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บทคดัย่อ 
การวิจัยคร้ังนี้ เป็นการน าปลายยอดผักหวานบ้าน (Sauropus androgynus) มาเพาะเลี้ ยงด้วยอาหารสตูร Murashige and Skoog 

ดัดแปลงโดยการเติมฮอร์โมน 6- benzyladenin (BA) 1 มิลลิกรัมต่อลิตร เป็นเวลา 6 สปัดาห์ จนได้ยอดจ านวนมาก น าปลายยอดที่

ได้มาให้รังสยูีวีซีเป็นเวลา 0 นาท ี(กลุ่มควบคุม) 5 10 และ 15 นาท ี(กลุ่มทดลอง) จากนั้นน ามาเพาะเล้ียงในห้องเพาะเล้ียงเนื้ อเยื่อจน

ครบ 3 สปัดาห์ น าปลายยอดที่เพ่ิมขึ้ นของกลุ่มควบคุม กลุ่มทดลองและน าปลายยอดจากธรรมชาติมาสกัดด้วยเมทานอล น าสารสกัดที่ได้ไป

วิเคราะห์สมบัติต้านอนุมูลอิสระ ด้วยวิธี DPPH scavenging assay, ABTS scavenging assay และ FRP assay พบว่ากลุ่มให้รังสยูีวีซี      

5 นาท ีมีสมบัติต้านอนุมูลอิสระ ปริมาณสารฟีนอลิกและฟลาโวนอยด์ทั้งหมด สงูที่สดุ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) โดยการ

วิเคราะห์ด้วยวิธี DPPH scavenging assay มีค่า IC
50

 10.13 มิลลิกรัมต่อลิตร วิธี ABTS scavenging assay มีค่าเฉล่ียสงูสดุ 166.48 

มิลลิกรัม TEAC/100 กรัมน า้หนักสด และวิธี FRP assay มีค่าเฉล่ียสงูสดุ 22.72 mM FeSO
4
/100 กรัมน า้หนักสด ส่วนปริมาณสาร   

ฟีนอลิกทั้งหมด มีค่าเฉล่ียสงูสดุ 15.54 มิลลิกรัม GAE/ 100 กรัมน า้หนักสด และปริมาณฟลาโวนอยด์ทั้งหมด มีค่าเฉล่ียสงูสดุ 63.65 

มิลลิกรัม QE/100 กรัมน า้หนักสด การวิจัยนี้ เป็นพ้ืนฐานในการน าปลายยอดผักหวานบ้านที่ให้รังสยูีวีซี 5 นาท ีเพ่ือใช้ประโยชน์ในการ

เป็นอาหารเสริมและเป็นยาต่อไป  

 

ค าส าคญั:  ผกัหวานบ้าน  รังสยูีวีซี  สมบัติต้านอนุมูลอสิระ  การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 

 

Abstract 

The shoot of Sauropus androgynus were cultured for 6 weeks on modified Murashige and Skoog (MS) mediums containing 

1mg/L 6- benzyladenin (BA) for multiple shoots formation. Multiple shoots were treated by UV-C irradiation for 0 min (for the 

control group) and 5, 10 and 15 mins (for the experimental groups). After 3 weeks of culture, the shoots were extracted with 

methanol and analyzed for antioxidant activities using DPPH scavenging assay, ABTS scavenging assay and FRP assay and the 

total phenolic and total flavonoid contents were determined. The results indicated that the shoot treated with UV-C irradiation for 

5 mins exhibited the highest antioxidant activities at IC
50 

of 10.13 mg/mL using DPPH scavenging assay, 166.48 mg 

TEAC/100g fresh weight (FW) using ABTS scavenging assay and 22.72 mM FeSO
4
/ 100 g FW using FRP assay. The total 

phenolic and total flavonoid contents were 15.54 mg GAE/100g FW and 63.65 mg QE/100g FW., respectively. This study 

will provide useful knowledge and can be utilized for improving the quality of S. androgynus raw materials in herbal supplementary 

food and medical uses. 
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บทน า 

     โรคต่างๆ ที่พบมากในปัจจุบันอันได้แก่ โรคหลอด

เลื อด หั ว ใ จตีบและแข็ง ตั ว  โ รคมะ เ ร็ ง บ าง ชนิ ด  

โรคความจ าเสื่อม โรคไขข้ออกัเสบ โรคความแก่ สาเหตุ

หนึ่งมาจากอนุมูลอสิระในร่างกายมีมากเกนิไป ท าให้เกดิ

การขาดสมดุล เกดิปัญหาต่อสขุภาพ (ไมตรี สุทธจิตต์

และคนอื่นๆ, 2555) แต่ปัจจุบันผู้บริโภคหันมาบริโภค

อาหารที่มีสารต้านอนุมูลอิสระ ที่ท  าหน้าที่ต่อต้าน ยับย้ัง

และควบคุมอนุมูลอิสระไม่ให้ไปกระตุ้นการเกดิปฏกิิริยา

ออกซิ เดชัน จึ งช่ วยยับยั้ งอนุ มูลอิสระไม่ให้ท าลาย

องค์ประกอบของเซลล์ และ DNA สารต้านอนุมูลอสิระที่

พบในธรรมชาติ พบได้ในผักและผลไม้ ซึ่งพืชสร้างขึ้ น

เพ่ือป้องกนัตนเองจากสตัว์ แมลง และจุลินทรีย์ศัตรูของพืช
 

(Wink, 1988) สารกลุ่มนี้ ส่วนใหญ่จะเป็นสารประกอบ 

ฟีนอลิก (Phenolic compound) วิตามินซี วิตามินอ ีแคโร

ทนีอยด์และกรดอนิทรีย์อื่นๆ เป็นต้น (Huang, Ho, & 

Lee, 1992)  

ผกัหวานบ้าน (Sauropus androgynus L.) อยู่ในวงศ์ 

Euphorbiaceae เป็นพืชที่พบในเอเซียรวมทั้งประเทศไทย 

พบได้ทุกภาคและคนส่วนใหญ่นิยมบริโภค เนื่องจากส่วน

ยอดอ่อนและใบอ่อน มีรสหวานและเป็นแหล่งอาหารทีมี

คุณค่า รวมทั้งมีสรรพคุณทางยา โดยมีสารพาพาวิรีน 

(Papaverine) ที่สกดัได้จากใบและล าต้นในแอลกอฮอล์มี

ฤทธิ์ยับย้ังเอน็ไซม์เอชไอวี-1 รีเวอร์ส ทรานสคริปเทส 

(HIV-1 Reverse transcriptase) และ 3-0-β-D-

Glucosyl-Kaempferol (GKK) ท าให้ไขมันในเลือด

ลดลง (วิมล ศรีศุข, 2552, น. 172-178) ส่วนสาร

สกดั จากผกัหวานบ้านด้วยเมทานอล มสีมบัติต้านอนุมูล

อสิระด้วยวิธ ีDPPH scavenging assay มีค่า IC
50
 0.43±0.14% 

(v/v) และมีปริมาณสารฟีนอลิกทั้งหมด 47.20 ± 

14.92 มิลลิกรัม GAE/100 กรัมตัวอย่างสด สารสกดั

จากปลายยอดผักหวานบ้าน ที่สกัดด้วยเมทานอลเป็น

เวลา 24 ชั่วโมง ช่วยป้องกนัการท าลายเซลล์ HEK-293  

จากไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ได้ (Benjapak, Swatsitang, 

Senawong, & Tanpanich, 2008, pp.179-200) แต่ 

พบว่าในช่วงที่มีอากาศร้อนและแล้ง ผักหวานบ้านจะ

เจริญเติบโตช้า มีลักษณะยอดและใบหงิกงอ ทั้ งนี้  

เนื่องจากเกดิการระบาดของเพลี้ยไฟและหนอนเจาะล าต้น 

ซึ่งปากดูดของเพลี้ยไฟและหนอนเจาะล าต้น มักจะดูดเอา

เชื้ อไวรัสติดมาด้วย จึงท าให้ยอดและใบผักหวานบ้าน 

หงิกงอ 

     รังสยูีวีซีมคีุณสมบตัใินการฆ่าเชื้อโรคและมกีารน ามา

ปรับปรงุพันธุพื์ช (ยุพาภรณ ์ศิริโสม และสมปอง เตชะโต, 

2551, น. 141-151) รวมทั้งการเพ่ิมปริมาณสารต้าน

อนุมูลอสิระ ทั้งนี้ เนื่องจากรังสยูีวซีีเป็นสารอลิิซิเทอร์ 

(Elicitor) ในกลุ่มอะไบโอตกิ ได้แก่ เกลือของโลหะ รวม

ไปถงึสภาวะที่ท าให้เกดิความเครียดออกซิเดชัน เช่น การ

ใช้รังสอีลัตราไวโอเลต (UV) และการเกดิบาดแผลของ

พืช (Benhamou, 1996) และสามารถลดการเสื่อมสภาพ

ของเซลล์และ DNA ดงันั้นจงึมกีารใช้รังสยูีวีซใีนการ

กระตุ้นการสร้างสารต้านอนุมูลอสิระและลดสภาวะเสื่อม

ของเซลล์พืช เช่น การวิจัยในสตรอเบอร์ร่ีและบรอ็กโคร่ี 

(Erkan, et al., 2008; Costa, Vicente, Civello, Chaves,  

& Martinez, 2006, pp. 204-210) การชะลอการลดลง 

ของวิตามนิซีและคาโรทนีอยดข์องคะน้า (ชัยรัตน์ บูรณะ 

และวาริช ศรีละออง, 2552, น. 137-140)  

     นอกจากนี้ ยังพบว่าการเพาะเลี้ ยงเนื้ อเยื่อพืชสามารถ

กระตุ้นการสร้างสารต้านอนุมูลอสิระในพืชที่เพาะเล้ียงได้

เช่นกนั โดยสามารถปรับสภาวะสตูรอาหารที่ใช้เพาะเล้ียง

ร่วมกับการใช้เทคนิคการเติมสารน าส่งสัญญาณที่มีผล

กระตุ้นกลไกการป้องกนัตวัของพืชที่เพาะเล้ียง เช่น การใช้

ฮอร์โมนพืชและการใช้รังสียูวี เป็นต้น จากการศึกษาผล

ของชนิดและ ปริมาณของสารควบคุมการเจริญเติบโต 

พบว่า สามารถเพ่ิมสมบัติการเป็นสารต้านอนุมูลอิสระ

และปริมาณสารฟีนอลิกทั้งหมดในสารสกัดจากแคลลัส

ของมะระขี้นกและมะระจีนได้ (อรสา สรุิยาพันธ ์และสมสขุ 

มัจฉาชีพ, 2552) ส่วนการเพาะเลี้ ยงเนื้ อเยื่อประยงค ์

(Aglaia odorata Lour.) ด้วยสตูรอาหาร MS ที่เติม BA 

พบว่า มีการสร้างสารทุติยภูมิที่มีรูปแบบสารเคมีที่เป็น

รปูแบบเดยีวกนักบัต้นธรรมชาต ิ(วินิจ พลศักดิ์, 2546) 

ส่วนการเพาะเลี้ ยงแคลลัสของพืชหลายชนิดสามารถเพ่ิม

การสร้างสารต้านอนุมูลอิสระได้เช่น ไอโซฟลาโวนอยด ์

(Isoflavonoid) จากต้น Maackia amurensi  แอนทราควิ-

โนน (Anthraquinone) จากต้น Rubia cordifolin และ 

แอนโทไซยานิน (Anthocyanin) จากต้นผักปลังเพ่ิมขึ้น 
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(Fedoreyer, et al., 2000; Masayuki, et al., 1999; 

Mischenko, et al., 1999; ธนิกานต์ พุ่มชาวสวน และ

ศศิธร วงศ์เรือง, 2552)  

 ดังนั้ น ง านวิ จั ยนี้ จึ ง มุ่ ง เ น้นการใ ห้รั ง สี ยู วี ซี แ ก่ 

ผักหวานบ้านที่เพาะเล้ียงเนื้ อเย่ือ เพ่ือส่งเสริมสมบัติต้าน

อนุมูลอสิระ ปริมาณสารฟีนอลิกและฟลาโวนอยด์ทั้งหมด 

โดยท าการเปรียบเทียบผลระหว่างกลุ่มธรรมชาติ (น า

ปลายยอดมาจากต้นธรรมชาติในเรือนเพาะช า) กลุ่ม 

ควบคุมและกลุ่มทดลอง เพ่ือน ากลุ่มที่ให้ผลสงูสดุมาใช้

ประโยชน์ในการเป็นอาหารเสริมและเป็นยาต่อไป 

 

วิธีการศึกษา 

 

สารเคมีท่ีใช ้

 สตูรอาหาร Murashige, & Skoog. (1962) ฮอร์โมน 

BA, สาร folin-ciocalteaut และ sodium phosphate buffered 

saline pH 7.4 จากบริษัท Sigma (Aldrich, USA) ส่วน

สาร 2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl (DPPH), 2,2'-

azinobis (2, 2'-azinobis (3-ethylbenzothiazoline-6-

sulfonic acid) (ABTS), trolox, gallic acid, aluminum 

chloride, trichloroacetic acid, potassium dihydrogen 

phosphate และ hydrogen peroxide จากบริษัท Merck 

(Darmstadt, Germany) สาร potassium ferricyanide 

และ ferric chloride จากบริษัท Fluka (Steinheim, Germany) 

สาร sodium bicarbonate และ ferrous sulfate จากบริษัท 

Ajax Finechem (NSW, Australia) สาร Isoquercetin, 

crypto-chlorogenic acid และ astragalin จากบริษัท 

Biopurify (China)  

พนัธุพ์ชืท่ีใช ้

ปลายยอดผักหวานบ้าน ที่ ได้จากการเพาะเล้ียง

เนื้ อเยื่อในสูตรอาหาร MS (Murashige, & Skoog, 

1962) ดัดแปลงที่เติมฮอร์โมน BA 1 มิลลิกรัมต่อลิตร 

(รัชนี เพช็ร์ช้าง, 2554, น. 35-42) และปลายยอด

ผกัหวานบ้านจากต้นธรรมชาต ิซึ่งจะเลือกใช้ให้มีลักษณะ

ใกล้เคียงกับที่ ไ ด้จากเพาะเล้ียงเนื้ อเ ย่ือพืช เ พ่ือใช้

เปรียบเทียบคุณสมบัติที่ศึกษากับกลุ่มควบคุมและกลุ่ม

ทดลอง  

 

 

ขั้นตอนการเตรียมพนัธุพ์ชื 

 น าต้นผักหวานบ้านที่ปลูกในจังหวัดอุตรดิตถ์ มา

ปลูกในกระถาง  น ามาเลี้ ยงในเรือนเพาะช า  ศูนย์ 

วิทยาสาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

อุตรดิตถ์ ฉีดพ่นด้วยสารฆ่าเชื้ อราและฮอร์โมน BA 

0.1 มิลลิกรัมต่อลิตร เป็นเวลา 2-3 สัปดาห์ เพ่ือ

ป้องกันแมลงและโรคพืชและเพ่ิมจ านวนยอด  

วิธีการฟอกฆ่าเช้ือเนื้ อเยือ่ 

 ตัดปลายยอดผักหวานบ้าน ยาวประมาณ 1-2 นิ้ ว 

มาตัดส่วนใบออก ล้างด้วยน ้ากลั่นที่ฆ่าเชื้ อแล้วเติม 

ทวิน-20 จ านวน 1-2 หยด เขย่า 5 นาท ีจ านวน 2-3 

ครั้ง ฟอกฆ่าเชื้ อปลายยอดด้วยสารละลายคลอรอ็กซ์ 

ความเข้มข้น 15% เติมทวิน-20 จ านวน 1-2 หยด 

เขย่า เ ป็นเวลา 7 นาที  แ ล ะฟอกฆ ่า เ ชื้ อ ต ่อด้ว ย

สารละลายคลอรอ็กซ์ ความเข้มข้น 10%  เติมทวิน-

20 จ านวน 1-2 หยด เขย่าเป็นเวลา 5 นาที และล้าง

ด้วยน า้กลั่นนึ่งฆ่าเชื้ อ 3 ครั้งๆละ 5 นาท ี

วิธีการเตรียมอาหาร MS+BA 1 มิลลิกรมัต่อลิตร 

 ใส่น า้กลั่นในขวดปรับปริมาตรขนาด 1 ลิตร ปริมาณ 

200 มลิลิลิตร ดูดสารละลายต้นตอ (Stock) ของอาหาร

สตูร MS โดยสารละลายต้นตอที่ 1 จ านวน 10 มิลลิลิตร 

สารละลายต้นตอที่ 2-3 จ านวน 4 มิลลิลิตร และสาร 

ละลายต้นตอที่ 4-7 จ านวน 5 มิลลิลิตร น ามาใส่ลงใน

ขวดปรับปริมาตร เติมน า้ตาลทราย 30 กรัม ฮอร์โมน BA 

1 มลิลิกรัม ปรับปริมาตรให้ได้ 1 ลิตร วัด pH ให้ได้ 5.5-

5.8 เติมวุ้น 7 กรัม เทอาหารลงในบีกเกอร์สแตนเลส 

เคี่ยวให้เดือด เทใส่ขวดเพาะเล้ียงเนื้ อเย่ือมีความสูง 1 

เซนติเมตร ปิดฝาขวด น าไปนึ่งฆ่าเชื้ อในหมอนึ่งความดัน

ที่ 15 ปอนด์/ตารางนิ้ ว อุณหภมูิ 121 ºC เป็นเวลา 15 

นาท ี 

ขั้นตอนการเพาะเลี้ ยงเน้ือเยือ่ 

 น าปลายยอดผักหวานบ้านที่ฟอกฆ่าเชื้ อแล้ว วางบน

จานเพาะเชื้ อ ตัดแต่งให้มีขนาด 0.5-1.0 เซนติเมตร  

คีบใส่ขวดอาหารเพาะเลี้ ยงเนื้ อเยื่อ 1 ชิ้ น/1 ขวด น ามา

เพาะเล้ียงในห้องเพาะเล้ียงเนื้ อเย่ือที่มีอุณหภมูิ 25±3
 0
C 

ความเข้มแสง 1,000–2,000 ลักซ์ ให้แสง 16 ชั่วโมง 

มืด 8 ชั่วโมงต่อวัน จนถึงสัปดาห์ที่ 6 ที่มีจ านวนยอด

เพ่ิมขึ้น 
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ขั้นตอนการส่งเสริมสมบติัตา้นอนุมูลอิสระ 

 น ายอดผักหวานบ้านที่มียอดเพ่ิมขึ้นในขวดเพาะเล้ียง

เนื้ อเยื่อเข้าตู้ ถ่ายเนื้ อเยื่อ เปิดฝาขวดแล้ววางบนตะแกรง 

ที่นึ่งฆ่าเชื้ อแล้ว โดยให้ห่างจากหลอดรังสียูวี (El series 

UV-C lamp, UVP model UVS-28, Holland) 29 

เซนติเมตร จากนั้นเปิดหลอดรังสียูวี ที่มีพลังงานแสง 

2.228 จูล ต่อตารางเมตร วัดโดย UV-C light meter 

(Model: UV-C254 SD, Lutron Electronic,Germany) 

เป็นเวลา 0 นาท ี(กลุ่มควบคุม) 5, 10 และ 15 นาท ี

(กลุ่มทดลอง) ตามล าดับ โดยท ากลุ่มละ 10 ซ ้า ใช้

เทคนิคปลอดเชื้ อ (Aseptic techniques) ทิ้งไว้จนครบ 7 

วัน ย้ายไปใส่ในอาหาร สตูร MS+ BA 1 มิลลิกรัมต่อ

ลิตรใหม่ ท าการเพาะเลี้ ยงในห้องเพาะเล้ียงเนื้ อเย่ือที่มี

อุณหภมูิ 25±3
 0

C ความเข้มแสง 1,000–2,000 ลักซ์ 

ให้แสง 16 ชั่วโมง มดื 8 ชั่วโมงต่อวันจนครบ 3 สปัดาห์  

วิธีการสกดัสาร 

     ชั่งตัวอย่าง 0.2 กรัม ห่ันให้เป็นชิ้ นเล็ก แล้วบด 

ละเอยีดด้วยเครื่องบด หรือโกร่งบด จากนั้นน ามาใส่ใน

ขวดสีชา ท าการหมัก (Macerate) โดยใ ช้เมทานอล  

5 มิลลิลิตร ท าการเขย่าและสกดัเป็นเวลา 3 วัน (ท ากลุ่ม

ละ 3 ซ า้) จากนั้นน ามาป่ันเหวี่ยง ด้วยเคร่ืองป่ันเหวี่ยง

ความเรว็ 650 rpm เพ่ือแยกตะกอนออก เกบ็สารสกดัใน

ตู้แช่ -20 
0
C เพ่ือรอการน า ไปวิเคราะห์ต่อไป 

การวิเคราะหผ์ล 

     การวิ จั ยครั้ ง นี้ เ ป็ นการวิ จั ยแบบสุ่ มสมบู รณ ์

(Completely Randomized Design) โดยท าการทดลอง

กลุ่มละ 3 ซ า้ และท าการวิเคราะห์ผลดงันี้  

     การเปรียบเทียบลักษณะของปลายยอดและใบ

ผกัหวานบ้านในกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลองเมื่อให้รังสยูี

วีซี ในระยะเวลา 5 10 และ 15 นาที หลังให้รังสียูวีซี     

1 สปัดาห์ โดยสงัเกตลักษณะภายนอก คือลักษณะของ

ยอด ใบ และสขีองใบที่ปรากฏ 

     การศึกษาสมบัติต้านอนุมูลอิสระจะใช้วิธีทดสอบ    

3 วิธ ีดงันี้  

     1. วิธ ีDPPH scavenging assay
 
ดัดแปลงวิธกีารของ 

Vongsak, et al. (2013) ดงันี้  

        เตรียมสารละลาย DPPH ความเข้มข้น 152  

ไมโครโมล โดยละลาย DPPH (2,2-diphenyl-1-picryl- 

hydrazyl) 6 มิลลิกรัม กบั เมทานอล 100 มิลลิลิตร เกบ็

ไว้ที่ -20 °C จนกว่าจะใช้งาน จากนั้นผสมสารสกดัจาก

ปลายยอดผักหวานบ้านแต่ละกลุ่มหรือสารมาตรฐาน 

(Trolox) 500 ไมโครลิตร กบั สารละลาย DPPH 500 

ไมโครลิตร เขย่าให้เข้ากนั (Vortex) ตั้งทิ้งไว้ 30 นาท ีที่

อุณหภูมิห้อง น าไปวัดค่าการดูดกลืนแสง ด้วยเครื่อง 

UV-Vis spectrophotometer (Perkin Elmer, USA) ที่

ความยาวคลื่น 517นาโนเมตร (nm) ท าการทดลอง

ตวัอย่างละ 3 ซ า้ค านวณค่าเปอร์เซน็ต์การยับยั้ง DPPH
•
 

(% Inhibition DPPH
•.
) ดงัสมการ 

 

     % Inhibition DPPH
•
 = 

100
)(

1

21 


A

AA  

 

     A
1
 = ค่าการดูดกลืนแสงของกลุ่มควบคุม 

     A
2
 = ค่าการดูดกลืนแสงของกลุ่มทดลอง  

     น าค่าที่ได้มาท ากราฟระหว่าง % Inhibition DPPH
•
 

(แกน y) กับความเข้มข้นของสารละลายมาตรฐาน 

Trolox (แกน x) เพ่ือหาค่า IC
50

 (The half maximal 

inhibitory concentration) ส่วนสารสกดัที่ทดสอบในท า 

นองเดยีวกนัและหาค่า IC
50
   

     2. วิธ ีABTS scavenging assay ดดัแปลงวิธกีารของ 

Arnao, et al. (2001) ดงันี้  

         เตรียมสารละลาย ABTS
•+

(2, 2'-azinobis (3- 

ethylbenzothiazoline-6-sulfonic acid) diammonium 

salt radical solution) ความเข้มข้น 7.4 มลิลิโมล กบั 

สารละลายโพรแทสเซียม เปอร์ซลัเฟต ความเข้มข้น 2.6 

มลิลิโมล เตรียมสารละลายที่จะใช้ทดลอง (working 

solution) โดยผสมสารทั้ง 2 ใน อตัราส่วน 1 : 1 จากนั้น

ทิ้งไว้ 12 ชั่วโมง ที่อณุหภมูห้ิอง ในที่มดื เจือจางสาร 

ละลายดงักล่าว 1 มลิลิลิตร กบัเมทานอล 24 มลิลิลิตร 

วัดการดูดกลืนแสงที่ความยาวคล่ืน 734  นาโนเมตร ให้

ได้ 1.1 ± 0.02 หน่วย จากนั้นผสมสารสกดัจากปลาย

ยอดผกัหวานบ้าน แต่ละกลุ่มหรือสารมาตรฐาน (Trolox) 

100 ไมโครลิตร กบั สารละลาย ABTS 1 มลิลิลิตร เขย่า 

ให้เข้ากนัจากนั้นทิ้งไว้ 2 ชั่วโมง ที่อณุหภมูห้ิองในที่มดืวัด 

การดูดกลืนแสงด้วยเครื่อง UV-Vis spectrophotometer 

ที่ความยาวคล่ืน 734 นาโนเมตร ค านวณค่าเปอรเ์ซน็ต์

การยับยั้ง ABTS
•+
 (%Inhibition ABTS

•+
) และน าค่าที่

ได้มาท ากราฟระหว่าง % Inhibition ABTS
•+

 (แกน y) 
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กบัความเข้มข้นของสารละลายมาตรฐาน Trolox ที่ 0 - 

100 µg/mL (แกน x) ส่วนสารสกดัที่ทดสอบน ามาท า

ปฏกิริิยากบั ABTS
•+
 และหาความสามารถต้านออกซิ- 

เดชัน ที่เทยีบกบักราฟมาตรฐานซึ่งมหีน่วยเป็นมลิลิกรัม 

TEAC/100 กรัมน า้หนักสด (Fresh weight ; FW)  

     3.  วิธ ีFRP(Ferric reducing power)assay ดัดแปลง 

วิธกีารของ Ferreira et al., (2007)ดงันี้  

          ผสมสารสกดั 250 µL กบั 0.2 M โซเดียม

ฟอสเฟตบฟัเฟอร์ 250 µL และ1 % (w/v) สารละลาย

โพแทสเซียมเฟอร์ริกไซยาไนด์ 250 µL บ่มทิ้งไว้ 20 

นาที ที่อุณหภูมิ 50 ºC ผสม 10% (w/v) กรดไตร-

คลอโรแอซิติก 1 mL. จากนั้นน าไปป่ันเหวี่ยงที่ 650 

rpm. 10 นาท ีดูดสารละลายส่วนใส 250 µL เขย่า และ

ผสมน า้กลั่นปราศจากออิอน 250 µL และ 0.1% (w/v) 

สารละลายเฟอร์ริกคลอไรด ์50 µL วัดการดูดกลืนแสงที่

ความยาวคลื่น 700 นาโนเมตร ด้วยเครื่อง UV-Vis 

spectrophotometer ค านวณผลการทดลองโดยหาปริมาณ

ของ Fe
2+
แสดงในรปู mM FeSO

4 
equivalents/100 g FW  

การวิเคราะหป์ริมาณสารฟีนอลิกทั้งหมด ดดัแปลง

วิธกีารจาก Vongsak, et al. (2013)  

 ผสมสารสกัดจากปลายยอดผักหวานบ้านแต่ละกลุ่ม

หรือสารมาตรฐาน Gallic acid ที่ความเข้มข้น 1,000 

ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร จ านวน 200 ไมโครลิตร  

กบั สารละลาย Folin-Ciocalteu (ที่เจือจาง 1 ส่วนกับ 

น า้กลั่น 10  ส่วน) 500 ไมโครลิตร เติม 7.5 % (w/v) 

สารละลายโซเดียมไบคาร์บอเนต 800 ไมโครลิตร เขย่า

ให้เข้ากัน บ่มทิ้ งไว้ 30 นาท ีที่อุณหภมูิห้อง เขย่าเป็น 

คร้ังคราว วัดค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาวคล่ืน 765  

นาโนเมตรด้วยเครื่อง UV-Vis spectrophotometer 

วิ เคราะห์ปริมาณสารฟีนอลิกทั้ งหมดแสดงในรูป 

มลิลิกรัม gallic acid equivalents (GAE)/ 100 g FW  

การวิเคราะห์ปริมาณสารฟลาโวนอยด์ทั้ งหมด  

ดดัแปลงวิธกีารจาก Vongsak, et al. (2013)  

 ผสมสารสกัดจากปลายยอดผักหวานบ้านหรือสาร

มาตรฐาน (Quercetin) 500 ไมโครลิตรกับ 2% สาร 

ละลายอะลูมิเนียมคลอไรด์ (Aluminum chloride) 500 

ไมโครลิตร บ่มไว้ที่อุณหภมูิห้อง นาน 10 นาท ีเขย่าเป็น

คร้ังคราว จากนั้นวัดปฏกิริิยาด้วยการวัดค่าดูดกลืนแสงที่ 

415 นาโนเมตร  ด้วยเครื่อง UV-Vis pectrophotometer 

โดยมีชุดเปรียบเทียบ (Blank) ที่ไม่มีอะลูมิเนียมคลอไรด ์

วิเคราะห์ปริมาณฟลาโวนอยด์ทั้ งหมด มีหน่วยเป็น

มลิลิกรัม QE/100 g FW. 

 

สถติิท่ีใชใ้นการวิจยั 

 

 น าข้อมูลที่ได้จากการวิจัยมาวิเคราะห์ความแปรปรวน 

(Analysis of variance; ANOVA) และเปรียบเทียบ

ค่าเฉล่ียโดยใช้ Least significant difference (LSD) ที่

ระดบั P<0.05  

 

ผลการศึกษา 

 

 การเปรียบเทียบลกัษณะของปลายยอดและใบ

ผกัหวานบา้นในกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง 

 พบว่า ลักษณะของปลายยอดผักหวานบ้านในกลุ่ม

ควบคุมจะมสีขีองยอดและใบสเีขยีวเข้ม ส่วนกลุ่มทดลอง

ที่ให้รังสียูวีซีเป็นเวลา 5 นาที ยอด และใบจะมีสีซีด

เหลืองและใบร่วงประมาณ 30 % การให้รังสียูวีซี 10 

นาท ียอดและใบจะมสีซีีดเหลืองและใบร่วงประมาณ 60% 

และการให้รังสยูีวีซี 15 นาท ียอดและใบจะมีสซีีดเหลือง

และใบร่วงประมาณ 80 % เมื่อเทียบกับพ้ืนที่สีเขียว

ทั้งหมดดงัตารางที่ 1 และรปูที่ 1 

 

ตารางที่ 1  ลักษณะของปลายยอดผกัหวานบ้านในกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลองหลังให้รังสยูีวี 1 สปัดาห์ 

กลุ่มท่ีศึกษา ลกัษณะของใบ 

กลุ่มควบคุม (UV-C 0 นาท)ี ยอดและใบมีสเีขียวเข้ม 

กลุ่มทดลอง   

    UV-C  5 นาท ี ยอดและใบซีดเหลืองและใบร่วงประมาณ 30 % 

    UV-C  10 นาท ี ยอดและใบซีดเหลืองและใบร่วงประมาณ  60 % 

    UV-C  15 นาท ี ยอดและใบซีดเหลืองและใบร่วงประมาณ  80 % 

หมายเหตุ  การซีดเหลืองและการร่วงของใบเปรียบเทยีบกบัพ้ืนที่ทั้งหมดของใบพืช 
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รูปท่ี 1  ลักษณะปลายยอดผกัหวานบ้านในกลุ่มควบคุม(a)และกลุ่มทดลอง หลังให้รังสยูีวีซี (b) 5 นาท ี (c) 10 นาท ี  

           (d) 15 นาท ี 

 
สมบติัตา้นอนุมูลอิสระ 

 

     การศึกษาสมบัติต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดจาก

ปลายยอดผกัหวานบ้านโดย วิธ ีDPPH scavenging assay 

จากกราฟของ % scavenging และความเข้มข้นต่างๆ 

ของสารมาตรฐาน Trolox มีค่า y = 3.882x + 1.838, 

R²= 0.991 (y คือ % inhibition และ x คือ ความเข้มข้น

ต่างๆ ของสารมาตรฐาน Trolox) พบว่า กลุ่มให้รังสยูีวีซี 

5 นาทมีีค่า IC
50

  10.13 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร มีค่า y= 

3.860x+10.882, R²= 0.991 (y คือ % inhibition และ x 

คอื ความเข้มข้นต่างๆ ของสารสกดั) มค่ีาต ่าที่สดุ แสดงว่า

มีสมบัติต้านอนุมูลอิสระมากที่สุด มีนัยส าคัญทางสถิติ

(p<0.05) จากกลุ่มอื่นๆ รองลงมาคือ กลุ่มควบคุม กลุ่ม

ให้รังสยูีวีซี 10 นาทแีละ 15 นาท ีและกลุ่มธรรมชาติ โดยมี

ค่า IC
50

15.24, 16.21, 16.86 และ 18.77 มิลลิกรัม/

มลิลิลิตร ตามล าดบั   

     ส่วนการหาด้วยวิธ ีABTS scavenging assay หาจาก

กราฟของ % scavenging และความเข้มข้นต่างๆ ของ

สารมาตรฐาน Trolox มีค่า y =1.485x +7.104, R²= 

0.994 (y คือ % scavenging และ x คือ ความเข้มข้น

ต่างๆ ของสารมาตรฐาน Trolox) พบว่ากลุ่มให้รังสยูีวีซี 

5 นาท ีมีค่าเฉล่ียสงูสดุ 166.48 มิลลิกรัม TEAC/100

กรัมน า้หนักสด มนีัยส าคญัทางสถติิ (p<0.05) รองลงมา

คือ กลุ่มควบคุม กลุ่มให้รังสยูีวีซี 10 นาท ีและ 15 นาท ี

และกลุ่มธรรมชาติ โดยมีค่าเฉล่ีย 133.17, 100.15, 

68.01 และ 64.06 มิลลิกรัม TEAC/100 กรัมน า้หนัก

สด ตามล าดบั 

     ส่วนการหาด้วยวิธี FRP assay หาจากสมการ  

y =0.002x +0.134, R²=0.994 (y หมายถึง ค่าการ

ดูดกลืนแสงของ Fe
2+
และ x คือ ความเข้มข้นของ Fe

2+
) 

พบว่า กลุ่มให้รังสยูีวีซี 5 นาท ีมีค่าเฉล่ียสงูสดุ 22.72 

mM FeSO
4
/100 กรัมน า้หนักสด มีนัยส าคัญทางสถิติ 

(p<0.05) รองลงมาคอื กลุ่มควบคุม กลุ่มให้รังสยูีวีซี 10 

นาที และ 15 นาที และกลุ่มธรรมชาติ โดยมีค่าเฉล่ีย 

17.28, 15.33, 13.50 และ 12.72 mM FeSO
4
/100 

กรมัน า้หนักสด ตามลาดบั ดงัตารางที่ 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(c)  (d)  (b)  (a)  
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ตารางที่ 2  ค่าเฉล่ียสมบัติต้านอนุมูลอสิระ จากสารสกดัจากปลายยอดผกัหวานบ้าน ด้วยวิธ ีDPPH scavenging assay, ABTS  

             scavenging assay และ FRP assay ระหว่างกลุ่มธรรมชาติ กลุ่มควบคุม และกลุ่มทดลอง 

กลุ่มท่ีศึกษา DPPH scavenging  

assay IC
50

 (mg/mL) 

ABTS scavenging assay 

(mgTEAC/100g. FW) 

FRP assay  (mM 

FeSO
4
/100 g. FW) 

กลุ่มธรรมชาติ 

กลุ่มควบคุม (UV-C 0 นาท)ี 

กลุ่มทดลอง  

    UV-C  5 นาท ี

    UV-C 10  นาท ี

    UV-C 15  นาท ี

18.77 ± 2.83b 

15.24 ± 1.37b 

 

10.13 ± 0.91a
 

16.21 ± 1.53b 

16.86 ± 0.97b 

  64.06 ± 4.31d 

133.17 ± 8.69b 

 

166.48 ± 5.35a          

100.15 ± 4.70c 

  68.01 ± 0.64d 

        12.72 ± 0.81b 

        17.28 ± 1.63b  

         

        22.72 ± 4.27a 

        15.33 ± 1.36b 

        13.50 ± 1.15b 

หมายเหต ุ สญัลักษณ์ที่ต่างกนัในคอลัมน์เดียวกนั มีนัยส าคัญทางสถิติ (P <0.05)  

 

ปริมาณสารฟีนอลิกและสารฟลาโวนอยดท์ั้งหมด 

 ปริมาณสารฟีนอลิกทั้งหมดวิเคราะห์ด้วยสารละลาย 

Follin–Ciocalteu โดยเทียบกับค่ามาตรฐานของ Gallic 

acid  equivalents (GAE) หาจากสมการ y= 0.037x 

+0.134, R² = 0.993 ซึ่งในกลุ่มที่ให้รังสยูีวีซี 5 นาท ี 

มีค่าเฉล่ียมากที่สุด 15.54 มิลลิกรัม GAE/100 กรัม

น า้หนักสด มีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) รองลงมาคือ 

กลุ่มควบคุม กลุ่มให้รังสยูีวีซีในเวลา 10 นาท ีกลุ่มให้รังสี

ยูวีซี 15 นาท ีและกลุ่มธรรมชาติ มีค่าเฉล่ียสงูสดุ 9.56, 

9.08, 7.74 และ 6.02  มิลลิกรัม GAE/100 กรัม 

น ้าหนักสด ตามล าดับ ส่วนปริมาณสารฟลาโวนอยด์

ทั้งหมด ที่วิเคราะห์ด้วย อะลูมิเนียมคลอไรด์ จากกราฟ 

การดูดกลืนแสงและความเข้มข้นต่างๆ ของสารมาตรฐาน 

Quercetin equivalents (QE) กบัอะลูมิเนียมคลอไรด์ มีค่า 

y= 0.033x -0.022, R² = 0.998 ซึ่งในกลุ่มที่ให้รังสยูีวีซี 

5 นาท ีมีค่าเฉล่ียมากที่สุด 63.64 มิลลิกรัม QE/100 

กรัมน า้หนักสด มีนัยส าคัญทางสถติ ิ(p<0.05) รองลงมา

คอื กลุ่มควบคุม กลุ่มให้รังสยูีวีซีในเวลา 10 นาท ีกลุ่มให้

รังสียูวีซี 15 นาที และกลุ่มธรรมชาติ มีค่าเฉล่ียสูงสุด 

50.11, 45.62, 42.52 และ 41.99 มิลลิกรัม QE/ 

100 กรัมน า้หนักสด ตามล าดบั ดงัตารางที่ 3 

 

ตารางที่ 3 ค่าเฉล่ียปริมาณสารฟีนอลิกและฟลาโวนอยด์ทั้งหมด ระหว่างกลุ่มธรรมชาติ กลุ่มควบคุม และกลุ่มทดลอง  

กลุ่มท่ีศึกษา ปริมาณสารฟีนอลิกทั้งหมด 

  (mg GAE/100g FW) 

ปริมาณฟลาโวนอยดท์ั้งหมด 

(mg QE/100g FW) 

กลุ่มธรรมชาติ 

กลุ่มควบคุม (UV-C 0 นาท)ี 

กลุ่มทดลอง  

    UV-C  5 นาท ี

    UV-C 10  นาท ี

    UV-C 15  นาท ี

    6.02 ± 0.49c 

    9.56 ± 1.28b 

 

   15.54 ± 1.56a
 
 

    9.08 ± 0.46b 

    7.74 ± 0.39bc 

      41.99 ± 1.49b 

      50.11 ± 6.35b  

      

      63.64 ± 3.67a          

      45.62 ± 3.77b 

      42.52 ± 4.11b 

หมายเหต ุ สญัลักษณ์ที่ต่างกนัในคอลัมน์เดียวกนั มีนัยส าคัญทางสถิต ิ(p<0.05)  

สรุปผลและอภิปรายผลการศึกษา 

 

     การให้รังสียูวีซี เป็นเวลา 5 นาที แก่ปลายยอด

ผกัหวานบ้านที่เพาะเล้ียงเนื้อเย่ือ สามารถส่งเสริมสมบัติ

ต้านอนุมูลอิสระ ปริมาณสารฟีนอลิก และสารฟลาโว-

นอยด์ทั้งหมดได้สูงที่สุด กว่ากลุ่มควบคุมกลุ่มทดลอง

อื่นๆ และกลุ่มธรรมชาติ โดยมีค่าสมบัติต้านอนุมูลอสิระ

ด้วยวิธี DPPH scavenging assay, ABTS scavenging 

assay และ FRP assay มีค่า IC
50

 10.13 มิลลิกรัมต่อ

ลิตร 166.48 มิลลิกรัม TEAC/100 กรัมน า้หนักสด 
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และ 22.72 mM FeSO
4
/100 กรัมน ้าหนักสด 

ตามล าดับ ส่วนปริมาณสารฟีนอลิกและปริมาณฟลาโว-

นอยด์ทั้งหมด มีค่า 15.54 มิลลิกรัม GAE/ 100 กรัม

น า้หนักสด และ 63.65 มลิลิกรัม QE/100 กรัมน า้หนักสด 

ตามล าดบั  

     ทั้งนี้ เนื่องจากรังสียูวีซีสามารถกระตุ้นกระบวนการ

สร้างสารทุตยิภมูสิ  าคญัในพืช เช่น การสร้างสารต้านอนุมูล

อสิระ โดยเฉพาะรังสียูวีซี  จะกระตุ้นกจิกรรมของเอน็ไซม ์

ซุปเปอร์ออกไซด์ ดิสมูเทส (Superoxide dismutase)  

แคทาเลส (Catalase) และเพอร์ออกซิเดส (Peroxidase) 

ซึ่ งเอ็นไซม์ดังกล่าวจะกระตุ้ นกระบวนการสร้างสาร 

ต้านอนุมูลอิสระแบบ enzymatic ที่ส่งผลป้องกัน และ 

ลดความเสยีหายของเซลล์และ DNA จากสภาวะเครียด

ออกซิเดชันนั่นเอง (Benhamou, 1996; Dornenberg, & 

Knorr, 1995) สอดคล้องกับณัฐชัย พงษ์ประเสริฐ, 

Yoshihiko, Sumiko, & Hiroshi. (2554) ที่ศึกษาผล

ของการใช้รังสียูวีซีต่อการลดสภาวะเครียดออกซิเดชัน 

(oxidative stress) และการเกดิอาการสะท้านหนาวของ

ผลกล้วยหอม และการชะลอการลดลงของวิตามินซีและ

คาโรทีนอยด์ในคะน้าหลังการเก็บรักษาให้ลดความ

เสยีหายในระดบัเซลล์ที่เกดิจากสภาวะเครียดออกซิเดชันได้ 

(ชัยรัตน์ บูรณะ และวาริช ศรีละออง , 2552) ส่วน 

Erkan, et al. (2008) ศึกษาการใช้รังสยูีวีซีในสตรอเบอร่ี 

เพ่ือลดการเสื่อมสภาพของผลได้ เช่นกัน Costa, et al.  

(2006) ใช้รังสยูีวีซีกระตุ้นการสร้างสารต้านอนุมูลอสิระ

ในบรอ็กโคล่ีได้เช่นกนั ส่วนการให้รังสยูีวีซีเพียง 5 นาท ี

ให้ผลดีที่สดุกว่าการให้รังสยูีวีซี 10 และ 15 นาท ีทั้งนี้

อาจเนื่ องจากการให้รังสียูวีซีที่เหมาะสม (Optimum)   

จะกระตุ้นให้เกิดภาวะเครียดออกซิเดชันระดับหนึ่งที่

เหมาะสมต่อการเจริญเตบิโตและการสร้างสารต้านอนุมูล

อสิระได้ดี (Erkan, et al., 2013) แต่ถ้าได้รับรังสยูีวีซี

ระดับสูงมากและนานเกินไปท าให้พืชเกิดการไหม้และ  

ใบร่วงเป็นอนัตรายมากขึ้นต่อพืช รวมทั้งการเจริญเตบิโต

ของพืชหยุดชะงัก จึงท าให้กระบวนการสร้างสารต้าน

อนุมูลอิสระหยุดชะงักหรือสร้างในปริมาณน้อยลง ทั้งนี้

สอดคล้องกับงานวิจัยของชัยรัตน์ บูรณะ และวาริช     

ศรีละออง (2552) ที่ศึกษาผลของรังสียูวีซีต่อกิจกรรม

การต้านอนุมูลอิสระในคะน้า พบว่าการให้รังสียูวีซี 3.6 

กิโลจูล/ตารางเมตร
 
จะให้ผลดีกว่าการให้รังสียูวีซี 

 
5.4 

กิโลจูล/ตารางเมตร
  
นอกจากนี้ ยังขึ้ นอยู่กับชนิดและ

ชิ้นส่วนของพืชในสภาวะแวดล้อมต่างๆ อกีด้วย (Costa, 

et al., 2006) ส่วนในกลุ่มควบคุม มีคุณสมบัติต้าน

อนุมูลอิสระและปริมาณสาร ฟีนอลิกและปริมาณสาร 

ฟลาโวนอยด์ทั้งหมด รองลงจากกลุ่มอื่น ทั้งนี้ เนื่องจาก

สารควบคุมการเจริญเติบโตเช่นฮอร์โมน BA มีผล

กระตุ้นการเพ่ิมสารต้านอนุมูลอิสระในพืชที่เพาะเล้ียง

เนื้อเยื่อ สอดคล้องกบังานวิจัยของ อรสา สรุิยาพันธ ์และ

สมสุข มัจฉาชีพ (2552) ที่ศึกษาผลของชนิดและ

ปริมาณของสารควบคุมการเจริญเตบิโตของพืชต่อสมบัติ

การเป็นสารต้านอนุมูลอิสระและปริมาณสารฟีนอลิก

ทั้งหมดในสารสกัดจากแคลลัสของมะระขี้นก และมะระ

จีน พบว่ามีผลส่งเสริมสมบัติการเป็นสารต้านอนุมูลอิสระ

และสารฟีนอลิกทั้งหมดมากขึ้ นกว่ากลุ่มควบคุม ส่วน   

การเพาะเลี้ ยงเนื้ อเยื่อต้น Maackia amurensis เพ่ือเพ่ิม

การผลิตสารไอโซฟลาโวนอยด์ พบว่าสามารถเพ่ิมสารได้

สงูถึง 20.8 มิลลิกรัม/กรัม เซลล์แห้ง เมื่อเพาะเลี้ ยงใน

อาหารที่ เติมฮอร์โมน BA0.5 มิลลิกรัม/ลิตร ร่วมกับ 

NAA (α-naphthaleneacetic acid) 2 มิลลิกรัม/ลิตร
 

(Fedoreyer, et al., 2000)
 
เช่นเดียวกบัการผลิตสาร    

แอนทราควิโนน ของต้น Rubia cordifolin ได้สงูถึง 0.62 

- 1.22 % ต่อน า้หนักแห้ง (Mischenko, et al., 1999) 

และการเพาะเลี้ ยงเนื้ อเยื่อประยงค์ (Aglaia odorata 

Lour.) พบว่ า  สารสกัดจากปลายยอดประยงค์ที่

เพาะเลี้ ยงในสตูรอาหาร MS ที่เติมฮอร์โมน BA พบว่า

สารสกัดจากยอดเป็นสารทุติยภูมิเช่นเดียวกับต้นจาก

ธรรมชาติและเป็นสารรูปแบบเดียวกัน (วินิจ พลศักดิ์, 

2546) ดงันั้นกลุ่มควบคุมจึงสามารถสร้างสารต้านอนุมูล

อิสระและปริมาณสารฟีนอลิกและสารฟลาโวนอยด์

ทั้งหมดในปลายยอดผักหวานบ้านในสภาพปลอดเชื้ อได้

ดกีว่ากลุ่มธรรมชาต ิ 

 

กิตติกรรมประกาศ 

 

     ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ที่ให้การ

สนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัย  และขอบคุณศูนย์

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏ

อตุรดติถ ์ที่เอื้อเฟ้ือสถานที่ในการท าวิจัย 
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