
  BMP14 
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บทคดัย่อ 

 การศึกษานีมีวตัถุประสงค์เพือศึกษาความสามารถในการตา้นอนุมูลอิสระในส่วนต่างๆจากมะรุม (ใบ เมลด็ 

เปลือก และเนือมะรุม) โดยใชต้วัทาํละลายในการสกดัไดแ้ก่ นาํ 50% เอทานอล และ 95% เอทานอล นาํตวัอย่างไปเขย่า 

เป็นเวลา 24 ชวัโมงทีอุณหภูมิหอ้ง จากนนันาํมากรองดว้ยกระดาษกรอง วิเคราะห์ความสามารถในการตา้นอนุมูลอิสระ

ดว้ยวิธี ABTS และ วิธี FRAP ผลการทดลองพบว่า ตวัอย่างใบมะรุมทีสกดัดว้ย 50% เอทานอล มีความสามารถในการ

ตา้นอนุมูลอิสระ ABTS และ FRAP มีค่าสูงทีสุดคือ 42.97 mg trolox eq./g และ 0.59 mg ferrous eq./g จากการศึกษายงั

พบว่า ตวัทาํละลายทีใชก้ารสกดัส่วนต่างๆจากใบมะรุมทีต่างกนัมีผลต่อความสามารถในการยบัยงัออกซิเดชนั โดยตวั

ละลายทีสามารถสกดัสารไดดี้ และมีค่าความสามารถออกซิเดชนัไดสู้งทีสุดคือ 50% เอทานอล รองลงมา เป็น นาํ และ 

95% เอทานอล ตามลาํดบั ดงันนัสารสกัดจากมะรุมสามารถใช้เป็นสารออกฤทธิทางชีวภาพทีมีความสามารถในการ

ตา้นออกซิเดชนัสูง 

 

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. 

 

 

 

 

 

คาํสําคญั:  มะรุม สารตา้นออกซิเดชนั การสกดัดว้ยตวัทาํละลาย 

Keywords: Moringa,  Antioxidant,  Solvent extraction 
 

* นักศึกษา หลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยอีาหาร คณะเทคโนโลยกีารเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุรี  

** อาจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยอีาหาร คณะเทคโนโลยกีารเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุรี 

683



   BMP14-2 

 
 

 

บทนํา 

มะรุม มีชือทางวิทยาศาสตร์ว่า Moringa  oleifera เป็นพืชสมุนไพรชนิดหนึงทีพบมากในประเทศไทยและ

ประเทศในเขตร้อน มีประโยชน์สามารถนาํมารับประทานไดห้ลายส่วนทาํให้มีการศึกษา และนาํมาใชป้ระโยชน์ในดา้น

อุตสาหกรรมมากขึนทงัทางดา้นอาหาร ยา เครืองสําอาง และสิงทอ เป็นตน้  (Farooq et al., 2012) จากงานวิจยัพบว่า

ส่วนต่างๆของมะรุม เช่น ฝัก ใบ ราก ดอก เมล็ดมีสาระสําคญั  และมีฤทธิทางชีวภาพทีหลากหลาย โดยในใบมะรุม

พบว่ามีองค์ประกอบทีพบมากที สุด คือ โปรตีน คิดเป็น 19.15-28.80% (Jongrungruangchok et al., 2010) และมี

สารสําคญัอืน เช่น เบต้าแคโรทีน วิตามินซี ธาตุเหล็ก แคลเซียม และโพแทสเซียม ในปริมาณทีสูง (Sreelatha and 

Padma, 2009) ส่ วน ใน เมล็ดมะรุมพ บ ว่ามีสารใน ก ลุ่มฟ ล าโวน อยด์  เช่ น  catechin, epicatechin, แล ะquercetin 

(Govardhan et al., 2013) ซึงสารเหล่านียงัมีคุณสมบตัิยบัยงัปฏิกิริยาออกซิเดชนั ซึงปฏิกิริยาออกซิเดชนัเป็นปฏิกิริยา

การแลกเปลียนอิเลก็ตรอนจากสารตวัหนึงไปยงัตวัออกซิไดซ์ ทาํให้ไดผ้ลิตภณัฑ์เป็นสารอนุมูลอิสระ ซึงปัจจุบนัสาร

ตา้นอนุมูลอิสระส่วนใหญ่มกัพบในพืช ผลไม ้และสมุนไพรเป็นทีสนใจเพิมขึน เนืองจากมีการศึกษาคน้ควา้วิจยัว่าสาร

ตา้นอนุมูลอิสระสามารถช่วยป้องกนัการเกิดโรคต่างๆได ้เช่น โรคความดนั โรคเบาหวาน โรคหัวใจ  (Farooq et al., 

2012) อย่างไรก็ตามงานวิจยัหลายแห่งได้ศึกษาเกียวความสามารถในการตา้นออกซิเดชันของใบมะรุม (Sreelatha and 

Padma, 2009; Muhammad     et at., 2015) สําหรับการศึกษาในฝักมะรุม โดยแยกเป็นส่วนของเปลือก เนือ และเมลด็ ยงั

มีการศึกษาค่อนขา้งจากดั ดงันนัการศึกษาสารสกดัจากเปลือก เนือ และเมลด็มะรุมมาใชป้ระโยชน์จึงเป็นอีกทางเลือก

หนึงทีน่าสนใจ โดยวตัถุประสงคข์องงานวิจยันีเพือศึกษาความสามารถในการตา้นออกซิเดชนัของสารสกดัดว้ยตวัทาํ

ละลายต่างๆ จากใบเปลือก เนือ และเมล็ดมะรุม และศึกษากลไกการต้านออกซิเดชนัของสารสกัดดว้ยอนุมูลอิสระ 

ABTS และความสามารถในการรีดิวซ์เหลก็เฟอริค 

 

วัตถุประสงค์การวจิัย 

1. เพอืศึกษาตวัทาํละลายไดแ้ก่ นาํ และเอทานอล ในการสกดัสารตา้นออกซิเดชนัจากส่วนต่างๆของมะรุม 

2. เพอืศึกษาความสามารถในการตา้นออกซิเดชนัดว้ยวิธี ABTS และ FRAP 

 

วิธีการวิจยั 

 การเตรียมวัตถุดบิตงัต้น 

 คดัแยกใบมะรุมโดยเลือกใบทีมีสีเขียวสด ซึงใบมะรุมทีใช้ในการทดลองเก็บมาจากสวนในมหาวิทยาลยั

เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จงัหวดัปทุมธานี ปี พ.ศ. 2561 ส่วนฝักมะรุมได้มาจากตลาดไท จงัหวดัปทุมธานี ปี พ.ศ. 

2561เลือกฝักทีสมบูรณ์มาลา้งทาํความสะอาด จากนนัแยกมะรุมออกเป็น 3 ส่วน คือ เมลด็ เนือ และเปลือกมะรุม นาํอบ

ให้แห้งทีอุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส ประมาณ 24 ชวัโมง หรือจนกว่าจะไดค้วามชืน 10 เปอร์เซ็นต ์ นําตวัอย่างทีไดไ้ป

บด และร่อนผา่นตะแกรงขนาด 1 mm เกบ็ตวัอยา่งไวที้ -20 องศาเซียส เพือรอการสกดัและวิเคราะห์ในขนัตอนต่อไป  

การสกัดมะรุมด้วยตวัทําละลายต่างๆ 

ชงัตวัอย่าง (ใบ เมลด็ เนือ เปลือกมะรุม) 2.5 กรัม สกดัดว้ยตวัทาํละลาย 3 ชนิด ไดแ้ก่ นาํ 50% เอทานอล และ

95% เอทานอล ปริมาตร 100 มิลลิลิตร ดว้ยอตัราส่วนตวัอย่างต่อตวัทาํละลาย 0.25:10 (w/v) เขยา่ดว้ยความเร็วรอบ 150 

รอบต่อนาที ทีทีอุณหภูมิห้องเป็นเวลา 24 ชวัโมง จากนนักรองตวัอยา่งผ่านกระดาษกรอง Whatman เบอร์ 1 และปรับ
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ปริมาตรให้ครบ 100 มิลลิลิตร ดว้ยตวัทาํละลายทีใชส้กดั จากนันเก็บตวัอย่างไวที้อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส เพือรอการ

วิเคราะห์ในขนัต่อไป   

การทดสอบด้วยอนุมูลอิสระ 2,2’ –azinobis (3-ethy-benzothiazoline-6-sulfonate (ABTS)  

วิธีการวิเคราะห์การตา้นอนุมูลอิสระ ABTS ดดัแปลงวิธีการจาก Re et al. (1999) ABTS ถูกสร้างขึนดว้ยการ

เกิดปฏิกิริยาออกซิเดชนัดว้ยการผสมสาร ABTS ทีความเขม้ขน้ 7 มิลลิโมลาร์ กบัโพแทสเซียมเปอร์ซัลเฟตทีความ

เขม้ขน้สุดทา้ย 2.45 มิลลิโมลาร์ ในสารละลายฟอสเฟตบพัเฟอร์เขม้ขน้10 มิลลิโมลาร์ (pH 7.4) เก็บไวที้มืดเป็นเวลา 12-

16 ชวัโมง ความสามารถในการตา้นอนุมูลอิสระ ABTS วิเคราะห์โดยเริมเจือจางสารละลายให้อนุมูลอิสระABTS มีค่า

การดูดกลืนแสงทีมีความยาวคลืน 734 นาโนเมตร เท่ากับ 0.70 (± 0.02) ด้วยสารละลายฟอสเฟตบฟัเฟอร์เขม้ข้น 10  

มิลลิโมลาร์ (pH 7.4) ปริมาตร 1980 ไมโครลิตร ผสมกบัตวัอย่างสารสกดัปริมาณ 20 ไมโครลิตร ผสมให้เขา้กนั และ

เก็บไวที้มืดเป็นเวลา 5 นาที วดักิจกรรมทีค่าดูดกลืนแสงความยาวคลนื 734 นาโนเมตร แสดงความสามารถในการตา้น

อนุมูลอสิระ ABTS ของตวัอยา่งในหน่วยเทียบเท่ามิลลิกรัมของ trolox ต่อกรัมตวัอย่าง  (mg trolox eq./g) 

ความสามารถในการรีดิวซ์เหล็กเฟอริค (ferric reducing antioxidant power assay, FRAP assay) 

การวิเคราะห์ความสามารถในการรีดิวซ์เหล็กเฟอริคดดัแปลงจากวิธีการของ Benzie and Strain (1996) ดงันี 

ผสมสารละลายบัฟเฟอร์อะซิเตรททีความเข้มขน้ 300 มิลลิโมลาร์ (pH 3.6) ปริมาตร 25 มิลลิลิตร สารละลาย 2,4,6-

tripyridyl-s-triazine (TPTZ) ทีความเข้มข้น 10 มิลลิโมลาร์ ปริมาตร 2.5 มิลลิลิตร ในสารละลายกรดไฮโดรคลอริค       

ทีความเขม้ขน้ 40 มิลลิโมลลาร์ และสารละลาย FeCl3.6H2O ทีความเขม้ขน้ 20 มิลลิโมลลาร์ ปริมาตร 2.5 มิลลิลิตร บ่ม

สารละลายดงักล่าวที 37 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 10 นาทีก่อนนําไปใช้ (FRAP reagent) ความสามารถในการรีดิวซ์

เหล็กเฟอริคของตวัอย่าง วิเคราะห์โดยใชส้ารละลายตวัอย่างสกดัจาํนวน 40 ไมโครลิตร ผสมกบันาํกลนัปริมาตร 200 

ไมโครลิตร และ FRAP reagent ปริมาตร 1800 ไมโครลิตร บ่มทีอุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 10 นาที วดัค่าการ

ดูดกลืนแสงทคีวามยาวคลนื 593 นาโนเมตร รายงานความสามารถในการรีดิวซ์เหลก็เฟอริคของตวัอยา่ง แสดงในหน่วย

เทียบเท่ามิลลิกรัมของ ferrous ต่อกรัมตวัอย่าง (mg ferrous eq./g) 

 

การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิต ิ 

การวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) ตามแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ (completely randomized 

design; CRD) ทาํการทดลอง 3 ซํา และเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลียโดยวิธี Duncan’s New Multiple Range 

Test (DMRT) ทรีะดบันยัสาํคญั 0.05 

   

ผลการวจิัยและอภิปรายผล 

 จากการทดลองการสกดั ใบ เปลือก เนือ และ เมลด็มะรุม ทีสกดัดว้ยตวัทาํละลาย นาํ 50% เอทานอล และ 95% 

เอทานอล ผลการวิเคราะห์ความสามารถในการตา้นออกซิเดชนัด้วยวิธีความสามารถในการยบัยงัอนุมูลอิสระ ABTS 

แสดงดงัตารางที 1 พบว่าตัวทาํละลาย 50% เอทานอล สามารถสกัดสารทีมีความสามารถในการยบัยงัอนุมูลอิสระ 

ABTS จากใบได้สูงทีสุด (P<0.05) และสูงกว่าการใช้นํา และ 95% เอทานอล ตามลาํดบั จากผลการทดลองดังกล่าว

สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ Vongsak et al. (2013) ว่าตวัทาํละลายเอทานอลเขม้ข้น 50% หรือ 70% เป็นตวัทาํละลายที

สามารถสกดัสารทช่ีวยในการยบัยงัอนุมูลอิสระจากใบมะรุมไดม้ากกว่าการใชน้าํหรือเอทานอลบริสุทธิในการสกดั 

 เมือเปรียบเทียบทีตวัทาํละลายทีใช้ในการสกัดชนิดเดียวกนั พบว่า สารสกดัจากใบมะรุมมีความสามารถใน

การยบัยงัอนุมูลอิสระ ABTS สูงทีสุดและสูงกว่าสารทีสกดัไดจ้าก เมล็ด เนือ และเปลือกมะรุม อย่างมีนัยสําคญัทาง
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สถิติ (P<0.05) ซึงจากการทดลอง ใบมะรุมทีสกดัดว้ย 50% เอทานอล มีค่าความสามารถในการยบัยงัอนุมูลอิสระ ABTS 

สูงสุดคิดเป็น 42.97 mg trolox eq./g รองลงมาคือ ตวัอย่างใบมะรุมทีสกดัดว้ยนาํ มีค่าความสามารถในการยบัยงัอนุมูล

อิสระ ABTS คิดเป็น 39.23 mg trolox eq./g   

จากการศึกษาพบว่าการวิเคราะห์ความความสามารถในการยบัยงัอนุมูลอิสระ ABTS เป็นเทคนิคทีใชใ้นการ

วดัฤทธิการตา้นอนุมูลอิสระใหผ้ลการทดลองทีสอดคลอ้งกบัการใชวิ้ธีวิเคราะห์ฤทธิการตา้นอนุมูลอิสระดว้ยวิธี DPPH 

(Burits and Bucar, 2000) โดยสารต้านอนุมูลอิสระทีวิเคราะห์จากสกัดใบมะรุมไดม้ีคุณสมบัติในการรีดิวซ์หรือให้

ไฮโดรเจนกบั ABTS˙+ ซึงเป็นสารสีนําเงินและดูดกลืนแสงที 734 นาโนเมตร กลายเป็นสารทีไม่มีสี (Re et al., 1999) 

โดยจากงานวิจยัของ Sreelatha and Padma (2009) รายงานว่าในใบมะรุมมีกรดแอสคอร์บิก 5.81-6.60 mg/g โทโคฟีรอล 

5.63-6.53 g/g และ แคโรทีนอยดท์งัหมด 85.20-92.38 mg/g  

 

ตารางที 1  ความสามารถในการตา้นอนุมูลอิสระ ABTS ในสารสกดัด้วยตวัทาํละลายต่างๆจาก ใบ เปลือก เนือ และ

เมลด็ มะรุม 

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 

หมายเหต:ุ  อกัษรภาษาองักฤษตวัพิมพเ์ลก็เหนือตวัเลขทีต่างกนัในแนวนอน และอกัษรภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่เหนือตวัเลขทีต่างกนัใน

แนวตงั หมายถึง มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ (P<0.05) 

 

การตรวจสอบความสามารถในการรีดิวซ์เหล็กเฟอริค (FRAP assay) เป็นการวดัความสามารถรวมในการ

รีดิวซ์สารประกอบเชิงซ้อนของเหล็ก Fe3+-TPTZ (ferric tripyridyltriazine) จะถูกรีดิวซ์โดยสารทีมีคุณสมบัติต้าน 

อนุมูลอิสระไดเ้ป็นสารประกอบเชิงซ้อนเหลก็ Fe2+ -TPTZ (ferrous tripyridyltriazine) ซึงให้ผลเป็นสีนาํเงินรายงานผล

เป็น ค่า FRAP value ในหน่วย mg ferrous eq./g (Pelletta, 2003)  

ผลการวิเคราะห์ความสามารถในการรีดิวซ์เหลก็เฟอริค (ตารางที 2) พบว่าเมือเปรียบเทียบการใชต้วัทาํละลาย

ในการสกดัทีต่างกนั การใช ้50% เอทานอล ในการสกดั สามารถสกดัสารทีมีความสามารถในการรีดิวซ์เหลก็เฟอริคสูง

ทีสุด รองลงมาคือ การใช้นาํ และ 95% เอทานอล ตามลาํดบั แต่เมือเปรียบเทียบทีตวัทาํละลายทีใชใ้นการสกดัเดียวกนั 

พบว่าสารสกัดจากใบ และมะรุม มีความสามารถในการรีดิวซ์เหล็กเฟอริคสูงสุด รองลงมา เปลือก และเนือมะรุม 

ตามลาํดบั โดยการทดลองพบว่า สารสกดัจากใบมะรุมทีสกดัดว้ย 50% เอทานอล มีความสามารถในการรีดิวซ์เหลก็เฟ

อริค สูงสุดคิดเป็น 0.59 mg ferrous eq./g รองลงมาคือ สารสกัดจากใบมะรุมทีสกดัด้วยนํา คิดเป็น 0.32 mg ferrous 

eq./g จากผลการทดลองแสดงว่าในตวัอย่างใบและเมล็ดมะรุมมีบทบาทสําคญัในการตา้นออกซิเดชันด้วยวิธีรีดิวซ์

เหล็กเฟอริค จากการศึกษาพบว่า สารทีพบในเมลด็มะรุมเป็นสารในกลุ่มฟลาโวนอยด์ เช่น catechin, epicatechin, และ 

quercetin เป็นตน้ (Govardhan et al., 2013) 
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ตารางที 2 ความสามารถในการตา้นอนุมูลอิสระ FRAP ในสารสกดัด้วยตวัทาํละลายต่างๆจาก ใบ เปลือก เนือ และ

เมลด็ มะรุม 

Moringa oleifera Ferric reducing activities (mg ferrous eq./g) 

Water 50% ethanol 95% ethanol 

Leaf 0.32bA ± 0.00 0.59aA ± 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 

หมายเหต:ุ  อกัษรภาษาองักฤษตวัพิมพเ์ลก็เหนือตวัเลขทีต่างกนัในแนวนอน และอกัษรภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่เหนือตวัเลขทีต่างกนัใน

แนวตงั หมายถึง มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ (P<0.05) 

 

สรุปผลการวจัิย  

 การวิเคราะห์ความสามารถในการตา้นออกซิเดชนัของสารสกดัจาก ใบ เปลือก เนือ และเมลด็ ทีสกดัดว้ย นาํ  

เอทานอลเข้มข้น 50% และ 95 % พบว่าวิธีการวิเคราะห์ด้วยความสามารถในการยบัยงัอนุมูลอิสระ ABTS และ

ความสามารถในการรีดิวซ์เหลก็เฟอริค ให้ผลการทดลองทีสอดคลอ้งกนั คือ ใบมะรุมทีสกดัดว้ย  50 % เอทานอล แสดง

ค่าความสามารถในการตา้นออกซิเดชนัสูงทีสุด โดยค่าความสามารถในการยบัยงัอนุมูลอิสระ ABTS คิดเป็น 42.97 mg 

trolox eq./g และความสามารถในการรีดิวซ์เหลก็เฟอริค คิดเป็น 0.59 mg ferrous eq./g, ตามลาํดบั 
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