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บทที่ 2
ทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
น้ํามันหอมระเหย
น้ํามันหอมระเหย (essential

oil)

เปนผลิตภัณฑธรรมชาติขั้นทุติยภูมิ ซึ่งสวนใหญมี

กระบวนการชีวสังเคราะหมาจากหนวยไอโซพรีน (isoprene unit) 2-3 หนวย เกิดเปนสารกลุมโมโน
เทอรพีน (monoterpene) เซสควิเทอรพีน (sesquiterpene) และสังเคราะหมาจากกรดชิคิมมิค
เกิดเปนสารกลุมฟนิลโปรเพน (phenylpropane)
ขนตอมน้ํามัน เชน วงศโหระพา (Labiatae)

พืชบางชนิดเก็บสะสมน้ํามันหอมระเหยไวใน

พืชบางชนิดเก็บสะสมไวในทอน้ํามัน เชน วงศผักชี

(Umbelliferae) พืชบางชนิดเก็บสะสมไวในชองวางของเนื้อเยื่อขนาดใหญ เชน วงศสม (Rutaceae)
พืชบางชนิดเก็บสะสมไวในเซลลพาเรนไคมาเชน ดอกกุหลาบ และ ดอกมะลิ เปนตน การศึกษาความ
หลากหลายของพืชที่สรางน้ํามันหอมระเหย สะทอนใหเห็นวาน้ํามันหอมระเหยที่พืชสรางขึ้นและ
กระจายในบรรยากาศทําใหมีผลตอการเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศบริเวณใกลเคียง อีกทั้งยังมีผลให
เกิดการเคลื่อนยายถิ่นฐานของสัตวบางชนิด รวมทั้งการเจริญเติบโตของพืชบางชนิดดวย อยางเชน
กรณีศึกษาปาสน เปนตน การที่พืชสรางสารเคมีที่เปนองคประกอบของน้ํามันหอมระเหยและทําให
เกิดกลิ่นตางๆ กันในแตละตน (species) ขึ้นอยูกับองคประกอบทางเคมีตางๆ ที่มารวมกันเขาซึ่ง
แตกตางกันทั้งชนิดและปริมาณ ทําใหเกิดกลิ่นที่แตกตางกัน ชนิดและปริมาณขององคประกอบตางๆ
ในแตละพืชจะคงที่ จึงทําใหเกิดเปนกลิ่นเฉพาะตัว เชน กุหลาบ กระดังงา ราชาวดี เปนตน (นิจศิริ
เรืองรังษี, 2550)
การวิเคราะหน้ํามันระเหยนั้นสามารถจําแนกตามลักษณะการวิเคราะหไดเปนการวิเคราะห
เชิงคุณภาพและการวิเคราะหเชิงปริมาณ ผลการวิเคราะหสามารถทราบถึงองคประกอบทางเคมีวา
ประกอบดวยสารเคมีอะไรบาง ทราบความเขมขน ทราบสัดสวนของสารเคมีชนิดตางๆ ในน้ํามัน
ระเหยนั้น ๆ ซึ่งนําไปสูการกําหนดมาตรฐานและการตรวจสอบมาตรฐานของน้ํามันระเหย วิธีการหรือ
เทคนิควิเคราะหทางเคมีนั้น มีหลายวิธี แตวิธีที่เหมาะสมกับการวิเคราะหน้ํามันระเหย คือ วิธีแกส
โครมาโทกราฟ เพราะวิธีนี้สิ่งที่จะวิเคราะหนั้น ตองสามารถอยูในสภาพแกสไดที่อุณหภูมิเหมาะสม
สวนหัววัดของเครื่องแกสโครมาโทกราฟ (GC detector) มีหลายประเภท แตที่เหมาะกับการแยกและ
ศึก ษาองคประกอบทางเคมี ของน้ํ ามันระเหยซึ่งมักประกอบดวยสารเคมีห ลายสิบชนิดและหลาย
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กลุมสาร คือ แมสสเปกโทรมิเตอร (Mass spectrometer) (นิจศิริ เรืองรังษี, 2550) การใชคา
retention index (RI) รวมกับการใชขอมูลจากแมสสเปกตรัมอาจเปนอีกทางเลือกหนึ่งที่สามารถนํา
ขอมูลจากแกสโครมาโทกราฟมาใชประโยชนในงานประจํา เชน การตรวจสอบความบริสุทธิ์หรือการ
ปลอมปนของนํ้ามันระเหยงาย (Marriott, 2001) ความถูกตองของการวิเคราะหโดยใชคานี้ขึ้นกับ
ความแตกตางของคา retention time ของสารที่สนใจและคา retention time ของสารมาตรฐาน
ดังนั้นการ ใชคา retention index รวมกับขอมูลที่ไดจากแกสโครมาโทกราฟ – แมสสเปกโทรเมทรี
สามารถใชยืนยันชนิดของสารที่แยกออกมาไดและนํามาใชประโยชนได โดยแตละหองปฏิบัติการ
สามารถสราง ฐานขอมูลในสภาวะมาตรฐานไวเปรียบเทียบ ทั้งนี้ คา retention index ยังสามารถใช
เปรียบเทียบผลการ วิเคราะหจากหองปฏิบัติการที่แตกตางกันได โดยตอง คงสภาวะในการวิเคราะห
หรือตัวแปร เชน คุณสมบัติ ของคอลัมน ชนิดและอัตราการไหลของกาซพาที่เหมือนกัน (Babushok,
2007)

รูปที่ 1 เครื่องแกสโครมาโทกราฟ – แมสสเปกโทรเมทรี
ตั ว อย า งของพื ช ที่ มี ก ารศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ องค ป ระกอบของน้ํ า มั น หอมระเหย ได แ ก
ขิง (Zingiberofficinale), ตะไคร (Cymbopogoncitratus) กะเพรา (Ocimum sanctum) และ
อบเชย (Cinnamomuminers) เปนตน (ฐาปนีย หงสรัตนาวรกิจ, 2550) ซึ่งจากขอมูลที่มีการรายงาน
แลวพบวายังไมมีรายงานถึงองคประกอบทางเคมีและปริมาณของน้ํามันหอมระเหยจากใบของตน
กระดูกไกดํา
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แหลงที่มาของน้ํามันหอมระเหย (ฐาปนีย หงสรัตนาวรกิจ, 2550)
น้ํามันหอมระเหยเปนน้ํามันที่สกัดไดจากสวนตางๆของพืช ไดแก ดอก ผล เปลือกผล เมล็ด
ใบราก ลําตนใตดิน เนื้อไม หรือเปลือกไม โดยพืชเหลานี้จะมีบริเวณพิเศษซึ่งทําหนาที่เก็บสะสมสารที่
มีกลิ่นหอม ไดแก
1. เซลลน้ํามัน (Oil cells) หรือเซลลเรซิน (Resin cells) พบไดจากพืชวงศอบเชย
(Lauraceae) พืชวงศขิง (Zingiberaceae) และพืชวงศพริกไทย (Piperaceae)
2. โพรงเก็บน้ํามัน (Oil cavities) หรือถุงน้ํามัน (Oil sacs) พบไดจากพืชวงศสม
(Rutaceae) และพืชวงศชมพู (Myrtaceae)
3. ชองเก็บน้ํามัน (Oil canals) หรือชองเก็บเรซิน (Resin canals) พบไดจากพืชวงศ
ผักชี (Apiaceae/Umbelliferae) และพืชวงศสน (Pinaceae)
4. ทอเก็บน้ํามัน (Oil ducts) พบไดจากพืชวงศ Asteraceae เชน คาโมไมล
5. Glandular hairs พบไดจากพืชวงศกะเพรา (Lamiaceae)
6. Internal hairs พบไดจากพืชวงศกลวยไม (Orchidaceae)
7. บริเวณเซลลเนื้อเยื่อบางๆ รอบพาเรนไคมา (Parenchyma) หรือ Idioblast พบ
ไดจากพืชวงศจําปา (Magnoliaceae)
น้ํามันหอมระเหยสามารถพบในสวนตางๆ ของพืช ไดแก เมล็ด ใบ ดอก ผล เปลือกผล ราก
เนื้อไม กัม หรือเรซิน ดังรายละเอียดในตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 ตารางแสดงแหลงที่มาของน้ํามันหอมระเหยจากสวนตางๆของพืช
สวนของพืชทีใ่ ช

น้ํามันหอมระเหย

องคประกอบหลัก

ประโยชนที่นาํ ไปใช

ผล (fruit)

Coriander

Linalool

Oriental,spicy

Lime

d-limonene

Toiletries,perfumes

Mandarin

d-limonene

French bouquet

Star anise

Anethole

Floral,orientaltyper

Bergamot

Linalyl acetate

Top note

Grapefruit

d-limonene

foods

Lemon

d-limonene

Toiletries,cosmetics

Orange

d-limonene

Perfumes,soaps

Tangerine

d-limonene

perfumes

Cedarwood

Cedrol

Perfumes,soaps

Rosewood

Linalool

Soaps

Sandalwood

Santalol

Fixative

Cassia

Cinnamaldehyde

Spicy note

Cinnamon

Cinnamaldehyde

Oriental type

Angelica

Phellandrene

Musk note

Ginger

Zingeberene

Oriental type

Orris

Myristic acid

Perfumes,soaps

Sassafras

Pinene

Soaps,dental
products

เปลือกผล (rind)

เนื้อไม (wood)

เปลือกไม (bark)

รากเหงา
(root/rhizome)
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ตารางที่ 1 ตารางแสดงแหลงที่มาของน้ํามันหอมระเหยจากสวนตางๆของพืช (ตอ)
สวนของพืชทีใ่ ช

น้ํามันหอมระเหย

องคประกอบหลัก

ประโยชนที่นาํ ไปใช

รากเหงา
(root/rhizome)

Vetiver

Vetivenol

Fixative,soaps

Boronia

β

Calendula

Calendulin

Skin products

Carnation

Eugenol

Floral,oriental types

Clary sage

Linalyl acetate

Soaps

Chamomile

Azulene

Hair products

Hyacinth

Benzyl acetate

Floral type

Jasmine

Benzyl acetate

Floral type

Jonquil

Lasmone

French type
perfume

Lavendin

Linalool

Soaps

Lavender

Linalool

Toiletries,soaps

Mimosa

Anisaldehyde

Floral,oriental type

Neroli

Linalool

Perfumes,cosmetics

Rose

i-citronellol

Perfumes

Sweet basil

Methyl chavical

Perfumes

Thyme

Thymol

Soaps

ดอก (flower)

ที่มา: ฐาปนีย หงสรัตนาวรกิจ, 2550

– ionone

Fruity note
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องคประกอบทางเคมีของน้าํ มันหอมระเหย (ฐาปนีย หงสรัตนาวรกิจ, 2550)
น้ํามันหอมระเหยเปนสารประกอบที่มีสวนผสมซับซอน แตละชนิดประกอบดวย
องค ป ระกอบทางเคมี ห ลายชนิ ด ส ว นใหญ มั ก จะเป น สารประกอบจํ า พวกเทอร พี น ส
(Terpenes) สูตรโดยทั่วไป คือ (C5H8)n สามารถแบงตามองคประกอบทางเคมีได 3 ประเภท
ดังนี้
1. โมโนเทอรพีนส (Momoterpenes) มีอะตอมของคารบอนเปนโครงสราง
หลัก 10 อะตอม เกิดจากการนํา isoprene 2 ตัวมาเชื่อมตอกัน มีทั้งในรูปของสารเรียงตัว
แบบเปนวง เชน limonene พบมากในน้ํามันมะนาวและน้ํามันผิวสม และเรียงตัวแบบไม
เปนวง เชน β-myrcene, linaloolน้ํามันหอมระเหยในกลุมนี้มีคุณสมบัติในการกระตุนระบบ
ประสาท ระงับเชื้อและขับเสมหะนอกจากนี้ยังพบวา มีฤทธิ์ยับยั้งการเจริญของเซลลมะเร็ง
และชักนําใหเกิด apoptosis ไดอีกดวย
2. เสสควิเทอรพีนส (Sesquiterpenes) มีอะตอมของคารบอนเปนโครง
สรางหลัก 15 อะตอม เกิดจากการนํา isoprene
3 ตัวมาเชื่อมตอกัน ตั วอยางเชน
สาร β-caryophyllene พบมากในน้ํามันในฝรั่ง สาร Zingiberene พบมากในน้ํามันสกัดจาก
พืชตระกูลขิงสารในกลุมนี้มีคุณสมบัติตานการอักเสบ ชวยผอนคลาย
3. ฟนิลโพรพีน (Phenylpropenes) มีโครงสรางหลักเปนวงอะโรมาติก
(Aromatic ring) ตอกับอะตอมของคารบอน 3 อะตอม เชน สาร Eugenol/Cinnamic
aldehyde พบในน้ํามันหอมระเหยจากกานพลูอบเชยจีน อบเชยลังกา มีคุณสมบัติในการ
ตานแบคทีเรียและชาเฉพาะที่ (Local anesthetic) สาร Anethole/Estragole พบไดใน
น้ํามันหอมระเหยจากตนจันทนเทศ (Nutmeg) โหระพา (Sweet basil) เปนตนมีคุณสมบัติ
ในการแกอาการเกร็ง
น้ํามันหอมระเหยแตละชนิดจะมีองคประกอบที่มีความหลากหลาย แตสวนใหญพืช
ในวงศเดียวกันจะมีองคประกอบที่คลายกัน เชน น้ํามันหอมระเหยจากพืชวงศสมจะมีสาร
กลุม Monoterpenes โดยเฉพาะ Limonene เปนองคประกอบหลัก ตัวอยางแหลงที่มาของ
น้ํามันหอมระเหยตามองคประกอบทางเคมีแสดงดังตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 แหลงที่มาของน้ํามันหอมระเหยตามองคประกอบทางเคมี
องคประกอบทางเคมี

แหลงที่มา

(Chemical components)

(Example of sources)

Monoterpenes
p-Cymene

Thyme, cumin, frankincense

Limonene

Citrus (lime), lemon, grape fruit, orange, kaffir
lime), dill, celery, caraway, pine needle

Myrcene

Lemongrass, fennel, cypress

α–and β–pinene

Pineneedle, rosemary, frankincense, juniper,
galbunum, cumin

γ-terpinene

Tea tree, marjoram

Sesquiternenes
Chamazulene

German chamomile

Caryophyllene

Geranium, black pepper, hops

Patchouline

patchouli
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ตารางที่ 2 แหลงที่มาของน้ํามันหอมระเหยตามองคประกอบทางเคมี(ตอ)
องคประกอบทางเคมี

แหลงที่มา

(Chemical components)

(Example of sources)

Monoterpenoid aldehydes
Anisaldehyde

Anise, star anise

Cinnamaldehyde

Cinnamon, cassia

Citral(neral and geranial)

Lemongrass, lemon balm (melissa)

Citronellal

Citronella, kaffir lime leaf

Cuminaldehyde

Cumin, cassia, cinnamon

Salicylaldehyde

willow

Monoterpenoid ketones
Carvone

Caraway (D-form), spearmint (L-form),
dill

Fenchone

fennel

β-Damascenone

Rose

β–tonone

Rose, boronia, osmanthus

Isomenthone

Peppermint, geranium, pennyroyal

Menthone

Peppermint, geranium, pennyroyal

Pinocamphone

Hyssop

Pulegone

Pennylroyal, commint, peppermint,
spearmint

Thujone

Sage, thuja, wormwood
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ตารางที่ 2 แหลงที่มาของน้ํามันหอมระเหยตามองคประกอบทางเคมี (ตอ)
องคประกอบทางเคมี

แหลงที่มา

(Chemical components)

(Example of sources)

Monoterpenoid alcohols
α-

Bisabolol

Romam chamomile

Borneol

Rosemary, lavender, frankincense, pines

Citronellol

Geranium, rose, citronella

Geraniol

Geranium, rose, palmarose

Lavendulol

lavender

Linalool

Lavender, rosewood, bergamot, coriander, clary
sage

Menthol

Peppermint, spearmint

Nerol

Rose

Terpinen-4-ol

Tea tree

ที่มา: ฐาปนีย หงสรัตนาวรกิจ, 2550
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วิธีการสกัดน้ํามันหอมระเหย (Methods of Extraction) (Mcguinness H., 2003, ฐาปนีย
หงสรัตนาวรกิจ, 2550, สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย, 2548)
การสกัดน้ํามันหอมระเหยจากพืชธรรมชาติมีหลายวิธีดวยกัน โดยการเลือกวิธีการสกัดน้ํามัน
หอมระเหยจะตองพิจารณาลักษณะและปจจัยตางๆรวมดวย ตัวอยางเชน สวนของพืชที่นํามาสกัด
คุณสมบัติทางเคมีและกายภาพของน้ํามันหอมระเหยที่ตองการ วัตถุประสงคของการนําน้ํามันหอม
ระเหยไปใช ฯลฯ วิธีการสกัดน้ํามันหอมระเหยสามารถแบงออกไดดังตอไปนี้
1. การกลั่น (Distillation)
วิธีนี้เปนวิธีที่นิยมใชกันอยางแพรหลาย เพราะเปนวิธีที่ประหยัดและสามารถใชแยก
น้ํามันหอมระเหยไดเกือบทุกชนิด สิ่งที่สําคัญที่ตองควบคุมในการกลั่น คือ ระยะเวลาและอุณหภูมิ
เพราะจะสงผลถึงคุณภาพและกลิ่นของน้ํามันที่ได การกลั่นแบงออกได 3 วิธี คือ
1) การกลั่นดวยน้ํา (Water distillation / hydrodistillation) นิยมใชกับพืชที่มี
องคประกอบทางเคมีไมสลายตัวเมื่อถูกความรอน โดยการนําพืชที่ตองการกลั่นมาใสในหมอกลั่น แลว
เติมน้ําจนทวมพืช ตมจนน้ําเดือด เมื่อน้ําเดือดระเหยเปนไอ ไอน้ําจะชวยพาน้ํามันหอมระเหยที่อยูใน
เนื้ อ เยื่ อพื ช ออกมา เมื่ อ ผ า นเครื่ อ งควบแน น ไอน้ํ าและไอของน้ํ ามั น หอมระเหยจะควบแน น เป น
ของเหลว ไดเปนน้ําและน้ํามันหอมระเหยแยกออกจากกัน ขอเสียของวิธีนี้ คือ ในกรณีที่ตองกลั่นพืช
ปริมาณมากๆ ความรอนที่ใหสูหมอกลั่นจะไมสม่ําเสมอตลอดทั้งหมอกลั่น กอใหเกิดการไหมหรือการ
สลายตัวขององคประกอบบางชนิดทําใหกลิ่นของน้ํามันหอมระเหยเปลี่ยนไป หรืออาจมีกลิ่นของ
ภาชนะติดมาดวยสําหรับการกลั่นพืชปริมาณนอยๆ ในหองปฏิบัติการ เราสามารถทําได โดยใชชุดกลั่น
ที่ทําจากเครื่องแกว เรียกวา ชุดกลั่นชนิด Clevenger
2) การกลั่นดวยน้ําและไอน้ํา (Water and steam distillation) นิยมใชกับพืชที่มี
องคประกอบทางเคมีสลายตัวเมื่อถูกความรอนโดยตรง ทําโดยนําพืชที่ตองการกลั่นมาวางบนตะแกรง
ที่อยูเหนือหมอตมน้ํา ใหความรอนจนน้ําเดือดกลายเปนไอน้ํา ไอน้ําจะชวยพาน้ํามันหอมระเหยแลว
ควบแนนกลับมาเปนน้ํากับน้ํามันหอมระเหย การกลั่นโดยวิธีนี้ อาจเรียกวา Wet steam พืชที่ใชกลั่น
โดยวิธีนี้จะมีคุณภาพดีกวาวิธีแรก
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3) การกลั่นดวยไอน้ํา (Steam distillation) ทําโดยการนําพืชที่ตองการกลั่นมาวาง
บนตะแกรงที่อยูเหนือหมอกลั่นใหผานความรอนจากไอน้ํา ไอน้ําจะเปนตัวพาน้ํามันหอมระเหยในพืช
ระเหยออกมาอยางรวดเร็ว ขอดีของวิธีนี้คือ ใชเวลากลั่นสั้นและน้ํามันหอมระเหยที่ไดมีคุณภาพและ
ปริมาณสูงกวาสองวิธีแรก พืชที่ไมเหมาะสมในการกลั่นดวยวิธีนี้คือ สวนของพืชที่มีลักษณะบาง เชน
กลีบกุหลาบ ควรใชวิธีการสกัดโดยใชไขมันจะเหมาะสมกวา
2. การสกัดโดยใชตัวทําละลาย (Solvent extraction)
วิธีนี้จะทําใหไดน้ํามันหอมระเหยที่มีความเขมขนสูง (สิริลักษณ มาลานิยม, 2545)
โดยตัวทําละลายที่นิยมใช ไดแก ปโตรเลียมอีเทอร เบนซีนหรือเฮกเซน ซึ่งจะสกัดสารหอมจากพืช
ออกมา ซึ่งจะมีไข สารสีและแอลบูมินออกมาดวย นําสารที่สกัดไดไประเหยไลตัวทําละลายออกที่
อุณหภูมิต่ําภายใตระบบสุญญากาศจะไดสวนที่เรียกวา concrete เราสามารถนํา concrete ไปใชใน
การแต ง กลิ่ น สบู ไ ด แต ไ ม นิ ย มใช ใ นน้ํ า หอมเพราะยั ง ไม บ ริ สุ ท ธิ์ เ พี ย งพอวิ ธี นี้ ไ ม นิ ย มนํ า ไปใช ใ น
อุตสาหกรรมเครื่องสําอางและอาหาร เนื่องจากยังมีสารละลายที่เปนพิษตกคางอยู
3. การบีบหรือการบีบเย็น (Expression/Cold expression)
วิธีนี้มักใชกับพืชตระกูลสม เชน สม มะนาว มะกรูด สมโอ โดยการบีบเปลือกของ
ผลไมทําใหเซลลของพืชแตกออกแลวปลอยน้ํามันออกมา เนื่องจากการสกัดดวยวิธีนี้ไมใชความรอนจึง
ทําใหน้ํามันหอมระเหยที่ไดมีกลิ่นใกลเคียงกับพืชสด แตมีขอเสียคือ น้ํามันที่ไดจะมีปริมาณนอยและไม
บริสุทธิ์
4. การสกัดโดยใชไขมัน (Enfleurage)
วิธีนี้มักใชกับดอกไมกลีบบางจําพวกกุหลาบและดอกมะลิ โดยการนําดอกไมมาวาง
ทับถาดกระจกที่เกลี่ยดวยไขมันสัตวบางๆ เพื่อใหไขมันดูดซับสารหอมจากดอกไม โดยใชเวลาประมาณ
1-3 วันกระบวนการนี้จะทําซ้ําๆกันจนกระทั่งไขมันดูดสารหอมอยางเพียงพอ ไขมันที่ดูดสารหอมนี้
เรียกวา Pommade นํา Pommade ไปละลายในแอลกอฮอลก็จะไดน้ํามันหอมระเหยออกมา ซึ่ง
การผลิตน้ํามันหอมระเหยมักจะสกัดดวยวิธีนี้มากกวา 10%
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5. การสกัดโดยใชคารบอนไดออกไซด (Super-critical carbon dioxide extraction)
วิธีนี้เปนวิธีการสกัดน้ํามันหอมระเหยแบบใหม โดยใชคารบอนไดออกไซดในรูปของเหลว
และแกสภายใตความดันและอุณหภูมิที่สูง โดยใชความดันประมาณ 200atm ที่อุณหภูมิประมาณ
30oC น้ํามันหอมระเหยที่ไดจะมีคุณภาพดีและมีความบริสุทธิ์สูง แตมีขอเสียคือ เครื่องมือมีราคา
แพงมาก
การวิเคราะหหาองคประกอบทางเคมีของน้ํามันหอมระเหย (สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
แหงประเทศไทย, 2548)
น้ํามันหอมระเหยประกอบดวยองคประกอบทางเคมีหลายชนิดแตกตางกันไป ในการ
วิเคราะหหาองคประกอบทางเคมีของน้ํามันหอมระเหย สามารถทําไดหลายวิธี ที่นิยมนํามาใชในการ
วิเคราะห ไดแก
1. แกสโครมาโทกราฟ (Gas Chromatography, GC) เปนวิธีที่นิยมใชในการวิเคราะหหา
องคประกอบทางเคมีของน้ํามันหอมระเหยมากที่สุด คอลัมนที่นิยมใชเปนแบบ Capillary ภายในจะ
บรรจุและเคลือบดวยเฟสนิ่ง (Stationary phase) เชน DB-1, Carbowax, OV-1, OV-101 ฯลฯ
ในการเลือกชนิดของเฟสนิ่งเปนสิ่งที่สําคัญมากเพราะจะมีผลตอประสิทธิภาพในการแยกสารและ
การวิเคราะห หากเลือกไมเหมาะสมอาจเกิดความผิดพลาดและทําใหการวิเคราะหเปนไปไดยาก
เครื่องตรวจวัดที่นิยมใชไดแก FID (The Flame Ionization Detector) ใชสําหรับตรวจและวัด
ปริมาณขององคประกอบทางเคมีของน้ํามันหอมระเหยบางชนิด
2. High Performance Liquid Chromatography (HPLC) เปนเทคนิคอีกชนิดหนึ่งที่
นํามาใชในการวิเคราะหองคประกอบทางเคมีในน้ํามันหอมระเหย แตไมเปนที่นิยมใชมากนัก สวนใหญ
จะใชคอลัมนชนิด normal phase
3. Hyphenated และ Multidimensional gas chromatography Hyphenated หรือ
Multidimensional เปนเทคนิคที่ใชในการวิเคราะหหาองคประกอบทางเคมีของน้ํามันหอมระเหยที่มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น และเกิดขึ้นเมื่อไมนานมานี้ (Prats, MS., and Jimenez, A., 2010) เปนการนํา
เทคนิคตั้งแต 2 เทคนิคขึ้นไปมาวิเคราะหหาองคประกอบของน้ํามันหอมระเหย โดยอาจนําเครื่องมือ
ชนิดเดียวกันมาตอพวงเขาดวยกัน เชน GC-MS เปนเทคนิคที่นิยมใชมากที่สุด เพื่อเปนการตรวจสอบ
และยืนยันผลที่ไดจากการวิเคราะหครั้งแรกดวย GC-FID

17

4. Nuclear Magnetic Resonance Spectroscopy (NMR) เปนเทคนิคที่ใชในการศึกษา
โครงสรางของสารในน้ํามันหอมระเหย โดยดูจากคาการดูดกลืนพลังงานเรโซแนนซของอะตอมของ
โปรตอนและคารบอนในโมเลกุลของสารนั้นๆ
การควบคุมคุณภาพของน้ํามันหอมระเหย
การควบคุมคุณภาพของน้ํามันหอมระเหยทําไดทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ โดยการ
ควบคุมเชิงคุณภาพจะเปนการตรวจสอบคุณสมบัติทางเคมีกายภาพของน้ํามันหอมระเหยซึ่งเปน
ลักษณะเฉพาะตัวของน้ํามันหอมระเหยแตละชนิด เชน
1. ความหนาแนน (Density) หรือความถวงจําเพาะ (Specific gravity)
2. ดัชนีหักเหของแสง (Refractive index)
3. การละลาย (Solubility)
4. การหมุนระนาบของแสงโพลาไรส (Optical rotation)
สวนการควบคุมคุณภาพเชิงปริมาณจะวิเคราะหองคประกอบทางเคมีของน้ํามันหอมระเหย
วิธีวิเคราะหที่นิยมใชไดแก
1. โครมาโทกราฟแบบชั้นบาง (Thin layer chromatography; TLC) เปนวิธีที่งาย
และรวดเร็วสามารถใชวิเคราะหสารไดทั้งเชิงคุณภาพและปริมาณ
2. โครมาโทกราฟแบบแกส (Gas chromatography; GC) เปนวิธีที่ใชในกาวิเคราะห
สารที่ระเหยได สามารถแสดงผลการวิเคราะหที่เปนโครมาโทแกรม (Chromatogram) ที่มีรูปแบบ
เฉพาะตัว
3. โครมาโทกราฟแบบแกส/แมสสเปกตรีเมตรี (Gas

chromatography/Mass

spectrometry; GC/MS) เปนวิธีที่นิยมใชในการวิเคราะหน้ํามันหอมระเหยที่สุดในปจจุบันมีความ
จําเพาะเจาะจงสูง ทําไดรวดเร็ว แตมีขอเสียคือ ตองใชผูที่มีความชํานาญเฉพาะในการทําวิเคราะห
และเครื่องมือมีราคาคอนขางสูง
สวนใหญปญหาของการควบคุมคุณภาพของน้ํามันหอมระเหยมักเกิดจากการที่น้ํามันหอม
ระเหยแตละชนิดมีองคประกอบทางเคมีหลากหลาย มีสูตรโครงสรางที่แตกตางกัน หรือมีสารที่ความ
คลายคลึงกันในปริมาณที่นอยมาก ทําใหการวิเคราะหคอนขางยุงยาก อยางไรก็ตามมีการจัดทําดาน
ระบบมาตรฐานดานคุณภาพของน้ํามันหอมระเหยโดยหนวยงาน หรือองคกรตางๆ เพื่อชวยในการ

18

รับรองความปลอดภัยและคุณภาพของน้ํามันหอมระเหยแตละชนิด ระบบมาตรฐานดานคุณภาพของ
น้ํามันหอมระเหยที่สําคัญ และเปนที่นิยมในปจจุบัน ไดแก
1. The International Organization for Standardization (ISO)
2. The Essential Oil Association of the United State (EOA)
3. The International Fragrance Research Association (IFRA)
4. The Food and Drug Administration of the United State (FDA)
5. The Flavor and Extracts Manufacturers Association of the USA (FEMA)
6. The International Federation of Essential Oils and Aroma Trade
(IFEAT)
ตํารายา เชน British Pharmacopocia (BP), European Pharmacopocia (EP) ไดมี
ขอกําหนดเกี่ยวกับการตรวจสอบคุณภาพของน้ํามันหอมระเหยตางๆ ไดแก
1. ลักษณะทั่วไป เชน สถานะ สี และกลิ่น เปนตน
2. คุณสมบัติทางเคมีชีวภาพ เชน ความหนาแนน ความถวงจําเพาะ ดัชนีความหักเห
ของแสง การละลาย และการหมุนระนาบของแสงโพลาไรส เปนตน
3. องคประกอบทางเคมี เชน การวิเคราะหโลหะหนัก การวิเคราะหสารปลอมปน
เปนตน
บางประเทศมี ข อกํ า หนดสํ า หรั บ ผู ผ ลิ ต น้ํ า มั นหอมระเหยเพื่ อให มี คุ ณ ภาพและมาตรฐาน
เดียวกัน โดยผุผลิตตองจัดทํา Material Safety Data Sheet (MSDS) ซึ่งประกอบดวยขอมูล
ดังตอไปนี้
1. Organoleptic description เชน สีและกลิ่น เปนตน
2. สื่อวิทยาศาสตรของน้ํามันหอมระเหย และแหลงที่มา
3. รายงานผลการวิ เ คราะห อ งค ป ระกอบทางเคมี ข องน้ํ า มั น หอมระเหยโดยวิ ธี
GC/MS
4. คาความถวงจําเพาะ
5. คาดัชนีหักเหของแสง
6. คาการหมุนระนาบของแสงโพลาไรส
7. คา Flash point

19

นอกจากนี้อาจตองมีขอมูลเพิ่มเติม ไดแก Chemical Abstracts Service Registry
(CAS number) และองคประกอบทางเคมีแตละชนิดของน้ํามันหอมระเหย ซึ่งอาจหาขอมูลไดจาก
FEMA
สิ่ ง ที่ ค วรคํ า นึ ง อี ก ประการหนึ่ ง ของคุ ณ ภาพน้ํ า มั น หอมระเหย คื อ การปลอมปน
(Adulteration) การปลอมปนอาจทําโดยการเติมสารบางอยางลงไปเพื่อประโยชนทางการคาซึ่งสงผล
ใหคุณภาพของน้ํามันหอมระเหยต่ํากวามาตรฐาน เชน น้ํามันหอมระเหยจากธรรมชาติอยูในรูปของ
ของแข็งหรือกึ่งแข็ง (Semisolid) เชน กัมเรซิน หรือ absolute เพื่อใหน้ํามันหอมระเหยดังกลาวอยูใน
รูปของเหลวผูผลิตจึงเติมตัวทําละลายบางชนิดลงไป เชน benzyl

benzoate,

propylene

glycol,triethy citrate, isopropyl myristateเปนตน อยางไรก็ตามการตรวจสอบการปลอมปนใน
เบื้องตน อาจสังเกตจากลักษณะทางกายภาพของน้ํามันหอมระเหย เชน สีขุนมัว ความหนืดเปลี่ยนไป
กลิ่นแตกตางจากเดิม ถาตองการขอมูลการปลอมปนที่ชัดเจนตองสงไปวิเคราะหองคประกอบทางเคมี
ของน้ํามันระเหยโดยวิธี GC/MS ก็จะพบวามีโครมาโทแกรมที่แสดงถึงสารปลอมปนได
คุณสมบัติของน้ํามันหอมระเหยจากพืชแตละวงศ (ฐาปนีย หงสรัตนาวรกิจ, 2550)
จากที่ ท ราบกั น ว า น้ํ า มั น หอมระเหยเป น น้ํ า มั น ที่ ส กั ด ได จ ากส ว นต า งๆของพื ช ได แ ก
ดอก ผล เปลือกผล เมล็ด ใบ ราก ลําตนใตดิน เนื้อไม หรือเปลือกไม โดยพืชที่มีคุณสมบัติในการให
น้ํามันหอมระเหยมีหลากหลายวงศ ตัวอยางเชน
1. พืชวงศกะเพรา (Lamiaceae/Labiatae) เปนวงศที่ใหน้ํามันหอมระเหยมากที่สุด
พืชในวงศนี้ไดแก กะเพรา โหระพา ลาเวนเดอรเปเปอรมินทโรสแมรี่ ไธม พิมเสน เปนตน น้ํามันที่ได
สวนใหญมักมาจากใบ มีคุณสมบัติในการระงับเชื้อ ลดอาการปวดเกร็งของกลามเนื้อเรียบ พืชวงศนี้
เปนพืชที่มีความปลอดภัยสูง ยกเวนน้ํามันเสจ (Sage oil) และน้ํามันฮิสสอพ (Hyssop oil) เพราะมี
องคประกอบพวกคีโตนหากไดรับในปริมาณที่มากเกินไปจะทําใหเปนพิษตอระบบประสาท
2. พืชวงศอบเชย (Lauraceae) ไดแก อบเชย การบูร ใบเบย เปนตน พืชวงศนี้จะมีกลิ่น
แรง (Strong odor) และมีกลิ่นฉุน (Penetrating odor) ชวยทําใหเบิกบาน (Uplift) แตพืชในวงศ
สวนใหญทําใหเกิดพิษสูง เชน ใบเบย ขี้เหล็ก หรือ Sasafias
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3. พืชวงศชมพู (Myrtaceae) ไดแก กานพลู ยูคาลิปตัส เสม็ดขาว ทีทรี น้ํามันเขียว
เปนตน สวนใหญมาจากใบซึ่งมีคุณสมบัติในการระงับเชื้อ โดยเฉพาะในระบบทางเดินหายใจ ตานไวรัส
(Antiviral) ฝาดสมาน (Antringent) และบํารุงกําลัง (Tonic) แตมีขอควรระวังในการใชคือ อาจทําให
เกิดการระคายเคืองผิวหนัง
4. พืชวงศมะลิ (Oleaceae) ไดแก มะลิซอน มะลิลา น้ํามันมะลิที่ใชกันจะเปนสวนของ
Absolute หรือเปนสารสังเคราะหของ Jasmones น้ํามันมะลิมีคุณสมบัติชวยคลายกลามเนื้อ
(Relaxant)
5. พืชวงศพริกไทย (Piperaceae) ไดแก พริกไทยดํา มีคุณสมบัติระงับปวด (Analgesic)
ขับเสมหะ (Expectorant) บํารุงกําลังและกระตุนระบบประสาท (Nerve-stimulant)
6. พืชวงศหญา (Poaceae/Gramineae) ไดแก ตะไคร ตะไครหอม แฝกหอม เปนตน
น้ํามันหอมระเหยจากพืชวงศนี้มีคุณสมบัติตานการอักเสบและบํารุงกําลัง มีรายงานวา แฝกหอมชวย
กระตุนระบบประสาทและระบบภูมิคุมกัน (Immune system)
7. พืชวงศกุหลาบ (Rosaceae) พืชในวงศนี้ชนิดที่ใหน้ํามันหอมระเหย คือ Rose otto
โดยกลิ่นของน้ํามันกุหลาบที่ไดจากการกลั่นดวยไอน้ําจะมีความหอมหวานนอยกวาที่ไดจากการสกัด
ดวยตัวทําละลาย ซึ่งน้ํามันหอมระเหยที่ไดจากการกลั่นจะนํามาใชประโยชนทางการแพทยมากกวา
8. พืชวงศสม (Rutaceae) น้ํามันหอมระเหยจากพืชวงศนี้มีที่มาหลายแหลง ไดแก บริเวณ
เปลือกผลไดจากสม มะกรูด มะนาว สมโอ เปนตน บริเวณใบและดอก ไดจาก Bitter orange (Citrus
aurantiumvar. amara)
9. พืชวงศขิง (Zingiberaceae) ไดแก ขิง ขา ขมิ้นชัน ขมิ้นขาว ไพล ไพลดํา ฯลฯ พืชใน
วงศนี้มีลักษณะพิเศษตรงที่ทุกสวนของตนจะมีกลิ่นของน้ํามันหอมระเหยอยู บางชนิดมีคุณสมบัติใน
การตานอนุมูลอิสระ

ฤทธิ์ทางชีวภาพของน้ํามันหอมระเหย (ฐาปนีย หงสรัตนาวรกิจ, 2550)
น้ํามันหอมระเหยเขาสามารถเขาสูรางกายโดยวิธีสุคนธบําบัดมี 3 วิธีคือ ผานทางผิวหนัง
ผานทางระบบทางเดินหายใจหรือการสูดดม (Mcguinness, H., 2003) และการรับประทาน (วิธีการ
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รับประทานไมนิยมมากนัก จะพบมากในประเทศฝรั่งเศสเทานั้น) หลังจากน้ํามันหอมระเหยเขาสู
รางกายแลวก็จะถูกดูดซึมเขาไปและมีผลตอระบบตางๆภายในรางกาย ดังนี้
1. ฤทธิ์ตอระบบประสาท
น้ํามันหอมระเหยมีผลตอทั้งระบบประสาทสวนกลางและสวนนอก (Peripheral
nervous system) โดยสงผลกระตุนระบบประสาททําใหรูสึกตื่นตัว มีกําลัง สดชื่น นิยมนํามาใชในผูที่
มีอาการซึมเศรา รูสึกหดหู ออนเพลีย น้ํามันหอมระเหยที่ใช ไดแก น้ํามันมะลิ น้ํามันโรสแมรี่ น้ํามัน
มะนาว
2. ฤทธิ์ตานจุลชีพ (Antimicrobial effects)
- ฤทธิ์ ตา นแบคที เ รีย น้ํามั นหอมระเหยประเภทนี้มีอ งคป ระกอบสํ าคัญ ประเภท
สารประกอบฟนอลสารประกอบแอลดีไฮด สารประกอบแอลกอฮอล สารประกอบเอสเทอรและ
สารประกอบคีโตน โดยสาร terpenoids จะยับยั้งการทํางานผนังเซลลของเชื้อโดยยับยั้งการสงผาน
อิเลคตรอน การเคลื่อนยายโปรตีนตลอดจนปฏิกิริยาตางๆของเอนไซมทําใหเซลลตายได
- ฤทธิ์ตานเชื้อรา มีองคประกอบสําคัญของสารประกอบแอลดีไฮด น้ํามันหอมระเหย
ชนิดนี้ไดแกน้ํามันเทียนสัตตบุศย น้ํามันเทียนขาวเปลือก น้ํามันทีทรี น้ํามันขาวเปลือก
- ฤทธิ์ตานไวรัส องคประกอบสําคัญไดแก anethole, β-caryophyllene, carvone,
cinnamic aldehyde,citralเปนตน น้ํามันหอมระเหยชนิดนี้ไดแก น้ํามันอบเชยจีน น้ํามันอบเชย
ลังกา น้ํามันสะระแหน ฯลฯ
3. ฤทธิ์ตอระบบทางเดินอาหาร
น้ํามันหอมระเหยที่ใ ชใ นระบบทางเดิ นอาหารไดม าจากพื ชในวงศก ะเพรา เชน
กะเพรา โหระพาสะระแหน ไธม พิมเสน พืชวงศผักชี และพืชวงศสม
4. ฤทธิ์ตอระบบทางเดินหายใจ
ช ว ยละลายเสมหะ ขั บ เสมหะ แก ไ อ บรรเทาอาการคั ด จมู ก ช ว ยลดการคั่ ง
(Decogestant) กระตุนระบบทางเดินหายใจ องคประกอบของน้ํามันหอมระเหยที่มีคุณสมบัติในการ
ละลายเสมหะไดแก สารพวกคีโตน เชน Carvone, Menthoneไดแก น้ํามันยูคาลิปตัส น้ํามันสน
น้ํามันไธม น้ํามันสะระแหน

22

5. ฤทธิ์ตอระบบกลามเนื้อและขอตอ
น้ํามันหอมระเหยจะทําหนาที่ในการเพิ่มการไหลเวียนของเลือดบริเวณที่มีเลือดคั่งอยู
ทําใหลดอาการบวมหรืออักเสบได โดยน้ํามันหอมระเหยที่มีคุณสมบัติตานการอักเสบมีองคประกอบที่
สําคัญคือ azulene,chamazulene, (-)-α-bisabololเปนตน น้ํามันหอมระเหยเหลานี้ไดแก น้ํามันคา
โมไมล น้ํามันสะระแหนน้ํามันสน น้ํามันยูคาลิปตัส
6. ฤทธิ์ตอระบบไหลเวียนเลือด หัวใจและหลอดเลือด
ชวยกระตุนการไหลเวียนเลือดสงผลใหหัวใจและสมองทํางานไดดี น้ํามันหอมระเหย
ที่ใชไดแกน้ํามันกุหลาบ น้ํามันกานพลู น้ํามันโรสแมรี่ เปนตน สวนน้ํามันที่ชวยลดอาการปวดไมเกรน
ทําใหหลอดเลือดขยาย บางชนิดยังสามารถลดความดันเลือดในผูที่มีภาวะเครียดไดคือ น้ํามันลาเวน
เดอร น้ํามันกระดังงาน้ํามันดอกสม เปนตน
7. ฤทธิ์ตอระบบตอมไรทอและฮอรโมน
น้ํามันหอมระเหยบางชนิดมีหนาที่คลายฮอรโมนภายในรางกาย ตัวอยางเชน น้ํามัน
เที ย นข า วเปลื อ กน้ํ า มั น เสจ ช ว ยทํ า ให เ ซลล ผิ ว หนั ง มี ค วามชุ ม ชื่ น ซึ่ ง ทํ า หน า ที่ ค ล า ยกั บ ฮอร โ มน
เอสโตรเจน (Estrogen) และน้ํามันกระดังงา ชวยเพิ่มการหลั่งไขมันที่ผิวหนัง ซึ่งเปนสาเหตุใหหนามัน
หรือเปนสิว ทําหนาที่คลายกับฮอรโมนแอนโดรเจน จากหนาที่ที่คลายคลึงกันนี้ทําใหเราสามารถนํา
น้ํามันหอมระเหยมาใชในการบําบัดอาการผิดปกติที่เกิดจากฮอรโมนเพศได
รูปแบบการใชประโยชนจากพืชเครื่องเทศและน้ํามันหอมระเหย
ในระดับครัวเรือนมนุษยใชประโยชนจากพืชเครื่องเทศทั้งในรูปผลิตผลสด และผลิตผล
อบแหง โดยอาจใชทั้งตน ทั้งชิ้น บดหยาบ บดละเอียด แตในระดับอุตสาหกรรมมนุษยใชประโยชนใน
รูปผลิตภัณฑจากการแปรรูปขั้นตน เชน รูปน้ํามันหอมระเหย (Essential oil) ที่ไดจากการกลั่นดวยไอ
น้ํ า หรื อ กลั่ น ด ว ยก า ซเฉื่ อ ยประเภทก า ซคาร บ อนไดออกไซด หรื อ ในรู ป สารสกั ด (Extraction,
Pressing และ Enfleurage) ซึ่งมีเทคนิควิธีการในรายละเอียดคอนขางมาก ดังจะไดกลาวตอไป
น้ํามันหอมระเหยเปนกลุมของสารอินทรียในพืชที่มีคุณสมบัติระเหยไดงายที่อุณหภูมิหอง
เนื่ อ งจากมี จุ ด เดื อ ดต่ํ า มี ส ารอิ น ทรี ย ห ลายชนิ ด ผสมกั น อยู ใ นปริ ม าณ จํ า นวนชนิ ด ของสาร และ
อั ต ราส ว นของสารที่ ผ สมกั น อยู แตกต า งกั น ออกไปขึ้ น กั บ ชนิ ด ของพื ช ฤดู ก าล ระยะพั ฒ นาการ
(เชน ระยะใบ ระยะออกดอก ระยะผลแก เปนตน) สารอินทรียเหลานี้นอกจากใหกลิ่นหอมเฉพาะตัว
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แลวสารบางชนิดมีคุณสมบัติยับยั้งการเจริญเติบโตของจุลินทรียได หรือฆาแมลงไดบางชนิดมีรสชาติ
เผ็ด ขม หวาน ดังนั้นจึงทําใหมีการนําน้ํามันหอมระเหยจากพืชเครื่องเทศไปใชประโยชนในหลาย
รูปแบบ ไดแก
1. ยารักษาโรค นําไปใช 5 รูปแบบไดแก
1.1) ยารักษาโรคผิวหนัง ดวยน้ํามันหอมระเหยที่มีคุณสมบัติในการควบคุมเชื้อรา
(Germicide) เชน Allicin ในน้ํามันหอมระเหยจากกระเทียมใชรักษาโรคกลาก เกลื้อน หิด ไดดี
1.2) เปนยากระตุนการไหลเวียนของโลหิต น้ํามันหอมระเหยจากพืชบางชนิดมีฤทธิ์
ทําใหเกิดการระคายเคืองกับ cell epidermis ในรางกายมนุษย ทําใหรางกายเกิดการปรับตัวโดยสูบ
ฉีดโลหิตผานไปบริเวณที่ระคายเคืองเพื่อใหสารระคายเคืองเจือจางลง จึงมีประโยชนมากและใชเปนยา
ไดหลายชนิด เชน
- ทําเปนยากระตุนระบบยอยอาหาร หรือ ระบบการทํางานตาง ๆ ของอวัยวะภายใน
เชน สาร Piperin จากพริกไทย
- แกอาการเมื่อยลา เนื่องจากกลามเนื้อทํางานในสภาพ anaerobic เกิดการสะสม
lactic acid ในกลามเนื้อ จึงตองสงผาน O2 ไปบริเวณนั้นเพื่อให lactic acid ลดลง น้ํามันหอมระเหย
ดังกลาวออกฤทธิ์ โดยทําใหกลามเนื้อเกิดการระคายเคืองกระตุน ใหรางกายสูบฉีดโลหิตที่มี O2 ไปยัง
เซลลที่เกิดอาการระคายเคือง ตัวอยางสารดังกลาวไดแก สาร capsaicin จากพริก ในครีมทาถูนวด
ของนักกีฬา
1.3) เปนยาขับลม โดยน้ํามันหอมระเหยมีคุณสมบัติเปนของเหลวที่มีจุดเดือดต่ํา
เปลีย่ นสภาวะจากของเหลวเปนแกสไดงายถาอุณหภูมิสูง เกิน 35 องศาเซลเซียส เมื่อเขาไปในรางกาย
ที่มีอุณหภูมิสูงถึง 37 องศาเซลเซียสก็จะระเหยเปนไอ รางกายจึงปรับตัวโดยการขับลม
1.4) เปนยา Antiseptic จึงชวยรักษาอาการทองเสีย เนื่องจากการติดเชื้อและชวย
รักษาความสะอาดในชองปาก ใชเปนยารักษาแผลในปากและยาแกไอตางๆ และผลิตภัณฑฉีดพนใน
หองผูปวยในโรงพยาบาลและในเครื่องทําความเย็น ตัวอยางเชน ยากระตุนการขับเสมหะใชรักษา
หลอดลมอักเสบ (น้ํามันหอมระเหยจากยูคาลิปตัส)
1.5) ใชเปนตัวยา เชน ในยารักษาโรคผิวหนังอักเสบ โรคผมรวง (Hair
stimulant)

growth

โดยไปกระตุ นการไหลเวียนของโลหิต ใชเปนยารักษาอาการโรค Rhumatism

(ใช Mustard oil) ใชเปน Antimicrobiotic (เชน Listerine) ใชเปนยาแกลม ใชรักษาโรคหลอดลม
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โดยไปกระตุนการขับเสมหะ (ใชน้ํามันยูคาลิปตัส) บางชนิดใชหยอดทางจมูกแกหลอดลมอักเสบ
(ใช Pepermint oil) พวกลูกเหม็น (Insect repelant) ใชน้ํามัน Citronilla (จากสม) น้ํามันจาก
Angellica ใชเปนตัวยากระตุนการยอยอาหารในกระเพาะ น้ํามันที่สกัดไดจากเมล็ดผักชี ใชรักษา
อาการปวดทอง ปจจุบันนิยมใชในยานวดและ Aromatherapy นอกจากนี้ก็ใชเปน Germicide ลด
การเจริญของจุลินทรีย เชน กานพลู ใชทํายาดับกลิ่นในวงการอุตสาหกรรมทางการแพทยตางๆ
2. อาหาร
การใชประโยชนในอาหารเนื่องจากคุณลักษณะในเรื่องกลิ่นและรส จึงมีการใชพืช
เครื่องเทศมากในการทําอาหาร ทั้งนี้เพื่อเปนเครื่องชูรส และชวยทําใหกลิ่นของอาหารนารับประทาน
มากขึ้น โดยใชในการทําอาหารประจําวัน ทําอาหารกระปอง อาหารผง อาหารบรรจุหลอด อาหาร
สําเร็จรูป ขนมหวานตางๆ เปนตน
รสชาติที่พืชเครื่องเทศชวยเพิ่มใหกับอาหารมีหลายรูปแบบ ดังนี้
ก. รสเผ็ดหรือฉุน เชน capsaicin ในพริก piperin ในพริกไทย
ข. รสขม พบในพวก Alkaloid ที่มี N เปนองคประกอบ และ Glycoside บางชนิด
ค. รสเปรี้ยว เนื่องจากมีกรด
ง. รสหวาน เปนสารประเภท Glycoside
จ. กลิ่นหอม เชน ผักชี หอม กระเทียม
ฉ. รสเย็นซา เชน menthol ใน Peppermint
นอกจากคุณ คาทางด านการปรุงรสดังกลาว พืชเครื่องเทศยังมีคุณคาทางอาหารดวย
เพราะองคประกอบทั้ง แปง น้ําตาล โปรตีน ไขมัน วิตามิน และแรธาตุบางชนิด ซึ่งชนิดและปริมาณก็
จะมีแตกตางกันไปตามชนิดของเครื่องเทศนั้นๆ รวมทั้งพันธุและแหลงที่ปลูก
ตัวอยางแรธาตุที่สําคัญในพืชเครื่องเทศไดแก Na ซึ่งจะมีอยูประมาณ 0.1 % นิยมใชผสม
ในอาหารใหคนไขที่มีปญหาจากการบริโภคคลอรีน (Cl-) หรือคนไขที่มีโรคความดันโลหิตสูง ซึ่งจะ
บริโภคเกลือแกงไมได จึงมักขาดธาตุ Na ไดงาย
นอกจากนี้ยังเชื่อวาพืชเครื่องเทศมีฤทธิ์เปนยาชูกําลัง เปนตัวเรียกน้ํายอย และเปนยา
กระตุนความรูสึกทางเพศดวย น้ํามันหอมระเหยหลายชนิดมีองคประกอบเปนสารใหกลิ่นและรส
ธรรมชาติไปพรอมๆ กัน จึงมีการนําไปใชในการปรุงแตงกลิ่นรสชาติอาหาร โดยเฉพาะอาหารสําเร็จรูป
ซึ่งไมตองการใหมีชิ้นสวนของเนื้อเยื่อพืช ปรากฏใหเห็นในอุตสาหกรรมเราเรียกสารใหกลิ่นและรสชาติ
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นี้วา “Flavoring agent”เปนชนิดของผลิตภัณฑจากน้ํามันหอมระเหยที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจ
เพิ่มมากขึ้นในประเทศไทย เนื่องจากความสําคัญทางเศรษฐกิจของอาหารสําเร็จรูปเพื่อการสงออก
เชน
- อาหารประเภทเสนบะหมี,่ กวยเตี๋ยว รสตมยํา มีกลิ่นขามะกรูด มีแนวโนมสําคัญ
ทางเศรษฐกิจมากขึ้นเรื่อยๆ
- ในเครื่องดื่ม เชน น้ําตะไครน้ําฝรั่ง
- ในวุนมะพราวออน ตัวใหกลิ่นของมะพราวไดมาจากการสกัดน้ํามันหอมระเหยจาก
เผือก
- ลิ้นจี่กระปองใสสารปรุงแตงกลิ่นและรสชาติ ไดจากการผสมสารสกัดจากพืชหลาย
ชนิด
- น้ําพริกแมงดา เปนสารใหกลิ่นที่ไดจากการผสมน้ํามันหอมระเหยจากพืชหลายชนิด
3. เครื่องดื่ม
การใช ประโยชน ใ นอุ ตสาหกรรมเครื่ อ งดื่ ม นิ ย มใช ใ นลั ก ษณะปรุ ง แต ง กลิ่ นของ
เครื่องดื่ม เชน Ginger beer, Cinnamon coffee, Chamomile tea หรือ Vanilla coffee
เปนตน ในกระแสโลกปจจุบันที่หันกลับมาดื่มน้ําสมุนไพรเพื่อสุขภาพกันมากขึ้น ทําใหเกิดผลิตภัณฑ
เครื่องดื่มสุขภาพสมัยใหมจํานวนมากจากพืชเครื่องเทศ เชน น้ํามะนาว น้ําตะไคร น้ําชาสมุนไพรที่มี
สวนผสมของ Chamomile, กานพลู, มินต และขิง เปนตน
4. เครื่องสําอาง
ในกรณีของการใชประโยชนในอุตสาหกรรมเครื่องสําอางและผลิตภัณฑเพื่อสุขภาพ
ของบุ รุ ษ - สตรี นั บ ว า เป น อุ ต สาหกรรมที่ ส ง เสริ ม ให มี ก ารใช ป ระโยชน จ ากพื ช สมุ น ไพรในเชิ ง
อุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นอยางมาก ทั้งในรูปแบบของยาสีฟน สบู ยาสระผม ครีมนวดผม ครีมนวดตัว
สเปรย ร ะงั บ กลิ่ น ตั ว - กลิ่ น ปาก และอื่น ๆ อีก มากมาย ทั้ง นี้ โ ดยอาศั ย ประโยชน จ ากกลิ่น หอม
เฉพาะตัวของเครื่องเทศ และคุณสมบัติการยับยั้งการเจริญเติบโตของจุลินทรียของสารใหกลิ่นหอม
ของพืชน้ํามันหอมระเหยจากพืชเครื่องเทศนั่นเองมักไดจากดอกไม การที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจ
นอยกวาพืชอื่นๆ เพราะมีปญหาถาใชวัตถุดิบจากน้ํามันหอมระเหยจากตนพืชโดยตรง เนื่องจาก
องค ประกอบทางเคมี ที่ เปลี่ ยนไปใน แตล ะชุด จะทําใหคุ ณภาพของน้ํ ามัน หอมระเหยที่ไ ดไม คงที่
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ในทางปฏิบัติอุตสาหกรรมเครื่องสําอางจึงนิยมใชวัตถุดิบน้ํามันหอมระเหยที่ถูกทําใหบริสุทธิ์โดยผาน
ทางโครมาโตกราฟฟ หรือใชน้ํามันหอมระเหยที่ไดจากการสังเคราะหสารตั้งตนชนิดตางๆ ทั้งที่เปนสาร
ธรรมชาติ หรือสารเคมี ในกรณีที่เปนสารธรรมชาติบริสุทธิ์ กระบวนการทําใหบริสุทธิ์จะทําใหตนทุนสูง
จึงนิยมใชเฉพาะเครื่องสําอางที่มีราคาแพง ในเครื่องสําอางราคาถูก หรือปานกลางมักใชน้ํามันหอม
ระเหยที่เปนสารสังเคราะหมากกวา
5. วัตถุดิบในการสังเคราะหสารชนิดอื่นๆ
น้ํามันหอมระเหยจากอบเชย กานพลู มีปริมาณ Eugenol มากใชเปนวัตถุดิบในการ
สังเคราะห Vanillin, Vitamin A ได
ลักษณะทางพฤกษศาสตร
วงศ Acanthaceae มีลักษณะประจําวงศเปนไมลมลุก ไมพุม ไมตนขนาดเล็ก หรือไมเลื้อย
ไมมีหูใบ ใบ เดี่ยว ติดตรงขามขอบเรียบ เสนใบออกจากสองขางของเสนกลางใบแบบขนนก ดอก ออก
ตามง ามใบ หรื อปลายยอด เป นช อ หรือดอกเดี่ยว มักมีใ บประดับคลายใบหุม ทอกลีบดอก ดอก
สมมาตรดานขาง หรือสมมาตรตามรัศมีดอกสมบูรณเพศ กลีบเลี้ยงเชื่อมติดกัน ปลายแยกเปน 4 แฉก
กลีบดอกโคนเชื่อมติดกันปลายมี 5 แฉก มักแยกเปน 2 ปาก เกสรเพศผูมี 4 อันสั้นสอง ยาวสอง หรือ
มีเพียง2 อัน ติดบนทอกลีบดอก รังไข มี 2 ชองมีไขออน 2-10 หนวยใน 1 ชองผล เปนแบบผลแหง
แตกเมล็ดมี 2 ถึงหลายเมล็ดติดบนกานคลายตะขอ (กองกานดา ชยามฤต,2548)
ลักษณะเดนของวงศ ไดแก ใบเดี่ยวขอบเรียบ ติดตรงขาม ดอกสมบูรณเพศ กลีบดอกโคน
เชื่อมติดกัน ปลายมี 5 แฉก มักแยกเปน 2 ปาก เกสรเพศผูมี 4 อัน สั้นสอง ยาวสอง ติดบนทอกลีบ
ดอก ผลแหงแตก เมล็ดติดบนกานคลายตะขอ (กองกานดา ชยามฤต,2548) ตัวอยางของพืชในวงศ
Acanthaceae ที่ มี ก ารศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ องค ป ระกอบของน้ํ า มั น หอมระเหย ได แ ก เสนี ย ด
(Adhatodavasica) จากการศึกษาองคประกอบของน้ํามันหอมระเหยในใบเสนียดพบ borneol,
ethanonaphthalene เปนตน (Sarkeret al., 2011)
กระดูกไกดํา (Justicia gendarussa Burm. f.) เปนไมพุมขนาดเล็ก จัดอยูในวงศ
Acanthaceae (เต็ม สมิตตินันท, 2557) มีความสูงของตนประมาณ 90-100 เซนติเมตร ลําตนเปน
สีแดงเขมถึงสีดําหรือเปนสีมวง เกลี้ยงมัน ลักษณะของลําตนและกิ่งเปนปลองขอ ดูคลายกับกระดูกไก
โดยมี ข นาดข อ ของลํ า ต น ยาวประมาณ 2.5-3 นิ้ ว ส ว นข อ ของปล อ งกิ่ ง ยาวประมาณ 1-1.5 นิ้ ว
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ใบกระดู ก ไก ดํา ใบเป น ใบเดี่ ย วเรี ย งคู ใบมี ลั ก ษณะเป น รู ป ใบหอก ปลายใบแหลม โคนใบแหลม
ขอบใบเรียบไมมีหยัก ใบมีขนาดกวางประมาณ 1-2 เซนติเมตร และยาวประมาณ 4-14 เซนติเมตร
แผนใบเรียบเงาเปนสีเขียวเขม หนาใบเปนสีเขียวสด สวนหลังใบเปนสีเหลืองอมสีเขียว มีเสนกลางใบ
เปนสีแดงอมดํา สวนกานใบสั้น ดอกกระดูกไกดํา ออกดอกเปนชอบริเวณสวนยอดของตน หรือบริเวณ
ปลายกิ่ง ในชอหนึ่งๆ จะมีความยาวประมาณ 2-3 นิ้ว ดอกมีลักษณะเปนหลอดเล็กๆ ปลายดอกแยก
ออกเปนกลีบ กลีบดอกเปนสีขาวอมเขียวแกมสีชมพู โคนกลีบดอกเชื่อมติดกัน ปลายกลีบแยกเปน
กลีบบนและกลีบลาง กลีบดอกมีลักษณะโคงงอนเหมือนชอน ขางในหลอดดอกมีเกสรเพศผู 2 อัน โผล
พนขึ้นมาจากหลอด ผลกระดูกไกดํา ผลมีลักษณะเปนฝก มีความยาวประมาณ 1.3-1.5 เซนติเมตร
(วิทย เที่ยงบูรณธรรม, 2546 ; วิทยา บุญวรพัฒน, 2554)

รูปที่ 2 ตนกระดูกไกดํา (Justicia gendarussa Burm. f.)
การใชประโยชนทางยาพื้นบานในมาเลเซียและอินโดนีเซียจะนําใบมาตมกับน้ํากินเปนยาบํารุง
โลหิต นอกจากนี้ยังนําใบสดมาตําผสมกับหัวหอมและเมล็ดเทียนแดง แลวนํามาพอกแกอาการปวด
ศีรษะ (วิทย เที่ยงบูรณธรรม, 2546) ในประเทศไทยใบของตนกระดูกไกดํา ใชรักษาอาการปวดศีรษะ
หืด ช้ําใน ปวดบวมตามขอ รากและใบนํามาตําผสมกัน ใชเปนยาพอกถอนพิษจากจากแมลงสัตวกัด
ตอย เชน พิษงู ผึ้ง ตอ แตนตอย เปนตน (วิทย เที่ยงบูรณธรรม, 2546 ; วิทยา บุญวรพัฒน, 2554)

28

ขอมูลทางเภสัชวิทยา พบวา สารสกัดจากใบของตนกระดูกไกดํามีฤทธิ์ตานอาการอักเสบ
(Kavitha et al., 2011; Rantnasooriya et al., 2007; Mrunthunjaya, 2007) ตานอนุมูลอิสระ
(Subramanian et al, 2012) ตานจุลชีพ (Subramanian et al., 2012) ฤทธิ์แกปวด (Arolciyaraj
et al., 2007) รักษาโรคปวดขอ ขอปวดบวม (Paval et al., 2009; Rantnasooriya et al., 2007;
Mrunthunjaya,

2007) เปนตน นอกจากนั้นยังมีการทดลองนํารากมาตม กับน้ํา หรือแชใ น

แอลกอฮอล หรือใชสกัดดวยแอลกอฮอลฉีดเขาในทองของหนูทดลอง ในปริมาณ 1-2 กรัม ตอน้ําหนัก
1 กิโลกรัม พบวาจะทําใหหนูมีอุณหภูมิในรางกายสูงขึ้น แตถาหากฉีดขาหนูทดลองในปริมาณ 10-20
กรัม ตอน้ําหนัก 1 กิโลกรัม จะมีผลทําใหอุณหภูมิในรางกายของหนูทดลองต่ําลงมาก และมีอาการ
ถายอยางเฉียบพลันและถึงแกความตาย (วิทยา บุญวรพัฒน, 2554) สารสําคัญที่พบในใบของพืชชนิด
นี้ ไดแก O-disubstituted aromatic amines, 2-aminobenzyl alcohol, 2-(2’aminobenzyl)
aminobenzyl alcohol, friedelin (Arolciyarajet al., 2007) stigmasterol, lupeol,
16hydroxylupeol (Uddin et al., 2011; Monika et al., 2012) สารอัลคาลอยด, Juaticin
และน้ํามันหอมระเหย เปนตน (วิทยา บุญวรพัฒน, 2554) จากขอมูลที่มีการรายงานแลวพบวามีการ
กลาวถึงวามีน้ํามันหอมระเหย (วิทยา บุญวรพัฒน, 2554) แตยังไมมีรายงานถึงองคประกอบทางเคมี
และปริมาณของน้ํามันหอมระเหยจากใบของตนกระดูกไกดํา
ดังนั้นการศึกษาครั้งนี้จะทําใหไดทราบถึงองคประกอบทางเคมีและปริมาณของน้ํามันหอม
ระเหยจากใบของตนกระดูกไกดํา ซึ่งสามมารถใชเปนขอมูลพื้นฐานและสามารถนําไปใชประโยชนใน
การศึกษาฤทธิ์ทางยาดานอื่นๆได
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กรอบแนวความคิดของโครงการวิจัย
จากการศึกษาผลงานวิจัยตางๆที่เกี่ยวของกับตนกระดูกไกดํา พบวา ปจจุบันมีการนําใบของ
ตนกระดูกไกดํามาทําเปนสเปรยและน้ํามันกระดูกไกดํา เพื่อใชในการบรรเทาอาการปวดเมื่อย ปวดขอ
ขออักเสบฟกช้ํา แตจากขอมูลที่มีรายงานแลวพบวา ยังไมมีรายงานถึงองคประกอบทางเคมีและ
ปริมาณของน้ํามันหอมระเหยจากใบของตนกระดูกไกดํา ดังนั้นจึงควรมีการศึกษาถึงองคประกอบทาง
เคมีและปริมาณของน้ํามันหอมระเหย เพื่อใชเปนขอมูลพื้นฐานซึ่งจะเปนประโยชนอยางยิ่งในการ
ตรวจสอบน้ํามันหอมระเหยและผลิตภัณฑจากน้ํามันหอมระเหยเพื่อการพัฒนาคุณภาพของน้ํามันหอม
ระเหยและการคุมครองผูบริโภค

เก็บตัวอยางจากแหลงตางๆทั่ว
ประเทศไทย จํานวน
15
แหลง(ระบุชื่อวิทยาศาสตรโดย
ผูเชี่ยวชาญ)

กลั่นน้ํามันหอมระเหย
โดยการตมกับน้ํา
(hydrodistillation)
โดยใช Clevenger
apparatus เปนเวลา
3 ชั่วโมง

วิเคราะหปริมาณของ
น้ํามันหอมระเหย
วิเคราะหองคประกอบ
ทางเคมีของน้ํามันหอม
ระเหยโดยใช GC-MS

