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บทคัดย่อ 

 โครงการวิจัยเรื่องการพัฒนาศักยภาพของมะดูกพืชสมุนไพรพื้นบ้านของไทยในการรักษาโรค
เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ของภูมิปัญญาท้องถิ่นไปสู่การใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา
องค์ประกอบทางพฤกษเคมีและฤทธิ์ทางชีวภาพของมะดูกเพ่ือสร้างความเชื่อมั่นในการน ามะดูกไปใช้
ประโยชน์ทางยาสมุนไพร  โดยน าเปลือก ใบ และผลของมะดูกมาสกัดด้วยตัวท าละลาย 3 ชนิด
ประกอบด้วย เฮกเซน เอทิลแอซิเตต และ เมทานอล ตามล าดับความมีขั้วจากต่ าไปสูง จะได้สารสกัด
ทั้งหมด 9 ชนิด  น าสารสกัดมาตรวจสอบเบื้องตนทางพฤกษเคมี  ทดสอบฤทธิ์ต้านออกซิเดชันด้วยวิธี 
DPPH  radical  scavenging  assay  และหาปริมาณของสารประกอบฟีนอลิก ด้วยวิธี Folin–
Ciocalteu method   และทดสอบฤทธิ์ต้านจุลชีพ ผลการวิจัยพบว่า 

1.  สารสกัดจากผลของมะดูกชั้นเมทานอลแสดงการลดปริมาณของ 1,1-diphenl-2-
picrylhydrazyl (DPPH) สู งที่ สุ ด  มี ค่ า EC50เท่ ากับ  31  g/ml   ส่ วนการทดสอบปริมาณ
สารประกอบฟีนอลrพบว่าสารสกัดจากผลของมะดูกชั้นเมทานอลมีปริมาณฟีนอลมากที่สุดคือ มีค่า 
95.23 mg GAE/g dw 

2.  สารสกัดจากเปลือกของมะดูกด้วยเมทานอล แสดงฤทธิ์ ยับยั้งการเจริญ เติบโตของ 
Vibrio paraheamolyticus  ได้ดีที่สุด โดยมีค่า MIC เท่ากับ 15.60 g/ml สารสกัดจากใบของ
มะดูกที่สกัดด้วยเฮกเซนแสดงฤทธิ์ยับยั้งการเจริญ เติบโตของ Vibrio cholerae  ได้ดีที่สุด โดยมีค่า 
MIC เท่ากับ 31.25 g/ml  และสารสกัดจากใบของมะดูกด้วยเอทิลแอซิเตตแสดงฤทธิ์ยับยั้งการ
เจริญ เติบโตของ Vibrio cholerae  ได้ดีที่สุด โดยมีค่า MIC เท่ากับ 31.25 g/ml  และ สารสกัด
จากผลของมะดูกด้วยเอทิลแอซิเตตแสดงฤทธิ์ยับยั้งการเจริญของ Vibrio paraheamolyticus ได้
มากที่สุด โดยมีค่า MIC เท่ากับ 15.60 g/ml   
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ABSTRACT 
The research project on The potential of Siphonodon celastrineus Griff, 

traditional medicinal plants of Thailand for treatment from local wisdom knowledge 
lead to the development of sustainable use, with the objective of studying the 
botanical, phytochemical, and biological activity of the Siphonodon celastrineus to 
create confidence in the use of S. celastrineus in herbal medicine by using the bark, 
leaves and fruit of the S. celastrineus to extract with 3 types of solvents. Each of 
hexane, ethyl acetate, and methanol, respectively, from low to high polarity. All nine 
extracts will be extracted. Preliminary examinations for phytochemistry, Antioxidant 
activity by DPPH radical scavenging assay and quantitative determination of phenolic 
compounds by Folin-Ciocalteu method and antimicrobial activity were tested. The 
research found that. 

1. The extract of the results of the methanol layer of the S.celastrineus  
shows a reduction in the amount of 1,1-diphenol-2-picrylhydrazyl (DPPH) had the 
highest EC50 equal to 31 mg/ml. The amount of phenol compounds found that the 
extracts from the methanol extract of S. celastrineus contain the amount of phenol. 
The highest concentration of 95.23 mg GAE / g dw 

2. Extract from the bark of the S. celastrineus with methanol showed the best 
inhibition of the growth of Vibrio paraheamolyticus with the MIC value of 15.60 
mg/ml. The extracts of the S. celastrineus leaf extracts with hexane showed the best 
inhibition of the growth of Vibrio cholerae with the MIC value equal to 31.25 mg/ml 
and leaf extracts with ethyl acetate showed the best inhibitory effect on the growth 
of Vibrio cholerae with a MIC value of 31.25 mg/ml and the extract of the fruit with 
ethyl acetate to inhibit the growth of Vibrio paraheamolyticus most with MIC equal 
to 15.60 mg/ml. 
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กิตติกรรมประกาศ 
 

โครงการวิจัยเรื่องศักยภาพของมะดูกพืชสมุนไพรพ้ืนบ้านของไทยในการรักษาโรคเพื่อพัฒนา
องค์ความรู้ของภูมิปัญญาท้องถิ่นไปสู่การใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนนี้ ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจาก
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  

คณะผู้วิจัยขอขอบคุณ คณะะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร ที่ให้การสนับสนุนงบประมาณในการท าวิจัยและอ านวยความสะดวกในการใช้ห้องปฏิบัติการ
ส าหรับการทดลองเป็นอย่างดี 

คุณค่าและประโยชน์อันพึงมีจากงานวิจัยนี้   คณะผู้วิจัยขอมอบบูชาแด่คณาจารย์ทุกท่านที่
ประสาทวิชาความรู้แกค่ณะผู้วิจัย 
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บทที ่1 
บทน ำ 

   
1.1  ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของกำรวิจัย 
 

การศึกษาทางพฤกษศาสตร์พ้ืนบ้านเป็นการบูรณาการความรู้ด้านพฤกษศาสตร์และด้าน
มานุษยวิทยา เพ่ือศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับพืช โดยเน้นที่การน าพืชสมุนไพรไปใช้
ประโยชน์ในด้านยารักษาโรค ของปราชญ์พ้ืนบ้านตามชุมชนท้องถิ่นต่าง ๆ โดยการรวบรวมความรู้จาก
หมอพ้ืนบ้าน การใช้ในชุมชน (field work) และการศึกษาจากเอกสาร (literature search)เกี่ยวกับ
รายละเอียดของพืชสมุนไพรในท้องถิ่นแต่ละชนิด ได้แก่  ชื่อท้องถิ่นของสมุนไพร สรรพคุณ  การเตรียม
ยาสมุนไพรและวิธีการใช้รักษา การศึกษาด้านผลิตภัณฑ์ธรรมชาติและพัฒนายาสมุนไพรพ้ืนบ้านแผน
โบราณเป็นงานวิจัยที่ศึกษาการออกฤทธิ์โดยการพิสูจน์เอกลักษณ์ทางอนุกรมวิธานพืช  พร้อมกับ
การศึกษาองค์ประกอบทางเคมีและฤทธิ์ทางชีวภาพในด้านต่างๆตามต าหรับยาที่ค้นพบเพ่ือน ามาใช้
ประโยชน์จากฤทธิ์ทางชีวภาพโดยตรง หรือน ามาเป็นโครงสร้างต้นแบบเพ่ือท าการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง
ให้เป็นสารที่แสดงฤทธิ์ทางชีวภาพสูงขึ้นอีก หรือมีฤทธิ์ทางชีวภาพด้านอ่ืนที่แตกต่างไปจากเดิม หรือ
น าไปใช้เป็นสารตั้งต้นในกระบวนการสังเคราะห์สารชนิดอ่ืน ๆ ในระดับอุตสาหกรรมประเทศไทยจึง
ได้รับประโยชน์จากการวิจัยด้านนี้เป็นอย่างยิ่งเนื่องจากเป็นประเทศมีลักษณะทางภูมิศาสตร์ตั้งอยู่ใน
พ้ืนที่เขตร้อนจึงส่งผลให้เกิดความหลากหลายทางชีวภาพ (  Biodiversity) ในภูมิภาคของประเทศ 

ประกอบกับยุทธศาสตร์การวิจัยตามนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 
2555-2559) ให้ความส าคัญกับการสร้างศักยภาพและความสามารถเพ่ือการพัฒนาทางสังคม  โดยมีกล
ยุทธ์การวิจัยเพ่ือพัฒนาและการคุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย การแพทย์พ้ืนบ้าน การแพทย์
ทางเลือก และสมุนไพร เน้นแผนงานวิจัยเกี่ยวกับการแพทย์แผนไทย การแพทย์พ้ืนบ้าน และการแพทย์
ทางเลือก เพ่ือสร้างองค์ความรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่นและการคุ้มครองภูมิปัญญาและการวิจัยเกี่ยวกับ
สมุนไพรเพ่ือประโยชน์ทางการแพทย์และสาธารณสุข อีกท้ังยุทธศาสตร์การวิจัยด้านการพัฒนาสมุนไพร
ของประเทศไทย พ.ศ. 2556-2559 ให้ความส าคัญกับการวิจัยและพัฒนาสมุนไพรหรือผลิตภัณฑ์จาก
สมุนไพรที่สามารถน าไปสู่การเป็นผลิตภัณฑ์น้ ามันสมุนไพร ยาสมุนไพร เครื่องดื่มสมุนไพร ผลิตภัณฑ์
เสริมอาหารสมุนไพร และเครื่องส าอางสมุนไพร การวิจัยและการพัฒนาสมุนไพรไทย และสารสมุนไพร
ไทยเพ่ือพัฒนาเป็นยา ทั้งในรูปแบบยาแผนไทย ยาแผนปัจจุบัน และยาสาหรับสัตว์ การวิจัยและพัฒนา
สมุนไพรไทยที่มีศักยภาพในการใช้เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร โดยเฉพาะกลุ่มที่มีผลทางโภชนาการ และ
มีฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาในลักษณะต่างๆ  และ การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติที่มีศักยภาพ
เป็นเครื่องส าอางหรือส่วนประกอบของเครื่องส าอาง และผลิตภัณฑ์สปา ( ยุทธศาสตร์การวิจัยด้านการ
พัฒนาสมุนไพรของประเทศไทย พ.ศ. 2556 – 2559 )  

จากการวิเคราะห์สถานการณ์การใช้ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรพบว่า ด้านยาสมุนไพร จาก
ข้อมูลสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กลุ่มสมุนไพร) ปี พศ.2554 มูลค่าการตลาดยาจาก
สมุนไพรในประเทศ ประมาณ 8000 ล้านบาท ไม่รวมมูลค่ายาจากสมุนไพรในสถานบริการ
สาธารณสุขของรัฐ (ข้อมูลจากส านักงานคณะกรรมการอาหารและยามีมูลค่า 1,000 ล้านบาท) 
ส่วนการน าเข้าและส่งออกยาสมุนไพรมีมูลค่าไม่แตกต่างกันมากนัก ประมาณ 200-300 ล้านบาท  
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ด้านเครื่องส าอาง จากข้อมูลจากสมาคมผู้ผลิตเครื่องส าอางไทย ปี พ.ศ.2544 ประเทศไทยส่งออก
ผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางคิดเป็นมูลค่า 140,000 ล้านบาท (ข้อมูลจากศูนย์วิจัย ธนาคารกสิกรไทย
รายงาน ประมาณ 90,000 ล้านบาท) ซึ่งต้องน าเข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศราวร้อยละ 90 ของ
การผลิต โดยเป็นวัตถุดิบสารสกัดสมุนไพร 20,000-30,000 ล้านบาท (จากยุโรปเป็นส่วนใหญ่) 
และเป็นสมุนไพรที ่สามารถปลูกและแปรรูปได้ในประเทศไทย  ด้านอาหารเสริม จากข้อมูล
สมาพันธ์สุขภาพและความงาม  ปี พศ.2554 ประมาณมูลค่าอาหารเสริมสุขภาพตลาดในประเทศ 
80,000 ล้านบาท โดยต้องน าเข้าวัตถุดิบสารสกัดจากสมุนไพรคิดเป็นมูลค่า 20,000 ล้านบาท  
(แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสมุนไพรไทย : สมุนไพรไทย--สินค้าโลก พ.ศ. 2556-2560  การพัฒนา
สมุนไพรไทยสู่ผลิตภัณฑ์สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจของประเทศไทย  กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือก) 

ดังนั้นการวิจัยและพัฒนาศักยภาพของมะดูกพืชสมุนไพรพ้ืนบ้านของไทยในการรักษาโรคจาก
องค์ความรู้ของภูมิปัญญาท้องถิ่นพัฒนาไปสู่การใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน จึงเป็นประเด็นการวิจัยที่ส าคัญ
ที่ต้องท าการศึกษาเพ่ือเป็นการสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น  การสนับสนุนการใช้ประโยชน์ความ
หลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน และเพ่ิมมูลค่าความหลากหลายทางชีวภาพของพืชสมุนไพรใน
ประเทศให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
 
1.2  วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 

1.2.1  ศึกษาข้อมูลทางพฤกษศาสตร์พื้นบ้านและต ารับยาตามภูมิปัญญาท้องถิ่นในการใช้มะดูก
เป็นสมุนไพรพ้ืนบ้าน  
 1.2.2  ศึกษาองค์ประกอบทางพฤกษเคมีและฤทธิ์ทางชีวภาพของมะดูก เพ่ือต่อยอดองค์ความรู้
จากภูมิปัญญาท้องถิ่น และสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคในการน ามะดูกไปใช้ประโยชน์ทางยา
สมุนไพร   
 
1.3  ขอบเขตของกำรวิจัย 
 โครงการวิจัยเรื่องศักยภาพของมะดูกพืชสมุนไพรพ้ืนบ้านของไทยในการรักษาโรคเพ่ือพัฒนา                                         
องค์ความรู้ของภูมิปัญญาท้องถิ่นไปสู่การใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน ท าการศึกษาจากพืชตัวอย่างในพ้ืนที่
ของจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ก าหนดขอบเขตการวิจัยดังนี้ 
 

1. พืชที่ใช้ในการศึกษา 
พืชสมุนไพรที่ใช้ในการศึกษาคือมะดูก (Siphonodon celastrineus Griff)  
 

2. ส่วนของพืชสมุนไพรที่ใช้ในการศึกษา 
3.1 เปลือก 
3.2 ใบ 

  3.3 ผล 
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 3. องค์ประกอบทางพฤกษเคมี 
  3.1 Alkaloids  
  3.2 Condensed  
  3.3 Tannins   
  3.4 Phenolic compounds   
  3.5 Triterpenes    
  3.6 Steroids   
  3.7 Cardiac glycosides  
  3.8 Antraquinones 

   
4.  ฤทธิ์ทางชีวภาพ 

4.1  ทดสอบฤทธิ์ต้านจุลชีพ   
4.2  ทดสอบฤทธิ์ต้านออกซิเดชัน   

- การทดสอบกับ สาร 2,2-Diphenyl-1-picrylhydrazyl (DPPH)  
- การตรวจหาปริมาณสารประกอบฟีนอล( Folin-Ciocalteu’s reagent) 
 

5. ตัวท าละลายอินทรีย์ที่ใช้ในการสกัด  
5.1  เฮกเซน   
5.2  เอทิลแอซิเตต  
5.3  เมทานอล  
 

 
1.4  กรอบแนวควำมคิดของกำรวิจัย  

 
 

ตัวแปรอิสระ     
 
 
 
 
 
 
 
ตัวแปรตำม 

 
 
 
 

 
1. ศึกษาข้อมูลทางพฤกษศาสตร์พื้นบ้านและต ารับยาตามภูมิปัญญาท้องถิ่นในการใช้
มะดูกเป็นสมุนไพรพ้ืนบ้าน  
2. ศึกษาองค์ประกอบทางพฤกษเคมีและฤทธิ์ทางชีวภาพของมะดูก เพ่ือต่อยอดองค์
ความรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น และสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคในการน ามะดูกไป
ใช้ประโยชน์ทางยาสมุนไพร   
 
 
 

      มะดูกกับภูมิปัญญาท้องถิ่น 
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1.5  ประโยชน์ที่ได้รับ 
 

1. ได้องค์ความรู้เกี่ยวกับองค์ประกอบทางพฤกษเคมีและฤทธิ์ทางชีวภาพของวัมะดูก  
2. การส่งเสริมและสร้างความตระหนักถึงคุณค่าของพืชสมุนไพรในท้องถิ่นเพ่ือน าไปสู่การใช้

ประโยชน์อย่างและการอนุรักษ์ทรัพยากรอย่างยั่งยืน 
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บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจยัที่เกี่ยวข้อง 

 
 โครงการวิจัยเรื่องการพัฒนาศักยภาพของมะดูกพืชสมุนไพรพื้นบ้านของไทยในการรักษาโรค
เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ของภูมิปัญญาท้องถิ่นไปสู่การใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนคณะผู้วิจัยท าการศึกษา
เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องดังนี้ 
 

2.1  พฤกษศาสตร์พื้นบ้าน 
2.2  การเตรียมพืชสมุนไพร  

  2.3  การสกัดสารจากพืชสมุนไพร 
  2.4  สารออกฤทธิ์ในพืชสมุนไพร 
  2.5  การตรวจสอบสารออกฤทธิ์ในพืชสมุนไพร 
  2.6  เทคนิคการแยกสารจากพืชสมุนไพร 

2.7  การออกฤทธิ์ทางชีวภาพ 
  2.8  งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
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2.1  พฤกษศาสตร์พื้นบ้าน 
 

2.1.1 ความเป็นมาพฤกษศาสตร์พื้นบ้าน 
 
มนุษย์เกี่ยวข้องกับพืชพรรณตั้งแต่เริ่มวิวัฒนาการของมนุษยชาติ ปัจจัยสี่อันจ าเป็นต่อการ

ด ารงชีพของมนุษย์คือ อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย และยารักษาโรค ได้จากพืชเป็นส่วนใหญ่ 
มนุษย์น าพืชมาใช้ประโยชน์หลายรูปแบบ แตกต่างกันไปตามสภาพสิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมของ
กลุ่มชนแต่ละท้องถิ่น นอกจากการใช้ประโยชน์พืชโดยตรงแล้ว มนุษย์ยังน าพืชมาใช้ทางด้านพิธีกรรม
ทางศาสนา ความเชื่อถือโชคลาง งานนักขัตฤกษ์ ฯลฯ หรือน ามาใช้ในงานหัตถกรรมพ้ืนบ้าน การใช้
ประโยชน์พืชดังกล่าว  ได้ถ่ายทอดต่อกันมาจากบรรพชนหลายรุ่น จนกลายเป็นความรู้ หรือภูมิปัญญา
ชาวบ้าน หรือภูมิปัญญาพื้นบ้าน (traditional knowledge หรือ folk knowledge) ซึ่งเป็นวัฒนธรรม
พ้ืนบ้านแบบหนึ่ง ของกลุ่มชนท้องถิ่น ภูมิปัญญาพ้ืนบ้านส่วนใหญ่ ได้จากการบอกเล่าจากชนรุ่นหนึ่ง
ไปสู่อีกรุ่นหนึ่ง  ความรู้เหล่านี้เกิดจากประสบการณ์ และการลองแบบถูก-ผิด ที่ได้สั่งสมติดต่อกันมา
เป็นเวลานาน แต่การจดบันทึกภูมิปัญญาพ้ืนบ้านไว้เป็นหลักฐาน ยังมีปรากฏอยู่น้อยมาก นอกจากค า
บอกเล่า จากความทรงจ าของกลุ่มชนพ้ืนบ้าน ดังนั้นการถ่ายทอดความรู้  และวัฒนธรรมพ้ืนบ้าน จึง
ขาดตอน หรือขาดตกบกพร่องขึ้นได้ง่ายในกลุ่มชนพ้ืนบ้าน โดยเฉพาะในชุมชนที่มีการพัฒนา โดย
วัฒนธรรมเมืองหลั่งไหลเข้ามามีบทบาทแทนวัฒนธรรมพื้นบ้าน ที่นับวันจะเสื่อมสูญไป 

ในยุคโลกาภิวัฒน์ วัฒนธรรม และความรู้พ้ืนบ้าน ในการใช้ประโยชน์พืช ที่ได้รับการถ่ายทอด
มาจากบรรพบุรุษ ยังคงเหลืออยู่บ้าง ตามกลุ่มชนพ้ืนบ้าน ในพ้ืนที่ทุรกันดารห่างไกลจากสังคมเมือง 
กลุ่มชนหลายแห่ง มีความผูกพันกับพืชมานาน จนกลายเป็นเอกลักษณ์ของกลุ่มตน ดังเช่น วัฒนธรรม
การบริโภคข้าวเหนียวทางภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การบริโภคพืชผัก จ าพวกสะตอ
และลูกเนียงทางภาคใต้ การผลิต เครื่องดนตรีประเภทเป่าที่เรียกว่า "แคน" ของภาคตะวันออกเฉียง
เหนือ การผลิตเครื่องเขินของจังหวัดเชียงใหม่ การผลิตกระเป๋าย่านลิเภาของจังหวัดนครศรีธรรมราช 
ฯลฯ การผลิตดังกล่าว ได้พัฒนามาจากความรู้ และหัตถกรรมพ้ืนบ้านของกลุ่มชนในสังคมชนบท 
ดังนั้นเราสามารถสืบสาวเรื่องราวความเป็นมาของกลุ่มชนโบราณ และกลุ่มชนพื้นบ้าน แต่ละยุคแต่ละ
สมัยได้ โดยอาศัยความเกี่ยวข้องของพืชพรรณ ในวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของกลุ่มชนพื้นบ้าน ในปัจจุบัน
นักวิชาการได้ตระหนักถึงความส าคัญ และความจ าเป็นในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาพ้ืนบ้านไม่ให้เสื่อมสูญ
ไป จึง เริ่มงานค้นคว้าวิจัย จดบันทึกความรู้ ในการใช้ประโยชน์พืชของกลุ่มชนพ้ืนบ้าน ตามแบบแผน
ของการศึกษาวิชาพฤกษศาสตร์พ้ืนบ้านอย่างจริงจัง  (ท่ีมา:  http://saranukromthai.or.th) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://saranukromthai.or.th/sub/book/book.php?book=21&chap=7&page=t21-7-infodetail01.html
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2.1.2 ความหมายและขอบเขตของพฤกษศาสตร์พื้นบ้าน 
 
พฤกษศาสตร์พ้ืนบ้าน เป็นศาสตร์ที่มีความส าคัญอีกสาขาหนึ่งของวิชาพฤกษศาสตร์ ตรงกับ

นิยามศัพท์ภาษาอังกฤษว่า "Ethnbotany" เรียกกันมาตั้งแต่ปี ค.ศ.1895 (พ.ศ.2438) จากการศึกษา
พรรณไม้ที่ชาวพ้ืนเมืองท้องถิ่นน ามาใช้ประโยชน์ของ ดร.จอห์น ดับเบิลยู ฮาร์ชเบอร์เกอร์ (Dr. John 
W. Harshberger) พฤกษศาสตร์พ้ืนบ้านเป็นค าผสมระหว่าง "พฤกษศาสตร์" หมายถึง วิชาที่ศึกษาใน
เรื่องพืช และ "พ้ืนบ้าน" หมายถึง กลุ่มชนใดกลุ่มชนหนึ่งที่มีเอกลักษณ์อย่างใดอย่างหนึ่งร่วมกัน 
อาจจะเป็นการด ารงชีพ ใช้ภาษาท้องถิ่นเดียวกัน นับถือศาสนา หรือความเชื่อถือเดียวกัน กล่าวได้ว่า 
กลุ่มชนนั้นมีจุดรวมของวัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีร่วมกัน ความหมายของค าว่า 
พ้ืนบ้านในที่นี้ ไม่ได้หมายถึงเฉพาะชาวชนบท หรือชาวไร่ ชาวนา แต่อาจจะเป็นกลุ่มชนเมือง หาก
กลุ่มชนนั้นยังคงเอกลักษณ์ของกลุ่มตนไว้ได้ พฤกษศาสตร์พ้ืนบ้านจึงเป็นวิชาที่ศึกษาถึงความ
เกี่ยวข้องระหว่างพืชและกลุ่มชนพื้นบ้าน ความหมายที่ชัดเจนของวิชานี้ก็คือ "การน าพืชมาใช้ของกลุ่ม
ชนพื้นบ้านที่สืบทอดต่อกันมาจากบรรพบุรุษ หรือได้รับการถ่ายทอดจากเพ่ือนบ้านในกลุ่มของตน จน
เป็นเอกลักษณ์การใช้พืชพรรณประจ าท้องถิ่นนั้น" พฤกษศาสตร์พ้ืนบ้านเกี่ยวข้องกับศาสตร์อ่ืนๆ อีก
หลายสาขา เช่น พฤกษศาสตร์จ าแนกพวกพฤกษนิเวศ มานุษยวิทยา นิรุกติศาสตร์ เภสัชศาสตร์ ฯลฯ 

ในประเทศไทยค าว่า “พฤกษศาสตร์พ้ืนบ้าน” ก าหนดใช้ครั้งแรกจากการประชุมเรื่อง
พฤกษศาสตร์พ้ืนบ้าน จัดโดยส านักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ โดยผู้เชี่ยวชาญของประเทศ 
ซึ่งได้บัญญัติค าขึ้นมาใช้ให้เหมาะสม ว่า “พฤกษศาสตร์พ้ืนบ้าน” หมายถึง การศึกษาเกี่ยวกับการใช้
ประโยชน์ของพืชที่ได้มีการสืบทอดต่อกันมาตั้งแต่สมัยโบราณ ทั้งที่เป็นอาหาร ที่อยู่อาศัย ตลอดจน
การใช้เป็นสัญลักษณ์และความเชื่อต่าง ๆ รวมทั้งวิธีการจ าแนกแบบพ้ืนบ้าน ตลอดจนขั้นตอนการ
เตรียมและลู่ทางการใช้พืชนั้น ๆ (เต็ม สมิตินันท์ และวีระชัย ณ นคร, 2534, หน้า 35) 

จะเห็นได้ว่า กลุ่มชนพื้นบ้านมีความผูกพันกับพืช มาตั้งแต่ครั้งโบราณกาล ภูมิปัญญาพ้ืนบ้าน 
ที่เกี่ยวกับพืชของกลุ่มชนในท้องถิ่นได้สูญหาย หรือขาดการถ่ายทอดไปแล้วมากมาย ตามกาลเวลาที่
ผ่านไป เมื่อสังคมพ้ืนบ้าน หรือสังคมชนบท ได้พัฒนาไปสู่สังคมเมือง หรือสังคมอุตสาหกรรม แต่
การศึกษาวิชาพฤกษศาสตร์พ้ืนบ้านตามแบบแผน ยังคงอยู่ในช่วงเริ่มต้นของทศวรรษที่ผ่านมา ก่อน
หน้านั้น งานค้นคว้าวิจัย ที่เกี่ยวกับการน าพืชมาใช้ประโยชน์ จะเน้นแต่ความส าคัญ และคุณค่าทาง
เศรษฐกิจของพืช เช่น พืชสมุนไพร-เครื่องเทศ พืชอาหาร พืชเส้นใย พืชที่ใช้ในการก่อสร้าง อันเป็น
การศึกษาวิชาพฤกษศาสตร์เศรษฐกิจ (Economic botany) มากกว่าที่จะเป็นการศึกษาพฤกษศาสตร์
พ้ืนบ้าน ซึ่งมีรูปแบบการศึกษาแตกต่างออกไป เช่น การศึกษาพืชผักพ้ืนบ้านตามชนบท ที่ได้จากการ
เก็บหาในธรรมชาติ หรือจากป่า แตกต่างจากการศึกษาพืชผักเศรษฐกิจ ที่ได้จากการปลูกในแปลงผัก
เป็นส่วนใหญ่ อย่างไรก็ตามพืชผักพ้ืนบ้านหลายชนิด ที่เกิดจากภูมิปัญญาพ้ืนบ้าน อาจจะมีศักยภาพ 
กลายมาเป็นพืชผักเศรษฐกิจขึ้นได้ในอนาคต หากได้รับการส่งเสริมอย่างจริงจัง 

การศึกษาพฤกษศาสตร์พ้ืนบ้านครอบคลุมไปถึงศาสตร์ที่เกี่ยวข้องอีกหลายสาขา เช่น เภสัช
พ้ืนบ้าน (Ethnopharmacology) เกษตรกรรมพ้ืนบ้าน (Ethnoagriculture) ที่ศึกษาเกี่ยวกับการท า
เกษตรกรรมแบบโบราณ เครื่องมือเครื่องใช้พ้ืนบ้าน ที่ใช้ท าการเกษตร และการปลูกพันธุ์พืชดั้งเดิม 
หรือพันธุ์พืช ที่ยังไม่ได้ปรับปรุงพันธุ์ เครื่องส าอางพ้ืนบ้าน (Ethnocosmetics) ศึกษาเกี่ยวกับเครื่อง
ประทินผิว เครื่องร่ า เครื่องหอม และวิธีการผลิต เช่น การน าไม้กระแจะมาเป็นเครื่องประทินผิว การ
ท าเครื่องหอมปรุงน้ าอบ หรือแป้งร่ า จากดอกช ามะนาด ดอกมะลิ ดอกกระดังงาไทย ดนตรีพ้ืนบ้าน 



8 

(Ethnomusicology) ศึกษาเก่ียวกับเพลงพ้ืนบ้าน และพืชที่ใช้ท าเครื่องดนตรีพ้ืนเมือง และวิธีการท า
เครื่องดนตรี ถึงแม้ว่ามนุษย์จะเกี่ยวข้องกับพืช โดยน าพืชมาใช้ประโยชน์หลายรูปแบบมานานแล้ว แต่
พฤกษศาสตร์พ้ืนบ้าน ยังเป็นวิชาที่ค่อนข้างใหม่ ปัจจุบันอยู่ในความสนใจของนักพฤกษศาสตร์ นัก
นิเวศวิทยา นักเภสัชศาสตร์ นักพฤกษเคมี นักมานุษยวิทยา นักธรรมชาติวิทยา นักโบราณคดี นัก
นิรุกติศาสตร์ ฯลฯ 

กล่าวได้ว่าการศึกษาพฤกษศาสตร์พื้นบ้าน เป็นการศึกษาหาความรู้จากภูมิปัญญาพ้ืนบ้าน ที่
เกี่ยวกับพืช โดยศึกษาถึงชนิดพันธุ์พืชที่ถูกต้อง ชื่อวิทยาศาสตร์ ชื่อพ้ืนเมือง ถิ่นก าเนิด ประโยชน์ 
หรือโทษของพืช ฯลฯ ตลอดจนศึกษาถึงวิธีการน าพืชไปใช้ จนกลายเป็นวัฒนธรรมของกลุ่มชน
พ้ืนบ้าน ชนบางกลุ่มได้อนุรักษ์ต้นไม้ใหญ่ หรือพ้ืนที่ป่าไม้ ของหมู่บ้านเอาไว้สืบต่อกันมา ด้วยความ
เชื่อถือ เกี่ยวกับโชคลาง หรือสงวนไม้เพ่ือใช้สอย เช่น ป่า ปู่ตา ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งเป็น
ป่าชุมชนประเภทหนึ่ง ที่มีการอนุรักษ์ และใช้ประโยชน์ป่าไม้แบบยั่งยืน 

 
2.1.3 พฤกษศาสตร์พื้นบ้านในประเทศไทย 

 
การศึกษาพฤกษศาสตร์พ้ืนบ้านในประเทศไทย อยู่ในระยะเริ่มต้น ข้อมูลที่เกี่ยวกับการใช้

ประโยชน์พืช โดยผ่านการค้นคว้าวิจัยตามแบบแผน มีน้อยมาก เท่าที่มีการจดบันทึกเป็นหลักฐานอยู่
บ้าง ได้แก่ ข้อมูลเกี่ยวกับพืชสมุนไพร ในต ารับยาไทยโบราณ ข้อจ ากัดของการศึกษาพฤกษศาสตร์ 
พ้ืนบ้านในประเทศไทยก็คือ ประเทศไทยยังขาด ข้อมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับความอุดมสมบูรณ์ของ 
ทรัพยากรพืช ทั้งยังขาดแคลนนักพฤกษศาสตร์ที่ เชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์ทางด้านการจ าแนก 
พรรณพืช และขาดแคลนนักพฤกษศาสตร์พ้ืนบ้าน (Ethnobotanist) ผู้มีประสบการณ์สามารถจ าแนก 
พืชในละแวกชุมชนของตนเองได้ 

ข้อมูลพ้ืนฐานทรัพยากรพรรณพืชของประเทศใดประเทศหนึ่ง จะปรากฏอยู่ในหนังสือพรรณ
พฤกษชาติ (flora) ประเทศไทยยังไม่เคยมีหนังสือพรรณพฤกษชาติของประเทศฉบับสมบูรณ์มาก่อน 
ในขณะที่ประเทศอ่ืนในภูมิภาคเอเชีย และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้ตีพิมพ์หนังสือพรรณ พฤกษชาติ
ของประเทศมานานแล้ว โดยนัก พฤกษศาสตร์ชาวตะวันตก ได้แก่ หนังสือพรรณพฤกษชาติของ
ประเทศอินเดีย พม่า แหลมมลายู ภูมิภาคอินโดจีน และชวา หนังสือพรรณพฤกษชาติของประเทศ
ไทยตอนแรก ตีพิมพ์เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๑๓ - พ.ศ. ๒๕๓๘ ตีพิมพ์หนังสือไปได้เพียงประมาณร้อยละ ๓๐ 
ของจ านวนพืชที่มีท่อล าเลียง (vascular plants) ทั้งหมดของประเทศ ซึ่งมีประมาณไม่ต่ ากว่า 
๑๐,๐๐๐ ชนิด ดังนั้นประเทศไทยยังขาดข้อมูลพ้ืนฐานพรรณพฤกษชาติอยู่อีกมาก อันเป็นข้อจ ากัดที่
ส าคัญประการหนึ่ง ในการศึกษา ค้นคว้าพฤกษศาสตร์พ้ืนบ้านในประเทศไทย 

การศึกษาทางพฤกษศาสตร์พ้ืนบ้านในประเทศไทยที่ผ่านมา ผลงานส่วนใหญ่ปรากฏเป็น
เพียงรายงานเบื้องต้น เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์พืช ของกลุ่มชนพ้ืนบ้าน โดยเฉพาะการใช้พืชสมุนไพร 
และพืชอาหาร นอกจากนี้มีรายงานไม่กี่เรื่องที่ กล่าวถึง พืชที่มีพิษ พืชที่ใช้เป็นวัตถุดิบในงาน 
หัตถกรรมพ้ืนบ้าน และพืชโบราณที่ปรากฏอยู่ใน จารึก หรือถูกกล่าวขานในวรรณคดีไทยหรือนิทาน 
พ้ืนบ้านในยุคสมัยต่างๆ ส่วนงานค้นคว้าวิจัย พฤกษศาสตร์พ้ืนบ้านตามแบบแผนที่ได้มาตรฐาน โดยมี
การส ารวจในพ้ืนที่พร้อมบันทึกรายละเอียด และท าการเก็บตัวอย่างพรรณไม้แห้งไว้เป็นหลักฐาน 
(voucher specimen) ยังมีน้อยมาก เท่าที่ปรากฏ มีผลงานเพียงไม่กี่เรื่อง ได้แก่ การศึกษาเกี่ยวกับ 
การใช้พืชสมุนไพรของชาวเขาบางเผ่าทางภาคเหนือ โดยนักวิชาการชาวต่างประเทศ 
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งานค้นคว้าวิจัยทางพฤกษศาสตร์พ้ืนบ้านในประเทศไทยมีขอบเขตกว้าง ขึ้นกับวัตถุประสงค์ 
และความช านาญเฉพาะเรื่องของผู้วิจัย แต่ไม่ว่าจะเป็นการศึกษาการใช้พืชพรรณกลุ่มใดของกลุ่มชน
พ้ืนบ้าน นักวิจัยด้านนี้จ าเป็นต้องมีความรู้ และ ประสบการณ์ทางพฤกษศาสตร์จ าแนกพวกเป็น 
พ้ืนฐานอยู่บ้าง เพ่ือช่วยในการปฏิบัติงานภาคสนาม เป็นไปได้รวดเร็วและแม่นย ามากยิ่งขึ้น นักวิจัย 
ควรถือหลักปฏิบัติงานในท้องที่ดังต่อไปนี้ 

1. ส ารวจพืชพรรณที่ผู้คนน ามาใช้ตามชุมชนพ้ืนบ้าน ทั้งพืชที่ใช้บริโภค อุปโภค หรือใช้ใน
พิธีกรรมทางศาสนา ความเชื่อถือ ฯลฯ และเก็บตัวอย่างพรรณไม้แห้ง (herbarium specimen) ไว้
เป็นหลักฐานอ้างอิงในการตรวจสอบชนิดพืช และชื่อวิทยาศาสตร์ที่ถูกต้อง 

2. บันทึกชื่อพ้ืนเมือง รายละเอียดรูปพรรณของพืช ถิ่นก าเนิด ประโยชน์หรือโทษของพืช 
3. บันทึกส่วนของพืชที่น ามาใช้ประโยชน์ โดยเฉพาะพืชสมุนไพร ต้องระบุว่า ใช้ส่วนราก หัว 

เหง้า เปลือก ยางหรือชันไม้ แก่นไม้ กิ่งไม้ ใบ ดอก ผล หรือเมล็ด และวิธีการน ามาใช้ การปรุง การ
ผลิต ฯลฯ 

4. บันทึกชื่อ อายุ เพศ และความรู้ของผู้คนพ้ืนบ้าน ที่ให้ข้อมูล หรือให้ความรู้เกี่ยวกับภูมิ
ปัญญาพ้ืนบ้าน และควรสอบถามผู้อ่ืนในชุมชนเดียวกันซ้ ามากกว่า ๑ ราย เพ่ือความแน่นอนว่า มีการ
ใช้พืชดังกล่าวในรูปแบบเดียวกัน 

5. บันทึกสภาพของชุมชนพ้ืนบ้าน ลักษณะการตั้งถิ่นฐาน และความเป็นอยู่ของชุมชน 
ช่วงเวลาของการตั้งถิ่นฐาน การท าเกษตรกรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม และความเชื่อถือ
ต่างๆ 

 
2.1.4  รูปแบบการศึกษาพฤกษศาสตร์พื้นบ้าน 
 
การศึกษาพฤกษศาสตร์พ้ืนบ้านแบ่งประเภทได้ดังนี้ (อาทร ริ้วไพบูลย์, 2538, หน้า 241) 

          1. การศึกษาทางโบราณคดี จากซากดึกด าบรรพ์ของพืช (paleoethnobotany) 
          2. การศึกษาพิพิธภัณฑ์พืช (herbarium search) โดยศึกษาจากรายละเอียดที่บันทึกไว้ของ
ตัวอย่างพืชอัดแห้ง (herbarium label) 
          3. การศึกษาจากเอกสาร (literature search) เช่น การบันทึกของนักส ารวจ ผู้เดินทางเผย
แผ่ศาสนา 
          4. การศึกษาการใช้ในชุมชน (field work) โดยการเก็บข้อมูลในท้องถิ่นที่อยู่ของชนกลุ่มน้อย 

 
2.1.5  ประโยชน์ของพฤกษศาสตร์พื้นบ้าน    
 

 ประโยชน์ของพฤกษศาสตร์พ้ืนบ้านแบ่งตามลักษณะการใช้ประโยชน์หลักๆ ได้ดังนี้ (เต็ม 
สมิตินันท์ และวีระชัย ณ นคร, 2534, หน้า 7-8) 
          1. พืชอาหาร หมายถึง พืชที่มนุษย์ใช้เป็นอาหารโดยตรง แปรรูปเป็นอาหาร หรือใช้เป็น
อาหารเลี้ยงสัตว์ได้แก่ ธัญพืช ผัก ผลไม้ พืชที่เป็นสารปรุงแต่ง สีผสมอาหารเครื่องเทศ ฯลฯ 
          2. พืชที่ใช้เป็นยารักษาโรค หมายถึง พืชที่ชาวบ้านเชื่อว่ามีสรรพคุณเป็นยารักษาโรค รวมถึง
พืชที่น าไปใช้เป็นยารักษาโรคได้โดยตรง หรือที่ต้องใช้ผสมกับพืชอื่นหรือสารอ่ืนหรือต้องผ่านกรรมวิธี
การสกัด และพืชที่ใช้เป็นยาเสพติด หรือเป็นพืชมีพิษ 
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          3. พืชที่ใช้เป็นเครื่องนุ่งห่ม หมายถึง พืชที่ให้เส้นใยถักทอ รวมถึงพืชที่ให้สีย้อมและพืชที่ใช้
เลี้ยงแมลงที่ให้เส้นใย 
          4. พืชที่ใช้เป็นที่อยู่อาศัย หมายถึง พืชที่มนุษย์น ามาแปรรูปสร้างที่อยู่อาศัยประดิษฐ์อุปกรณ์
ต่าง ๆ ฯลฯ 
          5. พืชที่ใช้เป็นสัญลักษณ์และความเชื่อถือต่าง ๆ หมายถึง พืชที่มนุษย์ให้ความเชื่อถือเป็น
ตัวแทนของหมู่คณะ เป็นเครื่องรางของขลัง น าโชค และป้องกันภูตผีปีศาจ 
 

2.1.6  ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับฤทธิ์ทางชีวภาพ 
 
1.  การคัดเลือกพืชสมุนไพร เช่น การสกัดสารและการศึกษาสูตรโครงสร้างของสารก่อนจะ

ศึกษาผลทางชีวภาพ  การวางแนวทางการด าเนินงานตามเงื่อนง าจากการประเมินการน าไปใช้
ประโยชน์ในยาสมุนไพรและความเชื่อตามขนบธรรมเนียม  การตรวจสอบคุณสมบัติด้านชีววิทยา  
ชีวเคมี  ชีววิทยาโมเลกุล  เคมีและกายภาพ   

 
 2.  การคัดเลือกทางเภสัชวิทยา เป็นการด าเนินงานในห้องปฏิบัติการ การคัดเลือกชนิดของ
แบคทีเรีย  เห็ดรา  โปรโตซัว  การทดสอบประสิทธิภาพในการบ าบัดรักษาโรคเช่น โรคมะเร็ง  การ
อักเสบ วิธีการเบื้องต้นที่ใช้เช่น Brine shrimps, Antibacterial screening, Hippocratic screening 
เป็นต้น 
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2.2  การเตรียมพืชสมุนไพร  
 
  การเตรียมพืชสมุนไพร (Preparation of Medicinal plants) ประกอบด้วยการคัดเลือกพืช
สมุนไพร   การเก็บตัวอย่างพืชสมุนไพร    การเก็บส่วนต่างๆ ของพืชสมุนไพร  การเตรียมพืช
สมุนไพร   การท าให้สมุนไพรมีขนาดเล็ดลง 
(http://cyberlab.lh1.ku.ac.th/elearn/faculty/agriculture/agri02/lesson.htm) 
 

2.2.1  การคัดเลือกพืชสมุนไพร  
 

 1. คัดเลือกพืชที่มีผลในการรักษามานานแล้ว โดยใช้ภูมิปัญญาแผนโบราณ  
 2. คัดเลือกพืชที่อยู่ในวงศ์ (Family) หรือ genus เดียวกัน โดยใช้หลักของ 
Chemotaxonomy  
 3. คัดเลือกพืชในวงศ์ท่ีใกล้เคียงกัน โดยดูจาก Botanical และ Chemotaxonomy  
 4. การคัดเลือกโดยทั่วไปพืชที่จะคัดเลือกควรเป็นพืชที่มีอยู่ในประเทศไทย  
 

2.2.2  การเก็บตัวอย่างพืชสมุนไพร   รัตนา  อินทรานุปกรณ์ (2547 : 59-60 )  กล่าวโดย
สรุปดังนี้ 

 

1.  พืชสมุนไพรที่จะน ามาสกัด ต้องมีการตรวจเอกลักษณ์ให้ถูกต้อง เพราะพืชหลายชนิดมี
ลักษณะคล้ายกันหรือมีชื่อพ้องกัน โดยเฉพาะพืชสมุนไพรที่หายากและขาดแคลน ต้องตรวจสอบอย่าง
รอบครอบ 
 2. การเลือกเก็บพืชสมุนไพรที่สมบูรณ์ มีอายุตามชนิดของพืช สามารถออกดอกออกผลที่มี
จ านวนมากพอ เพ่ือให้ได้สารสกัดที่มากพอดังนี้ 
   2.1  รากและเหง้า เก็บหลังจากที่พืชเจริญเติบโตเต็มที่แล้วและหยุดการเจริญเติบโต
หากเป็นพืชล้มลุกควรเก็บเมื่อต้นตาย 

  2.2  เปลือกต้น เก็บในระยะเวลาที่พืชเจริญเติบโตเติมที่  
  2.3  ใบและดอก เก็บก่อนที่พืชจะออกดอกหรือก่อนที่ดอกจะบาน 
  2.4  ดอก เก็บขณะที่ดอกก าลังจะบานหรือก่อนถึงเวลาผสมเกสร 

  2.5  ผล เก็บเมื่อผลเจริญเติบโตเต็มที่แต่ยังไม่สุกหรือเมื่อสุกเต็มที่ ตามชนิดของพืช
สมุนไพร 

  2.6  เมล็ด เก็บเมื่อแก่เต็มที่แล้ว แต่ควรเก็บก่อนที่ผลจะแตกออก 
 3. เก็บตัวอย่างให้ถูกฤดูกาลของพืชแต่ละชนิด เช่น พวก ขิง ข่า กระชายด า จะมีเหง้าอยู่ใต้
ดิน 
ในฤดูฝนเหง้าจะมีน้ าปริมาณมาก ท าให้มีปริมาณสารระเหยต่ า ดังนั้นจึงควรเก็บเกี่ยวในช่วงฤดูแล้ง 
จะได้ปริมาณสารระเหยที่มากกว่า  
 4. วิธีการเก็บตัวอย่างต้องเหมาะสมต่อการน าไปแยกสกัดสาร พืชบางชนิดต้องสกัดสด หรือ
บางชนิดต้องสกัดแห้ง  
 5. เก็บตัวอย่างในปริมาณที่มากพอ เพ่ือเก็บไว้เป็น Original Sample  ซึ่งการเก็บจะต้องมี
การจดบันทึกข้อมูลที่เก่ียวข้อง เช่น  วันเวลา  ฤดูกาลที่เก็บ สถานที่เก็บ  เป็นต้น 
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 6.  ถ้าต้องการเก็บตัวอย่างจากร้านค้าและผลิตภัณฑ์ ต้องระวัง สิ่งปลอมปน การใช้ชื่ออ่ืนมา
อ้าง  และชื่อพ้องกัน  
 7. เมื่อเก็บตัวอย่างมาแล้วต้องการท าตัวอย่างแห้ง ต้องใช้อุณหภูมิที่เหมาะสม เพ่ือป้องกัน
การเสื่อมสภาพของสารออกฤทธิ์ 
 

2.2.3  การเตรียมตัวอย่างพืชสมุนไพร 
 

 1.  การเตรียมตัวอย่างแบบสด พืชสมุนไพรสดสามารถสกัดสารออกฤทธิ์ได้ดี  โดยน าพืชสด
มาต้มกับแอลกอฮอล์เพ่ือยับยั้งการท างานของเอนไซม์ และป้องกันไม่ให้สารเคมีในพืชเกิดการ
เปลี่ยนแปลง   
 2.  การเตรียมตัวอย่างแบบแห้ง เป็นการป้องกันการเน่าเสียจากจุลินทรีย์ และยับยั้งการ
ท างานของเอนไซม์ที่อยู่ในพืชสด   การเตรียมตัวอย่างแบบแห้งควรท าให้แห้งด้วยวิธีที่รวดเร็วและใช้
อุณหภูมิต่ า เพราะอุณหภูมิที่สูงจะท าให้สารส าคัญเกิดการเปลี่ยนแปลงได้ 
  3.  ระยะเวลาที่ใช้ในการท าให้พืชแห้งโดยทั่วไปดอก ใบ และยอด จะใช้อุณหภูมิที่ 20-40 
องศาเซลเซียส ส่วนเปลือกและรากจะใช้อุณหภูมิที่ 30-35 องศาเซลเซียส  
  4.  พืชสมุนไพรแห้งควรเก็บในที่แห้ง มืด เย็น และมีอากาศหมุนเวียนและหลีกเลี่ยงการเก็บ
สมุนไพรไว้เป็นเวลานาน 
 
  2.2.4  การท าให้สมุนไพรตัวอย่างมีขนาดเล็กลง 
 

  การสกั ด พืชสมุ น ไพรต้ อ งย่ อ ยตั ว อย่ า ง ใ ห้ มี ขนาด ให้ เ ล็ กล ง  (comminution or 
pulverization) เนื่องจากสารส าคัญจะอยู่ภายในเซลล์ในสภาพผลึกหรือผงละเอียด เมื่อได้สัมผัสกับ
น้ ายาสกัดที่เหมาะสมองค์ประกอบเหล่านั้นจะละลายออกมา   โดยการบดพืชสมุนไพรให้เป็นผง
ละเอียดเพ่ือท าลายผนังเซลล์และเพ่ิมพ้ืนที่ผิวของพืชสมุนไพรที่จะสัมผัสกับน้ ายาสกัด   การสกัดจะ
สมบูรณ์      ถ้าเซลล์แตกออกและน้ ายาสกัดเข้าไปสัมผัสสารส าคัญได้มากที่สุด  
 
  การย่อยพืชสมุนไพรให้มีขนาดเล็กลง  
 

  1.  การหั่นหรือตัดพืชสมุนไพรแห้งควรตัดตามยาว (longitudinal cut) หรือตัดเป็นรูป
สี่เหลี่ยม (rectangular or cubical cut) ก่อนบด (grinding) โดยใช้เครื่องบดแบบต่างๆ ตามชนิด
ของวัตถุดิบและขนาดที่ต้องการหลังการบด เช่น เครื่องบดชนิดค้อน (driven hammer mill) เหมาะ
ส าหรับย่อยขนาดพืชที่แตกหักง่าย เช่นรากหรือหัว ขนาดของพืชที่ได้ขึ้นอยู่กับขนาดของตระแกรงที่
ใช้  
  ส่วนสารที่มีขนาดใหญ่จะหมุนเวียนกลับไปย่อยอีก จนได้ขนาดที่เล็กพอที่จะลอดผ่านรู
ตะแกรง หรือเครื่องบดชนิดตัด (cutting mills) เหมาะส าหรับย่อยใบ เปลือกไม้ และรากที่เหนียวมี
เส้นใย ขนาดของพืชที่ต้องการลดขนาดขึ้นกับขนาดของตะแกรงที่ใช้และความเร็วของมอเตอร์ที่ใช้
หมุนใบมีด เป็นต้น  
  2.  พืชสมุนไพรสดท าได้โดยการหั่น (slicing) โดยใช้มีด หรือพืชสมุนไพรที่แช่ในแอลกอฮอล์
อาจใช้เครื่องปั่น (waring blender) เป็นต้น  
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  นอกจากนี้อาจท าการย่อยเนื้อเยื่อพืชโดยใช้เอนไซม์ (enzyme disintegration) หรือโดยใช้
สารเคมี (chemical disintegration)  
  3.  การลดขนาดของพืชสมุนไพรให้เป็นผงละเอียดควรค านึงถึงโครงสร้างของพืชสมุนไพรเป็น
หลัก ถ้าเป็นโครงสร้างแข็งแรง ซึ่งน้ ายาสกัดแทรกซึมเข้าไปได้ยาก เช่น รก เนื้อไม้ ควรบดให้มีขนาด
เล็กกว่าส่วนที่มีโครงสร้างอ่อนนุ่ม ซึ่งน้ ายาสกัดแทรกซึมเข้าไปได้ง่าย เช่น ใบ ดอก การบดพืช 
  4.  การย่อยสมุนไพรให้มีขนาดเล็กมากจนเกินไปจะเกิดผลเสียได้ คือท าให้เกิดปัญหาในการ
อุดตันเครื่องกรองในขบวนการสกัด และท าให้ได้องค์ประกอบที่ไม่ต้องการมากขึ้นอันเนื่องมาจาก
เซลล์แตกมากเกินไป ซึ่งบางครั้งท าให้สารสกัดขุ่น ขนาดของผงพืชสมุนไพรที่เหมาะสมหาได้จากการ
ทดลองซึ่งเป็นขนาดที่ท าให้ได้สารสกัดที่มีองค์ประกอบส าคัญสูงสุด 
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2.3  การสกัดสารจากพืชสมุนไพร 
 
 การสกัดสารส าคัญที่เป็นองค์ประกอบจากสมุนไพร(Extraction of Active Constituents 
from Medicinal Plant) ในเบื้องต้นโดยใช้ตัวท าละลาย (solvent)จะได้สารสกัดหยาบ (crude 
extract) โดยสารสกัดหยาบนี้เป็นของผสมขององค์ประกอบทางเคมีของสมุนไพรซึ่งจะมีองค์ประกอบ
ที่มีฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา (pharmacologically active constituents) และองค์ประกอบที่ไม่มีฤทธิ์
ทาง เภสั ชวิทยา  (pharmacologically inactive constituents)   ซึ่ งชนิดและปริมาณของ
องค์ประกอบในสารสกัดขึ้นอยู่กับสมุนไพรและสภาวะที่ใช้ในการสกัด  
 
 วัตถุประสงค์ของการสกัดนั้นเพ่ือแยกสารส าคัญออกจากสมุนไพร และท าให้ความเข้มข้น
ของสารส าคัญมีสูงขึ้น และเพ่ือลดขนาด (dose) ของการใช้สมุนไพรให้อยู่ในปริมาณท่ีเหมาะสม   
(รัตนา  อินทรานุปกรณ์. 2547 : 59-60)   
 ในการสกัดสารจากพืชสมุนไพรนั้นมีข้อมูลที่ส าคัญที่จ าเป็นต้องศึกษาได้แก่  สมบัติทั่วไปของ
สารออกฤทธิ์  การเลือกตัวท าละลาย    การเลือกวิธีการสกัด   วิธีการสกัด  และการท าสารสกัด  ให้
เข้มข้น  
 
 2.3.1  สมบัติทั่วไปของสารออกฤทธิ์  
 

 ชุติมา ลิ้มมัทวาภิรัติ์  (อ้างในธีรศักดิ์  โรจนาราธา และคณะ. 2551 : 68-71)  กล่าวถึง
คุณสมบัติทั่วไปที่ควรทราบกอนท าการแยกสารดังนี้  
 
 1. ความไมชอบน้ า (hydrophobicity) หรือ ความชอบน้ า (hydrophilicity)       
 
             ความชอบน้ า (hydrophilicity) หรือความไมชอบน้ า (hydrophobicity)  ของสาร
นั้นพิจารณาไดจากความสามารถในการละลายของสารในตัวท าละลาย ที่มีข้ัวสูงไปหาขั้วต่ าตามล าดับ 
ดังนี้  น้ า เมธานอล    อะซีโตไนไตร(acetonitrile) เอธิลอะซีเตด (ethyl acetate) ไดคลอโรมี เธน 
(dichloromethane) คลอโรฟอรม (chloroform) ปโตรเลียมอีเธอร และเฮ
กเซน (hexane)  สารสกัดหยาบที่จะน ามาแยกใหไดสารบริสุทธิ์อาจละลายในตัวท าละลายไดยาก 
ควรกรองสารละลายของสารสกัดหยาบเพ่ือ แยกเปนสวนของตะกอนและสวน ของสารละลาย 
(filtrate)หรือหมุนเหวี่ยงเพ่ือแยกเปน    สวนของตะกอนและสวนลอย (supernatant)  นอกจากนี้ยัง
สามารถสกัดแยกสวนของสารสกัดหยาบ         ดวยการใชตัวท าละลายสองชนิดที่ไมเขากัน  เชน น้ า 
กับเอธิลอะซีเตด หรือคลอโรฟอรมกับไดคลอโรมีเธนหรือเฮกเซน เปนตน โดยท าการสกัด  ดวยกรวย
แยก จากนั้นจึงน าแตละ สวนมาแยกใหบริสุทธิ์       ตอไปดวยเทคนิคทางโครมาโทกราฟชนิดอื่น หรือ
แบงบางสวนของสารที่แยกไดนั้นมาทดสอบฤทธิ์ทาง ชีวภาพกอนที่จะแยกสารใหบริสุทธิ์ตอไป  
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 2. pKa  
 
 โดยทั่วไปค่าพีเอช (pH)  3   7 และ 10 จะเปนคาพีเอชที่แสดงถึงความเปนกรด กลาง และ
เบสตามล าดับ การทราบคา pKa จะท าใหทราบถึงความคงตัวของสารนั้นที่คาพีเอชตาง ๆ ของ
สารละลาย อยางไร ก็ตามในขั้นตอนการแยกสารสามารถปรับความเปนกรดเบสของสาร ที่อยูในรูป
สารละลายหรือสารแขวนตะกอนดวยการหยดกรดหรือดางเพียง 1 - 2 หยด จากนั้นจึงสกัดแยก ดวย
ตัวท าละลายผสมที่แยกออกเปนสองชั้นได สารที่ไมแตกตัวจะละลายอยูในเฟสของ ตัวท าละลาย
อินทรีย สวนสารที่แตกตัวมีประจุเปนไอออนจะละลายอยูในเฟสของน้ า (aqueous 
phase)  
 
 3. ความคงตัวตอความรอน  
 
              ความคงสภาพ (stability) มี 2 ประเภท คือ ความคงสภาพทางเคมี (chemical stability) 
และความคงสภาพทางกายภาพ (physical stability) ความคงสภาพของสารจะลดลงเมื่อเกิดการ
เสื่ อมสลาย (degradation) เนื่ องจากกระบวนการตาง  ๆ เชน hydrolysis, dehydration, 
isomerization แ ล ะ  racemization, decarboxylation แ ล ะ  elimination, oxidation, 
photodegradation และ complex interaction รวมทั้งแสงและความรอน สารผลิตภัณฑธรรมชาติ
ที่จัดเปนโปรตีนมักไมคงตัวตอความรอนจึงมักท าใหเกิดปญหาในการแยกสาร ดังนั้นจึงนิยมแยกสารที่
ไมใชโปรตีนเพราะมีความคงตัวสูงกวา โดยทั่วไปการทดสอบความคงสภาพตอความรอนจะใชวิธีการบ
ม (incubation) สารตัวอยางที่อุณหภูมิ 80  หรือ 90  องศาเซลเซียส เปน เวลานาน 10  นาที บนหม
ออังไอน้ า (water  bath)  สารที่ถูกความรอนมักมีคุณสมบัติเปลี่ยนไป เชน เกิดการเกาะกลุมกัน 
(clotting หรือ aggregation) แสดงวาความรอนท าใหสารสลายตัวหรือมีการเปลี่ยนแปลงโครงสรา
งทางเคมีไปจากเดิม  
 
 4. ขนาดโมเลกุล  
 
 การแยกสารอาจไม่ไดแยกตามความมีขั้วของสาร แตอาจแยกตามขนาดของโมเลกุล(size) 
หรือน้ าหนักโมเลกุล ของสาร เชน การแยกสารผลิตภัณฑธรรมชาติดวย Sephadex  LH-20  
column พบวาสารที่มีขนาดโมเลกุลใหญจะถูกชะ ออกมาจากคอลัมนกอนสารที่มีขนาดโมเลกุลเล็ก 
เปนตน  ทั้งนี้การแยกสารตามขนาดโมเลกุลจะมีประโยชนอยางมากเมื่อ สารที่เปนองคประกอบใน
สารผสมมีขนาดโมเลกุลแตกตางกันแตมีขั้วใกลเคียงกันมาก จึงท าใหแยกออกจากกันไดยากเมื่อ ใช
normal phase หรือ reverse phase แตหากแยกสารเหลานี้ดวย Sephadex LH-20 ที่อาศัย
หลักการแยกสารตามขนาด โมเลกุลจะสามารถแยกสารบริสุทธิ์ไดตามตองการ ในบางครั้งโปรตีนที่ไม
มีฤทธิ์ทางชีวภาพอาจเขามารบกวนกระบวนการแยกสาร อีกทั้งโปรตีนมักไมคงตัวตอความ รอนจึง
สลายตัวกลายเปนสารรบกวนได วิธีก าจัดโปรตีนออกจากสารสกัดทางชีวภาพมักท าการสกัดดวยตัว
ท าละลายที่เขา กับน้ าได เชน เมธานอล เมื่อท าสารสกัดในชั้นเมธานอลใหแหงสนิท (ปราศจากน้ า) 
แลว จึงจะสกัดสารสกัดที่ไดนั้นซ้ าอีกครั้ง ดวยเมธานอลเพ่ือใหแนใจวาไมมีโปรตีนติดมาดวย เพราะ
โปรตีนจะละลายมากับน้ าในระหวางกระบวนการสกัด นอกจากนี้ ยังสามารถก าจัดโปรตีนออกไปไดด
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วยการกรองผาน ultrafiltration membrane โดยใชแรงดันสุญญากาศหรือแรงหมุนเหวี่ยง ชวยไล
สารตัวอยางใหผานไปบนแผนกรอง สารที่มีขนาดโมเลกุลเล็กเทานั้นที่จะสามารถผานรูของแผนกรอง
ไปได ส าหรับ โปรตีนซึ่งมีขนาดโมเลกุลใหญนั้นไมสามารถผานแผนกรองไปได อยางไรก็ตามสารที่จะ
แยกดวยวิธีนี้ไดตองมีขนาดโมเลกุล ใหญกวา 2000  amu  ส าหรับสารที่มีขนาดโมเลกุลเล็กมากจะต
องแยกดวยวิธีการแยกสารผานเยื่อ (dialysis)  
 ซึ่งสามารถ แยกโมเลกุลที่มีขนาดเล็กกวา 2000-3000 amu ได โดยสารจะแพรผาน dialysis tubing 
ออกมา ยังสารละลายตัวกลางที่อยู ภายนอก โดยโปรตีนจะถูกกักเก็บไวใน tubing  
 
 5. สเตอริโอเคมี  
 
 สเตอริโอเคมี(Stereochemistry) เปนวิชาเคมีที่เก่ียวกับระยะอะตอมในโมเลกุล ซึ่งมีอิทธิพล  
ตอการแยกสารที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพ และการคนพบยา เนื่องจากในปจจุบันมียาหลายชนิดที่จ าหนาย
ทั่วโลกจัดเปน chiral drug ดังนั้นเทคนิคในการแยก chiral compound  จึงมีความส าคัญมากขึ้น  
 โดยทั่วไปสามารถแบงไอโซเมอร ออกเปนหลายชนิดดังแผนภาพที่ 1 นอกจากนี้
ยังสามารถแบง stereoisomer  ออกเปน 2  ชนิด คือ enantiomer  และ diastereomer  โดยที่ 
enantiomer  คือ โมเลกุลที่ เปนภาพกระจกเงา (mirror image) ซึ่ งกันและกัน เนื่ องจาก 
enantiomer ทั้งสองมีคุณสมบัติทางเคมีและกายภาพ เหมือนกัน ดังนั้นจึงไมสามารถแยก 
enantiomer   ออกจากกันดวยวัฏภาคคงที่ชนิด conventional   reversed-phase stationary  
phase  ได ส าหรับ diastereomer  ซึ่งโมเลกุลทั้งสองไมไดเปน ภาพกระจกเงาซึ่งกันและกันนั้น มี
คุณสมบัติทาง เคมีและกายภาพแตกตางกันบาง จึงสามารถแยกออกจากกันดวย conventional  
stationary  phase  ได นอกจากนี้ยัง สามารถแบง diastereomer ออกเปน 2 กลุม คือ optically 
active isomer และ non-optically active geometric isomer โมเลกุลที่มี optical actiชนิดนี้ไม
มีสมมาตร (symmetry) ภายในโมเลกุล ไมสามารถซอนทับ (superimpose)   กับโมเลกุลที่เปนกระ
จกเงากันได โดยทั่วไปโมเลกุลชนิดนี้จะมีหมูแทนที่โดยรอบ tetrahedral carbon atom ที่แตกตาง
กันทั้ ง  4 หมู ซึ่ ง  chiral molecule ของ lactic acid ที่มี  central stereogenic center จะไมมี
ระนาบสมมาตรภายในโมเลกุล (internal symmetry plane) (รูปที่ 1) ดังนั้น lactic acid จึงมี 
chiral enantiomeric form 2 แบบ ในทางตรงกันขาม propanoic acid ซึ่งมีระนาบสมมาตรภายใน
โมเลกุลจัดเปน achiral molecule ความแตกตางระหวาง enantiomer  ทั้งสอง คือ มีปฏิกิริยากับ 
chiral  molecule  ชนิดอ่ืนไดแตกตางกัน และมี คุณสมมบัติทางกายภาพที่แตกตางกันดวย จึงเป
นเหตุใหมี optical   activity   ในการหมุนระนาบแสงโพลาไรซ ไดแตก   
ตางกัน อยางไรก็ตาม enantiomer ทั้งสองยังคงมีคุณสมบัติบางอยางที่เหมือนกัน (identical) เชน 
จุดหลอมเหลว การละลาย และขอมูลทางสเปกโตรสโกปบางชนิด เปนตน ในปจจุบันนิยมแยก 
enantiomer ใหบริสุทธิ์ดวย HPLC นอกจากนี้การแยก chiral drug ในเชิงอุตสาหกรรมจะนิยมใช
simulated moving bed (SMB) chromatography โดยการท าใหเกิด diastereomeric complex 
จากนั้นจึงแยกตอไปดวย conventional reversed-phase chromatography หรือคอลัมนที่บรรจุ 
immobilized chiral stationary phase (CSP)  
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 2.3.2  การเลือกตัวท าละลาย  
รัตนา  อินทรานุปกรณ์ (2547 : 83-84 )  กล่าวถึงการเลือกตัวท าละลายสรุปได้ดังนี้ 
 
1.  ความสามารถในการละลาย  
ความสามารถในการละลายมีความส าคัญมากที่สุด ซึ่งจะท าให้ทราบว่าสารที่ต้องการละลาย

หรือไม่ละลายในตัวท าละลายชนิดใด  เนื่องจากสารส าคัญส่วนใหญ่เป็นสารประกอบอินทรีย์ ซึ่งมี
โครงสร้างสลับซับซ้อนมากน้อยต่างกันและมีอยู่ในพืชทั้งในสภาพอิสระและรวมตัวกับสารอ่ืนๆ ใน
สภาพเกลือหรือสารประกอบเชิงซ้อน ดังนั้นควรพิจารณาถึงสภาพหรือรูปแบบของสารส าคัญที่
ต้องการสกัด นอกเหนือจากความมีขั้วของสาระส าคัญดังกล่าว ในการเลือกตัวท าละลายมีหลักการ
ทั่วไปว่า สิ่งที่เหมือนกันย่อมละลายในกันและกัน (Like dissolve like) เช่น คุณสมบัติสารส าคัญมีขั้ว 
ก็ควรเลือกตัวท าละลายหรือตัวท าละลายที่มีข้ัวเช่นเดียวกันในสารสกัด 
 2. ความคงตัว   
 ตัวท าละลายมีความคงตัว หาง่าย ราคาถูก ไม่เป็นพิษต่อร่างกาย 
 
 3. การระเหย  
 ตัวท าละลาย ไม่ระเหยง่ายหรือยากเกินไป 
 
 4. สภาพของพืชสมุนไพรที่น ามาสกัด 
 สภาพของพืชสมุนไพรที่น ามาสกัด เช่นเมล็ด เป็นส่วนที่มีไขมันอยู่มาก ควรขจัดไขมันพวกนี้
ออกก่อนโดยการสกัดด้วยตัวท าละลายอินทรีย์ประเภทไม่มีขั้ว เช่น ปิโตรเลียมอีเทอร์ เป็นต้น แล้วจึง
น ากากพืชที่เหลือไปสกัดต่อด้วยตัวท าละลายที่เหมาะสม 
 
 2.3.3  วิธีการสกัด 

รัตนา  อินทรานุปกรณ์ (2547 : 85-89 )  กล่าวโดยสรุปดังนี้ 
  

1.  มาเซอเรซัน  
 

 มาเซอเรซัน (Maceration) เป็นการหมักสมุนไพรกับตัวท าละลายจนเนื้อเยื่อของสมุนไพร
อ่อนนุ่มและตัวท าละลายสามารถแทรกซึมเข้าไปละลายองค์ประกอบภายในผงสมุนไพรออกมาได้ 
 การหมักสมุนไพรควรท าในภาชนะที่มีฝาปิดสนิทในตัวท าละลายที่เหมาะสม จะท าเป็น
เวลานาน 7 วัน หรือจนกระทั่งองค์ประกอบที่ต้องการละลายออกมาหมด ในระหว่างที่หมักผง
สมุนไพรอยู่นั้นควรเขย่าเป็นครั้งคราวเพ่ือเพ่ิมอัตราเร็วของการสกัด เมื่อครบก าหนดเวลาจึงกรอง 
แยกกาก (marc) ออกจากตัวท าละลาย วิธีการสกัดนี้เหมาะสมกับพืชสมุนไพรที่มีโครงสร้างหรือ
เนื้อเยื่อที่ไม่แข็งแรงมากนัก เช่น ใบ ดอก ซึ่งท าให้อ่อนนุ่มได้ง่าย จัดเป็นวิธีที่ใช้ตัวท าละลายน้อย  
และเนื่องจากเป็นวิธีการที่ไม่ใช้ความร้อนจึงเหมาะสมกับการสกัดสารที่ไม่ทนต่อความร้อน แต่วิ ธีการ
สกัดนี้มักจะไม่สมบูรณ์เนื่องจากไม่ค่อยมีการเคลื่อนที่ของตัวท าละลาย เมื่อสารในสุมนไพรละลาย
ออกมาถึงระดับหนึ่งจะเกิดความสมดุลขององค์ประกอบภายในสมุนไพรและตัวท าละลายที่ใช้ ท าให้
อัตราเร็วของการสกัดชะงักลง จึงไม่เหมาะที่จะใช้สกัดในกรณีที่ต้องการสกัดสารส าคัญจากสมุนไพร
จนสมบูรณ ์
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 การสกัดแบบมาเซอเรซันใช้เวลานาน จึงมีผู้ดัดแปลงใช้มิกเซอร์ (mixer) หรือโฮโมจีไนเซอร์ 
(homogenizer) มาช่วยท าให้เซลล์พืชแตกออกมาก่อนท าการสกัด เพ่ือลดระยะเวลาการสกัด ต่อมา
พัฒนาใช้เสียงที่มีความถี่สูงเกิน 20,000 เฮิรตซ์ ร่วมในการสกัดเรียกวิธีนี้ว่า การสกัดอัลตราซาวน์ 
(ultrasound extraction) แต่วิธีหลังนี้อาจท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของน้ าไปเป็นเพอร์ออกไซด์ ซึ่ง
อาจมีผลต่อการสกัด นอกจากนี้อาจท าให้เกิดปฏิกิริยาออกซิเดชัน  (oxidation) ต่อสารโดยตรง 
เพราะขณะที่ใช้การสกัดอัลคราซาวน์ท าให้เกิดช่องว่างและมีอากาศแทรกเข้าไปในตัวท าละลาย 
 
 2.  เพอร์โคเลชัน 
 

 เพอร์โคเลชัน (Percolation) เป็นการปล่อยให้ตัวท าละลายไหลผ่านผงสมุนไพรอย่างช้าๆ 
พร้อมกับละลายสารส าคัญออกมาโดยใช้เครื่องเพอร์โคเลเตอร์ (percolator)  วิธีการท าเพอร์โคเลชัน 
คือน าผงสมุนไพรมาหมักกับตัวท าละลายก่อน 1 ชั่วโมง เพ่ือให้พองตัวเต็มที่แล้วค่อยๆ บรรจุผงทีละ
ชั้นลงในเพอร์โคเลเตอร์ ซึ่งมีลักษณะเป็นคอลัมน์ (column) ปลายเปิดทั้ง 2 ด้าน โดยด้านบนจะกว้าง
กว่าด้านล่าง เพ่ือความสะดวกในการบรรจุผงสมุนไพร ส่วนปลายด้านล่างปิดเปิดได้ เพ่ือที่จะสามารถ
ควบคุมอัตราการไหลของสารสกัดหรือเพอร์โคเลตจากเพอร์โคเลเตอร์ได้ เติมตัวท าละลายหรือตัว
ท าลาย (menstrumm) ลงไปให้ระดับตัวท าละลายสูงเหนือสมุนไพร (solvent head) ประมาณ 0.5 
cm ทิ้งไว้ 24 ชั่วโมง จึงปล่อยตัวท าละลายไหลผ่านผงสมุนไพรในอัตราเร็วที่พอเหมาะ พร้อมกับเติม
ตัวท าละลายใหม่ลงไปเรื่อยๆ อย่าให้แห้งเก็บเพอร์โคเลตจนการสกัดสมบูรณ์โดยการตรวจสอบจาก
เพอร์โคเลตส่วนสุดท้าย น าเพอร์โคเลตที่เก็บได้ท้ังหมดรวมกันน าไปกรอง  
 วิธีเพอร์โคเลชันจัดเป็นวิธีการสกัดที่ดีส าหรับการสกัดสารจากสมุนไพรแบบสมบูรณ์และไม่
ต้องใช้ความร้อน แต่วิธีนี้มีข้อเสีย คือ เปลืองตัวท าละลายและใช้เวลาในการสกัดนาน ดังนั้นจึงมีการ
ดัดแปลงเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการสกัดสารจะใช้เพอร์โคเลเตอร์ต่อกันหลายตัว และให้มีการ
เคลื่อนที่ของตัวท าละลายเข้าหากัน 
 
 3.  การสกัดแบบต่อเนื่อง  
  

การสกัดแบบต่อเนื่อง (Continuous extraction) โดยการใช้ซอกซ์เลตเอกแทรกเตอร์ 
(soxhlet extractor ) ซึ่งเป็นระบบปิด โดยใช้ตัวท าละลายซึ่งมีจุดเดือดต่ า เมื่อได้รับความร้อนจาก
ฮีทติงแมนเทิล (heating mantle) หรือหม้ออังไอน้ า  ตัวท าละลายในภาชนะระเหยขึ้นไปแล้วกลั่นตัว
ลงมาในทิมเบอร์ (thimble) ซึ่งบรรจุสมุนไพรไว้ ตัวท าละลายจะผ่านผงสมุนไพรซ้ าแล้วซ้ าอีกไป
เรื่อยๆ จนกระท่ังองค์ประกอบในสมุนไพรถูกสกัดออกมา เมื่อตัวท าละลายในเอกซ์แทรกติงแซมเบอร์ 
(extracting chamber) สูงถึงระดับจะเกิดกาลักน้ า สารสกัดจะไหลกลับลงไปในภาชนะวนเวียนเช่นนี้
จนกระท่ังการสกัดสมบูรณ์  
 วิธีการสกัดแบบต่อเนื่องนี้เหมาะสมส าหรับการสกัดองค์ประกอบที่ทนต่อความร้อนและใช้ตัว
ท าละลายน้อย ไม่สิ้นเปลืองแต่มีข้อเสียคือ ไม่เหมาะที่จะใช้กับองค์ประกอบที่ไม่ทนต่อความร้อน และ
ตัวท าละลายที่ใช้ไม่ควรเป็นของผสม เพราะจะเกิดการแยกตัวท าละลายแต่ละชนิดเนื่องจากมีจุดเดือด
ต่างกัน จะมีผลให้สัดส่วนของตัวท าละลายแตกต่างไปจากเดิม และผลการสกัดท่ีไม่ดี 
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 4.  การสกัดน้ ามันหอมระเหย  
  

การสกัดน้ ามันหอมระเหย (extraction of volatile oil) มีหลายวิธี เลือกใช้ตามความ
เหมาะสมของพืชที่ใช้ ดังนี้ 

 
  4.1   การกลั่น (distillation) ในทางอุตสาหกรรมมี 3 วิธี คือ 
 
  การกลั่นโดยใช้น้ า (water distillation) ใช้กับพืชแห้งซึ่งไม่ถูกท าลายเมือต้ม 
เนื่องจากพืชที่น ามากลั่นจะแช่อยู่ในน้ าเดือดทั้งหมดตลอดระยะเวลาการกลั่น วิธีนี้ใช้กลั่นน้ ามันจาก
เปลือกไม้ เช่น กลั่นน้ ามันสน (turpentine oil) จากยางสน เป็นต้น 
 
  การกลั่นโดยใช้น้ าและไอน้ า (water and steam distillation) ใช้ได้กับพืชสด
และแห้ง ซึ่งอาจถูกท าลายได้ง่ายเมื่อถูกต้ม เช่น กานพลู จะบดให้เป็นผง เติมน้ าให้ท่วมผ่านไอน้ าเข้า
ไป ส่วนที่กลั่นได้จะมีทั้งน้ ามันและน้ า ท าการแยกน้ ามันออกมา การกลั่นวิธีนี้สะดวกที่สุดและใช้กัน
อย่างกว้างขวางในการผลิตน้ ามันในทางการค้า 
 
  การกลั่นโดยใช้ไอน้ า (steam distillation) วิธีนี้ใช้กับพืชสด เช่น สะระแหน่ โดย
น าพืชสดมาวางบนตะแกรง แล้วผ่านไอน้ าเข้าไปโดยตรง โดยไม่ต้องมีการหมักพืชด้วยน้ าก่อน จัดเป็น
วิธีที่สะดวก รวดเร็ว และค่าใช้จ่ายน้อย 
 
                  4.2  การบีบหรือการอัด  
 

  การบีบหรือการอัด (expression)ใช้กับน้ ามันหอมระเหยที่ใช้วิธีการกลั่นไม่ได้ 
เนื่องจากถูกท าลายได้ง่ายเมื่อถูกความร้อน เช่น น้ ามันหอมระเหยจากพืชตระกูลส้ม ได้แก่ น้ ามันผิว
มะนาว (lemon oil) น้ ามันผิวส้ม (orange oil)  

 การบีบทีนิยมคือ วิธีเอกคิวเอล (ecuelle method) ซึ่งใช้กับน้ ามันหอมระเหยจาก
พืชตระกูลส้ม (citrus oil) โดยเอาผลไปบีบบนรางที่มีเข็มแหลมๆ อยู่เข็มต้องยาวพอที่จะแทงผ่านผนัง
ชั้นนอก (epidermis)  เพ่ือให้ต่อมน้ ามันแตกออกมา น้ ามันจะหยดลงไปในรางซึ่งเก็บน้ ามันได้ 
 

 4.3 วิธีเอ็นฟอยเรนซ์  
 

 วิธีเอ็นฟอยเรนซ์ (enfleurange) ใช้กับน้ ามันหอมระเหยของกลีบดอกไม้ต่างๆ เป็น
วิธีที่เก็บความหอมได้ดี แต่ก่อนใช้ในอุตสาหกรรมท าน้ าหอม (perfume) วิธีนี้จะใช้ไขมัน (fat) หรือ
น้ ามันไม่ระเหย (fixed oil) ที่ไม่มีกลิ่นเป็นตัวดูดซับ [ส่วนใหญ่ใช้ไขมันวัว (beef tallow) ร้อยละ 40 
กับไขมันหมู (lard) ร้อยละ 60 ] โดยน าตัวดูดซับมาแผ่เป็นแผ่นบางๆ แล้วเอากลีบดอกไม้มาวางเรียง
บนตัวดูดซับนาน 24 ชั่วโมง แล้วเปลี่ยนกลีบดอกไม้ใหม่ ท าเช่นนี้เรื่อยๆ จนตัวดูดซับเอาน้ ามันหอม
ระเหยมากพอ จึงเอาตัวดูดซับมาสกัดเอาน้ ามันหอมระเหยออกด้วยแอลกอฮอล์ 
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4.4  การสกัดโดยใช้ตัวท าละลาย  
 

 การสกัดโดยใช้ตัวท าละลาย (extraction with solvent) ตัวท าละลายที่นิยมใช้มาก
ที่สุดคือ ปิโตรเลียมอีเทอร์ (petroleum  ether) อาจใช้ตัวท าละลายอ่ืน เช่น แอซีโทน (acetone) เม
ทานอล แอลกอฮอล์ เป็นต้น วิธีนี้จะควบคุมอุณหภูมิให้อยู่ในช่วงไม่เกิน 50 องศาเซลเซียส ซึ่งเมื่อ
เปรียบเทียบกับการกลั่นที่ต้องใช้อุณหภูมิสูง ท าให้องค์ประกอบทางเคมีเปลี่ยนแปลง และมีกลิ่นผิดไป
จากธรรมชาติได้ จึงน าวิธีการสกัดโดยใช้ตัวท าละลายนี้มาใช้ในทางอุตสาหกรรม แต่ต้นทุนการผลิตสูง
กว่าวิธีการกลั่น  

 
 2.3.4  การเลือกวิธีการสกัด 
 

รัตนา  อินทรานุปกรณ์ (2547 : 90 )  กล่าวถึงการเลือกวิธีการสกัดสรุปได้ดังนี้ การสกัด
สารส าคัญในพืชสมุนไพรมีหลายวิธี โดยทั่วไปวิธีการสกัดที่เหมาะสมขึ้นกับปัจจัยหลายๆ อย่าง ได้แก่ 

 
 1.  ธรรมชาติของสมุนไพร   โดยพิจารณาดังนี้ 
  

  1.1  ลักษณะโครงสร้างของเนื้อเยื่อพืช สมุนไพรที่มีลักษณะอ่อนนุ่ม เช่น ดอก ใบ 
อาจสกัดด้วยวิธีมาเซอเรซัน หากเป็นสมุนไพรที่มีเนื้อเยื่อที่แข็งแรงและเหนียว เช่น เปลือก ราก เนื้อ
ไม้ ควรใช้วิธีเพอร์โคเลชันหรือการสกัดแบบต่อเนื่อง 
  1.2  ความสามารถในการละลายของสารส าคัญในตัวท าละลาย ถ้าละลายได้ง่ายใช้
วิธีตัวดูดซับ แต่ถ้าละลายได้ยากใช้วิธีเพอร์เลชันหรือการสกัดแบบต่อเนื่อง 
  1.3  ความคงตัวของสารส าคัญในสมุนไพรต่อความร้อน ถ้าเป็นสารที่ไม่ทนต่อความ
ร้อนควรใช้วิธีมาเซอเรซันหรือเพอร์โคเลชัน 
 
 2.  คุณค่าของสารสกัดและค่าใช้จ่ายในการสกัด  
 

 หากต้องการสารสกัดที่ไม่ใช่สารส าคัญและมีคุณค่าทางการรักษาน้อย เช่น สารที่ใช้แต่งสี 
กลิ่น รส ของยาเตรียมต่างๆ ก็อาจใช้วิธีง่ายๆ ที่ไม่ยุ่งยาก นอกจากนี้ควรค านึงถึงค่าใช้จ่ายทั้งหมด
เปรียบเทียบกับราคาของสารสกัดที่เตรียมได้ว่าคุ้มค่ากับการลงทุนหรือไม่ 
 
 3. ความต้องการการสกัด 
 

 หากต้องการสารสกัดเจือจาง ควรใช้ใช้วิธีมาเซอเรซัน  แต่ถ้าต้องการสารสกัดเข้มข้นควรใช้
วิธีเพอร์โคเลชันหรือการสกัดแบบต่อเนื่อง 
 
 2.3.5  การท าสารสกัดให้เข้มข้น  

รั ตนา   อินทรานุปกรณ์  (2547 : 101-102 )  กล่ า วถึ งการท าส ารสกั ด ให้ เ ข้ ม ข้ น
(concentration) สรุปได้ดังนี้ 
 สารสกัดอย่างหยาบที่ได้จะมีปริมาตรมากและเจือจาง ท าให้น าไปแยกองค์ประกอบได้ไม่
สะดวกและไม่มีประสิทธิภาพ จึงต้องน ามาท าให้เข้มข้นเสียก่อนด้วยวิธีการต่างๆ ดังนี้ 
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 1. การระเหย  
 

 การระเหย(Free evaporation) เป็นการน าตัวท าละลายออกจากตัวละลาย โดยใช้ความร้อน
จากหม้ออังไอน้ า (water bath) หรือแผ่นความร้อน (hot plate) วิธีนี้อาจท าให้องค์ประกอบในสาร
สกัดสลายตัวได้เนื่องจากอุณหภูมิสูงเกินไป และหากใช้สารอินทรีย์ (organic solvent) ในการสกัด 
การระเหยโดยให้ความร้อนโดยตรง (direct heat) บนแผ่นความร้อน อาจเกิดอันตรายได้ง่าย 
นอกจากนี้ควรค านึงถึงอุณหภูมิที่จะท าให้เกิดการสลายตัวของสาระส าคัญ เมื่อใช้ความร้อน 
  

2.  การกลั่นในภาวะสุญญากาศ  
  

การกลั่นในภาวะสุญญากาศ(Distillation in vacuo) เป็นวิธีที่นิยมมากที่สุดเป็นการระเหย
เอาตัวท าละลายออกจากตัวท าละลายสกัดโดยการกลั่นที่อุณหภูมิต่ า พร้อมทั้งลดความดันลงให้เกือบ
เป็นสุญญกาศ(vacuum pump) เครื่องมือนี้เรียกว่า rotary evaporator  ซึ่งประกอบด้วยส่วนต่างๆ 
3 ส่วน คือ ภาชนะบรรจุสารสกัดอย่างหยาบที่จะกลั่น  (distillation flask) ส่วนคอนเดนเซอร์หรือ
ส่วนควบแน่นไอสารละลาย (condenser) และภาชนะรองรับสารละลายหลังการกลั่น (receiving 
flask) โดยสารสกัดอย่างหยาบซึ่งบรรจุในภาชนะแช่อยู่ในหม้ออังไอน้ าที่ควบคุมอุณหภูมิได้และจะ
หมุน (rotate) ตลอดเวลาที่ท างาน เพ่ือให้มีการกระจายความร้อนอย่างทั่วถึงและสม่ าเสมอ ภาชนะ
บรรจุสารสกัดอย่างหยาบนี้จะต้องต่อเข้ากับส่วนควบแน่น ซึ่งมีระบบท าความเย็นหล่ออยู่ตลอดเวลา 
ปลายของส่วนควบแน่นจะมีภาชนะรองรับ โดยทั้งระบบจะต้อเข้ากับระบบสุญญากาศ สารละลายที่
ระเหยออกจากภาชนะบรรจุจะควบแน่นที่บริเวณคอนเดนเซอร์และหยดลงมา ในภาชนะรองรับ
สารละลายหลังการกลั่นซึ่งสารละลายดังกล่าวสามารถน าไปท าให้บริสุทธิ์และน ากลับมาใช้ใหม่ได้ 
  
 3.  การท าให้แห้ง  
  

การท าให้แห้ง(drying) เป็นการระเหยเอาตัวท าละลายออกจากตัวท าละลายจนแห้งได้สาร
สกัดออกมาในสภาพของเข็งหรือกึ่งของแข็ง มีหลายวิธี เช่น การใช้ความเย็น (lyophilizer หรือ 
freeze dryer) หรือการใช้ความร้อน (spray dyer)  

 
 4.  อัลตราฟิลเทรชั่น  
  

อัลตราฟิลเทรชั่น (ultrafiltration) เป็นการน าสารสกัดด้วยน้ า ท าให้เข้มข้นโดยใช้แผ่นเมม
เบรน (membrane) ใช้กับสารที่มีน้ าหลักโมเลกุล (molecular weight) สูงกว่า 5,000 
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2.4  สารออกฤทธิ์ในพืชสมุนไพร 
 

 รัตนา  อินทรานุปกรณ์ (2547 : 19-55 )  และจาก  http://cyberlab.lh1.ku.ac.th/  
elearn/faculty/agriculture/agri02/lesson.htm   กล่าวโดยสรุปดังนี้ 
 สารที่พบในพืชประกอบด้วย สารปฐมภูมิ (Primary Constituents) และสารทุติยภูมิ 
(Secondary Constituents)  สารปฐมภูมิประกอบด้วยแป้ง โปรตีน ไขมัน เซลลูโลส   ส่วนสารทุติย
ภูมิเป็นสารที่พืชสร้างจาก Intermedial basic metabolism มีสมบัติเป็นสารออกฤทธิ์ มีโครงสร้าง
ง่ายๆไม่ซับซ้อน  สารทุติยภูมิกลุ่มที่มีฤทธิ์ทางเคมี (Chemotaxonomy Group) ประกอบด้วยแอลคา
ลอยด์(Alkaloid)  ไกลโคไซด์ (Glycoside)  แทนนิน (Tannins)  ฟลาโวนอยด์ (Flavonoid)  สเตอ
รอยด์ (Steroid)   เทอร์ปีนอยด์ (Terpenoid)  น้ ามันหอมระเหย (Essential oil)  ยางไม้ (Gums) 
และอ่ืนๆ 
 

1.   แอลคาลอยด์ 
 

แอลคาลอยด์เป็นสารประกอบเฮเทอโรไซคลิกที่มีไนโตรเจน มีสมบัติเป็นเบส  พบในพืช มี
โครงสร้างซับซ้อนแตกต่างกัน มีรสขม ไม่ละลายน้ า ละลายในตัวท าละลายอินทรีย์ สามารถสกัดด้วย
กรดอ่อน เมื่อน าสารสกัดไปท าปฏิกิริยากับเบสจะได้แอลคาลอยด์อิสระ ใช้เป็นเป็นยาระงับปวด ยาชา
เฉพาะที่ ยาแก้ไอ ยาแก้หอบหืด ยารักษาแผลในกระเพาะและล าไส้ ยาลดความดัน ยาควบคุมการเต้น
ของหัวใจ  แอลคาลอยด์ส่วนมากมีผลต่อความว่องไวเชิงสรีรวิทยา เช่น อะโทรเพน (Atropane) 
โคเคน (Cocatine) มีสมบัติคล้ายสารเสพติด และเป็นยาแก้ปวด   ควินิน (Quinine) รักษาโรค
มาลาเรีย  

 
2.   ไกลโคไซด์  
 

ไกลโคไซด์เกิดจาก aglycone หรือ genin จับกับส่วนที่เป็นน้ าตาล (glycone part) ละลาย
น้ าได้ดี  ไกลโคไซด์จ าแนกตามโครงสร้างของ aglycone ได้หลายประเภท เช่น คาร์ดิเอ็ก ไกลโคไซด์ 
(Cardiac glycisides)  แอนทราควิโนน ไกลโคไซด์ (Antraw quinonne glycosides) ซาโปนิน ไกล
โคไซด์ (Saponin glycosides)  ไซยาโนเจนนิติก ไกลโคไซด์ (Cyanogenatic glycosides) ไอโซไท
โอไซยาเนท ไกลโคไซด์  (Isothiocyanate glycosides)   ฟลาโวนอล ไกลโคไซด์  (Favonol 
glycoside) แอลกอฮอลิค ไกลโคไซด์ (Alcoholic glycosides) 

 
3.  แทนนิน  
 

แทนนินพบในพืช มีโครงสร้างโมเลกุลซับซ้อน เป็นกรดอ่อน มีรสฝาด เมื่อรวมกับโปรตีนจะ
ให้สารที่ไม่ละลายน้ า ใช้เป็นยาฝาดสมาน ยาแก้ท้องเสีย ช่วยรักษาแผลไฟไหม้และใช้ในอุตสาหกรรม
ฟอกหนัง  ถ้ารับประทานเป็นประจ าอาจท าให้เกิดมะเร็งได้   สมุนไพรที่มีแทนนิน เช่น เปลือกทับทิม 
เปลือกอบเชย ใบฝรั่ง เมื่อทาผิวหรือเยื่อบุอ่อนที่เป็นโรค หรือได้รับอันตราย แทนนิน จะสร้างฟิล์มปก
คลุม ท าให้ผิวไม่ไวต่อความรู้สึกเจ็บปวด จะหยุดการหลั่งสารและท าให้หายคัน  
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4.  ฟลาโวนอยด์  
 

ฟลาโวนอยด์ เป็นสารมีสีเช่นสารสีแดง (carthamim) จากดอกค าฝอย  สารสีเหลือง 
(luleolin) จากดอกสายน้ าผึ้ง 

 
 

5.  สเตอรอยด์  
 

สเตอรอยด์เป็นสารที่มีสูตรโครงสร้างเช่นเดียวกับฮอร์โมนและยาต้านอักเสบ น ามาใช้เป็น
สารตั้งต้นในการสังเคราะห์ยา 

 

6.  เทอร์ปีนอยด์  
 

เทอร์ปีนอยด์ พบมากในพืช เป็นองค์ประกอบส าคัญของน้ ามันหอมระเหย เช่น ลิโมนีน 
(limonene) ซิโทรเนลลอล (citronellol) เป็นต้น 
 

7.  น้ ามันหอมระเหย  
 

น้ ามันหอมระเหย เป็นของเหลวมีกลิ่นหอมเฉพาะ ระเหยได้ในอุณหภูมิห้อง เบากว่าน้ า 
สามารถสกัดออกมาจากส่วนของพืชได้โดยวิธีการกลั่นด้วยไอน้ าหรือการบีบใช้เป็นสารแต่งกลิ่นใน
อุตสาหกรรม เครื่องส าอาง และ สมุนไพร และใช้ขับลม ฆ่าเชื้อโรค  

 

8.  ยางไม้  
 

ยางไม้เป็นของเหนียวที่พบในพืช จะไหลออกมาเมื่อพืชถูกกรีด บางชนิดน ามาใช้ในการ
เตรียมยาจ าพวกอีมัลชั่นในทางเภสัชกรรม เช่น กัมอะเคเชีย (gum acacia) และกัมทรากาคานท์ 
(gum tragacanth)  

 

9.  สารอ่ืนๆ  
ไขมัน คาร์โบไฮเดรต โปรตีน กรดอะมิโน เอ็นไซม์ วิตามิน เรซิน  และบาลซัม  
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2.5   การตรวจสอบสารออกฤทธิ์ในพืชสมุนไพร 
 

รัตนา  อินทรานุปกรณ์ (2547 : 19-55 )  และชุติมา ลิ้มมัทวาภิรัติ์  (อ้างในธีรศักดิ์  โรจนา
ราธา และคณะ. 2551 : 78-80)  กล่าวโดยสรุปดังนี้ 
 การตรวจสอบประเภทของสารออกฤทธิ์ของผลิตภัณฑธรรมชาติจากพืช ต้องทราบว่า
ปฏิกิริยาการตรวจสอบเหลานี้ไมจ าเพาะเจาะจง และการใหผลบวกก็เปนเพียงการบอกถึงประเภท
ของสารผลิตภัณฑธรรมชาติบางชนิดเทานั้น เพราะสารประกอบบางชนิดมีโครงสรางคลายกันแต่เป็น
สาร 
ตางกลุมกันจะใหผลบวกลวง ในอีกแงหนึ่งการใหผลลบก็อาจเกิดจากสารประกอบที่น ามาทดสอบมี
ความเขมขนต่ าเกินไป หรือมีปริมาณไมพอตอการตรวจสอบดวยสารเคมี การตรวจสอบเบื้องตน 
ทางพฤกษเคมี ดังนี้ 
 
 2.5.1  การตรวจสอบด้วยปฏิกิริยาการเกิดสีหรือการเกิดตะกอน 
 

 โดยการน าสารตัวอย่างมาท าปฏิกิริยาเคมีจะปรากฏสี หรือเกิดการขุ่น (turbidity) หรือเกิด
ตะกอน เป็นวิธีที่มีความไว (sensitive) สูง แต่ไม่จ าเพาะเจาะจงกับกลุ่มสารเคมีและต้องระวังปริมาณ
น้ ายาตรวจสอบที่ใช้และภาวะที่เหมาะสม 

 
      1.   กลุ่มคาร์โบไฮเดรต 
 

ใช้ปฏิกิริยามอลลิช (Molisch’s test) การเกิดวงแหวนสีมวงแดงที่รอยตอระหวางชั้น
ของเหลวกับ Molisch reagent     การตรวจสอบสมบัติการเป็นน้ าตาลรีดิวซ์ (reducing agent) 
ของโมโนแซคคาร์ไรด์ และไดแซ็กคาร์ไรด์  ใช้สารละลายเฟทลิ่ง (Fehling’s solution) ถ้ามีจะเกิด
ตะกอนแดงของคิวปรัสออกไซด์ (cuprous oxide) 
 การตรวจสอบน้ าตาลดีออกซี (deoxysugar) ใช้ปฏิกิริยาเคอเลอขคิเลียนี (Keller-Kiliani 
test) โดยละลายน้ าตาลในกรดน้ าส้มที่มีสารเฟอริกคลอไรด์ (ferric chloride) ละลายอยู่เล็กน้อย 
เติมกรดซัลฟิวริกเข้มข้น ถ้ามีน้ าตาลดีออกซีจะเห็นสีน้ าตาลแดงเกิดขึ้นตรงรอยต่อของชั้นสารละลาย
และจะค่อยๆเปลี่ยนเป็นสีน้ าเงิน 
 

2.   กลุ่มแอลคาลอยด์  
 

อัลคาลอยเปนสารที่มีฤทธิ์เปนดางและมีไนโตรเจนเปนองคประกอบในโมเลกุล true  
alkaloids   ตองมีไนโตรเจนอยู ใน heterocyclic ring และมีสูตรโครงสรางทางเคมีที่ซับซอน 
สามารถตรวจสอบดวยน้ ายาทดสอบเบื้องตน เชน Dragendorff’s   reagent (potassium  bismuth  
iodide)           เกิดตะกอนสีแดงอิฐหรือสีสม Kraut’s  reagent (potassium bismuth iodide) 
เกิดตะกอนสีสมน้ าตาลแดง Marme’s reagent (potassium cadmium iodide) เกิด ตะกอนสีขาว 
และ Hager’s  reagent (picric  acid)  เกดิตะกอนสีเหลือง ทั้งนี้สารที่ใชตรวจสอบอัลคาลอยด เชน 
Mayer reagent,  Dragendorff  reagent,  Wagner  reagent  และ  Ammonium  reineckate  
จ ะ ใ ห ผ ล บ ว ก ล ว ง กั บ  coumarins, polyphenols, purines, amino acids, proteins แ ล ะ
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สารประกอบไนโตรเจนชนิดอื่น ๆ ซึ่งมักพบไดในสาร สกัดจากพืช ในทางตรงกันขามอัลคาลอยดไมทุก
ชนิดที่อาจพบไดในสารสกัดจากพืชจะใหผลบวกกับสารทดสอบเหลานี้ เพราะลักษณะเฉพาะหรือ
คุณสมบัติเฉพาะของโครงสรางทางเคมี  

 
3.  กลุ่มไกลโคไซด์  
 

 3.1  กลุ่มคาร์ดิแอกกลุ่มไกลโคไซด์  
 

 ภายในโครงสรางทางเคมีประกอบดวย steroids nucleus, unsaturated lactone 
ring และ rare sugar ซึ่งมีความส าคัญในการแสดงฤทธิ์ทางชีวภาพ การตรวจสอบแตละสวนในโครง
สรางท าไดดังนี้  

 1.  Steroid nucleus ใชวิธี Liebermann-Burchard test ใหสีฟาหรือเขียว สาร
ทดสอบตองแหงและปราศจากน้ า  

 2.  Unsaturated lactone ring ตรวจสอบดวย Kedde reagent หรือ Raymond 
reagent ใหสีมวง     น้ าเงิน หรือ Baljet  reagent ใหสีสม-แดง  

 3.  Deoxy sugar ตรวจสอบดวย Killer-Kailiani test ใหวงแหวนสีมวงแดงที่
รอยต่อระหวางชั้นของเหลว ทั้งนี้สารประกอบหลายชนิดในกลุม sesquiterpene lactones และ
cardiacglycosides ที่มีโครงสราง  เปน unsaturated lactones จะใหผลบวกกับการทดสอบดวย 
Kedde  reagent, Baljet reagent  และ Legal reagent 

 
 3.2  กลุ่มซาโปนินไกลโคไซด์  
 

  ซาโปนินไกลโคไซด์เป็นสารกลุ่มใหญ่ที่มีโครงสร้างทางเคมีแบ่งได้เป็น 2 กลุ่ม ตาม
ชนิดของอะไกลโคน (aglycone) คือ สเตียรอยดอลซาโปจินิน (steroidal sapogenin)  และไทรเทอร์
พีนอยด์ซาโปจินิน (triterpenoid sapogenic) การตรวจสอบเบื้องต้น จากการเกิดฟองเมื่อเขยากับ
น้ า ฟองรูปหกเหลี่ยมจะคงอยูนานกวา 15  นาที และคุณสมบัติการท าใหเม็ดเลือดแดง แตกออก 
นอกจากนี้ยังตรวจสอบดวย Liebermann-Burchard test โดย steroidal saponins ใหสีฟา-เขียว 
ในขณะที่ triterpenoid saponins ใหสีมวงแดง  
 

                        3.3  กลุ่มแอนทราควิโนนไกลโคไซด์  
   

  สารในกลุมนี้ประกอบดวยสวนของ aglycone ของanthraquinones และน้ าตาล  
ซ่ึงanthraquinones    มีคุณสมบัติละลายไดดีในดาง แลวเกิดเปนสีชมพูหรือแดง ดังนั้นจึงไฮโดรไลซ
anthraquinone glycosides ดวยกรดหรือดาง  หรือ FeCl3 หรือ sodium dithionate ใหกลายเป
น aglycone ของ anthraquinones แลวจึงสกัดออกมาดวยตัวท าละลายอินทรีย จากนั้นน าชั้นตัวท า
ละลายอินทรียมาทดสอบกับดางจะพบสีชมพู-แดง การทดสอบนี้เรียกวา Borntrager test  
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3.4  กลุ่มไซยาโนจินิกส์ไกลโคไซด์  
   

  ทดสอบดวยวิธี Grignard test และ Guaiac-copper sulfate paper วิธีที่นิยมใช้
กันมากคือวิธีที่ใช้กระดาษพิเครท เนื่องจากสามารถตรวจหากรดไฮโดรไซยานิกไดแม้ว่ามีปริมาณน้อย
ขนาด 1 ไมโครกรัมหรือต่ ากว่าได้ ในการจรวจหากรดไฮโดรไซยานิกมีข้อระวัง คือหากผลการ
ตรวจสอบเป็นผลบวก มิได้หมายความว่าในพืชตัวอย่างนั้น มีไซยาโนจินิกไกลโคไซด์อยู่ เป็น
องค์ประกอบเสมอไป พืชนั้นอาจจะมีไซยาโนจีนิกไลปิด (cyanogenic lipid) ซึ่งจะถูกไฮโดรไลซ์ได้
โดยเอนไซม์ไลเปส (lipase enzyme) ที่อยู่ในพืชนั้นและให้กรดนี้ออกมาหากผลการตรวจสอบให้ผล
บวกตั้งแต่ช่วงเวลา 16-24 ชั่วโมง ในกรณีนี้กรดไฮโดรไซยานิกที่ถูกปล่อยออกมาส่วนใหญ่เกิดจาก
สารเคมีที่ระเหยได้ตัวอ่ืนๆ มากกว่าจะมาจากไซยาโนจีนิกไกลโคไซด์ สารเคมีเหล่านี้อาจเป็นพวก
ไฮโดรเจนซัลไฟด์ (H2S) หรือพวกอัลดีไฮด์ที่ระเหยได้ (volatile aldehydes) หรือแม้แต่พวก
สารอินทรีย์ไทโอไซยาเนส (thiocyanates) และไนไทรต์ (nitrites) ก็ให้ผลบวกในการตรวจสอบ
เช่นเดียวกัน ฉะนั้นช่วงเวลาที่ถือว่าผลการตรวจสอบเป็นผลบวกควรอยู่ในช่วง 15 นาทีถึง 3 ชั่วโมง
เท่านั้น 
 การตรวจหาไซยาโนจีนิกไกลโคไซด์ในพืชตัวอย่างควรท าการเปรียบเทียบกับพืชชนิดเดียวกัน 
แต่ใช้ภาวะเงื่อนไขที่แตกต่างกัน เช่น หลอดทดลองหนึ่งมีการเติมเอนไซม์อิมัลซิน (emulsion) กับ 
(linamarase) ลงไป แต่อีกหลอดหนึ่งไม่ต้องเติม เพ่ือให้แน่ใจว่าผลการตรวจสอบเป็นผลบวกจริง 
เนื่องจากพืชบางชนิดถึงแม้จะมีไซยาโนจีนิกไกลโคไซด์เป็นองค์ประกอบจริง แต่อาจขาดเอนไซม์   เบ
ตา-กลูโคซิเดสร่วมอยู่ในพืชนั้น จึงเติมเอนไซม์ทั้งคู่ลงในหลอดทดลองหลอดหนึ่งเพ่ือเปรียบเทียบกัน 
จะช่วยในการตัดสินใจว่าผลการตรวจสอบนั้นเป็นผลบวกจริง 
 
  3.5  กลุ่มไอโซไทโอไซยาเนตไกลโคไซด์  
 

 การตรวจหาไอโซไทโอไซยาเนตไกลโคไซด์อาจตรวจในสภาพของไกลโคไซด์หรือ
ตรวจหาผลิตภัณฑ์ของไกลโคไซด์จากการไฮโดรไลซิสของเอนไซม์ (enzymic hydrolytic products) 
เช่น ตรวจหาน้ าตาลกลูโคสหรือหมู่ซัลเฟตหรือโมเลกุลของไอโซไทโอไซยาเนต 

 การตรวจหาในสภาพไกลโคไซด์จัดเป็นวิธีที่นิยมและง่ายต่อการตรวจหา โดยน าพืชที่
ต้องการมาต้มในแอลกอฮอล์เดือด เพ่ือขจัดฤทธิ์ของเอนไซม์ จากนั้นท าการสกัดพืชด้วยน้ าต้มเดือด
หรือเอทานอลหรือเมทานอล หากพืชมีองค์ประกอบเป็นพวกไขมันมากควรก าจัดไขมันออก แล้วท าให้
เข้มข้นโดยเครื่องระเหยแห้งภายใต้ความดันต่ า (rotary evaporator) และแยกให้ได้สารบริสุทธิ์ด้วย
วิธีคอลัมน์โครมาโทกราฟี (column chromatography) ซึ่งมีอะลูมินา (alumina) เป็นตัวดูดซับหรือ
มี   เรซินชนิดแลกเปลี่ยนประจุลบได้ (anion exchange resin) เป็นตัวแลกเปลี่ยนไอออน น าไกลโค
ไซด์ที่ได้ไปท าให้บริสุทธิ์โดยการตกผลึกในสารละลายผสมของแอลกอฮอล์และน้ า จากนั้นศึกษา
เอกลักษณ์ของไอโซไทโอไซยาเนตไกลโคไซด์ด้วยเปเปอร์โครมาโทกราฟีหรือรงคเลขกระดาษ (paper 
chromatography) ในระบบตัวท าละลาย (solvent system) ของบิวทานอล-กรดแอซิติก- น้ า 
(butanol-acetic acid-water) จากนั้นฉีดพ่นด้วย 0.2 โมลาร์ของ ซิลเวอร์ไนเทรต (silver nitrate) 
และอบให้แห้งด้วย 0.2 โมลาร์ของโพแทสเซียมไดโครเมต (potassium dichromate) ถ้าหากเป็นไอ
โซไทโอไซยาเนตไกลโคไซด์ จะสังเกตเห็นจุดสีเหลือปรากฏขึ้นบนพื้นสีแดง 
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 3.6  กลุ่มฟลาโวนอยด์ไกลโคไซด์  
 

 ฟลา โ วนอยด แบ งออก เป น  typical flavonoids, related flavonoids และ 
miscellaneous flavonoids การตรวจสอบสารในกลุมนี้ ท าไดดังนี้ 

 1.  Shibata’s reaction หรือ Cyanidin test เปนการตรวจสอบโครงสรางหลัก
ของฟลาโวนอยด หากมีโครงสรางเปน benzo-pyrone   ที่เปนโครงสรางสวนส าคัญใน flavones,   
flavonols,   flavanones,   flavanonols   และ isoflavones จะเกิดปฏิกิริยากับแมกนีเซียมโดยมี
กรดไฮโดรคลอริก   เขมขนชวยละลายแมกนีเซียมและเรงปฏิกิริยา ไดผลบวกเปนสารละลายสีสม 
แดง หรือชมพู  

 2.  Pew test ใชหลักการเดียวกันกับ cyanidin test แตใชสังกะสีเปนตัวเรงปฏิ
กิริยา ผลบวกจะใหสารละลายเปนสี   สม แดง แตสีที่เกิดข้ึนจางกวาวิธี cyanidin test  

 3.  Ferric chloride (FCl3) test เปนการตรวจสอบ phenolic group ในโครงสราง 
ซึ่ งพบไดใน flavonoids, tannins, coumarins, quinones และสารที่ประกอบดวย phenolic 
group ผลบวกจะเกิดตะกอนหรือสารละลายมีสีเขียว น้ าเงิน หรือด า  

 4.  Bromine water เปนการตรวจสอบสารในกลุม proanthocyanidins ที่ เป
นองคประกอบใน condensed tannins ผลบวกเกิดตะกอนสีเหลือง ซึ่ง flavonoids กลุมอ่ืน ๆ 
จะใหผลลบ  

 5. Molisch’s test เปนการทดสอบสารกลุมคารโบไฮเดรต หากพบน้ าตาลซึ่งเปนส
วนหนึ่งของ glycosides จะพบวงแหวนสีมวงที่รอยตอระหวางชั้นของเหลว และในบางครั้งพบสีมวง
กระจายอยทูั่วไปในชั้นลางที่เปนชั้นกรดซัลฟวริก เขมขน  

 6.  การตรวจสอบโดยใชสารละลายกรดและดาง จะพบวาฟลาโวนอยดมีคุณสมบัติ
เปลี่ยนแปลงสีไดตามสภาพความ  เปนกรดหรือดาง หากเปนสารกลุม anthocyanins เมื่ออยูใน
สภาวะกรดจะใหสีแดง และในสภาวะดางจะใหสีมวง หรือน้ าเงิน หากเปนสารกลุม chalcones และ 
aurones เมื่ออยูในสภาวะกรดจะใหสีแดง และในสภาวะดางจะใหสี  สมหรือแดง ทั้งนี้สารในกลุมฟ
ลาโวนอยดจะใหผลบวกกับ Shinoda  test  และกรดซัลฟวริก ในขณะที่สารพวก polyphenols 
ชนิดอื่นก็สามารถใหผลบวกลวงกับสารทดสอบเหลานี้ดวย  

 
 4.  กลุ่มคูมาริน 

 

คูมารินเปนสารที่มี โครงสรางพ้ืนฐานเปน benzo-pyrone หรือ phenylpropanoid 
lactone หรือ benzopyran-2-one  ตรวจสอบดวยการน าสารสกัดดวยแอลกอฮอลมาละลายใน
เอธานอลแลวกรอง จากนั้นน าไปชุบดวยกระดาษ กรอง แลวจึงหยดดวย 10% NaOH จะพบการเรือง
แสงที่ long wave UV (365 nm)  
 
 5.  กลุ่มแทนนิน  
  

 แทนนิน เปนสารจ าพวก polyphenols  แบงออกเปน 3  กลุม คือ 1).  hydrolyzable  
tannins  ที่โครงสรางทางเคมี ประกอบดวย phenolic acids และน้ าตาล เมื่อตมในกรดหรือใชเอน
ไซมจะกลายเปน กรดและน้ าตาล 2). condensed  tannins  มีโครงสรางเปน oligomer  หรือ 
polymer  ที่มี monomer  เปน catechins (flavan-3-ol)  ซึ่งอาจจัดเปน proanthocyanidins 
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ของ flavonoids เมื่อน าไปตมกับกรดจะเกิดตะกอนสีแดงที่เรียกวา phloba phene จึงเรียกสารเหล
านี้วา phlobatannins และ 3). pseudotannins เปนสารเชิงเดี่ยวมีขนาดโมเลกุลเล็ก แทนนินมีฤทธิ์
ฝาดสมานและ ตกตะกอนอัลคาลอยดได จึงท าใหอัลคาลอยดหมดฤทธิ์ทางชีวภาพ การตรวจสอบ
แทนนินอาศัยการเกิดตะกอนระหวาง แทนนินกับ gelatin, lead acetate, zinc acetate หรืออัลคา
ลอยด ไดดังนี้  

1.  การตรวจสอบดวย gelatin  สารจ าพวก true tannins   จะเกิดตะกอนคงตัวกับ gelatin   
แตสารจ าพวก pseudotannins จะเกิดตะกอนที่ไมคงตัว  

2.  การตรวจสอบดวย bromine water หากเปน condensed tannins จะเกิดสี เหลืองกับ 
bromine water  

3.  การตรวจสอบดวย FeCl3 หากเปน hydrolyzable tannins จะเกิดตะกอนสีน้ าเงิน 
ในขณะที่ condensed tannins จะเกิดตะกอนสีเขียว ส าหรับสารอ่ืน ๆ ที่ประกอบดวย phenolic 
group เชน flavonoids และ coumarins จะเกิดสี เขียวหรือน้ าเงิน ในขณะที่สารพวก polyphenols  
อ่ืน ๆ จะเกิดตะกอนสีน้ าตาลกับสารละลาย ferric  chloride (5%) ในน้ าหรือเอธานอล  

4.  การตรวจสอบดวย vanillin reagent และกรดไฮโดรคลอริกเขมขน พบวา condensed 
tannins จะเกิดสีแดง  

 
 6.  กลุ่มเทอร์พีนอยด์  

 

การตรวจสอบเทอร์พีนอยด์อาศัยหลักการเกิดสีกับน้ ายาทดสอบบางชนิด เช่น น้ ายา 2,6-ได-
เทอร์-บิวทิว-พารา-ครีซอลในเอทานอล (2,6-di-tert-butyl-p-cresol in ethanol) ใช้ตรวจสอบเพน
ตาไซคลิกไทรเทอร์พีนอยด์ (pentacyclic trirerpenoids) ให้สีม่วง หรือใช้น้ ายากรดคลอโรซัลโฟนิก 
(chlorosulfonic acid) ไทรเทอร์พีนอยด์ให้สีแดง เป็นต้น 
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2.5.2  การตรวจสอบโดยใช้ทินเลเยอร์โครมาโทกราฟี 
 

รัตนา  อินทรานุปกรณ์ (2547 : 77-79 )  กล่าวไว้สรุปได้ดังนี้ 
ทินเลเยอร์โครมาโทกราฟีเป็นวิธีการตรวจสอบเอกลักษณ์ท่ีสะดวก รวดเร็ว และแม่นย า  โดย

ประเมินค่า Rf (Relative Front หรือ Retardation Factor) หรือค่าอัตราส่วนของระยะทางที่สาร
เคลื่อนที่กับระยะทางที่ตัวท าละลายเคลื่อนที่ สีและความเข้มข้องสีเปรียบเทียบกับสารอ้างอิง 
(Reference substance) หรือสารมาตรฐาน (Standard substance) ในกรณีที่ไม่มีสารอ้างอิงหรือ
สารมาตรฐาน อาจใช้พิมพ์ลายนิ้วมือ (fingerprint) ของโครมาโทแกรม (chromatogram) ของ
สมุนไพรนั้นเนื่องจากไม่มีพืชสมุนไพรใดที่มีองค์ประกอบและปริมาณสารที่เหมือนกันทุกอย่าง ท าให้
ได้ลักษณะโครมาโทแกรมเฉพาะตัวของพืชสมุนไพรนั้น 

 
ตารางท่ี 2.1  แสดงการตรวจสอบสารโดยใช้ทินเลเยอร์โครมาโทกราฟี 
 

สารประกอบ 
(Compound) 

ตัวดูดซับ 
(Adsorbent) 

ระบบตัวท าละลาย 
(Solvent System) 

น้ ายาตรวจสอบ 
(Detection Agent) 

น้ ามันหอมระเหย 
(essential oils) 
 
 

แอลคาลอยด ์
(alkaloids) 
 
 
 
 
 
 
 

คาร์ดิแอกไกลโคไซด ์
(cardiac 
glycosides) 
 
 
 
 
 
 

ซาโปนินไกลโคไซด ์
(saponin 
glycosides) 
 

ซิลิกาเจล 
(silica gel) 
 
 

ซิลิกาเจล 
(silica gel) 
 
 
 
 
 
 
 

ซิลิกาเจล 
(silica gel) 
 
 
 
 
 
 
 

ซิลิกาเจล 
(silica gel) 
 
 

โทลูอีน: เอทิลแอซีเทต (toluene :ethyl 
acetate) 73:7 
 
 

เมทานอล : คลอโรฟอร์ม(methanol 
chloroform)  85 : 15 หรือ โทลอูีน :
เอทิลแอซีเทต: ไดเอทิลเอไมด์ (toluene 
: ethyl acetate : diethylamine) 
70:20:10 
 
 

เอทิลแอซีเทต : เมทานอล : น้ า (ethyl 
acetate : methanol : water) 
65:35:10 หรือ เอ็นบิวทานอล : กรดแอ
ซีติก : น้ า (n-buthanol : acetic acid 
:water) 4:1:5 
 
 
 
 

ไซโคลเฮกเซน : ไดเอทิลเอมีน 
(cyclohexane : diethylamine) 9:1 
หรือ คลอโรฟอร์ม : โทลูอีน: 
คลอโรฟอรม์ :เมทานอล: น้ า 
(chloroform :methanol :water)  
64:50:10 
 

วานิลลิน : กรดซัลฟิวริก (vanillin : 
sulphuric acid) ให้สีแดง หรือน้ าเงิน 
 
 

น้ ายาดราเจนดอร์ฟ (Dragendorff’s 
reagent) ให้สีสม้ 
 
 
 
 
 
 
 

น้ ายาเดคเด (Kedde reagent) ให้สี
ชมพู หรือน้ าเงินอมม่วงกับพวกคาร์ดี
โนไลด์ (cardenolide) แอนติโมนคีลอ
ไรด์ (antimony chloride) ให้สีน้ าเงิน
หรือเรืองแสงสีเหลืองอมเขียวท่ีความ
ยาวคลื่น 365 nm กับพวกบิวฟาไดอี
โนไลด์ (bufadienolide)  
 
 
 
 

วานิลลิน: กรดซลัฟิวริก (vanillin 
:sulphuric acid) ให้สีน้ าเงิน 
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ตารางท่ี 2.1  แสดงการตรวจสอบสารโดยใช้ทินเลเยอร์โครมาโทกราฟี (ต่อ) 
 

สารประกอบ 
(Compound) 

ตัวดูดซับ 
(Adsorbent) 

ระบบตัวท าละลาย 
(Solvent System) 

น้ ายาตรวจสอบ 
(Detection Agent) 

แอนทราควิโนน  
ไกลโคไซด ์
(anthraquuinon
e glycosides) 
 
 
 
 
ฟลาโวนอยด ์
(flavonoids) 
 
 
 
 
 
 
คูมารินไกลโคไซด ์
(coumarin 
glycosides) 

 
 
 

อิริดอยดไ์กลโคไซด ์
(iridoid 
glycosides) 
 
 
 
แทนนิน 
(tannin) 

 

ซิลิกาเจล 
(silica gel) 
 
 
 
 
 
 
ซิลิกาเจล 
(silica gel) 
 
 
 
 
 
 
ซิลิกาเจล 

(silica gel) 
 
 
 
 

ซิลิกาเจล 
(silica gel) 
 
 
 
 
ซิลิกาเจล 
(silica gel) 

 

โทลูอีน : คลอโรฟอร์ม (toluene : 
chloroform) 9:11 หรือ โทลูอีน : แอซี
โทน :คลอโรฟอร์ม (toluene : 
acrtone :chloroform) 40:25:35 หรือ 
แอซีเทต : เมทานอล : น้ า(ethyl 
acetate:methanol:water)  
100:13.5:10 
 
คลอโรฟอรม์ :แอซิโทน : กรดฟอรม์ิก 
(chloroform : acetone : formic 
acid) 75:16.5 :8.5 หรือ เอทิลแอซีเทต 
:เมทานอล :น้ า  (ethyl acetate : 
methanol:water)  100:13.5:10 หรือ
โทลูอีน : คลอโรฟอร์ม (toluene: 
chloroform) 9:11 
 

โทลูอีน :แอซีโทน :คลอโรฟอร์ม 
(toluene :acetone: chloroform) 40 

: 25:35 หรือ โทลูอีน:คลอโรฟอรม์ 
(toluene:chloroform) 9:11 

 
 
โทลูอีน : แอทิลแอซีเทต 
(toluene:ethyl acetate) 93:7 หรือ 
คลอโรฟอรม์ : กรดแอซตีิก : น้ า 
(chloroform : acetic acid : water) 
80:10:5:2:6 
 
เอ็น-บิวทานอล: กรดแอซีติก: น้ า (n-
butanol:acetic acid:water) 4:1:5 
หรือ เอ็นบิวทานอล:โทลูอีน: เมทานอล 
: กรดแอซีติก : น้ า (n-butanol: acetic 
acid:water ) 80:10:5:2:6 หรือ เบน
ซีน:ไดออกเซน : กรดแอซีติก 90:25:4 

ปฏิกิริยาบอนเทรเกอร์ (Borntraeger 
reaction) แอนทราควิโนนให้สีแดงหรือ
เรืองแสงสีแดงเมื่อใช้แสงอัลตราไวโอเลต 
(UV) 365 nm แอนโทรน (anthrone) 
ให้สีเหลืองหรือเรืองแสงสีเหลือง 
 
 
 
เนเซอรลั โปรดักส์ (ไดฟีนิลโบรลิ ออกซี
เอทิลลามีน) -พอลีเอทิลีนไกลคอล )  
(natural products 
(dephenylboryloxyethylamine)-
polyethylene glycol) แล้วส่องดูด้วย
แสงอัลตราไวโอเลต (UV) –ถ nm เรือง
แสงสีเหลือง ส้ม หรือเขียว 
 

โพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ (potassium 
hydroxide) หรือ แอมโมเนียมไฮดรอก

ไซด์ (ammonium hydroxide) เรืองแสง
สีน้ าเงินหรือเขียวที่ความยาวคลื่น 365 

nm 
 
กรดเกลือ-กรดแอซีติก (hydrochloric 
acid: acetic acid) ให้สีน้ าเงินหรอื
น้ าตาล 
 
 
 
1% เมทานอลิกเฟอร์ริกคลอไรด์ (1% 
methanolic ferric chloride) 
ให้สีเขียวหรือสีน้ าเงิน 

 

แทนนิน 
(tannin) 

ซิลิกาเจล 
(silica gel) 

คลอโรฟอรม์ : เมทานอล  
(chloroform: methanol) 95:5 เอทิล
แอซีเทต :เมทานอล :น้ า (ethyl 
acetate:methanol :water) 77:15:8 

กรดซลัโฟนิก (chlorosulfonic acid) 
ให้สีแดง 
 
 

ที่มา  :  รัตนา  อินทรานุปกรณ์. 2547 : 77-79   
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2.6  เทคนิคการแยกสารจากพืชสมุนไพร 
 

ชุติมา ลิ้มมัทวาภิรัติ์  (อ้างในธีรศักดิ์  โรจนาราธา และคณะ. 2551 : 81-85)  กล่าวโดย
สรุปดังนี้ 

เทคนิคทางโครมาโตกราฟีที่นิยมใช้แยกสารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ไดแก่ Solid phase 
extraction (SPE) ,thin layer chromatography (TCL), column chromatography (CC) และ 
high performance liquid chromatography (HPLC)  เป็นต้น ซึ่งการจะเลือกใช้เทคนิคใดนั้นจะ
ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ในการแยกสารและชนิดของสารที่เป็นองค์ประกอบทางเคมีในสารสกัด ดังจะ
กล่าวถึงในรายละเอียดต่อไปนี้ 

 
 1.  Solid phase extraction (SPE)  
 

 Solid phase extraction เป็นการแยกสารโดยให้สารที่สนใจติดค้างอยู่ในคอลัมน์ ในขณะที่
สารที่ไม่สนใจหรือไม่ต้องการจะถูกชะออกมาจากคอลัมน์ จากนั้นจึงใช้ตัวท าละลายที่เหมาะสมชะสาร 
ที่สนใจให้ออกจากคอลัมน์ในภายหลัง โดยทั่วไปสารที่สนใจจะจับอยู่กับวัฏภาคคงที่ (Stationary 
phase)ซึ่งเป็นสารดูดซับ (adsorbent) ที่มีรูปร่างเป็นเม็ดเล็ก (bead) หรือเรซิน (rasin) ซึ่งอาจเป็น
normal phase, reverse phase หรือ ion-exchange media ก็ได้ และสามารถบรรจุไว้ในคอลัมน์
ได้ซึ่งโดยทั่วไปมักเป็นไซริงค์ (syring)  ตัวอย่างเช่น น าสารที่สกัดด้วยน้ ามาแยกด้วย SPE ที่มีวัฏภาค
คงท่ีเป็น reverse phase พบว่าสารที่มีข้ัวต่ าจะติดอยู่ในคอลัมน์แต่สารที่มีขั้วสูงจะถูกชะออกมาก่อน 
จากนั้นจึงใช้ตัวท าละลายที่มีขั้นต่ าชะสารที่ติดอยู่ในคอลัมน์ออกมา ซึ่งสารที่ถูกชะออกมานี้ค่อนข้าง
จะบริสุทธิ์ ในปัจจุบันได้มีการน า SPEไปใช้ประโยชน์หลายด้าน เช่น การใช้แยกสารผลิตภัณฑ์
ธรรมชาติที่มีขั้วต่ า โดยสารที่ไม่มีขั้วหรือมีขั้วต่ าจะจับอยู่กับเรซินที่เป็น reverse phase การแยกสาร
โดยปรับความแรงของ eluting power ให้เพ่ิมมากข้ึนเรื่อยๆ เพ่ือชะสารออกมาเป็นล าดับตามความมี
ขั้ว ใช้ศึกษาความเหมือนกันของสารเนื่องจากสารที่มีโครงสร้างทางเคมีคล้ายคลึงกันจะจับกับวัฏภาค
คงที่ได้เหมือนกันและแสดงฤทธิ์ทางชีวภาพได้เหมือนกันอีกด้วย จึงช่วยในการจัดสินใจว่าสารสกัด
หยาบที่แยกด้วย SPEมาแล้วจะเป็นสารชนิดเดียวกันกับที่เคยแยกได้หรือไม่ นอกจากนี้ยังใช้ SPE 
เตรียมสารปริมาณมากให้บริสุทธิ์ขึ้น หรือนิยมใช้แยกสารสกัดหยาบก่อนที่จะแยกต่อไปด้วยเทคนิค
ทางโครมาโทกราฟีชนิดอ่ืน ซึ่งการแยกในขั้นแรกด้วย SPE นี้เรียกว่า clean-up โดยจะแยกสาร
ปนเปื้อนจ านวนมากออกไปจากสารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติที่สนใจ เช่น การใช้ SPEก าจัดสารที่มีขั้ว
จ านวนมากที่ไม่ต้องการและมีที่มาจาก buffer salt หรือส่วนประกอบต่างๆ ในอาหารเลี้ยงเชื้อ เป็น
ต้น  ใช้SPE ในการเตรียมสารให้มีความเข้มข้นสูงขึ้น โดยผ่านสารละลายที่เจือจางลงไปในคอลัมน์ 
SPE จากนั้นชะสารที่ต้องการซึ่งติดค้างอยู่บนคอลัมน์ให้ออกมาโดยใช้ตัวท าละลายในปริมาณน้อยๆ 
นิยมใช้ SPE เพ่ือเตรียมสารในปริมาณน้อยมาก เช่น เมแทบอไลท์ของยาในตัวอย่างเลือด สาร
ปนเปื้อนจากสิ่งแวดล้อมในน้ าทะเล และสารสกัดหยาบจากสิ่งมีชีวิตในทะเล ให้บริสุทธิ์มากขึ้น ก่อน
น าไปแยกต่อไปด้วยเทคนิคอ่ืนทางโครมาโทกราฟี 
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 2.  Thin layer chromatography (TCL) 
 

 Thin layer chromatography สามารถแย่งออกได้เป็น 2 ชนิด ตามลักษณะของวัฏภาค
คงที่  คือnormal phase TCL และ reverse phase TCL หากเป็น normal phase TCL สารที่มีขั้ว
ต่ าจะเคลื่อนที่ได้ไกลกว่าสารที่มีขั้วสูง ในขณะที่ reverse phase TCL สารที่มีข้ัวสูงจะเคลื่อนที่ได้ไกล
กว่าสารที่มีข้ัวต่ า โดยทั่วไปนิยมทดลองแยกตัวอย่างด้วย TCL เพ่ือหาค่า Rf ที่เหมาะสมของตัวอย่างที่
ต้องการแยกให้บริสุทธิ์ก่อนที่จะท าการแยกจริงด้วย column chromatography (CC)  ค่า Rf  ที่ดี
จะต้องเป็นค่าที่ไม่ท าให้สารที่สนใจติดค้างอยู่จุดเริ่มต้นหรือเคลื่อนที่ด้ ากลเกินไปจนใกล้หรือคิดตัก 
solvent front เมื่อหาสภาวะของวัฏภาคเคลื่อนที่ได้เหมาะสมแล้วจึงน าตัวอย่างที่ต้องการแยกใน
ปริมาณสูงขึ้นมาแยกในคอลัมน์ต่อไป อย่างไรก็ตามไม่สามารถน าสภาวะหรือสัดส่วนขององค์ประกอบ
ของวัฏภาคเคลื่อนที่ที่ได้จาก TCL มาใช้กับ CC ได้โดยตรง เนื่องจากคอลัมน์เป็นการเคลื่อนที่แบบ
สองทิศทางและมีสมดุลเกิดขึ้นในคอลัมน์ แต่ TCL นั้นมีสมดุลระหว่างวัฏภาคเคลื่อนที่และวัฏภาค
คงที่ซึ่งจะเปลี่ยนแปลงตลอดระยะทางที่สารเคลื่อนที่ ดังนั้นเมื่อต้องการน าสภาวะของวัฏภาค
เคลื่อนที่ใช้ใน TLC ไปใช้ในการแยกสารด้วย CC จึงแนะน าให้ลดความมีข้ัวของวัฏภาคเคลื่อนที่ที่ใช้ใน 
TLC ลงเล็กน้อย(ในกรณีที่วัฏภาคคงที่เป็น normal phase) และเพ่ิมความมีขั้วของวัฏภาคเคลื่อนที่ที
ใช้ใน TLC มากขึ้นเล็กน้อย (ในกรณีวัฏภาคคงที่เป็น reverse phase) เพ่ือให้การแยกสารในคอลัมน์
เกิดข้ึนอย่างสมบูรณ์ 

Rf  = ระยะทางท่ีสารเคลื่อนที่ / ระยะทางท่ีตัวท าละลายเคลื่อนท่ี 

 โดยทั่วไปมักใช้ TLC ร่วมกับ densitometric detector เพราะเป็นเทคนิคที่มีความไวสูง 
แยกสารได้รวดเร็วสามารถใช้วิเคราะห์หาปริมาณสาร หรือใช้แยกสารเจือปนออกได้ นอกจากนี้ยังได้
พัฒนามาเป็น high –performance TLC (HTLC) ซึ่งมีความหนาของวัฏภาคคงที่ที่บางลงและขนาด
อนุภาคของวัฏภาคคงที่ที่เล็กลงด้วย จึงท าให้มีประสิทธิภาพในการแยกสารได้ดีข้ึน 
 
 3.  Column chromatography (CC) 

 

 Column chromatography เป็นเทคนิคการแยกสารที่ภายในคอลัมน์จะบรรจุวัฏภาคคงที่
ชนิดต่างๆ เอาไว้ เมื่อบรรจุ (load) สารตัวอย่างที่ต้อการแยกให้บริสุทธิ์ไปบนคอลัมน์แล้ว จึงชะสาร
ออกจากคอลัมน์ตามแบนด์ (band) ที่ปรากฏอยู่ในคอลัมน์ด้วยวัฏภาคเคลื่อนที่ที่เหมาะสมต่อไป  

การแยกสารตัวอย่างในคอลัมน์ออกเป็นแบนด์อาศัยหลักการของโครมาโตกราฟีซึ่งหมายถึง 
การกระจาย (distribution) ของสารระหว่างวัฏภาคเคลื่อนที่กับวัฎภาคคงที่ ดังสมการต่อไปนี้ 

 

 
 

 ความสามารถในการแยกสารเกิดจากอันตรกิริยา (interaction) ของสารกับวัฏภาคคงที่และ
การแย่งกันจับกับวัฏภาคคงที่ระหว่างสารกับวัฏภาคเคลื่อนที่ วัฏภาคคงที่อาจเป็นของแข็งหรือ
ของเหลว และวัฏภาคเคลื่อนที่อาจเป็นของเหลวหรือก๊าซ ซึ่งจัดเป็น liquid chromatography (CL) 
และgas chromatography (GC) ตามล าดับ นิยมใช้ GC โดยเฉพาะ Gas-liquid chromatography 
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(GLC)  ในงานวิเคราะห์แต่ไม่สามารถใช้เทคนิคนี้แยกสารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติที่มีโครงสร้างทางเคมี
หลากหลายได้ทุกชนิด โดยทั่วไปสามารถแบ่ง LC  ออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ การแบ่งตาม
ลักษณะทางกายภาพของระบบ ได้แก่ CC และ planar chromatography (TLC และ paper 
chromatography) ส าหรับ countercurrent chromatography เป็นการแยกสารด้วยของเหลว 2 
เฟสที่แบ่งออกเป็นวัฏภาคคงที่และวัฏภาคเคลื่อนที่ โครมาโทกราฟีส่วนมากมักบรรจุวัฏภาคคงที่ไว้ใน
คอลัมน์และมีวัฏภาคเคลื่อนที่เป็นของเหลว และการแบ่งตามลักษณะการแยกสารที่อาศัยแรงกระท า
ระหว่างโมเลกุล หรือลักษณะการแยกที่แตกต่างกัน เช่น การดูดซับ (adsorption) การแยกส่วน 
(partition) ประจุ (charge)  ขนาด (size) และการจับกันของชีวโมเลกุล (biological affinity) เป็น
ต้น  

 การดูดซับ (adsorption) เป็นการแบ่งภาคหรือแยกส่วนของโมเลกุลระหว่างผิวหน้า
ของวัฏภาคคงที่กับวัฏภาคเคลื่อนที่ ณ ที่สมดุลพลวัต (dynamic equilibrium) ซึ่งจะมีสารเข้าและ
ออกระหว่างวัฏภาคคงที่และวัฏภาคเคลื่อนที่ในปริมาณที่เท่าๆ กัน เรียกกระบวนการที่เกิดขึ้นนี้ว่า 
การดูดซับ(sorption)  และการคาย(desorption) ตามล าดับ โดยอาศัยแรงทางพันธุเคมีที่เป็นแรง
อ่อนๆ เช่น hydrogen bond , Van der Waals force และ dipole-dipole interaction สารที่นิยม
น ามาใช้เป็นสารดูดซับ (adsorbent) จะต้องคงตัวและไม่เกิดปฏิกิริยาได้ง่าย เช่น silica, cellulose, 
styrene, divinylbenzene, alumina และ carbon เป็นต้น  

 
  การแยกส่วน (partition) เป็นการแบ่งภาคหรือแยกส่วนของสารที่อาศัยหลักการสกัด

ระหว่างของ เหลวกับของ เหลวโดยวัฏภาคคงที่เป็นของเหลวชนิดหนึ่งที่เคลือบอยู่บน solid 
support เช่น คอลัมน์ของ เซลลูโลสที่เคลือบด้วยน้ า หรือ silica TLC plate ที่ดูดซับน้ าเอาไว้
บนผิวหน้า ส่วนวัฏภาคเคลื่อนที่เป็นของเหลวอีกชนิดหนึ่งที่เข้ากันไม่ได้กับของเหลวที่เป็นวัฏภาคคงที่ 
จึงท าให้เกิดการสกัดระหว่างขั้นของของเหลว (liquid-liquid extraction) ซึ่งเป็นข้อดีของการแยก
สารด้วยเทคนิคทางโครมาโทกราฟี อย่าไรก็ตามเทคนิคนี้ก็มีข้อเสียคือวัฏภาคคงที่ที่เป็นของเหลวจะ
ถูกชะออกไปจากคอลัมน์พร้อมกับวัฏภาคเคลื่อนที่ และเกิดการละลายของวัฏภาคคงที่ได้ 

 โดยทั่วไปแล้ววัฏภาคเคลื่อนที่ที่เป็นของเหลวมักเกิดพันธะเคมีกับตัวรองที่เฉื่อย (inert 
support) ได้เป็น bonded phase ซึ่งหมายถึงพันธะที่คงตัว เช่น พันธะระหว่าง silanol group (Si-
OH) บน silica support กับ chlorosilane  ซึ่งสารจ าพวก silane มักเป็นสายไฮโดรคาร์บอน 
(hydrocarbon chain)ที่มีคาร์บอนมาเชื่อมต่อกันยาวประมาณ 1,2,6, 8 หรือ 18คาร์บอน ดังนั้น 
bonded phase chromatography  หรือ modified partition chromatography จึงเป็นการแยก
สารที่อาศัยหลักการร่วมกันระหว่างการแยกส่วน (partition) และการดูดซับ (adsorption) ส าหรับ
ความแตกต่างระหว่าง normal phase กับ reverse phase คือ normal phase มีวัฏภาคคงที่มี
ความเป็นขั้วสูงกว่าวัฏภาคเคลื่อนที่ ตัวอย่างเช่น silica column มี silanol group ที่มีขั้วสูงกว่าตัว
ท าละลายอินทรีย์ที่เป็นวัฎภาคเคลื่อนที่ ในขณะที่ reverse phase จะมีวัฏภาคคงที่ที่มีขั้วต่ ากว่าวัฏ
ภาคเคลื่อนที่ เช่น สายไฮโดรคาร์บอนที่สร้างพันธะกับ silica support เป็นเสมือนวัฏภาคคงที่ที่มีขั้ว
ต่ าและมีวัฏภาคเคลื่อนที่เป็นน้ าที่มีข้ัวสูง ซึ่งอาจผสมกับตัวท าละลายอินทรีย์ชนิดต่างๆ เช่น เมธานอล
หรืออะซีโตไนไตร์ (acetonitrite) อย่างไรก็ตาม หากสารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติที่ก าลังแยกอยู่นั้นมีข้ัวต่ า
และไม่ชอบน้ า มันจึงอาจติดค้างอยู่ในคอลัมน์ได้ ดังนั้นจึงแนะน าให้ติดตามการชะสารออกจาก
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คอลัมน์โดยการวิเคราะห์องค์ประกอบของสารที่อยู่ในส่วนสกัดต่างๆ ที่ถูกชะออกจากคอลัมน์ด้วย 
TLC เพ่ือให้แน่ใจว่าไม่มีสารใดติดค้างอยู่ในคอลัมน์ 

 
 ประจุ (charge) สารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติหลายชนิดเมื่อมีการปรับเปลี่ยนค่าพีเอชของ

สารละลายด้วยกรดหรือด่างอาจจะท าให้สารผลิตภัณฑ์ธรรมชาตินั้นถูกเปลี่ยนแปลงไปให้อยู่ในรูปของ
 ไอออนบวกหรือลบได้ ดังนั้นจึงน าคุณสมบัติการแตกตัวเป็นไอออนนี้มาใช้ในการแยกสารให้
บริสุทธิ์ดังต่อไปนี้  

3.1  Ion-exchange chromatography  
 

 เป็นเทคนิคการแยกสารที่วัฏภาคคงที่ประกอบด้วยเมทริกซ์ที่ ไม่ละลาย 
(insoluble matrix) บนผิวหน้ามีหมู่ฟังก์ชันที่เป็นประจุลบหรือบวก ซึ่งหมู่ฟังก์ชันนี้จะสัมพันธ์กับ
ไอออนตรงข้าม (counter-ion) ที่มีประจุตรงกันข้าม หลักในการแยกสารขึ้นอยู่กับความสามารถของ
ไอออนสารตัวอย่างที่แข่งขันกับไอออนตรงข้ามในการเข้าจับกับวัฏภาคคงที่ เรียกระบบที่มีวัฏภาคที่
เป็นประจุลบและไอออนตรงข้ามเป็นประจุบวกว่า cation- exchange chromatography และเรียก
ระบบที่มีวัฏภาคคงที่ เป็นประจุบวกและไอออนตรงข้ามเป็นประจุลบว่า anion-exchange 
chromatography การแยกสารที่เกิดขึ้นจากแต่ละโมเลกุลของสารตัวอย่างที่มีความแตกต่างกันที่
ความแรงในการจับกับ exchange site จึงสามารถชะสารตัวอย่างออกมาตามล าดับโดยอาศัยการ
เปลี่ยนแปลงค่าพีเอชของวัฏภาคเคลื่อนที่ซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงลักษณะการแตกตัวของสารที่มี
ประจุ หรือการเพ่ิม ionic concentration ของวัฏภาคเคลื่อนที่ที่มีผลเพ่ิมการแย่งจับที่ exchange 
site และมีผลไล่ที่ไอออนของสารตัวอย่าง ความสามารถในการจับของสารตัวอย่างจะขึ้นอยู่กับ
ธรรมชาติของไอออนสารตัวอย่างและหมู่ฟังก์ชันบน ion exchange rasin ไอออนสารตัวอย่างที่จับ
กับวัฏภาคคงที่ได้ดีจะอยู่ในคอลัมน์ได้นานและถูกชะออกมาช้ากว่า ในทางตรงกันข้ามไอออนสาร
ตัวอย่างที่จับได้ไม่มีจะถูกชะออกมาเร็วกว่า 

 
3.2  Ion-pair chromatography / ion-suppression chromatography 
 

 เป็นเทคนิคการแยกสารที่สามารถแยกไอออนสารตัวอย่างได้ด้วยวัฏภาคคงที่มีขั้ว
ต่ า เช่น reverse phase modified partition column  โดยการเปลี่ยนแปลงค่าพีเอชของวัฏภาค
เคลื่อนที่เพ่ือลดการแตกตัวเป็นไอออนของโมเลกุลสารตัวอย่าง ท าให้โมเลกุลของสารตัวอย่างมีความ
เป็นกลาง (ไม่มีขั้ว ) และสามารถจับกับวัฏภาคคงที่ที่ ไม่มีขั้ว ได้  ในท านองเดียวกัน ion-pair 
chromatography จะมีวัฏภาคเคลื่อนที่ประกอบด้วยโมเลกุลสารอินทรีย์ขนาดใหญ่ที่มีหมู่ฟังก์ชันที่
สามารถแตกตัวได้ (ionizable group) และมีส่วนที่ชอบไขมัน (lipophillic region) ซึ่งท าหน้าที่เป็น
ไอออนตรงข้าม (counter-ion) ที่จะท าให้เกิด reversible ion-pair กับสารตัวอย่าง โดยมี ionic 
modifier ท าหน้าที่จับคู่ (pairing) กับไอออนสารตัวอย่าง ในสารละลายแล้วท าให้เกิดสปีชีส์ที่ไม่มีข้ัว
ที่สามารถแยกส่วน (partition) เข้าไปในวัฏภาคคงที่ท่ีมีหมู่ฟังก์ชันที่มีประจุแล้วเกิดเป็นคู่ไอออน (ion 
–pair) กับสารตัวอย่างได้ ข้อดีของเทคนิคนี้คือใช้แยกสารตัวอย่างที่มีขั้วและไม่มีขั้วได้ในระบบ
เดียวกัน 
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 ขนาด (size) โครมาโทกราฟีที่แยกสารตามขนาดของโมเลกุลนั้นจะไม่อาศัยการจับกัน
ระหว่างสารตัวอย่างและวัฏภาคคงที่ การแยกสารด้วยเทคนิค size exclusion chromatography 
จะครอบคลุมถึง  gel permeation chromatography และ  gel filtration ซึ่ ง มี ลั กษณ ะ ข อ ง
 packing material เป็นเม็ดเล็ก (bead) ที่ท าจากโพลิเมอร์ เช่น polyacrylamide , agarose 
หรือ silica โดยมีระดับของ  polymer crosslinking ช่วยควบคุมความพรุนของเม็ดเล็กเหล่านี้ 
โมเลกุลสารตัวอย่างที่มีขนาดใหญ่จะไม่สามารถผ่านเข้าไปในรูพรุนได้และจะถูกชะออกมาก่อนใน
ขณะที่โมเลกุลสารตัวอย่างที่มีขนาดเล็กกว่าเส้นผ่าศูนย์กลางของรูพรุนจะสามารถแพร่เข้าไปในรูพรุน
ได้โมเลกุลสารตัวอย่างที่มีขนาดเล็กที่สุดจะสามารถแพร่เข้าไปในรูพรุนที่มีขนาดเล็กที่สุด ได้ ที่ว่างใน 
cross-linked polymer  ท าหน้าที่เสมือนวัฏภาคคงที่ ซึ่งโมเลกุลขนาดใหญ่ที่สุดจะถูกชะออกมาจาก
คอลัมน์ได้เร็วกว่าโมเลกุลขนาดเล็กและไหลออกมาในทิศทางตรง ซึ่งแทรกอยู่ระหว่างเม็ดเล็ก 
โมเลกุลที่มีขนาดรองลงมาจะมี diffusible volume มากกว่าท าให้ถูกชะออกมาได้หลายทิศทางและ
ใช้เวลาในการชะออกมาจากคอลัมน์นานกว่าโมเลกุลขนาดใหญ่ โมเลกุลที่เล็กที่สุดสามารถแทรกเข้า
ไปในรูพรุนขนาดเล็กที่สุดได้และจะถูกชะออกมาทีหลังสุด  size exclusion chromatography เป็น
เทคนิคที่ท าได้ง่ายมากและไม่ท าลายโครงสร้างทางเคมีของสารตัวอย่าง ดังนั้นจึงนิยมใช้ในการ
แยกชีวโมเลกุลที่มีขนาดโมเลกุลแตกต่าง กันมาก เช่น ใช้แยกโปรตีนที่มีขนาดโมเลกุลใหญ่ออกจาก
เมแทบอไลท์ที่มีขนาดโมเลกุลเกล็กกว่ามาก อย่างไรก็ตามเนื่องจากเมแทบอไลท์ทุติยภูมิมักมีขนาด
โม เลกุ ล เ ล็ กและมี ขนาด โม เลกุ ล ใกล้ เ คี ย งกั นม าก  ดั งนั้ น จึ ง ไม่ นิ ยม ใช้ size exclusion 
chromatography ในการแยกสารเหล่านี้  ทั้งนี้มีข้อยกเว้นส าหรับ Sephadex LH20 ที่ยังคงนิยม
น ามาใช้แยกสารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติเพราะมีข้อดีที่สามารถใช้กับวัฏภาคเคลื่อนที่ที่ ไม่ใช่น้ า 
(nonaqueoese) ได ้

 
  การจับกันของสารชีวโมเลกุล (biological affinity) มีความสัมพันธ์กับเทคนิค affinity 

chromatography ซึ่งเป็นการแยกสารที่ขึ้นอยู่กับอันตรกิริยาอย่างจ าเพาะเจาะจง (specific 
interaction) ข อ ง ชี ว โ ม เ ล กุ ล  เ ช่ น  antibody-antigen interaction, enzyme-inhibitor 
interaction, DNA-DNA binding, DNA-protein interaction หรือ receptor –agonist/antagonist 
interaction โดยที่ลิแกนด์ (ligand) หรือรีเซปเตอร์ (receptor) จะจับกับ packing material ด้วย
พันธะโควาเลนท์ (covalent bond) และท าหน้าที่เป็นวัฏภาคคงที่ ของผสมจะไหลผ่านคอลัมน์
โมเลกุลที่มีความชอบจับอย่าจ าเพาะเจาะจง (specific affinity) กับลิแกนด์จะถูกจับอยู่ในคอลัมน์ใน
ขณะที่โมเลกุลอ่ืนที่ไม่มีความชอบจับอย่างจ าเพาะเจาะจงจะถูกชะออกมาจากคอลัมน์ การชะสารท า
ได้โดยการเปลี่ยนแปลงค่าพีเอชและ/หรือองค์ประกอบของบัฟเฟอร์ซึ่งจะท าให้แรงที่จับกันระหว่าง
สารตัวอย่างและลิแกนด์นั้นอ่อนลง โดยทั่วไปแล้วการแยกสารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติจะหมายรวมถึงการ
แยกสารประกอบที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพอย่างจ าเพาะเจาะจง ดังนั้นการแยกสารด้วยเทคนิคนี้จึงนับว่า
เป็นแนวทางที่ดีในการแยกสารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติที่อาศัยความจ าเพาะเจาะจงทางชีวภาพ 
(biological specicity) อย่างไรก็ตามไม่สามารถแยกเมแทบอไลท์ทุติยภูมิในปริมาณมากด้วย affinity 
chromatography เนื่องจากเทคนิคนี้ท าได้ยากและต้องใช้เวลานานมากในการเตรียมลิแกนด์ที่
เหมาะสมให้มีปริมาณเพียงพอต่อการแยกสารแต่ละครั้ง หากสารผสมเมื่อเริ่มต้นนั้นซับซ้อนเช่นใน
กรณีสารสกัดหยาบจากพืชหรือจุลินทรีย์ทีมักมีสารอ่ืนเข้ามารบกวนการแยกหรือขัดขวางการจับกัน
ระหว่างรีเซปเตอร์และลิแกนด์ (receptor –ligand interaction) หรือสารเหล่านี้เข้าไปดูดซับแบบไม่
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จ าเพาะเจาะจงกับวัฏภาคคงที่ จะท าให้การแยกสารไม่สมบูรณ์ และยิ่งไปกว่านั้นการได้สารกลับคืนมา
(recovery) จะขึ้นอยู่กับแรงที่จับกันอย่างผันกลับได้ ซึ่งการรบกวนของสารหลายชนิดอาจขัดขวาง
การได้สารกลับคืนมาด้วย 

 
  4.  Gradient high performance liquid chromatography (Gradient 

HPLC) 
    Gradient high performance liquid chromatography เป็นเทคนิคการแยกสาร
โดยอาศัยการเปลี่ยนแปลงความต่างระดับของความมีขั้ว ( gradient)  ของวัฏภาคเคลื่อนที่ (mobile 
phase) ตลอดเวลา เพ่ือแยกของผสมและชะองค์ประกอบทุกชนิดให้ออกมาจากคอลัมน์ตามล าดับ
ความมีขั้ว การชะสารออกจากคอลัมน์ด้วย gradient elution มีข้อดีกว่า isocratic elution  ซึ่งมี
สัดส่วนของตัวท าละลายอินทรีย์คงที่ตลอดเวลา ตรงที่สามารถแยกสารที่มีข้ัวใกล้เคียงกันมากออกจาก
กันได้อย่างสมบูรณ์ และสามารถแยกสารที่มีขั้วสูงและต่ าออกจากกันได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
รวดเร็ว ในปัจจุบันได้มีการน าเทคนิคการคู่ต่อมาการใช้ประโยชน์ในการศึกษาองค์ประกอบทางเคมี
ของสารสกัดหยาบเป็นจ านวนมาก เช่น HPLC-UV, GC-MS, HPLC-MS และ HPLC-NMR เป็นต้น 
การวิเคราะห์สารที่แยกออกมาจาก HPLC column ด้วย  UV และ NMR จะสามารถน าสารนั้น
กลับคืนมาได้ ในขณะที่การวิเคราะห์ GC และ MS  ไม่สามารถน าสารที่ถูกวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือ
ดังกล่าวกลับคืนมาได้ อย่างไรก็ตามสารต่างชนิดกันอาจดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่นเดียวกันได้ ท าให้ 
UV มีความจ าเพาะเจาะจง (selectivity) ต่ ากว่า MS นอกจากนี้ MS ยังมีความไว (sensitivity) ที่สูง
กว่า UV จึงสามารถวิเคราะห์สารในปริมาณต่ ามากได้ การแยกสารด้วย GC มีข้อด้อยกว่าการแยกด้วย 
HPLC เนื่องจาก GC  เหมาะส าหรับการแยกสารที่สามารถระเหยได้และทนต่อความร้อน หากสารที่
ต้องการแยกระเหยไม่ได้จะต้องเตรียมให้อยู่ในรูปของอนุพันธ์ที่ระเหยได้เสียก่อน จึงท าให้มีขั้นตอนที่
ยุ่งยากและเสียเวลามาก ดังนั้นในปัจจุบันจึงมักพบว่า HPLC-MS เริ่มเข้ามามีบทบาทมากขึ้นใน
การศึกษาองค์ปีระกอบทางเคมีของสารสกัดหยาบจากสิ่งมีชีวิตในธรรมชาติ 
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2.7  การออกฤทธิ์ทางชีวภาพ 
 
 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (2546 : 56-65) กล่าวถึงการออก
ฤทธิ์ทางชีวภาพและทางเภสัชกรรมและการใช้ประโยชน์ในการบ าบัดรักษาสรุปได้ดังนี้ 
 
 2.7.1  ปัจจัยที่มีผลต่อการออกฤทธิ์ทางชีวภาพ  
  

1.  คุณสมบัติทางสรีระวิทยาและทางเคมี  เช่นการละลาย   
 2.  คุณสมบัติทางเคมี เช่น เรโซแนนซ์  ปฏิกิริยาออกซิเดชั่น-รีดักชั่น ชนิดของพันธะเคมี   
 3.  ข้อควรพิจารณา เช่น ขนาดของโมเลกุล  สเตอริโอเคมี เป็นต้น 
 
 2.7.2  Bio-assaying   
  

1.  หลักในการคัดเลือกวัสดุจากพืชสมุนไพร เช่น การสกัดสารและการศึกษาสูตรโครงสร้าง
ของสารก่อนจะศึกษาผลทางชีวภาพ  การวางแนวทางการด าเนินงานตามเงื่อนง าจากการประเมินการ
น าไปใช้ประโยชน์ในยาสมุนไพรและความเชื่อตามขนบธรรมเนียม  การตรวจสอบคุณสมบัติด้าน
ชีววิทยา  ชีวเคมี  ชีววิทยาโมเลกุล  เคมีและกายภาพ   
 2.  วิธีการคัดเลือกทางเภสัชวิทยา เป็นการด าเนินงานในห้องปฏิบัติการ การคัดเลือกชนิด
ของแบคทีเรีย  เห็ดรา  โปรโตซัว  การทดสอบประสิทธิภาพในการบ าบัดรักษาโรคเช่น โรคมะเร็ง  
การอักเสบ วิธีการเบื้องต้นที่ใช้เช่น Brine shrimps, Antibacterial screening, Hippocratic screening 
เป็นต้น 
  

2.7.3  การส ารวจการออกฤทธิ์ทางชีวภาพและการพัฒนา 
  

การศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องอย่างกว้างขวางเกี่ยวกับความหลากหลายของผลทางชีวภาพและ
สูตรโครงสร้างของสรออกฤทธิ์และเป้าหมายด้านเภสัชกรรมในการบ าบัดรักษาที่ชัดเจน โดยอาศัยการ
พัฒนาในหลายสาขาวิชา เช่น พันธุกรรม  ชีวโมเลกุล  วิธีการทดสอบโดยใช้เทคนิคที่ทันสมัย 
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2.8  งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 
 ชฎารัตน์  ดวงรัตน์ (2544)  ศึกษาความเป็นพิษต่อเซลล์มะเร็งเต้านมในหลอดทดลองของ
สารสกัดจากต้นกระทุ ่มน้ าเพื ่อวัดความเป็นพิษและบ่งชี ้ส ่วนของสารสกัดที ่มีฤทธิ ์ย ับยั ้งการ
เจริญเติบโตของเซลล์มะเร็ง พบว่า สารสกัดหยาบ ที่เป็น Crude alkaloids  สามารถยับยั้งการ
เจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งเต้านม (MCF-7) ได้ มีค่า IC50 เท่ากับ 24.62  g/ml ซึ่งสูงกว่าสาร
มาตรฐาน 5-FU ที่มีค่า IC50 เท่ากับ 10.47  g/ml 
 
 เกสร  นันทจิต (2545) ศึกษาฤทธิ์ต้านจุลชีพของใบขันทองพยาบาท โดยการสกัดสารจากใบ
ขันทองพยาบาท ด้วย เฮกเซน ไดคลอโรมีเทน  และเมทานอล  และทดสอบฤทธิ์ต้านจุลชีพด้วยวิธี 
Agar Dilution Methods พบว่าสารสกัดหยาบ จาก เฮกเซน และเมทานอล ไมีมีฤทธิ์ต้าน S. aureus 
ATCC 25923,   E. coli ATCC  25922,  P.aeruginosa ATCC 27853,  C.albicans ATCC  90028, 
A.flavus และ  และ  M. gypseum.ส่ วนสารสกั ดจ าก   ไดคลอ โ รมี เ ทน   มี ฤทธิ์ ต้ า น เ ชื้ อ 
T.mentagrophytes และ T.rubrum ต่ า โดยมีค่าMIC เท่ากับ 3200 mg/ml  
 
     บุญส่ง  คงคาทิพย์และคณะ (2545) ศึกษาการสกัด การแยกสารออกฤทธิ์จากต้นเบาหวาน
เพ่ือแยกสารออกฤทธิ์ที่มีผลในการรักษาโรคเบาหวานและหาสูตรโครงสร้างของสารออกฤทธิ์พบว่า 
allantoin เป็นสารหนึ่งในต้นเบาหวานที่ออกฤทธิ์ลดน้ าตาลในเลือด และการน าต้นเบาหวานต้มด้วย
น้ า  น้ าที่ต้มเม่ือดื่มในปริมาณที่พอเหมาะ จะสามารถรักษาโรคเบาหวานได้ 
 
 ปัทมาวดี เสตะกัณณะ. (2545)  ศึกษาฤทธิ์ต้านจุลชีพของสมุนไพรไทย การผลิตยาต้านจุล
ชีพจากสมุนไพรไทยเพื่อทราบฤทธิ์ต้านจุลชีพของสมุนไพร 10 วงศ์ 20 ชนิด จ านวน 48 สารสกัด โดย
วิธี Agar dilution ทดสอบกับเชื้อแบคทีเรีย 21 ชนิด 24 สายพันธุ์ และเชื้อรา 1 สายพันธุ์ ผล
การศึกษาพบว่า สมุนไพร 17 ชนิด จ านวน 35 สารสกัด มีฤทธิ์ต้านจุลชีพบางชนิดได้ และไม่พบสาร
สกัดจากสมุนไพรใดมีฤทธิ์ต้านจุลชีพได้ทุกชนิด ในจ านวนนี้มีสมุนไพร 7 ชนิด ที่มีฤทธิ์ต้านจุลชีพได้
หลายชนิด และสมควรน าไปศึกษาวิจัยต่อไปเพ่ือประโยชน์ต่อการพัฒนาการผลิตยา ได้แก่ กะเม็ง 
(Eclipta prostrata L.), กระเจี๊ยบแดง (Hibiscus sabdariffa L) , โด่ดอกขาว (Elephantopus 
mollis H.B.K.) , ปีบ (Millingtonia hortensis L.f.) , ผักขมหิน (Boerhavia diffusa L.) , ยมหิน 
(Chukrasia tabularis A. Juss.) และเหงือกปลาหมอ(Acanthus ebracteatus Vahl) 
 
 ระวิวรรณ  แก้วอมตวงศ์ และคณะ (2546)  ศึกษาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ฤทธิ์ต้านออกซิเดชัน
และฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนส จากพืชสมุนไพรจังหวัดอุบลราชธานี โดยจากการน า สารสกัดจาก 
เอทิลแอซิเตต และ เอทานอล  22  ชนิด ซึ่งได้มาจากพืชในจังหวัดอุบลราชธานี  11  ต้น  น ามา
ทดสอบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ฤทธิ์ต้านออกซิเดชันและฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนส พบว่า สิ่งสกัด
จากใบพอกมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระปานกลางในการต้านอนุมูลอิสระ  และสิ่งสกัดจากเอทานอลของใบ
การเวก มีฤทธิ์แรงในการยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนส 
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 วาทินี จตุรพรชัย (2546) ศึกษาการสกัดและผลการยับยั้งจุลินทรีย์ของสารสกัดจากพืช
สมุนไพรและเครื่องเทศไทย โดยการทดสอบสารสกัดหยาบชั้นเอทอลแอลกอฮอล์ของพืชสมุนไพร 
และเครื่องเทศ  24 ชนิด ในการยับยั้งการเติบโตของแบคทีเรีย 8 ชนิด ด้วยวิธี Well assay พบว่า
สารสกัดจากใบพลูสามารถยับยั้ งการเติบโตของ E. coli, S. aureus, S.derby, S.Typhi, S. 
Typhimurium และ Lactobacillus sp. ได ้
 
 พิมพร  ลีลาพรพิสิฐ และคณะ (2547) ศึกษาพฤกษเคมีและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสาร
สกัดจากเมล็ดมะเกี๋ยงเพ่ือใช้ทางยา เสริมอาหาร และเครื่องส าอาง พบว่าเมล็ดมะเกี๋ยงมีองค์ประกอบ
ของสารกลุ่มฟาโวนอยด์  ซาโปนิน  แอนทราควิโนนกลัยโคซายด์และแทนนิน  การทดสอบฤทธิ์ต้าน
อนุมูลอิสระของสารสกัดด้วยวิธี ABTS Assays และ DPPH Assays พบว่าสารสกัดด้วย n-butanol 
และ ethyl acetate (F3และF4) มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระสูงกว่าส่วนอ่ืน  โดยมีค่า TEAC เท่ากับ 
1.5108 และ 1.3943 กรัม/กรัม ซึ่งมีฤทธิ์น้อยกว่า BHA , Quercetin แต่มีฤทธิ์มากกว่าBHT, 
Kaempferol และ  Rutin     และเมื่อน าไปทดสอบด้วยวิธี DPPH Assays  พบว่าฤทธิ์ต้านอนุมูล
อิสระ น้อยกว่า BHA, Quercetin , BHT  แต่มีฤทธิ์มากกว่า Kaempferol   
 
 สรศักดิ์  เหลี่ยวไชยพันธุ์ และ ดวงพร เหลี่ยวไชยพันธุ์  (2548)  ศึกษาการแยกและวิเคราะห์
สารต้านอนุมูลอิสระธรรมชาติจากผลมะแเกว๋นป่า โดยใช้วิธี  DPPH  และ เทคนิคโครมาโทกราฟฟ่ีผิว
บาง (TLC) พบว่าสารสกัดเมทานอลของผลมะแเกว๋นป่ามีองค์ประกอบของสารต้านอนุมูลอิสระอยู่
หลายชนิด การแยกและการท าให้บริสุทธิ์ใช้คอลัมน์ซิลิกาเจลและคอลัมน์ของเรซิน Diaion  HP-20 
ตามล าดับ  พบว่าสามารถแยกสารต้านอนุมูลอิสระได้โดยการใช้คลอโรฟอร์มต่อเมทานอล ใน
อัตราส่วน 70 : 30  และสารต้านอนุมูลอิสระท่ีแยกได้เป็นสารประกอบพวก Condensed tannin 
 

เชฏฐ  รัตนาจารย์ (2548) ศึกษาผลของสารสกัดไพลต่อการยับยั้งการเจริญของเชื้อจุลินทรีย์
พบว่าสารสกัดไพรในชั้นของตัวท าละลายเฮกเซนมีฤทธิ์ยับยั้งเชื้อราได้ดี มีบริเวณยับยั้งระหว่าง 7.87-
19.27 มิลลิเมตร แต่ยับยั้งแบคทีเรียและยีสต์ได้น้อย ส่วนสารสกัดไพลชั้นตัวท าละลายเอทิลอะซิเตต
และเมทานอลยับยั้งแบคทีเรียได้ดี 

 
 พิมพร  ลีลาพรพิสิฐ และคณะ (2549) ศึกษาฤทธิ์ต้านแบคทีเรียก่อสิวของสารสกัดและน้ า
หมักของพืชไทย พบว่าสารสกัดและน้ าหมักจากเปลือกมังคุด กระชายด า มะขามป้อม มะเกี๋ยง  
ขมิ้นชันและใบบัวบก สามารถต้านเชื้อ Staphylococcus aureus  และ Propionibacterium 
acnes ได้ดีแตกต่างกัน โดยสารสกัดที่ต้านเชื้อ Staphylococcus aureus   ได้ดีคือสารสกัดจาก
มะขามป้อม  เปลือกมังคุด  กระชายด า  ขมิ้นชัน  ใบบัวบก และมะเกี๋ยง  ตามล าดับ  ส่วนสารสกัดที่
ต้านเชื้อ Propionibacterium acnes ได้ดีคือสารสกัดจากมะขามป้อม  กัดเปลือกมังคุด  ขมิ้นชัน  
กระชายด า    ใบบัวบก และมะเกี๋ยง  ตามล าดับ  น้ าหมักชีวภาพที่สามารถต้านเชื้อ Staphylococcus 
aureus   ได้คือน้ าหมักชีวภาพจากเปลือกมังคุด  มะขามป้อม  กระชายด า  ใบบัวบก   และมะเกี๋ยง  
น้ าหมักชีวภาพที่สามารถต้านเชื้อ Propionibacterium acnes  ได้คือน้ าหมักชีวภาพจากเปลือก
มังคุดเท่านั้น  และเมื่อน าน้ าหมักชีวภาพจากเปลือกมังคุด มาทดสอบหาค่าความเข้มข้นต่ าสุดที่
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สามารถยับยั้งเชื้อได้ (MIC) โดยวิธี Broth dilution พบว่า ค่า MIC ของ Staphylococcus aureus   
เท่ากับ 1.5625 % และ Propionibacterium acnes เท่ากับ 6.25 % 
 

Arina C.U. และคณะ (2002) ศึกษาสารต้านมาลาเรียจาก Parinari capensis พบว่าฤทธิ์
ต้านมาลาเรียของสารสกัดจากเปลือกของ  Parinari capensis (Chrysobalanceae ที่สกัดด้วย 
ปิโตรเลียม อีเทอร์ และไดคลอโรมีเทน  จากการทดสอบทางพฤกษเคมีของสารสกัด แยก ไดเทอร์ปีน 
แลคโตนได้ 3 ชนิด มีฤทธิ์ต้านมาลาเรียโดยมีค่า  IC50  0.54   0.67 และ 1.57 mg/mL.  

 
Arunporn Itharat et al.  2004 ศึ ก ษ า เ รื่ อ ง  In vitro cytotoxic activity of Thai 

medicinal plants used traditionally to treat cancer โดยทดสอบความเป็นพิษกับเซลล์มะเร็ง
ของมนุษย์ 3 สายพันธุ์ด้วยพืชสมุนไพรไทย 11 ชนิดที่ใช้โดยหมอพ้ืนบ้านในการรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็ง
ขั้นตอนการสกัดที่ใช้มีความคล้ายคลึงวิธีดังเดิมโดยสกัดด้วยเอทานอลและน้ า สารสกัดถูกน ามา
ทดสอบ มีพืชจ านวน 3 ชนิดและมีพืชในวงศ ์CELASTRACEAE แสดงผลต่อเซลล์มะเร็ง 

 
Pornpimon Mayachiew, Sakamon Devahasti. 2007. ศึกษาฤทธิ์ต้านจุลชีพและฤทธิ์

ต้านออกซิเดชั่นของสารสกัดจาก gooseberry and galangal  โดยการสกัดสารจาก Indian 
gooseberry (Phyllanthus emblica Linn.) and galangal (Alpinia galanga)   ทดสอบ กั บ  
Staphylococcus aureus  2  วิธี  คือ disc diffusion และ  agar dilution methods  พบว่ามีค่า 
MIC   3.97 และ 0.78 mg/ml ตามล าดับ    ค่า  MBC   13.97 และ 2.34 mg/ ml ตามล าดับ ฤทธิ์
ต้านออกซิเดชั่นของสารสกัดด้วยวิธี  b-carotene bleaching method  มีค่าเท่ากับ  86.4% and 
70.3%  ตามล าดับ  ค่าฟีนอลิกรวมโดยวิธี   Folin–Ciocalteu method  มีค่า 290.470.7 and 
40.970.2 mg/g plant extract (in GAE) ตามล าดับ 

 
Somtanuek Chotchoungchatchai et al. ศึ กษา เ รื่ อ ง  Medicinal plants used with 

Thai Traditional Medicine in modern healthcare services: A case study in Kabchoeng 
Hospital, Surin Province, Thailand พบว่ามีโรงพยาบาลใช้สมุนไพรในการรักษา 10 กลุ่มอาการ
ของโรค ได้การรักษาความผิดปกติของระบบทางเดินหายใจ ,กล้ามเนื้อและกระดูกผิดปกติของระบบ
และความผิดปกติของระบบทางเดินอาหาร ปัจจัยความส าเร็จคือการอ านวยความสะดวก การใช้ยา
สมุนไพรที่โรงพยาบาล รวมถึงเข้าใจที่ถูกต้องของการใช้ยาสมุนไพร   และมีการสนับสนุนของการ
เพาะปลูกสมุนไพร การเก็บ  โดยได้รับการยอมรับจากคนในท้องถิ่น 

 
 Arunporn Itharat et al. 2004 ศึกษาเรื่อง In vitro cytotoxic activity of Thai medicinal 
plants used traditionally to treat cancer โดยทดสอบความเป็นพิษกับเซลล์มะเร็งของมนุษย์ 3 
สายพันธุ์ด้วยพืชสมุนไพรไทย 11 ชนิดที่ใช้โดยหมอพ้ืนบ้านในการรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งขั้นตอนการ
สกัดที่ใช้มีความคล้ายคลึงวิธีดังเดิมโดยสกัดด้วยเอทานอลและน้ า สารสกัดถูกน ามาทดสอบ มีพืช
จ านวน 3 ชนิดแสดงผลต่อเซลล์มะเร็ง 
 



บทที่  3 
วิธีด ำเนนิกำรทดลอง 

 
 โครงการวิจัยเรื่องการพัฒนาศักยภาพของมะดูกพืชสมุนไพรพื้นบ้านของไทยในการรักษาโรค
เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ของภูมิปัญญาท้องถิ่นไปสู่การใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนด าเนินการวิจัยดังนี้ 

 
3.1  อุปกรณ์และสำรเคมี 
3.2  พืชและจลุชีพท่ีใช้ในกำรวิจัย 
3.3  วิธีกำรทดลอง 

   3.4  สถติิที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล   
3.5  ระยะเวลำท ำกำรวิจัย 
3.6  สถำนที่ท ำกำรทดลอง 
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3.1 อุปกรณ์และสำรเคมี 
 

  
3.1.1  อุปกรณ์ 

 1. เครื่องบดไฟฟ้า (Blender) 
 2. เครื่องชั่ง 4 ต าแหน่ง 
 3. ตู้อบ 
 4. เครื่องระเหยสุญญากาศแบบหมุน (Rotary evaporator) 
 5. เครื่องท าแสง UV 
 6. เตาไฟฟ้า 
 7. ชุดคอลัมน์โครมาโทกราฟี (Column chromatography)  

8. ชุด TLC  
 9. อุปกรณ์เครื่องแก้ว  

10. อัลตราไวโอเลต วิสเบิล สเปกโตรโฟโตมิเตอร์ (UV-Visible Spectrophotometer) 
11. เครื่องวัดความชื้น (IR Sartorius Model รุ่น MA150C) 
12. เครื่องวัดค่า พีเอช (pH-paper) 
13. ตู้อบ (Hot air oven)      
14. เตาเผา (Furnace) 
 
3.1.2  สำรเคมี 
1. เฮกเซน (Hexane)  
2. เอทานอล (Ethanol)  
3. เมทานอล Methanol)  
4. เอทิลอะซีเตต (Ethylacetate)  
5. ไดคลอโรมีเทน (Dichlorometane)  
6.. อะซีโตน (Acetone)  
7.  ซิลิกาเจล 
8. DPPH  (1,1-diphenyl-2-picrylhydrazyl radical)  
9. BHT ( 2, 6 – ditertiary –butyl-4-methyl phenol)  
10. BHA  ( Butylated hydroxyanisole ) 

 11. โซเดียมซัลเฟต (Na2SO4 anhydous)  
12. กรดแทนนิค (Tannic acid)  
13. กรดแกลลิค (Gallic acid)  
14. โซเดียมคาร์บอเนต (Sodium carbonate)  
15. สารละลายฟอร์ลิน (Folin ciocalteu reagent) 

 16. กลุ่มสารทดสอบพฤกษเคม ี
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3.2  พืชสมุนไพรและจลุชีพท่ีใช้ในกำรวิจัย 
 

3.2.1   พืชสมุนไพร 
มะดูก ชื่อวิทยาศาสตร์ Siphonodon celastrineus Griff. จัดอยู่ในวงศ์ CELASTRACEAE 
สมุนไพรมะดูก มีชื่อท้องถิ่นอ่ืน ๆ ว่า ยายปลวก (สุราษฎร์ธานี), ไม้มะดูก (คนเมือง), บั๊กโค้ก 

(เขมร-สุรินทร์) เป็นต้น 
 

ต้น จัดเป็นพรรณไม้ยืนต้นขนาดกลาง ไม่ผลัดใบ ล าต้นมีความสูงได้ประมาณ 20-35 เมตร 
แตกกิ่งก้านทึบ เรือนยอดมีลักษณะกลมทึบ เปลือกต้นเป็นสีเทาอมด าแตกเป็นร่องตามยาว ขยายพันธุ์
ด้วยวิธีการเพาะเมล็ด การตอนกิ่ง และการปักช ากิ่ง จัดเป็นพรรณไม้กลางแจ้งที่เจริญเติบโตได้ดีในดิน
ทุกสภาพ ชอบดินร่วนที่ระบายน้ าได้ดี มีแสงแดดเต็มวัน เป็นพรรณไม้ที่มักพบขึ้นตามบริเวณป่าราบ 
ป่าโปร่งที่ค่อนข้างชื้น โดยเฉพาะทางภาคเหนือและภาคกลางของประเทศไทย ที่ระดับความสูงไม่เกิน 
800 เมตร จากระดับน้ าทะเล 

ใบ ใบเป็นใบเดี่ยว ออกเรียงสลับกัน ลักษณะของใบเป็นรูปค่อนข้างรีหรือรูปขอบขนาน 
ปลายใบแหลม โคนใบสอบแถบเข้าหากัน ส่วนขอบใบเป็นหยักหรือจักเป็นซี่ฟันตื้น ๆ จักห่างหรือ
แทบมองเห็นไม่ชัด ใบมีขนาดกว้างประมาณ 1-3.5 นิ้ว และยาวประมาณ 1.5-9 นิ้ว แผ่นใบค่อนข้าง
หนาคล้ายแผ่นหนัง ผิวใบด้านบนเป็นสีเขียวเข้ม เส้นแขนงใบมีข้างละ 6-10 เส้น ก้านใบยาวประมาณ 
0.5-2 เซนติเมตร ใบอ่อนเป็นสีเขียวแก่ เมื่อแห้งแล้วจะเปลี่ยนเป็นสีเขียวมะกอกหรือสีเขียวอมเทา 

ดอก ออกดอกเป็นช่อกระจุกตามซอกใบ มีประมาณ 2-3 ดอก ก้านช่อดอกยาวประมาณ 
0.5-1.5 เซนติเมตร ส่วนก้านดอกย่อยยาวประมาณ 5-11 มิลลิเมตร บางทีมีจุดสีน้ าตาลแดง ดอกเป็น
สีขาวนวลหรือสีเหลืองอมส้ม กลีบดอกเป็นรูปไข่หรือรูปรี มี 5 กลีบ ซ้อนทับกัน มีขนาดกว้าง
ประมาณ 1.7-2.5 มิลลิเมตร และยาวประมาณ 2.2-3.5 มิลลิเมตร ปลายกลีบมน ส่วนกลีบเลี้ยงมี 5 
กลีบ โคนกลีบเชื่อมติดกัน ปลายแยกเป็นรูปไจหรือกึ่งกลม ค่อนข้างมน ยาวได้ประมาณ 1-2 
มิลลิเมตร กลางดอกมีเกสรเชื่อมติดกับกลีบดอกข้างใน ดอกมีเกสรเพศผู้ 5 อัน ก้านเกสรเพศผู้แบน 
ยาวได้ประมาณ 1 มิลลิเมตร เชื่อมติดกันที่ครึ่งหนึ่งหรือใกล้ ๆ โคนดอก ออกดอกในช่วงประมาณ
เดือนพฤษภาคมถึงเดือนมิถุนายน 

ผล ผลมีลักษณะเป็นรูปกลมหรือรูปรี ผลมีขนาดกว้างประมาณ 1-2.5 นิ้ว และยาวประมาณ 
1.5-3 นิ้ว ผลอ่อนเป็นสีเขียว เมื่อแก่หรือสุกเต็มที่แล้วจะเปลี่ยนเป็นสีเขียวอมเหลือง ภายในมีเมล็ด
รู ป ไข่ ห ล า ย เม ล็ ด  เป็ น ผ ล ใน ช่ ว งป ร ะ ม า ณ เดื อ น ก ร ก ฎ า ค ม ถึ ง เดื อ น กุ ม ภ า พั น ธ์  
(https://medthai.com) 
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3.2.2  จุลชีพที่ใช้ในกำรวิจัย 
1. Staphylococcus aureus ATCC 25923 
2. Streptococcus mutans ATCC27175 
3. Vibrio cholera 
4. Vibrio paraheamolyticus 
 

ตำรำงท่ี 3.1  ชนิด ลักษณะโดยทั่วไป และการก่อโรคของจุลินทรีย์ทีใ่ช้ในการวิจัย 
 

 
ชนิด 

 
ลักษณะ 

 
กำรก่อโรค 

 
1. Staphylococcus 
aureus ATCC 25923 

แบคทีเรียทรงกลม เรียงตัว
เป็นลักษณะ คล้ายพวงองุ่น 
แกรมบวก  

เป็นสาเหตุของโรคฝี หนอง กุ้งยิง การติด
เชื้อบริเวณแผลผ่าตัด  กลุ่มอาการ
ผิวหนังก าพร้าหลุดลอกหรือRitt’s 
disease และอาหารเป็นพิษ 

2. Streptococcus 
mutans ATCC27175 

แบคทีเรียทรงกลม 
แกรมบวก   

เป็นเชื้อแบคทีเรียประจ าถิ่นในช่องปาก
ท าให้เกิดโรคฟันผุ 

3. Vibrio cholerae แบคทีเรียรูปท่อนโค้งงอ 
แกรมลบ  

ท าให้เกิดโรคอหิวาห์ตกโรค เชื้อสามารถ
เพ่ิมจ านวนได้ในล าไล้เล็ก และสร้าง
สารพิษท่ีเรียกว่าcholera toxin บนเยื่อ
บุเซลล์ของผนังล าไส้ท าให้เกิดการขับ
เกลือแร่ โพแทสเซียม โซเดียมคลอไรด์ 
ไบคาร์บอเนต และน้ าออก จาก เซลล์สู่
โพรงล าไส้ ท าให้ผู้ป่วยคลื่นไส้ อาเจียน
อุจจาระร่วงอย่างรุนแรง  

4. Vibrio 
paraheamolyticus 

แบคทีเรียรูปท่อนโค้งงอ    
แกรมลบ  

ท าให้เกิดโรคอาหารเป็นพิษ  กระเพาะ
อาหาร- ล าไส้อักเสบเชื้อนี้มักปนเปื้อนไป
กับอาหารทะเลพวก กุ้ง ปู ปลา หอย จะ
เพ่ิมจ านวนเป็นเท่าตัวทุกๆ 10 ถึง 15 
นาที ที่อุณหภูมิ 37°C เมื่อเข้าสู่ร่างกาย
เชื้อจะทวีจ านวนขึ้นในล าไส้ ท าให้มี
อาการท้องร่วงรุนแรง มีอุจจาระเหลว
เป็นน้ ามีกลิ่นเหม็นเหมือน กุ้งเน่า มักมี
อาการปวดเกร็งท่ีท้อง ครึ่งหนึ่งของผู้ป่วย
มีอาการอาเจียนร่วมด้วย มีระยะฟักตัว
ค่อนข้างสั้น คืออาจเกิดอาการใน
ประมาณ 15-24 ชั่วโมงหลังจาก
รับประทานอาหาร 
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กำรสกัดสำรจำกมะดูก 
(Extraction) 

สำรสกัด 9 ชนิด 
 (Crude extracts)    

 
 

กำรเตรียมมะดูก 
 

 

 

 

  
 

FH FE FM 
BH BE BM 
LH LE LM 

  

  

3.3  วิธีกำรทดลอง 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

องค์ประกอบทำงพฤกษเคมี 
ฤทธิ์ต้ำนออกซิเดชัน 

ฤทธิ์ต้ำนจุลชีพ   
 
 
 
 
 

รูปที่ 3.1 แผนผังขั้นตอนกำรทดลอง 
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การวิจัยเรื่องการพัฒนาศักยภาพของมะดูกพืชสมุนไพรพ้ืนบ้านของไทยในการรักษาโรคเพ่ือ
พัฒนาองค์ความรู้ของภูมิปัญญาท้องถิ่นไปสู่การใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน โดยการน าผลมะดูก เปลือก
มะดูกและใบมะพอกมาสกัดโดยน ามาหมักด้วยวิธี  Maceration  และท าการสกัดด้วยเทคนิค  
Sequential Extraction ด้วยตัวท าละลาย 3 ชนิดคือ เฮกเซน เอทิลแอซิเตต และเมทานอล จะได้สารสกัด
หยาบ (Crude extracts) ทั้งหมด   9 ชนิด แสดงดังตารางที่ 3.1 ประกอบด้วย สารสกัดหยาบจากผลชั้น
เฮกเซน (FH)   สารสกัดหยาบจากผลชั้นเอทิลแอซิเตต (FE)  สารสกัดหยาบจากผลชั้นเมทานอล (FM)  
สารสกัดหยาบจากเปลือกชั้นเฮกเซน (BH)   สารสกัดหยาบจากเปลือกชั้นเอทิลแอซิเตต (BE)  สารสกัด
หยาบจากเปลือชั้นเมทานอล (BM)   สารสกัดหยาบจากใบชั้นเฮกเซน (LH)   สารสกัดหยาบจากใบชั้น
เอทิลแอซิเตต (LE)   และ สารสกัดหยาบจากใบชั้นเมทานอล  (LM)   
 
ตำรำงที ่3.1  แสดงชนิดของสารสกัดหยาบที่สกัดได้ทั้งหมด 
 

 
ส่วนที่ทดลอง 

Crude extracts 
Hexane Ethylacetate Methanol 

Fruits FH  FE FM 
Barks BH BE BM 

Leaves LH LE LM 
 
3.3.1  กำรเก็บและกำรเตรียมตัวอย่ำง 

 1.  ท าการเปรียบเทียบอนุกรมวิธานของพืชตัวอย่างที่ใช้ในการทดลองคือมะดูกโดยรับรอง
พืชตัวอย่างโดยผู้เชี่ยวชาญทางพฤกษศาสตร์ (Voucher Specimens) 

2.  น าผล  เปลือก และใบของมะดูกมาท าความสะอาด หั่นให้เล็กแล้วน าไปอบให้แห้งที่
อุณหภูมิ 45 องศาเซลเซียส   

3.  น าผล  เปลือก และใบของมะพอกที่แห้งแล้ว ไปบดให้ละเอียด ด้วยเครื่องบดไฟฟ้า 
(Blender)   

 
 3.3.2  กำรสกัดสำรจำกตัวอย่ำง 
 การสกัดสารที่มีองค์ประกอบส าคัญจากมะพอกใช้เทคนิคการสกัดแบบ Sequential 
Extraction โดยการหมัก(Maceration) ด้วยตัวท าละลายอินทรีย์จากตัวท าละลายที่มีขั้วต่ าไปยังมีขั้ว
สูงคือ เฮกเซน  เอทลิอะซิเตต และเมทานอล ตามล าดับดังนี้ 
 1.  น าผล  เปลือก และใบของมะพอกที่บดละเอียดมาชั่งหาน้ าหนักที่แน่นอน 4 กิโลกรัม 
แล้วน ามาแช่ด้วยตัวท าละลายคือ เฮกเซน ในภาชนะปิด ทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลา 7 วัน  
 2.  น าของผสมมากรองแยกสารสกัดและกากออกจากกัน  โดยส่วนที่เป็นสารสกัดน าไประเหย 
แยกตัวท าละลายออกด้วยเครื่องระเหยสุญญากาศแบบหมุน (Rotary evaporator) ที่อุณหภูมิ   40 
องศาเซลเซียส  จะได้สารสกัดหยาบ (Crude extract) ของชั้นเฮกเซน  ชั่งน้ าหนักและเก็บไว้ทดสอบใน  
ขั้นตอนต่อไป      
 3.  ส่วนที่เป็นกากน าไปผึ่งลมให้แห้ง แล้วน ามาแช่ด้วยตัวท าละลายที่มีขั้วสูงขึ้นคือเอทิลอะซิเตต 
และเมทานอล ตามล าดับ  และท าการสกัดสารโดยใช้วิธีเดียวกันกับตัวท าละลายเฮกเซน   
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 3.3.3  กำรทดสอบองค์ประกอบทำงพฤกษเคมี  
น าสารสกัดหยาบที่สกัดได้ไปทดสอบหากลุ่มสารส าคัญ ดังนี้ 
1. Alkaloids สารสกัด MeOH (ประมาณ 0.5 กรัม) ละลายใน 5% HCl 20 ml อุ่น 15 นาท ี

กรอง ทดสอบกับ  Dragendorff’s test, Marme’s test, Mayer’s test, Wanger’s test, และ 
Kruat’ s test สังเกตสีและตะกอนที่เกิดข้ึน 

2. Tannins และ phenolic compounds สารสกัด MeOH (ประมาณ 0.5 กรัม) ละลายใน 
น้ า 20 ml อุ่น 15 นาที กรอง ถ้าขุ่นหยด 4-5 หยด 10% NaCl กรอง น ามาทดสอบกับ gelatin 
solution, gelatin salt solution, 1% FeCl3 , Br2 water, Vanilin, 40% Formalin / HCI, และ 
Lime water 

3. Triterpenes และ Steroids สารสกัด MeOH (ประมาณ 0.5 กรัม) ละลายด้วย CHCl3    
1-2 ml น ามาทดสอบวิธี  Liebermann Burchard test โดย หยด Acetic anhydride 3 หยด 
จากนั้นค่อยๆ หยด conc. H2SO4 1 หยด ลงในหลอดทดลอง สังเกตวงแหวนที่เกิดขึ้นและเขย่าดูสีที่
เกิดข้ึน 

4. Flavonoids สารสกัด MeOH (ประมาณ 0.5 กรัม) ละลายใน Petoleum ether 4 ml 
กรอง แล้วเอา residue ละลายใน 80 % ethanol 8 ml น ามาทดสอบ Cyadinin test โดยน าลวด 
Mg มาใส่ ในหลอดทดลอง 3-4 ชิ้น แล้วค่อยหยด conc. HCl 3 หยด สังเกตฟองที่เกิด ทิ้งไว้ให้
ละลายจนหมด จากนั้น เติมน้ า 1 ml และ Octyl alcohol 1 ml สังเกตสีในชั้นของ Octyl alcohol 

5. Antraquinones สารสกัด MeOH (ประมาณ 0.5 กรัม) ละลายใน 0.5 M KOH 10 ml 
แล้วเติม 3% H2O2 1ml ต้มบนหม้ออังไอน้ า 10 นาที กรอง ทิ้งให้เย็น หยด CH3COOH จนเป็นกรด 
สกัด ด้วย C6H6 10 ml น ามาทดสอบ Modified Borntragers test โดยน าชั้นของ C6H6 ไปหยด 
NH3 T.S. ตั้งทิ้งไว้ 

6. Cardiac glycosides สารสกัด MeOH (ประมาณ 0.5 กรัม) ละลายใน 10% Lead 
acetate 10 ml อุ่น 15 นาที ทิ้ งให้ เย็น กรอง สกัดด้วย CHCl3 5ml 3 ครั้ง น ามาทดสอบวิธี 
Liebermann burchard test โดย หยด Acetic anhydride 3 หยด จากนั้นค่อยๆ หยด conc. 
H2SO4 1-2 หยด ลงใน หลอดทดลอง สังเกตสีที่เกิดข้ึนและเขย่าดูสีที่เกิดขึ้น 
 
 3.3.4 กำรทดสอบฤทธิ์ต้ำนจุลชีพ   
 การทดสอบฤทธิ์ต้านจุลชีพส าหรับโดยการทดสอบความสามารถในการยับยั้งการเจริญของ
แบคทีเรียและราในที่นี้ ดัดแปลงมาจากวิธีของ Bauerและคณะ(1966) (อ้างจาก นันทนา  อรุณฤกษ์)มี
วิธีการทดสอบดังนี้น าแบคทีเรียชนิดต่างๆที่เก็บไว้บน Trypticase Soy Agar เพาะลงในอาหารเลี้ยง
เชื้อชนิด Brain Heart Infusion Broth บ่มเพาะเชื้อที่ อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 
ชั่วโมง ส าหรับเชื้อราใช้อาหารเลี้ยงเชื้อชนิด Sabouraud Broth บ่มเพาะเชื้อที่อุณหภูมิ 30 องศา
เซลเซียส เป็นเวลา 24-72 ชั่วโมง หลังจากนั้นน าจุลินทรีย์ที่บ่มเพาะได้มาปรับความขุ่นที่ 660 นาโน
เมตร เพ่ือให้ได้ความขุ่นเทียบเท่ากับความขุ่นของ McFarland เบอร์ 0.5 ซึ่งเทียบเท่ากับจ านวน
แบคทีเรีย 105-106 เซลล์ต่อมิลลิลิตร แล้วจึงน าแบคทีเรียที่เตรียมได้ไปเพาะลงบนจานเพาะเชื้อที่มี
อาหารเลี้ยงเชื้อชนิด Mueller Hinton Agar อยู่ โดยการขีดลงบนหน้าวุ้นให้ทั่ว 3 ครั้ง ท าให้ได้จาน
อาหารเลี้ยงเชื้อที่แบคทีเรียชนิดต่างๆ บนหน้าวุ้น หลังจากนั้นน าแผ่นดิสต์ขนาด 0.6 มิลลิเมตร ที่มี
สารสกัดความเข้มข้นต่างๆ  ซึ่ งละลายด้วย DMSO(Dimethyl sulfoxide) (เจือจางลง 2 เท่ า 
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ตามล าดับ) วางบนผิววุ้นที่มีจุลินทรีย์ชนิดต่างๆ บ่มทิ้งไว้ที่  37 องศาเซลเซียส นาน 18-24 ชั่วโมง 
ส าหรับแบคทีเรีย  แต่ถ้าเป็นราใช้อาหารเลี้ยงเชื้อ Sabouraud Agar และบ่มไว้ที่อุณหภูมิ 30 องศา
เซลเซียส นาน 48-72 ชั่วโมง แล้วแต่ชนิดของรา 
 
 3.3.5 กำรทดสอบฤทธิ์ต้ำนออกซิเดชัน 

การทดสอบด้วย สาร 2,2-Diphenyl-1-picrylhydrazyl (DPPH)  โดยการน าสารสกัดมา
ทดสอบความสามารถในการลดปริมาณสาร 2,2-Diphenyl-1-picrylhydrazyl (DPPH) ตามวิธีของ 
Brand-Williams และคณะ(1995) (อ้างจาก นันทนา  อรุณฤกษ์) มีวิธีการทดสอบดังนี้ น าสารละลาย
ตัวอย่ าง 100 ml ผสมกับ  DPPH solution (4.5 mg DPPH in 100 ml absolute methanol) 
ปริมาตร 2.9 ml และตั้งทิ้งไว้ที่อุณหภูมิ 30C นาน 30 นาที หลังจากนั้นน ามาวัดค่าความสามารถ
ในการดูดกลืนแสงของสาร DPPH ที่เหลือ ที่ความยาวคลื่น 517 nm โดยรายงานเป็นค่า EC50 ซึ่ง
หมายถึง ปริมาณสารทดสอบที่ใช้ในการลดค่าความสามารถในการดูดกลืนแสงของสาร DPPHเร่ิมต้น 50 
เปอร์เซ็นต์ โดยใช้ butylated hydroxytoluene (BHT) เป็น positive control สารตัวอย่างและ BHT 
ละลายใน DMSO โดยท าการทดสอบ 3 ซ้ า  
 การตรวจหาปริมาณสารประกอบฟีนอลโดยการใช้ Folin-Ciocalteu’s reagent ตามวิธีของ 
Javanmardi และคณะ (2003) (อ้างจาก นันทนา  อรุณฤกษ์) มีวิธีการทดสอบดังนี้น าสารสกัดที่มี
ความเข้มข้น 10 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร ปริมาตร 50 ไมโครลิตร (3 ซ้ า) ผสมกับ Folin-Ciocalteu’s  
reagent  ที่เจือจาง 10 เท่า ปริมาตร 2.5 ml และสารละลาย Na2CO3 (7.5%, w/v) ปริมาตร 2 ml 
ผสมให้เข้ากัน แล้วน าไปบ่มไว้ที่อุณหภูมิ 45 องศาเซลเซียส นาน 15 นาที วัดค่าความสามารถในการ
ดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 765 นาโนเมตร ปริมาณสารประกอบฟีนอล รายงานเป็น มิลลิกรัมที่
เทียบเท่ากับกรดแกลลิคต่อน้ าหนักแห้งของสารสกัดหยาบ 1 กรัม  
  
 
3.4  สถติิที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล   
 
 สถิติที่ใช้ได้แก่   ค่าเฉลี่ย   และค่าร้อยละ  
   
3.5  ระยะเวลำกำรทดลอง 
 
 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562 
 
3.6   สถำนที่ท ำกำรทดลอง 
 
 ห้องปฏิบัติการเคมีอินทรีย์และผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ   
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร   
   
 



 

บทที่ 4 
ผลการทดลอง     

 
 โครงการวิจัยเรื่องการพัฒนาศักยภาพของมะดูกพืชสมุนไพรพ้ืนบ้านของไทยในการรักษาโรค
เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ของภูมิปัญญาท้องถิ่นไปสู่การใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน  ท าการทดลองโดยใช้
เปลือก ใบและผลของมะดูกมาท าการแยกสารโดยการหมักและสกัดตามล าดับความมีข้ัวของตัวท าละลาย
อินทรีย์จ านวน  3 ชนิดคือเฮกเซน  เอทิลแอซิเตต และเมทานอล จะได้สารสกัดหยาบ ทั้งหมด 9 ชนิด 
น ามาทดสอบข้อมูลทางพฤกษเคมีและฤทธิ์ทางชีวภาพ ไดผ้ลการทดลองดังนี้ 

 
4.1  การตรวจสอบเบื้องตนทางพฤกษเคมี 
4.2  การทดสอบฤทธิต์า้นออกซิเดชัน 
4.3  การทดสอบฤทธิท์างชีวภาพ 
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4.1  การตรวจสอบเบ้ืองตนทางพฤกษเคมี 
 
   

ตารางที่ 4.1  แสดงผลการตรวจสอบเบื้องตนทางพฤกษเคมี 
 

 
Phytochemical screening 

 

 
ผลการทดสอบ 

 
เปลือก ใบ ผล 

1. alkaloids 
 

+++ + + 

2. condensed tannins 
 

+ + - 

3. phenolic compounds 
 

+ + + 

4. flavonoids 
 

+ + - 

5. triterpenes 
 

- + + 

6. steroids 
 

++ + ++ 

7. cardiac glycosides 
 

- - + 

8. antraquinones 
 

++ + + 

 
จากตารางที่ 4.1 การตรวจสอบเบื้องตนทางพฤกษเคม ี 

1. การทดสอบพฤกษเคมีของสารสกัดจากเปลือกพบสารกลุ่ม  alkaloids  tannins   
phenolic compounds  flavonoids   steroids  และ antraquinones 

2. การทดสอบพฤกษเคมีของสารสกัดจากใบพบสารกลุ่ม alkaloids  tannins  phenolic 
compounds  flavonoids  triterpenes   steroids  และ antraquinones 

3 . ก ารท ดสอบพฤกษเคมี ของสารสกั ดจากผลพบสารกลุ่ ม  alkaloids phenolic 
compounds  triterpenes   steroids  cardiac glycosides  และ antraquinones 
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4.2  การทดสอบฤทธิ์ต้านออกซิเดชัน 
  
4.2.1  ทดสอบด้วย 1,1-diphenl-2-picrylhydrazyl (DPPH) 
 
 น าสารสกัดหยาบ จ านวน 9 ชนิด ที่ได้จากการน าเปลือก ใบและผลของมะดูก มาสกัดด้วยตัว
ท าละลายอินทรีย์ ซึ่งเรียงล าดับจากตัวท าละลายที่มีขั้วต่ าไปยังตัวท าละลายอินทรีย์ที่มีขั้วสูง 3 ชนิด
คือ              เฮกเซน เอทิลแอซิเตต และเมทานอล  มาทดสอบฤทธิ์ต้านออกซิเดชัน โดยการ
ทดสอบความสามารถในการลดปริมาณสาร 1,1-diphenl-2-picrylhydrazyl (DPPH)  ได้ผลการ
ทดลองแสดงในตารางที่ 4.2 
 
ตารางที่ 4.2  แสดงผลการลดปริมาณของ 1,1-diphenl-2-picrylhydrazyl (DPPH) 
  

สารสกัด 

 
DPPH    EC50  (g/ml) 

 
 

Hexane 
 

Ethylacetate 
 

Methanol 
 

 
Standard  (BHT) 

 
8.9 

 
เปลือก 

 
> 1000 527 98 

 
ใบ 
 

> 1000 > 1000 137 

 
ผล 
 

> 1000 205 31 

 
จากตารางที่ 4.2 การลดปริมาณของ 1,1-diphenl-2-picrylhydrazyl (DPPH) 

1.  สารสกัดจากเปลือกของมะดูกชั้ นที่ แสดงการลดปริมาณของ 1,1-diphenl-2-
picrylhydrazyl (DPPH) สูงที่สุดคือสารสกัดชั้นเมทานอล มีค่า EC50เท่ากับ 98 g/ml    

2.  สารสกัดจากใบของมะดูกชั้นที่แสดงการลดปริมาณของ 1,1-diphenl-2-picrylhydrazyl 
(DPPH) สูงที่สุดคือสารสกัดชั้นเมทานอล มีค่า EC50เท่ากับ 137 g/ml    

3.  สารสกัดจากผลของมะดูกชั้นที่แสดงการลดปริมาณของ 1,1-diphenl-2-picrylhydrazyl 
(DPPH) สูงที่สุดคือสารสกัดชั้นเมทานอล มีค่า EC50เท่ากับ 31 g/ml    
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4.2.2  การทดสอบปริมาณสารประกอบฟีนอล 
 
 น าสารสกัดหยาบ จ านวน 9 ชนิด ที่ได้จากการน าเปลือก ใบและผลของมะดูก มาสกัดด้วย    
ตัวท าละลาย 3 ชนิดคือ เฮกเซน เอทิลแอซิเตต และเมทานอล มาทดสอบปริมาณสารประกอบฟีนอล
โดยการใช้ Folin-Ciocalteu’s reagent ได้ผลการทดสอบแสดงดังตารางที่ 4.3  
 
ตารางที่ 4.3  แสดงผลการทดสอบปริมาณสารประกอบฟีนอล 
 

สารสกัด 

 
Total Phenolic  (mg GAE/g dw) 

 

Hexane Ethylacetate 
 

Methanol 
 

 
เปลือก 

 
5.25 25.77 71.87 

 
ใบ 
 

4.91 12.59 48.11 

 
ผล 
 

7.89 31.63 95.23 

 
 
จากตารางท่ี 4.3  การทดสอบปริมาณสารประกอบฟีนอล 

1.  สารสกัดจากเปลือกของมะดูกที่มีปริมาณฟีนอลมากที่สุดคือสารสกัดชั้นเมทานอล             
มีค่า61.87  mg GAE/g dw  

2.  สารสกัดจากใบของมะดูกที่มีปริมาณฟีนอลมากที่สุดคือสารสกัดชั้นเมทานอล                 
มีค่า  48.11  mg GAE/g dw   

3.  สารสกัดจากผลของมะดูกที่มีปริมาณฟีนอลมากที่สุดคือสารสกัดชั้นเมทานอล                      
มีค่า 95.23 mg GAE/g dw 
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4.3  การทดสอบฤทธิท์างชีวภาพ 
 

น าสารสกัดจากเปลือก  ใบ  และ ผลของมะดูกที่ได้สกัดด้วยตัวท าละลาย 3 ชนิด คือ        
เฮกเซน เอทิลแอซิเตต และเมทานอล มาทดสอบฤทธิ์ต้านจุลชีพโดยวิธีหาค่าความเข้มข้นต่ าสุดที่
สามารถยับยั้งการเจริญเติบโต (Minimal Inhibitory Concentration ; MIC) ของเชื้อจุลินทรีย์
จ านวน  4  ชนิด  ได้ผลการทดสอบแสดงดังตารางที่  4.4 - 4.6 
 
4.3.1  การทดสอบฤทธิ์ต้านจุลชีพจากเปลือกของมะดูก 

 
 

ตารางที่ 4.4  แสดงผลการทดสอบฤทธิ์ต้านจุลชีพของสารสกัดจากเปลือกของมะดูก 
 

ล าดับที่ จุลชีพ 

MIC  (g/ml) 
 

Hexane 
 

Ethylacetate 
 
 Methanol 
 

 
1 

 
Staphylococcus aureus ATCC 25923  
 

 
125.00 

 
31.25 

 
15.60 

 
2 

 
Streptococcus mutans ATCC 27175  
 

 
31.25 

 
125.00 

 
125.00 

 
3 

 
Vibrio cholerae  
 

 
1000 

 
1000 

 
1000 

 
4 

 
Vibrio paraheamolyticus 
 

 
1000 

 
31.25 

 
7.80 

 
จากตารางท่ี 4.4 การทดสอบฤทธิ์ต้านจุลชีพของสารสกัดจากเปลือกของมะดูก 

1. สารสกัดจากเปลือกของมะดูกที่สกัดด้วยเฮกเซนแสดงฤทธิ์ยับยั้งการเจริญ เติบโตของ 
Streptococcus mutans ATCC 27175  ได้ดทีี่สุด โดยมีค่า MIC เท่ากับ 31.25 g/ml   

2. สารสกัดหยาบจากเปลือกของมะดูกด้วยเอทิลแอซิเตต แสดงฤทธิ์ยับยั้งการเจริญ เติบโต
ของ Streptococcus mutans ATCC 27175 และ Vibrio paraheamolyticus ได้ดีที่สุด โดยมีค่า 
MIC เท่ากับ 31.25g/ml   

3. สารสกัดหยาบจากเปลือกของมะดูกด้วยเมทานอล แสดงฤทธิ์ยับยั้งการเจริญ เติบโตของ 
Vibrio paraheamolyticus  ได้ดทีี่สุด โดยมีค่า MIC เท่ากับ 15.60 g/ml   
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4.3.2  การทดสอบฤทธิ์ต้านจุลชีพจากใบของมะดูก 
 
ตารางที่ 4.5  แสดงผลการทดสอบฤทธิ์ต้านจุลชีพของสารสกัดจากใบของมะดูก 
 

ล าดับที่ จุลชีพ 

MIC  (g/ml) 
 

Hexane 
 

Ethylacetate 
 

Methanol 
 

 
1 

 
Staphylococcus aureus ATCC 
25923  
 

 
125.00 

 
250 

 
250 

 
2 

 
Streptococcus mutans ATCC 27175 
  

 
1000 

 
125.00 

 
1000 

 
3 

 
Vibrio cholerae  
 

 
31.25 

 
31.25 

 
125.00 

 
4 

 
Vibrio paraheamolyticus 
 

 
125.00 

 
125.00 

 
1000 

 
จากตารางท่ี 4.5 การทดสอบฤทธิ์ต้านจุลชีพของสารสกัดจากใบของมะดูก 

1. สารสกัดจากใบของมะดูกที่สกัดด้วยเฮกเซนแสดงฤทธิ์ยับยั้งการเจริญ เติบโตของ Vibrio 
cholerae  ไดด้ีทีสุ่ด โดยมีค่า MIC เท่ากับ 31.25 g/ml   

2. สารสกัดจากใบของมะดูกด้วยเอทิลแอซิเตตแสดงฤทธิ์ยับยั้งการเจริญ เติบโตของ Vibrio 
cholerae  ได้ดทีี่สุด โดยมีค่า MIC เท่ากับ 31.25 g/ml   

3. สารสกัดจากใบของมะดูกด้วยเมทานอล แสดงฤทธิ์ยับยั้งการเจริญ เติบโตของ Vibrio 
cholerae ได้ดทีี่สุด โดยมีค่า MIC เท่ากับ 125.00 g/ml   
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4.3.3  การทดสอบฤทธิ์ต้านจุลชีพจากผลของมะดูก 
 
 
ตารางที่ 4.6  แสดงผลการทดสอบฤทธิ์ต้านจุลชีพของสารสกัดจากผลของมะดูก 
 

ล าดับที่ จุลชีพ 

MIC  (g/ml) 
 

Hexane 
 

Ethylacetate 
 

Methanol 
 

 
1 

 
Staphylococcus aureus ATCC 25923  
 

 
31.25 

 
31.25 

 
125.00 

 
2 

 
Streptococcus mutans ATCC 27175 
  

 
1000 

 
1000 

 
1000 

 
3 

 
Vibrio cholerae  
 

 
1000 

 
125.00 

 
1000 

 
4 

 
Vibrio paraheamolyticus 
 

 
125.00 

 
15.60 

 
1000 

 
จากตารางท่ี 4.6 การทดสอบฤทธิ์ต้านจุลชีพของสารสกัดจากผลของมะดูก 

1. สารสกัดจากผลของมะดูกที่สกัดด้วยเฮกเซนแสดงฤทธิ์ยับยั้งการเจริญ เติบโตของ 
Staphylococcus aureus ATCC 25923   ได้มากที่สุด โดยมีค่า MIC เท่ากับ 31.25 g/ml   

2. สารสกัดจากผลของมะดูกด้วยเอทิลแอซิเตตแสดงฤทธิ์ยับยั้งการเจริญของ Vibrio 
paraheamolyticus ได้มากที่สุด โดยมีค่า MIC เท่ากับ 15.60 g/ml   

3. สารสกัดจากผลของมะดูกด้วยเมทานอลแสดงฤทธิ์ยับยั้ งการเจริญ  เติบโตของ 
Staphylococcus aureus ATCC 25923  ได้มากที่สุด โดยมีค่า MIC เท่ากับ 125.00 g/ml   



   

 

บทที่ 5 
สรุปผลการทดลอง  อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
โครงการวิจัยเรื่องการพัฒนาศักยภาพของมะดูกพืชสมุนไพรพื้นบ้านของไทยในการรักษาโรค

เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ของภูมิปัญญาท้องถิ่นไปสู่การใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน สรุปผลการทดลอง  
อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

 
5.1  สรปุผลการทดลอง 
 

5.1.1  การตรวจสอบเบ้ืองตนทางพฤกษเคมี 
 
1. การทดสอบพฤกษเคมีของสารสกัดจากเปลือกพบสารกลุ่ม alkaloids  tannins   

phenolic compounds  flavonoids   steroids  และ antraquinones 
2. การทดสอบพฤกษเคมีของสารสกัดจากใบพบสารกลุ่ม alkaloids  tannins  phenolic 

compounds  flavonoids  triterpenes   steroids  และ antraquinones 
3 . ก ารท ดสอบพฤกษเคมี ของสารสกั ดจากผลพบ สารกลุ่ ม  alkaloids phenolic 

compounds  triterpenes   steroids  cardiac glycosides  และ antraquinones 
 

5.1.2  การทดสอบฤทธิ์ต้านออกซิเดชัน 
 
5.1.2.1 การทดสอบ 1,1-diphenl-2-picrylhydrazyl (DPPH) 
 
1.  สารสกัดจากเปลือกของมะดูกชั้ นที่ แสดงการลดปริมาณของ 1,1-diphenl-2-

picrylhydrazyl (DPPH) สูงที่สุดคือสารสกัดชั้นเมทานอล มีค่า EC50เท่ากับ 98 g/ml    
2.  สารสกัดจากใบของมะดูกชั้นที่แสดงการลดปริมาณของ 1,1-diphenl-2-picrylhydrazyl 

(DPPH) สูงที่สุดคือสารสกัดชั้นเมทานอล มีค่า EC50เท่ากับ 137 g/ml    
3.  สารสกัดจากผลของมะดูกชั้นที่แสดงการลดปริมาณของ 1,1-diphenl-2-picrylhydrazyl 

(DPPH) สูงที่สุดคือสารสกัดชั้นเมทานอล มีค่า EC50เท่ากับ 31 g/ml    
 
5.1.2.2  การทดสอบปริมาณสารประกอบฟีนอล 
 
1.  สารสกัดจากเปลือกของมะดูกที่มีปริมาณฟีนอลมากที่สุดคือสารสกัดชั้นเมทานอล               

มีค่า61.87  mg GAE/g dw  
2.  สารสกัดจากใบของมะดูกที่มีปริมาณฟีนอลมากที่สุดคือสารสกัดชั้นเมทานอล             

มีค่า  48.11    mg GAE/g dw   
3.  สารสกัดจากผลของมะดูกที่มีปริมาณฟีนอลมากที่สุดคือสารสกัดชั้นเมทานอล               

มีค่า 95.23  mg GAE/g dw 
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5.1.3  การทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพ 
 
5.1.3.1  การทดสอบฤทธิ์ต้านจุลชีพของสารสกัดหยาบจากเปลือกของมะดูก 
 
1. สารสกัดจากเปลือกของมะดูกที่สกัดด้วยเฮกเซนแสดงฤทธิ์ยับยั้งการเจริญ เติบโตของ 

Streptococcus mutans ATCC 27175  ได้ดทีี่สุด โดยมีค่า MIC เท่ากับ 31.25 g/ml   
2. สารสกัดหยาบจากเปลือกของมะดูกด้วยเอทิลแอซิเตต แสดงฤทธิ์ยับยั้งการเจริญ เติบโต

ของ Streptococcus mutans ATCC 27175 และ Vibrio paraheamolyticus ได้ดีที่สุด โดยมีค่า 
MIC เท่ากับ 31.25g/ml   

3. สารสกัดหยาบจากเปลือกของมะดูกด้วยเมทานอล แสดงฤทธิ์ยับยั้งการเจริญ เติบโตของ 
Vibrio paraheamolyticus  ได้ดทีี่สุด โดยมีค่า MIC เท่ากับ 15.60 g/ml   

 
5.1.3.2  การทดสอบฤทธิ์ต้านจุลชีพของสารสกัดหยาบจากใบของมะดูก 
 
1. สารสกัดจากใบของมะดูกที่สกัดด้วยเฮกเซนแสดงฤทธิ์ยับยั้งการเจริญ เติบโตของ Vibrio 

cholerae  ไดด้ีทีสุ่ด โดยมีค่า MIC เท่ากับ 31.25 g/ml   
2. สารสกัดจากใบของมะดูกด้วยเอทิลแอซิเตตแสดงฤทธิ์ยับยั้งการเจริญ เติบโตของ Vibrio 

cholerae  ได้ดทีี่สุด โดยมีค่า MIC เท่ากับ 31.25 g/ml   
3. สารสกัดจากใบของมะดูกด้วยเมทานอล แสดงฤทธิ์ยับยั้งการเจริญ เติบโตของ Vibrio 

cholerae ได้ดทีี่สุด โดยมีค่า MIC เท่ากับ 125.00 g/ml   
 
5.1.3.3  การทดสอบฤทธิ์ต้านจุลชีพของสารสกัดหยาบจากผลของมะดูก 
 
1. สารสกัดจากผลของมะดูกที่สกัดด้วยเฮกเซนแสดงฤทธิ์ยับยั้งการเจริญ เติบโตของ 

Staphylococcus aureus ATCC 25923   ได้มากที่สุด โดยมีค่า MIC เท่ากับ 31.25 g/ml   
2. สารสกัดจากผลของมะดูกด้วยเอทิลแอซิเตตแสดงฤทธิ์ยับยั้งการเจริญของ Vibrio 

paraheamolyticus ได้มากที่สุด โดยมีค่า MIC เท่ากับ 15.60 g/ml   
3. สารสกัดจากผลของมะดูกด้ วย เมทานอลแสดงฤทธิ์ ยั บยั้ งการเจริญ  เติบ โตของ 

Staphylococcus aureus ATCC 25923  ได้มากที่สุด โดยมีค่า MIC เท่ากับ 125.00 g/ml   
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5.2  อภิปรายผล 
 
โครงการวิจัยเรื่องการพัฒนาศักยภาพของมะดูกพืชสมุนไพรพื้นบ้านของไทยในการรักษาโรค

เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ของภูมิปัญญาท้องถิ่นไปสู่การใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน ท าการทดลองโดยใช้
เปลือก ใบและผลของมะดูกมาท าการแยกสารโดยการหมักและสกัดตามล าดับความมีขั้วของตัวท า
ละลายอินทรีย์จ านวน  3 ชนิดคือเฮกเซน  เอทิลแอซิเตต และเมทานอล จะได้สารสกัดหยาบ ทั้งหมด 
9 ชนิด น ามาทดสอบข้อมูลทางพฤกษเคมีและฤทธิ์ทางชีวภาพ จากผลการศึกษาค้นพบประเด็นที่
ส าคัญดังนี้ 

 
5.2.1 ฤทธิ์ต้านออกซิเดชัน  
 
เมื่อท าการทดสอบความสามารถในการลดปริมาณ DPPH พบว่าสารสกัดจากผลของมะดูกชั้น

ที่แสดงการลดปริมาณของ 1,1-diphenl-2-picrylhydrazyl (DPPH) สูงที่สุดคือสารสกัดชั้นเมทานอล 
มีค่า EC50เท่ากับ 31 g/ml   ส่วนการทดสอบปริมาณสารประกอบ   ฟีนอลrพบว่าสารสกัดจากผล
ของมะดูกที่มปีริมาณฟีนอลมากที่สุดคือสารสกัดชั้นเมทานอล  มีค่า 95.23 mg GAE/g dw 

 
5.2.2 ฤทธิ์ต้านจุลชีพ  
 
สารสกัดหยาบจากเปลือกของมะดูกด้วยเมทานอล แสดงฤทธิ์ยับยั้งการเจริญ เติบโตของ 

Vibrio paraheamolyticus  ได้ดีที่สุด โดยมีค่า MIC เท่ากับ 15.60 g/ml สารสกัดจากใบของ
มะดูกที่สกัดด้วยเฮกเซนแสดงฤทธิ์ยับยั้งการเจริญ เติบโตของ Vibrio cholerae  ได้ดีที่สุด โดยมีค่า 
MIC เท่ากับ 31.25 g/ml  และสารสกัดจากใบของมะดูกด้วยเอทิลแอซิเตตแสดงฤทธิ์ยับยั้งการ
เจริญ เติบโตของ Vibrio cholerae  ได้ดีที่สุด โดยมีค่า MIC เท่ากับ 31.25 g/ml  และ สารสกัด
จากผลของมะดูกด้วยเอทิลแอซิเตตแสดงฤทธิ์ยับยั้งการเจริญของ Vibrio paraheamolyticus ได้
มากที่สุด โดยมีค่า MIC เท่ากับ 15.60 g/ml   

 
 

5.3  ข้อเสนอแนะ 
 
 ในการศึกษาวิจัยครั้งต่อไปควรมีการศึกษาเพ่ิมเติมเกี่ยวกับฤทธิ์ต้านจุลชีพและฤทธิ์ต้าน
มะเร็ง ของสารบริสุทธิ์ในระดับโครงสร้างโมเลกุลเพ่ือเป็นข้อมูลส าหรับการต่อยอดการวิจัยต่อไป 
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