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บทคัดยอ่ 
พลูเป็นพืชสมุนไพรไทยที่อยู่คู่กับคนไทยมานาน โดยน้ามาบริโภคหรือน้าไปใช้ในพิธีทางศาสนา ใบ

พลูจึงต้องมีความสมบูรณ์ไม่ฉีกขาด ไม่มีต้าหนิ ท้าให้มีใบพลูที่ตกเกรดเหลือทิ งเป็นจ้านวนมาก การพัฒนา

และเพิ่มมูลค่าของใบพลูที่ถูกตัดทิ งนอกจากจะสร้างมูลค่าเพิ่ม เพิ่มรายได้แก่เกษตกรแล้วยังเป็นการรักษา

สิ่งแวดล้อม การสกัดใบพลูโดยใช้ Alembic เป็นวิธีที่ง่ายไม่ซับซ้อนไม่ต้องใช้สารเคมี จึงจัดได้ว่าเป็นวิธีสกัด

ที่สะอาด โดยจะได้สารสกัดที่เป็นน ้ามันหอมระเหยสามารถน้าไปขายได้และมีราคาสูง แต่เฟสของน ้าหรือที่

เรียกว่าน ้าสกัดน ้ามันหอมระเหยหรือไฮโดรโซลนั นก็ยังประกอบไปด้วยพฤษเคมีที่มีประโยชน์ จาก

การศึกษาในครั งนี พบว่าน ้าสกัดน ้ามันหอมระเหยยังประกอบไปด้วยสารประกอบฟินอลิค และยิ่งเมื่อใช้

เวลาในการที่สกัดที่มากขึ นพบว่าปริมาณสารประกอบฟินอลิคก็มากขึ นตามไปด้วย โดยจากการทดสอบหา

ปริมาณสารประกอบฟินอลิคทั งหมดจะอยู่ในช่วง 31.16-73.71 GAE mg/g นอกจากนี ยังได้ท้าการทดสอบ

หาความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระโดยรวมด้วยเทคนิค DPPH โดยน ้าสกัดน ้ามันหอมระเหยจากพลูมี

ฤทธ์ิในการต้านอนุมูลอิสระเทา่กับ 0.37+0.11 ต่อ mg ascorbic acid equivalent/ml hydrosol อย่างไร

ก็ตามเมื่อน้าน ้าสกัดน ้ามันหอมระเหยจากพลูไปทดสอบความสามารถในการยับยั งเชื อทั ง 3 ชนิดได้แก่ 

P.ance, S.aureus และ S.epideminis พบว่าสารสกัดดังกล่าวไม่มีฤทธ์ิในการยับยั งเชื อทั ง 3 ชนิด จาก

คุณสมบัติดังกล่าวน ้าสกัดน ้ามันหอมระเหยจากพลูเหมาะที่จะน้าไปเป็นส่วนประกอบของเครื่องส้าอางที่

เกี่ยวข้องกับสารต้านอนุมูลอิสระมากกว่าเครื่องส้าอางที่ต้องการคุณสมบัติในการฆ่าเชื อ 
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ABSTRACT 

 
Piper Betel has been used as a medicinal herb in Thailand for a long period. Not only 

consumption but Piper Betal also has been used for religious belief and ritual.  However, 

the piper leave should be in the good condition without any defect.  As a result, there are 

numerous fall-grade leaves to be get rid of from agriculture. Increasing the value-added of 

this by- product can increase the income.  Extraction of bioactive compounds by using 

alembic is uncomplicated and green without any solvent is required.  Two products come 

out from this process, the first one is an essential oil, which is expensive.  The second 

product is hydrosol. The piper hydrosol still contained various phytochemicals. In this study, 

total phenolic content was investigated and was found to be in the range 31.16-73.71 GAE 

mg/g. Total antioxidant capacity was also studied using the DPPH method. The antioxidant 

activity was 0. 37+ 0. 11 mg ascorbic acid equivalent/ ml hydrosol.  However, the piper 

hydrosol cannot inhibit P.ance, S.aureus, and S.epideminis. To sum up, the piper hydrosol 

can be used as an ingredient for antioxidant cosmetics rather than antibacterial skincare. 
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บทท่ี 1  
บทน้า 

 
1. ความส้าคัญและท่ีมาของปัญหา 
       น ้าสกัดน ้ามันหอมระเหย (hydrosol) หรือไฮโดรโซลคือผลผลิตชนิดหนึง่ที่เกิดจากกระบวนการกลั่น
โดยใช้น ้าของการสกัดน ้ามันหอมระเหย โดยวัตถุประสงค์หลักของการสกัดนั นต้องการน ้าหอมระเหย 
(essential oil) จากวัตถุดิบทางธรรมชาติ ได้แก่ ดอกไม้หรือพืชสมุนไพร ที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก
ได้แก่ กุหลาบ ลาเวนเดอร์ เป็นต้น โดยน ้ามันหอมระเหยนั นจะมีกลิ่นหอม และมีสรรพคุณต่าง ๆ ขึ นอยู่กับ
ชนิดของวัตถุดิบที่น้ามาสกัด ส่วนไฮโดรโซลจะเป็นผลผลิตพลอยได้ (by product) ซึ่งมีปริมาณมากกว่า
ผลผลิตหลกัหลายเท่า จะไม่ค่อยน้าไปใช้ประโยชน์มากนักและส่วนใหญ่ถูกทิ งกลายเป็นของเสีย (waste) ที่
อาจเกิดผลกระทบมลพิษทางสิ่งแวดล้อมได้หากมปีรมิาณมาก เนื่องจากไฮโดรโซลจากวัตถุดิบบางชนิดมี
ฤทธ์ิเป็นกรด ตัวอย่างกรณีศึกษาการสกัดน ้ามันหอมระเหยจากพลู พบว่าในการสกัดหนึง่ครั งใช้ปริมาณพลู
สด 64 กิโลกรัม ได้น ้ามันหอมระเหยประมาณ 60-70 กรัม และมีไฮโดรโซลเหลอืทิ งมากถึง 50 ลิตร ดังนั น
ในการสกัดแตล่ะครั งเพือ่ให้ได้น ้ามันหอมระเหยจากพลปูรมิาณ 10 กิโลกรมั จะมีไฮโดรโซลเหลือทิ ง
ประมาณ 7,500 ลิตร และเหลอืกากใบพลปูระมาณ 9,000 กิโลกรมั เพื่อใหส้อดคลอ้งแนวคิดในการพฒันา
เศรษฐกจิโดยมุ่งสู่การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และเพื่อสง่เสริมการน้าทรัพยากรที่ใช้แล้วน้ากลบัมาใช้ใหม ่
และปลดปล่อยของเสียสูส่ภาพแวดล้อมให้น้อยทีสุ่ดที่เรียกว่า ระบบเศรษฐกจิใหม่ (Bio-Circular Green, 
BCG) ซึ่งเป็นการบูรณาการการพัฒนาเศรษฐกจิในสามมิตไิปพร้อมกันคือ เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจ
หมุนเวียน และเศรษฐกจิสเีขียว โดยน้าองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม มาต่อ
ยอดจากฐานความรูเ้พื่อลดปญัหาของเสียจากกระบวนการผลิตเพื่อรักษาความมั่นคงทางวัตถุดิบและสมดลุ
ของสิ่งแวดล้อม และน้าไปสู่พฒันาเป็นผลิตภัณฑ์เพือ่เพิม่มูลค่าทางเศรษฐกจิของผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 
การพัฒนาไฮโดรโซลที่เหลือทิ งจากกระบวนการสกัดน ้ามันหอมระเหยจากใบพลู โดยการน้าใบพลูที่มีต้าหนิ
หรือไม่ได้ขนาดตามความต้องการของตลาดมาสกัดน ้าหอมระเหยเป็นการแปรรปูผลผลิตทางการเกษตรที่มี
มูลค่าต้่าให้มมีูลค่าทีสู่งขึ น เป็นการลดของเสียที่ทิ งสูส่ิ่งแวดล้อม นอกจากนี ยังเป็นสนบัสนุนให้ชุมชนเพิ่ม
ช่องในการสร้างรายได้ในครัวเรอืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียงโดยน ้ามันหอมระเหยจากใบพลมูีการ
น้าไปใช้อย่างหลากหลายทั งด้านเวชส้าอางและเวชภัณฑ์  
2. วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย 

เพื่อวิเคราะห์ความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระโดยรวมของน ้าสกัดน ้ามันหอมระเหยจากใบพลู       
3. ขอบเขตของโครงการวิจัย 

วิเคราะห์ความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระโดยรวมของน ้าสกัดน ้ามันหอมระเหยจากใบพลู       
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4. ทฤษฎี สมมุติฐาน และกรอบแนวคิดของโครงการวิจัย          
ทฤษฎี 
พลู (Piper bettle) 
พลูมีช่ือวิทยาศาสตร์ว่า Piper betle L. จัดอยู่ในวงศ์ Piperaceae โดยต้นของพลมูีลักษณะเป็น

เถา มีรากงอกออกจากข้อเพือ่ให้ยึดเกาะ ดังนั นเกษตรกรผูป้ลูกพลจูึงนิยมสร้างเสาเพื่อให้พลเูกาะ ใบของ
พลูจะออกสลบักันมีลักษณะสีเขียวมัน มีกลิ่นแรงที่เฉพาะตัว ใบมีขนาดที่แตกต่างกัน มีลักษณะคล้ายรปู
หัวใจ [1]–[3]    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เภสัชวิทยาของพล ู
สารสกัดน ้ามันหอมระเหยจากใบพลูมีฤทธ์ิยับยั งการเจริญของแบคทีเรียต่างๆ ได้ เช่น ยับยั งการ

เจริญของ escherichia coli และ microccccus pyogenes var. aureus นอกจากนี ยังมีฤทธ์ิในการต้าน
เชื อแบคทีเรียทั งแกรมบวกและแกรมลบ เช่น micrococcus pyogenes var. albus, M. pyogenes var. 
aureus, bacillus subtilis, B.  megaterium, diplococcus pneumoniae, escherichia coli ไม่ เพียง
แค่เชื อแบคทีเรียแต่น ้ามันหอมระเหยที่สกัดจากใบพลูยังมีฤทธ์ิต้านเชื อรา เช่น aspergillus niger, A. 
oryzae และ fusarium oxysporum [4] 

สารประกอบท่ีพบในน ้ามันหอมระเหยจากใบพลู 
น ้ามันหอมระเหยโดยทั่วไปมักจะมีสารประกอบดังนี  chavicol, chavibetol, allylpyrocatechol, 

carvacrol, eugenol, eugenol methyl ether, cadinene กรดอะมิโน และวิตามินซ ี[4] 
น ้าสกัดน ้ามันหอมระเหย (hydrosol) 

        น ้าสกัดน ้ามันหอมระเหยคือผลผลิตชนิดหนึ่งที่เกิดจากกระบวนการกลั่นโดยใช้น ้าของการสกัดน ้ามัน
หอมระเหย โดยส่วนวัตถุประสงค์หลักต้องการน ้าหอมระเหย (essential oil) จากวัตถุดิบ ส่วนน ้าสกัด
น ้ามันหอมระเหยซึ่งมีปริมาณมากกว่าผลผลิตหลักหลาย ๆ  เท่า จะไม่ค่อยน้าไปใช้ประโยชน์มากนักและ
ส่วนใหญ่ถูกทิ งกลายเป็นของเสีย ที่อาจเกิดผลกระทบมลพิษทางสิ่งแวดล้อมได้ 
 

ภาพท่ี 1 ลักษณะของใบพลทูี่คล้ายรปูหัวใจ มีขนาดที่แตกต่างกันไป โดยมเีส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 10-
20 เซนติเมตร มสีีเขียวเข้ม ใบมีลกัษณะเป็นมันวาว 
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อนุมูลอิสระ (free radicals) 
อนุมูลอสิระคือ ธาตุหรือสารประกอบที่มีความว่องไวในการเกิดปฏิกิริยาเป็นอย่างมาก เนื่องจากมี

อิเลก็ตรอนไม่ครบคู่ ท้าให้ต้องแย่งอเิลก็ตรอนจากสารประกอบอื่น ๆ ท้าใหเ้กิดปฏิกริิยาลกูโซ่  
สารตา้นอนุมูลอิสระ 

 สารต้านอนุมูลอิสระเป็นสารประกอบที่มีความส้าคัญเป็นอย่างยิ่งเนื่องจากสามารถต่อสู้กับโมเลกุล
หรืออะตอมที่ไม่เสถียรเนื่องจากขาดอิเลคตรอนที่เรียกว่า อนุมูลอิสระ ( free radical) อนุมูลอิสระนี เป็น
ต้นเหตุของการเสื่อมของเซลล์สาเหตุหลักของการแก่ก่อนวัย และโรคอื่น ๆ  อีกหลายโรค ได้แก่ โรคหัวใจ 
โรคมะเร็ง อย่างไรก็ตามปัจจัยหลาย ๆ  อย่างในปัจจุบันท้าให้ไม่สามารถหลีกเลี่ยงกับอนุมูลอิสระได้ เช่น 
ความเครียด มลภาวะ แสงแดด ฝุ่นและควันพิษ ดังนั นการค้นหาสารต้านอนุมูลอิสระในผลิตภัณฑ์จาก
ธรรมชาติจึงเป็นอีกแนวทางหนึ่งในการก้าจัดอนุมูลอิสระ 
 ความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระโดยรวม 
 ความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระเป็นคุณสมบัติเด่น ๆ ของสารสกัดสมุนไพรที่จะถูกน้ามาใช้เพื่อ
ผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ  ไม่ว่าจะเป็นยารักษาโรค หรือเครื่องส้าอางค์ สมุนไพรที่มีฤทธ์ิในการต้านอนุมูล
อิสระที่สูงจึงมักถูกน้ามาสกัดเพื่อท้าเป็นสารสกัด เทคนิคทางเคมีหลายๆ เทคนิคจึงถูกน้ามาใช้วิเคราะห์
ความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระ เนื่องจากในสารสกัดมักจะประกอบด้วยสารประกอบที่หลายชนิดและ
มีโครงสร้างที่ซับซ้อน สารประกอบที่ได้รับความนิยมและถูกน้ามาใช้ต้านอนุมูลอิสระได้แก่ สารประกอบฟิ
นอลิก และวิตามินชนิดต่าง ๆ เช่น วิตามินซี เป็นต้น อย่างไรก็ตามการหาชนิดและปริมาณของสารประกอบ
ดังกล่าวค่อยข้างซับซ้อน ยุ่งยาก ใช้ค่าใช้จ่ายสูง และที่ส้าคัญยังไม่ได้บ่งบอกหรือสัมพันธ์ความสามารถใน
การต้านอนุมูลอิสระที่จริง เนื่องจากสารประกอบหลาย ๆ  ชนิดที่ปรากฏในสารสกัดนั นจะมีส่งผลส่งเสริม 
(synergistic effect) หรือหักล้างกัน (anatonistic effect) ดังนั นการวัดฤทธ์ิในการต้านอนุมูลอิสระ
ทั งหมดหรือโดยรวมจึงมีประโยชน์มากกว่า โดยหลักการวัดความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระโดยรวม 
(total antioxidant capacity) คือสร้างอนุมูลอิสระขึ นมาและวัดปริมาณที่ถูกก้าจัดหรือหายไปของอนุมูล
อิสระนั น ๆ โดยสารสกัดทื่ต้องการทดสอบ เทคนิคเหล่านี ได้แก่ เทคนิค DPPH, ABTS, FRAP เป็นต้น 

สมมติฐาน 
 น ้าสกัดน ้ามันหอมระเหย (hydrosols) ยังน่าจะยังคงมีสารพฤษเคมีและสารประกอบที่มี
คุณประโยชน์หลงเหลืออยู่ และสามารถน้าไปพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ได้  
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กรอบความคิดงานวิจัย 
 
 
 
 
 
 

5. ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 1. องค์ความรู้เกี่ยวกบัสารต้านอนุมลูอิสระโดยรวมของน ้าสกัดน ้ามันหอมระเหย (hydrosol) ของ
พล ู
 

ตัวแปรต้น 

ไฮโดรโซลจากระเหยจากใบพล ู

ฤทธ์ิในการต้านอนุมูลอิสระ 

สารสกัดทีม่ีฤทธ์ิในการต้านอนุมลูอสิระเพื่อ

พัฒาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ทางการค้าได ้



 

บทท่ี 2  
เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 

 
งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

ใบพลู (Piper betle L.) เมื่อถูกน้ามาสกัดในตัวละลายได้แก่ อาซิโตน ไดคลอโรมเีทน เอทลิอาซิเตท
และเมทานอล พบว่ามีประสิทธิภาพในการยบัยั งการเจรญิเติบโตของเชื อรา Aspergillus flavus A 748 โดย
เชื อราชนิดนี เป็นเชื อราที่สามารถผลิตสารแอฟลาทอกซินและท้าให้เกิดการปนเปอนในผลิตผลเกษตร จาก
การทดสอบดวยวิธี paper disc diffusion พบวาสารสกัดหยาบจากใบพลทูี่ไดจากตัวท้าละลายทั ง 4 ชนิดที่
ความเขมขน 500,000 พีพีเอ็ม สามารถยับยั งการเจริญของเชื อรา โดยพบว่ามีบริเวณการยับยั งเทากับ 19.5 
21.0 22.5 และ 12.5 มิลลิเมตร ตามล้าดับ ซึง่จากผลการวิจยัที่ได้สามารถสรปุได้ว่าสารสกัดจากพลูสามารถ
ยับยั งเชื อราได้ในระดับที่ใกลเคียงกบัการใชสารเคมี โดยในอนาคตมีแนวโน้มที่จะสามารถน้าสารสกัดจาก
พลูนี ไปยับยั งเชื อราแทนสารเคมี [5] 

จากการวิจัยพบว่าสารสกัดหยาบจากใบพลูแหง้ในเอทานอลมีปรมิาณสารสกัดเท่ากบั 7.45% และ
น ้ามันที่สกัดจากพลูทีส่กัดด้วยเทคนิค water-steam distillation จะมีปริมาณสารสกัดที่ 0.47% จากการ
ทดสอบพบว่าความเขมขนตํ่าสุดในการยบัยั งการเจรญิของเชื อ (MIC) คาความเขมขนตํ่าสุดในการฆาเชื อ
แบคทีเรีย (MBC) และเชื อรา (MFC) ดวยวิธีbroth dilution method พบวาสารสกัดพลูมีประสิทธิภาพใน
การยับยั งการเจริญและฆาเชื อแบคทีเรียทั งสองชนิดไดดีกวาน ้ามันหอมระเหยพลูแตมีประสิทธิภาพน้อย
กว่าสารมาตรฐาน Erythromycin. และเชื อ S. epidermidis มีความไวตอการออกฤทธ์ิของสารสกัดทั งสอง
มากกวาเชื อ S. aureus ในการทดสอบกบัเชื อราพบวา เชื อ T. mentagrophytes ไดเชนเดียวกับเชื อ
แบคทีเรีย [6] 

จากการศึกษาสรรพคุณของสมุนไพรใบพลูเพือ่พัฒนาเป็นเครื่องส้าอางพบว่าสารสกัดของพลูมีฤทธ์ิ
ในการยับยั งเชื อจลุินทรีย์ก่อโรคทั งทีส่กัดด้วยเอทานอลและโพรพลิีนไกลคอล โดยทดสอบกบัจลุินทรีย์ ตาม
มาตรฐานผลิตภัณฑ์เครื่องส้าอางค์  มอก. 152-2555 4 ชนิดได้แก่ Staphylococcus aurues, 
Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli และ Candida albicans จากการทดสอบพบว่าสารสกัด
ใบพลสูามารถต้านเชื อทั ง 4 ชนิดได้  โดยจาการทดสอบพบว่าสารสกัดใบพลูด้วยเอทานอลต้านเชื อ S. 
aurues ได้ดีที่สุด โดยมบีรเิวณยับยั งเชื อ 2.93 ± 0.28 เซนติเมตร ที่ความเข้มข้น 12.50 มิลลิกรัม/มลิลลิิตร 
มีค่าความเข้มข้นต่้าสุดทีส่ามารถยบัยั งการเจรญิของแบคทีเรีย (MIC) และค่าความเข้มข้นต่้าสุดทีส่ามารถ
ฆ่าเชื อแบคทีเรีย (MBC) เพียง 3.125 และ 6.25 มิลลิกรัมตอ่มิลลิลิตรตามล้าดับ นอกจากเชื อจุลินทรีย์แล้ว
สารสกัดใบพลูด้วยเอทานอลยงัมีฤทธ์ิต้านอนุมลูอสิระโดยจากการทดสอบด้วยวิธี DPPH assay, ABTS 
assay และ FRAD assay พบว่าสามารถต้านอนุมลูอสิระเท่าก บ 3,653.01 ± 57.72, 17,261 ± 697.00 
และ 3,616.99 ± 41.49 mg TAEC/gdw ตามล้าดับ และมปีริมาณฟีนอลิกจากวิธี Folin - Ciocalteu ที่สูง
ถึง 538.33 ± 13.48 mg GAE/gdw จากงานวิจัยนี สามารถสรปุได้ว่าสารสกัดใบพลูจงึมีศักยภาพทีจ่ะพฒันา
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เป็นผลิตภัณฑ์เครื่องส้าอางที่สามารถยับยั งเชื อจุลินทรีย์ทีส่้าคัญและสามารถต่อต้านอนมุูลอสิระได้อีกด้วย 
[7] 
  ใบพลูถูกน้ามาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสกัดด้วยน ้าโดยใช้คลื่นไมโครเวฟ (microwave-assisted 
extraction, MAE) โดยสภาวะที่ใช้ในการสกัดคือใช้ใบพลูแห้งปริมาณ 20 กรัม ใบพลสูด 20 และ 30 กรัม 
ในน ้าปราศจากไอออนปริมาตร 100 มิลิลิตร ใช้ก้าลังไฟเทา่กับ 500 และ 300 วัตต์ 30 และ 50 วินาที
ตามล้าดับ ผลการศึกษาพบว่า สภาวะที่เหมาะสมในการสกดัคือ ใบพลูสด 20 ก. ใช้ก้าลังไฟ 500 วัตต์เป็น
เวลา 30 วินาที โดยใหส้ารออกฤทธ์ิทางชีวภาพสงูสุดจากการวัดฤทธ์ิต้านอนุมูลอสิระด้วยวิธี DPPH radical 
scavenging assay (419.72 ± 8.55 µmol TEAC/ml crude extract) และ FRAP assay (265.53 ± 
10.46 µmol FeSO4/ml crude extract) และพบว่ามปีระสิทธิภาพในการยบัยั งการท้างานของเอนไซม์ไท
โรซเินส (77.65±2.84 %) สารสกัดที่ได้ยังพบว่ามปีรมิาณสารประกอบฟีนอลกิทั งหมดสูงสุด (1565.53 ± 
87.70 µmol GEA /ml crude extract) โดยแตกต่างกบัสภาวะอื่นอย่างมีนัยส้าคัญ (P < 0.01) [8] 
 พลู (Piper betle L.) ถูกน้ามาศึกษาฤทธ์ิสมานแผลโดยน้าสารสกัดด้วยเอทานอลและท้าการแยก 
ส่วนด้วยตัวท้าละลายทั ง 4 ชนิดได้แก่ เฮกเซน ไดคลอโรมีเทน เอทิลอะซิเตท และน้ า และน้าไปศึกษาฤทธ์ิ
ต้านการอักเสบ ต้านอนุมูลอิสระ และการกระตุ้นเซลลไ์ฟโบรบลาสต์ จากการศึกษาพบวาํ สารสกัดใบพลใูน
เอทานอลและส่วนสกัดที่แยกได้มีฤทธิต้านการอักเสบที่ดีโดยมีค่า IC50 อยู่ในช่วง 5.6-11.6 µg/ml ซึ่งส่วน
สกัดเอทิลอะซิเตทมีฤทธ์ิต้านการอักเสบดีที่สุดโดยมีค่า IC50เท่ากับ 5.6 µg/ml อีกทั งยังมีฤทธ์ิต้านอนุมูล
อิสระดีที่สุดโดยมีค่า IC50 เท่ากับ 2.7µg/ml และจากส่วนสกัดทั งหมดพบว่าส่วนสกัดไดคลอโรมีเทน
สามารถกระตุ้นการเพิ่มจ้านวนของเซลล์ไฟโบรบลาสต์เท่ากับ 126.9% และการเคลื่อนย้ายของเซลล์ด้ดี
ที่สุดในวันที่ 2  และยังกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนชนิดที่ 1 ได้สูงที่สุดที่ความเข้มข้น 12.5 µg/ml จาก
การศึกษาแสดงให้เห็นว่าใบพลูมีฤทธ์ิต้านการอักเสบ ต้านอนุมูลอิสระและการกระตุ้นเซลล์ไฟโบรบลาสต์ 
ซึ่งเป็นปัจจัยที่ส้าคัญในการสมานแผลเหมาะส้าหรับการท้าไปเป็นส่วนประกอบของเครื่องส้าอางค์ [9] 
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บทท่ี 3  
การด้าเนินงานวิจัย 

3.1 เครื่องมือ (apparatus) 
1) เตาอบไฟฟ้า, Binder FD115, Germany 
2) เครื่องช่ังละเอียด, AND HM-200, Japan 
3) Magnetic stirrer, CAT M6, SCHOTT, Germany 
4) pH meter, Lab860, SCHOTT, Germany 
5) Centrifuge, PLC-012E Universal centrifuge, USA 
6) Filter paper disc ขนาด 6 mm (Macherey-Nagel GmH & Co.KG, Germany) 
7) Petri Dishes (Union Science Co., LTd., Chiang Mai, Thailand) 
8) Laminar Flow Biohazard class II (ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด รีโนเวช่ัน เทคโนโลยี จ.เชียงใหม่) 
9) Soft incubator SLI-600ND (EYELA, Tokyo Rikakikai Co., Ltd. Tokyo, Japan) 
10) Alembic (Bangkok Soap Opera, Bangkok, Thailand) 

3.2 สารเคมี (reagents)  
1) ตัวอย่างไฮโดรโซล (น้ าสกัดน้ ามันหอมระเหย)  
2) เช้ือแบคทีเรีย P.acne (คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย) 
3) เช้ือแบคทีเรีย S.aureus (สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ประเทศ

ไทย) 
4) เช้ือแบคทีเรีย S. epidemisris (สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 

ประเทศไทย) 
5) ยามาตรฐานคือ clindamycin ปริมาณ 0.002 mg (Oxide Ltd., UK) 
6) ยามาตรฐานคือ erythromycin ปริมาณ 0.015 mg (Oxide Ltd., UK) 
7) อาหารเลี้ยงเช้ือแบคทเีรียชนิด Brain Heart infusion (BHI) (HiMedia Laboratories Pvt. 

Ltd., India) 
3.3 วิธีการทดลอง (methodology) 
3.3.1 การสกัดใบพลูด้วยเครื่อง Alembic 

1) เลือกใช้เฉพาะส่วนใบของพลู โดยล้างใบพลูให้สะอาด ผึ่งใหแ้ห้งที่อุณหภูมิห้อง 
2) ตัดใบพลูใหม้ีขนาดประมาณ 2.5x2.5 เซนติเมตร 
3) น้าไปด้วยเครื่องช่ัง 2 ต้าแหน่ง ให้ได้น ้าหนักประมาณ 500 g 
4) เติมน ้ากลั่นในเครื่อง Alembic ปริมาตร 2,000 ml 
5) เริ่มกลั่นโดยใช้อุณหภูมริะดบั 3 
6) เก็บไฮโดรโซลสารที่ได้จากการกลั่นในทุกๆ 10 นาท ี
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ภาพท่ี 2 ใบพลูทีม่ีต้าหนิที่น้ามาท้าการสกัดหลังจากล้างท้าความสะอาดและผึง่ให้แหง้ ณ อุณหภูมหิ้อง 
(ซ้าย) ใบพลูที่ตัดใหม้ีขนาดที่เหมาะสมกอ่นบรรจุลงใหเ้ครื่อง Alembic 

 
 

 

 

 

 

ภาพท่ี 3 การติดตั ง Alembic เพื่อท้าการสกัดใบพล ู
3.3.2 การวิเคราะห์ความสามารถในการตา้นอนุมูลอิสระด้วยเทคนิค DPPH 

1. กำรเตรียมสำรละลำย 
สารละลาย ascorbic acid 100 mg ascorbic acid C/L (Mw 176.13) 
ช่ัง ascorbic acid 0.0250g ละลายน้ าและปรบัปริมาตรเปน็ 250 ml เก็บไว้ในขวดทึบแสง เตรียม

สารละลาย ascorbic acid ความเข้มข้น 0, 10, 20, 40, 60, 100 ppmโดยการปิเปต ascorbic acid 100 
ppm 0, 2.5, 5.0, 7.5, 10.0 และ 12.5 ml ปรับปริมาตรดว้ยน้ าเป็น 10 ml  

   2. ขั้นตอนกำรทดลอง 

วัดสเปคตรมัของสารละลาย DPPH เพื่อหาความยาวคลื่นที่ให้ค่าการดูดกลืนสงูสุด (max) เติม 50 
L ของสารละลาย ascorbic acid ที่ความเข้มข้นต่าง ๆ หรือสารตัวอย่าง ในสารละลาย DPPH 2.95 ml 
คนสารละลาย 15 วินาที ทิ้งไว้ 30 นาทีในที่มืดแล้ววัดค่าการดูดกลืนแสง  
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3.3.2 กำรวิเครำะห์สำรประกอบฟินอลิกท้ังหมดด้วยเทคนิค FCR 
1. กำรเตรียมสำรละลำย 
- สารละลาย Folin ciocalteu reagent 10 % v/v 

ปิเปต Folin ciocalteu reagent 20 ml ปรับปริมาตรเป็น 200 ml 
- สารละลาย Sodium carbonate  
ช่ัง Na2CO3 37.5095 + 0.01 g ในขวดปริมาตร 500 ml เติมน้ าอุ่นประมาณ 250 ml ละลาย 

Na2CO3 จนหมด ทิ้งใหเ้ย็นที่อุณหภูมิห้อง หลังจากนั้นปรับปริมาตรเป็น 500 ml  
- สารละลาย Stock ของ gallic acid  
ช่ัง gallic acid (Mw= 188.14) จ านวน 0.110+0.001 ในขวดวัดปริมาตร 100 ml ปรับปรมิาตร

ด้วยน้ า เตรียมเป็นความเข้มข้นต่าง ๆ ดังนี ้

ขวดท่ี ปริมำตร (ml) ควำมเข้มข้น as gallic equivalent 
A 1 11 
B 2 22 
C 3 33 
D 4 44 
E 5 55 

 2. ขั้นตอนกำรทดลอง 
1) เติมสารเคมี A-E และน้ ากลั่นเพือ่ท าเป็น blank ในแต่ละหลอดทดลองอย่างละ 1 ml 
2) เติมสารละลาย Folin ciocalteu reagent 5 ml เขย่า 
3) จับเวลา 5 นาที 
4) เติม Na2CO3 4 ml ตั้งทิ้งไว้ 1 ช.ม. สารละลายจะเปลี่ยนจากสีเหลอืงเป็นสีฟ้าถึงสีน้ าเงินตาม

ปริมาณของฟินอลิก แล้ววัดค่าการดูดกลืนแสงที่ 765 nm  
3.3.3 การวิเคราะห์ฤทธิ์ในการต้านเชื อจุลินทรีย์ 

1) น าตัวอย่างปริมาณ มาท าให้ไร้เช้ือโดยกรองผ่านเมมเบรนทมีีรูพรุน 0.2 m จากนั้นน ามาทดสอบ
ฤทธ์ิยับยั้งแบคทเีรีย ด้วยวิธี Disc diffusion 

2) ใช้ตัวอย่างปริมาตร 10 L หยดลงบนแผ่นกระดาษกรอง (filter paper disc) ขนาด 6 mm  
3) หยดตัวอย่างจ านวน 1, 5 และ 10 ครั้ง เพื่อให้ได้ตัวอย่างปริมาณ 10, 50 และ 100 mg 

ตามล าดับ 
4) ทดสอบเทียบกบัยามาตรฐาน clindamycin ส าหรบัเช้ือ P.ance และ erythromycin ส าหรับ

เช้ือ S.aureus และ S.epideminis ปริมาณ 0.015-0.002 mg  

5) บ่มในตู้บ่มเช้ือที่อุณหภูมิ 37+1C เป็นเวลา 24-48 ช่ัวโมง 
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6) ประเมินผลการทดสอบโดยวัดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของขอบเขตการยับยัง้เช้ือแบคทเีรียที่
เกิดข้ึนในหน่วยมลิลเิมตร (mm)  
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บทท่ี 4  
ผลการทดลองและสรุปผลการทดลอง 

4.1น ้าสกัดน ้ามันหอมระเหยจากใบพลูด้วยเครื่อง Alembic 

 เมื่อน้าใบพลูที่มีต้าหนิมาสกัดด้วยเครื่อง Alembic จะได้สารสกัดของ 2 เฟสคือ เฟสแรกจะเป็นส่วน
ของน ้ามันหอมระเหยซึ่งจะได้ในปริมาณที่น้อยมากลอยอยู่บนเฟสที่ 2 คือเฟสของน ้าที่เรียกกว่าน ้าสกัด
น ้ามันหอมระเหยหรือไฮโดรโซล โดยเริ่มแรกสารสกัดนี จะมีลักษณะขุ่น แต่เมื่อตั งทิ งไว้จะใส โดยจะมีกลิ่นที่
เฉพาะ ไม่มีสี 

 

 

 

 
 

  

 

4.2 การวิเคราะห์ความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระด้วยเทคนิค DPPH 
 น ้าสกัดน ้ามันหอมระเหยที่ได้เมื่อน้ามาวิเคราะหส์ามารถในการต้านอนุมลูอสิระด้วยเทคนิค DPPH 
โดยใช้สารมาตรฐาน ascorbic acid เป็นตัวเปรียบเทียบจากการทดลองพบว่าน ้าสกัดน ้ามันหอมระเหยมี
ความสามารถในการต้านอนุมลูอิสระโดยมีฤทธ์ิเทียบเท่ากับ 0.37+0.11 ต่อ mg ascorbic acid 
equivalent/ml hydrosol 

ภาพท่ี 4 ลักษณะของน ้าสกัดน ้ามันหอมระเหยที่เวลาต่าง ๆ ของการสกัด (ซ้าย) ลกัษณะของน ้ามันหอม
ระเหยทีล่อยอยูบ่นน ้าสกัดน ้ามันหอมระเหย 
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ภาพท่ี 5 % DPPH scavenging เมื่อเทียบกับสารมาตรฐาน ascorbic acid 

4.2 การวิเคราะห์สารประกอบฟินอลิกทั งหมดด้วยเทคนิค FCR   
 น ้าสกัดน ้ามันหอมระเหยของใบพลูถูกน้ามาทดสอบหาปริมาณฟินอลิกทั งหมดด้วยเทคนิค FCR 
method เนื่องจากสารประกอบฟอนิลิกทั งหมดเป็นอีกหนึ่งอินดิเคเตอร์ในการบ่งบอกถึงความสามารถใน
การต้านอนุมูลอิสระ โดยท้าการทดสอบสารสกัดที่เก็บมาในช่วงเวลาที่แตกต่างกันทุก ๆ 10 นาที แสดงดัง
ภาพที่ 7 
 

 

 

 

 

 

 

 

ภำพท่ี 6 สเปคตรัมของ gallic acid ที่ความเข้มข้นต่างๆ กนักับรเีอเจนต์ FCR 
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4.3 การวิเคราะห์ฤทธิ์ในการต้านเชื อจุลินทรีย์  
 ไฮโดรโซลจากการสกัดน ้าสกัดน ้ามันหอมระเหยจากใบพลูในปริมาณ 10, 50 และ 100 mg ไม่
สามารถยับยั งเชื อแบคทีเรีย P.acne เมื่อเปรียบเทียบกับยาต้านเชื อแบคทีเรียมาตรฐาน clindamycin 
ปริมาณ 0.002 mg ซึ่งมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของขอบเขตการยับยั งเชื อแบคทีเรีย P.acne เท่ากับ 
58.53+1.47 mm นอกจากนี ไฮโดรโซลจากการสกัดน ้าสกัดน ้ามันหอมระเหยจากใบพลูในปริมาณ 10, 50 
และ 100 mg ยังไม่สามารถยับยั งเชื อแบคทีเรีย S.aureus เมื่อเปรียบเทียบกับยาต้านเชื อแบคทีเรีย
มาตรฐาน erythromycin ปริมาณ 0.015 mg ซึ่งมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของขอบเขตการยับยั งเชื อ
แบคทีเรีย S.aureus เท่ากับ 22.94+0.10 mm และไฮโดรโซลจากการสกัดน ้าสกัดน ้ามันหอมระเหยจาก
ใบพลูในปริมาณ 10 , 50 และ 100 mg ก็พบว่าไม่สามารถยับยั งเชื อแบคทีเรีย S.epideminis เมื่อ
เปรียบเทียบกับยาต้านเชื อแบคทีเรียมาตรฐาน erythromycin ปริมาณ 0.015 mg ซึ่งมีขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลางของขอบเขตการยับยั งเชื อแบคทีเรีย S.epideminis เท่ากับ 31.99+0.20 mm 
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ภำพท่ี 7 กราฟมาตรฐานของ gallic acid ที่ความเข้มข้นต่างๆ กันกับรีเอเจนต์ FCR 

 

ภำพท่ี 8 สารประกอบฟินอลิกทัง้หมดด้วยเทคนิค FCR ที่เวลาการสกัดที่ต่าง ๆ  กัน 
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ตารางท่ี  1 ฤทธ์ิยับยั งเชื อแบคทีเรียของตัวอย่างไฮโดรโซลใบพลูด้วยวิธี disc diffusion 

ตัวอย่าง 
น ้าหนักท่ี
ทดสอบ 
(mg) 

เส้นผ่านศูนย์กลางขอบเขตการยับยั งการเจริญเติบโต 
ของเชื อ P.acne 

Plate 1 Plate 2 Plate 3 ค่าเฉลี่ย+SD 

ไฮโดรโซลใบพลู 
100 mg ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ 

50 mg ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ 

10 mg ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ 

น ้ากลั่น 
(negative control) 

10 mg ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ 

Clindamycin 
(positive control) 

0.002 mg 60.11 58.26 57.21 58.53+1.47 

 

ภาพท่ี 9 ผลการทดสอบฤทธ์ิการยบัยั งเชื อแบคทเีรีย P.acne ของตัวอย่างไฮโดรโซบจากใบพลลูู
เปรียบเทียบกับยามาตรฐาน  clindamycin ด้วยวิธี Disc diffusion 
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ตารางท่ี 1 ฤทธ์ิยับยั งเชื อแบคทเีรียของตัวอย่างไฮโดรโซลใบพลูด้วยวิธี disc diffusion 

ตัวอย่าง 
น ้าหนักท่ี
ทดสอบ 
(mg) 

เส้นผ่านศูนย์กลางขอบเขตการยับยั งการเจริญเติบโต 
ของเชื อ S.aureus 

Plate 1 Plate 2 Plate 3 ค่าเฉลี่ย+SD 

ไฮโดรโซลใบพลู 
100 mg ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ 

50 mg ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ 

10 mg ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ 

น ้ากลั่น 
(negative control) 

10 mg ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ 

erythromycin 
(positive control) 

0.015 mg 22.99 22.83 23.01 22.94+0.10 

 

ภาพท่ี 10 ผลการทดสอบฤทธ์ิการยบัยั งเชื อแบคทีเรีย S.aureus ของตัวอย่างไฮโดรโซบจากใบพลู
เปรียบเทียบกับยามาตรฐาน  clindamycin ด้วยวิธี Disc diffusion 
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ภาพท่ี 12  ผลการทดสอบฤทธ์ิการยับยั งเชื อแบคทเีรีย S.epideminis ของตัวอย่างไฮโดรโซบจากใบ

พลูเปรียบเทียบกบัยามาตรฐาน  clindamycin ด้วยวิธี Disc diffusion 

ตารางท่ี 2 ฤทธ์ิยับยั งเชื อแบคทเีรียของตัวอย่างไฮโดรโซลใบพลูด้วยวิธี disc diffusion 

ตัวอย่าง 
น ้าหนักท่ี
ทดสอบ 
(mg) 

เส้นผ่านศูนย์กลางขอบเขตการยับยั งการเจริญเติบโต 
ของเชื อ S.epideminis 

Plate 1 Plate 2 Plate 3 ค่าเฉลี่ย+SD 

ไฮโดรโซลใบพลู 
100 mg ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ 

50 mg ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ 

10 mg ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ 

น ้ากลั่น 
(negative control) 

10 mg ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ 

erythromycin 
(positive control) 

0.015 mg 32.16 31.77 32.03 31.99+0.20 
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บทท่ี 5  
อภิปรายผลการวิจัย 

 จากการศึกษาพบว่าน ้าสกัดน ้ามันหอมระเหยของใบพลูมีฤทธ์ิในการต้านอนุมูลอิสระโดยเมื่อทดสอบ
ด้วยวิธี DPPH และยังประกอบไปด้วยสารประกอบฟินอลกิ ซึ่งสามารถทดสอบได้ด้วยเทคนิค FCR การสกดั
ด้วยเครื่อง Alembic จะได้สารสกัดออกมา 2 เฟส คือในส่วนของน ้ามันและน ้า ส่วนของน ้ามันสามารถ
น้าไปขายได้เนื่องจากมีราคาสูง ในส่วนของน ้าหรือน ้าสกัดน ้ามันหอมระเหยจากใบพลูจากการทดสอบ
พบว่ามีฤทธ์ิในการต่อต้านอนุมูลอิสระเป็นอย่างดีจึงเหมาะที่จะน้าไปเป็นส่วนผสมของเครื่องส้าอางค์
ส้าหรับต่อต้านอนุมูลอิสระ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 

 

เอกสารอ้างอิง 

[1] “E-Herbarium (eherb) - ข้อมูลของ พลู.” 

https://eherb.hrdi.or.th/search_result_details.php?herbariumID=35&name=-
%20Betel%20pepper%20-
%20Betel%20leaf,%20Betel%20vine,%20Betel%20pepper%20[3] (accessed Dec. 07, 
2020). 

[2] “NetworkHerbs แหล่งเรียนรู้ขอ้มูลสมุนไพรไทย.” 

http://www.networkherbs.com/herbs_database_detail_general.php?HERBS_ID=36 
(accessed Dec. 07, 2020). 

[3] “PHARM Search Results (botanical).” 
http://www.medplant.mahidol.ac.th/pharm/botanic.asp?bc=0446&kw=%BE%C5%D9* 
(accessed Dec. 07, 2020). 

[4] “พลู ประโยชน์ดีๆ สรรพคุณเด่นๆ และขอ้มูลงานวจิยั,” ชื่อเว็บไซต์. 

https://www.disthai.com/17039281/%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B9 (accessed 
Jul. 04, 2020). 

[5] “50-53.pdf.” Accessed: Feb. 24, 2020. [Online]. Available: 
http://www.crdc.kmutt.ac.th/document/download/agr/agr1/50-53.pdf. 

[6] “ประสิทธิภาพของสารสกัดพลแูละน้ ามันพลูในการยับยั้งจลุินทรีย์ก่อโรคผิวหนังบางชนิด.” 

https://kukr.lib.ku.ac.th/db/index.php?/BKN/search_detail/result/8933 (accessed Dec. 
10, 2020). 

[7] “Betel herb research,” BETEL LEAF PURE ESSENTIAL EXTRACT. 
https://www.thaiblp.com/17092084/betel-herb-research (accessed Dec. 10, 2020). 

[8] “การสกัดสารออกฤทธิท์างชีวภาพจากใบพลดู้วยคลื่นไมโครเวฟ<br>Microwave-assisted extraction 
of bioactive compounds from Piper betle Linn leaves.” 
http://rms.msu.ac.th/report/show_research.php?action=show_data&data_id=6254 
(accessed Dec. 10, 2020). 

[9] สมบัติ,กนกอร and สดุสาย,ธีรทัศน์, “ฤทธิ์สมานแผลของสารสกัดจากใบพล,” การประชุมนําเสนอ

ผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังที่ ๑๒ ป ีการศึกษา ๒๕๖๐, pp. 1612–1621. 
 
  



19 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

  



20 

 

ประวัติผู้วิจัย 

1. หัวหน้าโครงการวิจัย 
ช่ือ   (ภาษาไทย) ดร.สิรริัตน์     นามสกุล        พานิช   
ช่ือ   (ภาษาอังกฤษ)    Dr.Sirirat  Panich  
ต้าแหน่งปจัจบุัน ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
หน่วยงานและสถานที่อยู่ที่ติดต่อได ้
กลุ่มวิชาเคมี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร กระทรวงศึกษาธิการ  1381 ถ.พิบูลสงคราม แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรงุเทพมหานคร 10800  
E-mail:  sirirat.pan@rmutp.ac.th  
ประวัติการศึกษา 

ปี พ.ศ. วุฒิการศึกษา สถานศึกษา จังหวัด 
2560 Ph.D (Chemistry) Imperial College London UK 
2551 วทม.เคมี (เคมีวิเคราะห์และเคมีอนินทรียป์ระยกุต์) มหาวิทยาลัยมหิดล กรุงเทพมหานคร 
2547 วทบ.เคม ี ม.บรูพา ชลบุร ี

 ประกาศนียบัตร (ทางการสอน) ม.บรูพา ชลบุร ี
 มัธยมศึกษาตอนปลาย (โครงการสควค.) รร.พบิลูวิทยาลัย ลพบรุ ี

สาขาวิชาการที่มีความช้านาญพิเศษ  
การเขียนใช้โปรแกรมพิเศษทางเคมี เช่น ChemDraw 
การใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา  
งานวิจัยทางเคมีในระดบันาโน และสารต้านอนุมูลอิสระ 
Whispering gallery mode 

งานวิจัยท่ีท้าเสร็จแล้ว 
Sirirat Panich, Maliwan Amatatongchai, Nuanlaor Ratanawimanwong, Tanorm Lomas, 

Thitima Maturos, Adisorn Tuantranont and Duangjai Nacapricha. “A new approach for 
assessing total antioxidant capacity of fruit juices by lab-on-a-chip” (accepted for 
proceeding of the 10th National Graduate Research Conference at Sukhothai Thammathirat 
University, Nonthaburi, Thailand. 

Woravith Chansuvarn, Sirirat Panich, Apichat Imyim. “Simple spectrophotometric 
method for determination of melamine in liquid milks based on green Mannich reaction”. 
Spectrochim Acta A Mol Biomol Spectrosc., 2013, 9(113), pp 154-158.  

Sirirat Panich, Kerry A. Wilson, Philippa Nuttall, Christopher K. Wood, Tim Albrecht, 
and Joshua B. Edel. Label-Free Pb(II) Whispering Gallery Mode Sensing Using Self-Assembled 



21 

 

Glutathione-Modified Gold Nanoparticles on an Optical Microcavity. Anal. Chem., 2014, 86 
(13), pp 6299–6306. 

Sirirat Panich, Mazen Haj Sleiman, Isobel Steer, Sylvain Ladame and Joshua B. Edel. 
“Real-Time Monitoring of Ligand Binding to G-Quadruplex and Duplex DNA by Whispering 
Gallery Mode Sensing. ACS Sens., 2016, 1 (9), pp 1097–1102. 

Sirirat Panich. All-in-One Flow Injection Spectrophotometric System for Field 
Testing. Applied Mechanics and Materials., 2018, (879), pp 206-211 

Sirirat Panich. A novel assay for evaluation of the total antioxidant capacity using a 
nontoxic probe. TJPS 2018, 42 (1) pp 21-26  

  



22 

 

2. ผู้ร่วมโครงกำรวิจัย 
ชื่อ – นำมสกุล   (ภาษาไทย)       ดร.วรวิทย์ จันทรส์ุวรรณ 
            (ภาษาอังกฤษ)    Dr.Woravith Chansuvarn 
ต ำแหน่งปัจจุบัน    

ต าแหน่งทางวิชาการ   ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
หน่วยงำน 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
เลขที่ 1381 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 
โทร 0-2836-3018 โทรสาร 0-2913-3000 มือถือ 08-4667-3969 
E-mail : woravith.c@rmutp.ac.th 

ประวัติกำรศึกษำ 
ระดับปริญญำ คุณวุฒิ/สำขำวิชำ สถำบันอุดมศึกษำ ปีที่ส ำเร็จ 
ปริญญาเอก วทด.เคมี (เคมีวิเคราะห)์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2555 
ปริญญาโท วทม.เคมี (เคมีวิเคราะห์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่ 2546 
ปริญญาตร ี วทบ.เคมี  สถาบันราชภัฎกาญจนบุร ี 2543 

สำขำวิชำกำรท่ีมีควำมช ำนำญพิเศษ (แตกตำ่งจำกวุฒิกำรศกึษำ) ระบสุำขำวิชำกำร 

- เคมีสิ่งแวดล้อม 

- เคมีอาหาร 

- วัสดุนาโน/Composited nanoparticle 

- Biosorption 
ผลงำนตีพิมพ์ระดับนำนำชำติ 

1.  Chansuvarn W. , and Imyim A.  Visual and colorimetric detection of Hg( II)  ion using 
gold nanoparticles stabilized with dithia-diaza ligand, Microchim. Acta 176(2012) 56-67.  

2.  Chansuvarn W. , Panich S. , and Imyim A.  Simple spectrophotometric method for 
determination of melamine in liquid milks based on green Mannich reaction, 
Spectrochimica Acta Part A: molecular and biomolecular spectroscopy 113(2013) 154-158.  

3.  Chansuvarn W. , Tuntulani T. , and Imyim A.  Colorimetric detection of mercury( II) 
based on gold nanoparticles, fluorescent gold nanoclusters and other gold- based 
nanomaterials. Trends in Analytical Chemistry 65(2015) 83-96. 

 
 



23 

 

ผลงำนตีพิมพ์ระดับชำติ 
1. วรวิทย์ จันทร์สุวรรณ. 2557. การออกแบบเซนเซอร์ทางเคมีส าหรับตรวจวัดไอออนปรอทด้วยตา

เปล่า, วารสารวิทยาศาสตร์ มข. ฉบับที่ 42 ฉบับที่ 4 เลขหน้า 748-760. 
กำรประชุมวิชำกำรระดับนำนำชำติ 

1. Woravith Chansuvarn and Pratuangtip Rojanavipat, Value addition of waste building 
material for removal of lead( II)  ion from aqueous solution.  The 5th RMUTP international 
conference on science, technology and innovation for sustainable development:  the road 
towards a green future. Bangkok. Thailand. 17-18 July 2014. (Poster presentation). 

2.  Woravith Chansuvarn.  Adsorption of Pb( II)  from aqueous solution using an 
autoclaved aerated concrete.  5th RMUTIC:  Technology and innovation towards ASEAN. 
PhraNakhon Si Ayutthaya. Thailand, 23-25 July 2014. (Poster presentation). 

3.  Woravith Chansuvarn.  Kunawoot Jainae and Supattra Chansuvarn.  Quality of 
groundwater for producing village tap water in Samchuk district, Suphanburi province.  The 
6th RMUTIC: Green Innovation for a Better Life. Nakhon Ratchasima. Thailand. 1-3 September 
2015. (Poster presentation). 

3. ผู้ร่วมโครงกำรวิจัย 
1. ช่ือ - นามสกุล (ภาษาไทย)  นางสาว  อัญชนา นามสกุล ขัตติยะวงศ์ 
 ช่ือ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) Miss Anchana Kuttiyawong 
2. เลขหมายบัตรประจ้าตัวประชาชน 3449900017243 
3. ต้าแหน่งปจัจบุัน 
 อาจารย ์
4. หน่วยงานและสถานที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก  
     กลุ่มวิชาเคมี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กระทรวงศึกษาธิการ 
1381 ถ.พิบูลสงคราม แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800  
E-mail: anchana.k@rmutp.ac.th 
5. ประวัติการศึกษา 

ปี พ.ศ. วุฒิการศึกษา สถานศึกษา จังหวัด 
  2549 กศม.วิทยาศาสตร์ศึกษา (เน้นเคม)ี มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก 
2540 วทบ.เคม ี มหาวิทยาลัยราชภัฏ

มหาสารคาม 
มหาสารคาม 

 
 



24 

 

6. สาขาวิชาการที่มีความช้านาญพิเศษ (แตกต่างจากวุฒิการศึกษา) ระบุสาขาวิชาการ 
7. ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยทั งภายในและภายนอกประเทศ โดยระบุ

สถานภาพในการท้าการวิจัยว่าเป็นผู้อ้านวยการแผนงานวิจัย หัวหน้าโครงการวิจัย หรือผู้ร่วมวิจัยในแต่ละ
ผลงานวิจัย 

 7.1 ผู้อ้านวยการแผนงานวิจัย : ช่ือแผนงานวิจัย 
  - 
 7.2 หัวหน้าโครงการวิจัย : ช่ือโครงการวิจัย  
  - 
 7.3 ผู้ร่วมวิจัย : ช่ือแผนงานวิจัย/โครงการวิจัย 
  -   S.  Sawekwiharee, T.  Boonchoo, A.  Kuttiyawong, N.  Chathirat.  Heating 

Energy Briquettes from Cashew Nut Shell. Applied Mechanics and Materials. 804(2015)283-
286. 

 -  Naphat Albutt, Suejit Pechprasarn, Sangwoei Sawekwiharee, Anchana 
Kuttiyawong, Panakamom Thonglor and Thanapong Sareein. 2018. Complete Phase Change 
of Y2NiMnO6 Ceramics Doped with TiO2 at High Temperature.  Applied Mechanics and 
Materials. Vol. 879, pp 47 – 50. 

 -  Naphat Albutt, Suejit Pechprasarn, Sangwoei Sawekwiharee, Anchana 
Kuttiyawong, Panakamom Thonglor and Thanapong Sareein.  2018.The Grain Structure of 
Nd Doped Y2NiMnO6 Ceramics Sintered at High Temperature.  Applied Mechanics and 
Materials. Vol. 879, pp 47 – 50. 

     7.4 งานวิจัยที่ท้าเสร็จแล้ว: โครงการพัฒนาผู้ประกอบการและยกระดับสินค้าหนึ่งต้าบล
หนึ่งผลิตภัณฑ์ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม พื นที่จังหวัดราชบุรี (ประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่
อาหาร) กลุ่มเขาส้มพอเพียง ต้าบลเขาชะงุ้ม อ้าเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ประจ้าปีงบประมาณ 2562  

 7.5 งานวิจัยที่ก้าลังท้า : - 
 
 
 

 

 

 

 


