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ปริมาณสารประกอบฟนอลิกและฟลาโวนอยด ฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระ
และฤทธิ์ยบั ยั้งเอนไซมไทโรซิเนสของสารสกัดเมทานอล
จากดอกถั่วแระและดอกสมปอย
Total phenolic and total flavonoid contents, free radical
scavenging activity and tyrosinase inhibitory potential from
the methanolic extracts of Cajanus cajan (L.) Millsp. and
Acacia concinna (Willd.) DC. Flowers.
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บทคัดยอ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปริมาณสารประกอบฟนอลิกและฟลาโวนอยด ฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระ
และฤทธิ์ยับยั้งเอนไซมไทโรซิเนสของสารสกัดจากดอกถั่วแระ (Cajanus cajan, Fabaceae) และดอกสมปอย
(Acacia concinna, Fabaceae) สารสกัดหยาบที่ใชในการศึกษาเตรียมดวยวิธีการสกัดแบบไหลยอนกลับโดยใช
เมทานอลเปน ตัวทําละลาย ผลการศึกษาพบวาสารสกัดเมทานอลจากดอกถั่วแระและดอกส มปอยมีปริมาณ
สารประกอบฟนอลิกเทากับ 113.54 ± 2.75 และ 60.96 ± 3.64 มิลลิกรัมสมมูลของกรดแกลลิคตอกรัมสารสกัด
ตามลําดับ ปริมาณฟลาโวนอยดเทากับ 0.22 ± 0.03 และ 0.98 ± 0.01 มิลลิกรัมสมมูลของเคอรซิตินตอกรัมสาร
สกัดตามลําดับ ผลการศึกษาฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระของสารสกัดทั้งสองชนิดดวยวิธี DPPH และ ABTS พบวาคา
IC50 ของสารสกัดดอกถั่วแระและดอกสมปอยที่ไดจากวิธีทดสอบ 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 ฤทธิ์ยับยั้งเอนไซมไทโรซิเนสของสารสกัดดอกถั่วแระและดอกสมปอยมีคา 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: ถั่วแระ สมปอย ปริมาณสารฟลาโวนอยด ฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระ ฤทธิ์ยับยั้งเอนไซมไทโรซิเนส
Keywords: Cajanus cajan, Acacia concinna, Total flavonoid contents, Free radical scavenging
activity, Tyrosinase inhibitory potential

บทนํา
ถั่วแระ (Cajanus cajan (L.) Millsp.) วงศ
Fabaceae เปนไมพุมหรือไมยืนตนขนาดเล็ก ชอ ดอก
ออกที่ซ อกใบ รูป ดอกถั่ว กลีบ ดอกสีเ หลือ งมีข อบสี
น้ํา ตาลแดง ตํารายาไทยใชรากและเมล็ดสําหรับขั บ
ปสสาวะ แก ไข ถอนพิษ ตนและใบขับ ลมลงเบื้องต่ํ า
รักษาโรคเสนเอ็นพิการ การทดลองในสั ตวพบวาสาร
สกัดจากเมล็ดถั่วแระมีฤทธิ์ลดน้ําตาลในเลือด (วงศสถิต
และคณะ, 2543)
สมปอย (Acacia concinna (Willd.) DC.)
วงศ Fabaceae เป น ไม พุ ม รอเลื้ อ ย เถามี เ นื้ อ ไม
ชอดอกแบบชอกระจุกกลม กลีบเลี้ยงสีแดง กลีบดอกสี
ขาวนวล สวนใบใชเปนยาประคบเพื่อแกปวดเมื่อย ราก
ใชแกไข ฝก ขับเสมหะ แกไขจับสั่น ดอก แกเสนเอ็นที่
พิการใหสมบูรณ (กองกานดาและลีนา, 2545)

ดอกของพืชในวงศ Fabaceae มีร ายงาน
การนํา มาใชป ระโยชน ท างดา นอาหาร สียอ มและ
ผลิต ภัณ ฑเ ครื่อ งสํา อาง (Molares and Ladio,
2012; Suebkhampet and Sotthibandhu, 2012;
Malinowska, 2013) ซึ่ง สารสกัด จากดอกของพืช
วงศ Fabaceae ยัง มีฤ ทธิ์ใ นการตา นอนุมูล อิส ระ
และฤทธิ ์ใ นการยับ ยั ้ง เอนไซมไ ทโรซิเ นส ดว ย
(Mihaylova and Schaloe, 2013; Lai et al.,
2014) และมีร ายงานการศึก ษาฤทธิ ์ใ นการตา น
อนุมูล อิส ระในกลุม ดอกไมที่มีด อกสีแ ดงและดอกสี
ขาว พบวา ดอกสีแ ดงมีส ารประกอบฟน อลิ ก และ
ฤท ธิ ์ใ น ก า ร ตา น อนุม ูล อิส ร ะ ดีก วา ด อก สีข า ว
(อรสุรินทรและคณะ, 2553)
ถั่ว แระและสม ปอ ยมีสีก ลีบ ดอกที่แ ตกตา ง
กัน โดยถั่วแระมีกลีบดอกสีเหลืองขอบน้ําตาลแดงสวน
สมปอยมีกลีบเลี้ยงสีแดงเขม กลีบดอกสีขาวนวล สีสัน
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ตางๆ ของกลีบ ดอกเกิด จากการสรา งสารแอนโทไซ
ยานิน ที่มีโ ครงสรา งทางเคมีแ ตกตา งกัน แอนโทไซ
ยานิน เปน รงควัต ถุที ่ล ะลายน้ํ า ได สามารถพบได
ในแวคิว โอลและเซลลเ นื ้อ เยื ่อ ชั ้น นอกของดอก
สารแอนโทไซยานิน เ ปน สารประ กอบในกลุ ม
ฟลาโวนอยด (flavonoids) ซึ่ง ที่จัด อยูใ นกลุม ของ
สารประกอบฟน อลิก (phenolic compounds)
(กระทรวงวิทยาศาสตรแ ละเทคโนโลยี , 2553; Lee
et al., 2005) มีบ ทบาทสํา คัญ ในการดัก จับ อนุมูล
อิส ระไมใ หไ ปกระตุ น หรือ กอ ใหเ กิด ปฏิก ิร ิย า
ออกซิเ ดชั่น ได (เจนจิร าและประสงค , 2554) ซึ่ง
อนุมูล อิส ระเปน สาเหตุแ ละทํา ใหเ กิด ความเสี่ย งใน
การเกิด โรคมะเร็ง โรคหัว ใจ โรคหลอดเลือ ดหัว ใจ
อุดตัน และยังมีบทบาทสําคัญในการเกิดริ้วรอยกอน
วัยดวย (Ames et al., 1993)
นอกจากนี้สารประกอบฟนอลิก ยังสามารถ
ยับยั้ง เอนไซมไ ทโรซิเ นส (tyrosinase) ดว ยเชน กัน
โดยไทโรซิเ นสเปน เอนไซมซึ่ง พบในสิ่ง มีชีวิต ทั่ว ไป
ทํางานเกี่ยวของกับกระบวนการเปลี่ยนเปนสีนา้ํ ตาล
ของเห็ด ผัก ผลไม การลอกคราบในแมลง การเกิด
สีผ ิว ผ ม ต า ข อง สัต ว เ ปน เ อน ไ ซ มที ่ค ว บ คุม
กระบวนการสัง เคราะหเ มลานิน (Kim and
Uyama, 2005) สารที่มีฤทธิ์ในการยับยั้งเอนไซมไท
โรซิเนสจะลดกระบวนการสัง เคราะหเ ม็ด สี เ มลานิน
ชว ยปอ งกัน การสะสมของเมลานิ น นํ า มาใชใ น
อุตสาหกรรมเครื่องสํา อางเพื่อ ทํา ใหผิว ขาว ปจ จุบัน
เครื่องสําอางที่มาจากสมุน ไพรไดรับ ความนิย ม จึง มี
การศึกษาและคัดเลือกสมุนไพรที่มีค วามสามารถใน
การนํามาพัฒนาเปนครีมบํารุงผิว ขาวและมีส ารตา น
อนุมูล อิส ระเพื่อ ปอ งกัน ริ้ว รอยกอ นวัย ดว ย เชน เจ
ลลา งหนา และแผน แปะจากสารสกัด มะขามปอ ม
(อุบลทิพย, 2552)

Research

จากการศึก ษาที ่ผ า นมา พบวา สารสกัด
สมุน ไพรหลายชนิด มีส ารประกอบฟน อลิก ซึ่ง มี
คุณ สมบัต ิต า นอนุม ูล อิส ระและยัง มีฤ ทธิ ์ย ับ ยั ้ง
เอนไซมไ ทโรซิเ นสดว ย เชน สารสกัดเอทิลอะซีเตต
จากผลมะขามปอม (จัน ทิม า และคณะ, 2554) สาร
สกัด จากเหงา ของวา นสาวหลง (กลา วขวัญ และ
คณะ, 2553) เปนตน
ปจจุ บันผู คนใหค วามสําคั ญ กั บพืชสมุน ไพร
และพืชพื้นบานไทยมากขึ้น ถั่วแระและสมปอยเปนอีก
พื ชพื้ น เมื อ งที่ มี ร ายงานการใช ป ระโยชน ท างยาและ
ผลการวิจัยฤทธิ์ทางชีวภาพ เชน ฤทธิ์ยับยั้งการเจริญ
ของเชื้อจุลินทรีย ฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระ (Todkar et
al., 2010; Zu et al., 2010; Nahar et al., 2014,
Rani et al., 2014) แตไมพบรายงานการศึกษาสวน
ดอกของพืชทั้งสองชนิด ดังนั้นผูวิจัยจึงสนใจสารสกัด
จ า ก ด อ ก ข อ ง พื ช ทั้ ง ส อ ง เ พื่ อ ศึ ก ษ า ป ริ ม า ณ
สารประกอบฟนอลิกและฟลาโวนอยด ฤทธิ์ตานอนุมูล
อิสระและฤทธิ์ในการยับยั้งเอนไซมไทโรซิเนส เพื่อเปน
ฐานขอมู ลทางวิท ยาศาสตรในการเพิ่มคุณค าของพื ช
พื้นบานไทยใหมีมูลคามากขึ้น สามารถนํามาพัฒนาและ
ประยุกตใชในอุตสาหกรรมเครื่องสําอางและผลิตภัณฑ
เสริมอาหารตอไป

วิธกี ารดําเนินการวิจัย
1. สารเคมี
ascorbic acid (Sigma-Aldrich), 2,2’azino-bis (3-ethylbenzothiazoline-6-sulfonic
acid (ABTS) (Sigma-Aldrich), potassium
acetate(Sigma-Aldrich), dipotassium peroxodisulphate (K2S2O8) (Sigma-Aldrich), FolinCiocalteu phenol reagent (Sigma-Aldrich),
quercertin (Sigma-Aldrich), 2,2-diphenyl-1picrylhydrazyl (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
เก็บตัวอยางดอกถั่วแระและดอกสมปอยจาก
เขตพื้นทีต่ ําบลศิลา อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน ตรวจ
เอกลักษณดว ยรูปวิธานระดับสกุลและชนิดพรอมทั้ ง
เปรี ย บเที ย บตั ว อย า งพรรณไม จ ากพิ พิ ธ ภั ณ ฑ พื ช
กรุงเทพ กรมวิชาการเกษตร (Bangkok Herbarium:
BK) และเก็บตัวอยางพรรณไมแหงไวที่ภาควิชาชีววิทยา
คณะวิท ยาศาสตร มหาวิ ทยาลั ยมหาสารคาม อบใน
ตูอบลมรอนที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียสจนตัวอยาง
พืชแหงสนิท บดเปนผงละเอียด ชั่งผงตัวอยาง 10 กรัม
เติมเมทานอล 99.8% ปริมาตร 300 มิลลิลิตร และ
เตรี ย มสารสกั ด ด ว ยวิ ธี ก ารสกั ด แบบไหลย อ นกลั บ
(reflux) ที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส เปนเวลา 30
นาที นําของเหลวที่ไดไประเหยแหงดวย water bath
ที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส และ freeze dryer จน
ไดสารสกัดหยาบเก็บรักษาสารสกัด ในภาชนะปดทึบ
แสงที่ อุ ณ หภู มิ ห อ ง จนกว า จะใช ท ดสอบในขั้ น ตอน
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 ตั้งทิ้งไว 5 นาที จากนั้นเติมสารละลาย
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โซเดียมคารบอเนต (Na2CO3) 2 มิลลิลิตร เขยาใหเขา
กันแลวปรับปริมาตรดวยน้ํากลั่นจนครบ 5 มิลลิลิตร ตั้ง
ทิ้งไวที่อุณหภูมิหองเปนเวลา 2 ชั่วโมง นําสารละลายที่
ไดไปวัดคาการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 760 นาโน
เมตร คํานวณหาปริมาณสารประกอบ ฟนอลิกในสาร
สกัดโดยเปรียบเทียบกับกราฟมาตรฐานของกรดแกล
ลิคในหนวยมิลลิกรัมสมมูลของกรดแกลลิคตอกรัมสาร
สกัด (mg of gallic acid equivalent / g extract)
4. การวิเคราะหปริมาณสารฟลาโวนอยด
วิ เ คราะห ป ริ ม าณสารฟลาโวนอยด โ ดยวิ ธี
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
จากนั้นเติม 10 % aluminium chloride 0.1
มิ ล ลิ ลิ ต ร เขย า ให เ ข า กั น แล ว นํ า ไปเติ ม 1 M
potassium acetate 0.1 มิลลิลิตร แลวปรับปริมาตร
ดวยน้ํากลั่นจนครบ 5มิลลิลิตรตั้งทิ้งไวที่อุณหภูมิหอง
เปนเวลา 30 นาที นําสารละลายที่ไดไปวัดคาการ
ดู ด กลื น แสงที่ ค วามยาวคลื่ น 415
นาโนเมตร
คํ า นวณหาปริ ม าณสารฟลาโวนอยด ใ นสารสกั ด โดย
เปรียบเทียบกับกราฟมาตรฐานของสารมาตรฐานเคอร
ซิติน ในหนวยมิลลิกรัมสมมูลของเคอรซิตินตอกรัมสาร
สกัด (mg of quercetin equivalent / g extract)
5. การทดสอบฤทธิต์ านอนุมูลอิสระ
5.1 การทดสอบฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระดวยวิธี DPPH
ทดสอบฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระดวยวิธี DPPH
(ดัดแปลงวิธีจาก Likhitwitayawuid et al., 2006) ซึ่ง
มีวิธีการทดสอบดังนี้เตรียมสารละลายตัวอยางที่ใชใน
การทดสอบโดยนําสารสกั ดดอกถั่วแระและสารสกั ด
ดอกสมปอยมาเตรียมใหอยูในรูปสารละลายโดยใชเม
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ทานอลเปนตัวทําละลาย ที่ความเขมขน 1 มิลลิกรัม/
มิลลิลิตร ปเปตสารละลายตัวอยาง 20 ไมโครลิตร และ
สารละลาย DPPH 100 µM ปริมาตร 180 ไมโครลิตร
ใส ล งไมโครเพลท บ ม ในที่ มื ด อุ ณ หภู มิ ห อ งนาน 20
นาที นํ า ไปวั ด ค า การดู ด กลื น แสงด ว ย microplate
reader (SPECTRO star Nano, BMG LabTech) ที่
ความยาวคลื่น 517 นาโนเมตร ไดคาการดูดกลืนแสง
ของสารตัวอยาง (As) และใชเมทานอลเปน blank
(Ac) และมีวิตามินซีเปนสารมาตรฐาน คํานวณหาฤทธิ์
การตานออกซิเดชันจากสูตร
% radical scavenging = [(Ac – As)/Ac] ×100
สร า งกราฟระหว า งความเข ม ข น ของสาร
ตัวอยางกับ % radical scavenging แลวหาคา IC50
5.2 การทดสอบฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระดวยวิธี ABTS
ทดสอบฤทธิ์ ตา นอนุมู ลอิ สระด วยวิธี ABTS
(ดัดแปลงวิธีจาก Payet et al., 2005) ซึ่งมีวิธีการ
ทดสอบดั ง นี้ เตรี ย มสารละลาย ABTS โดยนํ า
สารละลาย 7 mM ABTS ผสมกับสารละลาย 2.45
mM K2S2O8 ใหเขากันโดยใชน้ําเปนตัวทําละลาย นาน
12-16 ชั่วโมง เจือจางสารละลาย ABTS ดวยเอทานอล
และวัดคาการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 734 นาโน
เมตร ให มี ค า การดู ด กลื น แสงเท า กั บ 0.7±0.02
นําสารละลายตัวอยางที่ตองการทดสอบละลายดว ย
เมทานอล ที่ความเขมขน 1 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร ปเปต
สารละลายตัว อยา ง 20 ไมโครลิ ต ร และสารละลาย
ABTS ปริมาตร 280 ไมโครลิตร ใสลงไมโครเพลท
ตั้งทิ้งไวในทีม่ ืด 5 นาที แลวนําไปวัดคาการดูดกลืนแสง
ดวย microplate reader (SPECTRO star Nano,
BMG LabTech) ที่ความยาวคลื่น 734 นาโนเมตร ได
ค า การดู ด กลื น แสงของสารตั ว อย า ง (As) และใช
เอทานอลเปน blank (Ac) และมีวิตามินซีเปนสาร
มาตรฐาน คํานวณหาฤทธิ์การตานออกซิเดชันจากสูตร
% Inhibition = [(Ac – As)/Ac] ×100
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6. การทดสอบฤทธิย์ ับยั้งเอนไซมไทโรซิเนส
การทดสอบฤทธิ์การยับยั้งเอนไซมไทโร-ซิเน
สจากเห็ด (ดัดแปลงวิธีจาก Alam et al., 2011) ใช
สารละลายตัวอยางที่ตองการทดสอบละลายดวย 50%
DMSO ความเขมขน 5 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร ปริมาตร
40 ไมโครลิตร ผสมกับสารละลายโซเดียมฟอสเฟต
บัฟเฟอร (0.1 M, pH 6.8) ปริมาตร 80 ไมโครลิตร
และเอนไซม ไทโรซิเนส 31 Units/มิลลิลิตรที่ละลายใน
สารละลายโซเดียมฟอสเฟตบัฟเฟอร ปริมาตร 40
ไมโครลิตร ใสลงในไมโครเพลท ผสมใหเขากันและบมที่
อุณหภูมิ หอ งเป นเวลา 10 นาที เติม สารละลาย 2.5
mM L-DOPA ปริมาตร 40 ไมโครลิตร ผสมใหเขากัน
ทิ้งไว 10 นาที วัดคาการดูดกลืนแสง ดวย microplate
reader (SPECTRO star Nano, BMG LabTech) ที่
ชวงความยาวคลื่น 475 นาโนเมตร สารมาตรฐาน คือ
กรดโคจิค คํานวณรอยละการยับยั้งเอนไซมไทโรซิเนส
% Inhibition = 100 [(A-B)-(C-D)] / (A-B)
โดย A คือคาการดูดกลืนแสงของเอนไซมที่ไม
มีสารสกัด, B คือคาการดูดกลืนแสงของชุดควบคุม, C
คือคาการดูดกลืนแสงของสารสกัดที่มีเอนไซม, D คือคา
การดูดกลืนแสงเฉพาะสารสกัดไมมีเอนไซม
7. การวิเคราะหทางสถิติ (Statistical analysis)
ปริ ม าณสารประกอบฟ น อลิ ก สารฟลาโวนอยด การศึกษาฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระและฤทธิ์ยับยั้ง
เอนไซมไทโรซิเนสทั้งหมดทําการทดสอบซ้ําตัวอยางละ
3 ครั้ง (n=3) แสดงผลในรูปคาเฉลี่ยและหาคาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.)

ผลการวิจัย
สารสกัดดอกถั่วแระมีลักษณะเปนของเหลว
หนื ด สี เ หลื อ งแกมน้ํ า ตาล สารสกั ด ดอกส ม ป อ ยมี
ลั ก ษณะเป น ของเหลวหนื ด สี แ ดงแกมน้ํ า ตาลเข ม

งานวิจัย

วารสารวิทยาศาสตร มข. ปที่ 44 ฉบับที่ 1

น้ําหนักสารสกัด เทากับ 1.051 และ 2.733 กรั ม
ตามลําดับ ดังแสดงในตารางที่ 1
1. การศึ ก ษาปริ ม าณสารประกอบฟ น อลิ ก และ
สารประกอบฟลาโวนอยด
ปริมาณสารประกอบฟนอลิกคํานวนไดจาก
กราฟมาตรฐานกรดแกลลิ ค (y=1.5605x+0.0139,
R2=0.9984) พบวาสารสกัดเมทานอลจากดอกถั่วแระ
และดอกสมปอยมีปริมาณสารประกอบฟนอลิกเทากับ
113.54±2.75 และ 60.96±3.64 มิลลิกรัมสมมูลของ
กรดแกลลิคตอกรัมสารสกัดตามลําดับ สําหรับปริมาณ
สารฟลาโวนอยด คํ า นวนได จ ากกราฟมาตรฐาน
เคอรซิติน (y=3.1832x+0.5477, R2=0.9971) พบวา
สารสกั ด จากดอกถั่ ว แระและดอกส ม ป อ ยมี ป ริ ม าณ
สารฟลาโวนอยดเทากับ 0.22±0.03 และ 0.98±0.01
มิ ล ลิ ก รั ม สมมู ล ของเคอร ซิ ติ น ต อ กรั ม สารสกั ด
ตามลําดับ ดังแสดงในตารางที่ 2
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2. การทดสอบฤทธิต์ านอนุมูลอิสระ
การทดสอบฤทธิ์ ต า นอนุ มู ล อิ ส ระด ว ยวิ ธี
DPPH assay พบวาสารสกัดจากดอกถั่วแระและดอก
สมปอยมีคา IC50 เทากับ 0.66±0.03, 0.94±0.02
มิลลิกรัม/มิลลิลิตร ตามลําดับ โดยที่ สารมาตรฐาน
วิตามินซีมีคา IC50 เทากับ 0.07±0.003 มิลลิกรัม/
มิลลิลิตร สําหรับวิธีทดสอบ ABTS พบวาสารสกัดจาก
ดอกถั่ ว แระและดอกส ม ป อ ยมี ค า IC50 เท า กั บ
0.60±0.02, 0.84±0.01 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร ตามลําดับ
โดยสารมาตรฐานวิ ต ามิ น ซี มี ค า IC50 เท า กั บ
0.04±0.019 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร ดังแสดงในตารางที่ 2
3. การศึกษาฤทธิย์ ับยัง้ เอนไซมไทโรซิเนส
การทดสอบฤทธิ์ ก ารยั บ ยั้ ง เอนไซม ไ ทโรซิเนสจากเห็ด โดยรายงานเปนคา IC50 พบวาสารสกัด
ดอกถั่ ว แระและดอกส ม ป อ ยมี ค า IC50 เท า กั บ
2.21±0.16, 1.91±0.09 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร ตามลําดับ
โดยสารมาตรฐานกรดโคจิ ค มี ค า IC50 เท า กั บ
0.20±0.002 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร ดังแสดงในตารางที่ 2

ตารางที่ 1 น้ําหนักและรอยละน้ําหนักสุทธิ (percentage of yield) ของสารสกัด
ชนิดสารสกัด
น้ําหนักสารสกัด(กรัม)
รอยละของน้ําหนักสุทธิ
สารสกัดดอกถั่วแระ

1.051

10.5

สารสกัดดอกสมปอย

2.733

27.3
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ปริมาณสารประกอบฟนอลิกและสารฟลาโวนอยด ฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระและฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม
ไทโรซิเนส

ปริมาณสารประกอบฟนอลิก
(มิลลิกรัมสมมูลของกรดแกลลิคตอกรัมสาร
สกัด)
ปริมาณสารฟลาโวนอยด
(มิล ลิ ก รั ม สมมู ล ของเคอร ซิ ติ น ต อ กรั ม สาร
สกัด)
ฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระดวยวิธี DPPH
IC50 (มิลลิกรัม/มิลลิลิตร)
ฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระดวยวิธี ABTS
IC50 (มิลลิกรัม/มิลลิลิตร)
ฤทธิ์ยับยั้งเอนไซมไทโรซิเนส
IC50 (มิลลิกรัม/มิลลิลิตร)

สารสกัดดอกถั่วแระ

สารสกัดดอกสมปอย

สารมาตรฐาน

113.54 ± 2.75

60.96 ± 3.64

กรดแกลลิค

0.22 ± 0.03

0.98 ± 0.01

เคอรซิติน

0.66 ± 0.03

0.94 ± 0.02

วิตามินซี 0.07 ± 0.003

0.60 ± 0.02

0.84 ± 0.01

วิตามินซี 0.04 ± 0.019

2.21 ± 0.16

1.91 ± 0.09

กรดโคจิค 0.20 ± 0.002

วิจารณผลการวิจัย
จากผลการทดลองพบวา สารสกัดเมทานอล
ของดอกถั่วแระมีปริมาณสารประกอบฟนอลิกมากกวา
สารสกัดเมทานอลจากดอกสมปอยประมาณ 2 เทา
ผลการทดสอบฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระทั้งวิธี DPPH และ
ABTS พบวาสารสกัดดอกถั่วแระมีฤทธิ์ที่ดีกวาสารสกัด
ดอกสมปอยโดยพิจารณาจากคา IC50 ที่ต่ํากวา
เมื่อเปรียบเทียบกับสารมาตรฐานคือวิตามินซี
พบ ว า ส า ร ส กั ดจ า ก ด อก ของพื ช ทั้ งส องชนิ ด มี
ความสามารถในการตานอนุมูลอิสระต่ํากวาวิตามินซีทั้ง
วิ ธี ท ดสอบ DPPH
และ ABTS
ซึ่ ง ปริ ม าณ
สารประกอบฟ น อลิ ก ที่ มี ใ นสารสกั ด ทั้ ง สองชนิ ด มี
ความสัมพันธกับความสามารถในการตานอนุมูลอิสระที่
ทดสอบดวยวิธี DPPH และ ABTS
โดยพบว าสอดคล องกั บ งานวิจั ย ของ (ศริ น
รัตนและคณะ, 2556) ไดทําการทดสอบองคประกอบ
ทางเคมีและฤทธิ์ตานออกซิเดชันของใบขอยดํา พบวา
ฤทธิ์ ต า นออกซิ เ ดชั น มี ค วามสั ม พั น ธ กั บ ปริ ม าณ
สารประกอบฟน อลรวม และจากรายงานการศึ ก ษา

สารสําคัญที่พบจากสวนดอกของพืชสกุล Acacia sp.
(Wu et al., 2008) ไดรายงานสารสําคัญที่พบในดอก
A. confusa พบสาร europetin 3-rhamnoside,
gallic acid และmyricetin 3-rhamnoside เปนตน
ซึ่งไดมี การศึก ษาฤทธิ์ต านอนุมู ลอิ สระดว ยวิ ธี DPPH
พบวา myricetin 3-rhamnoside และ europetin
3-rhamnoside มีคา IC50 เทากับ 3.0 และ 3.2 µM
ตามลําดับ ซึ่งมีฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระดีกวา quercetin
(คา IC50 เทากับ 4.5 µM) ซึ่งงานวิจัยในครั้งนี้ สารสกัด
ดอกส ม ป อ ยที่ ใ ช เ มทานอลเป น ตั ว ทํ า ละลายอาจมี
สารประกอบฟนอลิกเชน gallic acid หรือ myricetin
3-rhamnoside ที่พบในดอกของพืชสกุลสมปอยดวย
เชนกัน ซึ่งมีผลทําใหสารสกัดจากดอกสมปอยมีฤทธิ์ใน
การตานอนุมูลอิสระที่ดีเชนกัน
ผลการทดสอบฤทธิ์ ยั บ ยั้ ง เอนไซม ไ ทโรซิเ นสพบวา สารสกั ดจากดอกถั่ วแระมี ความสามารถ
ยับยั้งการทํางานของเอนไซมดังกลาวไดใกลเคียงกับ
สารสกัดจากดอกสมปอย เมื่อเปรียบเทียบกับกรดโคจิค
แล ว พบว า กรดโคจิ ค มี ฤ ทธิ์ ยั บ ยั้ ง ดี ก ว า สารสกั ด
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เมทานอลของดอกถั่ว แระและดอกส ม ป อย ปริ ม าณ
สารประกอบ ฟ น อลิ ก และสาร ฟลาโวนอยด ไ ม มี
ความสัมพันธกับฤทธิ์ยับยั้งเอนไซมไทโรซิเนสของสาร
สกัดทั้งสองชนิด ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของจันทิมา
และคณะ (2554) ที่ไดศึกษาฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระ ฤทธิ์
ยั บ ยั้ ง เอนไซม ไ ทโรซิ เ นสและปริ ม าณสารประกอบ
ฟ น อลิ ก ทั้ ง หมดของสารสกั ด เอทิ ล อะซี เ ตตจากผล
มะขามป อ ม พบว า ปริ ม าณสารประกอบฟ น อลิ ก มี
คว าม สั ม พั นธ กั บ ส าร ต า นอนุ มู ล อิ ส ร ะแ ต ไ ม มี
ความสัมพันธกับฤทธิ์ยับยั้งเอนไซมไทโรซิเนส
จากรายงานการศึ ก ษาของ (El-toumy
et al., 2011) ทําการศึกษาสารสําคัญของดอก A.
nilotica พบสาร quercetin 3-O-β-glucopyranoside, 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 ีฤ ทธิ ์ใ นการยับ ยั ้ง เอนไซมไ ทโรซ ิ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
ไทโรซิเนสที่ดีเมื่อเทียบกับสารมาตรฐานกรดโคจิค (IC50
เทากับ 0.014 mM) luteolin และ kaempferol ซึ่ง
คณะผูวิจัยไดรายงานวาสารฟลาโวนอยดที่มีกลุม 3-OH
และ 4-carbonyl (3-hydroxy-4-keto moiety) เชน
ที่พบในโครงสรางของเคอรซิติน มีโครงสรางคลายกับ
สารมาตรฐานกรดโคจิค ทําใหมีผลตอความสามารถใน
การยับยั้งเอนไซมไทโรซิเนสไดดี (Kubo et al., 2000)
จากผลการวิจัย พบว าสารประกอบฟนอลิ ก
เปนกลุมสารที่มีความสัมพันธกับฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระ
เมื่อพิจารณาจากเคมีอนุกรมวิธานของพืชทั้งสองชนิดที่
อยูในวงศ Fabaceae พบวามีสารสําคัญใกลเคียงกันใน
กลุ ม ฟ น อลิ ก และสารฟลาโวนอยด เช น สาร gallic
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acid, quecertin, catechin and cyanidin (Wing,
2013) ซึ่งสอดคลองกั บรายงานการวิจัยที่ก ลาวมา
ขางตน ดังนั้นจึงควรมีการศึกษาสารสําคัญของพืชทั้ง
สองชนิดนีต้ อไป

สรุปผลการวิจัย
จากผลการทดลองขางตนพบวาสารสกัดดอก
ถั่วแระและดอกสมปอยที่มีสีกลีบดอกที่แตกตางกัน มี
ปริมาณสารประกอบฟนอลิกและฟลาโวนอยดแตกตาง
กัน ทําใหมีฤทธิ์ทางชีวภาพทีต่ างกันดวย งานวิจัยนี้เปน
การรายงานครั้งแรกของสารสกัดดอกของพืชทั้ งสอง
ควรจะมีการศึกษาฤทธิ์ชีวภาพอื่นๆ เชน ฤทธิ์ในการ
ต า นเซลล ม ะเร็ ง ฤทธิ์ ใ นการต า นการเจริ ญ ของเชื้ อ
จุลชีพ เนื่องจากสารประกอบฟนอลิกและฟลาโวนอยด
มี ป ระโยชน ต อ สุ ข ภาพ สามารถป อ งกั น โรคต า งๆ
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) ซึ่ ง อาจสามารถนํ า ไปใช เ ป น
ทางเลือกในบริโภคผักพื้นบานเพื่อการสงเสริมสุขภาพ
และการพัฒนาผลิตภัณฑเสริมอาหารตอไป
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