
 
866 

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ  
ส าหรับนักศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร คร้ังที่ 1 
22 กุมภาพันธ์ 2564 

ปริมาณแอนโทไซยานิน และฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระ 
ของกระยาสารทข้าวพองสมุนไพร 

Anthocyanin Content and Antioxidant Activity of Krayasartwith  
Herbs Puffed Rice 

 
รีนาประกา กลางนภา1, ประวีณา  แก้วเมือง2 และ มณฑา  หมีไพรพฤกษ์3 

Reenapraka Klangnapha1, Phraweena Kaewmueng2 and Montha Meepripruk3 
 

1,2นักศึกษา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร 
3อาจารย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร 

 
บทคัดย่อ 

 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหาปริมาณแอนโทไซยานินและฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระของผลิตภัณฑ์กระยา
สารทข้าวพองสมุนไพร และกระยาสารทพอดีค า โดยน ากระยาสารทท้ังสองสูตรบดละเอียดเพื่อเตรยีมสารสกัดหยาบ 
วิเคราะห์ปริมาณแอนโทไซยานินด้วยวิธี pH-differentialและฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระโดยใช้ DPPH assay 
ผลการวิจัยพบว่า ปริมาณสารแอนโทไซยานินของกระยาสารทข้าวพองสมุนไพร และกระยาสารทพอดีค าอยู่ในช่วง 
4.93±0.14 และ 0.92±0.14 มิลลิกรัม/ลิตร ตามล าดับกระยาสารทข้าวพองสมุนไพรมีความสามารในการตา้นอนมุลู
ได้ดีที่สุด มีค่า IC50อยู่ที่ 38.83mg/l กระยาสารทพอดีค ามีความสามารถในการต้านอนุมูลได้ดีที่สุด มีค่า IC50 อยู่ที่ 
45.83 มิลลิกรัม/ลิตร) ตามล าดับ 
ค าส าคัญ: กระยาสารทข้าวพองสมุนไพร/สารต้านอนุมูลอิสระ/สารแอนโทไซยานิน 
 

Abstract 
 The purposes of this study were to extraction of the anthocyanins and antioxidant activity 
of Krayasart with herbs puffed rice and Krayasart ball. The two krayasart were ground for prepare 
the extract. The analysis of anthocyanin by pH different and antioxidant activity by DPPH assay.The 
results showed that the total anthocyanin of Krayasart with herbs puffed rice and Krayasart ball 
were 4.93±0.14 and 0.92±0.14 mg/l respectively. The antioxidant activity of Krayasart with herbs 
puffed rice and Krayasart ball with IC50 = 38.83 and 45.83 mg/l,respectively. 
Keywords: Krayasartwith herbs puffed rice/ Anthocyanin/ Antioxidant 
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 กระยาสารท เป็นขนมหวานของไทย ที่ท าจากถั่วลิสง งา ข้าวคั่ว มาผัดกับน้ าตาล เป็นอาหารตามประเพณี 
นับว่าเป็นภูมิปัญญาที่คู่กับชาติไทย มีความผูกพันกับประเพณีวัฒนธรรมของคนก าแพงเพชรมายาวนาน ทั้งงานบุญ 
งานสารทไทยกล้วยไข่ และควบคู่ไปกับวัฒนธรรมการกินกระยาสารทของคนก าแพงเพชร (นายสันติ อภัยราช , 
2553) การกวนกระยาสารทนี้ใช้สูตรดั้งเดิม กลุ่มแม่บ้านวิสาหกิจชุมชนบ้านปรึกมะกรูดเริ่มท ากระยาสารทตั้งแต่ปี 
2520 สูตรที่ได้มามีการฝึกอบรม ต่อมาได้ตั้งเป็นกลุ่มแม่บ้านกวนกระยาสารท และทางอ าเภอได้ส่งเข้าแข่งขันกวน
กระยาสารทงานกล้วยไข่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ในปี 2512 , ปี 2522 รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ปี 
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2523 รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ปี 2529 ได้แข่งขันระดับภาครับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 สมเด็จพระกนิษฐาธิ
ราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จมาจวนผู้ว่าเมืองก าแพงเพชร ทางแม่บ้าน
วิสาหกิจชุมชนปรึกมะกรูด ได้ท ากระยาสารทสูตรดั้งเดิมถวาย ทรงชมว่าอร่อยและทรงให้อนุรักษ์ไว้ (วิสาหกิจชุมชน
บ้านปรึกมะกรูด, 2562) ซึ่งในสูตรดั้งเดิมใช้ข้าวพองเป็นส่วนผสมของผลิตภัณฑ์กระยาสารท ประโยชน์ของข้าวพอง 
มีใยอาหารที่ดีต่อสุขภาพ พลังงานข้าวจัดเป็นแหล่งของคาร์โบไฮเดรต ดังนั้นจึงให้พลังงานได้ตลอดทั้งวัน ข้าวพองมี
แคลอรีต่ าจัดเป็นตัวเลือกท่ีดีส าหรับคนท่ีต้องการลดน้ าหนัก ช่วยในการควบคุมอารมณ์ เนื่องจากการบริโภคข้าวจะ
มีส่วนช่วยในการหลั่งสารในประสาทอย่าง ซีโรโทนิน ซึ่งมีส่วนช่วยในการปรับปรุงด้านอารมณ์ 

ข้าวเหนียว (Glutinous Rice) เป็นข้าวชนิดหนึ่ง (ช่ือวิทยาศาสตร์: Oryza sativa var. glutinosa) เป็น
พืชตระกูลหญ้า ข้าวเหนียวเมื่อหุงสุกแล้ว เมล็ดจะเหนียวติดกันเหมือนกาว มีกลิ่นหอม (Jom, 2560) สายพันธุ์ข้าว
เหนียวที่เหมาะสมในการน ามาท าเป็นข้าวกล้องทองปราศจากน้ ามันทอด ซึ่งมีข้าวเหนียวท้ังหมด 6 สายพันธุ์ ได้แก่ 
ข้าวเหนียวกล้องสันป่าตอง ข้าวเหนียวกล้อง กข6 ข้าวเหนียวกล้อง กข10 ข้าวก่ าลืมผัว ข้าวก่ าสีทอง และ ข้าวก่ า
พะเยา โดยพันธุ์ที่เหมาะสมต่อคุณลักษณะด้านเนื้อสัมผัส คือ ข้าวกล้องพันธุ์สันป่าตอง (ข้าวเหนียวขาว) และ         
ข้าวก่ าพันธุ์ลืมผัว (ข้าวเหนียวด า) ที่ผ่านกระบวนการท าให้พองโดยการคั่วในกระทะร้อน ซึ่งมีอัตราส่วนการพองตัว 
1.23±0.03 และ 1.56±0.03 เท่าของข้าวก่อนการพองตัว ตามล าดับ (ประเทือง โชคประเสริฐ, 2559) ในข้าวเหนียว
ด าจ านวน 6 สายพันธุ์มีปริมาณฟีนอลิคสูงที่สุดคือ 0.31 ± 0.03 มิลลิกรัมต่อกรัม ปริมาณแอนโทไซยานินทั้งหมด
พบว่าข้าวก่ าแปมีปริมาณสูงที่สุดคือ 48.19 ± 5.05 มิลลิกรัมต่อลิตร ปริมาณ Cyanidin-3-glycoside พบว่าข้าวก่ า
ดอยสะเก็ดมีปริมาณสูงที่สุดคือ 34.49 ± 2.80 มิลลิกรัมต่อลิตร และคุณสมบัติในการต้านอนุมูลอิสระสูงที่สุด คือ 
ก่ าเกี้ยง ค่า IC50 เท่ากับ5.31 ± 1.26 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร (พรพาช่ืน ชูเชิด และคณะ, 2560)  

การใช้สีจากธรรมชาติ หรือการท าอาหารหรือขนมที่ใส่ส่วนผสมของพืชผัก ผลไม้ที่ท าให้เกิดสีมากขึ้นจะท า
ให้ได้รับประโยชน์ต่อสุขภาพ ทั้งวิตามิน แร่ธาตุ ซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระ ได้รับกากใย ได้รับความสมดุลจากการ
กินอาหารหลากหลาย หลากสี เช่น (1) สีเขียว มีสารคลอโรฟิลล์ ลูทีน และซีแซนทีนได้จากใบเตยหอม, ใบย่านาง, 
ใบคะน้า (2) สีแดง, สีม่วงแดง, สีส้มแดง มีสารไลโคปีน เบตาไซซีน และสารแอนโทไซยานินได้จาก สีจากเมล็ด
ค าแสด, ดอกกระเจี๊ยบแดง,แก่นไม้ฝาง, หัวบีทรูท,พริก, ผลแก้วมังกร (3) สีส้ม มีสารแคโรทีนอยด์เด่นท่ีสุดคือได้จาก
แครอท (4) สีน ้าตาล หรือน้ าตาลเข้ม มีสารแอนโทไซยานินได้จาก กาแฟ โกโก้ หรือท าคาราเมลจากการเคี่ยวน้ าตาล
ให้ไหม้ (5) สีม่วง หรือสีม่วงด า มีสารแอนโทไซยานินได้จาก ข้าวเหนียวด า(ข้าวก่ า/ข้าวลืมผัว), ดอกอัญชัน (6) สี
เหลือง หรือ เหลืองส้ม มีสารแคโรทีนอยด์ได้จาก เหง้าขมิ้น, ดอกค าฝอย, ฟักทอง, ดอกเก๊กฮวย, ผลพุดจีน, เมล็ด
ค าแสด, ส้มเขียวหวานคั้น (7) สีด า มีสารแอนโทไซยานินได้จากเปลือกลกูมะพรา้ว นิยมท าเปียกปูน ที่ไม่เพียงไดส้ดี า 
แต่ยังได้กลิ่นหอมด้วย(Krungsri Society, 2563) 

การท าข้าวพองสมุนไพร โดยใช้สีจากธรรมชาติ 4 สี ได้แก่ สีเขียวจากใบย่านางมีสารคลอโรฟิลล์ สีฟ้า หรือ
น้ าเงินจากดอกอัญชันมีสารแอนโทไซยานิน สีแดงจากดอกกระเจี๊ยบ มีสารไลโคปีน เบตาไซซีน สสี้มจากดอกค าฝอย
มีสารแคโรทีนอยด์ และสีม่วงจากข้าวเหนียวด าลืมผัวมีสารแอนโทไซยานิน (สุรวิทย นันทการัตน์ และคณะ, 2559) 
น าข้างพองสมุนไพรมาเป็นส่วนผสมในการท าผลิตภัณฑ์กระยาสารทข้าวพองสมุนไพร แล้วหาปริมาณสารแอนโทไซ
ยานินและฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระของผลิตภัณฑ์กระยาสารทข้าวพองสมุนไพร เพื่อเป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์และ
สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์กระยาสารทของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านปรึกมะกรูด อีกทั้งเป็นทางเลือกของกลุ่ม
ผู้บริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ  
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
เพื่อเปรียบเทียบปริมาณสารแอนโทไซยานิน และฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระในผลิตภัณฑ์กระยา 

สารทข้าวพองสมุนไพร และกระยาสารทพอดีค า 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 การเตรียมน้ าสมุนไพร 

น้ าสมุนไพร 4 ชนิด ได้แก่ ใบย่านาง ดอกอัญชัน กระเจี๊ยบ และดอกค าฝอย มาล้างให้สะอาด แล้ว
น ามาปั่นกับน้ า (อัตราส่วน 200:250 กรัม) เป็นเวลา 5 นาที กรองน้ าด้วยผ้าขาวบาง2 ครั้งจะได้น าสมุนไพร 4 ชนิด 
เก็บไว้ภาชนะที่จะท าการทดลองในขั้นต่อไป 

การเตรียมข้าวพองสมุนไพร  
การท าข้าวพองสมุนไพร ใช้ข้าว 2 สายพันธุ์ คือ ข้าวเหนียวด า และ ข้าวเหนียว กข 6  

1. การเตรียมข้าวเหนียวด า โดยการน าข้าวเหนียวด า แช่ในน้ าสะอาดเป็นเวลา 3 ช่ัวโมง น าไป
นึ่งเป็นเวลา 25 นาที วางข้าวเหนียวไว้ที่อุณหภูมิห้อง เป็นเวลา 20 นาที น าข้าวเหนียวใส่ถุงพลาสติกเกลี่ยให้เม็ด
ข้าวเสมอกัน น าไปแช่ตู้เย็นเป็นเวลา24 ช่ัวโมงแล้วน าไปตากแดดให้แห้ง 

2. การเตรียมข้าวพองหลากสี ท าเหมือนการเตรียมข้าวเหนียวด า แต่เปลี่ยนเป็นข้าวเหนียว กข 
6 แช่ในน้ าสมุนไพรจากสีธรรมชาติ4 ชนิด เป็นเวลา 3 ช่ัวโมง น าข้าวไปนึ่งเป็นเวลา 25 นาที วางข้าวเหนียวไว้ที่
อุณหภูมิห้อง เป็นเวลา 20 นาที น าข้าวเหนียวใส่ถุงพลาสติกเกลี่ยให้เม็ดข้าวเสมอกัน น าไปแช่ตู้เย็นเป็นเวลา 24 
ช่ัวโมง แล้วน าไปตากแดดให้แห้ง 

การท าข้าวพอง  
น าข้าวที่แห้งจากการตากแดดมาคั่วในกระทะโดยไม่ใช้น้ ามัน เป็นเวลา 5 นาที คนตลอดเวลาเพื่อให้

ข้าวได้รับความร้อนเท่ากัน  
การท ากระยาสารท 
การท ากระยาสารทมีส่วนผสม ดังตารางที ่1 

ตารางที่ 1: แสดงส่วนผสมและอัตราส่วนของกระยาสารทพอดีค า และ กระยาสารทข้าวพองสมุนไพร 
 

ส่วนผสม 
อัตราส่วน 

กระยาสารทพอดีค า กระยาสารทข้าวพองสมุนไพร 
กะท ิ 5 กิโลกรัม 5 กิโลกรัม 

ถั่วลิสง 1.5 กิโลกรัม 1.5 กิโลกรัม 
งาขาว 2 กิโลกรัม 2 กิโลกรัม 

น  าตาลปี๊บ 2.5 กิโลกรัม 2กิโลกรัม 
แบะแซ 1.5 กิโลกรัม 1.5 กิโลกรัม 
นมสด 2 กระป๋อง 2 กระป๋อง 
ข้าวเม่า 1 กิโลกรัม 200 กรัม 

ข้าวเหนียวด า - 160 กรัม 
ข้าวเหนียว กข 6 อัญชัน - 160 กรัม 

ข้าวเหนียว กข 6 ใบย่านาง - 160 กรัม 
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ตารางที่ 1: แสดงส่วนผสมและอัตราส่วนของกระยาสารทพอดีค า และ กระยาสารทข้าวพองสมุนไพร (ต่อ) 
 

ข้าวเหนียว กข 6 กระเจี๊ยบ - 160 กรัม 
ข้าวเหนียว กข 6 ดอกค าฝอย - 160 กรัม 

  
 วิธีการกวนกระยาสารท 

1. คั่วข้าวเม่า ถั่ว และงาให้สุก 
2. เคี่ยวกะทิ พอแตกมัน ใส่น้ าตาล แปะแซ และนมสด อุตตราส่วนตามตาราง 1  
3.น าข้าวเม่า ถ่ัว และงา ท่ีคั่วไว้ เทลงในกระทะที่เคี่ยวกะทิ กวนให้เข้ากัน เป็นเวลา 30 นาที  
4. น ากระยาสารทข้าวพองสมุนไพร และกระยาสารทพอดี ไปอบควันเทียน เป็นเวลา 5 นาที 
5. ปั้นเป็นก้อนขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3 เซนติเมตร 
6. บรรจุถุงพลาสติก 

การวิเคราะห์หาปริมาณสารแอนโทไซยานินและสารต้านอนุมูลอิสระ 
 การเตรียมตัวอย่างกระยาสารทข้าวพองสมุนไพร และกระยาสารทพอดี 
 น าตัวอย่าง กระยาสารทข้าวพองสมุนไพร และกระยาสารทพอดีค าบดให้ละเอียดแล้วน าไปปั่น
เก็บใส่ในถุงปิดสนิทเพื่อน าไปใช้ในการหาปริมาณสารแอนโทไซยานินและสารต้านอนุมูลอิสระ 
 การสกัดและวิเคราะห์หาปริมาณสารแอนโทไซยานินโดยใช้วิธี pH-differential (โดยดัดแปลงมาจาก
วิธีของ Shao et al., 2560และ วชิระ และปิยะพร, 2560) 

น าตัวอย่างกระยาสารทข้าวพองสมุนไพร และกระยาสารทพอดีค า มาตัวอย่างละ 0.5 กรัม เติม 80 
% methanol: Hydrochloric acid (HCl) 1 M ปริมาตร 5 มิลลิลิตร น าไปเขย่าด้วยเครื่อง Vortex เป็นเวลา 10 
นาที แล้วน าไปปั่นเหวี่ยงที่ความเร็ว 3,000 rpm เป็นเวลา 15 นาที ดูดส่วนใสไว้ท าการทดลองต่อไป 
 วิเคราะห์หาสารแอนโทไซยานิน 
 วัดค่าการดูดกลืนแสงที่มีความยาวคลื่น 520 และ 700 นาโนเมตร โดยน าสารสกัดกระยาสารทข้าว
สมุนไพร และกระยาสารทพอดีค าปริมาตร 0.3 มิลลิลิตรเติมสารละลายบัฟเฟอร์พีเอช 1.0 ใหม้ีปริมาตร 3 มิลลิลิตร
ทิ้งไวท้ี่อุณหภูมิห้องเป็นเวลา 30 นาทีน าสารละลายไปวัดค่าการดูดกลืนแสงที่มีความยาวคลื่น 520 และ 700 นาโน
เมตรตามล าดับ  

วัดค่าการดูดกลืนแสงที่มีความยาวคลื่น 513 และ 700 นาโนเมตร โดยน าสารสกัดกระยาสารทข้าว
สมุนไพร และกระยาสารทพอดีค า 0.3 มิลลิลิตร มาเจือจางด้วยสารละลายบัฟเฟอร์พีเอช 4.5 ให้มีปริมาตร 3 
มิลลิลิตร ทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลา 30 นาที น าสารละลายไปวัดค่าการดูดกลืนแสงที่มีความยาวคลื่น 513 และ 
700 นาโนเมตร ตามล าดับ ค านวณหาค่าการดูดกลืนแสงของสารละลายตัวอย่างท่ีเจือจางจากสูตร  
  A = (A520nm-A700nm) pH1.0 – (A520nm-A700nm) pH4.5 
  ค านวณหาปริมาณแอนโทไซยานินจากสูตร ปริมาณแอนโทไซยานิน  
  ปริมาณสารแอนโทไซยานิน (mg/l) = A x MW x DF x 1000/ ∑l  

วิเคราะห์ความสามารถในการเป็นสารต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดกระยาสารทข้าวพองสมุนไพร ด้วย
วิธี 2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl (DPPH) (ดัดแปลงวิธีจาก อารียา โฉมหน่าย และคณะ, 2018) 
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 1. เตรียมสารมาตรฐาน BHT 
เตรียมสารมาตรฐานBHT 0.004 กรัม ละลายใน methanol 99.9% 20 มิลลิลิตร จากนั้น

เตรียม 2, 2-Diphenyl-1-picrylhydrazyl (DPPH) 0.0039 กรัม ละลายใน methanol 99.9% 100 มิลลิลิตร ลง
ในขวดแก้วท่ีมีการปิดด้วยอลูมิเนียมฟอยล์ 
 2. วิเคราะห์หาสารมาตรฐาน BHT 
 น าสารละลายมาตรฐานบีเอชทีปริมาตร 1.5 มิลลิลิตรลงในหลอดทดลองที่ปิดด้วยอลูมิเนียม
ฟอยล์ เติมสารละลายดีพีพีเอชปริมาตร 0.5 มิลลิลิตร ลงในหลอดทดลองท่ีมีสารละลายมารฐานบีเอชทีน าไปเขย่าให้
เข้ากันแล้วบ่มไว้ที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลา 30 นาที น าไปวัดค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 517 นาโนเมตร โดย
ใช้ methanol 99.9% เป็นสารละลายควบคมุ (Control) ด้วยเครื่อง UV-Vis spectrophotometer บันทึกผล และ
ค านวณหาปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระ 

%inhibition = (Acontrol - Asample)/Acontrol × 100 
น าค่า % inhibition ของสารละลายมาตรฐานบีเอชที ที่ค านวณได้จากแต่ละความเข้มข้นมา

เขียนเป็นกราฟเทียบกับความเข้มข้นของสารละลายมาตรฐานบีเอชที เพื่อหาค่า IC50 เพื่อใช้ในการเปรียบเทียบหา
ความเข้มข้นของสารสกัดกระยาสารทข้าวพองสมุนไพรต่อไป 
 1. เตรียมสารสกัดตัวอย่าง  
 น ากระยาสารทข้าวพองสมุนไพร และกระยาสารทพอดีค าที่บดละเอียดปริมาณ 5 กรัมใส่
ในบีกเกอร์ เติม methanol 80% ปริมาตร 50 มิลลิลิตร (อัตราส่วนตัวอย่าง: methanol 80%, 1:10) ปิดฝา ตั้งทิ้ง
ไว้ที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลา 24 ช่ัวโมง กรองด้วยกระดาษกรองขนาดเบอร์ 1 (Whatman No. 1) น าไปวิเคราะห์หา
ปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระ  
 2.หาปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระ 
 น าสารสกัดตัวอย่างที่ศึกษา 2 ตัวอย่างมา 1.5 มิลลิลิตร เติมสารละลาย 0.1mM2,            
2-Diphenyl-1-picrylhydrazyl (DPPH) 0.5 มิลลิลิตร น าหลอดทดลองไปเก็บไว้ในท่ีมืดที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลา 30 
นาที น าไปวัดค่าการดูดกลืนแสงท่ีความยาวคลืน่ 517 นาโนเมตร โดยใช้ methanol 99.9% เป็นสารละลายควบคมุ 
(Control) ด้วยเครื่อง UV-Vis spectrophotometer บันทึกผล และค านวณหาปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระ  
 
สรุปผลการวิจัย 
 การศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์กระยาสารทข้าวพองสมุนไพร มาท าการวิเคราะห์หาแอนโทไซยา
นิน และวิ เคราะห์หาฤทธิ์ต้ านอนุมูลอิสระโดยวิธี  DPPH (2, 2-Diphenyl-1-picrylhydrazyl) assay โดยมี
ผลการวิจัยดังนี้ 

1. การวิเคราะห์สารแอนโทไซยานินด้วยวิธี pH-differential 
ตารางที2่ : แสดงปริมาณสารแอนโทไซยานินจากสารสกัดตัวอย่าง 
 

ตัวอย่าง 
ปริมาณแอนโทไซยานิน 

(mg/l) ( x ±S.D.) 
ครั งท่ี1 ครั งท่ี 2 ครั งท่ี 3 

กระยาสารท พอดีค า 1.00 0.25 0.5. 0.58±0.38 
กระยาสารทข้าวพองสมุนไพร 5.01 5.01 4.76 4.93±0.14 
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จากตารางที่ 2 พบว่า ปริมาณแอนโทไซยานินรวมของสารสกัดกระยาสารทพอดีค า เท่ากับ 0.58 
ไมโครกรัมต่อลิตร และกระยาสารทข้าวพองสมุนไพร เท่ากับ 4.93 ไมโครกรัมต่อลิตร ปริมาณสารแอนโทไซยานิน
รวมในกระยาสารทข้าวพองสมุนไพรและกระยาสารทพอดีค า 

2.การวิเคราะห์ความสามารถในการเป็นสารต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดกระยาสารทข้าวพอง
สมุนไพร และ กระยาสารท พอดีค า ด้วยวิธี 2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl (DPPH) 

3. ผลการวิเคราะห์หาปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระโดยวิธี DPPH 
ตารางที่ 3 : แสดง %Inhibitionของกระยาสารทข้าวพองสมุนไพร และ กระยาสารทพอดีค า 
 

ตัวอย่าง 
%Inhibition 

( x ±S.D.) 
ครั งท่ี1 ครั งท่ี 2 ครั งท่ี 3 

กระยาสารท พอดีค า 66.40 66.78 65.57 66.25±0.62 
กระยาสารทข้าวพองสมุนไพร 73.20 73.00 73.77 73.32±0.40 

 
ตารางที่ 4 : แสดงค่า IC50 ของสารสกัดตัวอย่าง 
 

ตัวอย่าง 
IC50(𝛍𝐠/𝐦𝐥) 

( x ±S.D.) 
ครั งท่ี1 ครั งท่ี 2 ครั งท่ี 3 

กระยาสารท พอดีค า 46.78 43.26 47.45 45.83±2.25 
กระยาสารทข้าวพองสมุนไพร 39.25 39.72 37.51 38.83±1.16 

 
การศึกษาฤทธ์ิต้านอนุมูลอิสระ ด้วยวิธี DPPH ซึ่งแสดงเป็นค่า IC50 ดังแสดงในตารางที่ 3 โดยที่ค่า IC50คือ 

ค่าความเข้มข้นท่ีสารนั้นมีประสิทธิภาพในการยับยัง้อนุมูลอิสระที่ 50% โดยพิจารณาจากค่าความเข้มข้นของสารทีม่ี
ความเข้มข้นน้อยจะมีความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระสูง ซึ่งพบว่า กระยาสารทข้าวพองสมุนไพร  และ          
กระยาสารทพอดีค า มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ เท่ากับ 38.83 และ 45.83  ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร ตามล าดับ 
 
อภิปรายผลการวิจัย 

การหาปริมาณสารแอนโทไซยานินในสารสกัดกระยาสารทข้าวพองสมุนไพร และ กระยาสารทพอดีค าด้วย
วิธี pH-differential พบว่า ปริมาณสารแอนโทไซยานินในกระยาสารทข้าวพองสมุนไพร และ กระยาสารทพอดีค า 
มีความแตกต่างกัน โดยมีปริมาณสารแอนโทไซยานิน4.93 และ0.58 มิลลิกรัม/ลิตร ตามล าดับ โดยกระยาสารทข้าว
พองสมุนไพร มีปริมาณแอนโทไซยานินยานินมากกว่ากระยาสารทพอดีค า เนื่องจากกระบวนการผลิตกระยาสารท
ข้าวพองสมุนไพรของเราได้ผลิตข้าวพองสมุนไพรที่ท ามาจากวัตถุดิบทางธรรมชาติคือ สีเขียว มีสารคลอโรฟิลล์ ลูทีน 
และซีแซนทีน ได้จากใบย่านาง สีฟ้า หรือน้ าเงิน มีสารแอนโทไซยานิน ได้จากดอกอัญชัน สีแดง มีสารไลโคปีน เบตา
ไซซีน และสารแอนโทไซยานิน ได้จากดอกกระเจี๊ยบ สีเหลือง มีสารแคโรทีนอยด์ ได้จากดอกค าฝอย และสีม่วงด า มี
สารแอนโทไซยานิน ได้จากข้าวเหนียวด าลืมผัว (Krungsri Society, 2563) แอนโทไซยานิน (Anthocyanin) เป็น
สารรงควัตถุ (Pigment) ที่ให้สีแดง สีม่วง และสีน้ าเงิน ใช้เป็นสารให้สี (Coloring Agent) ที่พบในพืช ท้ังในดอกและ
ในผล สามารถละลายน้ าได้ดี เป็นสารต้านอนุมูลอิสระ (Antioxidant) ท าให้แอนโทไซยานินมีบทบาทต่อการป้องกัน
การเกิดโรคเรื้อรังต่างๆ (อรุษา เชาวนลิขิต, 2554)ข้าวเหนียวด าหรือข้าวเหนียวก่ าอุดมไปด้วยสารส าคัญที่มีคุณค่า
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ทางโภชนาการสูง มีสารรงควัตถุให้สีคือ แอนโทไซยานินที่อยู่บริเวณเยื่อหุ้มเมล็ด ซึ่งมีคุณสมบัติในการต้านอนุมูล
อิสระที่ก่อให้เกิดโรคส าคัญหลายชนิด ท าให้ปัจจุบันข้าวเหนียวก่ าเป็นข้าวที่ได้รับความนิยมสูงในกลุ่มผู้บริโภคที่รัก
สุขภาพ (สุภาภรณ์ ญะเมืองมอญ, 2559) 

การหาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระในกระยาสารทข้าวพองสมุนไพร และ กระยาสารทพอดี-ค าโดยวิธี 2,             
2-diphenyl-1-picrylhydrazyl (DPPH) พบว่า สารสกัดกระยาสารทข้าวพองสมุนไพร และ กระยาสารทพอดีค าที่
สกัดด้วยเมทานอล 80%  มีฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระ แสดงค่าเป็น IC50เท่ากับ 38.83 และ 45.83 ไมโครกรัมต่อ
มิลลิลิตรตามล าดับ เมื่อเปรียบเทียบปริมาณฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระในกระยาสารทข้าวพองสมุนไพร และ กระยาสารท
พอดีค า พบว่าในกระยาสารทข้าวพองสมุนไพรมีปริมาณฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระมากกว่าในกระยาสารทพอดีค า
เนื่องจากสารต้านอนุมูลอิสระที่พบในพืชผักสมุนไพรต่างๆ มีด้วยกันหลายชนิดส่วนใหญ่อยู่ในรูปของสาร
สารประกอบฟีนอลิกฟลาโวนอยด์แทนนิน วิตามินซีวิตามินอีและเบต้าแคโรทีน เป็นต้น(กิตติพัฒน์ โสภิตธรรมคุณ, 
2560) สารต้านอนุมูลอิสระท าหน้าที่ป้องกันไม่ให้พวกอนุมูลอิสระก่อตัวขึ้น โดยจะท าการยับยั้งปฏิกิริยาลูกโซ่ของ
อนุมูลอิสระ และหยุดการก่อตัวใหม่ของอนุมูลอิสระช่วยซ่อมแซมความเสียหายที่เกิดจากตัวอนุมูลอิสระที่ไปท าลาย
เซลล์ต่างๆในร่างกายรวมทั้งช่วยก าจัดและแทนท่ีโมเลกุลที่ถูกท าลาย (นภัสวรรณ นิ่มสา และศิวะ ดิษฐธรรม, 2561)
อนุมูลอิสระเป็นสารที่มีอิเล็กตรอนโดดเดี่ยวภายในอะตอมหรือโมเลกุล มีความไม่คงตัวและท าปฏิกิริยาได้อย่าง
รวดเร็วกับสารสารชีวโมเลกลุ เช่น ลิพดิ โปรตีน และดีเอ็นเอ น าไปสู่การท าลายเนื้อเยื่อ โรคหลายชนิดเกิดจาก
สาเหตุของอนุมูลอิสระ เช่น การชรา โรคมะเร็ง โรคหัวใจขาดเลือด โรคความจ าเสื่อม โรคภูมิแพ้ ความดันโลหิตสูง 
ความผิดปกติของสายตา และความผิดปกติของระบบประสาท (อนงนาฎ ไพนุพงศ, 2560) 
 
ข้อเสนอแนะ 

1. ควรมีการทดสอบความสามารถในการก าจัดอนุมลูอิสระวิธีอ่ืน ๆ เพิ่มด้วย เช่น วิธี FRAP ABTS  
2. ควรศึกษาการวิเคราะห์หาปริมาณน้ าตาลในกระยาสารทข้าวพองสมุนไพร 
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