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บทคัดย่อ 
 โรคอ้วนเป็นสาเหตุหลักของการเกิดโรคเรื้อรังอื่น ๆ ที่เป็นปัญหาสำคัญทางสาธารณสุขของทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทย 
รายงานการศึกษาในหลอดทดลองก่อนหน้านี ้พบว่าสารสกัดเปลือกกระท้อน (Sandoricum koetjape Merr.) และเปลือกเงาะ 
(Nephelium lappaceum L.) สามารถออกฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ไลเปสได้ แต่ยังไม่มีการศึกษายืนยันในสัตว์ทดลอง ดังนั้นการศึกษาคร้ัง
นี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสอบฤทธิ์ยับยั้งการสะสมไขมันของสารสกัดหยาบเปลือกผลไม้ทั้งสองชนิดในแมลงหวี่ สกัดสารสำคัญด้วย
วิธีการแช่ยุ่ยด้วยตัวทำละลายเอทานอลร้อยละ 95 นำสารสกัดท่ีได้มาทดสอบการกิน ความเป็นพิษ และการสะสมไขมันในแมลงหว่ีโดย
การผสมสารสกัดในอาหารแล้วให้แมลงหวี่กินโดยสมัครใจเป็นเวลา 7 วัน แบ่งกลุ่มการศึกษาออกเป็น 6 กลุ่ม ได้แก่ 1) กลุ่มควบคุม  
2) กลุ่มได้รับอาหารน้ำตาลสูง 3-4) กลุ่มได้รับอาหารผสมสารสกัดเปลือกกระท้อนที่ความเข้มข้น 10 และ 20 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร 
ร่วมกับน้ำตาลสูง และ 5-6) กลุ่มได้รับอาหารผสมสารสกดัเปลือกเงาะที่ความเข้มข้น 10 และ 20 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร ร่วมกับน้ำตาลสูง 
ผลการศึกษาพบว่าปริมาณการกินอาหารของทุกกลุ่มไม่แตกต่างกัน ผลทดสอบความเป็นพิษพบว่าทุกกลุ่มมีอัตราการรอดชีวิตมากกว่า
ร้อยละ 95 ผลการศึกษาการสะสมไขมันพบว่าแมลงหวี่กลุ่มที่ได้รับสารสกัดเปลือกเงาะที่ความเข้มข้น 20 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร ร่วมกับ
น้ำตาลสูง มีค่าเฉลี่ยการเปลี่ยนแปลงของน้ำหนักตัวหลังการทดลอง ปริมาณไตรกลีเซอไรด์ และการย้อมติดสีไขมันบริเวณท้องต่ำกว่า
กลุ่มอื่น ๆ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ผลการศึกษาครั้งนี้สามารถใช้เป็นข้อมูลเพื่อทดสอบในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม และพัฒนาเป็นยาหรือ
อาหารเสริมสำหรับยังย้ังการสะสมไขมันต่อไป 
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ABSTRACT 
 Obesity is the major risk factor for chronic diseases, which are the major health problems globally including 
Thailand. The previous report has demonstrated that santol (Sandoricum koetjape Merr.) and rambutan (Nephelium 
lappaceum L. )  peel extracts showed to inhibit lipase activity in vitro.  However, the experimental prove in vivo is 
limited. Therefore, this study aims to evaluate the inhibitory effect of both peel extracts on the lipid accumulation 
in Drosophila melanogaster. The crude extracts was obtained by using the maceration method with 95% ethanol. 
The extracts were used for testing the gustatory, toxicity and lipid accumulation in Drosophila by mixing in the diet 
and feeding ad libitum for 7 days.  The study groups were divided into 6 group:  1)  the control group 2)  the high 
sugar diet group 3-4) the groups that were fed with santol peel extract at the concentrations of 10 and 20 mg/mL 
mixed with high sugar diet and 5-6), the groups that were fed with rambutan peel extract at the concentrations 10 
and 20 mg/mL mixed with high sugar diet. The results showed that the food intake of all groups was not different. 
The toxicity test results showed that all groups had a survival rate of more than 95%. The lipid accumulation results 
demonstrated that the mean change in body weight after the experiment, triglyceride content, and fat score in the 
abdominal area of the Drosophila fed with rambutan extract at the concentration of 20 mg/mL mixed with high 
sugar diet were significantly lower than other groups. This study's results can be used as a promising data to test in 
mammal models and to further develop a drug or dietary supplement for inhibition of lipid accumulation. 
 

คำสำคัญ: กระท้อน  เงาะ  Sandoricum koetjape Merr  Nephelium lappaceum L.  สารสกัดเปลือกผลไม้ 
             การสะสมไขมัน, แมลงหวี่ 
Keywords: Santol, Rambutan, Sandoricum koetjape Merr, Nephelium lappaceum L., fruit peel extract, 
                lipid accumulation, Drosophila melanogaster 
 

บทนำ 
 ในปัจจุบันโรคอ้วนมีอุบัติการณ์เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วท่ัว
โลกเนื่องจากพฤติกรรมการรับประทานอาหารและการออกกำลัง
กายที ่เปลี ่ยนแปลงไป ในปี ค.ศ. 2016 องค์การอนามัยโลก
รายงานว่ามีประชากรวัยผู้ใหญ่ประมาณ 1.9 พันล้านคนมีภาวะ
น้ำหนักเกิน โดยในจำนวนนี้มีผู้ที่มีภาวะอ้วนคิดเป็นร้อยละ 13 
นอกจากนี้ยังพบว่าประชากรที่มีอายุต่ำกว่า 5 ปี ประมาณ 41 
ล้านคน และประชากรที่มีอายุระหว่าง 5-19 ปี ประมาณ 341 
ล้านคน มีภาวะน้ำหนักเกินหรือภาวะอ้วน (WHO, 2018) จาก
ข้อมูลดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าโครงสร้างประชากรในอนาคตจะมี
ผู้ป่วยโรคอ้วนจำนวนมาก สำหรับข้อมูลโรคอ้วนในประเทศไทย
พบว่าประชากร 1 ใน 3 เข้าข่ายภาวะน้ำหนักเกิน ส่วนอีก
ประมาณร้อยละ 8.5 เข ้าข ่ายโรคอ้วน (สำนักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ, 2562) ข้อมูลจากการศึกษาทาง
ระบาดวิทยา การศึกษาในหลอดทดลองและการศึกษาทางคลินิก
พบว่าโรคอ้วนเป็นสาเหตุทำให้เกิดโรคเรื้อรังหลายชนิดตามมา 

เช่น โรคข้อเสื่อม โรคเก๊าท์ โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง 
โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ และโรคมะเร็งบางชนิด (Druso and 
Fischbach, 2018; Dyck and Lynch, 2018; Upadhyay and 
Mishra, 2018) ข้อมูลขององค์การอนามัยโลกรายงานว่าโรค
เรื ้อร ังเหล่านี ้ เป็นสาเหตุการเสียชีว ิตของประชากรทั ่วโลก
ประมาณ 41 ล้านคน หรือประมาณร้อยละ 75 ของจำนวน
ผู้เสียชีวิตทั้งหมด และที่น่าสนใจคือผู้ป่วยที่เสียชีวิตส่วนใหญ่มี
อายุระหว่าง 30-69 ปี ซึ่งถือว่าเป็นช่วงอายุก่อนถึงอายุขัยโดย
เฉลี่ย (WHO, 2018) สำหรับประเทศไทยนั้น สถิติล่าสุดพบว่ามี
ประชากรประมาณ 14 ล้านคนท่ีป่วยเป็นโรคในกลุ่มโรคเรื้อรัง 
(NCDs) และที ่สำคัญยังถือเป็นสาเหตุหลักการเสียชีว ิตของ
ประชากรทั ้งประเทศ โดยจากสถิต ิป ี พ .ศ . 2552 พบว่ามี
ประชากรเสียชีวิตจากกลุ ่มโรค NCDs มากกว่า 300,000 คน 
หรือ คิดเป็นร้อยละ 73 ของการเสียชีว ิตของประชากรไทย
ทั้งหมด คิดเป็นมูลค่าความเสียหายทางเศรษฐกิจถึง 200,000 
ล้านบาทต่อปี (สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ, 
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2562) แต่อย่างไรก็ตามโรคอ้วนจัดเป็นโรคที่สามารถควบคุมและ
ป้องกันได้ การลดน้ำหนักและควบคุมน้ำหนักเป็นแนวทางในการ
ลดภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วนได้ดีที ่สุดซึ่งสามารถลดอัตรา
เสี่ยงต่อโรคแทรกซ้อนและเพ่ิมคุณภาพชีวิตได้ 
 ในปัจจุบันมียาต้านโรคอ้วนท่ีมีขายในท้องตลาดท่ีเป็นท่ี
รู้จักจำนวน 2 ชนิด ชนิดแรกคือยา orlistat หรือชื่อทางการค้าว่า 
Xenical ยาชนิดนี้สามารถลดความอ้วนได้เนื ่องจากออกฤทธ์ิ
ยับยั้งการดูดซึมไขมันที่บริเวณลำไส้เล็กโดยการยับยั้งการทำงาน
ของเอนไซม์ไลเปสที่สร้างมาจากตับอ่อน (Drew et al., 2007) 
ส่วนยาอีกหนึ่งชนิดคือยา sibutramine หรือชื ่อทางการค้าว่า 
Reductil เป็นยาท่ีทำให้ความอยากอาหารลดลง (Tziomalos et 
al. , 2009) แต ่อย ่างไรก ็ตามยาท ั ้ งสองชนิดท ี ่กล ่าวมาน ี ้ มี
ผลข้างเคียงที่อันตราย เช่น อั ้นอุจจาระไม่ได้ ความดันเลือด
เพิ่มขึ้น ปากแห้ง ท้องผูก ปวดศีรษะ และนอนไม่หลับ (Simone 
and Addeo, 2008; Karamadoukis et al., 2009) นอกจากน้ี
ยังมียาอีกหลายชนิดที่กำลังถูกพัฒนา เช่น radafaxaine แต่ยัง
อยู่ในขั้นตอนการทดลองระดับคลินิก จากที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่า
ยาที่มีอยู่ในปัจจุบันยังมีจำนวนน้อย มีผลข้างเคียงอันตรายและท่ี
สำคัญคือมีราคาที่ค่อนข้างแพง ประเทศไทยยังต้องมีการนำเข้า
ยาเหล่านี้จากต่างประเทศ ดังนั้นจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมี
การวิจัยเพื ่อค้นหาตัวยาใหม่ ๆ ที่มีประสิทธิภาพและมีความ
ปลอดภัยต่อผู้บริโภค ในปัจจุบันนักวิจัยทั่วโลกมุ่งเน้นไปที่การ
ค้นคว้าวิจัยยาต้านโรคอ้วนจากสารสกัดธรรมชาติ เนื่องจากมี
ผลข้างเคียงน้อยกว่ายาสังเคราะห์ (Karri et al., 2019) 
 พืชสมุนไพรที่มีฤทธิ์ยับยั้งการดูดซึมของไขมันส่วนใหญ่
จะสามารถยับยั ้งการทำงานของเอนไซม์แพนครีเอติกไลเปส 
(pancreatic lipase) ซึ่งเป็นเอนไซม์ที่สร้างมาจากตับอ่อน ทำ
หน้าท่ีในการย่อยสลายไขมันจากอาหารที่อยู่ในรูปแบบไตรกลีเซอ
ไรด์ซึ ่งเป็นไขมันที่มีขนาดโมเลกุลใหญ่ให้กลายเป็นกรดไขมัน
อิสระและโมโนกลีเซอรอล เมื่อไขมันมีขนาดโมเลกุลเล็กลงก็จะ
สามารถถูกดูดซึมและขนส่งไปสะสมยังเซลล์ไขมันตามส่วนต่าง ๆ 
ของร่างกาย ทำให้เกิดไขมันส่วนเกิน เมื่อเอนไซม์ถูกยับยั้งจึงทำ
ให้ไขมันยังคงอยู่ในลักษณะท่ีเป็นโมเลกุลใหญ่จึงไม่สามารถดูดซึม
เข้าสู่ร่างกายได้ ทำให้เกิดการขับถ่ายเป็นไขมันออกทางอุจจาระ 
ดังนั้นวิธีการนี้จึงเป็นวิธีการยับยั้งการสะสมไขมันด่านแรกก่อนท่ี
ไขมันจะถูกดูดซึมในระบบทางเดินอาหารเข้าสู่กระแสเลือด กลไก
นี ้เป็นกลไกที ่มีความปลอดภัยมากที ่สุดเนื ่องจากไม่เกิดการ

รบกวนหรือเปลี่ยนแปลงระบบเมทาบอลิซึมของร่างกาย ดังนั้น
กลไกนี้จึงเป็นวิธีการหนึ่งท่ีได้รับการศึกษาเป็นจำนวนมาก 
 จากรายงานว ิจ ัยก ่อนหน้าน ี ้กล ุ ่มว ิจ ัยของเราได้
ทำการศึกษาถึงการยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ไลเปสในหลอด
ทดลองของสารสกัดเปลือกผลไม้ 14 ชนิดที่มีการบริโภคทั่วไป
และหาได้ง่ายตามท้องตลาด ได้แก่ กระท้อน สละ มะขาม เงาะ 
มังคุด ลองกอง ลำไย แก้วมังกร มะไฟ ส้มโอ แตงโม สัปปะรด 
ส้ม และแคนตาลูป ผลการศึกษาพบว่าสารสกัดเปลือกกระท้อน 
และเปลือกเงาะ ท่ีสกัดด้วยเอทานอลร้อยละ 95 สามารถออก
ฤทธิ์ยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ไลเปสที่สร้างจากตับอ่อนได้ 
(Dechakhamphu et al., 2017) แต่ปัจจุบันยังไม่มีการศึกษา
ยืนยันในสัตว์ทดลอง ดังนั้นการศึกษาครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ศึกษาฤทธิ์การยับยั้งการสะสมไขมันของสารสกัดเปลือกกระท้อน 
(Sandoricum koetjape Merr.) และเปลือกเงาะ (Nephelium 
lappaceum L.) ในสัตว์ทดลองโดยเลือกแมลงหวี่ (Drosophila 
melanogaster)  เป ็นต ้นแบบในการศ ึกษาเน ื ่ องจากเป็น
สัตว์ทดลองที่ได้รับการยอมรับในทางการแพทย์เพื่อศึกษากลไก
ทางช ีวว ิทยาและการเก ิดโรค (Panchal and Tiwari, 2017; 
Pandey and Nichols, 2011) เนื ่องจากได้มีการนำมาศึกษา
พันธุกรรมมากกว่า 110 ปี และจากการศึกษาลำดับเบสในจีโนม
ของแมลงหวี่เม่ือปี ค.ศ. 2000 พบว่ามียีนท่ีเกี่ยวข้องกับกลไกการ
ก่อโรคคล้ายกับมนุษย์ร้อยละ 75 (Reiter et al., 2001; Adams 
et al., 2000) และที ่สำคัญแมลงหวี ่ได้รับการยอมรับว่าเป็น
สัตว ์ทดลองท่ีมีร ูปแบบเมทาบอลิซ ึมของไขมันและน้ำตาล
ใกล้เคียงกับมนุษย์ ดังนั้นจึงเป็นต้นแบบที่น่าเชื่อถือในการศึกษา
โรคเบาหวานและโรคอ้วน (Musselman and Kühnlein, 2018; 
Smith et al., 2018) และนอกจากนี้แมลงหวี ่ย ังเป็นสัตว์ที ่มี
ขนาดเล็ก เลี้ยงง่าย ขยายพันธุ์เร็ว ให้ลูกจำนวนมาก ค่าใช้จ่ายใน
การดูแลรักษาน้อย โดยการศึกษาครั้งนี้ได้ทำการศึกษาระดับไตร
กลีเซอร์ไรด์ของแมลงหวี่ที่ได้รับสารสกัดร่วมกับการได้รับอาหาร
น้ำตาลความเข้มข้นสูง และศึกษาความเป็นพิษของสารสกัดเพ่ือ
ประเมินความปลอดภัยในการนำมาพัฒนาเป็นยาเพ่ือใช้กับมนุษย์
ต่อไป 
 
 
 
 
 
 



524 KKU Science Journal Volume 48 Number 4 Research 
 
วิธีดำเนินการวิจัย 
1. การเก็บตัวอย่างสมุนไพรและการสกัดสารสำคัญ 
 เก็บตัวอย่างผลกระท้อนสายพันธุ์ปุยฝ้ายและผลเงาะ
สายพันธุ ์โรงเรียน ในพื ้นที ่อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 
ในช่วงเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2562 โดยเลือกเก็บเฉพาะผลสุก นำ
ผลไม้ทั้งสองชนิดมาล้างน้ำเปล่าให้สะอาด ปอกเอาเฉพาะส่วน
เปลือก แล้วหั่นเป็นชิ้นเล็ก ๆ ผึ่งให้แห้งแล้วนำไปอบที่อุณหภูมิ 
55 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 48 ชั่วโมง นำเปลือกผลไม้ท่ีแห้งแล้ว
มาบดเป็นผงโดยใช้เครื ่องบด แล้วนำมาสกัดด้วยวิธ ีแช ่ ยุ่ย 
(maceration) ด ้วยต ัวทำละลายเอทานอลร ้อยละ 95 ใน
อัตราส่วน 1:5 เก็บในภาชนะฝาปิดสนิทเป็นเวลา 7 วัน กรอง
ตะกอนด้วยกระดาษกรองเบอร์ 1 (Whatman) โดยใช้ระบบการ
กรองแบบสุญญากาศ จากนั ้นนำสารสกัดที ่ได ้ไประเหยเอา 
ตัวทำละลายออกด้วยเครื ่องกลั่นสารระเหยแบบหมุน (rotary 
evaporator, Bruchi) เก็บสารสกัดในขวดสีชาที่อุณหภูมิ -20 
องศาเซลเซียส จนกว่าจะทำการทดสอบ 
2. แมลงหว่ีที่ใช้ในการศึกษาและการออกแบบการทดลอง 
 แมลงหวี่ที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นสายพันธุ์แท้ (wild-
type) ได้รับอนุเคราะห์จากภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทำการเลี้ยงภายใต้สภาวะควบคุมท่ีอุณภูมิ 
25±1.2 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ร้อยละ 70-80 การได้รับ
แสง 12 ชั่วโมง/วัน สูตรอาหารเลี้ยงแมลงหวี่ประกอบด้วยผงวุ้น 
6 กรัม กล้วยน้ำว้าสุก 600 กรัม โซเดียมเบนโซเอท 0.45 กรัม 
และน้ำกลั่น 300 มิลลิลิตร นำส่วนผสมทั้งหมดผสมรวมกันเป็น
เนื้อเดียว ต้มให้สุกประมาณ 30 นาที แล้วเติมในขวดเลี้ยงขวดละ 
5 มิลลิลิตร สำหรับอาหารท่ีมีส่วนผสมของสารสกัดจะทำการผสม
สารสกัดเมื่ออาหารมีอุณหภูมิประมาณ 50-55 องศาเซลเซียส 
แบ่งแมลงหวี่ออกเป็น 6 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ 1 ได้รับอาหารปกติ 
(กลุ่มควบคุม) กลุ่มที่ 2 ได้รับอาหารน้ำตาลสูง (น้ำตาลซูโครส
ร้อยละ 30) กลุ่มที่ 3-4 ได้รับอาหารน้ำตาลสูงร่วมกับสารสกัด
เปลือกกระท้อนความเข้มข้น 15 และ 20 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร 
ตามลำดับ และกลุ่มท่ี 5-6 ได้รบัอาหารน้ำตาลสูงร่วมกับสารสกัด
เปลือกเงาะความเข้มข้น 15 และ 20 มิลลิกร ัม/มิลลิล ิตร 
ตามลำดับ การใช้ความเข้มข้นนี้เนื่องจากเป็นความเข้มข้นที่ไม่
เป็นพิษต่อแมลงหวี่และเมื่อผสมในอาหารแล้วไม่ทำให้อาหารมี
ความหนืดซึ ่งส่งผลให้แมลงหวี่ตายเนื ่องจากปีกติดบนอาหาร 
การศึกษาครั้งนี้ได้รับการอนุมัติให้ทำการวิจัยโดยคณะกรรมการ

จริยธรรมสัตว์ทดลอง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เลขท่ี 
AN63001 
3. การทดสอบการกิน 
 การทดสอบการกินเพื่อทดสอบยืนยันว่าการเพิ ่มข้ึน
หรือลดลงของน้ำหนักตัวและประมาณไตรกลีเซอไรด์ของแมลง
หว่ีไม่ได้เป็นผลจากการอดอาหารเนื่องจากสารสกัดบางชนิดอาจ
มีผลต่อประสาทสัมผัสการกิน ในการศึกษาครั้งนี้ทำการทดสอบ
โดยใช ้ว ิธ ี gustatory assay ที ่ด ัดแปลงจาก (Maseka and 
Keeneb, 2016) โดยการผสมสีโบรโมฟีนอลบลูที่ความเข้มข้น
ร้อยละ 0.05 ลงในอาหารของกลุ่มการศึกษาทั้ง 6 กลุ่ม (กลุ่มละ 
10 ตัว) จากนั้นนำอาหารที่ผสมสีแล้วมาใช้ในการทดสอบการกิน
ในแมลงหวี่เพศผู้และเพศเมียอายุ 5-7 วัน โดยให้แมลงหวี่อด
อาหารเป็นเวลา 1 ชั่วโมง หลังจากนั้นให้แมลงหวี่แต่ละกลุ่มกิน
อาหารที่เตรียมไว้เป็นเวลา 1 ชั่วโมง เมื่อครบเวลาทำการการุณย
ฆาตแมลงหวี่ด้วยก๊าซ CO2 แล้วย้ายแมลงหว่ีใส่ในหลอดทดลอง
ขนาด 1.5 มิลลิลิตร จากนั้นเติมสารละลายบัฟเฟอร์ 0.1 M PBS 
ปริมาตร 100 มิลล ิล ิตร บดแมลงหวี ่ ให ้ละเอ ียด แล้วเติม
สารละลายบัฟเฟอร์อีก 400 มิลลิลิตร นำไปปั่นเหวี่ยงด้วยเครื่อง 
centrifuge ที่ความเร็ว 5,000 rpm เป็นเวลา 5 นาที ดูดเฉพาะ
ส่วนใสใส่ลงใน 96 well-plate แล้วนำไปวัดค่าการดูดกลืนแสงท่ี
ความยาวคลื ่น 668 นาโนเมตร ทำการทดลองทั ้งหมด 5 ซ้ำ 
คำนวณปริมาณการกินโดยการหาค่าเฉลี ่ยการดูดกลืนแสงต่อ
จำนวนตัวของแมลงหวี ่ในแต่ละกลุ ่ม นำเสนอค่าที ่ได้โดยใช้
ค่าเฉลี่ย±ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์ผลต่างระหว่างกลุ่ม
ด้วยสถิติ One-WAY ANOVA และวิเคราะห์ความแตกต่างรายคู่
ด้วยสถิติ LSD กำหนดค่านัยสำคัญทางสถิติท่ีค่า P<0.05 
4. การทดสอบความเป็นพิษของสารสกัดต่อแมลงหว่ี 
 ทดสอบความเป็นพิษเพื ่อประเมินความปลอดภัย
เบื ้องต้นของสารสกัดโดยใช้แมลงหวี ่เพศผู ้และเพศเมียอายุ  
3-5 วัน จำนวนเพศละ 300 ตัว แต่ละเพศแบ่งออกเป็น 6 กลุ่ม 
กลุ่มละ 50 ตัว (แบ่งเลี้ยงหลอดละ 10 ตัว) ทำการเลี้ยงแมลงหว่ี
ในแต่ละกลุ่มเป็นเวลา 7 วัน โดยบันทึกการตายทุกวัน วิเคราะห์
การตายโดยใช้สถิติ Kaplan-Meier ด้วยวิธี Log-rank test โดย
ทำการเปรียบเทียบอัตราการตายของทุกกลุ่มด้วยวิธีการจับคู่ 
และนำเสนอข้อมูลโดยการพลอตกราฟร้อยละการรอดชีวิตด้วย
โปรแกรม Sigma Plot 10.0 
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5. การศึกษาผลของสารสกัดต่อน้ำหนักตัวของแมลงหว่ี 
 ทดสอบการยับยั้งการสะสมไขมันของสารสกัดโดยใช้
แมลงหวี่เพศผู้และเพศเมียอายุ 3-5 วัน จำนวนเพศละ 600 ตัว 
โดยแต่ละเพศแบ่งออกเป็น 6 กลุ่ม กลุ่มละ 100 ตัว (แบ่งเลี้ยง
หลอดละ 10 ตัว) ชั่งน้ำหนักแมลงหว่ีทุกกลุ่มก่อนการทดลองและ
หลังการทดลอง 7 วัน วิเคราะห์น้ำหนักตัวโดยการคำนวณผลต่าง
ของน้ำหนักต ัวก ่อนและหลังการทดลอง (ในหน่วยต ่อตัว
มิลลิกรัม/ตัว) และเปรียบเทียบน้ำหนักที่เปลี่ยนแปลงหลังการ
ทดลองด้วยสถิติ One-WAY ANOVA และวิเคราะห์ความแตกต่าง
รายคู่ด้วยสถิติ LSD กำหนดค่านัยสำคัญทางสถิติท่ีค่า P<0.05 
6. การศึกษาผลของสารสกัดต่อปริมาณไตรกลีเซอไรด์ใน 
แมลงหว่ี 

เมื่อทำการชั่งน้ำหนักแมลงหวี่หลังการทดลองครบ 7 
วันแล้ว ทำการุณยฆาตด้วยก๊าซ CO2  จากนั้นนำแมลงหวี่จำนวน
กลุ่มละ 90 ตัว (แบ่งอีก 10 ตัว ไปใช้ในการย้อมสีไขมัน) ทำการ
สกัดไตรกลีเซอไรด์จากแมลงหวี ่ด้วยตัวทำละลายเมทานอล 
จากนั้นนำมาทำปฏิกิริยากับสารละลาย 0.5 มิลลิโมลาร์ vanillin 
ในกรดซัลฟิวริกเข้มข้นเป็นเวลา 45 นาทีในที่มืด นำสารละลายท่ี
ได ้ไปว ัดการดูดกลืนแสงที ่ความยาวคลื ่น 525 นาโนเมตร 
คำนวณหาปริมาณไตรกลีเซอร์ไรด์โดยใช้กราฟมาตรฐานของ 
triolein นำเสนอข้อมูลด้วยค่าเฉลี่ยปริมาณไตรกลีเซอไรด์/ตัว 
ของแมลงหวี่ (Men et al., 2019) 
7. การศึกษาผลของสารสกัดต่อการสะสมไขมันของแมลงหว่ี 

เมื ่อทำการชั ่งน้ำหนักแมลงหวี ่หลังการทดลองครบ  
7 วันแล้ว ทำการุณยฆาตด้วยก๊าซ CO2  จากนั ้นนำแมลงหวี่ 
กลุ ่มละ 10 ตัว ใส่ในหลอดทดลองขนาด 1.5 มิลลิลิตร ตรึง
ตัวอย่างโดยการแช่ในสารละลายร้อยละ 4 paraformaldehyde 
เป็นเวลา 20 นาที จากนั้นล้างออกด้วยสารละลาย 1 มิลลิโมลาร์ 
PBS pH 7.4 จำนวน 2 รอบ แล้วแช่สารละลาย propylene 

glycol จำนวน 2 รอบ จากนั้นนำแมลงหวี่ใส่หลอดแก้วแล้วเติม
สารละลายสี Oil red O ความเข้มข้นร้อยละ 0.5 (ละลายใน 
propylene glycol ร้อยละ 50) ปริมาตร 20 มิลลิลตร แล้วนำไป
บ่มในเคร่ือง water bath ท่ีอุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 
1 ชั่วโมง จากนั้นล้างสีส่วนเกินออกด้วยสารละลาย propylene 
glycol ร้อยละ 85 จำนวน 2 รอบ และล้างด้วยสารละลาย 1 
มิลลิโมลาร์ PBS pH 7.4 จำนวน 2 รอบ คีบแมลงหวี่วางลงบน
แผ่นสไลด์ ทำการเมาท์ตัวอย่างด้วยสารละลายกลีเซอรอล แล้ว
นำไปส่องดูภายใต้กล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสง โดยใช้กำลังขยายท่ี 
40 เท่า ประเมินการสะสมไขมันบริเวณส่วนท้องของแมลงหวี่โดย
การให้คะแนนปริมาณไขมันบริเวณท้องโดยดัดแปลงวิธีการจาก 
(Tennessen et al. , 2014) กำหนดค ่าคะแนนในช ่วง  0-5 
คะแนน โดยกำหนดให้ 0 คือ ไม่มีสีบริเวณท้อง ถึง 5 คือมีสีแดง
เต็มท้อง กำหนดให้มีผู ้ประเมินจำนวน 3 คน โดยใช้วิธีการให้
คะแนนแบบปกปิดสองทาง (double blind method) นำเสนอ
ข้อมูลในรูปแบบค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของแต่ละ
กลุ่ม เปรียบเทียบคะแนนของแต่ละกลุ่มกับกลุ่มควบคุมด้วยสถิติ 
One-WAY ANOVA และวิเคราะห์ความแตกต่างรายคู่ด้วยสถิติ 
LSD กำหนดค่านัยสำคัญทางสถิติท่ีค่า P<0.05 
 

ผลการวิจัย 
1. ผลของสารสกัดต่อปริมาณการกินของแมลงหว่ี 

ผลการทดสอบการกินพบว่าแมลงหวี่เพศผู้และเพศเมีย
ทุกกลุ ่มที ่ทำการศึกษามีปริมาณการกินไม่แตกต่างกันเม่ือ
เปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุม (รูปที่ 1) จากผลการศึกษาดังกล่าว
แสดงให้เห็นว่าอาหารที่ผสมสารสกัดไม่มีผลต่อประสาทสัมผัส
การกินของแมลงหวี่ ดังน้ันการเปลี่ยนแปลงไปของน้ำหนักตัวและ
ปริมาณไตรกลีเซอไรด์ของแมลงหวี่จึงไม่ได้เป็นผลมาจากการ 
อดอาหาร 
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รูปที่ 1 แสดงผลการทดสอบการกินสารสกัดของแมลงหวี่เพศผู้และเพศเมีย (กำหนดให้ * และ ** แทน P<0.05 และ P<0.01 

ตามลำดับ เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุมในเพศเดียวกันโดยใช้สถิติ One-way ANOVA และวิเคราะห์ความแตกต่างรายคู่
ด้วยสถิติ LSD; HSD = แมลงหวี่ที่ได้รับอาหารน้ำตาลสูง; HSD+SKE = แมลงหวี่ที่ได้รับอาหารน้ำตาลสูงร่วมกับสารสกัด
เปลือกกระท้อน; HSD+NLE = แมลงหวี่ท่ีได้รับอาหารน้ำตาลสูงร่วมกับสารสกัดเปลือกเงาะ) 

 

2. ผลทดสอบความเป็นพิษของสารสกัด 
 การศึกษาครั ้งนี ้ทดสอบความเป็นพิษของสารสกัด
เปลือกกระท้อนและเปลือกเงาะโดยการนับอัตราการตายของ
แมลงหวี่ท่ีได้รับสารสกัดเป็นเวลา 7 วัน โดยทำการศึกษาในแมลง
หวี ่เพศผู ้และเพศเมีย ผลการศึกษาพบว่าแมลงหวี ่ทุกกลุ ่มท่ี
ทำการศึกษามีอัตราการรอดชีวิตมากกว่าร้อยละ 95 ซึ่งแสดงให้

ว่าสารสกัดเปลือกเงาะและเปลือกกระท้อนความเข้มข้นที่ 10 
และ 20 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร ไม่มีความเป็นพิษต่อแมลงหวี ่ท่ี
ทำการศึกษา และจากการทดสอบด้วยสถิติ Kaplan-Meier 
พบว่าอัตราการตายของกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลองไม่แตกต่าง
กัน (P>0.05) (รูปท่ี 2) 

 
รูปที่ 2 แสดงร้อยละการรอดชีวิตของแมลงหวี่เพศผู้และเพศเมียที่ได้รับสารสกัดเปลือกกระท้อนและเปลือกเงาะเป็นเวลา 7 วัน 
 

3. ผลของสารสกัดต่อน้ำหนักตัวของแมลงหว่ี 
 การศึกษาผลของสารสกัดเปลือกกระท้อนและเปลือก
เงาะต่อน้ำหนักตัวของแมลงหวี่เพศผู้ พบว่าแมลงหว่ีเพศผู้ที่ได้รับ
อาหารน้ำตาลสูงเพียงอย่างเดียวเป็นเวลา 7 วัน มีน้ำหนัก

มากกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ โดยกลุ่มควบคุม
และกลุ่มที่ได้รับอาหารน้ำตาลสูงมีค่าเฉลี่ยผลต่างของน้ำหนักตัว
ก่อนและหลังการทดลองที ่ 0.0213±0.0021 และ 0.0311± 
0.0023 มิลลิกรัม/ตัว ตามลำดับ น้ำหนักตัวของแมลงหวี่เพศผู้ท่ี
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ได้รับอาหารที่ผสมสารสกัดเปลือกเงาะที่ความเข้มข้น 10 และ 
20 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร ร่วมกับน้ำตาลความเข้มข้นสูงพบว่ามี
ค่าเฉลี่ยผลต่างของน้ำหนักตัวก่อนและหลังการทดลองน้อยกว่า
กลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ โดยมีค่า 0.0103±0.0013 
และ 0.0101±0.0021 มิลลิกรัม/ตัว ตามลำดับ ส่วนแมลงหวี่กลุ่ม
ที ่ได้รับสารสกัดเปลือกกระท้อนที ่ความเข้มข้น 10 และ 20 
มิลลิกรัม/มิลลิลิตร นั้นพบว่ามีค่าเฉลี่ยผลต่างของน้ำหนักตัวกอ่น
และหลังการทดลองน้อยกว่ากลุ่มควบคุม แต่อย่างไรก็ตามเม่ือ
เปรียบเทียบด้วยสถิติ One-Way ANOVA พบว่าไม่มีนัยสำคัญ
ทางสถิติ (P>0.05) โดยมีค่า 0.0190±0.0010 และ 0.0180± 
0.0021 มิลลิกรัม/ตัว ตามลำดับ 
 สำหรับผลการศึกษาในแมลงหวี ่เพศเมียนั ้นพบว่ามี
แนวโน้มเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับผลการศึกษาในเพศผู้ แต่ค่า
น้ำหนักตัวเฉลี่ยของเพศเมียมีค่าสูงกว่าเพศผู้เล็กน้อยเนื่องจาก
แมลงหวี ่ เพศเมียจะมีขนาดตัวใหญ่กว่าแมลงหวี ่ เพศผู ้โดย

ธรรมชาติ แมลงหวี่เพศเมียที่ได้รับอาหารน้ำตาลสูงเพียงอย่าง
เดียวเป็นเวลา 7 วัน มีน้ำหนักมากกว่ากลุ ่มควบคุมอย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติ โดยกลุ่มควบคุมและกลุ่มท่ีได้รับอาหารน้ำตาล
สูงมีค่าเฉลี ่ยผลต่างของน้ำหนักตัวก่อนและหลังการทดลองท่ี 
0.0253±0.0025 และ 0.0368±0.0034 มิลลิกรัม/ตัว ตามลำดับ 
แมลงหวี ่เพศเมียท่ีได้รับอาหารที ่ผสมสารสกัดกระท้อนและ
เปลือกเงาะที่ความเข้มข้น 20 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร มีน้ำหนักตัว
น้อยกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ โดยมีค่าเฉลี่ย
ผลต่างของน้ำหนักตัวก่อนและหลังการทดลองที ่ 0.0175± 
0.0010 และ 0.0087±0.00127 มิลลิกรัม/ตัว ตามลำดับ ส่วนผล
ของการให้อาหารผสมสารสกัดเปลือกผลไม้ทั้งสองชนิดที่ความ
เข้มข้น 10 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร นั้นพบว่าแมลงหวี่ที่ได้รับสารสกัด
เปลือกกระท้อนและเปลือกเงาะมีน้ำหนักตัวน้อยกว่ากลุ่มควบคุม 
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P<0.05) โดยมีค่า 0.0185±0.0021 
และ 0.0099±0.0004 มิลลิกรัม/ตัว ตามลำดับ (รูปท่ี 3) 

 

 
รูปที่ 3 แสดงน้ำหนักตัวของแมลงหวี่เพศผู้และเพศเมียที่ได้รับอาหารผสมสารสกัดเปลือกกระท้อนและเปลือกเงาะร่วมกับน้ำตาล

ความเข้มข้นสูง (กำหนดให้ * และ ** แทน P<0.05 และ P<0.01 ตามลำดับ เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มคุมในเพศเดียวกันโดย
ใช้สถิติ One-way ANOVA และวิเคราะห์ความแตกต่างรายคู่ด้วยสถิติ LSD 

 

4. ผลของสารสกัดต่อการสะสมไขมันของแมลงหว่ี 
 การศึกษาครั ้งนี้ทำการศึกษาผลของสารสกัดต่อการ
สะสมไขมันในแมลงหว่ีเพศผู้และเพศเมียโดยการวัดปริมาณไตร
กลีเซอไรด์จากทั้งตัวของแมลงหวี่หลังจากการได้รับอาหารผสม
สารสกัดเปลือกผลไม้ทั ้งสองชนิดที ่ความเข้มข้น 10 และ 20 
มิลลิกรัม/มิลลิลิตร เป็นเวลา 7 วัน และศึกษาปริมาณไขมัน
บริเวณส่วนท้องโดยการย้อมสี oil red O ผลการศึกษาพบว่า
แมลงหวี่ทั้งสองเพศที่ได้รับอาหารน้ำตาลความเข้มข้นสูงเพียง

อย่างเดียวมีปริมาณไตรกลีเซอไรด์มากกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติ (P<0.01) โดยแมลงหวี่เพศผู้และเพศเมียมี
ค่าเฉลี่ยปริมาณไตรกลีเซอไรด์ 3.714±0.100 และ 3.915±0.087 
มิลลิกรัม/เดซิลิตร/ตัว ตามลำดับ ส่วนแมลงหวี่เพศผู้และเพศเมีย
กลุ ่มควบคุมมีปริมาณ 2.715±0.120 และ 2.817±0.090 
มิลลิกรัม/เดซิลิตร/ตัว ตามลำดับ การศึกษาผลของสารสกัดต่อ
ปริมาณไขมันพบว่าแมลงหวี่เพศผู้และเพศเมียที่ได้รับอาหารผสม
สารสกัดเปลือกเงาะมีปริมาณไขมันไตรกลีเซอไรด์ต่ำกว่ากลุ่ม
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ควบคุมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ โดยเพศผู้ที่ได้รับอาหารผสม
สารสกัดท่ีความเข้มข้น 10 และ 20 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร มีค่าเฉลี่ย
ปริมาณไตรกลีเซอไรด์ 2.478±0.140 (P<0.05) และ 2.397± 
0.098 (P<0.05) มิลลิกรัม/เดซิลิตร/ตัว ตามลำดับ ส่วนแมลงหวี่
เพศเมียมีปริมาณ 2.454±0.078 (P<0.05) และ 2.348±0.122 
(P<0.01) มิลลิกรัม/เดซิลิตร/ตัว ตามลำดับ ส่วนการศึกษาผล
ของสารสกัดเปลือกกระท้อนต่อการสะสมไขมันนั้นพบว่าแมลงหวี่
เพศผู้และเพศเมียที่ได้รับอาหารผสมสารสกัดความเข้มข้น 10 

และ 20 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร มีปริมาณไตรกลีเซอไรด์ต่ำกว่ากลุ่ม
ควบค ุม  โดยแมลงหว ี ่ เพศเม ียม ีปร ิมาณไตรกล ี เซอไรด์  
2.615±0.140 และ 2.541±0.100 มิลลิกรัม/เดซิล ิตร/ตัว 
ตามลำดับ ส่วนแมลงหวี่เพศเมียมีปริมาณ 2.715±0.099 และ 
2.611±0.125 มิลลิกรัม/เดซิลิตร/ตัว ตามลำดับ แต่อย่างไรก็ตาม
เม่ือทดสอบทางสถิติแล้วพบว่าไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญ 
(รูปท่ี 4) 

 

 
รูปที่ 4 แสดงปริมาณไตรกลีเซอไรด์ของแมลงหว่ีเพศผู้และเพศเมียท่ีได้รับอาหารผสมสารสกัดเปลือกกระท้อนและเปลือกเงาะร่วมกับ

น้ำตาลความเข้มข้นสูง (กำหนดให้ * และ ** แทน P<0.05 และ P<0.01 ตามลำดับ เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มคุมในเพศ
เดียวกันโดยใช้สถิติ One-way ANOVA และวิเคราะห์ความแตกต่างรายคู่ด้วยสถิติ LSD) 

 

 ผลศึกษาปริมาณไขมันบริเวณส่วนท้องโดยการย้อมสี 
oil red O พบว่าผลการประเมินการติดสีมีความสอดคล้องกับ
ปริมาณไตรกลีเซอไรด์ แมลงหวี่ทั ้งสองเพศที่ได้อาหารน้ำตาล
ความเข้มข้นสูงเพียงอย่างเดียวมีค่าคะแนนการติดสีย้อมมากกว่า
กลุ ่มควบคุมอย่างม ีน ัยสำคัญทางสถิต ิ (P<0.01) โดยมีค่า 
3.74±0.21 และ 3.81±0.31 คะแนน ในแมลงหวี่เพศผู้และเพศ
เมีย ตามลำดับ ส่วนกลุ่มควบคุมมีคะแนนการติดสี 3.52±0.16 
และ 3.57±0.24 คะแนน ในเพศผู้และเพศเมีย ตามลำดับ ผลการ
ประเมินการติดสีบริเวณท้องในแมลงหวี่ที่ได้รับสารสกัดเปลือก
เงาะพบว่ามีคะแนนต่ำกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 
โดยแมลงหวี่เพศผู้และเพศเมียที่ได้รับอาหารผสมสารสกัดเปลือก

เงาะที่ความเข้มข้น 10 และ 20 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร มีค่าเฉลี่
คะแนน 2.97±0.18 และ 2.81±0.17 คะแนน ตามลำดับ ส่วน
แมลงหวี่เพศเมียมีค่าเฉลี่ยคะแนน 3.01±0.23 และ 2.87±0.23 
คะแนน ตามลำดับ ผลของสารสกัดเปลือกกระท้อนต่อการสะสม
ไขมันนั้นพบว่าแมลงหวี่เพศผู้และเพศเมียที่ได้รับอาหารผสมสาร
สกัดความเข้มข้น 10 และ 20 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร มีการการติดสี
ย้อมน้อยกว่ากลุ่มควบคุม โดยแมลงหวี่เพศผู้มีค่าเฉลี่ยคะแนน 
3.324±0.0.21 และ 3.290±0.21 คะแนน ตามลำดับ ส่วนแมลง
หวี่เพศเมียมีปริมาณ 3.380±0.24 และ 3.310±0.19 คะแนน 
ตามลำดับ แต่อย่างไรก็ตามเมื่อทดสอบทางสถิติแล้วพบว่าไม่มี
ความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญ (รูปท่ี 5) 
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รูปที่ 5 แสดงค่าคะแนนการติดสีไขมันบริเวณท้องของแมลงหวี่เพศผู้และเพศเมียที่ได้รับอาหารผสมสารสกัดเปลือกกระท้อนและ

เปลือกเงาะร่วมกับน้ำตาลความเข้มข้นสูง (รูปบน) และแสดงภาพถ่ายแสดงปริมาณไขมันบริเวณท้องของแมลงหวี่ที่เป็น
ตัวแทนแต่ละกลุ่ม (รูปล่าง) (กำหนดให้ * และ ** แทน P<0.05 และ P<0.01 ตามลำดับ เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มคุมในเพศ
เดียวกันโดยใช้สถิติ One-way ANOVA และวิเคราะห์ความแตกต่างรายคู่ด้วยสถิติ LSD) 

 

วิจารณ์ผลการวิจัย 
 ภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วนเป็นปัญหาสุขภาพท่ี
สำคัญของประเทศไทยและทั ่วโลกทั ้งในปัจจุบันและอนาคต  
โรคอ้วนส่งผลให้เกิดโรคเรื ้อรังรักษายากและต้องใช้ค่าใช้จ่าย
จำนวนมาก เช่น โรคข้อเสื่อม โรคเก๊าท์ โรคเบาหวาน โรคความ
ดันโลหิตสูง โรคหลอดเลือดหัวใจตีบตลอดจน โรคมะเร็ง เป็นต้น 
ดังนั้นการหาวิธีการป้องกันและรักษาโรคอ้วนจึงมีความจำเป็น 
ในปัจจุบันเนื่องอุบัติการณ์ของการเกิดโรคมีแนวโน้มเพิ่มสูงข้ึน
เรื่อย ๆ (Graham and Pick, 2017) การป้องกันการดูดซึมไขมัน 
บริเวณลำไส้เล็กด้วยการยับยั ้งการทำงานของเอนไซม์ไลเปส
นับว่าเป็นกระบวนการรักษาด้วยยาที่มีความปลอดภัยกว่าวิธีอ่ืน
เนื่องจากไม่ได้ไปรบกวนระบบเมทาบอลิซึมของร่างกายและไม่
ส่งผลต่อระบบประสาท การวิจัยก่อนหน้านี้กลุ่มผู้วิจัยพบว่าสาร
สกัดเปลือกกระท้อนและเปลือกเงาะสามารถออกฤทธิ์ยับยั้งการ
ทำงานของเอนไซม์ไลเปสในหลอดทดลอง (Dechakhamphu  
et al., 2017) แต่อย่างไรก็ตามยังไม่มีการศึกษายืนยันการออก
ฤทธิ์ในสัตว์ทดลอง ดังนั้นการศึกษาครั้งนี้จึงได้ทำการศึกษาผล

ของสารสกัดดังกล่าวต่อการยับยั ้งการสะสมไขมันในแมลงหวี่  
ผลการศึกษาพบว่าแมลงหวี่ทั้งเพศผู้และเพศเมียที่ได้รับอาหาร
ผสมสารสกัดที่ความเข้มข้น 10 และ 20 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร 
ร่วมกับน้ำตาลความเข้มข้นสูงมีการสะสมไขมันน้อยกว่ากลุ่ม
ควบคุมอย่างและกลุ่มที่ได้รับอาหารน้ำตาลเพียงอย่างเดียว เม่ือ
เปรียบเทียบระหว่างสารสกัดท่ีทำการศึกษาพบว่าสารสกัดเปลือก
เงาะสามารถออกฤทธิ ์ย ับยั ้งการสะสมไขมันได้ดีกว่า ซึ ่งผล
การศึกษาดังกล่าวมีความสอดคล้องกับผลการศึกษาในหลอด
ทดลอง สำหรับกลไกการออกฤทธิ ์นั ้นสมมติฐานได้ว่าน่าจะมี
ความเกี ่ยวข้องกับสารสำคัญที่เป็นส่วนประกอบของสารสกัด 
ถึงแม้ว่าการศึกษาครั้งนี้จะไม่ได้ศึกษาชนิดของสารสำคัญที่พบใน
สารสกัดหยาบโดยตรง แต่มีการศึกษาหลายงานก่อนหน้านี ้ท่ี
พบว่าสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพที่พบมากในเปลือกเงาะคือสาร
กล ุ ่มฟ ีโนล ิก ได ้แก่ geraniin  corilagin  rutin  ellagic acid  
และ quercetin (Dechakhamphu et al.,2017; Martin et al., 
2015; Gui-Fang., 2012) เมื่อศึกษาจากรายงานการวิจัยพบว่า
สารสำคัญเหล่านี้สามารถออกฤทธิ์เกี ่ยวข้องกับการยับยั้งการ
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สะสมไขมันได้ การศึกษาในเซลล์ไขมัน (3T3-L1) พบว่าสาร 
geraniin สามารถออกฤทธิ์คล้ายกับฮอร์โมนอินซูลินในการนำ
กลูโคสเข้าสู่เซลล์ (Perera et al., 2020) รายงานการวิจัยของ 
Chung et al. (2018) พบว่าสาร geraniin สามารถป้องกันภาวะ
ความผิดปกของการเมทาบอลิซึมในหนูแร็ทที่ได้รับอาหารไขมัน
สูงได้ และยังพบว่าสาร geraniin ไม่มีความเป็นพิษต่อหนูแร็ท
เมื่อได้รับในปริมาณความเข้มข้นสูง (50 มิลลิกรัม/กิโลกรัม) และ
ยังมีรายงานการวิจัยท่ีพบว่า สาร geraniin สามารถป้องกันภาวะ
เครียดออกซิเดชันในหนูแร็ทที ่ได้รับอาหารไขมันสูง (Chung  
et al., 2018) การศึกษาแบบ in silico พบว่าสาร corilagin 
สามารถจับกับโมเลกุลของเอนไซม์แพนครีเอติกไลเปส ดังนั้นจึงมี
ความเป็นไปได้สูงที่สารนี้จะสามารถยับยั้งการทำงานของเอนไซม์
ได้ (Sudeep et al., 2014) การศึกษาของ Nandini and Naik, 
(2019) พบว ่าการให ้สาร  corilagin ปร ิมาณ  10 และ  20 
มิลลิกรัม/กิโลกรัม เป็นเวลา 30 วัน ในหนูแร็ทที่ถูกชักนำให้เป็น
เบ าหวาน โดยการกระต ุ ้ น ด ้ ว ยสารส เตรป โต โซ โท ซิน 
(streptozotocin) สามารถลดระดับน้ำตาลและระดับไขมันใน
เลือด และลดภาวะเครียดออกซิเดชันได้ไกล้เคียงกับยามาตรฐาน 
glibenclamide การศึกษาแบบ in silico และในหลอดทดลอง
พบว่าสาร quercetin สามารถยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ไล
เปสที่สร้างจากตับอ่อนได้ (Luo et al., 2019) การศึกษาในเซลล์
ไขมัน 3T3-L1 พบว่าสาร quercetin and rutin ที ่พบในสาร
สก ัดใบบ ัว  (Nelumbo nucifera)  และต ้น  Sophorae flos 
สามารถยับยั ้งการสะสมไขมันและกระตุ้นการนำกลูโคสเข้าสู่
เซลล์ได้ (Ahn et al., 2013; Ha do et al., 2010) การศึกษาใน
ระดับโมเลกุลของเซลล์พบว่าสาร quercetin สามารถลดการ
สะสมไขมันโดยการลดการการแสดงออกของยีนที่เกี่ยวข้องกับ
การแปลรหัสเป็นเอนไซม์ในกระบวนการสังเคราะห์ไขมันในเซลล์
ตับ การศึกษาในหนูเมาส์ C57B1/6 ที ่ได้ร ับอาหารไขมันสูง
ร่วมกับสาร quercetin พบว่าสามารถลดภาวะอ้วนในได้มากกว่า
กลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญ โดยหนูกลุ่มที่ได้รับสาร quercetin 
มีน้ำหนักตัว น้ำหนักของตับ และปริมาณเนื้อเยื ่อไขมันสีขาว 
(white adipose tissue) ที ่น ้อยกว่ากลุ ่มไม่ได ้ร ับ ดังนั ้นใน
ปัจจุบันสาร quercetin จึงได้รับความสนใจในการนำมาใช้เป็นยา
ทางเลือกเพื่อป้องกันและรักษาโรคอ้วน (Nabavi et al., 2015) 
สำหรับ ellagic acid นั้นก็พบว่ามีรายงานการศึกษาฤทธิ์ทาง
เภสัชวิทยาที ่เก ี ่ยวข้องกับการป้องกันโรคอ้วนเช่นเดียวกัน 

การศึกษาในหนูแร็ท พบว่าหนูที ่ได้รับอาหารไขมันสูงร่วมกัน 
ellagic acid มีปริมาณเนื้อเยื่อไขมันสีน้ำตาล (brown adipose 
tissue) เพิ่มมากขึ้นเม่ือเปรียบเทียบกับหนูที่ได้รับอาหารไขมัน
เพียงอย่างเดียว ซึ่งเมื่อศึกษากลไกการออกฤทธิ์ในระดับเซลล์
พบว่า ellagic acid ออกฤทธิ ์ลดการแสดงออกของยีน p423 
และ Aldh1a1 ซึ่งเป็นเกี่ยวข้องกับการรักษาสภาพของเนื้อเย่ือ
ไขมันสีขาว และ ellagid acid ยังสามารถเพิ่มการแสดงออกของ
ยีนท่ีพบในเนื้อเย่ือไขมันสีน้ำตาล ได้แก่ UCP1  PRDM16  Cidea  
PGC1α และ Ppar-α (Wang et al. , 2019) การศ ึกษาของ 
Panchal et al. (2013) ยังพบว่า ellagic acid สามารถชะลอ
การเกิดโรคเมทาบอลิซึมในหนูแร็ทที่ได้รับอาหารคาร์โบไฮเดรต
และไขมันสูงผ ่านกลไกการลดการอักเสบและภาวะเครียด
ออกซิเดชัน ดังนั้นจากข้อมูลรายงานการศึกษาที่ผ่านมาและจาก
ผลการศึกษาครั้งนี้จึงสามารถสรุปได้ว่าฤทธิ์ยับยั้งการสะสมไขมัน
ของสารสกัดเปลือกเงาะในแมลงหวี่อาจเกิดจากการออกฤทธิ์
แบบเสริมฤทธิ์กันของสารสำคัญที่เป็นส่วนประกอบของสารสกัด
หยาบ เพื่อยืนยันข้อสรุปดังกล่าวจำเป็นต้องมีการสกัดแยกสาร
บริสุทธิ์เพื่อทดสอบต่อไป รวมทั้งมีความจำเป็นต้องมีการศึกษา
กลไกการออกฤทธิ ์ในระดับโมเลกุลของเซลล์เพื ่อการนำมา
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาเป็นยาหรืออาหารเสริมต่อไป 
 

สรุปผลการวิจัย 
การศึกษานี ้เป ็นการรายงานการศึกษาคร้ังแรกใน

สัตว์ทดลองเพื่อยืนยันฤทธิ์การยับย้ังการสะสมไขมันในแมลงหวี่
ของสารสกัดเปลือกกระท้อนและเปลือกเงาะ ผลการศึกษาพบว่า
ปริมาณการกินอาหารของทุกกลุ่มไม่แตกต่างกันซ่ึงสามารถยืนยัน
ได้ว่าผลของน้ำหนักและปริมาณไขมันไม่ได้เป็นผลมาจากการ 
อดอาหาร ผลทดสอบความเป็นพิษพบว่าทุกกลุ่มมีอัตราการรอด
ชีวิตมากกว่าร้อยละ 95 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าสารสกัดไม่มีความเป็น
พิษต่อสัตว์ทดลอง ผลการศึกษาการสะสมไขมันพบว่าแมลงหว่ี
กลุ่มที่ได้รับอาหารผสมสารสกัดเปลือกเงาะที่ความเข้มข้น 20 
มิลลิกรัม/มิลลิลิตร ร่วมกับน้ำตาลสูง มีค่าเฉลี่ยการเปลี่ยนแปลง
ของน้ำหนักตัวหลังการทดลอง ปริมาณไตรกลีเซอไรด์ และการ
ย้อมติดสีไขมันบริเวณท้องต่ำกว่ากลุ่มอื่น ๆ อย่างมีนัยสำคัญทาง
สถิติ ผลการศึกษาครั้งนี้สามารถใช้เป็นข้อมูลในเพื่อทดสอบใน
สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม และพัฒนาเป็นยาหรืออาหารเสริมสำหรับยัง
ย้ังการสะสมไขมันต่อไป 
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แต่อย่างไรก็ตามการศึกษาครั ้งนี ้พบว่าสัดส่วนการ
เพิ่มขึ้นหรือลดลงของน้ำหนักหนักไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
อาจเนื่องมาจากระบบเมทาบอลิซึมของแมลงหวี่นั้นไม่ได้ขึ้นกับ
การได้รับอาหารเพียงอย่างเดียวแต่สามารถเกิดขึ้นได้จีโนไทป์ 
สภาวะการผสมพันธุ์ การวางไข่และการออกลูก (Malick et al., 
1966) เพศ และภูมิหลังทางพันธุกรรม (Regan et al., 2016) 
ดังนั ้นในการศึกษาต่อไปจึงควรมีการใช้แมลงหวี ่ท ี ่ม ีความ
ใกล้เคียงทางพันธุกรรมให้มากที่สุดเพื่อควบคุมปัจจัยที่ส่งผลต่อ
การทดลอง 
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