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ABSTRACT 

 

The primary aim of this research work is to study and utilise an 

electrochemical technique, viz. electrocoagulation (EC), as an alternative method of 

isolating natural products. Conventionally, EC is an electrochemical method by which 

various types of impurities including dyes and pigments can be removed from many 

kinds of wastewater. Thus, in the first stage of this research, optimal EC conditions 

were determined of coagulation of some model natural dyes and pigments, namely 

chlorophyllin, crocin, chlorophyll, and β-carotene. Another crucial variable is the EC 

medium, which conventionally has been purely aqueous in nature. In this model study 

ethanol containing various proportions of water was used as EC medium. Other 
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important variables studied were the type of electrode used and the duration of the EC 

process.  

 The experimental results of the above investigation indicated that the 

model water-soluble dyes (chlorophyllin and crocin) could be readily coagulated in 

every EC medium used, viz. 25, 50, 75, and 85% ethanol. However, the water-

insoluble pigments (chlorophyll and β-carotene) were less readily coagulated. As for 

the type of electrode, it was found that iron is a somewhat better electrode than 

aluminium as far as coagulation rate is concerned. Finally, the coagulation seemed to 

be over or unchanged within 2 hours or less. 

 The second part of the research work consists of the application of EC 

to the decolourisation of real plant colouring matter and to the isolation or 

fractionation from natural source of selected natural products, viz. solasodine from 

Solanum laciniatum, asiaticoside from Centella asiatica, lactones from Andrographis 

paniculata, morindone from Morinda angustifolia, morin from Artocarpus 

heterophyllus, and phenolic dyes from Caesalpinia sappan. Each of this undertaking 

was done in comparison, where applicable, with a conventional method in which 

organic solvents were used in almost every step of extraction and purification.  

 The results of the above EC application show that in every case studied 

the decolourisation of plant colouring matter by EC is more efficient than the organic 

solvent-based method. As for the isolation of natural products mixed results were 

obtained, solasodine could be isolated successfully and in a higher yield than 

conventional method. Asiaticoside was more efficiently purified by EC than by 

solvent extraction. Compared to the simple crude extract the lactone compounds was 
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obtained in a more concentrated form by EC although apparently some of the lactones 

were lost in the EC process. Morindone was isolated in a comparable yield to that by 

conventional method but in a rather impure state while morin could not be isolated by 

EC. The phenolic dyes were electrolytically isolated in a  lower yield than that by the 

classical method and only one natural compound (brazilin) was obtained from the dye 

mixture while two additonal natural products (sappanol and episappanol) were 

identified in the ordinary extract. 

 From the above investigative study, it can be concluded that EC is an 

efficient method for the removal of plant colouring matter in an aqueous ethanolic 

medium. Furthermore, EC can also be applied beneficially as a purifying step in the 

isolation process of some natural products. 
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บทคัดยอ 

 

วตัถุประสงคเบื้องตนของงานวิจยันี้ คือการศึกษาและใชประโยชนจากเทคนิคทางไฟฟา
เคมี ซ่ึงไดแก กระบวนการจับกอนดวยไฟฟา เพื่อใชเปนวิธีการทางเลือกในการแยกสารสกดั
ธรรมชาติ โดยพื้นฐานแลวกระบวนการจบักอนดวยไฟฟาเปนกระบวนการทางไฟฟาเคมีที่สามารถ
กําจัดสิ่งเจือปนไดหลายชนดิอันไดแก สียอมและรงควัตถุตางๆ  ซ่ึงจะถูกกําจัดออกจากน้ําเสียหลาย
ประเภท ดังนั้นในสวนแรกของงานวจิัยนี้สภาวะที่เหมาะสมที่สุดของกระบวนการจับกอนดวย
ไฟฟาไดถูกกาํหนดขึ้นเพื่อจบักอนสียอมและรงควัตถุตัวอยางบางประเภท ไดแกคลอโรฟลลิน โค
รซิน คลอโรฟล และเบตาเคโรทีน ตัวแปรที่สําคญัอีกตัวหนึ่งของเทคนิคนี้คือ ตัวกลางของ
กระบวนการจบักอนดวยไฟฟาซึ่งโดยปกตจิะใชน้ําเปนตวักลาง ในงานวิจยันี้ไดใชแอลกอฮอลใน
สารละลายผสมน้ําในอัตราสวนตางๆเปนตวักลางในการจับกอนดวยไฟฟา ไดทําการศึกษาตัวแปร
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อ่ืนๆที่มีความสําคัญกับการจับกอนดวยไฟฟา คือ ชนิดของอิเล็กโทรดที่ใช และระยะเวลาในการจับ
กอนดวยไฟฟา 

ผลการทดลองของการวิจยัดงักลาวแสดงใหเห็นวา สารสีที่ละลายน้ําได (คลอโรฟลลิน 
และโครซิน) สามารถถูกจับกอนไดดใีนทุกความเขมขนของตัวกลางที่ใชในกระบวนการจับกอน
ดวยไฟฟา คือที่มีแอลกอฮอล 25 50 75 และ 85 เปอรเซ็นต อยางไรก็ตามรงควัตถุที่ไมละลายน้ํา 
(คลอโรฟล และเบตาเคโรทีน) ถูกจับกอนไดนอยกวา ในการศึกษาชนิดของอิเล็กโทรดพบวา เหล็ก
เปนอิเล็กโทรดที่ดีกวาอะลูมิเนียม ทั้งนีเ้นื่องจากอัตราเร็วในการจับกอนเมื่อใชเหล็กเปนอิเล็กโทรด
จะดกีวา และพบวาการจับกอนจะเกิดสมบูรณ หรือไมเกิดการเปลีย่นแปลงตอไป ภายในเวลา 2 

ช่ัวโมง หรือนอยกวา  

สวนที่สองของงานวิจยันี้ประกอบดวยการประยุกตใชกระบวนการจับกอนดวยไฟฟาใน
การกําจัดสารสีธรรมชาติจากพืช และสกัดแยกสารบรสุิทธหรือแยกสวนสารประกอบธรรมชาติที่
สนใจจากแหลงกําเนิด ไดแก โซลาโซดีนจาก Solanum laciniatum เอเซียทีโคไซดจาก Centella 

asiatica แล็คโตนจาก Andrographis paniculata มอรินโดนจาก Morinda angustifolia มอริน
จาก Artocarpus heterophyllus และสารสีฟนอลิก จาก Caesalpinia sappan ซ่ึงในการสกัด
สารสกัดแตละชนิดดวยกระบวนการทางไฟฟาดังกลาวจะทําการศึกษาเปรียบเทียบกบัการสกัดดวย
วิธีธรรมดาที่ใชตัวทําละลายอินทรียในการสกัดแยก และทําสารใหบริสุทธิ์  

ผลการทดลองดังกลาวแสดงใหเห็นวา การกําจัดสารสีดวยกระบวนการจับกอนดวยไฟฟา
ในทุกกรณีมีประสิทธิภาพมากกวาวิธีการซึง่ใชตัวทําละลายอินทรีย สวนการแยกสกดัสารจาก
ธรรมชาติผลที่ไดจากการทดลองมีลักษณะหลากหลาย โซลาโซดีนถูกแยกไดอยางมีประสิทธิภาพ 
และไดผลผลิตที่สูงกวาการแยกดวยวิธีธรรมดา เอเชียทีโคไซดสามารถทําใหบริสุทธิ์โดย
กระบวนการจบักอนดวยไฟฟาดีกวา เมือ่เทียบกับการสกัดดวยตวัทําละลาย ในการเปรียบเทียบ
ปริมาณของสารสกัดแล็คโตนในสารสกัดหยาบธรรมดา พบวาปริมาณแล็คโตนในสารสกัดหยาบที่
กําจัดสิ่งเจือปนดวยวิธีจบักอนดวยไฟฟามีความเขมขนสูงขึ้น ถึงแมวาปริมาณแล็คโตนบางสวนจะ
หายไปในขั้นตอนของกระบวนการจับกอนดวยไฟฟาก็ตาม สวนมอรินโดนจะถกูแยกในปริมาณที่
ไลเล่ียกันเมื่อเทียบกับการสกัดดวยวิธีธรรมดา แตมคีวามบริสุทธิ์ไมมาก ในขณะที่มอรินไม
สามารถสกัดแยกไดดวยวิธีจบักอนดวยไฟฟา สารสีฟนอลิกถูกแยกออกมาดวยวธีิทางไฟฟาใน
ปริมาณที่ต่ําลงเมื่อเทียบกับวิธีธรรมดา และพบวาสารธรรมชาติที่แยกไดดวยวิธีดังกลาวมีเพียง 
บราซิลลิน ในขณะทีใ่ชการสกัดดวยวิธีธรรมดาจะพบสารสีธรรมชาติเพิ่มอีก 2 ตัว คอื แซปพานอล 
และ อิพิแซปพานอล 
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จากการศึกษาดังกลาวสามารถสรุปไดวา กระบวนการจับกอนดวยไฟฟาเปนวิธีที่มี
ประสิทธิภาพในการขจดัสารสีจากพืชเมื่อใชตัวกลางที่เปนสารละลายแอลกอฮอลผสมน้ํา ยิ่งไปกวา
นั้นกระบวนการจับกอนดวยไฟฟาสามารถนํามาประยกุตเพื่อใชประโยชนในขั้นตอนการทําใหสาร
บริสุทธิ์ในกระบวนการสกดัแยกสารสกัดทางธรรมชาติบางชนิดได 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


