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บทคััดย่่อ
พืืชสกุุลสละเป็็นหนึ่่�งในพืืชที่่�มีีความสำำ�คััญทางเศรษฐกิิจของประเทศไทย ซึ่่�งกระบวนการแปรรููปพืืชสกุุลนี้้�ทำำ�ให้้เกิิด
เปลืือกและเมล็็ดสละเป็็นของเหลืือใช้้ทางการเกษตรจำำ�นวนมาก งานวิิจัยั นี้้จึึ� งมีีวัตั ถุุประสงค์์เพื่่อศึึ
� กษาการใช้้ประโยชน์์จากเปลืือก
และเมล็็ดของสละด้้วยการทดสอบฤทธิ์์�ต้้านอนุุมููลอิิสระของเปลืือกและเมล็็ดของพืืชสกุุลสละและพััฒนาเป็็นผลิิตภััณฑ์์
สบู่่�ก้้อนที่่�มีีฤทธิ์์�ต้้านอนุุมููลอิิสระ โดยได้้คััดกรองฤทธิ์์�ต้้านอนุุมููลอิิสระ DPPH ของพืืชสกุุลสละ 5 ชนิิด คืือ ระกำำ� สละกำำ�
สละหม้้อ สละเนิินวง และสละสุุมาลีี ผลการวิิจัยั พบว่่า สารสกััดเอทานอลของเปลืือกพืืชสกุุลสละมีีฤทธิ์์ต้้� านอนุุมูลู อิิสระสููงกว่่า
เมล็็ดอย่่างมีีนััยสำำ�คััญทางสถิิติิ (p≤0.05) และเปลืือกสละสุุมาลีีมีีฤทธิ์์�ต้้านอนุุมููลอิิสระสููงสุุด โดยพบว่่า เปลืือกสละสุุมาลีี
มีีฤทธิ์์ต้้� านอนุุมูลู อิิสระสููงใกล้้เคีียงวิิตามิินซีี (IC50 1.03 ± 0.04 ไมโครกรััมต่่อมิลิ ลิิลิติ ร) และสููงกว่่าเมล็็ด และเนื้้�อสละ โดยมีีค่า่
IC50 เท่่ากัับ 7.93 ± 0.04, 99.22 ± 0.51 และ 353.98 ± 1.70 ไมโครกรััมต่่อมิลิ ลิิลิติ ร ตามลำำ�ดับั นอกจากนี้้�สารสกััดเอทานอล
ของเปลืือกสละสุุมาลีียัังแสดงฤทธิ์์�ยัับยั้้�งเอนไซม์์ไทโรซิิเนสสููงกว่่าเมล็็ดและเนื้้�อสละ โดยมีีค่่า IC50 เท่่ากัับ 419.80 ± 3.22
1821.62 ± 6.69 และมากกว่่า 1000 ไมโครกรััมต่่อมิิลลิิลิิตร ตามลำำ�ดัับ แต่่ต่ำำ��กว่่าสารมาตรฐานโคจิิก (IC50 1.18 ± 0.24
ไมโครกรััมต่่อมิิลลิิลิิตร) เมื่่�อนำำ�สารสกััดเอทานอลของเปลืือกสละสุุมาลีีมาผสมในสบู่่�กลีีเซอรีีนแบบก้้อนใสและก้้อนขุ่่�นพบว่่า
สบู่่�ทั้้�งสองชนิิดมีีฤทธิ์์ต้้� านอนุุมูลู อิิสระแต่่น้้อยกว่่าสารสกััดเอทานอลก่่อนการผสม โดยมีีค่า่ IC50 เมื่่�อใช้้ เอทานอลเป็็นตัวั ทำำ�ละลาย
สบู่่�เท่่ากัับ 351.13 ± 24.74 และ 347.56 ± 18.71 ไมโครกรััมต่่อมิิลลิิลิิตร ตามลำำ�ดัับ
คำำ�สำำ�คััญ:	สารสกััดสละ ฤทธิ์์�ต้้านอนุุมููลอิิสระ ฤทธิ์์�ยัับยั้้�งเอนไซม์์ไทโรซิิเนส พฤกษเคมีี สบู่่�
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Abstract
Salacca is one of the important economic plant of Thailand of which the fruit processing causes an
abundance of peels and seeds as agricultural waste. Therefore, to increase the value of salak peels and
seeds, antioxidant activity screening and antioxidant soap product developed from these agricultural
wastes were studied in this research. Five cultivars of Salacca genus; Rakam, Salakam, Salamoa, Noenwong,
and Sumalee, were determined for an antioxidant activity using DPPH assay. The result revealed that
ethanolic extracts by maceration of salak peels showed significantly higher than those from salak seeds
(p≤0.05). Sumalee peels’ ethanolic extracts exhibited the highest antioxidant activity which was close to
the activity of vitamin C (IC50 1.03 ± 0.04 µg/mL) and higher than those of the seed and plump extracts
with the IC50 of 7.93 ± 0.04, 99.22 ± 0.51, and 353.98 ± 1.70 µg/mL, respectively. Moreover, tyrosinase
inhibitory activity of Sumalee peel extracts also presented higher activity than the seed and plump extracts
with the IC50 of 419.80 ± 3.22, 1821.62 ± 6.69, and >1000 µg/mL, respectively but lower than Kojic acid
standard (IC50 1.18 ± 0.24 µg /mL). After Sumalee peels’ ethanolic extracts were mixed in the clear and
opaque glycerin soap, the antioxidant of both soap types was detected but less than the ethanol extract
before mixing with the IC50 at 351.13 ± 24.74 and 347.56 ± 18.71 µg/mL, respectively.
Keywords: Salacca, Antioxidant, Tyrosinase Inhibition, Phytochemical, Soap
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1. บทนำำ�
	สละเป็็นพืชื ในตระกููลปาล์์ม (Arecaceae) ผลมีีรสชาติิ
เปรี้้�ยวอมหวาน ปลููกกัันมากในแถบเอเชีียตะวัันออกเฉีียงใต้้
ทั้้�งในประเทศอิินโดนีีเซีีย มาเลเซีีย และในประเทศไทย
โดยพื้้�นที่่�ปลููกสละมากที่่�สุุดเป็็นอัันดัับหนึ่่�งของประเทศคืือ
จัังหวััดจัันทบุุรีี พืืชสกุุลสละที่่�นิิยมปลููกมีีหลายสายพัันธุ์์� เช่่น
สละสุุมาลีี สละเนิินวง ซึ่่�งเป็็นที่่�รู้้�จัักและนิิยมรัับประทาน
นอกจากนี้้�ยัังมีีสายพัันธุ์์�อื่่�นๆ อีีก เช่่น สละหม้้อ สละกำำ� และ
ระกำำ� แต่่ไม่่เป็็นที่่นิ� ยิ มนััก การใช้้ประโยชน์์จากสละโดยส่่วนใหญ่่
จะใช้้เฉพาะในส่่วนของผลสละโดยมีีการบริิโภคสละทั้้�งแบบ
ผลสดและผลิิตภััณฑ์์แปรรููป เช่่น สละลอยแก้้ว สละกวน
แยมสละ ส่่วนของเปลืือกและเมล็็ดยัังมีีการใช้้ประโยชน์์น้้อย
มากโดยในประเทศไทยถููกทิ้้�งให้้เป็็นของเสีียทางการเกษตร
แต่่ ใ นประเทศอิิ น โดนีี เซีี ย เมล็็ ด สละได้้ถูู ก นำำ�มาใช้้ทำำ� เป็็ น
ผลิิตภััณฑ์์กาแฟ [1]
	สำำ� หรัั บ องค์์ ป ระกอบทางเคมีี ข องสละพบว่่ า มีี
หลากหลายชนิิด โดยสารประกอบส่่วนใหญ่่ที่่�พบในผลของ
สละเป็็นสารในกลุ่่�มกรดคาร์์บอกซิิลิิก รองลงมาเป็็นสาร
ในกลุ่่�มแอลกอฮอล์์ แอลดีีไฮด์์ คีีโตน สารที่่�มีีซััลเฟอร์์เป็็น
องค์์ประกอบ และสารประกอบไฮโดรคาร์์บอน คิิดเป็็นร้้อยละ
15.9, 1.3, 0.8, 0.7, 0.2 และ 0.3 ตามลำำ�ดัับ โดยมีีสาร
Methyl-3-hydroxy-3-methylpentanone และ Methyl(E)-3 methylpenta-2-enoate [2] เป็็นองค์์ประกอบหลััก
นอกจากนี้้�ยัังพบว่่า ผลสละมีีวิิตามิินซีีและสารประกอบ
พอลิิฟีีนอลในปริิมาณที่่�มากกว่่ามัังคุุด ทุุเรีียน มะม่่วง และ
อะโวคาโด [3] สำำ�หรัับเปลืือกของสละตรวจพบสารต้้าน
อนุุมููลอิิสระหลายชนิิด อาทิิเช่่น Gallic Acid, Chlorogenic
Acid, Caffeic Acid และ Quercetin ในส่่วนของรากพบ
ß-Sitosterol และ Triacylglycerols ส่่วนของดอกพบ
ß-Sitosterone, Stigmasterol และ Linoleic acid สำำ�หรัับใน
ส่่วนของเมล็็ดพบ ß-Sitosteryl-3ß-glucopyranoside-6’O-fatty Acid [2]
	สละเป็็นผลไม้้ที่่�มีีรายงานว่่ามีีฤทธิ์์�ทางชีีวภาพที่่�สำำ�คััญ
หลายชนิิด เช่่น ฤทธิ์์�ต้้านอนุุมููลอิิสระ [4], [5] ฤทธิ์์�ยัับยั้้�ง
เอนไซม์์แอลฟา-กลููโคซิิเดส ซึ่่�งเป็็นเอนไซม์์ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับ
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ระดัับน้ำำ��ตาลในเลืือดโดยพบว่่าสารสกััดจากเปลืือกมีีฤทธิ์์�
ยัับยั้้�งที่่�ดีีกว่่าเนื้้�อ [6] นอกจากนี้้�ยัังมีีรายงานวิิจััยพบว่่าสาร
สกััดเอทานอลจากสละสายพัันธุ์์� (Salacca edulis Reinw.)
var. Bongkok สามารถลดระดัับการสัังเคราะห์์กรดยููริิก
และเพิ่่�มระดัับการขัับถ่่ายกรดยููริิกในปััสสาวะของหนููได้้ [7]
สำำ�หรัับฤทธิ์์�ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการนำำ�ไปประยุุกต์์ใช้้ในการผลิิต
เครื่่�องสำำ�อางพบว่่า สารสกััดเอทานอลของผลสละสามารถ
ใช้้เป็็นสารสำำ�หรัับทำำ�ให้้ผิิวขาว เนื่่�องจากมีีฤทธิ์์�ยับั ยั้้ง� เอนไซม์์
ไทโรซิิเนส และเมื่่�อนำำ�ไปผสมในครีีมสามารถลดการเกิิดเม็็ด
สีีเมลานิินเมื่่�อทดลองใช้้กัับผิิวหนัังของผู้้�ทดสอบได้้ [8] ซึ่่�ง
สอดคล้้องกัับการศึึกษาของ Moonrungsee และคณะ [9]
ที่่�พบว่่า สารสกััดเอทานอลของสละสามสายพัันธุ์์� ได้้แก่่ สุุมาลีี
เนิินวง และหม้้อ มีีฤทธิ์์�ยัับยั้้�งเอนไซม์์ไทโรซิิเนส
	จากรายงานวิิจััยข้้างต้้นจะเห็็นได้้ว่่าสละมีีฤทธิ์์�ทาง
ชีีวภาพที่่�น่่าสนใจ แต่่การใช้้ประโยชน์์จากเปลืือกและเมล็็ด
ของสละยัังมีีการใช้้อยู่่�อย่่างจำำ�กััด ดัังนั้้�นงานวิิจััยนี้้�จึึงสนใจ
เปรีียบเทีียบฤทธิ์์�ต้้านอนุุมููลอิิสระของเปลืือกและเมล็็ดสละ
สายพัันธุ์์�ต่่างๆ และศึึกษาการนำำ�สารสกััดที่่�ได้้ไปใช้้ในการ
เตรีียมสบู่่�ก้้อนแข็็งทั้้�งแบบใสและแบบขุ่่�น และทดสอบฤทธิ์์�
ต้้านอนุุมููลอิิสระของผลิิตภััณฑ์์ ทั้้�งนี้้�เพื่่�อเป็็นแนวทางใน
การนำำ�เปลืือกและเมล็็ดสละไปใช้้ให้้เกิิดประโยชน์์มากยิ่่�งขึ้้�น
ต่่อไป
2. วััสดุุ อุุปกรณ์์และวิิธีีการวิิจััย
2.1 การเตรีี ยม สารสกัั ด สละสำำ� หรัั บ การคัั ด กรองฤทธิ์์�
ต้้านอนุุมููลอิิสระในเบื้้�องต้้น
	พืืชสกุุลสละที่่�ใช้้ในการศึึกษาฤทธิ์์�ต้้านอนุุมููลอิิสระมีี
ทั้้�งหมด 5 ชนิิด ได้้แก่่ สละหม้้อ สละสุุมาลีี สละเนิินวง สละกำำ�
และระกำำ� (รููปที่่� 1) ได้้จากแปลงของเกษตรกร อำำ�เภอท่่าใหม่่
จัังหวััดจัันทบุุรีี ส่่วนที่่�ใช้้ทดสอบคืือ เปลืือกและเมล็็ด โดยนำำ�
เปลืือกและเมล็็ดสละมาล้้างทำำ�ความสะอาด แล้้วผึ่่ง� ลมให้้แห้้ง
จากนั้้�นนำำ�มาปั่่�นให้้ละเอีียดด้้วยเครื่่อ� งปั่่�น นำำ�เปลืือกและเมล็็ด
สละที่่�ปั่่�นละเอีียดแล้้ว มาชั่่�งน้ำำ��หนัักในช่่วง 100–300 กรััม
และนำำ�ไปแช่่ในตััวทำำ�ละลายเอทานอลร้้อยละ 95 พอให้้ท่่วม
ตััวอย่่าง ทำำ�การสกััดเป็็นเวลา 3 วััน ที่่�อุุณหภููมิิห้้อง จากนั้้�น
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ความเข้้มข้้นเพื่่�อหาค่่า IC50
% DPPH Inhibition =

(1)

เมื่่�อ	 Ac คืือ ค่่าการดููดกลืืนแสงของสารควบคุุม
As คืือ ค่่าการดููดกลืืนแสงของสารตััวอย่่าง

(ก)

(ข)

(ค)

(ง)

(จ)

รููปที่่� 1	ลัักษณะผล เปลืือก เนื้้�อ และเมล็็ดของพืืชสกุุลสละ
(ก) ระกำำ� (ข) สละกำำ� (ค) สละหม้้อ (ง) สละเนิินวง
(จ) สละสุุมาลีี
นำำ�ไปกรอง และทำำ�การระเหยเอทานอลด้้วยเครื่่�องระเหย
สุุญญากาศแบบลดความดััน ซึ่่ง� จะได้้สารสกััดจากเปลืือกและ
เมล็็ดของสละที่่�มีลัี กั ษณะเป็็นของเหลวหนืืดจากนั้้�นทำำ�การชั่่ง�
น้ำำ��หนัักของสารสกััด และนำำ�มาคำำ�นวณหาร้้อยละผลผลิิตโดย
เก็็บรัักษาสารสกััดไว้้ในที่่�ทึึบแสง ที่่�อุุณหภููมิิห้้อง
2.2 การทดสอบฤทธิ์์�ต้้านอนุุมููลอิิสระ DPPH
	สำำ�หรัับการทดสอบฤทธิ์์�ต้้านอนุุมููลอิิสระงานวิิจััยนี้้�ใช้้
การทดสอบกัับอนุุมููลอิิสระ DPPH โดยดััดแปลงจากวิิธีีของ
Kanlayavattanakul และคณะ [10] โดยชั่่ง� สารสกััดจากสละ
0.0250 กรััม นำำ�มาละลายและปรัับปริิมาตรด้้วยเอทานอล
ให้้ครบ 25 มิิลลิิลิิตร จะได้้สารสกััดจากสละที่่�มีีความเข้้มข้้น
1000 ไมโครกรััมต่่อมิิลลิิลิิตร จากนั้้�นทำำ�การเจืือจางด้้วย
เอทานอลให้้มีีความเข้้มข้้นต่่างๆ ปิิเปตต์์ตัวั อย่่าง 1.5 มิิลลิิลิติ ร
และสารละลาย DPPH ความเข้้มข้้น 0.4 × 10–4 โมลาร์์ 0.5
มิิลลิิลิิตร ในเอทานอลร้้อยละ 95 วางไว้้ 30 นาทีี ในที่่�มืืด ณ
อุุณหภููมิิห้้อง แล้้ววััดค่่าการดููดกลืืนแสงยููวีีที่่�ความยาวคลื่่�น
517 นาโนเมตร ด้้วยเครื่่�องยููวีี/วิิสิิเบิิลสเปกโตรโฟโตมิิเตอร์์
รุ่่�น SPEKOL 1300 SA ทำำ� 3 ซ้ำำ��ในแต่่ละความเข้้มข้้น
หลัังจากนั้้�นนำำ�ข้้อมูลู จากการวััดค่่าการดููดกลืืนแสงมาคำำ�นวณ
หาร้้อยละของฤทธิ์์�ต้้านอนุุมููลอิิสระ ดัังสมการที่่� (1) แล้้ว
นำำ�ค่่าการยัับยั้้�งที่่�ได้้ไปสร้้างกราฟความสััมพัันธ์์เทีียบกัับ

2.3 การเตรีี ยม สารสกัั ด สละสำำ� หรัั บ การทดสอบฤทธิ์์�
ทางชีีวภาพและพััฒนาผลิิตภััณฑ์์สบู่�่
การเตรีียมสารสกััดทำำ�โดยนำำ�สละที่่มี� ฤี ทธิ์์ต้้� านอนุุมูลู อิิสระ
สููงสุุดจากการคััดกรองเบื้้�องต้้น 2 กิิโลกรััม มากำำ�จััดหนามออก
และแยกส่่วนเปลืือก เนื้้�อ และเมล็็ดออกจากกัันนำำ�ทั้้ง� 3 ส่่วน
มาชั่่� ง น้ำำ�� หนัั ก และนำำ�ส่่ ว นเปลืื อ กไปปั่่� น ให้้ละเอีี ย ดด้้วย
เครื่่อ� งปั่่�นน้ำำ��ผลไม้้ ส่่วนของเมล็็ดนำำ�มาหั่่�นและปั่่�นให้้ละเอีียด
ในส่่วนของเนื้้�อผลสละนำำ�มาบดให้้ละเอีียด ตััวอย่่างที่่�เตรีียมไว้้
ข้้างต้้น นำำ�มาสกััดด้้วยตััวทำำ�ละลายเอทานอลร้้อยละ 95
โดยปริิมาตร 1 ลิิตร ในโหลแก้้วปิิดสนิิทหมัักทิ้้�งไว้้ 3 วััน กรอง
ตััวอย่่างด้้วยผ้้าขาวบางและกรองซ้ำำ��อีกี ครั้้ง� ผ่่านกระดาษกรอง
Whatman เบอร์์ 1 ด้้วยเครื่่�องกรองสุุญญากาศลดความดััน
แล้้วนำำ�กากที่่�เหลืือนำำ�มาหมัักต่่อด้้วยเอทานอลซ้ำำ��อีีกครั้้�ง
นำำ�สารสกััดเอทานอลที่่�ได้้จากการกรองครั้้�งแรกและครั้้�งที่่�
2 มารวมกัันแล้้วนำำ�ไประเหยตััวทำำ�ละลายออกด้้วยเครื่่�อง
ระเหยสุุญญากาศ ชั่่�งน้ำำ��หนัักสารสกััด และคำำ�นวณหาร้้อย
ละผลผลิิต (% Yield) โดยสารสกััดเปลืือก เมล็็ด และเนื้้�อ
สละนี้้�จะถููกนำำ�ไปทดสอบฤทธิ์์�ทางชีีวภาพและนำำ�ไปพััฒนา
ผลิิตภััณฑ์์สบู่่�ต่่อไป
2.4 การทดสอบฤทธิ์์�ยัับยั้้�งเอนไซม์์ไทโรซิิเนส
การทดสอบฤทธิ์์� ยัั บ ยั้้� ง เอนไซม์์ ไ ทโรซิิ เ นสใช้้วิิ ธีี
Dopachrome เทีียบกัับสารละลายมาตรฐานกรดโคจิิก
(Kojic Acid) โดยดััดแปลงจาก Moonrungsee และคณะ [9]
การทดสอบเริ่่�มต้้นจากการเตรีียมสารละลายตััวอย่่างเพื่่�อ
ทดสอบฤทธิ์์ยั� บั ยั้้ง� เอนไซม์์ไทโรซิิเนส โดยแบ่่งเป็็นส่ว่ นเปลืือก
เมล็็ด และเนื้้�อ ชั่่ง� สารสกััดหยาบของสละชนิิดละ 0.020 กรััม
ละลายด้้วยเอทานอลร้้อยละ 20 โดยปริิมาตรเขย่่า 30 นาทีี
เพื่่�อช่ว่ ยการละลาย ปรัับปริิมาตรเป็็น 10 มิิลลิิลิติ ร ด้้วยน้ำำ��กลั่่น�
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จะได้้สารละลายเข้้มข้้น 2000 ไมโครกรััมต่่อมิิลลิิลิิตร นำำ�มา
เจืือจางด้้วยเอทานอลร้้อยละ 20 โดยปริิมาตร ให้้ได้้ความเข้้มข้้น
125, 250, 500, 750 และ 1000 ไมโครกรััมต่่อมิิลลิิลิิตร
สำำ�หรัับการเตรีียมสารละลายมาตรฐานกรดโคจิิกเพื่่�อทดสอบ
ฤทธิ์์ยั� บั ยั้้ง� เอนไซม์์ไทโรซิิเนส ทำำ�โดยชั่่ง� กรดโคจิิก 0.010 กรััม
ละลายด้้วยเอทานอลร้้อยละ 20 โดยปริิมาตร เขย่่า 30 นาทีี
เพื่่อช่
� ว่ ยการละลาย ปรัับปริิมาตรเป็็น 10 มิิลลิิลิติ ร ด้้วยน้ำำ�� กลั่่น�
ได้้สารละลายเข้้มข้้น 1 มิิลลิิกรััมต่่อมิลิ ลิิลิติ ร จากนั้้นนำ
� �ำ มาเจืือจาง
ด้้วยเอทานอลเข้้มข้้นร้้อยละ 20 โดยปริิมาตร ให้้ได้้ความเข้้มข้้น
1.25, 2.5, 5, 7.5 และ 10 ไมโครกรััมต่่อมิลิ ลิิลิติ ร สำำ�หรัับการ
ทดสอบฤทธิ์์�ยัับยั้้�งเอนไซม์์ไทโรซิิเนส นำำ�สารละลายตััวอย่่าง
แต่่ละความเข้้มข้้นมาทดสอบฤทธิ์์�ยัับยั้้�งเอนไซม์์ไทโรซิิเนส
เทีียบกัับสารละลายมาตรฐานกรดโคจิิกโดยใช้้เอนไซม์์ไทโรซิิเนส
50 ไมโครลิิตร ผสมกัับโซเดีียมฟอสเฟตบััฟเฟอร์์เข้้มข้้น
0.02 โมลาร์์ (pH 6.8) 150 ไมโครลิิตร และสารตััวอย่่าง 50
ไมโครลิิตร เขย่่าให้้สารละลายผสมกัันดีแี ล้้วบ่่มที่่�อุณ
ุ หภููมิิ 25
องศาเซลเซีียส 3 นาทีี จากนั้้�นเติิมสารละลาย L-DOPA (3.2
มิิลลิิโมลาร์์) 50 ไมโครลิิตร ลงในแต่่ละหลุุมของถาดหลุุม
96 ช่่อง (96 Well Plate) เขย่่าให้้เข้้ากััน แล้้ววััดการดููดกลืืนแสง
ที่่�ความยาวคลื่่น� 492 นาโนเมตร ด้้วยเครื่่อ� งไมโครเพลทรีีดเดอร์์
(Microplate Reader) จากนั้้�นบ่ม่ ที่่�อุณ
ุ หภููมิิ 25 องศาเซลเซีียส
เป็็นเวลา 3 นาทีี แล้้ววััดค่่าการดููดกลืืนแสงอีีกครั้้�งที่่�ความ
ยาวคลื่่�นเดิิม นำำ�ค่่าที่่�วััดได้้ไปคำำ�นวณหาร้้อยละการยัับยั้้�ง
เอนไซม์์ไทโรซิิเนสและความเข้้มข้้นที่่�สามารถยัับยั้้�งเอนไซม์์
ได้้ร้้อยละ 50 (IC50) ตามสมการที่่� (2)
% Tyrosinase Inhibition =

(2)

A	คืือ ค่่าการดููดกลืืนแสงของชุุดควบคุุม
B	คืือ ค่่าการดููดกลืืนแสงของแบลงค์์ชุุดควบคุุม
C	คืือ ค่่าการดููดกลืืนแสงของชุุดสารตััวอย่่าง
D	คืือ ค่่าการดููดกลืืนแสงของแบลงค์์ชุุดสารตััวอย่่าง
2.5 การทดสอบพฤกษเคมีีเบื้้�องต้้น
การทดสอบพฤกษเคมีีเบื้้�องต้้นได้้ใช้้วิิธีีการเกิิดตะกอน
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หรืือเกิิดสีีโดยดััดแปลงจากงานวิิจััยของ Ayoola และคณะ
[11] โดยมีีวิิธีีการทดสอบดัังนี้้�
	อััลคาลอยด์์ (Alkaloids) ชั่่�งสารสกััด 0.2 กรััม ละลาย
ด้้วยสารละลายกรดซััลฟิิวริิกเข้้มข้้นร้้อยละ 2 โดยปริิมาตร
15 มิิลลิิลิิตร นำำ�ไปอุ่่�น 2–3 นาทีี จากนั้้�นกรอง แล้้วนำำ�ส่่วน
สารละลายมาทดสอบด้้วยน้ำำ�� ยาดราเจนดอร์์ฟ (Dragendorff’s
Reagent) หากปรากฏตะกอนสีีส้้ม แสดงว่่าพบอััลคาลอยด์์
แทนนิิน (Tanins) ชั่่�งสารสกััด 0.2 กรััม ละลายในน้ำำ��
ปริิมาตร 5 มิิลลิิลิิตร อุ่่�น 15 นาทีี ถ้้าขุ่่�นให้้หยดสารละลาย
โซเดีียมคลอไรด์์เข้้มข้้นร้้อยละ 10 โดยมวลต่่อปริิมาตร 4–5 หยด
จากนั้้�นนำำ�ไปกรอง นำำ�สารละลายที่่�ได้้จากการกรองมาทดสอบ
กัับสารละลายเจลาติินเข้้มข้้นร้้อยละ 1 โดยมวลต่่อปริิมาตร
หากปรากฏตะกอนสีีขาวขุ่่�น แสดงว่่าพบแทนนิิน
	สารประกอบฟีีนอลิกิ (Phenolic Compounds) ชั่่ง� สารสกััด
0.2 กรััม ละลายในน้ำำ��ปริิมาตร 5 มิิลลิิลิิตร อุ่่�น 15 นาทีี
ถ้้าขุ่่�นให้้หยดสารละลายโซเดีียมคลอไรด์์เข้้มข้้นร้้อยละ 10
โดยมวลต่่อปริิมาตร 4–5 หยด จากนั้้นนำ
� �ำ ไปกรอง นำำ�สารละลาย
ที่่�ได้้จากการกรองมาทดสอบกัับสารละลายเฟอริิกคลอไรด์์
เข้้มข้้นร้้อยละ 1 โดยมวลต่่อปริิมาตร หากปรากฏสีีเขีียว
ปนดำำ�หรืือเขีียวปนน้ำำ�� ตาล แสดงว่่าพบสารประกอบฟีีนอลิิก
ฟลาโวนอยด์์ (Flavonoids) ชั่่�งสารสกััด 0.2 กรััม
ละลายด้้วยสารละลายเอทานอลเข้้มข้้นร้้อยละ 50 โดย
ปริิมาตร 3 มิิลลิิลิติ ร ใส่่ลวดแมกนีีเซีียมชิ้้น� เล็็กๆ ลงไป 2–3 ชิ้้น�
จากนั้้�นนำำ�ไปต้้ม และหยดกรดไฮโดรคลอริิกเข้้มข้้น ถ้้าได้้
สารละลายสีีเหลืือง ส้้ม หรืือแดง แสดงว่่าพบฟลาโวนอยด์์
	ซาโปนิิน (Saponins) ชั่่ง� สารสกััด 0.2 กรััม เติิมน้ำำ��กลั่่น�
5 มิิลลิิลิติ ร นำำ�ไปต้้มให้้เดืือด จากนั้้น� ไปกรอง และนำำ�สารละลาย
ที่่�ได้้จากการกรองมาเติิมน้ำำ��กลั่่น� 2–3 มิิลลิิลิติ ร เขย่่าอย่่างแรง
หากมีีฟองเกิิดขึ้้�น แสดงว่่าพบซาโปนิิน
เทอร์์พีีนอยด์์ (Terpenoids) ชั่่�งสารสกััด 0.2 กรััม
สกััดด้้วยปิิโตรเลีียมอีีเทอร์์ 2 ครั้้�ง (3–5 มิิลลิิลิิตร) จากนั้้�น
เติิมคลอโรฟอร์์ม 2 มิิลลิิลิิตร ค่่อยๆ เติิมกรดซััลฟิิวริิกเข้้มข้้น
หากเกิิดสีีน้ำำ��ตาลแดงระหว่่างรอยต่่อของสารละลาย แสดงว่่า
พบเทอร์์พีนอ
ี ยด์์
แอนทราควิิโนน (Anthraquinones) ชั่่ง� สารสกััด 0.2 กรััม
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เติิมสารละลายกรดซััลฟิิวริิกเข้้มข้้นร้้อยละ 10 โดยปริิมาตร
5 มิิลลิิลิติ ร นำำ�ไปอุ่่�น 5 นาทีี กรองแล้้วปล่่อยให้้สารละลายเย็็น
ที่่�อุณ
ุ หภููมิห้้อ
ิ ง สกััดด้้วยคลอโรฟอร์์ม จากนั้้�นเติิมสารละลาย
แอมโมเนีียเข้้มข้้นร้้อยละ 10 โดยปริิมาตร 2–3 หยดสัังเกต
สีีชมพููแดงที่่�เกิิดขึ้้�น แสดงว่่าพบแอนทราควิิโนน
คาร์์ดิิแอกไกลโคไซด์์ (Cardiac Glycosides) แบ่่งการ
ทดสอบออกเป็็น 2 ส่่วน ตามโครงสร้้างพื้้�นฐานของคาร์์ดิแิ อก
ไกลโคไซด์์คือื ส่่วนสเตีียรอยด์์ (Steroids) และน้ำำ��ตาลดีีออกซีี
(Deoxy-Sugar) โดยมีีการทดสอบดัังนี้้�
	สเตีียรอยด์์ ชั่่�งสารสกััด 0.2 กรััม สกััดสีีออกด้้วย
สารละลายเอทานอลเข้้มข้้นร้้อยละ 80 โดยปริิมาตร 2–3 ครั้้ง�
ทดสอบสเตีียรอยด์์ด้้วยการทดสอบลีีเบอร์์แมน (Liebermann
Test) โดยการเติิมกรดอะซิิติกิ 3 หยด และกรดซััลฟิิวริิกเข้้มข้้น
3 หยด หากปรากฏสีีน้ำำ��เงิินหรืือน้ำำ��เงิินเขีียว แสดงว่่าพบ
สเตีียรอยด์์
	น้ำำ��ตาลดีีออกซีี ชั่่�งสารสกััด 0.2 กรััม สกััดสีีออกด้้วย
สารละลายเอทานอลเข้้มข้้นร้้อยละ 80 โดยปริิมาตร 2–3 ครั้้ง�
ทดสอบน้ำำ��ตาลดีีออกซีีด้้วยการทดสอบ เคลเลอร์์คีีเลีียนีี
(Keller-Kiliani Test) ซึ่่ง� ประกอบด้้วยกรดอะซิิติกิ 1 มิิลลิิลิติ ร
สารละลายเฟอริิกคลอไรด์์เข้้มข้้นร้้อยละ 1 โดยมวลต่่อ
ปริิมาตร 1–2 หยด ผสมให้้เข้้ากััน เอีียงหลอดทดลอง ค่่อยๆ
ริินกรดซััลฟิิวริิกเข้้มข้้น 1 มิิลลิิลิติ ร ลงไปตามผนัังด้้านในของ
หลอดทดลองให้้เกิิดการแยกชั้้น� หากปรากฏวงแหวนสีีน้ำำ��ตาล
แดงตรงรอยต่่อระหว่่างสารสกััดกัับกรดซััลฟิิวริิกแสดงว่่าพบ
น้ำำ��ตาลดีีออกซีี
	อิิริิดอยด์์ไกลโคไซด์์ (Iridoid Glycosides) ชั่่�งสารสกััด
0.2 กรััม สกััดสีีออกด้้วยสารละลายเอทานอลเข้้มข้้นร้้อยละ
80 โดยปริิมาตร 2–3 ครั้้ง� เติิมกรดอะซิิติกิ ปริิมาตร 5 มิิลลิิลิติ ร
จากนั้้�นเติิมสารละลายคอปเปอร์์ (II) ซััลเฟตเข้้มข้้นร้้อยละ 2
โดยมวลต่่อปริิมาตร 1 มิิลลิิลิิตร และเติิมกรดไฮโดรคลอริิก
เข้้มข้้น 0.5 มิิลลิิลิิตร ถ้้าสารละลายกลายเป็็นสีีน้ำำ��ตาลหรืือ
สีีน้ำำ��เงิิน แสดงว่่าพบอิิริิดอยด์์ไกลโคไซด์์
2.6 การเตรีียมสบู่่�สารสกััดสละ
การเตรีียมสารสกััดจากสละเพื่่�อใช้้ทำำ�สบู่่� โดยชั่่ง� สารสกััด

จากเปลืือกสละสายพัันธุ์์�สุุมาลีีนำำ�มาละลายด้้วย เอทานอล
ร้้อยละ 95 จากนั้้�นนำำ�ไปผสมให้้เข้้ากัันดีด้้ี วยเครื่่อ� งอััลตราโซนิิก
ที่่� 60 องศาเซลเซีียส เป็็นเวลา 25 นาทีี จะได้้สารละลายใส
สีีน้ำำ��ตาล จากนั้้�นนำำ�ไปใส่่ในเบสสบู่่�กลีีเซอรีีน 5 กรััม ให้้ได้้สบู่่�
ที่่�มีีสารสกััดเปลืือกสละสุุมาลีีที่่�ความเข้้มข้้นร้้อยละ 0.50,
1.00 และ 2.00 โดยมวล โดยเบสสบู่่�ได้้ผ่่านการให้้ความร้้อน
จนหลอมละลายแล้้วที่่�อุุณหภููมิิ 80 องศาเซลเซีียส คนให้้
สารสกััดและเบสสบู่่�กลีีเซอรีีนเข้้ากัันอย่่างช้้าๆ เพื่่�อลดการ
เกิิดฟองอากาศเทใส่่แม่่พิิมพ์์สบู่่�รููปสี่่�เหลี่่�ยม จากนั้้�นตั้้�งไว้้
ที่่�อุุณหภููมิิห้้อง เป็็นเวลาประมาณ 60 นาทีี สบู่่�จะขึ้้�นก้้อน
แข็็งตััว นำำ�สบู่่�ที่่�เตรีียมได้้มาตััดและชั่่�งมวล 1 กรััม มาละลาย
น้ำำ��กลั่่�นแล้้วปรัับปริิมาตรด้้วยน้ำำ��กลั่่�นจนครบ 25 มิิลลิิลิิตร
จากนั้้�นนำำ�มากรองด้้วยกระดาษกรอง Whatman เบอร์์ 42
ทำำ�การทดสอบฤทธิ์์�ต้้านอนุุมููลอิิสระ DPPH โดยมีีเบสสบู่่�
ที่่�ไม่่ใส่่สารสกััดเป็็นตััวควบคุุม ทำำ�การทดลองซ้ำำ��อีีกหนึ่่�งครั้้�ง
แต่่เปลี่่�ยนจากการละลายสบู่่�ในน้ำำ��กลั่่�นมาละลายในตััวทำำ�
ละลายเอทานอลร้้อยละ 95 แทนน้ำำ��กลั่่�น
2.7 การวิิเคราะห์์ข้้อมููล
	วิิเคราะห์์ความแตกต่่างอย่่างมีีนััยสำำ�คััญทางสถิิติิของ
ข้้อมููลโดยใช้้ One-Way Anova ด้้วยโปรแกรม IBM SPSS
ที่่�ระดัับนััยสำำ�คััญ 0.05
3. ผลการทดลอง
3.1 ผลการคััดกรองฤทธิ์์�ต้้านอนุุมููลอิิสระของเปลืือกและ
เมล็็ดของสละสายพัันธุ์์�ต่่างๆ
	จากการสกััดเปลืือกและเมล็็ดของพืืชสกุุลสละจำำ�นวน
5 ชนิิด คืือ ระกำำ� สละเนิินวง สละกำำ� สละหม้้อ และสละ
สุุมาลีี ด้้วยวิิธีแี ช่่ที่่อุ� ณ
ุ หภููมิห้้อ
ิ งโดยใช้้ตััวทำำ�ละลายเอทานอล
ได้้ผลผลิิตของสารสกััดเทีียบกัับน้ำำ��หนัักสดอยู่่�ในช่่วงร้้อยละ
1.86–9.64 ดัังตารางที่่� 1
โดยส่่วนใหญ่่ผลผลิิตสารสกััดจากเปลืือกจะมีีร้้อยละ
สููงกว่่าผลผลิิตของสารสกััดจากเมล็็ด สำำ�หรัับสารสกััดเอทานอล
จากเปลืือกและจากเมล็็ดที่่มี� ร้้อ
ี ยละผลผลิิตสููงที่่สุ� ดุ ได้้แก่่ สารสกััด
เอทานอลของเปลืือกสละกำำ� และเมล็็ดสุุมาลีี ตามลำำ�ดัับ
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ตารางที่่� 1	ร้้อยละผลผลิิตและฤทธิ์์�ต้้านอนุุมููลอิิสระ DPPH
ของสารที่่�สกััดได้้จากเปลืือกและเมล็็ดของสละ
ร้้อยละ
IC50 เฉลี่่�ย
ผลผลิิต
(ไมโครกรััมต่่อมิิลลิิลิิตร)
เปลืือกระกำำ�
4.96
18.65 ± 1.79a
เปลืือกสละเนิินวง
2.96
23.02 ± 2.71a
เปลืือกสละกำำ�
9.64
20.76 ± 1.53a
เปลืือกสละสุุมาลีี
3.31
18.04 ± 1.92a
เปลืือกสละหม้้อ
6.23
20.16 ± 1.27a
เมล็็ดระกำำ�
1.99
433.14 ± 54.64b
เมล็็ดสละเนิินวง
2.60
439.04 ± 24.43b
เมล็็ดสละกำำ�
2.08
686.70 ± 13.44c
เมล็็ดสละสุุมาลีี
3.48
561.65 ± 52.97d
เมล็็ดสละหม้้อ
1.86
467.51 ± 64.70b
หมายเหตุุ: ตััวอัักษรภาษาอัังกฤษที่่�ต่า่ งกัันหมายถึึงความแตกต่่างอย่่าง
มีีนััยสำำ�คััญ (p≤0.05)
ตััวอย่่าง

เมื่่�อนำำ�สารสกััดเอทานอลของเปลืือกและเมล็็ดของสละสาย
พัันธุ์์�ต่่างๆ มาทดสอบฤทธิ์์�ต้้านอนุุมููลอิิสระ DPPH พบว่่า
มีีฤทธิ์์ก� ารยัับยั้้ง� (IC50) อยู่่�ในช่่วง 18.04–686.70 ไมโครกรััมต่่อ
มิิลลิิลิิตร โดยสารสกััดเอทานอลจากเปลืือกของทุุกสายพัันธุ์์�
มีีฤทธิ์์ต้้� านอนุุมูลู อิิสระที่่�สูงู กว่่าเมล็็ดไม่่น้้อยกว่่า 20 เท่่า และ
เปลืือกของสละสายพัันธุ์์�สุุมาลีีมีฤี ทธิ์์ต้้� านอนุุมูลู อิิสระสููงที่่�สุดุ
โดยมีี IC50 เท่่ากัับ 18.04 ± 1.92 ไมโครกรััมต่่อมิลิ ลิิลิติ ร แต่่ไม่่มีี
ความแตกต่่างอย่่างมีีนััยสำำ�คััญทางสถิิติิเมื่่�อเปรีียบเทีียบกัับ
เปลืือกสละชนิิดอื่่�น
3.2 ผลการทดสอบฤทธิ์์ต้� า้ นอนุุมูลู อิิสระ ฤทธิ์์ยั� บยั้้
ั ง� เอนไซม์์
ไทโรซิิเนส ของสละสายพัันธุ์์�สุุมาลีี
	จากการคััดกรองฤทธิ์์ต้้� านอนุุมูลู อิิสระในเบื้้�องต้้นพบว่่า
สารสกััดเอทานอลของเปลืือกสละสายพัันธุ์์�สุุมาลีีมีีฤทธิ์์�ต้้าน
อนุุมููลอิิสระสููงที่่�สุุด ประกอบกัับโดยส่่วนใหญ่่ในจัังหวััด
จัั น ทบุุ รีี มีี ก ารนำำ�ส ละสายพัั นธุ์์� สุุ ม าลีี ม าแปรรูู ป มากกว่่ า
สายพัันธุ์์�อื่่น� ผู้วิ�้ จัิ ยั จึึงได้้เลืือกสละสุุมาลีีมาทำำ�การทดสอบต่่อเพื่่อ�
เปรีียบเทีียบฤทธิ์์ต้้� านอนุุมูลู อิิสระฤทธิ์์ยั� บั ยั้้ง� เอนไซม์์ไทโรซิิเนส
และพฤกษเคมีี ของสารสกััดหยาบจากเปลืือก เมล็็ด รวมไป
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จนถึึงในส่่วนของเนื้้�อของสละ โดยในการทดสอบฤทธิ์์�ต้้าน
อนุุมููลอิิสระด้้วยวิิธีี DPPH ใช้้สารละลายมาตรฐานวิิตามิินซีี
เป็็นสารควบคุุมเชิิงบวก และฤทธิ์์�ยัับยั้้�งเอนไซม์์ไทโรซิิเนส
ใช้้สารมาตรฐานกรดโคจิิกเป็็นสารควบคุุมเชิิงบวก ผลการ
ทดสอบแสดงดัังตารางที่่� 2 ซึ่่ง� เมื่่อ� เปรีียบเทีียบผลการทดสอบ
ฤทธิ์์�ต้้านอนุุมููลอิิสระพบว่่า เปลืือกสละสุุมาลีีมีีฤทธิ์์�ที่่�สููงกว่่า
ในส่่วนของเมล็็ดและเนื้้�อสละโดยมีีความแตกต่่างกัันอย่่างมีี
นััยสำำ�คััญทางสถิิติิ (p≤0.05) และใกล้้เคีียงกัับสารมาตรฐาน
วิิตามิินซีี และเมื่่�อเปรีียบเทีียบฤทธิ์์�ยัับยั้้�งเอนไซม์์ไทโรซิิเน
สก็็พบว่่า ในส่่วนของเปลืือกสละมีีฤทธิ์์�ยัับยั้้�งเอนไซม์์ไทโรซิิ
เนสที่่�สูงู กว่่าเมล็็ดและเนื้้�อเช่่นเดีียวกััน แต่่มีฤี ทธิ์์ที่่� ต่ำ� ำ��กว่่าสาร
มาตรฐานกรดโคจิิก สำำ�หรัับเนื้้�อของสละสุุมาลีีพบว่่า ที่่�ความ
เข้้มข้้นของสารสกััด 1000 ไมโครกรััมต่่อมิิลลิิลิิตร มีีร้้อยละ
การยัับยั้้�งเพีียงร้้อยละ 4.17 ซึ่่�งต้้องใช้้ความเข้้มข้้นมากกว่่า
1000 ไมโครกรััมต่่อมิิลลิิลิิตร จึึงจะสามารถยัับยั้้�งเอนไซม์์ไท
โรซิิเนสได้้ร้้อยละ 50
ตารางที่่� 2 ผลการทดสอบฤทธิ์์ต้้� านอนุุมูลู อิิสระและฤทธิ์์ยั� บั ยั้้ง�
เอนไซม์์ไทโรซิิเนสของสารสกััดจากสละสุุมาลีี
IC50 (ไมโครกรััมต่่อมิิลลิิลิิตร)
สารตััวอย่่าง
ฤทธิ์์�ต้้านอนุุมููล
ฤทธิ์์�ยับยั้้
ั �งเอนไซม์์
อิิสระ
ไทโรซิิเนส
เปลืือกสละสุุมาลีี
7.93 ± 0.04a
419.80 ± 3.22a
เมล็็ดสละสุุมาลีี
99.22 ± 0.51b 1821.62 ± 6.69b
เนื้้�อสละสุุมาลีี
353.98 ± 1.70c
>1000*
วิิตามิินซีี
1.03 ± 0.04d
กรดโคจิิก
1.18 ± 0.24c
หมายเหตุุ: * ที่่�ความเข้้มข้้น 1000 ไมโครกรััมต่่อมิิลลิิลิิตร เนื้้�อสละ
สุุมาลีีมีีฤทธิ์์�การยัับยั้้�งเอนไซม์์ไทโรซิิเนส เพีียงร้้อยละ 4.17
- ไม่่ได้้ทำำ�การตรวจวััด

3.3 ผลการทดสอบสารพฤกษเคมีีเบื้้�องต้้นของสารสกััด
หยาบจากสละพัันธุ์์�สุุมาลีี
	สำำ�หรัับการทดสอบพฤกษเคมีีเบื้้�องต้้นของสารสกััด
หยาบจากสละพัันธุ์์�สุุมาลีี โดยทดสอบหาสารในกลุ่่�มพฤกษ
เคมีีทั้้�งหมด 9 ชนิิด ได้้แก่่ อััลคาลอยด์์ แทนนิิน สารประกอบ

สุุนิิษา สุุวรรณเจริิญ และคณะ, “ฤทธิ์์�ต้้านอนุุมููลอิิสระของสละและการพััฒนาเป็็นผลิิตภััณฑ์์สบู่�.่ ”

วารสารวิิชาการพระจอมเกล้้าพระนครเหนืือ, 2564
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ฟีีนอลิกิ ฟลาโวนอยด์์ ซาโปนิิน เทอร์์พีนอ
ี ยด์์ แอนทราควิิโนน
คาร์์ดิแิ อกไกลโคไซด์์ อิิริดิ อยด์์ไกลโคไซด์์ ได้้ผลการทดสอบดััง
ตารางที่่� 3 จากผลการตรวจสอบสารพฤกษเคมีีพบว่่า เปลืือก
สละมีีชนิิดของพฤกษเคมีีมากที่่�สุดุ ถึึง 8 ชนิิด ไม่่พบเพีียงชนิิด
เดีียวคืือ แอนทราควิิโนน ในขณะที่่�เมล็็ดสละพบพฤกษเคมีี
5 ชนิิด คืือ อััลคาลอยด์์ สารประกอบฟีีนอลิิก ฟลาโวนอยด์์
เทอร์์พีีนอยด์์ และคาร์์ดิิแอกไกลโคไซด์์ ส่่วนเนื้้�อของสละ
พบพฤกษเคมีีน้้อยที่่�สุุด โดยตรวจพบเพีียง 2 ชนิิด คืือ
ฟลาโวนอยด์์ และคาร์์ดิิแอกไกลโคไซด์์ เมื่่�อพิิจารณาชนิิด
พฤกษเคมีีที่่�พบในเปลืือก เมล็็ด และเนื้้�อสละ พบว่่า มีี
สารสองชนิิดที่่�พบทั้้�งสามส่่วนนี้้� ได้้แก่่ ฟลาโวนอยด์์ และ
คาร์์ดิแิ อกไกลโคไซด์์ ในขณะที่่� แทนนิิน ซาโปนิิน และอิิริดิ อยด์์
ไกลโคไซด์์ พบเฉพาะในเปลืือกของสละเท่่านั้้�น ไม่่พบในเมล็็ด
และเนื้้�อของสละ
ตารางที่่� 3 ผลการทดสอบพฤกษเคมีีเบื้้�องต้้นของสารสกััด
หยาบจากสละสายพัันธุ์์�สุุมาลีี
ชนิิดของสารสกััดสละ
เปลืือก
เมล็็ด
เนื้้�อ
อััลคาลอยด์์
+
+
แทนนิิน
+
ฟีีนอลิิก
+
+
ฟลาโวนอยด์์
+
+
+
ซาโปนิิน
+
เทอร์์พีีนอยด์์
+
+
แอนทราควิิโนน
คาร์์ดิิแอกไกลโคไซด์์
+
+
+
อิิริิดอยด์์ไกลโคไซด์์
+
หมายเหตุุ: เครื่่�องหมาย + คืือ ตรวจพบสารพฤกษเคมีี
เครื่่�องหมาย - คืือ ตรวจไม่่พบสารพฤกษเคมีี
พฤกษเคมีี

3.4 ฤทธิ์์�ต้้านอนุุมููลอิิสระของสบู่่�ที่่�มีีส่่วนผสมของสารสกััด
จากพืืชสกุุลสละ
	จากการคััดกรองฤทธิ์์ต้้� านอนุุมูลู อิิสระในเบื้้อ� งต้้นที่่�พบว่่า
สารสกััดเอทานอลของเปลืือกสละสายพัันธุ์์�สุุมาลีีมีีฤทธิ์์�ต้้าน

อนุุมูลู อิิสระสููงที่่�สุดุ ผู้้วิ� จัิ ยั จึึงได้้เลืือกสารสกััดจากเปลืือกสละ
สายพัันธุ์์�สุุมาลีีนี้้�มาใช้้ในการเตรีียมเป็็นสบู่่� ซึ่่�งสบู่่�ที่่�เตรีียมใช้้
เบสสบู่่�กลีีเซอรีีนสองชนิิดคืือ เบสสบู่่�ชนิิดใสและเบสสบู่่�
ชนิิดขุ่่�น โดยเตรีียมสบู่่�ที่่�มีีส่่วนผสมของสารสกััดเปลืือกสละ
สุุมาลีีคิิดเป็็นร้้อยละ 0.50, 1.00 และ 2.00 ตามลำำ�ดัับ โดย
ได้้นำำ�สบู่่�ก้้อนมาละลายในตััวทำำ�ละลายน้ำำ�� และตััวทำำ�ละลาย
เอทานอล แล้้วนำำ�สารละลายที่่�ละลายได้้มาทดสอบฤทธิ์์�ต้้าน
อนุุมููลอิิสระ ผลการทดสอบเป็็นดัังตารางที่่� 4
ตารางที่่� 4 ฤทธิ์์� ต้้ านอนุุ มูู ล อิิ ส ระของสบู่่�ก้้อนขุ่่�นและสบู่่�
ก้้อนใสที่่�ผสมสารสกััดเปลืือกสละสุุมาลีี
ตััวทำ�ำ ละลาย

ชนิิด สบู่่�ก้้อน

น้ำำ��
น้ำำ��
เอทานอล
เอทานอล

ใส
ขุ่่�น
ใส
ขุ่่�น

IC50
(ไมโครกรััมต่่อมิิลลิิลิิตร)
410.90 ± 7.83a
395.84 ± 3.05a
351.13 ± 24.74b
347.56 ± 18.71b

	จากผลการทดสอบพบว่่า สบู่่�ทั้้�งชนิิดก้้อนใสและชนิิด
ก้้อนขุ่่�นมีีฤทธิ์์�ต้้านอนุุมููลอิิสระที่่�ใกล้้เคีียงกัันโดยสบู่่�ก้้อน
ใสและสบู่่�ก้้อนขุ่่�นมีีค่่า IC50 เท่่ากัับ 410.90 ± 7.83 และ
395.84 ± 3.05 ไมโครกรััมต่่อมิิลลิิลิิตร ตามลำำ�ดัับ เมื่่�อใช้้น้ำำ��
เป็็นตัวั ทำำ�ละลายสบู่่� แต่่เมื่่อ� ใช้้เอทานอลในการละลายสบู่่�ก้้อน
พบว่่า จะมีีฤทธิ์์�การยัับยั้้�งอนุุมููลอิิสระที่่�สููงกว่่าการใช้้น้ำำ��
เป็็นตััวทำำ�ละลายอย่่างมีีนััยสำำ�คััญ (p≤0.05) โดยสบู่่�ก้้อนใส
และสบู่่�ก้้อนขุ่่�นเมื่่�อละลายเอทานอลพบว่่ามีีค่่า IC50 เท่่ากัับ
351.13 ± 24.74 และ 347.56 ± 18.71 ไมโครกรััมต่่อ
มิิลลิิลิิตร ตามลำำ�ดัับ โดยชนิิดของสบู่่�ก้้อนใสและสบู่่�ก้้อนขุ่่�น
ไม่่มีีความแตกต่่างกัันอย่่างมีีนััยสำำ�คััญ
4. อภิิปรายผลและสรุุป
	จากการคััดกรองฤทธิ์์�ต้้านอนุุมููลอิิสระของเปลืือกและ
เมล็็ดของพืืชสกุุลสละ 5 สายพัันธุ์์� ได้้แก่่ ระกำำ� สละกำำ� สละหม้้อ
สละเนิินวง และสละสุุมาลีี พบว่่า เปลืือกของสละทั้้ง� 5 สายพัันธุ์์�นี้้�
มีีฤทธิ์์�ต้้านอนุุมููลอิิสระที่่�สููงกว่่าเมล็็ด โดยเปลืือกของสละ
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แต่่ละสายพัันธุ์์�มีีฤทธิ์์�ต้้านอนุุมููลอิิสระที่่�ใกล้้เคีียงกัันโดยไม่่มีี
ความแตกต่่างกัันอย่่างมีีนััยสำำ�คััญ และเปลืือกสละสายพัันธุ์์�
สุุ ม าลีี มีี ฤ ทธิ์์� ต้้ านอนุุ มูู ล อิิ ส ระสูู ง สุุ ด เมื่่� อ เปรีี ย บเทีี ย บกัั บ
ส่่วนต่่างๆ ของสละพัันธุ์์�สุุมาลีีแล้้วพบว่่า ส่่วนของเปลืือก
มีีฤทธิ์์�ต้้านอนุุมููลอิิสระที่่�ดีีกว่่าเมล็็ดและเนื้้�อสละตามลำำ�ดัับ
โดยเปลืือกมีีฤทธิ์์�ที่่�ใกล้้เคีียงกัับวิิตามิินซีีสอดคล้้องกัับงาน
วิิจััยของ Kanlayavattanakul และคณะ [10] นอกจากนี้้�ยััง
พบว่่า เปลืือกสละสุุมาลีีมีฤี ทธิ์์ใ� นการยัับยั้้ง� เอนไซม์์ไทโรซิิเนส
ได้้ดีีกว่่าเมล็็ดและเนื้้�อ แต่่มีีฤทธิ์์�ยัับยั้้�งเอนไซม์์ที่่�ต่ำำ��กว่่าสาร
มาตรฐานกรดโคจิิก จากการศึึกษาชนิิดพฤกษเคมีีในส่่วน
ของเปลืือกสละพบว่่า มีีพฤกษเคมีีจำำ�นวนชนิิดมากกว่่าที่่�พบ
ในเมล็็ดและเนื้้�อของสละ โดยเฉพาะอย่่างยิ่่ง� เมื่่อ� พิิจารณาสาร
ในกลุ่่�มฟีีนอลิิก พบทั้้�งแทนนิิน สารประกอบฟีีนอลิิก และ
ฟลาโวนอยด์์ ในเปลืือกของสละสายพัันธุ์์�สุุมาลีีซึ่ง�่ สอดคล้้องกัับ
งานวิิจััยของ Kanlayavattanakul และคณะ [10] และ
งานวิิจััยของ Girsang และคณะ [12] ซึ่่�งการพบสารในกลุ่่�ม
ฟีีนอลิิกที่่�หลากหลายชนิิดอาจส่่งผลให้้ฤทธิ์์�ต้้านอนุุมููลอิิสระ
และฤทธิ์์�การยัับยั้้�งเอนไซม์์ไทโรซิิเนสสููงกว่่าในเมล็็ดและ
เนื้้�อสละ สำำ�หรัับในเมล็็ดตรวจพบอััลคาลอยด์์ เทอร์์พีีนอยด์์
คาร์์ดิแิ อกไกลโคไซด์์ สารประกอบฟีีนอลิกิ และฟลาโวนอยด์์
สอดคล้้องกัับงานวิิจััยของ Wazir [13] ที่่�พบสารประกอบ
ฟีีนอลิิก และฟลาโวนอยด์์ในเมล็็ดสละ ส่่วนในเนื้้�อของสละ
พบเพีียงสารประกอบฟลาโวนอยด์์ และคาร์์ดิแิ อกไกโคลไซด์์
ซึ่่�งแตกต่่างจากงานวิิจััยของ Suica-Bunghez และคณะ [5]
ที่่�พบว่่า เนื้้�อสละสายพัันธุ์์�อิินโดนีีเซีียพบทั้้�งสารประกอบ
โพลีีฟีีนอล ฟลาโวนอยด์์ แทนนิิน และโมโนเทอร์์พีีนอยด์์
เป็็นองค์์ประกอบ และแตกต่่างจากงานวิิจััยของ Saleh และ
คณะ [14] ซึ่่�งพบว่่า ในเนื้้�อสละมีีซาโปนิิน คาร์์โบไฮเดรต
และคาร์์ ดิิ แ อกไกลโคไซด์์ แต่่ ไ ม่่ พ บอัั ล คาลอยด์์ และ
ฟลาโวนอยด์์ เป็็นองค์์ประกอบ ทั้้�งนี้้� อาจเนื่่�องมาจากสายพัันธุ์์�
สละที่่�ใช้้ในการศึึกษาตลอดจนวิิธีีในการสกััดที่่�แตกต่่างกััน
ส่่งผลให้้การตรวจพบพฤกษเคมีีในเนื้้�อของสละแตกต่่างกััน
ด้้วย
ในปััจจุุบัันได้้มีีการนำำ�สารสกััดสมุุนไพรมาพััฒนาเป็็น
ผลิิตภััณฑ์์เครื่่�องสำำ�อาง โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�ง ผลิิตภััณฑ์์สบู่่�
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เช่่น การพััฒนาสบู่่�กลีีเซอรีีนที่่�มีีสารสกััดจากมะม่่วงหาว
มะนาวโห่่ [15] การพััฒนาผลิิตภััณฑ์์สบู่่�จากกากกาแฟอาราบิิก้้า
[16] การพััฒนาสบู่่�ว่่านหางจระเข้้ผสมน้ำำ��ผึ้้ง� [17] การพััฒนา
สบู่่�ผสมใบทัับทิิมทั้้�งแบบสบู่่�เหลวและสบู่่�ก้้อน [18] โดยได้้มีี
การทดสอบฤทธิ์์�ต้้านอนุุมููลอิิสระของสบู่่�ที่่�ได้้พััฒนาขึ้้�นและ
พบว่่า สบู่่�สารสกััดสมุุนไพรยัังคงฤทธิ์์�ต้้านอนุุมููลอิิสระของ
สารสกััดสมุุนไพรที่่�เป็็นส่่วนผสม สำำ�หรัับงานวิิจััยนี้้�ผู้้�วิิจััย
จึึงได้้นำำ�สารสกััดเอทานอลของเปลืือกสละสุุมาลีีมาพััฒนา
ต่่อยอดเป็็นผลิิตภััณฑ์์คืือ สบู่่�ก้้อนสารสกััดเปลืือกสละซึ่่�งมีี
ฤทธิ์์�ต้้านอนุุมููลอิิสระ โดยได้้ผลิิตเป็็นสบู่่�ก้้อนต้้นแบบ 2 ชนิิด
คืือ สบู่่�ก้้อนขุ่่�น และสบู่่�ก้้อนใส โดยใช้้เบสสบู่่�กลีีเซอรีีนชนิิดขุ่่�น
และใสที่่�ไม่่มีีฤทธิ์์�ต้้านอนุุมููลอิิสระ ทำำ�การเปรีียบเทีียบตััวทำำ�
ละลายสองชนิิด คืือ เอทานอล และน้ำำ�� ที่่�ใช้้ในการละลายสบู่่�
เพื่่�อเปรีียบเทีียบว่่าฤทธิ์์�ต้้านอนุุมููลอิิสระอาจลดลงเนื่่�องจาก
การไม่่ละลายของสารออกฤทธิ์์�ในสบู่่� ผลการวิิจััยพบว่่า ชนิิด
ของเบสสบู่่�ที่่�ใช้้ทั้้�งสบู่่�ก้้อนใสและสบู่่�ก้้อนขุ่่�นไม่่มีีผลต่่อฤทธิ์์�
ต้้านอนุุมูลู อิิสระ ในขณะที่่�ฤทธิ์์ต้้� านอนุุมูลู อิิสระของสบู่่�เมื่่อ� ใช้้
ตััวทำำ�ละลายในการละลายสบู่่�ต่่างกัันมีีความแตกต่่างกััน
อย่่างมีีนััยสำำ�คััญ ดัังนั้้�นการผลิิตสบู่่�สารสกััดสละในรููปแบบ
สบู่่�ก้้อนอาจไม่่ เ หมาะสมนัั ก เนื่่� อ งจากหากใช้้สบู่่�ในการ
ทำำ�ความสะอาดโดยใช้้น้ำำ��ร่่วมด้้วย สารออกฤทธิ์์�จะละลาย
ออกมาในน้ำำ�� ได้้น้้อยกว่่าที่่�ควรจะเป็็นทำ�ำ ให้้ฤทธิ์์�ต้้านอนุุมููล
อิิสระลดลง นอกจากนี้้�ยัังพบว่่า ฤทธิ์์�ต้้านอนุุมููลอิิสระของสบู่่�
จะลดลงจากเดิิมที่่�เป็็นสารสกััดค่่อนข้้างมาก ทั้้�งนี้้�อาจเนื่่�อง
มาจากการหลอมเหลวเบสสบู่่�ต้้องใช้้ความร้้อน จึึงอาจทำำ�ให้้
สารต้้านอนุุมููลอิิสระในสบู่่�สลายตััวไปเมื่่�อผสมในเบสสบู่่�
ที่่�กำำ�ลังั ร้้อน ดัังนั้้�นจึึงต้้องมีีการพััฒนากระบวนการผลิิตสบู่่�ใน
รููปแบบที่่�รักั ษาฤทธิ์์ต้้� านอนุุมูลู อิิสระได้้ดีียิ่่ง� ขึ้้น� เช่่น การเตรีียม
เป็็นสบู่่�เหลว เพื่่�อลดการใช้้ความร้้อนและเพิ่่�มการละลายให้้
กัับสารออกฤทธิ์์�ที่่�อยู่่�ในสบู่่�
5. กิิตติิกรรมประกาศ
ขอขอบคุุณสถาบัันวิจัิ ยั และพััฒนา มหาวิิทยาลััยราชภััฏ
รำำ�ไพพรรณีี ที่่�สนัับสนุุนทุุนจากกองทุุนวิิจััย สััญญาเลขที่่�
2230/2561 เพื่่�อดำำ�เนิินงานวิิจััยในครั้้�งนี้้�
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