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บทท่ี 2 

ทบทวนเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 

น้ํามันหอมระเหย 

นํ้ามันหอมระเหย (essential oil) เปนผลิตภัณฑธรรมชาติขั้นทุติยภูมิ ซึ่งสวนใหญมี

กระบวนการชีวสังเคราะหมาจากหนวยไอโซพรีน (isoprene unit) 2-3 หนวย เกิดเปนสารกลุมโมโน

เทอรพีน (monoterpene) เซสควิเทอรพีน (sesquiterpene) และสังเคราะหมาจากกรดชิคิมมิค             

เกิดเปนสารกลุมฟนิลโปรเพน (phenylpropane) พืชบางชนิดเก็บสะสมนํ้ามันหอมระเหยไวใน                 

ขนตอมนํ้ามัน เชน วงศโหระพา (Labiatae) พืชบางชนิดเก็บสะสมไวในทอนํ้ามัน เชน วงศผักชี 

(Umbelliferae) พืชบางชนิดเก็บสะสมไวในชองวางของเน้ือเยื่อขนาดใหญ เชน วงศสม (Rutaceae) 

พืชบางชนิดเก็บสะสมไวในเซลลพาเรนไคมาเชน ดอกกุหลาบ และ ดอกมะลิ เปนตน การศึกษาความ

หลากหลายของพืชที่สรางนํ้ามันหอมระเหย สะทอนใหเห็นวานํ้ามันหอมระเหยที่พืชสรางข้ึนและ

กระจายในบรรยากาศทําใหมีผลตอการเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศบริเวณใกลเคียง อีกทั้งยังมีผลให

เกิดการเคลื่อนยายถิ่นฐานของสัตวบางชนิด รวมทั้งการเจริญเติบโตของพืชบางชนิดดวย อยางเชน

กรณีศึกษาปาสน เปนตน การที่พืชสรางสารเคมีที่เปนองคประกอบของนํ้ามันหอมระเหยและทําให       

เกิดกลิ่นตางๆ กันในแตละตน (species) ขึ้นอยูกับองคประกอบทางเคมีตางๆ ที่มารวมกันเขาซึ่ง

แตกตางกันทั้งชนิดและปริมาณ ทําใหเกิดกลิ่นที่แตกตางกัน ชนิดและปริมาณขององคประกอบตางๆ 

ในแตละพืชจะคงที่ จึงทําใหเกิดเปนกลิ่นเฉพาะตัว เชน กุหลาบ กระดังงา ราชาวดี เปนตน (นิจศิริ 

เรืองรังษี, 2550) 

การวิเคราะหนํ้ามันระเหยน้ันสามารถจําแนกตามลักษณะการวิเคราะหไดเปนการวิเคราะห

เชิงคุณภาพและการวิเคราะหเชิงปริมาณ  ผลการวิเคราะหสามารถทราบถึงองคประกอบทางเคมีวา

ประกอบดวยสารเคมีอะไรบาง  ทราบความเขมขน  ทราบสัดสวนของสารเคมีชนิดตางๆ ในนํ้ามัน

ระเหยน้ัน ๆ ซึ่งนําไปสูการกําหนดมาตรฐานและการตรวจสอบมาตรฐานของนํ้ามันระเหย วิธีการหรือ

เทคนิควิเคราะหทางเคมีน้ัน มีหลายวิธี แตวิธีที่เหมาะสมกับการวิเคราะหนํ้ามันระเหย คือ วิธีแกส             

โครมาโทกราฟ เพราะวิธีน้ีสิ่งที่จะวิเคราะหน้ัน ตองสามารถอยูในสภาพแกสไดที่อุณหภูมิเหมาะสม 

สวนหัววัดของเครื่องแกสโครมาโทกราฟ (GC detector) มีหลายประเภท แตที่เหมาะกับการแยกและ

ศึกษาองคประกอบทางเคมีของนํ้ามันระเหยซึ่งมักประกอบดวยสารเคมีหลายสิบชนิดและหลาย              
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กลุมสาร คือ แมสสเปกโทรมิเตอร (Mass spectrometer) (นิจศิริ เรืองรังษี, 2550) การใชคา 

retention index (RI) รวมกับการใชขอมูลจากแมสสเปกตรัมอาจเปนอีกทางเลือกหน่ึงที่สามารถนํา

ขอมูลจากแกสโครมาโทกราฟมาใชประโยชนในงานประจํา เชน การตรวจสอบความบริสุทธ์ิหรือการ

ปลอมปนของน้ํามันระเหยงาย (Marriott, 2001) ความถูกตองของการวิเคราะหโดยใชคาน้ีขึ้นกับ

ความแตกตางของคา retention time ของสารที่สนใจและคา retention time ของสารมาตรฐาน 

ดังน้ันการ ใชคา retention index รวมกับขอมูลที่ไดจากแกสโครมาโทกราฟ – แมสสเปกโทรเมทรี 

สามารถใชยืนยันชนิดของสารที่แยกออกมาไดและนํามาใชประโยชนได โดยแตละหองปฏิบัติการ

สามารถสราง ฐานขอมูลในสภาวะมาตรฐานไวเปรียบเทียบ ทั้งน้ี คา retention index ยังสามารถใช

เปรียบเทียบผลการ วิเคราะหจากหองปฏิบัติการที่แตกตางกันได โดยตอง คงสภาวะในการวิเคราะห

หรือตัวแปร เชน คุณสมบัติ ของคอลัมน ชนิดและอัตราการไหลของกาซพาที่เหมือนกัน (Babushok, 

2007) 

 

 
รูปที่ 1 เครื่องแกสโครมาโทกราฟ – แมสสเปกโทรเมทร ี

 

ตัวอยางของพืชที่มีการศึกษาเกี่ ยวกับองคประกอบของ นํ้ามันหอมระเหย ไดแก                     

ขิง (Zingiberofficinale), ตะไคร (Cymbopogoncitratus) กะเพรา (Ocimum sanctum) และ

อบเชย (Cinnamomuminers) เปนตน (ฐาปนีย หงสรัตนาวรกิจ, 2550) ซึ่งจากขอมูลที่มีการรายงาน

แลวพบวายังไมมีรายงานถึงองคประกอบทางเคมีและปริมาณของนํ้ามันหอมระเหยจากใบของตน         

กระดูกไกดํา  
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แหลงที่มาของน้ํามันหอมระเหย (ฐาปนีย หงสรัตนาวรกิจ, 2550) 

นํ้ามันหอมระเหยเปนนํ้ามันที่สกัดไดจากสวนตางๆของพืช ไดแก ดอก ผล เปลือกผล เมล็ด 

ใบราก ลําตนใตดิน เน้ือไม หรือเปลือกไม โดยพืชเหลาน้ีจะมีบริเวณพิเศษซึ่งทําหนาที่เก็บสะสมสารที่

มีกลิ่นหอม ไดแก 

   1. เซลลนํ้ามัน (Oil cells) หรือเซลลเรซิน (Resin cells) พบไดจากพืชวงศอบเชย 

(Lauraceae) พืชวงศขิง (Zingiberaceae) และพืชวงศพริกไทย (Piperaceae)  

   2. โพรงเก็บนํ้ามัน (Oil cavities) หรือถุงนํ้ามัน (Oil sacs) พบไดจากพืชวงศสม 

(Rutaceae) และพืชวงศชมพู (Myrtaceae) 

   3. ชองเก็บนํ้ามัน (Oil canals) หรือชองเก็บเรซิน (Resin canals) พบไดจากพืชวงศ

ผักชี (Apiaceae/Umbelliferae) และพืชวงศสน (Pinaceae) 

   4. ทอเก็บนํ้ามัน (Oil ducts) พบไดจากพืชวงศ Asteraceae เชน คาโมไมล 

   5. Glandular hairs พบไดจากพืชวงศกะเพรา (Lamiaceae) 

   6. Internal hairs พบไดจากพืชวงศกลวยไม (Orchidaceae) 

   7. บริเวณเซลลเน้ือเย่ือบางๆ รอบพาเรนไคมา (Parenchyma) หรือ Idioblast พบ

ไดจากพืชวงศจําปา (Magnoliaceae) 

นํ้ามันหอมระเหยสามารถพบในสวนตางๆ ของพืช ไดแก เมล็ด ใบ ดอก ผล เปลือกผล ราก 

เน้ือไม กัม หรือเรซิน ดังรายละเอียดในตารางที่ 1 
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ตารางที่ 1 ตารางแสดงแหลงที่มาของนํ้ามันหอมระเหยจากสวนตางๆของพืช 

สวนของพืชทีใ่ช น้ํามันหอมระเหย องคประกอบหลัก ประโยชนที่นาํไปใช 

ผล (fruit) Coriander Linalool Oriental,spicy 

 Lime d-limonene Toiletries,perfumes 

 Mandarin d-limonene French bouquet 

 Star anise  Anethole Floral,orientaltyper 

เปลือกผล (rind) Bergamot Linalyl acetate Top note 

 Grapefruit d-limonene foods 

 Lemon d-limonene Toiletries,cosmetics 

 Orange d-limonene Perfumes,soaps 

 Tangerine d-limonene perfumes 

เนื้อไม (wood) Cedarwood Cedrol Perfumes,soaps 

 Rosewood Linalool Soaps 

 Sandalwood Santalol Fixative 

เปลือกไม (bark) Cassia Cinnamaldehyde Spicy note 

 Cinnamon Cinnamaldehyde Oriental type 

รากเหงา 

(root/rhizome) 

Angelica Phellandrene Musk note 

 Ginger Zingeberene Oriental type 

 Orris Myristic acid Perfumes,soaps 

 Sassafras Pinene Soaps,dental 

products 
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ตารางที่ 1 ตารางแสดงแหลงที่มาของนํ้ามันหอมระเหยจากสวนตางๆของพืช (ตอ) 

สวนของพืชทีใ่ช น้ํามันหอมระเหย องคประกอบหลัก ประโยชนที่นาํไปใช 

รากเหงา 

(root/rhizome) 

ดอก (flower) 

Vetiver 

 

Boronia 

Vetivenol 

 

β – ionone 

Fixative,soaps 

 

Fruity note 

 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 

ที่มา: ฐาปนีย หงสรัตนาวรกิจ, 2550 
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องคประกอบทางเคมีของน้าํมันหอมระเหย (ฐาปนีย หงสรัตนาวรกิจ, 2550)  

นํ้ามันหอมระเหยเปนสารประกอบที่มีสวนผสมซับซอน แตละชนิดประกอบดวย

องคประกอบทางเคมีหลายชนิด สวนใหญมักจะเปนสารประกอบจําพวกเทอรพีนส 

(Terpenes) สูตรโดยทั่วไป คือ (C5H8)n สามารถแบงตามองคประกอบทางเคมีได 3 ประเภท 

ดังน้ี 

1. โมโนเทอรพีนส (Momoterpenes) มีอะตอมของคารบอนเปนโครงสราง

หลัก 10 อะตอม เกิดจากการนํา isoprene 2 ตัวมาเช่ือมตอกัน มีทั้งในรูปของสารเรียงตัว

แบบเปนวง เชน limonene พบมากในนํ้ามันมะนาวและนํ้ามันผิวสม และเรียงตัวแบบไม

เปนวง เชน β-myrcene, linaloolนํ้ามันหอมระเหยในกลุมน้ีมีคุณสมบัติในการกระตุนระบบ

ประสาท ระงับเช้ือและขับเสมหะนอกจากน้ียังพบวา มีฤทธ์ิยับย้ังการเจริญของเซลลมะเร็ง

และชักนําใหเกิด apoptosis ไดอีกดวย 

2. เสสควิเทอรพีนส (Sesquiterpenes) มีอะตอมของคารบอนเปนโครง 

สรางหลัก 15 อะตอม เกิดจากการนํา isoprene 3 ตัวมาเช่ือมตอกัน ตัวอยางเชน                   

สาร β-caryophyllene พบมากในนํ้ามันในฝรั่ง สาร Zingiberene พบมากในนํ้ามันสกัดจาก

พืชตระกูลขิงสารในกลุมน้ีมีคุณสมบัติตานการอักเสบ ชวยผอนคลาย 

  3. ฟนิลโพรพีน (Phenylpropenes) มีโครงสรางหลักเปนวงอะโรมาติก 

(Aromatic ring) ตอกับอะตอมของคารบอน 3 อะตอม เชน สาร Eugenol/Cinnamic 

aldehyde พบในนํ้ามันหอมระเหยจากกานพลูอบเชยจีน อบเชยลังกา มีคุณสมบัติในการ

ตานแบคทีเรียและชาเฉพาะที่ (Local anesthetic) สาร Anethole/Estragole พบไดใน

นํ้ามันหอมระเหยจากตนจันทนเทศ (Nutmeg) โหระพา (Sweet basil) เปนตนมีคุณสมบัติ

ในการแกอาการเกร็ง 

นํ้ามันหอมระเหยแตละชนิดจะมีองคประกอบที่มีความหลากหลาย แตสวนใหญพืช

ในวงศเดียวกันจะมีองคประกอบที่คลายกัน เชน นํ้ามันหอมระเหยจากพืชวงศสมจะมีสาร

กลุม Monoterpenes โดยเฉพาะ Limonene เปนองคประกอบหลัก ตัวอยางแหลงที่มาของ

นํ้ามันหอมระเหยตามองคประกอบทางเคมีแสดงดังตารางที่ 2 
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ตารางที่ 2 แหลงที่มาของนํ้ามันหอมระเหยตามองคประกอบทางเคมี 

องคประกอบทางเคมี 

(Chemical components) 

แหลงที่มา 

(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 แหลงที่มาของนํ้ามันหอมระเหยตามองคประกอบทางเคมี(ตอ) 

องคประกอบทางเคมี 

(Chemical components) 

แหลงที่มา 

(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 แหลงที่มาของนํ้ามันหอมระเหยตามองคประกอบทางเคมี (ตอ) 

องคประกอบทางเคมี 

(Chemical components) 

แหลงที่มา 

(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) 

 การสกัดนํ้ามันหอมระเหยจากพืชธรรมชาติมีหลายวิธีดวยกัน โดยการเลือกวิธีการสกัดนํ้ามัน

หอมระเหยจะตองพิจารณาลักษณะและปจจัยตางๆรวมดวย ตัวอยางเชน สวนของพืชที่นํามาสกัด 

คุณสมบัติทางเคมีและกายภาพของนํ้ามันหอมระเหยที่ตองการ วัตถุประสงคของการนํานํ้ามันหอม

ระเหยไปใช ฯลฯ วิธีการสกัดนํ้ามันหอมระเหยสามารถแบงออกไดดังตอไปน้ี 

 1. การกลั่น (Distillation) 

   วิธีน้ีเปนวิธีที่นิยมใชกันอยางแพรหลาย เพราะเปนวิธีที่ประหยัดและสามารถใชแยก

นํ้ามันหอมระเหยไดเกือบทุกชนิด สิ่งที่สําคัญที่ตองควบคุมในการกลั่น คือ ระยะเวลาและอุณหภูมิ 

เพราะจะสงผลถึงคุณภาพและกลิ่นของนํ้ามันที่ได การกลั่นแบงออกได 3 วิธี คือ 

   1) การกลั่นดวยนํ้า (Water distillation / hydrodistillation) นิยมใชกับพืชที่มี

องคประกอบทางเคมีไมสลายตัวเมื่อถูกความรอน โดยการนําพืชที่ตองการกลั่นมาใสในหมอกลั่น แลว

เติมนํ้าจนทวมพืช ตมจนนํ้าเดือด เมื่อนํ้าเดือดระเหยเปนไอ ไอนํ้าจะชวยพานํ้ามันหอมระเหยที่อยูใน

เน้ือเย่ือพืชออกมา เมื่อผานเครื่องควบแนน ไอนํ้าและไอของนํ้ามันหอมระเหยจะควบแนนเปน

ของเหลว ไดเปนนํ้าและนํ้ามันหอมระเหยแยกออกจากกัน ขอเสียของวิธีน้ี คือ ในกรณีที่ตองกลั่นพืช

ปริมาณมากๆ ความรอนที่ใหสูหมอกลั่นจะไมสม่ําเสมอตลอดทั้งหมอกลั่น กอใหเกิดการไหมหรือการ

สลายตัวขององคประกอบบางชนิดทําใหกลิ่นของนํ้ามันหอมระเหยเปลี่ยนไป หรืออาจมีกลิ่นของ

ภาชนะติดมาดวยสําหรับการกลั่นพืชปริมาณนอยๆ ในหองปฏิบัติการ เราสามารถทําได โดยใชชุดกลั่น

ที่ทําจากเครื่องแกว เรียกวา ชุดกลั่นชนิด Clevenger 

   2) การกลั่นดวยนํ้าและไอนํ้า (Water and steam distillation) นิยมใชกับพืชที่มี

องคประกอบทางเคมีสลายตัวเมื่อถูกความรอนโดยตรง ทําโดยนําพืชที่ตองการกลั่นมาวางบนตะแกรง

ที่อยูเหนือหมอตมนํ้า ใหความรอนจนนํ้าเดือดกลายเปนไอนํ้า ไอนํ้าจะชวยพานํ้ามันหอมระเหยแลว

ควบแนนกลับมาเปนนํ้ากับนํ้ามันหอมระเหย การกลั่นโดยวิธีน้ี อาจเรียกวา Wet steam พืชที่ใชกลั่น

โดยวิธีน้ีจะมีคุณภาพดีกวาวิธีแรก 



15 

 

   3) การกลั่นดวยไอนํ้า (Steam distillation) ทําโดยการนําพืชที่ตองการกลั่นมาวาง

บนตะแกรงที่อยูเหนือหมอกลั่นใหผานความรอนจากไอนํ้า ไอนํ้าจะเปนตัวพานํ้ามันหอมระเหยในพืช

ระเหยออกมาอยางรวดเร็ว ขอดีของวิธีน้ีคือ ใชเวลากลั่นสั้นและนํ้ามันหอมระเหยที่ไดมีคุณภาพและ

ปริมาณสูงกวาสองวิธีแรก พืชที่ไมเหมาะสมในการกลั่นดวยวิธีน้ีคือ สวนของพืชที่มีลักษณะบาง เชน 

กลีบกุหลาบ ควรใชวิธีการสกัดโดยใชไขมันจะเหมาะสมกวา 

 2. การสกัดโดยใชตัวทําละลาย (Solvent extraction) 

   วิธีน้ีจะทําใหไดนํ้ามันหอมระเหยที่มีความเขมขนสูง (สิริลักษณ มาลานิยม, 2545) 

โดยตัวทําละลายที่นิยมใช ไดแก ปโตรเลียมอีเทอร เบนซีนหรือเฮกเซน ซึ่งจะสกัดสารหอมจากพืช

ออกมา ซึ่งจะมีไข สารสีและแอลบูมินออกมาดวย นําสารที่สกัดไดไประเหยไลตัวทําละลายออกที่

อุณหภูมิตํ่าภายใตระบบสุญญากาศจะไดสวนที่เรียกวา concrete เราสามารถนํา concrete ไปใชใน

การแตงกลิ่นสบูได แตไมนิยมใชในนํ้าหอมเพราะยังไมบริสุทธ์ิเพียงพอวิธีน้ีไมนิยมนําไปใชใน

อุตสาหกรรมเครื่องสําอางและอาหาร เน่ืองจากยังมีสารละลายที่เปนพิษตกคางอยู  

 3. การบีบหรือการบีบเย็น (Expression/Cold expression) 

   วิธีน้ีมักใชกับพืชตระกูลสม เชน สม มะนาว มะกรูด สมโอ โดยการบีบเปลือกของ

ผลไมทําใหเซลลของพืชแตกออกแลวปลอยนํ้ามันออกมา เน่ืองจากการสกัดดวยวิธีน้ีไมใชความรอนจึง

ทําใหนํ้ามันหอมระเหยที่ไดมีกลิ่นใกลเคียงกับพืชสด แตมีขอเสียคือ นํ้ามันที่ไดจะมีปริมาณนอยและไม

บริสุทธ์ิ  

 4. การสกัดโดยใชไขมัน (Enfleurage) 

   วิธีน้ีมักใชกับดอกไมกลีบบางจําพวกกุหลาบและดอกมะลิ โดยการนําดอกไมมาวาง

ทับถาดกระจกที่เกลี่ยดวยไขมันสัตวบางๆ เพ่ือใหไขมันดูดซับสารหอมจากดอกไม โดยใชเวลาประมาณ 

1-3 วันกระบวนการน้ีจะทําซ้ําๆกันจนกระทั่งไขมันดูดสารหอมอยางเพียงพอ ไขมันที่ดูดสารหอมน้ี

เรียกวา Pommade นํา Pommade ไปละลายในแอลกอฮอลก็จะไดนํ้ามันหอมระเหยออกมา ซึ่ง           

การผลิตนํ้ามันหอมระเหยมักจะสกัดดวยวิธีน้ีมากกวา 10% 
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 5. การสกัดโดยใชคารบอนไดออกไซด (Super-critical carbon dioxide extraction) 

 วิธีน้ีเปนวิธีการสกัดนํ้ามันหอมระเหยแบบใหม โดยใชคารบอนไดออกไซดในรูปของเหลว

และแกสภายใตความดันและอุณหภูมิที่สูง โดยใชความดันประมาณ 200atm ที่อุณหภูมิประมาณ 

30oC นํ้ามันหอมระเหยที่ไดจะมีคุณภาพดีและมีความบริสุทธ์ิสูง แตมีขอเสียคือ เครื่องมือมีราคา            

แพงมาก 

การวิเคราะหหาองคประกอบทางเคมีของน้ํามันหอมระเหย (สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

แหงประเทศไทย, 2548) 

  นํ้ามันหอมระเหยประกอบดวยองคประกอบทางเคมีหลายชนิดแตกตางกันไป ในการ

วิเคราะหหาองคประกอบทางเคมีของนํ้ามันหอมระเหย สามารถทําไดหลายวิธี ที่นิยมนํามาใชในการ

วิเคราะห ไดแก 

  1. แกสโครมาโทกราฟ (Gas Chromatography, GC) เปนวิธีที่นิยมใชในการวิเคราะหหา

องคประกอบทางเคมีของนํ้ามันหอมระเหยมากที่สุด คอลัมนที่นิยมใชเปนแบบ Capillary ภายในจะ

บรรจุและเคลือบดวยเฟสน่ิง (Stationary phase) เชน DB-1, Carbowax, OV-1, OV-101 ฯลฯ           

ในการเลือกชนิดของเฟสน่ิงเปนสิ่งที่สําคัญมากเพราะจะมีผลตอประสิทธิภาพในการแยกสารและ             

การวิเคราะห หากเลือกไมเหมาะสมอาจเกิดความผิดพลาดและทําใหการวิเคราะหเปนไปไดยาก 

เครื่องตรวจวัดที่นิยมใชไดแก FID (The Flame Ionization Detector) ใชสําหรับตรวจและวัด

ปริมาณขององคประกอบทางเคมีของนํ้ามันหอมระเหยบางชนิด 

  2. High Performance Liquid Chromatography (HPLC) เปนเทคนิคอีกชนิดหน่ึงที่

นํามาใชในการวิเคราะหองคประกอบทางเคมีในนํ้ามันหอมระเหย แตไมเปนที่นิยมใชมากนัก สวนใหญ

จะใชคอลัมนชนิด normal phase 

3. Hyphenated และ Multidimensional gas chromatography Hyphenated หรือ 

Multidimensional เปนเทคนิคที่ใชในการวิเคราะหหาองคประกอบทางเคมีของนํ้ามันหอมระเหยที่มี

ประสิทธิภาพมากขึ้น และเกิดขึ้นเมื่อไมนานมาน้ี (Prats, MS., and Jimenez, A., 2010) เปนการนํา

เทคนิคต้ังแต 2 เทคนิคขึ้นไปมาวิเคราะหหาองคประกอบของนํ้ามันหอมระเหย โดยอาจนําเคร่ืองมือ

ชนิดเดียวกันมาตอพวงเขาดวยกัน เชน GC-MS เปนเทคนิคที่นิยมใชมากที่สุด เพ่ือเปนการตรวจสอบ

และยืนยันผลที่ไดจากการวิเคราะหครั้งแรกดวย GC-FID 
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  4. Nuclear Magnetic Resonance Spectroscopy (NMR) เปนเทคนิคที่ใชในการศึกษา

โครงสรางของสารในนํ้ามันหอมระเหย โดยดูจากคาการดูดกลืนพลังงานเรโซแนนซของอะตอมของ

โปรตอนและคารบอนในโมเลกุลของสารน้ันๆ 

การควบคุมคุณภาพของน้ํามันหอมระเหย 

 การควบคุมคุณภาพของนํ้ามันหอมระเหยทําไดทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ โดยการ

ควบคุมเชิงคุณภาพจะเปนการตรวจสอบคุณสมบัติทางเคมีกายภาพของนํ้ามันหอมระเหยซึ่งเปน

ลักษณะเฉพาะตัวของนํ้ามันหอมระเหยแตละชนิด เชน 

  1. ความหนาแนน (Density) หรือความถวงจําเพาะ (Specific gravity) 

  2. ดัชนีหักเหของแสง (Refractive index) 

  3. การละลาย (Solubility) 

  4. การหมุนระนาบของแสงโพลาไรส (Optical rotation) 

 สวนการควบคุมคุณภาพเชิงปริมาณจะวิเคราะหองคประกอบทางเคมีของนํ้ามันหอมระเหย  

วิธีวิเคราะหที่นิยมใชไดแก 

  1. โครมาโทกราฟแบบช้ันบาง (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) เปนวิธีที่นิยมใชในการวิเคราะหนํ้ามันหอมระเหยที่สุดในปจจุบันมีความ 

จําเพาะเจาะจงสูง ทําไดรวดเร็ว แตมีขอเสียคือ ตองใชผูที่มีความชํานาญเฉพาะในการทําวิเคราะห 

และเครื่องมือมีราคาคอนขางสูง  

สวนใหญปญหาของการควบคุมคุณภาพของนํ้ามันหอมระเหยมักเกิดจากการที่นํ้ามันหอม

ระเหยแตละชนิดมีองคประกอบทางเคมีหลากหลาย มีสูตรโครงสรางที่แตกตางกัน หรือมีสารที่ความ

คลายคลึงกันในปริมาณที่นอยมาก ทําใหการวิเคราะหคอนขางยุงยาก อยางไรก็ตามมีการจัดทําดาน

ระบบมาตรฐานดานคุณภาพของนํ้ามันหอมระเหยโดยหนวยงาน หรือองคกรตางๆ เพ่ือชวยในการ
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รับรองความปลอดภัยและคุณภาพของนํ้ามันหอมระเหยแตละชนิด ระบบมาตรฐานดานคุณภาพของ

นํ้ามันหอมระเหยที่สําคัญ 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

ขอกําหนดเกี่ยวกับการตรวจสอบคุณภาพของนํ้ามันหอมระเหยตางๆ ไดแก 

  1. ลักษณะทั่วไป เชน สถานะ สี และกลิ่น เปนตน 

  2. คุณสมบัติทางเคมีชีวภาพ เชน ความหนาแนน ความถวงจําเพาะ ดัชนีความหักเห

  ของแสง การละลาย และการหมุนระนาบของแสงโพลาไรส เปนตน 

  3. องคประกอบทางเคมี เชน การวิเคราะหโลหะหนัก การวิเคราะหสารปลอมปน 

  เปนตน 

 บางประเทศมีขอกําหนดสําหรับผูผลิตนํ้ามันหอมระเหยเพ่ือใหมีคุณภาพและมาตรฐาน

เดียวกัน โดยผุผลิตตองจัดทํา Material Safety Data Sheet (MSDS) ซึ่งประกอบดวยขอมูล

ดังตอไปน้ี 

  1. Organoleptic description เชน สีและกลิ่น เปนตน 

  2. สื่อวิทยาศาสตรของนํ้ามันหอมระเหย และแหลงที่มา 

3. รายงานผลการวิเคราะหองคประกอบทางเคมีของนํ้ามันหอมระเหยโดยวิธี 

GC/MS  

  4. คาความถวงจําเพาะ 

  5. คาดัชนีหักเหของแสง 

  6. คาการหมุนระนาบของแสงโพลาไรส 

  7. คา Flash point 
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นอกจากน้ีอาจตองมีขอมูลเพ่ิมเติม ไดแก Chemical Abstracts Service Registry                 

(CAS number) และองคประกอบทางเคมีแตละชนิดของนํ้ามันหอมระเหย ซึ่งอาจหาขอมูลไดจาก 

FEMA 

 สิ่ งที่ ควรคํ า นึง อีกประการหน่ึงของคุณภาพนํ้ามันหอมระเหย คือ การปลอมปน 

(Adulteration) การปลอมปนอาจทําโดยการเติมสารบางอยางลงไปเพ่ือประโยชนทางการคาซึ่งสงผล

ใหคุณภาพของนํ้ามันหอมระเหยตํ่ากวามาตรฐาน เชน นํ้ามันหอมระเหยจากธรรมชาติอยูในรูปของ

ของแข็งหรือกึ่งแข็ง (Semisolid) เชน กัมเรซิน หรือ absolute เพ่ือใหนํ้ามันหอมระเหยดังกลาวอยูใน

รูปของเหลวผูผลิตจึงเติมตัวทําละลายบางชนิดลงไป เชน benzyl benzoate, propylene 

glycol,triethy citrate, isopropyl myristateเปนตน อยางไรก็ตามการตรวจสอบการปลอมปนใน

เบ้ืองตน อาจสังเกตจากลักษณะทางกายภาพของนํ้ามันหอมระเหย เชน สีขุนมัว  ความหนืดเปลี่ยนไป 

กลิ่นแตกตางจากเดิม  ถาตองการขอมูลการปลอมปนที่ชัดเจนตองสงไปวิเคราะหองคประกอบทางเคมี

ของนํ้ามันระเหยโดยวิธี GC/MS ก็จะพบวามีโครมาโทแกรมที่แสดงถึงสารปลอมปนได 

 

คุณสมบัติของน้ํามันหอมระเหยจากพืชแตละวงศ (ฐาปนีย หงสรัตนาวรกิจ, 2550) 

  จากที่ทราบกันวา นํ้ามันหอมระเหยเปนนํ้ามันที่สกัดไดจากสวนตางๆของพืช ไดแก               

ดอก ผล เปลือกผล เมล็ด ใบ ราก ลําตนใตดิน เน้ือไม หรือเปลือกไม โดยพืชที่มีคุณสมบัติในการให

นํ้ามันหอมระเหยมีหลากหลายวงศ ตัวอยางเชน 

  1. พืชวงศกะเพรา (Lamiaceae/Labiatae) เปนวงศที่ใหนํ้ามันหอมระเหยมากที่สุด            

พืชในวงศน้ีไดแก กะเพรา โหระพา ลาเวนเดอรเปเปอรมินทโรสแมร่ี ไธม พิมเสน เปนตน นํ้ามันที่ได

สวนใหญมักมาจากใบ มีคุณสมบัติในการระงับเช้ือ ลดอาการปวดเกร็งของกลามเน้ือเรียบ พืชวงศน้ี

เปนพืชที่มีความปลอดภัยสูง ยกเวนนํ้ามันเสจ (Sage oil) และนํ้ามันฮิสสอพ (Hyssop oil) เพราะมี

องคประกอบพวกคีโตนหากไดรับในปริมาณที่มากเกินไปจะทําใหเปนพิษตอระบบประสาท 

  2. พืชวงศอบเชย (Lauraceae) ไดแก อบเชย การบูร ใบเบย เปนตน พืชวงศน้ีจะมีกลิ่น

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 นํ้ามันเขียว            

เปนตน สวนใหญมาจากใบซึ่งมีคุณสมบัติในการระงับเช้ือ โดยเฉพาะในระบบทางเดินหายใจ ตานไวรัส 

(Antiviral) ฝาดสมาน (Antringent) และบํารุงกําลัง (Tonic) แตมีขอควรระวังในการใชคือ อาจทําให

เกิดการระคายเคืองผิวหนัง 

  4. พืชวงศมะลิ (Oleaceae) ไดแก มะลิซอน มะลิลา นํ้ามันมะลิที่ใชกันจะเปนสวนของ 

Absolute หรือเปนสารสังเคราะหของ Jasmones นํ้ามันมะลิมีคุณสมบัติชวยคลายกลามเน้ือ 

(Relaxant) 

  5. พืชวงศพริกไทย (Piperaceae) ไดแก พริกไทยดํา มีคุณสมบัติระงับปวด (Analgesic) 

ขับเสมหะ (Expectorant) บํารุงกําลังและกระตุนระบบประสาท (Nerve-stimulant) 

  6. พืชวงศหญา (Poaceae/Gramineae) ไดแก ตะไคร ตะไครหอม แฝกหอม เปนตน 

นํ้ามันหอมระเหยจากพืชวงศน้ีมีคุณสมบัติตานการอักเสบและบํารุงกําลัง มีรายงานวา แฝกหอมชวย

กระตุนระบบประสาทและระบบภูมิคุมกัน (Immune system) 

  7. พืชวงศกุหลาบ (Rosaceae) พืชในวงศน้ีชนิดที่ใหนํ้ามันหอมระเหย คือ Rose otto 

โดยกลิ่นของนํ้ามันกุหลาบที่ไดจากการกลั่นดวยไอนํ้าจะมีความหอมหวานนอยกวาที่ไดจากการสกัด

ดวยตัวทําละลาย ซึ่งนํ้ามันหอมระเหยที่ไดจากการกลั่นจะนํามาใชประโยชนทางการแพทยมากกวา 

  8. พืชวงศสม (Rutaceae) นํ้ามันหอมระเหยจากพืชวงศน้ีมีที่มาหลายแหลง 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

วงศน้ีมีลักษณะพิเศษตรงที่ทุกสวนของตนจะมีกลิ่นของนํ้ามันหอมระเหยอยู บางชนิดมีคุณสมบัติใน

การตานอนุมูลอิสระ  

 

ฤทธิ์ทางชีวภาพของน้ํามันหอมระเหย (ฐาปนีย หงสรัตนาวรกิจ, 2550) 

 นํ้ามันหอมระเหยเขาสามารถเขาสูรางกายโดยวิธีสุคนธบําบัดมี 3 วิธีคือ ผานทางผิวหนัง 

ผานทางระบบทางเดินหายใจหรือการสูดดม (Mcguinness, H., 2003) และการรับประทาน (วิธีการ
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รับประทานไมนิยมมากนัก จะพบมากในประเทศฝร่ังเศสเทาน้ัน) หลังจากนํ้ามันหอมระเหยเขาสู

รางกายแลวก็จะถูกดูดซึมเขาไปและมีผลตอระบบตางๆภายในรางกาย ดังน้ี 

 1. ฤทธ์ิตอระบบประสาท 

    นํ้ามันหอมระเหยมีผลตอทั้งระบบประสาทสวนกลางและสวนนอก (Peripheral 

nervous system) โดยสงผลกระตุนระบบประสาททําใหรูสึกต่ืนตัว มีกําลัง สดช่ืน นิยมนํามาใชในผูที่

มีอาการซึมเศรา รูสึกหดหู ออนเพลีย นํ้ามันหอมระเหยที่ใช ไดแก นํ้ามันมะลิ นํ้ามันโรสแมรี่ นํ้ามัน

มะนาว 

  2. ฤทธ์ิตานจุลชีพ (Antimicrobial effects) 

   - ฤทธ์ิตานแบคทีเรีย นํ้ามันหอมระเหยประเภทน้ีมีองคประกอบสําคัญประเภท

สารประกอบฟนอลสารประกอบแอลดีไฮด สารประกอบแอลกอฮอล สารประกอบเอสเทอรและ

สารประกอบคีโตน โดยสาร terpenoids จะยับย้ังการทํางานผนังเซลลของเช้ือโดยยับยั้งการสงผาน

อิเลคตรอน การเคลื่อนยายโปรตีนตลอดจนปฏิกิริยาตางๆของเอนไซมทําใหเซลลตายได 

   - ฤทธ์ิตานเช้ือรา มีองคประกอบสําคัญของสารประกอบแอลดีไฮด นํ้ามันหอมระเหย

ชนิดน้ีไดแกนํ้ามันเทียนสัตตบุศย นํ้ามันเทียนขาวเปลือก นํ้ามันทีทรี นํ้ามันขาวเปลือก 

   - ฤทธ์ิตานไวรัส องคประกอบสําคัญไดแก anethole, β-caryophyllene, carvone, 

cinnamic aldehyde,citralเปนตน นํ้ามันหอมระเหยชนิดน้ีไดแก นํ้ามันอบเชยจีน นํ้ามันอบเชย

ลังกา นํ้ามันสะระแหน ฯลฯ 

  3. ฤทธ์ิตอระบบทางเดินอาหาร 

    นํ้ามันหอมระเหยที่ใชในระบบทางเดินอาหารไดมาจากพืชในวงศกะเพรา เชน 

กะเพรา โหระพาสะระแหน ไธม พิมเสน พืชวงศผักชี และพืชวงศสม 

4. ฤทธ์ิตอระบบทางเดินหายใจ 

  ชวยละลายเสมหะ ขับเสมหะ แกไอ บรรเทาอาการคัดจมูก ชวยลดการคั่ง 

(Decogestant) กระตุนระบบทางเดินหายใจ องคประกอบของนํ้ามันหอมระเหยที่มีคุณสมบัติในการ

ละลายเสมหะไดแก สารพวกคีโตน เชน Carvone, Menthoneไดแก นํ้ามันยูคาลิปตัส นํ้ามันสน               

นํ้ามันไธม นํ้ามันสะระแหน 
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5. ฤทธ์ิตอระบบกลามเน้ือและขอตอ 

  นํ้ามันหอมระเหยจะทําหนาที่ในการเพ่ิมการไหลเวียนของเลือดบริเวณที่มีเลือดคั่งอยู 

ทําใหลดอาการบวมหรืออักเสบได โดยนํ้ามันหอมระเหยที่มีคุณสมบัติตานการอักเสบมีองคประกอบที่

สําคัญคือ azulene,chamazulene, (-)-α-bisabololเปนตน นํ้ามันหอมระเหยเหลาน้ีไดแก นํ้ามันคา

โมไมล นํ้ามันสะระแหนนํ้ามันสน นํ้ามันยูคาลิปตัส 

6. ฤทธ์ิตอระบบไหลเวียนเลือด หัวใจและหลอดเลือด 

  ชวยกระตุนการไหลเวียนเลือดสงผลใหหัวใจและสมองทํางานไดดี นํ้ามันหอมระเหย

ที่ใชไดแกนํ้ามันกุหลาบ นํ้ามันกานพลู นํ้ามันโรสแมร่ี เปนตน สวนนํ้ามันที่ชวยลดอาการปวดไมเกรน 

ทําใหหลอดเลือดขยาย บางชนิดยังสามารถลดความดันเลือดในผูที่มีภาวะเครียดไดคือ นํ้ามันลาเวน

เดอร นํ้ามันกระดังงานํ้ามันดอกสม เปนตน 

7. ฤทธ์ิตอระบบตอมไรทอและฮอรโมน 

  นํ้ามันหอมระเหยบางชนิดมีหนาที่คลายฮอรโมนภายในรางกาย ตัวอยางเชน นํ้ามัน

เทียนขาวเปลือกนํ้ามันเสจ ชวยทําใหเซลลผิวหนังมีความชุมช่ืน ซึ่งทําหนาที่คลายกับฮอรโมน              

เอสโตรเจน (Estrogen) และนํ้ามันกระดังงา ชวยเพ่ิมการหลั่งไขมันที่ผิวหนัง ซึ่งเปนสาเหตุใหหนามัน

หรือเปนสิว ทําหนาที่คลายกับฮอรโมนแอนโดรเจน จากหนาที่ที่คลายคลึงกันน้ีทําใหเราสามารถนํา

นํ้ามันหอมระเหยมาใชในการบําบัดอาการผิดปกติที่เกิดจากฮอรโมนเพศได 

รูปแบบการใชประโยชนจากพืชเครื่องเทศและน้ํามันหอมระเหย 

ในระดับครัวเรือนมนุษยใชประโยชนจากพืชเคร่ืองเทศทั้งในรูปผลิตผลสด และผลิตผล

อบแหง โดยอาจใชทั้งตน ทั้งช้ิน บดหยาบ บดละเอียด แตในระดับอุตสาหกรรมมนุษยใชประโยชนใน

รูปผลิตภัณฑจากการแปรรูปขั้นตน เชน รูปนํ้ามันหอมระเหย (Essential oil) ที่ไดจากการกลั่นดวยไอ

นํ้า หรือกลั่นดวยกาซเฉื่อยประเภทกาซคารบอนไดออกไซด หรือในรูปสารสกัด (Extraction, 

Pressing และ Enfleurage) ซึ่งมีเทคนิควิธีการในรายละเอียดคอนขางมาก ดังจะไดกลาวตอไป   

นํ้ามันหอมระเหยเปนกลุมของสารอินทรียในพืชที่มีคุณสมบัติระเหยไดงายที่อุณหภูมิหอง  

เน่ืองจากมีจุดเดือดตํ่า มีสารอินทรียหลายชนิดผสมกันอยูในปริมาณ จํานวนชนิดของสาร และ

อัตราสวนของสารที่ผสมกันอยู แตกตางกันออกไปขึ้นกับชนิดของพืช ฤดูกาล ระยะพัฒนาการ                 

(เชน ระยะใบ ระยะออกดอก ระยะผลแก เปนตน) สารอินทรียเหลาน้ีนอกจากใหกลิ่นหอมเฉพาะตัว
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แลวสารบางชนิดมีคุณสมบัติยับย้ังการเจริญเติบโตของจุลินทรียได หรือฆาแมลงไดบางชนิดมีรสชาติ

เผ็ด ขม หวาน ดังน้ันจึงทําใหมีการนํานํ้ามันหอมระเหยจากพืชเคร่ืองเทศไปใชประโยชนในหลาย

รูปแบบ ไดแก 

 1. ยารักษาโรค นําไปใช 5 รูปแบบไดแก 

1.1) ยารักษาโรคผิวหนัง ดวยนํ้ามันหอมระเหยที่มีคุณสมบัติในการควบคุมเช้ือรา 

(Germicide) เชน Allicin ในนํ้ามันหอมระเหยจากกระเทียมใชรักษาโรคกลาก เกลื้อน หิด ไดดี 

 1.2) เปนยากระตุนการไหลเวียนของโลหิต นํ้ามันหอมระเหยจากพืชบางชนิดมีฤทธ์ิ

ทําใหเกิดการระคายเคืองกับ cell epidermis ในรางกายมนุษย ทําใหรางกายเกิดการปรับตัวโดยสูบ

ฉีดโลหิตผานไปบริเวณที่ระคายเคืองเพ่ือใหสารระคายเคืองเจือจางลง จึงมีประโยชนมากและใชเปนยา

ไดหลายชนิด เชน 

 - ทําเปนยากระตุนระบบยอยอาหาร หรือ ระบบการทํางานตาง ๆ ของอวัยวะภายใน 

เชน สาร Piperin จากพริกไทย 

- แกอาการเมื่อยลา เน่ืองจากกลามเน้ือทํางานในสภาพ anaerobic เกิดการสะสม

lactic acid ในกลามเน้ือ จึงตองสงผาน O2 ไปบริเวณน้ันเพ่ือให lactic acid ลดลง นํ้ามันหอมระเหย

ดังกลาวออกฤทธ์ิ โดยทําใหกลามเน้ือเกิดการระคายเคืองกระตุน ใหรางกายสูบฉีดโลหิตที่มี O2 ไปยัง

เซลลที่เกิดอาการระคายเคือง ตัวอยางสารดังกลาวไดแก สาร capsaicin จากพริก ในครีมทาถูนวด

ของนักกีฬา 

 1.3) เปนยาขับลม โดยนํ้ามันหอมระเหยมีคุณสมบัติเปนของเหลวที่มีจุดเดือดตํ่า

เปลี่ยนสภาวะจากของเหลวเปนแกสไดงายถาอุณหภูมิสูง เกิน 35 องศาเซลเซียส เมื่อเขาไปในรางกาย

ที่มีอุณหภูมิสูงถึง 37 องศาเซลเซียสก็จะระเหยเปนไอ รางกายจึงปรับตัวโดยการขับลม 

 1.4) เปนยา Antiseptic จึงชวยรักษาอาการทองเสีย เน่ืองจากการติดเช้ือและชวย

รักษาความสะอาดในชองปาก ใชเปนยารักษาแผลในปากและยาแกไอตางๆ และผลิตภัณฑฉีดพนใน

หองผูปวยในโรงพยาบาลและในเครื่องทําความเย็น ตัวอยางเชน ยากระตุนการขับเสมหะใชรักษา

หลอดลมอักเสบ (นํ้ามันหอมระเหยจากยูคาลิปตัส) 

 1.5) ใชเปนตัวยา  เชน ในยารักษาโรคผิวหนังอักเสบ โรคผมรวง (Hair growth 

stimulant) โดยไปกระตุนการไหลเวียนของโลหิต ใชเปนยารักษาอาการโรค Rhumatism                                

(ใช Mustard oil) ใชเปน Antimicrobiotic (เชน Listerine) ใชเปนยาแกลม ใชรักษาโรคหลอดลม 
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โดยไปกระตุนการขับเสมหะ (ใชนํ้ามันยูคาลิปตัส) บางชนิดใชหยอดทางจมูกแกหลอดลมอักเสบ                

(ใช Pepermint oil)  พวกลูกเหม็น (Insect repelant) ใชนํ้ามัน Citronilla (จากสม) นํ้ามันจาก 

Angellica ใชเปนตัวยากระตุนการยอยอาหารในกระเพาะ  นํ้ามันที่สกัดไดจากเมล็ดผักชี ใชรักษา

อาการปวดทอง ปจจุบันนิยมใชในยานวดและ Aromatherapy  นอกจากน้ีก็ใชเปน Germicide ลด

การเจริญของจุลินทรีย เชน กานพลู ใชทํายาดับกลิ่นในวงการอุตสาหกรรมทางการแพทยตางๆ 

 2. อาหาร 

 การใชประโยชนในอาหารเน่ืองจากคุณลักษณะในเรื่องกลิ่นและรส จึงมีการใชพืช

เครื่องเทศมากในการทําอาหาร ทั้งน้ีเพ่ือเปนเคร่ืองชูรส และชวยทําใหกลิ่นของอาหารนารับประทาน

มากขึ้น โดยใชในการทําอาหารประจําวัน ทําอาหารกระปอง อาหารผง อาหารบรรจุหลอด  อาหาร

สําเร็จรูป  ขนมหวานตางๆ เปนตน 

 รสชาติที่พืชเครื่องเทศชวยเพ่ิมใหกับอาหารมีหลายรูปแบบ ดังน้ี 

ก. รสเผ็ดหรือฉุน เชน capsaicin ในพริก  piperin ในพริกไทย 

ข. รสขม พบในพวก Alkaloid ที่มี N เปนองคประกอบ และ Glycoside บางชนิด 

ค. รสเปรี้ยว เน่ืองจากมีกรด 

ง. รสหวาน เปนสารประเภท Glycoside 

จ. กลิ่นหอม เชน ผักชี หอม กระเทียม 

ฉ. รสเย็นซา  เชน menthol ใน  Peppermint  

               นอกจากคุณคาทางดานการปรุงรสดังกลาว พืชเครื่องเทศยังมีคุณคาทางอาหารดวย 

เพราะองคประกอบทั้ง แปง นํ้าตาล โปรตีน ไขมัน วิตามิน และแรธาตุบางชนิด ซึ่งชนิดและปริมาณก็

จะมีแตกตางกันไปตามชนิดของเครื่องเทศน้ันๆ รวมทั้งพันธุและแหลงที่ปลูก 

               ตัวอยางแรธาตุที่สําคัญในพืชเครื่องเทศไดแก  Na ซึ่งจะมีอยูประมาณ 0.1 % นิยมใชผสม

ในอาหารใหคนไขที่มีปญหาจากการบริโภคคลอรีน (Cl-) หรือคนไขที่มีโรคความดันโลหิตสูง ซึ่งจะ

บริโภคเกลือแกงไมได จึงมักขาดธาตุ Na ไดงาย 

               นอกจากน้ียังเช่ือวาพืชเครื่องเทศมีฤทธ์ิเปนยาชูกําลัง เปนตัวเรียกนํ้ายอย และเปนยา

กระตุนความรูสึกทางเพศดวย นํ้ามันหอมระเหยหลายชนิดมีองคประกอบเปนสารใหกลิ่นและรส

ธรรมชาติไปพรอมๆ กัน จึงมีการนําไปใชในการปรุงแตงกลิ่นรสชาติอาหาร โดยเฉพาะอาหารสําเร็จรูป 

ซึ่งไมตองการใหมีช้ินสวนของเน้ือเย่ือพืช ปรากฏใหเห็นในอุตสาหกรรมเราเรียกสารใหกลิ่นและรสชาติ
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น้ีวา “Flavoring agent”เปนชนิดของผลิตภัณฑจากนํ้ามันหอมระเหยที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจ

เพ่ิมมากขึ้นในประเทศไทย เน่ืองจากความสําคัญทางเศรษฐกิจของอาหารสําเร็จรูปเพ่ือการสงออก 

เชน  

  -  อาหารประเภทเสนบะหมี,่ กวยเต๋ียว รสตมยํา มีกลิ่นขามะกรูด มีแนวโนมสําคัญ

              ทางเศรษฐกิจมากขึ้นเรื่อยๆ 

-  ในเครื่องด่ืม เชน นํ้าตะไครนํ้าฝรั่ง 

-  ในวุนมะพราวออน ตัวใหกลิ่นของมะพราวไดมาจากการสกัดนํ้ามันหอมระเหยจาก

เผือก 

-  ลิ้นจี่กระปองใสสารปรุงแตงกลิ่นและรสชาติ ไดจากการผสมสารสกัดจากพืชหลาย    

   ชนิด 

- นํ้าพริกแมงดา เปนสารใหกลิ่นที่ไดจากการผสมนํ้ามันหอมระเหยจากพืชหลายชนิด 

 

3. เครื่องด่ืม 

 การใชประโยชนในอุตสาหกรรมเครื่องด่ืม  นิยมใชในลักษณะปรุงแตงกลิ่นของ

เครื่องด่ืม  เชน Ginger beer, Cinnamon  coffee, Chamomile tea  หรือ Vanilla coffee                

เปนตน  ในกระแสโลกปจจุบันที่หันกลับมาด่ืมนํ้าสมุนไพรเพ่ือสุขภาพกันมากข้ึน  ทําใหเกิดผลิตภัณฑ

เครื่องด่ืมสุขภาพสมัยใหมจํานวนมากจากพืชเครื่องเทศ  เชน นํ้ามะนาว  นํ้าตะไคร  นํ้าชาสมุนไพรที่มี

สวนผสมของ Chamomile, กานพลู,  มินต และขิง  เปนตน 

 4. เครื่องสําอาง   

 ในกรณีของการใชประโยชนในอุตสาหกรรมเครื่องสําอางและผลิตภัณฑเพ่ือสุขภาพ

ของบุรุษ - สตรี  นับวาเปนอุตสาหกรรมที่สงเสริมใหมีการใชประโยชนจากพืชสมุนไพรในเชิง

อุตสาหกรรมเพ่ิมขึ้นอยางมาก ทั้งในรูปแบบของยาสีฟน  สบู  ยาสระผม  ครีมนวดผม  ครีมนวดตัว  

สเปรยระงับกลิ่นตัว - กลิ่นปาก  และอ่ืนๆ อีกมากมาย  ทั้งน้ีโดยอาศัยประโยชนจากกลิ่นหอม

เฉพาะตัวของเคร่ืองเทศ  และคุณสมบัติการยับย้ังการเจริญเติบโตของจุลินทรียของสารใหกลิ่นหอม

ของพืชนํ้ามันหอมระเหยจากพืชเครื่องเทศน่ันเองมักไดจากดอกไม  การที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจ

นอยกวาพืชอ่ืนๆ เพราะมีปญหาถาใชวัตถุดิบจากนํ้ามันหอมระเหยจากตนพืชโดยตรง  เน่ืองจาก

องคประกอบทางเคมีที่เปลี่ยนไปใน แตละชุดจะทําใหคุณภาพของนํ้ามันหอมระเหยที่ไดไมคงที่  



26 

 

ในทางปฏิบัติอุตสาหกรรมเคร่ืองสําอางจึงนิยมใชวัตถุดิบนํ้ามันหอมระเหยที่ถูกทําใหบริสุทธ์ิโดยผาน

ทางโครมาโตกราฟฟ หรือใชนํ้ามันหอมระเหยที่ไดจากการสังเคราะหสารต้ังตนชนิดตางๆ ทั้งที่เปนสาร

ธรรมชาติ หรือสารเคมี ในกรณีที่เปนสารธรรมชาติบริสุทธ์ิ กระบวนการทําใหบริสุทธ์ิจะทําใหตนทุนสูง  

จึงนิยมใชเฉพาะเครื่องสําอางที่มีราคาแพง ในเครื่องสําอางราคาถูก หรือปานกลางมักใชนํ้ามันหอม

ระเหยที่เปนสารสังเคราะหมากกวา 

 5. วัตถุดิบในการสังเคราะหสารชนิดอ่ืนๆ 

  นํ้ามันหอมระเหยจากอบเชย กานพลู มีปริมาณ Eugenol มากใชเปนวัตถุดิบในการ

สังเคราะห Vanillin, Vitamin A ได 

 

ลักษณะทางพฤกษศาสตร 

วงศ Acanthaceae มีลักษณะประจําวงศเปนไมลมลุก ไมพุม ไมตนขนาดเล็ก หรือไมเลื้อย 

ไมมีหูใบ ใบ เด่ียว ติดตรงขามขอบเรียบ เสนใบออกจากสองขางของเสนกลางใบแบบขนนก ดอก ออก

ตามงามใบ หรือปลายยอด เปนชอ หรือดอกเด่ียว มักมีใบประดับคลายใบหุมทอกลีบดอก ดอก

สมมาตรดานขาง หรือสมมาตรตามรัศมีดอกสมบูรณเพศ กลีบเลี้ยงเช่ือมติดกัน ปลายแยกเปน 4 แฉก 

กลีบดอกโคนเช่ือมติดกันปลายมี 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 ใบเด่ียวขอบเรียบ ติดตรงขาม ดอกสมบูรณเพศ กลีบดอกโคน

เช่ือมติดกัน ปลายมี 5 แฉก มักแยกเปน 2 ปาก เกสรเพศผูมี 4 อัน สั้นสอง ยาวสอง ติดบนทอกลีบ

ดอก ผลแหงแตก เมล็ดติดบนกานคลายตะขอ (กองกานดา ชยามฤต,2548) ตัวอยางของพืชในวงศ 

Acanthaceae ที่ มี การศึกษาเกี่ ยวกับองคประกอบของ นํ้ามันหอมระเหย ไดแก  เส นียด 

(Adhatodavasica) จากการศึกษาองคประกอบของนํ้ามันหอมระเหยในใบเสนียดพบ 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 

โดยมีขนาดขอของลําตนยาวประมาณ 2.5-3 น้ิว สวนขอของปลองกิ่งยาวประมาณ 1-1.5 น้ิว                   
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ใบกระดูกไกดํา ใบเปนใบเด่ียวเรียงคู ใบมีลักษณะเปนรูปใบหอก ปลายใบแหลม โคนใบแหลม             

ขอบใบเรียบไมมีหยัก ใบมีขนาดกวางประมาณ 1-2 เซนติเมตร และยาวประมาณ 4-14 เซนติเมตร 

แผนใบเรียบเงาเปนสีเขียวเขม หนาใบเปนสีเขียวสด สวนหลังใบเปนสีเหลืองอมสีเขียว มีเสนกลางใบ

เปนสีแดงอมดํา สวนกานใบสั้น ดอกกระดูกไกดํา ออกดอกเปนชอบริเวณสวนยอดของตน หรือบริเวณ

ปลายกิ่ง ในชอหน่ึงๆ จะมีความยาวประมาณ 2-3 น้ิว ดอกมีลักษณะเปนหลอดเล็กๆ ปลายดอกแยก

ออกเปนกลีบ กลีบดอกเปนสีขาวอมเขียวแกมสีชมพู โคนกลีบดอกเช่ือมติดกัน 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.) 

 

การใชประโยชนทางยาพ้ืนบานในมาเลเซียและอินโดนีเซียจะนําใบมาตมกับนํ้ากินเปนยาบํารุง

โลหิต นอกจากน้ียังนําใบสดมาตําผสมกับหัวหอมและเมล็ดเทียนแดง แลวนํามาพอกแกอาการปวด

ศีรษะ (วิทย เที่ยงบูรณธรรม, 2546) ในประเทศไทยใบของตนกระดูกไกดํา ใชรักษาอาการปวดศีรษะ 

หืด ชํ้าใน ปวดบวมตามขอ รากและใบนํามาตําผสมกัน ใชเปนยาพอกถอนพิษจากจากแมลงสัตวกัด

ตอย เชน พิษงู ผึ้ง ตอ แตนตอย เปนตน (วิทย เที่ยงบูรณธรรม, 2546 ; วิทยา บุญวรพัฒน, 2554) 
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 ขอมูลทางเภสัชวิทยา พบวา สารสกัดจากใบของตนกระดูกไกดํามีฤทธ์ิตานอาการอักเสบ 

(Kavitha et al., 2011; Rantnasooriya et al., 2007; Mrunthunjaya, 2007) ตานอนุมูลอิสระ 

(Subramanian et al, 2012)  ตานจุลชีพ (Subramanian et al.,  2012) ฤทธ์ิแกปวด (Arolciyaraj 

et al., 2007) รักษาโรคปวดขอ ขอปวดบวม (Paval et al.,  2009; Rantnasooriya et al., 2007; 

Mrunthunjaya, 2007) เปนตน นอกจากน้ันยังมีการทดลองนํารากมาตมกับนํ้า หรือแชใน

แอลกอฮอล หรือใชสกัดดวยแอลกอฮอลฉีดเขาในทองของหนูทดลอง ในปริมาณ 1-2 กรัม ตอนํ้าหนัก 

1 กิโลกรัม พบวาจะทําใหหนูมีอุณหภูมิในรางกายสูงข้ึน แตถาหากฉีดขาหนูทดลองในปริมาณ 10-20 

กรัม ตอนํ้าหนัก 1 กิโลกรัม จะมีผลทําใหอุณหภูมิในรางกายของหนูทดลองตํ่าลงมาก และมีอาการ

ถายอยางเฉียบพลันและถึงแกความตาย (วิทยา บุญวรพัฒน, 2554) สารสําคัญที่พบในใบของพืชชนิด

น้ี 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              

และนํ้ามันหอมระเหย เปนตน (วิทยา บุญวรพัฒน, 2554) จากขอมูลที่มีการรายงานแลวพบวามีการ

กลาวถึงวามีนํ้ามันหอมระเหย (วิทยา บุญวรพัฒน, 2554) แตยังไมมีรายงานถึงองคประกอบทางเคมี

และปริมาณของนํ้ามันหอมระเหยจากใบของตนกระดูกไกดํา 

ดังน้ันการศึกษาคร้ังน้ีจะทําใหไดทราบถึงองคประกอบทางเคมีและปริมาณของนํ้ามันหอม

ระเหยจากใบของตนกระดูกไกดํา  ซึ่งสามมารถใชเปนขอมูลพ้ืนฐานและสามารถนําไปใชประโยชนใน

การศึกษาฤทธ์ิทางยาดานอ่ืนๆได 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



29 

 

กรอบแนวความคิดของโครงการวิจัย 

จากการศึกษาผลงานวิจัยตางๆที่เกี่ยวของกับตนกระดูกไกดํา พบวา ปจจุบันมีการนําใบของ

ตนกระดูกไกดํามาทําเปนสเปรยและนํ้ามันกระดูกไกดํา เพ่ือใชในการบรรเทาอาการปวดเมื่อย ปวดขอ 

ขออักเสบฟกชํ้า แตจากขอมูลที่มีรายงานแลวพบวา ยังไมมีรายงานถึงองคประกอบทางเคมีและ

ปริมาณของนํ้ามันหอมระเหยจากใบของตนกระดูกไกดํา ดังน้ันจึงควรมีการศึกษาถึงองคประกอบทาง

เคมีและปริมาณของนํ้ามันหอมระเหย เพ่ือใชเปนขอมูลพ้ืนฐานซึ่งจะเปนประโยชนอยางย่ิงในการ

ตรวจสอบนํ้ามันหอมระเหยและผลิตภัณฑจากนํ้ามันหอมระเหยเพ่ือการพัฒนาคุณภาพของนํ้ามันหอม

ระเหยและการคุมครองผูบริโภค 

 

 

เก็บตัวอยางจากแหลงตางๆทั่ว

ประเทศไทย จํานวน 15 

แหลง(ระบุช่ือวิทยาศาสตรโดย

ผูเช่ียวชาญ) 

กลั่นนํ้ามันหอมระเหย

โดยการตมกับนํ้า 

(hydrodistillation) 

โดยใช Clevenger 

apparatus  เปนเวลา 

3 ช่ัวโมง 

วิเคราะหองคประกอบ

ทางเคมีของนํ้ามันหอม

ระเหยโดยใช GC-MS 

วิเคราะหปริมาณของ

นํ้ามันหอมระเหย 
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