
 

 

 

บทที่ 5 
สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 

 
5.1 สรุปผลการทดลอง 

 การศึกษาสภาวะการอบแห้งส่วนต่างๆ ของผกัชีไร่ ซ่ึงไดแ้ก่ ส่วนใบ ล าตน้ และราก ดว้ย
เคร่ืองอบแห้งไมโครเวฟสุญญากาศแบบถังหมุน ท่ีระดับการจ่ายพลังงานไมโครเวฟ 100% 
อุณหภูมิสุดทา้ยของการอบ คือ 60 องศาเซลเซียสและสภาวะสุญญากาศน้อยกว่า -600 mmHg 
พบว่า ก าลงัไมโครเวฟของเคร่ืองอบแห้งไมโครเวฟสุญญากาศมีผลต่อปริมาณร้อยละผลผลิตและ
วอเตอร์แอคทิวิตี อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p≤0.05) โดยพบว่าท่ีก าลังไมโครเวฟสูงในแต่ละ
ตวัอยา่ง มีผลท าใหร้้อยละผลผลิตสูงสุด และส่งผลให้ค่าวอเตอร์แอคทิวิตี ของผกัชีไร่อบแห้งลดลง 
ค่าความสวา่ง ค่าสีเขียว และค่าสีเหลืองของผกัชีไร่อบแห้งดว้ยเคร่ืองอบแห้งไมโครเวฟสุญญากาศ
ท่ีก าลงัไมโครเวฟต่างๆ พบว่ามีค่าแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ (p≤0.05) ส่วนค่าการ
เปล่ียนแปลงของสี (∆E) ในการทดลองน้ีจะเทียบกบัค่าสีจากส่วนต่างๆท่ีก าลงัไมโครเวฟ 3200 
วตัต์ พบว่าค่า ∆E ในส่วนของใบ ล าต้น และรากผกัชีไร่ท่ีผ่านการอบแห้งด้วยเคร่ืองอบแห้ง
ไมโครเวฟสุญญากาศท่ีก าลงัไมโครเวฟ 1600 และ 2400 วตัต ์มีค่าเท่ากบั 0.88-1.59, 0.96-2.50 และ 
0.79-1.20 ตามล าดับ ซ่ึงมีค่าแตกต่างกันน้อยมาก ปริมาณสารประกอบฟีนอลทั้ งหมดและ
ความสามารถในการต้านออกซิเดชัน (IC50) ในส่วนของใบผกัชีไร่มีค่าสูงสุด ซ่ึงมีค่าเท่ากับ 
12.82±0.49 มิลลิกรัมกรดแกลลิก/กรัมตวัอย่างแห้ง และ 0.23±0.12 มิลลิกรัมของน ้ าหนกัแห้งต่อ
มิลลิลิตร ตามล าดบั ในขณะท่ีปริมาณสารประกอบฟีนอลทั้งหมดและความสามารถในการตา้น
ออกซิเดชันในส่วนของรากผกัชีไร่อบแห้งด้วยเคร่ืองอบแห้งไมโครเวฟสุญญากาศท่ีก าลัง
ไมโครเวฟ 1600 วตัต ์มีค่านอ้ยท่ีสุด มีค่าเท่ากบั 2.43±0.09 มิลลิกรัมกรดแกลลิก/กรัมตวัอยา่งแห้ง 
และ 4.22±0.04 มิลลิกรัมของน ้ าหนักแห้งต่อมิลลิลิตร ซ่ึงสอดคลอ้งกบัความชอบดา้นกล่ินของ
ผูบ้ริโภค โดยพบวา่ค่าความชอบดา้นกล่ินในส่วนใบ ล าตน้ และรากผกัชีไร่ ท่ีก าลงัไมโครเวฟ 3200 
วตัต ์มีค่าความชอบดา้นกล่ินสูงสุด 

 การศึกษาวิธีการสกดัน ้ ามนัหอมระเหยจากส่วนต่างๆ ของผกัชีไร่ (ใบ ล าตน้ ราก และ
เมล็ด) ท่ีผา่นการอบแห้งดว้ยเคร่ืองไมโครเวฟสุญญากาศแบบถงัหมุน โดยเปรียบเทียบวิธีการสกดั 
2 วิธี ไดแ้ก่ การกลัน่ดว้ยไอน ้ า และวิธีการกลัน่และสกดัพร้อมกนั พบวา่น ้ ามนัหอมระเหยท่ีไดมี้          
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สีเหลืองอ่อน ปริมาณร้อยละสารสกดัของน ้ามนัหอมระเหยในส่วนใบของผกัชีไร่ท่ีสกดัดว้ยวิธีการ
กลัน่และสกดัพร้อมกนั มีค่าสูงสุดเท่ากบั 0.61±0.04 และได้คะแนนความชอบดา้นกล่ินสูงท่ีสุด
เท่ากบั 6.7±1.6 ในขณะท่ีน ้ ามนัหอมระเหยจากรากท่ีกลัน่ดว้ยไอน ้ า มีปริมาณร้อยละสารสกดันอ้ย
ท่ีสุด ส่วนความชอบดา้นกล่ิน (N=50) ของน ้ ามนัหอมระเหยจากใบผกัชีไร่ท่ีสกดัดว้ยวิธีการกลัน่
และสกัดพร้อมกันมีค่าความชอบด้านกล่ินของผู ้บริโภคมากท่ีสุด และจากการวิเคราะห์
องคป์ระกอบของสารระเหยในน ้ ามนัหอมระเหยท่ีสกดัไดด้ว้ยเทคนิค GC-MS พบวา่องคป์ระกอบ
หลกัของน ้ ามนัหอมระเหยจากผกัชีไร่ ไดแ้ก่ caryophyllene, selinene และ 3-butyl phthalide              
สารระเหยท่ีพบมากในน ้ ามนัหอมระเหยจากใบและเมล็ด คือ β-selinene มีลกัษณะกล่ินสมุนไพร 
ในขณะท่ี 3-butylidene และ 3-butyl phthalide ซ่ึงเป็นกล่ินของผกัชี และข้ึนฉ่าย โดยพบมากใน
ส่วนของใบ  

การศึกษาวิธีการเก็บกกัน ้ ามนัหอมระเหยจากผกัชีไร่ดว้ยเทคนิค คอมเพล็กซ์โคอะเซอร์เว
ชนั โดยใช้น ้ ามนัหอมระเหยจากใบผกัชีไร่ความเขม้ขน้ 3% (w/w) ในโพรไพลีนกลยัคอลเป็นสาร
แกน และใชเ้จลาตินร่วมกบักมัอะราบิกเป็นวสัดุท่ีใชเ้ก็บกกั ในอตัราส่วน 10.90 : 21.10 (อตัราส่วน
ประมาณ 1 : 2) ไมโครแคปซูลน ้ ามนัหอมระเหยจากผกัชีไร่ท่ีได ้มีปริมาณความช้ืน 8.84% ค่าวอ
เตอร์แอคติวิตี 0.126 ปริมาณน ้ ามันท่ีพื้นผิว 2.88% ประสิทธิภาพในการเก็บกัก 97.96% ความ
หนาแน่นจ าเพาะ 0.23 กรัม/ลูกบาศก์เซนติเมตร และความสามารถในการดูดซบัน ้ าบนพื้นผิวของ
อนุภาค 27.50 นาที/กรัม  

 จากการวิเคราะห์องคป์ระกอบหลกัของสารระเหยในไมโครแคปซูลน ้ ามนัหอมระเหยจาก
ผกัชีไร่ ส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่ม sesquiterpene ได้แก่ β–caryophyllene, α–caryophyllene, α-selinene,                    
γ–selinene, α-gurjunene และ δ–cadinene กลุ่มของ oxides ไดแ้ก่  caryophyllene oxide และ 3-butyl 
phthalide  ซ่ึงเป็นกลุ่มของ lactones โดยในไมโครแคปซูลมีปริมาณ 3-butyl phthalide สูงสุด ซ่ึง
เป็นกล่ินคลา้ยสมุนไพรและผกัข้ึนฉ่าย 
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5.2 ข้อเสนอแนะ 

1. จากการทดลองพบว่า ท่ีก าลงัไมโครเวฟสูงในแต่ละตวัอยา่ง มีผลท าให้ร้อยละผลผลิต
ปริมาณสารประกอบฟีนอลทั้งหมด ความสามารถในการตา้นออกซิเดชนั (IC50) และความชอบดา้น
กล่ินสูงสุด ดงันั้นจึงควรมีการศึกษาการใช้ก าลงัไมโครเวฟท่ีสูงข้ึนในการอบผกัชีไร่ เพื่อช่วยลด
ระยะเวลาในการอบแหง้และช่วยรักษาคุณภาพดา้นต่างๆ ของผกัชีไร่อบแหง้ 

2. ในการทดลองน้ีไดศึ้กษาคุณภาพของผกัชีไร่ในดา้นอาหาร แต่เน่ืองจากผกัชีไร่เป็นผกั
สมุนไพรทอ้งถ่ินท่ีมีการศึกษาในส่วนของสรรพคุณทางยาค่อนขา้งนอ้ย ดงันั้นการทดลองท่ีคาดวา่
น่าจะท าต่อไปคือ การหาสรรพคุณทางยาของผกัชีไร่ 

3. เน่ืองจากผกัชีไร่เป็นผกัท่ีใช้ประกอบอาหารประเภทอาหารพื้นบ้านทางภาคเหนือ
เท่านั้น ดงันั้นในการศึกษาท่ีควรจะมีต่อไปคือ การศึกษาการประยุกตใ์ช้ไมโครแคปซูลน ้ ามนัหอม
ระเหยท่ีไดจ้ากผกัชีไร่ในผลิตภณัฑอ์าหารชนิดอ่ืนๆ ท่ีไม่ใช่อาหารพื้นบา้นทางภาคเหนือ 

4. จากการศึกษาวิธีการเก็บกกัน ้ ามนัหอมระเหยจากผกัชีไร่ ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมใน
เร่ืองการปลดปล่อยสารให้กล่ินท่ีเปล่ียนไปท่ีระยะเวลาต่างๆ เพื่อจะไดท้ราบถึงอายุการเก็บของไม
โครแคปซูลน ้ามนัหอมระเหยจากผกัชีไร่ 


