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การใช้ประโยชน์สารสกัดน้ามันจากพืชสมุนไพรมะนาวผี
มะนาวผี (Indian atalantia, Wild lime; Atalantia monophylla (L.) DC.) ชื่ออื่น ๆ คือ ขี้ติ้ว
จ๊าลิว (ภาคเหนือ) มะลิว (เชียงใหม่) นางกาน (ขอนแก่น) กะนาวผี (ภาคใต้) กรูดผี (สุราษฎร์ธานี) ชื่อพ้อง
ได้แก่ Limonia monophylla L., A. floribunda Wight, A. spinosa Koord. จัดอยู่ในวงศ์ส้ม คือ RUTACEAE
เป็นไม้ต้นขนาดเล็ก ลาต้น และกิ่งมีหนามแหลม เรือนยอดเป็นพุ่มกลมแน่นทึบ ลาต้นมักคดงอ ใบ เป็นใบประกอบ
มีใบย่อยใบเดียว เรียงสลับ รูปรี หรือรูปไข่แกมรูปขอบขนาน ปลายใบมน หรือเป็นสองพู มีต่อมน้ามันเป็นจุดโปร่งใส
เมื่อขยี้มีกลิ่นคล้ายส้ม ดอก ช่อกระจุก หรือรูปกระจะสั้น ออกตามซอกใบ กลีบเลี้ยงแยก ๒ แฉก ขนาดไม่เท่ากัน
กลีบดอก ๓ กลีบ กลีบดอกสีขาว เกสรเพศผู้ ๖ อัน ก้านเกสรเพศเมียรวมกันเป็นหลอด ผล สดมีเนื้อหลายเมล็ด
กลมขนาดเล็ก เมล็ดรูปขอบขนาน การกระจายพันธุ์ในอินเดีย พม่า ภูมิภาคอินโดจีน มาเลเซีย และพบในทุกภาค
ของประเทศไทย นิเวศวิทยาจากชายหาดถึงยอดเขา ป่าเบญจพรรณ ป่าชายทะเล ป่าเขาหินปูน พบที่ความสูง
ได้ถึง ๑,๕๐๐ เมตร จากระดับน้าทะเล ระยะเวลาออกดอกและติดผล พบว่ามีดอกเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน
และติดผลเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม ในพื้นที่อาเภอสัตหีบพบกระจายทั่วไปตามเกาะต่าง เช่น เกาะแสมสาร
เกาะขาม เกาะจวง เกาะจาน เกาะฉางเกลือ เกาะเตาหม้อ เกาะไผ่ เกาะมารวิชัย และเกาะแรด
สรรพคุณ : ใบ มีกลิ่นคล้ายใบมะกรูดหรือใบมะนาว โดยนาใบสด ๑๐๐ – ๑๕๐ กรัม ต้มน้าดื่ม วันละ ๒ ครั้ง
หลังอาหาร เช้า - เย็น แก้โรคทางเดินหายใจ แก้จุกเสียด แก้ท้องเสีย รักษาโรคผิวหนัง ผล รักษาโรคทางเดินหายใจ
น้ามันจากเปลือกผลใช้ทาภายนอก แก้โรคไขข้ออักเสบ และเนื้อไม้เหนียวทนทาน ใช้ทาด้ามเครื่องมือกสิกรรม
ทั้งนี้ในการศึกษาสารสกัดด้วยเมทานอลจากใบของต้นมะนาวผี ที่ใช้ทดสอบต่อยุงสามชนิดโดยวิธี
mosquitocidal activity against immature stages พบว่ามีค่า LC50 ต่อไข่ของยุงราคาญ (Culex
quinquefasciatus) และดักแด้ยุงซึ่งเป็นพาหะของโรคมาลาเรียที่สาคัญ (Anopheles stephensi) อ้างอิง
จากเอกสาร HOOKER JD. ORDER XXXIII. RUTACEAE. THE FLORA OF BRITISH INDIA, VOL 1.
ASHFORD: L. REEVE & CO., LTD., 1875:484-517 และ Laboratory evaluation of methanolic
extract of Atlantia monophylla (Family: Rutaceae) against immature stages of mosquitoes
and non-target organisms. Mem. Inst. Oswaldo Cruz 2004;99.
เมื่อพิจารณากลุ่มพืชสมุนไพรมะนาวผีของไทย พบว่าชนิดนี้ยังไม่เป็นที่รู้จักกันทั่วไป ซึ่งหากไม่ศึกษา
อย่างรอบด้าน อาจทาให้มีการนาพืชเหล่านั้นนาไปใช้ประโยชน์โดยยังไม่เพียงพอ หากแต่ยังทาให้ไม่สามารถ
สืบทอดองค์ความรู้เหล่านี้ให้กับลูกหลานสืบต่อไปได้ ดังนั้นการรวบรวมสายพันธุ์มะนาวผีที่มีศักยภาพนามาใช้
ประโยชน์ในแง่ของสมุนไพร จากแหล่งที่แตกต่างกัน การจั ดทาตัวอย่างพรรณไม้แห้ง อ้างอิง และหาวัตถุดิบ
อ้างอิง หากเป็นการเตรียมความพร้อมข้อมูลทางวิชาการที่จะช่วยแก้ไขปัญหาและสนับสนุนการทางานเชิงรุก
ในการจัดการทรัพยากรทางชีวภาพทาให้เกิดการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทั้งทรัพยากรพันธุกรรมและ
ภูมิปัญญาไทยได้อย่างยั่งยืน

๒
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แผนการบริหารแผนงานวิจัยและแผนการด้าเนินงาน
การพัฒนาพืชสมุนไพรมะนาวผีที่มีศักยภาพที่จะนาไปใช้ประโยชน์ทางยาอย่างยั่งยืน

จัดส่งตัวอย่างพืชสมุนไพรมะนาวผี

ขยายพันธุ์พืชสมุนไพรมะนาวผีที่มีศักยภาพ
ที่จะนาไปใช้ประโยชน์ทางยาอย่างยั่งยืน

นาไปใช้ประโยชน์ทางยาอย่างยั่งยืน

แนวทางการปรับปรุงสถานภาพพืชสมุนไพรมะนาวผี ส่งเสริมให้ชุมชนท้องถิ่นทาการอนุรักษ์นอกถิ่นอาศัย
เพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

ลักษณะทรงพุ่ม และล้าต้นของมะนาวผี
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การเก็บใบของต้นมะนาวผี

ผลมะนาวผีที่เก็บได้ เตรียมส่งไปยังสถาบันที่ร่วมงานวิจัยด้าเนินการสกัดน้ามัน
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