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ล าไยเถา หรือ ล าไยเครือ

เป็นพืชประจ ำถ่ินของจงัหวดัชลบุรี  ส่วนมำกเป็นไม้ผลท่ีปลูกมำนำนแล้ว และ
ยงัตกค้ำงหลงเหลืออยู่ โดยเฉพำะบำงแสน หนองมน บำงพระ ศรีรำชำ  เกำะ
ล้ำนพัทยำ นิยมปลูกประดับให้ร่มเงำไว้บริเวณบ้ำน ด้วยมีคุณสมบัติ
เช่นเดียวกบัล ำไยกำรค้ำจึงได้น ำมำทดสอบพฤกษเคมีและฤทธ์ิต้ำนอนุมูลอิสระ
ของสำรสกดัจำกใบล ำไยเถำ 

โดย  รองศำสตรำจำรยป์ระพฤติ  พรหมสมบรูณ์

ภำพ : ลกัษณะตน้ล ำไยเถำ หรอื ล ำไยเครอื
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ล ำไยในประเทศไทย สำมำรถแบ่งออกเป็นกลุ่มและแยกเป็นชนิดย่อย เช่น 
กลุ่มล ำไยพันธุ์ดี (ล ำไยกะโหลก), กลุ่มล ำไยป่ำ, กลุ่มล ำไยพื้นเมือง(ล ำไย
กระดกู), กลุ่มล าไยเครือหรือล าไยเถา(ล าไยชลบรีุ)
1. ล ำไยกะโหลก เป็นพนัธุล์ ำไยทีใ่หผ้ลขนำดใหญ่มเีน้ือหนำรสหวำน
2. ล ำไยกระดกู หรอืล ำไยพืน้เมอืง เป็นพนัธุพ์ืน้เมอืง ทรงพุม่กวำ้งใบหนำทบึ ผล
เลก็มนี ้ำมำก เน้ือน้อยไม่หวำน มนี ้ำตำลประมำณ 13.75% ขึน้ไดท้ัว่ไปปลูกง่ำย 
เหลอืใหเ้หน็น้อยเพรำะไม่นิยมปลูก เน่ืองจำกไม่มรีำคำ มหีลำยสำยพันธุย์อ่ยแต่
มกัเรยีกรวมกนัวำ่ล ำไยพืน้เมอืง
3. ล ำไยกะลำ หรอืล ำไยธรรมดำ ผลปำนกลำง เน้ือหนำกว่ำล ำไยพนัธุ์กระดูก 
เน้ือกรอบบำงมนี ้ำมำก ใหผ้ลดก
4. ล ำไยสำยน ้ำผึง้ ลกัษณะคลำ้ยล ำไยธรรมดำ แต่เน้ือมสีเีหลอืงอ่อน เน้ือมรีสด ี
หอมกรอบ เมลด็เลก็
5. ล ำไยขำว เป็นล ำไยพนัธุโ์บรำณหำยำก ในครัง้หน่ึงเชื่อว่ำเคยสูญพนัธุไ์ปแลว้
จำกประเทศไทย แต่ในปี พ.ศ. 2554 ได้มกีำรตำมหำและตอนกิง่ขยำยพนัธุ์อกี
ครัง้หน่ึง ผลขนำดเลก็กวำ่ล ำไยทัว่ไป เปลอืกสนี ้ำตำลอ่อนเกอืบขำว เน้ือสขีำวใส 
เมลด็ลบี รสหวำน
6. ล ำไยเถำ หรอืล ำไยเครอื เป็นไมต้้นรอเลื้อย ล ำต้นไม่มแีก่นจึงพนัเขำ้กบัรัว้
หรอืหลกั ผลเลก็, เมลด็โตกว่ำล ำไยบำ้น, เน้ือหุม้เมลด็บำงมเีน้ือน้อย รสชำตมิี
กลิน่คลำ้ยก ำมะถนัจงึนิยมปลกูไวป้ระดบัมำกกวำ่รบัประทำน ชอบขึน้ตำมปำ่เขำ

ล ำ ไย ชื่ อภ ำษำอัง กฤษว่ ำ  Longan อยู่ ใ น ว งศ ์
Sapindaceae เป็นพชืไมผ้ลเขตรอ้นและกึง่รอ้น เป็นไม้
ยนืต้นขนำดกลำง ล ำต้นสนี ้ำตำล ออกดอกเป็นช่อ สี
ขำวครมี ผลทรงกลมเป็นช่อ ผลดบิเปลอืกสนี ้ำตำลอม
เขยีว ผลสุกสนี ้ำตำลลว้น เนื้อล ำไยสขีำวหรอืชมพอู่อน 
เมลด็สดี ำเป็นมนั เนื้อล่อนเมด็ 
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สรรพคณุล าไยเถา

ใบ เป็นใบสด มรีสจดืและชุ่ม  เป็นยำแกโ้รคมำลำเรยี รดิสดีวงทวำร ฝีหวัขำด และแก้
ไขห้วดั โดยน ำเอำตม้น ้ำกนิ 

เมลด็ ตม้หรอืบดเป็นผงกนิจะมรีสฝำด ใชภ้ำยนอกจะรกัษำกลำกเกลือ้น  แผลมีหนอง 

แกป้วด สมำนแผล ใชห้ำ้มเลอืด 

ราก หรอืเปลอืกรำก ต้มน ้ำกนิหรอืเคี่ยวให้ขน้ผสมกนิ มรีสฝำด แก้สตรีตกขำวมำก

ผดิปกต ิขบัพยำธิ

เปลอืกผล ใชท้ีแ่หง้น ำมำตม้น ้ำกนิ แกอ้ำกำรวงิเวยีนศรีษะ และอ่อนเพลยี ท ำใหส้ดชืน่ 
จะมรีสขม หรอืใชท้ำภำยนอก โดยเผำเป็นเถำ้หรอืบดเป็นผงโรยแผลไฟไหม ้น ้ำรอ้นรวก

ลกัษณะล าไยเถาหรือล าไยเครือ
ช่อดอก ส่วนมำกเกิดจำกตำที่ปลำย
ยอด บำงครัง้อำจเกดิจำกตำขำ้งของกิ่ง 
ช่อดอกยำวประมำณ 15-60 เซนตเิมตร 
ช่ อ ดอกขน ำดกล ำ ง จ ะมีด อกย่ อ ย
ประมำณ 3,000 ดอก ดอก มสีขีำวหรอื
ข ำ ว อ ม เ ห ลื อ ง มี ข น ำ ด เ ล็ ก
เสน้ผำ่ศนูยก์ลำงประมำณ 6-8 มลิลเิมตร

ผล ทรงกลมเบี้ยว เปลือกสนี ้ ำตำลปน
เหลอืงหรอืปนเขยีว ผลสกุมเีปลอืกสี
เหลอืงหรอืสนี ้ำตำลอมแดง ผวิเปลอืก

เรยีบหรอืเกอืบเรยีบ มตุ่ีมแบนๆปกคลุม
ที่ผวิเปลอืกด้ำนนอก  เนื้อของผลล ำไย
เถำ มสีขีำวคลำ้ยวุน้ และมรีสหอมหวำน 
เนื้อจะเจริญรอบเมล็ดและอยู่ระหว่ำง
เปลือกและเมล็ด เกิดจำกเนื้ อเยื่อที่
บรเิวณฐำนของเมลด็

เมลด็ มลีกัษณะกลมจนถงึแบน เมื่อยงั
ไม่แก่มสีขีำวแล้วค่อยๆเปลี่ยนเป็นสดี ำ
มนั สว่นนี้จะมขีนำดเลก็หรอืใหญ่ต่ำงกนั
ไปตำมพนัธุ์

ภำพ : ชอ่ดอก ผล และเมลด็ของล ำไยเถำ
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สรรพคณุของล าไย
-ชว่ยใหห้ลบัสบำยและชว่ยในกำรเจรญิ
อำหำร
-ช่วยรกัษำอำกำรหวดั ด้วยกำรน ำใบ
มำชงกบัน ้ำรอ้นดืม่
-ช่วยรักษาโรคมาลาเรีย ด้วยน าใบสด
ประมาณ 20 กรัม น า้ 2 แก้วผสมเหล้า
อีก 1 แก้ว น ามาต้มรวมกนัให้เดือดจน
เหลือน า้ 1 แก้วแล้วน ามากิน
-ช่วยรักษาแผลเน่าเป่ือย บรรเทาอาการ
คนั ด้วยน าเมลด็ไปเผาให้เป็นเถ้าแล้ว
น ามาทา
-ช่วยรักษาอาการท้องร่วง ด้วยการน า
เปลือกของต้นที่มีสีน า้ตาลอ่อนใช้ต้ม
เป็นยา
-ช่วยรักษาโรคริดสีดวงทวาร ด้วยการน า
ใบล าไยมาชงกบัน า้ร้อนด่ืม
ใช้เป็นยาแก้โรคต่าง ๆ ท่ีเก่ียวกบัหนอง 
ด้วยการน าใบสดประมาณ 20 กรัมไป
ต้มกบัน า้และด่ืม
-แก้ปัญหาอาการตกขาว ด้วยการน า
รากมาต้มน า้หรือเคีย้วให้ค้นผสมกิน
-ดอกล ำไยใชเ้ป็นยำขบัปสัสำวะ สลำย
กอ้นนิ่วในไตได้
แกอ้ำกำรวงิเวยีนศรีษะอ่อนเพลยี เพิม่
ควำมสดชื่น ด้วยน ำเปลือกผลที่แห้ง
แลว้มำตม้น ้ำกนิ

-ชว่ยรกัษำแผลหกลม้ โดนมดีบำด ดว้ยกำร
ใชเ้มลด็บดเป็นผงแลว้น ำมำพอกหำ้มเลือด 
จะช่วยแก้ปวดได้ด้วย แต่ต้องเอำเปลือกสี
ด ำออกกอ่น
-ชว่ยรกัษำแผลไฟไหมน้ ้ำรอ้นลวก ดว้ยกำร
น ำเปลอืกผลที่แหง้แล้วมำเผำเป็นเถ้ำหรอื
บดใหเ้ป็นผงแลว้น ำมำโรยทีบ่ำดแผล
-ช่วยรักษำแผลมีหนอง สมำนแผล ห้ำม
เลอืด แก้ปวด ด้วยกำรน ำเมลด็มำต้มหรอื
บดเป็นผงน ำมำรบัประทำน
-ช่วยรกัษำกลำกเกลื้อน ด้วยกำรใช้เมล็ด
ชุบน ้ำสม้สำยชูที่หมกัด้วยขำ้วแล้วน ำมำถู 
แต่ทัง้นี้ตอ้งลอกเปลอืกสดี ำออกก่อน
-ช่วยรกัษำแผลเรือ้รงัและมหีนอง ดว้ยกำร
น ำเมล็ดไปเผำเป็นเถ้ำ แล้วน ำมำผสมกับ
น ้ำมะพรำ้วทำบรเิวณทีเ่ป็น
เป็นยำบ ำรุงม้ำม เลือดลม หัวใจ บ ำรุ ง
ร่ำงกำย นอนไม่หลับ อำกำรอ่อนเพลีย 
ดว้ยน ำเนื้อหุม้เมลด็มำตม้
น ้ำกนิหรอืน ำมำแชก่บัเหลำ้
-ล ำไยอบแห้งมีสำรต่อต้ำนอนุมูลอิสระที่
ชว่ยยบัยัง้สำรกอ่มะเรง็
-ชว่ยลดอนุมลูอสิระในเมด็เลอืดขำว
น ้ำกนิหรอืน ำมำแชก่บัเหลำ้
-ล ำไยอบแห้งมีสำรต่อต้ำนอนุมูลอิสระที่
ชว่ยยบัยัง้สำรกอ่มะเรง็
ชว่ยลดอนุมลูอสิระในเมด็เลอืดขำว
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สารพฤกษเคมี 
สำรพฤกษเคม ีหรอื ไฟโตนิวเทรยีนท์ คือ
สำรเคมทีีม่ฤีทธิท์ำงชวีภำพทีพ่บเฉพำะใน
พชื สำรพฤกษเคมเีหล่ำนี้หลำยชนิดมฤีทธิ ์
ต่อต้ำนหรือป้องกันโรคบำงชนิดและโรค
ส ำคัญที่มักจะกล่ำวกันว่ำสำรกลุ่มนี้ช่วย
ป้องกนัไดค้อื “ โรคมะเรง็ ”
กลไกกำรท ำงำนของสำรพฤกษเคมเีมือ่เขำ้
สู่ ร่ ำ งกำยอำจเ ป็นไปโดยกำรช่วยให้
เอ็นไซม์บำงกลุ่มท ำงำนได้ดขี ึ้น เอ็นไซม์
บำงชนิดท ำหน้ำทีท่ ำลำยสำรกอ่มะเรง็ทีเ่ขำ้
สูร่ำ่งกำย มผีลท ำใหส้ำรกอ่มะเรง็หมดฤทธิ ์

สารต้านอนุมลูอิสระ
- คือสำรประกอบที่สำมำรถป้องกันหรือ
ชะลอกำรเกดิกระบวนกำรออกซเิดชัน่
- กระบวนกำรออกซเิดชัน่ทีเ่กดิในร่ำงกำย 
เช่น กำรย่อยสลำยโปรตีนและไขมนัจำก
อำหำรทีก่นิเขำ้ไป
- มลพษิทำงอำกำศ กำรหำยใจ ควนับุหรี่
ร ังสียูวี ล้วนท ำให้เกิดอนุมูลอิสระขึ้นใน
ร่ำงกำยของเรำซึ่งสร้ำงควำมเสยีหำยต่อ
รำ่งกำย

ผลการส ารวจนิเวศวิทยาของล าไยเถา
-ตัง้แต่ชำยฝ ัง่ทะเลและทีด่อน
-โดยมอีำยตุน้ล ำไยเถำ 50-100 ปี

การใช้ประโยชน์

• ปลกูใชเ้ป็นรม่เงำหน้ำบำ้น รปูทรงพุม่ 
เจรญิแนวขนำนกบัพืน้ดนิ

• รบัประทำนผลสด เนื้อบำง กลิน่หอม
แต่เมลด็โต

• ท ำขนมหวำน ขำ้วเหนียวล ำไย น ้ำล ำไย
เถำ

• ควำมหวำนมำกกวำ่ 20 องศำบรกิซ์

ภำพ : ผลของล ำไยจะมลีกัษณะสี
น ้ำตำลอมเหลอืง

ภำพ : กำรน ำผลล ำไยมำท ำขนม
หวำน 
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การขยายพนัธุ์

- ใชเ้มลด็ปลูกใหผ้ลผลติที่อำยุ
5ปีขึน้ไป
- ใชก้ิง่ตอน ใหผ้ลผลติที่อำยุ1
ปี
- ใชก้ิง่ปกัช ำใหผ้ลผลติทีอ่ำยุ1
ปี แต่ตน้จะหกัลม้งำ่ย

การท าโครงงานวิจยัของล าไยเถา

1.กำรส ำรวจนิเวศวทิยำและสณัฐำนวทิยำของล ำไย
เถำ (เขำเขยีว บำงพระ หนองมน บำงแสน)
2. กำรทดสอบทำงพฤกษเคมีเบื้องต้นในกำร
วเิครำะหก์ลุม่สำรทีเ่ป็นองคป์ระกอบของพชื
3. กำรทดสอบฤทธิต์ำ้นอนุมลูอสิระของสำรสกดัใบ
ล ำไยเถำ
4. กำรพฒันำผลติภณัฑส์บู่จำกสำรสกดัใบล ำไยเถำ

สบู่ เกดิจำกกำรท ำปฏกิริยิำทำงเคม ีระหว่ำงสำรละลำยด่ำงโซเดยีมไฮดรอกไซด ์
กับน ้ ำมัน ซึ่งอำจเป็นน ้ ำมันพืชหรือน ้ ำมันสัตว์ก็ได้ กระบวนก ำรนี้ เรียกว่ำ 
saponification ซึ่งท ำใหผ้ลผลติทีไ่ดก้ลำยเป็นของแขง็ลื่น มฟีอง ใชท้ ำควำมสะอำด
ขจดัครำบสกปรกไดด้เีป็นหลกักำรพืน้ฐำนในกำรผลติสบู่ธรรมชำต ิ

กำรทดลองผลิตสบู่

การทดสอบมี 5 วิธีการคือ
1. กำรทดสอบคำรด์แิอกไกลโคไซด ์(cadiac glycoside)
2. กำรทดสอบแอลคำลอยด ์(alkaloid)
3. กำรทดสอบคมูำรนิ (coumarin)
4. กำรทดสอบอริดิอยด์ (iridoid)
5.กำรทดสอบสำรกลุม่ฟลำวำนอยด์ (flavonoids)
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กำรทดลองผลิตสบู่
กำรทดสอบคำรดิ์แอกไกลโคไซด ์(cadiac glycoside)

วสัดอุปุกรณ์
1. บกีเกอร์ 14. แอลกอฮอล ์70%
2. กระบอกตวง 15. ถุงมอืยำง
3. ขวดรปูชมพู่ 16. เครือ่งชัง่ดจิติอล
4. หลอดหยด 17. ตะแกรงใสห่ลอดทดลอง
5. แทง่คนสำร 18. กระดำษกรอง
6. ปิเปต 19. ชอ้นเขำส ำหรบัตกัสำรเคมี
7. หลอดทดลอง 20. กระดำษชัง่สำร
8. กรวยกรอง 21. ไมโครปิเปต
9. ขวดวดัปรมิำตร 22. ลกูยำงปิเปต
10. กรวยกรองแกว้ 23. เครือ่งป ัน่เหวีย่งสำร
11. กรวยแยก 24. จุกยำงด ำ
12. จำมระเหย 25. เครือ่ง Cavitator
13. เครือ่ง Laborota

1. เตรียมวสัดุอุปกรณ์
ส ำหรบัหนัใบล ำไยเถำ 

ภำพ : หัน่ใบล ำไยเถำให้เอียด

ขัน้ตอนทดลอง
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2 . ชัง่ใบล ำไยเถำ 100
กรัม  เ ติม  10  sodium 
acetate 40 มิลลิตร ต้ม
ให้เดือดเบำๆ 15 นำที

ภำพ : ใบล ำไยเถำ 100 กรมั ต้มในน ้ำเดือด 15 
นำที หรือแช่น ้ำอุ่น 30 นำที

3. ท ำให้เย็น แล้วสกัด
ด้ วยคลอ โรฟอร์ม  3 
ครัง้ๆละ  20  มิล ลิตร
ด้วยกรวยแยก

ภำพ : สำรสกดัจำกใบล ำไยเถำ และน ำมำอุ่น

4 . น ำ ส ำ ร ชั ้ น
คลอโรฟอรม์ใส่ฟลำสก์

ภำพ : กำรเตรียมสำร และกำรไตเตรทสำร
ใบล ำใยเถำ

5 .  เ ติ ม โ ซ เ ดี ย ม
ซลัเฟตท่ีปรำศจำกน ้ำ
เขย่ำฟลำสก์

ภำพ : กำรคนส่วนผสมให้เข้ำกนั
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6. กรองเกบ็ส่วนใสด้วย
กระดำษกรอง แบ่งส่วน
ท่ี ล ะ ล ำ ย ท่ี ก ร อ ง ไ ด้
ออกเ ป็น  3  ส่ วน  มำ
ทดสอบภำพ : กำรทดสอบสบู่

1.1 ทดสอบส่วนที ่เป็นสเตอรอยด์
นิวเครียส โดยใช้ปฏิ กิ ริยาลิเบอร์
แมนน์เบอรช์ารด์
1. น ำส่วนที่1ใส่หลอด มำระเหยจนเกือบ
แหง้
2. ท ำใหเ้ยน็ หยดแอซติกิแอนไอไดรด์ 3
เขยำ่ใหผ้สมเขำ้กนัดี
3. ค่อยๆ หยดกรดซลัฟิวรคิเขม้ขน้ลงไป
ตำมขำ้งหลอด1หยด
4. สังเกตกำรณ์เปลี่ยนสี สำรละลำยจะ
เปลี่ยนเป็นสีน ้ ำเงินหรือแดง หรือ ม่วง 
หรอืเขยีว

1 . 2  ทดสอบ ส่วน ที ่ไม่ อิ ่มตัวของ     
แลคโทน โดยใช้สารละลายเคดด์ ดงัน้ี
1. ระเหยสำรสว่นที ่2 ในจำนกระเบื้องจน
เกอืบแหง้
2. เตมิสำรละลำยเคดด์ 1 มลิลลิติร และ 1 
โมลำ โซเดยีมไฮดรอกไซด์ 2-3 หยดจะ
ไดส้ำรละลำยสนี ้ำเงนิหรอืสชีมพู

1 .3  ทดสอบส่วนที ่เ ป็นน ้ าตาล       
ดีออกซี โดยใช่ปฏิกิริยาเคลเลอร์
คีไลน์ ดงัน้ี
1. น ำสำรส่วนที่ 3 ใส่หลอด น ำมำ
ระเหยจนเกอืบแหง้
2. เติมกรดซัลฟิวริก10%จ ำนวน 3 
มลิลิลิตร เขย่ำให้เข้ำกนั เอียงหลอด
ทดลอง ค่อยๆหยดกรดซลัฟุรคิเขม้ขน้
ลงไปตำมขำ้งหลอด
3. จะเกดิวงแหวนสมี่วงหรอืสนี ้ำตำล
ตรงรอยต่อระหว่ำงชัน้ และสำรละลำย
ชัน้บน มสีเีขยีวอ่อน
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ก า ร ท ด ส อ บ แ อ ล ค า ล อ ย ด ์
(alkaloid)

ใบล ำไยเถำหัน่ละเอยีด 10 กรมั 
ใส่กรวยแยก สกัดด้วย 95% เอ
ทำนอล เขยำ่กรวยแยก เกบ็สำรสกดั
ใสภ่ำชนะทีเ่ตรยีมไว ้สว่นกำกสกดัซ ้ำ
ดว้ย 95% เอทำนอล อกี 2 ครัง้ เก็บ
รวมสว่นใสเขำ้ดว้ยกนั
ก ำ รสกัดหยำบแบ่ ง ใ ส่ หลอด  5 
มลิลลิติรหยดdragendorff’s reagent 
1 มลิลลิติร เขย่ำใหเ้ขำ้กนั ตรวจผล
กำรทดลองไดต้ะกอนสสีม้ แสดงวำ่ให้
ผลบวก

การทดสอบอิริดอยด์ (iridoid)

ตวัอยำ่งพชืทีส่กดัดว้ยแอลกอฮอล ์
ดูดมำ 1 มิลลิลิตร 1 หลอด อุ่น 5
นำที ต้มในกรดซัลฟิวริก 10% เท
ส่วนใส ใส่หลอดใหม่ 3 หยดเติม
น ้ำยำ wieffering reagent 5 หยด
ตรวจผลไม่พบตะกอนสสี้ม แสดงว่ำ
ใหผ้ลลบ

การทดสอบคมูาริน (coumarin)

ใบล ำไยเถำ หัน่ใหล้ะเอยีด 10 กรมั 
ใสห่ลอดทดลอง 15 นำท ีกรองดว้ยผำ้
ขำวบำง ดูดมำ 5 มลิลลิติร ใส่หลอด
ทดลอง ตัดกระดำษกรอง เบอร์
1 น ำมำจุม่ในสำรละลำยโซเดยีม 10% 
แลว้น ำไปแขวนไวท้ีล่วดเสยีบทีต่่อกบั
จุกยำงปิดหลอดทดลอง น ำหลอดไป
ต้มในน ้ ำเดือด 15 นำที น ำกระดำษ
กรองออกมำเป่ำ ให้แห้งตรวจผล
ภำยใตแ้สง UV365 nm พบกำรเรอืง
แสงสีเหลือง เขยีว ฟ้ำ บนกระดำษ
กรอง แสดงวำ่ใหผ้ลบวก

การทดสอบสารกลุ่มฟลาวานอยด์
(flavonoids)
น ำสำรสกัดพืชด้วยเอทำนอลใส่

หลอดทดลอง หยดกรดเกลือเข้มข้น
10 หยด ใสแ่ผน่ magnesium ribbon
ลงไปสงัเกตฟองและสำรละลำย ตรวจ
ผลสขีองสำรละลำย หรอืฟองสสีม้หรอื
เกดิสแีดงเลอืดนก แสดงวำ่ใหผ้ลบวก
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การสกดัสารสกดัหยาบจากใบล าไยเถา
น ำใบล ำไยเถำล้ำงให้สะอำด หัน่ให้มขีนำดเลก็ลง น ำเขำ้

ตู้อบที่อุณหภูม ิ60 องศำเซลเซียส เป็นเวลำ 6 ชัว่โมง ชัง่
น ้ำหนกัเริม่ตน้ใหไ้ด ้100 กรมั ใสใ่นบกีเกอรข์นำดบรรจุ 1,000 
มลิลิลิตร เติมตัวท ำละลำยในกำรสกัดได้แก่ เอทำนอล 95 
เปอรเ์ซน็ต์ เฮกเซน และ เอทลิอะซเิตท ปรมิำตรตวัท ำละลำย
จ ำนวน 1,600 มลิลลิติร สกดัดว้ยเครือ่ง sonicator เป็นเวลำ 
15 นำท ีกรองด้วยผำ้ขำวบำงเกบ็ส่วนของเหลวไว้ น ำไปลด
ปริมำตรด้วยเครื่องกลัน่ระเหยภำยใต้สุญญำกำศ บันทึก
น ้ำหนกัสำรสกดัหยำบทีไ่ด้

การทดสอบฤทธิต้์านอนุมูลอิสระของสารสกดัใบล าไยเถาทีส่กดัด้วยตัวท า
ละลายต่างกนั
1. เตรยีมสำรสกดัหยำบใหไ้ดค้วำมเขม้ขน้ต่ำงกนั 10 ควำมเขม้ขน้คอื 0.5, 1, 2, 3, 
4, 5, 6, 7, 8 และ 9 mg/ml หรอืไมโครกรมัต่อลติร โดยใชส้ำรสกดัทีส่กดัดว้ยตัวท ำ
ละลำย 3 ชนิด คอืเอทำนอล เอทลิอะซเิตท และเฮกเซน ดงันี้
2. ดูดสำรสกดัควำมเขม้ขน้ต่ำงๆ ควำมเขม้ขน้ละ 30ไมโครลติร ใส่หลอดทดลอง
เตมิ 0.05 มลิลโิมล DPPH (เตรยีมโดยละลำยในเอทำนอล 70%) ปรมิำณ 3 มลิลลิติร  
(วดัค่ำ OD517 of DPPH solution) เป็นค่ำเริม่ตน้ผสมใหเ้ขำ้กนั วดัค่ำ OD517  โดยใช ้
70%เอทำนอล เป็น Blank ตัง้ทิง้ไว ้30 นำที
3. น ำส่วนใสวดัค่ำ OD517 เป็นค่ำ OD sample (OD517 of DPPH & extract)
ค ำนวณหำเปอรเ์ซน็ตร์อ้ยละอนุมลูอสิระ DPPH ทีเ่หลอือยู ่(% DPPH remaining )

% DPPH=[OD517 of DPPH solytion–(OD517of DPPH& extract -OD517 of extract) ] ×100

OD517 of DPPH solytio
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ศึกษากรรมวิธีการผลิตสบู่ผสมสารสกดั
ใบล าไยเถา

กำรศึกษำสูตรต ำรับสบู่จำกสำรสกัดใบ
ล ำไยเถำ มทีัง้หมด 3 สูตร โดยแต่ละสูตรใช้
ปรมิำณดำ่งและชนิดน ้ำมนัทีต่่ำงกนั 
โดยสตูรที ่1 ใชด้ำ่ง 60 กรมั 
สตูรที ่2 ใชด้ำ่ง 150 กรมั 
สตูรที ่3 ใชด้ำ่ง 200 กรมั

สตูรที ่1 ใชด้ำ่ง 60 กรมั
1. ชัง่น ้ ำมนัมะพร้ำวใส่บีกเกอร์ 304
มลิลลิติร
2. ชัง่ NaOH 60 กรมั ใสบ่กีเกอร์
3. ตวงน ้ำ 100 มลิลลิติร ใสบ่กีเกอร์
4. ค่อยๆเทด่ำงใส่น ้ำคนใหล้ะลำย ตัง้
ทิง้ไวใ้หส้ำรละลำยลดอุณหภมูิ
5. ค่อยๆเทสำรละลำยด่ำงลงในน ้ำมัน 
ใชพ้ำยไมก้วนสม ่ำเสมอ
6. กวนจนได้ของเหลวหนืด เติมสำร
สกดัใบล ำไยเถำ 20 มลิลลิติร
7. เติมน ้ ำมันหอมระเหย กวนต่ออีก
ประมำณ 15 นำที
8. เทใสพ่มิพ ์ทิง้ไว้ 1 เดอืน จงึน ำมำ
ใชไ้ด้

สตูรที ่2 ใชด้ำ่ง 150 กรมั
1. ชัง่น ้ำมนัมะพรำ้ว 208 มลิลลิติร 
และน ้ำมนัมะกอก 120 มลิลลิติร ใส ่
บกีเกอร์
2. ชัง่ NaOH 150 กรมัใสบ่กีเกอร์
3. ตวงน ้ำ150 มลิลลิติร ใสบ่กีเกอร์
4. คอ่ย ๆ เทดำ่งใสน่ ้ำคนใหล้ะลำย ตัง้
ทิง้ไวใ้หส้ำรละลำยลดอุณหภมูิ
5. ค่อยๆเทสำรละลำยด่ำงลงในน ้ำมัน 
ใชพ้ำยไมก้วนสม ่ำเสมอ
6. กวนจนได้ของเหลวหนืด เติมสำร
สกดัใบล ำไยเถำ 20 มลิลลิติร
7. เติมน ้ ำมนัหอมระเหย กวนต่ออีก
ประมำณ 15 นำที
8. เทใส่พมิพ์ ทิ้งไว้ 1 เดอืน จงึน ำมำ
ใชไ้ด้
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สตูรที ่3 ใชด้ำ่ง 200 กรมั
1.ชัง่น ้ ำมันมะพร้ำว 255 มิลลิลิตร 
น ้ ำมนัอะโวคำโด 100 มิลลิลิตร และ
น ้ำมนัเอฟเวนนิ่ง 100 มลิลลิติรใสบ่กี
เกอร์
2.ชัง่ NaOH 150 กรมั ใสบ่กีเกอร์
3.ตวงน ้ำ 200 มลิลลิติร ใสบ่กีเกอร์
4.ค่อย ๆ เทด่ำงใส่น ้ำคนใหล้ะลำย ตัง้
ทิง้ไวใ้หส้ำรละลำยลดอุณหภมูิ
5.ค่อยๆเทสำรละลำยด่ำงลงในน ้ำมัน 
ใชพ้ำยไมก้วนสม ่ำเสมอ
6.กวนจนได้ของเหลวหนืด เติมสำร
สกดัใบล ำไยเถำ 20 มลิลลิติร
7.เติมน ้ ำมันหอมระเหย กวนต่ออีก
ประมำณ 15 นำที
8.เทใส่พมิพ์ ทิ้งไว ้1 เดอืนจงึน ำมำใช้
ได้

กำรประเมินควำมพึงพอใจท่ีมีต่อ
สบู่ใบล ำไยเถำ ทัง้หมด 3 สูตร มผีู้
ทดสอบ 20 คน ประเมนิควำมพงึพอใจ
ในดำ้นควำมสวยงำม และดำ้นคุณภำพ
ของสบู่ใบล ำไยเถำ โดยให้คะแนนลง
ในชอ่งวำ่งทีต่รงกบัควำมรูส้กึมำกทีสุ่ด 
โดยก ำหนด   5 หมำยถึง ชอบมำก
ทีส่ดุ 

4 หมำยถงึชอบมำก 3 หมำยถงึชอบปำน
กลำง  2 หมำยถึง  ชอบน้อย และ 1
หมำยถงึ ชอบน้อยทีส่ดุ

อง ค์ปร ะกอบของกลุ่ ม ส า รที่ พบ ใน            
ใบล าไยเถา

การทดสอบ ผลการทดสอบ

คาร์ดแิอกไกล  

โคไซด์

+

แอลคาลอยด์ +

คูมาริน +

อริิดอยด์ส _

ฟลาโวนอยด์ +

หมำยเหตุ
+ หมำยถงึ พบองคป์ระกอบ
- หมำยถงึ ไมพ่บองคป์ระกอบ
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ผลกำรสกดัสำรสกดัหยำบจำกใบล ำไยเถำ  

ตวัท ำละลำย น ้ำหนักใบ
(กรมั)

น ้ำหนัก        
สำรสกดั (กรมั)

สำรสกดั (%)

เอทำนอล 95 % 100 6.64 6.64

เฮกเซน 100 2.72 2.72 

เอทลิอะซเิตท 100 10.28 10.28 

ผลกำรวิเครำะหฤ์ทธ์ิต้ำนสำรอนุมลูอิสระของสำรสกดัใบล ำไยเถำ
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ค่ำ saponification ของน ้ำมนัชนิดต่ำงๆ

ชนิดของน ้ำมนั Saponification
น ้ำมนัมะพร้ำว 0.34
น ้ำมนัอะโวคำโด 0.30
น ้ำมนั Evening 0.30
น ้ำมนัมะกอก 0.134

ทดสอบกำรท ำสตูรสบู่

องคป์ระกอบ สตูร 1 สตูร 2 สตูร 3

น ้ำมนัมะพร้ำว (ml) 304 280 255

น ้ำมนัมะกอก (ml) - 120 -

น ้ำมนัอะโวคำโด (ml) - - 100

น ้ำมนั evening (ml) - - 100

ด่ำง (g) 60 150 200

น ้ำ (ml) 100 150 200

สำรสกดั (ml) 20 20 20
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ผลของกำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้ใช้สบูใ่บล ำไยเถำ

คณุลกัษณะท่ีทดสอบ
คะแนนควำมพึงพอใจ

สตูรที่
1 สตูรที่ 2

สตูร
ที ่3

2. ด้ำนคณุภำพของสบูใ่บล ำไยเถำ
2.1 ลกัษณะฟอง 83 77 70
2.2 ขจดัครำบสกปรก 81 80 75
2.3 รู้สึกผิวสะอำด สดช่ืน 79 78 68
2.4 ควำมชอบโดยรวมท่ีมีต่อสบูใ่บ

ล ำไยเถำ
85 80 69

ผลรวม 328 315 282
ค่ำเฉล่ีย 16.4 15.75 14.1

F-test ** ns ns
C.V. % 0.75

คณุลกัษณะท่ีทดสอบ
คะแนนควำมพึงพอใจ

สตูรที่
1

สตูรที่
2

สตูร
ที ่3

1. ด้ำนควำมสวยงำม
1.1 สบู่ใบล ำไยเถำมีรปูลกัษณ์สวยงำม 81 64 54
1.2 สบู่ใบล ำไยเถำมีกล่ินหอม 71 60 50
1.3 สบู่ใบล ำไยเถำมีสีสนัท่ีสวยงำม 74 67 63
1.4 สบู่ใบล ำไยเถำมีควำมแปลกใหม่ 82 78 80

ผลรวม 308 269 247
ค่ำเฉล่ีย 15.4 13.45 12.35

F-test ** ns ns
C.V.% 2.03

หมำยเหต ุns = ไม่มีควำมแตกต่ำงทำงสถิติ
** = มีควำมแตกต่ำงกนัทำงสถิติท่ีระดบั 0.01

ภำพ : สบู่ท่ีผลิตได้ สตูร 
1,2,3 ตำมล ำดบั
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สรปุผลการทดลอง

กำรศึกษำพฤกษเคมีและฤทธิท์ำงชีวภำพของสำรสกัดใบล ำไยเถำ สำมำรถ
สรุปผลกำรทดลองไดด้งัน้ี
1. ผลกำรทดสอบพฤกษเคมเีบื้องต้นในกำรวเิครำะห์กลุ่มสำรที่เป็นองค์ประกอบใบ
ล ำไยเถำ พบว่ำ ล ำไยเถำมสีำรในกลุ่มของ คำร์ดแิอกไกลโคไซด์ แอลคำลอยด์ คูมำ
รนิ และฟลำโวนอยด์ ยกเวน้สำรกลุม่ของอริดิอยไมพ่บอยูใ่นใบล ำไยเถำ
2. ผลกำรทดสอบคุณสมบตักิำรต้ำนอนุมูลอสิระ พบว่ำ สำรสกดัล ำไยเถำทีส่กดัด้วย 
เอทำนอล 95% มีควำมสำมำรถในกำรต้ำนอนุมูลอิสระได้ดีที่สุด โดยมีค่ำ EC50
เท่ำกบั 2 มลิลกิรมั/มลิลลิติร แสดงว่ำสำรสกดัล ำไยเถำทีส่กดัด้วยเอทำนอล 95% มี
ประสทิธภิำพในกำรตำ้นอนุมลูอสิระได้
3. กำรหำค่ำ saponification ของน ้ ำมันชนิดต่ำงๆ พบว่ำ กำรท ำสบู่จำกน ้ ำมัน
มะพร้ำวต้องใช้ด่ำงมำกกว่ำน ้ำมนัชนิดอื่นอยู่ที่ 0.36 กรมั ส่วนน ้ำมนัมะกอกใช้ด่ำง
น้อยสดุอยูท่ี ่0.134 กรมั
4. ทดสอบกำรท ำสตูรสบู ่พบวำ่ ด่ำงทีค่ ำนวณได ้60 กรมั เหมำะสมทีสุ่ดมำกกว่ำกำร
เพิม่ด่ำงที ่150 และ 200 กรมั ตำมล ำดบั
5. กำรประเมนิควำมพงึพอใจกำรใชส้บู่จำกใบล ำไยเถำ พบว่ำ ผูใ้ชม้คีวำมพึงพอใจต่อ
สตูรที ่1 มำกกวำ่สตูรที ่2 และ 3 ตำมล ำดบั
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วตัถุประสงค์
เพือ่ศกึษำคุณสมบตัขิองพรไีบโอตกิจำกผลล ำไยเถำทีม่ตี่อกำรเจรญิของเชือ้
แบคทเีรยีแลคตกิ
1.การสกดัพรไีบโอตกิโดยการยอ่ยดว้ยเอนไซม ์โดยมวีธิกีำรท ำดงันี้
น ำเนื้อล ำไยเถำต้มในน ้ ำร้อน และตีป ัน่ให้ละเอียดสกัดด้วยเอนไซม ์

แอลฟำอะไมเลส และ pullulanase ศกึษำอุณหภูมแิละเวลำที่ใชใ้นกำรบ่ม
50,65และ80องศำเซลเซยีส เป็นเวลำ 15,30และ60นำที

กำรสกดัพรีไบโอติกจำกล ำไยเถำ

ภำพ : กำรย่อยล ำไย
ด้วยเอนไซม์
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2.ตรวจสอบผลผลติทีไ่ดจ้ากการยอ่ย
-กำรวเิครำะหเ์ชงิปรมิำณ วดัปรมิำณน ้ำตำล
รดีวิซ์ โดยวดัคำ่ Dextrose equivalent
-กำรวเิครำะห์เชงิคุณภำพ ท ำ Thin-layer 
Chromatography

3.การทดสอบความสามารถในการน าไปใช้

ผสมพรีไบโอติกที่สกัดได้ ลงในอำหำร 
MRS broth ที่ใช้เลี้ยงแบคทีเรยีแลคติก
เปรยีบเทยีบจ ำนวนแบคทเีรยีแลคตกิทีเ่จรญิ
ในอำหำรต่ำงๆกนั

ภำพ : สารโพลีแซคคาไรด์

ภำพ : กำรวิเครำะหน์ ้ำตำลท่ีได้จำกกำร
ย่อยผลล ำไยเถำโดย Thin-layer  

Chromatography

ภำพ : กำรเจรญิของแบคทเีรยีแลคตกิใน
อำหำรทีผ่สมพรไีบโอตกิทีเ่ตรยีมไดด้ว้ย

วธิกีำรต่ำงกนั

วธิกีารทดลอง
1. เตรยีมพรไีบโอตกิ (prebiotic)
น ำผลไม้ชนิดต่ำง ๆ ปลอกเปลอืก 
ล้ำงน ้ำ ชัง่น ้ำหนักเริม่ต้นน ำมำหัน่ 
ป ัน่ ตม้ดว้ยน ้ำ ย่อยดว้ยเอนไซม ์ที่
อุณหภูม ิ50,60,70 องศำเซลเซยีส
เป็นเวลำ 60 นำท ีกรองเพื่อวดั %
DE
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2. เตรยีมหวัเชือ้แบคทเีรยีแลคตกิ
ถ่ำยหวัเชือ้ลงอำหำร MRS broth ทีผ่สม prebiotic ต่ำงกนั บ่มเลีย้งเชื้อในสภำพ 
static 24 ชัว่โมง
Colony plate count บนอำหำร MRS agar (ท ำ dilution10-1 ถงึ 10 -16   

บนัทึกผลกำรทดลอง
นับจ ำนวนโคโลนีที่ เจริญบนอำหำรที่ผสมพรี ไบโอติกแต่ละชนิดและ

เปรยีบเทยีบกนั

งำนวิจยัสำรสกดัจำกเมลด็ล ำไยเถำ
1. ครมีล ำไยเถำ
2. โลชัน่บ ำรงุผวิล ำไยเถำ 
3. เซรัม่ล ำไยเถำ

คณุค่าทางอาหารของล าไย

ล ำไยประกอบด้วยวติำมนิและแร่ธำตุต่ำง ๆ ทีม่ปีระโยชน์ต่อร่ำงกำย เช่น 
คำร์โบไฮเดรต โปรตีน ธำตุแคลเซียม ธำตุฟอสฟอรัส ธำตุโซเดียม ธำตุ
โพแทสเซยีม ธำตุทองแดง ธำตุเหลก็ วติำมนิซ ีวติำมนิบ ี12 เป็นตน้ ส่วนในดำ้น
สรรพคุณ ล ำไยใชเ้ป็นยำรกัษำโรคไดแ้ก่ เป็นยำแก้ท้องร่วง รกัษำโรคมำลำเรยี 
บรรเทำอำกำรรดิสดีวงทวำร เป็นตน้
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กองบรรณำธิกำร

คณบดีคณะเกษตรศำสตรแ์ละทรพัยำกรธรรมชำติ
รองคณบดีฝ่ำยบริหำรและแผน
รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำรและวิจยั

รองคณบดีฝ่ำยกิจกำรนักศึกษำและกิจกำรพิเศษ
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ำยงำนฟำรม์

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ำยแนะแนวประชำสมัพนัธแ์ละกิจกำรพิเศษ
หวัหน้ำสำขำวิชำเทคโนโลยีกำรผลิตพืช

หวัหน้ำสำขำวิชำสตัวศำสตร์
หวัหน้ำสำขำวิชำวิศวกรรมเกษตรและเทคโนโลยี
หวัหน้ำสำขำวิชำเทคโนโลยีเพำะเล้ียงสตัวน์ ้ำ

หวัหน้ำสำขำวิชำออกแบบและสร้ำงสรรคส่ิ์งแวดล้อม
หวัหน้ำงำนกิจกำรนักศึกษำ

หวัหน้ำส ำนักงำนคณบดีคณะเกษตรศำสตรแ์ละ
ทรพัยำกรธรรมชำติ

คณะเกษตรศำสตรแ์ละทรพัยำกรธรรมชำติ
มหำวิทยำลยัเทคโนโลยีรำชมงคลตะวนัออก วิทยำเขตบำงพระ

43 หมู.่6 ต ำบลบำงพระ อ ำเภอศรีรำชำ จงัหวดัชลบุรี
โทร. 089-2544388

Website: http://agri.rmutto.ac.th/
Facebook: http://www.facebook.com/agri.amutto/


