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บทคัดย่ อ
การรักษาโรคแบบการแพทย์แผนไทยด้ วยการใช้ ตํารับยาสมุนไพรที่เป็ นภูมิปัญญาของประเทศมีมาแต่โบราณทัว่ ทุก
ภาคของประเทศ และตํารายาสมุนไพรที่ใช้ ได้ ผล มักจะถูกจดบันทึกในใบลาน สมุดข่อย หรื อพับสา และได้ มีการถ่ายทอดสืบต่อ
กันในตระกูลหรื อผู้ใกล้ ชิด แต่ผ้ ทู ี่เก็บรักษาอาจไม่ได้ ตระหนักถึงความสําคัญ และอาจเก็บรักษาไม่ดีซึ่งอาจทําให้ ชํารุ ดและสูญหาย
ได้ ดังนัน้ คณะผู้วิจยั จึงมีแนวคิดรวบรวมองค์ความรู้ที่ได้ มีการบันทึกไว้ ในเอกสารต่างๆ เช่น หนังสือโบราณ ใบลาน สมุดข่อย และ
พับสา เป็ นต้ น โดยในเบื ้องต้ นได้ รวบรวมข้ อมูลตํารับยาสมุนไพรที่ใช้ รักษาโรคที่มีอบุ ตั ิการณ์สงู ได้ แก่ มะเร็ ง เบาหวาน ความดัน
โลหิตสูง รวมไปถึงตํารับลดความอ้ วน และตํารับยาอายุวฒ
ั นะจากหนังสือโบราณและ ตํารายาสมุนไพรไทย และประเมินถึงความ
น่าเชื่อถือของตํารับยา จากการรวบรวม พบว่า สมุนไพรที่พบมากในตํารับยารักษามะเร็ ง คือ ข้ าวเย็นเหนือ,ข้ าวเย็นใต้ และเหงือก
ปลาหมอ ตํารับยาเบาหวาน คือ ข้ าวเย็นเหนือ ข้ าวเย็นใต้ และเหงือกปลาหมอ ตํารับความดันโลหิตสูงคือ ขิง ขมิ ้นอ้ อย และระย่อม
ตํารับลดความอ้ วน คือ พริ กไทย หญ้ าแห้ วหมู และบอระเพ็ด และตํารับยาอายุวฒ
ั นะ คือ พริ กไทย บอระเพ็ด และข่อย ตามลําดับ
ทังนี
้ ้ สามารถนําตํารับยาสมุนไพรที่รวบรวมได้ มาจัดทําเป็ นหนังสือหรื อฐานข้ อมูลเพื่อใช้ ในการทําวิจยั และพัฒนาเป็ นผลิตภัณฑ์ยา
เครื่ องสําอาง และอาหารเสริ มได้ ตอ่ ไป
คําสําคัญ : ตํารายาสมุนไพร, การรวบรวม, คัมภีร์โบราณ, การวิจยั และพัฒนา
บทนํา
การรั กษาโรคแบบการแพทย์ แผนไทยซึ่งเป็ นภูมิ
ปั ญญาของประเทศมาแต่โบราณ การนําสมุนไพรมาใช้
ในการรักษาโรคนันมี
้ มาเป็ นเวลายาวนานในทัว่ ทุกภาค
ของประเทศ การตังตํ
้ ารับยาสมุนไพรซึ่งอาจใช้ ทงแบบ
ั้
ชนิดเดี่ยวหรื อผสมกับสมุนไพรอื่นๆ ตํารั บยาสมุนไพร
ไทยมักอยู่ในรู ปแบบการนําสมุนไพรตังแต่
้ สองชนิดขึ ้น
ไปมารวมกัน และอาจต้ อ งมีส มุน ไพรบางชนิด เข้ ามา
เสริ ม เพื่ อ ให้ ย านัน้ มี ป ระสิท ธิ ภาพในการรั ก ษาตามที่
ต้ องการ ซึง่ ถือว่าเป็ นองค์ความรู้ของคนไทย

ในการผลิตยาสมุนไพรไทย เพื่อใช้ รักษาโรคหรื อบรรเทา
อาการต่างๆ เช่น โรคมะเร็ ง โรคเบาหวาน อาการปวด
และอักเสบ เป็ นต้ น อีกทังสามารถนํ
้
ามารับประทานเพื่อ
เป็ นยาอายุวฒ
ั นะได้ อีกด้ วย องค์ความรู้เหล่านี ้บางส่วน
ได้ มีการบันทึกไว้ ในเอกสารต่างๆ เช่น ใบลาน สมุดข่อย
และพับสา เป็ นต้ น (รู ปที่ 1) บางส่วนได้ มีการถ่ายทอด
สืบ ต่อ กัน ในตระกูล หรื อ ผู้ใ กล้ ชิ ด เท่า นัน้ ตํ า รายา
สมุนไพรเป็ นจํานวนมากทังที
้ ่เป็ นสมบัติสว่ นตัว วัด หรื อ
โรงเรี ยน ต่าง ๆ ซึ่งผู้ที่เก็บรักษาอาจไม่ได้ ตระหนักถึง
ความสําคัญของตําราสมุนไพรดังกล่าวดังนันบ่
้ อยครัง้
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เมื อ ง และอาจให้ ฤ ทธิ์ ท างชี ว ภาพที่ ดี ก ว่า ทัง้ นี ้ อาจ
เนื่องมาจากมลภาวะจากสิ่งแวดล้ อม ซึ่งถื อว่าเป็ นข้ อ
ได้ เปรี ยบในการใช้ ประโยชน์จากพืชสมุนไพร
งานวิจัยนี ้ มีวัตถุประสงค์ คือ การรวบรวมตํารั บ
ยาสมุ น ไพรไทย จากหนัง สื อ โบราณ และ ตํ า รายา
สมุนไพรต่างๆ ซึง่ ได้ คดั เลือกตํารายาสมุนไพรที่ใช้ ในการ
รั ก ษาที่ มี อุบัติ ก ารณ์ ก ารเกิ ด สูง 5 โรค คื อ ตํ า รั บ ยา
มะเร็ ง ตํารับยาเบาหวาน ตํารับยาความดันโลหิตสูง
รวมไปถึ ง ตํ า รั บ ยาลดความอ้ ว น และ ตํ า รั บ ยา
อายุวฒ
ั นะด้ วย เพื่อนําไปวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยา
เครื่ องสําอาง และอาหารเสริ มต่อไป

ที่จะพบผู้นําคัมภีร์หรื อตําราสมุนไพรที่เป็ นสมุดข่อย ใบ
ลาน หรื อ พับ สา มาขายให้ ร้ านรั บ ซื อ้ ของเก่ า หรื อ
วางขายทั่วไปหรื อแม้ แต่นําไปทําลายทิ ้งหรื อเผาไปกับ
เจ้ าของเมื่อเสียชีวิตลง บางส่วนอาจมีการเก็บรักษาไม่ดี
ซึง่ อาจทําให้ ชํารุดและสูญหายได้
สมุดข่อย
พับสา
ใบลาน

วิธีการดําเนินการวิจัย
การรวบรวมตํารับยาสมุนไพรได้ ถกู รวบรวม
จากหนังสือโบราณ และ ตํารายาสมุนไพรต่างๆ จาก
หมอพื ้นบ้ าน และ แพทย์แผนไทย ในจังหวัดปทุมธานี
เป็ นระยะเวลา 2 เดือน ทังนี
้ ้ทางคณะผู้วิจยั ได้ ทําการคัด
กรองตํารับยาสมุนไพรในเบื ้องต้ น จํานวน 5 โรค โดย
การใช้ หลักเกณฑ์ในการเทียบโรคหรื ออาการทางแพทย์
แผนปั จจุบนั กับโรคทางการแผนไทยนัน้ ได้ ประเมินจาก
อาการทีค่ ล้ ายคลึงกับแผนปั จจุบนั
โดยได้ อ้างอิงจาก
หนังสือเวชกรรมแผนไทยที่ได้ รับการยอมรับ โดยตํารับ
ยาสมุนไพรที่นํามารวบรวมต้ องเป็ นสมุนไพรที่หาง่าย
เป็ นที่ร้ ูจกั และต้ องไม่มีตวั ยาที่เป็ นวัตถุธาตุ สัตว์วตั ถุ
หรื อ สารอื่นที่เป็ นอันตราย เช่น สนิมเหล็ก เป็ นต้ น และ
ตรวจสอบความน่าเชื่อถือโดยการพิจารณาพืชสมุนไพร
ที่ใช้ เป็ นองค์ประกอบในตํารับยา เช่น การใช้ ถวั่ เขียวต้ ม
กับนํ ้าตาลรับประทานเพื่อรักษาเบาหวาน เป็ นตํารับที่
ไม่นา่ มีความเชื่อถือ เนื่องจากใช้ นํ ้าตาลในการปรุงยา
จะเป็ นการกระตุ้นอาการของผู้ป่วยเบาหวานจึงไม่นํามา
รวบรวมในงานวิจยั นี ้
ทัง้ นี เ้ พื่ อ ประเมิ น ความปลอดภัย ในการใช้
ตํารั บยา รวมถึงการจัดประเภทของตํารั บยาสมุนไพร
โดยการป้ อรหัส ให้ กับ ตํ า รั บ ยาดัง กล่า ว และการหา
ความถี่สมุนไพรอีกด้ วย

รูปที่ 1 การจดบันทึกตํารายาสมุนไพรไทยดังเดิ
้ ม ใน
ใบลาน สมุดข่อย และพับสา
การใช้ สมุนไพรมีการตื่นตัวขึ ้นเป็ นอันมาก ทัง้
ในประเทศที่ กํ า ลัง พัฒ นาและประเทศที่ พัฒ นาแล้ ว
รวมทัง้ ประเทศไทย นอกจากนี ้ได้ มีการรวบรวมข้ อมูล
ตํารั บยาตามแหล่งความรู้ ต่างๆ และจัดทําเป็ นบันทึก
หรื อหนังสือตํารายาสมุนไพรไทยขึ ้น เช่น หนังสือตํารับ
ยาสมุน ไพรของความรู้ หมอพื น้ บ้ า นจากเขื่ อนสิริ น ธร
หนังสือเพชรนํ ้าเอก และหนังสือแพทย์ศาสตร์ สงเคราะห์
เป็ นต้ น
ปั จจุบัน ได้ มีงานวิจัยด้ านสมุนไพรจากตํารั บยา
หรื อ พื ช สมุน ไพรเพื่ อ รั ก ษาโรคหรื อ อาการเรื อ้ รั ง เช่ น
โรคมะเร็ ง [1] โรคเบาหวาน [2] และ อาการอักเสบ [3]
อย่ า งกว้ างขวางทั ง้ ในประเทศและต่ า งประเทศ
โดยเฉพาะประเทศในแถบเอเชียที่มีภมู ิประเทศที่เหมาะ
แก่ ก ารเจริ ญ ของพื ช สมุ น ไพร ซึ่ ง ประเทศไทยเป็ น
ประเทศที่มีความหลากหลายทางชีวภาพ (biodiversity)
สูงประเทศหนึ่งของโลกโดยมีถึง 7 % ของที่มีอยู่ในโลก
โดยเป็ นพืช 15,000 ชนิดและสัตว์ 16,495 ชนิด [4] อีก
ทัง้ พื ช สมุน ไพรที่ ขึ น้ อยู่ต ามป่ าในที่ สูง มัก จะมี ค วาม
หลากหลายทางพันธุกรรมมากกว่าพืชที่เจริ ญในเขต
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ผลการทดลอง
จากการรวบรวมตํ า รั บ ยาสมุน ไพรจากตํ า รั บ ยา
หลวงปู่ ศุข คัมภีร์วรโยคสาร หนังสือคัมภีร์ยาอายุวฒ
ั นะ
และจากตํารายาโบราณที่ได้ จากใบลาน � เล่ม พับสา �
เล่ ม และข่ อ ย � เล่ ม นอกจากนี ย้ ั ง ทํ า ได้ ทํ า การ
สัมภาษณ์ หมอพืน้ บ้ านจากวัดนํา้ วนอีกด้ วยในจังหวัด
ปทุมธานี พบว่า ตํารับที่รวบรวมได้ ทังหมด
้
133 ตํารับ
โดยเป็ นตํารับยามะเร็ ง 40 ตํารับ ตํารับยาความดัน
โลหิตสูง 21 ตํารับ ตํารับยาเบาหวาน 21 ตํารับ ตํารับ
ยาอายุวฒ
ั นะ 30 ตํารับ และตํารับยาลดความอ้ วน 21
ตํารับ ซึ่งแต่ละตํารับมีพืชสมุนไพรที่เป็ นองค์ประกอบ
ต่า งกัน ออกไป ซึ่งเกิ ดจากการผสมผสานองค์ ค วามรู้
และอาศัยภูมิปัญญาที่สงั่ สมมาช้ านาน
ตารางที่ 1 แสดงการตรวจสอบพืชสมุนไพรไทยที่เป็ น
องค์ ป ระกอบในแต่ล ะตํา รั บ พบว่า พืช สมุน ไพรที่ พ บ
มากที่สดุ 3 อันดับแรกในตํารับยามะเร็ งคือ ข้ าวเย็นใต้

ประเภท อัน
สมุนไพรที่พบ
ความถี่
(ตํารับ)
ตํารับยา ดับ
4
ตํารับยา 1
ขิง
แก้ ความ
(Zingiber officinale )
ดันโล
หิตสูง
2
3
ขมิ ้นอ้ อย
(Curcuma zedoaria )
3
2
ระย่อม
(Rauvolfia serpentina
Benth)
7
ตํารับยา 1
ข้ าวเย็นเหนือ
แก้ เบา
(Smilax corbularia
หวาน
Kunth.)
2
6
ข้ าวเย็นใต้
(Smilax microchina T.
koyama)
3
4
เหงือกปลาหมอ
(A. illicifolius L.)
21
ตํารับยา 1
พริ กไทย
อายุ
(Piper nigrum L.)
วัฒนะ
2
8
เหงือกปลาหมอ
(A. illicifolius L.)
3
7
บอระเพ็ด
(Tinospora crispa L.)
7
ตํารับยา 1
พริ กไทย
ลดความ
(Piper nigrum L.)
อ้ วน
2
6
หญ้ าแห้ วหมู
(Cyperus rotundus L.)
3
4
บอระเพ็ด
(Tinospora crispa L.)

ตารางที่ 1: สมุนไพรไทยที่พบมากในตํารับยาสมุนไพร
ไทยประเภทต่างๆ
ประเภท อัน
ตํารับยา ดับ
ตํารับยา 1
แก้ มะเร็ง
2

3

สมุนไพรที่พบ
ข้ าวเย็นใต้
(Smilax microchina T.
koyama)
ข้ าวเย็นเหนือ
(Smilax corbularia
Kunth.)
ทองพันชัง่
(Rhinacanthus
nasutus L. Kurz)

ความถี่
(ตํารับ)
21

20

10
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ประเภท อันดับ
ตํารับยา
1
ตํารับยา
แก้ มะเร็ง
2

3

ตํารับยา
แก้ ความ
ดันโลหิต
สูง

1
2
3

ตํารับยา
แก้
เบาหวา
น

1

2

3

สมุนไพรที่พบ
ข้ าวเย็นใต้
(Smilax microchina
T. koyama)
ข้ าวเย็นเหนือ
(Smilax corbularia
Kunth.)
ทองพันชัง่
(Rhinacanthus
nasutus L. Kurz)
ขิง
(Zingiber officinale )
ขมิ ้นอ้ อย
(Curcuma zedoaria )
ระย่อม
(Rauvolfia
serpentina Benth)
ข้ าวเย็นเหนือ
(Smilax corbularia
Kunth.)
ข้ าวเย็นใต้
(Smilax microchina
T. koyama)
เหงือกปลาหมอ
(A. illicifolius L.)

ความถี่
(ตํารับ)
21

ประเภท
ตํารับยา
ตํารับยา
อายุวฒ
ั นะ

20

อันดั
บ
1
2
3

10
ตํารับยาลด
ความอ้ วน

4

1
2

3

3

2

สมุนไพรที่พบ
พริ กไทย
(Piper nigrum L.)
เหงือกปลาหมอ
(A. illicifolius L.)
บอระเพ็ด
(Tinospora crispa L.)
พริ กไทย
(Piper nigrum L.)
หญ้ าแห้ วหมู
(Cyperus rotundus L.)
บอระเพ็ด
(Tinospora crispa L.)

ความถี่
(ตํารับ)
21
8
7
7
6
4

จากการสรุ ปสมุนไพรที่พบบ่อยในตํารับ ไม่ได้
หมายถึ ง พื ช สมุ น ไพรชนิ ด นัน้ เป็ นยาหลัก หรื อ ยารอง
เพี ยงแต่เป็ นการช่ วยในคัด เลือกตํา รั บยาที่ มีม าก เพื่ อ
นําไปศึกษาฤทธิ์ ทางชีวภาพและฤทธิ์ ทางเภสัชวิทยาใน
ขันต่
้ อไปได้ สะดวกขึ ้น การคัดเลือกจะทําโดยเรี ยงลําดับ
พื ช สมุ น ไพรที่ พ บบ่ อ ยในแต่ ล ะตํ า รั บ ทั ง้ นี เ้ ป็ นการ
ประเมินในเบื ้องต้ นว่าพืช ชนิดนันน่
้ าจะมีความสําคัญไม่
มากก็น้อย จึงนํามาเป็ นส่วนผสมในตํารับ จากนันจะให้
้
คะแนนสมุ น ไพรแต่ ล ะ ชนิ ด ตามลํ า ดั บ และนํ า มา
คํ า นวณว่ า ยาตํ า รั บ ใดมี ค ะแนนสู ง สุด ซึ่ ง จะทํ า การ
ทดลองตํารับยานันก่
้ อนตํารับอื่นๆ วิธีนี ้จะมีประโยชน์ใน
ด้ านของการลดระยะเวลาและค่ า ใช้ จ่ า ยในการ
ดํ า เนิ น การวิ จั ย และอาจมี โ อกาสได้ ตํ า รั บ ยาที่ มี
ประสิทธิภาพสูงอีกด้ วย
นอกจากนี ้ยัง พบว่า พริ กไทย เป็ นพืชสมุนไพร
ที่ พ บมากในตํ า รั บ ยาสมุน ไพรที่ ร วบรวมได้ (21.80%)

7

6

4

ข้ าวเย็นเหนือ และทองพันชัง่ ในตํารับยาความ
ดั น โลหิ ต สู ง คื อ ขิ ง ขมิ น้ และ ระย่ อ ม และตํ า รั บ
เบาหวาน คือ ข้ าวเย็นใต้ ข้ าวเย็นเหนือ และเหงือกปลา
หมอ ตามลําดับ นอกจากนีย้ งั พบว่า พืชสมุนไพรที่พบ
มากในตํารับยาอายุวฒ
ั นะ คือ พริ กไทย เหงือกปลาหมอ
และบอระเพ็ด ส่วนในตํารับยาลดความอ้ วน คือ พริ กไทย
หญ้ าแห้ วหมูและบอระเพ็ด ตามลําดับ
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รองลงมาคื อ ข้ า วเย็น เหนือ (21.05%) และข้ าวเย็ นใต้
(20.30%) ตามลําดับ (ตาราง 2)

อาหารหลายชนิ ด เช่ น มะม่ว งดอง เป็ นต้ น [5] และ
การศึกษาฤทธิ์ ทางชีวภาพของพริ กไทย พบว่า สามารถ
กระตุ้นการหลัง่ กรดในกระเพาะอาหาร ลดภาวะท้ องเดิน
ลดระดับนํ ้าตาลในเลือด ลดไขมัน มีฤทธิ์ต้านออกซิเดชัน
ลดการอักเสบ กดระบบประสาทส่วนกลางระงับอาการ
ชัก ยับยังการกระจายของเซลล์
้
มะเร็ ง ต้ านเชื ้อแบคทีเรี ย
เชื อ้ รา ต้ า นเชื อ้ แบคที เ รี ย ในช่ อ งปาก ยับ ยัง้ เอนไซม์
acetylcholine esterase กําจัดยุง แมลงวัน ศัตรู พืช [6]
ฤทธิ์ ทางเภสัชวิทยาของข้ าวเย็นเหนือ พบว่า ใช้ หัว ใน
การแก้ ประดง แก้ มะเร็ งคุดทะราด แก้ ร้อนในกระหายนํ ้า
แก้ นํา้ เหลือ งเสีย ฆ่าเชื อ้ หนอง แก้ เ ส้ น เอ็ นพิ การ แก้
กามโรค เข้ าข้ อออกดอก ฝี แผลเน่าเปื่ อยพุพอง ทําให้
แผลฝี ยุบแห้ ง แก้ ประดง แก้ เม็ดผื่นคัน ดับพิษในกระดูก
แก้ ปัสสาวะพิการ แก้ อกั เสบในร่ างกาย นิยมใช้ ค่กู ันทัง้
ข้ าวเย็นใต้ ซึง่ เรี ยกว่า ข้ าวเย็นทังสอง
้
[7] และการศึกษา
ฤทธิ์ทางชีวภาพของข้ าวเย็นเหนือและข้ าวเย็นใต้ พบว่า
มีสารฟี นอลิกเป็ นองค์ประกอบ มีฤทธิ์ต้านออกซิเดชัน มี
ฤทธิ์ต้านเชื ้อ HIV-1 [8] และยังมีฤทธิ์ต้านการอักเสบอีก
ด้ วย [9] ดังนัน้ การพบพืชสมุนไพรทัง้ 3 ชนิด นีเ้ ป็ น
องค์ประกอบในตํารับยาสมุนไพรต่างๆ อาจจะเป็ นการ
เสริ มฤทธิ์ ทางเภสัชวิทยาในการรักษาโรคต่างๆ ที่กล่าว
มาได้

ตารางที่ 2: พืช สมุน ไพรที่ พบมากที่ สุด ในการรวบรวม
ตํารับยาสมุนไพรไทยดังเดิ
้ ม 10 อันดับแรก
อันดับ

ชื่อสมุนไพร

1

พริ กไทย
(Piper nigrum L.)
ข้ าวเย็นเหนือ
(Smilax corbularia Kunth.)
ข้ าวเย็นใต้
(Smilax microchina T. koyama)
เหงือกปลาหมอ
(A. illicifolius L.)
ทองพันชัง่
(Rhinacanthus nasutus L. Kurz)
แห้ วหมู
(Cyperus rotundus L.)
บอระเพ็ด
(Tinospora crispa L.)
ขิงแห้ ง
(Zingiber officinale )
สมอพิเภก
(Terminalia bellirica )
สมอไทย
(Terminalia chebula )

2
3
4
5
6
7
8
9
10

ความถี่
(ตํารับ)
29
28
27
23
16
16
14
11

สรุ ปผลการทดลอง
จากการรวบรวมตํารับยาสมุนไพรครัง้ นี ้เป็ นการ
รวบรวมตํ า รั บ ยา ซึ่ ง ถื อ ว่ า เป็ นองค์ ค วามรู้ และภู มิ
ปั ญญาของคนไทยมาตังแต่
้ โบราณ ซึ่งคณะผู้วิจัยจะได้
ทํา วิ จัย ต่อไปเพื่ อ ศึก ษาฤทธิ์ ท างชี ว ภาพ และประเมิ น
ความเป็ นไปได้ ในการรักษาโรค พิษวิทยาของตํารั บยา
นอกจากนี ้ ยังสามารถหาสารสําคัญในการออกฤทธิ์ทาง
ชีวภาพ เพื่อใช้ รักษาโรคแต่ละชนิดได้ ดังนันการรวบรวม
้
ตํารับยาสมุนไพรไทยดังเดิมนี ้ จะสามารถใช้ ประโยชน์
เ พื่ อ ก า ร ทํ า วิ จั ย แ ล ะ พั ฒ น า เ ป็ น ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ย า
เครื่ องสําอาง และอาหารเสริ มได้ ตอ่ ไป

10
8

จากการศึกษาฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของพริ กไทย
พบว่า ใบสามารถ แก้ ลมจุกเสียดแน่น ท้ องอืดเฟ้ อผลที่
ยัง ไม่สุก นํา มาเป็ นเครื่ อ งเทศ และ แต่งกลิ่นอาหารได้
เมล็ด ใช้ ขับลม ขับเสมหะ ขับเหงื่อ ขับปั สสาวะ บํารุ ง
ธาตุ อาหารไม่ย่อย และ ดอก ใช้ รักษาตาแดง ถนอม
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Abstract
The preliminary phytochemical screening of Thai betel quid was done and HPTLC studies were carried
out CAMAG HPTLC system. Antioxidative effects of ethanolic extracts from ingredients in Thai betel quid
studied with the use of three in vitro assays - DPPH reduction spectrophotometric assay. HPTLC
fingerprinting of ethanolic extract of Acacia catechu (L.f.) Willd. (catechu resin) revealed four spots with hRf
values in the range of 12, 25, 36, and 47; Areca catechu L. (areca nut) showed one spot with hRf values in
the range of 73; Nicotiana tabacum L. (tobacco leaf) showed two spots with hRf values in the range of 50,
and 69; Piper betle L. (betel leaf) showed six spots with hRf values in the range of 7, 17, 24, 41, 59, 95. In
the screening, the most efficient antioxidant activity was exhibited by Acacia catechu, tested at 1 mg/mL
with inhibition values of 93.57±0.66% (EC50= 0.04±0.01 μg/mL.). It can be concluded that HPTLC
fingerprinting of herbal ingredients of Thai betel quid may be useful in the pharmaceutical industry and plant
systematic studies.
Keywords: Thai betel quid, Antioxidant, HPTLC fingerprinting
is ample [4-14]. However, only a limited number of
studies have been reported on chemical constituents and
pharmacological activity of Thai betel quid. Therefore

Introduction
Reactive oxygen species (ROS) cause oxidative
damage to nucleic acids, proteins, and lipids and are
known to be associated with aging, carcinogenesis, and
other diseases [1-2]. Research are becoming steadily
more interested in discovering new antioxidants from
natural sources. Medicinal plants used in traditional
medicine contain many phytochemicals and play a major
antioxidant role in helping endogenous antioxidants to
neutralize activity to authenticate the medicinal
properties of oxidative stress. Betel quid has commonly
been used in South and Southeast Asia and Asia Pacific
region including rural areas of Thailand for a long time.
Because of its ancient history, its use is socially
acceptable among all sections of society [3]. Thai betel
quid is a combination of betel leaf, areca nut, catechu
resin, and slaked lime (aqueous calcium hydroxide
paste). Tobacco is commonly used in conjunction with
Thai betel quid. Ingredients in betel quid produce
complex interactions during chewing. For example,
when betel quid is chewed with lime, arecoline and
guvacoline are metabolized into arecaidine and guvacine,
respectively [1]. Research evidence on the effects of Thai
betel quid towards oral cancer and oral soft tissue lesions

the aim of the present study were to evaluate two main
aims: to establish the fingerprint profile and evaluate the
antioxidant activities of ethanolic extracts of herbal
ingredients in Thai betel quid.

Materials and Methods
Plant material
The dried plant material from following species was
studied: Acacia catechu (L.f) Wild (catechu tree), Areca
catechu L. (betel nut), Nicotina tabacum L. (tobacco),
and Piper betel L. (betel leaf). The materials were
purchased from local indigenous market (Chachoengsao,
Chiang Mai, and Nakhon Pathom, Thailand) in
November 2012. The taxonomic identification was done
by Dr. C. Noysang, Thai Traditional Medicine College,
Rajamangala University of Technology. The voucher
specimens have been deposited in Royal Forestry
Department, Bangkok, Thailand. Plant information is
shown in Figure 1 and Table 1.
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Chemicals and apparatus

Results and Discussion

2,2
Di(4-tert-octylphenyl)-1-picrylhydrazyl
(DPPH), and ascorbic acid were purchased from Sigma
Aldrich-Fluka. For absorbance measurements, Biochrom
Anthos Zenyth 340 Microplate Reader with Optional
Temperature Control was used. A HPTLC scanner with
computer system and WinCats Version Software were
obtained from Camag (Muttenz, Switzerland). Camag
Linomat V was used as applicator. Separation was done
on silica gel F254 HPTLC precoated plates purchased
from Merck (Germany).

a

b

c

d

Samples preparation
The powdered raw material of Catechu resin,
Tobacco dried leaf, Betel fresh leaf (10 g) was extracted
with 100 mL of 95% ethanol and the powdered raw
material of Areca nut (10 g) was extracted with 100 mL
of 70% ethanol using shaker for 30 min at 25°C and
filtrated. The solvent were completely evaporated to
dryness using rotary flash evaporator (Buchi type).
Different extracts were prepared from the resultant crude
ethanol and used for further investigations of HPTLC
fingerprint and in vitro antioxidant activity.

Figure 1. Herbal ingredients of Thai betel quid; (a)
Acacia catechu (L.f.) Willd.; (b) Areca catechu L.; (c)
Nicotiana tabacum L.; (d) Piper betle L.

Table 1: Name and Thai indigenous use of plants studied

HPTLC analysis
Chromatography was performed on silica gel F254
HPTLC pre-coated plates. Samples were applied on the
plates as band of 8-10 mm width using a Camag Linomat
V sample applicator at the distance of 8 mm from the
edge of the plates. The mobile phase composed of
chloroform-acetone-formic
acid
(75:16.5:8.5),
chloroform-ethanol (60:40), toluene- ethyl acetatediethyl amine (70:20:10), and toluene-ethyl acetate
(93:7). After development, plates were dried and
derivatised in Dragendorff, KOH, Vanillin-sulphuric acid
reagents. The fingerprints were evaluated at 366 nm in
fluorescence mode with a WinCats and VideoScan
software.

Botanical
name
Acacia
catechu (L.f.)
Willd.

Common
name
catechu
tree

Areca
catechu L.

betel nut

Nicotiana
tabacum L.

tobacco

SOLANACEAE

Piper betle L.

betel leaf

PIPERACEAE

Antioxidant activity assay
The extracts were diluted in ethanol solution at the
concentration of 10 mg/mL, 1 mg/mL, 0.1 mg/mL, and
0.01 mg/mL. 100 μl aliquots of the extract were mixed
with 900 μl of the ethanolic DPPH solution (0.25g/L).
The reduction of the DPPH free radical was measured by
reading the absorbance at 517 nm and related to the
absorbance of the control without the herbal drugs.
Inhibition ratio (percent) was calculated from the
following equation: % inhibition [(absorbance of control
- absorbance of sample)/absorbance of control] x 100%.
Ascorbic acid was used as positive controls.

Family

Indigenous use

LEGUMINOSAE
(MIMOSOI
DEAE)
PALMAE

Used as a
mouthwash,
sore throats, and
diarrhea.
Used fresh or it
may be dried
and cured
before use, by
sun-drying,
baking or
roasting.
Used as
stimulation and
relaxing
Used a
stimulant, an
antiseptic and a
breathfreshener.

Parts
use
Resin

Nut

Leaf

Leaf

HPTLC analysis
The fingerprint of the constituents present in
samples was recorded using Camag TLC visualizer and
WinCats Software. The chromatograms (Figure 2)
showed spots which are characteristic for several
medicinal plant species. In particular, HPTLC
fingerprinting of ethanolic extract of Acacia catechu
(L.f.) Willd. (catechu Tree) revealed four spots with hRf
values in the range of 12, 25, 36, and 47; Areca catechu
L. (betel nut) showed one spot with hRf values in the
range of 73; Nicotiana tabacum L. (tobacco) showed two
spots with hRf values in the range of 50, and 69; Piper
betle L. (betel leaf) showed six spots with hRf values in
the range of 7, 17, 24, 41, 59, 95.
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(93.57±0.66%, and 89.43±2.02%, respectively) inhibition
of DPPH free radical. Reference standards ascorbic acid
showed significant inhibition activity 90.88±4.42%.

Table 2: DPPH scavenging activity of ethanolic extract
of herbal ingredients in Thai Betel Quid (EC50 values)
10µl 20µl 30 µl
(a)

10µl 20µl 30 µl
(b)

10µl 20µl 30 µl
(c)

10µl 20µl 30 µl
(d)

Sample
Acacia catechu (L.f.) Willd.
Areca catechu L.
Nicotiana tabacum L.
Piper betle L.
Ascorbic acid
Alpha – tocopherol
Gallic acid

EC50 (µg.mL-1)
0.036(±0.010)
0.042(±0.005)
0.673(±0.261)
0.060(±0.002)
0.065(±0.05)
42.83(±8.46)
0.07(±0.01)

Values represent mean± S.D. of three replicate

Conclusions
In the present study, the ethanolic extracts of herbal
ingredients of Thai betel quid to investigate the HPTLC
fingerprint profile and antioxidant activities. The solvent
systems (chloroform-acetone-formic acid (75:16.5:8.5),
chloroform-ethanol (60:40), toluene- ethyl acetatediethyl amine (70:20:10), and toluene-ethyl acetate
(93:7)) are suitable for the analysis of Acacia catechu,
Areca catechu, Nicotiana tabacum and Piper betle,
respectively. The antioxidant activities of the ethanolic
extract of Acacia catechu, possess very strong
scavenging activity on DPPH free radical with EC50
values of 0.036±0.010.

Figure 2. HPTLC-fingerprint of the ethanolic extracts
(a) Acacia catechu under UV 366 nm; (b) Areca catechu
under UV 366 nm; (c) Nicotiana tabacum before
derivatization under daylight; and (d) Piper betle under
UV 366 nm. The solvent systems (chloroform-acetoneformic acid (75:16.5:8.5), chloroform-ethanol (60:40),
toluene- ethyl acetate-diethyl amine (70:20:10), and
toluene-ethyl acetate (93:7)) are suitable for the analysis
of Acacia catechu, Areca catechu, Nicotiana tabacum
and Piper betle, respectively.

Inhibition (%)

DPPH scavenging activity
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Abstract
Thailand agricultural waste materials have been currently and acceptably used as a
carbohydrate source for fermentation process for ethanol. In this research, high contents of
starch of waste materials such as durian peels compared with the rind and pulp wastes from
the shell of the Jackfruit were comparatively tested for their cellulosic digestion. Either
natural habituating microorganisms on the waste itself or the isolated active strains, could be
successfully achieved in 25-30 days for the digestion (8-10 % Brix). There was no significant
difference between these two materials in terms of digestion speed and the ability to digest
cellulose and starch to sugar if the inoculums added were firstly activated at 109-1012 cells/ ml
of the culture. At this step, for 25- 30 days of the cellulose digestion from durian peels, many
varieties of microbial species were observed, especially fungi types white and black
Aspergillus spp. as well as bacilli. The rind and pulp wastes of jack fruit, oppositely, revealed
most bacteria types cocci and small rods as well as Aspergillus spp. Then, the second step of
alcohol production, in durian waste sample, the starch and sugar moieties could possibly be a
bit better retrieved for alcohol production than those of jack fruit (60 and 55% w/w of wastes,
respectively). It showed saturated 10-15% v/v of ethanol contents in about 15 days and 22
days in durian and jack fruit wastes, respectively. Moreover, jackfruit wastes could
comparably be a good source for ethanol production as same as durian peels if all optimizing
conditions at each step were considerably done.
For all these results, any biomaterial wastes could comparably be good sources for
ethanol production if all essential parameters such as sugar contents, microorganisms and
yeast strains, and pH were considerably optimized.
Keywords: Fermentation, Ethanol, Yeast, Cellulosic Materials
Fermentation is carried out in an anaerobic
environment by microorganisms that can be bacteria
and/ or fungi to breaking down sugars first and then
use yeasts as most common species to carry out the
fermentation process (Benerji et al., 2010; Brethauer,
and Wyman, 2010; Alegre et al., 2003). To optimize
the condition to digest cellulosic materials and starch,
more selective fungal species have been
recommended to first test for their high potential
producing active extracellular enzymes in catalyst of
cellulosic materials as well as the starch to less
complex sugar moieties. The parameter of product in
the fermentation medium have been showed to reduce
the Saccharomyces cerivisae production of ethanol
(Al-Judaibi, 2011). In this study, it was an example
of the comparison of the application of common
microorganisms residing on the surface of two types
of waste of biomaterials; durian peel and jackfruit
rinds and pulp in digestive ability of fiber structures in

Introduction
Thailand with a significant agronomic-based
economy can use current technology for fuel ethanol
fermentation. Not only the molasses from sugar-cane
or sugar but the agricultural waste products can also
provide suitable substrates for ethanol production
(Aristidou and Penttila 2000). By ethanol production
via yeast fermentation, many investigations of the role
of fermentation parameters that might affect ethanol
productivity have been reviewed (Lin and Tanaka,
2006). The process of bioethanol production
composed of the steps of growing and harvesting the
microorganisms at their log phase, starch liquefaction
or saccharification and fermentation processes
(Banerjee et al., 1988).

78

Proceedings of the 1st Academic Science and Technology Conference ASTC2013
Science and Technology for Better Life 18 March 2013

saccharification process. Finally, at the last step of
ethyl alcohol production with a selective high
resistant alcoholic yeast strain, the alcohol production
at short period of fermentation was estimated.

agar medium. The composition of the agar was yeast
extract (3 g/ L), malt extract (3 g/ L), peptone (5 g/ L),
glucose (10 g/ L) and agar (20 g/ L) at a pH of 4.5.
The cultures were maintained by sub-culturing every
20 days and the test tubes were then incubated at
30°C for 36 h. The culture on agar slants was stored
at 4°C before adding in a liquid medium. A liquid
medium composed of 2 g/ L), soluble starch (Merck
Co., Darmstadt, Germany) (2 g/ L), 0.20% (NH4) 2SO4
(20 g/ L), KH2PO4 (10 g/L), MgSO4.7H2O 5 g/L and
yeast extract (10 g/L) at pH 5.0 was used for growth
using 2% (v/v) inoculum in 50 mL of the sterile
medium contained in a 250-mL Erlenmeyer flask,
aerobically, in a rotary shaker (120 rpm) at 30°C.

Materials and Methods
Common microorganisms and Sample Preparation
Either common microorganisms obtained
from the surfaces of durian peels or jackfruit wastes
were selected for the experiment. Approximately 2030 kg of the biowastes of durian peels or jackfruit
rinds, pulp and its surface were cut into small pieces
approximately 2 X 2 cm2 or even smaller pieces. They
were soaking in sterile distilled water for at least 3-5
days and only the liquid was taken for the next
saccharification step.

Alcohol and Total Sugar Determination
The amount of alcohol produced in cell-free
fermentation broth was determined by alcohol
dehydrogenase (obtained from Sigma Chemical Co.,
St. Louis, MO) (Banerjee et al., 1988). Total reducing
sugars were determined by the Benedict’s test (R.D.
Simoni et al., 2002).

Lignocellulosic Digestion in Saccharification step
Both durian peels and jackfruit waste
samples were boiled in distilled water for 30 min
before pouring into sterile, dried bottles and then
added 300 mL of common microorganisms (10 10 cells/
mL) and adjust the volume of the fermentation to
1 liter with sterile distilled water and left at 25oC.
The control sample was these two wastes without
boiling in 1 liter of sterile water but adding the
common microorganisms to observe the growth of
microorganisms. The fermented liquid was taken for
recording of total sugar, pH values, and color-texture
of the starters during 30 day incubation.

Results and Discussion
At the first step, both samples showed the
variations of microbial community after reactivated
and well prepared and tested for their highly activity
in fiber digestion. For 25- 30 days of the cellulose
digestion from durian peels, there were many varieties
of microbial species observed than jackfruit wastes.
Large amount of sugar content were obtained from
both these cellulosic and high starch materials during
the fermentation process. Not only natural habituating
microorganisms on the waste itself but the isolated
active strains could also be successfully achieved in
25-30 days for the digestion (8-10 % Brix). There
was no significant difference between these two
materials in terms of digestion speed and the ability to
digest cellulose and starch to sugar if the inoculums
added were firstly activated at 109-1012 cells/ ml of
the culture (unpublished data).
At this first step, most microorganisms in
durian samples as shown in table I were white fungi
(Aspergillus spp,) more than bacteria (rod bacilli and
cocci) and yeast. Whereas most microorganisms in
jackfruit wastes were bacteria (rod and cocci) and
black fungi (Aspergillus niger). These common
microorganisms could convert xylose to ethanol by
cellulase enzyme utilized in the hydrolysis of
lignocellulosic materials from These different
microbial communities could affect the values of total
sugar contents because of higher sugar contents from
the digested durian peels than that of the jack fruit
wastes (12-14 Brixs of sugar contents, 40-60% w/w of
waste, in approximately 20 days and 30-35 days,
respectively).

Fermentation for Alcohol Production
At this second step done in batch
fermentation bottle using the feeding culture of S.
cerevisiae strain DistilaMaxTM RM, 493 EDV,
Denmark, was grown to the concentration of 1-10 X
1012 cells/ ml before inoculation. After the first step,
the fermented samples were all filtered for only liquid
and then transferred into a 20 liter bottles and adjust
for the total sugar content to 22% Brix with cane
molass and pH to 4.6 before inoculation with the
active yeast culture. The fermentation bottles were
later kept tightly seal at room temperature for 30 days
and regularly recorded for alcohol, total sugar, pH
values, and color-texture.
Culture Preparation for alcohol fermentation
The strain of Saccharomyces cerevisiae used
in this work was commercial yeast, DistilaMaxTM RM
493 ED, Denmark isolated in a tropical region from
cane molasses. It demonstrates high temperature
tolerance and provides the desirable production of
rum, aguardiente and rhum agricole. This yeast firstly
maintained at 4oC on agar slants was regrown in the
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Table 1: The observation of common microorganism
growth at the first step of (A) durian peel or (B)
jackfruit wastes (rind, surface, and pulp) digestion
that were counted under microscopy.

(A)

saturated 10-15% w/w of ethanol contents about 15
days whereas 25 days in jackfruit waste sample.

(B)

nd= not detectable, F = Few numbers of the microbes (< 10 4
cells/ mL), Md = medium numbers of the microbes (1-10 X 108
cells/ mL), H = high numbers of the microbes (1-300 X 1010 cells/
mL).

Figure 1. The result of durian peel fermentation for
alcohol production during 30 day inculbation. The
sample was inoculated with S. cerevisiae
DistilaMaxTM RM, 493 EDV. The initial total
reducing sugar (cane molass) concentration was of
22% Brix

We found that after 30 days, these common
microorganisms were not suitable
for alcohol
production since only 5-6 % alcohol production could
be obtained if the fermentation was kept longer
(unpublished data). Much longer incubation time was
performed but even less numbers of these microbes
were detected (from 108 cells/ml to 103 cells/ml. It
was possible that these microorganisms could not
stand high concentration of alcohol. As known that
ethanol produced is toxic to many competing
microorganisms including bacteria. Therefore, the
inoculums have to be controlling with a large charge
of strong yeast to overwhelm any competing
organisms that may be introduced.
Then, the second step, all solid waste was
removed out and the liquid with high contents of total
sugar (approximately 7-12% Brix sugar) was adjusted
with either cane molass or sucrose to obtain 22% Brix
sugar. After inoculation of S. cerevisiae strain
DistilaMaxTM RM, 493 EDV, from Fig. 1 and Fig 2,
ethanol production was initially observed in only 5-8
days of incubation in both material samples. High
alcohol concentration (13-16% (v/v)) could be
observed in ten to 15 days and then be further distilled
for the alcohol. From total 20 liters of fermented
liquid, 2.5 liters of 95-97% pure ethanol could be
obtained. In this study, same as the report done by
Alshiyab et al. (2009), the use of big size 20 liter size
of the fermentation tank could reduce the effect of
gaseous products in fermentation medium and this
enhanced biomass concentration.
In durian waste sample, the starch and sugar
moieties could possibly be a bit better retrieved for
alcohol production than those of jack fruit (60 and
55% w/w of wastes, respectively). These could
possibly be due to less complex constitution of
cellulose connecting with the starch nearby in durian
peels than that of jack fruit rind and pulp wastes.
Therefore, this durian waste was better biomass
source for bacterial fermentation since it showed

Figure 2. The result of durian peel fermentation for
alcohol production during 30 day inculbation. The
sample was inoculated with S. cerevisiae
DistilaMaxTM RM, 493 EDV. The initial total
reducing sugar (cane molass) concentration was of
22% Brix
So from these two figures, the present
investigation has demonstrated the importance of
fermentation parameters that can help improve the
alcoholic fermentation. These factors are the total
sugar contents that should be fast decreased to
indicate high alcohol production together with the
constant low pH and yeast strain. This alcohol
fermentation experiment showed such a manageable
typical batch of the microorganisms passed 4 stages
that took nearly 30 day incubation for their growth.
The suitable yeast strains had affected the fast alcohol
production as well as the waste sample types, for
example, in durian samples when using commercial
yeasts, the concentration of the alcohol could be up to
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14-16% in 15 days but the isolated species was to 1214% in 20 days. Numbers of isolated yeast were
reduced (from 1010 to 106-7 cells/mL). In the test, a
number of isolated yeast strain in our laboratory could
not well resist alcohol at high concentration as well as
the commercial yeast can (unpublished data),
however, finally they could provide high alcohol
production (14-15%) even but needed longer time.

[3]

Conclusions

[4]

This work provided a practical example of
the current status of ethanol fermentation using
various biomass resources. In the fermentation, all the
processes were carried out in an anaerobic (no
oxygen) environment by natural microorganism
communities that grow and thrive the cellulosic
materials as well as starch. These microorganism
communities were fluctuated in numbers of fungi,
bacteria, and yeasts that have to be assorted in certain
function for high sugar production. Whereas at the
alcohol fermentation process, a good strong yeast
strain was essential in high alcohol production. Any
biomaterial wastes could comparably be good sources
for ethanol production if all essential parameters such
as sugar contents, microorganisms and yeast strains,
and pH were considerably optimized.
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