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บทคัดย่อ
การศึกษานี มีวตั ถุประสงค์เพือศึกษาความสามารถในการต้านอนุ มูลอิสระในส่ วนต่างๆจากมะรุ ม (ใบ เมล็ด
เปลือก และเนื อมะรุ ม) โดยใช้ตวั ทําละลายในการสกัดได้แก่ นํา 50% เอทานอล และ 95% เอทานอล นําตัวอย่างไปเขย่า
เป็ นเวลา 24 ชัวโมงทีอุณหภูมิหอ้ ง จากนันนํามากรองด้วยกระดาษกรอง วิเคราะห์ความสามารถในการต้านอนุ มูลอิสระ
ด้วยวิธี ABTS และ วิธี FRAP ผลการทดลองพบว่า ตัวอย่างใบมะรุ มทีสกัดด้วย 50% เอทานอล มีความสามารถในการ
ต้านอนุ มูลอิสระ ABTS และ FRAP มีค่าสู งทีสุ ดคือ 42.97 mg trolox eq./g และ 0.59 mg ferrous eq./g จากการศึกษายัง
พบว่า ตัวทําละลายทีใช้การสกัดส่วนต่างๆจากใบมะรุ มทีต่างกันมีผลต่อความสามารถในการยับยังออกซิเดชัน โดยตัว
ละลายทีสามารถสกัดสารได้ดี และมีค่าความสามารถออกซิ เดชันได้สูงทีสุ ดคือ 50% เอทานอล รองลงมา เป็ น นํา และ
95% เอทานอล ตามลําดับ ดังนันสารสกัดจากมะรุ มสามารถใช้เป็ นสารออกฤทธิ ทางชี วภาพทีมีความสามารถในการ
ต้านออกซิเดชันสูง
ABSTRACT
The objective of this study was to investigate antioxidant activities in different parts of moringa (Moringa
oleifera). Leaf, seed, peel and pulp of moringa were extracted with various solvents (water, 50 and 95% ethanol). The
sample solutions were shaked for 24 hours at room temperature. Then they were filtrated with filter paper. The
supernatants were determined using ABTS and FRAP methods. Results showed that the highest antioxidant activities
determined by ABTS and FRAP was found in moringa leaf extracted with 50% ethanol 42.97 mg trolox eq./g and
0.59 mg ferrous eq./ g respectively. In this study, antioxidant activities of different various parts of moringa were
varied with solvents. However, the highest antioxidant activities of leaf, seed, peel and pulp were found in the sample
that extracted using 50% ethanol follow by water and 95% ethanol. Therefore, moringa leaf could be used to extract
the bioactive compound as it had high antioxidant properties.
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มะรุ ม มีชือทางวิท ยาศาสตร์ ว่า Moringa oleifera เป็ นพืชสมุน ไพรชนิ ด หนึ งที พบมากในประเทศไทยและ
ประเทศในเขตร้อน มีประโยชน์สามารถนํามารับประทานได้หลายส่วนทําให้มีการศึกษา และนํามาใช้ประโยชน์ในด้าน
อุตสาหกรรมมากขึนทังทางด้านอาหาร ยา เครื องสําอาง และสิ งทอ เป็ นต้น (Farooq et al., 2012) จากงานวิจยั พบว่า
ส่ วนต่างๆของมะรุ ม เช่น ฝัก ใบ ราก ดอก เมล็ดมีสาระสําคัญ และมีฤทธิ ทางชี วภาพทีหลากหลาย โดยในใบมะรุ ม
พบว่ า มี อ งค์ป ระกอบที พบมากที สุ ด คื อ โปรตี น คิ ด เป็ น 19.15-28.80% (Jongrungruangchok et al., 2010) และมี
สารสําคัญอื น เช่น เบต้าแคโรที น วิต ามิ นซี ธาตุเหล็ก แคลเซี ย ม และโพแทสเซี ยม ในปริ ม าณที สู ง (Sreelatha and
Padma, 2009) ส่ วน ใน เมล็ ด มะรุ มพบว่ า มี ส ารใน กลุ่ ม ฟลาโวน อยด์ เช่ น catechin, epicatechin, และquercetin
(Govardhan et al., 2013) ซึ งสารเหล่านี ยังมีคุณสมบัติยบั ยังปฏิกิริยาออกซิ เดชัน ซึ งปฏิกิริยาออกซิ เดชันเป็ นปฏิกิริยา
การแลกเปลียนอิเล็กตรอนจากสารตัวหนึ งไปยังตัวออกซิ ไดซ์ ทําให้ได้ผลิตภัณฑ์เป็ นสารอนุ มูลอิสระ ซึ งปัจจุบนั สาร
ต้านอนุ มูลอิสระส่วนใหญ่มกั พบในพืช ผลไม้ และสมุนไพรเป็ นทีสนใจเพิมขึน เนื องจากมีการศึกษาค้นคว้าวิจยั ว่าสาร
ต้านอนุ มูลอิสระสามารถช่ วยป้ องกัน การเกิ ดโรคต่างๆได้ เช่น โรคความดัน โรคเบาหวาน โรคหัวใจ (Farooq et al.,
2012) อย่างไรก็ตามงานวิจยั หลายแห่ งได้ศึกษาเกี ยวความสามารถในการต้านออกซิเดชันของใบมะรุ ม (Sreelatha and
Padma, 2009; Muhammad et at., 2015) สําหรับการศึกษาในฝักมะรุ ม โดยแยกเป็ นส่ วนของเปลือก เนือ และเมล็ด ยัง
มีการศึกษาค่อนข้างจากัด ดังนันการศึกษาสารสกัดจากเปลือก เนื อ และเมล็ดมะรุ มมาใช้ประโยชน์จึงเป็ นอีกทางเลือก
หนึ งทีน่าสนใจ โดยวัตถุประสงค์ของงานวิจยั นี เพือศึกษาความสามารถในการต้านออกซิเดชันของสารสกัดด้วยตัวทํา
ละลายต่างๆ จากใบเปลือก เนื อ และเมล็ดมะรุ ม และศึกษากลไกการต้านออกซิ เดชัน ของสารสกัดด้วยอนุ มูลอิสระ
ABTS และความสามารถในการรี ดิวซ์เหล็กเฟอริ ค
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพือศึกษาตัวทําละลายได้แก่ นํา และเอทานอล ในการสกัดสารต้านออกซิเดชันจากส่ วนต่างๆของมะรุ ม
2. เพือศึกษาความสามารถในการต้านออกซิเดชันด้วยวิธี ABTS และ FRAP
วิธีการวิจยั
การเตรียมวัตถุดบิ ตังต้น
คัดแยกใบมะรุ มโดยเลือกใบที มีสีเขียวสด ซึ งใบมะรุ มทีใช้ใ นการทดลองเก็บ มาจากสวนในมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ปี พ.ศ. 2561 ส่ วนฝั กมะรุ มได้มาจากตลาดไท จังหวัดปทุมธานี ปี พ.ศ.
2561เลือกฝักทีสมบูรณ์มาล้างทําความสะอาด จากนันแยกมะรุ มออกเป็ น 3 ส่ วน คือ เมล็ด เนือ และเปลือกมะรุ ม นําอบ
ให้แห้งทีอุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส ประมาณ 24 ชัวโมง หรื อจนกว่าจะได้ความชื น 10 เปอร์ เซ็นต์ นําตัวอย่างทีได้ไป
บด และร่ อนผ่านตะแกรงขนาด 1 mm เก็บตัวอย่างไว้ที -20 องศาเซียส เพือรอการสกัดและวิเคราะห์ในขันตอนต่อไป
การสกัดมะรุมด้วยตัวทําละลายต่างๆ
ชังตัวอย่าง (ใบ เมล็ด เนื อ เปลือกมะรุ ม) 2.5 กรัม สกัดด้วยตัวทําละลาย 3 ชนิ ด ได้แก่ นํา 50% เอทานอล และ
95% เอทานอล ปริ มาตร 100 มิลลิลิตร ด้วยอัตราส่วนตัวอย่างต่อตัวทําละลาย 0.25:10 (w/v) เขย่าด้วยความเร็ วรอบ 150
รอบต่อนาที ทีทีอุณหภูมิห้องเป็ นเวลา 24 ชัวโมง จากนันกรองตัวอย่างผ่านกระดาษกรอง Whatman เบอร์ 1 และปรับ
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ปริ มาตรให้ครบ 100 มิลลิลิตร ด้วยตัวทําละลายทีใช้สกัด จากนันเก็บตัวอย่างไว้ทีอุณหภูมิ 4 องศาเซลเซี ยส เพือรอการ
วิเคราะห์ในขันต่อไป
การทดสอบด้วยอนุมูลอิสระ 2,2’ –azinobis (3-ethy-benzothiazoline-6-sulfonate (ABTS)
วิธีการวิเคราะห์การต้านอนุ มูลอิสระ ABTS ดัดแปลงวิธีการจาก Re et al. (1999) ABTS ถูกสร้างขึนด้วยการ
เกิ ด ปฏิ กิริยาออกซิ เดชัน ด้วยการผสมสาร ABTS ทีความเข้มข้น 7 มิลลิโมลาร์ กับ โพแทสเซี ยมเปอร์ ซัลเฟตที ความ
เข้มข้นสุดท้าย 2.45 มิลลิโมลาร์ ในสารละลายฟอสเฟตบัพเฟอร์เข้มข้น10 มิลลิโมลาร์ (pH 7.4) เก็บไว้ทีมืดเป็ นเวลา 1216 ชัวโมง ความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระ ABTS วิเคราะห์โดยเริ มเจือจางสารละลายให้อนุ มูลอิสระABTS มีค่า
การดูด กลืน แสงทีมีความยาวคลืน 734 นาโนเมตร เท่ากับ 0.70 (± 0.02) ด้วยสารละลายฟอสเฟตบัฟเฟอร์ เข้มข้น 10
มิลลิโมลาร์ (pH 7.4) ปริ มาตร 1980 ไมโครลิตร ผสมกับตัวอย่างสารสกัดปริ มาณ 20 ไมโครลิตร ผสมให้เข้ากัน และ
เก็บไว้ทีมืดเป็ นเวลา 5 นาที วัดกิจกรรมทีค่าดูดกลืนแสงความยาวคลืน 734 นาโนเมตร แสดงความสามารถในการต้าน
อนุมูลอิสระ ABTS ของตัวอย่างในหน่วยเทียบเท่ามิลลิกรัมของ trolox ต่อกรัมตัวอย่าง (mg trolox eq./g)
ความสามารถในการรีดิวซ์ เหล็กเฟอริค (ferric reducing antioxidant power assay, FRAP assay)
การวิเคราะห์ค วามสามารถในการรี ดิวซ์เหล็กเฟอริ คดัดแปลงจากวิธีการของ Benzie and Strain (1996) ดังนี
ผสมสารละลายบัฟ เฟอร์ อะซิ เตรทที ความเข้มข้น 300 มิ ลลิโ มลาร์ (pH 3.6) ปริ มาตร 25 มิลลิลิตร สารละลาย 2,4,6tripyridyl-s-triazine (TPTZ) ที ความเข้ม ข้น 10 มิลลิโมลาร์ ปริ มาตร 2.5 มิ ลลิลิตร ในสารละลายกรดไฮโดรคลอริ ค
ทีความเข้มข้น 40 มิลลิโมลลาร์ และสารละลาย FeCl3.6H2O ทีความเข้มข้น 20 มิลลิโมลลาร์ ปริ มาตร 2.5 มิลลิลิตร บ่ม
สารละลายดัง กล่าวที 37 องศาเซลเซี ยส เป็ นเวลา 10 นาทีก่อนนําไปใช้ (FRAP reagent) ความสามารถในการรี ดิว ซ์
เหล็กเฟอริ คของตัวอย่าง วิเคราะห์โดยใช้สารละลายตัวอย่างสกัดจํานวน 40 ไมโครลิตร ผสมกับนํากลันปริ มาตร 200
ไมโครลิตร และ FRAP reagent ปริ มาตร 1800 ไมโครลิตร บ่มทีอุณหภูมิ 37 องศาเซลเซี ยส เป็ น เวลา 10 นาที วัดค่าการ
ดูดกลืนแสงทีความยาวคลืน 593 นาโนเมตร รายงานความสามารถในการรี ดิวซ์เหล็กเฟอริ คของตัวอย่าง แสดงในหน่วย
เทียบเท่ามิลลิกรัมของ ferrous ต่อกรัมตัวอย่าง (mg ferrous eq./g)
การวิเคราะห์ ข้อมูลทางสถิติ
การวิ เคราะห์ ค วามแปรปรวน (ANOVA) ตามแผนการทดลองแบบสุ่ ม สมบู ร ณ์ (completely randomized
design; CRD) ทําการทดลอง 3 ซํา และเปรี ยบเที ยบความแตกต่างของค่าเฉลียโดยวิธี Duncan’s New Multiple Range
Test (DMRT) ทีระดับนัยสําคัญ 0.05
ผลการวิจัยและอภิปรายผล
จากการทดลองการสกัด ใบ เปลือก เนื อ และ เมล็ดมะรุ ม ทีสกัดด้วยตัวทําละลาย นํา 50% เอทานอล และ 95%
เอทานอล ผลการวิเคราะห์ความสามารถในการต้านออกซิเดชันด้วยวิธี ความสามารถในการยับยังอนุ มูลอิสระ ABTS
แสดงดังตารางที 1 พบว่าตัว ทําละลาย 50% เอทานอล สามารถสกัดสารที มี ความสามารถในการยับ ยังอนุ มูล อิสระ
ABTS จากใบได้สูงที สุ ด (P<0.05) และสู งกว่าการใช้นํา และ 95% เอทานอล ตามลําดับ จากผลการทดลองดังกล่าว
สอดคล้องกับงานวิจยั ของ Vongsak et al. (2013) ว่าตัว ทําละลายเอทานอลเข้มข้น 50% หรื อ 70% เป็ นตัวทําละลายที
สามารถสกัดสารทีช่วยในการยับยังอนุมูลอิสระจากใบมะรุ มได้มากกว่าการใช้นาหรื
ํ อเอทานอลบริ สุทธิในการสกัด
เมื อเปรี ยบเทียบทีตัวทําละลายทีใช้ในการสกัดชนิ ดเดียวกัน พบว่า สารสกัดจากใบมะรุ มมีความสามารถใน
การยับยังอนุ มูลอิส ระ ABTS สู งทีสุ ดและสู งกว่าสารทีสกัดได้จาก เมล็ด เนื อ และเปลือกมะรุ ม อย่างมีนัยสําคัญทาง
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สถิติ (P<0.05) ซึ งจากการทดลอง ใบมะรุ มทีสกัดด้วย 50% เอทานอล มีค่าความสามารถในการยับยังอนุมูลอิสระ ABTS
สู งสุ ดคิดเป็ น 42.97 mg trolox eq./g รองลงมาคือ ตัวอย่างใบมะรุ มทีสกัดด้วยนํา มีค่าความสามารถในการยับยังอนุ มูล
อิสระ ABTS คิดเป็ น 39.23 mg trolox eq./g
จากการศึกษาพบว่าการวิเคราะห์ความความสามารถในการยับยังอนุ มูลอิสระ ABTS เป็ นเทคนิ คทีใช้ในการ
วัดฤทธิ การต้านอนุ มูลอิสระให้ผลการทดลองทีสอดคล้องกับการใช้วิธีวิเคราะห์ฤทธิการต้านอนุ มูลอิสระด้วยวิธี DPPH
(Burits and Bucar, 2000) โดยสารต้านอนุ มู ลอิส ระที วิเคราะห์ จากสกัด ใบมะรุ มได้มีคุ ณ สมบัติใ นการรี ดิวซ์หรื อให้
ไฮโดรเจนกับ ABTS˙+ ซึงเป็ นสารสี น ําเงิ น และดูดกลืนแสงที 734 นาโนเมตร กลายเป็ นสารทีไม่มีสี (Re et al., 1999)
โดยจากงานวิจยั ของ Sreelatha and Padma (2009) รายงานว่าในใบมะรุ มมีกรดแอสคอร์บิก 5.81-6.60 mg/g โทโคฟี รอล
ั
85.20-92.38 mg/g
5.63-6.53 g/g และ แคโรทีนอยด์ทงหมด
ตารางที 1 ความสามารถในการต้านอนุ มูลอิสระ ABTS ในสารสกัดด้วยตัวทําละลายต่างๆจาก ใบ เปลือก เนื อ และ
เมล็ด มะรุ ม
Moringa oleifera
ABTS inhibitory activities (mg trolox eq./g)
Water
50% ethanol
95% ethanol
Leaf
39.23bA ± 0.73
42.97aA ± 2.38
14.64cA ± 0.02
Peel
17.29aD ± 1.06
13.97bC ± 0.15
4.58cB ± 1.12
Pulp
23.23aC ± 0.88
19.47bB ± 0.06
4.41cB ± 0.08
Seed
29.49aB ± 1.83
12.78bD ± 0.03
3.67cB ± 0.24
หมายเหตุ: อักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพ์เล็กเหนือตัวเลขทีต่างกันในแนวนอน และอักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่เหนือตัวเลขทีต่างกันใน
แนวตัง หมายถึง มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (P<0.05)

การตรวจสอบความสามารถในการรี ดิ วซ์เหล็ก เฟอริ ค (FRAP assay) เป็ นการวัด ความสามารถรวมในการ
รี ดิ วซ์ ส ารประกอบเชิ งซ้ อ นของเหล็ก Fe3+-TPTZ (ferric tripyridyltriazine) จะถู ก รี ดิ ว ซ์ โ ดยสารที มี คุ ณ สมบัติ ต้าน
ํ นรายงานผล
อนุ มูลอิสระได้เป็ นสารประกอบเชิงซ้อนเหล็ก Fe2+ -TPTZ (ferrous tripyridyltriazine) ซึ งให้ผลเป็ นสี นาเงิ
เป็ น ค่า FRAP value ในหน่วย mg ferrous eq./g (Pelletta, 2003)
ผลการวิเคราะห์ความสามารถในการรี ดิวซ์เหล็กเฟอริ ค (ตารางที 2) พบว่าเมือเปรี ยบเทียบการใช้ตวั ทําละลาย
ในการสกัดทีต่างกัน การใช้ 50% เอทานอล ในการสกัด สามารถสกัดสารทีมีความสามารถในการรี ดิวซ์เหล็กเฟอริ คสู ง
ทีสุ ด รองลงมาคือ การใช้นาํ และ 95% เอทานอล ตามลําดับ แต่เมือเปรี ยบเทียบทีตัวทําละลายทีใช้ในการสกัดเดียวกัน
พบว่าสารสกัด จากใบ และมะรุ ม มี ค วามสามารถในการรี ดิ ว ซ์เหล็ก เฟอริ ค สู งสุ ด รองลงมา เปลือก และเนื อมะรุ ม
ตามลําดับ โดยการทดลองพบว่า สารสกัดจากใบมะรุ มทีสกัดด้วย 50% เอทานอล มีความสามารถในการรี ดิวซ์เหล็กเฟ
อริ ค สู งสุ ด คิ ด เป็ น 0.59 mg ferrous eq./g รองลงมาคื อ สารสกัด จากใบมะรุ ม ที สกัด ด้วยนํา คิ ด เป็ น 0.32 mg ferrous
eq./g จากผลการทดลองแสดงว่าในตัวอย่างใบและเมล็ดมะรุ มมีบ ทบาทสําคัญในการต้านออกซิ เดชัน ด้วยวิธี รีดิวซ์
เหล็กเฟอริ ค จากการศึกษาพบว่า สารทีพบในเมล็ดมะรุ มเป็ นสารในกลุ่มฟลาโวนอยด์ เช่น catechin, epicatechin, และ
quercetin เป็ นต้น (Govardhan et al., 2013)
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ตารางที 2 ความสามารถในการต้านอนุ มูลอิสระ FRAP ในสารสกัดด้วยตัวทําละลายต่างๆจาก ใบ เปลือก เนื อ และ
เมล็ด มะรุ ม
Moringa oleifera
Ferric reducing activities (mg ferrous eq./g)
Water
50% ethanol
95% ethanol
bA
aA
Leaf
0.32 ± 0.00
0.59 ± 0.00
0.16cA ± 0.01
Peel
0.12aC ± 0.00
0.13aC ± 0.01
0.03bC ± 0.00
Pulp
0.25aB ± 0.03
0.23aB ± 0.04
0.04bBC ± 0.00
Seed
0.13aC ± 0.00
0.13aC ± 0.02
0.05bB ± 0.01
หมายเหตุ: อักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพ์เล็กเหนือตัวเลขทีต่างกันในแนวนอน และอักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่เหนือตัวเลขทีต่างกันใน
แนวตัง หมายถึง มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (P<0.05)

สรุปผลการวิจัย
การวิเคราะห์ความสามารถในการต้านออกซิเดชันของสารสกัดจาก ใบ เปลือก เนื อ และเมล็ด ทีสกัดด้วย นํา
เอทานอลเข้ม ข้น 50% และ 95 % พบว่ าวิ ธี ก ารวิ เคราะห์ ด ้ว ยความสามารถในการยับ ยังอนุ มู ลอิ ส ระ ABTS และ
ความสามารถในการรี ดิวซ์เหล็กเฟอริ ค ให้ผลการทดลองทีสอดคล้องกัน คือ ใบมะรุ มทีสกัดด้วย 50 % เอทานอล แสดง
ค่าความสามารถในการต้านออกซิเดชันสูงทีสุ ด โดยค่าความสามารถในการยับยังอนุ มูลอิสระ ABTS คิดเป็ น 42.97 mg
trolox eq./g และความสามารถในการรี ดิวซ์เหล็กเฟอริ ค คิดเป็ น 0.59 mg ferrous eq./g, ตามลําดับ
กิตติกรรมประกาศ
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