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บทคัดยอ 

               การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาสมบัติการเปนสารตานอนุมูลอิสระของสารสกัดจากสวน
ตาง ๆ ของสมลม การวิเคราะหหาปริมาณวิตามิน สารประกอบฟนอลิกทั้งหมด โปรตีน ไขมัน ความชื้น 
ธาตุบางชนิด และกรดทั้งหมดจากยอด เถา ใบ ดอก ราก และฝกของสมลม โดยแบงการทดลองออกเปน 
2 ชุด คือ สดและตมในกรณีศึกษาสมบัติการเปนสารตานอนุมูลอิสระ การวิเคราะหหาปริมาณ
สารประกอบฟนอลิกทั้งหมด โปรตีน ไขมัน ความชื้น กรดทั้งหมดและวิตามินซี พบวา การวิเคราะหหา
สารตานอนุมูลอิสระของสมลมใชวิธี ดีพีพีเอช (DPPH asaay) ใหผลสารสกัดจากเมทานอลในสวนของ
ดอกสดและดอกตมมีสมบัติตานอนุมูลไดมากกวาในสวนอื่น ๆ โดยมีคา IC50 เทากับ 31.586 และ 32.718 
พีพีเอ็ม ตามลําดับ และพบสารประกอบฟนอลิกทั้งหมดอยูในชวง 18.16 – 25.26 มิลิกรัม ตอ100 กรัม ผล
การวิเคราะหหาปริมาณธาตุ P และ S ดวยเครื่องวัดการดูดกลืนแสง (UV-spectrophotometer) และ K, Na, 
Ca, Mg, Fe, Mn, Zn และ Cu ดวยเครื่องอะตอมมิกแอบซอรพชันสเปกโทรสโกป (atomic absorption 
spectroscopy) พบวามี P มีมากในสวนของใบรอยละ 0.20, K ในดอกรอยละ 1.30, Ca ในสวนรากรอยละ 
4.19, Mg พบมากใบรอยละ 0.28, S พบมากในใบรอยละ 0.18, Na พบนอยมากในทุกสวน, Fe พบมากใน
ราก 310 พีพีเอ็ม, Mn พบมากในใบ 111พีพีเอ็ม, Zn พบมากในราก 33 พีพีเอ็ม และ Cu พบมากในใบ 13 
พีพีเอ็ม การหาปริมาณของกรดแอซิติก กรดซิตริก กรดมาลิก และกรดทารทาริกวิเคราะหดวยเครื่องโคร
มาโทกราฟของเหลวสมรรถนะสูง (HPLC) ผลการวิเคราะหพบกรดอินทรียมากที่สุดในใบ 4.74 กรัม ตอ
100 กรัม (ของพืชสด) การวิเคราะหหาปริมาณโปรตีน ไขมัน ความชื้นพบปริมาณโปรตีน ไขมันและ
ความชื้นอยูในชวง 4.23 – 18.84 กรัม ตอ 100 กรัม, 0.30 – 89.04 กรัม ตอ 100 กรัม และ 2.10 – 9.80 กรัม 
ตอ100 กรัม ตามลําดับ การวิเคราะหหาปริมาณกรดทั้งหมดและวิตามินซพบปริมาณกรดทั้งหมด วิตามิน
ซีอยูในชวงรอยละ 0.0091 – 2.8 มิลลิกรัม ตอ100 กรัม และ 350.26 – 0.102 มิลลิกรัม ตอ 100 กรัม 
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ตามลําดับ การวิเคราะหหาปริมาณวิตามินบี 1 และบี 2 โดยใช HPLC พบวิตามินบี 1 และบี 2 อยูในชวง 
0.01 – 0.16 ไมโครกรัม ตอกรัม และ 0.16 – 0.84 ไมโครกรัม ตอกรัม ตามลําดับ 
 

คําสําคัญ: สมลม/ วิตามินซี/ สารตานอนุมูลอิสระ 
 

Abstract 
             This research studied antioxidant characteristics of substances extracted from Aganonerion 
polymorphum Pierre ex Spire. The content of vitamins, total phenolic compound, protein, fat, moisture, 
mineral and total acids from fresh and boiled of tips, vine, leaf, flower, root, and pod of Aganonerion 
polymorphum Pierre ex Spire were determined. The DPPH assay method was used to analyze 
antioxidant characteristics. The results showed that extraction from fresh and boiled flower using 
methanol have more anti-free radical scavenger than extracted substances from other parts. The IC50 
values of 31.586 and 32.718 ppm were found from fresh and boiled flower, respectively. The total 
phenolic contents of Apocynaceae extracts was 18.16-25.26 mg/100g. The UV-spectrophotometer was 
used to monitor the content of P and S contents. The contents of K, Na, Ca, Mg, Fe, Mn, Zn, and Cu 
were determined by atomic absorption spectroscopy. The results indicated that the content of P was 
mostly found in leaf (0.20%), K was mostly found in flower (1.30%), Ca was mostly found in root 
(4.19%), Mg was mostly found in leaf (0.28%), S was mostly found in leaf (0.18%), Na was rarely 
found in every part, Fe was mostly found in root (310 ppm), Mn was mostly found in leaf (111 ppm), 
Zn was mostly found in root (33 ppm), and Cu was mostly found in leaf (13 ppm). The contents of 
acetic, citric, malic, and tartaric acids were found by using of High Performance Liquid 
Chromatography (HPLC) technique. The organic acids were found mostly in leaf of fresh Aganonerion 
polymorphum Pierre ex Spire (4.74 g/100 g). Protein, fat, and moisture content were found by using of 
Kjeldahl method and soxhlet extraction, respectively. The results showed that contents of protein, fat, 
and moisture were 4.23 to 18.84 g/100 g, 0.30 to 89.04 g/100g, and 2.10 to 9.80 g/100g, respectively. 
Titration method (AOAC, 2000) was used to detect the amount of total acid and vitamin C. The 
contents of total acid and vitamin C were 0.0091-2.8 mg/100 g and 350.26-0.102 mg/100 g, 
respectively. The contents of vitamin B1 and B2 were 0.01- 0.16 μg/g and 0.16-0.84 μg/g, respectively.    
  

Keywords:  Aganonerion polymorphum Pierreex Spire/ Vitamin C/ Antioxidant  
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บทนํา 
              ประเทศไทยได ช่ือวาเปนประเทศ
กําลังพัฒนาตามอารยประเทศ แตการพัฒนา
อยางขาดความสมดุลกลับกอใหเกิดมลพิษใน
รูปแบบตาง ๆ มากมาย ประกอบกับวิถีชีวิต
ของประชาชนเปลี่ยนแปลงไป ทั้งทางดานการ
กิน  การอยู ส่ิงเหลานี้กอใหเกิดปญหา  คือ 
ประชากรไดรับสารพิษเขาสูรางกายโดยไม
รูตัว อีกทั้งสภาวะการเมือง เศรษฐกิจและ
สังคมไทยในปจจุบันเปนตัวชวยผลักดันให
ประชาชนมีความเครียดเพิ่มขึ้น เจ็บปวยดวย
โรคตาง ๆ เพิ่มจํานวนมากขึ้นทุกป โรคที่พบ
มากเปนอันดับตน ๆ คือ โรคเนื้องอก โรค
ระบบไหลเวียนเลือด โรคระบบยอยอาหาร 
โรคเกี่ยวกับตอมไรทอ โรคขออักเสบ โรค
ไขมันในเลือดสูง โรคอัลไซเมอร โรคพารกิน
สัน โรคผิวหนัง โรคเกาท ภูมิแพ เบาหวาน 
และอาการวัยทอง เปนตน (Hudson, 1990) 
โรคเหลานี้ลวนมีสาเหตุจากอนุมูลอิสระ (free 
radical)  ในร างกายมีป ริมาณสูงกว าปกติ 
ตัวอยางเชน ไขมัน LDL (low density 
lipoprotein) เมื่อเสียสภาพ ทําใหเกิดโรคหัวใจ
และโรคความดันโลหิตสูง แตถาอนุมูลอิสระ
เขาทําปฏิกิริยากับ DNA สงผลใหเซลลมีการ
แบงตัว เพิ่มจํานวนเซลลมากผิดปกติ  จน
กลายเปนมะเร็งในที่สุด (Charanjit, 2002) 
นอกจากนี้อนุมูลอิสระยังเขาไปทําลายเยื่อหุม
เซลล โปรตีนและเอนไซมเกิดการแปลงสภาพ 
(denatured) ใหสูญเสียสภาพ ทําใหเกิดความ
เสื่อมของเซลล นํามาซึ่งการเกิดโรคตาง ๆ 

ดังกลาวแลว โดยปกติรางกายมีการสรางสาร
ตานอนุมูลอิสระ (antioxidant) (Javanmardi et 
al., 2003) เพื่อควบคุมอนุมูลอิสระใหอยูใน
ภาวะสมดุลที่รางกายรับได การรับประทาน
อาหารประเภทพืชซ่ึงเปนแหลงของสารตาน
อนุมู ล อิสระ  เชน  วิต ามิน  และ เกลือแร 
(Catherine et al., 1997) (Crawley, 1993) จะ
ชวยปรับสมดุลของสารตานอนุมูลอิสระ
ภายในรางกายใหเขาสูภาวะปกติ เพื่อเปนการ
ปองกันโรคตาง ๆ ที่มีสาเหตุจากอนุมูลอิสระ  
(Roberfroid and Pedro, 1965) ในปจจุบันมี
สารจากธรรมชาติที่มีสมบัติตานอนุมูลอิสระ 
และไมมีสมบัติกอกลายพันธุ ในพืชสมุนไพร
หลายชนิด ในงานวิจัยนี้ ผูวิจัยมีความสนใจ
ศึ ก ษ า ส ม บั ติ ข อ ง ส ม ล ม  (Aganonerion 
polymorphum Pierreex Spire) (เต็ม สมิตินันท, 
2523) ซ่ึงเปนพืชสมุนไพรในทองถ่ินภาค
อีสาน รับประทานไดทั้งใบ ดอก ลําตนและ
ราก (Naczk et al., 2006) ชาวบานทางภาค
อีสานนิยมนําใบสมลมมาตมกับอาหาร เพื่อดับ
คาวและเพิ่มรสเปรี้ยวใหกับอาหาร ใชแทน
มะขามได (Ball, 1992) ในสวนของอุบาสก
อุบาสิกาในจั งหวัดรอย เอ็ ดและจั งหวัด
ใกลเคียง นิยมนําใบและดอกสมลมมาทําเปน
น้ํ า ป านะ  และจั งหั นสํ าห รับถว ายพระ
กรรมฐานสายวัดปา เพราะถือวาเปนยา จึงเปน
เร่ืองนาสนใจ สมบัติในการตานอนุมูลอิสระ 
ตลอดจนคุณคาทางโภชนาการของสมลม ซ่ึง
ในปจจุบันยังไมพบงานวิจัยเกี่ยวกับเรื่องนี้ ทั้ง
ในประเทศไทยและตางประเทศ เพื่อกอใหเกิด
ประโยชนในทางวิชาการ และความปลอดภัย
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ในการนํามาบริโภค (Rangana, 1997) ลักษณะ
ของสมลมแสดงดึงภาพที่ 1  

                                                                                           
ภาพที่ 1  ลักษณะทางพฤกษศาสตรของสมลม 
(1) ตนสมลม  (2) สวนยอดของสมลม (3) 
ดอกของสมลม (4) รากของสมลม (5) ฝกของ
สมลม 
 

วิธีดําเนินการวิจัย  
               1. วิเคราะหสารประกอบฟนอลิก
ท้ังหมด (ÖzkoÖk และคณะ, 2010) 
                 1.1  เตรียมสารสําหรับวิเคราะหสาร
ตานอนุมูลอิสระและสารประกอบฟนอลิก  
                     เก็บตัวอยางสมลมแยกเปนยอด
ออน ใบ ดอก ลําตน รากและฝก นํามาลางและ
ตากใหแหง แบงเปน 2 ชุด ชุดแรกนํามาปนให
ละเอียด ชุดที่สองนํามาตม 5 นาที แลวนํามา

ปนใหละเอียด นําแตละสวนของสมลมมาสวน
ละ 40 กรัม สกัดดวยเฮกเซน 400 ลูกบาศก
เซนติเมตร ตั้งทิ้งไว 5 วัน ทั้ง 2 ชุด จากนั้น
นํามาแยกของเหลว แลวระเหยตัวทําละลาย
ออกเก็บสารไววิเคราะหตอไป สวนกากนํามา
สกัดดวยไดคลอโรมีเทน (dichloromethane) 
400 ลูกบาศกเซนติเมตร ตั้งไว 5 วัน นํามาแยก
ของเหลว แลวระเหยตัวทําละลายออกเก็บสาร
ไววิเคราะหตอไป สวนกากนํามาสกัดตอดวย
ตัว เมทานอล 400 ลูกบาศกเซนติเมตร ตั้งทิ้ง
ไว 5 วัน แลวนํามาแยกของเหลวระเหยตัวทํา
ละลายออก ช่ังสารที่ไดเก็บไวทดสอบ  
                  1.2  เตรียมสตอกโซลูชัน (stock 
solution) ของสารมาตรฐาน 1000 พีพีเอ็ม  
                      ช่ังกรดแกลลิก (gallic acid) 0.1 
กรัม ปรับปริมาตรเปน 10 ลูกบาศกเซนติเมตร 
ดวยเอทานอล เตรียมความเขมขนของกรดแกล
ลิกที่ 20, 40, 60, 80, 100 และ 150 พีพีเอ็ม นํา
สารแตละความเขมขนจากสตอกโซลูชัน 1000 
พีพีเอ็ม มาความเขมขนละ 1 ลูกบาศกเซนติเมตร 
เ ติ ม รี เ อ เ จ นต โฟลิ นซี โ อ แคลทิ ว  (folin–
ciocalteu’s reagent) 5 ลูกบาศกเซนติเมตร และ
สารละลายโซเดียมคารบอเนตเขมขนรอยละ 15 
จํานวน 4 ลูกบาศกเซนติเมตร เขยาสารเบา ๆ 
แลวต้ังทิ้งไวในที่มืด 30 นาที จากนั้นนําไปวัด
คาการดูดกลืนแสงที่ควายาวคลื่น 765 นาโน-
เมตร ดวยเครื่องวัดการดูดกลืนแสง โดยใชเอทา
นอลเปนสารควบคุม (blank)  
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                     1.3  การ เต รี ยมสารตั วอย า ง
สําหรับวิเคราะหหาปริมาณสารประกอบฟ
นอลิกท้ังหมด 
                     เตรียมสตอกโซลูชันความเขมขน 
100 พีพีเอ็ม ของสารที่สกัดดวยตัวทําละลายเฮก-

เซน ไดคลอโรมีเทนและเมทานอล ของใบ 
ดอก เถา ฝก และรากของสมลม โดยชั่งสาร
ตัวอยาง  0.001 กรัม  ปรับปริมาตรเปน  10 
ลู กบาศก เ ซนติ เ มตรด ว ย เ อทานอล  นํ า
สารละลายจากสตอกโซลูชันมา 1 ลูกบาศก
เซนติเมตร เติมรีเอเจนตโฟลินซีโอแคลทิว 5 
ลูกบาศกเซนติเมตร และสารละลายโซเดียม
คารบอ เนตเขมขนรอยละ  15  จํ านวน  4 
ลูกบาศกเซนติเมตร เขยาสารผสมเบา ๆ แลว
ตั้งทิ้งไวในที่มืด 30 นาที จากนั้นนําไปวัดคา
การดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 765 นาโน-
เมตร ดวยเครื่องวัดการดูดกลืนแสง คํานวณหา
ปริมาณสารประกอบฟนอลิกทั้งหมด โดยการ
เปรียบเทียบกับกราฟมาตรฐาน 
              2. วิเคราะหหาสารตานอนุมูลอิสระ 
(Kriensak และคณะ, 2006) 
   นําสารสกัดในแตละสวนที่ไดจาก
สมลม นํามาเตรียมสารละลายความเขมขน
ตางกันในชวง 10 - 1000 พีพีเอ็ม เตรียม
สารละลายอนุมูล เมทานอลลิกดีพีพี เฮช 
(methanolic DPPH radical) ใหมีความเขมขน 
0.2 มิลลิโมล เติมสารละลายอนุมูลเมทานอล-
ลิกดีพีพีเฮช 9  ลูกบาศกเซนติเมตร  ลงใน
สารละลายสารสกัดที่ความเขมขนตาง  ๆ 
นําไปวัดคาการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 

517 นาโนเมตร ดวยเครื่องวัดการดูดกลืนแสง 
คํานวณหาคารอยละ 50 (IC50)   

3. วิเคราะหปริมาณธาต ุ(Yash, 1998) 
                นําสารตัวอยางที่บดละเอียดและ
อบแหงแลว 1 กรัม ใสในขวดแกวเติมกรดไน-
ตริกเขมขน (HNO3) 10 ลูกบาศกเซนติเมตร 
และกรดเพอรคลอริกเขมขน (HClO4) 5 ลูกบาศก-
เซนติเมตร จากนั้นยอยตัวอยางที่อุณหภูมิ 150 

องศาเซลเซียส เมื่อควันเริ่มเปนสีขาวเปลี่ยน
อุณหภูมิเปน 220 องศาเซลเซียส ใชน้ําอุนลาง
ภายในขวด ผานกระดาษกรองหลาย ๆ คร้ังจน
ได 80-90 ลูกบาศกเซนติเมตร ปรับปริมาตร
เปน 100 ลูกบาศกเซนติเมตร ปดจุกเขยาใหเขา
กันเก็บไววิเคราะหตอไป สําหรับการวิเคราะห
ปริมาณธาตุ P,Sใช เครื่องวัดการดูดกลืนแสง 
สวน K, Na, Ca, Mg, Fe,  Mn,  Zn  และ  Cu  
ดวยเครื่องอะตอมมิกแอบซอรพชันสเปกโทรส
โกป  
              4 .   วิ เ คราะหหาปริมาณโปรตีน 
(Suzanne, 2010) 
                 ช่ังตัวอยางประมาณ 0.5-1 กรัม  ใส
ลงในหลอดยอยโปรตีน ใสสารผสมระหวาง
คอปเปอรซัลเฟต (CuSO4.5H2O) และโพแทส-
เซียมซัลเฟต (K2SO4) 5 กรัม  เติมกรดซัลฟูริก
เขมขน (H2SO4 (conc.)) 20 ลูกบาศกเซนติ-
เมตร วางหลอดยอยในเตายอยแลวประกอบสาย
ยางระหวางฝาครอบ ขวดใสเบสและเครื่องดัก
จับกรด ตั้งอุณหภูมิ 200 องศาเซลเซียส ใชเวลา 
30 นาที จากนั้นปรับอุณหภูมิเปน 350 องศา
เซลเซียส ใชเวลา 60 นาที จนไดสารละลายใส 
ทิ้งไวใหเย็น เตรียมอุปกรณกล่ัน แลวนําขวด
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รูปกรวย ขนาด 500 ลูกบาศกเซนติเมตร ใสกรด
ไฮโดรบอริก (boric acid, H3BO3) ความเขมขน
รอยละ 4   จํานวน 10 ลูกบาศกเซนติเมตร เติม
อินดิเคเตอร แลวนําไปรองรับของเหลวที่กล่ัน
ได   ดูดสารละลายตัวอยาง  10 ลูกบาศก
เซนติเมตร ใสลงในชองใสตัวอยาง แลวเติม
โซเดียมไฮดรอกไซดความเขมขนรอยละ 40 
จํานวน 20 ลูกบาศกเซนติเมตร ใชเวลากลั่น
ประมาณ 10 นาที ไทเทรตสารละลายที่กล่ันได
ดวยกรดเกลือ  (HCl 0.1 N)  จนสารละลาย
เปลี่ยนเปนสีมวง คํานวณหาปริมาณโปรตีน 
               5. วิเคราะหหาปริมาณไขมัน (Suzan-
ne, 2010)  
                 อบขวดกนกลมสําหรับหาปริมาณ
ไขมัน ขนาด 250 มิลลิกรัม ใสในตูอบ รอให
เย็นแลวช่ังน้ําหนักขวดที่แนนอน นําตัวอยาง 
3-5 กรัม หอดวยกระดาษกรอง ใสลงในหลอด
สําหรับใสตัวอยาง ปดดวยใยแกวนําหลอด
ตัวอยางใสลงในซอกหเลต เติมอีเทอรหรือเฮก-
เซน 150 ลูกบาศกเซนติเมตร ใชเวลาในการ
สกัด 10-14 ช่ัวโมง โดยควบแนน 150 หยดตอ
นาที จากนั้นนําหลอดใสสารออกจากซอกห
เลต ใหตัวทําละลายไหลลงขวดกนกลมจน
หมด นําไประเหยตัวทําละลายตัวเครื่องระเหย
แบบสุญญากาศ  แลวนําขวดไขมันไปอบที่
อุณหภูมิ  80-90 องศาเซลเซียส ประมาณ 30 
นาที ทิ้งใหเย็นในโถดูดความชื้น นําไปชั่ง
น้ําหนักแลวอบซ้ําครั้งละ 30 นาที จนไดผลตาง
ทั้งสองครั้งไม เกิน  1-3มิลลิกรัม  คํานวณหา
ปริมาณไขมัน 

               6. วิเคราะหหาปริมาณความชื้น 
(AOAC, 2000) 
                 อบภาชนะสําหรับหาความชื้นใน
ตูอบไฟฟาที่อุณหภูมิ 105 องศาเซลเซียส 2-3 
ช่ั ว โ ม ง  นํ า อ อ ก จ า ก ตู อ บ ใ ส ไ ว ใ น
โถดูดความชื้น แลวนํามาชั่งน้ําหนัก ทําซ้ําจน
ได ผลต า งของน้ํ าหนั กที่ ช่ั งทั้ งสองครั้ ง
ติดตอกันไมเกิน 1-3 มิลลิกรัม ช่ังตัวอยาง 3-5 
กรัม ใสในภาชนะหาความชื้น นําไปอบใน
ตูอบที่อุณหภูมิ 105 องศาเซลเซียส ใชเวลา
ประมาณ 16 ช่ัวโมง ช่ังน้ําหนักและอบซ้ําครั้ง
ละประมาณ 30 นาที จนไดผลตางของน้ําหนัก
ไมเกิน 1-3 มิลลิกรัม แลวนําไปคํานวณหา
ปริมาณความชื้น 
               7. วิเคราะหหาปริมาณกรดทั้งหมด 
(AOAC, 2000)  
                      หาความเขมขนของสารละลาย
มาตรฐานโซเดียมไฮดรอกไซด โดยนําไป
ไทเทรตกับ โพแทสเซียมไฮโดรเจนพทาเลต 
(potassium hydrogen phthalate) โดยวิธีโพ-
เทนชิออเมตริกไทเทรชัน (potentiometric titra- 
tion) จุดยุติที่พีเอช 8.2 เตรียมตัวอยางประมาณ 
25 กรัม บดใหละเอียด แลวเติมน้ํากลั่น
ประมาณ 80 ลูกบาศกเซนติเมตร นําไปกรอง
ดวยกรวยกรองกระเบื้อง (Buchner funnel) 

แลวปรับปริมาตรให เปน  100  ลูกบาศก
เซนติเมตร กรองซ้ําดวยกระดาษกรองเบอร 4 
ดูดของเหลวที่กรองได 10 ลูกบาศกเซนติเมตร 
ใสในขวดรูปชมพู แลวหยดฟนอลฟทาลีน
จํานวน 2-3 หยดนําไปไทเทรตกับสารละลาย
โซเดียมไฮดรอกไซด ที่ทราบความเขมขนแลว 
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บันทึกปริมาตรของสารละลายโซเดียมไฮดรอก-
ไซด แลวคํานวณหารอยละของกรดทั้งหมด 
               8 .  วิ เคราะหหาปริมาณวิตามินซี 

(Hassan, A. S. และคณะ 2008) 

                    8.1 เตรียมสารละลาย 

                       เตรียมสารละลายสําหรับสกัด 
กรดเมทาฟอสฟอริก-กรดแอซีติก (HPO3-
HOAc) โดยนํา HPO3 15 กรัม CH3COOH 40 
ลูกบาศกเซนติเมตร และน้ํา 200 ลูกบาศก
เซนติเมตร คนใหละลายแลวปรับปริมาตรดวย
น้ําใหได 500 ลูกบาศกเซนติเมตร นําไปไวใน
ที่ มื ด  เ ต รี ย ม ส า ร ล ะ ล า ย อิ น โ ดฟ น อ ล 
(indophenols solution) นํา 2.6-dichloropheno- 
lindophenols 50 มิลลิกรัม ละลายดวยน้ํา 50 
ลูกบาศก เซนติ เมตร  แล วนํ าไปผสมกับ 
NaHCO3 42 มิลลิกรัม ปรับปริมาตรดวยน้ําให
ได 200 ลูกบาศกเซนติเมตร นําไปไวในที่มืด 
เตรียมสารละลายวิตามินซีมาตรฐานใช 
วิตามินซี 50 มิลลิกรัม ละลายใน HPO3-HOAc 
40 ลูกบาศกเซนติเมตร แลวปรับปริมาตรให
เปน 50 ลูกบาศกเซนติเมตร 
                    8.2 เตรียมสารละลายอินโดฟนอล

มาตรฐาน 

                       เตรียมสารละลายอินโดฟนอล
มาตรฐานโดยนําสารละลายวิตามินซีมาตรฐาน 
2 ลูกบาศกเซนติเมตร ปรับปริมาตรใหเปน 7 
ลูกบาศกเซนติเมตร ดวยสารละลาย HPO3-
HOAcแลวนําไปไทเทรตดวยสารละลายอินโด
ฟนอล เมื่อถึงจุดยุติสารละลายจะเปลี่ยนเปนสี
ชมพูคงที่ประมาณ 5 นาที ทําแบงคโดยนํา

สารละลาย HPO3-HOAc 7 ลูกบาศกเซนติเมตร 
นําไปไทเทรตดวยสารละลายอินโดฟนอล 
                    8.3 เตรียมตัวอยาง 
                       ช่ั ง ตั ว อ ย า ง  4 0  ก รั ม  เ ติ ม
สารละลาย HPO3-HOAc 80 ลูกบาศกเซนติ-
เมตร แลวนําไปปนใหละเอียดเปนเวลา 2 นาที 
ปนเหวี่ยงเก็บสวนสารละลายใส ปรับปริมาตร 
ดวยสารละลาย HPO3-HOAc  ใหได  100 
ลูกบาศกเซนติเมตร ปเปตตสารละลายมา 20 
ลูกบาศก เซนติ เมตร  ปรับปริม าตรด วย
สารละลาย HPO3-HOAc ใหได 25 ลูกบาศก
เซนติเมตร แลวนําไปไทเทรตดวยสารละลาย
อินโดฟนอลทันที เมื่อถึงจุดยุติสารละลายจะ
เปลี่ยนเปนสีชมพู  เตรียมตัวควบคุมโดยนํา
สารละลาย HPO3-HOAc 25 ลูกบาศกเซนติ-
เมตร แลวนําไปไทเทรตดวยสารละลายอินโด
ฟนอล 
               9. วิเคราะหหาปริมาณกรดแอซิตกิ 
กรดซิตริก กรดมาลิกและกรดทารทาริก 
(AOAC, 2000) 
                 นําตัวอยางมา 40 กรัม บดใหละเอียด 
ผสมน้ํา 100 ลูกบาศกเซนติเมตร แลวปนดวย
เครื่องปนเหวี่ยง 3 นาที กรองแยกของเหลว
ออกจากกาก นําของเหลวไปปนดวยเครื่อง
เหวี่ยงที่ 10,000 รอบ ตอ นาที เปนเวลา 15 
นาที ของเหลวใสที่ไดนํามาทําใหเจือจางดวย
ตัวทําละลายโพแทสเซียมซัลเฟต 25 มิลลิโมล 
ในอัตราสวน 1 : 50 สําหรับทดสอบกรดซิตริก 
สําหรับกรดมาลิก กรดแอซิติกและกรดทารทา
ริกทําใหเจือจางในอัตราสวน 1 : 5 กรองดวย
เมมเบรนขนาด 0.45 ไมโครกรัม   เตรียม
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สารละลายมาตรฐานของกรดแอซิติก กรดซิ-
ตริก กรดมาลิก และกรดทารทาริกดวยตัวทํา
ละลายโพแทสเซียมซัลเฟต 25 มิลลิโมล ที่ pH 
2.5 นําของเหลวไปแยกวิเคราะหดวยเครื่อง
โครมาโทกราฟของเหลวสมรรถนะสูง โดยใช
คอลัมน แอพอลโล (Apollo) C18 (4.6 x 250 
mm, 5μm) ตรวจวัดที่ความยาวคลื่น 210 นาโน-
เมตร ใชสารละลายโพแทสเซียมซัลเฟต 25 มิลลิ
โมล ที่ pH 2.5 เปนวัฎภาคเคลื่อนที่ อัตราการ
ไหล 0.8 ลูกบาศกเซนติเมตรตอนาท ี 
            10.  วิเคราะหหาปริมาณวิตามนิบี 
(Junaid และคณะ, 2008) 
                 เ ตรี ยมสารละลายบัฟ เฟอร ใช
โ ซ เ ดี ย ม เ ฮ ก เ ซ น ซั ล โ ฟ เ น ต (sodium 
hexanesulfonate, (CH3(CH2)4CH2SO3Na) 1.08 
กรัม และโพแทสเซียมไดไฮโดรเจนฟอสเฟต 
(potassium dihydrogen phosphate, K H2PO4) 
1.36 กรัม ละลายในน้ํา 940 ลูกบาศกเซนติเมตร
และไทรเอทิลแอมีน (triethylamine, N(CH3)  5 
ลูกบาศกเซนติเมตร ปรับคาพีเฮชใหเปน 3.0 
ดวยกรดออโทฟอส-ฟอริก (orthophosphoric 
acid) นําตัวอยางมา 10 กรัม บดใหละเอียดสกัด

ดวยตัวทําละลาย 25 ลูกบาศกเซนติเมตร นําไป
วางในอางน้ํารอน  ที่อุณหภูมิ 70 องศาเซล-
เซียส เปนเวลา 40 นาที จากนั้นปลอยใหเย็น
แลวนํามากรองดวยเมมเบรนขนาด  0.45 
ไมโครกรัม สําหรับสารละลายที่ใชสกัดเตรียม
จ า ก แ อ ซิ โ ท ไ น ไ ท ร ล  ( acetonitrile) 5 0 
ลูกบาศกเซนติเมตรและกรดแอซิติกเขมขน 
(glacial acetic acid) 10 ลูกบาศกเซนติเมตร 
แลวเติมน้ําใหเปน1000 ลูกบาศกเซนติเมตร
เตรียมสารละลายมาตรฐานวิตามินบี 1 ดวยไท
อามีนในกรดเกลือ  (thiamine HCl)  26.7 
มิลลิกรัม ในน้ํา 25 ลูกบาศกเซนติเมตร สวน
วิตามินบี 2 ใชไรโบฟลาวิน (riboflavin) 6.9 
มิลลิกรัม ในสารละลายที่ใชสกัด 100 ลูกบาศก-
เซนติเมตร นําของเหลวไปวิเคราะหดวยเครื่อง
โครมาโท-กราฟของเหลวสมรรถนะสูง โดย
ใชคอลัมนวอเตอรซิมเมทรี C18 (4.6 x 250 
mm, 5μm) ตรวจวัดท่ีความยาวคลื่น 210 นาโน

เมตร ใชเมทา-นอล ผสมกับสารละลายบัฟเฟอร
ในอัตราสวน 4 : 96 เปนวัฎภาคเคลื่อนที่ อัตรา
การไหล 1.0 ลูกบาศกเซนติเมตร/นาที   
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ผลการวิจัย 

1. ผลวิเคราะหฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระ ไดผลดังแสดงในตารางที่ 1 
 

        ตารางที่ 1 ผลการทดสอบสมบัติการตานอนุมูลอิสระของสมลม โดยวิธี  DPPH assay 

ชนิด 

คา  IC50  (ppm) 

เฮกเซน ไดคลอโรมีเทน เมทานอล 

สด ตม สด ตม สด ตม 
เถา 1.50 × 1013 5.94 × 109 532.230 3.11 × 106 139.926 115.637 
ใบ 1121.760 2.90 × 108 64.629 1.43 × 109 89.371 45.123 
ดอก 9.95 × 109 752488.730 1.56 × 107 80.984 31.586 32.718 
ฝก 118.149 1.73 × 1010 2.93 × 1013 2.16 × 108 334.657 39.454 
ยอด 1.81 × 107 1120.469 117111.623 64.624 137.056 84.854 
ราก 1.24 × 1019 1982.896 120226.443 67.608 93.325 110.535 

วิตามินซ ี     8.8970 
 
จากผลการวิเคราะหสารตานอนุมูล

อิสระของสารสกัดเฮกเซนในสมลมพบวา เถา 
ใบ ดอก ฝก ยอด ราก ในสวนสด ใหคา IC50 
อยูในชวง 118.149 – 1.24 × 1019 พีพีเอ็ม ใน
สวนตม ใหคา IC50 อยูในชวง 118.149 – 1.73 × 
1010 พีพีเอ็ม ในสารสกัดไดคลอโรมีเทนใน
สวนสดพบวา เถา ใบ ดอก ฝก ยอด ราก ใหคา 
IC50 อยูในชวง 64.629 – 2.93 × 1013 พีพีเอ็ม 
ในสวนตมใหคา IC50  อยูในชวง 64.624 – 
1.73 × 1010 พีพีเอ็ม  ในสารสกัดเมทานอลใน
สวนสดพบวา เถา ใบ ดอก ฝก ยอด ราก ใหคา 
IC50 อยูในชวง 31.586 –  334.657  พีพีเอ็ม ใน
ส ว นต ม ให ค า  IC50 อ ยู ใ น ช ว ง  32.718 – 
110.535  พีพีเอ็ม เมื่อเปรียบเทียบการสกัด
ระหวางตัวทําละลาย  เฮกเซน ไดคลอโรมีเทน

และเมทานอล พบวาตัวทําละลายเมทานอล 
ในดอกสด  และดอกตมใหคา  IC50 เทากับ 
31.586 และ 32.718  พีพีเอ็ม นอกจากนี้ในสวน
ของฝกตม และใบตมสามารถยับย้ังอนุมูลอิสระ
มีคา IC50 เทากับ 39.454 และ 45.123 พีพีเอ็ม 
เมื่อเปรียบเทียบกับผลการตานอนุมูลอิสระ
ระหวางสารตานอนุมูลอิสระกับวิตามินซี
พบวา สารสกัดในตัวทําละลาย เมทานอล ใน
สวนดอกสด  ดอกตม  ฝกตม  และใบตม
สามารถใหผลการตานอนุมูลอิสระที่มากกวา
วิตามินซี (IC50 เทากับ 8.897 พีพีเอ็ม)  

จากการวิเคราะหหาสารตานอนุมูล
อิสระของสารสกัดจากสมลมในแตละตัวทํา
ละลายจากตารางที่ 1 พบวาสารสกัดจากเฮก-
เซน ไดคลอโรมีเทนและเมทานอล ใหคา IC50 
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อยูในชวง 118.149– 1.24 × 1019, 118.149– 
1.73 × 1010, 64.624 – 1.73 × 1010, 31.586 –  
334.657แ ล ะ  32.718 – 110.535 พี พี เ อ็ ม 
ตามลําดับ ซ่ึงเมื่อเปรียบเทียบความสามารถ
โดยรวมในการยับยั้งอนุมูลอิสระ พบวาสาร
สกัดจากสมลมในตัวทําละลายเมทานอล 
ใหผลการยับยั้งอนุมูลอิสระมากกวาสารสกัด
ชนิดอื่นๆ โดยเฉพาะผลการยับยั้งอนุมูลอิสระ
ในดอกสด 

         2. ผลวิเคราะหสารประกอบฟนอลิก
ท้ังหมด 
                การหาปริมาณสารประกอบฟนอลิก
ทั้งหมดในสารสกัดจากสวนตาง ๆ ของสมลม 
โดยใชกรดแกลลิกเปนสารประกอบฟนอลิก
มาตรฐานไดผล ดังนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
ภาพที่ 2 ปริมาณสารประกอบฟนอลิกในสวนตางๆของสมลมโดยใชตัวทําละลายเฮกเซน ไดคลอโร-
มีเทนและเมทานอล  
 
              จากภาพที่ 2 แสดงใหเห็นวาในสวน
สกัดเฮกเซน ปริมาณสารประกอบฟนอลิกพบ
ในเถาสดและฝกสดมากที่ สุด  คือ  23.26 
มิลลิกรัม ตอ 100 กรัม และ 22.26 มิลลิกรัม 
ตอ100 กรัม ตามลําดับ สวนในใบสด รากสด 
และดอกสดมีปริมาณสารประกอบฟนอลิก
ใกลเคียงกัน ยอดสดมีปริมาณฟนอลิกนอยที่สุด 

สําหรับสมลมตมสวนใหญมีปริมาณฟนอ-ลิ
กนอยกวาสมลมสด ในสวนสกัดไดคลอโร-
มีเทน พบในเถาสดและยอดสดมากที่สุด คือ 
21.96  มิลลิกรัม  ตอ 100 กรัม  และ  22.06 
มิลลิกรัม ตอ 100 กรัม ตามลําดับ สวนในใบ
สด  รากสด  ฝกสดและดอกสดมีปริมาณ
สารประกอบฟนอลิกใกลเคียงกัน สําหรับสม
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ลมตมสวนใหญมีปริมาณฟนอลิกนอยกวาสม
ลมสด ในสวนสกัด เมทานอล พบในใบสด
และเถาสดมาก สวนในยอดสด รากสด ฝกสด
และดอกสดมีปริมาณสารประกอบฟนอลิก
ใกลเคียงกัน สําหรับสมลมตมสวนใหญมี
ปริมาณฟนอลิกมากกวาสมลมสด และพบวา

ปริมาณสารประกอบฟนอลิกในสวนสกัดตัว
ทําละลายไมมีขั้วมีมากกวาตัวทําละลายมีขั้ว       
 
 3. ผลวิเคราะหปริมาณธาต ุ 
                  การวิเคราะหปริมาณธาต ุไดผลดัง
แสดงในตารางที่ 2 

 
ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะหปริมาณธาตุจากสมลม 

n.d = non detectable  
 
ในการวิจัยปริมาณแรธาตุในสมลมจะ

ใชเฉพาะสวนใบสด รากสด ดอกสด และฝกสด 
เนื่องจากเปนสวนที่นํามาใชทําอาหาร หรือยา 
จากผลการวิเคราะหในแบบสด พบฟอสฟอรัสมี
มากที่สุดในดอกรอยละ 0.20 โพแทสเซียมมี
มากที่สุดในรากรอยละ 1.30  แคลเซียมมีมาก
ที่สุดในรากรอยละ 4.19  แมกนีเซียมมีมากที่สุด
ในรากรอยละ  4.19  กํามะถันมีมากที่สุดในราก
รอยละ 4.19  โซเดียมเปนธาตุที่พบนอยมากใน 
4 สวนของสมลม  Fe มีมากที่สุดในรากเทากับ 
310 พีพีเอ็ม แมงกานีสมีมากที่สุดในใบเทากับ 

111 พีพีเอ็ม สังกะสีมีมากที่สุดในรากเทากับ 33 
พีพีเอ็ม และทองแดงมีมากที่สุดในใบเทากับ 13 
พีพีเอ็ม 

 
 4  ผลวิ เคราะหหาปริมาณโปรตีน 
ไขมัน ความชื้น กรดท้ังหมดและวิตามินซี 
                 การวิ เคราะหหาปริมาณโปรตีน 
ไขมัน ความชื้น กรดทั้งหมดและวิตามินซี 
ไดผลดังแสดงในตารางที่ 3 

 
 
 
 
 

สวนของ
สมลม 

P 
(%) 

K 
(%) 

Ca 
(%) 

Mg 
(%) 

S 
(%) 

Na 
(%) 

Fe 
(ppm) 

Mn 
(ppm) 

Zn 
(ppm) 

Cu 
(ppm) 

ใบสด 0.13 0.65 1.47 0.28 0.18 0.01 199 111 20 13 
รากสด 0.06 023 4.19 0.07 0.01 0.01 310 49 33 9 

ดอกสด 0.20 1.30 0.54 0.19 0.16 n.d 93 41 16 9 

ฝกสด 0.12 0.85 0.34 0.12 0.09 0.01 141 32 14 7 
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      ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะหปริมาณโปรตีน ไขมัน ความชื้น กรดทั้งหมดและวิตามินซีจากสมลม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ในงานวิจัยนี้เปรียบเทียบระหวางสม
ลมสดกับสมลมตม สมลมสดพบวามีโปรตีน
มากที่สุดในสวนใบ 14.46 กรัม ตอ 100 กรัม  
สมลมตมพบโปรตีนมากที่สุดในสวนยอด 
18.84 กรัม ตอ 100 กรัม  สวนของสมลมตมจะ
มีโปรตีนมากกวาสดยกเวนในดอกและฝก สม
ลมสดพบปริมาณไขมันมากที่สุดในฝก 89.04 

กรัม ตอ 100 กรัม  สมลมตมพบไขมันมาก
ที่สุดในดอก 33.75 กรัม ตอ 100 กรัม  สวน
ของสมลมตมจะมีไขมันมากกวาสดยกเวนใน
ราก เถาและฝก เมื่อวิเคราะหปริมาณความชื้น
พบว า  สมลมสดในส วนดอกมีป ริม าณ
ความชื้นมากที่สุด 9.8 กรัม ตอ 100 กรัม และ 
9.38 กรัม ตอ 100 กรัม ในฝกตม สวนของสม
ลมตมจะมีความชื้นมากกวาสดยกเวนในสวน
ดอกและยอด  สมลมสดพบปริมาณกรด

ทั้งหมดมากที่สุดในเถารอยละ  2.5309  สวน
สมลมตมพบกรดทั้งหมดมากที่สุดในเถารอย
ละ 2.8069 สวนของสมลมตมจะมีกรดทั้งหมด
มากกวาสดยกเวนในดอกและยอด สมลมสด
พบว ามี วิ ต ามินซี ในใบมากที่ สุ ด  350.26 
มิลลิกรัม ตอ 100 กรัม  สวนสมลมตมพบ
วิตามินซีมากที่สุดในยอด 13.54 มิลิกรัมตอ 
100 กรัม  และพบวาสมลมสดมีวิตามินซี
มากกวาตม  

 

 5. ผลวิเคราะหหาปริมาณกรดแอซิติก 
กรดซิตริก กรดมาลิกและกรดทารทาริก 
                  การวิเคราะหหาปริมาณกรดแอซิ-
ติก กรดซิตริก กรดมาลิกและกรดทารทาริก
ไดผลดังแสดงในตารางที่ 4 

ลําดับ สวนของ 
สมลม 

โปรตีน
(g/100g) 

ไขมัน 
(g/100g) 

ความชื้น 
(g/100g) 

กรดท้ังหมด 
( %) 

วิตามินซี
(mg/100g) 

1 ใบสด 14.46 4.00 2.10 0.5076 350.26 
2 ใบตม 18.14 18.06 8.26 0.6370 0.303 
3 รากสด 5.49 1.44 3.68 0.0294 0.469 
4 รากตม 6.33 0.30 3.93 0.0310 0.102 
5 เถาสด 4.23 1.54 3.29 2.5309 10.38 
6 เถาตม 4.33 0.18 6.93 2.8069 0.549 
7 ยอดสด 13.81 4.30 8.76 0.2880 28.25 
8 ยอดตม 18.84 24.39 8.19 0.2387 13.54 
9 ดอกสด 13.90 3.37 9.80 0.9649 8.33 
10 ดอกตม 13.12 33.75 8.18 0.7035 0.47 
11 ฝกสด 8.80 89.04 8.97 0.0091 1.05 
12 ฝกตม 8.16 13.50 9.38 0.0122 0.40 
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      ตารางที่ 4  ผลการวิเคราะหปริมาณกรดแอซิติก กรดซิตริก กรดมาลิกและกรดทารทาริกจากสมลม 
 

ลําดับ สวนของสมลม กรดแอซิติก 
(g/100g) 

กรดซิตริก 
(g/100g) 

กรดมาลิก
(g/100g) 

กรดทารทาริก 
(g/100g) 

1 ใบสด 0.57 0.14 0.64 4.74 
2 รากสด 0.00 0.18 0.00 0.00 
3 ยอดสด 0.49 0.07 0.00 0.00 
4 ดอกสด 0.93 0.22 0.39 3.87 
5 ฝกสด 0.75 0.10 0.95 2.69 
6 เถาสด 0.38 0.02 0.00 0.00 

   2   

              ในการวิจัยนี้ใชสวนของสมลมสด
เพียงอยางเดียว จากการวิจัยพบวาในสวนของ
ใบพบกรดทารทาริกมากที่สุด 4.74 กรัม ตอ 
100 กรัม รากพบกรดซิตริกมากที่สุด 0.18 กรัม 
ตอ 100 กรัม ยอดพบกรดแอซิติก มากที่สุด 
0.49 กรัม ตอ 100 กรัม ดอกพบกรดทารทาริก 
มากที่สุด 3.87 กรัม ตอ 100 กรัม ฝกพบกรด
ทารทาริกมากที่สุด 2.69 กรัม ตอ 100 กรัม เถา
พบกรดแอซิติก มากที่สุด 0.38 กรัม ตอ 100 
กรัม แตเมื่อพิจารณาปริมาณกรดแอซิติก พบ
มากที่สุดในดอก 0.93 กรัม ตอ 100 กรัม กรด-

ซิตริก พบมากที่สุดในดอก 0.22 กรัม ตอ 100 
กรัม กรดมาลิกพบมากที่สุดในฝก 0.95 กรัม 
ตอ 100 กรัม และกรดทารทาริก พบมากที่สุด
ในใบ 4.74 กรัม ตอ 100 กรัม 
 
 6. ผลวิเคราะหหาปริมาณวิตามินบี 1 
และวิตามินบี 2  
                    การ วิเคราะหหาปริมาณวิตามินบี 
1 และวิตามินบี 2 ไดแสดงผลในตารางที่ 5 

 

                    ตารางที่ 5 ผลการวิเคราะหปริมาณวิตามินบี 1 และวิตามินบี 2 จากสมลม         
ลําดับ    สวนของสมลม วิตามินบี 1 

(μg/g) 
วิตามินบี 2 

(μg/g) 

1 ใบสด 0.04 0.16 
2 รากสด 0.09 0.59 
3 ยอดสด 0.16 0.84 
4 ดอกสด 0.02 0.74 
5 ฝกสด 0.01 0.38 
6 เถาสด 0.14 0.70 

   2 
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การวิจัยปริมาณวิตามินบี 1 และ บี 2 
ใชสมลมสด ผลวิจัยพบวิตามินบี 1 มีมากที่สุด
ในยอดมีปริมาณ  0.16 ไมโครกรัม ตอกรัม 
และวิตามินบี 2 พบมากที่สุดในยอดมีปริมาณ 
0.16 ไมโครกรัม ตอกรัม   
 

สรุปและการอภิปรายผล 
             จากการศึกษาสมบัติของสมลมสดและ
สมลมตมพบวา สารตานอนุมูลอิสระจากสาร
สกัดหยาบของสวนตาง ๆ ของสมลมสดและ
สมลมตม โดยใชตัวทําละลาย 3 ชนิด คือ เฮก-
เซน ไดคลอโรมีเทนและเมทานอล พบวามี
สารประกอบฟนอลิกทั้งหมด 18.16 – 25.26 
มิลลิกรัม ตอ 100 กรัม สวนสกัดจากเมทานอล
มีสมบัติตานอนุมูลอิสระไดดีกวาสวนสกัด
จากเฮกเซนและไดคลอโรมีเทน โดยพบวาใน
สวนของดอกสดและดอกตมมีสมบัติตาน
อนุมูลอิสระใหคา IC50 เทากับ 31.586 และ 
32.718 พีพีเอ็ม ตามลําดับ สมลมจัดเปนพืชที่มี
คุณคาทางสารอาหารและมีแรธาตุที่สําคัญตอ
รางกาย โดยแรธาตุที่พบมากไดแกฟอสฟอรัส
พบมากในดอก โพแทสเซียม   แคลเซียม 
แมกนีเซียมและกํามะถันพบมากในราก สวน
โซเดียมพบนอยมาก สําหรับแรธาตุที่รางกาย
ตองการนอยแตมีความสําคัญมากไดแกเหล็ก
และสังกะสีพบมากในราก  แมงกานีสและ
ทองแดงพบมากในใบจากการวิ เคราะห
ปริมาณโปรตีนและไขมันพบวา สมลมสดพบ
โปรตีนมากในสวนใบ พบไขมันมากในสวน
ฝก สวนสมลมตมพบโปรตีนมากในสวนยอด

และพบไขมันมากในสวนดอก สมลมตมมี
ปริมาณโปรตีนและไขมันมากกวาในสมลม
สดยก เวนในดอก  ฝก  และราก  เ ถ า  ฝก 
ตามลําดับ สมลมสดพบปริมาณความชื้นมาก
ในดอก สมลมตมพบความชื้นมากในฝก สม
ลมตมจะมีความชื้นมากกวาสดยกเวนในดอก
และยอด สมลมสดพบวามีปริมาณกรดทั้งหมด
มากที่ สุดในเถา  สวนของสมลมตมจะมี
ปริมาณกรดทั้งหมดมากกวาสมลมสดยกเวน
ในดอกและยอด วิตามินซีพบมากที่สุดในสวน
ใบของสมลมสด และในสวนยอดของสมลม
ตม และพบวาสมลมสดมีวิตามินซีมากกวาตม 
สําหรับการวิเคราะหปริมาณกรดแอซิติก กรด
ซิตริก กรดมาลิกและกรดทารทาริกในสวน
ตาง ๆ ของสมลม พบในใบมีกรดทารทาริก
มากที่สุด รากมีกรดซิตริกมากที่สุด ยอดมีกรด
แอซิติกมากสุด ดอกมีกรดทารทาริกพบมาก
ที่สุด ฝกมีกรดทารทาริกมากที่สุด และเถามี
กรดแอซิติกมากที่สุดและปริมาณวิตามินบี 1 
และวิตามินบี 2 มีมากในยอด  
 

ขอเสนอแนะ 
              1. สมลมที่ผานการตมแลวจะมีสมบัติ
การเปนสารตานอนุมูลอิสระลดลง ดังนั้นการ
รับประทานแบบสดจะใหคุณคาทางอาหารสูง
กวาการปรุงผานความรอน 
              2. สมลมเปนพืชในวงศ Apocynaceae 
ในสวนของใบ ฝก ดอกมีน้ํายางสีขาวซึ่งอาจ
เปนพิษได ดังนั้นการรับประทานสมลมสด
อาจกอใหเกิดอาการแพในบางคนได  
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              3. ควรมีการวิจัยชนิดของสารที่อยูใน
น้ํายางสีขาววาเปนสารใด และมีพิษหรือไม 
              4. ควรมีการคนควาวิจัยชนิดของสาร- 
ประกอบฟนอลในสมลม 
 

กิตติกรรมประกาศ 
            ขอขอบคุณสถาบันวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยาที่ให
ทุนสนับสนุนการทําวิจัยคร้ังนี้ 
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