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การศึกษาความหลากหลายและพฤกษเคมีของพืชหอมในพื้นที่ปา บุงปาทาม ลุมแมน้ําชี
จังหวัดมหาสารคาม
Species diversity and phytochemical study of thai aromatic plants at seasonally
flooded forests of Chi River Basin, Maha Sarakham Province
อุษา ทองไพโรจน1, สาวิตรี วงศตงั้ ถิ่นฐาน2*, วันชัย สังฆสุข1, ภูวดล โกมณเฑียร1และ สุรพงศ รัตนะ3
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บทคัดยอ: การศึกษาความหลากหลายของพืชหอม และองคประกอบทางเคมีจากพืชหอมในพื้นทีป่ าบุงปาทาม ลุมแมนา้ํ ชี จังหวัด
มหาสารคาม ระหวางเดือนกุมภาพันธ ถึงเดือนตุลาคม 2553 ครอบคลุมพื้นที่ 2 อําเภอคือ อําเภอเมือง และอําเภอโกสุมพิสัย
จังหวัดมหาสารคาม จากการสํารวจ พบพืชหอมทั้งหมด 17 ชนิด จัดอยูใน 13 สกุล 8 วงศ สวนใหญเปนกลุม พืชวงศกระดังงา
(Annonaceae) รองลงมาไดแกวงศผกั กุม (Capparaceae) และวงศถั่ว (Fabaceae) เมื่อทําการสกัดสารสําคัญจากพืชหอมทั้ง 4 ชนิด
คือ สาบเสือ (Chromoleana odoratum (L.) R.M.King&H.Rob.) หวา (Syzygium cumini (L.) Skeels )สะแกนา (Combretum
quadangulare Kuze)และถั่วพรา (Canavalia gladiate (Jackq.) DC.) พบวาสามารถจําแนกไดหลายกลุมเชน เทอรปน (terpene)
แอลดีไฮด (aldehyde) แอลกอฮอล (alcohol) เฮกเซน (hexane) กรดไขมันและเอสเทอรของกรดไขมัน (fatty acid and fatty acid
ester) นอกจากนัน้ ยังพบสารใหมอกี 2 ชนิด สารสําคัญที่พบในพืชแตละชนิดมีปริมาณที่แตกตางกันและนําไปใชไดหลากหลาย
วัตถุประสงค ขอมูลจากผลการศึกษาครั้งนี้ใชเปนแนวทางในการจัดการและใชประโยชนจากทรัพยากรในพื้นทีป่ าบุงปาทาม ลุม
แมน้ําชี จังหวัดมหาสารคามตอไป
คําสําคัญ: พืชหอม พฤกษเคมี ปาบุง ปาทาม มหาสารคาม
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ชนิด และวงศถั่ว (Fabaceae) พบ 2 สกุล มีทั้งหมด 2
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(distillation)
พบวาปริมาณน้ํามันจากตัวอยางนอยมากจนไมสามารถ
ตรวจสอบชนิดของสารในพืชได จึงเปลี่ยนวิธีการสกัด
โดยนําไปหมักดวยสารละลายที่มีขั้วนอย คือเฮกเซน

แรกใช
(distillat
พบวาปร
ตรวจสอ
โดยนําไ
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แลวนําไป แยกสารสําคัญดวย GC-MS analysis
อยางไรก็ตามการเก็บตัวอยางพืชครั้งที่ 2 นี้ ไดตัวอยาง
มาเพียง 4 ชนิด ไดแก สาบเสือ หวา สะแกนา และ
ถั่ ว พร า ส ว นที่ เ หลื อ ไม ส ามารถเก็ บ ตั ว อย า งได
เนื่องจากน้ําทวมตนพืชเปนระยะเวลานาน เมื่อนําไป
วิเคราะหดวยวิธี GC-MS พบวาสารที่พบในใบสาบเสือ
สวนใหญเปนสารกลุมเทอรปน (terpene) ถึง 79.03%
โดยมี alpha-santalene มากที่สุด (19.78%) สวนสาร
บางชนิด เชน palmitic acid (1.08%) มีรายงานวาพบ
ในรากเชนกัน (Amatya and Tuladhar, 2005) สารกลุม
เฮกเซนและเทอรปนเปนองคประกอบสวนใหญในพืช
หวา (42.95 และ 35.13% ตามลําดับ) และมีสาร 2 ชนิด
ที่ไมทราบโครงสราง สวนพืชสะแกนนานั้น พบสาร
กลุ ม แอลกอฮอล ได แ ก 3,7,11,15-tetramethyl-2hexadecen-1-ol และ n-Doddecanol ในปริมาณที่
คอนขางสูง (58.31 และ 14.66% ตามลําดับ) แตไมพบ
สารกลุมเทอรปน ถั่วพรามีสวนประกอบของ เอสเทอร
ของกรดไขมันในปริมาณสูง (40.26%) แตไมพบสาร
กลุมเทอรปน เชนเดียวกับพืชสะแกนา นอกจากนั้น พืช
หว า สะแกนาและถั่ ว พร า มี ส ารที่ เ หมื อ นกั น คื อ nDoddecanol ซึ่งมีมากในถั่วพรา (27.17%) และนอยสุด
คือ พืชหวา (2.57%) รายละเอียดและกราฟที่ไดจากแยก
โดยวิธี GC-MS แสดงดังตารางที่ 2 และภาพที่ 2 จาก
ข อ มู ล ที่ ไ ด ทํ า ให ท ราบว า พื ช หอมแต ล ะชนิ ด มี
ส ว นประกอบที่ สํ า คั ญ ในปริ ม าณที่ แ ตกต า งกั น ซึ่ ง
สามารถนําไปใชประโยชนในหลายวัตถุประสงค เชน
นําสารสกัดจากสาบเสือ มาศึกษาฤทธิ์ในการตานเชื้อ
มาลาเรียชนิดพัลซิปารัม (Plasmodium falciparum)
(ขนิษฐา, 1999) นอกจากนั้น ยังชวยควบคุมและกําจัด
วัชพืช เชน ผักเบี้ยใหญ หญาขาวนกในแปลงปลูกพืช
อายุสั้น(ชอุมและศิริพร, 2550)สารสกัดจากเมล็ดของ
สะแกนาไดนํามาใชเปนยาถายพยาธิ (เกสรและคณะ,
2006) สาร isoflavones ที่สกัดจากถั่วพราลดระดับของ
hepatic total lipid และ cholesterol (Byun et al., 2010)
Byun and Lee (2010) ยังรายงานอีกวาสารสกัดจากถั่ว
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พราสามารถปองกันอิทธิพลที่ทําใหเสียมวลกระดูกใน
หนูที่ตัดรังไขอีกดวย
สรุป
การศึ ก ษาความหลากหลายและพฤกษเคมี
ของพืชหอมในพื้นที่ปาบุงปาทาม ลุมแมน้ําชี จังหวัด
มหาสารคาม ในครั้งนี้พบความหลากหลายของพรรณ
พืชหอมจํานวน 17 ชนิด (8 วงศ 13 สกุล) โดยวงศที่พบ
มากที่สุดไดแกวงศกระดังงา (Annonaceae) รองลงมา
ไดแกวงศผักกุม (Capparaceae) และวงศถั่ว (Fabaceae)
สวนวงศกระถิน (Mimosaceae) วงศชมพู (Myrtaceae)
วงศทานตะวัน (Asteraceae) วงศเข็ม (Rubiaceae) และ
วงศสะแกนา (Combretaceae) พบวงศละ 1 ชนิด เมื่อ
นํ า ตั ว อย า งใบพื ช จํ า นวน 4
ชนิ ด มาสกั ด หา
สวนประกอบทางเคมี พบวาสารสําคัญที่มีมากในใบ
สาบเสือและหวาสวนใหญเปนกลุมเทอรปน ในขณะที่
แอลกอฮอล เชน 3,7,11,15-tetramethyl-2-hexadecen1-ol พบมากในสะแกนา และพบเอสเทอรของกรด
ไขมั น ปริ ม าณมากในถั่ ว พร า ซึ่ ง สารสํ า คั ญ ดั ง กล า ว
เหล า นี้ ส ามารถนํ า มาใช ป ระโยชน ไ ด เช น เป น พื ช
อาหารสั ตว เป น พื ช สมุ น ไพร ใ ชกํ า จั ด วั ช พื ช
นอกจากนั้นยังพบสารใหมที่ไมทราบโครงสรางอีก 2
ชนิดในพืชหวา การศึกษาครั้งนี้เปนเพียงขอมูลพื้นฐาน
เพื่อใชเปนแนวทางในการจัดการและใชประโยชนจาก
ทรั พ ยากรในพื้ น ที่ ป า บุ ง ป า ทาม ลุ ม แม น้ํ า ชี จั ง หวั ด
มหาสารคามตอไป
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Table 1 List species of aromatic plants in seasonally flooded forests of Chi River Basin, Maha Sarakham Province
Family
Annonaceae
Annonaceae
Annonaceae
Annonaceae
Annonaceae
Annonaceae
Annonaceae
Rubiaceae
Capparaceae
Capparaceae
Capparaceae
Myrtaceae
Mimosaceae
Asteraceae
Fabaceae
Fabaceae
Combretaceae

Scientific name
Artabotrys spinosus Craib
Melodorum siamensis (Scheff.) Ban
Polyalthia evecta var. intermedia (Pierre) Finet & Gagnep.
Polyalthia evecta (Pierre) Finet & Gagnep. var. evecta
Polyalthia suberosa (Roxb.) Thwaites
Polyalthia cerasoides (Roxb.) Benth. ex Bedd.
Uvaria microcarpa Champ. Ex Benth.
Oxyceros horridus Lour.
Crateva magna (Lour.) DC.
Crateva adansonii DC. subsp. trifoliate (Roxb.) Jacob
Capparis micracantha DC.
Syzygium cumini (L.) Skeels
Acacia harmandiana (Pierre) Gagnep.
Chromoleana odoratum (L.) R.M.King&H.Rob.
Canavalia gladiate (Jackq.) DC.
Abrus precatorius L.
Combretum quadangulare Kuze

Thai common name
นาวน้าํ
นมแมว
นมนอย
ตองแลง
กลึงกลอม
กระเจียน
กนบึ้ง
คัดเคาเครือ
กุมน้ํา
กุมบก
ชิงชี่
หวา
แฉลบขาว
สาบเสือ
ถั่วพรา
มะกล่ําตาหนู
สะแกนา

Area
อ.เมือง, อ.โกสุมพิสัย
อ.เมือง, อ.โกสุมพิสัย
อ.เมือง, อ.โกสุมพิสัย
อ.เมือง, อ.โกสุมพิสัย
อ.เมือง, อ.โกสุมพิสัย
อ.เมือง, อ.โกสุมพิสัย
อ.เมือง
อ.เมือง
อ.เมือง
อ.เมือง
อ.เมือง
อ.เมือง
อ.เมือง
อ.เมือง
อ.เมือง
อ.เมือง
อ.เมือง
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Figure 1 Aromatic plants found in Bung Pra Tam forests, Maha Sarakham Province during February to October, 2010
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Table 2 Phytochemical of aromatic plants in seasonally flooded forests
หวา
สะแกนา
ถั่วพรา
Group
สาบเสือ
Syzygium cumini (L.)
Combretum quadangulare
Canavalia gladiate
Chromoleana
Skeels
Kuze
(Jackq.) DC.
odoratum (L.) R.M.
King&H.Rob.
Alcohol 1) 3,7,11,151)
n-Doddecanol
1)
n-Doddecanol
1) n-Doddecanol
Tretramethy-22)
3,7,11,15hexadecen-1-ol
tetramethyl-2-hexadecen1-ol
Aldehyde 1)
2-Dodecen-1al
Aromatic 1) Napthalene
derivative
Fatty acid 1) Palmitic acid
1) Cholesterol,chloroformate 1) Palmitinic acid
Fatty acid 1) Acrylic acid
1) Acrylic acid tetradecanyl 1) Acrylic acid
ester
tetradecanyl ester
ester
tetradecanyl ester
2) Linolenic acid
methyl ester
Hexane
1) Nonacosane, n1) Eicosane
Hexatriacontane
Terpene 1) Alpha-santalene
1) NEOPHYTADIENE
2) Trans(beta)caryophyllene
3) Alpha-Humulene
4) Tran-beta-Farnesene
5) Germacrene D
6) Alpha-Hachalene
7) Germacrene B
8) Alpha-Amorphene
9) Cadinene,
SPATHULENOL
10)
Tran-Squalene
ภาพที่ 2 แสดง peck ของสารที่แยกจากพืชทั้ง 4 ชนิด โดยวิธี GC-MS analysis

9) Cadinene,
SPATHULENOL
KHON KAEN10)AGR. J. 39Tran-Squalene
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ภาพที่ 2 แสดง peck ของสารที่แยกจากพืชทั้ง 4 ชนิด โดยวิธี GC-MS analysis

สาบเสือ
Chromoleana odoratum (L.) R.M. King&H.Rob.

หวา
Syzygium cumini (L.) Skeels

สะแกนา
Combretum quadangulare Kuze

ถั่วพรา
Canavalia gladiate (Jackq.) DC.

