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บทคดัย่อ 
 

งานวิจัยนี  ศึกษาองค์ประกอบทางเคมี ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ฤทธิ์ต้านมะเร็ง และปริมาณของ
น  ามันหอมระเหย และสารสกัดจากต้นย่านางในเขตพื นที่จังหวัดนครสวรรค์ โดยสกัดส่วนเหนือพื นดินของ
ต้นย่านางด้วยเฮกเซน คลอโรฟอร์ม และเมทานอล ตามล าดับ สกัดน  ามันหอมระเหยด้วยวิธี hydro-
distillation และศึกษาองค์ประทางเคมีของน  ามันหอมระเหยที่ได้โดย GC-MS ศึกษาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ
ด้วยวิธี ABTS และ DPPH ศึกษาฤทธิ์ต้านมะเร็ง ผลศึกษาปริมาณสารสกัดหยาบและปริมาณน  ามันหอม
ระเหย พบว่า ต้นย่านางจากอ าเภอเก้าเลี ยวมีปริมาณสารสกัดหยาบเมทานอลมากท่ีสุด ต้นย่านางจาก
อ าเภอตาคลีมีปริมาณน  ามันหอมระเหยมากที่สุด ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของน  ามันหอมระเหยและสารสกัด
หยาบ ด้วยวิธ ี ABTS พบว่า น  ามันหอมระเหยต้นย่านางในเขตอ าเภอบรรพตพิสัย มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ
มากที่สุด คิดเป็นค่า IC50 เท่ากับ 2.53 mg/mL สารสกัดหยาบจากการสกัดด้วยเฮกเซนในเขตอ าเภอ
บรรพตพิสัย มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของมากท่ีสุด  คิดเป็นค่า IC50 เท่ากับ 2.94 mg/mL ฤทธิ์ต้านอนุมูล
อิสระของน  ามันหอมระเหยและสารสกัดหยาบด้วยวิธี DPPH พบว่า น  ามันหอมระเหยต้นย่านางในเขต
อ าเภอบรรพตพิสัย มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระมากที่สุด คิดเป็นค่า IC50 เท่ากับ 2.51 mg/mL ในเขตอ าเภอ
เมืองตาคลี มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดหยาบเมทานอลมากที่สุด  คิดเป็นค่า IC50 เท่ากับ 0.36 mg/ 
mL ศึกษาฤทธิ์ต้านมะเร็งของสารสกัดหยาบและน  ามันหอมระเหยด้วยวิธี resazurin microplate assay 
(REMA)    พบว่า สารสกดัหยาบเฮกเซน  ในเขตอ าเภอเมือง มีฤทธิ์ต้านมะเร็งชนิด KB-Oral cavity 
cancer และ MCF7-Breast cancer คิดเป็นค่า IC50 เท่ากับ  41.14 และ 38.26 µg/mL ตามล าดับ ฤทธิ์
ต้านมะเร็งของน  ามันหอมระเหย พบว่า น  ามันหอมระเหย 5 อ าเภอ มีฤทธิ์ต้านมะเร็ง แต่ไม่สามารถคิดค่า 
IC50 ได้ องค์ประกอบทางเคมีของน  ามันหอมระเหยที่ได้โดย GC-MS พบว่า อ าเภอลาดยาว มีสารประกอบ
มากที่สุดคือ 14 ชนิด  
 
ค าส าคญั : องคป์ระกอบทางเคมี, ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ, ฤทธิ์ต้านมะเร็ง, น  ามันหอมระเหย,  
              สารสกัดหยาบ, ตน้ย่านาง 
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ABSTRACT 
 

In this research work, chemical  constituents  and  antioxidant  activities anticancer 
activities including quantity of the essential oil and the extract from Tiliacora triandra Diels. in 
Nakhonsawan province were studied. The  aerial parts of Tiliacora triandra were macerated 
with hexane, chloroform and methanol, sequentially. The essential oil from the fresh aerial 
parts of T. triandra were isolated by hydrodistillation and analysed by using a combination of 
gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS). The antioxidant and anticancer activities of 
the crude extracts and the essential oil of this plant were determined. The percentage yields 
of the crude extracts and the essential oils were calculated based on a dry weight. The 
methanol extracts of this plants from  Amphoe Kao Liao gave the highest percentage yields. 
The essential oils of this plants from  Amphoe Banphot Phisai gave the highest percentage 
yields. The antioxidant activity of the crude extracts and the essential oil of this plant were 
determined by ABTS and DPPH methods. The essential oil of the plant from  Amphoe 
Banphot Phisai exhibited the highest antioxidant activity (ABTS) with an IC50 of 2.53 mg mL-1. 
The extracts of the plant from  Amphoe Banphot Phisai exhibited the highest antioxidant 
activity (ABTS) with an   IC50 of 2.94 mg mL-1. The essential oil of the plant from  Amphoe 
Banphot Phisai exhibited the highest antioxidant activity (DPPH) with an IC50 of 2.51 mg mL-1. 
The extracts of the plant from  Amphoe Ta Khli exhibited the highest antioxidant activity 
(DPPH) with an   IC50 of 0.36 mg mL-1. The anticancer activity of the extracts and the essential 
oils of the plant were performed using the resazurin microplate assay (REMA). Only hexane 
extract of this plant from  Amphoe Mueang  showed anticancer activity against of two cancer 
cell lines: KB-Oral cavity cancer and MCF7-Breast cancer with the IC50 values of 41.14 and 
36.28 µg mL-1, respectively. The essential oils of this plant from all 5 Amphoe gave % 
Inhibition of anticancer activity against all of three cancer cell lines: KB-Oral cavity cancer, 
MCF7-Breast cancer and NCI-H187 but can not showed with the IC50 values. The essential oil 
from the fresh aerial parts of the plant were isolated by hydrodistillation and analysed by 
using a combination of gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS). The essential oils  of 
the plant from  Amphoe Lat Yao exhibited the hightest of the major components were 14 
compounds.  

 
Keywords : Chemical Constituents,  Antioxidant Activity,  Anticancer Activity,  
                 Essential oil, Extracts, Tiliacora triandra Diels. 
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บทที่ 1 
บทน า 

 
1.1 ที่มาและความส าคญัของงานวจิยั 

ย่านาง (Tiliacora triandra Diels.)   เป็นพืชสมุนไพรของไทยอยู่ในวงศ์  Menispermaceae   
ชื่อสามัญ  Bai-ya-nang ลักษณะเป็นไม้เถาเลื อยขนาดเล็ก ใบรูปรีสีเขียวเข้ม โดยเถาและใบย่านางสามารถ
น ามาใช้ประกอบอาหารได้หลายชนิด สารเคมีที่พบในย่านาง คือ    ในราก มี isoquinolone alkaloid 
ได้แก่ tilacorine, tiacorinine,  nortiliacorinine A,   tiliacotinine 2–N-Oxide,   tiliandrine, 
tetraandrine,  และ D-isochondrodendrine (isoberberine) (http://www.rspg.or.th/ 
plants_data/ herbs/herbs_09_13.htm) และมีรายงานการพบสาร Triterpenes, Flavonoids, 
Saponins และ Tannins (Phadungkit et al.,2012)  สรรพคุณทางยา พบว่า รากแห้งแก้ไข้ทุกชนิด สาร
สกัดจากรากย่านางมีฤทธิ์ต้านเชื อมาลาเรียชนิดฟัลซิพารัม  ใบถอนพิษผิดส าแดง แก้ไข้ ตัวร้อน แก้ไข้
รากสาด ไข้พิษ ไข้หัว ไข้กลับซ  า แก้ไข้ฝีดาษ ไข้ด าแดง เถาราก แก้ไข้ แก้ไข้รากสาด ไข้กลับ ไข้พิษ ไข้ผิด
ส าแดง ไข้เหนือ ไข้หัวจ าพวกเหือดหัด สุกใส ฝีดาษ ไข้กาฬ แก้พิษเมา บ ารุงหัวใจ บ ารุงธาตุ แก้ก าเดา แก้
ลม ทั งต้นปรุงเป็นยาแก้ไข้กลับ (http://www.ใบย่านาง .com) นอกจากนี มีรายงานกล่าวถึง สารสกัดเอทา
นอลของย่านางมีฤทธิ์ต้านแบคทีเรีย Staphylococcus aureus ซึ่งเป็นแบคทีเรียก่อโรคอาหารเป็นพิษ (ชุ
ตินันท์ และคณะ, 2009) และมีฤทธิ์ต้านสารอนุมูลอิสระ ฤทธิ์ต้านการอักเสบและฤทธิ์ต้านการท างานของ
เอนไซม์ Acetylcholine esterase (Ingkaninan et al.,2003 ; Nanasombat and Teckchuen, 2009; 
Phadungkit et al.,2012) ปัจจุบันมีรายงานฤทธิ์ต้านแบคทีเรียในต้นย่านางมากมาย ส่วนรายงานเกี่ยวกับ
องค์ประกอบทางเคมี ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ฤทธิ์ต้านมะเร็ง และปริมาณของน  ามันหอมระเหยและสารสกัด
จากต้นย่านาง ยังมีไม่มากนัก โครงการวิจัยนี จึงมุ่งเน้นศึกษาองค์ประกอบทางเคมี ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ 
ฤทธิ์ต้านมะเร็ง และปริมาณของน  ามันหอมระเหยและสารสกัดจากต้นย่านางในเขตพื นที่จังหวัดนครสวรรค ์
ซึ่งเป็นข้อมูลพื นฐานที่ส าคัญในการน าสารสกัดและน  ามันหอมระเหยจากย่านาง มาใช้ประโยชน์ในการ
พัฒนาตัวยาใหม่และสร้างมูลค่าเพ่ิมแก่ผลผลิตทางการเกษตรเพื่อเข้าสู่อุตสาหกรรมการผลิตต่อไป 

 
1.2 วตัถปุระสงคข์องโครงการวิจยั 
 1. เพ่ือศึกษาองค์ประกอบทางเคมีของน  ามันหอมระเหยจากต้นย่านาง  
 2. เพ่ือศึกษาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ฤทธิ์ต้านมะเร็ง ของน  ามันหอมระเหยและสารสกัดต้นย่านาง 
 3. เพ่ือศึกษาปริมาณของน  ามันหอมระเหยและสารสกัดจากต้นย่านาง 
 
1.3 ขอบเขตของโครงการวิจยั 

1. ศึกษาองค์ประกอบทางเคมีของน  ามันหอมระเหยในเขตพื นที่ศึกษาจังหวัดนครสวรรค์ 
 2. ศึกษาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ฤทธิ์ต้านมะเร็ง ของน  ามันหอมระเหยและสารสกัดต้นย่านางใน 
              จังหวัดนครสวรรค์ 
 3. ศึกษาปริมาณของน  ามันหอมระเหยและสารสกัดจากต้นย่านางในเขตพื นที่จังหวัดนครสวรรค์ 
 

 

http://www.rspg.or.th/%20plants_data/%20herbs/herbs_09_13.htm
http://www.rspg.or.th/%20plants_data/%20herbs/herbs_09_13.htm
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1.4 ประโยชนท์ี่คาดว่าจะไดร้ับ  
1. น าผลงานวิจัยไปเผยแพร่ในรูปแบบการประชุมวิชาการและเผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติ 
   หรือนานาชาติ 
2. ไดข้้อมูลองค์ประกอบทางเคมี ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ฤทธิ์ต้านมะเร็ง และปริมาณของ 
   น  ามันหอมระเหย จากต้นย่านางในเขตพื นที่จังหวัดนครสวรรค์ 
3. ไดข้้อมูลฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ฤทธิ์ต้านมะเร็ง และปริมาณจากต้นย่านางในเขตพื นที่ 
   จังหวัดนครสวรรค ์
4. เป็นข้อมูลเพ่ือใช้ประโยชน์ในการวิจัยทางคลินิก และเพ่ือพัฒนาไปสู่การค้นพบยาตัวใหม่ 
5. บูรณาการผลการวิจัยสู่การเรียนการสอนรายวิชาด้านชีววิทยา และรายวิชาด้านสิ่งแวดล้อมและ 
   การจัดการทรัพยากร 
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บทที่ 2 
การทบทวนวรรณกรรม 

 
2.1 ย่านาง (Yanang) 
 ย่านาง (Tiliacora triandra (Colebr.) Diels. เป็นพืชอยู่ในวงศ ์ (Family) Menispermaceae   
พบได้ทั่วไปในประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และพบกระจายอย่างกว้างขวางในภาคตะวันออก เฉียง
เหนือของประเทศไทย จึงมีชื่อเรียกแตกต่างกันไปตามพื นที่ เช่น ภาคเหนือ เรียกว่า จ้อยนาง (Joy-Nang) 
ภาคกลางเรียกว่า เถาย่านาง (Tao-Ya-Nang) เถาวัลย์เขียว (Tao-Wan-Keaw) และ Tao-Pakinee ใน
ภาคใต้รู้จักกันในชื่อ Wan-Yo ยาดนาง (สุราษฎร์ธานี) ย่านางมักพบในป่าผลัดใบและป่าดิบแล้ง 
(อุดมการณ์ และ ปาริชาติ, 2549; Smitinand and Larsen,1991).เป็นพืชปีนเขาท่ีมีใบสีเขียวเข้มและ
ดอกไม้สีเหลืองมักถูกน า มาใช้เป็นส่วนประกอบในอาหาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในอาหารหลายชนิดของภาค
ตะวันออกเฉียง เหนือของประเทศไทย และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (Lao People’s 
Democratic Replublic) เช่น ในน  าซุปหน่อไม้ (bamboo Shoot soup)  (Singthong et al, 2009)  

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ เป็นไม้เถาเลื อยพัน มีเหง้าใหญ่อยู่ใต้ดิน โดยเหง้าจะแทงยอดขึ นมา
หลายยอดดูเป็นกระจุก ซึ่งจะเจริญเป็นเถาต่อไป ต้องการหลักยึดหรือห้างร้าน กิ่งก้านแตกสาขามากมายมีสี
เขียว เถาท่ีอ่อนจะมีขนอ่อนสีเทาๆ นุ่มปกคลุม เมื่อแก่แล้วผิวค่อนข้างเรียบ รากมีขนาดใหญ่ ใบเป็นใบเดี่ยว 
ออกติดกับล าต้นแบบสลับไปตามข้อ รูปร่างคล้ายรูปไข่หรือรูปไข่ขอบขนาน ปลายใบเรียวแหลม ฐานใบมน 
โคนใบผายกว้างและมักหยักเป็นรูปหัวใจ เนื อใบเนียน หนา เป็นมัน ขนาดใบยาว 5-10 เซนติเมตร กว้าง 2-
4 เซนติเมตร ขอบใบเรียบ ก้านใบยาว 1 เซนติเมตร ดอกออกเป็นช่อสั นๆ ตรงส่วนยอดของล าต้นและตาม
ง่ามใบ มีกลีบรองกลีบดอก 3 กลีบ มีขนประปรายทางด้านนอก ช่อหนึ่งๆ มีดอกขนาดเล็กสีเหลือง 3-5 
ดอก ดอกแยกเพศอยู่คนละต้น ดอกมี 3 กลีบ เกลี ยงและประสานกันเป็นรูปโคมเล็กๆ ผล ลักษณะกลม โต 
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 7 มิลลิเมตร สีเขียว เมื่อแก่จัดสีส้ม (อุดมการณ์ และ ปาริชาติ, 2549) 

ย่านางเป็นพืชสมุนไพรของไทยที่มีสารออกฤทธิ์ทางยา ส่วนที่ใช้ในการรักษาโรค เช่น รากแห้ง ใช้
แก้ไข้ทุกชนิดหรืออาการเจ็บป่วยต่างๆ สารเคมีที่พบในรากย่านางได้แก่สารในกลุ่ม  isoquinolone  
alkaloid เช่น tilacorine, tiacorinine, nortiliacorinine A, Tiliacotinine 2-N-Oxide, และ
tiliandrine,tetraandrine, D-isochondrodendrine(isoberberine) (http://www.rspg.or.th 
/plants_data/herbs/herbs_09_13.htm) และมีรายงานการพบสาร Triterpenes, Flavonoids, 
Saponins และ Tannins (Phadungkit et al.,2012)  นอกจากนี  มีรายงานพบว่า สารสกัดจากรากย่านาง
มีฤทธิ์ต้านเชื อมาลาเรียชนิดฟัลซิพารัม  ใบใช้ถอนพิษผิดส าแดง แก้ไข้ ตัวร้อน แก้ไข้รากสาด แก้ไข้เซื่องซึม 
ไข้พิษ ไข้หัว ไข้กลับซ  า แก้ไข้ฝีดาษ ไข้ด าแดง เถารากใช้แก้เบื่อเมา กระทุ้งพิษไข้ แก้ไข้ แก้เมาสุรา ถอนพิษ
ส าแดง ถ้าเอาไปผสมกับสมุนไพรชนิดอื่นๆ จะเป็นยาแก้ไข้รากสาด แก้ไข้กลับ แกไ้ข้เหือด แก้ไข้สันนิบาต 
ไขสุ้กใส ฝีดาษ ไข้กาฬ แก้พิษเมา บ ารุงหัวใจ บ ารุงธาตุ แก้ก าเดา แก้ลม ทั งต้นปรุงเป็นยาแก้ไข้กลับ อีก
ด้วย (อุดมการณ์ และ ปาริชาติ, 2549; http://www.ใบย่านาง .com) 
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2.2 องค์ประกอบทางเคมขีองยา่นาง 
 สารส าคัญในพืช หรือสารเคมีในพืช หรือพฤกษเคมี (Phytochemical) หมายถึง สารเคมีที่มีฤทธิ์
ทางชีวภาพที่พบในพืช ท าให้พืชผักมีสี กลิ่น หรือสมบัติที่เป็นลักษณะเฉพาะตัว (ถนอมศรี และคณะ , 
2534) การวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมี พบว่า ใบย่านางมีระดับสูงของเบต้าแคโรทีนและแร่ธาตุ เช่น
แคลเซียมและเหล็ก สารสกัดจากรากของพืชชนิดนี ถูกน ามาใช้เป็นยาสมุนไพรในการรักษาไข้และมาลาเรีย
และยังใช้ในการลดไขด้้วย (ASEAN Center for Biodiversity, 2006; Wiriyachitra and Phuriyakorn, 
1981) จ านวนของสารอัลคาลอยด์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง bisbenzylisoquinoline ซึ่งเป็นกลุ่มสารอัลคา
ลอยด์ทีม่ีการจ าแนกไว้ในย่านาง รวมทั ง tiliacorinine, tiliacorine และ nortiliacorinine (Mahidol, 
Sahakitpichan and Ruchirawat, 1994 ; Wiriyachitra and Phuriyakorn, 1981). สารในกลุ่มพอลิ 
แซคคาไรด์/ไฮโดรคอลลอยด์จะถูกใช้เป็นส่วนผสมของอาหารในอุตสาหกรรมอาหาร          เนื่องจากความ 
สามารถในการเป็นสารอิมัลชั่น/สารควบคุมคุณสมบัติการท างานของระบบอาหาร อุตสาหกรรมไฮโดรคอล 
ลอยด์ในอาหารแสดงให้เห็นถึงมูลค่าทางการตลาดมากกว่า สามพันล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา  (Seisum, 
2002) คุณสมบัติที่ส าคัญที่สุดของไฮโดรคอลลอยด์ คือ ความหนืด (ได้แก่ การท าให้เกิดความหนาและก่อ
เกิดเจล) และการจับตัวกับน  า คุณสมบัติอ่ืนๆ ที่มีนัยส าคัญ ได้แก่การก่อให้เกิดความเสถียรของอิมัลชัน การ
ป้องกันการเกิดผลึกของน  าแข็ง (recrystallisation) และการปรับปรุงคุณสมบัติทางประสาทสัมผัส สารใน
กลุ่มพอลิแซคคาไรด์ที่สกัดจากพืชก าลังได้รับความสนใจ น ามาเป็นสารเติมแต่งส าหรับอุตสาหกรรมหลาย 
ชนิด โดยเฉพาะอย่างยิ่งส าหรับอุตสาหกรรมอาหารเพราะผู้บริโภคนิยมใช้ส่วนผสมจากธรรมชาติมากขึ น 
ดังนั น สารสกัดจากใบย่านางจึงเป็นทางเลือกหนึ่งในการเป็นแหล่งที่มาของพอลิแซคคาไรด์จากธรรมชาติ 
(Singthong et al, 2009) 
 
2.3 น  ามนัหอมระเหย การสกดัและองค์ประกอบทางเคมี  

น  ามันหอมระเหย (essential oil) เป็นสารอินทรีย์ที่พืชผลิตขึ นตามธรรมชาติ โดยพืชหอม(aroma 
bearing plants หรือ aromatic plants) พืชเหล่านี จะมีเซลล์พิเศษ ต่อมหรือท่อที่สร้างและกักเก็บน  ามัน
หอมระเหยไว้ตามส่วนต่างๆ เช่น กลีบดอก ผิวของผล เกสร ราก หรือเปลือกของล าต้น เป็นต้นมักมีกลิ่น
หอมระเหยง่าย เวลาที่ได้รับความร้อน อนุภาคเล็กๆ ของน  ามันหอมระเหยจะระเหยออกมาเป็นไอ ท าให้เรา
ได้กลิ่นหอม น  ามันหอมระเหยมีคุณสมบัติในการฆ่าเชื อแบคทีเรียและเชื อราก่อโรค บรรเทาอาการอักเสบ 
หรือลดบวม คลายเครียด หรือกระตุ้นให้สดชื่น น  ามันหอมระเหยเป็นสารประกอบที่มีส่วนผสมซับซ้อน 
ขึ นอยู่กับองค์ประกอบทางเคมีของน  ามันหอมระเหยแต่ละชนิด ในน  ามันหอมระเหยชนิดหนึ่งอาจมีองค์ประ 
กอบทางเคมจี านวนมากตั งแต่ 50-500 ชนิด องค์ประกอบส่วนใหญ่จะเป็นสารในกลุ่มเทอร์ปีน (terpenes) 
ที่มีสูตรโครงสร้างทั่วไป คือ (C5H8)n สารเทอร์ปีนที่พบมากในน  ามันหอมระเหย เป็นพวกที่มีน  าหนักโมเลกุล
ต่ า ได้แก่ โมโนเทอร์ปีน(monoterpenes) เช่น limonine เสสควิเทอร์ปีน (sesquiterpenes) เช่น 
caryophyllene, zingiberene เป็นต้น (สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย, 2548) 
คุณสมบัติทางกายภาพของน  ามันหอมระเหย คือ ระเหยได้ที่อุณหภูมิปกติ เป็นของเหลวใส ส่วนใหญ่ไม่มีสี 
มีกลิ่นเฉพาะ แสดงค่าดัชนีหักเหของแสงเป็นค่าเฉพาะของตัว เป็นสาร optical active มีจุดเดือดอยู่ในช่วง 
150-300 องศาเซลเซียส (อ้อมบุญ, 2536) สามารถแยกเป็นกลุ่มของสารได้ 7 กลุ่ม ดังนี  กลุ่มแอลกอฮอล์ 
กลุ่มอัลดีไฮด์ กลุ่มเอสเทอร์ กลุ่มคีโทน กลุ่มออกไซด์ กลุ่มฟีนอล และกลุ่มเทอร์ปีน องค์ประกอบทางเคมี
แต่ละชนิดก็จะมีคุณสมบัติแตกต่างกันออกไป แต่เมื่อมาผสมผสานกันอยู่ก็จะท าให้เกิดคุณสมบัติที่เป็นเอก
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ลักษณะของน  ามันหอมระเหยจากพืชแต่ละชนิดที่มีจุดเด่นความเหมือน และความแตกต่างในการบ าบัด
ต่างกันออกไป  

ชาวกรีกและชาวโรมันได้รู้จักวิธีการน าน  ามันหอมระเหยมาใช้ในการรักษาโรค และบ ารุงความงาม 
จนกระท่ังปลายศตวรรษที่ 10 นายแพทย์ชาวอาหรับ ชื่อ อวิเซนนา ได้ค้นพบวิธีการกลั่นน  ามันหอมระเหย
เป็นคั งแรก ต่อมาชาวกรีก ชือ พาราเซลซีส (ค.ศ. 1493-1541) เป็นผู้น าค าว่า essential oil มาใช้เป็นคน
แรก โดยหมายถึง สารหอมที่มีคุณสมบัติเป็นตัวยาหลักในการปรุงยา ในช่วงศตวรรษที่ 12 มีการพัฒนา
เครือ่งกลั่นโดยเพิ่มส่วนที่เป็นเครื่องควบแน่น เพ่ือให้การกลั่นมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ น และมีการประดิษฐ์
เครื่องกลั่นที่ใช้ไอน  า การผลิตน  ามันหอมระเหยได้มีการพัฒนาสู่ภาคอุตสาหกรรมในศตวรรษที่ 17 ใน
ประเทศฝรั่งเศส ปัจจุบันจึงมีองค์ความรู้และพัฒนาการจากการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับน  ามันหอมระเหยในด้าน
ต่างๆ ทั งเทคโนโลยีการผลิต การแยกองค์ประกอบที่ส าคัญ เทคนิคการวิเคราะห์และประโยชน์ของน  ามัน
หอมระเหยชนิดต่างๆ(สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย, 2548;      http://www. 
Plearnthailand.com/how_to_extract_essential_oil) 

 เอ็ม (2546) กล่าวถึง การได้มาซึ่งน  ามันหอมระเหย มี 6 วธิี คือ 
1. การกลั่น (Distillation) ซึ่งเป็นวิธีที่นิยมมากที่สุด เพราะท าได้ง่ายและประหยัด มี 3 แบบคือ 

1.1 การกลั่นด้วยน  า(hydrodistillation) เป็นวิธีที่ง่ายที่สุด นิยมใช้กับชนิดของพืชที่องค์ประ 
กอบทางเคมีจะไม่สูญสลายเมื่อถูกความร้อน 

1.2 การกลั่นด้วยน  าและไอน  า เป็นการกลั่นที่นิยมใช้กันและไม่ยุ่งยาก ได้คุณภาพน  ามันดีกว่า
วิธีแรก ใช้กับพืชสดหรือแห้งที่องค์ประกอบทางเคมีบางตัวอาจถูกท าลายได้ด้วยความร้อน เป็นวิธีที่เหมาะ
ในการแยกน  ามันหอมระเหยจากเนื อไม้และส่วนที่เป็นเส้นใย 

1.3 การกลั่นด้วยไอน  า(steam distillation) เป็นวิธีที่ไม่ใช้น  าในหม้อกลั่น แต่ต่อท่อส่งไอน  า
จากภายนอกเข้าไป เป็นวิธีกลั่นที่รวดเร็ว ได้สารปริมาณมาก 

การสกัดด้วยวิธีการกลั่น จะได้น  ามันหอมระเหยกับน  าแยกตัวออกเป็น 2 ชั น คือ เป็นชั นของน  ามัน
หอมระเหย (essential oil) กับชั นของน  า (floral water, aromatic หรือ hydrosois) 

2. การสกัดด้วยตัวท าละลาย (extraction)     พบว่า ปิโตรเลียมอีเทอร์เป็นตัวท าละลายที่ดีที่สุด  
รองลงมา คือเฮกเซน เบนซิน ซึ่งการสกัดโดยวิธีนี จะมีต้นทุนการผลิตสูง แต่ข้อดี คือ จะได้องค์ประกอบทาง
เคมีของน  ามันหอมระเหยเกือบทั งหมด 

3. การสกัดโดยใช้คาร์บอนไดออกไซด์เหลว เป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพสูง นิยมใช้กันในหลาย 
ประเทศ 

4. การเผา เมื่อใช้ไฟเผา จะมีน  ามันและยางซึมออกมา 
5. การบีบหรือการอัด (expression)     เป็นการสกัดเย็น เหมาะกับพืชที่มีน  ามันหอมระเหยมาก  

เป็นวิธีการดั งเดิมที่ท ากันง่ายๆ โดยน าพืชที่จะสกัดมาหั่นเป็นชิ นเล็กๆ เอาเข้าเครื่องบีบหรืออัด น  ามันที่ได้ 
เรียกว่า น  ามันดิบ 

6. การสกัดด้วยไขมัน แบ่งเป็น 2 แบบ คือ 
6.1 การสกัดด้วยไขมันเย็น เป็นวิธีการที่เก่าแก่วิธีหนึ่ง โดยเก็บเอาดอกไม้สด เช่น ซ่อนกลิ่น 

มะลิ ในช่วงที่ก าลังส่งกลิ่นหอม น ามาวางบนไขมันที่เตรียมไว้(ไขมันวัวหรือหมู) ทิ งไว้ประมาณ 24 ชั่วโมง 
แล้วน าเอาดอกสดใหม่มาวางบนไขมันอีก ท าซ  าเช่นนี หลายๆ ครั ง จากนั นใช้แอลกอฮอล์สกัดเอาน  ามันหอม
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ระเหยออกมาจากไขมันเย็น กลิ่นหอมที่ได้เรียกว่า “ปอมเมด” ข้อควรระวัง คือ ไขมันต้องสะอาด 
ปราศจากกลิ่นและมีความแข็งพอเหมาะ หากแห้งไปจะดูดซับกลิ่นได้ไม่ดี 

6.2 การสกัดด้วยไขมันร้อน โดยเตรียมไขมันให้ร้อนประมาณ 80 องศาเซลเซียส แช่ดอกไม้ 
เช่น กุหลาบ ลงไปประมาณครึ่งชั่วโมง แล้วท าให้เย็น จากนั นอุ่นให้ร้อนอีกครั ง กรองดอกไม้ออก ล้างไขมัน
ที่ติดอยู่ด้วยน  าอุ่น หรือใช้ผ้ากรองห่อแล้วราดด้วยน  าร้อนแล้วบีบ ชั นของน  าและไขมันจะแยกกันได้ง่าย 
จากนั นใช้แอลกอฮอล์ชนิดดีมาสกัดเอาน  ามันหอมระเหยออกมาเช่นเดียวกับการสกัดด้วยไขมันเย็น 

การวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีในน  ามันหอมระเหย สามารถท าได้ค่อนข้างแม่นย าโดยอาศัยการ
เปรียบเทียบ fingerprint ของเลขมวล (Mass number) ของสารตัวอย่างกับข้อมูลที่มีอยู่ใน library โดย
เทคนิคโครมาโตกราฟี (chromatography) โครมาโตกราฟี เป็นวิธีการแยกสารโดยอาศัยหลักการกระจาย
ตัวของสารในระหว่างเฟส (phase) 2 ชนิด คือเฟสนิ่ง (stationary phase) และเฟสเคลื่อนที่ (mobile 
phase) สารจะเคลื่อนที่ (migrate) ไปบนเฟสนิ่ง โดยการพาของเฟสเคลื่อนที่  GC-MS ประกอบด้วย 2 
ส่วนคือ ส่วนของเครื่อง GC (Gas chromatography) และส่วนของเครื่อง Mass spectrometer สามารถ
ใช้ในการวิเคราะห์ได้ทั งในเชิงปริมาณ (Quantitative analysis) และเชิงคุณภาพ (Qualitative analysis)   
Gas chromatography ท าหน้าที่ในการแยกองค์ประกอบของสารที่สามารถระเหยกลายเป็นไอ (Volatile 
organic compounds)ได้เมื่อถูกความร้อน กลไกที่ใช้ในการแยกองค์ประกอบต่างๆ ในสารตัวอย่าง อาศัย
หลักของความชอบที่แตกต่างกันขององค์ประกอบในตัวอย่างที่มีต่อเฟส 2 เฟส คือเฟสนิ่ง และเฟสเคลื่อนที่ 
Mass spectrometer เป็น Detector   ที่ใช้ตรวจวัดองค์ประกอบที่มีอยู่ในสารตัวอย่างโดยอาศัยกลไก คือ
โมเลกุลขององค์ประกอบที่ถูกแยกออกมาจากสารตัวอย่างโดยเครื่อง GC   จะถูกไอออไนซ์ในสภาวะสุญญา  
กาศ แล้วตรวจวัดออกมาเป็นเลขมวล (Mass number) เทียบกับฐานข้อมูลอ้างอิง แล้วแปลผลออกมาเป็น
ชื่อขององค์ประกอบนั นๆ (http://www.kmitl.ac.th/sisc/GC-MS/main.html)   GC-MS มีความจ าเป็น
ต่องานวิเคราะห์วิจัยเป็นอย่างมาก ท าให้งานวิเคราะห์ ทดสอบ และวิจัย มีประสิทธิภาพ  
การวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีในน  ามันหอมระเหยสามารถท าได้ค่อนข้างแม่นย า โดยอาศัยการ
เปรียบเทียบ fingerprint ของเลขมวล (Mass number) ของสารตัวอย่างกับข้อมูลที่มีอยู่ใน library โดย 
GC-MS ประกอบด้วย 2 ส่วนคือ ส่วนของเครื่อง GC (Gas chromatography) และส่วนของเครื่อง Mass 
spectrometer    Gas chromatography ท าหน้าที่ในการแยกองค์ประกอบของสารที่สามารถระเหย
กลายเป็นไอ (Volatile organic compounds)ได้เมื่อถูกความร้อน กลไกที่ใช้ในการแยกองค์ประกอบต่างๆ 
ในสารตัวอย่าง อาศัยหลักของความชอบที่แตกต่างกันขององค์ประกอบในตัวอย่างที่มีต่อเฟส 2 เฟส คือ 
Stationary phase และ Mobile phase Mass spectrometer เป็น Detector   ที่ใช้ตรวจวัด
องค์ประกอบที่มีอยู่ในสารตัวอย่างโดยอาศัยกลไก คือโมเลกุลขององค์ประกอบที่ถูกแยกออกมาจากสาร
ตัวอย่างโดยเครื่อง GC จะถูกไอออไนซ์ในสภาวะสุญญากาศ แล้วตรวจวัดออกมาเป็นเลขมวล (Mass 
number) เทียบกับฐานข้อมูลอ้างอิง แล้วแปลผลออกมาเป็นชื่อขององค์ประกอบนั นๆ (http://www. 
kmitl.ac.th/sisc/GC-MS/main.html)  
 
 
 
 
 
 

http://www.kmitl.ac.th/sisc/GC-MS/main.html
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2.4 ฤทฺธิท์างชีวภาพ ฤทธิต์า้นอนมุลูอสิระและฤทธิต์า้นมะเร็งของย่านาง 
มีรายงานวิจัยไม่มากนักท่ีกล่าวถึงการออกฤทธิ์ทางชีวภาพ ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและฤทธิ์ต้าน

มะเร็งของย่านาง ดังนี  
ชุตินันท์ และคณะ (2009) รายงานผลการวิจัยสารสกัดเอทานอลของย่านางมีฤทธิ์ต้านแบคทีเรีย 

Staphylococcus aureus ซึ่งเป็นแบคทีเรียก่อโรคอาหารเป็นพิษ  
กฤตติญารัตน์ และ ชุตินันท์ (2555) รายงานการวิจัยฤทธิ์ต้านออกซิเดชันด้วยวิธี DPPH และABTS 

พบว่า สารสกัดด้วยน  าของย่านางมีฤทธิ์ต้านออกซิเดชันดีที่สุด โดยมีค่า EC50 เท่ากับ 72.12 ± 20.18 
μg/mL มีค่า TEAC และ VEAC เท่ากับ 0.77 ± 0.03 และ 2.00 ± 0.03 ตามล าดับ 

นอกจากนี ยังมีรายงานสารสกัดจากย่านางมีฤทธิ์ต้านสารอนุมูลอิสระ ฤทธิ์ต้านการอักเสบและฤทธิ์
ต้านการท างานของเอนไซม์ Acetylcholine esterase ด้วย (Ingkaninan et al.,2003 ; Phadungkit et 
al.,2012)  

Nanasombat and Teckchuen (2009) รายงานผลการศึกษาฤทธิ์ต้านจุลินทรีย์ ฤทธิ์ต้านอนุมูล
อิสระและฤทธิ์ต้านมะเร็งของสารสกัดผักพื นไทยจ านวน 20 ชนิด พบว่า สารสกัดเมทานอลของใบย่านางมี
ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระโดยใช้วิธี DPPH radical-scavenging activity  โดยมีค่า EC50 เท่ากับ 3,903.9 ± 
32.9 μg/mL   

Rattana,S. et al.(2010) รายงานผลการวิจัยองค์ประกอบทางเคมี ปริมาณสารฟลาโวนอยด์และ
ฤทธิ์ต้านออกซิเดชันของสารสกัดจากใบย่านาง โดยใช้สารสกัด 5 ชนิด คือ ปิโตรเลียมอีเธอร์ ไดคลอโร
มีเทน เอทิลอะซิเตท เมทานอลและน  า พบว่า สารสกัดใบย่านางจากเมทานอลมีฤทธิ์ต้านออกซิเดชันด้วยวิธ ี
DPPH ดีที่สุด  โดยมีค่า EC50 ของ DPPH เท่ากับ 9.63 ± 0.5628 ppm. และสารที่เกี่ยวข้องกับการออก
ฤทธิ์ คือ อัลคาลอยด์ (alkaloid) ฟลาโวนอยด์ (flavonoid) แทนนิน (tannin) และซาโปนิน (saponin) 
โดยมีปริมาณฟลาโวนอยด์ 18.67 ± 0.28 mg. quercetin equivalent/g ของสารสกัดเมทานอล 

Sureram et al. (2012) รายงานผลของสารสกัดจากย่านางในกลุ่ม Bisbenzylisoquinoline 
alkaloids ได้แก่ tiliacorinine, 2’-nortiliacorinine, tiliacorine และ 13’-bromo-tiliacorinine ซึ่งเป็น
อนุพันธ์ที่สังเคราะห์ขึ นสามารถยับยั งเชื อ Mycobacterium tuberculosis ซึ่งเป็นเชื อก่อโรควัณโรค 
(Tuberculosis) สายพันธุ์ดื อยาที่แยกจากสิ่งส่งตรวจทางการแพทย์ถึง 59 ไอโซเลต โดยสารทั ง 4 ชนิดมีคา่ 
MIC อยู่ในช่วง 0.7-6.2 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร  

Phadungkit et al.(2012) รายงานผลการวิจัยองค์ประกอบทางเคมีและฤทธิ์ต้านเซลล์มะเร็งท่ี
เพาะเลี ยงในหลอดทดลองของสารสกัดจากใบย่านาง (Tiliacora triandra) โดยสกัดด้วยปิโตรเลียมอีเทอร์ 
ไดคลอโรมีเทน เอทิลอะซิเตทและน  า ท าการทดสอบฤทธิ์ต้านมะเร็งของสารสกัดที่ได้โดยใช้เทคนิค 
resazurine ELISA microplate assay (REMA) กับเซลล์มะเร็งช่องปาก (oral cavity cancer;KB) มะเร็ง
ปอด (lung cancer; NCl-H187) และมะเร็งเต้านม (breast cancer; MCF-7) พบว่า องค์ประกอบทางเคมี
ที่พบส่วนใหญจากสารสกัดเมทานอล คือ oxoanolobine สารสกัดจากน  ามีฤทธิ์สูงสุดในการต้านเซลล์ 
มะเร็งช่องปาก ขณะที่สารสกัดจากเมทานอลมีประสิทธิภาพสูงสุดในการต้านเซลล์มะเร็งปอด ค่า IC50 ของ 
oxoanolobine ต่อ NCl-H187 มีค่าเท่ากับ 27.60± 4.30 μg/mL 
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บทที่ 3 
วธิดี าเนนิการวจิัย 

 
3.1 เครือ่งมอื อปุกรณ์ และสารเคมีทีใ่ช้ในโครงการวจิัย 
 สารเคม ี:                                                                                   บรษิัทผูผ้ลติ 
      Hexane (AR grade)                                                                                Merck 
      Chloroform (AR grade)                                                                           Merck 
      Methanol (AR grade)                                                                             Merck 
      ABTS (2,2’-Azino-bis(3-ethylbenzothiazoline-6-sulfonic acid)                       Fluka 
      K2S2O8 (Dipotassium peroxodisulphate)                                                    Fluka 
      Absolute ethanol                                                                                 Merck 
      DPPH (2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl)                                                       Fluka 
      Trolox                                                                                                 Fluka                                                                                               
  
      เครื่องมือ และอุปกรณ ์: 
 1.   ปิเปตอัตโนมัติ (Automatic pipette) พร้อม Tip 
 2.   กระดาษกรอง Whatman เบอร์ 1 
 3.   ตะแกรงร่อนที่มีความละเอียด 40 เมช (mesh) 
 4.   โถดูดความชื น (desiccator) 
 5.   ขวดเก็บสารตัวอย่าง (vial) 
      6.   เครื่องปั่นตัวอย่าง (Blender) 
 7.   ถุงมือกันกรด-ด่าง (100% Nitrile) 
 8.   กระดาษชั่งสาร 
 9.   แผ่นเปลวอะลูมิเนียม (Aluminium foil) 
 10. ถุงกระดาษเก็บตัวอย่าง 
 11. ถุงพลาสติกเก็บตัวอย่าง 
 12. จุกยางซิลิโคน (Silicone bulb)  
 13. บีกเกอร์ (Beaker) 
 14. กระบอกตวง (Cylinder) 
 15. ฟลาสก์ (Flask) 
 16. แท่งแก้วคน 
 17. ขวดปรับปริมาตร (Volumetric flask)  
 18. กรวยแก้ว 
 19. Pear shape 
 20. เครื่องชั่งหยาบ (2 ต าแหน่ง) และละเอียด (4 ต าแหน่ง) 
 21. ตู้อบความร้อน (Hot air oven) 
 22. เครื่องระเหยแห้ง (evaporator) 
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3.1 เครือ่งมอื อปุกรณ์ และสารเคมีทีใ่ช้ในโครงการวจิัย (ต่อ) 
      เครื่องมือ และอุปกรณ ์: 
 23. Agilent Technologies GC-MSD 7890 A 
 24. Spectrophotometer 
 
3.2 วิธดี าเนนิการวิจยั และสภาวะที่ท าการวจิยั 
      3.2.1 พชืที่ท าการศึกษา 
              ย่านาง (Tiliacora triandra Diels.)  
 
      3.2.2 การเกบ็ตวัอย่าง 
               เก็บตัวอย่างส่วนเหนือพื นดิน (aerial parts) ของต้นย่านาง ในแถบอ าเภอ 5 อ าเภอ ในจังหวัด
นครสวรรค์   ได้แก่ อ าเภอตาคลี อ าเภอเก้าเลี ยว อ าเภอลาดยาว อ าเภอบรรพตพิสัย และอ าเภอเมือง 
 
      3.2.3 การเตรยีมตวัอย่าง 
          น าตัวอย่างที่เก็บได้มาอบที่ตู้อบความร้อน (Hot air oven)     ที่อุณหภูมิ   45   องศา
เซลเซียส เป็นเวลา 24  ชั่วโมง บดตัวอย่างด้วยเครื่องปั่นตัวอย่าง (blender) น ามากรองผ่านตะแกรง ร่อน
ที่มีความละเอียด 40 เมช (mesh) เก็บตัวอย่างในโถดูดความชื น (desiccator) 
 
      3.2.4 การสกดัและการแยกสารใหบ้รสิุทธิ์ 
               3.2.4.1 การสกัดสารสกดัหยาบพชืสมนุไพร 
                        น าพืชที่ท าความสะอาดแล้วมาท าให้แห้ง   และบดให้ละเอียด    จากนั นน าไปสกัดด้วย 
เฮกเซน (hexane), คลอโรฟอร์ม (chloroform) และเมทานอล (methanol) ตามล าดับ ในอัตราส่วนพืช
ต่อตัวท าละลาย 1 กิโลกรัมต่อลิตร จะได้สารสกัดเฮกเซน, สารสกัดคลอโรฟอร์ม  และสารสกัดเมทานอล  
ตามล าดับ ค านวณปริมาณโดยน  าหนักแห้ง   
 
               3.2.4.2 การสกัดน  ามนัหอมระเหย (volatile oli) 
                        น าใบและล าต้นสดของพืชมาท าการสกัดแยกน  ามันหอมระเหย โดยวิธ ี hydro-
distillation ค านวณปริมาณโดยน  าหนักสด แล้วน าน  ามันหอมระเหยที่ได้ไปทดสอบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ 
(antioxidant activity) และฤทธิ์ต้านมะเร็ง (anticancer activity) และท าการศึกษาองค์ประทางเคมีของ
น  ามันหอมระเหยที่ ได้โดย GC-MS 
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      3.2.5 การวเิคราะหอ์งค์ประกอบทางเคมขีองน  ามนัหอมระเหย 
               วิเคราะห์หาองค์ประกอบทางเคมีของน  ามันหอมระเหยที่ได้ด้วยเครื่อง GC-MS โดยฉีดเข้า
เครื่อง GC-MS สภาวะดังนี  
               คอลัมน์ : DB-5 (30 m x 0.25 mm; 0.25 µm thickness) 
               Carrier gas : He (ฮีเลียม) 
               Splite ratio :    1 : 25 
               flow rate : 1 mL/min 
              GC oven temperature : เริ่มที่ 60 º C นาน 1 นาที หลังจากนั นปรับเป็น 3 º C/min    ที่
อุณหภูมิ 240 º C คงระยะเวลาไว้นาน 5 นาที  
               Injector : 180 º C 
               Interface : 290 º C 
               MS source : 230 º C 
               MS quad : 150 º C 
               Scan mass range : 40 – 650 m/z 
               บันทึกผลเป็นโครมาโทแกรม ตรวจพิสูจน์องค์ประกอบทางเคมีของน  ามันหอมระเหย โดยการ
เปรียบเทียบ retention times และ mass spectra ของสารที่ได้เทียบกับ retention time และ mass 
spectra ของค่ามาตรฐานที่มีการบันทึกไว้ของ Wiley (Wiley’s library) 
 
      3.2.6 การศกึษาฤทธิต์า้นอนมุลูอสิระ (Antioxidant Activities) 
               3.2.6.1 การทดสอบดว้ยวธิี ABTS assay  
                        โดยการวัดคุณสมบัติการตานอนุมูลอสิระดวยวิธี  ABTS assay ซ่ึงดัดแปลงมาจากวิธี
ของ Roberta และคณะ (1999)   ท าไดโ้ดยเตรียมสารละลาย ABTS (2,2’-Azino-bis(3-
ethylbenzothiazoline-6-sulfonic acid) โดยผสม 7 mM ABTS กับ 2.45 mM K2S2O8 (Dipotassium 
peroxodisulphate) ให้เข้ากัน แล้วเจือจางด้วยน  ากลั่น ในอัตราส่วน ABTS : น  า เท่ากับ 1:4.2 วัดค่าการ
ดูดกลืนแสงให้อยู่ในช่วง 0.7-0.9 ที่ความยาวคลื่น 734 nm และเตรียมสารสกัดตัวอย่างให้ได้ความเข้มข้น 
5.0 mg/mL ด้วยสารละลาย absolute ethanol  ผสมสารละลาย ABTS ที่เจือจางแล้ว 2.0 mL กับ
สารละลายตัวอย่าง 20 L วัดค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 734 nm หลังทิ งไว้ 5 นาที ท าการ
ทดลอง 3 ซ  า โดยใช้ Trolox เป็นสารมาตรฐานในการเปรียบเทียบ ค านวณหา % inhibition จากสมการ 

% inhibition = (Abs control – Abs sample X100)/Abs control 
 

               3.2.6.2 การทดสอบดว้ยวธิี DPPH radical scavenging assay 
                        โดยการวัดคุณสมบัติการตานอนุมูลอิสระดวยวิธี  DPPH assay  ซ่ึงดัดแปลงมาจากวิธี
ของ Brand-Williams และคณะ (1995) ท าได้โดยการเตรียมสารละลาย DPPH (2,2-diphenyl-1-
picrylhydrazyl) ความเข้มข้น DPPH 6.6 mg/mL (ในสารละลาย absolute ethanol) แล้วเก็บไว้ในที่มืด
ก่อนใช้ทดสอบ และเตรียมสารละลายมาตรฐาน Trolox ความเข้มข้นเท่ากับ  0.1, 0.2, 0.3,  0.5 และ 0.7 
mg/mL (ในสารละลาย absolute ethanol) เตรียมสารละลายตัวอย่างความเข้มข้นเท่ากับ 5 mg/mL (ใน
สารละลาย absolute ethanol) เติม 100 L ของสารละลายตัวอย่าง สารละลาย absolute ethanol 
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0.3 mL และสารละลาย DPPH 3.0 mL หลังทิ งไว้ 5 นาที วัดค่าการดูดกลืนแสงด้วยเครื่อง 
spectrophotometer ที่ความยาวคลื่น 540 nm ท าการทดลอง 3 ซ  า โดยใช้ Trolox เป็นสารมาตรฐาน
ในการเปรียบเทียบ ค านวณหา % inhibition จากสมการ 

% inhibition = (Abs control – Abs sample X100)/Abs control 
น าค่าที่ได้มาค านวณหาค่า Inhibition concentration  (IC50) หรือค่าความเข้มข้นของสารสกัดท่ีท าให้
สารอนุมูลอสิระลดลง 50%      จากกราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นของสารสกัดกับ % 
inhibition 
 

      3.2.7 การศกึษาฤทธิต์า้นมะเร็ง 
               โดยการวัดคุณสมบัติการตานมะเร็ง ซึ่งดัดแปลงมาจากวิธีของ Brien และคณะ (2000) ท าได้
โดยน าเซลล์มะเร็งมาเจือจางด้วยอาหารเลี ยงเซลล์ ให้มีความหนาแน่น 2 x 104 cell/mL บ่มเลี ยงใน 24 
well plate โดยให้มีปริมาตรหลุมละ 2 mL บ่มเลี ยงในตู้บ่ม CO2 5% ที่อุณหภูมิ 37ºC เป็นเวลา 48 
ชั่วโมง จากนั นเปลี่ยนอาหารเลี ยงเซลล์ใหม่ให้เป็นสารอาหารที่มีสารที่ต้องการทดสอบความเข้มข้น 1 
mg/mL บ่มเลี ยงในตู้บ่มนาน 48 ชั่วโมง แล้วน ามาหาเปอร์เซ็นต์การรอดชีวิตของเซลล์ด้วยวิธี Trypan 
Blue Exclusion  
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บทที่ 4 
ผลการวจิัยและวจิารณ ์

 
4.1 ผลการวจิัย 
      4.1.1 การสกดัและการแยกสารให้บรสิทุธิ์  
             4.1.1.1 การสกัดสารสกดัหยาบสว่นเหนือพื นดนิของตน้ยา่นาง 
                      ผลการสกัดสารสกัดหยาบส่วนเหนือพื นดินของต้นย่านางด้วยเฮกเซน (hexane) คลอโร 
ฟอร์ม (chloroform) และเมทานอล (methanol) ในเขตพื นที่จังหวัดนครสวรรค์ 5 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอ
เมือง อ าเภอตาคลี อ าเภอบรรพตพิสัย อ าเภอเก้าเลี ยว และอ าเภอลาดยาว พบว่า ในเขตอ าเภอเมืองมีสาร
สกัดหยาบส่วนเหนือพื นดินของต้นย่านางด้วยเฮกเซน คลอโรฟอร์ม  และเมทานอล คิดเป็น % yield (w/w) 
เท่ากับ 35 % 58 % และ 67 % ตามล าดับ ในเขตอ าเภอตาคลีมีสารสกัดหยาบส่วนเหนือพื นดินของต้น
ย่านางด้วยเฮกเซน  คลอโรฟอร์ม  และเมทานอล  คิดเป็น % yield (w/w) เท่ากับ 28 % 51 % และ 72 % 
ตามล าดับ ในเขตอ าเภอบรรพตพิสัยมีสารสกัดหยาบส่วนเหนือพื นดินของต้นย่านางด้วยเฮกเซน คลอโรฟอร์ม  
และเมทานอล  คิดเป็น % yield (w/w) เท่ากับ 31 % 44 % และ 72 % ตามล าดับ ในเขตอ าเภอเก้าเลี ยวมี
สารสกัดหยาบส่วนเหนือพื นดินของต้นย่านางด้วยเฮกเซน คลอโรฟอร์ม และเมทานอล  คิดเป็น % yield 
(w/w) เท่ากับ 29 % 57 % และ 77 % ตามล าดับ และในเขตอ าเภอลาดยาวมีสารสกัดหยาบส่วนเหนือ
พื นดินของต้นย่านางด้วยเฮกเซน  คลอโรฟอร์ม  และเมทานอล คิดเป็น % yield (w/w) เท่ากับ 27 % 35 % 
และ 59 % ตามล าดับ แสดงดังตารางที่ 4.1 
 
             4.1.1.2 การสกัดน  ามนัหอมระเหย (volatile oli) สว่นเหนอืพื นดนิของตน้ยา่นาง 
                      ผลการสกัดน  ามันหอมระเหยส่วนเหนือพื นดินของต้นย่านางโดยวิธี hydrodistillation 
ในเขตพื นที่จังหวัดนครสวรรค์ 5 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอเมือง อ าเภอตาคลี อ าเภอบรรพตพิสัย อ าเภอเก้า
เลี ยว และอ าเภอลาดยาว พบว่า มีน  ามันหอมระเหย คิดเป็น % yield (w/w) เท่ากับ 25.2 %  27.8 % 
20.3 % 25.7 % และ 23.0 % ตามล าดับ แสดงดังตารางที่ 4.1 
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ตารางที ่4.1 ผลการสกัดสารสกัดหยาบและผลการสกัดน  ามันหอมระเหยส่วนเหนือพื นดินต้นย่านาง 

ตัวอย่างย่านาง 
% Yield (w/w) 

สารสกัดหยาบ น  ามันหอมระเหย 
1. อ าเภอเมือง  Hexane extract            (35.0 %)  

25.5 %  Chloroform extract      (58.0 %) 
 Methanol extract         (67.0 %) 
2. อ าเภอตาคลี  Hexane extract            (28.0 %) 

27.8 %  Chloroform extract       (51.0 %) 
 Methanol extract         (72.0 %) 
3. อ าเภอบรรพตพิสัย  Hexane extract            (31.0 %) 

20.3 %  Chloroform extract      (44.0 %) 
 Methanol extract         (72.0 %) 
4. อ าเภอเก้าเลี ยว  Hexane extract            (29.0 %) 

25.7 %  Chloroform extract      (57.0 %) 
 Methanol extract         (77.0 %) 
5. อ าเภอลาดยาว  Hexane extract            (27.0 %) 

23.0 %  Chloroform extract      (35.0 %) 
 Methanol extract         (59.0 %) 

 
      4.1.2 การศกึษาฤทธิต์า้นอนมุลูอสิระ  
             4.1.2.1 การทดสอบดว้ยวธิี ABTS assay  
                      ผลการศึกษาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของน  ามันหอมระเหย และสารสกัดหยาบส่วนเหนือ
พื นดินของ ต้นย่านางด้วยวิธี ABTS โดยเทียบกับสารมาตรฐาน Trolox (ดังภาพที ่4.1) พบว่า น  ามันหอม
ระเหยในเขตพื นที่จังหวัดนครสวรรค์ 5 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอเมือง อ าเภอตาคลี อ าเภอบรรพตพิสัย อ าเภอ
เก้าเลี ยว และอ าเภอลาดยาว มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ คิดเป็นค่า IC50 เท่ากับ 2.89, 3.00, 2.53, 3.72 และ 
3.54 mg/mL ตามล าดับ เมื่อเทียบกับสารมาตรฐาน Trolox มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ คิดเป็นค่า IC50 เท่ากับ 
0.35 mg/mL แสดงดังตารางที่ 4.2     ผลการศึกษาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดหยาบในเขตพื นที่
จังหวัดนครสวรรค์ 5 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอเมือง อ าเภอตาคลี อ าเภอบรรพตพิสัย อ าเภอเก้าเลี ยว และ
อ าเภอลาดยาว พบว่า ในเขตอ าเภอเมือง, อ าเภอตาคลี และอ าเภอเก้าเลี ยว มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสาร
สกัดหยาบส่วนเหนือพื นดินของต้นย่านางด้วยเฮกเซน  คลอโรฟอร์ม  และเมทานอล  แต่ไม่สามารถคิดเป็น
ค่า IC50 ได้ (% Inhibition น้อยกว่า 50 %)      ในเขตอ าเภอบรรพตพิสัย และอ าเภอลาดยาว มีฤทธิ์ต้าน
อนุมูลอิสระของสารสกัดหยาบส่วนเหนือพื นดินของต้นย่านางด้วยเฮกเซน  คิดเป็นค่า IC50 เท่ากับ 2.94 
mg/mL และ 2.97 mg/mL ตามล าดับ ส่วนสารสกัดคลอโรฟอร์ม  และสารสกัดเมทานอล  ในเขตอ าเภอ
บรรพตพิสัย และอ าเภอลาดยาว ไม่สามารถคิดค่า IC50 ได้ (% Inhibition น้อยกว่า 50 %) เมื่อเทียบกับ
สารมาตรฐาน Trolox มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ คิดเป็นค่า IC50 เท่ากับ 0.35 mg/mL แสดงดังตารางที่ 4.2 
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             4.1.2.2 การทดสอบดว้ยวธิี DPPH radical scavenging assay 
                      ผลการศึกษาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของน  ามันหอมระเหย และสารสกัดหยาบส่วนเหนือ
พื นดินของ ต้นย่านางด้วยวิธี DPPH โดยเทียบกับสารมาตรฐาน Trolox (ดังภาพที่ 4.2) พบว่า น  ามันหอม
ระเหยในเขตพื นที่จังหวัดนครสวรรค์ 5 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอเมือง อ าเภอตาคลี อ าเภอบรรพตพิสัย อ าเภอ
เก้าเลี ยว และอ าเภอลาดยาว มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ คิดเป็นค่า IC50 เท่ากับ 2.92, 2.96, 2.51, 3.84 และ 
4.90 mg/mL ตามล าดับ เมื่อเทียบกับสารมาตรฐาน Trolox มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ คิดเป็นค่า IC50 เท่ากับ 
0.34 mgmL-1 แสดงดังตารางที่ 2  ผลการศึกษาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดหยาบในเขตพื นที่จังหวัด
นครสวรรค์ 5 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอเมือง อ าเภอตาคลี อ าเภอบรรพตพิสัย อ าเภอเก้าเลี ยว และอ าเภอ
ลาดยาว พบว่า ในเขตอ าเภอเมือง มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดหยาบส่วนเหนือพื นดินของต้นย่านาง
ด้วยเฮกเซน  และเมทานอล  คิดเป็นค่า IC50 เท่ากับ 4.41 mg/mL และ 0.39 mg/mL ตามล าดับ ส่วนสาร
สกัดคลอโรฟอร์ม  ไม่สามารถคิดเป็นค่า IC50 ได้ (% Inhibition น้อยกว่า 50 %) อ าเภอตาคลี มีฤทธิ์ต้าน
อนุมูลอิสระของสารสกัดหยาบส่วนเหนือพื นดินของต้นย่านางเมทานอล  คิดเป็นค่า IC50 เท่ากับ 0.36 mg/ 
mL ส่วนสารสกัดเฮกเซน  และสารสกัดคลอโรฟอร์ม  ไม่สามารถคิดเป็นค่า IC50 ได้ (% Inhibition น้อย
กว่า 50%) อ าเภอบรรพตพิสัย มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดหยาบส่วนเหนือพื นดินของต้นย่านางด้วย
เฮกเซน และคลอโรฟอร์ม คิดเป็นค่า IC50 เท่ากับ 4.28 mg/mL และ 3.33 mg/mL ตามล าดับ ส่วนสาร
สกัดเมทานอลไม่สามารถคิดเป็นค่า IC50 ได้ (% Inhibition น้อยกว่า 50%) อ าเภอเก้าเลี ยว มีฤทธิ์ต้าน
อนุมูลอิสระของสารสกัดหยาบส่วนเหนือพื นดินของต้นย่านางด้วยคลอโรฟอร์ม  คิดเป็นค่า IC50 เท่ากับ 
3.87 mg/mL ส่วนสารสกัดเฮกเซน  และสารสกัดเมทานอล  ไม่สามารถคิดเป็นค่า IC50 ได้ (% Inhibition 
น้อยกว่า 50%) อ าเภอลาดยาว มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดหยาบส่วนเหนือพื นดินของต้นย่านาง
ด้วยเฮกเซน คิดเป็นค่า IC50 เท่ากับ 4.27 mg/mL ส่วนสารสกัดคลอโรฟอร์ม  และสารสกัดเมทานอลไม่
สามารถคิดเป็นค่า IC50 ได้ (% Inhibition น้อยกว่า 50%) เมื่อเทียบกับสารมาตรฐาน Trolox มีฤทธิ์ต้าน
อนุมูลอิสระ    คิดเป็นค่า IC50 เท่ากับ 0.34 mg/mL แสดงดังตารางที่ 4.2 
 

 
 ภาพที ่4.1 โครมาโทแกรมของสารมาตรฐานโดยวธิี ABTS        ภาพที ่4.2 โครมาโทแกรมของสารมาตรฐานโดยวิธี DPPH 
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ตารางที ่4.2 ผลฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดหยาบและน  ามันหอมระเหยส่วนเหนือพื นดินต้น 
                 ย่านางโดยวธิี ABTS และ DPPH 

ตวัอยา่งยา่นาง 
IC50 (mg mL-1) 

สารสกดัหยาบ น  ามันหอมระเหย 
ABTS DPPH ABTS DPPH 

1. อ าเภอเมือง    

2.89 2.92 
Hexane extract  - 4.41 
Chloroform extract  - - 
Methanol extract  - 0.39 
2. อ าเภอตาคล ี   

3.00 2.96 
Hexane extract  - - 
Chloroform extract  - - 
Methanol extract  - 0.36 

3. อ าเภอบรรพตพสิยั   

2.53 2.51 
Hexane extract  2.94 4.28 
Chloroform extract  - 3.33 
Methanol extract  - - 
4. อ าเภอเกา้เลี ยว   

3.72 3.84 
Hexane extract  - - 
Chloroform extract  - 3.87 
Methanol extract  - - 
5. อ าเภอลาดยาว   

3.54 4.90 
Hexane extract  2.97 4.27 
Chloroform extract  - - 
Methanol extract  - - 
6. Trolox 0.35 0.34 0.35 0.34 

หมายเหตุ : % Inhibition Activity  50% Inactive,  50% Active (IC50 included) 
 
      4.1.3 การศกึษาฤทธิต์า้นมะเรง็ 
             ผลการศึกษาฤทธิ์ต้านมะเร็งของสารสกัดหยาบส่วนเหนือพื นดินของต้นย่านาง ในเขตพื นที่
จังหวัดนครสวรรค์ 5 อ าเภอ โดยเทียบกับสารมาตรฐาน Ellipticine Doxorubicin และ Tamoxifen  
พบว่า สารสกัดเฮกเซน  ในเขตอ าเภอเมือง มีฤทธิ์ต้านมะเร็งชนิด KB-Oral cavity cancer คิดเป็นค่า IC50 
เท่ากับ  41.14 µg/mL เมื่อเทียบกับสารมาตรฐาน Ellipticine และ Doxorubicin คิดเป็นค่า IC50 เท่ากับ 
1.20 µg/mL และ 0.68 µg/mL ตามล าดับ และมีฤทธิ์ต้านมะเร็งชนิด MCF7-Breast cancer  คิดเป็นค่า 
IC50 เท่ากับ 38.26 µg/mL  เมื่อเทียบกับสารมาตรฐาน Doxorubicin และ Tamoxifen คิดเป็นค่า IC50 
เท่ากับ 6.64 µg/mL และ 8.23 µg/mL ตามล าดับ ผลการศึกษาฤทธิ์ต้านมะเร็งของน  ามันหอมระเหยส่วน
เหนือพื นดินของต้นย่านาง ในเขตพื นที่จังหวัดนคร สวรรค์ 5 อ าเภอ พบว่า น  ามันหอมระเหยในเขตพื นที่
จังหวัดนครสวรรค์ 5 อ าเภอ มีฤทธิ์ต้านมะเร็ง แต่ไม่ถึง 50 % จึงไม่สามารถหาค่า IC50 ได้ แสดงดังตารางที่ 
4.3 
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ตารางที ่4.3 ผลฤทธิ์ต้านมะเร็งของสารสกัดหยาบและน  ามันหอมระเหยส่วนเหนือพื นดินต้นย่านาง 
ตัวอย่าง 

KB-Oral cavity cancer      MCF7-Breast cancer NCI-H187-Small cell lung cancer 
Activity  IC50 (µg/ml)     Activity   IC50 (µg/ml)     Activity     IC50 (µg/ml) 

 สารสกัดเฮกเซน       
1 อ าเภอเมือง      active      41.14      active      38.26     Inactive - 
2 อ าเภอตาคล ี     Inactive -    Inactive -     Inactive - 
3 อ าเภอบรรพตพิสัย     Inactive -    Inactive -     Inactive - 
4 อ าเภอเก้าเลี ยว     Inactive -    Inactive -     Inactive - 
5 อ าเภอลาดยาว     Inactive -    Inactive -     Inactive - 
 สารสกัดคลอโรฟอร์ม       
1 อ าเภอเมือง     Inactive - Inactive -     Inactive - 
2 อ าเภอตาคล ี     Inactive - Inactive -     Inactive - 
3 อ าเภอบรรพตพิสัย     Inactive - Inactive -     Inactive - 
4 อ าเภอเก้าเลี ยว     Inactive - Inactive -     Inactive - 
5 อ าเภอลาดยาว     Inactive - Inactive -     Inactive - 
 สารสกัดเมทานอล       
1 อ าเภอเมือง     Inactive - Inactive -     Inactive - 
2 อ าเภอตาคล ี     Inactive - Inactive -     Inactive - 
3 อ าเภอบรรพตพิสัย     Inactive - Inactive -     Inactive - 
4 อ าเภอเก้าเลี ยว     Inactive - Inactive -     Inactive - 
5 อ าเภอลาดยาว     Inactive - Inactive -     Inactive - 
 น  ามันหอมระเหย       
1 อ าเภอเมือง     Inactive -     Inactive -     Inactive - 
2 อ าเภอตาคล ี     Inactive -     Inactive -     Inactive - 
3 อ าเภอบรรพตพิสัย     Inactive -     Inactive -     Inactive - 
4 อ าเภอเก้าเลี ยว     Inactive -     Inactive -     Inactive - 
5 อ าเภอลาดยาว     Inactive -     Inactive -     Inactive - 
Ellipticine active      1.20     
Doxorubicin active      0.68 active 6.64 active         0.11 
Tamoxifen   active 8.23   

หมายเหตุ : % Inhibition Activity  50% Inactive,  50% Active (IC50 included) 
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      4.1.4 การศกึษาองคป์ระกอบทางเคมขีองน  ามนัหอมระเหย 
                ผลการศึกษาองค์ประกอบทางเคมีของน  ามันหอมระเหยส่วนเหนือพื นดินของต้นย่านาง ในเขต
พื นที่จังหวัดนครสวรรค์ 5 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอเมือง อ าเภอตาคลี อ าเภอบรรพตพิสัย อ าเภอเก้าเลี ยว และ
อ าเภอลาดยาว โดย GC-MS พบว่า มีสารประกอบ 6, 3, 4, 10 และ 14 ชนิด ตามล าดับ แสดงดังตารางที ่
4.4  
 
ตารางที ่4.4 องค์ประกอบทางเคมีของน  ามันหอมระเหยต้นย่านางในเขตจังหวัดนครสวรรค์   

ต้นย่านาง Peak Compound RT RA% References 
อ าเภอเมือง 1 

2 
3 
4 
5 
6 

Toluene 
(1S)-2,6,6-Trimethylbicyclo-hept-2-ene 
2,4-Decadienal 
Kaur-16-ene 
9,12-Octadecadienoic acid 
Oleic acid 

3.32 
6.76 
22.55 
49.05 
52.11 
52.28 

1.08 
17.87 
14.09 
5.37 
7.90 
13.21 

94 
96 
91 
98 
99 
98 

อ าเภอตาคลี 1 
2 
3 

2,4-Decadienal 
Butyl-9,12-octadecadienoate 
Squalene 

22.54 
61.21 
62.20 

37.83 
  7.91  
18.88 

91 
96 
93 

อ าเภอบรรพตพิสัย 1 
2 
3 
4 

Toluene 
9,12-Octadecadienoic acid 
2H-1-Benzopyran-6-ol 
Squalene 

3.33 
52.24 
58.14 
62.18 

1.19 
8.03 
27.31 
20.70 

91 
99 
99 
93 

อ าเภอเก้าเลี ยว 1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

Toluene 
2,4-Decadienal 
n-Hexadecanoic acid 
9,12-Octadecadienoic acid 
9,17-Octadecadienal 
Gamma-Tocopherol 
2H-1-Benzopyran-6-ol 
Butyl-9,12-octadecadienoate 
Squalene 
Vitamin E 

3.33 
22.55 
46.78 
52.07 
52.25 
53.85 
58.16 
61.21 
62.19 
65.96 

0.30 
3.77 
0.34 
1.67 
4.11 
1.88 
17.09 
3.11 
7.34 
53.71 

91 
90 
98 
99 
98 
99 
99 
95 
99 
99 

อ าเภอลาดยาว 1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 

2,4-Heptadienal 
2,4-Decadienal 
Triacetin 
Caryophyllene 
6,9- Heptadecadiene 
8-Heptadecene 
n-Hexadecanoic acid 
9,12-Octadecadienoic acid 
Decanedioic acid 
Gamma-Tocopherol 
2H-1-Benzopyran-6-ol 
Campesterol 
Stigmasterol 
Vitamin E 

8.92 
22.55 
23.60 
26.64 
36.48 
36.78 
46.82 
52.27 
53.01 
54.05 
58.26 
60.45 
65.08 
65.83 

0.04 
3.74 
6.03 
0.34 
0.27 
0.12 
0.34 
3.26 
4.27 
8.92 
4.66 
10.70 
11.11 
1.25 

90 
90 
90 
99 
98 
99 
98 
99 
95 
99 
99 
99 
99 
96 
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4.2 ขอ้วิจารณ ์
      การศึกษาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของน  ามันหอมระเหย และสารสกัดหยาบส่วนเหนือพื นดินของต้น
ย่านางด้วยวิธี ABTS และ DPPH พบว่า มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระทั งในน  ามันหอมระเหยและสารสกัดหยาบ 
ซึ่งสอดคล้องกับรายงานของ Ingkaninan et al. (2003)       กล่าวว่า ย่านางมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ   
การศึกษาฤทธิ์ต้านมะเร็งของสารสกัดหยาบส่วนเหนือพื นดินของต้นย่านาง พบว่า สารสกัดเฮกเซน  ในเขต
อ าเภอเมือง มีฤทธิ์ต้านมะเร็งชนิด KB-Oral cavity cancer และมีฤทธิ์ต้านมะเร็งชนิด MCF7-Breast 
cancer สอดคล้องกับรายงานของ (Susan et al. (2001) กล่าวว่า สารต้านมะเร็ง (Anticancer) มักจะเป็น
กลุ่มเดียวกับสารต้านอนุมูลอิสระ (Antioxidant)  การศึกษาองค์ประกอบทางเคมีของน  ามันหอมระเหย
ส่วนเหนือพื นดินของต้นย่านาง โดย GC-MS พบว่า มีสารประกอบของสารส าคัญคือ Kaur-16-ene, 
Squalene, Gamma-Tocopherol, Campesterol, Stigmasterol และ Vitamin E ซ่ึง Kaur-16-ene 
เป็นสารในกลุ่ม Diterpene สอดคล้องกับรายงานของ Tengchaisri et al. (1998) พบว่า สารสกัด 
triptolide (diterpene) จาก Tripterygium wilfordii มีฤทธิ์ ยับยั งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งท่อ
น  าดี  Squalene เป็นสารตั งต้นของ Cholesterol สอดคล้องกับรายงานของ Das et al. (2003) กล่าววา่ 
squalene มีฤทธิ์บรรเทาอาการปวด ลดอาการอักเสบ อาการบวมจากโรคไขข้อ ช่วยบ ารุงผวิและเส้นผม มีฤทธิ์
ต้านอนุมลูอิสระ Gamma-Tocopherol เป็นวิตามินอีที่มีชื่อทางเคมีว่า tocopherol มีหลาย isomer มี
ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ (http://writer.dek-d.com/pharjung /story/ viewlongc.php?id=161357&chapter=4/เข้าถึง
วันที่ 24 ตุลาคม 2557) Campesterol และ Stigmasterol เป็นสารในกลุ่ม Sterol มีคุณสมบัติต้านมะเร็ง 
(Atif et al., 2000) Vitamin E เป็นวิตามินที่ช่วยในการท างานของระบบต่างๆ ในร่างกาย และเป็นสาร
ต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยให้เซลล์ต่างๆ รอดพ้นอันตรายจากความเป็นพิษ และช่วยชะลอความแก่ได้ 
(http://thai-antiaging.blogspot.com/2012 /11/ e-vitamin-e.html /เข้าถึงวันที่ 24 ตุลาคม 2557) 

http://writer.dek-d.com/pharjung%20/story/%20viewlongc.php?id=161357&chapter=4
http://thai-antiaging.blogspot.com/2012%20/11/%20e-vitamin-e.html%20/
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บทที่ 5 
สรปุผลการวิจยัและข้อเสนอแนะ 

 
5.1 สรปุผลการวจิัย 
      5.1.1 การสกดัและการแยกสารให้บรสิทุธิ์  
             5.1.1.1 การสกัดสารสกดัหยาบสว่นเหนือพื นดนิของตน้ยา่นาง 
                       การสกัดสารสกัดหยาบส่วนเหนือพื นดินของต้นย่านางด้วยเฮกเซน (hexane)      คลอโร 
ฟอร์ม (chloroform) และเมทานอล (methanol) ในเขตพื นที่จังหวัดนครสวรรค์ 5 อ าเภอ พบว่า ในเขต
อ าเภอเก้าเลี ยวมีปริมาณสารสกัดหยาบส่วนเหนือพื นดินของต้นย่านางเมทานอลมากท่ีสุด  คิดเป็น % yield 
(w/w) เท่ากับ 77 % แสดงดังตารางที่ 4.1 
             5.1.1.2 การสกัดน  ามนัหอมระเหย (volatile oli) สว่นเหนอืพื นดนิของตน้ยา่นาง 
                      การสกัดน  ามันหอมระเหยส่วนเหนือพื นดินของต้นย่านางด้วยโดยวิธี hydrodistillation 
ในเขตพื นที่จังหวัดนครสวรรค์ 5 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอเมือง อ าเภอตาคลี อ าเภอบรรพตพิสัย อ าเภอเก้า
เลี ยว และอ าเภอลาดยาว พบว่า ในเขตอ าเภอตาคลีมีปริมาณน  ามันหอมระเหยส่วนเหนือพื นดินของต้น
ย่านางมากที่สุด  คิดเป็น % yield (w/w) เท่ากับ  27.8 % แสดงดังตารางที่ 4.1 
      5.1.2 การศกึษาฤทธิต์า้นอนมุลูอสิระ  
             5.1.2.1 การทดสอบดว้ยวธิี ABTS assay  
                       การศึกษาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของน  ามันหอมระเหย และสารสกัดหยาบส่วนเหนือ
พื นดินของต้นย่านางด้วยวิธี ABTS พบว่า น  ามันหอมระเหยในเขตอ าเภอบรรพตพิสัย มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ
มากที่สุด คิดเป็นค่า IC50 เท่ากับ 2.53 mg/mL การศึกษาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดหยาบในเขต
พื นที่จังหวัดนครสวรรค์ 5 อ าเภอ พบว่า ในเขตอ าเภอบรรพตพิสัย มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสารสกัด
หยาบส่วนเหนือพื นดินของต้นย่านางด้วยเฮกเซนมากท่ีสุด  คิดเป็นค่า IC50 เท่ากับ 2.94 mg/mL แสดงดัง
ตารางที่ 4.2 

             5.1.2.2 การทดสอบดว้ยวธิี DPPH radical scavenging assay 
                      การศึกษาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของน  ามันหอมระเหย และสารสกัดหยาบส่วนเหนือพื นดิน
ของ ต้นย่านางด้วยวิธี DPPH พบว่า น  ามันหอมระเหยในเขตอ าเภอบรรพตพิสัย มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระมาก
ที่สุด คิดเป็นค่า IC50 เท่ากับ 2.51 mg/mL การศึกษาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดหยาบในเขตพื นที่
จังหวัดนครสวรรค์ 5 อ าเภอ พบว่า ในเขตอ าเภอเมืองตาคลี มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดหยาบส่วน
เหนือพื นดินของต้นย่านางเมทานอลมากท่ีสุด  คิดเป็นค่า IC50 เท่ากับ 0.36 mg/mL แสดงดังตารางที่ 4.2 
      5.1.3 การศกึษาฤทธิต์า้นมะเรง็ 
             การศึกษาฤทธิ์ต้านมะเร็งของสารสกัดหยาบส่วนเหนือพื นดินของต้นย่านาง ในเขตพื นที่จังหวัด
นครสวรรค์ 5 อ าเภอ พบว่า สารสกัดเฮกเซน  ในเขตอ าเภอเมือง มีฤทธิ์ต้านมะเร็งชนิด KB-Oral cavity 
cancer คิดเป็นค่า IC50 เท่ากับ  41.14 µg/mL และมีฤทธิ์ต้านมะเร็งชนิด MCF7-Breast cancer  คิดเป็น
ค่า IC50 เท่ากับ 38.26 µg/mL การศึกษาฤทธิ์ต้านมะเร็งของน  ามันหอมระเหยส่วนเหนือพื นดินของตน้
ย่านาง ในเขตพื นที่จังหวัดนคร สวรรค์ 5 อ าเภอ พบว่า น  ามันหอมระเหยในเขตพื นที่จังหวัดนครสวรรค์ 5 
อ าเภอ มีฤทธิ์ต้านมะเร็ง แต่ไม่ถึง 50 % จึงไม่สามารถหาค่า IC50 ได้ แสดงดังตารางที่ 4.3 
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      5.1.4 การศกึษาองคป์ระกอบทางเคมขีองน  ามนัหอมระเหย 
              การศึกษาองค์ประกอบทางเคมีของน  ามันหอมระเหยส่วนเหนือพื นดินของต้นย่านาง ในเขตพื นที่
จังหวัดนครสวรรค์ 5 อ าเภอ พบว่า ในเขตอ าเภอลาดยาว มีสารประกอบมากท่ีสุดคือ 14 ชนิด แสดงดัง
ตารางที่ 4.4 
 
5.2 ขอ้เสนอแนะ 
 จากการทดลองนี  พบว่าพื นที่ท าการศึกษาตัวอย่างมีผลต่อองค์ประกอบทางเคมีของน  ามันหอม
ระเหย อาจมีสาเหตุจากความอุดมสมบูรณ์ของแต่ละพื นที่ ดังนั นควรมีการศึกษาในระดับต่อไปถึงสภาวะ
ของพื นที่มีผลต่อองค์ประกอบทางเคมีของน  ามันหอมระเหย เพ่ือประโยชน์ในระดับอุตสาหกรรมต่อไป 
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ผลผลติ 
 
1. ได้ข้อมูลองค์ประกอบทางเคมีของน  ามันหอมระเหยและสารสกัดจากต้นย่านาง   ในเขตพื นที่ศึกษา 
   จังหวัดนครสวรรค ์ 
2. ได้ข้อมูลฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ฤทธิ์ต้านมะเร็ง ของน  ามันหอมระเหยและสารสกัดต้นย่านางในพื นที่ 
   จังหวัดนครสวรรค์  
3. ผลการศึกษาปริมาณของน  ามันหอมระเหยและสารสกัดจากต้นย่านาง       ในเขตพื นที่จังหวัดนคร 
   สวรรค์ สามารถใช้เป็นแนวทางควบคุมคุณภาพยาเตรียมจากน  ามันหอมระเหย    และสารสกัดจาก 
   ต้นย่านาง ซึ่งมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ และฤทธิ์ต้านมะเร็ง     เพ่ือเป็นข้อมูลที่มีประโยชน์ในการวิจัย 
   ทางคลินิก และเพ่ือพัฒนาไปสู่การค้นพบยาตัวใหม่  
4. เป็นการเพ่ิมคุณค่าให้กับพืชสมุนไพรในท้องถิ่น โดยใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการพัฒนาเพ่ือ 
   สร้างมูลเพ่ิมของผลิตภัณฑ์สู่ระดับอุตสาหกรรมต่อไป 
5. การเผยแพร่ผลงานวิจัยสู่ชุมชนในท้องถิ่นในรูปสื่อสิ่งพิมพ์ 
6. การตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการ 
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รายงานสรปุการเงนิ ประจ าปงีบประมาณ 2557 
เลขทีโ่ครงการ 2557A16602020 

โครงการสง่เสริมการวิจยัในอดุมศึกษาและพัฒนามหาวทิยาลยัวจิยัแหง่ชาติ 
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

ชื่อ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรงุเทพ 
ชื่อโครงการ องคป์ระกอบทางเคม ีฤทธิ์ตา้นอนมุลูอสิระ ฤทธิ์ตา้นมะเร็ง และปริมาณของน  ามนั 
               หอมระเหย และสารสกดัจากตน้ยา่นางในเขตพื นทีจ่ังหวดันครสวรรค์ 
ชื่อหัวหน้าโครงการวิจัยผู้รับทุน ดร.ดวงสุรีย์ แสนสีระ 
รายงานในช่วงตั งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2557 
ระยะเวลาด าเนินกา…1…ปี…-…เดือน ตั งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2557 
รายจ่าย 
หมวด                                  งบประมาณ                  ค่าใช้จ่าย                     คงเหลือ 
                                         รวมทั งโครงการ              งวดปัจจุบัน                  (หรือเกิน) 
                                         250,000 บาท               ………………..                ……………….. 
ค่าตอบแทน                            75,000 บาท               ………………..                ……………….. 
ค่าจ้าง                                   17,840 บาท               ………………..                ……………….. 
ค่าวัสดุ                                 128,010 บาท               ………………..                ……………….. 
ค่าใช้สอย                                20,400 บาท               ………………..                ……………….. 
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (สาธารณูปโภค)         8,750 บาท               ………………..                ……………….. 
รวม                                     250,000 บาท 
จ านวนเงินที่ได้รับและจ านวนเงินคงเหลือ 
จ านวนเงินที่ได้รับ 
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ภาคผนวก ก 

พืชที่ใชใ้นการศึกษา 
 

1. ลักษณะทางพฤกษศาสตรข์องตน้ยา่นาง 

 
 
                ภาพที่ ก.1 ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของต้นย่านาง 
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ภาคผนวก ข 

น  ามันหอมระเหยต้นยา่นาง 
 

1. ลักษณะน  ามนัหอมระเหยตน้ย่านางในเขตอ าเภอเมอืง (1) อ าเภอตาคลี (2) 
    อ าเภอบรรพตพสิัย (3) อ าเภอเกา้เลี ยว (4) อ าเภอลาดยาว (5) 
 

 
 

                ภาพที ่ข.1 ลักษณะน  ามันหอมระเหยของต้นย่านางในเขตอ าเภอเมือง (1)  
                               อ าเภอตาคลี (2) อ าเภอบรรพตพิสัย (3) อ าเภอเก้าเลี ยว (4)  
                               อ าเภอลาดยาว (5) 
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ภาคผนวก ค 

โครมาโทแกรมของน  ามันหอมระเหยตน้ยา่นาง 
 

1. โครมาโทแกรมของน  ามนัหอมระเหยในพื นทีอ่ าเภอเมอืง 

  
                      ภาพที ่ค.1 โครมาโทแกรมของน  ามันหอมระเหยในพื นที่อ าเภอเมือง 

 
2. โครมาโทแกรมของน  ามนัหอมระเหยในพื นทีอ่ าเภอตาคล ี

 
                      ภาพที ่ค.2 โครมาโทแกรมของน  ามันหอมระเหยในพื นที่อ าเภอตาคลี 
 
 
 
 



37 
 

3. โครมาโทแกรมของน  ามนัหอมระเหยในพื นทีอ่ าเภอบรรพตพสิยั 

 
                      ภาพที ่ค.3 โครมาโทแกรมของน  ามันหอมระเหยในพื นที่อ าเภอบรรพตพิสัย 

 
4. โครมาโทแกรมของน  ามนัหอมระเหยในพื นทีอ่ าเภอเกา้เลี ยว 

 
                      ภาพที ่ค.4 โครมาโทแกรมของน  ามันหอมระเหยในพื นที่อ าเภอเก้าเลี ยว 
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5. โครมาโทแกรมของน  ามนัหอมระเหยในพื นทีอ่ าเภอลาดยาว 

 
                   ภาพที ่ค.5 โครมาโทแกรมของน  ามันหอมระเหยในพื นที่อ าเภอลาดยาว 
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                                           น  ามันเมล็ดเสาวรสที่ใช้เป็นส่วนผสมของโลชั่นถนอมผิว 
                                           พ.ศ. 2548 

        - หัวหน้าโครงการ : โครงการวิจัยเรื่อง  การวิเคราะห์ปริมาณสารส าคัญในวัชพืชวงศ์  
                                                Euphorbiaceae ด้วย HPLC (แบบเสนอโครงการวิจัย  

                                                       ทุนอุดหนุนวิจัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2551  
                                                       ส านักงานคณะกรรมการ วิจัยแห่งชาติ) 
 
 
 
 
 

 

mailto:vanmeechai@yahoo.co.th
mailto:duangsuree.s@rmutk.ac.th
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ผลงานตีพมิพเ์ผยแพร ่: 
1. Duangsuree Sanseera, Wirat Niwatananun, Boonsom Liawruangrath, Saisunee 

Liawruangrath, Aphiwat Baramee and Stephen G Pyne, Antimicrobial Activities of 
Various Medicinal Plant Extracts in Family Euphorbiaceae, Pure and Applied 
Chemistry International Conference 2010, 21st-23rd January 2010, 708-711, Ubon 
Ratchathani, Thailand  

2. Duangsuree Sanseera, Wirat Niwatananun, Boonsom Liawruangrath, Saisunee 
Liawruangrath, Aphiwat Baramee  and    Stephen G Pyne,  2012.  Chemical 
Composition and Biological Activities of the Essential Oil from Leaves of Cleidion 
javanicum Bl., Journal of Essential Oil Bearing Plants. 15 (2): 186-194. 

3. Duangsuree Sanseera, Wirat Niwatananun, Boonsom Liawruangrath, Saisunee 
Liawruangrath, Aphiwat Baramee,  Kongkiat Trisuwan and Stephen G Pyne, 2012. 
Antioxidant and Anticancer Activities from Aerial Parts of  Acalypha indica Linn, 
Chiang Mai University Journal of Natural Sciences. 11(2): 157-168. 

4. Duangsuree Sanseera, Wirat Niwatananun, Saisunee Liawruangrath, Aphiwat 
Baramee, Banyong Khantawa, Stephen G Pyne and Boonsom Liawruangrath, 2012. 
Comparison of Chemical constituents and antibacterial activities and antioxidant 
activities of the essential oil from leaves and fruits of Bridelia retusa (L.) A. Juss. 
Journal of Scientific & Industrial Research. 71 : 733-739. 

5. Duangsuree Sanseera, 2012. Chemical Constituents and Biological Activities of 
Some Euphorbiaceae, Ph.D. Thesis, Faculty of Pharmacy, Chiang Mai University, 
Thailand. 119 p. 
 

2. ผูว้จิยัรว่ม 
ชื่อ-นามสกุล : ผศ.ดร.กาญจนา ชินส าราญ        

          : Asst.Prof.Dr.Kanjana Chinsamran 
เลขหมายบัตรประจ าตัวประชาชน : 3250100512278 
ต าแหน่งปัจจุบัน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
หน่วยงานที่ติดต่อได้สะดวก :    
 สาขาวิชาชีววิทยา ภาควิชาวทิยาศาสตร์ 
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 
        2 ถนนนางลิ นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ  เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 
        โทร. 02-2879600 ต่อ 1193     email : kanjana.c@rmutk.ac.th       
ประวตัิการศกึษา : 

 ปริญญาตรี วท.บ. (ชีววิทยา) ม. ศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน 
    ปริญญาโท  วท.ม. (จุลชีววิทยาทางอุตสาหกรรม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
    ปริญญาเอก วท.ด. (เทคโนโลยีชีวภาพ) ม.เกษตรศาสตร์  
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สาขาวชิาการที่มคีวามช านาญพเิศษ : 
         สาขาชีววิทยา  จุลชีววิทยา และเทคโนโลยีชีวภาพ 
 
ประสบการณใ์นการท าวจิยั : 
         หวัหน้าโครงการ  
         - พ.ศ. 2544 : หัวหน้าโครงการวิจัย    เรื่องการศึกษาปัจจัยบางประการในการผลิตวุ้นสวรรค์ 
                         จากน  าอ้อย งบประมาณผลประโยชน์สะสมของ รม. พ.ศ. 2544. 
         - พ.ศ. 2554 : หัวหน้าโครงการวิจัย      เรื่องการใช้น  ามะพร้าวเป็นสารอาหารเสริมในกากน  า 
                           ตาลเพือ่ผลิตกรดโพรพิโอนิกโดยเชื อ  Propionibacterium acidipropionici  
                           ATCC 4965 งบประมาณแผ่นดิน  ปี 2554.   
         - พ.ศ. 2556 : หัวหน้าโครงการวิจัย    เรื่องการพัฒนาการผลิตเซลลูโลสจากแบคทีเรียในกาก  
                           น  าตาลโดยใช้น  ามะพร้าวเป็นสารอาหารเสริม   และการเติมสารที่ท าให้เกิดเจล 
                           งบประมาณแผ่นดิน  ปี 2556 (อยู่ระหว่างด าเนินการ)  

    - พ.ศ. 2556 : หัวหน้าโครงการวิจัย    เรื่องความหลากหลายของสัตว์ขาปล้องขนาดเล็กในดิน  
                     บริเวณสถานีวิจัย สิ่งแวดล้อมสะแกราช งบ สกอ. ปี 2556 (อยู่ระหว่างด าเนินการ)  

 
           ผู้วิจัยรว่ม  

      -พ.ศ. 2542 : โครงการวิจัย เรื่องการศึกษาความพึงพอใจของนายจ้างบัณฑิตวิทยาเขตพระ 
                       นครใต้   

           -พ.ศ. 2550 : ชุดโครงการวิจัยการส ารวจข้อมูลพื นฐาน     เพ่ือการพัฒนาหลักสูตรของคณะ 
                            วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
           -พ.ศ. 2552 : โครงการวิจัย เรื่องการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพด้านเทคโนโลยีและการจัดการ 
                            ความปลอดภัยของอาหาร   
          -พ.ศ. 2554 : โครงการวิจัย เรื่องการขับเคลื่อนระบบสมรรถนะสู่โรงงานอุตสาหกรรมอาหาร 
           -พ.ศ. 2556 : โครงการวิจัย  เรื่องการวิจัยกระบวนการพัฒนาทักษะการสืบค้นข้อมูลของนัก 
                            ศึกษาคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
                            มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 
 
ผลงานตีพิมพ์ : 

1. หัวหน้าโครงการวิจัยเรื่อง :    The Role of Lactic Acid Fermentation on Processing  
                                            and Properties of Sweet Potato and Cassava Starch.  
                                            In : Tomasik, P.,V.P.Yuryev and E.Bertoft (Editors).  
                                            2004. Starch: Progress in Structural studies,  
                                            Modification and Applications. Polish Society of 
                                            Food Technologists’,  Poland. 
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    2. ผู้วิจัยร่วมโครงการวิจัยเรื่อง :  Development of a standard protocol for the  
                                            Processing of high quality  sweetpotato  starch for 
                                            noodle production. In. Fuglie, K.O. and M. Hermann  
                                            (Editors).  2004.Sweet potato Post-Harvest 
                                          Research and Development in China. 
                                            Proceedings of an International Workshop  
                                            held in Chengdu, Sichuan,PR China, Nov. 7-8,  
                                            2001. Bogor, Indonesia: International Potato Center (CIP).    

3. หัวหน้าโครงการวิจัยเรื่อง :  การพัฒนาการผลิตแป้งฟลาวร์จากพืชบางชนิดในประเทศไทยและ 
                                     การศึกษาสมบัติบางประการด้านเคมี-ฟิสิกส์   และชีวภาพของแป้ง 
                                     ฟลาวร์ที่ผลิตได้    งบประมาณผลประโยชน์ มทร.กรุงเทพ ปี 2551 
                                     (น าเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการ    และตีพิมพ์ในวารสาร 
                                     วิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุร ปี 2554 ) 
 

3. ผูว้จิยัรว่ม 
ชื่อ-นามสกลุ  :  ผศ.ดร.วิเชียร  กีรตินิจกาล 
                    Asst.Prof.Dr.Vichien  Keeratinijakal 
หมายเลขประจ าตัวประชาชน : 3409700044816 
ต าแหน่งปัจจุบัน : ผู้อ านวยการศูนย์วิทยาการเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตรแห่งชาติ ส านักงาน 
                       อธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
หน่วยงานที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้สะดวก :  

             ศูนย์วิทยาการเทคโนโลยีชวีภาพทางการเกษตรแห่งชาติ ส านักงานอธิการบดี 
              มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
              50 ถ.พหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 
โทรศัพท ์: 0-2579-4956, 0-2579-2306, 0-2579-2308 E-mail address : agrvck@ku.ac.th 

ประวตัิการศกึษา : 
ป ี วุฒิการศึกษา สถานศึกษา ประเทศ 

1979 B.Sc. Agriculture (Honor) Kasetsart University, 
Bangkok 

Thailand 

1982 M.Sc. Plant Breeding Kasetsart University, 
Bangkok 

Thailand 

1990 Ph.D. Plant Breeding and Cytogenetics  Iowa State University, Iowa. U.S.A 
 
สาขาวชิาการที่มคีวามช านาญพเิศษ : สาขาสิ่งแวดล้อม 
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ประสบการณท์ีเ่กีย่วข้องกบัการบรหิารงานวจิยัทั งภายในและภายนอกประเทศ : 
1. ผู้อ านวยการแผนงานวิจัย 
   1.1  การรวบรวมการคัดเลือกพันธุ์และศึกษาการเขตกรรมพืชสมุนไพร    ได้รับงบอุดหนุนวิจัยจาก 
         สภาวิจัยแห่งชาติปี 2547  
   1.2 การคัดเลือกพันธุ์และศึกษาการเขตกรรมพืชสมุนไพร     ได้รับงบอุดหนุนวิจัยจากสภาวิจัยแห่ง 
        ชาติ ปี 2548   
    1.3 การคัดเลือกพันธุ์และศึกษาการเขตกรรมพืชสมุนไพร    ได้รับงบอุดหนุนวิจัยจากสภาวิจัยแห่ง 
         ชาติปี 2549   
    1.4  การรวบรวมพันธุ์และการเขตกรรมพืชสมุนไพร   ได้รับงบอุดหนุนวิจัยจากสภาวิจัยแห่งชาติปี  
          2550  
 
2. หัวหน้าโครงการวิจัย 
    2.1 ปีงบประมาณ 2547 : ทุนอุดหนุนวิจัยจากสภาวิจัยแห่งชาติ 

1) การใช้เทคนิค DNA microsatellite ในการหา marker เพ่ือตรวจสอบสาย
พันธุ์สมุนไพร  

2) ชนิดปุ๋ยและช่วงเวลาในการใส่ปุ๋ยที่เหมาะสมส าหรับการปลูกขมิ นชัน 
3) ระยะปลูกและชนิดปุ๋ยที่เหมาะสมของการปลูกขมิ นชัน 
4) ชนิดดินการใส่ปุ๋ย และสภาพแวดล้อมการปลูกท่ีเหมาะสมของขมิ นชัน 
5) ระยะปลูกและชนิดปุ๋ยที่เหมาะสมต่อการปลูกฟ้าทะลายโจร 
6) การเพ่ิมปริมาณต้นไพล (Zingiber montanum (Koen.) Theilade) และ

การชักน าให้เกิดเหง้าโดยการเพาะเลี ยงเนื อเยื่อ 
    2.2 ปีงบประมาณ 2548 : ทุนอุดหนุนวิจัยจากสภาวิจัยแห่งชาติ 

1) การคัดเลือกพันธุ์และศึกษาการเขตกรรมขมิ นชัน 
 

    2.3 ปีงบประมาณ 2549 : ทุนอุดหนุนวิจัยจากสภาวิจัยแห่งชาติ 
1) ความหนาแน่นในการปลูกและการคลุมแปลงปลูกขมิ นชัน 
2) ร่มเงาและระยะปลูกท่ีส่งผลต่อการให้ผลผลิตและปริมาณสาร 

Andrographolide ในสมุนไพรฟ้าทะลายโจร 
3) อิทธิพลของช่วงเวลาในการปลูกที่เหมาะสมต่อการปลูกฟ้าทะลายโจร 
4) การเพาะเลี ยงเนื อเยื่อกวาวเครือขาว 

    2.4 ปีงบประมาณ 2550 : ทุนอุดหนุนวิจัยจากสภาวิจัยแห่งชาติ 
1) ผลของชนิดท่อนพันธุ์และวัสดุคลุมแปลงปลูกต่อผลผลิตและ ปริมาณสารเคอร์

คูมินอยด์ของขมิ นชัน 
2) อายุเก็บเกี่ยวที่เหมาะสมในการผลิตฟ้าทะลายโจร 
3) การรวบรวมและจ าแนกกลุ่มสายพันธุ์ว่านชักมดลูก 

    2.5 ปีงบประมาณ 2551 : ทุนอุดหนุนวิจัยจากสภาวิจัยแห่งชาติ 
1)   การปรับปรุงพันธุ์ขมิ นชันต้านทานโรคเหี่ยวจากเชื อแบคทีเรีย 
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3. ผู้ร่วมวิจัย 
    3.1 ปีงบประมาณ 2551 : ทุนอุดหนุนวิจัยจากสภาวิจัยแห่งชาติ 

1)  อายุการเก็บเกี่ยวไพลที่เหมาะสม 
 

งานวจิยัที่ท าเสรจ็แลว้ :  
Keeratinijakal, V. and K.R. Lamkey.  1993.  Responses to reciprocal recurrent selection in 

BSSS and BSCB1 maize populations.  Crop Sci.  33: 73-77. 
Keeratinijakal, V. and K.R. Lamkey.  1993.  Genetic effects associated with reciprocal 

recurrent selection in BSSS and BSCB1 maize population.  Crop Sci.  33: 78-82. 
วเิชยีร กรีตนิจิกาล, สมวงษ์ ตระกูลรุ่ง และ สรัญญา วัชโรทัย.  2548.  การใช้เทคนิค DNA 

microsatellite ในการหา marker เพ่ือตรวจสอบสายพันธุ์สมุนไพร.  ใน รายงานการวิจัย การ
รวบรวมการคัดเลือกพันธุ์และศึกษาการเขตกรรมพืชสมุนไพร.  งบประมาณบูรณาการน าร่อง
ปีงบประมาณ 2547.  ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.    

วเิชยีร กรีตนิจิกาล, สมวงษ์ ตระกูลรุ่ง และ สรัญญา วัชโรทัย.  2548.  ชนิดและช่วงเวลาในการใส่ปุ๋ยที่
เหมาะสมส าหรับการปลูกขมิ นชัน.  ใน รายงานการวิจัย การรวบรวมการคัดเลือกพันธุ์และศึกษา
การเขตกรรมพืชสมุนไพร.  งบประมาณบูรณาการน าร่องปีงบประมาณ 2547.  ส านักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.    

 
วเิชยีร กรีตนิจิกาล, สมวงษ์ ตระกูลรุ่ง และ สรัญญา วัชโรทัย.  2548.  ระยะปลูก และชนิดปุ๋ยที่เหมาะสม

ของการปลูกขมิ นชัน.  ใน รายงานการวิจัย การรวบรวมการคัดเลือกพันธุ์และศึกษาการเขตกรรม
พืชสมุนไพร.  งบประมาณบูรณาการน าร่องปีงบประมาณ 2547.  ส านักงานคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ.    

วเิชยีร กรีตนิจิกาล, สมวงษ์ ตระกูลรุ่ง และ สรัญญา วัชโรทัย.  2548.  ชนิดดิน การใส่ปุ๋ย และสภาพแวด
ล้อการปลูกที่เหมาะสมของขมิ นชัน.  ใน รายงานการวิจัย การรวบรวมการคัดเลือกพันธุ์และศึกษา
การเขตกรรมพืชสมุนไพร.  งบประมาณบูรณาการน าร่องปีงบประมาณ 2547.  ส านักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.    

วเิชยีร กรีตนิจิกาล, สมวงษ์ ตระกูลรุ่ง และ สรัญญา วัชโรทัย.  2548.  ระยะปลูกและชนิดปุ๋ยที่เหมาะสม
ต่อการปลูกฟ้าทะลายโจร.  ใน รายงานการวิจัย การรวบรวมการคัดเลือกพันธุ์และศึกษาการเขต
กรรมพืชสมุนไพร.  งบประมาณบูรณาการน าร่องปีงบประมาณ 2547.  ส านักงานคณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาติ.    

วเิชยีร กรีตนิจิกาล.  2548.  การเพ่ิมปริมาณต้นไพล (Zingiber montanum (Koen.) Theilade) และการ
ชักน าให้เกิดเหง้าโดยการเพาะเลี ยงเนื อเยื่อ.  ใน รายงานการวิจัย การรวบรวมการคัดเลือกพันธุ์
และศึกษาการเขตกรรมพืชสมุนไพร.  งบประมาณบูรณาการน าร่องปีงบประมาณ 2547.  
ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.    

วเิชยีร กรีตนิจิกาล, โสภิดา ชดิชื่นเชย, ชัยมงคล ตะนะสอน, อารีย์รัตน์ ขุนภิบาล และ วัฒนา อาจวิชัย.  
2549.  การคัดเลือกพันธุ์และศึกษาการเขตกรรมขมิ นชัน  ใน รายงานการวิจัย การคัดเลือกพันธุ์
และศึกษาการเขตกรรมพืชสมุนไพร.  งบประมาณบูรณาการน าร่องปีงบประมาณ 2548.  
ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.    
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วเิชยีร กรีตนิจิกาล, โสภิดา ชดิชื่นเชย, ชลิดา เล็กสมบูรณ์, ชัยมงคล ตะนะสอน, อารีย์รัตน์ ขุนภิบาล, 
วัฒนา อาจวิชัย และนันทวรรณ ฉิมพลี.  2552.  การปรับปรุงพันธุ์ขมิ นชันต้านทานโรคเหี่ยวจาก
เชื อแบคทีเรีย  ใน รายงานการวิจัย การปรับปรุงพันธุ์และการเขตกรรมพืชสมุนไพร.  งบประมาณ
ปี 2551.  ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.    

โสภิดา ชิดชื่นเชย, วเิชยีร กรีตนิจิกาล, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, ชัยมงคล ตะนะสอน, อารีย์รัตน์ ขุนภิบาล, 
วัฒนา อาจวิชัย และนันทวรรณ ฉิมพลี.  2552.  อายุการเก็บเกี่ยวไพลที่เหมาะสม  ใน รายงาน
การวิจัย การปรับปรุงพันธุ์และการเขตกรรมพืชสมุนไพร.  งบประมาณปี 2551.  ส านักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.   

  
งานวจิยัที่ก าลงัท า : โครงการอายุการเก็บเก่ียวไพลที่เหมาะสม ในแผนงานการปรับปรุงพันธุ์และการ 
                          เขตกรรมพืชสมุนไพร ได้รับทุนอุดหนุนจากสภาวิจัยแห่งชาติ ปีงบประมาณ  
                          2553. 
 


