
 
 

ง 
 

 
ช่ือเร่ืองวทิยานิพนธ์   การพฒันาไมโครแคปซูลน ้ามนัหอมระเหยจากผกัชีไร่ 
   โดยเทคนิคคอมเพล็กซ์โคอะเซอร์เวชนั 
 
ผู้เขียน    นางสาวจิรนนัท ์ โนวชิยั 
 
ปริญญา                                           วทิยาศาสตรมหาบณัฑิต (การพฒันาผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรมเกษตร)
  
คณะกรรมการทีป่รึกษาวิทยานิพนธ์  
    ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สุทศัน์  สุระวงั อาจารยท่ี์ปรึกษาหลกั 
     อาจารย ์ดร. โปรดปราน ทาเขียว อนัเจลิ อาจารยท่ี์ปรึกษาร่วม 
 
 

บทคดัย่อ 
 

 ผกัชีไร่ (Trachyspermum roxburghianum) เป็นพืชทอ้งถ่ิน มีสรรพคุณเป็นสมุนไพรให้
กล่ิน ช่วยลดอาการทอ้งอืด ทอ้งเฟ้อ และอาการเวียนศีรษะ อีกทั้งยงัช่วยย่อยอาหารและกระตุน้
ความอยากอาหาร พบมากในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือและภาคเหนือของประเทศไทย เป็นพืชท่ีมี
กล่ินเฉพาะตวัและให้กล่ินท่ีชวนรับประทาน ดงันั้นจึงมีแนวคิดที่จะสกดัน ้ ามนัหอมระเหยจาก
ผกัชีไร่ และเก็บกกัน ้ ามนัหอมระเหยในรูปแบบของไมโครแคปซูลโดยเทคนิคคอมเพล็กซ์                 
โคอะเซอร์เวชนั การศึกษาสภาวะการอบแหง้ท่ีเหมาะสมจากส่วนต่างๆ ของผกัชีไร่ (ใบ ล าตน้ และ
ราก) ด้วยเคร่ืองอบแห้งไมโครเวฟสุญญากาศ พบว่าการท าแห้งด้วยเคร่ืองอบแห้งไมโครเวฟ
สุญญากาศท่ีก าลงัไมโครเวฟ 3200 วตัต์ ให้ร้อยละผลผลิต ปริมาณสารประกอบฟีนอลทั้งหมด 
ความสามารถในการตา้นออกซิเดชัน (IC50) และความชอบด้านกล่ินสูงสุด โดยปริมาณร้อยละ
ผลผลิตในส่วนใบ ล าตน้ และรากของผกัชีไร่ มีค่าเท่ากับ 20.88, 10.38 และ 21.21 ตามล าดับ 
ปริมาณสารประกอบฟีนอลทั้งหมดในส่วนใบ ล าตน้ และรากของผกัชีไร่ มีค่าเท่ากบั 12.28, 7.27 
และ 2.96 มิลลิกรัมกรดแกลลิกต่อกรัมตวัอยา่งแห้ง ความสามารถในการตา้นออกซิเดชนั ส่วนของ
ใบ ล าต้น และราก มีค่าเท่ากับ 0.23, 0.59 และ 3.63 มิลลิกรัมของตัวอย่างแห้งต่อมิลลิลิตร 
ตามล าดับ ส่วนความชอบด้านกล่ินในส่วนใบ ล าต้น และราก มีค่าเท่ากับ 6.2, 6.0 และ 6.1 
ตามล าดบั จากนั้นน าผกัชีไร่อบแห้ง (ใบ ล าตน้ ราก และเมล็ด) ศึกษาองค์ประกอบของสารระเหย
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ในน ้ ามนัหอมระเหยดว้ยวิธีการกลัน่ดว้ยไอน ้ าและวิธีการกลัน่และสกดัพร้อมกนั พบว่า น ้ ามนัหอม
ระเหยท่ีได้มีสีเหลืองอ่อน ให้ปริมาณร้อยละของสารสกัด 0.06-0.61 และค่าด ัช นีก ารหัก เห    
1.50-1.54 ในส่วนองค์ประกอบหลกัของสารระเหยท่ีพบในน ้ ามนัหอมระเหยหลงัจากวิเคราะห์              
โดยเทคนิคแก๊สโครมาโทกราฟี -แมสสเปกโทเมทรี พบวา่ มีองคป์ระกอบหลกั ไดแ้ก่ คารีโอฟีลีน        
ซีลินีน และ 3-บิวทิลพทาไลด์ และยงัพบวา่น ้ ามนัหอมระเหยท่ีไดจ้ากใบผกัชีไร่ดว้ยวิธีการสกดั
แบบวธีิการกลัน่และสกดัพร้อมกนัให้ปริมาณร้อยละของสารสกดั และคะแนนความชอบดา้นกล่ิน
สูงสุด เท่ากบั 0.61 และ 6.7 ตามล าดบั จากนั้นน าน ้ ามนัหอมระเหยจากส่วนใบของผกัชีไร่ท่ีสกดั
ดว้ยวิธีการกลัน่และสกดัพร้อมกนัมาเก็บกกัดว้ยเทคนิคคอมเพล็กซ์โคอะเซอร์เวชนั โดยใชน้ ้ ามนั
หอมระเหยจากผกัชีไร่เขม้ขน้ 3% ในโพรไพลีนกลยัคอล และใช้เจลาตินร่วมกบักมัอะราบิกเป็น
วสัดุเก็บกกั ในอตัราส่วนของวสัดุเก็บกกัเท่ากบั 1:2 ไมโครแคปซูลน ้ ามนัหอมระเหยจากผกัชีไร่    
ท่ีได้ มีปริมาณความช้ืน ค่าวอเตอร์แอคติวิตี ปริมาณน ้ ามนัท่ีพื้นผิว ประสิทธิภาพในการเก็บกกั    
ความหนาแน่นจ าเพาะ และความสามารถในการดูดซับน ้ าบนพื้นผิวของอนุภาค เท่ากบั 8.84%, 
0.126, 2.88%, 97.96%, 0.23 กรัม/ลูกบาศก์เซนติเมตร และ 27.50 นาที/กรัม ตามล าดับ                                 
ไมโครแคปซูลท่ีไดย้งัคงมีปริมาณของ  3-บิวทิลพทาไลด์ สูงสุด ซ่ึงให้กล่ินคลา้ยสมุนไพรและ    
ผกัข้ึนฉ่าย 
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ABSTRACT 
 

 Phakchee-rai (Trachyspermum roxburghiamum) is a local vegetable, possessing unique 
flavor and savory odor. It promotes digestion and good appetite. Moreover, it could reduce flatulence 
and dizziness. It is widely found in the north and the northeast of Thailand. In this research, 
microcapsules of Phakchee-rai essential oil were produced by complex coacervation technique. 
Different parts (leaves, stems and roots) of Phakchee-rai were dried using different power of 
microwave-vacuum dryer. The suitable drying power and time were optimized. It was found that the 
microwave power output of 3200W provided the highest values of percentage yield, phenolic content, 
antioxidant activity (IC50) and preference scores in terms of odor. The percentage yield of leaves, 
stems and roots of Phakchee-rai were 20.88, 10.38 and 21.21, respectively. Total phenolic content of 
leaves, stems and roots were 12.28, 7.27 and 2.96 mg GAE/g dw. The antioxidant activity of leaves, 
stems and roots were 0.23, 0.59 and 3.63 mg dw/ml, respectively. The preference scores in terms of 
odor of leaves, stems and roots were 6.2, 6.0 and 6.1, respectively. Afterwards, essential oil of three 
parts of Phakchee-rai was extracted using steam distillation (SD) and simultaneous distillation-
extraction (SDE). Phakchee-rai essential oil was light yellow in color with yield percentage of                  
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0.06-0.61 and refractive index of 1.50-1.54. The main compounds, identified by gas chromatography-
mass spectrometry, of essential oil were caryophyllene, selinene and 3-butyl phthalide. The essential 
oil from leaves extracted by SDE method had the highest yield percentage (0.61%) and odor 
preference scores (6.7). Therefore, microcapsules of essential oil from leave were further developed by 
complex coacervation technique. Gelatin and arabic gum were used as wall materials with the ratio              
of 1 : 2. They were mixed with 3% of essential oil in propylene glycol as core materials. Moisture 
content, water activity (aw), surface oil, microencapsulation efficiency, bulk density and powder 
wettability of the obtained microcapsules were 8.84%, 0.126, 2.88%, 97.96%, 0.23 g/cm3 and             
27.50 min/g, respectively. These microcapsules contained high content of 3-butyl phthalide, 
providing herbal and celery-like odor. 

 
 


