กุ หลาบมอญ..ดอกไม้หอมมีประโยชน์
ธิ ดารั ตน์ จั นทร์ดอน
สํานักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสั ชศาสตร์ มหาวิ ทยาลั ยมหิ ดล

ในเทศกาลแห่งความรั ก เรามั กนึกถึงดอกกุหลาบ ใช้ส ื อแทนความรั กอั นเป็นสากล ป ั จจุบ ั นมี
กุหลาบมากกว่า , ชนิด ปลูกกระจายอยู่ท ั วโลก ( ) วั นนีทางสํานักงาน
ข้อมูลสมุนไพรจะพาท่านไป
รู้จ ั กกั บกุหลาบมอญ (Damask Rose) หรือดอกยี สุ่น กุหลาบพั นธุ์ด ั งเดิม ทีถูกนําเข้ามาปลูกในประเทศ
ไทยในช่วงรั ชกาลที มีช ือวิ ทยาศาสตร์ว่า Rosa damascena Mill. อยู่ในวงศ์ ROSACEAE เป็นไม้
พุ่มสูง - ม. ลําต้นและกิงมีหนามแหลม ใบประกอบขนนกเรียงสลั บกั น ใบย่อยรูปไข่ - ใบ ปลาย
ใบแหลม โคนใบมน ขอบใบหยั กเป็นฟ ั นเลือย ดอกสี
ขาว ชมพูอ่อนถึงสี ชมพูเข้ม และสีแดง มีกลินหอม
ออกเป็นช่อทีปลายกิง กลีบดอกซ้อนกั นหลายชั น เมือดอกบานเต็มทีวัขนาดเส้
ด
นผ่านศูนย์กลางได้
. - ซม. พบได้ในหลายพืนที ทั วโลกทั งเอเชีย (พบมากในอินเดีย)ประเทศแถบตะวั นออกกลาง และ
ยุโรป โดยเฉพาะในประเทศอิหร่าน ตุรกี และบั ลกาเรีย มีการผลิตนํ ามั นหอมระเหยจากดอกกุหลาบ
มอญกั นอย่างแพร่หลาย โดยเฉพาะการใช้ประโยขน์ในการผลิตเครืองสําอาง
ในประเทศไทย มีการใช้ประโยชน์จากนํ ามั นดอกกุหลาบมอญมาช้านาน โดยการนําเข้ามาจาก
ประเทศอิหร่านหรือซีเรีย เรียกว่า“นํ าดอกไม้เทศ” ได้จากการละลายนํ ามั นดอกกุหลาบในนํ าต้มสุก นิยม
นํามาใช้เป็นนํ ากระสายยาในยาขนานต่างๆ สรรพคุณแผนโบราณของดอกกุหลาบมอญคือ แก้ไข้ต ั วร้อน
แก้กระหาย แก้อ่อนเพลีย และบํารุงกําลั ง เป็นต้น ( - )
นอกจากนียั งมีงานวิ จ ั ยเกียวกั บฤทธิ ทางเภสั ชวิ ทยาของกลินหรือนํ ามั นหอมระเหยจากกุหลาบ
มอญ ได้แก่ ฤทธิ คลายกั งวล โดยทดสอบให้หนูเจอร์บิ ลดมกลินนํ ามั นหอมระเหยกุหลาบมอญเป็นเวลา
ชม. พบว่าหนูจะแสดงพฤติกรรมทีบ่งชี ถึงความคลายกั งวล และเมือให้หนูดมนํ ามั นหอมระเหย
ติดต่อกั นเป็นเวลา
สั ปดาห์ หนูจะมีพฤติกรรมคลายกั งวลมากขึ น โดยไม่ก่อให้เกิดอาการง่วงซึม
(sedation) เมือเปรียบเทียบกั บยาคลายกั งวลdiazepam ( ) ฤทธิ ต่อการนอนหลั บทดสอบฉีดสารสกั ด

เอทานอลและสารสกั ดนํ าของดอกกุหลาบมอญ ทีขนาด
และ , มก./กก. เข้าทางช่องท้องของ
หนูเม้าส์ เปรียบเทียบกั บกลุ่มที ได้ร ั บยาคลายกั งวล diazepam ( มก./กก.) และกลุ่มควบคุมที ให้
นํ าเกลือ ( มล./กก.) หลั งจากนั น นาที ฉีดยานอนหลั บpentobarbital ขนาด 30 มก./กก. พบว่า
สารสกั ดมีผลทําให้ระยะเวลาการออกฤทธิ ของยานอนหลั บpentobarbital ยาวนานขึ น เมือเปรียบเทียบ
กั บยา diazepam ( ) นํ ามั นหอมระเหยกุหลาบมอญมีฤทธิ ยั บยั งการทํางานของเอนไซม์
acetylcholinesterase (AChE) และ butyrylcholinesterase (BChE) ซึงเป็นเอนไซม์ท ีทําลายสารสือ
ประสาทที มีบทบาทสําคั ญเกียวกั บการเรียนรู้และจดจํา ผลการทดสอบพบสารสําคั ญต่างๆ ในกุหลาบ
มอญ ได้แก่ citronellol, geraniol, nerol, และ phenylethyl alcohol และพบว่านํ ามั นหอมระเหยกุหลาบ
มอญมีฤทธิ ยั บยั งAChE (60.86 ± 1.99%) และ BChE (51.08 ± 1.70%) ที 1,000 มคก./มล. โดย
phenylethyl alcohol มีฤทธิ ยั บยั งAChE ได้ดีท ีสุดเมื อเปรียบเทียบกั บสารอืน และเมือศึกษาเพิมเติม
พบว่า phenylethyl alcohol จั บกั บ BChE ได้ดีกว่า AChE ซึงสามารถใช้เป็นข้อมูลเพือการศึกษา
เพิมเติมเกียวกั บฤทธิ ของกุลหาบมอญต่อการเรียนรู้และจดจําต่อไป ( ) นอกจากนียั งมีงานวิ จ ั ยของ
นํ ามั นหอมระเหยจากกุหลาบมอญเกียวกั บฤทธิ ต้านอาการลมชั ก ฤทธิ ขยายหลอดลม ฤทธิ ลดนํ าตาลใน
เลือด และฤทธิ ต้านอนุมูลอิสระ ซึงส่วนใหญ่เป็นงานวิ จ ั ยในหลอดทดลองและสั ตว์ทดลอง
สามารถอ่านรายละเอียดของกุหลาบมอญ
และดอกไม้ชนิดอืนๆ
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