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บทคัดยอ 

ศึกษาการใชสารสกัดจาก ทุเรียน มังคุด เงาะ ลําไยกะโหลก มะมวงน้ําดอกไม และมะมวงเขียวเสวย ใน

การยับยั้งสารกอกลายพันธุบางชนิดโดยวิธี Ames test โดยแบงการทดลองเปน 3 กลุม คือกลุมที่ใชสาร Phlp 

Hydrochloride, 2-aminoanthracene และ 1-Aminopyrene เปนสารกอกลายพันธุ และใชวิธี Ames test ในการ

ตรวจสอบการกลายพันธุของ Salmonella typhimurium สายพันธุ TA 98 ซึ่งจากการทดลองพบวา กลุมที่ใชสาร 

Phlp Hydrochloride จะถูกยับยั้งฤทธิ์การกอกลายพันธุสูงที่สุดโดยสารสกัดจากมังคุด (88%) และรองลงมาพบใน

สารสกัดจากทุเ รียนและมะมวงเขียวเสวย  (60%) มะมวงน้ําดอกไมและลําไยกะโหลก  (58%) และเงาะ 

(56%)ตามลําดับ กลุมที่ใชสาร 2-aminoanthracene ในการเหนี่ยวนําการกอกลายพันธุจะถูกยับยั้งฤทธิ์มากที่สุด

โดยสารสกัดจากมังคุด (83%) และลดลงในสารสกัดจากมะมวงน้ําดอกไม (78%) เงาะ (72%) มะมวงเขียวเสวย 

(70%) ทุเรียน (69%) และลําไยกะโหลก (68%) กลุมที่ใชสาร 1-aminopyrene ในการเหนี่ยวนําการกอกลายพันธุ

จะถูกยับยั้งฤทธิ์มากที่สุดโดยสารสกัดจาก มะมวงน้ําดอกไม (61%) มังคุด (55%)  มะมวงเขียวเสวย  เงาะ (52%)  

ทุเรียน (44%) และลําไยกะโหลก (33%) โดยในการทดลองในกลุมที่ใชสาร Phlp Hydrochloride และ 2-

aminoanthracene เปนสารกอกลายพันธุ สารสกัดจากมังคุดสามารถยับยั้งการกลายพันธุของเชื้อ Salmonella 

typhimurium สายพันธุ TA 98 ไดมากกวาสารสกัดอื่นในการทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p < 0.05) 
 

คําสําคัญ : สารกอกลายพันธุ  เอมสเทสต  การยับยั้งสารกอกลายพันธุ 

 

ABSTRACT 

Effect of the extracts from durian, mangosteen, rambutan, logan and mango (Namdokmai & 

Kiaosawoei varieties) on some mutagens were performed using Ames test.  The experiment were set 

into 3 groups by type of challenged mutagen; Phlp Hydrochloride, 2-aminoanthracene and 1-

Aminopyrene. The mutation of Salmonella typhimurium TA 98 was detected by using Ames test. The 

result showed that in Phlp Hydrochloride-challenged group; the extract of mangosteen  had the highest 

effect against mutagenesis (88%), and the lesser antimutagenicity was found from the extract of durian 
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and Kiaosawoei (60%), Namdokmai, logan (58%) and rambutan (56%) respectively. In 2-

aminoanthracene-challenged group; the highest effect against mutagenesis also found from the extract 

of mangosteen (83%), and the lower effect against mutagenesis was detected from the extract of 

Namdokmai (78%), rambutan (72%), mango (Kiaosawoei) (70%), durian (69%) and lastly logan (68%). 

The study in 1-Aminopyrene-challenged group revealed that the extract from Namdokmai had the 

highest ability to inhibit this mutagen, and lesser effect of inhibition of mutagen was expressed in the 

extract from mangosteen (55%), rambutan and Kiaosawoei (52%), durian (44%), and logan (33%). It 

can concluded that the extract of mangosteen has the highest antimutagenicity against Phlp 

Hydrochloride-challenged and 2-aminoanthracene-challenged with statistically significant. (p < 0.05)  
 

Keywords : mutagen, Ames test, antimutagenicity 
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คํานํา 

ผลไมนั้นถือวาเปนแหลงของสารตานอนุมูลอิสระและตานการกอกลายพันธุที่ดี คือมีทั้งแรธาตุและวิตามิน 

นอกจากนี้ยังมีรายงานการศึกษาในผลไมบางชนิดซึ่งสวนมากเปนผลไมเมืองหนาวในตางประเทศ มีสารสําคัญเชน 

phenolic compound, flavonoids, tannin, carotenoids และ betalains ซึ่งมีประสิทธิภาพในการยับยั้งการกอ

กลายพันธุ ยับยั้งการแบงตัวของเซลลมะเร็ง และตานอนุมูลอิสระได  ผลไมที่มีการศึกษาไดแก ผลไมตระกูลสม 

ผลไมตระกูลเบอรร่ี แอปเปล องุน พลัม พีช และพรุนเปนตน   ขณะเดียวกันจากการสืบคนงานวิจัยเกี่ยวกับ

คุณประโยชนเชิงสุขภาพของผลไมเมืองรอนนั้นพบวามีเพียงไมกี่ชนิด อีกทั้งมีเพียงสวนนอยที่มีการศึกษาในผลไม

ไทย (ดาลัดและคณะ, 2550) จึงสนใจที่จะศึกษาคุณสมบัติเชิงสุขภาพ (functional properties) ของผลไมไทย 6 

ชนิด ไดแก  ลําไย ทุเรียน  เงาะ มังคุด  มะมวงน้ําดอกไม และมะมวงเขียวเสวย  เพื่อจะนําขอมูลที่ไดมาใชเปน

หลักฐานทางวิทยาศาสตร เพื่อจะไดรูวาผลไมไทยชนิดใดมีฤทธิ์ตานการกลายพันธุไดคุณสมบัติที่จะทดสอบ คือ 

การตานการกอกลายพันธุของสารสกัดจากผลไมที่มีผลตอสารพิษที่พบในอาหาร เชน ไนโตรซามีน ซึ่งเกิดจาการทํา

ปฏิกิริยาระหวางไนไตรท และเอมีนในเนื้อสัตว  และสารโพลีไซคลิก อโรมาติกไฮโดรคารบอน (PAH) ซึ่งพบไดใน

อาหารประเภทปงยาง รมควัน หรืออาหารที่ทอดดวยความรอนสูง ซึ่งมีรายงานวาสารเหลานี้มีฤทธิ์กอกลายพันธุ ทํา

ใหเกิดมะเร็งที่อวัยวะตาง ๆ สําหรับวิธีการศึกษาเบื้องตน จะทดสอบฤทธิ์ตานการกอกลายพันธุของผลไมไทยแตละ

ชนิดดวยการทดสอบเอมส โดยใชแบคทีเรีย Salmonella typhimurium  เปนดัชนีแสดงฤทธิ์กอกลายพันธุ ซึ่งเปนวิธี

ที่งาย สะดวก และรวดเร็ว 
 

อุปกรณและวิธีการ 
 

1. การเตรียมตัวอยางสารสกัดผลไม 

 สกัดสารจากเนื้อผลไม 6 ชนิด คือ มังคุด  ทุเรียน  เงาะ  ลําไย  มะมวงเขียวเสวย  และมะมวงน้ําดอกไม        

เตรียมไดโดยนําเนื้อผลไมมาทําใหเปนเนื้อละเอียด ชั่งเนื้อผลไม 60 กรัม ใสในบีกเกอร เติม 80% ethanol ปริมาตร 

300 มิลลิลิตร แลวนําไปปนเปนเวลา 10 นาที นําสารที่ไดเทใสขวดซึ่งใชสําหรับเขาเครื่องปนเหวี่ยง ปนดวย

ความเร็ว 8,000 รอบ เปนเวลา10 นาที  นําไปเขาเครื่องกรองเพื่อแยกน้ําใสออกจากเนื้อ แลวนําไปกลั่นแยกโดยใช
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เครื่องกลั่นระเหยสารแบบหมุนพรอมอุปกรณ (Rotary Evaporator) แลวจึงนําสารที่สกัดไดจากผลไมมาละลายโดย

ใช  DMSO เปนตัวทําละลายในอัตราสวน 1 : 1 (v / v) เพื่อนําไปทดสอบการยับยั้งการเกิดสารกอกลายพันธุตอไป 
 

2. การทดสอบการยับย้ังการเกิดสารกอกลายพันธุของสารสกัดผลไม 

 ใสสารละลาย Phosphate buffer ปริมาตร 800, 850 และ 875 ไมโครลิตรลงไปในหลอดทดลอง 3 หลอด 

จากนั้นใสสารกอกลายพันธุมาตรฐานคือ Phlp Hydrochloride ที่ทําปฏิกิริยากับโซเดียมไนไตรท ครบ 2 ชั่วโมงแลว 

ลงไปหลอดละ 100 ไมโครลิตร ใสสารตัวอยางสารสกัดผลไมปริมาตร 100, 50 และ 25 ไมโครลิตรลงในหลอดทั้ง

สาม ตามลําดบั จากนั้นใสเชือ้แบคทีเรีย Salmonella typhimurium สายพันธุ TA98 Thailand 0.1 มล. (overnight 

culture ของเชื้อเมื่อเจือจางดวย NaCl 10 เทาและนําไปวดัคา OD620= 0.3-0.4)  แลวนําไปบมใน water bath ที่

อุณหภูม ิ37 องศาเซลเซียส นาน 20 นาที ระหวางนั้นผสม L-histidine biotin 10 ไมโครลิตร กับ top agar ที่ละลาย

แลวใหเขากัน แลวนําไปผสมกับหลอดทั้ง 3 หลอด หลอดละ 2 มิลลิลิตร จากนั้นเทสารทั้งหมดที่ผสมไดแลวใสใน

จานเพาะเชื้อ  นําไปบมที่ตูบมเชื้อ อุณหภูม ิ 37 องศาเซลเซยีส เปนเวลา 48 ชั่วโมง เพื่อดกูารเจริญเติบโตของเชื้อ 

เมื่อครบ 48 ชั่วโมง นําจานเพาะเชื้อมานับโคโลนีที่กลายพันธุ  

 สวนการทดสอบการยับยั้งการเกิดสารกอกลายพันธุของสารสกัดผลไมกับสารกอกลายพนัธุมาตรฐานอกี 2 

ชนิดคือ  2-Aminoanthracene และ 1-Aminopyrene ก็เตรียมเชนเดียวกันกับ Phlp Hydrochlorideที่กลาวไว

ขางตนนี้ 
 

3. การวิเคราะหขอมูลและการแปรผล 

 ผลการทดลองแสดงเปนจํานวนโคโลนีที่กลายพันธุตอจานเลี้ยงเชื้อ ซึ่งเปนคาเฉลี่ยจากการทดลองซ้ํา 4 

ครั้ง ครั้งละ 4 จานเลี้ยงเชื้อ แสดงเปน%ยับยั้งการกอกลายพันธุ ดังนี้       
                Antimutagenicity (%) = 100   (+ control – Sample) 

 (+ control – (- control) ) 

 + control หมายถึง สารกอกลายพันธุอยางเดียว 

 – control หมายถึง น้ํากลั่น 
 

ผลและวจิารณ 
 

1. ผลการยับย้ังการกอกลายพันธุจากสารกอกลายพันธุ Phlp Hydrochloride 

 จากการศึกษาผลของสารสกัดจากผลไมตางๆ 6 ชนิดในการยับยั้งการกอกลายพันธุของ Phlp 

Hydrochloride ดวยวิธีการทดสอบเอมส โดยใชแบคทีเรีย Salmonella typhimurium  โดยใชวิธีการนับจํานวน

โคโลนีของ Salmonella typhimurium ที่กลายพันธุในจานเพาะเชื้อ ผลการทดลองแสดงวา Phlp Hydrochloride 

จะถูกยับยั้งไดมากที่สุดจากการใชสารสกัดจากมังคุด 100 ไมโครลิตร คือมีคาเฉลี่ยจํานวนโคโลนีของ Salmonella 

typhimurium ที่กลายพันธุในจานเพาะเชื้อ 174 ± 9.47 และสารสกัดจากมังคุดสามารถยับยั้งการกอกลายพันธุได
มากกวาสารสกัดจากผลไมอื่นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติทุก ๆ ปริมาณสารสกัด (ตารางที่ 1) เมื่อนําคาเฉลี่ยจํานวน

โคโลนีกลายพันธุในจานเพาะเชื้อมาวิเคราะหเปน %ยับยั้งการกอกลายพันธุ (Antimutagenicity) จากสูตรที่กลาวไว

แลวพบวาสารสกัดจากมังคุด 100 ไมโครลิตรสามารถยับยั้งการกลายพันธุใน Salmonella typhimurium ไดถึง 88 
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เปอรเซ็นต โดยพบอีกดวยวา การใชสารสกัดจากมังคุด มีประสิทธิภาพสูงกวาสารสกัดจากผลไมอื่นในการยับยั้ง

การกอกลายพันธุ ที่ปริมาณสารสกัดเทากัน โดยสามารถยับยั้งไดถึง 70 และ 80 เปอรเซ็นต ที่ปริมาณสารสกัด 25 

และ 50 ไมโครลิตร ตามลําดับ แสดงไวดัง ภาพที่ 1 
 

ตารางที่ 1 ผลการยับยั้งสารกอกลายพันธุ Phlp Hydrochloride ของสารสกัดผลไมไทย 6 ชนิดที่ปริมาณสารสกัด 

 25 50 และ 100 ไมโครลิตร โดยพิจารณาจากคาเฉลี่ยจํานวนโคโลนี  กลายพันธุในเชื้อแบคทีเรีย  

 Salmonella typhimurium สายพันธุ  TA98 ในจานเพาะเชื้อ 
 

ปริมาณสารสกัด (ไมโครลติร) 
สารทดสอบ 

25 50 100 

ทุเรียน 913 ± 63.38a 820  ± 67.54a 507 ± 44.99a 

มังคุด 389 ± 29.13b 267 ± 28.46b 174 ± 9.47b 

เงาะ 808 ± 11.76c 680. ± 23.94c 551 ± 19.74a 

ลําไยกะโหลก 887 ± 42.41a 657 ± 10.80c 532 ± 21.24a 

มะมวงน้ําดอกไม 861 ± 33.44ac 696 ± 73.03c 530 ± 17.15a 

มะมวงเขียวเสวย 889 ± 22.59a 637 ± 45.04c 512 ± 42.29a 

Phlp Hydrochloride 

(+ control) 
1230 

น้ํากลั่น 

(- control) 
26 

* ตัวอักษรที่กํากับไวเหมือนกนัแสดงวาไมมคีวามแตกตางทางสถิติที่ระดับความเชือ่มั่น 95 เปอรเซ็นต  
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ทุเรียน มังคุด เงาะ ลําไยกะโหลก มะมวงน้ําดอกไม มะมวงเขียวเสวย

สารสกัดจากผลไมไทย
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ภาพที่ 1  %ยับยั้งสารกอกลายพันธุ Phlp Hydrochloride ของสารสกัดจากผลไมไทย 6 ชนิด 
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2. ผลการยับย้ังการกอกลายพันธุจากสารกอกลายพันธุ 2-Aminoanthracene   
             จากการศึกษาผลของการยับยั้งการกอกลายพันธุของเชื้อ Salmonella typhimurium จากสารกอกลาย

พันธุ 2-Aminoanthracene จะถูกยับยั้งฤทธิ์มากที่สุดในกลุมที่ใชสารสกัดจากมังคุด 50 และ 100 ไมโครลิตร คือ    

มีคาเฉลี่ยจํานวนโคโลนีของ Salmonella typhimurium ที่กลายพันธุในจานเพาะเชื้อ 220 ± 22.33 และ              

139 ± 18.17 ตามลําดับและสารสกัดจากมังคุดที่ปริมาณ 50 และ 100 ไมโครลิตรสามารถยับยั้งการกอกลายพันธุ

ไดมากกวาสารสกัดจากผลไมอื่นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (ตารางที่ 2) เมื่อนําคาเฉลี่ยจํานวนโคโลนีกลายพันธุใน

จานเพาะเชื้อมาวิเคราะหเปน %ยับยั้งการกอกลายพันธุ พบวาสารสกัดจากมังคุดที่ปริมาณ 50 และ 100 

ไมโครลิตรมีประสิทธิภาพยับยั้งการกลายพันธุใน Salmonella typhimurium มากถึง 71 และ 83 เปอรเซ็นต 

ตามลําดับ การใชสารสกัดจากมังคุดจึงมีประสิทธิภาพกวาสารสกัดจากผลไมอื่นในการยับยั้งการกอกลายพันธุของ

สาร 2-Aminoanthracene ใน Salmonella typhimurium เมื่อเทียบกับสารสกัดจากผลไมอื่นในการทดลองนี้ แสดง

ไวดัง ภาพที่ 2 
 

ตารางที่ 2 ผลการยับยั้งสารกอกลายพันธุ 2-Aminoanthracene ของสารสกัดผลไมไทย 6 ชนิดที่ปริมาณสารสกัด  

 25 50 และ 100 ไมโครลิตร โดยพิจารณาจากคาเฉลี่ยจํานวนโคโลนี  กลายพันธุในเชื้อแบคทีเรีย 

 Salmonella typhimurium สายพันธุ  TA98 ในจานเพาะเชื้อ 
 

ปริมาณสารสกัด (ไมโครลติร) 
สารทดสอบ 

25 50 100 

ทุเรียน 482 ± 5.68a 341 ± 35.52a 234 ± 16.62a 

มังคุด 489 ± 10.08a 220 ± 22.33b 139 ± 18.17b 

เงาะ 421 ± 16.22b 266 ± 25.42bc 212 ± 23.33a 

ลําไยกะโหลก 438 ± 35.07b 278 ± 20.92c 240 ± 20.37a 

มะมวงน้ําดอกไม 460 ± 23.80ab 241 ± 10.14c 170 ± 16.21c 

มะมวงเขียวเสวย 450 ± 12.03ab 281 ± 13.96c 225 ± 15.51a 

Phlp Hydrochloride 

(+ control) 
709 

น้ํากลั่น 

(- control) 
21 

* ตัวอักษรที่กํากับไวเหมือนกนัแสดงวาไมมคีวามแตกตางทางสถิติที่ระดับความเชือ่มั่น 95 เปอรเซ็นต  
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สารสกัดจากผลไมไทย
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ภาพที่ 2  %ยับยั้งสารกอกลายพันธุ 2-Aminoanthracene ของสารสกัดจากผลไมไทย 6 ชนิด 

 

 ซึ่งจากผลการทดลอง พบวามังคุดสามารถยับยั้งการกอกลายพันธุของสารกอกลายพันธุ Phlp 

Hydrochloride และ 2-Aminoanthracene ไดมีประสิทธิภาพมากที่สุด  สอดคลองกับการทดลองของจริยาและ

สมเกียรติ (2532) ที่ใชสารสกัดจากเปลือกมังคุดเพียง 4 มิลลิกรัม สามารถกําจัดเซลลมะเร็ง และการทดลองของ 

จริยาและคณะ (2532)  ที่พบวาสารสกัดจากเปลือกมังคุดมีฤทธิ์ตานการกอกลายพันธุจากสาร  AF2  และ  4-

nitroquinoline-l-oxide (4-NQO) 

 การที่มังคุดสามารถยับยั้งการกอกลายพันธุไดสูงสุด เนื่องจากคุณสมบัติของมังคุดที่สามารถตอตาน

อนุมูลอิสระไดจากการที่มี Polyphenol และ flavonoid เปนสวนประกอบแตไมไดอยูในปริมาณที่สูงที่สุดจากผลไม

ในการทดลองของ Haruenkit และคณะ (2007) ซึ่งพบสารนี้มีปริมาณสูงในทุเรียน ดังนั้นจึงควรศึกษาถึง

องคประกอบอื่นที่มีในมังคุดที่มีฤทธิ์ในการยับยั้งการกอกลายพันธุซึ่งมีผลใหมังคุดมีฤทธิ์แตกตางจากทุเรียนตอไป 

 

3. ผลการยับย้ังการกอกลายพันธุจากสารกอกลายพันธุ  1- Aminopyrene 
             จากการศึกษาผลของการยับยั้งการกอกลายพันธุในเชื้อ Salmonella typhimurium จากสารกอกลายพันธุ 

1- Aminopyrene จะถูกยับยั้งไดมากที่สุดจากการใชสารสกัดจากมะมวงน้ําดอกไมในปริมาณ 100 ไมโครลิตร คือ 

มีคาเฉลี่ยจํานวนโคโลนีของ Salmonella typhimurium ที่กลายพันธุในจานเพาะเชื้อ 332 ± 25.41 และสารสกัด

จากมะมวงน้ําดอกไมในปริมาณ 100 ไมโครลิตร สามารถยับยั้งการกอกลายพันธุไดมากกวาสารสกัดจากผลไมอื่น

(ที่ปริมาณเดียวกัน) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (ตารางที่ 3 ) เมื่อนําคาเฉลี่ยจํานวนโคโลนีกลายพันธุในจานเพาะ

เชื้อมาวิเคราะหเปน %ยับยั้งการกอกลายพันธุ พบวาสารสกัดจากมะมวงน้ําดอกไมในปริมาณ 100 ไมโครลิตร 

สามารถยับยั้งการกลายพันธุของ Salmonella typhimurium ได 61 เปอรเซ็นต โดยพบอีกดวยวา การใชสารสกัด

จากมะมวงน้ําดอกไม มีประสิทธิภาพสูงสุดในการยับยั้งการกอกลายพันธุ เมื่อเทียบกับสารสกัดจากผลไมอื่นในการ

ทดลองนี้ โดยสามารถยับยั้งไดที่ระดับ 31 และ 51 เปอรเซ็นต ที่ปริมาณสารสกัด 25 และ 50 ไมโครลิตร ตามลําดับ 
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แสดงไวดัง ภาพที่ 3 ซึ่งสอดคลองกับงานของ Ajila and Prasada (2006) ที่ศึกษาผลของ lupeol และสารสกัดจาก

เนื้อมะมวงเขียวเสวยที่สามารถลดการฝอสลายของเซลลตับในหนูทดลอง  
 

ตารางที่ 3 ผลการยับยั้งสารกอกลายพันธุ 1- Aminopyrene ของสารสกัดผลไมไทย 6 ชนิดที่ปริมาณสารสกัด  

 25  50 และ 100 ไมโครลิตร โดยพิจารณาจากคาเฉลี่ยจํานวนโคโลนี  กลายพันธุในเชื้อแบคทีเรีย 

 Salmonella typhimurium สายพันธุ  TA98 ในจานเพาะเชื้อ 
 

ปริมาณสารสกัด (ไมโครลติร) 
สารทดสอบ 

25 50 100 

ทุเรียน 642 ± 42.99ab 531 ± 20.41ac 465 ± 41.03a 

มังคุด 575 ± 65.23a 470 ± 27.18be 379 ± 49.16bce 

เงาะ 710 ± 60.40b 534 ± 29.26abce 407 ± 22.23bc 

ลําไยกะโหลก 735 ± 27.41b 599 ± 58.79c 561 ± 32.76d 

มะมวงน้ําดอกไม 574 ± 44.23a 415 ± 19.07d 332 ± 25.41be 

มะมวงเขียวเสวย 673 ± 43.31b 541 ± 45.61e 404 ± 35.77abc 

Phlp Hydrochloride 

(+ control) 
822 

น้ํากลั่น 

(- control) 
20 

* ตัวอักษรที่กํากับไวเหมือนกนัแสดงวาไมมคีวามแตกตางทางสถิติที่ระดับความเชือ่มั่น 95 เปอรเซ็นต  
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สารสกัดจากผลไมไทย
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ภาพที่ 3  %ยับยั้งสารกอกลายพันธุ 1- Aminopyrene ของสารสกัดจากผลไมไทย 6 ชนดิ 
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สรุปผล 
 จากการทดลองใชสารสกัดจากทุเรียน มังคุด เงาะ ลําไยกะโหลก มะมวงน้ําดอกไม และมะมวงเขียวเสวย 

ในการยับยั้งการกอกลายพันธุของเชื้อ Salmonella typhimurium สายพันธุ TA 98 โดยใชสารกอกลายพันธุ      

Phlp Hydrochloride, 2-aminoanthracene และ 1-Aminopyrene พบวา สารสกัดจากผลไมแตละชนิดมีผลในการ

ยับยั้งการกอกลายพันธุใน Salmonella typhimurium ที่แตกตางกัน และในสารสกัดจากผลไมชนิดเดียวกันที่ระดับ

ตางกันก็ใหผลยับยั้งการกอกลายพันธุใน Salmonella typhimurium แตกตางกัน ซึ่งสารสกัดจากมังคุดจะสามารถ

ยับยั้งการกอกลายพันธุใน Salmonella typhimurium จากฤทธิ์ของสารกอกลายพันธุ Phlp Hydrochloride และ   

2-aminoanthracene ไดดีที่สุด และสารสกัดจากมะมวงน้ําดอกไมสามารถยับยั้งการกอกลายพันธุใน Salmonella 

typhimurium จากฤทธิ์ของสารกอกลายพันธุ 1-Aminopyrene ไดดีที่สุด โดยปริมาณสารสกัดในการทดลอง ใน

ปริมาณ 100 ไมโครลิตรนั้น สามารถยับยั้งการกอกลายพันธุไดดีที่สุด รองลงมา คือ 50 และ 25 ไมโครลิตร แสดงให

เห็นวาเปอรเซ็นตการยับยั้งการกอกลายพันธุที่เพิ่มขึ้น แปรผันตรงกับปริมาณสารที่เพิ่มขึ้น ดังนั้นสารสกัดจากผลไม

จึงเปนสารที่เหมาะสมที่จะนํามาศึกษาถึงความปลอดภัยและผลการยับยั้งการกอกลายพันธุที่จะนํามาใชจริงใน

สัตวทดลองตอไป  
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