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บทคัดย่อ
งานวิจยั นี้ศกึ ษาปริมาณฟี นอลิกและฤทธิการต้
์ านอนุ มูลอิสระจากตัวอย่างใบหม่อนทีต่ ่างกัน 3 ชนิด
ได้แก่ ใบหม่อนสด ใบหม่อนอบแห้ง และใบหม่อนลวกก่อนอบแห้ง โดยการสกัดตัวอย่างใบหม่อนทัง้ 3 ชนิด
ด้วยตัวทาละลายทีต่ ่างกัน ได้แก่ น้า น้าต่อเอทานอล (หนึ่งต่อหนึ่งโดยปริมาตร) และเอทานอล โดยวิธรี ฟี ลักซ์
เป็ นเวลา 90 นาที และศึกษาปริมาณฟี นอลิกทัง้ หมดโดยทาปฏิกริ ยิ ากับโฟลิน-ซีโอแคลทูรเี อเจนต์ ศึกษาฤทธิ ์
การต้านอนุมลู อิสระโดยทาปฏิกริ ยิ ากับดีพพี เี อช และติดตามกรดคลอโรจีนิก ซึ่งเป็ นกรดที่แสดงฤทธิการต้
์ าน
อนุ มูลอิสระในชาใบหม่อนด้วยวิธโี ครมาโทกราฟี ของเหลวสมรรถนะสูง พบว่าใบหม่อนสดสกัดด้วยน้ าให้
ปริมาณฟี นอลิกทัง้ หมด (21.89 มิลลิกรัมสมมูลของกรดแกลลิกต่อกรัมตัวอย่างแห้ง ) และฤทธิการต้
์ านอนุ มลู
อิสระ (45.80 เปอร์เซ็นต์) สูงทีส่ ุด เมื่อนาใบหม่อนสดทีส่ กัดด้วยน้ามาเตรียมเป็ นชาผงชนิดละลายน้าโดยผสม
กับมอลโตเดกซ์ตรินและทาแห้งด้วยเทคนิคการทาแห้งแบบเยือกแข็ง เปรียบเทียบกับเทคนิคการทาแห้งแบบ
พ่นฝอย พบว่าชาใบหม่อนผงทีผ่ ่านการทาแห้งแบบเยือกแข็งและแบบพ่นฝอยให้ปริมาณฟี นอลิกรวม 4.19
และ 4.44 มิล ลิก รัม สมมู ล ของกรดแกลลิก ต่ อ กรัม ตัว อย่ า ง ฤทธิก์ ารต้ า นอนุ มูล อิส ระ 75.95 และ 77.91
เปอร์เซ็นต์ ซึ่งไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ นอกจากนี้ยงั พบว่าชาผงใบหม่อนยังประกอบด้วยกรดฟี นอลิก
สาคัญ ได้แก่ กรดคลอโรจีนิก เป็ นองค์ประกอบหลัก
คาสาคัญ : ชาผงละลายน้า; ใบหม่อน; สารประกอบฟี นอลิก; การต้านอนุมลู อิสระ; กรดคลอโรจีนิก

Abstract
Phenolic contents and antioxidant activities from the different mulberry leaves, i. e. fresh
mulberry leaves, dried mulberry leaves, and dried mulberry leaves after being immersed in boiling
*Corresponding author: anongsrisopa@psru.ac.th

DOI: 10.14456/tjst.2020.35

Vol. 9 • No. 2 • March - April 2020

Thai Journal of Science and Technology

water were studied. Mulberry leaf samples were refluxed with three different solvents, i.e. water, water:
ethanol (1:1 v/v), and ethanol for 90 minutes. Total phenolic contents of different mulberry leaf extracts
were assessed based on the Folin- Ciocalteu method. Antioxidant activity was investigated by DPPH
assay. Chlorogenic acid, the most significant antioxidant phenolic acid found in mulberry leaves was
determined by high performance liquid chromatography. The results showed that fresh mulberry leaves
extracted with water provided the highest phenolic content ( 21. 89 mgGAE/ g DW) and antioxidant
activity (45.80 %). Fresh mulberry leaf extracts admixed with maltodextrin were prepared into water
soluble tea powder. The effects of two different drying processes, i.e. freeze drying and spray drying
on the phenolic contents and the antioxidant activities were investigated. The phenolic contents of
mulberry tea powder obtained from freeze drying and spray drying were 4. 19 and 4. 44 mgGAE/ g
sample, respectively. The antioxidant activities of the freeze drying and spray drying tea powder were
75. 95 and 77. 91 % , respectively. They were not significantly different. Chlorogenic acid, the main
phenolic acid was also found in mulberry leaf tea powder.
Keywords: water soluble tea powder; mulberry leaf; phenolic compound; antioxidant activity;
chlorogenic acid

1. คานา

เนื่องจากใบหม่อนมีสรรพคุณมากมายดังที่
กล่าวไปแล้ว จึงมีผู้ศึกษาผลิตภัณฑ์จากใบหม่อน
ต่อระดับไขมันในเลือด ระดับน้ าตาลในเลือด ระดับ
ความอิ่ม การต้านอนุ มูลอิสระและการต้านอักเสบ
ทัง้ ในห้องปฏิบตั กิ ารและในอาสาสมัคร
การศึก ษาในห้อ งปฏิบ ัติก าร (Park et al.,
2013) พบว่ า สารสกัด ใบหม่ อ นในเอทานอล 70
เปอร์เซนต์ มีฤทธิต้์ านการอักเสบในเซลล์ทเ่ี ลี้ยงใน
ห้องปฏิบตั กิ าร (murine macrophage cell) โดยลด
การสร้าง NF-kB ที่เกิดจากการเหนี่ยวนาของสาร
สื่อการอักเสบ (inflammatory cytokine) ที่จะทาให้
เกิด การตายของเซลล์ นอกจากนี้ ย ัง มีก ารศึก ษา
ฤทธิการต้
์ านอนุ มูลอิสระและการต้านไกลเคชันซึ่ง
เป็ นกระบวนการเร่งการชราในชาสมุนไพร รวมทัง้
ใบหม่อน โดย Deetae และคณะ (2012) ซึ่งพบว่า
ปริ ม าณกรดฟี นอลิ ก และฟลาโวนอยด์ มี ค วาม
สัมพันธ์โดยตรงกับฤทธิการต้
์ านอนุมลู อิสระและการ
ต้านไกลเคชัน
งานวิจยั ในอาสาสมัคร เช่น งานวิจยั ของ อุไร

สมุนไพรชาใบหม่อนเป็ นผลิตภัณฑ์ทท่ี ราบ
กันโดยทัวไปว่
่ ามีประโยชน์ต่อสุขภาพ มีสรรพคุณ
มากมาย ได้แ ก่ ลดไขมัน ลดน้ า ตาลในเลือ ด ลด
ความดัน โลหิต ต้า นการอัก เสบ ต้า นอนุ มูลอิสระ
เป็ นต้ น (Sánchez-Salcedo et al., 2015; Wen et
al., 2019) เนื่องจากในใบหม่อนมีสารสาคัญหลาย
ชนิด ได้แก่ พอลีแซคคาไรด์ แสดงฤทธิต้์ านอนุ มูล
อิสระ (Wen et al., 2019) สารดีออกซีนอจิรมิ ายซิน
(DNJ) ซึ่งอยู่ในกลุ่มแอลคาลอยด์ มีสมบัติช่วยลด
ระดับน้ าตาลในเลือดและต้านโรคอ้วน (Wen et al.,
2019) เควอซีตนิ และเคมเฟอรอล เป็ นฟลาโวนอยด์
ที่ พ บมากในใบหม่ อ น (Sánchez-Salcedo et al.,
2015) กรดคลอโรจีนิก เป็ นกรดฟี นอลิกทีพ่ บมากใน
ใบหม่อนและจัดเป็ นสารต้านอนุ มลู อิสระ แสดงฤทธิ ์
ต้านเบาหวานและลดไขมันที่ดี (Tian et al., 2016;
Wen et al., 2019) โดยกรดคลอโรจีนิกมีส่วนในการ
แสดงฤทธิต้์ านอนุมลู อิสระถึง 36.2 % มากกว่าเควอ
ซิตนิ และรูตนิ (Katsube et al., 2009)
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ภรณ์ และคณะ (Booranasuksakul et al., 2019)
ศึกษาผลของการดื่มชาใบหม่อนพันธุบ์ ุรรี มั ย์ 60 ต่อ
ระดับ น้ า ตาลในเลือ ดและความอิ่ม โดยแบ่งอาสา
สมัครจากมหาวิทยาลัยบูรพาเป็ นกลุ่มควบคุมและ
กลุ่มทดลอง ทัง้ สองกลุ่มได้ด่มื เครื่องดื่มวิจยั 2 ชนิด
ประกอบด้ว ยชาใบหม่ อ นพัน ธุ์ บุ รีร ัม ย์ 60 (กลุ่ ม
ทดลอง) และน้ า อุ่ น (กลุ่ ม ควบคุ ม ) หลัง จากดื่ม
สารละลายกลู โคสเป็ นเวลา 15 นาที พบว่ า ระดับ
น้ าตาลในเลือดของอาสาสมัครกลุ่มทดลองต่ ากว่า
กลุ่มควบคุมในนาทีท่ี 30 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
(p = 0.039) ส่วนระดับความอิม่ ระดับความดันโลหิต
อัตราการเต้นของหัวใจ และอุณหภูมกิ ายของอาสา
สมัครทัง้ สองกลุ่มไม่ต่างกัน แสดงให้เห็นว่าการดื่ม
ชาใบหม่อนพันธุ์บุรรี มั ย์ 60 หลังการดื่มสารละลาย
กลูโคสช่วยลดระดับน้ าตาลในเลือดและช่วยส่งเสริม
การทางานของระบบประสาทพาราซิมพาเธติกใน
อาสาสมัครสุขภาพดีได้ นอกจากนี้ยงั มีการศึกษา
ประสิทธิภาพของชาใบหม่อนต่อระดับไขมันในเลือด
โดย ยุพยง และจรัสพล (Banchobphutsa, 2012)
ศึกษาในอาสาสมัครจากโรงพยาบาลศีขรภูมิ จังหวัด
สุรนิ ทร์ 46 คน แบ่งเป็ น 2 กลุ่ม กลุ่มแรกให้ด่มื ชา
ใบหม่ อ น จ านวน 2 กรัม ต่ อ มื้อ 3 มื้อ ต่ อ วัน เป็ น
เวลา 8 สัปดาห์ อีกกลุ่มเป็ นกลุ่มควบคุม พบว่ากลุ่ม
ที่ด่ืม ชาใบหม่ อ นระดับ คอเลสเตอรอลลดลงจาก
230.22±19.98 เป็ น 207.65±25.39 (คิ ด เป็ น 9.8
เปอร์ เ ซ็ น ต์ ) ไตรกลีเ ซอไรด์ ล ดลงจาก 120.78±
52. 67 เ ป็ น 102. 70±41. 93 (คิ ด เ ป็ น 14. 9
เปอร์เ ซ็น ต์ ) แอลดีแ อลคอเลสเตอรอลลดลงจาก
131.57±18.12 เป็ น 128.84±18.84 (คิด เป็ น 2.02
เปอร์เซ็นต์) ระดับน้ าตาลในเลือดลดลงจาก 97.65±
10.09 เป็ น 85.43±7.76 (คิดเป็ น 12.5 เปอร์เซ็นต์)
ระหว่ า งกลุ่ ม ที่ด่ืม ชาใบหม่ อ นและไม่ ไ ด้ด่ืม ชาใบ
หม่ อ นมีเ พีย งระดับ น้ า ตาลในเลือ ดลดลงอย่ า งมี
นัยสาคัญทางสถิติ ส่วนระดับคอเลสเตอรอล ไตรกลี
เซอไรด์ แอลดีแอลคอเลสเตอรอล และเอชอีแอลคอ

เลสเตอรอลไม่แตกต่างกันทางสถิติ
นอกจากนี้ ย ัง มีง านวิจ ัย ที่ศึก ษาด้ า นการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ เช่น การศึกษาของ เกรียงศักดิ ์
(Sribuarod, 2009) จากกรมหม่ อนไหม ได้พ ัฒ นา
สูตรน้ าชาใบหม่อนพร้อมดื่ม ผลการวิจยั พบว่าชาที่
ทาจากใบหม่อนคุณไพให้สนี ้าตาลอ่อน ขณะทีน่ ้าชา
ใบหม่ อ นที่ท าจากใบหม่ อ นพัน ธุ์ บุ รีร ัม ย์ 60 ให้สี
เขีย วอ่ อ น พัน ธุ์ข องใบหม่ อ นและกรรมวิธีก ารทา
แห้งมีผลต่อค่ากิจกรรมการต้านอนุ มูลอิสระของน้ า
ชาใบหม่อน ใบหม่อนพันธุ์คุณไพมีค่ากิจกรรมการ
ต้ า นอนุ มู ล อิส ระสู ง กว่ า ใบหม่ อ นพัน ธุ์ บุ รีร ัม ย์ 60
กรรมวิธใี นการทาแห้งของชาใบหม่อนที่ได้จ ากใบ
หม่อนทีผ่ ่านการทาแห้งแบบครัวเรือนมีค่ากิจกรรม
การต้านอนุมลู อิสระสูงกว่าชาใบหม่อนทีผ่ ่านการทา
แห้งเชิงอุตสาหกรรม และปริมาณน้ าตาลไม่มผี ลต่อ
กิจกรรมการต้านออกซิเดชัน ผลการทดสอบทาง
ประสาทสัมผัสพบว่าน้าชาใบหม่อนพร้อมดื่มทีไ่ ด้รบั
การยอมรับมากทีส่ ุด คือ สูตรทีผ่ ลิตจากชาใบหม่อน
คุณไพทีท่ าแห้งแบบครัวเรือน โดยใช้ปริมาณชาใบ
หม่อนต่อน้ า 1 : 50 และไม่เติมน้ าตาล โดยน้ าชาใบ
หม่ อ นมีสีเ หลือ งใสออกเขีย ว มีค่ า การต้า นอนุ มูล
อิสระสูงกว่าสูตรอื่น ๆ และมีอายุการเก็บรักษาไม่
ต่ากว่า 15 วัน ทีอ่ ุณหภูมิ 4±2 องศาเซลเซียส การ
ศึก ษาผลของบรรจุ ภัณ ฑ์ แ ละระยะเวลาการเก็ บ
รัก ษาต่ อ สมบัติก ารต้า นการเกิด ออกซิเ ดชัน และ
สมบัติการลดระดับน้ าตาลในเลือดของสมุนไพรชา
ใบหม่อนจัดว่ามีความสาคัญ และมีการศึกษาโดย
บุษรา และคณะ (Jongroysub et al., 2016) พบว่า
ชาใบหม่ อ นที่ผ่ า นเครื่อ งคัว่ มีป ริม าณสาร DNJ
ปริมาณฟี นอลิกทัง้ หมด และการต้านอนุ มูลอิสระสูง
กว่าชาใบหม่อนจากการคั ่วใบชาด้วยมือ และชาใบ
หม่ อ นที่บ รรจุ ใ นถุ ง ลามิเ นตอลู มินั ม ฟอยด์ มีก าร
เปลี่ยนแปลงค่าความชื้นเพียงเล็กน้อย นอกจากนี้
ยัง มีก ารศึก ษาผลของอุ ณ หภู มิใ นการท าแห้ง ใบ
หม่อนด้วยลมร้อนต่อฤทธิการต้
์ านอนุ มูลอิสระและ
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ความคงตัว ของสารประกอบฟี น อลิก ในใบหม่ อน
(Katsube et al., 2009) พบว่ า ที่อุ ณ หภู มิม ากกว่ า
70 องศาเซลเซีย ส มีผ ลต่ อ ปริม าณสารประกอบ
ฟี นอลิกและฤทธิการต้
์ านอนุมลู อิสระ
เนื่องจากระบบการผลิตชาสมุนไพรใบหม่อน
ที่ต่างกันส่งผลต่อปริม าณสารพฤกษเคมีด ัง กล่ า ว
ดังนัน้ การตรวจสอบสารออกฤทธิในใบหม่
์
อนหรือ
ผลิตภัณฑ์จากใบหม่อนจึงเป็ นสิง่ จาเป็ น งานวิจยั นี้
จึงมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาองค์ป ระกอบทางเคมี
ได้แก่ ปริมาณฟี นอลิกทัง้ หมด และศึกษาฤทธิทาง
์
ชีวภาพ ได้แก่ ฤทธิการต้
์ านอนุ มลู อิสระ ในตัวอย่าง
ใบหม่ อ นที่ต่ า งกัน ได้แ ก่ ใบหม่ อ นสด ใบหม่ อ น
อบแห้ง และใบหม่อนลวกก่ อนอบแห้ง แปรรูปใบ
หม่ อ นให้ อ ยู่ ใ นรู ป ชาผงใบหม่ อ นละลายน้ า และ
ติดตามกรดฟี นอลิกสาคัญ ได้แก่ กรดคลอโรจีนิก
ซึ่งมีบทบาทสาคัญต่อการต้านอนุ มลู อิสระ การต้าน
เบาหวาน และลดไขมัน ในใบหม่ อ น (Hunyadi et
al., 2012)

แก้วสาหรับรีฟลักซ์ 3 ขวด แล้วรีฟลักซ์เป็ นเวลา 1
ชัวโมง
่
30 นาที (Bae et al., 2015) กรองและปรับ
ปริม าตรด้ว ยตัว ท าละลายแต่ ละชนิ ด ให้เ ป็ น 250
มิลลิลติ ร
2.1.2 ตัวอย่างใบหม่อนอบแห้ง
โดยใช้ใบหม่อนสดทีห่ ั ่นเป็ นชิน้ เล็ก ๆ
ขนาดแนวขวางประมาณ 0.5 เซนติเมตร ใส่ถาดส
แตนเลส เกลีย่ ให้มคี วามหนาเท่า ๆ กัน อบแห้งด้วย
ตู้ อ บลมร้ อ นอุ ณ หภู มิ 65 องศาเซลเซี ย ส จนมี
ความชื้นต่ ากว่าร้อยละ 10 (ใช้เวลา 1 ชัวโมง
่
30
นาที) จากนัน้ ชังใบหม่
่
อนแห้ง 4 กรัม ใส่ลงในขวด
แก้ ว ส าหรับ รี ฟ ลัก ซ์ ศึ ก ษาชนิ ด ตั ว ท าละลายที่
ต่างกัน 3 ชนิด ได้แก่ น้ า น้ าต่อเอทานอล (หนึ่งต่อ
หนึ่ ง โดยปริม าตร) และเอทานอล โดยเติม ตัว ท า
ละลายแต่ ล ะชนิ ด 150 มิล ลิลิต ร ลงในขวดแก้ ว
ส าหรับ รีฟ ลัก ซ์ 3 ขวด แล้ ว รีฟ ลัก ซ์ เ ป็ นเวลา 1
ชัวโมง
่
30 นาที กรองและปรับปริมาตรด้วยตัวทา
ละลายแต่ละชนิดเป็ น 250 มิลลิลติ ร
2.1.3 ตัวอย่างใบหม่อนลวกก่อนอบแห้ง
โดยใช้ใบหม่อนสดทีห่ ั ่นเป็ นชิน้ เล็ก ๆ
ขนาดแนวขวาง 0.5 เซนติเ มตร น าไปลวกในน้ า
เดือด 30 วินาที และนามาแช่ในน้ าเย็นจัด บีบน้ า
ออกจากใบหม่อนให้หมด ใส่ถาดสแตนเลสเกลี่ยให้
มีความหนาเท่า ๆ กัน นาไปอบด้วยตู้อบลมร้อ น
อุณหภูมิ 65 องศาเซลเซียส จนมีความชื้นต่ ากว่า
ร้อยละ 10 (ใช้เวลา 2 ชัวโมง)
่
จากนัน้ ชังใบหม่
่
อน
แห้ง 4 กรัม ใส่ลงในขวดแก้วสาหรับ รีฟลักซ์ ศึกษา
ชนิดตัวทาละลายทีต่ ่างกัน 3 ชนิด ได้แก่ น้ า น้ าต่อ
เอทานอล (หนึ่งต่อหนึ่งโดยปริมาตร) และเอทานอล
โดยเติมตัวทาละลายแต่ละชนิด 150 มิลลิลติ ร ลงใน
ขวดแก้ว สาหรับ รีฟ ลัก ซ์ 3 ขวด แล้ว รีฟ ลัก ซ์ เ ป็ น
เวลา 1 ชัวโมง
่
30 นาที กรองและปรับปริมาตรด้วย
ตัวทาละลายแต่ละชนิดเป็ น 250 มิลลิลติ ร
2.1.4 การเตรียมชาผงใบหม่อน
โดยใช้ใบหม่อนสดทีห่ ั ่นเป็ นชิน้ เล็ก ๆ

2. อุปกรณ์และวิ ธีการ
2.1 การเตรี ย มตั ว อย่ า งและการสกัด
ตัวอย่างใบหม่อน
เก็บ ตัว อย่ า งใบหม่ อ นพัน ธุ์ คุ ณ ไพจาก
พื้นที่เพาะปลูก ตาบลกกสะทอน อาเภอด่านซ้า ย
จัง หวัด เลย โดยคัด เลือ กใบ 3-5 (คัด ใบที่ไ ม่ แ ข็ง
หยาบเกินไป) นาไปตัดก้านใบและล้างให้สะอาด ทิง้
ให้ส ะเด็ด น้ า หัน่ เป็ น ชิ้น เล็ก ๆ ขนาดแนวขวาง
ประมาณ 0.5 เซนติเมตร
2.1.1 ตัวอย่างใบหม่อนสด
โดยใช้ใบหม่อนสดทีห่ ั ่นเป็ นชิน้ เล็ก ๆ
ขนาดแนวขวางประมาณ 0.5 เซนติเ มตร ชัง่ 10
กรัม ใส่ลงในขวดแก้วสาหรับ รีฟลักซ์ ศึกษาชนิดตัว
ทาละลายที่ต่างกัน 3 ชนิด ได้แก่ น้ า น้ าต่อเอทา
นอล (หนึ่งต่อหนึ่งโดยปริมาตร) และเอทานอล โดย
เติมตัวทาละลายแต่ละชนิด 150 มิลลิลติ ร ลงในขวด
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เรียบร้อยแล้ว หนัก 1.5 กิโลกรัม แล้วรีฟลักซ์ด้วย
น้ าปริมาณ 3 ลิตร เป็ นเวลา 1 ชัวโมง
่
30 นาที เมื่อ
ครบกาหนดเวลา แบ่งสารสกัดเป็ น 2 ส่วน ได้แก่
(1) สารสกัดผงใบหม่อนผสมมอลโต
เดกซ์ตรินทาแห้งแบบเยือกแข็ง นาสารละลายที่ได้
จากการรีฟลักซ์ 1 ลิตร ผสมกับสารละลายมอลโต
เดกซ์ ต ริ น ความเข้ม ข้ น ร้ อ ยละ 20 (น้ า หนั ก ต่ อ
ปริมาตร) ปริมาณ 200 มิลลิลติ ร คนให้เข้ากันแล้ว
นาไปทาแห้ง แบบเยือกแข็ง ที่อุณหภูมิ -30 องศา
เซลเซียส
(2) สารสกัดผงใบหม่อนผสมมอลโต
เดกซ์ตรินทาแห้ง แบบพ่นฝอย นาสารละลายที่ได้
จากการรีฟลักซ์ 1 ลิตร ผสมกับสารละลายมอลโต
เดกซ์ ต ริ น ความเข้ม ข้ น ร้ อ ยละ 20 (น้ า หนั ก ต่ อ
ปริมาตร) ปริมาณ 200 มิลลิลติ ร คนให้เข้ากันแล้ว
นาไปทาแห้งแบบพ่นฝอย อุณหภูมลิ มขาเข้า 200
องศาเซลเซี ย ส อุ ณ หภู มิ ล มขาออก 85 องศา
เซลเซียส
น าสารสกัด ผงใบหม่ อ นทัง้ 2 ชนิ ด
มาเตรียมเป็ นสารละลายความเข้มข้น 0.025 กรัม
ต่อมิลลิลติ ร ในน้ ากลัน่ เพื่อใช้สาหรับการวิเคราะห์
สารออกฤทธิในขั
์ น้ ตอนต่อไป
2.2 การหาปริมาณฟี นอลิ กรวม
การหาปริมาณฟี นอลิกรวม ใช้วธิ ี FolinCiocalteu (Gong et al., 2012) และอ่านค่าสัญญาณ
ด้ ว ยเครื่ อ ง microplate reader โดยเตรี ย มสาร
มาตรฐาน gallic acid ที่ค วามเข้ม ข้น 3.90, 7.81,
15.62, 31.25 62.50, 125, 250 และ 500 มิลลิกรัม
ต่อลิตร ในน้ ากลัน่ และเตรียมสารตัวอย่างเจือจาง
1 : 3 โดยปริมาตร โดยปิ เปตสารละลายตัวอย่างทีไ่ ด้
จากการสกัด 0.5 มิลลิลติ ร ผสมกับน้า 1.5 มิลลิลติ ร
ในขวดใส่สารพลาสติกขนาด 2 มิลลิลติ ร
น าสารละลายตัว อย่ า ง 50 ไมโครลิต ร
ผสมกับ Folin-Ciocalteu reagent (เจือจางด้วยน้ า
1 : 5 โดยปริม าตร) ปริม าตร 50 ไมโครลิต ร เติม

NaOH 0.35 โมลาร์ ปริม าตร 100 ไมโครลิต ร ใน
หลุมไมโครเวลเพลท ทิ้งไว้นาน 3 นาที ที่อุณหภูมิ
ห้อ ง วัด ค่ า การดูด กลืน แสงที่ค วามยาวคลื่น 760
นาโนเมตร เปรียบเทียบกับแบลงค์ หาปริมาณฟี นอ
ลิกรวมในสารสกัด โดยเปรียบเทียบค่าที่วดั ได้กบั
กราฟมาตรฐานซึง่ เตรียมจากสารละลาย gallic acid
ในหน่ วยมิลลิกรัมสมมูลของกรดแกลลิกต่อกรัมของ
สารตัวอย่างแห้ง (mg GAE/g DW)
2.3 การทดสอบฤทธิ์ การต้านอนุมูลอิ สระ
ด้วยวิ ธี DPPH
ปิ เ ปตสารละลายตัว อย่ า งเจือ จาง 1 : 3
โดยปริมาตร ปริมาตร 20 ไมโครลิตร ผสมเอทานอล
100 ไมโครลิ ต ร และ DPPH ความเข้ ม ข้ น 300
ไมโครโมลาร์ ปริมาตร 80 ไมโครลิตร ลงในไมโคร
เวลเพลท เขย่ า ทิ้ ง ไว้ ใ นที่ มื ด 30 นาที (DPPH
เตรียมจากชังสาร
่
6 มิลลิกรัม ละลายในเอทานอล
และปรับปริมาตรเป็ น 50 มิลลิลิตร) จากนัน้ วัดค่า
การดูด กลืน แสงที่ความยาวคลื่น 517 นาโนเมตร
ด้ ว ยเครื่ อ ง microplate reader เพื่ อ หาสารต้ า น
อนุ มู ล อิ ส ระในตั ว อย่ า งสารสกั ด ใบหม่ อ น โดย
เปรียบเทียบค่าวัดได้กบั สารละลาย ascorbic acid
ทีค่ วามเข้มข้น 7.81, 15.62, 31.25, 62.50 และ 125
มิลลิกรัมต่อมิลลิลติ ร
2.4 การหาปริ มาณกรดฟี นอลิ กด้ ว ย
เทคนิ ค HPLC
2.4.1 การเตรียมตัวอย่างน้ าชาจากการ
ชงชาใบหม่อนด้วยวิธี standard addition
ชั ง่ ตั ว อย่ า งใบหม่ อ นอบแห้ ง และ
ตัวอย่างใบหม่อนลวกและอบแห้งน้าหนัก 1 กรัม ลง
ในขวดรูปชมพู่ขนาด 250 มิลลิลติ ร เทน้าเดือด 200
มิลลิลติ ร แช่เป็ นเวลา 3 นาที เขย่าด้วยเครื่องเขย่า
(125 รอบต่อนาที) แล้วกรองเอาชาใบหม่อนออก
ปรับปริมาตรเป็ น 250 มิลลิลติ ร
หาปริมาณกรดฟี นอลิก โดยปิ เปตน้า
ชาจากการชงชาใบหม่อน 1.0 มิลลิลติ ร ลงในขวดใส่
234

Vol. 9 • No. 2 • March - April 2020

Thai Journal of Science and Technology

สารพลาสติกขนาด 2 มิลลิลติ ร ตัวอย่างละ 4 ขวด
เติมสารละลายมาตรฐานกรดฟี นอลิกที่ต้องการหา
ปริ ม าณความเข้ ม ข้ น 1,000 มิ ล ลิ ก รั ม ต่ อ ลิ ต ร
ปริมาตร 0, 100, 200 และ 400 ไมโครลิตร ลงในแต่
ละขวด เพื่อให้ได้สารมาตรฐานความเข้มข้น 0, 50,
100 และ 200 มิล ลิก รัม ต่ อ ลิต ร ตามล าดับ ปรับ
ปริมาตรด้วยเมทานอล 50 เปอร์เซ็นต์ ให้แต่ละขวด
มีปริมาตรรวม 2 มิลลิลติ ร กรองผ่านเมมเบรน 0.45
ไมโครเมตร แล้วนาไปวิเคราะห์ดว้ ยเทคนิค HPLC
2.4.2 การเตรียมตัวอย่างชาผงใบหม่อน
ด้วยวิธี standard addition
หาปริม าณกรดฟี น อลิก โดยปิ เ ปต
สารละลายชาผงใบหม่อน (ในหัวข้อ 2.1.4) ปริมาตร
250 มิล ลิลิต ร ลงในขวดใส่ ส ารพลาสติก ขนาด 2
มิ ล ลิ ลิ ต ร ตั ว อย่ า งละ 4 ขวด เติ ม สารละลาย
มาตรฐานกรดฟี นอลิกที่ต้องการหาปริมาณความ
เข้ม ข้น 1,000 มิลลิก รัม ต่ อ ลิต ร ปริม าตร 0, 100,
200 และ 400 ไมโครลิตร ลงในแต่ละขวด เพื่อให้ได้
สารมาตรฐานความเข้ม ข้น 0, 50, 100 และ 200
มิลลิ กรัมต่อลิตร ตามลาดับ ปรับปริมาตรด้วยเมทา
นอล 50 เปอร์เซ็นต์ ให้แต่ละขวดมีปริมาตรรวม 2
มิลลิลติ ร กรองผ่านเมมเบรน 0.45 ไมโครเมตร แล้ว
นาไปวิเคราะห์ดว้ ยเทคนิค HPLC
2.4.3 สภาวะที่ เ หมาะสมส าหรับ การ
วิเคราะห์ปริมาณกรดฟี นอลิกด้วยเทคนิค HPLC
(1) เตรี ย มเฟสเคลื่ อ นที่ ได้ แ ก่
acetonitrile แ ล ะ formic acid ค ว า ม เ ข้ ม ข้ น 0.1
เปอร์เซ็นต์ และใช้การชะแบบแกรเดียนต์ (gradient
elution) การเตรียม formic acid ความเข้มข้น 0.1
เปอร์ เ ซ็ น ต์ โดยปิ เปต formic acid ปริม าตร 0.5
มิลลิลติ ร ลงในขวดวัดปริมาตรขนาด 500 มิลลิลติ ร
ที่มีน้ าบรรจุอยู่แล้วส่วนหนึ่ง ปรับปริมาตรด้วยน้ า
กลัน่ จนถึง ขีด บอกปริมาตร เขย่ า แล้ว น ามากรอง
ด้วยกระดาษกรองเบอร์ 0.45 ไมโครเมตร
(2) เตรียมสารละลายมาตรฐาน gallic

acid, protocatechuic acid, chlorogenic acid,
vanillic acid, syringic acid, p-coumaric acid และ
benzoic acid อย่างละ 1,000 มิลลิกรัมต่อลิตร โดย
ชังสารมาตรฐาน
่
25 มิลลิกรัม ปรับปริมาตรด้วยเม
ทานอล 50 เปอร์เซ็นต์ ในขวดวัดปริมาตรขนาด 25
มิลลิลิตร จากนัน้ เตรียมสารละลายมาตรฐานผสม
ความเข้มข้น 100 มิลลิกรัมต่อลิตร จากสาร ละลาย
มาตรฐานความเข้ม ข้น 1,000 มิล ลิก รัม ต่ อ ลิ ต ร
โดยปิ เปตสารละลายมาตรฐานความเข้มข้น 1,000
มิลลิกรัมต่อลิตร ชนิดละ 2.5 มิลลิลติ ร ลงในขวดวัด
ปริมาตรขนาด 25 มิลลิลติ ร ปรับปริมาตรด้วยเมทา
นอล 50 เปอร์เซ็นต์
(3) สภาวะในการวิ เ คราะห์ ด้ ว ย
เทคนิค HPLC ใช้คอลัมน์ ชนิด C-18 ขนาด 150 x
4.6 มิลลิเมตร ยี่ห้อ ACE (ขนาดอนุ ภาค 3 ไมโคร
เมตร) อัตราการไหล 0.8 มิลลิตรต่อนาที ปริมาตร
ในการฉี ด สาร 20 ไมโครลิต ร อุ ณหภู มิ 40 องศา
เซลเซีย ส ใช้ค วามยาวคลื่น 254-360 นาโนเมตร
โดยใช้เฟสเคลื่อนทีร่ ะบบแกรเดียนต์ดงั ตารางที่ 1
2.5 การวิ เคราะห์ข้อมูลทางสถิ ติ
จานวนของการทดสอบ n = 3 รายงาน
ผลที่ไ ด้เ ป็ น ค่ า เฉลี่ย ± ค่ า การเบี่ย งเบนมาตรฐาน
เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยโดยใช้การ
วิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (one-way
analysis of variance, one-way ANOVA) ด้ ว ยวิ ธี
การทดสอบ Tukey’s honestly significant difference
(HSD) ทีร่ ะดับความเชื่อมั ่นร้อยละ 95

3. ผลการวิ จยั และวิ จารณ์
3.1 ผลของลักษณะตัวอย่างต่อปริ มาณฟี
นอลิ กและฤทธิ์ การต้านอนุมูลอิ สระ
งานวิจ ัย นี้ เ ลือ กเก็บ ตัว อย่ า งใบหม่ อ น
พันธุ์คุณไพ ซึ่งมีฤทธิการต้
์ านอนุ มูลอิสระสูงกว่าใบ
หม่อนพันธุบ์ ุรรี มั ย์ 60 (Sribuarod, 2009) จากพืน้ ที่
เพาะปลูก ตาบลกกสะทอน อาเภอด่านซ้าย จังหวัด
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Table 1 HPLC gradient elution program for the analysis of phenolic acids.
Step time (min)
0.5
2
3
5
10
5

% Acetonitrile
10
10
17
24
35
50

0.1 % Formic acid
90
90
83
76
65
50

Figure 1 The appearance of different mulberry dried leaf processing
เลย และเตรียมเป็ นตัวอย่างทีต่ ่างกัน 3 ชนิด ได้แก่
ตัวอย่างใบหม่อนสด ตัวอย่างใบหม่อนอบแห้ง และ
ตัวอย่างใบหม่อนลวกและอบแห้ง โดยการลวกใบ
หม่ อ นก่ อ นนั น้ จะช่ ว ยให้ผ นั ง เซลล์แ ตกและได้ใ บ
หม่อนอบแห้งทีม่ สี เี ขียวเข้ม ลักษณะตัวอย่างทัง้ 3
ชนิด แสดงดังรูปที่ 1
อุณหภูมิในการอบแห้งมีส่วนสาคัญ ต่ อ
การสลายตัวของสารประกอบฟี นอลิก ซึ่งมีรายงาน
ก่ อ นหน้ า นี้ ว่ า อุ ณ หภู มิก ารอบแห้ง ที่ม ากกว่ า 70
องศาเซลเซี ย ส มี ผ ลต่ อ การสลายตั ว ของสาร
ประกอบฟี นอลิกอย่างมีนัยสาคัญ (Katsube et al.,
2009) การวิจ ัย นี้ จึง เลือ กใช้ท่ีอุ ณ หภู มิ 65 องศา
เซลเซีย ส เนื่ อ งจากเป็ น อุ ณหภู มิท่ีทาให้ตัว อย่าง
แห้งไวและไม่ทาให้สารประกอบฟี นอลิก สลายตัว
ตัว อย่ า งใบหม่ อ นอบแห้ง และใบหม่ อ นลวกก่ อ น
อบแห้ง น าไปหาค่ า ความชื้น ด้ว ยเครื่อ ง moisture

analyzer ได้ค่าความชื้นเฉลี่ยไม่เกิน ร้อยละ 10 ซึ่ง
เป็ นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชา
สมุนไพร (ฉบับที่ 280 พ.ศ. 2547) ทัง้ นี้เพื่อป้ องกัน
การเจริญเติบโตของจุลนิ ทรียใ์ นตัวอย่าง
หาปริมาณฟี นอลิกรวมของสารสกัด ใบ
หม่อนสด ใบหม่อนอบแห้ง และใบหม่อนลวกก่อน
อบแห้ง โดยเลือกใช้วธิ รี ฟี ลักซ์ เป็ นเวลา 90 นาที
ซึ่ง เป็ น วิธีก ารสกัด ที่ Bae และคณะ (Bae et al.,
2015) ได้ศึก ษาเปรีย บเทีย บกับ เทคนิ ค การสกัด
แบบอัลตราโซนิค การใช้ไมโครเวฟ และการเขย่า
มาแล้ว โดยพบว่ า วิธีรีฟ ลัก ซ์ โ ดยใช้ค วามร้อนให้
ปริมาณสารประกอบฟี นอลิกมากที่สุด จากนัน้ ให้
สารสกัด ใบหม่อ นท าปฏิกิริยากับ Folin Ciocalteu
reagent (FCR) ซึ่ ง มี สี เ หลื อ ง เมื่ อ หมู่ ฟี นอลท า
ปฏิกริ ยิ ากับ FCR จะได้สารละลายสีน้าเงิน มีค่าการ
ดูดกลืนแสงทีค่ วามยาวคลื่น 760 นาโนเมตร ค่าการ
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ฟี นอลิก สอดคล้ อ งกับ ฤทธิ ก์ ารต้ า นอนุ มู ล อิ ส ระ
(Deetae et al., 2012) ซึง่ ตรงกับผลการทดลอง (รูป
ที่ 4 และ 5) โดยใบหม่อนสดมีฤทธิการต้
์ านอนุ มูล
อิสระสูง ที่สุด (45.80 เปอร์เ ซ็น ต์ ) ซึ่ง เทีย บได้กับ
วิต ามิน ซีห รือ กรดแอสคอร์บิกปริมาณ 0.16 มิลลิ
กรัมต่อมิลลิลติ ร
การศึก ษาปริม าณฟี น อลิก ทัง้ หมดและ
ฤทธิ ก์ ารต้ า นอนุ มู ล อิ ส ระของใบหม่ อ น พบว่ า
สารประกอบฟี นอลิกในใบหม่อนละลายได้ดีในน้ า
ร้อน และแปรผันตรงต่อฤทธิทางชี
์ วภาพ ได้แก่ ฤทธิ ์
การต้ า นอนุ มู ล อิส ระ สอดคล้ อ งกับ งานวิจ ัย ของ
Sánchez-Salcedo และคณะ (2015) และบทความ
วิชาการของ Tian และคณะ (2016) ทีร่ ายงานว่าใบ
หม่อนสกัดด้วยน้ าร้อนแสดงฤทธิทางชี
์ วภาพดีกว่า
การสกัดในตัวทาละลายที่มสี ่วนผสมของเอทานอล
หรือบิวทานอล
นอกจากนี้ ย ัง ได้ ติ ด ตามปริ ม าณสาร
ประกอบฟี นอลิกและฤทธิการต้
์ านอนุ มูลอิสระในใบ
หม่ อ นอบแห้ง และใบหม่อ นลวกก่ อ นอบแห้ง เมื่อ
นามาบดเพื่อทาเป็ นชา ชงด้วยน้ าเดือด และแช่ไว้
เป็ นเวลา 3 นาที กรองเอาผงชาออก พบว่าน้าชาทีไ่ ด้
จากใบหม่อนแห้งทัง้ 2 แบบ มีสารประกอบฟี นอลิก
ละลายอยู่ แ ละแสดงฤทธิก์ ารต้ า นอนุ มู ล อิส ระดัง
ตารางที่ 3 สอดคล้ อ งกับ งานวิจ ัย ของ SánchezSalcedo และคณะ (2015) ซึง่ พบว่าเมื่อนาใบหม่อน
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ดู ด กลืน แสงที่ว ัด ได้น าไปเปรีย บเทีย บกับ กราฟ
มาตรฐานของสารละลาย gallic acid ความเข้มข้น
3.90-125 มิลลิกรัมต่อลิตร ดังรูปที่ 2 กราฟมาตร
ฐานเป็ นเส้นตรง มีค่าสหสัมพันธ์ (R2) 0.9980 และ
สมการเส้นตรง คือ y = 0.0184x ± 0.074
ศึกษาฤทธิการต้
์ านอนุ มูลอิสระของสาร
สกัด ใบหม่ อ นสด ใบหม่ อ นอบแห้ง และใบหม่ อน
ลวกก่อนอบแห้ง โดยทาปฏิกิรยิ ากับ DPPH (2,2diphenyl-1-picrylhydrazyl) ซึ่งเป็ นแรดิคลั ในตัวทา
ละลายเมทานอลหรือเอทานอล สารละลายนี้มสี มี ่วง
ซึ่งดูดกลืนแสงได้ดที ค่ี วามยาวคลื่น 515-517 นาโน
เมตร โดยเมื่อ DPPH* ทาปฏิกิรยิ ากับสารทีม่ ฤี ทธิ ์
ต้านอนุ มูลอิสระ สีของสารละลายสีม่วงจะเปลี่ย น
เป็ นสีเหลือง โดยสามารถเปรียบเทียบกับสารต้าน
อนุ มู ล อิ ส ระมาตรฐานเช่ น วิ ต ามิ น ซี ห รื อ กรด
แอสคอร์ บิ ก (ascorbic acid) โดยฤทธิ ก์ ารต้ า น
อนุ มูลอิสระของกรดแอสคอร์บกิ ความเข้มข้นต่าง ๆ
แสดงดัง รูปที่ 3 ซึ่ง พบว่ า กรดแอสคอร์บิกที่นามา
ทดสอบมีค่า IC50 0.17 มิลลิกรัมต่อมิลลิลติ ร
การทดลองพบว่ า ปริ ม าณฟี นอลิ ก
ทัง้ หมดและฤทธิการต้
์ านอนุ มูลอิสระในตัวอย่างใบ
หม่ อ นทั ง้ 3 ชนิ ด มี ค วามแตกต่ า งกั น อย่ า งมี
นัยสาคัญที่ระดับความเชื่อมั ่นร้อยละ 95 (ตารางที่
2) โดยพบว่าใบหม่อนสดมีปริมาณฟี นอลิกรวมสูง
ที่ สุ ด (21.89±2.13 mgGAE/g DW) โดยปริม าณ
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Figure 2 Calibration curve of standard gallic acid Figure 3 Antioxidant activity of 0.01-0.5 mg/mL
for determination of total phenolic
ascorbic acid.
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Table 2 Phenolic contents and antioxidant activities of mulberry leaves obtained by different processing
methods
Mulberry leaf
samples

H2O
50 % Ethanol
Ethanol
Phenolic content Antioxidant Phenolic content Antioxidant Phenolic content Antioxidant
(mg GAE/g DW) activity (%) (mg GAE/g DW) activity (%) (mg GAE/g DW) activity (%)

Fresh mulberry
21.89±2.13a 45.80±3.23a 18.58±1.96a 37.93±1.62a 15.31±1.07a 23.47±1.09a,b
leaves
Dried mulberry
16.23±0.42b 40.13±1.29b 16.55±0.53a 28.85±1.83b 13.32±1.04a 24.55±0.76a
leaves
Dried leaves
after being
11.22±0.08c 36.57±1.27c 12.58±0.47b 31.36±2.32b 10.75±0.24b 22.45±0.55b
immersed in
boiling water
The data are expressed as mean ± standard deviation. Difference of a, b and c labeling represent significant different at
95 % confidence interval (p < 0.05).

มาชงเป็ นชา 3-5 นาที ในน้ าร้อนพบการแสดงฤทธิ ์
ต้านอนุ มูลอิสระและต้านเอนไซม์แอลฟากลูโคซิเดส
ผลการวิ จ ั ย ในตารางที่ 3 ยั ง แสดงให้ เ ห็ น ว่ า
ปริม าณฟี น อลิก ทัง้ หมดและฤทธิก์ ารต้ า นอนุ มู ล
อิสระของชาทีช่ งจากใบหม่อนอบแห้งสูงกว่าชาทีช่ ง
จากใบหม่ อ นลวกก่ อ นอบแห้ง อย่ า งมีนั ย สาคัญ ที่
ระดับ ความเชื่อ มัน ร้อ ยละ 95 นอกจากนี้ ผ ลการ
วิเ คราะห์ ด้ ว ยเทคนิ ค HPLC ยัง แสดงให้ เ ห็ น ว่ า

กรดฟี น อลิก ที่มีป ริม าณมากในสารสกัด ใบหม่ อ น
ได้แ ก่ protocatechuic acid และ chlorogenic acid
ซึ่งสามารถหาปริมาณได้โดยวิธเี ติมสารมาตรฐาน
(standard addition method) โดยพบว่ า ปริ ม าณ
protocatechuic acid ในตัว อย่ า งน้ า ชาที่ช งจากใบ
หม่อนอบแห้งและใบหม่อนลวกก่อนอบแห้ง เท่ากับ
1.05 และ 1.97 มิ ล ลิ ก รั ม ต่ อ กรั ม ตั ว อย่ า งแห้ ง
ตามลาดับ โดยปริมาณ protocatechuic acid ในใบ
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Table 3 Phenolic contents and antioxidant activities of mulberry leaf tea infusions
Tea infusion

Phenolic content
(mg GAE/g DW)
11.71±0.83a

Antioxidant
activity (%)
38.10±4.92a

Protocatechuic acid
(mg/g DW)
1.05±0.63a

Chlorogenic acid
(mg/g DW)
5.53±1.41a

Dried mulberry leaves
Dried mulberry leaves after being
8.08±0.33b
17.23±1.44b
1.97±0.40a
4.41±0.86a
immersed in boiling water
The data are expressed as mean ± standard deviation. Difference of a, b and c labeling represent significant different at
95 % confidence interval (p < 0.05).

Table 4 Phenolic contents and antioxidant activities of water soluble mulberry leaf tea powder
Tea infusion

Phenolic content Antioxidant activity Protocatechuic acid Chlorogenic acid
(mg GAE/g sample)
(%)
(mg/g sample)
(mg/g sample)

Freeze drying mulberry leaf tea
4.19±0.71a
75.95±5.29a
1.20±0.21a
2.98±0.20a
powder
Spray drying mulberry leaf tea
4.44±0.57a
77.91±3.11a
0.46±0.18b
4.36±0.31a
powder
The data are expressed as mean ± standard deviation. Difference of a, b and c labeling represent significant different at
95 % confidence interval (p < 0.05).

หม่ อ นลวกก่ อ นอบแห้งมีปริมาณเพิ่มขึ้น เล็กน้ อย
เนื่ อ งมาจาก protocatechuic acid เป็ น ผลิต ภัณฑ์
จากการสลาย ตัว ของ quercetin ซี่ ง เป็ นฟลาโว
นอยด์ทม่ี อี ยู่ในใบหม่อน (Buchner et al., 2006) ผล
การทดลองยังแสดงให้เห็นว่า กรดคลอโรจีนิกเป็ น
กรดทีล่ ะลายออกมามากทีส่ ุดในน้ าชาทีไ่ ด้จากชาใบ
หม่ อ น ซึ่ง กรดคลอโรจีนิ กมีบทบาทสาคัญในการ
ต้ า นอนุ มู ล อิ ส ระ ต้ า นเบาหวาน และลดไขมั น
(Hunyadi et al., 2012; Wen et al., 2019) ซึง่ พบว่า
มีปริมาณ 5.53 และ 4.41 มิลลิกรัมต่อกรัมตัวอย่าง
แห้ง ในน้าชาจากใบหม่อนอบแห้งและใบหม่อนลวก
ก่อนอบแห้งตามลาดับ โดยกรดทัง้ 2 ชนิด ทีไ่ ด้จาก
การชงชาจากใบหม่ อ นอบแห้ง และใบหม่ อ นลวก
ก่อนอบแห้งไม่มคี วามแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ
ที่ร ะดับ ความเชื่อ มัน่ ร้ อ ยละ 95 แสดงให้ เ ห็น ว่ า
กรดฟี นอลิกทัง้ 2 ชนิด ที่ตรวจพบค่อนข้างคงตัว
ไม่สลายตัวง่ายด้วยความร้อน ทัง้ นี้ปริมาณฟี นอลิก

ทัง้ หมดและฤทธิการต้
์ านอนุมูลอิสระทีพ่ บว่ามีความ
แตกต่ า งกัน อย่า งมีนัย สาคัญในตัว อย่า งใบหม่อน
อบแห้งและใบหม่อนลวกก่อนอบแห้งในผลการวิจยั
ตอนต้นนัน้ อาจเนื่องจากการสลายตัวของสารต้าน
อนุ มู ล อิ ส ระบางตั ว เช่ น rutin (quercetin-3-orutinoside) อ า จ ส ล า ย ตั ว ไ ด้ เ ป็ น quercetin
(Kalinova et al., 2018) ซึ่ ง ส ล า ย ตั ว ต่ อ เ ป็ น
protocatechuic acid (Buchner et al., 2006) หรื อ
ผ่านกลไกการไฮโดรไลซีสของ เอสเทอร์หรือไกล
โคไซด์ (Nayak et al., 2015) ของสารต้ า นอนุ มูล
อิสระตัวอื่น ๆ
งานวิจยั นี้ยงั ได้ศึกษาการแปรรูปชาใบ
หม่อนให้อยู่ในรูปชาผงใบหม่อนชนิดละลายน้ า เพื่อ
ความสะดวกใบการบริโภค และด้วยใบหม่อนเป็ น
พืชที่เมื่อนามาต้มหรือชงเป็ นชาแล้วให้รสดี ไม่ขม
จึงสามารถนามาแปรรูปเป็ นผงแม้กระทังใบสด
่
โดย
นาใบหม่อนสดมาสกัดด้วยน้ าและผสมสารสกัดกับ
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มอลโตเดกซ์ตรินเพื่อเพิม่ ปริมาณเนื้อสาร ทาให้เกิด
ความสะดวกในการทาแห้งและสะดวกในการนาไป
บริโภค โดยได้ศกึ ษาเทคนิคการทาแห้งแบบเยือก
แข็งเปรียบเทียบกับเทคนิคการทาแห้งแบบพ่นฝอย
ที่มตี ่อสารประกอบฟี นอลิกและฤทธิการต้
์ านอนุ มูล
อิ ส ระ แสดงผลการวิ เ คราะห์ ด ัง ตารางที่ 4 การ
ติด ตามกรดฟี น อลิก หลัก ได้แ ก่ chlorogenic acid
ด้ ว ยเทคนิ ค HPLC ดั ง รู ป ที่ 6 และ 7 ซึ่ ง แสดง
โครมาโทแกรมของกรดฟี นอลิ ก มาตรฐานและ
โครมาโทแกรมของชาผงใบหม่ อ น โดยพบว่ า
เทคนิ ค การท าแห้ง แบบเยือ กแข็ง ที่อุ ณ หภู มิ -30

องศาเซลเซี ย ส และการท าแห้ ง แบบพ่ น ฝอยที่
อุณหภูมลิ มขาเข้า 200 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิ
ลมขาออก 85 องศาเซลเซียส ให้ปริมาณฟี นอลิก
และฤทธิการต้
์ านอนุ มูลอิสระไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญ

4. สรุป
งานวิ จ ั ย นี้ แ สดงให้ เ ห็ น ว่ า น้ า เป็ นตั ว ท า
ละลายที่เ หมาะสมที่สุ ด ส าหรับ สกัด ใบหม่ อ นสด
เพื่อให้ได้ปริมาณฟี นอลิกและฤทธิก์ ารต้านอนุ มูล
อิสระสูงทีส่ ุด โดยใบหม่อนอบแห้งมีปริมาณฟี นอลิก

4
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Figure 6 HPLC chromatogram of phenolic acid standards with detection at 254, 280 and 360 nm
(1 = gallic acid, 2 = protocatechuic acid, 3 = chlorogenic acid, 4 = vanillic acid, 5 = syringic
acid, 6 = p-coumaric acid, and 7 = benzoic acid)
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Figure 7 HPLC chromatogram of mulberry leaf tea powder with detection at 280 nm (1 = protocatechuic
acid and 2 = chlorogenic acid)
ทัง้ หมดและฤทธิก์ ารต้ า นอนุ มู ล อิ ส ระสู ง กว่ า ใบ
หม่อนลวกก่อนอบแห้ง จึงมีผลทาให้น้ าชาทีไ่ ด้จาก
การชงชาใบหม่อนอบแห้งมีปริมาณฟี นอลิกทัง้ หมด
และฤทธิต้์ านอนุ มูลอิสระสูงกว่าน้ าชาที่ได้จากการ
ชงชาใบหม่อนทีผ่ ่านการลวกก่อนอบแห้ง
ใบหม่อนสดสามารถนามาเตรียมเป็ นชาผง
ใบหม่ อ นชนิ ด ละลายน้ า โดยสกัด ใบหม่อ นสดและ
ผสมกับมอลโตเดกซ์ตริน สามารถทาแห้งทัง้ แบบ
เยือกแข็งและแบบพ่นฝอย ซึ่งให้ปริมาณสารออก
ฤทธิไ์ ม่แตกต่า งกัน อย่ างมีนั ยสาคัญ และพบว่ามี
chlorogenic acid ซึ่ ง เป็ นกรดส าคั ญ ในการต้ า น
อนุมลู อิสระ ต้านเบาหวาน และลดไขมัน ไม่แตกต่าง
กันอย่างมีนัยสาคัญ เนื่องจากกรดดังกล่าวมีสภาพ
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