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บทคัดยอ 

 
จากการศึกษาการสกัดนํ้ามันหอมระเหยจากผิวมะกรูด และเหงากระชาย โดยวิธีการกล่ันดวยไอนํ้า พบวา คารอยละ

ผลที่ไดของมะกรูด และกระชาย เทากับ 0.899 และ0.106 ตามลําดับ สมบัติทางกายภาพของนํ้ามันหอมระเหยที่ไดมีสีใสมี
กล่ินเฉพาะตัว รสเผ็ดเล็กนอย ไมพบตะกอนแขวนลอย และสามารถระเหยไดดีที่อุณหภูมิหอง คาการละลายในเอทานอลของ
มะกรูดและกระชายเทากับ 2.66 และ 1.4 ตามลําดับ จากน้ันนํานํ้ามันหอมระเหยมาศึกษาฤทธ์ิการยับยั้งการเจริญของเชื้อ
แบคทีเรีย Staphylococcus aureus และ Escherichia coli  โดยใชวิธีการทดสอบคาความเขมขนต่ําสุดในการยับยั้งการ
เจริญเติบโตของเชื้อ(MIC) พบวา นํ้ามันหอมระเหยจากกระชายมีความสามารถในการยับยั้งเชื้อ S. aureus และ E. coli   
เทากับ 6.25 และ 1.56 mg/mL ตามลําดับ สวนนํ้ามันหอมระเหยจากมะกรูดมีความสามารถในการยับยั้งเชื้อ S. aureus  
และ E. coli  เทากับ 25  และ 12.5 mg/mL  ตามลําดับ นํ้ามันหอมระเหยจากกระชายจึงมีความสามารถในการยับยั้งเชื้อ
แบคทีเรียทั้งสองชนิดไดดีกวานํ้ามันหอมระเหยจากมะกรูด  แตมีประสิทธิภาพนอยกวายาปฏิชีวนะเตตราไซคลิน 

 
คําสําคัญ: มะกรูด กระชาย นํ้ามันหอมระเหย เชื้ออิโคไล เชื้อสเต็บฟโรคอกคัส ออเรียส 
 

Abstract 
 

Extraction of essential oils from Citrus hystrix Peel and Boesenbergia rotunda by steam 
distillation was studied. It was found that the percent yield of Citrus hystrix  and Boesenbergia  rotunda 
were 0.899 and 0.106%  respectively. All extracted essential oils were clear (no sediment) with the 
specific odor. They readily were evaporated at room temperature. The solubility of Citrus hystrix and 
Boesenbergia  rotunda in ethanol were 2.66 and 1.4 respectively. The essential oils were also subjected 
to antibacterial tests for Staphylococcus aureus and Escherichia coli, using the minimum inhibitory 
concentration (MIC) method. The results revealed that the essential oil from  Boesenbergia  rotunda 
exhibited the higher ability to inhibit S. aureus and E. coli with the MIC values equaling to 6.25 and 1.56 
mg/mL, compared to the essential oil from Citrus hystrix with the MIC value equaling to 25 and 12.5 
mg/mL. However, their effective are still less than Tetracycline antibiotic. 
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1. บทนํา 
 
      ในปจจุบัน พืชสมุนไพรมีหลากหลายชนิดและมีประโยชนในหลายๆดานอาทิ เชน การนํามารับประทานเปนอาหาร
หรือเปนองคประกอบในอาหาร ตลอดจนมีการศึกษานําพืชสมุนไพรมาประยุกตใชเปนยารักษาโรค หรือแมกระทั่งมีการสกัด
สารสําคัญจากสมุนไพรเพื่อมายับยั้งเชื้อจุลินทรีย เชน การศึกษาสารสกัดจากขม้ินชันพบวา มีฤทธ์ิในการยับยั้งการเจริญของ
เชื้อ Staphylococcus aureus [1] การศึกษาฤทธ์ิตานจุลินทรียของสารสกัดพืชวงศ Commelinaceae  ที่มีตอแบคทีเรีย 15 
ชนิด พบวา สารสกัดจากตนวานกาบหอยและตนกามปูหลุดสามารถยับยั้งการเจริญของเชื้อ S. aureus ไดเชนเดียวกัน[2]  
การศึกษาการออกฤทธ์ิของนํ้ามันหอมระเหยจากเครื่องเทศ 12 ชนิด ในการตอตาน Bacillus cereus ในขาวหุงสุกพบวา 
นํ้ามันหอมระเหยจากผิวมะกรูดสามารถยับยั้งการเจริญของ B. cereus ได [3] 

กระชาย และมะกรูด เปนพืชสมุนไพรในทองถิ่นที่สามารถพบไดตามครัวเรือนทั่วไป โดยนํามาใชประโยชนกันมาก
ดานของการนํามาประกอบอาหาร ซ่ึงเม่ือนําพืชสมุนไพรทั้ง 2 ชนิดมาศึกษาองคประกอบทางเคมี พบวา เหงาของกระชายมี
นํ้ามันหอมระเหยเปนองคประกอบ เชน pinene , camphene สวนมะกรูด เม่ือนําผิวมะกรูดมากล่ันดวยไอนํ้า จะพบวามี

นํ้ามันหอมระเหยประมาณ 6-7 % สารสําคัญที่พบ เชน β-pinene , limonene และ narigin เปนตน ซ่ึงจากสารสําคัญของ
พืชสมุนไพรน้ีพบวามีประสิทธิภาพยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียได [4] 

Staphylococcus aureus และ Escherichia coli เปนแบคทีเรียแกรมบวกและแกรมลบ ตามลําดับ ที่มักพบการ
ปนเปอนในผลิตภัณฑอาหารประเภทนม เน้ือสัตว ผักและไขไก ทําใหเกิดอาการอาหารเปนพิษ S. aureus เปนเชื้อที่มี
ความสําคัญมากในทางการแพทยและสาธารณสุข โดยจัดเปนเชื้ออันดับสามที่ทําใหเกิดโรคอาหารเปนพิษ นอกจากนี้ยังเปน
สาเหตุที่ทําใหเกิดโรคฝหนอง และสามารถเขาสูกระแสเลือดของมนุษยได [1]  สวนเชื้อ E. coli ปกติอาศัยอยูในลําไสของคน
และสัตวเลือดอุน พบเปนจํานวนมากในอุจจาระ แบคทีเรียชนิดน้ีทําใหเกิดอาการทองเสียบอยที่สุดทั้งในเด็กและผูใหญ ทําให
ถายอุจจาระเหลวแตอาการมักไมรุนแรง เชื้อน้ีมักปนมากับอาหารและนํ้า จะแพรสูคนไดโดยการรับประทานอาหารและ
เครื่องดื่มที่มีเชื้อชนิดน้ีปนเปอนอยู [5] 

นํ้ามันหอมระเหย (essential oil) เปนสารประกอบอินทรีย เปนผลผลิตจากการสกัดจากทั้งพืชและสัตว ในสวนของ
พืชน้ันอาจสกัดมาจากสวนใดสวนหน่ึงของพืชน้ันๆ เชน สกัดมาจากผล ดอก ใบ เมล็ด เปลือก ฯลฯ วิธีการสกัดที่นิยมใชใน
ปจจุบันคือ การกล่ันดวยไอนํ้าและการใชสารเคมีเปนตัวทําละลาย และหลังจากการสกัด นํ้ามันหอมระเหยจะถูกนํามา
วิเคราะหเพื่อแยกหาสารสําคัญ[6]  ซ่ึงนํ้ามันหอมระเหยที่ไดในแตละครั้งน้ันจะมีคุณภาพที่แตกตางกันออกไป ทั้งน้ีขึ้นอยูกับ
ปจจัยหลายประการ เชน แหลงที่มาของพืช อายุของพืช เทคนิคและวิธีการกล่ัน เวลาที่ใชในการกล่ัน เปนตน โดยมี                   
การตรวจสอบคุณสมบัติทั้งทางกายภาพและการตรวจสอบลักษณะทั่วไป เชน การหาคาดัชนีหักเหของนํ้ามันหอมระเหย                     
สี กล่ิน รส  เปนตน [7] 

ดังน้ัน ผูวิจัยจึงมีแนวคิดในการศึกษาถึงประสิทธิภาพของสมุนไพรในการยับยั้งการเจริญของเชื้อแบคทีเรียกอโรคใน
อาหาร โดยใชสมุนไพร 2 ชนิดคือ กระชาย และมะกรูด มีการตรวจสอบคุณภาพของนํ้ามันหอมระเหยจากการสกัดจากพืช
สมุนไพร โดยตรวจสอบคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติทางกายภาพ ซ่ึงสารสกัดดังกลาวเปนสารที่ไดจากธรรมชาติไมเปน
อันตรายตอมนุษยอีกทั้งชวยทดแทนการใชสารเคมีได 

 
2. วิธีการทดลอง 
      

2.1 การสกัดน้ํามันหอมระเหยจากสมุนไพร   
นําสมุนไพรตัวอยางทั้ง 2 ชนิด คือ กระชาย (รากสด) และมะกรูด (ผิวมะกรูดสด)  นํามาลางดวยนํ้าใหสะอาดแลวผ่ึง

ใหแหงพอหมาด  จากน้ันหั่นพืชใหเปนชิ้นเล็กๆ ชั่งนํ้าหนักพืชที่ใช 250 g หลังจากน้ันนําพืชที่เตรียมไวใสในขวดกนกลม และ
ทําการสกัดพืชโดยการกล่ันดวยไอนํ้าดวยชุดอุปกรณการกล่ันดวยไอนํ้า เปดนํ้าเขาเครื่องควบแนนและเปดใหความรอน
ตามลําดับ ทิ้งไวจนไดนํ้ามันหอมระเหยออกมาในภาชนะรองรับ เก็บสารที่ไดใสกรวยแยก ทิ้งไวใหแยกชั้น ไขเก็บสวนนํ้ามัน
หอมระเหย และทําการขจัดนํ้าออกดวยการเติม anhydrous Na2SO4 และเก็บสวนที่เปนนํ้ามันหอมระเหยใสขวด จากน้ัน                
ชั่งนํ้าหนักของนํ้ามันหอมระเหยที่ไดและเก็บในภาชนะขวดสีชาเก็บไวที่อุณหภูมิ 4๐C  สําหรับนําไปใชทดลองตอไป 
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2.2 การตรวจสอบคุณภาพน้ํามันหอมระเหย  
ตรวจสอบลักษณะที่ปรากฏภายนอก ความคงตัวและคาการระเหยของนํ้ามันหอมระเหย  ทดสอบส่ิงปนเปอนใน

นํ้ามันหอมระเหย และหาคาการละลายในเอทานอล  โดยวิธีที่ระบุใน British Pharmacopoeia ป 2003 เลม IV [8] 
2.3 จุลินทรียที่ใชในการทดสอบ     
เชื้อ S. aureus และ E. coli  จากโปรแกรมชีววิทยาประยุกต  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  โดยเล้ียงในอาหาร

วุน Nutrient agar  เก็บไวที่อุณหภูมิ 4 ๐C เปนระยะเวลา  24 ชั่วโมง จากน้ันนําเชื้อมา 2 ลูปเล้ียงในอาหารเหลว Nutrient 
broth  เขยาดวยเครื่อง Shaker ที่อุณหภูมิ 35 ๐C เปนระยะเวลา 4 ชั่วโมง เชื้อจะมีปริมาณเซลลเริ่มตน 108 CFU/mL 

2.4 การหาคาความเขมขนต่ําสุดในการยับย้ังการเจริญของเช้ือแบคทีเรีย (MIC) [9]  
นําหลอดทดลองที่ผานการฆาเชื้อและทําใหแหง จํานวน 12 หลอด เขียนหมายเลขกํากับไวที่หลอด  ใชปเปตดูด

อาหารเล้ียงเชื้อเหลวใสลงในหลอดที่ 2-12   หลอดละ 1 mL จากน้ันใช ปเปตดูดสารสกัดลงในหลอดที่ 1,2 หลอดละ 1 mL 
ผสมสารในหลอดที่ 2 ใหเขากัน ใชปเปต  ดูดสาร ในหลอดที่ 2 จํานวน 1 mL ลงในหลอดที่ 3 ทําซํ้าในหลอดตอๆไปจนถึง
หลอดที่ 11 (เปล่ียนปเปตทุกครั้งที่เปล่ียนหลอด) ผสมสารในหลอดที่ 11 ใหเขากันดี ดูดสารสารละลายทิ้งไป 1 mL หลอดที่ 
12 จะมีแตอาหารเล้ียงเชื้อ เพียงอยางเดียวใชเปน Positive control จากน้ันเติมเชื้อแบคทีเรียลงในทุกหลอดๆละ 1 mL 
นําไปบมที่อุณหภูมิ 37๐C นาน 16-18 ชั่วโมง  สังเกตหลอดสุดทายที่ไมมีเชื้อแบคทีเรียเจริญหรืออาหารเล้ียงเชื้อไมขุน วัดคา
ความขุนดวยเครื่อง UV-Vis Spectrophotometer ที่ 660 nm บันทึกคาและแปรผลเปนคา MIC ในหนวย mg/mL  
เปรียบเทียบความสามารถการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียดวยยาปฏิชีวนะเตตราไซคลิน (Tetracycline) 
 
3. ผลการทดลอง 
 

3.1 ผลการสกัดน้ํามันหอมระเหยจากสมุนไพร   
จากการสกัดนํ้ามันหอมระเหยจากกระชายและ  มะกรูด โดยวิธีการกล่ันดวยไอนํ้า พบวา นํ้ามันหอมระเหยจาก

กระชาย มีคารอยละผลที่ไดเฉล่ียเทากับ 0.106  สวนนํ้ามันหอมระเหยจากมะกรูด มีคารอยละผลที่ไดเฉล่ียเทากับ 0.899  
3.2 ผลการตรวจสอบคุณภาพน้ํามันหอมระเหย   

3.2.1 การตรวจสอบลักษณะทั่วไปของนํ้ามันหอมระเหยที่ปรากฎภายนอก 
นําตัวอยางนํ้ามันหอมระเหยที่ผานการกล่ันมาทดสอบ สถานะ สี กล่ิน รส ความใส-ขุน และตะกอนแขวนลอย 

แสดงผลดังตารางที่ 1  
 

ตารางที่ 1 แสดงลักษณะทั่วไปของนํ้ามันหอมระเหย 

ลักษณะ 
ชนิดของน้ํามันหอมระเหย 

กระชาย มะกรูด 

สถานะ ของเหลว ของเหลว 

สี ใสไมมีสี เหลืองออน 

กล่ิน กล่ินเฉพาะตัว กล่ินเฉพาะตัว 

รส รสเผ็ดเล็กนอย รสเผ็ดเล็กนอย 

ความใส-ขุน ใส ใส 

ตะกอนแขวนลอย ไมพบ ไมพบ 
 

 จากตารางแสดงลักษณะทั่วไปของนํ้ามันหอมระเหยแตละชนิด ในการสกัดแตละครั้งน้ัน ลักษณะของ
นํ้ามันหอมระเหยที่ไดมีลักษณะเปนของเหลวใส มีกล่ินหอมเฉพาะตัว รสเผ็ดเล็กนอย ไมพบตะกอนแขวนลอย มีการแยกชั้น
ระหวางนํ้าและนํ้ามันหอมระเหยอยางชัดเจนและมีนํ้าหนักเบากวานํ้า 
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3.2.2 การศึกษาความคงตัวและสภาพการระเหยของนํ้ามันหอมระเหย (Fixed oils and resinified volatile oils) 
จากการศึกษาความคงตัวและสภาพการระเหยของนํ้ามันหอมระเหย โดยการนําตัวอยางนํ้ามันหอมระเหย

จํานวน 1 หยด หยดลงบนกระดาษกรองทิ้งไวทีอุ่ณหภูมิหอง เปนระยะเวลา 24 ชั่วโมง  กระดาษกรองไมเกิดการเปล่ียนแปลง 
ซ่ึงคุณสมบัตินํ้ามันหอมระเหยเม่ือสัมผัส กับอากาศและแสงจะตองเกิดการระเหยหรือแปรสภาพไดงาย แสดงวา น้ํามันหอม
ระเหยมีความสามารถในการระเหยไดดี  

3.2.3 การหาส่ิงปนเปอนในนํ้ามันหอมระเหย ( Foreign ester in essential oils) 
จากการศึกษาหาส่ิงปนเปอนโดยการนําตัวอยางนํ้ามันหอมระเหยจํานวน  1 มิลลิลิตร ผสมกับสารละลาย

โพแทสเซียมไฮดรอกไซดในแอลกอฮอลความเขมขน 10 % นําไปใหความรอนผานนํ้าเปนระยะเวลา 2 นาที พบวา ภายใน
หลอดทดลองน้ันไมเกิดผลึกบริเวณขางหลอดทดลอง แสดงวา ไมพบการปนเปอนในนํ้ามันหอมระเหย ทั้งน้ี เน่ืองจากนํ้ามัน
หอมระเหยน้ันไมเกิดปฎิกิริยาสปอนนิฟเคชันกับดาง (สารละลายโพแทสเซียมไฮดรอกไซด) จึงไมมีส่ิงตกคางอ่ืนๆ 

3.2.4  คาการละลายในเอทานอล (The solubility in ethanol) 
จากการศึกษาคาการละลายในเอทานอลจากตัวอยางนํ้ามันหอมระเหย วิเคราะหจากปริมาตรของเอทานอลที่

ทําใหตัวอยางนํ้ามันหอมระเหยใส แสดงผลดังตารางที่ 2 
 
ตารางที่ 2  แสดงคาการละลายในเอทานอลจากตัวอยางนํ้ามันหอมระเหย 

 
จากผลในตารางพบวา ปริมาตรของเอทานอลที่ทําใหตัวอยางนํ้ามันหอมระเหยใสจะใชในปริมาตรที่นอย แสดง

วา นํ้ามันหอมระเหยสามารถละลายไดดีในตัวทําละลายอินทรยี เชน ไดคลอโรมีเทน เอทานอล  ซ่ึงคาการละลายในเอทานอล
จะเปนคาที่แสดงถึงความมีขั้วของนํ้ามันหอมระเหยบงบอกถึงความสามารถในการละลายในตัวทําละลายตางๆ 

3.3 ผลการหาคาความเขมขนต่ําสุดในการยับย้ังการเจริญของเช้ือแบคทีเรีย (MIC)   
ผลการศึกษาฤทธ์ิการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรีย S. aureus และ E. coli  โดยใชวิธีการทดสอบคา

ความเขมขนต่ําสุดในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อ (MIC) พบวา นํ้ามันหอมระเหยจากกระชายมีความสามารถในการ
ยับยั้งเชื้อ S. aureus และ E. coli  เทากับ 6.25 และ 1.56 mg/mL ตามลําดับ สวนนํ้ามันหอมระเหยจากมะกรูดมี
ความสามารถในการยับยั้งเชื้อ  S. aureus และ E. coli   เทากับ 25  และ 12.5 mg/mL ตามลําดับ นํ้ามันหอมระเหยจาก
กระชายจึงมีความสามารถในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียทั้งสองชนิดไดดีกวานํ้ามันหอมระเหยจากมะกรูดแตมีประสิทธิภาพนอย
กวายาปฏิชีวนะเตตราไซคลิน แสดงคาดังตารางที่ 3 

 
ตารางที่ 3 แสดงผลคา MIC ของนํ้ามันหอมระเหยในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย 

 
 
 

ชนิดของน้ํามันหอม
ระเหย 

อุณหภูมิ(๐C) 
ปริมาตรเฉล่ียของ 

90% เอทานอลที่ทําให 
ตัวอยางขุน (mL) 

ปริมาตรเฉล่ียของ 
90% เอทานอลที่ทําใหตัวอยางใส 

(mL) 

กระชาย 27.0 0.10 1.40 

มะกรูด 28.0 0.10 2.66 

ชนิดของสาร 
คาความเขมขนต่ําสุดในการยับย้ังเช้ือแบคทีเรีย (MIC) mg/mL  

S. aureus E. coli 

มะกรูด 25 12.5 

กระชาย 6.25 1.56 

Tetracycline 0.08 0.39 
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4. สรุปผลการทดลอง 
     

จากการศึกษาการสกัดนํ้ามันหอมระเหยจากกระชายและ  มะกรูด โดยวิธีการกล่ันดวยไอนํ้า พบวา นํ้ามันหอม
ระเหยจากกระชาย มีคารอยละผลที่ไดเฉล่ียเทากับ 0.106  และ 0.899 ตามลําดับ 

ผลทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพของนํ้ามันหอมระเหย พบวา นํ้ามันหอมระเหยมีลักษณะเปนของเหลวใส มีกล่ิน
หอมเฉพาะตัว รสเผ็ดเล็กนอย ไมพบตะกอนแขวนลอย และสามารถระเหยไดดีที่อุณหภูมิหอง  คาการละลายในเอทานอลของ
มะกรูดและกระชายเทากับ 2.66 และ 1.4 ตามลําดับ และผลการศึกษาฤทธ์ิการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรีย S. 
aureus และ E. coli  โดยใชวิธีการทดสอบคาความเขมขนต่ําสุดในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อ (MIC) พบวา นํ้ามัน
หอมระเหยจากกระชายมีความสามารถในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียทั้งสองชนิดไดดีกวานํ้ามันหอมระเหยจากมะกรูด แตมี
ประสิทธิภาพนอยกวายาปฏิชีวนะเตตราไซคลิน 
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