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บทคัดย่อ
ใบบัวหลวงเป็ นแหล่งของสารประกอบที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพ งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาวะการสกัดต่อ สมบัติสารออกฤทธิ์
ทางชีวภาพของสารสกัดใบบัวหลวงพันธุ์แหลมชมพูอบแห้ งโดยใช้ ลมร้ อน โดยศึกษาอิทธิพลของชนิดตัวทาละลาย อัตราส่วนของใบบัว
และตัวทาละลาย ต่อปริมาณสารประกอบฟี นอลิกทั้งหมด ปริมาณฟลาโวนอยด์ท้งั หมด สารกาบา และสมบัติก ารต้ านอนุมูลอิสระของสาร
สกัดใบบัวที่ได้ ตัวทาละลายที่ศกึ ษามี 3 ชนิด ได้ แก่ นา้ เอทานอล และเมทานอล โดยศึกษาความเข้ มข้ นของเอทานอล และเมทานอล ที่
3 ระดับ คือ 60 80 และ 100% (v/v) ศึกษาอัตราส่วนของใบบัวและตัวทาละลาย 4 ระดับ ได้ แก่ 1:100 1:150 1:200 และ 1:250
(g/ml) จากการทดลองพบว่า ปริมาณสารประกอบฟี นอลิกทั้งหมดในสารสกัดใบบัวที่ได้ จากการสกัดด้ วยเอทานอล 60% 80% และเมทา
นอล 80% ไม่ต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ (P0.05) แต่ สารสกัดใบบัวที่ได้ จากการสกัดด้ วยเอทานอล 80% มีสารกาบา และค่า vitamin C
equivalent antioxidant capacity สูงที่สดุ จึงเลือกมาศึกษาอัตราส่วนของใบบัวและตัวทาละลาย พบว่ าการสกัดที่อัตราส่วน 1:200 g/ml จะ
ได้ สารสกัดที่มีค่า vitamin C equivalent antioxidant capacity และปริมาณสารกาบามากที่สดุ ดังนั้นชนิดของตัวทาละลายและอัตราส่วนที่
เหมาะสมในการสกัดคือ สกัดด้ วยเอทานอล 80% ที่อตั ราส่วน 1:200 g/ml
คาสาคัญ: ใบบัว ฟี นอลิก ฟลาโวนอยด์ กาบา สมบัติการต้ านอนุมูลอิสระ
Abstract
Nelumbo nucifera Gaertn. leaf is a source of bioactive compounds. This research aimed to study the extraction conditions on
properties of bioactive compounds of East Indian lotus leaves extract. The lotus leaves were dried in hot air oven. Effect of
solvents, ratio of lotus leaves and solvent on total phenolic compounds, total flavonoid content, GABA content and antioxidant
capacity of the lotus leaves extract were investigated. The 3 solvents, water, ethanol and methanol were used. The concentration
of ethanol and methanol were varied at 60, 80 and 100% (v/v). The ratios of lotus leaves and solvent were varied at 1:100,
1:150, 1:200 and 1:250 (g/ml). It was found that the total phenolic compounds of the lotus leaves extract using 60%, 80%
ethanol and 80% methanol were not significantly different (P0.05). But the lotus leaves extract using 80% ethanol had
highest GABA content and vitamin C equivalent antioxidant capacity. Therefore, the 80% ethanol was used to study the effect
of ratio of lotus leaves and solvent further. It was found that the lotus leaves extract using the ratio at 1:200 (g/ml) had highest
vitamin C equivalent antioxidant capacity and GABA content. The optimized extraction of lotus leaves was using 80% ethanol at
the ratio 1:200 (g/ml).
Keywords: lotus leaves, phenolic, flavonoid, GABA, antioxidant capacity
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บทนา
บัวหลวง (Nelumbo nucifera Gaertn.) เป็ นพืชใน
วงศ์ Nelumbonaceae ทุกส่วนของบัวหลวงสามารถใช้
ประโยชน์ได้ เช่ น ใช้ ประกอบอาหาร และเป็ นสมุนไพร
รักษาโรค (ประวิทย์ สุรนีรนาถ, 2538) หนึ่งใน
ส่วนประกอบที่น่าสนใจของบัวหลวง คือ ใบบัว ซึ่งนิยม
น ามาใช้ ห่ อ อาหาร ใบบัว หลวงมี คุ ณ สมบั ติ เ ป็ นยาขั บ
ปั สสาวะและสมานแผล ใช้ รักษาไข้ ขับ เหงื่อ และใช้ เป็ น
ยาห้ ามเลือด (Jiangsu New Medical College, 1977)
สารสกัดใบบัวหลวงสามารถยับยั้งระบบการย่ อย ชะลอ
การดูดซึมของไขมันและคาร์โบไฮเดรต เร่งกระบวนการ
เมแทบอลิซึมของไขมัน ควบคุมการเผาผลาญพลังงาน
(Ono, Hattori, Fukaya, Imai, & Ohizumi, 2006, pp.
238–244) มีสมบัติในการเป็ นสารต้ านอนุมูลอิสระ
(Cho, et al., 2003, pp. 544-551; Wu, Wang,
Weng, & Yen, 2003, pp. 687-698) สามารถต้ าน
มะเร็ง (Kim, Chang, Ryu, Choi, & Lee, 2009, pp.
90-95) ล ด ค ว า ม ดั น โ ล หิ ต (Trongtorsak,
Teerakulkittipong, Panyajirawut, & Athipchartsiri,
2007, pp. 3-10)
สารสกัดใบบัวหลวงมีสารพฤกษเคมีท่ีมีความสาคัญ
หลายชนิด เช่น ฟี นอลิก และฟลาโวนอยด์ (Akinjogunla,
Adegoke, Udokang, & Adebayo-Tayo, 2009, pp.
138-141) สารสกัดฟลาโวนอยด์จากใบบัวหลวงมีฤทธิ์
ต้ านความเหนื่อยล้ า (Zhang, Shan, Tang, & Putheti,
2009, pp. 418-422) และยับยั้งการเจริญของ
เซลล์มะเร็งเต้ านม (Yang, Chang, Chan, Lee, &
Wang, 2011, pp. e153–e163) และพบว่า quercetin
สามารถยับยั้ง low-density lipoprotein (Lin, Kuo,
Lin, & Chiang, 2009, pp. 6623-6629) และมี
ศักยภาพในการยับยั้งแบคทีเรียโรคปริทนั ต์ (Li, & Xu,
2008, pp. 640-644)
จากฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาที่หลากหลายของสารสกัดใบ
บัวหลวง จึงเป็ นเหตุผลสาคัญที่ทาให้ งานวิจัยนี้มุ่งศึกษา
ชนิดของตัวทาละลายและอัตราส่วนของใบบัวและตัวทา
ละลายต่อสมบัติสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ ได้ แก่ ปริมาณ
สารประกอบฟี นอลิ ก ทั้ ง หมด ปริ ม าณฟลาโวนอยด์
ทั้งหมด สารกาบา และสมบัติการต้ านอนุ มูลอิสระของ
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สารสกัดใบบัวหลวง เพื่อเป็ นข้ อมูลเบื้องต้ นที่จะนาสาร
สกัดจากใบบัวหลวงไปศึกษาต่อ เพื่อพัฒนาในด้ านต่างๆ
เช่น เภสัชกรรม อาหารเสริมสุขภาพ และการประยุกต์ใช้
ในผลิตภัณฑ์อาหาร
วัสดุอุปกรณ์และวิธีการ
วัตถุดิบ
ใบบัวหลวงสายพันธุแ์ หลมชมพู
เครื่องมือ
ตู้อบลมร้ อน แบบมีพั ด ลม (FD53, Germany)
Spectrophotometer (Genesys 10 series, UK)
วิธีการศึกษา
1. การเตรียมตัวอย่าง
น าใบบั ว หลวงพั น ธุ์ แ หลมชมพู ตั ด ให้ มี ข นาด
ประมาณ 1× 1 ตารางเซนติเมตร อบแห้ งโดยใช้ ต้ อู บลม
ร้ อน ที่อุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส จนกระทั่งใบบัวมี
ความชื้นน้ อยกว่า 8% dry basis (ประมาณ 3 ชั่วโมง)
ปั่ น ให้ เ ป็ นผงโดยใช้ เ ครื่ อง blender ร่ อ นผ่ า นตะแกรง
ขนาด 35 mesh
2. ศึ ก ษาผลของตัว ท าละลายต่ อสมบัติ สารออก
ฤทธิ์ทางชีวภาพ
ตั ว ท าละลายที่ ศึ ก ษามี 3 ชนิ ด ได้ แ ก่ น้า เอ
ทานอล และเมทานอล โดยศึกษาความเข้ มข้ นของเอทา
นอล และเมทานอล ที่ 3 ระดับ คือ 60 80 และ 100%
(v/v)
ชั่งผงใบบัว 0.1 กรัม เติมตัวทาละลาย 10
มิลลิลิตร ใส่ magnetic bar ปิ ดฝา นาไปใส่ในอ่างควบคุม
อุณหภูมิท่ี 40 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 2 ชั่วโมง กรอง
สารสกัดที่ได้ ด้วยเครื่องกรองสุญญากาศโดยใช้ กระดาษ
กรองเบอร์ 1 นาสารสกัดที่ได้ ไปวิเคราะห์ดงั ต่อไปนี้
ปริมาณสารประกอบฟี นอลิกทั้งหมด ดัดแปลง
จากวิธขี อง Wang, Jónsdóttir, & Ó lafsdóttir (2009,
pp. 240–248)
ปริมาณฟลาโวนอยด์ท้งั หมด
วิธี Aluminum chloride (AlCl3) ดัดแปลงจาก
วิธขี อง Woisky, & Salatino (1998, pp. 99-105)
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วิธี 2,4-dinitrophenylhydrazine (2,4-DNPH)
ดัดแปลงจากวิธขี อง Nagy, & Grancai (1996, pp.
100-101)
ปริมาณสารกาบา ดัดแปลงจากวิธขี อง Karladee,
& Suriyong (2012, pp. 13-17)
สมบัตกิ ารต้ านอนุมูลอิสระ โดยวิธี DPPH radical
scavenging assay และหาค่า vitamin C equivalent
antioxidant capacity โดยสร้ าง calibration curve จาก
สารละลายมาตรฐาน L-ascorbic acid (vitamin C)
ดัดแปลงจากวิธขี อง Liu, Zhao, Wang, Yang, & Jiang
(2008, pp. 219–228)
3. ศึกษาอัตราส่วนของใบบัวและตัวทาละลายต่ อ
สมบัติสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ
อัตราส่วนที่ศึกษา คือ 1:100 1:150 1:200
และ 1:250 (g/ml) โดยเลือกใช้ ตวั ทาละลายจากข้ อที่ 2
ผลการศึกษาและอภิปรายผลการศึกษา
1. ผลของตัวทาละลายต่อสมบัติสารออกฤทธิ์ทาง
ชีวภาพ
เมื่อพิจารณาประสิทธิภาพการสกัดสารประกอบ
ฟี นอลิกทั้งหมดในตัวทาละลายผสมระหว่างเอทานอลกับ

Total phenolic compounds
(mg GAE/g dry matter)

300

ab

นา้ และเมทานอลกับนา้ ดังรูปที่ 1 พบว่าเมื่ออัตราส่วน
ของเอทานอลและเมทานอลเพิ่ มมากขึ้น (60% และ
80%) ประสิ ท ธิ ภ าพการสกั ด สารประกอบฟี นอลิ ก
ทั้ง หมดมากขึ้น โดยที่เ อทานอลและเมทานอลความ
เข้ มข้ น 80% มีปริมาณสารประกอบฟี นอลิกมากที่สุด
และไม่แตกต่างกันทางสถิติ (P0.05) และมีค่ามากกว่า
การใช้ นา้ เอทานอล หรือเมทานอลเพียงอย่ างเดียว ซึ่ง
สอดคล้ องกับผลการทดลองของ Cacace, & Mazza
(2003, pp. 379–389) ที่พบว่าสัมประสิทธิ์การแพร่
ผ่ านของฟี นอลิ กทั้งหมดที่สกัด ด้ วยเอทานอลมีค่าเพิ่ ม
มากขึ้นจนถึงจุ ดหนึ่ง หลังจากนั้นหากเพิ่ มความเข้ มข้ น
ของเอทานอลอีก ค่ าสัมประสิทธิ์การแพร่ ผ่านจะลดลง
การใช้ เอทานอลเป็ นตัวทาละลายอย่างเดียวในการสกัดฟี
นอลิกมีประสิทธิภาพการสกัดไม่ดี เนื่องจากจานวนหมู่ไฮ
ดรอกซิ ล ในโพลี ฟี นอล โดยเฉพาะพวกที่มีน้า ตาลใน
โมเลกุลมีความเป็ นไฮโดรฟิ ลิกมากจะละลายได้ ดีเมื่อใช้
ตัวทาละลายผสม การเติมนา้ ในตัวทาละลายจะทาให้ พืช
เกิดการพองตัว ทาให้ ตัวทาละลายสามารถแพร่ผ่านเข้ าสู่
ภายในเนื้ อเยื่อพื ช ได้ ง่ ายขึ้น ประสิทธิภ าพในการสกัด
จึงเพิ่มมากขึ้น (Gertenbach, 2001, pp. 331–366)
ตัวทาละลายผสมจึงมีความสามารถในการสกัดมากกว่ า
การใช้ ตวั ทาละลายบริสทุ ธิ์เพียงอย่างเดียว
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b

250

a
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solvents

หมายเหตุ อักษรภาษาอังกฤษพิมพ์เล็กที่แตกต่างกัน แสดงความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (P 0.05)

รูปที่ 1 ตัวทาละลายต่อปริมาณสารประกอบฟี นอลิกทั้งหมดของสารสกัดใบบัวหลวง

Naresuan University Journal: Science and Technology 2015; 23(2)

Flavonoid content
(mg/g dry matter)

Suzuki, & et al. (2002, pp. 507-511) กล่าวว่า
โดยทั่ ว ไปตั ว ท าละลายผสมระหว่ า งเอทานอลและ
เมทานอล โดยเฉพาะอย่างยิ่งเอทานอลหรือเมทานอลที่
ความเข้ มข้ น 40-80% มีประสิทธิภาพในการสกัดสาร
ประกอบฟี นอลิกมากกว่าการใช้ นา้ เอทานอล หรือเมทา
นอลเพี ยงอย่ างเดียว ซึ่งความเป็ นขั้วขององค์ประกอบ
สารต้ านอนุมูลอิสระของพืชแต่ละชนิดมีความแตกต่างกัน
การเลื อ กตั ว ท าละลายในการสกั ด จึ ง เป็ นสิ่ ง ที่ ส าคั ญ
(Park, et al., 2008, pp. 640–648)
140
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0
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การวิเคราะห์ปริมาณฟลาโวนอยด์ โดยวิธี AlCl3 เป็ น
การวิเคราะห์ปริมาณฟลาโวนอล และฟลาโวน วิธี 2,4DNPH เป็ นการวิเคราะห์ปริมาณฟลาวาโนน ซึ่งปริมาณ
ฟลาโวนอยด์ท้งั หมดที่แสดงมาจากการวิเคราะห์ท้งั สอง
วิธรี วมกัน จากรูปที่ 2 จะเห็นได้ ว่าสารสกัดใบบัวหลวงที่
สกัด ด้ ว ยเมทานอล 100% มี ป ริ มาณฟลาโวนอยด์
ทั้งหมดมากที่สุด รองลงมาคือ เมทานอล 80% เอทา
นอล 80% และเอทานอล 100% ตามลาดับ

a

b
c
d
e

e

e

solvents

หมายเหตุ อักษรภาษาอังกฤษพิมพ์เล็กที่แตกต่างกัน แสดงความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (P 0.05)

รูปที่ 2 ตัวทาละลายต่อปริมาณฟลาโวนอยด์ท้งั หมดของสารสกัดใบบัวหลวง

GABA content
(mg/g dry matter)

เมื่อพิจารณาปริมาณสารกาบาในตัวทาละลายผสม
พบว่าเมื่ออัตราส่วนของเอทานอลและเมทานอลเพิ่มมาก
ขึ้น (60% และ 80%) ประสิทธิภาพในการสกัดสารกา
14
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0

b

บามากขึ้น สารสกัด ใบบัว หลวงที่ส กัด ด้ ว ยเอทานอล
80% มีปริมาณสารกาบามากที่สดุ และมากกว่าการใช้
นา้ หรือเอทานอลเพียงอย่างเดียว (รูปที่ 3)
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หมายเหตุ อักษรภาษาอังกฤษพิมพ์เล็กที่แตกต่างกัน แสดงความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (P 0.05)

รูปที่ 3 ตัวทาละลายต่อปริมาณสารกาบาของสารสกัดใบบัวหลวง
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เมื่ อ พิ จ ารณาสมบั ติ ก ารต้ า นอนุ มู ล อิส ระ พบว่ า ที่
ความเข้ มข้ นของเอทานอล 80% มีความสามารถในการ
ต้ า นอนุ มู ล อิ ส ระดี ท่ี สุ ด แต่ เ มื่ อ อั ต ราส่ ว นของน้า ใน
สารละลายผสมมากขึ้นจะทาให้ ความสามารถในการต้ าน
อนุ มู ล อิ ส ระลดลง เพราะการเกิด พั น ธะไฮโดรเจนที่
แข็งแรงมากระหว่างฟี นอลิกกับตัวทาละลายนา้ ทาให้ การ
ถ่ า ยเ ทอิ เ ล็ ค ต รอ น ฟี น อ ลิ ก ไ ป ยั ง อนุ มู ล อิ ส ระ มี

ประสิทธิภาพไม่ ดี การกาจัดอนุ มูลอิสระจึงไม่ ดีไปด้ วย
และสารละลายผสมที่มีอตั ราส่วนของนา้ มากจะสามารถ
สกัดฟี นอลิกไกลโคไซด์ได้ มาก หมู่นา้ ตาลในโครงสร้ าง
ท าให้ อั ต ราการออกซิ เ ดชั่ น ลดลง ไกลโคไซด์ จึ ง มี
ประสิทธิภาพในการกาจัดอนุมูลอิสระน้ อยกว่าอะไกลโคน
(Hopia, & Heinonen, 1999, pp. 139-144)

Vitamin C equivalent
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หมายเหตุ อักษรภาษาอังกฤษพิมพ์เล็กที่แตกต่างกัน แสดงความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (P 0.05)

รูปที่ 4 ตัวทาละลายต่อค่า vitamin C equivalent antioxidant capacity ของสารสกัดใบบัวหลวง

เมื่อเปรียบเทียบเอทานอล 80% และเอทานอล
100% พบว่าการใช้ เอทานอลเพียงอย่างเดียวในการสกัด
มีประสิทธิภาพในการต้ านอนุมูลอิสระน้ อยกว่า (รูปที่ 4)
ซึ่งสอดคล้ องกับการวิเคราะห์ปริมาณฟี นอลิกทั้งหมด ที่
พบว่าการใช้ ตัวทาละลายผสมในการสกัดมีประสิทธิภาพ
ดีกว่าการใช้ ตวั ทาละลายเพียงชนิดเดียว
2. ผลของอัตราส่วนของใบบัวและตัวทาละลายต่อ
สมบัติสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ

จากการศึกษาผลของตัวทาละลายต่อสมบัติสารออก
ฤทธิ์ทางชีวภาพ ได้ เลือกตัวทาละลายที่เหมาะสมในการ
สกัด คือ เอทานอล 80% มาใช้ ในการศึกษาอัตราส่วน
ของใบบัว และตัว ทาละลาย พบว่ า ที่อัต ราส่ ว น 1:250
g/ml มีปริมาณสารประกอบฟี นอลิกมากที่สดุ รองลงมา
คือที่อัตราส่วน 1:200 g/ml และที่อัตราส่วน 1:100
และ 1:150 g/ml มีปริมาณสารประกอบฟี นอลิกน้ อย
ที่สดุ และไม่ต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ (P0.05) (รูปที่ 5)
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Total phenolic compounds
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หมายเหตุ อักษรภาษาอังกฤษพิมพ์เล็กที่แตกต่างกัน แสดงความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (P 0.05)

รูปที่ 5 อัตราส่วนของใบบัวและตัวทาละลายต่อปริมาณสารประกอบฟี นอลิกทั้งหมดของสารสกัดใบบัวหลวง

ทั้งหมดมากที่สุด รองลงมาคือ 1:200 1:150 และ
1:100 g/ml ตามลาดับ (รูปที่ 6)

ผลของอั ต ราส่ ว นของใบบั ว และตั ว ท าละลายต่ อ
ปริ มาณฟลาโวนอยด์ท้ังหมดของสารสกัด ใบบัวหลวง
พบว่าที่อตั ราส่วน 1:250 g/ml มีปริมาณฟลาโวนอยด์
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หมายเหตุ อักษรภาษาอังกฤษพิมพ์เล็กที่แตกต่างกัน แสดงความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (P 0.05)

รูปที่ 6 อัตราส่วนของใบบัวและตัวทาละลายต่อปริมาณฟลาโวนอยด์ท้งั หมดของสารสกัดใบบัวหลวง

อัต ราส่ ว นของใบบัว และตั ว ท าละลายที่อัต ราส่ ว น
1:250 และ 1:200 g/ml มีปริมาณสารกาบามากที่สุด
และไม่ต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ (P0.05) รองลงมาคือ

ที่อตั ราส่วน 1:150 และ 1:100 g/ml ซึ่งมีปริมาณสาร
กาบาไม่ต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ (P0.05) (รูปที่ 7)
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หมายเหตุ อักษรภาษาอังกฤษพิมพ์เล็กที่แตกต่างกัน แสดงความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (P 0.05)

รูปที่ 7 อัตราส่วนของใบบัวและตัวทาละลายต่อปริมาณสารกาบาของสารสกัดใบบัวหลวง

ค่า vitamin C equivalent antioxidant capacity ของ
อัตราส่วนของใบบัวและตัวทาละลายที่อตั ราส่วน 1:250
และ 1:200 g/ml มีปริมาณมากที่สดุ และไม่ต่างกัน

อย่างมีนัยสาคัญ (P0.05) รองลงมาคือ ที่อตั ราส่วน
1:150 และ 1:100 ตามลาดับ (รูปที่ 8)
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หมายเหตุ อักษรภาษาอังกฤษพิมพ์เล็กที่แตกต่างกัน แสดงความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (P 0.05)

รูปที่ 8 อัตราส่วนของใบบัวและตัวทาละลายต่อค่า Vitamin C equivalent antioxidant capacity
ของสารสกัดใบบัวหลวง

สารละลายผสมระหว่ างเอทานอลและนา้ หรือเมทานอล
และน้ า มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพในการสกั ด สารออกฤทธิ์ ท าง
์
จากการศึก ษาสภาวะการสกัด ต่ อ สารออกฤทธิท าง ชีวภาพมากกว่าการใช้ นา้ เพียงอย่างเดียว และสารสกัดใบ
ชี ว ภาพของสารสกัด ใบบัว หลวงพั น ธุ์แ หลมชมพู โดย บัว หลวงที่สกัดด้ วยเอทานอล 80% มีสารประกอบฟี
ศึกษาชนิดของตัวทาละลาย และอัตราส่วนของใบบัวและ นอลิกทั้งหมดไม่ต่างจากเอทานอล 60% และ เมทานอล
ตัวทาละลาย พบว่าชนิดของตัวทาละลายและอัตราส่วนที่ 80% แต่มีสารกาบา และค่ า vitamin C equivalent
ใช้ ในการสกั ด มี ผ ลต่ อ สารออกฤทธิ์ ท างชี ว ภาพ โดย antioxidant capacity สูงที่สดุ สารสกัดใบบัวหลวงที่สกัด
วิจารณ์และสรุปผลการศึกษา
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ด้ วยเมทานอล 100% มีปริมาณ ฟลาโวนอยด์ท้งั หมดสูง
ที่สดุ รองลงมาคือ เมทานอล 80% และ เอทานอล 80%
ตามล าดั บ ดั ง นั้ น จึ ง เลื อ กเอทานอล 80% มาใช้ ใน
การศึกษาอัตราส่วนของใบบัวและตัวทาละลาย เนื่องจาก
มีปริมาณสารประกอบฟี นอลิกทั้งหมดไม่ ต่างจากเอทา
นอล 60% และ เมทานอล 80% แต่มีปริมาณฟลาโว
นอยด์ท้งั หมดสูงกว่าเอทานอล 60% และมีสารกาบาและ
ค่า vitamin C equivalent antioxidant capacity สูงที่สดุ
ในขณะที่เมทานอลมีอันตรายต่อการบริโภค จากการ
ทดลองอิทธิพลของอัตราส่วน จะเห็นได้ ว่าเมื่อปริมาณ
ของตัวทาละลายมากขึ้นจะสามารถสกัดสารออกฤทธิ์ทาง
ชีวภาพได้ มากขึ้น โดยที่อตั ราส่วน 1:250 g/ml จะมี
ปริ ม าณสารประกอบฟี นอลิ ก ทั้ ง หมด ฟลาโวนอยด์
ทั้งหมด สารกาบา และค่ า vitamin C equivalent
antioxidant capacity มากที่สุด จากการทดลองพบว่ า
อัตราส่วนที่เหมาะสมในการสกัดสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ
จากใบบัวหลวง คือ 1:200 g/ml เนื่องจากมีค่า vitamin
C equivalent antioxidant capacity และสารกาบา ไม่
แตกต่างกับที่อตั ราส่วน 1:250 g/ml และเป็ นปริมาณ
ตัวทาละลายที่เหมาะสมในการสกัด
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