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บทคัดยอ
การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาปริมาณสารประกอบฟนอลิกและฟลาโวนอยด ฤทธ์ิตานอนุมูลอิสระ

และฤทธ์ิยับยั้งเอนไซมไทโรซิเนสของสารสกัดจากดอกถ่ัวแระ (Cajanus cajan, Fabaceae) และดอกสมปอย
(Acacia concinna, Fabaceae) สารสกัดหยาบท่ีใชในการศึกษาเตรียมดวยวิธีการสกัดแบบไหลยอนกลับโดยใช
เมทานอลเปนตัวทําละลาย ผลการศึกษาพบวาสารสกัดเมทานอลจากดอกถ่ัวแระและดอกสมปอยมีปริมาณ
สารประกอบฟนอลกิเทากับ 113.54 ± 2.75 และ 60.96 ± 3.64 มิลลิกรัมสมมูลของกรดแกลลิคตอกรัมสารสกัด
ตามลําดับ ปริมาณฟลาโวนอยดเทากับ 0.22 ± 0.03 และ 0.98 ± 0.01 มิลลิกรัมสมมูลของเคอรซิตินตอกรัมสาร
สกัดตามลําดับ ผลการศึกษาฤทธ์ิตานอนุมูลอิสระของสารสกัดท้ังสองชนิดดวยวิธี DPPH และ ABTS พบวาคา
IC50 ของสารสกัดดอกถ่ัวแระและดอกสมปอยท่ีไดจากวิธีทดสอบ DPPH เทากับ 0.66 ± 0.03 และ 0.94 ± 0.02
มิลลิกรัม/มิลลิลิตร ตามลําดับ สวนวิธีทดสอบ ABTS ใหคา IC50 เทากับ 0.60 ± 0.02 และ 0.84 ± 0.01
มิลลิกรัม/มิลลิลิตร ตามลําดับ ฤทธ์ิยับยั้งเอนไซมไทโรซิเนสของสารสกัดดอกถ่ัวแระและดอกสมปอยมีคา IC50

เทากับ 2.21 ± 0.16 และ 1.91 ± 0.09 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร ตามลําดับ
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ABSTRACT
The present research was aimed to determine total phenolic and total flavonoid

contents, antioxidant activity, tyrosinase inhibitory capacity of Cajanus cajan (Fabaceae) and
Acacia concinna (Fabaceae) flowers. The methanolic crude extracts of C. cajan (CC) and A.
concinna (AC) were prepared by reflux method. The results showed that total phenolic
contents of CC and AC were 113.54±2.75 and 60.96±3.64 mg of gallic acid equivalent /g extract,
respectively. The flavonoid contents were 0.22±0.03 and 0.98±0.01 mg of quercetin equivalent
/g extract, respectively. Both extracts were also investigated their antioxidant activities using
DPPH and ABTS assays. Based on DPPH method, IC50 of CC and AC were 0.66±0.03 and 0.94±0.02
mg/mL. For ABTS assay, IC50 of CC and AC were 0.60±0.02 and 0.84±0.01 mg/mL, respectively.
The tyrosinase inhibitory activities of CC and AC were also determined. Their IC50 values were
2.21±0.16 and 1.91±0.09 mg/mL, respectively.

คําสําคัญ: ถ่ัวแระ สมปอย ปริมาณสารฟลาโวนอยด ฤทธ์ิตานอนุมูลอิสระ ฤทธ์ิยับยั้งเอนไซมไทโรซิเนส
Keywords: Cajanus cajan, Acacia concinna, Total flavonoid contents, Free radical scavenging

activity, Tyrosinase inhibitory potential

บทนํา
ถ่ัวแระ (Cajanus cajan (L.) Millsp.) วงศ

Fabaceae เปนไมพุมหรือไมยืนตนขนาดเล็ก ชอดอก
ออกที่ซอกใบ รูปดอกถั่ว กลีบดอกสีเหลืองมีขอบสี
นํ้าตาลแดง ตํารายาไทยใชรากและเมล็ดสําหรับขับ
ปสสาวะ แกไข ถอนพิษ ตนและใบขับลมลงเบ้ืองต่ํา
รักษาโรคเสนเอ็นพิการ การทดลองในสัตวพบวาสาร
สกัดจากเมล็ดถ่ัวแระมีฤทธ์ิลดนํ้าตาลในเลือด (วงศสถิต
และคณะ, 2543)

สมปอย (Acacia concinna (Willd.) DC.)
วงศ Fabaceae เปนไมพุมรอเลื้อย เถามีเน้ือไม
ชอดอกแบบชอกระจุกกลม กลีบเลี้ยงสีแดง กลีบดอกสี
ขาวนวล สวนใบใชเปนยาประคบเพ่ือแกปวดเมื่อย ราก
ใชแกไข ฝก ขับเสมหะ แกไขจับสั่น ดอก แกเสนเอ็นท่ี
พิการใหสมบูรณ (กองกานดาและลีนา, 2545)

ดอกของพืชในวงศ Fabaceae มีรายงาน
การนํามาใชประโยชนทางดานอาหาร สียอมและ
ผลิตภัณฑเครื่องสําอาง (Molares and Ladio,
2012; Suebkhampet and Sotthibandhu, 2012;
Malinowska, 2013) ซึ่งสารสกัดจากดอกของพืช
วงศ Fabaceae ยังมีฤทธิ์ในการตานอนุมูลอิสระ
และฤท ธิ ์ในการย ับยั ้ง เ อน ไซม ไ ท โ รซ ิเ นส ด วย
(Mihaylova and Schaloe, 2013; Lai et al.,
2014) และมีรายงานการศึกษาฤทธิ์ในการตาน
อนุมูลอิสระในกลุมดอกไมที่มีดอกสีแดงและดอกสี
ขาว พบวาดอกสีแดงมีสารประกอบฟนอลิกและ
ฤท ธิ ์ใ นก า ร ต า น อน ุม ูล อ ิส ร ะ ด ีก ว า ด อกส ีข า ว
(อรสุรินทรและคณะ, 2553)

ถั่วแระและสมปอยมีสีกลีบดอกที่แตกตาง
กัน โดยถ่ัวแระมีกลีบดอกสีเหลืองขอบนํ้าตาลแดงสวน
สมปอยมีกลีบเลี้ยงสีแดงเขม กลีบดอกสีขาวนวล สีสัน
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ตางๆ ของกลีบดอกเกิดจากการสรางสารแอนโทไซ
ยานินที่มีโครงสรางทางเคมีแตกตางกัน แอนโทไซ
ยานินเปนรงควัตถุที ่ละลายนํ้าได สามารถพบได
ในแวคิวโอลและเซลลเ นื ้อ เยื ่อ ชั ้นนอกของดอก
สารแอนโท ไซยาน ิน เ ป นสารประกอบในกลุ ม
ฟลาโวนอยด (flavonoids) ซึ่งที่จัดอยูในกลุมของ
สารประกอบฟนอลิก (phenolic compounds)
(กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี, 2553; Lee
et al., 2005) มีบทบาทสําคัญในการดักจับอนุมูล
อ ิสระ ไม ให ไปกระตุ น  หร ือก อ ให เ ก ิดปฏ ิก ิร ิย า
ออกซิเดชั่นได (เจนจิราและประสงค, 2554) ซึ่ง
อนุมูลอิสระเปนสาเหตุและทําใหเกิดความเสี่ยงใน
การเกิดโรคมะเร็ง โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดหัวใจ
อุดตัน และยังมีบทบาทสําคัญในการเกิดริ้วรอยกอน
วัยดวย (Ames et al., 1993)

นอกจากน้ีสารประกอบฟนอลิกยังสามารถ
ยับยั้งเอนไซมไทโรซิเนส (tyrosinase) ดวยเชนกัน
โดยไทโรซิเนสเปนเอนไซมซึ่งพบในสิ่งมีชีวิตทั่วไป
ทํางานเก่ียวของกับกระบวนการเปลี่ยนเปนสีนํ้าตาล
ของเห็ด ผัก ผลไม การลอกคราบในแมลง การเกิด
ส ีผ ิว  ผ ม  ต า ของ ส ัต ว  เ ป น เ อน ไ ซ ม ที ่ค วบ ค ุม
กระบวนการสังเคราะหเมลานิน (Kim and
Uyama, 2005) สารท่ีมีฤทธ์ิในการยับยั้งเอนไซมไท
โรซิเนสจะลดกระบวนการสังเคราะหเม็ดสีเมลานิน
ชวยปองกันการสะสมของเมลานิน นํามาใชใน
อุตสาหกรรมเครื่องสําอางเพื่อทําใหผิวขาว ปจจุบัน
เครื่องสําอางท่ีมาจากสมุนไพรไดรับความนิยม จึงมี
การศึกษาและคัดเลือกสมุนไพรท่ีมีความสามารถใน
การนํามาพัฒนาเปนครีมบํารุงผิวขาวและมีสารตาน
อนุมูลอิสระเพื่อปองกันริ ้วรอยกอนวัยดวย เชนเจ
ลลางหนาและแผนแปะจากสารสกัดมะขามปอม
(อุบลทิพย, 2552)

จากการศึกษาที่ผ านมา พบวาสารสกัด
สมุนไพรหลายชนิดมีสารประกอบฟนอลิก ซึ่งมี
ค ุณสมบ ัต ิต านอนุม ูลอ ิสระและย ังม ีฤท ธิ ์ย ับยั ้ง
เอนไซมไทโรซิเนสดวย เชน สารสกัดเอทิลอะซีเตต
จากผลมะขามปอม (จันทิมา และคณะ, 2554) สาร
สกัดจากเหงาของวานสาวหลง (กลาวขวัญ และ
คณะ, 2553) เปนตน

ปจจุบันผูคนใหความสําคัญกับพืชสมุนไพร
และพืชพ้ืนบานไทยมากข้ึน ถ่ัวแระและสมปอยเปนอีก
พืชพ้ืนเมืองท่ีมีรายงานการใชประโยชนทางยาและ
ผลการวิจัยฤทธ์ิทางชีวภาพ เชน ฤทธ์ิยับยั้งการเจริญ
ของเช้ือจุลินทรีย ฤทธ์ิตานอนุมูลอิสระ (Todkar et
al., 2010; Zu et al., 2010; Nahar et al., 2014,
Rani et al., 2014) แตไมพบรายงานการศึกษาสวน
ดอกของพืชท้ังสองชนิด ดังน้ันผูวิจัยจึงสนใจสารสกัด
จ า ก ด อ ก ข อ ง พื ช ท้ั ง ส อ ง เ พ่ื อ ศึ ก ษ า ป ริ ม า ณ
สารประกอบฟนอลิกและฟลาโวนอยด ฤทธ์ิตานอนุมูล
อิสระและฤทธ์ิในการยับยั้งเอนไซมไทโรซิเนส เพ่ือเปน
ฐานขอมูลทางวิทยาศาสตรในการเพ่ิมคุณคาของพืช
พ้ืนบานไทยใหมีมูลคามากข้ึน สามารถนํามาพัฒนาและ
ประยุกตใชในอุตสาหกรรมเครื่องสําอางและผลิตภัณฑ
เสริมอาหารตอไป

วิธกีารดําเนินการวิจัย
1. สารเคมี

ascorbic acid (Sigma-Aldrich), 2,2’-
azino-bis (3-ethylbenzothiazoline-6-sulfonic
acid (ABTS) (Sigma-Aldrich), potassium
acetate(Sigma-Aldrich), dipotassium peroxo-
disulphate (K2S2O8) (Sigma-Aldrich), Folin-
Ciocalteu phenol reagent (Sigma-Aldrich),
quercertin (Sigma-Aldrich), 2,2-diphenyl-1-
picrylhydrazyl (DPPH) (Sigma-Aldrich), glacial
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acetic acid (Merck), sodium carbonate (Na2CO3)
(Sigma-Aldrich), gallic acid (Sigma-Aldrich), kojic
acid (Sigma-Aldrich), L-DOPA (Sigma-Aldrich),
mushroom tyrosinase enzyme (Sigma-Aldrich),
phosphate buffer, ethanol AR grade (Merck)
และ methanol AR grade (Merck)
2. ตัวอยางพืชและวิธีเตรียมสารสกัด

เก็บตัวอยางดอกถ่ัวแระและดอกสมปอยจาก
เขตพ้ืนท่ีตําบลศิลา อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน ตรวจ
เอกลักษณดวยรูปวิธานระดับสกุลและชนิดพรอมท้ัง
เปรียบเทียบตัวอยางพรรณไมจากพิพิธภัณฑ พืช
กรุงเทพ กรมวิชาการเกษตร (Bangkok Herbarium:
BK) และเก็บตัวอยางพรรณไมแหงไวท่ีภาควิชาชีววิทยา
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อบใน
ตูอบลมรอนท่ีอุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียสจนตัวอยาง
พืชแหงสนิท บดเปนผงละเอียด ช่ังผงตัวอยาง 10 กรัม
เติมเมทานอล 99.8% ปริมาตร 300 มิลลิลิตร และ
เตรียมสารสกัดดวยวิธีการสกัดแบบไหลยอนกลับ
(reflux) ท่ีอุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส เปนเวลา 30
นาที นําของเหลวท่ีไดไประเหยแหงดวย water bath
ท่ีอุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส และ freeze dryer จน
ไดสารสกัดหยาบเก็บรักษาสารสกัดในภาชนะปดทึบ
แสงท่ีอุณหภูมิหอง จนกวาจะใชทดสอบในข้ันตอน
ตอไป
3. การวิเคราะหปริมาณสารประกอบฟนอลิก

วิเคราะหปริมาณสารประกอบฟนอลิกโดยวิธี
Folin-Ciocalteu Colorimetric (ดัดแปลงวิธีจาก
Amin et al., 2006) ใชกรดแกลลิคเปนสารมาตรฐาน
(ความเขมขนอยูในชวง 12.5-100 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร)
ละลายสารสกัดดวยเมทานอล นําสารสกัดแตละชนิดมา
0.5 มิลลิลิตร ความเขมขนของสารสกัด 1 มิลลิกรัม/
มิลลิลิตร เติมสารละลาย Folin-Ciocalteu ปริมาตร
2.5 มิลลิลิตร ตั้งท้ิงไว 5 นาที จากน้ันเติมสารละลาย

โซเดียมคารบอเนต (Na2CO3) 2 มิลลิลิตร เขยาใหเขา
กันแลวปรับปริมาตรดวยนํ้ากลั่นจนครบ 5 มิลลิลิตร ตั้ง
ท้ิงไวท่ีอุณหภูมิหองเปนเวลา 2 ช่ัวโมง นําสารละลายท่ี
ไดไปวัดคาการดูดกลืนแสงท่ีความยาวคลื่น 760 นาโน
เมตร คํานวณหาปริมาณสารประกอบ ฟนอลิกในสาร
สกัดโดยเปรียบเทียบกับกราฟมาตรฐานของกรดแกล
ลิคในหนวยมิลลิกรัมสมมูลของกรดแกลลิคตอกรัมสาร
สกัด (mg of gallic acid equivalent / g extract)
4. การวิเคราะหปริมาณสารฟลาโวนอยด

วิเคราะหปริมาณสารฟลาโวนอยดโดยวิธี
aluminum chloride colorimetry (ดัดแปลงวิธีจาก
Prommuak et al., 2008) โดยใชเคอรซิตินเปนสาร
มาตรฐาน (ความเขมขน 12.5-100 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร)
ละลายสารสกัดดวยเมทานอล นําสารสกัดแตละชนิดมา
0.5 มิลลิลิตร ความเขมขนของสารสกัด 1 มิลลิกรัม/
มิลลิลิตร แลวเติมเอทานอล 95 % ลงไป 1.5 มิลลิลิตร
จากน้ันเติม 10 % aluminium chloride 0.1
มิลลิลิตร เขยาใหเขากันแลวนําไปเติม 1 M
potassium acetate 0.1 มิลลิลิตร แลวปรับปริมาตร
ดวยนํ้ากลั่นจนครบ 5มิลลิลิตรตั้งท้ิงไวท่ีอุณหภูมิหอง
เปนเวลา 30 นาที นําสารละลายท่ีไดไปวัดคาการ
ดูดกลืนแสงท่ีความยาวคลื่น 415 นาโนเมตร
คํานวณหาปริมาณสารฟลาโวนอยดในสารสกัดโดย
เปรียบเทียบกับกราฟมาตรฐานของสารมาตรฐานเคอร
ซติิน ในหนวยมิลลิกรัมสมมูลของเคอรซิตินตอกรัมสาร
สกัด (mg of quercetin equivalent / g extract)
5. การทดสอบฤทธิต์านอนุมูลอิสระ
5.1 การทดสอบฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระดวยวิธี DPPH

ทดสอบฤทธ์ิตานอนุมูลอิสระดวยวิธี DPPH
(ดัดแปลงวิธีจาก Likhitwitayawuid et al., 2006) ซึ่ง
มีวิธีการทดสอบดังน้ีเตรียมสารละลายตัวอยางท่ีใชใน
การทดสอบโดยนําสารสกัดดอกถ่ัวแระและสารสกัด
ดอกสมปอยมาเตรียมใหอยูในรูปสารละลายโดยใชเม
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ทานอลเปนตัวทําละลาย ท่ีความเขมขน 1 มิลลิกรัม/
มิลลิลิตร ปเปตสารละลายตัวอยาง 20 ไมโครลิตร และ
สารละลาย DPPH 100 µM ปริมาตร 180 ไมโครลิตร
ใสลงไมโครเพลท บมในท่ีมืด อุณหภูมิหองนาน 20
นาที นําไปวัดคาการดูดกลืนแสงดวย microplate
reader (SPECTRO star Nano, BMG LabTech) ท่ี
ความยาวคลื่น 517 นาโนเมตร ไดคาการดูดกลืนแสง
ของสารตัวอยาง (As) และใชเมทานอลเปน blank
(Ac) และมีวิตามินซีเปนสารมาตรฐาน คํานวณหาฤทธ์ิ
การตานออกซิเดชันจากสูตร

% radical scavenging = [(Ac – As)/Ac] ×100
สรางกราฟระหวางความเขมขนของสาร

ตัวอยางกับ % radical scavenging แลวหาคา IC50

5.2 การทดสอบฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระดวยวิธี ABTS
ทดสอบฤทธ์ิตานอนุมูลอิสระดวยวิธี ABTS

(ดัดแปลงวิธีจาก Payet et al., 2005) ซึ่งมีวิธีการ
ทดสอบดังน้ี เตรียมสารละลาย ABTS โดยนํา
สารละลาย 7 mM ABTS ผสมกับสารละลาย 2.45
mM K2S2O8 ใหเขากันโดยใชนํ้าเปนตัวทําละลาย นาน
12-16 ช่ัวโมง เจือจางสารละลาย ABTS ดวยเอทานอล
และวัดคาการดูดกลืนแสงท่ีความยาวคลื่น 734 นาโน
เมตร ใหมีคาการดูดกลืนแสงเทากับ 0.7±0.02
นําสารละลายตัวอยางท่ีตองการทดสอบละลายดวย
เมทานอล ท่ีความเขมขน 1 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร ปเปต
สารละลายตัวอยาง 20 ไมโครลิตร และสารละลาย
ABTS ปริมาตร 280 ไมโครลิตร ใสลงไมโครเพลท
ตั้งท้ิงไวในท่ีมืด 5 นาที แลวนําไปวัดคาการดูดกลืนแสง
ดวย microplate reader (SPECTRO star Nano,
BMG LabTech) ท่ีความยาวคลื่น 734 นาโนเมตร ได
คาการดูดกลืนแสงของสารตัวอยาง (As) และใช
เอทานอลเปน blank (Ac) และมีวิตามินซีเปนสาร
มาตรฐาน คํานวณหาฤทธ์ิการตานออกซิเดชันจากสูตร

% Inhibition = [(Ac – As)/Ac] ×100

6. การทดสอบฤทธิยั์บย้ังเอนไซมไทโรซิเนส
การทดสอบฤทธ์ิการยับยั้งเอนไซมไทโร-ซิเน

สจากเห็ด (ดัดแปลงวิธีจาก Alam et al., 2011) ใช
สารละลายตัวอยางท่ีตองการทดสอบละลายดวย 50%
DMSO ความเขมขน 5 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร ปริมาตร
40 ไมโครลิตร ผสมกับสารละลายโซเดียมฟอสเฟต
บัฟเฟอร (0.1 M, pH 6.8) ปริมาตร 80 ไมโครลิตร
และเอนไซม ไทโรซิเนส 31 Units/มิลลิลิตรท่ีละลายใน
สารละลายโซเดียมฟอสเฟตบัฟเฟอร ปริมาตร 40
ไมโครลิตร ใสลงในไมโครเพลท ผสมใหเขากันและบมท่ี
อุณหภูมิหองเปนเวลา 10 นาที เติมสารละลาย 2.5
mM L-DOPA ปริมาตร 40 ไมโครลิตร ผสมใหเขากัน
ท้ิงไว 10 นาที วัดคาการดูดกลืนแสง ดวย microplate
reader (SPECTRO star Nano, BMG LabTech) ท่ี
ชวงความยาวคลื่น 475 นาโนเมตร สารมาตรฐาน คือ
กรดโคจิค คํานวณรอยละการยับยั้งเอนไซมไทโรซิเนส

% Inhibition = 100 [(A-B)-(C-D)] / (A-B)
โดย A คือคาการดูดกลืนแสงของเอนไซมท่ีไม

มีสารสกัด, B คือคาการดูดกลืนแสงของชุดควบคุม, C
คือคาการดูดกลืนแสงของสารสกัดท่ีมีเอนไซม, D คือคา
การดูดกลืนแสงเฉพาะสารสกัดไมมีเอนไซม
7. การวิเคราะหทางสถิติ (Statistical analysis)

ปริมาณสารประกอบฟนอลิก สารฟลาโว-
นอยด การศึกษาฤทธ์ิตานอนุมูลอิสระและฤทธ์ิยับยั้ง
เอนไซมไทโรซิเนสท้ังหมดทําการทดสอบซ้ําตัวอยางละ
3 ครั้ง (n=3) แสดงผลในรูปคาเฉลี่ยและหาคาเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (S.D.)

ผลการวิจัย
สารสกัดดอกถ่ัวแระมีลักษณะเปนของเหลว

หนืดสี เหลืองแกมนํ้าตาล สารสกัดดอกสมปอยมี
ลักษณะเปนของเหลวหนืดสีแดงแกมนํ้าตาลเขม



งานวิจัย วารสารวิทยาศาสตร มข. ปท่ี 44 ฉบับท่ี 1 147

นํ้าหนักสารสกัดเทากับ 1.051 และ 2.733 กรัม
ตามลําดับ ดังแสดงในตารางท่ี 1
1. การศึกษาปริมาณสารประกอบฟนอลิกและ
สารประกอบฟลาโวนอยด

ปริมาณสารประกอบฟนอลิกคํานวนไดจาก
กราฟมาตรฐานกรดแกลลิค (y=1.5605x+0.0139,
R2=0.9984) พบวาสารสกัดเมทานอลจากดอกถ่ัวแระ
และดอกสมปอยมีปริมาณสารประกอบฟนอลิกเทากับ
113.54±2.75 และ 60.96±3.64 มิลลิกรัมสมมูลของ
กรดแกลลิคตอกรัมสารสกัดตามลําดับ สําหรับปริมาณ
สารฟลาโวนอยด คํานวนไดจากกราฟมาตรฐาน
เคอรซิติน (y=3.1832x+0.5477, R2=0.9971) พบวา
สารสกัดจากดอกถ่ัวแระและดอกสมปอยมีปริมาณ
สารฟลาโวนอยดเทากับ 0.22±0.03 และ 0.98±0.01
มิ ลลิ ก รั มสมมูลของ เคอร ซิ ติ นต อกรั มสารส กัด
ตามลําดับ ดังแสดงในตารางท่ี 2

2. การทดสอบฤทธิต์านอนุมูลอิสระ
การทดสอบฤทธ์ิตานอนุมูลอิสระดวยวิธี

DPPH assay พบวาสารสกัดจากดอกถ่ัวแระและดอก
สมปอยมีคา IC50 เทากับ 0.66±0.03, 0.94±0.02
มิลลิกรัม/มิลลิลิตร ตามลําดับ โดยท่ีสารมาตรฐาน
วิตามินซีมีคา IC50 เทากับ 0.07±0.003 มิลลิกรัม/
มิลลิลิตร สําหรับวิธีทดสอบ ABTS พบวาสารสกัดจาก
ดอกถ่ัวแระและดอกสมปอยมีคา IC50 เทากับ
0.60±0.02, 0.84±0.01 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร ตามลําดับ
โดยสารมาตรฐานวิตามินซีมีคา IC50 เทากับ
0.04±0.019 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร ดังแสดงในตารางท่ี 2
3. การศึกษาฤทธิยั์บย้ังเอนไซมไทโรซิเนส

การทดสอบฤทธ์ิการยับยั้งเอนไซมไทโร-
ซิเนสจากเห็ด โดยรายงานเปนคา IC50 พบวาสารสกัด
ดอกถ่ัวแระและดอกสมปอยมีคา IC50 เทากับ
2.21±0.16, 1.91±0.09 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร ตามลําดับ
โดยสารมาตรฐานกรดโคจิคมีคา IC50 เทากับ
0.20±0.002 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร ดังแสดงในตารางท่ี 2

ตารางท่ี 1 นํ้าหนักและรอยละนํ้าหนักสุทธิ (percentage of yield) ของสารสกัด
ชนิดสารสกัด น้ําหนักสารสกัด(กรัม) รอยละของน้ําหนักสุทธิ

สารสกัดดอกถ่ัวแระ 1.051 10.5

สารสกัดดอกสมปอย 2.733 27.3
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ตารางท่ี 2 ปริมาณสารประกอบฟนอลิกและสารฟลาโวนอยด ฤทธ์ิตานอนุมูลอิสระและฤทธ์ิยับยั้งเอนไซม
ไทโรซิเนส

สารสกัดดอกถ่ัวแระ สารสกัดดอกสมปอย สารมาตรฐาน
ปริมาณสารประกอบฟนอลิก
(มิลลิกรัมสมมูลของกรดแกลลิคตอกรัมสาร
สกัด)

113.54 ± 2.75 60.96 ± 3.64 กรดแกลลิค

ปริมาณสารฟลาโวนอยด
(มิลลิกรัมสมมูลของเคอรซิตินตอกรัมสาร
สกัด)

0.22 ± 0.03 0.98 ± 0.01 เคอรซิติน

ฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระดวยวิธี DPPH
IC50 (มิลลิกรัม/มิลลิลิตร)

0.66 ± 0.03 0.94 ± 0.02 วิตามินซี 0.07 ± 0.003

ฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระดวยวิธี ABTS
IC50 (มิลลิกรัม/มิลลิลิตร)

0.60 ± 0.02 0.84 ± 0.01 วิตามินซี 0.04 ± 0.019

ฤทธิ์ยับยั้งเอนไซมไทโรซิเนส
IC50 (มิลลิกรัม/มิลลิลิตร)

2.21 ± 0.16 1.91 ± 0.09 กรดโคจิค 0.20 ± 0.002

วิจารณผลการวิจัย
จากผลการทดลองพบวาสารสกัดเมทานอล

ของดอกถ่ัวแระมีปริมาณสารประกอบฟนอลิกมากกวา
สารสกัดเมทานอลจากดอกสมปอยประมาณ 2 เทา
ผลการทดสอบฤทธ์ิตานอนุมูลอิสระท้ังวิธี DPPH และ
ABTS พบวาสารสกัดดอกถ่ัวแระมีฤทธ์ิท่ีดีกวาสารสกัด
ดอกสมปอยโดยพิจารณาจากคา IC50 ท่ีต่ํากวา

เมื่อเปรียบเทียบกับสารมาตรฐานคือวิตามินซี
พบว า ส า รส กั ดจ ากดอกของ พืช ท้ั ง สอ งช นิ ดมี
ความสามารถในการตานอนุมูลอิสระต่ํากวาวิตามินซีท้ัง
วิธีทดสอบ DPPH และ ABTS ซึ่งปริมาณ
สารประกอบฟนอลิกท่ีมีในสารสกัดท้ังสองชนิดมี
ความสัมพันธกับความสามารถในการตานอนุมูลอิสระท่ี
ทดสอบดวยวิธี DPPH และ ABTS

โดยพบวาสอดคลองกับงานวิจัยของ (ศริน
รัตนและคณะ, 2556) ไดทําการทดสอบองคประกอบ
ทางเคมีและฤทธ์ิตานออกซิเดชันของใบขอยดํา พบวา
ฤท ธ์ิต านออกซิ เด ชันมีความสัมพันธ กับปริมาณ
สารประกอบฟนอลรวม และจากรายงานการศึกษา

สารสําคัญท่ีพบจากสวนดอกของพืชสกุล Acacia sp.
(Wu et al., 2008) ไดรายงานสารสําคัญท่ีพบในดอก
A. confusa พบสาร europetin 3-rhamnoside,
gallic acid และmyricetin 3-rhamnoside เปนตน
ซึ่งไดมีการศึกษาฤทธ์ิตานอนุมูลอิสระดวยวิธี DPPH
พบวา myricetin 3-rhamnoside และ europetin
3-rhamnoside มีคา IC50 เทากับ 3.0 และ 3.2 µM
ตามลําดับ ซึ่งมีฤทธ์ิตานอนุมูลอิสระดีกวา quercetin
(คา IC50 เทากับ 4.5 µM) ซึ่งงานวิจัยในครั้งน้ี สารสกัด
ดอกสมปอยท่ีใชเมทานอลเปนตัวทําละลายอาจมี
สารประกอบฟนอลิกเชน gallic acid หรือ myricetin
3-rhamnoside ท่ีพบในดอกของพืชสกุลสมปอยดวย
เชนกัน ซึ่งมีผลทําใหสารสกัดจากดอกสมปอยมีฤทธ์ิใน
การตานอนุมูลอิสระท่ีดีเชนกัน

ผลการทดสอบฤทธ์ิยับยั้ งเอนไซมไทโร-
ซิเนสพบวาสารสกัดจากดอกถ่ัวแระมีความสามารถ
ยับยั้งการทํางานของเอนไซมดังกลาวไดใกลเคียงกับ
สารสกัดจากดอกสมปอย เมื่อเปรียบเทียบกับกรดโคจิค
แลวพบว ากรดโคจิคมีฤท ธ์ิยับยั้ งดีกว าสารสกัด
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เมทานอลของดอกถ่ัวแระและดอกสมปอย ปริมาณ
สารประกอบ ฟนอลิกและสาร ฟลาโวนอยดไมมี
ความสัมพันธกับฤทธ์ิยับยั้งเอนไซมไทโรซิเนสของสาร
สกัดท้ังสองชนิด ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของจันทิมา
และคณะ (2554) ท่ีไดศึกษาฤทธ์ิตานอนุมูลอิสระ ฤทธ์ิ
ยับยั้งเอนไซมไทโรซิเนสและปริมาณสารประกอบ
ฟนอลิกท้ังหมดของสารสกัดเอทิลอะซีเตตจากผล
มะขามปอม พบวาปริมาณสารประกอบฟนอลิกมี
ค ว ามสั ม พันธ กับส ารต า นอ นุมู ล อิส ร ะแต ไ ม มี
ความสัมพันธกับฤทธ์ิยับยั้งเอนไซมไทโรซิเนส

จากรายงานการศึกษาของ (El-toumy
et al., 2011) ทําการศึกษาสารสําคัญของดอก A.
nilotica พบสาร quercetin 3-O-β-gluco-
pyranoside, naringenin, quercetin เปนตน พบวา
ส อ ด ค ล อ ง ก ับ ร า ย ง า น ก า ร ศ ึก ษ า ส า ร ก ลุ ม
ฟลาโวนอยดที ่ม ีฤทธิ ์ในการยับยั ้ง เอนไซมไทโร -
ซ ิเ น ส ที ่ส ก ัด ไ ด จ า ก ด อ ก ข อ ง Heterotheca
inuloides โดยพบสารสําคัญกลุมฟลาโวนอยด เชน
quercetin มีคา IC50 เทากับ 0.07 mM, luteolin มี
คา IC50 เทากับ 0.19 mM, kaempferol มีคา IC50

เทากับ 0.23 mM มีความสามารถในการยับยั้งเอนไซม
ไทโรซิเนสท่ีดีเมื่อเทียบกับสารมาตรฐานกรดโคจิค (IC50

เทากับ 0.014 mM) luteolin และ kaempferol ซึ่ง
คณะผูวิจัยไดรายงานวาสารฟลาโวนอยดท่ีมีกลุม 3-OH
และ 4-carbonyl (3-hydroxy-4-keto moiety) เชน
ท่ีพบในโครงสรางของเคอรซิติน มีโครงสรางคลายกับ
สารมาตรฐานกรดโคจิค ทําใหมีผลตอความสามารถใน
การยับยั้งเอนไซมไทโรซิเนสไดดี (Kubo et al., 2000)

จากผลการวิจัยพบวาสารประกอบฟนอลิก
เปนกลุมสารท่ีมีความสัมพันธกับฤทธ์ิตานอนุมูลอิสระ
เมื่อพิจารณาจากเคมีอนุกรมวิธานของพืชท้ังสองชนิดท่ี
อยูในวงศ Fabaceae พบวามีสารสําคัญใกลเคียงกันใน
กลุมฟนอลิกและสารฟลาโวนอยด เชนสาร gallic

acid, quecertin, catechin and cyanidin (Wing,
2013) ซึ่งสอดคลองกับรายงานการวิจัยท่ีกลาวมา
ขางตน ดังน้ันจึงควรมีการศึกษาสารสําคัญของพืชท้ัง
สองชนิดน้ีตอไป

สรุปผลการวิจัย
จากผลการทดลองขางตนพบวาสารสกัดดอก

ถ่ัวแระและดอกสมปอยท่ีมีสีกลีบดอกท่ีแตกตางกัน มี
ปริมาณสารประกอบฟนอลิกและฟลาโวนอยดแตกตาง
กัน ทําใหมีฤทธ์ิทางชีวภาพท่ีตางกันดวย งานวิจัยน้ีเปน
การรายงานครั้งแรกของสารสกัดดอกของพืชท้ังสอง
ควรจะมีการศึกษาฤทธ์ิชีวภาพอ่ืนๆ เชน ฤทธ์ิในการ
ตานเซลลมะเร็ง ฤทธ์ิในการตานการเจริญของเช้ือ
จุลชีพ เน่ืองจากสารประกอบฟนอลิกและฟลาโวนอยด
มีประโยชนตอสุขภาพ สามารถปองกันโรคตางๆ
โดยเฉพาะ

โ ร ค หั ว ใ จ ข า ด เ ลื อ ด  แ ล ะ โ ร ค ม ะ เ ร็ ง
(Newmark, 1996) ซึ่งอาจสามารถนําไปใชเปน
ทางเลือกในบริโภคผักพ้ืนบานเพ่ือการสงเสริมสุขภาพ
และการพัฒนาผลิตภัณฑเสริมอาหารตอไป

กิตติกรรมประกาศ
งานวิจัยน้ีไดรับทุนสนับสนุนงบประมาณเงิน

แผนดินประจําป 2556 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ขอขอบคุณคณะวิทยาศาสตรและคณะเภสัชศาสตร
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ท่ีใหความอนุเคราะห
เครื่องมือและสถานท่ีในการดําเนินงานวิจัยจนเสร็จ
สมบูรณ
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