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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบวิธีการสกัดน้้ามันหอมระเหยที่แตกต่างกันและองค์ประกอบทางเคมี
ของน้้ามันหอมระเหยจากเกสรบัวหลวงราชินี และเพื่อศึกษาฤทธิ์ต้านออกซิเดชันของน้้ามันหอมระเหยจากเกสรบัว
หลวงราชินี โดยเก็บเกสรบัวหลวงที่วัดเขาบันไดอิฐ ต้าบลไร่ส้ม อ้าเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี เดือนมิถุนายน ถึงเดือน
กรกฎาคม 2558 และสกัดน้้ามันหอมระเหย 3 วิธี ได้แก่ การสกัดด้วยตัวท้าละลาย การสกัดด้วยไขเย็น และการสกัด
ด้วยไขร้อน การศึกษาองค์ประกอบทางเคมีของน้้ามันหอมระเหยที่สกัดได้ด้วยเครื่อง GC-MS: Electron, Ionization
Acquisition mode; Scan 30-500 amu และเปรี ย บข้ อ มู ล EI-MS ที่ ไ ด้ ใ น NIST library และศึ ก ษาฤทธิ์ ต้ า น
ออกซิเดชันด้วยวิธี DPPH โดยมีวิตามินซีเป็นสารควบคุม ผลการวิจัยพบว่าน้้ามันหอมระเหยที่สกัดด้วยตัวท้าละลาย
จะมีสีน้าตาลเข้มและเป็นของเหลวหนืด ส่วนการสกัดด้วยไขแพะทั้งสองวิธีเป็นของเหลวใสสีเหลืองอ่อน และน้้ามัน
หอมระเหยทั้งหมดมีองค์ประกอบทางเคมีที่แตกต่างกันเป็นส่วนใหญ่โดยไม่มีองค์ประกอบเคมีใดเหมือนกันในน้้ามัน
หอมระเหยทั้ง 3 วิธี และที่เหมือนกันของน้้ามันหอมระเหยที่สกัดด้วยตัวท้าละลายและไขเย็น ได้แก่ สาร 2,3dihydro-3,5-dihydroxy-6-methylpyran-4-one และ lidocain ในปริมาณที่แตกต่างกัน ส่วนน้้ามันหอมระเหยที่
สกัดด้วยตัวท้าละลายและไขร้อนพบเฉพาะสาร ethyl palmitate โดยมีปริมาณที่ใกล้เคียงกัน และน้้ามันหอมระเหย
ที่สกัดด้วยตัวท้าละลายแสดงค่าการต้า นออกซิเดชันด้วยค่า IC50±SD เท่ากับ 31.00±0.94 µg/ml ส่วนน้้ามันหอม
ระเหยที่เหลือไม่แสดงค่าการต้านออกซิเดชันที่ความเข้มข้นเริ่มต้น 125.00 µg/ml และวิตามินซีแสดงค่าการต้าน
ออกซิเดชันด้วยค่า IC50±SD เท่ากับ 0.75±0.22 µg/ml
ค้าส้าคัญ : บัวหลวงราชินี; น้้ามันหอมระเหย; ฤทธิ์ต้านออกซิเดชัน

Abstract
This research aims to study chemical constituents of essential oils from N. nucifera stamens
and their antioxidant activity. The stamen samples were harvested at Khao Bundai It temple, Raisom
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sub-distric, Muang distric, Phetchaburi province, from Jun-July 2015. The extractions of essential oil
were 3 methods, including, ethanol extraction, enfleurage and maceration. The study of chemical
constituents was used GC-MS: Electron, Ionization Acquisition mode; Scan in range 30-500 amu and
comparing the EI-MS data with NIST library. The evaluation of antioxidant activity was used DPPH
assay and vitamin C was as control. The results of this research were following; the essential oils
extracted by solvent was dark brown liquid, but the another essential oils using fat extraction
method were bright yellow oil. The three essential oils had different chemical constituents. The
same chemicals in both essential oils by extracting solvent extraction and enfleurage method were
2,3-dihydro-3,5-dihydroxy-6-methylpyran-4-one and lidocain. However, the same chemical in both
essential oils by ethanol extraction and maceration method was ethyl palmitate. The antioxidant
activities of essential oil extracting by sol-vent extraction showed IC50±SD as 31.00±0.94 µg/ml, but
the other essential oils had no antioxidant activity at final concentration of 125.00 µg/ml. The
positive control, vitamin C had IC50 of 0.75±0.22 µg/ml.
Keywords: N. nuclfera; essential oil; antioxidation
บั ว หลวงมี ส รรพคุ ณทางยา ใช้ เ กสรบั ว หลวง
เป็นองค์ประกอบในเกสรทั้งห้า ใช้เป็นยาบ้ารุงหัวใจ
บ้ารุงก้าลัง แก้อาการหน้ามืด วิงเวียนศีรษะ [1]
พื ช สมุ น ไพรที่ มี น้ า มั น หอมระเหยและน้ า มา
รั ก ษาโรค เช่ น น้้ า มั น กานพลู (clove oil) จากดอก
กานพลู (Syzygiue aromaticum L.) ในวงศ์เมอร์ทาซีอี (Myrtaceae) ใช้บรรเทาอาการปวดฟันมีฤทธิ์ฆ่า
เชื้ อ แก้ ท้ อ งอื ด ท้ อ งฟ้ อ ง น้้ า มั น ไพลจากเหง้ า ไพล
( Zingiber cassumunar) ใ น ว ง ศ์ ซิ ง จิ เ บ อ ร า ซี อี
(Zingiberaceae) มีฤทธิ์ลดการอักเสบ ฟกช้้าแก้เคล็ด
ขัดยอก [2]
แหล่ ง การเกิ ด อนุ มู ล อิ ส ระมาจากทั้ ง ภายใน
ร่ า งกาย เช่ น มาจากกระบวนการเมทาบอลิซึมเซลล์
ทั่วไป กระบวนการขนส่งอิเล็กตรอนในไมโตคอนเดรีย
กระบวนการท้าลายเชื้อโรค ส่วนแหล่งก้าเนิดอนุมูล
อิสระที่เกิดภายนอกร่างกายเช่นรังสียูวีในแสงแดดควัน
ไฟจากบุหรี่และการเผาไหม้และมลพิษจากโรงงาน (รูป
ที่ 2) [3]

1. บทน้า
บัวหลวงราชินี (รูปที่ 1) เป็นบัวหลวงพันธุ์หนึ่ง
ชื่อวิทยาศาสตร์ Nelumbo nucifera Gaertn. อยู่ใน
วงศ์ Nelumbonaceae ชื่ อ สามั ญ Lotus ชื่ อ อื่ น ๆ
ได้แก่ บัว สัตบงกช และอุบล [1]

รูปที่ 1 บัวหลวงราชินี
28

ปีที่ 25 ฉบับที่ 1 มกราคม - กุมภาพันธ์ 2560

วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

น้้ามันหอมระเหยจากดอกมะลิที่สกัดด้วยเอทานอลพบ
สารหลายกลุ่ ม ได้ แ ก่ Pentadecanoic acid, 14methyl-, methyl ester และ 9, 12, 15-octadecatrienoic acid, methyl ester และน้้ามันหอมระเหย
สกัดที่ได้จากเกสรบัวหลวงมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระด้วย
วิธี DPPH ค่า IC50 = 20.42 µg/ml โดยมีวิตามินซี ค่า
IC50 = 15.14 µg/ml [7] เนื่องจากเกสรบัวหลวงถูก
น้ า มาใช้ ป ระโยชน์ ทั้ งด้ า นเป็ น ยารั ก ษาโรคและด้ า น
ความงามอย่างต่อเนื่องตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน แต่ยัง
ไม่เคยมีการศึกษาการสกัดน้้ามันหอมระเหยด้วยการ
สกั ด ไขร้ อ นและไขเย็ น และยั ง ไม่ มี ก ารเปรี ย บเที ย บ
องค์ประกอบทางเคมีของน้้ามันหอมระเหยที่สกัดด้วย
แอลกอฮอล์และการสกัดด้วยไขมันมาก่อน ผู้วิจัยจึง
สนใจศึกษาองค์ประกอบทางเคมีและฤทธิ์ต้านออกซิ เดชั น จากเกสรบั ว หลวงด้ ว ยวิ ธี ก ารสกั ด ด้ ว ยตั ว ท้ า
ละลายและการสกัดด้วยไขแพะซึ่งเป็นวิธีการของ วิภา
และสโรชา ที่สกัดน้้ามันหอมระเหยจากดอกมะลิโดยใช้
ไขแพะ [7]

รูปที่ 2 แหล่งการเกิดอนุมลู อิสระ [3]
การศึกษางานวิจัยที่ผ่านมาเกี่ยวกับน้้ามันหอม
ระเหยจากบัวหลวง พบว่าน้้ามันหอมระเหยจากใบจาก
ตั ว อย่ า งบั วหลวงที่ ก ลั่นด้ วยไอน้้ า มี ป ริ ม าณฟีนอลิ ก
รวม ฟลาโวนอยด์ และโปรแอนโธไซยานินที่แตกต่าง
กัน และแสดงฤทธิ์ต้านออกซิเดชันด้วยวิธี DPPH และ
ABTs scavenging assay ด้วยค่า IC50 ในช่วง 10.25±
0.49 ถึง 21.06±0.59 µg/ml และ104.95±2.12 ถึง
268.98±0.3.92 µg/ml ตามล้าดับ โดยมีBHT เป็นสาร
มาตรฐาน [4] สารสกัดชั้นน้้าของดอก ใบ เมล็ด ราก
ล้ า ต้ น แสดงฤทธิ์ ต้ า นออกซิ เ ดชั น ด้ ว ยวิ ธี DPPH ค่ า
IC50 =5, 29, 5, 150, 162 µg/ml ตามล้ า ดับ โดยมี
วิตามินซีและ BHT เป็นสารมาตรฐาน และพบว่าสาร
สกัดจากใบ ดอก และเมล็ดมีสมบัติที่ดีในการเป็นสาร
ให้ความขาวและสารต้านริ้ วรอยด้ วยวิ ธี adenosine
inhibition และ elastase inhibition ตามล้ า ดั บ [5]
สารสกัดร้อยละ 50 ของเอทานอลในน้้าของดอกบั ว
หลวงขาวและดอกบั ว หลวงม่ ว ง แสดงฤทธิ์ ต้ า น
แบคที เ รี ย ก่ อ โรค 5 ชนิ ด ได้ แ ก่ Escherichia coli,
Klebsiella
pneumonia,
Pseudomonas
aeruginosa, Bacillus subtilis แ ล ะ Staphylococcus aureus ด้ ว ยค่ า ขอบเขตการยั บ ยั้ ง (nm)
ในช่วง 9-16 และ 8-14 ตามล้าดับ โดย chloramphenicol เป็นยามาตรฐาน [6] การศึกษาองค์ประกอบใน

2. วิธีการวิจัย
2.1 การสกัดน้ามันหอมระเหย
การวิจัยครั้งนี้ได้สกัดน้้ามันหอมระเหยจาก
เกสรบัวหลวง 3 วิธี โดยเก็บบัวหลวง ที่วัดเขาบันไดอิฐ
ต้ า บลไร่ ส้ ม อ้ า เภอเมื อ ง จั ง หวั ด เพชรบุ รี ในเดื อ น
มิถุนายน ถึงเดือนกรกฎาคม 2558 โดยมีวิธีการสกัด
ดังนี้
2.1.1 การสกัดด้วยตัวท้าละลาย
น้ า ตั ว อย่ า งเกสรบั ว หลวงสดแช่ ห มั ก
ด้ ว ยเอทานอลเป็ น เวลา 3 วั น 3 ครั้ ง ระเหยตั ว ท้ า
ละลายออกด้วยเครื่องระเหยสุญญากาศจะได้น้ามัน
หอมระเหย
2.1.2 การสกัดด้วยไขแพะ
วิธีเตรียมไขแพะส้าหรับสกัดน้้ามันหอม
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ระเหยด้วยไขแพะ แบ่งเป็น 2 วิธี คือ การสกัดด้วยไข
เย็น และการสกัดด้วยไขร้อน โดยขั้นตอนเตรียมไขแพะ
สะอาด ดังนี้
ท้ า ความสะอาดไขมั น แพะ หั่ น ไขมั น
เป็ น ชิ้ น เล็ ก ๆ แล้ ว สกั ด ไขมั น ด้ว ยไดคลอโรมี เทนใน
อัตราส่วน 1:2 (w/v) เป็นเวลา 9 วัน ที่อุณหภูมิห้อง
แยกเอาชั้ น ไขมั น ไประเหยตั ว ท้ า ละลายออก น้ า ไข
สะอาดมาสกัดด้วยเอทานอลในอัตราส่วน 1:1 (w/v)
เป็นเวลา 7 วัน ที่อุณหภูมิห้อง [7]
(1) การสกัดโดยใช้ไขแพะด้วยไขเย็น
โดยน้าไขแพะที่เตรียมไว้อุ่นให้ละลายที่อุณหภูมิ 50
องศาเซลเซียส แล้วเทลงบนจานอาหาร (petri dish)
เกลี่ยไขสัตว์ให้ทั่วแผ่น ปล่อยให้แห้งและแข็งตัว วาง
เกสรบัวหลวง บนไข โดยไม่ให้เกสรบัวช้้า ตั้งไว้ 1 คืน
ที่อุณหภูมิห้อง (รูปที่ 3) เปลี่ยนเกสรบัวใหม่ทุกวัน เป็น
เวลา 2 สัปดาห์ แล้วขูดไขที่มีน้ามันหอมระเหยไปสกัด
ด้วยเอทานอล จนได้น้ามันหอมระเหย

2.2 การศึ ก ษาองค์ ป ระกอบทางเคมี ข อง
น้ามันหอมระเหยด้วยเครื่อง GC-MS
เตรียมสารละลายน้้ามันหอมระเหยที่ความ
เข้มข้น 10 % ในเมทานอล
ใช้เครื่อง HP 5890 Gas ChromatographHP 5972 Mass Selective Detector ตรวจวั ด และ
ใช้สภาวะการทดสอบดังนี้ Inlet temperature: 240
C, He carrier flow 1.0 ml/min, Split mode oven
initial temperature: 60 C 2 นาที, Ramp to 250
C 10 minutes at 10 C/นาที , Column: HP-5MS
5 % phenyl methyl silox, 30 m x 250 µm x 0.25
µ m, Ionization mode: electron, Ioni-zation
acquisition mode: scan, 30-500 amu, Solvent
delay time: 2.0 minutes, Transfer line temperature: 280 C
2.3 การศึกษาฤทธิ์ต้านออกซิเดชันของน้ามัน
หอมระเหยด้วยวิธี DPPH
เตรี ย มสารละลายน้้ า มั น หอมระเหยให้ มี
ความเข้มข้น 5000, 500, 50, 5, 0.5 และ 0.05 µg/ml
ในเมทานอล
เตรียมสารละลาย DPPH เข้มข้น 0.2 มิลลิ
โมลาร์ โดยชั่ง DPPH ประมาณ 0.008 กรัม ละลายใน
เมทานอลแล้วปรับปริมาตรด้วยเมทานอลในขวดวัด
ปริมาตรขนาด 100 มิลลิลิตร
ปิเปตต์สารละลาย DPPH ที่เตรียมไว้ 0.2
มิลลิลิตร ใส่ลงในหลอดทดลองแล้วเติมเมทานอล 3.7
มิลลิลิตร
ปิเปตต์สารละลายน้้ามันหอมระเหย 0.1
มิลลิลิตร ลงในหลอดทดลอง (ท้า 3 ซ้้า) เขย่าหลอด
ทดลองบ่มในที่มืด 30 นาที แล้วน้าไปวัดค่าการดูดกลืน
แสง (UV) ที่ควานยาวคลื่น 517 nm โดยมีชุดควบคุม
ที่ปราศจากน้้ามันหอมระเหยและชุดตัวอย่างที่มีน้ามัน
หอมระเหยเปรียบเทียบกับสารมาตรฐานวิตามินซี

รูปที่ 3 การสกั ด น้้ า มั น หอมระเหยจากเกสรบั ว
หลวงด้วยวิธีการสกัดเย็น
(2) การสกั ด ด้ ว ยไขร้ อ น โดยอุ่ น ไขที่
เตรียมไว้ให้ละลายที่อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส เติม
เกสรบัวหลวงสดลงไป แล้วคนเบา ๆ 1 ชั่วโมง และวาง
ไว้ที่อุณหภูมิห้องอีก 1 ชั่วโมง แล้วน้าไขที่มีน้ามันหอม
ระเหยไปสกัดด้วยเอทานอลจะได้น้ามันหอมระเหย
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หาค่า IC50 เมื่อน้้ามันหอมระเหยนั้นแสดง
ค่ า ร้ อ ยละการต้ า นออกซิ เ ดชั น ≥ 50ที่ ค วามเข้ ม ข้ น
เริ่มต้น 125 µg/ml
การค้านวณหาปริมาณ % inhibition จาก
% inhibition = [(control - sample) ÷ control] ×
100 โดย sample = ค่ า การดู ด กลื น แสงของสาร
ตัวอย่างน้้ามันหอมระเหย; control = ค่าการดูดกลืน
แสงของสารควบคุม

หอมระเหยจากดอกมะลิที่สกัดด้วยด้วยไขแพะนั้นจะได้
น้้ามันหอมระเหยที่มีลักษณะเป็นของเหลวใสสีเขียว
อ่อน [7] ส่วนน้้ามันหอมระเหยที่สกัดด้วยเอทานอลสี
น้้าตาลเป็นสีเข้มกว่าน้้ามันหอมระเหยที่สกัดด้วยวิธีอื่น
อาจเนื่ อ งจากการสกั ด ด้ ว ยเอทานอลซึ่ ง เป็ น ตั ว ท้ า
ละลายที่ มี ขั้ ว สูงจึ งอาจได้ส ารเคมี อื่ นนอกเหนื อ จาก
น้้ามันหอมระเหยเป็นองค์ประกอบด้ วย ซึ่งการสกั ด
น้้ามันหอมระเหยวิธีนี้นิยมใช้ส้าหรับท้ายากลุ่มทิงเจอร์
หรือก้ายาน [8]
3.2 การศึกษาเปรียบเทียบองค์ประกอบทาง
เคมีของน้ามันหอมระเหยที่ใช้วิธีการสกัดแตกต่างกัน
การศึกษาองค์ประกอบทางเคมีด้วยเทคนิค
แก๊ ส โครมาโทกราฟี - แมสสเปกโทรเมทรี (GC-MS)
พบว่าน้้ามันหอมระเหยจากเกสรบัวหลวงที่สกัดด้วยวิธี
ที่แตกต่างกันมีองค์ประกอบทางเคมีที่แตกต่างกั นทั้ ง
ปริมาณและชนิด (ตารางที่ 2 และรูปที่ 4)

3. ผลการวิจัยและวิจารณ์
3.1 การสกัดน้ามันหอมระเหย
การศึกษาการสกัดน้้ามันหอมระเหยทั้ง 3
วิธี ได้แก่ การสกัดด้วยตัวท้าละลาย การสกัดด้วยไข
เย็น และการสกัดด้วยไขร้อน (ตารางที่ 1) พบว่าเกสร
บั ว หลวงที่ ส กั ด ด้ ว ยไขเย็ น จะมี ลั ก ษณะของเหลวสี
เหลืองอ่อน สอดคล้องกับงานวิจัยที่มีการศึกษาน้้ามัน

ตารางที่ 1 ผลการสกัดน้้ามันหอมระเหยจากเกสรบัวหลวง
น้้าหนักเกสร
ลักษณะ
(กรัม)
น้้ามันหอมระเหย
การสกัดด้วยตัวท้าละลาย 26.1455 ของเหลวหนืดสีน้าตาลเข้ม
การสกัดด้วยไขเย็น
404.250 ของเหลวใสสีเหลือง
การสกัดด้วยไขร้อน
36.000
ของเหลวใสสีเหลืองเข้ม
วิธีการสกัด

การศึกษาองค์ประกอบทางเคมีที่พบของ
น้้ามันหอมระเหยที่สกัดทั้ง 3 วิธี ด้วยเทคนิคโครมาโทกราฟีชนิด GC-MS พบองค์ประกอบทางเคมีที่เหมือน
กันในวิธีสกัดด้วยตัวท้าละลายและไขร้อน ได้แก่ ethyl
palmitate โดยมีปริมาณที่ใกล้เคียงกัน ร้อยละพื้นที่ใต้
กราฟ 76.18 และ 71.90 ตามล้าดับ สาร 2,3-dihydro3,5-dihydroxy-6-methylpyran-4-one แ ล ะ lidocain พบในปริมาณที่แตกต่างกันในน้้ามันหอมระเหยที่
สกัดด้วยตัวท้าละลายและการสกัดด้วยไขเย็นเท่านั้น

น้้าหนักน้้ามัน
น้้ามันหอมระเหยที่ได้ต่อ
หอมระเหย (กรัม) น้้าหนักเกสรสด (% wt/wt)
0.9782
3.74
0.6250
0.16
1.3520
3.76

ส่ ว นองค์ ประกอบอื่ น ๆ ไม่ เ หมือนกั นเลยของน้้ามัน
หอมระเหยที่สกัดด้วยวิธีที่แตกต่างกัน อาจเนื่องจาก
การสกัดด้วยวิธีที่แตกต่างกันสามารถสกัด สารออกมา
ไม่เหมือนกันการสกัดด้วยตัวท้าละลาย เอทานอลซึ่ง
มีขั้วสูงจึงสกัดสารได้หลายชนิดรวมทั้งสารกลุ่มที่ระเหย
ง่ายและไม่ระเหย ส่วนการสกัดด้วยไขแพะ วิธีการสกัด
ด้วยไขร้อนเป็นการเพิ่มความร้อนแก่น้ามันหอมระเหย
และการสกั ด ด้ ว ยไขเย็ น ไม่ มี ก ารให้ ค วามร้ อ นใน
กระบวนการสกัดและในขั้นตอนการแยกน้้ามันหอม
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ระเหยออกจากไขมันแพะนั้นการสกัดด้วย ไขร้อนจะมี
ไขมันที่มาจากไขแพะปนออกมาด้วย ส่วนการสกัดด้วย
วิการสกัดด้วยไขเย็นเป็นวิธีที่ชาวกรีกโบราณนิยมใช้ท้า

น้้าหอมเพื่อบ้ารุงผิวพรรณ โดยไม่ได้แยกไขสัตว์ออก
[8]

ตารางที่ 2 องค์ประกอบทางเคมี (% area) ของน้้ามันหอมระเหยที่สกัดได้
การสกัดด้วยตัวท้าละลาย
2,3-dihydro-3,5-dihydroxy-6methylpyran-4-one (10.25)
caryophyllene oxide (36.7)
-cadinol (17.97)
lidocaine (43.68)
palmitic acid (100)
ethyl palmitate (76.18)
9Z,12Z,15Z-octadecatrienoic
acid (30.56)
ethyl 9,12-octadecadienoate
(18.7)
ethyl 9,12,15-octadecatrienoate
(47.1)
1-heptacosanol (76.74)
di(2-propylpentyl) phthalate
(35.05)

การสกัดด้วยไขเย็น
2,3-dihydro-3,5-dihydroxy-6methylpyran-4-one (26.14)
benzoic acid (37.99)
hydrocinnamicacid (31.67)
niacinamide (11.69)
galacto-heptulose (99.49)
ethyl 2 -methylallyl fumarate
(33.02)
ibuprofen (22.27)
benzenesulfonamide-4-methyl
(12.39)
lidocain (20.11)

3.3 การศึกษาฤทธิ์ต้านออกซิเดชันของน้ามัน
หอมระเหยด้วยวิธี DPPH
การศึ ก ษาการต้ า นออกซิ เดชั น อาศัยการ
ฟอกจางสีของ DPPH และติดตามผลการทดลองโดย
วัดการดูดกลืนแสงของสารละลายที่ความยาวคลื่น 517
นาโนเมตร ซึ่งเป็นการดูดกลืนแสงของ DPPH พบว่า
น้้ามันหอมระเหยที่สกัดด้วยตัวท้าละลายมีฤทธิ์ยับยั้ง
มากกว่าร้อยละ 50 ที่ความเข้มข้น 125 µg/ml และ
แสดงค่ า การยั บ ยั้ ง ออกซิ เ ดชั น IC50±SD เท่ า กั บ
31.00±0.94 µg/ml โดยวิ ต ามิ น ซี มี IC50±SD เท่ า กั บ

การสกัดด้วยไขร้อน
caryophillene (12.19)
methyl dodecanoate (12.22)
methyl tetradecanoate (28.24)
ethyl tetradecanoate (25.99)
methyl palmitate (30.70)
ethyl palmitate (71.9)
(E)-methyl octadec-9-enoate
(43.89)
methyl stearate (14.40)
ethyl oleate (100)
ethyl stearate (57.77)

0.75±0.02 µg/ml สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุรัตน์วดี
และคณะ [9] ได้ศึกษาฤทธิ์ต้านออกซิเดชัน พบว่าสาร
สกัดเอทานอลเกสรบัวหลวงแสดงฤทธิ์ต้านออกซิเดชัน
ด้วยวิธี DPPH ด้วยค่า ED50 > 100 µg/ml ส่วนน้้ามัน
หอมระเหยอี ก 2 ชนิ ด จากการสกั ด ด้ ว ยไขแพะไม่
แสดงฤทธิ์ต้านออกซิเดกชันเลย ซึ่งอาจเนื่องจากองค์
ประกอบที่มีขั้วสูงที่ถูกสกัดมาจากตั วท้าละลายเอทานอลที่ไม่ใช่น้ามันหอมระเหยนั้นแสดงฤทธิ์ต้านออกซิ เดชันของ DPPH
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ก. การสกัดด้วยวิธีตัวท้าละลาย

ข. การสกัดด้วยไขเย็น

ค. การสกัดด้วยไขร้อน

รูปที่ 4 GC spectrum ของน้้ามันหอมระเหยที่สกัดได้
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4. สรุป
การศึกษาการสกัดน้้ามันหอมระเหยทั้ง 3 วิธี
ได้แก่ การสกัดด้วยเอทานอล การสกัดด้วยไขเย็น และ
การสกัดด้วยไขร้อน น้้ามันหอมระเหยมีองค์ประกอบ
ทางเคมี ที่ ค ล้ า ยกั น และแตกต่ า งกั น ทั้ งชนิ ด สารและ
ปริมาณสาร น้้ามันหอมระเหยระเหยที่สกัดด้ว ยไขสัตว์
มีลักษณะกลิ่นและลักษณะทางกายภาพคล้ายคลึงกัน
แต่มีองค์ประกอบทางเคมีที่แตกต่างกันและทั้งสองชนิด
ไม่ แ สดงฤทธิ์ ต้ า นออกซิ เ ดชั น ด้ ว ยวิ ธี DPPH ที่ ค วาม
เข้มข้นเริ่มต้น 125 µg/ml แต่น้ามันหอมระเหยที่สกัด
ด้วยตัวท้าละลายมีสีเข้มและเป็นของเหลวหนืดมีองค์
ประกอบทางเคมี บ างชนิ ด ที่ เ หมื อ นกั บ น้้ า มั น หอม
ระเหยที่สกัดด้วยไขสัตว์และน้้ามันหอมระเหยนี้แสดง
ฤทธิ์ต้านออกซิเดชันที่ดีที่สุดในการสกัดทั้งสามวิธีอาจ
เนื่องจากความมีขั้วสูงของตัวท้าละลายสามารถสกัด
สารพฤกษเคมีชนิดทุติยภูมิอื่นได้ด้วย อาจเป็นสารที่
แสดงฤทธิ์ทางชีวภาพดังกล่าว
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