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    โรคไมติดตอเร้ือรัง เปนปญหาสุขภาพท่ีสําคัญทั่วโลกรวมทั้งในประเทศไทย  สาเหตุ
สําคัญมาจากเซลลของรางกายถูกทําลายโดยสารอนุมูลอิสระ  พืช ผัก และผลไม เปนแหลงของสาร
โพลีฟนอล ที่สามารถตานอนุมูลอิสระไดอยางมีประสิทธิภาพ  แตขอมูลเกี่ยวกับปริมาณและ ฤทธิ์
ตานอนุมูลอิสระของสารดังกลาวในเปลือกและเมล็ดของผลไมไทยยังมีอยูนอยมาก การศึกษานี้ ได
ทําการตรวจวิเคราะหหาปริมาณสารโพลีฟนอลในเปลือกและเมล็ดของผลไมไทย 16 ชนิดดวยวิธี 
Folin-Ciocalteu และ วิเคราะหประสิทธิภาพในการตานอนุมูลอิสระ 2 วิธีคือ Ferric Reducing 

Antioxidant Power (FRAP) และ Oxygen Radical Absorbance Capacity (ORAC) ผลการศึกษา
พบวา เปลือกและเมล็ดผลไมสดท่ีทดสอบทั้งหมด มีปริมาณสารโพลีฟนอลในชวง 32.55 - 1925.39 
mg eq GA/100g ซึ่งเทียบเทากับ  183.59 - 5055.86 mg eq GA/100g โดยนํ้าหนักแหง  
ความสามารถในการตานอนุมูลอิสระ วิเคราะหดวยวิธี FRAP มีคาระหวาง 45.46 -1143.99 μmoles 

TE/100g (น้ําหนักสด)  หรือเทากับ 260.52 - 3721.36 umoles TE/100g (น้ําหนักแหง) สวนคาท่ีได
จากวิธี ORAC เทากับ 69.83-45109.31 μmoles TE/100g  (น้ําหนักสด ) หรือ 761.67 - 98758.66 
umoles TE/100g  (น้ําหนักแหง)    เปลือกลําไยและเปลือกเงาะเปนตัวอยางสดที่มีปริมาณสารโพลีฟ
นอลและ ความสามารถในการตานอนุมูลอิสระตอนํ้าหนักสูงท่ีสุด  แตเมื่อพิจาณาจากฐานของ
น้ําหนักแหง   เมล็ดมะละกอแขกดําดิบ  และ  เปลือกเงาะ  มีปริมาณสารโพลีฟนอ ล  และ 
ความสามารถในการตานอนุมูลอิสระสูงท่ีสุด   ปริมาณสารประกอบโพลีฟนอลท่ีพบ  กับ
ความสามารถในการตานอนุมูลอิสระของเปลือกและเมล็ดของผลไมสดและแหงมีความสัมพันธกัน
อยางสูง โดยคาสัมประสิทธิ์ของความสัมพันธระหวางปริมาณสารโพลีฟนอลในตัวอยางสด กับ
ความสามารถในการตานอนุมูลอิสระจากวิธี FRAP  และ ORAC เทากับ 0.824 และ 0.862 
ตามลําดับ  สวนคาสัมประสิทธิ์ของความสัมพันธในตัวอยางแหงเทากับ 0.786  และ 0.810 

ตามลําดับ 
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 Chronic-noninfectious diseases have become a major health concern in Thailand 

and worldwide. The primary cause of the diseases is related to free radicals attacking on body’s 

cells. It is known that vegetables and fruits are sources of polyphenol compounds that are 

effective antioxidants. Although, peels and seeds are parts of fruits but data regarding their 

antioxidant activity are relatively scarce. This study investigated the amount of polyphenol 

compounds in peels and seeds of 16 Thai fruits using Folin-Ciocalteu method and subsequently 

analyzed the antioxidant activity of the extracts by Ferric Reducing Antioxidant Power (FRAP) 

and Oxygen Radical Absorbance Capacity (ORAC). Results showed that peels and seeds of tested 

fruits contained polyphenol in the range of 32.55 - 1925.39 mg eq GA/100g (FW), equivalent to 

183.59 - 5055.86   mg eq GA/100g (DW). Anti-oxidant activity measured by FRAP method were 

45.46 -1143.99 μmoles TE/100g (FW)  or 260.52 - 3721.36 umoles TE/100g (DW), while results 

from ORAC test ranged from 69.83 to 45109.31 μmoles TE/100g  (FW ) or 761.67 - 98758.66 
umoles TE/100g  (DW) . On a fresh weight basis, extracts from longan (Dimocarpus longan) and 

rambutan (Nephelium lappaccum Linn) peels were samples with the highest concentration of 

polyphenol and anti-oxidant activity. However, on a dry weight basis, Carica  Papaya Linn’s 

seed and Nephelium lappaccum Linn’s peel are  the best. Relationship between the polyphenol 

content and anti-oxidant activity in all extracts was well established with r values on a fresh 

weight basis equaled to 0.824 and 0.826 (for FRAP  and ORAC, respectively) and those on a dry 

weight basis equaled to 0.786 and 0.810 (for FRAP  and ORAC, respectively). 
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ผลไมไทย” งานวิจัยนี้สําเร็จลงไดดวยความกรุณาจาก ผูชวยศาสตราจารย  ดร .นภวรรณ รัตสุข 
อาจารยที่ปรึกษา ผูซึ่งกรุณาใหความรู  คําแนะนํา คําปรึกษา และการตรวจแกไขจนงานวิจัยฉบับนี้
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