
วิธีการทดลอง
1. การพัฒนาไมโครแคปซูลน้ำมันหอมระเหย

1.1 การเตรียมอิมัลชันของสารห5อหุ7ม เปรียบเทียบประสิทธิภาพของสารห5อหุ7ม (shell) โดยการศึกษาวิจัยครั้งนี้ใช7สารห5อหุ7มที่

แตกต5างกัน 3 ชนิด ดัดแปลงจากวิธีของ Sittipummongkol and Pechyen ประกอบด7วย polyvinyl alcohol (PVA) ปริมาณ 3 กรัม, 

gum arabic (GA) ปริมาณ 20 กรัม หรือ whey protein isolate (WPI) ปริมาณ 20 กรัม ละลาย shell แต5ละชนิดในน้ำ DI ปริมาตร 

80 มิลลิลิตร ท้ิงไว7 1 คืน เติม Tween 80 2 กรัม ลงในสารละลายสารห5อหุ7ม 

Table 1 Ratio of essential oils to encapsulation substances (shell)

1.2 การเตรียมสารละลายน้ำมันหอมระเหยเมล็ดผักชีลาว (Anethum graveolens) อบให7แห7งด7วยอุณหภูมิ 45-55 องศาเซลเซียส 

12-15 ช่ัวโมง ความช้ืนสุดท7ายให7อยู5ระหว5าง 5-7% หลังจากนั้น นำพืชมาบดหยาบนำตัวอย5างท่ีบดเรียบร7อยสกัดน้ำมันหอมระเหยด7วยวิธี

สกัดแบบกลั่นไอน้ำ ดัดแปลงวิธีการของ ฤชุอร และมงคล โดยนำตัวอย5างพืชแช5ด7วยน้ำเปล5า 30 นาที แล7วนำพืชเข7ากระบวนการกลั่น

ด7วยไอน้ำ น้ำมันหอมระเหยจะอยู5ในรูปของไอน้ำเมื่อควบแน5นจะทำให7เกิดการแยกชั้นเก็บส5วนที่เป�นน้ำมันหอมระเหยเมล็ดผักชีลาว 100 

% เติมน้ำ DI ปริมาตร 20 มิลลิลิตรท้ิงไว7 30 นาที 

1.3 การเตรียมไมโครแคปซูลน้ำมันหอมระเหย นำสารห5อหุ7มที่เตรียมไว7ผสมกับน้ำมันหอมระเหยในอัตราส5วนระหว5างน้ำมันหอม

ระเหยและสารห5อหุ7ม เท5ากับ 1:2 (Table 1) ผสมด7วยเครื่องผสมสารที่ความเร็ว 1,200 รอบ/นาที เป�นเวลา 30 นาที จากนั้นนำ

สารละลายเข7าเคร่ือง Freeze dryer ยี่ห7อ OPERON รุ5น FE-5503 ประเทศเกาหลี

2. การทดสอบคุณสมบัติของไมโครแคปซูล

2.1 ตรวจสอบลักษณะทางกายภาพของไมโครแคปซูล ตรวจสอบลักษณะทางกายภาพของไมโครแคปซูล เช5น สี กลิ่น เนื้อสัมผัส 

ลักษณะภายนอกท่ีมองเห็นได7ด7วยตาเปล5า  และกล7องจุลทรรศน�ท่ีกำลังขยาย 40X 

2.2 การตรวจสอบสัณฐานวิทยาของไมโครแคปซูล ตรวจสอบสัณฐานวิทยาของไมโครแคปซูลด7วยเคร่ือง Benchtop scanning 

electron microscope (Benchtop SEM) ยี่ห7อ JEOL รุ5น JCM-6000 ประเทศญี่ปุ�น โดยวางไมโครแคปซูลลงบน carbon tape และ

เคลือบด7วยทองและศึกษาท่ีกำลังขยาย 500X

2.3 การทดสอบหมูฟ�งก�ชันของไมโครแคปซูล การทดสอบหมูฟ�งก�ชันของไมโครแคปซูล ด7วย FTIR spectroscopy (Perkin 

Elmer USA spectrophotometer) นำไมโครแคปซูลไปทดสอบด7วยการตรวจผลจากอินฟราเรด Spectroscopy พบว5าค5าดูดกลืนแสง

ถูกบันทึกท่ีเลขคล่ืน 500-4000 cm-1 (rang  at a resolution ± 4  cm-1) สแกน 32 คร้ัง

ไมโครแคปซูลน้ำมันหอมระเหยยืดอายุการเก็บรักษาและควบคุมโรคหลังการเก็บเกี่ยวทดแทนสารเคมี
Microcapsules essential oils extend shelf life and control post-harvest disease replace agrochemical
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บทคัดย1อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค�เพื่อเก็บกักน้ำมันหอมระเหยจากเมล็ดผักชีลาวที่มีประสิทธิภาพในการควบคุมโรคหลังการเก็บเกี่ยว โดยศึกษาส5วนประกอบของสารห5อหุ7มน้ำมันหอมระเหย เนื่องจากการใช7งานน้ำมันหอยระเหยในการยืดอายุและควบคุมโรคหลังการเก็บเกี่ยวมีข7อจำกัด

คือความไม5คงตัวจากแสง ความร7อน อากาศ และความชื้นสามารถระเหยได7ที่อุณหภูมิห7อง ทำให7น้ำมันหอมระเหยสูญเสียประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มความคงตัวของน้ำมันหอมระเหยจึงนำเทคนิคไมโครเอนแคปซูเลชันกระบวนการห5อหุ7มสาร โดยน้ำมันหอมระเหยจะเป�นสารแกนกลาง 

(core) และถูกห5อหุ7มด7วยพอลิเมอร�สารห5อหุ7ม (shell) ให7อยู5ในรูปของแคปซูลขนาดเล็ก ผลการทดลองพบว5า ไมโครแคปซูลท่ีมี gum arabic (GA) เป�นสารห5อหุ7มมีคุณสมบัติเหมาะสมท่ีสุดเมื่อเทียบกับสารห5อหุ7มชนิดอื่น โดยไมโครแคปซูลท่ีมีสารห5อหุ7มเป�น GA มีลักษณะเป�นเกร็ด

ละเอียด สีขาว เมื่อตรวจสอบภายใต7กล7อง Benchtop SEM ท่ีกำลังขยาย 500X พบว5า ผิวเรียบ รูปร5างเป�นเกร็ดละเอียด มีการฝ�งตัวของน้ำมันหอมระเหยภายในสารห5อหุ7ม การทดสอบหมู5ฟ�งก�ชันของไมโครแคปซูล พบว5า ปรากฏพีคของน้ำมันระเหยและสารห5อหุ7มในเส7นกราฟของ

ไมโครแคปซูลซ่ึงแสดงให7เห็นว5ามีการกักเก็บน้ำมันหอมระเหยภายในสารห5อหุ7ม ผลการทดลองช้ีให7เห็นว5าไมโครแคปซูลท่ีมี gum arabic (GA) เป�นสารห5อหุ7มสามารถนำไปพัฒนาเพ่ือต5ออายุการเก็บรักษาและควบคุมโรคหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตทดแทนสารเคมี

คำสำคัญ: น้ำมันหอมระเหย, เมล็ดผักชีลาว, ไมโครแคปซูล

The objective of this research was to store essential oil from dill seeds effective in the control of postharvest diseases. The essential high efficacy prolongation and control of postharvest diseases but limited use, instability from

light, heat, air, and moisture can evaporate at room temperature. Causing essential oils to lose their effectiveness. In order to increase the stability of essential oils, microencapsulation techniques, encapsulation processes are used.

Essential oils are core and are encapsulated by a polymer shell into small capsules. The results showed that microcapsules containing gum arabic (GA) are the most suitable encapsulation materials compared to other encapsulation

materials. The GA-encapsulated microcapsules were white flecks. When examined under the Benchtop SEM at 500X magnification, the surface was smooth, finely shaped. There is implantation of essential oils inside the encapsulation.

The microencapsulation function group test revealed that the volatile oil peaks and encapsulation were present in the microcapsule curve, indicating that essential oils were retained within the encapsulation. The results indicated that

microcapsules containing gum arabic (GA) as encapsulation could be further developed for shelf life and disease control after harvest.

Keyword: Essential oil, Anethum graveolens, microcapsule

หลักการและเหตุผล

น้ำมันหอมระเหยเป�นสารอินทรีย�ที่พืชผลิตขึ้นตามธรรมชาติ มีองค�ประกอบทางเคมีประเภท monoterpenes, sesquiterpenes

และ oxygenated terpenes ซึ่งองค�ประกอบทางเคมีที่แตกต5างกันจะทำให7น้ำมันหอมระเหยมีกล่ินและคุณสมบัติที่แตกต5างกัน สามารถ

ใช7ในการไล5แมลง เป�นสารต7านอนุมูลอิสระ ใช7ประโยชน�ทางยา นอกจากนี้ยังมีประสิทธิภาพในการควบคุมเชื้อจุลินทรีย�ได7 จากการ

รายงานของ Hu et al. พบว5าน้ำมันหอมระเหยจากอบเชยและกานพลูสามารถยับยั้งการเจริญของเช้ือรา Aspergillus niger, A.oryzae, 

A.ochraceus จิราภรณ� และคณะ ได7รายงานว5าน้ำมันหอมระเหยจากเมล็ดยี่หร5าสามารถยับยั้งเชื้อรา Lasiodiplodia theobromae

แต5มีประสิทธิภาพในการยับยั้งได7เพียง 24 ชั่วโมง เนื่องจากน้ำมันหอมระเหยสามารถระเหยได7ง5ายทำให7ประสิทธิภาพในการยับยั้งเช้ือรา

ลดลง จึงนำมาสู5งานวิจัยการพัฒนาไมโครแคปซูลน้ำมันหอมระเหยและส5วนประกอบของสารห5อหุ7ม เพื่อยับยั้งเชื้อราโรคพืชหลังการเก็บ

เกี่ยวนำไปสู5การยืดอายุการเก็บรักษาผลผลิตทางการเกษตร น้ำมันหอยระเหยมีข7อจำกัดคือความไม5คงทนต5อแสง ความร7อน อากาศ และ

ความชื้นสามารถระเหยได7ที่อุณหภูมิห7อง ทำให7น้ำมันหอมระเหยสูญเสียประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มความคงทนของน้ำมันหอมระเหยจึงนำ

เทคนิคไมโครเอนแคปซูเลชันกระบวนการห5อหุ7มสาร โดยสารแกนกลาง (core) จะถูกห5อหุ7มด7วยสารห5อหุ7มพอลิเมอร� (shell) ให7น้ำมัน

หอมระเหยอยู5ในรูปของแคปซูลขนาดเล็กกระบวนการเอนแคปซูเลชัน (encapsulation) จะช5วยให7น้ำมันหอมระเหยมีประสิทธิภาพใน

การยับยั้งเชื้อจุลินทรีย�ได7นานขึ้น นอกจากนี้การนำของเหลวมาอยู5ในกระบวนการเอนแคปซูลชันยังช5วยลดการทำปฏิกิริยาของสาร

สามารถควบคุมการปลดปล5อยไปสู5บริเวณที่ต7องการในเวลาที่เหมาะสมได7และมีประโยชน�ช5วยลดความสิ้นเปลืองในการใช7สารเคมี และ

เป�นทางเลือกในการจัดการโรคและยืดอายุการเก็บรักษาผลผลิตทางการเกษตรและลดการใช7สารเคมี สารสกัดจากธรรมชาติตอบโจทย�ใน

เร่ืองเกษตรปลอดภัย การศึกษาคร้ังนี้จึงเป�นส5วนสำคัญท่ีจะแสวงหาทางเลือกให7แก5เกษตรกรภาคการเกษตรอินทรีย�

งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค�เพื่อพัฒนาไมโครแคปซูลน้ำมันหอมระเหยและส5วนประกอบของสารห5อหุ7ม เพื่อยืดอายุการเก็บรักษา

ผลผลิตทางการเกษตร

ซึ่งการเกิดรูพรุนเป�นผลมาจากการหดตัวของไมโครแคปซูลจากกระบวนการอบแห7งที่มีอุณหภูมิไม5สม่ำเสมอ รวมถึงชนิดและปริมาณ

ของสารห5อหุ7มที่แตกต5างกันให7ประสิทธิภาพของไมโครแคปซูลต5างกัน สัดส5วนสารห5อหุ7มต5อน้ำมันหอมระเหยหรือสารแกนกลางล7วนมีผล

ต5อคุณสมบัติทางเคมีกายภาพของไมโครแคปซูลที่ได7 ทั้งนี้ยอมรับกันโดยทั่วไปว5าสัดส5วนสารห5อหุ7มต5อสารแกนกลางที่เหมาะสมควรอยู5

ในช5วง 2:1 ถึง 4:1 เนื่องจากการใช7ปริมาณสารห5อหุ7มน7อย จะทำให7มีประสิทธิภาพในการก5ออิมัลชันและประสิทธิภาพในการกักเก็บน้ำมัน

หอมระเหยต่ำ น้ำมันหอมระเหยส5วนใหญ5จึงกระจายอยู5ที่ผิวของผงไมโครแคปซูล จึงไม5มีประโยชน�ในการปกป�องน้ำมันหอมระเหย หรือ

สารแกนกลางจากสภาวะแวดล7อมภายนอกแต5หากมีการใช7ปริมาณสารห5อหุ7มในปริมาณสูงสัดส5วนสารห5อหุ7มต5อสารแกนกลางมากกว5า 

4:1 แม7จะมีประสิทธิภาพในการกักเก็บน้ำมันหอมระเหยสูงแต5การใช7สารห5อหุ7มในปริมาณสูงทำให7ไม5คุ7มทุนในการผลิตเชิงอุตสาหกรรม 

โดยสารห5อหุ7มมีผลโดยตรงต5อคุณสมบัติทางกายภาพของไมโครแคปซูล เช5น ผลต5อความคงตัว ความสะดวกในการขนส5ง ตลอดไปถึง

ความคุ7มทุนในการผลิต ป�จจัยเหล5านี้จึงเป�นป�จจัยท่ีใช7ในการประเมินเพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ�ต5อไป

3. ลักษณะทางสัณฐานวิทยาของไมโครแคปซูล

ลักษณะทางสัณฐานวิทยาเมื่อศึกษาด7วยเคร่ือง Benchtop scanning electron microscope พบว5า ไมโครแคปซูลท่ีมีสารห5อหุ7มด7วย 

GA ผิวมีลักษณะเป�นเกร็ดภายในอนุภาคมีการฝ�งตัวของเม็ดกลมกระจายอยู5ภายใน (Figure 1 A) และไมโครแคปซูลท่ีมีสารห5อหุ7มด7วย 

PVA มีลักษณะผิวขรุขระจับตัวติดกัน มีรูพรุน ส5วนไมโครแคปซูลที่มีสารห5อหุ7มด7วย WPA ที่ผิวมีลักษณะเป�นผงละเอียด กระจายตัวไม5

ติดกัน (Figure 1)

ผลการทดลองและวิจารณ;

1. การพัฒนาไมโครแคปซูลน้ำมันหอมระเหย

จากการศึกษาวิจัยเปรียบเทียบประสิทธิภาพของสารห5อหุ7ม (shell) โดยการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ใช7สารห5อหุ7มที่แตกต5างกัน 3 ชนิด ได7แก5 

PVA, GA และ WPI สามารถพัฒนาไมโครแคปซูลน้ำมันหอมระเหยจากเมล็ดผักชีลาว ได7 3 แบบท่ีมีสารห5อหุ7มท่ีแตกต5างกัน และพบว5าไม

โครแคปซูลน้ำมันหอมระเหยจากเมล็ดผักชีลาว ท้ัง 3 แบบมคีวามแตกต5างกันของคุณสมบัติต5าง ๆ ดังนี้

2. ลักษณะทางกายภาพของไมโครแคปซูล

ลักษณะทางกายภาพภายนอกของไมโครแคปซูลน้ำมันหอมระเหยจากเมล็ดผักชีลาว พบว5า ไมโครแคปซูลที่ใช7สารห5อหุ7มจาก GA มี

ลักษณะเป�นเกล็ด สีขาว และไมโครแคปซูลท่ีห5อหุ7มด7วย PVA มีลักษณะคล7ายโฟม สีขาว ส5วนไมโครแคปซูลท่ีห5อหุ7มด7วย WPI มีลักษณะ

เป�นผงละเอียด สีเหลือง เมื่อตรวจสอบภายใต7กล7องจุลทรรศน�ที่กำลังขยาย 40X GA มีลักษณะเป�นแผ5นเหลี่ยม ใส ผิวขรุขระ PVA มี

ลักษณะเป�นแท5งคล7ายคริสตรัล ใส มีรุพรุน WPI มีลักษณะเป�นแผ5น รูปร5างเป�นเหลี่ยม มีรูพรุน สีเหลือง สอดคล7องกับการรายงาน

ของชโลธรและคณะ พบว5า ไมโครแคปซูลที่ผ5านการแช5เยือกแข็ง เพื่อดึงน้ำออกในขั้นตอนสุดท7ายจะส5งผลให7อนุภาคมีขนาดเล็ก พื้นผิว

ของนุภาคเกิดรูพรุน และไม5เรียบ

4. การทดสอบหมูYฟ[งก\ชันของไมโครแคปซูล

โครงสร7างของไมโครแคปซูล ประกอบด7วย 2 ส5วนหลัก คือ สารแกนกลาง (core หรือ internal phase) และสารห5อหุ7ม (wall หรือ 

coating material) ทำให7เกิดการฟอร�มตัวเป�นไมโครแคปซูล ซึ่งสามารถจำแนกประเภทของไมโครแคปซูลตามโครงสร7างได7 3 ประเภท

คือ โครงสร7างอนุภาคเดี่ยว (Mononuclear), โครงสร7างอนุภาครวม (polynuclear) และโครงสร7างอนุภาคหลายชั้น (matrix) ซึ่งการ

วิจัยครั้งนี้ได7พัฒนาไมโคแคปซูลของน้ำมันหอมระเหยประเภทโครงสร7างอนุภาคหลายชั้น (matrix) ซึ่งอินฟราเรดสเปกโทรสโกป¢ยืนยัน

การมีอยู5ของแกนกลางและส5วนประกอบสารห5อหุ7มของไมโครแคปซูลที่เตรียมไว7แต5ละอัน ซึง่ ATR-FTIR spectra ของน้ำมันหอมระเหย

เมล็ดผักชีลาวจากปรากฏพีคท่ี 1800 cm−1,  1700 cm−1, 1400 cm−1, 1100 cm−1, 800 cm−1 ขณะที&พีคของสารหอ่หุ้ม PVA 

ปรากฏพีคที& 3308 cm−1 (O-H stretching), 2911 cm−1 (C-H stretching) และ 1733 cm−1 (C=O stretching) และพีคอื&นที& 

3287 cm−1 (O=H  stretching),  2911 cm−1 (C=H  stretching)  และ 1599 cm−1 (C=O stretching) [10] สว่นสารหอ่หุ้ม 

GA ปรากฏพีคที& 3275 cm−1 (N=H  stretching),  2927 cm−1 (C=H  stretching) และ 1630 cm−1  (C=O  stretching) 
และ หมูฟั่งก์ชนัของสารหอ่หุ้ม WPI ปรากฏพีคที& 3308 cm−1 (O=H  stretching), 2926 cm−1 (C=H stretching) และ 1642 

cm−1 (C=O stretching)

สรุปผลและเสนอแนะ 

ประสิทธิภาพในการห5อหุ7มของสารห5อหุ7ม 3 ชนิด ต5อน้ำมันหอมระเหยเมล็ดผักชีลาว สารห5อหุ7มที่เหมาะสำหรับการนำมาประยุกต�ใช7

เพื่อยืดอายุและประสิทธิภาพในการออกฤทธ์ิของน้ำมันหอมระเหย พบว5า ไมโครแคปซูลที่มี gum arabic (GA) เป�นสารห5อหุ7มมี

คุณสมบัติเหมาะสมที่สุดเมื่อเทียบกับสารห5อหุ7มชนิดอื่น โดยไมโครแคปซูลท่ีมีสารห5อหุ7มเป�น GA มีลักษณะเป�นเกร็ดละเอียด สีขาว เมื่อ

ตรวจสอบภายใต7กล7อง Benchtop SEM ท่ีกำลังขยาย 500X พบว5า ผิวเรียบ รูปร5างเป�นเกร็ดละเอียด มีการฝ�งตัวของน้ำมันหอมระเหย

ภายในสารห5อหุ7ม การทดสอบหมู5ฟ�งก�ชันของไมโครแคปซูล พบว5า ปรากฏพีคของน้ำมันระเหยและสารห5อหุ7มในเส7นกราฟของไมโคร

แคปซูลซึ่งแสดงให7เห็นว5ามีการกักเก็บน้ำมันหอมระเหยภายในสารห5อหุ7ม จากคุณสมบัติดังกล5าวจึงสามารถสรุปได7ว5า ไมโครแคปซูลใน

สารห5อหุ7มจาก GA มีความสามารถในการนำไปใช7ประโยชน�เพ่ือยืดอายุผลผลิตทางการเกษตรได7ดีกว5าสารห5อหุ7มจาก WPI และ PVA 
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No. Ratio of core : shell Ratio (1:2)

1 Essential oil of Anethum graveolens.: WPI 33.33 : 66.661/ (v/w)

2 Essential oil of A. graveolens.: GA 33.33 : 66.662/(v/w)

3 Essential oil of A. graveolens.: PVA 33.33 : 66.663/(v/w)

1/ = Ratio of essential oil of A. graveolens 100% concentration 10 ml: WPI 20 g. 

2/ = Ratio of essential oil of A. graveolens 100% concentration 10 ml: GA 20 g. 
3/ = Ratio of essential oil of A. graveolens 100% concentration 10 ml: PVA 3 g.

Figure 1. The microcapsule of essential oil from the seed of A. graveolens with different encapsulation substances (shell) A) GA, B) PVA, and C) WPI, under Benchtop SEM at 500X.

Figure 2. ATR- FTIR spectra of A. GA, B) PVA, and WPI shell, blue line is essential oil, yellow line is encapsulation substances (shell) and green line is microcapsule.


