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 ตัวอย่างผลการด าเนินงานสนองพระราชด าริในกิจกรรมของ อพ.สธ. ของหน่วยงานที่ร่วม
สนองพระราชด าริ ในปีงบประมาณ 2558 

กิจกรรมที่ 4  กิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พันธุกรรมพืช 

ด ำเนินงำนโดยกองทัพอำกำศ 

 การติดตามสภาพอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์เพื่อใช้ในการเก็บเมล็ดพันธุ์ 
 การติดตามผลและวิเคราะห์ข้อมูลสภาพอุณหภูมิและความช้ืนสัมพัทธ์เพื่อใช้ในการเก็บเมล็ด
พันธุ์  ด าเนินการติดตามผลสภาพอุณหภูมิและความช้ืนสัมพัทธ์ในรอบปี และวิเคราะห์ผลเพื่อ
ก าหนดเวลาในการเก็บอากาศเย็นเข้าสู่ระบบเครื่องควบคุมห้องเย็น (ตู้ฉนวน) ในธนาคารเมล็ดพันธุ์ 
เครื่องควบคุมการท างานของห้องได้แก่การควบคุมค่าของอุณหภูมิและความช้ืนสัมพัทธ์ภายในห้อง 
ประกอบด้วยห้องละ 1 ชุด โดยมีหลักการท างานของการควบคุมอุณภูมิและความช้ืนสัมพัทธ์ อุณหภูมิ 
ต้ังค่าการท างานของเครื่องควบคุมอุณหภูมิปัจจุบันต้ังค่าการท างานอยู่ระหว่าง  12-15 0C ซึ่งหมายถึง 
เครื่องควบคุมจะให้พัดลมดูเอาความเย็นภายนอกพระมหาธาตุฯ เข้ามายังห้องเก็บเมล็ดพันธุ์เมื่อ
อุณหภูมิภายนอกพระมหาธาตุต่ ากว่าหรือเท่ากับ 12-15 0C ในขณะท่ีพัดลมดูอากาศเย็นภายนอกเข้าสู่
ภายในห้องเก็บเมล็ดพันธุ์และภายในห้องมีอุณหภูมิเท่ากับ 12-15 0C พัดลมดูอากาศจะหยุดการท างาน  
ในขณะท่ีสภาพอุณหภูมิภายในห้องเก็บเมล็ดพันธุ์เริ่มสูงขึ้นเกิน 12-15  0C และอุณหภูมิภายนอกห้อง
ต่ ากว่า 12-15 0C พัดลมดูดอากาศจะท าการดูดอากาศเย็นเข้าไปสู่ห้องเก็บเมล็ดพันธุ์จนกว่าอุณหภูมิใน
ห้องเท่ากับ 12-15  0C พัดลมจะหยุดดูดอากาศ ส าหรับอุณหภูมิภายนอกพระมหาธาตุสูงกว่า 12-15 0C 
พัดลมจะไม่ท างานหรือไม่ดูดอากาศเข้าสู่ห้องเก็บเมล็ดพันธุ์ ปัจจุบันทางคณะท างาน อพ.สธ. – ทอ. ได้
ด าเนินติดตามตรวจสอบข้อมูลการท างานและปรับปรุงการท างานของระบบเป็นระยะ ๆ  ความช้ืน
สัมพัทธ์ ต้ังค่าการท างานของเครื่องควบคุมความช้ืนสัมพัทธ์ภายในห้องเก็บเมล็ดพันธุ์ให้มีค่าระหว่าง 
40-60 % หมายถึง เครื่องควบคุมความช้ืนจะท างานดูดลดความช้ืนเมื่อภายในห้องมีความช้ืนเกิน 60 % 
และจะหยุดท างานเมื่อความช้ืนสัมพัทธ์ต่ ากว่า 40 % 
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แสดงเคร่ืองบันทึกข้อมูลอัตโนมัติ  

ด ำเนินงำนโดยองค์กำรสวนสัตว์ในพระบรมรำชูปถัมภ์ 

 การศึกษา วิจัย ทางด้านชีววิทยาโมเลกุลของพืชและสัตว์ (Plants Genetic and 
Animal Genetic) 

1. งานศึกษา DNA พืช 
 - โครงการศึกษาลายพิมพ์ดีเอ็นเอพืชวงศ์ขิงบางชนิด โดยเทคนิค RAPD (Random – 
amplified Polymorphic DNA) 
ผลการด าเนินงาน 
 ด าเนินการสกัดดีเอ็นเอจากพืชตะกูลขิง-ข่า ภายในศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง จ านวน
ท้ังส้ิน 7 ชนิด ได้แก่ ข่ากินใบ ขม้ิน มหาหงษ์ ไพลด า ข่าเล็ก ว่านสาวหลงและกระทือ เพื่อหาปริมาณดี
เอ็นเอท่ีได้มากท่ีสุดจากการสกัด 2 วิธี คือ สกัดด้วยดีเอ็นเอ ใช้วิธีดัดแปลงของ Doyle และ Doyle 
(1991) และการสกัดดีเอ็นเอด้วย innuPREP Plant DNA Kit ท้ังส้ินจ านวน 6 ชนิด ท้ังส้ิน 48 ตัวอย่าง 
พบว่า การสกัดด้วยด้วย innuPREP Plant DNA Kit ได้ให้ปริมาณดีเอ็นเอท่ีมากกว่า 
 

 
แสดงตัวอย่างของใบพืชในตระกูลขิง-ข่า 
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บดตัวอย่างพืชด้วยไนโตรเจนเหลว 

 

 
การสกัดด้วยดีเอ็นเอ ใช้วิธีดัดแปลงของ Doyle และ Doyle (1991) พบว่า ขม้ินและข่าเล็ก 

(แถบท่ี 2 และ 5) ให้ปริมาณดีเอ็นเอออกมาได้มากกว่าตัวอย่างชนิดอื่นๆ เมื่อเทียบกับ 
Lambda DNA Standard 

 

 
การสกัดดีเอ็นเอด้วย innuPREP Plant DNA Kit พบว่า ข่ากินใบ ขม้ิน มหาหงษ์ ไพลด า ข่าเล็ก 

ว่านสาวหลง (แถบท่ี 1- 7)  ให้ปริมาณดีเอ็นเอท่ีมากกว่ากระทือ (แถบท่ี 8) เมื่อเทียบกับ 
Lambda DNA Standard 

 
2. งานศึกษา DNA fingerprint สัตว์ 
 - โครงการศึกษาความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมของแย้ท่ีปล่อยคืนธรรมชาติ (Leiolepis 
belliana) ในพื้นท่ีโครงการ อพ.สธ.-ทร. อ.สัตหีบ และพื้นท่ีโครงการ อพ.สธ.- สวนสัตว์เปิดเขาเขียว อ.
ศรีราชา จ.ชลบุรี  
ผลการด าเนินงาน 
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 ด าเนินการสกัดดีเอ็นเอจากแย้ผีเส้ือ Leiolepis belliana  ในพื้นท่ีหมู่เกาะแสมสารท้ังส้ิน 34 
ตัวอย่าง สกัดดีเอ็นนเอด้วยวิธี FavoPrepTM  Tissue Genomic DNA Extraction kitz  จากนั้นน า
ตัวอย่างดีเอ็นท้ังหมดมาเพิ่มปริมาณด้วยปฏิกิริยาลูกโซ่ PCR (Polymorase Chain Reaction)  น ามา
การตรวจสอบปริมาณดีเอ็นเอโดยวิธีอิเล็คโตรโฟลีซิส พบว่าได้ให้ปริมาณดีเอ็นเอมากในทุกตัวอย่าง 
กระบวนการสุดท้ายอยู่ในขั้นตอนการส่ง Sequencing เพื่อการแปลรหัสพันธุกรรม 
 

 
แย้ผีเส้ือ (Leiolepis belliana ) 

 

 
การเก็บตัวอย่างเนื้อเยื่อในการน ามาสกัดดีเอ็นเอ 

 

 
ตรวจสอบคุณภาพและปริมาณดีเอ็นเอบน 0.4 % อะกาโรสเจล 
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ด ำเนินงำนโดยองค์กำรเภสัชกรรม 

 โครงการแปรรูปสมุนไพรคุณภาพเพื่อใช้ในโรงงาน 
วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 1. เพื่อสนองพระราชด าริในโครงการอนรุักษ์พันธกุรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 
 2. เพื่อเป็นแหล่งวัตถุดิบสมุนไพรท่ีได้คุณภาพเพื่อใช้ในโรงงานสารสกัดขององค์การเภสัชกรรม 
 3. เพื่อสร้างภาพพจน์ท่ีดีให้กับผลิตภัณฑ์ธรรมชาติขององค์การเภสัชกรรม ในเรื่องแหล่งวัตถุดิบ
แบบ GAP 
 4. เพื่อเป็นแปลงสาธิตและแหล่งเรียนรู้การผลิตวัตถุดิบสมุนไพรครบวงจร 
พื้นที่เป้าหมาย  
 โรงงานแปรรูปสมุนไพร พื้นท่ีองค์การเภสัชกรรม อ าเภอหนองใหญ่  จังหวัดชลบุรี 
เป้าหมาย 
 จ านวนชนิดของสมุนไพรท่ีแปรรูปไมน่้อยกว่า 5 ชนิดเป้าหมายเชิงคุณภาพวัตถุดิบสมุนไพรท่ี
ผลิตได้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพขององค์การเภสัชกรรม 
ผลการด าเนินงาน 
 แปลงพรมมิท่ีปลูกจ านวน 3 ไร่ในปี 2557  ท่ีได้เก็บเกี่ยวและแปรรูปต้ังแต่เดือนกรกฎาคม -
กันยายน 2557 และได้วัตถุดิบพรมมิแห้งจ านวน 750 กิโลกรัม    มีการเก็บเกี่ยวครั้ง(crop 1) เพิ่มใน
เดือนตุลาคม 2557 ได้วัตถุดิบพรมมิแห้งอีกจ านวน 700 กิโลกรัม รวมได้วัตถุดิบพรมมิ 1,450 กิโลกรัม 
หรือประมาณ 480กิโลกรัมต่อไร่ ซึ่งตรวจสอบแล้วว่ามีปริมาณสารส าคัญ คือ total saponin  1.2- 
1.8% และมีคุณสมบัติอื่นผ่านมาตรฐานท่ีก าหนด  นอกจากนี้ยังมีการเก็บเกี่ยวครั้งท่ีสอง (crop 2) ใน
เดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 2557 เพื่อศึกษาข้อมูล อีก 650 กิโลกรัม พบว่ามีสารส าคัญน้อยลง คือมี
ปริมาณสารส าคัญ คือ total saponin 0.8-1.1% 
 แปลงพรมมิท่ีปลูกจ านวน 3 ไร่ในเดือนพฤษภาคม 2558  ได้เก็บเกี่ยวและแปรรูปต้ังแต่เดือน
กรกฎาคม-กันยายน 2557 ได้วัตถุดิบพรมมิแห้งจ านวน 465 กิโลกรัมซึ่งทดสอบแล้วว่ามีปริมาณ
สารส าคัญ คือ total saponin  1.6- 2.0 % และมีคุณสมบัติอื่นผ่านมาตรฐานท่ีก าหนด  จะต้องมีการ
เก็บเกี่ยวและแปรรูปพรมมิในแปลงนี้เพิ่ม   รวมท้ังเก็บเกี่ยวแปรรูปพรมมิในแปลงท่ีปลูกในเดือน
สิงหาคม 2557 อีก 3ไร่โดยเริ่มเก็บเกี่ยวเมื่ออายุของพรมมิประมาณสามเดือนจ านวนชนิดของสมุนไพร
ท่ีแปรรูปในปี 2558 มีเพียงชนิดเดียวคือ พรมมิ  เนื่องจากผลิตภัณฑ์ “จีพีโอ พรมมิ ชนิดเม็ด”  ท่ีเริ่ม
วางตลาดในเดือนกันยายน 2557   มียอดขายดีกว่าประมาณการ  จึงมีความต้องการวัตถุดิบพรมมิ
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จ านวนมาก   ซึ่งพรมมิแห้งท่ีใช้ผลิตสารสกัดมาจากการปลูกเองเพื่อควบคุมว่าเป็นสายพันธุ์ท่ีได้รับมา
จากมหาวิทยาลัยนเรศวรและมีผลวิจัยแล้ว  
 

  
ภาพแสดง การตากพรมมิในโรงตากแสงอาทิตย์และการอบพรมมิในตู้อบ 

 
ด ำเนินงำนโดยกรมวิทยำศำสตร์บริกำร 

 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนือ่งมาจากพระราชด าริฯ สนองพระราชด าริโดยกรม
วิทยาศาสตร์บริการ 

วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 1. เพื่อร่วมสนองพระราชด าริในกิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากพันธุกรรมพืช 
 2. ศึกษาองค์ประกอบทางอาหารของผลมะเกี๋ยงและพืชอนุรักษ์  
 3. เพื่อส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือและการท างานในเชิงบูรณาการระหว่างหน่วยงานภายใน
ของรัฐและประชาชน 
 
ผลการด าเนินงาน 
 ด้านการวิเคราะห์ทดสอบส่วนประกอบของกรดไขมันของพืชอนุรักษ์ ท่ีเก็บจากพื้นท่ีปลูกใน
เขตวิจัยของโครงการ  อพ.สธ.  ในเขตภาคเหนือของประเทศไทยโดยโครงการวิทยาศาสตร์ชีวภาพเป็น
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบด าเนินการทดสอบตัวอย่างเมล็ดมะกิ๊ง (Hodosonia sp. รหัส HOD-001) และ
จัดท ารายงานผลส่งให้โครงการ อพ.สธ. รายการส่วนประกอบของกรดไขมันรวม 16 รายการ ได้แก่ กรด
ไมริสติก กรดปาล์มมิติก กรดปาล์มมิโตลีอิก กรดเฮพตะดีคาโนอิก กรดสเตียริก กรดโอลีอิก กรดไลโนลี



954 

 
อิก กรดไลโนลีนิก กรดอราชิดิก กรดไอโคซีโนอิก กรดบีฮีนิกกรดลิกโนซีริก ไขมันอิ่มตัว ไขมันไม่อิ่มตัว
ต าแหน่งเดียว ไขมันไม่อิ่มตัวหลายต าแหน่ง และไขมันทรานส์ 

 
ด ำเนินงำนโดยองค์กำรส่งเสริมกิจกำรโคนมแห่งประเทศไทย 

 โครงการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์โยเกิร์ตผสมมะเกี๋ยง 
วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 1.เพื่อพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์โยเกิร์ตผสมมะเกี๋ยงให้เป็นท่ียอมรับของผู้บริโภค 
 2.เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผลมะเกี๋ยงให้สามารถผลิตเชิงอุตสาหกรรมและจ าหน่ายเชิงพาณิชย์
ได้ 
 3.เพื่อเพิ่มความหลากหลายให้กับผลิตภัณฑ์โดยการเพิ่มรสชาติในการผลิตผลิตภัณฑ์โยเกิร์ต 
 
ผลการด าเนินงาน 
 มะเกี๋ยงเป็นผลไม้ตระกูลเบอร์รี่ไทยผลสุกมีสีม่วงแดงรสชาติเปรี้ยวฝาดมีคุณค่าทางโภชนาการ
สูงนิยมนามาบริโภคท้ังในรูปผลสดและผลิตภัณฑ์แปรรูปได้แก่น้ามะเกี๋ยงพร้อมด่ืมไวน์มะเกี๋ยงเนคตาร์
มะเกี๋ยงเป็นต้นมะเกี๋ยงจัดเป็นพืชในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ซึ่งกาลังส่งเสริมให้มีการปลูกและอนุรักษ์พันธุ์พืชนี้
ไว้กอปรกับองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) ได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์
โดยเลือกพัฒนาจากผลมะเกี๋ยงตามแผนการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของอ.ส.ค. ปีงบประมาณ 2557-
2559 มีนโยบายให้พัฒนาผลิตภัณฑ์โยเกิร์ตผสมผลไม้ตามฤดูกาลเพื่อสุขภาพสร้างความหลากหลายและ
ตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคท่ีมีแนวโน้มบริโภคอาหารที่มีประโยชน์ใส่ใจสุขภาพและมีความ
แปลกใหม ่
 การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์โยเกิร์ตผสมมะเกี๋ยง (Yoghurt with Makiang) มีวัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์โยเกิร์ตผสมมะเกี๋ยงให้เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคสามารถผลิตเชิงอุตสาหกรรม
เพิ่มความหลากหลายให้กับผลิตภัณฑ์โยเกิร์ตและจาหน่ายเชิงพาณิชย์ได้โดยงานวิจัยศึกษา  1.) ระดับ
ความสุกของผลมะเกี๋ยง 2.) ปริมาณน้าตาลสาหรับทาเนื้อมะเกี๋ยงเช่ือมท่ีร้อยละ 30, 35, 40 และ45 3.) 

   
 ตัวอย่างผลมะก๊ิง  
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การให้ความร้อนในการฆ่าเช้ือ 4.) อัตราส่วนของโยเกิร์ตต่อเนื้อมะเกี๋ยงเช่ือมท่ีเหมาะสมและ 5.) อายุ
การเก็บรักษาผลิตภัณฑ์โยเกิร์ตผสมมะเกี๋ยงผลการทดลองพบว่าสูตรที่ได้รับการยอมรับมากท่ีสุดจะต้อง
ใช้เนื้อมะเกี๋ยงจากผลมะเกี๋ยงสุกลักษณะสีม่วงด าเนื้อนิ่มไม่หยาบกระด้างและใช้ปริมาณน้าตาลทรายใน
การเช่ือมร้อยละ 35 ของส่วนผสมท้ังหมด (ส่วนผสมในการทาเนื้อมะเกี๋ยงเช่ือมได้แก่น้ า, เนื้อมะเกี๋ยง, 
น้ าตาลทราย, เพคติน) ใช้อุณหภูมิในการฆ่าเช้ือ 80-85 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 20 นาทีอัตราส่วน
โยเกิร์ตต่อเนื้อมะเกี๋ยงเช่ือมท่ีเหมาะสมในผลิตภัณฑ์ 1 ถ้วยคือโยเกิร์ต 104-106 กรัมต่อเนื้อมะเกี๋ยง
เช่ือม 14-16 กรัมโดยได้รับการยอมรับจากผู้บริโภคร้อยละ 78.6 จากผู้ทดสอบ 150 คนคุณภาพ
มาตรฐานของโยเกิร์ตผสมมะเกี๋ยงอายุการเก็บรักษา 15 วันท่ีอุณหภูมิ 4-8 องศาเซลเซียสไม่พบน้ าแยก
ช้ัน (Syneresis) เมื่อคนโยเกิร์ตและมะเกี๋ยงให้เข้ากันโยเกิร์ตจะมีสีชมพูม่วงและมีช้ินเนื้อมะเกี๋ยง
สามารถเค้ียวได้คุณภาพทางด้านเคมีพบว่าค่าปริมาณของแข็งท่ีละลายน้ าได้ท้ังหมดหรือ  Total 
Soluble Solid เท่ากับ 19oBrix , ค่าพีเอชเท่ากับ 4.09 , ค่าความเป็นกรดเท่ากับ 0.85% คุณภาพ
ทางด้านจุลินทรีย์พบว่าปริมาณจุลินทรีย์ท้ังหมด 127x105cfu/g , ปริมาณยีสต์และเช้ือราน้อยกว่า 
1x101 cfu/g , ปริมาณโคลิฟอร์มน้อยกว่า 1x101 cfu/g และปริมาณแบคทีเรียชนิดE.coliน้อยกว่า 
1x101 cfu/g 
 

 
ภาพแสดง  แสดงลักษณะเนื้อมะเกี๋ยงเช่ือมสูตรที่ได้รับการคัดเลือก 
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ด ำเนินงำนโดยจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 

 บทบาทของพรอพอลิสผึ้งพนัธุ ์  Apis mellifera ต่อการตายของเซลล์มะเร็งเต้านม      
BT-474 

บทน า   
 ผลิตภัณฑ์ของผ้ึงมีหลายชนิด ได้แก่ น้ าผ้ึง นมผ้ึง เกสรผ้ึง ไขผ้ึง พิษผ้ึงและพรอพอลิส ในส่วน
ของฤทธิ์ทางชีวภาพ พบว่าพรอพอลิสมีฤทธิ์ทางชีวภาพหลาย ๆ ชนิดท่ีน่าสนใจ จึงนิยมน ามาใช้ในทาง
การแพทย์แผนโบราณ องค์ประกอบทางเคมีและคุณสมบัติต่าง ๆ ของพรอพอลิสขึ้นอยู่กับสภาพทาง
ภูมิศาสตร์ ชนิดของผ้ึง ชนิดของพืชอาหาร เป็นต้น โดยท่ัวไปพรอพอลิสมีลักษณะเป็นยางเหนียวมีสี
น้ าตาลเข้ม พรอพอลิสท่ีได้จากต้น  Poplar (Populus nigra L.) ประกอบด้วย ยางจากพืช (50%), ไข 
(30%), น้ ามัน (10%), เกสรดอกไม้ (5%) และองค์ประกอบอื่น ๆ (5%)  
 พรอพอลิสมีฤทธิ์ทางชีวภาพหลาย ๆ ชนิด เช่น ฤทธิ์ต้านแบคทีเรีย ฤทธิ์ต้านไวรัส ฤทธิ์ต้าน
การอักเสบ และฤทธิ์ต้านออกซิเดชัน ซึ่งพบว่าท้ังสารสกัดอย่างหยาบและสารประกอบมีฤทธิ์ท่ีดีท้ังสอง
ชนิด และให้ผลท่ีดีท้ังในระดับ in vitro หรือ in vivo ยกตัวอย่างเช่น หนู mice  เพศผู้แบบ BALB/c 
ได้รับสารสกัดอย่างหยาบด้วยเอทานอล (CEE) ของ Brazillian green propolis (200 mg/kg ของ
น้ าหนักตัว) เป็นเวลา 3 วัน ผลพบว่าหนูมีระบบภูมิคุ้มกันท่ีดีขึ้น มีการแสดงออกของยีน Toll-like 
receptor (TLR)-2 และ TLR-4 ท่ีสูงขึ้น และมีการสร้าง Pro-inflammatory interleukin (IL)-1 และ 
IL-6 ท่ีมากขึ้นใน Macrophages และ Spleenocyte cells นอกจากนี้ยังพบว่าพรอพอลิสท าให้มีการ
แสดงออกของ TLR-4 และกลุ่มของ Differentiation (CD) 80 ใน Human monocytes และเพิ่ม

ระดับการแสดงออกของ Tumor necrosis factor (TNF)- และ IL-10 ในลักษณะท่ีแปรผันตามความ
เข้มข้นของสาร ถ้า TLR-4 ถูกยับยั้ง ผลพบว่าการผลิต Cytokine จะลดลง  
 พรอพอลิสมีสารประกอบทางเคมีอยู่ประมาณ 50 ชนิด ซึ่งส่วนใหญ่เป็นพวก Polyphenolic, 
flavonoids และ Fatty acids ยกตัวอย่างเช่น Baccharin ท่ีแยกได้จาก Brazillian propolis สามารถ
ยับยั้ง Aldo-keto reductase 1C3 (AKR1C3) ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับการด้ือยา Castration ของ 
Prostate cancer นอกจากนี้ยังพบว่า ในหนู Mice ซึ่งได้รับ Caffeic acid phenethyl ester (CAPE) 
ซึ่งเป็นสารประกอบท่ีส าคัญในพรอพอลิส ท่ีมีความเข้มข้น 5 µM/kg โดยวิธี Intraperitoneal 
injection สามารถอาการกังวลลงได้ พบว่ามีการเกิด p38MAPK phosphorylation ท่ีลดลง ซึ่งส่งผล
ให้เกิดการท างานของ Glucocorticoid receptor ท่ีมากขึ้น  
 Propoelix™ ซึ่งเป็นสารสกัดด้วยน้ าของพรอพอลิสใช้รักษาผู้ป่วยท่ีเป็นไข้เลือดออกได้ดี  
ผู้ป่วยจ านวน 63 คน ท่ีได้รับ . Propoelix™ ขนาด 200 mg/แคปซูล จ านวน 2 แคปซูล จ านวน 3 ครั้ง
ต่อวัน เป็นเวลา 7 วัน จะฟื้นไข้ได้เร็วอย่างมีนัยส าคัญในวันท่ี 3 และวันท่ี 6 ตามล าดับ   
 มีการรายงานถึงกลไกในระดับโมเลกุลของสารประกอบทางเคมีในพรอพอลิส ยกตัวอย่างเช่น 
CAPE (25 µM) สามารถชักน า Apoptosis ใน HeLa cervical cancer cell line (ME 180) หลังเล้ียง
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ร่วมกันเป็นระยะเวลา 8 ช่ัวโมง และชักน า Cell cycle arrest ท่ีระยะย่อย S และ G2/M subphases, 
พบการแสดงออกท่ีสูงขึ้นของ E2F-1 target gene, cyclin A, cyclin E, apoptosis protease 
activating of factor-1 (Apaf-1) และ Myeloid leukemia cell differentiation protein (Mcl-1) 
แต่มีการแสดงออกของ Cyclin B ท่ีลดลง 
 นอกเหนือจากนี้ ยังพบว่า Chrysin สามารถลดระดับของ Pro-inflammatory cytokines IL-

1β และ IL-6 ในน้ าเลือดในหนู Rat ท่ีมีอาการของ Type 2 diabetic โดยการชักน าด้วยอาหารท่ีมี

ไขมันสูง / streptozotocin เนื่องจาก Pro-inflammatory cytokines ซึ่งรวมถึง TNF-α มีบทบาท
ส าคัญต่อการต้าน Insulin resistance และการตอบสนองทางการอักเสบ, chrysin จึงเป็นเป้าหมาย
ใหม่ในการใช้รักษา Type 2 diabetes  
 คาร์ดานอล ซึ่งเป็นสารประกอบ Phenolic มักพบใน Cashew tree (Anacardiaceae) 
family ถูกรายงานการค้นพบมาก่อนหน้านี้แล้วในพรอพอลิสของผ้ึงพันธุ์ Apis mellifera มีฤทธิ์ในการ
ต้านการอักเสบ ต้านแบคทีเรีย และต้านออกซิเดชัน แต่อย่างไรก็ตามบทบาทการท างานในระดับ
โมเลกุลยังไม่มีการรายงานถึง ในงานวิจัยนี้ เลือกใช้ BT-474 cell line ซึ่งเป็นมะเร็งเต้านมเป็นต้นแบบ
ในการศึกษา เนื่องจากเป็นสาเหตุการตายของผู้หญิงไทยในระดับต้น ๆ  

เนื่องจากคาร์ดานอลไม่สามารถหาซื้อได้ตามท้องตลาด ในการทดลองนี้จึงต้องท าการสกัด
บริสุทธิ์เอง ตามวิธีท่ีเคยรายงานมาแล้วก่อนหน้านี้ ในงานวิจัยนี้ให้ความส าคัญกับการเปล่ียนแปลงทาง
สัณฐานวิทยาซึ่งสังเกตได้โดยใช้กล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสง ศึกษา Cytotoxic activity โดยใช้ 3-(4,5-
dimethyl-thiazol-2-yl)2,5-diphenyl-tetrazolium bromide (MTT) assay และการเกิด Cell 
cycle arrest, apoptosis และ Necrosis ด้วยวิธี Flow cytometric analysis ร่วมกับการย้อมเซลล์
ด้วยสี Annexin V และ Propidium (PI) พร้อมกับดูการเปล่ียนแปลงการแสดงออกของยีนท่ีเกี่ยวข้อง
กับการตายของเซลล์และวัฏจักรของเซลล์โดยใช้เทคนิค Quantitative reverse transcriptase 
polymerase chain reaction (qRT-PCR) และ Western blot analyses และท้ายสุดได้มีการเสนอ
กลไกในระดับโมเลกุลของการท างานของคาร์ดานอลท่ีมีต่อ BT-474 cell line  

 
วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 1. ศึกษาฤทธิ์ของพรอพอลิสของผ้ึงพันธุ์ที่มีต่อการยับยั้งการเพิ่มจ านวนของเซลล์มะเร็งเต้านม 
BT-474 
 2. การตรวจสอบรูปแบบการตายของเซลล์มะเร็งเต้านม BT-474 พร้อมท้ังระยะในวัฏจักรของ
เซลล์ท่ีถูกยับยั้งด้วยพรอพอลิส 
 3. ศึกษากลไกของพรอพอลิสในการยับยั้งเซลล์มะเร็งเต้านม BT-474  
 
 



958 

 
วิธีด าเนินการวิจัย และแผนการปฏิบัติงาน  
 การเก็บตัวอย่าง 
 ท าการเก็บพรอพอลิสของผ้ึงพันธุ์จากจังหวัดน่าน แล้วท าการห่อด้วยแผ่นอลูมิเนียมฟอยล์เพื่อ
ป้องกันแสง เก็บรักษาท่ีอุณหภูมิ -20 oC 
  

การสกัดบริสุทธิ์พรอพอลิส 
 การสกัดด้วยตัวท าละลายแบบแยกส่วน 
 น าพรอพอลิส (90 กรัม) มาละลายใน  400 มล. ของ 80% (v/v) เมทานอล เขย่าท่ี 100 รอบ
ต่อนาที, 15 oC, เป็นเวลา 18 ช่ัวโมง แล้วท าการปั่นเหวี่ยงท่ี 4930 g, 20 oC เป็นเวลา 15 นาที น าส่วน
ใสไปท าการระเหยโดยใช้ Rotary evaporator (Buchi rotavapor R-114) เมื่อแห้งจะได้ Crude 
MeOH extract (CME) น าตะกอนมาผสมกับ 400 มล. ของ Dichloromethane (CH2Cl2) แล้วเขย่า
ต่อท่ี 100 รอบต่อนาที, 15 oC, เป็นเวลา 18 ช่ัวโมง แล้วท าการปั่นเหวี่ยงท่ี 4930 g, 20 oC เป็นเวลา 
15 นาที เก็บส่วนใสแล้วน ามาท าการระเหยโดยใช้ Rotary evaporator เมื่อแห้งจะได้ Crude CH2Cl2 
extract (CDE) ต่อจากนั้นน าตะกอนไปละลายใน 400 มล. ของ Hexane, เขย่าท่ี 100 รอบต่อนาที, 
15 oC, เป็นเวลา 18 ช่ัวโมง หลังจากการปั่นเหวี่ยงท่ี 4930 g, 20 oC เป็นเวลา 15 นาที น าส่วนใสไป
ระเหยโดยใช้ Rotary evaporator เมื่อแห้งจะได้ Crude hexane extract (CHE), น า CME, CDE 
และ CHE ไปช่ัง สังเกตลักษณะท่ีได้ แล้วน าไปตรวจสอบ Antiproliferative activity และเก็บรักษาไว้
ในท่ีมืด ท่ี -20 oC 
   
 โครมาโตกราฟี 
 Quick column chromatography 
 ท าการบรรจุ silica gel 60 G (0.063-0.2 mm) ลงใน Sintered glass (ขนาดความจุ 250 
มล.) ใช้ปั๊มสูญญากาศในการช่วยอัดเจลให้แน่น ผสม Crude extract กับ Silica gel 60 จนกระท่ังผสม
เป็นเนื้อเดียวกันและไม่เหนียว ต่อจากนั้นน าของผสมไปวางทางด้านบนของคอลัมน์ วางช้ินกระดาษ
กรอง (Whatman, 110 mm in Ø) บนของผสม หลังจากนั้นวางส าลีทางด้านบนของกระดาษกรอง 
เติม 1.5 ลิตรของตัวท าละลายต่อไปนี้ (500 มล. / ครั้ง, 3x) hexane 25% (v/v) , CH2Cl2 -hexane 
50% (v/v), CH2Cl2 - hexane 75% (v/v), CH2Cl2 100% (v/v), MeOH - CH2Cl2 4% (v/v), และ 
MeOH - CH2Cl2 30% (v/v) ลงในคอลัมน์ตามล าดับ เก็บ Fractions, สังเกตรูปแบบของสารประกอบ
ทางเคมีของทุก Fractions ด้วย Thin layer chromatography (TLC), น า Fraction ท่ีมีรูปแบบบน 
TLC ท่ีเหมือนกันมารวมกัน แล้วน าไประเหยและช่ังนน้ าหนัก บันทึกลักษณะของสารท่ีได้ แล้วน าไป
ตรวจสอบ Antiproliferative activity ด้วย MTT assay  
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 Adsorption chromatography 
 น า Silica gel 60 (90 กรัม) มาผสมกับ Hexane (250 มล.) บรรจุลงในคอลัมน์ แล้วน า 
Fraction ท่ีมีฤทธิ์จาก Quick column chromatography มาผสมกับ Silica gel 60 (5-7 กรัม) 
จนกระท่ังของผสมไม่เหนียว ปล่อยท้ิงไว้ให้แห้งท่ีอุณหภูมิห้อง แล้วน าไปบรรจุลงบนด้านบนของคอลัมน์ 
คลุมด้วยส าลี ท าการชะด้วย 500 มล. ของ 100% (v/v) hexane, 50% (v/v) CH2Cl2-hexane, 75% 
(v/v) CH2Cl2-hexane และ 100% (v/v) MeOH ตามล าดับ เก็บ Fractions (ขนาด 2.5 ml) แล้ว
ตรวจสอบรูปแบบขององค์ประกอบทางเคมีแต่ละ Fraction โดย TLC, จากผลบน TLC plate, น า 
Fraction ท่ีมี Cardanol มารวมกัน แล้วท าการระเหย ช่ังสารที่ได้  

 
 Thin layer chromatography (TLC) 

ใช้วิธีนี้เพื่อตรวจสอบความบริสุทธิ์ของตัวอย่าง ท าการตัด TLC plate (a silica coated 
plate, Merck) ให้มีขนาด 5 ×5 cm2 ขีดเส้นทางด้านล่างของแผ่นโดยให้สูงจากขอบล่างขึ้นมา 0.5 ซม. 
ด้วยดินสอ ใช้ Capillary tube ถ่ายสารตัวอย่างลงบนเส้นท่ีขีด โดยให้มีลักษณะเป็นจุด ถ้าตัวอย่าง
เหนียวข้นเกินไป ก็สามารถละลายตัวอย่างได้ด้วยตัวท าละลาย จากนั้นจุ่ม TLC plate ลงใน Solvent 
chamber, โดยใช้ 100% (v/v) CH2Cl2 เป็น Mobile phase, เมื่อองค์ประกอบทางเคมีเคล่ือนท่ีเกือบ
ถึงด้านบนของ TLC plate ก็ท าการดึงแผ่นออกจาก Chamber, ท้ิงไว้ให้แห้งท่ีอุณหภูมิห้อง สังเกต
รูปแบบขององค์ประกอบทางเคมีบน TLC plate ภายใต้รังสี U.V. 
 
 การพิสูจน์โครงสร้างของสาร 
 ท าการวิเคราะห์โครงสร้างทางเคมีขององค์ประกอบใน Fraction ท่ีมีฤทธิ์และบริสุทธิ์ด้วย 
Mass Spectrometry (MS)  

 
 การเล้ียงเซลล์มะเร็งและวัดอัตราการเจริญของเซลล์มะเร็ง 
 Cell culture 
 ได้รับ Breast cancer BT-474 cell line (ATCC no. HTB 20) มาจากสถาบันวิจัย
เทคโนโลยีชีวภาพและพันธุวิศวกรรมพันธุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แล้วท าการเล้ียงในอาหาร 
Roswell Park Memorial Institute (RPMI) 1640 ท่ีมี 5% (v/v) fetal calf serum (FCS), ท าการ 
Seed cells โดยท าการย้าย 1 x 105 เซลล์ลงใน 5 มล. ของอาหารท่ีอยู่ในฟลาสก์ขนาด 25-cm2 แล้ว
ท าการบ่มท่ี 37 oC ท่ีมี 5% (v/v) CO2 ท าการ Re-passage เมื่อความหนาแน่นของเซลล์ 
(Confluency) ถึง 70-80%  
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 Cytotoxicity test  
 ใช้ 3-(4,5-dimethyl-thiazol-2-yl)2,5-diphenyl-tetrazolium bromide (MTT) assay 
เป็นตัวตรวจสอบ ท าการ Seed BT-474 cell line (5x103 เซลล์ใน 200 µl ของอาหาร) ลงในแต่ละ
หลุมของ 96 well plate ท าการบ่มท่ี 37 oC ท่ีมี 5% (v/v) CO2 เป็นเวลา 24 ช.ม. ท าการละลาย 
Cardanol ด้วย Dimethylsulfoxide (DMSO) เพื่อเป็น Stock concentration, หลังจากนั้นใส่ 2 µl 
ของ Cardanol ลงไปใน 
แต่ละหลุมโดยให้มีความเข้มข้นสุดท้ายเป็น 100, 10, 1, 0.1, 0.01, และ 0.001 µg/ml, ตามล าดับ ใช้ 
DMSO (2 µl / หลุม) เป็นตัวควบคุม บ่มเซลล์ต่ออีก 72 ช่ัวโมง หลังจากนั้นเติม 10 µl ของ 5 mg/ml 
ของ MTT solution ลงไปในแต่ละหลุม แล้วบ่มต่ออีก 4 ช่ัวโมง หลังจากนั้นท าการย้ายสารละลายออก 
เติมสารละลายท่ีประกอบด้วย 150 µl ของ DMSO และ 25 µl ของ 0.1 M glycine ลงไปในแต่ละ
หลุมเพื่อละลาย Formazan crystal, ท าการวัดค่าการดูดกลืนแสงท่ี 540 nm โดยใช้ Microplate 
reader, แล้วค านวณหาเปอร์เซ็นต์ของการอยู่รอดของเซลล์ โดยค านวณจากสูตรต่อไปนี้  
 

เปอร์เซ็นต์ของการอยู่รอดของเซลล์ =  (
ค่าการดูดกลืนแสงของตัวอย่าง

ค่าการดูดกลืนแสงของตัวควบคุม
) × 100 

 
 ท้ังนี้ก าหนดให้การอยู่รอดของเซลล์ในกลุ่มควบคุมมีเปอร์เซ็นต์การอยู่รอดเป็น 100%, ท าการ
วาดกราฟโดยก าหนดให้แกน Y แสดงเปอร์เซ็นต์การอยู่รอดของเซลล์ และแกน X แสดงความเข้มข้น
ของ Cardanol, ท าการลากเส้นในแนวนอนจากต าแหน่งของ 50% บนแกน Y จนกระท่ังถึงเส้นกราฟ 
แล้วลากเส้นกราฟลงมาในแนวต้ังจนสัมผัสแกน X, จุดตัดบนแกน X แสดงค่า IC50 value ของ 
Cardanol  
 
 Growth curve  
 ท าการเตรียม Untreated BT-474 cells และ Treated BT-474 cells (โดยใช้ความเข้มข้นท่ี
ค่า IC50 value), ใช้ MTT assay เพท่อตรวจสอบผล ท าการวัดค่าการดูดกลืนแสงท่ี 540 nm ทุก ๆ 1, 
2, 3, 5, และ 7 วัน วาดกราฟท่ีแสดงเปอร์เซนต์การอยู่รอดของเซลล์ (แกน Y) และเวลา (แกน X) ท า
การเปรียบเทียบแนวโน้มของเส้นกราฟระหว่างตัวอย่างและตัวควบคุม ท าการทดลอง 3 ซ้ า  
 
 สัณฐานของเซลล์   
 เตรียมเซลล์ 3 กลุ่ม (2 x 105 เซลล์/มล.) กลุ่มท่ี 1 คือ ตัวควบคุม กลุ่มท่ี 2 เซลล์ท่ีเล้ียงร่วมกับ 
30 µg/ml ของ Cardanol และกลุ่มท่ี 3 เซลล์ท่ีเล้ียงร่วมกับ 0.5 µg/ml ของ Doxorubicin (Positive 
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control), สังเกตสัณฐานของเซลล์ในทุกกลุ่ม ทุก ๆ ระยะการบ่มท่ี 0, 24, 48, และ 72 ช.ม. โดยใช้ 
Inverted microscope (Ziess) ท่ีเช่ือมต่อกับ Digital camera (Cannon EOS 7D)  
  
 การตรวจสอบ Apoptosis และ Necrosis  
 ท าการเล้ียง BT-474 cells (3–5 x 106 cells/ml) ใน CM ท่ีมีการเติม (i) DMSO ใช้เป็นตัว
ควบคุม, (ii) 30 µg/ml คาร์ดานอล และ (iii) 0.5 µg/ml doxorubicin (ตัวควบคุมแบบบวก) เมื่อถึง
เวลาบ่มท่ีต้องการ ท าการเก็บเซลล์ โดยการปั่นเหวี่ยง (3,000 x g, 4 oC เป็นเวลา 10 นาที) ล้างเซลล์
ด้วย 1 ml ของ 1 x phosphate buffer saline (PBS) ท่ีเย็น และท าการเก็บเซลล์ ละลายตะกอนใน 
50 µl ของ 1 x binding buffer pH 7.4 (10 mM Hepes, 140 mM NaCl และ 2.5 mM CaCl2) ท า
การย้อมสีเซลล์ด้วย 1 µl ของ Annexin V (Alexa Fluor 488 conjugate, cat. # A13201, Life 
Technologies)  และ 5 µl ของ 1 mg/ml propidium iodide (PI) (P4864, Sigma Aldrich) ในท่ี
มืด ท่ีอุณหภูมิห้อง เป็นเวลา 30 นาที แล้ววิเคราะห์ผลด้วย Flow cytometry  
 
 การตรวจหา Cell cycle arrest  
 ท าการเล้ียง BT-474 cells (1–100 x 106 cells/ml) ในอาหาร CM ท่ีมีการเติม (i) DMSO ใช้
เป็นตัวควบคุม, (ii) 30 µg/ml คาร์ดานอล และ (iii) 0.5 µg/ml doxorubicin (ตัวควบคุมแบบบวก) 
เป็นเวลา 24, 48 และ 72 ชม. ท าการเก็บเซลล์ตามท่ีระบุข้างต้น ละลายตะกอนเซลล์ใน 500 µl PBS 
ท่ีเย็นและ 200 µl 70% (v/v) เอทานอลท่ี -20 oC เป็นเวลา 1 คืนหรือแช่น้ าแข็งเป็นเวลา 4 ช.ม. ท า
การเก็บเซลล์เหมือนกันท่ีระบุไว้ข้างต้น ละลายตะกอนเซลล์ด้วย 250 µl PBS ท่ีมี 0.1 mg/ml RNAse 
ท าการบ่มท่ี 37 oC เป็นเวลา 30 นาที หลังจากเก็บเซลล์ ละลายเซลล์ด้วย 12.5 µl ของ 1 mg/ml PI 
ท าการบ่มท่ีอุณหภูมิห้อง ในท่ีมืด เป็นเวลา 30 นาที แล้ววิเคราะห์ผลด้วย Flow cytometry ท าการ
แปลผลในรูปแบบของ (1) sub G1 phase (apoptotic cells), (ii) G1 phase (diploid 
chromosome content), (iii) S phase (DNA synthesis) และ (iv) G2/M subphase (double 
diploid) 
 

การเปล่ียนแปลงการแสดงออกของยีน  
ในระดับ Transcription  
ท าการเล้ียง BT-474 cells (1–100 x 106 cells/ml) ในอาหาร CM ท่ีมีการเติม (i) DMSO ใช้

เป็นตัวควบคุม, (ii) 30 µg/ml คาร์ดานอล และ (iii) 0.5 µg/ml doxorubicin (ตัวควบคุมแบบบวก) 
เป็นเวลา 72 ช.ม. แล้วท าการเก็บเซลล์ ท าการสกัด Total RNA ด้วย RNeasy Plus Mini Kit (Cat. # 
74134, Qiagen) ท าการชะ RNA ด้วย 20 µl RNase-free H2O และวัดค่าการดูดกลืนแสงท่ี 260 และ 
280 nm (A260 และ A280 ตามล าดับ ค าณวนหาความเข้มข้นของ RNA ตามสมการต่อไปนี้  
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ความเข้มข้นของ RNA (µg/ml) = (A260) x dilution factor x (40) 
ความบริสุทธ์ิของ RNA ที่สกัดได้ ค าณวนจาก A260/A280 ratio เก็บรักษา RNA ที่สกัดได้ที่ -20 oC 

 
 ศึกษาระดับการแสดงออกของยีนโดยใช้ qRT-PCR เลือกศึกษายีน 2 กลุ่ม กลุ่มแรกเป็น 
Death receptor group ท่ีเกี่ยวข้องกับ Apoptosis ได้แก่ B-cell lymphoma-2 (Bcl-2), Mcl-1, 
mitogen activating protein-kinase activating death domain (MADD), cellular FLICE-like 
inhibitory protein (c-FLIP) และ Human death receptor 5 (DR5) กลุ่มท่ี 2 ได้แก่ ยีนท่ีเกี่ยวข้อง
กับ Cell cycle ได้แก่ p21, cyclin D1, cyclin E, cyclin A, cyclin-dependent kinase 4 (CDK4), 
CDK6 และ CDK2 

เตรียมปฏิกิริยาโดยใช้ One Step SYBR PrimeScript RT-PCR Kit II (cat. # TKR-R-
RR064A, Takara) แต่ละปฏิกิริยา (20 µl ส าหรับปริมาตรสุดท้าย) ประกอบด้วย Total RNA (10 ng), 
10 µl 2x one step SYBR RT-PCR buffer, 1 µl Prime Script 1 step enzyme mix, 0.5 µl ของ
แต่ละ Forward และ Reverse PCR primer (20 µM stock) และ RNase-free d-H2O รายละเอียด
ของ Forward และ Reverse primers อยู่ในตารางท่ี 1 ภาวะท่ี PCR ท างาน คือ 95 ˚C เป็นเวลา 15 
นาที ตามด้วย 40 รอบของ 94 ˚C เป็นเวลา 15 วินาที, x oC เป็นเวลา 30 วินาที และ 72 ˚C เป็นเวลา 
30 วินาที ค่า x แสดงไว้ในตารางท่ี 1 ระดับการแสดงออกของยีนเปรียบเทียบกับระดับการแสดงออก
ของ ß-actin ซึ่งใช้เป็นตัวควบคุม ค าณวนหาระดับการแสดงออกของยีนโดยใช้ Crossing point (Cp) 
ดังสมการต่อไปนี้  
 

ระดับการแสดงออก = 2(Cp actin-Cp target) 
ค่า Cp value มีความสัมพันธ์กับตัวต้นแบบเร่ิมต้นและบ่งบอกถึงระดับการแสดงออกของ mRNA 

 
ตารางที่ 1  แสดง Forward and reverse primers (5’  3’) ที่ใช้ใน qRT-PCR. 

Gene  Nucleotide sequence 
Tm 
(oC) 

Reference 

ß-actin F 
R 

GACCTGACTGACTACCTCATGA 
AGCATTTGCGGTGGACGATGGAG 

55 Lirdprapamongkol 
et al.  

MADD F 
R 

TCAACCCACTCATCTATGGCAATG 
GCGGAATTGAAGAACCGTACCA 

60 Li et al. (2011) 

c-FLIP F 
R 

CCAGAGTGTGTATGGTGTGGAT 
TCTCCCATGAACATCCTCCTGAT 

60 Li et al. (2011) 
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Gene  Nucleotide sequence 
Tm 
(oC) 

Reference 

Bcl2 F 
R 

TGGGATGCGGGAGATGTG 
CGGGATGCGGCTGGAT 

60 Li et al. (2011) 

Mcl1 F 
R 

AGCAGAGGAGGAGGAGGAC  
GCCTGCTCCCGAAGGTA 

55 Lirdprapamongkol 
et al. (2013) 

DR5 F 
R 

TGCTGCTCAAGTGGCGC 
GGCATCCAGCAGATGGTTG 

60 Pillai et al. (2011) 

P21 F 
R 

CACTCCAAACGCCGGCTGATCTTC 
TGTAGAGCGGGCCTTTGAGGCCCTC 

55 Weglarz et al. 
(2006) 

E2F1 F 
R 

GCCACTGACTCTGCCACCA 
GGACAACAGCGGTTCTTGCT 

60 Galanti et al. 
(2008) 

Cyclin A F 
R 

GAAGACGAGACGGGTTGCA 
AGGAGGAACGGTGACATGCT 

60 Galanti et al. 
(2008) 

Cyclin D1 F 
R 

AATGACCCCGCACGATTTC 
TCAGGTTCAGGCCTTGCAC 

60 Ullmannova et al. 
(2003) 

Cyclin E F 
R 

TTCTTGAGCAACACCCTCTTCTGCAGCC 
TCGCCATATACCGGTCAAAGAAATCTTGTGCC 

58 Potemski et al. 
(2006) 

CDK2 F 
R 

TTTGGAGTCCCTGTTCGTAC 
TGCGATAACAAGCTCCGTCC 

58 Chiang et al. 
(2010) 

CDK4 F 
R 

CTTTGACCTGATTGGGCTGC 
GGAGAGGTGGGAGGGGAATG 

58 Chiang et al. 
(2010) 

CDK6 F 
R 

TCTTGCTCCAGTCCAGCTAC 
AGCAATCCTCCACAGCTCTG 

60 Ullmannova et al. 
(2003) 

 
 ในระดับโปรตีน  
 ใช้วิธีการของ Western blot analysis โดยปรับปรุงวิธีจาก Lirdprapamongkol et al. ท า
การเล้ียง BT-474 cells (1–100 x 106 cells/ml) ในอาหาร CM ท่ีมีการเติม (i) DMSO ใช้เป็นตัว
ควบคุม, (ii) 30 µg/ml คาร์ดานอล และ (iii) 0.5 µg/ml doxorubicin (ตัวควบคุมแบบบวก) เป็นเวลา 
ช.ม. ท าการเก็บเซลล์และ Lyse ด้วย 150 µl radioimmunoprecipitation assay buffer ท่ี
ประกอบด้วย 1x halt protease phosphatase และ phosphatase inhibitor cocktail ท่ีมี EDTA 
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(catalog# 78440, Thermo Scientific, USA), บนน้ าแข็ง วัดความเข้มข้นของโปรตีนด้วยวิธี 
Bradford assay  
 ท าการ Load 20 µg โปรตีนลงในแต่ละหลุมของ Sodium dodecyl sulfate 
polyacrylamide gel (SDS-PAGE) ท่ีมี 7 และ 4% (w/v) acrylamide separating และ stacking 
gel ตามล าดับ หลังจากการท า Electrophoresis ท่ี 15 mA เป็นเวลา 105 นาที จึงท าการย้ายโปรตีน
สู่ Immobilon-P nylon membrane (Millipore, Beaford, MA, USA) ด้วยวิธี Electroblotting ท่ี 
100 V เป็นเวลา 90 นาที ท าการ Blocked ด้วย 3% (w/v) bovine serum albumin (BSA) พร้อม
เขย่าเบา ๆ ท่ีอุณหภูมิห้อง เป็นเวลา 1 ช.ม. ท าการ Probe ด้วย Primary antibodies (Cell 
Signaling Technology) ท่ีเจือจางใน 3% (w/v) BSA ให้เป็น 1: 1000 (ยกเว้น anti-pERK ท่ีท าให้เจือ
จางเป็น 1: 5000) เป็นระยะเวลา 1 คืนท่ี 4 oC ในท่ีมืด ล้าง Membrane ด้วย 1x TBS/T, pH 7.6 (20 
mM Tris และ 137 mM NaCl) ท าการบ่มร่วมกับ Horseradish peroxidase-conjugated 
secondary antibody (catalog# W4021 and W4011, Promega, USA) ใน TBS/T ท่ีมี 5% (w/v) 
skim milk (1: 10000 mouse, 1: 5000 rabbit) พร้อมเขย่าเบา ๆ ท่ีอุณหภูมิห้อง เป็นเวลา 1 ช.ม. ดู
ผลโดยใช้ Western bright ECL reagents (Advansta, Menlo Park, CA, USA) และ Image Quant 
LAS 4,000 mini instrument (GE Healthcare Life Sciences) 
 
 การวิเคราะห์ทางสถิติ  
 น าเสนอผลในรูปแบบของค่าเฉล่ีย ± ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (1 S.D.) ในแต่ละการทดลองมีการ
ท าซ้ า 3 ครั้ง ท าการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย One way analysis of variance (ANOVA) ตามด้วย 
Tukey’s test โดยมีค่าความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญท่ี p < 0.05 ทุกการวิเคราะห์ใช้ SPSS program 
version 19.0  
 
ผลการด าเนินงาน 
 สารสกัดอย่างหยาบของพรอพอลิสจาก A. mellifera 
 หลังจากท าการสกัดพรอพอลิสของ A. mellifera (90 กรัม) ด้วยตัวท าละลายอินทรีย์ 3 ชนิด 
(MeOH, CH2Cl2, และ hexane), ผลการทดลองท่ีได้แสดงในตารางท่ี 2 ซึ่งแสดงให้เห็นว่า Yield ท่ีสูง
ท่ีสุดได้จาก CHE (21,600 mg), สีของเม็ดสีถูกก าจัดท้ิงใน CHE จึงท าให้เห็นว่าตัวอย่างนี้มีสีน้ าตาลท่ี
จางลง ในขณะท่ีตัวอย่างท่ีเหลือยังคงมีสีน้ าตาลท่ียังเข้มอยู่ ถึงแม้ว่า Crude extract ท้ังหมดแสดง 

Antiproliferative activity ต่อ BT-474, แต่ CDE มีฤทธิ์สูงท่ีสุด (IC50 = 29.97 ± 6.17 g/ml) 
ดังนั้นจึงน า CDE ไปท าให้บริสุทธิ์ต่อไปโดยใช้โครมาโตกราฟี   
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ตารางที่ 2 แสดงลักษณะและ IC50 value ของ Crude extract (CME, CDE, และ CHE) 

Crude 
extract 

น้ าหนัก 
(mg) 

% yield ของ
พรอพอลิส 

ลักษณะ IC50 (µg/ml) 

CME 600 0.33 ข้นเหนียวและมีสีน้ าตาลเข้ม 38.26 ± 4.28 
CDE 1,540 1.71 ข้นเหนียวและมีสีน้ าตาลอ่อน 29.97 ± 6.17 
CHE 21,600 24 สีเหลืองอ่อน 39.18 ± 6.27 

 
ผลของ Cardanol  
เนื่องจาก CDE (1,540 mg) มีฤทธิ์สูงสุด จึงท าการสกัดบริสุทธิ์ต่อโดยใช้ Quick column 

chromatography และ Adsorption chromatography, พิสูจน์ว่าเป็น Cardanol โดยพิจารณาจาก 
Rf value บน TLC plate และค่า Spectrum ของ Mass spectrometry, ผลพบว่าได้ Cardanol ท่ี
บริสุทธิ์ 0.52 mg จากพรอพอลิสเริ่มต้นท่ี 90 กรัม ค าณวนได้ IC50 value ท่ี 15.57 ± 1.73 µg/ml 
(รูปท่ี 1) โดยมีค่าใกล้เคียงกับท่ีเคยรายงานไว้ใน Teerasripreecha et al. (2012), ซึ่งเคยรายงานไว้ว่า
มี IC50 value ของ Cardanol ท่ีสามารถยับยั้งการเพิ่มจ านวนของ BT-474 cell lines ท่ี 13.95 ± 0.9 
µg/ml 

 

 
 

รูปที่ 1 แสดง IC50 value ของ Cardanol ท่ีมีต่อ BT 474 cell line 
 
Growth curve  
การเติบโตของ Untreated BT-474 cells และ Treated BT-474 cells ท่ีความเข้มข้นต่าง ๆ 

ของ Cardanol (0.001-100 µg/ml) แสดงในรูปท่ี 2, เมื่อพิจารณาท้ัง 4 ระยะของ Growth curve, 
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จะเห็นได้ว่าเปอร์เซนต์ของการอยู่รอดของเซลล์ถูกบันทึกเริ่มจาก Lag phase ไปจนถึง Log phase 
เพราะหลังจากนั้นจะเริ่มเห็นการตายของเซลล์ท่ีอยู่ในกลุ่ม Treated BT-474 cells, พบว่า Cardanol 
ท่ีความเข้มข้น 100 µg/ml มีฤทธิ์ต้านการเพิ่มจ านวนของ BT-474 ดีท่ีสุด ในภาพรวมจะเห็นได้ว่า 
Cardanol มีฤทธิ์ยับยั้งในลักษณะท่ีขึ้นอยู่กับเวลาและความเข้มข้น  

 

 
 

รูปที่ 2 Growth curve of untreated and treated BT-474 cell line.  
 
การเปล่ียนแปลงทางสัณฐานของ BT-474 cells 
ท าการบ่ม Untreated BT-474 cells และ Cardanol treated BT-474 cells (IC50 value 

conc.) เป็นเวลา 96 ช.ม. ท าการบันทึกการเปล่ียนแปลงทางสัณฐานของเซลล์ทุก ๆ 24 ช.ม. ผลของ
การเปล่ียนแปลงแสดงในรูปท่ี 4, ในภาพรวมของ Untreated BT-474 cells, สังเกตเห็นว่าเซลล์ยังคงมี
ชีวิตอยู่ มีรูปร่างแบนและยึดติดกับพื้นผิว แต่สัณฐานของ Cardanol treated cells มีการเปล่ียนแปลง
ท่ีแตกต่างกันออกไป โดยเฉพาะแตกต่างจากกลุ่มควบคุม หลังการบ่ม 24 ช.ม. สังเกตเห็นเซลล์ลอย 
เกิดการหดตัวของเซลล์ หลังจากการบ่ม 48 ช.ม. สังเกตเห็นเซลล์มารวมกันเป็นกลุ่มขนาดใหญ่  และ
หลังจากการบ่ม 72 ช.ม. เห็นจ านวนเซลล์น้อยลงมาก  ส าหรับการทดลองนี้ ใช้ Doxorubicin (0.5 
µg/ml), ซึ่งเป็น Chemotherapeutic drug, มาเป็น Positive control, สัณฐานของ Doxorubicin 
treated BT-474 cells มีการเปล่ียนแปลงจากกลุ่มควบคุมเป็นอย่างมาก แต่มีลักษณะของการ
เปล่ียนแปลงท่ีคล้ายกับ Cardanol treated BT-474 cells, แต่อย่างไรก็ตามสังเกตเห็นการรวมกันเป็น
กลุ่มเล็ก ๆ ของเซลล์ มีรูปร่างคล้ายชมพู่ สังเกตได้ชัดเจนว่ามีจ านวนเซลล์ท่ีมีชีวิตอยู่น้อยลงมาก (รูปท่ี 
3) 
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ตัวอย่าง บ่ม 24 ช.ม. บ่ม 48 ช.ม. บ่ม 72 ช.ม. บ่ม 96 ช.ม. 
Control 

 

Cardanol 

Doxorubicin 

 
รูปที่ 3 แสดงสัณฐานของ Cardanol treated BT-474 cells หลังการบ่มท่ี 24, 48, 72, และ 96 ช.ม. 
ใช้ก าลังขยายท่ี 200x, ภาพมาจากการท าการทดลอง 3 ซ้ า   
 

การชักน าให้เกิด Apoptosis และ Necrosis 
ท าการย้อมสีเซลล์โดยใช้ Annexin V และ PI แล้วสังเกตผลด้วย Flow cytometry ผลแสดง

ดังในรูปท่ี 4 พบเซลล์มีชีวิตอยู่มากในกลุ่มควบคุม (98 % ท่ี 24 ช.ม. ถึง 78 % ท่ี 72 ช.ม.) พบการตาย
แบบ Apoptosis บ้างเล็กน้อย ในทางตรงกันข้ามเซลล์ท่ีเล้ียงร่วมกับคาร์ดานอลมีการตายแบบ Late 
apoptosis จ านวนมากท่ี 72 ช.ม. (27.2 ± 1.1 %) ในขณะท่ีพบว่าเซลล์ท่ีเล้ียงร่วมกับ Doxorubicin 
มีการตายแบบ Necrosis เริ่มต้ังแต่ 48 ช.ม. และพบการตายท่ีมากขึ้นหลังจาก 72 ช.ม. (35.8 ± 
13.0%)  
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รูปที่ 4 การชักน าให้เกิดการตายแบบ Apoptosis และ Necrosis ใน BT-474 cells เมื่อท าการเล้ียง
ใน CM ท่ีมีแต่ DMSO (กลุ่มควบคุม), 30 µg/ml คาร์ดานอล และ 0.5 µg/ml doxorubicin เป็น
ระยะเวลา (A) 24 ช.ม., (B) 48 ช.ม. และ (C) 72 ช.ม. เครื่องหมาย “**” แสดงความแตกต่างอย่างมี
นัยส าคัญ (p < 0.01) ระหว่างกลุ่มควบคุมและ Treated cells แสดงข้อมูลในรูปแบบของค่าเฉล่ีย ± 
ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (1 SD) ท าการทดลองซ้ า 3 ครั้ง 
 

Cell cycle arrest 
ในวัฏจักรของเซลล์ในระยะ Interphase มีระยะย่อย G1, S และ G2/M ซึ่งสามารถประเมินได้

จาก DNA content ซึ่งวิเคราะห์ได้จาก Flow cytometry หลังย้อมสีเซลล์ด้วย PI ได้ผลการทดลองดัง
แสดงในตารางท่ี  3 

ในกลุ่มควบคุมหลัง 24–72 ช.ม. พบเซลล์ประมาณ 17–19.3 % อยู่ในระยะย่อย G2/M และ 
66–71.5 % อยู่ในระยะ G1 ของวัฏจักรของเซลล์ ในกลุ่มท่ีเซลล์เล้ียงร่วมกับคาร์ดานอลพบว่ามีเซลล์อยู่
ในระยะย่อย G1 มากกว่ากลุ่มควบคุมในท้ัง 3 ช่วงเวลา คือ จาก 66.2 % ถึง 72.9 %, 67.2 % ถึง 74.6 
% และ 71.5 % ถึง 80.7 % ท่ี 24, 48 และ 72 ช.ม. ตามล าดับ ดังนั้นจึงสามารถกล่าวได้ว่าคาร์ดา
นอลชักน าให้เกิด Cell cycle arrest ของ BT-474 cells ท่ีระยะย่อย G1 นอกจากนี้ยังพบว่า 
Doxorubicin ช่วยเพิ่มให้เซลล์อยู่ในระยะย่อย G2/M เพิ่มมากขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุมในท้ัง 
3 ช่วงเวลา คือ จาก 19.3 % ถึง 20.6 %, 20.1 % ถึง 30.0 %, และ 17.0 % ถึง 41.3 % ท่ี 24, 48 
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และ 72 ช.ม. ตามล าดับ จึงกล่าวได้ว่า Doxorubicin ชักน าให้เกิด Cell cycle arrest ของ BT-474 
cells ท่ีระยะย่อย G2/M  
 
ตารางที่ 3 สรุปเปอร์เซ็นต์ของเซลล์ท่ีอยู่ในระยะย่อย Interphase 
Subphase  Control  Cardanol treated cells  Doxorubicin treated cells 

24 h 48 h 72 h  24 h 48 h 72 h  24 h 48 h 72 h 
Early G1 1.1 ± 

0.7 
1.3 ±  
0.9 

1.1 ± 
1.0 

 1.7 ± 
1.2 

2.5 ± 
0.6 

2.0 ± 
1.3 

 2.0 ± 
0.9 

3.5 ± 
1.1 

5.3 ± 
3.9 

G1 66.2 ± 
11.4 

67.2 ± 
6.3 

71.5 ± 
8.7 

 72.9 ± 
10.2 

74.6 ± 
3.4 

80.7 ± 
4.1 

 59.5 ± 
11.5 

46.9 ± 
3.4 

31.8 ± 
7.9 

S 10.2 ± 
1.1 

7.7 ±  
0.5 

7.3 ± 
1.7 

 8.5 ± 
4.5 

6.5 ± 
7.2 

5.8 ± 
2.2 

 13.9 ± 
1.8 

14.4 ± 
7.2 

14.0 ± 
2.2 

G2 / M 19.3 ± 
10.2 

20.1 ± 
6.5 

17.0 ± 
8.2 

 14.3 ± 
6.7 

13.2 ± 
8.2 

9.2 ± 
5.8 

 20.6 ± 
10.4 

30.0 ± 
8.2 

41.3 ± 
1.4 

ข้อมูลแสดงในรูปแบบของค่าเฉลี่ย ± ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (1 SD) ข้อมูลมาจากการทดลอง 3 ซ้ า  
 
การเปล่ียนแปลงระดับการแสดงออกของยีน  
สืบเนื่องมาจากคาร์ดานอลชักน าให้เกิดการตายของ BT-474 cells แบบ Late apoptosis 

หลังเล้ียงร่วม 72 ช.ม. จึงท าการสกัด Total RNA จาก BT-474 cells ท่ีช่วงเวลาดังกล่าว เพื่อน ามา
ศึกษาระดับการแสดงออกของยีนท่ีเกี่ยวข้องกับ Apoptosis และวัฏจักรของเซลล์โดยใช้ qRT-PCR  

เมื่อมาพิจารณายีนในกลุ่มท่ีเกี่ยวข้องกับ Apoptosis พบว่าเซลล์ท่ีเล้ียงร่วมกับคาร์ดานอลมี
ระดับการแสดงออกของยีน DR5 และ Bcl-2 ท่ีสูงขึ้น แต่มีระดับการแสดงออกของยีน Mcl-1, MADD 
และ c-FLIP ท่ีลดลง ในส่วนของเซลล์ท่ีเล้ียงร่วมกับ Doxorubicin มีระดับการแสดงออกของยีน Bcl-2 
ท่ีสูงขึ้น แต่มีการแสดงออกของยีน Mcl-1, MADD, c-FLIP และ DR5 ท่ีลดลง (รูปท่ี 5A) 

เมื่อมาพิจารณายีนในกลุ่มท่ีเกี่ยวข้องกับและวัฏจักรของเซลล์ พบว่าเซลล์ท่ีเล้ียงร่วมกับคาร์ดา
นอลมีระดับการแสดงออกของยีน p21 และ E2F1 ท่ีสูงขึ้นแต่มีระดับการแสดงออกของยีน cyclin D1, 
cyclin E, CDK4 และ CDK2 ท่ีลดลง ในขณะท่ีเซลล์ท่ีเล้ียงร่วมกับ Doxorubicin มีระดับการแสดงออก
ของยีน E2F1, p21, cyclin E, cyclin A, CDK4, CDK6 และ CDK2 ท่ีสูงขึ้น (รูปท่ี 5B)  
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รูปที่ 5  การเปล่ียนแปลงระดับการแสดงออกของยีนในกลุ่ม (A) death receptor group (ควบคุม 
Apoptosis) และ (B) วัฏจักรของเซลล์ ข้อมูลแสดงในรูปของค่าเฉล่ีย ± ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (1 SD) 
มาจากการท าการทดลอง 3 ครั้ง ความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญระหว่างกลุ่มควบคุมกับ Treated cells 
แสดงโดยใช้ (**) เมื่อ p < 0.01 และ (*) เมื่อ p < 0.05  
 

การเปล่ียนแปลงระดับของโปรตีน  
ท าการวัดระดับของโปรตีน ERK, JNK และ p38 MAPK รวมท้ังรูปแบบท่ีถูก 

Phosphorylated (active) ของโปรตีนดังกล่าว (p-ERK, p-JNK and p-P38) รวมท้ัง p21 และ 
Cyclin D1 ใน BT-474 cells ท่ีเล้ียงร่วมกับ 30 µg/ml คาร์ดานอล หรือ 0.5 µg/ml Doxorubicin 
หลังจากระยะการเล้ียง 24 ช.ม. (รูปท่ี 6) ผลพบว่าคาร์ดานอลสามารถกระตุ้น ERK, JNK และ p38 
MAPK ได้ ซึ่งส่งผลให้มีการเพิ่มระดับของ p21 และ cyclin D1 ท้ังนี้ในภาพรวม กล่าวได้ว่าระยะพักใน
ระยะย่อย G1 ซึ่งถูกชักน าโดยคาร์ดานอลนั้นเป็นผลมาจากการกระตุ้นของ MAPK-p21 pathway 
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รูปที่ 6  Western blot analysis เพื่อแสดงระดับโปรตีนใน BT-474 cells ในอาหาร CM ท่ีมีการเติม 
DMSO เท่านั้น (กลุ่มควบคุม) หรือเล้ียงร่วมกับ 30 µg/ml คาร์ดานอล หรือ 0.5 µg/ml doxorubicin 
เป็นเวลา 24 ช.ม. ท าการทดลองซ้ า 3 ครั้ง  
 
สรุปและวิจารณ์ผลการศึกษา 

พรอพอลิสของ Apis mellifera ท่ีเก็บจากจังหวัดน่าน เมื่อน ามาสกัดด้วยตัวท าละลายอินทรีย์ 
3 ชนิด คือ MeOH, CH2Cl2, และ Hexane จะได้ CME, CDE, และ CHE, ท้ังนี้พบว่า CDE มีฤทธิ์ 
Antiproliferative activity ต่อเซลล์มะเร็งเต้านม BT-474 cells ได้ดีท่ีสุด โดยมี IC50 value เท่ากับ 
29.97 ± 6.17 µg/ml 

CDE ถูกน าไปสกัดบริสุทธิ์โดยใช้ Quick column chromatography และ Adsorption 
chromatography, จนกระท่ังในท่ีสุดได้ Cardanol ท่ีบริสุทธิ์ ท้ังนี้พิจารณาจาก Rf value เมื่อท า 

Control      Cardanol     Doxorubicin 
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Thin layer chromatography และจากการท า Mass spectrometry, จากการท า MTT assay, 

พบว่า Cardanol มี IC50 value ท่ี 15.57  1.73 µg/ml 
 
ส าหรับการตรวจสอบ Growth curve, หลังการบ่ม Cardanol treated cells ท่ีความเข้มข้น

ต่าง ๆ ในช่วง 0.001 - 100 µg/ml เป็นระยะเวลา 7 วัน ผลท่ีได้แสดงให้เห็นว่า Cardanol มีผลในการ
ยับย้ังการเติบโตของ BT-474 cells ในรูปแบบท่ีขึ้นอยู่กับเวลาและความเข้มข้น  

เมื่อท าการสังเกตสัณฐานของ Untreated BT-474 cells และ Cardanol treated BT-474 
cells, ผลพบว่ารูปร่างของเซลล์ท้ัง 2 กลุ่มมีความแตกต่างกัน ในกลุ่ม Cardanol treated BT-474 
cells, สังเกตเห็นการลอยของเซลล์ การหดตัว การรวมเป็นกลุ่มขนาดใหญ่และการลดจ านวนลงอย่าง
มากของเซลล์  

หลังจากการเล้ียง BT-474 cells ร่วมกับคาร์ดานอล 72 ช.ม. พบการตายของเซลล์ในช่วง 
Late apoptosis จากการพิจารณาระดับการแสดงออกของยีนกับโปรตีนท่ีเกี่ยวข้องกับ Apoptosis 
และ Cell proliferation สามารถกล่าวได้ว่า MAPK ควบคุมระยะพักของเซลล์ท่ีระยะย่อย G1โดย
เกี่ยวข้องกับ p21  

ในภาพของการสรุป จึงสามารถเสนอกลไกการท างานของคาร์ดานอลท่ีมีต่อ BT-474 cells ได้
ดังในรูปท่ี 7 อธิบายได้ว่าคาร์ดานอลเพิ่มการเกิด Phosphorylation ของ ERK, JNK และ p38 MAPK 
ซึ่งน าไปสู่การกระตุ้น p21, ท้ังนี้ p21 ท่ีถูกกระตุ้นสามารถยับยั้ง CDK4/cyclin D และ cyclin 
E/CDK2 และป้องกันการเกิด Hyperphosphorylation ของโปรตีน Retinoblastoma อันส่งผลให้
ระงับ DNA synthesis และป้องกันการเคล่ือนท่ีของเซลล์เข้าสู่ระยะย่อย S จึงเข้าสู่ระยะพักท่ีระยะย่อย 
G1  

 
รูปที่ 7  โมเดลแสดงกลไกการท างานของคาร์ดานอลท่ีสามารถชักน า Cell cycle arrest ท่ีระยะย่อย 
G1 และน าไปสู่การตายของเซลล์ใน BT-474 cancer cells  
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ด ำเนินงำนโดยมหำวิทยำลัยรำมค ำแหง 

 การศึกษาพันธุกรรมไลเคน และราที่ก่อให้เกิดไลเคน  
บทน า 
 จากการส ารวจและรวบรวมตัวอย่างไลเคนในพื้นท่ีรอบมหาวิทยาลัยรามค าแหงในกิจกรรมของ
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ (อพ. สธ.) ระยะ 5 ปีท่ีห้า (ตุลาคม 2554- 
กันยายน 2559)  ซึ่งในกิจกรรมนี้ คณะนักวิจัย จากหน่วยวิจัยไลเคน มหาวิทยาลัยรามค าแหง ได้สนอง
พระราชด าริโดยการส ารวจและเก็บรวบรวมตัวอย่างไลเคนในพื้นท่ีของมหาวิทยาลัยรามค าแหง สาขา
วิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดกาญจนบุรี นครพนม สุโขทัย และสุรินทร์ ซึ่งเป็นตัวแทนของภาค
ตะวันตก ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตามล าดับ  
 ส าหรับในปีงบประมาณ 2558 คณะนักวิจัย ได้ส ารวจและรวบรวมตัวอย่างไลเคน ในพื้นท่ีรอบ
มหาวิทยาลัยรามค าแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครพนม ซึ่งพื้นท่ีส่วนใหญ่เป็นพื้นท่ี
ป่ากึ่งธรรมชาติท่ีมีอาณาเขตติดต่อกับชุมชน จากตัวอย่างท่ีเก็บรวบรวมได้นี้ได้น าท าการศึกษาใน
โครงการย่อยอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง จ านวน 3 โครงการ ได้แก่ โครงการวิจัยย่อยท่ี 3 การศึกษาสัณฐานวิทยา 
นิเวศวิทยา และการติดตามการเติบโตของไลเคน โครงการวิจัยย่อยที่ 4 การศึกษาพันธุกรรมไลเคน 
และราท่ีก่อให้เกิดไลเคน และ โครงการวิจัยย่อยท่ี 5 การจัดการฐานข้อมูล และพัฒนาพิพิธภัณฑ์ไลเคน
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

 
วิธีการด าเนินการวิจัย 
กำรจัดเตรียมตัวอย่ำงไลเคนเข้ำห้องปฏิบัติกำร 
 แตกต่างไปจากการเก็บตัวอย่างไลเคนเข้าพิพิธภัณฑ์เล็กน้อย โดยน าตัวอย่างไลเคนท่ีได้จาก
ภาคสนามผ่ึงลมให้แห้ง 1-2 วัน บรรจุลงซองเก็บรักษาในตู้ควบคุมอุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส ณ 
ห้องปฏิบัติการหน่วยวิจัยไลเคน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง เมื่อพร้อมแล้วจึงท าการ
แยกราจากไลเคนตามวิธีการต่อไป 
 
กำรแยกรำก่อให้เกิดไลเคนจำกตัวอย่ำง 
 เตรียมอาหารเล้ียงเช้ือ Water Agar แล้วป้าย Vaseline petroleum jelly ติดท่ีฝาด้านในของ
จานอาหารเล้ียงเช้ือ (Petri dish) ตัดตัวอย่างท่ีได้จากภาคสนามในส่วนท่ีมีโครงสร้างสืบพันธุ์เป็นช้ิน
ขนาดประมาณ 0.5x 0.5 ซม. ติดลงบน Vaseline หงายจานเล้ียงเช้ือในลักษณะฝาอยู่ด้านบนเพื่อให้
สปอร์ถูกปล่อยออกมาขึ้นไปติดกับอาหารเล้ียงเช้ือ Water Agar บ่มตัวอย่างท่ีอุณหภูมิห้องแล้วติดตาม
การปล่อยสปอร์ออกมาจากส่วนสืบพันธุ์โดยใช้กล้องจุลทรรศน์ Stereozoom microscope ติดตาม
การปล่อยสปอร์ออกมาทุกวันเป็นเวลาอย่างน้อย 7 วัน วงบริเวณท่ีมีสปอร์ด้วยปากกาเขียนแผ่นใสชนิด
หัวเล็ก เพื่อให้ง่ายต่อการตัด ใช้มีดผ่าตัด (surgical blade) เบอร์ 11 ตัดส่วนของ Water Agar ท่ีมี
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สปอร์ย้ายไปลงในอาหารเล้ียงเช้ือชนิด Malt Yeast Extract Agar แล้วบ่มท่ีอุณหภูมิห้องตามวิธีของ 
Sangvichien และคณะ (2011)  
 สปอร์ท่ีถูกย้ายมาลงจานอาหาร Malt Yeast Extract Agar นี้จะถูกตรวจติดตามการงอกของ
สปอร์ทุกวันเป็นเวลาอย่างน้อย 2 สัปดาห์ เพื่อให้แน่ใจได้ว่าเป็นสปอร์ของราก่อให้เกิดไลเคนจริงหรือไม่ 
เนื่องจากสปอร์ของรากลุ่มนี้มีรูปร่างลักษณะแตกต่างไปจากสปอร์ของราท่ีปนเปื้อนโดยท่ัวไปและ
เนื่องจากสปอร์ของราก่อให้เกิดไลเคนจะมีการงอกท่ีช้ากว่าราท่ัวไป จึงต้องตรวจติดตามให้แน่ใจว่าเป็น
สปอร์ของราก่อให้เกิดไลเคนจริง 
 เมื่อสปอร์ของราก่อให้เกิดไลเคนงอกและเกิดเป็นกลุ่มเส้นใยท่ีเห็นได้ด้วยตาเปล่าแล้วใช้มีด
ผ่าตัดย้ายเส้นใยดังกล่าวไปลงหลอดท่ีมีอาหารเล้ียงเช้ือ Malt Yeast Extract Agar (Slant) และลงใน
จานอาหารที่มี Malt Yeast Extract Agar ส าหรับการศึกษาอย่าอื่นต่อไป 
 
กำรสกัดแยกสำรพันธุกรรมจำกรำก่อให้เกิดไลเคน 
 สกัดดีเอ็นเอจากราท่ีก่อให้เกิดไลเคนโดยใช้ CTAB ตามวิธีของ Cubero and Crespo 2002 
ท าการเพิ่มจ านวนช้ินดีเอ็นเอท่ีต าแหน่ง ITS, โดยใช้ไพรเมอร์ท่ีจ าเพาะคือ ITS4   (White et al., 
1990)  ITS1F (Gardes and Bruns, 1993), mrSSU1 (Zoller et al., 1999)  MSU7 (Zhou and 
Stanosz, 2001) และ LR0R , LR3 (Vilgalys and Hester, 1990) ตามล าดับ ด้วยวิธี polymerase 
chain reaction (PCR) ตรวจสอบผลิตผลท่ีได้ด้วย Agarose gel electrophoresis 
 
กำรส่งตัวอย่ำงสำรพันธุกรรมไปหำล ำดับนิวคลีโอไทด์ 
 น าผลิตผลพีซีอาร์ของตัวอย่างท่ีได้จากการเพิ่มปริมาณช้ินส่วนดีเอ็นเอท่ีต าแหน่ง  ITS, LSU 
และ mtSSU นี้มาท าให้แห้งแล้วส่งตัวอย่างไปท าการวิเคราะห์หาล าดับนิวคลีโอไทด์  
 
กำรเปรียบเทียบล ำดับเบสที่ได้กับฐำนข้อมูลและจัดท ำ Phylogeny tree ของรำก่อให้เกิดไลเคน 
 น าล าดับนิวคลีโอไทด์ (เบส) ท่ีได้มามาวิเคราะห์วงศ์วานวิวัฒนาการด้วยโปรแกรม RAxML 
7.2.8 โดยใช้ maximum likelihood  (ML) modes (Stamatakis, 2006) CIPRES Science 
Gateway Web server (Miller และคณะ, 2010) และท าการวิเคราะห์ค่า bootstrap   1000 ครั้ง  

 
กำรทดสอบฤทธิ์ทำงชีวภำพของสำรทุติยภูมิจำกรำก่อให้เกิดไลเคน 
 อยู่ระหว่างด าเนินการ โดยท าการศึกษา 

1. Anti-microbial activity 
2. Anti-oxidant activity 
3. Alpha-glucosidase inhibition 
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4. HMG reductase 
5. Enzyme inhibition ชนิดอื่นๆ  

 
ผลการศึกษา 
 การจัดเตรียมตัวอย่างไลเคนเข้าห้องปฏิบัติการ 
 จากการรวบรวมตัวอย่างไลเคน ในพื้นท่ีรอบมหาวิทยาลัยรามค าแหง สาขาวิทยบริการเฉลิม
พระเกียรติ จังหวัดนครพนม จ านวน 3 รอบ ได้ตัวอย่างท้ังส้ิน 68 ตัวอย่าง ดังรายละเอียดในตารางท่ี  
4-1, 4-2, 4-3 
 
กำรแยกรำก่อให้เกิดไลเคนจำกตัวอย่ำง 
 จากจ านวนตัวอย่างไลเคน 59 ตัวอย่างน ามาแยกราก่อให้เกิดไลเคนและสามารถเล้ียงให้เป็น
โคโลนีในห้องปฏิบัติการได้จ านวน 27 ตัวอย่าง 
 
กำรสกัดแยกสำรพันธุกรรมจำกรำก่อให้เกิดไลเคน 
 ตัวอย่างราก่อให้เกิดไลเคนสามารถเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมในต าแหน่ง ITS ได้จ านวน 17 
ตัวอย่าง 
 
กำรจัดท ำ Phylogeny tree ของรำก่อให้เกิดไลเคน 
 เนื่องจากจ านวนตัวอย่างท่ีแยกได้มีไม่มากนักและมาจากไลเคนหลายชนิด การท า phylogeny 
tree แยกแต่ละตัวอย่างไม่สามารถบอกความแตกต่างหรืออธิบายผลได้ จึงขอน าข้อมูลส่วนนี้ไป
เปรียบเทียบกับข้อมูลตัวอย่างไลเคนอื่นท่ีมีอยู่ในหน่วยวิจัยไลเคนและน าเสนอในการรวบรวมผลงาน
ฉบับสมบรูณ์ อย่างไรก็ตามได้น าข้อมูลส่วนนี้เปรียบเทียบกับฐานข้อมูล GenBank ได้ผลดังแสดงใน
ตารางท่ี 4-3 
 
กำรทดสอบฤทธิ์ทำงชีวภำพของสำรทุติยภูมิจำกรำก่อให้เกิดไลเคน 
 อยู่ระหว่างด าเนินการ 
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ตารางที่ 4-1  การศึกษาการปล่อยสปอร์ การงอกของสปอร์ไลเคน และการศึกษาระดับชีวโมเลกุล    

ไลเคน ท่ีเก็บรวบรวมจาก มหาวิทยาลัยรามค าแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ 
จังหวัดนครพนม (รอบท่ี 1)  

ล าดับ หมายเลขตัวอย่าง การปล่อยสปอร ์ การงอกของสปอร์ ล าดับเบสที่ต าแหน่ง ITS 
1 15 - -  

2 19-1 + +  

3 19-2 + +  
4 20 + + + 

5 31 + + + 

6 32 + -  
7 48 + + + 

8 72 + +  

9 93 + + + 
10 94 + +  

11 97 + + + 

12 148 -   
13 156 + + + 

14 158 -   

15 162 -   
16 175 -   

17 181 + +  

18 235 + + + 
19 269 + + + 

20 385 + +  

21 391 + + + 
22 392 + + + 

23 401 -   

24 439 + + + 
25 452 + + + 

26 453 + + + 

27 454 + + + 
28 461 + + + 

29 464 + + + 
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ตารางที่ 4-2  การศึกษาการปล่อยสปอร์ การงอกของสปอร์ไลเคน และการศึกษาระดับชีวโมเลกุล    

ไลเคน ท่ีเก็บรวบรวมจาก มหาวิทยาลัยรามค าแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ 
จังหวัดนครพนม (รอบท่ี 2)  

ล าดับ หมายเลขตัวอย่าง การปล่อยสปอร ์ การงอกของสปอร์ ล าดับเบสที่ต าแหน่ง ITS 
1 683 - -  

2 691 - -  

3 695 + +  
4 763 + -  

5 764 - -  

6 766 - -  
7 770 + -  

8 825 + -  

9 827 + -  
10 1006 - -  

11 1045 - -  

12 1048 + -  
13 1049 - -  

14 1052 - -  

15 1053 - -  
16 1054 + +  

17 1055 + -  

18 1073 - -  
19 1075 + -  

20 1076 + -  

21 1077 + +  
22 1082 - -  

23 1083 - -  

24 1085 + +  
25 1086 + -  

26 1087 - -  

27 1089 + -  
28 1090 + -  

29 1148 + +  

30 1158 + -  
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KPN20 KPN453 

  
KPN695 KPN1148 

  
KPN1075 KPN1077 

ภาพที่ 4-1  ตัวอย่างบางส่วนของลักษณะการเจริญของราท่ีก่อให้เกิดไลเคนบนอาหารเล้ียงเช้ือ  
        Malt Yeast extract Agar (MYA)  
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ตารางที่ 3 เปรียบเทียบสายพันธุ์ไลเคนกับฐานข้อมูลออนไลน์ (NCBI Blast) ด้วยต าแหน่งยีน ITS 

ล าดับ หมายเลข
ตัวอย่าง 

สายพันธุ์ไลเคน จ านวนเบส
ทั้งหมด 
(bp) 

จ านวนเบสที่
เปรียบเทียบ(เปอร์เซ็นต์

ความเหมือน) 
1 KPN20 Arthonia sardoa 943 158/159 (99%) 
2 KPN31 Graphis scripta 647 497/583 (85%) 
3 KPN48 Graphis sp. 640 516/576 (90%) 
4 KPN93 Graphis scripta 647 495/583 (85%) 
5 KPN97 Fungal sp. (lichen) 650 398/477 (83%) 
6 KPN156 Ocellularia 

microsorediata 
584 407/471 (86%) 

7 KPN199 Graphis sp. 655 496/590 (84%) 
8 KPN235 Graphis sp. 637 504/581 (87%) 
9 KPN269 Graphis sp. 581 508/579 (88%) 
10 KPN391 -  - 
11 KPN392 Pyrenula cruenta 595 254/303 (84%) 
12 KPN439 Leiorreuma sericeum 580 408/487 (84%) 
13 KPN452 Leiorreuma sericeum 580 408/487 (84%) 
14 KPN453 Arthonia sardoa 953 255/299 (85%) 
15 KPN454 Graphis sp. 584 505/583 (87%) 
16 KPN461 Pyrenula thelemorpha 602 544/576 (94%) 
17 KPN464 -  - 

  
ข้อมูลท่ีได้นี้เป็นเบ้ืองต้นเท่านั้น ยังต้องตรวจสอบผลเทียบกับลักษณะทางสัณฐานวิทยาและ

เคมีก่อนจึงจะยืนยันชนิดของไลเคนได้ถูกต้อง และจัดท า phylogeny tree ให้สมบรูณ์ 
 
สรุปและวิจารณ์ผลการศึกษา 
 จากการรวบรวมตัวอย่างไลเคนในพื้นท่ีรอบ มหาวิทยาลัยรามค าแหง สาขาวิทยบริการเฉลิม
พระเกียรติ จังหวัดนครพนม จ านวน 2 รอบ ได้ตัวอย่างท้ังส้ิน 59 ตัวอย่าง แยกราก่อให้เกิดไลเคนได้ 
27 ตัวอย่าง น าไปสกัดสารพันธุกรรมและเพิ่มปริมาณในต าแหน่งเฉพาะได้ข้อมูลดังแสดงใน
ภาคผนวก ข้อมูลท่ีได้นี้จะน าไปเปรียบเทียบกับการตรวจสอบชนิดของไลเคนต่อไป ส าหรับตัวอย่าง
ราท่ีแยกได้อยู่ระหว่างด าเนินการตรวจสอบฤทธิ์ทางชีวภาพ 
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ภำคผนวก 

ล าดับสารพันธุกรรมในต าแหน่ง ITS 
 
1. KPN20 

TCCGTAGGTGAACCTGCGGAAGGATCATTATCAGTTCACACGCATGGGGAAAGGATCGTCGCGTCGGGGGACTTGACCCAGGCGACGA

TGGATCCCGCGGGGTCACCGACCGCCGCCATCACGTCCCGCCACGTCCGGGCGTGCCCGCCTTGCCGGTCAGGTCGGCCCCAGGTCAG

AACGCAAGTTCCGGCAACCGCCCCCCTGGGAACAGGCAGCAGCCCCGTCCCGGTGACTCCCTAGGTACACGCACAATCGGCGCCGTGG

TCAAATCATGCCCCTAGGCTCCGTGACGGGTAGCGCTGTTCGTTGGCTTTCCTATGACCCTCGTGGGGGAAAACAAGCAGCGGTAGCT

TCGTTCCCCGCTGCGGCGACCTCTTCCCCCCTCTGCTACCCGTGACGTTACATACCTCTGTTGCCTCGGCGGGCCGTCGTCCCCGAGA

CGCCGGGCGAGTCCTTTTTTCGAGGGCCCCGTGCGCCCGCCGCAGGAGCCTCGTGCAACTCGCCGCTCAGCGGCTCAACACCAGTCAA

TAATGACTAGCAAAACTTTCAACAACGGATCTCTTGGTTCTGGCATCGATGAAGAACGCAGCAAAATGCGATAAGTAATGTGAATTGC

AGAATTCAGTGAATCATCGAATCTTTGAACGCACATTGCGCCCCGTGGCATTCCGCGGGGCATGCCTGTTCGAGCGTCGGTTGGATCC

TTCCAGGCCCCTCGCGAGGGGGCTCATGGGCCCTGAGCGTACTCCCCCGGTCGGACCGGCCGGGGGCGCTCTGAATCTGTGGGTGGCG

GCCCCGGGCGCCGGACGAAGTGAGTCCCTGTGACATCGTCCGGAGGCCCGGCGGGTCGTGCACCAACCGGCGGGGGGTCCTCCCCCGT

CCAAGACACTACGTTCTGACCTCGGATCAGGTAGGGATACCCGCTGAACTTAAGCAT 

 

2. KPN31 

TCCGTAGGGTGAGTCTTAATCCATGTCTTCTTTCGGGTTGTACAATGCTAACTTTTCTAGTGAACCTGCGGAAGGATCATTAACGAGT

TAGGGTTCTTTGAGCCCGAACTTTCCAACCCTCTGCTTATTGAATTTTGTTGCTTCGGCGTAGCGTGGCTTTATAAGCCCCATCGGCT

GATGCTGATGTGTCTACGCCGAAGGATATTTCAAATTCGTTTAAAATTGTGTCTTAGAAATGGTTTTAATGTCTAAAAACTTTCAACA

ACGGATCTCTTGGTTCTGGCATCGATGAAGAACGCAGCGAAATGCGATAAGTAATGTGAATTGCAGAATTCAGTGAATCATCGAATCT

TTGAACGCACATTGCGCCTGATGGTATTCCGTCAGGCATGTCTGTTCGAGCGTCGCAAGCACAAAATCAAACAGTTTATTGTTTGGAG

TTAGGAATTCGTGAGTTTCACGATTCTGAAAAGGAGCGGCGGATCGGTAAAACTCCTAACGCGTTGAACAATGTTTCGTTAGATGTTT

GTTTTCATCGGTCTTGCCGGACAATTCGTATGCGTGATCTACTCGCATAGTTTCTAAAATCGACCTCGGATCAGATAGGAATACCCGC

TGAACTTAAGCATATCAATAAGCCGGGAGGA 

 

3. KPN48 

TCCGTAGGGTGAGTGATATCGGGGACTTGTGATAATTGAAATGAAACAATTACTAACTTTTCTTAGTGAACCTGCGGAAGGATCATTA

CCGAGTGAGGGTTCTTTTGAGCCCGAATCTCCCAACTCTTTGCTTATTGAATTTTGTTGCTTCGGCGTGGCGTGACTTTAAGTCCCAC

CGGCTCTGGCTGGTGTGTTCACGCCGAAGGATTATTCAAATTCGTCTAAAGTTGTGTCTTAGTGTTTGTTTCCAATGTTTAAAAACTT

TCAACAACGGATCTCTTGGTTCTGGCATCGATGAAGAACGCAGCGAAATGCGATAAGTAATGTGAATTGCAGAATTCAGTGAATCATC

GAATCTTTGAACGCACATTGCGCCCTCTGGTATTCCGGGGGGCATGTCTGTTCGAGCGTCGCAAACACAAGATCAAACAATTCATTGT

TTGGAACTAGGAATCCGTGATCTTCTCCACGGTTCTGAAAATGAGTGGCGGATTGATAGAACTCCTAACGCGTTGAACAATGTTTCGT

TAGATGTTGTTTTGTTCAGTCTCGCCGGTTAATCTGTATGTGTTGAAGTCACATAATTTCTTAGATCGACCTCGGATCAGATAGGAAT

ACCCGCTGAACTTAAGCATATCAA 

 

4. KPN93 

TCCGTAGGGTGAGTCTTAATCCATGTCTTCTTTCGGGTTGTACAATGCTAACTTTTCTAGTGAACCTGCGGAAGGATCATTAACGAGT

TAGGGTTCTTTGAGCCCGAACTTTCCAACCCTCTGCTTATTGAATTTTGTTGCTTCGGCGTAGCGTGGCTGTATAAGCCCCATCGGCT

GATGCTGATGTGTCTACGCCGAAGGATATTTCAAATTCGTTTAAAATTGTGTCTTAGAAATGGTTTTTAATGTCTAAAAACTTTCAAC

AACGGATCTCTTGGTTCTGGCATCGATGAAGAACGCAGCGAAATGCGATAAGTAATGTGAATTGCAGAATTCAGTGAATCATCGAATC

TTTGAACGCACATTGCGCCTGATGGTATTCCGTCAGGCATGTCTGTTCGAGCGTCGCAAGCACAAAATCAAACAGTTTATTGTTTGGA

GTTAGGAATTCGTGAGTTTCACGATTCTGAAAAGGAGCGGCGGATCGGTAAAACTCCTAACGCGTTGAACAATGTTTCGTTAGATGTT

TGTTTTCATCGGTCTTGCCGGACAATTCGTATGCGTGATCTACTCGCATAGTTTCTAAAATCGACCTCGGATCAGATAGGAATACCCG

CTGAACTTAAGCATATCATAAGCCGGAAGGA 

 

5. KPN97 

TCCGTAGGGTTCGTATTCCCCCGTCTCTCGCCCCTCGATTTTCCTACTGACATTGTCCAGTGAACCTGCGGAAGGATCATTATCGAGT

TCGGGACTCTCGCGAGCCCAAACTTTCCAACCCGTGTGTAAACTTTTCTGTTGCTTTGGCGGGGCGGGGCACGTCCCCCACCGGCTCC

GGCTGGTGAGTCCCCGCCAAAGGTACCTTCCCCAACGCTTAATCAGTTGTCTGAAGTCCATTGAACGAATGAAGCAAAACTTTCAACA

ACGGATCTCTTGGCTCCAGCATCGATGAAGAACGCAGCGAAATGCGATAAGTAATGTGAATTGCAGAATTCCGTGAATCATCGAGTCT

TTGAACGCACATTGCGCTCCCTGGTATTCCGGGGAGCATGCTTGTTCGAGCGTCGCAAATACAGATCAGGCAAGTCTCTTGCTTGGAA

CTGGGGCGTGCGTCCCCACGGGACGACCCCGAAAATGAGCGGCGGTTCGATCGAACTCCCAGCGCGTTGGAAAATCTTCGCTGAGACG

TTTCGATCGTCACCGGCCGATGAAGCATGCCCCGGCGGCTCCGGCTGCGCGTGGTTGACGA 

CATCGACCTCGGATCAAGTAGGGATACCCGCTGAACTTAAGCATATCATAAGCCGGGAGGA 

 

6. KPN156 

TCCGTAGGTGAACCTGCGGAGGGATCATTATCGAGTGAAGGTCTCTTAACCGGGTCCTGAACTTCCAACCCTTGCGAACTATATTTTG

TTGCTTTGGCGGGTCGCGGTTTGTGAACCCCACCGGCCTTGGCTGGTGAGTGCCCGCCGAAGGTTCATACAAATTCGTTTAATTTCAA

GTCTGATTTGAACAAAATAAATATCTAAAAACTTTCAACAATGGATCTCTTGGTTCTGGCATCGATGAAGAACGCAGCGAAATGCGAT

AAGTAATGTGAATTGCAGAATTCAGTGAATCATCGAATCTTTGAACGCATATTGCGCCCTCTGGTATTCCGGGGGGCATGCCTGTTCG

AGCGTCGCAACACCTCTCAAGCTTGCTTATGCAGCGCTTGGATTTGGTGGCATGTCCTGCGGGGCAGCCCCGAAAATTAGCGGCGGTC

TGATCTGACCTCCAGCGCGTTGAATTTTTTTTCGCTCGTGAGGGAAAGATTTGGTCCTGCCGAACAGTTCTTGACCTTTTGCAATCGA

CCTCGGATCAGGTAGGGATACCCGCTGAACTTAAGCATATCAATAAGNCGGGAGGA 

 

7. KPN199 

CCGTAGGGTGAGTGATATCGGTCACGGTCTGATAGTGAAATGAAACATTGTCTCACTGTTTCTAGTGAACATGCTGAAGGATCATCAC

CGAGTGAGGATTCTTTTGAGCAGGAATCTTCTAACCATCTGCTTATTGAATAATGTTGCTTCGTCGTGGCGTGACTTTAAGTCCCACC

GCCCGGTTCTGGCTGGCGTGTTCACGCCGAAGGATTATTCAAATTCGTTTAAAGTTGTGTCTTAGTGTTTGTTTCCAATGTTTAAAAA

CTTTCAACAACGGATCTCTTGGTTCTGGCATCGATGAAGAACGCAGCGAAATGCGATAAGTAATGTGAATTGCAGAATTCAGTGAATC

ATCGAATCTTTGAACGCACATTGCGCCCTCTGGTATTCCGGGGGGCATGACTGTTCGAGCGTCTCTGACACAAAATCAAACAATTCAT

TGATTGCAACTACGAATCCGTGAGCTTCTCCACAGGTCTGAAAATGAGTGGCGGATTGATAGAACTCCTAACGCGAAGAACAATGTTT
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CGTTAGATGTTGCTCTGATCAGACTCGACGGTTAATCTATATGTGTTGAAGTCAATAACTTACGAAGATCGACCTCGGATCAGATAGG

AATACCCGCTGAACTTAAGCATATCAATAAGCCGGAGGA 

 

8. KPN235 

TCCGTAGGGTGAGTGAGATGTCTGTAATTTTGTGAGATTCAGTGCTAACTTTTCATTAGTGAACCTGCGGAAGGATCATTACCGAGTG

AGGGTTCTTTTGAGCCCAAACCTCCCAACCCTTTGCTTATTAAATTTTGTTGTTTCGGCGTGGCGTGACTTTATGTCCCGTCGGCTTA

TGCTGGTGTGTCCACGCCGAAAGTTTTTTCAAACTCGTTTAAGTTGTGTCTTAGTGGTCTTTTTTAATGTCTAAAAACTTTCAACAAC

GGATCTCTTGGTTCTGGCATCGATGAAGAACGCAGCGAAATGCGATAAGTAATGTGAATTGCAGAATTCAGTGAATCATCGAATTTTT

GAACGCACATTGCGCCCTTCGGTATTCCGGGGGGCATGTCTGTTCGAGCGTCGCAAATTCAAGATCAAACAATTCTGTTTGGATTTAG

GAACTTCGTGGTGTTCTCACGGTTCTGAAAATGAGCGGCGG 

ATTGATAGAACTCCTAACGCGTTGAACAATGTTTCGTTAGATGTTGCTTCTAGGCAATCTTGCCGGGTAAACCATACGTGTGGTGAAA

ATCATAGATTTCTAAGATCGACCTCGGATCAGATAGGAATACCCGTTGAACTTAAGCATATCAATAAG 

 

9. KPN269 

TCCGTAGGTGAACCTGCGGAAGGATCATTACCGAGTGAGGGTTCTTTTGAGCCCGAATCTCCCAACCCTTTGCTTATTGAACTTTGTT

GCTTCGGCGTGGCGTGACTCTGAGTCCCACTGGCTTCGGCTGGTGTGTCCACGCCGAAGAATTATTCAAATTCGTTTAAAGTTGTGTC

TTAGTGTTTGTTTCTAAATGTCTAAAAACTTTCAACAACGGATCTCTTGGTTCTGGCATCGATGAAGAACGCAGCGAAATGCGATAAG

TAATGTGAATTGCAGAATTCAGTGAATCATCGAATCTTTGAACGCACATTGCGCCCTTCGGTATTCCGGGGGGCATGTCTGTTCGAGC

GTCGCAAACACAAAATCGAACAATTCAGTTTGGAATTAGGAATTCGTGATCTTTCACGGTTCTGAAAATGAGTGGCGGATTGATAGAA

CTCCTAACGCGTTGAACAATGTTTCGTTAGATGTTGTTTTGTTCAGTCTTGCCGGTTAATCTGTATGTGTTGAAGTCACATAATTTCT

TAGATCGACCTCGGATCAGATAGGAATACCCGCTGAACTTAAGCATATCATAA 

 

10. KPN391 

TCCGTAGGTAAGTAAACATCGACAACATGCTCTTTTCCCCTTCAAGAATCAATAACTAACATAATCCAAGGTGAACCTGCGGAGGGAT

CATTACCGAGTTAAGGGTAGCTTCGGCTGCTCTGACTTCCCAACCCTATGATTTGTTGTTTCTCATGTATCTTCCGGTATCTGTTCCG

ACATGCCGGAAGATTACCAATCAAACTCGTCTTGAAACTATGTTGTCATCATTCAATACCATAATTGAATCAAAACTTTCAACAACGG

ATCTCTTGGTTCTAGCATCGATGAAGAACGCAGCGAAATGCGATAAGTAGTATGAATTGCAGAATTCAGTGAATCATCGAATCTTTGA

ACGCACATTGCGCCTCTTGGTATTCCATGAGGCATGCCTGTTCGAGCGTTATTATAAACTCCTCAAGTTCTAGCTTGGTAATGAATTT

TTGTCCCTTGACAAATTCTAAAATATTTTGTCTGTTGTAAAAGCCTTTTGCTTTGACGTAACCAATGACTTTGCGCTCGGCAAATCTT

TTACAACAAGTTTTTATCTTCTTCCACAGTTTAACCTCGGATCAGGTAGGAATACCCGCTGAACTTAAGCATATCAATAAGNCGGAAG

GA 

 

 

11. KPN392 

TCCGTAGGTGAACCTGCGGAAGGATCATCACTCCCACAAGTCTAGTCTCTCGGGACTCTGACCCTCAGATCCTCTGTTGACATGACCC

CTTCGTTACATTGGCGGAGGGCGGCCCTTGCGGGCTGCACCCGCCGGTGGGCCCCCCCAAAAACTCATTGTTGTGGAAACGTGTCCTC

TGAAGCCAATGCTATGAATAAGCAAAACTTTCAACAACGGATCCCTTGGCTCTGACTTCGATGAAGAGCGCAGCGAAACGCGATAAGT

GATGCGAATCGTAGATTTCCAGTGAGGCATCGAATTCTTGAACGCACATGGCGCCCTTTGGCATTCCGAAGGGCATGCTTCTTCGAGC

GTCAGTATCGACCCTCAGGCCGTTCCGGCTTGACGTTGGGCACCGATCGTGGACGGTCGG 

GCCCCAAAGGCAACGGCGGTGTTGCGACCCTCGGCGAAAGGTGCAACGAGCTTCGCATCGATTAGCGGAAGGCGCGGCGCCTGCCCTC

CAGTGTCGTACGTGGCACACTCTCCCCCTGAAGAAGTGACCTCGAATCAAGCAAGACTACCCGCTGAACTTAAGCATATCAATAAGGC

GGGAGGA 

 

12. KPN439 

TCCGTAGGTGAACCTGCGGAGGGATCATTAACGAGTTATGGGTTTCTTGGATGAGCCCAGAATCTCCAACCCGTGTTTATCTTTATTG

TTGCTTTGGTAGGACGTGGGTTTTACCCCCATCGGCAATTTATTGCGGATGTGTGCCTGCCAAAGGTTTTAATTTAAATCTCTGAAGC

TTGTCTGAATCAGTGTTTTGGAATGCTTCAAAACTTTTAACAACGGATCTCTTGGTTCTGGCATCGATGAAGAACGCAGCGAAATGCG

ATAAGTAATGTGAATTGCAGAATTCAGTGAATCATCGAATCTTTGAACGCACATTGCGCCCTCTGGTATTCCGGGGGGCATGCCTGTC

CGAGCGTCGCAAATAAATGATCAAGCAATTTTGCTTGTATTTGGGATTTACGTCTGTTTAAAAGATGGTCCTCTAAGTTAGCGGCGGT

CTTCCTCAGATTTCTAGCGCGTTGAAGTTTTTTTCGCTAGTATGGTTTTGGGAGACTTCAGTCGAGAAGAATTCCTCTACATCGACCT

CGGATCAGGTAGGAATACCCGCTGAACTTAAGCATATCATAAGNCGGGAGGA  

 

13. KPN452 

TCCGTAGGTGAACCTGCGGAGGGATCATTAACGAGTTATGGGTTTCTTGGATGAGCCCAGAATCTCCAACCCGTGTTTATCTTTATTG

TTGCTTTGGTAGGACGTGGGTTTTACCCCCATCGGCAATTTATTGCGGATGTGTGCCTGCCAAAGGTTTTAATTTAAATCTCTGAAGC

TTGTCTGAATCAGTGTTTTGGAATGCTTCAAAACTTTTAACAACGGATCTCTTGGTTCTGGCATCGATGAAGAACGCAGCGAAACGCG

ATAAGTAATGTGAATTGCAGAATTCAGTGAATCATCGAATCTTTGAACGCACATTGCGCCCTCTGGTATTCCGGGGGGCATGCCTGTC

CGAGCGTCGCAAATAAATGATCAAGCAATTTTGCTTGTATTTGGGATTTACGTCTGTTTAAAAGATGGTCCTCTAAGTTAGCGGCGGT

CTTCCTCAGATTTCTAGCGCGTTGAAGTTTTTTTCGCTAGTATGGTTTTGGGAGACTTCAGTCGAGAAGAATTCCTCTACATCGACCT

CGGATCAGGTATGAATACCCGCTGAACTTAAGCATATCATAGNCCGGAAGGA 

 

14. KPN453 

TCCGTAGGTGAACCTGCGGAAGGATCATTATCAGTTCACACGCATGGGGAAAGGACCGTCGCGCCGGGGGACTTGACCCAGGCGACGA

TGGATCCCGCGGGGTCACCGACCGCCGCCATCACGTCCCGCCACGTTCGGGCGTGCCCGCCTTGCCGGTCAGGTCGGCCCCAGGTCAG

AACGCAAGTTCCGGCAACCGCCCCCCTGGGAACAGGCAGCAGCCCCGTCCCGGTGACTCCCTAGGTACACGCACAATCGGCGCCGTGG

TCAAATCATGCCCCTAGGCTCCGTGACGGGTAGCGCTGTTCGTTGGCTTTCCTATGACCCTCGTGGGGGAAAAAAAGCAGCGGTAGCT

TCGTTCCCCGCTGCGGCGACCTCTTCCCCCCTCTGCTACCCGTGACGTTACAT 

ACCTCTGTTGCCTCGGCGGGCCGTCGTCCCCGAGACGCCGGGCGAGCCCTTTTCCGAGGGCCCCGTGCGCCCGCCGCAGGAGCCTCGT

GCAACTCGCCGCTCAGCGGCTCAACACCAGTCAATAATGACTAGCAAAACTTTCAACAACGGATCTCTTGGTTCTGGCATCGATGAAG

AACGCAGCAAAATGCGATAAGTAATGTGAATTGCAGAATTCAGTGAATCATCGAATCTTTGAACGCACATTGCGCCCCGTGGCATTCC

GCGGGGCATGCCTGTTCGAGCGTCGGTTGGATCCTTCCAGGCCCCTCGCGAGGGGACTCATGGGCCCTGAGCGTACTCCCCCGGTCGG

ACCGGCCGGGGGCGCTCTGAATCTGTGGGTGGCGGCCCCGGGCGCCGGACGAAGTGAGTCCCTGTGACATCGTCCGGAGGCCCGGCGG

GCCGTGCACCAACCGGCGGGGGGTCCTCCCCCGTCCAAGACACTACGTTCTGACCTCGGATCAGGTAGGGATACCCGCTGAACTTAAG

CATATCAATAATCCGGAGGA 
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15. KPN454 

TCCGTAGGTGAACCTGCGGAAGGATCATTAGCGAGTAAAGGGTTCTCTTGTGAACCTGAATCTCCCAACCCTTTGCTGATTGAATTTT

GTTGCTTCGGCGTGGCGTGACTTCATTATCCCACCGGCTTTGGCTGGTGTGTCTACGCCGAAGGATTGTTCAAACTCGTTCAAATATT

GTCTTATGTTTCTAAGTATCAAAAAACTTTCAACAACGGATCTCTTGGTTCTGGCATCGATGAAGAACGCAGCGAAATGCGATAAGTA

ATGTGAATTGCAGAATTCAGTGAATCATCGAATCTTTGAACGCACATTGCGCCTTCTGGTATTCCGGGAGGCATGTCTGTTCGAGCGT

CGCAAACACAAGATCAAACAATTTATTGTTTGGCTTTAGGATATTGTGTTTTTAAACACTATCCTGAAAATGAGCGGCGGATTGATAA

AGCTCCCTAACGCGTTGAACAATGTTTCGTTAGATGTAGCTTCTGATCAGTCTTGTCGGTTAAACCGTCTTGTGCGGTTAAACACATT

CTTCTATGATCGACCTCGGATCAGATAGGAATACCCGCTGAACTTAAGCATATCAA 

 

16. KPN461 

TCCGTAGGTGAACCTGCGGAAGGATCATTACTGAGTTAGGGTTCTCTGGGCCCGACCTCCAACCCTGTGTTTAACTACCATGTTGCTT

TGGCAGGCCAGCCGTTAGGCGGCTGGGGGCCCCGTTGCTTAACGGCAGCAGGCTTCCTGACCCGTGCCTGCCAATAGCCCATTTAAAT

TCATTGATTAAATATTGCTGTCTGAGTAATAGATCTAATAAGCAAAACTTTCAACAACGGATCTCTTGGTTCTGGCATCGATGAAGAA

CGCAGCGAAATGCGATAAGTAATGCGAATTGCAGATACCGTGAGTCATCGAATCTTTGAACGCATATTGCGCCCTTTGGTATTCCGAA

GGGCATGCCTGTTCGAGCGTCATTATCAACCATCAAGCCTGGCTTGGAATTGGGTATGTGATCGTTAAAGATCAGCCCGAAAGATAAC

GACGGGGTCGTAATCTGACACCTAACGCAACGAGCTTTTTATAGCACGCGTTTAGTGGGGAGGTGCGGCTGCCGGTTAAGTCTTAACG

ATATTATATAACAAGGTTGACCTCGGATCAGGTAGGAGTACCCGCTGAACTTAAGCATATCATAAAGCGGAGGA 

 

17. KPN464 

TCGGTAGGTGACCTTGCGGAGGGATCATACAGAGTTGGGGGTGCTTGGGTTGTTCGGACTTCCCACCCTTATGCCTTGTGGTTTTTTG

TATCTTCCGGTTCACTGCTCCGGCATGCCGGAAGGGATTTATTCAAACTCGTTTTTGAACTACTGTCATCATTCAATGATCAAAATTG

AATCAAAACTTTCAACAACGGATCTCTTGGTTCTAGCATCGATGAAGAACGCAGCGAAATGCGATAAGTAGTATGAATTGCAGAATTC

AGTGAATCATCGAATCTTTGAACGCACATTGCGCCTTTTGGTATTCCATGAGGCATGCCTGTTCGAGCGTTATTACAAACTCTCAAGG

TCATACTTTGGTATTGAATCCCGTCGAAAGACAGATTCTAAAAAGAGTCGAGTGTTGTGGAAGCATAC 

 
 
ด ำเนินงำนโดยมหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 ส ารวจและรวบรวมต้นเครือหมาน้อย: จากพันธกุรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน สู่ผลิตภัณฑ์
แปรรูป 

 หมาน้อยหรือเครือหมาน้อย (Cissampelos pareira L. var. hirsuta (Buch. ex DC.) 
Forman.) พืชป่าตระกูลเถาเล้ือยอาศัยไม้พุ่มเพื่อยืนต้น สามารถพบได้ท่ัวไปตามป่าดิบ ป่าผลัดใบ หรือ
ป่าพุ่ม  ต้นเครือหมาน้อยเป็นพืชสมุนไพรท่ีมีสรรพคุณหลายด้านและยังมีสารแพคตินเป็นองค์ประกอบ
ในปริมาณมาก ท าให้มีการน ามาท าเป็นอาหารพื้นบ้านในหลายท้องท่ี ต้นเครือหมาน้อยมีประโยชน์
มากมายในทางวิชาการ  แต่ยังไม่มีการน าไปใช้อย่างกว้างขวางนัก ท าให้ต้นเครือหมาน้อยถูกมองข้ามไป 
โดยในปัจจุบันพื้นท่ีป่าท่ีพบต้นหมาน้อยถูกบุกรุกถากถาง เพื่อท าพื้นท่ีเกษตรและไม่มีการศึกษาการ
ขยายพันธุ์ที่ถูกวิธีเหมาะสมจนเป็นสาเหตุให้ต้นหมาน้อยลดเหลือน้อยลง ท้ังๆท่ีเป็นพืชธรรมชาติท้องถิ่น
ท่ีควรอนุรักษ์และควรศึกษาอย่างยิ่ง  การต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น พัฒนาจากฐานทรัพยากรพันธุกรรม
ไปสู่ผลผลิตท่ีมีคุณค่า ยังจะช่วยสนับสนุนการอนุรักษ์ต้นกรุงเขมาได้     การแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหาร
เพื่อสุขภาพก าลังเป็นท่ีต้องการของผู้อุปโภคและบริโภคเนื่องจากผู้บริโภคสนใจในสุขภาพของตนเอง
มากขึ้น ดังนั้นผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพจึงมีการเติบโต ขยายตลาดไปรวดเร็ว ซึ่งเพคตินจากต้นเครือ
หมาน้อยสามารถพัฒนาเป็นเจล โดยท่ีเกิดเจลท่ีได้นั้นจะไม่ต้องการน้ าตาลช่วยในการเกิดเจล ด้วยเหตุนี้
จึงสามารถนาไปใช้ในการผลิตอาหารเพื่อสุขภาพท่ีให้พลังงานต่ าได้ดี (วรรณา, 2549)และยังมีสรรพยา
คุณเป็นยาสมุนพรได้อีกด้วย ยิ่งไปกว่านั้นวุ้นเครือหมาน้อยมีลักษณะคล้ายวุ้นเฉาก๊วยซึ่งต้องท าจากต้น
เฉาก๊วยท่ีต้องน าเข้ามาจากต่างประเทศ หากสามารถพัฒนาวุ้นเครือหมาน้อยทดแทนเฉาก๊วยได้ จะเป็น
ท่ีน่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากวุ้นเครือหมาน้อยมีสรรพคุณเป็นยาเย็นเช่นเดียวกับเฉาก๊วย  อย่างไรก็
ตามมีการวิจัยเครือหมาน้อยมากพอสมควรต้ังแต่พื้นฐานจนถึงการประยุกต์ใช้ แต่ยังไม่มีการต่อยอดให้
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ได้ผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นรายได้ของชุมชน อาจเกิดจากการที่เป็นพืชหายากท าให้ไม่มีทรัพยากรมากพอในการ
พัฒนาต่อ และยังไม่มีงานวิจัยด้านการขยายพันธุ์เครือหมาน้อยไม่มากเท่าท่ีควร  นอกไปจากนี้ยังขาด
เรื่องการจัดท าเอกลักษณ์ทางพันธุกรรมและความหลากหลายทางพันธุกรรมของต้นเครือหมาน้อยอีก
ด้วย ซึ่งหากเข้าระบบ AEC จะส่งผลต่อโยกย้ายถ่ายเททรัพยากรพืชสมุนไพรไป ดังนั้นการเร่งจัดท า
เอกลักษณ์ทางพันธุกรรมและฐานข้อมูล DNA barcode พืชสมุนไพรของไทย จึงเป็นส่ิงจ าเป็นอย่างยิ่ง 
วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อรวบรวมข้อมูลลักษณะทางพันธุกรรมและความหลากหลายทางพันธุกรรมของหญ้า
ข้าวนกเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมท่ีสอดคล้องกับกรอบโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีฯ  
 2. เพื่อรวบรวมข้อมูลภูมิปัญญาการใช้ประโยชน์ของต้นเครือหมาน้อยจากพื้นท่ีต่างๆ 
 3. เพื่อจัดท าเอกลักษณ์ทางพันธุกรรมด้วย DNA barcoding ของต้นเครือหมาน้อยจากพื้นท่ี
ต่าง 
 4. เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพท่ีได้มาตรฐานส าหรับการบริโภคและเป็นท่ียอมรับของ
ชุมชน 
ผลการด าเนินงาน 
 การศึกษาระบบนิเวศ ภูมิปัญญา และการขยายพันธุ์ 
 การส ารวจแหล่งอาศัยและการใช้ประโยชน์เบ้ืองต้น  ได้แก่  อ. องครักษ์  อ.เมือง  จ.นครนายก  
อ.เขาชะอุ่ม  ต.ดงบัง จ. ปราจีนบุรี    อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว  อ.วิหารแดง  จ.สระบุรี 

 
แหล่งส ารวจ ระบบนิเวศ การใช้ประโยชน์ 

จ นครนายก อ. องครักษ์ ต้นเลื้อยข้ึนต้นต้นคูน ติดนา แสงร าไร สภาพ
ดินเป็นดินร่วนแห้ง ดังรูปที่ 1 

ยังไม่เป็นที่รู้จักมากนัก  แต่
ใช้ท ากิน ใส่เคร่ืองคล้าย

ลาบ 
 อ.เมือง ที่ต าบล หินต้ัง  บ้านหินต้ัง  เลื้อยเกาะก าแพง

ปูน  ดินร่วน  แสงร าไร  ดินค่อนข้างช้ืน   ต้น
มีดอกหลายช่อ  

ยังไม่เป็นที่รู้จักมากนัก  แต่
ใช้ท ากิน ใส่เคร่ืองคล้าย

ลาบ 
จ.ปราจีนบุรี อ.เขาชะอุ่ม ยังไม่เป็นที่รู้จักมากนัก  แต่ใช้ท ากิน ใส่เคร่ือง

คล้ายลาบ 
รู้จักกันดี  ใช้ท ากินกับข้าว
คล้ายน้ าพริก  และ มีการ
ขยายพันธ์ุขายกันที่ บ้าน

สมุนไพรดงบัง 
จ.สระบุรี อ.วิหารแดง เลื้อยเกาะก าแพงปูน  ดินร่วน  แสงร าไร  ดิน

ค่อนข้างช้ืน  ดังรูปที่ 3   
ยังไม่เป็นที่รู้จักมากนัก   

จ สระแก้ว อ.วัฒนานคร ต้นเลื้อยข้ึนต้นต้นไม้ ในป่าโปร่ง แสงร าไร 
สภาพดินเป็นดินแดงร่วนแห้ง  ดัง 

รู้จักกันดี  ใช้ท ากินกับข้าว
คล้ายน้ าพริก 
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 จากการส ารวจตามสภาพธรรมชาติและตามชุมชน พบว่าในธรรมชาติเกิดจากเมล็ด  ในขณะท่ี
บางชุมชน สามารถขยายพันธ์ด้วยการปักช า ซึ่งเป็นการขยายพันธุ์ที่แพร่หลายมากในชุมชนและแหล่ง
เพาะปลูกสมุนไพร ดังเช่น บ้านดงบัง  จังหวัดปราจีนบุรี  ลักษณะต้นท่ีได้จากการปักช า สามารถเจริญ
ได้ดีมีรากไม่ต่างจากต้นเพาะเมล็ด 
 
 การศึกษาความหลากหลายทางแหล่งอาศัยและรูปร่าลักษณะที่ส าคัญ 
 จากการส ารวจต้นเครือหมาน้อยจากแหล่งต่างๆ พบว่าลักษณะต้นเครือหมาน้อยมีความ
แตกต่างกันไป ได้แก่รูปร่างใบ ขนาดใบและ ขนใบ ซึ่งต้นท่ีพบในอ าเภอวัฒนานคร จังสระแก้ว จะมี
ลักษณะขนใบท่ีหยาบ กว่าท่ีอื่น 
 

ตาราง    แสดงความหลากหลายของลักษณะใบเครือหมาน้อย 
แหล่งที่พบ 

 
รูปร่างใบ ขนใบ ลักษณะ 

เพชรบูรณ์ P 1  2  3  5 กลมมน  ก้นใบปิด นุ่ม ใบบาง 
เพชรบูรณ์ P 4 กลมเรียว  ก้นใบเว้า นุ่ม ใบบาง 

สกลนคร  S2  S4  S5  
S6 

กลมเรียว  ก้นใบเว้าเล็กน้อย นุ่ม ใบบาง 

สกลนคร  S1  S3 กลมเรียว  ก้นใบเว้าหัวใจ นุ่ม ใบบาง 
องครักษ์ นครนายก กลมมน  ก้นใบปิด นุ่ม ใบใหญ่ เล้ือยสูงหาแสง

บนยอดไม้ 
เมือง นครนายก กลมเรียว  ก้นใบเว้า ขนใบมีน้อย พุ่มหนา 

วิหารแดง  สระบุรี กลมเรียว  ก้นใบเว้า ขนใบมีน้อย พุ่มหนา 
วัฒนานคร  สระแก้ว กลมมน  ก้นใบปิด ใบแข็ง  ขนใบ

แข็ง 
ไม่สมบูรณ์ มีใบน้อย 

 
 ซึ่งจะพบว่าลักษณะใบมีความหลากหลายกันมากแต่ละพื้นท่ี ท าให้การระบุสัณฐานวิทยา ท าได้
ยากขึ้น  นอกจากนี้ ความหลากหลายของเครือหมาน้อยนี้ อาจส่งผลในการน าไปใช้เป็นวัตถุดิบประกอบ 
เนื่องจาก ไม่สามารถระบุชัดเจนได้ว่าต้นเครือหมาน้อยจะต้องมีลักษณะเด่น  และ ต่างจากพืชใกล้เคียง
เช่นไร  ซึ่งเทคนิคด้านพันธุกรรม  เครื่องหมายพันธุกรรม สามาถน ามาใช้ประโยชน์ในการศึกษาจ าแนก 
ระบุสายพันธุ์และจัดท าเอกลักษณ์พืชสมุนไพรต่อไป    
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ภาพ  แสดงความหลากหลายของลักษณะใบเครือหมาน้อย 

 
 การส ารวจในพื้นท่ีจังหวัดนครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว อื่นๆ ได้แก่ สกลนคร  ชัยภูมิ  
เพชรบูรณ์ พบความแตกต่างของลักษณะใบ ต่างกันมาก  ในแต่ละพื้นท่ี อาจส่งผลต่อการจ าแนกด้วย
ลักษณะภายนอก และ ได้ข้อมูลภูมิปัญญาการใช้ประโยชน์จาก จังหวัดนครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว 
สกลนคร  ชัยภูมิ   
 
การหาล าดับ นิวคลีโอไทด์ ที่เป็นเอกลักษณ์ของเครือหมาน้อยของประเทศไทย 

ได้รวบรวมล าดับนิวคลีโอไทด์ ต าแหน่ง rbcL ยีน ของตัวอย่างเครือหมาน้อยจากท่ีต่างๆ 
จ านวน 20 ตัวอย่าง  มีล าดับDNA ท่ีเป็นเอกลักษณ์ของไทย อยู่ 1 บริเวณ ซึ่งเป็น DNA barcode ใช้
เป็นเอกลักษณ์ของต้นเครือหมาน้อยของไทยได้    ท าการเปรียบเทียบกับล าดับนิวคลีโอไทด์ ใน
ฐานข้อมูล gene bank ของตัวอย่างจากประเทศอื่นๆ พบว่า เราเป็นกลุ่มตัวอย่างแรกจากประเทศไทย  
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Alignment 

CLUSTAL 2.1 multiple sequence alignment 

Ci.capensis1       CTGCG-GTAGCTGCCGAATCTTCTACAGGTACATGGACAACTGTGTGGACCGATGGACTT 59 

Ci.capensis2       CTGCG-GTAGCTGCCGAATCTTCTACAGGTACATGGACAACTGTGTGGACCGATGGACTT 59 

Ci.capensis        CTGCG-GTAGCTGCCGAATCTTCTACAGGTACATGGACAACTGTGTGGACCGATGGACTT 59 

WH01_Stephania     CTGCG-GTAGCTGCCGAATCTTCTACGGGTACATGGACAACTGTGTGGACCGATGGACTT 59 

WH02_Stephania     CTGCG-GTAGCTGCCGAATCTTCTACGGGTACATGGACAACTGTGTGGACCGATGGACTT 59 

St.abyssinica      CTGCG-GTAGCTGCCGAATCTTCTACGGGTACATGGACAACTGTGTGGACCGATGGACTT 59 

St.tetrandra       CTGCG-GTAGCTGCCGAATCTTCTACAGGTACATGGACAACTGTGTGGACCGATGGACTT 59 

St.cephalantha     CTGCG-GTAGCTGCCGAATCCTCTACAGGTACATGGACAACTGTGTGGACCGATGGACTT 59 

Cy.burmanii1       CTGCG-GTAGCTGCCGAATCTTCTACAGGTACATGGACAACTGTGTGGACCGATGGACTT 59 

Cy.burmanii2       CTGCG-GTAGCTGCCGAATCTTCTACAGGTACATGGACAACTGTGTGGACCGATGGACTT 59 

Co.orbiculatus1    CTGCG-GTAGCTGCCGAATCTTCTACAGGTACATGGACAACTGTGTGGACCGATGGACTT 59 

Co.orbiculatus2    CTGCG-GTAGCTGCCGAATCTTCTACAGGTACATGGACAACTGTGTGGACCGATGGACTT 59 

Cy.polypetala1     CTGCG-GTAGCTGCCGAATCTTCTACAGGTACATGGACAACTGTGTGGACCGATGGACTT 59 

Cy.polypetala3     CTGCG-GTAGCTGCCGAATCTTCTACAGGTACATGGACAACTGTGTGGACCGATGGACTT 59 

Ci.pareira2        CTGCG-GTAGCTGCCGAATCTTCTACAGGTACATGGACAACTGTGTGGACCGATGGACTT 59 

Ci.tropaeolifolia  CTGCG-GTAGCTGCCGAATCTTCTACAGGTACATGGACAACTGTGTGGACCGATGGACTT 59 

Cis.grandifolia    CAGCG-GTAGCTGCCGAATCTTCTACAGGTACATGGACAACTGTGTGGACCGATGGACTT 59 

Ci.andromorpha1    CTGCG-GTAGCTGCCGAATCTTCTACAGGTACATGGACAACTGTGTGGACCGATGGACTT 59 

Ci.pareira1        CTGCG-GTAGCTGCCGAATCTTCTACAGGTACATGGACAACTGTGTGGACCGATGGACTT 59 

Ci.owariensis1     CTGCG-GTAGCTGCCGAATCTTCTACAGGTACATGGACAACTGTGTGGACCGATGGACTT 59 

Ci.andromorpha     CTGCG-GTAGCTGCCGAATCTTCTACAGGTACATGGACAACTGTGTGGACCGATGGACTT 59 

Ci.owariensis2     CTGCG-GTAGCTGCCGAATCTTCTACAGGTACATGGACAACTGTGTGGACCGATGGACTT 59 

C.p.var.hirsuta1   CTGCG-GTAGCTGCCGAATCTTCTACAGGTACATGGACAACTGTGTGGACCGATGGACTT 59 

C.p.var.hirsuta2   CTGCG-GTAGCTGCCGAATCTTCTACAGGTACATGGACAACTGTGTGGACCGATGGACTT 59 

Cy.polypetala2     CTGCG-GTAGCTGCCGAATCTTCTACAGGTACATGGACAACTGTGTGGACCGATGGACTT 59 

G5_rbcLF           CTGCG-GTAGCTGCCGAATCTTCTACAGGTACATGGACAACCGTGTGGACCGATGGACTT 59 

Pech02_rbcLF       CTGCGCGTAGCTGCCGAATCTTCTACAGGTACATGGACAACCGTGTGGACCGATGGACTT 60 

Y6_rbcLF           CTGCG-GTAGCTGCCGAATCTTCTACAGGTACATGGACAACCGTGTGGACCGATGGACTT 59 

Y8_rbcLF           CTGCG-GTAGCTGCCGAATCTTCTACAGGTACATGGACAACCGTGTGGACCGATGGACTT 59 

Y7_rbcLF           CTGCG-GTAGCTGCCGAATCTTCTACAGGTACATGGACAACCGTGTGGACCGATGGACTT 59 

Y5_rbcLF           CTGCG-GTAGCTGCCGAATCTTCTACAGGTACATGGACAACCGTGTGGACCGATGGACTT 59 

Y4_rbcLF           CTGCG-GTAGCTGCCGAATCTTCTACAGGTACATGGACAACCGTGTGGACCGATGGACTT 59 

Y3_rbcLF           CTGCG-GTAGCTGCCGAATCTTCTACAGGTACATGGACAACCGTGTGGACCGATGGACTT 59 

Y1_rbcLF           CTGCG-GTAGCTGCCGAATCTTCTACAGGTACATGGACAACCGTGTGGACCGATGGACTT 59 

Sakol04_rbcLF      CTGCG-GTAGCTGCCGAATCTTCTACAGGTACATGGACAACCGTGTGGACCGATGGACTT 59 

Sakol03_rbcLF      CTGCG-GTAGCTGCCGAATCTTCTACAGGTACATGGACAACCGTGTGGACCGATGGACTT 59 

Sakol02_rbcLF      CTGCG-GTAGCTGCCGAATCTTCTACAGGTACATGGACAACCGTGTGGACCGATGGACTT 59 

Sakol01_rbcLF      CTGCG-GTAGCTGCCGAATCTTCTACAGGTACATGGACAACCGTGTGGACCGATGGACTT 59 

Pech04_rbcLF       CTGCG-GTAGCTGCCGAATCTTCTACAGGTACATGGACAACCGTGTGGACCGATGGACTT 59 

Pech03_rbcLF       CTGCG-GTAGCTGCCGAATCTTCTACAGGTACATGGACAACCGTGTGGACCGATGGACTT 59 

Pechburi01_rbcLF   CTGCG-GTAGCTGCCGAATCTTCTACAGGTACATGGACAACCGTGTGGACCGATGGACTT 59 

G6_rbcLF           CTGCG-GTAGCTGCCGAATCTTCTACAGGTACATGGACAACCGTGTGGACCGATGGACTT 59 

G4_rbcLF           CTGCG-GTAGCTGCCGAATCTTCTACAGGTACATGGACAACCGTGTGGACCGATGGACTT 59 

G3_rbcLF           CTGCG-GTAGCTGCCGAATCTTCTACAGGTACATGGACAACCGTGTGGACCGATGGACTT 59 

G2_rbcLF           CTGCG-GTAGCTGCCGAATCTTCTACAGGTACATGGACAACCGTGTGGACCGATGGACTT 59 

G1_rbcLF           CTGCG-GTAGCTGCCGAATCTTCTACAGGTACATGGACAACCGTGTGGACCGATGGACTT 59 

Sakew02            CTGCG-GTAGCTGCCGAATCTTCTACAGGTACATGGACAACCGTGTGGACCGATGGACTT 59 

Sakew03            CTGCG-GTAGCTGCCGAATCTTCTACAGGTACATGGACAACCGTGTGGACCGATGGACTT 59 

Sakew01            CTGCG-GTAGCTGCCGAATCTTCTACAGGTACATGGACAACCGTGTGGACCGATGGACTT 59 

                   * *** ************** ***** ************** ****************** 

   

                                                   
 

แผนภาพแสดงความสัมพันธ์ทางพันธุกรรม rbcL gene ของต้นเครือหมาน้อย 
  

บริเวณที่แสดงเอกลักษณ์เฉพาะตัวอย่างในการรวบรวมคร้ัง

น้ี  ท าให้สามารถใช้เป็นเอกลักษณ์ของเครือหมาน้อยใน

ประเทศ ท่ีแตกต่างจากฐานข้อมูลต่างชาติ 

ข้อมูลจาก 
gene bank, 

NCBI 

ข้อมูลจาก
ตัวอย่างที่
รวบรวมใน
โครงการวิจัย
น้ี 
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 ตัวอย่างต้นเครือหมาน้อยท่ี
ได้จากการส ารวจ (ในกรอบสีแดง) 
เมื่อวิเคราะห์ความใกล้เคียงกันของ 
ยีน rbcL ซึ่งเป็นยีนท่ีใช้ในการจ าแนก
และความใกล้เคียงของสายพันธุ์ของ
พืชช้ันสูงพบว่าตัวอย่างท่ีได้จะอยู่ใน
กลุ่มของ Cyclea  polypetala และ 
Cyclea burmanii อย่างไรก็ตามจาก
การเปรียบเทียบกันระหว่างแต่ละ 
sequence  ด้วย clustalW   พบว่า 
กลุ่มตัวอย่างท่ีรวบรวมได้จะใกล้เคียง
กับ Cyclea polypetala มากกว่า 

โดยดูจาก Alignment score   คือ thai sample-Cyclea polypetala เทากับ 2942  thai sample- 
Cissampelos pareira var. hirsute เท่ากับ 2918  และ thai sample- Cyclea burmanii เท่ากับ 
2937 

 
การศึกษาทางด้านพฤกษเคมีในทางเภสัชวิทยา 
 ผลของการศึกษาองค์ประกอบทางเคมีจากลายพิมพ์สารเคมีไม่พบสารกลุ่มแอลคาลอยด์ในใบ
เครือหมาน้อย ในขณะท่ีพบสารกลุ่มนี้ อย่างน้อย 4 ชนิดในสารที่สกัดจากราก (รูปท่ี 2 b) สารแอลคา
ลอยด์จะให้สีส้มเม่ือตรวจสอบด้วยน้ ายา Dragendroff โดยจะสังเกตเห็นแถบสีส้มท่ี hRf 15, 29, 66, 
73  รายงานการทบทวนวรรณกรรมของ Manu et al., 2012 ได้แสดงให้เห็นว่าในรากของเครือหมา
น้อยมีแอลคาลอยด์ในกลุ่ม bisbenzylisoquinoline อยู่หลายชนิด เช่น tetrandine menismine, 
curine และ ไม่มีรายงานการพบสารกลุ่มแอลคาลอยด์ในใบ จากการที่แอลคาลอยด์เป็นสารท่ีมีฤทธิ์ทาง
เภสัชวิทยา ซึ่งก่อให้เกิดท้ังประโยชน์และโทษต่อร่างกาย การไม่พบสารกลุ่มนี้ในใบจะมีข้อดีคือ หากน า
ใบเครือหมานอ้ยมาปรุงอาหารก็จะไม่ได้รับผลจากสารแอลคาลอยด์ 
 
 ใบเครือหมาน้อยท่ีมีลักษณะต่างกัน จะมีรูปแบบของสารเคมีต่างกัน  เปรียบเทียบระหว่างใบ
เครือหมาน้อยท่ีได้จากจังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งใบมีรูปร่างกลมมน ก้นใบปิด ขนใบนุ่ม ใบบาง (P1 และ P3) 
และท่ีได้จากจังหวัดสกลนคร ซึ่งใบมีรูปร่างกลมแต่ปลายใบค่อนข้างเรียว ก้นใบเว้า เป็นรูปหัวใจ  ขนใบ
นุ่ม ใบบาง (S3 และ S6)   
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ภาพ  ลายพิมพ์สารเคมีของสารสกัดใบเครือหมาน้อยด้วยเมธานอล 

(pale green colour; Y1 and Y4, dark green colour; G5 and G1, samples from 
Petchaboon province; P1 and P3, samples from Sakonnakorn province; S3 and S6, leaf 
of other plant; A) visualized with white light (a), dragendroff’s spraying reagent (b), 
ultraviolet light 254 nm (c) and ultraviolet light 366 nm 
 

ความแตกต่างท่ีสังเกตได้ใน UV 254 (ภาพ c) คือ ใบเครือหมาน้อยท่ีได้จากจังหวัดเพชรบูรณ์มี
แถบสว่างท่ี hRf 65 ซึ่งไม่พบในตัวอย่างจากจังหวัดสกลนคร รวมถึงตัวอย่างอื่น ๆ และเมื่อตรวจสอบ
ภายใต้ UV 366 (ภาพ d) ใบเครือหมาน้อยท่ีได้จากจังหวัดเพชรบูรณ์มีแถบสว่างท่ี hRf 40 ซึ่งไม่พบใน
ตัวอย่างจากจังหวัดสกลนครและตัวอย่างอื่น ๆ 

ใบเครือหมาน้อยท่ีมีอายุต่างกันก็จะให้รูปแบบของสารเคมีต่างกัน สังเกตได้จาก ตัวอย่าง  Y4 
ซึ่งใบมีสีเขียวอ่อน เมื่อตรวจสอบภายใต้ UV 366 (ภาพ d) จะพบแถบสว่าง 2 ต าแหน่งท่ีแตกต่างจาก
ตัวอย่างอื่น ๆ คือแถบสว่างท่ี hRf 22 และ 42  
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จากผลศึกษากล่าวได้ดังนี้ 
 1. เมื่อตรวจสอบด้วยกล้องจุลทรรศน์ ใบเครือหมาน้อยควรมีลักษณะเนื้อเยื่อตามท่ีแสดงในรูป
ท่ี 1 การพบเนื้อเยื่อในลักษณะอื่น ๆ (เช่น รูปร่างของ  palisade cell ไม่เป็น wavy wall ลักษณะของ
ปากใบไม่เป็น anomocytic stomata การพบ trichome ท่ีมีรูปร่างอื่น ๆ หรือไม่พบ trichome) 
แสดงว่าพืชชนิดนั้นไม่ใช่ใบเครือหมาน้อย 
 2. ลายพิมพ์สารเคมีของสารสกัดเมธานอลของใบเครือหมาน้อยมีรูปแบบตามรูปท่ี 2 ใบของพืช
ชนิดอื่น (ตัวอย่าง A) จะมีลายพิมพ์ท่ีแตกต่างออกไป ลายพิมพ์สารเคมีของสารสกัดเมธานอลจากส่วน
ของรากเครือหมาน้อยแตกต่างจากส่วนของใบเช่นกัน 
 3. ลายพิมพ์ของสารเคมีอาจจะบอกอายุและแหล่งปลูกพืชได้ และสามารถเช่ือมโยงกับ
การศึกษาลายพิมพ์ดีเอ็นเอเพื่อใช้ศึกษาแหล่งท่ีมาของพืชได้ 
 4. ไม่พบสารแอลคาลอยด์ในใบเครือหมาน้อย 
 

 โครงการวิจัยความหลายทางพันธุกรรมหญ้าข้าวนก 
 1. ส ารวจการระบาดของวัชพืชและวัชพืชหญ้าข้าวนก 
 พื้นท่ีท านาในอ าเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกมีการท านาปีละ 2-3 ครั้ง โดยใช้น้ าจากคลอง
รังสิต ซึ่งแต่ละรอบของการท านา จะใช้สารเคมี ไกลโฟเสต (Glyphosate) ก าจัดหญ้าในพื้นท่ี และ
บริเวณคันนา หลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิตรอบท่ีแล้ว จากนั้นจะปล่อยน้ าเข้านา 2-3วัน จึงไถกลบ  ต่อมา
ไถดะ ก่อนหว่านเมล็ดข้าวจะพ่นยา แซม (SAM) เป็นยาท่ีมีสารบิวทาคอร์ 60% (butachlor) เป็นสาร
ออกฤทธิ์ ซึ่งเป็นสารยับยั้งการงอกของเมล็วัชพืช   เมื่อเมล็ดข้าวงอกแล้ว 7 วัน จะใช้สารในกลุ่ม โพพา
นิล (Propanil) ซึ่งจะออกฤทธิ์ต่อวัชพืชพวกหญ้าดอกขาว หญ้าข้าวนก หญ้านกชมพู แต่ไม่ท าลายข้าว
และข้าววัชพืช เช่น ข้าวลาย ข้าวดีด และข้าวหาง  ดังนั้นทุกรอบของการท านาจะต้องมีการพ่นยาปรา
วัชพืชทุกครั้ง  ท าให้สารตกค้างในนาข้าวและแหล่งน้ าข้างเคียงจึงมีปริมาณมาก  เช่นสาร  แซม-เปาโล-
พินฟอส  พบในแปลงท่ี 2 และ3   สาร โนมิบี-ฟูเร่-มิเคิล    พบมากในแปลง ท่ี 6 และ   7  ซึ่งพื้นท่ี
ศึกษาเป็นแปลงนาข้าวมีพื้นท่ี แปลงละประมาณ30 ไร่  โดยแปลงนาดังกล่าวมีการใช้สารเคมีปราบ
วัชพืชในทุกรอบการผลิตข้าว  แต่ยังคงพบวัชพืช หญ้าดอกขาว อยู่ในแปลงนาเป็นกลุ่มๆ แสดงให้เห็น
ว่าหญ้าดอกขาวที่พบ สามารถด ารงชีวิตรอดจากฤทธิ์ ยาปราบวัชพืชได้ พื้นท่ีนาแสดงในรูป  เป็นรูปส่ีเห
ลียมผืนผ้า จะเห็นว่ามีแปลงจ านวนมากในพื้นท่ีอ าเภอองครักษ์ 
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ภาพแสดง  พื้นท่ีศึกษาในพื้นนาข้าว
ในอ าเภอองครักษ์ จ.นครนายก จุด
ส ารวจวัชพืชแสดงวงกลมสีขาวในรูป 

 
การใช้สารเคมีในการเพาะปลูกพืช เช่น การใช้สารก าจัดวัชพืช (herbicides) หรือการใช้ปุ๋ย 

(fertilizers) จะท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงด้านประชากร (population) ของวัชพืชได้ในกรณีการใช้สาร
ก าจัดวัชพืช วัชพืชท่ีไม่ทนทานต่อสารเคมีท่ีใช้ก็จะถูกท าลายหรือลดประชากรลงไป ท าให้การเจริญพันธุ์
ของวัชพืชชนิดนั้นลดลงไปด้วย วัชพืชท่ีทนทานต่อสารเคมีท่ีใช้จะกลายเป็นวัชพืชหลัก และเป็นวัชพืชท่ี
สร้างปัญหาอย่างรุนแรงในท่ีสุดจากการส ารวจโดยแปลงสุ่มตัวอย่าง ขนาด 20 x 5 ตารางเมตร  3 
แปลงต่อ 1 พื้นท่ี นา  พบว่ามีวัชพืชหลายชนิดได้แก่ หญ้าดอกขาว  หญ้าข้าวนก  ผักปอดและ กกขนาก 
ซึ่งพบว่าหญ้าข้าวนกจะพบเป็นส่วนใหญ่ในแปลงนาท่ีส ารวจ  โดยแปลงนาท่ีพบหญ้าข้าวนกขึ้น
หนาแน่น มากกว่า 15 ต้นต่อ10 ตารางเมตรได้แก่ แปลงส ารวจท่ี 1 และ 5  

 
ภาพแสดงการระบาดของหญ้าข้าวนกในแปลงนา 

  
 จากการส ารวจจะพบว่ามีวัชพืชหญ้าข้าวนกขึ้นในทุกแปลงนาท้ังท่ีมีการพ่นยาปราบวัชพืชในทุก
รอบการผลิตข้าว  แสดงให้เห็นว่าวัชพืชหญ้าข้าวนกท่ีพบนี้มีโอกาสท่ีจะเป็นต้นท่ีด้ือยาได้  จึงเป็นท่ี
สนใจในการน ามาศึกษาลักษณะทางสันฐานวิทยา  ความแปรผันทางสันฐานวิทยาในกลุ่มประชากรและ
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ลักษณะท่ีต่างไปจากกลุ่มประชากรท่ีไม่ได้ขึ้นในนาข้าว หรือขึ้นในแหล่งธรรมชาติซึ่ง ไม่ได้เจริญเติบโต
ภายใต้สภาวะท่ีมีการพ่นยาปราบวัชพืช  เพื่อได้ลักษณะทางสันฐานวิทยาจะสามารถน ามาใช้เป็น
รูปแบบในการติดต่อการดื้อยาปราบวัชพืชในแหล่งต่างๆได้ 
 
 2. การเปรียบเทียบลักษณะสัณฐานวิทยา 
    การเจริญของพืชภายใต้สภาวะกดดัน เช่นภายใต้สารเคมีปนเปื้อน  ท าให้พืชมีการปรับตัวทาง
สรีระวิทยาและแสดงออกมาทางสัณฐานวิทยาภายนอกของพืช เช่นเดียวกับวัชพืชท่ีเจริญในนาข้าวท่ีมี
การพ่นยาปราบวัชพืช อาจส่งผลให้วัชพืชมีกลไกลบางประการในการต่อต้านยาปราบวัชพืช  จาก
การศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยาเมื่อเปรียบเทียบหญ้าข้าวนกในนาข้าวกับพื้นท่ีธรรมชาติพบว่า 
ลักษณะเมล็ดและรวงมีความแตกต่างกัน เมื่อดูขนาดและใบ พบว่าไม่แตกต่างกัน 
 

 

ภาพแสดง  ลักษณะทางสัณฐานวิทยาของ
วัชพืชหญ้าดอกขาว ช่อดอก (1)  ล าต้น (2) 
ใบ (3) และราก (4) ของวัชพืชหญ้าดอกขาว 
นอกแปลงนา(A)กับในแปลงนา (B) 
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 3. ความสัมพันธ์ของลักษณะทางพันธุกรรมและยีน ACCae ร่วมกับ rbcL ยีน ของหญ้า
ข้าวนก 
 เมื่อท าการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของลักษณะต่างๆของหญ้าดอกขาวในนาข้าว โดยใช้ 10 ต้น 
ต่อแปลง จ านวน 7 แปลงนา รวมท้ังหมด 70 ต้น ในกลุ่มประชากรท่ีพบในแปลงนา  พบว่าประชากรมี
รูปร่างแตกต่างกันในส่วนของเมล็ดบ่างชัดเจน  อย่างไรก็ตามเมื่อศึกษา DNA sequencing พบว่า
ประชาการท้ังหมดอยู่ในกลุ่มของหญ้าข้าวนก 

 

 

 
 หญ้าข้าวนกเป็นวัชพืชท่ีระบาดกระจายตัวท่ัวไปในพื้นท่ีนาข้าว อ าเภอ องครักษ์ จังหวัด
นครนายก และนาข้าวเหล่านี้มีการใช้สารปรายวัชพืชทุกครั้งท่ีมีการท านาข้าว โดยวัชพืชสามารถออก
ดอกและพร้อมจะกระจายพันธุ์ต่อไปได้ ดังนั้นวัชพืชเหล่านี้มีโอกาสท่ีจะด้ือยาปราบวัชพืชท่ีใชในการท า
นาข้าวได้   การศึกษาความแตกต่างทางสัณฐานวิทยาช้ีให้เห็นความแตกต่างกันระหว่างหญ้าข้าวนกใน
นาข้าว พบว่ารวงดอกและเมล็ดมีตวามแตกต่างกันไปตามระบบนิเวศ และมีสมบัติการดื้อยาต่างกันไป 
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ด ำเนินงำนโดยมหำวิทยำลัยสวนดุสิต 

 การพัฒนาผลิตภัณฑ์สบู่เหลวและแป้งน้ าลดแบคทีเรียที่มีส่วนผสมสารสกัดสมุนไพร
อินทนิลน้ า 

หลักการและเหตุผล  
 ในปัจจุบันผู้บริโภคมีความเป็นห่วงสุขภาพมากขึ้น จึงพยายามหลีกเล่ียงจากสารเคมีท้ังหลาย 
แม้กระท่ังในเรื่องความงามก็นิยมน าสมุนไพรมาใช้เป็นส่วนผสมในเครื่องส าอาง จึงมีการศึกษาวิจัยพืช
สมุนไพรท้ังในด้านเพื่อน ามาใช้เป็นยารักษาโรค อาหารเสริมสุขภาพ ตลอดจนการเสริมความงาม 
แนวโน้มการน าสมุนไพรมาประยุกต์ใช้เป็นสาระส าคัญหรือส่วนประกอบในผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางมีมาก
ขึ้น และได้รับความนิยมจากผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ เนื่องจากเป็นวัตถุดิบท่ีมาจากธรรมชาติ เป็นการหลีกเล่ียง
การใช้สารเคมีสังเคราะห์ซึ่งอาจก่อให้เกิดอาการแพ้เป็นผ่ืนผิวหนัง  
 ประเทศไทยมีภูมิอากาศแบบร้อนช้ืน เมื่อเหงื่อออกจะรู้สึกเหนอะหนะผิว อีกท้ังมีความ
เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของแบคทีเรียได้ดี ดังนั้นการท าความสะอาดร่างกายให้สะอาด สดช่ืน จึง
จ าเป็นท่ีจะต้องจะใช้ผลิตภัณฑ์ท่ีมีส่วนผสมของสาระส าคัญท่ีสามารถต้านการเจริญของเช้ือแบคทีเรียได้  
 อินทนิลน้ าเป็นไม้ยืนต้นขนาดกลางถึงใหญ่เป็นพันธุ์ไม้ท่ีมีถ่ินก าเนิดในประเทศไทย โดยมักพบ
ขึ้นตามท่ีราบลุ่มท่ีช้ืนแฉะท่ัวไป รวมไปถึงบริเวณริมฝ่ังแม่น้ าล าห้วย หรือในป่าเบญจพรรณช้ืนและป่าดง
ดิบของภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ แต่จะพบได้มากสุด
ตามป่าดงดิบในทางภาคใต้ และยังพบในป่าพรุหรือป่าบึงในของภาคใต้ เป็นพืชสมุนไพรท่ีถูกใช้ในแถบ
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในรูปชาชงจากใบ หรือรูปสารสกัดจากใบ ส่วนต่าง ๆ ของพืชสามารถรักษาโรค
ได้ เช่น โรคเบาหวาน โรคอ้วน และมีการใช้ทางเครื่องส าอาง โดยสารแทนนินในใบอินทนิลน้ าท่ีสกัด
ด้วยน้ าหรือเอทานอลมีฤทธิ์ต้านเช้ือจุลชีพ Staphylococcus aureus, Bacillus subtilis (Gram 
positive) และ Psedomonas aeruginosa, Escherichiacoli (Gram negative bacteria)  
 เพื่อเป็นการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมุนไพรชนิดนี้ จึงควรมีการศึกษารวบรวมข้อมูลทางข้อมูล
ทางพฤกษศาสตร์ ศึกษาการใช้ประโยชน์ด้านต่างๆ โดยจะท าการศึกษาฤทธิ์ต้านเช้ือแบคทีเรียเพื่อ
พัฒนาต ารับเครื่องส าอางสบู่เหลวและแป้งน้ าลดแบคทีเรียท่ีมีส่วนผสมสารสกัดสมุนไพรอินทนิลน้ า เพื่อ
เป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทยในเรื่องการท าแป้งน้ าและน าสารสกัดจากพืชสมุนไพรไทยมาประยุกต์ใช้
เพื่อเพิ่มมูลค่าและต่อยอดทางธุรกิจต่อไป  
ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 
 1. ทราบฤทธิ์ในการต้านเช้ือแบคทีเรียของพืชอินทนิลน้ า 
 2. ได้ผลิตภัณฑ์สบู่เหลวอาบน้ าและแป้งน้ าลดเช้ือแบคทีเรียท่ีมีส่วนผสมของสารสกัดสมุนไพร
อินทนิลน้ า จ านวน 2 ผลิตภัณฑ์ ท่ีผู้ใช้มีความพึงพอใจผลิตภัณฑ์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
 3. ผู้เข้าชมนิทรรศการมีความพึงพอใจระดับ 4 ขึ้นไป (ระดับมากถึงมากท่ีสุด) ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80 
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การด าเนินงาน 
 1. กิจกรรมส ารวจเก็บรวบรวม 
 ท าการส ารวจและศึกษาค้นคว้าเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ อินทนิลน้ า โดยศึกษาจากแหล่ง
ความรู้ ได้แก่ หนังสือ เอกสาร และข้อมูลออนไลน์ ผู้เช่ียวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ สถานท่ีพบอินทนิลน้ า 
ถนนสิรินธร หน้าศูนย์วิทยาศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ท า
การรวบรวมข้อมูล ดังนี้ 

ข้อมูลทางพฤกษศาสตร์  
ข้อมลูการปลูกและการดูแลรักษา 
ข้อมูลการใช้ประโยชน์ ด้านต่างๆ ได้แก่ การใช้ประโยชน์ทางด้านเนื้อไม้ การใช้ประโยชน์
ทางด้านนิเวศน์ การใช้ประโยชน์ทางด้านภูมิสถาปัตย์ การใช้ประโยชน์ทางด้านโภชนาการ 
ทางด้านสมุนไพร และการใช้ประโยชน์ด้านเครื่องส าอาง  

 

 
ภาพที่ 1  ต้น ใบ ดอก ของอินทนิลน้ าบนถนนสิรินธร 

 
 2. กิจกรรมศึกษาและวิเคราะห์องค์ความรู้ท่ีรวบรวมได้ 
 จากข้อมูลท่ีรวบรวมได้ของพืชอินทนิลน้ าพบว่ามีการปลูกท่ัวไป หลากหลายพื้นท่ี ดังนั้นหากมี
การน าส่วนของพืชมาใช้ประโยชน์ ทางด้านสมุนไพรเครื่องส าอางจะเป็นการเพิ่มมูลค่าและต่อยอดทาง
ธุรกิจได้ง่าย จึงท าการศึกษาฤทธิ์ต้านเช้ือแบคทีเรียท่ีพบบนผิวของสารสกัดจากใบของอินทนิลน้ า เพื่อ
พัฒนาเป็นเครื่องส าอาง ได้แก่ สบู่เหลวอาบน้ าและแป้งน้ าลดเช้ือแบคทีเรียต่อไป 
การเตรียมสารสกัดอินทนิลน้ า  
 สารสกัดอินทนิลน้ า ได้จากการสกัดใบสดด้วยเอทานอลและน้ า  
  
การทดสอบสารสกัดอินทนิลน้ ากับเชื้อแบคทีเรีย 
 น าสารสกัดอินทนิลน้ ามาศึกษาฤทธิ์การต้านเช้ือแบคทีเรีย 3 ชนิด ท่ีพบบนผิว ได้แก่ 
Staphylococcus aureus 2) Staphylococcus epidermidis 3) Escherichia coli โดยใช้วิธี dish 
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diffusion test และหาค่าความเข้มข้นต่ าสุดท่ียับยั้งเช้ือแบคทีเรีย (Minimum Inhibitory 
Concentration: MIC) ขั้นตอน ดังภาพที่ 2 และภาพที่ 3 
 

 
ภาพที่ 2  Disc diffusion test 

 

 
ภาพที่ 3  Minimum Inhibitory Concentration (MIC) 

 
การพัฒนาสูตรสบู่เหลวอาบน้ าและแป้งน้ าลดเชือ้แบคทีเรียผสมอนิทนิลน้ าที่มีคุณภาพและเปน็ที่
ยอมรับของผู้ใช้ 
 ขั้นตอนการพัฒนาสูตรสบู่เหลวอาบน้ าและแป้งน้ าลดเช้ือแบคทีเรียผสมอินทนิลท่ีมีคุณภาพ
และเป็นท่ียอมรับของผู้ใช้ แสดงดังภาพที่ 4 

Cup plate method agar method      

                                                                            

                                          Incubate at 37 °C   for over night 

Bacterial swab down plate 

 

           

 

                                                                                                    

Dilute extract in borth Extract concentrated 

into plate  

 

spreader in faction the plate 

plate 

 

Incubate at 37 °C for over night 
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ภาพที่ 4  ขั้นตอนการพัฒนาสูตรเครื่องส าอางผสมอินทนิลน้ า 
 

ขั้นตอนการทดสอบ 
 1. การทดสอบลักษณะทางเคมี วัดค่าความเป็นกรดด่าง ด้วย pH meter 
 2.การวัดค่าคุณภาพทางกายภาพ สังเกตสี ดมกล่ิน วัดค่าความหนืดด้วยเครื่อง Viscometer 
วัดปริมาณฟองโดย ช่ังสบู่เหลว 1 กรัม ละลายในน้ ากล่ัน 9 มิลลิลิตร คนสบู่ให้ละลายเข้ากันดี ใส่ใน
กระบอกตวงขนาด 250 มิลลิลิตร จากนั้นท าการพลิก คว่ า ในจังหวะท่ีเท่ากัน เป็นเวลา 1 นาที สังเกต
ความสูงของฟองหน่วยเป็นมิลลิเมตร ลักษณะฟองและขนาดฟอง บันทึกผล ท้ิงไว้ 5 นาที อ่านความสูง
ของฟองท่ีเหลือ ดังภาพที่ 5 
 

 
ภาพที่ 5  ขั้นตอนการทดสอบปริมาณฟอง 

 3. การทดสอบความคงตัวสภาวะเร่งโดยวิธีเก็บท่ีร้อนสลับเย็น (Heating-Cooling Methos) 
ท าการทดสอบ 4 cycle โดยการเก็บในท่ีร้อน อุณหภูมิ 45 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2 วันและน าไปเก็บ
ท่ีอุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2 วัน เป็น 1 cycleตรวจสอบความคงตัว การแยกช้ัน การ
เปล่ียนแปลงสี กล่ิน 
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 4. การศึกษาการยอมรับของผู้บริโภคท่ีมีต่อผลิตภัณฑ์สบู่เหลวอาบน้ าผสมอินทนิลน้ า ทดสอบ
ผลิตภัณฑ์เพื่อให้ได้ผลตามวัตถุประสงค์ของการใช้ (Performance test) ศึกษาคุณสมบัติสภาพท่ี
มองเห็นจากภายนอก สี กล่ิน ลักษณะเนื้อ ความข้น/เหลว คุณลักษณะขณะใช้ ได้แก่ กล่ินปริมาณฟอง 
การท าความสะอาด ความง่ายในการล้างออก ความล่ืน ความรู้สึกหลังใช้ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ กล่ิน ความ
นุ่มชุ่มช้ืนผิว โดยความสามารถในการช าระล้าง และความง่ายในการล้างให้หมดไป ท าการประเมินโดย
การสังเกตด้วยตาเปล่า จากการหยดน้ ามันมะกอกด้วย dropper 1-3 หยดท่ีฝ่ามือและลูกให้ท่ัวฝ่ามือ 
หยดสบู่เหลวล้างมือด้วย dropper 5 หยด และท าการล้างมือด้วยวิธีล้างมือท่ีดี 7 ขั้นตอนของกรม
อนามัย กระทรวงสาธารณสุข ดังภาพท่ี 6 บันทึกผลเกี่ยวกับความสามารถในการช าระล้าง และความ
ง่ายในการล้างให้หมดไป ส่วนความชุ่มช้ืนของมือ ท าการประเมินโดยการสังเกตด้วยตาเปล่า และการ
ประเมินความรู้สึกภายหลังการล้างมือด้วยสบู่เหลวล้างมือ ความไม่ระคายเคืองโดยทดสอบต่อบุคคลใน
ห้องปฏิบัติการและความชอบโดยรวม โดยใช้แบบสอบถามความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์จ านวน 40 ชุด 
 

 
ภาพที่ 6  วิธีล้างมือท่ีดี 7 ขั้นตอน (ส านักสารนิเทศ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข) 

 
การเลือกและออกแบบบรรจุภัณฑ์  
 เลือกบรรจุภัณฑ์ท่ีมีความเหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ สามารถปกป้องผลิตภัณฑ์ได้ รวมท้ังไม่ท า
ปฏิกิริยากับเนื้อผลิตภัณฑ์เอง หาบรรจุภัณฑ์ได้จากร้านขายบรรจุภัณฑ์ ถนนหลานหลวง แขวงคลอง
มหานาค เขตป้อมปราบ กรุงเทพฯ โดยต้องการบรรจุภัณฑ์สีม่วง และน ามาออกแบบให้เป็นผลิตภัณฑ์
เครื่องส าอางสมุนไพรท่ีมีความเป็นสากล 
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 3. กิจกรรมข้อมูลทางพันธุกรรมพืช/ภูมิปัญญา  
ข้อมูลทางพฤกษศาสตร์ของอินทนิลหรือ อินทนลิน้ า  
 อินทนิลน้ า มีช่ือสามัญ Queen’s Flower, Queen’s crape myrtle, Pride of India, Jarul 
ช่ือวิทยาศาสตร์ Lagerstroemia speciosa (L.) Pers. จัดอยู่ในวงศ์ LYTHRACEAE (เป็นคนละชนิด
กับ อินทนิลน้ าบก หรือ Lagerstroemia macrocarpa Wall.) มีช่ือท้องถิ่นอื่นๆ อีกเช่น ตะแบกด า 
(กรุงเทพฯ), ฉ่วงมู ฉ่องพนา (กะเหรี่ยง-กาญจนบุรี), บางอบะซา (นราธิวาส, มลายู-ยะลา), บาเย บาเอ 
(มลายู-ปัตตานี), อินทนิลน้ า (ภาคกลาง, ภาคใต้) เป็นต้น เป็นพันธุ์ไม้ประจ าจังหวัดระนองและจังหวัด
สกลนคร 
 อินทนิลน้ า เป็นพันธุ์ไม้ท่ีมีถ่ินก าเนิดในประเทศไทย โดยมักพบขึ้นตามท่ีราบลุ่มท่ีช้ืนแฉะท่ัวไป 
รวมไปถึงบริเวณริมฝ่ังแม่น้ าล าห้วย หรือในป่าเบญจพรรณช้ืนและป่าดงดิบของภาคเหนือ ภาคกลาง 
ภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ แต่จะพบได้มากสุดตามป่าดงดิบในทางภาคใต้ 
และยังพบในป่าพรุหรือป่าบึงในของภาคใต้ 
 อินทนิลน้ ามีสารส าคัญมีสารพวกแทนนิน 12.8-13.3 % และจากเปลือกล าต้นมี 10 % และพบ
สารกลุ่ม triterpene และ steroid เช่น corosolic acid (2,3-dihydroxy-12-ursen-28-oic acid), 
31-norlagerenol acetate, 24-methylenecycloartanol acetate, 31-nor 24-methylene 
cycloartanol acetate, largerenol acetate, tinotufolin C, tinotufolin D, lutein, 

phytolsitosterol และ sitosterol acetate, 3β, 23-dihydroxy-1-oxo-olean-12-en-28-oic acid 
ในบรรดาสารเหล่านี้ พบว่า สารท่ีมีฤทธิ์ลดน้ าตาลในเลือด ในใบของอินทนิลน้ าคือ corosolic acid 
ด้วย  และสารแทนนินในใบอินทนิลน้ า ท่ีสกัดด้วยน้ าหรือ เอ ทานอลมี ฤทธิ์ ต้ านเ ช้ือ จุลชีพ 
Staphylococcus aureus, Bacillus subtilis (Gram positive) และ Psedomonas aeruginosa, 
Escherichiacoli (Gram negative bacteria) โดยการสกัดใบของอินทนิลน้ าน้ าด้วยน้ าจะให้ฤทธิ์ต้าน
จุลชีพท่ีดีกว่าการสกัดด้วยเอทานอล (Ambujakshi, H.R., Surendra, V., Haribabu, T. & Divakar, 
G., 2009) 
 
ลักษณะของอินทนิลน้ า 
 ต้นอินทนิลน้ า ไม้เป็นยืนต้นขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ เจริญเติบโตเร็วหากปลูกในท่ีเหมาะสม 
ต้นมีความสูงประมาณ 5-20 เมตร ล าต้นเล็กและมักคดงอ แต่พอใหญ่ขึ้นจะเปลาตรง เป็นไม้ผลัดใบ แต่
ผลิใบใหม่ไว โคนต้นไม้ไม่ค่อยพบพูพอน มักมีกิ่งใหญ่แตกจากล าต้นสูงเหนือจากพื้นดินขึ้นมาไม่มาก จึง
มีเรือนยอดท่ีแผ่กว้าง เป็นพุ่มคล้ายลักษณะรูปร่มและคลุมส่วนโคนต้นเล็กน้อยเท่านั้น (ถ้าเป็นต้นท่ีขึ้น
ตามธรรมชาติในป่า มักจะมีเรือนยอดคลุมล าต้นประมาณ 9/10 ส่วนของความสูงของต้น) ส่วนผิว
เปลือกต้นอินทนิลน้ าน้ าจะมีสีเทาหรือสีน้ าตาลอ่อน มักจะมีรอยด่างๆ เป็นดวงขาวๆ อยู่ท่ัวไป ผิว
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เปลือกจะค่อนข้างเรียบไม่แตกเป็นร่องหรือเป็นรอยแผลเป็น เปลือกมีความหนาประมาณ 1 เซนติเมตร 
ท่ีเปลือกในจะออกสีม่วง  
 

 
ภาพที่ 7  ลักษณะต้นและการออกดอกของอินทนิลน้ า 

 
 เนื้อไม้อินทนิลน้ า เมื่อยังใหม่สดอยู่จะเป็นสีแดงเรื้อๆ หรือสีชมพูอ่อน พอนานเข้าจะ
เปล่ียนเป็นสีน้ าตาลอมแดง เนื้อไม้ค่อนข้างละเอียดมีเส้ียนตรง เป็นมันเล่ือม มีความแข็งแรงปานกลาง 
เหนียวและทนทาน ใช้เล่ือยไสกบตบแต่งง่าย ขัดเงาได้เป็นเงางาม ใบอินทนิลน้ าน้ า มีใบเป็นใบเด่ียว 
ออกตรงข้ามกันหรือออกเย้ืองกันเล็กน้อย ลักษณะของใบเป็นรูปทรงขอบขนานหรือรูปขอบขนานแกม
รูปหอก มีความกว้างประมาณ 5-10 เซนติเมตร และยาวประมาณ 11-26 เซนติเมตร ใบมีสีเขียวเนื้อใบ
ค่อนข้างหนาและเกล้ียงเป็นมันท้ังสองด้าน โคนใบบนหรือเบี้ยวเยื้องกันเล็กน้อย ขอบใบเรียบหรือเป็น
คล่ืนเล็กน้อย ส่วนปลายใบเรียวและเป็นต่ิงแหลม มีเส้นแขนงใบประมาณ 9-17 คู่ เส้นโค้งอ่อนและจรด
กับเส้นถัดไปบริเวณใกล้ๆ ขอบของเส้นใบย่อยจะเห็นไม่ค่อยชัดนัก ก้านใบยาวประมาณ 1 เซนติเมตร 
เกล้ียงและไม่มีขน 

 
ภาพที่ 8  ใบอินทนิลน้ า 
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 ดอกอินทนิลน้ า ดอกใหญ่มีหลายสี เช่น สีม่วงอมชมพู สีม่วงสด หรือม่วงล้วน ออกดอกรวมกัน
เป็นช่อใหญ่ตามปลายกิ่งหรือตามง่ามใบตอนใกล้ๆ ปลายกิ่ง มีความยาวถึง 30 เซนติเมตร ท่ีส่วนบนสุด
ของดอกตูมจะมีตุ่มกลมๆ เล็กๆ ต้ังอยู่ตรงกลาง ท่ีผิวนอกของกลีบฐานดอกจะติดกันเป็นรูปถ้วยหรือรูป
ทรวงกรวยหงาย จะมีสีสันนูนตามยาวเห็ดชัด และมีเส้นขนส้ันๆ ปกคลุมอยู่ประปราย ดอกอินทนิลน้ ามี
กลีบดอกบาง ลักษณะเป็นรูปช้อนท่ีมีโคนกลีบเป็นก้านเรียว ผิวกลีบจะเป็นคล่ืนๆ เล็กน้อย เมื่อดอก
บานเต็มท่ีจะมีรัศมีความกว้างประมาณ 5 เซนติเมตร และมีรังไข่กลมเกล้ียง จะเริ่มออกดอกได้เมื่อมี
อายุประมาณ 4-6 ปีออกดอกระหว่างเดือนมีนาคม – มิถุนายน 
 

 
ภาพที่ 9  ดอกอินทนิลน้ า กลีบดอกสีม่วง 

 
 ผลอินทนิลน้ า ลักษณะเป็นรูปไข่เกล้ียงๆ กว้างประมาณ 1.5-2 เซนติเมตร และยาวประมาณ 
2-2.6 เซนติเมตร ท่ีผิวของผลอินทนิลน้ าจะเรียบ ไม่มีขนปกคลุม ผลมีสีน้ าตาลแดง ผลเป็นผลแห้งเมื่อ
แก่จะแยกออกเป็น 6 เส่ียงและจะเผยให้เห็นเมล็ดเล็กๆ ท่ีมีปีกเป็นครีบบางๆ ทางด้านบน มีผลแก่
ระหว่างเดือนตุลาคม - ธันวาคม  
 

 
ภาพที่ 10  ผลอินทนิลน้ า 
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การกระจายพันธุ์ตามธรรมชาติ 
 พบข้ึนตามท่ีราบลุ่มท่ัวไป และบริเวณริมฝ่ังแม่น้ าล าธาร ในป่าเบญจพรรณช้ืน และป่าดงดิบทุก
ภาค แต่พบมากในป่าดงดินช้ืนในภาคใต้ท่ีมีระดับความสูงไม่เกิน 600 ม. 
 
การขยายพันธุ์และการเพาะปลูก 
 นิยมขยายพันธุ์ด้วยวิธีการเพาะเมล็ด ขึ้นได้ในดินแทบทุกชนิดท่ีมีความช้ืนปานกลางถึงมาก ทน
ต่อสภาพน้ าท่วมขัง ต้องการความช้ืนปานกลางถึงมาก ชอบแสงมาก การปลูกดูแลบ ารุงรักษาขึ้นอยู่กับ
การคัดเลือกพื้นท่ีและเตรียมพื้นท่ีปลูก วิธีการปลูกและระยะปลูกท่ีเหมาะสม  
 
การใช้ประโยชน์ 
 1. การใช้ประโยชน์ทางด้านเนื้อไม้ เนื้อไม้เม่ือยังใหม่อยู่เป็นสีแดงเรื่อๆ หรือชมพูอ่อน พอนาน
เข้าจะเปล่ียนเป็นสีน้ าตาลอมแดง เส้ียนตรง เนื้อค่อนข้างละเอียด เป็นมันเล่ือม แข็งปานกลาง เหนียว 
ทนทานโดยเฉพาะการใช้ในน้ า หรือในท่ีแห้งก็ดี เล่ือย ไสกบตกแต่งง่าย ขับเงาได้งาม นิยมใช้ก่อสร้าง
บ้านเรือน ใช้ท าพื้นกระดาน กระเบ้ืองมุงหลังคา ต่อเรือ ท าเกวียน เครื่องตกแต่งบ้าน ถังไม้ กังหันน้ า 
 2. การใช้ประโยชน์ทางด้านนิเวศน์ ให้ร่มเงา ให้ความร่มรื่น เป็นแนวกันลม ฯลฯ 
 3. การใช้ประโยชน์ทางด้านภูมิสถาปัตย์ อินทนิลน้ าน้ าเป็นต้นไม้ท่ีมีทรงพุ่มกลมไม่สูงมาก เมื่อ
ปลูกกลางแจ้งและมีช่อดอกขนาดใหญ่สีม่วง - ม่วงชมพู ดูสวยงาม ปัจจุบันนิยมปลูกเป็นไม้ประดับสวน
ท่ีอยู่อาศัยและริมทางท่ัวไป  
 4. การใช้ประโยชน์ทางด้านโภชนาการ ทางด้านสมุนไพร มีฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา ต้านไวรัส ลด
น้ าตาลในเลือด ลดความดันโลหิตสูง ยับยั้งเช้ือรา ขับปัสสาวะ ลดการอักเสบ ใบมีรสจืดขมฝาดเย็น ใช้
ต้มหรือชงน้ าร้อนด่ืมแก้เบาหวานช่วยลดน้ าตาลในเลือด ส่วนท่ีใช้คือใบแก่เต็มท่ี เมล็ด เปลือกผล ใน
ประเทศไทยในใช้สารสกัดจาก เมล็ด เปลือกผล ประเทศอินเดียใช้สารสกัดจากใบ ประเทศฟิลิปปินส์ท า
การทดลองสารสกัดจากอินทนิลน้ า พบว่าออกฤทธิ์เหมือนอินซูลิน วิธีการต้มด่ืมแก้เบาหวาน ให้น าใบ
แห้ง 7-10 ใบ เมล็ดจากผลแห้ง 2-3 ผล ต้มน้ าด่ืมแทนน้ าชา ต้องด่ืมติดต่อกันประมาณ 2-3 สัปดาห์ 
แล้วจึงตรวจน้ าตาลในเลือด โดยแพทย์แผนปัจจุบันถ้าน้ าตาลลดลงเป็นปกติแล้วก็หยุดใช้ยา แก้ปัสสาวะ
พิการ (จากประสบการณ์ของผู้ป่วยส่วนหนึ่งระบุว่าใช้ได้ผล แต่การทดลองในสัตว์พบว่าไม่มีฤทธิ์ลด
น้ าตาลในเลือด) ลดความดันโลหิตสูง ส่วนท่ีใช้ ใบแก่เต็มท่ี โดยใช้ใบ 1 ก ามือ ต้มน้ าด่ืมตอนเช้า 
ประเทศอินเดียทดลอง ในปี ค.ศ 1982 ลดไขมันในเลือด ส่วนท่ีใช้ ใบ ในปี ค.ศ 2002 ประเทศญี่ปุ่น ท า
การทดลองสกัดสารจากใบอินทนิลน้ า ด้วยแอลกอฮอล์น าไปท าให้เข้มข้นจนได้สาร 3 mg/ml น าไปท า
ยาเม็ดขนาด 250 mg/tab โดยท าการทดลองในผู้ป่วยท่ีเป็นเบาหวาน และมีภาวะไขมันในเลือดสูง โดย
ให้กินยาสกัดจากอินทนิลน้ าวันละ 3 เม็ด วันละ 3 ครั้ง เป็นเวลานาน 4 สัปดาห์ ผลการทดลองพบว่า 
ผู้ป่วยมีระดับโคเลสเตอรอลในเลือดลดลง เมล็ด รสขม แก้โรคเบาหวาน แก้อาการนอนไม่หลับ เปลือก 
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รสฝาดขม แก้ไข้ แก้ท้องเสีย แก่น รสขม ต้มด่ืมแก้โรคเกี่ยวกับทางเดินปัสสาวะ แก้ปัสสาวะพิการ แก้
โรคเบาหวาน ราก รสขม แก้แผลในปากและคอ 
 5. การใช้ประโยชน์ด้านเครื่องส าอางพบว่าอินทนิลน้ าเป็นพืชท่ีมีฤทธิ์แอนติออกซิแด้นท์สูง จึง
น ามาใช้ในผลิตภัณฑ์บ ารุงช่วยปรับสีผิว (whitening) ต้านการแก่ (anti aging) ต้านการเกิดริ้วรอย 
(anti wrinkle) ฝาดสมานผิว (Astringent) เนื่องจากมีส่วนประกอบของแทนนิน กระตุ้นการงอกของ
เส้นผม (hair growth) และต้านเช้ือแบคทีเรีย (Cobiosa, 2012) 
   
ผลการศึกษาการทดสอบสารสกัดอินทนิลน้ ากับเชื้อแบคทีเรีย 

จากผลการทดลองการทดสอบฤทธิ์ของสารสกัดอินทนิลน้ าในการต้านเช้ือแบคทีเรีย โดยท าการ
ทดสอบฤทธิ์กับแบคทีเรีย 3 ชนิดคือ Staphylococcus epidermis, Staphylococcus aureus และ 
Escherichia coli จะเห็นได้ว่า ในความเข้มข้น 13 mg/ml เคลียร์โซนของสารสกัดอินทนิลน้ าของ
แบคทีเรีย Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermis และ E.coli มีค่าเท่ากับ 8, 7, 8 
mm ตามล าดับ ท่ีความเข้มข้น 6.5 mg/ml พบเคลียร์โซนของแบคทีเรีย Staphylococcus aureus มี
ค่าเท่ากับ 8 mm และท่ีความเข้มข้น 6.5 , 3.25 , 1.6 , 0.8 และ 0.4 mg/ml ไม่พบเคลียร์โซนของ
แบคทีเรีย Staphylococcus epidermis และ E.coli ส่วนยาปฏิชีวนะ Gentamicin พบเคลียร์โซน
ของแบคท่ีเรีย Staphylococcus aureu, Staphylococcus epidermis, และ Escherichia coli มี
ค่าเท่ากับ 23, 25, 25 mm ตามล าดับ ส่วนใน Broth ไม่พบเคลียร์โซน แสดงดังตารางท่ี 1 และมีค่า
ความเข้มข้นต่ าสุดท่ียับยั้งเช้ือแบคทีเรีย (Minimum Inhibitory Concentration: MIC) น้อยกว่า 
1.625 mg/ml. ดังตารางท่ี 2 
 
ตารางที่ 1 ฤทธิ์ยับยั้งเช้ือแบคทีเรียจากสารสกัดใบอินทนิลน้ า ด้วย disc diffusion assay 

CONCENTRATION 
(mg/ml) 

Bacteria Inhibition Zone (mm.) 
S.aureus S.epidermis E.coli 

13 8 7 8 
6.5 7 - - 
3.25 - - - 
1.6 - - - 
0.8 - - - 
0.4 - - - 
Gentamicin 23 25 25 
TSB - - - 
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ตารางที่ 2 ค่าความเข้มข้นต่ าสุด ท่ีสามารถยับยั้งเช้ือแบคทีเรีย 3 ชนิด ของสารสกัดใบอินทนิลน้ า 

 S.aureus S.epidermis E.coli 
MIC (mg/ml) < 1.625 < 1.625 < 1.625 

 
การพัฒนาต ารับสบู่เหลวอาบน้ าลดเชือ้แบคทีเรียผสมอินทนิลน้ า 
 พัฒนาต ารับและกระบวนการผสมสบู่เหลวอาบน้ าลดเช้ือแบคทีเรียผสมอินทนิลน้ า ท่ีมีกล่ิน
หอม สดช่ืน สามารถช าระล้างส่ิงสกปรกจากผิวได้ดี ล้างออกง่าย ผิวชุ่มช้ืน มีฟองปานกลาง  
 

 
ภาพที่ 11 การผสมสบู่เหลวอาบน้ าลดเช้ือแบคทีเรียผสมอินทนิลน้ า 

 
การพัฒนาต ารับแป้งน้ าลดเชื้อแบคทีเรียผสมอินทนิลน้ า 
 พัฒนาต ารับและกระบวนการผลิตแป้งน้ าลดเช้ือแบคทีเรียผสมอินทนิลน้ าท่ีมีกล่ินหอม เย็น สด
ช่ืน ลดอาการคัน  
  
ผลการทดสอบทางเคมีและกายภาพและความคงตัวสภาวะเร่ง 
 ต ารับสบู่เหลวอาบน้ าลดเช้ือแบคทีเรียผสมอินทนิลน้ า เนื้อสบู่เหลวมีเนื้อ ใสสีม่วง กล่ินหอม
ดอกไม้และกล่ินเปเปอร์มิ้น ฟองมีความคงตัวดี มีความคงตัวของเนื้อผลิตภัณฑ์ในสภาวะเร่งดี ไม่พบการ
แยกช้ัน ตกตะกอน พบสี และกล่ิน อ่อนลงเล็กน้อย ค่า pH และค่าความหนืดไม่เปล่ียนแปลง 
 ต ารับแป้งน้ าหอมผสมอินทนิลน้ า เนื้อแป้งมีสีชมพูอ่อนของคาลาไมน์ และน าปรุงมีสีชมพูจาก
การผสมสีผสมอาหาร กล่ินหอมดอกไม้ เย็น มีความคงตัวของเนื้อผลิตภัณฑ์ในสภาวะเร่งดี ไม่มีการ
เปล่ียนแปลงของสี หรือการจับตัวเป็นก้อนของเนื้อผลิตภัณฑ์ พบกล่ิน และความเย็นลดลงเนื่องจาก
ทดสอบท่ีอุณหภูมิ 45 องศาเซลเซียส ท าให้มีการระเหยของน้ าหอมและสารท่ีมีคุณสมบัติท าให้เย็น 
ดังนั้นจึงไม่ควรเก็บผลิตภัณฑ์นี้ในท่ีอุณหภูมิสูง ให้เก็บท่ีอุณหภูมิห้อง 
 
การศึกษาการยอมรับของผู้บริโภคท่ีมีต่อผลิตภัณฑ์สบู่เหลวอาบน้ าผสมอินทนิลน้ าและแป้งน้ าหอม
ผสมอินทนิลน้ า 
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  ทดสอบผลิตภัณฑ์เพื่อให้ได้ผลตามวัตถุประสงค์ของการใช้ (Performance test) ศึกษา
คุณสมบัติสภาพที่มองเห็นจากภายนอก สี กล่ิน ลักษณะเนื้อ ความข้น/เหลว คุณลักษณะขณะใช้ ได้แก่ 
กล่ินปริมาณฟอง การท าความสะอาด ความง่ายในการล้างออก ความล่ืน ความรู้สึกหลังใช้ผลิตภัณฑ์ 
ได้แก่ กล่ิน ความนุ่มชุ่มช้ืนผิว โดยความสามารถในการช าระล้าง และความง่ายในการล้างให้หมดไป ท า
การประเมินโดยการสังเกตด้วยตาเปล่า จากการหยดน้ ามันมะกอกด้วย dropper 1-3 หยดท่ีฝ่ามือและ
ลูกให้ท่ัวฝ่ามือ หยดสบู่เหลวล้างมือด้วย dropper 5 หยด และท าการล้างมือด้วยวิธีล้างมือท่ีดี 7 
ขั้นตอนของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข บันทึกผลเกี่ยวกับความสามารถในการช าระล้าง และ
ความง่ายในการล้างให้หมดไป ส่วนความชุ่มช้ืนของมือ ท าการประเมินโดยการสังเกตด้วยตาเปล่า และ
การประเมินความรู้สึกภายหลังการล้างมือด้วยสบู่เหลวล้างมือ ความไม่ระคายเคืองโดยทดสอบต่อบุคคล
ในห้องปฏิบัติการและความชอบโดยรวม โดยใช้แบบสอบถามความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์จ านวน 40 ชุด 
ผลดังตารางท่ี 3 และ ตารางท่ี 4 
 
ตารางที่ 3  การยอมรับของผู้บริโภคท่ีมีต่อผลิตภัณฑ์สบู่เหลวอาบน้ าผสมอินทนิลน้ า 

คุณลักษณะที่ประเมิน 
ผลการประเมิน* 

ระดับ 
X±SD 

คุณสมบัติสภาพที่มองเห็นจาก
ภายนอก 
-สี 
-กล่ิน  
-ลักษณะเนื้อ ความข้น/เหลว 

 
 

4.50±0.55 
4.00±0.64 
4.33±0.57 

 
 

มาก 
มาก 
มาก 

คุณลักษณะขณะใช้  
-กล่ิน 
-ปริมาณฟอง  
-การท าความสะอาด  
-ความล่ืน 

 
4.00±0.64 
4.28±0.60 
4.30±0.61 
4.08±0.62 

 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

ความรู้สึกหลังใช้ผลิตภัณฑ์  
-กล่ิน  
-ความนุ่มชุ่มช้ืนผิว  
-ความสามารถในการช าระล้าง 
 -ความง่ายในการล้างให้หมดไป 

 
4.00±0.64 
4.30±0.56 
4.30±0.61 
4.40±0.67 

 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

ความชอบโดยรวม 4.58±0.50 มาก 
หมายเหตุ *เกณฑ์การประเมิน ได้แก่ 5 มากท่ีสุด 4 มาก 3 ปานกลาง 2 น้อย 1 น้อยมาก 
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ตารางที่ 4  การยอมรับของผู้บริโภคท่ีมีต่อผลิตภัณฑ์แป้งน้ าหอมผสมอินทนิลน้ า 

คุณลักษณะที่ประเมิน 
ผลการประเมิน* 

ระดับ 
X±SD 

คุณสมบัติสภาพที่มองเห็นจาก
ภายนอก 
-สี 
-กล่ิน  
-ลักษณะเนื้อ ความข้น/เหลว 

 
 

4.45±0.60 
4.28±0.60 
4.33±0.57 

 
 

มาก 
มาก 
มาก 

คุณลักษณะขณะใช้  
-กล่ิน 
-ความเย็น 

 
4.28±0.60 
4.45±0.60 

 
มาก 
มาก 

ความรู้สึกหลังใช้ผลิตภัณฑ์  
-กล่ิน  
-ความนุ่มชุ่มช้ืนผิว  
-ความเย็น 

 
4.28±0.60 
4.05±0.60 
4.45±0.60 

 
มาก 
มาก 
มาก 

ความชอบโดยรวม 4.35±0.58 มาก 
หมายเหตุ *เกณฑ์การประเมิน ได้แก่ 5 มากท่ีสุด 4 มาก 3 ปานกลาง 2 น้อย 1 น้อยมาก 
 

 
ภาพที่ 12  เตรียมทดสอบความคงตัวสภาวะเร่งสบู่เหลวอาบน้ าลดเช้ือแบคทีเรียผสมอินทนิลน้ า 
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บรรจุภัณฑ์  
 ผลิตภัณฑ์จัดเป็นเซตประกอบด้วยสบู่เหลวอาบน้ าลดเช้ือแบคทีเรียผสมอินทนิลน้ า 1 ขวดและ
แป้งน้ าหอมอินทนิลน้ า 1 ขวด มี 2 ขนาด คือขนาดเล็ก สบู่เหลวอาบน้ า 150 มล.และ แป้งน้ าหอม
อินทนิลน้ า 100 มล. บรรจุในกล่องกระดาษ ออกแบบฝากล่องลายดอกไม้หลากสี ขนาดใหญ่ สบู่เหลว
อาบน้ า 250 มล.และ แป้งน้ าหอมอินทนิลน้ า 180 มล. บรรจุในกล่องไม้ มีการวาดลายด้านข้างกล่อง 
สบู่ เหลวอาบน้ าลดเ ช้ือแบคทีเรียผสมอินทนิลน้ าจะบรรจุในขวดพอลิเอทิ ลีนเทเรฟทาเลต  
(Polyethylene terephthalate: PET) สีน้ าเงินม่วง ขนาดเล็กเป็นฝากด (Dish top) เมื่อกดเปิด
สามารถบีบเนื้อผลิตภัณฑ์ออกได้เลย ส่วนขนาดใหญ่เป็นฝาแบบปั๊ม เพื่อให้สะดวกในการใช้และตกไม่
แตก เนื่องจากเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีใช้ในห้องน้ า และแป้งน้ าหอมอินทนิลน้ าบรรจุในขวดแก้วเพื่อโชว์ให้เห็น
เนื้อแป้งและเป็นการเก็บรักษาความเย็น 
 

 
ภาพที่ 13  บรรจุภัณฑ์ชุดสบู่เหลวอาบน้ าลดเช้ือแบคทีเรียผสมอินทนิลน้ าและแป้งน้ าหอมอินทนิลน้ า 
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ด ำเนินงำนโดยมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัย 

 โครงการการออกแบบและพัฒนาการผลิตแผ่นอดัจากเส้นใยตาลโตนด                     
(คณะวิศวกรรมศาสตร์) 

 
วัตถุประสงค์ของโครงการ  
 1 เพื่อออกแบบและพัฒนาการผลิตแผ่นไม้อัดจากเส้นใยตาลโตนด  
 2 เพื่อพัฒนาการผลิตแผ่นไม้อัดจากเส้นใยก้านตาลโตนดท่ีเหมาะสมกับชุมชน  
 3 เพื่อสนับสนุนการเสริมสร้างรายได้จากการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสู่การน าไปใช้ประโยชน์ใน
ชุมชน 
 
สถานที่ด าเนินการ 

1. ชุมชนร าแดง ต าบลร าแดง อ าเภอสิงหนคร  จังหวัดสงขลา   
2. คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

 
ระยะเวลาด าเนินการ(ระบุแผนการด าเนินงานและผลการด าเนินงาน) 

 
 
 
 
 

แผนงาน/กิจกรรม 
ระยะเวลาด าเนินการ 

ต.ค พ.ย ธ.ค
. 

ม.ค
. 

ก.พ
. 

ม.ีค
. 

เม.
ย 

พ.ค มิ.ย ก.ค
. 

ส.ค ก.ย 

1. จัดท าแผนปฏิบัติงาน และแผนการใช้
งบประมาณ 

            

2. ออกแบบผลิตภัณฑ์ด้วยคอมพิวเตอร์              
3. จัดซื้ อวัสดุและสร้ างแบบหล่อเพื่ อใ ช้สร้ าง
ผลิตภัณฑ์ 

            

4. ด าเนินการสร้างผลิตภัณฑ์จากใยก้านตาลโตนด             
5. ทดสอบสมบัติด้านวิศวกรรมของผลิตภัณฑ์             
6. จัดท ารายงานและสรุปผลโครงการ             
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ขั้นตอนการด าเนินงานหรือผลด าเนนิงาน 
 1. ขั้นตอนการประดิษฐ์ 
 

   
รูปที่ 1 การเตรียมเส้นใยตาลโตนดและการผสมเส้นใยตาลโตนด 

 

 
รูปที่ 2 การบรรจุเส้นใยตาลโตนดลงในแบบหลอ่ 

 

 
รูปที่ 3 เคร่ืองอัดไฮดรอลิกเพื่อใช้ในการข้ึนรูปชิ้นงาน 
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รูปที่ 4 การอัดขึ้นรูปแผ่นผนังก่ึงส าเร็จรูปจากเส้นใยตาลโตนด 

 

 

 

 
รูปที่ 5 ลักษณะลวดลายของผลิตภัณฑ์แผ่นผนังก่ึงส าเร็จรูปจากเส้นใยตาลโตนด 6 รูปแบบ  
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รูปที่ 6 ลวดลายที่ท าการออกแบบขั้นต้นแบบที่ 1 
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รูปที่ 7 ลวดลายที่ท าการออกแบบขั้นต้นแบบที่ 2 
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รูปที่ 8 ลวดลายที่ท าการออกแบบขั้นต้นแบบที่ 3 
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รูปที่ 9 ลวดลายที่ท าการออกแบบขั้นต้นแบบที่ 4 
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รูปที่ 10 ลวดลายที่ท าการออกแบบขั้นต้นแบบที่ 5 
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รูปที่ 11 ภาพตัวอย่างลวดลายที่ท าการออกแบบตามรูปแบบที่ 4 และ 5 
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รูปที่ 12 ภาพตัวอย่างการจัดวางลวดลายที่ท าการออกแบบตามรูปแบบที่ 4 และ 5 
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รูปที่ 13 แบบแม่พิมพ์ลวดลายต่างๆที่ใช้ในการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์แผ่นไม้อัดจากเส้นใยตาลโตนด 
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รูปที่ 14 แผ่นผลิตภัณฑ์ต้นแบบ ก่อนการตกแต่งผิว 
  



1020 

 
 

 
 

 
 

รูปที่ 15 แผ่นผลิตภัณฑ์ต้นแบบที่ผ่านการตกแต่งผิวหน้าแล้ว 
  



1021 

 

 
 

 
 

รูปที่ 16 การน าแผ่นผลิตภัณฑ์อัดแผ่นจากเส้นใยตาลโตนดประกอบเป็นผนังก้ันห้อง 
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รูปที่ 17 ลวดลายและพื้นผิวที่ได้รับการตกแต่งแล้วของแผ่นผลิตภัณฑ์อัดจากเส้นใยตาลโตนด 
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รูปที่ 18 ลวดลายและพื้นผิวที่ได้รับการตกแต่งแล้วของแผ่นผลิตภัณฑ์อัดจากเส้นใยตาลโตนด 
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รูปที่ 19 การน าเสนอผลงานแผ่นผลิตภัณฑ์อัดจากเส้นใยตาลโตนดกับชุมชนร าแดง  
อ.สิงหนคร จ.สงขลา 
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รูปที่ 20 การน าเสนอผลงานกับนายก อบต. ร าแดง และคณะผู้บริหาร 
 
 

 
 

รูปที่ 21 ชิ้นงานผลิตภัณฑ์ตัวอย่าง ส าหรับใช้ท าผนังก้ันห้อง หรือฝ้าเพดาน 
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รูปที่ 22 พิธีการส่งมอบโครงการให้กับ อบต.ร าแดง 
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ตัวชี้วัดความส าเร็จ (ระบุละเอียดของการด าเนินงานพร้อมแสดงภาพประกอบ) 
 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 
 -ได้ผลิตภัณฑ์ไม้อัดจากเส้นใยก้านตาลโตนด    จ านวน  3 รูปแบบ 
 -ได้กรรมวิธีการผลิตไม้อัดจากเส้นใยตาลโตนดท่ีเหมาะสมกับชุมชน  จ านวน 1 รูปแบบ 
 
สรุปผลการประเมินการด าเนินงานในโครงการ เพื่อน าไปสู่การพัฒนาในปีถัดไป 

จากการด าเนินโครงการ การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อใช้ในงานอาคารจากเส้นใย
ตาลโตนดในครั้งนี้เป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากเส้นใยก้านตาลโตนด ซึ่งผลิตภัณฑ์ท่ีได้มีลักษณะรูปร่าง
สวยงาม พื้นผิวขรุขระ มีความพรุนในเนื้อแผ่น เป็นลักษณะเด่นซึ่งเป็นธรรมชาติของแผ่นวัสดุเสริมเส้น
ใย เหมาะกับการใช้ในงานตกแต่งอาคาร งานฝ้า เพดาน ของห้องท่ีต้องการบรรยากาศท่ีเงียบสงบ ได้
อารมณ์ความรู้สึกอยู่กับธรรมชาติมากขึ้น จากการน าไปเสนอผลงานให้แก่ชุมชน ก็ได้รับความสนใจจาก
ชาวบ้านเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งผู้สนใจจากชาวบ้านในชุมชนแหล่งก าเนิดของเส้นใยตาล เนื่องจากน าวัสดุท่ีมีอยู่
ในท้องถิ่นซึ่งถูกท้ิงไว้ตามท้องทุ่งมาสร้างให้เกิดประโยชน์ โดยกระบวนการผลิตไม่ได้มีความซับซ้อนมาก 
หรือเกินกว่าท่ีชาวบ้านจะด าเนินการผลิตได้ด้วยตนเองหรือกลุ่มชุมชน อย่างไรก็ตาม ในกระบวนการ
ผลิตก็มีขั้นตอนหลักและขั้นตอนย่อยอยู่พอประมาณ เช่นการเตรียมเส้นใย การผสม การอัดขึ้นรูป และ
การตกแต่งผลิตภัณฑ์ ซึ่งการพัฒนาในขั้นต่อไปจึงเป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลายและ
การเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตให้ดีมากขึ้น 

 
ลงช่ือ นันทชัย  ชูศิลป์หัวหน้าโครงการ 

(ผศ.ดร.นันทชัย  ชูศิลป์ ) 
 
ด ำเนินงำนโดยมหำวิทยำลัยรำชภัฏนครรำชสีมำ 

 โครงการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากพืชท้องถ่ินร่วมกับโปรตีนไหม 
หลักการและเหตุผล 

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยาม
บรมราชกุมารี สนองพระราชด าริโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา (อพ.สธ. – มร.นม.) เป็น
หน่วยงานหนึ่งท่ีด าเนินงานสนองพระราชด าริ และได้ด าเนินการติดต่อกันมาเป็นระยะเวลาหลายปี มีผล
การด าเนินงานท่ีสอดคล้องกับแผนแม่บทของโครงการ อพ.สธ. ระยะ 5 ปีท่ี 5 (ตุลาคม พ.ศ.2554 – 
กันยายน พ.ศ.2559) ภายใต้กรอบการด าเนินงาน 3 กรอบ ดังนี้ กรอบการเรียนรู้ทรัพยากร กรอบการใช้
ประโยชน์ และกรอบการสร้างจิตส านึก  
 การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากพืชท้องถิ่นร่วมกับโปรตีนไหม ถือเป็นโครงการท่ีสอดรับกับกรอบการ
ใช้ประโยชน์ เพราะเป็นการน าพืชท้องถิ่นท่ีมีคุณประโยชน์มาแปรรูปเพื่อใส่ในผลิตภัณฑ์ท่ีใช้ใน
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ชีวิตประจ าวันและยังเป็นการเพิ่มมูลค่าของพืชท้องถิ่นเหล่านั้นด้วย ในส่วนของโปรตีนไหม หรือ เซริซิน 
(Serisin) เป็นโปรตีนธรรมชาติท่ีได้จากเส้นไหมหรือรังไหมท่ีช่วยป้องกันผิวแห้ง ลดการเติบโตของ
เช้ือจุลินทรีย์บางชนิดและเป็นสารต้านอนุมูลอิสระ อีกท้ังกรดอะมิโนมากถึง 18 ชนิดช่วยเสริม
สารอาหารให้เซลล์ท่ีสร้าง collagen และ elastin ซึ่งเป็นสายใยโปรตีนท่ีช่วยพยุงผิวให้เต่งตึงและมี
ความยืดหยุ่น ท าให้ริ้วรอยต่างๆ ลดลง อีกท้ังยังมีคุณสมบัติพิเศษสามารถกักเก็บน้ าได้ดีจึงถูกน ามาใช้
ประโยชน์ในหลายด้าน โดยเฉพาะนิยมน ามาใช้เป็นสารเพิ่มความชุ่มช้ืนในผลิตภัณฑ์เครื่องส าอาง ส่ิงทอ 
และทางการแพทย์ อีกท้ังในจังหวัดนครราชสีมายังเป็นสถานท่ีท่ีมีการเล้ียงไหมกันเป็นจ านวนมากคณะ
ผู้จัดท าโครงการ จึงเลือกใช้โปรตีนไหมเป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์ 
 ในปัจจุบันมีพืชท้องถิ่นที่มีคุณประโยชน์อยู่มากมาย อีกท้ังประเทศไทยมีความหลากหลายของ
พืชพันธุ์ ท้ังในแง่สีสัน และคุณประโยชน์ท่ีซ่อนอยู่ในพืชท้องถิ่นแต่ละชนิด เช่น สามารถน าไปใช้เป็น
สมุนไพรหรือเป็นยารักษาโรค ซึ่งโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารีฯ สนองพระราชด าริโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
(อพ.สธ.–มร.นม.) เล็งเห็นถึงการน าพืชจากท้องถิ่นมาใช้ประโยชน์และต้องการเพิ่มมูลค่าของพืชท้องถิ่น
ท่ีมีอยู่ ส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้การใช้ประโยชน์จากพืชท้องถิ่นใกล้ตัวสามารถน าความรู้ท่ีได้จากการ
ค้นคว้าข้อมูลมาแปรรูปผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นเพื่อเพิ่มมูลค่า เช่นผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางเป็นต้น และยังเป็น
การสร้างองค์ความรู้ให้คณะท างานสามารถน าสูตรที่ได้จากการท าผลิตภัณฑ์เก็บไว้ใช้เป็นฐานข้อมูลและ
สามารถน าไปถ่ายทอดสู่ชุมชนต่อไป 
วัตถุประสงค์ของโครงการ 
  1.   เพื่อศึกษาข้อมูลพืชท้องถิ่นที่มีประโยชน์และน ามาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ 
   2.   เพื่อจัดท าผลิตภัณฑ์จากการแปรรูปพืชท้องถิ่นร่วมกับโปรตีนไหม 
งบประมาณ       
 เงินงบประมาณบ ารุงการศึกษา ศูนย์วิทยาศาสตร์ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ จ านวน  
50,000 บาท  ครุภัณฑ์และสถานท่ีปฏิบัติการศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
สรุปผลการด าเนินงาน 

จากการด าเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สนองพระราชด าริโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา (อพ.สธ.-
มร.นม.) โครงการย่อย การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากพืชท้องถิ่นร่วมกับโปรตีนไหม โดยการศึกษาครั้งนี้มี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาข้อมูลพืชท้องถิ่นที่มีประโยชน์และน ามาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ท าให้เกิดผลิตภัณฑ์
ต่างๆและเพื่อจัดท าผลิตภัณฑ์จากการแปรรูปพืชท้องถิ่นร่วมกับโปรตีนไหม จากการศึกษาข้อมูลพืช
ต่างๆ เพื่อน ามาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ ท าให้ได้ผลิตภัณฑ์จากการแปรรูป ดังรายการต่อไปนี้ 
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 1.  สบู่เหลวข้าวไรซ์เบอร่ีผสมโปรตีนไหม (Riceberry & Silk protein liquid soap) 
  ผลิตภัณฑ์สบู่เหลวมีส่วนผสมของข้าวไรซ์เบอรี่ และโปรตีนไหม ช่วยท าความสะอาดผิว 
พร้อมขจัดส่ิงสกปรก   ท่ีตกค้างในขั้นตอนเดียว ล้างออกง่าย คุณค่าสารสกัดจากธรรมชาติช่วยบ ารุง
ผิวพรรณให้ชุ่มช่ืน ยับย้ังแบคทีเรีย ลดการอักเสบการระคายเคือง ไม่ท าให้ผิวแห้งตึง ท าให้ผิวนุ่มน่า
สัมผัส 

 
สบู่เหลวข้าวไรซ์เบอรี่ผสมโปรตีนไหม 

 
 2.  โลช่ันข้าวไรซ์เบอร่ีผสมโปรตีนไหม  (Riceberry & Silk protein lotion) 
  ผลิตภัณฑ์โลช่ันมีส่วนผสมของข้าวไรซ์เบอร์รี่ท่ีมีปริมาณวิตามินอีสูง และโปรตีนไหมท่ีมี
สารเซริซิน และกรดอะมิโนมากถึง 18 ชนิดรวมถึงธาตุอาหารอื่นๆจ านวนมาก จึงช่วยบ ารุงผิวพรรณให้
ชุ่มช่ืน เก็บกักน้ า ท าให้ผิวเนียนนุ่ม  ลดการอักเสบและการระคายเคือง  ท าให้ผิวพรรณมีสุขภาพดี 

 
โลช่ันข้าวไรซ์เบอรี่ผสมโปรตีนไหม   

 
 3. สบู่กลีเซอรีน 
   สบู่ข้าวไรซ์เบอรี่ผสมโปรตีนไหม (Riceberry & Silk protein soap) 
  ผลิตภัณฑ์สบู่มีส่วนผสมของข้าวไรซ์เบอรี่และโปรตีนไหม ซึ่งมีโปรตีนและวิตามินอีสูง ช่วย
ท าความสะอาดผิว ท าให้ผิวสะอาดสดช่ืน ท าให้ผิวพรรณเนียนนุ่ม ไม่แห้งตึง ท้ังยังมีสารช่วยต่อต้าน
อนุมูลอิสระท่ีเป็นสาเหตุของการเกิดริ้วรอย ลดเลือนริ้วรอยจุดด่างด า ท าให้ผิวพรรณมีสุขภาพดี 
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  ตัวอย่างอื่นๆ สบู่กลีเซอรีนสมุนไพร ได้แก่ สบู่ข้าวไรซ์เบอรี่ผสมน้ าผ้ึง สบู่มะขามผสมน้ าผ้ึง 
สบู่อัญชัน สบู่สาหร่ายสไปรูลิน่า สบู่ว่านหางจระเข้ 

 
สบู่กลีเซอรีน 

 
  4. น้ ายาอเนกประสงค์มะขามพลัส 
    ผลิตภัณฑ์น้ ายาอเนกประสงค์ มีส่วนผสมของมะขาม  มะกรูด  ชา ใช้ล้างภาชนะ ท าความ
สะอาดพื้นผิวต่างๆ ขจัดคราบรอยเปื้อนบนเส้ือผ้า ท าความสะอาดเฟอร์นิเจอร์ ล้างออกง่าย ไม่ท าลาย
ส่ิงแวดล้อม เป็นการประหยัดเพื่อลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน 

 
น้ ายาอเนกประสงค์มะขามพลัส 

 
 5.  เจลแอลกอฮอล์ว่านหางจระเข้ (Aloe alcohol gel) 
    ผลิตภัณฑ์เจลแอลกอฮอล์ว่านหางจระเข้   ใช้ท าความสะอาดมือเพื่อสุขภาพอนามัยท่ีดี   
มีส่วนผสมของว่านหางจระเข้  และแอลกอฮอล์  เพื่อช่วยปกป้องผิวจากเช้ือโรค  ลดการแพ้  ผ่ืนคัน 
และการระคายเคืองต่ า ส่วนผสมของว่านหางจระเข้ช่วยให้ความชุ่มช้ืน  ปกป้องผิวจากความแห้งกร้าน
หลังการใช้ ถนอมมือ ลดเช้ือ เพื่อสุขอนามัยท่ีดี 
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เจลแอลกอฮอล์ว่านหางจระเข้ 

 
  6.  สครับมะขาม (Tamarind scrub) 
    ผลิตภัณฑ์สครับขัดผิวจากมะขาม ว่านหางจระเข้ ขมิ้น และกากกาแฟ ช่วยขัดท าความ
สะอาดผิว ก าจัดคราบสกปรกออกจากรูขุมขน และยังเป็นการช่วยก าจัดเซลล์ผิวท่ีตายแล้วออกไป ช่วย
ฟื้นฟูสภาพผิวให้กลับมาสดใสเปล่งปล่ังเหมือนเดิม 

 
สครับมะขาม 

 
 โดยผลิตภัณฑ์ท่ีพัฒนาขึ้นจะเป็นการน าพืชจากท้องถิ่น ได้แก่ ข้าวไรซ์เบอรี่ มาแปรรูปร่วมกับ
โปรตีนไหม และ การน าพืช เช่น มะขาม ว่านหางจระเข้ มาใช้ประโยชน์ เพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับ
ผลิตภัณฑ์ 
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ด ำเนินงำนโดยมหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรี 

 โครงการสารพฤกษเคมีและฤทธิ์ต้านมะเร็งของพืชในวงศ์ Caparaceae จากเขตพื้นที่ป่า
โป่งสลอด 

ผู้รับผิดชอบ   อาจารย์ ดร.พิชิต  สุดตา 
งบประมาณที่ได้รับ   จ านวน 300,000 บาท  จากเงินงบประมาณของส านักงาน 
    คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)  
งบประมาณที่ใช้จริง    จ านวน 115,433.90  บาท (เหลือการเบิกจ่ายงวดท่ี 3) 
หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 

ปัจจุบันนี้การด ารงชีวิตของมนุษย์มีการพึ่งพาการใช้เทคโนโลยีท่ีทันสมัยแทนการใช้ประโยชน์
จากส่ิงท่ีมีอยู่ในธรรมชาติท าให้มนุษย์ต้องประสบกับปัญหาท่ีเกิดขึ้นมากมายท้ังปัญหาส่ิงแวดล้อม 
ปัญหาการเมือง และโดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาทางด้านสุขอนามัย  คนท่ัวโลกต้องเผชิญกับปัญหาการ
เจ็บป่วยด้วยโรครุนแรงท่ียากแก่การเยียวยารักษาให้หายขาดหลายโรค เช่น โรคไข้หวัดนก โรคเอดส์ 
โรคเบาหวาน และโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคมะเร็ง ปัจจุบันโรคมะเร็งเป็นโรคร้ายแรง ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งท่ี
ท าให้อัตราการตายของประชากรโลกเพิ่มสูงขึ้น ในประเทศไทยโรคมะเร็งถือว่าเป็นโรคท่ีเป็นสาเหตุการ
ตายในล าดับต้นๆของสาเหตุการตายท้ังหมดท่ีเกิดขึ้น และทราบดีว่ามะเร็งจัดเป็นเนื้องอกชนิดร้ายท่ีเกิด
ขึ้นมาจากเนื้อเยื่อปกติของร่างกายซึ่งมีการเจริญเติบโตอยู่นอกเหนือการควบคุมของร่างกาย และมีโทษ
ต่อร่างกาย มะเร็งสามารถเกิดได้กับทุกอวัยวะของร่างกายยกเว้น ผม ขน และเล็บ ซึ่งมะเร็งแต่ละชนิด
จะมีลักษณะเฉพาะตัว หรือมีธรรมชาติท่ีแตกต่างกัน เช่น มะเร็งเต้านม (breast cancer) เป็น
โรคมะเร็งท่ีพบมากในเพศหญิงมากกว่าเพศชาย โดยในประเทศไทยพบว่าประชากรเพศหญิงมีอัตราการ
เป็นโรคมะเร็งเต้านม เท่ากับ 17.2 ต่อประชากรเพศหญิง 100 ,000 คน มะเร็งเต้านมอาจมีสาเหตุมา
จาก การได้รับอาหารที่ก่อให้เกิดโรค การได้รับรังสีบางชนิด และอาจมาจากพันธุกรรม ผู้ป่วยโรคมะเร็ง
เต้านมถ้าได้มีการตรวจพบและให้การรักษาต้ังแต่ระยะเริ่มแรกก็มีโอกาสรักษาให้หายเป็นปกติได้ แต่ถ้า
ตรวจพบในระยะหลังของโรคโดยท่ัวไปสามารถมีชีวิตอยู่ได้ 5 ปี ถึง 10 ปีเท่านั้น มะเร็งปอด (lung 
cancer) เป็นโรคมะเร็งท่ีพบในประเทศท่ีพัฒนาแล้ว โดยประชากรท่ีป่วยเป็นโรคมะเร็งปอดพบมาก
ท่ีสุดในแถบอเมริกาเหนือและยุโรป พบน้อยท่ีสุดในแถบแอฟริกาส่วนในประเทศไทยพบว่าประชากร
เพศชายป่วยเป็นโรคมะเร็งในปอดมากกว่าเพศหญิง โดยมีอัตราการป่วยเป็นโรคมะเร็งเท่ากับ 25.9 ต่อ
ประชากรเพศชาย 100,000 คน ส่วนในเพศหญิงมีอัตราการป่วยเท่ากับ 10.0 ต่อประชากรเพศหญิง 
100,000 คน และสาเหตุส าคัญของการเกิดโรคมาจากการสูบบุหรี่  มะเร็งปอด แบ่งตามลักษณะพยาธิ
วิทยาแบ่งได้หลายลักษณะ เช่น ชนิดเซลล์ขนาดใหญ่ (large cell type) ซึ่งเป็นเซลล์ท่ีมีการกระจายตัว
ได้ช้า และเซลล์ขนาดเล็กซึ่งมะเร็งชนิดนี้มีการกระจายตัวได้เร็วมาก พบว่าผู้ป่วยท่ีได้รับการตรวจ
วินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งชนิดนี้มักพบในระยะท่ีแพร่กระจายไปไกลแล้ว มะเร็งช่องปาก (mouth cancer) 
โรคมะเร็งชนิดนี้พบท้ังในเพศหญิงและเพศชาย โดยในประเทศไทยพบว่าประชากรเพศชายมีอัตราการ
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เป็นโรคมะเร็งช่องปากเท่ากับ 6.8 ต่อประชากรเพศชาย 100,000 คน ส่วนในเพศหญิงเท่ากับ 4.8 ต่อ
ประชากรเพศหญิง 100,000 คน (Sriplung. 2003 : 19-21) มะเร็งช่องปากจะรวมถึงมะเร็งเหงือก 
มะเร็งเย่ือบุกระพุ้งแก้ม มะเร็งล้ิน มะเร็งเพดานปาก อาการส่วนใหญ่จะเริ่มจากมีอาการระคายเคืองใน
ช่องปาก อาจมีสาเหตุมาจากการที่ไม่รักษาความสะอาดในช่องปาก หรือการกินหมากเป็นต้น มะเร็งตับ 
(liver cancer) มะเร็งตับเป็นโรคท่ีเกิดในเพศชายมากกว่าเพศหญิง ซึ่งในช่วงปี พ.ศ. 2538 -2540 
ประชากรในประเทศไทยมีอัตราการเป็นโรคมะเร็งตับเพิ่มขึ้น โดยในเพศชายมีอัตราการเป็นโรคเพิ่มจาก 
5.7 เป็น 85.0 ต่อประชากรเพศชาย 100 ,000 คน และในเพศหญิงเพิ่มจาก 1.4 เป็น 32.7 ต่อ
ประชากรเพศหญิง 100,000 คน ในประเทศไทยประชากรส่วนใหญ่มักเป็นมะเร็งตับท่ีเรียกว่ามะเร็งตับ
ชนิดปฐมภูมิ (primary carcinomar of the liver) ซึ่งมีหลายชนิดได้แก่ มะเร็งเซลล์ตับ 
(hepatocellular carcinoma,HCC), มะเร็งท่อน้ าดี (colangiocarcinoma, CCC), ซาร์โคม่า (liver 
sarcoma ) และมะเร็งตับร่วมกับมะเร็งท่อน้ าดี โดยมีสาเหตุมาจากการด่ืมสุรา หรือการกินอาหารท่ี
ปนเป้ือนสารเคมีพวกไนโตรซามีน สารอะฟลาท็อกซิน  เป็นต้น  
 การท่ีผู้ป่วยตายด้วยโรคมะเร็งนั้น เนื่องมาจากมะเร็งมีการเพิ่มจ านวนอย่างรวดเร็ว และคุกคาม
ไปยังอวัยวะอื่นๆท่ีส าคัญโดยท่ีผู้ป่วยไม่สามารถรู้ได้ทันท่วงที การใช้ยารักษาหรือท าลายเซลล์มะเร็ง
นักวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์พบว่า จ าเป็นอย่างยิ่งท่ีต้องมีการศึกษาสมบัติของมะเร็งแต่ละต าแหน่งใน
ร่างกายมนุษย์อย่างรอบคอบเพื่อป้องการการถูกท าลายของเซลล์ข้างเคียงเซลล์อื่นท่ีเป็นเซล ล์ดี และ
พบว่าการให้ยาต้านมะเร็งกับผู้ป่วยในปัจจุบันมักก่อให้เกิดอาการข้างเคียงจนท าให้ผู้ป่วยได้รับ
ผลกระทบต่างๆ และอาจเสียชีวิตเร็วกว่าปกติ ดังนั้นการผลิตยาต้านมะเร็งในปัจจุบันจะมุ่งเน้นถึง
ความจ าเพาะเจาะจงของยาต่อเซลล์มะเร็งโดยไม่ท าลายเซลล์ดี  เป็นเหตุให้ต้องมีคิดค้นยาต้านมะเร็ง
ชนิดใหม่ท่ีมีประสิทธิภาพ  

โรคมะเร็งหลายชนิดยังไม่สามารถรักษาให้หายขาดโดยวิธีทางการแพทย์ในปัจจุบันได้ 
นักวิทยาศาสตร์จ านวนมากได้ให้ความสนใจท่ีจะคิดค้น และศึกษาวิจัยเพื่อหาแนวทางในการ
บ าบัดรักษาโรคมะเร็งดังจะเห็นได้จากงานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์จ านวนมากท่ีตีพิมพ์เผยแพร่ซึ่ง
เกี่ยวข้องกับการป้องกัน และวิธีการรักษาโรค มะเร็ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยทางด้านการค้นคว้าหา
โมเลกุลยาชนิดใหม่ท่ีมีประสิทธิภาพในการรักษาท่ีสูงขึ้น และส่วนใหญ่นักวิจัยได้หันมาให้ความสนใจใน 
งานวิจัยทางด้านผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ เพื่อหาสารต้นแบบจากธรรมชาติท่ีมีฤทธิ์ดีในการยับยั้งการ
เจริญเติบโต หรือท าลายเซลล์มะเร็ง และมีความปลอดภัยในการน าไปใช้ประโยชน์ โดยมีความคาดหวัง
ว่าจะพัฒนาโมเลกุลของสารเหล่านั้นให้เป็นยารักษาโรคมะเร็งในล าดับต่อไป 

 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อสนองพระราชด าริงานโครงการอนุรักษ์พนัธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   
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2. เพื่อศึกษากลุ่มสารพฤกษเคมี และฤทธิ์ต้านมะเร็งของสารสกัดจากพืชสมุนไพร 

พุงแก (Capparis siamensis Kurz) สาลีแก่นใจ (Capparis zeylanica L.) 
งัวซัง (Capparis thorelii Gagnap.) นกกระลิงแดง(Capparis kerrii Craib.) 

     วัวเลีย (Capparis flavicans Kurz) หนามเล็บแมว (Capparis tenera Dalzell) 
หนามโมนา (Capparis monantha Jacobs)  

 
ค่าเป้าหมาย/ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 -  
กลุ่มเป้าหมาย/สถานที่/เวลาในการด าเนนิการ 
 กลุ่มเป้าหมาย  

ตีพิมพ์ผลการศึกษาในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติหรือร่วมประชุมเสนอผลงานวิจัยในท่ี
ประชุมท้ังในและต่างประเทศ 
 จัดอบรมบริการวิชาการเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับพืชสมุนไพรในเขตพื้นท่ีท่ีควรค่าแก่การอนุรักษ์ 
วิธีการด าเนินการวิจัย และสถานท่ีท าการทดลอง/เก็บข้อมูล 

สถานที่ท าวิจัย 
หน่วยวิจัยเคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  และสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร  
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 38 หมู่ 8 ถ. หาดเจ้าส าราญ ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 
เวลาในการด าเนินการ  
ระยะเวลาด าเนินการวิจัย 1 ปี 

 
ผลการด าเนินงานตามค่าเป้าหมาย/ตัวชี้วัด และผลการด าเนินงานเชิงประจักษ์ (รวมถึงผลการ
ติดตามหลังจากการให้บริการ/จัดอบรม ในกรณีเป็นโครงการบริการวิชาการ)  
 
ผลการด าเนินงานกิจกรรมตามแผน 
ระยะเวลา กิจกรรมของแผน ผลของกิจกรรมตามแผน 

เดือนท่ี  
1-2 
พฤศจิกายน 
2557 -
ธันวาคม    
2557 

--ขั้นเก็บตัวอย่างพืช 
(1)เก็บตัวอย่างพืชในวงศ์ 
Capparaceae จากพื้นท่ีป่าโป่ง
สลอด อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี 
(2) ท า Herbarium เก็บท่ีหน่วย
วิจัยเคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ และ

ด าเนินการตามแผน คิดเป็น 100% จากแผน 
โดยมีกำรด ำเนินกำรตำมแผน ดังนี้ 
(1) ลงพื้นท่ีป่าโป่งสลอด โดยมี ผศ.นันท์นภัส 
สุวรรณสินธุ์ น าทีม พร้อมกับนักศึกษากลุ่มวิจัย
สาขาเคมี โดย ด าเนินการเก็บตัวอย่างพืชซึ่ง
เลือกเก็บส่วนล าต้นของพืช  
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ระยะเวลา กิจกรรมของแผน ผลของกิจกรรมตามแผน 

ส่งพิสูจน์เอกลักษณ์ ท่ีหอพันธุ์ไม้ 
กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและ
พืชพันธุ์  

(2) ผศ.นันท์ภัส สุวรรณสินธุ์เป็นผู้รับผิดชอบใน
การตรวจสอบช่ือวิทยาศาสตร์ของพืชตัวอย่างซึ่ง
พบว่ามีข้อมูลท่ีได้คือ 
พุงแก  คือ Capparis siamensis 
งัวซัง  คือ Capparis thorelii Gagnap 
นกกระลิงแดง คือ Capparis kerrii Craib 
วัวเลีย คือ Capparis flavicans Kurz 
หนามโมนา คือ Capparis monantha Jacobs 

เดือนท่ี 3-9 
มกราคม 
2558 - 
สิงหาคม 
2558 

 

--ขั้นเตรียมสารสกัดหยาบของพืช 
ท าตัวอย่างแห้งโดยการผ่ึงลม บดพืช
ให้ละเอียด สกัดด้วยตัวท าละลาย
อินทรีย์โดยการแช่หมัก โดยใช้ตัวท า
ละลายอินทรีย์ต่างชนิดกันได้แก่ เอก
เซน ไดคลอโรมีเทน แอซิโตน แอละ
เมทานอล ตามล าดับ  

ด าเนินการตามแผน คิดเป็น 100% จากแผน 
โดยมีกำรด ำเนินกำรตำมแผน ดังนี้ 
     พืชท้ัง 5 ชนิด ผ่านการท าให้แห้งโดยการผ่ึง
ลม บดพืชให้ละเอียด สกัดด้วยตัวท าละลาย
อินทรีย์โดยการแช่หมัก โดยใช้ตัวท าละลาย
อินทรีย์ต่างชนิดกันได้แก่ เฮกเซน ไดคลอโรมีเทน 
แอซิโตนและเมทานอล ตามล าดับ ได้สารสกัด
หยาบของพืชแต่ละชนิด ดังนี้ 
     พุงแก ได้ สารสกัดช้ันเฮกเซน ไดคลอโรมีเทน 
แอซิโตน และเมทานอล ตามล าดับ 
     งัวซัง ได้ สารสกัดช้ันเฮกเซน ไดคลอโรมีเทน 
แอซิโตน และเมทานอล  ตามล าดับ 
     นกกระลิงแดง ได้ สารสกัดช้ันเฮกเซน ไดคลอ
โรมีเทน แอซิโตน และเมทานอล ตามล าดับ 
     วัวเลีย ได้ สารสกัดช้ันเฮกเซน ไดคลอโรมีเทน 
แอซิโตน และเมทานอล ตามล าดับ 
     หนามโมนา ได้ สารสกัดช้ันเฮกเซน ไดคลอโร
มีเทน แอซิโตน และเมทานอล ตามล าดับ 

 -ขั้นการตรวจหาสารพฤกษเคมี
เบื้องต้นของสารสกัด 
(1) น าสารสกัดหยาบของพืชแต่ละ
ชนิดท่ีเตรียมได้มา ตรวจหา
สารพฤกษเคมี ด้วยวิธีทางเคมี โดย

ด าเนินการตามแผน คิดเป็น 80% โดย 
มีกำรด ำเนินกำรตำมแผน ดังนี้ 
(1) ด าเนินการตรวจหาสารพฤกษเคมี ด้วยวิธี

ทางเคมี โดยตรวจหาสารในกลุ่ม 
ไตรเทอร์พีน แทนนิน ไกลโคไซด์ ฟลาโว
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ระยะเวลา กิจกรรมของแผน ผลของกิจกรรมตามแผน 

ตรวจหาสารในกลุ่มไตรเทอร์พีน 
แทนนิน ไกลโคไซด์ ฟลาโวนอยด์ 
แอลคาลอยด์ สเตียรอยด์ และ 
ฟีนอลิก เป็นต้น 
(2)  เตรียมสารสกัดกึ่งบริสุทธิ์ 
บันทึกข้อมูล TLC โครมาโทแกรม 
ของสารสกัดเพื่อหาสาร marker ท่ี
เป็นองค์ประกอบในพืชแต่ละชนิด 

นอยด์ แอลคาลอยด์ สเตียรอยด์ และฟีนอ
ลิก เป็นต้น 

(2) ศึกษาข้อมูล TLC โครมาโทแกรมของสาร
สกัด แต่การเตรียมสารกึ่งบริสุทธิ์อยู่ใน
ระหว่างด าเนินการ 

 -ขั้นทดสอบฤทธิ์ต้านมะเร็งของสาร
สกัดและสารสกัดก่ึงบริสุทธิ์ทดสอบ
ฤทธิ์ ต้ านมะเร็ ง  เ ช่นมะเร็ งปอด 
มะเร็งเต้านม มะเร็งช่องปาก ของ
สารสกัดและสารสกัดกึ่งบริสุทธิ์ 

 
อยู่ในระหว่างด าเนินการ 

เดือนท่ี 
10-12 
กันยายน 
2558-
พฤศจิกายน 
2558 
 

-ขั้นสรุปผลการทดลอง  
รวบรวมข้อมูลท่ีได้ท้ังหมด เขียน
รายงานฉบับสมบูรณ์ เขียน 
manuscript เพื่อตีพิมพ์ผลงาน หรือ 
เสนอผลงานในท่ีประชุมหรืออาจจัด
สัมมนาเพื่อสรุปผลการวิจัย ท่ีหน่วย
วิจัยเคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

 
อยู่ในระหว่างด าเนินการ 

 
ผลการด าเนินงานสรุปได้ดังนี้  

1. ขั้นการเก็บตัวอย่างพืช  
กลุ่มผู้วิจัยได้ลงพื้นท่ีเพื่อเก็บตัวอย่างพืชในวงศ์ Capparaceae ในพื้นท่ีป่าโป่งสลอด พบว่าได้

พืชท่ีใช้เป็นตัวอย่างในการวิจัยท้ังหมด 5 ชนิด ดังตารางท่ี 1 
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ตารางที่ 1 รายละเอียดเบื้องต้นของพืชตัวอย่าง 

ชนิดพืช ช่ือวิทยาศาสตร์ ส่วนพืชท่ีเก็บ ภาพดอกของพืช 

พุงแก Capparis siamensis ล าต้น 

 

งัวซัง   Capparis thorelii Gagnap ล าต้น 

 

นกกระลิง
แดง  

Capparis kerrii Craib ล าต้น 

 

วัวเลีย  Capparis flavicans Kurz ล าต้น 

 

หนามโมนา 
Capparis monantha 
Jacobs 

ล าต้น 

 
 

2. ขั้นการเตรียมสารสกัดหยาบ 
ส่วนล าต้นของพืชทุกชนิดได้แก่ พุงแก (Capparis siamensis)  งัวซัง (Capparis thorelii 

Gagnap) นกกระลิงแดง (Capparis kerrii Craib) วัวเลีย (Capparis flavicans Kurz)  และ หนามโม
นา (Capparis monantha Jacobs) ท่ีผ่านการท าให้แห้ง บดให้ละเอียด และน าไปสกัดด้วยตัวท า
ละลายอย่างเป็นล าดับโดยการเพิ่มสภาพความเป็นขั้วของตัวท าละลายแต่ละชนิด ดังแผนภาพการสกัด
ในภาพที่ 1 และได้ผลการเตรียมสารสกัดหยาบของพืชแต่ละชนิดดังแสดงในตารางท่ี 2-6 
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ภาพที่ 1  แผนภาพขั้นตอนการเตรียมสารสกัดพืช 
 
ตารางที่ 2 ผลการเตรียมสารสกัดหยาบของพุงแก (Capparis siamensis) 
Solvent Color of 

extract 
Consistency Sense of 

touch 
Amount of 
extract (g) 

% yield 

Hexane Yellow Semisolid Sticky 2.2525 0.4505 
Dichloromethane reddish 

brown 
Semisolid Sticky 4.6003 0.9200 

Acetone reddish 
brown 

Semisolid Sticky 7.0538 1.4107 

Methanol reddish 
brown 

Semisolid Sticky 12.8235 3.1297 
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ตารางที่ 3 ผลการเตรียมสารสกัดหยาบของงัวซัง (Capparis thorelii Gagnap) 
Solvent Color of 

extract 
Consistency Sense of 

touch 
Amount of 
extract (g) 

% yield 

Hexane Yellow Semisolid Sticky 1.7225 0.1505 
Dichloromethane reddish 

brown 
Semisolid Sticky 3.6092 0.5200 

Acetone reddish 
brown 

Semisolid Sticky 6.0512 1.3251 

Methanol reddish 
brown 

Semisolid Sticky 9.3202 2.7812 

 
ตารางที่ 4 ผลการเตรียมสารสกัดหยาบของนกกระลิงแดง (Capparis kerrii Craib) 

 
ตารางที่ 5 ผลการเตรียมสารสกัดหยาบของวัวเลีย (Capparis flavicans Kurz)   
Solvent Color of 

extract 
Consistency Sense of 

touch 
Amount of 
extract (g) 

% yield 

Hexane Brow Semisolid Sticky 2.3544 0.7848 
Dichloromethane Brown Solid Sticky 2.5017 0.8339 
Acetone Brown Solid Sticky 2.2215 0.7405 
Methanol Brown Semisolid sticky 41.3548 13.7849 
 

Solvent Color of 
extract 

Consistency Sense of 
touch 

Amount of 
extract (g) 

% yield 

Hexane Daniel 
yellow 

Semisolid Sticky 1.9841 0.2132 

Dichloromethane reddish 
brown 

Semisolid Sticky 2.3035 0.9214 

Acetone reddish 
brown 

Semisolid Sticky 3.3871 1.3548 

Methanol reddish 
brown 

Semisolid Sticky 11.2179 4.4872 
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ตารางที่ 6 ผลการเตรียมสารสกัดหยาบของหนามโมนา (Capparis monantha Jacobs) 
Solvent Color of 

extract 
Consistency Sense of 

touch 
Amount of 
extract (g) 

% yield 

Hexane Yellow Semisolid Sticky 1.7834 0.5945 
Dichloromethane Brown Semisolid Sticky 1.9423 0.6474 
Acetone reddish 

brown 
Semisolid Sticky 5.4664 1.8221 

Methanol Reddish 
brown 

Semisolid  Sticky 13.6521 3.4519 

  
3. ขั้นการตรวจหาสารพฤกษเคมีเบื้องต้นของสารสกัด 

น าสารสกัดท่ีได้จากพืชทุกชนิดมาท าการทดสอบกลุ่มสารพฤกษเคมีเบ้ืองต้น โดยท าปฏิกิริยาเคมีกับ
น้ ายาทดสอบท่ีมีความจ าเพาะกับกลุ่มสารแต่ละชนิด ซึ่งกลุ่มสารที่ทสอบมีท้ังหมด 7 กลุ่ม โดยให้ท า
ปฏิกิริยาเคมีกับน้ ายาทดสอบจากวิธีที่แตกต่างกันดังแสดงในตารางท่ี 7  
 
ตารางที่ 7 กลุ่มสารพฤกษเคมีและวิธีที่ใช้ในการทดสอบ 

กลุ่มสารพฤกษเคมี วิธีที่ใช้ในการทดสอบ 
แทนนิน และฟีนอลิก 
(Tannins and phenolics) 

Ferric chloride test 
Gelatin test 

ซาโปนินส์ (Saponins) Foam test 
ไตรเทอร์พีน (Triterpenes) Liebermann-Buchard’s test 
สเตียรอยด์ (Steroids) Liebermann-Buchard’s test 
ฟลาโวนอยด์ (Flavonoids) Molisch’s test 

Cyanidin test 
คาดิแอก ไกลโคไซด์ (Cadiac glycoside) Kedde’s reagent 

Killer-kiliani test 
แอลคาลอยด์ (Alkaloids) Dragendroff’s reagent 

 
 โดยผลท่ีได้จากการทดสอบด้วยวิธีเหล่านี้เป็นข้อมูลเชิงคุณภาพ ดังนั้นในการระบุการมี
สารพฤกษเคมีชนิดใดเป็นองค์ประกอบนั้น จะระบุด้วย สัญลักษณ์ (+) หมายถึงให้ผลบวกกับการ
ทดสอบหรือหมายถึงมีสารพฤกษเคมีชนิดท่ีทดสอบ และสัญลักษณ์ (-) หมายถึงให้ผลลบกับการทดสอบ
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หรือหมายถึงไม่พบสารพฤกษเคมีชนิดท่ีทดสอบในสารสกัดพืชชนิดนั้นๆ โดยในเบื้องต้นสามารถ
แสดงผลการทดสอบสารพฤกษเคมีท่ีพบในสารสกัดพืชแต่ละชนิด เรียงตามล าดับของพืช ดังนี้ 
 

3.1 การทดสอบและผลการทดสอบสารพฤกษเคมีของสารสกัดพุงแก (Capparis 
siamensis) 

3.1.1 การทดสอบแทนนินและฟีนอลิก 
3.1.1.1 การทดสอบแทนนินและฟีนอลิก ด้วย FeCl3 

 
สารที่ใช้ทดสอบ Hexane Dichloromethane Acetone Methanol 

FeCl3  ไม่เปล่ียนแปลง ไม่เปล่ียนแปลง ไม่เปล่ียนแปลง ไม่เปล่ียนแปลง 
3.1.1.2 การทดสอบแทนนินและฟีนอลิก Gelatin Solution 

 
สารที่ใช้ทดสอบ Hexane Dichloromethane Acetone Methanol 

Gelatin Solution สารละลายขุ่น สารละลายขุ่น สารละลายขุ่น สารละลายขุ่น 
3.1.2 การทดสอบซาโปนินส์ด้วยวิธี Foam test 

 
สารที่ใช้ทดสอบ Hexane Dichloromethane Acetone Methanol 

ไม่ต้ม ไม่เปล่ียนแปลง ไม่เปล่ียนแปลง ไม่เปล่ียนแปลง ไม่เปล่ียนแปลง 
ต้ม ไม่เปล่ียนแปลง ไม่เปล่ียนแปลง ไม่เปล่ียนแปลง ไม่เปล่ียนแปลง 
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  3.1.3 การทดสอบไตรเทอร์พีนและสเตียรอยด์ด้วย Lieburmann-Burchard test 

 
สารที่ใช้ทดสอบ Hexane Dichloromethane Acetone Methanol 

Lieburmann-Burchard test สารละลาย 
สีแดง 

สารละลาย 
สีแดง 

สารละลาย 
สีเขียว 

สารละลาย 
สีแดง 

 
  3.1.4 การทดสอบฟลาโวนอยด์ 

3.1.4.1 การทดสอบฟลาโวนอยด์ด้วยวิธี Molisch’s test 

 
สารที่ใช้ทดสอบ Hexane Dichloromethane Acetone Methanol 

Molisch’s reagent วงแหวนสีน้ าตาล วงแหวนม่วง วงแหวนสีเขียว วงแหวนสีเขียว 
   3.1.4.2 การทดสอบฟลาโวนอยด์ด้วยวิธี Cyanidin test 

 
สารที่ใช้ทดสอบ Hexane Dichloromethane Acetone Methanol 

Cyanidin reagent สารละลาย 
สีเหลืองขุ่น 

สารละลาย 
สีส้มเหลือง 

สารละลาย 
สีน้ าตาลแดง 

สารละลาย 
สีแดงส้ม 

 
  



1045 

 
  3.1.5 การทดสอบคาดิแอก กลัยโคไซด์ 
   3.1.5.1 การทดสอบคาดิแอกกลัยโคไซด์ด้วย Kedde’s reagent 

 
สารที่ใช้ทดสอบ Hexane Dichloromethane Acetone Methanol 

Kedde’s reagent สารละลาย 
สีชมพู 

สารละลาย 
สีส้มแดง 

สารละลาย 
สีม่วงแดง 

สาละลาย 
สีส้มแดง 

   3.1.5.2 การทดสอบคาดิแอกกลัยโคไซด์ด้วย Killer-kiliani test 

 
สารที่ใช้ทดสอบ Hexane Dichloromethane Acetone Methanol 

Killer-kiliani test วงแหวนสีน้ าตาล วงแหวนสีน้ าตาล วงแหวนสีน้ าตาล วงแหวนสีเขียว 
 
  3.1.6 การทดสอบแอลคาลอยด์ด้วย Dragendroff’s reagent 

 
สารที่ใช้ทดสอบ Hexane Dichloromethane Acetone Methanol 

Dragendroff’s reagent สารละลาย 
สีส้มใส 

สารละลาย 
สีส้มใส 

สารละลาย 
สีส้มใส 

ตะกอนสีส้ม 
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และจากขั้นตอนท้ังหมดส าหรับการทดสอบสารพฤกษเคมีในสารสกัดต้นพุงแก สามารถสรุป

ผลได้ดังตารางท่ี 8 
 
ตารางที่ 8 สารพฤกษเคมีในสารสกัดจากต้นพุงแก (Capparis siamensis) 

ชนิดสารพฤกษเคมี การทดสอบ 
Extracts 

Hexane CH2Cl2 EtOAc MeOH 
Tannins and 
phenolics 

Ferric chloride test - - - - 
Gelatin test + + + + 

Saponins Foam test - - - - 
Triterpenes Liebermann-Buchard’s test + + - ++ 
Steroids Liebermann-Buchard’s test - - + - 
Flavonoids Molisch’s test - + - - 

Cyanidin test - + +++ ++ 
Cadiac glycoside Kedde’s reagent + + ++ + 

Killer-kiliani test - - - - 
Alkaloids Dragendroff’s reagent - - - ++ 

+ หมายถึง ให้ผลการทดสอบ  ++ หมายถึง ให้ผลการทดสอบชัดเจน  +++ หมายถึง ให้ผลการทดสอบ
ชัดเจนมาก  - หมายถึง ไม่ให้ผลการทดสอบ 

จากผลการทดสอบในตารางท่ี 8 แสดงให้เห็นว่า สารสกัดจากล าต้นพุงแกแต่ละสารสกัดมี
สารส าคัญดังนี้  1) สารสกัดเฮกเซน ประกอบด้วย ฟีนอลิก ไตรเทอร์พีน และคาร์ดิแอกไกลโคไซด์  2) 
สารสกัดไดคลอโรมีเทน ประกอบด้วย ฟีนอลิก ไตรเทอร์พีน ฟลาโวนอยด์ และคาร์ดิแอกไกลโคไซด์  3) 
สารสกัดแอซิโตน ประกอบด้วย  ฟีนอลิก สเตียรอยด์ ฟลาโวนอยด์พบอย่างชัดเจน และคาร์ดิแอกไกล
โคไซด์ 4) สารสกัดเมทานอล ประกอบด้วย ฟีนอลิก ไตรเทอร์พีน ฟลาโวนอยด์ และแอลคาลอยด์ ส่วน
การทดสอบสารพฤกาเคมีจากพืชชนิดอื่นๆ ได้ผลโดยสรุปในตารางท่ี 9-12   
 
ตารางที่ 9 สารพฤกษเคมีในสารสกัดจากต้นงัวซัง (Capparis thorelii Gagnap) 

ชนิดสารพฤกษเคมี การทดสอบ 
Extracts 

Hexane CH2Cl2 EtOAc MeOH 
Tannins and 
phenolics 

Ferric chloride test - - - - 
Gelatin test + + - - 

Saponins Foam test - - - - 
Triterpenes Liebermann-Buchard’s test + - + + 
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ชนิดสารพฤกษเคมี การทดสอบ 
Extracts 

Hexane CH2Cl2 EtOAc MeOH 
Steroids Liebermann-Buchard’s test - + - - 
Flavonoids Molisch’s test - - + + 

Cyanidin test + + + + 
Cadiac glycoside Kedde’s reagent + + + + 

Killer-kiliani test - - - - 
Alkaloids Dragendroff’s reagent - - + ++ 

+ หมายถึง ให้ผลการทดสอบ   ++ หมายถึงให้ผลการทดสอบชัดเจน   +++ หมายถึง ให้ผลการทดสอบ
ชัดเจนมาก   - หมายถึง ไม่ให้ผลการทดสอบ 

จากผลการทดสอบในตารางท่ี 9 แสดงให้เห็นว่า สารสกัดจากล าต้นงัวซังแต่ละสารสกัดมี
สารส าคัญดังนี้ 1) สารสกัดเฮกเซน ประกอบด้วย ฟีนอลิก ไตรเทอร์พีน และคาร์ดิแอกไกลโคไซด์  2) 
สารสกัดไดคลอโรมีเทน ประกอบด้วย ฟีนอลิก ไตรเทอร์พีน ฟลาโวนอยด์ และคาร์ดิแอกไกลโคไซด์ 3) 
สารสกัดแอซิโตน ประกอบด้วย ฟีนอลิก สเตียรอยด์ ฟลาโวนอยด์พบอย่างชัดเจน และคาร์ดิแอกไกลโค
ไซด์ 4) สารสกัดเมทานอล ประกอบด้วย ฟีนอลิก ไตรเทอร์พีน ฟลาโวนอยด์ และแอลคาลอยด์ 
 
ตารางที่ 10 สารพฤกษเคมีในสารสกัดจากต้นนกกระลิงแดง (Capparis kerrii Craib) 

ชนิดสารพฤกษเคมี การทดสอบ 
Extracts 

Hexane CH2Cl2 EtOAc MeOH 
Tannins and 
phenolics 

Ferric chloride test - - + + 
Gelatin test ++ + + + 

Saponins Foam test - - - - 
Triterpenes Liebermann-Buchard’s test - - + + 
Steroids Liebermann-Buchard’s test + + - - 
Flavonoids Molisch’s test + - + + 

Cyanidin test + - - - 
Cadiac glycoside Kedde’s reagent ++ + + + 

Killer-kiliani test + - - - 
Alkaloids Dragendroff’s reagent - + + ++ 

+ หมายถึง ให้ผลการทดสอบ   ++ หมายถึงให้ผลการทดสอบชัดเจน   +++ หมายถึง ให้ผลการทดสอบ
ชัดเจนมาก   - หมายถึง ไม่ให้ผลการทดสอบ 
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จากผลการทดสอบในตารางท่ี 10 แสดงให้เห็นว่า สารสกัดจากล าต้นของนกกระลิงแดงแต่ละ

สารสกัดมีสารส าคัญท่ีเป็นองค์ประกอบดังนี้ ดังนี้ 1) สารสกัดเฮกเซน ประกอบด้วย ฟีนอลิก สเตีย
รอยด์ ฟลาโวนอยด์ และ คาร์ดิแอกไกลโคไซด์ 2) สารสกัดไดคลอโรมีเทนประกอบด้วย ฟีนอลิก ไตร
เทอร์พีน ฟลาโวนอยด์ แอลคาลอยด์ และคาร์ดิแอกไกลโคไซด์ 3) สารสกัดแอซิโตน ประกอบด้วย ฟีนอ
ลิก สเตียรอยด์ ฟลาโวนอยด์พบอย่างชัดเจน  และคาร์ดิแอกไกลโคไซด์ และ 4) สารสกัดเมทานอล 
ประกอบด้วย ฟีนอลิก ไตรเทอร์พีน ฟลาโวนอยด์ และแอลคาลอยด์ 
 
ตารางที่ 11 สารพฤกษเคมีในสารสกัดจากต้นของวัวเลีย (Capparis flavicans Kurz)  

ชนิดสารพฤกษเคมี การทดสอบ 
Extracts 

Hexane CH2Cl2 EtOAc MeOH 
Tannins and 
phenolics 

Ferric chloride test - - - - 
Gelatin test + - - - 

Saponins Foam test - - - - 
Triterpenes Liebermann-Buchard’s test + + - + 
Steroids Liebermann-Buchard’s test - - + - 
Flavonoids Molisch’s test + - + + 

Cyanidin test + + + + 
Cadiac glycoside Kedde’s reagent ++ ++ + ++ 

Killer-kiliani test + ++ + + 
Alkaloids Dragendroff’s reagent - - - ++ 

+ หมายถึง ให้ผลการทดสอบ   ++ หมายถึงให้ผลการทดสอบชัดเจน   +++ หมายถึง ให้ผลการทดสอบ
ชัดเจนมาก   - หมายถึง ไม่ให้ผลการทดสอบ 

จากผลการทดสอบในตารางท่ี 11 แสดงให้เห็นว่า สารสกัดจากล าต้นของวัวเลียแต่ละสารสกัด
มี สารส าคัญท่ีเป็นองค์ประกอบดังนี้ ดังนี้ 1) สารสกัดเฮกเซนประกอบด้วย ฟีนอลิก สเตียรอยด์ ฟลาโว
นอยด์ และคาร์ดิแอกไกลโคไซด์ 2) สารสกัดไดคลอโรมีเทนประกอบด้วย ฟีนอลิก ไตรเทอร์พีน ฟลาโว
นอยด์ แอลคาลอยด์ และคาร์ดิแอกไกลโคไซด์ 3) สารสกัดแอซิโตน ประกอบด้วย ฟีนอลิก สเตียรอยด์ 
ฟลาโวนอยด์พบอย่างชัดเจน และคาร์ดิแอกไกลโคไซด์ 4) สารสกัดเมทานอล ประกอบด้วย ฟีนอลิก 
ไตรเทอร์พีน ฟลาโวนอยด์ และแอลคาลอยด์ 
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ตารางที่ 12 สารพฤกษเคมีในสารสกัดจากต้นของหนามโมนา (Capparis monantha Jacobs) 

ชนิดสารพฤกษเคมี การทดสอบ 
Extracts 

Hexane CH2Cl2 EtOAc MeOH 
Tannins and 
phenolics 

Ferric chloride test - - - - 
Gelatin test + + + + 

Saponins Foam test - - - - 
Triterpenes Liebermann-Buchard’s test + - + + 
Steroids Liebermann-Buchard’s test - + - - 
Flavonoids Molisch’s test - - - - 

Cyanidin test + + +++ + 
Cadiac glycoside Kedde’s reagent + + +++ + 

Killer-kiliani test - - - - 
Alkaloids Dragendroff’s reagent - ++ + ++ 

+ หมายถึง ให้ผลการทดสอบ   ++ หมายถึงให้ผลการทดสอบชัดเจน   +++ หมายถึง ให้ผลการทดสอบ
ชัดเจนมาก   - หมายถึง ไม่ให้ผลการทดสอบ 

จากผลการทดสอบในตารางท่ี 12 แสดงให้เห็นว่า สารสกัดจากล าต้นของนกกระลิงแดงแต่ละ
สารสกัดมี สารส าคัญท่ีเป็นองค์ประกอบดังนี้ ดังนี้ 1) สารสกัดเฮกเซนประกอบด้วย ฟีนอลิก ไตรเทอร์
พีน ฟลาโวนอยด์ และคาร์ดิแอกไกลโคไซด์ 2) สารสกัดไดคลอโรมีเทนประกอบด้วย ฟีนอลิก ไตรเทอร์
พีน ฟลาโวนอยด์ แอลคาลอยด์ และคาร์ดิแอกไกลโคไซด์ 3) สารสกัดแอซิโตน ประกอบด้วย ฟีนอลิก 
สเตียรอยด์ ฟลาโวนอยด์พบอย่างชัดเจน และคาร์ดิแอกไกลโคไซด์พบอย่างชัดเจน และยังพบแอลคา
ลอยด์ในปริมาณเล้กน้อย 4) สารสกัดเมทานอล ประกอบด้วย ฟีนอลิก ไตรเทอร์พีน ฟลาโวนอยด์ และ
แอลคาลอยด 
 
งานที่อยู่ในระหว่างด าเนินการมีดังนี้ 

ศึกษาข้อมูล TLC เพื่อหาสารที่เป็น markers หรือสารที่เป็นองค์ประกอบหลักในสารสกัดทุก
ชนิด 
งานที่จะด าเนินการต่อไปมีดังนี้ 

ทดสอบฤทธิ์ต้านมะเร็งของสารสกัดจากพืชท้ัง 5 ชนิดท่ีเตรียมได้ แล้วด าเนินการสรุป
ผลการวิจัยและ เผยแพร่ผลงานวิจัย 
องค์ความรู้ที่ได้จากการด าเนินการ 
 -  
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ภาพประกอบกิจกรรม 
 - 
ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ 

พืชตัวอย่างท่ีได้จากการเก็บตัวอย่างในพื้นท่ีป่าโป่งสลอด มีเพียง 5 ชนิดเท่านั้นท่ียังคงมีอยู่ 
ส่วนพืชอีก 2 ชนิด คือ สาลีแก่นใจ และหนามเล็บแมว ไม่สามารถพบได้ในพื้นท่ีในช่วงเวลาท่ีเก็บ
ตัวอย่าง อาจเนื่องมาจากการล้มตายระหว่างฤดูหรือถูกท าลายจากมนุษย์หรือสัตว์ป่า 
 
ด ำเนินงำนโดยมหำวิทยำลัยรำชภัฏนครศรีธรรมรำช 

 การพัฒนาต ารับอาหารจากชะคราม 
ระยะเวลาด าเนินโครงการ  เริ่มต้น  1 ต.ค 57 ส้ินสุด 30 ก.ย 58 
สถานที่ด าเนินโครงการ   อาคารคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช 
ผู้รับผิดชอบโครงการ      ผศ.สุรีย์พร วุฒิมานพ/สาขาวิชา อาหารและโภชนาการ 
 
วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 1. เพื่อทดลองท าต ารับอาหารจากชะครามเป็นอาหารคาว และอาหารว่าง 
 2. เพื่อทดสอบทางประสาทสัมผัสเพื่อศึกษาการยอมรับของผู้ทดสอบทางประสามสัมผัส 
 3. เพื่อท าต าราอาหารจากชะคราม 
 
กิจกรรมการด าเนินงานตามแผน 

กิจกรรม 
ระยะเวลา เป้าหมายเชิงปริมาณ 

ตามแผน ปฏิบัติจริง ก าหนดไว้ ปฏิบัติได้จริง 

1. ทดลองและพัฒนาต ารับอาหารจากชะคราม 1 เดือน 1 เดือน 20 ต ารับ 25ต ารับ 

2. ก าหนดเมนูอาหารที่ท า 1 เดือน 1 เดือน 20 ต ารับ 25 ต ารับ 

3. ทดลองและพัฒนาต ารับอาหารครั้งท่ี 1 1 เดือน 1 เดือน 7 ต ารับ 20 ต ารับ 

4. ทดลองและพัฒนาต ารับอาหารครั้งท่ี 2 1 เดือน 1 เดือน 7 ต ารับ 20 ต ารับ 

5. ทดลองและพัฒนาต ารับอาหารครั้งท่ี 3 1 เดือน 1 เดือน 7 ต ารับ 24 ต ารับ 

6.ทดสอบทางประสาทสัมผัส 2 เดือน 2 เดือน 3 ครั้ง 3 ครั้ง 

7. บันทึก  สรุปและวิจารณ์ผลการทดลอง 3 เดือน 3 เดือน 5 เล่ม 5 เล่ม 

สรุปการด าเนินงานตามแผน 
ล่าช้ากว่าแผน                        ตามแผน                         เร็วกว่าแผน 
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งบประมาณ  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

 1. แหล่งงบประมาณ  หมวกเงิน (In Cash) 
  งปม.เงินแผ่นดิน                จ านวนท่ีได้รับ  50,000 บาท       ใช้จริง 50,000 บาท 

 2. มูลค่าใช้จ่าย  (In Kind) 
รายการ และมูลค่าใช้จ่ายของโครงการ/กิจกรรม 

1.จัดท าเอกสาร                   10,000  บาท 
2. ค่าวัสดุ ส านักงาน ,คอมพิวเตอร์,ส่วนผสมท่ีใช้ในการท าต ารับ 40,000       บาท 
รวมมูลค่าใช้จ่าย                                                        5,0000           บาท 

 
ความส าเร็จของการด าเนินงาน 
 1. เปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ของโครงการ 

(/ )  ผลการด าเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์  (ร้อยละ  100) 
  (  )  ผลการด าเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ร้อยละ 60 –ร้อยละ 99 

(  )  ผลการด าเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์  ต่ ากว่า   ร้อยละ 60 
*** ค่าร้อยละอาจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยข้ึนอยุ่กับลักษณะหรือประเภทของโครงการ 
 2. เปร่ียบเทียบกับเป้าหมายของโครงการ  

(  /  )  สูงกว่าเป้าหมาย เพราะ สามารถจัดท าต ารับอาหารได้ 25ต ารับ จากเดิม 
ก าหนดไว้ 20 ต ารับ 

(     )  ตามเป้าหมาย  (ร้อยละ  100) 
(     ) ร้อยละ 60 – ร้อยละ 99 
(   / ) ต่ ากว่าร้อยละ 60 ของเป้าหมาย 

*** ค่าร้อยละอาจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยข้ึนอยู่กับลักษณะหรือประเภทของโครงการ 
 
ผลการประเมินโครงการ/กิจกรรม 

1.ประเภทของผลผลิตโครงการ ( ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ ) 
ผลผลิตท่ีเป็น โครงสร้างทางกายภาพ หรือผลิตภัณฑ์ (Product) 
ผลผลิตท่ีเป็นลักษณะการให้บริการ (Service) 
ผลผลิตท่ีเป็นลักษณะเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ(Management) 

2.  ผลผลิตที่ได้รับจากโครงการ (ระบุผล) 
ต ารับอาหารจากชะคราม จ านวน 64ต ารับ 

3. ความพึงพอใจของผู้รับบริการ (ร้อยละ) 
ร้อยละ  100 (ผู้ทดสอบชิม) 
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          4. การเป็นวิทยากรคิดเป็นชั่วโมง   

ช่ือ – สกุล ........................................................ 
จ านวน  ................................................ช่ัวโมง 

ช่ือ – สกุล ........................................................ 
จ านวน  ................................................ช่ัวโมง 
5. ดัชนีชี้วัดความส าเร็จของโครงการ/ผลผลิตที่ได้รับจากโครงการ 
ระบุผล         ต ารับอาหารจากชะคราม จ านวน 64 ต ารับ 
ตัวชี้วัด 

(Indicators) 
เป้าหมาย 
(Target) 

ผลที่ได้รับ 
(Actual) 

ผลเป้าหมาย 
สูง ต่ า 

ผลท่ีได้รับเชิงปริมาณ :     
ต ารับอาหารจาก 
ชะคราม25 ต ารับ 

20 ต ารับ 64 ต ารับ /  

ความทันต่อเวลา : 12 เดือน 12 เดือน /  
คุณภาพ  : ดี ดีมาก /  
หมายเหตุ ตัวชี้วัดอาจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยข้ึนอยู่กับลักษณะหรือประเภทของ
โครงการ 

6. สนองตอบต่อตัวชี้วัดของ  (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
   กพร.  

 สมศ.  
 สกอ. 
 มหาวิทยาลัย (โปรดระบุ...............................................................) 

7. ข้อเสนอแนะ 
จุดเด่น/จุดแข็งของโครงการ 
1) สามารถน าวัตถุดิบในท้องถิ่นมาใช้ประกอบอาหารเป็นการเพิ่มมูลค่าให้ผลผลิต 
2) ได้ต ารับอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการเพิ่มขึ้น 
3) สร้างทางเลือกให้กับผู้ริโภค 

                 จุดอ่อน/ปัญหา อุปสรรค ของโครงการ 
                          มีวัตถุดิบท่ีมีคุณภาพดีเฉพาะบางฤดูกาล  ไม่ได้มีตลอดปี 
                    ข้อเสนอแนะการจัดโครงการครั้งต่อไป      
                            1.ท าในช่วงฤดูกาลท่ีมีชะคราม 
   2. พัฒนาต ารับอาหารชนิดอื่นๆ 
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ประโยชน์ทีได้รับจากการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม 
   1.มหาวิทยาลัย มีข้อมูลในการวางแผนด้านการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีด้านอาหาร 
       2.หน่วยงานมีข้อมูลในการวางแผนการท าวิจัยและพัฒนาต ารับอาหารจากชะคราม 
       3. ได้ต ารับอาหารส าหรับเผยแพร่ 
 
งานที่จะด าเนินต่อหลังจากการด าเนินโครงการ 

1) เผยแพร่ผลงาน 
2) ใช้เป็นบทปฏิบัติการในรายวิชาต่าง ๆ เช่น วิชาอาหารไทยและขนมไทย วิชาอาหารพื้นบ้าน
และวัฒนธรรม วิชาอาหารว่าง วิชาพืชพรรณเพื่อชีวิต 

 
ผลการวิเคระห์ข้อมูล จากผลการด าเนินงาน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

ชะคราม ช่ือภาษาพื้นบ้าน  ชีคราม ช่ือวิทยาศาสตร์ Suaeda maritime L..Dumort. 
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์เป็นพืชสมุนไพรต้านอนุมูลอิสระในป่าชายเลน เป็นพืชล้มลุกขนาดเล็ก แตกกิ่ง
ก้านเป็นพุ่มเต้ีย กิ่งก้านเล็กมีสีน้ าตาลแดง ล าต้นเต้ียทนต่อความเค็มเจริญเติบโตได้ดีบริเวณน้ ากร่อย
และป่าชายเลน ล าต้นมีความสูงโดยเฉล่ียประมาณ 30-80 ซม. มีใบ ดอก และผล ใบเป็นเส้นฝอยสีเขียว 
ใบเป็นใบเด่ียวออกเรียงเวียนสลับ ใบมีขนาดเล็กค่อนข้างกลม อวบหนามีท้ังสีเขียวและแดงอมม่วง 
ปลายใบแหลมขอบใบเรียบ ก้านใบส้ัน ใบมีรสเค็ม ดอกออกเป็นช่อกระจุกขนาดเล็กตามซอกใบ   ดอก
ย่อยมีขนาดเล็กมีสีขาวอมเขียว    ผลรูปร่างทรงกลมรี   ขนาดเล็ก ผิวเรียบ สีเหลืองอมส้ม ในฤดูแล้ง
เมื่อใบแก่จัดจะเป็นสีแดงอมม่วง   มีรสเค็ม ส่วนท่ีน ามารับประทานยอดและใบ ก่อนน ามาประกอบ
อาหารน ามาลวกใส่น้ าเย็นใส่กระชอนให้สะเด็ดน้ าเพื่อลดความเค็ม  น ามาย าใส่มะพร้าวค่ัว แกงกะทิกับ
หอยแครง แกงส้ม ใส่ไข่เจียว ชะครามเป็นผักท่ีมีคุณค่าทางโภชนาการสูง มีสารต้านอนุมูลอิสระมี
ปริมาณเบต้าแคโรทีนสูง มีคุณสมบัติทางยาในการช่วยขับปัสสาวะ แก้หนองใน 
 ด้วยเหตุท่ีผักชะครามเป็นผักพื้นบ้านท่ีมีประโยชน์และหาได้ท่ัวไปราคาถูกแต่วิธีการน ามา
ประกอบอาหารบริโภคยังมีน้อย จึงน าผักชะครามมาทดลองท าเป็นต ารับอาหารชนิดต่าง ๆ เช่น อาหาร
คาว และอาหารว่าง เพื่อสร้างทางเลือกให้กับผู้บริโภคในการน าผักชะครามมาบริโภคท่ีหลากหลาย
ยิ่งขึ้น 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1)เพื่อทดลองท าต ารับอาหารจากชะครามเป็นอาหารคาว และอาหารว่าง  
2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ทดสอบทางประสาทสัมผัสต่ออาหารจากชะคราม 
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ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1) เพื่อสืบสานสืบทอดและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านอาหารจากชะครามเพื่อน ามาใช้ประโยชน์
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

2) เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับพืชท้องถิ่น 
3) ได้ต ารับอาหารจากชะครามชนิดใหม่ๆ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาในเชิงพณิชย์ 
4) ใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานให้ผู้ท่ีสนใจสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันหรือการประกอบอาชีพ 
5) สามารถน าเอาแนวทางการศึกษานี้ใช้เป็นแนวทางในการศึกษาและเป็นเอกสารค้นคว้าหรือ

อ้างอิงในการศึกษาวิชาการท่ีเกี่ยวข้องให้เยาวชนรุ่นหลังได้เรียนรู้เรื่องอาหารจากชะคราม เป็นมรดก
ทางวัฒนธรรมทางอาหาร 
 
วัสดุ อุปกรณ์ และวิธีการวิจัย  

แบบแผนของงานวิจัย  
1) การวิจัยเป็นการวิจัยเชิงทดลอง( Experiment Research ) โดยใช้แบบส ารวจความพึงพอใจ

ของผู้บริโภคเป็นเครื่องมือ 
2) วิเคราะห์ความพึงพอใจอาหารจากชะครามในแต่ละต ารับโดยใช้แบบสอบถามเพื่อเก็บข้อมูล

การทดสอบทางประสาทสัมผัสแบบ Hedonic Scale Scoring Test โดยใช้กลุ่มตัวอย่างเป็นปราชญ์
ชาวบ้านท่ีมีความรู้เกี่ยวกับการประกอบอาหาร ผู้ประกอบการร้านอาหาร และบุคคลท่ัวไปในอ าเภอ
เมือง จ.นครศรีธรรมราช จ านวน 20 คน เพื่อศึกษาการยอมรับ แล้วน ามาวิเคราะห์ผลท่ีได้โดยใช้
โปรแกรม Statistical Package for the Social Science ( SPSS/PC )  version 13.0 for window  
เพื่อศึกษาความพึงพอใจในอาหารแต่ละต ารับ เพื่อน าข้อมูลมาใช้จัดล าดับความพึงพอใจของผู้บริโภคต่อ
ต ารับอาหารจากชะคราม และใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาต ารับต่อไป 

ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย 
1) ขั้นส ารวจและศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง โดยส ารวจและศึกษาเอกสารจากหนังสือ ต าราวารสาร

ต่าง ๆ และ อินเทอร์เน็ต เพื่อเป็นองค์ความรู้พื้นฐาน 
2) สัมภาษณ์ปราชญ์ท้องถิ่น(ภูมิปัญญาท้องถิ่นเรื่องชะคราม ) 
3) ทดลองปฏิบัติ 
4) ส ารวจความพึงพอใจของผู้บริโภค ครั้งท่ี 1 โดยใช้ปราชญ์ชาวบ้าน 
5) น าอาหารจากชะครามท่ีคัดเลือก จากความพึงพอใจของผู้บริโภคชุดท่ี 1 จ านวน  5 คน ท าเป็น

อาหารจากชะครามส าหรับน าไปให้ผู้บริโภค 20 คนทดสอบทางประสาทสัมผัสเพื่อส ารวจความพึงพอใจ
อาหารแต่ละต ารับท่ีพัฒนาขึ้น 

6) น าผลท่ีได้ไปวิเคราะห์โดยอ้างอิงเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
7) จัดท ารูปเล่มเอกสาร 
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เคร่ืองมือวิจัย 

1) แบบทดสอบทางประสาทสัมผัส 
2) อุปกรณ์เครื่องใช้ในการท าอาหาร ได้แก่ เครื่องครัว เครื่องช่ัง ตวง นาฬิกาจับเวลา 
3) อาหารสด อาหารแห้ง เครื่องปรุงรส อุปกรณ์ในการท าความสะอาด 
4) อาหารจากชะครามชนิดค่าง ๆ  

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
1) จากการสัมภาษณ์ปราชญ์ชาวบ้าน 
2) เก็บข้อมูลจากการสืบค้นเอกสาร อินเทอร์เน็ต 
3) น าชะครามมาท าเป็นต ารับอาหารชนิดต่างๆ 
4) เก็บข้อมูลจากแบบทดสอบทางประสาทสัมผัส 
 

การวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถาม 
การวิเคราะห์ข้อมูลใช้โปรแกรมส าเร็จรูป โปรแกรม Statistical Package for the Social 

Science ( SPSS/PC )  version 13.0 for window 
ผลการทดลอง ต ารับอาหารคาว และอาหารว่าง ท่ีพัฒนาขึ้นและเป็นท่ียอมรับของผู้บริโภคในความชอบ
โดยรวมไม่น้อยกว่า 4  แบ่งเปป็น อาหารคาวประเภทแกง 7 ต ารับ อาหารคาวประเภทต้ม/ผัด/ทอด 
15 ต ารับ อาหารคาวประเภทอื่น ๆ 18 ต ารับ อาหารว่าง 24 ต ารับมีดังต่อไปนี้ 
 
อาหารคาวประเภทแกง 
1. แกงไข่ปูกับชะคราม 5. แกงส้มชะครามชุปไข่ทอด 
2. แกงปลาดุกทะเลกับชะคราม 6. แกงเหลืองชะครามกับปลากะพง 
3. แกงชะครามกับหอยแครง 7. แกงเขียวหวานลูกช้ินปลากราย 
4. แกงส้มผักรวม  
 
อาหารคาวประเภทต้ม/ผัด/ทอด 
1. แกงจืดลูกรอก 7. ชะครามชุบแป้งทอด 
2. ต้มเค็ม 8. ทอดมัน 
3. แกงเลียงเห็ดสามอย่างกับชะคราม 9. ผัดชะครามกับเห็ดสามอย่าง 
4. ชะครามผัดปู 10. ก๋วยเต๋ียวราดหน้า 
5. ชะครามผัดไข่ 11. ไข่เจียวชะคราม 
6. ชะครามไฟแดง 12. ไข่เจียวชะครามซอสมะขาม 
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13. ไข่เจียวชะครามซอสพริก 14. ไข่ม้วน 
15. ไข่ชะครามแฟนซี  
 
อาหารคาวประเภทอื่น ๆ 
1. ไข่ตุ๋นชะคราม 10. ส้มต าชะครามทอดกรอบ 
2. ชะครามดอง 11. หมูมะนาว 
3. ไข่นอนรงั 12. ลาบชะคราม 
4. ลูกรอกแฟนซ ี 13. ซุบผักชะคราม 
5. สลัดชะคราม  14. ห่อหมก 
6. สามกรอบชะครามทอดกับซอสมะขาม 15. มัจฉาหน้าชะคราม 
7. เต้ากั่ว 16. ส้มต าชะครามทอดกรอบ 
8. เมี่ยงชะคราม 17. ชะครามลวกกะทิน้ าพริกกุ้งสด 
9. สามเกลอกรอบกับซอสมะขาม (เป็นออร์เดิฟ) 18. ลูกรอกชะครามสามรส 
 
อาหารว่าง 
1. ขนมปังโรล 13. หรุ่ม 
2. ขนมปังแฟนซ ี 14. ฮะเก๋า 
3. ขนมปังแชนวิช 15. ซาละเปาชะคราม 
4. แซนวิชต ารับ 1 16. หมั่นโถชะคราม 
5. แซนวิชต ารับ 2 17. ขนมจีบชะคราม 
6. คาร์นาเป้ชะคราม 18. ขนมชะคราม 
7. ทาร์ตชะคราม 19. ขนมหัวไชเท้า 
8. ขนมปังไส้ไก ่ 20. ช่อมรกต 
9. ขนมปังหน้าหมูหยอง 21. สาคูไส้ไก่ 
10. ปอเป๊ียะทอด ต ารับท่ี 1 22. ป้ันสิบนึ่ง 
11. ปอเป๊ียะทอด ต ารับท่ี 2 23. ข้าวเกรียบปากหม้อ 
12. กระทงทอง 24. ก๋วยเต๋ียวลุยสวนชะคราม 
 

ข้อเสนอแนะ 
จุดเด่น/จุดแข็งของโครงการ 

1) สามารถน าวัตถุดิบในท้องถิ่นมาใช้ประกอบอาหารเป็นการเพิ่มมูลค่าให้ผลผลิต 
2) ได้ต ารับอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการเพิ่มขึ้น 
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3) ได้ต ารับอาหารที่หลากหลายข้ึนเพื่อสร้างทางเลือกให้กับผู้บริโภค 

จุดอ่อน/ปัญหา อุปสรรค ของโครงการ 
                  มีวัตถุดิบท่ีมีคุณภาพดีเฉพาะบางฤดูกาล   
            ข้อเสนอแนะการจัดโครงการครั้งต่อไป      
  1. พัฒนาเป็นต ารับอาหารชนิดอื่นๆให้มากยิ่งขึ้น 
  2. ส่งเสริมให้ปลูกชะครามเพื่อให้มีชะครามบริโภคตลอดท้ังปี 
 
ประโยชน์ทีได้รับจากการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม 
   1. มหาวิทยาลัย มีข้อมูลในการวางแผนด้านการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีด้านอาหารจากพืช
ในท้องถิ่น 
       2. หน่วยงานมีข้อมูลในการวางแผนการท าวิจัยและพัฒนาต ารับอาหารจากชะคราม 
       3. ได้ต ารับอาหารส าหรับเผยแพร่ 
 
งานที่จะด าเนินต่อหลังจากการด าเนินโครงการ 

1) เผยแพร่ผลงานโดยน ามาใช้เป็นบทปฏิบัติการในรายวิชาอาหารไทยและขนมไทย วิชาอาหาร
พื้นบ้านและวัฒนธรรม วิชาอาหารว่าง วิชาพืชพรรณเพื่อชีวิต 
       2) ท าวิจัยเพื่อพัฒนาเป็นต ารับอาหารชนิดอื่นๆให้ได้ต ารับอาหารมากขึ้น 
 
การประเมินความพึงพอใจของผู้ทดสอบทางประสาทสัมผัสต่ออาหารจากชะครามโดยใช้
แบบทดสอบทางประสาทสัมผัสแยกเป็น   4  เร่ือง 

1) ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถามโดยสอบถามอายุ เพศและอาชีพ 
2) ประเมินความคิดเห็นในด้านการยอมรับของผู้บริโภคอาหารจากชะครม แยกตามชนิดของ

อาหาร โดยสอบถามความพึงพอใจด้านสีสัน กล่ิน เนื้อสัมผัส รสชาติ ความชอบรวมโดยใช้
แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ดังนี้ 

5  หมายถึง  ชอบมาก 
4 หมายถึง  ชอบ 
3 หมายถึง  ปานกลาง 
2 หมายถึง  พอใช้ 
1 หมายถึง  ควรปรับปรุง 

เกณฑ์การประเมิน 
การแปลผลค่าเฉล่ียจากแบบสอบถามใช้เกณฑ์ดังนี้  

4.51 – 5.00 หมายความว่า ความคิดเห็นระดับมากท่ีสุด 
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3.51 – 4.50 หมายความว่า ความคิดเห็นระดับมาก 
2.51 – 3.50 หมายความว่า ความคิดเห็นระดับปานกลาง 
1.51 – 2.50 หมายความว่า ความคิดเห็นระดับน้อย 
1.00 – 1.50 หมายความว่า ความคิดเห็นระดับน้อยที่สุด 

3) ระดับความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีต่ออาหารจากชะคราม 
 

ผลการประเมินดังนี้ 
1. จ านวนผู้ตอบทดสอบทางประสาทสัมผัสท้ังหมด  20  คน เป็นชาย  6  คน  หญิง  14  คน

แบ่งตามช่วงอายุและอาชีพดังแสดงในตารางท่ี 1 
ตารางที่ 1 จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบทดสอบทางประสาทสัมผัสจ าแนกตามอายุ 

อายุ (ปี) จ านวน (คน) ร้อยละ 
น้อยกว่า 20 - 0 

20-25 1 5 
26-30 5 25 
31-35 4 20 
36-40 2 10 

มากกว่า 40 8 40 

รวม 20 100 
ข้อมูลจากตารางแสดงให้เห็นว่าผู้ตอบทดสอบทางประสาทสัมผัสส่วนใหญ่มีอายุมากกว่า 40 ปี 

คิดเป็นร้อยละ 40  รองลงมามีอายุ 26-30 ปี คิดเป็นร้อยละ 25 และอายุ 31-35 ปี คิดเป็นร้อยละ 20 
 
ตารางที่ 2 จ านวนและร้อยละของผู้ตอบทดสอบทางประสาทสัมผัสจ าแนกตามอาชีพ 

อาชีพ จ านวน (คน) ร้อยละ 
ปราชญ์ชาวบ้านท่ีมีความรู้เกี่ยวกับอาหาร 1 5 
ผู้ประกอบการร้านอาหาร  2 10 
ผู้ปรุงอาหารในร้านอาหาร 4 20 
บุคคลท่ัวไป 13 65 
อื่นๆ 0 0 
รวม 20 100 

ข้อมูลจากตารางแสดงให้เห็นว่าผู้ตอบแบบทดสอบทางประสาทสัมผัสส่วนใหญ่เป็นบุคคลท่ัวไป 
คิดเป็นร้อยละ 65 รองลงมาเป็นผู้ปรุงอาหารในร้านอาหารคิดเป็นร้อยละ 20 ล าดับต่อมาเป็น
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ผู้ประกอบการร้านอาหาร คิดเป็นร้อยละ 10ล าดับสุดท้ายคือปราชญ์ชาวบ้านท่ีมีความรู้เกี่ยวกับอาหาร
คิดเป็นร้อยละ 5 
 

2. การประเมินความคิดเห็นด้านการทดสอบทางประสาทสัมผัสอาหารจากชะครามจ าแนกตาม
ชนิดของอาหาร 
ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ทดสอบทางประสาทสัมผัส  

จากผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ทดสอบทางประสาทสัมผัสโดยใช้แบบทดสอบทาง
ประสาทสัมผัสซึ่งมีหัวข้อการประเมินแยกเป็น 3 เรื่อง    ได้แก่ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบทดสอบทาง
ประสาทสัมผัสโดยสอบถามอายุ เพศ และอาชีพ เพื่อประเมินความคิดเห็นในด้านการบริโภคอาหารจาก
ชะคราม แยกตามชนิดของอาหาร โดยสอบถามความพึงพอใจด้านสี กล่ิน รสชาติ เนื้อสัมผัส และ
ความชอบโดยรวมโดยใช้แบบทดสอบทางประสาทสัมผัสมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ดังนี้ 

5  หมายถึง  ชอบมากท่ีสุด 
4 หมายถึง  ชอบมาก 
3 หมายถึง  ชอบปานกลาง 
2 หมายถึง  พอใช้ 
1 หมายถึง  ควรปรับปรุง 

คุณลักษณะท่ีประเมินได้แก่ คุณลักษณะด้านสี กล่ิน รสชาติ เนื้อสัมผัส และความชอบโดยรวม 
ผู้ทดสอบทางประสาทสัมผัสมีความพึงพอใจในอาหารจากชะครามแต่ละชนิดท่ีน าไปทดสอบ ตามหัวข้อ
การประเมินมากกว่า 4  ได้น ามาเสนอในรายงาน ส่วนต ารับอาหารท่ีผู้ทดสอบประเมินความชอบรวม
น้อยกว่า 4 จึงน าต ารับดังกล่าวไปพัฒนาต่อไป 

 
ภาคผนวก 

ตัวอย่างอาหารคาวจากชะคราม 
แกงไข่ปูกับชะคราม แกงส้มผักรวม 
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แกงปลาดุกทะเลกับชะคราม แกงส้มชะครามชุปไข่ทอด 

  
แกงชะครามกับหอยแครง แกงเหลืองชะครามกับปลากะพง 

  
ชะครามผัดปู เต้ากั่ว 

  
ต้มเค็ม ลาบชะคราม 
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ไข่เจียวชะครามซอสมะขาม ห่อหมกชะะคราม 

  
 
ตัวอย่างอาหารว่างจากชะคราม 

ขนมปังโรล ขนมปังแฟนซี 

  
ขนมปังแชนวิชชะคราม แซนวิชชะครามต ารับ 1 
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แซนวิชชะครามต ารับ 2 คาร์นาเป้ชะคราม 

  
ทาร์ตชะคราม ปอเปี๊ยะชะครามต ารับที่ 1 

  
ขนมปังชะครามไส้ไก่ ปอเปี๊ยะชะครามต ารับที่ 2 

  
ขนมปังชะครามหน้าหมูหยอง กระทงทองชะคราม 
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หรุ่ม หม่ันโถชะคราม 

  
ฮะเก๋ามรกต ขนมจีบชะคราม 

  
ซาละเปาชะคราม ขนมชะคราม 

  
ขนมหัวไชเท้าชะคราม ปั้นสิบชะคราม 
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ช่อมรกต ข้าวเกรียบปากหม้อชะคราม 

  
สาคูมรกตไส้ไก่ ก๋วยเต๋ียวลุยสวนชะคราม 

  
 
การเผยแพร่อาหารจากชะครามในกิจกรรมต่าง ๆ  
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เผยแพร่ในโครงการ  e-Book ส านักวิทยบริการมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 

  

  
 
**ต ารับอาหารที่พัฒนาขึ้นเป็นบทปฏบิัติการในรายวิชาอาหารไทยและขนมไทย วิชาอาหารพื้นบ้าน 
 วิชาอาหารว่าง 
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ด ำเนินงำนโดยศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำห้วยฮ่องไคร้อันเนือ่งมำจำกพระรำชด ำริ 

 การศึกษาการใช้ประโยชน์ผักเชียงดา 
ผลการด าเนินงาน 
 ผักเชียงดา (Gymnema inodorum Decne.) หรือ ผักจินดา (ภาคเหนือ) เป็นไม้เถาเล้ือย ใบ
เป็นใบเด่ียวสีเขียวเข้ม รูปกลมรี ปลายใบแหลม ฐานใบกลม ดอกเป็นช่อแบบซี่ร่ม กลีบเล้ียงสีเขียว 
กลีบดอกสีเหลือง ผลเป็นผลเด่ียว รูปกลมยาว ส่วนของต้นพืชท่ีน ามาบรีโภคคือ ใบอ่อนและยอดอ่อน
น ามาปรุงอาหาร  ผักเชียงดานอกจากจะน าส่วนของยอดสดและมาบริโภคแล้วยังสามารถแปรรูปเป็นชา
ส าหรับชงด่ืม จากการศึกษาทางพฤกษเคมีของรากและใบผักเชียงดา พบ Gymnemic acid ท่ีมี
โครงสร้างโมเลกุลคล้ายคลึงกับโมเลกุลของน้ าตาลกลูโคส เมื่อได้รับเข้าสู่ร่างกาย ล าไส้จะดูดซึม 
Gymnemic acid เข้าสู่ร่างกาย (ในกระแสเลือด) ได้ดีกว่าน้ าตาล มีผลให้การดูดซึมน้ าตาลลดลง 
นอกจากนี้ ยังช่วยเพิ่มปริมาณอินซูลินซึ่งเป็นสารท่ีควบคุมน้ าตาลในเลือดให้สูงขึ้น ช่วยควบคุมระดับ
น้ าตาลในเลือดได้ดีได้อีกด้วย จากการสืบค้นข้อมูล คุณค่าทางโภชนาการของผักเชียงดาต่อ 100 กรัม  
ของผักเชียงดาประกอบด้วย วิตามินซี 153.0 มิลลิกรัม เบต้าแคโรทีน 5,905.0 ไมโครกรัม วิตามินเอ 
984.0 ไมโครกรัมแคลเซียม 78 มิลลิกรัม ฟอสฟอรัส 98 มิลลิกรัม ครู๊ทไฟเบอร์ 2.5 กรัม โปรตีน 5.4 
กรัม ไขมัน 1.5 กรัม และคาร์โบไฮเดรท 8.6 กรัม 
 ผักเชียงดานอกจากจะน าส่วนของยอดอ่อนมาบริโภคสดแล้ว ส่วนของยอดอ่อนและใบยัง
สามารถน ามาแปรรูปท าเป็นชาเชียงดา ส าหรับชงด่ืม เป็นการเพิ่มมูลค่าของผักเชียงดา ซึ่งจะช่วยเพิ่ม
รายได้ให้แก่เกษตรกร และเกษตรกรสามารถผลิตชาเชียงดาได้เองภายในครัวเรือน จากการสืบค้นข้อมูล 
คุณค่าของชาเชียงดาถ้าด่ืมเป็นประจ าจะช่วยให้ล าไส้ดูดซึมน้ าตาลลดลง ยังช่วยเพิ่มปริมาณอินซูลินซึ่ง
เป็นสารที่ควบคุมน้ าตาลในเลือดให้สูงขึ้น ช่วยควบคุมระดับน้ าตาลในเลือดได้ดีได้อีกด้วย เป็นประโยชน์
ส าหรับคนเป็นโรคเบาหวาน ผักเชียงดามีคุณค่าทางโภชนาการสูง ในยอดอ่อนและใบอ่อนมีวิตามินซี 
เบต้าแคโรทีน และสารต้านอนุมูลอิสระในปริมาณสูง 

 
ภาพ การท าชาผักเชียงดา 
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 ศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยาของน้ าเต้า 
ผลการด าเนินงาน 

น้ าเต้ามีช่ือวิทยาศาสตร์ว่า  Lagenaria siceraria (Molina) Standl. มีช่ือเรียกได้หลาย
อย่างเช่น  มะน้ าเต้า, หมากน้ า, น้ าโต่น เป็นต้น ลักษณะของต้นน้ าเต้าจัดเป็นไม้เถาเล้ือยล้มลุก เล้ือย
ตามพื้นดินหรือไต่พันกับต้นไม้อื่น ล าต้นแข็งแรง มีมือส าหรับใช้ยึดเกาะต้นไม้อื่น ๆ ตามเถามีขนยาวสี
ขาว ล าต้นกลมหรือค่อนข้างเป็นเหล่ียม เปลือกต้นขรุขระ สีน้ าตาล กิ่งอ่อนสีเขียว ใบเด่ียวเรียงสลับ 
ด้านบนสีเขียวเข้ม ด้านล่างสีเขียวอ่อน ลักษณะของใบเป็นรูปห้าเหล่ียม ขอบใบหยักเว้าเป็นแฉก 5 -7 
แฉก โคนใบเว้าเข้าถึงเส้นกลางใบ เส้นใบด้านล่างนูนเด่นชัด ใบมีขนตลอดท้ังใบและก้านใบ ก้านใบยาว
ประมาณ 5-30 เซนติเมตร โคนใบมน ปลายใบแหลม ขอบใบเรียบ มีแถบสีขาวบริเวณกลางใบ ผิวใบ
เกล้ียงท้ังสองด้าน  ดอก ดอกเด่ียว แยกเพศ ดอกเพศผู้และดอกเพศเมียจะอยู่บนต้นเดียวกัน ออกดอก
บริเวณซอกใบ เรียงตามก้านใบ โดยมีใบปรกอยู่ด้านบน ดอกขนาดเล็ก มี 2 ชนิด ตอนบนของกิ่งก้านจะ
เป็นดอกเพศเมีย ส่วนตอนล่างจะเป็นดอกเพศผู้ มีดอกเพศเมีย 1-3 ดอก ดอกเพศผู้จ านวนมาก ดอก
เพศเมียมีรังไข่อยู่เหนือวงกลีบ กลีบดอกเป็นสีขาว ผลมีลักษณะกลมเกล้ียง  กลมมีคอขวดหรือผลกลม
ยาว โดยท่ัวไปแล้วผลจะมีลักษณะกลมโต มีขนาดประมาณ 15-20 เซนติเมตร คอดกิ่วบริเวณยอด โคน
ขั้วคอดคดงอหรือขดเป็นวงผิวผลเกล้ียง เรียบ และเนียน เปลือกผลแข็งและทนทาน ผลอ่อนเป็นสีเขียว 
ก้านผลยาว ภายในผลมีเมล็ดจ านวนมาก เมล็ดมีลักษณะเป็นรูปทรงแบนป้านคล้ายเล็บมือ ส่วนปลายมี
ต่ิงยื่น 2 ข้าง เป็นสีขาวหรือสีน้ าตาลอ่อน และมีแถบสีน้ าตาลเข้มพาดตามยาวของเมล็ด  การน ามาใช้
ประโยชน์ ผลอ่อนน ามาปรุงอาหารเช่น แกง ลวกจ้ิมน้ าพริก  การน ามาใช้ประโยชน์ ทางยาจากการ
สืบค้นข้อมูล รากมีสรรพคุณช่วยท าให้เจริญอาหาร ผลน้ าเต้ามีสรรพคุณเป็นยาเย็นและช้ืน มีประโยชน์
ส าหรับผู้ป่วยท่ีเป็นโรคหัวใจ ผลอ่อน และเนื้อในผล มีสรรพคุณช่วยลดระดับน้ าตาลในเลือด เมล็ดมี
สรรพคุณช่วยแก้อาการปวดศีรษะ ใบมีรสเย็น สรรพคุณช่วยดับพิษ เป็นยาแก้ไข้ตัวร้อน ช่วยแก้อาการ
ร้อนใน กระหายน้ า เนื้อในผลช่วยแก้อาการไอ ผลหรือโคนขั้วผลน ามาต้มกับน้ าด่ืมเป็นยาแก้อาการปวด
ท้องท่ีเกิดจากไข้ ใช้รักษาโรคทางล าคอใช้กิน เป็นยาขับพยาธิ ผลมีรสเย็น สรรพคุณช่วยขับปัสสาวะ ขับ
นิ่วในกระเพาะปัสสาวะ รักษาท่อปัสสาวะอักเสบ ช่วยลดการอักเสบของทางเดินปัสสาวะและอาการ
ปัสสาวะยาก ผู้ชราภาพ หากรับประทานมาก ๆ ก็ท าให้อาเจียนได้ น้ าเต้ามีสรรพคุณช่วยป้องกันการ
เกิดโรคมะเร็ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคมะเร็งปอด น้ ามันจากเมล็ดน ามากินจะช่วยท าให้อาเจียน และ
สามารถใช้ทาศีรษะจะช่วยแก้อาการทางประสาทบางชนิดได้  ใบมีสรรพคุณเป็นยาขับปัสสาวะ ช่วย
รักษาโรคลูกอัณฑะบวม ช่วยรักษาโรคเริม รากและท้ังต้นมีสรรพคุณช่วยบ ารุงน้ าดี 
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ภาพ  ลักษณะผลท่ีแตกต่างกันของน้ าเต้า 

 
 
 
 
 
 


