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บทคัดย่อ
ส่วนเหลือจากการตัดแต่งเห็ดเป็ นส่วนที่เกิดขึ้นจากการตัดแต่งและการล้ างทาความสะอาดในขั้นตอนก่อนการจาหน่ายหรือการบริโภค
รวมทั้งเห็ดที่ไม่ได้ ขนาดตามที่ตลาดต้ องการ ซึ่งส่วนเหลือดังกล่าวมักจะถูกทิ้งและไม่มีการนาไปใช้ ให้ เกิดประโยชน์อย่ างเต็มที่ ส่วนเหลือ
จากการตัดแต่งเห็ดคาดว่าจะเป็ นแหล่งของสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ ดังนั้น งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสมบัติในการเป็ นสารต้ าน
อนุมูลอิสระและสารยับยั้งกิจกรรมเอนไซม์พอลิฟีนอลออกซิเดสของสารสกัดจากการตัดแต่ งเห็ดที่สกัดด้ วยสารละลายเอทานอลความ
เข้ มข้ นร้ อยละ 70 จานวน 5 ชนิด ได้ แก่ เห็ดหอม (Lentinus edodes) เห็ดนางฟ้ า (Pleurotus sajor-caju) เห็ดออรินจิ (Pleurotus
eryngii) เห็ดชิเมจิดา (Hypsizygus tessellatus) และเห็ดชิเมจิขาว (Hypsizygus marmoreus) โดยวิเคราะห์ปริมาณสารประกอบฟี นอลิก
ทั้งหมด การทดสอบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ DPPH และค่าการยับยั้งกิจกรรมเอนไซม์พอลิฟีนอลออกซิเดส ผลการศึกษาพบว่า สารสกัดจาก
การตัดแต่ งเห็ดทั้ง 5 ชนิด มีปริมาณสารประกอบฟี นอลิกทั้งหมด ค่าการต้ านอนุมูลอิสระ DPPH และค่าการยับยั้งกิจกรรมเอนไซม์
พอลิฟีนอลออกซิเดส แตกต่ างกันอย่ างมีนัยสาคัญ (p≤0.05) โดยสารสกัดจากการตัดแต่ ง เห็ดหอมมีปริมาณสารประกอบฟี นอลิก
ทั้งหมด (6.57g GAE/100 g dry basis) ค่าการต้ านอนุมูลอิสระ DPPH (EC50 = 1.93) และค่ าการยับยั้งกิจกรรมเอนไซม์
พอลิฟีนอลออกซิเดส (% PPO inhibition = 20.3-43.7%) ดีท่สี ดุ จึงเลือกมาศึกษาประสิทธิภาพในการชะลอการเกิดเมลาโนซิสใน
กุ้งขาว (Litopenaeus vannamei) โดยทาการแช่ ก้ ุงขาวในสารสกัดจากการตัดแต่งเห็ดหอมที่ระดับความเข้ มข้ นต่ างๆ (ร้ อยละ 0.5 1.0
1.5 และ 2 (นา้ หนัก/ปริมาตร)) เป็ นเวลา 60 นาที ผลการศึกษาพบว่ า กุ้งขาวที่แช่ ในสารสกัดจากการตัดแต่งเห็ดหอมที่ระดับความ
เข้ มข้ นร้ อยละ 1.5 และ 2.0 (นา้ หนัก/ปริมาตร) มีค่าคะแนนการเกิดเมลาโนซิสอยู่ในช่ วงที่ผ้ ูทดสอบให้ การยอมรับและมีค่าสีเทาลดลง
ช้ ากว่าเมื่อเปรียบเทียบกับกุ้งขาวที่แช่ ในน้ากลั่นและแช่ ในสารสกัดจากการตัดแต่ งเห็ดหอมที่ระดับความเข้ มข้ นร้ อยละ 0.5 และ 1.0
(นา้ หนัก/ปริมาตร) (p≤0.05) ดังนั้น สารสกัดจากการตัดแต่งเห็ด หอมมีแนวโน้ มเป็ นวัตถุเจือปนอาหารทางเลือกจากธรรมชาติเพื่อ
ชะลอการเกิดเมลาโนซิสในกุ้งขาวระหว่างการเก็บรักษา
คาสาคัญ: ส่วนเหลือจากการตัดแต่งเห็ด สารต้ านอนุมูลอิสระ การยับยั้งกิจกรรมเอนไซม์พอลิฟีนอลออกซิเดส เมลาโนซิส กุ้งขาว
Abstract
Mushroom trimming are inedible part and small size of whole mushroom, which is exhibited during sizing, trimming and
cleaning process. They are agricultural waste and not being used to its advantage. Mushroom trimming may be enrich source of
bioactive compounds. Thus, the objective of this study was to evaluate the antioxidative activities and polyphenoloxidase
inhibitory effects of 70% ethanolic extracts from the trimming part of 5 mushroom species, namely black mushroom (Lentinus
edodes), sarjor-caju mushroom (Pleurotus sajor-caju), king oyster mushroom (Pleurotus eryngii), brown beech mushroom
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(Hypsizygus tessellatus) and white beech mushroom (Hypsizygus marmoreus). The content of total phenolic compound (TPC),
DPPH radical scavenging activity and inhibition of polyphenoloxidase of 5 mushroom trimming extracts were determined. The
result showed that TPC, DPPH radical scavenging activity and inhibition of polyphenoloxidase of 5 mushroom trimming extracts
were significant (p≤0.05). The black mushroom trimming extract (BMTE) had highest TPC (6.57g GAE/100 g dry basis),
DPPH radical scavenging activity (EC50 = 1.93) and inhibition of polyphenoloxidase (% PPO inhibition = 20.3-43.7%). Thus,
BMTE was selected to study the effect of melanosis formation in white shrimp (Litopenaeus vannamei). The white shrimp were
treated by immersed in BMTE solution at different concentrations (0.5, 1.0 1.5 and 2.0% (w/v)) for 60 min. It was found that
shrimp treated with 1.5 and 2.0% (w/v) BMTE had the lower melanosis score and considered to be acceptable by the panelists.
The decreased of mean gray values was more slowly in treated samples, compared with other treated samples (p≤0.05). This
study indicated efficiency that BMTE was an alternative natural melanosis inhibitor for retardation of melanosis in shrimp during
post-mortem storage.
Keywords: mushroom trimming extract, antioxidant activity, inhibition of polyphenoloxidase, melanosis, white shrimp

บทนา
ปัจจุบนั การเพาะปลูกและบริโภคเห็ดในประเทศไทย
ได้ รับความนิยมมากขึ้น เนื่องจากเห็ดมีราคาถูก หาได้
ง่ า ยและมี คุ ณ ค่ า ทางโภชนาการสู ง ประกอบไปด้ ว ย
สารอาหารหลายชนิ ด เช่ น วิ ต ามิ น B1 (thiamin)
วิตามิน B2 (riboflavin) และวิตามิน B3 (niacin)
รวมทั้ ง แร่ ธ าตุ ต่ า งๆ เช่ น โพแทสเซี ย ม ฟอสฟอรั ส
แมกนี เ ซี ย ม และสัง กะสี เป็ นต้ น นอกจากนี้ เห็ด ยั ง มี
สรรพคุณทางยา เช่ น ป้ องกันมะเร็งและเสริมสร้ างการ
ทางานของระบบภูมิค้ ุมกัน (Ferreira, Vaz, Vasconcelos,
& Martins, 2010) ลดคอเลสเตอรอลและน้าตาลใน
เลือด (Jeong et al., 2010) รวมทั้งยังเป็ นแหล่งของสาร
secondary metabolites หลายชนิดที่มีสมบัติในการเป็ น
สารต้ านอนุ มูลอิสระ เช่ น สารประกอบฟี นอลิก , สาร
ergothioneine และแซคคาไรด์ เป็ นต้ น (Dubost, Oua,
& Beelmanb, 2007) จากการตรวจเอกสารเบื้องต้ น
พบว่า สารสกัดจากส่วนที่บริโภคได้ ของเห็ดมีความสามารถ
ในการยับยั้งการเกิดสีนา้ ตาลในผลไม้ และชะลอการเกิด
ออกซิเดชันของไขมันในเนื้อสัตว์ได้ (Jang, Sanada,
Ushio, Tanaka, & Ohshima, 2002; Bao, Shinomiya,
Ikeda, & Ohshima, 2009) ในขั้นตอนก่อนการจาหน่าย
หรือการบริโภคเห็ดจะมีการตัดแต่งก้ านดอกและบริเวณ
โคน รวมทั้งเห็ดที่ไม่ได้ ขนาดทาให้ มสี ่วนเหลือเกิดขึ้น ซึ่ง
ส่ ว นเหลื อดัง กล่ า วมักจะถู กทิ้ง และจะกลายเป็ นแหล่ ง
สะสมของโรค แมลงและศัตรูเห็ด ถ้ ามีการจัดการหรือ
กาจัด อย่ า งไม่ เ หมาะสม จากสาเหตุดัง กล่ าวนักวิ จัย จึ ง

พยายามศึกษาการใช้ ประโยชน์ของส่วนเหลือ ทิ้งจากการ
ตัดแต่ งเห็ด เช่ น การประยุ กต์ใช้ เศษเหลือจากการตัด
แต่ ง เห็ด นางฟ้ าผสมในอาหารปลาสลิ ด เพื่ อ ปรั บ ปรุ ง
คุ ณ ภาพเนื้ อปลาสลิ ด (อรพิ น ท์ จิ น ตสถาพร และคน
อื่นๆ, 2556) และการใช้ เศษก้ านเห็ดหอมในการเลี้ยง
ไก่ (Buwjoom & Yamauchi, 2005) เป็ นต้ น
กุ้งขาว หรือ กุ้งขาวแวนนาไม (Litopenaeus vannamei)
เป็ นสัตว์นา้ เศรษฐกิจที่สาคัญของประเทศไทย ในปี พ.ศ.
2557 มีปริมาณการส่งออกสินค้ าจากกุ้งขาว 63,177
ตัน คิดเป็ นมูลค่า 23,456 ล้ านบาท (กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์, 2557) อย่างไรก็ตามเป็ นที่ทราบกันดีว่ากุ้ง
ขาวมีระยะเวลาการเก็บรักษาอย่างจากัดแม้ จะเก็บรักษาที่
อุณหภูมิต่า เนื่องจากการเกิดจุดดา (black spots) หรือ
บางครั้งเรียกว่า เมลาโนซิส (melanosis) จะเกิดขึ้นอย่ าง
รวดเร็วบริเวณส่วนหัวและรยางค์ ซึ่งเกิดจากการทางาน
ของเอนไซม์พอลิฟีนอลออกซิเดส (PPO) ในกุ้งเกิดการ
ออกซิไดส์สารประกอบฟี นอลเป็ นสารประกอบควิโนน
และเกิดพอลิเมอร์ไรเซชันได้ สารประกอบสีนา้ ตาลที่เป็ น
พอลิเมอร์ท่มี ีโครงสร้ างซับซ้ อน โดยทั่วไปอุตสาหกรรม
การส่งออกหรือการแปรรูปกุ้งจะมีการใช้ สารสังเคราะห์
ได้ แก่ สาร 4-hexylresorcinol และสารกลุ่มซัลไฟต์ เช่น
โซเดียมเมตาไบซั ลไฟต์ (SMS) เพื่ อยับยั้งการทางาน
ของเอนไซม์ PPO อย่ างไรก็ตามมีร ายงานว่ า สารใน
กลุ่มซัลไฟต์เป็ นสารก่อภูมิแพ้ โดยกระตุ้นอาการหอบใน
ผู้ป่วยโรคหอบหืด (Martinez-Alvarez, Lopez-Caballero,
Gomez-Guillen, & Montero, 2009) ทาให้ นักวิจัยเริ่ม
หันมาให้ ความสนใจและทาการศึกษาการใช้ สารทดแทนที่
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มีสมบัติหรือมีประสิทธิภาพเทียบเท่าสารทางการค้ ามาก
ขึ้น สารสกัดจากธรรมชาติ ท่ีมีรายงานว่ าสามารถชะลอ
หรือยับยั้งการเกิดเมลาโนซิสในกุ้งได้ ได้ แก่ สารสกัดจาก
ส่วนที่บริโภคได้ ของเห็ดเข็มทอง (Jang, Sanada, Ushio,
Tanaka, & Ohshima, 2003) สารสกัดจากเมล็ดกระถิน
(Nirmal & Benjakul, 2011) รวมทั้งสารสกัดจาก
เปลือกทับทิม (Fang, Sun, Huang, & Yuan, 2013)
เป็ นต้ น
จากสมบัติด้านต่างๆ ของสารสกัดจากส่วนที่บริโภค
ได้ ของเห็ด และความต้ อ งการสารสกัดจากธรรมชาติท่ี
สามารถชะลอการทางานของเอนไซม์ PPO ได้ ดังนั้น
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสมบัติในการเป็ นสาร
ต้ า นอนุ มู ล อิ ส ระและสมบั ติ ใ นการยั บ ยั้ ง ค่ า กิ จ กรรม
เอนไซม์ PPO ของสารสกัดจากการตัดแต่ง เห็ดชนิด
ต่างๆ ที่นิยมบริโภคและหาได้ ง่ายในประเทศไทย โดยทา
การวิเคราะห์ ปริมาณฟี นอลิกทั้งหมด การทดสอบฤทธิ์
ต้ า นอนุ มูล อิส ระ DPPH และค่ า การยั บยั้ ง กิจ กรรม
เอนไซม์ PPO รวมทั้งทาการศึกษาระดับความเข้ มข้ นที่
เหมาะสมของสารสกัดจากการตัดแต่ง เห็ดในการยับยั้ง
การเกิดเมลาโนซิสของกุ้ ุงขาวที่เก็บรักษาในนา้ แข็ง โดย
ผลการศึกษาที่ได้ นอกจากจะทาให้ ทราบถึงสมบัติในการ
เป็ นสารต้ านอนุมูลอิสระและสมบัติในการยับยั้งกิจกรรม
เอนไซม์ PPO ของสารสกัดจากการตัดแต่ง เห็ดชนิด
ต่ างๆ และระดับความเข้ ม ข้ นที่เหมาะสมต่ อการชะลอ
การเกิด เมลาโนซิ ส ในกุ้ ง ขาวแล้ ว ยั ง เป็ นการช่ ว ยลด
ปริมาณเศษเหลือทางการเกษตรอีกทางหนึ่งด้ วย
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2. การเตรียมสารสกัดจากการตัดแต่งเห็ด
นาตัวอย่างส่วนเหลือจากการตัดแต่งเห็ดแห้ งมา
สกัดด้ วยสารละลายเอทานอลเข้ มข้ นร้ อยละ 70 โดย
ดัดแปลงวิธกี ารจาก Tepwong, Giri, Sasaki, Fukui,
and Ohshima (2012) หลังจากนั้นนาสารสกัดที่ได้ ไปทา
แห้ งแบบเยือกแข็งและเก็บรักษาที่อุณหภูมิ - 20 องศา
เซลเซียส เมื่อต้ องการใช้ นาสารสกัดจากการตัดแต่งเห็ดที่
ได้ มาละลายด้ ว ยน้า กลั่ นให้ มีร ะดับความเข้ มข้ น ตามที่
ต้ องการ
3. การศึกษาฤทธิ์การต้ านอนุมูลอิสระและการยับยั้ง
กิจกรรมเอนไซม์ PPO ของสารสกัดจากการตัดแต่งเห็ด
3.1 การวิเคราะห์ปริมาณสารประกอบฟี นอลิก
ทั้งหมด (Total phenolic content) โดยใช้ Folin–
Ciocalteu reagent ดัดแปลงวิธีการจาก Slinkkard &
Singleton (1997) และทาการคานวณปริมาณฟี นอลิก
ทั้งหมด โดยเปรียบเทียบกับกราฟมาตรฐานของ Gallic
acid
3.2 การวิ เ คราะห์ ค่ า 2, 2-diphenyl-1picrylhydrazyl (DPPH) radical scavenging activity
โดยดัดแปลงวิธกี ารจาก Mau, Lin, and Chen (2002)
และรายงานผลในรู ป แบบของค่ า 50% effective
concentration (EC50) ซึ่งหมายถึงปริมาณสารต้ าน
ออกซิเ ดชันที่ทาให้ ความเข้ มข้ น ของสารละลาย DPPH
ลดลง 50% ซึ่งสามารถคานวณได้ จากการสร้ างกราฟ
ระหว่ างความเข้ มข้ นของสารตัวอย่ างกับ % radical
scavenging activity
3.3 การวิเคราะห์ค่ากิจกรรมการยับยั้งเอนไซม์
PPO ตามวิธีของ Nirmal and Benjakul (2009) มี
วิธีการศึกษา
วิธกี ารพอสังเขปคือ
3.3.1 การสกัด crude PPO จากส่วนหัวที่
1. การเตรียมตัวอย่างส่วนเหลือจากการตัดแต่งเห็ด
นาส่ ว นเหลือ จากการตัด แต่ ง ดอกและก้ า นเห็ด เชื่อมกับอกของกุ้ง (cephalothoraxes)
3.3.2 การวิเคราะห์ค่ากิจกรรมเอนไซม์
รวมทั้ง เห็ด ที่ไ ม่ ไ ด้ ข นาดตามที่ต ลาดต้ อ งการจ านวน
5 ชนิด ได้ แก่ เห็ดหอม เห็ดออรินจิ เห็ดนางฟ้ า เห็ด PPO มีวิธกี ารทดลอง คือ นา crude PPO ผสมให้ เข้ ากัน
ชิเมจิดาและเห็ดชิเมจิขาว มาหั่นเป็ นชิ้นเล็กๆ แล้ วนาไป กับสารละลาย L-DOPA โซเดียมฟอสเฟตบัฟเฟอร์ และ
อบแห้ งในตู้อบ ลมร้ อนที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส นา้ ปราศจากไอออน จากนั้นวัดค่าการดูดกลืนแสงที่ความ
จนมีความชื้นสุดท้ ายร้ อยละ 10 จากนั้นบดให้ เป็ นผง ยาวคลื่น 475 นาโนเมตร ทุกๆ 30 วินาที เป็ นเวลา
ละเอียด บรรจุใส่ถุงพอลิเอทีลีนและเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 3 นาที และนาไปคานวณค่ากิจกรรมเอนไซม์ โดยหนึ่ง
หน่วยกิจกรรมเอนไซม์ คือ ค่าการดูดกลืนแสงที่เพิ่มขึ้น
– 20 องศาเซลเซียส จนกว่าจะนามาใช้
0.001 ที่ 475 นาโนเมตร/ นาที/ มิลลิลิตร
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ทิลีนและเก็บรักษาในกล่องพอลิสไตรีนที่บรรจุนา้ แข็งใน
อัตราส่วนของกุ้งขาวต่อนา้ แข็งเท่ากับ 1:2 (นา้ หนัก/
นา้ หนัก) นาไปเก็บรักษาในห้ องเย็นอุณหภูมิ 4 องศา
เซลเซียสเป็ นเวลา 7 วันและเปลี่ยนนา้ แข็งทุกวัน จากนั้น
ทาการวิเคราะห์การเกิดเมลาโนซิสและค่าสีเทา
4.1 การวิเคราะห์ค่าคะแนนการเกิด เมลาโนซิส
ในกุ้งขาว (Melanosis score)
ทาการประเมินและให้ คะแนนค่าการเกิดเม
ลาโนซิสในกุ้งขาวชุดควบคุมและกุ้งขาวที่แช่ ในสารสกัด
จากการตัดแต่งเห็ด โดยใช้ ผ้ ูทดสอบจานวน 8 คนที่ผ่าน
การฝึ กฝนให้ ค้ ุนเคยกับการเปลี่ยนแปลงการเกิดเมลาโน
PPO inhibition (%) = (A-B/A)*100
ซิ ส ในกุ้ ง ขาว ตั้ ง แต่ ไ ม่ พ บเมลาโนซิ ส ในกุ้ ง ขาวจนถึ ง
ยอมรับไม่ได้ โดยมีเกณฑ์การให้ คะแนนตาม 10-point
เมื่อ A คือ ค่ากิจกรรมของเอนไซม์ PPO ที่สกัดได้ จาก
scoring ซึ่งดัดแปลงจาก Otwell and Marshall (1986)
ส่วนหัวที่เชื่อมกับอกของกุ้ง (cephalothoraxes)
B คือ ค่ากิจกรรมของเอนไซม์ PPO ของสารสกัด
4.2 การบันทึกภาพกุ้ งขาวและการวิเคราะห์
จากการตัดแต่งเห็ด
ค่าสีเทา (mean gray value)
PPO inhibition เพิ่มขึ้นแสดงว่าสารสกัดจากการ
ทาการบันทึกภาพกุ้งขาวชุดควบคุมและกุ้ง
ตัดแต่งเห็ดมีค่าความสามารถในการยับยั้งกิจกรรม
ขาวที่แช่ในสารสกัดจากการตัดแต่งเห็ดด้ วยกล้ องดิจิตอล
เอนไซม์ PPO ในกุ้งขาว
ทุกวัน เพื่อติดตามการเกิด เมลาโนซิส จากนั้นนาภาพที่
ได้ ไปวิ เ คราะห์ ค่ า สี เ ทาของตั ว อย่ า งกุ้ ง ขาว โดยใช้
4. การประยุ กต์ใ ช้ สารสกัดจากการตัดแต่ ง เห็ดใน โปรแกรมสาเร็จรูป Image J โดยค่าสีเทาจะแปรผกผัน
กุ้งขาว (Litopenaeus vannamei)
กับการเกิดเมลาโนซิสในกุ้งขาว เมื่อค่าสีเทาลดลงแสดง
น ากุ้ ง ขาวขนาด 70-80 ตัว /กิโ ลกรั ม ที่จั บ ขึ้ น ว่าเมลาโนซิสในกุ้งขาวเพิ่มมากขึ้น
5. การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ
จากบ่ อ เลี้ ยงของเกษตรกรที่ ผ่ า นมาตรฐาน Good
วางแผนการทดลองแบบสุ่ ม สมบู ร ณ์ ต ลอด
Aquaculture Practice (GAP) ในอ าเภอบ้ า นแพ้ ว
จังหวัดสมุทรสาคร บรรจุ ล งในกล่ องพอลิส ไตรีน โดย (Complete Randomized Design: CBD) วิเคราะห์ความ
เรียงกุ้งขาวสลับชั้นกับนา้ แข็งในอัตราส่วนกุ้งต่อนา้ แข็ง แปรปรวนและเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยตาม
เท่ากับ 1:2 (นา้ หนัก/นา้ หนัก) และขนส่งมายังภาควิชา วิธี Duncan’s New Multiple Range Test ที่ระดับความ
ผลิตภัณฑ์ประมง คณะประมงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เชื่อมั่นร้ อยละ 95
ภายในระยะเวลา 3 ชั่วโมง หลังจากนั้นนากุ้งขาวมาล้ าง
ด้ วยนา้ เย็นและสะเด็ดนา้ และนากุ้งขาวมาแช่ ในสารสกัด
ผลการศึกษาและอภิปรายผลการศึกษา
จากการตัดแต่งเห็ดที่ระดับความเข้ มข้ น 4 ระดับ ได้ แก่
ความเข้ มข้ นร้ อยละ 0.5 1.0 1.5 และ 2 (นา้ หนัก/
1. ฤทธิ์การต้ านอนุ มูลอิสระและการยับยั้งกิจกรรม
ปริมาตร) เป็ นเวลา 60 นาที โดยมีชุดควบคุม คือนา้ เอนไซม์ PPO ของสารสกัดจากการตัดแต่งเห็ด
กลั่นและสารละลาย SMS ที่ระดับความเข้ มข้ นร้ อยละ
1.1 ปริ ม าณสารประกอบฟี นอลิ ก ทั้ ง หมด
1.25 (นา้ หนัก/ปริมาตร) กาหนดให้ อัตราส่วนกุ้ง ต่ อ (Total phenolic content)
สารละลายเท่ากับ 1:2 และควบคุมอุณหภูมิระหว่ าง
ผลการวิเคราะห์ปริมาณฟี นอลิกทั้งหมดของสารสกัด
การศึกษาไม่ให้ เกิน 4 ± 1 องศาเซลเซียส เมื่อครบเวลา จากการตัดแต่งเห็ดจานวน 5 ชนิด พบว่า สารสกัดจาก
ที่กาหนดทาการสะเด็ดนา้ และบรรจุ ก้ ุงขาวในถุงพอลิเอ การตั ด แต่ ง เห็ ด แต่ ล ะชนิ ด มี ป ริ ม าณฟี นอลิ ก ทั้ ง หมด

3.3.3 การวิเคราะห์ ค่าการยับยั้งกิจกรรม
เอนไซม์ PPO มีวิธกี ารทดลองพอสังเขปคือ นาสารสกัด
จากการตัดแต่งเห็ดที่ระดับความเข้ มข้ น 0.5, 1.0, 1.5,
2.0 และ 2.5 กรัม/ลิตร ผสมให้ เข้ ากันกับ crude PPO
แล้ วบ่มทิ้งไว้ ท่อี ุณหภูมิห้องเป็ นเวลา 30 นาที จากนั้น
เติมสารละลาย L-DOPA และโซเดียมฟอสเฟตบัฟเฟอร์
ผสมให้ เ ข้ า กัน แล้ ววั ดค่ าการดู ดกลื นแสงที่ 475 นาโน
เมตร ทุกๆ 30 วินาที เป็ นเวลา 3 นาที และคานวณค่า
การยับยั้งกิจกรรมเอนไซม์ PPO ดังสมการ
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แตกต่ างกัน (p≤0.05) โดยเห็ดออริ นจิมีปริมาณฟี
นอลิกสูงสุด (6.93 g GAE/100 g dry basis)
รองลงมาคือ เห็ดหอม (6.57g GAE/100 g dry basis)
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เห็ดชิเมจิขาว (6.40 g GAE/100 g dry basis) เห็ดชิเม
จิดา (6.21 g GAE/100 g dry basis) และเห็ดนางฟ้ า
(5.96 g GAE/100 g dry basis) ตามลาดับ (ตารางที่ 1)

ตารางที่ 1 ปริมาณสารประกอบฟี นอลิกทั้งหมดของสารสกัดจากการตัดแต่งเห็ด
สารสกัดจากการตัดแต่งเห็ด

ปริมาณฟี นอลิกทั้งหมด
(g GAE/100g dry basis)
เห็ดหอม (Lentinus edodes)
6.57 ± 0.008b
เห็ดนางฟ้ า (Pleurotus sajor-caju)
5.96 ± 0.010e
เห็ดออรินจิ (Pleurotus eryngii)
6.93 ± 0.001a
เห็ดชิเมจิขาว (Hypsizygus marmoreus)
6.40 ± 0.013c
เห็ดชิเมจิดา (Hypsizygus tessellatus)
6.21 ± 0.007d
หมายเหตุ อักษรภาษาอังกฤษพิมพ์เล็กที่แตกต่าง แสดงความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p≤0.05)

สาเหตุท่ปี ริมาณสารประกอบฟี นอลิกทั้งหมดในสาร
สกัด จากการตั ด แต่ ง เห็ด มีค่ า แตกต่ า งกัน อาจเป็ นผล
เนื่องมาจากกระบวนการสร้ างและการย่อยสลายของเห็ด
ชนิดนั้นๆ (Arbaayah & Umi, 2013) Bao, Osako,
and Ohshima (2010) ได้ ทาการศึกษาปริมาณฟี นอลิก
ทั้งหมดจากส่วนที่บริโภคได้ ของเห็ดจานวน 10 ชนิด ที่
สกัดด้ วยนา้ ร้ อนและสกัดครั้งที่สองด้ วยสารละลายเอทา
นอลเข้ มข้ นร้ อยละ 70 ผลการศึกษาพบว่า เห็ดหอมและ
เห็ดชิ เ มจิ ดามีปริ มาณฟี นอลิ กทั้ง หมดใกล้ เ คียงกัน กับ
การศึกษาครั้งนี้ของคณะผู้วิจัย มีเพียงเห็ดออรินจิเท่านั้น
ที่มีป ริมาณฟี นอลิ กทั้งหมดต่ ากว่ า ซึ่ งอาจเนื่องมาจาก
ส่วนของเห็ดที่ใช้ ในการสกัด ขั้นตอนการสกัดและตัวทา
ละลายที่ใช้ ในการสกัดแตกต่างกัน รวมทั้งสถานที่ในการ
เพาะปลูกและระยะเวลาการเก็บเกี่ยวที่แตกต่ างกัน จึง
ส่งผลให้ ปริมาณฟี นอลิกทั้งหมดมีค่าแตกต่างกัน
1.2 ค่า 2, 2-diphenyl-1-picrylhydrazyl (DPPH)
radical scavenging activity
ผลการศึกษาค่าการต้ านอนุมูลอิสระ DPPH ของ
สารสกัดจากการตัดแต่งเห็ดที่ระดับความเข้ มข้ นช่วง 0.1
ถึง 5 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร พบว่า สารสกัดจากการตัดแต่ง
เห็ดทั้ง 5 ชนิด มีค่าการต้ านอนุมูลอิสระ DPPH แตกต่าง
กันแต่มีแนวโน้ มไปในทิศทางเดียวกัน คือ เมื่อความ
เข้ ม ข้ น ของสารสกั ด เพิ่ ม ขึ้ น ค่ า การต้ า นอนุ มู ล อิ ส ระ
DPPH เพิ่ มขึ้น โดยสารสกัดจากส่วนเหลือการตัดแต่ ง
เห็ดหอมมีความสามารถในการเป็ นสารต้ านอนุมูลอิสระดี

ที่สดุ (รูปที่ 1A) และเมื่อคานวณหาค่า EC50 ของสาร
สกัดจากการตัดแต่ ง เห็ด พบว่ า เห็ด หอม เห็ดนางฟ้ า
เห็ดออรินจิ เห็ดชิเมจิขาว และเห็ดชิเมจิดา มีค่า EC50
เท่ากับ 1.93 4.58 2.83 1.96 และ 2.28 มิลลิกรัม/
มิลลิลิตร ตามลาดับ (รูปที่ 1B) โดยสารสกัดจากการตัด
แต่งเห็ดหอมมีค่า EC50 น้ อยที่สดุ ซึ่งแสดงว่าสารสกัด
จากการตัดแต่ง เห็ดหอมมีความสามารถในการเป็ นสาร
ต้ า นอนุ มู ล อิส ระดี ท่ีสุด เนื่ อ งจากใช้ ป ริ ม าณสารสกัด
ปริม าณน้ อยที่สุดเพื่ อท าให้ ความเข้ มข้ น ของ DPPH
ลดลง 50 เปอร์เซ็นต์ รองลงมาคือเห็ดชิเมจิขาว เห็ดชิเม
จิ ด า เห็ด ออริ น จิ และเห็ด นางฟ้ า ตามล าดั บ Sudha,
Vadivukkarasi, Shree, and Lakshmanan (2012)
รายงานว่ า สารสกัดจากการตัดแต่ ง เห็ดอาจมีสารกลุ่ ม
active
substances เช่ น สารประกอบฟี นอลิ ก ที่ มี
ความสามารถในการให้ อนุ มู ล ไฮโดรเจนในการท า
ปฏิกิริย ากับ DPPH ซึ่ งเป็ นกลไกของการเป็ นสารต้ า น
อนุมูลอิสระ นอกจากนี้ Akanmu, Cecchini, Aruoma,
and Halliwell (1991) ยังรายงานว่า สาร ergothioneine
ซึ่งเป็ น secondary metabolite product สามารถกาจัด
อนุมูลอิสระของไฮดรอกซิล (hydroxyl radical) (·OH)
ซึ่ ง มี ค วามว่ อ งไวต่ อ การเกิ ด ปฏิ กิ ริ ย ามาก และยั ง มี
ความสามารถในการจับกับ divalent metal ion ของ
Cu2+, Cd2+ และ Hg2+ (Motohashi, Mori, & Sugiura,
1976)
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รูปที่ 1 ค่า DPPH radical scavenging activity (%) (A) และค่า EC50 (B) ของสารสกัดจากการ
ตัดแต่งเห็ดชนิดต่างๆ

1.3 ค่าการยับยั้งกิจกรรมเอนไซม์ PPO (%
PPO inhibition)
ผลการศึกษาพบว่า สารสกัดจากการตัดแต่งเห็ด
ทั้ง 5 ชนิด มีความสามารถในการยับยั้งเอนไซม์ PPO ที่
แตกต่างกัน คือ เมื่อระดับความเข้ มข้ นของสารสกัดจาก
การตัดแต่งเห็ดเพิ่มขึ้น % PPO inhibition จะเพิ่มขึ้น
(p≤0.05) (รูปที่ 2) โดยสารสกัดจากการตัดแต่ ง
เห็ดหอมมี % PPO inhibition สูงสุด (20.3-43.7%)
รองลงมาคือ เห็ดนางฟ้ า (18.7-34.5%) เห็ดออรินจิ
(12.5-37.5%) เห็ดชิเมจิขาว (0.5-34.5%) และเห็ดชิ
เมจิ ดา (10.3-34.5%) ตามล าดับ สาเหตุท่ี % PPO
inhibition แตกต่างกันนั้นอาจเป็ นผลเนื่องจากสารสกัด
จากการตั ด แต่ ง เห็ ด แต่ ล ะชนิ ด ประกอบไปด้ วย
สารประกอบบางอย่าง เช่น สารประกอบฟี นอลิกหรือสาร

ergothioneine ที่สามารถยับยั้งหรือชะลอการทางานของ
เอนไซม์ได้ โดยสารประกอบฟี นอลิกจะเข้ าทาปฏิกริ ิยาที่
บริเวณ active site ของเอนไซม์ หรือทาปฏิกิริยากับ
โปรตีนหรือเอนไซม์ผ่านพันธะไฮโดรเจนหรืออันตรกิริยา
ไฮโดรโฟบิก ส่งผลให้ เอนไซม์ PPO ในกุ้งอาจจะเกิดการ
รวมตัวหรือสูญเสียประสิทธิภาพในการทางาน (Nirmal
& Benjaku, 2009) นอกจากนี้ สาร ergothioneine ซึ่ง
จั ด เป็ นตั ว ยั บ ยั้ งแบบไม่ แ ข่ ง ขั น ( non-competitive
inhibitor) อาจเข้ าจับกับเอนไซม์ PPO บริเวณอื่นที่ไม่ใช่
บริเวณ active site หรือทาหน้ าที่กาจัด Cu2+ บริเวณ
binding site ส่งผลให้ เอนไซม์ PPO ทาปฏิกริ ิยากับสาร
ตั้งต้ นได้ น้อยลง (Park et al., 2006; Encarnacion,
et al., 2012) ดังนั้น เมื่อเอนไซม์ PPO ทาปฏิกริ ิยากับ
สารตั้งต้ นได้ น้อยลง % PPO inhibition จึงเพิ่มขึ้น
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รูปที่ 2 ค่าการยับยั้งกิจกรรมเอนไซม์พอลิฟีนอลออกซิเดสของสารสกัดจากการตัดแต่งเห็ดชนิดต่างๆ

2. การประยุกต์ใช้ สารสกัดจากการตัดแต่งเห็ด
จากการศึกษาสมบัติการเป็ นสารต้ านอนุมูลอิสระ
และสารยับยั้งการเกิดเมลาโนซิสของสารสกัดจากการตัด
แต่ ง เห็ ด พบว่ า สารสกั ด จากการตั ด แต่ ง เห็ ด หอมมี
แนวโน้ มในการเป็ นสารต้ านอนุ มูลอิสระและสารยับยั้ง
การเกิดเมลาโนซิสสูงที่สุด โดยพิ จารณาจากปริมาณฟี
นอลิกทั้งหมด, ค่าการต้ านอนุมูลอิสระ DPPH และค่า
การยับยั้งกิจกรรมเอนไซม์ PPO ดังนั้น คณะผู้วิจัยจึง
คัด เลื อกสารสกัด จากการตัด แต่ ง เห็ด หอม เพื่ อศึ กษา
ระดับความเข้ มข้ นที่เหมาะสมต่อการชะลอการเกิดเมลา
โนซิสในกุ้งขาว
2.1 ค่าคะแนนการเกิดเมลาโนซิส
จากการวิเคราะห์ค่าคะแนนการเกิดเมลาโน
ซิ ส โดยใช้ ผ้ ู ท ดสอบที่ผ่ า นการฝึ กฝน (รูป ที่ 3) พบว่ า
ค่าคะแนนการเกิดเมลาโนซิสในกุ้งขาวมีแนวโน้ มไปใน
ทิศทางเดียวกัน คือเมื่อระยะเวลาการเก็บรักษาเพิ่มขึ้น
การเกิดเมลาโนซิสจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและต่อเนื่องไป
เรื่อยๆ โดยกุ้งขาวที่แช่ในนา้ กลั่นมีระดับการเกิดเมลาโน
ซิสเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ ค่าคะแนนการเกิดเมลา
โนซิสสูงกว่ ากุ้งขาวในชุดการทดลองอื่นๆ โดยจะสังเกตุ
เห็นเมลาโนซิสได้ ในวันที่ 2 ของการเก็บรักษาและใน
วันที่ 4 ของการเก็บรักษาพบว่า ค่าคะแนนการเกิดเมลา
โนซิสมากกว่า 5 ซึ่งแสดงว่าผู้ทดสอบไม่ยอมรับตัวอย่าง
ส่ว นกุ้ ง ขาวที่แ ช่ ใ นสารสกัดจากการตัด แต่ ง เห็ด หอมที่
ระดั บ ความเข้ ม ข้ น ต่ า งๆ พบว่ า ระดับ ความเข้ ม ข้ น ที่

เพิ่ มขึ้นจะแปรผกผันกับค่ า คะแนนการเกิด เมลาโนซิ ส
กล่าวคือ เมื่อระดับความเข้ มข้ นของสารสกัดจากการตัด
แต่งเห็ดหอมเพิ่มขึ้น ค่าคะแนนการเกิดเมลาโนซิสในกุ้ง
จะต่ า ลง โดยกุ้ ง ขาวที่ แ ช่ ใ นสารสกัด จากการตั ด แต่ ง
เห็ด หอมที่ร ะดับ ความเข้ ม ข้ น ร้ อยละ 0.5 และ 1.0
(น้าหนัก/ปริ มาตร) จะเกิดเมลาโนซิสค่ อนข้ างไวและ
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ ค่าคะแนนจากผู้ประเมินมี
ค่าเพิ่มขึ้นตามระยะเวลาการเก็บรักษา โดยจะสังเกตุเห็น
เมลาโนซิสได้ ในวันที่ 2 และ 3 ของการเก็บรักษา
ตามลาดับ และผู้ทดสอบยอมรับตัวอย่ างจนถึงวันที่ 4
ของการเก็บรักษา ในขณะกุ้งขาวที่แช่ในสารสกัดจากการ
ตัดแต่ ง เห็ดหอมที่ระดับ ความเข้ ม ข้ น ร้ อยละ 1.5 และ
2.0 (นา้ หนัก/ปริมาตร) จะสังเกตุเห็นเมลาโนซิสได้ ใน
วันที่ 4 ของการเก็บรักษา ส่งผลให้ มีค่าคะแนนการเกิด
เมลาโนซิสต่ากว่ ากุ้งขาวที่แช่ ในสารสกัดจากการตัดแต่ง
เห็ ด หอมที่ ร ะดั บ ความเข้ ม ข้ นร้ อยละ 1.0 และ 0.5
(น้ า หนั ก /ปริ ม าตร) และกุ้ งขาวที่ แช่ ในน้ า กลั่ น
ตามลาดับ (p<0.05) และยังมีความสามารถในการชะลอ
การเกิดเมลาโนซิสได้ ไม่แตกต่างอย่างมีนัยสาคัญกับ กับ
กุ้งขาวที่แช่ในสารละลาย SMS ที่ระดับความเข้ มข้ นร้ อย
ละ 1.25 (นา้ หนัก/ปริมาตร) (p≥0.05) นอกจากนี้
ผู้ทดสอบยังยอมรับตัวอย่างตลอดระยะเวลาเก็บรักษาใน
นา้ แข็งเป็ นระยะเวลา 7 วัน
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รูปที่ 3 คะแนนการเกิดเมลาโนซิสในกุ้งขาวที่แช่ ในสารสกัดจากการตัดแต่งเห็ดหอมที่ระดับความเข้ มข้ นที่แตกต่ างกัน เมื่อ 0.5 %,
1.0 %, 1.5 % และ 2.0 % BMTE : สารสกัดจากการตัดแต่งเห็ดหอมที่ระดับความเข้ มข้ นร้ อยละ 0.5, 1.0, 1.5 และ 2.0
(นา้ หนัก/ปริมาตร); control: นา้ กลั่น; 1.25 % SMS : สารละลายโซเดียมเมตาไบซัลไฟต์ท่รี ะดับความเข้ มข้ นร้ อยละ 1.25
(นา้ หนัก/ปริมาตร)

2.2 ค่าสีเทา
ค่ า สีเ ทาเป็ นค่ า ที่ใ ช้ ส าหรั บ วิ เ คราะห์ ก าร
เปลี่ยนแปลงการเกิดเมลาโนซิสในกุ้งขาวที่แช่ในสารสกัด
จากการตัดแต่งเห็ดหอมที่ระดับความเข้ มข้ นต่างๆ ที่ได้
จากการบันทึกภาพในแต่ ละวันและนาไปวิเคราะห์ด้วย
โปรแกรมสาเร็จรูป (รูปที่ 4) ผลการศึกษาพบว่า ในวัน
แรกของการเก็บรักษาค่าสีเทาจะมีค่าสูงที่สดุ เนื่องจากยัง
ไม่พบการเกิดเมลาโนซิสในกุ้งขาว แต่เมื่อระยะเวลาการ
เก็บรักษาเพิ่มขึ้นค่าสีเทาในกุ้งขาวชุดควบคุมและกุ้งขาว
ที่ แ ช่ ใ นสารสกั ด จากการตั ด แต่ ง เห็ ด หอมจะลดลง
เนื่องจากระดับการเกิดเมลาโนซิสเพิ่มขึ้น โดยกุ้งขาวที่แช่
ในน้า กลั่น และกุ้ง ขาวที่แช่ ในสารสกัดจากการตัดแต่ ง
เห็ด หอมที่ร ะดับ ความเข้ มข้ น ร้ อยละ 0.5 และ 1.0
(น้ า หนั ก /ปริ ม าตร) มี ค่ า สี เ ทาลดลงอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
ในขณะที่ก้ ุงขาวที่แช่ ในสารละลาย SMS ที่ระดับความ

เข้ มข้ นร้ อยละ 1.25 (นา้ หนัก/ปริมาตร) และกุ้งขาวที่แช่
ในสารสกัดจากการตัดแต่ง เห็ดหอมที่ระดับความเข้ มข้ น
ร้ อยละ 1.5 และ 2.0 (นา้ หนัก/ปริมาตร) มีค่าสีเทา
ลดลงอย่ างช้ าๆ ซึ่งผลที่ได้ สอดคล้ องกับค่าคะแนนการ
เกิดเมลาโนซิสในกุ้งขาวที่ได้ จากผู้ประเมิน คือ เมื่อค่ า
คะแนนการเกิดเมลาโนซิสเพิ่มขึ้น ค่าสีเทาจะลงลด Bao
(2014) ศึกษาการประยุกต์ใช้ สารสกัดจากเห็ดฟางต่อ
การชะลอการเกิด เมลาโนซิ สในกุ้งขาว โดยพบว่ า สาร
สกั ด จากเห็ ด ฟางที่ ระดั บ ความเข้ มข้ นร้ อยละ 1
(น้าหนัก/ปริมาตร) สามารถชะลอการเกิดเมลาโนซิ ส
และมีการลดลงของค่าสีเทาช้ ากว่า เมื่อเทียบกับกุ้งขาวที่
แช่ ในสารสกัดจากเห็ดฟางที่ระดับความเข้ มข้ นร้ อยละ
0.75, 0.5 (นา้ หนัก/ปริมาตร) และนา้ กลั่น ตามลาดับ
ตลอดระยะเวลาการเก็บรักษาในนา้ แข็งเป็ นเวลา 10 วัน

Naresuan University Journal: Science and Technology 2016; 24(2)

215

รูปที่ 4 ค่าสีเทา (mean gray value) ของกุ้งขาวที่แช่ในสารสกัดจากการตัดแต่งเห็ดหอม (คาบรรยายตามรูปที่ 3)

วิจารณ์และสรุปผลการศึกษา
เอกสารอ้างอิง
จากการศึกษาสมบัติในการเป็ นสารต้ านอนุ มูลอิสระ
และการยับยั้งกิจกรรมเอนไซม์ PPO โดยศึกษาปริมาณ
สารประกอบฟี นอลิ กทั้ง หมด ค่ า การต้ า นอนุ มูล อิส ระ
DPPH และค่าการยับยั้งกิจกรรมเอนไซม์ PPO ในสาร
สกัดจากการตัดแต่งเห็ดชนิดต่างๆ พบว่า สารสกัดจาก
การตัดแต่ ง เห็ด แต่ ละชนิด มีสมบัติในการเป็ นสารต้ า น
อนุ มู ล อิส ระและสมบัติ ใ นการยั บยั้ ง กิจ กรรมเอนไซม์
PPO แตกต่างอย่างมีนัยสาคัญ (p≤0.05) โดยสารสกัด
จากการตั ด แต่ ง เห็ด หอมมีส มบั ติ ใ นการเป็ นสารต้ า น
อนุมูลอิสระและการยับยั้งกิจกรรมเอนไซม์ PPO ดีท่สี ดุ
และที่ระดับความเข้ มข้ นร้ อยละ 1.5 (นา้ หนัก/ปริมาตร)
ของสารสกัดจากการตัดแต่ง เห็ดหอมมีประสิทธิภาพใน
การชะลอการเกิดเมลาโนซิสในกุ้งขาวตลอดระยะเวลา
การเก็บรักษาในน้าแข็งเป็ นเวลา 7 วัน ได้ ดีกว่ าเมื่อ
เปรียบเทียบกับกุ้งขาวที่แช่ในนา้ กลั่นซึ่งเกิดเมลาโนซิสใน
วันที่ 4 ของการเก็บรักษา (p≤0.05)
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