50312312 : สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร
คําสําคัญ : ใบกระทอม / สารอัลคาลอยด / ไมทราไจนีน
นราพงศ บุรมรา : การหาปริมาณสารอัลคาลอยในใบกระทอมจากแหลงตางๆในประเทศ
ไทย. อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ : อ.ดร.ศิริรัตน ชูสกุลเกรียง. 47 หนา.
Mitragynine เปนสารจําพวกอัลคาลอยดที่พบในใบกระทอม มีฤทธิ์กดประสาทสวนกลาง
ในงานวิจัยนี้ ผูวิจัยไดนําใบกระทอมจากแหลงตางๆของประเทศไทย มาทําการสกัด Mitragynine
จากใบกระทอมดวยคลอโรฟอรม นําสารที่สกัดไดมาแยกหา Mitragynine ตอโดยเทคนิค Thin
Layer Chromatography (TLC) นําสารที่แยกไดมาวิเคราะหโดยเทคนิค 1H-NMR , 13C-NMR และ
เทคนิค FT-IR เพื่อพิสูจนเอกลักษณของ Mitragynine และนํามาใชเปนสารมาตรฐานในเทคนิค
High performance liquid chromatography (HPLC) ไดกราฟมาตรฐานที่มีชวงความเปนเสนตรงที่
ความเขมขน 6.25 ppm – 100.00 ppm คา correlation coefficient (R2 ) เทากับ 0.9954 พบวาปริมาณ
Mitragynine ในใบกระทอมที่สกัดไดจากแหลงตางๆของประเทศไทย มีปริมาณอยูในชวง 1.391
mg/g – 7.810 mg/g ของใบกระทอมแหง Mitragynine ที่สกัดไดสามารถประยุกตใชในการเตรียม
สารมาตรฐานในการวิเคราะหหาปริมาณ Mitragynine โดยเทคนิค HPLC ซึ่งเปนประโยชนทางนิติ
วิทยาศาสตร
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Mitragynine is an alkaloid found in Mitragyna Speciosa Korth (MSK) leaves. It was
reported that the compound produce an effect on the central nervous system. In this study, the
MSK leaves collected from various locations of Thailand were extracted by using chloroform as a
solvent. The crude extract was further separated for mitragynine by the thin layer
chromatography (TLC) technique. The purified mitragynine was then characterized by 1H NMR,
13
C NMR, and FTIR techniques and was used as a standard compound in High Performance
Liquid Chromatography (HPLC). The standard calibration curve was established in the
concentration range of 6.25 ppm – 100.00 ppm with a correlation coefficient (R2 ) of 0.9954. The
amounts of mitragynine in the samples collected from different parts of Thailand were found to
be in the range of 1.391 mg/g – 7.810 mg/g on a dry basis. The purifiled mitragynine used in this
work has been shown to be a good substitute for standard mitragynine in HPLC analysis of
forensic samples.
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ขา พเจ าขอกราบขอบพระคุ ณ อาจารย ดร. ศิ ริรั ต น ชู ส กุ ล เกรี ย ง อาจารย ที่ ป รึก ษา
วิทยานิพนธที่ได กรุณาใหโอกาส ใหคําแนะนํา ใหกําลังใจ ชวยเหลือ ตลอดจนแกไขขอบกพรอง
ตาง ๆ ในการทําวิทยานิพนธจนสําเร็จลงไดอยางสมบูรณ ขอขอบพระคุณ อาจารย.ดร.ศุภชัย ศุภ
ลักษณนารี ประธานกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ และ รองศาสตราจารย ดร.วีรชัย พุทธวงศ
กรรมการผูท รงคุ ณวุฒิ กรรมการตรวจสอบวิท ยานิพ นธที่ ก รุณ าให คํ า แนะนํ าตรวจทานแก ไ ข
วิทยานิพนธ รวมทั้งผูแทนบัณฑิตวิทยาลัยที่กรุณาใหคําแนะนําและตรวจทานแกไขวิทยานิพนธให
มีความเรียบรอยและสมบูรณมากยิ่งขึ้น ขอขอบคุณปญญากร เจียรธนบัตร ที่คอยชวยเหลือให
งานวิจัยสําเร็จลุลวง ขอขอบคุณภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่สนับสนุน
ชวยเหลือคอยดูแลใหคําแนะนําในการทําปฏิบัติการ และบุคคลที่เกี่ยวของทุก ๆ ทานที่ใหการ
ชวยเหลือสนับสนุนและเปนกําลังใจ ทําใหงานวิจัยนี้สําเร็จลุลวงไปไดดวยดีจนเปนผลงานวิจัยที่มี
คุณคาและมีประสิทธิภาพในการนําเสนอผลงานวิจัยทั้งในประเทศได
ขอขอบพระคุณคณาจารย สาขานิติวิทยาศาสตรทุกทานที่ไดถายทอดความรูเกี่ยวกับนิติ
วิทยาศาสตรอันเปนที่มาของการศึกษาวิจัยครั้งนี้
ขอขอบคุณ คุณชนม รอดผล คุณสารัตน ลวนดี และ น.ส. ลัดดาวัลย ศรีวัฒนา ที่ใหความรู
ในการใชเครื่องมือและคําแนะนําตางๆ ในการทําวิทยานิพนธเปนอยางดี
ขอขอบคุณเพื่อนๆ พี่ๆ และนองๆ สาขานิติวิทยาศาสตร รุน 3 มหาวิทยาลัยศิลปากร ทุกคน
สําหรับมิตรภาพและสีสันในการเรียน
ขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารย ดร.สุรพจน วงษใหญ และ ผูชวยศาสตราจารย ดร.บุญ
รัตน สุขเขียว ที่กรุณาใหคําแนะนําและขอมูลเกี่ยวกับใบกระทอม
ขอขอบพระคุณ คณาจารย และ เจาหนาที่ คณะการแพทยแผนตะวันออก มหาวิทยาลัย
รังสิต ที่กรุณาใหคําแนะนํา ความชวยเหลือในดานหองปฏิบัติการพืชสมุนไพร
สุดทายขอกราบขอบพระคุณพอและแม รวมถึงทุกคนในครอบครัวที่เปนกําลังใจ และให
การสนับสนุนชวยเหลือจนทําใหวิทยานิพนธฉบับนี้สําเร็จเสร็จสิ้นลงไดดวยดี
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