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บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 
2.1   สารแอนติออกซิแดนตในผักและผลไม 
 สารแอนติออกซิแดนต (antioxidant) หรือเรียกอีกช่ือหนึง่วาสารตานอนุมูลอิสระ  คือ สาร
ท่ีทําหนาท่ีตอตาน หรือยบัยั้งการเกดิปฏิกิริยาออกซิเดชัน ซ่ึงเปนกระบวนการสําคัญท่ีทําใหเกดิ
อนุมูลอิสระ   (มลศิริ, 2540)    สารนี้อาจเรียกวา free  radical  scavenger  ซ่ึงในท่ีนี้รวมถึงสารท่ี
สามารถยับยั้ง  และควบคุมอนุมูลอิสระไมใหไปกระตุนการเกดิปฏิกริิยาออกซิเดชัน  จึงชวยยับยั้ง
อนุมูลอิสระไมใหทําลายองคประกอบของเซลล และจะไปหยดุยั้งปฎิกิริยาลูกโซของอนุมูลอิสระ
ทําใหคงตัว จงึทําใหหยุดการกอตัวใหม  นอกจากนั้นยงัซอมแซมความเสียหายท่ีเกดิจากตัวอนุมูล
อิสระท่ีไปทําลายเซลลตาง ๆ  ในรางกาย  อีกทั้งกําจัด  และแทนท่ีโมเลกุลท่ีถูกทําลาย  เพราะสาร
เหลานี้อาจเปนพิษตอรางกายได  สารแอนติออกซิแดนตมีท้ังท่ีเปนสารจากธรรมชาติ (natural  
antioxidant)  มักพบในอาหารจําพวกผักและผลไม  ไดแก  phenolic compound, amino acid,  
ascorbic acid, carotenoids, flavonoids, melanoidin, other organic acid,  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  นอกจากนี้ยังมีเอนไซมหลักในระบบตานอนุมูลอิสระ
ประกอบดวย superoxide  dismutase (SOD), ascorbate peroxidase (APX),  catalase (CAT)  และ 
glutathione  peroxidase   
 สารตานอนุมูลอิสระแบงเปน  5  กลุมใหญ ๆ  ดังนี ้
 1)   Primary  antioxidant  สารในกลุมนีส้วนใหญ  ไดแก  สารประกอบฟนอล  (phenolic 
substance)  ทําหนาท่ีหยุดปฏิกิริยาลูกโซของการเกิดอนุมูลอิสระในปฏิกิริยาออกซิเดชันของไขมัน  
นอกจากนี้ยังรวมถึงสารโทโคฟรอลจากธรรมชาติ  และจากการสังเคราะห  (natural  and  synthetic  
tocopherol)  alkyl gallate, BHA, BHT, TBHQ  และอ่ืน ๆ  ซ่ึงสารในกลุมดังกลาวทําหนาท่ีเปนตัว
ใหอิเล็กตรอน 
 2)  Secondary  antioxidant  สารในกลุมนี้  ไดแก  dilauryl  thiopropionate  และ  
thiopropionic  acid  ทําหนาท่ีสลายโมเลกุลของ  lipid  hydroperoxide  ใหเปนสารท่ีมีความเสถียร 
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 3)  Oxygen  scavenger  สารในกลุมนี้  ไดแก  กรดแอสคอรบิค  หรือวิตามินซี,  ascorbyl  
palmitate,  erythorbic  acid  (isoascorbic  acid)  และ sodium  erythorbate  เปนตน  สารกลุมนี้จะ
เขาไปทําปฏิกริิยากับออกซิเจน  จึงเปนการชวยกําจัดออกซิเจนในระบบปดได 
 4)  Enzymic  antioxidant สารในกลุมนี้  ไดแก  เอนไซมตาง ๆ  ซ่ึงแบงเปน  primary  
antioxidant  enzyme  และ  ancillary  antioxidant  enzyme  สารในกลุมนี้ทําหนาท่ีกาํจัดออกซิเจน  
หรืออนุพันธของออกซิเจน  โดยเฉพาะไฮโดรเจนเปอรออกไซด  (H2O2) 
             5)  Chelating  agent  หรือ  sequestrant  สารในกลุมนี้  ไดแก  กรดซิตริก  กรดอะมิโน  และ  
ethylenediaminetetra-acetic  acid  (EDTA)  เปนตน  สารในกลุมนี้ทําหนาท่ีไปจับกับไอออนของ
โลหะ  เชน  เหล็ก  และทองแดง  ซ่ึงไอออนเหลานี้เปนไอออนท่ีสงเสริม  และเรงปฏิกิริยา
ออกซิเดชันของไขมัน  ทําใหเกิดเปนสารประกอบเชิงซอนท่ีเสถียร   

เม่ือรางกายไดรับสารแอนติออกซิแดนต จะมีกลไกการทาํงานตางๆเกิดข้ึนดังนี้ 
(Gutteridge and Halliwell, 1994) 

1)  เขาจับกับ  oxygen-derived  species  โดยใชเอนไซม  หรือเขาทําปฏิกิริยาโดยตรงกับ
อนุมูลอิสระ 

2)  ลดการเกดิของ  oxygen-derived  species 
3) เขาจับไอออนโลหะเพ่ือทําใหปฏิกิริยาในการเปล่ียนแปลง  reactive  species ลดลง เชน 

O2
-●   และ  H2O2   สงผลใหเกิด  OH●   ไดนอยลง 

4)  ชวยซอมแซมสวนท่ีถูกทําลาย 
5)  ทําลายโมเลกุลท่ีถูกทําลาย  และเติมโมเลกุลใหมเขาไปแทนท่ี 
การทดสอบฤทธ์ิตานปฎิกิริยาออกซิเดชันมีการทดสอบไดหลายวิธี  ตวัอยางเชน 
1) ดวยวิธี  Thiobarbituric acid  reactive  substances  (TBARS)  วิธีนี้เปนการติดตาม

ปริมาณสารประกอบอัลดีไฮดท่ีเกิดจากปฎิกิริยาออกซิเดชันของ  low  density  lipoprotein  (LDL)  
กับโลหะไอออน  เชน  Fe2+ และ Cu2+   เปนตน โดยวัดคาการดูดกลืนแสงท่ีความยาวคล่ืน  532  นา
โนเมตร (Pokorny et al,   2001) 

2) การทดสอบฤทธ์ิตนปฎิกิริยาออกซิเดชันดวยวิธี 2, 2-azinobis ethylbenzothiazoline-6-
sulphonate (ABTS)  เปนการทดสอบฤทธ์ิตานปฎิกิริยาออกซิเดชันของ  ABTS  ในรูปของ  ABTS+   
ซ่ึงใชทดสอบกับสารสกัดจากอาหาร  วัดการดูดกลืนแสงของสารละลายท่ีความยาวคล่ืน  734  นา
โนเมตร  (Whiteman and  Guan,  2003) 

3) การวิเคราะหปริมาณสารประกอบฟนอลท้ังหมดในรูปกรดแกลลิค  เปนการทดสอบสาร         
ฟนอลทั้งหมด  โดยใช  Folin-ciocalteu  reagent  ทําปฎิกิริยากับตัวอยางสารละลาย  และทําการ
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เปรียบเทียบดวยสารละลายมาตรฐานกรดแกลลิค  โดยวัดคาการดูดกลืนแสงท่ีความยาวคล่ืน 750   
นาโมเมตร  (Zoecklein et al.,  1995)   

4)  การทดสอบฤทธ์ิตานปฎิกิริยาออกซิเดชันดวยวิธี DPPH  radical  scavenging  เปนการ
ทดสอบฤทธ์ิตานปฎิกิริยาออกซิเดชันโดยใหสารตัวอยางทําปฎิกิริยากับ DPPH (1,1-diphenyl-2-
pricrylhydrazyl) ติดตามผลการทดลองโดยการวดัคาการดูดกลืนแสงของสารละลายท่ีความยาว
คล่ืน  517-520  นาโนเมตร  (สันติ  และวรวรรณ,  2544) 
 สารแอนติออกซิแดนตมีอยูมากมายหลายชนิด  แตท่ีมีความสําคัญและพบมากในผักและ
ผลไม คือ  สารประกอบฟนอล (phenolic compound)  ซ่ึงเปนสารท่ีพบไดในพืชท่ัวไป  มีสมบัติเปน
สารอินทรียท่ีมีสูตรโครงสรางทางเคมีเปนวงแหวนอะโรมาติก (aromatic ring)  ท่ีมีจํานวน  
hydroxyl  group  อยางนอยหนึ่ง  หรือมากกวาหนึ่งหมูในโมเลกุล  สามารถละลายไดในน้ํา  สวน
ใหญสารประกอบฟนอลมักพบอยูรวมกับน้ําตาลในรูปของสารประกอบไกลโคไซด (glycoside)  
สารประกอบฟนอลท่ีพบในธรรมชาติมีหลายกลุม  และมีลักษณะสูตรโครงสรางทางเคมีแตกตาง
กัน    เชน   flavone, flavanone, flavanol  และ anthocyanidin (ภาพที่ 2.1)  กลุมใหญท่ีพบจะเปน
สารประกอบฟลาโวนอยด  (flavonoid) 
 หนาท่ีของสารประกอบฟนอลเหลานี้  บางชนิดก็ทราบแนชัด  เชน  ลิกนิน  ทําหนาท่ีเปน
โครงสรางใหความแข็งแรงแกผนังเซลลของพืช  สารในกลุมแอนโทไซยานิน  (anthocyanin)  เปน
สารท่ีใหสีในดอกไม  สารในกลุมฟลาโวนอยดมีความสําคัญในการควบคุมการเจริญของพืชจําพวก
ถ่ัว  เปนตน  สารประกอบฟนอลหลายชนิดมีสมบัติเปนสารแอนติออกซิแดนต  เชน  ฟลาโวนอยด  
กรดฟนอลิค  และแทนนิน  เปนตน  ซ่ึงสารประกอบฟนอลจะเปนตัวกําจัดอนุมูลอิสระ  เชน  
อนุมูล  peroxyl  (Packer et al, 1999)  โดยมีกลไกในการกําจัดอนุมูลอิสระ 2  แบบ  คือ  เม่ืออยูใน
สภาวะที่มีความเขมขนตํ่าเม่ือเทียบกับสารออกซิไดซ  สารประกอบฟนอลจะหนวงเหนี่ยว  หรือ
ปองกันการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชัน  นอกจากนี้อนุมูลอิสระท่ีเกิดข้ึนในปฏิกิริยาจะถูกทําใหเปน
สารท่ีมีความเสถียร   ดังนั้นจึงสามารถปองกันการเกิดปฏิกิ ริยาตอเนื่องของอนุมูลอิสระ   
(propagation) ได สารประกอบฟนอลยังทําหนาท่ีเปนสารรีดิวซ  เปนตัวใหไฮโดรเจน  และกําจัด
ออกซิเจนท่ีอยูในรูปแอคทีฟ  สารประกอบฟนอลมีประโยชนในการรักษาโรค  ไดแก  ชวยยับยั้ง
การแข็งตัวของเกล็ดเลือด  ตอตานอาการอักเสบและบวม  รักษาแผลในกระเพาะอาหาร และ
ตอตานการแพจากการหล่ังของฮีสตามีน (Middleton and Kandaswami, 1994)   
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ภาพท่ี 2.1 โครงสรางของโมเลกุลฟนอล และสารประกอบฟนอลบางชนิด 

ท่ีมา:  Dzyubak, 2007 
 

Flavone/ Flavonol 
 Quercetin  = OH : 3, 5, 7, 3', 4' 
 Kaempferol = OH : 3, 5, 7, 4' 
 

Flavanone/ Flavanonol 
 Taxifolin = OH : 3, 5, 7, 3', 4' 
 Naringenin = OH : 5, 7, 4' 
 

Flavanol 
 Catechin = OH : 3, 5, 7, 3', 4' 
  

Anthocyanidin 
 Cyanidin = OH : 3, 5, 7, 3', 4' 
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ในผัก ผลไม มีสารในกลุมของฟนอลที่สําคัญ คือ สารแอนโทไซยานิน  และสารเคอรซีทิน  
ซ่ึงแตละชนิดมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

1)  สารแอนโทไซยานิน (anthocyanins)  แอนโทไซยานิน เปนรงควัตถุท่ีจัดอยูในกลุมของ
สารประกอบฟลาโวนอยด พบในผัก  ผลไม  ดอกไม  และผลของพืชชนิดตาง ๆ ละลายอยูใน 
vacuolar sap ของพืช  เชน  มะเขือมวง  กะหลํ่าปลีสีมวง  แอปเปล  กระเจี๊ยบ    องุน  และผลไม
ประเภทเบอรร่ี  เปนตน  สามารถละลายนํ้าไดแตไมละลายใน  non-hydroxy sovent  จะมีสีแดงท่ี
ความเปนกรด-ดาง (pH)  ต่ํา  และมีสีมวงหรือสีน้ําเงินท่ี  pH เปนกลางหรือเปนดาง  มีสูตร
โครงสรางทางเคมีเปน    ฟลาวิลเล่ียมแคทไอออน (flavylium cation) หรือเกลือของ 2-
phenylbenzoprylium  ประกอบดวยคารบอน 15  อะตอม จัดเรียงตัวในระบบ 3  วงเรียกวา   A  B   
และ C  โดยวง A และ B เปนวงของเบนซีนเรียกวา      วงเฟนนิล (phenyl ring)  สวนวง  C  เปนวง
แลคโตน (lactone ring) (ภาพท่ี 2.2) และแอนโทไซยานินเปนไกลโคไซด (glycoside) ของแอนโท
ไซยานิดิน (anthocyanidin) (เกียรติศักดิ์, 2535) 

จากการวิเคราะหโดยเทคนิคโครมาโทกราฟแบบกระดาษ พบวาในผลหมอนมีสารแอนโท
ไซยานิน  ชนดิ cyanidin 3 – glucoside  ซ่ึงอยูในรูปไกลโคไซด (glycoside) เกิดจากสวนท่ีเปนอะ
ไกลโคน (aglycone)  คือ ไซยานิดิน (cyanidin) มีหมูไฮดรอกซี (hydroxy, -OH) เกาะอยูท่ีวงเฟนนิล 
A ตรงตําแหนงท่ี 5 และ 7   สวนวง B หมู (-OH) เกาะตําแหนงท่ี 3  และ 4 โดยมีน้ําตาลกลูโคส 
(glucose) เช่ือมตออยูท่ี C–3 ซ่ึงจะมีสีแดงมวง และโดยท่ัวไปแอนโทไซยานินจะมีสีแตกตางกนั  
เกิดจากโครงสรางของจํานวนหมูไฮดรอกซีท่ีวง B  
            มีการนําแอนโทไซยานินไปใชประโยชนในอุตสาหกรรมผลไมกระปอง นมเปร้ียว และไวน
แดง  ซ่ึงสีของแอนโทไซยานินจะคงสภาพไดดีท่ีความชื้นไมเกนิรอยละ 3 และการนําไปใชใน
ผลิตภัณฑท่ีมีความเปนกรดจะใหสีคงทน  ตลอดจนใชเปนสีผสมอาหารได  อีกท้ังสารแอนโทไซยา
นิน ยังมีสมบัติเปนสารแอนติออกซิแดนตไดอีกดวย    
 2)  สารเคอรซีทิน (Quercetin)  สารเคอรซีทินเปนสารประกอบกลุมฟลาโวนอยด                           
มีลักษณะโครงสรางคลายกับแอนโทไซยานิน (ภาพท่ี 2.3) มีสมบัติเปนสารแอนติออกซิแดนตท่ีพบ
ในแอปเปล  ผลไมตระกูลเบอรร่ี  และหัวหอม  สารเคอรซีทินทําหนาท่ีเปนสารท่ีรวมตัวกับโลหะ 
(chelating  agent)  ดักจับไอออนของโลหะเขาไวในโมเลกุล โดยโครงสรางของสารเคอรซีทินมี
ตําแหนงท่ีสามารถดักจับไอออนของโลหะ (binding  site)   เชน  ทองแดง ได  3  บริเวณ  คือ  
บริเวณ  3,4-dihydroxy  ของวงแหวน  B  บริเวณ  3-hydroxy,  4-keto  ของวงแหวน  C  และบริเวณ
ระหวางตําแหนง  5-hydroxy  ของวงแหวน  A  กับตําแหนง  4-keto  วงแหวน  C   (ภาพท่ี 2.4) 
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ภาพท่ี 2.2 โครงสรางของแอนโทไซยานิน 

ท่ีมา:  Dzyubak, 2007 
 

    
 

ภาพท่ี 2.3  โครงสรางของเคอรซีทิน 
ท่ีมา: Castaeda-Ovando et  al., 2009 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี  2.4  บริเวณ  binding  site  ของสารเคอรซีทินที่จับกับไอออนของโลหะ 
ท่ีมา: Packer et al, 1999 
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 มีรายงานการวิจัยพบวาสารเคอรซีทินสามารถชวยลดความเส่ียงของการเกิดโรคหัวใจ            
และเสนเลือดสมองตีบ การเสริมสารเคอรซีทินชวยลดความดันโลหิตในสัตวท่ีมีความดันโลหิตสูง
มีการศึกษาการเสริมสารเคอรซีทินในผูปวยท้ังชายและหญิงท่ีเร่ิมมีความดันโลหิตสูง (n=19) และ
เปนความดันโลหิตสูงข้ัน 1 (ความดันโลหิตชวงหัวใจบีบตัว140 – 159 มม.ปรอท  และความดัน
โลหิตชวงหัวใจคลายตัว 90 – 99 มม.ปรอท  ) ดวยวิธี  randomized,  doubleblind,  placebo control  
และ  crossover  โดยเสริมสารเคอรซีทินวันละ  730  มิลลิกรัม  เปนเวลา  28  วัน  พบวาหลังการ
เสริมสารเคอรซีทิน  ความดันโลหิตในกลุมผูปวยท่ีเร่ิมมีความดันโลหิตสูงไมเปล่ียนแปลง  ซ่ึงตรง
ขามกับกลุมผูปวยท่ีมีความดันโลหิตสูงข้ัน 1  ความดันโลหิตจะลดลง  (Nutrition update, 2007) 

 Pietta and Simonetti (1999) ไดศึกษาปรมิาณการดดูซึมของสารเคอรซีทินในอาสาสมัครท่ี
ทําศัลยกรรมสรางทางผานเขาไปในลําไสเล็กทอนปลาย  โดยทางผนงัชองทอง (ileostomy)  เพือ่
ปองกันการสูญเสียสารประกอบฟลาโวนอยดเนื่องจากแบคทีเรียในลําไสใหญ และไดรับสารเคอรซี
ทินจากหัวหอมทอด  ซ่ึงมีสารเคอรซีทินกลูโคไซดในปริมาณสูง  (เทียบเทากับอะไกลโคน  89  
มิลลิกรัม)  สาร    เคอรซีทินรูติโนไซดบริสุทธ์ิ  ซ่ึงเปนสารเคอรซีทินหลักในชา เทียบเทากับอะไกล
โคน  10  มิลลิกรัม  หรือสารเคอรซีทิน    อะไกลโคนบริสุทธ์ิ  100  มิลลิกรัม  พบวาภายใน  13  
ช่ัวโมง  สารเคอรซีทิน  หรือไกลโคไซดของสารเคอรซีทินในของเหลวจากทางเดินอาหารมีการ
สลายตัวนอยมาก  มีการดูดซึมของสารเคอรซีทินกลูโคไซดจากหวัหอมทอดรอยละ  52  สารเคอรซี
ทินรูติโนไซดรอยละ  17  และหรือสารเคอรซีทินอะไกลโคนบริสุทธ์ิรอยละ  24  การขับออกของ
สารเคอรซีทิน  หรือไกลโคไซดของสารเคอรซีทินเปน รอยละ 5 ของปริมาณท่ีถูกดูดซึม แสดงวา
สารเคอรซีทินกลูโคไซดจากหัวหอมถูกดูดซึมไดในลําไสเล็ก จึงสรุปวาอะไกลโคนเอ้ือประโยชน
ดีกวาไกลโคไซด โดยอะไกลโคนดูดซึมไดท้ังในลําไสเล็ก และลําไสใหญ 
 

2.2   ผลกระทบของสารอนมูุลอิสระตอสุขภาพของมนษุย    
 อนุมูลอิสระ  หรือ  free radical  หมายถึง  สารใด ๆ  ท่ีมีอิเล็กตรอนท่ีไมไดจับคู  (unpaired 
lelctron)  มากกวาหรือเทากับหนึ่งอิเล็คตรอนในวงโคจรของโมเลกุล  ในพจนานุกรมศัพท
วิทยาศาสตรของราชบัณฑิตยสถาน  ใชคําวา  อนุมูลเสรี  ซ่ึงหมายถึง  โมเลกุลท่ีมีอิเล็กตรอนในวง
โคจรช้ันนอกสุดปราศจากคู  เกดิข้ึนเม่ือวงโคจรของอิเล็กตรอนช้ันนอกสุดของโมเลกุลหนึ่ง ๆ  
ไดรับอิเล็กตรอนเขามา  หรือสูญเสียอิเล็กตรอนออกไปหน่ึงอิเล็กตรอน  การเขียนสัญลักษณของ
อนุมูลอิสระโดยการใชจุดท่ีตําแหนงบนขวาของสูตรโมเลกุลเดิม  เพื่อแสดงถึงอิเลคตรอนท่ีไมได
จับคู  ปกติจะใชสัญลักษณ  R  แสดงถึงอนุมูลอิสระท่ีไมเฉพาะเจาะจง  โดยท่ัวไปอนุมูลอิสระมีท้ัง
ท่ีเปนอนุมูลประจุบวก  เรียกวา  อนุมูลแคทไอออน  (cation radical)  ใชสัญลักษณ  (R)+●  เชน  
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อนุมูล  pyridinyl   สวนอนมูุลประจุลบ  เรียกวา  อนุมูลแอนไอออน (anion radical)  ใชสัญลักษณ  
(R)-● เชน  อนมูุล  superoxide (O2)-●  และอนุมูลท่ีมีประจุเปนกลาง (neutral radical)  ใชสัญลักษณ  
(R) •  เชน  อนุมูล hydroxyl (OH)•  อนุมูล alkoxyl (CnH(2n+1)O)•  อนุมูล alkylperoxyl   (CnH(2n+1)OO)•   
และอนุมูล alkylthiyl  (CnH(2n+1)S) •   เปนตน  (Roberfroid  and  Calderon, 1995) 
 อนุมูลอิสระแบงไดเปน  4  ชนิด  (สุวลี, 2549)  ไดแก  
 1) ซุปเปอรออกไซด (super oxide) อนมูุลอิสระชนิดนี้เกิดข้ึนเม่ือไมโตคอนเดรียในเซลล 
นําออกซิเจนออกมาใชเปนพลังงาน  ดังนั้นถายังมีชีวิตอยูยอมหนไีมพนท่ีจะเกิดอนุมุลอิสระชนิดนี ้
 2) ไฮโดรเจนเปอรออกไซด (hydrogene peroxide)  เปนสารท่ีมีความเสถียรพอประมาณ  
คือ  มากกวาซิงเลทออกซิเจน  และไฮดรอซีล  เรดิคัล  จึงปลอยอิเล็กตรอนออกมาทําใหมีพษิ 
 3) ซิงเลทออกซิเจน (singlet oxygen)  เปนอนุมูลอิสระท่ีสามารถกอปฏิกิริยาออกซิเดชัน
รุนแรง  เกิดข้ึนในรางกายเม่ือไดรับรังสีเอ็กซ  และรังสีอัลตราไวโอเลท ซ่ึงจะเกดิซิงเลทออกซิเจน
จํานวนมาก  
 4) ไฮดรอซีล เรดิคัล (hydoxyl radical)  เปนอนุมูลอิสระท่ีมีฤทธ์ิกอปฏิกิริยาออกซิเดชัน
รุนแรงท่ีสุด  ทําใหรางกายแกเร็ว  เกิดโรคมะเร็ง  และโรคตาง ๆ  ในผูสูงอายุ 

ปฏิกิริยาออกซิเดชัน  เปนปฏิกิริยาการเกิดอนุมูลอิสระ  ซ่ึงจัดเปนปฏิกิริยาลูกโซ  (free 
radical chain reaction)  ระหวางไขมันชนิดไมอ่ิมตัวและออกซิเจน  การเกิดปฏิกิริยาดังกลาวถูกเรง
โดยตัวกระตุน  (initiator)  ไดแก  ไอออนของโลหะ  (metal ion)  สารที่ไวตอแสง  
(photosensitizers)       แสงอัลตราไวโอเลต  (ultraviolet light)  และเอนไซมจําเพาะ  กลไกท้ังหมด
ของปฏิกิริยาออกซิเดชันมี          3 ข้ันตอน  (Chaiyasit et al., 2007)  คือ 

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

ข้ันตอนนี้เปนการเกิดอนุมูลอิสระของกรดไขมันหรืออนุมูลอัลคิล  (alkyl radical; L•)  ซ่ึง
เกิดจากการที่ไฮโดรเจนแตกออกจากกรดไขมัน  (LH)  ในสภาวะท่ีมีตัวกระตุน  (In•)     

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

   LOO• + LH → LOOH + L• 
ข้ันตอนนี้เกิดจากการรวมตัวของออกซิเจนกับอนุมูลอัลคิล  เกิดเปนอนุมูลเปอรออกซิล  

(peroxyl radical; LOO•)  ซ่ึงมีพลังงานสูงกวาอนุมูลอัลคิล  ดังนั้นอนุมูลเปอรออกซิลจึงสามารถดึง
เอาไฮโดรเจนมาจากกรดไขมันไมอ่ิมตัวอื่นมาเกิดเปนไฮโดรเจนเปอรออกไซด (hydrogenperoxide; 
LOOH)  และเกิดอนุมูลอัลคิลใหม 
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3.  ข้ันการเกิดผลิตภัณฑท่ีไมไดเปนอนุมูลอิสระ  (Termination) 
    LOO• + LOO• → LOOL + O2  
    L• + LOO• → LOOL  
    L• + L• → LL  

ข้ันตอนนี้เกิดจากการท่ีอนุมูลอิสระ  2  ตัวทําปฏิกิริยากันเอง  เกิดเปนสารท่ีไมเปนอนุมูล
อิสระ  ปฏิกิริยาก็จะหยุดลง 

โดยท่ัวไปอนมูุลอิสระจะทําปฏิกิริยากับสารอ่ืนใน  2  รูปแบบ  คือ  โดยการดงึเอาอะตอม
ไฮโดรเจนมาจากสารโมเลกุลอ่ืนท่ีอยูขางเคียง  และโดยการเพ่ิมโมเลกุลของออกซิเจนเขาไป  
เพื่อใหเกิดเปนอนุมูลเปอรออกซิล (peroxyl radical)  (Steven and Harry, 1997)  เนื่องจากอนมูุล
อิสระมีอิเล็กตรอนท่ีไมไดจบัคูอยูในโมเลกุล  จึงมีความไวสูงในการเขาทําปฏิกิริยากับสารชีว
โมเลกุลในรางกาย  ทําลายสมดุลของระบบตางๆในรางกายของมนุษย  โดยการไปทําลาย
องคประกอบหลักของเซลล  เชน  ทําลายหนาท่ีของเซลลเมมเบรนอันนําไปสูการตายของเซลล 
ทําลายดีเอ็นเอโดยไปจับกับหมูฟอสเฟตและนํ้าตาลดีออกซีไรโบส อนุมูลอิสระยังสามารถแตก
พันธะเปปไทดของโปรตีน  ทําใหโปรตีนไมสามารถทํางานไดตามปกติ อนุมูลอิสระมีท่ีมาท้ังแหลง
ภายนอกรางกาย  ไดแก  มลพิษในอากาศ  โอโซน  ไนตรัสออกไซด  ไนโตรเจนไดออกไซด  ฝุน  
ควันบุหร่ี  อาหารท่ีมีกรดไขมันไมอ่ิมตัวหรือธาตุเหล็กมากกวาปกติ  แสงแดด  ความรอน  รังสี
แกมมา     คล่ืนแมเหล็กไฟฟา  ยาบางชนดิ  สารปรุงแตงอาหาร  แบคทีเรียไวรัส  ยากําจัดแมลงและ
ศัตรูพืช  เปนตน  ท้ังนี้การออกกําลังอยางหักโหมจะทําใหอนุมูลอิสระเกิดข้ึนไดดวย  และแหลง
ภายในรางกาย  ไดแก  ออกซิเจน  ซ่ึงจะทําปฏิกิริยาเคมีโดยตรงกบัองคประกอบภายในรางกาย    
สามารถทําใหเกิดอนุมูลอิสระข้ึนได (Gutteridge, 1993) ซ่ึงส่ิงเหลานี้เปนสาเหตุของการเกิดมะเร็ง 
นอกจากนี้ยังกอใหเกดิสภาวะทางพยาธิสภาพ  และทําใหเกิดการตดิเช้ืออักเสบ  ซ่ึงเปนสาเหตุทําให
เกิดโรคท่ีสําคัญ  ไดแก  โรคหัวใจ  ไขมันอุดตันในเสนเลือด     ไขขออักเสบ ตอกระจก  เปนตน  
อีกทั้งยังพบวา  อนุมูลอิสระเกี่ยวของกับการเกิดโรคประสาท  และโรคพิษสุราเร้ือรัง   
 
2.3   ความสําคัญของผลหมอน และงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

ผลหมอนเปนผลิตผลจากตนหมอนท่ีมีศักยภาพในการใชประโยชนสูง  เปนผลพลอยได
จากการปลูกหมอนเล้ียงไหม  สามารถรับประทานสดได  และมีสรรพคุณทางดานยาสมุนไพร  เชน  
ใชแกโรคไขขออักเสบ  โรครูมาติค  โรคโลหิตจาง  ชาตามแขนขา  นอนไมหลับ    อาการทองผูก  
เวียนศีรษะ  หูอ้ือ บํารุงประสาท  บํารุงหัวใจ  บํารุงโลหิต  บํารุงไต  บํารุงสายตา  บํารุงเสนผมให
ดกดํา    ขับเสมหะ ขจัดความรอนออกจากรางกาย  และลดการอักเสบลําคอ (คณาจารยภาควิชา
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เภสัชวินิจฉัย, 2534) เปนตน       ผลหมอนสุกจะมีลักษณะอวบน้ํา  มีสัดสวนความเปร้ียว (tartness)  
กับหวาน (sweetness) ท่ีสมดุลกัน   รสชาติอรอย  กล่ินหอม มีสีแดงเขมจนถึงสีดําท้ังผล   เนื่องจาก
มีสารสีในกลุมของแอนโทไซยานินอยูสูง และมีฤทธ์ิตานอนุมูลอิสระ ซ่ึงกําลังไดรับความสนใจ
อยางมาก  โดยเฉพาะอยางยิ่งในผลิตภัณฑอาหาร และอาหารเสริมสุขภาพ      นอกจากนี้มีการวิจัย 
พบวาในผลหมอนมีสารประกอบเคอรซิทิน ท่ีมีสมบัติเปนสารตานอนุมูลอิสระ (Du  et  al., 2008) 
โดยมีปริมาณเคอรซิทินในผลหมอนสุกสดมีอยู 3.42 มิลลิกรัมตอ 100 กรัม  ในผลหมอนสุกแหงมี
อยู 17.63 มิลลิกรัมตอ 100 กรัม ซ่ึงมีสมบัติในการยับยั้งการเกิดออกซิเดชันของ   low density 
lipoprotein (LDL) ในรางกายมนุษย  อีกท้ังยังอาจชวยปองกันการเกิดโรคที่เกิดจากสภาวะเส่ือม
ภายในรางกาย  เชน  โรคเบาหวาน  โรคหัวใจ  และความดันโลหิตสูง   เปนตน (Frankel et al., 
1998)             

จากผลการวิเคราะหคุณคาทางโภชนาการของผลหมอนพบวา มีคารโบไฮเดรท 21.35  กรัม
ตอ 100 กรัม  เหล็ก 43.48 มิลลิกรัมตอ 100 กรัม  วิตามินบี 1   50.65 มิลลิกรัมตอ 100 กรัม  และ
วิตามินบี 6   930.10 มิลลิกรัมตอ 100 กรัม ตอน้ําหนักแหงของผลหมอน (วสันต, 2546)  มีแอนโท
ไซยานินซ่ึงเปนรงควัตถุท่ีใหสีแดง  น้ําเงิน  และมวง  สมบัติท่ีสําคัญคือ      มีฤทธ์ิตานอนุมูลอิสระ  
สามารถลดความเส่ียงตอการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจอุดตัน โรคมะเร็ง แกวิงเวียนศีรษะ และบํารุง
สายตา (Chen  et  al., 2006)  การศึกษาคุณภาพของผลหมอนสุกไดมีการศึกษาทั้งในและ
ตางประเทศ         ในประเทศไทยไดมีรายงานวาผลหมอนสุกพันธุบุรีรัมย  60  มีปริมาณนํ้าตาล
รีดิวซ  ปริมาณของแข็งท่ีละลายไดท้ังหมด  ปริมาณสารแอนโทไซยานิน  และปริมาณสารแอนติ
ออกซิแดนต  สูงกวาผลหมอนสุกพันธุเชียงใหม  และผลหมอนสุก (สีมวงดําท้ังผล)  มีปริมาณสาร
ตาง ๆ  ดังกลาวสูงกวาผลหมอนหาม          (สีแดงรอยละ 50 และสีมวงดํารอยละ 50) (สุรินทร, 
2548)  นอกจากนี้ยังพบวาผลหมอนสุกพันธุเชียงใหม               มีสารประกอบฟนอลทั้งหมด  สาร
แอนโทไซยานินท้ังหมด  สารเคอรซีทิน  และดัชนีสารตานอนุมูลอิสระ  เพ่ิมสูงข้ึนตามระยะความ
สุกท่ีเพิ่มข้ึน ในผลหมอนสุกพบสารกลุมนี้มีปริมาณสูงสุด (3,654.97+7.59; 2,512.40+11.32; 
1.81+1.00  ไมโครกรัมตอกรัม  และ 6.89+0.53 ตามลําดับ) (สมชาย และคณะ, 2550)   

จินตนาภรณ และคณะ (2551) ไดศึกษาฤทธ์ิของผลหมอนตอการเรียนรูและความจํา 
ตลอดจน     การตายของเซลลประสาทในสมองสวนฮิปโปแคมปส ในภาวะปกติ และใน
แบบจําลองของโรคสมองเส่ือม หนูขาวเพศผูจะไดรับการปอนผงหมอนแหงในขนาด 2, 10 และ 50 
มิลลิกรัมตอกิโลกรัมน้ําหนักตัว  วันละคร้ัง ท้ังในภาวะปกติและภาวะความจําบกพรองท่ีจําลองโรค
สมองเส่ือมพบวา ผลหมอนมีศักยภาพในการเพ่ิมการเรียนรูและความจําท้ังในภาวะปกติและใน
ภาวะท่ีมีความจําบกพรอง โดยผลหมอนขนาด 2 และ 10 มิลลิกรัมตอกิโลกรัมน้ําหนักตัวจะมีฤทธ์ิ
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เพิ่มการทํางานของ เอนไซมท่ีสามารถจับกับอนุมูลอิสระ ทําใหปริมาณอนุมูลอิสระลดลงและทําให
ความหนาแนนของเซลลประสาทในสมองสวนฮิปโปแคมปสเพิ่มข้ึน ในขณะท่ีผลหมอนขนาด 50 
มิลลิกรัมตอกิโลกรัมน้ําหนักตัว จะมี           ฤทธ์ิลดการทํางานของเอนไซม acetylcholinesterase ทํา
ใหปริมาณ acetylcholine เพิ่มข้ึนและเพิ่ม      การเรียนรู 

สุภาพร และคณะ (2551) ไดศึกษาฤทธ์ิของผลหมอนตอความบกพรองการเรียนรูและ
ความจําตลอดจนการการตายของเซลลประสาทในสมองสวนฮิปโปแคมปสในหนูท่ีถูกเหนี่ยวนํา
ภาวะพิษสุราเร้ือรัง แลวปอนผงผลหมอนแหงในขนาด 2 10 และ 50 มิลลิกรัมตอกิโลกรัมน้ําหนัก
ตัว วันละคร้ังเปนระยะเวลา  2 สัปดาห พบวาผลหมอนทุกขนาดท่ีใชในการศึกษาคร้ังนี้สามารถลด
ความบกพรองในเร่ืองการเรียนรูและความจํา และลดการตายของเซลลในฮิปโปแคมปสท่ีเกิดจาก
พิษสุราได  
 การนําเอาผลหมอนไปใชประโยชนนั้นไดมีการศึกษาอยางกวางขวาง ไดมีรายงาน
การศึกษาจากประเทศจีนวาสามารถสกัดเอาสารแอนโทไซยานินในผลหมอนเพื่อใชเปนสีผสม
อาหาร                น้ําผลหมอนท่ีสกัดไดมีปริมาณสารแอนโทไซยานินเทากับ 384.07 มิลลิกรัมตอ
ลิตร  แลวทําใหบริสุทธ์ิโดยใช  macroporous  resin  จากนั้นนําไปทําใหเขมขน  และสามารถใชเปน
สีผสมอาหารได    (Xueming et al, 2004) สําหรับในประเทศไทยมีการศึกษาโดยการนําผลหมอน
สุกพันธุเชียงใหมไปสกัดเปนสีผสมอาหารดวยเชนกัน  โดยพบวาสามารถผลิตสีผสมอาหารได  3  
รูปแบบ  คือ  สีน้ําเขมขน  สีผงเคลือบน้ําตาล  และสีผงท่ีผานการทําแหงแบบแชเยือกแข็ง  สีผล
หมอนท่ีไดทุกรูปแบบสามารถใชแตงสีแดงในอาหารไดเกือบทุกชนิด  เชน  ไวน น้ําผลไม  และ
อาหารหวาน  เปนตน (สมชาย  และคณะ, 2550)   

เคร่ืองดื่มจากผลหมอนเปนผลิตภัณฑอีกชนิดหนึ่งท่ีไดมีการศึกษาอยางแพรหลาย โดย
พบวาหมอนสุกพันธุบุรีรัมย 60  สามารถนําไปผลิตไวนท่ีมีคุณภาพดี  การปรับปริมาณกรดท้ังหมด
ในน้ําหมักเปน         3.5  กรัมตอลิตร  และการใชยีสตผงทางการคาสายพันธุ  Fermivin  7013  ทํา
ใหไวนมีคุณภาพมากท่ีสุด  ไวนท่ีไดมีสีมวงแดง  มีเอทานอลรอยละ 13.27  โดยปริมาตร  ปริมาณ
กรดท้ังหมดเทากับ 5.47 กรัมตอลิตร คาความเปนกรด-ดาง  เทากับ 3.76   ปริมาณของแข็งท่ีละลาย
ไดท้ังหมดเทากับ  7.77  องศาบริกซ  ปริมาณสารแอนติออกซิแดนตเทากับรอยละ  89.2  (สุรินทร, 
2548)   

ไดมีการพัฒนาผลิตภัณฑน้ําผลหมอนผงโดยวิธีการอบแหงแบบโฟมแมท  โดยคัดเลือก
สารท่ีกอใหเกดิโฟมในน้ําผลหมอนสกัด  3 ประเภท คือ methocel, glyceryl monostearate (GMS), 
และ carboxy methyl cellulose (CMC) พบวาการใชสารละลาย methocel  ในปริมาณรอยละ 45 โดย
น้ําหนกัของน้าํผลหมอนสกัดเปนปริมาณท่ีเหมาะสมท่ีสุด  น้ําผลหมอนท่ีไดมีสีแดงเขมอมมวง     
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(L = 13.74,     a* = 39.82,  b* = 21.20)  ปริมาณของแข็งท่ีละลายไดท้ังหมดเทากับ 14  องศาบริกซ   
คาความเปนกรด-ดางเทากับ 4.4   ปริมาณกรดท้ังหมดเทากับรอยละ 0.12 โดยนํ้าหนกั  และปริมาณ
แอนโทไซยานินเทากับ 152.29  มิลลิกรัมตอลิตร  (อัศจรรย  และปยาภรณ, 2548) 

นอกจากนี้ยังมีการศึกษาการนําผลหมอนไปแปรรูปเปนผลิตภัณฑตาง ๆ  โดยพบวาผล
หมอนหาม (สีแดงรอยละ 50 และสีมวงดํารอยละ 50)  นั้นเหมาะสําหรับผลิตเปนผลหมอนแชอ่ิม  
สวนการผลิตลูกอมผลหมอนพบวาสามารถใชไดท้ังผลหมอนแก (สีแดงท้ังผล)  และผลหมอนหาม 
(สีแดงรอยละ 50 และสีมวงดํารอยละ 50)  สําหรับการผลิตผลหมอนอบแหงแบบแชเยือกแข็ง  
พบวาผลหมอนหาม เหมาะสมที่สุดในการใชเปนวัตถุดิบ  คุณภาพของผลหมอนอบแหงท่ีไดคลาย
ผลหมอนสด  แตมีสารประกอบฟนอลทั้งหมด  สารแอนโทไซยานินท้ังหมด  สารเคอรซีทิน  และ
ดัชนีสารตานอนุมูลอิสระ  สูงกวาผลหมอนสดประมาณ  5-10  เทาโดยมีคาเทากับ 
(12,110.50+60.96   6,090.91+65.9   7.61+ 1.00  ไมโครกรัมตอกรัม  และ  11.90 + 1.40 ไมโครกรัม
ตอกรัม ตามลําดับ) (สมชาย  และคณะ, 2550)   
2.4   ความสําคัญของเกสรดอกไมจากผึ้ง และงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

เกสรดอกไมจากผ้ึง หรือ เกสรผ้ึง (bee pollen) คือ เซลลสืบพันธุเพศผูของดอกไมท่ีผ้ึงไป
เก็บรวบรวมโดยวิธีการเขาไปคลุกเคลากับอับเกสรของผ้ึง ทําใหเกสรติดตามตัว และใชขาปดเข่ีย
รวมกันเปนกอนติดไวท่ีขาหลัง บริเวณอวัยวะท่ีเรียกวาตะกราเก็บเกสร และนํามาเก็บยังรัง เพ่ือใช
เปนอาหารประเภทโปรตีนสําหรับประชากรในรัง และโดยเฉพาะใชเล้ียงตัวออน เกสรท่ีนํามาบม
ในรังจนเกสรนุม จะถูกนําไปเล้ียงผ้ึงงานตัวออนท่ีอายุมากกวา 3 วัน โดยผ้ึงจะบดผสมกับน้ําผ้ึง 
องคประกอบในเกสรพืชแตละชนิดจะแตกตางกัน แตโดยท่ัวไปแลวมีโปรตีนเปนพื้นฐาน และมี
องคประกอบอ่ืนๆ เชน ไขมัน คารโบไฮเดรต เอนไซม แรธาตุตางๆ และวิตามิน เปนตน ผู
เล้ียงผ้ึงเปนอุตสาหกรรม นิยมการดักเก็บเกสรท่ีผ้ึงขนเขารัง และนําเกสรไปทําใหแหง โดยกรรมวิธี
ท่ีไมสูญเสียคุณคาทางอาหาร บางบริษัททําเปนเม็ดเล็กๆ และนิยมเรียกวา เกสรดอกไมจากผ้ึง เปน
อาหารเสริมท่ีมีคุณคาทางอาหาร สามารถกระตุนรางกายที่เม่ือยลาจากการทํางานหนักใหปรกติ 
โดยเฉพาะอยางยิ่งเกี่ยวกับระบบยอยอาหาร เพราะเกสรดอกไมจากผ้ึง มีฤทธ์ิตอการทํางานของ
แบคทีเรีย และชวยควบคุมแบคทีเรียในลําไส (ศิริวัฒน, 2529) 

Almeida et al. (2005) ไดทําการวิเคราะหองคประกอบทางเคมีและทางพฤกษศาสตรของ
เกสรดอกไมจากผ้ึง จากประเทศบราซิล โดยใชเกสรดอกไมจากผ้ึง 10 ตัวอยางจากแหลงท่ีแตกตาง
กัน โดยเกสรดอกไมจากผ้ึง ท่ีวิเคราะหไดเปนคาเฉล่ียโดยมีปริมาณความช้ืน คารโบไฮเดรต 
โปรตีน ไขมัน และเถา รอยละ 7.4  40  20  6 และ 2.2 ตามลําดับ 
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Hannelie and Sue (2006) ทําการวิเคราะหหาคุณคาทางโภชนาการของเกสรดอกไมจากผ้ึง 
จาก เกสรดอกไมสด เกสรดอกไมท่ีติดมากับขาผ้ึง และเกสรดอกไมจากผ้ึง จากการสุมเก็บจาก
ฟารม จากผลการทดลองพบวาคุณคาทางโภชนาการ กรดอะมิโน และ กรดไขมัน มีความแตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p < 0.05) โดยเกสรดอกไมท่ีติดมากับขาผ้ึง และเกสรดอกไมจากผ้ึงจะ
มีปริมาณนํ้าเพิ่มข้ึน (รอยละ 13 – 21 ของน้ําหนักเปยก ) และคารโบไฮเดรต (รอยละ 35- 61 ของ
น้ําหนักแหง) สวน crudeโปรตีน จะมีปริมาณลดลง (รอยละ 51- 28 ของน้ําหนักเปยก) และไขมัน 
(รอยละ 10 – 8 ของน้ําหนักเปยก) และปริมาณของกรดอะมิโนจําเปน ตรวจพบในระดับท่ีเทากันท้ัง 
3 ประเภทยกเวน tryptophan    สวนปริมาณไขมัน พบวาในเกสรดอกไมสดจะมีปริมาณของกรด
ไขมันในอัตราสวนท่ีมากกวาเกสรดอกไมท่ีติดมากับขาผ้ึง และเกสรดอกไมจากผ้ึง จากการสุมเก็บ
จากฟารม 

Abarca et al. (2007) ไดศึกษาสารตานอนุมูลอิสระท่ีสกัดไดจากเกสรดอกไมจากผ้ึง ดวยเอ
ทานอล แลวนําไปทดสอบประสิทธิภาพในการเปนสารตานอนุมูลอิสระ พบวาสารสกัดดังกลาว
สามารถยับยั้ง      lipid peroxidation ท่ีพบไดในรางกาย ดังนั้นเกสรดอกไมจากผ้ึง จึงเปนแหลงท่ีมี
สารตานอนุมูลอิสระอีกแหงหนึ่งท่ีมีในธรรมชาติ 

ในดานความปลอดภัยของเกสรดอกไมจากผ้ึงนั้น ไดมีการรายงานวาผ้ึงจะมีความไวสูงตอ
สารพิษและสารเคมีกําจัดศัตรูพืช ซ่ึงหากผ้ึงไดรับสารเคมีดังกลาวจะตายทันที จึงไมสามารถท่ีจะนํา
เกสรดอกไมจากผ้ึงมาท่ีรังได ซ่ึงเกสรดอกไมจากผ้ึงสวนใหญท่ีผ้ึงจะนํามาไดคือดอกไมปาท่ีไมมี
สารพิษตกคางหรือมีนอยมากและปลอดภัยตอผ้ึงไดแก ดอกสาบเสือ โดยจากการตรวจสอบสารเคมี
ท่ีมีพิษสูงสุดตอผ้ึงคือพวกออรกาโนฟอสเฟต  (organophosphate, OPP) ของเกสรผ้ึงในจังหวัด
ภาคเหนือของประเทศไทยน้ันตรวจไมพบสารเคมีพวก OPP (ศิริวัฒน, 2529)  ดังนั้นเกสรดอกไม
จากผ้ึงจึงมีความปลอดภัยและสามารถนําไปบริโภคได 
 


