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บทคัดย่อ
มะเขือเทศเชอรี่อุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระ วิตามิน เกลือแร่ อย่างไรก็ตามการแปรรูปในรูปแบบต่างๆ และผลจาก
กระบวนการย่อยในร่างกายอาจส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของปริมาณสารดังกล่าวได้ วัตถุประสงค์ของงานวิจัย เพื่อ 1) เปรียบเทียบ
ปริมาณและกิจกรรมของสารต้านอนุมูลอิสระของมะเขือเทศสดและมะเขือเทศที่ผ่านการแปรรูป 2) เปรียบเทียบปริมาณและกิจกรรม
ของสารต้านอนุมูลอิสระก่อนและหลังผ่านกระบวนการย่อยแบบจำลองของมะเขือเทศสดและมะเขือเทศที่ผ่านการแปรรูป นำมะเขือ
เทศเชอรี่ ส ดมาแปรรูป โดยการทำแห้ ง แบบอบลมร้อ น และแบบแช่ เยื อ กแข็ ง จากนั้ น วิเคราะห์ ห าปริ ม าณฟี น อล ฟลาโวนอยด์
ไลโคปีนทั้งหมด กิจกรรมการต้านอนุมูลอิสระ (ABTS และ O2-) ทั้งก่อนและหลังผ่านกระบวนการย่อยแบบจำลอง ซึ่งผลการศึกษา
พบว่า กระบวนการแปรรูปทำให้ปริมาณฟีนอลและไลโคปีนทั้งหมดลดลง แต่ปริมาณฟลาโวนอยด์ทั้งหมดเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ
(p<0.05) เมื่อเทียบกับมะเขือเทศสด กิจกรรมการต้านอนุมูลอิสระ ABTS เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในมะเขือเทศที่ผ่านการทำแห้งแบบ
อบลมร้อนแต่ไม่มีความแตกต่างกับมะเขือเทศที่ผ่านการทำแห้งแบบแช่เยือกแข็งเมื่อเปรียบเทียบกับมะเขือเทศสด ในขณะที่กิจกรรม
การต้านอนุมูลอิสระ O2- มีเพียงการแปรรูปแบบอบลมร้อนเท่านั้นที่ทำให้กิจกรรมการต้านอนุมูลอิสระลดลงอย่างมีนัยสำคัญ (p<0.05)
เมื่อเทียบกับมะเขือเทศสด เมื่อนำทั้งมะเขือเทศสดและที่ผ่านการแปรรูปมาผ่านกระบวนการย่อยแบบจำลองพบว่าปริมาณฟีนอล
ทั้งหมดลดลงแต่ปริมาณ ฟลาโวนอยด์ (เฉพาะมะเขือเทศสดและทำแห้งแบบแช่เยือกแข็ง) และไลโคปีนทั้งหมดเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ
(p<0.05) กิจกรรมการต้านอนุมูลอิสระ ABTS และ O2- (ยกเว้นมะเขือเทศที่ทำแห้งแบบอบลมร้อน) ลดลงอย่างมีนัยสำคัญ (p<0.05)
เมื่อเทียบกับ ปริมาณสารก่อนผ่านกระบวนการย่อยแบบจำลอง สรุปผลการศึกษา การแปรรูปมะเขือเทศส่งผลทำให้ป ริมาณและ
กิจกรรมการต้านอนุมูลอิสระมีแนวโน้มลดลงเมื่อเทียบกับมะเขือเทศสด และเมื่อผ่านกระบวนการย่อยแบบจำลองปริมาณสารต้าน
อนุมูลอิสระส่วนใหญ่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ในขณะที่กิจกรรมการต้านอนุมูลอิสระลดลงเมื่อเทียบกับก่อนการย่อย ดังนั้นการแปรรูปและ
กระบวนการย่อยส่งผลอย่างมากต่อการเปลี่ยนแปลงทั้งปริมาณและกิจกรรมของสารต้านอนุมูลอิสระ ทั้งในทิศทางเพิ่มขึ้นและลดลง
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ABSTRACT
Cherry tomatoes are a major source of antioxidant, vitamins and minerals. However various processing
methods and digestion system may lead to phytochemical change. Aims of study are to 1) compare antioxidant
contents and activities of fresh and processed tomatoes. 2 ) compare antioxidant contents and activities before
and after the in vitro digestion of fresh and processed tomatoes. Fresh cherry tomatoes were processed by hot
air drying and freeze drying and then the samples were analyzed total phenolic, flavonoids, lycopene, antioxidant
activities ( ABTS and O2 -) before and after the in vitro digestion. The results showed that total phenolic and
lycopene contents were decreased while total flavonoids contents were significantly ( p<0 .0 5 ) increased by
processing methods when compared with fresh tomatoes. ABTS radical scavenging activity was significantly
increased in processed tomatoes (hot air drying) when compared with fresh tomatoes; however, it was not
different to freeze drying tomatoes. Antioxidant activity of O2 - in tomatoes was only significantly ( p<0 . 0 5 )
decreased after using hot air drying method when compared with fresh tomatoes. After the in vitro digestion, it
was found that total phenolic contents were decreased in fresh and processed tomatoes while total flavonoids
(only in fresh and freeze drying tomatoes) and lycopene contents were significantly (p<0.05) increased. Radical
scavenging activities of ABTS and O2 - (except hot air drying tomatoes) were significantly (p<0.05) decreased after
the in vitro digestion. Processing of tomatoes result in a lower tendency of antioxidant content and activities
when compared with fresh tomatoes. After the in vitro digestion, most of antioxidant contents tend to increase
while antioxidant activities tend to decrease compared with those before the in vitro digestion. Therefore, it
should be taken into account that the processing methods and in vitro digestion highly effected on the change of
antioxidant contents and activities by increasing and decreasing its level.
คำสำคัญ: มะเขือเทศเชอรี่ การแปรรูป สารต้านอนุมูลอิสระ กระบวนการย่อยแบบจำลอง
Keywords: Cherry tomato, Processing, Antioxidant, In vitro digestion

บทนำ
มะเขือเทศอุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุหลายชนิดที่มี
ประโยชน์ต่อร่างกาย เช่น วิตามินซี วิตามินเอ ฟอสฟอรัส และยัง
มีสารต้านอนุมูลอิสระ เช่น สารประกอบในกลุ่มฟีนอล ไลโคปีน
แคโรทีน อยด์ เป็ น ต้น จากรายงานการศึกษาพบว่าการบริโภค
มะเขือเทศสามารถป้องกันการเกิดโรคต่างๆที่เกิดจากอนุมูลอิสระ
เช่น โรคความจำเสื่อม โรคหัวใจและหลอดเลือด และโรคมะเร็ง
บางประเภท (Afrin et al., 2016) สารไลโคปีนเป็นสารในกลุ่ม
แคโรที น อยด์ พ บมากในมะเขื อ เทศ เป็ น สารที่ มี ส รรพคุ ณ ต้ า น
อนุมูลอิสระและช่วยในการป้องกันการเสื่อมสภาพของเซลล์ใน
ร่างกาย และยังมีประสิทธิภาพเหนือกว่าสารเบต้าแคโรทีนและ
สารในกลุ่มแคโรทีนอยด์อื่นๆ ในการยับยั้งการเจริญ เติบโตของ
เซลล์มะเร็ง แม้ว่าไลโคปีนจะไม่มีสมบัติเป็น provitamin A แต่
การได้รับไลโคปีนในปริมาณที่สูง อาจช่วยลดอัตราเสี่ยงของการ

เป็นโรคไขมันอุดตันในเส้นเลือด ป้องกันการเกิดมะเร็ง โดยเฉพาะ
มะเร็งต่อมลูกหมาก (Dai et al., 2014)
ปัจจุบันวิถีการดำรงชีวิตเปลี่ยนแปลงไป ทำให้ร่างกาย
มีแนวโน้มที่จะได้รับสารอนุมูลอิสระมากขึ้น ทั้งจากภายในและ
ภายนอกร่ า งกาย เช่ น แสงแดด มลพิ ษ จากท่ อ ไอเสี ย รถยนต์
อาหารที่รับประทานเข้าไปโดยเฉพาะอาหารปิ้ง-ย่าง รวมไปถึง
กระบวนการเผาผลาญอาหารเพื่อผลิตเป็นพลังงานให้แก่ร่างกาย
อนุมูลอิสระที่เกิดขึ้นและเพิ่มขึ้นจำนวนมากนี้ มีผลต่อการเสื่อม
ถอยของร่างกาย ทำให้เกิดโรคต่าง ๆ เช่น โรคมะเร็ง โรคหัวใจ
อย่างไรก็ตาม ร่างกายมีระบบต้านอนุมูลอิสระโดยธรรมชาติเพื่อ
รักษาสมดุลของอนุมูลอิสระภายในร่างกาย โดยร่างกายจะสร้าง
โปรตีนหรือโมเลกุลที่ทำหน้าที่ในการต้านอนุมูลอิสระในร่างกาย
เช่ น กลู ต้ า ไทโอน(glutathione) เอนไซม์ กลู ต้ า ไทโอน เปอร์อ อ ก ซิ เด ส (glutathione peroxidase) เอ น ไซ ม์ แ ค ต าเล ส
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(catalase) แต่สารต้านอนุมูลอิสระที่ร่างกายผลิตอาจไม่เพียงพอ
ต่อการต้านอนุมูลอิสระที่เพิ่มมากได้ จึงจำเป็นที่จะต้องได้รับสาร
ต้ า นอนุ มู ล อิ ส ระจากภายนอกหรื อ จากอาหาร เช่ น วิ ต ามิ น อี
วิตามินซี เบต้าแคโรทีน หรือไลโคปีน ในผักและผลไม้ (Katie et
al., 2003) โดยสารต้ า นอนุ มู ล อิ ส ระจะทำหน้ า ที่ ในการยั บ ยั้ ง
ปฏิ กิ ริ ย าออกซิ เดชั น ที่ เกิ ด กั บ สารชี ว โมเลกุ ล และจะเข้ า ยุ ติ
ปฏิกิริยาลูกโซ่ด้วยการเข้าจับกับสารอนุมูลอิสระ
กระบวนการแปรรูปมะเขือเทศ เป็นวิธีการที่จะช่วยยืด
อายุ ก ารเก็ บ รั ก ษา และเป็ น การเพิ่ ม ทางเลื อ กให้ กั บ ผู้ บ ริ โภค
อย่ างไรก็ ต าม การแปรรู ป อาจทำให้ เกิ ด การเปลี่ ย นแปลงของ
ปริมาณและกิจกรรมของสารต้านอนุมูลอิสระที่มีอยู่ในมะเขือเทศ
(Capanoglu et al., 2 0 0 8 ) น อ ก จ า ก ก า ร แ ป ร รู ป แ ล้ ว
กระบวนการย่ อ ยยั ง ส่ ง ผลให้ ส ารต่ า ง ๆ เหล่ า นี้ เ กิ ด การ
เปลี่ยนแปลงได้เช่นกัน เนื่องจากสารเหล่านี้สามารถจับกับโปรตีน
คาร์โบไฮเดรต กรดอะมิโนและโมเลกุลอื่น ๆ ที่อยู่ในกระบวนการ
ย่อยซึ่งจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงปริมาณและกิจกรรมของสาร
ต้านอนุมูลอิสระได้ (Pavan et al., 2014) ดังนั้นงานวิจัยชิ้นนี้มี
วัตถุประสงค์เพื่อ 1) เปรียบเทียบปริมาณและกิจกรรมของสาร
ต้านอนุมูลอิสระของมะเขือเทศสดและมะเขือเทศที่ผ่านการแปร
รูป 2) เปรียบเทียบปริมาณและกิจกรรมของสารต้านอนุมูลอิสระ
ในมะเขือเทศสดและมะเขือเทศที่ผ่านการแปรรูปทั้งก่อนและหลัง
ผ่านกระบวนการย่อยแบบจำลอง

วิธีการดำเนินการวิจัย
1. วัตถุดิบและการแปรรูป
มะเขือเทศเชอรี่ (Lycopersicon esculentu) สดอายุ
การเก็บ เกี่ยวประมาณ 90 วัน จากตลาดเทศบาล อำเภอเมือง
จังหวัดปัตตานี เก็บที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส โดยเก็บไว้ไม่เกิน
3 วั น ก่ อ นการทดลอง จากนั้ น ล้ า งและผึ่ ง ให้ แ ห้ ง ทำการแบ่ ง
มะเขือเทศสดออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ มะเขือเทศสด มะเขือเทศ
สำหรับนำไปทำแห้งแบบอบลมร้อน และมะเขือเทศสำหรับนำไป
ทำแห้งแบบแช่เยือกแข็ง โดยแต่ละส่วนชั่งน้ำหนักให้ได้ 20 กรัม
วิธีการแปรรูปโดยการทำแห้งแบบอบลมร้อน ด้วยนำมะเขือเทศ
สดผ่ าเป็ น 2 ซี ก วางเรีย งบนถาด จากนั้ น นำไปทำแห้ ง โดยใช้
เครื่ อ งทำแห้ ง แบบถาด (Tray dryer) รุ่ น UFE 500 ยี่ ห้ อ
Memmert ที่ อุ ณ หภู มิ 70 องศาเซลเซี ย ส เป็ น เวลา 6 ชั่ ว โมง
(ความชื้นหลังอบแห้ง 26.80%) นำมะเขือเทศที่แห้งแล้วใส่ถุงหุ้ม
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ด้วยฟลอยด์เก็บในโถดูดความชื้นก่อนนำไปวิเคราะห์ วิธีการแปร
รูปโดยการทำแห้งแบบแช่เยือกแข็ง ผ่ามะเขือเทศสดเป็น 2 ซีก
วางเรียงบนถาด จากนั้นนำไปแช่เยือกแข็งที่อุณหภูมิ -60 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ชั่วโมง ต่อด้วยนำไปทำแห้งโดยใช้เครื่อง
ทำแห้งแบบแช่เยือกแข็ง (Freeze dryer) รุ่น Cool safe 55-80
PRO ยี่ห้อ Scanvac เป็นเวลา 48 ชั่วโมง (ความชื้นหลังทำแห้ง
25.64%)
2. การเตรียมตัวอย่างก่อนนำไปวิเคราะห์
นำมะเขือ เทศเชอรี่ที่ ไม่ ผ่ านกระบวนการแปรรูป 20
กรั ม และที่ ผ่ า นกระบวนการแปรรูป มาทำการเติ ม น้ ำ กลั่ น 26
มิลลิลิตรและปั่นผสมโดยใช้เครื่องปั่นผสมที่ความเร็วรอบ 7000
รอบต่อนาที เป็นเวลา 4 นาที จากนั้นนำไปหมุนเหวี่ยงด้วยเครื่อง
หมุนเหวี่ยงที่อุณ หภูมิ 4 องศาเซลเซียส ความเร็วรอบ 3400xg
เป็นเวลา 10 นาที นำสารละลายส่วนใสมาทำการปรับปริมาตรให้
ได้ 25 มิ ล ลิลิตร เก็ บ ที่ อุณ หภู มิ -20 องศาเซลเซียสก่อนนำไป
วิเคราะห์
3. การวิเคราะห์ ป ริม าณสารประกอบฟี น อลทั้ งหมด (Total
phenolic content)
วิ เค ร า ะ ห์ โด ย วิ ธี Folin-Ciocalteu colorimetric
method (Aguilar-Garcia et al., 2007) นำสารละลาย Folinciocalteu ที่ทำการเจือจางด้วยน้ำกลั่นในอัตราส่วน (1:9 v/v)
ปริมาตร 2.5 มิลลิลิตร มาเติมตัวอย่างปริมาตร 60 ไมโครลิตร
นำไปเก็ บ ไว้ ใ นที่ มื ด เป็ น เวลา 2 นาที จากนั้ น เติ ม โซเดี ย ม
คาร์บอเนต (Na2Co3) ความเข้มข้น 7.5% ปริมาตร 2 มิลลิลิตร
นำไปบ่มที่อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส นาน 15 นาที วัดค่าการ
ดูดกลืนแสงด้วยเครื่อง Spectrophotometer รุ่น Spectronic
Helios Zeta ยี่ห้อ Thermo Fisher Scientific ที่ความยาวคลื่น
760 นาโนเมตร นำค่าที่ได้ไปคำนวณหาปริมาณฟีนอลทั้งหมด
เที ยบกับ ปริมาณกรดแกลลิกของสารละลายมาตรฐาน (gallic
acid equivalent- GAE) ต่ อ น้ ำ หนั ก แห้ ง ของมะเขื อ เทศ 100
กรัม
4. วิ เคราะห์ ห าปริ ม าณสารประกอบฟลาโวนอยด์ ทั้ ง หมด
(Total flavonoid content)
วิเคราะห์โดยวิธี Aluminium chloride colorimetric
method (Zhishen et al., 1999) นำตั ว อย่ า งปริ ม าตร 250
ไมโครลิตร เติมน้ำกลั่นปริมาตร 1.25 มิลลิลิตร และเติมโซเดียม
ไนไตร์ท (NaNO3) ความเข้ ม ข้ น 5% ปริ ม าตร 75 ไมโครลิ ต ร

งานวิจัย

วารสารวิทยาศาสตร์ มข. ปีที่ 48 เล่มที่ 2

ทิ้งไว้ 5 นาที จากนั้นเติมอะลูมินัมคลอไรด์ (AlCl3) ความเข้มข้น
10% ปริมาตร 150 ไมโครลิตร ทิ้งไว้ 5 นาที และเติมโซเดียมไฮ
ดรอกไซด์ (NaOH) ความเข้ ม ข้ น 1 โมลลาร์ ปริ ม าตร 0.5
มิ ล ลิ ลิ ต ร ทำการผสมให้ เข้ า กั น นำไปวัด ค่ า การดู ด กลื น แสงที่
ความยาวคลื่น 510 นาโนเมตร ผลที่ได้แสดงเที ยบกั บ ปริมาณ
เค อ ร์ ซิ ติ น (quercetin equivalent-QE) ข อ ง ส า ร ล ะ ล า ย
มาตรฐานต่อน้ำหนักแห้งของมะเขือเทศ 100 กรัม
5. การวิเคราะห์ ป ริมาณไลโคปี น ทั้ งหมด (Total lycopene
content)
วิ ธี ก ารดั ด แ ป ล งจ าก Choudhari and Ananthanarayan (2007) นำตัวอย่างมาบดกับโกร่ง เติมน้ำกลั่นปริมาตร
26 มิ ล ลิ ลิ ต ร ผสมให้ เ ข้ า กั น จากนั้ น เติ ม สารละลายผสม
Hexane:Acetone:Ethanol (2:1:1) ปริมาตร 20 มิลลิลิตร เก็บ
ไว้ที่อุณ หภู มิห้ อง 5 นาที รอให้ แยกชั้น ดูดสารละลายเฮกเซน
สีแดงส้มไปวัดค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 503 นาโนเมตร
คำนวณดังนี้
ปริมาณไลโคปีนทั้งหมด = (A503 x D x ปริมาณสารสกัด x
(mg/g sample)

10)/E1%1cm

เมื่อ
A503 คือ ค่าการดูดกลืนแสงของตัวอย่างที่ความยาวคลื่น
503 นาโนเมตร
D คือ ค่าการเจือจางตัวอย่าง
E1%1cm คือ ค่าสัมประสิทธิ์จำเพาะของไลโคปีน เท่ากับ
3450
6. การวิเคราะห์กิจกรรมการต้านอนุมูลอิสระโดยวิธีการฟอกสี
อนุมูลอิสระ ABTS
โดยวิ ธีข อง Shalaby et al. (2012) ผสมสารละลาย
ABTS กั บ สารละลายโพแทสเซี ย มเปอร์ ซั ล เฟต (K2 S2O8) ใน
อั ต ราส่ ว น 1:0.5 ตั้ ง ทิ้ ง ไว้ ใ นที่ มื ด 12-16 ชั่ ว โมง เจื อ จาง
สารละลาย ABTS (ที่ผสมแล้ว) ด้วยเอทานอล วัดค่าการดูดกลืน
แสงให้ อยู่ ในช่วง 0.7±0.02 ที่ ค วามยาวคลื่ น 734 นาโนเมตร
ปิเปตตัวอย่าง 900 ไมโครลิตร เติม ABTS (ที่ผสมแล้ว) ปริมาตร
100 ไมโครลิตร เขย่าให้เข้ากันและตั้งทิ้งไว้ 15 นาที นำไปวัดค่า
การดูดกลืนแสงที่ 734 นาโนเมตร คำนวณการยับยั้งดังนี้
ABTS (%inhibition) = Ac – As x 100
Ac
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เมื่อ

Ac คือ ค่าการดูดกลืนแสงของสารละลาย ABTS
As คือ ค่าการดูดกลืนแสงของตัวอย่าง
7. การวิเคราะห์กิจกรรมการต้านอนุมูลอิสระซุปเปอร์ออกไซด์
(Superoxide ; O2-)
โด ย ดั ด แ ป ล งจ า ก Wang et al. (2 0 0 9 ) ปิ เป ต
สารละลาย Tris-HCl ความเข้ ม ข้ น 50 มิ ล ลิ โมลลาร์ pH 8.2
ปริมาตร 5.6 มิลลิลิตร ลงในหลอดทดลอง เติมตัวอย่างปริมาตร
0.2 มิ ล ลิ ลิ ต ร ผสมให้ เข้ า กั น จากนั้ น นำมาบ่ ม ที่ อุ ณ หภู มิ 25
องศาเซลเซียส นาน 10 นาที เติม Pyrogallol ความเข้มข้น 0.95
มิลลิโมลลาร์ ปริมาตร 0.2 มิลลิลิตร และนำไปวัดค่าการดูดกลืน
แสงที่ความยาวคลื่น 325 นาโนเมตร คำนวณหากิจกรรมการต้าน
อนุมูลอิสระเป็นร้อยละของการยับยั้งของตัวอย่างเทียบกับหลอด
ควบคุม
Superoxide (%inhibition) = Ac – As x 100
Ac
เมื่อ

Ac คือ ค่าการดูดกลืนแสงของตัวควบคุม
As คือ ค่าการดูดกลืนแสงของตัวอย่าง
8. การย่อยแบบจำลอง (In vitro digestion)
โดยวิธีของ Chen et al. (2017) นำมะเขือเทศสดและ
มะเขือเทศที่ผ่านการแปรรูป ปริมาณ 20 กรัม มาทำการเติมน้ำ
20 มิลลิลิตรและปั่นผสมโดยใช้ เครื่องปั่นผสมที่ค วามเร็วรอบ
7000 รอบต่อนาที เป็นเวลา 4 นาที จากนั้นทำการปรับส่วนผสม
ให้ มี pH เป็ น 2 โดยใช้ กรดไฮโดรคลอริก (HCl) ความเข้ มข้ น
5 โมลลาร์ เติม pepsin 6000 Unit (25.2 มิลลิกรัม) นำไปบ่มใน
อ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิที่ 37 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 1 ชั่วโมง
30 นาที จากนั้ น ปรั บ pH เป็ น 6.5 ด้ ว ยโซเดี ย มคาร์ บ อเนต
(Na2 CO3 ) ความเข้ ม ข้ น 1 โมลลาร์ แล้ ว เติ ม Pancreatin
ปริ ม าตร 5 มิ ล ลิ ลิ ต ร นำไปบ่ ม ในอ่ า งควบคุ ม อุ ณ หภู มิ ที่ 37
องศาเซลเซี ย สเป็ น เวลา 2 ชั่ ว โมง จากนั้ น นำไปหมุ น เหวี่ย งที่
ความเร็วรอบ 3400xg เป็นเวลา 10 นาที นำสารละลายส่วนใส
มาทำการปรับ ปริมาตรให้ ได้ 25 มิล ลิลิตร เก็บ ที่ อุณ หภู มิ -20
องศาเซลเซียสก่อนนำไปวิเคราะห์หาปริมาณและกิจกรรมสาร
ต้านอนุมูลอิสระ
9. การวิเคราะห์ทางสถิติ
วางแผนการทดลองแบบ Completely Randomized
Design (CRD) มะเขือเทศเชอรี่ที่ไม่ผ่านกระบวนการแปรรูปและ
ที่ผ่านกระบวนการแปรรูป 2 วิธี คือ การทำแห้งแบบอบลมร้อน
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และการทำแห้งแบบแช่เยือกแข็ง มาทำการวิเคราะห์หาปริมาณ
และกิจกรรมของสารต้านอนุมูลอิสระ ก่อนและหลังกระบวนการ
ย่ อ ยแบบจำลอง นำค่ า ที่ ได้ จ ากการวิ เคราะห์ ม าหาค่ าเฉลี่ ย ±
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน จากการทดลอง 3 ซ้ำ โดยใช้ One-way
Analysis of Variance (ANOVA) แ ล ะ เป รี ย บ เที ย บ ค ว า ม
แตกต่ างของค่ าเฉลี่ ยโดยใช้ Duncan’s Multiple Range Test
(DMRT) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%

ผลการวิจัย
1. ผลของการแปรรูปต่อปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระในมะเขือ
เทศเชอรี่
จากการศึกษาผลของการแปรรูปโดยวิธีการทำแห้งแบบอบลม
ร้อน และการทำแห้งแบบแช่เยือกแข็ง เปรียบเทียบกับตัวอย่าง
มะเขื อ เทศสด ต่ อ ปริ ม าณและกิ จ กรรมสารต้ า นอนุ มู ล อิ ส ระ
พบว่ามะเขือเทศที่ผ่านการแปรรูปทั้ง 2 วิธีส่งผลให้ปริมาณสารฟี
นอลและไลโคปี นทั้งหมดลดลงอย่างมีนัยสำคัญ (p<0.05) เมื่อ
เที ย บกั บ มะเขื อ เทศสด โดยปริ ม าณสารฟี น อลลดลงคิ ด เป็ น
8.65% และ 21.87% และ ไลโคปีนลดลงคิดเป็น 48.80% และ
58.02% จากมะเขือเทศที่ทำแห้งแบบอบลมร้อนและทำแห้งแบบ
แช่เยือกแข็งตามลำดับ ดังแสดงในรูปที่ 1 ในขณะที่การแปรรูป

Research

ทั้ ง สองวิ ธี ส่ ง ผลให้ ป ริ ม าณสารประกอบฟลาโวนอยด์ ทั้ ง หมด
เพิ่ ม ขึ้ น อย่ า งมี นั ย สำคั ญ ทางสถิ ติ (p<0.05) คิ ด เป็ น 17.51%
(ทำแห้ งแบบอบลมร้อน) และ 32.73% (ทำแห้ งแบบแช่ เยื อ ก
แข็ง) เมื่อเทียบกับมะเขือเทศสด
2. ผลของการแปรรูปต่อกิจกรรมการต้านอนุมูลอิสระ ABTS
และ Superoxide; O2จากการศึกษาผลของการแปรรูปต่อกิจกรรมการต้าน
อนุมูลอิสระ ABTS พบว่า ร้อยละการยับยั้งอนุมูลอิสระ ABTS ใน
มะเขือเทศที่ผ่านการแปรรูปด้วยวิธีการทำแห้งแบบอบลมร้อน
เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ (p<0.05) คิดเป็นร้อยละ 2.3 เมื่อเทียบ
กับมะเขือเทศสด ในขณะที่การทำแห้งแบบแช่เยือกแข็งนั้น ไม่มี
ความแตกต่างกันกับมะเขือเทศสด ดังแสดงในรูปที่ 2 ส่วนร้อยละ
การยั บ ยั้งอนุ มูล อิส ระซุป เปอร์ออกไซด์ พ บว่า การแปรรูป ด้ วย
วิธีการทำแห้งแบบอบลมร้อนทำให้การยับยั้งอนุมูลอิสระซุปเปอร์
ออกไซด์ลดลงอย่างมีนัยสำคัญ (p<0.05) คิดเป็นร้อยละ 73.77
เมื่อเทียบกับมะเขือเทศสด ในขณะที่การทำแห้งแบบแช่เยือกแข็ง
การยับยั้งอนุมูลอิสระซุปเปอร์ออกไซด์ไม่มีความแตกต่างกันกับ
มะเขือเทศสด
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รูปที่ 1 ค่าเฉลี่ยปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระแต่ละชนิดในมะเขือเทศสดและมะเขือเทศที่ผ่านการแปรรูป (ทำแห้งแบบอบลมร้อนและ
ทำแห้งแบบแช่เยือกแข็ง) a-c แสดงถึงความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ p<0.05 ของสารต้านอนุมูลอิสระแต่ละชนิด
ในมะเขื อ เทศสดและมะเขื อ เทศที่ ผ่ านการแปรรูป (Total phenolic content unit: mg GAE/100g dry weight; Total
flavonoid content unit: mg QE/100g dry weight; Total lycopene content unit: mg/100g dry weight)
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รูปที่ 2 ค่ า เฉลี่ ย กิ จ กรรมการยั บ ยั้ ง การต้ า นอนุ มู ล อิ ส ระ (ABTS and superoxide; O2-) ในมะเขื อ เทศสดและมะเขื อ เทศที่ ผ่ า น
กระบวนการแปรรูป (ทำแห้งแบบอบลมร้อนและทำแห้งแบบแช่เยือกแข็ง) a-b แสดงถึงความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ
ที่ p<0.05 ของเปอร์เซ็นต์การยับยั้งการต้านอนุมูลอิสระแต่ละชนิดในมะเขือเทศสดและมะเขือเทศที่ผ่านการแปรรูป
3. ผลของกระบวนการย่อยแบบจำลองต่อปริมาณและกิจกรรม
ของสารต้านอนุมูลอิสระ
จากการศึกษาผลของกระบวนการย่อยแบบจำลองต่อ
ปริ ม าณฟี น อลทั้ ง หมดในมะเขื อ เทศสดและที่ ผ่ า นการแปรรู ป
พบว่าหลังผ่านกระบวนการย่อยแบบจำลอง มะเขือเทศสดและ
มะเขือเทศที่ผ่านการแปรรูป มีปริมาณสารฟีนอลทั้งหมดลดลง
อย่ า งมี นั ย สำคั ญ (p<0.05) เมื่ อ เที ย บกั บ ก่ อ นย่ อ ย คิ ด เป็ น
19.3% (สด), 18.32% (ทำแห้ งแบบอบลมร้อน) และ 28.32%
(ทำแห้งแบบแช่เยือกแข็ง) สำหรับปริมาณฟลาโวนอยด์ทั้งหมด
พบว่ า หลั ง ย่ อ ยมี ทั้ ง เพิ่ ม ขึ้ น และลดลง โดยมะเขื อ เทศสดและ
มะเขื อ เทศที่ ท ำแห้ งแบบแช่ เยื อ กแข็ ง มี ป ริ ม าณฟลาโวนอยด์
เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ (p<0.05) เมื่อเทียบกับก่อนย่อย คิดเป็น
154.65% และ 4.13% ตามลำดับ ในขณะที่มะเขือเทศที่ผ่านการ
แปรรูป ด้ วยการทำแห้ ง แบบอบลมร้อนมี ป ริม าณฟลาโวนอยด์
ลดลง คิ ด เป็ น 44.49% ปริ ม าณไลโคปี น ทั้ ง หมดหลั ง ผ่ า น
กระบวนการย่อยแบบจำลองในมะเขือเทศสดและมะเขือเทศที่
ผ่ า นการแปรรู ป พบว่ า มี ป ริ ม าณ เพิ่ ม ขึ้ น อย่ า งมี นั ย สำคั ญ

(p<0.05) เมื่อเทียบกับก่อนย่อย คิดเป็น 22.43% (สด), 65.19%
(ทำแห้งแบบอบลมร้อน) และ 178.34% (ทำแห้งแบบแช่เยือก
แข็ง) ดังแสดงในตารางที่ 1 จากการศึกษาผลของกระบวนการ
ย่อยแบบจำลองต่ อกิ จกรรมการต้านอนุ มูลอิส ระ ABTS พบว่า
เมื่อผ่านกระบวนการย่อยแบบจำลอง มะเขือเทศสดและมะเขือ
เทศที่ผ่านการแปรรูปทั้งสองวิธีมีความสามารถในการยับยั้งอนุมูล
อิสระ ABTS ลดลงอย่างมีนัยสำคัญ (p<0.05) เมื่อเทียบกับก่อน
ย่ อ ย คิ ด เป็ น 7.7%, 80.05% และ 29.72% ตามลำดั บ
เช่นเดียวกันกับ ความสามารถในการยับยั้งอนุมูลอิสระซุปเปอร์
ออกไซด์ของมะเขือเทศสดและมะเขือเทศที่ผ่านการทำแห้งแบบ
แช่ เยื อ กแข็ ง พบว่ า หลั งผ่ า นกระบวนการย่ อ ยแบบจำลอง มี
เปอร์ เซ็ น ต์ ก ารยั บ ยั้ งลดลงอย่ างมี นั ย สำคั ญ (p<0.05) คิ ด เป็ น
29.27% และ 18.87% ตามลำดับ ในขณะที่มะเขือเทศที่ผ่านการ
ทำแห้งแบบอบลมร้อนมีเปอร์เซ็นต์การยับยั้งอนุมูลอิสระดังกล่าว
เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05) เมื่อเทียบกับก่อนย่อย
คิดเป็น 33.93%
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ปริมาณและกิจกรรมของสารต้านอนุมูลอิสระของมะเขือเทศสดและมะเขือเทศที่ผ่านการ ทำแห้งแบบอบลมร้อนและทำ
แห้งแบบแช่เยือกแข็งทั้ง ก่อนและหลังการย่อยแบบจำลอง

ตัวอย่างมะเขือเทศ
ก่อนการย่อยแบบจำลอง
Total phenolic content (mg GAE/100 g dry weight)
aA

สด

391.65± 3.55

ทำแห้งแบบอบลมร้อน

357.79±6.53

ทำแห้งแบบแช่เยือกแข็ง

305.98± 1.48

bA
cA

หลังการย่อยแบบจำลอง
aB

316.02±0.59

bB

292.22±5.00

cB

219.32±2.6

Total flavonoid content (mg QE/100 g dry weight)
cB

สด

206.55±2.01

ทำแห้งแบบอบลมร้อน

242.71±1.56

ทำแห้งแบบแช่เยือกแข็ง

274.16±2.19

bA
aB

aA

525.98±8.88

cB

134.72±4.15
285.49±2.28

bA

Total lycopene content (mg/100g dry weight)
aB

สด

673.55±2.40

ทำแห้งแบบอบลมร้อน

344.87±5.26

ทำแห้งแบบแช่เยือกแข็ง

282.75±5.04

bB
cB

aA

824.60±2.12

aA

824.60±2.12
787.00±1.58

bA

ABTS (%inhibition)
bA

สด

91.16±1.19

ทำแห้งแบบอบลมร้อน

93.01±0.79

ทำแห้งแบบแช่เยือกแข็ง

92.05±0.56

aA
aA

aB

84.14±1.04

cB

18.55±2.79

bB

64.69±1.63

Superoxide (%inhibition)

a-c
A-B

aA

สด

52.81±2.48

ทำแห้งแบบอบลมร้อน

13.85±1.70

ทำแห้งแบบแช่เยือกแข็ง

54.42±4.90

bB
aA

bB

37.35±2.17

aA

49.20±3.02

cB

13.13±1.82

หมายถึงค่าเฉลี่ยมีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ p<0.05 ของแต่ละวิธีการวิเคราะห์ภายในคอลัมน์เดียวกัน
แสดงความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของกระบวนการก่อนและหลังการย่อยแบบจำลองในแถวเดียวกัน (ค่าเฉลี่ย 3 ซ้ำ)

วิจารณ์ผลการวิจัย
การแปรรูปมะเขือเทศเชอรี่โดยการทำแห้งแบบอบลม
ร้ อ นและการทำแห้ ง แบบแช่ เยื อ กแข็ ง ส่ ง ผลต่ อ ปริ ม าณและ
กิจกรรมการต้านอนุมูลอิสระเมื่อเทียบกับมะเขือเทศสดในทิศทาง
ทั้งเพิ่มขึ้นและลดลง โดยปริมาณฟีนอลและไลโคปีนทั้งหมดลดลง
เมื่อผ่านกระบวนการแปรรูป ทั้งนี้ปัจจัยที่ส่งผลกระทบโดยตรง
ต่อความคงตัวของสารประกอบฟีนอล ได้แก่ อุณหภูมิ และความ
เป็ น กรด-ด่ า ง เป็ น ต้ น (ศรัณ ย์ และคณะ, 2555) โดยปริ ม าณ
ฟี น อลทั้ งหมดที่ ล ดลงนั้ น อาจเนื่ อ งมาจากการเสื่ อ มสลายของ
สารประกอบฟีนอลด้ วยความร้อน สอดคล้องกับ พงศธร และ

คณะ (2551) รายงานว่าการใช้ความร้อนในกระบวนการแปรรูปมี
ส่ ว นทำให้ ป ริ ม าณสารประกอบฟี น อลลดลง นอกจากนี้ ก าร
สูญเสียของปริมาณฟีนอลทั้งหมด อาจเกิดจากเอนไซม์โพลีฟีนอล
ออกซิเดสและปฏิ กิริยาการเกิด สีน้ำตาลชนิ ดที่ ไม่เกี่ ยวข้องกั บ
เอนไซม์ (Del Caro et al., 2004) เอนไซม์โพลีฟีนอลออกซิเดส
ท ำให้ เกิ ด ป ฏิ กิ ริ ย าการเกิ ด สี น้ ำตาลโดยมี ส ารตั้ ง ต้ น คื อ
สารประกอบฟีนอลร่วมกับออกซิเจน ปฏิกิริยาการเกิดสีน้ำตาลที่
เกี่ยวกับ เอนไซม์นี้เป็นปฏิกิริยาออกซิเดชันจะเกิดขึ้น เมื่อเซลล์
ของสิ่งมีชีวิตเกิดการช้ำ ฉีกขาด เมื่อถูกกระแทก บด หั่น หรือสับ
โดยเฉพาะในขั้ น ตอนการเตรี ย มตั ว อย่ า งเพื่ อ ทำแห้ ง ทำให้

งานวิจัย
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เอนไซม์ ดั ง กล่ า วกั บ สารประกอบฟี น อลและออกซิ เจนเข้ า มา
สัมผัสกันเกิดเป็นสารโมโนฟีนอล (ไม่มีสี) และจะถูกออกซิไดซ์
เป็นไดฟีนอลซึ่งไม่มีสีและถูกออกซิไดซ์ต่อเป็น o- quinone ซึ่ง
จะทำปฏิกิริยาต่อกับกรดอะมิโนหรือโปรตีนได้เป็นสารสีน้ำตาล
และจะรวมตัวกัน เป็น พอลิเมอร์ที่มีโมเลกุลใหญ่ และมีสีน้ำตาล
ส่ ว นปฏิ กิ ริ ย าการเกิ ด สี น้ ำ ตาลชนิ ด ที่ ไม่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ เอนไซม์
(non-enzymatic maillard reactions) เกิดขึ้นระหว่างน้ำตาล
รีดิวส์กับกรดอะมิโน โปรตีน หรือสารประกอบไนโตรเจนอื่น ๆ
โดยมีความร้อนเร่งปฏิกิริยา ผลิตผลที่ได้จากปฏิกิริยาเมลลาร์ด
เป็นสารประกอบหลายชนิดที่ให้สีน้ำตาลและกลิ่นรสต่าง ๆ ทั้งที่
พึงประสงค์และไม่พึงประสงค์ เช่น สีน้ำตาลที่เกิดขึ้นระหว่างการ
อบ การทอด ดังนั้นการใช้ความร้อนในกระบวนการแปรรูปทำให้
เกิ ด ป ฏิ กิ ริ ย าการเกิ ด สี น้ ำตาลเกิ ด การออกซิ เ ดชั น ของ
สารประกอบฟีนอล จึงทำให้ปริมาณฟีนอลทั้งหมดลดลง อย่างไร
ก็ตามการแปรรูปโดยการทำแห้งแบบแช่เยือกแข็งทำให้ปริมาณ
สารประกอบฟี น อลลดลงได้ เช่ น เดี ย วกั น ซึ่ ง เป็ น ไปได้ ว่ า ใน
ระหว่างกระบวนการการแช่เยือกแข็งนั้น เซลล์ของมะเขือเทศถูก
ทำลาย ทำให้โครงสร้างเซลล์เกิดความเสียหาย จึงเกิดการรวมตัว
กั น ของเอนไซม์ บ างชนิ ด สารตั้ ง ต้ น และตั ว กระตุ้ น ส่ ง ผลให้
เอนไซม์มีกิจกรรมเพิ่มมากขึ้น ดังนั้นจึงอาจเป็นสาเหตุให้เกิดการ
สลายตั ว ของสารฟี น อลได้ (Shofian et al., 2011) และ
สารประกอบฟี น อลสามารถละลายในน้ ำ ได้ ดั ง นั้ น จึ ง ทำให้
สารประกอบฟี นอลที่ ละลายอยู่ในน้ำสูญ เสียไป (Donovan et
al., 1998) ในส่ วนของปริมาณฟลาโวนอยด์ การแปรรูป ทำให้
ปริมาณฟลาโวนอยด์ทั้งหมดเพิ่มขึ้น การเพิ่มขึ้นของฟลาโวนอยด์
เป็ น ไปได้ ว่า อาจเกิ ด จากการเปลี่ ย นของสารประกอบในกลุ่ ม
สารฟี น อลที่ จั บ กั บ โมเลกุ ล ของน้ ำ ตาลไปเป็ น อนุ พั น ธ์ ข อง
สารประกอบฟี น อลอิส ระ (กรดฟี นอลิก ฟลาโวนอยด์หรือสาร
อื่น ๆ) โดยความร้อนจากการแปรรูป ด้วยวิธีต่างๆ เช่น เดียวกับ
งานวิ จั ย ของ Sharma et al. (2015) ทำการศึ ก ษาผลของ
อุณหภูมิต่อปริมาณฟีนอล ฟลาโวนอยด์ทั้งหมดและกิจกรรมการ
ต้านอนุมูลอิสระในหัวหอม 6 สายพันธุ์ พบว่าเมื่อให้ความร้อนที่
120 องศาเซลเซียส 30 นาที ปริมาณฟลาโวนอยด์ทั้งหมดเพิ่มขึ้น
และจะลดลงเมื่อให้ความร้อนที่ 150 องศาเซลเซียส ในส่วนผล
ของการแปรรูปต่อปริมาณไลโคปีนในมะเขือเทศ พบว่า มะเขือ
เทศที่ผ่านการแปรรูปทั้งสองวิธีมีปริมาณไลโคปีนทั้งหมดลดลง
อย่ า งมี นั ย สำคั ญ ทางสถิ ติ (p<0.05) คิ ด เป็ น 48.80% และ
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58.02% เมื่อเทียบกับมะเขือเทศสด การลดลงของไลโคปีน เกิด
จากการที่เมื่ออุณหภูมิการอบแห้งเพิ่มสูงขึ้น เบต้าแคโรทีนและ
ไลโคปีนสามารถสลายตัวเนื่องจากความร้อน (Lee and Chen
2002) สอดคล้องกับงานวิจัยของ Engin et al. (2013) พบว่า
มะเขือเทศที่ผ่านการอบแห้งที่ 60 องศาเซลเซียส ทำให้ปริมาณ
เบต้าแคโรทีนและไลโคปีนลดลงเมื่อเทียบกับผลสด เช่นเดียวกับ
การแปรรู ป ด้ ว ยวิ ธี ก ารการอบแห้ ง แบบแช่ เยื อ กแข็ ง พบว่ า มี
ประมาณไลโคปีนลดลงเมื่อเทียบกับมะเขือเทศสด สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ Chang et al. (2006) ที่ได้ศึกษาปริมาณสารต้าน
อนุมูลอิสระในมะเขือเทศที่ผ่านการแปรรูปด้วยการทำแห้งแบบ
อบลมร้อนและทำแห้งแบบแช่เยือกแข็ง พบว่าประมาณไลโคปีน
ลดลงเมื่อเทียบกับมะเขือเทศสด ทั้งนี้การลดลงของไลโคปีนใน
มะเขือเทศที่ทำแห้งแบบแช่เยือกแข็งนั้น ยังไม่ทราบกลไกที่แน่ชัด
และจำเป็ น ต้องศึกษาเพิ่ ม เติ ม สำหรับ กิจ กรรมการต้านอนุ มู ล
อิสระซุปเปอร์ออกไซด์ พบว่า การทำแห้งโดยวิธีอบลมร้อนมีผล
ให้ กิ จ กรรมการต้ า นอนุ มู ล อิ ส ระลดลงทั้ ง นี้ อ าจเป็ น ไปได้ ว่ า
สารสำคัญที่ไปกำจัดอนุมูลอิสระดังกล่าวส่วนใหญ่ไม่สามารถทน
ความร้ อ นได้ จึ ง ทำให้ ค วามสามารถในการต้ า นอนุ มู ล อิ ส ระ
ซุปเปอร์ออกไซด์ลดลงและเมื่อนำมะเขือเทศสดและที่ผ่านการ
แปรรูปมาผ่านกระบวนการย่อยแบบจำลองพบว่าปริมาณฟีนอล
ทั้งหมดลดลงหลังผ่านกระบวนการย่อย อาจเนื่องมาจากความไม่
คงตัวของสารประกอบฟีนอลที่อยู่ในสภาวะที่มีค่าความเป็นด่าง
โดยโมเลกุลฟีนอลที่มีขนาดใหญ่จะมีความคงตัวมากกว่าแต่เมื่อ
ถูก ไฮโดรไลท์ จ ะทำให้ เกิ ด เป็ น โมเลกุ ล เล็ ก ๆ อย่ างเช่ น gallic
acid ซึ่ ง จะทำให้ ไ ม่ มี ค วามคงตั ว (Friedman and Jurgens,
2000) ตรงกันข้ามเมื่อมะเขือเทศผ่านกระบวนการย่อยปริมาณ
ฟลาโวนอยด์จะเพิ่มสูงขึ้นในตัวอย่างสดและตัวอย่างที่ผ่านการทำ
แห้งแบบแช่เยือกแข็ง เนื่องจากความคงตัวของฟลาโวนอยด์ เมื่อ
ผ่ า นกระบวนการย่ อ ย จะเกี่ ย วข้ อ งกั บ พั น ธะเบต้ า ไกลโคไซด์
ระหว่ า งคาร์ โบไฮเดรตกั บ อะไกลโคน ซึ่ ง จะไม่ ถู ก ทำลายด้ ว ย
เอนไซม์ ในระหว่ า งกระบวนการย่ อ ย (Kumar and Pandey,
2013) ในกรณี ป ริ ม าณ ไลโคปี น ทั้ ง หมดที่ เ พิ่ ม ขึ้ น เมื่ อ ผ่ า น
กระบวนการย่อย เนื่องจากกระบวนการย่อยทำให้ผนังเซลล์และ
เยื่อหุ้มเซลล์ถูกทำลาย เกิดการปลดปล่อยไลโคปีนที่แทรกอยู่ตาม
ผนังเซลล์และเยื่อหุ้มเซลล์ออก (Palmero et al., 2016) อย่างไร
ก็ตามปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระที่มีทั้งเพิ่มขึ้นและลดลงหลัง
ผ่านกระบวนการย่อยแต่กิจกรรมการต้านอนุมูลอิสระโดยส่วน

216

KKU Science Journal Volume 48 Number 2

ใหญ่ ลดลงอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้อาจเนื่องจากการยับ ยั้งอนุมูล
อิส ระส่ วนใหญ่ ขึ้นอยู่กับ จำนวนและตำแหน่ งของหมู่ไฮดรอกซิลบนวงแหวนอะโรมาติกของสารต้านอนุมูลอิสระ ซึ่งความเป็น
กรดจะไม่ ท ำให้ เกิ ด การให้ ไฮโดรเจนอะตอมที่ อ ยู่ บ นวงแหวน
อะโรมาติกของสารต้านอนุมูลอิสระ และการเปลี่ยนสภาวะจาก
กรด (กระเพาะอาหาร) สู่ความเป็นด่าง (ลำไส้เล็ก) ทำให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างของโมเลกุลฟีนอล จึงทำให้ไอออไนเซชัน
ของหมู่ไฮดรอกซิลเปลี่ยนแปลงไป ดังนั้นความสามารถในการ
ยับยั้งอนุมูลอิสระจะลดลงเมื่อเปลี่ยนจากสภาวะกรดไปเป็นด่าง
แต่ จ ะเพิ่ ม ขึ้ น เมื่ อ อยู่ ใ นสภาพที่ เป็ น ด่ า ง (ลำไส้ เล็ ก ) (Tagliazucchi et al., 2010) จากผลการศึ กษาดังกล่าวสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ Chen et al. (2014) ที่ได้ทำการศึกษาผลของการ
ย่อยแบบจำลองในผลไม้ 30 ชนิด ซึ่งพบว่ามีผักผลไม้ 5 ชนิด มี
กิ จ กรรมการยั บ ยั้ งอนุ มู ล อิ ส ระ ABTS ลดลงหลั ง ผ่ านการย่ อ ย
แบบจำลอง ยกเว้นการทำแห้งแบบอบลมร้อน มีร้อยละการยับยั้ง
อนุมูลอิสระซุปเปอร์ออกไซด์เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับก่อนย่อย การ
เพิ่ ม ขึ้ น ของร้ อ ยละการยั บ ยั้ ง อนุ มู ล อิ ส ระซุ ป เปอร์ อ อกไซด์
เนื่องจากสารสำคัญที่มีคุณสมบัติในการต้านอนุมูลอิสระซุปเปอร์
ออกไซด์ ในมะเขื อ เทศที่ ยั ง หลงเหลื อ อยู่ ถู ก กระตุ้ น ให้ เกิ ด การ
ท ำงาน จ าก เอ น ไซ ม์ ที่ ใช้ ใน ก ระบ วน ก ารย่ อ ย (pepsin,
pancreatin) จึ ง ทำให้ ค วามสามารถในการยั บ ยั้ ง อนุ มู ล อิ ส ระ
เพิ่มขึ้น

สรุปผลการวิจัย
จากการศึกษาผลของกระบวนการแปรรูปต่อปริมาณ
และกิจกรรมของสารต้านอนุมูลอิสระ โดยมีการแปรรูป 2 วิธี คือ
การแปรรูปด้วยการทำแห้งแบบอบลมร้อน และการแปรรูปด้วย
การทำแห้ ง แบบแช่ เยื อ กแข็ ง พบว่ า การแปรรู ป ส่ ง ผลทำให้
ปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระ (ฟีนอลทั้งหมดและไลโคปีนทั้งหมด)
ลดลง แต่ปริมาณ ฟลาโวนอยด์ทั้งหมดเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ
(p<0.05) เมื่อ เที ยบกั บ มะเขื อ เทศสด กิจ กรรมการต้านอนุ มู ล
อิสระ ABTS เพิ่มขึ้นในมะเขือเทศที่ผ่านการทำแห้งแบบอบลม
ร้อนแต่ไม่มีความแตกต่างกับมะเขือเทศที่ผ่านการทำแห้งแบบ
แช่เยือกแข็งเมื่ อเทียบกับมะเขือเทศสด ในขณะที่กิจกรรมการ
ต้านอนุมูลอิสระซุปเปอร์ออกไซด์ มีเพียงการแปรรูปแบบอบลม
ร้อนเท่านั้นที่ทำให้กิจกรรมการต้านอนุมูลอิสระลดลงเมื่อเทียบ
กับมะเขือเทศสด ผลของกระบวนย่อยแบบจำลองต่อปริมาณและ
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กิจกรรมของสารต้านอนุมูลอิสระ พบว่า ปริมาณฟีนอลทั้งหมด
ลดลงแต่ปริมาณฟลาโวนอยด์ (เฉพาะมะเขือเทศสดและทำแห้ง
แบบแช่เยือกแข็ง) และไลโคปีนทั้งหมดเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ
(p<0.05) เมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณสารก่อนผ่านกระบวนการ
ย่อยแบบจำลอง ในขณะที่กิจกรรมการต้านอนุมูลอิสระ ABTS
และ O2- (ยกเว้นมะเขือเทศที่ทำแห้งแบบอบลมร้อน) ลดลงอย่าง
มีนัยสำคั ญ (p<0.05) เมื่อเที ยบกับ ก่อนผ่านกระบวนการย่อย
แบบจำลอง ดังนั้นการแปรรูปและกระบวนการย่อยส่งผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงทั้งปริมาณและกิจกรรมของสารต้านอนุมูลอิสระ ทั้ง
ในทิ ศ ทางที่ เพิ่ ม ขึ้ น และลดลงทั้ ง นี้ ขึ้ น อยู่ กั บ ชนิ ด ของสารต้ า น
อนุมูลอิสระ
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