไปมา

อยูภายในถัง และสารทําความเย็นเปนของเหลวบรรจุอยูใน

คอมเพรสเซอรไหลเวียนอยูภายในระบบคอยล ตัวชุดระบบ

ไหลเวียนนํ้าหลอเย็นมีเครื่องควบคุมระบบทําความเย็น

อัตโนมัติ สามารถทําความเย็นไดต่ําสุด 18 องศาเซลเซียส 

แสดงดังรูปที่ 4 

 

 
 

รูปที่ 4 ระบบไหลเวียนนํ้าหลอเย็น 

 

  เครื่องกล่ันนํ้ามันหอมระเหยขนาดเล็กมีทั้งหมด 4 

สวน เม่ือนํามาประกอบกันแลวจะไดชุดเครื่องสกัดนํ้ามัน

หอมระเหยขนาดเล็ก มีขนาดความกวาง 50 เซนติเมตร ยาว 

100 เซนติเมตร และสูง 160 เซนติเมตร สามารถ

เคล่ือนยายไดอยางงายดายดวยลอเล่ือน และถอดชุดเครื่อง

สกัดนํ้ามันหอมระเหยได แสดงดังรูปที่ 5 

 

 
 

รูปที่ 5 เครื่องสกัดนํ้ามันหอมระเหยขนาดเล็ก 

 

 
 

รูปที่ 6 แสดงขั้นตอนการดําเนินการ 

 

4.3 การทดสอบหาประสิทธิภาพเคร่ืองกล่ัน 

 ในการการทดสอบหาประสิทธิภาพเครื่องกล่ันสมุนไพร

ขนาดเล็กสําหรับชุมชนผูวิจัยไดดําเนินการโดยมีขั้นตอน

ดังตอไปน้ี คือ 

 
เร่ิมตน 

ทําการศึกษาคนควาขอมูล 

ทดสอบการทํางาน 

ออกแบบโครงสราง 

ลงมือปฏิบัติงาน 

ทดสอบหาประสิทธิภาพ 

ปรับปรุง 

สรุปผล 

ผาน 
ไมผาน 
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  1. นําตะไครหอมจํานวน 4,000 กรัม มาหั่นให

เปนชิ้นขนาดเล็ก 

  2. นําตะไครหอมที่หั่นเทลงในหมอตม โดยมี

ตะแกรงรองรับไมใหสัมผัสกับนํ้า ชิ้นสวนตะไครหอมที่บรรจุ

เต็มที่จะตองอยูต่ํากวาขอบฝาปดดานบน 15–20 เซนติเมตร 

แลวเติมนํ้าในลงในหมอตม จํานวน 10 ลิตร 

  3. ปดฝาหมอตมใหแนนสนิท ตอทอนําไอนํ้ามายัง

ถังควบแนน 

  4. ตมนํ้าที่อยูในหมอตม โดยใชแกสใหความรอน 

และเม่ืออุณหภูมิภายในหมอตม 60 องศาเซลเซียส แลวเปด

สวิตซควบคุมระบบนํ้าหลอเย็น และระบบนํ้าวนที่ตออยูกับ

ควบคุมระบบนํ้าหลอเย็น  

  5. ตรวจสอบเวลาที่ไอนํ้าและนํ้ามันเริ่มกล่ันตัว 

บันทึกผลปริมาณนํ้ามันหอมระเหยที่เพิ่มขึ้นในขวดรองรับ

ทุก 20 นาที จนครบเวลา 3 ชั่วโมงและปดเครื่องกล่ัน ทํา

การทดลองซํ้า 5 ครั้งตามขั้นตอนที่ 1-5  
 

 เปอรเซ็นตนํ้ามันหอมระเหย(%)  = n  x  100      (4)      

                                                   m  
 

เม่ือ  n  = ปริมาณนํ้ามันหอมระเหย (ml)   

  m = นํ้าหนักตัวอยางพืช (g) 

 

5. ผลการวิจัย 

 ผลการหาทดสอบประสิทธิภาพเครื่องกล่ันสมุนไพร

ขนาดเล็กสําหรับชุมชน มีผลดังน้ี 

 

ตารางที่ 1 แสดงผลการใชพลังงาน (แกสหุงตม) ในการกล่ัน

นํ้ามันสมุนไพรจากเครื่องกล่ันสมุนไพรขนาดเล็กสําหรับ

ชุมชน 

คร้ังที ่ ปริมาณ

แกสที่ใช 

(kg) 

คาเฉลี่ย 

(kg) 

ราคาตอ 

1 kg 

(baht) 

จํานวน

เงิน 

(baht) 

1 2.5  

 

2.56 

 

 

19.33 

 

 

49.48 

2 2.6 

3 2.5 

4 2.7 

5 2.5 

 จากตารางที่1 พบวาอัตราการใชพลังงานเชื้อเพลิงแกส

หุงตมในการกล่ันนํ้ามันสมุนไพรของเครื่องกล่ันนํ้ามัน

สมุนไพรขนาดเล็กสําหรับชุมชน โดยใชพลังงานแกสหุงตม

ในการกล่ันโดยเฉล่ียในแตละครั้งเทากับ 2.56 กิโลกรัม คิด

เปนจํานวนเงินเทากับ 49.48 บาท/ครั้ง 

 

ตารางที่ 2 แสดงผลการใชพลังงาน (ไฟฟา) ในการกล่ัน

นํ้ามันสมุนไพรจากเครื่องกล่ันสมุนไพรขนาดเล็กสําหรับ

ชมุชน 

คร้ังที ่ ปริมาณ

ไฟฟาที่ใช 

(unit) 

คาเฉลี่ย

(unit) 

ราคาตอ 

1 unit 

(baht) 

จํานวน

เงิน 

(baht) 

1 0.400  

 

0.416 

 

 

3.2484 

 

 

1.35 

2 0.450 

3 0.390 

4 0.450 

5 0.390 

 

 จากตารางที่ 2 พบวาอัตราการใชพลังงานไฟฟาในการ

กล่ันนํ้ามันสมุนไพรของเครื่องกล่ันนํ้ามันสมุนไพรขนาดเล็ก

สําหรับชุมชนไดใชพลังงานไฟฟาโดยเฉล่ียจํานวน 0.416 

หนวย คิดเปนจํานวนเงินเทากับ 1.35 บาท/ครั้ง 

 จากตารางที่ 1 และ 2 จะเห็นวามีการใชพลังงานรวม

เฉล่ียตอครั้งในการกล่ันสมุนไพรจากเครื่องกล่ันสมุนไพร

ขนาดเล็กสําหรับชุมชนเปนเงิน 50.83 บาท/ครั้ง 

 

ตารางที่ 3 แสดงปริมาณการกล่ันนํ้าสมุนไพรของเครื่อง

กล่ันสมุนไพรขนาดเล็กสําหรับชุมชน 

คร้ังที่ จํานวน 

(g) 

ปริมาณน้ําสมุนไพร 

(ml) 

1 4,000 2,900 

2 4,000 2,850 

3 4,000 2,900 

4 4,000 2,950 

5 4,000 2,900 

เฉล่ีย 2,900 
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 จากตารางที่ 3 พบวาในการกล่ันนํ้าสมุนไพรของเครื่อง

กล่ันสมุนไพรขนาดเล็กสําหรับชุมชนมีปริมาณนํ้ากล่ัน

สมุนไพรที่ไดโดยเฉล่ีย 2,900 มิลลิลิตร 

 

ตารางที ่4  แสดงปริมาณนํ้ามันหอมระเหยของเครื่องกล่ัน

สมุนไพรขนาดเล็กสําหรับชุมชน 

คร้ังที่ จํานวน 

(g) 

ปริมาณน้ํามัน

หอมระเหย 

(ml) 

เปอรเซ็นต

น้ํามันหอม

ระเหย 

(%) 

1 4,000 15.60 0.390 

2 4,000 15.20 0.380 

3 4,000 15.80 0.395 

4 4,000 15.80 0.395 

5 4,000 15.50 0.387 

เฉล่ีย 15.58 0.389 

 

 จากตารางที่ 4 พบวาในการกล่ันนํ้ามันหอมระเหยของ

เครื่องกล่ันสมุนไพรขนาดเล็กสําหรับชุมชนมีปริมาณนํ้ามัน

หอมระเหยเฉล่ีย 15.58 มิลลิลิตร และคิดเปนเปอรเซ็นต

นํ้ามันหอมระเหยเฉล่ียเทากับ 0.389 

 

 
 

รูปที่ 7 กราฟแสดงอัตราปริมาณนํ้ามันหอมระเหยสมุนไพร

จากตะไครหอม 

 

 

 

 

 

ตารางที่ 5  แสดงอัตราการกล่ันนํ้ามันของเครื่องกล่ัน

สมุนไพรขนาดเล็กสําหรับชุมชน 

เวลา 

(min) 

อุณหภูมิ 

ในหมอตม 

(0C) 

ปริมาณน้ํา

สมุนไพร 

(ml) 

ปริมาณน้ํามัน 

หอมระเหย 

(ml) 

20 70 0 0 

40 100 200 1 

60 105 300 1 

80 105 500 2 

100 105 500 3 

120 105 500 3 

140 105 500 3 

160 105 400 1.5 

180 105 200 1 

รวม 2,900 15.5 

 

 จากตารางที่ 5 พบวาในการกล่ันนํ้ามันสมุนไพรตะไคร

หอมโดยใชเครื่องกล่ันสมุนไพรขนาดเล็กสําหรับชุมชนได

ปริมาณนํ้ากล่ันสมุนไพรจากตะไครหอมจํานวน 2,900 

มิลลิลิตร โดยมีปริมาณนํ้ามันหอมระเหยจํานวน 15.5 

มิลลิลิตร  

 

 
 

รูปที่ 8 กราฟแสดงอัตราปริมาณการกล่ันนํ้าสมุนไพรจาก

ตะไครหอม 
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รูปที่ 9 กราฟแสดงอัตราปริมาณการกล่ันนํ้ามันหอมระเหย

จากตะไครหอม 

 

6. สรุปผลการวิจัย 

 การวิจัยในครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อสรางและทดสอบ

ประสิทธิภาพของเครื่องกล่ันสมุนไพรขนาดเล็กสําหรับ

ชุ ม ชน โ ด ยการ สร า ง เ ค รื่ อ ง ก ล่ั น นํ้ า มันส มุน ไพร จะ

ประกอบดวย 4 สวน ไดแก 1. หมอตมไอนํ้า 2. ฝาหมอตม

ไอนํ้า 3. ถังควบแนนไอหอมระเหย และ 4. ระบบไหลเวียน

นํ้าหลอเย็น สําหรับผลจาการทดสอบประสิทธิภาพของ

เครื่องกล่ันสมุนไพรโดยพบวาการใชพลังงานเชื้อเพลิงจาก

แกสหุงตมในการทดสอบโดยในการกล่ันสมุนไพรใชแกสหุง

ตมเฉล่ีย 2.56 กิโลกรัมตอครั้ง ใชไฟฟาจํานวน 0.4657 

หนวย โดยในการกล่ันนํ้ามันสมุนไพรจากตะไครหอมได

ปริมาณนํ้ามันสมุนไพรจากตะไครหอมจํานวนเฉล่ีย 15.58 

มิลลิลิตร คิดเปนเปอรเซ็นตนํ้ามันหอมระเหยเทากับ 0.389 

เปอรเซ็นต 

 ขอเสนอแนะสําหรับการพัฒนาตอไปคือ ควรมีการ

พัฒนาเครื่องกล่ันที่ มีประสิท ธิภาพของการกล่ันที่ มี

ประสิทธิภาพสูงขึ้น นํ้ามันหอมระเหยของพืชแตละชนิดจะมี

ความแตกตางกัน ดังน้ันควรมีการสกัดนํ้ามันหอมระเหยใน

พืชแตละชนิด และควรศึกษาปริมาณพืชหอมระบบการสกัด

นํ้ามันหอมระเหยอัตโนมัติ เพื่อความสะดวกในการสกัด

นํ้ามันหอมระเหย 
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