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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบปริมาณสารที่มีประโยชน์ภายในผลมัล
เบอร์รี่สดและแห้งและสามารถนํามาสร้างเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป ปริมาณฟีนอลิก ฟลา
โวนอยด์ แอนโธไซยานิน และสารต้านอนุมูลอิสระ ทําการทดสอบโดยใช้สเปกโตรโฟโตมิเตอร์ทั้งหมด
โดยปริมาณฟีนอลิกในสารสกัดผลแห้ง(1.78±0.12mg.GAE/g) มากกว่าผลสด
(1.12±0.12mg.GAE/g) ปริมาณฟลาโวนอยด์ในผลแห้ง (60±1.04 mgQuer/g.) มีปริมาณมากกว่า
ผลสด (1.9±0.01mgQuer/g.) ปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระในผลแห้งมีมากถึง 2.65%±0.43ซึ่ง
มากกว่าผลสดที่มีปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระ 0.3%±0.01และปริมาณสารแอนโธไซยานินในผลแห้ง
(0.2±0.06 mg./L.) มากกว่าในผลสด(0.18±0.06 mg./L.)ดังนั้นเมื่อต้องการนํามัลเบอร์รี่ไปใช้
ประโยชน์ ควรที่จะเลือกผลแห้ง เนื่องจากมีความเข้มข้นและอุดมไปด้วยสารที่มีประโยชน์สูงมาก
คําสําคัญ: มัลเบอร์รี่, ฟีนอลิก, ฟลาโวนอยด์, แอนโธไซยานิน, สารต้านอนุมูลอิสระ
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COMPARATIVE STUDY OF USEFUL SUBSTANCES IN FRESH AND DRIED
MULBERRY FRUIT.
Chanoknan Jandee and Puttaporn Songsri (D.Eng.)
ABSTRACT
The objective of this research is to study and compare the useful
substances in fresh fruits and dried fruits of mulberry, and can used as a product for
further. The amount of phenolic compound, flavonoid, anthocyanin and antioxidant
test were analyzed by spectrophotometry. The amount of total phenolic in dried
fruits (1.78±0.12 mg.GAE/g) was greater than fresh fruits(1.12±0.12 mg.GAE/g), the
amount of total flavonoid in dried fruits (60±1.04 mgQuer/g.) greater than fresh fruits
(1.9±0.01 mgQuer/g.) the antioxidant in dried fruits with 2.65%±0.43, which is higher
than fresh fruits 0.3%±0.01. The amount of total anthocyanin contents in dried fruits
(0.2±0.06 mg./L.) more than in fresh fruits (0.18±0.06 mg./L.). Therefore, dried
mulberry fruit should be selected for further utilization, due to its high concentration
and rich in beneficial substances.
Keywords: Mulberry, Phenolic, Flavonoid, Anthocyanin, Antioxidant
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1
บทนํา
เนื่องจากในปัจจุบันผู้คนหันมาสนใจอาหารเพื่อสุขภาพกันอย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้น ทําให้
ผักและผลไม้ทมี่ ีสีสันต่างๆ ถูกจับตามองเป็นพิเศษ และถูกนํามาบริโภคเพื่อทําให้ร่างกายได้รับ
ประโยชน์ หนึ่งในผลไม้กลุ่มสีม่วงแดงที่ได้รับความนิยมและราคามีความเหมาะสมต่อผู้บริโภค นั่นก็
คือ ลูกหม่อน หรือมัลเบอร์รี่ (Mulberry)
หม่อน หรือ มัลเบอร์รี่ เป็นอาหารตามธรรมชาติเพียงชนิดเดียวของหนอนไหม และเป็นหัวใจ
สําคัญของการประกอบอาชีพการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม ซึ่งลูกหม่อนอุดมไปด้วยสารที่มีประโยชน์ ไม่ว่า
จะเป็นวิตามินและแร่ธาตุ อาทิ กรดโฟลิก เป็นสารมีความสําคัญต่อทารก ซึ่งถ้ามารดาขาดกรดโฟลิก
จะมีความเสี่ยงที่จะพิการทางสมองและประสาท ไขสันหลัง นอกจากนี้ ยังพบสารต้านอนุมูลอิสระ
เช่น แอนโธไซยานิน เควอซิติน ที่มีส่วนไปลดความเสี่ยงในการเกิดมะเร็ง
จากข้อมูลในงานวิจัย สามารถแบ่งประเภทของหม่อนตามวัตถุประสงค์การนําไปใช้ได้เป็น 2
ประเภท คือ หม่อนที่ปลูกเพือ่ รับประทานผลสด หรือ black mulberry (Morus nigra Linn.) ซึ่งมี
ผลโตเป็นช่อ เมื่อผลสุกจะมีสดี ํามีรสอมเปรี้ยวอมหวาน นิยมใช้รับประทานผลสดหรือนําไปแปรรูปทํา
เป็นอาหารและเครื่องดื่มได้ หม่อนที่ปลูกเพื่อเลี้ยงไหม หรือ white mulberry (Morus alba Linn.)
หม่อนชนิดนี้มีผลลักษณะเป็นช่อขนาดเล็ก เมื่อสุกแล้วผลจะมีสีแดง มีรสเปรี้ยว ไม่ค่อยนิยมเป็นที่
รับประทาน แต่มีใบขนาดใหญ่และมีปริมาณใบมาก ซึ่งสามารถที่จะใช้เป็นอาหารของหนอนไหมได้
เป็นอย่างดี(ผศ.ดร.วิชุดา จันทร์ข้างแรม,2560) นอกจากนี้หม่อนยังมีฤทธิ์ทางการแพทย์แผนไทยโดย
การนําหม่อนมาใช้เป็นยาขับเหงื่อ แก้เจ็บคอ ต้มดื่มแก้ไข้ ตัวร้อน แก้ร้อนในกระหายน้ํา แก้ไอ ระงับ
ประสาท ส่วนผลนํามาต้มดื่มเป็นยาเย็น ยาระบายอ่อนๆ แก้ธาตุไม่ปกติ ดับร้อน ทําให้ชุ่มคอ บํารุง
ตับและไต รากและเปลือกใช้เป็นยาขับพยาธิ (Wuttidhammaved, 2007) นอกจากนี้ในทาง
การแพทย์แผนจีนยังมีรายงานการใช้หม่อนเพื่อรักษาโรค อาทิ นํายอดหม่อนมาต้มดื่มเพื่อบํารุง
สายตา เปลือกรากแก้ไอ แก้หอบหืด ขับเสมหะ ขับปัสสาวะ และเป็นยาระบาย ส่วนกิ่งหม่อนช่วยทํา
ให้เลือดลมไหลเวียนสะดวก ทําให้ลําไส้ทํางานได้ดีและรักษาอาการเหน็บชา (Singh et al., 2013)
จากสรรพคุณมากมายที่อยู่ภายในส่วนต่างๆของหม่อน งานวิจัยนี้จึงมีจุดประสงค์ใน
การศึกษาเปรียบเทียบปริมาณสารที่มีประโยชน์ภายในผลสดและผลแห้งของหม่อน เพื่อนํามาใช้
ประโยชน์ต่อไป
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อุปกรณ์และวิธีการ
1.การเตรียมวัตถุดิบ
1.1 การเตรียมตัวอย่าง
แบ่งผลสดออกเป็น 2 ส่วน หลังจากนั้นนําไปชั่งน้ําหนัก ซึ่งได้เป็นน้ําหนักสด (น้ําหนักของผล
สดก่อนหั่นคือ 165.57 กรัม น้ําหนักผลสดก่อนอบคือ 222.21 กรัม) หลังจากนั้นนําส่วนของผลสด
ส่วนที่ 1 มาหัน่ เป็นชิ้นเล็กๆ และนํามาชั่งน้ําหนักหลังหั่นได้เป็น 161.06 กรัม จากนัน้ นําผลสดส่วน
֯ เมื่อผลสดแห้งสนิท จึงนํามาบด และนํามาชั่ง
ที่ 2 ข้าตู้อบเป็นเวลา 24 ชั่วโมง ที่อุณหภูมิ 53◌c
น้ําหนักหลังบดได้เป็น 26.95 กรัม
1.2 การเตรียมสารสกัด
หลังจากที่ได้ผลสดที่หั่นแล้วนั้น จึงนํามาเติมด้วย 95% ethanol 600 ml. และนําเข้าตู้เย็น
ที่ 4◌c
֯ เป็นเวลา 7 วัน และผลแห้งทีท่ ําการบดเรียบร้อยแล้ว นํามาเติม 95% ethanol 60 ml.
จากนั้นนําไปใส่ตู้เย็น หมักไว้เป็นเวลา 7 วันเช่นเดียวกัน
เมื่อครบ 7 วัน นําขวด Duranที่ใส่ผลสดและแห้ง มากรองด้วย Buchner ใช้ suction flask ขนาด
250 ml. และ 100 ml. ตามลําดับ เมื่อกรองเสร็จ จะได้เป็นสารละลายของผลสดและผลแห้ง
จากนั้นนําไปเก็บไว้ในตู้เย็น ที่ 4 ◌c
֯ จนกว่าจะมีการนําออกมาทํากการทดลอง
2.การหาปริมาณฟีนอลิกทัง้ หมด (Total phenolic content)
2.1 การเตรียมสารละลายแกลลิก (galic acid)
วิธีการทดสอบผลรวมฟีนอลิกของสารสกัดหยาบมัลเบอร์รี่ผลสดและผลแห้ง (สารมาตรฐาน
/ 100 ml(López-Ortiz,2019)
น้ํากลั่น;แกลลิก)ใช้ความเข้มข้นแกลลิกอยู่ในช่วง 0-36 mg
โดยการดัดแปลความเข้มข้นอยู่ที่ 0 5 10 15 20mg.
2.2 การทําปฏิกิริยา Folin-Ciocalteu reagent
ทําใน volumn flask 25 ml.โดยการเติมสารมาตรฐานแต่ละความเข้มข้น0.25 ml. เติมน้ํา
กลั่น 12.5 ml. จากนั้นเติม 20% sodium carbonate 5 ml.และเติม FolinCiocalteureagent1.25ml.สุดท้ายจึงเติมน้ํากลั่นเพื่อปรับปริมาตร ทิ้งไว้ในที่มืด 30 นาที หลังจาก
นั้นนํามาวัดค่าดูดกลืนแสงที่ 750 nm. ดัดแปลงจากวิธีของ López-Ortiz,2019
2.3 การนําสารสกัดมาทดสอบหาผลรวมฟีนอลิก
เติมสารสกัดผลสดและผลแห้ง อย่างละ 0.25 ml. จากนั้นเติมน้ํากลั่น 12.5 ml. เติม20%
Sodium carbonate 5ml.จากนั้นจึงเติมFolin-Ciocalteu reagent 1.25mlสุดท้ายจงเติมน้ํากลั่น
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เพื่อปรับปริมาตรใน volumn flask 25 ml. เช่นเดียวกัน นําไปทิ้งไว้ในที่มืด 30 นาที ก่อนนํามาวัด
ค่าดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 750 nm. ดัดแปลงจากวิธีของ López-Ortiz,2019
3.การหาปริมาณฟลาโวนอยด์ทั้งหมด (Total flavonoid content)
3.1เตรียมสารมาตรฐาน
การหาผลรวมฟลาโวนอยด์ใช้วิธี aluminium chlorideโดยใช้ quercetin-3-o-rutinoside
ที่ความเข้มข้น 0 40 80 120 160 200 μg/mlเป็นสารมาตรฐานโดยใช้ 95%ethanolเป็น blank
จากนั้นนําไปวัดค่าดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 415 nm.
3.2 การนําสารละลายมาทดสอบ
เตรียมสารละลายทั้งผลสดและผลแห้งอย่างละ 500 μl. จากนั้นเติม95% ethanol 1.5 ml.
เติม 1M potassium acetate 100 μl. และเติม 95% ethanol 1.5 ml.หลังจากนั้นเติม 10%
aluminium chloride 100 μl. สุดท้าย เติมน้ํากลั่น 2.8 ml.เขย่า และบ่มที่อุณหภูมหิ ้องเป็นเวลา30
นาที และนํามาวัดค่าดูดกลือนแสงที่ความยาวคลื่น415nm. ปริมาณสารฟลาโวนอยด์โดยคํานวณ
เทียบกับปริมาณ quercetinไมโครกรัมต่อมิลลิลิตรของตัวอย่าง
4.การหาปริมาณแอนโทไซยานินทั้งหมด (Total anthocyanin content)
ค่าแอนโทไซยานินคํานวณได้จาก pH differentialmethodโดยการใช้Potassium
chloride pH 1 และSodium acetate pH 4.6(Mine Gültekin-Özgüven,2016)
4.1เตรียมบัฟเฟอร์
4.1.1 การเตรียม potassium chloride pH 1
โดยชั่ง0.2 Mhydrochloric acid 1.72 ml. และ potassium chloride 1.5 g. ซึ่งแต่ละตัว
ต้องเตรียมใน volume flask 100 ml. และใช้น้ํากลั่นเป็นตัวปรับปริมาตร จากนั้นนําทั้งสองตัวมา
ผสมกัน เมื่อผสมเรียบร้อยแล้ว ใช้กระดาษลิตมัสในการตรวจสอบค่า pH
4.1.2 การเตรียม sodium acetate pH 4.6
โดยชั่ง 0.1M acetic acid 0.57 ml. และ sodium acetate 0.82 g. ซึง่ แต่ละตัวต้อง
เตรียมใน volume flask 100 ml. และใช้น้ํากลั่นในการปรับปริมาตร จากนั้นนําทั้งสองตัวมาผสม
กัน เมื่อผสมเรียบร้อยแล้ว ใช้กระดาษลิตมัสในการตรวจสอบค่า pH
4.2การนําสารสกัดมาทดสอบผลรวมแอนโทไซยานิน
ใช้ volume flask10 ml. ทั้งหมด 12 อัน เนื่องจากผลสด และผลแห้ง อย่างละ 3 ซ้ํา ในแต่
ละ pH ใส่สารสกัดมัลเบอร์รใี่ นเอทานอลผลสดและผลแห้ง 1 ml. และใส่บัฟเฟอร์ pH 1 25 mM
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และ pH 4.6 0.4 Mใช้เอทานอลในการปรับปริมาตร หลังจากนั้นทิ้งไว้ 15 นาทีที่อุณหภูมิห้อง จึง
นํามาวัดค่าดูดกลืนแสงทีค่ วามยาวคลื่น 510 nm. และ 700 nm. โดยใช้น้ํากลั่นเป็น blank
5.การหาปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระ (DPPH assay)
การหาปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดหยาบมัลเบอร์รี่ผลแห้งและผลสดนั้น ใช้
Ascobic acid เป็น positive control ซึ่งใช้เป็น standard ของการทดสอบนี้ โดยใช้ความเข้มข้นที่
0 20 40 80 160 320 μg./ml.
5.1เตรียม standardและสารละลาย DPPH
คํานวณการเตรียมสารจากความเข้มข้น 100 μg./ml.ทําให้เป็นความเข้มข้น 320 μg./ml.
โดยคํานวณจากสูตร
ซึ่งเตรียมใน volume flask25 ml. จากนั้นเตรียมแต่ละ
ความเข้มข้นปริมาตร 25 ml. โดยคํานวณจากสูตรดังกล่าวเช่นเดียวกัน(Yuting Li,2018)
การเตรียมสารละลาย 0.1 mM DPPH โดยการใช้ volume flask 10 ml. ซึ่งคํานวณโดยใช้
สูตร
ใช้ 95% ethanol ในการปรับปริมาตร
.
5.2วัดค่าการต้านอนุมูลอิสระ
ดึง standardแต่ละความเข้มข้น 40 μg./ml จากนั้นเติม สารละลาย DPPH 1.4 ml.
จากนั้นเตรียม standard blank โดยการดึง standard ความเข้มข้นสูงสุดคือ 320 μg./ml. 40
μg. จากนั้นเติมน้ํากลั่น 1.4 ml.ต่อมาคือเตรียม control blank โดยการใช้เป็น 95% ethanol
จากนั้นเตรียม control โดยการใช้สารละลาย DPPH 1.4 ml. และเติมน้ํากลั่น 40 μl. จากนั้นเป็น
การเตรียม sample blank ใช้เป็น standard ความเข้มข้น0
การเตรียมในส่วนของ sample คือการเตรียมสารสกัดหยาบผลสดและแห้งทําโดยการใช้สาร
สกัด 40 μl. และเติมน้ํากลั่น 1.4 ml. จากนั้นนํามาวัดค่าดูดกลืนแสงทีค่ วามยาวคลื่น 517 nm.
6.การทําโลชัน่
การทําโลชั่นที่มีส่วนผสมของสารสกัดหยาบผลมัลเบอร์รี่ โดยการใช้ชุดทําโลชั่นและมีวิธีทํา
ขั้นพื้นฐานที่ใช้ทางการค้า ซึ่งใช้ของเคมีภัณฑ์ และดัดแปลงสูตรโดยการใส่สารสกัดหยาบผลมัลเบอร์รี่
ลงไปตามสัดส่วนที่คํานวณได้ตามต้องการ
7.การทดสอบทางสถิติ
ใช้โปรแกรม Excel 2016 ในการคํานวณค่าเฉลี่ยค่าส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน และคํานวณค่า
ทางสถิติโดยใช้t-Test paired two samples for meanที่ระดับความเชื่อมั่น 95% (p<0.05)
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ผลการศึกษา
1.การหาปริมาณฟีนอลิกทัง้ หมด(Total Phenolic content)
การทดสอบหาสารประกอบฟีนอลิก ทําโดยการนําสารที่สกัดได้นั้น มาทําปฏิกิริยากับ FolinCiocalteureagent และ 20% sodium carbonate ได้ผลเป็นสารละลายที่มีสีน้ําเงิน แสดงว่า สาร
สกัดจากผลมัลเบอร์รี่มีสารประกอบฟีนอลิกแล้วนํามาเทียบกับกราฟมาตรฐานกรดแกลลิกที่ใช้น้ํา
กลั่นเป็นตัวทําละลาย

ภาพที่ 1สารสกัดหยาบมัลเบอร์รี่ผลสดและผลแห้ง
ความเข้มข้นแกลลิก)mg./ml.)
0
5
10
15
20

ค่าการดูดกลืนแสง 750 nm.
0
0.049
0.079
0.19
0.223

ตารางที่ 1 แสดงค่าดูดกลืนแสงของสารละลายมาตรฐานกรดแกลลิก
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ค่าดูดกลืนแสงที่ 750 nm.

0.25

y = 0.011x - 0.009
R² = 0.958

0.2
0.15
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0.05
0
‐0.05

0

5

10
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20

25

ความเข้มข้นของกรดแกลลิก (mg./ml.)

ภาพที่ 2 กราฟมาตรฐานกรดแกลลิกที่ความเข้มข้น 0 5 10 15 20 mg./ml.
จากการศึกษาวิเคาระห์ปริมาณฟีนอลิกทั้งหมด ในสารสกัดหยาบผลมัลเบอร์รี่สดและแห้งนั้น
ภายในสารสกัดหยาบผลมัลเบอร์รี่แห้งจะมีปริมาณสารประกอบฟีนอลิกทั้งหมดมากกว่าในผลสด นั่น
คือ 180.49±46.39mg GAE/g. ซึ่งถ้าวิเคราะปริมาณฟีนอลิกทั้งหมดต่อ 1 g. ของผลมัลเบอร์รี่สด
และแห้งนั้นได้ผลคือ ในผลแห้งมีปริมาณฟีนอลิกทั้งหมด 1.78±0.12 mgGAE/g. โดยที่มีปริมาณ
มากกว่าในผลสด คือ 1.12±0.29 mgGAE/g.ซึ่งมีการคํานวณค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานด้วยโปรแกรม
Excel 2016 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติ (t-Test paired two samples for mean) ที่
ระดับความเชื่อมั่น 95% (p<0.05)
2.การหาปริมาณฟลาโวนอยด์ทั้งหมด (Total Flavonoid content)
การทดสอบหาปริมาณสารประกอบฟลาโวนอยด์ทั้งหมดในสารสกัดหยาบผลมัลเบอร์รี่สด
และแห้งนั้น ทําโดยการที่ใช้ quercetin-3-0-rutinoside เป็นสารมาตรฐาน ซึ่งถ้าสารสกัดที่ทําการ
ผสมและทําปฏิกิริยาเรียบร้อยแล้วสีดังรูป นั่นหมายถึง สารสกัดมีฟลาโวนอยด์ ซึ่งจากการที่คํานวณ
ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานด้วยโปรแกรม Excel 2016 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติ
(t-Test paired two samples for mean) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% (p<0.05)ผลคือสารสกัด
ผลมัลเบอร์รี่แห้งมีปริมาณสารประกอบฟลาโวนอยด์มากกว่าคือ 1617.25±28.00 ซึ่งถ้าคํานวณ
ปริมาณสารฟลาโวนอยด์ทั้งหมดต่อน้ําหนัก 1 g. ผลมัลเบอร์สดและแห้ง ได้ผลคือ ผลแห้งมีปริมาณ
สารฟลาโวนอยด์ทั้งหมด 60±1.04 mgQuer/g. มากกว่าผลสดทีม่ ีปริมาณฟลาโวนอยด์ทั้งหมด
1.9±0.01 mgQuer/g.
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ภาพที่ 3 ภาพที่แสดงสีของสารสกัดผลมัลเบอร์รี่สดและแห้งหลังทําปฏิกิริยาเพื่อหาค่าฟลาโวนอยด์
ความเข้มข้นเควอซิติน (μg./ml.)
0
40
80
120
160
200

ค่าดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 415 นาโนเมตร
0
0.236
0.475
0.626
0.774
0.843

ตารางที่ 2แสดงค่าดูดกลืนแสงของสารมาตรฐานเควอซิติน
1

y = 0.004x + 0.065
R² = 0.966

ค่าดูดกลืนแสงที่ 415 nm.
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ความเข้นข้นของ Quercetin (μg./ml.)
ภาพที่ 4กราฟมาตรฐานเควอซิติน ที่ความเข้มข้น 0 40 80 120 160 200μg./ml.

250
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3.การหาปริมาณแอนโทไซยานินทั้งหมด (Total anthocyanin content)
จากการหาปริมาณแอนโทไซยานินโดยวิธี pH differential method ซึ่งจะใช้ค่า pH 1.0
และ pH 4.6 ซึ่งผลทีแ่ สดงว่าสารสกัดมีปริมาณแอนโทไซยานินคือจะมีชมพูใส

ภาพที่ 5 ภาพที่แสดงสีของสารสกัดผลมัลเบอร์รี่สดและแห้งหลังทําปฏิกิริยาเพื่อค่าแอนโทไซยานิน
จากการศึกษาวิเคราะห์ปริมาณแอนโทไซยานินของสารสกัดผลมัลเบอร์รสี่ ดมีปริมาณ
มากกว่า นั่นก็คือ 15.66±0.11ซึ่งถ้าวิเคราะห์เปรียบเทียบปริมาณสารแนโทไซยานินทัง้ หมดต่อ 1 g.
ของน้ําหนักผลสดและผลแห้ง นั่นคือ ในผลมัลเบอร์รี่แห้งมีปริมาณแอนโธไซยานิน 0.2±0.06 mg/L.
มีปริมาณมากกว่าในผลสดคือ 0.18±0.06 mg/L. โดยคํานวณด้วยโปรแกรม Excel 2016 การ
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติ (t-Test paired two samples for mean) ที่ระดับความเชื่อมั่น
95% (p<0.05)
4.การหาปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระ (DPPH assay)
จากการทดสอบหาปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระภายในสารสกัดหยาบมัลเบอร์รี่ผล
แห้งและผลสด โดยใช้ ascorbic acid เป็นสารมาตรฐานโดยทําปฏิกิริยากับสารละลาย DPPHและใช้
standard ที่ความเข้มข้น 0 20 40 80 160 320 μg./ml.ซึ่งถ้าสารละลายเมื่อทําปฏิกิริยาเรียบร้อย
แล้วจะมีสมี ่วงอ่อน แสดงว่าในสารละลายมีปริมาณสารต้านอนุมูลลอิสระ
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ภาพที่ 6 สารสกัดผลสดที่ทาํ ปฏิกิริยากับภาพที่ 7 สารสกัดผลแห้งทีท่ ําปฏิกิริยา
สารละลายDPPHกับสารละลายDPPH
จากการศึกษาวิเคราะห์ปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระภายในสารสกัดหยาบมัลเบอร์รี่แห้งมี
ปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระมากว่าในสารสกัดมัลเบอร์รี่ผลสด นั่นคือ 71.48%±11.55ซึ่งเมื่อ
วิเคราะห์ปริมาณสารต้านอนุมูลต่อ 1 g. ของน้ําหนักผลมัลเบอร์รี่สดและแห้งแล้วนั้น ได้ผลคือ ในมัล
เบอร์รี่ผลแห้งมีปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระ 2.65%±0.43 มากกว่าในผลสดที่มีปริมาณสารต้าน
อนุมูลอิสระ 0.3%±0.01 โดยคํานวณค่าด้วยโปรแกรม Excel 2016 การวิเคราะห์ความแปรปรวน
ทางสถิติ (t-Test paired two samples for mean) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% (p<0.05)
ผลสด

ผลแห้ง

ปริมาณฟีนอลิกทั้งหมด (mgGAE/g) Mean±SD

1.12 ± 0.29 1.78 ± 0.12

ปริมาณฟลาโวนอยด์ทั้งหมด (mgQuer/g) Mean±SD

1.9 ± 0.01 60 ± 1.04

ปริมาณแอนโธไซยานินทั้งหมด (mg/L) Mean±SD

0.18 ± 0.06 0.2 ± 0.06

สารต้านอนุมูลอิสระ (%)

0.3 ± 0.01 2.65 ± 0.43

ตารางที่ 3 แสดงค่าปริมาณสารต่างๆที่ทําการวิเคราะห์เปรียบเทียบต่อ 1 g. ของน้ําหนักมัลเบอร์รี่ผล
แห้งและผลสด
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วิจารณ์ผลการศึกษา
การทดสอบในขั้นตอนต่างๆมีผลที่ตรงตามทีค่ าดหมายไว้ ซึง่ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
การศึกษาในครั้งนี้ ยกเว้นในขั้นตอนของการทดสอบหาปริมาณแอนโทไซยานิน มีผลที่คาดเคลื่อนไป
เมื่อทําปฏิกิริยาเรียบร้อยแล้วในสารสกัดผลแห้งนั้นเกิดการตกตะกอน เนื่องจากในขั้นตอนแรกของ
การเตรียมวัตถุดิบและสารสกัดนั้นเกิดความผิดพลาดในการวางแผนการทดลอง มีการแบ่งน้ําหนัก
ของผลสดและผลแห้งในปริมาณที่ไม่เท่ากัน ทําให้เกิดความคลาดเคลื่อนและไม่แม่นยําในผล
การศึกษา จึงมีการปรับการวิเคราะห์โดยการทําการวิเคราะห์เปรียบเทียบปริมาณสารต่างๆ โดย
วิเคราะห์เป็นต่อ 1 g.ของน้ําหนักผลมัลเบอร์รี่ทั้งผลสดและแห้ง มีผลปรากฏว่า ปริมาณสารต่างๆ
สอดคล้องกันทั้งหมด โดยที่ในสารสกัดหยาบผลมัลเบอร์รแี่ ห้งมีปริมาณสารที่ต้องการศึกษาในปริมาณ
ที่มากกว่าในสารสกัดหยาบผลมัลเบอร์รี่สดทั้งสิ้นจากการที่ได้ศึกษามาทัง้ หมดนั้น ทําให้ได้เห็นว่า
ภายในมัลเบอร์รี่เพียงผลเล็กๆ ก็มีปริมาณสารที่มีประโยชน์อยู่มากมายและสามารถนํามาใช้ประโยชน์
ต่อได้นั่นเอง
สรุปผลการศึกษา
จากการศึกษาเปรียบเทียบสารที่มีประโยชน์ในผลมัลเบอร์รี่สดและแห้งนั้น ไม่ว่าจะเป็นการ
ทดสอบหาปริมาณฟีนอลิก ฟลาโวนอยด์ แอนโทไซยานินและ ปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระ สารสกัด
หยาบมัลเบอร์รี่ผลแห้งนั้นมีปริมาณที่มากกว่าผลสดทุกๆการทดสอบ เมื่อทําการวิเคราะห์เป็น ต่อ 1
g. ของน้ําหนักผลสดและแห้ง จึงสรุปได้ว่า เมื่อนําผลมัลเบอร์รี่สดมาทําให้แห้งนั้นทําให้ปริมาณสาร
ภายในเพิ่มขึ้น และถ้าต้องการเลือกมัลเบอร์รี่ไปใช้ประโยชน์ก็สามารถเลือกผลมัลเบอร์รี่ไปใช้ได้ดีกว่า
นั่นเอง
กิตติกรรมประกาศ
คณะผู้วิจัยขอขอบคุณภาควิชาวิทยาศาสตร์ และ ฝ่ายกิจการนิสิต คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน ทีใ่ ห้ความสนับสนุนทุนการทําวิจัยใน
ครั้งนี้ และขอขอบคุณท่านอาจารย์พุทธพร พ่อแม่พี่น้องและเพื่อนๆที่คอยช่วยเหลือให้คําปรึกษา
และคอยให้กําลังใจ ซึ่งเป็นส่วนสําคัญที่ทําให้การศึกษาในครั้งนี้ผ่านลุล่วงไปได้ด้วยดี
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ภาคผนวก
1.การเตรียมวัตถุดิบ
ทําการซื้อผลหม่อนสดจากร้านกล้วยไม้สาย 4 ซึ่งเป็นร้านทีข่ ายปลีก-ส่งทั้งผลหม่อนสดและ
แบบแช่แข็ง เป็นจํานวน 2 กิโลกรัม ร้านตัง้ อยู่ที่ ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราน
จ.นครปฐม เมือ่ ได้วัตถุดิบมาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จากนั้นนําผลหม่อนสด ไปแช่แข็งในตู้แช่ ก่อนนํา
ออกมาทําการทดลอง
2.การหาปริมาณฟีนอลิกทัง้ หมด (Total phenolic content)
จากสูตรคํานวณปริมาณผลรวมฟีนอลิก C=cV/M (ผศ.ดร.วิชุดา จันทร์ข้างแรม,2561)
เมื่อ
C คือ ปริมาณโพลีฟีนอลที่เทียบจากกราฟมาตรฐานแกลลิก ( Mg/g_GAE )
c คือ ความเข้มข้นของแกลลิก (mg./ml.)
V คือ ปริมาณสารสกัด (ml.)
M คือ น้ําหนักสารสกัด (g.)
4.การหาปริมาณแอนโทไซยานินทั้งหมด (Total anthocyanin content)
จากสูตร
=(A×MW×DF×100)/(Ƹ×l)
Monomeric anthocyanin pigment
โดยที่
A คือ Absorbance
MW คือ Molecular weight
DF คือ the dilution factor
Ƹคือ molar absorptivity
5.การหาปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระ (DPPH assay)
DPPH scavenging ability %
1
100

ผ1

