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• พฤติกรรมการบริโภค
• พฤติกรรมการด าเนินชีวิต
• สิ่งแวดล้อม

ความต้องการอาหารที่ไม่ใช่แค่ให้
สารอาหารและพลังงาน แต่ให้ประโยชน์
อื่นๆ ต่อร่างกายได้ (ป้องกันโรค และ

เสริมสร้างร่างกายและจิตใจ)

ผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพ (health food)



สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ
• สารธรรมชาติที่มีอยู่ในอาหาร (เช่น วิตามิน หรือสารประกอบฟีนอ

ลิก) ที่มีผลต่อกระบวนการในร่างกายและน าไปสู่สุขภาพที่ดีขึ้นได้1

• ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ
• ฤทธิ์ต้านการอักเสบ
• ฤทธิ์ต้านเซลล์มะเร็ง
• ฯลฯ

• ผลการศึกษาทางระบาดวิทยาจ านวนมากแสดงความสัมพันธ์ของการ
บริโภคผัก ผลไม้ ถั่ว ธัญพืชที่ไม่ขัดสี และเนื้อปลากับการป้องกัน
มะเร็งและโรคหัวใจและหลอดเลือด2
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1. Biesalski et al. Nutrition 25 (2009) 1202–1205
2. Kris-Etherton et al. The American Journal of Medicine 113 (2002) 71-88



สารประกอบฟีนอลิก (phenolic compound)

• หรือเรียก สารพอลิฟีนอล (polyphenol)
• พบได้ในพืชทุกชนิด มีมากกว่า 8000 ชนิด
• ฟลาโวนอยด์, กรดฟีนอลิก และแทนนิน
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พรีไบโอติก
• Prebiotic เป็นเส้นใยอาหารละลายน้ าได้
• คือคาร์โบไฮเดรตสายสั้นที่สามารถทนต่อการยอ่ยในระบบทางเดินอาหาร

ของมนุษย์
1) ไม่ย่อยหรือดูดซึมในปาก กระเพาะอาหาร และล าไส้เล็ก
2) ถูกหมักโดยจุลินทรีย์ในล าไส้
3) กระตุ้นการเจริญหรือการท างานของจุลินทรยี์ทีม่ีประโยชน์ในล าไส้

เช่น Bifidobacteria และ Lactobacilli
• พรีไบโอติกที่ใช้กันมาก ได้แก่ อินูลิน (Inulin) ฟรุกโตโอลิโกแซคคาไรด์ 

(Fructooligosaccharides, FOS), กาแล็กโตโอลิโกแซคคาไรด์ 
(Galactooligosaccharides, GOS) และ แล็คทูโลส (lactulose) 
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พรีไบโอติกในธรรมชาติ
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กาบา (GABA, Gamma amino butyric acid)

• พบไดใ้นเมลด็พืชที่เริม่งอก เช่น ขา้วกลอ้งงอก, ขา้วฮางงอก
• ช่วยใหเ้กิดความผ่อนคลาย นอนหลบัสบาย ปอ้งกนัโรคอลัไซ
เมอร์
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การใช้โครมาโตกราฟฟีในการวิเคราะหส์ารออกฤทธิ์
ทางชีวภาพ
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เทคนิคการแยกองค์ประกอบ
ด้วยโครมาโตกราฟฟี

Snyder, L. R.; Kirkland, J. J.; Dolan, J. W., Introduction to Modern Liquid 
Chromatography. John Wiley & Sons: 2010; p 912.



ประโยชน์ของ HPLC
• ระบุชนิดของสาร
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ประโยชน์ของ HPLC

• บอกปริมาณสารในตัวอย่าง
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ประโยชน์ของ HPLC

• เตรยีมสารบรสิทุธ์ิจากตวัอยา่ง
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การวดัฤทธ์ิการตา้นอนุมูลอิสระ
• อนุมูลอิสระเป็นสารที่ไม่เสถียรที่เกิดขึ้นได้ในเซล และอาจจะก่อให้เกิดความ

เสียหายของเซลและเกิดความเสี่ยงต่อโรคบางอย่าง เช่น มะเร็ง และโรคหัวใจและ
หลอดเลือด

• สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจ านวนมากสามารถก าจัดอนุมูลอิสระได้

• ในห้องปฏิบัติการเราสามารถวัดความฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระของอาหารและสาร
ต่างๆ ในเบื้องต้นได้ เช่น DPPH, ABTS, FRAP assays เป็นต้น
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ผลของการแปรรูปต่อสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ

• สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจ านวนหนึ่งมีความคงตัวต่อสภาวะใน
การแปรรูปค่อนข้างต่ า ในขณะที่บางชนิดมีการเปลี่ยนแปลง
น้อยในระหว่างการแปรรูป
• ความร้อน อากาศ แสง มักเป็นปัจจัยที่มีผลมาก
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ไลโคปีน



มะเขือเทศ

• ประกอบด้วยน้ า 90 – 95%
• ของแข็ง 5 – 10%
• 75% ของของแข็งละลายน้ าได้ ได้แก่ 

น้ าตาลประมาณ 50%  กรดซิตริกและ
มาลิกประมาณ 10%

• เป็นอาหารที่ดีต่อสุขภาพ
• ให้พลังงานและไขมันต่ า
• ไม่มีคลอเลสเตอรอล
• มีใยอาหารและโปรตีน
• มีวิตามินเอ ซี เบต้าแคโรทีน โปแตสเซียม 

และไลโคปีน





ไลโคปีน (Lycopene)
• ไลโคปีน เป็นสารในกลุม่แคโรทีนอยด์

• แคโรทีนอยดเ์ป็นสารใหส้ีในธรรมชาติ เช่น สีเหลือง สม้ แดง พบไดใ้นพืชทกุ
ชนิด โดยปรกติถกูบดบงัโดยสีเขียวของคลอโรฟิลล ์และเหน็เม่ือคลอโรฟิลล์
สลายตวัไป

แคโรทนีอยดใ์หส้ีเหลือง ส้มแดง



ปริมาณไลโคปีนในผกัผลไมต่้างๆ
ผักและผลไม้ ปริมาณ (มิลลิกรัมต่อ 100 กรัม)

มะเขือเทศสด 0.72 - 20

แตงโม 2.3 – 7.2

ฝรั่งสีชมพู 5.23 – 5.50

เกรปฟรุตสีชมพู 0.35 – 3.36

มะละกอ 0.11 5.3

โรสฮิปบด 0.68 – 0.71

แครอท 0.65 – 0.78

ฟักทอง 0.38 – 0.46

มันเทศ 0.02 - 0.11

แอปเปิลบด 0.11 – 0.18

อะปริคอต 0.01 – 0.05 

John Shi & Marc Le Maguer (2000) Lycopene in Tomatoes: Chemical and Physical Properties 
Affected by Food Processing, Critical Reviews in Food Science and Nutrition, 40:1, 1-42

• ปริมาณไลโคปีนใน
มะเขือเทศขึ้นกับ
ชนิดสายพันธุ์ และ
การสุก สายพันธุ์สี
แดงเข้มจะมีมากกว่า

• คิดเป็น 80-90% 
ของแคโรทีนอยด์
ทั้งหมดในมะเขือเทศ



ไลโคปีน

• ละลายในตัวท าละลายอินทรีย์ เช่น เฮกเซน
• ไม่ละลายน้ า เอทานอล
• ไวต่อแสง ออกซิเจน ความร้อน และ กรด
• ไลโคปีนในพืชส่วนใหญ่อยู่ในรูป “ทรานส์” ซึ่งสามารถเปลี่ยน

รูปเป็น “ซิส” ได้หลากหลายแบบ ระหว่างการแปรรูป



ประโยชน์ของไลโคปีน

• เป็นสารต้านออกซิเดช่ัน

• มีการศึกษาพบความสัมพันธ์ของการกินอาหารที่มีไลโคปีนและการลด
ความเสี่ยงของมะเร็งหลายชนิด

• ร่างกายน าไลโคปีนในรูป “ซิส” ไปใช้ได้มากกว่า

• ซิสไลโคปีนเกิดขึ้นเมื่อไลโคปีนถูกให้ความร้อน เช่น ในการท าซอส
มะเขือเทศ น้ ามะเขือเทศ การท าแห้งมะเขือเทศ เป็นต้น



การใช้ไลโคปีนเป็นสีผสมอาหาร
• ไลโคปีนที่สกัดจากมะเขือเทศสามารถใช้เป็นสีผสมอาหารได้ (E160d)

Ingredients
Probiotics (Bacillus Coagulens 500 
million) Sugar, glucose syrup, water, 
gelatine, lactic acid, citric acid, 
tartaric acid, natural flavour
(strawberry), natural colour
(lycopene E160d)

เจลลีผสมจลุินทรยีโ์พรไบโอติกส์



นมกลิ่นสตรอเบอรี่ในซาอุดิอาราเบีย
แต่งสีด้วย E160d



ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

ผงมะเขือเทศสกัด เครื่องส าอางค์



ความคงตัวของไลโคปีน

John Shi & Marc Le Maguer (2000) Lycopene in Tomatoes: Chemical and Physical Properties 
Affected by Food Processing, Critical Reviews in Food Science and Nutrition, 40:1, 1-42







การสลายตวัและเปล่ียนรูปของไลโคปีนในมะเขือ
เทศแช่อ่ิมอบแหง้





สรุป

• ไลโคปีนเป็นสารส าคัญในมะเขือเทศที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ
• กระบวนการท าแห้งท าให้มีการสูญเสียไลโคปีบ้างแต่ไม่มาก แต่

ท าให้มีซิสไลโคปีนเพิ่มข้ึน
• การเก็บรักษามะเขือเทศผงควรบรรจุภาชนะทึบแสงและไม่มี

อากาศจะช่วยรักษาไลโคปีนได้มาก



ผลของการอบแห้งด้วยพาราโบลาโดมต่อปริมาณสาร
ออกฤทธิ์ทางชีวภาพ
•มะเขือเทศ
•มะม่วง
•ผักใบ
•ข้างฮางงอก
•สมุนไพร
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มะเขือเทศผง

32

มะเขือเทศราชินี ล้างท าความสะอาด

สับมะเขือเทศให้เป็นฝอย

น ามะเขือเทศฝอยไปสะเด็ดน้ า

ตากแห้งในพาลาโบล่าโดม

บดละเอียด

ผลิตภัณฑ์ “มะเขือเทศผง”

อบด้วยตู้อบลมร้อน



มะเขือเทศผง
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34

Ndawula, J et al. “Alterations in fruit and vegetable beta-carotene and vitamin C content 
caused by open-sun drying, visqueen-covered and polyethylene-covered solar-dryers.” 
African health sciences vol. 4,2 (2004): 125-30. 
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Mulokozi, G. & Svanberg, U. Plant Foods Hum Nutr (2003) 58: 1. 
https://doi.org/10.1023/B:QUAL.0000041153.28887.9c
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การตากแดด
ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์

แบบเรือนกระจก

ลักษณะปรากฏของตัวอย่างชิ้นไพลอบแห้งด้วยวิธีต่างๆ

ไพลอบแห้ง
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ศึกษาอิทธิพลของระบบอบแห้งด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ต่อ
สารออกฤทธิ์ของไพลอบแห้ง

ตัวอย่าง

เวลาในการ

ท าแห้ง

(ชั่วโมง)

ความชื้น

(% )

ค่าวอเตอร์แอคติวิตี้

(aw)

ปริมาณเคอร์คูมิน

(mg/100 g db.)

% การ

เปลี่ยนแปลง

ไพลสด - 76.05±1.66a 0.973±0.009a 205.47±52.14a -

ไพลอบแห้ง

- การตากแดด 32 9.94±0.69b 0.347±0.034b 16.40±10.77c -91.17±7.05b

- ระบบอบแห้งพลังงาน

แสงอาทิตย์แบบเรือนกระจก

9 8.65±0.66b 0.303±0.057b 64.31±12.21b -66.85±10.38a

ปริมาณเคอร์คูมินของไพลสด และอบแห้งด้วยด้วยวิธีการท าแห้งต่างๆ

หมายเหตุ a, b และ c หมายถึง ตัวอักษรที่แตกต่างกันแสดงความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p ≤ 0.05) เปรียบเทียบกันในคอลัมน์
เดียวกัน



39ภาพของกระชายด าก่อนและหลังการท าแห้งด้วยวิธีต่างๆ

หลงัการท าแหง้ก่อนการท าแหง้

กระชายด าที่ไม่
ผ่านการนึ่ง

กระชายด าที่
ผ่านการนึ่ง

การตากแดด ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
แบบเรือนกระจก

กระชายด าอบแห้ง
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ตัวอย่าง วิธีการท าแห้ง
5,7-DMF

(มิลลิกรัม/100กรัม (น้ าหนักแห้ง)
% การเปลี่ยนแปลง

กระชายด าที่ไม่ผ่านการนึ่ง ก่อนการท าแห้ง 411.54 ±51.38a

การตากแดด 1,158.49 ± 32.75d 184.21 ± 30.72a

ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
แบบเรือนกระจก

1,312.81 ± 57.27c 220.63 ± 18.46a

กระชายด าที่ผ่านการนึ่ง ก่อนการท าแห้ง 744.75 ± 57.71b 83.27 ± 36.90b

การตากแดด 1,214.35 ± 119.21d 62.92 ± 2.39b

ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
แบบเรือนกระจก

1,325.87 ± 98.89c 79.07 ± 19.01b

ปริมาณ 5,7 –dimethoxyflavone ก่อนและหลังอบแห้งกระชายด า

หมายเหตุ a, b และ C หมายถึง ตัวอักษรท่ีแตกต่างกันแสดงความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ p value ≤ 0.05  เปรียบเทียบในคอลัมน์เดียวกัน



ตัวอย่าง วิธีการท าแห้ง
DPPH

(µmole Trolox/100กรัม
(น้ าหนักแห้ง)

FRAP
(µmole /100กรัม

(น้ าหนักแห้ง)
กระชายด าที่
ไม่ผ่านการนึ่ง ก่อนการท าแห้ง

3,480.33 ± 92.46a 15.89 ± 1.08a

การตากแดด 4,069.06 ± 109.98b 18.88 ± 0.23ab

ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบเรือนกระจก 4,622.24 ± 275.03c 22.02 ± 2.80bc

กระชายด าที่
ผ่านการนึ่ง ก่อนการท าแห้ง

3,934.54 ± 73.51b 18.09 ± 1.28ab

การตากแดด 5,220.76 ± 11.43d 24.60 ± 1.10abc

ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบเรือนกระจก 5,301.47 ± 85.78d 24.75 ± 1.26c

ความสามารถในการเป็นสารต้านออกซิเดชั่นก่อนและหลังการท าแห้งของกระชายด า

หมายเหตุ a, b และ C หมายถึง ตัวอักษรท่ีแตกต่างกันแสดงความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ p value ≤ 0.05  เปรียบเทียบในคอลัมน์เดียวกัน
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Sample

จงัหวดัน่าน จงัหวดักาญจนบุรี 

Vitamin C content 
(mg/g dry basis)

% change
Vitamin C content 
(mg/g dry basis)

% change

Fresh 27.44±0.19 - 3.44±0.36 -
Sun drying 11.15±0.98 60.96±6.06a 0.03±0.00 98.97±0.34

Greenhouse solar 
dryer 9.92±0.90 61.91±2.68a 0.19±0.01 94.71±1.23

ปริมาณวิตามินซีในมะขามป้อมท่ีท าแหง้ดว้ยระบบอบแหง้พลงังานแสงอาทิตย์
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Sample
Antioxidant activity 

(mgAEAC/g dry basis)
จงัหวดัน่าน

Antioxidant activity 
(mgAEAC/g dry basis)
จงัหวดักาญจนบุรี

Fresh 497.45±10.03 603.22±37.19

Sun drying 474.76±5.46 597.85±23.47

Greenhouse solar dryer 474.35±24.19 593.87±35.24

ความสามารถในการตา้นอนุมูลอิสระในมะขามป้อม
ท่ีท าแหง้ดว้ยระบบอบแหง้พลงังานแสงอาทิตย์



ฟ้าทะลายโจร

พฤติกรรมการท าแหง้ของฟา้ทะลายโจรดว้ยวิธีการตากแดด พาราโบลาโดม
และแสลนกรองแสง 80% ในพาราโบลาโดม

การตากแดด พาราโบลาโดม พาราโบลาโดมท่ีมีสแลนกรองแสง 80 %
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ลกัษณะปรากฏของฟา้ทะลายโจรหลงัการอบแหง้ท่ีสภาวะตา่งๆ

การตากแดด พาราโบลาโดม
พาราโบลาโดม
ท่ีมีสแลนกรอง
แสง 80 %
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ฟ้าทะลายโจร



ปรมิาณสารแอนโดกราโฟไลดห์ลงัการท าแหง้ตอ่สภาวะการท าแหง้แบบตา่งๆ 
ของสว่นใบ รวมกา้นของฟา้ทะลายโจร

ตัวอย่าง
ปริมาณแอนโดรกราโฟไลด์

(mg/100 g DW sample)
%changens

สด 3842.58±57.69b -

ตากแดด 2548.68±45.5a -36.27±7.77

พาราโบลาโดม 2964.07±1578.93ab -21.83±41.63

พาราโบลาโดมทีม่ีสแลนกรอง

แสง 80 %
2657.45±775.20a -30.61±17.64

หมายเหตุ : ns หมายถึง ไม่มีความแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ (p > 0.05) เปรยีบเทียบในคอลมันเ์ดียวกนั 
a , b หมายถึง  ตวัอกัษรท่ีแตกต่างกนัแสดงความแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ (p≤0.05) เปรยีบเทียบในคอลมันเ์ดียวกนั
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ข้าวหอมนิลฮางงอก

อิทธิพลของการท าแห้งด้วยระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์

ชั่งขา้วท่ีผ่านการนึ่ง 
3,000 กรัมต่อถาด 

ท าแห้งจนความชื้น
สุดท้ายไม่เกินร้อยละ 

13

ตากแดด (sun drying)

ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบอุโมงค์ลม (solar tunnel dryer)

ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบเรือนกระจก (greenhouse solar dryer)
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ปริมาณสารกาบาและแอนโทไซยานินของข้าวหอมนิลฮางงอกที่ท าแห้งด้วยการตากแดด ระบบอบแห้งแบบอุโมงค์ลม
และระบบอบแหง้พลังงานแสงอาทิตย์แบบเรือนกระจก

a และ b หมายถึง ตวัอกัษรท่ีแตกตา่งกนัแสดงความแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิต ิ(p≤0.05) เปรียบเทียบในคอลมันเ์ดียวกนั

วิธีที่ใช้ในการท าแห้ง ปริมาณสารกาบา ns

(มิลลิกรัม/100 กรัมสารแห้ง)

ปริมาณแอนโทไซยานิน

(มิลลิกรัม/100 กรัมสารแห้ง)

ตากในที่ร่ม 24.61 ± 2.21 14.21 ± 7.38a

ตากแดด 22.27 ± 7.52 8.07 ± 4.54b

อุโมงค์ลม 22.47 ± 10.28 5.34 ± 3.90b

เรือนกระจก 23.44 ± 2.81 7.00 ± 4.93b

ข้าวหอมนิลฮางงอก
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ปริมาณสารประกอบฟีนอลทั้งหมด และความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระที่ท าแหง้ด้วยการตากแดด ระบบอบแห้ง

แบบอุโมงค์ลมและระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบเรือนกระจก

a, b และ c หมายถึง ตัวอักษรที่แตกต่างกันแสดงความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p≤0.05)  เปรียบเทียบในคอลัมน์เดียวกัน

วิธีที่ใช้ในการ

ท าแห้ง

TPC

(มิลลิกรัมกรดแกลลิกต่อ 

100 กรัมสารแห้ง)

DPPH

(มิลลิกรัมสมมูลของ Trolox

ต่อ 100 กรัมสารแห้ง)

FRAP

(ไมโครโมลาร์ของไอร์ออนซัล

เฟตต่อ 100 กรัมสารแห้ง)

ตากในที่ร่ม 146.82 ± 30.29a 27.80 ± 2.08a 1,447 ± 203a

ตากแดด 144.25 ± 37.86a 26.48 ± 1.78ab 1,224 ± 181ab

อุโมงค์ลม 131.24 ± 25.65b 23.48 ± 3.37c 1,095 ± 153c

เรือนกระจก 134.32 ± 19.52b 24.15 ± 2.35ab 1,226 ± 120ab

ข้าวหอมนิลฮางงอก
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สารออกฤทธ์ิทางชีวภาพเป็นจุดขายของผลิตภณัฑ์
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www.foodtech.eng.su.ac.th
www.facebook.com/food.silpakorn 
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โปรแกรมสนบัสนุนการพฒันาเทคโนโลยแีละนวตักรรม (ITAP) 
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สอบถามเพิม่เตมิ 
ดร.อินทริา (087-6911441)
นิมมิตรา (094-2564965)

https://itap.nstda.or.th


