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บทคัดย่อ
การศึกษานี้มีวตั ถุ ประสงค์เพื่อประเมินปริมาณสารประกอบฟี นอลิคทัง้ หมด ฟลาโวนอยด์ทงั ้ หมด
ความสามารถในการยับยัง้ อนุ มูลอิสระ และการตรวจสอบคุณภาพทางจุลชีววิทยาในน้ าจากลาไผ่สด และน้ า
จากลาไผ่ทผ่ี ่านการต้มและการพาสเจอร์ไรซ์ของไผ่พนั ธุน์ วลราชินี (Dendrocalamus sericeus) และพันธุก์ มิ
ซุ ง (Bambusa beecheyana) พบว่ า น้ า จากล าไผ่ พ ัน ธุ์กิม ซุ ง มีป ริม าณสารประกอบฟี น อลิค ทัง้ หมด และ
ความสามารถในการยับยัง้ อนุ มูลอิสระสูงกว่าน้ าจากลาไผ่พนั ธุน์ วลราชินี การให้ความร้อนด้วยการต้มทาให้
ปริมาณต้านอนุ มูลอิสระเพิม่ ขึน้ โดยน้ าจากลาไผ่พนั ธุน์ วลราชินีทผ่ี ่านการต้มมีปริมาณสารประกอบฟี นอลิค
และฟลาโวนอยด์ทงั ้ หมดสูงสุด อย่างไรก็ตาม น้ าจากลาไผ่สด น้ าจากลาไผ่ทผ่ี ่านการต้ม และน้ าจากลาไผ่ท่ี
ผ่านการพาสเจอร์ไรซ์ มีความสามารถในการยับยัง้ อนุ มูลอิสระอยู่ในระดับต่ าเมื่อเปรียบเทียบกับวิตามินซี
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นอกจากนี้การศึกษาคุณภาพทางจุลชีววิทยาในน้ าจากลาไผ่พนั ธุ์นวลราชินีสด พบการเจริญเติบโตของรา
จานวน 1 โคโลนี และพบการเจริญเติบโตของยีสต์ จานวน 2 โคโลนี ในน้ าจากลาไผ่พนั ธุก์ มิ ซุงสด ด้วยเหตุน้ี
ผูบ้ ริโภคไม่สามารถบริโภคน้าจากลาไผ่สดได้โดยตรง
คาสาคัญ : ไผ่; น้าจากลาไผ่; สารต้านอนุมลู อิสระ; การปนเปื้ อนจุลนิ ทรีย์

Abstract
This study aimed to determine total phenolic content, total flavonoid content, antioxidant
capacities and microbial qualities of raw bamboo water, boiled bamboo water, and pasteurized bamboo
water, which were obtained from Nual Rachinee (Dendrocalamus sericeus Munro) and Kim Chung
(Bambusa beecheyana) bamboo. The results indicated that Kim Chung bamboo water gave the total
phenolic content and antioxidant capacities higher than those of Nual Rachinee bamboo water. Heat
treatment methods have been shown to increase bioactive compounds in bamboo water. The boiled
Nual Rachinee bamboo water had the highest levels of total phenolics and flavonoids. However, there
were low concentrations of antioxidant compounds and their capacities as compared with vitamin C.
Studies on microbial quality found mold contamination in raw Nual Rachinee bamboo water as well as
yeast contamination in raw Kim Chung bamboo water. Therefore, raw bamboo water cannot be directly
consumed as healthy drinking water.
Keywords: bamboo; bamboo water; antioxidant; microbial contamination

1. คานา

cafeic acid, chlorogenic acid แ ล ะ p- hydroxyl
coumaric acid (Zhang et al., 2008) นอกจากนี้ไผ่
Sasa borealis มีสารต้า นอนุ มูลอิสระที่สาคัญ คือ
isorientin และ isoorientin-2-0-alpha-L-rhamnoside ซึ่ ง เ ป็ น flavone- C- glycoside ( Park et al. ,
2007) ปั จจุบนั ประเทศแคนาดาได้พฒ
ั นาผลิตภัณฑ์
เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพทีม่ สี ่วนผสมของสารสกัดจาก
ไผ่ ซึง่ เหมาะสาหรับวัยทางาน นักกีฬา และกลุ่มคน
ที่ใส่ใจในสุขภาพ โดยผลิตภัณฑ์ดงั กล่าวเป็ นการ
เพิ่ ม มู ล ค่ า ให้ ก ับ ไผ่ เ ป็ นอย่ า งมาก (Oaklander,
2005)
สาหรับ ประเทศไทยมีไ ผ่มากกว่ า 13 สกุ ล
69 ชนิด เช่น ไผ่ขา้ วหลาม ไผ่ตง ไผ่ซาง ไผ่บง ไผ่
รวก ซึ่งกระจายตัวอยู่ทุกภูมภิ าคของประเทศไทย
ไผ่จดั เป็ นพืชเอนกประสงค์ทม่ี คี วามผูกพันธุก์ บั วิถี

ไผ่เป็ นพืชอีกชนิดหนึ่งที่มีศกั ยภาพในการ
พัฒ นาเป็ นอาหารเพื่อ สุ ข ภาพ (functional food)
เนื่องจากมีรายงานการใช้ส่วนต่ าง ๆ ของไผ่เป็ น
ส่วนประกอบของยาในต่ างประเทศ ได้แก่ อินเดีย
จีน เกาหลีใต้ เป็ นต้น (Ohrnberger, 1999) โดยสาร
สกัดจากไผ่มีฤทธิต์ ้านออกซิเดชัน ลดไข้ ฤทธิขั์ บ
ปั สสาวะ และสามารถป้ องกันการเกิดโรคหัวใจและ
หลอดเลือ ด โรคความดัน โลหิตสูง และโรคมะเร็ง
บางชนิด จากการวิเคราะห์สารยับยัง้ อนุ มูลอิสระใน
สารสกัดจากไผ่ Phyllostachys nigra var. henonis
อ ยู่ ใ นกลุ่ ม polyphenol ทั ้ง flavone glycosides,
อนุพนั ธ์ cinnamic acid และ coumarin lactone เช่น
orientin, homoorientin, vitexin, isovitexin, narigin7- rhamnoglucoside, quercetin, luteotin, rutin,
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ชีวติ คนไทยมาตัง้ แต่อดีต บรรพบุรุษรูจ้ กั นาไผ่มาใช้
ประโยชน์หลากหลาย ได้แก่ สร้างที่อยู่อาศัย เป็ น
อาหาร เครื่องนุ่ งห่ม งานหัตถกรรม สมุนไพรรักษา
โรค เป็ นต้น (อนันต์, 2534) การศึกษาของ บุษบัน
และดรุณี (2552) พบว่าสารสกัดจากใบไผ่เป๊ าะเมือง
น่าน (Dendrocalamus copelandii) ไผ่รวกดา (Thysostachys oliveri) ไผ่ซางนวล (D. membranaceus)
และไผ่ ข้า วหลาม (Cephalostachyum pergracile)
มีความสามารถในการยับยัง้ อนุ มูลอิสระ 60.2-78.6
mg TE/g of DW นอกจากนี้ยงั มีการนาส่วนอื่น ๆ
จากไผ่ ม าใช้ ป ระโยชน์ เช่ น เกษตรกรบางราย
สามารถเจาะน้ าต้นไผ่จาหน่ ายลิตรละ 40-60 บาท
ต่อลิตร โดยมีการกล่าวอ้างสรรพคุณถึงน้าจากลาไผ่
มีสาร สเตีย รอยด์แ ละโปรตีน สูง รวมถึง มีสารที่มี
ฤทธิข์ ับ สารพิษ ออกจากร่ า งกาย เหมาะส าหรับ
ผูป้ ่ วยเบาหวาน ความดัน เก๊าท์ อัมพฤกษ์ นิ้วล็อก
เป็ นต้ น (อภิ ช าติ , 2561) อย่ า งไรก็ต าม ยัง ไม่ มี
รายงานทางการวิทยาศาสตร์ยืนยันประโยชน์ ต่อ
สุ ข ภาพและความปลอดภัย ของน้ า จากล าไผ่ ต่ อ
ผูบ้ ริโภค นอกจากนี้น้ าจากลาไผ่สดสามารถเก็บใน
อุณหภูมปิ กติได้เพียง 6 ชัวโมง
่
รวมถึงน้าจากลาไผ่
สดมีโอกาสปนเปื้ อนจุลินทรีย์จากสิง่ แวดล้อมและ
อุ ป กรณ์ ใ นการผลิ ต โดยกรณี ท่ี ผ้ บู ริ โ ภคได้ ร ับ
จุลินทรีย์ก่อโรคอาหารเป็ นพิษจะทาให้เกิดอาการ
เกีย่ วกับระบบทางเดินอาหารได้ภายใน 2-24 ชัวโมง
่
ผู้ท่ีไ ด้ร ับ เชื้อ ก่ อ โรคอาหารเป็ นพิษ อาจมีอ าการ
ท้องเสีย คลื่นไส้ อาเจียน ปวดศีรษะ และเกิดตะคริว
ทีท่ อ้ งได้ (สานักงานกองทุนสนับสนนุ การสร้างเสริม
สุขภาพ, 2556) ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข
ฉบับที่ 61 (พ.ศ. 2524) เรื่อง เครื่องดื่มในภาชนะ
บรรจุ ท่ีปิ ด สนิ ท ก าหนดคุ ณภาพให้มาตรฐาน จะ
ต้อ งไม่ พ บจุ ลิน ทรีย์ท่ีก่ อ โรคบางชนิ ด (ศูน ย์วิท ย
บริก าร ส านั ก งานคณะกรรมการอาหารและยา,
2561) การให้ ค วามร้ อ นด้ ว ยวิธีก ารต้ ม และการ
พาสเจอร์ ไ รซ์ จึง เป็ นอีก แนวทางหนึ่ ง ในการลด

ปริมาณจุลนิ ทรียท์ ก่ี ่อโรคในผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ดังนัน้
วัต ถุ ป ระสงค์ ข องการศึก ษาครัง้ นี้ เพื่อ ประเมิน
ปริมาณสารต้านอนุ มูลอิสระ ความสามารถในการ
ยับยัง้ อนุมลู อิสระ และปริมาณจุลนิ ทรียท์ เ่ี ป็ นโทษใน
น้ าจากลาไผ่สด และน้ าจากลาไผ่ทผ่ี ่านการแปรรูป
ด้วยวิธกี ารต้มและการพาสเจอร์ไรซ์จากไผ่พนั ธุน์ วล
ราชินีและพันธุ์กิมซุง ซึ่งข้อมูลที่ได้จากการศึกษา
ครัง้ นี้จะเป็ นข้อมูลพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ อันจะ
น าไปสู่ค วามมัน่ ใจของผู้บ ริโ ภคต่ อ น้ า จากลาไผ่
รวมถึงแนวทางการนาน้าจากลาไผ่ไปพัฒนาต่อยอด
เป็ นผลิตภัณฑ์อ่นื ๆ

2. วิ ธีดาเนิ นการวิ จยั
2.1 การตรวจสอบสมบัติ ท างเคมี สาร
ต้ า นอนุ มู ล อิ ส ระ และความสามารถในการ
ยับ ยัง้ อนุ มู ล อิ ส ระในน้ า จากล าไผ่ ส ด และน้ า
จากลาไผ่ที่ผา่ นการแปรรูป
2.1.1 แหล่งทีม่ าของตัวอย่าง
ตัวอย่างน้ าจากลาไผ่ 2 พันธุ์ คือ ไผ่
พันธุ์นวลราชินีและกิมซุงที่มอี ายุ 3 ปี จากสวนไผ่
ของนายไสว พรหมมณี อาเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัด
สระแก้ ว เก็ บ ตั ว อย่ า งในช่ ว งเดื อ นสิง หาคมถึ ง
กันยายน พ.ศ. 2559 ตรวจเอกลักษณ์พนั ธุ์ไผ่ด้วย
รูปวิธานโดย รองศาสตราจารย์ธญ
ั พิสษิ ฐ์ พวงจิก
สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2.1.2 การเตรียมตัวอย่าง
โดยเจาะน้าจากลาไผ่ทงั ้ หมด 20 ลา/
พัน ธุ์ โดยอุ ป กรณ์ ท่ีใช้ในการทดลองทัง้ หมดผ่าน
การนึ่ ง ก าจัด เชื้อ เจาะล าไผ่ ใ นช่ ว งเวลา 20:0024:00 น. เจาะบริเวณใต้ขอ้ ให้ทะลุไปเหนือข้อ ใช้
สายยางซิลโิ คนฟู้ดเกรด (silicone tube food grade)
สวมและพลาสติกชนิดโพลิเอทิลนี รองรับน้ าจากลา
ไผ่ ท่ีเ จาะได้ เก็บ ในถัง บรรจุ น้ า แข็ง (5 °C) และ
นาเข้าห้องปฏิบตั กิ ารทันที หลังจากนัน้ แบ่งน้ าจาก
357
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ลาไผ่ทงั ้ 2 พันธุ์ เป็ น 2 ส่วน โดยส่วนแรกนาน้าจาก
ลาไผ่สดเก็บทีอ่ ุณหภูมิ -20 °C ส่วนทีส่ องนาไปผ่าน
กระบวนการต้มที่อุณหภูมิ 100±2 °C เป็ นเวลา 5
นาที และส่วนที่ 3 นาไปผ่านกระบวนพาสเจอร์ไรซ์
ด้ ว ยวิ ธี high temperature-short time (HTST) ที่
อุณหภูมิ 71.1 °C เป็ นเวลา 15 วินาที แล้วนาไปแช่
เย็น ที่อุ ณ หภู มิ 7.2 °C แล้ว น าน้ า จากลาไผ่ ท งั ้ 3
รู ป แบบ ไปตรวจวั ด ค่ า pH โดยใช้ pH meter
หลังจากนัน้ นาน้ าจากลาไผ่ทงั ้ 3 รูปแบบ ไปทาให้
แห้งด้วยวิธแี ช่เยือกแข็งด้วยเครื่องทาแห้งภายใต้
ความเย็นและสุญญากาศ แล้วบันทึกนาหนักของ
ของแข็งที่ได้ เพื่อคานวณหาร้อยปริมาณของแข็ง
ทัง้ หมด (% w/v) และเก็ บ ในภาชนะปิ ดสนิ ท ที่
อุณหภูมิ -20 °C เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ต่อไป
2.1.3 การวิเคราะห์ปริมาณสารประกอบ
ฟี นอลิคทัง้ หมด
ท าตามวิธีก ารของ รัช ฎาพร และ
คณะ (2554) โดยชังตั
่ วอย่างน้าจากลาไผ่รปู แบบผง
1 g ใส่ในหลอดทดลอง ละลายด้วย 80 % เอทานอล
ปริมาตร 1 mL แล้วปิ เปตสารละลายตัวอย่างมา 20
µL ใส่ใ นหลอดทดลอง แล้ว เติม น้ า 1.58 mL สาร
ละลาย Folin-Ciocalteu reagent ปริมาตร 100 µL
ผสมให้เข้ากันด้วย ทิง้ ไว้ 5 นาที เติม 20 % Na2CO3
ปริมาตร 300 µL ผสมให้เข้ากันอีกครัง้ แล้วจึงเก็บ
ไว้ในที่มืดที่อุณหภูมิห้องเป็ นเวลา 2 ชัวโมง
่
หลัง
จากนัน้ จึงนามาวัดค่าการดู ดกลืนแสงที่ความยาว
คลื่น 765 nm และหาปริมาณสารประกอบฟี น อลิค
ทัง้ หมดโดยใช้ ก รดแกลลิ ค เป็ นมาตรฐาน และ
รายงานในรูปไมโครกรัมสมมูลของกรดแกลลิคต่ อ
กรัมน้าหนักแห้ง (µg GAE/g of DW)
2.1.4 การวิเคราะห์ปริมาณฟลาโวนอยด์
ทัง้ หมด
ทาตามวิธกี ารของ Kubola และคณะ
(2011) โดยชังตั
่ วอย่างน้ าจากลาไผ่รูปแบบผง 1 g
ใส่ในหลอดทดลอง แล้วปิ เปตสารละลายตัวอย่ า ง

0.5 mL ใส่ในหลอดทดลอง จากนัน้ เติมน้ ากลัน่ 2.2
mL ผสมให้เข้ากัน และเติม 5 % NaNO2 ปริมาตร
0.15 mL ตัง้ ทิ้ง ไว้ 6 นาที เติม 10 % AlCl3.6H2O
ปริมาตร 0.3 mL ตัง้ ทิง้ ไว้เป็ นเวลา 5 นาที และเติม
1 M NaOH ปริมาตร 1 mL ผสมให้เข้ากัน จากนัน้
น าไปวัด ค่ า การดูด กลืน แสงที่ความยาวคลื่น 510
nm โดยใช้ ค าเตชิ น เป็ นสารมาตรฐาน ผลการ
วิเคราะห์รายงานในรูปไมโครกรัมสมมูลของคาเต
ชินต่อกรัมน้าหนักแห้ง (µg CE/g of DW)
2.1.5 การวิเคราะห์ความสามารถในการ
ยับ ยัง้ อนุ มู ล อิ ส ระด้ ว ยวิ ธี 2,2-diphenyl-1-picryl
hydrazyl radical scavenging activity (DPPH)
ดัด แปลงจากวิธีก ารของ Harakotr
และคณะ (2014) โดยชัง่ ตั ว อย่ า งน้ า จากล าไผ่
รูปแบบผง 1 g ใส่ในหลอดทดลอง ละลายด้วย 80
% เอทานอล ปริมาตร 1 mL แล้วปิ เปตสารละลาย
ตัว อย่ า งละ 100 µL ใส่ ใ นหลอดทดลอง เติม สาร
ละลาย DPPH ปริม าตร 1.90 mL ผสมให้เ ข้า กัน
แล้วเก็บไว้ในทีม่ ดื ทีอ่ ุณหภูมหิ อ้ งเป็ นเวลา 15 นาที
หลังจากนัน้ ทาการวัดค่าการดูดกลืนแสงทีค่ วามยาว
คลื่น 515 nm โดยให้วิต ามิน ซี (L-ascorbic acid)
เป็ นสารมาตรฐานเชิงบวก หลังจากนัน้ นาค่ า การ
ดูดกลืนแสงทีไ่ ด้มาคานวณหาเปอร์เซ็นต์การยับยัง้
จากสมการ % inhibition = [(Absdpph - Abssample) ÷
(Absdpph - Absascorbic acid)] x 100 ความสามารถใน
การยับยัง้ อนุมลู อิสระจะแสดงค่าเป็ น IC50 คือ ความ
เข้มข้นของสารทีส่ ามารถยับยัง้ อนุมลู อิสระได้ 50 %
2.1.6 การวิเคราะห์ความสามารถในการ
ยับ ยัง้ อนุ มู ล อิส ระด้ว ยวิธี 2,2-Azino-bis (3-ethyl
benzothia- zoline- 6- sulfonic acid) free radical
scavenging activity (ABTS)
ท าตามวิ ธี ก ารของ Harakotr และ
คณะ (2014) เตรียมสารละลายอนุ มูล ABTS+ โดย
การผสมสารละลาย ABTS ความเข้ม ข้น 14 mL
ปริม าตร 5 mL และ 4.9 mM K2S2O8 ปริม าตร 5
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mL ผสมให้เ ข้า กัน ตัง้ ทิ้ง ไว้ท่อี ุ ณหภูมิห้อ งในที่มืด
เป็ นเวลา 16 ชม. ก่อนใช้นาสารละลาย ABTS+ มา
เจือ จางด้ว ยเอทานอลให้มีค่ า การดูด กลืน แสงอยู่
ในช่วง 0.700±0.020 ทีค่ วามยาวคลื่น 734 nm จาก
นัน้ ปิ เปตสารละลาย ABTS+ ปริมาตร 950 µL ผสม
กับ สารสกัด ตัว อย่ า ง 50 µL ตัง้ ทิ้ง ไว้ใ นที่มืด เป็ น
เวลา 6 นาที จากนัน้ นาไปวัดค่าการดูดกลืนแสงที่
ความยาวคลื่น 734 nm รายงานผลเช่นเดียวกับการ
วิเคราะห์ความสามารถในการยับยัง้ อนุมูลอิสระด้วย
วิธี DPPH
2.1.7 การวิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิติ
วางแผนการทดลองแบบ completely
randomized design (CRD) จานวน 4 ซ้า วิเคระห์
ความแปรปรวนทางสถิติ (ANOVA) และเปรีย บ
เทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของข้อมูลโดยวิธี
least significant difference (LSD) ที่ ร ะดั บ ความ
เชื่อมัน่ 95 % ด้วยโปรแกรม Statistix 9.0
2.2 การตรวจสอบการปนเปื้ อนของเชื้ อ
จุลินทรียใ์ นน้ าจากลาไผ่สดและน้ าจากลาไผ่ที่
ผ่านการแปรรูป
2.2.1 การเตรียมตัวอย่าง
น าน้ า จากล าไผ่ ส ด น้ า จากล าไผ่ ท่ี
ผ่านการต้ม และน้ าจากลาไผ่ท่ผี ่านการพาสเจอร์
ไรซ์ จ ากไผ่ พ ั น ธุ์ กิ ม ซุ ง และนวลราชิ นี โดยดู ด
ตัว อย่ า งปริมาตร 1 mL (โดยแต่ ละตัว อย่ างจะดูด
ออกมา 3 ครัง้ ครัง้ ละ 1 mL) ใส่ลงในหลอดเซนตริ
ฟิ วจ์ขนาด 1.5 mL
2.2.2 การทดสอบการปนเปื้ อนในอาหาร
เลีย้ งเชือ้
อาหารเลี้ ย งเชื้ อ ที่ น ามาทดสอบ
ประกอบด้ ว ย Luria Bertani agar (LB agar) ใช้
ส าหรับ ทดสอบการปนเปื้ อนของแบคทีเ รีย และ
yeast extract peptone dextrose agar (YPD agar)
ใช้สาหรับทดสอบการปนเปื้ อนของราและยีสต์ โดย
ดูดตัวอย่างปริมาตร 100 µl หยดไปบนผิวหน้าของ

LB agar plate แ ล ะ YPD agar plate แ ล้ ว ใ ช้
spreader ที่ จุ่ ม แอลกอฮอล์ ล นไฟแล้ ว รอให้ เ ย็น
spread ให้ทวบริ
ั ่ เวณผิวหน้ าอาหารจนกว่าจะแห้ง
นาไปบ่มทีอ่ ุณหภูมิ 37 °C เป็ นเวลา 18 ชม. สาหรับ
LB agar plate และ 30 °C เป็ นเวลา 48 ชม. สาหรับ
YPD agar plate หลัง จากนั น้ ตรวจสอบการเจริญ
และนับจานวนของโคโลนีแบคทีเรียและราบนจาน
อาหารเลีย้ งเชือ้ และบันทึกผล ซึง่ น้าจากลาไผ่แต่ละ
รูปแบบนัน้ จะทดลอง 3 ซ้า ในแต่ละซ้าจะ duplicate
ด้วย

3. ผลการวิ จยั และวิ จารณ์
3.1 สมบัติทางเคมี ของน้ าจากลาไผ่สด
และผ่านการแปรรูป
การศึกษาสมบัตทิ างเคมีในน้ าจากลาไผ่
สดและน้ าจากลาไผ่ท่ผี ่านการต้มและการพาสเจอ
ไรซ์ ใ นไผ่ พ ัน ธุ์ น วลราชินี แ ละกิ ม ซุ ง โดยข้ อ มู ล
ดังกล่าวจะเป็ นประโยชน์ในการสร้างความเชื่อมัน่
ให้ ก ั บ ผู้ บ ริ โ ภค หรื อ โอกาสในการพั ฒ นาเป็ น
ผลิตภัณฑ์ในอนาคต พบว่าน้ าจากลาไผ่สดและน้ า
จากลาไผ่ท่ผี ่ านการต้มและพาสเจอร์ไรซ์มีค่า pH
ระหว่าง 7.2-8.1 (ไม่ได้แสดงข้อมูล) ซึง่ มีค่าเป็ นด่าง
เล็กน้ อย และอยู่ในช่วงมาตรฐานของน้ าดื่มบรรจุ
ขวดทีก่ าหนดค่าความเป็ นกรดด่างระหว่าง 6.5-8.5
(ศูนย์วิทยบริการ สานักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา, 2561) ด้วยเหตุทน่ี ้ าจากลาไผ่สามารถเก็บ
ในอุณหภูมปิ กติได้เพียง 6 ชัวโมง
่
ซึง่ การแปรรูปน้ า
จากลาไผ่ในรูปผงจะช่วยแก้ปัญหาข้างต้น ง่ายต่อ
การบริโ ภค สามารถดื่ม ได้ท ัน ทีจึง สอดคล้อ งกับ
ความต้องการของผูบ้ ริโภค อีกทัง้ เมื่อนามาคืนรูปจะ
ได้ผ ลิต ภัณ ฑ์ท่ีมีลัก ษณะใกล้เ คีย งของเดิม และ
สามารถเก็บไว้ทอ่ี ุณหภูมหิ อ้ งได้นานกว่าเครื่องดื่ม
ที่มีค วามชื้น สู ง (ณั ฐ รีพ ร, 2548) อย่ า งไรก็ต าม
หลัง จากการน าตัว อย่ า งทัง้ สามรูป แบบไประเหย
แห้ ง แบบแช่ เ ยื อ กแข็ง พบว่ า ปริ ม าณของแข็ง
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ทัง้ หมดทีไ่ ด้มคี ่าระหว่าง 1.0-1.3 % (w/v) เมื่อเทียบ
กับปริมาตรน้าจากลาไผ่ (ไม่ได้แสดงข้อมูล) ผลจาก
การทดลองแสดงให้ เ ห็ น ว่ า น้ า จากล าไผ่ มี อ งค์
ประกอบส่วนใหญ่เป็ นน้ า ดังนัน้ การที่จะนาน้ าจาก
ล าไผ่ ไ ปแปรรู ป ในรู ป แบบผงจึง ต้อ งพิจ ารณาถึง
ความคุม้ ค่าในการผลิต
3.2 การตรวจสอบปริมาณสารต้านอนุมลู
อิ ส ระและความสามารถในการยับ ยัง้ อนุ มู ล
อิ สระในน้าจากลาไผ่สดและผ่านการแปรรูป
พันธุไ์ ผ่และรูปแบบของน้าจากลาไผ่มผี ล
ทาให้ปริมาณสารประกอบฟี นอลิคทัง้ หมดแตกต่าง
กันทางสถิติ คือ น้ าจากลาไผ่พนั ธุ์กมิ ซุงมีปริมาณ
สารประกอบฟี น อลิค ทัง้ หมดสูง กว่ า น้ า จากล าไผ่
พันธุน์ วลราชินี นอกจากนี้น้าจากลาไผ่ทผ่ี ่านการต้ม
มีปริมาณสารประกอบฟี นอลิคทัง้ หมดสูงสุด ขณะที่
น้ า จากล าไผ่ ส ดมี ป ริ ม าณสารต้ า นอนุ มู ล อิ ส ระ

ดังกล่าวไม่แตกต่างกันทางสถิติ (ตารางที่ 1) พันธุ์
ไผ่ แ ละรู ป แบบของน้ า จากล าไผ่ มีป ฏิส ัม พัน ธ์ก ัน
ส่งผลให้ปริมาณสารประกอบฟี นอลิคทัง้ หมดมีความ
แตกต่างกันทางสถิติ คือ น้ าจากลาไผ่นวลราชนิท่ี
ผ่านการต้ม และน้ าจากลาไผ่พนั ธุ์ กมิ ซุงที่ผ่านการ
พาสเจอร์ไรซ์ มีปริมาณสารประกอบฟี นอลิคทัง้ หมด
สูงสุด (รูปที่ 1A)
พันธุไ์ ผ่และรูปแบบของน้าจากลาไผ่มผี ล
ทาให้ปริมาณฟลาโวนอยด์ทงั ้ หมดแตกต่างกันทาง
สถิติ คือ น้ าจากลาไผ่พนั ธุน์ วลราชินีมปี ริมาณฟลา
โวนอยด์ ท ัง้ หมดสู ง กว่ า น้ า จากล าไผ่ พ ัน ธุ์กิม ซุ ง
ขณะที่น้ าจากลาไผ่ท่ผี ่านการต้มมีปริมาณฟลาโว
นอยด์ท ัง้ หมดสูง สุ ด เช่ น เดีย วกัน กับ ปริม าณสาร
ประกอบฟี นอลิคทัง้ หมด รองลงมา คือ น้าจากลาไผ่
ที่ผ่านการพาสเจอร์ไรซ์ และน้ าจากลาไผ่สด ตาม
ลาดับ (ตารางที่ 1) นอกจากนี้พนั ธุไ์ ผ่และรูปแบบ

ตารางที่ 1 สารต้านอนุมลู อิสระและความสามารถในการยับยัง้ อนุมลู อิสระในน้าจากลาไผ่สดและผ่านการแปร
รูปของไผ่พนั ธุน์ วลราชินีและกิมซุง1/
ลักษณะทีศ่ กึ ษา

ความสามารถในการยับยัง้ อนุมลู อิสระ
TPC
TFC
(µg GAE/g of DW) (µg CE/g of DW)
ABTS
DPPH

พันธุไ์ ผ่ (A)
นวลราชินี
19.4±5.8b
30.2±10.2a
218.8±35.3a
219.1±18.3a
กิมซุง
23.3±2.4a
26.2±5.1b
208.0±31.2b
194.7±34.5b
รูปแบบของน้าจากลาไผ่ (B)
สด
19.4±1.8b
23.0±1.3c
191.6±12.8c
195.9±4.6b
ผ่านการต้ม
25.1±2.0a
33.9±10.9a
230.6±17.7a
283.1±4.2a
ผ่านการพาสเจอร์ไรซ์
19.6±6.9b
27.9±5.5b
217.9±46.9b
186.6±33.6c
F-test
A
**
**
**
**
B
**
**
**
**
A*B
**
**
**
**
C.V. (%)
1.41
1.28
7.29
5.04
1/ ข้อมูลแสดงเป็ นค่าเฉลีย
่ (mean) ± ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน (SD); ** ความแตกต่างกันทางสถิตทิ ร่ี ะดับความ
เชื่อมัน่ 99 %; a,b,c อักษรแตกต่างกันในแนวตัง้ มีความแตกต่างกันทางสถิตทิ ร่ี ะดับความเชื่อมัน่ 95 %
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รูปที่ 1 ปฏิสมั พันธ์ระหว่างพันธุไ์ ผ่และรูปแบบของน้ าจากลาไผ่ต่อปริมาณสารประกอบฟี นอลิคทัง้ หมด (A)
ปริมาณฟลาโวนอยด์ทงั ้ หมด (B) และความสามารถในการยับยัง้ อนุ มูลอิสระด้วยวิธี ABTS (C) และ
วิธี DPPH (D) (a,b,c อักษรแตกต่างกันมีความแตกต่างกันทางสถิตทิ ร่ี ะดับความเชื่อมัน่ 95 %)
ของน้ าจากลาไผ่มปี ฏิสมั พันธ์กนั ส่งผลให้ปริมาณ
ฟลาโวนอยด์ทงั ้ หมดมีความแตกต่ างกันทางสถิติ
โดยน้ าจากลาไผ่นวลราชินีท่ผี ่านการต้มมีป ริมาณ
ฟลาโวนอยด์ทงั ้ หมดสูงสุด รองลงมา คือ น้ าจาก
ลาไผ่พนั ธุก์ มิ ซุงทีผ่ ่านการพาสเจอร์ไรซ์ (รูปที่ 1B)
ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าปริมาณสารประกอบ
ฟี นอลิ ค ทั ้ง หมดที่ วิ เ คราะห์ ไ ด้ ส อดคล้ อ งกั บ
ปริมาณฟลาโวนอยด์ทงั ้ หมด เนื่องจากฟลาโวนอยด์

เป็ น สารในกลุ่ ม สารประกอบฟี นอลิค ดัง นั น้ เมื่อ
ปริม าณฟลาโวนอยด์ท ัง้ หมดเพิ่ม ขึ้น จะส่ ง ผลให้
ปริม าณสารประกอบฟี น อลิค ทัง้ หมดเพิ่ม ขึ้นด้วย
นอกจากนี้สารประกอบในกลุ่มโพลีฟีนอลิกเป็ นสาร
ที่มีบทบาทสาคัญในการยับยัง้ อนุ มูลอิสระ (โอภา
และคณะ, 2549) การให้ความร้อนมีแนวโน้มส่งผล
ให้น้ าจากลาไผ่มปี ริมาณสารประกอบฟี นอลิคและ
ฟลาโวนอยด์ทงั ้ หมดเพิม่ ขึน้ เมื่อเปรียบเทียบกับน้า
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จากลาไผ่สด สอดคล้องกับการศึกษาของ Xu และ
คณะ (2008) ทีพ่ บว่าการเพิม่ อุณหภูมแิ ละระยะเวลา
ที่ไ ด้ร ับ ความร้อ นในการสกัด ด้ว ยน้ า ส่งผลให้สาร
ประกอบฟี นอลิค และความสามารถในการยับ ยัง้
อนุ มู ล อิ ส ระในเปลื อ กของส้ ม พั น ธุ์ Satsuma
mandarin และ Ponkan เพิม่ ขึน้ อย่างไรก็ตาม การ
พาสเจอร์ ไ รซ์ ส่ ง ผลให้ น้ า จากล าไผ่ น วลราชินี มี
ปริมาณสารต้านอนุ มูลอิสระลดลงเมื่อเปรียบเทียบ
กับน้ าจากลาไผ่สด ทัง้ นี้อาจมีสาเหตุจากความร้อน
ในกระบวนการพาสเจอร์ไรซ์สง่ ผลให้สารต้านอนุ มูล
อิสระ เช่น narirutin naringin, poncirin, naringenin,
neohesperidin, quercetin สูญ เสีย สภาพ ส่ง ผลให้
ปริม าณฟลาโวนอยด์โ ดยรวมลดลง (Igual et al.,
2010) เมื่อเปรียบเทียบปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระ
ในน้ าจากลาไผ่กบั ส่วนต่าง ๆ ของไผ่ พบว่าน้ าจาก
ล าไผ่ มีป ริม าณสารประกอบฟี นอลิค และฟลาโว
นอยด์ ท ั ง้ หมดต่ า กว่ า ส่ ว นของใบไผ่ Bambusa
vulgaris cv. Vittata (22.69±0.08 mg GAE/g of dry
extract และ 159.80±0.05 mg QE/g of dry extract
ตามลาดับ) (Goyal et al., 2010) ใบไผ่ Phyllostachys nigra (7.75±0.012 mg GAE/g of dry extract
แ ละ 2. 52±0. 024 mg QE/ g of dry extract ต าม
ลาดับ) (Shang et al., 2014) และลาต้นของไผ่ P.
nigra cv. henosis (0.140±0.015 mg COAE/g of
dry extract และ 8.09±0.22 mg QE/g of dry extract
ตามลาดับ) (Choi et al., 2018) ผลจากการศึกษา
แสดงให้เ ห็น ว่ า น้ า จากล าไผ่ ใ นรู ป แบบต่ า ง ๆ มี
ปริ ม าณสารต้ า นอนุ มู ล อิ ส ระในระดับ ต่ า ซึ่ ง ไม่
สอดคล้ อ งกั บ ความคาดหวั ง ของผู้ บ ริ โ ภคต่ อ
เครื่อ งดื่ม สุ ข ภาพที่ต้ อ งมีป ริม าณสารต้ า นอนุ มูล
อิสระสูง เป็ นธรรมชาติ และปลอดภัย (สาริศา และ
มณีรตั น์ , 2558) ดังนัน้ น้ าจากลาไผ่ ไม่มีศกั ยภาพ
สาหรับการพัฒนาเป็ นเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ
พันธุไ์ ผ่และรูปแบบของน้าจากลาไผ่มผี ล
ท าให้ค วามสามารถในการยับ ยัง้ อนุ มูลอิสระแตก

ต่ า งกัน ทางสถิติ คือ จากลาไผ่ พนั ธุ์กิมซุงมีความ
สามารถในการยับยัง้ อนุมลู อิสระด้วยวิธี ABTS และ
DPPH ดีกว่าน้าจากลาไผ่พนั ธุน์ วลราชินี นอกจากนี้
น้ าจากลาไผ่สดมีความสามารถในการยับยัง้ อนุ มูล
อิสระด้ว ยวิธี ABTS ดีท่ีสุด ขณะที่น้ า จากลาไผ่ ท่ี
ผ่านการพาสเจอร์ไรซ์มคี วามสามารถในการยับยัง้
อนุมลู อิสระด้วยวิธี DPPH ดีทส่ี ดุ (ตารางที่ 1) พันธุ์
ไผ่ แ ละรู ป แบบของน้ า จากล าไผ่ มีป ฏิส ัม พัน ธ์ก ัน
ส่งผลให้ความสามารถในการยับยัง้ อนุ มูลอิสระแตก
ต่างกันทางสถิติ โดยน้ าจากลาไผ่นวลราชินีสด และ
น้ าจากลาไผ่พนั ธุ์กิมซุงที่ผ่า นการพาสเจอร์ไ รซ์มี
ความสามารถในการยับ ยัง้ อนุ มู ล อิส ระด้ ว ยวิธี
ABTS ดีท่สี ุด (รูปที่ 1C) ขณะที่น้ าจากลาไผ่ พ ัน ธุ์
นวลราชินีทผ่ี ่านการพาสเจอร์ไรซ์มคี วามสามารถใน
การยับยัง้ อนุ มูลอิสระด้วยวิธี DPPH ดีท่สี ุด (รูปที่
1D) อย่างไรก็ตาม น้ าจากลาไผ่ทงั ้ 2 พันธุ์ ทีน่ ามา
ศึก ษามีป ระสิท ธิภ าพในการยับ ยัง้ อนุ มูลอิสระต่ า
มาก เนื่องจาก ค่า IC50 สูง เมื่อเปรียบเทียบกับสาร
มาตรฐานวิตามินซี (4.01 และ 6.11 ppm สาหรับ
ความสามารถในการยับ ยัง้ อนุ มู ล อิส ระด้ ว ยวิธี
DPPH และ ABTS ตามลาดับ ) ผลจากการศึก ษา
แสดงให้ เ ห็น ว่ า การให้ค วามร้ อ นส่ ง ผลต่ อ ความ
สามารถในการยับ ยัง้ อนุ มู ลอิสระในน้ า จากล าไผ่
พันธุ์นวลราชินีและกิมซุง สอดคล้องกับการศึกษา
ของ สุภาภรณ์ (2547) ทีพ่ บว่าการพาสเจอร์ไรซ์น้า
ส้ ม เขี ย วหวานด้ ว ยอุ ณ หภู มิ สู ง ส่ ง ผลให้ ค วาม
สามารถในการยับยัง้ อนุมลู DPPH ลดลง นอกจากนี้
Gil-Izquierdo และคณะ (2002) รายงานว่าการพาส
เจอร์ไ รซ์ส่งผลให้ป ริมาณวิต ามินซีในน้ า ส้มลดลง
มากกว่า 50 % แต่ไม่ส่งผลต่อความสามารถในการ
ยับยัง้ อนุมลู อิสระ เมื่อเปรียบเทียบความสามารถใน
การต้า นอนุ มูลอิสระในน้ า จากลาไผ่ ท่ไี ม่ผ่ า นและ
ผ่านการแปรรูปมีความสามารถในการยับยัง้ อนุ มูล
อิ ส ระต่ ากว่ า สารสกั ด เมทานอลจากใบไผ่ B.
vulgaris cv. Vittata ซึ่ ง มี ค่ า IC50 ใกล้ เ คี ย งกั บ
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วิตามินซี (Goyal et al., 2010) นอกจากนี้น้าจากลา
ไผ่ยงั มีความสามารถในการยับยัง้ อนุ มูลอิสระที่ต่ า
กว่าน้าผลไม้ชนิดอื่น ๆ เช่น น้าคัน้ สัมโอพันธุท์ บั ทิม
สยามที่มีความสามารถในการยับยัง้ อนุ มูล DPPH
และ ABTS (IC50 เท่ากับ 443.85 และ 432.60 ppm
ตามลาดับ) (บัณฑรวรรณ และคณะ, 2559) ผลจาก
การศึ ก ษาแสดงให้ เ ห็ น ว่ า น้ า จากล าไผ่ มี ค วาม
สามารถในการยับยัง้ อนุ มูลอิสระต่ าซึง่ แตกต่างจาก
คากล่าวอ้างถึงประโยชน์ต่อสุขภาพของน้ าจากลา
ไผ่จากสื่อต่าง ๆ ทีส่ ร้างความเข้าใจที่ผดิ พลาดและ
คลาดเคลื่อนให้แก่ผบู้ ริโภค

เมื่อทดสอบการปนเปื้ อนของแบคทีเรียในตัวอย่าง
น้ าจากลาไผ่สด น้ าจากลาไผ่ ท่ผี ่านการต้ม และน้ า
จากลาไผ่ท่ผี ่านการพาสเจอร์ไ รซ์ พบว่าไม่มีการ
เจริญ ของแบคทีเ รีย บนผิว อาหารเลี้ย งเชื้ อ จาก
ตัวอย่างน้ าจากลาไผ่ทงั ้ สามรูปแบบ (ตารางที่ 2)
ส าหรับ การทดสอบการปนเปื้ อนราและยี ส ต์ ใ น
อาหารเลีย้ งเชือ้ PDA พบว่าไม่พบการปนเปื้ อนของ
ราและยีสต์ในน้ าจากลาไผ่ทผ่ี ่านการต้ม และน้ าจาก
ล าไผ่ ท่ี ผ่ า นการพาสเจอร์ ไ รซ์ ใ นไผ่ ท ัง้ 2 พัน ธุ์
สอดคล้อ งกับ การศึก ษาในน้ า มะพร้ า วน้ า หอมที่
พบว่าการพาสเจอร์ไรซ์ช่วยลดปริมาณจุลนิ ทรีย์ ท่ี
เป็ นโทษและจุลนิ ทรีย์ท่สี ร้างกรดแลคติคได้ (รมณี
และศศิธร, 2554) อย่างไรก็ตาม น้ าจากลาไผ่พนั ธุ์
นวลราชินีสดพบการเจริญเติบโตของรา จานวน 1
โคโลนี (รูปที่ 2A) และพบการเจริญเติบโตของยีสต์
จานวน 2 โคโลนี (1 โคโลนี/เพลท) ในน้ าจากลาไผ่
พันธุ์กมิ ซุงสด (รูปที่ 2B) จากผลการทดลองแสดง
ให้ เ ห็ น ว่ า ขัน้ ตอนการผลิ ต น้ า จากล าไผ่ ท่ี ไ ม่ ดี
เพียงพอ ส่งผลให้เกิดการปนเปื้ อนและเจริญเติบโต
ของราและยีสต์ ซึง่ ส่งผลให้ไม่สามารถนาน้ าจากลา
ไผ่สดมาบริโภค เนื่องจากข้อกาหนดคุณภาพหรือ
มาตรฐานของยีส ต์แ ละราตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุข (ฉบับที่ 61) พ.ศ. 2524 เรื่องเครื่องดื่ม
ในภาชนะบรรจุท่ปี ิ ดสนิท โดยกาหนดให้คุณภาพ
หรือมาตรฐานยีสต์และเชือ้ ราไว้ตามข้อ 4 (8) “ไม่มี
ยี ส ต์ แ ละเชื้ อ รา” (ศู น ย์ วิ ท ยบริ ก าร ส านั ก งาน
คณะกรรมการอาหารและยา, 2561) ดังนัน้ ก่อนการ
นาน้ าจากลาไผ่มาบริโภคควรผ่านกระบวนการต้ม
หรือ การพาสเจอร์ ไ รซ์ เพื่อ ลดการปนเปื้ อนของ
จุลนิ ทรียใ์ นน้ าจากลาไผ่สด อย่างไรก็ตาม ผูบ้ ริโภค
ควรคานึงถึงการใช้ความร้อนและระยะเวลาในการ
ต้มหรือการพาสเจอร์ไรซ์ท่ไี ม่สมบูรณ์ย่อมส่งผลให้
ไม่สามารถทาลายจุลินทรีย์ทงั ้ หมดและมีจุลนิ ทรีย์
ปนเปื้ อนในเครื่องดื่ม (ภัทรธิรา และคณะ, 2559)

ตารางที่ 2 จานวนจุลนิ ทรีย์ท่ปี นเปื้ อนในตัวอย่าง
น้ า จากล าไผ่ ส ดและผ่ า นการแปรรู ป
ของไผ่พนั ธุน์ วลราชินีและกิมซุง
จานวนจุลนิ ทรียท์ ป่ี นเปื้ อน
ตัวอย่าง จานวนแบคทีเรีย จานวนยีสต์และ
ทัง้ หมด
ราทัง้ หมด
น้าจากลาไผ่สด (n = 6)
0.03 colony of
นวลราชินี
ND1/
mold/100 µL
0.06 colony of
กิมซุง
ND
yeast/100 µL
น้าจากลาไผ่ทผ่ี ่านการต้ม (n = 6)
นวลราชินี
ND
ND
กิมซุง
ND
ND
น้าจากลาไผ่ทผ่ี ่านการพาสเจอร์ไรซ์ (n = 6)
นวลราชินี
ND
ND
กิมซุง
ND
ND
1/ ND = not detect
3.3 การตรวจสอบการปนเปื้ อนของ
จุลินทรียใ์ นน้าจากลาไผ่สดและผ่านการแปรรูป
การศึกษาคุณภาพทางจุลชีววิทยา ได้แก่
การทดสอบการปนเปื้ อนของแบคทีเรีย รา และยีสต์
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คุณภาพทางจุลชีววิทยาพบการปนเปื้ อนราและยีสต์
ในน้ าจากลาไผ่สด ส่งผลให้ไม่สามารถนาน้ าจากลา
ไผ่สดมาบริโภคโดยตรง
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รูปที่ 2 ราและยีสต์ในตัวอย่างน้ าจากลาไผ่สดของ
ไผ่พนั ธุน์ วลราชินี (A) และกิมซุง (B)

4. สรุป
ผลการศึกษาพบว่าน้าจากลาไผ่พนั ธุก์ มิ ซุงมี
ปริม าณสารประกอบฟี นอลิค ทัง้ หมดและความ
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เมื่อเปรียบเทียบกับวิตามินซี นอกจากนี้การศึกษา
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