
 
บทท่ี 3 

 

อุปกรณและวิธีการทดลอง 
 

3.1 วัตถุดิบ อุปกรณ และสารเคมีท่ีใชในการทดลอง 
 
     3.11 วัตถุดบิ 
 
 พืชเจียวกูหลานท่ีใชในการวจิัยนี้เปนใบเจยีวกูหลานาจากโครงการหลวงศูนยแมทาเหนือ 
จังหวดัลําพูน 
 
     3.1.2 สารเคมี 
 1. น้ํากล่ัน (Distillation Water) 
 2. เจลาติน (Gelatin) 
 3. กลูโคส (Glucose) 
 4.  ดินขาว (Kaolin) 
 5.  Indigro carmine 
 6.  DNS reagent 

7.  เกลือ (Sodium Chloride: NaCl, Merck, Germany) 
8.  เอทานอล (Ethanol: C2H5OH, AR grade, Merck, England) 
9.  เมทานอล (Methanol: CH3OH, AR grade, Merck, England) 
10. ไดเอทิลอีเทอร (Diethyl ether: (C2H5)2O, AR grade, Lab-scan, Ireland) 
11.  เอ็น-บิวทานอล (n-Buthanol: CH3(CH2)3OH, AR grade, Lab-scan, Ireland) 
12.  โซเดียมไฮดรอกไซด (Sodium hydroxide: NaOH, AR grade, Merck, England) 
13.  กรดซัลฟูริก (Sulfuric acid: H2SO4, AR grade, Merck, England) 
14.  ดางทับทิม (Potassium permanganate: KMnO4, AR grade, Merck, England) 
15.  เมทานอล (Methanol: CH3OH), HPLC grade, Merck, England) 
16.  อะซีโตไนไตร (Acetronitrile: CH3CN, HPLC grade, Lab-scan, Ireland) 
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17.  Gypenoside Rb1 (Wilshire technologies, lnc Princeton, NJ) 
 

     3.1.3 อุปกรณและเคร่ืองมือ 
 1.  เคร่ืองแกว 
 2.  คิวเวตตแกว 
 3.  เคร่ืองปน (Blender, Imarflex: IF-308, Thailand) 
 4.  ตูแชเยือกแข็ง (Freezer, Sanyo: SF-C992NG, Italy) 
  5.  เคร่ืองช่ังทศนิยม 4 ตําแหนง (Electronic analytical balance, Sartorius: A120S, 
Germany) 
 6.  Sep-Pek C18 (Restex) 
 7.  ตะแกรงรอน ขนาด 50 mesh (Sive 50 mesh) 
 8.  ไมโครปเปตต ขนาด 100-1,000 ไมโครลิตร (Micropipette, Wiggen hauser, Germany) 
 9.   ถวยกระเบ้ือง (Crucible) 
 10.  กระปองหาความช้ืน (Moisture can) 
 11.  กระดาษกรอง เบอร 1 ขนาดเสนผานศูนยกลาง 12 เซนติเมตร (Whatman, England) 
 12.  เคร่ืองกวนผสมแมเหล็กไฟฟา (Hot plate and Megnetic stirrer, Whatman: HPMS, 
England) 
 13.  เตาไมโครเวฟ (Microwave oven, Sharp: R254, Thailand) 
 14.  ตูอบลมรอน (Hot air oven, Memmert: 400, Germany) 
 15.  เตาเผาเถา (Muffle furnace) 
 16.  อางน้ําควบคุมอุณหภูมิ (Water bath, Gallenkamp, England) 
 17.  โถดูดความช้ืน (Desiccator) 
 18.  เคร่ืองระเหยสุญญากาศ (Rotary Vacuum Evaporator, Buchi: V800, Switzerland) 
 19.  เตาอบถาดหมุน (Tray dryer: สีทอง JR ริกกี้, Likhitchewan CO., LTD, Chiangmai, 
Thailand) 
              20.  heat reflux extraction 
 21.  High pressure (Food lab S-FL-850-9-W, Stansted Fluid power LTD, England) 
 22.  ตูดูดควนั (Hood, Toplab Design and Technology, England) 
 23.  Freeze dry (Labconco, America)   
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 24.  เคร่ือง High performance liquid chromatrography ของบริษัท Shimudsu Kyoto 
ประกอบดวย Column oven (CTO-10A vp), Degasser (DGU-14A), Pump (LC-10AD vp), Diode 
array detector (SPD-M 10A vp), System controller (SCL-10A vp), Low pressure vale (FCV-

10AL vp), Column Dimonsil18, 5μm 250x4.6 mm. 
 
3.2 วิธีการทดลอง 
 

3.2.1 การเตรียมตัวอยาง 
การเตรียมตัวอยางสมุนไพรเจียวกูหลานท่ีใชในการทดลอง นําเจยีวกูหลานท่ีไดมาลางดวย

น้ําสะอาด สะเด็ดน้ํา และทําใหแหงโดยใชเคร่ืองอบลมรอนแบบถาดหมุน (สีทอง JR ริกกี,้ 
Likhitchewan CO., LTD, Chiangmai, Thailand) อุณหภูมิ 50 0C เวลา 4 ช่ัวโมง ซ่ึงมีความช้ืนไมเกิน 
7% หลังจากนัน้นํามาบดและผานตะแกรงรอนเบอร 50   

 
3.2.2 การวิเคราะหคุณภาพทางเคมีของสมุนไพร 
 

 3.2.2.1 ปริมาณความช้ืน (AOAC, 2000) 
 
              3.2.2.2 ปริมาณเถารวม (AOAC, 2000) 
 
              3.2.2.3 ปริมาณแทนนิน (Pearson, 1981) 
 

ช่ังชาบดละเอียด 5 กรัม ใสลงในน้ํากล่ัน 400 มิลลิลิตร ตมนาน 1 ช่ัวโมง กรองผานสําลี
แลวปรับปริมาตรใหเปน 500 มิลลิลิตร ดวยน้ํากล่ันเขยาใหเขากันดี (เรียกวาสารละลาย A) ปเปต
สารละลาย A มา 100 มิลลิลิตร ใสลงใน volumetric flask ขนาด 250 มิลลิลิตร เติมสารละลายเจ
ลาตินลงไป 50 มิลลิลิตรแลวปรับปริมาตรใหครบ 250 มิลลิลิตร ดวยสารละลาย acid sodium 
chloride เทใสใน flask ขนาดใหญ (400 มิลลิลิตร) เติมเกาลิน (Kaolin) ลงไป 20 กรัม เขยานาน 15 
นาที แลวกรอง สารละลายท่ีไดเรียกวา สารละลาย B 

  ปเปตสารละลาย A มา 10 มิลลิลิตร ใสใน flask เติมสารละลาย indigo carmine 25 
มิลลิลิตร ปรับใหปริมาตรท้ังหมดเปน 750 มิลลิลิตร ดวยน้ํากล่ันนําสารละลายโปแตสเซียมเปอร
แมงกาเนต ความเขมขน 0.008 โมลาร ใสในบิวเรต คอยๆหยดใสลงใน flask คร่ังละ 1 มิลลิลิตร
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เขยาขณะทําการไตเตรช่ัน สีจะคอยๆเปล่ียนจากสีน้ําเงินเปนสีเหลืองและสีชมพูออน หยดุไตเตรต
เม่ือไดสีชมพอูอน จดปริมาตรของสารละลายโปแตสเซียมเปอรแมงกาแนตท่ีใช = A มิลลิลิตร 

 ปเปตสารละลาย B มา 25 มิลลิลิตร ใสลงใน Flask เติมสารละลาย indigo carmine 25 
มิลลิลิตร ปรับใหปริมาตรท้ังหมดเปน 750 มิลลิลิตร ดวยน้ํากล่ัน ไตเตรช่ันกับสารละลายโปแตส
เซียมเปอรแมงกาเนต จนไดสีชมพูออน จดปริมาตรของสารละลายโปแตสเซียมเปอรแมงกาเนตท่ี
ใช = B มิลลิลิตร 

 ปริมาตรสารละลายโปแตสเซียมเปอรแมงกาเนตท่ีใชในการไตเตรช่ันกับแทนนิน = (A -
4.0) – (B - 4.5)  
 4.0 และ 4.5 เปนคา blank ของสารละลาย A และ B ตามลําดับ คํานวณหาปริมาณ 

แทนนนิตอน้ําหนักแหง 
 
              3.2.2.4 ปริมาณนํ้าตาลรีดิวซและนํ้าตาลท้ังหมด (James, 1995) 
 
การหาน้ําตาลรีดิวซ 

      ช่ังตัวอยางประมาณ 5 กรัม ใสใน flask เติมน้ํากล่ัน 50 มิลลิลิตรแลวนําไปตมใน water 
bath 50 0C นาน 10 นาทีกรองดวยกระดาษกรอง ลางสวนท่ีเหลือบนกระดาษกรองแลวปรับ
ปริมาตรใหได 100 มิลลิลิตรใน Volumetric flask ดูดสารละลาย 1 มิลลิลิตร  เติม DNS reagent 1 
มิลลิลิตร และนํ้ากล่ัน 2 มิลลิลิตร ผสมใหเขากัน นําไปตมใน water bath 100 0C นาน 5 นาที  แลว
จุมลงในนํ้าเยน็ทันที จากนัน้ปรับปริมาตรใหได 25 มิลลิลิตร แลวนําไปวดัคาดูดกลืนแสงท่ีความ
ยาวคล่ืน 540 นาโนเมตร 

 
การปริมาณนํ้าตาลท้ังหมด 
 ช่ังตัวอยางประมาณ 5 กรัม เติมกรดซัลฟูริกความเขมขน 1.5 โมลารจํานวน 10มิลลิลิตร 
นําไปตมใน water bath 100 0C นาน 20 นาที        แลวจุมลงในนํ้าเย็นทันทีเติมสารละลาย
โซเดียมไฮดรอกไซด ความเขมขน 10% จํานวน 12 มิลลิลิตร เขยาใหเขากนั จากน้ันกรองดวย
กระดาษกรองแลวปรับปริมาตรเปน 100 มิลลิลิตร จากนั้นดูดสารละลายมา 1 มิลลิลิตร เติม DNS 
reagent 1 มิลลิลิตร และนํ้ากล่ัน 2 มิลลิลิตร เขยาใหเขากันนําไปตม water bath 100 0C นาน 5 นาที 
แลวจุมลงในนํ้าเย็นทันที ปรับปริมาตรใหเปน 25 มิลลิลิตรแลวนําไปวดัคาดูดกลืนแสงท่ีความยาว
คล่ืน 540 นาโนเมตร 
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              3.2.2.5 ปริมาณซาโปนินท้ังหมด (ดัดแปลงจากสถาบันวิจัยสมุนไพร, 2538 และ Kwon et  
al., 2003) 

ช่ังผงสมุนไพรจํานวน 10 กรัม ใสลงในบีกเกอร แลวเติม 80% เมทานอล จํานวน 200 
มิลลิลิตร สกัดเปนเวลา 6 ช่ัวโมง หลังจากนั้นนําไปกรองผานกระดาษกรองเบอร 1 นําสารละลายท่ี
กรองไดท้ังหมดมาระเหยท่ี 55 0C เพื่อระเหยเมทานอลออก จากนัน้นําสารสกัดมาสกัดไขมันออก
ดวย diethyl ether หลังจากการสกัดใชกรวยแยก ether ออก สวนสารสกัดท่ีไดนํามาสกัดดวย         
n-BuOH saturated with water 3 คร้ัง แลวนําไประเหยท่ีอุณหภูมิ 55 0C นําสารสกัดท่ีเหลือไปอบที่
อุณหภูมิ 105 0C จนมีน้ําหนกัท่ีคงท่ีจึงนําไปคํานวณหาคารอยละของปริมาณสารสกัดของซาโปนิน
ท้ังหมด 

 
              3.2.2.6 ปริมาณจีเพนโนไซดท้ังหมด (ดัดแปลงจากสถาบันวิจยัสมุนไพร, 2548 และ Kwon 
et  al., 2003) 

ช่ังผงสมุนไพรจํานวน 10 กรัม ใสลงในบีกเกอร แลวเติม 80% เมทานอลจํานวน 200 
มิลลิลิตร สกัดเปนเวลา 6 ช่ัวโมง หลังจากนั้นนําไปกรองผานกระดาษกรอง เบอร 1 นําสารละลายท่ี
กรองไดท้ังหมดนํามาระเหยท่ี 55 0C เพื่อระเหยเมทานอลออก จากน้ันนําสารสกัดมาสกัดไขมัน
ออกดวย diethyl ether หลังจากการสกัดใชกรวยแยก ether ออก         สวนสารสกัดท่ีไดนํามาสกดั
ดวย n-BuOH saturated with water 3 คร้ัง แลวนําไประเหยท่ีอุณหภมิู 55 0C สวนท่ีเหลือจากการ
ระเหยนํามาละลายดวยน้ํากล่ัน แลวปรับปริมาตรใหได 10 มิลลิลิตร บรรจุลงใน Sep-Pak C-18 ลาง
สวนท่ีไมตองการใน Sep-Pak C-18 ออก  ดวยน้ํากล่ันจํานวน  10  มิลลิลิตร     จากนัน้ลางดวย 50%  
เมทานอล จํานวน 5 มิลลิลิตร และ 60% เมทานอลจํานวน 2 มิลลิลิตรตามลําดับ และในข้ันตอน
สุดทายใหลางดวยเมทานอล จํานวน 3 มิลลิลิตร นําสารละลายเมทานอลดังกลาวใสในขวดแกวท่ี
ทราบน้ําหนักแนนอน แลวระเหยจนแหงโดยใชเคร่ืองระเหยระบบสุญญากาศ นําไปอบท่ีอุณหภูมิ 
50 0C จนไดน้ําหนักคงท่ี คํานวณหาคารอยละของปริมาณจีเพนโนไซดรวมจากน้าํหนักของผง
สมุนไพรท่ีปราศจากความช้ืน 
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        3.2.2.7  การวิเคราะห Saponin ในเจยีวกูหลานโดย High performance Liquid 
Chromatography (HPLC) (ดดัแปลงจาก Wu et  al., 2001) 
   วิเคราะห Saponin ในเจียวกูหลานโดย High performance Liquid 
Chromatography (HPLC) ของ Shimadsu, Kyoto, Japan เปรียบเทียบกับสารละลายมาตรฐาน จิน
เซนโนไซด Rb1 (Wilshire technologies, lnc Princeton, NJ)  
 

3.2.3 การศึกษาวิธีการสกัด ซาโปนิน ดวยน้ํา และเอทานอล โดยวิธีดัง้เดิม    
 

3.2.3.1.  การศึกษาวิธีการสกัด ซาโปนิน ดวยน้าํ 
     ช่ังผงสมุนไพรเจียวกูหลานจํานวน 10 กรัม ลงในบีกเกอรเติมน้ํา 100 มิลลิลิตร 
นําไปตมท่ี 100 0C เปนเวลา 30 นาที กรองผานกระดาษกรองเบอร 1 ทําการทดลองท้ังหมด 3 ซํ้า 
(Circosta et  al., 2005)  
 
 3.2.3.2.  การศึกษาวิธีการสกัด ซาโปนิน ดวยเอทานอล 
  ช่ังผงสมุนไพรเจียวกูหลานจํานวน 10 กรัม ลงใน Flask เติมเอทานอล 95% 
จํานวน 200 มิลลิลิตร (สถาบันวิจยัสมุนไพร, 2538) นําไปสกัดดวยระบบ heat reflux เปนเวลา 6 
ช่ัวโมง กรองดวยกระดาษกรอง ทําการทดลองท้ังหมด 3 ซํ้า (ดัดแปลงจาก Kwon et  al., 2003) 
 

การวิเคราะห 
 -     ปริมาณผลผลิต ท่ีไดจากการสกัด 

- ปริมาณซาโปนิน ท้ังหมด (สถาบันวิจัยสมุนไพร, 2548) 
- ปริมาณจีเพนโนไซดท้ังหมด (สถาบันวิจยัสมุนไพร, 2548) 
- ปริมาณจินเซนโนไซด Rb1  โดยใช HPLC (ดัดแปลงจาก Wu et  al., 2001) 

 

3.2.4  การศึกษาวิธีการสกัดดวยน้ํา เอทานอล โดยใชเทคนิคไมโครเวฟ 
 

3.2.4.1 การศกึษาวิธีการสกัดซาโปนินดวยน้ํา โดยใชเทคนิคไมโครเวฟ (Kwon et  al., 2003 
and Circosta et  al., 2005) 

ศึกษาวิธีการสกัดดวยเทคนิคไมโครเวฟโดยใชน้ํา วางแผนการทดลองแบบ Central 
composite design โดยศึกษา 2 ปจจัย คือ   ปจจัยอัตราสวนของตัวอยาง: น้ํา เปน 5, 15 และ 25% 
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เวลาในการสกดั 1, 3 และ 5 นาที โดยใชเตาไมโครเวฟ (Microwave oven, Sharp: R254) 800 W  หา
สภาวะท่ีเหมาะสมโดยใช Optimization วธีิ Response Surface methodology  

 

3.2.4.2   การศึกษาวิธีการสกัดซาโปนินดวยเอทานอล โดยใชเทคนิคไมโครเวฟ 
ในการศึกษาพฒันาวิธีการสกัดดวยเทคนิคไมโครเวฟโดยใชเอทานอล เลือก

อัตราสวนท่ีเหมาะสมท่ีสุด ในการศึกษาการสกดัซาโปนินดวยน้ําโดยใชเทคนิคไมโครเวฟวาง
แผนการทดลองแบบ Central composite design          โดยศึกษา 2 ปจจัย คือ ปจจยัความเขมขนของ 
เอทานอล 40, 60 และ 80% เวลาในการสกัด 1, 3 และ 5 นาทีหาสภาวะท่ีเหมาะสมโดยใช 
Optimization วิธี Response Surface methodology (Kwon et  al., 2003) 

 

การวิเคราะห 
-     ปริมาณผลผลิตท่ีไดจากการสกัด 
- ปริมาณซาโปนินท้ังหมด (สถาบันวิจยัสมุนไพร, 2548) 
- ปริมาณจีเพนโนไซดท้ังหมด (สถาบันวิจยัสมุนไพร, 2548) 
- ปริมาณจินเซนโนไซด Rb1 โดยใช HPLC (ดัดแปลงจาก Wu et  al., 2001) 
 

3.2.5  การศึกษาวิธีการสกัดซาโปนินโดยใชเทคนิคความดันสูงยิ่ง (High pressure technique) 
       
      การสกัดดวยเทคนิคความดนัสูงยิ่ง วางแผนการทดลองแบบ Central composite 
design โดยศึกษา 2 ปจจัย คือ ปจจัยอัตราสวน ตัวอยาง: น้ํา 5, 15 และ 25%  และความดันในการ
สกัด 400, 500 และ 600 MPa ใชอุณหภมิูท่ี 30 0C เปนเวลา 30 นาที หาสภาวะท่ีเหมาะสมโดยใช 
Optimization วิธี Response Surface methodology (Zhang et  al., 2006) 
 
การวิเคราะห 
 -     ปริมาณผลผลิตท่ีไดจากการสกัด 

- ปริมาณซาโปนินท้ังหมด (สถาบันวิจยัสมุนไพร, 2538) 
- ปริมาณจีเพนโนไซดท้ังหมด (สถาบันวิจยัสมุนไพร, 2538) 
- ปริมาณจินเซนโนไซด Rb1 โดยใช HPLC (ดัดแปลงจาก Wu et  al., 2001) 
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3.2.6 การวิเคราะหทางสถิต ิ
จากการวางแผนการทดลองแบบ    Central     Composite     Design         แบบ Face center 

(32  Factorial design + 3 cp ) ศึกษา 2 ปจจัย ปจจัยละ 3 ระดับ จากน้ันนํามาวเิคราะหหาโมเดลโดย
วิธี Regression ในลักษณะ Quadratic model ดังสมการ 
 

Y  =  b0 + b1X1 + b2X2 + b12X1X2 + b11X
2
1 + b22X

2
2 

 
โดยท่ี  Y     คือผลตอบสนอง ไดแก ผลลิต ปริมาณซาโปนินท้ังหมด ปริมาณจเีพนโนไซดท้ังหมด   
                      และปริมาณ จนิเซนโนไซด Rb1  
 
X1,X2           คือตัวแปรอิสระหรือปจจัยท่ีศึกษา 
b0                  คือคาคงท่ีของสมการ 
b1, b2             คือสัมประสิทธ์ิของ Linear effects 
b11, b22           คือสัมประสิทธ์ิของ Quadratic effects 
b12                  คือสัมประสิทธ์ิของ Interaction effects 
 

จากโมเดลผลตอบสนองท้ังหมดจะทํา Response surface graphs เพื่อดูพื้นผิวตอบสนอง
โดยใชโปรแกรม Design-Expert Program (Design-Expert version 6.0.10, Stat-Ease Inc, MN) เพื่อ
หา Optimization ของคาสูงสุดในแตละผลตอบสนอง ใหไดสภาวะการสกัดท่ีเหมาะสม 
 


