
กาวทันโลกวิทยาศาสตร ปที่ 13 (1): 2556                             197 

องคประกอบทางเคมีจากสวนเปลือกของตนชํามะเลียง 
(Chemical Constituents from Bark of  

Lepisanthes fruticosa Leenh.) 
 

พันสรวง อุดมพุทธิเมฆากุล* 

 
*สาขาวิชาเคมี  ภาควิชาวิทยาศาสตร  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
บานสมเด็จเจาพระยา  1061 อิสรภาพ 15 ธนบุรี กรุงเทพฯ 10600 

 
บทคัดยอ 

โครงการวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาหาองคประกอบทางเคมีจากสวนเปลือกของ
ชํามะเลียง พืชในวงศตระกูล Sapindaceae เมื่อสกัดเปลือกแหงชํามะเลียงดวยเมทานอลไดสวนสกัด
หยาบเมทานอลน้ําหนัก  313.09 กรัม  คิดเปนรอยละ 7.82 และสกัดสวนสกัดเมทานอลดวยเฮกเซน 
ไดคลอโรมีเทน เอทิลแอซิเทต และเมทานอล ไดน้ําหนักเปน 4.4 กรัม  4.97 กรัม  และ 24.21 กรัม คิด
เปนรอยละ 0.11, 0.12 และ 0.61 ตามลําดับ  นําสวนสกัดเฮกเซน  สวนสกัดไดคลอโรมีเทน และสวน
สกัดเอทิลแอซิเทตมาทําการแยกใหบริสุทธิ์ดวยวิธีโครมาโตกราฟฟพบสารที่บริสุทธิ์หนึ่งชนิด ทําการ
พิสูจนเอกลักษณสารดวยเครื่อง Nuclear Magnetic Resonance Spectrometer (NMR) พบวาสาร
ดังกลาว คือ lupeol (106.9 มิลลิกรัม ที่อุณหภูมิ 214-215  องศาเซลเซียส) ซ่ึงเปนสารที่มีการรายงาน
โครงสรางแลว โดยการเปรียบเทียบขอมูล 1H NMR กับโครงสราง ที่มีรายงานไวในงานวิจัยกอนหนานี ้  

 

คําสําคัญ:  ชํามะเลียง/ โครมาโทกราฟฟ/ Lupeol 
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Abstract 
  This research project involved the investigation of the chemical constituents of the bark of 
chammaleang (Lepisanthes fruticosa Leenh., Sapindaceae). Extraction of the dried bark of 
Lepisanthes fruticosa Leenh. with methanol gave the crude methanol extract (7.82%). The crude 
extract was further extracted in turn with hexane, dichloromethane and ethyl acetate to give the 
hexane fraction (0.11%), the dichloromethane fraction (0.12%) and the ethyl acetate fraction 
(0.61%) respectively.  The hexane extract, dichloromethane extract and the ethyl acetate extract 
were further purified using column chromatography to give one pure compound which was found to 
be lupeol by NMR spectral analysis and comparison of its physical properties with those previously 
described in the literature. 
 

Keywords: Lepisanthes fruticosa Leenh./ Chromatography/ Lupeol 
 

บทนํา 
มนุษยรูจักใชสารจากสวนตางๆ ของ

พืช เชน เปลือก ราก ยาง ใบ และผล มาใชใน
การรักษาความเจ็บปวยตาง ๆ รวมทั้งใชเพื่อ
การเสริมสรางสุขภาพตนใหแข็งแรงและมี
สุขภาพดีมาตั้งแตโบราณกาล มีการคนพบ
หลักฐานเกาแกในการใชพืชเพื่อการรักษา
ความเจ็บปวยๆ  ทั้งในประเทศจีน อินเดียและ
ทางตอนเหนือของแอฟริกา (Phillipson, 2001) 
รวมทั้งชาวสุเมเรียนรูจักใชสมุนไพรรักษาโรค 
เมื่อส่ีพันปกอนคริสตศักราช เชน การใชแมน-
เดรค (mandrake) ซ่ึงเปนพืชมีพิษ มีรากคลาย
คน ในการบรรเทาความเจ็บปวด ใชขมิ้นรักษา
บาดแผล ใชรากของตนเอนไดวฟ (endive) 
รักษาโรคที่เกี่ยวกับความผิดปกติของถุงน้ําดี 
และใชกะเทียมสดในการรักษาความผิดปกติ
ของระบบไหลเวียนตาง  ๆ  ในรางกาย  ซ่ึง
ปจจุบันในหลายประเทศก็ยังคงใชสมุนไพร

เหลานี้ในการรักษาโรคตาง ๆ อยู (Karkare, 
2007) ตอมาในคริสตวรรษที่ 19 ความรูทาง
วิทยาศาสตรเจริญกาวหนาขึ้นนักวิทยาศาสตร
ไดสกัดแยกสารออกฤทธิ์ต าง  ๆ  จากพืช
สมุนไพรหลากหลายชนิด เชน ในป ค.ศ. 1806 
Friedrich Sertürner สามารถแยกมอรฟน 
(morphine) จากตน Papaver somniferrum ได 
นับจากนั้นพืชก็ไดถูกศึกษาหาสารออกฤทธิ์
ทางชีวภาพอยางมากมายเพื่อใชประโยชนใน
การรักษาความเจ็บปวยของมนุษย  ทําให
ศาสตรของการแพทย และเภสัทเวท มีความ
เจริญรุดหนามากขึ้นเปนลําดับ ตัวอยางของ
สารออกฤทธิ์จากผลิตภัณฑธรรมชาติ เชน แอ-
โทรฟน (atropine) จากตน Atropa belladonna 
ใช ลดอาการหด เกร็ งต า ง  ๆ   สตริ ชนิน  
(strychnine) ออกฤทธิ์ทําลายประสาทอยาง
รุนแรงเปนตน 
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ภาพที่ 1 โครงสราง  Morphine Atropine และ Strychnine 
                                   ที่มา (ภาพโดย พันสรวง อุดมพุทธเิมฆากุล, 2556) 
 

นอกจากนี้ขอมูลขององคการอนามัย
โลก (World Health Organization, WHO) 
แสดงใหเห็นวาประชากรมนุษยทั่วโลกนี้
มากกวารอยละ 80 ที่ยังใชพืชสมุนไพรในการ
รักษาโรคตาง ๆ อยู (WHO News, 2002) 
เฉพาะในประเทศอเมริกามีตัวยา  121  ชนิดที่
ไดจากแหลงธรรมชาติ  อีก  90 ชนิดไดทั้ง
ทางตรงและทางออมจากพืช  (Benowitz, 
1996)   ประมาณรอยละ 47 ของยาที่ใชรักษา
โรคมะเร็งในปจจุบันก็มาจากสารผลิตภัณฑ
ธรรมชาติ โดยตรงหรื อสารสั ง เ คร าะห
เลียนแบบโครงสรางสารผลิตภัณฑธรรมชาติ 
(Newman and Cragg, 2007) สําหรับสมุนไพร
จากพืชพรรณของประเทศไทยนับวามีความ
หลากหลายมากที่สุดแหงหนึ่งของโลก ใน
ปจจุบันยังคงมีการศึกษาวิจัยคนหาพืชชนิด
ใหม ๆ  เ พื่ อ นํ า ม า ใ ช รั ก ษ า โ ร ค เ พื่ อ ล ด
ผลขางเคียงจากยาสังเคราะหดวยวิธีทางเคมี
อยางตอเนื่อง พืชที่พบตามทองถ่ินของไทย
และอาจนํามาใชเปนสมุนไพรไดดีอีกชนิด

หนึ่ ง  ดั ง เชน  ตนชํ ามะ เลี ยง  ( Lepisanthes 
fruticosa Leenh.) ซ่ึงเปนไมยืนตนขนาดเล็ก 
อยูในวงศ Sapindaceae พบไดในปาโปรง 
สวนหรือบริเวณบาน ทุงนา  นับวายังมีผูศึกษา
ค น ค ว า ห า ค ว า ม รู ใ น ร า ย ล ะ เ อี ย ด ด า น
องคประกอบทาง เคมี ค อนข า งนอย  ซ่ึ ง
โดยทั่วไปชาวบานนําผลชํามะเลียงและยอด
ออนมาบริโภค คนโบราณเชื่อวา รากมี
สรรพคุณทางยา ใชแกไขเหนือ ไขสันนิบาต 
ไขกําเดา แกรอนใน ผลแกมีสีดํา รสฝาดหวาน 
ใหเด็กทานแกโรคทองเสีย (คณะอนุกรรมการ
ประสานงานวิจัยและพัฒนาทรัพยากรปาไม
และไมอเนกประสงคกินได, 2540; สถาบัน
การแพทยแผนไทย กรมการแพทย กระทรวง
สาธารณสุข, 2542; วรพันธ บุญชัย, 2555) 
ดังนั้นชํามะเลียงจึงเปนพืชที่มีแนวโนมจะ
นํามาใชเปนยาสมุนไพรไดอยางจริงจัง และ
ควรมีการศึกษาวิจัยพืชชนิดนี้อยางลึกซึ้ง เพื่อ
นํ า ไ ป สู ก า ร ใ ช เ ป น ย า รั ก ษ า โ ร ค ที่ มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น  โครงการวิ จั ยนี้ มี
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วัตถุประสงคเพื่อหาสารใหมจากเปลือกของ
ตนชํามะเลียงที่อาจมีสมบัติออกฤทธ์ิทาง
ชีวภาพ และนําไปสูการไดยาชนิดใหมในการ
รักษาโรคตาง ๆ ใหกับมนุษย  
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
1. การเตรียมตัวอยางพืช 
   เก็บเปลือกลําตนของชํามะเลียง  

จากจังหวัดนครราชสีมา  นํามาบดแลวผ่ึงลม
ใหแหง ช่ังนําหนักไดปริมาณ 4 กิโลกรัม 
นํามาสกัดโดยเมทานอลครั้งละ 10 ลิตร แลว
ระเหยเมทานอลออกภายใตความดันต่ํา ทําการ
สกัดซ้ําจนไดน้ําหนักสวนสกัดเมทานอลคงที่ 
จากนั้นสกัดสวนสกัดเมทานอลดวยเฮกเซน 
ไดคลอโรมีเทน เอทิลแอซิเทตและเมทานอล 
ไดสวนสกัดเฮกเซน  สวนสกัดไดคลอโรมีเทน 
และสวนสกัดเอทิลแอซิเทตตามลําดับ   

2. การศึกษาหาองคประกอบทางเคมี
จากสวนสกัดหยาบ โดยวิธีทางโครมาโทกราฟฟ 

 นําสวนสกัดเฮกเซน  สวนสกัดได-
คลอโรมีเทน และสวนสกัดเอทิลแอซิเทตมา
แยกหาองคประกอบทางเคมีดวยเทคนิค
คอลัมนโครมาโทกราฟโดยใชซิลิกาเจล ชะ

คอลัมนโดยระบบเฟสเคลื่อนที่คือ  เฮกเซน 
และ เอทิลแอซิเทต- เฮกเซน สําหรับการเพิ่ม
ขั้วใหระบบเฟสเคลื่อนที่ ไดสวนของสาร 
(fractions) จากนั้นรวมสวนของสารโดย
พิจารณาจากคา Rf และการยอมสีดวย
สารละลาย Ce(SO4)2  รอยละ 1 เพื่อพิจารณา
หาสวนของสารที่นาสนใจโดยวิธี TLC และใช
การสองแสงอัลตราไวโอเลตและการยอมสี
ดวยสารละลาย Ce(SO4)2  รอยละ 1 เมื่อไดสาร
บริสุทธิ์จึงนําไปพิสูจนเอกลักษณโดยเทคนิค 
1H NMR   
 
ผลการวิจัย 

1. ผลการสกัดเปลือกชํามะเลียง 
   จากสกัดสวนเปลือกแหงของลําตน

ชํามะเลียง 4 กิโลกรัม โดยใชเมทานอล ได
น้ําหนักทั้งหมด 313.09 กรัม จากนั้น สกัด
สวนสกัดเมทานอลตอดวยเฮกเซน ไดคลอโร-
มีเทน และเอทิลแอซิเทตตามลําดับ ระเหยสวน
สกัดทั้งสามภายใตความดันต่ําไดน้ําหนักสวน
สกัดทั้งสามดังตารางที่ 1 

 

 

ตารางที่ 1 น้ําหนักและลักษณะสารจากการสกัดแยกสวนสกัดเมทานอลของเปลือกตนชํามะเลียง 
         สวนสกดั น้ําหนกั (กรัม) รอยละ ลักษณะสาร 
         เฮกเซน 4.4 0.11 ของหนืดสีน้ําตาลออน 
        ไดคลอโรมีเทน 4.97 0.12 ของหนืดสีน้ําตาลออน 
        เอทิลแอซิเทต 24.21 0.61 ของหนืดสีน้ําตาลเขม 
        เมทานอล (ที่เหลือ) 278.51 6.98 ของหนืดสีน้ําตาลดํา 

รวม 312.09 7.82  
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2. ผลการแยกสารใหบริสุทธ์ิจากสวน
สกัดหยาบ 

2.1 สวนสกัดหยาบเฮกเซน 
           เมื่อแยกสารใหบริสุทธิ์ในสวน

สกัดเฮกเซน 4.4 กรัม ดวยเทคนิคคอลัมนโคร-
มาโทกราฟ โดยใชซิลิกาเจล (silica gel 60) 
110 กรัม  บรรจุในคอลัมนขนาดเสนผาน
ศูนยกลาง 3.1 เซนติเมตร ชะคอลัมนโดยระบบ

เฟสเคลื่อนที่ คือ เฮกเซน และ เอทิลแอซิเทต- 
เฮกเซน สําหรับการเพิ่มขั้วใหระบบเฟส
เคลื่อนที่ ไดสวนของสาร (fractions) จากนั้น
รวมสวนของสารโดยพิจารณาจากคา Rf  และ
การยอมสีดวยสารละลาย Ce(SO4)2 รอยละ 1 
เพื่อพิจารณาหาสวนของสารที่นาสนใจได
สวนของสารจํานวน 6 สวน แสดงดังตารางที่ 2 

 
ตารางที่ 2   น้าํหนักและลักษณะสวนของสารที่แยกไดจากสวนสกดัเฮกเซน 

สวนของสาร น้ําหนกั (กรัม) ลักษณะสาร 
1 0.1067      ของแข็งสีเหลืองออน 

 *2 0.3179      ของแข็งสีเหลือง 
3 0.4818      ของหนืดสเีหลืองเขม 
4 0.0682      ของหนืดสนี้ําตาลออน 
5 0.7711      ของหนืดสนี้ําตาลออน 
6 2.153      ของหนืดสดีํา 
รวม 3.8987  
*สวนของสารที่นํามาศึกษาตอ 
 
 

จากตารางที่ 2 เมื่อทํา TLC รวมกับ
การสองแสงอัลตราไวโอเลตและการยอมสี
ดวยสารละลาย Ce(SO4)2 รอยละ1พบวา สวน
ของสารที่ 2  มีสารที่นาสนใจอยูจึงนําสวน

ของสารที่ 2 มาแยกสารใหบริสุทธิ์โดยวิธี 
PLC ผลจากการทํา PLC แยกสารได 5 แถบ
แสดงดังตารางที่ 3  
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ตารางที่ 3   น้าํหนักและลักษณะสวนของสารที่แยกไดจากสวนของสารที่ 2 ของสวนสกัดเฮกเซน 
สวนของสาร น้ําหนกั (กรัม) ลักษณะสาร 

2-1 0.0704      ของแข็งสีขาว 
2-2 0.0014      ของแข็งสีเหลือง 
2-3 0.0597      ของแข็งสีเหลือง 
2-4* 0.0719      ของแข็งสีขาว 
2-5 0.0701      ของหนืดสนี้ําตาลออน 
รวม 0.2735  
*สวนของสารที่นํามาศึกษาตอ 
 
จากตารางที่  3 เมื่อติดตามหาสาร

บริสุทธิ์ใชวิธีการสองแสงอัลตราไวโอเลต
ร วมกับการใช วิ ธี ย อมสีด วยสารละลาย 
Ce(SO4)2 รอยละ 1 ทั้ง 5 สวนของสาร พบ
สวนของสารที่ 2-4 ใหรหัสสารชื่อ FH2-4 มี
สารที่นาสนใจอยู จึงนําไปพิสูจนเอกลักษณ

โดยเทคนิค 1H NMR  ผลการพิสูจนพบวาสาร 
FH2-4 เปนสารบริสุทธิ์ใหสัญญาณ 1H NMR  
สอดคลองกับโครงสร าง  lupeol ที่พบใน
รายงานวิจัยกอนหนานี้ (prachayasittikul et al., 
2010) ดังแสดงขอมูลขอมูลเปรียบเทียบใน
ตารางที่ 4 

 

  ตารางที่ 4  ขอมูล 1H NMR (δ, ppm) ของ FH2-4 และ lupeol 
ตําแหนง 1H  ของ FH2-4 1H  ของ lupeol 

1 - - 
2 - - 
3 3.19 (dd, 1H, J = 10.7, 5.4 Hz) 3.16 (dd, 1H, J = 10.8, 5.1 Hz) 
5 0.66-0.70 (m, 1H) 0.66 (d, 1H, J = 9.1 Hz) 
9 - - 
11 - - 
12 - - 
13 - - 
15 - - 
16 - - 
18 - - 
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ตารางที่ 4  (ตอ) 
ตําแหนง 1H  ของ FH2-4 1H  ของ lupeol 

19 2.30-2.45 (m, 1H) 2.35 (dt, 1H, J = 10.9, 5.5 Hz) 
21 1.85-1.99 (m, 2H) 1.82-1.96 (m, 2H) 
22 - - 
23 0.97 (s, 3H) 0.94 (s, 3H) 
24 0.76 (s, 3H) 0.73 (s, 3H) 
25 0.83 (s, 3H) 0.80 (s, 3H) 
26 1.03 (s, 3H) 1.00 (s, 3H) 
27 0.94 (s, 3H) 0.92 (s, 3H) 
28 0.79 (s, 3H) 0.76 (s, 3H) 

29 
4.57 (br s, 1H) 4.55 (br s, 1H) 
4.67 (br s, 1H) 4.65 (br s, 1H) 

ตําแหนง 1H  ของ FH2-4 1H  ของ lupeol 
30 1.68 (s, 3H) 1.65 (s, 3H) 

 

เมื่อหาจุดหลอมเหลว พบวาสาร FH2-
4 มีจุดหลอมเหลวเท ากับ  213-215 องศา
เ ซ ล เ ซี ย ส  ซ่ึ ง มี ค า ที่ ส อ ด ค ล อ ง กั บ จุ ด
หลอมเหลวของ lupeol ที่พบในรายงานวิจัย

กอนหนานี้ (Prachayasittikul et al., 2010) จึง
สรุปไดวา สาร FH2-4 คือ lupeol โดยมีสูตร
โมเลกุล คือ C30H50O มีโครงสรางแสดงดัง
ภาพที่ 2 

 

 
 

ภาพที่ 2  โครงสรางสาร FH2-4 (lupeol) 
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2.2 สวนสกัดหยาบไดคลอโรมีเทน 
      เมื่อแยกสารใหบริสุทธิ์ในสวน

สกัดไดคลอโรมีเทน 4.97 กรัมดวยเทคนิค
คอลัมนโคร-มาโทกราฟโดยใช ซิลิกาเจล  
(silica gel 60)  250  กรัม บรรจุในคอลัมน
ขนาดเสนผานศูนยกลาง 4.7 เซนติเมตร  ชะ
คอลัมนโดยระบบเฟสเคลื่อนที่คือ  เฮกเซน 

และ เอทิลแอซิเทต - เฮกเซน สําหรับการเพิ่ม
ขั้วใหระบบเฟสเคลื่อนที่ ไดสวนของสาร 
(fractions) จากนั้นรวมสวนของสารโดย
พิจารณาจากคา  Rf และการยอมสีดวย
สารละลาย Ce(SO4)2 รอยละ 1 เพื่อพิจารณาหา
สวนของสารที่น าสนใจไดสวนของสาร
จํานวน  22 สวนแสดงดังตารางที่ 5 

 

ตารางที่ 5   น้าํหนักและลักษณะสวนของสารที่แยกไดจากสวนสกดัไดคลอโรมีเทน 
สวนของสาร น้ําหนัก (กรัม) ลักษณะสาร 

1 0.023      ของแข็งสีขาว 
2 0.031      ของแข็งสีขาว 
3 0.031      ของแข็งสีขาว 
*4 0.086      ของแข็งสีเหลืองออน 
*5 0.111      ของแข็งสีเหลืองออน 
*6 0.050      ของแข็งสีเหลืองออน 
*7 0.036      ของแข็งสีเหลืองออน 
*8 0.104      ของแข็งสีเหลืองออน 
9 0. 039      ของแข็งสีเหลือง 
10 0.006      ของแข็งสีเหลือง 
11 0.023      ของแข็งสีเหลืองเขม 
12  0.188      ของแข็งสีเหลืองเขม 
13 0.432      ของแข็งสีเหลืองเขม 
14 0.278      ของหนืดสีเหลืองเขม 
15 0.444      ของหนืดสีเหลืองเขม 
16 0.291      ของหนืดสีเหลืองเขม 
17 0.127      ของหนืดสีเหลืองเขม 
18 0.624      ของหนืดสีน้ําตาลออน 
19 0.134      ของหนืดสีน้ําตาลออน 
20 0.723      ของหนืดสีน้ําตาลออน 
21 0.601      ของหนืดสีน้ําตาลออน 
22 0.606      ของหนืดสีน้ําตาลออน 
รวม 4.477  

*สวนของสารที่นํามาศึกษาตอ 
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จากตารางที่ 5 เมื่อทํา TLC รวมกับ
การสองแสงอัลตราไวโอเลตและการยอมสี
ดวยสาร ละลาย Ce(SO4)2 รอยละ 1 พบวา 
สวนของสารที่ 4-8  มีสารที่นาสนใจอยูจึงนํา

สวนของสารดังกลาวมาแยกสารใหบริสุทธิ์
โดยวิธี PLC ผลจากการทํา PLC แยกสารได 5 
แถบแสดงดังตารางที่ 6  

 

ตารางที่ 6   น้าํหนักและลักษณะสวนของสารที่แยกไดจากสวนของสารที่  4-8 ของสวนสกัด 
                 ไดคลอโรมีเทน 

สวนของสาร น้ําหนกั (กรัม) ลักษณะสาร 
4-8-1 0.0157      ของแข็งสีขาว 
4-8-2 0.0234      ของแข็งสีขาว 
4-8-3 0.0012      ของแข็งสีเหลือง 
4-8-4 0.0022      ของแข็งสีเหลือง 
4-8-5 0.0006      ของแข็งสีเหลือง 
รวม 0.0431  

 
จากตารางที่  6  ติดตามหาสารบริสุทธิ์

ใชวิธีการสองแสงอัลตราไวโอเลตรวมกับการ
ใชวิธียอมสีดวยสารละลาย Ce(SO4)2 รอยละ 1  
ทั้ง 5 สวนของสาร   พบสารที่นาสนใจอยูใน
สวนของสารที่ 4-8-2 ใหรหัสสารชื่อ FC4-8-2 
ไปพิสูจนเอกลักษณโดยเทคนิค 1H NMR  
พบวาสาร FC4-8-2 เปนสารบริสุทธิ์ให
สัญญาณ 1H NMR  และจุดหลอมเหลว 
สอดคลองกับโครงสร าง  lupeol ที่พบใน
รายงานกอนหนานี้ (Prachayasittikul et al., 
2010) เมื่อจึงสรุปไดวา สาร FC4-8-2 คือ  

lupeol  สําหรับสวนของสารที่ 4-8-3−4-8-6  มี
ปริมาณสารนอยมากไมสามารถนําไปพิสูจน
เอกลักษณได 

2.3 สวนสกัดหยาบเอทิลแอซีเทต 
     เมื่อแยกสารใหบริสุทธิ์ในสวน

สกัดเอทิล อะซีเตท 24.21 กรัมดวยเทคนิค
คอลัมนโคร-มาโทกราฟโดยใชซิลิกาเจล  
(silica gel 60)  600 กรัม บรรจุในคอลัมน
ขนาด 4.7 เซนติเมตร ชะคอลัมนโดยระบบ
เฟสเคลื่อนที่คือ  เฮกเซน และ เอทิลแอซิเทต - 
เฮกเซน สําหรับการเพิ่มขั้วใหระบบเฟส
เคลื่อนที่ไดสวนของสาร (fractions) จากนั้น
รวมสวนของสารโดยพิจารณาจากคา  Rf  และ
การยอมสีดวยสารละลาย Ce(SO4)2 รอยละ 1 
เพื่อพิจารณาหาสวนของสารที่นาสนใจได
สวนของสารจํานวน  9 สวนแสดงดังตารางที่ 7 
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ตารางที่ 7   น้าํหนักและลักษณะสวนของสารที่แยกไดจากสวนสกดัเอทิลแอซิเทต 
สวนของสาร น้ําหนกั (กรัม) ลักษณะสาร 

1 1.158      ของเหลวสีเหลืองออน 
*2 0.313      ของแข็งสีขาว 
3 0.154      ของแข็งสีเหลืองออน 
4 1.075      ของแข็งสีเหลืองออน 
5 0.338      ของหนืดสเีหลืองออน 
6 0.698      ของหนืดสเีหลืองออน 
7 0.559      ของหนืดสเีหลืองออน 
8 1.2387      ของหนืดสเีหลืองออน 
9 12.862      ของหนืดสนี้ําตาลดํา 

รวม 18.3957  
*สวนของสารที่นํามาศึกษาตอ 
 
จากตารางที่ 7 เมื่อทํา TLC รวมกับ

การสองแสงอัลตราไวโอเลตและการยอมสี
ดวยสารละลาย Ce(SO4)2 รอยละ 1 พบวา สวน
ของสารที่ 2  มีสารที่นาสนใจอยูจึงนําสวน

ของสารดังกลาว มาแยกสารใหบริสุทธิ์โดยวิธี 
PLC ผลจากการทํา PLC แยกสารได 6 แถบ
แสดงดังตารางที่ 8  

 
ตารางที่ 8 น้ําหนักและลักษณะสวนของสารที่แยกไดจากสวนของสารที่ 2 ของสวนสกัดเอทิลอะซีเตท 
 

สวนของสาร น้ําหนกั (กรัม) ลักษณะสาร 
2-1 0.0229      ของแข็งสีขาว 
2-2 0.0004      ของแข็งสีเหลือง 
2-3 0.0116     ของแข็งสีขาวเหลือง 
2-4 0.0071      ของหนืดสเีหลือง 
2-5 0.0044      ของหนืดสเีหลือง 
2-6 0.0074      ของหนืดสเีหลือง 
รวม 0.0538  
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จากตารางที่  8  ติดตามหาสารบริสุทธิ์
ใชวิธีการสองแสงอัลตราไวโอเลตรวมกับการ
ใชวิธียอมสีดวยสารละลาย Ce(SO4)2 รอยละ 1 
ทั้ง 6 สวนของสาร พบสารที่นาสนใจอยูใน
สวนของสารที่ 2-3 ใหรหัสสารชื่อ FE2-3 ไป
พิสูจนเอกลักษณโดยเทคนิค 1H NMR  ผลการ
พิสูจนพบวาสาร FE2-3 เปนสารบริสุทธิ์ให
สัญญาณ 1H NMR  และจุดหลอมเหลว 
สอดคลองกับโครงสร าง  lupeol ที่พบใน
รายงานกอนหนานี้ (Prachayasittikul et al., 
2010) จึงสรุปไดวา สาร FE2-3  คือ  lupeol 
สําหรับสวนของสารที่ 2-2, 2-4, 2-5 และ 2-6  
มีปริมาณสารนอยมาก ไมสามารถนําไปพิสูจน
เอกลักษณได 

กรณีสวนสกัดเมทานอล  278.51 กรัม 
มีลักษณะเปนของเหนียวหนืดสีน้ําตาลดําเมื่อ
ติดตามหาสารบริสุทธิ์ใชวิธี TLC ยังไมพบสาร
ที่นาสนใจ จึงคาดวาเปนสารประกอบโพลิเมอร
ข อ ง น้ํ า ต า ล  ซ่ึ ง พ บม า ก ใ นพื ช ต ร ะ กู ล 
Sapindaceae จึงไมไดทําการแยกเพื่อหาสาร
บริสุทธิ์ตองานวิจัยนี้จึงยุติเพียงเทานี้ 
 

สรุปและอภปิรายผล 
 การศึกษาองคประกอบทางเคมีจาก
สวนเปลือกของตนชํามะเลียงโดยการแยกสาร
ใหบริสุทธิ์ดวยวิธีโครมาโตรกราฟฟ โดยมี
ระบบสารละลายสําหรับชะคอลัมนคือเฮกเซน
และระบบสารละลายผสมของ เอทิล อะซิเตท-
เฮกเซน สําหรับการเพิ่มความเปนขั้วของเฟส
เคลื่อนที่ เมื่อทําการวิเคราะหโครงสรางสาร

บริสุทธิ์ที่ไดโดยเทคนิคทางสเปกโตรสโกป   
พบสารหลักหนึ่งชนิดปริมาณ 106.9 มิลลิกรัม 
มีจุดหลอมเหลวเทากับ 213-215 องศา
เซลเซียส และมีขอมูล 1H NMR สเปกตรัมที่
สําคัญของ olifinic methine proton (H-29)  
ปรากฏเปน broad singlets ที่ δH 4.57, 4.67),  
พบสัญญาณของ methine proton (H-3)  
ปรากฏเปน doublet of doublet ที่ δH 3.19 และ
เห็นสัญญาณของ methyl proton (H-30) ที่ δH 

1.68  นอกจากนี้ขอมูล 1H-NMR สเปกตรัมใน
ทุกตําแหนงของสารนี้มีความสอดคลองกับ
โครงสรางของ lupeol ที่พบในรายงานวิจัย 

(Prachayasittikul et al., 2010) กอนหนานี้  จึง
สรุปไดวาสารหลักที่พบในสวนเปลือกของลํา
ตนชํามะเลียงคือ  lupeol   
 

ขอเสนอแนะ 
 การวิจัยนี้ไดศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพ
ของ lupeol พบวา lupeol มีฤทธิ์ทางชีวภาพที่
นาสนใจมาก  เชน  ฤทธิ์ตานเชื้อโพรโทซัว  
ฤทธิ์ตานเนื้องอก ฤทธิ์ตานจุลชีพ และฤทธิ์
ปองกันมะเร็ง ดังนั้นหากมีการแปรรูปสวน
ตาง ๆ ของชํามะเลียงใหทานไดงาย เก็บรักษา
ไดนาน อาจสามารถจําหนายเปนอาหารเสริม
ไดในอนาคต (Gallo and Sarachine, 2009) 
 

กิตติกรรมประกาศ 
ขอขอบคุณหองปฏิบัติการเคมี คณะ

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราช
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การทําการวิจัย และขอขอบคุณสถาบันวิจัย
และพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จ
เจาพระยา ที่ใหทุนสนับสนุนการวิจัยในครั้งนี ้
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