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ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและปริมาณสารฟีนอลิกในสารสกัดเปลือกผลไม้
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บทคัดย่อ
การวิจัยครังนีมีจุดประสงค์เพื่อศึกษาปริมาณสารฟีนอลิกและฤทธิต์ ้านอนุมูลอิสระในสารสกัดจากเปลือกผลไม้
ทังหมด 17 ชนิด ประกอบด้วย เงาะ ทุเรียน น้อยหน่า มะม่วง ส้ม ส้มโอ กระท้อน กล้วย ลองกอง สละ สับปะรด
ทับทิม ล้าไย แอปเปิ้ล แก้วมังกร ฟักทอง และมังคุด โดยน้ามาสกัดสารส้าคัญด้วยวิธีการหมักด้วยตัวท้าละลาย 95%
Ethanol น้าสารสกัดที่ได้มาศึกษาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระด้วยวิธี 2, 2-diphenyl-1-picrylhydrazyl (DPPH) Assay และ
Ferric Reducing Ability Power (FRAP) Assay และศึกษาเปรียบเทียบปริมาณสารฟีนอลิกด้วยวิธี Folin-Ciocalteu’s
reagent ผลการวิจัยพบว่า สารสกัดเปลือกสับปะรดมีสารต้านอนุมูลอิสระมากที่สุดโดยการทดสอบด้วยวิธี DPPH Assay
และจากการทดสอบด้ ว ยวิ ธี FRAP Assay พบว่ า สารสกั ด เปลื อ กทั บ ทิ ม มี ส ารต้ า นอนุ มู ล อิ ส ระมากที่ สุ ด ส่ ว นการ
เปรียบเทียบหาปริมาณสารฟีนอลิกที่ได้จากสารสกัดโดยวิธี Folin-Ciocalteu’s reagent พบว่าสารสกัดเปลือกกระท้อน
มีปริมาณสารฟีนอลิกมากที่สุด ดังนันผลการศึกษาครังนีท้าให้ทราบข้อมูลพืนฐานที่เกี่ยวกับปริมาณสารฟีนอลิกและสาร
ต้านอนุมูลอิสระในเปลือกผลไม้ทัง 17 ชนิด ซึ่งสามารถน้ามาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ในแง่อุตสาหกรรม และ

ทางด้านการแพทย์ต่อไปในอนาคต
คาสาคัญ: เปลือกผลไม้, สารต้านอนุมูลอิสระ, สารฟีนอลิก
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Abstract
The purpose of this research was to study the phenolic contents and antioxidant activities in
the fruits peels of 17 species including rambutan, durian, sugar apple, mango, tangerine, pummelo,
sentol, banana, longkong, salak, pineapple, promeganate, longan, apple, dragon fruit, pumpkin, and
mangosteen. All fruit peels were extracted by maceration method using 95% ethanol as a solvent. The
antioxidant activities of extracts were tested by 2 , 2 - diphenyl-1 - picrylhydrazyl (DPPH) and Ferric
Reducing Ability Power (FRAP) assay. The quantitative estimation of phenolic contents was examined
by Folin-Ciocalteu's reagent method. The results indicated that pine apple and promeganate peel
extracts contain the most antioxidant activities testing by DPPH and FRAP assay, respectively. The
quantitative estimation of phenolic contents by Folin-Ciocalteu's reagent method revealed that sentol
peel extracts showed the highest amount of phenolic compound. The results from this research are
therefore can be applied to benefit in terms of industrial and medicine in the prospect.
Keywords : Fruit peels, Antioxidant, Phenolic
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บทนา
อนุมูลอิสระ (free radical) เป็นสารซึ่งมีอิเล็กตรอนไม่ครบคู่อยู่ในวงรอบของอะตอม จัดเป็นโมเลกุลที่ไม่
เสถียรและว่องไวต่อการเกิดปฏิกิริยาเคมีที่มีผลต่อการท้าลายโมเลกุลอื่น ๆ ต่อเนื่องกันเป็นปฏิกิริยาลูกโซ่ อันเป็นสาเหตุ
ของโรคต่าง ๆ เช่น โรคมะเร็ง โรคหัวใจ และโรคความจ้าเสื่อม เป็นต้น 1 ดังนันสารต้านอนุมูลอิสระ (anti-oxidant) ก็คือ
สารที่สามารถยังยังหรือลดความรุนแรงเนื่องจากปฏิกิริยาออกซิเดชันซึ่งเกิดจากสารอนุมูลอิสระนั่นเอง 2
พืชส่วนใหญ่อุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระ เนื่องจากเป็นสารที่จ้าเป็นที่พืชต้องสร้างขึนเพื่อใช้ในการป้องกัน
ตนเองจากอนุมูลต่าง ๆ ทังจากภายในและภายนอก เช่น ป้องกันรังสี ป้องกันการถูกรบกวนจากศัตรูพืช เป็นต้น มี
งานวิจัยจ้านวนมากที่สามารถแสดงให้เห็นว่าสารต้านอนุมูลอิสระสามารถลดความเสี่ยงในการเกิดโรคเรื อรังได้ เช่น
โรคมะเร็ง และโรคที่เกี่ยวกับหัวใจและหลอดเลือด 3 ความสามารถในการเป็นสารต้านอนุมูลอิสระของพืชนันส่วนใหญ่จะ
มีความเกี่ยวข้องกับสารกลุ่มฟีนอลิก (phenolic compound) เนื่องจากมีโครงสร้างทางเคมีที่สามารถให้อิเลคตรอนกับ
สารอนุมูลอิสระได้ โดยที่สารยังมีความเสถียร 4 ดังนันในปัจจุบันจึงนิยมน้าสารสกัดจากพืชเหล่านีมาใช้ประโยชน์กันมาก
ขึนเรื่อย ๆ ทังในแง่ของการป้องกันและการรักษาโรค ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม ส่วนของพืชที่อุดมไปด้วยสาร
ต้านอนุมูลอิสระ ได้แก่ เมล็ด ดอก ผล และใบ
เปลือกผลไม้จัดเป็นวัสดุเหลือทิงจากการเกษตรที่มีการน้ามาใช้ประโยชน์ค่อนข้างน้อย แต่จากการศึกษาที่ผ่าน
มาพบว่าส่วนของเปลือกพืชนันอุดมไปด้วยสาร secondary metabolite ที่จ้าเป็นต่อการอยู่รอดของพืชและมีประโยชน์
ต่อมนุษย์ โดยพบว่ามีการน้าส่วนเปลือกของพืชมาใช้ในการเป็นสารต้านแบคทีเรียและไวรั ส5 ดังนันการใช้ส่วนเหลือทิง
ของผลไม้เพื่อเป็นแหล่งสารฟีโนลิกและสารต้านอนุมูลอิสระจึงน่าจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจทังในแง่เศรษฐศาสตร์
และในแง่ประโยชน์ทางชีวภาพ 6
ปัจจุบันพบว่าประเทศไทยมีเปลือกผลไม้ที่เหลือทิงจากภาคการเกษตรนันมีปริมาณมากอย่าง เช่น เปลือกกล้วย
เปลือกมังคุด เปลือกทุเรียน เป็นต้น ซึ่งเปลือกผลไม้เหล่านีอาจอุดมไปด้วยสารส้าคัญที่มีประโยชน์มากมาย ดังนัน
การศึกษาครังนีจึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและปริมาณสารฟีโนลิกในเปลือกผลไม้ทังหมด 17 ชนิด
ซึ่งผลการศึกษาที่ได้สามารถน้ามาประยุกต์ใช้ในการเลือกชนิดของเปลือกผลไม้มาสกัดสารต้านอนุมูลอิสระให้ได้มากที่สุด
เพื่อน้าไปใช้ประโยชน์ในด้านอุตสาหกรรมและด้านการแพทย์ต่อไป

วิธีการดาเนินการวิจัย
การเตรียมสารสกัด
น้าเปลือกผลไม้ มาล้างน้าสะอาด ล้างด้วยน้ากลั่นอีกรอบ อบที่อุณ หภูมิ 55 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 72
ชั่วโมง น้ามาบดเป็นผงด้วยเครื่องบดจากน้าน้าไปแช่ในตัวท้าละลาย โดยชั่งผงสมุนไพรปริมาณ 50 กรัม แล้วเติมตัวท้า
ละลายปริมาตร 300 ml บ่มไว้ที่อุณหภูมิห้อง ท้าการเขย่าเป็นเวลา 3 วันเพื่อให้สารละลายออกมาได้มากที่สุด น้ามา
กรองผ่านกระดาษกรองเบอร์ 4 เพื่อที่จะกรองเอาส่วนที่เป็นตะกอนออก จากนันน้าไประเหยตัวท้าละลาย แล้วน้าสาร
สกัดหยาบที่ได้บรรจุในขวดสีชา เก็บไว้ที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส
การศึกษาปริมาณสารกลุ่มฟีนอลิก
เติมสารสกัด ปริมาตร 100 ul (ความเข้มข้น 1000 ug/ml) ลงใน Folin-reagent ปริมาตร 750 ul (500 ul
Folin-reagent + น้ากลั่น 44.5 ml) จากนันบ่มไว้ที่อุณหภูมิ 22 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 5 นาที เติม 0.06% NaCO3
ปริมาตร 750 ul (0.06 g NaCO3 + น้ากลั่น 100 ml) จากนันบ่มไว้ที่อุณหภูมิ 22 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 90 นาที แล้ว
จึงน้าไปวัดการดูดกลืนแสงที่ 725 นาโนเมตร โดยใช้ Tannic acid เป็นสารมาตรฐาน 7
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การวัดฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระด้วยวิธี DPPH
เติมสารละลาย 1 mM DPPH ปริมาตร 30 ul ลงในสารสกัดความเข้มข้น 1000 ug/ml ปริมาตร 100 ul บ่ม
ไว้ในอุณหภูมิห้องและเก็บที่มืดเป็นเวลา 15 นาที วัดค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 515 nm ด้วยเครื่อง Microplate
reader โดยเปรียบเทียบกับสารมาตรฐานคือ ascorbic acid และ α-tocopherol 7
การวัดฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระด้วยวิธี FRAP
เติมสารสกัดความเข้มข้น1000 ug/ml ปริมาตร 30 ul ลงในสารละลาย FRAP (300 mM acetate buffer
pH 3.6 : 10 mM TPTZ : 20 mM Ferric Chloride, 4:1:1) ปริมาตร 900 ul เข่ยาและบ่มไว้ที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลา 8
นาที จากนันน้าไปวัดค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 593 nm ด้วยเครื่อง Microplate reader โดยเปรียบเทียบกับ
สารมาตรฐานคือ FeSo4 ascorbic acid และ α-tocopherol 7

ผลการศึกษา
ฤทธิ์การต้านสารอนุมูลอิสระด้วยวิธี DPPH
ฤทธิ์การต้านสารอนุมลู อิสระด้วยวิธี DPPH จากเปลือกผลไม้ทัง 17 ชนิด แสดงในตารางที่ ภาพที่ 1 และตาราง
DPPH ASSAY

ที่ 1
ความเข้ มข้ นของ α-Tocopherol (uM)
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ภาพที่ 1 แสดงฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระด้วยวิธี DPPH ของสารสกัดเปลือกผลไม้ทัง 17 ชนิดทีค่ วามเข้มข้น 1000 ug/ml
โดยเปรียบเทียบกับกราฟมาตรฐานของ α-Tocopherol (บน) และ L-Ascorbic acid (ล่าง); สป=สับปะรด, สอ=ส้มโอ,
ทร=ทุเรียน, ฟท=ฟักทอง, กม=แก้วมังกร, ลก=ลองกอง, อป=แอปเปิ้ล, สม=ส้ม, กล=กล้วย, นน=น้อยหน่า, กท=
กระท้อน, มค=มังคุด, ลย=ล้าไย, มม=มะม่วง, งอ=เงาะ, สล=สละ
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จากภาพที่ 1 ซึ่งเป็นการแสดงผลการศึกษาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระด้วยวิธี DPPH ของสารสกัดเปลือกผลไม้ทัง 17
ชนิดทีค่ วามเข้มข้น 1000 ug/ml โดยเปรียบเทียบกับกราฟมาตรฐานของα-Tocopherol และ L-Ascorbic acid พบว่า
ปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระเรียงจากมากไปหาน้อย ดังนี สับปะรด > ส้มโอ > ทุเรียน > ฟักทอง > แก้วมังกร > ลองกอง
> แอปเปิ้ล > ส้ม > กล้วย > น้อยหน่า > กระท้อน > ทับทิม > มังคุด > ล้าไย > มะม่วง > เงาะ > สละ
ตารางที่ 1 แสดงผล Equivalent antioxidant capacity (µg/µMSD) ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระด้วยวิธี DPPH ของสาร
สกัดเปลือกผลไม้ทัง 17 ชนิด ที่ความเข้มข้น 1000 ug/ml
Equivalent antioxidant capacity (µg/gSD)
ชนิดของเปลือกผลไม้
L-Ascorbic acid
α-Tocopherol
สับปะรด
ส้มโอ
ทุเรียน
ฟักทอง
แก้วมังกร
ลองกอง
แอปเปิ้ล
ส้ม
กล้วย
น้อยหน่า
กระท้อน
ทับทิม
มังคุด
ล้าไย
มะม่วง
เงาะ
สละ

0.240.5
0.300.14
0.300.25
0.400.01
0.400.15
0.460.12
0.470.02
0.710.04
0.950.27
1.480.14
2.48 0.51
5.390.18
8.410.33
13.690.58
13.720.24
13.980.47
0.680.41

1.100.21
1.360.45
1.420.12
1.880.02
1.900.78
2.220.12
2.260.14
3.5110.14
4.880.43
8.220.12
16.390.14
78.130.17
0.800.35
0.890.21
0.670.25
0.720.23
0.950.17

ฤทธิ์การต้านสารอนุมูลอิสระด้วยวิธี FRAP
ฤทธิ์การต้านสารอนุมลู อิสระด้วยวิธี DPPH จากเปลือกผลไม้ทัง 17 ชนิด แสดงในตารางที่ ภาพที่ 2 และตาราง
ที่ 2
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ภาพที่ 2 แสดงฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระด้วยวิธี FRAP ของสารสกัดเปลือกผลไม้ทัง 17 ชนิดทีค่ วามเข้มข้น 1000 ug/ml
โดยเปรี ยบเทีย บกับ กราฟมาตรฐานของ FeSO4 (บน), α-Tocopherol (กลาง) และ L-Ascorbic acid (ล่ าง); สป=
สับปะรด, สอ=ส้มโอ, ทร=ทุเรียน, ฟท=ฟักทอง, กม=แก้วมังกร, ลก=ลองกอง, อป=แอปเปิ้ล, สม=ส้ม, กล=กล้วย, นน=
น้อยหน่า, กท=กระท้อน, มค=มังคุด, ลย=ล้าไย, มม=มะม่วง, งอ=เงาะ, สล=สละ
จากภาพที่ 2 ซึ่งเป็นการแสดงผลการศึกษาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระด้วยวิธี FRAP ของสารสกัดเปลือกผลไม้ทัง 17
ชนิดที่ความเข้มข้น 1000 ug/ml โดยเปรียบเทียบกับกราฟมาตรฐานของ FeSO4, α-Tocopherol และ L-Ascorbic
acid พบว่าปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระเรียงจากมากไปหาน้อย ดังนี ทับทิม > สละ > มะม่วง > มังคุด > กระท้อน >
ล้าไย > ฟักทอง > ส้ม > ส้มโอ > แก้วมังกร > น้อยหน่า > เงาะ > สับปะรด > แอปเปิ้ล > กล้วย > ลองกอง > ทุเรียน

วารสารหมอยาไทยวิจัย
ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2559)

ตารางที่ 2 แสดงผล Equivalent antioxidant capacity (µg/µMSD) ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระด้วยวิธี FRAP ของสาร
สกัดเปลือกผลไม้ทัง 17 ชนิด ที่ความเข้มข้น 1000 ug/ml
Equivalent antioxidant capacity (µg/µM SD)
ชนิดของเปลือกผลไม้
L-Ascorbic acid
α-Tocopherol
FeSO4
ทับทิม
สละ
มะม่วง
มังคุด
กระท้อน
ล้าไย
ฟักทอง
ส้ม
ส้มโอ
แก้วมังกร
น้อยหน่า
เงาะ
สับปะรด
แอปเปิ้ล
กล้วย
ลองกอง
ทุเรียน

ปริมาณสารฟีนอลิก

133.040.02
143.540.15
143.680.05
21.210.15
29.230.17
36.080.03
65.460.18
67.470.14
72.740.22
85.230.07
87.070.14
107.090.16
48.900.33
154.830.26
156.370.58
76.860.45
17.060.36

209.980.54
230.880.34
237.510.45
4711.510.29
61.150.24
9.280.19
2.690.66
9.560.05
2.530.54
9.550.46
9.170.55
8.020.06
6.070.42
4.980.35
4.720.13
1.670.08
7.560.34

115.1100.34
120.800.25
122.490.24
228.580.54
402.420.36
651.010.24
5.840.36
9.720.21
8.580.06
50.380.35
6.400.51
9.770.21
2.410.36
6.800.21
3.040.36
2.450.14
1.200.34

Folin-Ciocalteu’s reagent

ปริมาณสารฟีนอลิกจากเปลือกผลไม้ทัง 17 ชนิด แสดงในตารางที่ ภาพที่ 3

ความเข้ มข้ นของ Tannic acid (uM)
ปริ มาณสารฟี นอลิก (mg/g ของ
สารสกัด)
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ภาพที่ 3 แสดงปริมาณสารฟีนอลิ ก ของสารสกัด เปลือกผลไม้ทัง 17 ชนิด โดยเปรี ยบเทียบกับกราฟมาตรฐานของ
Tannic acid; สป=สับปะรด, สอ=ส้มโอ, ทร=ทุเรียน, ฟท=ฟักทอง, กม=แก้วมังกร, ลก=ลองกอง, อป=แอปเปิ้ล, สม=
ส้ม, กล=กล้วย, นน=น้อยหน่า, กท=กระท้อน, มค=มังคุด, ลย=ล้าไย, มม=มะม่วง, งอ=เงาะ, สล=สละ
จากภาพที่ 3 ซึ่งเป็นการแสดงปริมาณสารฟีนอลิกโดยการศึกษาด้วยวิธี Folin-Ciocalteu’s reagent ของสาร
สกัดจากเปลือกผลไม้ทัง 17 ชนิดโดยเปรียบเทียบกับกราฟมาตรฐานของ Tannic acid พบว่าปริมาณสารฟีนอลิกเรียง
จากมากไปหาน้อย ดังนี กระท้อน > เงาะ > มังคุด > น้อยหน่า > ส้ม > กล้วย > ฟักทอง > ทุเรียน > สับปะรด > แอป
เปิ้ล > ทับทิม > มะม่วง > แก้วมังกร > ลองกอง > ส้มโอ > ล้าไย > สละ

สรุปและอภิปราย
ปัจจุบันสารต้านอนุมูลอิสระและสารฟีนอลิกจัดเป็นสารที่ก้าลังได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก เนื่องจากสาร
ต้านอนุมูลอิสระมีบทบาทส้าคัญในการยับยังปฏิกิริยาออกซิเดชัน และปฏิกิริยาของอนุมูลอิสระ ด้วยคุณสมบัติที่ส้าคัญ
ของสารประเภทนีท้าให้นักวิทยาศาสตร์พยายามค้นคว้าหาแหล่งของสารต้านอนุมูลอิสระในพืช ผัก ผลไม้ เพื่อน้ามาสกัด
และท้าให้อยู่ในรูปผลิตภัณฑ์เสริมอาหารต่าง ๆ ดังนันการศึกษาครังนีจึงมีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์หาปริมาณสารฟี
นอลิกและสารต้านอนุมูลอิสระในเปลือกผลไม้ทังหมด 17 ชนิด ได้แก่ เงาะ ทุเรียน น้อยหน่า มะม่วง ส้ม ส้มโอ กระท้อน
กล้วย ลองกอง สละ สับปะรด ทับทิม ล้าไย แอปเปิ้ล แก้วมังกร ฟักทอง และมังคุด ทังนีเนื่องจากเปลือกผลไม้เปลือก
ผลไม้จัดเป็นส่วนของพืชที่มีการสร้างสารฟีนอลิกและสารต้านอนุมูลอิสระมากแต่การน้ามาใช้ประโยชน์ค่อนข้างน้อย โดย
น้าเปลือกผลไม้ทังหมดมาสกัดสารส้าคัญด้วย 95%Ethanol เพื่อตรวจสอบสารต้านอนุมูลอิสระด้วยวิธี 2, 2-diphenyl1-picrylhydrazyl (DPPH) Assay และ Ferric Reducing Ability Power (FRAP) Assay โดยวิ ธี 2, 2-diphenyl-1picrylhydrazyl (DPPH) Assay เป็นวิธีที่ใช้วัดความสามารถในการก้าจัดอนุมูลอิสระ ส่วนวิธี Ferric Reducing Ability
Power (FRAP) Assay เป็นวิธีที่ใช้วัดความสามารถในการเป็นตัวรีดิวซ์ ส่วนการวิเคราะห์ปริมาณสารฟีนอลิกใช้วิธี Folin
– Ciocalteu ซึ่งวิธีนีจะอาศัยปฏิกิริยารีดอกซ์ในการท้าใหเกิดปฏิกิริยา ติดตามการเปลี่ยนแปลงสีจากปฏิกิริยาของ
ไอออนซึ่งมีสีเหลืองเมื่อได้รับอิเล็กตรอนจากสารต้านออกซิเดชันแล้วจะเปลี่ยนไปสีน้าเงิน
การทดสอบหาปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระด้วยวิธี DPPH Assay โดยเปรียบเทียบกับกราฟมาตรฐานของ αTocopherol และ L-Ascorbic acid พบว่าสารสกัดเปลือกผลไม้ที่มีปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระมากที่สุด คือ สับปะรด
รองลงมา คือ ส้มโอ ส่วนเปลือกผลไม้ที่มีปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระน้อยที่สุด คือ สละ การทดสอบหาปริมาณสารต้าน
อนุมูลอิสระด้วยวิธี FRAP Assay โดยเปรียบเทียบกับกราฟมาตรฐานของ FeSO4 α-Tocopherol และ L-Ascorbic
acid พบว่าสารสกัดเปลือกผลไม้ที่มีปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระมากที่สุด คือ ทับทิม รองลงมา คือ สละ ส่วนเปลือก
ผลไม้ที่มีปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระน้อยที่สุด คือ ทุเรียน การทดสอบหาปริมาณสารฟีนอลิกด้วยวิธี Folin-Ciocalteu’s
reagent โดยเปรียบเทียบกับกราฟมาตรฐานของ Tannic acid พบว่าสารสกัดเปลือกผลไม้ที่มีปริมาณสารฟีนอลิกมาก
ที่สุด คือ กระท้อน รองลงมา คือ เงาะ ส่วนเปลือกผลไม้ที่มีปริมาณสารฟีนอลิกที่น้อยที่สุด คือ สละ
เป็นที่ทราบกันดีว่าสารฟีนอลิกนันจัดเป็นสารหลักที่ท้าหน้า ที่เป็นสารต้านอนุมูลอิสระในพื ช 8 แต่จากผล
การศึ ก ษาครั งนี จะเห็ น ได้ ว่ า ปริ ม าณสารต้ า นอนุ มู ล อิ ส ระที่ พ บในสารสกั ด จากเปลื อ กผลไม้ ทั ง 17 ชนิ ด นั นไม่ มี
ความสัมพันธ์กับปริมาณสารฟินอลิก ซึ่งอาจเป็นไปได้ว่าสารที่ท้าหน้าที่เป็นสารต้านอนุมูลอิสระในเปลือกผลไม้นัน
ประกอบไปด้วยสารต่าง ๆ หลายชนิดที่นอกเหนือไปจากสารฟีนอลิก และในพืชบางชนิดนันสารกลุ่มฟีนอลิกอาจไม่ใช่
สารที่ท้าหน้าที่หลักในการต้านอนุมูลอิสระ ซึ่งมีงานวิจัยบางส่วนที่พบว่าฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระไม่มีความสัมพันธ์กับสาร

วารสารหมอยาไทยวิจัย
ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2559)

กลุ่มฟีนอลิก รวมทังยังมีอีกบางส่วนที่พบว่าฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระนันมีความสัมพันธ์ เชิงลบกับปริมาณสารกลุ่มฟีนอลิ ก9
จึงเป็นที่น่าสนใจในการศึกษาต่อไปว่าสารกลุ่มใดที่ท้าหน้าที่เป็นสารหลักในการต้านอนุมูลอิสระในเปลือกผลไม้
ผลการศึกษาครังนีท้าให้ทราบข้อมูลพืนฐานที่เกี่ยวกับปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระและสารฟีนอลิกในสารสกัด
จากเปลือกผลไม้ทัง 17 ชนิด ซึ่งจะสามารถน้ามาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ในแง่อุตสาหกรรมและทางด้านการแพทย์
ศาสตร์ต่อไปในอนาคต
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