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Mitragynine เปนสารจําพวกอัลคาลอยดที่พบในใบกระทอม มีฤทธิ์กดประสาทสวนกลาง  

ในงานวิจัยนี้  ผูวิจัยไดนําใบกระทอมจากแหลงตางๆของประเทศไทย มาทําการสกัด  Mitragynine          
จากใบกระทอมดวยคลอโรฟอรม   นําสารที่สกัดไดมาแยกหา Mitragynine ตอโดยเทคนิค Thin 

Layer Chromatography   (TLC)  นําสารท่ีแยกไดมาวิเคราะหโดยเทคนิค 1H-NMR , 13C-NMR และ
เทคนิค    FT-IR เพื่อพิสูจนเอกลักษณของ Mitragynine  และนํามาใชเปนสารมาตรฐานในเทคนิค 
High performance liquid chromatography  (HPLC) ไดกราฟมาตรฐานที่มีชวงความเปนเสนตรงท่ี
ความเขมขน 6.25 ppm – 100.00 ppm  คา correlation coefficient (R2 ) เทากับ 0.9954  พบวาปริมาณ 
Mitragynine ในใบกระทอมท่ีสกัดไดจากแหลงตางๆของประเทศไทย มีปริมาณอยูในชวง 1.391 

mg/g – 7.810 mg/g  ของใบกระทอมแหง Mitragynine ที่สกัดไดสามารถประยุกตใชในการเตรียม
สารมาตรฐานในการวิเคราะหหาปริมาณ Mitragynine โดยเทคนิค HPLC ซึ่งเปนประโยชนทางนิติ
วิทยาศาสตร 
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Mitragynine is an alkaloid found in Mitragyna Speciosa Korth (MSK) leaves.  It was 

reported that the compound produce an effect on the central nervous system.  In this study, the 

MSK leaves collected from various locations of Thailand were extracted by using chloroform as a 

solvent.  The crude extract was further separated for mitragynine by the thin layer 

chromatography (TLC) technique.  The purified mitragynine was then characterized by 1H NMR, 
13C NMR, and FTIR techniques and was used as a standard compound in High Performance 

Liquid Chromatography (HPLC).  The standard calibration curve was established in the 

concentration range of 6.25 ppm – 100.00 ppm with a correlation coefficient (R2 ) of  0.9954.  The 

amounts of mitragynine in the samples collected from different parts of Thailand were found to 

be in the range of 1.391 mg/g – 7.810 mg/g on a dry basis.  The purifiled mitragynine used in this 

work has been shown to be a good substitute for standard mitragynine in HPLC analysis of 

forensic samples. 
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กกกกกก1 

บทท่ี 1 
 

บทนํา 
 

ท่ีมาและความสําคัญ 
สารอัลคาลอยด (Alkaloids) [1] เปนสารอินทรียที่มีไนโตรเจนเปนสวนประกอบ โครง-  

สรางสวนใหญเปน heterocyclic ring มักพบในพืชช้ันสูง มีสูตรโครงสรางซับซอนและแตกตางกัน
มากมาย ปจจุบันพบอัลคาลอยด มากกวา 5,000 ชนิด พืชสมุนไพรที่มีอัลคาลอยด เชน กระทอม 
หมากลําโพง ดองดึง  ยาสูบ กลอย ฝน เปนตน ในงานวิจัยนี้สนใจศึกษาสารอัลคาลอยดคือ 
Mitragynine ในพืชกระทอม เน่ืองจากในปจจุบันนี้ปญหายาเสพติดในประเทศไทยมีปญหาทวีความ
รุนแรงมากย่ิงข้ึน กระทอมเปนหน่ึงในปญหาน้ันและในปจจุบันมีผูเสพกระทอมในกลุมของผูใช
แรงงานเปนจํานวนมาก กระทอมจึงเปนปญหาอยางยิ่งตอการกออาชญากรรมรุนแรงตางๆ   

กระทอม [2,3] มีชื่อวิทยาศาสตรวา Mitragyna speciosa Korth. อยูในวงศ Rubiaceae  มี
ลักษณะเปนไมยืนตนขนาดกลาง มีฤทธิ์ประเภทกระตุนประสาท มีอาการโรคจิตหวาดระแวง เห็น
ภาพหลอนและพูดไมคอยรูเร่ือง พบไดในบางจังหวัดของภาคกลาง เชน ปทุมธานี แตจะพบมากใน
ปาธรรมชาติบริเวณภาคใต เชน สุราษฎรธานี นครศรีธรรมราช ตรัง สตูล พัทลุง สงขลา ยะลา 
ปตตานี นราธิวาส และตอนบนของประเทศมาเลเซีย กระทอมเปนพืชเสพติดใหโทษประเภท 5 ตาม 
พ.ร.บ. ยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. 2522  

ในงานวิจัยน้ี ไดทําการสกัด Mitragynine จากใบกระทอมที่ไดจากแหลงตางๆดวย 
chloroform นํามาแยกโดยใชเทคนิค Thin layer Chromatography   (TLC) พิสูจนเอกลักษณโดย
เทคนิค 1H-NMR , 13C-NMR และ FT-IR เพื่อใชเปนสารมาตรฐาน และวิเคราะหหาปริมาณ 
Mitragynine โดยเทคนิค      High performance liquid chromatography  (HPLC) เพื่อเปนแนวทาง
ในการตรวจวิเคราะหพืชกระทอม และสามารถนํามาเปรียบเทียบไดวาตัวอยางกระทอมมาจาก
แหลงที่มาใด ซึ่งนํามาใชประโยชนกับงานดานนิติวิทยาศาสตรในประเทศไทย 

 

วัตถุประสงคการศึกษา 
    1. เพื่อศึกษาการสกัด Mitragynine จากใบกระทอมมาใชเปนสารมาตรฐาน และวิเคราะห

หาปริมาณ Mitragynine ซึ่งนํามาใชประโยชนกับงานดานนิติวิทยาศาสตรในประเทศไทย 

กกกกกกก 2. เพื่อศึกษาแนวทางในการตรวจวิเคราะหพืชกระทอม และสามารถนํามาเปรียบเทียบ
ไดวาตัวอยางกระทอมมาจากแหลงที่มาใด 
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สมมติฐานของการวิจัย 

กกกกกกกก1. ใบกระทอมท่ีมาจากตางพื้นที่กันมีความแตกตางของปริมาณ Mitragynine 
กกกกกกกก2. มีความแตกตางของลักษณะทางกายภาพของผงใบกระทอมและใบกระทอมสด 

 

ขอบเขตการศึกษา 

กกกกกกกก1. ศึกษาใบกระทอมดวยวิธีตรวจเอกลักษณของใบกระทอม 

กกกกกกกก2. นําพืชกระทอมจาก จ.สุราษฏธานี, อ.เมือง และ อ.ลําลูกกา จ.ปทุมธานี, เขตดอนเมือง 
และ เขตสะพานสูง จ.กรุงเทพมหานคร, จังหวัดนครปฐม และบึงฉวาก จ.สุพรรณบุรีมาตรวจสอบ
หาปริมาณ Mitragynine 

 

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับจากการวิจัย 
กกกกกกกก1. ทราบถึงประโยชนขอจํากัดตลอดจนขอเสียของสารสําคัญในพืชกระทอม ที่นํามาใช
กับงานดานนิติวิทยาศาสตรในประเทศไทย 
กกกกกกกก2. ทราบขอมูลเกี่ยวกับสารสําคัญในกระทอมและนําไปใชในงานดานการแพทย
สาธารณสุขได 
กกกกกกกก3. ไดทราบถึงปริมาณสารสําคํญในกระทอมในพ้ืนท่ีปลูกนั้นวามีปริมาณสารสําคัญ
เทาไร 

 

ขั้นตอนการวิจัย 
กกกกกกกก1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
กกกกกกกก2. เตรียมอุปกรณ เคร่ืองมือ สารเคมีที่ใชในการวิจัย 
กกกกกกกก3.เก็บตัวอยางและทําการทดลอง 
กกกกกกกก4. เก็บรวบรวมขอมูลผลการทดลองและวิเคราะหผลการทดลอง 
ก      5. สรุปผลพรอมขอเสนอแนะ 

กกกกกกกก6. นําเสนอผลการศึกษา 
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บทท่ี 2 
 

เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
 

1. ใบกระทอม 
กกกกกกกก1.1 ประวัติการใชใบกระทอมกกก 
กกกกกกกกสมัยโบราณกระทอมเปนพืชที่ใชเปนตัวยาในตํารับพวกยาแกทองเสียในสูตรยาของ
หมอพ้ืนบานหรือหมอแผนโบราณ เชนตํารับยาประสะกระทอมเปนตนอยางไรก็ตามไมมีความ
จําเปนตองใชยาขนาดน้ีแลวเพราะมียาแผนปจจุบันและแผนโบราณใหผลเทาเทียมหรือดีกวา  ใน
บางทองท่ีของประเทศ มีการกลาวขานวา พอแมเลือกที่จะยกลูกสาวตนใหแตงงานกับผูชายท่ีใช
กระทอมมากกวาที่จะยกใหแกผูชายท่ีใชกัญชา ความเชื่อนี้เปนเพราะผูชายท่ีใชพืชกระทอมหมายถึง 
คนที่ทํางานหนัก ในขณะท่ีคนท่ีใชกัญชาสื่อใหเห็นวาเปนคนเกียจคราน ความเช่ือนี้ไดรับการ
ยืนยันจากผูใชกระทอมหลายราย [4] ที่เปดเผยวา พวกเขาเร่ิมหันมาใชพืชกระทอม เพราะตองการ
เอาชนะภาระงานหนักท่ีตองแบกรับ และความออนเพลียที่ เกิดข้ึน  จะไดทํางานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ การใชพืชกระทอมทําใหพวกเขาขยันทํางาน ดวยจุดประสงคการใชเพื่อชวยให
สามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพน้ี ทําใหการเพาะปลูกและตลาดคาขายพืชกระทอมใน
สังคมไทยขยายกวางมากในป 2469 แมวา ไดมีพระไอยการลักษณะโจรในกฎหมายตรา 3 ดวง (24) 

ระบุโทษเก่ียวกับความผิดเน่ืองจากการซ้ือ – ขาย และเสพยาเสพติดเปนคร้ังแรก ตั้งแตป 1903 สมัย
สมเด็จพระรามาธิบดีที่  1 ( พระเจาอูทอง ) แตการประกาศพืชกระทอมเปนสารเสพติดเร่ิมบังคับใช
ในป 2486 ตั้งแตวันที่ 3 สิงหาคม 2486 หามปลูก ซื้อ – ขาย นําเขา เสพ หรือมีไวในครอบครอง และ
มีผลใหตองโคนตนท่ีมีอยูลงท้ังหมด โดยท่ีกระทอมเปนพืชพื้นบาน พระราชบัญญัตินี้จึงหามไม
ไดผลเทาใดนัก เมื่อมีการตราพระราชบัญญัติวัตถุเสพติดใหโทษ พ.ศ.2522 ขึ้น จึงไดยกเลิก พ.ร.บ. 
พืชกระทอมและจัดพืชกระทอมเปนยาเสพติดประเภท 5 เชนเดียวกับฝน และกัญชา อยางไรก็ตาม
กฎหมายฉบับนี้ ก็เปนเชนเดียวกับกฎหมายหามในท่ีอ่ืน ๆ ในโลก ที่ทําใหราคาผลิตภัณฑในตลาด
มืดสูงข้ึนเปนอยางมาก บอยคร้ังไดมีการใชพืชอ่ืนในตระกูลเดียวกับกระทอม เชน กระทุมหมู เพื่อ
ทดแทนพืชกระทอมซึ่งเปนพืชตองหาม แตไมประสบผลสําเร็จ เนื่องจากสารอัลคาลอยดสําคัญใน
กระทุมหมู คือ Mitragynine ยังไมมีการทดสอบฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา และท่ีสําคัญกระทุมหมูมี       
อัลคาลอยด Mitragynine ซึ่งเปนสารออกฤทธิ์สําคัญในใบกระทอม 
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กระทอมเปนพืชลมลุก  ที่จัดเปน  ยาเสพติดใหโทษประเภทที่  5 ตามความใน 
พระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 7 ยาเสพติดใหโทษ ซึ่งสิ่งเสพติดในประเภท 5 

ไดแก กัญชา และพืชกระทอม [5] 

กกกกกกกก1.2 ลักษณะทางพฤกษศาสตร 
กกกกกกกกกระทอม เปนพืชยืนตนขนาดกลาง มีแกนเปนไมเนื้อแข็ง ที่มีชื่อทางวิทยาศาสตรวา 
Mitragyna speciosa Korth จัดอยูในตระกูลเดียวกับตนเข็ม คือ ตระกูล Rubiaceae โดยท่ัวไปมีสูง
ประมาณ 10 – 15 เมตร ใบเปนใบเดี่ยวสีเขียว เรียงตัวเปนคูตรงขาม แผนใบขนาดกวางประมาณ      
5 – 10 ซม. ยาวประมาณ 8 – 14 ซม. ดอกมีสีขาวอมเหลืองออกเปนชอตุมกลมขนาด 3 – 5 ซม. 
กระทอมจัดเปนพืชเฉพาะถิ่น มีถิ่นกําเนิดในเขตรอนช้ืนแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต โดยเฉพาะ
ประเทศไทย มลายู จนถึงเกาะนิวกีนี มีชื่อเรียกแตกตางกันไปในแตละท่ี เชน ในประเทศไทย 
ภาคเหนือ เรียกวา อีดาง อีแดง กระอวม ภาคใต เรียกวา ทอม ทม หรือกระทุมโคก กระทุมพาย ใน
มลายู เรียกวา Kutum หรือ Ketum Bia หรือ Biak ลาว เรียกวา Neithum อินโดจีนเรียกวา Kodam [6]  
กกกกกกกกในประเทศไทยมีการนําพืชกระทอมมาใชเปนยาแกโรคบิด ทองรวง และปวดมวนทอง 
ชาวนานิยมบริโภคโดยการเคี้ยวใบสด หรือเอาใบมายางใหเกรียมและตําผสมน้ําพริกรับประทาน
เปนอาหาร เพื่อใหมีแรงทํางานและสามารถทนตากแดดอยูกลางแจงไดเปนเวลานานโดยไมรูสึก
เหนื่อย ชาวมลายูใชใบกระทอมตําพอกแผล และใชทั้งใบเผาใหรอนวางบนทองรักษาโรคมามโต 
ตลอดจนใชกระทอมเพ่ือทดแทนฝนในทองท่ีซึ่งหาฝนไมได มีเพียงกลุมนอยที่ใชใบกระทอมเพ่ือ
ยืดระยะเวลาการมีเพศสัมพันธ ผูใชจํานวนหนึ่งระบุวา มีความตองการทางเพศลดลง และ
จําเปนตองรับประทานรวมกับแอลกอฮอลเพื่อกระตุนใหเกิดความตองการทางเพศ และบอยคร้ังมี
การใชใบกระทอมเพื่อควบคุมการติดฝนโดยเฉพาะในประเทศนิวซีแลนดปจจุบัน 
กกกกกกกก1.3 สารสําคัญท่ีพบในใบกระทอม 
กกกกกกกกใบกระทอมประกอบดวยอัลคาลอยดทั้งหมดประมาณรอยละ 0.5 ในจํานวนนี้เปน 
Mitragynine รอยละ 0.25 ( เปนอัลคาลอยดตัวสําคัญที่มีปริมาณมากท่ีสุด ) ที่เหลือเปน 
Speciogynine และ Paynanthine สําหรับ Speciociliatine พบในประมาณนอย และพบ Oxindole 

alkaloids ในปริมาณนอยมาก 
กกกกกกกกชนิดและปริมาณอัลคาลอยดที่พบจะแตกตางกันตามสถานที่ และเวลาที่เก็บเกี่ยว 
โดยอัลคาลอยดที่พบในใบแกของตนกระทอมมีปริมาณ 40 ชนิด ในใบออนพบอัลคาลอยดปริมาณ
นอยมาก ซี่งอัลคาลอยดที่มีการแยกและตรวจสอบหาสูตรโครงสรางได สามารถแบงตามสูตร
โครงสรางเปน 4 ประเภท คือ 
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กกกกกกกกกก1.3.1 Indole Alkaloids ตัวที่สําคัญ ไดแก Mitragynine, Paynantheine, Speciogynine 
กกกกกกกกกก1.3.2 Oxindole Alkaloids 
กกกกกกกกกก1.3.3 Flavanoids ซึ่งมีฤทธิ์ anti-oxidants 
กกกกกกกกกก1.3.4 กลุมอ่ืนๆ เชน phytosteroi, tannins 
 

N
H

N

OMe

OMe

MeO2C

H

 
ภาพท่ี 1 โครงสรางของ mitragynine 

 
ชื่อทางเคมี  9–methoxy-corynantheidine 

สูตรทางเคมี  C23H30N2O4 

M.W.  = 398.22 g/mol 

M.P.   = 110 – 115.6  ◦C 

B.P.    = 230 – 240 ◦C 

UV max : 225 nm 

เปน Base มีลักษณะเปนผง amorphous สีขาว 

ละลายใน alcohol chloroform และ acetic acid 

 เน่ืองจาก ปริมาณ Mitragynine ในใบกระทอมขึ้นอยูกับหลายปจจัย เชน แหลงกําเนิด อายุ 
จึงตองการที่จะศึกษาปริมาณ Mitragynine จากใบกระทอมแตละแหลงกําเนิดวามีปริมาณ 
Mitragynine เทากันหรือไม ซึ่งในการศึกษาคร้ังน้ี ไดทําการศึกษาจากใบกระทอม 3 จังหวัดดวยกัน 

คือ สุราษฎรธานี ปทุมธานี และสุพรรณบุรี 
กกกกกกกก1.4 ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา 
กกกกกกกอัลคาลอยดสกัด Mitragynine ออกฤทธิ์กดประสาทสวนกลาง (CNS depressant) 

เชนเดียวกับยาเสพติดกลุมเดียวกัน เชน psilocybin LSD และ ยาบา คือ การลดระดับการบีบตัวของ
กลามเน้ือเรียบ ทําใหเกิดอาการชาเฉพาะท่ี และกดระบบประสาทสวนกลาง  หลอนประสาท ทําให
เคลิบเคลิ้ม มีผลตอจิตใจ แกปวด กดความรูสึกเมื่อยลาขณะทํางาน ทําใหสามารถทํางานไดนานและ
ทนมากข้ึน และทนตอความรอนมากข้ึนเชนกัน ดังน้ันจึงทําใหผูที่ใชใบกระทอม สามารถทํางาน
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กลางแจงไดทนนานข้ึน เมื่อติดยาจะมีอาการเบ่ืออาหาร น้ําหนักตัวลด ผิวหนังดําเกรียม บางรายมี
สภาพจิตสับสน 
กกกกกกกกโดยสูตรโครงสรางแลว Indole Alkaloids เปนสาร Psychoactive แตไมใชสารเสพติด 
และมีที่ใชเปนสารตานยาเสพติดในหลายกรณี สาร Mitragynine เพียงปริมาณเล็กนอย ประมาณ 2-3 

ใบตอวัน ในระยะเวลา 2-3 สัปดาห สามารถทําใหเลิกฝนได และคนไทยจํานวนมากใชใบกระทอม
เพื่อควบคุมการบริโภคฝน   

กกกกกกกก1.5 วิธีบริโภคใบกระทอม 
กกกกกกกกใชโดยวิธี เคี้ยวใบสดหรือบดใบแหง ละลายน้ําด่ืม โดยท่ัวไปใบกระทอมมี 2 ชนิด คือ 
ชนิดเสนใบสีแดง และเสนใบสีเขียว ใบกระทอมเสนใบเขียวหรือกานเขียวนี้เปนที่นิยมบริโภค
มากกวาชนิดอ่ืน ๆ หรือมักจะนิยมบริโภคท้ังสองชนิดผสมกัน บางรายเติมเกลือดวยเล็กนอยเพื่อ
ปองกันทองผูก สวนมากจะเค้ียวเพียง 2 – 3 ใบ และด่ืมนํ้าอุน หรือกาแฟรอนตาม บริโภควันละ 3 – 

10 คร้ังตอวันตามอาการเหน่ือย เมื่อบริโภคไประยะหน่ึง ปริมาณการบริโภคจะเพิ่มข้ึน (ประมาณ
รอยละ 37 บริโภควันละ 21 - 30 ใบ) 
กกกกกกกกภายใน 5 - 10 นาทีหลังเค้ียว จะรูสึกสงบ มีความสุข อยากอยูตามลําพัง มีเร่ียวแรง
กระฉับกระเฉง และกระตือรือรนที่จะทํางาน สามารถทํางานกลางแจงซึ่งแดดรอนจัดไดนาน คนติด
กระทอมมักจะกลัวฝน เพราะเมื่อถูกฝนจะปวยเปนหวัดไดงาย  

กกกกกกกก1.6 พืชชนิดอ่ืนท่ีมีอัลคาลอยดคลายคลึงกับพืชกระทอม 
กกกกกกกกอัลคาลอยดสําคัญหลายตัวที่พบในใบกระทอม มีในพืชชนิดอ่ืน ๆ ที่อยูในตระกูล 
Rubiaceae เดียวกันอยางนอย 3 – 4 ชนิด ที่มีการศึกษาวิจัยแลว เชน ทอมข้ีหมู กระทุมดง หรือ
กระทุมนา เปนไมยืนตนเชนเดียวกับกระทอม ลักษณะใบและดอกคลายกัน ตางกันท่ีทอมข้ีหมูมีขน
นุมท่ีบริเวณกานใบและกานดอก ใบใชแกทองเสีย แกปวดบวม 
กกกกกกกก1.7 อาการอันไมพึงประสงค 
กกกกกกกกอาการขางเคียงแบบเฉียบพลันของ Mitragynine คลายกับมอรฟน คือ ทําใหปากแหง 
ปสสาวะบอย เบื่ออาหาร ทองผูก อุจจาระดําและกอนเล็กคลายอุจจาระแพะ ที่แตกตางจากฝน คือ 
ไมทําใหเกิดอาการคลื่นไส อาเจียน รายท่ีใชมาก นอนหลับยาก และยังพบอีกวาเสพกระทอมโดย
ไมไดรูดเอากานใบออกจากตัวใบกอน อาจจะทําใหเกิดอาการท่ีเรียกวา “ ถุงทอม“ ในลําไสได 
เน่ืองจากกานใบและใบของกระทอมไมสามารถยอยได จึงตกตะกอนติดคางอยูภายในลําไส ทําให
ขับถายออกมาไมได เกิดพังผืดข้ึนมาหุมรัดอยูโดยรอบกอนกากกระทอมน้ัน ทําใหเกิดเปนกอนถุง
ขึ้นมาในลําไส เมื่อใชเปนเวลานาน จะมีอาการเบ่ืออาหาร น้ําหนักตัวลด นอนไมหลับ ผิวหนัง 
โดยเฉพาะบริเวณแกม มีสีคล้ําข้ึนคลายหนาผูปวยโรคตับ ประมาณรอยละ 30 ของผูติดกระทอม 
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รายงานวามีความตองการทางเพศลดลง และตองการใชกระทอมรวมกับแอลกฮอลเพื่อกระตุนความ
ตองการทางเพศ ดังน้ัน การติดยาจึงเกิดจากการใชยาในขนาดสูง  การติดกระทอมเปนกระบวนการ
ที่เกิดข้ึนอยางชาๆ โดยการเพ่ิมขนาดปริมาณ และความถี่ในการใช ในระยะของการติด ผูใชจะยัง
สามารถทํางานหนักซึ่งไมตองใชกําลังมากนักไดเปนอยางดี เมื่อการติดยาดําเนินไปนานข้ึน ผูติด
กระทอมจะหมดแรงลง และมีอาการในทางตรงกันขามกับผลท่ีไดในระยะแรก ๆ ของการเสพ 

กกกกกกกกกกกก1.7.1 อาการติดยา (addiction) คลายกับแอมเฟตามีน คือ เบื่ออาหาร ทํางาน
ไดมากเกินปกติ ตื่นเตน ต่ืนตัวเพราะประสาทถูกกระตุน แตยังไมเคยมีรายงานผูเสพติดกระทอมกอ
ปญหาอาชญากรรมหรืออุบัติเหตุเหมือนที่ไดรับรายงานกรณีผูเสพติดแอมเฟตามีน ซึ่งพบอาการ
โรคจิตหวาดระแวง เห็นภาพหลอน คิดวาคนจะมาทํารายตน และพูดไมคอยรูเร่ือง 

กกกกกกกกกกกก1.7.2 อาการขาดยา (withdrawal symptom) ไมมีแรง ปวดเม่ือยกลามเน้ือและ
กระดูก แขนขากระตุก รูสึกออนเพลียไมสามารถทํางานได อารมณซึมเศรา จมูกแฉะ น้ําตาไหล 
บางรายกาวราว แตเปนมิตร (hostility) นอนไมหลับ เบื่ออาหาร ซึ่งตรงขามกับอาการขาดยา      
แอมเฟตามีนที่จะทําใหรูสึกงวงนอนมาก หิวจัด และมือส่ัน 

กกกกกกกก1.8 กลไกการออกฤทธิ์ของ Mitragynine 
กกกกกกกกแมวาสูตรโครงสรางของอัลคาลอยดในใบกระทอมจะสัมพันธกับกลุมสารที่มีฤทธิ์
หลอนประสาท (Psychedelic activity) แตกระทอมกลับมีฤทธิ์คลายกับกลุมฝน (Opioid drugs) 

รวมทั้งฤทธิ์แกปวด และระงับอาการไอ ปริมาณความแรงเทากับโคเคอีน Mitragynine ชวยลด
อาการขาดยาฝน (Opiate withdrawal) และผลการกดอาการขาดฝนน้ีไมเปลี่ยนแปลงเมื่อใหยาตาน
ฝน (Poiate antagonist) เชน Nalorphine เปนตน 
กกกกกกกก1.9 กลุมผูใชพืชกระทอม 
กกกกกกกกผูใชพืชกระทอมสวนใหญเปนชาวนา ชาวสวน (คนกรีดยาง) ผูใชแรงงานในพ้ืนที่
ชนบท คนขับรถทางไกล วัยรุน/ นักเรียน (ผสมกับเคร่ืองด่ืม/ สารเสพติดอ่ืน) ชาวบานบริโภคตาม
วัฒนธรรมทองถิ่น ซึ่งสวนใหญเปนผูชาย นอกจากน้ี ยังพบวาปจจุบันกลุมวัยรุน และนักเรียนมัก
นิยมนํานํ้ากระทอมตม ผสมกับโคก ยากันยุง และยาแกไอ ( 4×100 )  
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2. แอลคาลอยด 
กกกกกกกกแอลคาลอยดเปนกลุมสารท่ีมีความสําคัญทั้งในดานเปนยารักษาโรค และเปนยาพิษ 
มนุษยรูจักใชสารจําพวกแอลคาลอยดมาต้ังแตสมัยโบราณแลวถึงแมวาสูตรโครงสรางของสารใน
กลุมน้ีจะเพ่ิงทราบกันเมื่อไมนานมาน้ีก็ตาม ปจจุบันพบแอลคาลอยดมากกวา 5,000 ชนิด แอลคา
ลอยดสวนใหญจะมีคุณสมบัติในทางเภสัชวิทยา จึงมีผูสนใจศึกษาสารในกลุมน้ีกันอยางกวางขวาง 
กกกกกกกก2.1 คําจํากัดความ  

กกกกกกกกคําวาแอลคาลอยด ซึ่งแปลวา “alkali – like” ถูกเรียกเปนคร้ังแรกโดยเภสัชกรชื่อ       

W. Meissner ในป ค.ศ. 1819 โดยใชเรียกกลุมสารที่มีฤทธิ์เปนดาง มีไนโตรเจนอยูในโมเลกุลและ
แยกไดจากพืช ตอมามีผูใหคําจํากัดความของคํา ๆ นี้อีกมากมาย เชน ในป 1896 Mayer ไดใหคํา
จํากัดความวา แอลคาลอยด เปนสารท่ีพบในพืช มักจะมีคุณสมบัติทางเภสัชวิทยาที่เดนชัด เปนสาร
ที่ประกอบข้ึนดวย ไนโตรเจน คารบอน ไฮโดรเจน และมักจะมีออกซิเจนรวมอยูดวย โดยท่ัวไป
สารเหลาน้ีจะมีคุณสมบัติคลายดาง ตอมาในป ค .ศ. 1910 Winterstein และ Trier ไดใหคําอธิบาย
กวาง ๆ ไววา แอลคาลอยด เปนสารที่มีฤทธิ์เปนดาง และมีไนโตรเจนอยูในโมเลกุล อาจจะไดมา
จากพืช หรือสัตว แตสําหรับ “True alkaloids” นั้นจะตองมีคุณสมบัติเพิ่มเติมดังน้ี คือ มีไนโตรเจน
อยูใน Heterocyclic ring มีสูตรโครงสรางสลับซับซอน มีฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาที่เดนชัด และพบได
เฉพาะในพืช 

กกกกกกกกภายหลังจากท่ีไดมีการศึกษาและคนพบแอลคาลอยดมากข้ึน ทําใหทราบวาแอลคา
ลอยดมีโครงสราง และคุณสมบัติแตกตางกันมากมาย จึงเปนการยากท่ีจะหาคํานิยามท่ีเหมาะสม ซึ่ง
จะสามารถครอบคลุมแอลคาลอยดทุกชนิดได เชน Colchicine และ Ricinine ไมมีฤทธิ์เปนดาง 
Ephedrine, Muscarine และ Mescaline ไมมีไนโตรเจนอยูใน heterocyclic ring เปนตน แตสาร
เหลาน้ีถูกจัดเปนแอลคาลอยด เนื่องจากมีคุณสมบัติทางเภสชัวิทยาที่เดนชัด และมีการกระจายตัวอยู
ในพืชอยางจํากัด นอกจากน้ียังมีแอลคาลอยดอีกไมนอย ที่พบในสัตว และจุลินทรีย  
กกกกกกกก2.2 แหลงกําเนิด 
กกกกกกกกแอลคาลอยด สวนใหญจะพบในพืชช้ันสูง ประมาณ 150 วงศ สวนมากเปนพืชใบเลี้ยงคู 
วงศของพืชท่ีพบแอลคาลอยดเปนสวนใหญไดแก Apocynaceae, Papaveraceae, Papilionaceae, 

Rubiaceae, Rutaceae, Ranunculaceae, Menispermaceae, Lauraceae, Loganiaceae, Berberidaceae 

และ Compositae ในพืชใบเลี้ยงเด่ียว พบแอลคาลอยดไดนอย วงศที่พบ ไดแก Liliaceae และ 
Amaryllidaceae โดยทั่วไปแลวพบวา แอลคาลอยดชนิดเดียวกัน หรือสกุลที่ใกลเคียงกัน 
ตัวอยางเชน Hyoscyamine พบในพืชวงศ Solonaceae ไดหลายสกุล เชน Dutura, Atropa, Doboisia 

และ Scopolia เปนตน 
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กกกกกกกกอยางไรก็ตาม แอลคาลอยดที่มีโครงสรางไมสลับซับซอน อาจพบอยูในพืชหลายวงศ 
ซึ่งไมมีความสัมพันธกันเลย ในขณะท่ีแอลคาลอยดที่มีโครงสรางคอนขางซับซอน มักจะพบจํากัด
อยูในพืชบางสกุลเทาน้ัน 

กกกกกกกกแอลคาลอยด พบไดในสวนตาง ๆ ของพืช เชน ในใบ ดอก ผล เมล็ด เปลือก ราก เปน
ตน พืชแตละชนิดจะสรางและสะสมแอลคาลอยดในปริมาณท่ีแตกตางกัน นอกจากน้ียังพบวา 
ปริมาณแอลคาลอยดในพืชยังข้ึนอยูกับอายุของพืชดวย เชน ปริมาณแอลคาลอยดในใบจะเพ่ิมข้ึน
เร่ือย ๆ จนมากท่ีสุดเมื่อใบเติบโตเต็มท่ีจะลดลง  
กกกกกกกก2.3 หนาท่ีของแอลคาลอยดในพืช 
กกกกกกกกหนาท่ีของแอลคาลอยดในพืชยังไมทราบแนชัด มีผูสันนิษฐานวา แอลคาลอยดอาจทํา
หนาท่ีบางอยางในพืช ไดแก 
กกกกกกกกกกกก2.3.1 ชวยปองกันพืชจากสัตว และแมลงตาง ๆ ทั้งน้ีเนื่องจากแอลคาลอยดสวน
ใหญมักมีรสขม และมีพิษ 

กกกกกกกกกกกก2.3.2 เปนแหลงสะสมไนโตรเจนในพืช เพื่อใชสรางโปรตีน 

กกกกกกกกกกกก2.3.3 ชวยควบคุมการเจริญเติบโตของพืช หรือการงอกของเมล็ดพืชบางชนิด 

กกกกกกกกกกกก2.3.4 เปนสารท่ีไดจากการ detoxication ซึ่งเกิดข้ึนในขบวนการเมตาบอลิซึมของ
พืช 

กกกกกกกกอยางไรก็ตาม มีรายงานวามีพืชอีกจํานวนมากกวา 80% ที่ไมสรางและสะสมแอลคา
ลอยด ซึ่งอาจจะเปนเคร่ืองบงช้ีใหเห็นวาสารเหลาน้ีอาจจะไมจําเปนตอการดํารงชีวิตของพืช
โดยท่ัวไป 

กกกกกกกก2.4 คุณสมบัติของแอลคาลอยด 
กกกกกกกกกกกก2.4.1 มีรสขม เชน ควินิน (Quinine) เปนสารท่ีมีรสขมมากท่ีสุดชนิดหน่ึงท่ีพบใน
ธรรมชาติ 

กกกกกกกกกกกก2.4.2 สวนใหญจะเปนผลึกไมมีสี ยกเวนชนิดท่ีมี Conjugated double bond เชน 
berberine ซึ่งมีสีเหลือง นอกจากน้ีแอลคาลอยดบางตัว ซึ่งไมมีออกซิเจนอยูในโมเลกุล อาจจะพบ
เปนของเหลวที่อุณหภูมิปกติ  
กกกกกกกกกกกก2.4.3 สามารถรวมตัวกับท้ังกรดอินทรียและกรดอนินทรียอยูในรูปของเกลือใน
ธรรมชาติมักพบอยูในรูปเกลือของกรดอินทรีย 
กกกกกกกกกกกก2.4.4 ในรูปอิสระ (free base) จะไมละลายนํ้า หรือละลายไดเพียงเล็กนอย แต
สามารถละลายไดดีในตัวทําละลายอินทรีย เชน คลอโรฟอรม อีเทอร สวนเกลือของแอลคาลอยด
สามารถละลายไดดีในนํ้า ตัวทําละลายอินทรีย ยกเวนเกลือของแอลคาลอยดที่เปนดางออนบางชนิด  
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กกกกกกกกกกกก2.4.5 สามารถ form double salt กับสารท่ีมีโลหะหนัก เชน ปรอท ทอง แพลท-

ตินัม และแคดเมียม เปนตน ไดเกลือซึ่งมักจะไมละลายนํ้า  
 

3. เทคนิคไฮเพอรฟอแมนซลิควิดโครมาโตกราฟ (High Performance Liquid Chromatography, 
HPLC)  
กกกกกกกกเปนเทคนิคที่ใชสําหรับแยกสารประกอบที่สนใจที่ผสมอยูในตัวอยาง โดยกระบวนการ
แยกสารประกอบที่สนใจจะเกิดข้ึนระหวางเฟส 2 เฟส คือ เฟสอยูกับท่ี ( column ) กับเฟสเคลื่อนที่  
( mobile phase ) จะถูกแยกออกมาในเวลาที่ตางกัน ซึ่งสารผสมท่ีอยูในตัวอยางสามารถถูกแยกออก
จากกันไดนั้นขึ้นอยูกับความสามารถในการเขากันไดดีของสารน้ันกับ  mobile phase หรือ 
stationary phase สารประกอบตัวไหนท่ีสามารถเขากันไดดีกีบ mobile phase สารน้ันก็จะถูกแยก
ออกมากอนสวนสารที่เขากันไดไมดีกับ mobile phase หรือเขากันไดดีกับ stationary phase ก็จะถูก
แยกออกมาทีหลัง โดยสารท่ีถูกแยกออกมาไดนี้จะถูกตรวจวัดสัญญาณดวยตัวตรวจวัด  สัญญาณท่ี
บันทึกไดจากตัวตรวจวัดจะมีลักษณะเปนพีค ซึ่งจะเรียกวา โครมาโตแกรมโดย HPLC สามารถ
ทดสอบไดทั้งเชิงคุณภาพ และทดสอบเชิงปริมาณ โดยการเปรียบเทียบกับสารมาตรฐาน 
 

 
ภาพที่ 2  สวนประกอบของเคร่ือง High performance liquid chromatography(HPLC) 

ที่มา : องคประกอบของเคร่ือง HPLC [ออนไลน], เขาถึงเม่ือ 11 กุมภาพันธ 2554.  เขาถึงไดจาก 

http://www_water_com-WatersDivision-images-products-hplc_primer_fig_d_jpg 

กกกกกกกก3.1 Mobile phase / Solvent : หรือตัวทําละลายท่ีใชในการชะหรือแยกตัวอยาง เปน
เฟสเคลื่อนที่ มีลักษณะเปนของเหลว ทําหนาท่ีในการนําสารตัวอยางและตัวทําละลายเขาสู 
stationary phase ( ในท่ีนี้คือ คอลัมน ) เพื่อใหเกิดกระบวนการแยกภายในคอลัมน 
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กกกกกกกก3.2 Degaser : ทําหนาท่ีกําจัดฟองอากาศ อากาศท่ีมีอยูใน mobile phase เพื่อไมให
ฟองอากาศเขาสู column และ detector  

กกกกกกกก3.3 Injector / Autosampler : ทําหนาท่ีในการฉีดสารตัวอยางเขาระบบ HPLC  

กกกกกกกก3.4 Column : หรือจะเรียกวา stationary phase มีลักษณะเปนของแข็งหรือเจล เปนเฟส
อยูกับท่ี ทําหนาท่ีใหเกิดกระบวนการแยกของสารที่สนใจ โดยการบวนการแยกเกิดขึ้นระหวาง 
mobile phase กับ stationary phase 

กกกกกกกก3.5 Detector : คือ ตัวตรวจวัดสัญญาณ ทําหนาท่ีในการตรวจวัดสัญญาณของสารที่
สนใจท่ีไดจากกระบวนการแยก มีหลายชนิดดวยกัน การเลือกใชขึ้นกับตัวอยางท่ีสนใจวาสามารถ
ตอบสนองกับ Detector ชนิดไหนไดดี 

4. เทคนิคนิวเคลียรแมกเนติกเรโซแนนซ สเปกโตรสโกป  (Nuclear Magnetic Resonance 
Spectroscopy, NMR)  
 นิวเคลียรแมกเนติกเรโซแนนซ สเปกโตรสโกป [7] หรือที่เรียกกันวา เอ็นเอ็มอาร (NMR) 

เปนเทคนิคที่เกี่ยวของกับการดูดกลืนคลื่นแมเหล็กไฟฟาในชวงความถี่คลื่นวิทยุ ซึ่งมีพลังงานอยู
ในชวงท่ีจะทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงสปน ซึ่งเปนสมบัติเฉพาะของนิวเคลียสแตละชนิด เมื่ออยู
ภายใตสนามแมเหล็ก ไมใชนิวเคลียสทุกชนิดท่ีจะสามารถดดูดกลืนคลื่นวิทยุได แตจะตองเปน
นิวเคลียสท่ีมีคาสปนไมเปนศูนยเทาน้ัน ตัวอยางเชน 1H, 13C, 31P, 19F เปนตน 1H เปนนิวเคลียสท่ีมี
ความสําคัญมากเนื่องจากเปนธาตุที่พบมากในสารประกอบอินทรียทั่วไป แตคารบอนซึ่งเปน
องคประกอบหลักของสารอินทรียนั้นมีเพียง 13C เทาน้ันท่ีใหสัญญาณ NMR ซึ่งพบในปริมาณนอย
มากในธรรมชาติ ในขณะท่ี 12C ไมใหสัญญาณเน่ืองจากมีคาสปนเปนศูนย 
 หลักการของ NMR คอนขางซับซอน แตพอจะอธิบายใหเห็นภาพไดดังน้ี นิวเคลียสเปน
อนุภาคที่มีประจุ ในนิวเคลียสของธาตุบางอยางประจุนี้จะหมุน (spin) เปนวงรอบแกนนิวเคลียส 
(nuclear axis) เชนเดียวกับที่อิเล็กตรอน ซึ่งเปนอนุภาคมีประจุหมุนรอบนิวเคลียส การสปนของ
นิวเคลียสน้ีจะกอใหเกิดโมเมนตแมเหล็ก (magnetic moment) บริเวณแกนของการหมุน 1H มีเลข
สปนควอนตัมเปน ½ และมีคาท่ีเปนไปไดเพียง 2 คาคือ +½ และ -½  เมื่อใหสนามแมเหล็กภายนอก 
(external หรือ applied magnetic field, B0) แกนิวเคลียส สปนซึ่งเคยวางตัวในแบบสุมไดทุกทิศทาง
จะจัดตัวใหมและจะมีนวเคลียรแมกเนติกโมเมนตที่เปนไปด็จะมีเพียงสองแบบ (ภาพที่ 3)  คือ 
นิวเคลียสท่ีมีสปน +½ จะวางตัวในแนวขนานกับแนวของ B0  มีทิศทางเดียวกับ B0 และเปนสถานะ
ที่มีพลังงานต่ํา (เรียกวา α) สวนนิวเคลียสท่ีมีสปน -½ ก็จะวางตัวในแนวขนานกับแนวของ B0 แต 
มีทิศทางตรงขามกับ B0 และจะมีพลังงานสูงกวา (เรียกวา β) 
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ภาพที่ 3  การจัดวางตัวของนิวเคลียรสปนเมื่อไดรับสนามแมเหล็กภายนอก 

ที่มา : นิวเคลียรแมกเนติกเรโซแนนซ สเปกโตรสโคป [ออนไลน], เขาถึงเม่ือ 1 สิงหาคม 2554.  
เขาถึงไดจาก http://www.chemistry.sc.chula.ac.th/course_info/2302265_04_TV/nmr-265.pdf 

 

ในการวัดสัญญาณ NMR จะตองนําตัวอยางท่ีละลายใน ตัวทําละลายท่ีเหมาะสม (ซึ่งจะ  
ตองปราศจากนิวเคลียสชนิดเดียวกับท่ีกําลังจะตรวจวัดสัญญาณ NMR ตัวอยางเชน หากจะวัด
สัญญาณของโปรตอนในสารตัวอยางตัวทําละลายจะตองไมมีโปรตอน เชน CCl4 หรือตองเปนตัว
ทําละลายท่ีมีดิวทีเรียมแทน เชน CDCl3) อยูในหลอดแกวยาวๆ ไปวางไวในสนามแมเหล็กท่ีมีความ
แรงมาก สวนประกอบของเคร่ือง NMR ดังภาพที่ 4 

 

 
ภาพที่ 4  แผนภาพแสดงสวนประกอบของเคร่ือง NMR spectrometer 

ที่มา : นิวเคลียรแมกเนติกเรโซแนนซ สเปกโตรสโคป [ออนไลน], เขาถึงเม่ือ 1 สิงหาคม 2554.  
เขาถึงไดจาก http://www.chemistry.sc.chula.ac.th/course_info/2302265_04_TV/nmr-265.pdf 
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5.  เทคนิคอินฟราเรดสเปกโตรสโกป (Infrared Spectroscopy, IR) 

รังสีอินฟราเรด (Infrared radiation, IR) [8] เปนคลื่นแมเหล็กไฟฟาซึ่งมีความถี่อยู          
ระหวางชวงของรังสีไมโครเวฟและแสงที่ตามองเห็นไดการอางอิงถึงความถี่ของคลื่น
แมเหล็กไฟฟาในชวงน้ีจะใชคาท่ีเรียกวา เวฟนัมเบอร (wave number) ซึ่งมีหนวยเปน cm-1 ซึ่ง
หมายถึงจํานวนคลื่นตอหนวยเซนติเมตร ตัวอยางเชน รังสีอินฟราเรดท่ีมีความถี่ 3000 cm-1 หมายถึง
ในระยะทาง 1 เซนติเมตรท่ีคลื่นนี้เดินทางไปจะมีจํานวนลูกคลื่นทั้งหมด 3000 ลูกคลื่น ดังน้ัน
ตัวเลขย่ิงมากยอมหมายถึงพลังงานของรังสีก็ยิ่งมากดวย ชวงของรังสีอินฟราเรดท่ีเปนประโยชน 
ตอนักเคมีจะอยูในชวง 4000-400 cm-1 พลังงานของรังสีอินฟราเรดจะอยูในชวงท่ีสอดคลองกับการ
สั่น (vibration) ของพันธะภายในโมเลกุล หากการสั่นของพันธะใดเกิดท่ีความถี่ที่ตรงกับความถี่
ของรังสีอินฟราเรดก็จะเกิดการดูดกลืนขึ้น ตัวอยางของรูปแบบของการสั่นเหลาน้ีแสดงดัง         
ภาพที่ 5 

 

 
ภาพที่ 5  การสั่นของโมเลกุลในรูปแบบตางๆ 

ที่มา : อินฟราเรด สเปกโตรสโคป [ออนไลน], เขาถึงเม่ือ 1 สิงหาคม 2554.  เขาถึงไดจาก 

http://www.chemistry.sc.chula.ac.th/course_info/2302265_04_TV/ir-265.pdf 
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การสั่นในลักษณะตางๆ เหลาน้ีจะมีการดูดกลืนพลังงานท่ีเปนคาเฉพาะของมัน ซึ่งมักอยู
ในชวงคลื่นอินฟราเรด แตเน่ืองจากในโมเลกุลหนึ่งๆ มีพันธะไดหลายแบบ และพันธะแตละพันธะ
ก็มีรูปแบบการสั่นไดอีกหลายแบบ ทําใหโมเลกุลหนึ่งๆ จะแสดงการดูดกลืนรังสีอินฟราเรดได
หลายชวงคลื่นพรอมๆ กัน ลักษณะการดูดกลืนรังสีอินฟราเรดจะเปนแถบ (band) หรือพีค (peak) 

หลายๆ แถบหรือพีค ที่แสดงถึงคาปริมาณรังสีอินฟราเรดท่ีถูกดูดกลืนในรูปแบบเปอรเซ็นต     
ทรานสมิตแตนซ (% transmittance)   ซึ่งหมายถึงปริมาณรังสีที่สามารถทะลุผานตัวอยางออกไปได   
เทียบกับเวฟนัมเบอรซึ่งมักอยูในชวง 4000-400 cm-1 กราฟท่ีไดจะเรียกวา อินฟราเรดสเปกตรัม ซึ่ง
แตละแถบการดูดกลืนสามารถบงบอกลักษณะเฉพาะลงไปไดอีก โมเลกุลตางชนิดกันจะดูดกลืน
รังสีอินฟราเรดท่ีชวงคลื่นแตกตางกันและใหสเปกตรัมตางกัน แมแตสารท่ีมีโครงสรางงาย ๆ ก็อาจ
ใหสเปกตรัมท่ีดูซับซอนได อินฟราเรดสเปกตรัมของสารแตละชนิดจะเปนลักษณะเฉพาะและโดย 

ทั่วไปจะไมพบสารคูใดซึ่งมีสเปกตรัมเหมือนกันทุกประการ (ยกเวนกรณีของคู อีแนนชิโอเมอร) 
อยางไรก็ตาม สารท่ีมีหมูฟงกชันประเภทเดียวกันมักใหพีกลักษณะคลายคลึงกันในชวงความถี่
ใกลเคียงกันแมวาจะมีความแตกตาง 

           

5. วรรณกรรมงานวิจัยของพืชกระทอม 
 งานวิจัยท่ีเกี่ยวของในการวิเคราะหหา Mitragynine ในใบกระทอมไดมีการนําเสนอออกมา
มากเชนกัน โดยมีการศึกษาดังตอไปนี้ 
 ในป ค.ศ. 1932 Grewel [9] ศึกษาฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของ Mitragynine  ตอเนื้อเยื่อ
สัตวทดลอง และรายงานวา Mitragynine ลดแรงบีบ (tone) และความกวาง (amplitude) ของการบีบ
ตัวของกลามเนื้อเรียบ  จึงมีฤทธิ์ทําใหเกิดอาการชาเฉพาะท่ีได และยังมีฤทธิ์ฆาโปรโตซัวทั่วไปได  
แตไมฆาแบคทีเรียและโปรโตซัวที่ทําใหเกิดโรคในมนุษย  รวมถึงฤทธิ์กระตุนระบบประสาท
สวนกลางคลายโคเคน และใหขอสังเกตดวยวา คนไทยบริโภคกันแพรหลายมานานแลว เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการทํางานกลางแจง ผูที่ติดกระทอมมีรูปรางผอม ทองปอง สุขภาพผิวเสื่อม ปากดํา 
ผิวหนังแหง 

 ในป ค.ศ. 1966 นพ.ประยูร นรการผดุง [10] รายงานการใชกระทอมเพ่ือทดแทนมอรฟน
ในการรักษาผูติดยาในปะเทศไทย โดยกระทอมมีฤทธิ์ออนและสั้นกวามอรฟนอันตรายนอยกวา
โคเคน อาการขาดยาเกิดนอยกวายาจําพวกฝน กลาวกันวา กระทอมมีฤทธิ์กระตุนประสาทเหมือน
การเคี้ยวใบโคคา และมีฤทธิ์กดประสาทเหมือนสูบฝนและกัญชา เมื่อบริโภคไปนานๆ ทําให
ผิวหนังเกรียมคล้ํา ( แมอยูในท่ีรม ) หนาซีดเซียว ทอผูกเปนประจํา อุจจาระมีสีดําและเปนเม็ดคลาย
มูลแพะ เมื่อไมไดเสพจะมีใจคอหงุดหงิด ฟุงซาน ฉุนเฉียว กระวน  กระวาย  อารมณซึมเศรา มึนงง 
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ปวดเม่ือยตามขอและกลามเนื้อใหญๆ โดยเฉพาะบริเวณขาและเอว รูสึกเกียจครานไมอยากทํางาน 
ออนเพลีย นอนไมหลับ เบื่ออาหาร  ผูที่ไมเคยเสพมากอนถาเสพในขนาดที่นิยมท่ัวไป จะเกิดอาการ
มึนงง คอแหง คลื่นไส อาเจียน เมาจนตองนอนลง 

 

 ในป ค.ศ. 1990 นิวัติ  แกวประดับ [11] ไดทําการสกัดแอลกอฮอล 9 ชนิดจากใบกระทอม
สด ไดแก Mitragynine, Paynantheine, Speiogynine, Mitracilliatine, Ajmalicine, Isopteropodine, 

Isomitraphyline, Mitraphyline และ Tetrahydroalitonine พบวาสารมีความคงตัวที่ไมดีจึงพบเฉพาะ
ในใบกระทอมสดเทาน้ัน 

 ในป ค.ศ. 1995 Hiromitsu Takayama และคณะ [12] ไดทําการสังเคราะห Mitragynine 

โดยเร่ิมตนจากแอลกอฮอลบริสุทธิ์ ซึ่งเตรียมโดยอาศัยปฏิกิริยาไฮโดรไลซิสโดยใชเอนไซมหรือใช
ปฏิกิริยา enantioselective reduction ของอนุพันธของคีโตน ซึ่ง Mitragynine นี้พบในใบกระทอม 
และประสบผลสําเร็จในการสังเคราะห ซึ่งสามารถพิสูจนเอกลักษณของ Mitragynine ดวย 1H NMR 

และ 13C NMR 

 ในป ค.ศ. 1998 Somsmorn Chittrakarn และคณะ [13] ไดทําการวิเคราะหหาปริมาณสาร 
Mitragynine, Codeine, Caffeine, Chlorpheniramine และ Phenylephrine โดยใชเทคนิค High 

Performance Liquid Chromatography (HPLC) จากเคร่ืองด่ืมเหลาผสมกระทอม (Kratom cocktail) 

ใชคอลัมน Eclipse XDB-C8 พบวากราฟมาตรฐานมี correlation coefficient อยูระหวาง 0.9957 – 

0.9993 และมีปริมาณสาร Mitragynine, Codeine, Caffeine, Chlorpheniramine และ Phenylephrine 

เทากับ  90.021, 234.174, 73.986, 7.053 และ 1.486 mg/L ตามลําดับ 
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บทท่ี 3 

 

วิธีดําเนินการวิจัย 

 

การแยกพิสูจนเอกลักษณและการหาปริมาณของ Mitragynine ในใบกระทอมจากแหลงตางๆ 

1.  วัสดุ อุปกรณ และสารเคมี 
กกกกกกกก1.1  พืชกระทอม จากพ้ืนที่ 7 แหง ดังแสดงในตารางท่ี 1 

ตารางท่ี 1  พืชกระทอมจากพื้นที่ตาง ๆ 

จังหวัด พื้นที่ 

ปทุมธานี 
อําเภอลําลูกกา 
อําเภอเมือง 

กรุงเทพมหานคร 
เขตดอนเมือง 

เขตสะพานสูง 

สุพรรณบุรี สวนบึงฉวาก อําเภอเดิมบางนางบวช 

สุราษฎรธานี อําเภอเมือง 

นครปฐม อําเภอเมือง 
 

     1.2  อุปกรณในการทํา HPLC 

อุปกรณตางๆที่ใชในการทดลองดังแสดงในตารางท่ี 2 

ตารางท่ี 2  รายการเคร่ืองมือและอุปกรณ 

อุปกรณ แหลงท่ีมา 
Verticlean Nylon Filter 0.45 μm Vertical Chromatography Co.,Ltd 

 Filter paper No.1 Whatman 

High-Performance Liquid Chromatography Alliance  รุน Water 2695 

Column:Supelco C18,5 qm Water 

NMR Bruker 300 MHz 

FTIR Perkin Elmer รุน Spectrum 100  

Centifuge Hettich รุน Universal 16 
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1.3  สารเคมี 

สารเคมีตางๆท่ีใชในการทดลองดังแสดงในตารางที่ 3 

ตารางท่ี 3  รายการสารเคมี 

สารเคมี แหลงท่ีมา 
Dist. Chloroform Merck 

 Methanol BDH 

 Hexane Fluka 

 Acetone Fluka 

 Dist. Dichloromethane Merck 

 Ammonia Merck 
 p-imethylaminobenzaldehyde BDH 

 Conc. Orthophosphoric acid Merck 

 Platinicchloride BDH 

 Potassiumiodide BDH 

 Conc. Hydrochloric acid Merck 

  

2.  วิธีการทดลอง 

 กกกกกกกก12.1  การสกัดใบกระทอม 

2.1.1  บดใบกระทอมท่ีผานการตากแหงแลว และชั่งมา 10 g 

กกกกกกกกกก 2.1.2  เติมนํ้ากลั่น 500 mL แลวตมใหเดือด และท้ิงไวเปนเวลา 30 นาที ปลอยทิ้ง
ไวใหเย็น  
  2.1.3  นําสารละลายท่ีไดมากรองผานกระดาษกรองเพ่ือแยกเศษใบกระทอมออก 
กกกกกกกกกก 2.1.4  เติม NH3 จนเปนเบส (ทดสอบดวยกระดาษลิตมัส) 
กกกกกกกกกกก 2.1.5  นํามาสกัดดวย CHCl3 3 คร้ัง (อัตราสวน 1:1)  เก็บช้ัน Chloroform 

กกกกกกกกกกก 2.1.6  นํามาระเหย CHCl3 ออก 

กกกกกกกกกกก 2.1.7 นําไปวิเคราะหดวยเทคนิค NMR (solvent คือ CDCl3) และ FTIR เพื่อพิสูจน
เอกลักษณ 
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กกกกกกกก2.2   การทํา TLC เพื่อแยก Mitragynine ออกจากสารตัวอื่น 

กกกกกกกกกก 2.2.1 นําสารสกัดใบกระทอมมาละลายดวย MeOH ปริมาณเล็กนอย (ประมาณ 4-5 

หยด) 
กกกกกกกกกกก 2.2.2 นํามา Run บน TLC plate ที่มี silica เคลือบอยูบนกระจกสําเร็จรูป โดยใช 
Mobile phase เปน Hexane : Acetone ในอัตราสวน 3:2 โดยปริมาตรปริมาณ 100 mL 

กกกกกกกกกกก 2.2.3 เมื่อ Run TLC เรียบรอยแลวนํา Plate ที่ไดไปดูกับแสง UV แลวขูด Band 
ออก 

กกกกกกกกกกก 2.2.4 นํา Band บนสุด** มาแชดวย Dichloromethane : Methanol ในอัตราสวน 
9:1 โดยปริมาตร 100 mL 

กกกกกกกกกกกก2.2.5 นําไปกรองและระเหย Solvent ออก จากน้ันนําไปวิเคราะหตัวอยางตอไป 

**ที่เลือกใช Band บนเน่ืองจากมีการทดสอบดวย Ehrlich’s reagent 
กกกกกกกก2.3   การทดสอบดวย Ehrlich’s reagent 
กกกกกกกกกกกก2.3.1 ชั่ง p-Dimethyaminobenzaldehyde 1.0 g เติม MeOH 10 mL คอย ๆ เติม p-

Orthophosphoric acid ปริมาตร10 mL ลงไป 

กกกกกกกกกกก2.3.4 นํามาหยดใสแผน TLC ในแตละ Band ซึ่งหาก Band ไดเปลี่ยนจากสีเหลือง
เปนสีมวงนํ้าเงิน แสดงวามีสาร Mitragynine 

2.4   การวิเคราะหโดยเทคนิค 1H NMR และ 13C NMR  

2.4.1 นําสารที่สกัดไดละลายใน CDCl3 

2.4.2 นําไป run NMR โดยสําหรับ 1H NMR ทําการ run ที่ chemical shift 0 – 9  

ppm และ13C NMR ทําการ run ที่ chemical shift 0 – 200 ppm 

      2.5   การวิเคราะหโดยเทคนิค  FTIR 

  2.5.1 นําสารที่สกัดไดมา run IR 

  2.5.2 ทําการ run ตั้งแตชวงเลขคลื่น 400 – 4000 cm-1 

กกกกกก 2.6  การสรางกราฟสารละลายมาตรฐาน (Calibration curve) เพื่อหาปริมาณของ
Mitragynineโดยเทคนิค HPLCดังนี้ *** 

  2.6.1 เตรียม mitragynine ที่ไดจากการทํา TLC ที่ความเขมขน 100, 50, 25, 12.5, 

6.25 ppm ปรับปริมาตรดวย MeOH จนมีปริมาตร 10 mL ทําซ้ําตามเดิม 4 คร้ัง 
  2.6.2 นําไปวิเคราะหดวยเทคนิค HPLC ซึ่งมีสภาวะของการทดลอง 

  2.6.3 นําขอมูลมาพลอตกราฟโดยใหแกน y เปนพ้ืนท่ีใตพีคของสารMitragynine 

และแกน x เปนความเขมขน 
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***เนื่องจากไมสามารถหาสารมาตรฐาน Mitragynine ได ดังน้ันจึงกําหนดสารสกัด Mitragynine 

ของใบกระทอมจากจังหวัดสุราษธานีเปนสารมาตรฐาน 

 กกสภาวะของการทดลอง  

  เคร่ือง HPLC (High performance liquid chromatography) 

   Flow rate  : 0.5 mL/min 

   Sparge rate  : 50 mL/min     

   Mobile phase  : methanol : DI water ( 80 : 20 ) 

   Column  : Supelco C18 , 5 μm  

   Column Dimensions : 15cm × 14cm                                

   Securityguard  : Analytical Guard Cartridge System (KJO-4282) 

Phenomenex Waters 2487 Dual Absorbance Detector at 225 nm 

 
กกกกกกกก12.7   การวิเคราะหดวยเทคนิค HPLC 

กกกกกกกกก 2.7.1 ชั่งสารตัวอยางท่ีสกัดไดจากใบกระทอมจากแหลงตางๆ มา 1 mg (ทราบ
น้ําหนักแนนอน) ตามสภาพในขอ 1.2.4.2 

กกกกกกกกกก 2.7.2 นํามาละลายดวย MeOH จากน้ันปรับปริมาตรใน volumetric flask ใหมี
ปริมาตร 10 mL 

กกกกกกกกกก 2.7.4 นํามากรองดวย Verticlean Nylon Filter ที่มีขนาดของรูพรุน pore size      
0.45 μm 

กกกกกกกกกก 2.7.5 นําไปวิเคราะหดวยเทคนิค NMR (solvent คือ CDCl3), IR และ HPLC 

กกกกกกกกกก 2.7.6. Waters 600 LCD HPLC Pump โดยใช Exmire microsyringe ขนาด 100 μL  

ก 
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บทท่ี 4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
ผลการทดลองน้ันสามารถทําการทดลองพิสูจนเอกลักษณของ Mitragynine ที่สกัดไดดวย

เทคนิค FTIR และ NMR จากนั้นนํา Mitragynine ที่สกัดไดมาวิเคราะหหาปริมาณของ Mitragynine

ในใบกระทอมจากแหลงตางๆโดยใชเทคนิค HPLC 

 

การแยกพิสูจนเอกลักษณและการหาปริมาณของ Mitragynineในใบกระทอมจากแหลงตางๆ 
1. การวิเคราะหและสกัดสาร Mitragynine จากใบกระทอม 

นําใบกระทอมท่ีเก็บมาจาก จ.สุราษฎรธานีมาสกัดโดยใชวิธีในการทดลองขางตน 
แลวนํามาแยกโดยเทคนิค Thin Layer Chromatography (TLC) เพื่อแยกเอา Mitragynine ออกจาก
สารอ่ืนๆที่ปนอยูในใบกระทอมออก ไดผลการทดลองดังภาพที่ 6 

 

 
ภาพท่ี 6  การแยกของสาร Mitragynine บนแผน TLC 
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จากภาพที่ 6 พบวา สามารถแยกสารสกัดจากใบกระทอมออกมาไดเปน 2 จุด ซึ่งจะตองทํา
การทดสอบตอไปวาสารท่ีสกัดไดมี Mitragynine หรือไม และ Mitragynine เปนจุดไหนบนแผน 
TLC โดยการนํามาทดสอบดวย Ehrlich’s reagent [14] ซึ่งเปน reagent ที่ใชทดสอบ Indole 

Alkaloids ในท่ีนี้คือ Mitragynine ไดผลการทดลองดังภาพที่ 7 

 

 
ภาพท่ี 7  การทดสอบดวย Ehrlich’s reagent บนแผน TLC 

 
จากภาพท่ี 7 พบวา จุดท่ีมีการเปลี่ยนสีเปนสีมวงอมนํ้าเงินเม่ือเติม  Ehrlich’s reagent คือ 

Mitragynine  จากนั้นจึงทําการขูดเอา Mitragynine ออกจากแผน TLC  แลวนําไปวิเคราะหดวย
เทคนิค 1H-NMR  และ13C-NMR และ FTIR  เพื่อยืนยันวาเปนสารท่ีไดเปน Mitragynine จริง 

 เมื่อนําสารท่ีคาดวาเปน Mitragynine มาพิสูจนเอกลักษณโดยเทคนิค1H-NMR  และ           

13C-NMR ไดผลการทดลองดังน้ี 
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ภาพท่ี 8   1H-NMR spectrum ของ Mitragynine  
 จากภาพที่ 8 เปน 1H-NMR spectrum ของ Mitragynine ที่สกัดแยกจากใบกระทอมแลวได
ลักษณะของ proton (1H) ที่ตําแหนงตางๆกัน และไดคา chemical shift ของ 1H ตางๆ  ดัง         
ตารางท่ี 4 

 

ตารางท่ี 4  คา Chemical shifts ของ Proton แตละชุด ที่ไดจากเทคนิค 1H-NMR 

แบบของProtron Chemical Shift, ppm 
R-CH3 0.9 
R2-CH2 1.3 
R3-C-H 1.5 
-OCH3 3.5 – 4 

Aromatic 6.5 – 7 
-N-H 7 – 8 
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จากคา chemical shift ในตารางท่ี 4 พบวามี proton (1H) ที่ตําแหนงตางๆกัน ซึ่งตรงกับ
โครงสรางของ Mitragynine และสอดคลองกับผลของ 1H-NMR ในงานวิจัยกอนหนาน้ี [12,15] 
ดังน้ัน 1H-NMR spectrum สามารถบอกไดวาสารน้ีนาจะเปน Mitragynine 

 

 
ภาพที่ 9   13C-NMR Spectrum ของ Mitragynine 

 จากภาพที่ 9  เปน 13C -NMR spectrum ของ Mitragynine ที่สกัดแยกจากใบกระทอมแลว
ไดลักษณะของ carbon (13C) ที่ตําแหนงตางๆกัน และไดคา chemical shift ของ 13C  ตางๆ ดังตาราง
ที่ 5 

 

ตารางท่ี 5  คา Chemical shifts ของ Carbon แตละชุด ที่ไดจากเทคนิค 13C -NMR 
แบบของCarbon Chemical Shift, ppm 

O=C-R 150-190 
Aromatic C 120-150 

C-O 40-80 
C-C 0-40 
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จากคา chemical shift ในตารางท่ี 5 พบวามี carbon (13C) ที่ตําแหนงตางๆกัน ซึ่งตรงกับ
โครงสรางของ Mitragynine มีจํานวนและตําแหนงของ 13C ที่ไดสอดคลองกับงานวิจัยกอนหนา    
นี ้ [12] ดังน้ันจาก 13C -NMR spectrum จึงยืนยันไดวาสารท่ีสกัดและแยกออกมาจากใบกระทอมนี้
เปน Mitragynine  

การวิเคราะหหมูฟงกชันของ Mitragynine ที่ไดจากการสกัดแยกออกจากใบกระทอม 

สามารถติดตามไดโดยเทคนิค Fourier transform infared spectroscopy (FTIR)     ไดผลการทดลอง
ดังภาพที่ 10 

 
ภาพท่ี 10  IR spectrum ของ Mitragynine 
 
จากภาพท่ี 10 เปน spectrum ที่ไดจากการวิเคราะหโดยเทคนิค FTIR  พบวาปรากฏพีคการ

ดึงและยืดของพันธะ C – H ที่ 2870 cm-1 – 2960 cm-1  พีคของ C – C และ C = C ของ aromatic เกิด
ที่ 1450 cm-1 - 1500 cm-1 ,1580 cm-1 - 1600 cm-1  พีคการยืดของหมูคารบอนิลท่ี 1702 cm-1           
พีคของ C – O จากพันธะเอสเทอรเกิดท่ี 1255 cm-1 และ พีคของ N – H เกิดท่ี >3000 cm-1                
ซึ่งตรงกับหมูฟงกชันของ Mitragynine จึงเปนการยืนยันผลจาก 1H-NMR  และ13C-NMR วาสารท่ี
สกัดไดจากใบกระทอมเปน Mitragynine 
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ดังน้ันจาก 1H-NMR spectrum, 13C-NMR spectrum และ FTIR spectrum แสดงใหเห็นวา
สารที่ไดมี Mitragynine โดยดูจากหมูฟงกชัน จํานวนโปรตรอน และ จํานวนคารบอน ถึงแมวาสาร
ที่ไดยังไมมีความบริสุทธิ์สูง ผูทําการวิจัยไดนําสารท่ีไดไปเปนมาตรฐานในการศึกษาหาปริมาณใน 
Mitragynine จากแหลงตางๆ โดยใชเทคนิค HPLC ตอไป 

 
2. การวิเคราะหหาปริมาณ Mitragynine ดวยเทคนิค HPLC ในตัวอยางใบกระทอมจาก

แหลงตางๆ 
ทําการวิเคราะหหาปริมาณของ Mitragynine ในตัวอยางใบกระทอมจากแหลงตางๆของ

ประเทศไทย โดยใชเทคนิค High performance liquid chromatography  (HPLC)  ตามสภาวะการ
ทดลองขางตนไดผลการทดลองดังภาพที่ 11 

 

 
ภาพท่ี 11  Chromatogram    ของ  Mitragynine ที่สกัดไดจากใบกระทอม 
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y = 118,437x - 65,752
R² = 0.9954
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กราฟแสดงความสัมพันธระหวาง Peak area กับความเขมขนของ 
Mitragynine (ppm)

 จากภาพท่ี 11 พบวาพีคของ Mitragynine  เกิดท่ี Retention time เทากับ 10.973 นาที  จาก 
chromatogram ของสารละลาย Mitragynine ที่ความเขมขนตางๆนํามาสรางกราฟมาตรฐาน เพื่อหา
ปริมาณ Mitragynine ที่มีอยูในใบกระทอมโดยเตรียมสารละลาย Mitragynine ที่มีความเขมขนคือ    
6.25 ppm, 12.50 ppm, 25.00 ppm, 50.00 ppm, 100.00 ppm  และทําการทดลองซ้ําจํานวน 4 คร้ัง ไดผล
การทดลองดังตารางท่ี 6 

 

ตารางท่ี 6  แสดงคาพ้ืนที่ใตพีคของเสนกราฟมาตรฐาน 
ความเขมขน 

(ppm) 
พื้นที่ใตพีค 

ครั้งท่ี 1 ครั้งท่ี 2 ครั้งท่ี 3 ครั้งท่ี 4 เฉลี่ย SD 
100.00  660340 588384 442717 531079 555630 91995 

50.00  1884753 1454988 1770917 1889059 1351679 204096 

25.00  4742094 3441365 2716596 2547971 3362007 998357 

12.50  9987626 3680997 5186562 3100807 5488998 3125244 

6.25  16197798 10241209 13533653 7467742 11860101 3809200 

 

นํามาพลอตกราฟมาตรฐานระหวางพื้นที่ใต (peak area) ในแกน y และความเขมขนของ 

Mitragynine (หนวยเปน ppm) ในแกน x ได Calibration curve ดังภาพที่ 12  
 

 

 

 

 

 

 

 
 
ภาพท่ี 12  Calibration curve ของ Mitragynine ที่ความเขมขน 6.25 ppm -100 ppm 
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จากภาพที่ 12 ไดสมการเสนตรงคือ  y = 118437x – 65752 และ correlation coefficient   
(R2  ) = 0.9954  จากน้ันนํากราฟมาตรฐานท่ีไดใชสําหรับหาปริมาณ Mitragynine  ในตัวอยางใบ
กระทอมจากแหลงตางๆไดผลการทดลองดังตารางท่ี 7 

 
ตารางท่ี 7  ปริมาณ Mitragynine ในใบกระทอมจากแหลงตางๆของประเทศไทย 

ตัวอยางใบกระทอม ปริมาณ Mitragynine (mg/g) 
อ.เมือง จ.สุราษฏรธานี 2.553 

สวนบึงฉวาก อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี 2.953 

อ.เมือง จ.ปทุมธานี 7.810 

อ.ลําลูกกา จ.ปทุมธานี 1.391 

อ.เมือง จ.นครปฐม 2.539 

เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 5.352 

เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 3.380 
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บทท่ี 5 
บทสรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 
สรุปและอภิปรายผล 
 จากการทดลองนี้ ทําการพิสูจนเอกลักษณของ Mitragynine ใบกระทอมจากแหลง
ตางๆดวยวิธี NMR และ FTIR แลวทําการหาปริมาณดวยเทคนิค HPLC  

การพิสูจนเอกลักษณการหาปริมาณ Mitragynine ในกระทอม พบวาเม่ือนําใบกระทอม
มาสกัดสาร Mitragynine สามารถทดสอบเอกลักษณไดดวยเทคนิค 1H-NMR และ 13C-NMR และ
เทคนิค FTIR จากนั้นนํามาสรางกราฟมาตรฐานเพื่อหาปริมาณ Mitragynine จากใบกระทอมท่ี
แหลงตางๆ พบวา กราฟมาตรฐานท่ีไดเปนเสนตรงท่ีความเขมขน 6.25 ppm - 100.00 ppm มีคา R2 

= 0.9954 และ เมื่อนํามาหาปริมาณ Mitragynine ใบกระทอมจากแหลงตางๆ พบวามีปริมาณ 

Mitragynine ดังตารางท่ี 8 

 

ตารางท่ี 8  สรุปปริมาณ Mitragynine ในตัวอยางใบกระทอมจากแหลงตางๆ 
พื้นที่ ปริมาณ Mitragynine (mg/g) % yield 

อ.เมือง จ.สุราษฏรธานี 2.553 0.853 

สวนบึงฉวาก อ.เดิมบางนางบวช     
จ.สุพรรณบุรี 

2.953 1.542 

อ.เมือง จ.ปทุมธานี 7.810 0.866 

อ.ลําลูกกา จ.ปทุมธานี 1.391 0.826 

อ.เมือง จ.นครปฐม 2.539 0.952 

เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 5.352 0.926 

เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 3.380 1.371 
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วิธีนี้เปนการพัฒนาวีธีการทดลองและพยายามจะศึกษาการสกัดสารเพื่อใชเปนสาร
มาตรฐานในการศึกษาหา Mitragynine ซึ่งไมตองจัดซื้อในราคาที่แพง และสามารถจะทดสอบ
เอกลักษณได และ จากการทดลองน้ีสังเกตไดวา ใบกระทอมจากพื้นท่ีตางกันเมื่อนํามาทดลองหา
สาร Mitragynine ผลการทดลองท่ีได ปริมาณ Mitragynine  จากแตละแหง มีคาแตกตางกันอัน
เน่ืองมาจากสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศของแตละพื้นท่ี 

 

ขอเสนอแนะ 
1. การที่ Chromatogram มีการ Shift อาจเปนผลมาจากท่ี Column มีการใชรวมกัน    

ทําใหเกิดความสกปรกข้ึน ซึ่งสงผลตอการวิเคราะห ทําใหผลการทดลองคลาดเคลื่อนได 
2.   การวิเคราะหหาปริมาณอาจมีความคลาดเคลื่อนไดเนื่องจากขั้นตอนการวิเคราะหที่ 

หรือการเตรียมสารตัวอยาง สงผลตอการคํานวณปริมาณ 

3. ขั้นตอนการสกัด บางคร้ังถาเติม Ammonia จนเปนเบสมากเกินไปจะเกิดเปน 

emulsion ทําใหขั้นตอนในการสกัดยุงยากข้ึน อาจทําใหปริมาณของ Mitragynine ผิดพลาดไปจาก
ความเปนจริงได 

4. ปริมาณ Mitragynine ที่วิเคราะหพบในแตละแหลงอาจมีความคลาดเคลื่อนจาก
ตัวอยางใบกระทอมที่นํามาวิเคราะห เนื่องจากอาจมีอายุการเก็บเกี่ยวที่ตางกัน 
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ตารางท่ี 9 แสดงคาพ้ืนที่ใตพีคของตัวอยางใบกระทอมแตละจังหวัดตารางท่ี 4.7 แสดงคาพ้ืนที่ใตพีค
ของตัวอยางใบกระทอมแตละจังหวัด 

ครั้งท่ี พื้นที่ใตพีค 
สุราษฎธานี ปทุมธานี สุพรรณบุรี 

1 4395911 13995320 1547442 
2 2992163 8324035 2241605 
3 3050351 9525333 2817902 

เฉลี่ย 3479475 10614896 2202316 
 

ครั้งท่ี                              พื้นที่ใตพีค  
เขตดอนเมือง อ.ลําลูกกา เขตสะพานสูง จ.นครปฐม 

1 7623258 1838917 3272179 2767726 
2 5955564 1812560 5358595 3451104 
3 5240588 1094653 3182443 2607065 

เฉลี่ย 6273136 1582043 3937739 2941965 
 
ตารางท่ี 10   แสดงคาพ้ืนที่ใตพีคของเสนกราฟมาตรฐาน 

ความเขมขน 
(ppm) 

พื้นที่ใตพีค 
ครั้งท่ี1 ครั้งท่ี2 ครั้งท่ี3 ครั้งท่ี4 เฉลี่ย SD 

100.00  660340 588384 442717 531079 555630 91995 
50.00  1884753 1454988 1770917 1889059 1351679 204096 
25.00  4742094 3441365 2716596 2547971 3362007 998357 
12.50  9987626 3680997 5186562 3100807 5488998 3125244 
6.25  16197798 10241209 13533653 7467742 11860101 3809200 
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ภาพท่ี 13 Chromatogram ของ Mitragynine จากตัวอยางใบกระทอมของ อ.เมือง                     
     จ.สุราษฏรธานี (ครั้งท่ี 1) 
 
 

 
ภาพท่ี 14 Chromatogram ของ Mitragynine จากตัวอยางใบกระทอมของ อ.เมือง                     
     จ.สุราษฏรธานี (ครั้งท่ี 2) 
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ภาพท่ี 15 Chromatogram ของ Mitragynine จากตัวอยางใบกระทอมของ อ.เมือง                      

     จ.สุราษฏรธานี (ครั้งท่ี 3) 
 
 

 
ภาพท่ี 16 Chromatogram ของ Mitragynine จากตัวอยางใบกระทอมของ สวนบึงฉวาก             
   อ.เดิมบางนางบวช     จ.สุพรรณบุรี (ครั้งท่ี 1) 
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ภาพท่ี 17 Chromatogram ของ Mitragynine จากตัวอยางใบกระทอมของ สวนบึงฉวาก             
   อ.เดิมบางนางบวช     จ.สุพรรณบุรี (ครั้งท่ี 2) 
 
 

 
ภาพท่ี 18 Chromatogram ของ Mitragynine จากตัวอยางใบกระทอมของ สวนบึงฉวาก             
   อ.เดิมบางนางบวช     จ.สุพรรณบุรี (ครั้งท่ี 3) 
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ภาพท่ี 19 Chromatogram ของ Mitragynine จากตัวอยางใบกระทอมของ อ.เมือง จ.ปทุมธานี 
  (ครั้งท่ี 1) 
 

 
ภาพท่ี 20 Chromatogram ของ Mitragynine จากตัวอยางใบกระทอมของ อ.เมือง จ.ปทุมธานี 
  (ครั้งท่ี 2) 
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ภาพท่ี 21 Chromatogram ของ Mitragynine จากตัวอยางใบกระทอมของ อ.เมือง จ.ปทุมธานี 
  (ครั้งท่ี 3) 
 

 
ภาพท่ี 22 Chromatogram ของ Mitragynine จากตัวอยางใบกระทอมของ อ.ลําลูกกา                 
     จ.ปทุมธานี (ครั้งท่ี 1) 
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ภาพท่ี 23 Chromatogram ของ Mitragynine จากตัวอยางใบกระทอมของ อ.ลําลูกกา                 
     จ.ปทุมธานี (ครั้งท่ี 2) 
 

 
ภาพท่ี 24 Chromatogram ของ Mitragynine จากตัวอยางใบกระทอมของ อ.ลําลูกกา                 
     จ.ปทุมธานี (ครั้งท่ี 3) 
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ภาพท่ี 25 Chromatogram ของ Mitragynine จากตัวอยางใบกระทอมของ อ.เมือง จ.นครปฐม  
     (ครั้งท่ี 1) 
 
 

 
ภาพท่ี 26 Chromatogram ของ Mitragynine จากตัวอยางใบกระทอมของ อ.เมือง จ.นครปฐม  
     (ครั้งท่ี 2) 
\ 
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ภาพท่ี 27 Chromatogram ของ Mitragynine จากตัวอยางใบกระทอมของ อ.เมือง จ.นครปฐม  
     (ครั้งท่ี 3) 
 

 

 
ภาพท่ี 28 Chromatogram ของ Mitragynine จากตัวอยางใบกระทอมของ เขตดอนเมือง  
     กรุงเทพมหานคร (ครั้งท่ี 1) 
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ภาพท่ี 29 Chromatogram ของ Mitragynine จากตัวอยางใบกระทอมของ เขตดอนเมือง  
     กรุงเทพมหานคร (ครั้งท่ี 2) 
 
 

 
ภาพท่ี 30 Chromatogram ของ Mitragynine จากตัวอยางใบกระทอมของ เขตดอนเมือง  
     กรุงเทพมหานคร (ครั้งท่ี 3) 
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ภาพท่ี 31 Chromatogram ของ Mitragynine จากตัวอยางใบกระทอมของ เขตสะพานสูง  
     กรุงเทพมหานคร (ครั้งท่ี 1) 
 

 

 
ภาพท่ี 32 Chromatogram ของ Mitragynine จากตัวอยางใบกระทอมของ เขตสะพานสูง  
     กรุงเทพมหานคร (ครั้งท่ี 2) 
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ภาพท่ี 33 Chromatogram ของ Mitragynine จากตัวอยางใบกระทอมของ เขตสะพานสูง  
     กรุงเทพมหานคร (ครั้งท่ี 3) 
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การคํานวณ 
 
1. การหา %yield ในการสกัดใบกระทอมในจังหวัดสุราษฎรธานี 
 จากการสกัดใบกระทอม 10000.00 mg  สกัดสารไดหนัก 85.3 mg 
 ใบกระทอม  10000.00 mg สกัดไดสารหนัก 85.3  mg 
 ถาใบกระทอม 100    mg  จะสกัดไดสารหนัก 0.853  mg 
 ดังน้ันในการสกัดใบกระทอมจังหวัดสุราษฎรธานีมี %yield เทากับ 0.853 
 
2. ในการวิเคราะหหาปริมาณ Mitragynine ของใบกระทอมในจังหวัดสุราษฎรธานี 

จากการวิเคราะหหาปริมาณ Mitragynine จะทําใหไดพื้นที่ใตพีคออกมา ซึ่งจะนําไปหาความ
เขมขนของ Mitragynineที่ตองการจากการแทนคาลงไปในกราฟมาตรฐานของ Mitragynine 
ตัวอยางการคํานวณ 
 
 นําใบกระทอมมาสกัด   10000.00 mg 
 สกัดแลวนํา Solvent ออก  85.3   mg 
 นําไปวิเคราะห HPLC  1.0   mg 
 

ผลการวิเคราะหใบกระทอมในจังหวัดสุราษฎธานีชั่งตัวอยางมา 1.0 mg มีพื้นที่ใตพีคของ 
Mitragynine เฉลี่ยเทากับ  3479475 AU.min สมการเสนตรงของสารละลายมาตรฐาน Mitragynine เปน 
y = 118437x – 65752 เมื่อคา y คือ คาพ้ืนที่ใตพีค (AU.min) และ x คือ ความเขมขนของ Mitragynine 

 
 เมื่อแทนคาพ้ืนที่ใตพีคที่ไดลงในคา y จะสามารถคํานวณความเขมขนของการออกมาได ดังน้ัน 
ปริมาณของ Mitragynine ในตัวอยางน้ี = (3479475 + 65752)/118437 =  29.93   ppm 
 
 สารสกัดใบกระทอม 1000 mL มีปริมาณ Mitragynine อยู 29.93   mg 
 ถาสารสกัดใบกระทอม 10 mL  มีปริมาณ Mitragynine อยู 0.2993 mg 
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 แสดงวาในตัวอยางใบกระทอมสกัดในจังหวัดสุราษฎรธานี 1.0 mg มีปริมาณ Mitragynine อยู 
0.2993 mg 
 สารสกัดใบกระทอม 1.0 mg  มีปริมาณ Mitragynine อยู 0.2993 mg 
 ถาสารสกัดใบกระทอม 85.3 mg  มีปริมาณ Mitragynineอยู  25.53   mg 

แสดงวาในใบกระทอมของจังหวัดสุราษฎรธานี 10000.00 g มีปริมาณ Mitragynine 
อยู 25.53 mg 
 

สําหรับการหาปริมาณ Mitragynineในจังหวัดอ่ืนก็จะใชวีธีการคํานวณเดียวกัน โดยใช 
กราฟมาตรฐานของสารละลายมาตรฐานของ Mitragynine 
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