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Antioxidant activities of longan (Dimocarpus longan var. obtusus Leenh.)
seeds and their application in longan jam
วิริยา นิตยธีรานนท* และจตุพร อรุณกมลศรี
สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110
*
Corresponding Author, E-mail: nitteranon@gmail.com

บทคัดยอ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปริมาณสารประกอบฟนอลิก และฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระของเมล็ดลําไยเถาที่สกัดดวย 95%
เอทานอลและน้ํา รวมถึงการเสริมผงเมล็ดลําไยเถาในผลิตภัณฑแยมลําไยเถา และทดสอบการยอมรับของผูบริโภคตอผลิตภัณฑ จาก
การศึกษาปริมาณสารฟนอลิกโดยรวมดวยวิธี Folin-Ciocalteu ในสารสกัดเมล็ดลําไยเถา พบวาสารสกัดจากเอทานอลและน้ําของ
เมล็ดลําไยเถามีปริมาณสารประกอบฟนอลิกโดยรวมเทากับ 93.12±58.88 และ 554.16±42.83 มิลลิกรัมสมมูลของกรดแกลลิกตอกรัม
น้ําหนักแหงของเมล็ดลําไยเถาตามลําดับ ผลการศึกษาฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระดวยวิธี 2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl (DPPH) และ
Ferric reducing ability power (FRAP) พบวาสารสกัดเมล็ดลําไยเถาดวยเอทานอลมีฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระต่ํากวาสารสกัดเมล็ดลําไย
เถาดวยน้ํา (p≤0.05) จากนั้นศึกษาสูตรที่เหมาะสมในการผลิตแยมลําไยเถาและแยมลําไยเถาเพิ่มเมล็ดลําไยเถารอยละ 1, 3 และ 5
เมื่ อวิเคราะห องคป ระกอบทางเคมีพบวาแยมลํา ไยเถาเพิ่มเมล็ดทุกสู ตรมีป ริม าณโปรตี น ไขมั น และเยื่ อใยเพิ่ ม สูง ขึ้ น (p≤0.05)
นอกจากนี้ปริมาณสารประกอบฟนอลิกและฤทธิต์ านอนุมูลอิสระของแยมลําไยเถาเพิ่มเมล็ดลําไยเถาสูงกวาสูตรควบคุมอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ (p≤0.05) โดยแยมลําไยเถาที่เพิ่มเมล็ดลําไยเถารอยละ 5 มีคาปริมาณสารประกอบฟนอลิกและสารตานอนุมูลอิสระสูงที่สุด
ผลการทดสอบการยอมรับของผูบริโภคจํานวน 100 คน โดยวิธีทดสอบ 9-point hedonic scale พบวาผูบริโภครอยละ 90 ยอมรับ
ผลิตภัณฑแยมลําไยเถาเพิ่มเมล็ดรอยละ 1 ผลการศึกษาครั้งนี้แสดงถึงความเปนไปไดในการใชประโยชนจากเมล็ดลําไยเถาเพื่อเสริม
คุณคาทางโภชนาการในอาหาร หรือใชเปนอาหารเสริมตอไป

ABSTRACT
The objectives of this study were to investigate total phenolic compounds and antioxidative activities of
crude extract of Dimocarpus longan var. obtusus Leenh. (longan) seeds. Development of longan jam
supplemented with longan seeds, their proximate composition, antioxidant capacity and sensory characteristics
were also evaluated. The longan seeds were extracted using 95% ethanol and water. Total phenolic content and
antioxidative activities were evaluated using Folin-Ciocalteu assay, diphenyl-1-picrylhydrazyl (DPPH) scavenging
and Ferric reducing ability power (FRAP) methods, respectively. The results of total phenolic contents of longan
seed ethanol and water extracts were 93.12±58.88 และ 554.16±42.83 mg GAE/g dry weight of longan seed. Longan
seed water extract showed the highest antioxidative activities (p≤0.05). Longan jam (control) and longan jam
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supplemented with 1%, 3% and 5% longan seed powder were prepared. Proximate analysis indicated that the
addition of 1%, 3% and 5% longan seed powder could increase protein, fat and fiber in longan jam, when
compared to control. The quantification of total phenolic content and antioxidant using Folin-Ciocalteu and DPPH
methods in longan jam samples were performed. The results found that longan jam supplemented with 5%
longan seed powder showed the noticeable source of antioxidant and phenolic compounds (p≤0.05). Consumer
acceptability using 9-point hedonic scale indicated that 90% of consumers accepted longan jam supplemented
with 1% longan seed powder. Therefore, there is some potential in longan seeds to use as food fortification and
dietary supplements.
คําสําคัญ: เมล็ดลําไยเถา แยมลําไยเถา ความสามารถในการตานอนุมูลอิสระ สารประกอบฟนอลิก
Keywords: Longan seed, Longan jam, Antioxidant activity, Phenolic compounds
บทนํา
ลําไยเถาหรือลําไยเครือ (Dimocarpus longan var.
obtusus Leenh.) เปนไมยืนตนในวงศ Sapindaceae ที่มีทรง
พุมแผกวาง ขนาดของทรงพุมมีตั้งแตขนาดกลางจนถึงขนาดใหญ
ขึ้นอยูกับพันธุ เมื่อเจริญเติบโตเต็มที่จะสูงประมาณ 10-12 เมตร
(วิรัตน, 2543) ตนลําไยเถาสามารถเปนไมประดับไดอยางดีเพราะ
กิ่งกานแผกระจายอยางสวยงาม มียอดสูง และลํา ตนเลื้อยคลาย
เถาวัลย ผลของลํ า ไยเถามีลักษณะคอ นข า งกลมหรื อ รูป ไข มี
ขนาดเสนผาศูนยกลาง 1 นิ้วหรือนอยกวา เปลือกของผลบางและ
มีสีน้ําตาลออน (พิชัย, 2531) เนื้อของลําไยเถามีสีขาวขุนๆ คลาย
วุน และมี ร สหวาน กลิ่ นหอมมากกว า ลํ า ไยต น (Dimocarpus
longan Lour.) เมล็ดลําไยเถามีลักษณะกลม สีดําเขม และมัน
สวย เมล็ดโตสม่ําเสมอดานบนของเมล็ดมีบริเวณที่เปนวงกลมสี
ขาวที่มีลักษณะเหมือนตา (พาวินและคณะ, 2547) ตนลําไยเถา
ออกดอกเดือนเมษายน-มิถุนายน และออกผลเดือนพฤษภาคมกันยายน พบในภาคตะวัน ออกของประเทศไทย แถบจั งหวัด
ชลบุรี ขึ้นตามปาละเมาะ ใกลฝงทะเล และบนพื้นที่โลงชายปาดิบ
แลง ระดับความสูง 0-200 เมตร (พิชัย, 2531) โดยปกติลําไยเถา
นิยมปลูกเปนไมประดับมากกวาที่จะใชเพื่อรับประทานผล ซึ่งตาง
จากลําไยตน เชน พันธุอีดอ ชมพู ฯลฯ ซึ่งเปนพืชเศรษฐกิจสําคัญ
ทางภาคเหนือตอนบนของประเทศไทยและผูคนนิยมรับประทาน
มากกวา
จากการศึ กษาที่ ผ า นมา พบวา ลํ า ไยตน มีสารประกอบ
ฟนอลิกที่สําคัญ 3 ชนิด ไดแก กรดแกลลิก (gallic acid) กรด
เอลาจิก (ellagic acid) และกรดคอริลาจิน (corilagin) (Rangkadilok et al., 2005) ซึ่งปริมาณพบจะแตกตางกันในสวนของ

เปลือก เนื้อ เมล็ด และขึ้ นกับสายพั นธุ โดยเมล็ดลํา ไยตนจะมี
ฤทธิ์ตานการอักเสบ (Kunworarath et al., 2016) และฤทธิ์ตาน
อนุมูลอิสระที่ดีกวาสวนที่เปนเนื้อลําไย (Soong and Barlow,
2005) สวนเมล็ดลํา ไยเถามีการนําไปใชแบบภูมิปญญาทองถิ่น
เพื่อบรรเทาอาการปวดหัวเขา อยางไรก็ตามยังไมมีขอมูลงานวิจัย
สนับสนุนเกี่ยวกับการออกฤทธิ์ทางชีวภาพของลําไยเถา
ปจจุบันผูบริโภคมีความตองการอาหารที่มีประโยชนตอ
สุขภาพมากขึ้น ผลิตภัณฑแยมผลไมเปนผลิตภัณฑที่มีการแปรรูป
จากผลไม ที่ ถ นอมรั ก ษาด ว ยน้ํ า ตาลความเข ม ข น สู ง จึ ง ได มี
งานวิจัยที่มีการพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑแยมที่มีลักษณะที่
ให แ คลอรี่ต่ํา และมีคุณ ประโยชนสู ง อาทิเ ช น การพั ฒนาแยม
มั งคุ ด ผสมเปลือ กมัง คุด ที่ให แ คลอรี่ ต่ํ า เพิ่ม เยื่ อ ใย และให ค า
สารประกอบฟนอลิกและความสามารถในการยับยั้งอนุมูลอิสระที่
สูงขึ้น (สุภาพร, 2554)
ดังนั้นผูวจิ ัยจึงสนใจศึกษาปริมาณสารฟนอลิก และฤทธิ์
ตานอนุมูลอิสระในสารสกัดจากเมล็ดลําไยเถา รวมถึงการนําไป
ประยุ ก ต ใ ช ใ นผลิ ต ภั ณ ฑ แ ยมลํ า ไยเถา เพื่ อ เพิ่ ม คุ ณ ค า ทาง
โภชนาการ และเปนฐานขอมูลงานวิจัยเบื้องตนที่อาจนําไปสูการ
เพิ่มคุณคาของตนลําไยเถาซึ่งเปนพืชทองถิ่นในจังหวัดชลบุรีใหมี
มู ล ค า ทางเศรษฐกิ จ มากขึ้ น จนถึ ง การต อ ยอดงานวิ จั ย ใน
ผลิตภัณฑอาหารเสริมอื่นตอไป

วิธีดําเนินการวิจัย
1. การสกัดสารจากเมล็ดลําไยเถา
เก็บตัวอยางผลลําไยเถาจากชุ มชนตลาดลา ง หมูที่ 3
ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี นําสวนเมล็ดมาทําใหแหงโดยเขา

งานวิจัย
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ตูอบลมรอนที่อุณหภูมิ 50°C จนตัวอยางแหงสนิท บดใหเปนผง
ละเอียดดวยเครื่องบด (Schmersal, Germany) และนํามาสกัด
ดวย 95% เอทานอล (Merck, Germany) หรือน้ําในอัตราสวน
1:10 (w/v) เปนเวลา 4 ชั่วโมงที่อุณหภูมิ 40°C กรองสารที่สกัด
ไดดวย Whatman® filter paper หลังจากนั้นนําตัวอยางไป
ระเหยเอทานอลออกด ว ย Rotary
evaporator (Buchi,
Switzerland) ที่อุณหภูมิ 40°C สวนสารสกัดจากน้ําทําใหแหง
ดวย Freeze dryer (Christ, Germany) จากนั้นเก็บสารสกัด
หยาบนี้ที่อุณหภูมิ -20°C จนกวาจะใชทดลองในขั้นตอนตอไป
2. การศึกษาปริมาณฟนอลิกในสารสกัดเมล็ดลําไยเถา
การทดสอบปริ ม าณสารฟ น อลิ ก โดยรวมเป น วิ ธี ที่
ดัดแปลงมาจาก Dudonne et al. (2009) โดยนําสารสกัดเมล็ด
ลําไยเถาละลายดวยตัวทําละลายเอทานอลปริมาตร 0.2 ml เติม
น้ํา 5.8 ml จากนั้นเติมสารละลาย Folin-Ciocalteu (Loba
Chemie, India) ปริมาตร 250 µl ทิ้งไว 6 นาที และเติม
สารละลาย 7% Na2CO3 ปริมาณ 2.5 ml เขยาใหเขากัน ตั้งทิ้งที่
อุณหภูมิหองเปนเวลา 30 นาที นําสารละลายที่ไดไปวัดคาการ
ดูดกลืนแสงที่ 765 nm โดยใช UV-VIS spectrophotometer
(Shimadzu, Japan) คํานวณปริมาณสารประกอบฟนอลิกรวม
เฉลี่ยเปรียบเทียบกับกราฟมาตรฐานของกรดแกลลิกในชวงความ
เขมขน 0.2-1.0 mg/ml และแสดงขอมูลในหนวยมิลลิกรัมสมมูล
ของกรดแกลลิกตอกรัมน้ําหนักแหงของเมล็ดลําไยเถา (mg of
gallic acid equivalents (GAE)/g dry weight of longan
seed)
3. การศึกษาฤทธิ์การตานอนุมูลอิสระ
3.1 การทดสอบฤทธิ์ตานอนุมูล อิสระดวยวิธี 2,2Diphenyl-1-picrylhydrazyl (DPPH) method
การทดส อบฤทธิ์ ต านอนุ มู ล อิ ส ระ ด ว ยวิ ธี 2,2Diphenyl-1-picrylhydrazyl (DPPH) เปนวิธีที่ดัดแปลงมาจาก
Braca et al. (2001) โดยนําสารสกัดเมล็ดลําไยเถาละลายดวย
ตัวทําละลายเอทานอลปริมาตร 22 µl ผสมกับสารละลาย 150
mM DPPH ปริมาตร 200 µl ทิ้งไวที่มืดที่อุณหภูมิหองเปนเวลา
30 นาที นําไปวัดคาการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 520 nm
ดวยเครื่อง microplate reader (Spectra MR, Dynex
Technologies, USA) โดยเทียบกับกราฟของสารมาตรฐาน
วิตามินซี (vitamin C) ในชวงความเขมขน 0.02-0.10 mg/ml
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และแสดงขอมูลในหนวย mg vitamin C/g dry weight of
longan seed
3.2 การทดสอบฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระดวยวิธี Ferric
reducing ability power (FRAP) assay
การทดสอบฤทธิ์ ต า นอนุ มู ล อิ สระด ว ยวิ ธี Ferric
reducing ability power (FRAP) เปนวิธีที่ดัดแปลงมาจาก
Benzie and Strain (1996) นําสารสกัดเมล็ดลําไยเถาละลาย
ดวยตัวทําละลายเอทานอลปริมาตร 0.1 ml เติมลงในหลอด
ทดลองที่มี 3.0 ml FRAP reagent (ประกอบดวย 25 ml ของ
300 mM Acetate buffer pH 3.6 และ 2.5 ml ของ 10 mM
2,4,6-tris(2-pyridyl)-s-triazine (TPTZ) ในสวนผสมของ 40
mM HCl และ 2.5 ml ของ 20 mM FeCl3.6H2O) จากนั้นตั้งทิ้ง
ไวในที่มืด 15 นาทีที่อุณหภูมิหอง แลวทําการวัดคาการดูดกลืน
แสงที่ความยาวคลื่น 593 nm ดวยเครื่อง UV-VIS spectrophotometer (Shimadzu, Japan) โดยคํา นวณค า ความ
สามารถในการต า นอนุ มู ล อิ ส ระเที ยบกั บกราฟมาตรฐานของ
Trolox ในชวงความเขมขน 0.05-0.40 mM และแสดงขอมูลใน
หนวย mM Trolox/g dry weight of longan seed
4. การผลิตแยมลําไยเถา และแยมลําไยเถาเพิ่มเมล็ด
การผลิต แยมลํ า ไยเถาสูต รควบคุมประกอบดว ยเนื้ อ
ลําไยเถาสดรอยละ 21 น้ํารอยละ 48.4 น้ําตาลรอยละ 30 และ
ปริมาณเพคตินรอยละ 0.6 ของน้ําหนักสวนผสมทั้งหมด เริ่มตน
โดยเคี่ยวเนื้อลําไยเถาและน้ําจนถึงอุณหภูมิที่ 95°C เติมน้ําตาล
และเพคตินตามสูตร วัดปริมาณของแข็งที่ละลายไดใหอยูในชวง
60-65°Brix โดยใช Hand refractometer (ATAGO, Japan)
ปรั บ ความเป น กรดด า งของแยมให อ ยู ใ นช ว ง 3.0-3.5 ด ว ย
สารละลายกรดซิตริก 1% ทําใหเย็นที่อุณหภูมิหอง ปดฝาใหสนิท
และเก็บรักษาผลิตภั ณ ฑแ ยมลํ าไยเถาที่อุณหภูมิ 20°C สวน
ผลิตภัณฑแยมลําไยเถาเพิ่มเมล็ด ใชสูตรเดียวกับการผลิตแยม
ลําไยเถา โดยการบดเมล็ดลําไยเถาแห งจนเปนผงละเอียดดวย
เครื่องบด ขนาดตะแกรง 0.25 mm. จากนั้นเติมผงเมล็ดลําไยเถา
ลงไปพรอมกับเนื้อลําไยเถาตามขั้นตอนการผลิตแยมในอัตราสวน
รอยละ 1, 3 และ 5 ของสวนผสมทั้งหมด
5. การวิเคราะหองคประกอบทางเคมีในแยมลําไยเถา และแยม
ลําไยเถาเพิ่มเมล็ด
นําตัวอยางแยมลําไยเถา และแยมลําไยเถาเพิ่มเมล็ด
ลําไยเถารอยละ 1, 3 และ 5 มาวิเคราะหความชื้น โปรตีน ไขมัน
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เถา และเยื่อใย (AOAC, 2002) วิเคราะหคาความเปนกรด-ดาง
ดวยเครื่อง pH meter (Sartorius, Germany) วิเคราะหปริมาณ
ของแข็งที่ละลายไดทั้งหมด (Total soluble solid, TSS) ดวย
Hand refractometer (ATAGO, Japan) และวิเคราะหคา
ปริมาณน้ําอิสระ (water activity, aw) (AquaLab, CX3TE,
USA)
6. การศึกษาปริมาณฟนอลิกและฤทธิ์การตานอนุมูลอิสระใน
แยมลําไยเถา และแยมลําไยเถาเพิ่มเมล็ด
นําตัวอยางแยมลําไยเถา และแยมลําไยเถาเพิ่มเมล็ด
ลําไยเถารอยละ 1, 3 และ 5 มาสกัดดวยน้ําในอัตราสวน 1:10
(w/v) เปนเวลา 24 ชั่วโมง ที่อุณหภูมิ 4°C กรองสารที่สกัดที่ได
หลังจากนั้นนําตัวอยางไประเหยน้ําออกโดยเครื่อง freeze dryer
และเก็ บ ตั ว อย า งเพื่ อ ทํ า การทดลองต อ ไปที่ อุ ณ หภู มิ -20°C
จากนั้นทําการหาปริมาณสารประกอบฟนอลิกโดยรวมดวยวิธี
Folin-Ciocalteu และฤทธิ์การตานอนุมูลอิสระดวยวิธี DPPH
7. การประเมินผลดานประสาทสัมผัส
ประเมิ นผลดานประสาทสัมผัสของผลิต ภัณ ฑโ ดยวิธี
เรียงลําดับความชอบ (Ranking Test) ใชผูทดสอบจํานวน 30
คน โดยใหผูทดสอบชิมผลิตภัณฑแยมลําไยเถาเพิ่มเมล็ด โดยทา
บนขนมป ง ชนิ ด แผ น และให ค ะแนนเรี ย งลํ า ดั บ ความชอบ
(1 หมายถึ ง ชอบมากที่สุด 2 หมายถึง ชอบปานกลาง และ 3
หมายถึง ชอบนอยที่สุด) เพื่อเลือกสูตรที่เหมาะสมที่สุดเพื่อศึกษา
การยอมรับของผูบริโภค จากนั้นนําผลิตภัณฑแยมลําไยเถาเพิ่ม
เมล็ดที่ผานการประเมินผลดานประสาทสัมผัสแลวมาใหผูบริโภค
ทดสอบชิ มจํา นวน 100 คน โดยใช วิธีแ บบทดสอบ 9-Point
Hedonic scale (1 หมายถึง ไมชอบมากที่สุด และ 9 หมายถึง
ชอบมากที่สุด)
ตารางที่ 1
สารสกัดเมล็ด
ลําไยเถา
95% เอทานอล
น้ํา
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8. การวิเคราะหคาทางสถิติ
ทําการวิเคราะหตัวอยางละ 3 ซ้ํา หาคาเฉลี่ยวิเคราะห
ความแปรปรวน (ANOVA) ที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 และ
เปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลี่ยโดยวิธี Duncan’s Multiple
Range Test (DMRT) โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS version
16.0 ในการวิเคราะหขอมูลทางสถิติ

ผลการวิจัย
1. ผลการศึกษาปริมาณฟนอลิกโดยรวมของสารสกัดอยาง
หยาบจากเมล็ดลําไยเถา
จากตารางที่ 1 การสกัดเมล็ดลําไยเถาดวยเอทานอล
และน้ํา พบวาคา % yield มีคาเทากับ 5.53 และ 20.58 %
ตามลํา ดั บ ซึ่ งการสกั ดเมล็ ดลํ า ไยเถาด วยเอทานอลให คา %
yield
ต่ํ า กว า การใช น้ํ า ในการสกั ด ผลจากการศึ ก ษา
สารประกอบฟนอลิกโดยรวมดวยวิธี Folin-Ciocalteu พบวาการ
สกัดเมล็ดลําไยเถาดวยเอทานอลและน้ํามีปริมาณสารประกอบ
ฟนอลิกโดยรวมเทากับ 93.12±58.88 และ 554.16±42.83 mg
GAE/g dry weight of longan seed ตามลําดับ ดังนั้นการใช
ตัวทําละลายเอทานอลในการสกัดสารจากเมล็ดลําไยเถาสงผลให
ปริมาณสารประกอบฟนอลิกโดยรวมต่ํากวาการใชน้ํา (p≤0.05)
2. ผลการศึกษาฤทธิ์การตานอนุมูลอิสระในสารสกัดเมล็ดลําไย
เถา
ในการศึกษาคุณสมบัติในการตานอนุมลู อิสระ โดยใชวิธี
DPPH และ FRAP เมื่อทําการสกัดเมล็ดลําไยเถาดวยเอทานอล
และน้ํา พบวาการสกั ดเมล็ดลํา ไยเถาดวยเอทานอลมีฤทธิ์ตาน
อนุมูลอิสระนอยกวา เมื่อเทียบกับ เมล็ดลํา ไยเถาที่ ส กัดดวยน้ํ า
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p≤0.05) (ตารางที่ 1)

แสดงปริมาณฟนอลิกโดยรวม การตานอนุมูลอิสระดวยวิธี DPPH และ FRAP ของสารสกัดอยางหยาบของเมล็ดลําไยเถา
ที่สกัดดวย 95% เอทานอล และน้ํา
รอยละการสกัด
(%Yield)
5.53
20.58

ปริมาณฟนอลิกโดยรวม
(mg GAE /g dry weight)
93.12±58.88a
554.16±42.83b

ฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระดวยวิธี DPPH
(mg vitamin C/g dry weight)
107.66±26.10a
644.96±62.35b

หมายเหตุ ตัวอักษรที่แตกตางกันตามแนวตั้งแสดงถึงความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p ≤0.05)

ฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระดวยวิธี FRAP
(mM Trolox/g dry weight)
104.46±5.57a
263.03±35.72b

งานวิจัย
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3. ผลขององคประกอบทางเคมีในแยมลําไยเถา และแยมลําไย
เถาเพิ่มเมล็ด
การศึ ก ษาองค ป ระกอบทางเคมี ข องผลิ ต ภั ณ ฑ แ ยม
ลําไยเถาและแยมลําไยเถาเพิ่มเมล็ดลําไยเถารอยละ 1, 3 และ 5
จากตารางที่ 2 แสดงให เ ห็ นว า ผลิ ต ภั ณ ฑ แ ยมทุ ก ตัว อยา ง
ประกอบดวยคารโบไฮเดรตในปริมาณที่สูง (61.97-64.69%) เมื่อ
เพิ่มปริมาณเมล็ดลําไยเถาในแยมรอยละ 1, 3 และ 5 ทําใหมีคา
รอยละของโปรตีน ไขมัน และเยื่อใยในแยมลําไยเถาเพิ่มสูงขึ้น
เมื่ อ เที ย บกั บ กลุม ควบคุม อยา งมีนั ย สํา คั ญ ทางสถิ ติ (p≤0.05)
คา aw ของแยมลําไยเถาทุกตัวอยางแยมอยูระหวาง 0.85-0.94
คา TSS อยูในชวงระหวาง 61-65°Brix และคา ความเปนกรดดางอยูในชวงระหวาง 3.4-3.5 ซึ่งเปนชวงที่เหมาะสมในการเกิด
เจลตามเกณฑมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชนแยม (มผช.342/2547)

4. ผลการวิเคราะหปริมาณสารประกอบฟนอลิกและฤทธิ์ตาน
อนุมูลอิสระในแยมลําไยเถา และแยมลําไยเถาเพิ่มเมล็ด
จากการศึกษาปริมาณสารประกอบฟนอลิกโดยรวมใน
แยมลําไยเถา และแยมลํา ไยเถาเพิ่มเมล็ดที่ สกั ดดวยน้ํา พบวา
แยมลําไยเถาที่เพิ่มเมล็ดลําไยเถารอยละ 1, 3 และ 5 มีปริมาณ
สารประกอบฟนอลิกโดยรวมสูงกวาสูตรควบคุมอยางมีนัยสําคัญ
(p≤0.05) (รูป ที่ 1) โดยปริ ม าณสารประกอบฟ นอลิกขึ้นอยูกับ
ความเขมขนของผงเมล็ดลําไยเถาที่เติมลงไป เมื่อเพิ่มเมล็ดลําไย
เถาลงในแยม พบวาแยมความสามารถในการต านอนุมูลอิสระ
เพิ่มขึ้น (p≤0.05) และเพิ่มขึ้นตามปริมาณเมล็ดที่ใสลงไป (รูปที่
2) ซึ่งสอดคลองกับผลของปริมาณสารประกอบฟนอลิกทั้งหมด
โดยพบว า แยมลํ า ไยเถาที่ เ พิ่ ม เมล็ ด ร อ ยละ 5 มี ป ริ ม าณ
สารประกอบฟนอลิกโดยรวมสูงที่สุด และมีฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระ
สูงที่สุดเชนเดียวกัน

Total phenolic contents
(mg GAE/ g dry weight of sample)
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ปริมาณสารประกอบฟนอลิกทั้งหมดในแยมลําไยเถาและแยมลําไยเถาเพิ่มเมล็ดรอยละ 1, 3 และ 5 ที่สกัดดวยน้ํา
ตัวอักษรที่แตกตางกันแสดงถึงความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p≤0.05)
Antioxidant capacity
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ฤทธิ์ตานอนุมูลอิ สระดวยวิธี DPPH ในแยมลําไยเถาและแยมลําไยเถาเพิ่มเมล็ด รอยละ 1, 3 และ 5 ที่สกัดดวยน้ํา
ตัวอักษรที่แตกตางกันแสดงถึงความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p≤0.05)
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ตารางที่ 2
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องคประกอบทางเคมีของผลิตภัณฑแยมลําไยเถา และแยมลําไยเถาเพิ่มเมล็ดลําไยเถา

สมบัตทิ างเคมี

แยมลําไยเถาสูตรควบคุม

ความชื้น
โปรตีน
ไขมัน
เถา
เยื่อใย
คารโบไฮเดรตทั้งหมด
Aw
TSS (°Brix)
pH

34.86±0.00a
0.52±0.13a
0.02±0.00a
0.42±0.00a
1.50±0.99a
64.18±0.13a
0.94±0.00a
61±0.00a
3.5±0.00a

แยมลําไยเถา+1% เมล็ด
ลําไยเถา
32.81±0.32b
2.57±0.26bc
0.03±0.02a
0.45±0.00a
2.01±1.10b
64.14±0.04a
0.85±0.00b
65±0.00b
3.5±0.00a

แยมลําไยเถา+3% เมล็ด
ลําไยเถา
30.60±0.45c
4.03±1.04cd
0.09±0.07a
0.40±0.21a
2.16±0.56b
62.72±0.88a
0.89±0.00c
65±0.00b
3.5±0.00a

แยมลําไยเถา+5% เมล็ด
ลําไยเถา
32.09±0.47b
4.90±0.18d
0.62±0.15b
0.42±0.01a
3.76±2.69c
61.97±0.82b
0.92±0.00d
61±0.00a
3.4±0.00b

หมายเหตุ ตัวอักษรที่แตกตางกันตามแนวนอนแสดงถึงความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p ≤0.05)

5. คุณภาพดานประสาทสัมผัสและการยอมรับของผูบริโภค
ตารางที่ 3 แสดงผลการทดสอบการเรี ย งลํ า ดั บ
ความชอบคุณลักษณะดานลักษณะปรากฏ สี รสชาติ เนื้อสัมผัส
และความชอบโดยรวมของผลิตภัณฑแยมลําไยเถาเพิ่มเมล็ดลําไย
เถา จากการศึกษาพบวาผูทดสอบใหคะแนนลักษณะปรากฏและ
รสชาติของผลิตภัณฑแยมลําไยเถาเพิ่มเมล็ดรอยละ 1 และรอย
ละ 3 ไมแตกตางกัน (p>0.05) สวนคะแนนความชอบดานสี เนื้อ
สัม ผัส และความชอบโดยรวมตอ ผลิต ภัณฑแ ยมลํา ไยเถาเพิ่ม
เมล็ดรอยละ 1, 3 และ 5 แตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
(p≤0.05) โดยสู ตรที่ผูทดสอบให ค ะแนนความชอบสูง ที่สุด คือ
แยมลําไยเถาที่เพิ่มเมล็ดรอยละ 1 รองลงมาคือสูตรที่เพิ่มเมล็ด
ตารางที่ 3

ผลของคุณภาพดานประสาทสัมผัสของผลิตภัณฑแยมลําไยเถาเพิ่มเมล็ดลําไยเถารอยละ 1, 3 และ 5

แยมลําไยเถาเพิ่มเมล็ด
รอยละ 1
รอยละ 3
รอยละ 5

ลําไยเถารอยละ 3 และผูทดสอบใหคะแนนความชอบนอยที่สุด
ตอสูตรที่เพิ่มเมล็ดลําไยเถารอยละ 5
ผลการศึกษาการยอมรับ ของผู บริ โ ภคตอผลิต ภัณ ฑ
แยมลําไยเถา และแยมลําไยเถาเพิ่มเมล็ดรอยละ 1 จํานวน 100
คน ใชวิธีทดสอบ 9-Point Hedonic scale จากตารางที่ 4
พบวาผูทดสอบรอยละ 98 และ รอยละ 90 ยอมรับผลิตภัณฑ
แยมลําไยเถาและผลิตภัณฑแยมลําไยเถาเพิ่มเมล็ดลําไยเถารอย
ละ 1 ตามลํ า ดั บ โดยให คะแนนเฉลี่ ย ด า นลั ก ษณะปรากฏ สี
รสชาติ เนื้อสัมผัส และความชอบโดยรวมอยูในระดับชอบปาน
กลาง

ลักษณะปรากฏ
1.53±0.81b
1.83±0.68b
2.60±0.82a

คุณภาพดานประสาทสัมผัส (คะแนน)
สี
รสชาติ
เนื้อสัมผัส
c
b
1.47±0.73
1.70±0.88
1.80±0.88b
1.99±0.80b
1.90±0.48b
1.87±0.50ab
2.63±0.61a
2.45±0.87a
2.33±0.92a

หมายเหตุ ตัวอักษรที่แตกตางกันตามแนวตั้งแสดงถึงความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p ≤0.05)

ความชอบโดยรวม
1.37±0.72c
2.07±0.45b
2.59±0.73a
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ตารางที่ 4

ผลการยอมรับของผูบริโภคที่มีตอผลิตภัณฑแยมลําไยเถาและแยมลําไยเถาเพิ่มเมล็ดลําไยเถารอยละ 1
คุณภาพดานประสาทสัมผัส (คะแนน)

ผลิตภัณฑ
แยมลําไยเถา
แยมลําไยเถาเพิ่มเมล็ด
รอยละ 1

การยอมรับของผูบริโภค (รอยละ)

ลักษณะ
ปรากฏ
7.20

สี

รสชาติ

เนื้อสัมผัส

7.38

7.39

7.30

ความชอบ
โดยรวม
7.55

6.38

5.73

6.65

6.45

7.02

วิจารณและสรุปผลการวิจัย
จากการศึกษาปริมาณสารประกอบฟนอลิกและฤทธิ์
ตานอนุมูลอิสระของสารสกัดเมล็ดลําไยเถา พบวาการเลือกใชตัว
ทํา ละลายมีผลตอคา ปริมาณฟน อลิกโดยรวมในเมล็ดลําไยเถา
โดยพบวาน้ําเปนตัวทําละลายที่เหมาะสมในการสกัดสารชีวภาพ
จากเมล็ดลําไยเถา เนื่องจากมีคาปริมาณฟนอลิกโดยรวมสูงกวา
การสกัดเมล็ดลําไยเถาโดยใชตัวทําละลาย 95% เอทานอล ซึ่ง
สอดคล อ งกั บ การศึกษาของ Sriwattana and Chindaluang, 2014 พบวา การใช น้ํา ในการสกัด เมล็ ด ลํ า ไยแห ง
(Dimocarpus longan Lour.) มี คา ร อ ยละในการสกั ด
(% yield) สูงที่สุด และใชเวลาในการสกัดนอยกวาการใช 70%
เอทานอล ซึ่งสงผลใหปริมาณสารประกอบฟนอลิกหลักในเมล็ด
ลําไย ไดแก กรดแกลลิก (gallic acid) กรดแอลลาจิก (ellagic
acid) และคอริลาจิน (corilagin) มีปริมาณสูงกวาการใชตัวทํา
ละลายเอทานอลเชนเดียวกัน สวนการใชเฮกเซนในการสกัดเมล็ด
ลําไยพบวาสวนใหญเปนกรดไขมันสายยาว ไดแก กรดปาลมิติก
และโอเลอิก (Sudjaroen et al., 2012) อยางไรก็ตามปริมาณ
ของสารประกอบฟนอลิกในเมล็ดลําไยยังขึ้นอยูกับสายพันธุของ
ลําไยเชนกัน (Rangkadilok et al., 2005) จากการศึก ษา
งานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข อ งพบว า ในสวนของเนื้อหุมเมล็ด เปลือก และ
เมล็ด มีปริมาณสารประกอบฟนอลิกที่สําคัญหลายชนิดแตกตาง
กัน โดยพบสารประกอบฟนอลิกสูงที่สุดในเมล็ด (Rangkadilok
et al., 2005) จึงเปนไปไดวาในเมล็ดลําไยเถามีสารประกอบ
ฟนอลิกทั้ง 3 ชนิดนี้เชนเดียวกัน อยางไรก็ตามควรมีการศึกษา
เพิ่มเติมเกี่ยวกับชนิดและปริมาณของสารประกอบฟนอลิกที่พบใน
เนื้อและเมล็ดลําไยเถา
การศึกษานี้ใชวิธี DPPH ซึ่งเปนวิธีการทดสอบฤทธิ์การ
ตานอนุมูลอิสระโดยวัดจากความสามารถในการจับอนุมูลอิสระ
DPPH. และวิธี FRAP ซึ่งเปนการวัดความสามารถของสารตาน
อนุมูลอิสระในการใหอิเล็กตรอน อิสระ (reducing agent) เพื่อ

ยอมรับ

ไมยอมรับ

98

2

90

10

ลดการเกิ ด อนุ มู ล อิ ส ระ สารสกั ด เมล็ ด ลํ า ไยเถาด ว ยน้ํ า มี
ความสามารถในการตานอนุมูลอิสระสูงสุด และสอดคลองกับผล
การศึกษาปริมาณสารประกอบฟ นอลิกโดยรวม ซึ่งเป นไปไดวา
การใชน้ําในการสกัดสารอยางหยาบจากเมล็ดลําไยเถา ทําใหได
กลุมสารประกอบฟนอลิกที่สามารถละลายไดดีในตัวทําละลายที่
สภาพขั้วสูง (high polarity) เชน กรดแกลลิก ซึ่งเปนสารตาน
อนุมูลอิสระจากธรรมชาติ (Xu et al., 2000) ที่มีโครงสรางของ
หมูไ ฮดรอกซิล (-OH group) 3 หมู เกาะกั บวงแหวนเบนซิน
(benzene ring) จึงสงผลใหการสกัดสารจากเมล็ดลําไยเถาดวย
น้ํามีปริมาณสารประกอบฟนอลิก และความสามารถในการตาน
อนุมูลอิสระสูงกวาการใชตัวทําละลายเอทานอล จากการศึกษา
ของ Guo et al., (2003) และ Soong and Barlow (2005)
พบวา สว นของเมล็ด ลํ า ไยมี ค วามสามารถในการเป น สารตา น
อนุมูลอิส ระสูงที่สุด รองลงมาคือเปลื อก และเนื้อ เป นสว นที่มี
ความสามารถในการตานอนุมูลอิสระนอยที่สุด Rangkadilok et
al. (2007) แสดงใหเห็นวาสารสกัดเมล็ดลําไยมีประสิทธิภาพใน
การตานอนุมูลอิสระ DPPH เชนเดียวกับสารสกัดจากชาเขียว
ญี่ปุน
จากผลการทดลองพบว า เมื่ อ ผสมเมล็ ด ลํ า ไยเถาใน
ผลิตภัณฑแยมแลว ทําใหผลิตภัณฑแยมมีปริมาณสารประกอบ
ฟนอลิกโดยรวมและความสามารถในการตานอนุมูลอิสระ DPPH
สูงขึ้น จึงมีความเปนไปไดในการนําสารสกัด หรือผงจากเมล็ด
ลํา ไยเถามาใชเ พื่ อเพิ่มคุ ณค า ทางอาหาร หรื อยืดอายุก ารเก็ บ
รั ก ษาอาหารใหน านขึ้ น และยั ง เป น การนํา วั ส ดุเ หลือ ทิ้งมาใช
ประโยชนและเพิ่มมูลค า ได การศึ กษานี้สอดคลอ งกั บงานวิจั ย
ของสรัลนุช (2554) ในการผลิตแยมจากสาหรายไก พบวาความ
เขมขนของน้ําสกัดจากสาหรายไกและการเพิ่มเนื้อสาหรายไก ทํา
ใหแยมที่ผลิตจากสาหรายไกมีปริมาณสารประกอบฟนอลิกและ
ความสามารถในการยับยั้งอนุมูลอิสระสูงขึ้น อยางไรก็ตามควรมี
การศึก ษาเพิ ่ม เติม เกี ่ย วกับ ระยะเวลาในการเก็บ รัก ษาแยม
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ลําไยเถาที่สงผลตอการเปลี่ยนแปลงสารประกอบฟนอลิกและฤทธิ์
ตานอนุมูลอิสระ
ผลิตภัณฑแยมลําไยเถาทุกตัวอยางมีคา aw นอยกวา
0.95 ซึ่งจะชวยยับยั้งการเจริญเติบโตของจุลินทรีย เมื่อเพิ่มผง
เมล็ดลําไยเถารอยละ 1, 3 และ 5 ในผลิตภัณฑแยมลําไยเถา
พบวาผลิตภัณ ฑแยมลําไยเถาเพิ่มเมล็ดมีคุณคาทางโภชนาการ
ไดแก โปรตีน ไขมัน และเยื่อใยเพิ่มมากขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับ
แยมลําไยเถาสูตรควบคุม ผูบริโภคใหการยอมรับผลิตภัณฑแยม
ลําไยเถา และแยมลําไยเถาเพิ่มเมล็ดรอยละ 1 เนื่องจากมีรสชาติ
หวานอมเปรี้ยว มีสีเหลืองสมเขม แยมมีลักษณะที่เรียบเนียนเปน
เนื้ อ เดี ย วกั น ปาดไปบนขนมป ง ได โ ดยง า ย แตก ารเพิ่ ม เมล็ ด
ลําไยเถารอยละ 3 และ 5 ทําใหผลิตภัณฑแยมลําไยเถามีสนี ้ําตาล
เขมขึ้น ดูไมนารับประทาน โดยเฉพาะการเพิ่มเมล็ดลําไยเถารอย
ละ 5 ทําใหแยมมีรสชาติที่ฝาดขึ้นเล็กนอย และเนื้อสัมผัสที่ไม
เป น เนื้ อ เดี ย วกั น ความสามารถในการแผ ก ระจายของแยม
บนขนมป ง ลดลง จึ งส ง ผลต อ ความชอบของผูท ดสอบต อ เนื้ อ
สัม ผัสของแยม การศึกษานี้แ สดงใหเ ห็ นวา เมล็ด ลําไยเถามี
ความสามารถในการตานอนุมูลอิสระ และการเติมเมล็ดลําไยเถา
ลงไปในผลิตภัณฑแยมทําใหปริมาณสารประกอบฟนอลิก โปรตีน
และเยื่อใยมีคาเพิ่มขึ้น จึงมีความเปนไปไดในการนําสวนเนื้อและ
เมล็ดลําไยเถามาใชประโยชน เพื่อเปนการเพิ่มมูลคาผลิตภัณฑ
แปรรูปจากลําไยเถาในเชิงพาณิชย
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