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บทคัดยอ  
ยานาง (Tiliacora triandra (Colebr.) Diels) เปนพืชในวงศ Menispermaceae มีรายงานวามี

คุณสมบัติเปนยาสมุนไพร จึงไดนํามาวิเคราะหสมบัติบางประการของสารสกัด โดยวิเคราะหปริมาณ
สารประกอบฟนอลิกทั้งหมดจากราก ลําตน และใบ โดยวิธี  Folin ciocalteau reagents พบวาสารสกัดจาก
ราก ลําตน และใบยานางจากสามจังหวัด (สุพรรณบุรี ราชบุรี และนครปฐม) มีปริมาณเทากับ 
145.29±0.007, 116.66±0.005 และ 4,348.40±0.004  mg  GAE /g ตามลําดับ โดยปริมาณสูงสุดพบในสาร
สกัดจากใบ ปริมาณในสารสกัดจากแตละสวนมีคาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ p<0.01 
การวิเคราะหหาความสามารถในการตานอนุมูลอิสระโดยวิธี DPPH โดยใช Trolox เปนสารมาตรฐาน 
พบวา สารสกัดจากราก ลําตน และใบ มีเปอรเซ็นตในการกําจัดอนุมูลอิสระเทากับ  16.57, 48.58 และ 
68.76 ตามลําดับ  และพบวาสารสกัดจากใบมีฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระสูงที่สุด และมีคา IC50 เทากับ 549.72 
μg/ml จากนั้นวิเคราะหหาความสัมพันธทางพันธุกรรมของยานางจากทั้งสามจังหวัดโดยใชบอระเพ็ด 
(Tinospora crispa (L.) Miers ex Hook.f. & Thomson) ซึ่งอยูในวงศเดียวกันเปนกลุมนอก จากการ
วิเคราะหขอมูลลายพิมพดีเอ็นเอแบบ random amplified polymorphic DNA (RAPD) พบวายานางมีคา
ความเหมือนทางพันธุกรรมระหวาง 0.60 ถึง 0.86 ซึ่งถือไดวามีความหลากหลายทางพันธุกรรมสูง แสดง
ถึงการที่ยานางมีการปรับตัวใหเขากับสภาวะแวดลอมที่แตกตางกันไดเปนอยางดีสอดคลองกับที่พบเจริญ
ไดทุกภูมิภาคของไทย 

 

คําสําคัญ : ยานาง / สารประกอบฟนอลิก / สารตานอนุมูลอิสระ / ความสัมพันธทางพันธุกรรม 
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Abstract 
Yanang (Tiliacora triandra (Colebr.) Diels) belongs to family Menispermaceae. There were 

reports on its medicinal properties. Therefore, its extracts were partially characterized. Total 
phenolic compound (TPC) was determined by using Folin ciocalteau reagents from 2% HCl in 
methanol extracts of roots, stems, and leaves. The amount of TPC from yanang root, stem, and leaf 
extracts from three provinces (Supanburi, Ratchaburi and Nakhonpathom) were 145.29±0.007, 
116.66±0.005, and 4,348.40±0.004 mg GAE/g, respectively. The highest amount of TPC was found 
in leaf extract. The amount of TPC from the three extracts was significantly difference (p<0.01). 
DPPH radical scavenging activity of the extracts was also studied. The reducing powers of root, 
stem, and leaf extracts were 16.57%, 48.58%, and 68.76%, respectively. The highest reducing 
power was shown in the leaf extract. By using Trolox as reference standard, IC50 value of the leaf 
extract was 549.72 μg/ml. Finally, genetic relationships of the samples from the three provinces 
were studied. Tinospora crispa (L.) Miers ex Hook.f. & Thomson of the same family was included 
as an outgroup in phylogenetic analysis. Determination of random amplified polymorphic DNA 
(RAPD) fingerprints resulted genetic similarity of the ingroups of 0.60 to 0.86. The values infer that 
yanang showed high genetic diversity reflecting their high power of adaptation to environmental 
differences accordingly to their high distribution throughout the country. 
 

Keywords: Yanang / Tiliacora triandra / Phenolic compound / Free radical scavenger/  
                   Genetic relationships 

 
บทนํา 

ในปจจุบันหลายประเทศทั่วโลกไดให
ความสนใจ  ในการนําพืชผักและผลไมมาเปน
อาหารเพื่อใชบํารุงรักษาสุขภาพและชวยใน
การปองกันและรักษาโรคตางๆ หลายชนิด 
โดยเฉพาะการบริโภคผักพื้นบาน  ซ่ึงพบวามี
สารประกอบฟนอลิกทั้งหมด  ซ่ึงเปนสารตาน
อนุมูลอิสระชนิดหนึ่งที่ เปนประโยชนตอ
รางกาย   นอกจากนี้สารประกอบฟนอลิก
ทั้งหมดจัดเปนสารตานอนุมูลอิสระที่ไดจาก

ธรรมชาติจึงมีความปลอดภัยในการบริโภค 
(Phadungkit et al., 2012) และชวยลดการใช
สารเคมีในผลิตภัณฑอาหารไดดี  ซ่ึงคุณสมบัติ
ดังกลาวเหลานี้มีความสัมพันธกับคุณสมบัติ
การเปนสารตานอนุมูลอิสระในพืชผักและ
ผลไม (นกนอย ชูคงคาและคณะ, 2554; โอภา 
วัชระคุปต, 2550) 

ยานางเปนผักที่มีประโยชนอีกชนิด
หนึ่ง มีคุณคาทางโภชนาการสูง ใชในการ
ประกอบอาหารพื้นบานไทยหลายๆ ตํารับ ใน
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ใบยานางมีวิตามินเอและซีสูง นอกจากนี้ยัง
ประกอบดวยสารอาหารสําคัญอื่นๆ  เชน 
โปรตีน  คารโบไฮเดรต  ไขมัน  ไฟเบอร 
แคลเซียม ฟอสฟอรัส เหล็ก ไทอะมีน ไรโบฟ
ลาวิน และไนอะซีน (ปานทิพย บุญสง และ
คณะ, 2552) สําหรับสรรพคุณในทางยา ยานาง
ถือเปนยาเย็น มีความโดดเดนดานการดับพิษ
และลดไข โดยรากใชแกไขทุกชนิด เชน ไข
พิษ ไขเหนือ ไขหัด สุกใส ไขกาฬ ขับกระทุง
พิษไข ถอนพิษผิดสําแดง และแกเบื่อเมา สวน
ใบและเถา จะใชแกไข ลดความรอน และแก
พิษตานซาง  รากยานางเปนหนึ่งใน
สวนประกอบของตํารับยาเบญจโลกวิเชียร 
หรือยา 5 ราก หรือแกวหาดวง ซ่ึงเปนตํารับยา
แกไขที่กระทรวงสาธารณสุขประกาศใชใน
บัญชียาจากสมุนไพรที่มีการใชตามองคความรู
ดั้งเดิม รวมกับรากชิงชี่ รากทาวยายหมอม ราก
คนทา และรากมะเดื่อชุมพร ยานางอยูในวงศ 
Menispermaceae มีถ่ินกําเนิดในตอนกลางของ
เอเชียตะวันออกเฉียงใต  พืชวงศยานางนี้มีราว 
70 สกุล  สวนใหญเปนไมเล้ือยในปาเขตรอน
และในปาไมผลัดใบในทวีปเอเชียและอเมริกา
เหนือ  ยานางพบขึ้นตามปาผลัดใบ  ปาดงดิบ  
และปาโปรง  ในทุกภาคของประเทศไทย มีช่ือ
พื้นเมือง ภาคกลาง เถายานาง, เถาหญานาง, 
เถาวัลยเขียว, หญาภคินี ภาคเหนือ จอยนาง, 
จอยนาง,  ผักจอยนาง ภาคใต ยานนาง, ยาน
นาง, ขันยอ สุราษฎรธานี ยาดนาง, วันยอ ภาค
อีสาน ยานางไมระบุถ่ิน เครือยานาง, ปูเจาเขา
เขียว, เถาเขียว, เครือเขางาม      (กรณกาญจน  
ภมรประวัติธนะ, 2553)  

เมื่อศึกษาถึงองคประกอบทางเคมี ใน
รากยานางสวนใหญเปนอัลคาลอยดในกลุม 
isoquinoline ในใบประกอบดวยสารโพลีแซค
คาไรด สารโพลีฟนอล แคลเซียมออกซาเลท 
และอัลคาลอยดกลุม isoquinoline (Pavanand 
et al., 1989) สําหรับการศึกษาวิจัยฤทธิ์ทาง
เภสัชวิทยาของยานาง ยังมีไมมากนัก สวน
ใหญเปนการทดลองในหลอดทดลองและ
สัตวทดลอง ยังไมพบรายงานการวิจัยในคน 
โดยพบวาย านางมีฤทธิ์ลดไข  ยับยั้ งการ
เจริญเติบโตของเชื้อมาลาเรีย Plasmodium 
falciparum แกปวด ลดความดันโลหิต ตาน
เชื้อจุลชีพ ตานการแพ ลดการหดเกร็งของ
ลําไส ตานการเจริญของเซลลมะเร็ง ยับยั้ง
เอนไซม acetylcholinesterase และมีฤทธิ์
อยางออนๆ ในการตานอนุมูลอิสระ  

ดังนั้นในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้จึงได
นําเอาพืชสมุนไพรที่รูจักกันดี คือ ยานาง ซ่ึง
สามารถรักษาโรคไดอเนกอนันต สําหรับ
สรรพคุณทางยา ยานางถือเปนยาเย็น มีความ
โดดเดนดานการดับพิษและลดไข โดยรากใช
แกไขทุกชนิด เชน ไขพิษ ไขเหนือ ไขหัด 
สุกใส ไขกาฬ ขับกระทุงพิษไข ถอนพิษผิด
สําแดง และแกเบื่อเมา สวนใบและเถา จะใช
แกไข ลดความรอน และแกพิษตานซาง ราก
ยานางเปนหนึ่งในสวนประกอบของตํารับยา
เบญจโลกวิเชียร หรือยา 5 ราก หรือแกวหา
ดวง ซ่ึงเปนตํารับยาแกไขที่กระทรวง
สาธารณสุขประกาศใช ในบัญชี ย าจาก
สมุนไพรที่มีการใชตามองคความรูดั้งเดิม 
นอกจาก นี้ยังสามารถใชในการบําบัดโรคตับ
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อักเสบ โรคตา เบาหวาน ลดความอวน เปน
ตน และที่สําคัญสมุนไพรชนิดนี้เปนวัตถุดิบ
ที่หาไดในประเทศและเพาะเลี้ยงงายและมี
ความหลากหลาย  จึงไดนํามาทําการศึกษาถึง
ความสัมพันธทางพันธุกรรม คุณสมบัติของ
สารตานอนุมูลอิสระและสารสําคัญเพื่อ
นําไปสูการการพัฒนาเปนผลิตภัณฑยาและ
ผลิตภัณฑเพื่อสุขภาพจากพืชสมุนไพรเพื่อใช
ในการรักษาโรคแผนปจจุบัน เพื่อชวยให
ผูปวยมีชีวิตที่ยืนยาวขึ้นโดยไดรับการรักษา
ดวยตัวยาที่ราคาไมสูงเกินไป นอกจากนี้ยัง
ชวยกระตุนใหนักวิจัยและแพทยทางเลือกนํา
สมุนไพรมาประยุกตใชรวมในการปองกัน
และรักษาโรคมะเร็งตามแนวทางการรักษา
แผนปจจุบันไดอยางแพรหลายมากขึ้นใน
อนาคต 

งานวิจัยนี้มีจุดมุงหมายเพื่อนําสาร
สกัดจากย านางไปศึกษาสารสํ าคัญที่ มี
คุณสมบัติการเปนสารตานอนุมูลอิสระและมี
ฤทธิ์ทางเคมีชีวภาพในการเปนสารปองกัน
และยับยั้งเซลลมะเร็ง เชน สารประกอบฟ
นอลิกทั้งหมด  สารตานอนุมูลอิสระ  และ
ศึกษาวิเคราะหทางพันธุกรรมของสายพันธุ
ซ่ึงงานวิจัยดานนี้ยังมีไมมากในประเทศไทย
และตอยอดการผลิตผลิตภัณฑจากยานาง
นอกจากนี้สารสกัดจากยานางยังมีประโยชน
ในทางการแพทยและอาจเปนพืชเศรษฐกิจ
หรือพืชทางเลือกของการใชประโยชนเปนยา
รักษาทางเลือกใหมจากภูมิปญญาทองถ่ินใน
อน าคตที่ ส อ ดคล อ ง กั บน โ ยบ า ย แ ล ะ

ยุทธศาสตรการวิจัย ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-
2559)  

 

วิธีการดําเนินการวิจัย 
1. การเก็บตัวอยาง 

                เ ก็ บ ตั ว อ ย า ง ย า น า ง จ ากจั งห วั ด
สุพรรณบุรี ราชบุรี และนครปฐม จังหวัดละ 3 
จุด หางกันจุดละประมาณ 10 กิโลเมตร บันทึก
ภาพถายและขอมูลลักษณะทางสัณฐานวิทยา  

2. การเตรียมตัวอยางและการสกัดสาร 
      ทําความสะอาดตัวอยางยานางแลว

แยกราก ลําตน และใบ ปนใหละเอียดดวยเครื่อง
ปนแลวนํามาช่ังใหได  1 กรัม เติม  2% HCl ในเม
ทานอล ปริมาตร  4 ml ทิ้งไว 24 ช่ัวโมง จากนั้น
นํามาปนเหวี่ยงที่ความเร็ว 2,000 RPM เปนเวลา 
10 นาที แลวเก็บสวนใสเพื่อนําไปวิเคราะห 

3 .  ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห ห า ป ริ ม า ณ
สารประกอบฟนอลิกท้ังหมดในสารสกัด 

      วิเคราะหหาสารประกอบฟนอลิก
ทั้งหมดตามวิธี Folin ciocalteau reagents 
(Matthaus, 2002; ปานทิพย บุญสง และคณะ, 
2552; วริศรา  ช่ืนอารมณ และคณะ, 2553)  โดย
วัดคาการดูดกลืนแสงดวยเครื่องสเปกโทรโฟโต
มิเตอร  ที่ความยาวคลื่น   760  นาโนเมตร 
เปรียบเทียบกับสารมาตรฐาน Gallic acid (50-
500 มิลลิกรัมตอเดซิลิตร) 

4. การทดสอบฤทธิ์ในการกําจัดอนุมูล
อิสระ 

      วิเคราะหความสามารถในการเปน
สารตานอนุมูลอิสระโดยวิธี DPPH (2,2-
Diphenyl-1-Picrylhydrazyl) (Divi et al., 2008) 
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โดยวัดคาการดูดกลืนแสงดวยเครื่องสเปกโทร
โฟโตมิเตอรที่ความยาวคลื่น  515  นาโนเมตร 
แ ล ว นํ า ค า เ ฉ ลี่ ย ที่ ไ ด ม า คํ า น ว ณ ห า
ความสามารถในการตานอนุมูลอิสระโดย
เทียบจากกราฟมาตรฐานของ Trolox (50-800 
μg/ml) 

5 .  การศึ กษาความสัมพันธ ท า ง
พันธุกรรมของยานาง 
สกัดดีเอ็นเอจากยานาง ทั้ง 9 ตัวอยาง

และพืชกลุมนอก คือ บอระเพ็ด อีก 2 ตัวอยาง 
ดวยชุดสกัด DNA Extraction Kit (RBC 
Bioscience) แลวนํามาสรางลายพิมพดีเอ็นเอ
ดวยวิธี random amplified polymorphic DNA 
(RAPD) จากนั้นนําลายพิมพดีเอ็นเอมานับ
แถบดีเอ็นเอที่เกิดในแตละตัวอยาง โดยในแต
ละตําแหนงตัวอยางใดมีแถบดีเอ็นเอใหคาเปน 
1 ตัวอยางใดไมมีแถบดีเอ็นเอใหคาเปน  0 
จ า ก นั้ น นํ า ข อ มู ล  1-0  ม า วิ เ ค ร า ะ ห

ความสัมพันธทางพันธุกรรมในรูปแบบเดน
โดรแกรมดวยโปรแกรม  NTSYSpc 2.10p 
(Rohlf, 1998)  ซ่ึงจะแสดงคาความเหมือนทาง
พันธุกรรม (genetic similarity) ของตัวอยางที่
นํามาวิเคราะหโดยปฏิบัติตามขั้นตอนในคูมือ
การใชโปรแกรม 

ผลการวิจัย 
ยานาง (ภาพที่ 1) ที่เก็บไดจากจุด

ตางๆ มีลักษณะทางสัณฐานวิทยาแตกตางกัน
เพียงเล็กนอย ไดแก ขนาดของลําตนและใบ 
ความหนาของใบ และความเขมของสีใบ จาก
การสอบถามประชาชนในทองถ่ินตางๆ ใน
จังหวัดสุพรรณบุรี ราชบุรี และนครปฐม ได
ขอมูลวาชาวบานรูจักและใชประโยชนจาก
ยานางมายาวนาน พบปลูกทั่วไปตามริมร้ัวของ
แตละหลังคาเรือน โดยอาจปลูกไวใกลกับ
ตนไมใหญอ่ืนๆ  เชน คูน มะมวง นอยหนา  

 

 
ภาพที่ 1 ลักษณะตน ใบ ผลดิบและผลสุกของยานาง 
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1. ปริมาณสารประกอบฟนอลิก
ท้ังหมดของสารสกัดจากสวนตางๆ ของยานาง 

       ปริมาณสารประกอบฟนอ ลิก
ทั้งหมดสามารถคํานวณไดจากกราฟมาตรฐาน
ของสารละลาย  Gallic acid จากสมการ    y = 
0.0043x,  R 2 = 0.9998  พบวาสารสกัดจาก
ร า ก  ลํ า ต น  แ ล ะ ใ บ ย า น า ง มี ป ริ ม า ณ
สารประกอบฟนอลิกทั้งหมดในทุกจังหวัด
เฉลี่ยเทากับ  145.29±0.007, 116.66±0.005 

และ 4,348.40±0.004  mg  GAE /g ตามลําดับ 
(ตารางที่ 1 และภาพที่ 2) ในสารสกัดจากใบจะ
มีปริมาณสูงสุด ปริมาณฟนอลิกทั้งหมดในแต
ละสวนสกัดของยานางในจังหวัดเดียวกันมีคา
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ p
<0.01 สวนในแตละจังหวัดจะมีปริมาณ
สารประกอบฟนอลิกทั้งหมดในแตละสวน
สกัดชนิดเดียวกันจะไมมีความแตกตางกัน   

 

ตารางที่ 1 ปริมาณสารประกอบฟนอลิกทั้งหมดในสารสกัดจากสวนตางๆ ของยานางจากแตละจังหวัด 
 

สวนสกัด
ยานาง 

ปริมาณสารประกอบฟนอลิกทั้งหมด (มิลลิกรัม Gallic acid ตอสารสกัด 1 กรัม) ใน
ยานางจากจังหวัดตางๆ 

สุพรรณบุรี 
x̄  ± SD 

ราชบุรี 
x̄  ± SD 

นครปฐม 
x̄  ± SD 

เฉลี่ย 
x̄  ± SD 

ราก 146.79±0.004 144.87±0.013 144.23±0.006 145.29±0.007 

ลําตน 118.58±0.004 116.98±0.008 114.42±0.005 116.66±0.005 

ใบ 4,351.43±0.005 4,345.92±0.003 4,348.40±0.004 4,348.40±0.004  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2 ปริมาณสารประกอบฟนอลิกทั้งหมดในสารสกัดจากสวนตางๆ ของยานางจากแตละจังหวัด 
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2. ฤทธิ์ในการกําจัดอนุมูลอิสระ 
       เปอรเซ็นตการกําจัดอนุมูลอิสระโดย

วิธี DPPH สามารถคํานวณไดโดยเปรียบเทียบ
จากกราฟมาตรฐานของสารละลาย  Trolox จาก
สมการ  y = 0.0935x, R 2 = 0.998 จากนั้นนํา
ความเขมขนของ Trolox  มาสรางกราฟเสนตรง
ระหวางเปอรเซ็นตการกําจัดกับ ความเขมขน
ตางๆ ของ Trolox เพื่อหา IC50 พบวาทุกสาร
สกัดจากทุกสวนมีฤทธิ์ในการกําจัดอนุมูล  
DPPH  โดยเปอรเซ็นตการกําจัดอนุมูลอิสระ

ของสารสกัดจากราก ลําตน  และใบ มีคาเทากับ 
16.57, 48.58 และ 68.76 ตามลําดับ (ตารางที่ 2) 
ซึ่งเปอรเซ็นตการกําจัดอนุมูลอิสระของสาร
สกัดจากใบมีฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระสูงที่สุด ฤทธิ์
ในการตานอนุมูลอิสระของสารสกัดจากสวน
ตางๆ มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ p<0.01 (ภาพที่ 3) พบวาฤทธิ์ตาน
อนุ มูลอิสระของสารสกัดจากใบมีค า  IC50 
เทากับ 549.72 μg/ml 

 

ตารางที่ 2 เปอรเซ็นตการกําจัดอนุมูลอิสระโดยวิธี DPPH ของสารสกัดจากสวนตางๆ ของยานาง 
               จากแตละจังหวัด 
 

สวนสกัด
ยานาง 

เปอรเซ็นตการกําจัดอนุมูลอิสระของสารสกัดยานางงจากจังหวัดตางๆ 

สุพรรณบุรี 
x̄  ± SD 

ราชบุรี 
x̄  ± SD 

นครปฐม 
x̄  ± SD 

เฉลี่ย 
x̄  ± SD 

ราก 16.63±0.401 16.33±0.548 16.76±0.349 16.57±0.424 
ลําตน 48.51±0.296 48.68±0.301 48.55±0.299 48.58±0.299 
ใบ 68.84±0.389 68.77±0.378 68.69±0.341 68.76±0.369 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3  เปอรเซ็นตการกําจัดอนุมูลอิสระโดยวิธี DPPH ของสารสกัดจากสวนตางๆ ของยานาง 
             จากแตละจังหวัด 
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3. การวิ เคราะหความสัมพันธทาง
พันธุกรรมของยานาง 

       สกัดดีเอ็นเอจากยานางที่ เก็บจาก
จังหวัดสุพรรณบุรี ราชบุรีและนครปฐม และพืช
กลุมนอก ไดดังภาพที่ 4 และไดลายพิมพดีเอ็น
เอ RAPD (ภาพที่ 5) จากไพรเมอร 16 แบบ นับ
แถบดีเอ็นเอ (ตารางที่ 3) ไดทั้งหมด 1,280 แถบ
และมี polymorphism เปน 99.45% เมื่อวิเคราะห
วิวัฒนาการชาติพันธุจากขอมูลแถบดีเอ็นเอ
ไดผลเปนเดนโดรแกรม และคาความเหมือน
ทางพันธุกรรม (ตารางที่ 4) จะเห็นวาขอมูลลาย

พิมพดีเอ็นเอ RAPD นี้เหมาะสมในการศึกษา
ความหลากหลายทางพันธุกรรมของยานางโดย
มีบอระเพ็ดเปนกลุมนอก เพราะเดนโดรแกรมที่
ได (ภาพที่ 6) แยกบอระเพ็ดออกมาเปนกลุม
นอกตามสมมติฐาน  ยานางจากจังหวัดนครปฐม 
ราชบุรี และสุพรรณบุรี มีคาความเหมือนทาง
พันธุกรรม (genetic similarity, S) 0.76-0.84, 
0.79-0.86 และ 0.65-0.75 ตามลําดับ ในขณะที่
ตัวอยางที่ เก็บจากตางจังหวัดกันมีคาความ
เหมือนทางพันธุกรรม 0.60-0.84  

 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่4 ผลการสกัดดีเอ็นเอจากยานาง 9 ตัวอยาง จากสามจังหวดั และกลุมนอกคือบอระเพ็ด  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 5 ลายพิมพดีเอ็นเอของยานาง 9 ตัวอยาง จากสามจังหวัด และกลุมนอกคือบอระเพ็ด จากไพรเมอร  
               GTAGACCCGT (ก) และ CACCGTATCC (ข)  
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ตารางที่ 3 ลําดับนิวคลีโอไทดของไพรเมอรที่ใชไดผลดแีละขอมูลแถบดีเอ็นเอที่เกดิขึ้นในยานาง   
                9 ตัวอยางและบอระเพ็ดเปนกลุมนอก 2 ตัวอยาง  
 
Primer Sequence  

(5' to 3')  
Monomorphic 

band 
Polymorphic 

band 
Total 
band 

Polymorphism 
(%) 

1 GGACTGGAGT  0 103 103 100.00 
2 TGCTCTGCCC  0 66 66 100.00 
3 TGGACCGGTG  0 64 64 100.00 
4 GTAGACCCGT  0 103 103 100.00 
5 GTGAGGCGTC  2 78 80 97.50 
6 GACGGATCAG  0 74 74 100.00 
7 CACACTCCAG  1 105 106 99.06 
8 ACTTCGCCAC  1 81 82 98.78 
9 ACCGCGAAGG  0 47 47 100.00 
10 GGACCCAACC  1 67 68 98.53 
11 GTCGCCGTCA  0 69 69 100.00 
12 TCTGGTGAGG  0 74 74 100.00 
13 TGAGCGGACA  0 110 110 100.00 
14 GTGTGCCCCA  1 85 86 98.84 
15 AGCGCCATTG  0 82 82 100.00 
16 CACCGTATCC  1 65 66 98.48 

Total 7 1,273 1,280 99.45 
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ภาพที่ 6 เดนโดรแกรมแสดงความสัมพันธทางพันธุกรรมของยานางจากสามจังหวัด วิเคราะหจาก
ขอมูลลายพิมพดีเอ็นเอ  

 

ตารางที่ 4 คาความเหมือนทางพันธุกรรมของยานางจากสามจังหวัด วิเคราะหจากขอมูลลายพิมพดีเอ็นเอ  
 

 

นค
รป

ฐม
1 

นค
รป

ฐม
2 

นค
รป

ฐม
3 

รา
ชบ

ุรี1
 

รา
ชบ

ุรี2
 

รา
ชบ

ุรี3
 

สุพ
รร
ณบ

ุรี1
 

สุพ
รร
ณบ

ุรี2
 

สุพ
รร
ณบ

ุรี3
 

กล
ุมน

อก
1 

กล
ุมน

อก
2 

นครปฐม1 1.00           
นครปฐม2 0.80 1.00          
นครปฐม3 0.76 0.84 1.00         
ราชบุรี1 0.74 0.78 0.77 1.00        
ราชบุรี2 0.70 0.74 0.74 0.82 1.00       
ราชบุรี3 0.68 0.73 0.74 0.79 0.86 1.00      
สุพรรณบุรี1 0.68 0.71 0.72 0.79 0.81 0.84 1.00     
สุพรรณบุรี2 0.66 0.69 0.68 0.71 0.72 0.74 0.73 1.00    
สุพรรณบุรี3 0.60 0.66 0.70 0.67 0.67 0.70 0.67 0.65 1.00   
กลุมนอก1 0.52 0.55 0.56 0.54 0.52 0.55 0.53 0.64 0.56 1.00  
กลุมนอก2 0.47 0.46 0.46 0.44 0.38 0.44 0.42 0.49 0.44 0.60 1.00 
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สรุปและอภิปรายผล 
การศึกษาสารสกัดจากสวนตางๆ ของ

ยานางในสามจังหวัดพบวาสารสกัดจากใบมี
ปริมาณสารประกอบฟนอลิกทั้งหมดสูงสุด
เฉลี่ยเทากับ 4,348.40±0.004 mg  GAE /g  สวน
การทดสอบหาความสามารถในการตานอนุมูล
อิสระดวยวิธี  DPPH พบวาสารสกัดจากใบมี
เปอรเซ็นตการกําจัดอนุมูลอิสระดีที่สุด เทากับ 
68.76±0.369% และมีฤทธิ์ตานออกซิเดชั่นไดดี
ที่สุด ซึ่งจากผลการวิเคราะหกลาวไดวา ยานาง
เปนพืชสมุนไพรที่มีคุณสมบัติสามารตาน
อนุมูลอิสระและเปนสารปองกันมะเร็งไดและ
นาจะเปนพืชทางเลือกหนึ่งในการนําไปสกัด
แปรรูปเปนผลิตภัณฑอาหารหรือสารสกัดเพื่อ
สุขภาพเชนเดียวกับพืชผักชนิดอื่นๆ เชน แขยง 
สะเดา ชะคราม เปนตน (นกนอย ชูคงคา และ
คณะ, 2554; นภาพร แกวดวงดี และนัฏฐพงศ 
อินทรสมบัติ, 2555)  หรือเปนขอมูลเบื้องตน
ใหกับผูบริโภคไดในการรับประทานเพื่อการ
ปองกันมะเร็งในอนาคต (Boivin et al., 2009) 
จากการวิจัยคร้ังนี้พบวา IC50 ของสารสกัดจาก
ใบของยานางมีคาเทากับ  549.72 μg/ml สวน
บังอร วงศรักษและศศิลักษณ  ปยะสุวรรณ 
(2549) พบวา  IC50 ของสารสกัดจากยานาง
เทากับ 499.24 μg/ml (สวนที่ละลายในน้ํา) 
และ 772.63 μg/ml (สวนที่ไมละลายในน้ํา) ซ่ึง
อาจเปนผลจากวิธีการเก็บตัวอยาง การสกัด
สาร และการตรวจสอบที่แตกตางกัน นั้น
แสดงใหเห็นวาวิธีการวิเคราะหที่แตกตางกันก็
สามารถทําใหไดปริมาณสารสําคัญแตกตาง

กันในแตละวิธีและความเหมาะสมในการสกัด
ในสวนตางๆ ก็แตกตางกันดวย 

จากการศึกษาปริมาณสารประกอบฟ
นอลิกทั้งหมดในสารสกัดจากแตละสวน คือ 
ราก ลําตน และใบ พบวามีปริมาณแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ  p<0.01 ซ่ึงใหผล
สอดคลองกันในตัวอยางที่ เก็บจากทั้งสาม
จังหวัด  โดยสารสกัดจากใบมีคาสูงที่ สุด 
ประกอบกับมีเปอรเซ็นตการกําจัดอนุมูลอิสระ
ดีที่สุด ดังนั้นจึงสอดคลองกับวิถีพื้นบานที่
ประชาชนนิยมนําใบยานางมารับประทาน เมื่อ
พิจารณาปริมาณสารประกอบฟนอลิกทั้งหมด
ในสารสกัดจากสวนเดียวกันพบวาตัวอยางจาก
แตละจังหวัดใหคาไมแตกตางกัน แสดงวาการ
แสดงสภาพแวดลอมในสามจังหวัดนี้ไมมีผล
ตอการสรางสารฟนอลิกในยานาง จึงเปนขอดี
วาประชาชนจากหลายจังหวัดในประเทศไทย
สามารถปลูกยานางและนํามาบริโภคไดเอง
โดยยังไดรับคุณคาทางโภชนาการเทาเทียมกัน 
นอกจากนี้สารประกอบฟนอลิกที่พบในสาร
ส กั ด จ า ก ย า น า ง ยั ง ใ ช ใ น ก า ร ทํ า น า ย
ความสามารถในการตานอนุมูลอิสระและลด
การกอกลายพันธุที่เปนผลมาจากสิ่งแวดลอม
ได (Phadungkit et al., 2012) 

จากการศึ กษาความ เหมื อนทาง
พันธุกรรมของยานางแตละตัวอยางจากขอมูล
ลายพิมพดีเอ็นเอมีคาระหวาง 0.60 ถึง 0.86 ซ่ึง
ถือได ว า ย านางมี ความหลากหลายทาง
พันธุกรรมสูงมากเมื่อเทียบกับคามาตรฐานที่ 
Weier et al. (1982) เสนอไววาเมื่อวิเคราะห
ความสัมพันธทางพันธุกรรมแลวพืชชนิด
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เดียวกันควรมีคาความเหมือนทางพันธุกรรม
อยูระหวาง  0.85 ถึง 1.00 ทั้งนี้ใหขึ้นอยูกับ
ดุลพินิจของผูวิจัยที่ เชี่ยวชาญพืชนั้นๆ เปน
สําคัญ (Weier et al., 1982) เมื่อไดพิจารณา
ลักษณะทางสัณฐานวิทยาแลวพบวา ยานางแต
ละตัวอยางที่ เก็บมาศึกษานั้นยัง เปนชนิด
เดียวกันคือ Tiliacora triandra (Colebr.) 
Diels. ความแตกตางทางพันธุกรรมนี้แสดงถึง
การที่ยานางมีการปรับตัวใหเขากับสภาวะ
แวดลอมที่แตกตางกันไดเปนอยางดีสอดคลอง
กับที่พบเจริญไดทุกภูมิภาคของไทย การที่พืช
ชนิดเดียวกันมีความหลากหลายทางพันธุกรรม
สูงนั้นเปนเรื่องปกติซ่ึงพบไดในพืชหลายกลุม 
เชน หมอขาวหมอแกงลิง Nepenthes mirabilis 
(Chaveerach et al., 2006) 

ผลจากการวิจัยคร้ังนี้สามารถสรุปได
ว า  สารสกั ด จ ากย าน า งมี ฤทธิ์ ต านก าร
ออกซิเดชันไดดีเมื่อสกัดดวย 2% HCl ในเมทา
นอล ประกอบกับขอมูลจากภูมิปญญาพื้นบาน
ที่ใชใบสดของยานางคั้นกับน้ําตมสุกแลวดื่ม
รักษาสมดุลในรางกาย  ดังนั้นยานางจึงเปนพืช
สมุนไพรที่มีศักยภาพที่จะนําไปศึกษาวิจัยเพื่อ
ทดสอบกลไกการรักษาโรคตางๆ ในคนและ
พัฒนาใหอยูในรูปแบบอาหารเพื่อสุขภาพ
ทางเลือกไดในอนาคต  ซ่ึงจะเกิดประโยชนใน
ระดับครัวเรือน  ชุมชน  และประเทศชาติได
ตอไป การวิจัยคร้ังนี้สามารถตอยอดในการ
วิจัยเชิงพาณิชยในการแปรรูปเปนอาหาร
ทางเลือกเพื่อสุขภาพและเปนตํารับยาใน
อนาคต 

กิตติกรรมประกาศ 
งานวิจัยนี้ไดรับทุนสนับสนุนการวิจัย

จากสํานักบริหารโครงการสงเสริมการวิจัยใน
อุดมศึกษาและพัฒนามหาวิทยา ลัยวิ จั ย
แห งชาติ  สํ านั กง านคณะกรรมการการ
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