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บทคัดย่อ 

การสกดัใบกระท่อมด้วย acetic acid ความเข้มข้น 50 เปอร์เซ็นต์โดยปริมาตรต่อปริมาตร ปรับ pH ให้อยู่

ในช่วง 9-10 ด้วยสารละลายแอมโมเนียเข้มข้น สกดัซําด้วย ethyl acetate เมือนําชนัของ ethyl acetate มาวิเคราะห์

เชิงคุณภาพด้วยเทคนิค gas chromatography ชนิด mass detector พบปริมาณสาร mitragynine ประมาณ 60 

เปอร์เซ็นต์ (วิเคราะห์พืนทีใต้กราฟ) ซึงสารสกัด mitragynine ทีได้มีปริมาณสูงพอนําไปใช้เป็นสารเปรียบเทียบแทน

สารมาตรฐาน mitragynine ได้ การสกดัตวัอย่างนําต้มกระท่อมทงั 12 ตวัอย่าง ด้วยการปรับ pH และสกัดด้วย ethyl 

acetate สามารถตรวจพบสาร mitragynine ได้ในทกุตัวอย่างทีทดสอบ สําหรับเทคนิคทางโครมาโตกราฟีทีเหมาะสม

ในการตรวจพิสูจน์สาร mitragynine คือ วิธี thin layer chromatography โดยใช้วัฏภาคเคลือนที hexane : ethyl 

acetate ในสัดส่วน 6:4 และการวิเคราะห์ด้วยเครือง gas chromatography ชนิด FID detector ด้วยวิธีดัดแปลง

สามารถใช้แทนการวิเคราะห์ด้วยเครือง gas chromatography ชนิด mass detector ได้  

 

ABSTRACT 
Kratom leaves were extracted by 50 % (volume by volume) acetic acid, adjusted pH value to  

9-10 with concentrated ammonia solution and then repeated to extract with ethyl acetate. The ethyl 

acetate layer was analyzed by gas chromatography with mass detector; found that it contained the 

mitragynine about 60 % (peak chromatogram analysis). This result indicated that the ethyl acetate layer 

could be used for reference compound instead of using the standard compound. The extraction method 

adjusting pH and repeated extraction with ethyl acetate were appropriated for the twelve Kratom drink 

samples because mitragynine was found in all samples. The appropriate chromatographic techniques for 

mitragynine analysis were the thin layer chromatography method using hexane: ethyl acetate (6:4) as the 

mobile phase. Another one was gas chromatography with FID detector that could be used instead of gas 

chromatography with mass detector by modified method. 
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สถาบนัวิชาการและตรวจพิสจูน์ยาเสพติด (สวพ.) เป็นหน่วยงานภายในของสาํนักงานคณะกรรมการป้องกนั

และปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) มีภารกิจหลกัในการตรวจพิสูจน์ของกลางคดียาเสพติด ได้ดําเนินการตรวจพิสูจน์ 

โดยปฏิบติัตามแนวทางของสํานักงานป้องกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหประชาติ (UN Office on 

Drugs and Crime, UNODC) เสมอมา อย่างไรก็ตามตัวอย่างยาเสพติดหลายชนิดยังไม่มีวิธีการเฉพาะทีใช้ในการ

ตรวจพิสูจน์ เช่น พืชกระท่อม (Mitragyna speciosa Korth, Kratom) จัดเป็นยาเสพติดให้โทษประเภทที 5 ตาม

พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 (สํานักงาน ป.ป.ส. กระทรวงยุติธรรม, 2556) การยืนยันยาเสพติด

ประเภทนีใช้การตรวจพิสูจน์เชิงคุณภาพ โดยทัวไปแล้วการตรวจพิสูจน์พืชกระท่อมในกรณีทีตัวอย่างเป็นลักษณะ

ดงัเดิม ยงัไม่ผ่านการแปรรูป เช่น ใบ ดอก ผล กระทําได้ไม่ยากนกั อาจใช้ลกัษณะทางสัณฐานวิทยาร่วมกับการตรวจ

พิสูจน์ทางเคมี ซงึการตรวจทางเคมีนนัจะตรวจหาสาร mitragynine ซงึเป็นสารเสพติดในพืชกระท่อม ในตัวอย่างทีไม่

ผ่านการแปรรูปจะมีสารชนิดนีปริมาณมาก ปัญหาสําคญัคือการนําพืชกระท่อมไปแปรรูปโดยการผสมกับสารชนิดอืน 

เช่น นําต้มกระท่อม ทําให้ไม่สามารถใช้ลักษณะทางสัณฐานวิทยาร่วมในการตรวจพิสูจน์ได้ อีกทังพบว่าสาร 

mitragynine ในนําต้มกระท่อมมีปริมาณน้อยมาก การตรวจพิสจูน์โดยวิธีปกติกระทําได้ยาก และไม่มีสารมาตรฐาน 

mitragynine จึงเป็นอีกข้อจํากัดหนึงในการตรวจพิสูจน์ โดยทัวไปแล้วยืนยันผลการตรวจพิสูจน์พืชกระท่อมด้วย

เทคนิคแมสสเปกโตมิทรี (mass spectrometry) ซึงเป็นการยืนยันด้วยนําหนักโมเลกุลของสาร mitragynine ซึงเป็น

เทคนิคทีน่าเชือถือและยอมรับในระดับสากล แต่เครืองมือชนิดนี (gas chromatography ชนิด mass detector (GC-

MS) หรือ liquid chromatography ชนิด msss detector (LC-MS)) ไม่ได้มีครบทกุสถานตรวจพิสูจน์ทีกระจายอยู่ทัว

ประเทศ ประกอบกับค่าบํารุงรักษาเครืองมือ และค่าใช้จ่ายต่อตัวอย่างยังมีราคาสูง แนวทางการแก้ปัญหาทังหมด

ดงักล่าวข้างต้น คือการพฒันาวิธีการหรือใช้เทคนิคอืนๆ ให้เหมาะสมกับตัวอย่างทีใช้ตรวจพิสูจน์ เช่น การสกัดสาร 

mitragynine เพือใช้เป็นสารมาตรฐาน (Beng et al., 2011) หรือใช้เป็นสารเปรียบเทียบกับตัวอย่างกระท่อมและใช้

เทคนิคทางโครมาโตรกราฟีรูปแบบต่างๆ เช่น thin layer chromatography (TLC) และ gas chromatography ชนิด 

FID detector (GC-FID) แยกและระบุตําแหน่งของ mitragynine ในพืชกระท่อมได้เมือเทียบกับสารมาตรฐาน 

mitragynine (Chan et al., 2005, Scott et al., 2014) 

สถาบนัวิชาการและตรวจพิสจูน์ยาเสพติดได้ตระหนกัถึงความสําคัญของปัญหาทีเกิดขึน จงึมีแนวคิดในการ

พัฒนาวิธีการสกัดสาร mitragynine ทีเหมาะสม เพือใช้เป็นสารเปรียบเทียบในการตรวจพิสูจน์นําต้มกระท่อมและ

พฒันาวิธีการตรวจพิสจูน์นําต้มกระท่อมให้มีความเหมาะสมด้วยเทคนิคทางโครมาโตกราฟี 

  



 

อุปกรณ์หรือวิธีการ 

 สารมาตรฐาน mitragynine (สวพ. ป.ป.ส. กรุงเทพฯ)  เครืองปันเหวียงตกตะกอน (Clay Adams)  แผ่น TLC 

(Merck, 105554 silica gel F254)  กระดาษวัด pH 0-14 (Merck, 1.09535.0001)  เครือง gas chromatography 

ชนิด FID detector (GC-FID) (Agilent 6890) เครือง gas chromatograph ชนิด mass detector (GC-MS) 

(Agilent 7890B with 7000c triple quadrupole GS/MS system)  เครืองผสมสารเคมี (vortex mixer) 

การสกัดสารเปรียบเทยีบ mitragynine จากตัวอย่างใบพืชกระท่อม 

นําใบกระท่อมสด อบให้แห้งทีอณุหภูมิประมาณ 50-60 องศาเซลเซียส ปันให้ละเอียด จากนันนําผงกระท่อม

ประมาณ 250 มิลลิกรัม สกัดด้วย acetic acid ความเข้มข้น 50 เปอร์เซ็นต์โดยปริมาตรต่อปริมาตร ปริมาตร  

2 มิลลิลิตร ผสมให้เข้ากันนาน 1 นาที แล้วปรับ pH ให้มีค่าอยู่ในช่วง 9-10 ด้วยสารละลายแอมโมเนียเข้มข้น  

(25% ammonium hydroxide) จากนนัผสมให้เข้ากนันาน 1 นาที เติม ethyl acetate 2 มิลลิลิตร ผสมสารละลายให้

เข้ากันนาน 1 นาที แล้วนําไปปันเหวียงความเร็ว 3000 รอบต่อนาที นาน 1 นาที เก็บสารละลายชันบนของ ethyl 

acetate นําไปวิเคราะห์ด้วยเทคนิคทางโครมาโตกราฟี 

การสกัดสาร mitragynine จากนาํต้มกระท่อม 

 นําตัวอย่างยาเสพติดนํากระท่อมประมาณ 3 มิลลิลิตร ปรับ pH ให้มีค่าประมาณ 9-10 ด้วยสารละลาย

แอมโมเนียเข้มข้น (25% ammonium hydroxide) ถ้า pH เกินกว่าทีกําหนด ให้ปรับด้วย acetic acid ความเข้มข้น 

50 เปอร์เซ็นต์โดยปริมาตรต่อปริมาตร จากนันผสมให้เข้ากันนาน 1 นาที เติม ethyl acetate 1 มิลลิลิตร ผสม

สารละลายให้เข้ากันนาน 1 นาที นําไปปันเหวียงความเร็ว 3000 รอบต่อนาที นาน 1 นาที เก็บสารละลายชันบนของ  

ethyl acetate ซงึเป็นชนัของสารสกัด mitragynine นําไปวิเคราะห์ด้วยเทคนิคทางโครมาโตกราฟี 

วิธีการตรวจพิสูจน์นาํต้มกระท่อมทีมีความเหมาะสมด้วยเทคนิคทางโครมาโตกราฟี 

 1. thin layer chromatography (TLC) นําสารละลายชัน ethyl acetate ซึงเตรียมจากวิธีข้างต้น และสาร

มาตรฐาน mitragynine (สวพ. ป.ป.ส. กรุงเทพฯ) นํามาวิเคราะห์โดยใช้วฏัภาคเคลือนที 3 แบบดงันี  

1) วฏัภาคเคลือนทีอ้างอิง (Scott et al., 2014) chloroform: methanol (9:1)  

2) วฏัภาคเคลือนทีดดัแปลง ethyl acetate: chloroform (1:1)  

3) วฏัภาคเคลือนทีดดัแปลง hexane: ethyl acetate (6:4)  

กําหนดให้ระยะทางทีตัวทําละลายเคลือนทีเท่ากับ 7 เซนติเมตร 

 2. gas chromatography ชนิด FID detector (GC-FID) สภาวะทีใช้  

2.1) อุณหภูมิของ inlet และ detector คือ 280 องศาเซลเซียส ส่วนชนิดของ column ทีใช้ คือ DB-5 

ความยาว 30 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.25 มิลลิเมตร เคลือบหนา 0.25 ไมโครเมตร 

  



 

2.2) โปรแกรมอณุหภูมิของ oven 

2.2.1 วิธีอ้างอิง (Chan et al., 2005) ตังอุณหภูมิเริมต้นที 200 องศาเซลเซียส ทิงไว้ 2 นาที จากนันเพิม

อณุหภมิู 10 องศาเซลเซียสต่อนาที จนกระทังถึงอณุหภมิู 300 องศาเซลเซียส ทิงไว้ 20 นาที (เวลาทังหมด 32 นาที) ตัวอย่าง

ทีฉีด ใช้ splitless mode ปริมาตร 1 ไมโครลิตร (Purge flow 50 ml/min, Purge time 1 min, constant flow 1.4 ml/min) 

2.2.2 วิธีดดัแปลงตงัอณุหภมิูเริมต้นที 250 องศาเซลเซียส จากนันเพิมอุณหภูมิ 10 องศาเซลเซียส

ต่อนาที จนกระทังถงึอณุหภูมิ 300 องศาเซลเซียส ทิงไว้ 8 นาที (เวลาทังหมด 13 นาที) ตัวอย่างทีฉีดใช้ split mode 

ปริมาตร 1 ไมโครลิตร (split ratio 50:1, constant flow 1.8 ml/min) 

2.3) carrier gas ใช้แก๊สฮีเลียม ส่วน detector ใช้แก๊สไฮโดรเจน และ Air Zero 40 และ 400 มิลลิลิตรต่อนาที 

ตามลําดบั   

3. gas chromatography ชนิด Mass detector (GC-MS) ตงัค่าต่างๆ ดงัน ี

3.1) ชนิดของ column คือ HP-5MS ความยาว 30 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.25 มิลลิเมตร เคลือบหนา 

0.25 ไมโครเมตรโดย carrier gas ใช้แก๊สฮีเลียม 

3.2) mass detector ใช้การวิเคราะห์ mass แบบ scan mode และใช้ ion source ชนิด EI mode 

อณุหภมิูของ MS Transfer Line และ source temp. 280 และ 230 องศาเซลเซียสตามลําดับ 

3.3) อณุหภมิูของ inlet และโปรแกรมอณุหภมิูของ oven 

3.3.1 เช่นเดียวกบัข้อ 2.2.1 

3.3.2 เช่นเดียวกบัข้อ 2.2.2 

 

ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง 

การสกัดสารเปรียบเทยีบ mitragynine จากตัวอย่างใบพืชกระท่อม 

สาร mitragynine จัดเป็นสารกลุ่มอัลคาลอยด์ ซึงวิธีทีใช้ในการทดลองนีเป็นวิธีทีนิยมใช้สกัดสารกลุ่ม 

อลัคาลอยด์ (Yubin et al., 2014) เพราะสามารถสกดัสาร mitragynine ปริมาณสูง มีการปนเปือนสารอืนน้อย และ

เป็นวิธีทีไม่ซับซ้อน เมือวิเคราะห์ด้วยเครือง GC-FID และ GC-MS ด้วยวิธีอ้างอิง (ภาพที  หมายเลข 1(A) และ 1(B)) 

พบสาร mitragynine ทีสกัดได้จากตัวอย่างใบกระท่อมทีระยะเวลา (retention time) 17.138 และ 16.113 นาที 

ตามลําดับ และโครมาโตแกรมของสาร mitragynine แยกจากโครมาโตแกรมของสารชนิดอืนอย่างชัดเจน อีกทังมี

ความสูงและพืนทีใต้กราฟมากกว่าโครมาโตแกรมอืนๆ อีกด้วย เมือวิเคราะห์พืนทีใต้กราฟของสาร mitragynine  

ทีสกดัได้จากตัวอย่างใบกระท่อม (ภาพที1 หมายเลข (A) เส้นสีนําเงิน) พบสาร mitragynine ประมาณ  เปอร์เซ็นต์

ของสารทังหมด แสดงให้เห็นว่าการสกัดตัวอย่างใบกระท่อมด้วยวิธีนีสามารถแยกสาร mitragynine ทีมีศักยภาพ

ทดแทนสารมาตรฐาน mitragynine ทีมีความบริสุทธิสูงได้ อีกทังยังใช้เครือง GC-FID วิเคราะห์แทนเครือง GC-MS 

ได้ แต่อย่างไรก็ตามควรนําสารสกัดจากใบกระท่อมตรวจสอบด้วยเครือง GC-MS ก่อนทีจะใช้เป็นสารเปรียบเทียบ 

mitragynine ในการตรวจพิสจูน์ต่อไป  



 

เมือเปรียบเทียบวิธีอ้างอิงและวิธีดัดแปลงทีใช้ในการวิเคราะห์สาร mitragynine มาตรฐานและสารสกัด 

mitragynine (หรือสารเปรียบเทียบ mitragynine) เมือพิจารณาภาพที 1 หมายเลข 1(A), 2(A), 1(B) และ 2(B) แสดงให้

เห็นว่าการใช้วิธีอ้างอิงและวิธีดดัแปลงให้ผลการวิเคราะห์ทีไม่แตกต่างกนันัก ซงึสงัเกตได้จากรูปแบบโครมาโตแกรม

สาร mitragynine ของทังสองวิธีคล้ายคลึงกัน ทังความสูง พืนทีใต้กราฟ และการแยกจากโครมาโตแกรมอืนอย่าง

ชัดเจน แต่สิงทีแตกต่างอย่างเห็นได้ชัดคือ วิธีดัดแปลงใช้ระยะเวลาในการวิเคราะห์ทีน้อยกว่าวิธีอ้างอิงประมาณ  

19 นาที จงึเป็นวิธีทีเหมาะสมในการวิเคราะห์สาร mitragynine เชิงคณุภาพในตวัอย่างได้ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure1 The analysis of Kratom leaf and Kratom drink extracts were demonstrated by GC-FID (A) and 

GC-MS (B). The Kratom leaf extract (blue and black line) was compared with the mitragynine 

standard (red line) by reference method (Chan et al., 2005) (1) and modified method (2). The 

twelve Kratom drink extracts were compared with the Kratom leaf extract and the mitragynine 

standard by modified method (3). The fragment pattern of mitragynine was indicated at the 

retention time 16.113 and 8.455 minute by reference and modified method, repectively (4). 
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 การวิเคราะห์ตัวอย่างนําต้มกระท่อม ทีผ่านการสกัดด้วยวิธีดัดแปลงโดยใช้เครือง GC-FID และ GC-MS 

(ภาพท ี  หมายเลข 3(A) และ 3(B) ตามลําดบั) ซงึเปรียบเทียบกับสารมาตรฐานและสารเปรียบเทียบ mitragynine 

พบว่า โครมาโตแกรมของทุกตัวอย่าง ตรวจพบสาร mitragynine โดยมีระยะเวลาทีแยกผ่าน detector (retention 

time) ตรงกับสารมาตรฐานและสารเปรียบเทียบ mitragynine ซึงแสดงให้เห็นว่าวิธีการสกัดนําต้มกระท่อมและวิธี

ดดัแปลงโดยใช้เครือง GC-FID มีความเหมาะสมในการวิเคราะห์สาร mitragynine เชิงคุณภาพได้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure2 The analysis of Kratom leaf and Katom drink extracts were demonstrated by thin layer 

chromatography. The mobile phase of reference solvent system was chloroform/methanol (9:1) 

(Scott et al., 2014) (A).The mobile phase of modified solvent system was chloroform/ethyl acetate 

(1:1) (B) and hexane/ethyl acetate (6:4) (C). The reagent blank (RB), Blank (B), mitragynine 

standard (S1), Kratom leaf extract (S2), twelve Kratom drink extracts (1,2,3… and 12) and the 

position of mitragynine compound (red arrowhead) were observed under ultraviolet light at 254 

nm (i), 366 nm (ii) and visualized after spraying with fast black k salt (iii).  

 เมือนําตวัอย่างนําต้มกระท่อมทีผ่านการสกัด สารมาตรฐาน และสารเปรียบเทียบ mitragynine วิเคราะห์

ด้วยวิธี thin layer chromatography (TLC) ดังภาพที  พบว่าวัฏภาคเคลือนทีอ้างอิง (A) มีค่า retardation factor 

(Rf) หรือแสดงด้วยค่า hRf (100 เท่าของค่า Rf) มีค่าประมาณ 91 ในขณะวัฏภาคเคลือนทีดัดแปลง (ภาพที  B และ C) 

มีค่า hRf ประมาณ 67 และ 59 ตามลําดับ ซงึตําแหน่งของสาร mitragynine จะให้สีนําตาลออกแดง และเรืองแสงสี

นําตาลแกมเขียว ภายใต้แสงอัลตร้าไวโอเลตทีความยาวคลืน 254 และ 366 นาโนเมตรตามลําดบั (ภาพที 2 i และ ii) 
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(Beng et al., 2011) ในขณะทีการพ่นด้วยสารละลายเกลือของ fast black k บนแผ่น TLC ตําแหน่งทีมีสาร 

mitragynine จะปรากฏสีส้มหรือแดงออกส้ม (ภาพที 2 iii) เนืองจากเป็นสารกลุ่ม secondary amine (United Nation 

Office on Drug and Crime, 2006) เมือพิจารณาความเหมาะสมของวัฏภาคทีทําการทดสอบ พบว่าทัง  วัฏภาค

เคลือนทีสามารถแยกสาร mitragynine ได้ แต่วฏัภาคเคลือนทีทีมีคณุภาพคือ ทําให้สารทีสนใจในสารผสมเคลือนไป

ได้และมีค่า hRf ประมาณ 20-80 (นพมาศ, 2551) ดังนันวัฏภาคเคลือนทีดัดแปลง (ภาพที 2 B และ C) จึงมีความ

เหมาะสมกว่าวฏัภาคเคลือนทีอ้างอิง และเมือพิจารณาในด้านความปลอดภัยจากสารเคมีพบว่า วัฏภาคเคลือนที

ดดัแปลงทีใช้ตวัทําละลายชนิด ethyl acetate: chloroform ในสดัส่วน 1:1 (ภาพที 2 B) มีความปลอดภยัจากสารเคมี

น้อยกว่าวัฏภาคเคลือนทีดัดแปลงทีใช้ตัวลําละลายชนิด hexane: ethyl acetate ในสัดส่วน 6:4 (ภาพที  C) 

เนืองจากมี chloroform เป็นองค์ประกอบ ซงึสารเคมีชนิดนีจัดเป็นสารก่อมะเร็ง มีความเป็นพิษมาก (Reuber, 1979) 

จากเหตผุลทีกล่าวมาวัฏภาคเคลือนทีดัดแปลงทีใช้ตัวลําละลายชนิด hexane: ethyl acetate ในสดัส่วน 6:4 มีความ

เหมาะสมมากทีสดุในการวิเคราะห์ด้วยเทคนิค thin layer chromatography (TLC)  

สรุป 
การสกัดใบกระท่อมด้วย acetic acid แล้วปรับตัวอย่างให้เป็นด่างด้วยสารละลายแอมโมเนียเข้มข้น 

แล้วสกัดซําด้วย ethyl acetate สามารถแยกสาร mitragynine เพือใช้เป็นสารเปรียบเทียบได้ และการสกัดตัวอย่าง

นําต้มกระท่อม ด้วยการปรับ pH และสกัดด้วย ethyl acetate เป็นวิธีการทีเหมาะสมในการสกัดสาร mitragynine 

จากตวัอย่างเพือใช้ในการตรวจพิสูจน์ ส่วนเทคนิคทางโครมาโตกราฟีทีมีความเหมาะสมในการตรวจพิสูจน์นําต้ม

กระท่อมคือวิธี thin layer chromatography (TLC) โดยใช้วัฏภาคเคลือนทีชนิด hexane: ethyl acetate ในสัดส่วน 

6:4 และ gas chromatography ชนิด FID detector สามารถใช้แทน ชนิด mass detector ได้ เมือใช้วิธีดัดแปลงซึง

ลดระยะเวลาการวิเคราะห์ลงกว่า  นาทีเมือเทียบกับวิธีอ้างอิง 
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