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บทคัดย่อ 
 

 สาร 4-methoxycinnamyl p-coumarate (MCC) เป็นสารส าคัญท่ีออกฤทธิ์ต้านอักเสบ

ของเหง้าเร่วหอม วัตถุประสงค์แรกของการวิจัยนี้คือ ศึกษาเปรียบเทียบปริมาณของสาร MCC และฤทธิ์ต้าน

อักเสบของเหง้าเร่วหอมที่ปลูกแซมในแปลงปลูกเงาะ มังคุด ลองกอง ปาล์ม และตะเคียน หรือป่าปลูก เหง้า

เร่วหอมจะถูกเก็บมาทดสอบเมื่อมีอายุ 6 และ 10 เดือน หลังการปลูก ฤทธิ์ต้านอักเสบประเมินโดยการยับยั้ง

การผลิตไนตริกออกไซด์ในเซลล์แมคโครฟาจ RAW 264.7 ปริมาณของสาร MCC ประเมินโดยเทคนิค high 

performance liquid chromatography (HPLC) ผลการทดลองพบว่าปริมาณสาร MCC และฤทธิ์ต้าน

อักเสบในเหง้าเร่วหอมที่ปลูกในแปลงมังคุด ปาล์ม และตะเคียน หรือป่าปลูกมีค่าสูงกว่าที่พบจากเหง้าท่ีปลูก

ในแปลงเงาะและลองกอง ปริมาณสาร MCC จากเหง้าเร่วหอมที่เก็บจากแปลงทดลองแต่ละแปลงในช่วงเวลา 

6 เดือน และ 10 เดือน ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ นอกจากนี้ท าการพัฒนาชาสมุนไพรเร่วหอม 

ดังนั้นวัตถปุระสงค์อันที่สองของการศึกษา คือ ประเมินผลของวิธีการท าแห้งเหง้าและใบเร่วหอม (การอบด้วย

ตู้อบลมร้อนที่อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส การท าแห้งด้วยลมในร่ม และการท าแห้งด้วยแสงแดด) ต่อฤทธิ์ต้าน

อนุมูลอิสระ และฤทธิ์ต้านอักเสบรวมทั้งสาร MCC ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระประเมินโดยการทดสอบการก าจัด

อนุมูล 2,2ꞌ- diphenyl-1- picrylhydrazyl (DPPH) ความสามารถในการรีดิวซ์ และสารประกอบฟีนอลิ

กรวม จากการศึกษาพบว่าการท าแห้งเหง้าเร่วหอม ด้วยวิธีตากลมในร่ม และการท าแห้งด้วยแสงแดด ท าให้มี

ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ฤทธิ์ต้านอักเสบและสาร MCC สูงกว่าการท าแห้งด้วยการอบด้วยตู้อบลมร้อนที่อุณหภูมิ 

50 องศาเซลเซียส ส่วนวิธีท าแห้งท่ีเหมาะสมส าหรับใบเร่วหอม คือ วิธีตากลมในร่ม และการท าแห้งด้วย

แสงแดด ท าให้มีฤทธิ์ต้านอักเสบสูงที่สุด ในขณะที่การท าแห้งด้วยตู้อบลมร้อนที่อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส 

ท าให้มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและสารประกอบฟีนอลิกรวมสูงที่สุด 

 

ค าส าคัญ: เร่วหอม  ฤทธิ์ต้านอักเสบ  ระยะเวลาเก็บเกี่ยว  วิธีการอบแห้ง  ผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพ 
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Abstract 
 

4-methoxycinnamyl p-coumarate (MCC) is a major active compound which is 

responsible for anti-inflammatory effect of Etlingera pavieana rhizomes. The first aim of this 

research was a comparative study on the amount of MCC and anti-inflammatory activity of 

E. pavieana rhizome cultivated among the fruit gardens, rambutan, mangosteen, longan, 

palm and iron wood. The rhizomes were harvested at 6 and 10 months after plantation. 

The anti-inflammatory activity was evaluated by inhibition of nitric oxide production in 

lipopolysaccharide-induced RAW 264.7 macrophages. The contents of MCC were carried out 

by high performance liquid chromatography (HPLC). It was found that MCC levels and anti-

inflammatory activity were higher in the rhizomes cultivated in gardens of mangosteen, 

palm and iron wood than that harvested from rambutan and longan gardens. Non-

significant difference in MCC contents between two harvesting times was detected. 

Moreover, herbal tea from a dried product of E. pavieana rhizomes and leaves was 

developed. Thus, the second aim of the present study was to evaluate the effects of drying 

methods (oven drying at 50oC, shade drying and sun drying) on MCC contents and 

antioxidant as well as anti-inflammatory activity of E. pavieana rhizomes and leaves. 

Antioxidant activity was evaluated by measuring scavenging effect on 2,2ꞌ- diphenyl-1- 

picrylhydrazyl (DPPH) radical, ferric reducing power and total phenolic content (TPC). 

Results showed that shade- and sun-dried rhizomes contained the greater antioxidant and 

anti-inflammatory activity as well as MCC levels than oven-dried rhizomes. The optimal 

condition for E. pavieana leaves were shade drying and sun drying which retained the high 

anti-inflammatory activity, while oven-dried leaves exhibited the highest antioxidant 

potency and TPC.  

 

Keywords: Etlingera pavieana, anti-inflammatory activity, harvest time, drying method, 

health care product 
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กิตติกรรมประกาศ 

 
การศึกษาครั้งนี้ส าเร็จลงได้ด้วยความช่วยเหลือด้านต่างๆ คณะผู้วิจัยขอขอบคุณภาควิชาชีวเคมี และ

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ส าหรับความอนุเคราะห์เครื่องมือและอุปกรณ์ในการท า

วิจัย ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยบูรพาส าหรับเงินทุนอุดหนุนการวิจัยในโครงการวิจัยนี้ และขอขอบคุณนางสาว

เพชรรัตน์ ไสว นางสาวกมลพร โพธิประสาท และนางสาวรัตติยา พันธุ์เพ็ง ส าหรับความช่วยเหลือทางเทคนิค 

ขอบคุณโครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด (มูลนิธิชัยพัฒนา)  ต าบลตกพรม  อ าเภอขลุง  จังหวัดจันทบุรี 

ที่ช่วยอนุเคราะห์แปลงทดลองปลูกเร่วหอม  



6 
 

สารบัญเรื่อง 

 

           หน้า 

บทคัดย่อ          3 

Abstract          4 

กิตติกรรมประกาศ         5 

สารบัญเรื่อง          6 

สารบัญรูป          7 

สารบัญตาราง          8 

บทน า           9 

ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง        12 

วิธีการทดลอง          14 

ผลการทดลองและอภิปราย        18 

สรุปผลการทดลอง         47 

บรรณานุกรม          48 

ผลผลิตของโคงการวิจัย         52 

ภาคผนวก          53 

ประวัตินักวิจัย          67 

 

 

 

 

 



7 
 

สารบัญรูป 

                    หน้า 

รูปที่ 3.1   เหง้าเร่วหอมหั่นละเอียด        15 

รูปที่ 4.1  เร่วหอมอายุ 3 เดือนที่ปลูกในแปลงเงาะ       18 

รูปที่ 4.2  เร่วหอมอายุ 3 เดือนที่ปลูกในแปลงปาล์ม      18 

รูปที่ 4.3  เร่วหอมอายุ 3 เดือนที่ปลูกในแปลงป่าปลูก      19 

รูปที่ 4.4  เร่วหอมอายุ 3 เดือนที่ปลูกในแปลงมังคุด      19 

รูปที่ 4.5  เร่วหอมอายุ 3 เดือนที่ปลูกในแปลงลองกอง      20 

รูปที่ 4.6  เร่วหอมอายุ 6 เดือน (A) ขณะที่ปลูกในแปลงเงาะ (B) เหง้าเร่วหอม   21 

รูปที่ 4.7  เร่วหอมอายุ 6 เดือน (A) ขณะที่ปลูกในแปลงปาล์ม (B) เหง้าเร่วหอม   22 

รูปที่ 4.8  เร่วหอมอายุ 6 เดือน (A) ขณะที่ปลูกในแปลงป่าปลูก (B) เหง้าเร่วหอม  23 

รูปที่ 4.9  เร่วหอมอายุ 6 เดือน (A) ขณะที่ปลูกในแปลงมังคุด (B) เหง้าเร่วหอม   24 

รูปที่ 4.10  เร่วหอมอายุ 6 เดือน (A) ขณะที่ปลูกในแปลงลองกอง (B) เหง้าเร่วหอม  25 

รูปที่ 4.11  เร่วหอมอายุ 10 เดือน ขณะที่ปลูกในแปลงเงาะ     26 

รูปที่ 4.12  เร่วหอมอายุ 10 เดือน ขณะที่ปลูกในแปลงปาล์ม     27 

รูปที่ 4.13  เร่วหอมอายุ 10 เดือน ขณะที่ปลูกในแปลงป่าปลูก     28 

รูปที่ 4.14  เร่วหอมอายุ 10 เดือน ขณะที่ปลูกในแปลงมังคุด     29 

รูปที่ 4.15  เร่วหอมอายุ 10 เดือน ขณะที่ปลูกในแปลงลองกอง     30 

รูปที่ 4.16  ปริมาณ MCC ในส่วนสกัดจากเหง้าเร่วหอมในช่วง 6 เดือน และ 10 เดือน  38 
รูปที่ 4.17  ชาสมุนไพรจากเหง้าเร่วหอมที่อบแห้งด้วยวิธีต่างๆ ที่อยู่รูปแห้ง (A) และรูปน้ าชา (B)  40 

รูปที่ 4.18  ชาสมุนไพรจากใบเร่วหอมที่อบแห้งด้วยวิธีต่างๆ ที่อยู่รูปแห้ง (A) และรูปน้ าชา (B)  41 

รูปที่ 4.19  การมีชีวิตรอดของเซลล์แมคโครฟาจ RAW 264.7 ที่สัมผัสกับส่วนสกัดจากชาสมุนไพร 44 

ของเหง้าและใบเร่วหอม 

รูปที่ 4.20  เปอร์เซ็นต์การยับยั้งการผลิตไนตริกออกไซด์ในเซลล์แมคโครฟาจ RAW 264.7   45 

ที่สัมผัสกับส่วนสกัดจากชาสมุนไพรของเหง้าและใบเร่วหอม



8 
 

 

สารบญัตาราง 

                    หน้า 

ตารางที่ 4-1  ข้อมูลการเจริญเติบโตของเร่วหอมในแปลงทดลองต่างๆ ที่เวลา 6 และ 10 เดือน 31 

ตารางที่ 4-2  น้ าหนักส่วนสกัดและร้อยละโดยน้ าหนักที่สกัดด้วยเอทานอล 95%   32  

ของเหง้าของเร่วหอมในช่วงเวลาต่างๆ   

ตารางที่ 4-3  เปอร์เซ็นต์การผลิตไนตริกออกไซด์และเปอร์เซ็นต์การยับยั้งการผลิตไนตริกออกไซด์ใน 34  

เซลล์แมคโครฟาจ RAW 264.7 ที่สัมผัสกับส่วนสกัดเหง้าเร่วหอมช่วงเวลาปลูก 6 เดือน 

ตารางที่ 4-4  เปอร์เซ็นต์การผลิตไนตริกออกไซด์และเปอร์เซ็นต์การยับยั้งการผลิตไนตริกออกไซด์ใน 35  

เซลล์แมคโครฟาจ RAW 264.7 ที่สัมผัสกับส่วนสกัดเหง้าเร่วหอมช่วงเวลาปลูก 10 เดือน 

ตารางที่ 4-5  เปอร์เซ็นต์ความมีชีวิตรอดของเซลล์แมคโครฟาจ RAW 264.7 ที่สัมผัสกับส่วน  36  

สกัดเหง้าเร่วหอมช่วงเวลาปลูก 6 และ 10 เดือน 

ตารางที่ 4-6  ปริมาณ MCC ในส่วนสกัดเอทานอลของเหง้าเร่วหอมช่วงเวลาปลูก 6 และ 10 เดือน 37 

ตารางที่ 4-7  ร้อยละโดยน้ าหนักที่สกัดด้วยเอทานอล 95% ของส่วนของเหง้าและใบเร่วหอม  39 

ที่ท าแห้งด้วยวิธีต่างๆ 

ตารางที่ 4-8  ฤทธิ์ในการก าจัดอนุมูล DPPH ความสามารถในการรีดิวซ์ และปริมาณ  43 
สารประกอบฟินอลิกรวมของชาสมุนไพรเร่วหอม 

ตารางที่ 4-9  ปริมาณ MCC ในส่วนสกัดของชาสมุนไพรเหง้าและใบเร่วหอม   46 

 



9 
 

บทท่ี 1 

บทน า 
 

1.1 ความส าคัญและที่มาของปัญหาที่ท าการวิจัย  

  ในโลกปัจจุบัน จากความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ และการแพทย์  ประชาชนมีอายุที่ยืนยาว
ขึ้น และในบางประเทศรวมทั้งประเทศไทยก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ เนื่องจากสภาวะแวดล้อมและการ
พฤติกรรมการกินอยู่ท าให้มีความเสี่ยงด้านปัญหาสุขภาพ คนไทยมีแนวโน้มเป็นโรคไม่ติดต่อมากข้ึน ปัญหา
ด้านสุขภาพของคนไทย และประชากรโลกโดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุ ท าให้มีภาระค่าใช้จ่ายภาครัฐด้านการ
รักษาพยาบาลสูงขึ้น  (แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560 – 2564) ถึงแม้ความ
เจริญก้าวหน้าทางการแพทย์สามารถท าให้อัตราการเสียชีวิตของประชากรลดลง แต่มีค่าใช้จ่ายที่สูง เพราะ
ต้องมีการรักษาอย่างเรื้อรัง หรือใช้ยาหรือเครื่องมือที่มีราคาแพง ท าให้โรงพยาบาลต้องรับภาระผู้ป่วยจ านวน
มากเกินก าลัง มีแนวคิดเกี่ยวกับสุขภาพในแนวทางป้องกันในเกิดโรค หรือ การรักษาแบบป้องกัน 
(preventive therapy) ที่เน้นในการรักษาสุขภาพ ป้องกันการเกิดโรคในอนาคต โดยใช้แนวทางการให้
ค าแนะน าใช้ชีวิตที่สมดุลในหลายด้าน รวมทั้งการใช้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ในการรัษาสมดุลของร่างกาย  
จากข้อมูลของสมาพันธ์สุขภาพและความงาม ตลาดอาหารเสริมสุขภาพในประเทศมีมูลค่า ประมาณ 80,000 
ล้านบาท ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มสมุนไพร น้ าสมุนไพรพร้อมดื่ม มีอัตราการเติบโตสูง การนวดไทย สปาและ
ผลิตภัณฑ์สปา พัฒนาอย่างรวดเร็ว รายงานของกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก พบว่า 
มีมูลค่ากว่า 30,000 ล้านบาท และมีอัตราขยายตัวร้อยละ 30 ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร จากสมุนไพร เป็นสิ่งที่
ควรให้การพัฒนาเนื่องจาก ประเทศไทย มีจุดเด่นที่มีความหลากหลายทางชีวภาพ มีสมุนไพรหลายร้อยชนิดที่
มีศักยภาพ ที่ต้องการการวิจัยเพื่อให้สามารถน ามาใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ โดยพัฒนาตั้งแต่การเพาะปลูก ที่
ท าให้ได้สารส าคัญในสมุนไพรมากที่สุด การศึกษากลไกการออกฤทธิ์ทางชีวภาพ การศึกษาในสัตว์ทดลอง 
และการพัฒนากระบวนการผลิตของผลิตภัณฑ์ให้มีมาตรฐานการผลิตที่ดี 
  โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด (มูลนิธิชัยพัฒนา)  ต าบลตกพรม  อ าเภอขลุง  จังหวัดจันทบุรี 
เป็นโครงการที่ถูกจัดตั้งขึ้นตามพระราชด าริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งทรง
พระราชทานให้ส านักงานมูลนิธิชัยพัฒนา ด าเนินการรับโอนที่ดินซึ่งครอบครัวลักคุณะประสิทธิ์มีความ
ประสงค์ขอพระราชทานน้อมเกล้าฯ  ถวายที่ดินเนื้อที่รวม 160 ไร่ 1 งาน 46 ตารางวา ตั้งอยู่ที่ ต าบลตก
พรม  อ าเภอขลุง  จังหวัดจันทบุรี  เพ่ือใช้ประโยชน์ในมูลนิธิชัยพัฒนา  โดยได้ด าเนินการจัดท าโครงการ
พัฒนาป่าชุมชนให้ผู้สนใจเข้ามาศึกษาหาความรู้ เพ่ือการอนุรักษ์ และฟ้ืนฟูสภาพป่าไม้ รวมทั้งสนับสนุนให้
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ชุมชนมีความเข้าใจ และรู้จักใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์อย่างยั่งยืน ซึ่งปัจจุบันโครงการดังกล่าว
อยู่ในความรับผิดชอบของส านักงานมูลนิธิชัยพัฒนา  กรมป่าไม้  กรมวิชาการเกษตรส านักงานเทศบาลต าบล
ตกพรม ในปี 2553 ส านักงานมูลนิธิชัยพัฒนาได้สนับสนุนการด าเนินงานโครงการต่างๆ เช่น งานส่งเสริม
ระบบวนเกษตร งานเพาะช ากล้าไม้มีค่า งานศึกษาวิจัยและฝึกอบรมเยาวชนเรื่องความหลากหลายของ
สิ่งมีชีวิต การปรับปรุงเส้นทางศึกษาธรรมชาติ เป็นต้น  ด้านการขยายผลการพัฒนา จัดท าโครงการเยาวชน
รวมใจชัยพัฒนา เพ่ือจัดฝึกอบรมนักเรียนในเรื่อง สัตว์ป่าและพันธุ์ไม้ต่างๆ ในป่าชุมชน โดยเน้นการมีส่วน
ร่วมในรูปแบบของรุ่นพี่สอนรุ่นน้อง และได้รวมกลุ่มเยาวชนให้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พันธุ์ไม้ท้องถิ่น และ
สมุนไพรพ้ืนบ้านต่างๆ ด้วยการปลูกป่าเสริมเข้าไปในพ้ืนที่ของโครงการ เพ่ือสนองแนวพระราชด าริ  
 ปัจจุบันโครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ดไดด้ าเนินการร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ พัฒนาผลิตภัณฑ์
ของท้องถิ่นส าหรับน าส่งร้านภัทรพัฒน์ เพ่ือส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ให้กับโครงการและชุมชน ทางกลุ่ม
ผู้วิจัยได้ท าการวิจัยเกี่ยวกับเร่วหอมมาอย่างต่อเนื่อง และเล็งเห็นศักยภาพของเร่วหอมที่จะน าไปพัฒนาเป็น
ผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพ เนื่องจากเร่วหอมเป็นพืชที่แสดงฤทธิ์ทางชีวภาพในด้านต่างๆ เช่น ต้านอนุมูลอิสระ 
(Srisook et al., 2011; Srisook et al., 2018) ต้านเอนไซม์ไทโรซิเนส (Srisook et al., 2012) ยับยั้งมะเร็ง 
(Iawsipo et al., 2017) ต้านอักเสบในแมคโครฟาจ (Mankhong et al., 2017; Srisook et al., 2017) และ
ต้านอักเสบในหลอดเลือด (Srisook et al., 2020) โดยสารส าคัญท่ีแสดงฤทธิ์ต้านอักเสบ และยับยั้งมะเร็ง
ได้แก่ 4-methoxycinnamyl p-coumarate (MCC) และ 4-methoxycinnamaldehyde (MCD) 
(Mankhong et al., 2017; Srisook et al., 2017; Iawsipo et al., 2018; Mankhong et al., 2019; 
Srisook et al., 2019) โดยสาร MCC มีศักยภาพในการต้านอักเสบที่สูงกว่าสาร MCD  
 ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรนั้นคุณภาพวัตถุดิบเป็นปัจจัยส าคัญในการผลิตผลิตภัณฑ์ ปริมาณ
สารส าคัญในวัตถุดิบเป็นตัวก าหนดคุณภาพวัตถุดิบ และเป็นที่ทราบกันดีว่าการปลูกพืชในสภาพภูมิประเทศ 
อุณหภูมิ ปริมาณร่มเงา ระดับน้ าในแต่ละฤดูกาล รวมทั้งช่วงอายุของพืชในขณะที่เก็บเก่ียว เป็นปัจจัยที่มีผล
ต่อระดับสารส าคัญท่ีพืชผลิตขึ้น ส่งผลให้คุณภาพของวัตถุดิบสมุนไพรมีความแตกต่างกัน (บังอร ศรีพานิชกุล
ชัย, 2557) ดังนั้นเพื่อให้ผลิตภัณฑ์มีประสิทธิผลและความปลอดภัยในระดับที่จะแข่งขันในตลาดได้ จึงมีความ
จ าเป็นที่ต้องให้วัตถุดิบสมุนไพรมีคุณภาพและเข้ามาตรฐาน เร่วหอมเป็นพืชที่มีการปลูกเป็นพืชแซมในสวน
ผลไม้แถบจังหวัดจันทบุรีมาช้านาน มีศักยภาพในการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพได้ อย่างไรก็ตามยังไม่
เคยมีการศึกษาถึงปัจจัยในการปลูก รวมทั้งระยะเวลาในการเก็บเกี่ยวว่ามีผลต่อระดับสาร MCC ที่เป็น
สารส าคัญของเร่วหอม เพ่ือเป็นการศึกษาหาข้อมูลพ้ืนฐานในการเตรียมวัตถุดิบสมุนไพรเร่วหอมให้ได้คุณภาพ 
จึงมีความจ าเป็นที่ต้องศึกษาผลของปริมาณร่มเงา ชนิดของพืชที่ถูกปลูกแซม และช่วงอายุของพืชในขณะที่
เก็บเก่ียว ต่อปริมาณสาร MCC รวมทั้งการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพต้นแบบจากเร่วหอม ในการน า
สมุนไพรมาใช้ประโยชน์ จะต้องมีการแปรรูปให้สมุนไพรอยู่ในรูปแบบที่สามารถใช้ได้สะดวก มีประสิทธิภาพ 
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และสามารถเก็บรักษาคุณภาพไว้ได้นาน โดยคุณภาพคงเดิมและมีความปลอดภัยในการใช้ ปัจจุบันมีความ
นิยมในการบริโภคชาสมุนไพร รูปแบบในการบริโภคเร่วหอม คือ ใส่เป็นเครื่องเทศส าหรับก๋วยเตี๋ยวเลียงในรูป
เร่วสดและเร่วผง (พงศักดิ์ พลเสนา, 2550b) จึงมีความเป็นไปได้สูงที่จะพัฒนาเร่วหอมเป็นชาสมุนไพร โดย
ท าการศึกษาการท าให้แห้งโดยวิธีการต่างๆ และทดสอบปริมาณสารส าคัญจากเร่วหอมที่ท าให้แห้งในแบบ
ต่างๆ เช่น การอบแห้ง และการตากแดด เป็นต้น ชาสมุนไพรเร่วหอมต้นแบบนี้สามารถน าไปใช้เป็นผลิตภัณฑ์
เสริมอาหารเพ่ือสุขภาพในเชิงพาณิชย์ได้  
 

1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย 

1.  เพ่ือศึกษาผลของปัจจัยที่มีต่อปริมาณสารส าคัญ MCC ในเหง้าเร่วหอมคือ ปริมาณร่มเงา ชนิดของ

พืชที่ถูกปลูกแซม และช่วงอายุของพืชในขณะที่เก็บเกี่ยว 

2.  เพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบจากเร่วหอมในรูปแบบของผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพ 

 

1.3 ขอบเขตของโครงการวิจัย 

 ทดลองปลูกเร่วหอมใน 5 แปลงคือ แปลงป่าปลูก แปลงปาล์ม แปลงเงาะ แปลงมังคุด แปลงลองกอง 

และ เก็บเก่ียวเร่วหอมในระยะเวลาที่ต่างกัน 2 ช่วงเวลา คือ   เก็บข้อมูลของเร่วหอมหลังปลูกได้ 6 เดือน 

โดยเก็บข้อมูล 4 เดือนต่อ 1 ครั้ง จนครบอายุ 10 เดือน  ท าการเก็บข้อมูลด้านการเจริญเติบโต การแตกหน่อ 

ความสูง จ านวนใบ และวิเคราะห์ปริมาณสารส าคัญจากเหง้าเร่วหอมที่สุ่มเก็บตัวอย่าง เป็นเวลาละ 3 กอ 

โดยวัดขนาด และความสูงของกอ แล้วน ามาทดสอบฤทธ์ต้านการอักเสบของสารในเซลล์แมคโครฟาจ RAW 

264.7 ที่ถูกกระตุ้นให้เกิดการอักเสบโดย LPS  และวิเคราะห์ปริมาณสารส าคัญของเร่วหอมที่เก็บมาได้ ด้วย

เทคนิคโครมาโตรกราฟีของเหลวสมรรถนะสูง และน าเหง้าเร่วหอมมาผลิตภัณฑ์ต้นแบบจากเร่วหอมใน

รูปแบบของผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพ 
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บทท่ี 2 

ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกีย่วข้อง 
 

 เร่วหอม [IEtlingera pavieana (Pierre ex Gagnep.) R.M.Sm.] เป็นพืชในวงศ์ Zingiberaceae 
เป็นไม้สกุลเดียวกับกาหลาและปุด พบมากในพ้ืนที่ภาคตะวันออกของประเทศไทย เช่น ระยอง จันทบุรี และ
ตราด มีลักษณะเป็นไม้ล้มลุก ล าตันเป็นเหง้าใต้ดิน ใบเดี่ยว เรียงสลับ ดอกช่อ แทงจากเหง้า ดอกย่อยสีแดง 
ทุกส่วนมีกลิ่นหอมแรง เร่วหอมขึ้นในป่าดิบที่มีความอุดมสมบูรณ์ ชอบที่ร่มร าไร ดินระบายน้ าดี (พงษ์ศักดิ์ 
พลเสนา, 2550b) การเก็บเก่ียวผลผลิตจะเริ่มเก็บเหง้าไปใช้เมื่อเร่วหอมมีอายุ 1 ปีขึ้นไป  

เหง้าหรือล าต้นใต้ดินใช้ขับปัสสาวะ แก้ลมและแก้ท้องอืด ท้องเฟ้อ (พงษ์ศักดิ์ พลเสนา, 2550a) 
นอกจากนี้ในพ้ืนที่ภาคตะวันออกของไทย มีการน าเหง้าของเร่วหอมมาใช้เป็นเครื่องเทศผสมในอาหาร เช่น 
ก๋วยเตี๋ยวหมูเลียง ก๋วยเตี๋ยวเนื้อเลียง แกงป่า และผัดเผ็ด การปลูกเร่วหอมแต่ดั้งเดิมเป็นการปลูกเป็นพืชสวน
ครัว และปลูกแซมในสวนผลไม้เพ่ือขุดเหง้าจ าหน่าย ในปัจจุบันสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และกรมส่งเสริมการเกษตร ได้ส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกเร่วหอมในเชิงพาณิชย์
เพ่ือจ าหน่ายเหง้าทั้งในและนอกประเทศ (วารสารเคหเกษตร, มปป.; รายการเกษตรกรน่ารู้, 2553) จาก
การศึกษาของคณะผู้วิจัยพบว่าส่วนสกัดจากเหง้าของเร่วหอมมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระในหลอดทดลอง 
(Srisook et al., 2011) และลดการผลิตใน reactive oxygen species ในเซลล์เยื่อบุหลอดเลือดของมนุษย์ 
(Srisook et al., 2018) ต้านเอนไซม์ไทโรซิเนส (Srisook et al., 2012) และฤทธิ์ต้านการอักเสบ โดย
สามารถยับยั้งการผลิตไนตริกออกไซด์ และพรอสตาแกลนดิน E2 ในเซลล์แมคโครฟาจที่เหนี่ยวน าด้วย LPS 
ส่วนสกัดย่อยเอทิลอะซิเตตของเหง้าเร่วหอมนี้มีกลไกแสดงฤทธิ์ต้านการอักเสบโดยลดการแสดงออกของ

เอนไซม์ iNOS และ COX-2 ได้โดยลดการกระตุ้น transcription factor NF-B ส าคัญที่ควบคุมการ
แสดงออกของเอนไซม์ iNOS และ COX-2 ต่อมามีการแยกสารประกอบจากส่วนสกัดย่อยเอทิลอะซิเตตของ
เหง้าเร่วหอมจ านวน 9 ชนิด ได้แก่ 4-methoxycinnamyl 4-coumarate, p-anisic acid, p-hydroxy 
benzaldehyde, 4-methoxycinnamyl alcohol, p-coumaric acid, trans-4-
methoxycinnamaldehyde, สาร (E)-methyl isoeugenol, trans-anethole และ p-anisaldehyde 
และพบว่าสาร 4-methoxycinnamyl p-coumarate ซึ่งเป็นสารที่มีการพบเป็นครั้งแรกในเหง้าเร่วหอม มี
ฤทธิ์สูงที่สุดในการยับยั้งการผลิตไนตริก ออกไซด์ (เอกรัฐ ศรีสุข และกล่าวขวัญ ศรีสุข, 2555; Srisook et 
al., 2017; Mankhong et al., 2017)  

ส่วนสกัดจากเร่วหอมและสาร 4-methoxycinnamyl 4-coumarate ยังแสดงฤทธิ์ต้านอักเสบใน
เซลล์เยื่อบุหลอดเลือดของมนุษย์ โดยการลดการแสดงออกของโปรตีนกลุ่ม adhesion molecule คือ 
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intercellular adhesion molecular-1 (ICAM-1) และ vascular cell adhesion molecular-1 (VCAM-
1) ในเซลล์เยื่อบุหลอดเลือดของมนุษย์ (Srisook et al., 2020) และมีฤทธิ์ฆ่าเซลล์มะเร็งปากมดลูก HeLa 
(Iawsipo et al., 2017)  

เป็นที่ทราบกันดีว่าปัจจัยที่มีผลต่อระดับสารส าคัญท่ีพืชผลิตขึ้น จะข้ึนอยู่กับสภาพภูมิประเทศ 
อุณหภูมิ ปริมาณร่มเงา ระดับน้ าในแต่ละฤดูกาล รวมทั้งช่วงอายุของพืชในขณะที่เก็บเก่ียว ส่งผลให้คุณภาพ
ของวัตถุดิบสมุนไพรมีความแตกต่างกัน (บังอร ศรีพานิชกุลชัย, 2557) ในปี พ.ศ. 2546 ศิวพร อินทร์
ประสิทธิ์ รายงานว่าการปลูกกระชายด าในบริเวณท่ีมีร่มเงา 50-70% ในพ้ืนที่จังหวัดขอนแก่น มีปริมาณ
น้ ามันหอมระเหยมากท่ีสุด การศึกษา saponin ที่เป็นสารส าคัญในสมุนไพรพรมมิ พบว่าปริมาณสารส าคัญนี้
มีระดับสูงที่สุดในพรมมิที่ปลูกในฤดูฝน และพบสารส าคัญนี้ในส่วนยอด มากกว่าส่วนต้น และราก นอกจากนี้
พบว่าสมุนไพรพรมมิที่มีอายุ 1-4 เดือนมีปริมาณสารส าคัญ saponin ไม่แตกต่างกัน (Phrompittayarat et 
al., 2011) นอกจากนี้ Youn et al., (2019) พบว่าใบโสมฮวางชิลที่เก็บในเดือนพฤษภาคมท่ีเป็นช่วงฤดูใบไม้
ผลิจะมีปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระสูงกว่าที่เก็บในฤดูอ่ืน 

วิธีการอบแห้งของพืชสมุนไพรก่อนการสกัดมีผลต่อฤทธิ์ทางชีวภาพและปริมาณสารของสารสกัดที่ได้ 
เช่น การศึกษาในสมุนไพรผลปอกะปิด (ชมพูนุช อุทัยรัตน์ และคณะ, 2560) ใบของพืขตระกูลขิงข่า ได้แก่ 
Alpinia zerumbet, Etlingera elatior, Curcuma longa และ Kaempferia galangal (Chan et al., 
2009) ใบโรสแมรี่ (Rosmarinus officinalis) ใบ mothewort (Leonurus cardiac) ใบมื้นท์ (Mentha 
piperita) (Yi and Wetzstein, 2011) และใบ Musa acuminta (Sagrin and Chong et al., 2013) เป็น
ต้น นอกจากนี้ Rhaman et al. (2018) รายงานว่าวิธีการท าแห้งเปลือกส้มโอที่เหมาะสมที่ยังคงให้สารต้าน
อนุมูลอิสระและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระที่สูงคือการอบห้งด้วยตู้อบลมร้อนที่ 50 และ 60 องศสเซลเซียส เมื่อ
เปรียบเทียบกับการท าแห้งด้วยวิธี freeze drying 
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บทท่ี 3 

วิธีการทดลอง 

 

3.1 การเพาะปลูกเร่วหอม 

เตรียมเร่วหอมโดยการเพาะช าหน่อจากต้นกล้าเร่วหอมที่มีอายุ 1 ปี ไว้ที่โรงเพาะช าภายใน 
โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด (มูลนิธิชัยพัฒนา)  ต าบลตกพรม  อ าเภอขลุง  จังหวัดจันทบุรี เพ่ือท า
การปลูกเร่วหอมจ านวนแปลงละ 15 กอ ตามวิธีการปลูกแบบดั้งเดิมหลังจากท่ีมีการเก็บเกี่ยวผลผลิตเหง้าเร่ว
หอม เกษตรกรจะทิ้งเร่วหอมไว้ประมาณกอละ 2-3 ต้นเพ่ือใช้เป็นต้นพันธุ์ต่อไป แปลงทดลองมีรายละเอียด
ดังนี้ 

1. แปลงที่มีค่าเข้มแสงประมาณ 700-800 lux ได้แก่  
     1.1 แปลงป่าปลูก   
     1.2 แปลงปาล์ม  
     1.3 แปลงเงาะ  
2. แปลงที่มีค่าความเข้มแสงประมาณ 3000-4000 lux ได้แก่ 
     2.1 แปลงมังคุด  
     2.2 แปลงลองกอง  
โดยจะท าการขุดหลุมปลูกเร่วหอม ขนาดหลุมปลูก 50 X 50 X 50 เซนติเมตร ระยะห่าง 

ระหว่างต้น 2 เมตร ระยะห่างระหว่างแถว ขึ้นอยู่กับระยะห่างแถวของพืชปลูก ปลูกเร่วหอมโดยกลบดินกลับ
ลงหลุม วางเร่วหอมให้ดินที่ปากถุงอยู่ระดับเดียวกับปากหลุม แล้วกลบดินหลวม ๆ ท าการเก็บข้อมูลของเร่ว
หอมหลังปลูกได้ 6 เดือน โดยเก็บข้อมูล 4 เดือนต่อ 1 ครั้ง จนครบอายุ 10 เดือน ท าการเก็บข้อมูลด้านการ
เจริญเติบโต การแตกหน่อ ความสูง จ านวนใบ และวิเคราะห์ปริมาณสารส าคัญจากเหง้าเร่วหอมที่สุ่มเก็บ
ตัวอย่าง เป็นจ านวน ๆ เวลาละ 3 กอ 
 

3.2 การเตรียมส่วนสกัดจากเหง้าเร่วหอม 

 น าเหง้ามาล้างด้วยน้ าประปาแล้วหั่ นให้เป็นชิ้นเล็กๆ ก่อนน าไปอบให้แห้งที่ อุณหภูมิ 50  °C 
จนกระทั่งแห้ง ก่อนน าใบแห้งมาบดให้ละเอียดด้วยเครื่องปั่น และเก็บไว้ที่อุณหภูมิ -20 °C จนกว่าจะทดสอบ 
วิธีวิเคราะห์ท าโดยน าส่วนล าต้นใต้ดินที่บดละเอียด (รูปที่ 3.1) แช่ในสารละลายเอทานอล 95 % แช่เป็นเวลา 
1 วัน  พร้อมเขย่าอย่างน้อย 6 ชั่วโมง หลังจากนั้นกรองส่วนสกัดด้วยกระดาษกรอง Whatman เบอร์ 1 น า
ผงของเหง้าเร่วหอมมาสกัดซ้ าด้วยเอทานอลซ้ าอีก 1 ครั้ง น าส่วนสกัดที่ได้ทั้งหมดมาระเหยเอทานอลออก
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ด้วยเครื่องระเหยสุญญากาศแบบหมุนและท าให้แห้งด้วยเครื่องระเหยแห้งแบบแช่เยือกแข็ง ชั่งน้ าหนักสารที่
ได้ ก่อนเก็บท่ีอุณหภูมิ -20 องศาเซลเซียส ค านวณร้อยละผลผลิตที่ได้ (% yield) 
 

 
 

รูปที่ 3.1 เหง้าเร่วหอมหั่นละเอียด 
 

3.3 การทดสอบสารส าคัญต่อการผลิตไนตริกออกไซด์
เพ่ือเป็นการยืนยันฤทธิ์ของสารส าคัญท่ีได้ จึงทดสอบฤทธิ์ต้านการอักเสบของส่วนสกัดที่เตรียมได้ 

ในข้อ 3.2 ในเซลล์แมคโครฟาจ RAW 264.7 ที่ถูกกระตุ้นให้เกิดการอักเสบโดย LPS  และวิเคราะห์ปริมาณ
ไนไตรท์ตามวิธีที่รายานโดย Srisook et al., (2017) โดยมีวิธีการโดยย่อดังนี้ ท าการกระจายเซลล์ลงในจาน
เพาะเลี้ยงแบบ 24 หลุม จ านวน 1.5 × 105 เซลล์ต่อหลุมแล้วบ่มเซลล์ไว้ที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส ให้
เซลล์สัมผัสกับอาหารเลี้ยงเซลล์ที่มีสารทดสอบ พร้อมทั้ง LPS และเลี้ยงเซลล์ในตู้อบ 37 องศาเซลเซียส เป็น
ระยะเวลา 24 ชั่วโมง เมื่อครบเวลาที่ก าหนดดูดอาหารเลี้ยงเซลล์ใส่ในหลอดทดลองขนาด 1.5 ml และน า

อาหารเลี้ยงเซลล์นี้จ านวน 100 l ผสมกับสารละลาย Griess  [0.1% N-(1-naphtyl)-ethylenediamine 

and 1% sulfanilamide in 5 % phosphoric acid] จ านวน 100 l จากนั้นตั้งทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้อง นาน 
10 นาที แล้วน าไปวัดค่าการดูดกลืนแสงที่ 546 นาโนเมตร และค านวณความเข้มข้นของไนไตรท์ในอาหาร
เลี้ยงเซลล์ได้จากกราฟมาตราฐานที่สร้างจากโซเดียมไนไตรท์ (NaNO2) ที่ความเข้มข้น 0-50 ไมโครโมลาร์ 



16 
 

(Srisook et al., 2015) การทดสอบใช้ aminoguanidine ที่เป็นตัวยับยั้งเอนไซม์ iNOS เป็นสารควบคุม
แบบบวก 

 ค านวณ % การผลิตและการยับยั้งการผลิตไนตริกออกไซด์ของส่วนสกัดเอทานอลในสาหร่ายแต่ 
ละชนิดดังนี้  

เปอร์เซ็นต์การผลิตไนตริกออกไซด์    =    ความเข้มข้นไนไตรท์ของเซลล์ทดสอบ   × 100 
            ความเข้มข้นไนไตรท์ของเซลล์ที่ถูกกระตุ้นด้วย LPS 

 
เปอร์เซ็นต์การยับยั้งการผลิตไนตริกออกไซด์ = ( 100 – เปอร์เซ็นต์การผลิตไนตริกออกไซด์ ) 

 

3.4 การทดสอบความมีชีวิตรอดโดยวิธี MTT assay  
 ท าการกระจายเซลล์ลงในจานเพาะเลี้ยงแบบ 24 หลุม จ านวน 1.5 × 105 เซลล์ต่อหลุมแล้วบ่มเซลล์
ไว้ที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส ในตู้อบแบบใช้คาร์บอนไดออกไซด์ นาน 24 ชั่วโมง ดูดอาหารเลี้ยงเซลล์เก่า
ทิ้ง เติมอาหารเลี้ยงเซลล์ที่มีสารส่วนสกัดเอทานอลของเหง้าเร่วหอม ที่ความเข้มข้นต่างๆ ที่มี LPS น าไปบ่ม
ในตู้อบแบบใช้คาร์บอนไดออกไซด์ที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส นาน 24 ชั่วโมง เมื่อครบเวลาดูดอาหารเลี้ยง
เซลล์ทิ้ง เติมอาหารเลี้ยงเซลล์ที่มีสารละลาย MTT ที่ความเข้มข้น 0.1 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร ปริมาตรหลุมละ 
500 ไมโครลิตร บ่มต่อในตู้อบแบบใช้คาร์บอนไดออกไซด์ ที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 2 ชั่วโมง 
โดย MTT เป็นสารสีเหลืองละลายน้ าได้ และถูกรีดิวซ์โดยการท างานของเอนไซม์ซักซิเนสดีไฮโดรจีเนส 
(succinate dehydrogenase) ในไมโทคอนเดรียของเซลล์ที่มีชีวิต ได้เป็นผลึกฟอร์มาแซน (formazan)  สี
ม่วงน้ าเงินที่ไม่ละลายน้ าและค้างอยู่ในเซลล์ ปริมาณของสารฟอร์มาแซนที่เกิดขึ้นเป็นสัดส่วนโดยตรงกับ
ปริมาณเซลล์ที่มีชีวิต  เมื่อครบเวลาดูดอาหารเลี้ยงเซลล์เก่าทิ้งท าการละลายผลึกฟอร์มาแซนด้วยไดเมทิล
ซัลฟอกไซด์ (DMSO) หลุมละ 500 ไมโครลิตร บ่มต่อในที่มืดเป็นเวลา 5 นาที จะได้สารละลายสีม่วงน้ าเงิน
ดูดสารขวนลอยเซลล์แต่ละหลุมปริมาตร 200 ไมโครลิตร   ใส่ในไมโครเพลทแบบ 96 หลุมและน าไปวัดค่า
การดูดกลืนแสงที่ 550 นาโนเมตร ด้วยเครื่องวัดค่าการดูดกลืนแสงแบบไมโครเพลท ค านวณค่าความมีชีวิต
รอดของเซลล์ในเชิงสัมพัทธ์ เทียบกับสภาวะของเซลล์ควบคุมท่ีไม่ได้สัมผัสกับสารทดสอบจากสูตรดังต่อไปนี้ 

เปอร์เซ็นต์ความมีชีวิตรอดของเซลล์ =   ค่าการดูดกลืนแสงของเซลล์ทดสอบ × 100 
      ค่าการดูดกลืนแสงของหลุมเซลล์ควบคุม 
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3.5 การวิเคราะห์สารส าคัญต่อการผลิตไนตริกออกไซด ์
 น าส่วนสกัดที่ได้มาวิเคราะห์สารส าคัญโดยเทคนิค NMR และวิเคราะห์ปริมาณสาร MCC ด้วย
เทคนิคโครมาโตรกราฟีของเหลวสมรรถนะสูง (HPLC) ดังสภาวะที่พัฒนาโดยกลุ่มวิจัยของเรา มีรายละเอียด
ต่อไปนี้ เครื่อง HPLC : model Agilent 1260, คอลัมน์: C18 (5µ x 250 mm x 4.6 mm, 100A), mobie 
phase: MeOH : water (70:30), Flow rate: 1 ml/min, Injection volume: 20 µl, Detector: DAD 

190-400 nm ( = 310 nm), running time 30 นาที (กล่าวขวัญ ศรีสุข และคณะ, ข้อมูลยังไม่ตีพิมพ์
เผยแพร่) 
 

3.6 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพชาเร่วหอม 
น าเหง้าเร่วหอมอายุประมาณ 1 ปี มาล้างให้สะอาด หั่นเป็นชิ้นเล็กตามต้องการให้มีขนาดเท่ากัน  

แล้วท าให้แห้งด้วยวิธีต่างๆ คือ  
1. อบแห้งที่อุณหภูมิที่ต่างกัน 50 องศาเซลเซียสด้วยตู้อบลมร้อนจนน้ าหนักคงที่ 
2. ท าให้แห้งด้วยแสงอาทิตย์ จนน้ าหนักคงที่ 
3. ท าให้แห้งในที่ร่ม จนน้ าหนักคงท่ี 

น าเร่วที่แห้งมาบดให้ละเอียด และสกัดด้วยสารละลายเอทานอล 95 % หลังจากนั้นกรองส่วนสกัดด้วย
กระดาษกรอง Whatman เบอร์ 1 น าส่วนสกัดที่ได้ทั้งหมดมาระเหยเอทานอลออกด้วยเครื่องระเหย
สุญญากาศแบบหมุนและท าให้แห้งด้วยเครื่องระเหยแห้งแบบแช่เยือกแข็ง ชั่งน้ าหนักสารที่ได้ ก่อนเก็บที่
อุณหภูมิ -20 องศาเซลเซียส ค านวณร้อยละผลผลิตที่ได้ (% yield) 

 น าสารละลายที่สกัดได้ท าให้แห้งในสุญญากาศ น าสารสกัดหยาบที่ได้วิเคราะห์ปริมาณสารส าคัญ
ด้วยเทคนิคโครมาโตรกราฟีของเหลวสมรรถนะสูง ทดสอบฤทธ์ต้านการอักเสบของสารสกัดต่อการผลิตไน  
ตริกออกไซดใ์นเซลล์แมคโครฟาจ RAW 264.7 ที่ถูกกระตุ้นให้เกิดการอักเสบโดย LPS เช่นเดียวในกิจกรรมที่ 
3.3 และ 3.4 และทดสอบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ โดยทดสอบการก าจัดอนุมูล DPPH ความสามารถในการ
รีดิวซ์ และปริมาณสารประกอบฟินอลิกรวม ตามวิธีที่รายงานโดย Srisook et al. (2012) 

  

3.7 การวิเคราะห์ค่าทางสถิต ิ
 ผลการทดลองที่แสดงเป็นค่าเฉลี่ย ± ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของผลการทดลองอย่างน้อย 3 ครั้งที่

เป็นอิสระต่อกัน แต่ละครั้งท า 3 ซ้ า และวิเคราะห์ความแตกต่างของแต่ละกลุ่มทดลองด้วย Factorial 
experiment การวิเคระห์ความแปรปรวน (Analysis of Variance) ด้วย ANOVA และค่าเฉลี่ยจากข้อมูลที่
ได้จากกลุ่มตัวอย่างหลายกลุ่มป็นการเปรียบเทียบความแตกต่างต้งแต่ 3 กลุ่มขึ้นไปวิเคราะห์ด้วยวิธี Tukey’s 
studentized rang test ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 (P<0.05) โดยใช้โปรแกรม Minitab เวอร์ชั่น 19 
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บทท่ี 4 

ผลการทดลองและอภปิรายผลการทดลอง 
 

4.1 การวิเคราะห์การเจริญเติบโตของเร่วหอมทีป่ลูกในสภาวะต่างๆ 

น าต้นกล้าเร่วหอม และปลูกในแปลงทดลอง จ านวน 5 แปลงซึ่งแต่ละแปลงมีการปลูกพืช 
ชนิดต่าง ๆ ดังนี้  1)แปลงเงาะ  2) แปลงปาล์ม  3) แปลงป่าปลูก 4) แปลงมังคุด  และ5) แปลงลองกอง ดัง
แสดงในรูปที่ 4.1-4.5 
 

 
 

รูปที่ 4.1 เร่วหอมอายุ 3 เดือนที่ปลูกในแปลงเงาะ 
 

 
 

รูปที่ 4.2 เร่วหอมอายุ 3 เดือนที่ปลูกในแปลงปาล์ม 
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รูปที่ 4.3 เร่วหอมอายุ 3 เดือนที่ปลูกในแปลงป่าปลูก 
 
 

 
 

รูปที่ 4.4 เร่วหอมอายุ 3 เดือนที่ปลูกในแปลงมังคุด 
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รูปที่ 4.5 เร่วหอมอายุ 3 เดือนที่ปลูกในแปลงลองกอง 
 
เมื่อปลูกเร่วหอมได้ 6 เดือน (รูปที่ 4.6-4.10) ท าการเก็บข้อมูลด้านการเจริญเติบโต การแตกหน่อ  

ความสูง จ านวนใบ ของเร่วหอมทุกกอ พบว่าเร่วหอมมีการแตกหน่อมากขึ้นในเกือบทุกแปลงการทดลอง 
ยกเว้นในแปลงป่าปลูกที่มีการแตกหน่อต่ าที่สุด นอกจากนี้ท าการสุ่มเก็บเหง้าเร่วหอมตัวอย่างจากแปลงปลูก 
เป็นจ านวนแปลงละ 3 กอ และสกัดสารส าหรับวิเคราะห์ปริมาณสารส าคัญจากเหง้าเร่วหอมที่สุ่มเก็บตัวอย่าง
ต่อไป 
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(A) 
 

 
 

(B) 
 

 
 

รูปที่ 4.6 เร่วหอมอายุ 6 เดือน (A) ขณะที่ปลูกในแปลงเงาะ (B) เหง้าเร่วหอม 
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(A) 
 

 
 

(B) 

 
 

รูปที่ 4.7 เร่วหอมอายุ 6 เดือน (A) ขณะที่ปลูกในแปลงปาล์ม (B) เหง้าเร่วหอม 
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(A) 
 

 
 

 (B) 
 

 
 

รูปที่ 4.8 เร่วหอมอายุ 6 เดือน (A) ขณะที่ปลูกในแปลงป่าปลูก (B) เหง้าเร่วหอม 
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(A) 
 

 
 

 (B) 
 

 
 

รูปที่ 4.9 เร่วหอมอายุ 6 เดือน (A) ขณะที่ปลูกในแปลงมังคุด (B) เหง้าเร่วหอม 
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(A) 

 
 

(B) 
 

 
 

รูปที่ 4.10 เร่วหอมอายุ 6 เดือน (A) ขณะที่ปลูกในแปลงลองกอง (B) เหง้าเร่วหอม 
 

เมื่อปลูกเร่วหอมได้ 10 เดือน (รูปที่ 4.11-4.15) ท าการเก็บข้อมูลด้านการเจริญเติบโต การแตกหน่อ  
ความสูง จ านวนใบ ของเร่วหอมทุกกอ ข้อมูลการเจริญเติบโตของเร่วหอมในแปลงทดลองต่างๆ ที่เวลา 6 
และ 10 เดือน แสดงในตารางที่ 4-1 พบว่าเร่วหอมมีการแตกหน่อมากขึ้นในทุกแปลงการทดลอง โดยใน
แปลงเงาะมีการแตกหน่อที่มากที่สุด ตามด้วยแปลงมังคุด ในขณะที่แปลงป่าปลูกมีการแตกหน่อต่ าที่สุด 
นอกจากนี้ท าการสุ่มเก็บเหง้าเร่วหอมตัวอย่างจากแปลงปลูก เป็นจ านวนแปลงละ 3 กอ โดยน าพืชมาแยก
ส่วนเป็นเหง้า และน าไปสกัดสารส าหรับวิเคราะห์ปริมาณสารส าคัญจากเหง้าเร่วหอมที่สุ่มเก็บตัวอย่างต่อไป 
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รูปที่ 4.11 เร่วหอมอายุ 10 เดือน ขณะที่ปลูกในแปลงเงาะ  
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รูปที่ 4.12 เร่วหอมอายุ 10 เดือน ขณะที่ปลูกในแปลงปาล์ม  
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รูปที่ 4.13 เร่วหอมอายุ 10 เดือน ขณะที่ปลูกในแปลงป่าปลูก  
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รูปที่ 4.14 เร่วหอมอายุ 10 เดือน ขณะที่ปลูกในแปลงมังคุด  
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รูปที่ 4.15 เร่วหอมอายุ 10 เดือน ขณะที่ปลูกในแปลงลองกอง  
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ตารางที ่4-1 ข้อมูลการเจริญเติบโตของเร่วหอมในแปลงทดลองต่างๆ ที่เวลา 6 และ 10 เดือน *  
 

แปลงทดลอง จ านวน
การแตก

หน่อ 

เส้นผ่าน
ศูนย์กลาง
ของหน่อ
(ซม.) 

ความสูง 
(ซม.) 

จ านวนใบ ขนาดของใบ (ซม.) 

กว้าง ยาว 

6 เดือน 
แปลงเงาะ 3.87 1.40 76.16 8.04 8.68 38.64 
แปลงปาล์ม 1.23 1.17 57.47 5.42 7.67 34.79 
แปลงป่าปลูก** 0 - - - - - 
แปลงมังคุด 2.27 1.70 64.40 6.33 11.31 35.02 
แปลงลองกอง 1.67 1.46 80.68 7.44 7.84 35.40 
10 เดือน 
แปลงเงาะ 8.18 1.75 97.19 9.65 9.26 37.54 
แปลงปาล์ม 2.42 1.43 79.90 8.52 11.04 32.70 
แปลงป่าปลูก 1.56 1.70 68.50 7.17 8.13 32.67 
แปลงมังคุด 7.83 1.49 71.13 8.11 8.34 33.34 
แปลงลองกอง 4.4 1.59 81.74 8.18 8.97 33.52 

* แสดงข้อมูลการทดลองในรูปค่าเฉลี่ยของเร่มทั้ง 15 กอ/แปลงทดลอง 
** ไม่มีการแตกหน่อ จึงไม่สามารถเก็บข้อมูลการเจริญได้ 

 

น าผงเร่วหอมมาท าการสกัดด้วยเอทานอล และระเหยเอทานอลออกด้วยเครื่องระเหยสุญญากาศ 
แบบหมุนและเครื่องระเหยแห้งแบบแช่เยือกแข็ง และชั่งน้ าหนัก ตารางที่ 4-2 แสดงน้ าหนักสารสกัดและร้อย
ละโดยน้ าหนักท่ีสกัดด้วยเอทานอล 95% ของส่วนของเหง้าของเร่วหอมในช่วงเวลาต่างๆ พบว่าร้อยละโดย
น้ าหนักของส่วนสกัดจากตัวอย่างเร่วหอมที่เก็บท่ีช่วงเวลา 10 เดือน มีค่าสูงกว่าน้ าหนักของส่วนสกัดจาก
ตัวอย่างเร่วหอมที่เก็บที่ช่วงเวลา 6 เดือน จากนั้นน าส่วนสกัดจากเหง้าเร่วหอมทั้งหมดไปวิเคราะห์ NMR ดัง
แสดงในภาคผนวก  
 

 



32 
 

ตารางที่ 4-2 น้ าหนักส่วนสกัดและร้อยละโดยน้ าหนักที่สกัดด้วยเอทานอล 95% ของเหง้าของเร่วหอมใน
ช่วงเวลาต่างๆ  

 

แปลง
ทดลอง 

ค่าเฉลี่ย 
ร้อยละโดยน้ าหนักที่เวลา 6 เดือน 

ค่าเฉลี่ย 
ร้อยละโดยน้ าหนักที่เวลา 10 เดือน 

 
แปลงเงาะ 

 

 
3.61a±0.81 

 
4.99ab±1.30 

 
แปลงปาล์ม 

 

 
3.98a±0.86 

 
5.97b±0.70 

 
แปลงป่า

ปลูก 

 
4.85a±2.09 

 
9.58a±2.81 

 
แปลงมังคุด 

 

 
5.09a±1.36 

 
4.77b±0.09 

 
แปลง

ลองกอง 
 

 
3.45a±0.65 

 
5.74ab±0.75 

 

หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงเป็นค่าเฉลี่ย ± ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของการทดลอง 3 ครั้ง ซึ่งเป็นอิสระต่อกัน แต่
ละการทดลองท า 3 ซ้ า ตัวอักษร a,b, แสดงถึงความแตกต่างของค่าเฉลี่ยระหว่างกลุ่มการทดลองอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ (p<.05)   
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4.2 ผลของส่วนสกัดของสเหง้าเร่วหอมต่อการยับยั้งการผลิตไนตริกออกไซด์ 
 น าสารสกัดเอทานอลของเหง้าเร่วหอมที่เก็บจากแปลงต่างๆ มาทดสอบฤทธิ์ต้านอักเสบของสารใน
เซลล์แมคโครฟาจ RAW 264.7 ที่ถูกกระตุ้นให้เกิดการอักเสบโดย LPS โดยศึกษาการยับยั้งการผลิตไนตริก 
ออกไซด์ในเซลล์แมคโครฟาจ ดังแสดงในตารางที่ 4-3 และ 4-4 
 นอกจากนี้ยังน าสารสกัดเอทานอลของเหง้าเร่วหอม มาทดสอบผลต่อความมีชีวิตรอดของเซลล์แมค
โครฟาจ RAW 264.7 ดังแสดงในตารางที่ 4-5  

จากการทดสอบพบว่าส่วนสกัดจากเร่วหอมอายุ 6 เดือน ที่เก็บจากแปลงลองกองและแปลงเงาะท า
ให้ปริมาณการผลิตไนตริกออกไซด์ลดลงประมาณ 50% (ที่ความเข้มข้น 50 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร) มีการ
ลดลงของเซลล์ที่มีชีวิตรอดเหลือเพียง 60 % ดังนั้นการลดลงของไนตริกออกไซด์นี้อาจเป็นผลมาจากการที่
สารสกัดเป็นพิษต่อเซลล์และท าให้เซลล์ตายจึงท าให้การผลิตไนตริกออกไซด์ลดลง ในขณะทีส่่วนสกัดจากเร่ว
หอมอายุ 6 เดือน ที่เก็บจากแปลงมังคุด ที่ความเข้มข้น 50 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร สามารถยับยั้งการผลิต  
ไนตริกออกไซด์ได้ประมาณ 25 % โดยที่เซลล์มีชีวิตรอดประมาณ 90% ในขณะที่ส่วนสกัดจากเร่วหอมอายุ 
10 เดือน พบว่าส่วนสกัดจากเร่วหอม ที่เก็บจากแปลงเงาะ แปลงมังคุด และแปลงปาล์ม มีฤทธิ์ใกล้เคียงกัน
โดยเซลล์มีชีวิตรอดมากกว่า 90%  
 
 



34 
 

ตารางที่ 4-3 เปอร์เซ็นต์การผลิตไนตริกออกไซด์และเปอร์เซ็นต์การยับยั้งการผลิตไนตริกออกไซด์ในเซลล์
แมคโครฟาจ RAW 264.7 ที่สัมผัสกับส่วนสกัดเหง้าเร่วหอมช่วงเวลาปลูก 6 เดือน  

 

  สารทดสอบ              
(สารสกัดเหหง้าเร่วหอม) 

เปอร์เซ็นต์การการผลิตไนตริกออกไซด์ 
มี LPS (1ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร) 

เปอร์เซ็นต์การยับยั้งการผลิตไนตริกออก
ไซด์มี LPS (1ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร) 

เซลล์ควบคุม (ไม่มี LPS) 0.61±0.42 - 
เซลล์ควบคุม (มี LPS) 100.00±0.00 0.00±0.00 
แปลงเงาะ (R-6M)             

(25 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร) 73.86±33.58 26.14±33.58 
แปลงเงาะ (R-6M)             

(50 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร) 52.69±43.51 47.31±43.51 
แปลงปาล์ม (P-6M)          

(25 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร) 95.54±6.68 4.46±6.68 
แปลงปาล์ม (P-6M)          

(50 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร) 83.56±18.12 16.44±18.12 
แปลงป่าปลูก (F-6M)                 

(25 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร) 101.35±5.06 (-1.35) ± 5.06 
แปลงป่าปลูก (F-6M)                 

(50 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร) 87.56±13.35 12.44 ± 13.35 
แปลงมังคุด (M-6M)         

(25 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร) 94.19±4.05 5.81±4.05 
แปลงมังคุด (M-6M)         

(50 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร) 75.37±12.18 24.63±12.18 
แปลงลองกอง (L-6M)       

(25 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร) 70.23±44.69 29.77±44.69 
แปลงลองกอง (L-6M)       

(50 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร) 49.25±44.08 50.75±44.08 
AG (50 ไมโครโมลาร์) 58.10±2.12 41.90±1.94 

หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงเป็นค่าเฉลี่ย ± ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (n=3)  AG = aminoguanidine 
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ตารางที่ 4-4 เปอร์เซ็นต์การผลิตไนตริกออกไซด์และเปอร์เซ็นต์การยับยั้งการผลิตไนตริกออกไซด์ในเซลล์
แมคโครฟาจ RAW 264.7 ที่สัมผัสกับส่วนสกัดเหหง้าเร่วหอมช่วงเวลาปลูก 10 เดือน  
 

  สารทดสอบ              
(สารสกัดเหหง้าเร่วหอม) 

เปอร์เซ็นต์การการผลิตไนตริกออกไซด์ 
มี LPS (1ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร) 

เปอร์เซ็นต์การยับยั้งการผลิตไนตริกออก
ไซด์มี LPS (1ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร) 

เซลล์ควบคุม (ไม่มี LPS) 0.56±0.36 - 
เซลล์ควบคุม (มี LPS) 100.00±0.00 0.00±0.00 
แปลงเงาะ (R-10M)             

(25 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร) 91.45±2.37 8.55±2.37 
แปลงเงาะ (R-10M)             

(50 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร) 74.16±9.83 25.84±9.83 
แปลงปาล์ม (P-10M)          

(25 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร) 95.05±3.52 4.95±3.52 
แปลงปาล์ม (P-10M)          

(50 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร) 77.95±9.37 22.05±9.37 
แปลงป่าปลูก (F-10M)                 

(25 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร) 92.68±2.00 7.32±2.00 
แปลงป่าปลูก (F-10M)                 

(50 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร) 83.76±4.70 16.24±4.70 
แปลงมังคุด (M-10M)         

(25 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร) 91.60±3.33 8.40±3.33 
แปลงมังคุด (M-10M)         

(50 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร) 74.05±7.18 25.95±7.18 
แปลงลองกอง (L-10M)       

(25 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร) 96.22±1.00 3.78±1.00 
แปลงลองกอง (L-10M)       

(50 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร) 92.80±2.10 7.20±2.10 
AG (50 ไมโครโมลาร์) 55.99±4.09 44.01±4.09 

หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงเป็นค่าเฉลี่ย ± ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (n=3)  AG = aminoguanidine 
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ตารางที่ 4-5 เปอร์เซ็นต์ความมีชีวิตรอดของเซลล์แมคโครฟาจ RAW 264.7 ที่สัมผัสกับส่วนสกัดเหง้าเร่ว
หอมช่วงเวลาปลูก 6 และ 10 เดือน  

  สารทดสอบ              
(สารสกัดเหหง้าเร่วหอม) เปอร์เซ็นต์ความมีชีวิตรอดที่มี LPS 

6 เดือน 10 เดือน 
เซลล์ควบคุม (ไม่มี LPS) 100.00±0.00 100.00±0.00 
เซลล์ควบคุม (มี LPS) 84.10±3.36 89.77±0.70 
แปลงเงาะ (R-6M)             

(25 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร) 85.60±19.47 99.49±2.54 
แปลงเงาะ (R-6M)             

(50 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร) 68.38±51.19 101.17±1.25 
แปลงปาล์ม (P-6M)          

(25 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร) 86.53±9.20 98.25±2.20 
แปลงปาล์ม (P-6M)          

(50 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร) 81.93±12.88 101.60±1.18 
แปลงป่าปลูก (F-6M)                 

(25 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร) 107.90±2.58 96.64±1.19 
แปลงป่าปลูก (F-6M)                 

(50 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร) 115.03±2.02 100.57±0.75 
แปลงมังคุด (M-6M)         

(25 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร) 90.47±11.87 100.07±1.01 
แปลงมังคุด (M-6M)         

(50 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร) 88.20±12.12 103.07±0.65 
แปลงลองกอง (L-6M)       

(25 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร) 83.01±26.49 101.24±2.57 
แปลงลองกอง (L-6M)       

(50 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร) 67.94±52.72 98.04±4.36 
AG (50 ไมโครโมลาร์) 91.43±3.22 82.79±2.23 

หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงเป็นค่าเฉลี่ย ± ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (n=3) AG = aminoguanidine 
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4.3 ปริมาณสาร 4-methoxycinnamyl p-coumarate (MCC) ในส่วนสกัดเหง้าเร่วหอม 
 การศึกษาปริมาณสาร MCC ซึ่งเป็นสารที่พบในเหง้าเร่วหอมและมีการรายงานว่าเป็นสารที่แสดง
ฤทธิ์ต้านอักเสบโดยการยับยั้งการผลิตไนตริกออกไซด์ในเซลล์แมคโครฟาจ RAW264.7 ที่เหนี่ยวน าด้วย LPS 
(Srisook et al., 2017; Mankhong et al., 2017; Mankhong et al., 2019) ในการศึกษานี้พบว่าเหง้าเร่ว
หอมที่เก็บจากแปลงทดลองแต่ละแปลงในช่วงเวลา 6 เดือน และ 10 เดือน มีปริมาณสาร MCC ที่ไม่แตกต่าง
กัน (ตารางที่ 4-6) แต่เมื่อเปรียบเทียบระหว่างแปลงปลูกพบว่า ปริมาณสาร MCC ที่พบในร่วที่ปลูกในแปลง
มังคุด ปาล์ม และป่าปลูกมีปริมาณสูงกว่าในแปลงเงาะและแปลงลองกอง ดังแสดงในรูปที่ 4.16  
  
ตารางที่ 4-6 ปริมาณ MCC ในส่วนสกัดเอทานอลของเหง้าเร่วหอมช่วงเวลาปลูก 6 และ 10 เดือน 
 

 
ส่วนสกัดจากเร่วหอม 

ในแปลงทดลอง 

ปริมาณ MCC ในส่วนสกัดเอทานอลของเหง้าเร่วหอม 
 (มิลลิกรัมต่อกรัมของส่วนสกัด) 

อายุ 6 เดือน 
 

อายุ 10 เดือน 

แปลงเงาะ  2.96±2.4 9.73±2.6 

แปลงปาล์ม  10.63±5.4 9.34±2.4 

แปลงป่าปลูก 10.05±2.3 6.28±1.1 

แปลงมังคุด  
8.99±1.5 11.09±4.3 

แปลงลองกอง  3.25±2.8 4.78±0.9 
 

ปริมาณสาร MCC ที่พบในเหง้าเร่วหอมพบว่ามีความสัมพันธ์ที่สูงกับฤทธิ์ในการยับยั้งการผลิตไนตริก 
ออกไซด์ในเร่วหอมจากแปลงมังคุด ปาล์มและป่าปลูก นั่นคือ ปริมาณสาร MCC สูงท าให้มีฤทธิ์ต้านการ
อักเสบสูงตามไปด้วย ในแปลงพืชที่มีการน าเร่วหอมไปปลูกแซมนั้นมีปริมาณความเข้มแสงหรือร่มเงาไม่
เท่ากัน แปลงปาล์ม เงาะ และป่าปลูก จะมีร่มเงามากหรือมีความเข้มแสงน้อยนั้นเอง พบว่ามีปริมาณของสาร 
MCC ที่ค่อนข้างสูงกว่าพืชในกลุ่มที่มีร่มเงาน้อยกว่า ผลการทดลองที่ได้สอดคล้องกับการศึกษาในพืชชนิดอ่ืน 
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เช่น กระชายด า และพรมมิ ที่พบว่าปริมารสารส าคัญที่พืชผลิตขึ้น จะขึ้นอยู่กับปริมาณร่มเงาที่ปลูกพืช 
(บังอร ศรีพานิชกุลชัย, 2557; (Phrompittayarat et al., 2011) เมื่อเปรียบเทียบในแง่ของอายุของเร่วหอม
ที่ตรวจสอบพบว่าปริมาณสาร MCC ในเร่วหอมอายุ 6 และ 10 เดือนไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
อย่างไรก็ตามควรมีการติดตามปริมาณสาร MCC ในเร่วหอมที่มีอายุมากกว่า 10 เดือนต่อไป 
 

 
 

รปูที่ 4.16 ปริมาณ MCC ในส่วนสกัดจากเหง้าเร่วหอมในช่วง 6 เดือน และ 10 เดือน 
ตัวอักษร A และ B แสดงถึงความแตกต่างของค่าเฉลี่ยระหว่างกลุ่มทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  

ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 
 

4.4 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพชาเร่วหอม 
ในการศึกษานี้ได้ท าการพัฒนาชาสมุนไพรจากเหง้าและใบของเร่วหอม เนื่องจากพืชในวงศ์นี้มี

รายงานการน าส่วนของใบและเหง้าไปท าชาสมุนไพร (Chan et al., 2009) โดยทดสอบหาสภาวะที่เหมาะสม
ในการท าแห้งชาเร่วหอม จากเหง้าและใบของเร่วหอม โดยน าเหง้าและใบเร่วหอมมาล้างให้สะอาด หั่นเป็น
ชิ้นเล็กในขนาดเท่าๆ กัน แล้วท าให้แห้งด้วยวิธีต่างๆ คือ  

1. อบแห้งที่อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียสด้วยตู้อบลมร้อน นาน 12 ชั่วโมง จนน้ าหนักคงท่ี 
2. ท าให้แห้งด้วยลมในร่ม ที่อุณหภูมิเฉลี่ย 28 องศาเซลเซียส นาน 23 ชั่วโมง 30 นาที จนน้ าหนัก

คงท่ี 
3. ท าให้แห้งด้วยแสงแดด ที่อุณหภูมิเฉลี่ย 41 องศาเซลเซียส นาน 20 ชั่วโมง จนน้ าหนักคงที่ 
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เมื่ออบแห้งด้วยวิธีการต่างๆ กัน พบว่าชาที่ได้มีร้อยละโดยน้ าหนักแห้งและร้อยและของการเสียน้ าที่
แตกต่างกัน (ตารางท่ี 4-7) โดยส่วนของเหง้าจะมีร้อยละโดยน้ าหนักแห้งและของการเสียน้ าที่แตกต่างกันที่สูง
กว่าส่วนของใบ นอกจากนี้ชาสมุนไพรเร่วหอมจากเหง้าและใบแสดงในรูปที่ 4.17 และ 4.18 พบว่าสีของชา
จากเหง้าเร่วหอมที่ท าแห้งวิธีต่างๆ ให้สีที่แตกต่างกัน พบว่าสีของชาสมุนไพรเร่วหอมที่อบลมร้อนจะมีสีจาง
ที่สุด แต่เมื่อชงเป็นน้ าชามีกลิ่นหอมของชามากที่สุด ซึ่งเป็นกลิ่นที่เป็นกลิ่นเฉพาะตัวของเหง้าเร่วหอม 
ในขณะที่เหง้าที่ตากในร่มจะให้ชาที่สีเข้มท่ีสุด รองลงมาเป็นชาที่ได้จากการตากแดด ส่วนชาที่ได้จากใบเร่ว
หอม พบว่าสีของชาสมุนไพรเร่วหอมที่อบลมร้อนจะมีสีจางที่สุด ในขณะที่เหง้าที่ตากในร่มจะให้ชาที่สีเข้ม
ที่สุด รองลงมาเป็นชาที่ได้จากการตากแดด เหมือนกับชาที่ได้จากเหง้าเร่วหอม ส่วนน้ าชาที่ได้จะมีกลิ่นและ
รสชาติที่อ่อนกว่าชาจากเหง้าเร่วหอม 
 
ตารางที่ 4-7 ร้อยละโดยน้ าหนักที่สกัดด้วยเอทานอล 95% ของส่วนของเหง้าและใบเร่วหอมที่ท าแห้งด้วยวิธี
ต่างๆ 
 

วิธีการท าแห้ง ร้อยละโดยน้ าหนักของส่วน
สกัด 

ร้อยละของการเสียน้ า 

เหง้าเร่วหอม 
ท าแห้งด้วยตู้อบลมร้อน 11.57 87.73 
ท าแห้งด้วยแสงแดด 9.07 86.85 
ท าแห้งในร่ม 9.51 87.51 
ใบเร่วหอม 
ท าแห้งด้วยตู้อบลมร้อน 3.97 77.43 
ท าแห้งด้วยแสงแดด 2.55 77.13 
ท าแห้งในร่ม 2.11 77.87 
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(A) 

 
 

(B) 

 
 

รูปที่ 4.17 ชาสมุนไพรจากเหง้าเร่วหอมที่อบแห้งด้วยวิธีต่างๆ ที่อยู่รูปแห้ง (A) และรูปน้ าชา (B)  
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(A) 

 
 

(B) 

 
 

รูปที่ 4.18 ชาสมุนไพรจากใบเร่วหอมที่อบแห้งด้วยวิธีต่างๆ ที่อยู่รูปแห้ง (A) และรูปน้ าชา (B)  
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จากนั้นท าการศึกษาฤทธิ์ต้านอักเสบและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระในสารสกัดท่ีได้ จากการทดสอบฤทธิ์
การก าจัดอนุมูล DPPH ของส่วนสกัดจากเหง้าและใบเร่วหอมที่ผ่านการท าแห้ง พบว่า ส่วนสกัดจากเหง้าและ
ใบเร่วหอมที่ผ่านการท าแห้งมีฤทธิ์ในการก าจัดอนุมูล DPPH ในลักษณะที่ขึ้นกับความเข้มข้น คือ เมื่อความ
เข้มข้นของส่วนสกัดจากเหง้าและใบเร่วหอมเพ่ิมข้ึนฤทธิ์การก าจัดอนุมูล DPPH ก็จะเพ่ิมขึ้น ในขณะที่กรด
แกลลิก ซึ่งเป็นตัวควบคุมเชิงบวกมีฤทธิ์การก าจัดอนุมูล DPPH ในลักษณะที่ข้ึนกับความเข้มข้นเช่นกัน โดย
ส่วนสกัดจากเหง้าที่ท าแห้งโดยการอบลมร้อนที่อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส และการตากแดด มีฤทธิ์การ
ก าจัดอนุมูล DPPH สูงที่สุด ซึ่งมีค่า IC50 เท่ากับ 2.08±0.09 และ 1.93±0.10 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร 
รองลงมาคือ เหง้าที่ท าแห้งโดยการตากในร่ม ซึ่งมีค่า IC50 เท่ากับ 2.84±0.12 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร 
ตามล าดับ แต่ในขณะที่ใบที่ท าแห้งโดยการอบลมร้อนที่อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส มีฤทธิ์การก าจัดอนุมูล 
DPPH สูงที่สุด ซึ่งมีค่า IC50 เท่ากับ 2.45±0.08 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร รองลงมาคือ ใบที่ท าแห้งโดยการตาก
แดด และการตากในร่ม ซึ่งมีค่า IC50 เท่ากับ 3.20±0.13 และ 3.52±0.13 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร ตามล าดับ 
(ตารางท่ี 4-8) ใบเร่วหอมที่ท าแห้งด้วยการอบลมร้อนที่อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียสมีฤทธิ์การก าจัดอนุมูล 
DPPH ต่ ากว่าการท าแห้งด้วยการตากแดด ผลการทดลองท่ีได้ในการศึกษานี้สอดคล้องกับการศึกษาของ 
Chan et al. (2009) ในใบของพืชวงศ์ Zingiberaceae จ านวน 5 ชนิดจากประเทศมาเลเซีย และของ 
Orphanides et al. (2013) ในใบ spearmint อย่างไรก็ตามผลการศึกษาในพืชชนิดอื่น เช่น สะระแหน่ 
thyme, mint, sage (Rababah et al., 2015) มีฤทธิ์การก าจัดอนุมูล DPPH ของพืชที่ท าแห้งด้วยการตาก
แดดมีค่าสูงกว่าการท าแห้งด้วยการอบลมร้อน ในขณะที่ผลการศึกษาในพืชบางชนิดพบว่าการท าแห้งทั้งสอง
วิธีนี้ไม่ท าให้ฤทธิ์การก าจัดอนุมูล DPPH แตกต่างกัน เช่น ใบ dandelion (Barimah et al., 2017) ใบ 
Guiera senegalensis (Kankara et al., 2014)  
 ส่วนสกัดเหง้าเร่วหอมที่ท าแห้งด้วยวิธีต่างๆ มีความสามารถในการรีดิวซ์ไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ (ตารางที่ 4-8) ผลการของท าแห้งไม่ท าให้ความสามารถในการรีดิวซ์แตกต่างกัน ในขณะที่
ความสามารถในการรีดิวซ์ของเหง้ามีค่าสูงกว่าความสามารถท่ีพบในใบเร่วหอม 

จากการทดสอบหาปริมาณสารประกอบฟีนอลิกรวมของส่วนสกัดจากเหง้าและใบเร่วหอมที่ผ่านการ
ท าแห้ง พบว่าส่วนสกัดจากเหง้าและใบเร่วหอมมีปริมาณสารประกอบฟีนอลิกรวมอยู่ในช่วง 42.47 ถึง 55.78 
มิลลิกรัมกรดแกลลิกสมมูลต่อกรัมของส่วนสกัด โดยเหง้าที่ท าแห้งโดยการตากแดดมีปริมาณสารประกอบฟี
นอลิกรวมมากท่ีสุด มีค่าเท่ากับ 55.78±0.02 รองลงมาคือ เหง้าที่ท าแห้งโดยการอบลมร้อนที่อุณหภูมิ 50 
องศาเซลเซียส มีค่าเท่ากับ 44.47±0.03 และการตากในร่ม มีค่าเท่ากับ 42.05±0.03 ตามล าดับ แต่ในขณะที่
ใบที่ท าแห้งโดยการอบลมร้อนที่อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส การตากในร่ม และการตากแดดมีปริมาณ
สารประกอบฟีนอลิกรวมไม่แตกต่างกัน (ตารางที่ 4-8) ผลการศึกษาในครั้งนี้พบว่าปริมาณสารประกอบ      
ฟินอลิกรวมของเหง้าเร่วหอมที่อบแห้งด้วยแสงแดดมีค่าสูงกว่าการท าแห้งด้วยการอบลมร้อน ซึ่งให้ผลที่คล้าย
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กับท่ีพบในใบ dandelion (Barimah et al., 2017) ในใบสะระแหน่ thyme, mint, sage (Rababah et 
al., 2015) และในใบ spearmint (Orphanides et al., 2013) แต่ในขณะที่การท าแห้งด้วยการตากแดดใน
พืชบางชนิดจะท าให้ปริมาณสารประกอบฟินอลิกรวมต่ ากว่าการท าแห้งด้วยการอบลมร้อน Chan et al. 
(2009) จากข้อมูลสามารถสรุปได้ว่าการที่การท าแห้งพืชแต่ละชนิดโดยวิธีต่างๆ จะมีผลต่อฤทธิ์ต้านอนุมูล
อิสระ และปริมาณสารประกอบฟินอลิกรวมที่แตกต่างกัน ขึ้นกับ อุณหภูมิและระยะเวลาที่ใช้ในการท าแห้ง 
ชนิดและส่วนของพืชที่น ามาท าแห้ง 

จากผลการทดลองในตารางที่ 4.8 พบว่าปริมาณสารประกอบฟินอลิกรวมในเหง้าและใบของเร่วหอม
มีความสัมพันธ์ที่ดีกับความสามารถในการก าจัดอนุมูล DPPH ของส่วนสกัด ข้อมูลบ่งชีว่าสารหลักท่ีเป็นตัว
ออกฤทธิ์ก าจัดอนุมูล DPPH ของส่วนสกัด คือสารในกลุ่มสารประกอบฟีนอลิก ในขณะที่ความสัมพันธ์ของ
ปริมาณสารประกอบฟินอลิกรวมในเหง้าและใบของเร่วหอมกับความสามารถในการรีดิวซ์มีค่าต่ า แสดงให้
เห็นว่าสารหลักท่ีออกฤทธิ์ในการรีดิวซ์ไม่ใช่สารในกลุ่มสารประกอบฟีนอลิก 
 
ตารางที่ 4-8 ฤทธิ์ในการก าจัดอนุมูล DPPH ความสามารถในการรีดิวซ์ และปริมาณสารประกอบฟินอลิกรวม
ของชาสมุนไพรเร่วหอม 
 

วิธีการท าแห้ง ค่า IC50 ของการก าจัด
อนุมูล DPPH 

(mg/mL) 

ความสามารถในการ
รีดิวซ์ 

(mg GE/g) 

ปริมาณสารประกอบ 
ฟินอลิกรวม 
(mg GE/g) 

เหง้าเร่วหอม 
ท าแห้งด้วยตู้อบลมร้อน 2.08±0.09d 1.889±0.04a 44.47±0.03bc 
ท าแห้งด้วยแสงแดด 1.93±0.10d 1.894±0.03a 55.78±0.02a 
ท าแห้งในร่ม 2.84±0.12b 1.895±0.03a 42.06±0.03c 
ใบเร่วหอม 
ท าแห้งด้วยตู้อบลมร้อน 2.45±0.08c 1.207±0.03b 50.83±0.01ab 
ท าแห้งด้วยแสงแดด 3.20±0.13a 1.332±0.02b 49.17±0.01abc 
ท าแห้งในร่ม 3.52±0.13a 1.482±0.02b 48.57±0.02abc 
กรดแกลลิก 0.0216±0.0033 - - 

 

ตัวอักษร a, b, c และ d แสดงถึงความแตกต่างของค่าเฉลี่ยระหว่างกลุ่มทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  
ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 
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ความมีชีวิตรอดของเซลล์แมคโครฟาจ RAW 264.7 ที่สัมผัสกับส่วนสกัดเอทานอลจากเหง้าและใบ
เร่วหอมที่ความเขม้ข้น 50 µg/mL เป็นเวลา 24 ชัว่โมง พบว่า ส่วนสกัดจากเหง้าและใบเร่วหอมที่ผ่านการท า
แห้งโดยการอบลมร้อนที่อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส การตากในร่ม และการตากแดด ไม่แสดงความเป็นพิษ
ต่อเซลล์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติเมื่อเทียบกับเซลล์ควบคุม เมื่อทดสอบด้วยวิธี MTT assay (รูปที่ 4-19) 
ดังนั้นจึงน าส่วนสกัดท่ีความเข้มข้น 50 µg/mL ไปทดสอบการยับยั้งการผลิตไนตริกออกไซด์ โดยไม่มีพิษต่อ
เซลล์ 
 

 
 
รูปที่ 4.19 การมีชีวิตรอดของเซลล์แมคโครฟาจ RAW 264.7 ที่สัมผัสกับส่วนสกัดจากชาสมุนไพรของเหง้า
และใบเร่วหอม ที่ความเข้มข้น 50 µg/mL ในสภาวะที่เซลล์ถูกเหนี่ยวน าโดย LPS เป็นเวลา 24 ชั่วโมง 
ทดสอบโดยวิธี MTT assay ข้อมูลที่แสดงเป็นค่าเฉลี่ย ± ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของการทดลอง 3 ครั้งที่เป็น
อิสระต่อกัน แต่ละครั้งท า 3 ซ้ า โดยให้ AG = เซลล์ที่สัมผัสกับ aminoguanidine โดยที่ ตัวอักษร a แสดง
ถึงความแตกต่างของค่าเฉลี่ยระหว่างกลุ่มทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 
 

การยับยั้งการผลิตไนตริกออกไซด์ของเซลล์แมคโครฟาจ RAW 264.7 ที่สัมผัสกับส่วนสกัดเอทานอล
จากเหง้าและใบเร่วหอมที่ความเข้มข้น 50 µg/mL เป็นเวลา 24 ชั่วโมง พบว่า aminoguanidine ทีค่วาม
เข้มข้น 50 µM สามารถลดการสร้างไนตริกออกไซด์ได้ 39.24 % เมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุมท่ีสัมผัส LPS 
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เพียงอย่างเดียว และส่วนสกัดจากเหง้าและใบเร่วหอมที่ผ่านการท าแห้งทุกวิธี สามารถลดการผลิตไนตริกออก
ไซด์ได้ โดยส่วนสกัดจากเหง้าเร่วหอมที่ผ่านการท าแห้งโดยการอบลมร้อนที่อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส การ
ตากในร่ม และการตากแดด สามารถลดการผลิตไนตริกออกไซด์ได้ 17.48 %, 71.20 % และ 83.92 % 
ตามล าดับ และใบเร่วหอมที่ผ่านการท าแห้งโดยการอบลมร้อนที่อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส การตากในร่ม 
และการตากแดด สามารถลดการผลิตไนตริกออกไซด์ได้ 65.91 %, 95.58 % และ 95.63 % ตามล าดับ (รูป
ที่ 4.20) 
 

 
 
รูปที่ 4.20 เปอร์เซ็นต์การยับยั้งการผลิตไนตริกออกไซด์ในเซลล์แมคโครฟาจ RAW 264.7 ที่สัมผัสกับส่วน
สกัดจากชาสมุนไพรของเหง้าและใบเร่วหอม ที่ความเข้มข้น 50 µg/mL ในสภาวะที่เซลล์ถูกเหนี่ยวน าโดย 
LPS  เป็นเวลา 24 ชั่วโมง ข้อมูลที่แสดงเป็นค่าเฉลี่ย ± ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของการทดลอง แต่ละครั้ง ท า 
3 ซ้ า โดยให้  AG = เซลล์ที่สัมผัสกับ aminoguanidine โดยที่ ตัวอักษร a, b, c, d และ e แสดงถึงความ
แตกต่างของค่าเฉลี่ยระหว่างกลุ่มทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 
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จากนั้นน าชาเร่วหอมที่ได้มาสกัดด้วยเอทานอลเพ่ือวิเคราะห์ปริมาณสาร MCC ด้วยเทคนิค HPLC 
พบว่าเหง้าเร่วหอมมีปริมาณสาร MCC สูงอยู่ในช่วง 9.15-13.69 มิลลิกรัมต่อกรัมของส่วนสกัด เหง้าเร่วหอม
ที่ท าให้แห้งด้วยการตากในร่มมีปริมาณสาร MCC สูงที่สุด ตามด้วยการท าแห้งด้วยแสงแดดและการท าแห้ง
ด้วยตู้อบลมร้อน ส่วนปริมาณสาร MCC ของใบเร่วหอมที่ท าแห้งด้วยวิธีการต่างๆ ไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ เมื่อเปรียบเทียบปริมาณของสาร MCC ในเหง้าเร่วหอมมีปริมาณที่สูงกว่าที่พบในใบเร่ว
หอม (ตารางที่ 4-9) จากผลการทดลองข้างต้นสามารถสรุปได้ว่าการท าแห้งเหง้าเร่วหอมที่ท าให้มีปริมาณสาร 
MCC และฤทธิ์ต้านอักเสบและต้านอนุมูลอิสระสูง คือ การตากในร่ม และการตากแดด 

 

ตารางที่ 4-9 ปริมาณ MCC ในส่วนสกัดของชาสมุนไพรเหง้าและใบเร่วหอม 

 

วิธีการท าแห้ง ปริมาณ MCC ในส่วนสกัดของชาสมุนไพรเร่วหอม 
(มิลลิกรัมต่อกรัมของส่วนสกัด) 

เหง้าเร่วหอม 
ท าแห้งด้วยตู้อบลมร้อน 9.15±1.7b 
ท าแห้งด้วยแสงแดด 10.75±1.8b 
ท าแห้งในร่ม 13.69±0.7a 
ใบเร่วหอม 
ท าแห้งด้วยตู้อบลมร้อน 0.17±0.0c 
ท าแห้งด้วยแสงแดด 0.20±0.0c 
ท าแห้งในร่ม 0.19±0.0c 

a,b,c แสดงถึงความแตกต่างของข้อมูลในวิธีการท าแห้งของส่วนเหง้าและใบเร่วหอมแต่ละตัวอย่างมีนัยส าคัญ

ทางสถิติ (p < 0.05) 
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บทท่ี 5 

สรุปผลการทดลอง และข้อเสนอแนะ 
 ผลการทดลองที่ได้ทั้งหมดสามารถสรุปได้ดังนี้  

1. ส่วนสกัดจากเร่วหอมอายุ 6 และ 10 เดือน ที่เก็บจากแปลงมังคุด แปลงปาล์ม และแปลงป่าปลูก 
มีฤทธิ์ต้านการอักเสบโดยยับยั้งการผลิตไนตริกออกไซด์สูง โดยท าให้เซลล์มีชีวิตรอดมากกว่า 80%  

2. ส่วนสกัดจากเร่วหอมอายุ 6 และ 10 เดือนที่เก็บจากแปลงมังคุด แปลงปาล์ม และแปลงป่าปลูก 

มีปริมาณสาร MCC ทีสู่งกว่าในแปลงเงาะและแปลงลองกอง (9.39 มิลลิกรัมต่อกรัมของส่วนสกัด) 

3. เหง้าเร่วหอมที่เก็บจากแปลงทดลองแต่ละแปลงในช่วงเวลา 6 เดือน และ 10 เดือน มีปริมาณสาร 

MCC ที่ไม่แตกต่างกัน  

4. ท าการพัฒนาชาสมุนไพรจากเหง้าและใบของเร่วหอม โดยการท าแห้ง 3 วิธี คือ การอบด้วยตู้อบ

ลมร้อนที่อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส การท าแห้งด้วยลมในร่ม และการท าแห้งด้วยแสงแดด 

5. การท าแห้งเหง้าเร่วหอม ด้วยวิธีตากลมในร่ม และการท าแห้งด้วยแสงแดด ท าให้ชาสมุนไพรมี

ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ สารประกอบฟีนอลิกรวม รวมทั้งฤทธิ์ต้านอักเสบและสาร 4-methoxycinnamyl p-

coumarate (MCC) สูงกว่าการท าแห้งด้วยการอบด้วยตู้อบลมร้อนที่อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส  

6. การท าแห้งใบเร่วหอม ด้วยการท าแห้งด้วยการอบด้วยตู้อบลมร้อนที่อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส 

ท าให้ชาสมุนไพรมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและสารต้านอนุมูลอิสระสูงที่สุด ในขณะที่วิธีตากลมในร่ม และการท า

แห้งด้วยแสงแดด ท าให้มีฤทธิ์ต้านอักเสบสูงที่สุด 

 

ผลที่ได้แสดงให้เห็นว่าชนิดของพืชที่เร่วหอมถูกน าไปปลูกแซม จะมีผลต่อปริมาณสารส าคัญ 4-

methoxycinnamyl p-coumarate (MCC) และฤทธิ์ยับยั้งการผลิตไนตริกออกไซด์ แต่ช่วงอายุของเร่วหอม

ในขณะที่เก็บเก่ียวในการศึกษานี้ คือ 6 เดือน และ 10 เดือน มีปริมาณสาร MCC ที่ไม่แตกต่างกัน อย่างไรก็

ตามควรมีการศึกษาในเร่วหอมที่มีอายุมากกว่า 10 เดือนต่อไป แต่เนื่องจากการศึกษาได้รับการสนับสนุนการ

ท าวิจัยเพียง 1 ปี ส่วนการท าชาสมุนไพรเร่วหอมจากเหง้าและใบควรท าแห้งด้วยวิธีตากลมในร่ม และการท า

แห้งด้วยแสงแดด เพ่ือให้ได้ชาที่ยังมีฤทธิ์ต้านอักเสบและต้านอนุมูลอิสระที่ดี 
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ผลผลิตของโครงการวิจัย (Outputs): 

1. ผลการศึกษาที่ได้จากโครงการวิจัยนี้บางส่วน อยู่ในระหว่างการเตรียมบทความส าหรับน าไปเสนอเพ่ือ

พิจารณาตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ “Food Science Biotechnology”  

2. โครงการวิจัยนี้ผลิตนักวิจัยรุ่นใหม่ระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาชีวเคมี คณะ

วิทยาศาสตร์ จ านวน 1 คน คือ นางสาวรัตติยา พันธุ์เพ็ง (จบการศึกษาปีการศึกษา 2562) 

3. องค์ความรู้ที่ได้เกี่ยวกับการเพาะปลูกและช่วงเวลาเก็บเกี่ยวเร่วหอม เป็นองค์ความรู้ที่สามารถจัดท าเป็น

ข้อมูลเผยแพร่ไปยังเกษตรกรและผู้สนใจทั่วไปได้ ทางคณะผู้วิจัยมีแผนที่จะจัดท าในรูปแบบสื่อเอกสาร หรือ

สื่ออิเลคทรอนิกส์ เพ่ือเผยแพร่ในช่องทางต่างๆ ร่วมกับหน่วยงาน เช่น คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 

หน่วยวิจัยสารธรรมชาติที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพเพ่ือการพัฒนาผลิตภัณฑ์ส่งเสริมสุขภาพ (NatBio) และโครงการ

พัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด (มูลนิธิชัยพัฒนา) 

 



53 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 



54 
 

 
 

สเปกตรัม 1H-NMR ของส่วนสกัดเอทานอลจากเหง้าเร่วหอมอายุ 6 เดือนในแปลงมังคุด 
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สเปกตรัม 1H-NMR ของส่วนสกัดเอทานอลจากเหง้าเร่วหอมอายุ 10 เดือนในแปลงมังคุด 
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สเปกตรัม 1H-NMR ของส่วนสกัดเอทานอลจากเหง้าเร่วหอมอายุ 10 เดือนในแปลงลองกอง 
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64 
 

 
 

สเปกตรัม 1H-NMR ของส่วนสกัดเอทานอลจากเหง้าเร่วหอมที่ท าแห้งโดยการอบลมร้อน 
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