
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาลัยนครราชสีมา ครั้งที ่6 ประจ าปี พ.ศ.2562   “สังคมผูสู้งวยั: โอกาสและความทา้ทายของอุดมศึกษา” 

ภาคโปสเตอร์ 
-1065- 

 

การเปรียบเทียบสารพฤกษเคมแีละฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดมะเกี๋ยง 
Comparative effect of phytochemicals and antioxidant capacities of 

Makiang extracts 
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บทคัดย่อ 
คณะผู้วิจัยน าตัวอย่างมะเกี๋ยงจากโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ปลูกในพื้นที่จังหวัดล าปาง และมะเกี๋ยงสายพันธุ์พื้นเมือง ที่ปลูกในพื้นที่จังหวัด
พะเยา มาสกัดด้วย 70 เปอร์เซ็นต์เอทานอล จากนั้นท าการเปรียบเทียบปริมาณสารพฤกษเคมีและฤทธิ์ทางชีวภาพใน
การต้านอนุมูลอิสระในหลอดทดลอง จากผลการทดลองพบว่าสารสกัดมะเกี๋ยงจากโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (MK1) มีปริมาณสารประกอบฟีนอลิกรวม 

ฟลาโวนอยด์รวมและโปรแอนโธไซยานิดินรวมเท่ากับ70.996.30 mg gallic acid/g extract, 3.780.68 mg 

catechin/g extract และ4.880.88 mg catechin/g extract ตามล าดับ ส่วนสารสกัดมะเกี๋ยงพันธุ์พื้นเมือง (MK2) 

มีปริมาณสารกลุ่มดังกล่าวเท่ากับ 70.573.31 mg gallic acid/g extract, 2.280.27 mg catechin/g extract 

และ 3.220.36 mg catechin/g extract ตามล าดับ ส าหรับการศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพในการต้านอนุมูลอิสระดีพีพี
เอชและเอบีทีเอสพบว่าสารสกัด MK1 มีค่าความเข้มข้นในการต้านอนุมูลอิสระดีพีพีเอชและเอบีทีเอสได้ครึ่งหนึ่งของ

อนุมูลอิสระทั้งหมด (ค่า IC50) เท่ากับ 91.270.19 และ 12.740.59 µg/ml ส่วนสารสกัด MK2 มีค่าความเข้มข้น

ดังกล่าวเท่ากับ 131.798.42 และ 22.950.33 µg/ml จากการทดลองดังกล่าวจะเห็นได้ว่าสารสกัด MK1 มีปริมาณ
สารประกอบโปรแอนโธไซยานิดินรวม (p<0.05) ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระดีพีพีเอช (p<0.001) และเอบีทีเอส (p<0.01) 
สูงกว่าสารสกัด MK2 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  
ค าส าคัญ : มะเกี๋ยง, สารพฤกษเคมี, โปรแอนโธไซยานิดิน, อนุมูลอิสระ 

 

Abstract 
In this study, two varieties of Makiang; variety of plant genetic conservation project under 

the Royal Initiative of Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn from Lampang province and variety 
of local Makiang from Phayao province were used and extracted with 70% ethanol. Phytochemical 
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contents and antioxidant capacities in vitro were studied and compared in both varieties. The result 
showed that the contents of total phenolic compounds, total flavonoids and total proanthocyanidin 
in Makiang extract variety of plant genetic conservation project under the Royal Initiative of Highness 

Princess Maha Chakri Sirindhorn (MK1) were 70.996.30 mg gallic acid/g extract, 3.780.68 mg 

catechin/g extract and 4.880.88 mg catechin/g extract, respectively. Whereas the content of total 
phenolic compounds, total flavonoids and total proanthocyanidin in variety of local Makiang extract 

(MK2) were 70.573.31 mg gallic acid/g extract, 2.280.27 mg catechin/g extract and 3.220.36 mg 
catechin/g extract, respectively. The antioxidant activities of Makiang were evaluated by DPPH and 
ABTS assays. Our result demonstrated that the concentrations of MK1 required to scavenge 50% (IC50) 

of DPPH and ABTS radicals were 91.270.19 and 12.740.59 µg/ml, while IC50 of MK2 were 

131.798.42 and 22.950.33 µg/ml. Obviously, total proanthocyanidin (p<0.05), DPPH (p<0.001) and 
ABTS (p<0.01) radical scavenging activities of MK1 extract were significantly higher than that MK2 
extract. 
Keywords: Makiang, phytochemical, proanthocyanidin, free radical 

 
ความส าคัญและที่มาของปัญหาการวิจัย 

มะเกี๋ยงเป็นผลไม้พันธุ์พื้นเมืองที่นิยมปลูกมากในหลายจังหวัดทางภาคเหนือ เป็นพืชที่จัดอยู่ในตระกูลเบอร์รี่
ซึ่งมีสารสีแดงหรือม่วงด าทีมี่ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระสูง และปัจจุบันมะเกี๋ยงถูกจัดเป็นพืชในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชด าริในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่สนับสนุนให้มีการปลูกมากขึ้น มี
การศึกษาวิจัย พบว่าเนื้อมะเกี๋ยงสดที่สกัดด้วยน้ ามีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ สามารถต้านการกลายพันธุ์จากสารก่อกลาย
พันธุ์ได้ รวมถึงป้องกันการเกิดมะเร็งตับในระยะเริ่มต้นในหนูที่ได้รับสารก่อมะเร็งตับ (Charoensin et al., 2012, 
Taya et al., 2014, Taya et al., 2009) ส าหรับสารส าคัญทางพฤกษเคมี (Phytochemicals) ที่พบในมะเกี๋ยงเป็น
สารกลุ่มโพลีฟีนอล (Polyphenols) ฟลาโวนอยด์ (Flavonoids) และแอนโธไซยานิน (Anthocyanin) ซึ่งสารที่กล่าวมี
ฤทธิ์ทางชีวภาพมากมาย เช่น ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ฤทธิ์ต้านมะเร็ง และฤทธิ์ต้านการอักเสบ (Sriwanthana et al., 
2007, Leelapornpisit et al., 2004)  

ในปัจจุบันมีการปลูกมะเกี๋ยงในหลากหลายพื้นที่ของจังหวัดในภาคเหนือ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในจังหวัดล าปาง 
เชียงใหม่ และพะเยา ซึ่งจากการศึกษางานวิจัยก่อนหน้าพบว่า ความอุดมสมบูรณ์ของดินหรือสภาวะแวดล้อมของแต่
ละพื้นที่เป็นสาเหตุที่ท าให้พืชแต่ละสายพันธุ์มีการสร้างสารส าคัญทางพฤกษเคมีที่แตกต่างกัน (Liu et al., 2007) โดย
มะเกี๋ยงสายพันธุ์ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี มีลักษณะผลสีชมพูแดง ส่วนมะเกี๋ยงสายพันธุ์พื้นเมืองที่ปลูกในพื้นที่จังหวัดพะเยานั้นมีลักษณะผลเป็นสีม่วง
ด า ซึ่งจากงานวิจัยส่วนใหญ่มะเกี๋ยงที่ถูกน ามาศึกษามากที่สุด คือมะเกี๋ยงสายพันธุ์ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (Charoensin et al., 2012, Taya et al., 
2014, Taya et al., 2009) 

ดังนั้นในงานวิจัยนี้ ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาเปรียบเทียบสารส าคัญทางพฤกษเคมี และฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ
ของสารสกัดหยาบส่วนเอทานอลที่ได้จากมะเกี๋ยง 2 สายพันธุ์ 
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วัตถุประสงค์การวิจัย  
1. เพี่อเปรียบเทียบสารส าคัญทางพฤกษเคมี และฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดหยาบส่วนเอทานอลที่ได้

จากมะเกี๋ยง 2 สายพันธุ์ 
 
วิธีด าเนินการวิจัย  

การเกบ็ตัวอย่างมะเกี๋ยง 
มะเกี๋ยง 2 สายพันธุ์ คือ สายพันธุ์ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้รับความอนุเคราะห์จากโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดล าปาง (พื้นที่ อพสธ. จังหวัดล า ปาง  ส่วน
มะเกี๋ยงสายพันธุ์พื้นเมืองที่ปลูกในพื้นที่จังหวัดพะเยา ได้ท าการเก็บตัวอย่างมาจากอ าเภอดอกค าใต้ จังหวัดพะเยา  

การสกัดสารจากมะเกี๋ยง 
 น าตัวอย่างมะเกี๋ยงทั้ง 2 สายพันธุ์มาล้างน้ าให้สะอาด จากนั้นท าการอบแห้ง แล้วเติมสารละลาย 70 
เปอร์เซ็นต์เอทานอล 1 ลิตร ท าการสกัดซ้ า 2 ครั้ง เมื่อครบเวลาท าการกรอง และระเหยสารละลายเอทานอลออกโดย
ใช้เครื่องระเหยของเหลวแบบสุญญากาศ (Rotary Vacuum Evaporator) ที่อุณหภูมิ 45 องศาเซลเซียส จากนั้นท า
การระเหิดเอาน้ าออกโดยใช้เครื่อง Lyophilizer จะได้สารสกัดหยาบเอทานอลของมะเกี๋ยง 2 สายพันธุ์ โดยสารสกัด
หยาบจากมะเกี๋ยงสายพันธุ์ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี แทนด้วย MK1 และสารสกัดหยาบส่วนเอทานอลที่ได้จากมะเกี๋ยงสายพันธุ์พื้นเมือง แทนด้วย 
MK2 จากนั้นชั่งน้ าหนักสารสกัดและค านวนร้อยละโดยน้ าหนักหรือ % yield 

จากสูตร %Yield = [น้ าหนักสารที่สกัดได้ (กรัม /น้ าหนักตัวอย่างที่ใช้ในการสกัด (กรัม ] x 100% 
การวิเคราะห์ปริมาณสารประกอบฟีนอลิกรวม 

 ท าการวิเคราะห์ปริมาณสารประกอบฟีนอลิกรวมของตัวอย่าง (Orada et al., 2018) โดยเจือจางสารละลาย
ตัวอย่างใส่ใน 96 well plate จากนั้นเติมสารละลาย Folin ciocalteu ความเข้มข้น 10 เปอร์เซ็นต์ ร่วมกับสารละลาย 
Na2CO3 ความเข้มข้น 7.5 เปอร์เซ็นต์ ผสมให้เข้ากันแล้วทิ้งไว้ในที่มืด 15 นาที เมื่อครบเวลาที่ก าหนดน าไปวัดค่าการ
ดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 750 นาโนเมตรโดยใช้เครื่อง Microplate reader น าค่าดูดกลืนแสงที่ได้มาค านวณหา
ปริมาณของสารประกอบฟีนอลิกรวมเทียบกับกราฟมาตรฐานกรดแกลลิก โดยแสดงค่าในหน่วย mg Gallic Acid 
Equivalent (GAE)/g extract 
 การหาปริมาณฟลาโวนอยด์ (Total flavonoids content) 

การหาปริมาณฟลาโวนอยด์โดย Colorimetric method (Orada et al., 2018) น าสารที่สกัดได้ 0.5 
มิลลิลิตร มาท าการผสมด้วยน้ ากลั่น 2.25 มิลลิลิตร จากนั้นเติมสารละลาย 5% NaNO2 0.15 มิลลิลิตร หลังจากนั้น 6 
นาทีเติมสารละลาย 10% AlCl3.6H2O 0.3 มิลลิลิตร ทิ้งไว้ 5 นาที เมื่อครบเวลาท าการเติม 1 M NaOH 1.0 มิลลิลิตร 
เขย่าให้เข้ากันและน าไปวัดค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 510 nm โดยใช้เครื่อง Spectrophotometer 

การหาปริมาณโปรแอนโธไซยานิดินรวม (Total proanthocyanidin content) โดยวิธี Vanillin 
assay  

ท าการวิเคราะห์ปริมาณโปรแอนโธไซยานิดินรวมเทียบกับสารมาตรฐาน Catechin (Pintha et al., 2014) 
โดยน าสารตัวอย่างมาท าปฏิกิริยากับสารละลาย Vanillin แล้วเติมกรด H2SO4 จากนั้นน าไปวัดค่าดูดกลืนแสงที่ความ
ยาวคลื่น 490 นาโนเมตร 
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การศึกษาฤทธิ์ยับยั้งอนุมูลอิสระดีพีพีเอช 
ท าการทดลองโดยเจือจางกรดแอสคอร์บิก โทรล๊อกซ์ และสารสกัดให้ได้ความเข้มข้นความเข้มข้นที่เหมาะสม 

จากนั้นดูดสารละลายที่เจือจางแล้วใส่ลงใน 96 well plate แล้วเติมสารละลายดีพีพีเอสผสมให้เข้ากันตั้งทิ้งไว้ในที่มืด
เป็นเวลา 15 นาที แล้วน าไปวัดค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 540 นาโนเมตรด้วยเครื่อง multifunctional 
microplate reader (Orada et al., 2018) จากนั้นค านวณหาค่าเปอร์เซ็นต์ยับยั้งอนุมูลอิสระดีพีพีเอช (%DPPH 
Inhibition)  

จากสูตร เปอร์เซ็นต์ยับยั้งอนุมูลอิสระ = [ (Abs.[sample]-Abs.[sample blank]) / Abs.[control] ] x 100  
แล้วน าค่าที่ค านวณได้มาสร้างกราฟความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นของสารละลายกรดแอสคอร์บิก หรือ

โทรลอ๊กซ์หน่วยเป็น µg/ml (แกน x) กับเปอร์เซ็นตย์ับยั้งอนุมูลอิสระดีพีพีเอช (แกน Y) และแสดงฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ
ดีพีพีเอชเป็นค่าความเข้มข้นของสารสกัดที่สามารถยับยั้งอนุมูลอิสระดีพีพีเอชได้ 50 เปอร์เซ็นต์ (IC50  

การศึกษาฤทธิย์ับยั้งอนุมูลอิสระเอบีทีเอส 
ท าการทดลองโดยเจือจางกรดแอสคอร์บิก โทรล๊อกซ ์และสารสกัดให้ได้ความเข้มข้นความเข้มข้นที่เหมาะสม 

จากนั้นท าการดูดสารละลายที่ได้ใส่ในหลอดทดลอง และเติมสารละลายเอบีทีเอสแล้วเขย่าให้เข้ากัน ทิ้งไว้ในที่มืดเป็น
เวลา 6 นาที เมื่อครบเวลาที่ก าหนดน าไปวัดค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 734 นาโนเมตรด้วยเครื่อง UV-Visible 
spectrophotometer (Orada et al., 2018) และค านวณหาค่าเปอร์เซ็นต์การยับยั้งอนุมูลอิสระเอบีทีเอส (%ABTS 
Inhibition)  

จากสูตรเปอร์เซ็นต์ยับยั้งอนุมูลอิสระ =  [ (Abs.[sample]-Abs.[sample blank]) / Abs.[control] ] x 100  
แล้วน าค่าที่ค านวณได้มาสร้างกราฟความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นของสารละลายกรดแอสคอร์บิก หรือ

โทรล๊อกซ์หน่วยเป็น µg/ml (แกน x) กับเปอร์เซ็นต์ยับยั้งอนุมูลอิสระเอบีทีเอส (แกน Y) และแสดงฤทธิ์ต้านอนุมูล
อิสระเอบีทีเอสเป็นค่า IC50  

การวิเคราะห์ข้อมูล 

 ผลการทดลองเป็นค่าเฉลี่ยนส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (meanSD) โดยผลการทดลองดังกล่าวได้จากการ
ท าการทดลอง 3 ครั้งและวิเคราะห์ความแตกต่างทางสถิติโดยใช้ Student's' t Test ที่ระดับนัยส าคัญ < 0.05 ส าหรับ
การศึกษาปริมาณสารส าคัญทางพฤกษเคมี และระดับนัยส าคัญ < 0.001 และ 0.001 ส าหรับการศึกษาฤทธิ์ต้านอนุมูล
อิสระดีพีพีเอชและเอบีทีเอส 
 
สรุปผลการวิจัย  

จากผลการสกัดพบว่าสารสกัดมะเกี๋ยง MK1 และ MK2 ที่สกัดด้วยเอทานอลมีน้ าหนักของสารสกัดเท่ากับ 
10.98 และ 4.66 กรัม คิดเป็นร้อยละโดยน้ าหนักหรือ % yield เท่ากับ 21.96 และ 9.32% จากนั้นท าการวิเคราะห์
สารพฤกษเคมีกลุ่มฟีนอลิกและฟลาโวนอยด์รวมที่ได้จากมะเกี๋ยง 2 สายพันธุ์ แสดงดังตารางที่ 1 ซึ่งจากผลการทดลอง
พบว่า สารสกัดมะเกี๋ยง MK1 มีปริมาณฟีนอลิกรวมและปริมาณฟลาโวนอยด์ไม่แตกต่างจากสารสกัดมะเกี๋ยง MK2 แต่
ปริมาณโปรแอนโธไซยานิดินรวมในสารสกัดมะเกี๋ยง MK1 นั้นมีปริมาณสูงกว่ามะเกี๋ยง MK2 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 

ผลการทดสอบความสามารถในการยับยั้งอนุมูลอิสระ DPPH และABTS ของสารสกัดส่วนเอทานอลที่สกัดได้
จากมะเกี๋ยง 2 สายพันธุ์ แสดงดังภาพที่ 1 และค่าความเข้มข้นที่สามารถยับยั้งอนุมูลอิสระได้ครึ่งหนึ่งของอนุมูลอิสระ
ทั้งหมด (IC50) ของสารสกัดจากมะเกี๋ยงทั้ง 2 สายพันธุ์ แสดงดังตารางที่ 2 จากผลการทดลอง พบว่าสารสกัดมะเกี๋ยง 

MK1 ที่ความเข้มข้น 25, 50, 100 และ 200 µg/ml สามารถยับยั้งอนุมูลอิสระดีพีพีเอชได้ 23.881.25, 41.492.27, 
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74.810.53 และ 94.970.24 เปอร์เซ็นต์ตามล าดับ ส่วนสารสกัดมะเกี๋ยง MK2 ที่ความเข้มข้น 25, 50, 100, 200 

และ 400 µg/ml สามารถยับยั้งอนุมูลอิสระดีพีพีเอชได้ 15.283.30, 27.524.85, 36.493.66, 69.111.00 และ 

82.893.17 เปอร์เซ็นต์ตามล าดับ โดยค่า IC50 ของสารสกัดมะเกี๋ยง MK1 และ MK2 ในการยับยั้งอนุมูลอิสระ DPPH 

มีค่าเท่ากับ 91.270.19 และ 131.798.42 µg/ml ตามล าดับ นอกจากนี้ยังพบว่าสารสกัดมะเกี๋ยง MK1 ที่ความ

เข้มข้น 3.125, 6.25, 12.5 และ 25 µg/ml สามารถยับยั้งอนุมูลอิสระเอบีทีเอสได้ 13.201.07, 26.083.00, 

55.402.69 และ 94.715.30 เปอร์เซ็นต์ ส่วนสารสกัดมะเกี๋ยง MK2 ที่ความเข้มข้น 3.125, 6.25, 12.5, 25 และ 

50 µg/ml สามารถยับยั้ งอนุมูลอิสระ เอบีที เอสได้  8.342.85, 19.303.49, 38.671.59, 66.930.32และ 

98.931.60 เปอร์เซ็นต ์ตามล าดับ โดยค่า IC50 ของสารสกัดมะเกี๋ยง MK1 และ MK2 ในการยับยั้งอนุมูลอิสระ ABTS 

มีค่าเท่ากับ 12.740.59 และ 22.950.33 µg/ml ตามล าดับ ซึ่งจากผลการศึกษาความสามารถในการยับยั้งอนุมูล
อิสระดีพีพีเอช และเอบีทีเอส ของสารสกัดส่วนเอทานอลที่สกัดได้จากมะเกี๋ยง 2 สายพันธุ์นั้นสามารถสรุปได้ว่า สาร
สกัดมะเกี๋ยง MK1 มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระดีพีพีเอช (p<0.01) และเอบีทีเอส (p<0.001) ดีกว่าสารสกัดมะเกี๋ยง MK2 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติโดยฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระนั้นน่าจะมาจากโปรแอนโธไซยานิดินรวม (p<0.05) ที่มีอยู่ใน
สารสกัดมะเกี๋ยง 
 
ตารางท่ี 1 ปริมาณสารส าคัญทางพฤกษเคมีของสารสกัดส่วนเอทานอลที่ได้จากมะเกี๋ยง 2 สายพันธุ์ 
สารสกัด ปริมาณสารประกอบฟีนอลิกรวมa ปริมาณฟลาโวนอยด์b ปริมาณโปรแอนโธไซยานิดินรวมc 

MK1 70.996.30 3.780.68 4.880.88* 
MK2 70.573.31 2.280.27 3.220.36 

a mg GAE/g extract, b mg Catechin/g extract, c mg Catechin/g extract 
* แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 
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ภาพที่ 1 ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดส่วนเอทานอลที่ได้จากมะเกี๋ยง 2 สายพันธุ์, (A และ B) ค่าเปอร์เซ็นต์ยับยั้ง
อนุมูลอิสระดีพีพีเอชของสารสกัดมะเกี๋ยง MK1 และMK2 ตามล าดับ; (C และ D) ค่าเปอร์เซ็นต์ยับยั้งอนุมูลอิสระเอบีที
เอชของสารสกัดมะเกี๋ยง MK1 และMK2 ตามล าดับ; **แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.01;  *** แตกต่างอย่างมี
นัยส าคัญที่ระดับ 0.001 
 
ตารางที่ 2 ความเข้มข้นที่สามารถยับยั้งอนุมูลอิสระได้ครึ่งหนึ่งของอนุมูลอิสระทั้งหมด (IC50) ของสารสกัดส่วนเอทา
นอลที่ได้จากมะเกี๋ยง 2 สายพันธุ์ 

สารสกัด 
IC50

 (µg/ml) 
DPPH ABTS 

MK1 91.270.19*** 12.740.59** 
MK2 131.798.42 22.950.33 

Vitamin C 10.780.77 5.510.61 
Trolox 10.991.28 11.721.63 

**แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.01; *** แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.001 
 
อภิปรายผล 

จากการทดลองพบว่าสารสกัดมะเกี๋ยงสายพันธุ์ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ 
(MK1) มีปริมาณสารพฤกษเคมีกลุ่มฟีนอลลิกและฟลาโวนอยด์รวมใกล้เคียงกับสารสกัดมะเกี๋ยงพันธุ์พื้นเมือง (MK2) ที่
ปลูกในพื้นที่อ าเภอดอกค าใต้ จังหวัดพะเยา แต่พบปริมาณของโปรแอนโธไซยานิดินรวมในปริมาณที่สูงกว่าพันธุ์
พื้นเมืองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ นอกจากนี้ในส่วนของการศึกษาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระพบว่า สารสกัดมะเกี๋ยงสายพันธุ์
ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ สามารถยับยั้งอนุมูลอิสระดีพีพีเอชและเอบีทีเอสได้ดี
กว่าสารสกัดมะเกี๋ยงพันธุ์พื้นเมืองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ซึ่งผู้วิจัยคาดว่า การที่สารสกัดมะเกี๋ยงสายพันธุ์ในโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ สามารถออกฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระได้ดีกว่าสารสกัดมะเกี๋ยงพันธุ์
พื้นเมืองนั้นอาจเกิดเนื่องมาจากปริมาณโปรแอนโธไซยานิดินรวมที่พบอยู่มากในสารสกัดมะเกี๋ยงสายพันธุ์ในโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ นอกจากนี้ยังมีการรายงานเกี่ยวกับการปรับปรุงพันธุ์มะเกี๋ยงเพื่อ
การแปรรูปเป็นน้ าผลไม้พร้อมดื่มของกรมวิชาการเกษตร (สุเมธ อ่อนเพรา, 2558  พบว่า มะเกี๋ยงสายพันธุ์ในโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ จะมีสารพฤกษเคมีกลุ่มที่ไม่มีขั้วชนิดเบตาแคโรทีนในปริมาณสูง ซึ่ง
สารดังกล่าวก็เป็นสารออกฤทธิ์ที่ช่วยเสริมฤทธิ์ของสารสกัดในการต้านอนุมูลอิสระได้ดีเช่นกัน โดยในการศึกษาครั้งนี้
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ยังให้ผลการทดลองที่สอดคล้องกับการศึกษาของ Poontawee และคณะ ในปี 2016 ที่พบว่าสารสกัดน้ ามะเกี๋ยง
สามารถลดการสร้างอนุมูลอิสระภายนอกเซลล์โดยวิธี DPPH ABTS และ FRAP ได้ด ี(Poontawee et al., 2016) และ
ยังพบว่าผลการทดลองที่สอดคล้องกับการศึกษาของ Sukprasansap และคณะ ในปี 2017 ที่พบว่า เนื้อมะเกี๋ยง 
(Cleistocalyx nervosum var. paniala  ที่สกัดด้วยน้ าสามารถลดการสร้างอนุมูลอิสระโดยวิธี DPPH, FRAP และ 
ORAC ได้ (Sukprasansap et al., 2017) 

จากผลการทดลองนี้ท าให้ทราบว่าสารสกัดมะเกี๋ยงมีปริมาณสารพฤกษเคมีและมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระที่เป็น
ประโยชน์ต่อสุขภาพและสามารถที่จะน ามาประยุกต์ใช้ในการบริโภคเพื่อสุขภาพในชีวิตประจ าวันได้ 
 
ข้อเสนอแนะ  

1. ควรท าการศึกษาเปรียบเทียบปริมาณของสารพฤกษเคมีกลุ่มที่ไม่มีขั้วในกลุ่ม Lutein และ Zeaxanthin 
รวมถึงสารพฤกษเคมกีลุ่มมีขั้วได้แก่ Anthocyanin ของมะเกี๋ยงทั้ง 2 สายพันธุ์ต่อไป 
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