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“มว่งเทพรตัน์” เป็นพชืทอ้งถิน่ทีห่ายากของเกาะ Socotra ซึง่อยูใ่นหมูเ่กาะYemen ใน
มหาสมทุรอนิเดยี เป็นไมล้ม้ลุกทีม่คีวามสงูในสภาพธรรมชาตปิระมาณ 60 เซนตเิมตร ใบมสีเีขยีวเขม้ 
รปูไข ่ยาวไมเ่กนิ 4 เซนตเิมตร โดยทัว่ไปจะออกดอกในชว่งหน้ารอ้นและฤดใูบไมผ้ล ิดอกมสีมีว่งอมฟ้า 
รปูรา่งของดอกเมือ่บานเตม็ทีแ่ลว้มทีรงคลา้ยดาว มเีกสรตวัผูส้เีหลอืงสามารถเหน็ไดช้ดัเจน มกีลิน่หอม
ออ่นๆ การขยายพนัธุท์าํไดท้ัง้การเพาะเมลด็ การปกัชาํ ดนิทีป่ลกูตอ้งโปรง่ ระบายน้ําไดด้ ีรดน้ําในตอน
เชา้ และเมือ่ดอกเริม่เหีย่วใหเ้ดด็ดอกทิง้เพือ่กระตุน้การออกดอกรุน่ใหม ่ แมว้า่เป็นไมต่้างถิน่ แต่สภาพ
อากาศในประเทศไทย “มว่งเทพรตัน์” สามารถเจรญิเตบิโตไดเ้ป็นอยา่งด ี เป็นไมด้อกทีม่คีวามสวยงาม 
และโดดเดน่ดว้ยกลบีดอกสมีว่งอมฟ้า ตดัดว้ยสเีหลอืงของเกสร เหมาะอยา่งยิง่ทีจ่ะเป็นไมด้อก ไม้
ประดบั  

นอกจากการขยายพนัธุด์ว้ยการเพาะเมลด็และปกัชาํ โครงการอนุรกัษ์พนัธุกรรมพชือนั
เน่ืองมาจากพระราชดาํร ิสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมาร ี(อพ.สธ.) ไดท้าํการผลติพชื
ชนิดน้ีโดยการเพาะเลีย้งเน้ือเยือ่และออกดอกในขวดสวยงาม ซึง่สามารถนําไปออกปลกูในสภาพ
ธรรมชาตเิพือ่เป็นไมป้ระดบัต่อไป 

“ม่วงเทพรตัน์”ไม้มงคลท่ีมิใช่เป็นเพียงไม้ประดบั  
ถงึแมว้า่ในหลายประเทศ “มว่งเทพรตัน์” เป็นไมป้ระดบั แต่ภมูปิญัญาพืน้บา้นของชาว Yemeni 

ระบุวา่ใชเ้ป็นสมนุไพรรกัษาโรคตดิเชือ้ทางเดนิหายใจและผวิหนงั1 และโรคดซ่ีาน2  นอกจากน้ียงัมี
รายงานวจิยัหลายฉบบัไดก้ล่าวถงึสารสาํคญัและฤทธิท์างเภสชัวทิยาของ “มว่งเทพรตัน์” ดงัน้ี  

สารสาํคญั  
สว่นเหนือดนิ (aerial part) ประกอบดว้ย สารกลุ่ม phenolic acids (protocatechuic acid เป็น

สารหลกั และสารอื่นๆ ไดแ้ก่ caffeic, chlorogenic, ferulic, gallic, gentisic, o-coumaric, p-coumaric, 
p-hydroxybenzoic, rosmarinic, salicylic, sinapic, syringic, vanillicacids)3,4 สารกลุ่ม acetophenone 
glycosides (affinoside, gentiopicroside, 2′-O-E/Z-p-coumaroylloganin, glucopaeonol)5, paeonol6 
และสารกลุ่มแทนนิน1 

ฤทธ์ิทางเภสชัวิทยา  
ฤทธ์ิต้านไวรสั: งานวจิยัในหลอดทดลองไดพ้สิจูน์พบวา่สารสกดัเมทานอลจากสว่นเหนือดนิมี

ฤทธิต์า้นเชือ้ไวรสัหวดั [human influenza virus A/WSN/33 (H1N1)] และเชือ้ไวรสัเรมิ (herpes 
simplex virus; HSV-1 strain KOS) ดว้ยคา่ IC50 เทา่กบั 0.7 และ 12.5 ไมโครกรมั/มลิลลิติร ตามลาํดบั 
สว่นสารสกดัน้ํามฤีทธิต์า้นเชือ้ไวรสัหวดั ดว้ยคา่ IC50 เทา่กบั 3.1 ไมโครกรมั/มลิลลิติร แต่ไมม่ฤีทธิ ์
ยบัยัง้เชือ้ไวรสัเรมิ1,3 และสารสาํคญัคอื สารกลุ่ม phenolic acids3 

ฤทธ์ิต้านจลุชีพ สารสกดัคลอโรฟอรม์ เมทานอล และน้ําของสว่นดอกและใบ ไมม่ฤีทธิต์า้นเชือ้
แบคทเีรยี Staphylococcus aureus ATCC 6538; Bacillus subtilis ATCC 6051; Micrococcus flavus 
SBUG 16; Escherichia coli ATCC 11229; Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853; multiresistant 



Staphylococcus epidermidis; multiresistant Staphylococcus haemolyticus; multiresistant 
Staphylococcus aureus และเชือ้รา Candida maltose SBUG7 

ฤทธ์ิ insect attractivity สารสาํคญัทีม่ฤีทธิด์งึดดูแมลง โดยเฉพาะผเีสือ้ คอื สาร paeonol6 
ฤทธ์ิเป็นพิษต่อเซลล ์ หรือ ฤทธ์ิฆ่าเซลลม์ะเรง็ในหลอดทดลอง การทดสอบในหลอด

ทดลองพบวา่สารสกดัเมทานอลของสว่นดอกและใบ ไมม่ฤีทธิเ์ป็นพษิต่อเซลลม์ะเรง็ของคนชนิดมะเรง็
ปอด 2 ชนิด (A-427 และ LCLC-103H), มะเรง็กระเพาะปสัสาวะ 2 ชนิด (5637 และ RT-112) และ
มะเรง็เตา้นม (MCF-7)8 

จากขอ้มลูงานวจิยัทางวทิยาศาสตรข์า้งตน้จะเหน็ไดว้า่ “มว่งเทพรตัน์” มฤีทธิต์า้นไวรสัหวดัได้
ตามการใชแ้บบภมูปิญัญา ถงึแมว้า่งานวจิยัฤทธิท์างเภสชัวทิยาดา้นอื่น ๆ อาจมไีมม่าก แต่จะเป็น
โอกาสของนกัวจิยัทีจ่ะศกึษาเพิม่เตมิทัง้ในสว่นของพชืทีม่กีารวจิยัแลว้ (ใบและดอก) และสว่นรากทีย่งั
ไมม่ผีูศ้กึษา ซึง่อาจจะไดข้อ้มลูทีจ่ะเป็นประโยชน์กบัมนุษยชาตต่ิอไป 

 

สกลุ Exacum ในประเทศไทย 
สาํหรบัประเทศไทย พชืในสกุล Exacum วงศ ์Gentianaceae มอียู ่4 ชนิด ทีร่ายงานในหนงัสอื 

Flora of Thailand vol 5 part I และหนงัสอื ชื่อพรรณไมแ้หง่ประเทศไทย โดย เตม็ สมตินินัทน์ ฉบบั
แกไ้ขเพิม่เตมิ พ.ศ. 2544 ไดแ้ก่ E. bicolor Roxb. (ฉตัรพระอนิทร)์, E. pteranthum Wall. Ex Griseb. 
[ไสป้ลาเขม็ หรอืสะเลีย่มดนิ หรอื ตะคาพอ (ชื่อกระเหรีย่ง)], E. sutaepense Hosseus ex Craib (นาง
อัว้ดอย) และ E. tetragonum Roxb. (หญา้เหลีย่ม เทยีนปา่ ไสป้ลาไหล) ทัง้หมดน้ีเป็นไมล้ม้ลุก   

“นางอัว้ดอย” เป็นไมถ้ิน่เดยีวของประเทศไทยพบไดใ้นทุง่หญา้โล่งและบรเิวณพืน้ทีม่คีวามสงู 
1,500–1,700 เมตร ไดแ้ก่ ดอยสเุทพฯ จงัหวดัเชยีงใหม ่และจงัหวดักาญจนบุร ีมรีายงานการใชใ้นตํารา
ยาแผนโบราณในหนงัสอื Medicinal Plant of East and Southeast Asia: Attributed Properties and 
Uses ของ L. M. Cerry (1980) วา่ในประเทศสาธารณรฐัแหง่สหภาพเมยีนมาร ์ ใชท้ัง้ตน้ปรงุแกไ้ข้9 
ชาวเขาเผา่กระเหรีย่งใชส้ว่นใบนางอัว้ดอยเป็นผกัสดจิม้น้ําพรกิ10 และใช ้ “ตน้ตะคาพอหรอืไสป้ลาเขม็” 
แกไ้ข้10 “ฉตัรพระอนิทร”์ เป็นพชืทีพ่บไดใ้นทางเหนือของรฐั Kerala ประเทศอนิเดยี ภมูปิญัญาใชร้กัษา
โรคทางผวิหนงั ตา เบาหวาน แกไ้ข ้ และแกไ้ขม้าลาเรยี งานวจิยัพบวา่ประกอบดว้ยสารกลุ่ม 
polyphenolic, alkaloids, flavonoids และ steroids11,12 และสารสกดัเฮกเซนจากใบมฤีทธิฆ์า่พยาธไิด้
ดกีวา่สารสกดัคลอโรฟอรม์ เอทลิอะซเิตรท น้ํา และเมทานอล12 
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