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 ปัจจุบนัผู้บริโภคมีความสนใจในการเลือกบริโภคอาหารมากขึน้ เน่ืองจากสภาวะและ
สิ่งแวดล้อมท่ีเปล่ียนแปลงไปซึ่งท าให้มีผลต่อสขุภาพ รวมทัง้ผู้บริโภคเร่ิมมีความเข้าใจถึงคณุค่า
ทางอาหารท่ีมีประโยชน์ตอ่สขุภาพ ดงันัน้ อาหารฟังก์ชนั(Functional food) จึงได้รับความนิยม
เพิ่มมากขึน้อย่างรวดเร็ว โดยมีการพฒันาอาหารฟังก์ชันหลากหลายชนิดและรูปแบบมากมาย 
อาหารฟังก์ชนัมีต้นก าเนิดจากประเทศจีน เม่ือประมาณห้าพนัปีก่อนหรือสมยัราชวงศ์ถงั โดยได้น า
ใบชามาพัฒนาเป็นเคร่ืองด่ืมเพ่ือสุขภาพแก้อาการเหน่ือยล้า ปวดศีรษะ และช่วยก าจดัสารพิษ
ออกจากร่างกาย   แต่ตอ่มาประเทศญ่ีปุ่ นเป็นประเทศแรกท่ีท าให้มีค้นคว้าและพฒันาจนมีผลิตภณัฑ์
ประเภทอาหารฟังก์ชนัเกิดขึน้ 

 

ความหมายของอาหารฟังก์ชัน 

 อาหารฟังก์ชนั(Functional food) มีผู้ ให้ค านิยามมากมาย โดยกล่าวว่าเป็นอาหารท่ีให้
ประโยชน์ตอ่ร่างกาย นอกเหนือไปจากคณุคา่ทางโภชนาการแบบปกติ โดยอาจมีผลตอ่การท างาน
ของร่างกายแบบจ าเพาะเจาะจงท่ีอวัยวะใดอวยัวะหนึ่ง เช่น เพิ่มประสิทธิภาพการท างานของ
สมอง หรือสามารถลดความเส่ียงในการเกิดโรคได้ ซึ่งผู้ ผลิตอาจท าการเติมสารอาหารหรือสาร 

ซึ่งไม่ใช่สารอาหารหรือสารออกฤทธ์ิทางชีวภาพ ทัง้นีผ้ลิตภัณฑ์อาหารจะต้องอยู่ในรูปอาหาร 

ท่ีรับประทานได้ (ดาลัด ศิริวัน, 2558, 10-17)  นอกจากนีย้ังมีการนิยามของอาหารฟังก์ชัน
มากมาย เชน่ 

 1. ส่วนประกอบอาหารท่ีให้ประโยชน์ทางร่างกายอนัเห็นได้ชดัหรือช่วยลดความเส่ียง
ส าหรับโรคเรือ้รังและให้ประโยชน์มากว่าหน้าท่ีพืน้ฐานด้านโภชนาการ 

 2. อาหารท่ีถกูผลิตขึน้เพ่ือลดความเส่ียง หรือยืดระยะเวลาการเกิดของโรคบางชนิด 

 3. อาหารบางชนิดซึง่มีบทบาทสง่เสริมสขุภาพ หรือสว่นประกอบอาหารท่ีมีผลทางสรีระ 

 4. อาหารหรือส่วนประกอบอาหารใด ๆ ท่ีอาจให้ประโยชน์ตอ่สขุภาพเหนือกวา่คณุคา่
อาหารตามปกตท่ีิมีอยู่ (ปรียานชุ ทิพยะวฒัน์, 2546, 25-28; American Dietetics Association, 

1999,1278-1285) 
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 ดังนัน้ อาหารฟังก์ชัน คือ อาหารท่ีมีผลต่อสุขภาพนอกเหนือจากการให้คุณค่าทาง
โภชนาการ เชน่ สง่เสริมสขุภาพ ลดความเส่ียงหรือปอ้งกนัการเกิดโรคด้วยสารประกอบท่ีออกฤทธ์ิ
ทางชีวภาพในอาหาร ดงัตารางท่ี 1.1 และตารางท่ี 1.2 

 

ตารางท่ี 1.1 อาหารฟังก์ชนัท่ีมีผลตอ่การปอ้งกนัโรคหลอดเลือดหวัใจ 

 

กลไกทางกายภาพ สารประกอบออกฤทธ์ิทางชีวภาพ อาหาร 

การลดโคเลสเตอรอลในเลือด โทโคฟีรอล  กรดไขมนั โอเมก้า-3 อลัมอนด์และถัว่ 

 ไฟโตสเตอรอลและอ่ืนๆ  

 สารประกอบออร์แกโนซลัเฟอร์ กระเทียม 

 (Organosulfur)  

 ไฟโตสเตอรอล(Phytosterol) มาการีน 

 โอเมก้า-3 น า้มนัปลา 

 ใยอาหารและพฤกษเคมี ข้าวโอ๊ต 

 เจนิสทีน(Genistein) ถัว่เหลือง 

 และเดดซีน(Daidzein)  

ยบัยัง้ปฏิกิริยาออกซิเดชัน่ แคโรทีนอยด์ ผกัใบเขียว  ผลไม้ 

LDL Chlorestrol  และน า้มนัปาล์ม 

 อาหารท่ีอดุมด้วยไลโคปีน มะเขือเทศ   
  น า้มะเขือเทศ 

  ซอสสปาเก็ตตี ้

  Oleoresin จากมะเขือเทศ 

 โพลีฟีนอลิคและกรดไขมนัไม่- Extra-virgin olive oil 

 อ่ิมตวัเชิงเดี่ยว  

 (Monounsaturated fatty acid)  

 ฟีนอลิคจากชา ชาเขียว(Green Tea) 

 (Tea polyphenolic)  
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ตารางท่ี 1.1 อาหารฟังก์ชนัท่ีมีผลตอ่การปอ้งกนัโรคหลอดเลือดหวัใจ(ตอ่) 
 

กลไกทางกายภาพ สารประกอบออกฤทธ์ิทางชีวภาพ อาหาร 

ลดความดนัเลือด กรดแอสคอร์บคิ ผลไม้ท่ีมีรสเปรีย้ว 

 จินเซนโนไซด์ (Ginsenoside) โสม Panax ginseng 

 เควอซิทิน (Quercetin) หอมหวัใหญ่และ 

  กระเทียม 

 เทียฟลาวินส์(Theaflavin) ชาเขียวและชาด า 

 เรสเวอราทรอล(Resveratrol)และ องุ่นและไวน์แดง 

 โพลีฟีนอล(Polyphenol) จากองุ่น  

ลดความเส่ียงการเกิด โฟเลท ผลไม้ ธญัพืชและผกั 

โรคหลอดเลือดหวัใจ วิตามินซี ผลไม้ท่ีมีรสเปรีย้ว 

 วิตามินอี ถัว่และน า้มนัถัว่ 

ท่ีมา: Carlos K.B. Ferrari,2007, 327–339 

 

ตารางท่ี 1.2 การต้านสารอนมุลูอิสระในอาหารฟังก์ชนั 

 

กลไกทางกายภาพ สารประกอบออกฤทธ์ิทางชีวภาพ อาหาร 

ต้านอนมุลูอิสระโดยการให้ แอนโทไซยานิน    คาเทชิน เปลือก น า้องุ่นและ 

อิเล็กตรอนท าลายปฏิกิริยา (Catechin) ไซยานิดนิ (Cyanidin) ไวน์องุ่นแดง เบอร์ร่ี 

ลกูโซ่ และฟลาโวนอล (Flavonol) มะเขือยาวสีมว่ง 

ลดการขยายตวัของ แคลเซียม นมและผลิตภณัฑ์ 

เซลล์มะเร็งล าไส้ท่ีรวดเร็ว   

สารก าจดัซุปเปอร์ออกไซด์  แคพไซซิน(Capsaicin) พริกแดงและเขียว 

แอนไอออน (Superoxide    

anion scavenger)   

ยบัยัง้ปฏิกิริยาเปอร์ออกซิเดชัน่ คาร์โนซอล(Carnosol)และ โรสแมร่ี(Rosemary) 

(Peroxidation)ของไขมนั กรดคาร์โนโซอิค สกดั 
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ตารางท่ี 1.2 การต้านสารอนมุลูอิสระในอาหารฟังก์ชนั(ตอ่) 
 

กลไกทางกายภาพ สารประกอบออกฤทธ์ิทางชีวภาพ อาหาร 

ก่อให้เกิดการผลิต
Glutathione(GSH) 

เคอร์คมูินอยด์ (Curcuminoids) ขมิน้ชนั 

Glutathione peroxidase    

(GPx)   

Superoxide dismutase (SOD)   

ลดปฏิกิริยาออกซิเดชัน่ไขมนัในตบั   

ยบัยัง้ปฏิกิริยาไนโตรเซชัน่   

   

ยบัยัง้เปอร์ออกซิเดชัน่ของไขมนั เจนิสทีน(Genistein) ถัว่เหลืองและ 

(Lipid peroxidation) และเดดซีน(Daidzein) ผลิตภณัฑ์ 

ปอ้งกนัการเกิดโรคหลอดเลือด-   

หวัใจ   

ลดความเส่ียงตอ่โรคมะเร็ง   

ยบัยัง้เปอร์ออกซิเดชัน่ของไขมนั โทโคฟีรอล(Tocopherol) น า้มนัและไขมนัจาก 

(Lipid peroxidation) และ โทโคไทรอีนอล(Tocotrienol) ข้าว ถัว่เหลืองและ 

ลดโคเลสเตอรอลในเลือด ยบูคิวินอล(Ubiqiunol) มะกอก 

ยบัยัง้ปฏิกิริยาออกซิเดชัน่LDL ซีซามินอล(Sesaminol) ข้าวและน า้มนัข้าว 

ลดความเส่ียงตอ่โรคมะเร็ง  เมล็ดและน า้มนังา 

ยบัยัง้ปฏิกิริยาออกซิเดชัน่LDL ไลโคปีน(Lycopene) มะเขือเทศ 

และความเส่ียงตอ่โรคมะเร็ง   

ปอ้งกนัการเกิดโรคหลอดเลือด-   

หวัใจ   

เชน่เดียวกบัแอนโทไซยานิน ไมริซีทิน(Myricetin)และ เชน่เดียวกบั 

 เควอซิทิน(Quercetin) แอนโทไซยานิน 
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ตารางท่ี 1.2 การต้านสารอนมุลูอิสระในอาหารฟังก์ชนั(ตอ่) 
 

กลไกทางกายภาพ สารประกอบออกฤทธ์ิทางชีวภาพ อาหาร 

ยบัยัง้ปฏิกิริยาออกซิเดชัน่ของ เทียฟลาวิน(Theaflavin) ชาเขียวและด า 

ไขมนั   

ลดการอกัเสบ   ปอ้งกนั   

โรคหลอดเลือดแดงแข็งและมะเร็ง    

ท่ีมา: Ferrari CKB, 2004, 275-89 

 

แหล่งอาหารฟังก์ชัน 

 แหลง่ของฟังก์ชนัมีหลายชนิดแตส่ามารถแบง่ออกเป็น 3 ประเภทหลกั คือ  

 1. อาหารฟังก์ชันที่ได้จากพืช อาหารท่ีได้จากพืชมีรายงานว่าช่วยรักษาโรคมะเร็ง 
โดยพืชมีสว่นประกอบทางเคมีท่ีชว่ยตอ่ต้านโรคร้ายแรง  ตวัอยา่งเชน่  

  ข้าวโอ๊ต (Oat) ส่วนใหญ่มีการศึกษาในรูปแบบท่ีเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริมซึ่ง
สามารถลดโคเลสเตอรอลในเลือด  โดยข้าวโอ๊ตจะมีปริมาณของเบต้า-กลแูคน(β–Glucan) สงูสดุเม่ือ
เปรียบเทียบกบัอาหารทัว่ไป สารเบต้า-กลแูคนนีส้ามารถลด Low density cholesterol (LDL) ท่ี
ท าให้เกิดโรคเก่ียวกบัหลอดเลือดหวัใจได้ 

  เมล็ดแฟลกซ์หรือเมล็ดปอ(Flax seed) ช่ือทางวิทยาศาสตร์ คือLinum 

usitatissimum  เมล็ดแฟลกซ์ได้มีการใช้อย่างกว้างขวางในอาหารฟังก์ชนั  เน่ืองจากเมล็ดแฟลกซ์
ช่วยลดความเส่ียงต่อการเป็นโรคหวัใจ     โรคเบาหวาน    มะเร็ง   โรคระบบย่อยอาหาร     โรค 
ความดนัโลหิตสงู  โรคล าไส้ใหญ่อกัเสบ   โรคท้องผกู  และยงัช่วยปรับระดบัฮอร์โมนในร่างกายได้
อีกด้วย   เมล็ดแฟลกซ์ประกอบไปด้วยกรดไขมนั โอเมก้า-3(Omega-3)ท่ีสงู  ซึ่งจ าเป็นตอ่ร่างกาย
มนุษย์ นอกจากนีเ้มล็ดแฟลกซ์ยังอุดมด้วยใยอาหาร โดยมีทัง้ใยอาหารท่ีละลายน า้ได้และ 

ไมส่ามารถละลายน า้  สารต้านอนมุลูอิสระหลายชนิดยงัพบในเมล็ดแฟลกซ์อีกด้วย 

  ถัว่เหลือง(Soybean) นอกจากถัว่เหลืองจะให้โปรตีนคภุาพแล้วยงัมีความส าคญัใน
การปอ้งกนัและรักษาโรคหวัใจ มะเร็ง โรคกระดกูพรุน และการชว่ยบรรเทาอาการในหญิงวยัทอง  
  มะเขือเทศ(Tomato) สารในมะเขือเทศท่ีได้รับความสนใจ คือ ไลโคปีน (Lycopene) 

ซึ่งเป็นสารแคโรทีนอยด์มีบทบาทในการลดความเส่ียงการเกิดมะเร็ง เต้านม มะเร็งระบบ      
ทางเดินอาหาร มะเร็งกระเพาะปัสสาวะและมะเร็งผิวหนงั โดยสารดงักล่าวมีเก่ียวข้องกับการท า
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หน้าท่ีเป็นสารต้านอนุมูลอิสระ พบว่าไลโคปีนท่ีได้รับเข้าร่างกาย ส่วนใหญ่เป็นผลิตภัณฑ์    
มะเขือเทศท่ีผ่านความร้อน เช่น เนือ้มะเขือเทศเข้มข้น(Tomato puree) มะเขือเทศกระป๋อง      
และซอสมะเขือเทศ 

  กระเทียม(Garlic) เป็นพืชท่ีใช้อย่างกว้างขวางด้วยคณุสมบตัิทางยาของกระเทียม 
องค์ประกอบทางยาของกระเทียมชว่ยลดการเกิดเนือ้งอก และลดความเส่ียงตอ่โรคมะเร็ง สามารถ
ช่วยลดระดบัน า้ตาลในเลือด เป็นสารปฏิชีวนะ  ปอ้งกันความดนัโลหิตสงู ประกอบด้วยสารท่ีช่วย
ลดโคเลสเตอรอล  สารออกฤทธ์ิท่ีส าคญั คือ สารประกอบซลัเฟอร์ในกระเทียม 

  บรอคโคล่ีและพืชตระกูลกะหล ่า (Cruciferous vegetables) มีรายงานพบว่า 

การบริโภคพืชดังกล่าวเป็นประจ าจะลดความเส่ียงการเกิดมะเร็ง คุณสมบัติในการต้านมะเร็ง 

ของพืชเป็นผลจากการมีสารกลโูคไซโนเลท (Glucosinolates) อยู่ในปริมาณสงูซึ่งสารดงักล่าวเม่ือ
ถูกย่อยโดยผ่านกระบวนการของเอนไซม์มายโรไซนาส(Myrosinase) จะก่อให้เกิดสารท่ีมี
คณุสมบตัต้ิานมะเร็ง  
  พืชตระกลูส้ม (Citrus Fruits) พบว่ามีคณุสมบตัิปอ้งกนัมะเร็ง พืชในกลุ่มนีจ้ะเป็น
แหลง่สารอาหาร เชน่ วิตามินซี  โฟเลทและใยอาหาร  สารประกอบอ่ืนท่ีมีฤทธ์ิในการปอ้งกนัมะเร็ง 
ในพืชตระกลูส้ม ได้แก่ Limonoid ซึง่สามารถลดเนือ้งอกในหม ู

  แครนเบอร่ี(Cranberry) น า้แครนเบอร่ีได้รับการยอมรับว่ามีประสิทธิภาพใน             
การรักษาโรคติดเชือ้ทางเดินปัสสาวะ ผลไม้ประเภทนีมี้ปริมาณกรดเบนโซอิกสูง ซึ่งมีผลให้     
ความเป็นกรดในปัสสาวะสูงขึน้ มีการศึกษาว่าน า้แครนเบอร่ีสามารถยับยัง้การเกาะตัวของ 
Escherichia coli ในเซลล์กระเพาะปัสสาวะและในผนงัล าไส้ 

  ชา(Tea) เป็นเคร่ืองด่ืมท่ีบริโภคมากเป็นอนัดบัสองรองจากน า้ สารส าคญัในชา 
ได้แก่ สารโพลีฟีนอล(Polyphenol) โดยเฉพาะในชาเขียว ในใบชาสดมีสารนีม้ากถึงร้อยละ 30 

โดยน า้หนกัแห้ง คาเทชิน(Catechin)เป็นสารในกลุ่มนีท่ี้มีบทบาทส าคัญ บทบาทของสารกลุ่มนีต้อ่
สุขภาพ ได้แก่ ผลการป้องกันมะเร็งซึ่งยงัอยู่ระหว่างการค้นคว้าทดลอง สารนีย้งัมีผลในการลด
ความเส่ียงของโรคหวัใจ 

  อาหารฟังก์ชนัหากแบง่ตามสีผกัหรือผลไม้  สามารถแบง่เป็น คือ 

  ผกัและผลไม้สีแดง ประกอบเม็ดสีท่ีเรียกว่า ไลโคปีน(Lycopene) หรือ แอนโทไซยานิน
(Anthocyanin) เช่น ไลโคปีนในมะเขือเทศหรือสีชมพจูากเกรฟฟรุต(Grapefruit) ช่วยลดความเส่ียงตอ่
การเกิดมะเร็ง แอนโทไซยานินจากสตรอเบอร่ีและองุ่นแดงจะเป็นสารต้านปฏิกิริยาออกซิเดชั่น 

ท่ีดีมาก ซึง่สารต้านการเกิดออกซิเดชัน่นีเ้ป็นผลดีตอ่สขุภาพของหวัใจ  ตวัอย่างผกัผลไม้ชนิดอ่ืนท่ี
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มีสีแดง เช่น แอปเปิล้แดง  กะหล ่าสีแดง  แครนเบอร์ร่ี พริกแดง ทบัทิม แรดิช (Radish) ราสเบอร์ร่ี
(Raspberries) รูบาร์บ (Rhubarb) แตงโม เป็นต้น 

  พืชสีเหลืองหรือส้ม เม็ดสี ท่ีมีในพืชสีเหลืองหรือส้ม เ รียกว่า แคโรทีนอยด์ 

แคโรทีนอยด์ชนิดเบต้า-แคโรทีนท่ีมีในมะเขือเทศ ฟักทอง และ แครอทสามารถเปล่ียนเป็น 

วิตามินเอ ช่วยรักษาสขุภาพเย่ือบุและสขุภาพของตา  แคโรทีนอยด์เป็นผลดีตอ่หวัใจ ผลไม้ตระกลูส้ม
จะเป็นแหล่งท่ีดีของวิตามินซีและโฟเลทด้วย ซึ่งจ าเป็นต่อการเจริญของเซลล์และภูมิคุ้มกัน 
ตัวอย่างพืชท่ีมีสีเหลืองหรือส้ม เช่น แครอท  เลมอน พีช  ส้ม มะละกอ พริกเหลือง สับปะรด 
ข้าวโพดหวาน  เนคทารีนหรือผลไม้ประเภทท้อ (Nectarine) เป็นต้น 

  พืชท่ีมีสีขาว จะมีเม็ดสีท่ีเรียกว่า แอนโทแซนทิน (Anthoxanthin) ท่ีเป็นสารเคมีท่ี
ช่วยส่งเสริมสุขภาพ ลดโคเลสเตอรอลและความดนัเลือด พบใน กล้วย กะหล ่า ขิง เห็ด หวัหอม 
มนัฝร่ัง ผกักาด หวัผกักาด เป็นต้น 

  พืชสีเขียว มีเม็ดสีท่ีเรียกว่า คลอโรฟิลล์ พบในพืชท่ีมีใบสีเขียว  พริกเขียว  แตงกวา 
ผกัชีฝร่ัง (Celery) จะมีลทีูน(Lutein) ท างานร่วมกบัซีแซนทีน(Zeaxanthin) พบในผกัสีเขียว เช่น 
ผักโขม ถั่วลันเตา บรอคโคล่ี ช่วยสุขภาพสายตา ช่วยลดความเส่ียงต่อการเกิดต้อกระจกและ 
ความเส่ือมสภาพของร่างกาย อินโดล(Indoles) จากบรอคโคล่ี  กะหล ่าดอก ช่วยต้านการเกิด
มะเร็ง 

  พืชสีน า้เงิน/ม่วง ประกอบด้วยเม็ดสีแอนโทไซยานิน เช่น องุ่น มีฤทธ์ิในการต้าน 

การเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชัน่ท่ีจะป้องกันเซลล์ท่ีจะถูกท าลาย ลดความเส่ียงต่อมะเร็ง โรคหลอดเลือด
สมองและโรคหวัใจ เชน่ แบล็คเบอร่ี  บลเูบอร่ี  พรุน มะเดื่อ พลมั มะเขือมว่ง 

 2. อาหารฟังก์ชันท่ีได้จากสัตว์ 

  น า้มนัปลาโอเมก้า-3(Omega-3) เป็นกรดไขมนัท่ีไม่อ่ิมตวัซึ่งเป็นองค์ประกอบหลกั
ในน า้มนัปลา ซึ่งมีประโยชน์มากในสขุภาพ โอเมก้า3 สามารถเสริมในอาหารท่ีรับประทานได้ เพ่ือ
ชว่ยลดการเกิดโรคหลอดเลือดหวัใจ หอบหืด ไขข้ออกัเสบ ความจ าเส่ือม โรคปอดเรือ้รัง โรคล าไส้  
  ผลิตภณัฑ์นม ผลิตภณัฑ์นมเป็นอาหารฟังก์ชนัท่ีดีโดยมีแคลเซียมเป็นองค์ประกอบ
หลกั ช่วยป้องกันโรคกระดกูพรุน และมะเร็งล าไส้  เน่ืองจากในผลิตภัณฑ์นมมีส่วนประกอบของ
โพรไบโอตคิท่ีเป็นประโยชน์ตอ่จลุินทรีย์ในล าไส้ 

  เนือ้สตัว์ อาหารประเภทเนือ้สตัว์ประกอบด้วยสารประกอบท่ีออกฤทธ์ิทางชีวภาพ เช่น 
เกลือแร่ท่ีเป็นเหล็ก  สงักะสี  กรดไลโนลิอิคเชิงซ้อน (Conjugated linoleic acids) และวิตามิน
(Jimenez-Colmenero et al.,2001)รวมทัง้สารออกฤทธ์ิตา่งๆท่ีสามารถเติมหรือเพิ่มในผลิตภณัฑ์เนือ้ 

http://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CCIQFjABahUKEwjG2pnj-MvHAhUIFpQKHUQ9BF0&url=http%3A%2F%2Fwww.vegetweb.com%2F%25E0%25B9%2581%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%2594%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%258A%2F&ei=MWrgVYb-MIis0ATE-pDoBQ&usg=AFQjCNE6S7wnDS1_xFZlU9-ast-l9liS_Q&sig2=4YzCMYaT9YF8pmZHHBFjWg
http://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0CCgQFjACahUKEwj00dCP-cvHAhUIGZQKHX6DBxw&url=http%3A%2F%2Fwww.foodietaste.com%2FFoodPedia_detail.asp%3Fid%3D145&ei=jmrgVfTSO4iy0AT-hp7gAQ&usg=AFQjCNGQNyFK7T7yF7e4Ww2EBaiKk6Yjrg&sig2=D8wGectlNhLDzWuYRp-VDA
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ดงัแสดงในตารางท่ี 1.3 (Jimenez-Colmenero, F., Carballo, J., & Cofrades, S. ,2001,  

5-13) 

 3. อาหารฟังก์ชันท่ีได้จากจุลินทรีย์ จลุินทรีย์ทางทะเลท่ีผลิต PUFA, รงควตัถ,ุ 
โปรตีนและเปปไทด์หรือโพรไบโอติค รวมทัง้สาหร่ายขนาดจิ๋วชนิดตา่งๆท่ีมีคณุสมบตัิต้านปฏิกิริยา
ออกซิเดชัน่และมีฤทธ์ิ การก าจดัอนมุลูอิสระ 

 

ตารางท่ี 1.3 ตวัอยา่งวิตามินและสารประกอบออกฤทธ์ิทางชีวภาพท่ีสามารถเป็นส่วนกอบของ 

  อาหารฟังก์ชนัในเนือ้และผลิตภณัฑ์เนือ้สตัว์ 

 

วิตามินและแร่ธาต ุ สารออกฤทธ์ิทางชีวภาพ 

วิตามินเอ สายโซย่าวของกรดไขมนั โอเมก้า3 

วิตามินซี ใยอาหาร 

วิตามินอี กรดไลโนเลอิคเชิงซ้อน (Conjugated linoleic acids) 

เหล็ก เปปไทด์ท่ีออกฤทธ์ิทางชีวภาพ 

โพแทสเซียม แบคทีเรียท่ีเป็นโพไบโอติค 

แมกนีเซียม สารต้านอนมุลูอิสระ 

แคลเซียม พรีไบโอตคิ 

ท่ีมา: E.A. Decker, Y. Park, 2010, 49–55 

 

ส่วนประกอบของอาหารฟังก์ชันที่นิยมใช้เชิงพาณิชย์ 

 อาหารฟังก์ชันหรือ Functional foods เป็นอาหารท่ีมีสารประกอบในอาหารท่ีมีผล 

ท าให้เกิดคณุสมบตัิพิเศษท่ีมีผลต่อสุขภาพ โดยส่วนประกอบท่ีส าคญัและนิยมใช้กันในปัจจุบนั
ได้แก่ 
 1. เส้นใยอาหาร (Dietary fiber) ทัง้ชนิดละลายน า้และไม่ละลายน า้ซึ่งพบได้ใน 

ร าข้าวสาลี ร าข้าวโอ๊ต  เย่ือหุ้มเมล็ดแมงลกัและหวับกุซึ่งช่วยลดความเส่ียงตอ่การเกิดมะเร็งของ
ล าไส้ใหญ่และลดโคเลสเตอรอลในเลือด  ตวัอย่างของผลิตภณัฑ์อาหาร ได้แก่ ผลิตภณัฑ์ขนมอบ
เสริมใยอาหาร  เคร่ืองดื่มเสริมใยอาหาร  ธญัพืชเสริมใยอาหาร เป็นต้น 

 2. พรีไบโอติค  (Prebiotic) หมายถึง อาหารท่ีมีน า้ตาลโอลิโกแซคคาไรด์
(Oligosaccharide)ซึ่งเป็นอาหารของเชือ้จลุินทรีย์ในล าไส้ใหญ่ท่ีมีประโยชน์ เช่น บิฟิโดแบคทีเรีย
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(Bifidocbacteria)และแล็กโตบาซิลลัส(Lactobacillus) ท าให้เชือ้จุลินทรีย์เหล่านีเ้จริญเติบโต 

ได้อย่างรวดเร็ว  ซึ่งจะช่วยป้องกันจุลินทรีย์ชนิดท่ีก่อโรคเจริญเติบโตได้  นอกจากนัน้จะกระตุ้น 

การขบัถ่าย  ลดความเส่ียงในการเกิดมะเร็งล าไส้ใหญ่ เช่น ผลิตภัณฑ์อาหารประเภทนมผงเสริม 

พรีไบโอตคิ  ผลิตภณัฑ์นมเปรีย้วและโยเกิร์ต  หมากฝร่ังเสริมโอลิโกแซคคาไรด์ 
  พรีไบโอตคิเป็นอาหารท่ีมีประโยชน์แตร่่างกายไม่สามารถย่อยได้เน่ืองจากพรีไบติด
เป็นน า้ตาลท่ีมีโครงสร้างซบัซ้อนท าให้เอนไซม์ในกระเพาะอาหารและล าไส้เล็กไม่สามารถย่อยสลาย
เพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ได้  แตแ่บคทีเรียในล าไส้ใหญ่โดยเฉพาะกลุ่มท่ีผลิตกรดนมหรือกรดแลคติก 
(Lactic acid) ได้แก่ แลคโตบาซิลลัส(Lactobacillus)และบิฟิโดแบคทีเรีย(Bifidobacterium) 
สามารถใช้เป็นแหล่งอาหารและเจริญเติบโตได้ดีในล าไส้  จลุินทรีย์ดงักล่าวนีเ้ป็นโพรไบโอติคท่ีมี
ผลส่งเสริมสขุภาพ พรีไบโอติคท่ีใช้กว้างขวาง คือ Inulin, Fructo-oligosacchraide(FOS), Lactulose 

และ Galacto-oligosaccharides(GOS) แม้ว่าจะไม่มีค าแนะน าของปริมาณท่ีควรบริโภคต่อวัน 
แต่มีหนึ่งวิจยัท่ีกล่าวว่าควรบริโภค 4-20 กรัมต่อวนั และมีข้อมูลของงานวิจยัท่ีแนะน าให้บริโภค  
อินลูิน(Inulin) หรือ FOS 4 กรัมตอ่วนั เพ่ือท าให้ Bifidobacteria เพิ่มขึน้ 

  แหลง่พรีไบโอตคิ 

  แหล่งพรีไบโอติคส่วนใหญ่ได้มาจากพืชและน า้ตาลเชิงซ้อนของสาหร่าย ซึ่งอาจจะ
สกัดจากวิธีการทางเคมีด้วยการไฮโดไลซิสของน า้ตาลเชิงซ้อนหรือด้วยการใช้เอนไซม์สงัเคราะห์
จากน า้ตาลเชิงคู่ พรีไบโอติคส่วนใหญ่ถกูใช้ในรูปของ FOS, GOS, Isomalto-oligosaccharides 

(IMO) และ Xylo-oligosaccharides(XOS) ทัง้ Soy oligosaccharides (SOS), GOS และ XOS 

ได้มีวางขายในท้องตลาดของญ่ีปุ่ น 

  บทบาทพรีไบโอตคิ 

  ยบัยัง้การเจริญเติบโตของเชือ้โรคบางชนิด เช่น S. dysenteriae, S. typhosa และ
E. Coli  ซึ่งมีผลลดอาการท้องเสียและการอาเจียน ปอ้งกนัการเกิด Lactose intolerance ปอ้งกนั
การเกิดมะเร็ง 

 3. เปปไทด์ (Peptide) หรือสารโปรตีนท่ีถกูย่อยบางส่วนท่ีสกดัจากเนือ้สตัว์ปลาถั่ว
โดยเฉพาะถั่วเหลืองเช่น Glutamine peptide เพ่ือช่วยการดดูซึมแร่ธาตุและลดการสูญเสีย
แคลเซียมลดความล้าของกล้ามเนือ้สร้างเสริมระบบภูมิคุ้มกนัควบคมุความดนัโลหิตได้  ตวัอย่าง
ของผลิตภณัฑ์อาหารได้แก่ซุปไก่สกดัอาหารนกักีฬาและเคร่ืองดื่มเสริมกรดอะมิโน 

 4. โพรไบโอติค (Probiotic) หมายถึง เชือ้จลุินทรีย์ท่ีมีชีวิตชนิดท่ีสร้างกรดแลคติค 

ในปริมาณท่ีให้ประโยชน์แก่ร่างกาย  ตวัอย่างผลิตภัณฑ์อาหารท่ีมีโพรไบโอติค ได้แก่ โยเกิร์ต 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%8B%E0%B8%A1%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/1271/lactobacillus-%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B9%82%E0%B8%97%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%8B%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%AA
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ท่ีเสริมเชือ้ Bifidobacterium sp.ปกติร่างกายจะมีจุลินทรีย์ท่ีเป็นประโยชน์เหล่านีอ้ยู่ในล าไส้ 

อยู่แล้วแต่ด้วยการด าเนินชีวิตท าให้มีปริมาณไม่สมดลุย์หรือมีปริมาณลดลงปัจจัยต่างๆเหล่านี ้
ได้แก่ การกินยาปฏิชีวนะ การกินยาแก้ปวด  รับประทานอาหารท่ีมีไขมัน น า้ตาลและโปรตีนสูง 
หรือรับประทานอาหารท่ีไม่สมดลุ  การด่ืมแอลกอฮอล์ และสูบบุหร่ี ความเครียดหรือความวิตกกังวล             
เป็นต้น 

  ตวัอย่างโพรไบโอติค ได้แก่ แบคทีเรียท่ีสร้างกรดแลคติค (Lactic acid bacteria, 

LAB) เช่น Lactobacillus และ Bifidobacterium แบคทีเรียกลุ่มนีพ้บในผลิตภัณฑ์อาหารหมกั 
(Fermentation) เชน่  นมเปรีย้ว  แหนม  กิมจิ 
  บทบาทของโพรไบโอตคิ 

  โพรไบโอติคจะช่วยยับยัง้จุลินทรีย์ก่อโรค โดยกลไกหลั่งสารหลายชนิดออกมา
ตอ่ต้าน ช่วยกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายเพ่ือต่อสู้กับเชือ้จุลินทรีย์ท่ีเป็นอนัตราย โพรไบโอติค 

ท่ีเจริญเตบิโตจะไปแย่งท่ีกนัมิให้เชือ้โรคเจริญเติบโตได้และมิให้เกาะติดผนงัล าไส้และท าอนัตราย
ต่อผนังล าไส้และถูกขับออกทางอุจจาระ  โพรไบโอติค (Probiotic) จะมีการผลิตกรดแลคติค
(Lactic acid) สามารถยบัยัง้การเจริญของแบคทีเรียท่ีท าให้เกิดโรคได้ เช่น Clostridium perfringens, 

Salmonella เป็นต้น  นอกจากนีโ้พรไบโอติคยังช่วยลดระดับของโคเลสเตอรอล (Cholesterol) 

ฟอสฟอไลปิด (Phospolipid) และไตรกลีเซอไรด์ (Triglyceride)ในเลือด โดยLactobacillus 

acidophilus ซึ่งเป็นจุลินทรีย์กลุ่มบิฟิโดแบคทีเรียท่ีอยู่ในล าไส้จะช่วยย่อยสลายโคเลสเตอรอล 

(Choloesterol) และยบัยัง้การดดูซึมโคเลสเตอรอลผ่านผนงัล าไส้  โพรไบโอติคยงัช่วยลดอาการ
ท้องผูกได้ เน่ืองจากกรดอินทรีย์ท่ีจุลินทรีย์บิฟิโดแบคทีเรีย (Bifidobacteria) ผลิตขึน้ จะกระตุ้น
การบีบตวัของล าไส้ และช่วยเพิ่มความชืน้ของอุจจาระ ท าให้สามารถขบัถ่ายได้สะดวกมากขึน้  
ประโยชน์โพรไบโอติคท่ีมีผลช่วยเพิ่มการดดูซึมแคลเซียมในระบบย่อยอาหารและสามารถผลิต
วิตามินตา่งๆ เช่น วิตามินบีหนึ่ง  บีสอง  วิตามินเอช (Biotin) กรดไนโคไทนิค(Nicotinic acid)และ 
กรดโฟลิค(Folic acid)ได้ 

  ผลิตภณัฑ์โพรไบโอตคิ 

  เหตุผลของผลิตภัณฑ์โพรไบโอติคได้เป็นทางเลือกส าหรับเป็นอาหารเพ่ือสุขภาพ 
เน่ืองจากอาหารขยะ การด่ืมน า้ท่ีเติมก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ความเครียดจากการท างานและ
อาหารท่ีกินทัว่ไปอาจมีผลต่อระบบทางเดินอาหารโดยไปท าลายจลุินทรีย์ท่ีเป็นประโยชน์ในล าไส้ 
ดงันัน้อาหารโพรไบโอตคิจงึชว่ยแก้ไขปัญหาเหลา่นี ้

http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/0782/lactic-acid-bacteria-%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/1271/lactobacillus-%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B9%82%E0%B8%97%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%8B%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%AA
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/0316/fermentation-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%81
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/1076/fermented-milk-%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B8%A2%E0%B8%A7
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/1942/%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%A1-neam
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/1365/kimchi-%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%88%E0%B8%B4
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/1539/lactic-acid-%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%81
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/0197/%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2-bacteria
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/1198/clostridium-perfringens-%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A1-%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%9F%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B9%8C
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/1123/salmonella-%E0%B8%8B%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B9%82%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%A5%E0%B8%A5%E0%B8%B2
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/0236/cholesterol-%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%A5
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/1001/triglyceride-%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%AD%E0%B9%84%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B9%8C
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/2205/%E0%B9%81%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A1-calcium
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/1227/vitamin-%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%99
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/2025/vitamin-b1-thiamine
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/2224/vitamin-h-biotin
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/1783/vitamin-b9-folic-acid
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  คีเฟอร์(Kefir) เป็นผลิตภัณฑ์นมท่ีประกอบด้วย แบคทีเรียท่ีสร้างกรดแลคติค 

ท่ีเจริญเติบโตร่วมกับยีสต์ ผลิตภัณฑ์นมหมัก เช่น คีเฟอร์ โยเกิร์ตและนมเปรีย้วมีคุณค่า 

ทางโภชนาการท่ีมากกวา่และมีปริมาณไนโตรเจนท่ีสงูกวา่นมสด 

  คอมบูชา(Kombucha) เป็นผลิตภัณฑ์ชาหมัก ท่ีเป็นการหมักโดยยีสต์และ
แบคทีเรีย ซึง่เป็นผลิตภณัฑ์ท่ีได้รับความสนในทัว่โลก โดยเฉพาะสหรัฐอเมริกา 

  โคจิ(Koji) คือ อาหารท่ีเป็นโพรไบโอติคทางการค้าในญ่ีปุ่ นจะเป็นผลิตภัณฑ์จาก 

ถัว่เหลืองท่ีมีการหมกัด้วยเชือ้รา  
 

ตารางท่ี 1.4 อาหารโพรไบโอตคิท่ีเกิดจากการหมกั 

 

ผลิตภณัฑ์ จลุินทรีย์ท่ีเป็นโพรไบโอตคิ วตัถดุบิเร่ิมต้น 

Adi LAB ธญัพืช ถัว่เมล็ดแห้ง 

Agbelima Lb. plantarum, Lb. bevis, Lb. fermentum, 

Leuc. mesenteroides 

มนัส าปะหลงั 

Atole LAB ข้าวโพด 

Ben-saalga LAB หญ้าไขม่กุ(Pearl 

millet) 
Boza LB. plantarum , Lb. bevis 

Lb. rhamnosus, Lb. fermentum, Leuc. 

mesenteroides subsp. Dextranium 

ธญัพืช 

Dosa Leuc. mesenteroides, 

Lb. fermentum, Sacch. cerevisiae 

ข้าว และ ถัว่ ชนิด 
Bengal gram 

Idli Leuc. mesenteroides, LAB, yeast ธญัพืช ถัว่เมล็ดแห้ง 

Ilambazilokubilisa LAB ข้าวโพด 

Kecap LAB ข้าวสาลี ถัว่เหลือง 

Kenkey Lb. casei, Lb. lactis, Lb. plantarum, Lb. 

bevis, Lb. acidophilus, Lb. fermetum, yeast 

ข้าวโพด 
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ตารางท่ี 1.4 อาหารโพรไบโอตคิท่ีเกิดจากการหมกั(ตอ่) 
 

ผลิตภณัฑ์ จลุินทรีย์ท่ีเป็นโพรไบโอตคิ วตัถดุบิเร่ิมต้น 

Kimchi(กิมจิ) Lb. plantarum, Lb. curvatus,Lb. bevis, 

Lb. sake, Leuc. mesenteroides 

ผกักาดขาว 

Kishk LAB ธญัพืชและนม 

Kisra Lactobacillus sp., Lb. bevis ข้าวฟ่าง 

Koko Lb. fermetum, Lb. salivarius ข้าวฟ่าง 

Mahewu Lb.bulgaricus, Lb. brevis ข้าวโพด 

Mawe Lb. fermetum, Lb. brevis, Lb. 

salivarius, Sacch. cerevisiae 

ข้าวโพด 

Ngari Lactococcus lactis subsp. Cremoris, 

Lactococcus plantarum, Enterococcus 

faecium,Lb. fructosus,Lb. amylophilus, 

Lb. coryniformis subsp. torquens, และ
Lb. plantarum 

ปลา 

Ogi Lb. plantarum, Lb.fermetum, Leuc. 

Mesenteroides และ Sacch. cerevisiae 

ข้าวโพด 

Sauerkraut (กะหล ่าปลีดอง) Leuc. mesenteroides, 

Lactococcuslactis, LAB 

กะหล ่าปลี 

Som-fug(ส้มฟัก/แหนมปลา) LAB ปลา 

Tarhana Streptococcus thermophilus, 

Lb.bulgaricus, Lb. plantarum 

ข้าวสาลีนึง่และโย
เกิร์ต 

Tempeh (เทมเป)้ LAB, Lb. plantarum ถัว่เหลือง 

Uji LAB ข้าวโพด ข้าวฟ่าง 
มนัส าปะหลงั ข้าว
ฟ่างนิว้ 

ท่ีมา : Athapol Noomhorm , Imran Ahmad , Anil K. Anal, 2014  

 

http://as.wiley.com/WileyCDA/Section/id-302477.html?query=Athapol+Noomhorm
http://as.wiley.com/WileyCDA/Section/id-302477.html?query=Imran+Ahmad
http://as.wiley.com/WileyCDA/Section/id-302477.html?query=Anil+K.+Anal
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 ในปี 2008 ชีส BeyazPeyaz จากตุรกีเป็นชีสท่ีนิยมท่ีมีคุณค่าทางโภชนาการซึ่งมี               
การเตมิ Lactobacillus plantarum 

 ผลิตภัณฑ์โพรไบโอติคเร่ิมแรกในท้องตลาดท่ีได้รับความนิยมคือ ยาคูลท์ โดย Yakult 

Honsha ประเทศญ่ีปุ่ น สว่นผลิตภณัฑ์อ่ืน ดงัแสดงในตารางท่ี 1.5  

 

ตารางท่ี 1.5 อาหารโพรไบโอตคิเชิงพาณิชย์ 

 

ช่ือทางการค้า ชนิดอาหาร 

Yakult Honsha Co.,Ltd เคร่ืองดื่มนมเปรีย้ว 

Attune Food ช็อคโกแลตแทง่ 

Kevita เคร่ืองดื่มโปรไบโอตคิท่ีปราศนม 

Amul โยเกิร์ตและไอศกรีม 

GoodBelly น า้ผลไม้ 

Life way เคร่ืองดื่ม Kefir 

Ombar ช็อคโกแลตท่ีเป็นโพรไบโอติค 

Dannon ผลิตภณัฑ์นม 

ท่ีมา : Athapol Noomhorm , Imran Ahmad , Anil K. Anal, 2014  

 

 5. กรดไขมันไม่อิ่มตัวในกลุ่มโอเมก้า-3 (Omega-3 Polyunsaturated fatty acid) 

เช่น ในน า้มนัปลาซึ่งประกอบด้วย EPA (Eicosapentanoic acid) และ DHA (Docosapentanoic 

acid) ซึ่งช่วยในการพฒันาตาและสมองของทารกและยงัช่วยลดการเกิดโรคหวัใจขาดเลือดในผู้ ใหญ่  
ตวัอย่างของผลิตภัณฑ์อาหาร ได้แก่ น า้มนัปลาแคปซูล  นมผงเสริมน า้มนัปลา  น า้มันพืชเสริม
น า้มนัปลา เป็นต้น   ω – 6 พบว่ามีบทบาทลดอาการแพ้ของผิวหนงัได้(Atopic dermatitis) ω– 9 

ท่ีมีคณุสมบตัิเด่น คือ กรดไขมนัโอเลอิคพบมากในน า้มนัมะกอกจะช่วยลดภาวะหลอดเลือดแดง
แข็งตวัได้  อาหารฟังก์ชนัท่ีใส่กรดไขมนัดงักล่าวคือ โยเกิร์ตผลิตภณัฑ์นม  เนยและผลิตภณัฑ์ทา
ขนมปัง(Spreads) 

 6. สารพฤกษเคมี (Phytochemical) เป็นสารเคมีกลุ่มหนึ่งจดัเป็นสารอาหารฟังก์ชัน
กลุ่มท่ีใหญ่พบได้ในพืชผกัผลไม้ท่ีมีสีสนัต่างๆ มกัมีสารกลุ่มนีอ้ยู่ในปริมาณมาก เช่น ฟลาโวนอยด์
ลิกนิน  แคโรทีนอยด์  เทอร์พีนอยด์  แทนนิน  อัลคาลอยด์ สารประกอบประเภทโพลีฟีนอล

http://as.wiley.com/WileyCDA/Section/id-302477.html?query=Athapol+Noomhorm
http://as.wiley.com/WileyCDA/Section/id-302477.html?query=Imran+Ahmad
http://as.wiley.com/WileyCDA/Section/id-302477.html?query=Anil+K.+Anal
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(Polyphenols)ท่ีมีในใบชาเขียวและใบชาอู่หลง  กลุ่ม Diallyl disulfides ท่ีพบในหอมกระเทียม
และสารในกลุ่มเอสโตรเจนจากพืช (Phytoestrogen) ซึ่งช่วยปอ้งกนัมะเร็งท่ีเก่ียวข้องกับฮอร์โมนเพศ
หญิง  ซึง่พบในโปรตีนจากถัว่เหลืองเมล็ดปอ (Flax seed) เป็นต้น 

 

ตารางท่ี 1.6 แหลง่พฤกษเคมีจากธรรมชาติ 
 

พฤกษเคมี แหลง่จากธรรมชาติ 
รูตนิ(Rutin) เปลือกแอปเปิล้แดง บรอคโคล่ี พืชตระกลูส้ม ข้าวบคัวีท (Buck Wheat) 

ชาด า 

เควอซิทิน 

(Quercetin) 

ผกัสีเขียว  เบอร่ี  หอมหวัใหญ่ พาร์สล่ีย์ แอปเปิล้  ถัว่เมล็ดแห้ง   
ชาเขียว พืชตระกลูส้ม และไวน์องุ่นแดง 

กรดคลอโรจีนิค
(Chlorogenic acid) 

กาแฟ  บลเูบอร่ี  แอปเปิล้ น า้ผลไม้และน า้ส้ม 

วิตามิน อี จมูกข้าวสาลี  ดอกทานตะวัน  อัลมอนด์ ถั่วฮัลเซล วอลนัท ถั่วลิสง 
ข้าวโพด  ข้าวโอ๊ต เกาลดั  มะพร้าว  มนัฝร่ัง และ แครอท 

กรดเอลลาจิค          

(Ellagic acid) 

ทบัทิม  สตรอเบอร่ี  ราสเบอร่ี  องุ่น  แบล็คเคอร์เรนต์ และ วอลนทั 

กรดแกลลิค             

(Gallic acid) 

ชา  ไวน์แดง  องุ่น แบล็คเบอร่ี  ราสเบอร่ี 

กรดบทิลูินิค         

(Betulinic acid) 

โรสแมร่ี  เสจ(sage) Winter savory(เคร่ืองเทศชนิดเผ็ดร้อน)น า้พทุรา 
ลกูหว้า 

กรดเออร์โซลิค         
(Ursolic acid) 

แอปเปิล้  บลเูบอร่ี  แครนเบอร่ี  ฝร่ัง  มะกอก  โรสแมร่ี  และออริกาโน ่

เมอริน (Morin) ชาและไวน์แดง 

เบต้า-แคโรทีน 

(β-carotene) 

มะมว่ง  ผลไม้และผกั 

กรดแอสคอบิค 

(Ascorbic acid) 

ฝร่ัง  ชาเขียว  ผลไม้ตระกลูส้ม  มะมว่ง  และผลไม้ตา่งๆ 

 

http://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CBwQFjAAahUKEwjgnqmrqM3HAhUCTo4KHTWBAyc&url=http%3A%2F%2Fwww.student.chula.ac.th%2F%7E54373295%2Fquercetin.html&ei=SSLhVaDWD4KcuQS1go64Ag&usg=AFQjCNEVPPAbb6gPc68lo42Tv3rAOVGOHQ&sig2=IGbQbbKa42uSw6yAUZKrsQ
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ตารางท่ี 1.6 แหลง่พฤกษเคมีจากธรรมชาต(ิตอ่) 
 

พฤษเคมี แหลง่จากธรรมชาติ 
เคอร์คมูิน(Curcumin) ขมิน้ 

สตกิมาสเตอรอล
(Stigmasterol) 

ถัว่ ถัว่เหลือง ถัว่ลิสง มะพร้าว เมล็ดปอป่าน(Linseed) บตัเตอร์บีน
(Butter beans) 

นิโคตนิ (Nicotine) ยาสบู มะเขือเทศ มนัฝร่ัง  มะเขือยาว มะละกอ โกโก้ หญ้าหางม้า 
กญัชา 

มาร์เมซิน (Marmesin) แอปเปิล้  ผกัชีฝร่ัง(Celery)  มะขวิด (Wood Apple) 

นารินจิน (Naringin) น า้เลมอน น า้ไลม์ น า้องุ่น น า้ส้ม น า้ส้มโอ น า้ส้มแมนดาริน และ         
มะเขือเทศ 

อาพิจินิน(Apigenin) เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์  แอปเปิล้ ซอสแอปเปิล้และแอปริคอต 

ท่ีมา : N.K. Sethiya et al., 2014, 439-444 

 

 พฤกษเคมีบางชนิดในพืชสามารถต้านอนุมูลอิสระ  ซึ่งมีส่วนส าคัญต่อสุขภาพและ
สามารถป้องกันโรคได้ ดงังานวิจัยของ N.K. Sethiya และคณะ(2014) ท่ีได้ศึกษาฤทธ์ิในการต้าน
อนมุลูอิสระ 17 ชนิดจากแหล่งธรรมชาติท่ีตา่งกนั ดงัตารางท่ี 1.6 และภาพประกอบท่ี 1.1 พบว่า
วิตามินอี, กรดแอสคอบิค, เคอร์คมูิน(Curcumin), กรดแกลลิค (Gallic acid), กรดเอลลาจิค
(Ellagic acid),เบต้า-แคโรทีน(β-Carotene) และกรดเออร์โซลิค(Ursolic acid) มีฤทธ์ิในการต้าน
อนมุลูอิสระมากท่ีสดุ 

 

 

  

https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0CCgQFjACahUKEwiuh4mgqczHAhWRGI4KHayYBeo&url=https%3A%2F%2Fth.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2584%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%25A3%25E0%25B9%258C%25E0%25B8%2584%25E0%25B8%25B9%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%2599&ei=Bp3gVa7sFZGxuASssZbQDg&usg=AFQjCNGTndbwfSScauRqvdydGM3lEblsiQ&sig2=jR8-TwdIqW1OHzs6RifP4g
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ภาพประกอบท่ี 1.1 ตวัอย่างโครงสร้างของพฤกษเคมีท่ีสามารถต้านอนมุลูอิสระ 

ท่ีมา: N.K. Sethiya et al., 2014,439-444 
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 7. กลุ่มเกลือแร่และวิตามิน เช่น  วิตามินซี  อี  เบต้า-แคโรทีนและซีลีเนียมจะท าหน้าท่ี
เป็นสารปอ้งกนัปฏิกิริยาออกซิเดชัน่ (Antioxidant) ซึง่มีผลในการลดความเส่ียงในการเกิดมะเร็ง 

  ดงันัน้จะพบว่าส่วนประกอบหรือสารออกฤทธ์ิทางชีวภาพมีมากมายหลายชนิด  
จึงท าให้มีการพัฒนาอาหารฟังก์ชันเชิงพาณิชย์เพิ่มมากขึน้ดังแสดงในตารางท่ี 1.7 การใช้
ส่วนประกอบเชิงหน้าท่ีซึ่งต่างกันจะมีผลต่อสุขภาพท่ีแตกต่างกันตามไปด้วย ปัจจุบนัผลิตภัณฑ์
ประเภทเคร่ืองด่ืมเป็นสินค้าท่ีผู้บริโภคให้ความสนใจอย่างมาก โดยจะพบว่าเคร่ืองด่ืมเพ่ือสุขภาพ
มีความหลากหลายชนิดได้ออกสูต่ลาดให้ผู้บริโภคได้เลือก 

 

ตารางท่ี 1.7 ชนิดอาหารฟังก์ชนัในท้องตลาด 

 

ชนิดของอาหารฟังก์ชนั 

(ค านิยาม) 
วตัถปุระสงค์ ตวัอยา่ง 

โพรไบติค 

(จลุินทรีย์มีชีวิตท่ีบริโภค 

ในจ านวนเพียงพอท่ีเป็น
ประโยชน์ตอ่ร่างกาย) 

อิทธิพลตอ่สขุภาพร่างกาย 
รวมทัง้ระบบทางเดนิอาหาร
ภมูิคุ้มกนัและมะเร็ง 

 

Lactic acid bacteria(LAB) 

และ Bifidobacter 

พรีไบโอตคิ 

(สว่นประกอบของอาหารท่ีไม่
สามารถย่อยได้ซึง่มีประโยชน์
ตอ่ร่างกายโดยกระตุ้น 

การเจริญเติบโตและจ ากดั
จ านวนแบคทีเรียบางชนิดใน
ล าไส้) 

การเจริญเติบโตของจลุินทรีย์
หรือจ ากดัจ านวนแบคทีเรีย
บางชนิดดงันัน้จงึสง่เสริม
สขุภาพ 

ฟรุคโตโอลิโกแซคคาไรด์
(Fructo-oligosaccharide 

:FOS),  อินลูิน(Inulin), 

ไอโซมอลโท-โอลิโกแซคคาไรด์
(Isomalto-oligosaccharides 

:IMO),โพลีเดก็โตรส
(Polydextrose), แล็คทโูลส
(Lactulose) และ Resistant 

starch 
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ตารางท่ี 1.7 ชนิดอาหารฟังก์ชนัในท้องตลาด(ตอ่) 
 

ชนิดของอาหารฟังก์ชนั 

(ค านิยาม) 

 

วตัถปุระสงค์ 

 

ตวัอยา่ง 

เคร่ืองด่ืมเชิงหน้าท่ี  เคร่ืองดื่ม
ปราศจากแอลกอฮอล์ท่ีเสริม
วิตามินเอ  ซี และอีหรือ
สว่นประกอบเชิงหน้าท่ีอ่ืน 

 

ลดระดบัโคเลสเตอรอลและ
กระตุ้นหน้าท่ีของสารต้าน
อนมุลูอิสระและควบคมุ 

การเจริญเติบโตและ 

ความผิดรูปของกระดกู 

เคร่ืองด่ืม ACE(Angiotensin-I-

converting enzyme:ACE)

เคร่ืองด่ืมท่ีมีโคเลสเตอรอลต ่า  
เคร่ืองด่ืมบ ารุงสายตา  
เคร่ืองด่ืมเพ่ือสภุาพกระดกู 

ธญัพืชเชิงหน้าท่ี(ธญัพืชท่ี
ประกอบด้วยใยอาหาร เชน่
เบต้า-กลแูคน และ
Arabinoxylan,โอลิโกแซคคา-

ไรด์ เชน่ Galacto-และFructo-

oligosaccharide และ 
Resistant starch) 

สารตัง้ต้นของการหมกัส าหรับ
การเจริญเติบโตของจลุินทรีย์
โพรไบโอติค,แหลง่ของ
คาร์โบไฮเดรตท่ีย่อยไมไ่ด้,

กระตุ้นการเจริญเติบโตของ 
Lactobacilliและ
Bifidobacteriaในล าไส้  

โอ๊ต,บาร์เลย์่,ข้าวไร,ข้าวสเปลท์
(Spelt) 

 

เนือ้เชิงหน้าท่ี  เนือ้ท่ีมีการเพิ่ม
สว่นประกอบท่ีเป็นประโยชน์
ตอ่ร่างกายหรือก าจดั/ลด
องค์ประกอบท่ีเป็นอนัตรายตอ่
สขุภาพ 

ในการเตมิกรดไขมนั สารต้าน
อนมุลูอิสระหรือโพรไบโอติค 

 

เนือ้ท่ีควบคมุองค์ประกอบของ
วตัถดุบิและส่วนประกอบใน
กระบวนการผลิต 

 

ไข ่(ไขท่ี่มีการเพิ่มกรดไขมนัโอ
เมก้า-3) 

ลดการจบัตวัเป็นก้อนของ
เลือด ควบคมุความดนัเลือด 

 

ไขท่ี่อดุมไปด้วยกรดไขมนั 

โอเมก้า-3พร้อมทัง้ 

สารต้านอนมุลูอิสระและวิตามิน 

ท่ีมา: Barbara Bigliardia, & Francesco Galati, 2013, 118-129 
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 ในการพฒันาอาหารเชิงหน้าท่ีในทางการค้าดงักล่าวนัน้สามารถท าได้หลายรูปแบบ คือ
 1. Fortified product  การเพิ่มปริมาณของสารอาหารท่ีมี เช่น การเติมวิตามินซีใน 

น า้ผลไม้ 

 2. Enriched product การเติมสารชนิดใหม่ท่ีไม่พบในอาหาร เช่น การเติมแคลเซียม
ในน า้ส้ม 

 3. Altered product การแทนท่ีองค์ประกอบท่ีมีอนัตรายหรือส่วนประกอบท่ีไม่ต้องการ
ด้วยองค์ประกอบท่ีเป็นประโยชน์ เช่น การใช้สารทดแทนไขมันท่ีมีเส้นใยสูงเป็นส่วนประกอบใน
อาหารเพ่ือลดไขมนัในอาหาร 

 4. Enhanced commodities เปล่ียนวตัถดุิบท่ีมีองค์ประกอบของสารอาหารเปล่ียนไป 
(Joseph T. Spence, 2006, S4–S6) 

 การพฒันาอาหารฟังก์ชนัมีหลายรูปแบบดงันัน้จึงท าให้เกิดผลิตภัณฑ์อาหารฟังก์ชัน
มากมายหลายชนิดท่ีเป็นต่อสุขภาพ และตลาดของอาหารฟังก์ชันได้ขยายอย่างรวดเร็ว ใน            
การพฒันาอาหารฟังก์ชนันีจ้ าเป็นต้องประกอบไปด้วย 3 องค์ประกอบ คือ  
 1. เทคนิคการพัฒนาอาหารฟังก์ชัน โดยใช้กระบวนผลิตและเทคโนโลยีทางอาหาร 

ในการแปรรูปหรือพฒันาอาหารฟังก์ชนั 

 2. การสร้างต าแหน่งทางการตลาดและเคร่ืองหมายทางการค้า เช่น การก าหนด
กลุม่เปา้หมายท่ีอาจเป็นผู้ โภคค าส าคญัของอาหารท่ีมีผลตอ่สขุภาพ  
 3. อาหารหลงัผา่นกระบวนการแปรรูปหรือพฒันา  จ าเป็นต้องมีการทดสอบทางคลินิก 
โดยการประเมินผลของอาหารฟังก์ชันท่ีมีต่อสุขภาพ  รวมทัง้ความสามารถในการดูดซึม             
อาหารฟังก์ชนัและตรวจสอบปริมาณของสารออกฤทธ์ิทางชีวภาพในอาหารฟังก์ชนัท่ีเข้าสู่ร่างกาย
และระบบการไหลเวียนของเลือด(Bioavailability) ดังแสดงในภาพประกอบท่ี1.2 แสดง
องค์ประกอบในการพฒันาอาหารฟังก์ชนัเชิงพาณิชย์ 
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ภาพประกอบท่ี 1.2 แสดงสามเหล่ียมส าหรับการเพิ่มมลูคา่ในการพฒันาอาหารฟังก์ชนั 

ท่ีมา : C. Mark-Herbert, 2004, 713–719 

 

สรุป 

 อาหารฟังก์ชนัเป็นอาหารท่ีรับประทานเข้าไปเพ่ือมีผลตอ่สขุภาพนอกเหนือจากคณุค่า
ทางโภชนาการ เช่น เพ่ือเพิ่มความสามารถของกลไกในร่างกายท่ีจะดแูลสุขภาพหรือป้องกันโรค 
โดยแหล่งของอาหารฟังก์ชันอาจจะได้มาจากพืชหรือสัตว์หรือจุลินทรีย์  โดยส่วนประกอบของ
อาหารฟังก์ชนัอาจจะเป็นเส้นใยอาหาร  พรีไบโอติค  เปปไทด์  โพรไบโอติค  กรดไขมนัไม่อ่ิมตวั  
สารพฤกษเคมี วิตามินและแร่ธาต ุด้วยประโยชน์ตอ่สขุภาพของอาหารฟังก์ชนัท าให้เป็นอาหารท่ี
ได้รับความสนใจและมีการพัฒนาในหลายรูปแบบ อาหารฟังก์ชันจึงสามารถขยายตัวในเชิง
พาณิชย์ได้อยา่งรวดเร็ว โดยในการพฒันาอาหารฟังก์ชนัมีการใช้เทคนิคการพฒันาอาหาร ร่วมกบั
การตรวจสอบทางคลินิกและการตลาด 

 

 

 

 

 

เทคนิคการพัฒนา 

ต าแหน่งทางการตลาด 

เคร่ืองหมายทางการค้า 

 

การทดสอบทางคลินิก 
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แบบฝึกท้ายบทที่ 1 

 

 

 1. อาหารฟังก์ชนัหมายถึงอะไร 

 2. จงยกตวัอยา่งแหลง่ของอาหารฟังก์ชนั 

 3. อาหารฟังก์ชนัมีผลตอ่สขุภาพอยา่งไรบ้าง 

 4. สวนประกอบใดบ้างท่ีนิยมใช้เป็นสว่นประกอบของอาหารฟังก์ชนั 

 5. พรีไบโอตคิและโพรไบโอติคคืออะไร มีความสมัพนัธ์กนัอยา่งไร 

 6. จงยกตวัอยา่งผลิตภณัฑ์พรีไบโอติคและโพรไบโอตคิ 

 7. อาหารชนิดใดท่ีเป็นแหลง่ของวิตามินอีจากธรรมชาติ 
 

 

 

 



บทที่ 2 

สารออกฤทธ์ิทางชีวภาพในอาหาร 

 

 

 สารออกฤทธ์ิทางชีวภาพ (Bioactive Compounds)ในอาหาร คือ สารประกอบในอาหารท่ีมี
ผลตอ่สิ่งมีชีวิต  สารออกฤทธ์ิทางชีวภาพท่ีดีต้องเป็นสารท่ีมีผลจ าเพาะเจาะจง เช่น มีฤทธ์ิจ าเพาะ
ต่อเซลล์ของมะเร็งเต้านม เป็นต้น  สารออกฤทธ์ินัน้จะต้องไม่มีผลทางลบต่อร่างกาย หรือมี
ผลข้างเคียงน้อย  โดยทัว่ไปสารออกฤทธ์ิทางชีวภาพนีจ้ะมีปริมาณท่ีต ่าในอาหาร  ส่วนประกอบ  
เชิงหน้าท่ีของอาหารสามารถแบ่งได้ คือ โปรตีน (Protein) คาร์โบไฮเดรต(Carbohydrate) ไขมัน
(Lipid) ฟีนอล(Phenol) ฟลาโวนอยด์(Flavonoid) แอนโทไซยานิน(Anghocyanin) แคโรทีนอยด์
(Carotenoid) กลโูคไซโนเลท(Glucosinolate) 

 

โปรตีน (Protein) 

 ปัจจบุนัได้มีการศกึษาโปรตีนท่ีอยู่รูปท่ีเรียกว่า  เปปไทด์ท่ีออกฤทร์ทางชีวภาพ (Bioactive 

peptide)ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโปรตีนท่ีมีผลด้านการเผาผลาญหรือสภาวะของสุขภาพ เปปไทด์
หลายชนิดได้มาจากทัง้พืชและสตัว์ โดยเฉพาะเปปไทด์จากนมและกล้ามเนือ้ขอวัว  ไก่ หมูและ
สัตว์ทะเลซึ่งสามารถต้านความดันเลือดสูง  ต้านอนุมูลอิสระ  ต้านการเกิดลิ่มเลือด และเป็น     
สารออกฤทธ์ทางชีวภาพอ่ืนๆ   โดยแท้จริงเปปไทด์ท่ีออกฤทธ์ิทางชีวภาพยงัมีบทบาทปอ้งกนัโรค 

ท่ีเก่ียวกับกลุ่มภาวะเมตาบอลิค (Metabolic syndrome)และโรคท่ีเก่ียวกับสุขภาพจิตได้อีกด้วย 
โปรตีนโดยทั่วไปมีบทบาทต่ออาหารท่ีท าให้เกิดคุณลักษณะเฉพาะของอาหาร เช่น ชิน้เนือ้จะมี
โครงสร้างของกล้ามเนือ้ท่ีประกอบด้วยเนือ้เย่ือเก่ียวพนัและไมโอไฟบิล(Myofibril) นอกจากนีย้งัท า
ให้เกิดเนือ้สมัผสัของเนือ้ท่ีสกุ 

 ประโยชน์ต่อสุขภาพของโปรตีน(Protein) และเปปไทด์(Peptide) 

 โปรตีนและเปปไทด์มีประโยชน์มากมายต่อสุขภาพ เช่น คุณสมบัติยับยัง้จุลินทรีย์ 

โดยโปรตีนจากไข่มีโปรตีนโอโวแทรนส์เฟอร์ริน(Ovotransferrin), ไลโซไซม์(Lysozyme) และ 

ในนมมีโปรตีนท่ีเรียกว่า แลคโตเฟอร์ริน(Lactoferrin) นอกจากนีโ้ปรตีนยงัมีผลลดความดนัเลือด 
เช่น โปรตีนจากถัว่เหลือง โปรตีนและเปปไทด์ยงัเป็นสารต้านอนุมูลอิสระ เช่น โปรตีนจากปลาซาดีน 
จมกูข้าวสาลี และนม ช่วยในเร่ืองการดดูซึมและการน าไปใช้ประโยชน์ของเกลือแร่ภายในร่างกาย  
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ส่วนโปรตีนท่ีช่วยลดระดับโคเลสเตอรอล    เช่น   ไกลซินิน(Glycinin) จากถั่วเหลือง                            
เบต้า-แล็กโทกลโูบลิน (β-Lactoglobulin) จากนม เป็นต้น (Athapol Noomhorm  et al., 2014) 

 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ฟังก์ชันท่ีประกอบด้วยโปรตีนและเปปไทด์ 

 โปรตีนเป็นท่ีทราบกันดีว่าเป็นสารอาหารท่ีให้พลังงานและเป็นแหล่งของกรดอะมิโน  

ท่ีจ าเป็นต่อร่างกายท่ีท าให้ร่างกายเจริญเติบโตและช่วยซ่อมแซมส่วนท่ีสึกหร่อของร่างกาย 
นอกจากนีโ้ปรตีนยงัท าให้เกิดคณุสมบตัิทางด้านประสาทสมัผสัของอาหาร โปรตีนและเปปไทด์ 

ท าให้คุณลักษณะท่ีดีของอาหารและมีผลต่อสุขภาพ โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์นม เช่น ชีส และ  
นมหมกัท่ีมีเปปไทด์ซึง่สามารถลดความดนัเลือด สร้างภมูิคุ้มกนั ชว่ยในการดดูซมึเกลือแร่ 

 

คาร์โบไฮเดรต 

 คาร์โบไฮเดรตเป็นแหล่งพลงังานในอาหารมากว่าร้อยละ 50 ของอาหารท่ีรับประทาน 

ในแตล่ะวนั  คาร์โบไฮเดรตเป็นส่วนประกอบในอาหารมากมายหลายชนิด เช่น ธัญพืช ผกั ผลไม้ และ
ถัว่เมล็ดแห้ง คาร์โบไฮเดรต โดยทัว่ไปแบง่ออกเป็นประเภท ดงันี ้โมโนแซคคาไรด์(Monosaccharide) 

ไดแซคคาไรด(์Disaccharide)  และโพลีแซคคาไรด์(Polysaccharide) ดงัภาพประกอบท่ี 2.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบท่ี 2.1 ประเภทของคาร์โบไฮเดรต 

  

ไดแซคคาไรด์ 

คาร์โบไฮเดรต 

กลโูคส 

ฟรุคโตส 

โพลแีซคคาไรด์ 

สตาร์ช 

ไกลโคเจน 

เซลลโูลส 

ไคติน 

อินลูนิ 

เฮปาริน 

เพคติน 

ลกินิน 

โมโนแซคคาไรด์ 

มอลโตส 

ซูโคส 

กาแลคโตส 

แลคโตส 

http://as.wiley.com/WileyCDA/Section/id-302477.html?query=Athapol+Noomhorm
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 1. โพลีแซคคาไรด์ที่ไม่ใช่สตาร์ช(Non-strachpolysaccharide:NSPs) 

  โพลีแซคคาไรด์ส่วนใหญ่โดยทั่วไป  หมายถึง สตาร์ชท่ีประกอบด้วยอะไมโลส
(Amylose) ท่ีมีโครงสร้างเป็นเส้นตรงและอะไมโลเพคติน(Amylopectin)ท่ีมีโครงสร้างเป็นสาขา 
แต่มีโพลีแซคคาไรด์อีกประเภทหนึ่งคือโพลีแซคคาไรด์ท่ีไม่ใช่สตาร์ช(Non-strachpolysaccharide: 

NSPs) NSPs เป็นสารท่ีได้จากพืช เช่น เพคติน(Pectin), เซลลูโลส(Cellulose),เฮมิเซลลูโลส
(Hemicellulose), กวัร์กมั(Guar gum), กมัอาราบิค(Gum arabic), เบต้า-กลแูคน(β-Glucan),            
ไซแลน(Xylan)และกลูโคแมนแนน(Glucomannan)จากบกุ เป็นต้น  NSPs ไม่สามารถย่อยใน 
ล าไส้เล็ก ดงันัน้จึงเป็นองค์ประกอบหลกัของใยอาหาร NSPs สามารถแบ่งประเภทได้เป็นใยอาหารท่ี
ละลายน า้และใยอาหารท่ีไม่ละลายน า้ ใยอาหารท่ีละลายน า้  จลุินทรีย์ในล าไส้ใหญ่สามารถน าไปใช้
ประโยชน์ได้เพ่ือให้ได้กรดไขมนัสายโซส่ัน้ซึง่เป็นผลดีกบัร่างกาย  NSPs ท่ีละลายในน า้บางชนิดจึง
เป็นพรีไบโอติคเพราะท าให้จุลินทรีย์ในล าไส้มีการเจริญเติบโตได้ดี ส่วนใยอาหารท่ีไม่ละลายน า้จะ
เป็นกากให้กับล าไส้ใหญ่และท าให้กากอาหารไปสู่ล าไส้ได้ดียิ่งขึน้ NSPs ปัจจุบันแนะน าให้
รับประทาน 12.8-17.8 กรัมตอ่วนั เพ่ือลดความเส่ียงตอ่อาการท้องผกู เบาหวาน โรคหลอดเลือด
หวัใจ มะเร็งล าไส้ใหญ่ การเกิดเนือ้งอก มะเร็งทรวงอก 

  สตาร์ชเป็นองค์ประกอบหลักในอาหารบางชนิด สตาร์ชสามารถแบ่งเป็นประเภท
โดยใช้เกณฑ์อตัราการยอ่ยได้ 3 ประเภท คือ สตาร์ชท่ีสามารถย่อยได้เร็ว สตาร์ชท่ีสามารถย่อยได้
ช้าและสตาร์ชท่ีทนการย่อยของเอนไซม์ อตัราการย่อยนีจ้ะมีผลต่อระดบัของกลูโคสซึ่งมีผลต่อ
สุขภาพ อาหารท่ีมีสตาร์ชซึ่งมีการย่อยได้ช้าจะมีผลต่อการลดความเส่ียงต่ อโรคหัวใจและ
โรคเบาหวานชนิดท่ี 2  ปัจจบุนัการใช้ NSPs ในอาหารประเภทสตาร์ชมีแนวโน้มเพิ่มมากขึน้เพ่ือ 

ลดระดบัน า้ตาลในเลือด ต้านการเกิดเนือ้งอกและกระตุ้นภมูิคุ้มกนั 

  NSPs มีรายงานวา่มีอิทธิพลตอ่ภูมิคุ้มกนั  โพลีแซคคาไรด์เป็นท่ีทราบกนัดีแล้วว่ามี
ฤทธ์ิทางชีวภาพ โดย NSPs มีฤทธ์ิในการกระตุ้นภูมิคุ้มกัน เช่น เบต้า-กลูแคน(β-glucan)จาก  
ข้าวโอ๊ต  หรือสารประกอบเชิงซ้อนของโพลีแซคคาไรด์-โปรตีน(Polysaccharide-protein complexes) 

จากเห็ดอวิ๋นจือ (Coriolus versicolor) เห็ดหอม หรือ Shiitake mushroom (Lentinus edodes)                 
เห็ดหลินจือ (Ganoderma lucidum) เห็ดไมตาเกะ(Grifola frondosa) ซึ่งเป็นเห็ดท่ีออกฤทธ์ิทางยา 
เช่น การรักษาโรคมะเร็ง   NSPs พบว่าสามารถกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันได้โดยต่อต้านเซลล์มะเร็ง  
ด้วยการเพิ่มอิมมโูนโกลบูลิน(Immunoglobulin), NK cell (Natural Killer Cell), เซลล์ทีนกัฆ่า               
( Killer T- cells), บี เซลล์(B-cells) นิวโทรไฟล์(Neutrophil)และแมคโครฟาจ (Macrophage) 

http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/0430/pectin-%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%84%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%99
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/0612/cellulose-%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%A5%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%AA
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/3154/hemicellulose-%E0%B9%80%E0%B8%AE%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%A5%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%AA
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/1110/guar-gum-%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%A1
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/1489/acacia-gum-arabic
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/1088/beta-glucan-%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B9%81%E0%B8%84%E0%B8%99
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  NSPs ท่ีละลายน า้ได้หลายชนิดมีบทบาทส าคัญในอุตสาหกรรมอาหารท่ีจะเป็น
สารเจือปนในอาหาร เพราะมีความส าคัญต่อสมบัติทางเคมีกายภาพโดยใช้เป็นสารให้  

ความข้นหนืด ให้ความคงตวั  เจล  และผลิตภณัฑ์อิมลัชัน่ 

 2. สตาร์ชที่ทนต่อการย่อยด้วยเอนไซม์(Resistant starch, RS) 

  สตาร์ชท่ีทนต่อการย่อยด้วยเอนไซม์ หรือ สตาร์ชท่ีให้พลังงานต ่า (Resistant 

starch, RS) คือ สตาร์ชท่ีไม่สามารถถูกย่อยด้วยเอนไซม์และถูกดูดซึมในล าไส้เล็กของมนุษย์ 

Resistant starch จึงมีคุณสมบตัิเทียบเท่าเส้นใยอาหารสามารถผ่านเข้าไปถึงล าไส้ใหญ่และ  

ถูกย่อยโดยจุลินทรีย์ในล าไส้ใหญ่ได้ผลิตภัณฑ์เป็นกรดไขมันสายสัน้ ท่ีเอือ้ต่อการเจริญของ
จลุินทรีย์ท่ีมีประโยชน์ตอ่ล าไส้  ช่วยสร้างความแข็งแรงให้กบัเซลล์ผนงัล าไส้ใหญ่ ผลจากการย่อย
ท่ีเกิดขึน้ช้า  ท าให้ร่างกายได้รับปริมาณพลังงานในระดับต ่ากว่าปกติหรือท าหน้าท่ีคล้ายกับ       
ใยอาหารซึ่งหากบริโภคเป็นประจ าช่วยลดความเส่ียงต่อโรคต่างๆ เช่น โรคเบาหวาน  โรคอ้วน 
โรคหวัใจ และโรคมะเร็ง เป็นต้น 

  RS สามารถแบง่ออกเป็น 4 ชนิด ตามลกัษณะและแหลง่ท่ีมา ได้แก่ 
  1. สตาร์ชท่ีทนย่อยตอ่เอนไซม์ชนิดท่ี 1 (RS1) เป็นสตาร์ชท่ีลกัษณะทางกายภาพ
ขัดขวางการท างานของเอนไซม์เน่ืองจากเม็ดแป้งถูกห่ออยู่ในร่างแหของโปรตีนหรือถูกตรึงอยู่
ภายในเซลล์หุ้มเมล็ดพืช ท าให้เอนไซม์อะไมโลไลติค(Amylolytic enzymes)ไม่สามารถเข้าไปท า
ปฏิกิริยาได้ ทนตอ่การให้ความร้อน ซึ่ง RS ประเภทนีส้ามารถเกิดขึน้ได้เองตามธรรมชาติแตเ่ป็น
ส่วนน้อย  ส่วนใหญ่พบในเมล็ดส่วนผลของพืช เม็ดของผล (Seed) และถั่ว (Legume) เป็นต้น  
RS1 สามารถใช้ได้อยา่งกว้างขวางในอาหาร 

  2. สตาร์ชท่ีทนย่อยตอ่เอนไซม์ชนิดท่ี 2 (RS2) เป็น RS ท่ีอยู่ในรูปของเม็ดแปง้ดิบ 

พบได้ในสตาร์ชมนัฝร่ัง และกล้วยดบิ 

  3. สตาร์ชท่ีทนย่อยต่อเอนไซม์ชนิดท่ี 3 (RS3) เป็นสตาร์ชท่ีเกิดจาก                
การรีโทรเกรเดชัน่ของโมเลกลุอะไมโลสซึ่งมกัพบได้ในอาหารท่ีผ่านการหงุสกุโดยการให้ความร้อนจน
เกิดการเจลาตไินซ์และปลอ่ยให้เย็นตวัลงท าให้โมเลกลุของอะไมโลสท่ีกระจดักระจายออกมา  เกิด
การจดัเรียงตวัใหม่  เกิดเป็นโครงสร้างท่ีแข็งแรงและทนต่อการถูกย่อยด้วยเอนไซม์ เช่น พาสต้า
อาหารเช้าธญัชาตสิ าเร็จรูป ขนมปังท่ีผา่นการเก็บไว้ระยะเวลาหนึง่ เป็นต้น 

  4. สตาร์ชท่ีทนยอ่ยตอ่เอนไซม์ชนิดท่ี 4 (RS4)เป็น RSท่ีเกิดจากการดดัแปรสตาร์ช
โดยใช้สารเคมี เชน่ อะซีตลิเลตสตาร์ช (Acetylated starch)สตาร์ชดดัแปรครอสลิง (Cross-linked 

starch)และไฮดรอกซีโพรพิลสตาร์ช (Hydroxypropyl starch) เป็นต้น 
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  สมบตัขิองสตาร์ชท่ีทนตอ่การย่อยด้วยเอนไซม์ 

  สมบตัิท่ีส าคญัของสตาร์ชชนิดนี ้ได้แก่ อนภุาคมีขนาดเล็ก ไม่มีรสชาติ การอุ้มน า้
ต ่า (Water holding capacity) การพองตวัและความหนืดสงู 

  การผลิตสตาร์ชท่ีทนตอ่การย่อยด้วยเอนไซม์ 

  ปัจจุบนัในอุตสาหกรรมอาหารมีเทคนิคและใช้สภาวะในการแปรรูปท่ีหลากหลาย
ท าให้สามารถแปรรูปสตาร์ชท่ีทนตอ่การยอ่ยด้วยเอนไซม์โดยวิธีดงัตอ่ไปนี ้

  1. การใช้ความร้อนชืน้ (Heat-moisture treatment) ในการแปรรูปต้องท า 

การควบคมุความชืน้ของแป้งไม่เกินร้อยละ 35 โดยน า้หนัก แล้วให้ความร้อนกับแป้งท่ีอุณหภูมิ
มากกว่า 100 องศาเซลเซียส สภาวะดงักล่าวจะส่งผลให้เกิดการเปล่ียนแปลงโครงสร้างของผลึก
ในเม็ดแปง้  สมบตัทิางเคมี ทางกายภาพ และอณุหภมูิการเกิดเจลาทิไนซ์ของแปง้เพิ่มขึน้ 

  2. การใช้เอนไซม์ในการย่อย (Enzymatic treatment) เพ่ือช่วยเพิ่มอตัราการใน 

การเกิดรีโทรเกรเดชั่น(Retrogradation) เช่น การใช้เอนไซม์อัลฟา-อะไมเลส (α-Amylase)  

ลดขนาดโมเลกุลของแป้ง ได้ผลิตภัณฑ์ คือ มอลโทเด็กทรินชนิดท่ีมีระดับการย่อยต ่า การใช้
เอนไซม์ย่อยพันธะโซ่ก่ิง (Debranching) เป็นการเพิ่มศักยภาพในการเตรียมสตาร์ชท่ีทนต่อ      
การยอ่ยสลายด้วยเอนไซม์จากสตาร์ชท่ีมีอะไมโลสต ่า 

  3. การใช้ความร้อนและเอนไซม์ (Heat and enzyme treatment) ให้ความร้อนแก่ 
น า้แป้งเพ่ือท าให้สุก และท าให้น า้แป้งเย็นตัวลง โมเลกุลของแป้งท่ีละลายออกมาจะเกิด           
การจดัเรียงตวัใหม่ได้ผลึกแป้งท่ีแข็งแรงมากขึน้ และเอนไซม์ย่อยได้น้อยลง หรือท าการย่อยส่วน
ของโครงสร้างท่ีไมเ่ป็นผลกึด้วยเอนไซม์ วิธีการนีน้ิยมใช้กบัแปง้ท่ีมีปริมาณอะไมโลสสงู 

  4. การใช้สารเคมีในการผลิตแป้งดดัแปร(Chemical treatment)สารเคมีท่ีใช้ เช่น 
โซเดียมไทรเมตาฟอสเฟต(Sodium trimetaphosphate) ฟอสฟอรัสออกซีคลอไรด์(Phosphorus 

oxychloride) เป็นต้น ท าให้ในโครงสร้างสตาร์ชสร้างพนัธะใหม่ท่ีต้านทานตอ่การย่อยของเอนไซม์
  ประโยชน์ของสตาร์ชท่ีทนตอ่การย่อยด้วยเอนไซม์ตอ่สขุภาพ 

  1. สตาร์ชท่ีทนตอ่การย่อยด้วยเอนไซม์ไม่ถูกย่อยสลายในล าไส้เล็กแต่มีการหมกั
โดยจุลินทรีย์ในล าไส้ใหญ่และผลิตกรดไขมันสายสัน้ๆเช่น  แอซิเทต (Acetate) บิวทิเรต 

(Butyrate)และโพรพิโอเนต (Propionate) ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อจุลินทรีย์และเป็นประโยชน์ต่อ
ร่างกายของมนษุย์(Probiotic microorganisms)  เชน่  บฟิิโดแบคทีเรียม(Bifidobacterium)  เป็นต้น 
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  2. สตาร์ชท่ีทนตอ่การย่อยด้วยเอนไซม์มีผลตอ่ระดบัน า้ตาลในเลือด แป้งท่ีทนต่อ
การย่อยด้วยเอนไซม์จะเกิดการย่อยภายหลงัการบริโภคแล้ว  5-7 ชัว่โมง ท าให้ระดบัน า้ตาลใน
เลือดและอินซูลินหลงับริโภคอาหารลดลง 

  3. บทบาทของสตาร์ชท่ีทนต่อการย่อยสลายด้วยเอนไซม์ในการป้องกันการเกิด
มะเร็งล าไส้ใหญ่ โดยกรดไขมนัท่ีเกิดขึน้จากการหมกัของจลุินทรีย์ในล าไส้ใหญ่จะช่วยเพิ่มปริมาณ
ของของเหลวและปรับค่าความเป็นกรด-เบส (pH)ภายในล าไส้ให้ต ่าลงเม่ือเกิดสภาวะกรดขึน้
ภายในบริเวณล าไส้ใหญ่จะเกิดการยบัยัง้เอนไซม์จากจุลินทรีย์บางชนิดท่ีสามารถเปล่ียนน า้ดีให้
เกิดเป็นสารก่อมะเร็งในล าไส้ใหญ่ การท่ีจลุินทรีย์ในล าไส้ใหญ่สามารถย่อยสลายเส้นใยอาหารได้
จึงมีการแบ่งตวัเพิ่มจ านวนซึ่งช่วยเพิ่มปริมาณอุจจาระกระตุ้นให้เกิดการขบัถ่ายป้องกันการเกิด
มะเร็งในล าไส้ใหญ่  กรดไขมนับวิทิเรตยงัชว่ยปรับสภาวะตอนปลายของล าไส้ใหญ่ให้สมบรูณ์ด้วย 

  4. ยับยัง้การสะสมไขมันสตาร์ชท่ีทนต่อการย่อยสลายด้วยเอนไซม์ ช่วยลด       
การสะสมของไขมนัเน่ืองจากภายหลงัการบริโภคเกิดการออกซิเดชัน่ของไขมนั (Lipid oxidation) 

เพิ่มขึน้ 

  5. สตาร์ชท่ีทนตอ่การยอ่ยด้วยเอนไซม์ มีผลตอ่การดดูซึมแคลเซียมและเหล็กของ
ล าไส้ 

  6. ชว่ยปอ้งกนัหรือลดสภาวะโรคอ้วน มีบทบาทในการลดโคเลสเตอรอลในเส้นเลือด 
ลดความเส่ียงตอ่การเกิดโรคไขมนัอดุตนัในเส้นเลือด โรคหวัใจ และโรคเบาหวาน เป็นต้น 

  การประยกุต์ใช้สตาร์ชท่ีทนตอ่การย่อยด้วยเอนไซม์ในอตุสาหกรรมอาหาร 

  ในอุตสาหกรรมอาหารใช้สตาร์ชท่ีทนต่อการย่อยด้วยเอนไซม์เป็นแหล่งของเส้นใย
ส าหรับผลิตภัณฑ์อาหารท่ีมีความชืน้หลายชนิด เน่ืองจากมีอนุภาคขนาดเล็ก ไม่มีรสชาติ และ  

การอุ้มน า้ไม่มาก เช่น ขนมปัง มฟัฟินส์ (Muffins) และอาหารเช้าจากธัญพืช ปริมาณการใช้เป็น
สว่นผสมของอาหารขึน้อยู่กบัชนิดผลิตภณัฑ์ หน้าท่ีของสตาร์ชท่ีทนตอ่การย่อยสลายด้วยเอนไซม์
ในผลิตภัณฑ์อาหาร เช่น ช่วยปรับปรุงลกัษณะเนือ้สมัผสัในผลิตภัณฑ์เค้ก (Cake) และบราวน่ี 
(Brownie)  นอกจากนีย้งัเป็นสารให้ความกรอบในผลิตภณัฑ์วาฟเฟิล (Waffle) ขนมปังปิง้ และ
ช่วยปรับปรุงการพองตวัในการใช้สตาร์ชท่ีทนต่อการย่อยสลายด้วยเอนไซม์ในอาหาร  ไม่ท าให้ 

เนือ้สมัผสัของอาหารมีลกัษณะหยาบเหมือนกรวดทราย และไม่ท าให้รสชาติของอาหารเปล่ียนแปลง 
ลกัษณะเนือ้สมัผสัของอาหารเหมือนกบัการใช้เส้นใยอาหารจากแหลง่อ่ืนๆ  RS มีความสามารถใน
การอุ้มน า้ท่ีไม่สงูเหมือนใยอาหารทัว่ไป ท าให้ขนมปังขึน้รูป การอบ การตดัง่าย สีไม่เข้ม การขึน้ฟ ู
ความรู้สกึทางปากและรสชาตดีิกวา่ใยอาหารทัว่ไป 
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  สตาร์ชท่ีทนตอ่การยอ่ยสลายด้วยเอนไซม์ 

  จ าหนา่ยในเชิงการค้าแปง้ประเภทนีมี้การผลิตและจ าหนา่ยเป็นการค้า ได้แก่ 
  1. โนวีโลส (Novelose) ผลิตโดยบริษัทNational Starch and Chemical ซึ่งมี
ปริมาณเส้นใยอาหารทัง้หมด (Total dietary fiber) ร้อยละ 30 มีลกัษณะคล้ายผลิตภณัฑ์ท่ีได้จาก
ธญัชาตแิตมี่คณุสมบตัิดีกว่า คือมีสีขาวกวา่ ไมมี่กลิ่นธญัชาตท่ีิไมพ่งึประสงค์และมีปริมาณไขมนัต ่า 

  2. คริสทาลีน (CrystaLean) ผลิตโดยบริษัท Opta Food Ingredients ซึ่งเป็น 

รีโทรแกรดเดทมอลโทเด็กทริน (Retrograded maltodextrin)ท่ีมีเส้นใยอาหารทัง้หมดร้อยละ30 ใช้
ส าหรับเพิ่มระดับเส้นใยในผลิตภัณฑ์ขนมอบ หรือผลิตภัณฑ์อาหารท่ีแปรรูปโดยใช้เคร่ือง  

เอกซ์ทรูเดอร์(กหุลาบ สิทธิสวนจิก, 2553, 70-77) 

 3. โอลิโกแซคคาไรด์(Oligosaccharide) 

  โอลิโกแซ็กคาไรด์ คือ คาร์โบไฮเดรต (Carbohydrate) ท่ีประกอบด้วยน า้ตาล
โมเลกุลเด่ียว (Monosaccharide) 3-10 โมเลกลุ เช่ือมตอ่กนัด้วยพนัธะไกลโคไซด์ (Glycosidic 

bond)โอลิโกแซคคาไรด์ท่ีร่างกายไม่สามารถย่อยได้ เช่น อินูลิน ( Inulin) และ ฟรุคโต-                
โอลิโกแซคคาไรด์ มีผลตอ่พรีไบโอตคิท าให้เกิดบฟิิโดแบคทีเรีย(Bifidobacteria) 

  ตวัอยา่งโอลิโกแซคคาไรด์เชิงหน้าท่ี (Functional oligosaccharide) 

  IMOS (Isomalto-oligosaccharide), SBOS (Soybean oligosaccharide), FOS 

(Fructo-oligosaccharide), XOS (Xylo-oligosaccharide), MOS (Malto-oligosaccharide), 

Gentio-oligosaccharide, Glucose-oligosaccharide, Palatinose, Malto-oligosaccharide, 

Lactosucrose, Clycosylsucrose, Galato-oligosaccharides, Lactulose, Raffinose, Stachyose 

  ผลิตภณัฑ์โอลิโกแซคคาไรดเ์ชิงหน้าท่ีทางการค้า 

  คาร์โบไฮเดรตท่ีเป็นพรีไบโอติค เช่น กาแฟท่ีมีอินลูิน ชาท่ีมีอินูลิน กราโนล่าแบบแท่ง 
(Granola Bar)ซึ่งมีใยอาหารของรากชิโคร่ี(Chicory)ท่ีประกอบด้วยโอลิโกแซคคาไรด์และอินูลิน 
และเคร่ืองดื่มท่ีประกอบด้วยอินลูิน เป็นต้น (Athapol Noomhorm  et al., 2014) 

  แหลง่ของคาร์โบไฮเดรตเชิงหน้าท่ีธรรมชาตไิด้แก่ 
  1. ผกัดบิและผกัลวกไอน า้ 

  2. พืชตระกลูถัว่ 

  3. ธญัพืชเตม็เมล็ด 

  4. ผลไม้ 

  5. ผลิตภณัฑ์นมไขมนัต ่า 

 

http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/1097/carbohydrate-%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%82%E0%B8%9A%E0%B9%84%E0%B8%AE%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%A3%E0%B8%95
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/0833/monosaccharide-%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B9%82%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/0833/monosaccharide-%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B9%82%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/0833/monosaccharide-%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B9%82%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/1630/glycosidic-bond-%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%8B%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%81
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/1630/glycosidic-bond-%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%8B%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%81
http://as.wiley.com/WileyCDA/Section/id-302477.html?query=Athapol+Noomhorm
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ไขมัน 

 ไขมนัและน า้มนัได้รับความสนใจจากผู้บริโภค นกัวิจยั ผู้ผลิตอาหารและด้านการแพทย์
เพราะมีผลต่อสุขภาพ เม่ือพิจารณาไขมนัและน า้มนัในอาหาร  โดยพิจารณาถึงไขมนัอ่ิมตวัและ 

ไมอ่ิ่มตวั เพราะเป็นปัจจยัท่ีส าคญัตอ่การเกิดโรคหลอดเลือดของหวัใจ น า้มนัของอาหารให้คณุคา่
ทางโภชนาการและคุณลักษณะเชิงหน้าท่ีในอาหาร ไขมันและน า้มันให้พลังงานมากท่ีสุดเม่ือ
เปรียบเทียบกับโปรตีนและคาร์โบไฮเดรต สมบตัิของไขมนัท่ีอ่ิมตวัและไม่อ่ิมตวัมีผลต่อลกัษณะ
ทางกายภาพของอาหารในระหว่างการแปรรูปท่ีแตกต่างกัน เช่น กรดไขมนัท่ีอ่ิมตวัจะให้ความคงตวั 
เนือ้สมัผสัและรสชาตกิบัอาหาร 

 ประเภทไขมัน 

 ไขมันเกิดจากกรดไขมัน(Fatty acid)และกลีเซอไรด์(Glyceride) โดยกรดไขมันแบ่งเป็น   
กรดไขมนัท่ีอ่ิมตวั(Saturated fatty acid) และกรดไขมนัท่ีไม่อ่ิมตวั(Unsaturated fatty acid)                          
กรดไขมนัท่ีไม่อ่ิมตวั  ประกอบด้วยกรดไขมนัไม่อ่ิมตวัเชิงเด่ียว(Monounsaturated fatty acid)      
กรดไขมนัไมอ่ิ่มตวัเชิงซ้อน(Polyunsaturated fatty acid) ดงัแสดงในภาพประกอบท่ี 2.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบท่ี 2.2 แสดงประเภทของไขมนั 

ไขมนั 

กรดไขมนั กลเีซอไรด์ 

อิ่มตวั ไมอ่ิ่มตวั 

เชิงเดี่ยว เชิงซ้อน 

Ω-6 Ω -3 

LA Arachidonic acid  ALA DHA EPA 

Neutralglyceride Phosphoglyceride 
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 กรดไขมนัชนิดไม่อ่ิมตวัท่ีมีต าแหน่งของพนัธะคู่ตัง้แต่ 2 ต าแหน่งขึน้ไปหรือกรดไขมัน    
ไม่อ่ิมตวัเชิงซ้อน (Polyunsaturated fatty acid) มีคณุค่าทางโภชนาการท่ีสูง ปลาเป็นแหล่งท่ี
ส าคญัของกรดไอโคซาเพนตะอีโนอิค(Eicosapentaenoic acid : EPA)  กรดโดโคซาเฮกซะอีโนอิค
(Docosahexaenoic acid : DHA) กลุ่มกรดไขมนั Omega-6 มีกรดท่ีส าคญัคือกรดไลโนลิอิค
(Linoleic acid:LA) และ กรดอะราคิโดนิค(Arachidonic acid) โดยท่ีกรดอะราคิโดนิคเปล่ียนรูป
มาจากกรดไลโนเลอิค  ในท านองเดียวกนักรดไอโคซาเพนตะอีโนอิคและกรดโดโคซาเฮกซะอีโนอิค
เป็นกรดท่ีเปล่ียนรูปมาจากอลัฟา-ไลโนลิอิค แอซิด(Alpha-linoleic acids:ALA) 

 ไขมันเชิงหน้าที่ 
 ธรรมชาติร่างกายมนุษย์ไม่สามารถสงัเคราะห์กรดไขมนัท่ีจ าเป็นตอ่ร่างกายได้(Essential 

fatty acids:EFAs) ซึ่งหมายรวมถึง กรดไลโนลิอิค(Linoleic acid:LA) และ กรดอลัฟา-ไลโนลิอิค
(Alpha-linoleic acids:ALA) กรดอะราคิโดนิค(Arachidonic acid) ซึ่งกรดอะราคิโดนิคเป็น        
กรดไขมันท่ีสร้างจากกรดไลโนลิอิค(Linoleic acid) เป็นสารเร่ิมต้นของ Eciosanoids มี
ความส าคญัในการพฒันาของระบบประสาทและการท างานของระบบประสาทตา นอกจากนีย้งั
ช่วยลดระดบัโคเลสเตอรอลและปอ้งกนัโรคหวัใจหลอดเลือดได้   ถ้าร่างกายขาดกรดไขมนัชนิดนี ้
จะท าให้ผิวหนังอักเสบ ติดเชือ้ง่าย แผลหายช้า  หากร่างกายขาดกรดไอโคซาเพนตะอีโนอิค
(Eicosapentaenoic acid:EPA)ท าให้ผิวแห้งเป็นสะเก็ดเป็นแผลท่ีผิว ผมร่วง มีผลต่อการสร้าง
คอลลาเจนท่ีผิดปกติ ปวดบวมของข้อต่อ ตับถูกท าลาย ไม่สดช่ืนกระฉับก ระเฉ่งและชะลอ        
การเจริญเตบิโต 

 กรดอัลฟา-ไลโนลิอิค(Alpha-linoleic acids:ALA)แหล่งท่ีพบมากในน า้มันพืช เช่น 
น า้มนั ถัว่เหลือง น า้มนังา (Sesame) น า้มนัถัว่ลิสง น า้มนัข้าวโพด น า้มนัเมล็ดฝา้ย น า้มนัเมล็ด
ทานตะวนั น า้มนัเมล็ดค าฝอย (Safflower oil) น า้มนัอีฟนิ่งพริมโรส(Evening primrose oil)

น า้มนัอลัมอนด์ (Almond oil) น า้มนัปลา (Fish oil) น า้มนัท่ีสกดัได้จากเมล็ดของต้นลินินหรือ             
ต้นปอป่าน(Flaxseed oil)(B Dave Oomah, 2001, 889–894) 
 นอกจากนีไ้ขมนัเชิงหน้าท่ียงัมีบทบาทส าคญัตอ่สขุภาพ คือ 

 1. ปอ้งกนัโรคหวัใจ 

 2. ความดนัเลือดต ่าลง 

 3. ท าให้ระดบัโคเลสเตอรอลและไตรกลีเซอไรด์ (Triglyceride) ในเลือดลดลง 

 4. สร้างภมูิคุ้มกนัของร่างกาย 

 5. พฒันาการและการท างานของสมอง และการสืบพนัธุ์ 
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 Eciosanoids เป็นอนุพันธ์ท่ีได้จากการออกซิเดชั่นของกรดไขมันท่ีไม่อ่ิมตวั (Unsaturated 

fatty acid) ท่ีมีคาร์บอน 20 อะตอม (Eicosa =20) ซึ่งเป็นกรดไขมนัท่ีจ าเป็น (Essential fatty 

acid) มีพนัธะคู่มากกว่า 1 คู่ ชนิดโอเมก้า-3 (Omega-3 fatty acid, ω-3) หรือ โอเมก้า-6 

(Omega-6 fatty acid, ω-6) เช่น กรดอะราคิโดนิก (Arachidonic acid, C 20:4)  Ecinosanoids

เป็นสารเร่ิมต้น (Precursors) ของสารท่ีส าคญัตา่งๆ ได้แก่ 
 1. พรอสตาแกลนดิน (Prostaglandins: PG) เป็นสารท่ีเก่ียวข้องกบัการอกัเสบ ช่วย
ลดอาการปวด บวมแดง อกัเสบช่วยในเร่ืองการหดตวัของกล้ามเนือ้ ความดนัเลือดลดลง ควบคมุ
การหลัง่กรดในกระเพาะควบคมุอณุหภมูิของร่างกาย ควบคมุการรวมตวัของเกล็ดเลือด 

 2. พรอสตาไซคลิน (Prostacyclins:PGI) เป็นสารท่ีมีฤทธ์ิยบัยัง้ไม่ให้เกิดเกล็ดเลือด
รวมกลุ่ม (Platelet aggregation) ท าให้เลือดไหลไม่หยดุช่วยขยายหลอดเลือดแดงท่ีไปเลีย้งหวัใจ 
(Coronary arteries) ท าให้ความดนัเลือดลดลง 

 3. ทรอมบอกเซน (Thromboxanes:TX) เป็นสารท่ีมีฤทธ์ิกระตุ้นให้เกิดเกล็ดเลือด
รวมกลุ่มท าให้โลหิตหยุดไหล ช่วยให้หลอดเลือดแดงท่ีไปเลีย้งหัวใจหดตวัท าให้ความดนัเลือด
เพิ่มขึน้ 

 ผลิตภัณฑ์ไขมันเชิงหน้าที่ทางการค้า 

 ผลิตภณัฑ์ท่ีมีกรดไขมนั โอเมก้า-3 เช่น ผลิตภณัฑ์นม UHT เคร่ืองด่ืมโปรตีน กรดไขมนั
โอเมก้า-3 จากเมล็ดผลไม้  ไข่ท่ีมีกรดไขมันโอเมก้า-3  แท่งช็อคโกแล็ต เป็นต้น(Athapol 

Noomhorm  et al., 2014) 

 

โพลีฟีนอล 

 งานวิจัยมากมายพบว่าโดยทั่วไปโพลีฟีนอลเป็นองค์ประกอบเชิงหน้าท่ีในอาหาร         
ซึง่ท าหน้าท่ีเป็นสารต้านอนมุลูอิสระ โพลีฟีนอลจงึใช้เป็นดชันีสามารถวดัคณุภาพของอาหารท่ีเป็น
ผกัผลไม้ โดยพิจารณาจากสี เชน่ น า้ผลไม้และไวน์ ซึ่งจะมีผลตอ่รสชาติ โพลีฟีนอลยงัมีคณุสมบตัิ
เป็นสารต้านอนุมูลอิสระ  และต้านแบคทีเรีย   รา    โพลีฟีนอลสามารถแบ่งประเภทได้                    
ดงัภาพประกอบท่ี 2.3 

 

 

 

 

http://as.wiley.com/WileyCDA/Section/id-302477.html?query=Athapol+Noomhorm
http://as.wiley.com/WileyCDA/Section/id-302477.html?query=Athapol+Noomhorm
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ภาพประกอบท่ี 2.3 แสดงประเภทของฟีนอลิคท่ีเป็นสารต้านอนมุลูอิสระ 

ท่ีมา: Fereidoon Shahidi, & Priyatharini Ambigaipalan, 2015a, 1-77 

 

 โพลีฟีนอล มีความจ าเป็นในพืชส าหรับการเจริญเติบโตและซ่อมแซมส่วนท่ีสึกหร่อ 

แต่ส าหรับมนษุย์จะน าไปใช้ในกิจกรรมทางสรีรวิทยา โพลีฟีนอล (Polyphenol) เป็นสารในกลุ่ม
สารประกอบฟีนอล (Phenolic compounds) มีสูตรโครงสร้างทางเคมีเป็นวงแหวนแอโรแมติก

Flvonols Flavononols Flavones Flavanols 

(Catechin) 

Flavanones Anthocyanidins Isoflavonoid

s 

Quercetin, 

Kaempferol, 

Isorhamnetin 

Apigenin,

Chrysin, 

Luteolin,

Rutin 

(+)-Catechin,(-)-

Epicatechin,               

(-)-Epicatechin-3-

gallate,(+)-

Gallocatechin,                  

(-)-Epigallocatechin,  

(-)-Epigallocatechin-

3-gallate 

Eriodectyol,  

Naringenin,  

Morin 

Cyanidin, 

Leucocyanidin, 

Delphinidin, 

Prodelphinidin, 

Leucodelphinidin,

Propelargonidin 

Genistein, 

Daidzein, 

Glycitein, 

Formononetin

, 

Phenolic antioxidant 

Phenolic acids Flavanoids Stilbenes Courmarins Lignans Tannins 

Hydroxybenzoic 

acid derivatives 

Hydroxycinnamic 

acid derivative 

Gallic,                                

p-Hydroxybenzoic, 

Vanillic,Syringic, 

Protocatechuic, 

Ellagic 

 

p-Courmaric, 

Caffeic,Ferulic,

Sinapic, 

Cholrogenic 

Resveratrol Hydrolyzable  

tannins 

Condensedtannins 

(Proanthocyanidins) 

Ellagitannins, 

Gallotannins 

Monomers, Dimmers  

Trimers, 4-6mers,          

7-10 mers,  Polymers 

http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/3145/polyphenol-%E0%B9%82%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B8%9F%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%A5
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/2585/phenolic-compound
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(Aromatic ring) ท่ีมีจ านวนหมู่ไฮดรอกซิล (Hydroxyl group) รวมอยู่ในโมเลกลุ ตัง้แต ่2 วงขึน้ไป
โพลีฟีนอล ซึ่งเป็นพฤกษเคมี (Phytochemical) ท่ีสงัเคราะห์จากพืชประกอบด้วย Bioflavonoids 

เชน่ Anthocyanins, Coumestanes, Flavonoids , Isoflavonoids, Stilbenes เป็นต้น 

 แหล่งท่ีพบ 

 ผกัผลไม้  โกโก้  สารสกัดจากเมล็ดองุ่น  กระชายด า  ชาโดยเฉพาะชาเขียวท่ีมี                  
สาร Epicatechin, Epigallocatechin, Epicatechin-3-gallate และ Epigallocatechin-gallate 
รวมทัง้ไวน์แดงท่ีเป็นแหลง่ของโพลีฟีนอล 

 ประโยชน์ต่อสุขภาพของสารโพลีฟีนอลในอาหาร 

 1. สารต้านอนมุลูอิสระ (Antioxidant) โดยเฉล่ียในแตล่ะวนัควรรับประทานโพลีฟีนอล
1 กรัมตอ่คน ซึง่แหลง่สว่นใหญ่ท่ีจะได้รับโพลีฟีนอลมาจากเคร่ืองด่ืม ผลไม้ ส่วนน้อยจะได้จากผกั
และพืชตระกูลถั่ว(Scalbert, & Williamson, 2000, 2073S –2085S)  ฟีนอลโดยทัว่ไป เช่น
Hydroxycinnamic acid conjugates และ Flavonoids เป็นสารประกอบท่ีส าคญัในผลไม้ ผัก 
และเคร่ืองด่ืม มีผลต่อฤทธ์ิการต้านอนุมูลอิสระมากมายเม่ือทดสอบในหลอดทดลอง(in vitro) 

(Rice-Evans, et al., 1995, 375–383)โดยคาดว่ามีผลตอ่การต้านโรคท่ีส าคญั เช่น มะเร็งและ    
โรคหลอดเลือดหัวใจ(Boudet, 2007,2722–2735)  ปริมาณและฤทธ์ิของสารต้านอนุมูลอิสระ
ขึน้อยู่กับแหล่งอาหารแต่ละชนิด โดยมีงานวิจัยน าเปลือกผลไม้ท่ีเป็นสิ่งเหลือใช้มาศึกษา
เปรียบเทียบฤทธ์ิการต้านอนุมูลอิสระและปริมาณสารประกอบฟีนอลิครวมของเปลือกผลไม้   
เหลือทิง้ 10 ชนิดได้แก่ ส้มเขียวหวาน (Citrus reticulata) ส้มโอ (Citrus maxima Merr.) กล้วย
น า้ว้า (Musa sapientum Linn.) มะไฟ (Baccaurea ramiflora Lour.) แตงโม (Citrullus 

vulgaris) สบัปะรด (Ananas comosus Merr.) แคนตาลปู (Cucumis melo var.) มะละกอ 

(Carica papaya L.) มะม่วงดิบและมะม่วงสกุ (Mangifera indica L.) พบว่าเปลือกมะม่วงดิบ
และมะม่วงสุกมีฤทธ์ิการต้านอนุมูลอิสระท่ีวิเคราะห์ด้วยวิธี  DPPH(2,2–Diphenyl–1–
picrylhydrazyl)คา่ IC50เทา่กบั 2.32 และ 2.31 กรัมตอ่มิลลิลิตร ตามล าดบั เปลือกมะม่วงดิบและ
ม่วงสุกยังมีความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระรวมเทียบกับกรดแอสคอร์บิกและแกลลิกมี
คา่สงูสดุ  ในท านองเดียวกนั พบว่าเปลือกมะม่วงดิบมีสารประกอบฟีนอลิครวมสงูสดุเท่ากบั 72.8 

mgGAE ต่อกรัมน า้หนักแห้ง ดังนัน้เปลือกมะม่วงดิบจึงเป็นแหล่งท่ีดีของสารต้านอนุมูลอิสระ       

(ปฏิวิทย์  ลอยพิมาย, ทิพวรรณ  ผาสกลุและราตรี  มงคลไทย, 2554, 385-388) 

 2. สารต้านมะเร็ง เช่น Epigallocatechin-3gallate(EGCG)ซึ่งเป็นคาเทชิน(Catechin) 

ท่ีพบในชาเชียวเป็นส่วนใหญ่สามารถเป็นสารท่ีช่วยป้องกันมะเร็งปอด  ตบั ระบบทางเดินอาหาร 

http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/2742/phytochemical
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/1103/anthocyanin-%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%97%E0%B9%84%E0%B8%8B%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%99
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/2951/flavonoid-%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%94%E0%B9%8C
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/1665/vegetable-%E0%B8%9C%E0%B8%B1%E0%B8%81
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/1665/vegetable-%E0%B8%9C%E0%B8%B1%E0%B8%81
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/1250/cocoa-%E0%B9%82%E0%B8%81%E0%B9%82%E0%B8%81%E0%B9%89
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/2120/grape-seed-extract-%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%99
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/3258/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%94%E0%B8%B3
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/1811/tea-%E0%B8%8A%E0%B8%B2
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/3115/green-tea-%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A7
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/0188/antioxidant-%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%8B%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%99
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ผิวหนงัและตอ่มลกูหมาก  ซึ่งนอกจากนีย้งัเป็นสารท่ีสามารถปอ้งกนัโรคอ้วนและโรคหลอดเลือด-

หวัใจ(Khan,& Mukhtar, 2010, 1-49; Klaus et al., 2005, 615-623) 

 3. ลดความเส่ียงต่อการเกิดโรคหัวใจ เน่ืองจากช่วยลดระดับของโคเลสเตอรอล
(Cholesterol)และไตรกลีเซอไรด์(Triglyceride)ในเลือด กระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันสามารถช่วยลด
การเกิดออกซิเดชัน่ของ Low-density lipoprotein (LDL) cholesterol ซึ่งจะช่วยลดความเส่ียงใน
การเกิดโรคหวัใจ นอกจากนีย้งัพบว่าชาเขียวสามารถช่วยลดปริมาณLDL, Very low-density 

lipoprotein (VLDL) และ ไตรกลีเซอไรด์(Triglyceride) สารโพลีฟีนอลยงัช่วยเพิ่มปริมาณ High-

density lipoproteins (HDL) ในกระแสเลือดซึ่งการมีปริมาณไตรกลีเซอไรด์ต ่าและHDLสงูนีแ้สดง
ว่าสุขภาพของระบบหวัใจท่ีดี  นอกจากนี ้Hydroxytyrosolซึ่งเป็นโพลีฟีนอลชนิดหนึ่งท่ีมีมากใน
น า้มนัมะกอกมีรายงานว่าสามารถลดความเส่ียงของการเกิดโรคหลอดเลือดหวัใจและโรคหลอด-

เลือดแดงแข็งและตีบ(Atherosclerosis)(Salamiet al., 1995, 275–279; Tuck, & Hayball, 2002) 

 4. ควบคมุความดนัโลหิตสงู โดยไปยบัยัง้ Angiotensis-I converting enzyme (ACE)

 5. สมบตัิต้านโรคอ้วนดงัแสดงในตารางท่ี 2.1 โพลีฟีนอลสามารถยบัยัง้ Catechol-O-

methyl transferase จงึชว่ยกระตุ้นการสร้างความร้อนของร่างกาย ซึ่งช่วยเผาผลาญพลงังานและ
ช่วยการจัดการกับโรคอ้วน ทัง้ยังมีสมบัติในการชะลอการปล่อยกลูโคสสู่กระแสเลือด ชะลอ 

การสร้างอินซูลินซึง่เป็นฮอร์โมนท่ีส่งเสริมให้ร่างกายสะสมไขมนั ดงันัน้ร่างกายจึงเผาผลาญไขมนั
แทนท่ีจะสะสมไขมนั 

 

ตารางท่ี 2.1 ผลการต้านความอ้วนของโพลีฟีนอลจากสารสกดัของพืช 

 

 

สารสกดัจากพืช 

 

สารออกฤทธ์ิ 
ผลท่ีได้จากการทดสอบใน 

หลอดทดลอง/เซลล์ 

ชาชาว Epigallocatechingallate 

(0.17%) 

ยบัยัง้กระบวนการสร้างเซลล์ไขมนัและ
กระตุ้นการเผาผลาญไขมนัใน 3T3-L1 

cells 

Lindera obtusiloba LignansและButanolides ยบัยัง้กระบวนการสร้างเซลล์ไขมนัใน 

3T3-L1 cells และมีผลเล็กน้อยท่ีท าให้
เซลล์เร่ิมต้นของเซลล์ไขมนัตาย 

 

http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/0236/cholesterol-%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%A5
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/1001/triglyceride-%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%AD%E0%B9%84%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B9%8C
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/1639/low-density-lipoprotein-ldl
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/1639/low-density-lipoprotein-ldl
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/1640/high-density-lipoprotein-hdl
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/1640/high-density-lipoprotein-hdl
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ตารางท่ี 2.1 ผลการต้านความอ้วนของโพลีฟีนอลจากสารสกดัของพืช(ตอ่) 
 

 

สารสกดัจากพืช 

 

สารออกฤทธ์ิ 
ผลท่ีได้จากการทดสอบใน 

หลอดทดลอง/เซลล์ 

Anthocyanidins ใน
สารสกดัจากบลิเบอร์ร่ี
(Bilberry) 

Delphinidin, Cyanidin, 

Petunidin, Peonidin หรือ 

Malvidin และ Glucoside 

ยบัยัง้ 3T3-L1 ของ                  
การเปล่ียนแปลงเซลล์ไขมนั 

โพลีฟีนอลจากกาแฟ Mono- or di-caffeoylquinic 

acids 

ลดน า้หนกั,การสะสมของไขมนัท่ี
ท้องและตบั 

โพลีฟีนอลจากชาเขียว Catechins, Epicatechin, 

Epigallocatechingallate, 

Epicatechingallate 

ควบน า้หนกัในหนท่ีูกินอาหาร
ไขมนัสงู 

ท่ีมา: Ritesh K. Baboota et al.,2013, 997-1012 

 

 นอกจากนีย้งัมีโพลีฟีนอลอีกหลายชนิดท่ีมีผลต้านโรคอ้วน เช่น  Apigenin, Capsaicin,         

(-)-Catechin, Curcumin, Genistein, Myricetin, Quercetin, Resveratrol, Rutin, o-Coumaric 

acid,  Silibinin,  Vitexin และ Orientin เป็นต้น 

 6. สมบตัต้ิานโรคเบาหวาน การศกึษาในหนทูดลอง พบว่าโพลีฟีนอลสามารถลดระดบั
น า้ตาลในเลือดของหนูท่ีเป็นเบาหวาน โพลีฟีนอลลดระดบัน า้ตาลในเลือด โดยยบัยัง้การท างาน
ของอะไมเลสซึ่งเป็นเอนไซม์ย่อยแป้ง โพลีฟีนอลยับยัง้การท างานของเอนไซม์อะไมเลสทัง้ใน
น า้ลายและล าไส้ ซึ่งผลท่ีเกิดขึน้ คือแปง้จะถกูย่อยช้าลง ท าให้เกิดการเพิ่มขึ น้ของน า้ตาลในเลือด
เป็นไปอยา่งช้าๆ นอกจากนัน้ชาเขียวยงัลดการดดูซมึของกลโูคสท่ีล าไส้  
 7. สมบัติป้องกันฟันผุสารสกัดโพลีฟีนอลจากเปลือกมังคุดมีฤทธ์ิในการยับยัง้         
การเจริญเติบโตและฆ่าเชือ้ Streptococcus mutans ซึ่งเป็นสาเหตสุ าคญัในการก่อโรคฟันผแุละ
โรคฟันผลุกุลาม(ปานตา ตรีสวุรรณ และคณะ, 2555, 232-237)นอกจากนัน้การท่ีโพลีฟีนอลยบัยัง้
การท างานของอะไมเลสในน า้ลาย ช่วยให้การผลิตกลูโคสและมอลโทสลดน้อยลง  ลดปริมาณ
อาหารของแบคทีเรียท่ีท าให้เกิดฟันผ ุนอกจากนีย้งัชว่ยให้เคลือบฟันแข็งแรงต้านทานการผ ุ

 8. สมบตัิต้านจลุินทรีย์ โพลีฟีนอลมีสมบตัิในการต้านแบคทีเรีย เช่ือกนัว่า โพลีฟีนอล
ท าลายเย่ือหุ้ มเซลล์ของแบคทีเรีย การด่ืมชาสามารถใช้รักษาโรคท้องร่วง และโรคไทฟอยด์

http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/1174/amylase-%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%AA
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(Typhus) Catechin สามารถฆ่าสปอร์ของแบคทีเรียClostridium botulinum ซึ่งเป็นสาเหตขุอง
โรคอาหารเป็นพิษและยังสามารถฆ่าแบคทีเรียท่ีทนความร้อน (Thermophile) บางชนิด เช่น
Bacillus subtilis, Bacillus cereus, Vibrio parahaemolyticus และ Clostridium perfringens 

 1. ฟลาโวนอยด์(Flavonoids) 

  ปัจจบุนัพบวา่ฟลาโวนอยด์มีสรรพคณุหลายด้าน เชน่ ฤทธ์ิต้านมะเร็ง โรคหวัใจและ
ระบบไหลเวียนของโลหิต ป้องกันการเกิดโรคเบาหวานและโรคสมองเส่ือม  รวมทัง้การสูญเสีย
ความจ าและการเคล่ือนไหว การรับประทานผกัและผลไม้สามารถลดอตัราเส่ียงจากการตายของ
ผู้ ป่วยเบาหวานและโรคหวัใจได้   ฟลาโวนอยด์ (Flavonoid) เป็นสารประกอบฟีนอล (Phenolic 

compounds) ประเภทโพลีฟีนอล (Polyphenol) มีสตูรโครงสร้างทางเคมีเป็นวงแหวนแอโรมาติก 
(Aromatic ring) ท่ีมีจ านวนหมู่ไฮดรอกซิล (Hydroxyl group) รวมอยู่ในโมเลกลุตัง้แต ่2 วงขึน้ไป 
สามารถละลายในน า้ได้ ส่วนใหญ่มักพบอยู่รวมกับน า้ตาลในรูปของสารประกอบไกลโคไซด์ 
(Glycoside) สารประกอบ Flavonoids ได้แก่ Flavonol, Flavonone, Flavone, Isoflavone, 

Flavanol, Catechin และ Anthocyanin 

  สารฟลาโวนอยด์ท่ีพบในพืช คือ สาร Naringin เป็นสารในกลุ่มฟลาโวนอยด์ท่ีให้ 

รสขมในเปลือกของผลไม้พืชตระกลูส้ม (Citrus fruit) นอกจากนีมี้สาร Catechin พบในใชชามีมาก
ในชาเขียว   สารในกลุ่มฟลาโวนอยด์ จัดเป็นโภชนเภสัช (Nutraceutical) มีสมบัติเป็น                
สารต้านอนมุลูอิสระ (Antioxidant) และสามารถปอ้งกนัโรคหวัใจ 

  แหลง่ของอาหารท่ีพบฟลาโวนอยด์ 

  เคร่ืองดื่ม  Flavan ให้รสฝาด เชน่ เบียร์  ไวน์ และ ชา โดยเฉพาะมีมากในชา 

  ไข ่เนือ้ สตัว์ปีกพบวา่ฟลาโวนอยด์ในเนือ้สตัว์จะมีสารท่ีเรียกวา่ Methoxyflavan 

  ผลไม้และผกัผลไม้ตระกลูส้ม  ส่วนใหญ่จะมีฟลาโวนอยด์ท่ีเป็น Flavanone และ
Flavone ซึ่งสารทัง้ 2 ชนิดนีย้ังให้รสขมขององุ่น Flavan พบในผลไม้เกือบทุกชนิด Flavonol 

มีมากในผัก ส่วนผักชีฝร่ัง พริกจะมี Flavone ดังตารางท่ี 2.2 ท่ีแสดงประเภทและแหล่งของ 

ฟลาโวนอยด์ 

 

 

 

 

 

http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/3146/catechin-%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%99
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/1430/bacterial-spore-%E0%B8%AA%E0%B8%9B%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/1430/bacterial-spore-%E0%B8%AA%E0%B8%9B%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/1523/thermophile-%E0%B8%8A%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%AB%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%87
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/6203/bacillus-subtilis
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/1116/bacillus-cereus-%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%8B%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%AA-%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%AA
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/1304/vibrio-parahaemolyticus
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/1198/clostridium-perfringens-%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A1-%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%9F%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B9%8C
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/002585/phenolic-compound
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/002585/phenolic-compound
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/003145/polyphenol-%E0%B9%82%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B8%9F%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%A5
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/001679/sugar-%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A5
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/003741/isoflavone-%E0%B9%84%E0%B8%AD%E0%B9%82%E0%B8%8B%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%A7%E0%B8%99
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/003146/catechin-%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%99
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/001103/anthocyanin-%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%97%E0%B9%84%E0%B8%8B%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%99
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/001082/naringin-%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%99
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/000239/citrus-%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B8%8A%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B8%AA%E0%B9%89%E0%B8%A1
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/003146/catechin-%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%99
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/001811/tea-%E0%B8%8A%E0%B8%B2
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/003115/green-tea-%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A7
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/001006/nutraceutical-%E0%B9%82%E0%B8%A0%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%8A
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/000188/antioxidant-%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%8B%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%99
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ตารางท่ี 2.2 ประเภทและแหลง่ของฟลาโวนอยด์(Flavonoid) 

 

ประเภท ช่ือ แหลง่ 

Flavone Chrysin 

Apigenin 

ผิวผลไม้ 

ผกัชีฝร่ัง(Parsley) ขึน้ฉ่ายฝร่ัง (Celery)  
Flavonone Naringin พืชตระกลูส้ม(Citrus), เกรปฟรุต

(Grapefruit) 

 Naringenin พืชตระกลูส้ม(Citrus) 

 Taxifolin พืชตระกลูส้ม(Citrus) 

 Eriodectyol เลมอน(Lemon) 

 Hesperidin ส้ม(Orange) 

 Isosakuranetin พืชตระกลูส้ม(Citrus) 

Flavonol Kaempferol กระเทียมต้น(Leek) บร็อคโคล่ี(Broccoli) 

เกรปฟรุต(Grapefruit) ชาด า(Black tea) 

 Quercetin หวัหอม  ผกักาดหอม บร็อคโคล่ี               
มะเขือเทศ  ชา  เบอร่ี(Berries)แอปเปิล้              
น า้มนัมะกอก  แครนเบอร่ี(Cranberry) 

 Rutin บคัวีท(Buckwheat)พืชตระกลูส้ม             
พริกแดง  ไวน์แดง ผิวมะเขือเทศ 

Flavononol Engeletin ผิวองุ่นขาว 

 Astilbin ผิวองุ่นขาว 

 Genistin ถัว่เหลือง 

 Taxifolin ผลไม้ 

Isoflavone Genistein ถัว่เหลือง 

 Daidzin ถัว่เหลือง 

Flavanol (+)-Catechin ชา 

 (+)-Gallocatechin ชา 

 (-)-Epigallocatechin ชา 
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ตารางท่ี 2.2 ประเภทและแหลง่ของฟลาโวนอยด์(Flavonoid)(ตอ่) 
 

ประเภท ช่ือ แหลง่ 

 (-)-Epicatechingallate ชา 

 (-)-

Epigallocatechingallate 

ชา 

Anthocyanidin Epigenidin ผลไม้ 

 Cyanidin เชอร่ี  ราสเบอร่ี(Raspberry) สตรอเบอร่ี
(Strawberry)  องุ่น 

 Delphinium ผลไม้สีเข้ม 

 Pelargonidin ผลไม้สีเข้ม 

ท่ีมา: ดดัแปลงจาก Shahidi & Naczk, 2004, 239–249 

 

 2. แอนโทไซยานิน(Anthocyanin) 
  เป็นรงควตัถท่ีุพบทัง้ในดอกและผลของพืช ให้สีแดง น า้เงิน หรือม่วง เป็นสารท่ีละลาย
ในน า้ได้ดี  แอนโทไซยานินเป็นสารให้สีธรรมชาติในอาหารซึ่งได้รับความนิยมมากโดยปริมาณของ
แอนโทไซยานินท่ีแตกตา่งกนัจะท าให้เกิดสีในอาหารท่ีแตกตา่งเชน่เดียวกนั 

  โครงสร้างของแอนโทไซยานิน 

  แอนโทไซยานินประกอบด้วยสว่นของอะไกลโคน (Aglycone) น า้ตาล (Sugar) และ
หมูเ่อซิล (Acylgroup)แอนโทไซยานิน จดัอยูใ่นกลุ่มฟลาโวนอยด์ เป็นสารให้สีตามธรรมชาติโดยสี
ของแอนโทไซยานินจะเปล่ียนแปลงไปตามสภาวะความเป็นกรด-ดา่ง แอนโทไซยานินมีโครงสร้างเป็น
แบบ C6-C3-C6  ซึ่งเป็นไกลโคไซด์ของ 2-Phenylbenzopyrylium หรือ Flavylium cation 

ท่ีมีด้วยกันหลายชนิดแต่มีอยู่  6 ชนิดเท่านัน้ ท่ีพบบ่อย ได้แก่ Pelargonidin, Cyanidin, 

Delphinidin, Peonidin, Petunidin และ Malvidin ในสารละลายตวักลาง แอนโทไซยานินจะท า
หน้าท่ีเป็นอินดิเคเตอร์วดัความเป็นกรด-ด่าง (pH indicator) คือให้สีแดงท่ี pH ต ่า ให้สีน า้เงินท่ี
สภาวะเป็นกลางและไม่มีสีท่ี pH สูง ดงัแสดงในภาพประกอบท่ี 2.4 โดยปัจจยัท่ีมีผลต่อสีและ
ความเสถียรของแอนโทไซยานิน คือ ปัจจยัทางเคมีและฟิสิกส์ เช่น โครงสร้าง อุณหภูมิความเป็น
กรด-ดา่ง กรดแอสคอร์บคิ  น า้ตาล และปัจจยัอ่ืนๆ  (กรมวิทยาศาสตร์บริการ, 2553)  

 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%96%E0%B8%B8
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ภาพประกอบท่ี 2.4 แสดงโครงสร้างและชนิดของแอนโทไซยานิน 

ท่ีมา: พิมพ์เพ็ญ  พรเฉลิมพงษ์ และ นิธิมา  รัตนาปนนท์, 2558a 

 

  ผลตอ่สขุภาพ 

  แอนโทไซยานินมีคณุสมบตัิช่วยต้านอนมุลูอิสระ (Antioxidant) สามารถลดอาการ
อกัเสบ (Antiinflammatory) ช่วยปกปอ้งหลอดเลือด ลดโคเลสเตอรอลในเลือด ลดความเส่ียงของ
โรคมะเร็งและต้านไวรัส แต่คณุสมบตัิเด่นท่ีสุดของแอนโทไซยานิน คือ ประสิทธิภาพในการต้าน
อนุมูลอิสระ โดยแอนโทไซยานินมีประสิทธิภาพในการต้านอนุมูลอิสระสูงกว่าวิตามินซีและอีถึง  
2 เท่า ปริมาณของแอนโทไซยานินท่ีมนุษย์สามารถบริโภคได้เฉล่ียสูงสุดคือ 200 มิลลิกรัมต่อวนั 
ซึ่งพบว่าผู้ ท่ีนิยมด่ืมไวน์แดงมีความเส่ียงต่อการเป็นโรคเก่ียวกับหวัใจลดลง ไวน์แดงจึงได้ช่ือว่า
อุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระตามธรรมชาติมากท่ีสุดชนิดหนึ่งเน่ืองจากในไวน์แดงมี Superoxide 

radical scavenging ท่ีมีประสิทธิภาพในการยบัยัง้ปฏิกิริยาออกซิเดชั่นของ LDL (Low density 
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lipoprotein)(กรมวิทย์,2553)และการตกตะกอนของเกล็ดเลือด(Ghiselle et al. ,1998,  

361-367) 

  นอกจากนีแ้อนโทไซยานินยงัช่วยลดอตัราเส่ียงของการเกิดโรคหวัใจและเส้นเลือด
อดุตนัในสมอง  ด้วยการยบัยัง้ไม่ให้เลือดจบัตวัเป็นก้อน  ชะลอความเส่ือมของดวงตา  ช่วยยบัยัง้
จลุินทรีย์ก่อโรค (Pathogen) อีโคไล (Escherichia coli) ในระบบทางเดินอาหาร ซึ่งเป็นสาเหตขุอง
โรคท้องร่วงและอาหารเป็นพิษด้วย 

  แหลง่อาหารท่ีพบแอนโทไซยานิน 

  อาหารท่ีเป็นแหล่งส าคญัของแอนโทไซยานิน ได้แก่  ผลไม้ เช่น องุ่นแดง องุ่นม่วง 
ทบัทิม และผลไม้ในกลุ่มเบอร์ร่ี เช่น สตรอเบอร่ี (Strawberry) ผลหม่อน (Mulberry) บลูเบอร่ี 
(Blueberry) แครนเบอร่ี (Cranberry)เชอร่ี (Cherry) ราสเบอร่ี (Raspberry) ชมพู่ม่าเหม่ียว             
ชมพู่แดง ลูกหว้า แอปเปิลแดง ลูกไหน ลูกพรุน ลูกเกด ลูกหม่อนผกั เช่น กะหล ่าปลีสีม่วง (Red 

cabbage) และเรดชิสีแดง (Red radish)วา่นกาบหอย  มะเขือมว่ง  พริกแดง  

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบท่ี 2.5 ผลหมอ่นท่ีเป็นแหลง่แอนโทไซยานิน 

 

 เมล็ดธญัพืช เชน่ ข้าวก ่า หรือข้าวสีนิลถัว่แดง ถัว่ด า ข้าวโพดสีมว่ง 

 พืชหวั ได้แก่ มนัเทศสีมว่ง  เผือก หอมหวัใหญ่สีมว่ง 

 ดอกไม้ เชน่ กระเจ๊ียบแดง และดอกอญัชนั เป็นต้น 

 สิ่งเหลือใช้จากผลไม้ เช่น เปลือกมงัคดุ แอนโทไซยานิน(Anthocyanins)ท่ีพบในเปลือก
มงัคดุ คือ Cyanidin 3-sophoroside และCyanidin 3-glucoside(Du& Francis, 1977, 1667-

1668) 

  

http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/0429/pathogen%20%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84
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แคโรทนีอยด์(Carotenoid) 

 แคโรทีนอยด์ (Carotenoid)เป็นรงควัตถุ (Pigment) สีเหลือง ส้ม แดง และส้ม-แดง 

พบทัว่ไปในพืช และสิ่งมีชีวิตท่ีสามารถสงัเคราะห์ด้วยแสงได้ ท างานร่วมกบัคลอโรฟิลส์(Chlorophyll) 

ซึ่งเป็นรงควตัถุท่ีมีสีเขียว ท าหน้าท่ี ดดูซบัพลงังานจากแสงอาทิตย์ เพ่ือการสงัเคราะห์แสงและช่วย
การเจริญเติบโตของพืช และปอ้งกนัอนัตรายจากแสง (Photoprotective agents) ในอตุสาหกรรม
อาหารใช้เป็นสีผสมอาหาร (Food color) จากธรรมชาติ เป็นกลุ่มสารท่ีมีประโยชน์ต่อสุขภาพ
ร่างกาย ช่วยต้านอนุมูลอิสระ(Antioxidant)โครงสร้างหลักของรงควัตถุกลุ่มนีคื้อการเป็นสาย
ไฮโดรคาร์บอนซึ่งประกอบด้วยคาร์บอน 40 อะตอม เป็นไฮโดรคาร์บอนชนิดไม่อ่ิมตวัมีพนัธะคู่
หลายต าแหนง่แคโรทีนอยด์ จ าแนกได้เป็น 2 กลุม่ยอ่ย ดงันี ้

 แคโรทีน (Carotene) เป็นรงควตัถท่ีุมีสีส้ม หรือส้ม-แดง เป็นสายยาวของไฮโดรคาร์บอน 

 แซนโทฟิว (Xanthophyll) มีสีเหลือง หรือส้ม-เหลือง เป็นสายยาวของไฮโดรคาร์บอน 

ท่ีมีออกซิเจนเป็นองค์ประกอบ ซึง่แซนโทฟิวส์ มีหลายชนิดขึน้อยูก่บัระดบัออกซิเดชัน่ของโมเลกลุ 

 แคโรทีนอยด์ในอาหารธรรมชาตมีิประมาณ 600 ชนิด ท่ีพบมากมี 6 ชนิด  
 1. แอลฟา-แคโรทีน (α-Carotene) 

 2. บีตา-แคโรทีน (β-Carotene)  

 3. เบต้า-คริพโตแซนทิน (β-Cryptoxanthin)  

 4. ไลโคพีน (Lycopene)  

 5. ลทีูน (Lutein)  

 6. ซีแซนทีน (Zeaxanthin) 

 รายงานการวิจยัพบว่าแคโรทีนอยด์โดยเฉพาะลทีูน (Lutein) และซีแซนทีน (Zeaxanthin)ท่ี
พบในผักโขม บรอคโคล่ีและไข่ มีความสัมพันธ์ในการลดความเส่ียงต่อการเกิดต้อกระจกและ  

จอประสาทตาเส่ือม(Moeller SM, Jacques PF, & Blumberg JB,2000, 522S–527S) 
 

กลูโคซโินเลท(Glucosinolate) 

 กลโูคซิโนเลทเป็นสารท่ีเกิดจากน า้ตาลและกรดอะมิโนซึ่งจะมีอะตอมของซลัเฟอร์และ
ไนโตรเจนในโมเลกุล กลูโคซิโนเลทยังเป็นสารประกอบตามธรรมชาติของพืชหลายชนิด เช่น    
คะน้า    มัสตาร์ด    กะหล ่าปลี     ฮอสแรดิช(Horseradish)       โดยเฉพาะบรอคโคล่ีมีปริมาณ
สารกลูโคซิโนเลท(Rose, Heaney, Feneick & Portas, 1997, 99–216)ชนิดกลโูคราฟานินใน

http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/0437/pigment-%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%96%E0%B8%B8
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/1341/chlorophyll-%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%9F%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%AA%E0%B9%8C
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/2950/food-color-%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%9C%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/2254/free-radical-%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B0
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/wordcap/antioxidant
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/wordcap/Carotene
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/wordcap/%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%96%E0%B8%B8
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/wordcap/xanthophyll
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/2026/beta-carotene-%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B8%99
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/2755/lycopene
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/1949/zeaxanthin
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/1949/zeaxanthin
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ปริมาณสูงท่ีสามารถเปล่ียนเป็นสารซัลโฟราแฟน ซึ่งเป็นสารในกลุ่มไอโซไทโอไซยาเนตท่ีมี
ศกัยภาพในการต้านมะเร็งท่ีส าคญั 

 อาหารประกอบด้วยสารออกฤทธ์ิทางชีวภาพมากมาย   แต่อย่างไรก็ตามใน
กระบวนการพัฒนาอาหารฟังก์ชันอาจมีผลต่อสารออกฤทธ์ิทางชีวภาพในอาหาร เช่น การให้  
ความร้อนท่ีอณุหภมูิ 60-100 องศาเซลเซียส เวลา 0-120 นาที ท าให้ เบต้า-แคโรทีนในเนือ้ฟักทอง
บดสกุ (Puree)ลดลง(Dutta et al., 2006, 538-546)ส่วนในเนือ้มะเขือเทศบดละเอียดท่ีผ่านการให้
ความร้อนด้วยการพลาสเจอไรซ์ เวลา 1-10 นาที อุณหภูมิ 60-90 องศาเซลเซียส ไม่มีผลต่อ
ปริมาณของไลโคปีนทัง้หมด(Total lycopene) แตห่ากสเตอริไลซ์(Sterilization) เวลา 1.5-3 นาที 
อณุหภูมิ 117 องศาเซลเซียส จะมีผลท าให้ไลโคปีนทัง้หมดลดลง (Knockaert  et al., 2012, 

1290-1297)  ส่วนวิตามินซีในอาหารอาจสลายไปเม่ือผ่านความร้อน สมัผสักบัแสงและออกซิเจน                    
ดังนัน้   ในการพัฒนาอาหารฟังก์ชันจึงควรค านึงถึงปัจจัยต่าง ๆ ท่ีมีผลต่อปริมณและฤทธ์                       
ของสารออกฤทธ์ิทางชีวภาพ 

 

สรุป 

 ในอาหารโดยทัว่ไปประกอบด้วยสารออกฤทธ์ิทางชีวภาพมากมายหลายชนิดท่ีมีผลต่อ
ร่างกายซึง่อาจจะเป็นโปรตีนและเปปไทด์ท่ีออกฤทธ์ิทางชีวภาพจากพืช  สตัว์     หรือสารออกฤทธ์ิ
ท่ีเป็นคาร์โบไฮเดรต เช่น   เบต้า-กลูแคน(β-Glucan)   โพลีแซคคาไรด์ท่ีไม่ใช่สตาร์ช(Non-

strachpolysaccharide)     สตาร์ชท่ีทนต่อการย่อยด้วยเอนไซม์ต ่า (Resistant starch)                     
โอลิ โกแซคคาไ ร ด์  (Oligosaccharide)     ห รือในอาหารอาจประกอบด้วย กรดไ ขมัน                            
ท่ี ไม่ อ่ิมตัวเชิง ซ้อน  เช่น กรดไอโคซาเพนตะอีโนอิค( Eicosapentaenoic acid:EPA)                                     
กรดโดโคซาเฮกซะอีโนอิค(Docosahexaenoic acid : DHA)  กรดไลโนลิอิค(Linoleic acid:LA) 

กรดอะราคิโดนิค(Arachidonic acid) อัลฟา-ไลโนลิอิค แอซิด(α-Linoleic acids:ALA)  
นอกจากนีอ้าจมีสารออกฤทธ์ิทางชีวภาพท่ีเป็นโพลีฟีนอล เช่น  ฟลาโวนอยด์(Flavonoid) ท่ีเป็น
สารต้านอนุมูลอิสระ  ช่วยป้องกันการเกิดโรคเรือ้รัง   ในพืชยังประกอบด้วยแคโรทีนอยด์
(Carotenoid)และกลูโคซิ เลท(Glucosinolate)ท่ี มีผลสุขภาพเช่นกัน   ดังนัน้สารออกฤทธ์ิ                 
ทางชีวภาพเหลา่นีจ้งึเป็นองค์ประกอบท่ีส าคญัในอาหารท่ีท าให้เกิดสขุภาพและสามารถน าพฒันา
เป็นอาหารฟังก์ชนัทางการค้าได้ 
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แบบฝึกหดัท้ายบทที่ 2 

 

 

 1. โอโวแทรนส์เฟอร์ริน(Ovotransferrin)ไลโซไซม์(Lysozyme)ไกลซินิน
(Glycinin)เบต้าแลกโตกลโูบลิน(β-Lactoglobulin) เป็นโปรตีนท่ีได้จากอาหาร มีผลตอ่สขุภาพ
อยา่งไร 

 2. จงยกตวัอยา่งคาร์โบไฮเดรตพร้อมทัง้ประโยชน์ตอ่ร่างกาย 

 3. แหลง่ของโพลีฟีนอลคืออาหารชนิดใด มีประโยชน์ตอ่สขุภาพอยา่งไร 

 4. พืชชนิดใดบ้างท่ีมีสารออกฤทธ์ิท่ีปอ้งกนัความอ้วน 

 5. ฟลาโวนอยด์ชนิดใดท่ีได้จากเนือ้สตัว์ 

 6. แอนโทไซยานินมีฤทธ์ิต้านอนมุลูอิสระเป็นอยา่งไรเม่ือเปรียบเทียบกบัวิตามินซีและ
วิตามินอี 

 7. แคโรทีนอยด์ท่ีพบบอ่ยในอาหารมีชนิดใดบ้าง 

 8. กลโูคซิโนเลท(Glucosinolate)พบในพืชชนิดใดบ้าง มีคณุสมบตัิตอ่สขุภาพอยา่งไร 

 

 

 

 

 

 

 



บทที่ 3 

ธัญพืช 

 

 

 โดยทัว่ไปธัญพืชหลกัท่ีรับประทานกนัมากส่วนใหญ่ คือ ข้าว ข้าวสาลี ข้าวโพด ถัว่เหลือง  
และพืชตระกูลถัว่ ซึ่งข้าวเป็นอาหารหลกัของประเทศเอเชีย ข้าวสาลีเป็นอาหารหลกัในแถบยโุรป 
สว่นข้าวโพดและพืชตระกลูถัว่เป็นธญัพืชท่ีให้รสชาตแิละคณุคา่ทางอาหารสงู ปัจจบุนัธัญพืชได้รับ
ความสนใจเพ่ือผลิตเป็นอาหารฟังก์ชันเพราะธัญพืชประกอบด้วยใยอาหาร เช่น เบต้า-กลูแคน 

(β-Glucan)และอะราบิน็อกซิแลน(Arabinoxylan) ธัญพืชยังประกอบด้วยคาร์โบไฮเดรต เช่น 
สตาร์ชท่ีทนตอ่การย่อยด้วยเอนไซม์หรือสตาร์ชท่ีให้พลงังานต ่า (Resistant starch, RS) รวมทัง้ 

โอลิโกแซคคาไรด์ท่ีสามารถน าไปเป็นสารตัง้ต้นส าหรับการหมกัเพ่ือการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์
โพรไบโอติค นอกจากนีอ้งค์ประกอบบางชนิดในธัญพืชยังมีผลช่วยป้องกันการเกิดโรคมะเร็ง  
โรคหลอดเลือดหัวใจ  ลดอัตราการเกิดเนือ้งอก  ความดันเลือดต ่าลง ลดความเส่ียงต่อการเกิด
โรคหวัใจ  ระดบัโคเลสเตอรอล และอตัราการดดูซบัไขมนัลดลง 

 

ข้าว (Rice) 

 ข้าวช่ือวิทยาศาสตร์ คือ Oryza sativa L. มีความส าคญัโดยเป็นแหล่งพลงังานของ
มนษุย์  อดุมด้วยโปรตีน แร่ธาตแุละพฤกษเคมีมากมายท่ีมีผลตอ่สขุภาพดงัตารางท่ี 3.1และ 3.2 
ตวัอย่าง เช่น γ-Amino butyric acid (GABA) ท่ีเกิดขึน้ระหว่างกระบวนการงอกของเมล็ดข้าว  โดย 
GABA จะสังเคราะห์จากกรดกลูตามิค(Glutamic acid) ด้วยเอนไซม์กลูตาเมท ดีคาร์บอกซิเลท
(Glutamate decarboxylase:GAD) ซึง่มีผลลดตอ่การลดความดนัเลือดและท าให้สามารถหลบัได้
ดี  ในเมล็ดข้าวประกอบด้วย เปลือกร้อยละ 20  ร าและคัพพะร้อยละ 8-12 และเอนโดสเปิร์ม 

ร้อยละ 70-72 สว่นใหญ่มีรายงานวา่ร าข้าวจะเป็นองค์ประกอบท่ีมีผลดีตอ่สขุภาพ 
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ตารางท่ี 3.1 สารอาหารของข้าวตา่งชนิด 

 

 

ข้าว 

โปรตีน 

(กรัม/100 กรัม) 

เหล็ก                

(มิลลิกรัม/100 กรัม) 

สงักะสี  
(มิลลิกรัม/100 

กรัม) 

เส้นใย 

(กรัม/100 กรัม) 

ข้าวขาวขดัสี 6.8 1.2 0.5 0.6 

ข้าวสีน า้ตาล 7.9 2.2 0.5 2.8 

ข้าวสีแดง 7.0 5.5 3.3 2.0 

ข้าวสีมว่ง 8.3 3.9 2.2 1.4 

ข้าวสีด า 8.5 3.5 - 4.9 

ท่ีมา:ประสิทธ์ิ  วงัภคพฒันวงศ์, 2010, 32-40 : FAO, 2004 

 

ตารางท่ี 3.2 สารอาหารพฤษเคมีและประโยชน์ในข้าว 

 

สาร ประโยชน์ 

แกมมา่-อะมิโนบวิทีริกแอซิด 

(Gamma-Aminobutyric Acid, 

GABA)  

- เร่งกระบวนการเมตาบอลิสมในสมอง 

ใยอาหาร - บรรเทาอาการท้องผกู 

- ปอ้งกนัมะเร็งล าไส้ใหญ่  ควบคมุปริมาณน า้ตาล 

ในเลือด 

อินโนซิทอล (Inositols)  - เร่งการเผาผลาญไขมนั 

- เป็นสารจ าเป็นในการสร้างเลซิทินและท างานอยา่ง
ใกล้ชิดกบัวิตามินบีรวม 

- เป็นสารหลกัของเย่ือหุ้มเซลล์จงึจ าเป็นต่อการท างาน
ของระบบประสาทสมองและกล้ามเนือ้ 

- ท างานร่วมกบัสารอ่ืนๆในการปอ้งกนัการสะสมของ
ไขมนัท่ีตบั 
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ตารางท่ี 3.2 สารอาหารพฤกษเคมีและประโยชน์ในข้าว(ตอ่) 
 

สาร ประโยชน์ 

กรดเฟอร์รูริก (Ferulic acid)  

(พบมากในน า้มนัร าข้าวและมี
โครงสร้างทางเคมีคล้าย Curcumin ท่ี
เป็นสารจากขมิน้)  

- ก าจดัอนมุลูอิสระ (Superoxides)  

- ระงบักระบวนการสร้างเม็ดสีผิว (Melanogenesis)  

- การประยกุต์ใช้กบัผู้ ป่วยโรคเบาหวาน  มะเร็ง          
การเส่ือมของกระดกู  ภาวการณ์หมดประจ าเดือนและ
ความผิดปกตขิองระบบภมูิคุ้มกนั 

กรดไฟตคิ (Phytic acid)  - ตอ่ต้านอนมุลูอิสระ 

- ปอ้งกนัโรคหลอดเลือดหวัใจ 

- ปอ้งกนัการแข็งตวัของเลือด 

โทโคไทรอีนอล (Tocotrienols)  - ปกปอ้งผิวหนงัจากรังสียวีู 

แมกนีเซียม - ปอ้งกนัโรคหวัใจ 

โพแตสเซียม - ลดความดนัโลหิต 

สงักะสี - กระตุ้นระบบสืบพนัธุ์ 
แกมมา่-โอริซานอล - Antioxidative effects  

- ปอ้งกนัการแก่ตวัของผิวหนงั 

- ลดปริมาณโคเลสเตอรอลซึง่มีการค้นพบวา่ลด
ปฏิกิริยาออกซิเดชัน่ของโคเลสเตอรอลได้ดีกวา่วิตามินอี 

- สารโอริซานอลในข้าวมีฤทธ์ิลดภาวะกระดกูพรุนใน
หนทูดลองซึง่เป็นท่ีนา่สนใจว่าสารโอริซานอลบริสทุธ์ิมี
ฤทธ์ิดงักลา่วน้อยกวา่สารธรรมชาตท่ีิได้จากน า้มนัร าข้าว 

Prolylendopepsidase inhibitor  - มีแนวโน้มปอ้งกนัโรคอลัไซเมอร์ 

Squalene - มีฤทธ์ิยบัยัง้เนือ้งอกในปอดและมะเร็งล าไส้ใหญ่ของ
สตัว์ทดลอง 

Phytosterols - จากการทดลองพบวา่ Phytosterols สามารถลด
โคเลสเตอรอล  ระงบัการสงัเคราะห์ LDL-Cholesterol 
ลดการเตบิโตของเซลล์มะเร็งเต้านม  ระงบัเซลล์มะเร็ง
ล าไส้ใหญ่และปรับปรุงระบบภมูิคุ้มกนั 
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ตารางท่ี 3.2 สารอาหารพฤษเคมีและประโยชน์ในข้าว(ตอ่) 
 

สาร ประโยชน์ 

โอลิโกแซคคาไรด ์ - ร่างกายไมส่ามารถยอ่ยโอลิโกแซคคาไรด์
(Oligosaccharides)ได้  แตส่ารนีมี้ประโยชน์ตอ่ร่างกาย
เม่ือเกิดการหมกัและถกูใช้โดยแบคทีเรียในล าไส้ท่ีเป็น
ประโยชน์ 

ท่ีมา:ดดัแปลงจาก ประสิทธ์ิ  วงัภคพฒันวงศ์, 2010, 32-40 

 

 ปัจจุบันข้าวไรซ์เบอร์ร่ี (Riceberry)เป็นข้าวท่ีได้รับความนิยมบริโภคเป็นอย่างมาก 

ได้จากการผสมข้ามพันธุ์ระหว่างข้าวเจ้าหอมนิลกับข้าวขาวดอกมะลิ 105 ลักษณะเป็นข้าวเจ้า 

สีมว่งเข้มรูปร่างเมล็ดเรียวยาว ข้าวกล้องมีความนุม่นวลมากคณุสมบตัเิดน่ทางด้านโภชนาการ คือ 
อุดมด้วย สารต้านอนุมูลอิสระสูง ได้แก่ เบต้า-แคโรทีน  แกมม่า-โอริซานอล วิตามินอี แทนนิน 
สงักะสี และโฟเลทสงู แตมี่ดชันีน า้ตาลต ่า-ปานกลาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       ภาพประกอบท่ี 3.1 ข้าวไรซ์เบอร์ร่ี 
 

 นรินทร์ภพช่วยการ และคณะ (2556)ได้น าข้าวไรซ์เบอร์ร่ี เ พ่ือใช้เป็นแหล่งของ 

สารต้านอนุมูลอิสระในไอศกรีมไขมันต ่า  ผลการทดสอบทางประสาทสัมผัสของไอศกรีมท่ีใช้
ปริมาณแปง้จากข้าวไรซ์เบอร์ร่ีท่ีแตกต่างกัน  พบว่าคะแนนความหวานและการละลายในปากไม่
แตกต่างกนั (p>0.05) ในขณะท่ีไอศกรีมท่ีใช้ปริมาณแปง้จากข้าวไรซ์เบอร์ร่ีร้อยละ 5  มีคะแนน
ของสีม่วง  กลิ่นรสข้าว  ความแน่นเนือ้พอดี (Just-about-right)และได้คะแนนการยอมรับรวม
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สูงสุด  เม่ือวิเคราะห์ปริมาณสารประกอบฟีนอลิคทัง้หมดและประสิทธิภาพการต้านอนุมูลอิสระ
ของไอศกรีมสตูรนีโ้ดยวิธี ORAC และ FRAP เท่ากบั 0.66 mgGAE/g, 8.67 และ 1.15 µmol TE/g 

ตามล าดบั นอกจากนีข้้าวไรซ์เบอร์ร่ียงัสามารถน ามาพัฒนาเป็นอาหารฟังก์ชนัได้มากมาย เช่น 
คกุกีข้นมไดฟกูขุ้าวไรซ์เบอร์ร่ีหรือผลิตขนมขบเคีย้ว  เป็นต้น 

 

ข้าวโพด 

 ข้าวโพดช่ือวิทยาศาสตร์ คือ Zea mays  ข้าวโพดเป็นแหล่งของสารอาหาร เช่น ไทอามีน
(วิตามินบีหนึ่ง) กรดแพนโทเทนิก (วิตามินบีสอง) กรดแอสคอร์บิค (วิตามินซี) โฟเลท ฟอสฟอรัส
และแมงกานีส นอกจากนีย้งัมีองค์ประกอบเชิงหน้าท่ี เช่น แคโรทีนอยด์ กรดฟีนอลิค  ใยอาหาร  
ไฟโตสเตอรอลและไฟโตสเตนอลในข้าวโพดซึง่มีผลดีตอ่สขุภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบท่ี 3.2 ฝักข้าวโพด 

 

 ตัวอย่างองค์ประกอบเชิงหน้าที่ของข้าวโพด 

 องค์ประกอบเชิงหน้าท่ีหรือสารออกฤทธ์ิทางชีวภาพในข้าวโพดมีหลายชนิด ตวัอยา่งเชน่ 

 ใยอาหาร สามารถป้องกันโรคล าไส้ได้ มะเร็งล าไส้ อาการท้องผูกเบาหวานโรคหวัใจ           
โคเลสเตอรอลสงู ไขมนัในเลือดสงู โรคอ้วน 

 แคโรทีนอยด์ เช่น แซนโทฟิวส์(Xanthophyll) ลูทีน (Lutein) และ ซีแซนทีน (Zeaxanthin) 
สง่เสริมสขุภาพสายตา 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%97%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%9A%E0%B8%B4%E0%B8%81
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 กรดฟีนอลิค(Phenolic acid) เช่น กรดพาราคมูาริก (p-Coumaric  acid:CA)กรดเฟรูลิก
(Ferulic acid:FA) ป้องกันการอักเสบ  เป็นสารต้านอนุมูลอิสระธรรมชาติ ลดความเส่ียงต่อ      
การเกิดมะเร็ง 

 เฮมิเซลลโูลส (Hemicellulose) ปอ้งกนัการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชัน่ 

 ไฟโตสเตนอล (Phytostanol) ลดระดบัโคเลสเตอรอล 

 ส่วนประกอบหลักของข้าวโพดท่ีใช้พัฒนาเป็นอาหารฟังก์ชัน เช่น ร าข้าวโพด น า้มัน
เมล็ดข้าวโพด ใยอาหารข้าวโพด  เจลเส้นใยเซลลโูลส  กัมจากเส้นใยอาหารของข้าวโพด  น า้มนั
เส้นใยอาหารของข้าวโพด และโปรตีนไฮโดรไลเสต(Hydrolysate)จากข้าวโพด 

 ร าข้าวโพด  ร าข้าวโพดเป็นผลิตภณัฑ์เหลือใช้จากอตุสาหกรรมสีข้าวโพด ซึ่งโดยทัว่ไป
จะผลิตเป็นอาหารสตัว์ อย่างไรก็ตามร าข้าวโพดยงัมีปริมาณใยอาหารท่ีสงูคือประมาณร้อยละ 76-90

ซึง่มนษุย์สามารถน ามาบริโภคได้ โดยใยอาหารนีส้ามารถน ามาเป็นสว่นผสมในขนมอบและอาหาร
อ่ืน ๆ เพ่ือเป็นอาหารสขุภาพได้ 

 น า้มนัเมล็ดข้าวโพด น า้มนัเมล็ดข้าวโพดสกัดจากเมล็ดข้าวโพดทัง้ เมล็ดซึ่งมีปริมาณ
ของไฟโตสเตอรอล(Phytosterols)และไฟโตสเตนอล(Phytostanol) ช่วยลดโคเลสเตอรอลชนิดท่ีไม่
ดีตอ่สขุภาพ(LDL) และการเกิดโรคหวัใจและหลอดเลือด โดยจะเข้ายบัยัง้การดดูซึม ควบคมุปริมาณ
การละลายและการย่อยโคเลสเตอรอลในล าไส้ โดยมีกลไกการออกฤทธ์ิ คือ แข่งขนัการดดูซึมกับ
โคเลสเตอรอล ท าให้โคเลสเตอรอลถกูดดูซมึไมไ่ด้ จงึใช้เป็นสารลดโคเลสเตอรอลในเลือด 

 ใยอาหารของข้าวโพด(Corn fiber:CF) จะมีมูลค่าไม่สูงในอุตสาหกรรมการสีแบบเปียก 
สว่นท่ีมีประโยชน์เป็นเฮมิเซลลโูลส(Hemicellulose)ซึง่มีรายงานว่าสามารถต้านอนมุลูอิสระได้ ทัง้
ร าข้าวโพดและเส้นใยอาหารของข้าวโพดเป็นองค์ประกอบในสว่นเปลือกหุ้มเมล็ด(Pericarp) 

 เจลเส้นใยเซลลโูลส(Celluosic fiber gel)ร าข้าวโพดประกอบด้วยเซลลโูลส 200 กรัมตอ่
กิโลกรัม เซลลูโลสเป็นองค์ประกอบท่ีท าให้คุณลักษณะท่ีไม่ต้องการในอาหาร  แต่มีคุณสมบัต ิ

ท่ีเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ เจลเส้นใยเซลลูโลสมีความสามารถในการอุ้มน า้ท่ีสูง ความหนืดสูง  
มีโครงสร้างเหมือนเจลซึง่สามารถทดแทนไขมนัได้ดีในอาหาร 

 เจลเส้นใยเซลลูโลสท่ีได้ประสบความส าเร็จทางการค้า เช่น Z-Trim (Z Trim 

Holdings,Inc., Mundelein)ซึ่งเป็นส่วนประกอบท่ีทดแทนไขมันหรือแป้งในผลิตภัณฑ์ขนมอบ 
เคร่ืองปรุง ผลิตภณัฑ์อาหารและเนือ้สตัว์แปรรูป  
 กมัจากเส้นใยอาหารข้าวโพด(Corn fibre gum:CFG) ใยอาหารจากเปลือกของเมล็ด
และเอนโดสเปิร์มท่ีผลิตจากอตุสาหกรรมการสีข้าวโพดแบบเปียกจะท าให้ได้ใยอาหารแบบหยาบ
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และละเอียด ตามล าดบั รวมเรียกว่า ใยอาหารขาว (White fibre) การสกดัใยอาหารขาวท าได้โดย
ใช้ด่างอ่อนท่ีเป็นไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์จะได้ส่วนของเฮมิเซลลูโลส ท่ีเป็นอะราบิน็อกซิแลน 
(Arabinoxylan)ผลผลิตท่ีได้จะเรียกว่า กมัจากเส้นใยอาหารข้าวโพด(Corn fibre gum)(Madhav 

P. Yadav, et al., 2012,1169-1175) กมันีท้ าให้เกิดความคงตวัในอิมลัชัน่ชนิดน า้มนัในน า้ กมัของ
เส้นใยข้าวโพดได้มาจากทัง้ใยอาหารแบบหยาบและละเอียดท่ีมี ทัง้โปรตีน  ไขมัน  และ
สารประกอบฟีนอลิค ซึ่งองค์ประกอบเหล่านีอ้าจมีผลท าให้เกิดสมบตัิของอิมลัชั่นท่ีดี และสมบตัิ
ทางเคมีกายภาพร่วมกบัคณุคา่ทางโภชนากการดีขึน้ ด้วยเหตนีุจ้ึงได้มีการน ากมัจากเส้นใยอาหาร
ของข้าวโพดมาใช้อย่างกว้างขวางในอาหาร เช่น ขนมขบเคีย้ว  ขนอบ  เคร่ืองด่ืม  อาหารบางชนิด 
สารเคลือบอาหารท่ีสามารถรับประทานได้  สารเสริมในอาหารและเ ป็นองค์ประกอบเพ่ือน าไป
พฒันาและผลิตเป็นอาหารฟังก์ชนัท าให้เป็นประโยชน์ตอ่สขุภาพ 

 น า้มนัจากเส้นใยอาหารของข้าวโพด(Corn fibre oil)  น า้มนัข้าวโพดสามารถสกดัได้
จากเส้นใยอาหาร(Robert  A. Moreau et al.1996, 2149–2154) ซึ่งปัจจบุนัได้รับความสนใจ
เพราะสามารถท าให้โคเลสเตอรอลต ่าลงได้ 

 โปรตีนไฮโดรไลเสตจากข้าวโพด(Corn protein hydrolysates) โปรตีนข้าวโพดจะเป็น
โปรตีนท่ีมีองค์ประกอบเชิงซ้อนหลายชนิดทเช่น อลับมูิน(Albumin)  เซอีน (Zein) โปรตีนไฮโดรไลเสต 

ท่ีเตรียมได้จากข้าวโพดสามารถยบัยัง้การออกซิเดชัน่ของไขมนัในอาหาร  นอกจากนีย้งัสามารถ
น าไปผลิตเป็นสารเคลือบอาหารท่ีรับประทานได้และบรรจภุณัฑ์ท่ีเป็นฟิล์ม 

 

ถั่วเหลือง 

 ถัว่เหลือง (Glycine max L. Merr.)มีลกัษณะท่ีพิเศษกว่าพืชตระกลูถัว่เพราะถัว่เหลือง
จะมีน า้มันอ่ิมตวัท่ีต ่า มีโปรตีนท่ีสูง  มีคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อน ใยอาหารและน า้มัน นอกจากนีมี้
คุณค่าทางโภชนาการท่ีสูง โดยเฉพาะเป็นแหล่งขององค์ประกอบเชิงหน้าท่ี เช่น ไอโซฟลาโวน 
(Isoflavone) เป็นสารพฤกษเคมี (Phytochemicals) มีสรรพคณุท่ีดีตอ่สขุภาพ เป็นสารโภชนเภสชั 
มีฤทธ์ิต้านอนมุลูอิสระ (Antioxidant) และเป็นไฟโตเอสโทรเจน (Phytoestrogen) ซึ่งท างานคล้าย
กบัฮอร์โมนเพศหญิง ถัว่เหลืองยงัมีสารซอยาซาโปนิน(Soyasaponin) และโทโคฟีรอล(Tocopherol) ท่ี
เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย โดยพบว่าซาโปนิน(Saponin)สามารถลดปฏิกิริยาเปอร์ออกซิเดชั่น
(Peroxidation)ของไขมนัในเลือด(Rodrigues HG, Diniz YS, Faine LA, et al., 2005, 79-85)

ดงันัน้ถัว่เหลืองจึงได้น ามาใช้ประโยชน์อย่างกว้างขวางในการพฒันาอาหารฟังก์ชัน่เพ่ือท าให้เกิด
สขุภาพ 

http://pubs.acs.org/action/doSearch?ContribStored=Moreau%2C+R+A
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 คาร์โบไฮเดรตจากถั่วเหลือง(Soybean carbohydrate) ถั่วเหลืองประกอบด้วย
คาร์โบไฮเดรตประมาณร้อยละ 35 ส่วนใหญ่เป็นโพลีแซคคารไรด์ท่ีไม่ใช่สตาร์ชซึ่งองค์ประกอบนี ้
เม่ือน ามาใส่ในอาหารผ่านระบบการย่อย มีการดดูซึมน า้ท าให้ระบบขบัถ่ายดีขึน้จึงสามารถป้องกัน
โรคท่ีเก่ียวข้องได้หลายชนิด 

 ถั่วเหลืองประกอบด้วยกาแลคโต-โอลิโกแซคคาไรด์(Galacto-oligosaccharide:GOS) 

เช่น สตาร์ชิ โอส(Stachyose)ร้อยละ 4 และ แรฟฟิโนส (Raffinose)ร้อยละ 1.1 กาแลคโต -                    
โอลิโกแซคคาไรดเ์ป็นคาร์โบไฮเดรตท่ีไม่สามารถย่อยได้ มนษุย์ไม่มีเอนไซม์อลัฟา-กาแลคโตสิเดส 

(α-Galactosidase)ท่ีจะไปย่อยโอลิโกแซคคาไรด์ แต่เ ม่ือ โอลิโกแซคคาไรด์ถึงล าไส้จะมี                       
ไบฟิ โดแบคที เ รีย  ( Bifidobacteria)ท่ี มี เอนไซม์ซึ่ ง สามารถย่อยไ ด้  ผลผลิต ท่ี ไ ด้ คือ ก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ ไฮโดรเจน มีเทน และกรดไขมนัสายสัน้ โอลิโกแซคคาไรด์ก าลงัเป็นสารท่ีได้รับ
ความสนใจ  เน่ืองจากจะท าให้เกิดปฏิกิริยากับพรีไบโอติคแล้วเกิดสารท่ีเป็นประโยชน์ต่อสขุภาพ 
ด้วยเหตุดงักล่าว  กาแลคโต-โอลิโกแซคคาไรด์จึงสามารถเป็นส่วนประกอบในการผลิตอาหาร
ฟังก์ชัน โดยผลิตภัณฑ์ถั่วเหลืองพบว่ามีสารไอโซฟลาโวนอยด์ ได้แก่ เจนิสทีน(Genistein)และ
เดดซีน(Daidzein)ซึ่ ง มีคุณสมบัติคล้ายฮอร์โมนเอสโตร เจนในร่างกาย สามารถยับยั ง้                    
การออกซิเดชั่นLDL(Low-density lipoprotein)และลดความเส่ียงต่อโรคหลอดเลือดแดงแข็ง
(Wiseman H., 1999,139-146) 
 น า้มนัถั่วเหลือง (Soybean oil) ถัว่เหลืองมีน า้มนัร้อยละ 19 โดยส่วนใหญ่จะเป็นกรด
ไขมันท่ีไม่อ่ิมตัวเชิงซ้อน(Polyunsaturated fatty acids:PUFA)โดยมีกรดโอเลอิคร้อยละ 55

และอลัฟา-ลิโนเลนิคร้อยละ 8 ซึง่เป็นกรดไขมนัท่ีจ าเป็นตอ่ร่างกาย (Essential fatty acid) 

 โปรตีนถัว่เหลือง (Soy protein) ได้มีการใช้โปรตีนถัว่เหลืองเป็นส่วนประกอบเชิงหน้าท่ี
ในอาหารเพ่ือท าให้เป็นท่ียอมรับเพราะโปรตีนถัว่เหลืองมีราคาท่ีถกู มีคณุคา่ทางโภชนาการและมี
ศกัยภาพท่ีเป็นประโยชน์ตอ่สขุภาพ เชน่ ปอ้งกนัไขมนัในเส้นเลือดสงู โรคหลอดเลือดแข็งและมะเร็ง 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบท่ี 3.3 โปรตีนจากถัว่เหลืองท่ีสามารถละลายเป็นเคร่ืองดื่ม 
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 จมกูถัว่เหลือง (Soy germ) จมกูถัว่เหลืองมีปริมาณเพียงร้อยละ 2 ของน า้หนกัทัง้เมล็ด
จมูกถั่วเหลืองจะมีไอโซฟลาโวน (Isoflavone)  สามารถต้านปฏิกิริยาของอนุมูลอิสระและยบัยัง้
ปฏิกิริยาของอลัฟา-กลโูคซิเดสซึง่จะมีผลประสิทธิภาพในการรักษาโรคเบาหวานชนิดท่ี 2 

 ในจมูกถั่วเหลืองมีความเข้มข้นของซอยาซาโปนิน(Soyasaponin)ท่ีสูงมาก การสกัด
น า้มนัจากจมกูถัว่เหลืองจะเป็นแหลง่ของไฟโตสเตอรอล(Phytosterol) และโทโคฟีรอล(Tocopherol) 

 องค์ประกอบเชิงหน้าที่ในถั่วเหลืองและประโยชน์ต่อสุขภาพ 

 1. เส้นใยอาหารท่ีไม่ละลายน า้ (Insoluble dietary fibre)  ท าให้เพิ่มกากใยใน     
ระบบขบัถ่ายและปรับปรุงระบบล าไส้ให้ดีขึน้ 

 2. กรดไลโนลิอิค(n-6 PUFA) มีผลดีตอ่ปฏิกิริยาของเกล็ดเลือด 

 3. อลัฟา-ไลโนลินิค แอซิด(n-3 PUFA) มีผลตอ่กล้ามเนือ้หวัใจ เป็นผลดีต่อผู้ ท่ีเป็น 

โรคอ้วน ต้านทานต่ออินซูลิน  สร้างผนงัเซลล์ของร่างกาย เลือดไหลเวียนได้ดี  พฒันาสมองและ 
การเจริญเตบิโต โดยเฉพาะกรดไขมนัอีพีเอ (EPA) ดีเอชเอ (DHA)พฒันาการจอตาของเดก็ 

 4. ฟอสโฟลิปิด (Phospholipid) เป็นส่วนหนึ่งของเย่ือหุ้ มเซล เป็นอิมัลซิไฟเออร์
(Emolsifier)ธรรมชาตใินอาหาร 

 5. วิตามินอี หรือ โทโคฟีรอล (Tocopherol) เป็นสารต้านอนุมูลอิสระท่ีดี ป้องกัน 
ความผิดปกตขิองผิวหนงั ตา ปอดและสว่นอ่ืน ๆ ในร่างกายท่ีมีไขมนัเป็นองค์ประกอบ 

 6. ไฟโตสเตอรอล(Phytosterol) ลดโคเลสเตอรอลชนิด LDL 

 7. ไอโซฟลาโวน (Isoflavones)ท่ีมีฤทธ์ิเลียนแบบฮอร์โมนเพศหญิง ท าให้ระบบการย่อย
ของล าไส้ดีขึน้ ป้องกันมะเร็งเต้านม มะเร็งต่อมลูกหมากและมะเร็งล าไส้ ท าให้เกิดสุขภาพของ
กระดกูและการเผาผลาญของไขมนัได้ดีขึน้ 

 8. ซอยาซาโปนิน (Soyasaponin) ลดโคเลสเตอรอล ต้านปฏิกิริยาของสารก่อมะเร็ง 

 9. เฟอร์ริติน(Ferritin)ท าให้เกิดสุขภาพต่อตบั เป็นแร่ธาตเุหล็กในถั่วเหลืองท่ีร่างกาย
สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ดีมาก ปอ้งกนัโรคโลหิตจาง 

 

ถั่วเมล็ดแห้ง 

 ถัว่เมล็ดแห้งมีปริมาณของโปรตีนและใยอาหารท่ีสูงแตมี่ไขมนัท่ีอ่ิมตวัและโคเลสเตอรอล
อิสระท่ีต ่า เพ่ือให้ได้รับสารอาหารท่ีสมดลุควรบริโภคธัญพืชต่อถั่วเมล็ดแห้งในอตัราส่วน 65 ต่อ 
35 ตามล าดับ นอกจากนีถ้ั่วเมล็ดแห้งยังมีองค์ประกอบเชิงหน้าท่ีอ่ืนอีก เช่น กรดฟีนอลิค
(Phenoilic acid)ฟลาโวนอยด์(Flavonoid) ลิกนิน(Lignin) วิตามินอี ใยอาหาร และพฤกษเคมี
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(Phytochemical) ซึ่งมีประโยชน์ต่อสุขภาพ ได้แก่ ป้องกันหลอดเลือดแข็ง  ความดันเลือดสูง  
ยับยัง้การท างานของไลเปส(Lipase) ยับยัง้ออกซิเดชั่นของไขมัน ยับยัง้การท างานของ                
ไลพอกซีจีเนส(Lipoxygenase)  ยับยัง้การรวมตวัของเกล็ดเลือด  ตวัอย่างสารออกฤทธ์ิทาง
ชีวภาพในถัว่เมล็ดแห้ง เชน่ 

 1. ไฟโตเคมิคอล(Phytochemical) 

  ไฮโดรฟิลิคไฟโตเคมิคอล(Hydrophilic phytochemical)  ช่วยเพิ่มระบบภูมิคุ้มกนั 
เชน่ ลดความเส่ียงตอ่การเกิดมะเร็ง 

  ลิพอกฟิลิคไฟโตเคมิคอล(Lipophilic phytochemical)ปอ้งโรคหลอดเลือดหวัใจ 

 2. โพลีฟีนอล(Polyphenol) 

  สารประกอบฟลาโวนอยด์ เชน่ 

  แอนโทไซยานิน(Anthocyanin) เควอซิทิน (Quercetin)ไกโคไซด์(Glycosides) และ
โพรโทแอนโทไซยานิดนิ(Protoanthocyanidin) มีประสิทธิภาพในการต้านตอ่อนมุลูอิสระท่ีสงู 

 3. เลคตนิ (Lectin) สามารถต้านสารก่อมะเร็ง 

 4. โทโคฟีรอล(Tocopherol) 

  โทโคฟีรอล(Tocopherol) เชน่  α-TP และ γ- TP ท าให้เกิดการท างานของวิตามินอี  
มีผลให้เกิดปฏิกิรยาต้านอนุมลูอิสระท่ีสงูสดุในอาหาร ลดการรวมตวัของเกล็ดเลือดและสามารถ
ล้างไนโตรเจนออกไซด์และปฏิกิริยาอ่ืนของไนโตรเจน 

 5. สตาร์ชท่ีทนตอ่การยอ่ยสลายด้วยเอนไซม์(Resistant starch) ช่วยสร้างกรดบิวทิริค
(Butyric acid)ซึ่งเก่ียวข้องกับการปอ้งกนัการเกิดมะเร็งล าไส้ เพิ่มกากใยและลด pHให้กบัระบบ
ขบัถ่ายมีผลให้ปอ้งกนัมะเร็งล าไส้อาหาร 

 6. เส้นใยอาหาร 

  เส้นใยอาหารท่ีไม่ละลายน า้(Insoluble fibre) เช่น เซลลโูลส(Cellulose) เฮมิเซลลโูลส
(Hemicellulose)และ ลิกนิน(Lignin) สามารถช่วยลดระดบัโคเลสเตอรอลและปัจจัยเส่ียงต่อ              
การเกิดมะเร็ง 

  เส้นใยอาหารท่ีละลายน า้(Soluble fibre) เช่น โอลิโกแซคคาไรด์(Oligosaccharides) 
เพคติน(Pectin) เบต้า-กลูแคน(β-glucan)และกาแลคโทแมนแนนกัม(Galactomanan gum)  
ชว่ยลดโคเลสเตอรอลในเลือดและท าให้ปริมาณกลโูคสในเลือดอยูใ่นระดบัปกติ 
  

http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/0680/enzyme-%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%8B%E0%B8%A1%E0%B9%8C
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เมล็ดเจีย (Chia Seed) 

 เมล็ดเจียเป็นพืชในกลุม่เคร่ืองเทศตระกลูเดียวกบักะเพรา หรือ มินต์มีช่ือทางพฤกษศาสตร์
ช่ือว่า Salvia hispanica L.ลกัษณะล าต้นสงูประมาณ 4-6 ฟุต เป็นพืชให้เมล็ดเล็ก ๆ มีสองสีคือ
ด าและขาวเปลือกนอกเมล็ดพองตวัได้เหมือนเมล็ดแมงลกั  พืชชนิดนีจ้ะเจริญเติบโตได้ดีในพืน้ท่ี
ซึ่งมีอากาศหนาวเย็นและเป็นพืชเศรษฐกิจท่ีนิยมปลูกกันมากในทวีปอเมริกา ได้แก่ ประเทศ
เม็กซิโก  สหรัฐอเมริกา  อาร์เจนตินา  โบลิเวีย  เอกวาดอร์ และกวัเตมาลา  นอกจากนีก็้ยงัปลกูได้
ในประเทศออสเตรเลีย  สว่นในประเทศไทยมีการเพาะพนัธุ์เมล็ดเจียในหลายจงัหวดั  เช่น จงัหวดั
ล าปางและกาญจนบรีุ เป็นต้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบท่ี 3.4 เมล็ดเจีย 

 เมล็ดเจียเป็นอาหารท่ีชาวตะวนัตกรับประทานเพ่ือประโยชน์กบัสขุภาพ งานวิจยัพบว่า
มีโปรตีนท่ีสงู คือ 16.54 กรัมตอ่ 100 กรัม   สามารถต้านปฏิกิริยาออกซิเดชัน่       เจียยงัประกอบด้วย
ใยอาหารเท่ากบั 22 กรัมตอ่ 100 กรัม นอกจากนีเ้จียยงัประกอบด้วยวิตามินและแร่ธาต ุรวมทัง้
อลัฟา-ไลโนลิอิค แอซิด (α-Linolenicacid) เบต้า-ไลโนลิอิค แอซิด(β-Linolenic acid) และกรด
ปาลมิติค  เจียจึงเป็นแหล่งของน า้มนัท่ีได้จากพืชซึ่งให้กรดไขมนัท่ีจ าเป็นตอ่ร่างกายท่ีสงู (M. R. 

Segura-Campos et al., 2014, 220-226) เจียยงัสามารถเป็นแหล่งของโปรตีนหรือเปปไทด์ท่ีออก
ฤทธ์ิทางชีวภาพ ซึ่งเม่ือไฮโดรไลซิสด้วยเอนไซม์และเติมลงในขนมปังขาวและครีมแครอทจะมีผล
เพิ่มความสามารถของ ACE-inhibitory activity (M.R. Segura-Campos et al., 2013, 723-731) 
ดงันัน้เมล็ดเจียจงึเป็นแหลง่ขององค์ประกอบทางเคมีมากมายท่ีสามารถเติมในอาหารแล้วมีผลตอ่
สขุภาพดงัแสดงในภาพประกอบท่ี 3.5 

 



56 

 

สารอาหารต่อ 100 กรัม(3.5 ออนซ์) 
  พลงังาน     2,034 กิโลจลู(486 กิโลแคลอร่ี) 
 คาร์โบไฮเดรต     42.12 กรัม 

  ใยอาหาร     34.4 กรัม  
 ไขมนั      30.74 กรัม 

  อิ่มตวั      3.330  

  ไม่อิ่มตวัโมเลกลุเด่ียว   2.309 

  ไม่อิ่มตวัโมเลกลุเชิงซ้อน   23.665 

   โอเมก้า-3    17.8 กรัม 

   โอเมก้า-6    5.8 กรัม 

 โปรตีน      16.54 กรัม 

 วิตามิน 

  วิตามิน เอ     54 ไมโครกรัม  

  ไทอามีน(บี 1)     0.62 มิลลกิรัม  

  ไรโบเฟลวิน(บี 2)     0.17 มิลลกิรัม  

  ไนอะซีน(บี 3)     8.83 มิลลกิรัม  

  โฟเลท(บี 9)     49 ไมโครกรัม  

  วิตามินซี     1.6 มิลลกิรัม  

  วิตามินอี     0.5 มิลลกิรัม  

สารอาหารต่อ 100 กรัม(3.5 ออนซ์) 
 แร่ธาต ุ

  แคลเซียม     631 มิลลกิรัม  

  เหลก็      7.72 มิลลกิรัม  

  แมกนีเซียม     335 มิลลกิรัม  

  แมงกานีส     2.723 มิลลกิรัม  

  ฟอสฟอรัส     860 มิลลกิรัม  

  โพแทสเซียม     407 มิลลกิรัม  

  โซเดียม     16 มิลลกิรัม  

  สงักะสี     4.58 มิลลกิรัม                   
ท่ีมา: USDA Nutrient Database 

http://ndb.nal.usda.gov/ndb/search/list
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กรดไขมนั โอเมก้า-3 

 

อลัฟา-ไลโนลิอิค แอซิด(Alpha-linoleic acid:ALA) 

 

กรดไอโคซะเพนตะอีโนอิก (Eicosapentaenoic acid :EPA) 

 

กรดโดโคซะเฮกซะอีโนอิก(Docosahexaenoic acid:DHA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบท่ี 3.5 แสดงองค์ประกอบของเมล็ดเจียท่ีมีผลตอ่สขุภาพ 

 

สิ่งเหลือใช้จากกระบวนการแปรรูปเมล็ดธัญพืช 

 ร าข้าว (Rice bran) 
 ร าข้าวเป็นเป็นสว่นประกอบท่ีส าคญัในอตุสาหกรรมแปง้ ซึ่งเป็นองค์ประกอบท่ีมีคุณคา่
ทางอาหารท่ีสงู โดยมีแร่ธาตเุหล็ก  ฟอสฟอรัสและแมกนีเซียมร้อยละ 5-8 ของทัง้เมล็ด มีโปรตีน 

ร้อยละ 11-13 ใยอาหารร้อยละ 11.5 (K. Gul et al., 2015, 24–30) โดยคณุลกัษณะทางเคมีและ
คณุสมบตัิเชิงหน้าท่ีของใยอาหารจากร าข้าวแสดงดงัตารางท่ี 3.3 ร าข้าวได้น าไปพฒันาในสูตร
อาหารเพ่ือผลิตเป็นอาหารสุขภาพ โดยองค์ประกอบในร าข้าวท่ีใช้พฒันาเป็นอาหารเพ่ือสุขภาพ 
คือ น า้มนัร าข้าว ร าข้าวปราศจากไขมนั และสารสกัดจากร าข้าวโดยการใช้เอนไซม์(Rice bran 

enzymatic extract:RBEE)ในเมล็ดธัญพืชโดยเฉพาะข้าวพบว่ามีกรดฟีนอลิค เช่น Ferulic acid, 

p-Coumaric acid และ Diferulate ซึง่มีปริมาณท่ีไมแ่ตกตา่งจากผลไม้และผกั ร าข้าวสามารถท่ีจะ
เป็นแหล่งโอริซานอล(Oryzanol)ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นสารต้านอนุมูลอิสระ (Antioxidant) ลด                  
การเส่ือมสภาพของเซลล์ในร่างกายท่ีจะท าให้เกิดการแก่ก่อนวัย (Anti-aging) ช่วยป้องกัน      

ต้านปฏิกิริยาออกซเิดชัน่ 

ต้านการอกัเสบ 

ความดนัเลอืดต ่าลง 

ลดระดบัน า้ตาลในเลอืด 

ยบัยัง้โรคมะเร็ง 

การเสริมในอาหาร 

โปรตีน ใยอาหาร 
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การเปล่ียนแปลงของเซลล์ผิดปกติหรือท่ีเรียกว่า เซลล์มะเร็ง (Cancer)  มีความสามารถใน       
การป้องกันเซลล์ผิวจากการถูกท าลายด้วยแสงแดด  ยับยัง้การท างานของเอนไซม์ไทโรซิเนสซึ่ง
เป็นตวัเร่งการสร้างเม็ดสี  ลดระดบัของไขมันในเลือด  ลดอัตราเส่ียงต่อการเกิดโรคหลอดเลือด
หวัใจอดุตนั  เพิ่มการหลัง่สารเอนดอร์ฟิน (Endophine hormone) กระตุ้นการหลัง่ฮอร์โมนท่ีท าให้
มีการเจริญเติบโต(Growth hormone) ลดการสญูเสียแคลเซียม นอกจากนีร้ าข้าวยงัมีโทโคฟีรอล
(Tocopherol) โทโคไทรอีนอล(Tocotrienol) และ สารประกอบฟีนอลิค(Phenolic compound) ซึ่ง
เป็นสารต้านอนุมูลอิสระท่ีมีการศึกษาพบว่าความเข้มข้นขององค์ประกอบสารออกฤทธ์ิทาง
ชีวภาพ เช่น กรดฟีนอลิค  แกรมม่า-โอริซานอลและโทโคฟีรอล จะมีมากในชัน้นอกของเมล็ด ซึ่ง
ความสามารถในการออกฤทธ์ิต้านอนุมูลอิสระ DPPH (Scavenge DPPH radical)ของร าข้าว
มากกวา่เปลือกของเมล็ดข้าวกล้องและข้าวขาวหรือข้าวท่ีผา่นการขดัสี 

 

ตารางท่ี 3.3 คณุลกัษณะทางเคมีและสมบตัเิชิงหน้าท่ีของเส้นใยในร าข้าว 

 

คณุลกัษณะทางเคมี ปริมาณ สมบตัเิชิงหน้าท่ี ปริมาณ 

โปรตีน(ร้อยละ) 2.53 ความสามารถการจบักบัน า้(Water 

binding capacity:WBC) 

8.00 

(มิลลิลิตรตอ่กรัม) 
เถ้า(ร้อยละ) 19.17 ความสามารถในการจบักบัน า้มนั 

(Oil binding capacity:OBC) 

3.50 

(มิลลิลิตรตอ่กรัม) 
ความชืน้(ร้อยละ) 1.27   

ท่ีมา:Fadaei, & Salehifar, 2012, 525–528 

 

 ตัวอย่างองค์ประกอบของร าข้าวที่มีผลต่อสุขภาพ 

 1. ใยอาหาร เช่น เบต้า-กลแูคน(β-Glucan) เพคติน กมั สามารถก าจดัสารพิษ และ pH

ท่ีเหมาะสมสามารถปรับระบบการย่อย เพิ่มกากอาหารให้ล าไส้ปอ้งกนัมะเร็งปลายล าไส้ใหญ่ ท า
ให้โคเลสเตอรอลชนิด LDL (Low Density Lipoprotein)ซึ่งท าให้เกิดการอดุตนัของเส้นเลือดมีคา่
ต ่าลง และใยอาหารท าให้โคเลสเตอรอลชนิด HDL (High Density Lipoprotein) ท่ีไม่ท าให้เกิด
การอดุตนัของเส้นเลือด มีคา่เพิ่มขึน้ 

 2. ลทีูน(Lutein) และ ซีแซนทีน (Zeaxanthin) เป็นสารอาหารท่ีบ ารุงสายตา ลดโอกาส 

ท่ีจะเกิดต้อกระจก 
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 3. กรดไขมนัโอเมก้า3  โอเมก้า6  โอเมก้า9  กรดโฟลิคและกรดไขมนัไม่อ่ิมตวัเชิงซ้อน
(Poly-unsaturated Fatty Acid : PUFA) ชว่ยบ ารุงสายตา 

 4. วิตามินเค และ อิโนซิทอลเฮกซะฟอสเฟต (Inositolhexaphosphate) ป้องกัน 

การเกิดนิ่วในไต อิโนซิทอลฟอสฟอลิปิด(Phospholipid)และวิตามินบี ช่วยก าจัดพิษจากตับ 
ควบคมุตบัแข็ง ชว่ยในการฟืน้ฟขูองเซล 

 5. อลัฟา-ไลโปอิค(α-Lipoic acid) ท าให้ดชันีน า้ตาลในเลือดต ่า และช่วยควบคุม
น า้หนกั 

 6. แมกนีเซียม ชว่ยควบคมุระดบัน า้ตาลในเลือด 

 7. วิตามินอี  เป็นสารต้านอนมุลูอิสระ ปอ้งกนัมะเร็ง 

 8. กลุม่วิตามินบีรวม(B – Complex) ชว่ยให้การท างานของระบบประสาทดีขึน้ 

 นอกจากนีร้ าข้าวยงัมีองค์ประกอบอ่ืนท่ีเป็นสารออกฤทธ์ิทางชีวภาพซึ่งมีผลตอ่สขุภาพ
ดงัแสดงในตารางท่ี 3.4 เช่น Tocotrienol ใยอาหาร แกรมม่า-โอริซานอล(Gamma-Oryzanol) 
กรดฟีนอลิคสามารถรักษาโรคเบาหวานชนิดท่ี 2 ควบคมุระดบัน า้ตาลในเลือด นอกจากนีย้งัเป็น
แหลง่ของโปรตีน แร่ธาต ุกรดไขมนั ใยอาหาร ร าข้าวจงึเป็นวตัถดุบิท่ีดีในการพฒันาอาหารฟังก์ชนั 

 น า้มันร าข้าว(Rice bran oil) 
 ร าข้าวประกอบไปด้วยน า้มนัเกือบร้อยละ 12-18 ซึ่งมีสารต้านอนุมูลอิสระ เช่น วิตามินอี 
ในกลุ่มโทโคฟีรอลประมาณร้อยละ 19-40 และกลุ่มโทโคไทรอีนอลร้อยละ 51-81 และโอริซานอล 
(Oryzanol) ซึง่สามารถต้านอนมุลูอิสระได้ดีกวา่วิตามินอีถึง 6 เทา่ โอริซานอลนัน้ท าให้ระดบัไขมนั
อยูใ่นสดัส่วนท่ีพอดี (Hypolipidemic effect) ส่งเสริมการเจริญเติบโต กระตุ้นสมองไฮโปทาลามสั
(Hypothalamus) ช่วยลดระดบัโคเลสเตอรอลในเลือด(Seetharamaiah & Chandrasekhara, 

1989, 219-223) ยบัยัง้การเกิดเนือ้งอก (Yasukawaet al., 1998, 1072–1076)น า้มนัร าข้าว 

มีกรดไขมนัอ่ิมตวัร้อยละ 18 กรดไขมันไม่อ่ิมตวัเชิงเด่ียว (Monounsaturated Fatty Acid : 

MUFA)ร้อยละ 45 กรดไขมนัไม่อ่ิมตวัเชิงซ้อน (Polyunsaturated Fatty Acid : PUFA)ร้อยละ 37 
น า้มนัร าข้าวเหมาะส าหรับผู้ ท่ีต้องการลดโคเลสเตอรอลท่ีไมดี่ตอ่ร่างกาย (LDL-Chloresterol) 

 สารสกัดจากร าข้าวด้วยเอนไซม์(Rice bran enzymatic extract:RBEE)  

 RBEE เป็นสารประกอบท่ีละลายน า้ได้ประกอบด้วยโปรตีน  คาร์โบไฮเดรต ไขมัน 
วิตามินและแร่ธาต ุ โดยองค์ประกอบหลกัของ RBEE เป็นโปรตีนร้อยละ 38.1อยู่ในรูปของเปปไทด์
และกรดอะมิโนอิสระ ซึ่งเป็นกรดอะมิโน (Amino acid) ท่ีในโมเลกลุมีซลัเฟอร์และมีใน RBEE  

ร้อยละ 6 องค์ประกอบในล าดับท่ีสองเป็นไขมันร้อยละ 30 ส่วนใหญ่เป็นกรดโอลิอิค และ 

ไลโนลิอิค  RBEE ยงัประกอบด้วย แกรมม่า-โอริซานอล 1.2 มิลลิกรัมต่อกรัม   นอกจากนีมี้
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คาร์โบไฮเดรตร้อยละ 14.2 องค์ประกอบของคาร์โบไฮเดรตส่วนใหญ่ร่างกายสามารถดดูซึมได้ช้า 
จากการศกึษาของ Juan Parrado et al.(2006) พบว่า RBEE มีศกัยภาพในการเป็นอาหารฟังก์ชัน่
ส าหรับในการป้องกันและรักษาโรคเรือ้รังท่ีเก่ียวกับการขยายตวัของเซลล์ท่ีผิดปกติซึ่งเป็นสาเหตุ
ของโรคมะเร็ง 

 ร าข้าวปราศจากไขมัน(Defatted rice bran) 
 เน่ืองจากร าข้าวมีปริมาณไขมนัซึง่นอกจากจะท าให้เกิดปฏิกิริยาออกซิเดชัน่แล้วยงัมีผล
ท าให้เกิดการสูญเสียคุณค่าทางอาหาร  การเส่ือมเสียและการลดทางคุณค่าทางอาหารเป็น 

ผลจากการเกิดออกซิเดชั่นแบบเร็ว  โดยเฉพาะเม่ือต้องเก็บรักษาในปริมาณท่ีมากแต่ปริมาณ  

การใช้ร าข้าวท่ีมีเพียงเล็กน้อย ดงันัน้การก าจดัไขมนัออกจากร าข้าวแล้วท าแห้ง  จึงเป็นการท าให้ 

ร าข้าวสามารถเก็บรักษาได้นานขึน้โดยไมจ่ าเป็นต้องเก็บรักษาท่ีอณุหภมูิต ่า ร าข้าวปราศจากไขมนั
ท่ีผ่านการให้ความร้อน(Heat-stabilized defatted rice bran:HSDRB)จะมีโปรตีนประมาณร้อยละ 
15.4 สามารถผลิตเป็นโปรตีนของสว่นผสมในอาหารฟังก์ชนั 

 

ตารางท่ี 3.4 สารออกฤทธ์ิทางชีวภาพในร าข้าว 

 

Anthocyanins / flavonoids Polymeric 

carbohydrates 

Phenolic / cinnamic 

acids 

 

Steroidal compounds 

Anthocyanin monomers, 

dimmers and polymers 

Apigenin 

Cyaniding glucoside 

Cyanidinrutinoside 

Epicatechins 

Eriodtyol 

Hermnetins 

Hesperetin 

Isohamnetins 

Luteolin 

Peonidinglucoside 

Tricin 

Arabinoxylans 

Glucans 

Hemicellulose 

Caffeic acid 

Coumaric acid 

Catechins 

Ferulic acid 

Gallic acid 

Hydroxybenzoic acid 

Methoxycinnamic acid 

Sinapic acid 

Syringic acid 

Vanillic acid 

Acetylated 

steyrlglucosides 

Cycloartenolferulate 

Campesterolferulate 

24-methylenecycloartenol 

ferulate 

γ-oryzanol 

β-sitosterolferulate 

Tocopherols 

Tocotrienol 

ท่ีมา: K. Gul et al., 2015, 24–30 

 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0308814605005777
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 สิ่งเหลือใช้จากข้าวโพด(By products from cron) 

 สิ่งเหลือใช้ท่ีได้จากอตุสาหกรรมท่ีเก่ียวข้องกบัข้าวโพด ได้แก่  ร าข้าวโพด (Corn bran) 

ซึ่งเป็นส่วนเย่ือหุ้มของเมล็ดข้าวโพด  มีโปรตีนประมาณร้อยละ12-16และเย่ือใยร้อยละ10-12             
ถ้าน าเมล็ดข้าวโพดไปสกัดเอาน า้มันออกจะเหลือส่วนท่ีเรียกว่าคอร์นเจอร์มมีล (Corn germ 

meal)เป็นส่วนของจมูกข้าวโพด  มีโปรตีนประมาณร้อยละ20 ส่วนกากข้าวโพดเป็นส่วนท่ีเหลือ
ของข้าวโพดประกอบด้วย ซังจมูกข้าวโพด และแป้ง โดยทั่วไปมีน า้มันน้อยกว่าร้อยละ 4 และ
โปรตีนประมาณร้อยละ10-11นอกจากนีส้ิ่งเหลือใช้จากการน าข้าวโพดไปท าแป้งและน า้ตาลหรือ 

ไซรับได้แก่ คอร์นกลูเตนมีล (Corn gluten meal:CGM) มีโปรตีนประมาณร้อยละ 40-60 

ได้จากการน าข้าวโพดไปสกัดเอาแป้งเจอร์ม(Germ)และร าท่ีหุ้มออก คอร์นกลูเตนมีลจะแยกได้
เป็นเฮกซะเปปไทด์(Hexapeptide) คือ Pro-Ser-Gly-Gln-Tyr-Tyr และ ไดเปปไทด์(Dipeptide) 

คือ Ala-Tyr นอกจากนีค้อร์นกลเูตนมีลประกอบไปด้วยโปรตีนท่ีเรียกว่า เซอีน(Zein)และกลเูตลีน
(Glutelin)เปปไทด์ท่ีแยกจากอัลฟา-เซอีน(α-Zein)ประกอบไปด้วยไตรเปปไทด์(Tripeptide) 

ท่ีมีการจดัเรียงตวัเป็น Leu-Arg-Pro 

 คอร์นกลูเตนเป็นเปปไทด์ท่ีออกฤทธ์ิทางชีวภาพซึ่งมีผลในการยบัยัง้ แองจิโอเทนซิน-

คอนเวอร์ติง เอนไซม์ (Angiotensin-Converting Enzyme:ACE)ท่ีท าให้ความดันเลือดสูง 
โดยทัว่ไปตวัยบัยัง้ ACE(ACE inhibitor)ท่ีได้จากการสงัเคราะห์ส่วนใหญ่มีผลข้างเคียง เช่น เวียนหวั 
ไอ ปวดหวั รสชาตท่ีิไมดี่ คือ มีรสชาตโิลหะและเคม็ นอกจากนีย้งัมีผลตอ่ไตและตบั 

 จมูกข้าวสาลี (Wheat germ) 
 จมูกข้าวสาลีเป็นสิ่งเหลือใช้จากอุตสาหกรรมการสีข้าวสาลี ซึ่งมีศกัยภาพในการท่ีจะ
เป็นแหล่งของโปรตีนจากพืชเพราะประกอบด้วยโปรตีนประมาณ 27.8-30 กรัมต่อ 100 กรัม 
โปรตีนจากจมกูข้าวสาลีท่ีก าจดัน า้มนั(Defatted wheat germ protein:DWGP) จะมีผลตอ่ ACE-

inhibitory activity 

 ร าข้าวสาลี(Wheat bran) 

 องค์ประกอบหลักของร าข้าวสาลี คือ ใยอาหาร ,ลิกนิน(Lignin), โอลิโกแซคคาไรด์, 

โพลีฟีนอล, ลิกแนน(Lignan),กรดไฟติค(Phytic acid), แร่ธาต,ุAlkylresorcinols, กลูตาไทโอน
(Glutathione), สารประกอบซลัเฟอร์, อลัฟา-ไลโนลิอิค แอซิด(α-Linoleicacid), แคโรทีนอยด์, 

วิตามินบีและอี (Stevenson,Phillips, O’Sullivan, & Walton, 2012,1001–1013)น า้มนัร าข้าวสาลี
ประกอบด้วย Tocopherols, Alkylresorcinols, Sterylferulates และสารประกอบฟีนอลิคอ่ืน
(Rebolleda et al., 2015,16–23) มีรายงานพบว่า Arabinoxylan oligosaccharides ท่ีสกดัจาก 
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ร าข้าวจะเป็นสารอาหารพรีไบโอติคในการควบคุมน า้หนักและสัมพันธ์กับโรค ท่ีเก่ียวกับระบบ 

การเผาผลาญอาหาร 
 ร าข้าวโอ๊ต(Oat bran) 
 ร าข้าวโอ๊ตเป็นแหล่งของวิตามินบีรวม, โปรตีน, ไขมัน,เบต้า-กลูแคน,Arabinoxylan, 

สารประกอบฟีนอลิค, Tocols, และแร่ธาต(ุAlrahmany & Tsopmo, 2012, 413–418; Herranen 

et al., 2010, 277–285)ร าข้าวโอ๊ตพบว่ามีคณุสมบตัิช่วยลดภาวะอ้วนลงพงุ การให้อาหารหนดู้วย
ผลิตภณัฑ์จากข้าวโอ๊ต 6 สปัดาห์พบวา่ท าให้โคเลสเตอรอลทัง้หมดลดลง 

 ร าข้าวบาเล่ย์(Barley bran) 
 ร าข้าวบาเลย์่ประกอบด้วยกรดไลโนลิอิคร้อยละ 75.08 และกรดปาลมิติคร้อยละ 20.58 

ซึ่งเป็นองค์ประกอบหลักของกรดไขมัน ดังนัน้ ชีใ้ห้เห็นได้ว่าร าข้าวบาเล่ย์มีศักยภาพท่ีเป็น
ส่วนประกอบของอาหารเชิงหน้าท่ี  ร าข้าวบาเล่ย์นีส้ามารถช่วยลดไขมันและโคเลสเตอรอลใน
เลือด โดยทดลองในหนแูละให้อาหารท่ีมีโคเลสเตอรอลร้อยละ 1 พบว่าสามารถลดคา่ของไขมนั 
เพิ่มคา่ HDL cholesterol  เพิ่มเอนไซม์ของสารต้านปฏิกิริยาออกซิเดชั่น และมีผลตอ่การรักษา
พยาธิสภาพของไต ตบั หวัใจ และอณัฑะ (El Rabey,Al-Seeni, & Amer, 2013) นอกจากนีมี้
รายงานว่าการให้อาหารกบัหนท่ีูเป็นโรคเบาหวานด้วย เบต้า-กลแูคน ท าให้คา่ HDL cholesterol 

ดีขึน้และเพิ่มฤทธ์ิของ Superoxide dismutase(S.O.D.)ในการต้านอนมุลูอิสระท่ีตบัและลดระดบั
Malondialdehyde(MDA)(Zhao et al., 2014, 60–68) 

 ร าข้าวฟ่าง(Sorghum bran) 
 ร าข้าวฟ่างเป็นส่วนหนึ่งท่ีเหลือใช้จากการสีข้าวฟ่างซึ่งประกอบด้วยสารประกอบชีวภาพ  
ได้แก่ กรดฟีนอลิค  แอนโทไซยานิน  ได้มีการสกดัเม็ดสีแอนโทไซยานินจากร าข้าวฟ่างท่ีสามารถ
ต้านการขยายตวัของเซลล์มะเร็งได้(Suganyadevi, et al., 2013, 379–382) Procyanidinท่ีสกดั
จากร าข้าวฟ่างจะไปลดการเส่ือมของเซลล์เน่ืองจากอนมุลูอิสระ  โดยท าให้การท างานของเอนไซม์
ในสารต้านปฏิกิริยาออกซิเดชั่น Superoxide dismutase และ Glutathione peroxidase  ท างาน
ดีขึน้  ยิ่งไปกวา่นัน้สารสกดัสามารถต้านการเกิดเนือ้งอกและต้านการแพร่กระจายของเซลล์มะเร็ง
(Wu et al.,2011,8609-8615)  แทนนิน(Tannin)จากข้าวฟ่างท่ีเสริมในข้าวต้มลดดชันีไกลซีมิก
(Glycemic index)และเพิ่ม Resistant starch 

 ร ามิลเลท(Millet bran) 

 มิลเลทเป็นธัญพืชชนิดหนึ่งท่ีมีเมล็ดขนาดเล็ก มิลเลทมีหลายพนัธุ์ เช่น Pearl millet 

(Pennisetum glaucum), Foxtail millet (Setaria italica), Proso millet (Panicum miliaceum), 

Finger millet(Eleusine coracana), Little millet(Panicum sumatrense), Kodo millet 
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(Paspalum  scrobiculatum) เป็นต้น Foxtail millet พบว่ามีไขมนัร้อยละ 9.93 โปรตีนร้อยละ 
12.48 และ ใยอาหารร้อยละ  51.69  ปริมาณของโทโคฟีรอลเท่ากบั 64.83 มิลลิกรัมตอ่ 100 กรัม
น า้มนั  โดยเป็นแกรมม่า- และ อลัฟา-โทโคฟีรอลเป็นองค์ประกอบหลกั น า้มนัมิลเลทอดุมไปด้วย
กรดไลโนลิอิคร้อยละ 66.5 และกรดโอลิอิคร้อยละ13   Peroxidase ท่ีต้านการเกิดเนือ้งอกสามารถ
สกดัจากร าได้  Finger millet ได้เสริมในอาหารท่ีมีไขมนัสงูให้กบัหน ู12 สปัดาห์ สามารถปอ้งกนั
การเพิ่มน า้หนกั คา่ของไขมนัดีขึน้ และต้านการอกัเสบ  ลดการเส่ือมเสียจากอนมุลูอิสระ ส่งเสริม
และเพิ่มจ านวนของแบคทีเรียท่ีเป็นประโยชน์ต่อล าไส้เช่น Lactobacillus, Bifidobacteria และ 
Roseburia (Murtaza et al., 2014,1–12) 

 ร าข้าวไรน์(Rye bran) 

 ร าข้าวไรน์ประกอบด้วยพฤกษเคมี ซึง่เม่ือร าข้าวไรน์ได้รับความร้อนและไฮโดรไลซิสด้วย
เอนไซม์จะได้ Arabinoxylan-oligosaccharides ท่ีมีศกัยภาพในการเป็นอาหารฟังก์ชนั(Falck et 

al.,2014, 118–125)  

 

ตารางท่ี 3.5 องค์ประกอบพฤกษเคมีของร าธญัพืช 

 

ธญัพืช ช่ือวิทยาศาสตร์   องค์ประกอบของร า 

ข้าว Oryza sativa กรดฟีนอลคิ (Ferulic acid, Gallic acid, Caffeic acid, 

Coumaric acid, Hydroxybenzoic acid, 

Methoxycinnamic acid, Sinapic acid, Syringic acid, 

Vanillic acid), แอนโทไซยานิน, Cyanidinglucoside, 

Cyanidinrutinoside, Epicatechin, Apigenin, Hesperetin, 

Isorhamnetin, โทโคฟีนอล(Tocopherol), โทโคไทรอีนอล
(Tocotrienol), แกรมมา่-โอริซานอล(γ-Oryzanol), 

β-Sitosterolferulate, Luteolin, กลแูคน(Glucan), 

Arabinoxylan, เฮมิเซลลโูลส 

ข้าวสาล ี Triticum spp. Fibres, Lignins, Oligosaccharides, โพลฟีีนอล, ลกิแนน
(Lignans), กรดไฟติค(Phytic acid), แร่ธาต,ุ 

Alkylresorcinols,Glutathione,สารประกอบซลัเฟอร์,               
กรดไขมนัอลัฟา-ไลโนลนิิค, แคโรทีนอยด์, วิตามินบีและอ ี

ข้าวโอ๊ต Avena sativa วิตามินบีรวม, โปรตีน, ไขมนั, แร่ธาต,ุ เบต้า-กลแูคน 

(β-Glucan), Arabinoxylan, โอลโิกแซคคาไรด์, โทคอล
(Tocols), และสารประกอบฟีนอลคิ 
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ตารางท่ี 3.5 องค์ประกอบพฤษเคมีของร าธญัพืช(ตอ่) 
 

ธญัพืช ช่ือวิทยาศาสตร์   องค์ประกอบของร า 

ข้าวบาเลย์่ Hordeum vulgare L. เบต้า-กลแูคน(β-Glucan), Arabinoxylan, กรดไลโนเลอิค
(Linoleic acid),กรดปาลมติิค(Palmitic acid) 

ข้าวฟ่าง Sorghum bicolour L. กรดฟีนอลคิ, Diferulic acid, แอนโทไซยานิน,ฟลาโวนอยด์, 

โพรแอนโทไซยานิน(Proanthocyanidins) 

ข้าวโพด Zea mays Heteroxylan, เซลลโูลส, กรดฟีนอลคิ 

ข้าวฟ่างหาง
กระรอก(Foxtail 

millet) 

Setaria italica กรดฟีนอลคิ, ฟลาโวนอยด์,โปรตีน,เปปไทน์, เอนไซม์,  

โทโคฟีรอล, กรดไลโนลอิิค, กรดโอลอิิค 

ข้าวไรน์ Secale cereale โปรตีน,ไขมนั, คาร์โบไฮเดรต, ใยอาหาร, เพนโตส(Pentose), 

Arabinoxylan, เบต้า-กลแูคน, เซลลโูลส, Fructan,  

กรดฟีโนลคิ, กรดไฟติค, Lipooxygenase 

เทฟ(Teff) Eragrostis tef โปรตีน, แปง้, ไขมนั, ใยอาหาร, Myo-inositol 

hexakisphosphate 

ท่ีมา :Seema Pate, 2015, 255-269 

 

 ดงันัน้ร าธญัพืชยงัประกอบด้วยพฤษเคมีและสารออกฤทธ์ิทางชีวภาพมากมายดงัแสดง
ในตารางท่ี 3.5 เช่น สารประกอบฟีนอลิค ท่ีมีคณุสมบตัิเป็นสารต้านอนมุูลอิสระท่ีป้องกนัโรคซึ่ง
เกิดจากความเส่ือมโทรม เช่น มะเร็งและโรคหวัใจท่ีเกิดจากปฏิกิริยาของออกซิเจน นอกจากนีย้งั
ยบัยัง้การจบัตวัของเกล็ดเลือดและปอ้งกนัการท าลายเน่ืองจากปฏิกิริยาออกซิเดชั่นของไขมนัและ 
LDL(Low density lipoprotein) ในเมล็ดธัญพืชจะมีสารเหล่านีส้่วนใหญ่อยู่ในชัน้ของเพอริคาร์ป
(Pericarp)และสามารถท าให้เข้มข้นขึน้โดยน าเอาเปลือกออกจากเมล็ดเพ่ือผลิตร าซึ่งสามารถ
น ามาเติมในอาหารเพ่ือเพิ่มปริมาณเส้นใยอาหารและโภชนเภสัช ท่ีสามารถเสริมลงในอาหาร 

ดงัแสดงในภาพประกอบท่ี 3.6 

  



65 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบท่ี 3.6 แสดงแหล่งร าธัญพืช,พฤกษเคมี, การเสริมในอาหารและบทบาททางเมตาบอลิค 

ท่ีมา: Seema Pate, 2015, 255–269 

 

ธัญพืชส าหรับการพัฒนาอาหารฟังก์ชัน 

 ร าข้าวเดิมจะน ามาใช้เพ่ือเป็นอาหารสัตว์ แต่ปัจจุบนัพบว่าร าข้าวมีส่วนประกอบท่ีมี
คณุคา่ทางอาหารสงู จึงได้น ามาพฒันาเพ่ือเพิ่มมลูคา่ให้กบัร าข้าวด้วยการเติมในอาหารหรือผลิต
อาหารเชิงหน้าท่ี เช่น เฮมิเซลลูโลสจากร าข้าวและร าข้าวปราศจากไ ขมันซึ่งมีศักยภาพใน
อตุสาหกรรมเพ่ือผลิตอาหารโดยเฉพาะอาหารเชิงหน้าท่ีประเภทขนมอบดงัแสดงในตารางท่ี 3.6 

  

ร า 

ข้าว ข้าวสาลี ข้าวโอ๊ต
บาเลย์่มิลเลท
(Milet)ไรน์บคัวีท 

(Buckwheat) 
 พฤกษเคมี 

กรดฟีนอลิค(Ferulic acid) 

ใยอาหาร(β-กลแูคน,  
Arabinoxylan, 
โอลิโกแซคคาไรด์) 
ฟลาโวนอยด์ 

 (แอนโทไซยานิน) 
γ-Aminobutyric acid  

Inositol,Tocol 

น า้มนั(Oryzanol) Sterol 

และ Stanol 

บทบาททางเมตาบอลิค              
การต้านอนมุอิูสระ                 
ท าให้เกิดความอิ่ม               

การจดัการกบัความอ้วน                  
กระตุ้นสารอินซูลิน                        

ต้านความดนัเลือดสงู 

อาหารท่ีถูกเสริม
เคร่ืองด่ืม  ขนมปัง 
น า้มนัทอด ไส้กรอก  
พายชิน้เล็ก  คกุกี ้
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ตารางท่ี 3.6 ขนมอบท่ีเติมร าข้าว 

 

การเติมในอาหาร จดุประสงค์ ผลสรุป อ้างอิง 

พิซซา่จากแป้ง               
ร าข้าวท่ีมีใยอาหาร
สงู 

ผลท่ีมีตอ่สมบตัิทาง
เคมีและสมบตัิเชิง
หน้าท่ีในระหวา่ง          
การเก็บรักษาแบบ 
แช่แข็ง 

โดพิซซา่สามารถเติม
ร้อยละ 5 และมี
ความคงตวั 60 วนั 
ท่ี-18 องศาเซลเซียส 

de Delahaye et al. (2005) 

ขนมปังปราศจาก
กลเูตนท่ีมีใยอาหาร 

ปรับปรุงคณุภาพ 1.คณุภาพทาง
โครงสร้างและเนือ้
สมัผสัเป็นท่ียอมรับ  
2.การยอมรับ
โดยรวมเพ่ิมขึน้และ
เพ่ิมอายกุารเก็บ
รักษา 

Phimolsiripol, 

Mukprasirt,&Schoenlechner 

(2012) 

แพน เบรด(Pan 

bread)ท่ีมีร าข้าว
ปราศจากไขมนั 

อดุมด้วยใยอาหาร
และแร่ธาต ุ

1.ปรับปรุงคณุภาพ
(ผลผลิตของโดและ
ความดงึดดูใจของ
เนือ้ท่ีเปลือกและ
ด้านในของขนมปัง) 
2.แร่ธาตแุละ               
ใยอาหารสงู 

Ajmal et al. (2006) 

ขนมปังมีร าข้าว
ไขมนัเตม็และ
ปราศจากไขมนั 

สมบตัิเชิงหน้าท่ี 1.ปริมาตรเพ่ิมขึน้ใน
ไขมนัเตม็และลดลง
ในร าข้าวปราศจาก
ไขมนั   
2. ด้านเนือ้สมัผสัไม่
มีความแตกตา่ง
อย่างมีนยัส าคญั 

Lima, Guaraya,& Cham- 

pagne (2002) 

คกุกีจ้ากแป้งสาลีที่มี   
ร าข้าว 

ผลตอ่โปรตีน เพ่ิมระดบัไลซนีและ 
ใยอาหาร 

Sharma &Chauhan (2002) 
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ตารางท่ี 3.6 ขนมอบท่ีเติมร าข้าว(ตอ่) 
 

การเติมในอาหาร จดุประสงค์ ผลสรุป อ้างอิง 

มฟัฟินกล้วยและ
คกุกีเ้นยถัว่ลิสงท่ีมี
ร าข้าวปราศจาก
ไขมนัและมีไขมนั 

เพ่ือทดแทนมาการีน
และแป้ง 

1.ใยอาหารสามารถ
ใช้ในผลิตภณัฑ์ท่ีม ี

ใยอาหารสงูและ
ไขมนัต ่า 

2. ความนุ่มเพ่ิมขึน้ 

Kennedy et al. (1996) 

คกุกีท่ี้มีร าข้าว ผลตอ่คณุภาพจาก
การอบ 

1.ความกว้าง  
ความหนาและคา่ 

การขยายตวัเพ่ิมขึน้ 

2. การเสริมร้อยละ 
10 เป็นปริมาณท่ี
เหมาะสม 

Younas et al. (2011) 

ผลิตภณัฑ์เฟรค
(Flake product)ท่ีมี
ร าข้าว 

ผลทางเคมี  
กายภาพ และสมบตัิ
ต้านอนมุลูอิสระ 

1. เฟรคท่ีมรี าข้าว
ปริมาณไขมนั  
โปรตีน และ                
ใยอาหารสงูขึน้ 

2.คา่ DPPH และ 
FRAP ดีขึน้ 

Wanyo, 

Chomnawang,&Siriamornpun 

(2009) 

ขนมปังท่ีมี            
เฮมิเซลลโูลสจาก   
ร าข้าว 

ผลทางเคมีและ
สมบตัิเชิงหน้าท่ี 

1. การจบัตวักบัน า้
และการขยายตวั    
2. ลดปริมาตรและ
เพ่ิมความแน่นเนือ้ 

Hu et al. (2009) 

คกุกี ้ อดุมด้วยใยอาหาร
และแร่ธาต ุ

1. เสริมเพ่ือเพ่ิม    
ใยอาหารและแร่ธาต ุ
2. ร าข้าวปราศจาก
ไขมนัทดแทนได้
มากกวา่ร้อยละ 20

ของแป้งสาลี 

Sharif, Butt, Anjum, & Na- 

waz (2009) 
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ตารางท่ี 3.6 ขนมอบท่ีเติมร าข้าว(ตอ่) 
 

การเติมในอาหาร จดุประสงค์ ผลสรุป อ้างอิง 

พาสต้า ผลตอ่สี การปรับปรุง 
คณุภาพทางประสาท
สมัผสัและอายกุารเก็บ
รักษา 

 

ผลตอ่สมบตัิทางด้าน
เนือ้สมัผสัและการต้าน
ปฏิกิริยาออกซิเดชัน่ 

 

1.ใยอาหารและโปรตนี
สงูขึน้ 

2. ร าข้าวร้อยละ 15 ไม่
มีผลตอ่คณุภาพทาง
เคมีกายภาพ และ
ปรับปรุง คณุภาพทาง
ประสาทสมัผสัของ
พาสต้า 

3. ก๋วยเตี๋ยวท่ีเสริม    
ร าข้าวท าให้คา่        
การเกาะตวัต ่าลง 
ปริมาณโพลีฟีนอล, 
ฟลาโวนอยด์และ 

แอนโทไซยานินสงูขึน้ 
รวมทัง้ฤทธ์ิของ       
การต้านปฏิกิริยา     
ออกซิเดชัน่สงูขึน้ 

4. พาสต้าท่ีเสริมร าข้าว
ท าให้เกิดการยอมรับสงู
เป็นระยะเวลา 4 เดือน
ของการเก็บรักษา 

Kaur, Sharma, Nagi, & 

Dar (2012) 

 

 

 

 

Kong et al. (2012) 

 

 

 ร าข้าวโอ๊ตประกอบด้วยใยอาหารท่ีสามารถละลายน า้ กรดไขมนัท่ีไม่อ่ิมตัวท่ีสงู โดยท่ีมี
ใยอาหารทัง้หมด ใยอาหารท่ีไมล่ะลายน า้และกรดไขมนัท่ีอ่ิมตวัสงูกว่าร าข้าวสาลี มีรายงานหลาย
ฉบบัท่ีพบว่าอาหารท่ีเสริมร ามีคณุคา่ทางโภชนาการ เนือ้ไก่สบัท่ีเป็นก้อน(Chicken meat patties)

ท่ีอุดมด้วยใยอาหารสามารถเตรียมจากร าข้าวสาลีและข้าวโอ๊ต  ร าข้าวโอ๊ตจะมีความสามารถใน 

การอุ้มน า้และความคงตวัของอิมลัชัน่ได้ดีกว่าร าข้าวสาลี การเพิ่มร าข้าวจะท าให้เกิดการเพิ่มขึน้
ของผลผลิต ความแน่นเนื อ้  ใยอาหาร กรดไขมันไม่ อ่ิมตัว  แต่ลดคุณลักษณะทางด้าน                   
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ประสาทสมัผสั ความชืน้ โปรตีน ไขมนัและ โคเลสเตอรอล(Talukder& Sharma, 2010, 224–229) 

ซึ่งสรุปได้ว่าร าข้าวโอ๊ตและข้าวสาลีสามารถเติมเข้าไปในเนือ้ไก่สับท่ีอบและนึ่งได้ถึงร้อยละ 10 
และ 15 ตามล าดบั 

 การเติมร าข้าวกล้องในการเตรียม Doenjang(อาหารหมักของเกาหลี)พบว่าช่วยต้าน
ความอ้วนและมีผลท าให้ระดบัไขมนัอยู่ในสดัส่วนท่ีพอดี(Hypolipidaemic effects) (Park, Rico, 

Lee, & Kang, 2012, 235–240) 
 การแทนท่ีแปง้ด้วยร าข้าวโพดเพ่ือผลิตเค้กสามารถท าให้เกิดการยอมรับของเนือ้สมัผสั
และรสชาต ิ(Singh, Liu, & Vaughn, 2012, 348-352) 

 การใช้ร าข้าวสาลีท่ีละเอียดมากในก๋วยเต๋ียวแบบจีนชนิดแห้งจะท าให้ไปลดความเหนียว
โดยคณุลกัษณะเชิงหน้าท่ีนัน้พบว่าความหนืดต ่าลงและเพิ่มการดูดซบัน า้ การเสริมร้อยละ 2-6 
ผลิตภณัฑ์จะเป็นท่ียอมรับของผู้บริโภค(Song,Zhu, Pei, Ai, & Chen, 2013,400–407) 

 ลกูชิน้ท่ีอดุมด้วย Hemicellulose B ประกอบไปด้วย Arebinoxylanซึ่งมี Xylose และ 
Arabinose จากร าข้าวจะมีผลท าให้ความเข้มข้นของไขมันทัง้หมดและกรดไขมันชนิดทรานส์ 
(Trans-fatty acids)ต ่ากว่าตวัอย่างควบคมุ ในระดบัร้อยละ 2- 6 ของ Hemicellulose B พบว่า 

ในผลิตภณัฑ์เนือ้นีจ้ะเป็นท่ียอมรับทางด้านประสาทสมัผสั (Hu & Yu, 2014) บทความมากมาย 

ท่ีแสดงวา่ร าข้าวสาลีเป็นสว่นประกอบท่ีส าคญัของอาหารเชิงพาณิชย์  รวมทัง้ขนมอบและขนมขบ
เคีย้วจากธัญพืช  เช่น อาหารจากนม  ซอส น า้สลดั  เคร่ืองปรุงรส  อาหารแช่เย็น  อาหารทารก  
อาหารแห้ง  พาสต้า  ก๋วยเต๋ียว  พิซซ่า  ซุป  อาหารท่ีทาขนมปัง  และขนมหวาน (Prückler et al., 

2014,211–221) 

 ร าข้าวฟ่างมีความสามารถในการเป็นสารต้านปฏิกิ ริยาออกซิ เดชั่ นได้ดี เท่ากับ
Butylatedhydroxyanisole(BHA)และ Butylatedhydroxytoluene(BHT)เม่ือใส่ใน เนือ้ไก่งวงสับ 
(Turkey patties)โดยไมท่ าให้คา่ทางด้านประสาทสมัผสัลดลง (Luckemeyer et al., 2015,118 ) 

 ร าข้าวสาลีได้มีการน า Arabinoxylan ของร าข้าวสาลีใส่ลงในฟิล์มของไคโตซานท่ีสามารถ
รับประทานได้(Edible film) เพ่ือเพิ่มคา่ของพรีไบโอตคิ(Costa et al., 2015, 305–311) 

  

http://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CBwQFjAAahUKEwj-rMT1wt3HAhVNkY4KHYx2Dm0&url=http%3A%2F%2Fwww.pharmacy.mahidol.ac.th%2Fth%2Fknowledge%2Farticle%2F85%2F%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%2594%25E0%25B9%2584%25E0%25B8%2582%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%258A%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%2594%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%25AA%25E0%25B9%258C%28Trans-fattyacids%29%25E0%25B9%2583%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25AB%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%2594%25E0%25B9%2581%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%25B0%25E0%25B8%2582%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%259A%2F&usg=AFQjCNEM4777KxjElUD6XJDGTiRrAQK9lQ&sig2=lvmSR_Gsq8S0s6FDH2SM2A&bvm=bv.101800829,d.c2E
http://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CBwQFjAAahUKEwj-rMT1wt3HAhVNkY4KHYx2Dm0&url=http%3A%2F%2Fwww.pharmacy.mahidol.ac.th%2Fth%2Fknowledge%2Farticle%2F85%2F%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%2594%25E0%25B9%2584%25E0%25B8%2582%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%258A%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%2594%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%25AA%25E0%25B9%258C%28Trans-fattyacids%29%25E0%25B9%2583%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25AB%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%2594%25E0%25B9%2581%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%25B0%25E0%25B8%2582%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%259A%2F&usg=AFQjCNEM4777KxjElUD6XJDGTiRrAQK9lQ&sig2=lvmSR_Gsq8S0s6FDH2SM2A&bvm=bv.101800829,d.c2E
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สรุป 

 เมล็ดธัญพืชเป็นอาหารหลกัในบางประเทศโดยเฉพาะแถบอเชียซึ่งรับประทานข้าวใน
เกือบทุกมือ้   ธัญพืชเป็นอาหารท่ีจะท าให้ได้สารอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรต แร่ธาตุ วิตามิน 
ปัจจบุนัธญัพืชเร่ิมได้ความสนใจมากขึน้เน่ืองจากในธัญพืชประกอบด้วยสารเคมีและสารออกฤทธ์ิ
ทางชีวภาพมากมายโดยเฉพาะใยอาหาร นอกจากนีย้ังประกอบด้วยลูทีน(Lutein)  ซีแซนทีน
(Zeaxanthin)  กรดไขมนัท่ีไม่อ่ิมตวัเชิงซ้อน  แอนโทไซยานินในข้าวสีนิล ข้าวแดง ข้าวเหนียวด า 
โปรตีนอัลบูมิน(Albumin)และเซอีน(Zein) จากข้าวโพด ส่วนในถั่วเหลืองประกอบด้วยกาแลคโต-          
โอลิโกแซคคาไรด์   ซอยาซาโปนิน (Soyasaponin) กรดไขมนัเฟอร์ริติน (Ferritin) เมล็ดถั่วแห้งมี
กรดฟีนอลิค(Phenoilic acid) ฟลาโวนอยด์(Flavonoid)  ลิกนิน(Lignin) วิตามินอี ใยอาหาร และ          
ไฟโตเคมิคอล(Phytochemical) นอกจากนีเ้มล็ดเจียยังเป็นท่ีนิยมบริโภคเพิ่มมากขึน้ เน่ืองจาก
ประกอบด้วย กรดไขมนัท่ีจ าเป็นต่อร่างกาย ดงันัน้ ธัญพืชและสิ่งเหลือใช้ เช่น ร า จึงได้น าเป็น
สว่นประกอบของผลิตภณัฑ์อาหารได้หลากหลายชนิดโดยเฉพาะผลิตภณัฑ์ขนมอบ 
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แบบฝึกหดัท้ายบทที่ 3 

 

 

 1. GABA คืออะไร 

 2. โอรีซานอล (Oryzanol) มีคณุสมบตัแิละประโยชน์อยา่งไรตอ่สขุภาพ 

 3. RBEEคืออะไร 

 4. อะไรท่ีเป็นองค์ประกอบหลกัของข้าวโพดใช้พฒันาเป็นอาหารฟังก์ชนั 

 5. จงยกตวัอยา่งองค์ประกอบเชิงหน้าท่ีในถัว่เหลืองและประโยชน์ตอ่สขุภาพ 

 6. เมล็ดเจียประกอบด้วยกรดไขมนัชนิดใดบ้าง 

 7. คอร์นกลเูตนมีล (Corn glutenmeal : CGM)คืออะไร มีผลตอ่สขุภาพอยา่งไร 

 8. จงยกตวัอยา่งพฤษเคมีหรือสารออกฤทธ์ิทางชีวภาพของร าธญัพืชแตล่ะชนิด 

 



บทที่ 4 

เนือ้ 

 

 

 เนือ้และผลิตภัณฑ์เนือ้เป็นแหล่งท่ีส ำคญัตอ่โภชนำกำร โดยเฉพำะสำรอำหำรประเภท
โปรตีนท่ีท ำให้มีกำรเจริญเติบของร่ำงกำย รวมทัง้รักษำสุขภำพและซ่อมแซมส่วนสึกหร่อของ
ร่ำงกำย เช่น ในเนือ้ววัมีกรดอะมิโนจ ำเป็นครบถ้วนตำมควำมต้องกำรของร่ำงกำยมนุษย์ กรดอะมิโน
จ ำเป็นหมำยถึงกรดอะมิโนทัง้ 8 ชนิด ท่ีร่ำงกำยไม่สำมำรถสังเครำะห์ขึน้มำเองได้ ได้แก่ ไอโซลิวซีน
(Isoleucine), ลิวซีน(Leucine), ไลซีน(Lysine), เมทไทโอนีน(Methionine), ฟีนิลอะลำนีน
(Phenylalanine), ทรีโอนีน(Threonine), ทริปโตแฟน(Tryptophan)และวำลีน(Valine)เนือ้สตัว์ 

สีแดงไม่เพียงแต่จะเป็นแหล่งของโปรตีน วิตำมิน(บีสอง  บีหก  บีสิบสอง  กรดแพนโทเทนิค และ
ไนอะซีน)และแร่ธำตุ(เหล็ก สังกะสี  ฟอสฟอรัสและซีเลเนียม) แต่ยัง เป็นแหล่งของสำรต้ำน                 
อนมุลูอิสระ เชน่ โคเอนไซม์ Q10,กลตูำไทโอน (Glutathione) กรดลิโปอิค (Lipoeic acid)อีกด้วย 

 นอกจำกนีย้งัมีสำรออกฤทธ์ิชีวภำพ เช่น กรดไลโนลิอิคเชิงซ้อน(Conjugated linoleic 

acid:CLA)และไขมนัไม่อ่ิมตวัเชิงซ้อนท่ีเป็นโอเมก้ำ-3(Omega-3 polyunsaturated fat)ท่ีท ำให้
เกิดสขุภำพ ในทำงตรงข้ำมเนือ้และผลิตภณัฑ์เนือ้ยงัมีองค์ประกอบท่ีมีผลอนัตรำยตอ่สขุภำพ เช่น 
กรดไขมนัท่ีอ่ิมตวั(Saturated fatty acid :SFA) และโคเลสเตอรอลท่ีมีผลตอ่โรคหลอดเลือดหวัใจ 
ควำมดันเลือดสูงและโรคอ้วน  โดยเนือ้แดงประกอบด้วยไขมันทัง้หมดและโคเลสเตอรอลดงันี ้
ปริมำณไขมันทัง้หมดของเนือ้วัวมีประมำณ 1.7-12.7 กรัมต่อ 100 กรัมเนือ้แดง โคเลสเตอรอล
เท่ำกับ 35-99 มิลลิกรัมต่อ 100 กรัมเนือ้แดง ขณะท่ีเนือ้แกะมีปริมำณไขมันทัง้หมดประมำณ  
3.2-10.2 ก รัมต่อ100 ก รัม เ นื อ้แดง โคเลสเตอรอลเท่ำกับ  54-96 มิลลิก รัมต่อ100 ก รัม 

เนือ้แดง แตเ่นือ้ลูกววัจะมีปริมำณของไขมนัทัง้หมดและโคเลสเตอรอลท่ีต ่ำกว่ำ คือ 1.1-2.0 กรัม
ตอ่ 100 กรัมเนือ้แดง  และ 35-85 มิลลิกรัมตอ่ 100 กรัม ตำมล ำดบั  องค์ประกอบของผลิตภณัฑ์
เนือ้อำจมีกำรเติมไนไทรต์(Nitrite)ลงไป ซึ่งเป็นสำรเจือปนอำหำรท่ีเป็นอนัตรำยต่อสุขภำพ  แต่มี
ประโยชน์ต่อคุณภำพของผลิตภัณฑ์ เช่น เบคอน ไส้กรอก ไนไทรต์เม่ือเติมลงในเนือ้สัตว์จะ
เปล่ียนเป็นสำรไนโตรซำมีน(Nitrosamines) ท่ีเป็นสำรก่อมะเร็งดงัแสดงในตำรำงท่ี 4.1 

 ดงันัน้ กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์เนือ้จึงอำจจะต้องค ำนึงถึงทัง้องค์ประกอบท่ีมีประโยชน์ 

ต่อสุขภำพและองค์ประกอบท่ีอำจเป็นอันตรำยต่อสุขภำพท่ีจ ำเป็นต้องลดหรือก ำจัดออก และ 

กำรพฒันำอำหำรฟังก์ชนัในกำรเติมสำรออกฤทธ์ิทำงชีวภำพอำจจะมีผลต่อสี รสชำติ  เนือ้สมัผสั 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%A5%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%97%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%9B%E0%B9%82%E0%B8%95%E0%B9%81%E0%B8%9F%E0%B8%99
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และควำมคงตวัของสำรออกฤทธ์ิในอำหำร  โดยปัจจยัท่ีมีผลต่อควำมคงตวัของสำรออกฤทธ์ิทำง
ชีวภำพ เชน่ ปฏิกิริยำออกซิเดชัน่ แสง pH และควำมร้อน เป็นต้น 

 

ตำรำงท่ี 4.1 ตวัอยำ่งองค์ประกอบท่ีมีประโยชน์และอนัตรำยตอ่สขุภำพในเนือ้และผลิตภณัฑ์เนือ้ 

 

 

ผลตอ่ร่ำงกำย 
องค์ประกอบท่ีมีประโยชน์ตอ่

ร่ำงกำย 

องค์ประกอบท่ีมีอนัตรำยตอ่
สขุภำพ 

หลอดเลือดหวัใจ   

ไขมนั MUFA, n-3 PUFA, CLA,  

ใยอำหำร, Phytosterols, วิตำมิน
ซีและอี, Bioactive peptides, 

Histidyl dipeptides,  

L-Carnitine, Lycopene 

ไขมนั, กรดไขมนัท่ีอ่ิมตวั, 

Trans-fatty acids, 

โคเลสเตอรอล 

ควำมดนัเลือด Bioactive peptides, 

Vegetable/plant proteins 

โซเดียม 

โรคอ้วน CLA, ใยอำหำร, Creatine ไขมนั, กรดไขมนัท่ีอ่ิมตวั, 

Trans-fatty acids 

ผลอ่ืน ๆ ท่ีมีตอ่       
หลอดเลือดหวัใจ  

Folic acid,วิตำมินบีหกและ                
บีสิบสอง, Lycopene, Lutein, 

Selenium, Taurine, 

Coenzyme Q10, สำรสกดัจำก
ผลไม้,สมนุไพรและเคร่ืองเทศท่ี
อดุมด้วยฟลำโวนอยด์และ
สำรประกอบฟีนอลิค 
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ตำรำงท่ี 4.1ตวัอย่ำงองค์ประกอบท่ีมีประโยชน์และอนัตรำยตอ่สขุภำพในเนือ้และผลิตภณัฑ์เนือ้(ตอ่) 
 

ผลตอ่ร่ำงกำย องค์ประกอบท่ีมีประโยชน์ตอ่
ร่ำงกำย 

องค์ประกอบท่ีมีอนัตรำยตอ่
สขุภำพ 

มะเร็ง ใยอำหำร, Folic acid, วิตำมินอี, 

Selenium, CLA, Probiotics, 

Histidyldipeptides, Lycopene, 

สำรสกดัจำกผลไม้,สมนุไพรและ
เคร่ืองเทศท่ีอดุมด้วยฟลำโวนอยด์
และสำรประกอบฟีนอลิค 

Nitrite (nitrosamines), Lipid 

Oxidation compounds, 

Inorganic phosphate, 

Polycyclic aromatic 

hydrocarbons, 

Heterocyclic amines, เหล็ก 

โรคกระดกู แคลเซียม, แมกนีเซียม,  

L-Carnitine 

 

ภมูิคุ้มกนั Probiotics, Selenium, เหล็ก  

โรคโลหิตจำง 

(ขำดเกลือแร่เหล็ก) 

เหล็ก  

อำกำรไมเกรนและ             
โรคภมูิแพ้(Migraine and 

Allergy) 

 Biogenic amines 

  Allergens (กลโูคส, แลคโทส) 
กำรเจริญเติบโตและ
พฒันำกำร 

ไอโอดีน  

ท่ีมำ : B. Olmedilla-Alonso et al. ,2013, 919–930 

 

กรดไลโนลิอิคเชิงซ้อน(Conjugated linoleic acid:CLA) 

 กรดไลโนลิอิคเชิงซ้อนในธรรมชำติจะพบในนมและผลิตภัณฑ์นม  โครงสร้ำงโมเลกุล
(Isomer)ของ CLA ท่ีมีในอำหำรจะเป็น Cis–9, trans–11  CLAท่ีถูกสกัดจำกเนือ้ววับดเป็น
องค์ประกอบท่ีมีฤทธ์ิต้ำนมะเร็ง(Pariza, & Hargraves,1985,591-593; Ha et al., 1987,1881-

1887) โดยเฉล่ีย CLA ท่ีได้รับจำกธรรมชำติประมำณ 151 มิลลิกรัมตอ่วนัส ำหรับผู้หญิงอเมริกนั, 
212 มิลลิกรัมตอ่วนัในผู้ชำยอเมริกนั และ 97.5  มิลลิกรัมตอ่วนัในคนองักฤษ(Ritzenthaler et al., 
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2001,1548-1554; Mushtaq et al., 2009,1-9) ควำมเข้มข้นของ CLA ในเนือ้ววัจะอยู่ในช่วง  
6 – 9 มิลลิกรัมตอ่กรัมไขมนั ควำมเข้มข้นของ CLA ในกล้ำมเนือ้สำมำรถเพิ่มขึน้ได้โดยเติมลงใน
อำหำรสตัว์  เพรำะ CLA เป็นสำรเจือปนอำหำรจงึสำมำรถใสไ่ด้โดยตรง 

 ปัจจบุนัได้มีงำนวิจยัมำกมำยท่ีมีกำรใช้ CLA ในอำหำร(ประกอบด้วย 2 ไอโซเมอร์หลกั
,cis-9,trans-11 และ trans-10,cis-12)   เน่ืองจำกพบวำ่มีประโยชน์ทำงชีวภำพ เช่น ปอ้งกนัมะเร็ง  
โรคอ้วน  เบำหวำน หลอดเลือดแข็งและโรคกระดกูพรุน(Park & Pariza, 2007, 311-323) 

 

เปปไทด์ที่ออกฤทธ์ิทางชีวภาพ (Bioactive peptide) 

 เปปไทด์เป็นโพลิเมอร์(Polymer)สำยสัน้ของกรดอะมิโนเช่ือมตอ่กันโดยพนัธะเปปไทด์
ซึง่มีหน้ำท่ีมำกมำยในร่ำงกำยมนษุย์  ขึน้อยู่กบัโครงสร้ำง องค์ประกอบและกำรเรียงตวัของกรดอะมิโน 
เปปไทด์จำกเนือ้มีศกัยภำพในกำรใช้ผลิตเป็นอำหำรฟังก์ชนัและโภชนเภสชั  เปปไทด์มีหลำยวิธีใน
กำรแยกออกจำกโปรตีน  เชน่ กำรไฮโดรไลซิส(Hydrolysis) และกำรหมกั (Fermentation) 

 1. การไฮโดรไลซิส(Hydrolysis) 

  ผลิตภัณฑ์ท่ีได้จำกกำรไฮโดรไลซิสสำมำรถน ำไปใช้เป็นส่วนประกอบอำหำรท่ี
แตกตำ่งกนัออกไปและน ำไปใช้ประโยชน์ท่ีแตกตำ่งกนั เช่น ใช้ในสูตรอำหำร ให้รสชำติกับอำหำร 
เป็นสว่นประกอบส ำหรับอำหำรฟังก์ชนั ใช้เสริมอำหำรและเคร่ืองส ำอำง เปปไทด์สำมำรถผลิตด้วย
ควำมร้อน  กรด/ดำ่ง หรือกำรใช้เอนไซม์โปรทิโอไลติค(Proteolytic enzyme) โดยกำรใช้เอนไซม์ท่ี
มีกำรควบคมุ pH และอณุหภูมิ  ปฏิกิริยำจะเกิดขึน้ได้อย่ำงรวดเร็วและมีคณุภำพ  ขณะท่ีกำรใช้
กรดไฮโดรคลอริคและกรดซลัฟูริคจะออกซิไดซ์ Cysteine และ Methionine ท ำลำย Serine และ 
Threonine รวมทัง้จะเปล่ียน Glutamine และ Asparagine เป็น Glutamate และ Aspartate 

ตำมล ำดบั กำรไฮโดรไลซิสด้วยเบสโดยกำรใช้แคลเซียม โซเดียม โพแทสเซียมจะให้ควำมร้อนกับ
โปรตีนท่ี 80-130 องศำเซลเซียส แต่ข้อเสียของวิธีนีคื้อท ำให้เกิดสำรท่ีไม่ต้องกำรเกิดขึน้ เช่น 
Lysioalanine, Ornithinoalanine, Lanthionine และ β-Amino alanine  นอกจำกนีก้รดอะมิโน
บำงชนิดถกูท ำลำย เชน่  Serine และ Threonine  ในระหวำ่งกระบวนกำรนี ้

  วตัถุดิบของกำรผลิตเปปไทด์ท่ีออกฤทธ์ิทำงชีวภำพมักจะใช้สิ่งเหลือใช้จำกแหล่ง
โปรตีนของอตุสำหกรรมเนือ้และอำหำรทะเล ขัน้แรกจะน ำมำบดท ำให้เป็นเนือ้เดียวกนัอย่ำงสม ่ำเสมอ
เพ่ือท ำให้เอนไซม์สำมำรถท ำปฏิกิริยำได้ดีขึน้  หลงัจำกนัน้ปรับอณุหภูมิและ  pH ให้เหมำะสมใน
กำรย่อยด้วยเอนไซม์ท่ีใช้ในกำรย่อย เช่น เปปซิน (Pepsin) ทริปซิน(Trypsin) ไครโมทริปซิน 
(Chymotrypsin)ซึง่จะเกิดปฏิกิริยำท่ีอณุหภมูิต ่ำมำกเพ่ือปอ้งกนัปัญหำด้ำนจลุินทรีย์และคณุภำพ
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เอนไซม์จำกพืชสำมำรถใช้ในกำรย่อยได้เช่นกนั ตวัอย่ำงเช่น ปำเปน(Papain) โปมีเลน(Bromelain) 

และฟิซิน (Ficin) 

  สมบตัเิชิงหน้ำท่ีของเปปไทด์ท่ีออกฤทธ์ิทำงชีวภำพ 

  เปปไทด์ท่ีออกฤทธ์ิทำงชีวภำพได้มีกำรใช้มำกมำยในอำหำร เช่น ผลิตภัณฑ์เพ่ือ
ดแูลสขุภำพและทำงยำ  โดยสมบตัิท่ีมีตอ่สขุภำพจะขึน้กบักำรเรียงตวัและจ ำนวนของกรดอะมิโน
ท่ีตอ่กนั 

  1. สมบตัปิอ้งโรคควำมดนัสงู 

  2. ป้องกันกำรจับตัวเป็นก้อนของเลือด โดยมีกำรทดลองโดยใช้เปปไทด์ท่ีได้
กล้ำมเนือ้ปลำท่ีไฮโดรไลซิสสำมำรถปอ้งกนักำรจบัตวักนัของเลือดเม่ือทดลองในหลอดทดลอง 

  3. ต่อต้ำนปฏิกิริยำออกซิเดชั่นท่ีจะไปท ำลำยเซลล์หรือมีผลต่อกำรเกิดโรค
เน่ืองจำกปฏิกิริยำของสำรพิษท่ีเกิดขึน้ ตวัอย่ำงเช่น โปรตีนท่ีได้จำกสิ่งเหลือใช้จำกอตุสำหกรรม
ปลำซำร์ดีนและปลำทสูำมำรถตอ่ต้ำนปฏิกิริยำเปอร์ออกซิเดชัน่ของกรดไลโนลิอิค (Linoleic acid) 

  4. ยบัยัง้กำรเจริญเติบโตของจุลินทรีย์โดยจะไปมีผลต่อเย่ือหุ้มเซลล์กำรเผำผลำญ
และกำรสงัเครำะห์ผนงัเซลล์ของจุลินทรีย์และยงัยบัยัง้กำรสงัเครำะห์ DNA RNA และโปรตีน 
รวมทัง้ยบัยัง้กำรท ำงำนของเอนไซม์ 

 2. การหมัก 

  โดยทัว่ไปผลิตภัณฑ์เนือ้ท่ีผ่ำนกำรหมกั  สำมำรถเป็นอำหำรฟังก์ชนัได้เน่ืองจำกมี 
โพรไบติค คือ จุลินทรีย์ท่ีมีชีวิตซึ่งมีประโยชน์ตอ่ระบบกำรย่อยของร่ำงกำย ตวัอย่ำงจลุินทรีย์  เช่น 
Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus rhamnosus, Lactobacillus casei, Lactobacillus 

salivarius, Lactobacillus plantarum, Lactobacillus paracasei, Lactobacillus brevis, 

Bifidobacterium bifidum, Bifidobacterium infantis, Bifidobacterium  longum, Bifidobacterium 

breve, Streptococcus thermophilus, Lactobacillus bulgaricus, Lactobacillus gasseri, 

Bifidobacterium lactis และ Saccharomyces boulardii ประโยชน์ของโพรไบโอติคท่ีมีต่อ
สขุภำพ คือ ช่วยปอ้งโรคท้องร่วง ช่วยก ำจดัสำรพิษตำ่ง ๆ รวมทัง้สำรก่อมะเร็งช่วยสร้ำงภูมิคุ้มกนั
ต้ำนทำนโรคโดยเฉพำะโรคติดเชือ้ระบบทำงเดินอำหำร  ช่วยดดูซึมวิตำมินและเกลือแร่หลำยชนิด
เชน่ วิตำมินเคท่ีชว่ยในกำรแข็งตวัของเลือด  วิตำมินบีชว่ยลดโอกำสเกิดโรคภูมิแพ้และอำจช่วยลด
กำรดูดซึมไขมันและโคเลสเตอรอล  โพรไบโอติคส่วนใหญ่จะใช้ในผลิตภัณฑ์นม เช่น โยเกิร์ต 

นมเปรีย้ว  ส่วนในผลิตภณัฑ์เนือ้ เช่น ไส้กรอกแบบยโุรปซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์เนือ้ท่ีไม่ผ่ำนกำรท ำให้สุก 
ประกอบด้วยเนือ้บดหยำบ ไขมันผสมกับเกลือไนไตรท์ น ำ้ตำลและเคร่ืองเทศ รสชำติและ 

เนือ้สมัผสั  โพรไบโอตคิจะเกิดขึน้ในระหวำ่งกำรบม่ไส้กรอกแบบยโุรป เรียกผลิตภณัฑ์นีว้่ำ ซำลำมิ 
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(Salami) สว่นในประเทศไทยจะมีผลิตภณัฑ์เนือ้ท่ีเรียกว่ำ แหนม ซึ่งจะมีเนือ้หมบูดหยำบ หนงัหมู
และข้ำวเหนียวสุก เกลือ ไนไตร์ทและเคร่ืองเทศ แล้วห่อด้วยพลำสติคหรือใบตองหมักท่ี
อุณหภูมิห้อง 3-5 วัน กำรหมกัท ำให้แบคทีเรียท่ีสร้ำงกรดแลคติคเจริญเติบโต เช่น Lactobacilli 

sp., Pediococci sp.และ Leuconostoc sp. 

 

แอล-คาร์นิทนี(L-carnitine) 
 คำร์นิทีนเป็นสำรประกอบจตุรภูมิของแอมโมเนียมท่ีสังเครำะห์ได้จำก กรดอะมิโน 

สองชนิด คือ ไลซีนและเมทไทโอนีน  คำร์นิทีนถูกใช้เป็นอำหำรเสริมกันอย่ำงกว้ำงขวำง คำร์นิทีนมี 

อยู ่2 stereoisomers : Active form คือ L-Carnitineขณะท่ี inactive form คือ D-Carnitine 

 แอล-คำร์นิทีน(L-Carnitine)หรือ γ-Trinethyamino-β-hydroxybutylic acid ร่ำงกำย
สำมำรถสงัเครำะห์เองได้โดยสังเครำะห์ท่ีตบัและไตแล้วเก็บรักษำไว้ท่ีกล้ำมเนือ้โครงร่ำง หวัใจ
สมองและเนือ้เย่ือ โดยร่ำงกำยสำมำรถสงัเครำะห์ได้เพียงร้อยละ 25 ส่วนอีกร้อยละ 75 มนุษย์
จ ำเป็นต้องรับประทำนอำหำรเข้ำสู่ร่ำงกำย เนือ้แดงจะเป็นแหล่งของแอล-คำร์นิทีน  โดยสเต็กเนือ้ววั  
และเนือ้แกะติดกระดูก(Lamb chop)มีปริมำณของแอล-คำร์นิทีนเท่ำกัม 65-87.5 และ 40.5 
มิลลิกรัมตอ่ 100 กรัมน ำ้หนกัเนือ้สด ตำมล ำดบั  Arihara(2006) พบว่ำเนือ้ววัมีแอล-คำร์นิทีน 1300 
มิลลิกรัมตอ่กิโลกรัม ซึง่มีปริมำณท่ีสงู  เนือ้แดงจะมีแอล-คำร์นิทีนท่ีสงูกวำ่เนือ้สตัว์ปีกและเนือ้ปลำ 
แอล-คำร์นิทีนท ำหน้ำท่ีส ำคัญในระบบเมตำบอลิสม(Metabolism)  เพ่ือสร้ำงพลังงำน  
โดยผ่ำนกระบวนกำรเผำผลำญกรดไขมนัท่ีเรียกว่ำ Beta-oxidation ซึ่งเกิดภำยในไมโตคอนเดรีย 
(Mitochondria) ของเซลล์ต่ำงๆ รวมไปถึงเซลล์กล้ำมเนือ้หัวใจและกล้ำมเนือ้ลำย โดยปกติ 
แอล-คำร์นิทีนจะเปล่ียนไปอยู่ในรูปของ Acyl-Carnitine ท ำหน้ำท่ีขนส่งกรดไขมันสำยยำวเพ่ือ
น ำไปเผำผลำญภำยในไมโตคอนเดรียแล้วจึงเปล่ียนกลับมำเป็นแอล-คำร์นิทีนเหมือนเดิม
 ดงันัน้จงึอำจกล่ำวได้ว่ำแอล-คำร์นิทีนมีบทบำทส ำคญัอย่ำงยิ่งตอ่วฏัจกัรของกำรสลำย
กรดไขมนัในร่ำงกำย   ขณะเดียวกันกำรขำดแอล-คำร์นิทีนนอกจำกจะมีผลเสียต่อเมตำบอลิสม
ของกรดไขมนัแล้วยังอำจท ำให้เกิดควำมผิดปกติต่อกล้ำมเนือ้หวัใจ ซึ่งในปัจจุบนัมีกำรศึกษำท่ี
พบว่ำกำรให้แอล-คำร์นิทีนสำมำรถลดอตัรำกำรตำยของกล้ำมเนือ้หัวใจ ลดภำวะกำรเต้นของ
หวัใจผิดปกติ และลดกำรปวดเค้นของกล้ำมเนือ้หวัใจ สำมำรถลดกำรเกิดโรคหวัใจวำย (Heart 

failure) 

  

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B9%82%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%A5%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A1
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โคเอนไซม์คิวเทน(Coenzyme Q10) 

 โคเอนไซม์คิวเทน (Coenzyme Q10)หรือ โคคิวเทน (CoQ10)หรือยูบิควิโนน 
(Ubiquinone)หรือ 2,3-Dimethoxy-5-methyl-6-multiprenyl-1,4-benzoquinone ละลำยได้ใน
น ำ้มนั เป็นสำรท่ีคล้ำยกบัวิตำมินเนือ้ ปลำ ถัว่พลัส์(Pulses) นทั ผลิตภณัฑ์นมและผกัเป็นแหล่งท่ี
ดีของโคเอนไซม์คิวเทน ปริมำณของโคเอนไซม์คิวเทนของเนือ้วัว  เนือ้ไก่และเนือ้หมูเท่ำกับ  
16.1-36.5, 14.0-21.0 และ 24.3-41.1 มิลลิกรัมตอ่กิโลกรัม  โคเอนไซม์คิวเทนเป็นสำรท่ีร่ำงกำย
สำมำรถสงัเครำะห์เองได้พบมำกในไมโตคอนเดรียซึ่งเป็นเสมือนแหล่งพลงังำน โดยท ำหน้ำท่ีใน
กำรผลิตพลงังำนในรูป ATPให้กบัเซลล์  โคเอนไซม์คิวเทน ถกูพบมำกในอวยัวะท่ีต้องกำรพลงังำนสงู 
ซึ่งจะมีจ ำนวนไมโตคอนเดรีย (Mitochondrial) มำก เช่น หวัใจ ตบั กล้ำมเนือ้ สมอง ส่วนอวยัวะอ่ืนๆ
สำมำรถพบโคเอนไซม์ควิเทนเชน่กนัแตพ่บคอ่นข้ำงน้อยเน่ืองจำกอวยัวะดงักล่ำวต้องกำรพลงังำน
น้อยจึงมีจ ำนวนไมโตคอนเดรีย (Mitochondrial) น้อยตำมไปด้วย หำกระดบัของโคเอนไซม์คิวเทน 

ลดลง ร่ำงกำยจะไมส่ำมำรถแปลงพลงังำนจำกอำหำรให้อยูใ่นสภำพท่ีร่ำงกำยจะน ำไปใช้ได้ จึงท ำ
ให้เกิดกำรเจ็บป่วย ร่ำงกำยออ่นเพลีย ระบบภูมิคุ้มกนัเส่ือมสภำพตำมมำได้ นอกจำกนีโ้คเอนไซม์
คิวเทนยงัมีคณุสมบตัิต้ำนอนุมูลอิสระ ช่วยคงไว้ซึ่งผนังเซลล์ จึงท ำให้โคเอนไซม์คิวเทน เป็นสำร
ต้ำนอนุมูลอิสระ  ป้องกันกำรเกิดริว้รอยก่อนวัย ท ำให้ริว้รอยท่ีเป็นดูจำงลง ถนอมผิวพรรณให้ดู
สดใส เปล่งปลัง่ และมีประสิทธิภำพในกำรช่วยชะลอควำมเส่ือมสภำพของเซลล์ผิวจึงอำจน ำมำ
เป็นสว่นผสมของเคร่ืองส ำอำงหลำยชนิด โคเอนไซม์ควิเทนสำมำรถท ำงำนร่วมกบัวิตำมินอี ซึ่งเป็น 

สำรต้ำนอนุมูลอิสระอีกตวัหนึ่งได้โดยไม่รบกวนและจะเสริมฤทธ์ิกันได้ จึงช่วยป้องกันโรคมะเร็ง 

อีกด้วย มีข้อมูลกำรวิจยัพบว่ำ โคเอนไซม์คิวเทนอำจช่วยปอ้งกนัหรือให้ประโยชน์กับผู้ ท่ีมีปัญหำ
โรคระบบประสำทเส่ือมซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในกำรรักษำโรคพำร์กินสัน(Parkinson’s disease) 
โคเอนไซม์ควิเทนสำมำรถใช้เสริมในผู้ ป่วยโรคหวัใจล้มเหลว ลดกำรบวมของขำ 

 

คาร์โนซีน (Carnosine) 

 คำร์โนซีนหรือ β-Alanyl-L-histidine เป็นกรดอะมิโนท่ีมีอยู่ในร่ำงกำย ซึ่งประกอบด้วย 
เบต้ำ-อะลำนีน(Beta-alanine) และ แอล-ฮีสติดีน(L-histidine)พบในแกะ 400 มิลลิกรัมต่อ 100 กรัม
เนือ้วัวส ำเร็จรูปมี 453 มิลลิกรัมต่อ 100 กรัม ในกล้ำมเนือ้หมูมีระหว่ำง 211-419 มิลลิกรัมต่อ  
100 กรัม  คำร์โนซีนเป็นสำรต้ำนอนมุลูอิสระท่ีดีช่วยลดปฏิกริยำ Glycation ท่ีมีผลตอ่กำรท ำลำย 
DNA และโปรตีน ท่ีเป็นต้นเหตใุห้แลดแูก่ก่อนวยั ผิวหนงัไมเ่ตง่ตงึสดใส 
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ทอรีน(Taurine) 

 ทอรีน คือ กรดอะมิโน ชนิดหนึ่งซึ่งจัดอยู่ในกลุ่ม กรดอะมิโนไม่จ ำเป็นเพรำะร่ำงกำย
สำมำรถสังเครำะห์เองได้  แต่กรดอะมิโนนีจ้ดัว่ำมีควำมส ำคญักับร่ำงกำยอย่ำงมำกเพรำะเป็น
โครงสร้ำงของกรดอะมิโนตวัอ่ืนๆ ทัง้หมด โดยทอรีนนัน้พบได้มำกในเนือ้เย่ือหวัใจ กล้ำมเนื อ้ลำย 
และระบบประสำทส่วนกลำง นอกจำกนีท้อรีนยงัเป็นส่วนประกอบของน ำ้ดีอีกด้วย  ส ำหรับแหล่ง
อำหำรท่ีสำมำรถพบทอรีนได้แก่ เนือ้สตัว์ชนิดตำ่งๆ เช่น เนือ้ววั ตบัววั หมู ตบัหม ูเนือ้แกะ เนือ้ไก่ 
ปลำคอด โดยเฉพำะปลำทูน่ำ แมลง ไข่ หอยต่ำงๆ ยกตวัอย่ำงเช่น หอยแมลงภู่และหอยนำงรม 
รวมไปถึงสำหร่ำยทะเลโดยเฉพำะสำหร่ำยสีแดง นอกจำกนีน้ ำ้นมโคลอสตรัม(Colostrum) 

จำกคนและววัก็ยงัเป็นแหล่งของทอรีนเช่นเดียวกนั  ส่วนพืชผกันัน้ไม่มีทอรีนหรือถ้ำมีก็อำจน้อยมำก 
คือประมำณ 0.01 ไมโครโมลต่อกรัม  ประโยชน์ของทอรีน คือ ช่วยส่งเสริมกำรเจริญเติบโตของ
ร่ำงกำยมีควำมส ำคญัอย่ำงมำกต่อพัฒนำกำรของระบบประสำท โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งสมองของ
ทำรกแรกเกิด  เป็นสำรต้ำนอนมุลูอิสระในเม็ดเลือดขำวและในปอด  ช่วยส่งเสริมกำรมองเห็นและ
ปอ้งกนัศนูย์กลำงจอประสำทตำเส่ือม และชว่ยกำรท ำงำนของเรตนิำในกำรรับแสง 

 

ครีเอทนี(Creatine) 

 ครีเอทีน หรือ 3-Methylguanidinoacetic acid หรือ N-(aminoiminomethyl)-N-methyl-

glycine  พบในเนือ้แดงและปลำ พบในปริมำณท่ีมำกในเนือ้ววัสด คือ 401 มิลลิกรัมตอ่ 100 กรัม 
แตมี่ควำมเข้มข้นต ่ำในหวัใจววั แก้มววัและตบัววั  ในร่ำงกำยครีเอทีนถกูสงัเครำะห์ขึน้ท่ีตบัและไต
จำกกรดอะมิโน 3 ตวัคือ L-Arginine, L-Glycine และ L-Methionine  ครีเอทีนจะอยู่ท่ีกล้ำมเนือ้ 
โดยร่ำงกำยจะมีกำรเปล่ียนครีเอทีนเป็น ครีเอทีนฟอสเฟต(Creatine phosphate)ให้พลังงำน 

แก่กล้ำมเนือ้ 

 

กลูตาไทโอน (Glutathione) 

 กลูตำไทโอนหรือ γ-Glutamyl-L-cysteinylglycine เป็นโปรตีน มีโครงสร้ำงเป็น 
Tripeptide ซึ่งเป็นอนุพันธ์ของกรดอะมิโน ประกอบด้วยกรดอะมิโน 3 ชนิด ได้แก่ กรดกลูตำมิค 
(Glutamic acid) ซิสเตอีน (Cysteine) และไกลซีน (Glycine) กลูตำไทโอนมี 2 รูปแบบ คือ         
รีดิวซ์กลูตำไทโอน(Reduced Glutathione:GSH) และ ออกซิไดซ์ กลูตำไทโอน(Oxidized 

Glutathione:GSSG)ในสเตก็เนือ้และเนือ้ตดิกระดกูเป็นแหลง่ท่ีดีของกลตูำไทโอน สเต็กเนือ้มี GSH  

12.3 มิลลิกรัมต่อ 100 กรัมและ GSSG 13.4 มิลลิกรัมตอ่ 100 กรัม ขณะท่ีในเนือ้ติดกระดกูมี

http://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0CCgQFjAC&url=http%3A%2F%2Fwww.adwhey.com%2Findex.php%2F%25E0%25B8%2582%25E0%25B9%2589%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%25B9%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%2584%25E0%25B9%2589%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%2582%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%2587%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B2%2F435-%25E0%25B8%2584%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B5%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%25B5%25E0%25B8%2599.html&ei=nqOSVdjoDdLjuQSR8oCgBQ&usg=AFQjCNEVGp9GeH_mBL-pqu3Km4b-Do5eJw&bvm=bv.96783405,d.c2E
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GSH 18.9 มิลลิกรัมตอ่ 100 กรัม และ GSSG 23.6 มิลลิกรัมตอ่ 100 กรัม สำรกลตูำไทโอนยงัมี
หน้ำท่ีส ำคญัอีกมำกมำยในร่ำงกำย เช่น สงัเครำะห์โปรตีน ช่วยให้เม็ดเลือดแดงมีควำมแข็งแรง
ชว่ยเร่งกำรซมึผ่ำนของสำรอำหำรเข้ำสู่เซลล์  ช่วยปกปอ้งดีเอ็นเอของเซลล์ไม่ให้ถกูท ำลำยซึ่งเป็น 

กำรปอ้งกนักำรเกิดมะเร็ง  โดยทัว่ไปหน้ำท่ีหลกัของกลตูำไทโอนมีอยู ่3 ประกำรคือ 

 1. ก ำจดัสำรพิษ(Detoxification)กลตูำไทโอนช่วยสร้ำงเอนไซม์ชนิดตำ่งๆ ในร่ำงกำย
โดยเฉพำะ Glutathion-S-transferase ท่ีช่วยในกำรก ำจดัพิษออกจำกร่ำงกำยโดยเปล่ียนสำรพิษ
ชนิดไม่ละลำยในน ำ้ (ละลำยในน ำ้มนั) เช่น พวกโลหะหนกั สำรระเหย ยำฆ่ำแมลง นอกจำกนีย้งั
ช่วยป้องกันตบัจำกกำรถูกท ำลำยโดยแอลกอฮอล์ สำรพิษจำกบุหร่ี ยำพำรำเซตำมอลเกินขนำด 
(Overdose) เป็นต้น 

 2. ต้ำนอนุมูลอิสระ(Antioxidant)กลูตำไทโอนมีคุณสมบัติเป็นสำรต้ำนปฏิกิริยำ 

ออกซิเดชัน่ท่ีมีควำมส ำคญัตวัหนึ่งในร่ำงกำยและหำกขำดไป วิตำมินซีและอีอำจจะท ำงำนได้ไม่
เตม็ท่ี 

 3. กระตุ้นภมูิคุ้มกนัในร่ำงกำย(Immune enhancer)โดยกระตุ้นกำรท ำงำนของเอนไซม์
หลำยชนิดเพ่ือให้ร่ำงกำยต่อต้ำนสิ่งแปลกปลอมรวมถึงเชือ้แบคทีเรียและไวรัส  นอกจำกนี ้

กลตูำไทโอน ยงัชว่ยสร้ำงและซอ่มแซม DNA สร้ำงโปรตีนและ Protaglandin 

 

คอลลาเจน(Collagen)และเจลาตนิ(Gelatin) 

 คอลลำเจนเป็นโปรตีนในโครงสร้ำงหลักของเนือ้เย่ือเก่ียวพันหลำยชนิดในสัตว์และ 

สำยโพลีเปปไทด์มักมีกำรจัดเรียงตวัของกรดอะมิโน คือ Gly-X-Pro หรือ Gly-X-Hypro และ  
Gly-Pro-Hypro โดย Gly คือ Glycine ; Pro คือ Proline ;  Hypro คือ Hydroxyproline และ X คือ
กรดอะมิโนชนิดอ่ืน  คอลำเจนเม่ือได้รับควำมร้อนจะเสียสภำพธรรมชำติ มีขนำดโมเลกุลเล็กลง  
ได้เป็นเจลำติน (Gelatin) แหล่งท่ีอุดมไปด้วยคอลลำเจนและเจลำติน คือ หนงัหมู หนงัววั กระดกูหมู
และกระดูกวัว ด้วยคุณสมบตัิกำรเกิดเจลของเจลำตินจึงได้มีกำรน ำไปใช้ประโยชน์ทำงด้ำนยำ  
กำรถ่ำยภำพ เคร่ืองส ำอำงและอำหำร  โดยในอำหำรเจลำตินท ำหน้ำท่ีเป็นสำรท่ีท ำให้เกิดอิมลัชัน่
เป็นสำรท ำให้เกิดโฟม  เป็นสำรคอลลอยด์ท่ีท ำให้เกิดควำมคงตวั สำมำรถเกิดฟิล์มท่ีย่อยสลำยได้ 
เป็นสำรท่ีท ำให้เกิดไมโครเอนแคปซูเลชัน่(Microencapsulating agents) ได้มีกำรศกึษำมำกมำย
ในกำรใช้เอนไซม์เพ่ือไฮโดรไลซิสคอลลำเจนหรือเจลำตินให้ได้เปปไทด์ท่ีออกฤทธ์ิทำงชีวภำพ
(Bioactive peptide)ดงัแสดงในภำพประกอบท่ี 4.1 ซึ่งอำจผลิตจำกแหล่งเปปไทด์ชีวภำพแหล่ง
ใหมข่องคอลลำเจนและเจลำตนิ เชน่  หนงัปลำ  ขำไก่  กระดกูไก่ ปลำหมกึหรือจำกกระดกูทนูำ่ 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B9%8C
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/1252/glycine
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/1008/gelatin-%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%99
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ภำพประกอบท่ี 4.1 แสดงสมบตัเิชิงหน้ำท่ีและสมบตักิำรออกฤทธ์ิทำงชีวภำพ 

    ของคอลลำเจนและเจลำตนิ 

ท่ีมำ: M.C. Gómez-Guillén, 2011, 1813-1827 

 

สิ่งเหลือใช้จากการผลิตเนือ้สัตว์ 

 ในกำรผลิตเนือ้สตัว์ มกัจะมีสิ่งเหลือใช้จำกอตุสำหกรรมเช่น ซำก หนงั กระดกู เศษเนือ้
จำกกำรตัดแต่ง เลือด เนือ้เย่ือไขมัน เขำ เท้ำ กีบ และอวัยวะภำยใน(Di Bernardini et 

al.,2011,1296-1307; Toldráet al., 2012,290–296)ซึ่งอตุสำหกรรมเก่ียวกบัเนือ้สตัว์นีไ้ด้มีกำรน ำ
สิ่งเหลือใช้มำผ่ำนกระบวนกำรตำ่งๆเพ่ือลดสิ่งเหลือใช้และเพิ่มมลูค่ำ รวมทัง้สำมำรถใช้กบัตลำด
ของอำหำรฟังก์ชัน  ซึ่งเป็นแนวทำงในกำรพฒันำอำหำรให้เกิดสุขภำพ สิ่งเหลือใช้จำกเนือ้สัตว์
อุดม ด้วยไขมัน   คำ ร์ โบไ ฮ เดรตและโปร ตี น ท่ี สำมำรถใ ช้ประโยชน์อย่ำ งก ว้ำงขวำง  
ดงัภำพประกอบท่ี 4.2 เปปไทด์ท่ีออกฤทธ์ิทำงชีวภำพจะมีกำรเรียงตวัของกรดอะมิโนสำยสัน้
จ ำนวน 2-30 โมเลกุล มีน ำ้หนักโมเลกุลต ่ำผลิตจำกอำหำร เช่น นม ไข่ ปลำ ถั่วเหลือง เนือ้สตัว์ 
และเลือด(Di Bernardini et al., 2011, 1296-1307) หรือเปปไทด์ท่ีออกฤทธ์ิทำงชีวภำพนีอ้ำจได้
จำกสิ่งเหลือใช้จำกอตุสำหกรรมเนือ้และมีกำรหมกัด้วยจลุินทรีย์  กำรไฮโดรไลซิสด้วยสำรเคมีและ
เอนไซม์ท่ีย่อยโปรตีน(Proteolytic enzymes)ท่ีได้จำกสัตว์ จุลินทรีย์หรือพืช  กำรผลิตเปปไทด์
นอกจำกกำรไฮโดรไลซิสด้วยสำรเคมีและเอนไซม์แล้วยงัอำจใช้วิธีไมโครเวฟร่วมกับกำรย่อยด้วย

คอลำเจน/เจลำติน 

สมบตัิเชิงหน้ำที ่
กำรเกิดเจล/ 
กำรจบักบัน ำ้ 

กำรขึน้รูปฟิล์ม 

ท ำให้เกิดควำมมนัวำว 

ไมโครเอนแคปซเูลชัน่
(Micro-encapsulating 

agents) 

 

คอลำเจน/เจลำติน 

ต้ำนจลุนิทรีย์ 

ต้ำนอนมุลูอิสระ 

ต้ำนควำมดนัเลอืดสงู 
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เอนไซม์(Microwave assisted enzymatic digestion: MAED) หรือ กำรตรึงเอนไซม์(Enzyme 

immobilization)ได้  ฤทธ์ิทำงชีวภำพของเปปไทด์ขึน้กับองค์ประกอบของกรดอะมิโนและล ำดบั 
กำรเรียงตวัของกรดอะมิโน  เปปไทด์นีเ้ป็นท่ีทรำบกนัดีแล้วว่ำสำมำรถต้ำนจลุินทรีย์ ต้ำนอนมุลูอิสระ
ต้ำนกำรเกิดลิ่มเลือด ต้ำนควำมดนัเลือดสูง ต้ำนสำรก่อมะเร็ง ควบคมุควำมต้องกำรของอำหำร  
และมีฤทธ์ิต่อภูมิคุ้ มกัน รวมทัง้อำจจะมีผลต่อระบบหลอดเลือดหัวใจ ประสำทและกำรย่อย(Di 

Bernardini et al. ,2011,1296–1307; Mars, Stafleu, & de Graaf,2012,483–488)  เปปไทด์ยงัมี
ผลต่อโรคท่ีเก่ียวกับสุขภำพจิต มะเร็ง เบำหวำน โรคอ้วนและสำมำรถมีผลส่งเสริมต่อสุขภำพ
ร่วมกนั 

 

กำรท ำฟำร์ม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ RBC หมำยถึง เซลล์เม็ดเลือดแดง(Red blood cell) 

 

ภำพประกอบท่ี 4.2 แสดงกำรใช้ประโยชน์ของเนือ้สตัว์และสิ่งเหลือใช้ 

ท่ีมำ: T. Lafarga, M. Hayes ,2014, 227-239 

อตุสำหกรรม
อำหำร, 
อำหำรสตัว์,  
เปปไทด์ออก
ฤทธ์ิชีวภำพ 

 

โรงฆ่ำสตัว์ สิ่งเหลือใช้ 

เลือด 

ก้อนเลือด 

สิ่งเหลือใช้ ผู้บริโภค แปรรูป 

ปุ๋ ย 

อำหำรสตัว์ 

กำรแยก 

RBC 

กระดกู ไขมนั 

อตุสำหกรรม
อำหำร,อำหำร
สตัว์, เปปไทด์
ออกฤทธ์ิ
ชีวภำพ 

ไขมนั,
อตุสำหกรรม
อำหำร,อำหำร
สตัว์,ไบโอดีเซล 

พลำสมำ่ 

อตุสำหกรรมอำหำร,  
ฮีโมโกลบิน, 
เปปไทด์ที่ออกฤทธ์ิ
ทำงชีวภำพ 

อตุสำหกรรมอำหำร,
อำหำรสตัว์,งำนวิจยั,
โปรตีน,เปปไทด์ที่
ออกฤทธ์ิทำงชีวภำพ 

กำรตดัแตง่/กระดกู 

แปรรูป 

คอลลำเจน,
เคร่ืองส ำอำง,
สำรเคมี,ไบโอดีเซล
,เปปไทด์ 

ที่ออกฤทธ์ิทำง
ชีวภำพ 

ผิวหนงั 

แปรรูป 

คอลลำเจนล
หนงัสตัว์,เปป
ไทด์ที่ออก
ฤทธ์ิทำง
ชีวภำพ 

กำรตดัแตง่ 

ผู้บริโภค แปรรูป 
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เปปไทด์กับสุขภาพ 

 เปปไทด์มีผลในการยับยัง้ ACE-I 

 เปปไทด์ท่ีออกฤทธ์ิทำงชีวภำพซึง่ได้จำกกล้ำมเนือ้ เอ็น และสิ่งเหลือใช้จำกเนือ้สตัว์ เช่น 
เลือด สำมำรถปอ้งกนัสุขภำพโดยกำรยบัยัง้ ACE-1 หรือ Renin เพ่ือรักษำโรคควำมดนัเลือดสูง  
ดงัแสดงใน ตำรำงท่ี 4.2  

 

ตำรำงท่ี 4.2 ACE-I inhibiting peptides ท่ีผลิตจำกกล้ำมเนือ้และสิ่งเหลือใช้ 

 

แหลง่ โปรตีน ล ำดบักำรเรียงตวั MW(Da) IC50(µM) Ref. 

กล้ำมเนือ้หม ู Troponin KRQKYD 950 26.2 Katayama            

et al.(2008) 

กล้ำมเนือ้หม ู Troponin EKERERQ 974 552.5 Katayama              

et al.(2008) 

กล้ำมเนือ้หม ู 47–54Myosin 

Light Chain 

VKKVLGNP - 28.5 Katayama              

et al.(2008) 

กล้ำมเนือ้หม ู 44–52Troponin C RMLGQTPTK 1031 34 Katayama                 

et al.(2008) 

กล้ำมเนือ้หม ู 34–46 

α-Hemoglobin 

LGFPTTKTYFPHF 1555 4.92 Yu et al.(2006) 

กล้ำมเนือ้หม ู 34–39 

β-Hemoglobin 

VVYPWT - 6.02 Yu et al.(2006) 

กล้ำมเนือ้หม ู - GR - 162.2 Sentandreu & 

Toldra(2006) 

กล้ำมเนือ้หม ู - KA - 31.5 Sentandreu & 

Toldra(2006) 

กล้ำมเนือ้หม ู - GP - 66.0 Sentandreu & 

Toldra(2006) 

กล้ำมเนือ้หม ู - AA - 51.4 Sentandreu & 

Toldra(2006) 

กล้ำมเนือ้หม ู - RP - 15.2 Sentandreu & 

Toldra(2006) 
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ตำรำงท่ี 4.2 ACE-I inhibiting peptides ท่ีผลิตจำกกล้ำมเนือ้และสิ่งเหลือใช้(ตอ่) 
 

แหลง่ โปรตีน ล ำดบักำรเรียงตวั MW (Da) IC50 (µM) Ref. 

กล้ำมเนือ้หม ู - AR - 95.5 Sentandreu & 

Toldra(2006) 

กล้ำมเนือ้หม ู Myosin B KRVIQY 805.97 6.1 Muguruma               

et al.(2009) 

กล้ำมเนือ้หม ู Actin VKAGF 520.62 20.3 Muguruma               

et al.(2009) 

เลอืดววั 67–106 

α-Hemoglobin 

TKAVEHLDDLP- 

GALSELSDLHA- 

HKLRVDPVNFK- 

LLSHSLL 

- - Adje                         

et al.(2011) 

เลอืดววั 73–105 

α-Hemoglobin 

LDDLPGALSELS-

DLHAHKLRVDP- 

VNFKLLSHSL 

- - Adje                         

et al.(2011) 

เลอืดววั 99–105 

α-Hemoglobin 

KLLSHSL - - Adje                         

et al.(2011) 

เลอืดววั 100–105 

α-Hemoglobin 

LLSHSL - - Adje                         

et al.(2011) 

กล้ำมเนือ้หม ู 307–312 

β- 

actin 

MYPGIA - 641.0 Escuderoet 

al.(2010) 

กล้ำมเนือ้หม ู 218–222 

GAPDH 

VIPEL - 799.2 Escudero                 

et al.(2010) 

กล้ำมเนือ้หม ู 1263–1265 

Nebulin 

RPR - 352 Escudero                 

et al.(2012) 

กล้ำมเนือ้หม ู 4784–4788 Titin KAPVA - 46.56 Escudero                 

et al.(2012) 

กล้ำมเนือ้หม ู 4216–4220Titin PTPVP - 256.41 Escudero                 

et al.(2012) 
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ตำรำงท่ี 4.2 ACE-I inhibiting peptides ท่ีผลิตจำกกล้ำมเนือ้และสิ่งเหลือใช้(ตอ่) 
 

แหลง่ โปรตีน ล ำดบักำรเรียงตวั MW (Da) IC50 (µM) Ref. 

เอ็นเนือ้ววั 395–426 

Collagen 

α -1 (I) 

AKGANGAPGIA-

GAPGFPGARGP-

SG-PQGPSGPP 

2753 51.10 Banerjee & 

Shanthi(2012) 

เอ็นเนือ้ววั 382–402 

Collagen 

α -1 (I) 

PAGNPGADGQ- 

PGAKGANGAP 

1703 79.85 Banerjee & 

Shanthi(2012) 

กล้ำมเนือ้ววั - GFHI - 117 Jang 

et al.(2008) 

กล้ำมเนือ้ววั - DFHING - 64.3 Jang et al.(2008) 

กล้ำมเนือ้ววั - FHG - 52.9 Jang et al.(2008) 

กล้ำมเนือ้ววั - GLSDGEWQ - 50.5 Jang et al.(2008) 

กล้ำมเนือ้ววั - VLAQYK - - Jang & 

Lee(2005) 

 

 เปปไทด์ที่ป้องกันการเกิดลิ่มเลือด 

 ภำวะลิ่มเลือดในหลอดเลือดด ำ(Venous thromboembolism:VTE)เป็นสำเหตท่ีุท ำให้คน
ส่วนใหญ่ต้องเสียชีวิตซึ่ง Rojas-Ronquillo et al.(2012)ได้พบว่ำเปปไทด์YQEPVLGPVRGPFPIIV ท่ี
ได้จำกเคซีนววั(Bovine casein) โดยใช้เชือ้ Lactobacillus casei ไม่เพียงมีฤทธ์ิในกำรต้ำน 

กำรเกิดลิ่มเลือดแล้วยงัสำมำรถต้ำน ACE-1 เม่ือทดสอบในหลอดทดลอง(in vitro) และกำรใช้
เอนไซม์เปปซิน(Pepsin) และ ทริปซิน(Trypsin)ช่วยรักษำฤทธ์ิของเปปไทด์ (Rojas-Ronquillo et 

al., 2012, 147–154) 

 เปปไทด์จากกล้ามเนือ้สัตว์และสิ่งเหลือใช้ท่ีมีฤทธ์ิต้านอนุมูลอิสระ 

 ในรำยงำนฤทธ์ิของ 5 เปปไทด์ คือ DSGVT,IEAIGE,EELDNALN,VPSIDDQEEM และ 
DAQEKLE พบว่ำ DAQEKLE ท่ีเป็นส่วนหนึ่งของโปรตีนเคซีน(Casein)มีฤทธ์ิในกำรต้ำน      
อนมุลูอิสระมำกท่ีสดุ(Saiga et al.,2003)สิ่งเหลือใช้โดยเฉพำะโปรตีนท่ีได้จำกเลือดถกูใช้เพ่ือผลิต              
เปปไทด์ท่ีออกฤทธ์ิทำงชีวภำพ Li, Chen et al. (2007) สำมำรถไฮโดรไลซ์(Hydrolyse)  

คลอลำเจนจำกหนงัสกุรโดยใช้เอนไซม์โปรติเอสท่ีแตกต่ำงกนัให้ได้ 4 เปปไทด์ท่ีสำมำรถออกฤทธ์ิ
ต้ำนอนมุลูอิสระเม่ือทดสอบในหลอดทดลอง Liu, Wang, Duan et al. (2010) ได้ผลิต 3 เปปไทด์ท่ี
ต้ำนอนมุลูอิสระจำกเขำควำยซึง่ได้ใช้เป็นยำในเชิงพำณิชย์ในประเทศจีน 
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 เปปไทด์ท่ีออกฤทธ์ิต้านจุลินทรีย์ 

 ด้วยปัญหำท่ีเพิ่มมำกขึน้ของควำมต้ำนทำนจลุินทรีย์ท่ีมีตอ่ยำปฏิชีวนะทัว่ไป จึงท ำให้มี
ควำมสนใจในกำรพัฒนำเปปไทด์ท่ีต้ำนจุลินทรีย์(Antimicrobial peptides:AMPs)ในกำรรักษำ
มนุษย์ เปปไทด์ท่ีต้ำนจุลินทรีย์มีผลทัง้แบคทีเรียแกรมบวกและแกรมลบ รวมถึงรำและไวรัสโดย
กลไกท่ีแตกตำ่งกนั โครงสร้ำงของเปปไทด์ท่ีต้ำนจลุินทรีย์นีจ้ะมีผลตอ่เย่ือหุ้มเซลล์เปำ้หมำย 

 ดงันัน้เปปไทด์ท่ีได้จำกเนือ้สตัว์และสิ่งเหลือใช้จึงมีผลต่อสขุภำพมำกมำยไม่ว่ำจะต้ำน
กำรเกิดลิ่มเลือด ลดควำมดันเลือด  ต้ำนอนุมูลอิสระและจุลินทรีย์ ซึ่งมีประโยชน์ต่อร่ำงกำย  
ดงัแสดงในตำรำงท่ี 4.3 

 

ตำรำงท่ี 4.3 เปปไทด์ท่ีออกฤทธ์ิทำงชีวภำพจำกเนือ้และสิ่งเหลือใช้ 

 

กำรออกฤทธ์ิทำง
ชีวภำพ 

 

แหลง่ 

 

โปรตีน 

 

ล ำดบักำรเรียงตวั 

 

Mw(Da) 

 

Ref. 

ต้ำนกำรเกิดลิม่เลอืด กล้ำมเนือ้หม ู - - - Morimatsu              

et al. (1996) 

ต้ำนกำรเกิดลิม่เลอืด กล้ำมเนือ้หม ู - - - Shimizu                  

et al. (2009) 

สำรต้ำนอนมุลูอิสระ กล้ำมเนือ้หม ู Integrin α-3 SAGNPN - Escudero                

et al. (2013) 

สำรต้ำนอนมุลูอิสระ กล้ำมเนือ้หม ู Collagen α-1 

(VII) 

GLAGA - Escudero               

et al. (2013) 

สำรต้ำนอนมุลูอิสระ เนือ้กวำง - MQIFVKTLTG 9853 Kim                      

et al. (2009) 

สำรต้ำนอนมุลูอิสระ เนือ้กวำง - DLSDGEQGVL 11213 Kim                   

et al. (2009) 

สำรต้ำนอนมุลูอิสระ กล้ำมเนือ้หม ู Actin DSGVT 650.3 Saiga                    

et al. (2003) 

สำรต้ำนอนมุลูอิสระ กล้ำมเนือ้หม ู - IEAEGE 646.4 Saiga                    

et al. (2003) 
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ตำรำงท่ี 4.3 เปปไทด์ท่ีออกฤทธ์ิทำงชีวภำพจำกเนือ้และสิ่งเหลือใช้(ตอ่) 
 

กำรออกฤทธ์ิทำง
ชีวภำพ 

 

แหลง่ 

 

โปรตีน 

 

ล ำดบักำรเรียงตวั 

 

Mw(Da) 

 

Ref. 

สำรต้ำนอนมุลูอิสระ กล้ำมเนือ้หม ู Tropomyosin DAQEKLE 832.5 Saiga                    

et al. (2003) 

สำรต้ำนอนมุลูอิสระ กล้ำมเนือ้หม ู Tropomyosin EELDNALN 916.9 Saiga                    

et al. (2003) 

สำรต้ำนอนมุลูอิสระ กล้ำมเนือ้หม ู Myosin 

heavy chain 

VPSIDDQEELM 1275 Saiga                    

et al. (2003) 

สำรต้ำนอนมุลูอิสระ กล้ำมเนือ้หม ู - DLYA, SLYA, VW - Arihara (2006) 

สำรต้ำนอนมุลูอิสระ เขำควำย - AADNANELF- 

PPN 

1271 Liu                         

et al. (2010a) 

สำรต้ำนอนมุลูอิสระ เขำควำย - QYDQGV 708 Liu                        

et al. (2010) 

สำรต้ำนอนมุลูอิสระ เขำควำย - YEDCTDCGN 1018 Liu                         

et al. (2010) 

สำรต้ำนอนมุลูอิสระ กล้ำมเนือ้ววั 1–12 

Myoglobin 

AKHPSDFGAD- 

AQ 

1243.57 Di Bernardini 

et al.(2012) 

สำรต้ำนอนมุลูอิสระ กล้ำมเนือ้ววั 1–13 

Myoglobin 

AKHPSDFGAD- 

AQA 

1314.61 Di Bernardini 

et al.(2012) 

สำรต้ำนอนมุลูอิสระ เลอืดหม ู Hemoglobin - - Chang,Wu, & 

Chiang (2007) 

สำรต้ำนอนมุลูอิสระ หนงัหม ู Collagen QGAR 430.2 Li et al. (2007) 

สำรต้ำนอนมุลูอิสระ เลอืดหม ู Plasma 

globulin/ 

albumin 

- - Wang                       

et al. (2008) 

สำรต้ำนอนมุลูอิสระ เลอืดหม ู Plasma 

proteins 

- - Xu, Cao, He & 

Yang (2009) 

สำรต้ำนอนมุลูอิสระ เลอืดหม ู Plasma 

proteins 

HNGN 441 Liu                         

et al. (2010) 
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ตำรำงท่ี 4.3 เปปไทด์ท่ีออกฤทธ์ิทำงชีวภำพจำกเนือ้และสิ่งเหลือใช้(ตอ่) 
 

กำรออกฤทธ์ิ
ทำงชีวภำพ 

 

แหลง่ 

 

โปรตีน 

 

ล ำดบักำรเรียงตวั 

 

Mw(Da) 

 

Ref. 

ต้ำนจลุนิทรีย์ เลอืดววั 33–61  

α-Hemoglobin 

FLSFPTTKTYFPHF- 

DLSHGSAQVKGH- 

GAK 

3205.7 Fogaça                

et al. (1999) 

ต้ำนจลุนิทรีย์ เลอืดววั 1–23  

α -Hemoglobin 

VLSAADKGNVKA- 

AWGKVGGHAAE 

2236.9 Froidevaux    

et al. (2001) 

ต้ำนจลุนิทรีย์ เลอืดววั 107–136 

α -Hemoglobin 

VTLASHLPSDFTP- 

AVHASLDKFLAN- 

VSTVL 

3150 Daoud                  

et al. (2005) 

ต้ำนจลุนิทรีย์ เลอืดววั 107–141 

α -Hemoglobin 

VTLASHLPSDFTP- 

AVHASLDKFLAN-

VSTVLTSKYR 

3152 Nedjar-

Arroume                 

et al. (2006) 

ต้ำนจลุนิทรีย์ เลอืดววั 137–141 

α -Hemoglobin 

TSKYR 655 Nedjar-

Arroume                 

et al. (2006) 

ต้ำนจลุนิทรีย์ เลอืดววั 133–141 

α -Hemoglobin 

STVLTSKYR 1054 Nedjar-

Arroume                

et al. (2006) 

ต้ำนจลุนิทรีย์ เลอืดววั 126–145 

β-Hemoglobin 

QADFQKVVAGVA- 

NALAHRYH 

2196 Nedjar-

Arroume                

et al. (2006) 

ต้ำนจลุนิทรีย์ เลอืดววั α-Hemoglobin VNFKLLSHSLLVTL- 

ASHL 

1992.4 Hu                       

et al. (2011) 

ต้ำนจลุนิทรีย์ กล้ำมเนือ้-

ววั 

- GFHI, DFHING, 

FHG, GLSDGEWQ 

- Jang                      

et al. (2008) 

ต้ำนจลุนิทรีย์ เลอืดววั Hemoglobin - - Adje                     

et al. (2011) 
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สรุป 

 เนือ้สตัว์และสิ่งเหลือใช้ เช่น เลือด เขำ หนงั จำกอตุสำหกรรมเนือ้สตัว์ประกอบไปด้วย
ส่วนประกอบท่ีออกฤทธ์ิทำงชีวภำพท่ีสำมำรถรักษำและป้องกันโรคได้ เช่น แอล-คำร์นิทีน                       
โคเอนไซม์ควิเทน  คำร์โนซีน ทอรีน  ครีเอทีน  กลตูำไทโอนหรือเปปไทด์และกรดอะมิโนชนิดตำ่ง ๆ  
รวมทัง้วิตำมินและแร่ธำต ุดงันัน้เนือ้สตัว์และสิ่งเหลือใช้จำกอตุสำหกรรมเนือ้สตัว์จึงเป็นแหล่งของ
อำหำรฟังก์ชนัท่ีส ำคญัและเป็นองค์ประกอบของกำรพฒันำผลิตภัณฑ์อำหำรฟังก์ชนัท่ีท ำให้เกิด
ผลิตภณัฑ์ใหมท่ี่ออกสูต่ลำด โดยอำหำรฟังก์ชนัจำกเนือ้สตัว์ท่ีได้สำมำรถออกฤทธ์ิต้ำนอนมุลูอิสระ 
ต้ำนกำรเกิดลิ่มเลือด ต้ำนจลุินทรีย์ รักษำโรคควำมดนัเลือดสงู โรคหวัใจ เป็นต้น อย่ำงไรก็ตำมสิ่ง
เหลือใช้ยังมีข้อจ ำกัดในกำรใช้เน่ืองจำกวัฒนธรรม  ศำสนำ และปัจจัยทำงกำรค้ำ นอกจำกนี ้
อำจจะต้องใช้ขบวนกำรชัน้สงูในกำรผลิตและกำรผลิตในระดบัอตุสำหกรรม 
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แบบฝึกหดัท้ายบทที่ 4 

 

 

 1. จงยกตวัอย่ำงองค์ประกอบของเนือ้สตัว์ท่ีมีประโยชน์และองค์ประกอบท่ีเป็นอนัตรำย
ตอ่สขุภำพ 

 2. เปปไทด์ท่ีออกฤทธ์ิทำงชีวภำพสำมำรถผลิตได้ด้วยวิธีใดบ้ำง  

 3. จงอธิบำยสมบตัขิองสำรออกฤทธ์ิทำงชีวภำพตอ่ไปนีว้ำ่มีตอ่สขุภำพอยำ่งไร  

  3.1 กรดไลโนเลอิคเชิงซ้อน(Conjugated linoleic acid:CLA) 

  3.2 แอล-คำร์นิทีน(L-carnitine) 
  3.3 โคเอนไซม์ควิเทน(Coenzyme Q10) 

  3.4 คำร์โนซีน (Carnosine) 

  3.5 ทอรีน(Taurine) 

  3.6 กลตูำไทโอน(Glutathione) 

 

 

 

 

 



บทที่ 5 

อาหารทะเล 

 

 

 อาหารทะเลเป็นแหล่งของสารอาหารท่ีส าคญัของมนษุย์โดยเฉพาะสารอาหารประเภท
โปรตีนจากปลาท่ีร่างกายย่อยได้ง่ายเหมาะสมท่ีจะเป็นแหล่งโปรตีนของผู้สูงอายุ ในปัจจุบนันี ้

มีผู้ ให้ความสนใจอย่างมากต่อการบริโภคปลาทะเลเพราะมีคุณค่าทางโภชนาการและมี                  
สารออกฤทธ์ิทางชีวภาพท่ีมีผลต่อสุขภาพ โดยพบว่าผู้ นิยมบริโภคปลาทะเลและสัตว์ทะเลมี           
อตัราการเกิดโรคหวัใจและโรคหลอดเลือดท่ีต ่ามาก  ในทางตรงข้ามโรคดงักล่าวกลบัมีสถิติสงูมาก
ในประเทศท่ีพัฒนาแล้วเช่นหลายรัฐในประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศอังกฤษ ประเทศเยอรมัน 

ส่วนประเทศญ่ีปุ่ นและจีนพบว่าอัตราการเกิดมะเร็งเต้านมและมะเร็งต่อมลูกหมากน้อยกว่า
ประเทศตะวนัตก ซึ่งประเทศญ่ีปุ่ นและประเทศจีนบริโภคอาหารทะเลท่ีมากกว่าประเทศตะวนัตก 
ด้วยเหตผุลนีจ้ึงท าให้นกัวิจยัเกิดความสนใจและค้นหาค าตอบกันอย่างมาก  จากข้อมูลเบือ้งต้น
พบว่าปลาทะเลเป็นแหล่งอาหารท่ีดีของโปรตีนและมีคณุคา่ทางโภชนาการเน่ืองจากมีกรดไขมนั  

ท่ีจ าเป็น มีไขมนัประเภทอ่ิมตวัต ่าและมีสารอาหารอ่ืนๆ อีก เช่น แคลเซียม ฟอสฟอรัส วิตามินดี 
วิตามินบสีิบสองวิตามินเอ เป็นต้น 

 สารอาหารที่มีอยู ่ในปลาทะเลนัน้  ช ่วยลดการเกิดโรคหวัใจและหลอดเลือดคือ 

กรดไอโคซาเพนตะซีโนอิค(Eicosapentaenoic acid:EPA) และกรดโดโคซาเฮกซะโนอิค
(Docosahexaenoic acid:DHA)ซึ่งเป็นไขมันไม่อ่ิมตัวเชิงซ้อนท่ีร่างกายได้รับกรดไขมันทัง้ 

สองชนิดนีแ้ล้วจะมีผลช่วยลดการจับตัวของเกล็ดเลือดท่ีก่อให้เกิดภาวะหลอดเลือดแข็งตัว 

กรดไขมนัยงัจะช่วยลดการอกัเสบและสร้างสารท่ีมีส่วนท าให้หลอดเลือดขยายตวัและมีความยืดหยุ่น
มากขึน้  รวมถึงลดระดบัของไขมนัประเภทไตรกลีเซอไรด์ท่ีเป็นตวัเร่งให้เกิดภาวะเลือดจบัตวักัน
เป็นลิ่มและหลอดเลือดอุดตัน  จากการศึกษายังพบถึงประโยชน์อ่ืนๆ ของการรับประทาน        
ปลาทะเลว่าช่วยลดความดันเลือดในคนท่ีความดันเลือดสูง โดยออกฤทธ์ิให้หลอดเลือดแดง  
คลายตัว ลดการอักเสบในผู้ ท่ีมีปัญหาของโรคข้ออักเสบหรือรูมาตอยด์   ลดการเกิดโรคซึมเศร้า         
ลดความเส่ียงตอ่การเกิดโรคมะเร็งล าไส้ DHA นีเ้ป็นสารท่ีส าคญัตอ่สมอง ช่วยให้การท างานของ
สมองและระบบประสาทมีประสิทธิภาพ  จึงเพิ่มความสามารถในการเรียนรู้และช่วยป้องกันโรค
ความจ าเส่ือม หรือโรคอัลไซเมอร์ได้  ปลาทะเลเป็นแหล่งของสารอาหารและกรดไขมันท่ีดี ได้แก่    
ปลาทู ปลาแซลมอน ปลาโอ ปลาเทร้า ปลาอินทรีย์ ปลาทูน่า ปลาฮาลิบทั ปลากะพง ปลาดุกทะเล  
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ปลาคอ็ด   นอกจากนีใ้นกระบวนการแปรรูปอาหารทะเลพบว่าจะเกิดสิ่งเหลือใช้จากกระบวนการท่ี
มาก ดงันัน้จะเป็นการดีท่ีน าเอาสิ่งเหลือใช้เหล่านัน้มาใช้ประโยชน์และเพิ่มมลูคา่ โดยเร่ิมแรกได้
น าสิ่งเหลือใช้มาผลิตน า้มันปลา อาหารปลา ปุ๋ ย อาหารสัตว์และปลาหมัก แต่ก็ยังมีมูลค่าท่ีต ่า 
ปัจจบุนัได้มีการแยกสารออกฤทธ์ิทางชีวภาพจากหนงัปลา  อวยัวะภายใน กระดกูปลา หอย และ
เปลือกกุ้ ง    สารออกฤทธ์ิท่ีสกดัได้ เช่น เปปไทด์ โอลิโกแซคคาไรด์  กรดไขมนั เอนไซม์  เกลือแร่ท่ี
ละลายน า้ได้ และโพลิเมอร์ชีวภาพ(Biopolymer) 

 

สารออกฤทธ์ิในอาหารทะเล 

 โพลีแซคคาไรด์ซัลเฟต (Sulfated polysaccharide) 

 โพลีแซคคาไรด์ซลัเฟตเป็นโมเลกุลเชิงซ้อนท่ีมีขนาดใหญ่และมีประโยชน์มากมายต่อ
สขุภาพ โพลีแซคคาไรด์ซลัเฟตนีเ้ป็นโพลิเมอร์ประจลุบและสามารถพบในสาหร่ายทะเล สตัว์เลีย้งลกู
ด้วยนมและสตัว์ท่ีไม่มีกระดกูสนัหลงั สาหร่ายทะเลเป็นแหล่งส าคญัของโพลีแซคคาร์ไรด์ซลัเฟต 

ท่ีไม่ใช่สัตว์ โครงสร้างของโพลิเมอร์นีข้ึน้กับสปีชีส์ของสาหร่าย ปริมาณของโพลีแซคคาร์ไรด์ซลัเฟต 

แตกต่างตามคลาส(Class)ของสาหร่าย โพลีแซคคาร์ไรด์ซัลเฟตจะพบในสาหร่ายสีน า้ตาล  
ซึ่งรวมถึงฟูคอยแดน(Fucoidan) และลามินาแลน(Laninaran)ท่ีได้จากสาหร่ายสีน า้ตาล  
คาร์ราจีแนนจากสาหร่ายแดง  อลัแวน(Ulvan)จากสาหร่ายสีเขียว ปัจจบุนัโพลีแซคคาไรด์ซลัเฟต 

ได้แยกจากสาหร่ายทะเลเพ่ือใช้ในอาหาร เคร่ืองส าอางและยา  สาหร่ายทะเลเป็นแหล่งของฟูคอยแดน
ท่ีมีราคาถูก ฟูคอยแดนจากสาหร่ายจึงได้มีงานวิจยัเพ่ือพฒันาเป็นยาตวัใหม่และอาหารฟังก์ชนั
ชนิดใหมเ่กิดขึน้ 

 การออกฤทธ์ิทางชีวภาพของโพลีแซคคารไรด์ซลัเฟตขึน้กบั โครงสร้างทางเคมี น า้หนกั
โมเลกลุและโครงสร้างของสายโซ่ เช่น โพลีแซคคาไรด์ซลัเฟตน า้หนกัโมเลกลุต ่า สามารถเป็นตวัต้าน
อนุมูลอิสระท่ีดีกว่าโพลีแซคคาไรด์ซัลเฟตท่ีมีน า้หนกัโมเลกุลสูง โพลีแซคคาไรด์ซลัเฟตมีผลต่อ
สุขภาพเช่น เป็นสารป้องกันการแข็งตวัของเลือด สารต้านไวรัส สารต้านอนุมูลอิสระ สารต้าน
มะเร็งและสามารถปอ้งกนัการอกัเสบ ดงันัน้โพลีแซคคาไรด์จงึมีศกัยภาพในการสง่เสริมสขุภาพ 

 โปรตีนและเปปไทด์ท่ีออกฤทธ์ิทางชีวภาพ(Bioactive peptide) 

 อาหารทะเลเป็นแหล่งของสารท่ีออกฤทธ์ิต่อสุขภาพและเป็นแหล่งของโปรตีนท่ีดี เช่น 
ปลาเป็นแหล่งโปรตีนของสัตว์ท่ีมีราคาถูก ซึ่งสามารถน าโปรตีนจากเนือ้ปลา ไปพัฒนาเป็น         
อาหารฟังก์ชันได้ ด้วยการแยกโปรตีนของเนือ้ปลาออกจากน า้มันและส่วนท่ีไม่ละลายน า้ เช่น 
กระดกู หนงั เกล็ดปลา  รวมทัง้โปรตีนท่ีไม่ละลายได้ออกจากสารละลายโปรตีน หลงัจากนัน้จึง
ตกตะกอนโปรตีนของปลาด้วยการลด pH ด้วยวิธี Isoelectric solubilization/precipitation(ISP) 
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และมีการเพิ่มกรดไขมันท่ีไม่อ่ิมตัวเชิงซ้อนโอเมก้า 3(Omega-3 polyunsaturated fatty 

acids:PUFAs)พร้อมทัง้ลดโซเดียมโดยการใช้โพแทสเซียมคลอไรด์(KCL)แทน แล้วพบว่า สี เนือ้
สมัผสัและการเกิดเจลโปรตีนปลามีลกัษณะท่ีดีขึน้(Reza Tahergorabi et al., 2012,89-95) 
 นอกจากนีโ้ปรตีนในอาหารทะเลยงัสามารถเป็นเปปไทด์ท่ีออกฤทธ์ิได้ดี โดยมีผลตอ่สขุภาพ 
คือ ป้องกันโรคความดนัหรือตวัยบัยัง้แอลจิโอเทนซิน-วัน-คอนเวอร์ติ่ง เอนไซม์ (Angiotensin-I-

converting enzyme(ACE)เป็นตวัต้านอนมุลูอิสระ  ปอ้งกันการแข็งตวัของเลือด ตอ่ต้านกิจกรรม
ของจุลินทรีย์ยิ่งไปกว่านัน้เปปไทด์บางชนิดช่วยส่งเสริมสุขภาพและลดความเส่ียงต่อการเกิดโรค
อีกด้วย 

 เปปไทด์ท่ีออกฤทธ์ิทางชีวภาพจากอาหารทะเลมีวิธีการผลิตโดยทัว่ไป เช่น การใช้ตวัท า
ละลาย การไฮโดรไลซีสโดยเอนไซม์และการหมกัด้วยจลุินทรีย์ ในอตุสาหกรรมอาหารและยาจะใช้
วิธีการไฮโดรไลซิสด้วยเอนไซม์มากกว่าวิธีการใช้ตวัท าละลายเพราะผลิตภัณฑ์ไม่มีการปนเปือ้น
ของตวัท าละลาย โครงสร้างท่ีเป็นพิษและจลุินทรีย์ การไฮโดรไลซิสด้วยเอนไซม์สามารถใช้เอนไซม์
โปรติโอไลติค(Proteolytic enzyme)จากจุลินทรีย์ พืชและสัตว์เพ่ือให้ได้เปปไทด์ออกฤทธ์ิทาง
ชีวภาพ สภาวะทางเคมีกายภาพของปฏิกิริยาในกระบวนการไฮโดรไลซิสจ าเป็นต้องควบคุม
อณุหภูมิ เวลาการไฮโดรไลซิส อตัราส่วนของสารตัง้ต้นตอ่เอนไซม์และ pHของสารละลายโปรตีน
ต้องปรับให้เหมาะสมเพ่ือท าให้เกิดปฏิกิริยาทางชีวภาพและสมบตัิเชิงหน้าท่ีท่ีต้องการ ขณะท่ี             
การหมกัเป็นวิธีถนอมอาหารท่ีมีมานานโดยเฉพาะประเทศแถบเอเชีย  ซึ่งในการถนอมอาหารวิธีนี  ้

เช่ือวา่จะเพิ่มคณุคา่ทางอาหารพร้อมกบัเพิ่มระยะเวลาในการเก็บรักษา การย่อยโปรตีนในอาหาร
โดยใช้โปรติเอส(Proteases) เพ่ือผลิตเปปไทด์ทางชีวภาพจะเป็นการพฒันาสมบตัิของเปปไทด์
ระหว่างการหมกั ดงันัน้การใช้เอนไซม์ในการไฮโดรไลซีสและการหมกัอาหารรวมถึงอาหารทะเล 

จงึเป็นวิธีท่ีนา่สนใจในการผลิตเปปไทด์ท่ีออกฤทธ์ิทางชีวภาพ 

 Ecklonia cava เป็นหนึ่งชนิดของสาหร่ายสีน า้ตาลท่ีได้รับความนิยมทางแถบประเทศ
ตะวนัออก สาหร่ายสีน า้ตาลทัง้หมดจะเป็นแหลง่ของโพโรแทนนินท่ีดี  โพโรแทนนินเองช่วยปอ้งกนั
สาหร่ายสีน า้ตาลจากสภาวะไม่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโต  รวมทัง้ป้องกันการถูกท าลายจาก
สตัว์น า้ โพโรแทนนินเป็นสารออกฤทธ์ิทางชีวภาพ เช่น เป็นสารต้านอนมุูลอิสระ ต้าน HIV มะเร็ง  
การอกัเสบ  ป้องกันรังสี  ต่อต้านโรคเบาหวาน  ป้องกันโรคภูมิแพ้ มีฤทธ์ิต้านจุลินทรีย์  ต้านโรค
ความดนัเลือดสงู  มีฤทธ์ิปอ้งกนัเซลล์สมอง ดงันัน้โพโรแทนนินสามารถพฒันาเป็นอาหารฟังก์ชนั
เพ่ือลดโอกาสเกิดโรคตา่ง ๆ ได้ 
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 รงควัตถุธรรมชาต ิ(Natural pigments) 

 รงควัตถุไม่เพียงมีในสาหร่ายแต่ยงัมีในสิ่งมีชีวิตเช่น สัตว์เลีย้งลูกด้วยนม เชือ้ราและ
สตัว์ไมมี่กระดกู อยา่งไรก็ตามอาหารทะเลก็มีศกัยภาพในการเป็นแหลง่ของรงควตัถทุางธรรมชาติ 
 รงควตัถธุรรมชาติท่ีพบในอาหารทะเลมี 3 ชนิด คือ คลอโรฟิลล์(Chlorophyll) แคโรทีนอยด์ 
(Carotenoid) และไฟโคบิลิโปรตีน(Phycobiliprotein) คลอโรฟิลล์เป็นรงควตัถุทางธรรมชาติท่ีมีสีเขียว 
ละลายในไขมันพบในสาหร่ายทุกชนิด ซึ่งมีมากกว่าพืชและไซยาโนแบคทีเรีย(Cyanobacteria) 
คลอโรฟิลล์ท่ีพบในสาหร่ายทะเลมี 4 ชนิด ชนิดแรกท่ีมีความส าคญั คือ คลอโรฟิลล์ เอ(Chlorophyll 

a) โดยเป็นโมเลกลุของคลอโรฟิลล์ท่ีมีความจ าเป็นตอ่การสังเคราะห์แสง คลอโรฟิลล์ชนิดท่ี 2 และ 
3 เป็นคลอโรฟิลล์บี(Chlorophyll b) และ ซี (Chlorophyll c) ส่วนคลอโรฟิลล์ชนิดท่ี 4 คือ 
คลอโรฟิลล์ดี ท่ีพบในสาหร่ายสีแดง แต่ข้อมูลพบว่าความสามารถของร่างกายท่ีจะน าไปใช้ของ
อนพุนัธ์คลอโรฟิลล์มีอยา่งจ ากดัเพราะสนันิฐานวา่ร่างกายไมส่ามารถดดูซมึได้ 

 แคโรทีนอยด์(Carotenoid) เป็นสารต้านอนุมลูอิสระในปฏิกิริยาท่ีมีออกซิเจน แสง และน า้ 
โครงร่างภายนอกของสัตว์น า้ท่ีมีเปลือกแข็งเป็นแหล่งของแคโรทีโนโปรตีน(Carotenoprotein)  

สารเชิงซ้อนสีแดงและน า้เงินแยกจากเปลือกของกัง้อเมริกัน(Procrambarus clarkii) สีน า้เงินจาก
เปลือกกุ้ งมังกรเป็นสารประกอบเชิงซ้อนระหว่างแคโรทีนอยด์ , อัลฟา-คัสตาซิยานิน(α-

Crustacyanin) และโปรตีน รังไข่ ไข่ปลาและหอยมกัจะมีรงควตัถุท่ีมีช่วงสีเหลือง ส้ม และแดง
จนถึงเขียว น า้เงินและม่วง ส่วนใหญ่จะเป็นแคโรทีนอยด์(Carotenoid)และแคโรทีโนโปรตีน
(Carotenoprotein) ซึ่งมักจะอยู่ในรังไข่และสัตว์ทะเลท่ีไม่มีกระดูกสันหลัง แคโรทีนอยด์
(Carotenoid)ท่ีมองเห็นในสาหร่ายเป็นสารท่ีเรียกว่า ฟิวโคแซนทิน(Fucoxanthin) เป็นรงควตัถ ุ

สีน า้ตาล มีการศกึษาพบวา่มีผลตอ่การตายของเซลล์มะเร็ง 

 กรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อน(Polyunsaturated fatty acid) 

 น า้มนัจากสตัว์ทะเลเป็นแหล่งของกรดไขมนัไม่อ่ิมตวัเชิงซ้อน(Polyunsaturated fatty 

acid:PUFA) เช่น ไขมนัท่ีอยู่ในปลาแมคคอเรล ตบัของเนือ้ปลาสีขาวหรือสิ่งเหลือใช้จากการตดัแต่ง 
การแล่เนือ้ปลา รวมทัง้ขบวนการอ่ืนๆ ท่ีใช้ปลาท่ีมีคณุภาพเพ่ือผลิตอาหารจากปลาและการผลิต
น า้มนัในอาหารทะเลซึง่อดุมไปด้วยกรดไขมนัไม่อ่ิมตวัเชิงซ้อนท่ีเป็นโอเมก้า-3  (omega-3 PUFA) 

อีพีเอ (Eicosapentaenoic acid:EPA) และ ดีเอชเอ (Docoshexaenoic acid:DHA)เป็นกรดไขมนั
ไม่อ่ิมตวัเชิงซ้อนท่ีเป็นโอเมก้า-3 ท่ีส าคัญในอาหารทะเล ซึ่งประโยชน์ของกรดไขมันไม่อ่ิมตัว
เชิงซ้อนโอเมก้า-3  คือ ป้องกันโรคหลอดเลือดหัวใจ โรคหัวใจเต้นผิดจังหวะ เป็นสารท่ีมีฤทธ์ิ
ป้องกันมะเร็ง ป้องกันอาการของผู้ ป่วยโรคล าไส้อกัเสบโครห์น(Crohn’s disease) ป้องกันโรค
หลอดเลือดแดงแข็ง เป็นประโยชน์ส าหรับผู้ ป่วยโรคเบาหวาน ต่อต้านอาการของผู้ ป่วยมี  
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ความผิดปกติทางอารมณ์(Manic-depressive illness) ลดอาการของผู้ ป่วยโรคหอบหืด บรรเทาอาการ
ของโรคปอดเรือ้รัง 

 วิตามินและแร่ธาตุ 
 วิตามินและแร่ธาตเุป็นสารอาหารท่ีจ าเป็นตอ่ร่างกาย หากขาดจะมีผลท าให้เกิดโรคท่ีไม่
ต้องการตามมา อาหารทะเลเป็นแหล่งของวิตามินและแร่ธาตุ น า้มันปลาทะเลเป็นแหล่งของ
วิตามินเอและดี ปลาทะเลมีปริมาณของไทอะมีน(Thiamin)หรือวิตามินบีหนึ่งปลานกลาง ยิ่งไป
กว่านัน้ปลาทะเลยงัมีไบโอทิน(Biotin)หรือวิตามินบีเจ็ด กรดโฟลิค(Folic acid)หรือวิตามินบีเก้า 
ไนอะซีน(Niacin)หรือวิตามินบีสาม และกรดแพนโทเทนิค(Pantothenic acid)หรือวิตามินบีห้า มี
ในปริมาณปานกลาง แหล่งของไพริดอกซีน (Pyridoxine) วิตามินบีหก คือ ปลาแซลมอนและ  
ปลาทูน่า รวมทัง้วิตามินโคบาลามิน(Cobalamin)หรือวิตามินบีสิบสองซึ่งใน 100 กรัมปลา 

มีวิตามินบีสิบสองมากกว่าร้อยละ 100 ของท่ีแนะน าให้รับประทานต่อวนั หากขาดวิตามินบีสิบสอง 
อาจท าให้เกิดโรคโลหิตจาง ส่วนใหญ่ปลาจะมีวิตามินซีเพียงเล็กน้อยแต่จะมีมากในสาหร่าย
ผกักาดทะเล(Sea lettuce) โดยเฉล่ียจะมี 500-300 มิลลิกรัมตอ่กิโลกรัมของน า้หนกัแห้ง ซึ่งเม่ือ
เปรียบเทียบกับพาสล่ีย์(Parsley) แบล็คเคอร์แรนท์(Blackcurrant)และพริกไทย สาหร่ายผกักาด
ทะเลท่ีเป็นชนิด Ulav fasciata จะมีวิตามินมากท่ีสุดคือมีเท่ากับ 22 มิลลิกรัมต่อ 100 กรัม 
วิตามินซีเป็นวิตามินท่ีความส าคญัตอ่ร่างกาย เชน่ ชว่ยตอ่ต้านอนมุลูอิสระ ช่วยให้ระบบภูมิคุ้มกนั
ของร่างกายแข็งแรงและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้   ช่วยในการรักษาและปอ้งกนัโรคหวดั  ปอ้งกัน
โรคเลือดออกตามไรฟัน  ลดความเส่ียงและป้องกันการเกิดโรคมะเร็งได้หลายชนิด  ต่อต้าน 

การสร้างสารไนโตรซามีนลดระดบัโคเลสเตอรอลในเลือด  ลดความดนัเลือด  ลดการเกิดเส้นเลือด           
อุดตันในหลอดเลือดด า  ช่วยเพิ่มการดูดซึมของธาตุเหล็ก   เป็นยาระบายตามธรรมชาติ 
เพิ่มประสิทธิภาพของยาท่ีใช้ในการรักษาโรคติดเชือ้ทางเดินปัสสาวะ  ลดอาการท่ีเป็นผลมาจาก     
สารท่ีก่อให้เกิดภมูิแพ้  ปอ้งกนัการตดิเชือ้ไวรัสและแบคทีเรียหลายชนิด เป็นต้น 

 แร่ธาตุเป็นสารอนินทรีย์ท่ีจ าเป็นต่อร่างกาย ในกล้ามเนือ้ปลาและสัตว์ทะเลท่ีไม่ มี
กระดกูสนัหลงั  มีแร่ธาตทุัง้หมดในช่วงร้อยละ 0.6-1.5 โดยน า้หนกัเปียก แคลเซียมในอาหารทะเล
มีในช่วง 6-120 มิลลิกรัมต่อ 100 กรัม ขึน้กับสปีชีส์ ในปลาตัวเล็กตัวน้อยก็เป็นแหล่งของ
แคลเซียมท่ีดีเช่นกัน  ในแมคเคอเรลมีแคลเซียมประมาณ 15 มิลลิกรัม และในสาหร่ายผักกาด
ทะเลจะมีแคลเซียมท่ีสูงกว่าน า้นม ข้าวกล้อง ผักโขม ถั่วลิสงและถั่วเลนทิล (Lentil)  นอกจากนี ้
สาหร่ายสีเขียวชนิด Ulav lactuca, Ulva reticulate และ Ulav fasciata มีแคลเซียม 32.5, 147  

และ 0.47 มิลลิกรัมต่อ 100 กรัมของส่วนท่ีรับประทานได้ ส่วนแหล่งของโพแตสเซียม คือ             
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Ulav reticulate ซึ่งประกอบด้วย  1540 มิลลิกรัมตอ่ 100 กรัมของส่วนท่ีรับประทานได้ ส่วนใหญ่
ในปลาจะมีปริมาณของโซเดียมท่ีต ่า  แต่โดยทัว่ไปอาหารทะเลจะเป็นแหล่งของไอโอดีน รวมทัง้
สั ง ก ะ สี แ ล ะ ท อ ง แ ด ง โ ด ย เ ฉ พ า ะ มี ม า ก ใ น ห อ ย แ ล ะ สัต ว์ น า้ ท่ี มี เ ป ลื อ ก แ ข็ ง ( Athapol 

Noomhorm,Imran Ahmad, & Anil K. Anal,2014) 

 

ตารางท่ี 5.1  สว่นประกอบเชิงหน้าท่ีของอาหารทะเลท่ีมีประโยชน์ตอ่สขุภาพ 

 

สว่นประกอบท่ีเป็น
อาหารเชิงหน้าที ่

 

สารออกฤทธ์ิ 

 

แหลง่ 

 

ประโยชน์ตอ่สขุภาพ 

กรดไขมนั โอเมก้า-3 EPA,DPA,DHA ปลาซาร์ดีน 

แมคเคอเรล  ทนูา่
แซลมอนค็อด เคย 
เฮอร์ร่ิง 

ปอ้งกนัโรค 

หลอดเลอืดหวัใจ 

โรคความดนัเลอืดสงู  
โรคเบาหวาน  
โรคข้ออกัเสบและ 

โรคอกัเสบอื่นๆ   
โรคภมูิคุ้มกนัท าลายตนเอง 
(Autoimmune disease)

มะเร็ง  จ าเป็นตอ่                      
การเจริญเติบโตและ
พฒันาการของสมองและ           
จอตา 

ไคติน/ไคโตซาน ไคโตซานท่ีมีน า้หนกั
โมเลกลุต ่า/ไคตินท่ีมี
น า้หนกัโมเลกลุต า่
,COS,HMWCOS, 

Heterochitosan/Heter

o-COS, Sulphated 

hetero-COS, 

Glucosamine 

หอยกาบ/หอยนางรม  
ป ู กุ้ ง  เคย กุ้งน า้จืด 
ปลาหมกึกล้วย 

ต้านจลุนิทรีย์   
ต้านการอกัเสบ   
ต้านปฏิกิริยาออกซเิดชัน่  
ต้านสารก่อมะเร็ง          
ปอ้งกนัและรักษาโรคทางตา         
ปอ้งกนัโรคเบาหวานชนิดที่ 2                     
ใยอาหารลดน า้หนกั   
ลดโคเลสเตอรอลทัง้หมดและ
ชนิด LDL 

 

  

http://as.wiley.com/WileyCDA/Section/id-302477.html?query=Athapol+Noomhorm
http://as.wiley.com/WileyCDA/Section/id-302477.html?query=Athapol+Noomhorm
http://as.wiley.com/WileyCDA/Section/id-302477.html?query=Imran+Ahmad
http://as.wiley.com/WileyCDA/Section/id-302477.html?query=Anil+K.+Anal
http://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CCIQFjABahUKEwiF5bfYgNbHAhVFno4KHSJYBy0&url=http%3A%2F%2Fwww.absolute-health.org%2Fthai%2Farticle-th-038.htm&ei=rLDlVYXfBcW8ugSisJ3oAg&usg=AFQjCNGKamnLDB-jQbjyyoYfKi67XDDAmA&sig2=8OrDbALO3owRw-GGcHsrTQ
http://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CCIQFjABahUKEwiF5bfYgNbHAhVFno4KHSJYBy0&url=http%3A%2F%2Fwww.absolute-health.org%2Fthai%2Farticle-th-038.htm&ei=rLDlVYXfBcW8ugSisJ3oAg&usg=AFQjCNGKamnLDB-jQbjyyoYfKi67XDDAmA&sig2=8OrDbALO3owRw-GGcHsrTQ
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ตารางท่ี 5.1 สว่นประกอบเชิงหน้าท่ีของอาหารทะเลท่ีมีประโยชน์ตอ่สขุภาพ(ตอ่) 
 

สว่นประกอบท่ีเป็น
อาหารเชิงหน้าที ่

 

สารออกฤทธ์ิ 

 

แหลง่ 

 

ประโยชน์ตอ่สขุภาพ 

โปรตีน Protein hydrolysates, 

Bioactive peptides, 

Enzymes 

ปลา,สตัว์ทะเลท่ีมี
เปลอืกแข็ง หอย    
(หมกึยกัษ์  หอยนางรม  
ทนูา่ ค็อด แมคเคอเรล  
ซาดีน  เฮอร์ร่ิง เซลมอน  
ปลาพอลลอค) 
สาหร่าย 

สารต้านอนมุลูอิสระ ACE 

inhibitory activity ต้าน
การอกัเสบ ต้านการเกิด
ลิม่เลอืด ต้านเนือ้งอก 

ต้านแบคทเีรีย  
ต้านความดนัเลอืดสงู 

แคโรทีนอยด์ α,β,ε-Carotene, 

Lycopene และ
Xanthophylls 

(Cryptoxanthin, Lutein, 

Zeaxanthin, Rhodovibrin, 

Capsanthin, 

Rhodoxanthin, 

Violaxanthin, Flavoxanthin, 

Luteochrome, Bixin และ 
Crocetin) 

กุ้ง กุ้ งมงักร  ป ู 
เทราต์(trout)  

เครย์ฟิช (Crayfish) 
ปลาหมกึ  แซลมอน  
สาหร่าย หอย 
ปลงิทะเล              
(Sea cucumber) 

ดอกไม้ทะเล(Sea 

anemones) ปลาดาว 
ปะการัง(Corals)            

เมน่ทะเล(Sea urchin) 

ต้านการอกัเสบ   
สารต้านปฏิกิริยา                   
ออกซิเดชัน่  ท าให้เกิด
ภมูิคุ้มกนั ต้านมะเร็ง  
ปอ้งโรคหลอดเลอืดหวัใจ  
โรคที่เกิดความเสือ่มทาง
ระบบประสาท 

(Neurodegenerative 

diseases) 

ฟีนอลคิ/คาร์โบไฮเดรต Phlorotannins, 

Glutathione, Alginates, 

Carrageenan, Fucoidan, 

Agar, Furcelleran, 

Ascophyllan, Laminarin, 

Polyuronides 

ไมโครแอลจี หรือ
สาหร่ายขนาดจ๋ิว
(Microalgae)   
สาหร่ายขนาดใหญ่
(Macroalgae) 

 

 

ต้านการเกิดลิม่เลอืด  
ปอ้งกนัโรคหวัใจ  
ต้านปฏิกิริยาออกซเิดชัน่ 
ต้านการอกัเสบ                   
ต้านภมูิแพ้  ต้านเนือ้งอก 
ต้านโรคเบาหวาน   
ต้านแบคทเีรีย   

หมายเหตุ: EPA, Eicosapentaenoic acid; DPA, Docosapentaenoic acid; DHA,  

  Docosahexaenoic acid; COS, Chitosan oligosaccharides; HMWCOS,  

  High molecular weight chitosan oligosaccharides 

ท่ีมา: Fereidoon Shahidi, & Priyatharini Ambigaipalan, 2015b, 123-129 

http://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CBwQFjAAahUKEwisv-_J_9XHAhVYjo4KHQj-AN8&url=http%3A%2F%2Fcyberlab.lh1.ku.ac.th%2Felearn%2Ffaculty%2Ffisher%2Ffi15%2Fweb%2Flesson5.html&ei=ga_lVez6BticugSI_IP4DQ&usg=AFQjCNEEGqWJGx98dv2b-q4Aq78IO_HhQQ&sig2=lTWVLz_PeQPLxJ4sloGNjA
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จากตารางท่ี 5.1 พบว่าอาหารทะเลประกอบด้วยกรดไขมัน  ไคติน/ไคโตซาน โปรตีน  
แคโรทีนอยด์  ฟีนอลิค/คาร์โบไฮเดรตท่ีเป็นประโยชน์ตอ่สขุภาพในด้านตา่งๆและสามารถน ามาใช้
เป็นแหลง่ของสารออกฤทธ์ิทางชีวภาพในอาหารฟังก์ชนัได้ ดงัแสดงในภาพประกอบท่ี 5.1 
 

แหลง่ในอาหารทะเล                    สว่นประกอบเชิงหน้าที่                         หน้าที่             การใช้ประโยชน์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

      

 

 ภาพประกอบท่ี 5.1 การน าไปใช้ประโยชน์,แหลง่และหน้าท่ีของสว่นประกอบท่ีออกฤทธ์ิ 

  ทางชีวภาพในอาหารทะเล 

ท่ีมา : Hurst, 2006,17–20; Ngo et al., 2011,523–9; Rasmussen,& Morrissey, 2007, 237–292 

สาหร่ายสแีดง และน า้ตาล
U. pinnatifida,  

P. cruentum, 

L. japonica 

B. gelatinum 

 

สาหร่ายทะเล 

C. capsulata, Nostoc spp., 

Alteromonas spp., Vibrio 

spp.,  B. gelatinum 

Cyanobacteria/ 

Extremophiles 

โพลีแซคคาร์ไรด์: 

Algins, 

Carrageenans, 

Agar, Fucans, 

Exopolysaccharides 

-ต้านการเกิดลิ่มเลือด                    
-ต้านแบคทีเรีย รา
และไวรัส 

 -ต้านการอกัเสบ 

-สารท าให้เกิดเจล 
-สารท าให้เกิด
ความคงตวั            
ความเหนียวและ
อิมลัชัน่   
-กมัในอาหาร 

แซลมอน  ซาร์ดีน          
ทนู่า เฮอร์ร่ิง เทราท์ 
คอ็ด แมคเคอเรล   
ปลาลงิคอ็ด (Ling 

Cod) 

ปลาและ 
สิ่งเหลือใช้ 

D.salina, S. maxima, 

C. vulgaris, 

N.frustulum, 

B. sinensis 

สาหร่ายขนาดเล็ก
(Microalgae) 

โปรตีน:คอลลาเจน  
เจลาตนิ อลับมูิน
protamine กรดอะมิโน :
ทอรีน(Taurine) 

-ต้านการเกิดลิม่เลือด     
-ต้านปฏิกิริยาออกซเิดชัน่        
-ต้านแบคทีเรีย  
-ต้านความดนัเลือดสงู 

-สารท่ีท าให้เกิด
ความคงตวัและ
ความเหนียว 

- สารทดแทนโปรตีน 

- สารท าให้เกิดเจล 

กุ้ ง ป ู ปลาหมกึ  
กุ้ งมงักร 

สัตว์ทะเลที่มี
เปลือกแข็ง 

ไคติน  ไคโตซาน   
ไคโตโอลิโกแซคคาไรด์ 

-ลดการดดูซมึไขมนั    
-ต้านการเกิดเนือ้งอก  
-ต้านแบคทีเรียและรา
โรคอลัไซเมอร์ 

-สารท่ีท าให้เกิดเจล 

- สารท่ีท าให้เกิด
อิมลัชัน่ 

- การถนอมอาหาร 

- ใยอาหาร 

Phycomycetes รา 

กรดไขมนั  Ω-3 

เม็ดสี: แคโรทีนอยด์ 

(Astaxanthin, Lutein, 

Fucoxanthin), 

Phycobilins, คลอโรฟิลล ์

สารประกอบฟีนอลิค: 

Phlorotannins 

-ลดการเกิดโรค 

-หลอดเลือดหวัใจ 

-ลดการเกิดโรคข้ออกัเสบ
และความดนัเลือด 

-สง่เสริมระบบประสาทและ
สายตา 

-สารตัง้ต้นของวิตามิน 

-ต้านสารก่อมะเร็ง  
 -ต้านปฏิกิริยาออกซิเดชั่น                                 
-ต้านการอกัเสบ 

-ต้านการเสื่อมเสีย  
 -ลดความเสี่ยงเบาหวาน
ชนิดท่ี 2 

-ใช้ในขนมหวานและ
ขนมปัง 

- แคปซูลน า้มนัปลาท่ี
สามารถใช้ร่วมกบั
อาหารชนิดอ่ืน 

- สารให้สีใน
อาหาร 

- สารต้าน
ปฏิกิริยา     
ออกซิเดชัน่ 
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จุลินทรีย์ทางทะเล 

 จุลินทรีย์ทางทะเลเป็นสิ่งท่ีน่าสนใจแต่มีการศึกษายงัไม่มากนักซึ่งจุลินทรีย์ทางทะเล 

มีหลายชนิด เช่น แบคทีเรีย(Rhodococcus marinonascens, Streptomyces griseus, 

Pochlorococcus synechococcus, Pseudoalteromonas spp., Shewanella spp.,                             

Bacillus spp.)  เชือ้รา(Halosphaeriales spp., Cladosporium spp., Leptosphaeria spp.,                   

Nia vibrissa, Digitatispora marina, Mortierella spp., Mortierella spp., Mucor spp.,  

Lichina pygmaea)สาหร่ายขนาดจิ๋วและไดอะตอม (Nannochloropsis spp., Phaeodactylum 

tricornutum, Ditylum brightwellii, Thraustochytrium, Amphdinium)และยีสต์(Candida, 

Torula) โดยอาหารทะเลท่ีเกิดจากการหมกัส่วนใหญ่เป็นจลุินทรีย์เดิมท่ีอยู่ในอาหารทะเลท่ีมีตาม
ธรรมชาติ ขบวนการหมักเชิงพาณิชย์ส่วนใหญ่จะเป็นปลา หอยนางรม และสาหร่าย ซึ่งจุลินทรีย์ท่ี
หมกัอาหารเชิงพาณิชย์และนิยมในอาหารของเอเชียตะวนัออกส่วนใหญ่คือ Lactic acid bacterial 

เชน่Bacillus, Micrococcus, Pediococcus และ Pseudomonas ดงัแสดงในตารางท่ี 5.2 

 

ตารางท่ี 5.2 อาหารทะเลหมกัและสายพนัธุ์ของจลุินทรีย์ในอาหารท่ีส าคญั 

 

ผลิตภณัฑ์ วตัถดุบิ ประเทศ สายพนัธุ์จลุินทรีย์ 

Peda แมคเคอเรล อินโดนีเซีย Gram positive cocci 

Lactic acid bacteria 

Jambal Roti ปลาดกุ อินโดนีเซีย Bacillus sp. 

Terasi เคย อินโดนีเซีย Lactobacillus sp. 

Ikan Tukai ปลาสาก 
(Barracuda) 

อินโดนีเซีย Micrococcus sp. 

Pediococcus sp. 

Lactobacillus sp. 

น า้ปลา(Fish sauce) แอนโชว่ี 

ซาร์ดีน 

ปลาหมกึ 

เอเชียตะวนัออก-

เฉียงใต้ 

Bacillus sp. 

Pediococcus sp. 

Streptococcus sp. 

Jeotgal แอนโชว่ี 

กุ้ง 

เกาหลี Bacillus sp. 

Staphylococcus sp. 

Leuconostoc sp. 
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ตารางท่ี 5.2 อาหารทะเลหมกัและสายพนัธุ์ของจลุินทรีย์ของอาหารท่ีส าคญั(ตอ่) 
 

ผลิตภณัฑ์ วตัถดุบิ ประเทศ สายพนัธุ์จลุินทรีย์ 

Shiokara ปลาหมกึ ญ่ีปุ่ น Streptococcus sp. 

Bacillus sp. 

Shottsuru ปลา ญ่ีปุ่ น Micrococcus sp. 

Corynebacterium 

Streptococcus sp. 

Bacillus sp. 

Cincaluk กุ้ง มาเลเซีย Staphylococcus sp. 

กุ้งจอ่ม(Kung Jom) กุ้ง ไทย Enterococcus sp. 

ปลาส้ม(Pla som) ปลา ไทย Pediococcus 

pentosaceus 

Lactobacillus 

alimentarius 

Weisella confusa 

กะปิ(Kapi) กุ้ง ไทย Bacillus subtillis 

ท่ีมา:P. Dewapriya, S. Kim,2014, 115–125 

 

 สารเมตาบอไลท์จากจุลินทรีย์ที่เป็นส่วนประกอบทางชีวภาพ 

 คาร์โบไฮเดรตท่ีออกฤทธ์ิทางชีวภาพจากจลุินทรีย์ทางทะเล 

 ในช่วงทศวรรษท่ีผ่านมาได้มีการส ารวจหาคาร์โบไฮเดรตท่ีออกฤทธ์ิทางชีวภาพจาก 

จุลิทรีย์ทัง้ พืน้ดินและน า้  เ พ่ือให้ได้สารท่ีออกฤทธ์ิทางชีวภาพ เช่น ต้านการเกิดลิ่มเลือด              
ต้านการอกัเสบ ต้านไวรัส  ต้านการเกิดเนือ้งอก สิ่งท่ีน่าสนใจคือการสกดัคาร์โบไฮเดรตท่ีออกฤทธ์ิ
ทางชีวภาพให้อยู่ในรูปแบบบริสทุธ์ิ  โพลีแซคคาร์ไรด์จากจลุินทรีย์สามารถแบง่ได้ 3 ประเภทตาม
โครงสร้างของเซลล์จุลินทรีย์ คือ โพลีแซคคาไรด์จากผนังเซลล์(Cell wall polysaccharides) 

โพลีแซคคาร์ไรด์ระหว่างเซลล์(Intercellular polysaccharides)  และโพลีแซคคาร์ไรด์รอบนอกเซลล์
(Exocellular polysaccharides:EPS) ซึ่งเป็นท่ียอมรับว่า EPS จากจลุินทรีย์มีประโยชน์อย่างมาก
เพราะสมบตัิเชิงหน้าท่ี ความเสถียรทางเคมีและกายภาพ EPS สามารถสกัดจากจุลินทรีย์ทางทะเล
สายพนัธุ์ Bacillus, Halomonas, Planococcus, Enterobacter, Alteromonas, Rhodococcus, 
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Zoogloea, และ Cyanobateria ได้ โพลีแซคคาร์ไรด์ท่ีเป็นกรด(Acidic polysaccharides)

ประกอบไปด้วย Uronic acid, Fucose และซลัเฟตในปริมาณท่ีสูงและมีความส าคญัใน EPS    

เป็นท่ีทราบดีว่า EPS  สามารถเสริมสร้างภูมิคุ้มกันได้ นอกจากนีย้งัสามารถปอ้งกนัการลุกลาม
และแพร่กระจายของเซลล์มะเร็ง ส่วนราจากทะเล เช่น Keissleriella sp., Penicillin sp. และ 

Epicoccum sp. สามารถผลิต EPS ท่ีสามารถต้านปฏิกิริยาออกซิเดชัน่  
 กรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อน(Polyunsaturated fatty acids:PUFA) 

 จุลินทรีย์ทางทะเล เช่น สาหร่ายจิ๋ว(Microalgae) แบคทีเรียยีสต์ โพรทิสต์(Protists)            
ไดโนแฟลกเจลเลต (Dinoflagellate)  กลุ่มเชือ้ราท่ีมีเส้นใย(Filamentous fungi)มีรายงานว่า
สามารถผลิต PUFAs ท่ีเป็นสายโซย่าวในสิ่งแวดล้อมท่ีเป็นทะเล เชน่ กรดไขมนัโอเมก้า-3 ตวัอย่าง
โพรทิสต์ชนิด Labyrinthulomycetes สามารถผลิต DHA  ดงัแสดงในตารางท่ี 5.3 

 

ตารางท่ี 5.3 ตวัอยา่งจลุินทรีย์ทางทะเลท่ีผลิต PUFA 

 

 

จลุนิทรีย์ 

กรดไขมนั 

ทัง้หมด 

 

             PUFA (%ของทัง้หมด) 

%ของ 

ชีวมวล 

         DHA EPA 

Aurantiochytrium limacinum โพรทิสตา (Protista) 65 30-40 - 

Shewanella violacea แบคทีเรีย 50 - 11-17 

Shewanella putrefaciens แบคทีเรีย 50 - 24-40 

Crypthecodinium cohnii ไดโนแฟลกเจลเลต 

(Dinoflagellate) 

20 30-35 - 

Schizochytrium sp. โพรทิสต์ที่เป็น             
เซลล์เดียว (Unicellular 

protists) 

55 35-40 - 

Pavlova salina สาหร่ายจ๋ิว
(Microalgae) 

12 50  

Thraustochytrium aureum โพรทิสต์ (protist) 20 51 - 

Thraustochytrium roseum โพรทิสต์ (protist) 25 50 - 

ท่ีมา: P. Dewapriya, S. Kim, 2014, 115-125 
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 รงควัตถุจากจุลินทรีย์ทางทะเล 

 ไซยาโนแบคทีเรีย (Cyanobacteria)เป็นสิ่ง มี ชีวิตท่ีมีการผลิตรงควัตถุธรรมชาต ิ 
โดยรงควัตถุเหล่านีมี้ศกัยภาพทางการรักษาโรค เช่น ป้องกันโรคเรือ้รัง รงควัตถุทัง้จากพืช สตัว์
และจุลินทรีย์ได้มีการศึกษาหาแหล่งของรงควัตถุธรรมชาติ โดยเฉพาะด้วยวัตถุประสงค์ต่อ               
การรักษาเน่ืองจากรงควตัถุจากธรรมชาติมีฤทธ์ิทางชีวภาพและน่าสนใจในการผลิตอาหารท่ีมีผล
ต่อสุขภาพหรืออาหารฟังก์ชัน  รงควัตถุจากจุลินทรีย์ได้รับความสนใจมากกว่าจากพืช และ
เหมาะสมในการผลิตเชิงพาณิชย์  แม้มีข้อเสียทางพิษวิทยาของรงควัตถุจากจุลินทรีย์ในบาง
ประเทศ แต ่Red koji จากรา Monascus, β-Carotene จากรา Blakeslea, β-Carotene จาก
สาหร่ายจิ๋ว(Microalga) Dunaliella และ Astaxanthin จาก Haematococcus สามารถผลิตเป็น           
รงควตัถจุากจลุินทรีย์ชนิดฟู้ดเกรด(Food grade)ท่ีประสบผลส าเร็จได้ แบคทีเรียและรามีศกัยภาพ
ท่ีจะเป็นแหล่งของรงควัตถุท่ีออกฤทธ์ิทางชีวภาพ Prodiginines (เป็นรงควัตถุสีแดง) แคโรทีน
Violacein(รงควตัถุสีม่วง) และ Quinones(สารประกอบท่ีมีสีด้วยวงแหวนแอโรมาติก) ท่ีมีความส าคญั 

เชิงพาณิชย์ ซึง่เป็นรงควตัถจุากแบคทีเรียทางทะเล  Dunaliella salina ท่ีเป็นสาหร่ายจิ๋วสีเขียวใน
ทะเล ประกอบด้วย เบต้า-แคโรทีน ร้อยละ 14 ของน า้หนกัแห้งมีมากท่ีสดุ  ในแหล่งแคโรทีนอยด์
ธรรมชาติ  D. salina เป็นแหล่งของเบต้า-แคโรทีนในเชิงพาณิชย์และน าไปใช้ในเคร่ืองส าอางและ
ในอาหารเสริม(Guedes et al., 2011, 597–613) Synechococcus เป็นไซยาโนแบคทีเรียเซลล์
เดียวท่ีสามารถสังเคราะห์แสงได้เป็นสายพันธุ์ ท่ีเหมาะสมต่อการดดัแปลงพันธุกรรมเพ่ือผลิต  

รงควตัถ ุโดยเฉพาะอย่างยิ่ง Synechococcus spp. ท่ีเป็นแหล่งท่ีดีของ β-Carotene, Zeaxanthin  

และ Chlorophyll a นอกจากนี ้Nannochloropsis gaditan ซึ่งเป็นสาหร่ายขนาดจิ๋ว
(Microalga)ในทะเลยงัสามารถเป็นแหล่งท่ีดีของ Chlorophyll a, β-Carotene, Violaxanthin และ 

Vaucheriaxanthin โดยจะมีคลอโรฟิลล์มากท่ีสดุ(Henriques et al., 2007,586-593)คลอโรฟิลล์ไม่
เพียงเป็นสารให้สีในอาหารเท่านัน้ แต่ยงัเป็นสารประกอบท่ีออกฤทธ์ิทางชีวภาพด้วย โดยมีฤทธ์ิ
ต้านการกลายพนัธุ์  ต้านสารก่อมะเร็ง ต้านปฏิกิริยาของสารท่ีท าให้เกิดออกซิเดชั่น ยิ่งไปกว่านัน้
Phaeodactylum tricornutum เป็นไดอะตอมในทะเลท่ีผลิต Fucoxanthin ซึ่งเป็นแคโรทีนอยด์ท่ี
ออกฤทธ์ิทางชีวภาพ 
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ตารางท่ี 5.4 รงควตัถท่ีุออกฤทธ์ิทางชีวภาพท่ีได้จากจลุินทรีย์ทางทะเล 

 

 

รงควตัถ ุ

 

จลุินทรีย์ 
การกลา่วอ้างทางสขุภาพ            

(Health claim) 

β-Carotene 

  (ส้ม-แดง) 

Dunaliella salina 

Synechococcus spp. 

Nannochloropsis  gaditan 

สารต้านอนมุลูอิสระ 

ต้านมะเร็ง 

แหลง่โปรวิตามินเอ 

Zeaxanthin 

   (เหลือง) 

Paracoccus  sp. 

Zeaxanthinibacter  

enoshimensis 

ปรับปรุงสายตา 

สารต้านอนมุลูอิสระ 

Violaxanthin 

     (ส้ม) 

Dunaliella tertiolecta ยบัยัง้การแบง่ตวัของเซลล์มะเร็ง 

Fucoxanthin 

  (ส้มเขียว) 

Phaeodactylum  tricornutum ลดโคเลสเตอรอล 

ลดเบาหวาน 

ต้านมะเร็ง 

Violacein 

   (มว่ง) 

Pseudoalteromonas  tunicate ต้านการเกิดเนือ้งอก 

ต้านจลุินทรีย์ 

ต้านปรสิต 

Prodiginines 

    (แดง) 

Pseudoalteromonas  rubra 

Pseudoalteromonas 

denitrificans 

ต้านจลุินทรีย์ 

กดระบบภมูิคุ้มกนั 

Glaukothalin 

   (น า้เงิน) 

Proteobacteria spp. ฤทธ์ิต้านเนือ้งอก 

ต้านโรคหลอดเลือดหวัใจ 

 

Eumelanin 

(น า้ตาล-ด า) 

Marinomonas  mediterranea ปอ้งกนัแสงแดด 

สารต้านอนมุลูอิสระ 
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ตารางท่ี 5.4 รงควตัถท่ีุออกฤทธ์ิทางชีวภาพท่ีได้จากจลุินทรีย์ทางทะเล(ตอ่) 
 

 

รงควตัถ ุ

 

จลุินทรีย์ 
การกลา่วอ้างทางสขุภาพ (Health 

claim) 

Chlorophyll a 

(Green) 

Nannochloropsis  gaditan ต้านการกลายพนัธุ์ 
ต้านสารก่อมะเร็ง 

ต้านอนมุลูอิสระ 

Lycopene Streptomyces sp. ต้านมะเร็ง 

ต้านอนมุลูอิสระ 

ท่ีมา: P. Dewapriya, S. Kim, 2014, 115–125 

 

 โปรตีนและเปปไทด์ท่ีออกฤทธ์ิทางชีวภาพของจุลินทรีย์ทางทะเล 

 โปรตีนและโปรตีนไฮโดรไลซิสท่ีออกฤทธ์ิทางชีวภาพเป็นสารอาหารท่ีสามารถเสริมลงใน
อาหารและเป็นสิ่งท่ีใหมใ่นอตุสาหกรรรมอาหาร โดยแหล่งของโปรตีนท่ีสงูในการเสริมลงในอาหาร
จ าเป็นต้องพิจารณาในเร่ืองของคณุค่าทางชีวภาพไปพร้อมกนัด้วย เช่น ปริมาณหรือร้อยละของ
โปรตีนท่ีร่างกายสามารถดดูซมึได้ ซึง่โปรตีนจากจลุินทรีย์มีคณุคา่ทางชีวภาพท่ีสงู และสามารถใช้
เป็นแหลง่ทางเลือกของโปรตีนส าหรับอาหารและผลิตภณัฑ์ยา 

 ระหว่างแหล่งทางเลือกของโปรตีนพบว่าสาหร่ายจิ๋วในทะเล(Marine microalgae)เป็นแหล่ง
ของโปรตีนท่ีมีคณุภาพ เช่น Chlorella, Spirulina, Scenedesmus, Dunaliella, Micractinium, 

Oscillatoria, Chlamydomonas และ Euglena มีปริมาณของโปรตีนมากกว่าร้อยละ 50 

โดยน า้หนักแห้ง นอกจากนีโ้ปรตีนเหล่านีย้ังมีคุณค่าทางชีวภาพท่ีสูงอีกด้วย (Becker, 2007, 

207–210) โปรตีนจากสาหร่ายจิ๋วนีย้งัเป็นแหล่งของโปรตีนท่ีมีฤทธ์ิทางชีวภาพด้วย โดยประกอบด้วย
กรดอะมิโนท่ีจ าเป็นต่อร่างกาย โดยเฉพาะ ไลซีน(Lysine) และ กรดอะมิโนโซ่ก่ิง (Branched-

chain amino acids:BCAA)ท่ีเป็นลซีูน (Leucine) ไอโซลซีูน(Isoleucine) และวาลีน (Valine) ซึ่งมี
ปริมาณร้อยละ 35 ของกรดอะมิ โนท่ีจ าเ ป็นต่อร่างกายในโปรตีนกล้ามเนือ้ของมนุษย์  
การวิเคราะห์องค์ประกอบของโปรตีนในสาหร่ายจิ๋ว(Microalgae)พบว่าเป็นโปรตีนท่ีมีคณุภาพสูง
และสามารถเสริมในอาหารได้โดยตรงหรือสามารถใช้ในสตูรผลิตภณัฑ์อาหารตา่งๆ เช่น ผลิตภณัฑ์
เสริมสาหร่ายจิ๋วในทะเล เช่น Chlorella vulgaris, Spirulina latensis, Navicula incerta และ

http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/1203/leucine-%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%99
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/1202/isoleucine-%E0%B9%84%E0%B8%AD%E0%B9%82%E0%B8%8B%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%99
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/1251/valine-%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B8%99
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Pavalova lutheri  สามารถสกัดเปปไทด์ท่ีมีศกัยภาพต่อการรักษา   การหมกัด้วย P. lutheri      
จะท าให้ได้เปปไทด์ท่ีมีฤทธ์ิสงูในการต้านอนมุลุอิสระ(Ryu et al.,2012, 307–313) 

 

ตารางท่ี 5.5 โภชนเภสชั(Nutracutical)และอาหารฟังก์ชนัในท้องตลาดท่ีได้จากจลุินทรีย์ 

  ทางทะเล 

 

ผลิตภณัฑ์ จลุินทรีย์ ช่ือทางการค้า บริษัท 

น า้มนัโอเมก้า 3 Schizochytrium sp. Algae Omega Nordic Naturals,Inc. 

การเสริม DHA   Schizochytrium sp. Baby's DHA Nordic Naturals,Inc. 

Astaxanthin Spirulina platensis BioAstin Hawaiian 

Astaxanthin 

Nutrex Hawaii 

Multi-vitamin Spirulina platensis Spirulina Pacifica® Nutrex Hawaii 

Beta carotene Dunaliella salina Nature's Life Mixed 

Carotenoids 

NutraMarks, Inc. 

Phytoplankton 

powder 

Marine 

phytoplankton 

Sea Trinity Pure Healing Foods 

Assorted algae 

pastes 

(Functional food for 

aquaculture) 

Tetraselmis, 

Nannochloropsis, 

Isochrysis 

Instant Algae Brine Shrimp 

Direct, Inc. 

Concentrated 

marine 

phytoplankton 

A blend of marine 

phytoplankton 

UMAC CORE UMAClife 

ท่ีมา: P. Dewapriya,& S. Kim ,2014, 115-125 
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 โพรไบโอตคิจากทะเล 

 ปัจจุบันได้มีการศึกษาพบว่าสปีชีส์ Lactobacillus จากทะเลได้น ามาใช้ประโยชน์ 

ได้ดีกว่าจากท่ีมีอยู่บนพืน้ดิน  นอกจากนีพ้บว่า Lactic acid bacteria (LAB) ท่ีแยกจากแหล่งท่ีมี
ในทะเลจะมีศักยภาพใช้เป็นสายพันธุ์ของโพรไบโอติคท่ีควบคุมเชือ้โรคจากปลา ส่วนใหญ่        
สายพันธุ์  LAB จากทะเลแถวมหาสมุทรแปซิฟิกของญ่ีปุ่ น จะเป็นสายพันธุ์  Enterococcus, 

Lactococcus และPediococcus    ส่วน Caranobacterium, Marinilactobacillus, และ 

Halolactobacillus spp. จะเป็นสายพนัธุ์ใหมท่ี่พบในทะเล ดงันัน้การใช้จลุินทรีย์ทางทะเลเพ่ือเป็น
โพรไบโอตคิส าหรับการบริโภคเป็นท่ีนา่สนใจและอาจเกิดขึน้ในอนาคต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบท่ี 5.2 แสดงศกัยภาพของจลุินทรีย์ทางทะเลเพื่อพฒันาผลิตภณัฑ์สขุภาพ 

ท่ีมา: ดดัแปลงจากก P. Dewapriya, & S. Kim, 2014 

 

 จากภาพประกอบท่ี 5.2 พบว่าจลุินทรีย์ทางทะเลประกอบด้วยสารออกฤทธ์ิทางชีวภาพ
มากมาย  จึงสามารถน ามาใช้เสริมและเป็นอาหารฟังก์ชันท่ีมีศักยภาพ ดังท่ีบริษัทมากมาย 

น าจลุินทรีย์มาผลิตเป็นอาหารฟังก์ชนัทางการค้าดงัแสดงในตารางท่ี 5.5 

 

สาหร่ายทะเล 

 สาหร่ายเป็นอาหารอีกชนิดหนึ่งท่ีได้รับความสนใจในการบริโภคเน่ืองจากอุดมไปด้วย
สารต้านอนุมูลอิสระท่ีสามารถออกฤทธ์ิทางชีวภาพ ใยอาหารท่ีละลายน า้ได้ โปรตีน แร่ธาต ุ
วิตามิน พฤกษเคมีและกรดไขมนัท่ีไม่อ่ิมตวั  ซึ่งสาหร่ายในอตุสาหกรรมอาหารปกติได้น าใช้ท าให้

จลุนิทรีย์ทางทะเล 
สารประกอบท่ี
ออกฤทธ์ิทาง

ชีวภาพ 

อาหารยา 

การดดัแปลง
พนัธุกรรม 

คาร์โบไฮดรต 

โพลแีซคคาไรด์ โมโนแซคคาไรด์ 

จลุนิทรีย์
ไขมนัสงู 

PUFA 

รงควตัถ ุ โปรตีนและเปปไทด์ 
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เกิดเจลและเกิดการข้นหนืดในอาหารหรือการเตรียมยา  ปัจจุบันได้มีงานวิจัยว่าสาหร่ายมี
ศกัยภาพในการรักษาโรคได้ สาหร่ายสีแดง น า้ตาลและเขียวมีสมบตัิในการรักษาโรคและจดัการ
กบัโรคได้ เชน่ ต้านมะเร็งต้านความอ้วน ต้านโรคเบาหวาน ต้านความดนัเลือดสงู ต้านอนมุลูอิสระ 
ต้านเลือดจบัตวัเป็นก้อน  ต้านการอกัเสบ สร้างภูมิคุ้มกัน ต้านฮอร์โมนเอสโตรเจน ป้องกนัเซลล์
สมอง ต้านไวรัส ต้านรา  ต้านแบคทีเรียและสมบตัิในการรักษาเนือ้เย่ือ รวมทัง้สารออกฤทธ์ิ เช่น 
โพลีแซคคาไรด์ซลัเฟต โฟลโรแทนนิน(Phlorotannin) แคโรทีนอยด์ท่ีเป็น Fucoxanthin แร่ธาต ุ
เปปไทด์และซลัโฟไลปิด(Sulfolipid) ท่ีช่วยต้านโรคท่ีเก่ียวกบัเมตาบอลิค (Suhaila Mohamedet 

al., 2012, 83-96)  

 สาหร่ายทะเลกับผลต่อสุขภาพ 

 1. สมบัตต้ิานอนุมูลอิสระ 

  สาหร่ายทะเลอุดมไปด้วยฟลาโวนอย์(Flavonoid)และโฟลโรแทนนิน(Phlorotannin) 

ปริมาณของฟีนอลทัง้หมดและสารต้านอนมุลูอิสระขึน้อยู่กับสปีชีส์ของสาหร่าย แตท่ัว่ไปสาหร่าย  

สีเขียว(Caulerpa spp.)  มีสมบตัิต้านอนุมูลอิสระสูงกว่าสาหร่ายสีน า้ตาลชนิด Sargassum 

polycystum ตามด้วยสารหร่ายสีแดงชนิด Eucheuma cottonii, Eucheuma spinosum และ 
Halymenia durvillaei หรือสาหร่ายสีน า้ตาลชนิด Dictyota dichotoma และ Padina sp. 

  ปฏิกิริยาออกซิเดชัน่ของไขมนัเป็นสาเหตุท่ีท าให้เกิดโรคและริว้รอยเน่ืองจากอายุ 
ท่ี เพิ่มขึ น้  สาหร่ายสามารถลดปฏิกิ ริยาออกซิ เดชั่นไขมันเ ม่ือทดสอบในเซลล์สิ่ ง มี ชีวิต 
Mallondialdehyde(MDA)ในตับ หัวใจ สมอง ในเซลล์สิ่งมีชีวิตลดลงเน่ืองจากสาร Porphyran 

และ Sulfated galactan จากสาหร่ายสายใบ (Porphyra spp.)หรือจีฉ่าย 

 2. สมบัติป้องกันและรักษาในการต้านโรคเก่ียวกับความเส่ือมถอยของร่างกาย
ระบบประสาทและสมอง 

  เปอร์ออกซีไนไตร์ท (Peroxynitrite) เป็นสารอนุมูลอิสระท่ีเป็นสาเหตุของ                 
การเส่ือมสภาพของระบบประสาท การอกัเสบ การปวดของกล้ามเนือ้ เกิดอาการอ่อนเพลียเรือ้รัง  
โรคเครียดจากเหตุการณ์ร้ายแรง ในงานวิจัยท่ีทดสอบกับคน 3 เดือน โดยเสริมสารสกัดจาก
สาหร่ายพบว่าท าให้ผู้ทดสอบมีสภาพร่างกายท่ีดี รักษาโรคนอนไม่หลบั ช่วยปรับปรุงผิวหนงัด้วย  

ฟูคอยแดน(Fucoidan) ซึ่งเป็นสารประกอบซัลเฟตของโพลีแซคคาไรด์(Sulfated polysaccharide)  

ท่ีมีอยู่ในสาหร่ายสีน า้ตาล นอกจากนีฟู้คอยแดนยงัเป็นสารต้านโรคสมองขาดเลือดและโรคอลัไซเมอร์
(Alzheimer’s disease)ท่ีดี รวมถึงสามารถปอ้งกันเซลล์ประสาทชนิดโดปามิเนอร์จิก(Dopaminergic 

neurons) Sargaquinoic acid จาก Sargassum sagamianum สามารถยบัยัง้ Cholinesterase 

ซึ่งเป็นเอนไซม์ท่ีท าให้เกิดโรคโรคอลัไซเมอร์(Alzheimer’s disease) นอกจากนีส้ารสเตอรอล(Sterol) 
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และโฟลโรแทนนิน(Phlorotannin) จาก Ecklonia stolonifera และ Gracilaria gracilis รวมทัง้
สารประกอบจาก Sargassum สามารถยบัยัง้การท างานของเอนไซม์ Acetylcholinesterase และ 
Butyrylcholinesterase ท่ีเป็นสาเหตขุองโรคอลัไซเมอร์ 

  ตวัยบัยัง้เอนไซม์ Cholinesterase สงัเคราะห์ เช่น Tacrine, Donepezil, Rivastigmine 

และ Galantamine ได้น ามารักษาโรคอลัไซเมอร์(Alzheimer’s disease:AD)แตมี่ผลข้างเคียง เช่น 
เป็นพิษต่อตับ มีผลต่อระบบทางเดินอาหาร และมีปัญหาด้านความสามารถในการน าไปใช้
ประโยชน์ของร่ างกาย   ส่ วนตัวยับยั ง้ เอนไซม์  Cholinesterase(ChEs) จากสาหร่าย เช่น                                 
(1) Fucosterol (2) 24-Hydroperoxy 24-vinylcholesterol (3) Phlorotannins; phloroglucinol 

(4) Eckstolonol (5) Eckol (6) Phlorofucofuroeckol-A (7) Dieckol (8) Triphlorethol-A                   

(9) 2-Phloroeckol และ (10) 7-Phloroeckol  จะมีพิษน้อยกวา่ Cholinesterase สงัเคราะห์ 

 3. ศักยภาพในการป้องกันและรักษาภาวะเมตาบอลิคซินโดรม (Metabolic 

syndrome) 

  3.1 ความอ้วน(Obesity) 

   สาหร่ายมีปริมาณใยอาหารท่ีละลายน า้ได้  ช่วยท าให้ระบบการย่อยและ             
การดดูซึมช้าลง ท าให้ความต้องการอาหารอยู่ในระดบัปานกลางเน่ืองจากเคล่ือนตวัของอาหาร
จากกระเพาะไปล าไส้เล็ก รวมทัง้การดดูซึมช้าลง Fucoxanthin ซึ่งเป็นแคโรทีนอยด์ในสาหร่าย 

สีน า้ตาลสามารถมีผลต้านความอ้วนได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ ป่วยท่ีเป็นโรคไขมันพอกตบัชนิดนี ้
เรียกว่าNonalcoholic fatty liver disease(NAFLD) และการอกัเสบแบบเรือ้รังFucoxanthin 

ช่วยในการลดน า้หนกั กรดไขมนัโอเมก้า-3 จากสาหร่ายมีไตรกลีเซอไรด์ท่ีต ่า Sargassum spp. 

เช่น Sargassum gemiphyllum, Sargassum thunbergii, Sargassum singgildianum สามารถ
ยบัยัง้ Prolyl endopeptidase ขณะท่ี Caulerpa racemosa และ Sptoglossum schroederi

ยบัยัง้ อลัฟา-อะไมเลส(α-Amylase) Caulerpa spp. ยบัยัง้ไลเปส(Lipase) เช่น 5-Lipoxygenase 

และ Phospholipase (Bitou, et al., 1999, 441-445) 

  3.2 ไขมนัในเลือดสงู(Dislipidemia) 

   คาร์ราจีแนน(Carageenan)มีผลต่อโคเลสเตอรอลและไขมันในเลือดต ่า
(Panlasiguiet al., 2003, 209-214) สาหร่ายมีหลายชนิด เช่น แบล็ดเดอร์แร็ค(Bladderwrack), 
โนริ(Nori),สาหร่ายสายใบ (Porphyra), E. stolonifera, Solieria robusta, Lyengaria,             

E. cottonii, S. polycystum, Caulerpa lentilliferra และ C. racemosa ช่วยป้องกันโรค       
หลอดเลือดหวัใจ  โพลีแซคคาไรด์จาก Fucus vesiculosus ไมเ่พียงแตล่ดไตรกลีเซอไรด์ท่ีไม่ดีและ 
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LDL cholesterol แล้ว  ยงัสามารถเพิ่ม HDL cholesterol อีกด้วย(Vizquez-Freire et al.,1996, 

647- 650) 

  3.3 เบาหวาน (Diabetes) 

   โดยทั่วไปสาหร่ายจะประกอบด้วยใยอาหารท่ีละลายน า้ได้ในปริมาณท่ีสูง 
เช่น คาร์ราจีแนน(Carrageenan) วุ้ น(Agar) และอัลจิเนต(Alginates) ท าให้การย่อยและ 

การดดูซึมกลโูคสช้าลง  โดย Kirean National Health and Nutrition Survey แสดงให้เห็นว่า 

การบริโภคสาหร่ายลดอนัตรายจากเบาหวานในผู้ชาย(Lee, Kimet al., 2010, 13-18) 

  3.4 ความดนัเลือดสงู (Hypertension) 

   ความดนัเลือดเป็นปัจจัยเส่ียงท่ีท าให้เกิดเส้นเลือดในสมองแตก สาหร่าย 

วากาเมะ(Wakame) ช่วยลดโคเลสเตอรอล  ซึ่งไปมีผลลดความดันในเลือดและโรคหัวใจ  
โรคหลอดเลือดหวัใจและโรคอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง โดยทัว่ไปสาหร่ายไฮโดรไลเสท(Seaweed hydrolyzate) 

มีฤทธ์ิตอ่ ACE inhibitory และต้านความดนัเลือดสงูอย่างมีประสิทธิภาพ ตวัอย่างเช่น เปปไทด์
จากการไฮโดรไลซ์ Urudaria pinnafitida (Sato et al., 2002, 259-267)และ Phlorotannin  

จาก E. stolonifera มีผลตอ่ระบบ Rennin-angiotenin (Reinin-angiotensin system) (Jung, et 

al., 2006,1292-1299) 

 4. สมบัตต้ิานการแข็งตัวของเลือด (Anticoagulat properties) 

  โพลีแซคคาไรด์ซัลเฟตสาหร่าย Dictyopteris delicatula มีสมบตัิในการยบัยัง้ 

การแข็งตวัของเลือด(Magalhaeset al., 2011, 3352-3365)  ฟูคอยแดน(Fucoidan) เป็นสารต้าน
การแข็งตวัของเลือดท่ีดีเม่ือเปรียบเทียบกบัยาท่ีสงัเคราะห์(Colliec et al., 1991,143-154) 

 5. สมบัติในการต้านการเกิดเนือ้งอก มะเร็งหรือการแบ่งเซลล์ที่ ผิดปกติ
(Antitumor, anticancer and antiproliferative properties) 

  โดยทั่วไปการบริโภคสาหร่ายจะช่วยลดความเส่ียงต่อการเกิดมะเร็งเต้านม  
สาหร่ายเคล์ปสามารถลดการเกิดเนือ้งอกของสตัว์เลีย้งลกูด้วยน า้นม  โดยท่ีมีสาหร่ายหลายชนิด 
เช่น Champia feldmannii, Diaz-Pifferer และ U. pinnafitida  มีสมบตัิต้านการเกิดเนือ้งอกใน         
การทดสอบในหลอดทดลองและเซลล์สิ่งมีชีวิต  โพลีแซคคาไรด์ท่ีละลายน า้ได้ เช่น Laminaran   
โพลีแซคคาไรด์ซัลเฟตและฟูคอยแดน(Fucoidan) เป็นสารประกอบท่ีต้านมะเร็งในสาหร่าย         
ฟคูอยแดนยบัยัง้มะเร็งทอ่น า้ดี  มะเร็งปอดในหนแูละมะเร็งเต้านมในคน  ฟูแคนจาก A. nodosum 

มีผลต้านการขยายเซลล์ท่ีผิดปกติและเซลล์มะเร็ง   สาหร่ายเมกาบุ(Mekabu seaweed)มี
ศกัยภาพในการรักษามะเร็งเต้านมมากกว่ายาเคมีบ าบดั เช่น 5-Flurouracil   ซัลโฟไลปิดและ     
โพลีแซคคาไรด์ซลัเฟตจากสาหร่ายมีสมบตัใินการต้านการขยายตวัของเซลล์ท่ีผิดปกติ 

https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CCQQFjABahUKEwji_bSQybXHAhWBRpQKHdrrDyo&url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fpermalink.php%3Fstory_fbid%3D262136470637704%26id%3D261791244005560&ei=ca_UVaKBHYGN0QTa17_QAg&usg=AFQjCNGrJTX-d3frXYr7-1GvVQcv3IC2Pw&sig2=lGsF8vSZgn5vLW2ob1sxQA&bvm=bv.99804247,d.dGo
https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CCQQFjABahUKEwji_bSQybXHAhWBRpQKHdrrDyo&url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fpermalink.php%3Fstory_fbid%3D262136470637704%26id%3D261791244005560&ei=ca_UVaKBHYGN0QTa17_QAg&usg=AFQjCNGrJTX-d3frXYr7-1GvVQcv3IC2Pw&sig2=lGsF8vSZgn5vLW2ob1sxQA&bvm=bv.99804247,d.dGo
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  ดงันัน้ฟคูอยแดนจงึเป็นสารท่ีได้จากธรรมชาตท่ีิสามารถตอ่ต้านมะเร็งท่อน า้ดีมะเร็ง
เต้านมในคนและลดพิษจากการใช้เคมีบ าบดัส าหรับผู้ ป่วยมะเร็งล าไส้ใหญ่ 

 6. ภาวะภูมิคุ้มกันสมดุล/แผลอักเสบ/โรคภูมิแพ้(Immunomodulation/ 

inflammation/allergy) 

  การบริโภคสาหร่ายท่ีมีแคลเซียม  แมกนีเซียม และฟอสฟอรัสท่ีสงูมีความเก่ียวข้อง
ในการลดโรคจมกูอกัเสบจากภูมิแพ้ (Allergic rhinitis) ในผู้หญิงญ่ีปุ่ นซลัโฟไลปิดและฟูคอยแดน
ของสาหร่ายสามารถต้านแผลอกัเสบได้  สาหร่ายสีน า้ตาล(E. cava:ECK) สามารถกระตุ้นฤทธ์ิใน
การต้านการอกัเสบได้ 

  นอกจากนีย้งัมีสาหร่ายสีน า้ตาลท่ีสามารถท าให้เกิดภาวะภูมิคุ้มกนัสมดลุ เช่น Ishige 

okamurae, Hizikia fusiformis, Meristotheca papulosa, Porphyra yezoensis, S. thunbergii

และ E. cava (ECK)  

 7. สมบัติในการปรับการท างานของต่อมไร้ท่อ(Endocrine modulating properties)

ไทรอยด์(Thyroid) 

  อาหารเสริมจากสาหร่ายช่วยเพิ่มฮอร์โมนท่ีเรียกว่า Thyroid stimulating hormone 

(TSH)ท่ีจะชว่ยท าให้เกิดสขุภาพกบัผู้หญิงหลงัหมดประจ าเดือน(Teas et al., 2009) 

 8. ต้านการตดิเชือ้(Anti-infective) 

  โพลีแซคคาร์ไรด์ซลัเฟตจากสาหร่ายสีน า้ตาลมีฤทธ์ิในการต้านไวรัส สารประกอบใน
สาหร่ายท่ีสามารถต้านไวรัส เช่น (1) Sulfoglycolipids (2) Carrageenans จากGigartina 

skottsbergii  (3) Fucoidan (4) Sesquiterpene hydroquinones (5) Xylomannan sulphate 

จาก Nothogenia fastigiata (6) Sulfated glucuronogalactan (7) Galactansufate 

จาก Schizymenia binderi (8) Sulphated fucans และ (9) DL-Galactan จากGymnogongrus 

torulosus ต้าน HSV-1, HSV-2, HIV, RSV, HCMV, Dengue virus,Pseudorabies virus, 

Influenza A และ ไวรัส บี (Pujolet al., 2002)  Schaeffer และ Krylov ในปี 2000 ได้รายงานว่า 

โพลีแซคคาไรด์จากสาหร่ายหลายชนิดท่ีมีคณุสมบตัใินการต้าน HIV โดยสว่นมากจะพบคณุสมบตัิ
ต้าน HIV ในโพลีแซคคาไรด์ซลัเฟตท่ีสร้างโดยสาหร่ายทะเลในกลุ่มสาหร่ายสีน า้ตาลและสาหร่าย
สีแดง (Schaefferet al., 2000, 208-227) Wang และคณะ (2007) ได้ท าการศกึษาโพลีแซคคาไรด์
จากสาหร่ายสีแดง 2 ชนิด คือ Grateloupia longifolia และ Grateloupia fllicina พบว่า 

มีคณุสมบตัิในการต้าน HIV-1  Zhu และคณะ (2006) ได้รายงานว่าโพลีแซคคาไรด์จากสาหร่าย 

สีน า้ตาล Sargassum patens มีคณุสมบตัิในการยบัยัง้เชือ้ไวรัส Herpes simplex virus type 1 

และต้านจลุินทรีย์ เชน่ แบคทีเรีย  รา 
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  สาหร่ายท่ีมีคณุสมบตัิท่ีดีในการต้านจลุินทรีย์ คือ Dictyota humifusa, Acrosiphonia 

orientalis, Gelidiella acerosa, Haligra species, S. robusta และH. Musciformis สาหร่าย 

สีน า้ตาลมกัมีสมบตัต้ิานเชือ้รา สารสกดัจากสาหร่ายจะมีฤทธ์ิรุนแรงตอ่การต้านแบคทีเรียแกรมบวก 

 9. การฟ้ืนฟู ซ่อมแซมและป้องกันอวัยวะและเนือ้เย่ือ(Organ or tissue 

regeneration, repair and protection) 

  9.1 ตบั(Liver) 

   สาหร่าย เช่น Halimeda monile, Porphyra spp., Ecklonia stolonifera 

Okamura, Ulva reticulata, E. cava, Colpomenia sinuosa, S. hemiphyllum, Myagropsis 

myagriodes, Sargassum henslowianum, Sargassum siliquastrum, U. pinnatifida,                  

H. fusiformis และ L. japonica มีสมบตัใินการปอ้งกนัตบั 

  9.2 ผิวหนงั:การรักษาบาดแผล(Skin:wound healing) 

   อลัจิเนต (Alginate) หรือแอลจิน (Algin) เป็นไฮโดรคอลลอยด์ (Hydrocolloid) 

ประเภทโพลีแซ็กคาไรด์ (Polysaccharide) ท่ีเป็นเฮเทอโรโพลีแซ็กคาไรด์ (Heteropolysaccharide) 

ซึ่งเป็นโพลีเมอร์ของอนพุนัธ์ของน า้ตาล ได้แก่ กรดแมนนโูรนิก (D-Mannuronic acid) กรดกูลโูรนิก 
(Guluronic acid)อัลจิเนตสกัดได้จากผนังเซลล์ของสาหร่ายสีน า้ตาล (Brown algae) เช่น 

Macrocystis pyrifera, Laminaria digitata, Laminaria hyperborea อลัจิเนตพบว่าสามารถ
ยบัยัง้แผลเป็นได้ 

 สารอาหารหลักและส่วนประกอบของอาหารเชิงหน้าที่ (Macronutrients and 

functional food ingredients)ในสาหร่ายทะเล 

 1. โพลีแซคคาไรด์(Polysaccharide) ใยอาหาร(Dietary fiber) และสุขภาพล าไส้
(Gut health) 

  ใยอาหารท่ีละลายน า้ได้ในสาหร่ายจะมีมากกว่าพืชทั่วไป(มากถึงร้อยละ 55 

โดยน า้หนกัแห้ง) โดยเฉพาะในสาหร่ายสีแดง Hypnea spp. และ สาหร่ายสีเขียวUlva lactuca       
ใยอาหารท่ีละลายน า้ได้นัน้มีผลตอ่สขุภาพของล าไส้โดยจะจบัตวักบัน า้  เป็นกากอาหารและท าให้
มีผลในการเพิ่มเวลาในการย่อยอาหารซึ่งเป็นการปอ้งกนัมะเร็งล าไส้ทางอ้อม ใยอาหารท่ีสามารถ
ละลายน า้ได้สว่นใหญ่เป็นอลัจิเนตจากสาหร่ายสีน า้ตาล คาร์ราจีแนนและวุ้นจะเป็นสาหร่ายสีแดง 
ขณะท่ีรองลงมาท่ีเป็นโพลีแซคคาไรด์ เช่น Fucoidans, Xylans และ Ulvans ท่ีพบในสาหร่าย 

สีน า้ตาล สาหร่ายสีแดงและสาหร่ายสีเขียว ตามล าดบั ฟูคอยแดนได้น าไปใช้รักษาการเกิดลิ่มเลือด
และต้านสมบตัิของทรอมบิน(Thrombin)ท่ีจะท าให้เลือดแข็งตวั  สาหร่ายE. cottonii, Caulerpa 

lentilifera, S. polycystum มีใยอาหารท่ีสามารถละลายน า้ได้สงู เท่ากับร้อยละ 25.05-39.67            

http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/1101/polysaccharide-%E0%B8%9E%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B9%81%E0%B8%8B%E0%B8%84%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B9%8C
http://www.seaweed.ie/descriptions/laminaria_digitata.html
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โดยน า้หนกัแห้ง, Ahnfeltiopsis concinna มีร้อยละ 59.8 Gayralia oxysperma ร้อยละ 55.8 

Sargassum obtusifolium ร้อยละ 53.7 Chondrus ocellatus ร้อยละ 52.9 Ulva fasciata 

ร้อยละ 50.1 ซึ่งสามารถลดระดบัโคเลสเตอรอลในเลือดและยบัยัง้ความผิดปกติของเมตาบอลิค 
การรับประทานอาหารท่ีมีใยอาหารสูงจะช่วยลดอัตราเส่ียงต่อการเกิดโรคเรือ้รัง เช่น เบาหวาน  
หวัใจ  และมะเร็ง(Eyre et al., 2004,1999-2010) 

  Sodium alginate, Funoran และ Carrageenanมีผลช่วยลดระดบัโคเลสเตอรอล
และการดดูซมึของโซเดียมขณะท่ีเพิ่มการดดูซึมโพแทสเซียม(Jimènez-Ecrig & Sanchez-Muniz, 

2000, 585-598)Fucan, Fucoidan, Galactan sulphate, Carrageenan, Xylomannansulphate, 

Sodium alginate, Fucoxanthin, Porphyran และ Alginic acid เป็นโพลีแซคคาไรด์ท่ีออกฤทธ์ิ
ทางชีวภาพจากสาหร่าย Fucans และ Fucoidans เป็นโพลีแซคคาไรด์ซลัเฟตท่ีมีน า้หนกัโมเลกลุ
สงูท่ีได้จากผนงัเซลล์ของสาหร่ายสีน า้ตาล(Queiroz et al., 2008, 303-307) ซึ่งเป็นสารต้าน 
อนมุลูอิสระ  ต้านการขยายตวัของเซลล์ท่ีผิดปกต ิ ต้านการเกิดเนือ้งอก ต้านไวรัส  ต้านการอกัเสบ  
ต้านการเกิดลิ่มเลือด อัลจิเนตซึ่งเป็นใยอาหารท่ีสามารถละลายน า้ช่วยจดัการและยับยัง้การท่ี
น า้หนักเกินและโรคอ้วน กรดอัลจินิคสามารถลดความดนัเลือดสูง โพลีแซคคาไรด์ Porphyran 

จากสาหร่ายสีแดง Porphyra spp. ท าให้เกิดระบบภูมิคุ้มกัน ต้านอนุมูลอิสระ และมีฤทธ์ิต้าน         
การเกิดเนือ้งอก  
 2. โปรตีนและกรดอะมิโน(Protein and amino acid) 

  โดยทั่วไปปริมาณโปรตีนในสาหร่ายสีเขียวและสาหร่ายสีแดงมี ร้อยละ 10-47 

โดยน า้หนักแห้ง ซึ่งมีสูงกว่าสาหร่ายสีน า้ตาลท่ีมีโปรตีนร้อยละ 5-24 โดยน า้หนักแห้ง โปรตีน 

ในสาหร่ายประกอบกรดอะมิโนท่ีจ าเป็นซึ่งอยู่ในระดับท่ี FAO/WHO แนะน าให้รับประทาน
สาหร่าย Ulva spp. มีกรดแอสพราติค(Aspartic acid)และกลูตามิค(Glutamic acid)ถึงร้อยละ 
26-32 ของกรดอะมิโนทัง้หมด ตามล าดบั (Fleurence, 1999,25-28)ซึง่มีสมบตัิในการเพิ่มรสชาติ 
 3. ไขมันและกรดไขมัน(Lipid and fatty acid) 

  ในสาหร่ายชนิด Laurencia papillosa มีปริมาณไขมนัอยู่ในช่วงร้อยละ 6.73 

ส่วนในสาหร่ายชนิดJania rubens มีไขมันร้อยละ 0.12 โดยน า้หนกัแห้ง(Polat & Ozogul, 

2009,317-324)ผลิตภณัฑ์สาหร่ายท่ีมีจ าหน่ายในท้องตลาดจะมี Eicosapentaenoic acid(EPA)

สงูถึงร้อยละ 50 ของกรดไขมนัทัง้หมด ดงันัน้สาหร่ายจึงสามารถใช้เป็นแหล่งของกรดไขมนั โอเมก้า-

3 (Sanchez-Machado et al., 2004,439-444) สาหร่ายได้มาใช้เป็นอาหารลดน า้หนกัอาจเพราะ
เป็นอาหารท่ีมีไขมนัต ่าแตมี่ใยอาหารและโปรตีนท่ีสงู 
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 4. แร่ธาตุ(Mineral) 

  สาหร่ายมีปริมาณแร่ธาตุในปริมาณท่ีสูง สามารถเป็นแหล่งของแคลเซียมและ
ฟอสฟอรัสเน่ืองจากมีปริมาณท่ีสงูกว่าแอปเปิล้ ส้ม แครอทและมะเขือเทศ  Ulva rigda มีปริมาณ
แคลเซียมท่ีสูงเท่ากับ 5.24 กรัมต่อกิโลกรัม นอกจากนีส้าหร่ายยงัประกอบด้วยแร่ธาตท่ีุร่างกาย
ต้องการในปริมาณมาก เช่น โซเดียม โพแทสเซียม แคลเซียมและแมกนีเซียม ในสาหร่าย 

E. cottonii, C. lentillifera และ S. polycystum มีปริมาณแร่ธาตเุท่ากบั ร้อยละ12.01- 15.53 
ส่วน U. Pinnatifida และChondrus crispus เท่ากบั 8.1-17.9 มิลลิกรัมตอ่ 100 กรัมสาหร่าย E. 

cottonii, C. lentillifera และ S. polycystum มีปริมาณของแร่ธาตท่ีุร่างกายต้องการน้อย เช่น 
เหล็ก สงักะสี ทองแดง ซีลีเนียมและไอโอดีนในช่วง 7.53-71.53 มิลลิกรัมต่อ 100 กรัมสาหร่าย 

มีปริมาณของไอโดดีนท่ีสูงและอยู่ในหลายรูปแบบ(I,I2,IO2
)ซึ่งสามารถเป็นสารต้านอนุมูลอิสระ 

ต้านโรคคอพอก และต้านมะเร็ง(Eskin et al.,1995,9-19)ปริมาณไอโอดีนของสาหร่ายLaminaria 

จะอยูใ่นชว่ง1500-8000 ppm โดยน า้หนกัแห้ง 

 5. สารอาหารรอง  วิตามิน  เบต้า แคโรทีน และ โทโคฟีรอล 

  E. cottonii, C. lentifera และ Sargassum polycstum สามารถเป็นแหล่งของ
วิตามินซีและอัลฟา-โทโคฟีรอล(α-Tocopherol)ซึ่งสามารถยับยัง้ปฏิกิริยาออกซิเดชัน่ของ LDL

และการเกิด Thromboxin สาหร่ายบางชนิดมีปริมาณเบต้า-แคโรทีนท่ีสูง เช่น C. fragile 

มีปริมาณเท่ากบั197.9 มิลลิกรัมตอ่กรัมน า้หนกัแห้ง  และG. Chilensis 113.7 มิลลิกรัมตอ่กรัม
น า้หนกัแห้ง ปริมาณของแคโรทีนอยด์ท่ีสงู เช่น Fucoxanthin, เบต้า-แคโรทีน, Pheophytins และ 
Violaxanthin จะมีในสาหร่ายสีน า้ตาล แตส่าหร่ายสีเขียวและสาหร่ายสีแดงจะมีอลัฟา-โทโคฟีรอล
อาหารท่ีมีแคโรทีนอยด์ซึ่งเป็นสารต้านปฏิกิริยาออกซิเดชัน่สามารถลดอตัราเส่ียงต่อการเกิดโรค
หลอดเลือดหวัใจ  โรคมะเร็ง และโรคท่ีเก่ียวกบัตา 

 ผลิตภัณฑ์สาหร่ายเชิงพาณิชย์ 

 สาหร่าย เช่น โนริ (Nori : Porphyra sp.), คอมบ(ุKumbu: Laminaria sp.), วากาเมะ 
(Wakame :Undaria sp.), ฮิจิกิ(Hijiki :Hijikia sp.) คาร์ราจีแนน(Carrageenan), วุ้น(Agar)และ 

อลัจิเนต (Alginates) ได้น าไปใช้อย่างกว้างขวางในอาหารจากคณุสมบตัิต้านปฏิกิริยาออกซิเดชัน่
และมีฤทธ์ิการก าจัดอนุมูลอิสระ และบริษัททางยาได้เร่ิมมีงานวิจัยเก่ียวกับคุณสมบัติทาง         
เคมีชีวภาพและด้านยาจากวตัถุดิบทางทะเลมากขึน้  เพ่ือเป็นสารประกอบชนิดใหม่ท่ีมีฤทธ์ิต้าน
ไวรัส มะเร็ง และ HIV (Suhaila Mohamedet al., 2012, 83-96) 
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สิ่งเหลือใช้จากปลาและผลิตภัณฑ์ทางทะเล 

 ปลาและสตัว์น า้ทางทะเลมีบทบาทตอ่โลก เศรษฐกิจของประเทศและท้องถ่ิน ปลาและ
สตัว์น า้นีมี้คณุคา่ทางโภชนาการและมีสารอาหารมากมายโดยเฉพาะเป็นแหล่งของโปรตีนร้อยละ 
17 ของประชากรโลก ปลาและอวัยวะของสัตว์น า้ทางทะเลสามารถแปรรูปเพ่ือเพิ่มมูลค่าได้
มากมาย  ปลานอกจากจะจ าหนา่ยขณะยงัมีชีวิต อาจจะจ าหน่ายในรูปเนือ้ปลาสด แช่เย็น แช่แข็ง 
ให้ความร้อน หมกั ท าแห้ง รมควนั การใช้เกลือหรือดองเคม็ นึ่ง ทอด แช่เยือกแข็ง บด ท าให้เป็นผง 
บรรจกุระป๋อง หรือใช้หลายวิธีในการแปรรูปร่วมกนั ดงันัน้ การแปรรูปเพ่ือเพิ่มมลูคา่ดงักล่าวท าให้
เกิดสิ่งเหลือใช้จ านวนมาก ประมาณร้อยละ 25 ของปลาและหอยจะถกูทิง้เป็นสิ่งเหลือใช้ และใน
สตัว์น า้เปลือกแข็งและสตัว์น า้ประเภทมอลลสัก์ (Mollusk)ท่ีมีส่วนน ามาบริโภคมีเพียงร้อยละ 43

เทา่นัน้ 

 โครงร่างปลาและเนือ้สีด าของปลา 

 กระบวนการแปรรูปสัตว์น า้ เช่น การตดัแต่ง การตดัครีบ ก้าง กระดูก หัว หนัง และ 
อวยัวะภายในจะท าให้เกิดสิ่งเหลือใช้เกิดขึน้ ซึง่สิ่งเหลือใช้เหลา่นีส้่วนใหญ่จะน ามาผลิตเป็นน า้มนั
ปลา ปลาป่น ปุ๋ ย อาหารสตัว์ และปลาหมกั ปัจจบุนัได้มีการศกึษาในการแยกสารประกอบท่ีออกฤทธ์ิ
ทางชีวภาพท่ีมีในโปรตีนจากเนือ้ปลา คอลาเจน เจลาติน  น า้มนัปลา  กระดกูปลา อวยัวะภายใน
และเปลือกของสตัว์ทะเลท่ีมีเปลือกแข็งและหอย โครงปลาและเนือ้ติดกระดกูท่ีเกิดจากการน าเนือ้
ปลาออกจากกระดกูนัน้ ยงัมีโปรตีนจากกล้ามเนือ้ปลาติดท่ีกระดกูซึ่งเป็นโปรตีนท่ีย่อยง่ายและ
ประกอบด้วยกรดอะมิโนท่ีสมดลุ 

 โปรตีนจากโครงร่างทนู่าได้ถกูทิง้ท่ีเป็นสิ่งเหลือใช้จากกระบวนการแปรรูปหรืออาจผลิต
เป็นอาหารสตัว์เพราะมีคณุสมบตัเิชิงหน้าท่ีต ่า อย่างไรก็ตามโปรตีนจากโครงร่างปลาสามารถเพิ่ม
มูลค่าได้โดยการไฮโดรไลซิสด้วยเอนไซม์จะสามารถท าให้เพิ่มสมบตัิเชิงหน้าท่ีและคุณค่าทาง
อาหาร  ได้มีการสกดัเปปไทด์จากโครงปลาเพ่ือเป็น ACE inhibitor โดยใช้เอนไซม์ทางการค้าได้
หลายชนิด เช่น Alcalase, a-Chymotrypsin, Papain, Pepsin, Neutrase  และ Trypsin ท่ีสภาวะ
ท่ีเหมาะสม การแยกเปปไทด์ ACE inhibitor  จากไฮโดรไลเสทโครงทูน่าบริสทุธ์ิ(Purified tuna 

frame hydrolysate:PTFP) ซึ่งประกอบด้วย Gly-Asp-Leu-Gly-Lys-Thr-Thr-Thr-Val-Ser-Asn-

Trp-Ser-Pro-Pro-Lys-Try-Lys-Asp-Thr-Pro และ มี น า้หนักโม เลกุล เท่ ากับ  2482Da                  
คา่ความเข้มข้นท่ีให้ผลต้านออกซิเดชนัคร่ึงหนึง่ (IC50)เทา่กบั 11.28 µM 

 เนือ้ปลาทูน่าท่ีมีสีด าซึ่งเป็นสิ่งเหลือใช้จากระบวนการผลิตทูน่ากระป๋องจึงอาจน าไป
ผลิตปลาป่นและปุ๋ ย แต่เนือ้ปลาสีด านีซ้ึ่งสามารถสกัดได้เปปไทด์ 2 เปปไทด์ท่ีต้านการเกิด 
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ออกซิเดชัน่ คือ Leu-Pro-Thr-Ser-Glu-Ala-Ala-Lys-Tyr (985 Da)และ Pro-Met-Asp-Tyr-Met-

Val-Thr (756 Da) นอกจากนีย้งัมีงานวิจยัพบว่าเปปไทด์ท่ีต้านความดนัเลือดสงูและต้านปฏิกิริยา
ออกซิเดชัน่สามารถสกดัจากเนือ้ปลาทนูา่สีด าด้วยเอนไซม์เปปซิน(Pepsin)  แอสพราติค โปรติเอส
(Aspartic protease) ส่วนตบัของทนู่าซึ่งโดยทัว่ไปผลิตปลาป่นและอาหารสตัว์ แตมี่งานวิจยัได้
น ามาสกดัด้วยเอนไซม์ เช่น Flavourzyme,  Alcalase,  Protamex  และ Neutrase พบว่ามีสมบตัิ
ต้านความดนัเลือดสงูและต้านปฏิกิริยาออกซิเดชั่นเช่นกนั หนงั Chum salmon (Oncorhynchus  

keta) สามารถสกดัได้คอลาเจนท่ีเรียกว่า Marine collagen peptides(MCP) และมีสมบตัิต้าน
ความดันเลือดสูง ต้านแผลอักเสบ ต้านเกิดริว้รอยบนผิวหนังและท าให้อายุยืนยาวขึน้ การสกัด 

เปปไทด์จากปลาทแูขก (Horse Mackerel)ปลาจวด (Croaker)สามารถต้านปฏิกิริยาเปอร์ออกซิเดชัน่
(Peroxidation)ของกรดไขมนัไมอ่ิ่มตวัเชิงซ้อนได้ดีกวา่อลัฟา-โทโคฟีรอล(α-Tocopherol) 

 หนังปลา(Fish skin) 

 หนงัปลามีศกัยภาพท่ีจะเป็นแหล่งของคอลลาเจน (Collagen) หนงัปลาเป็นสิ่งเหลือใช้
ท่ีมีศกัยภาพท่ีจะในการเป็นแหล่งของคอลลาเจน(Collagen) และเจลาติน(Gelatin) ซึ่งได้มี 

การน ามาใช้ในหลายด้าน เช่น อตุสาหกรรมอาหาร เคร่ืองส าอาง และทางยาท่ีเป็นชีวภาพ คอลลาเจน
เป็นโปรตีนธรรมชาติท่ีส าคญัของเนือ้เย่ือเก่ียวพันองค์ประกอบของคลอลาเจนเป็นกรดอะมิโน  

ท่ีเรียงต่อด้วยพันธะเปปไทด์เป็นสายโพลีเปปไทด์ท่ีเรียกว่า โทรโพคอลลาเจน( Topocollagen)  

โดยเป็นสายโพลีเปปไทด์ 3 สาย และเป็นเกลียววนซ้ายและรวมเข้าด้วยกนั คลอลาเจนส่วนใหญ่
จะอยู่ท่ีหนงัและกระดกูของสตัว์ ทางการค้าจะได้จากหนงัของสุกร หนงัววั และสิ่งเหลือใช้จากไก่ 
ทางการแพทย์พบว่าคอลลาเจนและเจลาตินท่ีรับเข้าสู่ร่างกายจะช่วยลดความบาดเจ็บต่อผู้ ป่วย
จากโรคข้อเข่าเส่ือม  นอกจากนีย้ังพบว่าคลอลาเจนยังช่วยรักษาและป้องกันการติดเชือ้ของ
กระดกูและเนือ้เย่ือท่ีอ่อน การรักษาบาดแผล การรักษาเก่ียวกบัโรคตา และการรักษาโรคปริทนัต์               
หนงัปลามีศกัยภาพในการเป็นแหล่งของเจลาติน เจลาตินเกิดจากการไฮโดรไลส์จากคอลลาเจน 
เจลาตินมีความส าคญัตอ่อุตสาหกรรมของโพลีเมอร์ทางชีวภาพเพราะได้น าไปเป็นส่วนประกอบ
ของอาหาร เจลาตินมีคณุสมบตัิละลายในปากท าให้เกิดความเหนียว อุ้มน า้ ความคงตวั สามารถ
เกิดฟิล์ม อิมลัชัน่ 

 กระดูกปลา (Fish bone) 

 กระดกูปลาเป็นแหล่งแคลเซียม และเป็นส่วนท่ีไม่สามารถรับประทานได้แยกออกจาก
เนือ้ปลา กระดูกปลามีองค์ประกอบของสารอินทรีย์ร้อยละ 30 ซึ่งเป็นคอลลาเจน นอกจากนีมี้
สารอนินทรีย์ร้อยละ 60 – 70 เป็นแคลเซียมฟอตเฟต(Calcium phosphate) โดยปลาทนู่าจะเป็น
แคลเซียมท่ีอยูใ่นรูปไฮดรอกซีอะพาไทด์(Hydroxyapatite) และไฮดรอกซีฟูออราพาไทด์(Hydroxy-
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fluorapatite) ซึ่งเป็นรูปแบบแคลเซียมท่ีร่างกายสามารถน าไปใช้และดดูซึมได้ดี โดยกระดกูปลา          
ทนูา่สามารถเป็นแหลง่แคลเซียมท่ีจะสามารถเสริมในอาหารวา่งและขนมขบเคีย้วได้ดี  กระดกูปลา
ยงัสามารถน าไปใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ รวมทัง้ด้านทนัตกรรมเพราะมีองค์ประกอบของแร่ธาตุ
หลกัในกระดกูและฟัน 

 สิ่งเหลือใช้จากปลาหมึก 

 สิ่งเหลือใช้จากปลาหมึกได้แก่ หวั อวยัวะภายใน หนงั และ ครีบ ซึ่งสิ่งเหลือใช้เหล่านี ้
อุดมด้วยเอนไซม์โปรติเอส(Proteases) หนังปลาหมึกปกติจะน าไปใส่ในอาหารสัตว์ โดยหนัง
ปลาหมกึร้อยละ 70-80 โดยน า้หนกัแห้ง จะเป็นคอลาเจน(Collagen) คอลาเจนเหล่านีถู้กน าไปใช้
ประโยชน์โดยการเปล่ียนเป็นเจลาติน(Gelatin) เพ่ือให้ได้เปปไทด์ท่ีมีผลต่อ ACE-inhibitory 

activity ซึง่ทดลองในเนือ้เย่ือคา่ IC50เทา่กบั 0.33 มิลลิกรัมตอ่มิลลิลิตร ท าให้ความดนัเลือดลดลง 

 สิ่งเหลือใช้จากสัตว์ทะเลที่มีเปลือกแข็ง(Crustaceans) 

 สตัว์ทะเลท่ีมีเปลือกแข็งจะอาศยัในน า้ทะเลหรือน า้กร่อยซึ่งจะมีเปลือกแข็งอยู่ภายนอก
ล าตวั เช่น กุ้ งมงักร  ป ูกุ้ งเล็ก  สตัว์ทะเลเปลือกแข็งนีเ้ป็นสตัว์น า้ท่ีผู้บริโภคต้องการรับประทาน
มาก โดยเฉพาะกุ้ งซึ่งจะมีฟาร์มส าหรับเลีย้งโดยเฉพาะ สิ่งเหลือใช้จากกุ้ ง เช่น หวัและเปลือกของ
กุ้งจะประกอบด้วย ไคตนิ (Chitin)  

 1. ไคติน(Chitin)เป็นผลิตผลพลอยได้ท่ีส าคญัซึ่งได้จากเปลือกกุ้ งและสิ่งเหลือใช้ท่ีได้
จากกระบวนการแปรรูปอาหารทะเล  ไคตนิ (Chitin) เป็นคาร์โบไฮเดรต (Carbohydrate) ประเภท
โพลีแซ็กคาไรด์ (Polysaccharide) ท่ีมีสายยาว มีโครงสร้างคล้ายกับเซลลูโลส (Cellulose) 

โมเลกุลของไคติน เป็นโพลีเมอร์ของ N-acetyl-D-glucosamine ต่อกันด้วยพันธะไกลโคไซด์ 
(Glycosidic bond) แบบ β-1,4 แตห่มู่ Hydroxyl (-OH) ท่ีต าแหน่ง C2 จะถูกแทนท่ีด้วยกลุ่ม 
Acetyl amino (-NHCOCH3)โดยสารดงักล่าวสามารถแปรเป็นสารออกฤทธ์ิทางชีวภาพได้หลายชนิด 
เชน่ ไคโตซาน(Chitosan) มีสมบตัยิอ่ยสลายได้ง่าย ไมก่่อให้เกิดอนัตรายตอ่สิ่งแวดล้อม ละลายได้
ดีในสารละลายกรดอินทรีย์เจือจาง และจบักับไอออนของโลหะได้ดี  ไคตินในธรรมชาติ แบ่งเป็น  
2 ชนิด คือ อลัฟา-ไคติน และเบต้า-ไคติน โดยเปลือกป ูและเปลือกกุ้ งเป็นชนิดอลัฟา-ไคติน ส่วน 

ไคตนิจากแกนปลาหมกึเป็นชนิดเบต้า-ไคติน ไคตินสามารถพบได้ทัง้ในพืช และสตัว์ รวมทัง้เชือ้รา
และยีสต ์
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เปลือกกุ้ง กระดองป ู

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แกนกลางปลาหมกึ เปลือกหอย 

 

ภาพประกอบท่ี 5.3 แสดงโครงสร้างภายนอกของสตัว์ทะเลท่ีใช้ผลิตไคตนิ 

 

 กระบวนการผลิตไคตนิ ประกอบด้วย 

 1. การก าจดัโปรตีน (Deproteinization) เป็นขัน้ตอนก าจดัโปรตีนออกจากเปลือกกุ้ ง ป ู
ด้วยการท าปฏิกิริยากบัดา่งโซเดียมไฮดรอกไซด์ (NaOH) ความเข้มข้นร้อยละ 3-5 อณุหภูมิในช่วง 
80-90 องศาเซลเซียส 2-3 ชั่วโมง ซึ่งสารโปรตีนจะถูกก าจัดออกพร้อมกับไขมัน และสีบางส่วน 
หลงัการก าจดัจะเข้าสูก่ารล้างน า้ให้สะอาดก่อนสง่เข้าสูข่ัน้ตอนตอ่ไป 

 2. การก าจดัเกลือแร่ (Demineralization) เป็นขัน้ตอนการก าจดัอนินทรีย์สารจ าพวก
แร่ธาตตุา่งๆ ท่ีอยู่ในเปลือกกุ้ ง ป ูด้วยการท าปฏิกิริยากบักรดเกลือ (HCl) ความเข้มข้นร้อยละ 3-5 
ท่ีอณุหภูมิห้อง นาน 24 ชัว่โมง แร่ธาตจุะถกูก าจดัออกในรูปของอนินทรีย์สารท่ีละลายน า้ได้ เช่น 
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แคลเซียมคลอไรด์ (CaCl2) และกลายเป็นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ระเหยออกไป รวมไปถึง
โปรตีน และสีบางส่วนท่ีเหลือจากขัน้ตอนการก าจดัโปรตีน หลังการก าจัดจะเข้าสู่การล้างน า้ให้
สะอาดก่อนสง่เข้าสูข่ัน้ตอนตอ่ไป 

 3. การก าจัดสี (Decoloration) เป็นขัน้ตอนการก าจัดรงควัตถุหรือสีออกให้หมด 
ขัน้ตอนนีอ้าจท าก่อนกระบวนการผลิตไคโตซานเพ่ือให้ได้ผลิตภัณฑ์ไคติน และน าไคตินมาผลิต 

ไคโตซานหรือท าหลงัขัน้ตอนการผลิตไคโตซานเพ่ือให้ได้ผลิตภณัฑ์ไคโตซาน 

 2. ไคโตซาน(Chitosan)และ ไคโต-โอลิโกแซคคาไรด์ (Chito-oligosaccharide)

  ไคโตซาน(Chitosan)หรือเรียก Deacetylated chitin เป็นโคโพลีเมอร์ท่ีเกิดจาก 

Glucosamine และ N- acetylglucosamine ประกอบด้วย Glucosamine มากกว่าร้อยละ 90  
จดัเป็นสารอนพุนัธุ์ของไคตินท่ีผลิตได้จากการท าปฏิกิริยากบัดา่งเข้มข้นเพ่ือก าจดัหมู่อะซิติลออก 
ท าให้โมเลกุลเล็กลง และมีคณุสมบตัิท่ีอ่อนตวัสามารถขึน้รูปเป็นเจล เม็ด เส้นใย หรือคอลลอยด์ 
รวมถึงการใช้ประโยชน์ในรูปแบบตา่งๆได้มากขึน้ นอกจากนัน้ ไคโตซานประกอบด้วยหมู่อะมิโน  
(-NH2) และหมู่ไฮดรอกซิล (-OH) ท่ีสามารถท าปฏิกิริยากับสารอ่ืนเปล่ียนเป็นสารอนพุนัธ์อ่ืนๆ 

ได้หลากหลาย 

 กระบวนการผลิตไคโตซาน 

 การผลิตไคโตซานจะมีขัน้ตอนเหมือนกับการผลิตไคติน จนได้สารไคตินบริสุทธ์ิ 
หลงัจากนัน้น าไคตินมาก าจดัหมู่อะซิติลของไคติน (Demineralization)ด้วยกรด แต่วิธีนีไ้ม่เป็นท่ี
นิยม เน่ืองจากประสิทธิภาพการก าจดัยงัด้อยกว่าการก าจดัด้วยดา่ง ซึ่งนิยมใช้โซเดียมไฮดรอกไซด์
ในการท าปฏิกิริยา หลงัจากนัน้จะล้างด้วยน า้ให้สะอาด และอบให้แห้งเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีสมบูรณ์ 
กระบวนการผลิตท่ีมีประสิทธิภาพพิจารณาจากความมากน้อยของหมูอ่ะซิตลิท่ีเหลืออยู่ 
 ประโยชน์ไคโตซานและไคตนิ 

 ในปัจจุบันนิยมน าไคโตซาน และไคตินทัง้สองรูปมาใช้ประโยชน์ แต่ส่วนมากจะใช้
ประโยชน์ในรูปของไคโตซานมากกว่า 

 1. ทางการแพทย์ 

  1.1 ไคโตซานเป็นสารท่ีมีคุณสมบัติท่ีดีท่ีสามารถน ามาใช้ในทางการแพทย์ 

ได้หลายรูปแบบ สามารถเตรียมได้ในรูปแบบเม็ดเจล ,แผ่นฟิล์มฟองน า้, เพลเลท, แคปซูล และ 

ยาเม็ด เป็นต้น 

  1.2 ไคโตซาน และอนพุนัธ์ใช้ป้องกนัฟันผ ุไคติน สามารรถยบัยัง้การจบั และก่อตวั
ของแบคทีเรียบนผิวฟันท่ีเป็นสาเหตขุองฟันผไุด้ดี 
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  1.3 ไคตินหรือไคโตซานซลัเฟตสามารถยบัยัง้การแข็งตวัของเลือด และปลดปล่อย 
Lipoprotein lipase โดยน ามาประยกุต์ใช้ในขัน้ตอนการฟอกเลือดเพ่ือปอ้งกนัการแข็งตวัของเลือด 
นอกจากนีย้งัใช้ส าหรับรักษาแผล และปอ้งกนัการตดิเชือ้ของแผลได้ดี 

 2. ยา 

  ไคโตซานท่ีใช้เป็นส่วนผสมในยาชนิดต่างๆ จะใช้ท าหน้าท่ีป้องกันการย่อยสลาย
ของยาบริเวณกระเพาะอาหาร ซึ่งเป็นสารควบคุมการปล่อยยาหรือเป็นตวัน าส่งยาเข้าสู่ระบบ
ไหลเวียนโลหิต 

 3. ทางด้านสิ่งแวดล้อม 

  ด้วยคุณสมบัติของไคติน และไคโตซานท่ีสามารถดูดซับ และจับกับสารอินทรีย์
จ าพวกไขมนั สี รวมถึงสารจ าพวกโลหะหนกัได้ดีจงึนิยมน ามาประยกุต์ใช้ส าหรับเป็นสารกรองหรือ
ตวัดดูซบัสารมลพิษในระบบบ าบดัน า้เสีย 

 4. อตุสาหกรรมอาหาร 

  4.1 ใช้เป็นอาหารเสริมท่ีสามารถให้พลงังาน และช่วยลดปริมาณโคเลสเตอรอล
ชนิด LDL รวมถึงไขมนัจ าพวกไตรกลีเซอไรด์ในเลือดได้ดี ด้วยการจบัตวักับกลุ่มไขมนัท าให้ลด 
การดดูซมึบริเวณล าไส้จงึนิยมน าไคโตซานผลิตเป็นอาหารเสริมเพ่ือลดน า้หนกั 

  4.2 ป้องกันเชือ้จุลินทรีย์ในอาหาร ด้วยคุณสมบัติของไคติน และไคโตซานท่ี
สามารถจบักับเซลล์เมมเบรน ของจลุินทรีย์ ท าให้เกิดการร่ัวไหลของโปรตีน และสารอ่ืนๆออกมา
นอกเซลล์จนจลุินทรีย์ไมส่ามารถเตบิโต และลดจ านวนลง 

  4.3 แผน่ฟิล์มบรรจอุาหาร ด้วยการใช้แผ่นฟิมล์พลาสติกชนิดโพลิเอธิลีนมีข้อเสีย
ท าให้อาหารเนา่เสียเร็ว  เน่ืองจากกกัเก็บความชืน้ไว้ภายใน แตแ่ผ่นฟิล์มจากไคโตซานสามารถยืด
อายอุาหารได้ดีกวา่ เน่ืองจากสามารถถ่ายเทความชืน้จากอาหารสูภ่ายนอกได้ดีกวา่ 

  4.4 สารเติมแต่งในน า้ผลไม้ ด้วยการเติมสารไคโตซานช่วยเพิ่มประสิทธิภาพใน
การเป็นสารชว่ยตกตะกอน(Fining agent)และควบคมุสภาพความเป็นกรดของน า้ผลไม้ได้ดี  

 3. แอสต้าแซนทนิ(Astaxanthin) 

  แอสต้าแซนทินร่างกายไม่สามารถสังเคราะห์ได้ จ าเป็นต้องรับประทานเข้าไป 

พบได้ในปลาทะเลและสาหร่ายทะเลสีแดงสายพนัธุ์  Haematococcus pluvialis และสตัว์ทะเล
บางชนิด  เช่น ปลาแซลมอน ปลาเทราน์กุ้ ง และกุ้ งลอปสเตอร์ แอสต้าแซนทินเป็นสารสีแดงท่ี 

พบในปลาแซลมอน    ไข่ปลาคาเวียร์    นอกจากนีส้ามารถผลิตจากเปลือกกุ้ งและปูได้                            
แอสต้าแซนทิน เ ป็นสารในกลุ่มแซนโทรฟิล ล์    ห รือกลุ่มแคโร ทีนอยด์   (Xanthophyll 
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group/Carotenoid family)ท่ีมีสีแดง ในปัจจุบนัแอนต้าแซนทิน(Astaxanthin)เป็นสารท่ีสามารถ
ต้านอนมุลูอิสระได้ดี  
 

สรุป 

 อาหารทะเล จลุินทรีย์ สาหร่ายเป็นแหลง่ของอาหารท่ีมีคณุคา่ทางโภชนาการโดยเฉพาะ
สัตว์ทะ เลยัง มีสารออกฤทธ์ิทางชีวภาพมากมาย ท่ีท าใ ห้ เ กิดสุขภาพ เช่น  กรดไขมัน 

โอเมก้า-3 แคโรทีนอยด์ โปรตีนหรือเปปไทด์ ส่วนสิ่งเหลือใช้ท่ีได้จากการแปรรูปอาหารทะเล เช่น 
เศษเนือ้สีด าและเศษเนือ้จากโครงกระดกูปลา กระดกูปลา หนงัปลา อวยัวะภายใน เปลือกของสตัว์
ทะเล ยังอุดมด้วยสารออกฤทธ์ิทางชีวภาพท่ีสามารถผลิตเป็นอาหารเพ่ือสุขภาพได้เช่นกัน 
นอกจากนีจ้ลุินทรีย์และสาหร่ายทะเลยงัเป็นแหลง่ของสารออกฤทธ์ิทางชีวภาพชนิดใหม่ท่ีน่าสนใจ 
ซึ่งประกอบด้วยสารเมตาโบไลท์ รงควัตถุ โอเมก้า-3แคโรทีน แอนต้าแซนทิน(Astaxanthin) 

ฟลาโวนอยด์(Flavonoid)โฟลโรแทนนิน(Phloronoid) ฟูคอยแดน(Flucoidan) สารสเตอรอล
(Sterol) โซเดียมอลัจิเนต(Sodium alginate)และคาร์จีแนน(Carrageenan) ท่ีเป็นสารออกฤทธ์ิ
ทางชีวภาพท่ีมีผลต่อการลดปฏิกิริยาออกซิเดชัน่ในร่างกาย ป้องกันและต้านโรคท่ีเกิดจากเส่ือม
ถอยของร่างกาย ป้องกันและรักษาภาวะเมตาบอลิคซินโดรมต้านการแข็งตัวของเลือด ฟื้นฟ ู
ซ่อมแซมและป้องกันอวัยวะและเนือ้เย่ือดงันัน้อาหารทะเลจึงเป็นแหล่งอาหารฟังก์ชันท่ีส าคญั
ให้กบัผู้บริโภค 
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แบบฝึกหดัท้ายบทที่ 5 

 

 

 1. กรดไขมนัไมอ่ิ่มตวัในสตัว์ทะเลคือชนิดใด มีผลตอ่สขุภาพอยา่งไร 

 2. หนงัปลาเป็นแหลง่ของโปรตีนชนิดใด 

 3. ในปลาทนู่าประกอบด้วยแคลเซียมในรูปแบบใด 

 4. ไคตนิและโคโตซานคืออะไร สามารถผลิตได้อยา่งไร สามารถน าไปใช้ประโยชน์ใน
ด้านอาหารอย่างไร 

 5. จงยกตวัอยา่งอาหารหมกัและจลุินทรีย์ทางทะเลท่ีเป็นอาหารฟังก์ชนัในประเทศไทย 

 6. จงยกตวัอยา่งจลุินทรีย์ทางทะเลท่ีสามารถผลิตรงควตัถ ุ  

 7. ผลิตภณัฑ์สาหร่ายเชิงพาณิชย์ท่ีเป็นอาหารฟังก์ชนัมีอะไรบ้าง 

 

 

 

 

 

 

 



บทที่ 6 

ผัก สมุนไพร และเคร่ืองเทศ 

 

 

 ผกั เคร่ืองเทศและสมุนไพรเป็นอาหารท่ีรับประทานในทุกวนั โดยเฉพาะผกัเป็นแหล่ง
ของวิตามิน  แร่ธาตุ สารต้านอนุมูลอิสระ และใยอาหารซึ่งเป็นประโยชน์ต่อระบบขับถ่ายของ
ร่างกาย  นอกจากนีเ้คร่ืองเทศและสมุนไพรเป็นส่วนประกอบของอาหารท่ีท าให้อาหารแต่ละมือ้ 

มีรสชาติและกลิ่นรสท่ีดี  หากรับประทานในปริมาณท่ีเพียงพอเป็นประจ าอย่างต่อเน่ืองจะท าให้
ร่างกายได้รับสารอาหารท่ีจ าเป็นตอ่ร่างกายและสารท่ีออกฤทธ์ิทางชีวภาพหรือพฤกษเคมีท่ีท าให้
การท างานภายในร่างกายเป็นปกติและสามารถช่วยรักษาและป้องกันโรคได้อีกด้วย  ดงันัน้ผัก 
เคร่ืองเทศและสมนุไพรจงึสามารถเป็นอาหารฟังก์ชนัได้ดี 

 

ผัก 

 แครอท(Carrot) 

 แครอทมีช่ือวิทยาศาสตร์ Daucus carota L. จัดอยู่ในวงศ์ผักชี (Apiaceae หรือ 
Umbelliferae) ซึ่งมีพืชผกัอ่ืนๆท่ีอยู่ในวงศ์นีเ้ช่น Cerely, Celeriac, Parsnip และ Parsley  

ในตระกลูนีมี้จ านวน 60 สปีชีส์เป็นพืชในแถบเอเชียตะวนัออกและเอเชียกลางเป็นท่ีนิยมปลกูและ
รับประทานทัง้ในประเทศและตา่งประเทศมีหลายขนาด  ตัง้แตข่นาดเล็กเท่าดินสอไปจนถึงขนาด
ใหญ่และมีหลากหลายสี เช่น สีเหลือง สีม่วงแต่ท่ีนิยมรับประทานนัน้จะเป็นแครอทสีส้มและ 

ยงัจดัเป็นอาหารเพ่ือสขุภาพอีกด้วย 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบท่ี 6.1 แครอท 
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 โดยทัว่ไปแครอทเป็นผกัท่ีนิยมรับประทานเป็นอาหารชนิดหนึ่ง แครอทสามารถแปรรูป
ได้หลายชนิด เชน่ แครอทสบั แช่แข็งหรือบรรจกุระป๋อง แครอทสดสามารถน าไปเป็นส่วนประกอบ
ของสูตรอาหาร เช่น ซุป  ซอส และ อาหารชนิดอ่ืนๆ การใช้ประโยชน์จะเร่ิมจากการปอกเปลือก
และก าจดัสว่นหวัและปลายของแครอท Chau, Chen และ Lee (2004) ได้ศกึษาปริมาณใยอาหาร
จากกากแครอทซึ่งเป็นสิ่งเหลือใช้จากการสกัดน า้แครอท พบว่าปริมาณของใยอาหารจากกาก  

แครอทเท่าร้อยละ 63.6 ของน า้หนกัแห้ง ส่วนท่ีเป็นใยอาหารท่ีไม่ละลายร้อยละ 50.1 ของน า้หนกั
แห้ง และสว่นท่ีละลายน า้เทา่กบัร้อยละ 13.5 

 Chantaro et al. (2008) ได้ศกึษาใยอาหารจากเปลือกแครอทสดและผลของการลวก
(Blanching)พบว่ามีปริมาณของใยอาหารเท่ากบัร้อยละ 45.6 ของน า้หนกัแห้ง หลงัจากเปลือกได้
ท าการลวก  ใยอาหารจะลดลงอย่างนัยส าคญัอาจเป็นเพราะมีการสูญเสียขององค์ประกอบท่ีมี
น า้หนกัโมเลกลุต ่าในน า้ท่ีใช้ลวก 

 แครอทประกอบด้วยพฤกษเคมีจ านวนมาก เช่น แคโรทีนอยด์และฟลาโวนอยด์ ชนิด
และร้อยละของสารประกอบฟีนอลิคขึน้อยู่กบัพนัธุ์และสีของแครอท  Sunet al. (2009) ได้ศกึษา
สารประกอบฟีนอลิคในแครอทท่ีสีตา่งกนั กรดฟีนอลิคในแครอท คือ Chlorogenic acid, Caffeic 

acid, p-OH-Benzoic acid, Ferulic acid และCinnamic acid isomers  โดยChlorogenic acid 

และCaffeic acid มีมากในแครอททุกชนิด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Chlorogenic acid จะพบใน 

แครอทพนัธุ์ท่ีมีสีเหลืองม่วง ในด้านของปริมาณแคโรทีนอยด์ Lutein, Lycopene, α-Carotene 

และβ-Carotene จะมีปริมาณมากท่ีสุด คาดว่าแคโรทีนอยด์มีมากในพันธุ์แครอทท่ีมีสีส้มและ 

ส้มเข้ม แอนโทไซยานินจะพบในแครอทพนัธุ์ ท่ีมีสีม่วง-ส้มและม่วง-เหลืองเท่านัน้  Surleset al. 

(2004) พบว่าเบต้า-แคโรทีนมีปริมาณท่ีสูงในแครอทพนัธุ์สีส้มคือร้อยละ0.185 ของน า้หนกัสด 
และ ไลโคปีน(Lycopene)มีร้อยละ 0.061 ของน า้หนกัสด  ส่วนใหญ่พบในแครอทพนัธุ์สีแดง Stoll 

et al. (2003)ได้น ากากแครอทพนัธุ์ ‘Karotan’ มาเป็นส่วนประกอบของเคร่ืองด่ืมซึ่งให้ผลเชิงบวก 
นอกจากนีไ้ด้น ากากแครอทมาเสริมลงในน า้แครอท หลงัการบรรจขุวดพบว่าสภาพการคงตวัของ
ความขุ่น(Cloud stability)เป็นท่ีน่าพอใจในระหว่างการเก็บรักษา  การเติมกากแครอทลงใน 

น า้แครอทเป็นการเพิ่มปริมาณของโพลีฟีนอล  Durraniet al. (2011) ได้ศึกษาศกัยภาพของ 

แครอทท่ีเป็นส่วนผสมของลูกอมน า้ผึง้ พบว่าผลิตภัณฑ์มีคะแนนทางด้านประสาทสัมผัสใน  

เชิงบวกและเป็นท่ียอมรับทางกายภาพ เคมี และจุลินทรีย์ อาจเป็นเพราะผลิตภัณฑ์ได้มาจาก
ส่วนประกอบท่ีเป็นธรรมชาติ โดยสามารถเก็บรักษาได้ 6 เดือน ท่ีอณุหภูมิ 25-30 องศาเซลเซียส
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นอกจากนีน้ า้แครอทยังสามารถเสริมลงในเต้าหู้ ได้ในปริมาณร้อยละ 4 ซึ่งเป็นท่ียอมรับของ 

ผู้ทดสอบชิมมากท่ีสดุ และอายกุารเก็บรักษาไมเ่กิน 3 วนั 

 แครอทมีปริมาณของแคโรทีนอยด์ท่ีสูง  ดงันัน้จึงท าให้มีผลท่ีดีต่อการมองเห็น แครอท
ประกอบด้วยกรดฟีนอลิคท่ีมีศักยภาพในการต้านอนุมูลอิสระท่ีแรง แอนโทไซยานินช่วยลด       
การอกัเสบและการออกซิเดชัน่ของไขมนั  ดงันัน้จึงลดความเส่ียงตอ่การเกิดโรคหลอดเลือดหวัใจ
(Arscott&Tanumihardjo, 2010,223–239)กากแครอทจะไม่เหมือนกบักากท่ีได้จากผลไม้ท่ีอาจจะ
มีเมล็ดหรือเม็ดของผลไม้   สามารถน าไปเติมในผลิตภัณฑ์ท่ีไม่มีผลลบทางเชิงหน้าท่ีและรสชาติ
แตย่งัมีพฤกษเคมีท่ีมากขึน้  ดงันัน้จงึเป็นสิ่งเหลือใช้ท่ีสามารถน าเสริมในผลิตภณัฑ์อาหาร 

 พืชตระกูลหอมหัวใหญ่และกระเทียม(Allium) 

 หอมหัวใหญ่ประกอบด้วยเนือ้สีขาว/เหลืองและมีผิวสีน า้ตาล อย่างไรก็ตามหอมท่ีมี  

สีแดง/ม่วงเร่ิมเป็นท่ีนิยมในการท าแซนวิชและสลดั ผิวของหวัหอมท่ีมีสีเหลือง/น า้ตาลเป็นท่ีนิยม
ในการปรุงอาหารจานดว่น(Fast food) และอาหารภตัตาคาร เพราะมีกลิ่นรสท่ีแรงและระยะใน 

การเก็บรักษาท่ีนาน 

 หอมหวัใหญ่(Allium cepa L.) และกระเทียม (Allium sativum L.) ประกอบด้วย  
กลิ่นฉุนของ Thiosulfinates, สารประกอบฟีนอลิค, สเตอรอยด์,และสารหอมระเหยของสารประกอบ
ซัลเฟอร์ ซึ่งจะขัดขวางการเกิดมะเร็ง โรคหลอดเลือดหัวใจ โรคอ้วน โคเลสเตอรอลในเลือดสูง 
เบาหวานชนิดท่ี 2 ความดนัเลือดสูง  และโรคระบบทางเดินอาหาร เช่น อาการปวดจุกเสียดแน่นท้อง 
และอาหารไม่ย่อย  สปีชีส์ Allium ทัง้สองชนิดประกอบด้วย N-Acetylcysteine ซึ่งท าให้สารต้าน
อนุมูลอิสระ เช่น Superoxide dismutase, Catalase, Glutathione peroxidase, Reduced 

glutathione ท างานได้ดีขึ น้    ลด Glucose intolerance   ลดภาวะไขมันในเลือดสูง
(Dyslipidemia)  รวมทัง้ลด LDL- oxidation และ Serum oxidative stress หวัหอมลดน า้ตาลและ
ไขมันในเลือด ป้องกันโรคหัวใจ  มีสมบัติท าให้กระดูกแข็งแรง หัวหอมอุดมด้วยฟลาโวนอยด์
(Flavonoids),โพลีฟีนอล สารอินทรีย์ของซลัเฟอร์และซาโปนิน(Saponin)  
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ภาพประกอบท่ี 6.2 หวัหอมใหญ่ 

 

 กระเทียมสามารถท างานร่วมกบัตวัต้านเบาหวานชนิดท่ี 2 กระเทียมและPropranol มี
ศกัยภาพในการลดความดนัเลือดและปอ้งกนัโรคหวัใจ กระเทียมมีประสิทธิภาพในการลดน า้หนกั 
ความดันเลือด โคเลสเตอรอล ไตรกลีเซอไรด์  และกลูโคสในเลือด  กระเทียมท างานร่วมกับ 
Turmeric ในการต้านภาวะน า้ตาลในเลือดสงู (Hyperglycemia) ลดน า้ตาลเฉล่ียสะสม(HbA1C) 

ใช้รักษาผู้ ป่วยท่ีเป็นไขมนัในเลือดสงูและเบาหวานชนิดท่ี 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบท่ี 6.3 กระเทียม 

 ผักตระกูลกะหล ่ำ(Brassica) 

 พื ช ต ร ะกูล ก ะห ล ่ า  เ ช่ น  ก ะ ห ล ่ า ป ลี , กะ ห ล ่ าด อ ก ,บ ร อ คโ ค ล่ี ,บ ร อ คโ ค โ ล นี
(Broccolini),กะหล ่าดาว(Brussels Sprouts),ผักกาดขาว (Chinese Cabbage),เทอร์นิพ 
(Turnip),Broccoli raab, Collards,เครซ(Cress),คะน้า(Kale), โคลราบิ(Kohlrabi),มัสตาร์ด
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,Kailan และ Bok choi จะประกอบด้วย กลูโคซิโนเลท(Glucosinolates), แคโรทีนอยด์, 
คลอโรฟิลล์, กรดแอสคอร์บิค, ซินิกริน (Sinigrin), Gluconapin, Glucobrassicanapin และ 
Progoitrin   ฟีนอลิค เช่น Hydroxycinnamic acids (Sinapic, Ferulic, p-Coumaric และ 
Caffeic acids), GlycosidesของQuercetin และ Kaempferol  และอนพุนัธ์ของ p-Coumaric, 

Ferulic, Sinapic และ Caffeic acid 

 การศึกษาแบบRandomized double-blind placebo-controlledstudy โดยการเสริมสาร
สกัดจาก Brassica rapa turnip มีผลเพิ่ม HDL-C (High-density lipoprotein cholesterol) 

และลดอตัราส่วนของTotal cholesterol (TC)/high-density lipoprotein cholesterol (HDL-C)  

ลดกรดไขมนัอิสระและระดบั Adipsin   กะหล ่าปลีแดง(Red Cabbage) อดุมด้วยแอนโทไซยานิน 
ซึ่งจะเพิ่มการขบัไขมนัออกทางอจุจาระ (Fecal lipid excretion)เพ่ือปอ้งกนัอาหารไขมนัสงูท่ีมีผล
ให้ซีร่ัมและเนือ้เย่ือมีไขมนัเพิ่มมากขึน้ ป้องการเกิดเปอร์ออกซิเดชัน่และความบาดเจ็บท่ีตบัและ
หัวใจ  สารสกัดจากใบคะน้าสามารถยับยัง้เปอร์ออกซิเดชั่นของไขมันท่ีเป็นไลโปโปรตีนท่ีมี 

ความหนาแน่นต ่ามาก (Very love density lipoprotein : VLDL )และไลโปโปรตีนท่ีมีความหนาแน่นต ่า 
(Low density lipoprotine : LDL) Brassica olearaceae L. ร่วมกบั ไคโตซานท่ีละลายน า้ได้ 

ช่วยลดโคเลสเตอรอลทัง้หมดในซีร่ัม  รวมทัง้ลดLDL-cholesterol, VLDL-cholesterol และ            
ไตรกลีเซอไรด์ 
 กะหล ่าดอก (Cauliflower) เป็นผกัมีช่ือวิทยาศาสตร์คือ Brassica oleracea L.อยู่ใน
ตระกลูกะหล ่า (Brassicaceae) ปัจจบุนักะหล ่าดอกมีพนัธุ์ใหม่ๆ หลากหลายสี เช่น สีส้ม สีเขียว 
และสีม่วง เพ่ือให้มีสารต้านออกซิเดชั่นมากขึน้  กะหล ่าดอกเป็นผักท่ีสามารถเป็นส่วนผสม 

เชิงหน้าท่ีสามารถเติมลงไปในอาหารเพ่ือเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการ ด้วยคุณลักษณะท่ีดี เช่น  
สีและรสชาติท่ีอ่อน รวมทัง้มีคุณค่าทางโภชนาการท่ีสูงจึงเป็นส่วนประกอบท่ีใหม่และน่าสนใน  

การพฒันาเป็นอาหารฟังก์ชนั  Femenia, et al. (1997)และ Femenia et al. (1998) ได้วิเคราะห์   
โพลีแซคคาร์ไรด์ท่ีไม่ใช่สตาร์ช (Non - Starch Polysaccharides; NSPs)จากดอกย่อย
(Floret)และก้านดอก(Stem)ซึ่งเป็นส่วนท่ีเหลือใช้จากดอกกะหล ่า  พบว่าส่วนของก้านดอกมี
ปริมาณของ NSPs ร้อยละ 3.11 ของน า้หนกัสด(Fresh weight:FW) ส่วนของดอกย่อยมีปริมาณ
ของ NSPs ท่ีต ่ากว่าคือมีเท่ากบัร้อยละ 2.31 ของน า้หนกัสด ส่วนเหลือใช้ทัง้สองพบมีใยอาหารท่ี
ไม่ละลายน า้มากกว่าใยอาหารท่ีละลายน า้อย่างมีนยัส าคญั โดยPectic polysaccharide ซึ่งเป็น 
NSPs จะพบทัง้ในดอกยอ่ยและก้านดอก 

 

http://www.foodnetworksolution.com/wiki/wordcap/Brassicaceae
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ภาพประกอบท่ี 6.4 กะหล ่าดอก 

 

 Llorach et al. (2003)ได้วิเคราะห์ความสามารถของสารต้านอนมุลูอิสระจากสิ่งเหลือใช้
ของดอกกะหล ่าพบว่ามีฟลาโวนอยด์และ Hydroxycinnamic acid ซึ่งเป็นสารประกอบ 

ฟีนอลิคในดอกกะหล ่า นอกจากนีย้ังพบ Kaempferol และ Quercetin ท่ีเป็นสารฟลาโวนอล
รวมทัง้พบ Caffeic acid และ Sinapic acid ท่ีเป็นสารประกอบหลกัของHydroxycinnamic acids 

Cabello-Hurtado et al.(2012)ยังตรวจพบกลูโคซิโนเลท(Glucosinolate)จากสิ่งเหลือใช้ของ       
ดอกกะหล ่าประกอบด้วยใบและส่วนท่ีไม่สามารถรับประทานได้โดยมี Sinigrin ร้อยละ34.46 

Glucoiberin ร้อยละ 32.45 และGlucobrassicin ร้อยละ12.81 ท่ีเป็นสารหลกัของกลโูคซิโนเลท
(Glucosinolate)และมี 4-OH-glucobrassicin ในปริมาณท่ีเล็กน้อยคือร้อยละ 0.29 Abul-Fadl 

(2012) ได้น าเส้นกลางใบ  ล าต้นส่วนบนและก้านดอกกะหล ่าเป็นสารทดแทนไขมนัในไส้กรอกววั 
โดยสามารถใช้เป็นแปง้ดอกกะหล ่าในไส้กรอกววัมากถึงร้อยละ 7.5 และได้คะแนนทางด้านรสชาติ
ไมแ่ตกตา่งจากตวัอยา่งควบคมุ 

 ดอกกะหล ่าได้รับการพิสูจน์ว่าเป็นแหล่งท่ีดีของ Glucosinolates, Flavonoids และ
Phenolic acid สารกลูโคซิโนเลทสามารถช่วยลดการเกิดของเนือ้งอกในอวัยวะสืบพันธุ์และ 

การเจริญเตบิโตของเซลล์มะเร็งเต้านม 

 พืชตระกูลมะเขือ (Solanum)  

 มันฝร่ังมีช่ือวิทยาศาสตร์ คือ Solanum tuberosum มีโปรตีนท่ีเรียกว่า Patatin 

และสิ่งเหลือใช้อ่ืนจากมันฝร่ังมีสมบัติต้านอนุมูลอิสระและ ACE-inhibitory ท่ีเป็นสารต้าน 

ความดนัเลือดสูงท่ีมีศกัยภาพ  หัวมันฝร่ังเป็นแหล่งของเบต้า-แคโรทีน(β-carotene), อัลฟา- 

โทโคฟีรอล(α-Tocopherol), กรดคลอโรจีนิก(Chlorogenic acid), Petanin, แคโรทีนอยด์
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(Carotenoid), ลทีูน(Lutein), ซีแซนทีน(Zeaxanthin) และแอนโทไซยานิน(Anthocyanin)ในพนัธุ์
เนือ้สีมว่งด า อาหารเสริมจากมนัฝร่ังสกดัสามารถยงัยัง้โรคไขข้อและไขข้ออกัเสบ รวมทัง้ยบัยัง้ปัจจยั
ท่ีท าให้เกิดไขข้ออกัเสบ และเพิ่ม Glutathione peroxidase และ Glutathione reductase activities 

ในม้ามของหน ู สว่นเปลือกของมนัฝร่ังนัน้ยงัประกอบด้วยกรดฟีนอลิคเช่นกนั ซึ่งสามารถสกดัด้วยน า้
ท่ีความดนั 6 MPa อณุหภมูิ 180 องศาเซลเซียส 60 นาที(Hilde Wijngaard, et al, 2012,505-513) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบท่ี 6.5  มนัฝร่ัง 

 

 มะเขือเทศ มีช่ือวิทยาศาสตร์ คือ Solanum lycopersicum มีผลิตภัณฑ์มากมายท่ี 

แปรรูปจากมะเขือเทศ เชน่ ซอสมะเขือเทศ น า้มะเขือเทศหรืออาหารประเภทพลาสต้า  การบริโภค
มะเขือเทศช่วยลดการเกิดโรคหวัใจ การเส่ือมสภาพของจอประสาทตาและความเส่ียงของมะเร็ง 
มะเขือเทศอุดมไปด้วยวิตามินซี อี ไลโคปีน(Lycopene) เบต้า-แคโรทีน(β-carotene) ลูทีน
(Lutein) และฟลาโวนอยด์(Flavonoid) เช่น เควอซิทิน(Quercetin) สารสกัดจากมะเขือเทศ 

สีเขียวป้องกันโรคอ้วนในหนูท่ีได้รับอาหารซึ่งมีไขมันสูง มะเขือเทศเขียวลดเนือ้เย่ือไขมันและ
โคเลสเตอรอลในตบั ลดLow-density lipoprotein cholesterol ในซีร่ัม  มะเขือเทศสีแดงมีไลโคปีน 
ฟีนอลิคทัง้หมด และสารต้านอนมุลูอิสระท่ีสงูกวา่มะเขือเทศสีเหลือง 

 ในอุตสาหกรรมการผลิตซอสมะเขือเทศหรือน า้มะเขือเทศอาจจะมีผลท าให้เกิดสิ่งเหลือใช้ 
เชน่ เนือ้มะเขือเทศเข้มข้น ผิวด้านนอกของมะเขือเทศ หรือ เมล็ด ซึ่งยงัประกอบด้วยสารออกฤทธ์ิ
ทางชีวภาพท่ีสามารถสกดัออกมาได้ เช่น เบต้า-แคโรทีนและไลโคปีน (Hilde Wijngaard, et al, 
2012,505-513) สารท่ีสกดัดงักลา่วสามารถน าไปใช้เพ่ือพฒันาเป็นอาหารฟังก์ชนัได้ 
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ภาพประกอบท่ี 6.6 มะเขือเทศ 

 

 มะเขือยำว มีช่ือวิทยาศาสตร์ คือ Solanum melongena สามารถป้องกันโรคหัวใจ 

ท าให้ความสามารถในการท าหน้าท่ีของหวัใจห้องล่างซ้าย (Left ventricular function)ดีขึน้  ฟีนอลิค
ของมะเขือยาวสามารถยบัยัง้ α-glucosidase inhibitory และ ACE ท าให้เกิดสุขภาพส าหรับ
ผู้ ป่วยโรคเบาหวานชนิดท่ี 2 และโรคความดนัเลือดสงู 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบท่ี 6.7 มะเขือยาว 

 

 มะระ(Bitter melon) ช่ือทางวิทยาศาสตร์ คือ Momordica charantia ช่วยซ่อมแซม  
บีเซลล์(B cell) ท่ีถกูท าลาย  เพิ่มระดบัและความไวของอินซูลิน(Insulin) ยบัยัง้ Glucosidaseและ 
Disaccharidases ในล าไส้เพ่ือท าให้น า้ตาลและไขมันอยู่ท่ีระดับปกติ  มะระยังท าให้ฮอร์โมน
ไทรอยด์เพิ่มขึน้ และมีผลให้กลโูคสและกรดไขมนัถกูล าเลียงในเซลล์และไมโตคอนเดรียได้ดีขึน้ 
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 มะระขีน้ก  สามารถต้าน Pancreatic lipase และต้านปฏิกิริยาออกซิเดชัน่ท่ีป้องกัน
ความอ้วน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบท่ี 6.8 มะระจีน 

 

 ผลส้มแขก ช่ือวิทยาศาสตร์ คือ Garcinia cambogia ซึ่งมีสารท่ีท าให้เกิดความเป็น
กรดในอาหารเอเชีย โดยประกอบด้วย Hydroxyl citric acid ท่ีสามารถปอ้งกนัการสะสมของไขมนั
แตมี่รายงานวา่มีผลตอ่การพฒันาของอณัฑะในหน ู

 เหด็ (Mushroom) 

 เห็ดช่วยเพิ่มการผลิตไนตริคออกไซด์และมีผลท่ีดีต่อผู้ ป่วยโรคเบาหวาน โรคอ้วน  
โรคไขข้อ ความดนัเลือดสูงและโรคเก่ียวกับระบบการเผาผลาญอาหาร(Metabolic disorders)  
เห็ดมีปริมาณไขมนัต ่าและเป็นแหล่งท่ีดีของคาร์โบไฮเดรต โปรตีน กรดอะมิโนอิสระ ใยอาหาร  
สารต้านอนุมูลอิสระ แคลเซียม แมกนีเซียม โปรแตสเซียม ฟอสฟอรัส และเหล็ก เห็ดท่ีสามารถ
รับประทานได้มีคุณสมบตัิเป็นภูมิคุ้มกัน ป้องกันสารก่อการกลายพันธุ์ ป้องกันการเกิดเนือ้งอก 
ปอ้งกันไวรัส  ลิ่มเลือดอุดตนั ภาวะไขมนัในเลือดสงู โคเลสเตอรอลสูง และการท่ีเซลล์ถกูท าลาย
โดยอนุมูลอิสระหรือสภาวะความเครียดออกซิเดชัน่(Oxidative stress) โพลีแซคคาไรด์ของรา
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เบต้า-กลูแคน(β-Glucan) และสารออกฤทธ์ิทางชีวภาพอ่ืนมีสมบัติต้าน       
การอกัเสบ(Suhaila Mohamed,2014,114-128) 
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ภาพประกอบท่ี 6.9 เห็ด 

 

 แก่นตะวัน (Jerusalem artichoke) 

 แก่นตะวนัเป็นพืชหวัใต้ดนิคล้ายมนัฝร่ังอยูใ่นตระกลูเดียวกบัทานตะวนัมีช่ือวิทยาศาสตร์ว่า
Helianthus tuberosus L. จดัอยู่ใน Family Asteraceae ซึ่งพืชในกลุ่มนี ้ได้แก่ เบญจมาศและ
เก๊กฮวยมีถ่ินก าเนิดมาจากทวีปอเมริกาเหนือเป็นพืชพืน้เมืองของประเทศแคนาดา  ปัจจุบัน
กลายเป็นพืชท่ีรู้จกักันแพร่หลายในประเทศสหรัฐอเมริกาฝร่ังเศสและประเทศแถบยุโรป  โดยใช้
ส่วนหวับริโภคเป็นอาหารและตอ่มาใช้เป็นอาหารเลีย้งสตัว์  แม้มีถ่ินก าเนิดมาจากแถบหนาวเย็น
แต่เม่ือน ามาปลูกในแถบอากาศร้อนก็สามารถปรับตวัได้ดี  (อ้อยทิน  จันทร์เมือง และ วิสุทธ์ิ      
กีปทอง, 2554,11-15) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบท่ี 6.10 แก่นตะวนั 
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คณุคา่ทางโภชนาการของแก่นตะวนัตอ่ 100 กรัม (3.5 ออนซ์) 
พลงังาน 304 กิโลจลู (73กิโลแคลอร่ี) 

  คาร์โบไฮเดรต      17.44  กรัม 

   น า้ตาล      9.6  กรัม 

   ใยอาหาร     1.6  กรัม 

  ไขมนั       0.01  กรัม 

  โปรตีน      2.0 กรัม 

  วิตามิน 

   ไทอะมีน (บี 1)    0.2  มิลลิกรัม 

   ไรโบเฟลวิน (บี2)    0.06  มิลลิกรัม 

   ไนอะซีน (บี3)    1.3  มิลลิกรัม 

   กรดแพนโทเธนิค(บี5)   0.397  มิลลิกรัม 

   วิตามินบี 6     0.077  มิลลิกรัม 

   โฟเลท (B9)     13  ไมโครกรัม 

   วิตามินซี     4  มิลลิกรัม 

  แร่ธาต ุ

   แคลเซียม     14  มิลลิกรัม 

   เหล็ก      3.4  มิลลิกรัม 

   แมกนีเซียม     17  มิลลิกรัม 

   ฟอสฟอรัส     78  มิลลิกรัม 

   โพแทสเซียม     429  มิลลิกรัม 

ท่ีมา:USDA Nutrient Database,2515  

 

 แก่นตะวันจัดเป็นพืชหัวท่ีมีอินูลินและฟรุกโตโอลิโกแซคคาไรค์ในระดับสูงมาก  

โดยพบว่าปริมาณอินลูินในแก่นตะวนัทัง้แบบปอกเปลือกและไม่ปอกเปลือกอยู่ในช่วง  14.0 ถึง 

20.4 กรัมตอ่น า้หนกัสด 100 กรัม  สว่นปริมาณฟรุกโตโอลิโกแซคคาไรค์อยู่ในช่วง 3.0 ถึง 6.6 กรัม
ตอ่น า้หนกัสด 100 กรัม  ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 19 ถึง 40 ของอินลูินทัง้หมด(ศิริพร  ตนัจอ และคณะ, 
2012, 25-34) นอกจากนีย้งัเป็นแหล่งของแร่ธาตุ เช่น แคลเซียม เหล็ก ซีลีเนียม โพแทสเซียม 
ฟอสฟอรัส รวมทัง้วิตามิน เชน่ วิตามิน บี 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%82%E0%B8%9A%E0%B9%84%E0%B8%AE%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%A3%E0%B8%95
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%83%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%82%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%B5%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%A3%E0%B9%82%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%99
https://en.wikipedia.org/wiki/Niacin
https://en.wikipedia.org/wiki/Pantothenic_acid
https://en.wikipedia.org/wiki/Vitamin_B6
https://en.wikipedia.org/wiki/Folic_acid
http://ndb.nal.usda.gov/ndb/search/list
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 อินลูิน (Inulin) เป็นโพลีแซคคาไรค์ชนิดหนึ่งในกลุ่มฟรุกแตน (Fructan) ประกอบด้วย
น า้ตาลฟรุกโตสท่ีเช่ือมตอ่กนัเป็นสายยาวจ านวน 2 ถึง 60 หน่วย  บางโครงสร้างอาจมีน า้ตาล
กลูโคสเช่ือมต่อท่ีปลายสายด้วย   ส่วนโอลิโกฟรุกโตส (Oligofuctose)จะมีลกัษณะเดียวกนั  แต่
เช่ือมตอ่กนัด้วยน า้ตาล 2 ถึง 10 หน่วย  ในขณะท่ีฟรุกโตโอลิโกแซคคาไรค์ (FOS) ประกอบด้วย
น า้ตาลฟรุกโตสท่ีเช่ือมตอ่กนัเพียง 2-4 หน่วย ได้แก่ 1-kestose (1-kestotriose; GF2), nystose 

(1,1-kestotetraose; GF3) และ 1F-β-fructofuranosylnystose (1,1,1-kestopentaose; GF4) 

โดย G หมายถึงน า้ตาลกลูโคสและ F หมายถึงน า้ตาลฟรุกโตส  ซึ่งโดยทัว่ไป FOS อาจมี
ความหมายเดียวกบัโอลิโกฟรุคโตสและสามารถสร้างได้จากน า้ตาลซูโครส  อินลูินและ FOS นัน้
ร่างกายมนษุย์ไมส่ามารถยอ่ยเป็นน า้ตาลสายสัน้ๆได้เน่ืองจากมีโครงสร้างท่ีเช่ือมตอ่กนัด้วยพนัธะ
β-(2-1) ท าให้มีคณุสมบตัิคล้ายใยอาหารท่ีละลายน า้ได้ (Soluble dietary fibre) ช่วยการขบัถ่าย
ให้พลงังานต ่ามากเพียง 1.4 แคลอร่ีตอ่กรัม อินลูินชว่ยควบคมุระดบัน า้ตาลและไขมนัในเลือดและ
มีคา่ Glycemic index (ค่าดชันีตรวจวดัคณุภาพของคาร์โบไฮเดรตท่ีร่างกายสามารถย่อยและ    
ดดูซมึ)  มีคา่ท่ีต ่า 

 อินลูินและ FOS ในแก่นตะวนันีย้งัมีคณุสมบตัิเป็นพรีไบโอติค (Prebiotic) ท่ีเป็นอาหาร
ของจุลินทรีย์ในล าไส้ของมนุษย์โดยเฉพาะจลุินทรีย์ท่ีมีประโยชน์ต่อร่างกายเช่น บิฟิโดแบคทีเรีย 

(Bifidobactiria) แลคโตบาซิลลัส (Lactobacillus) เป็นต้น นอกจากนีส้ารเหล่านีย้ังช่วยลด
จลุินทรีย์ท่ีก่อโรค (Pathogenic organism) และเพิ่มภูมิคุ้มกนัให้กบัร่างกายได้อีกด้วย(Gene A 

Spiller,2001) มีงานทางคลินิกมากมายท่ีน าอินนลูินและฟรุกโตโอลิโกแซคคาไรค์มาใช้ประโยชน์
เพ่ือปอ้งกันและรักษาผู้ ป่วยได้แก่ผู้ ป่วยโรคเบาหวานระดบัน า้ตาลและไขมนัในเลือดสูง   โรคอ้วน
หรือผู้ ท่ีมีปัญหาเร่ืองน า้หนกัตวัหรือท้องผูก เป็นต้น โอลิโกฟรุคโตสหรือ FOS สามารถแตกตวั 

ได้ง่ายกว่าจึงถูกใช้ในกระบวนการหมกัด้วยจุลินทรีย์ท่ีมีประโยชน์ในล าไส้มนุษย์ได้ดีกว่าอินูลิน 

(Elzbieta B., & Maria B.,2004,170-175) เกิดเป็นกรดไขมนัสายสัน้(Short chain fatty acid; 

SCFA) ซึง่นอกจากจะชว่ยเพิ่มปริมาณจลุินทรีย์ท่ีมีประโยชน์เหมือนอินลูินแล้ว  ยงัมีรายงานพบว่า
สามารถช่วยลดปริมาณจุลินทรีย์ก่อโรคในร่างกายได้อีกด้วย แต่มีบางงานวิจยัท่ีกล่าวว่าอินูลิน 

มีคณุสมบตัคิวามเป็นพรีไบโอติคเดน่ชดักว่าโอลิโกฟรุคโตส  ดงันัน้การมีโครงสร้างท่ีตา่งกนัย่อมมี
ผลต่อการเกิดสภาวะกรดภายในล าไส้ท่ีต่างกัน  การศึกษาในปัจจุบนัจึงมุ่งเน้นการใช้ประโยชน์
ร่วมกนัของสายสัน้และสายยาวของอินลูิน (Oligofructose enriched inulin) เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพ 

ในการดดูซมึแคลเซียม  แก่นตะวนัแห้งได้ถกูน ามาใช้เป็นส่วนประกอบในอาหารท่ีผ่านการอดัพอง
(Extruded food) พบว่าแก่นตะวนัสามารถเพิ่มระดบัใยอาหารทัง้หมดและอินลูิน แตล่ดปริมาณ
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คาร์โบไฮเดรตและโปรตีนลงอย่างมีนยัส าคญั(P<0.05) ซึ่งตวัอย่างท่ีมีแก่นตะวนัร้อยละ 80 คา่ GI 

(Glycemic index)ของอาหารมีค่าท่ีต ่า ท าให้สามารถลดความเส่ียงต่อการเกิดโรคเรือ้รัง เช่น 
เบาหวาน โรคหวัใจ  และโรคอ้วนท่ีเกิดเน่ืองจากปริมาณของโคเลสเตอรอลและไขมนัสูงเกินไป 
นอกจากนีย้งัเพิ่มการดดูซึมแร่ธาตุในล าไส้  เน่ืองจากคณุสมบตัิท่ีเป็นพรีไบโอติค ส่วนอาหารท่ี
ผ่านการอัดพองและมีแก่นตะวันปริมาณร้อยละ 30 และ 60 จะมีค่า GI ปานกลาง (A. 

Radovanovic et al., 2015,81-88)  

 ผักอ่ืนๆ(Other vegetables) 
 ว่ำนหำงจระเข้(Aloe vera L.) เจลของว่านหางจระเข้ช่วยลดปริมาณกลโูคสในระบบ
หมุนเวียนของเลือด ภาวะดือ้ต่ออินซูลิน (Insulin resistance) ลดไตรกลีเซอไรด์ในตับและ 

พลาสมา่ 

 ยอช่ือวิทยาศาสตร์ คือMorinda citrifolia L. ช่ือสามญัคือ Great morinda, Indian 

mulberry, Noni, Beach mulberry, Cheese fruit เป็นพืชพืน้เมืองในแถบโพลีเนเซียตอนใต้แล้ว
แพร่กระจายไปยงับริเวณอ่ืนๆ ภาษามาเลย์เรียกเมอกาดู ในหมู่เกาะของมหาสมุทรแปซิฟิกเรียก
โนนู เป็นไม้ยืนต้น ในประเทศไทยได้น ารากยอมาย้อมผ้าไหมและไหมพรม ใบยอสามารถปรุง
อาหารได้หลายชนิด เช่น ใส่ในห่อหมก แกงอ่อมใบยอ แกงเผ็ดปลาขมิน้ใบยอ ผกัลวกจิม้น า้พริก 
ผลยอมีสารประกอบทางเคมีท่ีมีผลตอ่สขุภาพของร่างกายหลายชนิดและหลายกลุ่มท่ีส าคญั ได้แก่
Dammacanthal, Scopoletin, Morindone, Alizarin, Aucubin, Nordamnacanthal, Rubiadin, 

Rubiadin-1-methyl ether และ Anthraquinone glycosides สาร Damnacanthal เป็นสารท่ีอยู่
ในกลุม่ของ Anthraquinone มีคณุสมบตัิต้านสารก่อมะเร็ง  ส าหรับScopoletin พบว่ามีคณุสมบตัิ
ในการบรรเทาอาการปวดได้และมีผลต้านความดนัเลือดสูง  ผลยอมีคณุสมบตัิของสารปฏิชีวนะ
และสารต้านการเกิดออกซิเดชั่นหรือเป็นสารต้านอนุมูลอิสระ  นอกจากนีผ้ลการศึกษาพบว่า 

การบริโภคยอช่วยบรรเทาโรคข้อต่ออักเสบและเบาหวานโดยสัมพันธ์กับปริมาณการบริโภค  

สารสกัดจากยอยังมีฤทธ์ิในการต้านการอักเสบและมีฤทธ์ิต้านเชือ้แบคทีเรีย (Antibacterial 

activity) ในกลุ่ม Pseudomonas aeruginosa, Proteus morgaii, Staphylococcus aureus, 

Bacillus subtilis, Escherichia coli, Salmonella และ Shigella  ต้านเชือ้ไวรัส (Antiviral 

activity) ต้านเชือ้รา (Antifungal activity) พยาธิบางชนิด  แต่ ทศันีย์  ปัญจานนท์และคณะ
(2548) พบว่าสารสกัดจากยอมีศกัยภาพในการใช้เป็นยาต้านเชือ้แบคทีเรียต ่าและการบริโภค  
สารสกดัผลยอไมน่า่จะก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงปริมาณเชือ้ประจ าถ่ินในทางเดนิอาหาร   
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ภาพประกอบท่ี 6.11 ต้นยอ 

 

 บัวบก ช่ือวิทยาศาสตร์ คือ Centella  asiatica (L.) Urban เป็นพืชสมนุไพรท่ีให้สารใน
กลุ่มไตรเทอปินอยด์ไกลโคไซด์ (Triterpenoid glycoside) หลายชนิด เช่น กรดเอเชียติก (Asiatic 

acid) สารเอเชียติโคไซด์ (Asiaticoside) และกรดแมดิแคสซิค (Madecassic acid) หรือ 

สารแมดิแคสซอล (Madecassol) ท่ีให้ผลต้านการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชั่น (Antioxidation)  

ซึ่งส่งผลในการลดความเส่ือมของเซลล์อวยัวะต่างๆของร่างกายได้และยังพบว่าสารไกลโคไซด์
เหล่านีย้งัช่วยเร่งการสร้างสารคอลลาเจน (Collagen) ท่ีเป็นโครงสร้างของผิวหนงั  จึงถกูน ามาใช้
ประโยชน์ในการกระตุ้ นให้แผลสมานตัวได้เร็ว  อีกทัง้มีรายงานว่าใบบัวบกมีประโยชน์ทาง
การแพทย์มากมาย ได้แก่ ช่วยบ ารุงประสาทและความจ า บ ารุงหัวใจ บ ารุงตับไตและสมอง 

ชว่ยขบัปัสสาวะ  รักษาบาดแผล  แผลเป่ือย  แก้โรคเรือ้น  แก้บิด  แก้อาการ  ปวดศีรษะและเป็นไข้
นอกจากนีบ้วับกยงัมีคณุคา่ทางอาหารเป็นอย่างมาก  เน่ืองจากมีวิตามินหลายชนิด ได้แก่ วิตามินเอ
ไทอะมิน (วิตามินบีหนึ่ง) ไรโบฟลาวิน(วิตามินบีสอง) ไนอะซิน(วิตามินบีสาม) วิตามินซี 

กรดอะมิโนต่างๆได้แก่ แอสพาเตรต  กลูตาเมต  เซอรีน  ทรีโอนีน  อะลานีน  ไลซีน  ฮีสทีดิน 

และมีธาตแุคลเซียม ฟอสฟอรัส เหล็กในปริมาณสงูเชน่กนั  จึงนบัว่าเป็นสมนุไพรท่ีมีคณุประโยชน์
อย่างยิ่ง(จนัทรพร  ทองเอกแก้ว, 2556,70-75)  ใบบวับกมีสารประกอบฟีนอลิคเป็นองค์ประกอบ
และมีคณุสมบตัเิป็นสารต้านอนมุลูอิสระอย่างสงู  พร้อมทัง้พบว่าสารประกอบฟีนอลิคและวิตามิน
ซีมีความสมัพนัธ์และความสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกนั(นนัท์นภสั  เตมิวงศ์, 2551, 117-126) 

 ผักไทยท่ีรับประทานเคียงกับอาหารทุกมือ้นัน้ยังเป็นแหล่งของสารประกอบฟีนอลิค 
ฟลาโวนอยด์ และสารต้านอนุมูลอิสระท่ีดีจากธรรมชาติได้  เน่ืองจากเป็นผักท่ีรับประทานโดย 

ไม่ผ่านความร้อนและรับประทานถึง 100 กรัม/ครัง้/คน เช่น ผักบุ้ งซึ่งมีสารประกอบฟีนอลิค 
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มากท่ีสุดเท่ากบั 1.66±0.006 mgGAE/g มะเขือพวงและกระเจ๊ียบเขียวมีสารประกอบฟลาโวนอยด์
มากท่ีสุดคือเท่ากับ 0.14±0.001 mgRE/gและข่าอ่อนมีฤทธ์ิในการต้านอนุมูลอิสระมากท่ีสุด 
(Busaba & Siriporn, 2014, 99-104)  

 ปัจจุบันผลิตภัณฑ์ผักได้รับความสนใจท่ีจะใช้เป็นแหล่งของอาหารท่ีประกอบด้วย
แบคทีเรียโพไบโอติคท่ีมีศกัยภาพท่ีนอกเหนือจากผลิตภัณฑ์นม เช่น โยเกิร์ตชีส ไอศกรีม เนย มูส  
โดยเฉพาะผกัท่ีผ่านกระบวนการหมกัหรือผักดอง เช่น กะหล ่าปลีดอง (Sauerkraut)(Eliane M. 

Furtado Martins et al., 2013, 764-770)หรือผลิตภัณฑ์จากน า้กะหล ่าปลีท่ีมีเชือ้โพไบโอติค 

L. Plantarum 10
7
 CFU·mL

-1และ L. delbrueckii  10
5
 CFU·mL

-1  แต ่ L. casei  ไม่สามารถอยู่รอด 
(Yoon, Woodams, & Hang,2006,1427-1430) เป็นต้น 

 

สมุนไพรและเคร่ืองเทศ(Herbs and spices) 

 สารประกอบท่ีมีกลิ่นฉนุในสมนุไพรและเคร่ืองเทศช่วยเพิ่มการเผาผลาญและยบัยัง้กับ
การเกิดโรคอ้วน  โรคเบาหวานและการอักเสบเรือ้รัง  สมุนไพรและเคร่ืองเทศหลายชนิด 

มีผลท่ีดีต่อน า้ตาลในเลือด ความไวของอินซูลิน ภาวะไขมันในเลือด การเพิ่มของน า้หนัก และ
ระบบของหวัใจและหลอดเลือด 

 ยี่หร่ำด ำ(Black cumin) ช่ือวิทยาศาสตร์ คือ Nigella sativa  สามารถลดโคเลสเตอรอล
รวม(Total cholesterol)และเพิ่มน า้หนกัในสตัว์ทดลอง 

 กำนพลู(Clove) กานพลสูกดัมีการออกฤทธ์ิทางชีวภาพเหมือนอินซูลิน(Broadhurst et 

al., 2000, 849-852)และสามารถลดน า้ตาลในเลือดอย่างรวดเร็ว Eugenol และ Eugenyl acetate 

ในกานพลเูป็นสารต้านปฏิกิริยาออกซิเดชัน่ 

 ลูกซัด (Fenugreek) ช่ือวิทยาศาสตร์ คือTrigonella foenum-graecum Linn สารสกดั
จากลกูซดัด้วยแอลกอฮอล์มีผลตอ่น า้หนกัตวั และกลโูคสในเลือด ปอ้งกนัการเกิดต้อกระจก ลกูซดั 
กระเทียม ขิง และพริกแดงมีผลลดโคเลสเตอรอล  แคพไซซิน (Capsaicin)จากพริก เคอร์คูมิน
(Curcumin)และลกูซดั สง่เสริมในการหลัง่กรดน า้ดี(Bile acids) 
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ภาพประกอบท่ี 6.12 ลกูซดั 

ท่ีมา: ไทยเกษตรศาสตร์,2558 

 

 ขิง(Ginger) ช่ือวิทยาศาสตร์ คือ Zingiber officinalis ท าให้อณุหภูมิภายในร่างกาย
เพิ่มมากขึน้ ต้านอนุมูลอิสระ ต้านการอักเสบ ต้านน า้ตาลในเลือดสูง และยับยัง้ ไกลเคชั่น 
(Glycation)อนัเป็นสาเหตขุองความชราก่อนวยัอนัควร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบท่ี 6.13 ขิง 
 

 พลูคำว ช่ือวิทยาศาสตร์ คือ Houttuynia  cordata ช่วยลดน า้หนกั ภาวะดือ้ตอ่อินซูลิน 
(Insulin resistance)ไขมนัท่ีตบัและพลาสม่า ส่งเสริมการท างานของ Hepatic malic enzyme, Fatty 

acid synthase (FAS) และ 3-Hydroxy-3-methylglutaryl coenzyme ในหนทูดลอง 
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ภาพประกอบท่ี 6.14 พลคูาว 

ท่ีมา: บ้านสวนเพียงพอ, 2558 

 

 ชะเอมเทศ (Licorice) ช่ือวิทยาศาสตร์ คือ Glycyrrhiza glabra น า้มนัของชะเอมเทศ
ประกอบด้วยฟลาโวนอยด์ท่ีมีสมบตัิต้านโรคอ้วน  ลดเนือ้เย่ือไขมนัท่ีช่องท้อง ตบั และไตรกลีเซอไรด์
ในพลาม่า  น า้มนัของชะเอมเทศสามารถลด Acetyl-CoA carboxylase และ Fatty acid synthase 
และเพิ่มออกซิเดชัน่ของกรดไขมนัด้วย Acyl-Co A dehydrogenase  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบท่ี 6.15 ชะเอมเทศ 

ท่ีมา: PetrPokorný & AdélaPokorná, 2015 
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 ออริกำโน่  ช่ือวิทยาศาสตร์ คือ Origanu mvulgare และ แม็กซิกนั ออริกาโน่(Poliomintha 

longiflora) มีสารต้านอนุมูลอิสระและปริมาณฟีนอลิคท่ีสูงกว่าสมุนไพรท่ีใช้ปรุงอาหารและ
สมุนไพรท่ีเป็นยาชนิดอ่ืน ออริกาโน่ประกอบด้วย Rosmarinic acid, Protochatechuic acid, 

Quercetin, p-Coumaric acid และโปรตีน  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 6.16 ออริกาโน่ 
ท่ีมา : http://health.kapook.com/view121730.htm, 2558 

 

 สำรสกัดจำกโรสแมร่ี(Rosemary extracts :REs) มีสมบตัิท่ีสามารถป้องกันตับ  
ต้านความอ้วน และต้านการอักเสบ กรดคาโนชิค (Carnosic acid) และคาร์นาโซล 
(Carnasol)จากโรสแมร่ีจะยบัยัง้ Gastric lipase ซึ่งท าหน้าท่ีย่อยไขมนัสายสัน้ๆในกระเพาะอาหาร 
และมีผลตอ่การเปล่ียนแปลงของเซลล์ไขมนั (Adipocyte differentiation) 

 หญ้ำฝร่ัน (Saffron) คือ เคร่ืองเทศ (Spices) ชนิดหนึ่งท่ีได้จากยอดเกสรเพศเมียของ
ไม้ล้มลุกท่ีมีหวัชนิดหนึ่ง มีช่ือวิทยาศาสตร์ Crocus sativus L. น ามาท าแห้ง เพ่ือลดความชืน้  
มีกลิ่นหอม และสีแดง ใช้เป็นสารให้กลิ่นรสและสารให้สีในอาหาร เป็นเคร่ืองเทศท่ีมีราคาแพงมาก
หญ้าฝร่ันพบว่าเพิ่มการไหลเวียนของเลือดในเนือ้เย่ือ มีสมบตัิต้านความดนัเลือดสูง สามารถ  

ต้านอนมุลูอิสระ ต้านการอกัเสบ(Suhaila Mohamed,2014,114-128) 

  

http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/1331/spice-%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8
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ภาพประกอบท่ี6.17  หญ้าฝร่ัน 

ท่ีมา: คณะเภสชั  มหาวิทยาลยัมหิดล, 2558 

 

 ชำ(Tea) 

 ชาเป็นเคร่ืองดื่มท่ีคนทัว่โลกนิยมด่ืมกนัทัง้ในรูปเคร่ืองด่ืมชงร้อนและเย็น ชาผลิตมาจาก
ยอดอ่อนของต้นชา (Camellia sinensis L.) ชาท่ีผลิตทางการค้ามาจาก 2 สายพนัธุ์คือCamellia 

sinensis var. sinensis(ชาจีน, Chinese tea) และCamellia sinensis var. assamica(ชาอสัสมั, 

Assam tea) สามารถจดัแบง่ประเภทของชาตามกระบวนการผลิตได้ 3 ประเภทใหญ่ๆคือ ชาเขียว
ชาอู่หลงและชาด า  ชาเขียวเป็นชาท่ีไม่ผ่านการหมัก  ชาอู่หลงเป็นชาท่ีหมกับางส่วนและชาด า 

เป็นชาหมักอย่างสมบูรณ์  ระดบัการหมักท่ีต่างกันท าให้ชาแต่ละชนิดมีองค์ประกอบทางเคมี 

ท่ีแตกต่างกนั  ส่งผลให้ชามีสีกลิ่นและรสชาติท่ีแตกต่างกัน  โดยทัว่ไปยอดใบชาสดประกอบด้วย
ความชืน้ประมาณร้อยละ 75-80 โดยน า้หนัก  ส่วนท่ีเหลือร้อยละ 20-25เป็นของแข็งทัง้หมด 
ของแข็งทัง้หมดประกอบด้วยส่วนท่ีไม่ละลายน า้(Insoluble matter) และส่วนท่ีละลายน า้ 

(Soluble matter) องค์ประกอบส าคญัในส่วนท่ีละลายน า้ คือ โพลิฟีนอล (Polyphenols) มีอยู่
ประมาณร้อยละ 10-25 โดยน า้หนกัแห้ง โพลีฟีนอลเป็นองค์ประกอบในใบชาสดประกอบด้วยกลุ่ม
ของสารประกอบ 6 กลุ่ม คือ Flavanols, Hydroxy-4-flavonols, Anthocyanins, Flavones,Flavonols

และ Phenolic acids โดยฟลาวานอล (Flavanols) เป็นองค์ประกอบท่ีพบมากท่ีสดุโดยมีร้อยละ
60-80 ของโพลิฟีนอล  โดยเป็นฟลาวานอลท่ีเรียกว่า คาเทชิน(Catechins)(ธีรพงษ์  เทพกรณ์
,2555,189-196)  พ บ ว่ า ช า เ ขี ย ว มี ส า ร ค า เ ท ชิ น (Catechins)สู ง ท่ี สุด   คื อ ร้ อ ย ล ะ  10-30 

โดยน า้หนกั  คาเทชินเป็นสารท่ีให้สีขาวเหลือง  มีรสชาติฝาดเล็กน้อย  ชาอู่หลงมีสารทีเอฟลาวิน 

(Theaflavins, TFs) สีของน า้ชาอู่หลงมีสีเข้มตามสารทีเอฟลาวิน  รสชาติเข้มและฝาดกว่าชาเขียว
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สว่นชาด าเป็นชาท่ีผา่นการหมกัอยา่งสมบรูณ์  คาเทชินจะถกูออกซิไดซ์และเกิดปฏิกิริยารวมตวักนั
เป็นสารในกลุ่มทีอะรูบิจิน (Thearubigins) ชาด ามีสารทีอะรูบิจินอยู่ประมาณร้อยละ 10-20 

โดยน า้หนกั  มีสารในกลุ่มทีเอฟลาวินประมาณร้อยละ 1-2 โดยน า้หนกั  สีของน า้ชาด ามีสีน า้ตาล
แดงตามสีของทีอะรูบิจิน  มีรสชาติเข้มข้นและฝาด (Haslam, 2003, 61-73)  คาเทชินท่ีพบมาก 

ในชา ได้แก่ (-)-Epigallocatechin-3-gallate (EGCG),(-)-Epigallocatechin (EGC), (-)-Epicatechin-

3-gallate (ECG) และ (-)-Epicatechin (EC) คาเทชินเหล่านีมี้อยู่ประมาณร้อยละ 90 ของคาเทชิน
ทัง้หมด  กลุ่มของคาเทชินท่ีพบในปริมาณน้อยลง ได้แก่(+)-Gallocatechin (GC), (+)-Catechin 

(C) และคาเทชินอ่ืนๆเช่น(-)-Gallocatechingallate (GCG) และ (-)-Catechingallate (CG) แสดง
โครงสร้างของคาเทชินแตล่ะชนิดดงัภาพประกอบท่ี 6.18  ในบรรดาคาเทชินทัง้หมด EGCG เป็น
คาเทชินท่ีพบมากท่ีสุดและเป็นตัวบ่งบอกคุณภาพของชาเขียว   คาเทชินมีสมบัติในการจับ                
อนมุลูอิสระ  มีรายงานความสามารถในการจบัอนมุลูอิสระ Superoxide anions (O2•-), Singlet 

oxygen (
1
O2), และ 1,1-Diphenyl-2-picrylhydrazyl (DPPH) รวมทัง้ Reactive oxygen 

species; ROS) ดงัตารางท่ี 6.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบท่ี 6.18 โครงสร้างคาเทชินในชาเขียว 

ท่ีมา:ธีรพงษ์  เทพกรณ์, 2557,189-198 
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ตารางท่ี 6.1 ล าดบัความสามารถในการจบัอนมุลูอิสระ (Free radicals และ Reactive oxygen  

  species; ROS)ของคาเทชิน 

 

Free radicals/ROS ล าดบัความสามารถ 

Singlet oxygen  EC,C>EGC,GC>EGCG  

EGCG>ECG>EGC>EC>C  

Hydroxyl radical  ECG>EGCG>EC>GC>EGC>C  

ECG>EC>EGCG>EGC  

Lipid peroxyl radical  ECG=EGCG=EC=C>EGC  

ABTS
•+ 

radical cation ECG>EGCG>EGC>EC=C  

ECG>EGCG>EGC>EC  

DPPH
•
 radical  EGCG=ECG>EGC>EC  

ท่ีมา: ธีรพงษ์  เทพกรณ์, 2557, 189-198 

 

 คาเทชินในชาเขียวมีประโยชน์ต่อสุขภาพหลาย  อย่างเช่นช่วยป้องกันโรคมะเร็ง 

ลดความเส่ียงในการเกิดโรคหวัใจ  ช่วยควบคมุระดบัน า้ตาลในเลือดของผู้ ป่วยโรคเบาหวานและ
ชว่ยลดความอ้วนเป็นต้น 

 สารอาหารในใบชา ประกอบด้วย 

 วิตามินซี เป็นสารต้านออกซิเดชั่นท่ีมีประสิทธิภาพอีกชนิดหนึ่ง ช่วยลดความเครียด 
ตอ่ต้านภาวะตดิเชือ้และเสริมการท างานของระบบภมูิคุ้มกนั 

 วิตามินบีรวม ชว่ยเสริมการท างานในกระบวนการเมตาบอลิซมึของคาร์โบไฮเดรต 

 วิตามินอี มีสรรพคณุเป็นสารต้านออกซิเดชัน่ และชว่ยชะลอความแก่ 
 ฟลอูอไรด์ ชว่ยเสริมสร้างความแข็งแรงให้แก่ฟัน ปอ้งกนัฟันผ ุ

 ดงันัน้จะพบว่าชาประกอบด้วยสารออกฤทธ์ิทางชีวภาพท่ีส าคญัคือคาเทชินซึ่งมีผลต่อ
สขุภาพ  ท าให้ปัจจบุนัน า้ชาจึงเป็นเคร่ืองด่ืมท่ีนิยมบริโภค แตห่ากบริโภคมากเกินไปอาจมีผลเสีย
ตอ่สขุภาพเน่ืองจากใบชายงัประกอบด้วยคาเฟอีนท่ีกระตุ้นการท างานของหวัใจ 

 บุก (Konjac) 

 บกุเป็นอาหารและสมนุไพรท่ีรู้จกัและนิยมกนัแพร่หลายโดยเฉพาะประเทศญ่ีปุ่ นหรือจีน
หวับกุสดโดยทัว่ไปจะมีน า้ประมาณร้อยละ   80-90   และมีส่วนท่ีเป็นของแข็งประมาณร้อยละ  

10-20 หัวบุกสามารถน ามาผลิตแป้งหัวบุกหรือมันกะบุกโดยนิยมใช้หัวบุกพันธุ์                    
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Amorphophallus konjac เรียกแปง้ท่ีผลิตได้ว่าแปง้คอนยคั(Konjac flour) จดัเป็นเฮมิเซลลโูลส 
(Hemicellulose) โมเลกลุของกลโูคแมนแนน เกิดจากการรวมตวักนัของน า้ตาลกลโูคส (Glucose) 

และน า้ตาลแมนโนส (Mannose)ซึ่งเช่ือมต่อกันด้วยพันธะไกลโคไซด์ ท่ีต าแหน่ง β1,4 และมี 

Acetyl group กระจายอยู่ในน า้ตาลแมนโนส  แปง้บุกมีคณุสมบตัิหลายด้านด้วยกนั  เช่น เป็น    
สารให้ความหนืดโดยเม่ือละลายน า้ท่ีอณุหภมูิห้องจะพองตวัและขยายตวัได้ประมาณ 20-30 เทา่  

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบท่ี 6.19 หวับกุ 

ท่ีมา : http://pakyok.com/950.html, 2557 

 

 ประโยชน์ของบุกต่อสุขภำพ 

 ป้องกันโรคอ้วน 

 กลูโคแมนแนนจะท าปฏิกิริยาจบักับคาร์โบไฮเดรตน า้ตาลและไขมันบางส่วนมากเกินพอ
รวมกนัเป็นโมเลกลุใหญ่ซึ่งจะท าให้เอนไซม์ในระบบย่อยอาหารไม่สามารถย่อยได้ง่ายและรวดเร็ว
จึงมีผลท าให้ไขมนัและน า้ตาลท่ีจบัตวัรวมกับโมเลกุลของกลูโคแมนแนนเกิดการเคล่ือนตวัและ
ขบัถ่ายออกมาจากร่างกาย  ส่วนสารอาหารประเภทอ่ืนๆท่ีไม่สามารถจับตวัรวมกับโมเลกุลของ
กลโูคแมนแนนได้ก็จะถกูย่อยและดดูซึมเข้าสู่ร่างกายตามปกติ  นอกจากนัน้อาหารท่ีมีเส้นใยมาก
เส้นใยอาหารจะท าให้รู้สึกอ่ิมเร็วและอ่ิมทนกว่าอาหารท่ีมีเส้นใยอาหารน้อยกว่าและยังไม่ให้
พลังงานสูงด้วย  ดงันัน้การเพิ่มอาหารเส้นใยจึงอาจจะท าให้น า้หนักตัวลดลงได้โดยไม่ต้องมี        
การเปล่ียนแปลงอาหารท่ีเคยรับประทานอยู่ในทกุวนั 

 ลดโคเลสเตอรอลในเส้นเลือด 

 เม่ือรับประทานเส้นใยจากหัวบุกท่ีมีกลูโคแมนแนนเส้นใยบุกจะเข้าไปท าปฏิกิริยา 

เชิงชีวเคมีกบัไขมนัและสารโคเลสเตอรอลจึงมีผลในการปอ้งกนัการดดูซึมกลบัเข้าไปในเส้นเลือด
ดงันัน้ปริมาณของสารเหลา่นีใ้นร่างกายจงึอยูใ่นระดบัท่ีไมส่งูจนเกินมาตรฐาน 

http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/3154/hemicellulose-%E0%B9%80%E0%B8%AE%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%A5%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%AA
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/1014/glucose-%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%AA
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/2573/mannose-%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B8%AA
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 ป้องกันมะเร็งล ำไส้ใหญ่ 

 เส้นใยจากหัวบุกท าหน้าท่ียับยัง้และป้องกันแบคทีเรียไม่ให้ท าปฏิกิริยากับน า้ดีซึ่งจะ
ก่อให้เกิดสารพิษจ าพวกสเตอรอยด์  ไนโตรซามีนและแอมโมเนียท่ีเป็นสาเหตุก่อให้เกิดมะเร็ง            
ล าไส้ใหญ่และยงัชว่ยลดความเข้มข้นของความเป็นกรดของเศษอจุจาระในล าไส้ใหญ่ให้เจือจางลง
ซึง่มีผลตอ่การลดโอกาสเส่ียงในการเกิดมะเร็งล าไส้ใหญ่ 

 ป้องกันท้องผูก 

 เส้นใยธรรมชาติท่ีละลายน า้ได้ง่ายจะย่อยสลายได้เร็วและกระตุ้นการท างานของล าไส้
ได้ดี  นอกจากนัน้ยังดูดซึมได้ง่ายและช่วยเพิ่มปริมาณของอุจจาระด้วย   จึงส่งผลให้ระบบ 

การขับถ่ายดีขึน้ไม่เกิดอาการท้องผูกและกระบวนการไฮโดรไลซีส(Hydrolysis) ของแป้งบุก 

จะท าให้ได้โอลิโกแซคคาไรด์ (Oligosacchaaride) จนถึงเฮกซะแซคคาไรด์(Hexasaccharide) ซึ่ง
น า้ตาลกลุ่มดังกล่าวมีผลต่อการส่งเสริมการเจริญเติบโตและกิจกรรมของ Bifidobacteria 

ในล าไส้มนษุย์ (อดศิกัดิ,์ 2538, 238-242) 

 กำรใช้บุกในผลิตภัณฑ์อำหำร 

 ผลิตภณัฑ์ประเภทแยมและเยลล่ี (อดิศกัดิ์, 2539ก, 37-44)ผลิตภณัฑ์ไส้กรอกท่ีลดไขมนั
และเพิ่มเส้นใยอาหาร (อดิศกัดิ์, 2539ข, 23-35) ไอศกรีม,วิปปิง้ครีม, Meringues, Cheese, Spread 

cheese, Slices mayonnaise, Cream spread และ Milk drink (Ford and Chesey, 1986)เค้ก
และคกุกีท้ดแทนไขมนัด้วยแปง้บกุ(อดิศกัดิ์และคณะ, 2541, 111–126) ฟิล์มแปง้บกุผสมร่วมกบั
โปรตีนถัว่เหลืองสกดั(กมลทิพย์ เอกธรรมสทุธ์ิและอดศิกัดิ ์เอกโสวรรณ,2547 123-137) 

 

สรุป 

 ผัก เคร่ืองเทศและสมุนไพร รวมทัง้สิ่งเหลือใช้นัน้มีส่วนประกอบของพฤกษเคมีและ
สารประกอบออกฤทธ์ิทางชีวภาพมากมายและมีผลต่อสุขภาพ เช่น ป้องกนัมะเร็ง ลดความเส่ียง
ต่อโรคหัวใจ  ควบคุมน า้ตาลในเลือด เป็นกากอาหารท่ีช่วยในเร่ืองการขับถ่าย เป็นพรีไบโอติค   
ลดการเกิดของเนือ้งอกและเซลล์มะเร็งเต้านมโดยเฉพาะอย่างยิ่งผกัไทยท่ีรับประทานเคียงอาหาร
ท่ีมีสารต้านอนมุูลอิสระธรรมชาติ ดงันัน้ผกั เคร่ืองเทศและสมุนไพรจึงสามารถน าไปใช้ประโยชน์
เป็นอาหารฟังก์ชนัท่ีชว่ยสง่เสริมสขุภาพ เชน่ ผลิตภณัฑ์ขนมอบ ผลิตภณัฑ์เนือ้ผสมเคร่ืองเทศและ
เคร่ืองดื่มจากผกัและสมนุไพร เป็นต้น 
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แบบฝึกหดัท้ำยบทที่ 6 

 

 

 1. จงยกตัวอย่างสารออกฤทธ์ิทางชีวภาพหรือพฤกษเคมีท่ีมีในผัก สมุนไพรและ
เคร่ืองเทศตอ่ไปนี ้พร้อมทัง้อธิบายผลท่ีมีตอ่สขุภาพ 

  1.1  แครอท 

  1.2 หอมหวัใหญ่และกระเทียม 

  1.3 ผกัตระกลูกะหล ่า 

  1.4 มะเขือเทศ 

  1.5 มะเขือยาว 

  1.6 เห็ด 

  1.7 แก่นตะวนั 

  1.8 ยอ 

  1.9 บวับก 

  1.10 กานพล ู

  1.11 ออริกาโน่ 
  1.12 โรสแมร่ี 

 2. ชาสดมีสารฟลาวานอลประเภทใดมากท่ีสดุและมีประโยชน์อยา่งไรตอ่สขุภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทที่ 7 

ผลไม้ 

 

 

 ผลไม้เป็นอาหารท่ีจ าเป็นตอ่ร่างกายก าลงัได้รับความสนใจเป็นอย่างมากเพราะไม่เพียงแต่
จะช่วยท าให้มีสุขภาพดีเท่านัน้แต่ยังช่วยท าให้ร่างกายสดช่ืนขึน้อีกด้วย เน่ืองจากน า้ผลไม้ 

อดุมไปด้วยน า้ตาล วิตามิน และแร่ธาตเุป็นองค์ประกอบหลกั  นอกจากนีผ้ลไม้ยงัเป็นแหล่งของ 

สารต้านอนมุลูอิสระท่ีดี โดยสารต้านอนมุลูอิสระจะไปยบัยัง้หรือท าให้เกิดปฏิกิริยาออกซิเดชั่นท่ีมี
ออกซิเจนช้าลง และมีผลให้เป็นการเพิ่มอายกุารเก็บรักษาของอาหาร สารต้านอนมุลูอิสระในผลไม้
ยงัสามารถรักษาและป้องกันโรคได้ เช่น โรคเรือ้รัง รวมถึงโรคเบาหวานชนิดท่ี 2 โรคสมองเส่ือม 
การอักเสบ มะเร็ง และโรคหลอดเลือดหวัใจ วิตามินในผลไม้นัน้สามารถท าหน้าท่ีเป็นสารต้าน
อนมุลูอิสระท่ีตอ่ต้านโรคท่ีเก่ียวกบัอายไุด้  เพราะโรคสว่นใหญ่เกิดจากอนมุลูอิสระของออกซิเจน 

 

มะม่วง(Mango) 

 มะม่วงมีช่ือทางวิทยาศาสตร์ คือ Mangifera indica ต้นก าเนิดมาจากประเทศอินเดีย 
โดยอินเดียเป็นแหล่งผลิตมะม่วงของโลก มะม่วงเป็นแหล่งของสารอาหารและพลังงาน เช่น 
คาร์โบไฮเดรต  กรดไขมนั  กรดอะมิโน  เกลือแร่  โปรตีน กรดอินทรีย์ วิตามินเอ  ซี  และ ดี เป็นต้น  
มะม่วงจะมีสารประกอบทางชีวภาพท่ีเป็นสารต้านอนุมุลอิสระท่ีต่อต้านโรคหลอดเลือดแดงแข็ง  
สารก่อมะเร็ง  สารประกอบเหล่านีจ้ึงเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ สารประกอบฟีนอลิคในมะม่วง 

สามารถปอ้งกนัความเสียหายของ DNA เน่ืองจากปฏิกิริยาออกซิเดชัน่ ท าให้ปฏิกิริยาเปอร์ออกซิเดชัน่
ของไขมนัไมเ่กิดและปลอ่ยอนมุลูอิสระ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบท่ี 7.1มะมว่ง 
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 โพลีฟีนอลในมะม่วง 

 ส่วนประกอบหลักของมะม่วงคือ เนือ้ เปลือก เม็ด โพลีฟีอลในมะม่วง  ส่วนใหญ่เป็น 
Gallic acid และ Gallotannin ส่วนโพลีฟีนอลอ่ืน เช่น Mangiferin,Quercetin,Kaempferol, 

p-OH-benzoic acid,  m-Coumaric acid, p-Coumaric acid  และ Ferulic acid โพลีฟีนอล 

ท่ีเป็น Gallic acid และ Gallotanninในธรรมชาติจะลดลงในระหว่างการเก็บรักษาเพราะการสกุของ
มะมว่งจะท าให้ลดความฝาด ซึ่งเป็นลกัษณะของมะม่วง สารฟีนอลิคในผลไม้ท่ีเป็นสารเคมีในพืช
ชว่ยลดความเส่ียงตอ่การเกิดโรคหลอดเลือดหวัใจ และปอ้งกนัการท าลายเซลล์โดยการออกซิเดชั่น 
ด้วยการยบัยัง้ปฏิกิริยาออกซิเดชั่นในการท าลาย DNA ในเซลล์ สารฟีนอลิคยงัปอ้งกนักลายพนัธุ์
และกระบวนการเกิดเนือ้งอก สารประกอบโพลีฟีนอลิคเป็นสารต้านอนุมูลอิสระของไขมันท่ีมี 
ความหนาแน่นต ่า(Low – density lipoprotein:LDL) สามารถท าให้ปริมาณการออกซิไดซ์ของไขมนั 

ท่ีไม่ดีต่อร่างกาย (LDL Cholesterol)ต ่าลง จึงลดความเส่ียงของโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ 
สารประกอบฟีนอลิคบางชนิด เช่น Ellagic acid,  Tannic acid และ Quercetin ท าหน้าท่ีเป็น 

ตวัยบัยัง้ Tyrosinase ซึ่ง Tyrosinaseเป็นตวักระตุ้นให้เกิดการสังเคราะห์เมลานิน (Melanin) 

ในผิวหนงัคน และเกิดรอยด าบนผิวหนงัท่ีเป็นสาเหตใุห้เกิดความผิดปกติของผิวหนงั เช่น กระ ฝ้า  
ปัจจุบันตัวยับยัง้  Tyrosinase มีความส าคัญในการพัฒนาคุณภาพของอาหารและป้องกัน 

ความผิดปกตขิองเม็ดสีและเมลานินท่ีมีความเช่ือมโยงตอ่สขุภาพ 

 ตัวอย่างสารฟีนอลิคในมะม่วง 

 แมงจิเฟอริน(Mangiferin)เป็นสารโพลีฟีนอลท่ีส าคัญในมะม่วงมีผลต่อการต้าน 

อนุมูลอิสระ ป้องกนัโรคท่ีเก่ียวข้องกบัหลอดเลือด  ยบัยัง้กระบวนการท าลายเซลล์เม็ดเลือดแดง
และเย่ือหุ้มเซลล์ ลดระดบัน า้ตาลในเลือด  นอกจากนีมี้ฤทธ์ิต้านเชือ้ราและแบคทีเรีย  โดยมีผลตอ่
เชือ้รา เช่น Thermoascus aurantiacus, Saccharomyces cerevisiae,Trichoderma reesei

และ Aspergillus flavus แมงจิเฟอรินมีผลตอ่ทัง้แบคทีเรียแกรมบวกและลบ Bacillus pumilus

เป็นจลุินทรีย์แกรมบวกท่ีมีความไวตอ่แมงจิเฟอริน  ขณะท่ี Salmonella agona เป็นจลุินทรีย์แกรมลบ
ท่ีมีไวตอ่แมงจิเฟอริน 

 ฟลาโวนอยด์ (Flavoniod)เป็นสารต้านอนุมูลอิสระในมะม่วงซึ่งเป็นสารทางชีวภาพ 

ท่ีสามารถต้านเชือ้ราและแบคทีเรีย Catechin,Quercetin,Epicatechin,Isoquercetin(quercetin-3-

glucoside) Fisetin และ Astragalin(Kaempferol-3-glucoside)เป็นฟลาโวนอยด์ท่ีส าคัญใน
มะมว่ง Quercetin จะอยูใ่นมะมว่งดบิซึง่เป็นสารต้านอนมุลูอิสระและมีปริมาณท่ีสงูสามารถยบัยัง้
การแพร่ขยายของเซลล์มะเร็งล าไส้  รวมทัง้เซลล์มะเร็งเต้านม  แต่ในทางตรงกันข้ามหากใช้ 
Quercetin ในปริมาณท่ีต ่ามีรายงานวา่อาจท าให้เพิ่มการขยายตวัเซลล์มะเร็งล าไส้และเต้านม 
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 กรดแกลลิค(Gallic acid:GA)มีความสามารถในการต้านเชือ้รา รวมทัง้มะเร็งล าไส้ 
มะเร็งเม็ดเลือดและปอด กรดแกลลิคและแกลลอแทนนิน(Gallotannin:GT) ท าหน้าท่ีเป็น                 
สารก าจดัอนมุลูอิสระ(Athapol Noomhorm, Imran Ahmad, & Anil K. Anal, 2014 ) 

 

องุ่น(Grape) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบท่ี 7.2  ผลองุ่น 

 

 องุ่นจัดเป็นไม้ผลเขตกึ่งร้อน (Subtropical fruit) มีช่ือทางวิทยาศาสตร์ คือ                         

Vitis vinifera  L. ซึ่งประกอบด้วยสารท่ีเป็นประโยชน์ต่อร่างกายหลายชนิด โดยเฉพาะสารท่ีมี
คุณสมบตัิเป็นสารต้านอนุมูลอิสระ (Antioxidants) เช่น แอนโทไซยานิน (Anthocyanins) 

นอกจากนีผ้ลการศึกษาทางโรคระบาดวิทยาพบว่าการบริโภคองุ่นสดหรือผลิตภัณฑ์ต่างๆอย่าง
ตอ่เน่ืองจะส่งผลดีต่อสุขภาพหลายประการ เช่น ลดการเกาะตวัของเกร็ดเลือด ลดอตัราเส่ียงต่อ
การเกิดโรคระบบหลอดเลือด เป็นต้น 

 ผลองุ่นพนัธุ์ ‘Harmony’ จากการวิเคราะห์ปริมาณสารต้านอนมุูลอิสระชนิดวิตามินซี 

ฟีนอลิค ฟลาโวนอยด์และฤทธ์ิต้านอนุมูลอิสระในเนือ้และเมล็ด  พบว่าทัง้ในเนือ้และในเมล็ด 

มีปริมาณท่ีสงูโดยเฉพาะในเมล็ดมีปริมาณสงูกวา่ในเนือ้หลายเทา่  โดยในเมล็ดมีปริมาณวิตามินซี  
ฟีนอลิคทัง้หมด  ฟลาโวนอยด์ทัง้หมดและฤทธ์ิต้านอนมุลูอิสระเท่ากบั 207.5 มิลลิกรัมตอ่ 100  กรัม, 

13,973.2 มิลลิกรัมตอ่100 กรัม, 4,957.0 มิลลิกรัมตอ่ 100 กรัมและ 254.1 ไมโครโมลตอ่กรัม 
ตามล าดบั  ในขณะท่ีในเนือ้มีเท่ากบั 25.6 มิลลิกรัมตอ่100 กรัม, 483.0 มิลลิกรัมตอ่100 กรัม, 

98.3 มิลลิกรัมตอ่100 กรัมและ 6.3 ไมโครโมลตอ่กรัม  ตามล าดบั(เกรียงศกัดิ์  ไทยพงษ์และดรุณี
ถาวรเจริญ, 2556, 309-312) เม่ือเปรียบเทียบกบัผลไม้ชนิดอ่ืน ๆ  พบว่าปริมาณสารต้านอนมุลูอิสระ 

http://as.wiley.com/WileyCDA/Section/id-302477.html?query=Athapol+Noomhorm
http://as.wiley.com/WileyCDA/Section/id-302477.html?query=Imran+Ahmad
http://as.wiley.com/WileyCDA/Section/id-302477.html?query=Anil+K.+Anal
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ในองุ่นพันธุ์ ‘Harmony’ โดยเฉพาะในเมล็ดมีค่าสูงกว่ามาก  เช่น ปริมาณวิตามินซีในเนคทารีน 

(Nectarine) มีค่าระหว่าง 4.8-13.2 ในพีช (Peach) มีค่าระหว่าง 3.6-12.6 ในพลมั (Plum)  

มีคา่ระหว่าง 2.5-10.2 ในมะเฟืองมีคา่เท่ากบั 19.0 ในลิน้จ่ีมีคา่เท่ากบั 13.8 มิลลิกรัมตอ่ 100 กรัม 
ส่วนปริมาณสารฟีนอลิคทัง้หมดในเนคทารีนมีคา่ระหว่าง 14-102 พีชมีคา่ระหว่าง 21-111 พลมั 

มีคา่ระหว่าง 42-109 ในมะเฟืองมีคา่เท่ากบั 142.9 ในลิน้จ่ีมีคา่เท่ากบั 28.8 มิลลิกรัมตอ่ 100 กรัม
เป็นต้น 

  นอกจากนีอ้งุ่นป่า(Wild grape) มีช่ือวิทยาศาสตร์ว่า Ampelocissus martini 

Planch. มีฤทธ์ิต้านออกซิเดชัน่วิเคราะห์ด้วยวิธี DPPH (1,1-diphenyl-2-picrylhydrazyl)คา่ IC50

เท่ากบั 13.8 µg/mL  ABTS (2,2
/
-Azino-bis-[3-ethylbenzothia zoline-6-sulfonic acid])คา่ IC50 

เท่ากบั 6.3 µg/mL, คา่ FRAP(Ferric reducing antioxidant power)เท่ากบั 3.5 mM FeSO4/g

และคา่ CUPRAC (CUPric Reducing Antioxidant Capacity) เท่ากบั1065 µg TE/g  องุ่นป่า
อาจเป็นแหล่งของสารต้านอนุมูลอิสระจากธรรมชาติท่ีดีซึ่งช่วยในการเสริมสร้างสุขภาพและ  

ช่วยลดภาวะเส่ียงในการเกิดโรคเรือ้รังต่าง  ๆ ท่ีมีสาเหตุมาจากอนุมูลอิสระหรือภาวะเครียด 

ออกซิเดชั่นได้  นอกจากนีอ้าจมีความเป็นไปได้สูงท่ีจะน าองุ่นป่ามาประยุกต์ใช้ในด้านอาหาร
โภชนาการเภสชักรรมและทางการแพทย์(สริุสา ศรีสวุรรณ์และคณะ, 2557, 373-382) 
 

ฝร่ัง (Guava) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบท่ี 7.3  ผลฝร่ัง 

 

 ฝรั่ง ชื่อวิทยาศาสตร์ คือ Psidium guajava L.จดัเป็นผลไม้ที่มีถ่ินก าเนิดในแถบ
อเมริกากลางและในหมู่เกาะอินดีสต์ตะวันตกมีความส าคัญในผลไม้เมืองร้อน ผลฝร่ังอาจมี 
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รูปร่างกลม รูปไข่ หรือคล้ายลูกแพร์ เส้นผ่านศนูย์กลางประมาณ 3-10 เซนติเมตร เปลือกบาง
ประกอบไปด้วยเมล็ดขนาดเล็กจ านวนมากซึ่งอยู่ตรงกลางของส่วนเนือ้ ในผลสกุสีของเปลือกเป็น
สีเหลืองและสีของเนือ้อาจมีสีขาว ชมพู เหลือง ส้มหรือแดงเข้มขึน้กับสายพันธุ มีกลิ่นหอมและ  

ให้รสชาติเปรีย้วอมหวาน  ฝร่ังเม่ือสุกเต็มท่ีจะมีลักษณะท่ีนิ่ม  ดังนัน้เม่ือฝร่ังสุกจึงยากต่อ         
การจดัการและการจ าหน่ายในท้องตลาด ผลจะพร้อมต่อการเก็บเก่ียวใน 120-150 วนั หลงัออก
ดอกและควรเก็บเก่ียวช่วงท่ีผลมีสีเขียวอ่อน ซึ่งชีใ้ห้เห็นว่าผลเร่ิมสุกฝร่ังเป็นผลไม้ท่ีอุดมไปด้วย
วิตามินและแร่ธาตหุลายชนิด 

 องค์ประกอบของฝร่ัง 

 ฝร่ังประกอบด้วยองค์ประกอบหลกั คือ เปลือก เนือ้ และเมล็ด โดยมีเนือ้ฝร่ังร้อยละ 50 
เปลือกร้อยละ 20 และเมล็ดร้อยละ 30 ของน า้หนักผลทัง้ลูก ความชืน้อยู่ระหว่างร้อยละ 74-83 
ส่วนท่ีเป็นของแห้ง(Dry matter)ร้อยละ 13-26 มีโปรตีนร้อยละ 1 คา่พลงังานเท่ากบั 275 กิโลจูล
ต่อ 100 กรัม และให้ไขมันร้อยละ 0.9-1.5 ปริมาณของแข็งท่ีละลายน า้ทัง้หมดจะเพิ่มขึน้จาก 

ร้อยละ 10.5-12.75 และกรดแอสคอบิคเพิ่มจากร้อยละ 118.53-199.26 มิลลิกรัมต่อ 100 กรัม
ในช่วงท่ีฝร่ังสุก ขณะท่ีกรดจะลดลงจากร้อยละ 0.72-0.55 ฝร่ังเป็นแหล่งของวิตามินหลายชนิด 
เช่น กรดแอสคอบิค (Ascorbic acid) กรดแพนโทเทนิค (Pantothenic acid) ไทอะมีน(Thiamine) 

ไนอะซีน(Niacin) ไรโบเฟลวิน(Riboflavin) วิตามินเอ ฝร่ังมีปริมาณของเพคตินท่ีสูงร้อยละ  
0.5-1.8 ฝร่ังไม่เพียงแต่จะมีใยอาหารท่ีสูงแล้ว  ยงัเป็นแหล่งของสารประกอบต้านอนุมลูอิสระท่ีดี
อีกด้วย เชน่ โพลีฟีนอลท่ีจะให้รสฝาดในผลไม้ 

 สมบัตเิชิงหน้าที่ในฝร่ัง 

 ฝร่ังอุดมไปด้วยสารท่ีมีประโยชน์ต่อร่างกายมากมาย เช่น สารต้านอนุมูลอิสระและ  

ใยอาหาร สารต้านอนุมุลอิสระนีส้ามารถป้องกันปฏิกิริยาออกซิเดชั่นของไขมัน โปรตีนและ 

กรดนิคลีอิกท่ีมีออกซิเจนร่วมในการเกิดปฏิกิริยา ตวัอย่างอนุมลูอิสระ เช่น Superoxide, Hydroxyl, 

Alkoxyl และท่ีไม่ใช่อนุมูลอิสระ เช่น Hydrogen peroxide, Hypochlorous เป็นต้น สารต้าน                 
อนุมลูอิสระ  ช่วยลดความเส่ียงต่อการเกิดโรคเน่ืองจากความเส่ือมโทรมของร่างกาย เช่น มะเร็ง        
ไขข้อ  หลอดเลือด หัวใจ การอักเสบ ความผิดปกติของสมอง และโรคท่ีเกิดจากความชรา 
เชน่เดียวกบัใยอาหารท่ีปอ้งกนัโรคตา่งๆ 

 ฝร่ังอดุมด้วยกรดแอสคอร์บคิ สารฟีนอลิคทัง้หมดและแคโรทีนอยด์ทัง้หมด ปริมาณของ
กรดแอสคอร์บิคขึน้กับพันธุ์  ฤดูกาล และสีของเนือ้ ฝร่ังนัน้มีวิตามินซี 37-1000 มิลลิกรัมต่อ  
100 กรัมของฝร่ัง ฝร่ังเนือ้ชมพูมีปริมาณของกรดแอสคอบิคท่ีมากกว่าเนือ้สีขาว วิตามินซีจะมี           
มากท่ีสุดในบริเวณผิวแต่ใจกลางของผลจะลดลง และฝร่ังดิบจะมีกรดแอสคอบิคมากว่าฝร่ังสุก 
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ฝร่ังมีวิตามินซีท่ีสูงกว่าส้มถึง 6 เท่า ฝร่ังประกอบด้วยสารประกอบฟีนอลิค เช่น Apigenin และ 
Myricetin 

 ไลโคปีน (Lycopene) จัดเป็นสารประกอบในกลุ่มแคโรทีนอยด์ชนิดหนึ่งใน 600 ชนิด 
พบไลโคปีนได้ในฝร่ังสีชมพ ูมะเขือเทศ แตงโม เกรพฟรุตสีชมพ ูและมะละกอ ฝร่ังมีไลโคปีนมากว่า
มะละกอ 2 เท่า ไลโคปีนเป็นสารประกอบท่ีได้รับความสนใจเน่ืองจากมีรายงานว่ามีประโยชน์ต่อ
สุขภาพ โดยเฉพาะการลดความเส่ียงในการเกิดมะเร็งท่ีอวัยวะต่างๆ ท่ีชัดเจนท่ีสุด คือ มะเร็ง  

ตอ่มลกูหมาก รองลงมา คือมะเร็งปอด กระเพาะอาหาร นอกจากนีก็้ยงัแสดงให้เห็นประโยชน์ของ
การได้รับไลโคปีนในการลดความเส่ียงของมะเร็งตบัอ่อน ล าไส้ใหญ่ (Colon) ทวารหนกั คอหอย 
ชอ่งปาก เต้านม ปาก เป็นต้น  ไลโคปีนยงัช่วยกระตุ้นการเพิ่มขึน้ของเคราติโนไซต์(Keratinocyte) 
อนัจะชว่ยท าให้เซลล์ผิวชัน้นอกแข็งแรงขึน้  

 ใยอาหาร  ฝร่ังเป็นแหล่งของใยอาหารส าหรับผู้บริโภคคือเท่ากับ 12.72 มิลลิกรัมต่อ
100 กรัม Gorinsteinและคณะ(1999) พบว่าฝร่ังพนัธุ์กลมสาล่ีมีปริมาณใยอาหารทัง้หมด และ 

ใยอาหารท่ีละลายน า้ร้อยละ 5.60 และ 2.70 โดยน า้หนัก Jimenez-Escrig และคณะ(2001)  

ได้วิเคราะห์ปริมาณใยอาหารในฝร่ังเช่นกัน พบว่าส่วนเปลือกมีปริมาณใยอาหารท่ีละลายน า้  
ใยอาหารท่ีไม่ละลายน า้  และใยอาหารทัง้หมดร้อยละ 1.83, 46.72 และ 48.55 ในส่วนเนือ้มี    
ร้อยละ 1.77, 46.75 และ 49.92 โดยน า้หนกัแห้ง ตามล าดบั โดยเป็นใยอาหารท่ีละลายน า้ร้อยละ  
3-4 และปริมาณใยอาหารท่ีไม่ละลายน า้ร้อยละ 96-97 โดยน า้หนกัแห้งของปริมาณใยอาหาร
ทัง้หมด  ใยอาหารสามารถปอ้งกนัโรคหลอดเลือดหวัใจ ปรับปรุงระบบทางเดินอาหาร ลดความเส่ียง
ตอ่การเกิดมะเร็ง  ชว่ยควบคมุระดบัน า้ตาลในเลือดและสามารถควบคมุน า้หนกัได้ 

 

ทบัทมิ(Pomegranate) 
 ทบัทิม ช่ือทางวิทยาศาสตร์ คือ Punica granatum L. ทบัทิมมีถ่ินก าเนิดจากตะวนัออก
ของประเทศอิหร่านทางตอนใต้ของอัฟกานิสถานและทางตอนเหนือของเทือกเขาหิมาลัย 

ผลทบัทิมใช้รับประทานเป็นผลไม้มีรสหวานหรือเปรีย้วอมหวาน  ทบัทิมเป็นผลไม้ท่ีมีประโยชน์ตอ่
สุขภาพ น า้ทับทิมมีวิตามินซีสูงและยังมีสารเกลือแร่ท่ีเป็นประโยชน์ต่อร่างกายในปริมาณท่ีสูง
เหมาะส าหรับการด่ืมเพ่ือเพิ่มความสดช่ืนให้กับร่างกาย  น า้ทบัทิมมีสารต้านอนุมูลอิสระหลาย
ชนิดและมีประสิทธิภาพสงูมากสามารถลดภาวะการแข็งตวัของหลอดเลือดเน่ืองจากไขมนัในเลือด
สูง บรรเทาโรคหัวใจและความดนัเลือดสูง ดงันัน้การด่ืมน า้ทับทิมคัน้วนัละแก้วจะช่วยส่งเสริม 

การท างานของหลอดเลือด  ลดการแข็งตวัของหลอดเลือดแดงและช่วยเสริมสขุภาพของหวัใจให้ดีขึน้ 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%9F%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%8B%E0%B8%B5
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ภาพประกอบท่ี 7.4  เมล็ดและเย่ือหุ้มเมล็ดทบัทิม 

 

 องค์ประกอบทางเคมีของทับทมิ 

 องค์ประกอบเชิงหน้าท่ีของผลทบัทิมแตกต่างตามส่วนประกอบของผลทบัทิม สามารถ
แบ่งส่วนประกอบของผลทับทิม คือ เปลือก เมล็ด และเย่ือหุ้ มเมล็ด ส่วนประกอบของทับทิม 

ท่ีรับประทานได้มีร้อยละ 50 โดยเป็นเย่ือหุ้มเมล็ดร้อยละ 40 และเมล็ดร้อยละ 10 เย่ือหุ้มเมล็ด
ประกอบด้วยน า้ร้อยละ 85 น า้ตาลทัง้หมดร้อยะ 10 ซึ่งเป็นน า้ตาลฟรุคโตสและกลูโคส เพคติน 

ร้อยละ 1.5 กรดอินทรีย์ เช่น กรดแอสคอบิค กรดซิติค กรดมาลิค และสารออกฤทธ์ิทางชีวิภาพ 
เช่น ฟีนอลิคและฟลาโวนอยด์ โดยส่วนใหญ่เป็นแอนโทไซยานิน เมล็ดเป็นแหล่งของไขมนั ซึ่งมี
น า้มันมากถึงร้อยละ 12-20 ของน า้หนักเมล็ด ทับทิมจะมีเปลือกร้อยละ 50 ของน า้หนักทับทิม 

ซึ่งจะมีสารท่ีออกฤทธ์ิทางชีวภาพมากมาย เช่น ฟีนอลิค ฟลาโวนอยด์  เอลลาจิแทนนิน
(Ellagitannins:ETs)และโปแอนโทไซยานิน(Proanthocyanidin)  ทบัทิมยงัประกอบด้วยแร่ธาต ุเช่น 
โพแทสเซียม ไนโตรเจน  แคลเซียม  ฟอสฟอรัส  แมกนีเซียมและโซเดียม 

 องค์ประกอบหลักของน า้มันเมล็ดประกอบด้วย กรดไลโนลิอิค(Linoleic acid) 

กรดอิเลโอสเตรียริก(Eleostearic acid)คอนจเูกตไลโนลิอิค แอซิด(Conjugated linolenic acid),

กรดโอเลอิค(Oleic acid),กรดสเตียริค(Stearic acid), Punic acid, Catalpic acid   

ส่วนน า้ทบัทิมประกอบด้วย กรดแกลลิค(Gallic acid), กรดคาเฟอิค(Caffeic acid), แอนโทไซยานิน
(Anthocyanin), กลโูคส(Glucose), กรดอินทรีย์, กรดแอสคอร์บิค(Ascorbic acid), เอลลาจิแทนนิน
(Ellagitannin), คาเทชิน(Catechin), แร่ธาตุ, เควอซิทิน(Quercetin), รูติน(Rutin)และแทนนิน
(Tannin) เป็นต้น 

  



156 

 

 สมบัตเิชิงหน้าที่ของทับทมิ 

 สารประกอบเชิงหน้าท่ีในผลทมัทิบจะมีความแตกต่างตามส่วนประกอบของผลทบัทิม 
ซึง่จะมีทัง้สารต้านอนมุลูอิสระท่ีเป็นสารต้านมะเร็ง  มีฤทธ์ิต้านจลุินทรีย์ ต้านสารก่อมะเร็ง มีหลาย
งานวิจยัพบวา่น า้ทบัทิมและสารสกดัจากเปลือกสามารถลดความดนัเลือด ปอ้งกนัโรคหลอดเลือด
แดงแข็งและลดการเกิดออกซิเดชัน่ของ LDL ปอ้งและรักษาโรคท้องร่วง แผลในกระเพาะ เป็นต้น 

 แทนนิน(Tannin) ในน า้ทบัทิมจะมีสารโพลีฟีนอลประเภทไฮโดรไลซ์แทนนิน (Hydrolysable 

tannins:HTs)ซึ่งเป็นแทนนินท่ีสามารถถกูแยกออกเป็นโมเลกุลเล็กๆ ได้แก่ Glycosylated gallic 

acids, Catechin, Gallo catechin, Epicatechin, Epigallocatechin, Kaempferol, Querectin 

เป็นต้น  น า้ทับทิมสามารถชะลอการแข็งตัวของหลอดเลือดเน่ืองจากไลโปโปรตีน(Lipoprotein) 

นอกจากนีใ้นน า้ทบัทิม   ส่วนใหญ่เป็นแทนนินจะชะลอโรคหลอดเลือดแดงตีบ สารไฮโดรไลซ์แทนนิน
ท่ีเป็นชนิด Punicalagin, Punicalin, Strictinin A และ Granatin B มีผลยบัยัง้การผลิตไนตริคออกไซด์ท่ี
ศกึษาในหลอดทดลอง(in vitro) 

 กรดฟีนอลิคในน า้ทบัทิมแบง่ได้เป็น 2 กลุม่ คือ 1. กรดไฮดรอกซีเบนโซอิค(Hydroxybenzoic 

acid)กรดแกลลิค(Gallic acid) และกรดเอลลาจิค(Ellagic acid) 2. กรดไฮดรอกซีซินนามิค
(Hydroxycinnamic acid)  ส่วนใหญ่จะมี กรดคาเฟอิค(Caffeic acid) กรดคลอโรเจนิค (Chlorogenic 

acid) และกรดพาราคมูาริก (p-Coumaric acid) ซึ่งมีงานวิจยัพบว่ากรดฟีนอลิคในทบัทิมสามารถ
ปอ้งกนัโรคเบาหวานและเป็นสารต้านอนลูอิสระ(Athapol Noomhorm, Imran Ahmad, & Anil K. 

Anal,2014 ) 

 

พีช (Peach) 

 พีช หรือ ท้อเป็นผลไม้ชนิดหนึ่ง มีช่ือวิทยาศาสตร์Prunus persica อยู่ในวงศ์Rosaceaeท่ี
ปลกูในเขตอบอุ่น เป็นผลไม้ประเภทผลเด่ียว (Simple fruit) เปลือกบาง มีสีแดงหรือสีเหลืองส้ม มี
ขนละเอียดนุม่ เนือ้ในนุม่ สีเหลืองหรือสีขาวอมเขียว ฉ ่าน า้ มีรสหวานอมเปรีย้ว กลิ่นหอม ภายในมี
เมล็ดแข็งมากจึงจดัอยู่ในกลุ่มStone fruit เช่นเดียวกับ เชอร์ร่ี พลมั และอะพริคอต ส่วนประกอบ           
ทางเคมี ประกอบด้วยน า้ร้อยละ 87 โปรตีนร้อยละ 0.7 ไขมนัร้อยละ 0.1 คาร์โบไฮเดรตร้อยละ 11 

และเส้นใยร้อยละ 1.2 พีชโดยทั่วไปได้น ามาผลิตเป็นชิน้ของพีชในน า้เช่ือมหรือรับประทาน 

เป็นอาหารหวาน ส่วนท่ีเหลือใช้จากการแปรรูปพีชมกัจะเป็นเมล็ดและเปลือก หลายปีท่ีผ่านมาได้
น าสิ่งท่ีเหลือใช้เหล่านีม้าผลิตเพคตินท่ีเป็นสารท่ีท าให้เกิดความข้นหนืดหรือเกิดเจลในแยม ปัจจบุนั
ในเชิงพาณิชย์ได้ใช้เป็นสารท าให้เกิดความข้นหนืดในอาหาร นอกจากนีใ้ยอาหารจากพีชได้วิจยัใช้
ในมัฟฟิน(Muffin)พบว่ามีผลเชิงบวกในด้านรสชาติและเนือ้สัมผัส และมีศักยภาพในการเป็น             

http://as.wiley.com/WileyCDA/Section/id-302477.html?query=Athapol+Noomhorm
http://as.wiley.com/WileyCDA/Section/id-302477.html?query=Imran+Ahmad
http://as.wiley.com/WileyCDA/Section/id-302477.html?query=Anil+K.+Anal
http://as.wiley.com/WileyCDA/Section/id-302477.html?query=Anil+K.+Anal
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/3095/simple-fruit-%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/1084/stone-fruit
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สารทดแทนไขมนัและแป้ง(Grigelmo-Miguelet al., 1999,123-128) Grigelmo-Miguel et al. 

(1999) ได้มีการศกึษาองค์ประกอบของพีชพนัธุ์ ‘Sudanell’ พบว่าประกอบด้วย ใยอาหารทัง้หมด
(Total dietary fiber)ร้อยละ 30.7-36.1 โดยน า้หนกัแห้ง ซึ่งเป็นใยอาหารท่ีไม่ละลายน า้ร้อยละ 
23.8 โดยน า้หนกัแห้ง และใยอาหารท่ีละลายน า้ร้อยละ 12.3 โดยน า้หนกัแห้ง Adil et al. (2007) 

พบว่าพีชประกอบด้วยฟีนอลิคทัง้หมดอยู่ในระดบัปานกลาง เช่น 84.07 มิลลิกรัม Gallic acid 

(Equivalent ต่อ 100 กรัมของผลสด)พีชยงัประกอบด้วยสารต้านอนุมูลอิสระ เช่น วิตามินซี
ปริมาณฟีนอลิคพบในเปลือกมากกวา่เนือ้ของผลพีช 

 พีชมีปริมาณของแคโรทีนอลท่ีเปลือกสงูกว่าเนือ้ของพืช พีชมีปริมาณของแคโรทีนอยด์  

ท่ีสูงโดยเฉพาะเบต้า-แคโรทีน(β-Carotene เท่ากับ 430 ไมโครกรัมต่อกิโลกรัมผลสด) และ 

เบต้า-คริฟโตแซน(β-Crytoxanthin เท่ากับ 70 ไมโครกรัมต่อกิโลกรัมผลสด)แต่มีอัลฟา- 

แคโรทีนอยด์ท่ีต ่า(α-Carotene) ดงันัน้กากพีชซึ่งเป็นสิ่งเหลือใช้จากการผลิตเคร่ืองด่ืมจึงสามารถ
เตมิในผลิตภณัฑ์อาหารท่ีมีประโยชน์เพราะมีปริมาณของสารต้านอนมุลูอิสระท่ีสงู  
 

ส้ม(Orange) 

ส้ม ช่ือวิทยาศาสตร์ คือ Citrus sinensis ส้มเป็นผลไม้ท่ีดงึดดูใจและมีคณุคา่ทางโภชนาการ 
มีสี กลิ่นและรสชาติท่ีเป็นเอกลกัษณ์ ด้านคณุคา่ทางโภชนาการ ส้มเป็นแหล่งท่ีอดุมด้วยวิตามินซี
เม่ือเปรียบเทียบกับผกัและผลไม้ ส้ม 100 กรัม ประกอบด้วย คาร์โบไฮเดรต 9.90 กรัม โปรตีน 
0.60 กรัม ไขมัน 0.20 กรัม แคลเซียม 31.00 มิลลิกรัม เหล็ก 0.80 มิลลิกรัม ฟอสฟอรัส 18.00 
มิลลิกรัม  วิตามินเอ 4,000 หน่วยสากล วิตามินบี 10.04 มิลลิกรัม วิตามินบี 20.05 มิลลิกรัม 
วิตามินซี 18.00 มิลลิกรัม เส้นใย 0.02 กรัม ความชืน้ 88.700 กรัม พลังงาน 44 แคลอร่ี            
อย่างไรก็ตามส้มไม่เพียงเป็นแหล่งของวิตามินซีเท่านัน้   แต่ยังเป็นแหล่งของแคโรทีนอยด์            
ฟลาโวนอยด์  น า้มันหอมระเหย น า้ตาล ใยอาหารและเเร่ธาตุ  ส้มยังประกอบด้วยพฤกษเคมี
มากมาย เช่น Flavanone โดยเฉพาะ Hesperidin ซึ่งมีในปริมาณร้อยละ 50 ของสารประกอบ        
ฟีนอลิคทัง้หมด และส้มยงัมีสาร Flavone เช่น Neodiosmin และ Hydroxycinnamic acid คือ 
Ferulic acid Fernandez-Lopez et al.(2009)พบว่าส้มเป็นแหล่งของฟลาโวนอยด์ท่ีเป็น 

Flavanone มีร้อยละ 50-80 ของปริมาณฟลาโวนอยด์ทัง้หมด  แต่ Rpissps(2011) ได้พบว่า 
Hesperidin ท่ีมีในปริมาณ 236.4 มิลลิกรัมตอ่ลิตรเป็นองค์ประกอบหลกัของฟลาโวนอยด์ในส้ม  
ตามด้วย Narirutin มีปริมาณเท่ากับ 71.4 มิลลิกรัมต่อลิตรและ เบต้า-แคโรทีนมีในปริมาณ
เล็กน้อย เท่ากับ 0.43 มิลลิกรัมต่อลิตร ดงันัน้การบริโภคส้มซึ่งเป็นผลไม้ท่ีส่วนใหญ่นอกจาก
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บริโภคเพ่ือดบักระหายและความสดช่ืนแล้ว  การบริโภคส้มยงัท าให้ร่างกายได้รับสารอาหารหรือ
สารประกอบฟีนอลิคท่ีท าให้เกิดสขุภาพ  โดยการบริโภคส้มควรบริโภคส้มทัง้ผล ไม่ผ่านการแปรรูป 
เชน่   การพาสเจอร์ไรซ์    เพ่ือให้ได้รับสารประกอบท่ีออกฤทธ์ิทางชีวภาพมากท่ีสดุ เช่น วิตามินซีท่ี
อณุหภมูิ  แสง ออกซิเจน ท าให้วิตามินซีสญูเสียไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประกอบท่ี 7.5 ผลส้ม 

 

แอปเป้ิล(Apple) 

 แอปเปิล้เป็นท่ีทราบกันดีว่าเป็นแหล่งของสารประกอบฟีนอลิคท่ีดีเย่ียมและมีปริมาณ
ของสารต้านอนุมูลอิสระรวมท่ีสูง  Sun et al.(2002) พบว่าแอปเปิล้มีปริมาณสารประกอบ              
ฟีนอลิคอิสระท่ีละลายน า้ได้สูงท่ีสุดเม่ือเปรียบเทียบกับผลไม้ท่ีนิยมบริโภค 10 ชนิด  สารประกอบ             
ฟีนอลิคหลักท่ีมีในแอปเปิล้ คือ Hydroxycinnamic acid, Flavan-3-ols, Anthocyanidins, 

Flavonols, และ Dihydrochalcones ความเข้มข้นของสารประกอบฟีนอลิครวมท่ีเปลือกแอปเปิล้
จะมีมากกว่าเนือ้แอปเปิล้  สารต้านอนมุลูอิสระและฤทธ์ิต้านการแบง่เซลล์ท่ีผิดปกติของแอปเปิล้
ไม่ปลอกเปลือกจะมากกว่าแอปเปิล้ท่ีปลอกเปลือก  เนือ้แอปเปิล้ประกอบด้วย Catechins, 

Procyanidins, Phloridzin, Phloretin glycosides, Caffeic acid และ Chlorogenic acid                
ส่วนในเปลือกนอกจากจะพบสารประกอบเหล่านีแ้ล้ว  ยังพบฟลาโวนอยด์ในส่วนท่ีไม่มีเนือ้      
แอปเปิล้ เช่น Quercetin glycosides     Huber & Rupasinghe (2009) พบสารต้านอนมุอิูสระ 
เช่น Quercetin glycosides และ Cyanidin-3-O-galactoside ในเปลือกแอปเปิล้สกดัซึ่งจะไม่พบ
ในเนือ้แอปเปิล้   McGhie et al.(2005) รายงานว่าเปลือกแอปเปิล้จะมีสารดงักล่าวประมาณร้อยละ 
46 ของฟีนอลิคทัง้หมด  ในแอปเปิล้ Quercetin และ Quercetin-3-O-glucoside มีฤทธ์ิต้าน         
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อนมุลูอิสระท่ีดีกว่า BHT ท่ีเติมในน า้มนัปลา(Huber et al., 2009,290-295)  มีรายงานว่ากลุ่มของ     
ฟีนอลิคท่ีพบส่วนใหญ่ คือ Hydroxycinnamic acids (Chlorogenic acid และp-

coumaroylquinic acid), Cyanidin-3-galactoside, Flavan-3-ols/procyanidins (Catechin, 

Epicatechin, Procyanidin B1 และ B2), Flavonol (Quercetin galactoside, Glucoside, 

Rhamnoside, Arabinoside, และ Xyloside) และ Dihydrochalcones (Phloridzin และ
Phloretin-2-xyloglucoside) แตไ่ม่พบแอนโทไซยานินในเนือ้แอปเปิล้  Chlorogenic acid เป็น
สารในกลุ่มของ Hydrocinnamic acid ท่ีแยกจากแอปเปิล้ซึ่งมีมากกว่าร้อยละ 87 ของปริมาณ
ทัง้หมด  Chinnici et al. (2004) ได้จดัล าดบัฤทธ์ิของสารต้านอนมุูลอิสระจากมากไปน้อยดงันี ้   

1. Quercetin glycosides 2.Procyanidins 3.Chlorogenic acid 4. Phloridzin อย่างไรก็ตาม  

Van der Sluis et al. (2002) รายงานว่า Flavan-3-ols มีฤทธ์ิมากท่ีสุด ตามด้วย Quercetin 

glycosides, Chlorogenic acid, Cyanidin-3-galactoside และ Phloridzin ตามล าดับ             
น า้แอปเปิล้เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีได้รับความนิยมในการบริโภคจึงมีนกัวิจยัศึกษาการน าไปใช้ประโยชน์
ของร่างกาย(Bioavailability)ของกรดแอสคอร์บิคและโพลีฟีนอลิค เช่น Chlorogenic acid และ 
Caffeic acid ในน า้แอปเปิล้พันธุ์  Brettache และพบว่ามีคุณลักษณะของการดูดซึมและ
ความสามารถในการต้านอนมุลูอิสระท่ีดีเหมาะสมตอ่การเป็นอาหารฟังก์ชนั(R. Bitschet et al., 

2000, 245-249) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบท่ี 7.6 ผลแอปเปิล้แดงและเขียว 

 

 

 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1466856400000266
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สิ่งเหลือใช้จากผลไม้ 

 สิ่งเหลือใช้จากมะม่วง 
 มะม่วงเป็นผลไม้เมืองร้อนท่ีส าคญัและมีผลผลิตตามฤดกูาล โดยมะม่วงเป็นผลไม้ท่ี
สามารถแปรรูปได้หลายชนิดไมว่า่จะเป็นเนือ้มะมว่ง(Puree) น า้มะมว่ง มะมว่งดองหรือแช่อ่ิม และ
ชิน้มะม่วงกระป๋อง เป็นต้น เปลือกมะม่วงเป็นสิ่งเหลือใช้จากอุตสาหกรรมแปรรูป เปลือกจะมี
ประมาณร้อยละ 7-24 ของน า้หนกัรวมมะมว่ง เปลือกมะม่วงจะมีสารท่ีมีประโยชน์ตอ่ร่างกาย เช่น 
สารประกอบฟีนอลิค  เกลือแร่  พฤกษเคมี  แคโรทีนอยด์  เอนไซม์  วิตามินอีและวิตามินซี ซึ่งมี
สมบัติเชิงหน้าท่ีและต้านอนุมูลอิสระ  ยิ่งไปกว่านัน้ยังประกอบไปด้วยใยอาหาร เซลลูโลส            
เฮมิเซลลโูลส ไขมนั  โปรตีน  และเพคติน ซึ่งองค์ประกอบเหล่านีมี้ประโยชน์ตอ่สขุภาพดงัแสดงใน
ภาพประกอบท่ี 7.7 

 เปลือกมะม่วงสามารถน ามาผลิตเพ่ือเป็นส่วนประกอบของอาหารท่ีมีมูลค่าได้  เช่น  
ใยอาหารและโพลีฟีนอลสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในอาหารชนิดตา่งๆ เช่น การน าแปง้จากเปลือก
มะมว่งมาใช้เป็นสว่นประกอบเชิงหน้าท่ีในผลิตภณัฑ์ของอาหาร เช่น ก๋วยเต๋ียว ขนมปัง สปันจ์เค้ก 
บิสกิต และผลิตภณัฑ์ขนมอบชนิดอ่ืน(Aziz et al., 2012, 557-563)เปลือกมะม่วงประกอบด้วย
ไขมนัร้อยละ 2.16-2.66 Ajila et al. (2010)ได้ศกึษาผลของเปลือกมะม่วงท่ีเติมลงในมกักะโรนี
พบว่าช่วยท าให้เพิ่มคุณค่าทางโภชนาการของมักกะโรนี   โดยไม่มีผลต่อสมบัติการปรุงให้สุก  
เนือ้สมัผสั และสมบตัิทางประสาทสมัผสั  Ashoush & Gadallah (2011)ยงัพบอีกว่าการเติม
เปลือกร่วมกบัเมล็ดมะม่วงผงมีผลท าให้คณุคา่ทางโภชนาการและสมบตัิการต้านอนมุลูอิสระของ
บิสกิตเพิ่มมากขึน้  เปลือกมะม่วงประกอบด้วยสารออกฤทธ์ิทางชีวภาพ คือ Ethyl gallate และ 
Penta-O-galloyl-glucoside ซึ่งมีฤทธ์ิในการต้าน Hydroxyl radical (

•
OH), Superoxide anion 

(O
•
2) และ Singlet oxygen (

1
O2)  สาร Penta-O-galloyl-glucosideเป็นสารออกฤทธ์ิทางชีวภาพ 

เชน่ ต้านการเกิดเนือ้งอกต้านอนมุลูอิสระ  ต้านโรคหลอดเลือดหวัใจและปอ้งกนัผลกระทบท่ีตบั 
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ภาพประกอบท่ี 7.7 คณุคา่ทางโภชนาการและสารประกอบเชิงหน้าท่ีของสิ่งเหลือใช้จากมะมว่ง
ท่ีมา: M.H.A. Jahurul et al., 2015, 173–180 

 

 ตารางท่ี 7.1 แสดงสารออกฤทธ์ิทางชีวภาพในเปลือกและเมล็ดมะม่วงท่ีได้รวบรวม
งานวิจยัแสดงปริมาณสารประกอบฟีนอลิค แคโรทีนอยด์ วิตามินซี และใยอาหาร มีงานวิจยัพบว่า
สารประกอบเหล่านีช้่วยลดความเส่ียงต่อการเกิดมะเร็ง โรคอลัไซเมอร์ (Alzheimer’s disease)  
ต้อกระจก โรคพาร์กินสนั (Parkinson's disease)และโรคท่ีเก่ียวข้องอ่ืนๆ (Ayala-Zavala et 

al.,2011,1866–1874)  สารต้านอนุมูลอิสระและฤทธ์ิการต้านอนุมูลอิสระของสารประกอบออกฤทธ์ิ
ทางชีวภาพนี ้ พบวา่ชว่ยชะลอและยบัยัง้ปฏิกิริยาออกซิเดชัน่ของ DNA โปรตีน และไขมนั(Ayala-

Zavala et al., 2011, 1866–1874) 

 Sogiet al. (2013)ได้ตรวจสอบฤทธ์ิของการต้านอนุมูลอิสระ ฟีนอลิคทัง้หมด สมบตัิ 
เชิงหน้าท่ีของเปลือกและเมล็ดมะม่วงท่ีเหลือใช้จากอุตสาหกรรมและประเมินผลกระทบต่อ 

สารต้านอนมุูลอิสระ สารอาหาร สมบตัิเชิงหน้าท่ี การท าแห้งแบบแช่แข็งของสิ่งเหลือใช้จากมะม่วง
จะมีปริมาณของสารต้านอนมุลูอิสระมากกว่าการท าแห้งด้วยลมร้อนแบบสญุญากาศและเทคนิค
อินฟาเรต นอกจากนีส้ิ่งเหลือใช้จากมะม่วงท่ีท าแห้งแบบตู้ (Cabinet-dried) สามารถใช้กับ
ผลิตภณัฑ์อาหารเพ่ือเพิ่มคณุคา่ทางอาหารและสมบตัใินการต้านอนมุลูอิสระ   
 

 

 

มะมว่ง 

เปลอืก เมลด็ 

ใยอาหาร,เกลอืแร่,สารต้านอนมุลูอิสระ
(สารประกอบฟีนอลคิ: Mangiferin, 
Kaempferol,Quercetin, Anthocyanin) 

แปง้,ใยอาหาร,ไขมนั,สเตอรอล
(Campesterol, Stigmasterol, 
β -Sitosterol) และโทโคฟีรอล 
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ตารางท่ี 7.1 สารประกอบเชิงหน้าท่ีของสิ่งเหลือใช้ในมะมว่ง(โดยน า้หนกัแห้ง) 
 

สิง่เหลอืใช้จาก
มะมว่ง 

ฟีนอลคิรวม
(mg/100g) 

กรดแอสคอร์บิค
(mg/100g) 

 

แคโรทีนอยด์(μg/100g) 

 

ใยอาหาร(%) 

 เปลอืก 5467–9020 - 8100-19,400 - 

 เปลอืก 7010–9260 - - - 

 เปลอืก 7000.0 - - - 

 เปลอืก 810–2950   40.6-72.5 

 เปลอืก 2032–3185 68.49-84.74 1880-4050 - 

 เมลด็ 11,228–20,034 61.22-74.48 370-790 - 

 เปลอืก 5467–10,970 18.8-39.2 36,500-394,500 3.28-7.4 

 เปลอืก 9620  309,200 - 

 เมลด็ 112 - - - 

 เปลอืก 47,830–79,530 - - - 

 เมลด็ 28,330–44,760 - - - 

ท่ีมา: M.H.A. Jahurul et al., 2015, 173–180 

  

 เมล็ดมะม่วงเป็นสิ่งเหลือใช้เช่นเดียวกบัเปลือกมะม่วงซึ่งเหลือใช้จากกระบวนการแปรรูป
มะม่วง   เมล็ดมะม่วงจะประกอบด้วยเนือ้ ในของเมล็ด(Kernel)ประมาณร้อยละ 45-85 

และคิดเป็นร้อยละ 20 ของน า้หนกัทัง้หมดของผลมะม่วง ปริมาณของเนือ้ในเมล็ดขึน้กบัพนัธุ์ของ
มะมว่ง เนือ้ในของเมล็ดมีไขมนัร้อยละ 7.1-15 และไม่มี Tran fatty acid ไขมนัในมะม่วงเป็นแหล่ง
ท่ีอดุมไปด้วย Palmitic (C16:0) Stearic (C18:0)  Oleic (C18:1) และ Linoleic (C18:2) acids

โดยส่วนใหญ่เป็น Stearic และ Oleic acids รองลงมา คือ Arachidic acids, Behenic acids, 

Lignoceric acids และ Linolenic acids  ไอโอดีนจากเมล็ดมะม่วงจะอยู่ในช่วง 40.90 - 56.79 

(กรัมไอโอดีน/100 กรัมไขมนั)โปรตีนจากเนือ้เมล็ดมะม่วงจะมีปริมาณโปรตีนต ่ากว่าข้าวสาลี 
ข้าวโพด  บาเล่ย์  แม้ว่าจะมีปริมาณของโปรตีนไม่มากคือเท่ากับร้อยละ 6.7 ของน า้หนักแห้ง  
แตมี่จะเป็นโปรตีนท่ีมีคณุภาพเพราะอดุมไปด้วยกรดอะมิโนท่ีจ าเป็นตอ่ร่างกายท่ีสงูกว่าโปรตีนท่ี 
FAO/WHO แนะน า(Food, 1993)ดงัตารางท่ี 7.2 
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ตารางท่ี 7.2 ปริมาณของกรดอะมิโนท่ีจ าเป็นและไมจ่ าเป็นตอ่ร่างกาย(กรัมตอ่100 กรัม) 
  ของเนือ้ในเมล็ดมะมว่ง 

 

กรดอะมิโนท่ีจ าเป็นตอ่ร่างกาย กรดอะมิโนท่ีไมจ่ าเป็นตอ่ร่างกาย Ref. 

Leu Iso Met Phe Lys Thr Tyr Val Try His Cys Arg Asp Glu Ser Pro Gly Ala 

6.9 4.4 1.2 3.4 4.3 3.4 2.7 5.8  5.5  7.3 6.5 18.2 3.3 3.5 4.0 4.2 a 

7.0 4.0 2.2 2.8 5.4 4.0 4.1 5.0 1.0 2.4 2.4 6.1 9.6 12.3 7.6  3.3 5.9 b 

8.8-

9 

3.8-

4.6 

1.8 1.9-

2.0 

4.4-

5.3 

4.3-

4.4 

1.8 3.7-

3.8 

2-

2.1 

1.5  3.4-

3.6 

11.3-

12.0 

8.5 7.0-

7.1 

3.4 8.0-

8.3 

6.0-

6.9 

c 

a =Abdalla et al. (2007),  b=Arogba (1997),  c =Elegbede et al. (1995) 

 

 ดงันัน้สิ่งเหลือใช้จากมะม่วงเช่นเปลือกและเมล็ดประกอบไปด้วยสารท่ีมีประโยชน์ต่อ
สขุภาพ  เช่น ฟีนอลิค  แคโรทีนอยด์  วิตามินซีและใยอาหาร  การน าสิ่งเหลือใช้จากมะม่วงมาใช้
ประโยชน์จงึเป็นทางเลือกท่ีนา่สนใจเพื่อเพิ่มมลูคา่ให้กบัสิ่งท่ีเหลือจากการแปรรูปมะมว่ง 

 สิ่งเหลือใช้จากแอปเป้ิล 

 กาก(Apple pormace:AP) 

 Gorinstein et al.(2001) ได้ศกึษาปริมาณของใยอาหารท่ีมีในแอปเปิล้ทัง้ผล เนือ้ในและ
เปลือกพบว่าส่วนใหญ่ใยอาหารจะอยู่ท่ีเปลือกคือร้อยละ 91 ของน า้หนกัผลสด โดยเป็นใยอาหาร
ท่ีละลายน า้ได้(Soluble fibre)ร้อยละ 0.43 และใยอาหารท่ีไม่สามารถละลายน า้ร้อยละ 0.46  
ซึ่งมีประโยชน์ต่อสุขภาพ เปลือกแอปเปิล้จะมีปริมาณของแคลเซียมและแมกนีเซียมในระดบัท่ีมี
นยัส าคญั   และพบเกลือแร่  สงักะสี   เหล็กและทองแดงในเปลือกท่ีสูงกว่าในเนือ้แอปเปิล้   แร่ธาตุ
เหล็ก ทองแดงและแมกนีเซียมได้รับการพิสูจน์ว่ามีผลกระตุ้นการป้องกันบางโรคได้ เช่น โรค            
หลอดเลือดแดงแข็ง(Atherosclerosis) 
 Garcia et al.(2009) ได้ศกึษาพฤกเคมีในกากแอปเปิล้ท่ีได้จากขบวนการผลิตไซเดอร์
(Cider)พบว่าจะมีกรดฟีนอลิค(Phenolic acid) เช่น Chlorogenic acid, Protocatechuic acid 

และ Caffeic acid   และโพลีฟีนอล เช่น Flavanol และ Flavonol    นกัวิจยั Schieber et al. 

(2003)  และ  Garcia et al. (2009)  ได้ศึกษาสารประกอบฟีนอลิคในกากแอปเปิล้ โดยพบ 
Chlorogenic acid,Phloridzin และ Quercetin glycosides   อนุพนัธ์ของ Flavonol เช่น 
Catechin และ Procyanidin มีในกากแอปเปิล้   ปริมาณของสารประกอบฟีนอลิคของเมล็ด     
แอปเปิล้ได้ถกูวิจยัโดย Schieberet al. (2003)พบว่า Phloridzin เป็นสารประกอบท่ีมีมากท่ีสุด  

Procyanidins และ Flavonol glycosides มีในปริมาณท่ีน้อยหรือไมมี่เลย 
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 พฤกษเคมีในแอปเปิล้มีความเก่ียวข้องกบัการส่งเสริมสุขภาพมากมาย เช่น การลดลง
ของการแพร่ขยายของเซลล์มะเร็งและปฏิกิริยาออกซิเดชั่น  รวมทัง้ระดบัโคเลสเตอรอลท่ีต ่าลง 
ในทางตรงข้ามพฤกษเคมียงัมีผลช่วยลดโรคเรือ้รังตา่งๆของชาวตะวนัตก เช่น โรคหวัใจ โรคอ้วน 
และโรคมะเร็ง  โดยเฉพาะกรดฟีนอลิค เช่น  Chlorogenic acid มีฤทธ์ิในการก าจดั Alkyl peroxyl 

radical ท่ีสงู  ดงันัน้แอปเปิล้จึงมีผลในการปอ้งกนัมะเร็ง   Procyanidin มีฤทธ์ิต้านอนมุลูอิสระท่ี
สงูและยบัยัง้การออกซิเดชัน่ของ Low density lipoprotein(LDL)   Quercetin เป็นชนิดหนึ่งของ 

ฟลาโวนอยด์ท่ีพบในแอปเปิล้และมีสารท่ีส าคญัในเปลือกแอปเปิล้ โดยมีความสัมพันธ์ท่ีจะลด        
การเกิดมะเร็งเต้านมและโรคมะเร็งในเม็ดเลือดขาว(Leukaemia) 

 ด้วยคุณลักษณะเชิงหน้าท่ีของกากแอปเปิล้ในการอุ้มน า้ การเกิดเจล ความเหนียว  
และความสามารถท่ีท าให้เกิดความคงตวั รวมทัง้สารอาหารและพฤกษเคมีในกากแอปเปิล้ท าให้
กากแอปเปิล้ ได้ถกูน ามาวิจยัใส่ในอาหารหลายชนิด เช่น ไส้กรอก แยม และ ขนมอบ (Henriquez 

et al., 2010,H172–H181) กากแอปเปิล้ได้ถูกเติมลงในเค้ก  การเพิ่มปริมาณของกากแอปเปิล้ 

มีผลท าให้ปริมาตรของเค้กลดลง แต่ท าให้คุณลักษณะของรสชาติ เช่น กลิ่นและรสผลไม้ ดีขึน้  
นอกจากนีไ้ด้น าสารสกัดจากกากแอปเปิล้มาใช้เป็นสารต้านอนุมูลอิสระแทนสารสงัเคราะห์และ
สารสกดัสารโรสแมร่ีท่ีให้รสชาตท่ีิไมดี่ในผลิตภณัฑ์อาหาร 

 จากข้อมูลดงักล่าวจึงแสดงให้เห็นว่าพฤกษเคมีท่ีมีอยู่ในกากแอปเปิล้สามารถใช้เป็น
สว่นประกอบในผลิตภณัฑ์อาหารท่ีสามารถปรับปรุงสมบตัทิางโภชนาการของผลิตภณัฑ์และท าให้
เกิดสขุภาพกบัผู้บริโภค 

 เปลือก 

 เปลือกเป็นสิ่งเหลือใช้จากอุตสาหกรรมของเเอปเปิล้เช่นกัน โดยแต่ละปีมีเปลือก 

แอปเปิล้เกิดขึน้จ านวนมาก โดยเปลือกแอปเปิล้สามารถผลิตเป็นเปลือกแอปเปิล้ผงท่ีมีความสามารถ
ในการต้านอนมุลูอิสระในรูปของวิตามินซีท่ีมีปริมาณ 220 มิลลิกรัม สารสกดัจากเปลือกแอปเปิล้
(Apple skin extracts:ASE) พบว่ามีผลตอ่การลดการเกิดออกซิเดชั่นด้วยความร้อน แสงยวีูและ
อนมุลูเพอร์ออกซิล(Peroxyl radical) สิ่งเหลือใช้จากผลไม้ส่วนใหญ่เป็นแหล่งของใยอาหารและ
สารออกฤทธ์ิทางชีวภาพซึ่งรวมเรียกว่า Antioxidant dietary fibre (ADF) ADF มีบทบาทในการท่ี
จะเป็นสารต้านอนมุลูอิสระและมีความสามารถในการต้านจลุินทรีย์เพ่ือยืดอายกุารเก็บรักษาของ
ผลิตภณัฑ์อาหารได้ 

 ADF ได้น ามาเสริมลงในแป้งเพ่ือผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ขนมอบท่ีมีใยอาหารสูง ขณะท่ี 

โพลีฟีนอลใน ADF ยงัเป็นสารต้านอนมุลูอิสระท่ีสามารถปรับปรุงเร่ืองกลิ่นและรสชาตขิองผลิตภณัฑ์ 
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ภาพประกอบท่ี 7.8  เปลือกแอปเปิล้ 

 

 เปลือกทับทมิ 

 ปัจจุบันทับทิมเป็นผลไม้ท่ีได้รับความสนในเน่ืองจากพบว่ าน า้ทับทิมมีสารต้าน              
อนุมูลอิสระ ต้านความดันเลือดสูงและสารต้านมะเร็ง  โดยการผลิตน า้ทับทิมจะท าให้เกิด           
สิ่งเหลือใช้ คือ เปลือกทับทิมซึ่งมีปริมาณร้อยละ 40 ของน า้หนักผลทัง้ลูก เปลือกทับทิมได้มี
การศึกษาพบว่ามีฤทธ์ิต้านจุลินทรีย์  ต้านการอกัเสบ  และต้านภูมิแพ้   ในสารสกัดจากเปลือก
ทบัทิม  สามารถต้าน Staphylococcus aureus, Listeria monocytogenes, Escherichia coli 

และ Yersinia enterocolitica ในเปลือกทบัทิมนีมี้สารประกอบฟีนอลิคเป็นองค์ประกอบท่ีส าคญั  ได้มี
งานวิจยัศกึษาการไมโครเอนแคปซูเลชั่น (Microencapsulation) สารประกอบฟีนอลิคจากเปลือก
ทบัทิม  เพ่ือใช้เป็นส่วนประกอบในอาหารเชิงหน้าท่ี โดยมีการทดลองใส่ในไอศกรีมพบว่าร้อยละ 75 

ของผู้ ทดสอบชิมยอมรับผลิตภัณฑ์ ดังนัน้สารประกอบฟีนอลิคจากเปลือกทับทิม ท่ีท า                        
ไมโครเอนแคปซูเลชั่น (Microencapsulation)  สามารถใส่ในอาหารและเป็นอาหารฟังก์ชันในทาง
การค้าได้ (Mustafa Çam et al., 2014, 117-123) 
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รูปท่ี 7.9 เปลือกของผลทบัทิม 

 

  

 เปลือกพืชตระกูลส้ม 

 พืชตระกลูส้มส่วนใหญ่เป็นพืชท่ีได้รับความนิยมในการบริโภค  นอกจากจะให้วิตามินซี 
กรดโฟลิคและเพคตนิ ยงัให้พฤกษเคมีท่ีปอ้งกนัสภุาพได้  โดยมีสารประกอบฟีนอลิคเป็นองค์ประกอบ
หลกัท่ีเป็นสารต้านอนุมลูอิสระ พืชตระกลูส้ม สารสกดัจากพืชตระกลูส้มและฟลาโวนอยด์จากพืช
ตระกูลส้มมีสมบัติทางชีวภาพ คือ ต้านการแข็งตัวของหลอดเลือด ต้านการอักเสบ และสามารถ 

ต้านการเกิดเนือ้งอก ยบัยัง้การเกิดลิ่มเลือด รวมทัง้มีฤทธ์ิต้านอนุมลูอิสระท่ีรุนแรง พืชตระกูลส้ม
นัน้  สว่นใหญ่จะมีการบริโภคเป็นผลสดหรือน า้จากพืชตระกลูส้มท าให้เกิดเปลือกซึ่งถกูทิง้จ านวน
มาก โดยมีรายงานว่าส่วนเปลือกจะมีปริมาณของฟลาโวนอยด์มากท่ีสดุเม่ือเปรียบเทียบกบัส่วน
อ่ืน (Manthey & Grohmann, 2001, 3268-3273) เปลือกส้มจะประกอบด้วย ผนงัผลชัน้นอก
(Epicarp) หรือ ฟลาวีโด(Flavedo)และผนังผลชัน้กลาง(Mesocarp)หรืออัลบิโด (Albedo) 

ดงัภาพประกอบท่ี 7.10 ในชัน้ฟลาวีโด(Flavedo)มีสีเขียวถึงสีส้ม มีต่อมน า้มันกระจายอยู่ทั่วไป 
ภายในต่อมน า้มัน  มีน า้มันหอมระเหย มีกลิ่นของเปลือกส้มซึ่งมีงานวิจัยสกัดสารจากผนังผล
ชัน้นอกนี ้  เพ่ือเป็นแหลง่ของสารต้านอนมุลูอิสระท่ีเป็นสารประกอบฟีนอลิค  พบว่าสารสกดัท่ีได้มี
ศกัยภาพเพ่ือน าไปใช้ในการพฒันาอาหารฟังก์ชนัได้(Deena Ramfula et al., 2010, 75–87) 
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เนือ้ส้ม(Pulp):รงควตัถ ุ

น า้ตาลซิเตรด(Citrate) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 7.10 แสดงโครงสร้างของผลส้ม: ผนงัผลชัน้นอก(Epicarp) หรือ ฟลาวีโด(Flavedo) 

 และผนงัผลชัน้กลาง(Mesocarp)หรือแอลลบโิด (Albedo)และเนือ้(Pulp) 

 

 เปลือกส้มเน่ืองจากคณุลกัษณะเชิงหน้าท่ีและคณุคา่ทางโภชนาการเปลือกส้มสามารถ
เป็นส่วนประกอบในผลิตภัณฑ์อาหารได้หลายชนิด เช่น เนือ้บด ขนมอบและโยเกิร์ต Fernández-

López et al. (2008)ได้เติมใยอาหารจากส้มลงในซลัชิชอน(Salchichon)เป็นไส้กรอกหมกัชนิดแห้ง 
พบว่าไม่มีผลในด้านลบตอ่รสชาติ แตช่่วยท าให้จลุินทรีย์ Micrococcus เจริญได้ดีเพราะลดระดบั
ของไนไตรท์และยงัช่วยปอ้งกนัการเหม็นหืน Viuda-Martos et al.(2010a, 2010b) ศึกษาพบว่า 
ใยอาหารส้มให้ผลการทดลองในเชิงบวกเน่ืองจากชะลอการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชั่นและ  

ลดการเจริญเตบิโตของจลุินทรีย์ท่ีไมต้่องการ  ท าให้เพิ่มอายกุารเก็บรักษาไส้กรอก ดงันัน้ใยอาหาร
จากส้มท่ีประกอบด้วยสารประกอบฟีนอลิคจึงเป็นผลดีต่อสุขภาพและผลิตภัณฑ์อาหาร               

Larrea et al. (2005) ได้ศกึษาผลของเนือ้ส้มท่ีมีผลตอ่คณุภาพคกุกี ้ท าให้บิสกิตท่ีได้มีใยอาหาร
ร้อยละ11.25 โดยน า้หนกัแห้ง  ซึ่งมีใยอาหารสูงขึน้เม่ือเปรียบเทียบกับสูตรควบคมุท่ีมีร้อยละ 2.10  

โดยน า้หนกัแห้ง แตบ่สิกิตท่ีได้คอ่นข้างแข็ง อยา่งไรก็ตามสามารถปรับปรุงคณุภาพได้ด้วยการเติมน า้
เพราะใยอาหารสามารถดดูซบัน า้ได้เพิ่มขึน้  Sendra et al. (2010) ยงัพบว่าใยอาหารจากส้มท าให้
ความหนืดในโยเกิร์ตเพิ่มขึน้  โดยท่ีความเข้มข้นของใยอาหารในระดบัต ่าอาจไปท าลายโครงสร้าง
ของโยเกิร์ต  แตท่ี่ความเข้มข้นของใยอาหารสงูขึน้มากกวา่ร้อยละ 6 พบวา่เจลมีความแข็งแรงขึน้ 

ฟลาวีโด(Flavedo) : ตอ่มน า้มนัรงควตัถ ุ

แอลบีโด(Albedo):เซลลโูลส   
เฮมเิซลลโูลส  เพคติน 
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 กากมะเฟือง 
 มะเฟือง ช่ือวิทยาศาสตร์ คือ Averrhoa carambola L.ได้มีการศึกษามาแล้วพบว่า 

เป็นแหล่งท่ีดีของสารต้านอนุมูลอิสระธรรมชาติ ส่วนใหญ่เป็นสารประกอบโพลีฟีนอลิคจาก 

กากมะเฟืองจะเป็นสิ่งเหลือใช้จากขบวนการผลิตน า้มะเฟือง  พบว่ากากมะเฟืองมีฤทธ์ิท่ีต้าน
อนมุลูอิสระท่ีดีกว่าน า้มะเฟืองสกดั  โดยกากมะเฟืองผงท่ีท าแห้งแบบแช่แข็งสามารถใช้ในอาหาร
เชิงหน้าท่ีเพ่ือท าให้เกิดสขุภาพได้ (Guanghou Shui et al., 2006, 277–284) 

 กากองุ่น 

 กากองุ่นประกอบด้วยเมล็ด เปลือกและก้าน สิ่งเหลือใช้นีอ้าจน ามาผลิตเป็นน า้มนัจาก
เมล็ดองุ่น และสามารถผลิตเป็นกรดซิตริค(Citric acid) เมทานอล(Methanol) เอทานอล(Ethanol) 

และแซนแทนกมั(Xanthan gum)ท่ีเป็นผลจากการหมกั(Deng et al., 2011, 2711-2719)  เป็นท่ี
ทราบกันแล้วว่าสารอาหารและคุณลักษณะขององค์ประกอบในกากองุ่นขึน้กับสายพันธุ์  สภาพ
อากาศท่ีเจริญเติบโตและสภาวะของกระบวนการแปรรูป   กากองุ่นเป็นแหล่งท่ีอุดมไปด้วย 

ใยอาหารซึ่งส่วนใหญ่เป็นเซลลูโลส(Cellulose) ส่วนเพคติน(Pectin)และเฮมิเซลลูโลสมีปริมาณ
เล็กน้อย(Kammerer et al., 2005,189-196)   González-Centeno et al. (2010)ได้ศกึษาปริมาณ
ใยอาหารจากองุ่น 10 สายพนัธุ์และสิ่งเหลือใช้จากองุ่นท่ีเป็นส่วนก้านและกาก พบว่าองุ่นแดงสาย
พนัธุ์ เทมปรานีโย (Tempranillo) มีใยอาหารมากท่ีสุดเท่ากับ 5.1 กรัมต่อ 100 กรัมน า้หนักสด  
ก้านมีเทา่กบั 34.8 กรัมตอ่100 กรัมน า้หนกัสด กากมีเทา่กบั 36.9 กรัมตอ่ 100 กรัมน า้หนกัสด 

 ในอตุสาหกรรมการผลิตไวน์องุ่นพบว่าเกิดกากขององุ่นเกิดขึน้ซึ่งเรียกว่า Wine grape 

pomace(WGP) จะประกอบด้วยเมล็ดและผิวขององุ่นท่ียงัมีสารประกอบฟีนอลิคและใยอาหาร 
WGP จึงมีบทบาทในการท่ีจะเป็นสารต้านอนุมลูอิสระและมีความสามารถในการต้านจลุินทรีย์
เพ่ือยืดอายกุารเก็บรักษาของผลิตภณัฑ์อาหารได้ WGP จึงได้ถกูเติมลงในเนือ้ปลาบดและอกไก่ 
ท าให้เกิดปฏิกิริยาออกซิเดชัน่ของไขมนัช้าลง นอกจากนี ้WGP สกดั มีฤทธ์ิต้านจลุินทรีย์ท่ีท าให้
เกิดโรคจากอาหารได้  เม่ือใส่ในพายเนือ้ววั และพบว่า WGP ท่ีสกัดจากเมล็ดจะมีความสามารถ
ในการต้านอนมุลูอิสระได้ดีกว่าสารต้านอนมุลูอิสระสงัเคราะห์ เช่น BHT และ BHA  สารสกดัจาก
เมล็ดองุ่น(Grapefruit seed extract :GFSE)ยงัสามารถยับยัง้การเจริญเติบโตของแบคทีเรีย 

ทัง้แกรมบวกและลบ รวมทัง้มีผลต่อเชือ้ราและไวรัสและเม่ือน าสารสกัดจากเมล็ดองุ่นมาเติม 

ในฟิล์มไคโตซานท่ีบรรจขุนมปังพบว่าสารสกดัจากเมล็ดองุ่นสามารถยบัยัง้เชือ้ราได้เม่ือเปรียบเทียบ
กบัฟิล์มไคโตซานควบคมุ(Y.M., Tan, 2015, 142–146)กากองุ่นสามารถผสมกบัก้อนแปง้เปรีย้ว
(Sourdough)เพ่ือผสมขนมปังไรย์(Rye bread) กากองุ่นยงัสามารถเป็นไส้ของพายหรือพฟัองุ่นได้ 
สว่นเมล็ดองุ่นสามารถเตมิในธญัพืชแทง่  แพนเค้กและก๋วยเต๋ียว 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0308814605003365
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 Llobera & Cañellas (2007)ได้มีการศกึษาปริมาณใยอาหารของกากองุ่นสีแดง ‘Manto 
Negro’ พบว่า ใยอาหารทัง้หมดเท่ากับร้อยละ 77.2 โดยน า้หนักแห้ง(Dry matter:DM)             
เป็นใยอาหารท่ีไมล่ะลายน า้เทา่กบัร้อยละ 73.5 โดยน า้หนกัแห้ง ซึง่สงูกว่าใยอาหารท่ีละลายน า้ได้
ท่ีมีเท่ากบัร้อยละ 3.77 โดยน า้หนกัแห้ง ใยอาหารของกากองุ่นแดงมีใยอาหารทัง้หมดคล้ายกับ
กากองุ่นขาวโดยพนัธุ์ปีโน บลอง(Prensal Blanc)มีใยอาหารทัง้หมดร้อยละ 71.56 โดยน า้หนกั
แห้ง ซึง่เป็นสว่นท่ีไมล่ะลายน า้ร้อยละ 61.26 โดยน า้หนกัแห้งของใยอาหารทัง้หมดในกากองุ่นขาว 
โดยพบว่าสูงกว่าใยอาหารท่ีละลายน า้ได้ท่ีมีเท่ากับร้อยละ 10.33 โดยน า้หนักแห้ง(Llobera & 

Canellas, 2008,1953–1959) 

 Ruberto et al. (2007) ได้ศกึษาปริมาณของโพลีฟีนอลของกากองุ่นแดง ส่วนใหญ่เป็น
Anthocyanin, Flavonols และ Phenolic acid, Gallic acid นอกจากนีย้งัพบว่าCyanidin, 

Peonidin, Delphinidin, Petunidin และ Malvidin เป็นสารแอนโทไซยานินท่ีมีในกากองุ่นแดง
Quercetin เป็นสารหลกัของ Flavonol ปริมาณของแอนโทไซยานินของกากองุ่นแดง(‘Cabernet 
Mitos’) ได้มีการวิจยัโดยKammerer et al. (2005) ผลท่ีได้สอดคล้องกบั Ruberto et al. (2007) 
ซึ่งจะพบ Cyanidin, Petunidin, Peonidin, Malvidin และ Delphinidin-3-O-monoglucosides 

สาร 3-O-monoglucosides เป็นสารประกอบหลกัของแอนโทไซยานิน มีปริมาณร้อยละ 46.5 - 50.0 

ของแอนโทไซยานิน  Rockenbach et al. (2011) ได้รายงานว่าในกากองุ่นแดงประกอบด้วย 
Quercetin เท่ากับ 56.65 มิลลิกรัมต่อ 100 กรัม โดยน า้หนกัแห้งขององุ่นพนัธุ์ ‘Merlot’ซึ่งเป็น 

สารหลกัของฟลาโวนอลและกากองุ่นมี Gallic acid เท่ากับ 18.68 มิลลิกรัมต่อ 100 กรัม  
โดยน า้หนกัแห้งขององุ่นพนัธุ์ ’Bordeaux’  ซึ่งเป็นสารหลกัของกรดฟีนอลิค  และมีแอนโทไซยานิน
496.61 มิลลิกรัมตอ่ 100 กรัมโดยน า้หนกัแห้งในองุ่นพนัธุ์ ‘Isabel’ ซึ่งเป็นสารประกอบฟีนอลิค 

ท่ีมีปริมาณมาก 

 ผลของสารโพลีฟีนอล เช่น แอนโทไซยานินและฟลาโวนอยด์มีความสมัพนัธ์ตอ่การลด
ความเส่ียงของโรคของหลอดเลือดหัวใจ(Cardiovascular disease:CVD)และมะเร็งบางชนิด 
นอกจากนีย้งัมีการเพิ่มความสามารถของการต้านปฏิกิริยาออกซิเดชัน่ในพลาสม่า ดงันัน้จึงมีผล
ตอ่การยบัยัง้การออกซิเดชัน่ของ LDL สารประกอบดงักล่าวยงัมีผลในการลดดนัเลือดขณะหวัใจ
บีบตวั (Systolic pressure)และระดบัของพลาม่า ด้วยเหตนีุก้ากองุ่นจึงเป็นแหล่งท่ีดีของโพลีฟีนอล
(Sehm et al., 2011, 366–376) 

 โพลีฟีนอล เช่น ฟลาโวนอยด์สามารถท าปฏิกิริยากับ Superoxide anion,Hydroxyl 

radical และ Lipid peroxyl radical ท่ีเป็นสาเหตขุองการเกิดออกซิเดชัน่ของไขมนั การเกิดออกซิเดชัน่
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เป็นสาเหตหุนึง่ท่ีท าให้อายกุารเก็บรักษาของผลิตภณัฑ์อาหารสัน้ลง ดงันัน้กากองุ่นจึงมีประโยชน์
ในเชิงบวกตอ่สขุภาพและควรสง่เสริมในการน ากากองุ่นมาใช้ประโยชน์ทางด้านอาหาร(Arvanitoyannis 

et al., 2006,475-487) 

 พฤกษเคมีในกากองุ่นได้รับการพิสจูน์มากมายว่ามีผลตอ่สขุภาพ Ruberto et al. (2007) 

& Maier et al.(2009)ได้แสดงให้เห็นว่าฟลาโวนอยด์และกรดฟีนอลิคในกากองุ่นมีความสมัพนัธ์
ตอ่การลดภาวะโรคหลอดเลือดหวัใจ(CVD) และโรคหวัใจท่ีชาวตะวนัตกเป็นกนัมากขึน้ 

 

สรุป 

 ผลไม้เป็นเป็นท่ีทราบกันดีว่าผลไม้นัน้มีประโยชน์กับร่างกายเพราะเป็นแหล่งของ
วิตามินและแร่ธาตหุลายชนิดท่ีมีประโยชน์ตอ่ร่างกายและมีคณุสมบตัิของการเป็นแหล่งใยอาหาร
ซึ่งเป็นสารท่ีช่วยลดการดูดซึมของโคเลสเตอรอลและไขมัน  รวมทัง้ยังช่วยท าให้ระบบการย่อย 
ระบบการขับถ่ายท างานได้อย่างปกติ  นอกจากนีผ้ลไม้บางชนิดยังมีสารออกฤทธ์ิทางชีวภาพ 

ท่ีช่วยป้องกันและรักษาโรคบางชนิด เช่น สารโพลีนอลในมะม่วง ลดความเส่ียงต่อการเกิด 

โรคหลอดเลือดหวัใจและการเกิดออกซิเดชัน่ของ DNA ในเซลล์ ป้องกนัการเกิดเนือ้งอก ปอ้งกัน
การเกิดกระและฝา้  ต้านจุลินทรีย์  ยบัยัง้การแพร่กระจายของเซลล์มะเร็ง ส่วนฝร่ังประกอบด้วย 
กรดแอสคอร์บิค ไลโคปีน ใยอาหาร ป้องกันมะเร็งและควบคมุน า้ตาลในเลือด พีชประกอบด้วย  
ฟีนอลิค แคโรทีนอยด์และใยอาหารท่ีเป็นสารออกฤทธ์ิทางชีวภาพ นอกจากนีส้ิ่งเหลือใช้จากผลไม้
ยงัสามารถผลิตเป็นอาหารฟังก์ชนัได้เน่ืองจากสิ่งเหลือใช้จากผลไม้ยงัอุดมด้วยสารออกฤทธ์ิทาง
ชีวภาพโดยเฉพาะกากและเปลือก เมล็ด ท่ีอุดมด้วยสารประกอบฟีนอลิคใยอาหารในปริมาณ 

ท่ีสงูสามารถน ามาผลิตเป็นอาหารฟังก์ชนัได้ 
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แบบฝึกหดัท้ายบทที่ 7 

 

 

 1. แมงจิเฟอริน(Mangiferin) เป็นสารออกฤทธ์ิทางชีวภาพในผลไม้ชนิดใด และมี
คณุสมบตัอิยา่งไร 

 2. จงยกตวัอยา่งองค์ประกอบทางเคมีของฝร่ังท่ีมีผลตอ่สขุภาพ 

 3. แทนนินในทบัทิมมีผลตอ่สขุภาพอยา่งไร 

 4. ระหวา่งในเนือ้และเมล็ดองุ่นสว่นใดมีสารท่ีออกฤทธ์ิทางชีวภาพสงูกวา่กนั 

 5. สิ่งเหลือใช้จากมะม่วงมีอะไรบ้าง และมีคุณค่าทางโภชนาการและสารประกอบ 

เชิงหน้าท่ีอะไร 

 6. สิ่งเหลือใช้จากมะมว่งสามารถน าไปใช้ประโยชน์กบัอาหารชนิดใดบ้าง 

 7. ADF และ  WGP คืออะไร มีประโยชน์อยา่งไร 

 8. เปลือกทบัทิมมีคณุสมบตัอิย่างไร 

 9. Flavedo ของส้มคืออะไร มีสารประกอบท่ีออกฤทธ์ิทางชีวภาพอะไร 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทที่ 8 

นมและผลิตภณัฑ์ 

 

 

 นมเป็นแหลง่อาหารท่ีมีคณุคา่ทางอาหารสงูแหลง่หนึง่ของมนษุย์ การบริโภคนมจึงได้รับ
การส่งเสริมในหลายประเทศจนกลายเป็นอาหารประจ าวัน การบริโภคนมมีอยู่หลายรูปแบบทัง้ 

นมสดและผลิตภัณฑ์นม ผลิตภัณฑ์จากนมแต่ละชนิดขึน้อยู่กับวิธีการแปรรูปซึ่งมีผลต่อ 

องค์ประกอบของนม  องค์ประกอบหลกัของนม ประกอบด้วยน า้ น า้ตาล  แลคโตส  มนัเนย โปรตีน
และแร่ธาต ุแสดงในตารางท่ี 8.1 

 

ตารางท่ี 8.1 องค์ประกอบเฉล่ียของนมโค(ร้อยละ) 
 

องค์ประกอบ ปริมาณ คดิเป็นของแข็ง 

น า้ 87.2 0 

น า้ตาลแลคโตส 4.8 37.5 

มนัเนย 3.7 28.9 

โปรตีน 3.4 26.6 

สารประกอบไนโตรเจนซึง่ไม่ใชโ่ปรตีน 0.2 1.5 

เถ้า(แร่ธาต)ุ 0.7 5.5 

ท่ีมา: Varnam, A.H. and Sutherland, J.P., 1994 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบท่ี  8.1 น า้นมสด 
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 นมและผลิตภัณฑ์นมเป็นอาหารท่ีนอกจากจะมีคุณค่าทางโภชนาการแล้วยังมีผลต่อ
สขุภาพ โดยน า้นมและผลิตภัณฑ์ประกอบด้วยเปปไทด์ท่ีออกฤทธ์ิทางชีวภาพ  แบคทีเรียโพรไบโอติค 
สารต้านอนุมูลอิสระ วิตามิน โปรตีน โอลิโกแซคคาไรด์  กรดอินทรีย์  แคลเซียมท่ีสามารถดดูซึม 

ได้สูง กรดคอนจูเกเตดไลโนเลอิค และสารประกอบท่ีออกฤทธ์ิทางชีวภาพอ่ืนๆ ท่ีมีผลต่อระบบ 

การยอ่ย ระบบทางเดินอาหาร ระบบการไหลเวียนของเลือด ควบคมุการเจริญเติบโตของจลุินทรีย์
โพรไบโอติคและระบบภูมิคุ้มกนั ปัจจบุนัผู้บริโภคมีความตระหนกัและให้ความสนใจตอ่การรักษา
สขุภาพพร้อมทัง้สง่เสริมสขุภาพ  โดยการเลือกรับประทานอาหารท่ีมีประโยชน์ตอ่สขุภาพเพิ่มมาก
ขึน้ ดงันัน้นมและผลิตภณัฑ์นมจงึมีศกัยภาพท่ีจะพฒันาเป็นแหลง่ของอาหารฟังก์ชนัได้ 

 

องค์ประกอบน ำ้นมเชิงเชิงหน้ำที่ 
 ผลิตภัณฑ์นมประกอบด้วยส่วนประกอบเชิงหน้าท่ีซึ่งช่วยลดการดดูซึมโคเลสเตอรอล
ลดความดนัเลือด มีบทบาทในการควบคมุความอิ่มและควบคมุการรับประทานอาหารของร่างกาย
ควบคมุโรคอ้วนท่ีเก่ียวความผิดปกตขิองระบบการเผาผลาญอาหารและอาจมีผลตอ่จลุินทรีย์(Z.F. 

Bhat & HinaBhat, 2011, 1-12) นมประกอบด้วยสารอาหาร เช่น โปรตีน ไขมนั แซคคาไรด์และ  
สารท่ีออกฤทธ์ิทางชีวภาพ เช่น immunoglobulin, เอนไซม์, เปปไทด์ต้านจุลินทรีย์ ,                        
โอลิโกแซคคาไรด์, ฮอร์โมน, Cytokine และปัจจยัท่ีท าให้เกิดการเจริญเติบโต(Clare, D.A. & H.E. 

Swaisgood, 2000, 1187-1195 : Pouliot, Y. & S.F. Gauthier, 2006, 1415-1420)  น า้นม
ประกอบด้วยสารต้านจุลินทรีย์ท่ีไปยบัยัง้การเจริญเติบโตและกิจกรรมของจุลินทรีย์   น า้นมจาก
สตัว์เลีย้งลกูด้วยนมประกอบด้วยเอนไซม์ท่ีแตกตา่งกนั 60 ชนิด  โดยประกอบด้วยทัง้เอนไซม์ใน
การย่อยอาหาร เช่น  Proteinases, Lipases, Amylases, Phosphatases และน า้นมยัง
ประกอบด้วยเอนไซม์ท่ีมีคณุลกัษณะต้านอนมุลูอิสระและต้านจลุินทรีย์ เช่น Lysozyme, Catalase, 

Superoxide dismutase, Lactoperoxidase, Myeloperoxidase, Xanthine, Oxidoreductase, 

Ribonuclease เป็นต้น ซึ่งเอนไซม์เหล่านีย้งัมีความส าคญัตอ่ความคงตวัของน า้นมและมีบทบาท
ตอ่การปอ้งกนัสารท่ีก่อให้เกิดโรคของสตัว์เลีย้งลกูด้วยน า้นม 

 แลคโตส เป็นน า้ตาลท่ีมีอยู่ในน า้นม  แลคโตสถูกหมกัและเปล่ียนเป็นกรดแลคติคซึ่ง
ลด pH และมีอิทธิพลตอ่สมบตัิทางกายภาพของเคซีน(Casein) และช่วยส่งเสริมความสามารถใน 

การย่อย  ช่วยท าให้การน าแคลเซียมและแร่ธาตุอ่ืนของร่างกายไปใช้ดีขึน้ นอกจากนีย้ังยับยัง้  

การเจริญเติบโตของแบคทีเรียท่ีเป็นอนัตรายต่อร่างกาย บางคนอาจมีอาการแพ้น า้ตาลแลคโตส 
ซึ่งเป็นอาการท้องเสียท่ีเกิดจากการด่ืมน า้นม โดยจะเกิดกับผู้ ท่ีขาดเอนไซม์แลคเตส (Lactase) 

http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/0680/enzyme-%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%8B%E0%B8%A1%E0%B9%8C
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/1186/lactase-%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%84%E0%B9%81%E0%B8%95%E0%B8%AA
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หรือ เบต้า-กาแล็กโทสิเดส (β-Galactosidase) ซึ่งเป็นเอนไซม์ท่ีย่อยน า้ตาลแลคโตส(Lactose) 

ในน า้นมให้เป็นน า้ตาลกลโูคส (Glucose) และน า้ตาลกาแลคโตส (Galactose) การหมกันมจะมีผลท า
ให้ลดอาการแพ้ดงักล่าว Lactulose เป็นไดแซคคาไรด์ท่ีเกิดขึน้ระหว่างกระบวนการให้ความร้อนกับ
น า้นมท่ีให้ประโยชน์กับสุขภาพโดยกระตุ้นการเจริญเติบโตและกิจกรรมของแบคทีเรียโพรไบโอติค
โดยเฉพาะบิฟิโดแบคทีเรีย(Bifidobacteria) และแลคโตบาซิลไล(Lactobacilli)(Gibson, 

2004,M141-M143) 

 โปรตีนนม ประกอบด้วย เคซีน(Casein), เบต้า-แล็กโทโกลบูลิน(β-Lactoglobulin), 

อลัฟา-แล็กทาลบูมิน(α-Lactalbumin), อิมมูโนโกลบูลิน(Immunoglobulin), แลคโตเฟอร์ริน 
(Lactoferrin) และซีร่ัมอลับูมิน(Serum albumin)ซึ่งมีฤทธ์ิทางชีวภาพคือมีผลต่อระบบการย่อย
หลอดเลือดหวัใจและระบบประสาท(Korhonen & Pihlanto, 2006,945-960) โปรตีนในน า้นมเป็น
แหล่งของเปปไทด์ท่ีออกฤทธ์ิทางชีวภาพมากมาย เช่น Casomorphins, Casokinin, Immonopeptide, 

Lactoferrin, Lactoferricin และ Phosphopeptide ฤทธ์ิทางชีวภาพของเปปไทด์ส่วนใหญ่ท าให้
เกิดภูมิคุ้มกันท่ีสมดุล  ต้านจุลินทรีย์  ต้านการเกิดลิ่มเลือด ควบคุมความดนัเลือด และจับกับ     
แร่ธาตหุรือวิตามิน (Meisel, 1998, 363-378 ; Schanbacher et al., 1998, 393-403; Tome 

&Ledoux, 1998, 11-16) 

 β-Lactoglobulin โมเลกุลประกอบด้วยส่วนของไฮโดรโฟบิค(Hydrophobic)สามารถจับ
วิตามินเอ ดี แคลเซียมและกรดไขมนัได้  โดยประกอบด้วยเปปไทด์ท่ีต้านความดนัเลือดสูง ต้าน  
การเกิดลิ่มเลือด  โอปิออยด์ (Opioid)  ต้านจลุินทรีย์  สร้างภูมิคุ้มกนัและสมบตัิลดโคเลสเตอรอล 

เปปไทด์ของ β-Lactoglobulin มีฤทธ์ิในการก าจดัสารอนุมูลอิสระ(Hernandez-Lesdesma et 

al., 2007, 3392-3397) ส่วน α- Lactoglobulin มีฤทธ์ิต้านมะเร็ง  โดยท าให้เกิดการตายของเนือ้งอก
และเซลล์ตวัอ่อน(Immature cells)และเป็นสารท่ีมีความส าคญัในการต้านจุลินทรีย์(Pihlanto-

Leppala et al.,2000, 53-64) 

 Immunoglobulin ในน า้นมเป็น IgG1, IgM, IgA และ IgG2 ซึ่งสามารถปอ้งกนัจลุินทรีย์ 

ท่ีก่อให้เกิดโรค 

 Lactoferrin เป็นไกลโคโปรตีนชนิดหนึ่ง ท่ีได้จากน า้นมวัวในส่วนของเวย์( Whey)  

และน า้นมคน มีน า้หนกัโมเลกุล 80 KDa สามารถจบักับธาตเุหล็กได้ 2 โมเลกุล Lactoferrin 

มีฤทธ์ิในการยบัยัง้การเจริญเติบโตของเชือ้โรคได้โดยมีกลไก 2 แบบ แบบแรก คือ การจบักบัธาตเุหล็ก
เน่ืองจากธาตุเหล็กมีความจ าเป็นต่อการเจริญเติบโตของเชือ้โรคต่าง  ๆ เช่น แบคทีเรีย ไวรัส 

และเชือ้รา ดงันัน้จึงช่วยยับยัง้การเจริญเติบโตของเชือ้ท่ีรุกรานได้  กลไกท่ีสองคือ Lactoferrin 

http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/1036/lactose-%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B9%82%E0%B8%97%E0%B8%AA
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/1014/glucose-%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%AA
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/1014/glucose-%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%AA
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/1099/galactose-%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B9%82%E0%B8%97%E0%B8%AA
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จับกับเซลล์เมมเบรนของเชือ้โรคท าให้เปล่ียนแปลงคุณลักษณะของเซลล์เมมเบรนของเชือ้โรค
นอกจากนี ้Lactoferrin ยงัมีฤทธ์ิต้านการอกัเสบและป้องกันมะเร็ง ท าให้เกิดภูมิคุ้มกัน Lactoferrin

และ Lactofericin มีฤทธ์ิต้านไวรัส ต้านโรคตบัอักเสบ ชนิดซี (Isawa et al., 2002, 766-767)  

โรคตดิเชือ้ไวรัสเอชพีวี(Humanpapillomavirus)(Mistry et al., 2007, 258-265)เป็นต้น 

 โปรตีนนมเป็นแหล่งท่ีส าคญัของเปปไทด์ท่ีออกฤทธ์ิทางชีวภาพ  ช่วยลดความเส่ียงต่อ
โรคอ้วนและโรคเบาหวานชนิดท่ี 2 เปปไทด์ท่ีออกฤทธ์ิทางชีวภาพเกิดขึน้ระหว่างการหมกันมใน
ผลิตภัณฑ์ เช่น ชีสและนมหมกั  เปปไทด์ท่ีออกฤทธ์ิทางชีวภาพมากมายจะเกิดขึน้ในช่วงการบ่ม
ชีส เช่น Calcium phosphopeptide(CPPs) ท่ีแยกจาก Comte cheese และ Cheddar cheese  

ในระหวา่งการบม่ชีสนีย้งัท าให้เกิด ACE-inhibitory peptide 

 ไขมันนม เป็นท่ีทราบกันว่าประกอบด้วยกรดไขมันท่ีอ่ิมตัวซึ่งมีความเก่ียวข้องกับ    
การเกิดโรคกล้ามเนือ้หวัใจขาดเลือด(Coronary heart disease) อย่างไรก็ตามมีเพียง 3 ชนิดของ 

กรดไขมันอ่ิมตวัในนมท่ีมีสมบตัิท าให้โคเลสเตอรอลในเลือดสูงขึน้ คือ Lauric, Myristic และ 
Palmitic acid และ หนึง่ในสามของกรดไขมนัทัง้หมดเป็นกรดไขมนัท่ีไม่อ่ิมตวัซึ่งท าให้เกิดแนวโน้ม
ของโคเลสเตอรอลท่ีต ่าลง  ยิ่งไปกว่านัน้นมหมักยังประกอบไปด้วย แคลเซียม, กรดไลโนลิอิค,  
กรดไลโนลิอิคเชิงซ้อน (Conjugated linoleic acid:CLA), สารต้านอนมุลูอิสระและแลคติค แอซิค 
แบคทีเรีย (Lactic acid bacteria) หรือโพรไบโอติคแบคทีเรีย องค์ประกอบของไขมนัในนม เช่น 
กรดไลโนเลอิคเชิงซ้อน (CLA), Sphingmyelin, Butyric acid, Ether lipid, β-carotene วิตามินเอและ
ดี มีศกัยภาพในการต้านสารก่อมะเร็ง  รายงานมากมายยืนยนัว่า CLA มีฤทธ์ิต้าน      สารก่อมะเร็ง มี
บทบาทในการปอ้งกนัโรคหลอดเลือดแดงตีบ(Atherosclerosis)และมีผลตอ่ระบบภูมิคุ้มกนั ไขมนั
ในนมไม่เพียงเป็นแหล่งของไขมนัท่ีออกฤทธ์ิทางชีวภาพเท่านัน้  แต่ยงัมีความส าคญัต่อวิตามินท่ี
ละลายในไขมนั  กรดไขมนั Butyric acid(C4:0)  นอกจากมีส าคญัตอ่  การต้านสารก่อมะเร็งแล้ว
ยงัท างานร่วมกบั Etheric lipid,  วิตามินเอ ดี อี และกรดไลโนเลอิคเชิงซ้อน (CLA) ในการปอ้งกนั
โรคท่ีไม่ติดตอ่บางชนิด  Caprylic และ Capric acid (C8:0 และ C10:0) มีความสามารถในการ
ต้านไวรัสและแบคทีเรียได้ดี (Sun et al.,2002, 185-198; Thormar & Hilmarsson, 2007, 1-11) 

 แคลเซียม น า้นมสดเป็นแหล่งของแคลเซียมท่ีส าคญัของร่างกายเน่ืองจากน า้นมสด 

1 ถ้วย มีแคลเซียมประมาณ 300 มิลลิกรัม การด่ืมน า้นมวนัละประมาณ 3 ถ้วย ร่างกายจะได้รับ
แคลเซียมประมาณ 900 มิลลิกรัม  ซึ่งเพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย โดยในแต่ละวัน
จ าเป็นต้องได้รับประมาณวันละ 800 -1200 มิลลิกรัม  นมจึงเป็นแหล่งของแคลเซียมท่ีมี     
ปริมาณสูง  ร่างกายสามารถดูดซึมและน าไปใช้ได้ดี   เน่ืองจากแคลเซียมในนมอยู่ในรูปท่ีมี

http://haamor.com/th/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B9%84%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%AA/
http://haamor.com/th/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B9%84%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%AA/
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อตัราส่วนของแคลเซียมตอ่ฟอสฟอรัสท่ีสมดลุ ท าให้สามารถป้องกนัโรคกระดกูพรุนได้ดี นมและ
ผลิตภัณฑ์นมมีปริมาณแคลเซียมท่ีแตกต่างกันซึ่งอาจจะขึน้กับส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์และ
กระบวนการแปรรูป ดงัแสดงในตารางท่ี 8.2 

 

ตารางท่ี 8.2 ปริมาณแคลเซียมของนมและผลิตภณัฑ์ 

 

 

นมและผลิตภณัฑ์ 

 

หนว่ยบริโภค 
แคลอร่ี 

(กิโลแคลอร่ี) 

แคลเซียม 

(มิลลิกรัม) 

Milk    

 Skim 1 ถ้วย 85 300 

 Whole 1 ถ้วย 120 300 

 Nonfat, dry 1/3 ถ้วย 90 285 

Yogurt    

 Plain, low-fat 1 ถ้วย 145 400 

 Fruited, low-fat 1 ถ้วย 225 300 

 Frozen, low-fat 1 ถ้วย 200 200 

Pudding, skim milk 1/2 ถ้วย 105 150 

Ice cream 1/2 ถ้วย 130 90 

Ice milk 1/2 ถ้วย 90 90 

Cheese    

 Swiss 1 ออนซ์ 110 270 

 Cheddar 1 ออนซ์ 115 205 

 Mozzarella (part skim) 1 ออนซ์ 70 185 

Cottage cheese    

 Whole milk 1 ถ้วย 220 125 

American cheese (processed) 1 ออนซ์ 175 105 

ท่ีมา: ดดัแปลงจาก Mayo Clinic, University of California Los Angeles and Dole Food  

 Company, 2002, 67–73) 
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น ำ้นมหมักเชิงหน้ำหน้ำที่ 
 อาหารเชิงหน้าท่ีหมักนีไ้ด้มีการใช้โพรไบโอติคเพ่ือประโยชน์ทางด้านการแพทย์ใน  

การรักษาโรคระบบทางเดินอาหาร ระบบทางเดินหายใจ ระบบทางเดินปัสสาวะ มีงานวิจัยใน  

การทดลองกบัมนษุย์พบวา่ยงัสามารถปอ้งกนัโรคท้องเสียเน่ืองจากแบคทีเรียและไวรัส นอกจากนี ้
ยงัช่วยรักษาโรคล าไส้อกัเสบ เช่น โรคโครห์น(Crohn's disease) ด้วยเหตนีุ ้อาหารท่ีมีแบคทีเรียท่ี
มีประโยชน์ตอ่ร่างกายจงึเป็นท่ีสนใจตอ่ผู้บริโภค เชน่ ผลิตภณัฑ์นม โดยเฉพาะโยเกิร์ต ซึ่งประกอบ
ไปด้วยแบคทีเรียโพรไบโอติคท่ีเป็นประโยชน์ตอ่สขุภาพและเป็นแบคทีเรียท่ียงัมีชีวิต 

 จลุินทรีย์โพรไบโอติคควรมีวิธีการท่ีเหมาะสมในการใช้รวมอยู่ในอาหารเพ่ือให้จลุินทรีย์
เหล่านัน้ยังมีชีวิตและท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตัง้แต่การผลิตอาหารจนถึงมือผู้ บริโภค 

โพรไบโอติคควรสามารถใช้ได้ในระดบัอุตสาหกรรม  เชือ้โพรไบโอติคท่ีจ าหน่ายในท้องตลาดอาจ
ใช้วิธีการท าแห้ง  เช่น ท าแห้งแบบพ่นฝอย(Spray drying) และการท าแห้งแบบแช่เยือกแข็ง 
(Freeze drying) เพ่ือสะดวกตอ่การเก็บรักษา การจ าหนา่ย และการบริโภค  
 กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์โพรไบโอตคิ 

 สายพันธุ์ของโพรไบโอติคท่ีอยู่ในอาหารนัน้ควรมีประโยชน์ต่อสุขภาพและต้องเป็น 

สายพันธุ์ ท่ีเหมาะต่อการผลิตในระดบัอุตสาหกรรม เช่น การท าแห้งแบบแช่เยือกแข็งและแบบ  

พน่ฝอย เพ่ือท าให้มีชีวิตรอดในผลิตภณัฑ์อาหารจนถึงยืดอายกุารเก็บรักษาของอาหาร 

 

โยเกร์ิตและนมเปรีย้ว(Yogurt and Fermented milk drinks) 

 ปัจจุบันนิยมบริโภคโยเกิร์ตชนิด ไบโอ-โยเกิร์ต(Bio-yoghurt) ซึ่งประกอบด้วย Lb. 

acidophilus และ สปีชีย์ของ Bifidobacterium ดังแสดงในตารางท่ี 8.3 นอกจากนีโ้ยเกิร์ต 

ยงัประกอบด้วย S. thermophiles และ Lb. bulgarticus โดยเชือ้พรีไบโอติคท่ียังมีชีวิตท่ีเป็น 
Lactobacilli และ Bifidobacteria ยังมีชีวิตในโยเกิร์ตระหว่างการแช่เย็นท่ีระดับมากกว่าหรือ
เทา่กบั 10

6
 CFU/g อยา่งไรก็ตามยงัคงมีปัญหาเร่ืองความอยู่รอดของแบคทีเรียไบโอติคในโยเกิร์ต

และผลิตภัณฑ์นมหมัก พบว่าขึน้อยู่กับหลายปัจจัย เช่น วิธีการผลิตและสายพนัธุ์  เชือ้จุลินทรีย์ 

ในโยเกิร์ต  สภาวะของเชือ้จลุินทรีย์ สภาวะการเลีย้งเชือ้ องค์ประกอบทางเคมีของอาหารเลีย้งเชือ้ 
ความเป็นกรดสุดท้าย ของแข็งในน า้นม สารอาหาร สิ่ง ท่ีช่วยและยับยัง้การเจริญเติบโต 

ของเชือ้จุลินทรีย์ ความเข้มข้นของน า้ตาล ออกซิเจนท่ีสามารถละลายได้(โดยเฉพาะเชือ้ 
Bifidobacterium) อณุหภมูิในการเก็บรักษาผลิตภณัฑ์นม เป็นต้น 
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ภาพประกอบท่ี  8.2  โยเกิร์ต 

 

ตารางท่ี 8.3 ตวัอยา่งอาหารโพรไบโอติค  เชือ้แลคโตบาซิลไลและบฟิิโดแบคทีเรีย 

 

Species Strain Carrier 

Lb. acidophilus 2409 Yogurt 

Lb. acidophilus 2401 Yogurt 

Lb. acidophilus LAI Yogurt 

Lb. casei GG Yogurt 

B. bifidum BBI Yogurt 

B. lactis Laftitrade mark B94 Yogurt 

B. longum B6 and ATCC15708 Yogurt 

B. infantis 1912 Yogurt 

Lb. acidophilus Ki Ki cheese 

Lb. acidophilus A1and A2 Fresco soft cheese 

Lb. acidophilus La-5 Tallaga cheese 

Lb. acidophilus La-5 Ras cheese 

Lb. casei C1 andC2 Fresco soft cheese 

Lb. helveticus I Cheddar chesse 

Lb. paracasei NFBC 338 Cheddarchesse 

Lb. paracasei M3 Bulgarian yellowcheese 
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ตารางท่ี 8.3 ตวัอยา่งอาหารโพรไบไบโอติค  เชือ้แลคโตบาซิลไลและบฟิิโดแบคทีเรีย(ตอ่) 
 

Species Strain Carrier 

B. bifidum ATCC15696 Cheddar chesse 

B. bifidum bo Ki cheese 

B. bifidum B3 และ B4 Fresco soft cheese 

B. bifidum Bb02 CanestratoPugilese cheese 

B. bifidum Bb-12 Ras 

B. lactis Bb-12 Tallaga 

B. longum B1 และ B2 Fresco soft cheese 

Lb. acidophilus La-5 Ice cream 

Lb. rhamnosusGG ATCC53103 Ice cream 

B. bifidum 10LF Ice cream 

B. bifidum Hb-12 Ice cream 

Lb. plantarum 299V Oatmeal gruel 

ท่ีมา: Edward R. Farnworth, 2003   

 

 ปัจจุบันผลิตภัณฑ์โพรไบโอติคท่ีจ าหน่ายทางการค้าทัง้ในยุโรปและสหรัฐอเมริกา  
ประกอบด้วย Bifidobacteria  ส่วนยาคูลท์เป็นผลิตภัณฑ์นมเปรีย้วท่ีพัฒนาในประเทศญ่ีปุ่ น 

ในปี 1935 โดยบริษัท Honsha Co.,Ltd. 

 ส่วนประกอบในกำรผลิตโยเกิร์ต 

 1. น า้นม (Milk) ซึ่งอาจเป็นน า้นมสด (Fresh milk) หรือนมผง (Milk powder) ท่ีน ามา
คืนรูปโดยผสมกบัน า้ 

 2. กล้าเชือ้ (Starter) ท่ีนิยมใช้หมกัโยเกิร์ต คือ แบคทีเรีย ในกลุ่มLactic acid bacteria

เช่น Lactobacillus bulgaricus, Streptococcus thermophilus เชือ้สองชนิดนีจ้ะใช้น า้ตาล   
แลคโตส(Lactose) ในน า้นม เป็นแหล่งพลงังาน และสร้างกรดแลกติก (Lactic acid) รวมทัง้สารท่ี
ให้กลิ่นรสออกมา กรดแลกติกท่ีเกิดขึน้นีจ้ะท าให้เคซีน (Casein) ซึ่งเป็นโปรตีนหลกัในนม สญูเสีย
สภาพธรรมชาติ (Protein denaturation) ท าให้เกิดการรวมตวักัน และตกตะกอนลงบางส่วน 
นอกจากนีอ้นุภาคเคซีนบางส่วนยงัไปเกิดปฏิกิริยากับอลัฟา-แล็กทาลบูมิน (Alpha - lactalbumin) 

http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/1159/milk-%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%A1
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/1515/milk-powder-%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%9C%E0%B8%87
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/0503/starter-%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/0782/lactic-acid-bacteria-%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/0782/lactic-acid-bacteria-%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/1460/lactobacillus-bulgaricus
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/1455/streptococcus-thermophilus-%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B9%82%E0%B8%95%E0%B8%84%E0%B9%87%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%B1%E0%B8%AA-%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%82%E0%B8%A1%E0%B8%9F%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%AA
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/1036/lactose-%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B9%82%E0%B8%97%E0%B8%AA
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/1539/lactic-acid-%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%81
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/0227/casein-%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%99
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/0936/protein-denaturation-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%8D%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%B5%E0%B8%99
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/5301/lactalbumin
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และเบต้า-แล็กโทโกลบลูิน(Beta-lactoglobulin) ซึ่งเป็นโปรตีนท่ีอยู่ในหางนม ท าให้เกิดเจล (Gel) 

แบคทีเรียอ่ืนท่ีอาจใช้ในการผลิตโยเกิร์ต ได้แก่ Bifidobacterium, Lactobacillus acidophilus 

 3. ผลไม้แยม (Jam) วุ้นมะพร้าว (NATA de coco) เมล็ดธญัชาตถิัว่เมล็ดแห้ง เป็นต้น 

 4. สารอิมลัซิไฟเออร์ (Emulsifier) 

 5. สารท่ีท าให้คงตวั (Stabilizer) เช่น คาร์ราจิแนน (Carrageenan) กัวกัม (Guar 

gum) กมัอาราบิก (Gum arabic) เจลาติน (Gelatin) เพ่ือปรับปรุงเนือ้สมัผสัของโยเกิร์ต ท าให้ 

เนือ้เนียนและคงตวั ไมแ่ยกชัน้ 

 6. สารปรุงแตง่กลิ่นรส (Flavoring agent) และสี (Coloring agent) 

  กรรมวิธีการผลิตท่ีส าคญัในการผลิตโยเกิร์ตมีดงันี ้

  1. การตรวจสอบคณุภาพน า้นมดบิ 

  2. การปรับมาตรฐานน า้นม (Standardization) เพ่ือการปรับปริมาณไขมันนม 
และปริมาณของแข็งทัง้หมดด้วยนมผง 

  3. การโฮโมจิไนซ์ (Homogenization) เพ่ือให้นม และไขมันนม รวมตวักันเป็น
อิมลัชัน่ (Emulsion) ไม่แยกชัน้ โดยท าให้ไขมนันมกระจายตวัเป็นหยดเล็กๆ ในน า้นม อาจเติม 
สารอิมลัซิไฟเออร์ (Emulsifier) และสารท่ีท าให้คงตวั (Stabilizer) เพ่ือปรับปรุงเนือ้สมัผสัของ           
โยเกิร์ต ท าให้เนือ้เนียน คงตวั มีกลิ่นรสเป็นครีม และชว่ยลดการแยกชัน้ของน า้หางนม 

  4. การพาสเจอไรซ์ (Pasteurization)น า้นมด้วยความร้อน เพ่ือฆ่าเชือ้ โดยเฉพาะ
แบคทีเรียท่ีท าให้เกิดโรค (Pathogen) และจุลินทรีย์อ่ืนๆ ท่ีไม่ต้องการ นอกจากนีย้งัช่วยก าจัด
อากาศท่ีมีอยู่ในน า้นม สง่ผลให้เกิดสภาพท่ีเหมาะสมตอ่การเจริญของจลุินทรีย์กลุม่ Lactobacillus 

  5. การหมกั (Fermentation) ด้วยการเติมกล้าเชือ้ (Starter) ผสมในน า้นมให้ได้คา่ 
pH ประมาณ 4.4-4.5 ซึง่อาจแบง่จากลกัษณะของการหมกัเป็น 2 แบบ คือ 

   5.1 โยเกิร์ตชนิดแข็งตวั (Set yoghurt) บรรจโุยเกิร์ตในบรรจภุณัฑ์ หลงัจาก
เติมเชือ้ให้เป็นการหมกัและแข็งตวัในภาชนะระหว่างการรอจ าหน่ายในร้านค้า อาจมีการใส่ผลไม้
เช่ือมรองท่ีก้นภาชนะก่อนแล้วคอ่ยใสน่มลงหมกัก็ได้ 

   5.2 โยเกิร์ตชนิดคน (Stirred yoghurt) เป็นชนิดท่ีมีการหมักในถังหมัก 
(Fermenter) ก่อน จนนมตกตะกอนเป็นลิ่ม (Curd) แล้วจึงเติมผลไม้เช่ือมหรือน า้เช่ือม กลิ่นสี  
ท าให้ก้อนนมแตก และคนผสมให้เข้ากนัก่อนท่ีจะเทในภาชนะขนาดเล็กเพ่ือรอการจ าหน่ายซึ่งจะ
ได้โยเกิร์ตคอ่นข้างเหลว(พิมพ์เพ็ญ พรเฉลิมพงศ์และ นิธิยา รัตนาปนนท์, 2558b) 

 

http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/5309/lactoglobulin
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/1189/protein-%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%B5%E0%B8%99
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/1007/gel-%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%A5
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/1662/fruit-%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%89
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/0881/jam-%E0%B9%81%E0%B8%A2%E0%B8%A1
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/1128/nata-de-coco-%E0%B8%A7%E0%B8%B8%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A7
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/0229/cereal-grain-%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%94%E0%B8%98%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B8%8A
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/1358/legume-%E0%B8%96%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%94%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%87
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/0303/emulsifier-%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%A5%E0%B8%8B%E0%B8%B4%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/0499/stabilizer-%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%9A%E0%B8%B4%E0%B9%84%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/1274/carrageenan-%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%99
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/1110/guar-gum-%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%A1
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/1110/guar-gum-%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%A1
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/1489/acacia-gum-arabic
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/1334/flavoring-agent-%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%96%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%AA
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/1338/coloring-agent-%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%AA%E0%B8%B5
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/3179/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%88%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%9A
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/0500/standardization
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/1515/milk-powder-%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%9C%E0%B8%87
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/0365/homogenization-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%82%E0%B8%AE%E0%B9%82%E0%B8%A1%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B9%84%E0%B8%99%E0%B8%8B%E0%B9%8C
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/0674/emulsion-%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%A5%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%99
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/0303/emulsifier-%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%A5%E0%B8%8B%E0%B8%B4%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/0499/stabilizer-%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%9A%E0%B8%B4%E0%B9%84%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/0428/pasteurization-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B9%84%E0%B8%A3%E0%B8%8B%E0%B9%8C
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/0429/pathogen-%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/1271/lactobacillus-%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B9%82%E0%B8%97%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%8B%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%AA
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/0316/fermentation-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%81
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/0503/starter-%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/0269/curd-%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%A1
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 คุณประโยชน์จำกโยเกิร์ต(จกัรชยั สมพลพงษ์, 2558) 

 1. สามารถย่อยง่ายเพราะน า้ตาลแลคโตสเป็นตัวหลักท่ีท าให้เกิดการแพ้นมหรื อ
ท้องเสียถกูเปล่ียนเป็นกรดแลคติคท่ีย่อยง่าย  นอกจากนีแ้บคทีเรียในโยเกิร์ตยงัมีเอนไซม์ช่วยย่อย
โปรตีนนมเคซีนซ่ีงเป็นโปรตีนย่อยยาก ท าให้ร่างกายสามารถดดูซึมได้ง่ายขึน้  ลดปัญหาภูมิแพ้ตอ่
น า้ตาลแลคโตสและโปรตีนเคซีน 

 2. เสริมสร้างภมูิคุ้มกนัและช่วยยบัยัง้จลุินทรีย์ท่ีไม่ดีตอ่ในล าไส้และร่างกาย กรดแลคติค
จะช่วยตอ่ต้านจลุินทรีย์ท่ีอาจให้โทษตอ่ร่างกาย เช่น Salmonella typhidie, E. Coli, Corynebacteria 

diphtheria ท าให้เชือ้เหลา่นีไ้มส่ามารถท าอนัตรายตอ่ร่างกายได้ 

 3. เป็นแหล่งวิตามินบี โดยเฉพาะวิตามินบีหนึ่ง(ไรโบฟลาวิน) แบคทีเรียในโยเกิร์ต 

ยงัชว่ยสงัเคราะห์วิตามินบีและวิตามินเคในล าไส้ 

 4. ช่วยรักษาโรคท้องเสีย ท้องเดิน และแผลในกระเพาะ จากการวิจยัพบว่าผู้ ป่วยเด็ก
หายจากอาการท้องเสียเร็วขึน้ หลงัจากได้รับประทานโยเกิร์ต 

 5. ช่วยท าให้ร่างกายดูดซึมแคลเซียมดีขึน้ กรดแลคติคในโยเกิร์ตช่วยท าให้การย่อย
แคลเซียมในนมดีขึน้และท าให้ร่างกายดดูซมึแคลเซียมง่ายขึน้ 

 6. เป็นแหล่งโปรตีนชัน้ดีในโยเกิร์ตจะมีโปรตีนมากกว่าในนมร้อยละ  20 และยงัเป็น
โปรตีนท่ียอ่ยง่ายร่างกายสามารถดดูซมึได้ดี 

 7. ชว่ยปอ้งกนัโรคหลอดเลือดหวัใจ  แลคโตบาซิลสัช่วยควบคมุปริมาณโคเลสเตอรอล
และไตรกลีเซอไรด์ในเลือดได้ 

 8. ช่วยป้องกันมะเร็งแลคโตบาซิลัสสามารถจับกับสารก่อมะเร็งสามารถจับกับ      
โลหะหนกัและกรดน า้ดีซึง่มีพิษ  แลคโตบาซิลสัชว่ยยบัยัง้กลุม่แบคทีเรียในล าไส้ท่ีสร้างสารไนเตรท
และแลคโตบาซิลสัยงัชว่ยเปล่ียนสารฟลาโวนอยด์จากพืชให้เป็นสารต้านมะเร็งได้ 

 

ชีสโพรไบโอตคิ(Probiotic cheese) 

 ชีสหลายชนิดจ าเป็นต้องมีการบ่มมากว่า 6 เดือน ซึ่งจะมีเชือ้จุลินทรีย์โพไบโอติค
เจริญเติบโตในระหว่างการบม่ เช่น Cheddar, White brined, Goats, Crescenza, Cottage, Kariesh, 

CanestratoPugliese, Fresco, Tallaga และ Fresh cheeses 
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ภาพประกอบท่ี 8.3 ชีส 

 

ผลิตภัณฑ์นมแช่แข็ง(Frozen dairy products) 

 บิฟิโดแบคทีเรีย(Bifidobacteria)ได้ใช้อย่างกว้างขวางในผลิตภัณฑ์อาหาร เช่น ครีมเปรีย้ว 
ไอศกรีม เนยนม โยเกิร์ต นมผง ชีส อาหารหวานแช่แข็ง มายองเนส และการเตรียมยา ไอศกรีม 

ของ Biogarde
® ได้จ าหน่ายในเยอรมนักลางปี 1980 รายงานว่าประกอบด้วยเชือ้ Lb. acidophilus 

10
8
 CFU/g, B. bifidum 10

7
 CFU/g และ S. thermophiles ผลิตภัณฑ์นม เช่น ไอศกรีม             

โยเกิร์ตแช่แข็ง อาหารหวานแช่แข็งและนมเปรีย้วเหมาะสมในการเติมเชือ้ Lactobacilli ไอศกรีม
และโยเกิร์ตแช่เยือกแข็งเหมาะสมท่ีจะเป็นอาหารโพรไบโอติคเพราะเป็นผลิตภณัฑ์ท่ีสามารถเก็บ
รักษาได้นานกว่าผลิตภณัฑ์นมชนิดอ่ืน  นอกจากนีก้ารเก็บรักษาแบบแช่เยือกแข็งยงัมีผลเล็กน้อย
ตอ่การอยู่รอดของ Lactobacilli  เชือ้ Lb. acidophilus พบว่ามีการด ารงอยู่ระหว่าง 10

6 และ 10
8
 

CFU/g หรือ ml ในไอศกรีม โยเกิร์ตแช่แข็งและอาหารหวานท่ีเป็นนมแช่แข็งอ่ืน นอกจากนีอ้าจ
ท าไมโครเอนแคปซูเลชัน่(Microencapsulation)ด้วยเจลาตนิหรือกมัจากพืชเพ่ือลดการท่ีแบคทีเรีย
บาดเจ็บในระหวา่งการเก็บรักษาผลิตภณัฑ์แช่แข็ง 
 

นมเปรีย้วคีเฟอร์ (Kefir) 

 นมเปรีย้วคีเฟอร์ (Kefir) หมายถึง นมเปรีย้ว (Fermented milk)ท่ีผลิตจากการหมัก 

(Fermentation) น า้นมววั น า้นมควาย หรือน า้นมแพะด้วยแบคทีเรียและยีสต์  ท าให้ได้ทัง้กรดและ
แอลกอฮอล์ คีเฟอร์นิยมบริโภคในแถบตะวนัออกกลางและรัสเซีย  ในยโุรปได้มีการจ าหน่ายแล้วใช้
ช่ือท่ีแตกต่างกัน เช่น Kephir, Kiaphur, Kefyr, Kéfer, Knapon, Kepi และ Kippe เป็นต้น  
คีเฟอร์เป็นผลิตภณัฑ์ท่ีมีต้นก าเนิดจากเทือกเขาคอเคซสั ทิเบตและมองโกเลียซึ่งเป็นสถานท่ีแรกท่ี
มีการหมักคีเฟอร์ตามธรรมชาติ  โดยมีการล าเลียงน า้นมโดยใช้ถุงท่ีท าจากหนังสัตว์และเกิด            

http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/1427/kefir-%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B9%80%E0%B8%9F%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/1076/fermented-milk-%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B8%A2%E0%B8%A7
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/0316/fermentation-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%81
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การหมกัของน า้นมในระหว่างการเดินทางซึ่งลกัษณะของน า้นมท่ีเกิดการหมกัมีรสเปรีย้วลกัษณะ  

ท่ีส าคัญของคีเฟอร์ คือ เป็นครีมเหลวมีกลิ่นเฉพาะตัวของน า้นมท่ีผ่านการหมักหรือกลิ่นของ
วตัถุดิบท่ีเป็นส่วนผสมในน า้นม  ผลจากการหมักคีเฟอร์ท าให้ได้ผลิตภัณฑ์มีรสเปรีย้วเล็กน้อย
เน่ืองมาจากกรดแลคตคิมีรสซา่จากคาร์บอนไดออกไซด์และมีแอลกอฮอล์ต ่ากวา่ 2 เปอร์เซ็นต ์

 คีเฟอร์เกรน(Kefir grain) คือ กล้าเชือ้ส าหรับการผลิตคีเฟอร์  มีสีเหลืองขาวรูปร่าง 

ไม่แน่นอนมีลักษณะเป็นเม็ดคล้ายดอกกะหล ่า  ในคีเฟอร์เกรนประกอบด้วย แบคทีเรียกรดแลคติค
และยีสต์ท่ียึดเกาะกันด้วยสารท่ีมีลักษณะเป็นเมือกเหนียวประเภทโพลีแซคคาไรด์ท่ีเรียกว่า  

คีเฟอรานซึง่ผลิตได้จาก Leuconostoc spp. 

 คุณค่ำทำงโภชนำกำรและประโยชน์ของคีเฟอร์ 

 องค์ประกอบหลักท่ีพบในคีเฟอร์ คือ กรดแลคติค คาร์บอนไดออกไซด์และเอทานอล  
ไดอะซิทิลและอะซิทลัดีไฮด์  ซึ่งเป็นสารท่ีท าให้เกิดกลิ่นหอมเฉพาะของของคีเฟอร์  ส่วนองค์ประกอบ
ของสารอ่ืนท่ีให้คณุค่าทางโภชนาการของคีเฟอร์ ได้แก่ วิตามิน  เกลือแร่และกรดอะมิโนท่ีจ าเป็น
ซึ่งเป็นตัวช่วยให้เซลล์ร่างกายด าเนินหน้าท่ีต่าง ๆ ไปได้ตามปกติ  มีวิตามินบีหนึ่ง  บีสิบสอง
แคลเซียม  กรดอะมิโน  กรดโฟลิคและวิตามินเคดงัแสดงในตารางท่ี 8.4 คีเฟอร์ยงัเป็นแหล่งของ 

ไบโอติน  ฟอสฟอรัส  ประโยชน์ของวิตามินเป็นตวัช่วยควบคมุการท างานของไต  ระบบประสาท
ส่วนกลาง   นอกจากนัน้โปรตีนในคีเฟอร์ยงัเป็นโปรตีนท่ีย่อยได้ง่ายและร่างกายสามารถน าไปใช้
ประโยชน์ได้ง่ายกว่าโปรตีนจากแหล่งอ่ืน  กรดอะมิโนทริฟโตเฟนท่ีพบในคีเฟอร์มีบทบาทต่อ     
การท างานของระบบประสาทสว่นกลาง 

 

ตารางท่ี 8.4 องค์ประกอบทางเคมีและคณุคา่งทางโภชนาการของคีเฟอร์ 

 

องค์ประกอบทางเคมี ตอ่ 100 กรัม องค์ประกอบทางเคมี ตอ่ 100 กรัม 

พลงังาน 65 กิโลแคลอรี วิตำมิน (มิลลิกรัม)  

ไขมนั (%) 3.5 วิตมินบี12 0.5 

โปรตีน (%) 3.3 ไนอะซิน 0.09 

แลคโทส (%) 4.0 วิตามินซี 1 

น า้(%) 87.5 วิตามินดี 0.08 
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ตารางท่ี 8.4 องค์ประกอบทางเคมีและคณุคา่งทางโภชนาการของคีเฟอร์(ตอ่) 
 

องค์ประกอบทางเคมี ตอ่ 100 กรัม องค์ประกอบทางเคมี ตอ่ 100 กรัม 

มิลค์แอซิด (milk acid) (%) 0.8 วิตามินอี 0.11 

เอทิลแอลกอฮอล์(กรัม) 0.9 แร่ธำตุ(กรัม)  

กรดแลคตกิ (กรัม) 1.0 แคลเซียม 0.12 

โคเลสเตอรอ (มิลลิกรัม) 13 ฟอสฟอรัส 0.10 

ฟอสฟาเทต (มิลลิกรัม) 40 แมกนีเซียม 12.0 

กรดอะมิโนที่จ ำเป็น (กรัม)  โปแทสเซียม 0.15 

ทริฟโตเฟน 0.05 โซเดียม 0.05 

ฟีนิลอะลานิน+ไนโรซิน 0.35 คลอไรด์ 0.10 

ลิวซีน 0.34 แร่ธำตุรอง  

ไอโซลิวซีน 0.21 เหล็ก (มิลลิกรัม) 0.05 

ทรีโอนิน 0.17 ทองแดง (ไมโครกรัม) 12 

เมไทโอนิน+ซีสทีน 0.12 โมลิบดินมั (ไมโครกรัม) 5.5 

ไลซีน 0.27 แมงกานีส (ไมโครกรัม) 5 

วาลีน 0.22 สงักะสี(มิลลิกรัม) 0.36 

วิตำมิน (มิลลิกรัม)  สำรประกอบที่ท ำให้เกิดกลิ่น 

วิตามินเอ 0.06 อะซิทลัดีไฮด์  

แคโรทีน 0.02 ไดอะซิทิล  

วิตามินบ1ี 0.04 อะซิโทอิน  

วิตามินบ2ี 0.17   

วิตามินบ6ี 0.05   

ท่ีมา: Otles, S., & O. Cangindi. 2003, 54-59 

 

 จุลินทรีย์ที่พบในคีเฟอร์ 

 จลุินทรีย์ท่ีอยูใ่นคีเฟอร์เกรนประกอบด้วยแบคทีเรียท่ีผลิตกรดแลคติกและยีสต์ซึ่งเชือ้ทัง้
สองชนิดมีอยู่หลายสายพันธุ์ ด้วยกัน จุลินทรีย์ท่ีพบในคีเฟอร์จัดเป็นโพรไบโอติคเพราะเป็น
จุลินทรีย์ท่ีมีประโยชน์ต่อสุขภาพของผู้บริโภค จุลินทีย์ท่ีพบ ได้แก่ แบคทีเรียท่ีผลิตกรดแลคติค 
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ในกลุ่มของLactobacillus เช่น L. brevis, L. cellobiosus,L. acidophilus, L. casei, L. helveticus, 

L. delbrueckii, L. lactis กลุ่มของ Lactococcus ได้แก่ Lc. lactis, Streptococcus salivarius 

sub. thermophilus, Leuconostoc mesenteroides และ Leu. Cremolis ส่วนยีสต์ท่ีพบใน               
คีเฟอร์ ได้แก่ Kluyveromyces, Canddida, Torulopsis และ Saccharomyces sp.  

(ป่ินมณี  ขวญัเมือง, 2549,153 -160) 

 

ตารางท่ี 8.5 แบคทีเรียและยีสต์ท่ีพบในคีเฟอร์ 

 

Lactobacilli Streptococci/lactococci Yeast 

L. alactosus Streptococcus cremolis Saccharomyces 

cerevisiae 

L. brevis Str. faecalis S. florentinus 

L. casei subsp. casei Str. lactis S. pretoriensis 

L. casei subsp. rhamnosus Leuconostoc mesenteroides S. unisporus 

L. caseisubsp. pseudoplantarum Leu. mesenteroides 

subsp. cremoris 

Candida valida 

L. casei subsp. tolerans Pediococcus damnosus C. lambica 

L. coryneformis subsp. torquens Lactococcus lactis subsp. lactis Kloeckera apiculata 

L. fructosus Lc. lactissubsp. cremoris Hansenula yalbensis 

L. hilgardii Lc. lactissubsp. diacetylactis  

L. homohiochi   

L. plantarum   

L. pseudoplantarum   

L. yamanashiensis   

ท่ีมา: โยเกิร์ตบวัหิมะ, 2558 

 

 ผลของกำรบริโภคคีเฟอร์ต่อร่ำงกำย 

 คีเฟอร์เป็นผลิตภณัฑ์นมหมกัท่ีมีประโยชน์ตอ่สขุภาพและหลายประเทศนิยมบริโภคเพ่ือ
สขุภาพ คีเฟอร์เป็นโพรไบโอติคคีเฟอร์ประกอบด้วยแบคทีเรียและยีสต์ท่ีแตกตา่งกนั ซึ่งจุลินทรีย์  

มีปริมาณมากกว่า 10
7
 CFU/g โดยเป็นปริมาณท่ีถือว่าคือผลิตภัณฑ์โพรไบโอติคท่ีเกิดขึน้ใน

ระหวา่งการหมกั การเผาผลาญของจลุินทรีย์จะมีการผลิตสารท่ีเป็นประโยชน์ตอ่สขุภาพ 

  



187 

 

 ต้ำนกำรเกิดเนือ้งอกในสัตว์ 

 ในการทดลองในหนูได้มีการแยกโพลีแซคคาไรด์จากคีเฟอร์รานละลายในน า้ด่ืมให้ 

หนทูดลอง พบวา่สามารถยบัยัง้การเจริญเตบิโตของเนือ้งอกได้ 

 สมบัตต้ิำนจุลินทรีย์ 

 ในการผลิตแบคทีริโอซิน(Bacteriocin)ของจุลินทรีย์ในคีเฟอร์ได้มีการศึกษา เคเฟอร์เกรน
จาก 33 แหล่งในประเทศไอร์แลนด์พบว่าอย่างน้อย 3 ชนิดของแบคทีริโอซินท่ีผลิตโดย 
Lactococcal isolate แบคทีริโอซินแรกสามารถยบัยัง้เพียง Lactococci แบคทีริโอซินท่ีสองยบัยัง้ 
Lb. casei, Lb. helveticus และ Pediococcus แบคทีริโอซินสดุท้ายยบัยัง้ Streptococcus 

thermophilus และ Staphylococcus aureus ในทางการค้าแบคทีริโอซินมีช่ือว่า Laclicin3147 

ซึ่งผลิตโดย Lactococcus lactis สายพันธุ์  DPC3147 Laclicin3147 และไนซิน(Nicin) มี
คณุสมบตัยิับ้ยัง้เหมือนกนั  แต ่Laclicin มีความเสถียรตอ่ความร้อน 

 รายงานพบว่าคีเฟอร์สามารถต้านจลุินทรีย์ท่ีก่อให้เกิดโรคในล าไส้ได้ถึง 8 ชนิด แตไ่ม่มี
ผลตอ่ E. coli  2 สายพนัธุ์ และ Staphylococcus aureus ส่วนเกรนคีเฟอร์มีฤทธ์ิต้านแบคทีเรียได้
ดีกว่าผลิตภัณฑ์นมคีเฟอร์เอง  โดยเฉพาะ Cocci ท่ีเป็นแกรมบวก เช่น Staphylococci และ 
Bacilli แกรมบวก  นอกจากนีย้งัมีฤทธ์ิต้านรา และยีสต์  Cevikbas et al. สรุปว่าคีเฟอร์สามารถ
ต้านการตดิเชือ้และโรคมะเร็งได้ (CevikabasA., et al., 1994, 78-82) 
 กำรเผำผลำญโคเลสเตอรอล 

 โดยทั่วไปกลไกทางชีวเคมีสามารถบอกได้ว่าการบริโภคนมหมักอาจจะให้ระดับ
โคเลสเตอรอลลดลง โพรไบโอติคสามารถเพิ่มกรดไขมันสายสัน้ซึ่งจะไปลดระดบัโคเลสเตอรอล 
โดยจะยบัยัง้โคเลสเตอรอลท่ีตบัและลดโคเลสเตอรอลพลาสมา่ไปสู่ตบั 

 ประโยชน์อ่ืนๆ 

 คีเฟอร์มีประโยชน์เช่นเดียวกับผลิตภัณฑ์นมเปรีย้วชนิดอ่ืนท่ีมีผลต่อสภาวะในระบบ
ทางเดนิอาหาร นกัวิจยัของรัสเซียได้ใช้คีเฟอร์เพ่ือรักษาผู้ ป่วยโรคแผลในกระเพาะและส าไส้ในส่วน
ดูโอดินัม(Duodenum) มีงานวิจัยหลายฉบับรายงานว่าอาหารท่ีเสริมนมหมักจากแหล่งของ 

เกรนเคเฟอร์ 2 แหล่ง (เกรนแรกอุดมไปด้วยแบคทีเรียและเกรนท่ีสองอุดมไปด้วยยีสต์)ท่ีผ่าน     
การกรองและท าแห้ง  สามารถป้องกันโรคกระดกูพรุนและโรคอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวกับการขาดแคลเซียม  
ฟอสฟอรัส  แมกนีเซียมและโพแทสเซียม 

 คีเฟอร์ได้มีการพฒันาให้มีผลตอ่สขุภาพเพิ่มมากขึน้ด้วยการน านมข้าวสีมาผลิตคีเฟอร์
เพ่ือให้มีคณุสมบตัิต้านอนมุลูอิสระ สตีเฟน  มอร์เสสจอห์น และ ศิริรัตน์  ดีศีลธรรม(2557)ได้น าข้าว
สายพนัธุ์ไทย 3 สายพนัธุ์ ได้แก่  ข้าวแดง(ข้าวเจ้ามะลิแดง), ข้าวเหนียวกล ่าเปลือกด าและข้าวด า
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(ข้าวเหนียวด า มข) มาผลิตเป็นนมข้าวหมกัด้วยหวัเชือ้คีเฟอร์และแปรผนัสตูรนมท่ีมีการผสมและ
ไม่ผสมนมโค  จากผลการทดลองพบว่าคีเฟอร์นมข้าวแดงท่ีไม่ผสมนมโคเม่ือหมกัเป็นเวลา 48 ชัว่โมง
พบว่ามีสารประกอบฟีนอลทัง้หมดสูงสุดเท่ากับ 1.60 มิลลิกรัมต่อลิตรและกิจกรรมการต้าน         
อนุมูลอิสระของคีเฟอร์นมข้าวแดงท่ีผสมนมโคซึ่งวิเคราะห์ด้วยวิธี  DPPH ให้ค่ากิจกรรมสูงสุด
เท่ากับร้อยละ 64.37 ในขณะท่ีคีเฟอร์จากนมข้าวด าท่ีผสมนมโคพบว่ามีกิจกรรมการต้าน              
อนมุลูอิสระซึง่วิเคราะห์โดยวิธี FRAP มีคา่สงูสดุเม่ือหมกัเป็นเวลา 24 ชัว่โมง  คา่กิจกรรมการต้าน
อนุมลูอิสระเท่ากบั 4.00 มิลลิกรัมFe (II) / ลิตร  และคีเฟอร์นมข้าวแดงท่ีไม่ผสมนมโคให้ค่า
กิจกรรมการต้านอนมุลูอิสระสงูสุดเม่ือวิเคราะห์ด้วยวิธี Hydroxyl radical เท่ากบัร้อยละ 99.37  

จากผลการศึกษานีชี้ใ้ห้เห็นว่าคีเฟอร์จากนมข้าวสีแต่ละชนิดมีคุณสมบตัิการต้านอนุมูลอิสระ  

ซึง่นา่จะสามารถนาไปพฒันาเป็นผลิตภณัฑ์สขุภาพในอนาคตได้ 

 จะเห็นได้วา่คีเฟอร์ประกอบด้วยพรีไบโอตคิท่ีมีประโยชน์ตอ่สขุภาพ และสามารถพฒันา
ให้เป็นอาหารฟังก์ชนัท่ีมีผลตอ่สขุภาพมากย่ิงได้ 

 

สิ่งเหลือใช้จำกนม 

 เวย์(Whey) 

 เวย์เป็นสิ่งเหลือใช้จากการกระบวนการท าเนยแข็ง (Cheese) หลังจากแยกโปรตีน      
เคซีน (Casein) และไขมนั (Fat) มีลกัษณะเป็นของเหลวใส สีเหลืองอ่อน  เวย์เป็นโปรตีนในน า้นม 
(Milk)เป็นโปรตีนท่ีมีคุณภาพสูง ร่างกายสามารถย่อยและดูดซึมไปใช้ได้ง่ายและรวดเร็ว
ประกอบด้วยกรดอะมิโนท่ีจ าเป็นตอ่ร่างกาย (Essential amino acid)ครบ และมีกรดอะมิโนชนิด 
Branched-chain amino acid (BCAA) (ได้แก่ Leucine, Isoleucine และ Valine) เป็นโปรตีนท่ีมี
ส่วนส าคัญในการเสริมสร้างกล้ามเนือ้ ซ่อมแซมส่วนท่ีสึกหร อ หรือสร้างเนือ้เย่ือเพิ่มเติม            
เวย์โปรตีนและโปรตีนนมชนิดอ่ืนพบว่ามีผลทางชีวภาพและกายภาพต่อร่างกาย เช่น โปรตีน           
α-Lactalbumin, β-Lactoglobulin, Lactoferrin, Lactoperoxidase, Immunoglobulin, 

Glycomacropeptide  มีผลทางชีวภาพต่อมนุษย์และสัตว์ สามารถต้านโรคมะเร็งจนถึงมีผลต่อ
ระบบการยอ่ย ดงัแสดงในตารางท่ี 8.6  ยิ่งไปกวา่นัน้ระบบการยอ่ยเวย์โปรตีนยงัท าให้เกิดเปปไทด์
ท่ีออกฤทธ์ิทางชีวภาพ  
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ตารางท่ี 8.6 ผลทางชีวภาพของเวย์โปรตีนและเปปไทด์ 

 

โปรตีนหรือเปปไทด์ ผลทางชีวภาพ 

เวย์โปรตีนรวม ต้านสารก่อมะเร็ง 

 ระบบภมูิกนัท างานดีขึน้ 

 อวยัวะท างานได้ยืนยาว 

 ลดโคเลสเตอรอล 

β-Lactoglobulin การหลัง่น า้ย่อยในการยอ่ยอาหาร 

α-Lactalbumin ต้านสารก่อมะเร็ง 

Lactoferrin ต้านเชือ้จลุินทรีย์ 

 ควบคมุการล าเลียงเหล็ก 

 ระบบภมูิคุ้มกนัท างานดีขึน้ 

 ต้านการอกัเสบ 

 เซลล์มีการแบง่และการเจริญเตบิโต 

 ต้านสารก่อมะเร็ง 

Lactoferricin ต้านจลุินทรีย์ 

Immunoglobulins ภมูิคุ้มกนัท่ีเกิดขึน้ด้วยการได้รับเข้าไปในร่างกาย
โดยตรง (passive immunity) 

Lactoperoxidase ต้านจลุินทรีย์ 

Glycomacropeptide การหลัง่น า้ย่อยในการยอ่ยอาหาร 

ท่ีมา : Graeme H. McIntosh, et al., 1998, 425-434 

 

 ในการศกึษาพบวา่โปรตีนในเวย์สามารถชะลอการเกิดมะเร็งล าไส้ในหนไูด้เม่ือเปรียบเทียบ
กับจากเนือ้สัตว์และถั่วเหลือง และนอกจากนีอ้าหารท่ีเตรียมจากเวย์โปรตีน เช่น นมปรุงแต่ง
รสชาต ิ พาสต้า ไอศกรีม  พดุดิง้มสูล่ี ครีมหวัหอมแบบฝร่ังเศส(French onion dip)เพ่ือพฒันาเป็น
อาหารฟังก์ชนั พบวา่ในระดบัการทดลองอาหารเหล่านัน้ได้รับคะแนนการยอมรับท่ีสงู  Richard J. 

FitzGerald & H. Meisel (2000) พบว่าเคซีนและโปรตีนเวย์ช่วยลดความดนัเลือดทัง้ในสตัว์และ
คนอย่างมีนยัส าคญั ดงันัน้เปปไทด์หรือโปรตีนนมจึงสามารถเป็นส่วนประกอบของอาหารฟังก์ชัน
เพ่ือลดความเส่ียงตอ่การเกิดโรค 
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 เวย์น ามาแปรรูปได้เป็นผลิตภณัฑ์ตา่งๆ ดงัแสดงในภาพประกอบท่ี 6.4 

 1. โปรตีนเวย์เข้มข้น (Whey protein concentrate, WPC) ใช้วตัถดุิบคือเวย์ท่ีเป็น
ของเหลว น ามาผ่าน ขัน้ตอนการท าให้เข้มข้นด้วยการกรองด้วยเย่ือ (Membrane filtration) เช่น
Ultra filtration เพ่ือแยกน า้ตาลแลคโตส (Lactose) และไขมนันม (Milk fat) ออกไป แล้วท าแห้ง 
(Dehydration) ด้วยเคร่ืองท าแห้งแบบพ่นฝอย (Spray drier) ผงเวย์โปรตีนเข้มข้น มีเวย์โปรตีน
ความเข้มข้นต ่ากวา่ร้อยละ 90 โดยน า้หนกั มีลกัษณะเป็นผงสีครีมออ่นและมีกลิ่นรสตามธรรมชาติ
แบบนม มีราคาถกูกว่าเวย์โปรตีนอีก 2 ชนิดคือ WPI และ HWP รวมทัง้ถกูกว่าเคซีน(Casein)และ
โปรตีนไขผ่ง 

 2. Whey protein isolate (WPI) คือเวย์บริสทุธ์ิ ใช้วตัถดุิบคือโปรตีนเวย์เข้มข้น (WPC) 

มาท าให้ความเข้มข้นของเวย์โปรตีนสงูขึน้ มากกวา่ร้อยละ 90 โดยแยกน า้ตาลแลคโตสและไขมนัท่ี
ยงัคงมีหลงเหลืออยู่ออกไป กระบวนการ Ion-exchange (IE) แยกโมเลกลุของสารตา่งๆ ออกจาก
กนั  โดยอาศยัประจไุฟฟ้าบนโมเลกลุท่ีตา่งกนักระบวนการ IE ท าให้เวย์โปรตีนบริสทุธ์ิได้มากท่ีสดุ
โดยอาจท าให้มีความเข้มข้นของเวย์โปรตีนได้ถึง 97-98% โดยน า้หนกัแห้ง WPI มีลกัษณะเป็นผง
สีครีมออ่นและมีกลิ่นรสธรรมชาตเิชน่เดียวกบัน า้นม ราคาแพงกวา่ WPC แตถ่กูกวา่ HWP 

 3. HWP (Hydrolyzed whey protein) คือ WPC หรือ WPI ท่ีถูกผ่านกระบวน         
การไฮโดรไลซ์ (Hydrolysis) เพ่ือย่อยโมเลกุลของเวย์โปรตีนท่ีมีขนาดใหญ่ให้มีโมเลกุลเล็กลง  
เป็นเปปไทด์ (Peptide) และกรดอะมิโน (Amino acid)อิสระ มีข้อดีคือเป็นรูปแบบของโปรตีนท่ี
ร่างกายดูดซึมไปใช้ได้ดีกว่าและรวดเร็วกว่า และมีการท าให้เกิดการแพ้โปรตีนน้อยลงกว่าเวย์
โปรตีนชนิดอ่ืนๆ จึงมกัใช้ในสตูรนมส าหรับทารกหรือในทางการแพทย์เพ่ือจุดประสงค์พิเศษตา่งๆ 
ข้อเสียของ HWP คือมีรสขม 

 4. Bioactive whey fraction protein (BAWF) เป็นเวย์ท่ีใช้วตัถุดิบในการผลิตคือ 
Whey protein isolateมาแยกโปรตีนชนิดย่อย เช่น Lactoferrin, Glycomacropeptideออกเป็น
ส่วน แล้วผสมโปรตีนชนิดย่อยเหล่านีก้ลับเข้าไปในเวย์ท่ีผลิต เพ่ือให้เวย์นัน้มีสารเหล่านีอ้ยู่ใน
ปริมาณท่ีสูงกว่าเวย์ธรรมดา ช่วยเพิ่มสมบตัิพิเศษให้กบัเวย์ท่ีผลิต(พิมพ์เพ็ญ พรเฉลิมพงศ์  และ 
นิธิยา รัตนาปนนท์, 2558c) 

 

 

 

 

http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/3993/whey-protein-concentrate-%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%A1%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%99
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/3168/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%A1%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%99-concentration
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/0819/membrane-filtration-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/0885/ultra-filtration-%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%A5%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%9F%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%99
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/1036/lactose-%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B9%82%E0%B8%97%E0%B8%AA
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/1502/milk-fat-butter-fat
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/0277/dehydration-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%87
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/0971/spray-drier-%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%9E%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%9D%E0%B8%AD%E0%B8%A2
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/0227/casein-%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%99
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/3131/egg-powder-%E0%B9%84%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%9C%E0%B8%87
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/1190/amino-acid-%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B9%82%E0%B8%99
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/3100/%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%82%E0%B8%A1-bitter
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ภาพประกอบท่ี 8.4 องค์ประกอบของนมและเวย์ 

 

 

 

เคซีน 

ของแข็ง น า้ 

โปรตีน ไขมนั แลคโตส 

เวย์ 

โปรตีนเวย์เข้มข้น 

Whey protein isolate 

(WPI) 

Hydrolyzed whey protein 

HWP 

Bioactive whey fraction protein 

(BAWF) 

น า้นมไขมนั
เตม็ 
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สรุป 

 อาหารและผลิตภัณฑ์อาหารฟังก์ชันท่ีปัจจุบันมีความส าคญัต่ออุตสาหกรรมอาหาร
เน่ืองผู้ บริโภคเ ร่ิมมีความห่วงใยต่อสุขภาพเพิ่มมากขึน้โดยผู้ สูงอายุ ส่วนใหญ่ผู้ บริโภค  

จะรับประทานอาหารฟังก์ชนัเพ่ือช่วยป้องกันโรคเรือ้รัง เช่น โรคหลอดเลือดหวัใจ โรคสมองเส่ือม 
โรคกระดูกพรุน หรือ เพ่ือท าให้เกิดสุขภาพท่ีดี เช่น การเพิ่มพลังงาน  การส่งเสริมภูมิคุ้มกัน  

นมและผลิตภัณฑ์พบว่ามีความสัมพันธ์กับสุขภาพโดยเฉพาะองค์ประกอบและแบคทีเรียท่ีใน
ผลิตภัณฑ์นม  เช่น โปรตีนเชิงหน้าท่ีหรือเปปไทด์ท่ีออกฤทธ์ิทางชีวภาพ  กรดไขมนัท่ีจ าเป็นต่อ
ร่างกาย  แคลเซียม  วิตามินดี องค์ประกอบเชิงหน้าท่ี เหล่านีข้องนมช่วยป้องกันโรคได้ เช่น              
ความดนัเลือดสงู  โรคหลอดเลือดหวัใจ  โรคอ้วน โรคกระดกูพรุน  มะเร็ง  เบาหวาน  น า้นมและ
ผลิตภณัฑ์จงึได้รับความสนใจในการพฒันาเป็นอาหารฟังก์ชนัและองค์ประกอบเชิงหน้าท่ีในน า้นม
ท าให้น า้นมและผลิตเป็นอาหารท่ีส าคญัของมนษุย์ 
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ค ำถำมทบทวนบทที่ 8 

 

 

 1. เหตใุดบางคนด่ืมนมแล้วมีอาการท้องเสีย 

 2. จงยกตวัอยา่งเชือ้จลุินทรีย์ในโยเกิร์ตโพไบโอตคิ 

 3. คีเฟอร์และคีเฟอร์เกรนคืออะไร   
 4. จงยกตวัอยา่งจลุินทรีย์ท่ีส าคญัในคีเฟอร์ 

 5. คีเฟอร์มีฤทธ์ิทางชีวภาพอยา่งไร 

 6 เวย์คืออะไร ผลิตภณัฑ์จากเวย์มีก่ีชนิด อะไรบ้าง 

 7. จงยกตวัอยา่งชนิดโปรตีนหรือเปปไทด์ท่ีมีฤทธ์ิทางชีวภาพในเวย์ 
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เฉลยแบบฝึกหดัท้ายบทที่ 1 

 

 

 1. อาหารฟังก์ชนั หมายถึง อาหารท่ีมีผลต่อสขุภาพ นอกเหนือจากการให้คณุค่าทาง
โภชนาการเช่น ส่งเสริมสขุภาพ ลดความเส่ียงหรือปอ้งกนัการเกิดโรคด้วยสารประกอบท่ีออกฤทธ์ิ
ทางชีวภาพในอาหาร 

 2. แหลง่อาหารฟังก์ชนัแบง่ 2 แหลง่ 

  2.1 อาหารฟังก์ชนัท่ีได้จากพืชเช่น ข้าวโอ๊ตเมล็ดแฟลกซ์หรือเมล็ดปอ ถั่วเหลือง 
มะเขือเทศ กระเทียม บรอคโคล่ีและพืชตระกลูกะหล ่า พืชตระกลูส้ม แครนเบอร่ี ชา 

  2.2 อาหารฟังก์ชนัท่ีได้จากสตัว์ เชน่ น า้มนัปลา ผลิตภณัฑ์นม เนือ้สตัว์  
  2.3 จลุินทรีย์ เชน่ โพรไบโอตคิ สาหร่าย 

 3. อาหารฟังก์ชันมีผลต่อสุขภาพ เช่น  ป้องกันโรคหลอดเลือดหัวใจ การต้านสาร
อนมุลูอิสระท่ีเกิดขึน้ในร่างกาย  ลดความเส่ียงตอ่การเกิดมะเร็ง โรคกระดกูพรุน เป็นต้น ขึน้อยู่กบั
สารออกฤทธ์ิท่ีมีในอาหารฟังก์ชนั 

 4. ส่วนประกอบใดบ้าง ท่ีนิยมใช้ เ ป็นส่วนประกอบของอา หารฟัง ก์ชัน  เช่น                         
เส้นใยอาหาร  พรีไบโอติค  เปปไทด์  โพรไบโอติค  กรดไขมันไม่อ่ิมตัวในกลุ่มโอเมก้า -3                      
สารพฤกษเคมีกลุม่เกลือแร่และวิตามิน 

 5. พรีไบโอติค (Prebiotic) หมายถึง อาหารท่ีมีน า้ตาลโอลิโกแซคคาไรด์ 

(Oligosaccharide) ซึง่เป็นอาหารของเชือ้จลุินทรีย์ในล าไส้ใหญ่ท่ีมีประโยชน์ 

  โพรไบโอติค (Probiotic) หมายถึง อาหารท่ีมีเชือ้จุลินทรีย์ท่ีมีชีวิตชนิดท่ีสร้าง           
กรดแลคตคิในปริมาณท่ีให้ประโยชน์แก่ร่างกาย ดงันัน้ พรีไบโอตคิจงึเป็นอาหารให้กบัเชือ้จลุินทรีย์
ท่ีมีในโพรไบโอตคิ 

 6. ตัวอย่างผลิตภัณฑ์พรีไบโอติค เช่น Fructo-oligosacchraide(FOS), Lactulose, 

Galacto-oligosaccharides(GOS), Xylo-oligosaccharides (XOS)  เป็นต้น 

  ตวัอย่างผลิตภัณฑ์โพรไบโอติคเช่น นมเปรีย้ว แหนม กิมจิ เทมเป ้กะหล ่าปลีดอง 
ส้มฟัก แหนมปลา เป็นต้น  
 7. ข้าวโพด  ข้าวโอ๊ต เกาลดั  มะพร้าว  มนัฝร่ังและแครอท 

  

http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/1076/fermented-milk-%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B8%A2%E0%B8%A7
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/1942/%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%A1-neam
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/1365/kimchi-%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%88%E0%B8%B4
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เฉลยแบบฝึกหดัท้ายบทที่ 2 

 

 

 1. โอโวแทรนส์เฟอร์ริน(Ovotransferrin) ไลโซไซม์(Lysozyme)เป็นโปรตีนท่ีได้จากไข ่
มีสมบตัใินการยบัยัง้จลุินทรีย์ 

  ไกลซินิน(Glycinin) จากถัว่เหลือง และเบต้า-แลกโตกลโูบลิน(β-Lactoglobulin) 

เป็นโปรตีนจากนมชว่ยลดระดบัโคเลสเตอรอล 

 2. คาร์โบไฮเดรตเชิงหน้าท่ี 

  โพลีแซคคาไรด์ท่ีไม่ใช่สตาร์ช(Non-strachpolysaccharide:NSPs) เช่น เพคติน
(Pectin), เซลลโูลส(Cellulose) เฮมิเซลลโูลส(Hemicellulose) กวัร์กมั(Guar gum)กมัอาราบิค
(Gum arabic) เบต้า-กลูแคน(β-glucan) ไซแลน(Xylan) กลูโคแมนแนนจากบุก(Konjac 

glucomannan) ท าให้ pH ในล าไส้ใหญ่ต ่า ท าให้สามารถยบัยัง้การเจริญเติบโตของเชือ้โรค เพิ่ม
การดดูซึมของเกลือแร่ ช่วยท าให้การท างานของล าไส้เป็นอย่างปกติ ช่วยซ่อมแซมล าไส้ใหญ่ท่ีถกู
ท าลาย ท าให้เลือดท่ีล าไส้ใหญ่ไหลเวียนและส่งเสริมการดดูซึมน า้และเกลือแร่  NSPs มีฤทธ์ิใน 
การกระตุ้นภมูิคุ้มกนั 

  แปง้ทนตอ่การย่อยด้วยเอนไซม์(Resistant starch, RS)เป็นพรีไบโอติคและช่วยลด
อตัราเส่ียงต่อการเกิดมะเร็ง โรคเบาหวาน โรคอ้วน โรคหวัใจ และโรคมะเร็ง เป็นต้นท าให้ระดบั
น า้ตาลในเลือดและอินซูลินหลังบริโภคอาหารลดลง  ยับยัง้การสะสมไขมัน มีผลต่อการดูดซึม
แคลเซียมและเหล็กของล าไ ส้ ช่วยป้องกันหรือลดสภาวะโรคอ้วน มีบทบาทในการลด
โคเลสเตอรอลในเส้นเลือด ลดความเส่ียงต่อการเกิดโรคไขมนัอุดตนัในเส้นเลือด โรคหวัใจ และ
โรคเบาหวาน เป็นต้น  

 3. ตวัอย่างแหล่งของโพลีฟีนอล เช่น ผกัผลไม้ โกโก้ สารสกดัจากเมล็ดองุ่น  กระชายด า
ชา  ไวน์แดงมีผลต่อการต้านอนุมูลอิสระ ต้านมะเร็ง ลดความเส่ียงการเกิดโรคหัวใจ  ควบคุม 
ความดนัเลือดสงู สมบตัต้ิานโรคอ้วน 

 4. พืชท่ีมีสารโพลีฟีนอลต้านความอ้วน เชน่ ชาชาว, บลิเบอร์ร่ี, กาแฟ, ชาเขียว 

 5. Methoxyflavanเป็นสารฟลาโวนอยด์ท่ีมีอยูใ่นเนือ้สตัว์ 

 6. แอนโทไซยานินมีประสิทธิภาพในการต้านอนุมูลอิสระสูงกว่าวิตามินซีและอีถึง  
2 เทา่ 

  

http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/0430/pectin-%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%84%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%99
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/0612/cellulose-%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%A5%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%AA
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/3154/hemicellulose-%E0%B9%80%E0%B8%AE%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%A5%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%AA
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/1110/guar-gum-%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%A1
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/1489/acacia-gum-arabic
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/1088/beta-glucan-%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B9%81%E0%B8%84%E0%B8%99
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/1665/vegetable-%E0%B8%9C%E0%B8%B1%E0%B8%81
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/1665/vegetable-%E0%B8%9C%E0%B8%B1%E0%B8%81
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/1250/cocoa-%E0%B9%82%E0%B8%81%E0%B9%82%E0%B8%81%E0%B9%89
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/2120/grape-seed-extract-%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%99
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/3258/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%94%E0%B8%B3
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/3258/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%94%E0%B8%B3
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/1811/tea-%E0%B8%8A%E0%B8%B2
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 7. แคโรทีนอยด์พบมากในอาหารธรรมชาติ 
  เช่น แอลฟา-แคโรทีน (α-Carotene), บีตา-แคโรทีน (β-Carotene), เบต้า- 

คริพโตแซนทิน (β-Cryptoxanthin), ไลโคพีน (Lycopene), ลูทีน (Lutein), ซีแซนทีน 
(Zeaxanthin) 

 8. กลูโคซิโนเลทเป็นสารประกอบในผักหลายชนิด เช่น  คะน้า มัสตาร์ด กะหล ่าปลี 
ฮอสแรดชิ  บรอคโคล่ี  เป็นต้น สามารถต้านมะเร็งและต้านอนมุลูอิสระ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/2026/beta-carotene-%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B8%99
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/2755/lycopene
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/1949/zeaxanthin
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เฉลยแบบฝึกหดัท้ายบทที่ 3 

 

 

 1. GABA คือ γ-Amino butyric acid ท่ีเกิดขึน้ระหว่างกระบวนการงอกของเมล็ดข้าว 
โดยสังเคราะห์จากกรดกลูตามิค(Glutamic acid) ด้วยเอนไซม์กลูตาเมท ดีคาร์บอกซิเลท
(Glutamate decarboxylase:GAD) ซึ่งมีผลลดต่อการลดความดนัเลือดและท าให้สามารถหลบั 

ได้ดี  
 2. โอรีซานอล (Oryzanol) มีคุณสมบัติและประโยชน์ต่อสุขภาพ คือ สามารถต้าน
อนุมูลอิสระได้ดีกว่าวิตามินอีถึง 6 เท่า โอรีซานอลนัน้ท าให้ระดบัไขมนัอยู่ในสดัส่วนที่พอดี 
(Hypolipidemic Effect) ส่งเสริมการเจริญเติบโต กระตุ้นสมองไฮโปทาลามสั(Hypothalamus) 

ชว่ยลดระดบัโคเลสเตอรอลในเลือด ยบัยัง้การเกิดเนือ้งอก 

 3. RBEE คือ สารสกดัจากร าข้าวด้วยเอนไซม์(Rice bran enzymatic extract) เป็น
สารประกอบท่ีละลายน า้ได้ซึ่งประกอบด้วยโปรตีน คาร์โบไฮเดรต ไขมนั วิตามินและแร่ธาต ุ 
RBEE มีศกัยภาพในการเป็นอาหารฟังก์ชนัส าหรับในการปอ้งกนัและรักษาโรคเรือ้รังท่ีเก่ียวกบั 
การขยายตวัของเซลล์ท่ีผิดปกตซิึง่เป็นสาเหตขุองโรคมะเร็ง 

 4. องค์ประกอบหลกัของข้าวโพดใช้พฒันาเป็นอาหารฟังก์ชนั เชน่ ร าข้าวโพด            
น า้มนัเมล็ดข้าวโพด ใยอาหารข้าวโพด เจลเส้นใยเซลลโูลส กมัจากเส้นใยอาหารของข้าวโพด 
น า้มนัเส้นใยอาหารของข้าวโพด และโปรตีนไฮโดรไลเสต(Hydrolysate)จากข้าวโพด 

 5. ตวัอยา่งองค์ประกอบเชิงหน้าท่ีในถัว่เหลืองและประโยชน์ตอ่สขุภาพ 

  5.1 เส้นใยอาหารท่ีไมล่ะลายน า้ (Insoluble dietary fibre) ท าให้เพิ่มกากใยใน
ระบบขบัถ่ายและปรับปรุงระบบล าไส้ให้ดีขึน้ 

  5.2 กรดไลโนเลอิค(n-6 PUFA) มีผลดีตอ่ปฏิกิริยาของเกล็ดเลือด 

  5.3 อลัฟา-ไลโนเลนิค แอซิด(n-3 PUFA)  มีผลตอ่กล้ามเนือ้หวัใจ เป็นผลดีตอ่ 

ผู้ ท่ีเป็นโรคอ้วน ต้านทานตอ่อินซูลิน สร้างผนงัเซลล์ของร่างกาย เลือดไหลเวียนได้ดีพฒันาสมอง
และการเจริญเติบโต โดยเฉพาะกรดไขมนัอีพีเอ (EPA) ดีเอชเอ (DHA) พฒันาการจอตาของเด็ก 

  5.4 ฟอสโฟลิปิด (Phospholipid) เป็นส่วนหนึ่งของเย่ือหุ้มเซล เป็นอิมลัซิไฟเออร์
(Emolsifier)ธรรมชาตใินอาหาร 

  5.5 วิตามินอี หรือ โทโคฟีรอล (Tocopherol) เป็นสารต้านอนมุลูอิสระท่ีดี ปอ้งกนั
ความผิดปกตขิองผิวหนงั ตา ปอดและสว่นอ่ืนๆในร่างกายท่ีมีไขมนัเป็นองค์ประกอบ 
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  5.6 ไฟโตสเตอรอล(Phytosterol) ลดคอเลสเตอรอลชนิด LDL 

  5.7 ไอโซฟลาโวน (Isoflavones)ท่ีมีฤทธ์ิเลียนแบบฮอร์โมนเพศหญิง ท าให้ระบบ
การย่อยของล าไส้ ดีขึน้ป้องกันมะเร็งเต้านม มะเร็งต่อมลูกหมากและมะเร็งล าไส้ ท าให้เกิดสุขภาพ
ของกระดกู ท าให้เกิดการเผาผลาญของไขมนัได้ดีขึน้ 

  5.8. ซอยาซาโปนิน (Soyasaponin) ลดคลอเรสเตอรอล ต้านปฏิกิริยาของสารก่อ
มะเร็ง 

  5.9 เฟอร์ริติน(Ferritin) ท าให้เกิดสุขภาพตอ่ตบั เป็นแร่ธาตเุหล็กในถัว่เหลืองท่ี
ร่างกายสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ดีมาก ปอ้งกนัโรคโลหิตจาง  
 6. เมล็ดเจียประกอบด้วยกรดไขมนัชนิดอลัฟา-ไลโนเลอิค แอซิด(α-Linoleic acid : 

ALA), กรดอีโคซะเพนตะอีโนอิก (Eicosapentaenoic acid : EPA),  กรดโดโคซะเฮกซะอีโนอิก
(Docosahexaenoic acid : DHA) 

 7. คอร์นกลูเตนมีล (Corn gluten meal : CGM) คือ  สิ่งเหลือใช้ท่ีได้จากการน า
ข้าวโพดไปสกดัเอาแป้ง  เจอร์ม (Germ)และร าท่ีหุ้มออก  ประกอบไปด้วยโปรตีนท่ีเรียกว่า เซอีน
(Zein) และกลเูตลีน(Glutelin) คอร์นกลเูตนมีผลในการยบัยัง้ แองจิโอเทนซิน-คอนเวอร์ติง เอนไซม์ 
(Angiotensin-Converting Enzyme:ACE)ท่ีท าให้ความดนัเลือดสงู  

 8. จงยกตวัอยา่งพฤษเคมีหรือสารออกฤทธ์ิทางชีวภาพของร าธญัพืชแตล่ะชนิด 

  ข้าว กรดฟีนอลิค (Ferulic acid, Gallic acid, Caffeic acid, Coumaric acid, 

Hydroxybenzoic acid, Methoxycinnamic acid, Sinapic acid, Syringic acid, Vanillic acid), 

แอนโทไซยานิน, Cyanidinglucoside, Cyanidinrutinoside, Epicatechin, Apigenin, 

Hesperetin, Isorhamnetin, โทโคฟีนอล(Tocopherol), โทโคไทรอีนอล(Tocotrienol),แกรมมา่- 

โอริซานอล(γ-Oryzanol), β-Sitosterolferulate, Luteolin, กลแูคน(Glucan), Arabinoxylan,  

เฮมิเซลลโูลส 

  ข้าวสาลี Fibres, Lignins, Oligosaccharides, โพลีฟีนอล, ลิกแนน(Lignans), 

กรดไฟติค(Phytic acid), แร่ธาต,ุ Alkylresorcinols, Glutathione, สารประกอบซลัเฟอร์,                
กรดไขมนัแอลฟา-ไลโนเลนิก, แคโรทีนอยด์, วิตามินบีและอี 

  ข้าวโอ๊ต วิตามินบีรวม, โปรตีน, ไขมนั, แร่ธาต,ุ เบต้า-กลแูคน(β-Glucan), 

Arabinoxylan,  โอลิโกแซคคาไรด์, โทคอล(Tocols), และ สารประกอบฟีนอลิค 

  ข้าวบาเล่ย์ เบต้า-กลแูคน(β-Glucan), Arabinoxylan, กรดลิโนเลอิค(Linoleic 

acid), กรดปาลมิติค(Palmitic acid) 
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  ข้าวฟ่าง กรดฟีนอลิค, Diferulic acid, แอนโทไซยานิน, ฟลาโวนอยด์,                    

โพรแอนโทไซยานิน(Proanthocyanidins) 

  ข้าวโพด  Heteroxylan, เซลลโูลส, กรดฟีนอลิค 

  ข้าวฟ่างหางกระรอก กรดฟีนอลิค, ฟลาโวนอยด์,โปรตีน, เปปไทน์, เอนไซม์,  

โทโคฟีรอล, กรดลิโนเลอิค, กรดโอเลอิค 

  ข้าวไรน์ โปรตีน, ไขมนั, คาร์โบไฮเดรต, ใยอาหาร, เพนโตส(Pentose), Arabinoxylan, 

เบต้า-กลแูคน, เซลลโูลส, Fructan, กรดฟีโนลิค, กรดไฟตคิ, Lipooxygenase 
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เฉลยแบบฝึกหดัท้ายบทที่ 4 

 

 

 1. องค์ประกอบของเนือ้และผลิตภณัฑ์เนือ้ท่ีมีประโยชน์ตอ่สขุภาพ ได้แก่  MUFA, n-3 

PUFA, CLA, Phytosterols, วิตามินซี,อี,Histidyl dipeptides, L-Carnitine, Lycopene,  

Creatine, Folic acid, วิตามินบีหกและบีสิบสอง, Lycopene, Lutein, Selenium, Taurine, 

Coenzyme Q10, แคลเซียม, แมกนีเซียม, เหล็ก,โพรไบโอติค, โปรตีนจากพืช, ใยอาหาร,  
สารสกัดจากผลไม้, สมุนไพรและเคร่ืองเทศท่ีอุดมด้วยฟลาโวนอยด์และสารประกอบฟีนอลิค 

ซึง่เป็นสว่นผสมในผลิตภณัฑ์เนือ้ 

  องค์ประกอบท่ีเป็นอนัตรายตอ่สขุภาพ ได้แก่ ไขมนั, กรดไขมนัท่ีอ่ิมตวั, Trans-fatty 

acids, โคเลสเตอรอล, โซเดียม, Nitrite ท่ีเติมลงในผลิตภัณฑ์เนือ้ท าให้เกิดสารก่อมะเร็ง 

(Nitrosamines), แลคโตส หรือ กลโูคสท่ีเตมิในผลิตภณัฑ์เนือ้สตัว์ท าให้เกิดการแพ้ เป็นต้น 

 2. เปปไทด์ท่ีออกฤทธ์ิทางชีวภาพสามารถผลิตได้ด้วย  
  2.1 การไฮโดรไลซิสด้วยกรด/ดา่ง หรือเอนไซม์ 

  2.2 การหมกั  
 3. กรดลิโนลิอิกเชิงซ้อนสามารถป้องกันมะเร็ง  โรคอ้วน  เบาหวาน หลอดเลือดแข็ง
และโรคกระดกูพรุน 

  แอล-คาร์นิทีน มีบทบาทส าคัญอย่างยิ่งต่อวัฏจักรของการสลายกรดไขมันใน
ร่างกาย สามารถลดอตัราการตายของกล้ามเนือ้หวัใจ ลดภาวะการเต้นของหวัใจผิดปกติ และลด
การปวดเค้นของกล้ามเนือ้หวัใจ สามารถลดการเกิดโรคหวัใจวาย 

  โคเอนไซม์คิวเทน ผลิตพลงังานในรูป ATP ให้กบัเซลล์ คณุสมบตัิต้านอนมุูลอิสระ 
ช่วยคงไว้ซึ่งผนงัเซลล์ ป้องกนัหรือให้ประโยชน์กบัผู้ ท่ีมีปัญหาโรคระบบประสาทเส่ือมซึ่งเป็นส่วน
หนึ่งในการรักษาโรคพาร์กินสนั(Parkinson’s disease)โคเอนไซม์คิวเทนสามารถใช้เสริมในผู้ ป่วย
โรคหวัใจล้มเหลว ลดการบวมของขา 

  คาร์โนซีนเป็นสารต้านอนุมูลอิสระท่ีดีช่วยลดปฏิกริยาGlycation (ไกลเคชั่น)  
ซึง่มีผลตอ่การท าลาย DNA และโปรตีน  ท่ีเป็นต้นเหตใุห้แลดแูก่ก่อนวยั ผิวหนงัไมเ่ตง่ตงึสดใส 
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  ทอรีน ช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโตของร่างกาย มีความส าคัญอย่างมากต่อ
พฒันาการของระบบประสาท เป็นสารต้านอนุมลูอิสระในเม็ดเลือดขาวและในปอด  ช่วยส่งเสริม
การมองเห็นและป้องกนัการเส่ือมของศนูย์กลางจอประสาทตา และช่วยในการท างานของเรตินา
ในการรับแสง 

  กลูตาไทโอน(Glutathione)ก าจัดสารพิษ  ต้านอนุมูลอิสระกระตุ้ นภูมิคุ้ มกันใน
ร่างกาย 
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เฉลยแบบฝึกหดัท้ายบทที่ 5 

 

 

 1. กรดไขมนัไม่อ่ิมตวัท่ีส าคญัในสตัว์ทะเลคือ อีพีเอ (Eicosapentaenoicacid : EPA) 

และ ดีเอชเอ (Docoshexaenoic acid : DHA)มีผลป้องกันโรคหลอดเลือดหวัใจโรคหวัใจเต้น 

ผิดจงัหวะเป็นสารท่ีมีฤทธ์ิปอ้งกนัมะเร็ง ปอ้งกนัอาการของผู้ ป่วยโรคล าไส้อกัเสบโครห์น(Crohn’s 
disease) ปอ้งกนัโรคหลอดเลือดแดงแข็ง เป็นประโยชน์ส าหรับผู้ ป่วยโรคเบาหวาน ตอ่ต้านอาการ
ของผู้ ป่วยมีความผิดปกติทางอารมณ์(Manic-depressive illness) ลดอาการของผู้ ป่วยโรค           
หอบหืด บรรเทาอาการของโรคปอดเรือ้รัง 

 2. หนงัปลาเป็นแหลง่ของโปรตีนคอลลาเจน(Collagen) และเจลาตนิ(Gelatin) 

 3. ในปลาทูน่าประกอบด้วยแคลเซียมในรูปไฮดรอกซีอะพาไทด์(Hydroxyapatite) 

และไฮดรอกซีฟลอูอราพาไทด์(Hydroxy-fluorapatite) ซึ่งเป็นรูปแบบแคลเซียมในกระดกูปลาทนู่า
ท่ีสามารถพฒันาเป็นอาหารฟังก์ชนั 

 4. ไคตนิเป็นผลพลอยได้จากเปลือกกุ้งและป ูจดัเป็นคาร์โบไฮเดรต(Carbohydrate) 
ประเภทโพลีแซ็กคาไรด์(Polysaccharide) ผลิตโดยการก าจดัโปรตีน เกลือแร่และสี 

  ไคโตซาน จดัเป็นสารอนพุนัธุ์ของไคตินท่ีผลิตได้จากการท าปฏิกิริยากบัดา่งเข้มข้น
เพ่ือก าจดัหมูอ่ะซิตลิออก ท าให้โมเลกลุเล็กลง ประโยชน์ทางอาหารคือ 

  1. สามารถผลิตเป็นอาหารเสริม ช่วยลดปริมาณโคเลสเตอรอลชนิด LDL รวมถึง
ไขมนัจ าพวกไตรกลีเซอไรด์ในเลือดได้ดี  
  2. ปอ้งกนัเชือ้จลุินทรีย์ในอาหาร 

  3. แผน่ฟิล์มบรรจอุาหาร 

  4. สารชว่ยตกตะกอนและควบคมุ pH ในน า้ผลไม 

 5. ตวัอยา่งอาหารทะเลหมกัท่ีมีเชือ้จลุินทรีย์ธรรมชาตทิางทะเลในประเทศไทย เชน่  
  น า้ปลาเชือ้ท่ีหมกั Bacillus sp. 

  กุ้งจอ่ม เชือ้ท่ีหมกั Enterococcus sp. 

  ปลาส้มเชือ้ท่ีหมกั Pediococcus pentosaceus และ Lactobacillus alimentarius 

  กะปิเชือ้ท่ีหมกั  Bacillus subtillis 

 6. Dunaliella salina, Synechococcus spp., Nannochloropsis gaditan ผลิต 

β-Carotene(ส้ม-แดง) 
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  Paracoccus sp., Zeaxanthinibacter  enoshimensis ผลิต Zeaxanthin (เหลือง) 

  Dunaliella tertiolecta ผลิต Violaxanthin (ส้ม) 

  Phaeodactylum tricornutum ผลิต  Fucoxanthin (ส้มเขียว) 

  Pseudoalteromonas tunicate ผลิต Violacein (มว่ง) 

  Pseudoalteromonas rubra, Pseudoalteromonas denitrificans  ผลิต
Prodiginines (แดง) 

  Proteobacteria spp. ผลิต Glaukothalin (น า้เงิน) 

  Marinomonas mediterranea ผลิต Eumelanin (น า้ตาล-ด า) 

  Nannochloropsis gaditan ผลิต Chlorophyll a (เขียว) 

  Streptomyces sp. ผลิต Lycopene 

 7. โนริ (Nori :Porphyra sp.), คอมบ(ุKumbu: Laminaria sp.), Wakame(วากาเมะ 
:Undaria sp.), ฮิจิกิ(Hijiki :Hijikia sp.) คาร์ราจีแนน(Carrageenan), วุ้น(agar) และ อลัจิเนต 
(Alginates) เป็นผลิตภัณฑ์สาหร่ายเชิงพาณิชย์ซึ่งคณุสมบตัิต้านปฏิกิริยาออกซิเดชัน่และมีฤทธ์ิ
การก าจดัอนมุลูอิสระ 
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เฉลยแบบฝึกหดัท้ายบทที่ 6 

 

 

 1. ผกั สมุนไพรและเคร่ืองเทศประกอบด้วยสารออกฤทธ์ิทางชีวภาพและพฤกษเคมี 

ท่ีส าคญั ดงันี ้ 
  แครอท -  แคโรทีนอยด์ฟีนอลิค เชน่ Chlorogenic acid, Caffeic acid, p-OH-

Benzoic acid, Ferulic acid, Cinnamic acid isomers 

  หอมหวัใหญ่และกระเทียม - Thiosulfinates, สารประกอบฟีนอลิค, สเตอรอยด์, N- 

Acetylcysteine, ซาโปนิน(Saponin), สารอินทรีย์ของซลัเฟอร์ 

  ผกัตระกลูกะหล ่า  -  Glucosinolates, แคโรทีนอยด์,คลอโรฟิลล์, กรดแอสคอร์บิค, 

ซินิกริน (Sinigrin), Gluconapin, Glucobrassicanapin และ Progoitrin  ฟีนอลิค เช่น 
Hydroxycinnamic acids (Sinapic, Ferulic, p-Coumaric, Caffeic acids), Glycosides ของ
Quercetin และ Kaempferol อนพุนัธ์ของ p-Coumaric, Ferulic, Sinapic, Caffeic acid 

  มะเขือเทศ  -  วิตามินซี อี ไลโคปีน(Lycopene) เบต้า-แคโรทีน(β-carotene)  
ลทีูน(Lutein) และ ฟลาโวนอยด์(Flavonoid) เชน่ เควอซิทิน(Quercetin) 

  มะเขือยาว  -  ฟีนอลิค 

  เห็ด - เบต้า-กลแูคน(β-Glucan) 

  แก่นตะวนั  -  มีอินลูิน, ฟรุกโตโอลิโกแซคคาไรค์ 
  ยอ  - Dammacanthal, Scopoletin, Morindone, Alizarin, Aucubin, 

Nordamnacanthal,  Rubiadin, Rubiadin-1-methyl ether ,  Anthraquinone glycosides 

  บวับก  - ไตรเทอปินอยด์ไกลโคไซด์ (Triterpenoid glycoside) หลายชนิด เช่น กรด
เอเชียติก (Asiatic acid) สารเอเชียติโคไซด์ (Asiaticoside) และ กรดแมดิแคสซิค (Madecassic 

acid) หรือ สารแมดแิคสซอล (Madecassol) 

  กานพล ู-  Eugenol, Eugenyl acetate  

  ออริกาโน่ - Rosmarinic acid, Protochatechuic acid, Quercetin, p-Coumaric 

acid 

  โรสแมร่ี  -  กรดคาโนชิค (Carnosic acid) คาร์นาโซล (Carnasol) 
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 2. ชาสดมีสารฟลาวานอลประเภท  คาเทชิน (Catechins) มากท่ีสดุ มีผลชว่ยปอ้งกนั
โรคมะเร็ง ลดความเส่ียงในการเกิดโรคหวัใจ ชว่ยควบคมุระดบัน า้ตาลในเลือดของผู้ ป่วยโรคเบาหวาน
และชว่ยลดความอ้วนเป็นต้น 
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เฉลยแบบฝึกหดัท้ายบทที่ 7 

 

 

 1. แมงจิเฟอริน(Mangiferin)เป็นสารโพลีฟีนอลท่ีส าคัญในมะม่วงมีผลต่อสารต้าน
อนุมูลอิสระ ป้องกนัโรคท่ีเก่ียวข้องกบัหลอดเลือด  ยบัยัง้กระบวนการท าลายเซลล์เม็ดเลือดแดง
และเย่ือหุ้มเซลล์ ลดระดบัน า้ตาลในเลือด  นอกจากนีมี้ฤทธ์ิต้านเชือ้ราและแบคทีเรียโดยมีผลต่อ
เชือ้รา 

 2. ฝร่ังอุดมด้วย 1. กรดแอสคอร์บิค 2. สารประกอบฟีนอลิค เช่น Apigenin และ 
Myricetin3. แคโรทีนอยด์ ชนิด ไลโคปีน  4. ใยอาหาร 

 3. แทนนินในทบัทิมชว่ยชะลอโรคหลอดเลือดแดงตีบ สารไฮโดรไลซ์แทนนินท่ีเป็นชนิด 
Punicalagin, Punicalin, Strictinin A และ Granatin B มีผลยบัยัง้การผลิตไนตริคออกไซด์ท่ี
ศกึษาในหลอดทดลอง(in vitro)  

 4. ในเมล็ดองุ่นจะมีสารออกฤทธ์ิทางชีวภาพสงูกวา่ในเนือ้องุ่น 

 5. มะมว่งประกอบด้วยสิ่งเหลือใช้ คือ เปลือกและเมล็ด 

  เปลือก ประกอบด้วย  ใยอาหาร, เกลือแร่, สารประกอบฟีนอลิค เช่น Mangiferin, 

Kaempferol, Quercetin,  Anthocyanin 

  เมล็ด ประกอบด้วย แปง้,ใยอาหาร, ไขมนั, โทโคฟีรอล, สเตอรอล เช่น Campesterol, 

Stigmasterol, β –Sitosterol 

 6. เปลือกมะม่วงสามารถน ามาผลิตเพ่ือเป็นส่วนประกอบของอาหารท่ีมีมูลค่าได้ 
โดยเฉพาะประกอบด้วยใยอาหารและโพลีฟีนอลท่ีสงู โดยน ามาใช้ประโยชน์ในอาหารชนิดตา่ง  ๆ 
เช่น การน าแปง้จากเปลือกมะม่วงมาใช้เป็นส่วนประกอบเชิงหน้าท่ีในผลิตภณัฑ์ของอาหาร เช่น 
ก๋วยเต๋ียว มักกะโรนี ขนมปัง  สปันจ์เค้ก บิสกิต  และผลิตภัณฑ์ขนมอบชนิดอ่ืน  นอกจากนี ้

มีการเตมิเปลือกร่วมกบัเมล็ดมะมว่งผงในบสิกิต 

 7. ADF ย่อมาจาก  Antioxidant dietary fibre หมายถึง สิ่งเหลือใช้จากผลไม้ส่วน
ใหญ่เป็นแหลง่ของใยอาหารและสารออกฤทธ์ิทางชีวภาพ 

  WGP ยอ่มาจาก  Wine grape pomace หมายถึง กากองุ่นท่ีได้จากการผลิตไวน์ 

ซึ่ง ADF และ WGP ยังมีปริมาณของใยอาหารและสารออกฤทธ์ิทางชีวภาพ เช่น สารต้าน 

อนมุลูอิสระ จงึสามารถน ามาเตมิลงในอาหารเพ่ือเป็นอาหารฟังก์ชนัได้ 
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 8. เปลือกทบัทิมมีคณุสมบตัิ คือ มีฤทธ์ิต้านจลุินทรีย์ ต้านการอกัเสบ และต้านภูมิแพ้  
ในสารสกัดจากเปลือกทับทิม สารสกัดจากทับทิมสามารถต้าน Staphylococcus aureus, 

Listeria monocytogenes,  Escherichia coli และ Yersinia enterocolitica 

 9. Flavedo คือผนังผลชัน้นอกของพืชตระกูลส้ม มีสีเขียว ถึง สีส้ม มีต่อมน า้มัน
กระจายอยู่ทัว่ไป ภายในต่อมน า้มนัมีน า้มนัหอมระเหย มีกลิ่นของเปลือกส้ม โดยชัน้นีข้องผลส้ม
ยังเป็นแหล่งของสารต้านอนุมูลอิสระท่ีเป็นสารประกอบฟีนอลิคท่ีมีศักยภาพเพ่ือน าไปใช้ใน     
การพฒันาอาหารฟังก์ชนัได้ 
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เฉลยแบบฝึกหดัท้ายบทที่ 8 

 

 

 1. บางคนเม่ือด่ืมนมแล้วท้องเสียเพราะบางคนไม่ด่ืมนมเป็นประจ าท าให้ขาดเอนไซม์
แล็กเทส (Lactase) หรือ เบต้า-กาแล็กโทสิเดส (β-Galactosidase) ซึ่งเป็นเอนไซม์ท่ีย่อยน า้ตาล
แล็กโทส (Lactose) ในน า้นมให้เป็นน า้ตาลกลูโคส (Glucose) กับน า้ตาลกาแล็กโทส 

(Galactose)  การหมกันมจะมีผลท าให้ลดอาการแพ้ดงักลา่ว 

 2. เชือ้จลุินทรีย์ในโยเกิร์ตโพไบโอติค เช่น Lb. acidophilus, Lb. casei, B. bifidum, 

B. lactis, B. longum, B. infantisเป็นต้น 

 3. คีเฟอร์ คือ เป็นผลิตภัณฑ์นม (Dairy product) ท่ีผลิตได้จากการหมัก 

(Fermentation) น า้นมววั น า้นมควาย หรือน า้นมแพะด้วยแบคทีเรียและยีสต์ ท าให้ได้ทัง้กรด และ
แอลกอฮอล์ คีเฟอร์นิยมบริโภคในแถบตะวนัออกกลางและรัสเซีย 

  คีเฟอร์เกรนคือ กล้าเชือ้ส าหรับการผลิตคีเฟอร์มีสีเหลืองขาวรูปร่างไม่แน่นอน 

มีลกัษณะเป็นเม็ดคล้ายดอกกะหล ่าในคีเฟอร์เกรนประกอบด้วยแบคทีเรียกรดแลคตกิและยีสต์ 

 4. จลุินทรีย์ท่ีส าคญัในคีเฟอร์ คือ  
  กลุม่ Lactobacillus เชน่ L. brevis, L. cellobiosus, L. acidophilus, L. casei,  

L. helveticus, L. delbrueckii, L. lactis 

  กลุ่มของLactococcusได้แก่ Lc. lactis, Streptococcus salivarius sub. 

thermophilus,  Leuconostocmesenteroides และ Leu. cremolis 

  ส่วนยีสต์ท่ีพบในคีเฟอร์ ได้แก่ Kluyveromyces, Canddida, Torulopsis และ 

Saccharomyces sp. เป็นต้น 

 5. คีเฟอร์มีฤทธ์ิทางชีวภาพ ดงันี ้ 
  5.1 ต้านการเกิดเนือ้งอกในสตัว์ 

  5.2 สมบตัต้ิานจลุินทรีย์ 

  5.3 เผาผลาญโคเลสเตอรอล 

  5.4 รักษาโรคแผลในกระเพาะและส าไส้ในสว่นดโูอดินมั(Duodenum) 

  5.5 ปอ้งกนัโรคกระดกูพรุน 

http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/0680/enzyme-%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%8B%E0%B8%A1%E0%B9%8C
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/0680/enzyme-%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%8B%E0%B8%A1%E0%B9%8C
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/1186/lactase-%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%84%E0%B9%81%E0%B8%95%E0%B8%AA
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/1036/lactose-%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B9%82%E0%B8%97%E0%B8%AA
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/1014/glucose-%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%AA
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/1014/glucose-%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%AA
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/1099/galactose-%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B9%82%E0%B8%97%E0%B8%AA
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/0270/dairy-product-%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B9%8C%E0%B8%99%E0%B8%A1
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/0316/fermentation-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%81
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 6. เวย์เป็นสิ่งเหลือใช้จากการกระบวนการท าเนยแข็ง (Cheese) หลังจากแยกโปรตีน 

เคซีน (Casein) และไขมนั (fat) มีลกัษณะเป็นของเหลวใส สีเหลืองอ่อนเวย์น ามาแปรรูปได้เป็น
ผลิตภณัฑ์ตา่งๆ ดงันี ้

  6.1 โปรตีนเวย์เข้มข้น (Whey protein concentrate, WPC) 

  6.2 Whey protein isolate (WPI) 

  6.3 HWP (Hydrolyzed whey protein) 

  6.4 Bioactive whey fraction protein (BAWF) 

 7. โปรตีนหรือเปปไทด์ท่ีมีฤทธ์ิทางชีวภาพในเวย์ เช่น Lactalbumin, β-Lactoglobulin, 

Lactoferrin,  Lactoperoxidase,  Immunoglobulin,  Glycomacropeptide 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/3993/whey-protein-concentrate-%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%A1%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%99


         ดัชนี 

 

กมัอาราบคิ   25 การหมกั   77 

กรดแกลลิค  14, 151 การไฮโดรไลซิส   76 

กรดไขมนั  30 กาแลคโต-โอลิโกแซคคาไรด์   52 

กรดไขมนัท่ีอ่ิมตวั   30 แก่นตะวนั   134 

กรดไขมนัไมอ่ิ่มตวั   30 แกมมา่-อะมิโนบวิทีริกแอซิด   46 

กรดไขมนัไมอ่ิ่มตวัเชิงเดี่ยว   2, 30 แกมมา่-โอริซานอล   47 

กรดไขมนัไมอ่ิ่มตวัเชิงซ้อน   30 กลีเซอไรด ์  30 

กรดไขมนัโอเมก้า-3   2 กุ้งจอ่ม   102 

กรดคลอโรจีนิค   14 กลโูคไซโนเลท   6, 23, 42 

กรดคอนจเูกเตดไลโนลีอิค   8 กลตูาไทโอน   80 

กรดโดโคซาเฮกซะอีโนอิค   31, 57 กลตูาเมท ดีคาร์บอกซิเลท   45 

กรดบทิลูินิค   14 กลเูตลีน   61 

กรดเฟอร์รูริก   47 กลโูคแมนแนน   25, 146 

กรดไฟติค   47 กวัร์กมั   25 

กรดไลโนลิอิค   31, 53 ข้าว   45 

กรดอะราคิโดนิค   31 ข้าวโพด   49 

กรดเอลลาจิค   14 ข้าวฟ่างหางกระรอก  64 

กรดเออร์โซลิค   14 ข้าวไรซ์เบอร์ร่ี  48 

กรดโอเลอิค   52 ขิง   140 

กรดไลโนลิอิคเชิงซ้อน  73, 75 ไขมนั   30 

กรดไอโคซาเพนตะอีโนอิค   31, 57 ไขมนันม   176 

กระดกูปลา   118 ครีเอทีน  80 

กะปิ   102 คอร์นกลเูตนมีล   61 

กะหล ่าดอก   129 คอร์นเจอร์มมีล   61 

กากมะเฟือง   168 คอมบ ุ  115 

กานพล ู  139 คอมบชูา   11 
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ดัชนี(ต่อ) 

 

คีเฟอร์   11 ซาโปนิน   51 

คีเฟอร์เกรน   184 ซีร่ัมอลับมูิน   175 

คาเทชิน  143 แซนโทฟิว   42 

คาร์โนซีน   79 ซีซามินอล   4 

คาร์โนซอล   3 ซีแซนทีน   7, 42 

คาร์โบไฮเดรต   24 ไซยาโนแบคทีเรีย   104 

เคซีน   175 เซลลโูลส   25 

เควอซิทิน   3, 4, 14 เซอีน   61 

เคอร์คมูิน   15 ไซแลน   25 

แคพไซซิน   3 เดดซีน   52 

แครอท   125 ถัว่เหลือง   51 

แคโรทีนอยด์   23, 42 ถัว่เมล็ดแห้ง   53 

แคลเซียม   176 ทริปโตแฟน   73 

โคจิ   11 ทรีโอนีน   73 

โคเอนไซม์ควิเทน   79 ทอรีน  80 

ไคตนิ   118 ทบัทิม   154 

ไคโตซาน   120 เทฟ   64 

จมกูถัว่เหลือง   53 แทนนิน   155 

จมกูข้าวสาลี   61 โทโคฟีรอล   4 

จลุินทรีย์ทางทะเล   101 โทโคไทรอีนอล   4 

เจนิสทีน   2 นมเปรีย้ว   178 

เจลเส้นใยเซลลโูลส   50 นมเปรีย้วคีเฟอร์   183 

ชะเอมเทศ   141 น า้ปลา   101 

ชา   143 น า้มนัเมล็ดข้าวโพด   50 

ชีสโพรไบโอติค   182 น า้มนัร าข้าว   59 

ซอยาซาโปนิน   51, 53 นิโคตนิ   15 

 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%9B%E0%B9%82%E0%B8%95%E0%B9%81%E0%B8%9F%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%99
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ดัชนี(ต่อ) 

 

นารินจิน   15 โพลีแซคคาไรด์ท่ีไมใ่ชส่ตาร์ช   25 

โนริ   115 โพลีเดก็โตรส   17 

บวับก   138 โพลีฟีนอล   3, 6 

บกุ   145 ฟรุคโตโอลิโกแซคคาไรด์   17 

เบต้า-กลแูคน   25 ฟลาวีโด   166 

เบต้า-แล็กโทโกลบลูิน   175       ฟลาโวนอยด์   23 

แบคทีริโอซิน   187 ฟีนิลอะลานีน   73 

บฟิิโดแบคทีเรีย  8 โฟเลท   3 

ปลาส้ม  102 ไฟโตสเตอรอล   2 

เปปไทด์   9 ไฟโตอิสโทรเจน   51 

เปปไทด์ท่ีออกฤทธ์ิทางชีวภาพ   76 โภชนเภสชั   37  

โปรตีน   23 มะเขือเทศ   131 

โปรตีนถัว่เหลือง   52 มะเขือยาว   132 

โปรตีนนม   175 มนัฝร่ัง   130 

ผกัตระกลูกะหล ่า   128 มะมว่ง   149,150 

ผลส้มแขก   133 มาร์เมซิน   15 

ฝร่ัง   152 มะระ   132 

พรีไบโอตคิ   8 มะระขีน้ก   133 

พลคูาว   140 เมทไทโอนีน   73   

พีช   156 เมล็ดเจีย   55 

ฟอสโฟลิปิด   53 เมอริน   14 

ฟคูอยแดน   94 แมงจิเฟอริน   150 

เพคตนิ   25 ไมโครเอนแคปซูเลชัน่   165 

เฟอร์ริตนิ   53 ไมริซีทิน   4 

โพรไบโอติค   9 ยอ   137 

โพลีแซคคาไรด์ซลัเฟต   94 ย่ีหร่าด า   139 

 

https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%97%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
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ดัชนี(ต่อ) 

 

โยเกิร์ต   178 ไลซีน   73 

ยบูคิวินนอล   4 วาลีน   73 

ใยอาหารของข้าวโพด   50 เวย์   188 

ร าข้าว   57 วา่นหางจระเข้   137 

ร าข้าวบาเลย์่   62 สตกิมาสเตอรอล   15 

ร าข้าวปราศจากไขมนั   60 สตาร์ชท่ีทนตอ่การยอ่ยด้วยเอนไซม์   26 

ร าข้าวโพด   50 สตาร์ชิโอส   52 

ร าข้าวฟ่าง   62 ส้ม   157 

ร าข้าวไรน์   63 สารต้านอนมุลูอิสระ   32 

ร าข้าวสาลี   61 สารพฤกษเคมี   13 

ร าข้าวโอ๊ต   62 สารสกดัจากร าข้าวด้วยเอนไซม์   59 

ร ามิลเลท   62 สารสกดัจากโรสแมร่ี   142 

รูตนิ   14 สารออกฤทธ์ิทางชีวภาพ   23 

เรสเวอราทรอล   3 สาหร่ายทะเล   109 

แรฟฟิโนส   52 เส้นใยอาหาร   8, 54 

วากาเมะ  115 หนงัปลา   118 

ลิวซีน   73 หญ้าฝร่ัน   142 

ลามินาแลน   94 หอมหวัใหญ่   127 

ลกูซดั   139 เห็ด   133 

ลทีูน   7 องุ่น   151 

เลคตนิ   54 ออริกาโน่   142 

แลคโตบาซิลลสั   9 อลับโิด   166 

แลคโตเฟอร์ริน   175 อลัฟา-กาแลคโตสิเดส   52 

แล็คทโูลส   17 อลัฟา-ลิโนลิอิค แอซิด   31, 53, 57 

แลคโตส   174 อลัฟา-แล็กทาลบมูิน   175 

ไลโคปีน   4, 5, 6 อลัแวน   94 

 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%A5%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%99
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ดัชนี(ต่อ) 

 

อินโนซิทอล   46  

อินลูิน   17, 135  

อิมมโูนโกลบลูิน   175  

อาพิจินิน   15  

อาหารฟังก์ชนั   1  

เอนไซม์โปรตโิอไลติค   95  

แอนโทไซยานิน   23, 39  

แอปเปิล้   158  

แอล-คาร์นิทีน   78  

แอสต้าแซนทิน   121  

โอริซานอล   59  

โอลิโกแซคคาไรด์   29  

ไอโซฟลาโวน   51, 53  

ไอโซลิวซีน   73  

ไอโซมอลโท-โอลิโกแซคคาไรด์   17  

เฮมิเซลลโูลส   25   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



Index 

 

ABTS   152                                                  Bio-yoghurt    178                                         

Albedo   166                                               Black cumin   139                                       

Albumin   51                                         Brassica   128                                             

Alginates    113                                           Bromelain   77                                             

Allium   127                                                 Calcium phosphopeptide   176                   

Alpha-linoleic acids   31, 57                        Capsaicin   3 

Altered product   19                                   Carotenoid   42                                       

β-Amino alanine   76                                Carotenoprotein   96                                   

Angiotensin-I-converting β-Carotene   14                                          

Enzyme   18                        Carnosol   3 

Anthoxanthin   7, 37     Carageenan   110                                       

Antimicrobial peptides   87                         Carnosine   79                                              

Apigenin   15                                                Carrot    125                                             

Apple   158                                             Casein   174, 175                                         

Apple pormace   163                              Cauliflower   129                                         

Arabinoxylan   18, 45                                Catechin   3, 37                                    

Arachidonic acid   31, 32 Cellulose   25 

Ascorbic acid   14                                Celluosic fiber gel   50                             

Asparagine   76                                          Cheddar cheese   176                                

Aspartate   76                                          Chia Seed   55                                       

Astaxanthin   107, 121                               Chitin   118                                                          
Bacteriocin   187                                         Chito-oligosaccharide   120                        

Barley bran   62                                          Chitosan   120                                         

Betulinic acid   14    Chlorogenic acid    14                          

Bifidobacterium    9 Chymotrypsin   76                                        

Bioactive Compounds   23    Citrus Fruits   6                                 

 

http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/0612/cellulose-%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%A5%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%AA
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Coenzyme Q10   79                          Dietary fiber   8                                

Collagen   81                                       Disaccharide   24                              

Clostridium botulinum   37 Docosapentanoic acid   13, 31, 57, 93       

Clove   139                                                  Doenjang   69                                     

Colostrum   80                                            Eicosapentanoic acid   13, 31, 57, 93         

Comte cheese   176                         Ellagic acid   14                              

Conjugated linoleic acids   7, 75                 Eumelanin   105                                            

Corn fiber   50                                             Enhanced  commodities   19                      

Corn fibre gum   50                                      Enriched product   19                                

Corn fibre oil   51                                        Enzyme immobilization   83                         

Corn  germ  meal   61                            Essential fatty acids   32                               

Corn  gluten  meal   61                               Fatty acid   30                               

Corn protein hydrolysates   51            Fenugreek   139                                        

Creatine   74, 80                                         Fermented  milk  drinks   178                       

Cruciferous  vegetables   6                     Ferulic acid   47, 50                                

Cranberry   6                                   Ferritin   53                                                  

CUPRAC   152                                            Ficin   77                                                       

Curcumin   15                                      Fish bone   117                                             

Curcuminoids   4                                        Fish sauce   101                                           

Cyanidin   3                                      Fish skin   117                                               

Cyanobacteria   96, 104                             Folic acid   75                                               

Cysteine   76                                               Flavedo   166                                             

Daidzein   4, 52                                            Flavan   37                                                   

D-Carnitine   78                                       Flavanol   37                                              

DPPH   152                                                 Flavonoid   37, 150                                      

Defatted rice bran   60                                 Flavone   37    

                                                                      

http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/0695/clostridium-botulinum-%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A1-%E0%B9%82%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%A1


 

 

245 

 

Index(continue) 

 

Flavonol   3, 37                                           Glutamate   76                                           

Flavonone   37                                            Glutamine   76                                              

Flax seed   5                                         Glutathione   80                                            

Floret   129                                                  β-Glucan   25   

Fortified product   19                                Glyceride   30                                 

Foxtail millet   64                                        Glycemic index   62                                     

FRAP   152                                                  Glycinin  24                                                   

Frozen dairy products   183                      Grape  151                                                 

Fructo-oligosacchraide   9, 17         Grapefruit   6                                      

Fucoidan   94                                    Grapefruit  seed  extract   168                      

Fucoxanthin   96, 105, 109                        Guar gum   25 

Functional food   1                           Gum arabic   25       

GABA   45, 46                                             Hemicellulose   25, 50   

Galacto-oligosaccharides   9, 52              Hydroxyapatite   117                            

Gallic acid   14, 151                                Hydroxy-fluorapatite  117                             

Gallotannin   151                                        Immunoglobulin   175                                   

Garlic   6 Inositols   46                                                 

Gamma oryzanol   59                            Inulin   9, 17, 136                                      

Gelatin   81                                        Isoelectric solubilization/precipitation 94   

Genistein   4, 81, 52                                  Isoflavone   37, 53 

Ginger    140                                 Isoleucine   73                                             

Ginsenoside   3 Isomalto-oligosaccharides   9, 17   

Glaukothalin   105                                           Jerusalem artichoke   134                            

Glucomannan   25                                     Kapi  102                                                      

Glucosinolates   6, 42                         Kefir   11, 183                                               

Glutamate decarboxylase   45             Kefir grain   184                                            

 

http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/1088/beta-glucan-%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B9%81%E0%B8%84%E0%B8%99
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/1110/guar-gum-%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%A1
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/1489/acacia-gum-arabic
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/3154/hemicellulose-%E0%B9%80%E0%B8%AE%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%A5%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%AA
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/003741/isoflavone-%E0%B9%84%E0%B8%AD%E0%B9%82%E0%B8%8B%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%A7%E0%B8%99
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Kimchi   12                                          Mekabu seaweed   111       

Konjac   145                                                 Methionine   73, 76                   

Koji   11                                                   Microalgae   103                      

Kombucha   11                              Microwave assisted enzymatic   

Kumbu   115                                       digestion   83                                         

Kung Jom   102                                            Millet bran   62                                                
Lactic acid bacteria   17                             Monosaccharide   24                             
α-Lactalbumin   175                    Monounsaturated fatty acid   30             
β-Lactoglobulin   64, 175                           Morin   14          

Lactobacillus   9      Mulberry   41                                                

Lactoferrin   175                                           Myosin   84                                                 

Lactulose   9, 17                          Myricetin   4                                        

Laninaran   94                                           Nectarine   152                                             

Lanthionine   76                                          Naringin   15                                                

L-Carnitine   74, 78                                     Nicotine   15                                                 

Leucine   73                                           Nitrite   73                                              

Licorice   141                                      Nitrosamines   73                                        

Lycopene   4, 74, 106, 154                          Non-strach polysaccharide   25      

Lysine   73                                             Nori   115                                        

Lysioalanine   76                                         Nutraceutical   37 

Lysozyme   23                                              Oat   5                                                           

Lutein   7, 49, 58, 74                                          Oat  bran   62                                               

Malto-oligosaccharide   29                        Oil  binding  capacity   58                           

Mango   149                                                 Omega-3   7                                  

Mangiferin   150                                          Ovotransferrin   23                                        

Marmesin   15                                             Papain   77                                                   

http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/1271/lactobacillus-%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B9%82%E0%B8%97%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%8B%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%AA
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/001006/nutraceutical-%E0%B9%82%E0%B8%A0%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%8A
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Patatin   130                                                  Quercetin   3, 14                                         

Peach   152, 156                                          Raffinose   52                                              

Pectin   25 Resistant  starch   18, 26, 45                      

Pepsin   86                                                    Resveratrol   3                                         

Peptide   9, 23                                    Riceberry    48                                         

Peroxynitrite  5.17                                       Rice bran   57                                             
Phenolic  acid   50                         Rice bran enzymatic extract    57, 59          

Phenylalanine   73                                      Rosemary extracts   142                             

Phycobiliprotein   96                         Rutin   14                                                   

Phytostanol   50                                    Rye bran   63                                         

Phytosterol   50                                             Saffron   142                                               

Pla som   102                                                Salami   78                                                  

Plum   152                                               Saturated fatty acid   30                    

Polysaccharide   24                                      Sauerkraut   12                                           

Polydextrose   17                                    Serine   76                                                    

Polyphenol   3 Sea  lettuce   97                                          

Polyunsaturated  fatty  acid   31, 96 Serum  albumin   175                                   

Pomegranate   154                                      Sesaminol   4                                    

Prebiotic   8                                       Selenium   75                                              

Probiotic   9                                                  Short chain fatty acid   75                           

Probiotic Chesse   182                 Solanum   75                                               

Prodiginines   105                                         Som-fug   12                                               

Protein   23                                      Sorghum bran   62                                 

Proteolytic enzyme   76                 Soyasaponin   51, 53                                  

Phytic acid   47                                      Soy germ   53                                             

Phytochemical   13                                   Soy protein   52                         

 

http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/0430/pectin-%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%84%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%99
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Soybean   5                                               Violaxanthin   104, 105                                 

Soybean oil   52                                          Water binding capacity   58                        

Soy oligosaccharides   9                           Wheat  bran   61                                   

Stigmasterol   15                                      Wheat  germ   61                                        

Stachyose   52                                            Whey   188                                                

Stem   129                                                    White fibre   51                                             

Sulfated polysaccharide   94                      Wild grape   152                                         

Tannin   156                                                  Wine grape pomace   168                          

Taurine   74, 80                                           Xanthophyll   42, 49   

Tea   6, 143                                                 Xylan   25                                                    

Tempeh   12                                              Xylo-oligosaccharide   29                           

Theaflavin   3 Yogurt   178                                              

Thermophile   37      Zeaxanthin   7, 49, 105                               

Threonine   73, 76                                       Zein   51 

Tocopherol   4, 58                                      

Tocotrienol   4, 58                            

Tomato   5 
 

Troponin   84                                                 

Trypsin   76, 86                   

Tryptophan   73                                             

Ubiqiunol   4 
 

Ulvan   94                                                 

Ursolic acid   14                                            

Valine   73                                        

Vaucheriaxanthin   104    

Violacein   104, 105                                 

 

http://www.foodnetworksolution.com/wiki/wordcap/xanthophyll
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/1523/thermophile-%E0%B8%8A%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%AB%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%87
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สถานที่เกิด   อดุรธานี 

ประวัตกิารศึกษา  วท.บ.วิทยาศาสตร์การอาหาร มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย  
    พ.ศ. 2540 
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 พ.ศ. 2541 อดิศกัดิ ์เอกโสวรรณ, จารุวรรณ จนัทรัตน์, เอกชยั จารุเนตรวิลาส และ 

   สธุาสินี  น้อยสวุรรณ. (2541). การลดไขมนัในผลิตภณัฑ์เค้กและคกุกี ้

   ด้วยแปง้บกุ (Reduction of Fat in Cake and Cookie Products Make  

   with Konjac Flour). วารสารอาหาร,28(2), 111-124  
 พ.ศ. 2556 ประชมุวิชาการ ณ ประเทศบรูไน เร่ือง Development of Firm Tofu  
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