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การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปริมาณสารประกอบฟีนอลิกโดยรวม ฟลาโวนอยด์
โดยรวม และฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของเมล็ดพวงชมพูที่สกัดด้วย 95%Ethanol รวมถึงการเสริมผง
เมล็ดพวงชมพูในผลิตภัณฑ์แยมพวงชมพู จากการศึกษาปริมาณสารฟีนอลิกโดยรวมด้วยวิธี FolinCiocalteu ในสารสกัดเมล็ดพวงชมพู พบว่าสารสกัดเมล็ดพวงชมพูมีปริมาณสารประกอบฟีนอลิก
โดยรวมเท่ากับ 4,984±729.48 มิลลิกรัมสมมูลของกรดแกลลิกต่อกรัมน้ําหนักแห้ง
ผล
การศึกษาปริมาณฟลาโวนอยด์โดยรวมด้วยวิธีAluminium chlorideพบว่าสารสกัดเมล็ดพวงชมพูมี
ปริมาณฟลาโวนอยด์โดยรวมเท่ากับ 12,967.92±1,056.31 ไมโครกรัมสมมูลของเควอซิทินต่อกรัม
น้ําหนักแห้งและผลการศึกษาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระด้วยวิธี 2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl (DPPH)
พบว่าสารสกัดเมล็ดพวงชมพูที่อัตราการเจือจาง 1:15 สามารถต้านอนุมูลอิสระได้ 15.80±6.18%
จากนั้นศึกษาปริมาณสารประกอบฟีนอลิกโดยรวม ฟลาโวนอยด์โดยรวม และฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระใน
แยมพวงชมพู (สูตรควบคุม) และแยมพวงชมพูเพิ่มเมล็ดร้อยละ 0.5พบว่าปริมาณสารประกอบฟี
นอลิกโดยรวม ฟลาโวนอยด์โดยรวม และฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของแยมพวงชมพูเพิ่มเมล็ดสูงกว่าสูตร
ควบคุมอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p≤0.05) การศึกษาครั้งนี้แสดงถึงความเป็นไปได้ในการใช้ประโยชน์
จากเมล็ดพวงชมพูเพื่อเสริมคุณค่าทางโภชนาการในอาหารหรือใช้เป็นอาหารเสริมต่อไป
คําสําคัญ: เมล็ดพวงชมพู, แยมพวงชมพู, สารประกอบฟีนอลิก, ฟลาโวนอยด์, ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ
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Comparative Study of Bioactive Compounds from Coral Vine Seeds and
their Application in Coral Vine Jam
Panumas Jindawong and Puttaporn Songsri
ABSTRACT
The objectives of this study were to investigate total phenolic compounds,
total flavonoids and antioxidative activities of crude extract of coral vine (Antigonon
leptopus) seeds.Development of coral vine jam supplemented with coral vine
seeds.The coral vine seeds were extracted using 95% ethanol.Total phenolic
content, total flavonoids content and antioxidative activities were evaluated using
Folin-Ciocalteu assay,Aluminium chloride assay and diphenyl-1-picrylhydrazyl (DPPH)
scavenging methods, respectively. The results of total phenolic contents of coral
vine seed extracts were 4,984±729.48 mg GAE/g dry weight.The results of total
flavonoids content of coral vine seed extracts were12,967.92±1,056.31μg QE/g dry
weight.And results of antioxidant activity of coral vine seed extracts dilution rate 1:15
was radical scavenging15.80±6.18%. Then, study the total phenolic compounds,total
flavonoids and antioxidative activities ofcoral vinejam (control) and coral vine jam
supplemented with0.5% coral vine seed powder were prepared. Found that the total
phenolic content, total flavonoids content and antioxidant activity of coral vine jam
supplemented with coral vine seed significantly higher the control (p≤0.05).
Therefore, there is some potential in coral vine seeds to use as food fortification and
dietary supplements
Keywords: Coral vine seed, Coral vine jam, Phenolic compounds,Flavonoids,
Antioxidant activity
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1
บทนํา
พวงชมพู (Antigonon leptopus) เป็นพืชไม้เลื้อยในวงศ์ POLYGONACEAE มีถิ่นกําเนิดใน
แถบอเมริกากลาง พบมากในประเทศเม็กซิโก ใช้ปลูกเป็นไม้ประดับทั่วไป ดอกมีความสวยงามสีเย็น
ตาไม่ฉูดฉาดเกินไป พวงชมพูเป็นไม้ปลูกง่ายและสามารถออกดอกได้ตลอดทั้งปี ไม่มีโรคและแมลงมา
รบกวนจนถึงขั้นเสียหาย เหมาะแก่การนํามาปลูกลงในกระถางตั้งที่มีหลักสําหรับเกาะยึดเลื้อยขึ้นไป
หรือใช้ปลูกคลุมซุ้มที่นั่งเพื่อให้ร่มเงา ออกดอกมากในช่วงฤดูแล้ง คือช่วงประมาณเดือนมีนาคมถึง
เดือนเมษายน นอกเหนือจากการใช้ประโยชน์ทางกายภาพแล้ว ในทางชีวภาพมีการนําพวงชมพูมา
เสริมคุณค่าในชาร้อน สําหรับการป้องกันและรักษาอาการปวด ไอ และอาการที่เกี่ยวข้องกับไข้หวัด
ใหญ่ (2Mitchell and Ahmad, 2006)การศึกษายังแสดงให้เห็นอีกว่า สารสกัดจากพวงชมพูมี
คุณสมบัติทางยา ได้แก่ Antithrombin, แก้ปวด, ต้านการอักเสบ, ต้านเบาหวาน และยับยั้งกิจกรรม
Lipid peroxidation และจากการศึกษาที่ผ่านมา พบว่าพวงชมพูมีสารประกอบฟีนอลิกที่สําคัญซึ่ง
ปริมาณที่พบจะแตกต่างกันในส่วนของใบ ดอก ผล และเมล็ด โดยในส่วนของเมล็ดพวงชมพูยังไม่มี
ข้อมูลงานวิจัยสนับสนุนเกี่ยวกับการออกฤทธิ์ทางชีวภาพอย่างชัดเจน ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาสารออก
ฤทธิ์ทางชีวภาพจากเมล็ดพวงชมพู และต้องการนําไปประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร สําหรับการ
ใช้เป็นสารเติมแต่ง เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับพืช และเพิ่มคุณค่าให้กับอาหาร โดยในปัจจุบันผูบ้ ริโภคมี
ความต้องการอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพมากขึ้น ผลิตภัณฑ์แยม ก็เป็นตัวเลือกอย่างหนึ่งที่คนนิยม
บริโภค เนื่องจากง่ายต่อการบริโภค และเก็บรักษาได้นาน ในที่นี้เป็นผลิตภัณฑ์แยมที่มกี ารแปรรูปจาก
ดอกไม้ ที่ถนอมรักษาด้วยน้ําตาลความเข้มข้นสูง จึงได้มีงานวิจัยที่มีการพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์
แยมที่มลี ักษณะที่ให้คุณประโยชน์สูง เช่น การพัฒนาแยมมังคุดผสมเปลือกมังคุดที่ให้แคลอรี่ต่ํา เพิ่ม
เส้นใย ให้สารประกอบฟีนอลิก และความสามารถในการยับยั้งอนุมูลอิสระที่สูงขึ้น (สุภาพร, 2554)
ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาปริมาณสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพในสารสกัดจากเมล็ดพวงชมพู
รวมถึงการนําไปประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์แยมพวงชมพู เพื่อเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการ และเป็น
ฐานข้อมูลงานวิจัยเบื้องต้นที่อาจนําไปสู่การเพิ่มคุณค่าของต้นพวงชมพู ให้มีมลู ค่าทางเศรษฐกิจมาก
ขึ้น จนถึงการต่อยอดงานวิจัยในผลิตภัณฑ์อาหารเสริมอื่นต่อไป
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อุปกรณ์และวิธีการ
1. การสกัดสารจากเมล็ดพวงชมพู
เก็บตัวอย่างเมล็ดพวงชมพูจากหมู่บ้านหลุมหิน หมู่ที่ 4 ต.หนองโรง อ.พนมทวนจ.
กาญจนบุรี นําเมล็ดมาทําให้แห้งโดยเข้าตู้อบลมร้อนที่อุณหภูมิ 50°C จนตัวอย่างแห้งสนิท บดให้เป็น
ผงละเอียดและนํามาสกัดด้วย 95%Ethanolในอัตราส่วน 1:10 (w/v) เป็นเวลา 4 ชั่วโมงที่อุณหภูมิ
40°C กรองด้วยแรงสุญญากาศหลังจากนั้นนําตัวอย่างไประเหยเอทานอลออกด้วยการต้มด้วยเตา
ไฟฟ้า จากนั้นเก็บสารสกัดหยาบนี้ที่อุณหภูมิ 4°C จนกว่าจะใช้ทดลองในขั้นตอนต่อไป
2. การศึกษาปริมาณฟีนอลิกในสารสกัดเมล็ดพวงชมพู
การทดสอบปริมาณสารฟีนอลิกโดยรวมทดสอบโดยวิธีFolin-Ciocalteu ที่ดัดแปลงมาจาก
Dudonne et al., 2009โดยนําสารสกัดเมล็ดพวงชมพูที่ละลายด้วยตัวทําละลาย 95%Ethanol
ปริมาตร 1 ml เติมน้ํา5.8 mlจากนั้นเติมสารละลาย Folin-Ciocalteu ปริมาตร 250 μl และเติม
สารละลาย 7%Sodium carbonate ปริมาณ 2.5 ml เขย่าให้เข้ากันด้วยเครื่องเขย่าสาร ตั้งทิ้งไว้ที่
มืดที่อุณหภูมิหอ้ งเป็นเวลา 30 นาทีนําสารละลายที่ได้ไปวัดค่าการดูดกลืนแสงที่ 765 nm โดยใช้
Visiblespectrophotometerรุ่นAE-VIS721คํานวณปริมาณสารประกอบฟีนอลิกรวมเฉลี่ย
เปรียบเทียบกับกราฟมาตรฐานของกรดแกลลิกในช่วงความเข้มข้น 0.1-0.4 mg/ml และแสดงข้อมูล
ในหน่วยมิลลิกรัมสมมูลของกรดแกลลิกต่อกรัมน้ําหนักแห้ง (mg of gallic acid equivalents
(GAE)/g dry)
3. การศึกษาปริมาณฟลาโวนอยด์โดยรวมในสารสกัดเมล็ดพวงชมพู
การทดสอบปริมาณฟลาโวนอยด์โดยรวมทดสอบใช้วิธีAluminium chloride โดยนําสารสกัด
เมล็ดพวงชมพูที่ละลายด้วยตัวทําละลาย 95%Ethanol ปริมาตร 500 μl ละลายด้วยตัวทําละลาย
95%Ethanolปริมาตร 1.5 ml เติม 1 M Potassium acetate 100μl จากนั้นเติม 10%Aluminium
chloride 100 μl และเติมน้าํ กลั่น 2.8 ml เขย่าให้เข้ากันด้วยเครื่องเขย่าสาร ตั้งทิ้งไว้ที่มืดที่
อุณหภูมิห้องเป็นเวลา 30 นาทีนําสารละลายที่ได้ไปวัดค่าการดูดกลืนแสงที่ 415 nmด้วยเครื่อง
Spectrophotometerรุ่น Novaspec Plus คํานวณปริมาณฟลาโวนอยด์รวมเฉลี่ยเปรียบเทียบกับ
กราฟมาตรฐานของQuercetin ในช่วงความเข้มข้น40-200μg/ml และแสดงข้อมูลในหน่วย
ไมโครกรัมสมมูลของเควอซิทินต่อกรัมน้ําหนักแห้ง(μg of quercetinequivalents (QE) /g dry
weight)
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4. การศึกษาฤทธิ์ต้านอนุมลู อิสระในสารสกัดเมล็ดพวงชมพู
การทดสอบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระด้วยวิธี 2,2Diphenyl-1-picrylhydrazyl (DPPH) โดยนํา
สารสกัดเมล็ดพวงชมพูละลายด้วยตัวทําละลาย 95%Ethanolปริมาตร 4 mlผสมกับสารละลาย 0.1
mmol DPPH ปริมาตร 1 mlทิ้งไว้ที่มืดที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลา 30 นาที นําไปวัดค่าการดูดกลืนแสงที่
ความยาวคลื่น 517 nm ด้วยเครื่อง Spectrophotometer รุ่น Novaspec Plus โดยเทียบกับกราฟ
สารมาตรฐาน Butylated hydroxytoluene (BHT) ในช่วงความเข้มข้น50-400μg/mlจากนั้นทําการ
คํานวณ %Radical scavenging จากสมการ
%Radical scavenging= [(A
A
A

A

)/A

] 100

=ค่าดูดกลืนแสงของสารตัวอย่าง
= ค่าดูดกลืนแสงของ DPPH

5. การผลิตแยมพวงชมพู และแยมพวงชมพูเพิ่มเมล็ด
การผลิตแยมพวงชมพูประกอบด้วย ดอกพวงชมพูสดร้อยละ 2น้ําร้อยละ 71น้ําตาลร้อยละ
18 น้ํามะนาวร้อยละ 2ปริมาณเพคตินร้อยละ 2และสารปรุงแต่งอื่น ๆ ร้อยละ 5 ของน้ําหนักส่วนผสม
ทั้งหมด เริ่มต้นโดยเคี่ยวน้ําตาลกับเพคตินให้ละลายในน้าํ ร้อน เติมสารปรุงแต่ง น้ํามะนาว และดอก
พวงชมพู ตามลําดับทําให้เย็นที่อุณหภูมิหอ้ ง ปิดฝาให้สนิท และเก็บรักษาผลิตภัณฑ์แยมพวงชมพูที่
อุณหภูมิ 5-7°C ส่วนผลิตภัณฑ์แยมพวงชมพูเพิ่มเมล็ด ใช้สูตรเดียวกับการผลิตแยมพวงชมพู โดยการ
คั่วเมล็ดพวงชมพูแห้ง และบดจนเป็นผงละเอียดจากนั้นเติมผงเมล็ดพวงชมพูลงไปพร้อมกับดอก
พวงชมพูสด ตามขั้นตอนการผลิตแยมในอัตราส่วนร้อยละ 0.5ของส่วนผสมทั้งหมด
6. การศึกษาปริมาณฟีนอลิกโดยรวม ฟลาโวนอยด์โดยรวมและฤทธิ์การต้านอนุมลู อิสระในแยม
พวงชมพู และแยมพวงชมพูเพิ่มเมล็ด
นําตัวอย่างแยมพวงชมพู และแยมพวงชมพูเพิ่มเมล็ด มาสกัดด้วย95%Ethanolในอัตราส่วน
1:10 (w/v) เป็นเวลา 4 ชั่วโมง ที่อุณหภูมิ 40°C กรองด้วยแรงสุญญากาศหลังจากนั้นนําตัวอย่างไป
ระเหยเอทานอลออกด้วยการต้มด้วยเตาไฟฟ้าและเก็บตัวอย่างเพื่อทําการทดลองต่อไปที่อุณหภูมิ 4°C
จากนั้นทําการหาปริมาณสารประกอบฟีนอลิกโดยรวมด้วยวิธี Folin-Ciocalteu ปริมาณฟลาโวนอยด์
โดยรวมด้วยวิธีAluminium chloride และฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระด้วยวิธี DPPH

4
7. การวิเคราะหาค่าทางสถิติ
ทําการวิเคราะห์ตัวอย่างละ 3 ซ้ํา หาค่าเฉลี่ยวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) ที่ระดับ
ความเชื่อมั่นร้อยละ 95 และเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป SPSS
version 16.0 ในการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ
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ผลการศึศึกษา
1. ผลการศึกษาปริ
ก
มาณฟีฟนอลิกโดยรววมของสารสกักัดหยาบจากเเมล็ดพวงชมพู
ผลจากการศึกษาสสารประกอบฟีฟีนอลิกโดยรววมด้วยวิธี Folin-Ciocalteu เมื่อทําการสกัด
เมล็ดพวงชมพพูด้วย95%Ethanolโดยเปรีรียบเทียบกับกราฟมาตรฐาานของกรดแกกลลิกในช่วงความ
เข้มข้น 0.1-00.4 mg/ml ดังตารางที่ 1 และภาพที
แ
่ 1พพบว่าสารสกัดเมล็
ด ดพวงชมพูมีปริมาณฟีนอลิก
โ
โดยรวมเท่
ากัับ 4,984±7229.48mg GAEE/g dry weigght
ตารางที1่ แสดดงค่าการดูดกลื
ก นแสงของสสารละลายมาตตรฐานกรดแกกลลิก
ค่าคววามเข้มข้น (m
mg/ml)
0
0.1
0.2
0.3
0.4

ภาพที่ 1 กราาฟมาตรฐานขของกรดแกลลิลิก

ค่าการดูดกลืลืนแสง (765 nnm)
0
0.000
0
0.108
0
0.191
0
0.345
0
0.448
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2. ผลการศึกษาปริ
ก
มาณฟฟลาโวนอยด์โดยรวมของสสารสกัดหยาบบจากเมล็ดพววงชมพู
ผลจากการศึกษาปปริมาณฟลาโววนอยด์โดยรววมด้วยวิธีAluminium chllorideเมื่อทําการสกั
ก ด
เมล็ดพวงชมพพูด้วย95%EthanolโดยเปรีรียบเทียบกับกราฟมาตรฐาานของQuerccetinในช่วงคววาม
เข้มข้น 40-1660μg/ml ดังตารางที่ 2 แลละภาพที่ 2 พบว่
พ าสารสกัดเมล็ดพวงชมพพูมีปริมาณฟลลาโว
นอยด์โดยรวมมเท่ากับ12,9667.92±1,0566.31μg QE/gg dry weightt
ตารางที2่ แสดดงค่าการดูดกลื
ก นแสงของสสารละลายมาตตรฐานQuerccetin
ค่าคววามเข้มข้น (μμg/ml)
0
40
80
120
160

ภาพที่ 2กราฟฟมาตรฐานขออง Quercetin

ค่าการดูดกลืลืนแสง (415nnm)
0
0.000
0
0.305
0
0.574
0
0.699
0
0.865
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3. ผลการศึกษาฤทธิ
ก
์ต้านออนุมูลอิสระขของสารสกัดหยาบจากเมล็
ห
ดพวงชมพู
ในกาารศึกษาคุณสมบั
ส ติในการต้้านอนุมูลอิสระ
ร โดยใช้วิธีDPPH เมื่อทํากการสกัดเมล็ดพวงชมพู
ด้วย 95%Ethhanolโดยเปรีรียบเทียบกับกราฟมาตรฐา
ก
านของbutylaated hydroxxytoluene
(BHT)ในช่วงคความเข้มข้น 50-400μg/m
ml ดังตารางที่ 3 และภาพทีที่ 3พบว่าสารสสกัดเมล็ดพวงงชมพูที่
อัตราการเจือจาง 1:15 สามารถต้านอนุนมูลอิสระได้ 15.80±6.18%
1
% เทียบเท่ากับ BHT ความเข้มข้น
25 μg/ml
แ าการดูดกลื
ด นแสงของงสารละลายมาตรฐานBHT
ตารางที่ 3 แสดงค่
ค่าความเข้มข้น (μg/m
ml)
0
50
100
200
400

ภาพที่ 3กราฟฟมาตรฐานขออง BHT

ค่าการดู
ก ดกลืนแสสง (517nm)
0.0000
0.3227
0.2223
0.1887
0.119

%Raddical scavennging
0.00
31.80
42.81
63.61
91.74
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4. ผลการวิเคราะห์ปริมาณฟีนอลิกโดยรวม ฟลาโวนอยด์โดยรวมและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระในแยม
พวงชมพู และแยมพวงชมพูเพิ่มเมล็ด
จากการศึกษาปริมาณสารประกอบฟีนอลิกโดยรวมในแยมพวงชมพู และแยมพวงชมพูเพิ่ม
เมล็ดที่สกัดด้วย95%Ethanolพบว่าสารสกัดจากแยมพวงชมพูเพิ่มเมล็ดร้อยละ 0.5 มีปริมาณฟีนอลิก
โดยรวมสูงกว่าสูตรควบคุมอย่างมีนัยสําคัญ (p≤0.05)ซึ่งขึ้นอยู่กับความเข้มข้นของผงเมล็ดพวงชมพูที่
เติมลงไป โดยมีปริมาณฟลาโวนอยด์โดยรวม และความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระเพิ่มขึ้น
เช่นเดียวกันเมื่อเทียบกับสูตรควบคุมอย่างมีนัยสําคัญ (p≤0.05)ดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4แสดงผลการวิเคราะห์ปริมาณฟีนอลิกโดยรวม ฟลาโวนอยด์โดยรวมและฤทธิ์ต้านอนุมูล
อิสระในแยมพวงชมพู และแยมพวงชมพูเพิ่มเมล็ด
ประเภทของแยม
แยมพวงชมพู
แยมพวงชมพู
เพิ่มเมล็ด

ปริมาณฟีนอลิกโดยรวม ปริมาณฟลาโวนอยด์โดยรวม ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ
(mg GAE /g dry weight)
(μg QE/g dry weight)
(%)
32.39

2.91

51.95

13.25

24.59

2.45

77.31

5.53

87.80

4.75

32.89

3.11
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วิจารณ์และสรุปผลการศึกษา
จากผลการศึกษาปริมาณสารประกอบฟีนอลิกโดยรวม พบว่าการสกัดเมล็ดพวงชมพูด้วยตัว
ทําละลาย 95%Ethanol มีปริมาณฟีนอลิกโดยรวมที่สูง (4,984±729.48 mg GAE/g dry weight)
เมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณฟีนอลิกโดยรวมที่พบในดอกพวงชมพู (72.1 mg GAE/g dry weight) โดย
ชนิดที่พบมากที่สุดคือกลุ่มกรดฟีนอลิคได้แก่กรดซิแนพพิค (Sinapic acid)กรดแกลลิก (gallicacid)
และกรดคลอโรจีนิก (Chlorogenic acid)ตามลําดับ(Kaisoon et al., 2011) และจากการศึกษา
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องพบว่าในส่วนของเนื้อหุ้มเมล็ด เปลือก และเมล็ด มีปริมาณสารประกอบฟีนอลิกที่
สําคัญหลายชนิดแตกต่างกัน โดยพบสารประกอบฟีนอลิกสูงที่สุดในเมล็ด (Rangkadilok et al.,
2005)
จากผลการศึกษาปริมาณฟลาโวนอยด์โดยรวมพบว่าการสกัดเมล็ดพวงชมพูด้วยตัวทําละลาย
95%Ethanol มีปริมาณฟลาโวนอยด์โดยรวมที่ต่ํา (12,967.92±1,056.31 μg QE/g dry weight)เมื่อ
เปรียบเทียบกับปริมาณฟลาโวนอยด์โดยรวมที่พบในดอกพวงชมพู (50.8 mg RE/g dry weight)โดย
ชนิดที่พบมากที่สุด ได้แก่เควอซิทิน (Quercetin) รูติน (Rutin) และไมริซีทิน(Myricetin) ตามลําดับ
(Kaisoon et al., 2011) ซึ่งฟลาโวนอยด์ คือหนึ่งในกลุ่มของสารประกอบฟีนอลิกจากผลการศึกษาจึง
แสดงให้เห็นว่า ในสารสกัดเมล็ดพวงชมพูพบสารประกอบฟีนอลิกปริมาณมาก แต่พบสารกลุ่มฟลาโว
นอยด์ในปริมาณน้อย อย่างไรก็ตามควรมีการศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับชนิดและปริมาณของ
สารประกอบฟีนอลิกและฟลาโวนอยด์ที่พบในเนื้อและเมล็ดพวงชมพู
จากผลการศึกษาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระโดยใช้วิธี DPPH ซึ่งเป็นวิธีการทดสอบฤทธิ์ต้านอนุมูล
อิสระโดยวัดจากความสามารถในการจับอนุมูลอิสระ DPPHพบว่าการสกัดเมล็ดพวงชมพูด้วยตัวทํา
ละลาย 95%Ethanol ให้ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระที่สอดคล้องกับผลการศึกษาปริมาณสารประกอบฟี
นอลิกโดยรวมและฟลาโวนอยด์โดยรวม (15.80±6.18%)
และจากผลการศึกษาพบว่าเมื่อผสมเมล็ดพวงชมพูในผลิตภัณฑ์แยมแล้ว ทําให้ผลิตภัณฑ์แยม
มีปริมาณสารประกอบฟีนอลิกโดยรวม ฟลาโวนอยด์โดยรวม และความสามารถในการต้านอนุมูล
อิสระ DPPH สูงขึ้น จึงมีความเป็นไปได้ในการนําสารสกัดหรือผงจากเมล็ดพวงชมพูมาใช้เพื่อเพิ่ม
คุณค่าทางอาหารหรือยืดอายุการเก็บรักษาอาหารให้นานขึ้น นอกจากนี้ยังเป็นการนําวัสดุเหลือทิ้งมา
ใช้ประโยชน์ และเพิ่มมูลค่าได้ซึ่งการศึกษานี้สอดคล้องกับการผลิตแยมจากสาหร่ายไก ที่พบว่าความ
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เข้มข้นของน้ําสกัดจากสาหร่ายไกและการเพิ่มเนื้อสาหร่ายไก ทําให้แยมที่ผลิตจากสาหร่ายไกมี
ปริมาณสารประกอบฟีนอลิกและความสามารถในการยับยั้งอนุมูลอิสระสูงขึ้น (สรัลนุช, 2554)
อย่างไรก็ตามข้อเสียของการเพิ่มเมล็ดพวงชมพูในผลิตภัณฑ์แยม ทําให้ผลิตภัณฑ์แยมพวงชมพูมีสี
น้ําตาลเข้มขึ้น ดูไม่น่ารับประทานจึงอาจส่งผลต่อความชอบของผู้รับประทาน
การศึกษานี้แสดงให้เห็นว่าสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพของเมล็ดพวงชมพูมีความสามารถในการ
ต้านอนุมูลอิสระ และการเพิ่มเมล็ดพวงชมพูลงไปในผลิตภัณฑ์แยมทําให้ปริมาณสารประกอบฟีนอลิก
ฟลาโวนอยด์ และฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระมีค่าเพิ่มขึ้น จึงมีความเป็นไปได้ในการนําส่วนเนื้อและเมล็ด
พวงชมพูมาใช้ประโยชน์ เพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์แปรรูปจากพวงชมพูในเชิงพาณิชย์
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วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน ทีใ่ ห้ความสนับสนุนทุนการทําวิจัยใน
ครั้งนี้
ขอขอบคุณ คุณวรรณรัตน์ เรืองแรงสกุล ผูท้ ี่ให้ความช่วยเหลือในด้านผลิตภัณฑ์แยมพวงชมพู
และขอขอบคุณเจ้าหน้าที่สาขาวิชาชีวเคมี ผู้ที่คอยให้ความช่วยเหลือในด้านอุปกรณ์และ
สารเคมี ทําให้การศึกษาในครั้งนี้สําเร็จไปได้ด้วยดี
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ภาคผนวก

ผ1

ภาคผนวกก
การเตรียมวัตถุดิบ

ผ2

ภาพผนวก ก1 การเตรียมเมล็ดพวงชมพู

ภาพผนวก ก2 การเตรียมวัสดุในการทําแยม

ผ3

ภาคผนวกข
วิธีการเตรียมสาร

ผ4
การศึกษาปริมาณฟีนอลิกโดยรวมในสารสกัด
เตรียม7%Sodium carbonate 25 ml
ชั่ง Sodium carbonate 1.75 g ละลายตัวทําละลายน้ํา 25 ml ในขวดเชิงปริมาตร
เตรียม 1 mg/ml Stock gallic acid 25 ml
ชั่ง Gallic acid 25 mgละลายตัวทําละลายน้ํา 25 ml ในขวดเชิงปริมาตร
ตารางผนวกที่ ข1การเตรียมสารมาตรฐาน Gallic acid ความเข้มข้นต่าง ๆ
เตรียมสาร
มาตรฐาน
ความเข้มข้น
ต่าง ๆ

Blank
STD
[Gallic
acid]mg/ml
ปริมาณ Gallic
acid (1mg/ml)
ปริมาณน้ํา

Control
STD
0

0.1

0.2

0.3

0.4

-

0 ml

0.1 ml 0.2 ml 0.3 ml 0.4 ml

10 ml

10 ml

9.9 ml 9.8 ml 9.7 ml 9.6 ml

การศึกษาปริมาณฟลาโวนอยด์โดยรวมในสารสกัด
เตรียม 1 M Potassium acetate 2 ml
ชั่ง 0.196 g ละลายตัวทําละลายน้ํา 2 ml ในหลอดทดลอง
เตรียม 10%Aluminium chloride5 ml
ชั่ง 0.5 g ละลายตัวทําละลายน้ํา 5 ml ในหลอดทดลอง
เตรียม 200 μg/ml stockquercetin 50 ml(เจือจางจาก 1000 μg/ml BHT)
เตรียม 1000 μg/ml BHT โดยชั่งBHT 0.01 g ละลายตัวทําละลาย 95%Ethanol 50 mlในขวดเชิง
ปริมาตรเขย่าให้เข้ากันดูดสารละลาย 1000 μg/ml BHT มา 2ml เติม 95%Ethanol48ml

ผ5
ตารางผนวกที่ ข2 การเตรียมสารมาตรฐาน quercetin ความเข้มข้นต่าง ๆ
เตรียมสาร
มาตรฐาน
ความเข้มข้น [quercetin]
ต่าง ๆ
μg/ml
ปริมาณ
quercetin(1000
μg/ml)
ปริมาณ
95%Ethanol

Blank
STD

Control
STD
0

40

80

120

160

-

0 ml

0.2 ml 0.4 ml 0.6 ml 0.8 ml

1 ml

1 ml

0.8 ml 0.6 ml 0.4 ml 0.2 ml

การศึกษาฤทธิต์ ้านอนุมลู อิสระในสารสกัด
เตรียม 0.1 mmol DPPH 25 ml
ชั่ง DPPH 0.001 g ละลายตัวทําละลาย 95% Ethanol 25 ml ในขวดเชิงปริมาตร
เตรียม 400μg/ml stock BHT 10 ml(เจือจางจาก 1000 μg/ml BHT)
เตรียม 1000 μg/ml BHT โดยชั่งBHT 0.01 g ละลายตัวทําละลาย 95%Ethanol 10 mlในขวดเชิง
ปริมาตรเขย่าให้เข้ากันดูดสารละลาย 1000 μg/ml BHT มา 4 ml เติม 95%Ethanol 6 ml
ตารางผนวกที่ ข3 การเตรียมสารมาตรฐาน BHT ความเข้มข้นต่าง ๆ
เตรียมสาร
มาตรฐาน
ความเข้มข้น
ต่าง ๆ

Blank
STD
[BHT] μg/ml
ปริมาณ BHT
(1000 μg/ml)
ปริมาณ
95%Ethanol

4 ml

Control
STD
0
50
0 ml 0.5 ml
4 ml

3.5 ml

100
1 ml

200
2 ml

400
4 ml

3 ml

2 ml

0 ml

ผ6

ภาคผนวก ค
ภาพผลการทดลอง

ผ7

0.4mgg/ml

0.22mg/ml

0.1mg/ml

0 mg/m
ml

ภาพผนวกที่ ค1ผลการศึกษาปริ
ก มาณฟีนอลิกโดยรวมมของสารมาตตรฐาน Gallicc acid ความเขข้มข้น
ต่าง ๆ

ก มาณฟีนอลิกโดยรวมมของสารสกัดเมล็
ด ดพวงชมพู
ภาพผนวกที่ ค2ผลการศึกษาปริ

ผ8

ภาพผนวกที่ ค3ผลการศึกษาปริ
ก มาณฟีนอลิกโดยรวมมของสารสกัดแยมพวงชมพ
ด
พูเพิ่มเมล็ด

0 μg/ml

40 μg/ml

80 μg/ml

120 μgg/ml

1600 μg/ml

ภาพผนวกที่ ค4ผลการศึกษาปริ
ก มาณฟลาโวนอยด์โดยรวมของสาร
ด
รมาตรฐาน QQuercetinควาาม
เข้มข้นต่าง ๆ

ผ9

แยมพวงชชมพูเพิ่มเมล็ด

แยมพวงชชมพู

ภาพผนวกที่ ค5ผลการศึกษาปริ
ก มาณฟลาโวนอยด์โดยรวมของสาร
ด
รสกัดแยมพวงชมพู และแยยม
พวงชมพูเพิ่มเมล็ด

0 μg/ml

50 μg/ml

100 μg/m
ml

200 μg/ml

ก
์ต้านออนุมูลอิสระขอองสารมาตรฐาน BHT
ภาพผนวกที่ ค6ผลการศึกษาฤทธิ

4000 μg/ml

ผ 10

ภาพผนวกที่ ค7ผลการศึกษาฤทธิ
ก
์ต้านออนุมูลอิสระขอองสารสกัดเมล็ดพวงชมพู

แยมพวงชชมพู

แยมมพวงชมพูเพิ่มเมล็
เ ด

ภาพผนวกที่ ค8ผลการศึกษาฤทธิ
ก
์ต้านออนุมูลอิสระขอองสารสกัดแยยมพวงชมพู แและแยมพวงชชมพูเพิ่ม
เมล็ด

ผ 11

