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การประเมินปริมาณสารพฤกษเคมีบางประการ ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ
และปริมาณสารกลุ่มฟีนอลิกของมะม่วงพื้นเมืองจังหวัดฉะเชิงเทรา
The Evaluation of Phytochemical Content, Antioxidant Activity and
Total Phenolic Content of the Native Mango in
Chachoengsao Province

ดวงพร ภู่ผะกา1

บทคัดย่อ
มะม่วงจัดเป็นพืชสมุนไพรพื้นบ้านที่มีสรรพคุณทางยา นิยมใช้ในการแพทย์ทางเลือกกันอย่างแพร่หลาย
รวมทั้ ง การจํ า หน่ า ยเป็ น พื ช เศรษฐกิ จ เพื่ อ การบริ โ ภคสดทั้ ง ภายในและต่ า งประเทศ ดั ง นั้ น งานวิ จั ย นี้ ศึ ก ษา
องค์ประกอบทางเคมี ฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระ ปริมาณเบต้าแคโรทีนและไลโคปีน รวมทั้งปริมาณสารกลุ่มฟีนอลิก
ในมะม่วงดิบและสุกของพันธุ์พื้นบ้านของจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้แก่ มะม่วงพันธุ์น้ําดอกไม้ พันธุ์ขายตึก และพันธุ์
มหาชนก โดยทําการวิเคราะห์ปริมาณฟีนอลิกทั้งหมด ปริมาณเบต้าแคโรทีนและไลโคปีน โดยวิธี HPLC และ
ทดสอบฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระโดยวิธี DPPH และ FRAP จากผลการทดลอง พบว่า ปริมาณฟีนอลิกทั้งหมดของ
มะม่วง 3 สายพันธุ์มีค่าระหว่าง 2.78-4.12 mg gallic acid/100 g FW และมีค่าแตกต่างเพียงเล็กน้อยระหว่าง
สายพันธุ์ โดยพบว่ามะม่วงน้ําดอกไม้มีปริมาณฟีนอลิกทั้งหมดมากที่สุด แต่พบฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระโดยวิธี
DPPH และ FRAP มากเป็นอันดับ 2 รองจากมะม่วงพันธุ์มหาชนก สําหรับปริมาณเบต้าแคโรทีน พบว่า ในมะม่วง
ดิบทั้ง 3 สายพันธุ์มีค่าระหว่าง 2.29-3.79 mg/100g และมะม่วงสุกมีค่าระหว่าง 20.54-50.32 mg/100g FW โดย
มะม่วงพันธุ์มหาชนกสุกมีปริมาณแคโรทีนมากที่สุด และมะม่วงพันธุ์ขายตึกดิบมีปริมาณเบต้าแคโรทีนน้อยที่สุด
สําหรับปริมาณไลโคปีน พบว่า มะม่วงทั้ง 3 พันธุ์มีการสะสมสารไลโคปีนในเนื้อผล ซึ่งมีค่าอยู่ในช่วง 0.22–0.28
mg/100 g FW โดยมะม่วงพันธุ์น้ําดอกไม้มีปริมาณไลโคปีนมากที่สุดเท่ากับ 0.28 mg/100 g FW รองลงมาคือ
มะม่วงพันธุ์ขายตึกและพันธุ์มหาชนกมีปริมาณไลโคปีนเท่ากับ 0.25 และ 0.22 mg/100 g FW ตามลําดับ ส่วน
ปริมาณฟลาโวนอยด์ในมะม่วงดิบทั้ง 3 สายพันธุ์มีค่าอยู่ในช่วง 0.27–185.25 mg/100g และปริมาณฟลาโวนอยด์
ในมะม่วงสุกมีค่าอยู่ในช่วง 0.12-978.12 mg/100g โดยมะม่วงพันธุ์น้ําดอกไม้สุกมีปริมาณฟลาโวนอยด์ในเนื้อผล
มากที่สุดเท่ากับ 978.12 mg/100 g FW
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ABSTRACT
Mango is a traditional herb having medical effects. It has been used widely in alternative
medicine and sold as economic crop for fresh consumption in both inbound and outbound. The
aim of this research was to study chemical composition, antioxidant activity, beta-carotene,
lycopene contents, total phenolic contents, of Thai native cultivar mangos in Chachoengsao
province such as Nam dok mai, Kaiteuk and Mahachanok. The contents of total phenolic
compound and Beta-carotene, and lycopene were determined by HPLC. The antioxidant
activities were also determined using DPPH and FRAP methods. The results showed that total
phenolic content of Thai native cultivars of mango was 2.78-4.12 mg gallic acid/100 g FW, and
was slightly different among cultivars. The “Nam dok mai” has the highest total phenolic
content, least in second level from “Mahachanok” for DPPH activity, and FRAP activity. The
beta-carotene content was found to be 2.29-3.79 mg/100g in green mangos, and 20.54-50.32
mg/100g in ripe mangos. The “Mahachanok” cultivar was found to have the highest betacarotene content whereas the “Kaiteuk” cultivar was found to have the least beta-carotene
content. Lycopene content was enough to be detected in three cultivar mangos about 0.22–
0.28 mg/100 g FW. The “Nam dok mai” cultivar of mango gave the highest lycopene content
about 0.28 0.28 mg/100 g FW, next “Kai teuk” and “Mahachanok” cultivar about 0.25 and 0.22
mg/100 g FW. The flavonoid content was 0.27-185.25 mg/100 mg in three cultivars. The ripe
mango was found around 0.12-978.12 mg/100g The “Nam dok mai” cultivar of mango gave the
highest flavonoid content about 978.12 mg/100 g FW
คําสําคัญ: มะม่วง สารประกอบฟีนอลิก ไลโคปีน ฟลาโวนอยด์
Keywords: Mango, Phenolic compound, Lycopene, Flavonoid

บทนํา
ช่ว งเวลาหลายปี ที่ผ่ า นมา แนวโน้ ม ในเรื่อ ง
ความสนใจด้ า นสุ ข ภาพอนามั ย มี ม ากขึ้ น รวมไปถึ ง
กระแสในเรื่องความห่วงใยสุขภาพ การรักษาอาการ
เจ็ บ ป่ว ย และการป้ อ งกั น กํ า ลัง เป็น สิ่ ง ที่ ผู้ บ ริ โ ภคให้
ความสนใจเป็นอย่างมาก ผู้บริโภคหลากหลายประเทศ
ทั่ ว โลกได้ ใ ห้ ค วามสนใจในการนํ า สมุ น ไพรและ
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ จ ากสมุ น ไพรมารั บ ประทานหรื อ เพื่ อ ใช้
บํ า รุ ง รั ก ษาสุ ข ภาพ นอกจากนี้ ยั ง นํ า มาแปรรู ป เป็ น

ผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ สริ ม อาหาร ส่ ง ผลให้ มู ล ค่ า การตลาด
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารในประเทศไทยสูงถึง 9,165 ล้าน
บาท (กรมวิชาการเกษตร, 2556) ตัวอย่างการบริโภค
ผั ก ผลไม้ ธั ญ พื ช ที่ ไ ม่ ผ่ า นการขั ด สี และพื ช สมุ น ไพร
ต่ า ง ๆ ที่ เ ป็ น แหล่ ง อาหารสํ า คั ญ ของสารต้ า นอนุ มู ล
อิสระ (antioxidant) โดยที่สารนี้จะสามารถช่วยลด
ความเสี่ ย งต่ อ การเกิ ด โรคต่ า ง ๆ เช่ น โรคหั ว ใจ
โรคมะเร็ง โรคไขมันอุดตันในเส้นเลือด โรคเบาหวาน
เป็นต้น (สุภรัตน์, 2556) ทําให้เกิดงานค้นคว้าวิจัย

งานวิจัย
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หาสารต้ า นอนุ มู ล อิ ส ระจากแหล่ ง ธรรมชาติ เ พิ่ ม ขึ้ น
โดยเฉพาะผักและผลไม้ ซึ่งสารสําคัญที่อยู่ในผักและ
ผลไม้ มี คุ ณ สมบั ติ เ ป็ น สารต้ า นอนุ มู ล อิ ส ระ โดยมี
บทบาทสํา คัญในการช่ วยป้ อ งกัน และชะลอการเกิด
โรคภัยไข้เจ็บต่าง ๆ
มะม่วงเป็นผลไม้ชนิดหนึ่งที่มีคุณสมบัติต้าน
อนุมูลอิสระจากการที่มีสารต้านอนุมูลอิสระในปริมาณ
สูง เช่ น วิต ามิน ซี เป็น ต้ น ซึ่ ง สารดั ง กล่ า วมีม ากกว่ า
มะนาวถึง 3 เท่า และยังมีคุณสมบัติในการลดปริมาณ
สารกลูซิด (reducing glucids) โดยมีผลทําให้ผิวหนัง
เรียบลื่นนุ่มชุ่มชื้น และยังช่วยกําจัดเซลล์ที่ตายแล้ว จึง
มี ผ ลทํ า ให้ ผิ ว หน้ า สดใส นอกจากนี้ ม ะม่ ว งยั ง มี ส าร
จํานวนน้ําตาลรวมกับกรดอะมิโนที่มีผลช่วยคงความชุ่ม
ชื้นไว้ที่ชั้นผิวหนัง วิตามินเอและวิตามินซีในมะม่วงยังมี
คุณสมบัติที่ช่วยกําจัดเซลล์ที่ตายแล้วและทําให้ผิวหน้า
คงสภาพความอ่ อ นเยาว์ ล บรอยเหี่ ย วย่ น ได้ ดี (สุ ภ าลักษณ์, 2556) รวมทั้งยังมีสารสําคัญอีกหลายชนิด เช่น
คาโรที น อยด์ (carotenoids)
แอนโธไซยานิ น
(anthocyanins) และสารประกอบฟีนอลิก (phenolic
compounds) (Ajila et al., 2007a) สําหรับ
สารประกอบฟีนอลิกที่สําคัญซึ่งพบในเปลือก เนื้อ และ
เมล็ ด มะม่ ว ง ได้ แ ก่ แมงกิ เ ฟอริ น (mangiferin)
กรดแกลลิก (gallic acid) กรดคาเฟอิค (caffeic acid)
และแทนนิน (tannin) เป็นต้น (Abdalla et al., 2007;
Ribeiro et al., 2008) ประการสําคัญที่ผ่านมาในอดีต
ภูมิ ปั ญ ญาชาวบ้ า นยั ง มี ก ารนํ า ส่ ว นเนื้ อผลมะม่ ว งมา
บริโภคเป็นอาหารและยา โดยใช้ส่วนต่าง ๆ ของมะม่วง
เช่น ผลสดแก่ใช้รับประทานแก้คลื่นไส้อาเจียน วิงเวียน
และกระหายน้ํา เป็นต้น ดังนั้นการศึกษาวิจัยในครั้งนี้มี
วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ศึ ก ษาเปรี ย บเที ย บฤทธิ์ ต้ า นอนุ มู ล
อิสระ และการวิเคราะห์ปริมาณสารกลุ่มฟีนอลิกในสาร
สกั ด ของมะม่ ว ง 3 สายพั น ธุ์ ได้ แ ก่ มะม่ ว งพั น ธุ์
น้ํ า ดอกไม้ มะม่ ว งพั น ธุ์ ข ายตึ ก และมะม่ ว งพั น ธุ์
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มหาชนก โดยผลการศึกษาครั้งนี้เป็นการส่งเสริมการใช้
ยาสมุนไพรจากผลไม้ในการดูแลสุขภาพ และนํามาเป็น
ข้อมูล เบื้องต้ น สํา หรับ การวิจั ยประยุก ต์ใ นด้ า นอื่น ๆ
เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาองค์ประกอบทางเคมีและสาร
ออกฤทธิ์สําคัญในมะม่วงพันธุ์พื้นเมือง
2. เพื่อศึกษาความสามารถในการต้านอนุมูล
อิสระในมะม่วงพันธุ์พื้นเมือง

วิธีการดําเนินการวิจัย
1. การเตรียมตัวอย่างเพื่อใช้ในการสกัดสารและใช้
สําหรับการวิเคราะห์
การศึ ก ษาวิ จั ย ในครั้ ง นี้ ใ ช้ ตั ว อย่ า งผลไม้
มะม่ ว งสุ ก 3 สายพั น ธุ์ ได้ แ ก่ พั น ธุ์ น้ํ า ดอกไม้ พั น ธุ์
ขายตึก และพันธุ์มหาชนก โดยสุ่มเก็บตัวอย่างมะม่วง
จากตลาดในอํ า เภอบางคล้ า จั ง หวั ด ฉะเชิ ง เทรา
เนื่องจากเป็นตลาดที่มีการจําหน่ายมะม่วงพันธุ์ต่าง ๆ
จํานวนมาก และอําเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทราเป็น
อําเภอที่มีการปลูกมะม่วงหลากหลายสายพันธุ์และมี
การจํ า หน่ า ยจํ า นวนมากที่ สุ ด โดยจะเก็ บ ในเดื อ น
มีน าคม-เมษายน เนื่ อ งจากเป็ น ช่ ว งเวลาที่มี ป ริ ม าณ
มะม่ ว งออกผลมากที่ สุ ด ตั ว อย่ า งสายพั น ธุ์ ล ะ 60
กิโลกรัม โดยแต่ละชนิดสุ่มเก็บตัวอย่าง ทําการคัดเลือก
ผลที่สมบูรณ์ ปราศจากบาดแผล ตําหนิที่เกิดจากโรค
และแมลงเข้ า ทํ า ลาย มี ข นาดผล รู ป ร่ า งและความ
บริบูรณ์ใกล้เคียงกัน หลังจากนั้นทําการล้างผิวเปลือก
ด้วยน้ําสะอาด 2-3 ครั้ง ปอกเปลือก (peel) และแยก
เนื้อ (pulp) มะม่วงแต่ละชนิด สับและบดให้ละเอียด
เป็ น ชิ้ น เล็ ก เพื่ อ ทํ า การเตรี ย มเป็ น สารสกั ด ทํ า การ
ทดลอง 6 ซ้ํา นําผลิตผลที่ได้มาเตรียมการวิเคราะห์ทาง

270

KKU Science Journal Volume 43 Number 2

เคมี ได้ แ ก่ ไลโคปี น เบต้ า แคโรที น ฟลาโวนอยด์
คลอโรฟิลล์ สารฟีนอลิกทั้งหมด เป็นต้น
ทํ า การสกั ด เนื้ อ มะม่ ว งบดด้ ว ยน้ํ า กลั่ น
(aqueous extract) และส่วนสกัดด้วยแอลกอฮอล์
(ethanolic extract) การเตรียมสารสกัดทําโดยนํา
ส่ ว นเนื้ อ มะม่ ว งสุ ก มาบดให้ ล ะเอี ย ด ชั่ ง เนื้ อ มะม่ ว ง
อย่ า งละ 1 กิ โ ลกรั ม ใส่ ใ นภาชนะบรรจุ น้ํ า ปราศจาก
ไอออน (deionized water, DI) และ ethanol
(ความเข้มข้น 95%) อย่างละ 1.5 ลิตร ทําการสกัดที่
อุ ณ หภู มิ ห้ อ งนาน 24 ชั่ ว โมง โดยใช้ เ ครื่ อ งเขย่ า
(shaker) หลังจากนั้นเทสารละลายชั้นบนที่เป็นน้ําและ
เอทานอลใส่ในภาชนะแยกกัน กรองด้วยกระดาษกรอง
เบอร์ 1 เก็บสารละลายใสที่กรองได้ (fitrate) ไประเหย
ให้แห้งโดยใช้เครื่องระเหยสุญญากาศ (freeze-dryer
หรือ lyophilizer) และโดยใช้เครื่องระเหยแห้ง (rotary
evaporator) ที่อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส ตามลําดับ
นําผงสารสกัดแห้ง (powered extract) ที่ได้ใส่ขวดที่
ปิ ด สนิ ท เก็ บ ไว้ ใ นภาชนะที่ มี ส ารกั น ความชื้ น เพื่ อ
นําไปใช้วิเคราะห์ต่อไป
2 การวิเคราะห์ปริมาณสารสําคัญและสารออกฤทธิ์
ต่าง ๆ
2.1. ปริ ม าณเส้ น ใยทั้ ง หมด ปริ ม าณ
ของแข็ ง ที่ ล ะลายได้ ทั้ ง หมด และคุ ณ สมบั ติ ท าง
กายภาพ ได้แก่ การวัดเนื้อสัมผัส โดยการวิเคราะห์เนื้อ
สัมผัสใช้เครื่อง texture analyzer (mode texture
profile analysis) การวัดปริมาณของแข็งที่ละลายได้
ทั้งหมดจะใช้เครื่อง Digital refractometer ส่วนการ
วิเคราะห์หาเส้นใย โดยใช้วิธีมาตรฐาน AOAC
2.2 การวิเคราะห์ปริมาณคลอโรฟิลล์ในเนื้อ
ผล (Gandul-Rojas et al., 1999) นําตัวอย่างเนื้อ
ผล 40 กรัม เติมสารละลาย N,N–dimethylformamide
(DMF) ที่ทําให้อิ่มตัวด้วยเกลือแมกนีเซียมคลอไรด์
(MgCl) ตามวิธีของ Minguez–Mosquera and
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Garrido–Frenandez (1989) ทําการกรองตัวอย่าง
ด้ ว ยปั๊ ม สู ญ ญากาศ และทํ า การสกั ด ซ้ํ า จนกว่ า จะได้
สารละลายใสไม่มีสี นําสารสกัดที่ได้ทําการสกัดอีกครั้ง
ด้วยเฮกเซนในอัตราส่วนสารสกัด:เฮกเซน (3 มิลลิลิตร
: 70 มิลลิลิตร) สารสกัดที่ได้จะแยกออกเป็น 2 ชั้น โดย
ที่สารสกัดที่ละลายอยู่ในตัวทําละลาย DMF จะเป็นสาร
กลุ่มคลอโรฟิลล์ อนุพันธุ์ของคลอโรฟิลล์ และแซนโทฟิ ล ล์ สํ า หรั บ สารสกั ด ที่ ล ะลายอยู่ ใ นตั ว ทํ า ละลาย
เฮกเซนจะเป็นสารกลุ่มไขมันและแคโรทีน นําสารสกัด
ที่อยู่ในสารละลาย DMF ผสมด้วยสารละลายโซเดียม
คลอไรด์ความเข้มข้น 10 เปอร์เซ็นต์ (น้ําหนัก/
ปริมาตร) ที่อุณหภูมิ 0 องศาเซลเซียส นําสารสกัดส่วน
ที่มีคลอโรฟิลล์และแซนโทฟิลล์ผสมอยู่เทลงในตัวทํา
ละลายไดเอทิล อีเ ทอร์ /เฮกเซน อั ตราส่ วน
1:1
(ปริมาตร/ปริมาตร) และนําส่วนที่เป็นตัวทําละลายน้ํา
ผสมกับตัวทําละลายไดเอทิลอีเทอร์อีกครั้ง นําสารสกัด
ที่ได้กรองด้วยเกลือโซเดียมซัลเฟต
(anhydrous
Na2SO4) และทําการระเหยจนแห้งภายใต้ความดันที่
อุณหภูมิต่ํากว่า 30 องศาเซลเซียส ทําการเก็บส่วนที่ทํา
แห้งไว้ในตู้แช่อุณหภูมิ –20 องศาเซลเซียส (สาร
สามารถเก็บไว้ได้ไม่เกิน 18 ชั่วโมงเพื่อทําการวิเคราะห์
ตัวอย่างควรทําการวิเคราะห์ทันที) โดยการนํามาใช้ให้
นําส่วนที่ทําแห้งแล้วละลายด้วยอะซิโตน ปริมาตร 1.5
มิ ล ลิลิตร เพื่อทํา การวิเ คราะห์ ด้วยเครื่อง
high
performance liquid chromatography (HPLC)
2.3 การวิเคราะห์ปริมาณเบต้าแคโรทีนและ
สารไลโคปีน ใช้วิธีการสกัดเบต้าแคโรทีน และไลโคปีน
ดัดแปลงจาก Speek et al. (1985) โดยนําตัวอย่าง
ผลิตผลจํานวน 3-5 กรัม ที่ปั่นละเอียด ใส่ในขวดแก้วสี
น้ําตาล (saponification flask) เติม 10% dกรด
แอสคอร์บิค ปริมาตร 10 มิลลิลิตร และ 2 โมลต่อลิตร
ethanolic potassium hydroxide (KOH) ปริมาตร
50 มิลลิลิตร ทําการผสมกันและต้มในอ่างน้ําร้อน 30

งานวิจัย

วารสารวิทยาศาสตร์ มข. ปีที่ 43 ฉบับที่ 2

นาที ต่ อ มานํ า ตั ว อย่ า งทํ า ให้ เ ย็ น ที่ อุ ณ หภู มิ ห้ อ ง
หลังจากนั้นใส่ 70 มิลลิลิตร ของเฮกเซน ทําการเขย่า
อย่างต่อเนื่องนาน 2 นาที หลังจากแยกเป็น 2 ชั้น ให้
แยกสารชั้นบนใส่ในกรวยแยก (separating funnel) ที่
มี 5% (w/v) KOH ปริมาตร 50 มิลลิลิตร ทําการสกัด
แยกสาร 2 ครั้งด้วยเฮกเซน ปริมาตร 35 มิลลิลิตร
ต่อมาล้างเฮกเซนออกจากสารที่สกัดได้ด้วย 10%
(w/v) โซเดียมคลอไรด์ ปริมาตร 100 มิลลิลิตร และ
ล้างตะกอนด้วยน้ําปริมาตร 100 มิลลิลิตร เพื่อล้าง
อัลคาไลน์ออก จากนั้นนําสารละลายตัวอย่างที่ได้มาทํา
การระเหยสารสกัดออกด้วยเครื่องกลั่นระเหยสารแบบ
หมุน (rotary evaporator) ภายใต้ความดันในอ่างน้ํา
ร้อนที่ 37 องศาเซลเซียส ละลายสารสกัดที่ได้นํามา
ด้วยคลอโรฟอร์มปริมาตร 1 มิลลิลิตร และเมทานอล
ปริมาตร 1 มิลลิลิตร นําสารละลายไปแยกวิเคราะห์หา
สารเบต้าแคโรทีน และไลโคปีน
2.4 การวิเคราะห์ปริมาณฟลาโวนอยด์ ใช้
วิธีการสกัดฟลาโวนอยด์ ดัดแปลงจาก Junka et al.
(2007) และ Wang et al. (2009) โดยนําตัวอย่าง
มะม่วง 5 กรัม ของผลิตผลมาปั่นให้ละเอียดในอะซิโตน
80% ปริมาตร 20 ml ที่มีกรดฟอร์มิค 0.2% เขย่าที่ 4
องศาเซลเซียส นาน 6 ชั่วโมง แล้วกรองด้วย
ก ร ะ ด า ษ ก ร อ ง แ ล้ ว นํ า ก า ก ม า ส กั ด ซ้ํ า ด้ ว ย
อะซิโตนอีก 2 ครั้ง แล้วนําสารสกัดที่ได้มารวมกัน
จากนั้นระเหยตัวทําละลายที่อุณหภูมิ 35 องศา
เซลเซียส ในสภาพกึ่งสุญญาศด้วยเครื่องกลั่นระเหยสาร
แบบหมุน ปรับปริมาตรสารสกัดด้วยน้ํากลั่นที่มีกรด
ฟอร์มิค 3% นําสารสกัดมาแยกด้วย C18 Sep-Pak
cartridge (waters) ล้างด้วยน้ํากลั่นที่มีกรดฟอร์มิค
3% เพื่อให้น้ําตาล กรดอินทรีย์ และสารประกอบอิสระ
ที่ละลายน้ําได้ถูกชะออกมา จากนั้นชะ ฟลาโวนอยด์
ออกมาด้วย เมทานอลที่มีกรดฟอร์มิค 3% นํามากรอง
ด้วยเยื่อเลือกผ่าน (membrane filter ขนาด 0.45
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μm ก่อนฉีดเข้าเครื่อง HPLC และการตรวจวัดปริมาณ

ฟลาโวนอยด์ โดยเครื่อง HPLC-PAD (LC-20AT
prominence liquid chromatograph (Shimazu,
Japan) - SPD-M20A Diode array detector (PAD))
2.5 การวิเคราะห์หาสารออกฤทธิ์ทาง
ชีวภาพ
2.5.1
การตรวจสอบปริ ม าณ
สารประกอบฟีนอลิกทั้งหมด (total phenolics) โดย
วิธี Folin-Ciocalteus โดยดัดแปลงวิธีของ Zhou and
Yu. (2004); Kubola and Siriamornpun (2008)
โดยปิเปตสารละลาย Gallic acid มาตรฐานในแต่ละ
ความเข้มข้นอย่างละ 1 มิลลิลิตร ผสมกับสารมาตรฐาน
Folin-Ciocalteus reagent 0.5 มิลลิลิตร ใส่หลอด
ทดลองแต่ละหลอด ผสมให้เข้ากันแล้วตั้งทิ้งไว้ 30 นาที
จากนั้ น เติ ม สารละลาย
โซเดี ย มคาร์ บ อเนต
20 เปอร์เซ็นต์ (w/v) 3 มิลลิลิตร ตั้งทิ้งไว้ 15 นาที
แล้วเติมน้ํากลั่น 10 มิลลิลิตร กรองด้วยกระดาษกรอง
เบอร์ 1 นําสารละลายที่ได้ไปวัดค่าการดูดกลืนแสงที่
725 นาโนเมตร แล้วนําค่าการดูดกลืนแสงที่ได้มาสร้าง
กราฟมาตรฐาน Gallic acid
2.5.2 การวิเคราะห์วิตามินซีด้วย HPLC
โดยวิธีของ Abushita et al. (1997) โดยทําการชั่งกรด
แอสคอบิค 10 มิลลิกรัม มาละลายน้ํา 10 มิลลิลิตร จะ
ได้วิตามินซีความเข้มข้น 1 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร ทําการ
เจือจางความเข้มข้นเป็น 0.125 0.0625 0.3125 และ
0.01625 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร วิเคราะห์แบบ external
standard วิเคราะห์วิตามินซี ด้วย HPLC .ใช้คอลัมน์
ขนาด 4.6×150 มิลลิเมตร, 5 μm ส่วนเฟสเคลื่อนที่
(mobile phase) ประกอบด้วยเมทนอล และ KH2PO4
ความเข้มข้น 0.1 โมล ทําการเปลี่ยนอัตราส่วนของ
เมทานอลและ KH2PO4 (gradient) ตลอดการวิเคราะห์
โดยที่เวลาเริ่มต้นให้ เมทานอล:KH2PO4 (3:97) เป็น
เวลา 5 นาที อัตราการไหลเป็น 0.75 มิลลิลิตร/นาที
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ไปเป็น 1 มิลลิลิตร/นาที ในนาทีที่ 8 โดยฉีดปริมาตร
20 ไมโครลิตร วัดค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น
220 นาโนเมตร
2.5.3 การวิเคราะห์สารประกอบฟีนอลิก
ด้วยเครื่อง HPLC ดัดแปรงวิธีจาก Dragovic-Uzelac
et al. (2005), Kubola and Siriamornpun (2008)
การแยกสารประกอบด้วยเครื่อง HPLC โดยการใช้
คอลัมน์ C18 ขนาด 4.6×150 mm, 5 μm ส่วนเฟส
เคลื่อนที่ (mobile phase) เป็นระบบเกรเดียนท์ เฟส
เคลื่อนที่ A คือ น้ําประกอบด้วยกรดแอซีติก 3% เฟส
เคลื่อนที่ B ประกอบด้วย กรดแอซีติก 3% อะซีโตไนไตร 25% และน้ํา 72% ในระบบ gradient ในนาทีที่
0-40 เฟสเคลื่อนที่ A 30% เฟสเคลื่อนที่ B 70% อัตรา
การเคลื่อนไหล 1 มิลลิลิตรต่อนาที นาทีท่ี 40-45 เฟส
เคลื่อนที่ A 20% เฟสเคลื่อนที่ B 80% อัตราการ
เคลื่อนไหล 1 มิลลิลิตรต่อนาที นาทีที่ 45-55 เฟส
เคลื่อนที่ A 15% เฟสเคลื่อนที่ B 85% อัตราการ
เคลื่อนไหล 1 มิลลิลิตรต่อนาที นาทีที่ 55-57 เฟส
เคลื่อนที่ A 10% เฟสเคลื่อนที่ B 90% อัตราการ
เคลื่อนไหล 1 มิลลิลิตรต่อนาที ระบบการปฏิบัติงาน
อุณหภูมิคอลัมน์ 20 องศาเซลเซียส ปริมาตรในการฉีด
20 ไมโครลิตร วัดค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น
280 นาโนเมตร
2.6 การวิเคราะห์กิจกรรมการต้านอนุมูล
อิสระโดย in vitro assays
2.6.1 การวิเคราะห์ฤทธิ์การต้านอนุมูล
อิสระด้วยวิธี ferric reducing/antioxidant power
(FRAP) ดัดแปลงจากวิธีของ Benzie and Strain
(1996); Kubola and Siriamornpun (2008) โดยนํา
สารละลาย FRAP reagent 1.8 มิลลิลิตร น้ํากลั่น 180
ไมโครลิตร และสารสกัด 60 ไมโครลิตร หรือ
สารละลายมาตรฐาน ใส่ ใ นหลอดทดลองนํ า ไปบ่ ม ที่
อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 4 นาที นําไปวัด
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ค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 593 นาโนเมตร
โดยใช้สารละลาย FRAP reagent เป็น blank
แล้ ว นํ า ค่ า การดู ด กลื น แสงที่ ไ ด้ ม าเที ย บกั บ กราฟ
มาตรฐาน FeSO4•7H2O เพื่อหาความสามารถในการ
ออกฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระ สําหรับการทํากราฟ
มาตรฐาน FeSO4•7H2O นําสารละลาย FRAP
reagent 1.8 มิลลิลิตร น้ํากลั่น 180 ไมโครลิตร ปิเปต
สารละลาย FeSO4•7H2O ในแต่ละความเข้มข้น
(0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 และ 3.0 มิลลิโมล/ลิตร) อย่าง
ละ 60 ไมโครลิตร ใส่ในหลอดทดลองนําไปบ่มที่
อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 4 นาที นําไปวัด
ค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 593 นาโนเมตร
แล้วนําค่าการดูดกลืนแสงที่ได้มาสร้างกราฟมาตรฐาน
FeSO4•7H2O
2.6.2 การวิเคราะห์ฤทธิ์การต้านอนุมูล
อิสระด้วยวิธี DPPH radical scavenging activity
ดัดแปลงจากวิธีของ Dasgupta and De (2006),
Kubola and Siriamornpun (2008)
2.7 การวิเคราะห์ปริมาณแทนนินทั้งหมด
โดยเตรียม 2,2 diphemyl-1-picrylhydrazyl radical
(DPPH) ความเข้มข้น 0.2 มิลลิโมล/ลิตร โดยการชั่ง
DPPH 0.04 กรัม/มิลลิลิตร ปรับปริมาตรด้วยเอทานอล
ให้เท่ากับ 100 มิลลิลิตร แล้วนําไปผสมด้วยเครื่อง
Vortex ปิดด้วยฟอยล์เก็บไว้ที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส หลังจากนั้นทําการทดสอบตัวอย่างสารสกัด
โดยดูดสารสกัดอย่างละ 0.1 มิลลิลิตรในหลอดทดลอง
อย่างละ 3 หลอด จากนั้นปิเปิตสารละลาย DPPH ที่
เตรียมไว้ใส่หลอดที่ใส่สารสกัดตัวอย่างไปแล้วหลอดละ
3 มิลลิลิตร เพื่อให้ทําปฏิกิริยากัน แล้วทําการเขย่า ทิ้ง
ไว้ในที่มืดเป็นเวลา 30 นาที จากนั้นนําไปวัดค่าการ
ดูดกลืนแสง ที่ความยาวคลื่น 517 นาโนเมตร
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3. การแยกองค์ประกอบทางเคมี
3.1 การแยกด้ ว ยเทคนิ ค โครมาโทกราฟี
แบบผิวบาง
3.1.1
การเตรีย มแผ่น ไมโครสไลด์
โครมาโทกราฟีแบบผิวบาง (microslide TLC) โดยการ
เตรียมแผ่นไมโครสไลด์ที่สะอาด อบแห้งที่อุณหภูมิ 110
องศาเซลเซี ยส ทิ้ ง ให้เ ย็ น แล้ ว เช็ด ด้ว ยอะซิ โ ตน ผสม
ซิลิกาเจล จีเอฟ 524 (Silica gel 60 GF254) กับน้ํากลั่น
ในอัตราส่วน 1:2 โดยมวล ผสมให้เข้ากันดีจนมีลักษณะ
เป็น Slurry ใช้ซิลิกาเจลเคลือบบนแผ่นไมโครสไลด์ ทิ้ง
ไว้ ใ ห้ ซิ ลิ ก าเจลแห้ ง แล้ ว จึ ง นํ า ไปอบที่ อุ ณ หภู มิ 110
องศาเซลเซียส เป็นเวลา 1 ชั่วโมง
3.1.2 การเลือกตัวทําละลายที่เหมาะสม
โดยเตรียมสารละลายของสารตัวอย่างจากตัวทําละลาย
ที่เหมาะสมที่สามารถละลายสารตัวอย่างได้ดีที่สุด ใช้
หลอดแคพพิลลารี แต้มสารลงบนแผ่นทินเลเยอร์โครมาโทกราฟี แล้ววางในแก้วที่มีตัวทําละลายอิ่มตัว
อยู่ ปล่ อ ยให้ตั ว ทํ า ละลายซึ ม ขึ้ น ไปจนสุ ด พื้ น ผิ ว หน้ า
ตัวดูดซับ นําทินเลเยอร์โครมาโทกราฟี ไปตรวจสอบ
หาตําแหน่งสารโดยส่องด้วยเครื่องส่องรังสีเหลือม่วง
เปลี่ยนระบบตัวทําละลายอินทรีย์จนกระทั่งได้ระบบตัว
ทําลายที่ให้ผลการแยกดีที่สุด
3.2 การแยกด้วยคอลัมน์โครมาโทกราฟี
3.2.1 การเตรียมคอลัมน์ ใช้ซิลิกาเจล
สําหรับบรรจุลงในคอลัมน์ชั่งมา 30 เท่า ของสารสกัด
ผสมซิลิกาเจลกับตัวทําละลายเอทานอล แล้วทําให้มี
ลักษณะไม่ข้นไม่เหลวจนเกินไปและไม่มีฟองอากาศเท
ผ่านคอลัมน์ที่มีสําลีและทรายละเอียดที่สะอาดปิดอยู่
ด้านล่างคอลัมน์ ในระหว่างที่บรรจุซิลิกา ควรใช้ลูกยาง
เคาะข้างๆ คอลัมน์เพื่อให้บรรจุแน่นและเรียบสม่ําเสมอ
3.2.2 การเตรียมสารเพื่อบรรจุในคอลัมน์
นําสารสกัดใส่ลงในบีกเกอร์ใส่ตัวทําละลายเอทานอลลง
ไป และคนให้สารละลายเข้ากัน นําไประเหยด้วยเครื่อง
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ระเหยสุญ ญากาศแบบหมุ น จนเอทานอลระเหยออก
หมด จึงนําสารตัวอย่างที่ได้ไปลงคอลัมน์โครมาโทกราฟี
3.2.3 การบรรจุ ส ารลงคอลัม น์ ทํา การ
รวมสารที่แยกได้ ด้วยวิธีการแยกสารสกัดโดยวิธี TLC
ซึ่ ง ใช้ ตั ว ทํ า ละลายจากอั ต ราส่ ว นที่ เ หมาะสมที่ ห าได้
ข้า งต้ น ใส่ ล งในแก้ ว ใส่ ก ระดาษกรองให้ ส ารละลาย
อิ่มตัว ใช้หลอดแคพพิลลารีจุ่มลงในขวด จุดสารลงบน
สไลด์ แผ่นละ 3 จุด ใส่ลงในแก้ว สังเกตดูว่าตัวทํา
ละลายนั้นสูงถึงขีดบน นําแผ่นสไลด์ออกมาวางให้แห้ง
นาไปส่ อ งดู ด้ ว ยเครื่ อ งส่ อ งรั ง สี เ หนื อ ม่ ว ง สั ง เกต
ระยะห่ า งของสารแต่ ล ะสารของแต่ ล ะขวดที่ ส าร
เคลื่ อนที่ ขวดใดเคลื่อ นที่ เท่ า กัน หรื อ ใกล้เ คี ย งกั น ให้
นํามารวมเป็นขวดเดียวกัน หลังจากนั้นนําสารที่รวม
ส่วนที่เหมือนกันเข้าด้วยกัน ได้สารทั้งหมด 4 กลุ่ม แล้ว
นําไปหาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระอีกครั้ง เลือกกลุ่มสารที่มี
ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระมากที่สุดไปตรวจองค์ประกอบทาง
เคมีด้วยเทคนิค GC/MS
3.3 การวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีของ
สารด้วยเทคนิค GC/MS
นําสารกลุ่มที่แยกได้และมีประสิทธิภาพการ
เป็นสารต้านอนุมูลอิสระดีที่สุดจากข้อ 3.2 ส่งวิเคราะห์
เพื่ อ หาองค์ ป ระกอบทางเคมี ข องสารด้ ว ยเทคนิ ค
GC/MS

ผลการวิจัย
1. สมบัติทางกายภาพและปริมาณของแข็งที่ละลาย
ได้ทั้งหมด
1.1 การวัดเนื้อสัมผัส (texture analysis)
การวัดเนื้อสัมผัสของมะม่วงทั้ง 3 สายพันธุ์ โดยมะม่วง
ดิบ สายพัน ธุ์มะม่ วงน้ําดอกไม้ พัน ธุ์ขายตึก และพัน ธุ์
มหาชนก มีค่าความกรอบ 8.71 14.29 และ 9.36
ตามลําดับ ซึ่งค่าความกรอบของมะม่วงดิบทั้งสามสาย
พั น ธุ์ มี ค วามแตกต่ า งอย่ า งมี นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ
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(p<0.05) เมื่อเปรียบเทียบค่าความกรอบพบว่า มะม่วง
ขายตึกมีค่าความกรอบมากที่สุด คือ มีค่าเท่ากับ 14.29
N ค่าความกรอบนี้จะแสดงคุณภาพทางกายภาพในส่วน
ของแรงที่ทําให้ตัวอย่างแตกหักโดยเป็นตัวอย่างที่มีค่า
ความแข็งสูงและมีความสามารถเกาะรวมตัวกันต่ํา ใน
การแสดงถึงคุณภาพทางประสาทสัมผัสจะทําให้ทราบ
ถึ ง ระยะเวลานานที่ ใ ช้ ใ นการเคี้ ย วบดตั ว อย่ า งที่ เ ป็ น

Research

ของแข็งในอัตราการเคี้ยวที่คงที่จนกระทั่งสามารถที่จะ
กลืนได้ จากการวัดลักษณะเนื้อสัมผัสด้านความแข็ง
และความเหนียว พบว่า มะม่วงทั้งสามสายพันธุ์มีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) พบว่า
มะม่วงน้ําดอกไม้ มีค่าความแข็งและความเหนียวมาก
ที่สุด คือมีค่า 8.42 และ -2.85 N ตามลําดับ ดังแสดง
ในตารางที่ 1

ตารางที่ 1 แสดงการวัดเนื้อสัมผัสของมะม่วง 3 สายพันธุ์
สายพันธุ์ของมะม่วง
ค่าการวัดเนื้อสัมผัส (N)
ความกรอบ
ความแข็ง
ความเหนียว

น้ําดอกไม้
8.71+0.53c
8.42+0.51a
-2.85+0.13a

มะม่วงดิบ
มะม่วงสุก
ขายตึก
มหาชนก
น้ําดอกไม้
ขายตึก
มหาชนก
a
b
c
b
14.29+0.58 9.36+0.84 031+0.11 0.52+005 0.61+0.05a
8.07+0.29b 7.40+0.21b 0.31+0.01 0.33+0.02 0.36+0.04a
-2.08+0.55b -2.48+0.26b -0.13+0.04 -0.11+0.03 -0.14+0.01

หมายเหตุ: ตัวอักษรที่ต่างกันกํากับในแนวนอนมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ (p<0.05), ค่าเฉลี่ย+ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (n=3)

1.2 ปริมาณของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมด
(total soluble solid) ในมะม่วงสายพันธุ์ขายตึกดิบ
มีปริมาณของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมดมากที่สุดคิดเป็น
ร้อยละ 4.63 องศาบริกซ์ รองลงมาคือ มะม่วงมหาชนก
และมะม่ ว งน้ํ า ดอกไม้ มี ป ริ ม าณของแข็ ง ที่ ล ะลายได้
ทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 3.57 และ 3.35 องศาบริกซ์
ตามลําดับ ในมะม่วงสุกพบว่ามะม่วงน้ําดอกไม้มี
ปริมาณของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมดมากที่สุด รองลงมา
คือ มะม่วงมหาชนกและมะม่วงขายตึก คิดเป็นร้อยละ
18.54 16.55 และ 9.22 องศาบริกซ์ ตามลําดับ
ปริมาณของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมดมีความแตกต่างกัน

อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) ทั้งในเนื้อดิบและ
สุกของมะม่วงทั้ง 3 สายพันธุ์ ดังแสดงในตารางที่ 2
จากผลการทดลองแสดงให้เห็นว่าเนื้อมะม่วงสุกในแต่
ละสายพั น ธุ์ มี ป ริ ม าณของแข็ ง ที่ ล ะลายได้ ทั้ ง หมด
มากกว่าเนื้อมะม่วงดิบ เนื่องมาจากในระยะที่มะม่วงดิบ
นั้นองค์ประกอบส่วนใหญ่จะเป็นคาร์โบไฮเดรตที่อยู่ใน
รูปของแป้งแต่เมื่อมะม่วงเริ่มสุก คาร์โบไฮเดรตจะถูก
เปลี่ยนไปอยู่ในรูปของน้ําตาล ซึ่งเป็นคาร์โบไฮเดรตที่
ให้รสหวาน และละลายน้ําได้ น้ําตาลส่วนใหญ่ในผลไม้
จะเป็นน้ําตาลฟรุกโทส ดังนั้นมะม่วงสุกมีปริมาณ
ของแข็งที่ละลายน้ําได้ทั้งหมดมากกว่ามะม่วงดิบ

ตารางที่ 2 ปริมาณของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมดของมะม่วง 3 สายพันธุ์
ค่าเฉลี่ย %, Brix
ผลดิบns
ผลสุกns

สายพันธุ์ของมะม่วง
น้ําดอกไม้
ขายตึก
มหาชนก
b
a
3.35+0.16 4.63+1.27 3.57+0.32c
18.54+0.51a 9.22+0.29c 16.55+0.21b

หมายเหตุ: ตัวอักษรที่ต่างกันกํากับในแนวนอนมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ (p<0.05), ค่าเฉลี่ย+ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (n=3)

งานวิจัย

วารสารวิทยาศาสตร์ มข. ปีที่ 43 ฉบับที่ 2

1.3 การวิเคราะห์เส้นใยทั้งหมด (total
fiber content) ในเนื้อมะม่วงดิบมีปริมาณเส้นใย
ทั้งหมดในแต่ละสายพันธุ์ไม่แตกต่างทางสถิติ (p<0.05)
มีปริมาณ 2.6 เปอร์เซ็นต์ ส่วนในมะม่วงสุกมีปริมาณ
เส้ น ใยทั้ ง หมดในแต่ ล ะสายพั น ธุ์ ใ กล้ เ คี ย งกั น คื อ มี
ปริมาณประมาณ 2.2 เปอร์เซ็นต์ ดังตารางที่ 3 จากผล
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การทดลองแสดงให้ เ ห็ น ว่ า เนื้ อ มะม่ ว งดิ บ และสุ ก มี
ปริมาณเส้นใยใกล้เคียงกัน ปริมาณเส้นใยในแต่ละสาย
พั น ธุ์ ข องผลดิ บ และผลสุ ก ไม่ มี ค วามแตกต่ า งอย่ า งมี
นัยสําคัญ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากความแตกต่างของสาย
พันธุ์และการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างภายในของมะม่วง
แต่ละสายพันธุ์

ตารางที่ 3 ปริมาณเส้นใยทั้งหมดของมะม่วง 3 สายพันธุ์
ปริมาณเส้นใยทั้งหมด (%)
ผลดิบns
ผลสุกns

สายพันธุ์ของมะม่วง
น้ําดอกไม้ ขายตึก
มหาชนก
2.60+0.52 2.60+0.37 2.60+0.13
2.20+0.11 2.20+0.28 2.20+0.35

หมายเหตุ: ตัวอักษรที่ต่างกันกํากับในแนวนอนมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ (p<0.05), ค่าเฉลี่ย+ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (n=3)

2. การวิเคราะห์ปริมาณคลอโรฟิลล์ในเนื้อผล
สายพันธุ์มีผลต่อชนิดและปริมาณคลอโรฟิลล์
แต่ทุกพันธุ์มีการสะสมคลอโรฟิลล์ เอ ในเนื้อมากกว่า
คลอโรฟิ ล ล์ บี โดยมะม่ ว งพั น ธุ์ ข ายตึ ก มี ป ริ ม าณ
คลอโรฟิ ล ล์ เอ ในเนื้ อ ผลมากที่ สุ ด เท่ า กั บ 0.68
mg/100 g FW รองลงมาคือ มะม่วงพันธุ์น้ําดอกไม้
และพันธุ์มหาชนก ซึ่งมีปริมาณคลอโรฟิลล์ เอ เท่ากับ
0.64 และ 0.16 mg/100 g FW ตามลําดับ ซึ่งพบว่า
มะม่ ว งทั้ ง 3 สายพั น ธุ์ มะม่ ว งพั น ธุ์ ม หาชนกพบการ
สะสมปริมาณคลอโรฟิลล์ เอ ในเนื้อผลน้อยที่สุด จาก
การวิเคราะห์หาปริมาณคลอโรฟิลล์ บี พบว่า มะม่วง
พั น ธุ์ ข ายตึ ก มี ป ริ ม าณคลอโรฟิ ล ล์ บี ในเนื้ อ ผลมาก
ที่สุด เท่ากับ 0.067 mg/100 g FW นอกนั้นในมะม่วง
พั น ธุ์ น้ํ า ดอกไม้ และพั น ธุ์ ม หาชนกไม่ พ บการสะสม
ปริมาณคลอโรฟิลล์ บี ในเนื้อผล
3 . ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ ป ริ ม า ณ เ บ ต้ า แ ค โ ร ที น
(-carotene) และสารไลโคปีน (lycopene)
ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ ห า ป ริ ม า ณ ส า ร เ บ ต้ า
แคโรทีนในมะม่วงทั้ง 3 สายพันธุ์ พบว่า ในมะม่วงดิบ

สายพันธุ์ที่พบมากที่สุดคือ มะม่วงพันธุ์มหาชนก
รองลงมาคือ มะม่วงพันธุ์น้ําดอกไม้ และมะม่วงขายตึก
มีปริมาณ 3.79 3.42 และ 2.29 มิลลิกรัม/100 กรัม
ตามลําดับ ในมะม่วงสุกพบว่ามะม่วงพันธุ์มหาชนก มี
ปริมาณสารเบต้าแคโรทีนมากที่สุด มีปริมาณ 50.32
มิลลิกรัม/100 กรัม รองลงมาคือ มะม่วงพันธุ์น้ําดอกไม้
และมะม่วงขายตึก ปริมาณที่พบ คือ 44.56 และ
20.54 มิลลิกรัม/100 กรัม ตามลําดับ ปริมาณสาร
เบต้าแคโรทีน มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติ (p<0.05) ตามที่ตรวจพบในเนื้อมะม่วงดิบและสุก
ในแต่ละสายพันธุ์ สําหรับการวิเคราะห์ปริมาณไลโคปีน
ในเนื้อมะม่วงพบว่า มะม่วงทั้ง 3 พันธุ์มีการสะสม
สารไลโคปีนในเนื้อผล ซึ่งมีค่าอยู่ในช่วง 0.22–0.28
มิลลิกรัม/100 กรัม FW โดยมะม่วงพันธุ์น้ําดอกไม้มี
ปริมาณไลโคปีนมากที่สุด เท่ากับ 0.28 มิลลิกรัม
/100 กรัม FW รองลงมาคือ มะม่วงพันธุ์ขายตึกและ
พันธุ์มหาชนกมีปริมาณไลโคปีนเท่ากับ 0.25 และ 0.22
มิลลิกรัม/100 กรัม FW ตามลําดับ มีรายละเอียดดังรูป
ที่ 1
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(ก)
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(ข)

รูปที่ 1 (ก) ปริมาณ -carotene ในเนื้อผลมะม่วงพันธุ์น้ําดอกไม้ พันธุ์ขายตึก และพันธุ์มหาชนก (เนื้อผลดิบ) และ (ข)
ปริมาณ -carotene ในเนื้อผลมะม่วงพันธุ์น้ําดอกไม้ พันธุ์ขายตึก และพันธุ์มหาชนก (เนื้อผลสุก)
4. การวิเคราะห์ปริมาณฟลาโวนอยด์
ปริมาณฟลาโวนอยด์ในมะม่วงทั้ง 3 พันธุ์ มี
ค่าอยู่ในช่วง 0.12-978.12 มิลลิกรัม/100 กรัม FW
โดยใช้ HPLC เทียบกับสารฟลาโวนอยด์มาตรฐาน ดังนี้
rutin, myricetin, luteolin, quercetin, apigeninc
และ kaempferol จากการทดลองพบว่า ปริมาณที่พบ
มากที่สุดในมะม่วงดิบและสุก คือ rutin มีปริมาณอยู่
ในช่วง 2.91-978.12 มิลลิกรัม/100 กรัม ซึ่งพบมากใน
มะม่วงน้ําดอกไม้สุก 978.12 มิลลิกรัม/100 กรัม และ
ในมะม่ ว งดิ บ พบมากในมะม่ ว งมหาชนก มี ป ริ ม าณ
185.25 mg/100g นอกจากนี้ มี ร ายงานการวิ จั ย ถึ ง
ความสามารถของ rutin ว่าเป็นตัวที่ช่วยส่งเสริมการใช้
วิต ามิ นดีในร่า งกาย รักษาสภาพและการทํา งานของ
หลอดเลื อ ดให้ แ ข็ ง แรง ช่ ว ยในการไหลเวี ย นโลหิ ต
ป้ อ งกั น การเกิ ด เส้ น โลหิ ต ฝอยแตก และป้ อ งกั น
เลือดออกตามไรฟัน (วาริน, 2550) สําหรับสาร
myricetin ในมะม่วงดิบและสุกพบมากในมะม่วงขาย
ตึกมีปริมาณ 28.31 และ 20.41 มิลลิกรัม/100 กรัม
ตามลํ า ดั บ สาร quercetin ในมะม่ ว งดิ บ พบมากใน

มะม่วงมหาชนกมีปริมาณ 3.41 มิลลิกรัม/100 กรัม
และในมะม่ ว งสุ ก ตรวจพบว่ า มี ป ริ ม าณใกล้ เ คี ย งอยู่
ในช่วง 1.08-1.78 มิลลิกรัม/100 กรัม สาร luteolin
ในมะม่วงดิบพบมากในมะม่วงมหาชนกมีปริมาณ 2.45
มิลลิกรัม/100 กรัม และในมะม่วงสุกตรวจพบว่ามี
ป ริ ม า ณ ใ ก ล้ เ คี ย ง กั น อ ยู่ ใ น ช่ ว ง 0 . 1 2 -0 . 6 2
มิลลิกรัม/100 กรัม สาร apiggenin ในมะม่วงดิบและ
สุกพบมากในมะม่วงมหาชนกมีปริมาณ 8.64 และ
2.08 มิลลิกรัม/100 กรัม ตามลําดับ สาร kaempferol
ในมะม่ ว งดิ บ และสุ ก พบมากในมะม่ ว งมหาชนก มี
ปริมาณ 13.72 และ 10.53 มิลลิกรัม/100 กรัม
ตามลําดับ ซึ่งมีรายละเอียดสรุปได้ในตารางที่ 4 จาก
การทดลองพบว่าปริมาณสารฟลาโวนอยด์แต่ละชนิดที่
เปรียบเทียบกับสารมาตรฐานที่สามารถตรวจพบได้มี
ปริ ม าณที่ แ ตกต่ า งกั น อย่ า งมี นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ
(p<0.05) ทั้งที่ตรวจพบในเนื้อมะม่วงดิบและสุกในแต่
ละสายพันธุ์
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ตารางที่ 4 ปริมาณฟลาโวนอยด์ในเนื้อมะม่วงทั้ง 3 พันธุ์ ด้วยวิธี HPLC
สายพันธุ์ของมะม่วง
ชนิดและปริมาณ
สารฟลาโวนอยด์
มะม่วงดิบ
มะม่วงสุก
(mg/100g)
น้ําดอกไม้
ขายตึก
มหาชนก
น้ําดอกไม้
ขายตึก
มหาชนก
b
c
a
a
c
Rutin
85.72±2.44 2.91±0.08 185.25±7.56 978.12±8.54 2.86±0.02 704.15±25.32b
Myricetin
0.75±0.09c 28.31±0.16a 4.72±0.35b
1.24±0.01b 20.41±1.94a 0.87±0.02c
Quercetin
1.44±0.05b 1.68±0.07c 3.41±0.04b
1.63±0.01b 1.08±0.02c
1.78±0.41a
Luteolin
1.18±1.52b 0.27±0.02c 2.45±0.43a
0.62±0.03a 0.21±0.01a
0.12±0.02c
Apiggenin
2.12±0.01a 2.19±0.01b 8.64±0.25a
1.89±0.01b 1.65±0.01c
2.08±0.02a
kaempferol
9.47±0.03b 2.82±0.01c 13.72±1.45a 8.25±0.41a 2.63±0.02b 10.53±0.84a

5. การวิเคราะห์สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ
5.1 การวิ เ คราะห์ ป ริ ม าณสารประกอบ
ฟีนอลิกทั้งหมด (total phenolics) ในมะม่วงทั้งสาม
3 สายพันธุ์ พบว่าในมะม่วงดิบสายพันธุ์น้ําดอกไม้มี
ปริมาณสารประกอบฟีนอลิกมากที่สุด รองลงมาคือ
มะม่วงมหาชนกและมะม่วงขายตึก มีปริมาณน้อยที่สุด
โดยมีปริมาณสารประกอบฟีนอลิก 4.12 3.14 และ
2.78 มิลลิกรัม/100 กรัม ในมะม่วงสุกพบว่ามะม่วง
มหาชนกมีปริมาณสารประกอบฟีนอลิกมากที่สุด มี
ปริมาณ 6.23 mg/100g รองลงมาคือมะม่วงขายตึก
และมะม่วงน้ําดอกไม้ มีปริมาณ 1.19 และ 1.15
มิลลิกรัม/100 กรัม ปริมาณสารประกอบฟีนอลิกใน
มะม่ ว งทั้ ง สามสายพั น ธุ์ มี ค วามแตกต่ า งกั น อย่ า งมี
นัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) ในมะม่วงดิบและมะม่วง
สุกในแต่ละสายพันธุ์ จากผลการวิเคราะห์ปริมาณฟลา
โวนอยด์ ดั ง ตารางที่ 4 และปริ ม าณสารประกอบฟิ
นอลิกทั้งหมดในเนื้อผลของมะม่วงทั้ง 3 สายพันธุ์ และ
นํามาวิเคราะห์ความสัมพันธ์สหสัมพันธ์ (correlation)
ระหว่างปริมาณของสารประกอบฟีนอลิกกับปริมาณ
ส า ร ฟ ล า โ ว น อ ย ด์ แ ส ด ง ใ ห้ เ ห็ น ว่ า ป ริ ม า ณ
สารประกอบฟีนอลิกในเนื้อมีความสัมพันธ์กับปริมาณฟ
ลาโวนอยด์ มีค่าสหสัมพันธ์เพียง 0.4079 ซึ่งอาจจะ
เ ป็ น เ พ ร า ะ ม ะ ม่ ว ง บ า ง พั น ธุ์ แ ม้ จ ะ มี ก า ร ส ร้ า ง

สารประกอบฟีนอลิกแต่ในจํา นวนนั้น เป็นสารฟลาโว
นอยด์เพียงเล็กน้อย
5.2 การวิเคราะห์วิตามินซีด้วย HPLC โดย
วิธีของ Abushita et al. (1997) พบว่า ปริมาณ
วิตามินซี มะม่วง 3 สายพันธุ์ พบว่ามะม่วงดิบมีปริมาณ
วิตามินซีอยู่ในช่วง 0.35-0.41 mg/g และมะม่วงสุกมี
ปริมาณวิตามินซีอยู่ในช่วง 0.34-0.35 mg/g จากการ
วิ จั ย แสดงในเห็ น ว่ า ปริ ม าณวิ ต ามิ น ซี มี ป ริ ม าณที่ ไ ม่ มี
ความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05)
ทั้ง ในเนื้อ มะม่ว งดิบ และมะม่ว งสุก ในแต่ ล ะสายพัน ธุ์
จากผลการทดลองแสดงให้ เ ห็ น ว่ า เนื้ อ มะม่ ว งดิ บ มี
ปริมาณวิตามินซีสูงกว่าเนื้อมะม่วงสุก มะม่วงดิบให้
คุณค่าสูงทั้งวิตามินซีและใยอาหาร ดังนั้นในมะม่วงดิบ
จะให้ คุ ณ ค่ า มากกว่ า วิ ต ามิ น ซี ห รื อ กรดแอสคอบิ ค
(ascorbic acid) เป็นสารอาหารที่ละลายได้ในน้ํา โดย
ร่างกายไม่สามารถที่จะสร้างเองได้ จึงจําเป็นต้องได้รับ
จากการรับประทานเข้าไป
5.3 การวิเคราะห์สารประกอบฟีนอลิกด้วย
เทคนิค HPLC ในมะม่วงทั้ง 3 สายพันธุ์ โดย
เปรียบเทียบกับสารฟีนอลิกมาตรฐาน พบว่า ปริมาณ
ของสาร gallic acid พบมากที่สุด ในมะม่วงดิบและสุก
โดยมีปริมาณอยู่ในช่วง 10.22 -74.21 มิลลิกรัม/100
กรัม และ 12.11-31.40 มิลลิกรัม/100 กรัม ตามลําดับ
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และในทุกสารสามารถตรวจพบได้ในทุกสายพันธุ์ของ
มะม่วงดิบและสุกในปริมาณที่แตกต่างกัน และพบว่ามี
ปริมาณ gallic acid ที่มีความแตกต่างกันอย่างมี

Research

นัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) ในแต่ละสายพันธุ์ของ
มะม่วงดิบและสุก ซึ่งสามารถสรุปรายละเอียดดังตาราง
ที่ 5

ตารางที่ 5 ปริมาณสารฟีนอลิกด้วยวิธี HPLC ของมะม่วง 3 สายพันธุ์
ชนิดและปริมาณ
สารฟีนอลิก
(mg/g)
น้ําดอกไม้
GA
74.21±2.11a
PCCA
10.10±0.04a
P-OH
1.85±0.01a
ChA
8.14±0.02b
VA
2.01±0.01a
CA
1.21±0.01b
Syg
1.87±0.01a
P-co
0.99±0.01c
FAns
0.85±0.02
Snp
10.22±0.01b

สายพันธุ์ของมะม่วง
มะม่วงดิบ
ขายตึก
มหาชนก
น้ําดอกไม้
c
b
10.22±0.01 27±0.04
31.40±0.03b
8.13±0.03b 1.62±0.01c 1.70±0.01b
1.97±0.23a 1.23±0.02b 1.75±0.71a
9.18±0.04a 7.23±0.01b 8.56±0.12a
1.95±0.03b 0.42±0.01 c 3.25±0.02b
2.06±0.01a 1.28±0.01b 1.24±0.01c
1.02±0.01b 1.19±0.01 b 1.28±0.01c
1.33±0.01b 9.43±0.02a 1.12±0.07
0.86±0.02 0.87±0.04 0.94±0.06
11.97±0.02a 10.41±0.03b 10.22±0.05

6. ฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระ (antioxidant activity)
การวิเ คราะห์ฤทธิ์ ก ารต้ า นอนุ มูล อิส ระของ
มะม่ ว ง ในการวิ จั ย นี้ ไ ด้ ทํ า การทดลองฤทธิ์ ก ารต้ า น
อนุมูลอิสระในหลอดทดลอง (in vitro) 2 วิธี คือ FRAP
(ferric reducing /antioxidant power) และ DPPH
radical scavenging activity
6.1 การวิเคราะห์ฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระ
ด้วยวิธี FRAP เป็นวิธีวิเคราะห์ความสามารถในการ
ต้านอนุมูลอิสระที่ทําหน้าที่ให้อิเลคตรอน (ตัวรีดิวซ์) ซึ่ง
จะมีผลทําให้ ferric ion (Fe3+) ในสารจะถูกรีดิวซ์
โดยสารต้านอนุมูลอิสระจากสารประกอบเชิงซ้อนเหล็ก
Fe3+-TPTZ ได้เป็น ferrous ion (Fe2+) คือเป็น Fe2+TPTZ ซึ่งสามารถดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 593 นา
โนเมตร ดัง นั้น เมื่อเปรียบเที ยบความสามารถในการ
รีดิวซ์ ไอออนเหล็กของสารสกัดจากมะม่วง พบว่าสาร
สกั ด จากมะม่ ว งขายตึ ก มี ค วามสามารถในการรี ดิ ว ซ์

มะม่วงสุก
ขายตึก
มหาชนก
c
12.11±0.03 28.09±0.05a
1.09±0.01c 2.66±0.02a
1.12±0.07b 1.30±0.04b
8.14±0.01b 8.23±0.01a
4.08±0.07a 0.49±0.02
1.48±0.01b 1.92±0.01a
3.97±0.01b 7.14±0.02a
1.12±0.16 1.12±0.24
0.94±0.18 0.94±0.57
9.17±1.14 9.56±0.02

ไอออนเหล็กได้มากที่สุด โดยสามารถรีดิวซ์ได้ 1.45
mmol FeSO4 equivalent/100g FW รองลงมาคือ
มะม่วงน้ําดอกไม้และมะม่วงขายตึก 0.97 และ 0.71
mmol FeSO4 equivalent/100g FW ในมะม่วงสุก
พบว่ามะม่วงมหาชนก มีความสามารถในการรีดิวซ์
ไอออนเหล็กได้มากที่สุด รองลงมาคือ มะม่วงขายตึก
และมะม่วงน้ําดอกไม้โดยมีความสามารถในการรีดิวซ์
0.84 0.19 และ 0.10 มิลลิโมล FeSO4
equivalent/100g FW ตามลําดับ
6.2 การวิเคราะห์ฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระ
ด้วยวิธี DPPH radical scavenging activity โดย
ศึกษาตัวอย่างมะม่วง 3 สายพันธุ์ ทั้งดิบและสุก โดยวัด
ค่าการดูดกลืนแสงของตัวอย่างที่ความยาวคลื่น 517
นาโนเมตร พบว่าการวิเคราะห์หาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ
โดยวิธี DPPH ในเนื้อผลมะม่วงดิบทั้ง 3 สายพันธุ์มีค่า
อยู่ในช่วง 0.23-1.85 มิลลิโมล/100 กรัม FW โดยชนิด

งานวิจัย

วารสารวิทยาศาสตร์ มข. ปีที่ 43 ฉบับที่ 2

และสายพันธุ์มีผลต่อฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระโดยวิธี DPPH
และมี ค วามแตกต่ า งกั น ทางสถิ ติ อ ย่ า งมี นั ย สํ า คั ญ ยิ่ ง
(P<0.01) มะม่วงพันธุ์มหาชนกมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ
มากที่สุด เท่ากับ 1.85 มิล ลิโมล/100 กรัม
FW
รองลงมาได้ แ ก่ มะม่ ว งพั น ธุ์ น้ํา ดอกไม้ เท่ า กั บ 0.95
มิลลิโมล/100 กรัม FW และมะม่วงพันธุ์ขายตึกจะมี
ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระน้อยที่สุด เท่ากับ 0.23 มิลลิโมล/
100 กรัม FW สําหรับการทดสอบฤทธิ์การต้านอนุมูล
อิสระของสารสกัดจากมะม่วงสุก ด้วยวิธี
DPPH
radical scavenging activity พบว่า การวิเคราะห์หา
ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระโดยวิธี DPPH ในเนื้อผลมะม่วงสุก
ทั้ง 3 สายพันธุ์มีค่าอยู่ในช่วง 0.42-1.91 มิลลิโมล/100
กรัม FW โดยชนิดและสายพันธุ์มีผลต่อฤทธิ์ต้านอนุมูล
อิสระโดยวิธี DPPH และมีความแตกต่างกันทางสถิติ
อย่างมีนัยสําคัญยิ่ง (P<0.01) สารสกัดจากมะม่วงพันธุ์
มหาชนกมีฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระมากที่สุด คือ 1.91
มิลลิโมล/100 กรัม FW รองลงมาคือ มะม่วงน้ําดอกไม้
และมะม่วงขายตึก เท่ากับ 1.25 และ 0.42 มิลลิโมล/
100 กรัม FW
6.3 การวิเคราะห์ปริมาณแทนนินทั้งหมด
ผลการวิเคราะห์ปริมาณแทนนินทั้งหมดในสารสกัดจาก
มะม่วงทั้ง 3 สายพันธุ์ ทั้งดิบและสุก พบว่าปริมาณสาร
แทนนินในมะม่วงดิบมีปริมาณมากกว่าปริมาณสารแทน
นินในมะม่วงสุก ซึ่งพบว่าปริมาณสารแทนนินในมะม่วง
พันธุ์ขายตึกดิบ มีปริมาณแทนนินมากที่สุด คือ 25.29
มิลลิกรัมต่อลิตร รองลงมา คือ มะม่วงพันธุ์มหาชนก
และมะม่วงพันธุ์น้ําดอกไม้ ในปริมาณ 21.63 และ
18.09 มิลลิกรัมต่อลิตร สําหรับมะม่วงพันธุ์ขายตึกสุกมี
ปริมาณแทนนินมากที่สุด คือ 11.25 มิลลิกรัมต่อลิตร
รองลงมา คื อ มะม่ วงพัน ธุ์มหาชนก และมะม่วงพัน ธุ์
น้ําดอกไม้ ในปริมาณ 21.63 และ 18.09 มิลลิกรัมต่อ
ลิตร
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อภิปรายผล
จากการศึกษาปริมาณสารฟลาโวนอยด์ในผล
มะม่วงผลดิบและสุกของมะม่วง 3 สายพันธุ์ คือ มะม่วง
พัน ธุ์น้ํ า ดอกไม้ มะม่ ว งพัน ธุ์ขายตึก และมะม่ว งพัน ธุ์
มหาชนก พบว่าปริมาณสารกลุ่มฟีโนลิกในธรรมชาติ
แม้ว่าจะมีปริมาณที่แตกต่างกันอย่าง มีนัยสําคัญในพืช
ต่างชนิดกัน หรือแม้แต่ในพืชชนิดเดียวกัน ซึ่งมาจาก
สถานที่ผลิตที่แตกต่างกัน แต่พบว่าโดยเฉลี่ยที่คนได้รับ
ต่อวันจะอยู่ในช่วงตั้งแต่ 20 มิลลิกรัม – 1 กรัม ซึ่งเป็น
ปริมาณที่สูงกว่าปริมาณวิตามินอีที่ได้รับต่อวัน (วริชยา,
2555; โอภา, 2549) โดยปัจจุบันพบว่าสารประกอบใน
กลุ่มโพลีฟีนอลิก เช่น ฟลาโวนอย์ (ฟลาโวนอยด์)
ฟีนิลโปรพานอยด์ phenylpropanoids) เป็นสารที่มี
บทบาทสําคัญในการต้านอนุมูลอิสระ (โอภา, 2549)
จากการศึกษาทางระบาดวิทยาพบว่า สารออกฤทธิ์ทาง
ชีวภาพเหล่านี้มีความเกี่ยวข้องในการลดอัตราการเสี่ยง
และเพิ่มอัตราป้องกันการเกิดโรคหัวใจ โรคมะเร็ง โรค
เกี่ ย วกั บ หลอดเลื อ ด และโรคหั ว ใจรวมทั้ ง โรคอื่ น ๆ
(โอภา, 2549; Kalirage and Dedoussis, 2007) ส่วน
การหาปริ ม าณของสารประกอบฟี น อลิ ก ทั้ ง หมดนั้ น
เนื้อมะม่วงดิบมีปริมาณสารประกอบฟีนอลิกสูงกว่าเนื้อ
มะม่วงสุก Ribeiro et al. (2008) ได้ศึกษาปริมาณ
สารประกอบฟีนอลิก และกิจกรรมการต้านอนุมูลอิสระ
ของมะม่ ว งในสายพั น ธุ์ ที่ พ บในประเทศบราซิ ล ได้
รายงานว่าสายพันธุ์ของมะม่วงในแต่ละสายพันธุ์มีความ
แตกต่างของสารประกอบฟีนอลิกรวม สารประกอบฟี
นอลิกเป็นสารที่ป้องกันการเสื่อมสภาพของอาหารแล้ว
ยั ง สามารถลดการเกิ ด ปฏิ กิ ริ ย าออกซิ เ ดชั น ในระบบ
ร่ า งกายของผู้ บ ริ โ ภค โดยพบว่ า การบริ โ ภคผลไม้ ใ น
ปริมาณมากสามารถลดความเสี่ยงในการเกิดโรคหลอด
เลือดหัวใจอุดตัน อีกทั้งยังสามารถลดความเสี่ยงในการ
เกิดโรคมะเร็งบางชนิด อย่างไรก็ตามประสิทธิภาพการ
เป็ น สารต้ า นออกซิ เ ดชั น ของผลไม้ จ ะแตกต่ า งกั น ไป
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ขึ้นอยู่กับชนิดของผลไม้ นอกจากนี้จากการทดลองยัง
เห็ นได้อีก ว่าเมื่อนําสารสกัดจากเนื้อผลมะม่ว งดิบ มา
วิเคราะห์ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระโดยวิธี FRAP พบว่าชนิด
และสายพันธุ์มีผลต่อฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระโดยวิธี FRAP
มะม่ ว งมหาชนกมี ฤ ทธิ์ ต้ า นอนุ มู ล อิ ส ระมากที่ สุ ด
ในขณะที่มะม่วงพันธุ์ขายตึกมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระน้อย
ที่สุด

สรุปผลการวิจัย
เนื้อมะม่วงดิบและเนื้อมะม่วงสุกในแต่ละสาย
พันธุ์มีปริมาณเส้นใยอยู่ในช่วง 2.10–2.60 เปอร์เซ็นต์
ปริมาณเส้นใยของมะม่วงดิบทั้ง 3 สายพันธุ์ ไม่มีความ
แตกต่างกัน แต่ปริมาณเส้นใยของมะม่วงสุกอยู่ในช่วง
2.10-2.20 เปอร์เซ็นต์ การวิเคราะห์สารออกฤทธิ์ทาง
ชีวภาพในมะม่วงทั้ง 3 สายพันธุ์ จากการศึกษาปริมาณ
สารออกฤทธิ์ในผลมะม่วงผลดิบและสุกของมะม่วง 3
สายพันธุ์ คือ มะม่วงพันธุ์น้ําดอกไม้ มะม่วงพันธุ์ขายตึก
และมะม่วงพันธุ์มหาชนก พบว่าการวิเคราะห์หาฤทธิ์
ต้านอนุมูลอิสระโดยวิธี DPPH ในเนื้อผลมะม่วงดิบ มี
ค่าอยู่ในช่วง 0.23-1.85 มิลลิโมล/100 กรัม FW
สําหรับมะม่วงสุก มีค่าอยู่ในช่วง 0.42-1.91 มิลลิโมล/
100 กรัม FW โดยชนิดและสายพันธุ์มีผลต่อฤทธิ์ต้าน
อนุมูลอิสระโดยวิธี DPPH และมีความแตกต่างกันทาง
สถิติอย่างมีนัยสําคัญยิ่ง (P<0.01) เมื่อนําสารสกัดจาก
เนื้อผลมะม่วงดิบมาวิเคราะห์ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระโดย
วิธี FRAP พบว่าชนิดและสายพันธุ์มีผลต่อฤทธิ์ต้าน
อนุมูลอิสระโดยวิธี FRAP มะม่วงมหาชนกมีฤทธิ์ต้าน
อนุมูลอิสระมากที่สุด เท่ากับ 1.45 มิลลิโมล/100 กรัม
FW ในขณะที่มะม่วงพันธุ์ขายตึกมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ
น้อยที่สุด เท่ากับ 0.71 มิลลิโมล/100 กรัม FW
ตามลําดับ สําหรับเปอร์เซ็นต์การยับยั้งของสารสกัด
จากเนื้อมีความแตกต่างทางสถิติทั้งชนิดและสายพันธุ์
ปริมาณสารประกอบฟีนอลของมะม่วงผลดิบและสุก มี

Research

ค่าอยู่ในช่วง 10.22-74.21 mg gallic acid /100 g
และ 12.11-31.40 mg gallic acid /100 g ตามลําดับ
ผลมะม่วงดิบต่างชนิดกันมีปริมาณสารประกอบฟีนอล
แตกต่างกันอย่างมาก นอกจากนี้เนื้อผลมะม่วงดิบและ
สุก มะม่วงทั้ง 3 สายพันธุ์ มีปริมาณสารเบต้าแคโรทีน
ในเนื้อมะม่วงดิบอยู่ในช่วง 2.29–3.79 มิลลิกรัม/100
กรัม FW และในเนื้อมะม่วงสุกอยู่ในช่วง 20.54-50.32
มิลลิกรัม/100 กรัม FW ซึ่งมะม่วงต่างสายพันธุ์ก็มีการ
สะสมสารเบต้าแคโรทีนที่แตกต่างกัน (P<0.05) ในด้าน
ของการวิเคราะห์ปริมาณไลโคปีนในเนื้อมะม่วงดิบและ
สุก พบว่า มะม่วงทั้ง 3 พันธุ์มีการสะสมสารไลโคปีนใน
เนื้อผล ซึ่งมีค่าอยู่ในช่วง 0.22–0.28 มิลลิกรัม/100
กรัม FW โดยมะม่วงพันธุ์น้ําดอกไม้มีปริมาณไลโคปีน
มากที่สุด เท่ากับ 0.28 มิลลิกรัม/100 กรัม FW
รองลงมาคือ มะม่วงพันธุ์ขายตึกและพันธุ์มหาชนกมี
ปริมาณไลโคปีน เท่ากับ 0.25 และ 0.22 มิลลิกรัม/
100 กรัม FW ตามลําดับ
ปริ ม าณสารประกอบฟีน อลิก รวมทั้ง หมดที่
วิเคราะห์จากมะม่วง พบมากในมะม่วงพันธุ์มหาชนกสุก
มีปริมาณ 6.23 มิลลิกรัม/100 กรัม รองลงมาคือ
มะม่วงพันธุ์น้ําดอกไม้ดิบมีปริมาณ 4.12 มิลลิกรัม/100
กรัม และมะม่วงพันธุ์นํ้าดอกไม้สุกจะมีปริมาณฟีนอลิก
เท่ากับ 1.15 มิลลิกรัม/100 กรัม ซึ่งมีปริมาณน้อยที่สุด
ในพันธุ์มะม่วงทั้ง 3 พันธุ์
ปริมาณของวิตามินซีสามารถตรวจพบได้มาก
ที่สุดในมะม่วงทั้งสามชนิด โดยมะม่วงพันธุ์น้ําดอกไม้มี
ปริมาณวิตามินซีสูงที่สุด เท่ากับ 0.41 ซึ่งในภาพรวม
มะม่ ว งทั้ ง สามสายพั น ธุ์ มี ป ริ ม าณวิ ต ามิ น ซี อ ยู่ ใ นช่ ว ง
0.34-0.41 มิลลิกรัม/100 กรัม
ปริมาณเบต้าแคโรทีนพบมากในมะม่วงพันธุ์
มหาชนกสุก มีปริมาณสูงถึง 50.32 มิลลิกรัม/100 กรัม
รองลงมาคือมะม่วงพันธุ์น้ําดอกไม้สุก และมะม่วงพันธุ์
ขายตึกสุก มีปริมาณ 44.56 มิลลิกรัม/100 กรัม และ

งานวิจัย

วารสารวิทยาศาสตร์ มข. ปีที่ 43 ฉบับที่ 2

20.54 มิลลิกรัม/100 กรัม ซึ่งมะม่วงสุกทั้ง 3 สายพันธุ์
มี ป ริ ม าณเบต้ า แคโรที น อยู่ ใ นช่ ว ง 20.54-50.32
มิลลิกรัม/100 กรัม ส่วนมะม่วงดิบทั้ง 3 สายพันธุ์มี
ปริมาณเบต้าแคโรทีนอยู่ในช่วง 2.29-3.79 มิลลิกรัม/
100 กรัม
ปริมาณฟลาโวนอยด์ท่ีตรวจพบปริมาณมาก
ที่สุดในมะม่วงดิบและสุก คือ rutin มีปริมาณอยู่ในช่วง
2.91-978.12 มิลลิกรัม/100 กรัม ซึ่งพบมากที่สุดใน
มะม่ ว งพั น ธุ์ น้ํ า ดอกไม้ สุ ก มี ป ริ ม าณสู ง ถึ ง 978.12
มิลลิกรัม/100 กรัม รองลงมา ได้แก่ kaempferol มี
ปริมาณอยู่ในช่วง 2.63-13.72 มิลลิกรัม/100 กรัม ซึ่ง
พบมากที่สุดในมะม่วงพันธุ์มหาชนกสุก มีปริมาณสูงถึง
13.72 มิลลิกรัม/100 กรัม
การทดสอบฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระจากการ
สกัดของมะม่วงทั้ง 3 สายพันธุ์ โดยการทดสอบด้วยวิธี
FRAP และด้วยวิธีการวิเคราะห์ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ
ด้วยวิธี DPPH พบว่าสารสกัดจากมะม่วงพันธุ์มหาชนก
ดิบมีความสามารถในการรีดิวซ์ ferric ion (Fe3+) ได้
มากที่สุด โดยสามารถรีดิวซ์ได้ 1.45 mmol FeSO4
equivalent/100 g FW สําหรับการทดสอบฤทธิ์การ
ต้ า นอนุ มู ล อิ ส ระของสารสกั ด จากมะม่ ว งดิ บ ด้ ว ยวิ ธี
DPPH radical scavenging activity พบว่าสารสกัด
จากมะม่วงพันธุ์มหาชนกสุกมีความสามารถในการต้าน
อนุมูลอิสระสูงสุด คือ 1.91 มิลลิโมล/100 กรัม
ก า ร ศึ ก ษ า นี้ แ ส ด ง ใ ห้ เ ห็ น ว่ า ป ริ ม า ณ
สารประกอบฟีน อลิกรวมมีค วามสัมพัน ธ์เป็น สั ดส่ วน
โดยตรงกับค่าฤทธิ์แอนติออกซิแดนท์ ส่วนเนื้อผลสุกมี
ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระสูงกว่าส่วนเนื้อผลดิบ สารแอนติ
ออกซแดนท์ที่เป็นองค์ประกอบสามารถแสดงคุณสมบัติ
ทําลายอนุมูลอิสระและจับตรึงธาตุเหล็กได้ Nunez
Selles และคณะผู้วิจัยรายงานสารฟีนอลิก กรดแกลลิค
, 3,4-dihydroxybenzoic acid, gallic acid methyl
ester, gallic acid propyl ester, mangiferin, (+)-
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catechin, (-)-epicatechin, และ benzoic acid
propyl ester ในส่วนสกัดเปลือกต้นมะม่วงมีคุณสมบัติ
เป็นสารแอนติออกซิแดนท์ที่ดี และยับยั้งการอักเสบได้
Pardo-Andreu et al. ศึกษาพบว่าสารประกอบ
เชิงซ้อนของส่วนสกัดมะม่วงกับไอออนธาตุเหล็กมีฤทธิ์
ต้านออกซิเดชันและทําลายอนุมูลอิสระได้ดีก ว่า ส่วน
สกัดมะม่วงเพียงอย่างเดียว ขบวนการสุก (ripening
process) ของผลมะม่วงมีอิทธิพลต่อปริมาณฤทธิ์แอนติ
ออกซิแดนท์และสารประกอบฟีนอลิกรวม Rocha
Ribeiro
และที ม วิ จั ย ได้ ทํ า การวิ เ คราะห์ ส าร
องค์ประกอบสาคัญในผลมะม่วง (น้ําหนัก 100 กรัม)
พบว่ามีปริมาณสารประกอบฟีนอลิก 48.4-208.7
มิลลิกรัม ปริมาณสารแคโรทีนอยด์รวม 1.91-2.63
มิลลิกรัม ปริมาณสารเบต้าแคโรทีน 661-2,220
ไมโครกรัม และกรดแอสคอร์บิกรวม 9.79-77.71
มิล ลิ ก รั ม
Barreto
และคณะผู้ วิ จั ย แสดง
ให้เห็นว่า xanthone-O-glycosides (mangiferin),
gallotannins, benzophenones, penta-o-galloylglucoside gallic acid และ methyl gallate เป็น
สารองค์ประกอบของมะม่วง ส่วนสกัดด้วยน้ําของ
เปลือกมะม่วงมีสารประกอบฟีนอลิกอยู่ 7 ชนิดได้แก่
gallic acid, 3,4-dihydroxybenzoic acid, gallic
acid methyl ester, gallic acid propyl ester,
mangiferin, (+)-catechin, (-)-epicatechin และ
benzoic acid propyl ester ผลการตรวจเอกลักษณ์
และวิเคราะห์ปริมาณสารฟีนอลิกพบว่า ส่วนเปลือก
และเนื้ อ ผลสุ ก ของมะม่ ว งพั น ธุ์ ทั้ ง สองชนิ ด นี้ มี ส าร
จํา พวก
quercetin/quercetin
glycoside,
kaempferol/kampferol glycoside, pycnogenol
proanthrocyanidins, coumaroyl glycosides,
caffeic glycoside, naringenin glycoside,
myricetin glycoside และ mangiferin ประกอบอยู่
โดยสารองค์ ป ระกอบเหล่ า นี้ มี บ ทบาทสํ า คั ญ ในการ
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transactivation สาร peroxisome proliferatoractivated receptor isoforms (PPARs) ส่วนสกัด
เปลือกมะม่วงพันธุ์ Tommy Atkins มีสาร
องค์ประกอบ gallotannins (1.4 มิลลิกรัม กรด
แกลลิกต่อมวลสารสกัดเปลือกแห้ง 1 กรัม) จํานวน 18
ชนิดและ benzophenone derivatives จํานวน 5
ชนิด (ได้แก่ galloylated maclurin และ
iriflophenone glucosides) มีสาร gallotannins
(15.5 มิลลิกรัม กรดแกลลิกต่อมวลสารสกัดเมล็ดแห้ง
1 กรัม) จํานวน 21 ชนิดในส่วนเมล็ดและสาร
gallotannins (0.2 มิลลิกรัม กรดแกลลิกต่อมวลสาร
สกัดเนื้อผลแห้ง 1 กรัม) จานวน 8 ชนิดในส่วนเนื้อผล
ซึ่งสามารถแยกวิเคราะห์ได้เป็นสาร quercetin Oglycosides, kaempferol O-glycoside, xanthone
C-glycosides, mangiferin, isomangiferin, galloyl
derivatives และ flavonol hexoside
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