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การหาปริมาณของแคตอิออนในใบมะรุมพันธุขาวเหนียวและ
พันธุกระดูกดวยเทคนิค Capillary Electrophoresis
Determination of Cations in Moringa oleifera and
Moringa stenopetala Leaves by Capillary Electrophoresis
นฤมล วชิรปทมา ภัทริน จําเริญเจือ และสุทธินี ไมตรีสรสันต
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต
ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

บทคัดยอ
ใบมะรุมสามารถนํามาใชประกอบอาหารหรือทําใหแหงและบดเปนผงกอนบรรจุในแคปซูลเพื่อขายเปน
อาหารเสริ ม กั น มาก เพราะมี ข อ มู ล ว า ใบมะรุ ม มี ป ริ ม าณแคตอิ อ อนที่ มี ป ระโยชน ต อ ร า งกาย งานวิ จั ย นี้ จึ ง มี
จุดประสงคที่จะหาปริมาณแคตอิออนในใบมะรุม 2 พันธุ ที่ปลูกกันมากในประเทศไทย คือ พันธุขาวเหนียวและ
พันธุกระดูก โดยใชเทคนิค capillary electrophoresis ซึ่งใชสารละลาย 12 mM imidazole, 15 mM alanine และ 3
mM 18 crown 6 ether ที่ pH 6.0 เปน background electrolyte ศักยไฟฟาที่ใชมีคา +25 kV และทําการตรวจวัดที่
ความยาวคลื่น 206 nm ผลการทดลองพบวาใบมะรุมมีปริมาณโพแทสเซียม แคลเซียม และแมกนีเซียมในพันธุขาว
เหนียวเทากับ 1.78%, 1.19% และ 0.24% สําหรับในพันธุกระดูกมีคา 1.52%, 2.47% และ 0.42% ตามลําดับ
คําสําคัญ : ใบมะรุม แคตอิออน โพแทสเซียม แคลเซียม แมกนีเซียม แคพิลลารีอิเล็กโทรโฟรีซิส

Abstract
Moringa leaves can be eaten fresh cooked or stored as dried powder in capsule in order to use as a
supplementary food. Several information shows Moringa leaves contain cations which are useful to human
health. Aim of this research was to determine the cations in Moringa Oleifera and Moringa Stenopetala leaves,
which are commonly grown in Thailand by capillary electrophoresis technique. The experiment performed on
capillary column 45 cm length with positive applied potential 25 kV. The composition of 12 mM imidazole, 15
mM alanine and 3 mM 18 crown 6 ether at pH 6 was used as background electrolyte and detected at wavelength
206 nm. The results showed potassium, calcium and magnesium ions in Moringa Oleifera leaves were 1.78%,
1.19% and 0.24%; whereas in Moringa stenopetala leaves were 1.52%, 2.47% and 0.42%, respectively.
48

วารสารวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ปที่ 19 ฉบับที่ 4 ต.ค.-ธ.ค. 54

Keywords: Moringa leave, cation, potassium, calcium, magnesium, capillary electrophoresis
เมล็ดและเมล็ดของมะรุมพันธุขาวเหนียวที่ป ลูกใน
เขต Sheda และ Kuje ของประเทศ Nigeria ผลการ
ทดลองพบวามะรุมจากเขต Sheda มีปริมาณธาตุ
อาหารแคลเซียม แมกนีเซียม เหล็กและทองแดงสูง
กวามะรุมจากเขต Kuje [9] จากขอมูลเหลานี้จะเห็นวา
งานวิจัย สวนใหญจะวิเคราะหห าแรธาตุอาหารจาก
มะรุ ม พั น ธุ ข า วเหนี ย วรวมทั้ ง มี ก ารเปรี ย บเที ย บ
ปริมาณธาตุอาหารของมะรุม ที่ปลูกในพื้นที่ตางกัน
นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยที่พบวาเมล็ดมะรุมพันธุกระดูก
สามารถกําจัดตะกั่วออกจากน้ําไดดีกวาเมล็ดมะรุม
พันธุขาวเหนียว [10] สําหรับประเทศไทยนิยมปลูก
มะรุม 2 พันธุ คือ พันธุขาวเหนียวและพันธุกระดูก
เนื่องจากใบมะรุมมีตลอดปผูบริโภคจึงนิยมนําใบสด
มาบริโ ภคโดยตรงหรือ นําใบตากแห งมาบดเปนผง
กอนบรรจุในแคปซูลเพื่อใชเปนอาหารเสริมกันมาก
จากงานวิจัยพบวาใบมะรุมมีธาตุอาหารแคลเซียมและ
แมกนีเซียมสูงกวานมคือใบมะรุมพันธุขาวเหนียวที่
ปลูกในประเทศ Ghana มีแคลเซียมและแมกนีเซียม
1.93 % และ 0.43% ตามลําดับ [8] ขณะที่นมผงมี
แคลเซี ย มและแมกนี เ ซี ย ม 0.95%
และ 0.08%
ตามลําดับ [11] ดังนั้นใบมะรุมจึงเปนแหลงแคลเซียม
และแมกนี เ ซี ย มที่ สํ า คั ญ สํ า หรั บ คนและสั ต ว
โดยเฉพาะอยางยิ่งผูสูงอายุที่ตองการแคลเซียมและ
แมกนีเซียมเพื่อปองกันโรคกระดูกพรุน เครื่องมือที่
นิยมใชในการตรวจวัดปริมาณธาตุอาหารในเนื้อเยื่อ
พืช เชน เทคนิค ion chromatography (IC) [8] เทคนิค
atomic absorption spectrometer (FAAS) [9] เทคนิค
inductively coupled plasma optical emission
spectrometry
(ICP-OES)
[12] และเทคนิ ค
inductively coupled plasma-mass spectrometer (ICP-

1. บทนํา
ในปจจุบันมีผูปวยดวยโรคตางๆ เปนจํานวน
มาก ผูคนจึงใหความใสใจดานสุขภาพมากยิ่งขึ้น ทั้ง
ทางด า นสุ ข อนามั ย และด า นโภชนาการอาหาร จึ ง
สงผลใหพืชที่มีฤทธิ์ในการรักษาโรคไดรับความนิยม
อยางสูง มะรุมก็เปนพืชอีกชนิดหนึ่งที่มีผูคนใหความ
สนใจ เนื่ อ งจากมี ข อ มู ล ว า ในมะรุ ม อุ ด มไปด ว ย
สารอาหารที่เปนประโยชนตอรางกายมากมาย อีกทั้ง
ยั ง สามารถรั ก ษาโรคต า งๆได ง านวิ จั ย หลายฉบั บ ที่
ศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ สารที่ มี ใ นเนื้ อ เยื่ อ มะรุ ม รวมทั้ ง
คุ ณ สมบั ติ ก ารดู ด ซั บ สารพิ ษ ของเมล็ ด มะรุ ม เช น
ศึกษาการแยกโปรตีนจากเมล็ดมะรุมพันธุขาวเหนียว
[1] ศึกษาการแยก lectin จากเมล็ดมะรุมพันธุขาว
เหนียว [2] ศึกษาการใชเมล็ดมะรุมลดความกระดาง
ของน้ํา [3] ศึกษาปริมาณโปรตีนในใบมะรุมพันธุขาว
เหนียวเพื่อใชเปนทางเลือกของแหลงโปรตีนในการ
เลี้ยงปลา Nile tilapia [4] ศึกษาคุณสมบัติของเมล็ด
มะรุมที่บดเปนผงละเอียดในการกําจัดแคดเมียมออก
จากสารละลาย [5] ศึ ก ษาคุ ณสมบั ติ ก ารดู ด ซั บ สาร
ปนเปอนในน้ําที่ใชในครัวเรือนดวย activated carbon
ที่เตรียมจากเปลือกมะรุมพันธุขาวเหนียว [6] ศึกษา
การดู ด ซั บ แคดเมี ย มของเมล็ ด มะรุ ม ที่ บ ดเป น ผง
ละเอี ย ดของพั น ธุ ก ระดู ก เปรี ย บเที ย บกั บ พั น ธุ ข า ว
เหนียว [7] ศึกษาแรธาตุอาหารที่มีในราก ลําตน กาน
ใบ ใบ ดอกและเมล็ดของมะรุมพันธุขาวเหนียวที่ปลูก
ในประเทศ Ghana
โดยผลการทดลองพบสาร
rhamnose, flavonoids, palmitic acid, linolenic acid,
oleic acid รวมทั้งโพแทสเซียม แคลเซียม และ
แมกนี เ ซี ย มในเนื้ อ เยื่ อ มะรุ ม ทุ ก ส ว น [8]
และ
การศึ ก ษาปริ ม าณธาตุ อ าหาร ที่ มี ใ นใบ เปลื อ กหุ ม
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12 mM imidazole, 15 mM alanine และ 3 mM 18
crown 6 ether ที่ pH 6.0 ใบมะรุมทั้งพันธุขาวเหนียว
และพั น ธุ ก ระดู ก ได ม าจากตํ า บลสวนหลวง อํ า เภอ
กระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาครซึ่งทั้งสองพันธุปลูก
ในพื้นที่เดียวกัน
2.3 วิธีการทดลอง
นําใบมะรุมทั้งพันธุขาวเหนียวและพันธุ
กระดูกไปอบที่ อุณหภูมิ 70°C เปนเวลา 72 ชม.
จากนั้นบดใหละเอียดและรอนผานตะแกรงขนาด 70
mesh ชั่งสารตัวอยางแตละชนิดหนัก 0.1000 g (ทํา
การทดลอง 3 ซ้ํา) บรรจุใน Savillex screw-top®
Teflon vial ซึ่งเปนขวดเทฟลอนฝาเกลียว เติมน้ํา
เล็กนอย 2-3 หยดเพื่อใหสารตัวอยางเปยก จากนั้นเติม
HNO3 เขมขน (2.0 ml) และ HCl เขมขน (1.0 ml)
ยอยสารบน hotplate ซึ่งเปนเตาใหความรอนที่ 70°C
จนสารละลายใส ขณะยอยมีการเปดฝา 2-3 ครั้งเพื่อ
ลดความดันภายในภาชนะ จากนั้นยก vials ลงจาก
hotplate และปลอยใหเย็น ปรับปริมาตรของสารเปน
25 ml ใน volumetric flask หรือขวดวัดปริมาตรดวย
น้ําและกรองผาน 0.45 μm filter กอนนําตัวอยางไป
ฉีดเขาเครื่อง capillary electrophoresis ตองเจือจาง
สารตัวอยาง 0.5 ml ใน volumetric flask ขนาด 10 ml
ดวย

MS) [13] ซึ่งเทคนิค IC สามารถวิเคราะหธาตุอาหารที่
เปนแคตอิออนไดพรอมกันหลายตัวแตมีขอเสียคือใช
สารเคมีมากและเสียคาใชจายสูง สําหรับเทคนิค AAS
สามารถวิเคราะหธาตุอาหารที่เปนแคตอิออนไดที่ละ
ธาตุ จึ ง ใช เ วลานาน หากใช เ ทคนิ ค ICP-OES และ
ICP-MS จะสามารถวิ เ คราะหธ าตุอ าหารที่เ ป น
แคตอิออนไดพรอมกั นหลายตัว แตมีขอ เสียคือเสีย
คาใชจายสูง เมื่อไมนานมานี้มีงานวิจัยที่พัฒนาเทคนิค
capillary electrophoresis (CE) เพื่อนําไปประยุกตใช
วิเคราะหธาตุอาหารที่เปนแคตอิออนไดพรอมกันใน
ปุยเคมี [14] ซึ่งตรวจวัดไดเร็วและใชสารเคมีนอย
งานวิจัยนี้จึงใชเทคนิค capillary electrophoresis ที่
พัฒนาขึ้น [14] ประยุกตใชเพื่อวิเคราะหเปรียบเทียบ
ปริมาณแคตอิออนที่มีในใบมะรุม 2 พันธุ คือ พันธุ
ขาวเหนียวและพันธุกระดูกซึ่งปลูกในพื้นที่เดียวกัน

2. การทดลอง
2.1 เครื่องมือ
Fused silica capillary column (Polymicro
technology (Phoenix, AZ, USA) ยาว 45 cm (75 μm
I.D.) โดยมีความยาวจากจุดที่ฉีดสารถึง ตัวตรวจวัด
36.5 cm เครื่อง capillary electrophoresis ที่ใชแยก
analytes คือ HP3D CE (Agilent Technologies,
Bracknell, UK) และใช applied voltage +25 kV ที่
อุณหภูมิ 25°C ทําการตรวจวัดที่ 206 nm
2.2 สารเคมี
น้ํ า ที่ ใ ช เ ป น น้ํ า ที่ ผ า นการกลั่ น และ
deionised (DI water), K+, Na+, Ca2+, Mg2+, NH4+
(Ajax, Finechem, Australia), Imidazole (Fluka,
Steinheim, Switzerland) และ 18-crown-6 ether
(Sigma-Aldrich Steinheim, Germany) เปน analytical
grade สําหรับ background electrolyte ประกอบดวย

3. ผลและวิจารณผล
3.1 Electropherogram ของสารมาตรฐาน
cations
การวิ เ คราะห แ คตอิอ อนที่ มั ก พบในพื ช
ไดแก ammonium (NH4+), potassium (K+), calcium
(Ca2+), sodium (Na+) และ magnesium (Mg2+) โดย
เทคนิ ค CE จะใช วิ ธี ก ารเดี ย วกั บ การวิ เ คราะห
แคตอิออนในปุยเคมี [14]โดยตรวจวัดที่ 206 nm คา
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วารสารวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ปที่ 19 ฉบับที่ 4 ต.ค.-ธ.ค. 54

external calibration curve (R2 อยูในชวง 0.99950.9998) ไดคาดังแสดงในตารางที่ 1 จะพบวาปริมาณ
Ca2+ และ Mg2+ ที่ตรวจพบในใบมะรุมพันธุกระดูกมี
คามากกวาพันธุขาวเหนียว แตปริมาณ K+ที่ตรวจพบ
ในใบมะรุมพันธุกระดูกมีคานอยกวาพันธุขาวเหนียว
ปริมาณความเขม ขนของแคลเซียมและแมกนีเซีย ม
จากงานวิจัยที่ใชเทคนิค ICP-OES วิเคราะหในน้ํา
นมวัว [12] ใชเทคนิค ICP-MS วิเคราะหในน้ํานมแม
[13] และใชเทคนิค FAAS วิเคราะหในนมผง [11]
(ตารางที่ 2) เปรี ย บเที ย บกั บ งานวิจั ย นี้ ที่ ห าปริ ม าณ
ของแคลเซียมและแมกนีเซียมในใบมะรุม (ตารางที่ 1)
พบวาแคลเซียมและแมกนีเซียมในใบมะรุมสูงกวาใน
น้ํานมวัว น้ํานมแม และนมผงหลายเทา

applied potential เทากับ +25 kV ฉีดสารโดยใชความ
ดั น 50 mbar เป น เวลา 7 วิ น าที จะได
electropherogram ของแคตอิออนทั้ง 5 ชนิด คือ
NH+4 , K+, Ca2+, Na+ และ Mg2+ ซึ่ง peak ทั้งหมดแยก
จากกันและใชเวลาในการวิเคราะหนอยกวา 2 นาที ดัง
แสดงในรูปที่ 1
K+

Ca2+

NH4+

Na+

2 mAU
Mg2+

1.0

1.2

1.4

1.6

1.8

Time (min)

รูปที่ 1 Electropherogram ของสารละลายมาตรฐาน
NH+4 2.5 mg/l, K+ 5 mg/l, Ca2+1 mg/l, Na+ 1
mg/l และ Mg2+ 0.5 mg/l

Ca2+

10 mAU
Mg2+
K+

3.2 การหาปริมาณแคตอิออนในใบมะรุม
ประยุกตใช background electrolyte และ
สภาวะที่เหมาะสมในการหาปริมาณแคตอิออนในใบ
มะรุมได electropherogram ของพันธุขาวเหนียวและ
พันธุกระดูกดังรูปที่ 2a และรูปที่ 3 พบวาแคตอิออนที่
พบปริมาณสูงในใบมะรุม คือ K+, Ca2+ และ Mg2+
เพื่อใหแนใจวาเปน peak ของ K+, Ca2+ และ Mg2+ จริง
จึง spike สารละลายมาตรฐานของ K+, Ca2+ และ
Mg2+ ลงในสารตัวอยางของใบมะรุมพันธุขาวเหนียว
Electropherogram ที่ไดแสดงในรูป 2b จะพบวาแตละ
peak มี migration time ตรงกับ peak ของ K+, Ca2+
และ Mg2+ ซึ่งเปนการยืนยันวาเปน peak ของ K+, Ca2+
และ Mg2+ จากการวิเคราะหหาปริมาณ K+, Ca2+ และ
Mg2+ ในใบมะรุมพันธุขาวเหนียวและพันธุกระดูกดวย

Na +

NH4+

b
a

1.0

1.2

1.4

1.6

1.8

Time (min)

รูปที่ 2 Electropherogram ของ K+, Ca2+ และ Mg2+ ใน
ใบมะรุมพันธุขาวเหนียว (a) และเมื่อ spike
ดวยสารละลายมาตรฐานของ K+ (2 mg/l),
Ca2+ (2 mg/l) และMg2+ (0.5 mg/l)

4. สรุปผลการทดลอง
การวิ เ คราะห ห าแคตอิ อ อนด ว ยเทคนิ ค
capillary electrophoresis แบบ indirect UV detection
โดยมี imidazole เปนตัวใหสัญญาณพบวาสามารถ
ตรวจวัดแคตอิออนไดโดยไมมี interference peak เมื่อ
นํา condition ที่เหมาะสมไปทําการตรวจวัดตัวอยาง
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ของใบมะรุม ทั้ ง สองพัน ธุ คื อ พัน ธุข าวเหนี ย วและ
พันธุกระดูก พบปริมาณ Ca2+ และ Mg2+ ปริมาณสูง
กว า นมหลายเท า ผลการทดลองพบว า มะรุ ม พั น ธุ
กระดูกมีปริมาณ Ca2+ และ Mg2+ มากกวามะรุมพันธุ
ขาวเหนียวประมาณ 1 เทาและปริมาณ K+ ทั้งสองสาย
พันธุมีคาพอกัน
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