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การทดสอบฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระของผักพื้นบาน จํานวน 6 ชนิด ไดแก ผักกูด, ผักติ้ว, 
ผักปลังขาว, ยานาง, ผักเหมียง และผักหวานบาน สกัดสารสําคัญจากผักแตละชนิดโดยการหมัก
ดวย methanol นาน 3 วัน แลวนําไประเหยแหงดวยความรอนที่ 60 องศาเซลเซียส นําสารสกัดที่
ไดมาแยกเปน 2 สวน คือ สวนที่ละลายในน้ํา และสวนที่ไมละลายในน้ําซึ่งนํามาละลายกลับดวย 
methanol ทดสอบฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระของสารสกัดจากผักทั้ง 6 ชนิดดวยวิธี DPPH assay โดย
ผสมตัวอยางที่ทดสอบกับสารละลาย 2,2–diphenyl–1–picrylhydrazyl (DPPH) แลววัดการ
เปลี่ยนแปลงคาการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 515 nm เปรียบเทียบกับ control, วิตามินซี และ 
วิตามินอี (Trolox) ซึ่งเปนสารมาตรฐาน   ผลการศึกษาพบวา สารสกัดจากผักติ้วแสดงฤทธิ์ตาน
อนุมูลอิสระมากที่สุด โดยสารสกัดสวนที่ละลายในน้ําและสวนที่ไมละลายในน้ําใหคา IC50 เทากับ 
205.96 µg/ml และ 101.79 µg/ml ตามลําดับ รองลงมาคือ สารสกัดจากยานาง ใหคา IC50 
499.24 µg/ml (สวนที่ละลายในน้ํา) และ 772.63 µg/ml (สวนที่ไมละลายในน้ํา) สําหรับวิตามินซี
และวิตามินอี ใหคา IC50 9.34 µg/ml และ 15.91 µg/ml ตามลําดับ สวนสารสกัดจากผักอีก 4 
ชนิดมีคา IC50 มากกวา 1,000 µg/ml  การตรวจสอบทางเคมีเบื้องตนพบวาสารสกัดผักติ้วมี 
hydrolysable tannin สวนสารสกัดยานางมี phenolic compounds และไดจัดทํา TLC 
fingerprints เพื่อเปรียบเทียบสําหรับการศึกษาครั้งตอไป  
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Abstract 
Free radical scavenger of Thai vegetables 
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Peungvicha* 
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**Department of Pharmaceutical Botany, Faculty of Pharmacy, Mahidol University 
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Keyword: free radical scavenger, Diplazium esculentum (Retz.) Swartz, Cratoxylum formosum (Jack) 
Dyer ssp.pruniflorum (Kurz.) Gogelin, Basella alba L., Tiliacora triandra Diels., Gnetum gnemon L. , 
Sauropus androgynus Merr.  
 

The radical scavenging activity of Thai vegetables were determined by DPPH 
assay. Six kinds of vegetables including Diplazium esculentum (Retz.) Swartz, 
Cratoxylum formosum (Jack) Dyer ssp.Pruniflorum (Kurz.)Gogelin, Basella alba L., 
Tiliacora triandra Diels., Gnetum gnemon L. and Sauropus androgynus Merr. were 
selected. These vegetables were extracted by maceration in methanol for 3 days and 
then filtered. The filtrates were evaporated on water bath at 60 degree Celsius until dry. 
The dry extracts were dissolved in water, the soluble part (water soluble fraction) was 
separated, and the residue was redissolved in methanol (methanol fraction).Various 
concentrations of the extracts were mixed with 2, 2–diphenyl–1– picrylhydrazyl (DPPH), 
absorbance at 515 nm were measured by Novaspec II. Vitamin C and Trolox were used 
as reference standard. The results showed that Cratoxylum formosum (Jack) Dyer 
ssp.Pruniflorum (Kurz.) Gogelin extract possess the most potent properties, IC50 of water 
soluble fraction and water insoluble fraction were 205.96 µg/ml and 101.79 µg/ml, 
respectively. While IC50 of Tiliacora triandra Diels. water soluble fraction and water 
insoluble fraction were 499.79 µg/ml and 772.63 µg/ml, respectively. IC50 of vitamin C 
were 9.34 µg/ml whereas IC50 of Trolox 15.91 µg/ml. The chemical identification and TLC 
fingerprints of Cratoxylum formosum (Jack) Dyer ssp.Pruniflorum (Kurz.) Gogelin and 
Tiliacora triandra Diels. extracts were also performed. 
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กิตติกรรมประกาศ 
 
 โครงการพิเศษนี้สําเร็จลุลวงตามความมุงหมายไดดวยความชวยเหลือจาก รศ.ยุวดี วงษ
กระจาง ภาควิชาสรีรวิทยา รศ.รุงระวี เต็มศิริฤกษกุล ภาควิชาเภสัชพฤกษศาสตร  รศ.สมใจ นคร
ชัย ภาควิชาเภสัชวิทยา รศ.เพ็ญโฉม พึ่งวิชา ภาควิชาสรีรวิทยา คณะเภสัชศาสตร 
มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งไดใหคําปรึกษา คําแนะนําในการคนควาขอมูล การทําการทดลอง และ
รวบรวมขอมูลตลอดจนการเรียบเรียงขอมูลในการทํารายงาน ผูวิจัยจึงขอกราบขอบพระคุณ
อาจารยเปนอยางสูง 

นอกจากนี้ทางผูวิจัยยังไดรับความชวยเหลือจาก คุณรัตนา นาคสงา เจาหนาที่ภาควิชา
สรีรวิทยา  คุณอุบลวรรณ บุญเปลง เจาหนาที่ภาควิชาเภสัชพฤกษศาสตร คุณดุษณี ธนฐิติพงศ 
เจาหนาที่ภาควิชาเภสัชวินิจฉัย และนักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอก ภาควิชาเภสัช
พฤกษศาสตร คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ที่กรุณาใหคําแนะนําในการใชเครื่องมือและ
อํานวยความสะดวกตางๆ ในระหวางการทําการทดลอง ทําใหการวิจัยสําเร็จลุลวงไปไดดวยดี 
ผูวิจัยจึงขอขอบพระคุณทุกทานมา ณ ที่นี้ดวย 
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บทนํา 
 
 อนุมูลอิสระ เปนสารไมเสถยีร มีชวงครึ่งชีวิตสั้น โดยทั่วไปอนมุูลอิสระจะทาํปฏิกิริยากับ
สารอื่น ใน 2 รูปแบบ คือ โดยการดึงเอาอะตอมไฮโดรเจนมาจากสารโมเลกุลอ่ืนที่อยูขางเคียง และ
โดยการเพิ่มโมเลกุลของออกซิเจนเขาไป เพื่อใหเกิดเปนอนุมูลเปอรออกซิล (Peroxyl radical) 
เนื่องจากอนุมลูมีอิเลคตรอนที่ไมไดจับคูอยูในโมเลกุล จึงมีความไวสูงในการเขาทําปฏิกิริยากับ
สารชีวโมเลกลุในรางกาย ทําลายสมดลุของระบบตางๆในรางกาย โดยการทําลายองคประกอบ
หลักของเซลล สามารถแตกพนัธะเปปไทดของโปรตีน ทําใหโปรตีนไมสามารถทาํงานไดตามปกติ 
นอกจากนี้ในปจจุบันเปนทีย่อมรับทั่วไปในวงการแพทยวา โรคหลายชนิด เชน โรคในระบบหวัใจ
และหลอดเลือด หรือโรคมะเร็ง เปนตน มีความสมัพนัธกับการเกิดอนุมูลอิสระในรางกาย ดังนัน้ 
การทาํลายหรอืควบคุมปริมาณอนุมูลอิสระดังกลาว อาจชวยในการปองกันการเกิดโรคตางๆได
 สารที่นาํมาใชตอตานหรือยบัยั้งการเกิดอนุมูลอิสระ เรียกวา สารตานอนุมูลอิสระ เปนสาร
ที่ทาํหนาที่ตอตานหรือยับยัง้การเกิดปฏิกริิยาออกซิเดชัน่ จงึชวยยับยั้งอนุมูลอิสระไมใหทาํลาย
องคประกอบของเซลล โดยสารตานอนุมลูอิสระที่รางกายตองการและใชเปนประจาํ ไดแก วิตามนิ
ซี วิตามินอ ี(1) 
 จากการศึกษาทางระบาดวิทยาจํานวนมาก ยนืยนัถงึการลดอัตราเสี่ยง และเพิ่มอัตราการ
ปองกนัการเกดิโรคมะเร็ง โรคเกี่ยวกับหลอดเลือดและหัวใจ รวมถงึโรคอื่นๆที่มีความสัมพนัธกบั
อนุมูลอิสระ จากการบริโภคผัก และผลไม ซึ่งจัดเปนสารตานอนุมูลอิสระที่ไดรับจากภายนอก โดย
ผลดังกลาวมาจาก ความเกีย่วของกับฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระของสารประเภทวิตามินซี เบตาแคโรทนี 
แคโรทีนอยด รวมถึงสารกลุมโพลฟีนอลิก โดยวิธทีี่จะไดรับสารตานอนมุูลอิสระ คือ การ
รับประทานเขาไปเปนอาหารประจําวนั (2) 
 แตพบวา การปลูกผักแบบเกษตรอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอยางยิง่กับผักที่ไมใชผัก
พื้นบาน มกัมีโรคและแมลงรบกวน เกษตรกรจึงแกปญหาโดยการใชยาฆาแมลง สงผลใหเกดิ
อันตรายตอสุขภาพผูบริโภคได การรณรงคใหบริโภคผักพืน้บาน ซึ่งมีงานวจิัยหลายชิ้นที่สรุปวา ผัก
พื้นบานเปนผกัที่มีความแขง็แรงทนทานตอโรคและแมลง เหมาะสมกับภูมิอากาศและภูมิประเทศ
ของประเทศไทย ทําใหไมมคีวามจาํเปนในการใชสารเคมีเพื่อดูแลพืช จึงชวยใหผูบริโภคลดโอกาส
ที่จะสัมผัสกับสารเคมีลงได นอกจากนีย้ังพบวา ผักพืน้บานมีคุณคาทางโภชนาการสูง มีสรรพคณุ
ทางยาสมุนไพรอยูมาก หากบริโภคเปนประจําอาจสามารถปองกนั บํารุง และรักษาความเจ็บปวย
ได ประกอบกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมในปจจบัุนที่ผูบริโภคตองการความปลอดภัยจากการ
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บริโภคและความมัน่คงทางสุขภาพ ไมตองการใหตนเจ็บปวย และกระแสสังคมที่ยอนกลับมา
สนใจยาสมุนไพรเพิ่มมากขึน้ (3) 
 ดวยเหตุผลดังกลาว จึงเล็งเห็นความสาํคญัที่ตองมีการศึกษาฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระของผัก
พื้นบาน เพื่อประโยชนในการสนับสนุนและสงเสริมใหผักพืน้บานไดเปนที่รูจกั รวมถึงเพื่อการวจิัย
ในขั้นสูงตอไป 
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ทบทวนวรรณกรรม 
 
อนุมูลอิสระ (Free Radical) 

อนุมูลอิสระ คือ อะตอม โมเลกุล หรือสารประกอบทีม่ีอิเลคตรอนเดี่ยวอยูในออรบิทัลวง
นอกสุดทีม่ีระดับพลังงานสงู คําจาํกดัความนีห้มายรวมถงึอะตอมของไฮโดรเจนและอิออนของ
โลหะทรานซิชนัสวนใหญ นอกจากนี้ยงัรวมถงึโมเลกุลของออกซิเจนซึง่นับวาเปนอนมุูลเพราะมี 
อิเลคตรอนจํานวน 2 อิเลคตรอน แตละอิเลคตรอนจะแยกกนัอยูเปนอิเลคตรอนเดี่ยวในแตละออร
บิทัล อนุมูลอิสระมีทั้งที่อยูในสภาวะเปนกลางทางไฟฟา และอนุมูลในสภาวะที่มีประจุไฟฟา โดยมี
ทั้งประจุบวกและประจุลบ สัญลักษณทางเคมีของอนุมูล หรืออนมุูลอิสระ คืออิเลคตรอนเดี่ยวของ
อนุมูลซึ่งจะแสดงดวยจุดในตําแหนงขางบนของสัญลักษณทางเคมี เชน อนุมูล A• อนุมูล A–– • และ
อนุมูล A+•  โดยเฉพาะอนมุูลที่มนี้ําหนกัโมเลกุลตํ่า จะไวตอการเกดิปฏิกิริยามากกวาทีม่ีน้าํหนัก
โมเลกุลสูง เนื่องจากอิเลคตรอนเดี่ยวจะไมเสถียรและพยายามจับคูกับอิเลคตรอนเดี่ยวอื่น ดังนัน้
อนุมูลอิสระจึงมีคุณสมบัติเฉพาะ คือ มีความไวสงูในการเกิดปฏิกิริยากับโมเลกุลอ่ืนๆ อยางไรก็
ตามยังคงมีอนุมูลอิสระบางชนิดที่มีความเสถียร ไมไวในการเกิดปฏิกริิยา สามารถคงอยูในสภาพ
อนุมูลไดนาน อนุมูลอิสระที่มีความเสถยีรมีจํานวนนอยชนิดมาก ตัวอยาง อนุมูลอิสระที่มี
ความสาํคัญในทางชวีภาพ ไดแก อนุมูลซปุเปอรออกไซดแอนอิออน (O2

–– •) อนุมูลไฮดรอกซี(•OH) 
อนุมูลอัลคอกซี(RO•)  และอนุมูลเปอรไฮดรอกซี (HO2

•) อนุมูลอิสระเหลานี้จัดเปนอนมุูลที่ไวใน
การเกิดปฏิกิริยาสูงมาก (4) 

 
อนุมูลอิสระกับการเกิดโรค 

  เนื่องจากอนูมลูอิสระมีอิเลคตรอนที่ไมไดจับคูอยูในโมเลกุล จงึมีความไวสูงใน
การเขาทําปฏกิิริยากับสารชวีโมเลกุลในรางกาย ทาํลายสมดุลของระบบตางๆในรางกาย โดยการ
ทําลายองคประกอบหลกัของเซลล เชน ทาํลายหนาที่ของเซลลเมมเบรนอันนําไปสูการตายของ
เซลล ทําลายดีเอ็นเอโดยไปจับกับหมูฟอสเฟตและน้าํตาลดีออกซีไรโบส อนุมูลอิสระยังสามารถ
แตกพันธะเปปไทดของโปรตีน ทําใหโปรตีนไมสามารถทํางานไดตามปกติ ซึง่สิ่งเหลานี้เปนสาเหตุ
ของการเกิดการกลายพนัธุและการเกิดมะเร็ง นอกจากนีย้ังกอใหเกิดสภาวะทางพยาธิสภาพในโรค
สําคัญบางโรค ไดแก โรคหัวใจ ไขมันอดุตันในเสนเลอืด ไขขออักเสบ ตอกระจก เปนตน อนุมูล
อิสระมีที่มาทัง้แหลงภายนอกรางกาย ไดแก มลพิษในอากาศ โอโซน ไนตรัสออกไซด ไนโตรเจนได
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ออกไซด ฝุน ควันบหุร่ี อาหารที่มีกรดไขมนัอิ่มตัวหรือธาตุเหล็กมากกวาปกติ แสงแดด ความรอน 
รังสีแกมมา ยาบางชนิด เปนตน และแหลงภายในรางกาย ไดแก ออกซิเจน เปนตน (5) 
 

ปฏิกิรยิาการเกิดอนุมูลอิสระ 
  ปฏิกิริยาการเกิดอนุมูลอิสระจัดเปนปฏิกิริยาลูกโซ (Free radical chain 
reaction) ซึ่งมีกลไกในการเกิดปฏิกิริยา 3 ข้ันตอน คือ  

1. Initiation step 
ปฏิกิริยากิริยาการเกิดอนมุูลอิสระในเซลล    มักเกิดขึน้จากปฏิกิริยา 

การสลายพนัธะดวยน้ํา (Hydrolysis) แสง (Photolysis) รังสี (Radiolysis) หรือปฏิกิริยารีดอกซ 
(Redox reaction) นอกจากนีย้ังมีเอนไซมอ่ืนๆ อีกหลายชนิดทีท่ําใหเกิดอนมุูลอิสระข้ึนในเซลล 
รวมถึงโมเลกลุที่มีความไวสงูในการทาํปฏิกิริยา เชน nitric oxide (NO) และ singlet oxygen 
(1O2) ซึ่งหมายถงึออกซิเจนในสถานะทีถู่กกระตุน (Excited state) ส่ิงเหลานี้ลวนทาํใหเกดิ 
ข้ันตอนอินนิทเิอชันของปฏิกริิยาการเกิดอนุมูลอิสระ ดังเชนสมการที ่1 

RH                                    R•         สมการ 1 
2. Propagation step 

อนุมูลอิสระทีเ่กิดขึ้นในขั้นตอนอินนิทิเอชนัจะดําเนนิปฏิกิริยาตอไปใน 
ข้ันตอนพรอพาเกชนั โดยเกดิปฏิกิริยาขึ้น 2 ทาง คือ โดยการดึงเอาอะตอมไฮโดรเจนจากโมเลกลุ
ขางเคียง หรือโดยการทําปฏิกิริยากับโมเลกุลออกซิเจนที่อยูในสถานะ ground state ทําใหได
อนุมูลอิสระตัวใหม ดังสมการที่ 2 – 4  

RH + R 1•                                        R•   +   R1H        สมการ 2 
R•   + 3O2                                        ROO•        สมการ 3 
ROO•  + RH                                    ROOH   +   R•            สมการ 4 
3. Termination step 

ข้ันตอนนี้เปนขั้นตอนที่อนุมลูอิสระที่เกิดขึน้ 2 อนุมูลมารวมกันไดเปน 
สารที่มีความเสถียร จงึเปนการหยุดปฏิกิริยาลูกโซของการเกิดอนมุูลอิสระ ดังสมการที่ 5 และ 6 

ROO•  + ROO•                                ROOR   +   O2            สมการ 5 
ROO•  + R•                                      ROOR                        สมการ 6 

(1,4) 
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การปองกันอันตรายและความเสียหายที่เกิดจากอนมุูลอิสระ 
  โดยธรรมชาตแิลวจะมีอนมุลูอิสระเกิดขึ้นในเซลลและรางกายหลายชนิด มทีั้งที่
เปนประโยชนและใหโทษอันประกอบดวย อนุมลูอิสระที่หลุดรอดออกมาจากการเผาผลาญ
ออกซิเจนเปนพลังงาน อนุมลูอิสระที่ทาํหนาที่เปนตัวสงสัญญาณตอเซลล และอนมุลูอิสระที่มีฤทธิ์
ตอการทํางานของเซลลหรืออวัยวะ ในกรณีหลังจะมปีระโยชนแตออกฤทธิ์ในปริมาณที่ตํ่ามากไม
เกิดอันตรายตอเซลล เซลลและรางกายจะเปนอนัตรายและเสียหาย หากมีอนมุูลอิสระในปริมาณ
มากเกินสมดลุ ดังนัน้เซลลและรางกายจึงมกีลไกเพือ่ควบคุมปริมาณอนุมูลอิสระไมใหสูงจนเกิด
อันตราย กลไกสําคัญทีท่ําหนาที่ควบคุมปริมาณอนุมูลอิสระมีกลไกหลกัอยูสามกลไก ทําหนาที่ลด
ผลกระทบที่เปนอันตรายของอนุมูลตอเซลล ในสภาวะปกติกลไกเหลานี้ถือวาเพียงพอ ตอการ
รักษาปริมาณอนุมูลอิสระใหอยูในสมดุลได กลาวคือสามารถควบคุมไดแมวาจะมีอนุมูลอิสระ
เกิดขึ้น อยางไรก็ตามหากเกิดภาวะผิดปกติที่ทาํใหกลไกการปองกันเหลานี้บกพรองไมสามารถที่
จะควบคุมภาวะสมดุลได จะนําไปสูการเกิดภาวะที่อนมุูลและสารออกซิแดนทมมีากเกนิสมดุล 
(Oxidative stress) และเกิดโรคตางๆขึ้นในรางกายได (5) 

 
สารตานอนุมูลอิสระ 

สารตานอนุมลูอิสระ คือสารที่มหีนาที่ตอตานหรือยบัยั้งการเกิดปฏกิิริยาออกซิเดชัน ใน
ที่นี้รวมถงึสารที่สามารถยับยั้งและควบคมุอนุมูลอิสระไมใหไปกระตุนการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชนั 
จึงชวยยับยัง้อนุมูลอิสระไมใหทาํลายองคประกอบของเซลล สารตานอนุมูลอิสระมีทัง้ที่เปนสาร
จากธรรมชาติ เชน Amino acid, Ascorbic acid, Carotenoids, Flavonoids, Tannins, 
Tocopherols เปนตน  โดยทัว่ไปสารตานอนุมูลอิสระ แบงเปน 5 ประเภทใหญๆ ดังนี้  

1. Primary antioxidant 
  สารในกลุมนี้สวนใหญไดแก สารประกอบฟนอลิค(Phenolic compounds) ทํา
หนาทีห่ยุดปฏกิิริยาลูกโซของการเกิดอนุมลูอิสระในปฏิกิริยาออกซิเดชันของไขมัน นอกจากนีย้ัง
รวมถึงสารโทโคฟรอลธรรมชาติและสังเคราะห (Natural and synthetic tocopherol) alkyl 
gallate BHA BHT TBHQ และอื่นๆ ซึง่สารในกลุมดังกลาว ทาํหนาที่เปนตัวใหอิเลคตรอน 
 2. Oxygen scavenger 
  สารในกลุมนี้ไดแก กรดแอสคอรบิค หรือวิตามินซี เปนตน สารในกลุมนี้จะเขาทาํ
ปฏิกิริยากับออกซิเจน จึงเปนการชวยกําจดัออกซิเจนในระบบปดได  
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3. Secondary antioxidant 
  สารในกลุมนี้ไดแก dilauryl thiopropionate และ thiopropionic acid ทําหนาที่
สลายโมเลกุลของ lipid hydroperoxide ใหเปนสารทีม่คีวามเสถียร  
 4. Enzymic antioxidant 
  สารในกลุมนี้ไดแก เอนไซมตางๆ ซึ่งแบงเปน primary antioxidant enzyme และ 
auxiliary antioxidant enzyme สารในกลุมนี้ทาํหนาทีก่ําจัดออกซิเจนหรืออนพุนัธของออกซิเจน 
โดยเฉพาะไฮโดรเจนเปอรออกไซด (H2O2) 
 5. Chelating agent หรือ sequestrant 
  สารในกลุมนี ้ เชน กรดซิตริค กรดอะมิโน เปนตน สารในกลุมนี้ทาํหนาที่ไปจับกับ
ไอออนของโลหะ เชน เหลก็ และทองแดง ซึ่งไอออนเหลานี้เปนไอออนที่สงเสริมและเรงปฏิกิริยา
ออกซิเดชันของไขมัน ทําใหเกิดเปนสารประกอบเชิงซอนที่เสถยีร  (1) 
 
การวิเคราะหหาความสามารถรวมในการตานออกซิเดชัน  
(Total Antioxidant Capacity, TAC)  

การวิเคราะหหาความสามารถรวมในการตานออกซิเดชัน มหีลายวธิ ีไดแก 
1. การวเิคราะหจากการสงผานอะตอมไฮโดรเจน (Hydrogen atom transfer, HAT) 

เชน 
- วิธี Oxygen radical absorbance capacity assay (ORAC) และ  
- วิธี Total radical – trapping antioxidant parameter (TRAP) 

2. การวิเคราะหจากการสงผานอิเลคตรอนเดี่ยว (Electron transfer, ET หรือ SET) 
เชน 
  - วิธี Diphenyl – 1 – picrylhydrazyl assay (DPPH) 
  - วิธี The ferric reducing ability of plasma assay (FRAP) 
  - วิธี Trolox Equivalent Antioxidant Capacity (TEAC) (6) 
 
  ในการศึกษานีจ้ะใชวิธี DPPH โดยอนุมูล DPPH• เปนอนุมูลไนโตรเจนที่คงตัว มีสี
มวงอยูในรูปอนุมูลอยูแลว โดยไมตองทาํปฏิกิริยาเพื่อใหเกิดอนมุูล การวิเคราะหเปนการวัด
ความสามารถในการรีดิวซ การวัดทาํโดยใชเครื่องสเปคโตรวัดการลดลงของสี เมื่อเติมสารตาน
อนุมูลลงไป โดยวัดการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลืน่ 515 นาโนเมตร (7) ดังรูป 
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DPPH• (สีมวง)          สารตานอนุมูลอิสระ                    DPPH• (สีเหลือง) 

 

รูปที่ 1 สมการการเกิดปฏิกิริยา หลังจากการเติมสารตานอนุมูล (8) 
 

ขอดี ของวธิีนีม้ีขอดี คือ งาย ใชเครื่องมือสามัญที่มทีัว่ไป นิยมใชเปนวิธีเบื้องตน 
ในการทดสอบฤทธิ์ตานอนมุูลของสารตานอนุมูลจากธรรมชาติ ยกเวนสารกลุมแคโรตินอยดทีม่ี
การดูดกลืนแสงในยานเดียวกัน  
  ขอดอย ของวิธีนี้คือ อนุมูล DPPH• มีความคงตัวไมไวตอปฏิกิริยาเหมอืนอนุมูลที่
เกิดในเซลลหรือรางกาย ดังนัน้วิธนีี้จงึไมสามารถแยกแยะจัดอันดับอนุมลูที่มีความไวสงูได 
นอกจากนี ้ โครงสรางทางเคมีของ DPPH• ที่แสดงจะเหน็วาอิเลคตรอนเดี่ยวของอนมุูลอิสระจะถกู
บดบังดวยวงเบนซีน 3 วง และหมูไนโตร ทําใหสารตานอนุมูลที่มฤีทธิ์แรงแตมีขนาดใหญบางสาร
ไมสามารถเขาไปทําปฏิกิริยาขจัดอนุมูลหรือเกิดปฏิกิริยาชากวาความเปนจริง ทั้งๆที่ สารตาน
อนุมูลนัน้มฤีทธิ์ดีในการขจัดอนุมูลเปอรออกซี นอกจากนี้สารรีดิวซสามารถทาํใหสี DPPH• จางลง
ไดอีกดวย (6) 
 
ผักที่นํามาศึกษา 
 

1.ผักกูด 
2.ผักติ้ว 
3.ผักปลังขาว 
4.ยานาง 
5.ผักเหมียง 
6.ผักหวานบาน 
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1.ผักกูด 
                   

                             
                               รูปที่ 2 ผักกูด 
วงศ     :  ATHYRIACEAE 
ชื่อวิทยาศาสตร   :  Diplazium esculentum (Retz.) Swartz 
ชื่อพื้นเมือง : ผักกูดขาว (เชียงใหม) ผักกูด (กลาง) 
ลักษณะทางพฤกษศาสตร : 

ผักกูดเปนผกัจําพวกเฟรน มีเหงาตั้งตรง สูงมากกวา 1 เมตร มีเกล็ดสีน้ําตาลเขม ขอบดํา
ขอบเกล็ดหยกัซี่ฟน ลักษณะของใบเปนใบประกอบแบบขนนกสองชั้น แผนใบมีขนาดตางกนั มัก
ยาวกวา 1 เมตร กานใบยาว 70 เซนติเมตร กลุมใบยอยคูลาง มกัลดขนาด ปลายเรียวแหลม โคน
รูปกึ่งหวัใจหรอืรูปต่ิงหู ขอบหยักเวาลกึเปนแฉกเกือบถึงเสนกลาง ใบยอย แฉกปลายมน ขอบหยกั
ซี่ฟน แผนใบบาง กลุมอับสปอร อยูตามความยาวของเสนใบยอย มักเชื่อมกบักลุมอับสปอรที่อยู
ในแฉกติดกันซึ่งมีเสนใบมาสานกนั 
การขยายพันธุ : สปอรและเหงา 
การใชประโยชน :  
 ทางอาหาร  : ใบออนและชอออน แกงผักกูด แกงกับปลาสด และนํามาลวกหรือสด
รับประทานเปนผักจิ้มรวมกบัน้ําพริกแดง น้ําพริกปลารา หรือนาํมาแกงแครวมกับผักชนิดอื่นๆ 

ทางยา : ใบ แกไขตัวรอน แกพิษอักเสบ บํารุงสายตา บํารุงโลหิต แกโลหิตจาง ปองกนั
เลือดออกตามไรฟน ขับปสสาวะ 
ฤดูที่ใชประโยชน : ฤดูฝน (9) 
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2. ผักต้ิว  

                             
รูปที่ 3 ผักติ้ว 

 
วงศ     :  GUTTIFERAE 
ชื่อวิทยาศาสตร   : Cratoxylum formosum (Jack) Dyer ssp. Pruniflorum(Kurz.) Gogelin  
ชื่อพื้นเมือง : แตว (ไทย) , ต้ิวขน (กลางและนครราชสีมา), ต้ิวขาว (กรุงเทพฯ) , ต้ิวสม
(นครราชสีมา), เตา (เลย), ข้ีต้ิว ต้ิวเหลือง (ไทย), ผักติ้ว( อุบลราชธานี มหาสารคาม-อีสาน), ต้ิว
แดง ต้ิวยาง  ต้ิวเลือด (เหนอื), แตวหนิ(ลําปาง), กยุฉองเซา (กระเหรี่ยง ลําปาง), กวยโซง (กระเหรี่
ยง-กาญจนบรีุ), ตาว(สตูล), มโูตะ(มาเลเซีย-นราธวิาส),เน็คเครแย(ละวา-เชียงใหม), ราเงง(เขมร-
สุรินทร) 
              ผักติว้หรือผักแตว เปนไมปาทีข้ึ่นประปราย ในปาเบญจพรรณแลง ในภาคเหนือ ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือและทางตอนเหนือของภาคใต ในทีสู่งจากระดับน้าํทะเลตั้งแต 200 – 1,000 
เมตร  
ลักษณะทางพฤกษศาสตร : 
 ผักติ้วเปนไมยนืตนขนาดเลก็ถึงขนาดกลางสูง 8 – 15 เมตร เรือนยอดเปนพุมกลม กิ่งออน
มีขนนุมทัว่ไป เปลือกสนี้ําตาลไหม แตกเปนสะเก็ด เปลือกในสีน้าํตาลแกมเหลือง และมีน้าํยางสี
เหลืองปนแดงซึมออกมา ใบมนแกมรูปไขกลับ และรูปขอบขนาน กวาง 2 – 4 เซนตเิมตร ยาว 3 – 
13 เซนติเมตร ออกเปนคูๆตรงขามกนั โคนสอบเรียวสวนที่คอนไปทางปลายใบโตออก ปลายสดุ
สอบเขา เนื้อบางหลังใบมีขนสากทองใบมีขนนุมหนาแนน ดอกสีชมพูออนถึงสีแดง กลิ่นหอมออนๆ 
ออกเปนดอก ผลรูปรางรีขนาดกวาง 1 เซนติเมตร ยาว 2 เซนติเมตร หรือยอมกวาเล็กนอย มีนวล
ขาวติดตามผวิ เมื่อแกจัดแตกออกเปน 3 แฉก เมล็ดสีน้าํตาล  
การขยายพันธุ: เมล็ด ปกชาํ  
การใชประโยชน :  
 ทางอาหาร  : ดอกออน ใบออนและชอดอกออนรับประทานเปนผักได การปรุงอาหาร ชาว
ไทยภาคกลางและชาวอีสานรับประทานตนติ้วเปนผัก โดยที่ชาวไทยภาคกลางรับประทานยอดติ้ว
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ออน เปนผักจิม้กับน้าํพริกและรับประทานดอกติ้วสดกับน้ําพริกปลารา ดอกติ้วมีรสเปร้ียวนิดๆ จิ้ม
กับน้าํพริกปลารามีรสอรอยมาก สวนชาวอีสานรับประทานยอดออน ใบออนและชอดอกเปนผักสด
แกลมลาบ กอย น้าํพรกิ ซุป หมี่กะท ิหรือนาํไปแกง เพื่อใหอาหารออกรสเปรี้ยว สวนดอกนําไปตม 
แกง บางครั้งแกงรวมกนัทั้งยอดออนและดอกออนเปนผักที่อีสานนิยมรับประทานมากอีกชนิดหนึ่ง
และมีจําหนายในทองตลาดของทองถิ่นอสีาน 
 ทางยา : - 
ฤดูที่ใชประโยชน : ยอดออนและใบออนผลิในฤดูฝนและฤดูหนาว (2) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



11 

3. ผักปลังขาว 

                            
           รูปที่ 4 ผักปลังขาว        
วงศ     :  BASELLACEAE               
ชื่อวิทยาศาสตร    : Basella Alba L., Basella rubra L.  
ชื่อพื้นเมือง :  ผักปลงัขาว (ภาคกลาง), ผักปง (เหนือ) 
ลักษณะทางพฤกษศาสตร :     

ลักษณะของลาํตนเปนไมเลือ้ยพันตนไมอ่ืน ลําตนอวบน้ําสีเขียวออน ผิวเรียบเปนมนั มีใบ
เดี่ยวเรียงสลับ รูปหัวใจขอบใบเรียบ แผนใบเปนมันวาว สีเขียวออน ความกวางและความยาว
ประมาณ 5 – 8 เซนติเมตร อวบน้าํ มีดอกชอออกตามซอกใบ ดอกตดิที่กานออกสขีาวหรือสีชมพู
ออน ลักษณะผลทรงกลมสีเขียวขนาด 0.3 – 0.5 เซนติเมตร เมือ่สุกจะมีสีน้ําตาลเขมหรือดํา 
ภายในผลมีเมล็ดทรงกลม มสีีน้ําตาล เปลอืกแข็ง 
การขยายพันธ ุ : เมล็ด หรือ ปกชําเถา 
การใชประโยชน :  
 ทางอาหาร  : ยอดและดอกออนนาํไปตม ลวก หรือนึ่งใหสุก รับประทานเปนผักจิม้น้ําพริก 
แกงสม แกงแค ผัดกับแหนมหรือแกงใสออมหอย 
 ทางยา :  กาน แกพษิฝ แกขัดเบา แกพรรดึก แกทองผกู ลดไข ลดอาการแนนทอง ใบ ขับ
ปสสาวะ แกอาการอักเสบ แกกลาก บรรเทาอาการผื่นคัน น้าํคั้นจากใบเปนเมือกใชทาชองคลอด
ชวยชวยใหหญิงมีครรภคลอดงายขึ้น ดอก ทาแกกลากเกลื้อน ราก แกมือเทาดาง แกรังแค แก
พรรดึก ใชเปนยาถนูวดใหรอน 
ฤดูที่ใชประโยชน : ตลอดป (10) 
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4. ยานาง 

                            
              รูปที ่5 ยานาง 

วงศ : MENISPERMACEAE 
ชื่อวิทยาศาสตร : Tiliacora triandra Diels. 
ชื่อพื้นเมือง : เถาวัลยเขียว เถายานาง ผักจอยนาง จอยนาง (เชียงใหม) เครือยานาง ปูเจาเขา
เขียว ขันยอ แฮนกึม 
ลักษณะทางพฤกษศาสตร :  
 เปนไมเลื้อย กิ่งออนมีขนออนปกคลุม เมื่อแกแลวผิวคอนขางเรียบ รากมีขนาดใหญ ใบ
เดี่ยวออกติดกบัลําตนแบสลบั รูปรางใบคลายรูปไขหรือรูปไขขอบขนาน ปลายในเรยีว ฐานใบมน 
ขนาดใบยาว 5 – 10 เซนติเมตร กวาง 2 – 4 เซนติเมตร กานใบยาว 1 เซนติเมตร ดอกออกตาม
ซอกโคนเปนชอยาว 2 – 5 เซนติเมตร ชอหนึง่ๆมีดอกขนาดเล็กสเีหลอืง 3-5 ดอก   ดอกแยกเพศ
อยูคนละตนไมมีกลีบดอก ผลรูปรางกลมรี ขนาดเล็ก สีเขียว เมื่อแกกลายเปนสีเหลอืงอมแดง และ
กลายเปนสีดํา 
การขยายพันธุ : เมล็ด หัว 
การใชประโยชน : 
 ทางอาหาร : เถาใบออน และใบแก นาํมาตําคั้นเอาน้าํสีเขียวไปทาํแกงหนอไม ใสในแกง
ขนุน แกงอีรอก ออม หอหมก ซุปหนอไม แกงตมเปรอะ แกงยอดหวาย  
 ทางยา : ทั้งตน ปรุงเปนยาแกไขกลับ ใบ เปนยาถอนพษิ ราก เปนยากระทุงเปนพิษไข แก
ไข แกเมาสุรา ถอนพษิสําแดง แกไมผูกถาย 
ฤดูกาลที่ใชประโยชน : ตลอดป(10) 
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5. ผักเหมียง 

                            
                                                               รูปที่ 6 ผักเหมยีง 
วงศ : GNETACEAE 
ชื่อวิทยาศาสตร : Gnetum gnemon L. Var. tenerum Markgr. 
ชื่อพื้นเมือง: เหลียง (ชุมพร ระนอง ประจวบคีรีขันธ-ใต), เหมียง (พงังา ภูเก็ต กระบี ่–ใต), เขลียง 
เรียนแก (นครศรีธรรมราช), เหรียง (สุราษฎรธานี), ผักกะเหรี่ยง (ชุมพร), ผักเมีย่ง (พังงา) 
ลักษณะทางพฤกษศาสตร :  

ผักเหมยีงเปนไมพุมสูงประมาณ 3 – 4 เมตร เปนพืชทีเ่จริญทางใบมากกวาลาํตนรากแกว
ของเหมยีงใหญ แข็งแรงหยัง่ลึกลงในดิน สามารถทนแลงไดดีรากแขนงนอยในรูปรางกลมรี คลาย
หอกใบงอกมาจากปลายยอดของตนและกิ่งเปนคูๆใบยาว 10 – 20 เซนติเมตร กวาง 10 
เซนติเมตร ปลายใบเรียวแหลมและปลายใบมนแหลม ใบสีเขียวเปนมันสดใสเมื่ออยูในรมเงา แต
ถาอยูในที่โลงใบจะสีจางหรอืขาวทัง้ใบ เหมียงจะออกดอกติดผลเมื่ออาย ุ 5 – 6 ป ออกดอกใน
เดือนพฤศจกิายน – ธันวาคม ดอกขนาดเล็ก สีขาว ชอยาว 3 – 4 เซนติเมตร ผลแกจัดชวงเดอืน
มีนาคม-เมษายน ผลกลมยาวคลายไข ผลแกจะมีสีเหลืองเปลือกบาง ผลหนึง่ชอมี 10 – 20 ผล 
การขยายพันธุ : เมล็ด ตอนกิง่ ปกชาํหรือใชตนจากรากแขนง 
การใชประโยชน :  

ผักเหมยีงมีคุณคาทางอาหารสูงทาํใหรางกายแข็งแรง   ใชยอดออนใสเขาปากเคีย้ว 
ไปเร่ือยๆลดความกระหายน้าํได 
          ทางอาหาร : ยอดออน ใบออน ดอกของผกัเหมยีงใชเปนผักไดยอดออนและใบออนจะเก็บ
รับประทานไดตลอดปสวนดอกออกในฤดหูนาว  
ฤดูกาลที่ใชประโยชน : ฤดูฝน(11) 
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6. ผักหวานบาน 

                   
        รูปที่ 7 ผักหวานบาน 

วงศ     :  EUPHORBIACEAE 
ชื่อวิทยาศาสตร   :  Sauropus androgynus Merr. 
ชื่อพื้นเมือง : ผักหวาน ผักหวานบาน (กลาง อีสาน), จาผักหวาน กานตง (เหนอื), มะยมปา 
(ประจวบคีรีขันธ), ผักหวานใตใบ (สตูล-ใต), โกหลุยกะนีเดาะ (เขมร-แมฮองสอน), นานาเซยีม 
(มาเลย-สตูล) 
ลักษณะทางพฤกษศาสตร :  

ผักหวานบานเปนไมพุมขนาดเล็ก สูงประมาณ 0.8 – 2  เมตร กิ่งกานสเีขียวปนเทา 
คอนขางเลก็ ใบเปนใบเดี่ยว กานใบสั้น ออกแบบสลับ ใบรูปรางกลม หรือคอนขางเปนสี่เหลีย่ม
ขนมเปยกปูนก็มี ใบกวาง 2 – 3.2 เซนตเิมตร ยาว 3.2 – 6 เซนติเมตรปลายใบแหลม โคนใบมน 
ขอบใบเรียบ มีลักษณะคลายใบมะยม มีสีนวลขาวๆบนหนาใบ  ดอกเปนดอกเดี่ยวหรือออกเปน
กลุม กลุมละ 2 – 4 ดอก สีมวงแดงหรือสีแดงเขม ออกตามซอกใบ มผีล 3 พูสีขาวนวล และออกสี
ชมพูเล็กนอย รูปคลายลูกมะยมเรียงตัวกนัอยูใตใบ แตมีขนาดเล็กกวา คือมีเสนผานศูนยกลางผล
ประมาณ 1.0 – 1.5 เซนติเมตร เมล็ดเปนรูปสามเหลี่ยมขนาดเล็ก 
การขยายพันธุ :  

ผักหวานบานเปนพืชที่ชอบทีลุ่มตํ่า มีความชื้นพอเหมาะ มักพบในปา ทุงปาผสมผลัดใบ 
ปาแดง และตามบริเวณทุงนา ปลูกงาย ขยายพันธุโดยการเพาะเมลด็ มักพบวาชาวบานภาคกลาง 
และภาคอีสานนาํมาปลูกไวในสวนหรือใกลบาน เพื่อเก็บยอดมารับประทาน 
การใชประโยชน :  
 ทางอาหาร  : ยอดออนใบออน ลูกออน รสเย็น ใชรับประทานเปนผัก โดยยอดออนและใบ
ออนนาํมาตม ลวก นึ่งหรอืผัดน้ํามนัใหสุก นาํมารับประทานแกลมกับน้าํพริกรสจัด หรืออาจนํา
ผักหวานบานมาปรุงเปนอาหาร เชน แกงกับหม ูแกงกบัปลา แกงเลยีง แกงออม มีรสหวาน อรอย
นารับประทาน 
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 ทางยา : ใชรากฝนทาแกคางทูม สรรพคณุระงับความรอน ถอนพิษไขซ้ํา ไขกลับ เนื่องจาก
รับประทานของแสลง 
ฤดูที่ใชประโยชน : ฤดูฝน (9) 
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วิธีดําเนินการวิจัย 
 

วัตถุประสงค 
1.เพื่อศึกษาและเปรียบเทยีบคุณสมบัติการเปนสารตานอนุมูลอิสระของผักพืน้บาน 
2.เพื่อตรวจสอบองคประกอบทางเคมีทางเคมีเบื้องตนและThin Layer Chromatography 

(TLC) 
 
วัสดุและอุปกรณ 

สารเคม ี
1. Methanol 
2. 2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl (DPPH) 
3. Ascorbic acid (vitamin C) 
4. Trolox 
5. n-butanol 
6. Acetic acid 
7. Ferric chloride 
8. Tannic acid 
9. Catechol 

 
เครื่องมือและอุปกรณ 

1. Water bath 
2. TLC developing tank 
3. TLC silica GF254 
4. UV-spectrophotometer 
5. Micropipette ขนาด 100 ไมโครลิตร 
6. Beaker ขนาด 50 มิลลิลิตร 
7. Beaker ขนาด 100 มิลลิลิตร 
8. Beaker ขนาด 250 มิลลิลิตร 
9. Beaker ขนาด 400 มิลลิลิตร 
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10. Beaker ขนาด 600 มิลลิลิตร 
11. Cylinder ขนาด 5 มิลลิลิตร 
12. Volumetric flask ขนาด 25 มิลลิลิตร 
13. Volumetric flask ขนาด 50 มิลลิลิตร 
14. Volumetric flask ขนาด 100 มิลลิลิตร 
15. Pipet ขนาด 1 มิลลิลิตร 
16. Pipet ขนาด 2 มิลลิลิตร 
17. Pipet ขนาด 5 มิลลิลิตร 
18. Pipet ขนาด 10 มิลลิลิตร 
19. Test tube ขนาด 5 มิลลิลิตร 
20. เครื่องปนแยกกาก 
21. มีด, เขียง 
22. ผาขาวบาง 
23. ผักพืน้บานทัง้ 6 ชนิด คือ ผักกูด ผักติ้ว ผักปลงัขาว ยานาง ผักเหมียง 

 ผักหวานบาน 
 

วิธีการวิจัย 
1.การเตรยีมสารสกัดจากผักพื้นบานและสารละลายของสารสกดัแยกที่ละลายใน

น้ําและไมละลายในน้ํา 
        1.1 การเตรียมสารสกัดจากผักพื้นบาน 
                 - นําผักพื้นบานทัง้ 6 ชนิด คือ ผักกูด ผักติ้ว ผักปลัง ยานาง ผักเหมยีง 
ผักหวานบาน ลางใหสะอาดและหั่นเปนชิน้เล็กๆ  

- ชั่งมาประมาณ 200 กรัม ใสในโหลแกว  
- จากนั้นนาํมาสกัดดวยเมทานอล 99.8 % พอทวม ปดดวย paraffin,  

foil และปดฝาใหสนทิ ตามลาํดับ  
- นําไปไวในทีม่ืดเปนเวลา 3 วนั โดยมีการเขยาทกุวนั 
- เมื่อครบกําหนดตามเวลา จึงนาํมากรองดวยผาขาวบาง 
- นํากากมาทาํการสะบัดแยก ลางดวย methanol  
- จากนั้นนาํสารที่สกัดได ไประเหยแหงบนเครื่องอังไอน้ําที่อุณหภูม ิ60  

องศาเซลเซยีล จนแหง จนไดสารสกัดแหง  แลวชัง่น้าํหนกัสารสกัดแหงที่ไดพรอมจดบันทกึ 
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1.2 การเตรียมสารละลายของสารสกัดแยกทีล่ะลายในน้ําและไมละลาย 
ในน้ํา 

             - นาํสารสกัดแหงจากขอ1.1 ไปละลายน้าํแลวนาํมากรองจะไดสารสกัด
แยกที่ละลายในน้าํ สวนสารสกัดที่ติดบนกระดาษกรองนาํมาละลายกลับดวย Methanol จะไดสาร
สกัดแยกที่ไมละลายในน้าํ (5, 7) 

- เตรียมสารสกัดแยกที่ละลายในน้ํา โดยใชน้ําเปนตัวทําละลายในความ 
เขมขนตางๆกนั (50 – 1,000 µg/ml) 

- เตรียมสารสกัดแยกที่ไมละลายในน้าํ โดยใช Methanol เปนตัวทาํ 
ละลายในความเขมขนตางๆกัน (50 – 1,000 µg/ml) 

2. Spectrophotometric assay  
2.1 การเตรียมสารละลายมาตรฐาน 

- เตรียมสารละลายมาตรฐาน Vitamin C โดยใชน้ําเปนตัวทําละลาย 
เตรียม 4 ความเขมขน (5 – 20 µg/ml)  

- เตรียมสารละลายมาตรฐาน Trolox    โดยใช Methanol เปนตัวทาํ 
ละลาย เตรียม 4 ความเขมขน (5 – 25 µg/ml) 

2.2 การเตรียมสารละลาย Methanolic DPPH radical ใหมีความเขมขน  
2.0 mM 

- วิธีเตรียมสารละลาย DPPH 
คํานวณ   : ความเขมขน ของ DPPH ที่ตองการ คือ 2.0 mM 
จากสูตร  
                       M1V2  =      g             (DPPH   มี  M.W. = 394.4) 

         1000        M.W. 
  g  =  M1V2 x M.W. 

                         100 
=  2.0 x 10-3 x 100 x 394.4 

                               1000 
= 0.00789 g    

ชั่ง  DPPH 7.9 mg ใสลงใน volumetric flask ขนาด 100 ml เติม methanol  
analytical grade ประมาณครึ่งหนึง่ ของ volumetric flask เขยาใหเขากัน และปรับปริมาตรจนถงึ
ขีดที่กําหนด (8) 
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2.3 การตรวจวัดคุณสมบติัการเปนสารตานอนุมูลอิสระของสารมาตรฐาน 
และสารสกัดแยกผักพื้นบาน 

- เติมสารละลาย Methanolic DPPH radical จากขอ 2.2 ลงใน test  
tube จํานวน 200 µl   

- เติมตัวทาํละลายน้าํหรือ Methanol จนครบ 3 ml 
- เติมสารละลายมาตรฐาน หรือสารสกัดแยกผักพื้นบานที่ละลายในน้ํา 

หรือไมละลายในน้าํที่เตรียมไวจากขอ 1.2 ในแตละความเขมขน จาํนวน 100 µl   
- เขยาใหเขากนั ต้ังทิง้ไวในทีม่ืด 30 นาท ี
- วัดคาการดูดกลืนแสงดวยเครื่อง UV spectrophotometer ที่ความยาว 

คลื่น 515 nm  
-นําคาที่วัดไดในแตละความเขมขนหาคาเฉลี่ย แลวนํามาคํานวณ  

% inhibition จากสมการ 
% Inhibition     =       1 -       A sample             x 100 

                                                              A control        
เมื่อ  A sample    = absorbance ที่วัดไดของสารสกัดตัวอยางที่ผสมกับ Methanolic DPPH radical 
        A control  = absorbance ที่วัดจาก Methanolic DPPH radical ผสม กับ ตัวทาํละลายที่ใช (8) 

3. Phytochemical screening  
เปนการตรวจสอบองคประกอบทางเคมีเบื้องตนของสารสกัดจากผักพื้นบาน เพื่อ 

ตองการทราบวาผักพืน้บานที่แสดงฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระนัน้ มีองคประกอบทางเคมเีปนกลุมใดโดย
ใชปฏิกิริยาเคมีงายๆ ซึง่จะใหผลเปนสหีรือการเกิดตะกอน ในการวิจัยนี้จะตรวจสอบสารกลุม 
Flavonoids และ Phenolic compounds and Tannins โดยองคประกอบเคมีเหลานี้สามารถ
แสดงฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระได (12) มีการใชสารตรวจสอบดังนี ้
  - การตรวจสอบสารกลุม Flavonoids ใช Shinoda test  
  - การตรวจสอบสารกลุม Phenolic compounds and Tannins ใช 
   - 1% Ferric chloride solution ทดสอบ Phenolic compound 
   - Gelatin solution  ทดสอบ Tannin 
   - Gelatin salt solution  ทดสอบ Tannin 
   - Bromine water  ทดสอบ Condense tannins 
   - Vanillin – HCL test  ทดสอบ Condense tannins 

- Lime water   ทดสอบ Hydrolysable tannins 
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4. Thin Layer Chromatography (TLC) Fingerprints  
เปนการจัดทํา TLC Fingerprints เพื่อใชเปรียบเทียบในการศึกษาครั้งตอไป     

ซึ่งตรวจสอบโดยอาศัยการแยกของสารดวยวิธ ีThin Layer Chromatography  
- โดย Adsorbent ที่ใชเปนชนิด silica gel GF254  
- นําไป development ใน Solvent system ที่เหมาะสม ซึ่งทําในระบบปด โดย 

ระบบที่ใชแยกสารสกัด คือ n – Butanol: Acetic acid: Water ในอัตราสวน 4: 3: 1  
- จากนั้นนาํแผน TLC ออกจากTank ที่ใชเปนระบบปด แลวทําใหแหง  
- พนดวย 1 % Methanolic ferric chloride สารมาตรฐานที่ใชในการเปรียบเทียบ 

คือ Tannic acid, Catechol (13) 
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ผลการวิจัย 
1.การเตรยีมสารสกัดจากผักพื้นบานและสารละลายของสารสกดัแยกที่ละลายในน้าํและ
ไมละลายในน้ํา 
 

จากการนาํผักพื้นบานทัง้ 6 ชนิดมา 200 กรัม หมักดวย methanol 99.8 % และนําไป
ระเหยแหงจะไดน้ําหนกัสารสกัดและ % yield ดังตารางที่ 1  โดยผักติ้วไดน้ําหนักสารสกัด และม ี 
% yield มากที่สุด คือ 23.81 กรัม และ 11.91 % ตามลําดับ ขณะทีผั่กเหมยีงไดน้าํหนักสารสกดั
และมี % yield นอยที่สุด คือ 9.38 กรัม และ 4.69 % ตามลําดับ เมื่อเทียบกับผักทีเ่หลืออีก 4 ชนิด 
ที่ทาํการทดลอง 

 
ตารางที่ 1 ปริมาณสารสกัดและ% yield ของผักพืน้บานแตละชนิด 

ตัวอยางพืช น้ําหนกัผักสด 
(กรัม) 

น้ําหนกัสารสกัด(กรัม) % yield 

ผักกูด 200 10.05 5.03 
ผักติ้ว 200 23.81 11.91 

ผักปลังขาว 200 14.85 7.43 
ยานาง 200 15.40 7.70 
ผักเหมยีง 200 9.38 4.69 

ผักหวานบาน 200 11.47 5.74 
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2. Spectrophotometric assay  
 

เมื่อวัดการดูดกลืนแสงของสารมาตรฐาน Vitamin C และ Trolox ที่ความยาวคลืน่ 515 
nm โดยวัด absorbance 2 คร้ัง ที่ความเขมขนตางๆกัน จากนัน้นาํมาหาคาเฉลี่ย และนําไป
คํานวณ % inhibition ไดคาดังตารางที่ 2 และ 3 ตามลําดับ 
 
ตารางที่ 2 คาการดูดกลืนแสงของสารมาตรฐาน Vitamin C 

Methanol 
Absorbance 

Conc. 
(µg/ml) 

วัดครั้งที่ 1 วัดครั้งที ่2 Average 
%inhibition 

1 0.198 0.200 0.199 16.03 
5 0.166 0.163 0.165 30.59 

10 0.110 0.111 0.111 53.38 
20 0.014 0.013 0.014 94.30 

 
 
ตารางที่ 3 คาการดูดกลืนแสงของสารมาตรฐาน Trolox 

Methanol 
Absorbance 

Conc. 
(µg/ml) 

วัดครั้งที่ 1 วัดครั้งที่ 2 Average  
%Inhibition 

1 0.236 0.245 0.241 7.50 
5 0.218 0.223 0.221 15.19 

10 0.190 0.189 0.190 27.12 
15 0.140 0.123 0.132 49.42 
20 0.090 0.102 0.096 63.08 
25 0.056 0.058 0.057 78.08 
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เมื่อนําขอมูลจากตารางที่ 2 และ 3 ของสารมาตรฐาน Vitamin C และ Trolox  มาจดัทํา
กราฟเสนตรง ระหวาง % inhibition กับความเขมขนตางๆ เพื่อหา IC50 พบวา สารมาตรฐาน 
vitamin C และ Trolox  มี  IC50  เทากับ 9.34 µg/ml, 15.91 µg/ml ตามลําดับ ดังรูปที่ 8 
 
รูปที่ 8 กราฟความสัมพนัธทีเ่ปนเสนตรงของสารมาตรฐาน Vitamin C และ Trolox  
กับ % inhibition 
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ตารางที่ 4 แสดงคา % inhibition ของสารสกัดผักพื้นบาน 6 ชนิดทีน่าํมาทดลอง ทัง้สาร
สกัดแยกที่ละลายในน้ําและสารสกัดแยกที่ไมละลายในน้ําที่ความเขมขน 1,000 µg/ml ความยาว
คลื่น 515 nm จากคาที่แสดงดังตารางจะเหน็วา สารสกัดผักติว้ทัง้สวนที่ละลายในน้ําและไม
ละลายในน้าํม ี % inhibition เทากับ 61.90 % และ 97.00% ตามลาํดับ และสารสกัดยานางทัง้
สวนที่ละลายในน้าํและไมละลายในน้ํามี % inhibition เทากับ 59.84% และ 66.30% ตามลาํดบั 
มีคามากกวา 50 % ซึ่งสามารถนํามาหา IC50 ได สวนสารสกัดผักกูด ผักปลังขาว ผักเหมียง 
ผักหวานบาน ทั้งสวนที่ละลายในน้ําและไมละลายในน้าํมี % inhibition นอยกวา 50 % 
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ตารางที่ 4 คา % Inhibition ของสารสกัดแยกที่ละลายในน้ําและไมละลายในน้าํที่ความเขมขน 
1000 µg/ml วัด absorbance 515 nmที่ 30 นาท ี

%  Inhibition 
สารสกัดผัก 

สารสกัดแยกที่ละลายในน้ํา สารสกัดแยก 
ที่ไมละลายในน้ํา 

ผักกูด 37.56 26.16 

ผักติ้ว 61.90 97.00 

ผักปลังขาว 25.41 11.73 

ยานาง 59.84 66.30 

ผักเหมยีง 23.99 7.04 

ผักหวานบาน 36.78 17.67 
 
จากการวัดคาการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 515 nm เพื่อทดสอบฤทธิ์ตานอนมุูลอิสระ

ของสารสกัดผกัพืน้บานทัง้ 6 ชนิด คือ ผักกูด ผักติ้ว ผักปลงัขาว ยานาง ผักเหมยีง และ
ผักหวานบาน ทัง้สารสกดัแยกที่ละลายในน้าํและไมละลายในน้าํโดยวัดที่ความเขมขนตางๆกนั 
และนํามาหา % inhibition ไดคาดังตารางที่ 5-16 ตามลําดับ 
 
ตารางที่  5   คาการดูดกลนืแสงของสารสกัดผักกูดที่ละลายในน้าํ  

Absorbance Conc. 
(µg/ml) วัดครั้งที่ 1 วัดครั้งที่ 2 Average 

% Inhibition 

50 0.170 0.179 0.175 16.51 
150 0.157 0.155 0.156 25.36 
250 0.147 0.143 0.145 30.62 
500 0.133 0.130 0.132 37.08 
1000 0.132 0.129 0.131 37.56 
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ตารางที่  6   คาการดูดกลนืแสงของสารสกัดผักกูดที่ไมละลายในน้าํ 
Absorbance Conc. 

(µg/ml) วัดครั้งที่ 1 วัดครั้งที่ 2 Average 
% Inhibition 

50 0.232 0.247 0.116 7.17 
150 0.218 0.242 0.109 10.85 
250 0.215 0.229 0.108 13.95 
500 0.206 0.225 0.103 16.47 
1000 0.179 0.202 0.090 26.16 

 
 
 
 
 
ตารางที่  7   คาการดูดกลนืแสงของสารสกัดผักติ้วที่ละลายในน้าํ 

Absorbance Conc. 
(µg/ml) วัดครั้งที่ 1 วัดครั้งที่ 2 Average 

% Inhibition 

50 0.133 0.130 0.132 30.42 
100 0.125 0.123 0.124 34.39 
150 0.105 0.106 0.106 44.18 
200 0.087 0.104 0.096 49.47 
250 0.086 0.083 0.085 55.29 
500 0.084 0.078 0.081 57.14 
1000 0.075 0.069 0.072 61.90 
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ตารางที่  8   คาการดูดกลนืแสงของสารสกัดผักติ้วที่ไมละลายในน้าํ 
Absorbance Conc. 

(µg/ml) วัดครั้งที่ 1 วัดครั้งที่ 2 Average 
% Inhibition 

50 0.115 0.111 0.113 43.78 
100 0.106 0.101 0.104 48.51 
150 0.085 0.079 0.082 59.20 
200 0.081 0.070 0.076 62.44 
250 0.033 0.040 0.037 81.84 
500 0.019 0.013 0.016 92.04 
1000 0.007 0.005 0.006 97.01 

 
ตารางที่  9   คาการดูดกลนืแสงของสารสกัดผักปลังทีล่ะลายในน้าํ 

Absorbance Conc. 
(µg/ml) วัดครั้งที่ 1 วัดครั้งที่ 2 Average 

% Inhibition 

250 0.169 0.168 0.169 6.91 
500 0.161 0.164 0.163 10.22 
750 0.139 0.136 0.138 24.03 

1000 0.136 0.134 0.135 25.41 
 
ตารางที่ 10 คาการดูดกลนืแสงของสารสกัดผักปลังที่ไมละลายในน้าํ 

Absorbance Conc. 
(µg/ml) วัดครั้งที่ 1 วัดครั้งที่ 2 Average 

% Inhibition 

250 0.210 0.208 0.209 7.52 
500 0.208 0.205 0.207 8.63 
750 0.206 0.204 0.205 9.29 

1000 0.201 0.198 0.200 11.73 
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ตารางที่  11 คาการดูดกลนืแสงของสารสกัดยานางทีล่ะลายในน้าํ 
Absorbance Conc. 

(µg/ml) วัดครั้งที่ 1 วัดครั้งที่ 2 Average 
% Inhibition 

250 0.108 0.104 0.106 42.08 
500 0.092 0.088 0.090 50.82 
750 0.081 0.076 0.079 57.10 
1000 0.073 0.074 0.074 59.84 

 
 
 
ตารางที่  12 คาการดูดกลนืแสงของสารสกัดยานางที่ไมละลายในน้าํ 

Absorbance Conc. 
(µg/ml) วัดครั้งที่ 1 วัดครั้งที่ 2 Average 

% Inhibition 

250 0.166 0.165 0.166 27.09 
500 0.149 0.148 0.149 34.58 
750 0.102 0.105 0.104 54.41 
1000 0.078 0.075 0.077 66.30 

 
 
 
ตารางที่  13 คาการดูดกลนืแสงของสารสกัดผักเหมียงที่ละลายในน้ํา 

Absorbance Conc. 
(µg/ml) วัดครั้งที่ 1 วัดครั้งที่ 2 Average 

% Inhibition 

250 0.166 0.174 0.170 1.73 
500 0.154 0.152 0.153 11.56 
750 0.153 0.149 0.151 12.72 
1000 0.132 0.131 0.132 23.99 
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ตารางที่  14 คาการดูดกลนืแสงของสารสกัดผักเหมียงที่ไมละลายในน้ํา 
Absorbance Conc. 

(µg/ml) วัดครั้งที่ 1 วัดครั้งที่ 2 Average 
% Inhibition 

250 0.262 0.264 0.263 2.59 
500 0.260 0.261 0.261 3.52 
750 0.248 0.255 0.252 6.85 
1000 0.250 0.252 0.251 7.04 

 
 
ตารางที่  15 คาการดูดกลนืแสงของสารสกัดผักหวานบานที่ละลายในน้าํ 

Absorbance Conc. 
(µg/ml) วัดครั้งที่ 1 วัดครั้งที่ 2 Average 

% Inhibition 

250 0.143 0.174 0.149 14.37 
500 0.131 0.152 0.128 26.44 
750 0.120 0.149 0.118 32.18 
1000 0.111 0.131 0.110 36.78 

 
 
ตารางที่  16 คาการดูดกลนืแสงของสารสกัดผักหวานบานที่ไมละลายในน้ํา 

Absorbance Conc. 
(µg/ml) วัดครั้งที่ 1 วัดครั้งที่ 1 Average 

%inhibition 

250 0.193 0.192 0.193 10.47 
500 0.181 0.194 0.188 12.79 
750 0.180 0.181 0.181 16.05 
1000 0.177 0.177 0.177 17.67 
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จากสารสกัดผักติ้วและยานางที่ละลายในน้าํและไมละลายในน้าํ ม ี% inhibition มากกวา 
50%  จงึนาํมาจัดทาํกราฟเสนตรงระหวาง % inhibition กับความเขมขนตางๆ สามารถหา IC50 ได
จากกราฟ พบวา สารสกัดผักติ้วแสดงฤทธิ์ตานอนมุูลอิสระมากที่สุด โดยสารสกดัสวนที่ละลายได
ในน้าํและสวนที่ไมละลายในน้ําใหคา IC50 เทากับ 205.96 µg/ml และ 101.79 µg/ml ตามลําดับ 
ดังรูปที่ 9  รองลงมาคือ สารสกัดยานาง ใหคา IC50 499.24 µg/ml (สวนที่ละลายไดในน้ํา) และ 
772.63 µg/ml (สวนที่ไมละลายในน้าํ) ดังรูปที ่ 10  สวนสารสกดัจากผักอีก 4 ชนิดมีคา IC50 

มากกวา 1,000 µg/ml 
 
 
รูปที่ 9 กราฟความสัมพนัธที่เปนเสนตรงของสารสกัดผักติ้วที่ละลายในน้าํและไมละลายในน้าํกบั 
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รูปที่ 10 กราฟความสัมพนัธที่เปนเสนตรงของสารสกดัยานางที่ละลายในน้ําและไมละลายในน้าํ
กับ % inhibition 
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ตารางที่ 17 การหาคา % inhibition ของสารมาตรฐาน vitamin C , Trolox  และสารสกัด
ผักพืน้บานทัง้ 6 ชนิดที่ละลายในน้ําและไมละลายในน้าํ  โดยนํา vitamin C  มาเปรียบเทียบกบั
สารสกัดแยกที่ละลายในน้ํา ขณะที ่ Trolox เปรียบเทยีบกับสารสกดัแยกที่ไมละลายในน้ําและ ม ี 
IC50  เทากับ 9.34 µg/ml, 15.91 µg/ml ตามลําดับ สารสกัดผักติ้วทีล่ะลายในน้าํและไมละลายใน
น้ําม ี  IC50 เทากับ 205.96 µg/ml, 101.79 µg/ml ตามลําดับ สวนสารสกัดยานางทีล่ะลายในน้าํ
และไมละลายในน้าํ ม ี  IC50 เทากับ  499.24 µg/ml, 772.63 µg/ml ตามลําดับ สวนสารสกัดผัก
กูด ผักปลงัขาว ผักเหมยีง ผักหวานบาน ม ีIC50 มากกวา 1,000 µg/ml 

 
ตารางที่ 17 คา % Inhibition ของสารสกดัแยกที่ละลายในน้าํและไมละลายในน้าํทีค่วามเขมขน  
1000 µg/ml วดั absorbance 515 nmที่ 30 นาท ี

สารมาตรฐาน / สารสกัดตัวอยาง ละลายในน้าํ (µg/ml) ไมละลายในน้าํ (µg/ml) 

Vitamin C 9.34 - 
Trolox - 15.91 
ผักติ้ว 205.96 101.79 
ยานาง 499.24 772.63 
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ผักกูด >1000 >1000 
ผักปลังขาว >1000 >1000 
ผักเหมยีง >1000 >1000 

ผักหวานบาน >1000 >1000 
    
3. Phytochemical screening  

จากการหาองคประกอบทางเคมีเบื้องตนของ Flavonoids และ Phenolic compounds 
and Tannins ของสารสกัดผักติ้วและยานาง  พบวา ยานางไมมี  Flavonoids เปนองคประกอบ
เนื่องจากใหผลลบกับ Shinoda test แตมี Phenolic compounds จากการที่ใหผลบวกกับ1% 
ferric chloride solution  สวนสารสกัดผักติ้วไมมี  Flavonoids เปนองคประกอบเชนกนั แตผักติ้ว
มี  tannin เปนองคประกอบทางเคมทีี่ใหผลบวกกับ  Gelatin solution และ Gelatin salt solution 
และเปน  tannin ชนิด  Hydrolysable tannin จากการใหผลบวกกับ  Lime water ดังตารางที่ 18 

 
ตารางที่ 18 ผลการตรวจสอบองคประกอบทางเคมีเบื้องตนของ Phenolic compounds 

Result 
สารทดสอบ 

ผักติ้ว ยานาง 
1.   Shinoda  test - - 
2.   1%Ferric Chloride  solution +  (น้ําเงนิเขียว) + 
3.   Gelatin solution + (ตะกอนขุนขาว) - 
4.   Gelatin salt  solution + (ตะกอนขุนขาว) - 
5.   Bromine water - - 
6.   Vanillin- HCl test - - 

7.    Lime water + 
(ตะกอนเหลือบน้ําเงินเทา) 

- 
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4. Thin Layer Chromatography (TLC) Fingerprints  
 

จากการทาํ Thin Layer Chromatography เปนการตรวจสอบโดยอาศัยการแยกของสาร
โดยระบบที่ใช คือ n- butanol : acetic acid : water ในอัตราสวน  4 : 3 : 1 โดย fingerprints ที่ได 
เปนผลจากการตรวจสอบของสารสกัดผักติว้และยานาง หลังจากพนดวย 1 % methanolic ferric 
chloride  และสารมาตรฐานที่ใชคือ Tannic acid  ,  Catechol   แสดงดังรูปที ่ 11 และ 12 
ตามลําดับ  
รูปที่ 11 Fingerprints ของสารสกัดผักติว้หลงัสเปรยดวย 1 % methanolic ferric chloride  
 

 
                                                                                                   
 
รูปที่ 12 Fingerprints ของสารสกัดยานางหลงัสเปรยดวย 1 % methanolic ferric chloride  
 

    

A = catechol  
B = tannic acid  
C = ผักติ้ว 
 
Rf1B tannic acid = 0.73 
Rf2B tannic acid = 0.57 
 
Rf1C ผักติ้ว = 0.73 
Rf2C ผักติ้ว = 0.63 
 

C B A 

1B 

2B 

1C 
2C

A = catechol  
B = tannic acid  
C = ยานาง 
 
Rf1A catechol = 0.79 
 
Rf1C ยานาง = 0.80 
Rf2C ยานาง = 0.62 

A B C 

1A 1C 

2C 
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สรุปและวิจารณผลการวิจัย 
 
จากการศึกษาสามารถสรุปและวิจารณผลการทดลองไดดังนี ้

1. การทดสอบฤทธิ์ตานอนมุูลอิสระโดยวธิี DPPH ของผักพืน้บานทัง้ 6 ชนิด ไดแก ผักกูด, 
ผักติ้ว, ผักปลังขาว, ยานาง, ผักเหมียง และผักหวานบาน พบวา สารสกัดจากผักติว้แสดงฤทธิ์ตาน
อนุมูลอิสระมากที่สุด โดยสารสกัดสวนทีล่ะลายในน้าํและสวนที่ไมละลายในน้ําใหคา IC50 เทากับ 
205.96 µg/ml และ 101.79 µg/ml ตามลําดับ รองลงมาคือ สารสกัดจากยานาง ใหคา IC50 
499.24 µg/ml (สวนที่ละลายในน้าํ) และ 772.63 µg/ml (สวนที่ไมละลายในน้ํา) สําหรับวิตามนิซี
และวิตามนิอี ใหคา IC50 9.34 µg/ml และ 15.91 µg/ml ตามลําดับ สวนสารสกัดจากผักอกี 4 
ชนิด ไดแก ผักกูด, ผักปลงัขาว, ผักเหมยีง และผักหวานบาน มีคา IC50 มากกวา 1,000 µg/ml  
จากการตรวจสอบองคประกอบทางเคมีเบื้องตนพบวา ผักติ้วม ีHydrolysable tannin สวนยานาง
มี   Phenolic compounds และมีรายงานการวิจยัอื่นๆซึง่สนับสนุนการทดลองรายงานวาสารกลุม 
Phenolic compounds และ Hydrolysable tannin มักแสดงฤทธิต์านอนมุูลอิสระ นอกจากนีม้ี
การศึกษาผักพื้นบานและสมุนไพรไทยทีม่ีฤทธิ์ตานอนมุูลอิสระ   พบสาร Phenolic compounds 
และ / หรือ Hydrolysable tannin ดวย (1,5) 

2. เมื่อเปรียบเทียบความแรงของการแสดงฤทธิ์ตานอนุมลูอิสระสารสกดัแยกสวนที่ละลาย
ในน้าํ กับสารมาตรฐานวิตามินซ ี พบวาสารสกัดผักติว้และยานาง มีความแรงนอยกวาวิตามินซี  
20 เทา และ 50 เทา ตามลําดับ  และการเปรียบเทียบความแรงของการแสดงฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระ
สารสกัดแยกสวนที่ไมละลายในน้าํ กับสารมาตรฐาน Trolox พบวา สารสกัดผักติว้และยานาง มี
ความแรงนอยกวา Trolox 6 เทา และ  50  เทา ตามลาํดบั สวนสารสกดัผักอีก 4 ชนดิ ไดแก ผักกดู
, ผักปลงัขาว, ผักเหมยีง และผักหวานบาน มีคา IC 50 มากกวา 1000 µg/ml 

3. การทาํ Thin Layer Chromatography ระบบที่ใชแยกสารสกัดคือ n – butanol : 
acetic acid : water    ในอัตราสวน  4 : 3 : 1 จาก fingerprints ของสารสกัดผักติว้ จะเห็นวามี 2 
จุด โดยมี 1 จุด ที่ตรงกบั tannic acid จึงอาจสรปุไดวาสารสกดัผักติ้วมี tannic acid เปน
องคประกอบ สวน tannic acid ที่เกิดขึ้น 2 จุด นั้นอาจมาจากการเกิด degradation ของสารทีม่ี
การใชงานมานานแลว สวน fingerprints ของสารสกัดยานาง พบวาม ี2 จุด และม ี1 จุด ที่ตรงกับ 
catechol จึงสรุปวา ยานางมี catechol เปนองคประกอบ 
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ขอเสนอแนะ 

 
1. ควรทําการทดสอบฤทธิต์านอนมุูลอิสระโดยวิธ ี DPPH ของผักพืน้บานแตละชนิดจาก

หลายๆแหลง 
2. ตรวจสอบฤทธิ์ตานอนุมลูอิสระควรใชวิธีอ่ืนรวมดวย เชน FRAP, ORAC, TRAP, Lipid 

peroxidation เปนตน 
 3. ควรทาํการทดสอบฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระโดยวิธ ีDPPH ของผักพืน้บานชนิดอื่นๆเพิ่มข้ึน 
 4. วิธกีารสกัดอาจเปลี่ยนไปใชวิธีอ่ืนได 
 

 
ประโยชนที่ไดรับ 

 
1. เรียนรูเทคนิคและเพิ่มทกัษะในการดําเนินการวจิัย 
2. มีขอมูลสนบัสนุนการเลือกบริโภคผักพืน้บานและสงเสริมใหเปนที่รูจักมากขึ้น 
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ภาคผนวก 

 
การเตรียมสารละลายทดสอบ 
 

1. Bromine water 
Potassium Bromate  3 g 
Potassium Bromide  15 g 
Distilled  Water q.s.  1,000 ml 
เวลาที่จะทดสอบใชสารละลายทีเ่ตรียมไว 5 สวน ผสมกบั Conc. HCl  

1 สวนเตรียมแลวใชทันท ี
 2. 1%Ferric chloride solution 

ละลาย 1 กรัม Ferric chloride ในเมทานอลเติมใหเปน 100 ml กรอง 
ถามีตะกอน 
 3. Gelatin solution 

Gelatin    1 g 
Distilled  Water q.s.  100 ml 

 4. Gelatin salt solution 
Gelatin solution 1%  50 ml 
Sodium chloride solution 50 ml 

 5. Lime water (Calcium Hydroxide solution) 
        Calcium Hydroxide  3 g 
        Potassium iodide  5 g 

              Distilled  Water q.s.  1,000 ml 
 6. Vanillin reagent 

Vanillin    10 g  
              Ethyl Alcohol q.s.  100 ml 
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การตรวจสอบ  Flavonoids 
 

วิธีที ่1 การตรวจสอบ Flavonoids  (Shinoda test) 
1. บดผงยา 3 กรัม ในโกรงกับ petroleum 15 ml บดซ้ําจนไมมีสีออกมาในชั้น 

ของ petroleum ether 
2.   บดกากที่ไดกับ 80 % Ethanol 30 ml กรองเก็บ filtrate ที่ไดไปทดสอบ 

 
ถายสารสกัด 1 ml ลงในหลอดทดลอง 

 
 

ใส Mg ribbon 3-4 อัน 
 
 

เติม Conc. HCL 10 หยด 
 
 

สังเกต สีสมถงึสีแดง 
 

วิธีที ่2 (Pew test) 
 

ถายสารสกัด 1 ml ลงหลอดทดลอง 
 
 

เติม Zn-dust 0.5 g + 2N HCL 2หยด 
 
 

เขยา 1 นาท ี
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เติม Conc. HCl 10 หยด 

 
 

สังเกตสีแดงเขม ภายใน 2-5 นาท ี
แสดงวาม ีflavonoid หรือ flavonol-3-glycoside 
สวน flavanone และ flavonol จะใหสีจางๆ 

 
การตรวจสอบ Phenolic compounds and Tannins 

 
การเตรยีมสารสกัด 

 
ละลายสารสกดั ดวยน้ําใหเจอืจางพอเพื่อใหสังเกตสีได 

(125 mg + น้าํ 50 ml) 
 
 

กรอง 
 
 

เติม 10%  NaCl 1 ml 
 
 

กรอง (เก็บ filtrate) 
 

วิธีการตรวจสอบ 
แบงสารสกัดใสหลอดทดลอง หลอดละ  2   ml จํานวน 9 หลอด 

หลอดที ่1  Control 
หลอดที ่2    เติม gelatin solution 2-3 หยด  
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Positive: ตะกอนขุนขาว 
หลอดที ่3     เติม gelatin salt solution 2-3 หยด 

                 Positive: ตะกอนขุนขาว 
หลอดที ่4    เติม 1% ferric chloride 2-3   หยด  

                       Positive: สีน้ําเงินเขยีว 
หลอดที ่5     เติม bromine water 5-6 หยด 

                             Positive: ตะกอนเบาสีออน (buff- coloured) 
หลอดที ่6    Formalin –HCl test 

เติม 40% formalin  3 หยด ตามดวย10 % HCl  6 หยด 
จากนั้น ตมในอาง อังไอน้าํ  1-2  นาท ี 
Positive: ตะกอนสีแดง (phlobaphene) ไมละลายใน
น้ํารอน ethanol หรือ 5 % KOH 

หลอดที ่7    Vanillin – HCl test 
ถายสารสกัดลงใน  evaporating dish ระเหยจนแหง
บนอางอังไอน้าํ เติม vanillin reagent 1 ml + conc. 
HCl  1 หยด  
Positive: สีแดง (crimson colour) 

หลอดที ่8    เติม Lime – Water  5 ml  
                       Positive: ตะกอนสีเหลือบน้าํเงนิเทา  

(blue-gray colour) 
     

การสรุปผลการทดลอง 
1.ใหผลลบ (-) กับ gelatin และ gelatin salt solution ไมใหสีกับ ferric chloride 

สรุป : ไมมี tannins ไมมี polyphenol  
2.ใหผลบวก (+) กับ gelatin และ gelatin salt solution ใหสีออกเขียวกับ ferric 

Chloride, ใหผลบวก (+) กบั bromine water, Formalin – HCl test และ Vanillin – HCl test, 
lignin test, ใหผลลบกับ Lime – Water 

สรุป :  มี condensed tannin 
3.ใหผลบวก (+) กับ gelatin และ gelatin salt solution ใหสีออกน้าํเงนิดํา  
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น้ําเงินดาํ กับ ferric chloride, ใหผลลบ (-) กับ bromine water, Formalin – HCl test                                           
และ Vanillin – HCl test , lignin test ใหผลบวกกับ  Lime – Water 

สรุป :  มี hydrolysable tannin 
4.ใหผลบวกกบัทุก test ใหสีน้ําเงินอมเขียวกับ ferric chloride 

สรุป : มี tannins ทั้ง สองประเภท 
5.ใหผลลบ (-) กับ gelatin และ gelatin salt solution ใหสีน้ําเงิน หรือสีเขียว หรือ 

สีผสมของทัง้ สองสีกับ Ferric chloride, ใหผลบวกกับ lignin test  
สรุป: ไมมี tannins มี phenolic compounds 

 
 

 
 

 
 


