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เครื่องกลั่นนํ้ามันหอมระเหยขนาดเล็ก 
(Portable Steam Distillation Unit) 

 
ดร. สุรัตนวด ี จิวะจินดา1 

 

เครื่องกล่ันนํ้ามันหอมระเหยขนาดเล็กน้ี เปนเครื่องกล่ันนํ้ามันหอมระเหยที่ออกแบบขึ้นเพื่อใชในอุตสาหกรรมครัวเรือน หรือ
อุตสาหกรรมขนาดเล็ก เน่ืองจากเครื่องกล่ันนํ้ามันหอมระเหยในระบบอุตสาหกรรมโดยทั่วไปมักจะมีขนาดใหญ ยากตอการติดตั้ง หรือขน
ยาย และมีราคาแพง สวนชุดเครื่องกล่ันที่ใชในหองปฏิบัติการมักจะมีสวนประกอบที่เปนแกวซ่ึงชํารุดเสียหายไดงาย ไมเหมาะกับการใช
งานในลักษณะของอุตสาหกรรมในครัวเรือนหรือโดยกลุมเกษตรกร 

เครื่องกล่ันนํ้ามันหอมระเหยที่ประดิษฐขึ้นน้ี ใชกล่ันเพื่อสกัดแยกเอานํ้ามันชนิดนํ้ามันหอมระเหย (Volatile oil) ไมใชนํ้ามันพืช
ทั่วไป (Fixed oil) จากสวนที่มีนํ้ามันหอมระเหยสะสมอยูของพืช เชน ใบ ราก ดอก หรือ เน้ือไม ออกแบบใหเปนถังกล่ันชนิดเบ็ดเสร็จถัง
เดียวขนาดเล็กโดยใชระบบการกล่ันดวยนํ้า (Hydro distillation) มีระบบควบคุมอุณหภูมิ และความดัน โดยมีสวนที่ทําการควบแนน 
(Condenser) แยกตางหาก สามารถประกอบ หรือถอดชิ้นสวนออกไดงาย และขนยายไดสะดวก ทําจากเหล็กปลอดสนิมชนิดที่ใชใน
อุตสาหกรรมอาหาร (Stainless steel, Food grade) สามารถทนแรงดันจากภายในไดไมต่ํากวา 3 กิโลกรัมตอตารางเซนติเมตร มี
สวนประกอบทั้งหมดหาสวน ไดแก 1. ถังกล่ัน (Retort) 2. ฝาของถังกล่ัน (Retort cover) 3. ทอนําไอนํ้า (Vapour conduct tube)  
4. ตัวควบแนน (Condenser) 5. ถังรองรับนํ้ามันและแยกนํ้ามัน (Receiver and separator) สวนตางๆ เม่ือนํามาประกอบกันแลวจะได
เครื่องกล่ันตามรูป 

 

 

 

 

 

 

 

 

เครื่องกล่ันนํ้ามันหอมระเหยน้ีไดรับรางวัลที่ 1 ในการประกวดส่ิงประดิษฐคิดคนทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีประจําป 2546 
ของมูลนิธิธนาคารกรุงเทพ รวมกับกระทรวงวิทยาศาสตรเทคโนโลยี และไดทําการยื่นจดอนุสิทธิบัตรตอ กรมทรัพยสินทางปญญาแลวไดรับ
อนุสิทธิบัตรเลขที่ 534 และ 4427 และไดทําการผลิตออกจําหนายแกผูสนใจแลวจํานวนหน่ึง ปจจุบันไดพัฒนาใหประสิทธิภาพดีขึ้นไปอีก
ระดับหน่ึง 

ขอมูลจากการทดลองกลั่นน้ํามันหอมระเหยจากพืชชนิดตางๆ 
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ชนิดของพืช 

ปริมาณผลผลิต 
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เปลือกผลมะนาว 1.97 ใบพลู 0.10 เหงาไพล 1.20 ขิง 0.20 

เปลือกผลมะกรูด 4.60 ใบฝรั่ง 0.20 แฝกหอม (ราก) 0.11 ใบยูคาลิปตัส 0.3-0.5 

กระเพรา 0.10 ใบตะไครหอม 0.60 ดอกมะนาว 0.18 เมล็ดพริกไทยสด 0.50 

โหระพา 0.30 ใบตะไครบาน 0.60 รากผักชี  0.03 ใบแปรงลางขวด 0.27 

รากหญาแพรกหอม 1.47 ใบย่ีหรา 0.06 รากผักชี (แก) 0.10 ใบแมงลัก 0.07 

รากกระชาย 0.24 ดอกจําป 0.13 ใบผักชี 0.08 กานพลู 10.43 

เหงาขม้ิน 0.40 เรว 1.20 เทียนขาวเปลือก 1.00   

* ขอมูลไดจากการทดลองกลั่นวัตถุดิบที่หาซื้อไดจากทองตลาดไมไดควบคุมคุณภาพเพื่อผลิตนํ้ามันหอมระเหย 
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(2) เคร่ืองกล่ัน 
     น้ํามันหอมระเหย 
      รุนปจจุบัน 

(1) เคร่ืองกล่ัน 

น้ํามันหอมระเหย 
 รุนแรก 
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รายละเอียดเครื่องกลั่นนํ้ามันหอมระเหย 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตรเปนเจาของอนุสิทธิบัตรเลขท่ี 534 และ 4427 

 
 เปนเครื่องกล่ันนํ้ามันหอมระเหยโดยระบบการกล่ันดวยนํ้า (Hydro-distillation) ความจุของถังกล่ันมี ขนาด 100 และ 200 ลิตร

โดยประมาณ ประกอบไปดวย 

1. ถังกล่ัน (Retort tank) มีลักษณะเปนทรงบาตรเปนถัง 2 ชั้น ทําดวยเหล็กปลอดสนิม (No.304) หนา 3 มิลลิเมตร ตรงกลาง

ระหวางชั้นบุดวยฉนวนกันความรอน มีสวนที่ใหความรอนและควบคุมความรอนอยูดานลางของตัวถังแยกจากสวนที่บรรจุวัตถุดิบ 

ประกอบดวย Heater ไฟฟา (ใชไฟ 220 โวลล ขนาด 4,500 วัตต) และ silicone oil เพื่อชวยรักษาและกระจายความรอนใหทั่วถึงและ

ประหยัดพลังงาน  

ภายในสวนที่บรรจุวัตถุดิบของถังมีตะแกรงสําหรับก้ันสวนที่บรรจุวัตถุดิบที่อยูดานบนใหแยกจากสวนที่บรรจุนํ้า ตะแกรงสามารถ

ยกเขาออกได ที่กนถังมีชองเปดเพื่อระบายนํ้าทิ้งโดยมีทอระบายเชื่อมตอไประบายออกทางดานขางสวนลางของถังมีวาลวสําหรับปดเปด  

มีระบบเติมนํ้าเขาถังอัตโนมัติโดยใชปมนํ้าขนาด 1 แรงมา  

ฝาปดเปดชองนําวัตถุดิบเขา/ออกอยูบนถังกล่ันคอนไปทางดานบนเพื่องายตอการนําตัวอยางเขาออก มี seal ทําดวยซิลิโคน อยู

ระหวางฝา และตัวถังกล่ัน ดานบนของตัวถังมีลักษณะเปนทรงโดมเตี้ยๆ ดานบนตรงกลางเปดเปนชองระบายไอนํ้าครอบดวยวาลวปดเปด

เพื่อควบคุมการไหลของไอนํ้า และสามารถเชื่อมตอกับทอนําไอนํ้าดวยเกลียววงแหวน ในสวนของถังกล่ันติดตั้งเครื่องวัดความดัน 

(pressure gauge) วาลวนิรภัย (safety valve) ที่จะปลดปลอยไอนํ้าเม่ือความดันเกินขีดความปลอดภัย เม่ือปฏิบัติงานสามารถทนแรงดัน

ไดไมต่ํากวา 3 กิโลกรัมตอตารางเซนติเมตร (Pressure ในการทํางาน = 2kg/cm3) 

 2. ทอนําไอนํ้า (Vapour conduct tube) ปลายทอทั้งสองขางสามารถเชื่อมตอกับชองไอนํ้าออกบนถังกล่ันและตัวควบแนนดวย

เกลียววงแหวน 

 3. ตัวควบแนน (Condenser) เปนรูปทรงกระบอกกลวงปลายปดภายในบรรจุทอนําไอนํ้า สวนปลายทั้งสองดานของทอนําไอนํ้ายื่น

พนออกจากปลายปดของทรงกระบอกกลวงโดยที่ปลายขางหน่ึงทําเปนเกลียวสําหรับเชื่อมตอกับเกลียววงแหวนของทอนําไอนํ้าในสวนที่

สอง สวนปลายอีกดานหน่ึงเปดไวเพื่อใหไอนํ้าและนํ้ามันหอมระเหยที่กล่ันตัวเปนของเหลวไหลผานสูภาชนะรองรับ ดานขางของ

ทรงกระบอกกลวงทั้งดานบนและลางเจาะใหมีทอสําหรับตอเขากับระบบนํ้าหลอเย็นโดยใหนํ้าไหลเขาทางดานลางและไหลออกจากดานบน 

(ควรตอเขากับปมหมุนวนนํ้าหลอเย็นเขาระบบขนาดประมาณ 0.5 แรงมา) 

 4. ตูควบคุมระบบการทํางาน (Control box) มีระบบควบคุมอุณหภูมิแบบดิจิตอล และควบคุมระดับนํ้าในถังกล่ัน 
  5. หอระบายความรอนของนํ้าไหลเวียนในตัวควบแนน (Cooling tower) 
 
 
        ราคา ณ เดือนธันวาคม 2559 

ขนาดความจุถัง 100 ลิตร = 355,000 บาท 

                            (สามแสนหาหมื่นหาพันบาทถวน) 

ขนาดความจุถัง 200 ลิตร = 405,000 บาท 

(สี่แสนหาพันบาทถวน) 
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