
 
บทท่ี 4 

 
ผลและวิจารณผลการทดลอง 

 
การควบคุมคุณภาพของสมุนไพรมีความสําคัญ              และจําเปนอยางยิ่งเพราะจะมีผล

ตอประสิทธิผลในการรักษาท่ีแนนอนเช่ือถือได กระบวนการท่ีเกี่ยวของกับสมุนไพรเร่ิมต้ังแตการ
ผลิตวัตถุดิบสมุนไพร ซ่ึงประกอบดวย 4 ข้ันตอน คือ การเพาะปลูก การเก็บเกีย่ว การบรรจุและการ
เก็บรักษา ตลอดจนถึงการผลิตผลิตภัณฑ และสภาวะการเก็บรักษาผลิตภัณฑสมุนไพร เนื่องจาก
สมุนไพรจะมีประสิทธิผลในการรักษาตามตองการ ตองมีปริมาณตัวยาสําคัญ จึงตองมีการประเมิน
คุณภาพ โดยการหาปริมาณความช้ืน ปริมาณเถารวม ปริมาณเถาท่ีละลายนํ้า ปริมาณน้ําตาลรีดวิซ 
ปริมาณแทนนนิ ปริมาณซาโปนิน และปริมาณจีเพนโนไซด 
 
4.1   การตรวจคุณภาพทางเคมีของสมุนไพรเจียวกูหลาน 
  

การศึกษาคุณสมบัติทางเคมีของสมุนไพรเจียวกูหลาน พบวามีปริมาณความชื้นรอยละ 
4.12±0.046 การกําหนดมาตรฐานความช้ืนของสมุนไพรเปนส่ิงจะเปน เนื่องจากหากมีความช้ืนมาก
และมีอุณหภูมิท่ีเหมาะสม จะทําใหเอนไซมในสมุนไพรทํางาน เปนเหตุใหสมุนไพรเส่ือมคุณภาพ 
ทําใหเช้ือราข้ึนงาย โดยท่ัวไปไดกําหนดมาตรฐานความช้ืนสมุนไพรไมเกิน 8% โดยนํ้าหนกั 
(สถาบันวิจยัสมุนไพร, 2548; และประกาศกระทรวงสาธารณสุข, 2543) ซ่ึงจากการทดลอง
สมุนไพรเจียวกูหลานมีความช้ืนท่ีไมเกนิคามาตรฐาน         การหาปริมาณเถาเปนการหาปริมาณส่ิง 
ปลอมปนโดยการเผาผงสมุนไพรจนเปนเถา มีรายงานวาสมุนไพรเจียวกูหลานอุดมไปดวยแรธาตุ
ตางๆ กวา 23 ชนิด ปริมาณเถาจึงคอนขางสูง จากมาตรฐานสมุนไพรกําหนดใหมีปริมาณเถารวม 
10.15-14.69% จากการทดลองสมุนไพรเจียวกูหลานมีปริมาณเถาไมเกนิคามาตรฐานคือ 
12.59±0.17% โดยเปนเถาท่ีละลายนํ้า 1.48±0.36% ซ่ึงแตกตางจากการศึกษาของวีระศักดิ ์ เช้ือมโน
ชาญและคณะ (2547) พบวามีปริมาณเถาท้ังหมดถึง 10.71-18.26% มีปริมาณนํ้าตาลท้ังหมด 
1.73±0.54% ซ่ึงเปนน้ําตาลรีดิวซ 0.42±0.12% นอกจากนีเ้จียวกหูลานยงัมีปริมาณแทนนิน 
2.49±0.006% ซ่ึงมีปริมาณสูงกวาการศึกษาของพิทยา สรวมศิริ และคณะ (2543) คือ 1.70±0.06% 
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การกําหนดมาตรฐานปริมาณสารออกฤทธ์ิในสมุนไพร ถือเปนส่ิงสําคัญท่ีสุดในการ
ควบคุมคุณภาพ เพื่อประโยชนในการควบคุมสารสําคัญในสมุนไพร สถาบันวิจยัสมุนไพรได
กําหนดมาตรฐานของปริมาณซาโปนินและจีเพนโนไซด คือ 3.60-10.58% และ 1.30-6.59% 
ตามลําดับ ซ่ึงจากการศึกษาพบวามีปริมาณซาโปนินท้ังหมด 9.28±0.52%ปริมาณจีเพนโนไซด
ท้ังหมด 0.31±0.09% และจินเซนโนไซด Rb1 7.6±1.00 มก./100ก. (ภาพ 4.1 และ 4.2) สาเหตุท่ีมี
ปริมาณจีเพนโนไซดตํ่ากวามาตรฐานอาจเปนเพราะวาเจยีวกูหลานท่ีนําเปนวตัถุดิบนัน้ยังไมแกจัด 
จึงมีปริมาณสารออกฤทธ์ิอยูนอย 
 

ตาราง 4.1 การตรวจคุณภาพทางเคมีของสมุนไพรเจยีวกูหลาน 

คุณสมบัต ิ ปริมาณ ( g/g db) % 

ความชื้น 0.0412±0.0005 4.12±0.046 

เถา 0.1259±0.0017 12.59±0.17 
เถาท่ีละลายน้ํา 0.0148±0.0036 1.48±0.36 

น้ําตาลท้ังหมด 0.0173±0.0054 1.73±0.54 
น้ําตาลรีดิวซ 0.0042±0.0012 0.42±0.12 
แทนนิน 0.0170±0.0006 1.70±0.06 

ซาโปนิน 0.0928±0.0052 9.28±0.52 
จีเพนโนไซด 0.0031±0.0009 0.31±0.09 
จินเซนโนไซด Rb1 (มก./100ก.) 7.6±1.00 7.6±1.00 
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ภาพ 4.1  โคมาโตแกรมของสารมาตรฐานจินเซนโนไซด Rb1 

 
ภาพ 4.2 โคมาโตแกรมของจนิเซนโนไซด Rb1 สกัดจากตัวอยาง 
 
4.2 การศึกษาการวิเคราะหซาโปนินดวยวิธีดั้งเดิม 
 
 ตาราง 4.2 แสดงใหเห็นวาการสกัดดวยน้าํมีปริมาณผลผลิต จีเพนโนไซดและ จนิเซนโน
ไซด Rb1 คือ 21.99±0.24%, 0.91±0.17% และ 10.0±12.0 มก./100ก.   ตามลําดับ  ใกลเคียงกับการ
สกัดดวยเอทานอล คือ 22.87±1.32%, 0.85±0.07% และ 20.0±13.0 มก./100ก. ตามลําดับ สวน
ปริมาณซาโปนินการสกัดดวยน้าํมีปริมาณซาโปนิน คือ 6.77±1.08% ซ่ึงมีคานอยกวาการสกัดดวย
เอทานอล คือ 11.71±0.49% อยางมีนัยสําคัญ ท่ี p≤ 0.05 เนื่องจากซาโปนินเปนสารประกอบท่ีมีข้ัว
คอนขางตํ่า เม่ือนํามาสกัดดวยน้ําซ่ึงมีข้ัวสูงการสกัดจึงใหปริมาณซาโปนินนอย แตกตางจากการ
สกัดดวยเอทานอล ซ่ึงเปนสารละลายท่ีมีข้ัวตํ่า (Ethanol, 2007) จึงสามารถสกัดซาโปนินออกมา
ไดมาก    
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ตาราง 4.2  การศึกษาการสกดัซาโปนินดวยวิธีดั้งเดิม 

การสกัดดวยน้าํ  การสกัดดวยเอทานอล % คุณสมบัต ิ

g/g db % g/g db % 

ผลผลิต 0.2199±0.0024 21.99±0.24 0.2287±0.0132 22.87±1.32 
ซาโปนิน 0.0677±0.0108 6.77±1.08a 0.1171±0.0049 11.71±0.49b 

จีเพนโนไซด 0.0091±0.0017 0.91±0.17 0.0085±0.0007 0.85±0.07 
จินเซนโนไซด Rb1 
มก./100ก. 

10.0±12.0 10.0±12.0 
 

20.0±13.0 20.0±13.0 
 

หมายเหตุ   a และ b คือ สัญลักษณทางสถิติแสดงวามีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ p≤ 0.05 
 
4.3 การศึกษาการสกัดซาโปนินโดยใชเทคนิคไมโครเวฟ 

4.3.1 การศึกษาการสกัดซาโปนินดวยน้ํา โดยใชเทคนิคไมโครเวฟ 
 

การศึกษาการสกัดซาโปนินดวยน้ํา โดยใชเทคนิคไมโครเวฟวางแผนการทดลองแบบ 3x3 
+3cp โดยมีความผันแปร 2 ปจจัยคือ อัตราสวนเจยีวกูหลานในน้ํา 5-25% และเวลาในการสกัด 1-5 
นาที  ผลการทดลองแสดงในตาราง 4.3 คือ ในอัตราสวนเดียวกันเม่ือเวลาในการสกัดเพิ่มข้ึนจะมีผล
ทําใหไดปริมาณผลผลิต ปริมาณซาโปนินและจีเพนโนไซดลดลง ในทํานองเดียวกนัเม่ือใชเวลาใน
การสกัดเทากนัการเพิ่มอัตราสวนจะมีผลทําใหไดปริมาณผลผลิต ปริมาณซาโปนิน และจีเพนโน
ไซดลดลงเชนเดียวกัน  ซ่ึงการสกัดโดยใชน้ําเปนตัวทําละลายน้ีมีปริมาณผลผลิต ปริมาณซาโปนิน
และจีเพนโนไซดอยูในชวง 33.15-10.29%, 7.65-2.47% และ 1.25-0.30% โดยท่ีอัตราสวนเจยีวกู
หลานในน้ํา 5% และเวลาในการสกัด 3 นาทีใหปริมาณผลผลิต, ซาโปนินและจีเพนโนไซด มาก
ท่ีสุด คือ 33.15%, 7.65% และ 1.25% ตามลําดับ  และที่อัตราสวนของเจียวกูหลานในน้ํา 25% เวลา
ในการสกัด 5 นาทีใหปริมาณผลผลิต และปริมาณซาโปนินนอยท่ีสุด คือ 10.29% และ 2.47% ท่ี
อัตราสวนเจยีวกูหลานในน้าํ 15% เวลาในการสกัด 5 นาที ใหปริมาณจีเพนโนไซดนอยท่ีสุด คือ 
0.30% เม่ือนํามาวิเคราะหหาสมการ Regression (ตารางท่ี 4.4) แลวนาํมาวาด กราฟ contour plot 
(ภาพ 4.3-4.6)  
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ตาราง 4.3 การศึกษาการสกดัซาโปนินดวยน้ํา โดยใชเทคนิคไมโครเวฟ 

ส่ิงทดลอง 
อัตราสวนและเวลา 

ผลผลิต 
 (%) 

ซาโปนิน 
(%) 

จีเพนโนไซด 
 (%) 

จินเซนโนไซด Rb1 
(มก./100ก.) 

ratio 5%, 1min 31.53 7.42 0.81 0.88 
ratio 5%, 3min 33.15 7.65 1.25 6.72 
ratio 5%, 5min 32.92 6.84 0.61 10.20 
ratio 15%, 1min 29.87 5.64 0.83 2.09 
ratio 15%, 3min 25.74 5.49 0.34 0.87 
ratio 15%, 5min 23.97 5.49 0.30 0.74 
ratio 25%, 1min 20.35 4.53 0.46 0.31 
ratio 25%, 3min 18.79 4.32 0.30 0.67 
ratio 25%, 5min 10.29 2.47 0.39 0.84 
ratio 15%, 3min(cp) 27.39 6.11 0.54 0.87 
ratio 15%, 3min(cp) 26.44 5.59 0.43 2.20 
ratio 15%, 3min(cp) 29.28 5.75 0.43 1.78 
หมายเหตุ อัตราสวน  คือ ตัวอยาง (กรัม) ตอน้ํา (มิลลิลิตร),  
    เวลา คือ เวลาเปนนาทีท่ีใชสกัดดวยเคร่ืองไมโครเวฟ 800 W 

 
 การวิเคราะหปริมาณผลผลิต         ไดเปนสมการกําลังสอง (Quardatic Model)  
 y = 29.03 + 0.28(อัตราสวน) + 2.8(เวลา) - 0.022(อัตราสวน)2 - 0.311(เวลา) 2 - 0.143(อัตราสวน
และเวลา) โดยมีคาความสัมพันธ R2= 0.9747 สามารถอธิบายตัวแปรอิสระและตัวแปรตามได
คอนขางดี คือ ถาอัตราสวนและเวลาในการสกัดเพิ่มข้ึน จะมีผลทําใหมีปริมาณผลผลิตเพิ่มข้ึน จาก
อัตราสวนกําลังสองและเวลากําลังสองมีอิทธิพลทําใหปริมาณผลผลิตลดลง และอิทธิพลรวม
ระหวางอัตราสวนและเวลาก็มีผลใหปริมาณผลผลิตลดลง แตมีผลคอนขางนอยเม่ือเทียบกับ 
อัตราสวนและเวลา เม่ือดูจากภาพ 4.3 เม่ือใหอัตราสวนเพิม่ข้ึนปริมาณผลผลิต มีคาลดลง ถาใชเวลา
เพิ่มข้ึนปริมาณผลผลิตจะเพิ่มข้ึน 
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 การวิเคราะหปริมาณซาโปนิน                          ไดเปนสมการกําลังสอง (Quardatic Model)  
 y = 7.38 - 0.121(อัตราสวน) + 0.675(เวลา) - 0.105(เวลา) 2 - 0.018(อัตราสวนและเวลา) โดยมีคา
ความสัมพันธ R2= 0.9601 สามารถอธิบายตัวแปรอิสระและตัวแปรตามไดคอนขางดี คือ ถา
อัตราสวนเพิ่มข้ึนปริมาณซาโปนินจะลดลง แตเม่ือเวลาในการสกัดเพิม่ข้ึนจะมีผลทําใหมีปริมาณซา
โปนินเพิ่มข้ึน เวลากําลังสองและอิทธิพลรวมระหวางอัตราสวนและเวลา มีอิทธิพลทําใหปริมาณซา
โปนินลดลง เม่ือดูจากภาพ 4.4 เม่ือใหอัตราสวนเพิ่มข้ึนปริมาณผลผลิต มีคาลดลง ถาใชเวลาเพ่ิมข้ึน
ปริมาณผลผลิตจะเพิ่มข้ึน 
 

การวิเคราะหปริมาณจีเพนโนไซด                              ไดเปนสมการเชิงเสน (Linear Model)  
 y = 1.13 – 0.025(อัตราสวน) – 0.067(เวลา) มีคาความสัมพันธเชิงเสนคือ R2= 0.5648 ซ่ึงสามารถ
อธิบายตัวแปรอิสระและตัวแปรตามไดคอนขางนอย คือ ถาอัตราสวนและเวลาในการสกัดเพิ่มข้ึน
จะมีผลลดปริมาณจีเพนโนไซดเม่ือดูจากภาพ 4.5 เม่ือใหอัตราสวนเพิ่มข้ึนปริมาณจีเพนโนไซดมีคา
ลดลง และถาใชเวลาเพ่ิมข้ึนปริมาณจีเพนโนไซดก็จะลดลงตามไปดวย 
 

การวิเคราะหปริมาณ จินเซนโนไซด Rb1                ไดเปนสมการปฏิสัมพันธ (Interaction)  
 y = -7.27 + 6.32x10-4(อัตราสวน) + 0.023(เวลา) - 1.09x10-3(อัตราสวนและเวลา) โดยมีคา
ความสัมพันธ R2= 0.7427 สามารถอธิบายตัวแปรอิสระและตัวแปรตามไดคอนขางดี คือ ถา
อัตราสวนและเวลาในการสกดัเพิ่มข้ึน จะมีผลทําใหมีปริมาณ จินเซนโนไซด Rb1 เพิ่มข้ึน ซ่ึงการ
เพิ่มข้ึนของอัตราสวนมีผลใหปริมาณจินเซนโนไซด Rb1 ลดลงแตมีผลนอยมาก และอิทธิพลรวม
ระหวางอัตราสวนและเวลา ก็มีผลใหปริมาณ จินเซนโนไซด Rb1ลดลง แตมีผลคอนขางนอยเม่ือ
เทียบกับเวลา และเม่ือดจูากภาพ 4.6 เม่ือใหอัตราสวนเพิ่มข้ึนปริมาณผลผลิต มีคาลดลง ถาใชเวลา
เพิ่มข้ึนปริมาณจินเซนโนไซด Rb1 จะเพิม่ข้ึน 
  

เนื่องจากการเพิ่มข้ึนของอัตราสวนเจยีวกูหลานในน้ํานัน้อาจทําใหอนุภาคของเจยีวกูหลาน 
มีการกระจาย การละลายไดลดลง และการดูดซับคล่ืนไมโครเวฟเพื่อทําใหเกิดความรอนนั้น ก็ทําได
นอยลง สารสกัดท่ีไดจึงมีปริมาณลดลง (Wang, L. และ Weller, C.L., 2006) การสกัดดวย
ไมโครเวฟตองอาศัยสารละลาย เนื่องจากคล่ืนไมโครเวฟจะถูกสงไปยังสารละลาย และ solid plant 
matrix น้ําท่ีอยูใน plant matrix จะดูดซับพลังงานของไมโครเวฟจึงทําใหเซลลแตก จากการไดรับ
ความรอนอยางยิ่งยวด (Kaufmann et al., 2001a) ซ่ึงประสิทธิภาพของไมโครเวฟยังข้ึนอยูกับการ
เปนฉนวนของสารละลาย และ plant metrix อีกดวย 
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ตาราง 4.4 สมการ Regreesion ของการศึกษาการสกัดซาโปนินดวยน้ํา 

Coefficients β0 β1 β2 β11 β22 β12 R2 

ผลผลิต 29.03 0.28 2.80 -0.022 -0.311 -0.143 0.9747 

ซาโปนิน 7.38 -0.121 0.675  -0.105 -0.018 0.9601 
จีเพนโนไซด 1.13 -0.025 -0.067    0.5648 
จินเซนโน
ไซด Rb1 

-7.27 6.32x10-4 0.023   -1.09 x10-3 0.7427 

หมายเหตุ β0=คาคงท่ี, β1= อัตราสวน, β2= เวลา, β11 = อัตราสวน2, β22 = เวลา2,  

β12= อัตราสวน*เวลา 
 

 
ภาพ 4.3 กราฟ Contour plot ของผลผลิตจากการศกึษาวิธีการสกัดซาโปนินดวยน้าํ โดยใชเทคนคิ
ไมโครเวฟ 
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ภาพ 4.4 กราฟ Contour plot ของซาโปนิน จากการศกึษาวิธีการสกัดซาโปนินดวยน้ํา โดยใชเทคนิค
ไมโครเวฟ 

 
 

ภาพ 4.5 กราฟ Contour plot ของจีเพนโนไซด จากการศึกษาวิธีการสกัดซาโปนินดวยน้ํา โดยใช
เทคนิคไมโครเวฟ 
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ภาพ 4.6 กราฟ Contour plot ของ จินเซนโนไซด Rb1 จากการศึกษาวิธีการสกัดซาโปนินดวยน้าํ 
โดยใชเทคนิคไมโครเวฟ 
 

อยางไรก็ตามเม่ือนํามาวิเคราะหหา Optimization (ภาพ 4.7) พบวาสภาวะท่ีเหมาะสมใน
การสกัด คือ อัตราสวนเจยีวกูหลานในน้าํ 5% เวลาในการสกัด 1.47 นาที จะไดปริมาณผลผลิต, ซา
โปนิน, จเีพนโนไซด และจินเซนโนไซด Rb1 32.3%, 7.41%, 0.91% และ 2.20 มก./100ก. 
ตามลําดับ และเม่ือนํามาวเิคราะหพบวา ไดปริมาณผลผลิต และจีเพนโนไซดมากกวาคาท่ีไดจาก
การพยากรณ คือ 36.45±4.09% และ 1.62±0.44% สวนปริมาณซาโปนินและ จนิเซนโนไซด Rb1 มี
คาใกลเคียงกนั คือ 6.95±2.57% และ 2.5±2.00 มก./100ก. (ตาราง 4.5) 
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ภาพ 4.7  optimization ของการสกัดซาโปนินดวยน้ําโดยใชเทคนิคไมโครเวฟ(        จุดสภาวะท่ี
เหมาะสม) 

 
ตาราง 4.5 เปรียบเทียบปริมาณผลผลิต ปริมาณซาโปนินปริมาณจีเพนโนไซด และปริมาณ จินเซน
โนไซด Rb1 ท่ีไดจากการพยากรณและจากคาจริง จากการสกัดดวยน้ําโดยใชเทคนิคไมโครเวฟ 
  คุณลักษณะ คาทํานาย (%) คาจริง (%) 
ผลผลิต 32.3 36.45±4.09 
ซาโปนิน 7.41 6.70±0.26 
จีเพนโนไซด 0.91 1.62±0.44 
จินเซนโนไซด Rb1 (มก./100ก.) 2.20  2.50±2.0  
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  4.3.2  การศึกษาการสกัดซาโปนินดวยเอทานอล โดยใชเทคนิคไมโครเวฟ 
 

เลือกอัตราสวนเจียวกูหลานในน้ําท่ีเหมาะสมท่ีสุดจากการศึกษาการสกัดดวยน้ํา คือ 
อัตราสวนเจยีวกูหลานในน้าํ 5% มาศึกษาโดยศึกษา 2 ปจจัย คือ ปจจัยความเขมขนของเอทานอล 
40-80% และเวลาในการใหความรอนของไมโครเวฟ 800 W 1-5 นาที  จากตาราง 4.6 การสกัดโดย
ใชเอทานอลเปนตัวทําละลายนี้มีปริมาณผลผลิต ปริมาณซาโปนินและจีเพนโนไซดอยูในชวง 
31.82%-24.69%, 11.82%-9.13% และ 2.26%-0.42% ตามลําดับ โดยการสกัดดวยเอทานอลเขมขน 
40% ท่ีเวลา 5 นาที ใหปริมาณซาโปนินนอยท่ีสุด คือ 9.13 % และการสกัดดวยเอทานอล80% ท่ี
เวลา 3 นาที ใหซาโปนินมากท่ีสุด คือ 11.82% เม่ือนํามาวิเคราะหหาสมการ Regression (ตารางท่ี 
4.7) แลวนํามาวาด กราฟ Contour plot (ภาพ 4.8-4.11) ซ่ึงอธิบายดังนี ้

  

 

ตาราง 4.6 การศึกษาการสกดัซาโปนินดวยเอทานอล โดยใชเทคนิคไมโครเวฟ 

ส่ิงทดลอง 
ความเขมขนและเวลา 

ผลผลิต 
 (%) 

ซาโปนิน 
(%) 

จีเพนโนไซด 
 (%) 

จินเซนโนไซด Rb1 
(มก./100ก.) 

Et-OH 40%, 1min 29.44 10.53 0.63 3.20 
Et-OH 40%, 3min 29.66 9.23 0.42 6.8 
Et-OH 40%, 5min 31.82 9.13 0.60 4.1 
Et-OH 60%, 1min 29.03 11.15 1.56 48.8 
Et-OH 60%, 3min 29.20 10.61 1.21 16.8 
Et-OH 60%, 5min 31.21 10.58 1.59 24.7 
Et-OH 80%, 1min 25.32 10.66 0.87 8.7 
Et-OH 80%, 3min 27.32 11.82 1.01 6.0 
Et-OH 80%, 5min 24.69 10.10 2.26 15.6 
Et-OH 60%, 3min(cp) 29.51 9.79 1.37 22.3 
Et-OH 60%, 3min(cp) 29.16 10.80 0.75 5.3 
Et-OH 60%, 3min(cp) 29.54 10.58 0.96 7.2 
หมายเหตุ อัตราสวนท่ีใชคือ 5% (ตัวอยาง: เอทานอล, 5: 95) 

    ความเขมขนขนองเอทานอล คือ 40%, 60% และ 80%  
     เวลา คือ เวลาเปนนาทีท่ีใชสกัดดวยเคร่ืองไมโครเวฟ 800 W 
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การวิเคราะหปริมาณผลผลิต   ไดเปนสมการกําลังสอง (Quardatic Model)          y = 17.88  
+     0.48(ความเขมขนของเอทานอล)   +    1.38(เวลา)     -      3.9x10-3(ความเขมขนของเอทานอล)2   
+ 0.012(เวลา)2 - 0.019(ความเขมขนของเอทานอลและเวลา) โดยมีคาความสัมพันธ R2= 0.8835 
สามารถอธิบายตัวแปรอิสระและตัวแปรตามไดคอนขางด ี คือ ถาความเขมขนของเอทานอลและ
เวลาในการสกดัเพิ่มข้ึน จะมีผลทําใหมีปริมาณผลผลิตเพิ่มข้ึน ซ่ึงเวลากําลังสองก็มีอิทธิพลทําให
ปริมาณผลผลิตเพิ่มข้ึน แตความเขมขนของเอทานอลกําลังสองและอิทธิพลรวมระหวางความ
เขมขนของเอทานอลและเวลามีผลใหปริมาณผลผลิตลดลง  แตมีผลคอนขางนอยเม่ือเทียบกับ
เขมขนของเอทานอลและเวลา เม่ือดูจากภาพ 4.8 เม่ือใหความเขมขนของเอทานอลเพ่ิมข้ึนปริมาณ
ผลผลิต มีคาเพิ่มข้ึน จนเม่ือความเขมขนมากกวา 70% ปริมาณผลผลิตจะมีคาลดลง ซ่ึงเวลาในการ
สกัดไมมีผลในการลดปริมาณผลผลิต 

 
 การวิเคราะหปริมาณซาโปนิน           ไดเปนสมการเชิงเสน (Linear Model)           y = 9.19  
+ 0.03(ความเขมขนของเอทานอล) – 0.21(เวลา) โดยมีคาความสัมพันธ R2= 0.5246 สามารถอธิบาย
ตัวแปรอิสระและตัวแปรตามไดคอนขางนอย คือ ถาความเขมขนของเอทานอลเพิม่ข้ึนปริมาณซา
โปนินจะเพิ่มข้ึน แตถาใชเวลาการสกัดนานข้ึนมีผลทําใหปริมาณซาโปนินลดลง ซ่ึงเวลาในการ
สกัดมีผลลดปริมาณซาโปนนินมากกวาการเพ่ิมข้ึนของความเขมขนของเอทานอล เม่ือดูจากภาพ 
4.9เม่ือใหความเขมขนของเอทานอลเพิ่มข้ึนปริมาณผลผลิตมีคาเพิ่มข้ึน ถาใชเวลาเพิ่มข้ึนปริมาณ
ผลผลิตจะลดลง 
 

การวิเคราะหปริมาณจีเพนโนไซด          ไดเปนสมการกําลังสอง (Quardatic Model) 
 y = -1.705 + 0.12(ความเขมขนของเอทานอล) - 1.07(เวลา) - 1.05x10-3(ความเขมขนของเอทานอล)
2 + 0.11(เวลา)2 + 8.87x10-3(ความเขมขนของเอทานอลและเวลา) โดยมีคาความสัมพันธ R2= 0.8612 
ซ่ึงสามารถอธิบายตัวแปรอิสระและตัวแปรตามไดคอนขางดี คือ ถาความเขมขนของเอทานอล
เพิ่มข้ึน ปริมาณจีเพนโนไซดจะเพิ่มข้ึน แตหากใชเวลาสกัดเพิ่มข้ึนจะมีผลลดปริมาณจีเพนโนไซด
ซ่ึงเวลามีผลตอการลดลงของจีเพนโนไซดมากกวาการเพ่ิมข้ึนของความเขมขนของเอทานอล จาก
สมการ ความเขมขนของเอทานอลกําลังสองมีอิทธิพลไปลดปริมาณจีเพนโนไซด แตเวลากําลังสอง
กลับมีอิทธิพลเพ่ิมปริมาณจีเพนโนไซด สวนอิทธิพลรวมระหวางเขมขนของเอทานอลและเวลา ก็มี
ผลเพ่ิมปริมาณจีเพนโนไซดดวยเชนเดยีวกัน เม่ือดูจากภาพ 4.10 เม่ือใหความเขมขนของเอทานอล
เพิ่มข้ึนปริมาณจีเพนโนไซดเพิ่มข้ึน และถาใชเวลาสกัดเพิ่มข้ึนปริมาณจีเพนโนไซดก็จะลดลง 
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การวิเคราะหปริมาณ จินเซนโนไซด Rb1       ไดเปนสมการกําลังสอง   (Quardatic Model) 
 y = -1.11 + 0.05(ความเขมขนของเอทานอล) - 0.22(เวลา) - 4.41x10-4(ความเขมขนของเอทานอล) 2 
+ 0.031(เวลา) 2 + 3.75x10-4(ความเขมขนของเอทานอลและเวลา) โดยมีคาความสัมพันธ R2= 0.5666 
สามารถอธิบายตัวแปรอิสระและตัวแปรตามไดคอนขางนอย คือ หากเอทานอลมีความเขมขน
เพิ่มข้ึนมีผลใหปริมาณจินเซนโนไซด Rb1 เพิ่มข้ึน  หากเวลาการสกัดเพิ่มมากข้ึนมีผลใหปริมาณ 
จินเซนโนไซด Rb1 ลดลง ซ่ึงเวลาท่ีใชสกัดมีผลมากกวาการเพ่ิมข้ึนของความเขมขนของเอทานอล 
อยางไรก็ตาม การเพิ่มข้ึนของความเขมขนของเอทานอลกําลังสองจะมีผลลดปริมาณจินเซนโนไซด
Rb1 แตมีผลนอยมากเม่ือเทียบกับเวลากาํลังสอง ซ่ึงเวลากําลังสองและอิทธิพลรวมระหวาง ความ
เขมขนของเอทานอลและเวลาก็มีผลใหปริมาณจินเซนโนไซด Rb1 เพิ่มข้ึน แตมีผลคอนขางนอย
เม่ือเทียบกับเวลาและจากการวิเคราะหโมเดล regression พบวาโมเดลของจินเซนโนไซด Rb1 ไมมี
ความแตกตางกัน ในการหา optimize จึงไมนํามาคิด 
 
ตาราง 4.7  สมการ Regression ของการศึกษาการสกดัซาโปนินดวยเอทานอลโดยใชเทคนิค
ไมโครเวฟ 
Coefficients β0 β1 β2 β11 β22 β12 R2 

ผลผลิต 17.88 0.48 1.38 -3.9x10-3 0.012 -0.019 0.8835 
ซาโปนิน 9.19 0.03 -0.21    0.5246 
จีเพนโนไซด -1.70 0.12 -1.07 -1.05x10-3 0.11 8.87x10-3 0.8612 
จินเซนโน
ไซด Rb1 

-1.11 0.05 -0.22 -4.41x10-4 0.031 3.75x10-4 0.5666 

หมายเหต ุβ0=คาคงท่ี, β1= ความเขมขนของเอทานอล, β2= เวลา,  

    β11 = ความเขมขนของเอทานอล2, β22 = เวลา2, β12= ความเขมขนของเอทานอล*เวลา 
 
การที่ความเขมขนของเอทานอลเพิ่มข้ึนมีผลใหปริมาณผลผลิต ปริมาณซาโปนิน จีเพนโน

ไซดและปริมาณ จินเซนโนไซด Rb1 เพิ่มข้ึนนั้น เนื่องจากสารประกอบตางๆในเจียวกูหลานเปน
สารท่ีมีข้ัวคอนขางตํ่า มีคุณสมบัติละลายไดในเอทานอล ยิ่งเพิ่มความเขมขนข้ึนจงึสามารถละลาย
ออกมาไดมากข้ึนตามลําดับ ซ่ึงสอดคลองกับ Ko et al. (1992) โดยเม่ือเพิ่มความเขมขนของเอทา
นอลมีผลใหปริมาณซาโปนินเพิ่มข้ึนดวย ซ่ึงเอทานอลเขมขน 80% ใหปริมาณซาโปนินมากท่ีสุด  
แตกตางจากการศึกษาของ Zhang et al. (2007) โดยศึกษาการสกัด    lignans           จากเมล็ดฝาย
ดวย 
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เอทานอลเขมขน 50-90%  พบวาการเพิ่มความเขมขนของเอทานอลจะมีผลใหปริมาณ Lignans เพิ่ม
มากข้ึน แตหากเอทานอลมีความเขมขนมากเกิน 70% ปริมาณ Lignans จะลดลง  

 
  และเม่ือเพิ่มเวลาในการสกัด จะมีผลเพ่ิมปริมาณผลผลิตแตมีผลลดปริมาณซาโปนิน จีเพน
โนไซด และปริมาณจินเซนโนไซด Rb1 ซ่ึงคลายกับการศึกการของ Kavita et al. (no date) โดย
ศึกษาการเกิด degradation ของซาโปนินจากถ่ัวเหลือง ศึกษาท่ีอุณหภูมิ 80 - 130 0C เวลา 10 - 60 
นาที พบวา เม่ืออุณหภูมิและเวลาเพิ่มข้ึน มีผลทําให ซาโปนินเกดิ degradation (R2 > 0.9) การสกัด
ดวยไมโครเวฟเปนการสกัดโดยการใหความรอนโดยตรงกับตัวอยาง มีสารละลายเปนตัวกลางใน
การสงผานความรอนตอสารประกอบท่ีเราตองการ (ซาโปนิน) ในระหวางการสกัดนั้นเม่ือเวลา
เพิ่มข้ึน อุณหภูมิก็สูงข้ึนตามไปดวย ประกอบกับเอทานอลเปนสารละลายท่ีมีจดุเดอืดตํ่าคือ 78.80C 
(Ethanol, 2007) เอทานอลอาจเปล่ียนสถานะกลายเปนไอ ประสิทธิภาพในการสกัดจึงลดลง 
อุณหภูมิจึงเปนปจจยัสําคัญ ซ่ึงจะทําใหไดผลผลิต ออกมาไดมาก โดยท่ัวไปการเพ่ิมอุณหภูมิสูงข้ึน
จะปรับปรุงประสิทธิภาพในการสกัด โดยจะไดปริมาณผลผลิตเพิ่มข้ึน แตสําหรับการสกัดดวย
ไมโครเวฟ จะทําใหสารประกอบตางๆถูกทําลายไดดวยความรอนสูง ซ่ึงมีผลทําใหเกิด degradation 
(Font et al., 1998; Shu et al., 2003)  
 

 
 

ภาพ 4.8 กราฟ Contour plot ของผลผลิต จากการศึกษาวิธีการสกัดซาโปนินดวยเอทานอล โดยใช
เทคนิคไมโครเวฟ 
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ภาพ 4.9 กราฟ Contour plot ของซาโปนิน จากการศึกษาวิธีการสกัดซาโปนินดวยเอทานอล โดยใช
เทคนิคไมโครเวฟ 

 
 

ภาพ 4.10 กราฟ Contour plot ของจีเพนโนไซดจากการศึกษาวิธีการสกัดซาโปนินดวยเอทานอล 
โดยใชเทคนิคไมโครเวฟ 
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ภาพ 4.11 กราฟ Contour plot ของ จินเซนโนไซด Rb1         จากการศึกษาวิธีการสกัดซาโปนินดวย        
เอทานอล โดยใชเทคนิคไมโครเวฟ 
 

 อยางไรก็ตามเม่ือนํามาวิเคราะหหา Optimization พบวามีสภาวะท่ีเหมาะสมใหเลือกอยู
สองจุด คือ 1. เอทานอลเขมขน 66.43% และเวลาในการสกัด 5 นาที ซ่ึงจะไดปริมาณผลผลิต, ซาโป
นิน และจีเพนโนไซด คือ 29.13%, 10.19% และ 1.97% และจุดท่ี 2. เอทานอลเขมขน 60.75% และ
เวลาในการสกดั 1 นาที ซ่ึงจะไดปริมาณผลผลิต, ซาโปนิน และจีเพนโนไซด คือ 28.92%, 10.86% 
และ 1.30% ตามลําดับ เม่ือดูจากคาพยากรณแลวการสกดัดวยเอทานอลเขมขน 66.43% และเวลาใน
การสกัด 5 นาที จะมีปริมาณผลผลิตและจีเพนโนไซดสูงกวาการสกดัดวยเอทานอลเขมขน 60.75% 
และเวลาในการสกัด 1 นาที ประกอบกับการสกัดท่ีเวลา 5 นาทียังใชเอทานอลท่ีมีความเขมขนมาก
วาการสกัดท่ีเวลา 1 นาที ซ่ึงนาจะมีผลการสกัดท่ีดีกวา และจุด Optimize ยังปรากฏบนพื้นท่ีของ
กราฟ Overlay plot (ภาพ 4.12) อีกดวย ดงันั้นจึงเลือกจดุท่ีเหมาะสม คือ เอทานอลเขมขน 66.43% 
และเวลาในการสกัด 5 นาที เม่ือนํามาวิเคราะหพบวา ไดปริมาณผลผลิต และซาโปนนิมากกวาคาท่ี
ไดจากการพยากรณ คือ 30.97±0.66% และ 11.30±0.40% สวนปริมาณจีเพนโนไซด มีคาใกลเคียง
กัน คือ 1.19±0.13% มก./100ก. (ตาราง 4.8) 
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ภาพ 4.12  Optimization ของการสกัดซาโปนินดวยเอทานอลโดยใชเทคนิคไมโครเวฟ(        จุด
สภาวะท่ีเหมาะสม) 

 
ตาราง 4.8 เปรียบเทียบปริมาณผลผลิต ปริมาณซาโปนิน และปริมาณจีเพนโนไซด ท่ีไดจากการ
พยากรณและจากคาจริง จากการสกัดดวยเอทานอลโดยใชเทคนิคไมโครเวฟ 
  คุณลักษณะ   คาทํานาย (%) คาจริง (%) 
ผลผลิต 29.16 30.97±0.66 
ซาโปนิน 10.19 11.30±0.40 
จีเพนโนไซด 1.97 1.19±0.13 
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4.4   การศึกษาวิธีการสกัดซาโปนิน โดยใชเทคนิคความดนัสูงยิง่  
     

การศึกษาการสกัดซาโปนินดวยน้ําโดยใชความดันสูงยิง่ ศึกษา 2 ปจจยัคือ อัตราสวนเจียวกู
หลานในน้ํา 5-25% และความดันท่ีใชสกดั 400-600 MPa ซ่ึงใชอุณหภมิูในการสกัด 30 0C และเวลา 
30 นาทีคงท่ี ผลการทดลองแสดงในตาราง 4.9 พบวา ในอัตราสวนเดยีวกันเม่ือความดันเพิ่มข้ึนจะมี
ผลทําใหไดปริมาณผลผลิต ปริมาณซาโปนินและจีเพนโนไซดเพิ่มข้ึน แตท่ีความดันเดยีวกันเม่ือ
อัตราสวนเพิ่มข้ึนมีผลทําใหไดปริมาณผลผลิต ปริมาณซาโปนิน และจีเพนโนไซดลดลง การสกัด
โดยใชน้ําเปนตัวทําละลายนีมี้ปริมาณผลผลิต ปริมาณซาโปนินและจเีพนโนไซดอยูในชวง 
34.63%-23.97, 5.55%-3.88% และ 2.65%-0.39% ตามลําดบั โดยท่ี อัตราสวนเจยีวกูหลาน 5% และ
ความดัน 600 MPa จะใหผลผลิตสูงท่ีสุด คือ 34.63 % ท่ีอัตราสวนเจยีวกูหลาน 15% และความดนั 
600 MPa ใหซาโปนินสูงท่ีสุด คือ 5.55 % ท่ีอัตราสวนเจียวกูหลาน 5% และความดัน 500 MPa ให
จีเพนโนไซดสูงท่ีสุด คือ 2.65%  และท่ีอัตราสวนเจยีวกูหลาน 25% ความดัน 400 MPa ใหผลผลิต
และซาโปนิน นอยท่ีสุด คือ 23.97 และ 3.88 % ตามลําดบั และท่ีอัตราสวนเจยีวกูหลาน 15% ความ
ดัน 400 MPa ใหจีเพนโนไซดนอยท่ีสุด คือ 0.39% เม่ือนํามาวิเคราะหหาสมการ Regression (ตาราง
ท่ี 4.10) แลวนาํมาวาด กราฟ contour plot (ภาพ 4.13-4.16)  

 
การวิเคราะหปริมาณผลผลิตไดเปนสมการเชิงเสน  (Linear Model) y = 21.43 – 0.331(

อัตราสวน) + 0.025(ความดัน) โดยมีคาความสัมพันธเชิงเสน R2= 0.7664 สามารถอธิบายตัวแปร
อิสระและตัวแปรตามไดคอนขางดี คือ ถาอัตราสวนเพิม่ข้ึน ปริมาณผลผลิตจะมีคาลดลง และการ
ใชความดนัในสกัดเพิ่มข้ึนมีผลทําใหมีปริมาณผลผลิตเพิ่มข้ึน ซ่ึงจากสมการเชิงเสนการเพิ่มข้ึนของ
อันตราสวนมีอิทธิพลลดปริมารผลผลิตมากกวาการใชความดันเพิ่มข้ึน เม่ือดูจากภาพ 4.13 เม่ือให
อัตราสวนเพิ่มข้ึนปริมาณผลผลิต มีคาลดลงอยางมาก แตดูท่ีใชความดันปริมาณผลผลิตจะเพิ่มข้ึน
ตามการใชความดันท่ีเพิ่มข้ึน 
 

การวิเคราะหปริมาณซาโปนินไดเปนสมการเชิงเสน  (Linear Model) y = 3.79 – 0.058(
อัตราสวน) + 3.057x10-3(ความดัน) โดยมีคาความสัมพันธ R2= 0.8079 สามารถอธิบายตัวแปรอิสระ
และตัวแปรตามไดคอนขางด ี คือ ถาอัตราสวนเพิ่มข้ึนปริมาณซาโปนินจะลดลง แตเม่ือความดันท่ี
ใชสกัดเพิ่มข้ึนจะมีผลทําใหมีปริมาณซาโปนินเพิ่มข้ึน ซ่ึงจากสมการเชิงเสนการเพิ่มข้ึนของ
อัตราสวนมีอิทธิพลลดปริมารผลผลิตมากกวาการใชความดันเพิ่มมากข้ึน และเม่ือดจูากภาพ 4.14 
เม่ือใหอัตราสวนเพิ่มข้ึนปริมาณผลผลิต มีคาลดลง ถาใชความดันเพิ่มข้ึนปริมาณผลผลิตจะเพิ่มข้ึน 
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การวิเคราะหปริมาณจีเพนโนไซด                     ไดเปนสมการกําลังสอง (Quardatic Model) 
 y = -   3.64   -   0.33(อัตราสวน)   +   0.03(ความดัน)   +   5.84(อัตราสวน)2  -  3.16x10-5(ความดนั)2  
+ 1.28x10-4 (อัตราสวนและความดัน) มีคาความสัมพันธ R2= 0.9272 ซ่ึงสามารถอธิบายตัวแปร
อิสระและตัวแปรตามไดดีมาก คือ ถาอัตราสวนเพิ่มข้ึนจะมีผลลดปริมาณจีเพนโนไซด และใช
ความดันในการสกัดเพิ่มข้ึนจะมีผลเพ่ิมปริมาณจีเพนโนไซด ซ่ึงการเพิ่มข้ึนของความดันจะมี
อิทธิพลเพ่ิมปริมาณจีเพนโนไซดมากกวาอัตราสวนท่ีเพิ่มข้ึน อยางไรกต็ามอัตราสวนกําลังสองและ
อิทธิพลรวมระหวางอัตราสวนและความดนัมีผลเพ่ิมปริมาณจีเพนโนไซด แตความดันกําลังสองมี
ผลลดปริมาณจีเพนโนไซดแตมีผลนอยกวาความดัน  เม่ือดูจากภาพ 4.15 เม่ือใหอัตราสวนเพิ่มข้ึน
ปริมาณจีเพนโนไซดมีคาลดลง และถาใชความดันเพิ่มข้ึนปริมาณจีเพนโนไซดกจ็ะมากข้ึนตามการ
เพิ่มข้ึนของความดัน 

 

ตาราง 4.9  การศึกษาการสกดัซาโปนินดวยน้ําโดยใชเทคนิคความดันสูงยิ่ง 

Treatment 
ความเขมขนและเวลา 

ผลผลิต 
 (%) 

ซาโปนิน 
(%) 

จีเพนโนไซด 
 (%) 

จินเซนโนไซด 
Rb1 (มก./100ก.) 

ratio 5%  400MPa 28.38 4.92 2.45 5.4 
ratio 5%  500MPa 34.20 5.05 2.65 9.2 
ratio 5%  600MPa 34.63 5.43 2.23 16.2 
ratio 15% 400MPa 28.66 4.35 0.39 0.6 
ratio 15% 500MPa 28.95 4.86 0.77 1.4 
ratio 15% 600MPa 33.09 5.55 0.97 2.8 
ratio 25% 400MPa 23.97 3.88 0.44 2.2 
ratio 25% 500MPa 24.76 3.77 0.51 0.9 
ratio 25% 600MPa 28.62 4.28 0.73 1.0 
ratio 15% 500MPa (cp) 26.98 4.43 1.31 4.4 
ratio 15% 500MPa (cp) 31.97 4.74 1.29 6.1 
ratio 15% 500MPa (cp) 26.70 4.91 1.41 6.7 
หมายเหตุ  อัตราสวน คือ ตัวอยาง: น้ํา, กรัม: มิลลิลิตร 

    ความดันท่ีใช คือ 400MPa, 500MPa และ 600 MPa  
    ท่ีอุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียสเวลาคงท่ี 30 นาที 
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การวิเคราะหปริมาณ จินเซนโนไซด Rb1                ไดเปนสมการปฏิสัมพันธ (Interaction)  
 y = -0.21 + 0.01(อัตราสวน) + 6.46x10-4(ความดัน) – 3.01x10-5(อัตราสวนและความดัน) โดยมีคา
ความสัมพันธ R2= 0.7922 สามารถอธิบายตัวแปรอิสระและตัวแปรตามไดคอนขางดี คือ การ
เพิ่มข้ึนของอัตราสวนไมมีผลในการลดปริมาณจินเซนโนไซดRb1 คือ เม่ืออัตราสวนเพิม่ข้ึน
ปริมาณ จินเซนโนไซด Rb1 ก็เพิ่มข้ึนเชนเดียวกับการเพิม่ข้ึนของความดัน  เม่ือใชความดันเพิ่มข้ึน
ปริมาณ จินเซนโนไซด Rb1 ก็เพิ่มข้ึนตามไปดวย แตอิทธิพลรวมระหวาง อัตราสวนและความดันมี
ผลใหปริมาณ จินเซนโนไซด Rb1ลดลง แตก็มีผลคอนขางนอยเม่ือเทียบกับอัตราสวนและความดนั 
เม่ือดูจากภาพ 4.16 อัตราสวนท่ีเพิ่มข้ึนทําใหมีปริมาณ จินเซนโนไซด Rb1 มีคาลดลง โดยเม่ือมี
อัตราสวนมากกวา 15%ปริมาณ จินเซนโนไซด Rb1 จะลดลงอยางมาก  

 
 อัตราสวนท่ีเพิม่ข้ึนนั้นทําใหอนุภาคของเจยีวกูหลาน ละลายไดนอยลง (Zhang et al., 
2006) ทําใหอนุภาคไมอ่ิมตัวในตัวทําละลาย ซ่ึงการใชความดันในการสกัดนั้นมีตัวทําละลายเปน
ตัวสงผานความดัน เม่ือมีการละลายไมเหมาะสมจึงทําใหการสงผานความดนัทําไดไมเต็มท่ีสาร
สกัดจึงออกมาไดนอย และการใชความดนัในการสกัดท่ีสูงข้ึนทําใหปริมาณสารตางๆ เพิ่มมากข้ึน
เนื่องจากความดันทําให สารละลายเคล่ือนเขาสูเซลล แลวทําใหผนังเซลลแตก สารท่ีอยูภายในเซลล
จึงถูกปลอยออกมา (Zhang et al., 2007) 
 
ตาราง 4.10 สมการ Regression ของการศึกษาการสกดัซาโปนินดวยน้าํโดยใชเทคนคิความดันสูงยิง่ 

Coefficients β0 β1 β2 β11 β22 β12 R2 

Yield 21.43 -0.33 0.02    0.7664 

Saponin 3.79 -0.06 3.057x10-3    0.8079 
Gypenoside -3.64 -0.33 0.03 5.84 -3.16x10-5 1.28x10-4 0.9272 
จินเซนโน
ไซด Rb1 

-0.21 0.01 6.46x10-4   -3.00x10-5 0.7922 

หมายเหต ุ β0=คาคงท่ี, β1= อัตราสวน, β2= ความดัน, β11 = อัตราสวน2, β22 = ความดัน2,  

β12= อัตราสวน*ความดนั   
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ภาพ 4.13  กราฟ contour plot ของ yield จากการศึกษาวธีิการสกัดซาโปนินดวยน้ํา โดยใชเทคนิค
ความดันสูงยิง่ 

 
ภาพ 4.14 กราฟ contour plot ของซาโปนิน จากการศึกษาวิธีการสกัดซาโปนินดวยน้ํา โดยใช
เทคนิคความดนัสูงยิ่ง 
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ภาพ 4.15 กราฟ contour plot ของจีเพนโนไซด จากการศึกษาวิธีการสกัดซาโปนินดวยน้ํา โดยใช
เทคนิคความดนัสูงยิ่ง 
 

 
 

ภาพ 4.16 กราฟ contour plot ของ จินเซนโนไซด Rb1 จากการศึกษาวิธีการสกัดซาโปนินดวยน้ํา 
โดยใชเทคนิคความดันสูงยิง่ 
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อยางไรก็ตามเม่ือนํามาวิเคราะหหา Optimization (ภาพ 4.17) พบวาสภาวะท่ีเหมาะสมใน
การสกัด คือ อัตราสวน 5% ความดัน 579.37 MPa จะไดปริมาณผลผลิต, ซาโปนิน, จีเพนโนไซด 
และ จินเซนโนไซด Rb1 สูงสุดเปน 34.63%, 5.54%, 2.44% และ 13มก./100ก. ตามลําดับ  

  
 

 
ภาพ 4.17  กราฟ optimize ของการสกัดซาโปนินดวยน้ําโดยใชเทคนิคความดันสูงยิง่(       จุด
สภาวะท่ีเหมาะสม) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


