
บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 

2.1 มะเกี๋ยงและการใชประโยชนของผลมะเกี๋ยง      
มะเกีย๋ง เปนผลไมพื้นเมืองข้ึนตามภาคเหนือของประเทศไทย ผลผลิตเปนสินคาแปรรูปได

หลายชนิดมีรสชาติเปร้ียวอมหวาน มีกล่ินหอมและสีตามธรรมชาติ โดยนํ้ามะเกีย่งอุดมดวยวติามิน 
และมีฤทธ์ิทางยาหลายๆ ดาน มีสารกลุมฟลาโวนอยด (flavonoids) จัดเปนสารประกอบฟนอลิก  
ผลมะเก๋ียงสดมีองคประกอบทางเคมี (ตอตัวอยางแหง 100 กรัม) ดังนี้ โปรตีนรอยละ 6.64         
กรดไขมันรอยละ 2.41 เถารอยละ 4.57  ใยอาหารรอยละ 26.32 คารโบไฮเดรตรอยละ 59.91 
พลังงานท้ังหมด 297.58 กิโลแคลอรี แคลเซียม 408.60 มิลลิกรัม แมกนีเซียม 87.32 มิลลิกรัม      
เหล็ก 3.50 มิลลิกรัม วิตามินเอ (beta carotene) 4574.80 หนวยสากล (international  unit:  IU)  
วิตามินบี 2  717.30 ไมโครกรัม  วิตามินบี 357.44 ไมโครกรัม วิตามินอี 14 IU  วิตามินซี 12.80 
มิลลิกรัม ผลมะเกีย๋งจึงมีคุณคาทางโภชนาการมากมาย โดยมีปริมาณแคลเซียมมากท่ีสุด  ซ่ึงเปนแร
ธาตุท่ีมีความสําคัญในการเสริมสรางกระดูกและฟนใหแข็งแรง ควบคุมการหดตัวและคลายตัวของ
กลามเนื้อรวมท้ังการเตนของหัวใจ  วิตามินเอ (beta carotene)  ชวยบํารุงสายตา วติามินบี 1 ชวย
บํารุงประสาทและปองกันโรคเหน็บชา  วิตามินบี 2 ชวยปองกันโรคปากนกกระจอก  และวิตามินอี 
ชวยในการลดหรือปองกันการเกิดโรคหัวใจ  และตอกระจก ปองกนัโรคขออักเสบ ชะลอการแก
กอนวยั  เสริมสรางกระดูก  โรคความจําเส่ือม       โรคเก่ียวกับระบบภูมิคุมกันทํางานผิดปกติ โรค
พารกินสัน  อีกทั้งยังชวยสังเคราะห acetylcholine ซ่ึงเปนสารท่ีจําเปนสําหรับการถายทอดและสง
สัญญาณของเซลลประสาทนอกจากนี้ยังชวยในการดดูซึมวิตามินบี 12 และชวยใหเลือดแข็งตัว
ขณะท่ีเกิดบาดแผล (ศรีสุดา, 2546) 
2.2 หมอนและการใชประโยชนของผลหมอน       

หมอน มีช่ือวทิยาศาสตรวา Morus alba เปนพืชท่ีปลูกในหลายประเทศ โดยใบหมอนเปน
แหลงท่ีสําคัญของอาหารสําหรับตัวไหม (Bombyx Mori) สวนผลหมอน (mulberry fruit) ซ่ึงเปนผล
พลอยไดจากการปลูกหมอนเพื่อเล้ียงไหม มีลักษณะผลแบบผลรวม (collactive fruit) ผลหมอนสุกมี
ลักษณะอวบนํ้ามีสัดสวนความเปร้ียวและหวานสมดุลกัน เปนผลไมอีกชนิดหนึ่งท่ีไดรับการศึกษา
แลววามีสารแอนโทไซยานนิ (anthocyanin) สารประกอบเควอซิติน ซ่ึงเปนรงควัตถุมีฤทธ์ิตาน
อนุมูลอิสระ (antioxidant) นอกจากนั้นยังมีสรรพคุณทางดานยาสมนุไพร เชน ใชแกโรคไขขอ
อักเสบ โรครูมาติ โรคโลหิตจาง ชาตามแขนขา นอนไมหลับ บํารุงหัวใจ บํารุงโลหิต บํารุงไต บํารุง
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สายตา ลดการอักเสบของลําคอ ชวยลดความเส่ียงตอการเกิดโรคหัวใจอุดตัน รวมไปถึงโรคมะเร็ง 
(Du et al., 2008) และในผลหมอนสุกมีสารอาหารท่ีมีคุณคาทางโภชนาการท่ีสําคัญ เชน 
คารโบไฮเดรต  21.35 กรัม/100 กรัม  เหล็ก 43.48 มิลลิกรัม/100 กรัม  วิตามินบีหนึ่ง 50.65 
มิลลิกรัม/100 กรัม  และวิตามินบีหก 390.10 มิลลิกรัม/100 กรัม  เปนตน (วสันต, 2546)  

พันธุหมอนรับประทานผลหรือหมอนผลสดท่ีปลูกในประเทศไทย (วสันต, 2546) 
1) พันธุเชียงใหม พบวามีปลูกในภาคเหนือ ปลูกกระจายท่ัวไปทางภาคเหนือตอนบนและ

ในหมูบานชาวไทยภูเขา เขตภูเขาสูงของภาคเหนือ  ตนหมอนท่ีมีอายุ 3  ป ใหผลผลิตผลหมอน  
ประมาณ  600 – 700  กิโลกรัม /ไร /ป  และเม่ือตนหมอนมีอายุมากข้ึนจะใหผลผลิตผลหมอนสูงข้ึน
ตามลําดับ  นอกจากนั้นในชวงฤดูฝนจะใหผลผลิตผลหมอนไมต่ํากวา  1,000  กิโลกรัม /ไร /ป ผล
หมอนพันธุเชียงใหมจะมีลักษณะเดน คือ มีผลขนาดใหญ อวบน้ํา รสชาติหวานกลมกลอม เหมาะ
สําหรับบริโภคสด และการแปรรูป ขยายพันธุไดงาย และสามารถกําหนดเวลาในการใหผลผลิตได 
ดวยวิธีการบังคับใหออกดอกติดผลนอกฤดูกาล 

2) พันธุบุรีรัมย  60  เปนพันธุหมอนท่ีปรับปรุงพันธุ  โดยใชหมอนพื้นเมืองของไทยผสม
กับหมอนพันธุท่ีนําเขามาจากตางประเทศ  คือพันธุจีนเบอร 44 ใหผลผลิตใบหมอนประมาณ 3,500 
กิโลกรัม /ไร /ป และใหผลผลิตผลหมอนไมต่ํากวา 500 กิโลกรัม /ไร /ป ใบหมอนมีลักษณะนุม 
หนาปานกลาง เหี่ยวชา และทนทานตอโรคราแปง 

3) พันธุศรีสะเกษ  33  เปนหมอนลูกผสมเปดของหมอนพันธุ  Jing Mulberry  จากประเทศ
จีน มีคุณลักษณะตานทานตอโรคใบดางไดดีกวาหมอนพันธุอ่ืน ๆ  มีผลคอนขางใหญสามารถนําผล
มาแปรรูปเปนผลิตภัณฑตาง ๆ  ไดดี  และใหผลผลิตใบหมอนประมาณ  ปละ  1,500  กิโลกรัม/ไร 
2.3 กระบวนการผลิตน้ําผลไมใหเขมขนโดยวิธีการระเหยภายใตสุญญากาศ  
  ผลไมสามารถนําไปแปรรูปเปนน้ําผลไมพรอมดื่ม และน้ําผลไมเขมขนได โดยน้ําผลไม
พรอมดื่มมีจุดออนคือ ปริมาณท่ีมาก ทําใหส้ินเปลืองพื้นท่ี และไมสะดวกในการขนสง แตหากเปน
น้ําผลไมเขมขนแลวชวยลดพื้นท่ีในการขนสงได นอกจากนี้น้ําผลไมเขมขนมีความเส่ียงตอการ
สูญเสีย เนื่องจากจุลิทรียต่ํา ซ่ึงการทําใหเขมขนใชหลักการการระเหยน้ําอิสระ (free water) ท่ีอยูใน
ผลิตภัณฑ ซ่ึงกระทําไดโดยการเพิ่มอุณหภูมิจนถึงจดุเดอืด แลวคงไว ณ อุณหภูมิดังกลาวในชวง 
เวลาหนึ่ง เพือ่ใหไดความเขมขนตามตองการ โดยท่ัวไปในการระเหยนํ้าออกจากน้ําผลไมสามารถ
ทําใหเขมขนไดประมาณ 55-56 องศาบริกซ  (ศรีศักดิ์, 2541)  
  ข้ันตอนการผลิตนํ้าผลไมเขมขน เร่ิมจากการสกัดน้ําผลไมกอน ซ่ึงสามารถแบงออกได 
เปน 2 ข้ัน คือ การบดหยาบ และการค้ันน้ําผลไม กรรมวิธีท่ีใชในการสกัดน้ําผลไมจะแตกตางกนั
ข้ึนอยูกับ โครงสรางของเน้ือเยื่อผลไม และลักษณะของน้ําผลไมท่ีตองการ โดยการบดหยาบ  
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เปนข้ันตอนการเพิ่มพื้นท่ีผิวของผลไมใหมากข้ึน เพื่องายตอการค้ันน้าํผลไม โดยไมตองใชแรงอัด
สูง สวนการคั้นน้ําผลไม เปนข้ันตอนการสกัดของเหลวออกจากช้ินสวนของผลไมโดยการค้ัน ซ่ึง
ทําไดหลายวิธี คือ การใชผาขาวบางหอแลวใชไมกดทับไวหรือใชมือบีบ ใชเคร่ืองมือกดแบบ
ตะแกรง (basket press) หรือใชเคร่ืองค้ันแบบไฮดรอลิค หรืออาจมีการใหความรอนกอนการสกัด 
นอกจากนี้อาจมีการใชเอนไซมท่ียอยสลายเพคติน เพื่อเพ่ิมปริมาณของเหลวท่ีสกัดออกมามากข้ึน 

การผลิตน้ําผลไมเขมขนซ่ึงเปนกระบวนการแยกหรือระเหยน้ําออกจากน้ําผลไม สามารถ
ทําได 3 วิธี ดังนี้ 
   1) การทําใหเขมขนโดยวิธีการแชเยือกแข็ง (freeze concentration) เปนการทําใหอาหารที่
เปนของเหลวมีความเขมขนเพิ่มข้ึน ซ่ึงมีหลักการ คือการลดอุณหภูมิของอาหารเหลวใหต่ําลง
จนกระท่ังอาหารบางสวนแข็งตัว อาหารในชวงนี้มีลักษณะเปนกึ่งของเหลวกึ่งของแข็ง (slurry) 
เพราะในอาหารเหลวประกอบไปดวยผลึกนํ้าแข็ง (ice crystal) อยูรวมกับสวนท่ีเปนของเหลว ทําให
อาหารมีความเขมขนมากข้ึนเนื่องจากน้ําในอาหารเหลวบางสวนเปล่ียนสถานะเปนน้ําแข็ง ถาผลึก
น้ําแข็งเกดิข้ึนในสภาวะท่ีเหมาะสมผลึกน้ําแข็งท่ีไดจะมีความบริสุทธ์ิมาก เม่ืออาหารเหลวมี
ลักษณะเปน slurry แลวกจ็ะทําการแยกเอาผลึกน้ําแข็งออกจากของเหลว ดังนั้นผลิตภัณฑท่ีไดคือ 
อาหารเหลวท่ีมีความเขมขนเพิ่มข้ึน ขอจํากัดของการทาํใหเขมขนแบบแชเยือกแข็ง คือ ความ
เขมขนของอาหารท่ีไดต่ํากวาวิธีการระเหย ซ่ึงถาใชวิธีการระเหยจะทําใหไดอาหารทีมี่ความเขมขน 
รอยละ 70-95 แตถาทําเขมขนโดยการแชเยือกแข็งจะไดอาหารที่มีความเขมขน รอยละ 40-55 
(Marcus and Daryl, 2003)   
  2) การทําใหเขมขนโดยการระเหยภายใตสุญญากาศ (vacuum evaporation) วิธีการระเหย
ภายใตสุญญากาศ (vacuum evaporation) วิธีนี้เหมาะสําหรับอาหารหรือผลไมท่ีมีสารท่ีไมทนตอ
ความรอน (heat sensitivity) การระเหยใชสภาวะสุญญากาศคอนขางสูง (ความดันตํ่า) ซ่ึงจะสามารถ
กําจัดปริมาณน้ําออกจากอาหารเหลวไดมาก โดยไมทําลายคุณภาพของสวนประกอบท่ีไวตอความ
รอนมากนัก เนื่องจากในสภาพสุญญากาศ (vacuum) จะทําใหน้ําระเหยท่ีอุณหภูมิต่ํา ดังนัน้จึงลด
ความเสียหายเนื่องจากความรอนได (รุงนภา, 2535)  เคร่ืองมือท่ีใชในการทําเขมขนโดยการระเหย
ภายใตสุญญากาศปจจุบันมีหลายชนิด แตท่ีนิยมใชในอุตสาหกรรมการทําน้าํผลไมเขมขนไดแก 
เคร่ืองระเหยภายใตสุญญากาศแบบโรตารี (rotary vacuum evaporator) และเคร่ืองระเหยภายใต
สุญญากาศแบบไหลเปนฟลมบาง (climbing film evaporator) ซ่ึงกระบวนการทําใหเขมขนดวย
เทคนิคน้ีมีขอดีคือ สามารถรักษาคุณภาพของนํ้าผลไมไวไดมาก เนื่องจากมีการใชความรอนตํ่าใน
การระเหย น้ําออกไป สวนขอดอยคือ ตนทุนในการผลิตสูง 
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3) การระเหยโดยการตมเดือด (high temperature evaporation) วิธีการนี้ใชความรอนสูงใน
การระเหยนํ้าออก เนื่องจากเปนการตมระเหยน้ําภายใตสภาวะความดันบรรยากาศ ซ่ึงตองใช
อุณหภูมิสูงใกลเคียงกับจุดเดอืดของน้ํา (100 องศาเซลเซียส) วิธีการนี้สามารถทําไดงาย    ไดน้ํา
ผลไมท่ีมีความเขมขนตามตองการ และตนทุนท่ีใชในการผลิตตํ่า สามารถใชเคร่ืองมือไมซับซอน     
จึงเหมาะสําหรับการผลิตในครัวเรือน เชน   การทําน้ําตาลปบจากน้ําออย เปนตน      สวนขอเสียนัน้
มีผลตอสารหอมระเหยหลายชนิดท่ีระเหยงาย เกิดการสูญเสียระหวางการผลิต ทําใหน้ําผลไม
เขมขนมีคุณภาพดานสี กล่ิน รสชาติต่ํา และมีการสูญเสียคุณคาทางดานโภชนาการของอาหารเหลว
อีกดวย (รุงนภา, 2535) 
2.4  อนุมูลอิสระ และสารตานอนุมูลอิสระ 
 2.4.1  อนุมูลอิสระ (free radical) คือ อะตอมหรือโมเลกุลท่ีมีอิเล็กตรอนท่ีไมไดจับคู  
มากกวาหรือเทากับหนึ่งอิเลคตรอนในวงโคจรของโมเลกุล  ทําใหโมเลกุลนั้นไมเสถียร จึงพยายาม
จับอิเล็กตรอนจากโมเลกุลขางเคียงใหมีอิเล็กตรอนครบคูเพื่อความเสถียร      เม่ือโมเลกุลท่ีอยู
ขางเคียงถูกดึงอิเล็กตรอนออกไป  ตองไปจับเอาอิเล็กตรอนจากอะตอมหรือโมเลกุลขางเคียงตัวอ่ืน
ตอ ๆ  ไป  เปนอยางนี้ตอเน่ืองไปไมมีท่ีส้ินสุด  และถาหากอิเล็กตรอนที่ไมมีคู  2  ตัวจับคูกนัพอดี  
เชน  อนุมูลไฮโดรเจน  (hydrogen radical; H•)  อนุมูลไฮดรอกซิล  (hydroxyl radical; HO•)  และ
อนุมูลซุปเปอรออกไซดแอนไอออน  (superoxideanion radical; O2

-•)  เปนตน  จะเปล่ียนเปน
โมเลกุลท่ีเสถียร  

อนุมูลอิสระแบงไดเปน 4 ชนิด (สุวลี, 2549) ไดแก  
1. ซูเปอรออกไซด (super oxide) อนุมูลอิสระชนิดนี้เกิดข้ึนเม่ือไมโตคอนเดรียในเซลลนํา

ออกซิเจนมาใชเปนพลังงาน  
2. ไฮโดรเจนเปอรออกไซด (hydrogen peroxide) เปนสารท่ีมีความเสถียรพอประมาณ คือ 

มากกวาซิงเลทออกซิเจน และไฮดรอซีล เรดิคัล จึงปลอยอิเล็คตรอนออกมาซ่ึงเปนพษิตอเซลล 
3. ซิงเลทออกซิเจน (singlet oxygen) เปนอนุมูลอิสระท่ีสามารถกอปฏิกิริยาออกซิเดชัน

รุนแรง เกดิข้ึนไดในรางกายเม่ือไดรับรังสีเอ็กซ และรังสีอัลตราไวโอเลต แลวจะเกิดซิงเลท
ออกซิเจน จํานวนมาก 

4. ไฮดรอซีล เรดิคัล (hydroxyl radical) เปนอนุมูลอิสระท่ีมีฤทธ์ิกอปฏิกิริยาออกซิเดชัน
รุนแรงท่ีสุด ทําใหรางกายแกเร็ว เกดิโรคมะเร็ง 

เนื่องจากอนุมูลอิสระมีอิเล็กตรอนท่ีไมไดจับคูอยูในโมเลกุล  จึงมีความไวสูงในการเขาทํา
ปฏิกิริยากับสารชีวโมเลกุลในรางกาย อนมูุลอิสระมีผลมากในการทําใหเกิดสภาวะเส่ือม  ทําให
ระดับเซลลเสียหายไดหลายรูปแบบ  เชน  อาจชวยกระตุนใหสารกอมะเร็งมีฤทธ์ิเพิ่มมากข้ึน 
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เนื่องจากเกิดการเส่ือมสภาพของเนื้อเยื่อ  ทําลายโครงสรางทางเคมีของ  DNA  หรือ โครโมโซม ทํา
ใหเกิดการกลายพันธุ  (mutation)  และการแบงเซลลผิดปกติ  เปนสาเหตุของโรคหัวใจ  โรคหลอด
เลือดหัวใจอุดตัน  โรคความจําเส่ือม  โรคมะเร็ง  ตอกระจก  และเกิดร้ิวรอยเห่ียวยนบนใบหนา 
รอบดวงตา ผิวพรรณ อนุมูลอิสระมีท่ีมาท้ังแหลงภายนอกรางกาย  ไดแก  มลพิษในอากาศ  โอโซน  
ไนตรัสออกไซด  ไนโตรเจนไดออกไซด  ฝุน  ควันบุหร่ี  อาหารที่มีกรดไขมันไมอ่ิมตัว  แสงแดด  
ความรอน  รังสีแกมมา  คล่ืนแมเหล็กไฟฟา  ยาบางชนดิ  สารปรุงแตงอาหาร  เปนตน (Gutteridge, 
1993) 

ปฏิกิริยาออกซิเดชัน  เปนปฏิกิริยาการเกดิอนุมูลอิสระ  ซ่ึงจัดเปนปฏิกิริยาลูกโซ  (free 
radical chain reaction)  ระหวางไขมันชนิดไมอ่ิมตัวและออกซิเจน  การเกิดปฏิกิริยาดังกลาวถูกเรง
ใหเร็วข้ึนไดโดยตัวกระตุน  (initiator)  ไดแก  ไอออนของโลหะ  (metal ion)  สารท่ีไวตอแสง  
(photosensitizers)  แสงอัลตราไวโอเลต  (ultraviolet light)  และเอนไซมจําเพาะ  กลไกท้ังหมดของ
ปฏิกิริยาออกซิเดชันมี  3 ข้ันตอน  (Chaiyasit et al., 2007)  คือ 

1.  ข้ันการเกิดอนุมูลอิสระ  (Initiation) 
   In• + LH → InH + L• 

ข้ันตอนนี้เปนการเกิดอนมูุลอิสระของกรดไขมันหรืออนมูุลแอลคิล  (alkyl radical; L•)  ซ่ึง
เกิดจากการที่ไฮโดรเจนแตกออกจากกรดไขมัน  (LH)  ในสภาวะท่ีมีตวักระตุน  (In•)     

2.  ข้ันการเกิดปฏิกิริยาตอเนือ่งของอนุมูลอิสระ  (Propagation)  
    L• + O2 → LOO•  

   LOO• + LH → LOOH + L• 
ข้ันตอนนี้เกิดจากการรวมตัวของออกซิเจนกับอนุมูลอัลคิล  เกิดเปนอนุมูลเปอรออกซิล  

(peroxyl radical; LOO•)  ซ่ึงมีพลังงานสูงกวาอนุมูลอัลคิล  ดังน้ันอนุมูลเปอรออกซิลจึงสามารถดึง
เอาไฮโดรเจนมาจากกรดไขมันไมอ่ิมตัวอืน่มาเกิดเปนไฮโดรเจนเปอรออกไซด (hydrogenperoxide; 
LOOH)  และเกิดอนุมูลอัลคิลใหม  

3.  ข้ันการเกิดผลิตภัณฑท่ีไมไดเปนอนุมูลอิสระ  (Termination) 
    LOO• + LOO• → LOOL + O2  
    L• + LOO• → LOOL  
    L• + L• → LL  

ข้ันตอนนี้เกิดจากการท่ีอนุมูลอิสระ  2  ตัวทําปฏิกิริยากนัเอง  เกดิเปนสารท่ีไมเปนอนุมูล
อิสระ  ปฏิกิริยาก็จะหยดุลง 
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2.4.2  สารตานอนุมูลอิสระ (antioxidants) คือ  สารท่ีสามารถชะลอจุดเร่ิมตน    หรือชะลอ
การเกิด ปฏิกริิยาออกซิเดชัน (oxidation reaction) หรือออโตออกซิเดชัน (autoxidation reaction) 
ของไขมันไดอยางชา ๆ กลไกการทํางานของ สารตานอนุมูลอิสระ มีหลายแบบ เชน  การขนยาย
ออกซิเจนออกไป  การยับยั้งการสรางอนุมูลอิสระ เปนตน   สารตานออกซิเดชันมีท้ังสารธรรมชาติ 
และเปนสารสังเคราะห เชน วิตามินอี บิวทเิลเตดไฮดรอกซีอะนิโซล (BHA)  บิวทิเลเตดไฮ-ดรอกซี
โทลูอีน (BHT)  วิตามินเหลานี้จะพบมากในผัก  และผลไมหลายชนดิ  ผูท่ีบริโภคผักและผลไมท่ีมี
วิตามินเหลานีก้็จะทําใหมีปริมาณของสารตานอนุมูลอิสระในรางกายเพิม่ข้ึนดวย ซ่ึงจะมีประโยชน
อยางยิ่งในการยับยั้งการเกิดอนุมูลอิสระ (free radicals) สารตานอนุมูลอิสระทําหนาท่ีส่ังการ และ
ควบคุมระบบภูมิคุมกันทางชีววิทยาท่ีสําคัญท่ีสุดของรางกาย   อีกท้ังชวยเสริมประสิทธิภาพการ
ทํางานของเซลลทุกเซลลในรางกาย  (Hudsun, 1990)   มักพบสารแอนติออกซิแดนซ  ในอาหาร
จําพวกผักและผลไม  ไดแก วิตามินอี (vitamin E) ไดจากเมล็ดทานตะวนั   วิตามินซี (vitamin C) ได
จากผักใบเขียวท่ัวไป     แคโรทีนอยด (carotenoids) พบในมะเขือเทศ สารประกอบฟนอล 
(phenolic) พบในองุน สารประกอบเควอซิติน (quercetin) พบในผลหมอนและผักพื้นบาน  ไดแก  
กระถิน  ชะพลู  และผักชีลอม  เปนตน (นวลศรี  และอัญชนา,  2545) 

สารตานอนุมูลอิสระจะไปหยุดยั้งปฏิกิริยาลูกโซของอนุมูลอิสระทําใหคงตัว  และหยุดการ
กอตัวใหม  มีกลไกการทํางานดังนี้  

     LOO•    +    AH    →     LOOH  +    A• 
        LO•       +    AH    →     LOH    +    A•  
        L•          +    AH    →     LH      +    A• 

สารตานอนุมูลอิสระ  (AH)  จะแตกตัวใหอนุมูลอิสระไฮโดรเจนแกอนุมูลอิสระท่ีเกิดข้ึน
ในปฏิกิริยาออกซิเดชัน  เกิดเปนสารท่ีไมเปนอนุมูลอิสระ  และอนุมูลสารตานอนุมูลอิสระท่ีเสถียร  
(A•)  ซ่ึงไมกอใหเกิดปฏิกิริยาการเกิดอนุมูลอิสระหรือปฏิกิริยาตอเนื่องของอนุมูลอิสระ   

สารตานอนุมูลอิสระท่ีเปนสารจากธรรมชาติ (natural  antioxidants)  มักพบในอาหาร
จําพวกผักและผลไม  ไดแก  phenolic compounds, amino acid,  ascorbic acid, carotenoids, 
flavonoids, melanoidin,  organic acids,  reductions, peptides, tannins,  quercetin  และ  tocopherols 
เปนตน (Huang et al., 1992) และสารสังเคราะห  (synthetic  antioxidant)  ไดแก   tert-butyl-4-
hydroxyanisol (BHA),  tert-butyl-4-hydroxytoluene  (BHT)  และ  tert-butyhydroquinone (TBHQ)  
เปนตน มีรายงานการวิจยัวาสารตานอนุมูลอิสระมีศักยภาพในการทําใหการเรียนรูและความจําใน
ภาวะสมองเส่ือมดีข้ึน (Auddy et al., 2003)  สารตานอนมูุลอิสระแบงเปน  5  ประเภทใหญ ๆ  ดังนี้ 
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 1) primary antioxidant  ทําหนาท่ีเปนตัวใหอิเล็กตรอน ไดแก  สารประกอบฟนอล  
(phenolic substance)  ทําหนาท่ีหยดุปฏิกริิยาลูกโซของการเกิดอนมูุลอิสระในปฏิกริิยาออกซิเดชัน
ของไขมัน  นอกจากนีย้ังรวมถึงสารโทโคฟรอลจากธรรมชาติ  และจากการสังเคราะห   
 2)  oxygen  scavenger   สารกลุมนี้จะเขาไปทําปฏิกิริยากับออกซิเจน  จึงเปนการชวยกําจดั
ออกซิเจนในระบบปดได   ไดแก  กรดแอสคอรบิค  หรือวิตามินซี,  ascorbyl  palmitate,  erythorbic  
acid  (isoascorbic  acid)  และ sodium  erythorbate  เปนตน                                
 3) secondary  antioxidant  ทําหนาท่ีสลายโมเลกุลของ  lipid  hydroperoxide  ใหเปนสารท่ี
มีความเสถียร ไดแก  dilauryl  thiopropionate  และ  thiopropionic  acid 
 4)  enzymic  antioxidant   ทําหนาท่ีกําจัดออกซิเจน หรืออนุพันธของออกซิเจน  โดยเฉพาะ
ไฮโดรเจนเปอรออกไซด  (H2O2) ไดแก  เอนไซมตาง ๆ  ซ่ึงแบงเปน  primary  antioxidant  enzyme  
และ  ancillary  antioxidant  enzyme  

5)  chelating  agent  หรือ  sequestrant  ทําหนาท่ีไปจบักับไอออนของโลหะ  เชน  เหล็ก  
และทองแดง  ซ่ึงไอออนเหลานี้เปนไอออนที่สงเสริม  และเรงปฏิกิริยาออกซิเดชันของไขมัน  ทํา
ใหเกิดเปนสารประกอบเชิงซอนท่ีเสถียร ไดแก  กรดซิตริก  กรดอะมิโน  และ  
ethylenediaminetetra-acetic  acid  (EDTA)  เปนตน 

2.4.3 การวิเคราะหประสิทธิภาพของสารตานอนุมูลอิสระ ในปจจุบันสารตานอนุมูลอิสระ
ไดรับความสนใจเปนอยางมาก ไดมีการนําสารตานอนุมูลอิสระมาใชในการสงเสริมสุขภาพ 
ปองกัน และรักษาโรคตาง ๆ เพราะเช่ือวาสามารถลดปฎิกิริยาออกซิเดชัน และตานการเกดิอนุมูล
อิสระได (Molyneux, 2004) การทดสอบฤทธ์ิตานอนุมูลอิสระมีความสําคัญ เพื่อใชบอก
ประสิทธิภาพการตานอนุมูลอิสระ หากฤทธ์ิตานอนุมูลอิสระมีคาสูงแสดงวามีประสิทธิภาพในการ
ตานการเกดิอนุมูลอิสระสูงดวยเชนกนั วิธีท่ีนิยมใชในการทดสอบความสามารถในการตานอนมูุล
อิสระมีหลายวธีิ เชน oxygen radical absorbance capacity (ORAC), 2,2-diphennyl-1-
picrylhydrazyl (DPPH) radical scavenging assay และ 2,2'-azino-bis (3-ethylbenzthiazoline-6-
sulphonic acid) (ABTS) free radical declorization assay เปนตน  
 1) 2,2-diphennyl-1-picrylhydrazyl (DPPH) radical scavenging assay เปนวิธีท่ีนยิมใชใน
การวัดคาความสามารถในการตานอนุมูลอิสระ โดยวิธี DPPH นี้ มีหลักการท่ี สารเคมี 2,2-
diphennyl-1-picrylhydrazyl (DPPH) นี้เปนอนุมูลอิสระสังเคราะหท่ีมีความคงตัว เม่ืออยูในรูป
สารละลาย DPPH จะมีสีมวง และสามารถดูดกลืนแสงไดดีท่ีความยาวคลื่น517 nm ทําการทดสอบ
ฤทธ์ิตานอนุมูลอิสระไดโดยผสม DPPH• และสารตานอนุมูลอิสระท่ีตองการทดสอบ (AH) ใน
หลอดทดลอง ซ่ึงเกิดปฏิกิริยากันดังสมการนี้ 
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   DPPH• + (AH)    DPPH-H + (A•) 
 
 อนุมูลอิสระใหมท่ีเกิดขึน้ (A•) จะทําปฏิกิริยาตอไป (radical-radical interaction) โดย
กระบวนการ radical disproportionation จนกระท่ังไดเปนโมเลกุลท่ีมีความคงตัว (A-A) ดังสมการ 
 
   DPPH• + A•   (n) DPPH-A (n) 
   A• + A•    A-A 
 
 เม่ืออนุมูลอิสระ DPPH• ไดรับโปรตอนจากสารตานอนุมูลอิสระท่ีนํามาทดสอบ 
สารละลาย DPPH ก็จะเปล่ียนสีจากสีมวงเปนสีเหลือง สงผลใหคาการดูดกลืนแสงท่ี 517 nm ลดลง 

 
 

 

 

 

 

รูปท่ี 2.1 สูตรโครงสรางของ DPPH ท่ีเปนอนุมูลอิสระ (A.) และไมเปนอนุมูลอิสระ (B.) 
                       ท่ีมา : Molyneux (2004) 
 
 2) 2,2'-azino-bis (3-ethylbenzthiazoline-6-sulphonic acid) (ABTS) free radical 
decolorization assay เปนการศึกษาฤทธ์ิตานอนุมูลอิสระ มีหลักการคลายกับวิธี DPPH คือ สราง
อนุมูลอิสระท่ีมีสีข้ึน โดยสรางอนุมูลอิสระจากการทําปฏิกิริยาของสารละลาย ABTS กับ oxidizing 
agent คือ สารละลายโพแทสเซียมเปอรซัลเฟต (K2S2O8) เม่ือ ABTS ถูกออกซิไดซ ดวย oxidizing 
agent จะเกิด ABTS free radical (ABTS•+ ) สารตานอนุมูลอิสระท่ีตองการนํามาทดสอบจะขจดั 
ABTS•+ ท่ีเกิดขึ้นแลวทําการวัดคาการดูดกลืนแสงท่ีความยาวคล่ืน 734 nm (เฉลิมพงษ และ
ไชยวัฒน, 2547) โดยหากคาการดูดกลืนแสงลดลงมาก หรือสีของสารละลายจางลงมากจะแสดงถึง
ความสามารถในการตานอนมูุลอิสระไดด ี(อนุพงษ  และคณะ, 2547) 
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รูปท่ี 2.2  สูตรโครงสรางของ ABTS ท่ีอยูในรูปไมเปนอนูลอิสระ (A.) และเปนอนุมูลอิสระ (B.) 

 

3) Ferric Reducing Antioxidant Power (FRAP) เปนการวัดความสามารถรวมในการรีดิวซ 
โดยใชสารประกอบเชิงซอนของเหล็ก เฟอริค Fe3+ -TPTZ (ferric tripyridyltriazine) เปนสาร
ทดสอบ อะตอมของเหล็กในสารนี้จะถูกรีดิวซโดยสารตานออกซิเดช่ัน ไดสารประกอบเชิงซอน
ของเหล็กเฟอรัส Fe2+-TPTZ ซ่ึงมีสีน้ําเงิน ดูดกลืนแสงท่ีความยาวคล่ืน 593 นาโนเมตร (Benzie and 
Strain, 1996) 

4) วิธี Oxygen Radical Antioxidant Capacity (ORAC) เปนปริมาณการดูดจบัอนุมูล
ออกซิเจน คือ การวัดศักยภาพของสารตานอนุมูลอิสระ ท่ีจะทําใหอนุมูลอิสระกลายเปนกลาง 
(neutralize) ปริมาณคา ORAC ท่ีสูงกวาหรือมากกวา จะมีผลตอตานการทําลายของอนุมูลอิสระได
มากกวา (Prior et al. 2003) 

 5) วิธี  Thiobarbituric  Reactive  Substances  (TBARS)  วิธีนี้เปนการติดตามปริมาณ
สารประกอบ   อัลดีไฮดท่ีเกดิจากปฎิกิริยาออกซิเดชันของไขมันที่มีความหนาแนนต่ํา (low  density  
lipoprotein; LDL)  กับโลหะไอออน เชน Fe2+ Cu2+ โดยวัดคาการดดูกลืนแสงท่ีความยาวคล่ืน 532 
นาโนเมตร   
(Pokorny et al, 2001)      
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  6) วิธี Antioxidant Activity ซ่ึงการวิเคราะหหาประสิทธิภาพของสารตานอนุมูลอิสระใน
การตอตานการเกิดอนุมูลอิสระของกรดลิโนคีอิค วัดโดยเติมสารตานอนุมูลอิสระลงในสารละลาย
ท่ีมีกรดลิโนลีอิคผสมอยู ท้ิงไวระยะหน่ึง จากนั้นใชเคร่ือง UV Spectrophotometer วัดคาการ
ดูดกลืนแสงของสารละลายท่ีความยาวคล่ืน 234 นาโนเมตร คาท่ีไดนี้แปรผันกับความเขมขนของ
ไฮโดรเปอรออกไซดท่ีเกดิข้ึน ดังนั้นการลดลงของคาการดูดกลืนแสงบงบอกไดถึงความสามารถ
ของสารตานอนุมูลอิสระ ในการตอตานการเกิดไฮโดรเปอรออกไซดได (การวิเคราะหสารตาน
อนุมูลอิสระ, 2552)                  
2.5 สารตานอนุมูลอิสระในผลมะเกี๋ยงและผลหมอน 

ในผลมะเกี๋ยงและผลหมอนมีสารประกอบฟนอลซ่ึงมีคุณสมบัติเปนสารตานอนุมูลอิสระ 
มีฤทธ์ิตอตานอาการอักเสบ และอาการเสนเลือดโปงพอง  ชวยยับยั้งการเจริญของแบคทีเรียและ
ไวรัส (Duthie et  al., 2000)       มีการวิจัยพบวาในผลมะเกี๋ยงและผลหมอนมีสารเคอรซีทิน 
(quercetin) ซ่ึงปนสารประกอบกลุมฟลาโวนอยด  ซ่ึงสารนี้ก็มีคุณสมบัติเปนสารตานอนุมูลอิสระ
ดวยเชนกัน มีคุณสมบัติลดความเส่ียงในการเกิดโรคหัวใจ ความดันโลหิตสูง และปองกันการเกิด
ล่ิมเลือดในหลอดเลือด (Manach, 2005) รวมท้ังมีสารสี (pigment) ในกลุมของแอนโทไซยานิน 
(anthocyanins) ซ่ึงมีฤทธ์ิตานอนุมูลอิสระ ชวยลดความเส่ียงตอการเกิด โรคหลอดเลือดหัวใจอุด
ตัน  และโรคมะเร็ง (Lazze et  al., 2004)   

สารตานอนุมูลอิสระท่ีมีความสําคัญ และพบในผลมะเก๋ียงและผลหมอนผลหมอน คือ    
สารประกอบฟนอล  สารเคอรซีทิน  และสารแอนโทไซยานิน  

1) สารประกอบฟนอล (phenolic compounds) เปนสารท่ีพบไดในผักและผลไมท่ัวไปมี
โครงสรางทางเคมีเปนวงแหวนอะโรมาติก (aromatic ring) ท่ีมีจํานวน hydroxyl  group  อยางนอย
หนึ่ง  หรือมากกวาหนึ่งหมูในโมเลกุล (รูปท่ี  2.3) สวนมากสารประกอบฟนอลมักเช่ือมอยูกับ  
mono-  และ  polysaccharides  เกิดเปนโครงสรางท่ีหลากหลาย  สารประกอบฟนอลในธรรมชาติจึง
มีอยูหลายชนิด  สามารถละลายไดในน้ํา  สวนใหญสารประกอบฟนอลมักพบอยูรวมกับน้ําตาลใน
รูปของสารประกอบไกลโคไซด (glycoside) นอกจากนี้สารประกอบฟนอลยังอาจรวมกับ
สารประกอบอื่นอีกหลายชนิด เชน hydroxycinnamic acid อาจพบรวมกับ organic acids, amino 
groups, lipids, terpenoids, phenolics และกลุมอ่ืน ๆ นอกเหนือจากน้ําตาล สารประกอบฟนอล
หลายชนิดมีสมบัติเปนสารตานอนุมูลอิสระ  เชน  ฟลาโวนอยด  กรดฟนอลิค  และลิกนิน  เปนตน 
นอกจากนั้นปริมาณสารประกอบฟนอลของพืชยังข้ึนอยูกับปจจัยภายใน  เชน  สกุล  ชนิด  และ
พันธุ  และปจจัยภายนอก  เชน  สภาพแวดลอม  วิธีการเก็บเกี่ยว  และการเก็บรักษา  ประโยชนของ
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สารประกอบฟนอลในการรักษาโรค  เชน  มีฤทธ์ิตอตานอาการอักเสบ และอาการเสนเลือดโปง
พอง  ชวยยับยั้งการเจริญของแบคทีเรียและไวรัส (Duthie et  al., 2000)  

 

 
Phenol 

 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

   
รูปท่ี  2.3 โครงสรางของสารประกอบฟนอลบางชนิด 

                           ท่ีมา:  Dzyubak (2007) 
 
 

A: flavone/ flavonol 
 quercetin = OH : 3, 5, 7, 3', 4' 
 kaempferol = OH : 3, 5, 7, 4' 

B: flavanone/ flavanonol 

 taxifolin = OH : 3, 5, 7, 3', 4' 

 naringenin = OH : 5, 7, 4' 

C: flavanol 
 catechin = OH : 3, 5, 7, 3', 4' 
  

D: anthocyanidin 
 cyanidin = OH : 3, 5, 7, 3', 4' 
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 2) สารแทนนิน (Tannins) เปนกลุมสารประกอบเชิงซอนในกลุมสารประกอบฟนอล 
(phenolic compound) ท่ีไดจากธรรมชาติ พบอยูในเปลือกตน และแกนไมเปนสวนใหญ 
(condensed tannins) และพบไดในสวนอ่ืน ๆ ของพืช เชน ใบ ฝก และผลไมดิบบางชนิดท่ีมีรสฝาด 
(hydrolysable tannins) ไดแก พลับ ละมุด กลวย องุน ทอ แอปเปล และสาล่ี      แทนนินเปนสารท่ีมี
ฤทธ์ิเปนกรดออน มีรสฝาด (astringency) และมีสีเหลืองจนถึงสีน้ําตาล คงตัวตอความรอน รวมท้ัง
สามารถทําใหเกิดปฏิกิริยาการเกิดสีน้ําตาลท่ีเรงดวยเอนไซมดวย (นิธิยา, 2545) นอกจากนี้ยังมี
คุณสมบัติตกตะกอนโปรตีน จึงนํามาใชประโยชนในการทําใหหนังสัตวไมเนาเปอย ใชใน
อุตสาหกรรมฟอกหนัง แทนนินมีฤทธ์ิฝาดจึงใชเปนยารักษาโรคทองเสียได แทนนินมีฤทธ์ิยับยั้ง
การเจริญของแบคทีเรียได แตในขณะเดียวกันแทนนินมีฤทธ์ิยับยั้งการทํางานของเอนไซมใน
กระเพาะอาหาร หากรับประทานเขาไปมากจะทําใหรูสึกทองอืด ทองผูก อาการเหมือนกับดื่มน้ําชา
เขม ๆ ในปริมาณมาก (สถาบันวิทยาศาสตรแหงประเทศไทย, 2546) แทนนินสามารถจําแนกออก
ตามสมบัติไดดังน้ี  
 1. แทนนินท่ีไฮโดรไลสได (hydrolysable tannin) หมายถึง กลุมสารประกอบแทนนินท่ี

เปนอนุพันธของสารประกอบฟนอล (phenolic compounds) เชน กรดแกลลิก (galli acid) และกรด

เอลลาจิก (ellagic acid)  

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 2.4 แทนนินท่ีถูกไฮโดรไลส 

 

  กรดเอลลาจิก (ellagic acid) เปนสารประกอบฟนอล (phenolic compound) ท่ีพบใน

ธรรมชาติ (รูปท่ี 2.5) มีฤทธ์ิยับยั้งเอนไซม tyrosinase โดยจบักับทองแดง มีการทดลอง

ประสิทธิภาพของครีมกรดเอลลาจิกในการปองกัน UV-induced pigmentation พบวาไดผล 

รอยละ 86 มีงานวิจยัในไทยพบของประวติร (2551) พบวาในเมล็ดลําไย มีสารตานอนุมูลอิสระใน

กลุม polyphenol และ bioflavonoids คอนขางสูง และสารสําคัญตัวหนึง่ของการสกัดแยกเมล็ดลําไย 
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คือ กรดเอลลาจิก ซ่ึงมีคุณสมบัติปองกันมะเร็ง (anticarcinogenic agent) ปองกันการกลายพันธุ 

(antimutagenic agent) ยับยั้งการสลายกระดูกออน และทําใหผิวขาว (Bhargava and Westfall, 1968; 

Khanduja et al., 1999; Mandal and Stoner, 1990; Stoner and Gupta, 2001) 

 

 

 

 

รูปท่ี 2.5 กรดเอลลาจิก (ellagic acid) 

 

 2. แทนนินท่ีไฮโดรไลสไมได (Nonhydrolysable tannin) คือ ลูโคแอนโทไซยานิน

(leucoanthocyanin) เปนรงควัตถุท่ีไมมีสี มีสูตรโครงสรางคลายแอนโทไซยานิน เม่ือทําปฏิกิริยากับ

กรดรอนจะไดเปนแอนโทไซยานิดิน ลูโคแอนโทไซยานินเปนสารท่ีทําใหผลไมดบิมีรสฝาด เชน 

องุน พลับ สาล่ี และแอปเปล 

 3. โปรแอนโธไซยานิดนิ (proanthocyanidin) หรือ คอนเดนสแทนนิน (condensed tannin) 

คือกลุมของสารประกอบแทนนินท่ีเปนอนพุันธของแคทีชิน (catechin) พอลิเมอรเหลานี้มี

โครงสรางไมเปนรูปแบบเดยีวตลอด แตโมเลกุลของแคทีชินจะมาเช่ือมตอกันท่ีตําแหนง 4 และ 8 

(รูปท่ี 2.6)  

 

 

 

 

 

รูปท่ี 2.6 โครงสรางของคอนเดนสแทนนิน 
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 แทนนนิยังมีประโยชนในการทําไวน แตถามีมากเกินไปก็จะทําใหไวนมีรสชาติไมดี เชน มี

รสฝาด ดังนั้นในการทําไวนองุนหากไมตองการใหมีรสฝาด จะแยกเอาเมล็ดองุนออกท้ิงกอน เพิม่

ไมใหแทนนนิถูกสกัดออกมาในไวนได (นิธิยา, 2545) 

 3)  สารเคอรซีทิน (quercetin) เปนสารประกอบกลุมฟลาโวนอยด  ในกลุมของฟลาโว
นอล (flavonol) เกิดจากการท่ีสารประกอบฟลาโวนมีการแทนท่ีของหมูไฮดรอกซิลเพิ่มข้ึนท่ี
ตําแหนง 3 (รูปท่ี 2.7)  มีคุณสมบัติเปนสารตานอนุมูลอิสระท่ีพบในหัวหอม แอปเปล  ใบชา และ
ผลไมตระกูลเบอรร่ี  

 
รูปท่ี 2.7  โครงสรางของเคอรซีทิน 

   ท่ีมา : Castaeda-Ovando et  al.(2009) 
 

รายงานการวิจัยพบวา สารเคอรซีทินสามารถชวยลดความเส่ียงของการเกิดโรคหัวใจ  และ
เสนเลือดสมองตีบ  การเสริมสารเคอรซีทินชวยลดความดันโลหิตในสัตวท่ีมีความดันโลหิตสูง
(Manach, 2005)  และไดมีการศึกษาการเสริมสารเคอรซีทินในผูปวยท้ังชายและหญิงท่ีเร่ิมมีความ
ดันโลหิตสูง และเปนความดันโลหิตสูงข้ันท่ีหนึ่ง โดยเสริมสารเคอรซีทินวันละ 730 มิลลิกรัม เปน
เวลา 28 วัน พบวาหลังการเสริมสารเคอรซีทิน ความดันโลหิตในกลุมท่ีเร่ิมมีความดันโลหิตสูงไม
เปล่ียนแปลง ซ่ึงตรงขามกับกลุมท่ีมีความดันโลหิตสูงข้ันท่ีหนึ่งท่ีมีความดันโลหิตจะลดลง 
(Nutrition update, 2007) ไดมีการศึกษาปริมาณการดูดซึมของสารเคอรซีทินในอาสาสมัครท่ี
ทําศัลยกรรมสรางทางผานเขาไปในลําไสเล็กทอนปลาย  โดยทางผนังชองทอง (ileostomy)  เพื่อ
ปองกันการสูญเสียสารประกอบฟลาโวนอยด  เนื่องจากแบคทีเรียในลําไสใหญ  และไดรับสาร
เคอรซีทินจากหัวหอมทอด   ซ่ึงมีสารเคอรซีทินไกลโคไซดในปริมาณสูง   ( เทียบเทากับ 
อะไกลโคน  89  มิลลิกรัม)  สารเคอรซีทินรูติโนไซดบริสุทธ์ิ  ซ่ึงเปนสารเคอรซีทินหลักในชา
เทียบเทากับอะไกลโคน  10  มิลลิกรัม  หรือสารเคอรซีทินอะไกลโคนบริสุทธ์ิ  100  มิลลิกรัม  
พบวาภายใน  13  ช่ัวโมง  สารเคอรซีทิน  หรือไกลโคไซดของสารเคอรซีทินในของเหลวจาก
ทางเดินอาหารมีการสลายตัวนอยมาก  มีการดูดซึมของสารเคอรซีทินไกลโคไซดจากหัวหอมทอด
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รอยละ  52  สารเคอรซีทินรูติโนไซด  รอยละ  17  และสารเคอรซีทินอะไกลโคนบริสุทธ์ิรอยละ  24  
การขับออกของสารเคอรซีทิน  หรือไกลโคไซดของสารเคอรซีทินเปนรอยละ  5  ของปริมาณท่ีถูก
ดูดซึม  แสดงวาสารเคอรซีทินไกลโคไซดจากหัวหอมถูกดูดซึมไดในลําไสเล็ก  (Pietta and 
Simonetti, 1999) 
 3)  สารแอนโทไซยานิน (anthocyanins) แอนโทไซยานินเปนกลุมของรงควัตถุท่ีมีสีแดง
ไปจนถึงสีมวงหรือสีน้ําเงิน      จัดอยูในกลุมของรงควัตถุพวกฟลาโวนอยด (flavonoids) พบใน 
แวคิวโอลของพืช ทําใหเกิดสีแดง ชมพู มวง และสีน้ําเงินในสวนตางๆ ของผล ดอก ลําตน และใบ
พืช แอนโทไซยานินสามารถละลายน้ําไดแตไมละลายในตัวทําละลายประเภท non-hydroxyl เชน 
acetone, chloroform และ ether มีการเปล่ียนแปลงโครงสรางไปตามคาความเปนกรด-ดาง (pH)  
(Moskowitz and Hrazdina, 1981) มีโครงสรางพื้นฐานท่ีสําคัญคือ flavan nucleus ซ่ึงประกอบไป
ดวย 3 ring คือ ring A, ring B และ ring C (รูปท่ี 2.8) โดยแอนโทไซยานินเปนไกลโคไซด 
(glycosides) ท่ีมีหมูน้ําตาล (monosaccharide ไดแก glucose, rhamnose, galactose หรือ arabinose 
หรือพวก disaccharide หรือ trisaccharide) มาเกาะท่ีตําแหนงท่ี 3 ของ ring C (รูปท่ี 2.8) หรือ
บางคร้ังอาจเปนท่ีตําแหนงอ่ืน แอนโทไซยานินท่ีไมมีหมูน้ําตาลมาเกาะเรียกวา แอนโทไซยานิดิน 
(anthocyanidin) (รูปท่ี 2.9) ซ่ึงน้ําตาลในโมเลกุลของสารแอนโทไซยานินนั้นมีสวนชวยใหสารแอน
โทไซยานินสามารถคงตัวไดดี (นิธิยา, 2545)  
 

 
 
 
 

รูปท่ี 2.8 โครงสรางของแอนโทไซยานิน 
         ที่มา:  Dzyubak (2007) 
 

 

 

 

รูปท่ี 2.9  สูตรโครงสรางแอนโทไซยานิดนิ  
         ท่ีมา:  Mazza and Miniati (2000) 
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 แอนโทไซยานินสามารถแบงออกไดหลายชนิด ตามชนิดของ side chain ของ ring 
โดยเฉพาะอยางยิ่งในสวนของตําแหนง ring B (รูปท่ี 2.8) ซ่ึงจะมี functional group ชนิดตาง ๆ มา
เกาะ ทําใหไดแอนโทไซยานินกลุมตาง ๆ (Gross, 1987) โดยสีของแอนโทไซยานินมีความแตกตาง
กันไปข้ึนอยูกับชนิดและจํานวนของ functional group เชน hydroxyl หรือ methoxyl ภายใน
โครงสรางโมเลกุล ชนิด จํานวน ตําแหนงของนํ้าตาลท่ีเกาะกับโครงสรางของแอนโทไซยานิดิน ซ่ึง
บริเวณ ring B มักมีหมูตางๆ เขาเกาะจับแทนท่ีในตําแหนงตางๆ ทําใหเกิดชนิดและสีของแอนโท
ไซยานินท่ีแตกตางกันไป (ตารางท่ี 2.1) (Dugald and Chistopher, 2003)  

ตารางท่ี 2.1 หมูตางๆ ท่ีเขาแทนท่ีในโครงสรางหลักของแอนโทไซยานินท่ีตําแหนงตางๆ มีผลให 
                  เกิดสีท่ีแตกตางกัน  

แอนโทไซยานิน 
 ตําแหนงหมูตาง ๆ ในโครงสรางแอนโทไซยานิน 

       สี 3 5 6 7 3' 4' 5' 

Apigeninidin H OH H H H OH H       สม  
Aurantinidin OH OH OH OH H OH H       สม  
Capensinidin OH OMe H OH OMe OH OMe น้ําเงิน-แดง 
Cyanidin OH OH H OH OH OH H  สม – แดง 
Delphinidin OH OH H OH OH OH OH น้ําเงิน-แดง 
Europinidin OH OMe H OH OMe OH OH น้ําเงิน-แดง 
Hirsutidin OH OH H OMe OMe OH OMe น้ําเงิน-แดง 
6-Hydroxycyanidin OH OH OH OH OH H        แดง 
Luteolinidin 
Malvidin 
5-methylcyanidin 
Pelargonidin 
Peonidin 
Petunidin 
Pulchellidin 
Rosinidin 
Tricetinidin 

H 
OH 
 OH 
OH 
OH 
OH 
OH 
OH 
H 

OH 
OH 
OMe 
OH 
OH 
OH 
OMe 
OH 
OH 

H 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
H 

OH 
OH 
OH 
OH 
OH 
OH 
OH 
OMe 
OH 

OH 
OMe 
OH 
H 
OMe 
OME 
OH 
OMe 
OH 

OH 
OMe 
H 
OH 
OH 
OH 
OH 
OH 
OH 

H 
OMe 
 
H 
H 
OH 
H 
H 
OH 

      สม 
น้ําเงิน-แดง 
  สม – แดง 
      สม 
  สม – แดง 
น้ําเงิน-แดง 
น้ําเงิน-แดง 
      แดง 
      แดง 

ท่ีมา : Mazza and Miniati (2000) 
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การสลายตัวของแอนโทไซยานิน เกิดจากการเปล่ียนแปลงโครงสรางของแอนโทไซยานิน
เนื่องจากปจจยัหลายประการทั้งปจจัยภายนอกและปจจยัภายในท่ีเขามาเกี่ยวของ และในบางปจจัย
ก็มีความสัมพนัธกันดวย (Zhang et al., 2001; Goboy-Hernandez and Lozoya-Gloria, 1999) ปจจัย
ท่ีมีอิทธิพลตอรงควัตถุของแอนโทไซยานนิท่ีอยูในผักและผลไมถูกทําลายไดงาย ไดแก การใช
อุณหภูมิสูง ความเขมขนของน้ําตาลสูง พีเอช เอนไซม  และภาวะที่มีออกซิเจน จะมีผลเรงอัตราเร็ว
ของการสลายตัวของแอนโทไซยานินเกิดไดเร็วข้ึน (นธิิยา, 2545) ซ่ึงปจจัยเหลานี้มีผลกระทบตอ
การสังเคราะหและการสลายตัวของแอนโทไซยานินมีผลกระทบตอการคงตัว (stability) ของแอน
โทไซยานิน ทําใหปริมาณแอนโทไซยานินและความเขมของสีท่ีปรากฏเปล่ียนแปลงไป (Gross, 
1987) 

1. คาความเปนกรด-ดาง (pH) โครงสรางของแอนโทไซยานินจะเปล่ียนแปลงไป เม่ือคา
ความกรด-ดาง (pH) เปล่ียนไป มีการเปล่ียนแปลงได 4 รูปแบบ เม่ือ pH สูงข้ึนจาก 3 เปน 7 แอนโท
ไซยานินเปล่ียนจากคารบอเนียมสีแดง (red carbonium) ซ่ึงมีสีแดงในสารละลายท่ีเปนกรดไปเปน 
colorless pseudo base ซ่ึงไมมีสีในสารละลายเปนกลาง เนื่องจาก conjugated bond หายไป 
สารละลายท่ีมีสมบัติเปนเบสออน pH ประมาณ 9 แอนโทไซยานินจะมีสีมวงเขมเกือบดํา และท่ี pH 
ท่ีมากกวาหรือเทากับ 11 แอนโทไซยานินมีโครงสรางเปนแบบ blue quinoidal ซ่ึงมีสีน้ําเงิน 
(Brouillard and Delaporte, 1977) (รูปท่ี  2.10) และถา pH เปนดางมากเกินไปจะทําใหแอนโทไซ
ยานินเสียโครงสรางไดงาย (Moskowitz and Hrazdina, 1981)  

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 2.10 โครงสรางของแอนโทไซยานินทั้ง 4 รูปแบบ ท่ีพบในสภาวะ pH ตาง ๆ กนั 
                         ท่ีมา : Brouillard and Delaporte (1977) 
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 2. อุณหภูมิ (temperature) อุณหภูมิสูงข้ึนจะมีผลตอการเปล่ียนแปลงโครงสรางของ      
แอนโทไซยานิน โดยมีการเปล่ียนโครงสรางสีจาก red carbonium ไปเปน colorless pseudo base 
และ colorless chalcone ตามลําดับ การเพิ่มอุณหภูมิจะทําใหสมดุลของปฎิกิริยาเปล่ียนไปทาง 
colorless chalcone มากข้ึน (Timberlake, 1980)  

3. เอนไซม แอนโทไซยานินจะถูกทําลายลงอยางรวดเร็วในระบบ anthocyanin-PPO-
phenol โดยเอนไซมโพลีฟนอลออกซิเดส (polyphenol oxidase; PPO) (Jiang, 2000) และถูกทําลาย
ในระบบ POD-H2O2-anthocyanin-guaiacol โดยเอนไซมเปอรออกซิเดส (peroxidase; POD)      
(Lin et al., 1988) ซ่ึงเอนไซมท้ังสองชนิดไมสามารถออกซิไดสแอนโทไซยานินไดโดยตรง แตเกิด
โดยเอนไซม anthocyanase ซ่ึงมีโครงสรางคลายกับ catechol สามารถเปนสับสเตรทของเอนไซม
ท้ังสองนี้และเกิดสารสีน้ําตาลเพ่ิมข้ึนได (Zhang et al., 2001; Jiang et al., 2004)  

4. น้ําตาล เปนองคประกอบในโมเลกุลของแอนโทไซยานินมีท้ัง โมโนแซคคาไรด ไดแซค
คาไรด และไตรแซคคาไรด (นิธิยา, 2545) และการสังเคราะหแอนโทไซยานินในพืชจําเปนตอง
อาศัยน้ําตาลอิสระ (free sugar) เปนสารต้ังตน โดยพบวาปริมาณนํ้าตาลและแอนโทไซยานินมี
ความสัมพันธกันอยางชัดเจนท้ังนี้ข้ึนอยูกับชนิดของน้ําตาลและชนิดพืช  
 5. ออกซิเจน แอนโทไซยานินมีแนวโนมสงเสริมการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันเพิ่มข้ึนเม่ือ
ปริมาณของกาซออกซิเจนเพิ่มข้ึน ท้ังนี้อัตราของการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันยังข้ึนอยูกับ pH ของ
สารละลายในผลิตภัณฑอาหาร คาของอุณหภูมิ และคาความเขมขนของแอนโทไซยานิน แตอัตรา
การออกซิไดสชาลงเม่ืออยูในสภาวะของเหลว การเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันของแอนโทไซยานิน
โดย hydrogen peroxide ทําใหพันธะคูสลับกับพันธะเดียว ของ pyrylium ring หายไป สงผลให  
แอนโทไซยานินไมมีสีและเกิดอนุพันธของ cumarin (Kurt and Torssell, 1983; Arthey and 
Ashurst, 2001) (รูปท่ี 2.11) 

 

รูปท่ี 2.11 การเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันของแอนโทไซยานิน 
                             ท่ีมา : Kurt and Torssell, 1983; Arthey and Ashurst (2001) 
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2.6 งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 มีงานวิจยัท่ีเกีย่วของ และใกลเคียงกับงานวิจนันี้หลากหลายเร่ือง จึงไดแบงกลุมของ
งานวิจยัดังกลาวออกเปน 4 กลุมใหญ คือ 
 2.6.1 งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการสกัดน้ําผลไม 

กัลยา (2536) ไดรายงานถึงวิธีการท่ีเหมาะสมในการสกัดน้ําละมุดจากเนื้อละมุดบดหยาบ 
ซ่ึงพบวาสภาวะท่ีเหมาะสมคือ การใชเอนไซมเพคติเนสความเขมขนเอนไซมรอยละ 0.01 อุณหภูมิ
ในการทําปฏิกิริยา 50 องศาเซลเซียส และเวลาในการทําปฏิกิริยา 30 นาที ทําใหความหนืดของเนื้อ
ละมุดบดหยาบลดลง และใหผลผลิตน้ําละมุดรอยละ 71 เม่ือเปรียบเทียบกับการสกัดท่ีไมใช
เอนไซมไดผลผลิตน้ําละมุดรอยละ 62 นอกจากน้ีไดมีรายงานการสกัดน้ําสาล่ีใสอัดกาซโดยใช
เอนไซมเพคติเนส ปริมาณ 50 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม บมท่ีอุณหภูมิหองนาน 90 นาที ค้ันดวย
เคร่ืองไฮดรอลิค ไดปริมาณผลผลิตของน้ําสาล่ีภายหลังการคั้นเม่ือไมเติมและเติมเอนไซมเพคติเนส
เทากับรอยละ 50.08 และ 60.72 ตามลําดับ (รุจิรา, 2542) ตอจากนั้นอมรรัตน (2545) ไดรายงานผล
การผลิตน้ําฝร่ังแทชนิดใสดวยวิธีทางชีวเคมีโดยใชเอนไซมเพคติเนส พบวาการใชเอนไซมเพคติ
เนส ปริมาณ รอยละ 0.14  เปนเวลา 5 ช่ัวโมง ผลิตภัณฑท่ีไดมีเปอรเซ็นตการยอมใหแสงผานสูง 
และไดรับคะแนนการยอมรับทางประสาทสัมผัสสูงสุด และจากรายงานของชิดชัย (2547) ไดศึกษา
การพัฒนาไซรัปเขมขนจากกลวยหอมทองโดยการใชเอนไซม พบวาสภาวะเหมาะสมในการสกัด
น้ํากลวยหอม คือใชเอนไซมเพคติเนสและเซลลูเลส รอยละ 0.06 และ 0.13  ตามลําดับ อุณหภูมิใน
การบม 50 องศาเซลเซียส และใชเวลาในการบม 150 นาที โดยท่ีสภาวะดังกลาวจะไดปริมาณนํ้า
กลวยหอมรอยละ 75.22  และปริมาณของแข็งท่ีละลายนํ้าไดรอยละ 15.71  นอกจากนี้ไดมีรายงาน
การใชเอนไซมในการสกัดน้ําสมสายน้ําผ้ึง เพื่อเตรียมน้ําหมักสําหรับการผลิตแอลกอฮอลล จากการ
ใชเอนไซมเซลลูเลสทางการคาสูงถึงระดับ 1500 ppm ท่ีอุณหภูมิ 60 องศาเซลลเซียส พบวาไมได
เพิ่มประสิทธิภาพในการสกัดน้ําสม แตการใชเอนไซมเพคติเนสทางการคาท่ีระดับ 1500 ppm 
สามารถชวยในการบีบค้ันน้ําสมออกมาไดเพิ่มข้ึน ประมาณรอยละ 20 (ศราวุธ, 2550) แตจาก
รายงานของพีระวุฒิ และสิวะพร (2553) ซ่ึงศึกษาผลการสกัดน้ํามะเกี๋ยง เพื่อผลิตน้ํามะเกี๋ยงสกัด
เขมขน พบวาวิธีท่ีเหมาะสมที่สุดคือ การตมสกัดโดยการผสมน้ําอีกคร่ึงสวน แลวนําไปตมเดือด
นาน 10 นาที แลวค้ันแยกน้ําดวยเคร่ืองค้ันน้ําแบบไฮดรอลิค ไดผลผลิตน้ํามะเกี๋ยงรอยละ 69.4 และ
เม่ือเปรียบเทียบกับการสกัดโดยใชเอนไซมเพคติเนสที่ความเขมขน 1,000 และ 1,500 ppm ได
ผลผลิตน้ํามะเกี๋ยงรอยละ 69.8 และ 71.6 ตามลําดับ ซ่ึงไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับความเช่ือม่ันรอยละ 95  
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2.6.2 งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการผลิตน้าํผลไมเขมขน 
ไดมีรายงานถึงวิธีการท่ีเหมาะสมในการพฒันาผลิตภัณฑน้ําเช่ืองลําไยเขมขน โดยวิธีการ

ระเหยภายใตสุญญากาศ พบวาสภาวะท่ีเหมาะสมทีสุ่ดคือ อุณหภูมิ 83.27 องศาเซลเซียส  
ท่ีความดัน -130 มิลิบาร ใชเวลา 30.35 นาที ไดปริมาณของแข็งท่ีละลายไดท้ังหมดรอยละ 75  
ความช้ืนรอยละ 21.63 aw 0.719 คาความเปนกรด-ดาง 5.19  คาสี L, a*, b* Chroma and Hue angle 
เทากับ  63.22, 10.11, 39.31, 40.59 และ 75.57 องศา ตามลําดับ (ธนพล และศิวรักษ, 2548) 
นอกจากนี้ไดมีรายงานการผลิตน้ํามะเกีย๋งสกัดเขมขนโดยเทคนิคการระเหยแบบสุญญากาศ พบวา
วิธีท่ีเหมาะสมคือ การใชความดันคงท่ี -0.94 บาร อุณหภมิู 65 องศาเซลเซียส นาน  20  นาที ไดมี
ปริมาณของแข็งท่ีละลายไดท้ังหมด 6.67 องศาบริกซ จากเดิม 5.00 องศาบริกซคาดัชนีสารแอนติ
ออกซิแดนซ 3.32สารประกอยพีนอลทั้งหมด 1,825.81ไมโครกรัมตอมิลลิลิตร แอนโทไซยานิน
ท้ังหมด 407.67มิลลิกรัมตอมิลลิลิตร  และผลผลิตรอยละ 52.91 (พีระวุฒิ และสิวะพร, 2553) 
นอกจากนั้นสมชาย และคณะ (2553) ไดศึกษากระบวนการผลิตท่ีเหมาะสมในการทํานํ้าหมอนสกดั
เขมขนเสริมเกสรดอกไมจากผ้ึง พบวาวิธีท่ีเหมาะสมคือ การระเหยภายใตสุญญากาศmท่ีความดัน
คงท่ี - 0.93 บาร อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส นาน 75 นาที ไดน้ําหมอนสกัดเขมขนรอยละ 29.08  
pH 3.90 และมีปริมาณของแข็งท่ีละลายไดท้ังหมด  39.44 องศาบริกซ จากเดิม 14.00 องศาบริกซ 

2.6.3 งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับสารตานอนุมูลอิสระ ในน้ําผลไม 
 Miller et al. (2000)  ไดรายงานผลของแอนโทไซยานินท่ีสกัดไดจากราสพเบอรร่ี มีคา
ความสามารถในการตานอนมูุลอิสระ (ใช IC50 เปนดัชนวีัดฤทธ์ิตานอนุมูลอิสระ) จากการวดัดวยวิธี 
DPPH เทากับ 5.10 มิลลิโมล/100 กรัมน้ําหนักสด และ Proteggente et al., (2002) วัดดวยวิธี ABTS 
เทากับ 1.85 มิลลิโมล/100 กรัมน้ําหนักสด  นอกจากนี ้Blando et al., (2004) ไดรายงานปริมาณแอน
โทไซยานินท่ีสกัดไดจากเชอรร่ี (cherry) มีคาความสามารถในการตานอนุมูลอิสระจากการวดัดวย
วิธี ORAC เทากับ 1.8 มิลลิโมลของโทรอกซ/100 กรัมน้ําหนกัสด วิธี ABTS เทากับ 2.7 มิลลิโม
ลของโทรอกซ/100 กรัมน้าํหนักสด ตอจากนั้นไดมีรายงานการสกดัและวเิคราะหปริมาณแอนโท
ไซยานิน สารประกอบฟนอลิก และวัดความสามารถในการตานอนุมูลอิสระในผลไมบลูฮันนี่
ซักเกิล (blue honeysuckle) 10 พันธุ พบวา ผลไมบลูฮันนี่ซักเกลิมีปริมาณแอนโทไซยานินอยู
ในชวง 116-593 มิลลิกรัม/100 กรัมน้ําหนักสด ปริมาณสารประกอบฟนอลิกท้ังหมด 440-1142 
มิลลิกรัม/100 กรัมน้ําหนกัสด การวัดความสามารถตานอนุมูลอิสระใชโทรอกซ (trolox) เปนสาร
มาตรฐาน ดวยวิธี ORAC เทากับ 18-104 ไมโครโมลของโทรอกซ/100 กรัมน้ําหนักสด และวิธี 
FRAP 38-ไมโครโมลของโทรอกซ/100 กรัมน้ําหนกัสด และไดหาความสัมพันธของโดยใชวิธีทาง
สถิติ พบวา ความสามารถในการตานอนมูุลอิสระมีความสัมพันธกับปริมาณแอนโทไซยานิน และ
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สารประกอบ ฟนอลิก (Chaovanalikit, 2004) ตอจากนัน้ไดมีรายงานการตรวจหาปริมาณสารตาน
อนุมูลอิสระ และผลของการแปรรูปโดยใชความรอนตอคุณสมบัติของสารตานอนุมูลอิสระ ในน้ํา
มะเกีย๋งท่ีผานการพาสเจอรไรสในสภาวะตาง ๆ กัน พบวาปริมาณสารตานอนุมูลอิสระ ในน้าํ
มะเกีย๋งคือ แอนโทไซยานนิ สารประกอบฟโนลิกท้ังหมด และวิตามินซี มีแนวโนมลดลงเม่ือให
ความรอนท่ีสูงและระยะเวลานานมากข้ึน โดยพบวาการพาสเจอไรสแบบใชความรอนตํ่าเวลานาน 
(Low Temperature - Long Time; LTLT) ท่ีอุณหภูมิ 75 องศาเซลเซียส นาน 15 นาที มีปริมาณสาร
ตานอนุมูลอิสระ นอยท่ีสุดอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับความเช่ือม่ันรอยละ 95 (อนุพงศ และคณะ, 
2549) 

2.6.4 งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับผลมะเกี๋ยงและการใชประโยชน 
ทวีพร (2530) ไดรายงานองคประกอบทางเคมีของลูกมะเกีย๋งสุก โดยเทคนิคทางโคร

มาโทกราฟ พบวาสีของเปลือกผลมีสารกลุม anthocyanin เปนองคประกอบหลักคือ cyanidin 3-
glucoside สวนเนื้อผลสุกพบวามีกรดซิตริก (citric acid) และกรดมาลิก (malic acid) ซ่ึงเปนกรด
อินทรียท่ีใหรสเปร้ียว นอกจากนี้ไดมีรายงานเก่ียวกับคุณคาทางโภชนาการของมะเกี๋ยง  พบวาใน
มะเกีย๋งมีโปรตีน 7.18 กรัม  ไขมัน 2.8 กรัม  กาก 24.8 กรัม เถา 5.04 กรัม คารโบไฮเดรต 60.2 กรัม 
พลังงาน 294.6 กิโลแคลอรี และแคลเซียม 475.4 มิลิกรัม เม่ือเปรียบเทียบกับผลไมไทยชนดิตางๆ 
ไดแก มะไฟ มะเฟอง ละมดุไทย และมังคุด พบวามะเกี๋ยงมีปริมาณโปรตีน กากและแคลเซียมสูง
กวาผลไมไทยชนิดตางๆ โดยเฉพาะแคลเซียมมีปริมาณท่ีสูงกวามาก (ศรีสุดา, 2546) ตอจากนัน้
พิมพร (2547) ไดรายงานสารสกัดจากเมล็ดมะเกีย๋ง พบวามีฤทธ์ิตานอนุมูลอิสระซ่ึงจากการศึกษา
พฤกษเคมีเบื้องตนพบวามีองคประกอบของสารกลุมฟลาโวนอยด ชนิดฟลาโวนอล และฟลาโวน 
ซาโปนิน แทนนิน และแอนทราควิโนนไกลโคไซด นอกจากนีพ้ิชญอร (2552) ไดนําเมล็ดมะเกี๋ยง
มาสกัดเปนสารใหกล่ินในอาหาร เปนสารในกลุม terpene alcohol เม่ือทําการศึกษากิจกรรมการ
ตานอนุมูลอิสระของสารสกัดของเมล็ดมะเกี๋ยง ดวยเอทธานอลเปรียบเทียบกับแอลฟา-โทโคเฟอ 
รอล และ BHT (Butylated hydroxytoluene) พบวาสารสกัดเมล็ดมะเกี๋ยงมีความสามารถในการตาน
อนุมูลอิสระไดดีกวา แอลฟา-โทโคเฟอรอล และสารสกัดจากเมล็ดมะเกี๋ยงยงัสามารถเปนแหลงของ
สารตานอนุมูลอิสระตามธรรมชาติได  
 


