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ในเทศกาลแห่งความรัก เรามักนึกถึงดอกกุหลาบ ใช้สือแทนความรักอันเป็นสากล ป ั จจุบันมี

กุหลาบมากกว่า ,  ชนิด ปลูกกระจายอยู่ท ั วโลก ( ) ว ันนีทางสํานักงานข้อมูลสมุนไพรจะพาท่านไป

รู้จ ักกับกุหลาบมอญ (Damask Rose) หรือดอกยีสุ่น กุหลาบพันธุ์ด ั งเดิม ทีถูกนําเข้ามาปลูกในประเทศ

ไทยในช่วงรัชกาลที   มีชือวิทยาศาสตร์ว่า  Rosa damascena Mill. อยู่ในวงศ์ ROSACEAE  เป็นไม้

พุ่มสูง  -  ม.  ลําต้นและกิงมีหนามแหลม ใบประกอบขนนกเรียงสลับกัน ใบย่อยรูปไข่  -  ใบ ปลาย

ใบแหลม โคนใบมน ขอบใบหยักเป็นฟ ั นเลือย ดอกสีขาว ชมพูอ่อนถึงสีชมพูเข้ม และสีแดง มีกลินหอม 

ออกเป็นช่อทีปลายกิง   กลีบดอกซ้อนกันหลายชั น เมือดอกบานเต็มทีว ัดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางได้ 

.  -  ซม. พบได้ในหลายพืนทีทั วโลก ทั งเอเชีย (พบมากในอินเดีย) ประเทศแถบตะวันออกกลาง และ

ยุโรป โดยเฉพาะในประเทศอิหร่าน ตุรกี และบัลกาเรีย มีการผลิตนํามันหอมระเหยจากดอกกุหลาบ

มอญกันอย่างแพร่หลาย โดยเฉพาะการใช้ประโยขน์ในการผลิตเครอืงสําอาง     

ในประเทศไทย มีการใช้ประโยชน์จากนํามันดอกกุหลาบมอญมาช้านาน โดยการนําเข้ามาจาก

ประเทศอิหร่านหรือซีเรีย เรียกว่า “นําดอกไม้เทศ” ได้จากการละลายนํามันดอกกุหลาบในนําต้มสุก นิยม

นํามาใช้เป็นนํากระสายยาในยาขนานต่างๆ สรรพคุณแผนโบราณของดอกกุหลาบมอญคือ แก้ไข้ตัวร้อน 

แก้กระหาย แก้อ่อนเพลีย และบํารุงกําลัง เป็นต้น (- ) 

นอกจากนีย ังมงีานวิจ ัยเกียวกับฤทธิ ทางเภสัชวิทยาของกลินหรือนํามันหอมระเหยจากกุหลาบ

มอญ ได้แก่ ฤทธิ คลายกังวล โดยทดสอบให้หนูเจอร์บิลดมกลินนํามันหอมระเหยกุหลาบมอญเป็นเวลา 

 ชม. พบว่าหนูจะแสดงพฤติกรรมทีบ่งชีถึงความคลายกังวล และเมือให้หนูดมนํามันหอมระเหย

ติดต่อกันเป็นเวลา  ส ัปดาห์ หนูจะมีพฤติกรรมคลายกังวลมากขึน โดยไม่ก่อให้เกิดอาการง่วงซึม 

(sedation) เมือเปรียบเทียบกับยาคลายกังวล diazepam ( )  ฤทธิ ต่อการนอนหลับ ทดสอบฉีดสารสกัด



เอทานอลและสารสกัดนําของดอกกุหลาบมอญ ทีขนาด  และ ,  มก./กก. เข้าทางช่องท้องของ

หนูเม้าส ์ เปรียบเทียบกับกลุ่มทีได้ร ับยาคลายกังวล diazepam (  มก./กก.) และกลุ่มควบคุมทีให้

นําเกลือ (  มล./กก.) หลังจากนั น  นาที ฉีดยานอนหลับ pentobarbital ขนาด 30 มก./กก. พบว่า

สารสกัดมผีลทําให้ระยะเวลาการออกฤทธิ ของยานอนหลับ pentobarbital ยาวนานขึน เมือเปรียบเทียบ

กับยา diazepam ( ) นํามันหอมระเหยกุหลาบมอญมฤีทธิ ย ับย ั งการทํางานของเอนไซม์ 

acetylcholinesterase (AChE) และ butyrylcholinesterase (BChE) ซึงเป็นเอนไซม์ทีทําลายสารสือ

ประสาททีมีบทบาทสําคัญเกียวกับการเรียนรู้และจดจํา ผลการทดสอบพบสารสําคัญต่างๆ ในกุหลาบ

มอญ ได้แก่ citronellol, geraniol, nerol, และ phenylethyl alcohol และพบว่านํามันหอมระเหยกุหลาบ

มอญมีฤทธิ ย ับย ั ง AChE (60.86 ± 1.99%) และ BChE (51.08 ± 1.70%) ท ี 1,000 มคก./มล. โดย 

phenylethyl alcohol มีฤทธิ ย ับย ั ง AChE ได้ดีทีสุดเมือเปรียบเทียบกับสารอืน และเมือศึกษาเพิมเติม

พบว่า phenylethyl alcohol จับกับ BChE ได้ดีกว่า AChE  ซึงสามารถใชเ้ป็นข้อมูลเพือการศึกษา

เพิมเติมเกียวกับฤทธิ ของกุหลาบมอญต่อการเรียนรู้และจดจําต่อไป ( ) นอกจากนีย ังมีงานวิจ ัยของ

นํามันหอมระเหยจากกุหลาบมอญเกียวกับฤทธิ ต้านอาการลมชัก ฤทธิ ขยายหลอดลม ฤทธิ ลดนําตาลใน

เลือด และฤทธิ ต้านอนุมูลอิสระ ซึงส่วนใหญ่เป็นงานวิจ ัยในหลอดทดลองและสัตว์ทดลอง  

สามารถอ่านรายละเอียดของกุหลาบมอญ และดอกไมช้นิดอืนๆ เพิมเติมจากบทความ                

“ชาดอกไม”้ จุลสารข้อมูลสมุนไพร ฉบับที ( ) สํานักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหิดล www.medplant.mahidol.ac.th ค่ะ 
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