
องคป์ระกอบทางเคมี และฤทธิ�ตา้นอนมุลูอิสระในผกัพื�นบา้นรสเปรี�ยว
ศิริพรรณ สขุขงั  สมนกึ พรมแดง และสายนํ�าออ้ย สว่างเมฆ

เก็บรวบรวมตัวอยางพืช 12 ชนิด จาก อ.นครชัยศรี และ อ.กําแพงแสน จ.นครปฐม 

Cratoxylum formosum

Garcinia schomburgkiana
มะดนั

ติว้ขาว

Spondias pinnata
มะกอกปา

Schinus terebinthifolius
มะตมูซาอุ

Aegle marmelos
มะตมู

Citrus hystrix
มะกรูด

Acacia concinna
สมปอย

Tamarindus indica
มะขาม

Phyllanthus acidus
มะยม

Hibiscus sabdariffa

กระเจีย๊บแดง

Spondias cytherea
มะกอกฝรัง่

ตารางท่ี 1 คา pH, วติามนิซ,ี กรดอนิทรยี (กรดแอสคอรบกิ), ฟนอลกิรวม และความสามารถในการตานอนมุลูอสิระของใบพชืรสเปรีย้ว

คาเฉล่ีย ± คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD), n = 3
ND = ตรวจไมพบ

ชนิดพืช pH
แอสคอรบิ์ก

มะดนั
ชะมวง

2.95
2.62

16.65 ± 0.90
19.14 ± 2.33

ต้ิวขาว         2.94 60.22 ± 1.74

มะกอกปา
มะกอกฝร่ัง
มะตมูซาอุ

2.72
3.87

2.83

35.22 ± 2.59
23.38 ± 2.19

ND
มะตมู
มะกรูด 4.64

5.02

8.35 ± 0.46

11.77 ± 0.24

สมปอย 2.78

8.09 ± 0.11
มะขาม

5.28 ± 4.18

มะยม 3.88

13.92 ± 1.63

กระเจีย๊บแดง 2.72

7.06 ± 1.70

2.87

ND

ND

ND

ออกซาลิก

62.92 ± 10.19
13.49 ± 1.29
11.16 ± 4.06
21.78 ± 6.56
6.03 ± 1.08

75.72 ± 7.82
96.42 ± 14.97
28.83 ± 3.66
18.65 ± 1.56

17.17 ± 3.73
117.82 ± 102.28
51.05 ± 15.99

ทารท์าลิก

285.95 ± 47.24
19.58 ± 7.65
47.30 ± 8.68

1,672.11 ± 51.71
226.83 ± 33.89
340.47 ± 41.48

1,610.06 ± 101.33
727.54 ± 0.64
37.08 ± 4.99

ND
137.46 ± 0.41
113.78 ± 6.20

มาลิก

20.75 ± 6.34
1,028.09 ± 14.13

ND
46.66 ± 17.37

119.64 ± 1.99
2,478.76 ± 15.30

23.87 ± 2.29
41.31 ± 2.52

1,463.17 ± 77.20

102.30 ± 5.21
51.48 ± 8.79

ซิตริก

52.79 ± 4.11
10.30 ± 1.62

32.08 ± 1.76
12.14 ± 0.45
26.34 ± 2.70
8.68 ± 2.71

109.44 ± 8.03
ND

15.82 ± 12.71

ND

18.54 ± 3.27
16.47 ± 2.98

ซคัซินิก

352.31 ± 61.78
218.83 ± 34.35

237.85 ± 37.12
227.69 ± 13.91
141.76 ± 23.74
21.86 ± 7.37

151.99 ± 9.53
20.50 ± 0.84

26.85 ± 7.45

890.23 ± 87.19

5.23 ± 0.16
2.51 ± 0.38

ฟีนอลิกรวม

 (มิลลิกรมัแกลลิกต่อกรมั)

52.31 ± 8.02
7.36 ± 0.25

22.92 ± 1.39
8.19 ± 0.72

16.77 ± 3.84
2.11 ± 0.15
4.32 ± 0.25
4.29 ± 0.33

45.06 ± 2.47

9.92 ± 0.46

22.95 ± 3.52
10.37 ± 2.35

ฤทธิ� ต้าน

อนุมูลอิสระ (%)

94.22 ± 0.06
38.76 ± 2.55

88.87 ± 0.57
11.90 ± 0.55
10.26 ± 3.13
6.40 ± 2.43

11.80 ± 1.67
19.71 ± 7.31

92.75 ± 0.20

63.43 ± 5.95

ปริมาณกรดอินทรีย ์(มิลลิกรมัต่อ 100 กรมันํ�าหนักสด)

     ปจจบัุนผูบรโิภคหนัมาใสใจสขุภาพและบรโิภคพชืผกัมากขึน้ ผกัพืน้บานมฤีทธ์ิเปน

ยาสมนุไพร โดยรสชาติแสดงถงึสรรพคุณทีแ่ตกตางกนั การทดลองนีเ้ลือกพืชรสเปรี้ยว 

ซึ่งมีประโยชน คือชวยขับเสมหะ และชวยระบาย (ศรีศักด์ิ, 2548) การศึกษา

กรดอินทรียในพืชสวนมากทําในผลไมรสเปรี้ยว สวนในใบออนยังมีการศึกษานอย 

วตัถุประสงค: เพือ่เปรยีบเทยีบคา pH รปูแบบของกรดอนิทรยี ปริมาณสารประกอบ

ฟนอลกิรวม และความสามารถในการเปนสารตานอนุมูลอิสระในใบออนผักพื้นบาน

รสเปรี้ยว 12 ชนิด 

     พชืท่ีมี pH ตํา่กวา 3 ไดแก ต้ิวขาว ชะมวง มะดนั 

มะกอกฝรัง่ มะกอกปา สมปอย มะขาม และกระเจ๊ียบแดง 

เปนพชืทีน่ยิมใชใบออนใสแกงเพือ่ใหมรีสเปรีย้ว สวนพชืที ่

pH มากกวา 3 ไดแก มะตูมซาอ ุมะตมู มะกรดู และมะยม 

(ตาราง 1) มกัใชกนิดิบ ใหรสเปรีย้วทีแ่ปลกออกไปคือ

เปรี้ยวไมมากเทากับพืชในกลุมแรกแตมีกลิ่นและรสซา 

สวนมะยมจะมีรสฝาดผสม
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ซคัซินิกเป็นหลกั

ภาพที ่1 สัดสวนของปรมิาณวติามนิซ ีและกรดอนิทรยีชนดิตางๆ (ก), ปรมิาณฟนอลกิรวม และความสามารถในการตานอนมุลูอสิระ (ข)

ก ข

      กรดอนิทรียทีเ่ปนองคประกอบหลกัในพืชแตละชนดิแตกตางกนั (ตาราง 1 & ภาพ 1ก) มะตมูซาอุ และติว้ขาว มีปริมาณฟนอลกิรวมสงูทีส่ดุ รองลงมาคอื มะตมู และสมปอย 

(ตาราง 1 & ภาพ 1ข) ทัง้กรดอนิทรียและสารประกอบฟนอลกิมีความสามารถในการตานอนมุลูอสิระ โดยเฉพาะสารประกอบฟนอลกิ ทาํใหเลอืดมคีวามสามารถในการตานอนุมลูอสิระ

เพิม่ข้ึน (Pandey and Rizvi, 2009) ซึง่สอดคลองกับการวเิคราะหฤทธ์ิตานอนมุลูอสิระโดยวธิ ีDPPH (ตาราง 1 & ภาพ 1ข)

ชะมวง
Garcinia cowa

การศึกษาคา pH ปริมาณสารประกอบฟนอลิกรวม 

และฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระ

การวิเคราะหปริมาณวิตามินซี 

และกรดอินทรีย

เทคนิค HPLC (Waters) คอลัมน C18 

UV 245 และ 210 nm ตามลําดับบดใบพืชสด 0.2 g 

ในนํ้ากลั่น 10 ml

วัดคา pH

- ฟนอลิกรวมโดยวิธี Folin-Ciocalteu

- ฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระโดยวิธี DPPH

(รวนิิภา และศริจินัทร, 2557)

เซนตริฟวที่ 11,000 rpm,
4 C นาน 15 min

     ติว้ขาว มีปรมิาณวติามินซี และสารประกอบฟนอลกิรวมคอนขางสงู รองลงมาคอื มะตูมซาอ ุมะตมู และสมปอย ชีใ้หเหน็ประโยชนในแงสขุภาพ ความสามารถในการตานอนมูุลอสิระ 

เพือ่ใหผูบรโิภคหนัมาสนใจพชืผกัพืน้บานมากยิง่ขึน้ และยงัเปนขอมลูพ้ืนฐานเพือ่ใชเปนแนวทางในการตอยอดการศกึษาเชงิลึกเพ่ือพัฒนาเปนอาหารเพ่ือสขุภาพและยารักษาโรคตอไป
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   ขอขอบคุณหนวยวเิคราะหวจิยัพฤกษเคมทีีส่นับสนุนเครือ่งมอื

และสารเคมใีนการทดลอง

กติตกิรรมประกาศ

ตัวอยางผกัพ้ืนบาน

หนว่ยวิเคราะหวิ์จยัพฤกษเคมี


