สํานักงานขอมูลสมุนไพร

คําจํากัดความ

ประชุมวิชาการ ดอกไมสวย…กินเพื่อสุขภาพ

ดอก น. สวนหนึ่งของตนไมที่ผลิออกจากตนหรือกิ่งมีหนาที่ทําให
เกิดผลและเมล็ดเพื่อสืบพันธุ' มีเกสรและเรณูเป+นเครื่องสืบพันธุ
อางอิง: พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๔๔ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ(าอยู*หัว
เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๔๔.

ดอกไม: โครงสรางและสารเคมี

Flower - a section of a shoot, or a branch resembling a
short shoot, which bears leaf organs which serve for
sexual reproduction and which are transformed
accordingly.

ผศ.ดร.วีณา นุกูลการ ภาควิชาเภสัชวินิจฉัย
อ.ดร.ภานุพงษ( พงษ(ชีวิน ภาควิชาเภสัชพฤกษศาสตร(

reference: Weberling (1989). Morphology of flowers and inflorescences.

คณะเภสัชศาสตร( มหาวิทยาลัยมหิดล
24 สิงหาคม 2559

โครงสรางทางพฤกษศาสตร(ของดอกไม
• สวนที่เป+นลักษณะจําเพาะของพืชแตละชนิด

3

โครงสรางทางพฤกษศาสตร(ของดอกไม
• เป+นสวนที่เป+นลักษณะจําเพาะของพืชแตละชนิด
• เป+นใบพิเศษ (modified leaves) ที่เปลี่ยนแปลงรูปราง และ/หรือ หนาที่
http://www.bloggang.com/data/poungchompoo/p
icture/1425094269.jpg

http://newsimg.bbc.co.uk/media/images/4105900
0/jpg/_41059509_titan1.jpg

https://thmcf.files.wordpress.com/2013/06/beeorchid-imc-3702.jpg

https://i.ytimg.com/vi/3cXZbM3qYDE/hqdefault.jpg

(from Spears, 2010)

5

โครงสรางทางพฤกษศาสตร(ของดอกไม
•
•
•
•
•
•
•
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ฐานรองดอก (receptacle)
• สวนปลายของกานดอก หรือกานชอดอกที่โปOงพองออกซึ่งสวนตางๆ ของ
ดอก ไดแก ใบประดับ กลีบเลี้ยง กลีบดอก เกสรเพศผู และเกสรเพศเมีย
ติดอยู

ฐานรองดอก (receptacle)
ใบประดับ (bracts)
กลีบเลี้ยง (sepal)
กลีบดอก (petal)
เกสรเพศผู (stamen)
เกสรเพศเมีย (pistil)
ชอดอก (inflorescences)

http://www.thlady.com/uppic/30/f47a14830.jpg
7
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ใบประดับ (bracts)
• ใบพิเศษที่เปลี่ยนแปลงรูปรางเพื่อรองรับชอดอก อยูติดกับสวนโคนของ
กานดอก หรือกานดอกยอย

https://fahrurozi.files.wordpress.com/2012/03/11
680strawberry.jpg

https://fahrurozi.files.wordpress.com/2012/03/11
680strawberry.jpg
9
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ใบตางดอก (Mussaendra sp.)

กลีบเลี้ยง (sepals)

© Stuppy et al. (2009)

• เป+นสวนของดอกที่อยูชั้นนอกสุด กลีบเลี้ยง
สวนใหญมีสีเขียวทําหนาที่หอหุม
กลีบดอก เกสรเพศเมีย และเกสร
เพศผู ที่ยังไมโตเต็มที่

ฐานรองดอก
11
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กระเจี๊ยบแดง (Hibiscus sabdariffa L.)

กลีบดอก (petal)
• เป+นสวนของดอกที่อยูถัดเขาไป
จากกลีบเลี้ยง มีสีสันสวยงาม มี
กลิ่นเฉพาะตัว เพื่อดึงดูดพาหะ
ถายเรณู (pollinator)

กลีบเลี้ยง

ริ้วประดับ
13
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Pigment

Examples of
typical colors

คลอโรฟUลล(

Chlorophyll

พืชสีเขียว

สีเขียว

แคโรทีนอยด(

Carotenes and
xanthophylls (e.g.
astaxanthin)
Anthocyanins,
aurones, chalcones,
flavonols and
proanthocyanidins
Betacyanins and
betaxanthins

พืชสีเขียว ผัก ผลไม

สีสม แดง เหลือง ชมพู

ใหสีสันหลากหลายใน
ดอกไม สวนผล เชน
เบอร'รี่ ผลสม

สีเหลือง แดง น้ําเงิน
มวง

สวนดอก

โทนแดงถึงมวง
เหลือง สม

ฟลาโวนอยด(

เบตาเลน
(Betalains)
15

Common types Where they are
found
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Anthocyanidins

Flavonoids

- สารที่ทําใหเกิดสีสันของดอกไมและ
ผลไมบางชนิด พบไดในกลีบดอกไม และ
สวนอื่นๆ เชน กลีบเลี้ยง ใบ เปลือกผล
ชวยลอแมลงในการผสมเกสรของพืชบาง
ชนิด

• Distribution

R3'
R4'

B

+

R7

O

A
R6
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Anthocyanidins

- โครงสรางและสี จะเปลี่ยนแปลงไปตาม
คาความเป+นกรด-เบส ของสารละลาย

R5'

C
R3

- สีออกทางโทนสม แดง น้ําเงิน มวง

R5
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Anthocyanidins

• จํานวนและตําแหนงหมูไฮดรอกซีบนวงบีที่แตกตางกัน มีผลทําใหสี
ตางกัน โดยจะสีออกทางโทนสม แดง น้ําเงิน มวง

• ความเป+นกรด-ดาง มีผลทําใหโครงสรางและสีของสารกลุมนี้จะเปลี่ยนแปลง

19
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Anthocyanins

Anthocyanins

• Anthocyanidin glycosides
• น้ําตาลมักเกาะทีต่ ําแหนง 3 หรือ 5 หรือทั้งสองตําแหนง

• กระเจี๊ยบ

Delphinidin-3-glucoside

Hydroxycitric acid
21

เกสรเพศผู (stamen)
• เป+นอวัยวะสืบพันธุ'เพศผู ประกอบดวย กานชู (filament) และอับเรณู
(anther)

Hibiscus acid

www.nutragreenbio.com
Food Chemistry 165 (2014) 424–443

22

เกสรเพศเมีย (pistil)
• เป+นอวัยวะสืบพันธุ'เพศเมีย ประกอบดวย รังไข (ovary) กานชูเกสร
(style) และยอดเกสร (stigma)

กานชูเกสรเพศผู

อับเรณู

(from Porter, 1967)

บัวหลวง (Nelumbo nucifera Gaertn.)23

(from Spears, 2010)

24

Carotenoids

ญ[าฝรั่น (Jafron)
•
•
•
•

• Tetraterpenoids
• แบงเป+น 2 กลุม
– Carotenes มีสีสม หรือสม-แดง
ที่พบมากไดแก α-carotene, β-carotene
และ lycopene

Crocus sativus L. (วงศ' Iridaceae)
เป+นเครื่องยาที่ไดยาจากสวนยอดเกสรเพศเมีย
ดอกญาฝรั่น ประมาณ 100,000 ดอก จะใหเครื่องยาปริมาณ 1 กิโลกรัม
ราคาประมาณ 40,000-350,000 บาท/ กิโลกรัม

– Xanthophylls มีสีเหลือง หรือสม-เหลือง
มีออกซิเจน O เป+นองค'ประกอบ
เชน lutein, zeaxanthin, β-cryptoxanthin
https://4.bp.blogspot.com/rlbI9jhD6H0/UkwGI_vzcHI/AAAAAAAAUwg/wC6OFtgVED8/s1600/SaffronHarvest.jpg

https://laidbackgardener.files.wordpress.com/2015/09/crocus25
vernus1.jpg

ญ[าฝรั่น

ช[อดอก (Inflorescences)

• สารกลุม carotenoids (เป+นสารที่ทําใหเกิดสีของญาฝรั่น) เชน crocetin, crocin, βcarotene, lycopene, zeaxanthin
• สารในกลุม monoterpene aldehyde (เป+นสารที่ทําใหเกิดรสขมของญาฝรั่น) เชน
picrocrocin, safranal

www.herbs-plant.net

26

en.citizendium.org

• เป+นสวนของพืชที่ประกอบดวย ดอก ใบประดับ และกิ่ง และมีรูปแบบการ
ติดของดอกบนกานในลักษณะตางๆ

27
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(from Stern, 2008)

เฟjkองฟlา (Bougainvillea spectabilis Willd.)
29
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Betalains

Betalains

• เป+นสารกลุม indole derivative ใหสีแดง-เหลือง
• พบในพืช Caryophyllales เชน บีท เฟjkองฟlา ตะบองเพชร
• อาจพบไดบางในรา (Basidiomycota)
• มี 2 กลุม

Betacyanins
en.wikipedia.org

Betaxanthins
31

www.cell.com
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น้ํามันหอมระเหยที่มีฤทธิ์กดระบบประสาท

lavender oil

neroli oil

chamomile oil
ylang-ylang oil
33

สารสําคัญในน้ํามันหอมระเหยที่มีฤทธิ์กดระบบประสาท

34

น้ํามันหอมระเหยที่มีฤทธิ์กระตุนระบบประสาท
rosemary oil

(R)-linalool

jasmine oil

geraniol

Benzyl acetate
1,8-cineol

linalyl acetate
35
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สะเดา
• Azadirachta indica A.Juss. (วงศ' Meliaceae)
• รสขม
• สารกลุม limonoids เชน nimbecetin, nimbesterol, azadirachtin

Azadirachtin
37

en.wikipedia.org
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น้ําผึ้ง (honey)
• เป+นน้ําหวานที่ตัวผึ้งเก็บจากดอกไม
• Apis spp. (วงศ' Apidae)

http://beneficialbugs.org/bugs/Honeybee/honeybee_genehans
on.jpg

• รักษาแผลแบบ open wound
http://www.psychicsuniverse.com/sites/default/files
/honey_20141223_1094760793.jpg

39

40

สารออกฤทธิ์ตานแบคทีเรียในน้ําผึ้ง
• Hydrogen peroxide (H2O2)
• Methylglyoxal (non-peroxide antimicrobial)
• Bee defensin-1 (antimicrobial peptide)

Methylglyoxal

Bee defensin-1

41
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ลําโพง

การเกิดพิษจากดอกไม

• ส[วนที่เปeนพิษ : ทุกสวนของตน
• แอลคาลอยด'กลุม Tropane : hyoscyamine, hyoscine (scopolamine)
• การเกิดพิษ : อาการแสดงที่เกิดจากพิษลําโพงปรกติจะมีอาการ ภายในเวลา 30 นาที ถึง
60 นาที หลังจากกินเมล็ดลําโพง หรือสวนตาง ๆ ของลําโพง และอาการจะดําเนินตอไป
อีก 2-3 วัน อาการเบื้องตนที่พบบอยคือปากคอแหง กระหายน้ํา มีอาการเคลิบเคลิ้ม เป+น
สุข ตอมาเกิดอาการเพอคลั่ง มีอาการประสาทหลอน

hyoscine
hyoscyamine
(จาก หนังสือพิมพไทยโพสต วันที่ 15 ตุลาคม 2558)
atropine
www.thaipost.net

http://www.rspg.or.th/plants_data/use/toxic_50.htm
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ซาโปนิน(Saponins)

(จาก หนังสือพิมพข*าวสด ฉบับวันที่ 30 มิถุนายน 2551)

มีสวน aglycone เป+นสารพวกสเตอรอยด' หรือไทรเทอร'พีน จับ
กับน้ําตาลที่ตําแหนง C3 ไดเป+น O-glycoside
น้ําตาลที่พบสวนใหญ เป+น oligasaccharide 1-5 หนวย
สมบัติของซาโปนิน
มีสมบัติบางอยางคลายสบู เชน เกิดฟองเมื่อเขยากับน้ํา เป+น
สารลดแรงตึงผิวที่ดี
ทําใหเม็ดเลือดแดงแตกได
มีพิษตอปลา เนื่องจากทําใหเกิด paralysis ที่เหงือกปลา

45

ซาโปนิน(Saponins)

46

ซาโปนิน(Saponins)

มี 2 ชนิด
Steroidal saponins เชน Sapogenin
Triterpenoid saponins

Triterpenoid saponins – สวนใหญเป+น pentacyclic rings พบ
ไดทั้งรูปกลัยโคไซด'และรูป sapogenin อิสระ สวนมากพบในพืช
ใบเลี้ยงคู ตัวอยางเชน glycyrrhizic acid ในรากชะเอม
oleanolic acid พบในดอกตูมของกานพลู

Steroidal saponins – พบไดนอยในธรรมชาติ มักพบในพืชใบ
เลี้ยงเดี่ยว ซึ่งจะพบในรูปกลัยโคไซด'เทานั้น โครงสรางจะมี
ความสัมพันธ'กับ sex hormones, cortisone, cardiac
glycosides ตัวอยางเชน diosgenin
47
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แหล[งขอมูลอางอิงพืชพิษ

http://www.medplant.mahidol.ac.th/

อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรรี ุกขชาติ
http://www.pharmacy.mahidol.ac.th/siri/
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Medical-grade honey
• Treatment of open wound
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