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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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บทที่ 1 
                                                                 บทนํา 

 
1.1  ท่ีมาของปญหา 
 โรคไมติดตอเร้ือรังเปนปญหาสุขภาพท่ีสําคัญของโลกและของประเทศไทยในขณะนี้
โรคดังกลาวประกอบดวยโรคมะเร็งและโรคท่ีเกิดจากความผิดปกติของเมตาบอลิซึมหรือที่เรียกวา 
Metabolic Syndrome  ไดแกโรคอวน โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ และโรค
หลอดเลือดอุดตัน (ฉายศรี,กันตและพิรัส, 2542) สาเหตุของโรคเหลาน้ีสวนหนึ่งมาจากปจจัยทาง
สิ่งแวดลอมที่ทําใหเกิดอนุมูลอิสระข้ึนภายในรางกาย อนุมูลอิสระท่ีเกิดข้ึนน้ีจะทําลายหรือทําให
เกิดการเปลี่ยนแปลงในระดับเซลล เชน ถาเกิดขึ้นทีด่ีเอ็นเอ (DNA) ก็จะสงผลใหเซลลดีเอ็นเอมีการ
แบงตัวที่ผิดปกตินําไปสูการเกิดโรคมะเร็ง อยางไรก็ตามรางกายมีกลไกตามธรรมชาติที่จะทําลาย
สารอนุมูลอิสระดวยสารตานอนุมูลอิสระ (antioxidant) ที่รางกายสรางข้ึน แตเนื่องจากปจจุบัน
กิจกรรมตางๆ ในชีวิตประจําวันลวนตองสัมผัสกับสิ่งกระตุนท่ีทําใหเกิดสารอนุมูลอิสระในรางกาย 
เชน เขมาควัน สารเคมี ควันบุหร่ี แสงแดดจา หรือความเครียด บอยคร้ังข้ึน นําไปสูการสะสมของ
สารอนุมูลอิสระในรางกาย สงผลใหสมดุลระหวางสารอนุมูลอิสระและสารตานอนุมูลอิสระท่ี
รางกายสรางข้ึนเสียไป    อัตราอุบัติการณของโรคที่กลาวมาขางตนจึงเพ่ิมสูงข้ึน (Wang and 
Prior,1996)  

มีหลักฐานงานวิจัยที่บงช้ีชัดเจนวา สารอาหารมีบทบาทสําคัญตอการปองกันโรคท่ีเกิดจาก
การเสียสมดุลของสารตานอนุมูลอิสระ ขอมูลทางระบาดวิทยาระบุวา การบริโภคผัก สมุนไพร และ
ผลไม เปนประจําในปริมาณที่เพียงพอ   สามารถลดอุบัติการณของโรคดังกลาวได  ทั้งน้ีเพราะพืชมี
สารท่ีเรียกวา “สารพฤกษเคมี”  (phytonutrients or phytochemicals)  อยูหลายชนิด  สารเหลาน้ี
ไมใชสารอาหารแตมีฤทธิ์ในการตานอนุมูลอิสระ ซึ่งเม่ือบริโภคเขาไปจะไปชวยทํางานเสริมกับ
สารตานอนุมูลอิสระท่ีรางกายสรางข้ึน  หนึ่งในบรรดาสารพฤกษเคมีเหลาน้ีคือ โพลีฟนอล 
(polyphenols)    (Sawa, Akaike and Maeda,1999 )    

ผลไมหลายชนิดมีสารโพลีฟนอลเปนองคประกอบ หากรับประทานเปนประจําจะทําให
รางกายสามารถปองกันโรคที่มีสาเหตุจากการทําลายของอนุมูลอิสระได (Steinberg, 1991; 
Ascherio et al., 1992; Block et al., 1992;Ames et al., 1993; Gillman et al.,1995) ประโยชนเร่ืองน้ี
เปนที่ทราบกันดี  แตปจจุบันผลงานวิจัยหลายช้ินในตางประเทศชี้ใหเห็นวานอกจากสวนที่

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



2 
 

 

รับประทานไดแลว  ในเปลือกผลไมบางชนิดก็มีสารโพลีฟนอลเปนองคประกอบดวยเชนกัน  เชน 
เปลือกกลวยและเปลือกมะเขือเทศ (Rodriguez  et al., 1994; Subaigo et al., 1996) และเปลือกผลไม
บางอยาง เชน เปลือกมะมวงมีเสนใยอาหารท่ีมีสมบัติในการตานอนุมูลอิสระสูงกวาสารตาน
ออกซิเดชันทางการคา เชน DL-α-tocopherol ดวย   (Larrauri et al., 1997)   

สารโพลีฟนอลในพืชนอกจากจะมีคุณสมบัติในการตานออกซิเดชันของอนุมูลอิสระแลว
ยังมีสมบัติในการตานจุลินทรียดวยเชนกัน เพราะโพลีฟนอลเปนผลพลอยไดจากเมตาบอลิซึมของ
เซลลพืช ซึ่งสรางข้ึนเพ่ือตานทานโรค Abdalla et al. (2007) พบวาสารโพลีฟนอลที่สกัดจากเมล็ด
มะมวงมีคุณสมบัติในการตานเชื้อแบคทีเรียชนิดแกรมลบ เชน E. coli และ Salmonella spp.  นับวา
โพลีฟนอลเปนสารพฤกษเคมีที่มีประโยชนหลายอยางตอรางกาย 

  ประเทศไทยเปนประเทศเกษตรกรรมในเขตรอน มีผลไมหลากหลายชนิด และ ผลิตได
จํานวนมาก  บางสวนถูกนําไปเปนวัตถุดิบในอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร ทําใหมีเปลือกและเมล็ด
ของผลไมซึ่งเปนสิ่งเหลือใชในระดับอุตสาหกรรมเปนจํานวนมาก  เปนท่ีนาสนใจวา ขยะเปลือก
และเมล็ดของผลไมเหลานี้จะมีสารโพลีฟนอลท่ีมีฤทธิ์ในการตานอนุมูลอิสระมากนอยเพียงไร หาก
พบวามีสารดังกลาวในปริมาณสูง ขยะเหลาน้ีก็จะเปนแหลงวัตถุดิบที่สามารถนํามาสกัดสารตาน
อนุมูลอิสระเพ่ือใชประโยชนขยายผลไปสูผลิตภัณฑอ่ืน ๆ  เชน นําไปทําผลิตภัณฑอาหารเสริม 
วัคซีนปองกันโรค ยารักษาโรค หรือ พัฒนาเปนสวนประกอบสําคัญของเคร่ืองประทินผิว 
ผลิตภัณฑเสริมความงามในธุรกิจสปาทดแทนการนําเขาจากตางประเทศ ดังนั้นการศึกษาถึงปริมาณ
และสมบัติการตานอนุมูลอิสระของสารโพลีฟนอลในเปลือกและเมล็ดผลไมจึงเปนแนวทางในการ
ใชวัสดุใหเกิดประโยชนสูงสุด  เพิ่มมูลคาวัสดุเหลือท้ิง  ลดปริมาณขยะ และประหยัดรายจายของ
ประเทศชาตไิปพรอม ๆ กัน   
 
1.2 วัตถุประสงค 

1. ศึกษาปริมาณสารโพลีฟนอล ในสารสกัดจากเมล็ดและเปลอืกของผลไมไทย 
2. ศึกษาความสัมพันธระหวางปริมาณสารโพลีฟนอลและฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระ           

ของสารสกัดจากเมล็ดและเปลือกของผลไมไทย 
 
1.3 สมมติฐานของการศึกษา 

1. ผลไมไทยมีปริมาณสารโพลีฟนอล ใน เมล็ดและเปลือกอยูสูง 
2. มีความสัมพันธกันระหวางปริมาณสารโพลีฟนอล และ ฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระในเมล็ด 

และ ในเปลือก ของผลไมไทย  
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1.4  ขอบเขตการศึกษา 
1.  ทําการศึกษาในตัวอยางเมล็ด และ เปลือกของผลไมไทย จํานวน 16 ชนิดไดแก สับปะรด 

2 ชนิด เงาะ 1 ชนิด กลวย 4 ชนิด มังคุด 1 ชนิด ลําไย 1 ชนิด มะละกอ 3 ชนิด ลิ้นจ่ี 1 ชนิดและสมโอ 
3 ชนิด ดังน้ี สับปะรดภูเก็ต, สับปะรดศรีราชา, เงาะโรงเรียน, กลวยไข, กลวยน้ําวา,กลวยหอม, 
กลวยเล็บมือนาง,มังคุด,ลําไยกะโหลกเบี้ยว,มะละกอฮอลแลนด(สุก),มะละกอแขกดํา (ดิบ),มะละกอ
แขกดํา (สุก),ลิ้นจี่ จักรพรรดิ, สมสายน้ําผึ้ง,สมโอทองดี, สมโอขาวน้ําผึ้ง 

2.   ผลไมที่ทดสอบสุมซื้อจากตลาดใหญในเขตกรุงเทพมหานคร และ ปริมณฑล   ชนิดละ 
5 ตลาด รวมตัวอยางผลไมทั้งสิ้น  80  ชนิด  ซึ่งเม่ือนํามาแยกเปลือก และ เมล็ดแลว  ตัวอยางท่ี
ทําการศึกษาทั้งสิ้น จะมีประมาณ 135 ชนิด 

3.    ศึกษาปริมาณสารโพลีฟนอล ในตัวอยางท้ังหมดโดยวิธี Folin-Ciocalteu   
4. ทดสอบฤทธ์ิตานอนุมูลอิสระของสารสกัดจากตัวอยางท้ังหมด 2 วิธี คือ Ferric-

Reducing Antioxidant Power (FRAP) และ Oxygen radical absorbance capacity (ORAC) 
 
1.5 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
              1.   เพิ่มมูลคาวัสดุเหลือใช ลดปริมาณขยะในส่ิงแวดลอม   
              2.   สามารถนําไปพัฒนาตอยอดเปนผลิตภัณฑอาหารเสริม วัคซีนปองกันโรค ยารักษาโรค 
หรือ พัฒนาเปนสวนประกอบสําคัญของเคร่ืองประทินผิว ผลิตภัณฑเสริมความงามในธุรกิจสปา  
ลดการนําเขาจากตางประเทศ สงเสริมเศรษฐกิจของไทยใหดียิ่งขึ้น    
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บทท่ี 2 

วรรณกรรมที่เก่ียวของ 

     

2.1  อนุมูลอิสระ  (Free Radical) 

              อนุมูลอิสระ หมายถึง โมเลกุลหรือไอออนท่ีมีอิเล็กตรอนโดดเด่ียว อยูรอบนอกและมีอายุ
สั้นมากประมาณ 1 หรือ 10-3-10-10 วินาที จึงจัดวาเปนโมเลกุลที่ไมเสถียรและวองไวตอการ
เกิดปฏิกิริยาเคมี สามารถตรวจวัดดวย Electron Spin Resonance (ESR)  อนุมูลอิสระอาจจะเปน
สารเคมีที่ผานกระบวนการทําใหอิเล็กตรอนไมมีคู หรือเปนสารใดๆ ที่มีอิเล็กตรอนที่ไมไดจับคู 
(unpaired electron) มากกวาหรือเทากับหนึ่งอิเล็กตรอนในวงโคจรของโมเลกุล ซึ่งอาจเปนเศษหรือ
ชิ้นสวนของโมเลกุลที่แตกหัก (Valko et al., 2004) อนุมูลอิสระมีทั้งท่ีอยูในสภาวะเปนกลางทาง
ไฟฟา และสภาวะที่มีประจุไฟฟา ในกรณีหลังหากเปนประจุบวกเรียกวา อนุมูลแคทไอออน (cation 

radical) ซึ่งมีสัญลักษณทางเคมีเปน A+• ประจุลบเรียกวาอนุมูลแอนไอออน (anion radical) ซึ่งมี
สัญลักษณทางเคมีเปน A-• และอนุมูลที่มีประจุเปนกลาง (neutralradical) ซึ่งมีสัญลักษณทางเคมี
เปน A• โมเลกุลหรือไอออนชนิดนี้เปนตัวกอใหเกิดปฏิกิริยาลูกโซ (พรทิพย, 2551)  

เนื่องจากอนุมูลอิสระมีอิเล็กตรอนที่ไมไดจับคูอยูในโมเลกุลจึงมีความไวสูงในการเขาทํา
ปฏิกิริยากับสารชีวโมเลกุลในรางกาย ทําลายสมดุลของระบบตางๆภายในรางกาย โดยการทําลาย
องคประกอบหลักของเซลล เชน ทําใหเยื่อหุมเซลลเสียสภาพและนําไปสูการตายของเซลล 
(Halliwell, 1997) ทําลายดีเอ็นเอโดยไปจับกับหมูฟอสเฟตและนํ้าตาลดีออกซีไรโบส  อนุมูลอิสระ
ยังสามารถแตกพันธะเปปไทดของโปรตีน ทําใหโปรตีนไมสามารถทํางานไดตามปกติ (อัญชนา, 

2544) โดยอนุมูลที่มีน้ําหนักโมเลกุลต่ําจะไวตอการเกิดปฏิกิริยามากกวาอนุมูลที่มีน้ําหนักโมเลกุล
สูง เนื่องจากอิเล็กตรอนเดี่ยวจะไมเสถียรและพยายามจับคูกับอิเล็กตรอนเด่ียวอ่ืน อยางไรก็ตาม
ยังคงมีอนุมูลอิสระบางชนิดที่มีความเสถียร ไมไวในการเกิดปฏิกิริยา สามารถคงสภาพอนุมูลอิสระ
ไดนาน ตัวอยางของอนุมูลอิสระที่มีความสําคัญในทางชีวภาพไดแก  อนุมูลซุปเปอรออกไซดแอน
ไอออน (O2

-•) อนุมูลไฮดรอกซี (•OH) อนุมูลอัลคอกซี (RO•) อนุมูลเปอรไฮดรอกซี (HO2•) (โอภา, 
2549; Takebayashi et al., 2007) 

 

2.2  การเกิดอนุมูลอิสระ 

อนุมูลอิสระสามารถเกิดได 3 ทาง คือ 
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ำนกัหอ

สมุดกลาง
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1. การแตกตัวของพันธะโควาเลนทแบบโฮโมไลซิสภายในโมเลกุลปกติ ซึ่งแตละช้ิน 

สวนที่แตกตัวไปจะประกอบดวยอิเล็กตรอน 1 ตัว ที่ไมมีคู ดังสมการที่ 1 

            2. การสูญเสียอิเล็กตรอน 1 ตัว จากโมเลกุลปกติหรืออะตอมที่เปนกลางทางไฟฟา ดัง
สมการที ่2 

3. การเพ่ิมหรือเติมอิเล็กตรอน 1 ตัว ใหกับโมเลกุลปกติหรืออะตอมท่ีเปนกลางทางไฟฟา
ดังสมการที่ 3 

สําหรับกรณีที่ 2 และ 3 ดังกลาวเกิดไดยากในสภาวะหรือในระบบทางชีววิทยาทั่วไป ซึ่ง
โดยท่ัวไปแลวตองการปจจัยดานพลังงานท่ีสูง แสงอัลตราไวโอเลตและการแผรังสี (Cheeseman  

and Slater, 1993) 

 

                                           A : B                        A• + B•                                       สมการที ่1 

                                           A + e-                             A- •                                       สมการที่ 2 

                                             A                         A+ • + e-                                      สมการท่ี 3 

 

2.3  อนุมูลอิสระท่ีมีความสําคัญในกระบวนการทางชีววิทยา 
2.3.1  อนุมูลอิสระออกซิเจน  

        อนุมูลอิสระของออกซิเจน เปนกลุมท่ีมีความสําคัญมากที่สุดในกระบวนการทาง
ชีววิทยา ปฏิกิริยารีดักชันของออกซิเจนเกิดไดจากการเคลื่อนยายของอิเล็กตรอน   1 ตัวออกไปและ
ทําใหเกิดอนุมูลอิสระซุปเปอรออกไซดแอนไอออน (สมการที ่4) 

                                       O2 
+ e-                     O2

- •                                       สมการที่ 4 

 

การลดลงของอิเล็กตรอน 2 ตัวของออกซิเจนทําใหเกิดไฮโดรเจนเปอรออกไซด (H2O2) 
(สมการที ่5) 

                                     O2 + 2e- + 2H+                     H2O2                                   สมการที่ 5 

โดยท่ัวไปแลวไฮโดรเจนเปอรออกไซดที่เกิดภายใตกระบวนการทางชีววิทยา  จะเกิดจาก
การทําปฏิกิริยารวมกันของซุปเปอรออกไซด 2 โมเลกุล เพื่อที่จะเปลี่ยนรูปไปเปนไฮโดรเจนเปอร
ออกไซดและออกซิเจน (สมการที ่6) 

                                     2O2
- • + 2H+                      H2O2 + O2                              สมการที่ 6 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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จะเห็นวาไฮโดรเจนเปอรออกไซดไมใชอนุมูลอิสระ  ดังนั้นจึงมีคําเรียกท้ังอนุมูลอิสระ
และสารอนุพันธที่ไมใชอนุมูลอิสระแตเกี่ยวของในการผลิตอนุมูลอิสระดังกลาวโดยรวมๆ วาสาร
ไวตอปฏิกิริยา (reactive species) ในกรณีของไฮโดรเจนเปอรออกไซดจัดเปนอนุพันธของ
ออกซิเจนที่ไวตอปฏิกิริยา  (Reactive oxygen species; ROS) (Cheeseman and Slater, 1993) ซึ่งมี
หลายชนิดดังตัวอยางในตารางที่ 1 

 

2.3.2  อนุมูลอิสระไนโตรเจน 

        โครงสรางของไนโตรเจนมีจํานวนอิเล็กตรอนวงนอกสุดเทากับ 3 และ 5 เปนธาตุที่มี 
ความสําคัญทางชีวภาพสูงในสิ่งมีชีวิตทุกชนิด อนุมูลไนโตรเจนที่สําคัญและมีบทบาทมากท่ีสุดคือ
ไนตริกออกไซด (NO•) ไนตริกออกไซดเปนแกสท่ีไมมีสี เปนสารท่ีมีโมเลกุลขนาดเล็ก ไมละลาย
น้ํา และเปนอนุมูลท่ีไมมีประจุทําใหสามารถผานเขาสูเซลลทางเย่ือหุมเซลลได เมื่อไนตริกออกไซด
ทําปฏิกิริยากับออกซิเจนจะไดไนโตรเจนไดออกไซด (NO2•) ซึ่งเปนแกสสีน้ําตาลและเปนสารท่ีมี
คุณสมบัติเปนตัวออกซิไดซอยางแรง 

ในสิ่งมีชีวิตไนตริกออกไซดเปนผลิตภัณฑที่ไดจากการสังเคราะห citruline จาก L-arginine 

โดยการกระตุนของเอนไซมไนตริกออกไซดซินเตส  (nitric oxide synthase: NOS) (Moncada and 

Palmer,1990)ถึงแมวาไนตริกออกไซดจะมีบทบาทดานการสงสัญญาณโดยทําหนาท่ีเปน secondary 

messenger และเปนโมเลกุลที่ทําหนาท่ียับยั้งการเพิ่มจํานวนของ lipid peroxide ซึ่งเปนอนุมูลอิสระ
ที่เขาทําลายเยื่อหุมเซลลของพืช (Rubbo et al., 1996) แตปริมาณไนตริกออกไซดที่มากเกินไปจะทํา
ใหโปรตีนท่ีมีเหล็กและซัลเฟอรเปนองคประกอบเสียหาย (Moncada and Higgs, 1993) อีกทั้งยัง
กระตุนใหเกิด ADP  ribosylation ของโปรตีนและเขาทําลาย DNA โดยตรงอีกดวย (Brune et al., 
1994) ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นเร่ิมจากการที่  RNS จะใหหมูไนโตรเจนแกหมูไทออล (-SH) ของ กลูตา ไท
โอน (GSH) ไดเปนสารประกอบ Snitrosoglutathione (GS-NO) หรือทําปฏิกิริยาใหหมูไนโตรเจน
แกหมูไทออลในโปรตีน ทําใหโครงสรางของโปรตีนเปลี่ยนไป รีเซพเตอรและเอนไซมทํางานไม
เปนปกติ สงผลใหกลไกตางๆ ภายในรางกายบกพรอง นอกจากน้ีในสภาวะท่ีรางกายมีปริมาณไน
ตริกออกไซดและอนุมูลซุปเปอรออกไซด แอนไอออนสูง จะทําใหเกิดปฏิกิริยาที่ให ผลลัพธเปน
เปอรออกซีไนเตรท (ONOO-) ซึ่งมีความเปนพิษและอันตรายมากกวา (Cuddihy et al., 2008) โดย
กระบวนการทําใหเซลลผิดปกติ  

 

 

 

   ส
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ตารางท่ี 1   สารไวตอปฏิกิริยาและอนุมูลอิสระที่มีความสําคัญทางชีวภาพ 

ชนิดอนุมูล                                         สัญลักษณ                                     ตัวอยางสารท่ีเก่ียวของ 

Reactive Oxygen Species                ROS, RS 

Alkoxyl                                                RO•                                 Organic peroxides, ROOH 

Carbon dioxide                                    CO2
-•                                Peroxynitrous acid,   ONOOH 

Hydroperoxyl                                      HO2•                                 Hypochlorous acid, HOCl  

Hydroxyl                                             HO•                                   Hypobromous acid, HOBr 

Peroxyl                                               RO2•                                 Singlet oxygen, 1ΔGO2 

Superoxide, Superoxide anion             O2
-•                                                H2O2, O3 

Reactive Nitrogen Species                 RNS 

Free radicals 
Nitric oxide (monoxide)                      NO•                                      Nitrous acid, HNO2 

Nitrogen dioxide                                  NO2•              Nitrosyl cation, NO+, Nitroxyl anion NO 

                                                                                                         Peroxynitrite,ONOO 

Nonradicals 
Alkyl peroxynitrites                          RO2NO 

Dinitrogen pentoxide                        N2O5  

Nitrocarbonate                                   O2NOCO2
- 

Nitrosoperoxycarbonate                     ONO2CO2
- 

Peroxynitrite                                       ONO2
- 

Reactive Chlorine Species                RCS 
Atomic chlorine                                   Cl                             Hypochlorous acid, HOCl Nitryl       
                                                                                               (nitronium)chloride,NO2Cl,              

                                                                                             Chloramines,Chlorine gas and Cl2 

Miscellaneous 
Thiyl radical                                         RS• 
Hydrogen atom                                      H• 
Carbon-centered radicals                    e.g. CCl3• 
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ที่มา  : โอภา วัชระคุปต และคณะ. (2549). “สารตานอนุมูลอิสระ: Radical Scavenging Agents.” 

กรุงเทพฯ: พี.เอส.พร้ิน 

          :  Boots, A.W., Haenen, R.G. and Bast, A. (2008).  “Health effects of quercetin: From 

antioxidant to nutraceutical.”  European Journal of Pharmacology 585: 325-337   

          : Steven, I.B. and Salem, H. (1997). “Oxidants, Antioxidants, and Free Radical.”   

Washington. Taylor and Francis Publishers. 

2.4   การเกิดอนุมูลอิสระในรางกาย                 
การเกิดอนุมูลอิสระในสิ่งมีชีวิตโดยมากเกิดจากการเผาผลาญของเซลลในการใชออกซิเจน 

อนุมูลท่ีพบมากที่สุดในเซลลของสิ่งมีชีวิต จึงเปนอนุมูลซุปเปอรแอนอิออน (O2
-•) อนุมูลไฮดรอกซี 

(•OH) สาเหตุที่ทําใหเกิดอนุมูลอิสระมีหลาย ประการ ดังนี้  (โอภา และคณะ, 2550) 
                 1.  ไมโตคอนเดรียทํางานผิดปกติ  : ไมโตคอนเดรียทําหนาท่ีสรางพลังงาน  ATP โดย
กระบวนการฟอสโฟรีเลชัน ซึ่งจําเปนตองใชออกซิเจน โดยปกตินั้นกระบวนการสร างพลังงาน   
ในไมโตคอนเดรียนี้จะทําใหเกิดอนุมูลซุปเปอรแอนอิออน (O2

-•) อยูแลว (รูปที่ 1)   แตมีปริมาณไม
มาก  รางกายสามารถกําจัดไดโดยเอนไซมและสารตานอนุมูลอิสระ    

 

 
 

 รูปท่ี 1 อนุมูลอิสระที่เกิดขึ้นในไมโตคอนเดรีย 
ที่มา : Szeto HH. (2006). Mitochondria-Targeted Peptide Antioxidants: Novel 

Neuroprotective Agents.  AAPS Journal 8(3). 

 

              นอกจากน้ีอนุมูลซุปเปอรแอนอิออน (O2
-• ) สามารถออกซิไดสเอนไซมที่มีกลุม [4Fe-4S] 

ทําใหเกิดเหล็กในรูปอิสระ (Fe2+) ซึ่งเปนตัวเรงใหเกิดอนุมูลไฮดรอกซีจากไฮโดรเจนเปอรออกไซด
โดยปฏิกิริยาเฟนตัน (Fenton reaction) และเกิดอนุมูลไฮดรอกซี (•OH) โดยปฏิกิริยาฮาเบอรไวส 
(Haber-Weiss) จากไฮโดรเจนเปอรออกไซดได  
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                ปฏิกิริยาเฟนตัน (Fenton reaction)                 

                        Fe2+ +   H2 O2                            Fe3+ +    •OH   +   OH -           

   

  ปฏิกิริยาฮาเบอรไวส (Haber-Weiss)    

             O2
-• +   H2 O2                                O2   +    •OH   +   OH-          

 

2.   กระบวนการเมตาบอลิซึม    :    อนุมูลซุปเปอรแอนอิออน (O2
-•) สามารถเกิดข้ึนโดย

กระบวนการเมตาบอลิซึมที่ใชเอนไซม ไดแก กระบวนการเมตาบอลิซึมของ arachidonic  acid  โดย
เอนไซม cyclooxygenase (COX)ไปเปน prostraglandin และ leukotriene เมตาบอลิซึมของ 
xanthine และ hypoxanthine โดยเอนไซม  xanthine oxidase ไปเปน uric acid และการทํางาน
เอนไซม NADPH oxidase แตอยางไรก็ตามการเกิดอนุมูล ซุปเปอรแอนอิออน (O2

-•) จาก
กระบวนการเหลาน้ีนับวามีปริมาณนอยเมื่อเทียบกับการผิดปกติของไมโตคอนเดรีย และไมเกิด
อันตรายแกเซลลหากระบบกําจัดอนุมูลทํางานเปนปกติ   
          3.   กรดอะมิโนท่ีมีฤทธิ์กระตุนเซลลประสาทและระบบสื่อประสาท : กรดกลูตามิกและ 
กรดแอสปารติก รวมท้ังอนุพันธของกรดอะมิโนท้ังสองนี้ มีฤทธิ์กระตุนเซลล ประสาทและระบบ
สื่อประสาท เมื่อมีกรดอะมิโนเหลาน้ีในปริมาณท่ีมากผิดปกติ จะสามารถทําใหเกิดปรากฏการณ    
ตอเน่ือง นําไปสูความเสียหายแกเซลลประสาทโดยตรง และอาจจะทําใหเซลลนั้นตายในท่ีสุด   
            กรดกลูตามิกเม่ือจับกับตัวรับแลวนั้นจะมีผลทําใหแคลเซียมเพ่ิมข้ึน การเพิ่มข้ึนของ
แคลเซียม ภายในเซลลนําไปสูการเกิดอนุมูลอิสระหลายทิศทาง ซึ่งกระบวนการสําคัญหนึ่งคือ
แคลเซียมกระตุนการ ทํางานของเอนไซมไนตริกออกไซดซินเทส (NOS) ทําใหไนตริกออกไซดใน
เซลลมีปริมาณเพ่ิมมากข้ึน และ สามารถเขาสูไมโตคอนเดรียทําใหเกิดอนุมูลอิสระได หากไนตริก  
ออกไซดมีปริมาณสูง จะเปนพิษโดยทํา ปฏิกิริยาอยางรวดเร็วกับ อนุมูลซุปเปอรแอนอิออน (O2

-•) 
เกิดเปนเปอรออกซีไนเตรท (ONOO- ) ซึ่งจัดเปน reactive species ที่มีความเปนพิษสูง สามารถทํา
ปฏิกิริยาตอไปเกิดเปนอนุมูลไฮดรอกซี (•OH) ได   

4.   เมตาบอลิซึมของสารสื่อประสาท  :  เมตาบอลิซึมของสารสื่อประสาทในสมอง เชน   
โดพามีน ทําใหเกิดอนุมูลและสารที่เปนพิษ   พบวาในภาวะเน้ือเยื่อหรืออวัยวะขาดเลือด หรือ
สภาวะมีระดับออกซิเจนต่ํา โดพามีนมีปริมาณเพ่ิมข้ึน โดพามีนจะถูกออกซิไดสแลวใหผลผลิต    
เปนอนุมูลอิสระ สารประกอบควิโนน ซึ่งโดพามีนถูกเปลี่ยนเปนสาร ไฮโดรเจนเปอรออกไซดได
โดยเอนไซมโมโนเอมีนออกซิเดส (MAO) อีกดวย ซึ่งสงผลทําใหเซลลสมองถูกทําลายได   
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5.  สารพิษตอเซลลประสาท (neurotoxin) : ความเปนพิษหรือฤทธ์ิทําลายเซลลประสาท
ของสารจํานวนมากมีสาเหตุจากการเกิดอนุมูลอิสระและสารที่เกี่ยวของท่ีมีความไวสูง จึงนําไปสู
สมมติฐานท่ีวาการเกิดอนุมูลอิสระอาจเปนกลไกในการออกฤทธิ์ชวงสุดทายของสารพิษกลุมน้ี สาร
ที่ทําใหเกิดภาวะออกซิไดสในสมอง ไดแก ปรอท โทลูอีน 6-OHDA สารไซยานายด และแมงกานีส 
เปนตน   
               6. ภาวะขาดเลือด (Ischemia/Reperfusion, I/R)  : ปจจุบันไมโตคอนเดรียถือวาเปน
จุดเร่ิมตนสําคัญของความผิดปกติเมื่อเกิดภาวะขาดเลือด เฉพาะท่ี เมื่อไมโตคอนเดรียมีความ
ผิดปกติ ทําใหระดับ ATP ในเซลลลดลง ATP ที่มีอยูแลวถูกเปลี่ยนไปเปนAMP อยางรวดเร็วโดย
ปฏิกิริยา dephosphorylation  AMP ถูกเมตาบอไลตตอไปเปลี่ยนเปนอะดีโนซีนและไฮโปแซนทีน
ตามลําดับ   
            การที่ ATP ลดลงจะสงผลทําใหแคลเซียมภายในเซลลเพิ่มมากข้ึนซึ่งทําใหแคลเซียมกระตุน
การทํางานของเอนไซมโปรติเอสใหเปลี่ยนเอนไซมแซนทีน ดีไฮโดรจีเนสไปเปนเอนไซมแซนทีน 
ออกซิเดส ในกรณีที่เกิดภาวะขาดเลือดชั่วขณะและเซลลหรือเน้ือเยื่อยังไมตายและมีภาวะตามมาคือ
มีเลือดและออกซิเจนมาเลี้ยงใหม (reperfusion) ทําใหสารไฮโปรแซนทีนถูกเปลี่ยนเปนแซนทีน
และกรดยูริค   ทั้งสารไฮโปรแซนทีและแซนทีน เมื่อมีออกซิเจนและแซนทีนออกซิเดสรวมอยูดวย 
จะกระตุนการเกิดอนุมูลซุปเปอรแอนอิออน (O2

-•) 
            อนุมูลซุปเปอรแอนอิออน(O2

-•) มีความเปนพิษตอเซลลประสาทโดยตรงและสามารถเร่ิม 
ตน ปฏิกิริยาลูกโซของการเกิดอนุมูลอิสระที่เปนพิษรุนแรงย่ิงข้ึน อนุมูลซุปเปอรแอนอิออน (O2

-•) 
ทําปฏิกิริยากับไนตริกออกไซดอยางรวดเร็วไดเปนเปอรออกซีไนไตรท (ONOO-) ซึ่งจะทําใหเกิด
อันตรายกับเซลลและเน้ือเยื่อ อวัยวะสําคัญคือ หัวใจ สมอง ตับ ปอด เปนตนดังน้ันแนวทางการ
ปองกันจึงมุงเนนการใชสารตานอนุมูลควบคุมปริมาณ อนุมูลซุปเปอรแอนอิออน (O2

-•) และ
ควบคุมปริมาณ เปอรออกซีไนไตรท (ONOO- ) ดวยสาร ยับยั้งเอนไซมไนตริกออกไซดซิเทส   

7.  ภาวะช็อกและการอักเสบ  : ในภาวะช็อกไซโตไคนในกระบวนการอักเสบจะถูกกระตุน  
กอใหเกิดอนุมูลอิสระ เชน อนุมูลซุปเปอรแอนอิออน (O2

-•) ทําปฏิกิริยากับไนตริกออกไซดไดเปน 
เปอรออกซีไนไตรท(ONOO- ) ซึ่งสงผลทําใหเกิดผลเสียกับสวนตางๆของเซลล 

 

2.5   อนุมูลอิสระกับการเกิดโรค 

ลิพิด โปรตีน และดีเอ็นเอ เปนชีวโมเลกุลที่ถูกอนุมูลอิสระทําใหเกิดความเสียหาย ทั้งน้ี
เพราะ โมเลกุลเหลาน้ีมีอิเล็กตรอนหรืออะตอมไฮโดรเจนท่ีหลุดออกไดงาย ทําใหอนุมูลอิสระ      
เขาไปทําปฏิกิริยาโดย เขาจับคูกับอิเล็กตรอนของชีวโมเลกุลหรือ ดึงอิเล็กตรอนหรืออะตอม
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ไฮโดรเจนออกจากโมเลกุลนั้นๆ กลาวคือ โมเลกุลลิพิด โปรตีน และดีเอ็นเอสามารถถูกออกซิไดส
โดยอนุมูลอิสระ ซึ่งทําใหคุณสมบัติและทํางานของชีวโมเลกุลเปลี่ยนไป เกิดความบกพรองหรือถูก
ทําลาย  อันเปนสาเหตุของการเกิด  
 โดยปกติแลวรางกาย มีขบวนการปองกันโดยเอนไซม  SOD  เอนไซม GPx   และ เอนไซม 
CAT ทําหนาท่ีกําจัดอนุมูลซุปเปอรออกไซดและอนุมูลเปอรออกไซด กอนท่ีอนุมูลทั้งสอง จะทํา
ปฏิกิริยาตอโดยมีโลหะเปนตัวเรงปฏิกิริยาทําใหเกิดอนุมูลหรือสารท่ีมีฤทธิ์รุนแรงข้ึนกวาเดิม       
อยางไรก็ตามอนุมูลหรือสารที่มีฤทธิ์รุนแรงจากปฏิกิริยาลูกโซเปอรออกซิเดชันเร่ิมตน อาจจะรอด 
พนจากการทําลายโดยเอนไซมขางตน ซึ่งก็อาจจะถูกทําลายตอมาโดยสารตานอนุมูลอิสระ           
ในรางกาย  แตถามีอนุมูลมากเกินไป จะเกิดภาวะท่ีเซลลในรางกายถูกออกซิไดสเกินสมดุล  
   ความไมสมดุลของการสรางและการกําจัดอนุมูลอิสระน้ี เรียกวา  การเกิดความเครียดจาก
ภาวะออกซิเดชั่น (Oxidative stress) (Halliwell and Gutteridge, 1989) ภาวะดังกลาวมีบทบาท        
ตอการเกิดโรคตางๆ มากกวา 100 โรค เชน ภาวะขาดเลือดชั่วขณะท่ีสมองและหัวใจ โรคเก่ียวกับ
การเสื่อมของประสาท  โรคภูมิแพ โรคมะเร็ง เปนตน นอกจากน้ียังสัมพันธกับลักษณะโรคหรือ
อาการผิดปกติอ่ืนๆ เชน โรคอัลไซเมอร โรคพารกินสัน อาการสมองและไขสันหลังอักเสบ โรค
เนื้องอกเร้ือรัง Down’s syndrome และโรคตับอักเสบ เปนตน การเกิดความเครียดจากภาวะ  ออกซิ
เดชั่นสงผลใหเกิดความเสียหายของสารชีวโมเลกุลท่ีเปนองคประกอบหลักของ เซลลดังนี ้ 
 

 2.5.1  ความเสียหายของดีเอ็นเอ  (DNA Damage) 

          ROS เหนี่ยวนําใหเกิดความเสียหายตอ DNA ซึ่งประกอบดวยการเปลี่ยนแปลง  
สายดีเอ็นเอลําดับเบสและนิวคลีโอไทดโดยเฉพาะอยางยิ่งลําดับเบสที่มีกวาโนซีน (guanosine)  

สูง (Burney, 1999)  
           ความเสียหายของดีเอ็นเอที่เกิดข้ึนมีบทบาทตอการเกิดโรคมะเร็งและเปนสาเหตุ

ของกระบวนการชราภาพ (aging) (Kasai,1997; Dizdaroglu , 1992; Guyton and Kensler,  1993; 

Feig et   al.,   1994;   Beckman   and   Ames,   1998) ในระบบทางชีววิทยาดีเอ็นเอที่ไดรับความ
เสียหายจะถูกซอมแซมดวยเอนไซม และเซลลก็ยังสามารถ กลับมาทําหนาที่ในภาวะปกติ    อยางไร
ก็ตามการ ซอมแซมท่ีผิดพลาดของดีเอ็นเอที่ไดรับความ เสียหายจะมีผลทําใหเกิดการ mutation เชน 
การสลับลําดับเบส (base substitation) และการขาดหาย ของลําดับเบส (deletion) ซึ่งนําไปสูการเกิด
โรคมะเร็ง (Vineis et al., 1999; Halliwell, 1998; Wang et al., 1998; Poulsen et al., 1998) ลําดับที่
เฉพาะเจาะจงของ DNA damage มีบทบาทในการทําใหเกิด กระบวนการ mutation (matagenic 

processing) มีรายงานวาตําแหนงของการเกิด DNA damage มีผลตอการเกิด mutation ไดบอย 
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(Hanrahan et al., 1997)  ดังน้ันการศึกษาลําดับเบสท่ีเฉพาะเจาะจงตอการเกิด DNA damageจึง 
นํามาใชในการหาภาวะการเกิด DNA damage และมีประโยชนตอการปองกันการเกิดมะเร็ง 

 ความสามารถในการเกิดออกซิเดช่ันของลําดับ DNA มีสวนท่ีเกี่ยวของตอการวิเคา
ระหลําดับที่เฉพาะเจาะจงของ DNA damage กวานีน (guanine) (รูปที่ 2) เปนตําแหนงท่ีมีการเกิด
ออกซิเดชั่น มากท่ีสุดในเบสท้ัง 4 ตัวของดีเอ็นเอเพราะวา oxidation potential ของ guanine (1.29 V) 

ตํ่ากวาเบส ทั้ง 3 ตัวตามลําดับ คือ adenine (1.42 V) cytosine (1.6 V)  และ thymine (1.7 V) 

(Burrows and Muller , 1998; Steenken and Jovanovic, 1997) การกระจายตัวของอิเล็กตรอนใน
ปฏิกิริยาเคมีตอเบสของ DNA เปนปจจัยที่สําคัญตอการวิเคาระหความไวตอการเกิดออกซิเดช่ัน 

 
รูปที่ 2  ปฏิกิริยาของไฮดรอกซิล เรดคิัลกับ กวานีน 

ที่มา: Burrows, C.J. and Muller, J.G. (1998).  “Oxidative nucleobase modifications leading to 

strand scission.” Chemical Reviews 98: 1109–1151. 

 

            2.5.2   กระบวนการดัดแปลงโครงสรางโปรตีน  (Protein modification)  

                      ออกซิเจน เรดิคัล และROS ตัวอ่ืนๆ เปนสาเหตุทําใหเกิดกระบวนการดัดแปลง
โปรตีน  (Grune et  al.,1997) ซึ่งนําไปสูการเปล่ียนแปลงหนาที่ของโปรตีน  คุณสมบัติทางเคมี หรือ
เพิ่มความไวตอการสลายของโปรตีน (proteolysis) (Davies et al., 1987;  Stadtman, 1993; Wolff  et   

al., 1986) จากการศึกษาพบวาการสลายโปรตีนจะเพิ่มขึ้นหลังจากมีการสรางซุปเปอรออกไซด หรือ
ไฮโดรเจนเปอรออกไซด (Davies and Goldberg, 1987)  ซึ่งมีความเขมขน 20- 400 μM นอกจากน้ี
ความเขมขนเปนมิลลิโมลารอาจจะนําไปสูการสะสมของโปรตีนในรูป  ออกซิไดซ ภายนอกเซลล 
(Grune et al., 1997; Stadtman ,1993) ROS มีผลตอการเปลี่ยนแปลงของการทํางาน ของเซลล
โดยตรงการเปล่ียนแปลงของโปรตีนในกระบวนการ post-tranlation  ของโปรตีนซึ่ง ROS  จะไป
ออกซิไดซกรดอะมิโนท่ีตําแหนงแขนงขาง (side   chain)  และแกนโครงสรางของโปรตีน (protein   

backbone)  ซึ่งจะนําไปสู protein-protein   cross-link  และโปรตีนแยกออกเปนสวนๆซึ่งมีผล
ตอเนื่องทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงของโปรตีนดังกลาวการสื่อสัญญาณของโปรตีนทําหนาท่ีที่ 
ผิดปกติ ซึ่งนําไปสูการทํางานท่ีผิดปกติของออรแกเนลสและทําใหเกิดการตายของเซลลไดอนุพันธ 
ของโปรตีนที่ถูกนํามาใชเปนตัวชี้วัดถึงการเกิดการเปลี่ยนแปลงของโปรตีนจาก ROS   มี 2 ชนิดคือ 
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อนุพันธโปรตีนคารบอนิล (protein carbonyl) และอนุพันธโปรตีนไนโตรไทโรซีน (protein 

nitrotyrosine) การปรากฏของอนุพันธโปรตีนคารบอนิลในโปรตีนแสดงวาเกิดการออกซิเดชั่น 
โปรตีนการทําลายดวยอนุมูลอิสระซึ่งการเพิ่มข้ึนของโปรตีนคารบอนิลในเน้ือเยื่อนั้นจะเก่ียวของ
กับการเกิดโรค rheumatoid   arthritis,   Alzheimer,   respiratory   distress   syndrome, Pakinson’s 
disease และ altherosclerosis  

 

2.5.3   การเปอรออกซิเดชั่นของไขมัน (Lipid peroxidation)  

                       เย่ือหุมเซลลมีสวนประกอบของไขมันหลายชนิดท่ีมีความสําคัญในการรักษาสภาพ 
การเปนของไหล (membrane fluidity) ของเย่ือหุมเซลลไขมันเหลาน้ีมีประจุอยูดวยสวนโมเลกุลที่ 
ชอบน้ํา (hydrophilic) อยูดานนอกของเซลลสวนโมเลกุลที่ชอบไขมัน (lipophilic) อยูตรงกลาง 
ระหวางโมเลกุลที่ชอบน้ําภายในเย่ือหุมเซลลมีโปรตีนซึ่งมีความสําคัญกับการดํารงชีวิตของเซลล 
โปรตีนเหลานี้ทําหนาที่ควบคุมการผานเขาออกของไอออนควบคุมสมดุลออสโมติกหรือทํา หนาท่ี 
เปนตัวรับสัญญาณของเซลล  กรณีที่มีอนุมูลอิสระเกิดข้ึนบริเวณใกลกับเย่ือหุมเซลลซึ่งเปน 
phospholipids    และมีไขมันเปนสวนประกอบอยูไขมันในสวนท่ีเปนกรดไขมันสายยาวชนิดไม
อ่ิมตัว (polyunsaturated fatty acids) เชน arachidonic acids และ linolenic acid จะถูก reactive 

radical นั้นดึง hydrogen atom ออกมาจากกลุม =CH- หนึ่งในกรดไขมันน้ันและทําใหกรดไขมัน
ดังกลาวเกิดเปน carbon-centered radical  (รูปที่ 3)  จากน้ัน carbon-centered radical จะรวมกับ
ออกซิเจนแลวเปลี่ยนเปน peroxyl radicals อยูในเยื่อหุมเซลลในท่ีสุดเรียกวา lipid   hydroperoxide       

ซึ่ง lipid   hydroperoxides   นี้จะเคลื่อนยายจากเดิมท่ี เปนกรดไขมันอยูตรงสวนกลางของเย่ือหุม
เซลลไปที่ผิวดานนอกแทนผลท่ีเกิดตามจากคุณสมบัติ ที่เปลี่ยนจากกรดไขมันเปน reactive radicals 

และการยายตําแหนงคือทําใหโครงสรางและการทํางาน ของเยื่อหุมเซลลเสียไปมีการร่ัวของไอออน
ตางๆ เขาภายในเซลลทําลายโปรตีนที่ผนังเซลล เชน receptor และเอนไซมตางๆนอกจากน้ี lipid   

hydroperoxides  ยังถูกเปลี่ยนเปนสาร พวกอัลดีไฮด (aldehyde) โดยมี iron หรือ copper ion เปนตัว
ชวย aldehyde ที่เกิดข้ึนน้ีเชน malondialdehyde (MDA) และ hydroxynonenal (HNE) ซึ่งมีอันตราย
ตอเซลลเชนกันโดยสามารถทําใหโปรตีนและดีเอ็นเอ ในเซลลเปลี่ยนแปลง  
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รูปที่ 3     บริเวณของเย่ือหุมเซลลที่ถกูอนุมูลอิสระเขาทําปฏิกิริยา 
ที่มา:  Bowen GJ, Revenaugh J (2003). “Interpolating the isotopic compo-sition of modern 

meteoric precipitation.” Water Resources Re-search 39, 1299.  

 

2.5.4  โปรแกรมการตายของเซลล  (program cell death)  

1. การเหนี่ยวนําการเกิด apoptosis โดย ROS   

 การเกิด apoptosis เปนลักษณะพิเศษของโปรแกรมการตายของเซลลที่เปน ลักษณะท่ีขาดไมไดใน
การพัฒนาและรักษาสมดุลของหลายๆเซลล (Wyllie et  al., 1980) การเพ่ิมข้ึนของการสราง ROS 

ภายในเซลลพบไดบอยในการกระตุนใหเกิด apoptosis จากการรายงานพบวา ROS สามารถ
เหนี่ยวนําเซลลตายโดยการเกิด apoptosis  ในเซลลหลายชนิด (Dumont  et   al.,1999: Slater et al., 

1995) ซึ่งแสดงวา ROS มีสวนทําใหเซลลตายแบบ apoptosis ซึ่งพบในเซลลที-ลิมโฟไซต            
(T-lymphocyte) ที่ถูกเหนี่ยวนําใหเกิด apoptosis โดยการกระตุน CD95โดยอาศัย ROS จากระบบ 
ขนสงอิเล็กตรอนจากไมโตคอนเดรียและการทํางานของ NF-kB (Dumont et al., 1999)  

 2. การเหนี่ยวนําการเกิด apoptosis โดยไนตริกออกไซด  
      จากรายงานการทดลองและการเกิดพยาธิสภาพพบวาไนตริกออกไซดทําให 

เกิด apoptosis (Albina and Reichner , 1998; Brune et al., 1997; De Groot et al., 1997; Thippes- 

wamy and Morris, 1997) โดยไนตริกออกไซดเกี่ยวของกับการลดลงของความเขมขนของคารดิ
โอไลปน(cardiolipin) การทํางานท่ีลดลงของไมโตคอนเดรียและการปลอยไซโตโครมซี 
(cytochrom c) เขาสู ไซโตซอล (Umansky et al., 2000; Ushmorov et al., 1999) อยางไรก็ตามเซลล
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บางชนิด เชน เซลล endothelium จาก microvasculature  ตานทานตอการเหนี่ยวนําใหเกิด apoptosis 

โดยไนตริกออกไซด และความเขมขนของไนตริกออกไซดจะไดรับการปองกันการเกิด apoptosis 

ในเซลลหลายชนิด โดยการยับยั้งการทํางานของเอนไซม caspases   (Cohen, 1997;  Kim  et   

al.,1997) ซึ่งการเพิ่มข้ึนของกลูตาไธโอนจะเก่ียวของกับการเพิ่มความตานทานตอไนตริกออกไซด
ที่เปนสื่อกระตุนทําให เกิด apoptosis (Umansky et al., 2000)  
  3.  การเหน่ียวนําใหเซลลตายโดย TNF-α    
                               โดย Tumor necrosis factor (TNF) มี 2 ชนิด คือ TNF-α สรางโดย mononuclear 

phagocyte และ TNF-β สรางโดย T lymphocyte ซึ่งจะ  TNF-α สามารถเหน่ียวนําใหเซลลตายได
ในเซลลหลายชนิดของเซลล tumor  และถูกใช เปนแบบจําลองสําหรับศึกษากลไกในระดับโมเลกุล
ถึงสาเหตุทําใหเซลลตายจากการทดลองในcell line พบวา TNF-α สามารถเหน่ียวนําใหเกิดการ
สราง ROS จากไมโตคอนเดรีย (Donnell et al., 1995; Schulze et al., 1992) ซึ่ง ROS ที่ทําใหเกิดการ
ตายของเซลลนั้นข้ึนอยูกับการสงสัญญาณและวิถีของการถูกกระตุน (Devos et al., 1998) ในเม็ด
เลือดแดงและไฟโบรบลาส TNF-αจะเหนี่ยวนําใหเกิด การปลดปลอยซุปเปอรออกไซดโดยการ
กระตุนของเอ็นไซม NADPH oxidase  ซึ่งกระบวนการนี้ จะเหน่ียวนําใหเกิดการแบงตัวหรือทําให
เซลลตายไดก็ขึ้นอยูกับระดับของการสราง ROS ภายในเซลล (Hennet et al., 1993; Klebanoff et al., 

1986)  
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รูปที่ 4  วิถีการเกิดอนุมูลอิสระที่เปนอันตรายตอสารชีวโมเลกุลและการกําจัดอนุมูลอิสระ 

ที่มา: Valko, M.  (2007).  “Pathways of ROS formation, the lipid peroxidation process and 

the role of glutathione (GSH) and other antioxidants (Vitamin E, Vitamin C,lipoic 

acid) in the management of oxidative stress (equations are not balanced).” The 

International Journal of Biochemistry and Cell Biology 39: 44-84. 

2.6   การปองกันอันตรายและความเสียหายท่ีเกิดจากอนุมูลอิสระ 

 โดยธรรมชาติแลวจะมีอนุมูลอิสระเกิดข้ึนในเซลลและรางกายหลายชนิด มีทั้งท่ีเปน
ประโยชนและใหโทษอันประกอบดวย อนุมูลอิสระท่ีหลุดรอดออกมาจากการเผาผลาญออกซิเจน
เปนพลังงาน อนุมูลอิสระท่ีทําหนาท่ีเปนตัวสงสัญญาณตาเซลล และอนุมูลอิสระท่ีมีฤทธิ์ตอการ
ทํางานของเซลลหรืออวัยวะ ในกรณีหลังจะมีประโยชนโดยออกฤทธิ์ในปริมาณที่ต่ํามากไมเกิด
อันตรายตอเซลล เซลลและรางกายจะเปนอันตรายและเสียหายหากมีอนุมูลอิสระในปริมาณมาก
เกินสมดุล ดังน้ันเซลลและรางกายจึงมีกลไกเพื่อควบคุมปริมาณอนุมูลอิสระไมใหสูงจนเกิด
อันตรายกลไกสําคัญที่ทําหนาท่ีควบคุมปริมาณอนุมูลอิสระมีกลไกหลักอยู 3 กลไก โดยทําหนาท่ี
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ลดผลกระทบท่ีเปนอันตรายของอนุมูลตอเซลล ในสภาวะปกติกลไกเหลาน้ีถือวาเพียงพอตอการ
รักษาปริมาณอนุมูลอิสระใหอยูในสมดุลได กลาวคือสามารถควบคุมไดแมวาจะมีอนุมูลอิสระ
เกิดขึ้น อยางไรก็ตามหากเกิดภาวะผิดปกติที่ทําใหกลไกการปองกันเหลาน้ีบกพรองไมสามารถท่ีจะ
ควบคุมภาวะสมดุลได จะนําไปสูการเกิดภาวะที่อนุมูลและสารออกซิแดนทมีมากเกินสมดุล 
(oxidatative stress) และเกิดโรคตางๆข้ึนในรางกายได กลไกที่สําคัญที่ทําหนาท่ีควบคุมปริมาณ
อนุมูลอิสระใหอยูในสมดุล ไดแก 
 2.6.1. เอนไซม 
  ในระดับเซลลเอนไซมเปนกลไกสําคัญข้ันแรกท่ีทําหนาท่ีควบคุมปริมาณอนุมูล
อิสระใหอยูในสมดุล เอนไซมที่สําคัญ ไดแก  
  เอนไซมซุปเปอรออกไซดดิสมิวเตส (SOD)  เอนไซม SOD จะทําหนาท่ีขจัด
อนุมูลอิสระเร่ิมตนที่เกิดข้ึนในรางกาย คืออนุมูลซุปเปอรออกไซดแอนอิออน โดยเรงปฏิกิริยาดิส
มิวเตสในการเปลี่ยนอนุมูลซุปเปอรออกไซดแอนอิออนใหเปนไฮโดรเจนเปอรออกไซด 
  ไฮโดรเจนเปอรออกไซดจะถูกกําจัดตอโดยเอนไซมคาตาเลส และเอนไซมกลูตา
ไทโอนเปอรออกซิเดส SOD ในรางกายมีหลายไอโซฟอรม ลักษณะโครงสรางท่ีสําคัญของเอนไซม 
SOD ทุกชนิดคือมีโลหะทรานซิชันท่ีบริเวณท่ีใชจับซับสเตรท ทําหนาท่ีโดยการออกซิไดสและรีดิ
วซกลับไปกลับมา นอกจากน้ีเอนไซม SOD ยังทําหนาท่ีปกปองเอนไซมในกลุมดีไฮเดรส ไดแก 
เอนไซมไดไฮโดรแอซิดดีไฮเดรส เอนไซมอะโคไนเตส เอนไซมฟอสโฟกลูโคเนตดีไฮเดรส
เอนไซมฟูมาเรส-เอ และเอนไซมฟูมาเรส-บี ไมใหเอนไซมเหลาน้ีถูกอนุมูลซุปเปอรออกไซดแอนอิ
ออนทําลาย 

  เอนไซมคาตาเลส (CAT)  เอนไซมคาตาเลสเปนเอนไซมซึ่งอยูในเปอรร็อกซิโซม 
มีฮีม คือ ferriprotoporphtrin เปนองคประกอบ โครงสรางเอนไซมคาทาเลสประกอบดวยหนวยยอย
ของโปรตีน ฮีม 4 หนวยยอยที่เหมือนกัน แตละหนวยมีขนาด 60 กิโลดัลตัน การจัดเรียงตัวของ
หนวยทั้ง 4 เปนแบบเตทตระฮีดรัล ดังน้ันเอนไซมนี้จึงมีฮีมจํานวน 4 กลุมตอ 1 โมเลกุลของ
เอนไซม มีน้ําหนักโมเลกุลรวมเทากับ 240 กิโลดัลตัน เอนไซมคาตาเลสทําหนาท่ีเปลี่ยนไฮไดรเจน
เปอรไซมไปเปนโมเลกุลของน้ําและออกซิเจน โดยใน 1 นาทีสามารถเปลี่ยนไฮโดรเจนเปอร
ออกไซด 1 ลานโมเลกุลไปเปนน้ําและออกซิเจน 

  เอนไซมกลูตาไทโอนเปอรออกซิเดส (GPx)  เอนไซมเปอรออกซิเดสจะมีธาตุซิลิ
เนียมเปนองคประกอบสําคัญอยูในโครงสรางของเอนไซม เอนไซม GPx ทําหนาเรงปฏิกิริยา
รีดักชันของสารประกอบไฮโดรเปอรออกไซด ไดแก  ลิพิดเปอรออกไซด (ROOH) และไฮโดรเจน
เปอรไซด โดยมีการออกซิไดสกลูตาไทโอน (GSH) รวมในปฏิกิริยาเฟนตันซึ่งเปนปฏิกิริยาลูกโซ 
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เอนไซมนี้ปกปองเซลลของสัตวเลี้ยงลูกดวยนมไมใหถูกทําลายหรือเสียหายจากภาวะท่ีรางกายถูก
ออกซิไดสหรือมีอนุมูลอิสระมากเกินไป 

เอนไซม GPx ที่สําคัญในสัตวเลี้ยงลูกดวยนมมีอยู 5 ไอโซฟอรม ไดแก GPx1 หรือ 
cGPx หรือ GPx-G1 GPx3 หรือ GPx-P GPx4 หรือ PHGPx และ GPx5 แมวา GPx ทั้ง 5 ไอโซ
ฟอรมนี้จะมีอยูทั่วไปในรางกาย แตระดับปริมาณของแตละไอโซฟอรมจะแตกตางในเน้ือเยื่อแตละ
ชนิด เอนไซม GPx ในไซโตครอนเดรีย (cGPx หรือ GPx1) ทําใหลิพิดไฮโดรเปอรออกไซด 
(ROOH) และไฮโดรเจนเปอรไซดลดลง โดยใช GSH รวมในปฏิกิริยา สวน GPx4 หรือ PHGPx ที่
อยูในไซโตซอลและในเมมเบรน จะทําหนาท่ีลดฟอสโฟลิพิดไฮโดรเปอรออกไซด ลิพิดไฮโดร
เปอรออกไซด และคอเลสเทอรอลเปอรออกไซด ซึ่งเกิดในปฏิกิริยาลิพิดเปอรออกซิเดชัน GPx1 
และ GPx4 อยูในเน้ือเย่ือเปนสวนใหญ โดย GPx1 จะอยูในเม็ดเลือดแดง ไต และตับ ในขณะท่ี 
GPx4 จะมีมากในเซลลเยื่อบุไต และอัณฑะ สวน GPx2 ในไซโตซอล และ GPx3 ที่อยูภายนอก
เซลล แทบจะตรวจไมพบในเนื้อเยื่อตางๆ ยกเวนในทางเดินอาหารและในไต GPx ทั้ง 4 ไอโซ
ฟอรมที่กลาวมาเปน GPx ที่ทํางานข้ึนกับซิลิเนียม สวน GPx5 พบเฉพาะท่ีทอน้ํากามและเปนไอโซ
ฟอรมที่การทํางานไมขึ้นกับซลิิเนียม  

 
2.7   สารตานอนุมูลอิสระ 

           สารตานอนุมูลอิสระหรือแอนติออกซิแดนท (antioxidant) คือสารเคมีที่ทําหนาที่ชะลอ 

หรือปองกันการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันของสารตั้งตน (Halliwell, 1999 and Shahidi, 2002) ในท่ีนี้
รวมถึงสารท่ีสามารถยับยั้งและควบคุมอนุมูลอิสระไมใหไปกระตุนการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชัน  จึง
ชวยยับยั้งอนุมูลอิสระไมใหทําลายองคประกอบของเซลล  (วัลยาและพัชรี, 2542) สารตานอนุมูล
อิสระในธรรมชาติไมไดเปนเพียงสารประกอบทางเคมีที่พืชสรางข้ึนเทาน้ัน  แตรวมถึงเอนไซมที่
เกี่ยวของดวย ตัวอยางเชน superoxide dismutase, catalase และperoxidase เปนตน (Halliwell,1999) 

จากการศึกษาทางระบาดวิทยาจํานวนมากยืนยันถึงการลดอัตราเสี่ยงและเพ่ิมความสามารถในการ
ปองกันการเกิดโรคมะเร็ง โรคเกี่ยวกับหลอดเลือดและหัวใจ รวมถึงโรคอ่ืนๆ ที่มีความสัมพันธกับ
อนุมูลอิสระที่เปนผลมาจากการบริโภคผักและผลไม  โดยในปจจุบันพบวาสารประกอบในกลุม     
ฟนอลเปนสารท่ีมีบทบาทสําคัญในการตานอนุมูลอิสระ (Rice-Evans et al,1996; Tavarini et al., 
2008) 

 สารตานอนุมูลอิสระสามารถแบงเปน 5 ประเภทใหญๆ ไดดังนี ้(Hudson, 1990) 

1. Pary antioxidant : สารในกลุมนี้สวนใหญไดแกสารประกอบฟนอลิก (phenolic 

substance) ทําหนาท่ีหยุดปฏิกิริยาลูกโซของการเกิดอนุมูลอิสระในปฏิกิริยาออกซิเดชันของไขมัน  
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นอกจากน้ียังรวมถึงสารโทโคฟรอลธรรมชาติและสังเคราะห  (natural and synthetic tocopherol), 

gallate, butylated hydroxyanisole (BHA), tertiary butyl hydroquinone (TBHQ) และอ่ืนๆ ซึ่งสาร
ในกลุมดังกลาวทําหนาที่เปนตัวใหอิเล็กตรอน 

2. Oxygen scavenger : สารในกลุมน้ีไดแก ascorbic acid หรือวิตามินซี palmitate, 

erythorbic acid (isoascorbicacid) และ sodium erythorbate เปนตน สารในกลุมน้ีจะเขาทําปฏิกิริยา
กับออกซิเจน จึงเปนการชวยกําจัดออกซิเจนในระบบปดได 

3. Secondary antioxidant : สารในกลุมน้ีไดแก dilauryl thiopropinoate และ 

thiopropionic acid ทําหนาที่สลายโมเลกุลของ lipid hydroperoxide ใหเปนสารท่ีมีความเสถียร 

4. Enzymic antioxidant : สารในกลุมน้ีไดแกเอนไซมตางๆ ซึ่งแบงเปน primary 

antioxidant enzyme และ ancillaryantioxidant enzyme สารในกลุมน้ีทําหนาท่ีกําจัดออกซิเจนหรือ
อนุพันธุของออกซิเจน โดยเฉพาะไฮโดรเจนเปอรออกไซด 

5. Chelating agent หรือ sequestrant : สารในกลุมน้ีเชน กรดซิตริก กรดอะมิโน 

ethylenediaminetetra-acetic acid (EDTA) เปนตน สารในกลุมน้ีทําหนาท่ีไปจับกับไอออนของ
โลหะ เชน เหล็ก และทองแดง ซึ่งไอออนเหลาน้ีเปนไอออนที่สงเสริมและเรงปฏิกิริยาออกซิเดชัน
ของไขมัน (lipid peroxidation) ทําใหเกิดสารประกอบเชิงซอนท่ีเสถียร 

 

2.8  แหลงท่ีมาของสารตานอนุมูลอิสระ 

ปจจุบันสารตานอนุมูลอิสระโดยเฉพาะอยางย่ิงท่ีไดมาจากพืชผัก เคร่ืองเทศ องุน และ
สมุนไพรไดรับความสนใจ และศึกษากันอยางกวางขวาง เนื่องจากกระแสเร่ืองความปลอดภัยของ
สารสกัดจากธรรมชาติ สารตานอนุมูลอิสระแบงตามแหลงที่มาได 2 ชนิดไดแก 

  2.7.1  สารตานอนุมูลอิสระสังเคราะห (Synthetic antioxidants)  สารประกอบฟนอลิค 
สังเคราะห 5 ชนิดไดแก  propyl gallate,   2-butylated hydroxyanisole,  3- butylate hydroxyanisole, 

BHT (butylated hydroxytoluene)  และ  tertiary butylhydroquinone  เปนสารตานอนุมูลอิสระที่
นิยมใชในอุตสาหกรรมอาหารเพื่อยับยั้งการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันของไขมันอันเปนสาเหตุให
อาหารมีกลิ่น สี และรสชาติที่เปลี่ยนไป สารสังเคราะหเหลาน้ีมีประสิทธิภาพและความคงตัวสูงกวา
สารสกัดจากธรรมชาติ แตมีขอจํากัดของการใชเนื่องจากปญหาดานความปลอดภัยในการบริโภค    
( Yang  et al., 2000; Pokorny et al., 2001) 

    2.7.2  สารตานอนุมูลอิสระจากธรรมชาติ(Natural antioxidants)  สารกลุมน้ีไดรับความ
สนใจและมีการคนควาอยางมากในปจจุบันเนื่องจากความเชื่อมั่นวามีความปลอดภัยในการบริโภค 
มากกวาสารตานอนุมูลอิสระสังเคราะห สารตานอนุมูลอิสระเหลาน พบไดทั้งในจุลชีพ สัตว และ
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พืช ซึ่งมีทั้งท่ีเปนวิตามิน เชน วิตามินซี วิตามินอี เบตาแคโรทีน และสารท่ีไมใหคุณคาทาง
โภชนาการ ( non-nutrient)  ซึ่งมีโครงสรางเปนสารประกอบฟนอลิค โดยเฉพาะกลุมโพลีฟนอล     
( polyphenols) เชน แซนโธน (xanthone) และฟลาโวนอยด ( flavonoids) ซึ่งประกอบดวยหมู    
ไฮดรอกซิลที่เกาะบนวงเบนซีน (aromatic hydroxyl) ตั้งแต  2 หมูขึ้นไป หมูฟงกชั่น (functional 

group) เหลาน้ีมีบทบาทสําคัญในการดักจับอนุมูลอิสระไมใหไปกระตุน หรือกอใหเกิดปฏิกิริยา
ออกซิเดชันได โดยการใหอนุมูล  H•  แกอนุมูลอิสระเหลาน้ัน นอกจากน้ีสารประกอบโพลีฟนอล  
ที่มีโครงสรางของ  ortho-dihydroxyl phenol  อยูในโมเลกุลยังสามารถยับยั้งการเกิดอนุมูล  OH• ใน
ปฏิกิริยาท่ีมีอนุมูลโลหะทรานซิชั่น คือ  Fe2+  และ Cu2+  เปนตัวเหน่ียวนําไดโดยการเขาจับ กับ
โลหะดังกลาวเกิดเปนสารประกอบเชิงซอน ( complex) (Sanchez-Moreno et al., 2000)   

สารประกอบกลุมโพลีฟนอล ซึ่งพบในพืชพรรณธรรมชาตินานาชนิด สามารถตานอนุมูลอิสระไดดี
ทั้งในหองปฏิบัติการ (in vitro) และในสิ่งมีชีวิต 

 

2.9 สารตานอนุมูลอิสระในผลไม 
 พืชเปนแหลงของสารตานอนุมูลอิสระที่สําคัญ  (Pallauf et al., 2008).   สารเหลาน้ีพบได
พบไดในเกือบทุกสวนของพืช เชน  เปลือก  ตน ใบ ผล ราก ดอก ฝก เมล็ด กิ่งกาน ยางหรือแมแต
ในเปลือกหุมเมล็ด (Baravalia et al., 2009; Kaneria et al., 2009; Rajaei et al., 2010; Golivand et al., 

2010).   การศึกษาปริมาณสารตานอนุมูลอิสระในผลไมซึ่งเปนสวนของพืชที่นิยมบริโภคมีมาอยาง
ตอเนื่องจนถึงปจจุบัน   แตโดยมากจะหาปริมาณสารดังกลาวในสวนที่รับประทานได  เชน ในเน้ือ
ของผลไม   ซึ่งก็ปรากฏวาผลไมเมืองรอนหลายอยาง เชน มังคุด ฝร่ัง มะละกอ แกวมังกร และ
มะเฟอง มีสารตานอนุมูลอิสระหลายชนิดในปริมาณท่ีสูงมาก และหน่ึงในบรรดาสารตานอนุมูล
อิสระที่พบในปริมาณสูงไดแกสารประกอบฟนอล (Lim et al., 2006; Mahattanatawee et al., 2006; 

Lim et al., 2007)   
 สารประกอบฟนอลเปนหนึ่งในสามของสารพฤกษเคมีที่มีคุณสมบัติเปน สารตานอนุมูล
อิสระท่ีสําคัญซึ่งพบในผลไมเขตรอน สารพฤกษเคมีทั้งสามกลุม น้ีไดแก แคโรทีนอยด ฟโนลิก 
และบีตาเลน ( betalains) โดยมีโพลีฟนอลเปกลุมหลักที่ทําใหเกิดฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระ ( Park et 
al., 2008)  ฟลาโวนอยด (Flavonoids) ซึ่งสารจําพวกโพลีฟนอล มีฤทธิ์เปน anti-inflammatory, 

anti-hepatotoxic และ anti-ulceractions และจัดวาเปน สารตานอนุมูลอิสระที่มีคุณสมบัติเปน free 

radical scavenging abilities ที่ดีมาก (Bors et al., 1990; Liu, 2003)  ฟลาโวนอยดจะพบไดทั้งใน
สวนของเยื่อใย เปลือก  และเมล็ด ของผลไมตาง ๆ  
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 รายงานปริมาณสารตานอนุมูลอิสระในเปลือก  และเมล็ด ของผลไมซึ่งเปนสวนท่ีมักถูกทิ้ง
เนื่องจากรับประทานไมได  ยังคงมีอยูคอนขางนอย   (Soong and Barlow, 2004) ทั้งท่ีอาจจะเปน
แหลงของสารตานอนุมูลอิสระที่สําคัญเชนเดียวกับสวนของเน้ือผล เชนในกรณีของเปลือกและ
เมล็ดของมะเดื่ออิตาเลี่ยน(  Italian fresh fig fruits) ซึ่งจากการทดสอบของ Caro and Piga (2007) 
พบวาสารที่สกัดจากท้ังสองสวนดังกลาวมีความสามารถในการตานอนุมูลอิสระ และปริมาณ
สารประกอบฟนอล สูงกวาสวนที่รับประทานได   รายงานที่ทยอยกันออกมาในระยะหลังเร่ิมแสดง
ใหเห็นวาเปลือกและเมล็ดของผลไมหลายชนิดเชนเปลือกทับทิม (Singh et al., 2002), เปลือกและ
เมล็ดของ องุน  (Negro et al., 2003) เปลือกและเมล็ดของมะมวง (Kabuki et al., 2000) และเปลือก
และเมล็ดของมะไฟจีน (Prasad et al., 2010) ลวนมีสารตานอนุมูลอิสระ ผลการศึกษาของ 
Kornkaran et al., 2011 ซึ่งทดลองสกัดเปลือกเงาะ มังคุด และเปลือกมะพราว พบวาสารสกัดจาก
เปลือกเงาะมีฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระ และมี  radical scavenging capacity ดีที่สุดในบรรดาผลไมทั้ง
สามชนิด โดยฤทธ์ิตานอนุมูลอิสระท่ีพบน้ีสูงกวาของ butylated hydroxyl toluene และ vitamin E 
การทดลองยังแสดงใหเห็นอีกวา ฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระดังกลาวเกิดจากสารประกอบฟนอลท่ีมีอยูใน
เปลือก  
  
2.10  การวัดความสามารถในการกําจัดอนุมูลอิสระ  
          อนุมูลอิสระที่เกิดข้ึนตามธรรมชาติมีมากมายหลายชนิด  จึงมีการคิดวิธีทดสอบความ 
สามารถของสารในการยับยั้งอนุมูล อิสระ วิธีที่นิยมใชในการทดสอบมี 7  วิธีไดแก  

1. วิธี Scavenging activity of ABTS radical (Re et al., 1999)  

            วิธีนี้ เปนวิธีวัดทางออมโดยใชสาร 2,2'-azino-bis (3-ethylbenzthiazoline-6-

sulphonic   acid) หรือ ABTS  มีสูตรโมเลกุล  C18H18 N 4 O6 S4    มาทําใหเปนอนุมูลอิสระโดยการ
ถูกออกซิไดซดวย โพแทสเซียมเปอรซัลเฟตใหกลายเปน ABTS+• ซึ่งเปนอนุมูลท่ีมีสีฟา-เขียวมี λ ที่ 
660, 734 และสูงสุด 820 นาโนเมตร แตจะนิยมวัดคาการดูดกลืนแสงท่ี 734 nm  โดยปรับคาการ
ดูดกลืนแสงเร่ิมตน ABTS+•ใหเปน 0.700±0.02 เมื่อเติมสารทดสอบท่ีมีกิจกรรมตานออกซิเดชันจะ
ทําให ABTS+•ลดลงซึ่งทําใหสีจางลง และสามารถนําไปคํานวณเปน % Inhibition ไดตามสมการ  
 

% Inhibition = [ ( A734 control – A 734 test sample ) / A 734 control] x 100 

  ผลการวิเคราะหจะคํานวณเปนคาท่ีสัมพันธกับสารตานอนุมูลอิสระมาตรฐาน 
Trolox จึงมีชื่อวา Trolox Equivalent Antioxidant Capacity (TEAC)  
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            ขอดีของวิธีนี้ คือ ทําไดงายอนุมูล ABTS+• จะทําปฏิกิริยาอยางรวดเร็วกับสารตาน
อนุมูลอิสระอนุมูล  ABTS+• ละลายไดทั้งในน้ําและสารทําละลายอินทรีย จึงทําใหศึกษาไดทั้งใน
สารที่ละลายในนํ้าหรือละลายในไขมันสวนขอเสียของวิธีนี้ คือ ABTS ไมเปนสารตามธรรมชาติที่
กอใหเกิดอนุมูลในเซลลหรือรางกาย  
 

                                                       + antioxidant  

                                   ABTS +•                                     ABTS  

                                λ 734 nm                         colourless  

                                     
2. วีธี DPPH (2, 2-diphenyl-1-picrylhydrazyl) radical (Blois, 1958) 

           อนุมูล  DPPH• เปนอนุมูลไนโตรเจนท่ีคงตัวมีสีมวงอยูในรูปอนุมูลอยูแลวโดยไม
ตองทําปฏิกิ ริยาเพื่อให เกิดอนุมูลเหมือนกับกรณีอนุมูล  ABTS+•การวิ เคราะห เปนการวัด
ความสามารถของสาร ทดสอบในการกําจัดอนุมูลอิสระโดยวิธีใหไฮโดรเจนอะตอมการวัดทําโดย
ใชเคร่ืองวัดคาการดูดกลืนแสง (spectrophotometer) วัดการลดลงของสี เมื่อเติมสารตานอนุมูล
อิสระลงไปโดยวัดการดูดกลืนแสง ที่ความยาวคลื่น 517 นาโนเมตร  
            DPPH  radical  ใชในการทดสอบความสามารถในการทําลายอนุมูลอิสระของสาร
ตัวอยาง (scavenging  activity) สารละลายของ DPPH• มีสีมวงในเอทานอลและเม่ือไดรับ H                    

จะเปลี่ยนเปน สารละลายสีเหลืองตามสมการดังนี้ (Blois, 1958)  

        DPPH•          +      RH                                       DPPH-H        +    R•   

         สีมวง                  ตัวอยางทดสอบ                        สีเหลือง   

คาที่วัดไดจะแสดงความสามารถในการสารตานอนุมูลอิสระออกมาในคา % inhibition ตามสมการ
ดังนี้  
                  % Inhibition = [(A517 control – A517  test sample)/ A517 control)] x 100 

   

ขอดีของวิธีนี้คือทําไดงายนิยมใชเปนวิธีเบื้องตนในการทดสอบฤทธิ์ตานอนุมูล
ของสารตานออกซิเดชันจากธรรมชาติ  

             ขอเสียของวิธีนี้คืออนุมูล DPPH• มีความคงตัวไมไวตอการทําปฏิกิริยาเหมือน
อนุมูลท่ีเกิดใน เซลลหรือรางกายดังนั้นวิธีนี้จงไมสามารถแยกแยะจัดอันดับอนุมูลท่ีมีความไวสูงได  
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3. วีธี Hydroxyl (OH) radical scavenging activity (Ohkawa et al., 1979)  
             Hydroxyl radical (OH•) เปนอนุมูลอิสระที่วองไวสามารถจูโจมชีวโมเลกุลที่
สําคัญในรางกาย โดยการเกิดปฏิกิริยาลูกโซอยางตอเนื่อง (Spencer et al., 1994) สิ่งมีชีวิตสามารถ
สราง OH• radical โดย  2 กลไกไดแก  

ก. ปฏิกิริยาของไอออนโลหะทรานซิชันกับไฮโดรเจนเปอรออกไซด (H O )                            

แมวาเกลือของ โลหะทรานซิชันท่ัวไปทําปฏิกิริยากับ H2 O2  ได OH•  แตในรางกายน้ันเปนไปได   
วาเกิดจาก เหล็ก Fe2+  ทําปฏิกิริยากับ H2 O2  ได OH•โดยเรียกปฏิกิริยาน้ีวา Fenton reaction           
ดังสมการ  
                     Fe2+  +    H2 O2                                   Fe2+  +   OH•      +   OH -      (Fenton reaction)  

ข. การแตกตัวของน้ําเน่ืองจากการถูกแสงหรือรังสี ดังสมการ  
                     H2 O      +    hv                                             H 2O

+•       +   e-  

                    H 2O
+•     +    H2 O                                        OH•      +    H 3O

+  

ค. ในการศึกษาความสามารถในการยับยั้ง OH• radical ของสารตัวอยางตอง
ทําการสังเคราะห Hydroxyl radical (OH•) จากน้ําตาล deoxyribose โดยปฏิกิริยา Fenton reaction 

model system  เมื่อเติม สาร Thiobarbituric acid  (TBA) และ Trichloroacetic acid จะเกิดเปนสีชมพู
เมื่อเติมสารท่ีตองการ ทดสอบท่ีมีความสามารถในการยับยั้ง OH• radical ลงไป จะทําใหสีชมพูของ
สารละลายจางลงโดย สามารถตรวจสอบไดจากการวัดคาการดูดกลืนแสงท่ีความยาวคลื่น 532 nm 

(Mathew  and   Abraham, 2006) จากนั้นนําไปคํานวณเปน % Inhibition ไดตามสมการ  
                   % Inhibition = [( A532 control – A 532 test sample ) / A532 control] x 100  
 4. วีธี Lipid peroxidation in liver homogenates (Halliwell et al., 1987)  
            เกิดจากปฏิกิริยาออกซิเดชันแบบลูกโซของกรดไขมันชนิดไมอ่ิมตัวอนุมูลอิสระ
เพียง 1 อนุมูล สามารถทําใหเกิดลิปดเปอรออกไซดเปนจํานวนหลายรอยโมเลกุลกอนที่จะสิ้นสุด
ปฏิกิริยาเนื่องจากปฏิกิริยา Lipid   peroxidation  สามารถเกิดไดงายกับเยื่อหุมเซลลที่ประกอบดวย  
ลิปด 2 ชั้นการเกิดลิปด ออกซิเดชันกับลิปดในเย่ือหุมเซลลทําใหเย่ือหุมเซลลมีคุณสมบัติที่
เปลี่ยนไปยังสงผลกระทบตอเอนไซมและรีเซพเตอรที่ฝงตัวอยูในเย่ือหุมเซลล ทําใหเอนไซมและ  
รีเซพเตอรมีการทํางานท่ีเสียไป เปนสาเหตุในเกิดโรคตางๆไดอีกดวยผลผลิตท่ีเกิดข้ึนมาจาก Lipid 

peroxidation  ไดแก สารไฮโดรคารบอน เชน อีเทนอีทีนและเพนเทนรวมถึงสารคีโตนและสาร      
อัลดีไฮดเปนตนซึ่งสารอัลดีไฮดที่มีความสําคัญคือมาลอนไดอัลดิไฮด (Malondialdehyde, MDA)  

            Lipid peroxidation  เปนปฏิกิริยาลูกโซประกอบดวย 3 ขั้นตอนไดแกปฏิกิริยา
เร่ิมตนของการ เกิดโซปฏิกิริยาการทวีเพิ่มข้ึนและการสิ้นสุดปฏิกิริยาปฏิกิริยาลูกโซเร่ิมตนดวยการ
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มีอนุมูลอิสระ เกิดข้ึนและอนุมูลอิสระนี้เขาทําปฏิกิริยากับลิปดและทําใหเกิดอนุมูลลิปด (L•  หรือ 
R• ) (โอภาและคณะ, 2549) 
          วีธีนี้เปนการวิเคราะหความสามารถในการยับยั้ง Lipid peroxidation ของสารสกัด
ทดสอบโดย ใชตับหนูมาทําใหเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันแลวทําใหเกิดผลผลิตจากปฏิกิริยา Lipid     

peroxidation ได เปนสารมาลอนไดอัลดีไฮด (Malondialdehyde, MDA) จากน้ันเติมกรดไทโอบาร 
บิทูริกในสภาวะกรด สาร  MDA จะทําปฏิกิริยากับกรดไทโอบารบิทูริกไดเปนสารมีสีเรียกวา 
TBARS (thiobarbituric  acid  reactive  substances) เมื่อเติมสารสกัดทดสอบท่ีมีความสามารถใน
การยับยั้ง  Lipid peroxidation ลงไปจะทําใหสารสีจางลงจากการวัดคาการดูดกลืนแสงท่ีความยาว
คลื่น 532 นาโนเมตร   (โอภา และคณะ, 2549) 
                  เมื่อไดคาการดูดกลืนแสงแลวนําไปคํานวณหา % Inhibition  ตามสมการ  
                             % Inhibition = [ ( A532 control – A 532 test sample ) / A532 control] x 100  

ขอดีของวิธีการน้ี คือ ทําการศึกษางายสะดวกไมตองใชเคร่ืองมือที่มีราคาสูงแตมี 
ขอเสีย คือ ตองใชสิ่งมีชีวิตในการทําการทดลองทําใหลดความนิยมลง 

5. วีธี Metal chelating activity (Dinis et al., 1994)  

            การวัดความสามารถในการแยงจับกับโลหะเปนวิธีหนึ่งท่ีนิยมใชในการหา
ความสามารถใน การตานออกซิเดชันของสารที่ตองการทดสอบเพราะโลหะไอออนเปนตัวการ
สําคัญในการเรงปฏิกิริยา ทําใหเกิดสารอนุมูลอิสระตางๆมากมายหลายชนิดโดยเฉพาะธาตุเหล็กที่
อยูในรูปเฟอรรัสหรือ Fe2+จะทําปฏิกิริยาออกซิเดชันกับออกซิเจนในอากาศเกิดเปนสารอนุมูล
Superoxide  anion   radical  (O2

-•) ซึ่ง เปนอนุมูลอิสระตัวเร่ิมตนท่ีทําใหเกิดอนุมูลอิสระตัวอ่ืนๆ
ตอไปดังน้ันวิธีการวัดความสามารถในการ แยงจับโลหะ Fe2+  ของสารที่ตองการทดสอบน้ันอาศัย
จากการวัดคาการดูดกลืนแสงท่ีความยาวคลื่นที่ 562 nm ที่มีคาลดลงโดยเมื่อเติมสาร Ferrozine ลง
ไปสารนี้จะไปจับกับ Fe2+  แลวอยูในรูป Ferrozine - Fe2+ complex ซึ่งจะใหสีแดงและถาสารท่ี
ตองการทดสอบมีความสามารถในการแยงจับกับ Fe 2+ จะอยูในรูป Antioxidant - Fe2+ complex 

แลวจะทําใหสีแดงของ Ferrozine - Fe2+complex จางลงไดเมื่อไดคาการดูดกลืนแสงแลวนําไป
คํานวณหา % inhibition ตามสมการ  
                        % Inhibition = [ ( A562 control – A 562 test sample ) / A562 control] x 100  
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6. วิธี Superoxide radical scavenging (Nikishimi et al., 1972)  

              Superoxide   anion   radical   (O2
-•)  เปนอนุมูลเร่ิมแรกที่เกิดข้ึนในเซลลของ

สิ่งมีชีวิตและเปนตัว เร่ิมตนที่ทําใหเกิดอนุมูลอิสระตัวอ่ืนๆอีกมากมายจากการเกิดปฏิกิริยาลูกโซ
นอกจากจะทําใหอนุมูล อิสระมีปริมาณเพิ่มมากข้ึนแลวฤทธิ์และความแรงของอนุมูลอิสระที่เกิด
จากปฏิกิริยาลูกโซเปน อันตรายสูงขึ้นดวยแตตัวของ O2

-• จะมีความวองไวนอยกวา OH•  ซึ่งการเกิด 
O2

-•เปนดังสมการ  
                      O2      +    e-                                                     O2

-•                       

                     O2
-• +    O2

-• +  2H+                                         H2 O2        +     O2  

             เมื่อ  O2
-• ทําปฏิกิริยากับH2 O2  จะทําใหเกิด OH•เรียกปฏิกิริยานี้วา Haber-Weiss                                

reaction (Kappus, 1992) ดังสมการ  
      O2

-•    +    H2 O2   +     H+                                    OH•        +    O2     +    H2 O  

 

             การศึกษาสมบัติการเปนสารจับ  O2
-•    ของสารตัวอยางซึ่ง  O2

-•   จะผลิตมาจาก
ปฏิกิริยา ออกซิเดชันของสารในระบบ Phenazine methosulphate (PMS)  –  Nicotinamide   adenine   

dinucleotide (NADH)  อนุมูล O2
-• ที่เกิดข้ึนจะทําปฏิกิริยากับสาร Nitroblue   tetrazolium   (NBT)  

ซึ่งมีสีเหลืองโดยมี โครงสรางทางเคมี 
           ปฏิกิริยาระหวาง O2

-• กับสาร NBT ใหผลิตภัณฑเปนสาร diformazan (DF) ที่มี
สีนํ้าเงินและ สามารถวัดคาการดูดกลืนแสงไดที่ 560 นาโนเมตร จากน้ันนําไปคํานวณเปน % 
Inhibition ไดตามสมการ  
                    % Inhibition = [ ( A560 control – A 560 test sample ) / A560 control] x 100  

7. วีธี Reducing power (Oyaizu, 1986)  

           ความสามารถของการเปนตัวใหอิเล็กตรอนในปฏิกิ ริยาออกซิเดชันรีดักชันของ
สารที่ตองการ ทดสอบสามารถใชในการหาความสามารถในการตานออกซิเดชันได  

       วีธีนี้เปนการศึกษาความสามารถในการรีดิวซหรือใหอิเล็กตรอนของสารตัวอยาง
ที่ตองการทดสอบแกสารอนุมูลอิสระที่สังเคราะหขึ้นภายในระบบโดยสารที่ตองการทดสอบจะ      
เปนตัวใหอิเล็กตรอนแกอนุมูลอิสระแลวทําใหเปลี่ยนเปนสารท่ีคงตัวอีกทั้งยังสามารถหยุดปฏิกิริยา
ลูกโซของ อนุมูลอิสระอีกดวยโดยอาศัยจากการวัดปฏิกิริยา reduction ของ Fe3+ (CN- )6  ไปเปน 
Fe2+ (CN- )6  ซึ่งจะทํา ใหมีสีนํ้าเงินท่ีเขมข้ึนสามารถตรวจสอบความสามารถในการรรีดิวซไดจาก
การวัดคาการดูดกลืน แสงท่ีความยาวคลื่น 700 นาโนเมตร คาการดูดกลืนแสงท่ีเพิ่มข้ึนแสดงถึง
ความสามารถในการรีดิวซที่มากข้ึน 
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บทที่ 3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

3.1  วัตถุดิบ อุปกรณ และ สารเคมี 

3.1.1 วัตถุดิบ  
วัตถุดิบที่ใชในการทดลองเปนผลไม 16 ชนิดประกอบไปดวย 

1. สับปะรดภูเก็ด 2. กลวยน้ําวา 
3. สับปะรดศรีราชา 4. กลวยหอม 

5. เงาะโรงเรียน 6. กลวยเล็บมือนาง 

7. กลวยไข 8. มังคุด 

9. ลําไยกะโหลกเบี้ยว       10. ลิ้นจี่จักรพรรด์ิ 

11. มะละกอฮอลแลนด(สุก) 12. สมสายนํ้าผึ้ง 

13.  มะละกอแขกดํา (ดิบ) 14. สมโอทองดี 
15.  มะละกอแขกดํา (สุก) 16. สมโอขาวนํ้าผ้ึง 

 

ผลไมไทยท้ัง  16 ชนิด  ไดทําการสุมซื้อจากตลาดใหญในเขตกรุงเทพมหานครและและ
ปริมณฑล ไดแก ตลาดไทย ตลาดพรานนก ตลาดศาลายา ตลาดปฐมมงคล และ ตลาดหวยขวาง  

โดยซื้อผลไมแตละชนิดจากท้ัง 5  ตลาด  รวมเปนจํานวนตัวอยางผลไมทั้งสิ้น  80  ตัวอยาง  
และเมื่อนํามาแยกเปลือก และ เมล็ดแลว  ตัวอยางท่ีทําการสกัดจะมีจํานวนท้ังสิ้น 135  ตัวอยาง 

 

3.1.2 อุปกรณและเครื่องแกว 

                                   เคร่ืองบดเมล็ดกาแฟ (coffee blender) รุน 2149 ของบริษัทPRINCESS 

เคร่ืองเขยาสาร (INNOVA 4000 incubator shaker, USA) 

เคร่ืองวัดการดูดกลืนแสง (Spectrophotometer) รุน UV - 1601 SHIMAZU     
ประเทศญ่ีปุน 

ตูอบ (Hot air oven  (AOAC; 920.151, 2001)                
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ตูแชที่ใชในการเก็บรักษาผัก รุน PT203 ของบริษัท Sanden Intercool 

เคร่ืองเหว่ียง (centrifuged) รุน KOKUSA H103N series centrifuge, USA 

เคร่ือง microplate reader รุน TECAN sunrise microplate reader, Austria) 

อางควบคุมอุณหภูมิ( water bath) รุน Precision water bath 184 

นาฬิกาจับเวลา ของบริษัท CASIO 

บีกเกอร (beaker) 

ขวดรูปชมพู (erlenmeyer flask) 

ขวดปรับปริมาตร (volumetric flask) 

กระบอกตวง (cylinder) 

บิวเรต (burette) 

ปเปต (pipette) 

แทงแกวคนสารละลาย (stirrer) 

หลอดทดลอง 

ขวดพลาสติก 

 
3.1.3 สารเคมีท่ีใชในการวิเคราะห 

10% FCR (Folin-Ciocalteu’s reagent) บริษัท Merck รหัส 109001 

0.5 M sodium hydroxide (NaOH) บริษัท Merck รหัส 106498 

Hydrochloric 0.2 M  ( HCl  0.2 M ) 
70 % ethanol  

Gallic acid monohydrate บริษัท Riedel-deHaen รหัส 27645 

10   mM 2,4,6-tri(2-pyridyl)-S-triazine บริษัท Fluka รหัส 93285 

300 mM sodium acetate buffer (pH 3.6) 

20 mM ferric chloride บริษัท Riedal-deHaen รหัส 31232 

Standard  Trolox บริษัท Aldrich รหัส 238813 

8.16 x 10-2 M fluorescein บริษัท Aldrich รหัส 16638 

153 mM AAPH( 2,2’-Azobis-(2- amidinopropane) dihydrochloride)  

               บริษัท  ako รหัส  017-11062 
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3.2   วิธีการทดลอง 

 ขั้นตอนการศึกษาแสดงดังผังในรูปที่ 5  โดยแตละขั้นตอนมีรายละเอียดดังนี้ 
 

 
รูปที่ 5  ผังการทดลอง 

 

3.2.1  วิธีเตรียมตัวอยาง 

  การเตรียมตัวอยาง  ทําโดยนําผลไมที่จะทดสอบมาลางดวยน้ํากลั่น แลวตัดปอก 
เลือกใชเฉพาะสวนที่เปนเมล็ด และ เปลือก  จากน้ันนําไปบดใหละเอียดดวยเคร่ืองบดไฟฟาที่สะอาด 
เก็บใสขวดพลาสติกที่ผานการลางแชกรดแลว  เพื่อรอการวิเคราะหตอไป  

ตัวอยาง 

วิเคราะหคาความช้ืน วิเคราะหปริมาณสารโพลีฟนอลโดยวิธี Folin-Ciocalteu 

การทดสอบฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระ 

Ferric-Reducing Antioxidant Power 

(FRAP) assay 

Oxygen radical absorbance 

capacity (ORAC) assay 

วิเคราะหผลทางสถิติและ
เปรียบเทียบผลการทดลอง 

สรุปและวิเคราะหผล 



29 

 

 

 

3.2.2 วิธีการสกัดสารจากเปลือกและเมล็ดผลไม 
1.  ชั่งตัวอยางประมาณ 1-2  กรัม ใส Erlenmeyer flask ขนาด 125  มิลลิลิตร 
2.  เติม 70% ethanol  30  มิลลิลิตร 
3.  สกัด โดยเขยา (shaking) เปนเวลานาน 2 ชั่วโมง 

4.   กรองดวยกระดาษกรองเบอร 42  

5.   นําสารสกัดที่ไดเก็บรักษาในไวสภาพมืด ที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส 

 

        3.2.3 การหาปริมาณสารโพลีฟนอล  (Total polyphenol)  

    การวิเคราะหปริมาณสารโพลีฟนอลในตัวอยางท้ังหมดใชวิธี Folin-Ciocalteu ที่ดัดแปลงวิธี
ของ Brenna and Pagliarini, 2001   รายละเอียดของการวิเคราะหมี ดังนี้ 

1. นําสารละลายตัวอยางท่ีสกัดไดนํามาหยอดใสแผนหลุม (plate) จํานวน 2 plate            
                                   plate ท่ี 1   หยอดตัวอยางลง plate 25 μl  เติม Folin Ciocalteu reagent ,2 N 125 

μl (FCR 2N  ) และเติม Sodium hydroxide 0.5 M 100 μl  ( NaOH 0.5 M) ตั้งทิ้งไว 15 นาที และนําไป
วัดที่ความยาวคลื่น 750 นาโนเมตร ( wavelength 750 nm )  ดวยเคร่ือง Microplate reader 

                                                               plate ท่ี 2  หยอดตัวอยางลง plate 25 μl  เติม Hydrochloric 0.2 M 125 μl ( HCl 

0.2 M ) และเติม Sodium hydroxide 0.5 M 100 μl  ( NaOH 0.5 M) ตั้งทิ้งไว 15 นาที และนําไปวัดที่
ความยาวคลื่น 750 นาโนเมตร ( wavelength 750 nm ) ดวยเครื่อง Microplate reader 

2. เทียบกับกราฟมาตรฐานความเขมขนของ  Gallic acid  เปนสารมาตรฐาน (standard) 
และนํ้าที่ปราศจากไอออน (deionized water) เปนสารละลายท่ีไมมีตัวอยางในการวัด (blank) รายงาน
คาเปนมิลลิกรัมเทียบเทากรดแกลลิก ใน100 กรัมตัวอยาง (mg eq GA/100g) 
 

3.2.4 การทดสอบฤทธ์ิการตานอนุมูลอิสระ 

 การทดสอบฤทธิ์การตานอนุมูลอิสระในตัวอยางใชวิธีวิเคราะห 2 แบบ เพื่อนําผลมา
เปรียบเทียบกัน  วิธีที่ใชคือ 

1. Ferric-Reducing Antioxidant Power (FRAP) assay ดัดแปลงจากวิธีของ Benzie and 

Strain, 1996    รายละเอียดของการวิเคราะหมี ดังนี้ 
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1.1 เตรียมสารละลาย FRAP reagent  ดวย  300 mM sodium acetate buffer (pH 3.6), 10 

mM 2,4,6-tri(2-pyridyl)-S-triazine และ 20 mM ferric chloride ในปริมาณอัตราสวน 10:1:1 แลวผสม
ใหเขากัน (mix) 

1.2 ปเปตสารละลายตัวอยาง 1  มิลลิลิตร ลงในหลอดทดลอง อุนในอางน้ํา (water bath) 
ที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส  
                        1.3 เติม สารละลาย Ferric reducing antioxidant power  ( FRAP Reagent ) ที่ไดเตรียม
ไว 3 มิลลิลิตร ที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส 

                        1.4 ใช Trolox  เปนสารละลายมาตรฐาน (standard Trolox) ใชความเขมขนที่แตกตาง
กัน ดังนี้ 6.25 -100 M Trolox 

1.5 วัดคา OD (คา Absorbance) ที่ความยาวคลื่น (wavelength ) 593 นาโนเมตร (nm) 
ดวยเคร่ือง UV-Visible Spectrophotometer  เทียบกับกราฟมาตรฐานความเขมขนของ Trolox เปนสาร
มาตรฐาน (standard) และนํ้าที่ปราศจากไอออน (deionized water) เปนสารละลายที่ไมมีตัวอยางใน
การวัด (blank) และแสดงผลเปนไมโครโมลเทียบเทา Trolox ( moleTE/100g) ใน100 กรัมตัวอยาง 

                     2. Oxygen radical absorbance capacity (ORAC) assay โดยวิธี  Spectrofluorometer ที่
ดัดแปลงจากวิธี ของ  Huang et. Al., 2002  รายละเอียดของการวิเคราะห มีดังนี้ 
                          2.1 นําสารละลาย fluorescein 8.16 x 10-2 M อุนไวในอางน้ําที่ควบคุมอุณหภูมิ 
37 องศาเซลเซียส 

  2.2  ทําการผสมดวย Fluorescein working solution  3 มิลลิลิตร กับสารละลาย
ตัวอยาง 0.5 มิลลิลิตร 

 2.3  เติม 2,2' - Azobis  (2-methylpropionamidine) dihydrochloride (AAPH) 0.5 

มิลลิลิตร  

 2.4 วัดคา OD (คา Absorba nce) ที่ความยาวคลื่น (wavelength) 493 นาโนเมตร 
(nm) และ ความยาวคลื่น(wavelength) 515 นาโนเมตร (nm) ที่ อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส โดยวัด
ดวยเคร่ือง Spectrofluoromerter ใช Trolox  เปนสารละลายมาตรฐาน (standard Trolox) เทียบกราฟ
มาตรฐานความเขมขนของ Trolox และรายงานคาเปน mol Trolox Equivalents ตอ 100 กรัม
ตัวอยาง  ( molTE/100g ) 
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           3.2.5  การวิเคราะหปริมาณความชื้น ( Moisture content ) โดยวิธี  Hot air oven 

(AOAC, 2005)   ดังนี้ 

1. ตักทรายใสถวย ประมาณ 1 ชอน เขาตูอบอุณหภูมิ 105 องศาเซลเซียส 30 นาที 
2. นําขึ้นมาใส Dessicator เพื่อทําใหเย็นประมาณ 30 นาที 
3. ชั่งน้ําหนัก ถวยไว (จดนํ้าหนัก) 
4. ชั่งตัวอยางใสถวยประมาณ 2-3 กรัม (จดน้ําหนัก) คลุกใหเขากับทรายบน water 

bath  เพื่อใหแหง 

5. นําเขาตูอบอุณหภูมิ 105 องศา นาน 2 ชั่วโมง 

6. นําขึ้นมาใส Dessicator เพื่อทําใหเย็นประมาณ 30 นาที 
7. นําไปชั่งจดนํ้าหนัก 

8. นําเขาตูอบอุณหภูมิ 105 องศาเซลเซียส (อีกครั้งนาน 30 นาที) 
9. นําขึ้นมาใส Dessicator เพื่อทําใหเย็นประมาณ 30 นาท ี

10.  นําไปชั่งจดนํ้าหนัก 

11.  ทําซ้ําต้ังแต ทําซ้ําตั้งแตขอ 8-10 จนกวาน้ําหนักจะคงที่ ผลลัพธที่ไดแสดงเปนกรัม
ตอ 100 กรัมตัวอยาง 

 

 3.2.6  การวิเคราะหผลการทดลองทางสถิติ 
 นําขอมูลผลการทดลองท่ีไดมาทําการวิเคราะหขอมูลทางสถิติโดยหาคาเฉลี่ย คา
แสดงปริมาณ ORAC, FRAP และ Polyphenol ของสารสกัดจากเปลือกและเมล็ดของผลไม จะแสดง
ในรูปของ Mean ± SD ใชคา R ในการหาความสัมพันธระหวาง ORAC , FRAP และ Polyphenol และ
ใช One Way ANOVA เปนสถิติสําหรับทําการวิเคราะหเพื่อเปรียบเทียบความแตกตางระหวางตัวอยาง 
โดยใชการทดสอบของ Scheffe และ Duncan หากคา P < 0.05 ถือวามีความแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ  
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บทที่ 4 
ผลการทดลอง 

 

4.1  ผลการวิเคราะหปริมาณสารโพลีฟนอลท้ังหมดจากเปลือกและเมล็ดของผลไม 

ปริมาณสารโพลีฟนอลทั้งหมด ที่สกัดไดจากเมล็ดและเปลือกของผลไมไทย 16 ชนิด (รวม 
27 ตัวอยาง) ไดแก  สับประรดภูเก็ด, สับประรดศรีราชา , เงาะโรงเรียน , กลวยไข, กลวยน้ําวา, 
กลวยหอม, กลวยเล็บมือนาง, มังคุด, ลําไยกะโหลกเบี้ยว, มะละกอฮอลแลนด (สุก), มะละกอแขก
ดํา (ดิบ),  มะละกอแขกดํา (สุก),  ลิ้นจี่จักรพรรด์ิ,  สมสายนํ้าผ้ึง, สมโอทองดี และ สมโอขาวนํ้าผ้ึง 

ถูกตรวจวิเคราะหโดยใชวิธี Folin-Ciocalteu และคํานวณหาปริมาณสารโพลีฟนอลทั้งหมดในรูป
ของ gallic acid equivalents ตอ ตัวอยาง 100 กรัม (mg eq GA/100g ) ผลการวิเคราะห พบวา 
ปริมาณสารโพลีฟนอลทั้งหมดท่ีสกัดไดจากเปลือก และ เมล็ดผลไมทั้ง 16 ชนิด เมื่อคิดจากนํ้าหนัก
สด (Fresh weight, FW) อยูในชวง 32.55±4.91 ถึง 1925.39±64.92 mg eq GA/100g FW (ตารางท่ี 2) 

โดยปริมาณสารโพลีฟนอลสูงสุด 10 ลําดับแรก ไดจากสารสกัดเปลือกลําไย, เปลือกเงาะ, เมล็ด
ลําไย, เปลือกลิ้นจ่ี, เมล็ดเงาะ, เปลือกนอกสมโอทองดี, เปลือกสมเขียวหวาน, เปลือกในสมโอทอง
ดี, เปลือกนอกสมโอขาวน้ําผึ้ง และ เมล็ดมะละกอแขกดําดิบ ตามลําดับ  ตัวอยางท่ีมีปริมาณสารโพ
ลีฟนอลทั้งหมดตํ่าที่สุดคือสารสกัดจากเปลือกกลวยน้ําวา(32.55±4.91 mg eq GA/100g FW)    

เมื่อคํานวณปริมาณสารโพลีฟนอลท้ังหมดท่ีสกัดไดโดยใชฐานจากน้ําหนักตัวอยางแหง
พบวา ปริมาณสารโพลีฟนอลท่ีมีคาสูงสุด10 ลําดับแรก สวนใหญยังคงอยูในกลุมตัวอยางเดิมแต
เปลี่ยนลําดับไป  ยกเวนสารสกัดเมล็ดเงาะเทาน้ัน  โดยมีสารสกัดจากเปลือกในสมโอขาวนํ้าผ้ึงมี
ปริมาณสารโพลีฟนอลท้ังหมดติดอันดับเขามาแทน ตัวอยางเปลือกและเมล็ดของผลไมที่มีปริมาณ
สารโพลีฟนอลท้ังหมดคํานวณจากฐานน้ําหนักตัวอยางแหงเรียงจากมากไปนอย  10 ลําดับแรก 
ไดแก  เปลือกเงาะ, เมล็ดมะละกอแขกดําดิบ, เปลือกลําไย, เมล็ดลําไย, เปลือกนอกสมโอทองดี, 

เปลือกสมเขียวหวาน, เปลือกในสมโอทองดี,เปลือกลิ้นจี่, เปลือกในสมโอขาวนํ้าผ้ึง และ เปลือก
นอกสมโอขาวนํ้าผึ้ง ตามลําดับ และในกรณีที่ใชฐานการคํานวณจากนํ้าหนักตัวอยางแหงนี้สารสกัด
จากเปลือกกลวยนํ้าวา ยังคงมีปริมาณสารโพลีฟนอลท้ังหมดตํ่าท่ีสุดเชนเดิมคือ 183.59±16.44 mg 

eq GA/100g DW 
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ตารางท่ี 2  ปริมาณโพลีฟนอลทั้งหมดในเปลือกและเมล็ดของผลไมที่ทดสอบ 

 

เปลือกและเมล็ดของผลไม 
ที่ใชในการทดสอบ 

Total Polyphenol*     

mg eq GA/100g FW mg eq GA/100g DW 

เปลือกสัปปะรดภูเก็ต 115.51±13.20 572.24±52.11 

เปลือกสัปปะรดศรีราชา 137.73±12.47 665.99±63.36 

เปลือกกลวยหอม 44.90±4.41 331.61±30.11 

เปลือกกลวยน้ําวา 32.55±4.91 183.59±16.44 

เปลือกกลวยไข 100.45±7.53 394.99±26.19 

เปลือกกลวยเล็บมือนาง 48.10±4.55 275.68±21.78 

เปลือกมะละกอฮอลแลนด 95.08±7.69 652.63±55.03 

เปลือกมะละกอแขกดําสุก 118.41±10.16 767.81±60.72 

เปลือกมะละกอแขกดําดิบ 88.88±4.36 810.88±68.05  

เปลือกนอกสมโอทองด ี 491.76±27.41 (6) 1819.03±144.67 (5) 

เปลอืกในสมโอทองด ี 444.00±32.75 (8) 1677.61±102.93 (7) 

เปลือกลิ้นจี ่ 590.04±29.55 (4) 1421.46±53.74 (8) 

เปลือกลําไย 1925.39±64.92 (1)    2330.09±141.04 (3) 

เปลือกมังคดุ 224.13±27.22  619.00±35.71 

เปลือกสมเขียวหวาน 448.77±31.79 (7) 1679.47±157.17 (6) 

เปลอืกเงาะ 1520.68±111.78 (2)    5055.86±383.68 (1) 

เปลือกนอกสมโอขาวน้ําผึ้ง 395.39±12.81 (9) 1187.93±65.81 (10) 

เปลือกในสมโอขาวนํ้าผึ้ง 346.41±11.85  1414.14±113.06 (9) 

เมล็ดมะละกอฮอลแลนด 88.20±8.30 517.56±21.90 

เมล็ดมะละกอแขกดําสุก 178.74±4.39  514.32±43.54 

เมล็ดสมโอทองดี 212.00±19.44 335.26±25.98 

เมล็ดลิ้นจี ่ 177.77±11.91 326.29±20.85 

เมล็ดลําไย 1157.28±60.77 (3) 1880.68±109.60 (4) 

เมล็ดมังคดุ 198.42±30.23   871.99±56.40  

เมล็ดสมเขียวหวาน 120.22±5.77 341.15±30.38 

เมล็ดเงาะ 493.99±38.86 (5) 755.62±54.28 

เมล็ดมะละกอแขกดําดิบ 392.25±35.75 (10)    2968.19±154.25 (2) 

หมายเหตุ:    1)  * คาที่แสดงเปนคา  mean ± SD (n=5) 
                    2)  ตัวเลขในวงเล็บหมายถึงลําดับใน 10  อันดับแรก  
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4.2  ความสามารถในการตานการเกิดอนุมูลอิสระ   
        4.2.1. การทดสอบความสามารถในการตานการเกิดอนุมูลอิสระโดยวิธี  Oxygen  

Radical  Absorbance Capacity (ORAC) assay  
          ผลการทดสอบความสามารถในการตานการอนุมูลเปอรออกซี ( peroxyl radical) 

ของสารสกัดจากตัวอยางเมล็ดและเปลือกของผลไมไทยทั้ง 16 ชนิดดวยวิธี Oxygen  Radical  

Absorbance Capacity (ORAC) assay แสดงในตารางท่ี 3   จากตัวเลขในตารางพบวา ประสิทธิภาพ
ในการยับย้ังอนุมูลอิสระของสารที่สกัดไดจากเมล็ดและเปลือกผลไมทั้ง 16 ชนิด อยูในชวง 

69.83±8.40 umoles TE/100g FW ถึง45109.31±3853.47  umoles TE/100g FW โดยสารสกัดจาก
เปลือกลําไย มีประสิทธิภาพในการยับยั้งอนุมูลอิสระสูงท่ีสุด (45109.31±3853.47 umoles TE/100g 

FW) รองลงมาคือสารสกัดจาก เปลือกเงาะ เปลือกมังคุด เมล็ดเงาะ เปลือกนอกสมโอทองดี เมล็ด
ลําไย เปลือกสมเขียวหวาน เมล็ดมะละกอแขกดําดิบ เปลือกในสมโอทองดี และเปลือกนอกสมโอ
ขาวนํ้าผ้ึงตามลําดับ ในจํานวนตัวอยางท้ังหมด  สารที่สกัดไดจากเปลือกมะละกอแขกดําดิบมี
ประสิทธิภาพตํ่าที่สุด (69.83±8.40 umoles TE/100g FW)    
  เม่ือทําการคํานวณประสิทธิภาพในการยับยั้งอนุมูลอิสระของสารสกัดตาง ๆ โดย
ใชฐานจากนํ้าหนักตัวอยางแหงพบวาตัวอยางท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุด 10 อันดับแรกยังคงเปนชุดเดิม
คลายกับผลการคํานวณท่ีคิดจากนํ้าหนักสดเพียงแตมีลําดับที่เปลี่ยนไป   โดยสารที่สกัดไดจากเมล็ด
มะละกอแขกดําดิบมีประสิทธิภาพในการยับยั้งอนุมูลอิสระสูงท่ีสุด  (98758.66±4932.57 umoles 

TE/100g DW)  รองลงมาคือสารสกัดจาก เปลือกเงาะ เปลือกนอกสมโอทองดี เปลือกมังคุด เปลือก
สมเขียวหวาน เปลือกลําไย เปลือกในสมโอขาวนํ้าผ้ึง เมล็ดเงาะ  และ เมล็ดลําไย ตามลําดับ และ
ตัวอยางท่ีมีประสิทธิภาพต่ําท่ีสุดยังคงเปนเปลือกมะละกอแขกดําดิบ  (761.67±13.87 umoles 

TE/100g DW)  ดังแสดงในตารางท่ี 3  
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ตารางท่ี 3   ประสิทธิภาพในการยับยั้งอนุมูลอิสระของสารสกัดจากเปลือกและเมล็ดของผลไม 
ทดสอบโดยวิธี ORAC   

เปลือกและเมล็ดของผลไม 
ที่ใชในการทดสอบ 

ORAC* 

(umoles TE1/100g FW) (umoles TE1/100g DW) 

เปลือกสัปปะรดภูเก็ต 1742.76±155.74 8602.15±545.95 

เปลือกสัปปะรดศรีราชา 2935.55±260.83 14000.74±651.26 

เปลือกกลวยหอม 1273.08±24.16 9448.63±727.27 

เปลือกกลวยน้ําวา 688.03±54.50 3812.04±212.81 

เปลือกกลวยไข 1836.02±113.91 7165.18±289.6 

เปลือกกลวยเล็บมือนาง 1395.68±107.62 7995.49±546.83 

เปลือกมะละกอฮอลแลนด 1946.24±92.79 13509.91±995.85 

เปลือกมะละกอแขกดําสุก 1055.20±39.13 6865.15±639.64 

เปลือกมะละกอแขกดําดิบ 69.83±8.40 761.67±13.87 

เปลือกนอกสมโอทองด ี 20518.49±797.02 (5) 75747.36±4879.63 (3) 

เปลือกในสมโอทองด ี 11964.73±1047.61 (9) 45474.20±3239.92 (7) 

เปลือกล้ินจี ่ 7412.00±396.68  17867.81±1045.03 

เปลือกลําไย 45109.31±3853.47 (1) 54576.50±4599.20 (6) 

เปลือกมังคดุ 25595.66±5673.34 (3) 70006.56±6485.35 (4) 

เปลือกสมเขียวหวาน 15070.65±4098.09 (7) 57040.43±5167.69 (5) 

เปลือกเงาะ 27040.89±1707.09 (2)      90729.96±5189.23 (2) 

เปลือกนอกสมโอขาวน้ําผึ้ง 10301.61±848.91 (10) 30987.01±2278.00  

เปลือกในสมโอขาวนํ้าผึ้ง 9800.20±682.65        39980.88±2494.07 (8) 

เมล็ดมะละกอฮอลแลนด 836.17±30.72            4883.98±236.79 

เมล็ดมะละกอแขกดําสุก 3375.26±280.18 9688.57±824.36 

เมล็ดสมโอทองดี 1250.65±108.70 1973.12±139.92 
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ตารางท่ี 3 ประสิทธิภาพในการยับยั้งอนุมูลอิสระของสารสกัดจากเปลือกและเมล็ดของผลไม 
ทดสอบโดยวิธี ORAC  (ตอ) 

เปลือกและเมล็ดของผลไม 
ที่ใชในการทดสอบ 

ORAC* 

 (umoles TE1/100g FW) (umoles TE1/100g FW) 

เมล็ดลิ้นจี ่ 2364.87±147.04               4341.67±275.57 

เมล็ดลําไย   19572.78±958.78 (6)       31795.72±1457.61 (10) 

เมล็ดมังคดุ 5909.92±985.64  26016.84±1568.20 

เมล็ดสมเขียวหวาน 3772.91±6183.71                10536.58±770.35 

เมล็ดเงาะ   22957.18±1254.48 (4)        35156.85±2493.71 (9) 

เมล็ดมะละกอแขกดําดิบ 13092.46±986.49 (8)        98758.66±4932.57 (1) 

หมายเหตุ :   1)  * คาที่แสดงเปนคา  mean ± SD (n=5) 
  2)  1 micromole Trolox equivalents  

  3)   ตัวเลขในวงเล็บหมายถึงลําดับใน 10  อันดับแรก 

  4.2.2 การทดสอบความสามารถในการตานการเกิดอนุมูลอิสระโดยวิธี  Ferric 

Reducing Antioxidant Power (FRAP) assay   
  ความสามารถรวมในการสงผานอิเล็กตรอนไปรีดิวซสารประกอบเชิงซอนของ
เหล็ก Fe3+-TPTZ (ferric tripyridyl triazine)  ของ สารสกัดจากเมล็ดและเปลือกของผลไมทั้ง16 

ชนิดที่ใชในงานวิจัยเปรียบเทียบกับสารละลายมาตรฐาน Trolox พบวา ประสิทธิภาพในการยับยั้ง
อนุมูลอิสระ จะอยูในชวง 1143.99±190.52 umoles TE/100g ถึง 45.46±5.36 umoles TE/100g 
โดยสารสกัดจากเปลือกลิ้นจ่ีมีประสิทธิภาพในการยับยั้งอนุมูลอิสระสูงท่ีสุด (1143.99±190.52 

umoles TE/100g FW) รองลงมาคือ เปลือกเงาะ เปลือกลําไย เมล็ดลําไย เปลือกมังคุด เมล็ดมะละกอ
แขกดําดิบ เปลือกสมเขียวหวาน เมล็ดมะละกอแขกดําสุก เปลือกนอกสมโอขาวนํ้าผ้ึง และเมล็ด
มังคุด ตามลําดับ   ตัวอยางท่ีมีประสิทธิภาพในการยับยั้งอนุมูลอิสระตํ่าท่ีสุดคือเปลือกกลวย
เล็บมือนาง (45.46±5.36 umoles TE/100g FW)  ผลการทดสอบประสิทธิภาพในการยับยั้งอนุมูล
อิสระของสารสกัดจากเปลือกและเมล็ดของผลไมทั้งหมด โดยวิธี FRAP แสดงในตารางท่ี 4 

       เม่ือทําการเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการยับยั้งอนุมูลอิสระของสารสกัดตาง ๆ โดย
คํานวณจากฐานนํ้าหนักตัวอยางแหง  พบวาประสิทธิภาพในการยับยั้งอนุมูลอิสระ จะอยูในชวง 

3721.36±272.79.57 umoles TE/100g DW ถึง 241.78±16.81umoles TE/100g DW ตัวอยางท่ีมี
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ประสิทธิภาพสูงสุด 10 อันดับแรกยังคลายกับผลชุดเดิมคลายท่ีคิดจากน้ําหนักสด  มีเพียงเปลือก
นอกสมโอขาวน้ําผึ้งเมล็ดมะละกอแขกดําสุก ที่มีประสิทธิภาพในการยับยั้งอนุมูลอิสระลดอันดับ
ลงไป  ไป  ในการคํานวณจากฐานน้ําหนักตัวอยางแหงนี้   สารที่สกัดไดจาก เปลือกเงาะมี
ประสิทธิภาพในการยับย้ังอนุมูลอิสระสูงท่ีสุด  (3721.36±272.79.57 umoles TE/100g DW)  
รองลงมาคือสารสกัดจากเมล็ดมะละกอแขกดําดิบ  เปลือกลิ้นจี่ เปลือกสมเขียวหวาน เมล็ดมังคุด 
เปลือกมังคุด  เมล็ดมะละกอฮอลแลนด เปลือกมะละกอแขกดําดิบ เปลือกลําไย และ  เมล็ดลําไย 
ตามลําดับ แตตัวอยางท่ีมีประสิทธิภาพตํ่าที่สุดกลายเปนเมล็ดลิ้นจ่ี  (241.78±16.81umoles TE/100g 

DW)  ดังแสดงในตารางท่ี 4 

ตารางท่ี 4 ประสิทธิภาพในการยับยั้งอนุมูลอิสระของสารสกัดจากเปลือกและเมล็ดของผลไม 
ทดสอบโดยวิธี FRAP (หนวย : ตอ 100 กรัม น้ําหนักสด) 

เปลือกและเมล็ดของผลไม 
ที่ใชในการทดสอบ 

                FRAP* (umoles TE/100g) 

(umoles TE/100g FW) (umoles TE/100g DW) 

เปลือกสัปปะรดภูเก็ต 210.06±27.98 1059.43±99.92 

เปลือกสัปปะรดศรีราชา 229.13±19.15   1102.70±79.09  

เปลือกกลวยหอม 55.75±8.09 415.88±39.62 

เปลือกกลวยน้ําวา 52.86±5.68 291.89±14.12 

เปลือกกลวยไข 119.35±12.25 469.15±37.21 

เปลือกกลวยเล็บมือนาง 45.46±5.36 260.52±17.81 

เปลือกมะละกอฮอลแลนด 109.91±4.80 757.01±64.37 

เปลือกมะละกอแขกดําสุก 148.02±13.29 964.10±84.53 

เปลือกมะละกอแขกดําดิบ 112.56±12.72      1243.28±26.97 (8) 

เปลือกนอกสมโอทองด ี 235.64±20.64 767.43±75.58 

เปลือกในสมโอทองด ี 138.49±8.04 518.65±50.65 

เปลือกลิ้นจี ่ 1143.99±190.52 (1)     2756.57±165.63 (3) 

เปลือกลําไย 1021.36±116.99 (3)     1243.27±112.07 (9) 

เปลือกมังคดุ 493.28±32.47 (5)      1361.80±131.71 (6) 

เปลือกสมเขียวหวาน 396.40±81.71 (7)     1465.69±76.99 (4) 
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ตารางท่ี 4 ประสิทธิภาพในการยับยั้งอนุมูลอิสระของสารสกัดจากเปลือกและเมล็ดของผลไม 
ทดสอบโดยวิธี FRAP (หนวย : ตอ 100 กรัม น้ําหนักสด)  (ตอ) 

เปลือกและเมล็ดของผลไม 
ที่ใชในการทดสอบ 

                FRAP* (umoles TE/100g) 

(umoles TE/100g FW) (umoles TE/100g DW) 

เปลือกเงาะ 1115.15±109.50 (2)        3721.36±272.79 (1) 

เปลือกนอกสมโอขาวน้ําผึ้ง 341.06±21.77 (9) 1028.75±97.73 

เปลือกในสมโอขาวนํ้าผึ้ง 137.21±8.30 558.69±27.71 

เมล็ดมะละกอฮอลแลนด 224.46±41.92     1316.72±111.28 (7) 

เมล็ดมะละกอแขกดําสุก 353.36±16.58 (8) 998.16±87.64 

เมล็ดสมโอทองดี 257.21±29.96 406.01±34.19 

เมล็ดลิ้นจี ่ 131.76±24.42 241.78±16.81 

เมล็ดลําไย 711.44±31.98 (4) 1156.01±55.90 (10) 

เมล็ดมังคดุ 298.22±120.31  (10)     1380.28±130.95 (5) 

เมล็ดสมเขียวหวาน 158.12±13.02 447.62±33.52 

เมล็ดเงาะ 215.97±10.69 330.47±16.79 

เมล็ดมะละกอแขกดําดิบ      422.41±41.11 (6) 3199.28±253.41 (2) 

 

หมายเหตุ:   1) * คาที่แสดงเปนคา  mean ± SD (n=5)  
   2)  1 micromole Trolox equivalents  

   3)  ตัวเลขในวงเล็บหมายถึงลําดับใน 10  อันดับแรก 

 

4.3   ความสัมพันธระหวางสารโพลีฟนอลท้ังหมดและความสามารถในการตานอนุมูลอิสระ  
4.3.1  ความสัมพันธระหวางสารโพลีฟนอลท้ังหมดและความสามารถในการตานอนุมูล

อิสระท่ีทดสอบดวยวิธี ORAC 

จากการหาความสัมพันธระหวางสารโพลีฟนอลท้ังหมดและความสามารถในการ
ตานอนุมูลอิสระซึ่งทดสอบดวยวิธี ORAC โดยการคํานวณจากน้ําหนักตัวอยางสด (FW)พบวาคา
ทั้งสองมีความสัมพันธกันในเชิงบวกคอนขางสูง โดยมีคา     r = 0.862  ที่ p < 0.05  ดังรูปที่ 6 (ก) 

เ ม่ือทําการเปรียบเทียบความสัมพันธระหวางสารโพลีฟนอลทั้งหมดและ
ความสามารถในการตานอนุมูลอิสระซึ่งทดสอบดวยวิธี ORAC โดยใชฐานการคํานวณจากนํ้าหนัก



39 

 

ตัวอยางแหง (DW) พบวาคาท้ังสองมีความสัมพันธกันในเชิงบวกคอนขางสูง เชนกัน โดยมีคา         
r = 0.810  ที่ p < 0.05  ดังรูปที่ 6 (ข) 
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y = 21.97x + 4086.0
r = 0.810
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รูปท่ี 6 ความสัมพันธระหวางสารโพลีฟนอลทั้งหมดและความสามารถในการตานอนุมูลอิสระ  
ทดสอบดวยวิธี ORAC ;  ก) คํานวณจากน้ําหนักตัวอยางสด, ข) คํานวณจากน้ําหนัก
ตัวอยางแหง 

4.3.2   ความสัมพันธระหวางสารโพลีฟนอลท้ังหมดและความสามารถในการตานอนุมูล
อิสระทดสอบดวยวิธี  FRAP 

จากการหาความสัมพันธระหวางสารโพลีฟนอลท้ังหมดและความสามารถในการ
ตานอนุมูลอิสระซึ่งทดสอบดวยวิธี FRAP โดยการคํานวณจากนํ้าหนักตัวอยางสด (FW) พบวาคา
ทั้งสองมีความสัมพันธกันในเชิงบวก สูงเชนเดียวกับผลจากการทดสอบดวยวิธี ORAC โดยมีคา      
r = 0.824  ที่ p < 0.05  ดังรูปที่ 7 (ก) 

เ ม่ือทําการเปรียบเทียบความสัมพันธระหวางสารโพลีฟนอลทั้งหมดและ
ความสามารถในการตานอนุมูลอิสระซึ่งทดสอบดวยวิธี  FRAP โดยใชฐานการคํานวณจากนํ้าหนัก
ตัวอยางแหง (Dry weight) พบวาคาท้ังสองมีความสัมพันธกันในเชิงบวกสูงเชนเดียวกับผลจากการ
ทดสอบดวยวิธี ORAC โดยมีคา  r = 0.786  ที่ p < 0.05  ดังรูปที่ 7 (ข) 
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รูปท่ี 7   ความสัมพันธระหวางสารโพลีฟนอลทั้งหมดและความสามารถในการตานอนุมูลอิสระ 
ทดสอบดวยวิธี FRAP ;  ก) คํานวณจากน้ําหนักตัวอยางสด,   ข) คํานวณจากนํ้าหนัก
ตัวอยางแหง 
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บทที่ 5 
 อภิปรายผลการทดลอง 

              ผลการศึกษาวิจัยท่ีผานมา พบวา พืชผักผลไม  มีสารโพลีฟนอล เปนสารพฤกษเคมีกลุม
ใหญที่สุดท่ีพบ และสารดังกลาวเปนสารตานอนุมูลอิสระท่ีมีประสิทธิภาพ  (Steinberg, 1991; 

Ascherio et al., 1992; Block et al., 199;Ames et al., 1993; Gillman et al.,1995)    ในการศึกษาคร้ัง
นี้ พบวา  เปลือก และ เมล็ดผลไมของไทย ก็เปนแหลงของสารโพลีฟนอลไดเชนเดียวกัน   

                เปลือกผลไมไทย 16 ชนิดท่ีใชในทดสอบ มีปริมาณสารตานอนุมูลอิสระโพลีฟนอล อยู
ระหวาง 32.6 – 1925.4 mg eq GA/100 g น้ําหนักสด  โดยเปลือกลําไยมีปริมาณสารโพลีฟนอลสูง
ที่สุด (1925.4 mg eq GA/100 g น้ําหนักสด )    เมื่อเทียบกับรายงานผลการศึกษาท่ีผานมา  จะพบวา
ปริมาณดังกลาวสูงกวาผลไมตางประเทศหลายชนิด  เชน เปลือก Algarrobo  ซึ่งพบวามีปริมาณสาร
โพลีฟนอลสูงท่ีสุดในบรรดาเปลือกผลไมโคลัมเบีย 14 ชนิด  ก็ยังมีปริมาณสารดังกลาวเพียง 1712 
mg eq GA/100 g น้ําหนักสด (Contreras-Calderón et al., 2011)  ผลที่ไดนี้สอดคลองกับภูมิปญญา
ทางการแพทยของนานาชาติรวมท้ังของไทย   ผลไมที่นํามาทดสอบหลายชนิดมีสรรพคุณเปนยา  
ลําไยก็เชนเดียวกัน  ผลไมชนิดน้ีถูกนํามาใชในการรักษาอาการเจ็บปวยหลายอยาง  ในตํารายา
พื้นบานของจีน ผลลําไยถูกใชเปนยาลดการปวดและบวม  (Yang et al., 2011)  และยังมีรายงาน
เพิ่มเติมวาลําไยมีประสิทธิภาพในการเปน anti-tyrosinase, anti-glycated และ anti-cancer activities 

อีกดวย (Prasad et al., 2009, 2010)     

มีรายงานวาปริมาณสารโพลีฟนอลในเนื้อผลไมมักจะมีนอยกวาในเปลือกและเมล็ด  จาก
การเปรียบเทียบกับผลศึกษาของ Chitphuk (2010)  ซึ่งรายงานปริมาณสารโพลีฟนอล ในเน้ือผลไม
ไทยหลายอยางที่ใชในการทดลองคร้ังนี้ โดยใชวิธีวิเคราะหแบบเดียวกนั พบวา  นอกจากกลวยหอม
และกลวยนํ้าวาแลว   สารโพลีฟนอลในเปลือกและเมล็ดเม่ือเทียบโดยน้ําหนัก  (ทั้งนํ้าหนักสดและ
น้ําหนักแหง)   มีปริมาณท่ีสูงกวาท่ีพบในเนื้อผล  ดังขอมูลที่สรุปไวในตารางท่ี 5.1   ในกรณีของ
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ลําไย  จะพบวาเปลือก และเมล็ดลําไย มีปริมาณสารโพลีฟนอลสูงกวาในเน้ือลําไยมากกวา 10 เทา
เมื่อเทียบเปนน้ําหนักสด  หรือ 5 เทาโดยน้ําหนักแหง  

ตารางท่ี 5.1   เปรียบเทียบปริมาณโพลีฟนอลทั้งหมดในเน้ือ เปลือกและเมล็ดของผลไม  
                   ตอน้ําหนักสด และ (น้ําหนักแหง)1  

ผลไม 
 

Total Polyphenol  (mg eq GA/100g) *     

เน้ือ1 เปลือก2 
 

เมล็ด2 
สัปปะรดศรีราชา 39.5 (288.9) 137.7 (666.0)  - 

กลวยหอม 93.7 (385.6) 44.9 (331.6) - 

กลวยน้ําวา 101.4 (149.7) 32.6 (183.6) - 

กลวยไข 94.8 (347.8) 100.4 (395.0) - 

กลวยเล็บมือนาง 43.1 (149.7) 48.1 (275.7) - 

มะละกอฮอลแลนดสุก 42.5 (365.6) 95.1 (652.6) 88.2 (517.6) 

มะละกอแขกดําสุก 4.4 (40.9) 118.4 (767.8) 178.7 (514.3) 

ลิ้นจี ่ 109.8 (602.3) 590.0 (1421.5) 177.8 (326.3) 

ลําไย 90.0  (479.8) 1925.4 (2330.1) 1157.3 (1880.7) 

มังคุด 83.2 (480.0) 224.1 (619.0) 198.4 (872.0) 

เงาะ 82.6  (368.0) 1520.7 (5055.9) 494.0 (755.6) 

หมายเหตุ:    1)  * คาที่แสดงเปนคาเฉลี่ย  (n=5) 
       2)    ตัวเลขในวงเล็บ หมายถึง ปริมาณ polyphenol ตอ น้ําหนักแหง 

       3)   1  Chitphuk, 2010   

       4)  2  การศึกษาน้ี  
 

 เนื่องมาจากความแตกตางของสถานท่ีเพาะปลูก   ความสมบูรณของดิน  และสภาพ
ภูมิอากาศ อาจมีผลตอปริมาณโพลีฟนอลในพืชผัก ผลไม (Cordenunsi et al., 2002) , 
Thitilertdechaa and Rakariyathamb, 2011, Gull et al., 2012 ความแปรปรวนของปริมาณโพลีฟ
นอลที่ปรากฏในตัวอยางท่ีถูกสุมซื้อมาในชวงเวลาเดียวกัน  จากตลาดตางๆ  5 ตลาด ในเขต
กรุงเทพมหานคร และ ปริมณฑล   จึงอาจมาจากสาเหตุเหลาน้ีได   อยางไรก็ตามความแปรปรวน
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ดังกลาวซึ่งแสดงในรูปของคา SD มีคา median  เทากับ  7 %  (มีคาอยูในชวงระหวาง 2%- 15 %) ซึ่ง
ใกลเคียงกับคาความแปรปรวนที่แสดงไวในรายงานฉบับอ่ืน ๆ ที่ศึกษาเร่ืองในทํานองเดียวกัน  
(Maisuthisakul et al., 2008, Contreras-Calderón et al., 2011, Thitilertdechaa and Rakariyathamb, 

2011, Chitphuk, 2010))   จึงยังคงอยูในเกณฑที่เปรียบเทียบกันได 

                      สารตานอนุมูลอิสระ อาจจะแสดงประสิทธิภาพใน in vivo หรือในรางกายดวยกลไก
ที่แตกตางกัน  ดังน้ันจึงไมมีวิธีใดเพียงวิธีเดียวๆ ที่จะสามารถประเมินประสิทธิภาพในการตาน
อนุมูลอิสระของอาหารไดอยางสมบูรณ  การทดสอบฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระในอาหารชนิดเดียวกัน
หรือตางชนิดกัน ดวยวิธีทดสอบที่แตกตางกัน อาจใหผลการทดสอบที่แตกตางกันได ดังน้ันจึงมี
ขอแนะนําใหทําการทดสอบฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระในอาหาร ตางๆดวยวิธีการทดสอบมากกวาหน่ึง
วิธี ที่มีความแตกตางกันทั้งหลักการและวิธีการทดสอบเพ่ือยืนยันถึงประสิทธิภาพในการตานอนุมูล
อิสระของอาหารนั้น   (Javanmardi et al, 2003)   วิธีตางๆที่ใชในการทดสอบประสิทธิภาพในการ
ตานอนุมูลอิสระในอาหาร ยา และ เน้ือเยื่อตางๆ แบงออกไดเปน 2 กลุมใหญๆ ตามกลไกท่ีแตกตาง
กัน ไดแก Hydrogen atom transfer (HAT) และ Single electron transfer (SET) (Kamiloglu et al, 

2009)  วิธี ORAC และ FRAP ที่ใชในการศึกษานี้เปนวิธีที่นิยมใช  และมีหลักการทดสอบครบใน
ทั้ง 2 กลไกน้ี คือ HAT และ SET ตามลําดับ  อยางไรก็ตาม หากพิจารณาเปรียบเทียบวิธีการทดสอบ
ฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระในหลายๆวิธี  พบวา วิธี ORAC เปนวิธีที่มีพื้นฐานในการเขาทําปฏิกิริยายับย้ัง  
peroxyl radical ซึ่งถูก generate โดย AAPH  และเปน free radical ชนิดเดียวกับท่ีพบในรางกาย
มนุษย ซึ่งเกิดจาก H2O2   นําไปสูออกซิเดทีฟสเตรส   ดังน้ันกลไกของวิธี ORAC จึงใกลเคียงกับ
การตานอนุมูลอิสระในรางกายมากท่ีสุด (Cao et al., 1993, Kettawan et al., 2011, 2012) สําหรับ 
FRAP  เปนวิธีที่วัดความสามารถของการยับยั้งการทํางานของอนุมูลอิสระโดยดูจากการลด 
oxidation state ของโลหะใน ferric-tripyridyltriazine complex ( ferric (Fe3+) ถูก reduced  ไปเปน 
ferrous  (Fe2+) วิธีนี้แมไมมีการยับยั้ง (scavenging)  free radical โดยตรง แตก็เปนอีกกลไกหนึ่งท่ี
สามารถเกิดข้ึนในรางกายได    (Benzie and Strain, 1996)  ผลการศึกษาคร้ังน้ี พบวาประสิทธิภาพ
ในการตานอนุมูลอิสระของตัวอยางท้ังหมด( เปรียบเทียบกับสารมาตรฐานโทรล็อกซซึ่งเปน
อนุพันธของวิตามินอี) จากทดสอบดวยวิธี ORAC มีคาสูงกวาวิธี FRAP  ดังน้ันจึงมีแนวโนมวา  
สารสกัดจากเปลือกและเมล็ดผลไมมีประสิทธิภาพการกวาดจับอนุมูลอิสระ (HAT) โดยตรง
มากกวา ประสิทธิภาพในการเปน Reducing power (SET)  สอดคลองกับกลไกการยับยั้งอนุมูล
อิสระของโพลีฟนอลซึ่งเปนแบบการกวาดจับสารอนุมูลอิสระ (Proteggente et al., 2003) 
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            นอกจากน้ี   จากการทดสอบยังพบอีกวา ปริมาณสารโพลีฟนอลมีความสัมพันธกันในเชิง
บวกอยางสูงกับฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระท่ีวัดโดยวิธี ORAC และ FRAP  ไมวาจะเปนการคํานวณดวย
ฐานของน้ําหนักตัวอยางสด หรือ น้ําหนักตัวอยางแหงก็ตาม   ความสัมพันธในลักษณะดังกลาวได
ถูก นํามาเปนขอสรุปถึงบทบาทของสารโพลีฟนอล และ ฤทธิ์ตานอนุมุลอิสระซึ่งวัดโดยวิธี ORAC 

และ FRAP ในตัวอยางเมล็ด ใบ ดอก และ ผล ของ พืช 28 ชนิด   (Maisuthisakul et al., 2008)  เห็ด
กินได 10 ชนิด (Kettawan et al., 2011)  เปลือกและเมล็ดผลไมโคลัมเบีย 14 ชนิด  (Contreras-

Calderón et al., 2011)  และในเนื้อ เปลือก และ เมล็ดของผลเงาะ  (Thitilertdechaa and 

Rakariyathamb, 2011)   ดังนั้นจึงเปนขอสนับสนุนเพ่ิมเติมวาฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระที่ตรวจวัดไดใน
การศึกษาคร้ังน้ีนาจะเก่ียวของกับปริมาณของสารโพลีฟนอลท่ีมีในเปลือกและเมล็ดผลไมทั้ง 16 
ชนิดที่นํามาทดสอบ  

  เมื่อเปรียบเทียบถึงประสิทธิภาพในการตานอนุมูลอิสระของเน้ือ เปลือก และ เมล็ดผลไมที่
ทดสอบ ก็พบวา สอดคลองกับปริมาณของสารโพลีฟนอลที่มีในตัวอยาง   กลาวคือ ผลไมที่มี
ปริมาณสารโพลีฟนอลในเปลือกสูงกวาในเน้ือผล  สารสกัดจากเปลือกก็จะมีฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระ
ของสูงกวาดวย    ตัวอยางเชน  เปลือกลําไยซึ่งมีปริมาณสารโพลีฟนอลสูงที่สุดในบรรดาผลไมที่
ทดสอบคร้ังน้ี (1925.39±64.92 mg eq GA/100g FW ) ก็มีคา FRAP และ ORAC สูงกวาในเน้ือ โดย
เปลือกมี คา FRAP  1021.4  umoles TE/100 g น้ําหนักสด ( 1243.3 umoles TE/100 g น้ําหนักแหง) 
มีคา ORAC  45109.3 umoles TE/100 g น้ําหนักสด (54576.5 umoles TE/100 g น้ําหนักแหง)  
ในขณะที่ เนื้อลําไย  ซึ่งมีปริมาณสารโพลีฟนอลเพียง 90.0 mg eq GA/100g FW   มีคา ORAC   
569.2 umoles TE/100 g น้ําหนักสด ( 2950.8 umoles TE/100 g น้ําหนักแหง ;  Chitphuk, 2010)  
Guo et  a l.  (2003) ซึ่งศึกษาฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระของผลไมในประเทศจีนจํานวน 28 ชนิด โดยวิธี 
FRAP  ก็ไดผลสรุปในทํานองน้ีเชนกัน  

ผลไมที่เปนตัวอยางในการทดสอบคร้ังน้ีสวนใหญเปนวัตถุดิบที่ใชในโรงงานผลิตผลไม
กระปอง  ดังน้ันเปลือกและเมล็ดซึ่งเปนสวนท่ีถูกทิ้งไปเปนขยะจึงมีปริมาณมากในแตละป  ดังน้ัน
หากนําเปลือกหรือเมล็ดผลไมที่งานวิจัยนี้ไดทดสอบแลววามี สารโพลีฟนอลและฤทธิ์ตานอนุมูล
อิสระอยูสูง มาใชใหเกิดประโยชน ก็เปนการลดปริมาณขยะพรอมกับเพิ่มคุณคาใหแกวัสดุเหลาน้ี      

เพื่อพิจารณาความเปนไปไดในการนําขยะเหลาน้ีไปสกัดสารโพลีฟนอลเพื่อใชในเชิง
พาณิชยตอไป  ผลการทดลองคร้ังนีจ้ึงไดรายงานไวบนฐานน้ําหนักตัวอยางแหงควบคูไปกับผลโดย
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น้ําหนักสด    ทั้งน้ี เนื่องจาก เปลือก และ เมล็ดผลไมสดใดๆ  ในปริมาณที่เทากัน   แมจะมีปริมาณ
สารสําคัญที่ตองการใกลเคียงกัน แตหากตัวอยางเหลานั้นมีปริมาณน้ํา (ความช้ืน)  ตางกัน เมื่อนําไป
สกัด   ตัวอยางท่ีมีปริมาณความช้ืนนอยกวา ก็จะใหปริมาณสารสกัดที่มากกวา  การแสดงผลบนฐาน
ของน้ําหนักตัวอยางแหง จึงมีประโยชนในแงนี้      ในบรรดาเปลือกและเมล็ดผลไมที่ศึกษาคร้ังน้ี 
เปลือกเงาะ  เมล็ดมะละกอแขกดําดิบ เปลือกลําไย เปลือกนอกสมโอทองดี และ เปลือกลิ้นจี่ เปน
ตัวอยางท่ีมีปริมาณสารโพลีฟนอล และ ฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระซึ่งคํานวณจากฐานนํ้าหนักแหงอยูสูง 
5 อันดับแรกจากการวิเคราะหทุกวิธี   และในตัวอยางท้ัง 5 ชนิดน้ี  เปลือกเงาะ เปลือกลําไย  และ 
เปลือกลิ้นจี่  เปนวัสดุเหลือทิ้งในอุตสาหกรรมผลไมกระปองซึ่งมีปริมาณมหาศาล รวบรวมมาใชตอ
ไดงาย  ดังนั้นจึงมีศักยภาพมากที่สุดในการนํามาใชเปนวัตถุดิบสําหรับการสกัดในเชิงอุตสาหกรรม   
ปจจุบันมีการนําเอาเปลือกผลไมมาพัฒนาเปนเคร่ืองด่ืมและอาหารเสริมสุขภาพและนํามาจําหนาย
ทางการคา เชน น้ําเปลือกมังคุด เปนตน  เมื่อพิจารณาจากผลการศึกษานี้  จะเห็นวา เปลือกเงาะ 
เปลือกลําไย  และ เปลือกลิ้นจ่ี มีสารโพลีฟนอล และ ประสิทธิภาพในการตานอนุมูลอิสระสูงกวา
เปลือกมังคุดมาก  ดังน้ัน เปลือกเงาะ เปลือกลําไย  และ เปลือกลิ้นจ่ี   นาจะมีศักยภาพในการนํามา
พัฒนาเปนอาหารหรือเคร่ืองดื่มเสริมสุขภาพ หรือ นํามาสกัดเปนผงเขมขนแลวบรรจุในรูปของเม็ด
แคปซูล หรือ นํามาเปนสวนผสมในเคร่ืองสําอาง และครีมบํารุงผิว เพื่อจําหนายตอไป  

 อยางไรก็ตาม ผลท่ีไดจากการศึกษาน้ี เปนผลในเบ้ืองตนท่ีชี้ใหเห็นวาเปลือกและเมล็ดของ
ผลไมชนิดใดมีศักยภาพเหมาะสมท่ีจะนําไปศึกษาพัฒนาตอไป   การนําไปใชในเชิงพาณิชยนั้นยัง
ตองผานกรรมวิธีการตรวจสอบอีกหลายข้ันตอน  โดยการนําสารสกัดจากเปลือกและเมล็ดผลไม
เหลานี้ไปใชประโยชน  จะตองผานการทดสอบถึงประสิทธิภาพในดานอ่ืนๆ อีก ไดแก การตานการ
อักเสบ การตานการเจริญของเนื้องอก หรือ มะเร็ง  รวมทั้งการศึกษาในหลอดทดลอง ในเซลล ใน
สัตวทดลอง และ ในคนตามลําดับ   นอกจากน้ีหากจะนําไปใชเปนอาหารเสริมสุขภาพ  ใชเปนยา
เพื่อปองกันโรค ยารักษาโรค และ เคร่ืองสําอาง ก็จําเปนตองผานการทดสอบความเปนพิษของสาร
สกัดกอน          
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บทที่ 6 

สรุปผลการทดลอง 

    งานวิจัยน้ี ไดทําการศึกษาปริมาณสารโพลีฟนอล และ ฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระของผลไม
ไทย  16  ชนิด ซึ่งเม่ือนํามาแยกเปนเปลือกและเมล็ดแลว มีจํานวนท้ังสิ้น 27 ตัวอยาง   ผลการศึกษา 
พบวา เมื่อคิดบนฐานของนํ้าหนักสด  ปริมาณสารโพลีฟนอลท่ีสกัดไดจากเปลือก และ เมล็ดผลไม
เหลานี้ เรียงจากมากไปนอย  5 ลําดับแรก ไดแก เปลือกลําไย, เปลือกเงาะ, เมล็ดลําไย, เปลือกลิ้นจ่ี, 
เมล็ดเงาะ  และเม่ือคํานวณบนฐานน้ําหนักตัวอยางแหงเรียงจากมากไปนอย  5 ลําดับแรก ไดแก  
เปลือกเงาะ, เมล็ดมะละกอแขกดําดิบ, เปลือกลําไย, เมล็ดลําไย, เปลือกนอกสมโอทองดี  ปริมาณ
สารโพลีฟนอลที่พบในตัวอยางท่ีทดสอบท้ังหมดมีความสัมพันธกันในเชิงบวกอยางสูงกับ
ประสิทธิภาพในการยับยั้งอนุมูลอิสระที่ทดสอบโดยวิธี ORAC และ FRAP  

ผลการศึกษาประสิทธิภาพในการยับยั้งอนุมูลอิสระโดยวิธี ORAC เมื่อคํานวณจากนํ้าหนัก
สด โดยเรียงจากมากไปนอย  5 อันดับแรก ไดแก  เปลือกลําไย เปลือกเงาะ เปลือกมังคุด เมล็ดเงาะ 
เปลือกนอกสมโอทองดี ในขณะท่ีเมื่อคํานวณจากน้ําหนักแหง ไดแก สารสกัดเมล็ดมะละกอแขกดํา
ดิบ  เปลือกเงาะ เปลือกนอกสมโอทองดี เปลือกมังคุด เปลือกสมเขียวหวาน ตามลําดับ  

  ผลการศึกษาประสิทธิภาพในการยับยั้งอนุมูลอิสระโดยวิธี  FRAP เมื่อคํานวณจาก
น้ําหนักสด เรียงจากมากไปนอย  5 อันดับแรก ไดแก  สารสกัดจากเปลือกลิ้นจ่ี เปลือกเงาะ เปลือก
ลําไย เมล็ดลําไย เปลือกมังคุด   และ เมื่อใชฐานการคํานวณจากนํ้าหนักตัวอยางแหง  เรียงจากมาก
ไปนอย  5 อันดับแรก ไดแก สารสกัดจากเปลือกเงาะ เมล็ดมะละกอแขกดําดิบ  เปลือกลิ้นจ่ี เปลือก
สมเขียวหวาน เมล็ดมังคุด     

เมื่อพิจารณาถึงความเปนไปไดในการนําเปลือกและเมล็ดผลไมเหลาน้ีมาใชเปนวัตถุดิบใน
การผลิตสารสกัดในระดับอุตสาหกรรมในอนาคต  วัสดุเหลือทิ้งจากโรงงานผลไมกระปอง เชน 
เงาะ  ลําไย  สมเขียวหวาน ลิ้นจี่ และ มังคุด  มีศักยภาพสูงในการนํามาเปนวัตถุดิบเพื่อวัตถุประสงค
ดังกลาวเนื่องจากมีปริมาณมากพอ   อยางไรก็ตาม จะตองผานการทดสอบถึงประสิทธิภาพในดาน
อ่ืนๆอีก   นอกจากน้ีจะตองผานการทดสอบความเปนพิษของสารสกัด กอนที่จะนําไปใชเปนอาหาร
เสริมสุขภาพ  หรือ ใชสกัดเปนยาเพื่อปองกัน และ รักษาโรคตอไป       
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