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 อบเชยเป็นพืชชนิดหนึงทีเป็นแหล่งของสารประกอบชีวภาพทีมีสมบัติในการตา้นอนุมูลอิสระ 
งานวจิยันีมีวตัถุประสงคเ์พือศึกษาอิทธิพลของชนิดตวัทาํละลายและสารละลายผสมต่อความสามารถในการตา้น
ปฏิกริยาออกซิเดชนัในนาํมนัถวัเหลืองและนาํมนัหมูของสารสกดัจากเปลือกอบเชยอินโดนีเซีย โดยมีเป้าหมาย
เพือพฒันาสารตา้นปฏิกิริยาออกซิเดชนัจากธรรมชาติสาํหรับใชใ้นการยืดอายกุารเก็บรักษาอาหารทีมีไขมนัและ
นาํมนัเป็นส่วน ประกอบ  โดยตวัแปรทีทาํการศึกษาคือ ชนิดของตวัทาํละลายทีใชใ้นการสกดัไดแ้ก่ เมทานอล, เอ
ทานอล, อะซิโตน, เอทิลอะซิเตทและเฮกเซน  จากนนัเลือกชนิดตวัทาํละลายทีเหมาะสมเพือนาํมาศึกษาอตัราส่วน
ของสารละลายผสมกบันาํทีความเขม้ขน้ร้อยละ 100,  80, 50  และ 20  โดยปริมาตร   ประเมินความสามารถใน
การตา้นอนุมูลอิสระของสารสกดั  โดยวดัความสามารถในการกาํจดัอนุมูล DPPH, ปริมาณสารประกอบฟีโนลิก
ทงัหมด และทดสอบการยบัยงัปฏิกริยาออกซิเดชนัในนาํมนัหมูและนาํมนัถวัเหลืองภายใตส้ภาวะการทดสอบ
แบบ Schaal oven ทีอุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียสนาน 30 วนัทีระดบัความเขม้ขน้ 2,000 ppm  เปรียบเทียบกบัสาร
ตา้นปฏิกริยาออกซิเดชนัทางการคา้ไดแ้ก่ BHT  ทีระดบัความเขม้ขน้ 200 ppm  โดยวดัการเปลียนแปลงของค่า
เปอร์ออกไซดแ์ละกรดไทโอบาร์บิทูริกในนาํมนัถวัเหลืองและนาํมนัหมู  จากผลการศึกษาชนิดตวัทาํละลายพบวา่
ประสิทธิภาพการยบัยงัอนุมูลอิสระ DPPH ของสารสกดัอบเชยทีไดจ้ากตวัทาํละลายเอทานอลมีประสิทธิภาพดี
ทีสุดและสารสกดัจากเฮกเซนมีประสิทธิภาพนอ้ยทีสุด   และยงัพบวา่สารสกดัอบเชยจากตวัทาํละลายเอทานอล
และเมทานอลมีประสิทธิภาพสูงในการสกดัสารประกอบฟีโนลิกมากกวา่ตวัทาํละลายชนิดอืนและมีประสิทธิภาพ
ในการยบัยงัปฏิกริยาออกซิเดชันในนาํมนัมากทีสุด   จากการศึกษาการผสมเอทานอลและเมทานอลกับนําที
อตัราส่วนต่างๆ พบวา่สารสกดัจากสารละลายผสมทงัจากเอทานอลและเมทานอลทีความเขม้ขน้ร้อยละ 80 โดย
ปริมาตร มีความสามารถในการตา้นอนุมูล DPPH  และสกดัสารประกอบฟีโนลิกมากทีสุด  รองลงมาคือทีความ
เขม้ขน้ร้อยละ 100, 50,  20 และ 0 โดยปริมาตรตามลาํดบั     เมือนาํสารสกดัจากสารละลายผสมของเมทานอลที
อตัราส่วนต่างๆมาประเมินการยบัยงัปฏิกริยาออกซิเดชนัในนาํมนัหมู พบวา่สารสกดัจากเมทานอลทีความเขม้ขน้
ร้อยละ 80 และ 100 โดยปริมาตร มีความสามารถในการยบัยงัปฏิกริยาออกซิเดชนัมากทีสุดเมือเปรียบเทียบกบั
สารละลายผสมอืนๆ แต่ประสิทธิภาพดอ้ยกวา่ BHT และหากเปรียบเทียบกบัวิธี OSI พบวา่เมือสัดส่วนของเอทา
นอลและเมทานอลในตวัทาํละลายผสมเพิมสูงขึนจะทาํให้ความสามารถในการยบัยงัปฏิกริยาออกซิเดชนัมากขึน
และดีกวา่  BHT แต่ประสิทธิภาพดอ้ยกวา่ BHA  
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CINNAMON BARK  EXTRACT.THESIS  ADVISORS : ASST.PROF. PRASONG 
SIRIWONGWILAICHAT, Ph.D., AND ASST. PROF. PRAMOTE  KHUWIJITJARU, Ph.D. 140 pp. 
 
 
 
 Cinnamon (cinnamomum burmanni) is a plant which is source of antioxidative 
bioactive compounds. The objective of this research was to study the effect of solvents  and their 
binary mixture on antioxidant capacity of cinnamon  bark extract in soybean oil and lard. The 
ultimate goal was to develop natural antioxidant for shelf life extension of food containing fat 
and oil. The experimental variables were solvents including methanol, ethanol, acetone, ethyl 
acetate and hexane. Then, the appropriate solvents were selected for studying  their 
combination with water at concentrations of 100, 80, 50 and 20% v/v.  Antioxidant capacities 
of the extract were measured for DPPH radical scavenging and total phenolic compounds 
(TPC). The oxidative rancidity was measured by peroxide value (PV) and thiobarbituric acid in 
lard and soybean oil  under Schaal oven test at 60°C for 30 days, using each extract  at 
concentration of  2,000 ppm. The results were compared with oil  samples added with BHT at  
200 ppm. It was found that  the ethanolic  extract of cinnamon gave the highest  DPPH 
scavenging capacity  and hexane provided  the lowest antioxidant capacity. In addition, 
ethanolic cinnamon extract contained the highest total phenolic content  but not significantly 
different from that of  methanolic cinnamon extract. According to the oxidative rancidity test,it 
was found that ethanolic cinnamon extract was the most efficient in retarding oxidative  
rancidity  of lard and soybean oil amongst the extracts but not significantly different from that 
extracted with methanol. In binary solvent, at concentration of 80% v/v of methanol and 
ethanol, the cinnamon extract had the highest DPPH scavenging and total phenolic content 
followed by those at concentrations of 100, 50, 20 and 0%, v/v respectively. According to the 
Schaal oven test, cinnamon extracts obtained from methanol concentration at 80% and 100% 
v/v was the most efficient in retarding oxidative rancidity of lard  as compared  to those from 
other concentrations, but lower than BHT. According to OSI test, the cinnamon bark extracts 
from ethanol and  methanol at various concentrations, the result showed that the extract  at 
higher alcohol concentration in the binary solvent exhibited  a  higher capacity  in reducing 
oxidative rancidity  as compared  to BHT, but lower than BHA.  
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บทท ี1 

บทนํา 
 

1.1 ความเป็นมาและทมีาของงานวจัิย 

สารอนุมูลอิสระเป็นสารทีมีความเสถียรตาํและไวต่อการเกิดปฏิกิริยากบัสารชีวภาพ เช่น 
สามารถทาํปฏิกิริยากบัสารประเภทกรดไขมนั  โปรตีนและเอนไซมเ์ป็นตน้  ซึงปฏิกริยาทีเกิดขึน
อาจเป็นไปอย่างต่อเนืองจนกระทงัเปลียนเป็นอนุมูลไม่อิสระ (non- radical) ซึงการเกิดปฏิกริยา
ออกซิเดชันของไขมนัในอาหารเป็นสาเหตุทีทาํให้เกิดการเสือมเสียด้านคุณภาพและคุณค่าทาง
โภชนาการของอาหาร  ซึงผลิตภณัฑ์ทีเกิดจากปฏิกิริยาออกซิเดชันของไขมนัเป็นอนัตรายต่อ
สุขภาพของผูบ้ริโภค เนืองจากเป็นสาเหตุของการทาํลายผนงัของเซลล์ร่างกายและเป็นสาเหตุของ
โรคหวัใจและโรคมะเร็งเป็นตน้  นอกจากนียงัทาํให้อาหารทีมีส่วนผสมของไขมนัเกิดกลินหืน  จึง
ได้มีการศึกษาวิธีการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาดงักล่าว  ซึงวิธีทีนิยมคือการเติมสารตา้นปฏิกิริยา
ออกซิเดชันโดยจะยบัยงัปฏิกิริยาออกซิเดชันในขันต้น (initiation) หรือปฏิกริยาขันลูกโซ่ 
(propagation)  ของปฏิกิริยาซึงกาํลงัไดรั้บความนิยมในปัจจุบนั   อาทิการเติมสารตา้นปฏิกริยา
ออกซิเดชนัสังเคราะห์ เช่น Propyl    Gallate (PG), Butylated  hydroxyanisole (BHA), Butylated  

hydroxytoluene (BHT) และ Tertiary  butyl hydroquinone (TBHQ)  เนืองจากมีประสิทธิภาพคงตวั
และมีราคาถูกกว่าการใช้สารตา้นปฏิกริยาออกซิเดชนัจากธรรมชาติ  อย่างไรก็ตามมีรายงานวิจยั
พบว่าสารตา้นปฏิกริยาออกซิเดชันสังเคราะห์เป็นสาเหตุทีทาํให้เกิดโรค เช่น โรคมะเร็งและเกิด
สารพิษสะสมในร่างกาย   อีกทงัการใช้สารตา้นปฏิกริยาออกซิเดชันสังเคราะห์มีการห้ามใช้ใน
หลายๆประเทศ เช่น สาร TBHQ เป็นสารทีห้ามใช้ในประเทศญีปุ่นและกลุ่มประเทศแถบยุโรป 

(Shahidi,1997) ในปัจจุบนัผูบ้ริโภคให้ความสําคญักบัการบริโภคอาหารทีปลอดภยัและถูกหลัก
โภชนาการมากขึน ประกอบกบัผลการวิจยัอนัตรายจากอาหารทีใช้สารตา้นปฏิกิริยาออกซิเดชัน
สังเคราะห์  จึงอาจทาํให้การยอมรับอาหารทีเติมสารตา้นปฏิกริยาออกซิเดชนัสังเคราะห์มีแนวโนม้
ลดลง 

การใช้สารสกัดจากธรรมชาติเป็นแนวทางหนึงในการลดการใช้สารต้านปฏิกิริยา
ออกซิเดชนัสังเคราะห์  จึงมีการศึกษาองคป์ระกอบของสารสกดัจากธรรมชาติทีสามารถชะลอหรือ
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ป้องกนัปฏิกิริยาออกซิเดชนั มีรายงานว่าสารทีมีฤทธิในการตา้นปฏิกริยาออกซิเดชนัเป็น
องคป์ระกอบจากธรรมชาติทีพบมากในพืชผกัและผลไม ้รวมทงัธญัพืช ชา สมุนไพร(Shahidi และ
คณะ, 1992; Pokorny และคณะ, 2001 และ Tanabe และคณะ, 2002) และเครืองเทศ (รูปสารสกดั
และนาํมนัมนัหอมระเหย) เช่น อบเชย โรสแมรี เสก ออริกาโน ลูกจนัทร์เทศ กานพลู เม็ดยีหร่า 
ขมิน ขิงและกระเทียมเป็นตน้ (Ahn และคณะ, 2002;  Botsogloua และคณะ,  2002; Bragagnolo 

และคณะ, 2007;  Bruni และคณะ, 2005;  Coronadoa และคณะ, 2002;  Estevez,  และคณะ,  2007;  

Estevez,  และคณะ,  2004; Gachkar และคณะ, 2006; Georgantelis และคณะ,  2007; Goulas และ 

Kontominas, 2007; Jayathilakan และคณะ,  2007; Juntachote  และคณะ, 2007;  Kikuzaki  และ 

Nakatani, 1993;  Kulisic และคณะ, 2004;  McCarthy และคณะ, 2001;  Milos และคณะ, 2000;  

Politeo และคณะ, 2007;  Rocha-Guzman และคณะ, 2006;   Ruberto และ Baratta, 2000; Sebranek 

และคณะ,  2005;  Singh และคณะ, 2005;  Tepe และคณะ, 2005;  Tepe และคณะ, 2005;  Tomaino 

และคณะ,  2005  และ Yu และคณะ,  2002)  โดยอบเชยนอกจากนาํไปใชป้ระโยชน์ดา้นการให้กลิน
รสในอาหารแล้ว   ยงัเป็นแหล่งของสารประกอบฟีโนลิกทีมีคุณสมบัติในการต้านปฏิกิริยา
ออกซิเดชนัทีมีประสิทธิภาพและมีคุณสมบติัเป็นยารักษาโรค เช่น  โรคเบาหวานประเภททีสอง, 

อาการอกัเสบ, ภูมิแพแ้ละขบัลม  นอกจากนียงัให้กลินรสทีเป็นเอกลกัษณ์กบัอาหาร ซึงอบเชยเป็น
เครืองเทศและสมุนไพรทีอุดมไปด้วยคุณประโยชน์อย่างมาก  จึงเป็นสิงทีน่าสนใจต่อการนาํมา
ประยุกต์ใชใ้นระบบอาหารและการบริโภค (Bozan และคณะ, 2003;  Lee และ Shibamato, 

2002  และ Murcia และคณะ, 2004) 

อยา่งไรก็ตามการสกดัองคป์ระกอบทางเคมีทีมีความสามารถยบัยงัปฏิกริยาออกซิเดชนัจาก
วตัถุดิบธรรมชาติมีหลายปัจจยัทีมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการสกดัสารดงักล่าวทีต้องคาํนึงถึง
โดยเฉพาะสารประกอบฟีโนลิก   โดยพบวา่ชนิดและความเขม้ขน้ของตวัทาํละลายทีใชใ้นการสกดั
เป็นปัจจยัทีสําคญัและควรศึกษาเป็นอนัดบัแรก  เนืองจากชนิดและปริมาณขององค์ประกอบทาง
เคมีทีสามารถสกดัได ้อีกทงัความสามารถในการตา้นปฏิกิริยาออกซิเดชนัของสารประกอบฟีโน 

ลิกขึนอยูก่บัชนิดและความเขม้ขน้ของตวัทาํละลายทีสกดัเป็นอยา่งมาก ซึงหากตวัทาํละลายทีใชใ้น
การสกัดมีสภาพขัวทีเหมาะสมแล้วจะทําให้สามารถสกัดสารประกอบฟีโนลิกได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และนอกจากนีมีรายงานวจิยัพบวา่การใชต้วัทาํละลายผสมอาทิ แอลกอฮอล์และนาํจะ
ช่วยเพิมประสิทธิภาพในการสกดั (Marston และ Hostettmann, 2006) 
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1.2 วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1. ศึกษาอิทธิพลของชนิดตวัทาํละลายทีมีต่อประสิทธิภาพการสกดัสารประกอบฟีโนลิก
ความสามารถในการกาํจดัอนุมูลอิสระและการยบัยงัปฏิกริยาออกซิเดชนัในนาํมนัพืชและนาํมนัหมู
ของสารสกดัจากอบเชยอินโดนีเซีย  

  2. ศึกษาอิทธิพลของอัตราส่วนของสารละลายผสมทีมีต่อประสิทธิภาพการสกัด
สารประกอบฟีโนลิก  ความสามารถในการกาํจดัอนุมูลอิสระและการยบัยงัปฏิกริยาออกซิเดชนัใน
นาํมนัหมูของสารสกดัจากอบเชยอินโดนีเซีย  

 

1.3 สมมติฐานของการวจัิย 

 1.    ชนิดของตวัทาํละลายและอตัราส่วนของสารละลายผสมมีผลต่อชนิดและปริมาณ
สารประกอบฟีโนลิกและองคป์ระกอบทางชีวภาพแตกต่างกนั 

2.   ชนิดของตวัทาํละลายและอตัราส่วนของสารละลายผสมมีผลต่อความสามารถในการ
กาํจดัอนุมูลอิสระและการยบัยงัปฏิกริยาออกซิเดชนัในระบบนาํมนัและความเสถียรต่อปฏิกริยา
ออกซิเดชนัของสารสกดั 
 

1.4 ขอบเขตของการวจัิย 

 การศึกษานีใชต้วัทาํละลายในการสกดัคือ เมทานอล เอทานอล อะซิโตน เอทิลอะซิเตทและ
เฮกเซน และอตัราส่วนของตวัทาํละลายผสมระหวา่งตวัทาํละลายทีศึกษาทีคดัเลือกกบันาํในช่วง 0-

100% โดยปริมาตร  การทดสอบความสามารถในการกาํจดัอนุมูลอิสระ DPPH · และการยบัยงั
ปฏิกิริยาออกซิเดชนัโดยวิธี Oxidative stability index และใช้วิธี Schaal oven method  ในการ
เปรียบเทียบสาํหรับบางตวัอยา่งเพือยนืยนัผลการทดสอบ 
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บทท ี2 
วรรณกรรมทีเกยีวข้อง 

 
2.1. ปฏิกริยาออกซิเดชัน 

 ปฏิกริยาออกซิเดชันคือปฏิกริยาทีเกิดอนุมูลจากการสูญเสียอิเล็คตรอนในอะตอมหรือ
โมเลกุลของสารใดๆให้แก่สารอืนหรือสิงแวดลอ้ม   โดยปฏิกริยาออกซิเดชนัสามารถเกิดไดทุ้ก
แห่ง เช่น  นาํ   นํามนั   อาหาร  ดิน   อากาศ  และในสิงมีชีวิต  ออกซิเจนเป็นสารธรรมชาติที
สามารถดึงอิเล็คตรอนมาจากสารอืนไวใ้นตวัเองไดม้ากทีสุด จึงเกิดการทาํลายวตัถุโดยการเกิด
ปฏิกริยาออกซิเดชนัโดยสารอนุมูลอิสระดงักล่าว 

2.1.1.  ปัจจัยทีมีผลต่อการเกิดปฏิกริยาออกซิเดชัน 

1.  ชนิดของกรดไขมนัทีเป็นองคป์ระกอบ 
                                           เนืองจากชนิดของกรดไขมันในโมเลกุลของไขมันและนํามันมี
ผลกระทบต่ออตัราเร็วของปฏิกิริยาออกซิเดชนั โดยอตัราเร็วการเกิดปฏิกริยาจะเกิดเร็วมากขึนเมือมี
พนัธะคู่มาก ทาํใหไ้ขมนัไม่อิมตวัเท่านนัทีจะเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชนั และกรดไขมนัทีอยูใ่นรูปซิส
ไอโซเมอร์จะเกิดการออกซิไดส์ไดเ้ร็วกวา่ทรานส์ไอโซเมอร์และตาํแหน่งทีเป็นพนัธะคู่แบบคอนจู
เกตจะเกิดปฏิกริยาไดเ้ร็วกวา่พนัธะคู่ทีไม่เป็นคอนจูเกต (นิธิยา, ) 

2.  กรดไขมนัอิสระ 

 กรดไขมนัทีอยูใ่นรูปอิสระจะถูกออกซิไดส์ไดง่้ายกวา่ทีอยูใ่นรูปเอสเทอร์
กบักลีเซอรอล (นิธิยา, ) 

3.  ความเขม้ขน้ของออกซิเจน 

 ความเขม้ขน้ของออกซิเจนในสภาวะทีมีออกซิเจนมากอตัราการ
เกิดปฏิกิริยาออกซิเดชนัจะไม่ขึนอยูก่บัความเขม้ขน้ของออกซิเจน   แต่ในสภาวะทีมีออกซิเจนนอ้ย
อตัราการเกิดปฏิกริยาออกซิเดชนัจะขึนอยูก่บัความเขม้ขน้ของออกซิเจน  อยา่งไรก็ตามผลของ
ออกซิเจนยงัขึนอยูก่บัปัจจยัอืน ๆ ดว้ย เช่น อุณหภูมิ และพนืทีผวิสัมผสักบัออกซิเจน (นิธิยา, ) 

4.  อุณหภูมิ 

                                           อตัราเร็วของการเกิดปฏิกริยาออกซิเดชนัจะเพิมขึนเมืออุณหภูมิเพิมขึน 

และอุณหภูมิยงัมีอิทธิพลต่อความดนัยอ่ยของออกซิเจนดว้ย แต่เมืออุณหภูมิเพิมขึนการเปลียน
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ความดนัยอ่ยของออกซิเจนจะมีผลเพียงเล็กนอ้ยต่ออตัราเร็วของการเกิดปฏิกริยาออกซิเดชนั  เพราะ
การละลายของออกซิเจนในไขมนัและนาํมนัจะลดลงเมืออุณหภูมิเพิมขึน (นิธิยา, ) 
    5.  พืนทีผวิต่อปริมาตร 
                                       อตัราเร็วของการเกิดปฏิกริยาออกซิเดชนัจะเพิมขึนเป็นสัดส่วนโดยตรงต่อ
พืนทีผวิของไขมนัทีสัมผสักบัอากาศ  ดงันนัหากอตัราส่วนของพืนทีผวิต่อปริมาตรเพิมขึนการเกิด
ปฏิกริยาออกซิเดชนัจะเร็วขึน สาํหรับอาหารทีเป็นอิมลัชนัชนิดนาํมนัในนาํการเกิดปฏิกริยา
ออกซิเดชนัจะขึนอยูก่บัอตัราการแพร่กระจายของออกซิเจนเขา้ไปยงัส่วนทีเป็นนาํมนั(นิธิยา, ) 
                           6.  ความชืน 

 อตัราเร็วของการเกิดปฏิกริยาออกซิเดชนัยงัขึนอยูก่บัค่า aw อาหารแหง้ทีมี
ความชืนตาํมาก (aw นอ้ยประมาณ 0.1) ปฏิกิริยาออกซิเดชนัของไขมนัจะเกิดไดอ้ยา่งรวดเร็ว เมือค่า 
aw เพิมขึนถึงประมาณ 0.3 การเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชนัของไขมนัจะเกิดนอ้ยทีสุด  อยา่งไรก็ตามเมือ
ค่า aw เพิมขึนอยูใ่นช่วง 0.55-0.85 อตัราการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชนัจะเพิมขึนอีกครังหนึง  

เนืองจากมีปริมาณนาํมากพอทีจะทาํใหเ้กิดการเคลือนทีของตวัเร่งปฏิกิริยา (นิธิยา, ) 
  7.  อิมลัซิฟิเคชนั 

                                        ในอาหารทีเป็นอิมลัชนัชนิดนาํมนัในนาํ หยดนาํมนัจะกระจายตวัอยูใ่น
ตวักลางทีเป็นนาํ ออกซิเจนจะตอ้งแพร่กระจายผา่นตวักลางทีเป็นนาํเขา้ไปยงัหยดนาํมนัผา่นชนั
ระหวา่งผวิของนาํมนักบันาํ  การเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชนัจะขึนอยูก่บัปัจจยัร่วมอืนๆ เช่น ชนิดและ
ความเขม้ขน้ของสารอิมลัซิฟายเออร์  ขนาดอนุภาคของหยดนาํมนั  พืนทีผวิสัมผสัร่วม   ความหนืด
ของนาํ  ค่า pH และส่วนประกอบของตวักลาง (Mei และคณะ, 1998) 

  8.  โปรออกซิแดนซ์ 

 แร่ธาตุหรือโลหะบางชนิด เช่น โคบอลต ์ทองแดง เหล็ก แมงกานีสและ
นิกเกิล  มีสมบติัเป็นโปรออกซิแดนซ์ไดที้ความเขม้ขน้ตาํเพียง 0.1 ส่วนต่อลา้นส่วน   ซึงจะเร่ง
อตัราการเกิดปฏิกริยาออกซิเดชนัของไขมนัได ้ แร่ธาตุหรือโลหะเหล่านีไดม้าจากดินทีปลูกพืชและ
ปนเปือนอยูใ่นนาํมนัพืชหรือสัตวแ์ละอุปกรณ์โลหะทีใชใ้นกระบวนการแปรรูปและการเก็บรักษา 
(นิธิยา, ) 
  9.  พลงังานจากแสงและรังสีต่าง ๆ 

                                        มีผลเร่งใหเ้กิดปฏิกริยาออกซิเดชนัไดดี้ขึน (นิธิยา, ) 
 10.   สารตา้นปฏิกริยาออกซิเดชนั 

สารตา้นปฏิกริยาออกซิเดชนัจะช่วยยบัยงัหรือชะลอการเกิดปฏิกริยา
ออกซิเดชนัไดซึ้งมีทงัสารตา้นปฏิกริยาออกซิเดชนัจากสารธรรมชาติ เช่น วติามินอีในนาํมนัพืช
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และสารตา้นปฏิกริยาออกซิเดชนัทีเป็นสารสังเคราะห์ เช่น Propylgallat (PG), Butylated  

hydroxyanisole (BHA)  และ Butylated  hydroxytoluene (BHT) เป็นตน้ (นิธิยา, ) 

2.1.2. กลไกการเกดิปฏิกริยาออกซิเดชันในระบบอาหาร  

 ปฏิกริยาออกซิเดชนัมีกลไกการเกิดปฏิกิริยา  3  ขนัตอนดงันี 

1. ปฏิกิริยาขนัเริมตน้ (initiation) 
ปฏิกิริยาขนัเริมตน้เป็นขนัทีมีอนุมูลอิสระ (free  radical  : R) เกิดขึน     โดยปัจจยัทีทาํให้

เกิดการเปลียนแปลงของปฏิกริยาในขนันีคือ กรดไขมนัไดรั้บการกระตุน้จาก initiator หรือ catalyst 

(In•)   (ออกซิเจน ความร้อน แสง รังสี อิออนของโลหะหรือฮีม (heam))  เนืองจากลิพิดออกซิเดชนั
เป็นปฏิกริยาทีไม่ไดเ้กิดขึนเองได ้  การเกิดอนุมูลอิสระสามารถแสดงดงัสมการ 

         RH + In•                       R•    +  H • 

            การแตกตวัของไฮโดรเจนของลิพิดโดยอนุมูลอิสระมีความจาํเพาะและมกัเกิดที allylic  

hydrogen ซึงพลงังานพนัธะของ C-H มีค่านอ้ยทีสุดทีตาํแหน่งไฮโดรเจนบนหมู่เมทิลีนซึงแสดงดงั
ตารางที 1 

ตารางที 1 พลงังานพนัธะของไฮโดรเจนทีตาํแหน่งซึงมกัเกิดการแตกตวัของไฮโดรเจน 

ทีมา: Schaich (2005)   
 การแตกตวัของโฮโมไลติกไฮโดรเจน (homolytic hydrogen atom) ออกจากหมู่เมทิลีนทาํ
ใหเ้กิดอนุมูลแอลคิลหรือ R•   ซึงอนุมูลแอลคิลสามารถทาํใหเ้กิดการเลือนตาํแหน่งของพนัธะคู่และ
ในกรณีของกรดไขมนัทีไม่อิมตวัโมเลกุลใหญ่ (polyunsaturated fatty acids) การแตกของ
ไฮโดรเจนจะเกิดทีหมู่เมทิลีนระหวา่ง 2 พนัธะคู่ และอนุมูลทีเกิดขึนไม่เสถียรจึงเกิดการจดัเรียงตวั
ใหม่ของอิเล็คตรอนจนกลายเป็นคอนจูเกตไดอีน (Belitz และ Grosch, 1999)  และเกิดปฏิกริยา
ออกซิเดชนัในขนัถดัไป 
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 2. ปฏิกิริยาเพมิ (propagation) 
เป็นการเกิดปฏิกิริยาระหวา่งอนุมูลอิสระจากขนัเริมตน้กบัออกซิเจน   โดยหลงัจากการ

แตกไฮโดรเจนจาก allylic  hydrogen  อิเล็คตรอนอิสระจะเริมกระจายตวัผา่น resonance stabilized 

double bond system  ดงัภาพที 1 เกิดเป็นอนุมูลอิสระ 

 

 

 
 

 
ภาพท ี1  การแตกของไฮโดรเจนที allylic  hydrogen   
ทีมา: Schaich (2005)   
 อิเล็คตรอนจะหนาแน่นทีบริเวณศูนยก์ลางและตาํแหน่งดา้นนอกจะขาดแคลน ดงันนั
ออกซิเจนจึงชอบเติมทีตาํแหน่งดา้นนอก  ในทางเทอร์โมไดนามิกส์ออกซิเจนไม่สามารถทาํ
ปฏิกริยาโดยตรงกบัพนัธะคู่ได ้  เพราะ spin state ต่างกนัดงัภาพที 2 

 

 

ภาพท ี2  การเกิดปฏิกริยาระหวา่งออกซิเจนและพนัธะคู่ของลิพิด 

ทีมา: Schaich (2005)   
 เนืองจากสถานะพืนของออกซิเจนอยูใ่น triplet state (อิเล็คตรอนอิสระ 2 ตวัใน separate 

orbital) ซึงมีทิศทาง spin เดียวกนัหรือ  net positive angular momentum   ขณะทีพนัธะคู่อยูใ่น 
singlet  state (ไม่มีอิเล็คตรอนอิสระซึงไม่มี unpaired  electron โดยอิเล็คตรอนคู่อยูใ่นออร์บิทอล
เดียวกนัและมี spin  ตรงขา้มกนั, ไม่มี net angular  momentum)  ดงันนัทริปเลต  (triplet) ไม่
สามารถ flip spin ไปยงั singlet  state   จึงตอ้งมีปฏิกริยาการกระตุน้พนัธะคู่ใหอ้ยูใ่น triplet  state  

ซึงตอ้งการพลงังาน prohibite  (Ea=35-65 kcal/mole) ดงันนัจึงไม่เกิดปฏิกริยาโดยตรง  การเอาชนะ 
spin  barrier จาํเป็นตอ้งใช ้ initiator  หรือ catalyst  (โลหะ, แสง, ความร้อน, เอนไซมไ์ลพอกซี
จิเนส, ฮีมและฟอร์ไฟติน, โอโซนและอนุมูลอิสระ)  เพือแยกอิเล็คตรอนจากลิพิดหรือออกซิเจน
หรือเปลียนอิเล็คตรอน spin  ของออกซิเจน  

 การเกิดปฏิกริยาจะมีวถีิของการเกิดปฏิกริยาหลายทางเนืองจากอิทธิพลการแข่งขนัของ
อนุมูลอิสระซึงเป็น 2 ผลิตภณัฑต์วักลาง (intermediate product) หลกัคือ อนุมูลเปอร์ออกซิล 
(ROO•)  และอนุมูลแอลคอกซิล (alkoxyl) (RO•)  (Schaich, 2005)  อนุมูลเปอร์ออกซิล (ROO•)  
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และอนุมูลแอลคอกซิล (alkoxyl) (RO•)  สามารถเกิดปฏิกริยาการถ่ายเท (การแตกไฮโดรเจน, การ
เชือมหรือการเติมอนุมูลทีพนัธะคู่), การจดัเรียงตวัใหม่หรือการเกิดผลึก, การเชือมกบัพนัธะคู่, 

dispropotionation, β-scission, recombination และการถ่ายเทอิเล็คตรอนได ้ 
 โดยปฏิกริยาเริมจากอนุมูลแอลคิลทาํปฏิกริยากบัออกซิเจนเกิดเป็นอนุมูลของเปอร์ออกซิล 
(ROO•) ซึงมีพลงังานสูงกวา่อนุมูลแอลคิล นอกจากนีอนุมูลเปอร์ออกซิลสามารถแตกไฮโดรเจน
จากกรดไขมนัทีไม่อิมตวัโมเลกุลใหญ่ (polyunsaturated fatty acids) ไดอี้ก  และสร้างลิพิดไฮโดร
เปอร์ออกไซด ์ (ROOH) ซึงเป็นสารทีไม่เสถียร ไม่ระเหย ไม่มีกลิน และยงัสร้างอนุมูลแอลคิลใหม ่

(R•) อีกดว้ย แต่ปฏิกริยาทีเกิดขึนชา้กวา่ปฏิกริยาระหวา่งอนุมูลแอลคิลกบัออกซิเจน  อนุมูลที
เกิดขึนจะทาํปฏิกริยาต่อไป  โดยทาํปฏิกิริยาต่อเนืองกบัออกซิเจนดงัสมการต่อไปนี 

 

     R• + O2                        ROO• 

 

     ROO• + RH                                          ROOH  +  R• 

 อนุมูลเปอร์ออกซิล (ROO•)  และปฏิกริยาของผลิตภณัฑไ์ฮโดรเปอร์ออกไซด์มีอตัราการ
เกิดปฏิกริยาทีชา้กวา่ปฏิกริยาของอนุมูลแอลคอกซิล (alkoxyl) (RO•)  ทีมาจากการแตกตวัของ
ไฮโดรเปอร์ออกไซด์ (ผลิตภณัฑจ์ากปฏิกริยาการแตกไฮโดรเจนของอนุมูลเปอร์ออกซิล) และเกิด
ผลิตภณัฑที์สามารถระเหยไดจ้ากปฏิกริยาออกซิเดชนัเกิดจากการแตกตวัของไฮโดรเปอร์ออกไซด ์
(ROOH) (Frankel, 1998) ซึงส่วนใหญ่จะเกิดการแตกของไฮโดรเปอร์ออกไซดที์ระหวา่ง  2 

โมเลกุลออกซิเจน  (Min และ Boff, 2002)  ซึงจะเกิดอนุมูลแอลคอกซิล (RO•) และอนุมูลไฮดรอก
ซิล (•OH)    ซึงอนุมูลแอลคอกซิล (RO•) ทีเกิดนีมีพลงังานสูงกวา่อนุมูลแอลคิล (R•) และอนุมูล
เปอร์ออกซิล (ROO•) แสดงดงัสมการ 
   ROOH                    RO•  +  •OH                β-Scission  reaction 

 เนืองจากปฏิกริยาของอนุมูลแอลคอกซิลมีอตัราการเกิดปฏิกริยาทีเร็วกวา่ของอนุมูลเปอร์
ออกซิล อนุมูลแอลคอกซิลจึงแสดงถึงช่วงเวลาทีเกิดอตัราปฏิกริยาเกิดขึนอยา่งเร็วทีมกัพบในลิพิด
ออกซิเดชนั   
3. ปฏิกิริยาขนัสุดทา้ย (termination)  

เป็นปฏิกิริยาของสองโมเลกุล  (bimolecular reaction) ขององคป์ระกอบทีไม่คงตวัจาก
ปฏิกิริยาเพมิรวมตวักนัเกิดเป็นสารประกอบทีมีความคงตวั ซึงจะสลายตวัไดเ้ป็นสารทีมีจาํนวน
คาร์บอนตาํ เช่น แอลดีไฮด์  คีโตนและกรดทีระเหยง่ายทาํใหเ้กิดกลินในอาหารดงัสมการต่อไปนี 

    R•    +  R•                   R – R 
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    ROO• +  ROO•                   ROOR  +   O2 

    RO• +   R•                ROR 

    ROO• +  R•                  2ROOR  +  O2 

หมายเหตุ 

    RH แทน กรดไขมนัไม่อิมตวัทีมีไฮโดรเจนเกาะกบัคาร์บอนทีติดพนัธะคู่ 

    R•  แทน อนุมูลอิสระ 

    ROOH แทน ไฮโดรเปอร์ออกไซด์ 
เมือไม่มีอนุมูลอิสระเหลือสาํหรับทาํปฏิกิริยาต่อเนืองกบัออกซิเจนแลว้  หากยงัมีออกซิเจน

มากพออยูก่็จะเริมเกิดปฏิกิริยาขนัที 1 เพือใหเ้กิดเป็นอนุมูลอิสระไดใ้หม่ ปฏิกริยานีน่าสนใจมาก
เพราะเป็นปฏิกริยาทีใชพ้ลงังานในการทาํลายพนัธะระหวา่งคาร์บอนและไฮโดรเจนปริมาณ
พลงังานทีใชป้ระมาณ  35  กิโลแคลอรีและยงัตอ้งใชพ้ลงังานอีกจาํนวนหนึงซึงนอ้ยกวา่พลงังานที
ใชใ้นการเติมออกซิเจนเขา้ไปทีพนัธะคู่  และพลงังานทีใชจ้ะลดนอ้ยลงในสภาวะทีมีโลหะ  

เอนไซมห์รือแสงช่วยเร่งให้เกิดปฏิกริยาโฟโตออกซิเดชนั 

อยา่งไรก็ตามปฏิกริยาขนัสุดทา้ยบางครังอาจไม่สาํคญัมากเท่ากบัปฏิกริยาขนัตน้และขนั
เกิดปฏิกริยาลูกโซ่ในอาหารหลายชนิด  เนืองจากอาหารอาจเกิดกลินหืนไปแลว้ก่อนทีจะเกิด
ปฏิกริยาขนัสุดทา้ย อาทิในนาํมนัทอดอาหารทีมีออกซิเจนในสภาวะแวดลอ้มนอ้ย  โดยทีปฏิกริยา
ขนัสุดทา้ยสามารถเกิดขึนระหวา่งอนุมูลแอลคิลทีทาํใหเ้กิดไดเมอร์ของกรดไขมนั (Frankel, 1998)  
 อนุมูลอิสระสามารถเกิด termination จนเกิดผลิตภณัฑ์ทีไม่ใช่อนุมูลอิสระโดย 4 กลไก
หลกัคือ 

1. กลไกการจดัเรียงตวัซาํของอนุมูล (Radical recombinations) อุณหภูมิและความดนัของออกซิเจน
เป็นปัจจยัทีมีผลอย่างมากต่อปฏิกริยานี อาทิอนุมูลเปอร์ออกซิลเกิดปฏิกริยาอย่างรวดเร็วได้ใน
ผลิตภัณฑ์หลายชนิด  เช่น แอลกอฮอล์  ซึงไม่แตกต่างจากผลิตภัณฑ์ของกระบวนการแตก
ไฮโดรเจนของอนุมูลแอลคอกซิล (LO• หรือ RO•) เริมตน้และผลิตภณัฑ์คีโตนดงัสมการแรกของ
ภาพที 3  อีกทงัเกิดคีโตนและแอลเคนดงัสมการที 2 ในภาพที 3  หรือเกิดอนุมูลเอคิลเปอร์ออกไซด์
และเปอร์ออกซิลดงัสมการที 3  อนุมูล  R3OO• และ RO• ทีเกิดจากสมการ  2 และ 3  สามารถทาํ
ปฏิกริยาต่อเนืองไดอี้กเป็นปฏิกริยาลูกโซ่ต่อไป 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพท ี3  การเกิดผลิตภณัฑจ์ากการจดัเรียงตวัซาํของอนุมูลในปฏิกิริยาออกซิเดชนัขนัสุดทา้ย 

ทีมา: Schaich (2005)   
2. ปฏิกริยาการกาํจดัเมือแหล่งโปรตอนกลายเป็นผลิตภณัฑที์เสถียร 

 β-scissions ของอนุมูลแอลคอกซิล (alkoxyl radicals) เป็นปฏิกริยาสําคญัทีทาํให้เกิด
ผลิตภณัฑ์แอลดีไฮด์ในลิพิดออกซิเดชัน  โดย malondialdehyde (MDA)  ซึงเป็นผลิตภณัฑ์จาก 

scission ของ five-membered cyclic hydroperoxides  ในภาพที 4  โดยภาพที 4  แสดง 1 ตาํแหน่งไอ
โซเมอร์ของ malondialdehyde  
 

 

 

 

 
 

 

 

ภาพท ี4  กระบวนการเกิดแมลโลไดแอลดีไฮดโ์ดย β -scissions ของปฏิกิริยาออกซิเดชนัขนั 

              สุดทา้ย 

ทีมา:  Schaich (2005)   
3. การเกิดปฏิกริยาออกซิเดชนัร่วมกบัโมเลกุลทีไม่ใช่ลิพิด (การถ่ายเทอนุมูล)  
 อนุมูลลิพิดแอลคอกซิลและเปอร์ออกซิลสามารถแตกไฮโดรเจนจากโมเลกุลทีไม่ใช่ลิพิด 
เช่น กรดอะมิโน, โปรตีน, กรดนิวคลีอิก, สารตา้นอนุมูลอิสระ, คาร์โรทีนอยด์และสารสีอืนๆ  และ
คาร์โบไฮเดรต   

(สมการที 1) 

(สมการที 2) 

(สมการที 3) 

Nonradical  

termination 

Nonradical  

termination 

Radical 

propagatio
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 โดยความสําคญัของปฏิกริยา ternination โดยกลไกนีคืออนุมูลอิสระทีสร้างขึนในโมเลกุล
สารทีไม่ใช่ลิพิดร่วมกบัอนุมูลของลิพิดทาํให้เกิดผลิตภณัฑ์ co-oxidation (สมการที 1 และ 2  ) ใน
แผนภาพที 5 และผลิตภณัฑ์ co-oxidation จาํกดัการสกดัลิพิดเพือวิเคราะห์ทาํให้การศึกษาลิพิด
ออกซิเดชนัในระบบซบัซอ้นมีค่านอ้ยกวา่ทีเป็นจริง  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท ี5 การเกิดผลิตภณัฑใ์นปฏิกริยาออกซิเดชนัขนัสุดทา้ยโดย  co-oxidation ของ 
              อนุมูลทีไม่ใช่ลิพิดร่วมกบัอนุมูลของลิพิด 

ทีมา:  Schaich (2005)   
4. ปฏิกริยาการกาํจดั (Eliminations) 
 ไฮโดรเปอร์ออกไซด์ (LOOH หรือ ROOH)  สามารถกาํจดัอนุมูล OH- และ HOO-   เกิด
ผลิตภณัฑ์ internal  carbonyl (คีโตน) (สมการ a) และผลิตภณัฑ์ desaturate  ทีเติมพนัธะคู่ (สมการ 

b)  แต่ไม่ใช่ปฏิกิริยาหลกัทีจะเกิดในกลไกปฏิกิริยาออกซิเดชนัขนัสุดทา้ย และแสดงกลไกของ
ปฏิกริยาการกาํจดัดงัภาพที 6   

           
 

 

 

 

ภาพท ี6 การเกิดคีโตนจากปฏิกริยาการกาํจดัของปฏิกริยาออกซิเดชนัขนัสุดทา้ย 

ทีมา: Schaich (2005)   

(สมการที 1) 

(สมการที 2) 
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จากกลไกการเกิดปฏิกริยาออกซิเดชันสามารถสรุปเป็นแผนภาพแสดงกลไกการเกิด
ปฏิกริยาออกซิเดชนัทงั 3 ขนัและผลิตภณัฑ์ต่างๆทีเกิดขึนและปฏิกริยาแข่งขนัทีเกิดขึนดงัแสดงใน
ภาพที 7  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพท ี7 กลไกการเกิดปฏิกริยาออกซิเดชนัโดยรวม 

ทีมา: Schaich (2005)   
จากแผนภาพจะทําให้เรามีความเข้าใจในความซับซ้อนของกระบวนการเกิดลิพิด

ออกซิเดชนั เพือการพิจารณาเลือกวิธีทีเหมาะสมในการวิเคราะห์ลาํดบัขนัหรือ stage ของปฏิกริยา
ออกซิเดชนัทีกาํลงัเกิดขึนในอาหาร  อีกทงัยงัเป็นแนวทางในการออกแบบให้อาหารมีความเสถียร
หรือชะลอการเกิดปฏิกริยาออกซิเดชนัในอาหารให้นานมากขึน 

2.1.3.  การป้องกนัการเกดิปฏิกริยาออกซิเดชัน  

       ในกระบวนการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันต้องการสภาวะทีเหมาะสม เช่น 

internal   hydroperoxides, ตวัทาํละลาย aprotic,  ลิพิดความเขม้ขน้ตาํและความดนัออกซิเจนทีจาํกดั  
และการเกิดปฎิกริยาออกซิเดชนัในไขมนัสามารถควบคุมได้โดยการใช้เทคโนโลยีทีหลากหลาย 
เช่น การควบคุมสารตงัตน้ในการเกิดปฎิกริยาออกซิเดชนั การควบคุมสารโปรออกซิแดนซ์และการ

ขนัเริมตน้ 

ขนัเพิม/
ต่อเนือง 

ขนัสุดทา้ย 
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เติมสารตา้นปฎิกริยาออกซิเดชนั  (Bor และคณะ, 1990 ;  Decker และ Xu ,1998; Frankel , 1998; 

Haung และคณะ,  และ Nawar, 1996)   โดยประสิทธิภาพของสารตา้นปฎิกริยาออกซิเดชนั
ขึนอยูก่บัปัจจยัต่างๆดงันี 

. สภาพความมีขวัของสารตา้นปฎิกริยาออกซิเดชนั 

. ไขมนัทีเป็นสารตงัตน้ในการเกิดปฎิกริยาออกซิเดชนั 

. ความเป็นกรด-ด่าง 

. อุณหภูมิ 

. ความเขม้ขน้ของสารตา้นปฏิกริยาออกซิเดชนัทีเติม 

. คุณสมบติัทางกายภาพของอาหาร  

. ความสามารถในการกาํจดัอนุมูลอิสระ 

             เนืองจากอิทธิพลของหลายๆปัจจัยข้างต้นมีผลต่อความสามารถของสารต้านปฎิกริยา
ออกซิเดชนัในการป้องกนัการเกิดปฏิกริยาออกซิเดชนัในไขมนัและอาหารประเภททีมีไขมนัเป็น
องคป์ระกอบ  อีกทงัความผนัแปรของกิจกรรมการตา้นปฏิกริยาออกซิเดชนัสามารถวดัไดใ้นระบบ
อาหารทีแตกต่างกนัโดยมีรายงานการวจิยัเป็นจาํนวนมากทีศึกษาความสามารถในการตา้นปฏิกริยา
ออกซิเดชนัของไขมนัในระบบนาํมนัและระบบอิมลัชนัแบบนาํมนัในนาํ (Abdalla, 1999; Frankel , 

199 ; Frankel และคณะ ,1996; Frankel และคณะ ,1997;  Frankel, 1999;  Hopia และคณะ, 1996 

และ Huang และคณะ, 1997)  ซึงจากผลการทดลองส่วนใหญ่พบวา่สารตา้นปฏิกริยาออกซิเดชนัทีมี
ขวัจะมีประสิทธิภาพของการตา้นการเกิดปฏิกริยาออกซิเดชนัในระบบนาํมนัดีกวา่ในระบบอิมลัชนั
แบบนาํมนัในนาํ  ขณะทีสารตา้นปฏิกริยาออกซิเดชนัทีไม่มีขวัจะมีประสิทธิภาพของการตา้นการ
เกิดปฏิกริยาออกซิเดชันในระบบนาํมนัด้อยกว่าในระบบอิมลัชันแบบนาํมนัในนาํ  ซึงสามารถ
อธิบายไดต้าม antioxidant polar paradox  คือการละลายไดดี้ในวฏัภาคต่อเนือง โดยหากสารตา้น
ปฏิกริยาออกซิเดชันละลายในวัฏภาคทีไม่มีขัวได้ดี  และระบบทีศึกษาคือนํามันจะทําให้
ประสิทธิภาพในการตา้นปฏิกริยาออกซิเดชนัของสารตา้นปฏิกริยาออกซิเดชนัไม่ดี เนืองจากสาร
ตา้นปฏิกริยาออกซิเดชนัจะถูกเจือจางในนาํมนัจึงลดความสามารถในการป้องกนัการเกิดปฏิกริยา
ออกซิเดชันทีบริเวณรอยต่อของพืนผิวระหว่างนํามันกับอากาศ หน้าทีของสารต้านปฏิกริยา
ออกซิเดชนัสามารถแบ่งตามกลไกการทาํงานได ้ 2  แบบคือ 

1. ลดอตัราการเกิดปฏิกิริยาเริมตน้คือการทาํให้เปอร์ออกไซด์สลายตวั โดยสารกลุ่มนีจะทาํหน้าที
ทงัลดปริมาณเปอร์ออกไซด์โดยเร่งปฏิกริยาการสลายตวัของเปอร์ออกไซด์ไปเป็นผลิตภณัฑ์ที
ไม่ใช่อนุมูลอิสระหรือเปลียนเป็นเอทิลแอลกฮอลด์งัสมการ 

ROOH            2H         ROH +    H 2O 



14 
 

  
 

R3COOH          H                 R2C= O     +     ROH  

ตวัอย่างของสารตา้นปฏิกริยาออกซิเดชันชนิดนีไดแ้ก่ เอนไซม์ในเนือเยือสิงมีชีวิต เช่น 
เอนไซมค์ะตะเลส, กลูตาไทโอน (glutathione ) และเปอร์ออกซิเดส (peroxidase) 
2. หยดุปฏิกิริยาลูกโซ่โดยสารตา้นปฏิกริยาออกซิเดชนัในกลุ่มนีไดแ้ก่  สารประกอบฟีโนลิกหรือวง
แหวนอะโรมาติกเอมีน (aromatic amines)   ซึงสามารถจบักบัอนุมูลเปอร์ออกซิล  สารประกอบฟี
โนลิกจะใหไ้ฮโดรเจนแก่อนุมูลอิสระอยา่งรวดเร็วดงัสมการ 

ROO •    +  ArOH                          ROOH  +   ArO• 

อนุมูลฟีนอกซิล (ArO•) อยู่ในสภาพเรโซแนนซ์ทีคงตัวจึงไม่สามารถทาํปฏิกิริยากับ
โมเลกุลลิพิด (RH)  และออกซิเจน  ดงันนัปฏิกิริยาลูกโซ่จะไม่เกิดต่อไปสู่ปฏิกริยาขนัสุดทา้ย  โดย
ถูกทาํลายทงัโดยการเกิดปฏิกริยากบัอนุมูลเปอร์ออกซิลขนัที  2   หรืออาจถูกกลบันาํไปใชไ้ดอี้ก
โดยทาํปฏิกิริยากบัสารรีดิวซ์ทีละลายนาํได ้ เช่น   วิตามินซี  แลว้กลบัไปเป็นฟีนอลเริมตน้ไดด้งั
สมการ 

ROO •   +   ArO•                        nonradical   products 

       ArO•     +  AH-                          ArOH  +  A 
 
2.2. การทดสอบความสามารถในการเป็นสารแอนติออกซิแดนซ์  

    การทดสอบฤทธิของสารในการตา้นปฏิกิริยาออกซิเดชนั   สามารถตรวจสอบไดโ้ดยการ
ติดตามปริมาณผลิตภณัฑ์ของปฏิกิริยาหรือผลิตภณัฑ์ทีเกิดจากการสลายตวัของลิพิดไฮโดรเปอร์
ออกไซด ์เช่น   สารประกอบแอลดีไฮด ์  หรือทดสอบโดยตรงวา่สารนนัสามารถดกัจบัอนมูลอิสระ
ไดห้รือไม่ ซึงสามารถจาํแนกวธีิทดสอบออกเป็น  2 กลุ่มคือ 

1. Assays    based   on    hydrogen   atom   transfer  (HAT)   
 เป็นปฏิกริยาการจับอนุมูลอิสระทีเกิดขึนของสารต้านปฏิกริยาออกซิเดชัน   โดยให้
ไฮโดรเจนอะตอมกบัอนุมูลอิสระทีเกิดขึน   ทาํให้อนุมูลอิสระทีเกิดขึนมีความเสถียรต่อการยบัยงั
ปฏิกิริยาในขนัเพิม (propagation)  โดยวิธีนีมกัใชท้ดสอบการยบัยงัปฏิกิริยาออกซิเดชนัของ low – 

density    lipoprotein    ไดแ้ก่ วิธีวิเคราะห์  Oxygen  radical  absorption     capacity  (ORAC) 
method   และ total   radical   trapping  antioxidant   parameter (TRAP)  โดยสามารถแสดงกลไก
การเกิดปฏิกิริยาดงัสมการต่อไปนี 
ROO• + AH                ROOH  +  A• 

ROO• + LH                      ROOH  +  L• 

2. Assays   based  on  single  electron    transfer (ET)   
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เป็นวธีิทีใชก้นัอยา่งแพร่หลายซึงจะเกียวขอ้งกบัปฏิกิริยาการขนส่งอิเล็คตรอน     เมือ
อนุมูลอิสระรับอิเล็คตรอนจากสารตา้นอนุมูลอิสระ  กลายเป็นอนุมูลทีมีความคงตวัจะทาํใหเ้กิดการ
เปลียนแปลงโดยจะเกิดการจางของสีลงจากเดิม    โดยสีทีเปลียนไปแปรผนัตรงกบัความเขม้ขน้ของ
สารตา้นอนุมูลอิสระ  การเปลียนแปลงของสีจะดาํเนินไปจนถึงจุดยติุเมือปฏิกิริยาสินสุดลง  ซึง
สามารถวดัการเปลียนแปลงของสีไดโ้ดยใชเ้ครือง spectrophotometer โดยวธีิต่างๆไดแ้ก่ 

1. วธีิวเิคราะห์  An  end – point   free  radical   scavenging    method มี 2 วธีิคือ  2,2 – diphenyl – 1 

– picrylhydrazyl (DPPH)  assay และ Trolox  equivalent  antioxidant   capacity  (TEAC)   โดยการ
ทดสอบความสามารถในการยบัยงัอนุมูลอิสระ DPPH เป็นวธีิทีไดรั้บความนิยมในการศึกษา
ความสามารถในการยบัยงัอนุมูลอิสระของสารจากธรรมชาติ  ซึงวธีินีอาศยัหลกัการทางทฤษฎีของ
การใหไ้ฮโดรเจนอะตอมหรืออิเล็คตรอนของสารตา้นอนุมูลอิสระ  โดยอิทธิพลของสารตา้นอนุมูล
อิสระจะเป็นสัดส่วนโดยโมลกบัการหายไปของการกาํจดัอนุมูล DDPH หรือจาํนวนของไฮโดรเจน
อะตอมหรืออิเล็คตรอนทีถูกดูดซบั (absorbed) ในการทดสอบ  ดงันนัการติดตามอิทธิพลของสาร
ตา้นอนุมูลอิสระจึงทาํไดง่้ายโดยการติดตามการลดลงของการดูดกลืนแสงยวูทีีความยาวคลืน 517 

นาโนเมตร  โดยมีหลายวธีิทีสามารถติดตามการเปลียนแปลงของจาํนวนอนุมูล DPPH ในระหวา่ง
การทดสอบ เช่น วธีิ  ESR (electron spin resonance spectroscopy) ใชท้ดสอบกบัตวัอยา่งผงพืช, วธีิ  
NMR ทีทดสอบความสามารถในการตา้นอนุมูล DPPH กบัสารคาร์ทิชินและสเปกโตรแบบยวู ี (UV 

spectrophotometry) ทีใชท้ดสอบประสิทธิภาพของสารโพลีฟีนอล   แต่การทดสอบโดยการใชส้
เปกโตรไดรั้บความนิยมมากทีสุด  เพราะวา่เป็นวธีิทีง่ายและถูกตอ้ง (accuracy) โดยอนุมูล DPPH·มี
ค่าการดูดกลืนแสงมากทีสุดทีความยาวคลืน  517 นาโนเมตร 
2. reducing  power   assay    คือ   Ferric  reducing / antioxidant  power   (FRAP) assay   วธีินีเป็น
การศึกษาความสามารถในการรีดิวซ์ หรือใหอิ้เล็กตรอนของสารตวัอยา่งทีตอ้งการทดสอบแก่สาร
อนุมูลอิสระทีสังเคราะห์ขึนภายในระบบ โดยสารทีตอ้งการทดสอบจะเป็นตวัให้อิเล็กตรอนแก่
อนุมูลอิสระแลว้ทาํให้เปลียนเป็นสารทีคงตวั อีกทงัยงัสามารถหยดุปฏิกิริยาลูกโซ่ของอนุมูลอิสระ
อีกดว้ย โดยอาศยัจากการวดัปฏิกิริยา reduction ของ Fe3+(CN-)6 ไปเป็น Fe2+(CN-)6 ซึงจะทาํให้
มีสีนาํเงินทีเขม้ขึน สามารถตรวจสอบความสามารถในการรีดิวซ์ไดจ้ากการวดัค่าการดูดกลืนแสงที
ความยาวคลืน 700 nm ค่าการดูดกลืนแสงทีเพิมขึนแสดงถึง ความสามารถในการรีดิวซ์ทีมากขึน 

(Oyaizu, 1986) 

3. Folin – Ciocalteu   method  ปกติจะใชใ้นการวดัปริมาณสารประกอบฟีโนลิกทงัหมดโดยการเติม 

Folin – Ciocalteu    reagent  ในสารสกดัทีมีสารประกอบโพลีฟีโนลิกอยู ่  จะทาํใหเ้กิดปฏิกิริยารี
ดอกซ์  ซึงจะทาํใหส้ารประกอบพวกโพลีฟีนอลในสารสกดัถูกเปลียนใหอ้ยูใ่นรูปของไอออนสาร



16 
 

  
 

โพลีฟีนอลเกิดเป็นสารประกอบทีมีสี   แลว้จึงนาํสารละลายทีไดไ้ปวดัค่าการดูดกลืนแสงทีความ
ยาวคลืน  nm  ซึงปริมาณสีทีวดัไดจ้ะเป็นปริมาณ  Total   polyphenolic  compounds   ทีมีอยู่
ทงัหมดในสารสกดั    โดยนาํค่าการดูดกลืนแสงทีไดไ้ปเทียบกบั   Standard   phenolic    

compounds ซึงทีนิยมใชก้นัคือ  gallic  acid โดยมีหลายงานวจิยัประยกุตก์ารใชป้ริมาณ
สารประกอบฟีโนลิกทงัหมดโดยวธีิ Folin – Ciocalteu   method  ร่วมกบัการวดัความสามารถใน
การตา้นปฏิกริยาออกซิเดชนัทีอาศยัหลกัการถ่ายเทอิเล็คตรอน เช่น วธีิ FRAP และ TEAC เป็นตน้ 
และพบวา่มีความสอดคลอ้งกนัระหวา่งการวดัความสามารถในการตา้นปฏิกริยาออกซิเดชนักบัการ
วดัปริมาณสารประกอบฟีโนลิกทงัหมด (Huang และคณะ, 2005) 
 
2.3 การประเมินการเกดิปฏิกริยาออกซิเดชันของนํามัน 

        ในการประเมินฤทธิของสารสกัดนอกเหนือจากการทดสอบความสามารถในการยบัยงั
อนุมูลอิสระแล้วควรทดสอบความสามารถในการยบัยงัปฏิกริยาออกซิเดชันในนํามนัร่วมด้วย  
แมว้า่จะมีรายงานวิจยัทีพบว่าหากสารฟีโนลิกทีมีความสามารถในการกาํจดัอนุมูลอิสระแลว้  จะมี
ความสามารถในการยบัยงัปฏิกริยาออกซิเดชนัดว้ย   อยา่งไรก็ตามระบบของการทดสอบการยบัยงั
อนุมูลอิสระยงัมีความแตกต่างกบัระบบอาหารจริงมาก เช่น ระบบสิงแวดลอ้มทีเกิดปฏิกริยา อีกทงั
กลไกการเกิดปฏิกริยาออกซิเดชนัในระบบอาหารทีมีความซบัซ้อนยงัมีความแตกต่างกบัการกาํจดั
อนุมูลอิสระ  ดังนันการทดสอบปฏิกริยาออกซิเดชันในระบบนํามนัจะช่วยทาํให้การทดสอบ
ประสิทธิภาพในการเป็นสารต้านปฏิกริยาออกซิเดชันขององค์ประกอบในสารสกัดมีความ
น่าเชือถือและสมบูรณ์มากขึน  โดยวธีิทีใชใ้นการติดตามการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชนัโดยสภาวะเร่ง
อาทิ การทดสอบภายใตส้ภาวะอุณหภูมิเร่งของการเกิดปฏิกริยา เป็นวธีิหนึงทีนิยมใชใ้นการทดสอบ
การเกิดปฏิกริยาออกซิเดชนัของนาํมนัหรืออาหารทีมีนาํมนัเป็นองค์ประกอบ แมว้่าอตัราการเกิด
ปฏิกริยาออกซิเดชันในสภาวะเร่งจะแตกต่างจากสภาวะเกิดปฏิกริยาออกซิเดชันการเก็บรักษา
อาหารทีแทจ้ริงทีใชเ้วลาในการเกิดปฏิกริยานาน  อยา่งไรก็ตามมีรายงานวิจยัพบวา่ผลการทดสอบ
ปฏิกริยาออกซิเดชนัในสภาวะเร่งมีความถูกตอ้งใกลเ้คียงกบัสภาวะจริงทีเกิดปฏิกริยาออกซิเดชนั
ในอาหาร  อาทิการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชนัในอาหารทีผ่านกระบวนการให้ความร้อน เช่น นาํมนั
ทอดอาหารเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชนัเนืองจากอุณหภูมิทีสูง ดงันนัจึงเป็นเหตุผลทีทาํให้การติดตาม
การเกิดปฏิกริยาออกซิเดชนัภายใตส้ภาวะอุณหภูมิเร่งมีความถูกตอ้ง น่าเชือถือและสามารถนาํไป
ประยุกต์ใช้ในการประเมินอายุการเก็บรักษาอาหารได ้ สําหรับวิธีในการประเมินการเกิดปฏิกริยา
ออกซิเดชนัประกอบดว้ย   

 



17 
 

  
 

 .3.1. การวเิคราะห์ค่าเปอร์ออกไซด์ (Peroxide  value ; PV) 
 ค่าเปอร์ออกไซด์เป็นค่าทีบ่งบอก  degree  of  lipid  oxidation  โดยการหาปริมาณ

เปอร์ออกไซดที์เกิดในไขมนัหรือนาํมนั  สารเปอร์ออกไซด์จะเกิดขึนในไขมนัหรือนาํมนัอยา่งชา้ ๆ  
ในระหวา่งทีไขมนัหรือนาํมนัทีเก็บรักษาสัมผสักบัอากาศเรียกวา่เกิด  oxidative rancidity  โดยเป็น
ปฏิกริยาออโตออกซิเดชนัทีเกิดขึนระหวา่งพนัธะคู่ของกรดไขมนัชนิดไม่อิมตวั  ดงันนัไขมนัหรือ
นาํมนัทีมีกรดไขมนัชนิดไม่อิมตวัเป็นองคป์ระกอบอยู่ในโมเลกุลมากหรือมีค่าไอโอดีนสูงจะเกิด   
oxidative rancidity ไดง่้าย  จึงนิยมวดัค่าเปอร์ออกไซด์เพือใชบ้่งชีการเกิดปฏิกริยาออกซิเดชนัของ
ไขมนัและนาํมนั  เพราะเปอร์ออกไซดเ์ป็นสารตวักลางของปฏิกิริยาออโตออกซิเดชนั 

 โดยค่าเปอร์ออกไซด์ (P.V.)  หมายถึง   จาํนวนมิลลิลิตรของสารละลายโซเดียมไทโอ
ซัลเฟตความเขม้ขน้  . 1  นอร์มลั   ทีใช้ในการไตเตรตไขมนัหรือนาํมนั    กรัม หรือหมายถึง
จาํนวนมิลลิสมมูลของเปอร์ออกไซดอ์อกซิเจนต่อไขมนัหรือนาํมนั    กิโลกรัม  หรือมิลลิโมลของ
ออกซิเจนต่อกิโลกรัมของไขมนั  (   มิลลิโมลเท่ากบั     มิลลิสมมูลย)์    เป็นการวดัปริมาณของ
เปอร์ออกไซด์หรือไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ทีมีอยูใ่นนาํมนัโดยวิธี Iodometric   titration   method   
โดยจะวดัปริมาณไอโอดีนทีเกิดจากการทาํปฏิกิริยาระหวา่งสารละลายอิมตวัของโปแทสเซียมไอโอ
ไดด์ทีเติมลงไปกบัเปอร์ออกไซด์ทีมีอยูใ่นนาํมนั ไอโอดีนทีถูกปลดปล่อยโดยเปอร์ออกไซด์   จะ
ถูกไตเตรทดว้ยสารมาตรฐานไทโอซลัเฟตในระหวา่งการเกิดปฏิกริยาออกซิเดชนัค่าเปอร์ออกไซด์
จะเพิมขึนจนถึงจุดสูงสุดและลดตาํลง (Rajalakshmi   และ  Narasimhan, 1996)  ค่าเปอร์ออกไซด์
เป็นตวับ่งชีไดดี้ถึงคุณภาพของนาํมนั  โดยนาํมนัพืชทีผา่นการ refinded ใหม่ๆจะมีค่าเปอร์ออกไซด์
ไม่เกิน   meq / kg  ตามกฎหมายนาํมนัพืชทีใชส้ําหรับบริโภคจะตอ้งมีค่าเปอร์ออกไซด์ไม่เกิน  
meg/ kg   โดยทวัไปนาํมนัหมูจะเริมมีกลินหืนทีค่าเปอร์ออกไซด์มากกวา่    มิลลิอิควิวาเลนท์/ 
กิโลกรัม  ซึงถือวา่เป็นจุดเริมตน้ของการหืนในไขมนัสัตว ์  สําหรับปฏิกริยาและการเปลียนแปลงที
เกิดขึนระหวา่งกระบวนการไตเตรทเพือวเิคราะห์ค่าเปอร์ออกไซดส์ามารถแสดงดงัภาพที  8 

 

 

 

 

ภาพท ี8 การเปลียนแปลงทางเคมีในระหวา่งการวเิคราะห์ค่าเปอร์ออกไซด ์

ทีมา: Shahidi และ Zhong (2005) 
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 2.3.2.  การวเิคราะห์ค่า thiobarbituric acid reactive substances (TBARS) assay 

                   วธีิ TBARS เป็นวธีิทีใชติ้ดตามการเกิดปฏิกริยาออกซิเดชนัขนัสุดทา้ย โดยการ
วดัปริมาณผลิตภณัฑจ์ากปฏิกริยาออกซิเดชนัของกรดไขมนัชนิดไม่อิมตวัจะทาํปฏิกิริยากบักรดไท
โอบาบิทูริก และเกิดผลิตภณัฑ์ทีมีสีแดง (red chromogen)  ซึงเชือวา่เกิดจากปฏิกิริยาการควบแน่น
ระหวา่งสารประกอบแอลดีไฮด์คือ มาโลนาไดแอลดีไฮด์ (malondialdehyde, 4-hydroxynonenal)  1 
โมเลกุลกบักรดไทโอบาบิทูริก    โมเลกุล    อยา่งไรก็ตามการเกิดปฏิกริยาของกรดไทโอบาบิทูริก
ไม่เฉพาะกับมาโลนาไดแอลดีไฮด์เท่านัน  โดยกรดไทโอบาบิทูริกสามารถทําปฏิกริยากับ
สารประกอบแอลดีไฮด์พวกแอลคานาล (alkanals)  แอลคีนาล (alkenals ) และ ,  – ไดอีนาล 
(dienals) และเกิดผลิตภณัฑ์ทีมีสีเหลือง  โดยจะดูดกลืนแสงทีความยาวคลืน  นาโนเมตร โดยมี
เพียงไดอีนาลเท่านนัทีให้สีแดงและดูดกลืนแสงทีความยาวคลืน  นาโนเมตร ซึงสามารถแสดง
การเปลียนแปลงในระหวา่งการเกิดปฏิกิริยาของ Thiobarbituric acid  และสารmalondialdehyde  ดงั
ภาพที 9  

ภาพท ี9  การเปลียนแปลงในระหวา่งการวเิคราะห์ค่า TBA โดยวถีิการสร้าง Malondialdehyde จาก                        
                     อนุมูลเปอร์ออกซิลของกรดไขมนั triunsaturated C18 (a) และการสร้าง  TBARS   

                     chromophore จาก TBA  และ malondialdehyde (b) 
ทีมา:  Laguerre และคณะ (2007) 
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2.4. การทดสอบความเสถียรต่อปฏิกริยาออกซิเดชันโดยวธีิ Oil stability instrument หรือ Oil   

              Stability Index (OSI) 
 การวเิคราะห์ค่าเปอร์ออกไซดแ์ละวธีิการวเิคราะห์ค่า TBARS  เป็นวิธีทีวดัการเกิดปฏิกริยา
ออกซิเดชันของนาํมนัว่าอยู่ในปฏิกริยาขนัเริมตน้หรือเกิดปฏิกริยาต่อเนืองเขา้สู่ขนัสุดทา้ยแล้ว  
โดยติดตามผลิตภณัฑ์ทีเกิดขึนจากการแตกตวั (decomposition) ของนาํมนั   แต่จากรายงานพบว่า
พลงังานก่อกมัมนัต์หรือค่า Ea ของการเกิดเปอร์ออกไซด์จากกรดไขมนัทีไม่อิมตวั (unsaturated 

acids) เท่ากบั 146-272 กิโลจูล/ โมล (Labuza,1971) ขณะทีค่า E a ของการสลายตวัของลิพิดเปอร์
ออกไซด์หลายชนิดอยู่ในช่วงประมาณ 84-184.5 กิโลจูล/ โมล (Swern, 1970)   จึงทาํให้เปอร์
ออกไซด์มีความเสถียรนอ้ยกว่าลิพิดทีเป็นสารตงัตน้ก่อนแตกตวัมาเป็นเปอร์ออกไซด์ ดงันนัหาก
ตวัอยา่งไขมนัทีมีองคป์ระกอบส่วนใหญ่เป็นไขมนัทีเกิดออกซิไดซ์ไดง่้ายมาก   ค่าเปอร์ออกไซด์ที
วิเคราะห์ไดจึ้งอาจไม่ใช่ค่าทีถูกตอ้งในการบ่งบอกการเกิดปฏิกริยาออกซิเดชนัในขนัตน้  อีกทงัค่า
เปอร์ออกไซด์และจุดเริมตน้ของการเกิดกลินหืนไม่มีความสัมพนัธ์ไปในทางเดียวกนั โดยการเกิด
กลินหืนสามารถจะเกิดขึนไดแ้มค้่าเปอร์ออกไซด์ตาํ (Helrich, 1990  และ Coppen,  1989)  ดงันนั
นอกจากการติดตามลาํดบัขนัของปฏิกริยาออกซิเดชันทีเกิดแล้ว ควรวดัความเสถียรของการเกิด
ปฏิกริยาออกซิเดชนัดว้ยเพือความสมบูรณ์ของการประเมินการเกิดปฏิกริยาออกซิเดชนั โดยมีหลาย
วิธีทีถูกออกแบบเพือใชใ้นการวิเคราะห์ความเสถียรต่อการเกิดปฏิกริยาออกซิเดชนัหรือ induction 

period  ภายใตส้ภาวะเร่ง ซึงวิธีเหล่านีพยายามวดัการตอบสนองของนาํมนัต่อการกระตุน้ให้เกิด
ปฏิกริยาออกซิเดชนั   ซึงการใชส้ภาวะเร่งมีวตัถุประสงคเ์พือลดระยะเวลาในการทดสอบเพราะถา้
หากทดสอบในสภาวะปกติทีอุณหภูมิห้อง  ผลิตภณัฑ์อาหารบางชนิดอาจตอ้งใช้เวลานานในการ
เกิดปฏิกริยาออกซิเดชนั    โดยวิธีทีนิยมใชว้ดัความเสถียรต่อปฏิกริยาออกซิเดชนัแบบต่อเนืองใน
อดีตคือวิธี Active Oxygen Method (AOM) (AOCS, 1989)  ทีวดัการเปลียนแปลงของค่าการนาํ
ไฟฟ้าของนํากลนั เนืองจากการเกิดผลิตภณัฑ์ของปฏิกริยาออกซิเดชันของลิพิดคือ กรดไขมนั
ระเหย แต่วิธี AOM มีขอ้เสีย เช่น ใชแ้รงงานและเวลาในการวิเคราะห์มาก เนืองจากการทดสอบที
อุณหภูมิ 97.8 องศาเซลเซียส หากทดสอบตวัอย่างนาํมนัทีมีความเสถียรสูงจะใช้เวลาทดสอบ
ประมาณ 350 ชวัโมง  แต่หากทดสอบดว้ยวธีิ OSI  จะใชอุ้ณหภูมิ 110 องศาเซลเซียส  จะใชเ้วลาใน
การทดสอบนอ้ยกวา่ (Lampert, 1999)  อีกทงัวิธี AOM มีการทดสอบและวิเคราะห์ค่าเป็นช่วงๆจึง
ทาํให้เกิดความไม่เทียงตรงในการวิเคราะห์ค่า induction  period  และค่าเปอร์ออกไซด์  (Jebe และ
คณะ, 1993 และ Wan, 1995)  ต่อมาจึงมีความพยายามในการหาวิธีการทดสอบความเสถียรต่อ
ปฏิกริยาออกซิเดชนัวธีิใหม่เพือนาํมาใชแ้ทนวิธี AOM   ซึงวิธี OSI เป็นอีกทางเลือกหนึงทีนาํมาใช้
แทนวิธี  AOM   (AOCS, 1989) โดยวิธี OSI มีขอ้ดีหลายประการ เช่น เป็นวิธีทีง่าย ประหยดั
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แรงงานและสารเคมี และใช้เวลาในการวิเคราะห์น้อยกว่า  มีความถูกตอ้งแม่นยาํสูงและสามารถ
วเิคราะห์ไดต่้อเนือง  อีกทงัสามารถทาํซาํได ้(repeatability) (Jebe และคณะ, 1993 และ Läubli และ  
Bruttel, 1986)   โดยผลการวิเคราะห์ดว้ยวิธี OSI จะมีความสัมพนัธ์กบัค่า OSI จากเครือง AOM ถา้
ค่าเปอร์ออกไซด์ของตวัอย่างมากกว่าหรือเท่ากบั 100 มิลลิอิควิวาเลนต์/ กิโลกรัม (La¨ubli และ 
Bruttel, 1986)   
 การทดสอบความเสถียรต่อปฏิกริยาออกซิเดชันของไขมนัและนาํมนัโดยวิธี OSI เป็น
วิธีการวิเคราะห์การเกิดปฏิกริยาออกซิเดชันแบบเร่งอีกวิธีหนึงตามวิธีวิเคราะห์มาตรฐานของ  

AOCS โดยอาศยัหลกัการวดัค่าการเปลียนแปลงของการเหนียวนาํไฟฟ้าของนาํกลนั (deionized 

water) เนืองจากกรดอินทรียที์สามารถระเหยได้ (volatile organic acids) ซึงมกัเป็นกรดคาร์บอกซิลิ
ลิกและกรดฟอร์มิกเป็นส่วนใหญ่  ซึงเกิดขึนในระหว่างการเกิดปฏิกริยาออโตอ้อกซิเดชันของ
ไขมนัและนาํมนัในระหวา่งทีไดรั้บความร้อนและมีการพ่นออกซิเจนเหนือผิวหนา้ของชนันาํมนัที
ทดสอบ  และสามารถหาค่า OSI (Oil Stability Index) ซึงหมายถึงจุดสูงทีสุดของการเปลียนแปลง
ของอตัราการเกิดปฏิกริยาออกซิเดชนัทีจะเกิดอนุมูลเปอร์ออกไซด์หรือจุดทีเกิด induction period  
(AOCS, 1992 และ Jebe และคณะ, 1993)  โดยจากการพลอตความสัมพนัธ์ระหว่างค่าการ
เปลียนแปลงของการนาํไฟฟ้าในนาํกลนักบัเวลาจะไดก้ราฟรูปโพลิโนเมียล และนาํสมการทีไดจ้าก
การแบ่งกราฟออกเป็น 2 ช่วงคือ ช่วงก่อนและหลงัการเปลียนแปลงของค่าการเหนียวนาํไฟฟ้าของ
นาํกลนัอยา่งมาก โดยสามารถสังเกตคือเส้นกราฟจะเพิมขึนอยา่งชดัเจน และนาํสมการเส้นตรง y = 

m1x +c1 และ  y = m2x +c2  จากทงัสองเส้นกราฟมาคาํนวณหาค่า OSI  ซึงคือค่า x ของสมการซึงจะ
ทาํให้มีความถูกตอ้งมากกว่าการลากเส้นสัมผสัเส้นกราฟความสัมพนัธ์ระหว่างการเปลียนแปลง
ของค่าการเหนียวนาํไฟฟ้าและเวลาแลว้หาจุดตดัของเส้นกราฟทีเป็นค่า OSI  โดยความสัมพนัธ์ของ
การเปลียนแปลงของค่าการเหนียวนาํไฟฟ้าและเวลาสามารถแสดงดงัภาพที 10  
 

 

 

 

 

 
ภาพท ี10   ความสัมพนัธ์ระหวา่งการเปลียนแปลงของค่าการเหนียวนาํไฟฟ้าและเวลาในการ  
                 ทดสอบดว้ยวธีิ OSI  
ทีมา: Wan (1995)  
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สาํหรับปัจจยัทีมีผลต่อการเปลียนแปลงของค่าการเหนียวนาํไฟฟ้ามีหลายประการดงัต่อไปนี 
 1. องคป์ระกอบของนาํมนัหรือไขมนัและปริมาณนาํมนัทีทดสอบ 

 เนืองจากความแปรปรวนทีมากของชนิดและปริมาณขององค์ประกอบทีเป็นกรดไขมนั
ของนาํมนัจากธรรมชาติ อีกทงัสารตา้นปฏิกริยาออกซิเดชนัธรรมชาติ เช่น โทโคเฟอรอล ซึง 
เป็นองค์ประกอบในนาํมนัตามธรรมชาติลว้นแต่มีผลต่อการทดสอบค่า OSI ดงัรายงานการศึกษา
ของ Kajimoto และ Murakami (1998) ทีทาํการประเมินค่า OSI ในนาํมนัถวัเหลืองทีแยกโทโค 

เฟอรอลเปรียบเทียบกบันาํมนัถวัเหลืองทีไม่แยกโทโคเฟอรอล  จากการศึกษาพบวา่นาํมนัถวัเหลือง
ทีแยกโทโคเฟอรอลมีค่า OSI น้อยกว่านํามนัถัวเหลืองทีไม่แยกโทโคเฟอรอล  ดังนันจึงเป็น
ขอ้สนบัสนุนทีว่าโทโคเฟอรอลมีอิทธิพลมากต่อค่า OSI นอกจากนีปัจจยัอืนๆ อาทิองค์ประกอบ
ประเภทกรดไขมนัไม่อิมตวัมีอิทธิพลมากต่อค่า OSI โดยระดบัของความไม่อิมตวัมากจะทาํให้ค่า 
OSI น้อย ดงันนันกัวิจยัจึงพยายามออกแบบการทดลองทีใช้นาํมนัชนิดเมททิลเอสเตอร์ของกรด
ไขมนัไม่อิมตวัในการประเมินค่า OSI  ซึงโดยทวัไปแลว้กรดลิโนเลอิกและกรดลิโนเลนิกเป็นกรด
ไขมนัชนิดไม่อิมตวัทีพบมากในไขมนัและนาํมนัอาทิ  นาํมนัหมูและนาํมนัถวัเหลืองดงัแสดงใน
ตารางที 2 

ตารางท ี2 องคป์ระกอบภายในนาํมนัหมูและนาํมนัถวัเหลือง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทีมา: Sonntag  (1979), Bagge (1993), Gillatt (1994),  List  และคณะ (1996),  Firestone (1999)                 
                 และ Dzisak (2004)   
 

 

 

 

องคป์ระกอบ/ชนิดนาํมนั 
Range 

นาํมนัหมู นาํมนัถวัเหลือง 
Tocopherol content, ppm   

α- tocopherol 129-215 56-165 

β- tocopherol 22-37 16-33 

r- tocopherol 19-32 593-983 

ร- tocopherol 10-16 328-411 

Fatty acid composition, %   

C-10:0 Capric - - 
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ตารางท ี2  องคป์ระกอบภายในนาํมนัหมูและนาํมนัถวัเหลือง (ต่อ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทีมา: Sonntag  (1979), Bagge (1993), Gillatt (1994),  List  และคณะ (1996),  Firestone (1999)                 
                 และ Dzisak (2004)   
 

 

 

 

 

องคป์ระกอบ/ชนิดนาํมนั 
Range 

นาํมนัหมู นาํมนัถวัเหลือง 

Fatty acid composition, %   

C-12:0 Lauric - - 

C-14:0 Myristic 0.5-2.5 <0.2 

C-14:1 Myristoleic <0.2 - 

C-15:0 Pentadecanoic <0.1 - 

C-16:0 Palmitic 20-32 8-13.3 

C-16:1 Palmitoleic 1.7-5 <0.2 

C-17:0 Margaric <0.5 - 

C-17:1 Margaroleic <0.5 - 

C-18:0 Stearic 5-24 2.4-5.4 

C-18:1 Oleic 36-62 17.7-26.1 

C-18:2 Linoleic 3-16 49.8-57.1 

C-18:3 Linolenic <0.5 5.5-9.5 

C-20:0 Arachidic <1.0 0.1-0.6 

C-20:1 Gadoleic <1.0 <0.3 

C-20:2 Eicosadienoic <1.0 - 

C-20:4 Eicosatetraenoic <1.0 - 

C-22:0 Behenic <1.0 0.3-0.7 

C-22:1 Erucic - <0.3 

C-24:0 Lignoceric - <0.4 
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จากตารางพบวา่นาํมนัถวัเหลืองพบกรดไขมนัไม่อิมตวัลิโนเลอิกในปริมาณมาก (53.7%) 
และจากการศึกษาของ Nakatania และคณะ (2001) รายงานวา่นาํมนัหมูมีกรดลิโนลิก 44% และกรด
ลิโนเลนิก 9% ซึงหากเปรียบเทียบกบัตารางขา้งตน้ทีพบในสัดส่วนทีนอ้ยกวา่อาจเนืองมาจากความ
แตกต่างของสายพันธ์ุหมูและกรดไขมันในอาหารทีสัตว์กิน โดยข้อมูลในตารางข้างต้นเป็น
องคป์ระกอบของไขมนัหมูสายพนัธ์ุ Sus scrofa ดงันนัในการทดสอบจึงเลือกกรดลิโนเลอิกมาใช้
ในการประเมินความเสถียรต่อปฏิกริยาออกซิเดชนัโดยวิธี OSI และนอกจากนีผลการศึกษาของ 

Farhoosh (2007) พบวา่เมือปริมาณตวัอยา่งนาํมนัเพิมขึน  โดยทดสอบอตัราการไหลของอากาศและ
อุณหภูมิเดียวกนั   พบวา่ค่า OSI มีแนวโนม้ลดลง 
2. อุณหภูมิของแหล่งใหค้วามร้อนกบันาํมนั 

จากผลการทดลองของ Nakatani และคณะ (2001) ทีศึกษาอิทธิพลของอุณหภูมิต่อค่า OSI 
ของเมทิลลิโนลิเอตทีเติมสารตา้นปฏิกริยาออกซิเดชนัคือแอลฟาโทโคเฟอรอลและสารสังเคราะห์ 
BHT  จากการทดลองพบว่าทีระดบัความเขม้ขน้ทีเท่ากนัของสารตา้นปฏิกริยาออกซิเดชนั เมือ
อุณหภูมิทีให้กบัตวัอย่างเพิมมากขึนจะทาํให้ค่า OSI  ลดลงอย่างมีนยัสําคญัทงัในตวัอย่างทีเติม
แอลฟาโทโคเฟอรอลและสารสังเคราะห์ BHT   

3.ปริมาณความชืนและอิมลัซิฟายเออร์ 

อาหารทีมีองคป์ระกอบของความชืนและอิมลัซิฟายเออร์จะมีผลต่อการทดลอง โดยอาหาร
ทีมีปริมาณความชืนหรือนาํมากจะทาํให้เกิดการเพิมขึนของอุณหภูมิภายในตวัอย่างทีไดรั้บความ
ร้อนเร็วมากขึน จึงทาํใหอ้ตัราการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชนัเกิดขึนเร็วกวา่ปกติ   ดงันนัหากตวัอยา่งมี
ความชืนสูงตอ้งกาํจดันาํออกดว้ยแมกนีเซียมซลัเฟตแอนไฮดรัส  และอาหารทีมีองคป์ระกอบของ
อิมลัซิฟายเออร์  ตอ้งแยกอิมลัซิฟายเออร์ออกและกาํจดันาํก่อนการวเิคราะห์ (AOCS, 1996) 
4.  อตัราการไหลของอากาศหรือออกซิเจนทีพน่เหนือนาํมนัหรือไขมนั 

 Farhoosh (2007) กล่าวว่าอตัราการไหลของอากาศมีผลต่อค่า OSI ทีวดัดว้ยเครืองแรน
ซิแมท 
5. ความเขม้ขน้ของสารตา้นปฏิกริยาออกซิเดชนัทีเติมในนาํมนั  

 จากผลการทดลองของ Nakatani และคณะ (2001) ทีศึกษาอิทธิพลของความเขม้ขน้ของ
สารตา้นปฏิกริยาออกซิเดชนัต่อค่า OSI ของเมทิลลิโนลิเอตทีเติมสารตา้นปฏิกริยาออกซิเดชนัคือ
แอลฟาโทโคเฟอรอลและสารสังเคราะห์ BHT  จากการทดลองทีอุณหภูมิคงทีเมือเพิมความเขม้ขน้
ของแอลฟาโทโคเฟอรอลและสารสังเคราะห์ BHT พบวา่ค่า OSI มีแนวโนม้เพิมขึนอยา่งมีนยั 
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6. เทคนิคของกระบวนการทดสอบและการจดัเตรียมอุปกรณ์ 

ในการทดสอบค่า OSI หากตวัอย่างมีความเสถียรมาก ทาํให้ต้องใช้ระยะเวลาในการ
ทดสอบนาน ดงันันจึงตอ้งมีการตรวจสอบระดบัความสูงของนาํในหลอดทดลองทีวดัค่าการนาํ
ไฟฟ้าเป็นระยะ  เพราะปริมาตรนาํทีเปลียนแปลงมากจะมีผลต่อค่าการนาํไฟฟ้าทีเปลียนแปลง 
เนืองจากหากความสูงของนาํในหลอดทดลองไม่ท่วมทีหวัโพรบ (probe) ของเครืองวดัการนาํไฟฟ้า
แบบจุ่มจะทาํให้ค่าการนาํไฟฟ้านอ้ยกวา่ทีควรจะเป็น  (AOCS, 1996)  นอกจากนีความสะอาดของ
หลอดทดลองและอุปกรณ์อืนๆก็มีผลต่อค่า OSI เช่น การปนเปือนจากกรดไขมนัหรือสารทีสามารถ
ระเหยไดจ้ากการทดลองครังก่อนอาจติดคา้งหรือปนเปือนทีหลอดทดลอง ดงันนัหลงัจากการทาํ
ความสะอาดตามปกติควรลา้งหลอดทดลองดว้ยเอทานอลและชะดว้ยนาํกลนัก่อนอบหลอดทดลอง
ให้แห้ง  ส่วนสารปนเปือนอืนๆ เช่น โลหะหรือสารเร่งการเกิดปฏิกริยาออกซิเดชนั (pro-oxidants) 
(Pike, 2001) ก็มีผลต่อการเกิดปฏิกริยาออกซิเดชนัเป็นตน้ 
 สําหรับการประยุกต์วิธีการประเมินความเสถียรต่อการเกิดปฏิกริยาออกซิเดชันโดยการ
วิเคราะห์ค่า OSI มีการนาํมาใชป้ระเมินกิจกรรมการตา้นปฏิกริยาออกซิเดชนัในนาํมนัหลายชนิด 
เช่น นาํมนัถวัเหลือง  นาํมนัมะพร้าว นาํมนัปลาวาฬ นาํมนัปลาซาร์ดีน (Kajimoto และคณะ, 1997)  
และนาํมนัหมู (Chen และ Ho, 1997) เป็นตน้    
 นอกจากนียงัมีการเปรียบเทียบเพือหาความสัมพนัธ์ระหวา่งการทดสอบความเสถียรต่อการ
เกิดปฏิกริยาออกซิเดชนัโดยวิธี OSI กบัการประเมินการเกิดปฏิกริยาออกซิเดชนัโดยใช้ประสาท
สัมผสั  เพือพิสูจน์วา่วิธี OSI ซึงเป็นการทดสอบภายใตส้ภาวะเร่งสามารถบ่งบอกถึงความเสถียร
และระยะเวลาการเกิดปฏิกริยาออกซิเดชนัของผลิตภณัฑ์ไดใ้กลเ้คียงกบัการใชป้ระสาทสัมผสัของ
ร่างกายมากนอ้ยเพียงใด  ซึงการใชป้ระสาทสัมผสัเป็นวิธีพืนฐานทีผูบ้ริโภคมกัใชใ้นการตดัสินใจ
เลือกซือผลิตภณัฑ์และการเลียงบริโภคอาหารทีอาจเกิดอนัตราย เช่น อาหารทีมีกลินเหม็นหืนเป็น
ตน้  โดยจากการศึกษาของ Coppin และ Pike (2001) ทีทดสอบเปรียบเทียบความสัมพนัธ์ของการ
ประเมินความเสถียรต่อการเกิดปฏิกริยาออกซิเดชันของนาํมนัถวัเหลืองทีเติมโลหะเพือกระตุน้
ปฏิกริยาออกซิเดชนัและวิเคราะห์ดว้ยเครือง  OSI  โดยนาํผลทีไดจ้ากการทดสอบดว้ยเครือง OSI 

มาเปรียบเทียบและหาความสัมพนัธ์กับการประเมินการเกิดปฏิกริยาออกซิเดชันของนาํมนัเมือ
ประเมินด้วยประสาทสัมผสั โดยใช้ผูท้ดสอบทีผ่านการฝึกฝนทดสอบด้วยการดมกลิน และให้ผู ้
ทดสอบประเมินบนเส้นตรงทียาว 150 มิลลิเมตรโดยการประเมินทุกอาทิตย ์  และพลอตกราฟ
ระหวา่งค่าเฉลียของการทดสอบ  2  ซาํในแต่ละตวัอยา่งกบัระยะเวลาเป็นอาทิตยที์ประเมิน  ผลจาก
การทดลองพบวา่การประเมินการเกิดปฏิกริยาออกซิเดชนัดว้ย OSI และการทดสอบโดยใชป้ระสาท
สัมผสัมีค่า  R2   อยู่ในช่วง 0.897–0.979  ซึงถือวา่มีความสอดคลอ้งกนัดี   ดงันนัวิธีการประเมิน
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ความเสถียรต่อการเกิดปฏิกริยาออกซิเดชันดว้ย OSI จึงเป็นวิธีทีมีประสิทธิภาพและได้รับการ
ยอมรับเพราะผลจากการวิเคราะห์มีความสอดคล้องกบัความรู้สึกของมนุษยซึ์งเป็นเครืองมือทีดี
ทีสุดในการทดสอบทางประสาทสัมผสัของอาหารและเครืองมือดงักล่าวยงัใชเ้วลาในการทดสอบ
นอ้ยและวเิคราะห์ไดอ้ยา่งต่อเนืองอีกดว้ย 
 
2.5.  อบเชย 

                 ในการศึกษาวิจัยเกียวกับสารสกัดจากธรรมชาติทีมีคุณสมบัติในการต้านปฏิกริยา
ออกซิเดชนั ซึงมกัพบไดใ้นพืชผกั ผลไม ้เครืองเทศ และสมุนไพรหลายชนิด  รวมทงัอบเชยซึงเป็น
เครืองเทศทีมีรายงานวิจยัพบว่าอุดมไปด้วยสารประกอบฟีโนลิกทีมีความสามารถในการต้าน
ปฏิกริยาออกซิเดชัน   ซึงมีลักษณะทางพฤกษศาสตร์ การนําไปใช้ประโยชน์ การตลาดและ
องคป์ระกอบทางเคมีดงัต่อไปนี 

 2.5.1. ข้อมูลทางพฤกษศาสตร์ 

อบเชยเป็นพืชในสกุล Cinnamomum มีประมาณ 250 สายพนัธ์ุ ซึงมีการกระจาย
กนัอยูใ่นพืนทีแถบเอเชียและออสเตรเลีย (Jayaprakasha และคณะ, 2003) เมือพิจารณาตามแหล่ง
ผลิตและคุณภาพของอบเชย สามารถแบ่งอบเชยไดเ้ป็น 5 ชนิด (รุ่งรัตน์, 2535) คือ 

- อบเชยเทศ (Cinnamomum zeylanicum) มีถินกาํเนิดอยูใ่นศรีลงักาและชายฝังมาลาบาร์
ในอินเดีย 

- อบเชยอินโดนีเซีย (Cinnamomum burmannii) พบมากทีเกาะสุมาตรา เกาะชวาและฝัง
ตะวนัตกของติมอร์ 

- อบเชยจีน (Cinnamomum cassia) มีถินกาํเนิดอยูท่างตะวนัออกเฉียงใตข้องจีน 

- อบเชยญวน (Cinnamomum loureirii) 
- อบเชยไทย (Cinnamomum iners) พบตามป่าดงดิบทวัไป 

อบเชยทีใช้ในการศึกษานีคือ  อบเชยอินโดนีเซียมีชือภาษาอังกฤษคือ   Indonesian 

cinnamon  และมีชือวิทยาศาสตร์คือ Cinnamomum burmanii  โดยเป็นพืชหมวด (division)  
Mangoliophyta ชัน (class)  Magnoliopsida  อนัดบั (order) Magnoliales  และวงศ์ (family) 
Lauraceae   เป็นพืชทีมีลาํตน้ตงัตรง   เป็นไมย้ืนตน้ทีแตกแขนงมากมายเจริญไดดี้ในดินปนทราย
และระดบัความสูงจากระดบันาํทะเล  เมตร อุณหภูมิ  องศาเซลเซียส และปริมาณนาํฝนตลอด
ปีเท่ากบั ,  – ,  มิลลิเมตร ลาํตน้มีความสูง 30 – 40 ฟุต ใบมีสีเขียวและมีกลินหอม  ดอก
ขนาดเล็กสีเหลืองและกลินทีไม่พึงประสงค ์  ฤดูกาลออกดอกอยู่ในช่วงเดือนมกราคม  ส่วนผลมี
เนือนุ่มและผลสุกเต็มทีในช่วงเดือนมีนาคม- สิงหาคม เมือแก่แล้วเปลือกไมจ้ะแตกออกจากกนั 
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(The Wealth of India, 1992)  และจะเริมเก็บเกียวเปลือกไมอ้บเชยไดเ้มือมีอายุ 4 – 5 ปี (บญัญติั, 
2527)                             

อบเชยทีผลิตและจาํหน่ายในทอ้งตลาดสามารถแบ่งเป็นประเภทหลกัๆได ้2 ชนิดคือ true 

cinnamon เช่น อบเชยศรีลงักาและ cassia เช่น อบเชยอินโดนีเซียและอบเชยจีนเป็นตน้   สําหรับ
การแยกความแตกต่างระหวา่งอบเชยทีเรียกวา่ cinnamon หรือ true cinnamon และอบเชยทีเรียกวา่ 
cassia  ซึงมีรายงานทีระบุการแยกความแตกต่างของอบเชยทงัสองชนิดโดยใช้คุณลกัษณะ เช่น  
ลกัษณะปรากฎ กลิน (odour)  และกลินรส (flavour) โดย Cassia  เปลือกจะหนา แข็งและมีกลินรส
ทีออกขมรุนแรง (extremely  bitter ) และกลินไหม ้(burning)  เมือทาํแห้งส่วนเปลือกไมที้มว้นเป็น
แท่ง (spiral) จะมีการมว้นเป็นวงทงัสองดา้น (double curl) ของขอบริมแท่งอบเชยนนั และถา้บด
เป็นผงละเอียดจะมีสีนาํตาลแดง (reddish  brown)  มาก เปลือกของอบเชยชนิด true cinnamon เมือ
ทาํแห้งจะมีลกัษณะมว้นเป็นแท่ง (spiral) จะมีการมว้นเป็นวงเดียว (single spiral  curl) และแท่ง
อบเชยส่วนใหญ่เปลือกจะบางและแข็งเปราะ (brittle) ง่ายต่อการทาํเป็นผงหรือ crush  และมีสี
นาํตาลเหลืองซีด  กลินรสจะมีกลินขมนอ้ยกวา่และมีกลินติดคา้งทีลิน (after taste) ออกหวาน   แต่
การจาํแนกโดยใชคุ้ณลกัษณะทีกล่าวมาพบวา่จะแยกความแตกต่างไดย้ากในอบเชยทีมีอายุเก็บเกียว
สนัและผา่นกระบวนการแปรรูปจนมีลกัษณะผงละเอียด  จึงมีการศึกษาเพือหาวิธีทีง่ายและราคาถูก
เพีอใชใ้นการแยกความแตกต่างของอบเชยแต่ละชนิด    โดยจากรายงานของ Dutta (1961) ทีศึกษา
การแยกความแตกต่างของอบเชยทงัสองชนิดโดยการวิเคราะห์ปริมาณของมิวซิเลต (mucilages)  
ซึงเป็นสารโพลิแซคคาไรด์เชิงซ้อนของนาํตาลและกรดยโูรนิค  และยงัมีแทนนินและแอลคาไลน์
เป็นองค์ประกอบ (Narkhede, และคณะ, 2010)  มิวซิเลตตามธรรมชาติจะเป็นสารทีมีนาํหนัก
โมเลกุลสูง (ประมาณ 200,000 หรือมากกวา่) (Kokate, 2005)  มีความคลา้ยคลึงกบักมัและเพกติน
ในเชิงคุณสมบติัทางเคมี  แต่มีความแตกต่างกนัในเชิงคุณสมบติัทางกายภาพ  โดยกมัเมือพองตวัใน
นาํจะเกิดลกัษณะเหนียวแบบ sticky  ขณะทีมิวซิเลตเมือพองตวัในนาํจะเกิดลกัษณะเหนียวแบบ 
slippery  และเกิดการกระจายตวัเป็นคอลลอยด์ในนําซึงไม่เป็นเนือเดียวกัน (heterogeneous) 
(Trease และ Evans, 2002)  ในทางการคา้มิวซิเลตทีผลิตจากพืชมาจากส่วนต่างๆ  เช่น ผนงัเซลล์
ของเมล็ดมะขาม เปลือกของอบเชย (slipper-elm) และสาหร่ายเป็นตน้  

นอกจากนียงัมีรายงานวิจยัทีเกียวกับการศึกษาแยกความแตกต่างของอบเชยโดยการ
วเิคราะห์ปริมาณของมิวซิเลตอืนๆ อาทิ จากการศึกษาของ Stahl และคณะ (1969) ทีปรับปรุงวิธีการ
วิเคราะห์ให้มีความเทียงตรงมากขึน  โดยผลการวิเคราะห์ปริมาณของมิวซิเลตของ Dutta (1961)   
สามารถแสดงไดด้งัตารางที 3 
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ตารางท ี3 ปริมาณมิวซิเลตในอบเชยชนิดต่างๆ  

สายพนัธ์ุอบเชย แหล่งกาํเนิด ปริมาณมิวซิเลต (%) 
Ceylon ศรีลงักา 1.9-2.1 

Seychelles เซเชลส์ 1.58 

Saigon เวยีดนาม 0.73-1.1 

Korintji อินโดนีเซีย 8.07 

Batavia อินโดนีเซีย 9.2 

Cassia อินโดนีเซียและจีน 9.6-10.9 

ทีมา: Dutta (1961) และ Stahl และคณะ (1969)  

จากตารางพบวา่อบเชยชนิดทีเรียกวา่ cassia   มีปริมาณมิวซิเลตสูงกวา่อบเชยทีเรียกวา่ true 

cinnamon  ซึงมกัหมายถึงอบเชยศรีลงักาหรือ Ceylon  cinnamon  จึงทาํใหส้ารสกดัหรือโอริโอ 

เรซินของอบเชยดงักล่าวมีความขน้หนืดมากกวา่อบเชยศรีลงักา  นอกจ าก นี ก ารแยกคว าม
แตกต่างของอบเชยชนิด true cinnamon  และ cassia  สามารถแยกไดโ้ดยอาศยัวิธี TLC ของ 
European/American  distillery criteria   ซึงทดสอบโดยหยดทิงเจอร์ไอโอดีน พบวา่ถา้เป็นอบเชย
ชนิด cassia จะเกิดสีนาํเงินดาํเขม้ (deep blue black)  เนืองจากปริมาณมิวซิเลตทีมากซึงสามารถ
สกดัดว้ยนาํเยน็ 

นอกจากนีการศึกษาเกียวกับองค์ประกอบทางอินทรีย์ของอบเชยสายพันธ์ุต่างๆซึง
องค์ประกอบดังกล่าวมีผลต่อประสิทธิภาพในการสกัดอบเชยด้วยตวัทาํละลายชนิดและความ
เขม้ขน้ต่างๆ และยงัมีผลต่อการทดสอบประสิทธิภาพการกาํจดัอนุมูลอิสระและการยบัยงัปฏิกริยา
ออกซิเดชนัของสารสกดัอบเชยอีกดว้ย โดยจากการรวบรวมผลการวิเคราะห์องคป์ระกอบอินทรีย์
ของอบเชยสายพนัธ์ุต่างๆทีมีรายงานการศึกษาสามารถแสดงไดด้งัตารางที 4 
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ตารางท ี4 องคป์ระกอบอินทรียใ์นอบเชย  

จากผลการศึกษาข้างต้นพบว่าคาร์โบไฮเดรตทังหมดรวมถึงเยือใยหยาบพบเป็น
องค์ประกอบภายในอบเชยสายพันธ์ุต่างๆ  ในปริมาณมากทีสุด   โดยคาดว่าองค์ประกอบ
คาร์โบไฮเดรตนีจะมีองค์ประกอบทีเป็นมิวซิเลตในสัดส่วนทีมาก  ซึงสอดคล้องกับรายงาน
การศึกษาก่อนหนา้นีทีพบโพลิแซคคาไรดพ์วกมิวซิเลตเป็นองคป์ระกอบภายในอบเชย 

 2.5.2.  การใช้ประโยชน์จากอบเชย 
    อบเชยจดัเป็นเครืองเทศและสมุนไพรทีมีการนาํมาใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

อยา่งแพร่หลาย เช่น ในทางการแพทย ์ โดยจากการศึกษาของ Babu และคณะ (2007) พบวา่สารซิน
นามลัดีไฮดใ์นอบเชยสามารถควบคุมระดบันาํตาลในเลือดในหนูทดลองได ้    นอกจากนี Anderson  

และคณะ ( ) พบวา่สารประกอบโพลีฟีโนลิกบางกลุ่มในอบเชยมีฤทธิทางชีวภาพทีช่วยเพิมการ
ทาํงานของอินซูลิน  (insulin)   ซึงเป็นฮอร์โมนทีช่วยในการเมตาบอลิซึมนาํตาลในกระแสเลือด  
นอกจากนียงัมีรายงานการศึกษาทีรวบรวมการใชป้ระโยชน์ส่วนต่างๆของอบเชยหลากหลายสาย
พนัธ์ุ  อาทิจากการศึกษาของ Thomas และ Duethi  ( ) พบวา่ส่วนของอบเชยสายพนัธ์ุต่างๆ 
สามารถนาํมาใชป้ระโยชน์ไดด้งัแสดงในตารางที 5 

สายพนัธ์ุอบเชย จีน ปากีสถาน ศรีลงักา ศรีลงักา 
ส่วนของอบเชย เปลือก เปลือก เปลือก เนือ 

ชนิดอบเชย cassia cassia True  cinnamon True  cinnamon 

องคป์ระกอบ (%)     

ความชืน 7.70  ± 0.15 5.1 9.45 ± 0.14 90.21 

เถา้ 2.89 ± 0.09 2.4 3.77  ± 0.10 3.3 

โปรตีน 4.10  ± 0.09 3.5 4.99  ± 0.10 4.1 

ไขมนั 4.65  ± 0.10 4 4.69  ± 0.12 7.37 

เยอืใยหยาบ 33.41  ± 1.15 33 21.27 ± 0.09 13.57 

ไนโตรเจนอิสระทีสกดัออกมา - 52 - 71.66 

คาร์โบไฮเดรต 47.25  ± 1.24 - 55.83  ± 0.90 337.64 

พลงังาน (kcal/ g) 247.25±3.80 258 0.92 - 

ทีมา 
Al-Numair และคณะ 

(2007) 

  Shumaila และ 

Mahpara (2009) 

  Al-Numair และ
คณะ (2007) 

Mohammad และ
คณะ (2011)  
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ตารางท ี5  การใชป้ระโยชน์จากอบเชยสายพนัธ์ุต่างๆ 

 ทีมา: Thomas และ Duethi  ( ) 
นอกจากนีจากการรวบรวมงานวจิยัทีเกียวกบัการศึกษาและการใชป้ระโยชน์จากส่วนต่างๆ

ของอบเชยอินโดนีเซียสามารถสรุปไดด้งัแสดงในตารางที 6 

ชือทาง
วทิยาศาสตร์ 

ชือสามญั แหล่งผลิต ส่วนทีใช้
ประโยชน์ 

การประยกุตใ์ช้
หลกั 

C.verum Presl. 

Syn  

True cinnamon/ 

Ceylon 

cinnamon 

ศรีลงักา เปลือกไม,้ ใบ สารใหก้ลินรส 
นาํหอมและยา 

C. cassia  Presl. Cassi, Chinese 

cinnamon 

ตะวนัออกเฉียงใต้
ของจีน 

เปลือกไม,้ใบ
และตา 

สารใหก้ลินรส 
หมากฝรัง และ
ยา 

C.  camphora Camphor จีนตอนใต/้อินเดีย เนือไม/้ใบ นาํหอมและยา 
C. sintok Java cassia จาวาและสุมาตรา เปลือกไม ้ สารใหก้ลินรส 

C. loureirii Nees Saigon 

cinnamon, 

Vietnam cassia 

เวยีดนาม เปลือกไม,้ 
นาํมนัจากเปลือก
ไม ้

สารใหก้ลินรส 

C. talama Indian cassia อินเดีย เปลือกไม,้ ใบ สารใหก้ลินรส
จากใบเบย ์(bay 

leave)  และยา 
C. ineris Wild cinnamon 

of Japan 

ญีปุ่นและอินเดีย
ตอนใต ้

เปลือกไม ้ ไล่ยงุ 

C. obtusifolium - ตะวนัออกเฉียงเหนือ
ของอินเดีย, พม่า 
 

เปลือกไม ้

 
ใชแ้ทนอบเชย
ศรีลงักา 
 

C.burmanii 

Blume 

Cassia vera, 

Korinjii cassia 

อินโดนีเซีย เปลือกไม ้
(Massoi bark) 

เครืองเทศและ
โอริโอเรซินใน
สารใหก้ลินรส 
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ตารางท ี6 การศึกษาและการใชป้ระโยชน์จากส่วนต่างๆของอบเชยอินโดนีเซีย 

ส่วนของอบเชย การใชป้ระโยชน์ ทีมา 
ตน้อ่อน สกดันาํมนัหอมระเหย Liu และคณะ (2007) และThantsin และ

คณะ (2008) 

เปลือกผล สกดัสารเมลานิน Wang  และคณะ (2009) 

ราก สกดันาํมนัหอมระเหย Liu และคณะ (2007) 

เมล็ด สกดันาํมนัทีมีกลีเซอริลไตรลอเรท 
40% 

Gan และคณะ (2009) 

ใบ สกดัแยกฟลาโวนอยด ์(quercetin, 

kaempferol, quercetrin) 

Prasad และคณะ (2009) 

สกดันาํมนัหอมระเหย Liu และคณะ (2007),  Rowaan (1936),  

Thantsin และคณะ (2008)  และ Yi  

และคณะ (2009) 

เปลือกลาํตน้ สกดัเพกติก House (1983) 

สกดันาํมนัหอมระเหย Thantsin และคณะ (2008) 

ผล สกดัแอนโทไซยานิน Zhang และคณะ (2009) 

สกดันาํมนัหอมระเหย Liu และคณะ (2007) 

จากรายงานขา้งตน้พบว่าอบเชยอินโดนีเซียเป็นอบเชยทีมีการผลิตและใช้ประโยชน์เป็น
เครืองเทศและสารให้กลินรสเป็นส่วนใหญ่  ซึงมีการบริโภคปริมาณมากในทวีปอเมริกา ภูมิภาค
เอเชียใตแ้ละประเทศอินโดนีเซีย (Elliott และ Brimacombe, 1987)  โดยมีกลิน (flavor) คลา้ยกบั
อบเชยจีน (cassia) (Zhang และคณะ, 2008)  โดยใชเ้ป็นส่วนผสมร่วมกบัเครืองเทศจีน (Chinese 

five-spice) และเป็นส่วนผสมในการผลิตขนมขบเคียว,ขนมคาวหวาน,อาหารคาวและเครืองดืม
ต่างๆ   นอกจากนียงัมีคุณสมบติัทางยา เช่น บรรเทาอาการคลืนไส้อาเจียนและสารสกดัจากส่วน
เปลือก ใบและรากสามารถใชเ้ป็นยารักษาสิว (Chen และคณะ, 1992)  และมีรายงานพบวา่สีม่วงเขม้
ของส่วนผลซึงเป็นสีจากแอนโทไซยานินมีความสามารถในการตา้นอนุมูลอิสระไดดี้  แต่อยา่งไรก็
ตามรายงานการศึกษาทีเกียวกบัองคป์ระกอบของสารสําคญัในอบเชยอินโดนีเซียยงัถือวา่มีปริมาณ
น้อยมาก (Subehan และคณะ, 2008) ซึงหากพิจาณาแนวโน้มด้านการคา้และการตลาด  ซึงจะ
นาํเสนอในลาํดบัถดัไป  จะพบว่าอบเชยอินโดนีเซียมีราคาทีถูกกว่าอบเชยชนิด true  cinnamon  
เช่น อบเชยศรีลงักา ประกอบกบัความต้องการในการบริโภคทีเพิมมากขึนเมือเปรียบเทียบกับ
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อบเชยสายพนัธ์ุอืนๆ โดยพิจารณาจากปริมาณการผลิตและความตอ้งการของตลาดโลก  ดงันนัหาก
มีการศึกษาวจิยัเกียวกบัชนิดและองคป์ระกอบสารสําคญัทางเคมีภายในอบเชยทีมากขึนจึงเป็นสิงที
น่าสนใจ เพราะนอกจากความรู้เกียวกบัองคป์ระกอบทางเคมีทีมีความสามารถในการรักษาโรคบาง
ชนิดแแล้ว ยงัทําให้เราทราบถึงองค์ประกอบทีมีความสามารถอืนๆ เช่น การต้านปฏิกริยา
ออกซิเดชันทีทาํให้อาหารเสือมเสียคุณภาพซึงทาํให้เราสามารถใช้ประโยชน์จากองค์ประกอบ
สาํคญัของอบเชยไดอ้ยา่งคุม้ค่าและมีประสิทธิภาพ อีกทงัยงัสามารถนาํมาประยกุตใ์ชใ้นอาหารและ
อุตสาหกรรมอาหารเพือลดการใชส้ารสังเคราะห์เพือส่งผลดีต่อสุขภาพของผูบ้ริโภคอีกดว้ย  
   

2.5.3.  การตลาดของอบเชย 
การตลาดและการส่งออกของอบเชยอินโดนีเซียพบว่ามีแนวโน้มความตอ้งการ

มากขึน  โดยมีปริมาณการส่งออกอบเชยอินโดนีเซียไปยงัตลาดโลกมากขึน   เนืองจากอบเชย
อินโดนีเซียมีราคาถูกกวา่อบเชยศรีลงักามาก ดงัรายงานราคาอบเชยตามเกรดและสายพนัธ์ุต่างๆปี 

ค.ศ. 1999 ทีพบวา่อบเชยศรีลงักา (Ceylon cinnamon) มีราคาแพงทีสุดดงัแสดงในตารางที 7 

ตารางท ี7 ราคาอบเชยตามเกรดและสายพนัธ์ุต่างๆปี ค.ศ. 1999 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทีมา: Weekly Market Report (1999) 
โดยมีรายงานพบว่าหลงัจากปี ค.ศ. 1990 มีปริมาณการส่งออกอบเชยศรีลงักาลดลงเหลือ 

34.3% เมือเทียบกบัปริมาณอบเชยทงัหมดทีซือขายในตลาดโลก และปี ค.ศ. 1970  มีปริมาณซือขาย
อบเชยศรีลงักาเพียง 10.9%   จากนนัในปี 1990 มีการส่งออกอบเชยอินโดนีเซียเพิมขึนแทนทีอบเชย
ศรีลงักา  โดยมีการส่งออกเพิมขึน 27.9%  จากแนวโนม้การส่งออกของอบเชยอินโดนีเซียทีมากขึน
จึงเป็นสัญญาณทีแสดงว่าความตอ้งการอบเชย cassia มีความตอ้งการเพิมมากขึนกว่าอบเชย true 

cinnamon อาทิ  อบเชยศรีลงักาซึงมีราคาแพง   และมีการนาํมาใชป้ระโยชน์หลากหลายมากขึน  
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นอกจากนีมีรายงานการผลิตและส่วนแบ่งทางการตลาดของอบเชยในช่วงปีค.ศ. 1981 ถึง 
2000 พบวา่พืนทีเพาะปลูกและปริมาณการผลิตของอบเชยอินโดนีเซียมีปริมาณทีมากกวา่อบเชยจีน
อย่างชดัเจน  ซึงในตลาดการคา้โลกอบเชยชนิดทีเรียกว่า cassia ซึงหมายถึง อบเชยอินโดนีเซีย,  
อบเชยจีนและอบเชยเวยีดนาม มีการคา้ขายในตลาดโลกในปริมาณระหวา่ง 2,000 ถึง 25,000 ตนัต่อ
ปี โดยอบเชยอินโดนีเซียมีการผลิตมากกว่าอบเชยสายพนัธ์ุอืนๆ โดยมีปริมาณการผลิตมากกว่า
อบเชยจีนถึง  2-3 เท่า 
 สําหรับประเทศทีนาํเขา้ทงัอบเชยชนิด true cinnamon และอบเชยชนิด cassia  หรือนาํเขา้
อบเชยเพียงชนิดใดชนิดหนึงมีหลายประเทศ   โดยประเทศอเมริกามีปริมาณการนาํเขา้อบเชยมาก
ทีสุด  โดยในปี ค.ศ.  1997-1999 มีปริมาณการนาํเขา้ 18,173 ตนัหรือประมาณ 20% ของปริมาณใน
ตลาดการคา้โลก และนอกจากนีในช่วงปี 1999 ประเทศอินเดียเป็นประเทศผูน้าํเขา้อบเชยรายใหญ่
เป็นอนัดบัสองของโลกคิดเป็น 12.5%   และยงัพบวา่อบเชยชนิด cassia เป็นอบเชยทีมีปริมาณการ
นาํเขา้มากทีสุดโดยเฉพาะในประเทศอเมริกา และจากการศึกษาของ Madan และ Kannan (2004) 
พบว่าประเทศอินโดนีเซียมีพืนที และร้อยละของสัดส่วนพืนทีการเพาะปลูกเมือเทียบกบัพืนที
เพาะปลูกของประเทศผูส่้งออกอบเชยจาํหน่ายในตลาดโลก  รวมถึงปริมาณการผลิต (ตนั)  และร้อย
ละของปริมาณการผลิต (%) เมือเปรียบเทียบกบัปริมาณอบเชยในตลาดโลกมีปริมาณมากทีสุด
ในช่วงปี ค.ศ. 1981-2000 ดงัแสดงในตารางที 8 

ตารางท ี8 พืนทีและปริมาณการผลิตอบเชยของประเทศทีส่งออกอบเชยในช่วงปี ค.ศ. 1981-2000 

ทีมา: Madan และ Kannan  (2004) 
นอกจากนีจากรายงานการศึกษาของ FAOSTAT (2007) เกียวกบัปริมาณการผลิตอบเชย

จากประเทศผูส่้งออกอบเชยรายใหญ่ของโลกในช่วงปี ค.ศ. 2004 และ 2007 ดงัแสดงในตารางที 9 

 

ประเทศ 

ช่วงปี ( - ) ช่วงปี (1 - ) 
พืนที (ha) การผลิต (ตนั),% พืนที (ha) การผลิต (ตนั), % 

ศรีลงักา 21,088 (23.1%) 10,318(19.7%) 23,292(18.5%) 12,010(15.0%) 

อินโดนีเซีย 41,873 (45.8%) 21,100(40.3%) 56,603(44.2%) 35,742(44.5%) 

จีน 35,000 (38.2%) 17,200(32.9%) 35,000(27.7%) 26,350(32.8%) 

Madagascar 1,660 (1.8%) 760 (1.5%) 1,800 (1.4%) 900 (1.1%) 

Seychelles 3,285 (3.6%) 661 (1.3%) 2,800 (2.8%) 467 (0.6%) 

เวยีดนาม 3,295 (3.6%) 1,700 (3.3%) 7,640 (6.1%) 4,210 (5.2%) 

ตลาดโลก 91,421 52,337 126,207 80,361 
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ตารางท ี9 ปริมาณการผลิตอบเชยจากประเทศผูส่้งออกอบเชยในช่วงปี ค.ศ. 2004 และ 2007   

ประเทศ ปริมาณการผลิตปี 2004 ปริมาณการผลิตปี 2007 

อินโดนีเซีย 99,465 m/t 60,000 m/t 

จีน 48,000 m/t 55,000 m/t 

ศรีลงักา 12,810 m/t 13,360 m/t 

เวยีดนาม 10,000 m/t 12,500 m/t 

Madagascar 1,500 m/t 1,650 m/t 

ทีมา: FAOSTAT (2007) 
 จากตารางพบวา่ประเทศอินโดนีเซียยงัคงมีปริมาณการผลิตอบเชยสูงทีสุดและมีแนวโนม้
ส่วนแบ่งทางการตลาดมากกวา่อบเชยชนิด  true  cinnamon  ถึงแมว้า่ปริมาณการผลิตจะลดลงในปี
ค.ศ. 2007 ก็ตาม ดงันนัอบเชยสายพนัธ์ุอินโดนีเซียจึงเป็นสายพนัธ์ุทีน่าจะนาํไปทาํการศึกษา 
องคป์ระกอบทางชีวภาพหรือพฤษเคมี (phytochemical)  เช่น สารประกอบฟีโนลิก  ซึงยงัมีรายงาน
การวจิยัไม่มากนกั   
 

2.6. สารประกอบฟีโนลกิ 

 สารประกอบฟีโนลิกคือกลุ่มของสารทีประกอบด้วยหมู่ไฮดรอกซิล (-OH) 1 หมู่หรือ
มากกว่าต่ออยูก่บัวงแหวนอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอน (เบนซีน) โดยโครงสร้างพืนฐานของสารฟี
โนลิกแสดงดงัภาพที 11   

 

 

ภาพท ี11 โครงสร้างของฟีโนลิก 

ทีมา : Vermerris และ Nicholson (2006) 

โครงสร้างพืนฐานของสารประกอบฟีโนลิกจะเกิดจากการรวมตวัของโมเลกุลนาํตาลตงัแต่ 

1 โมเลกุลขึนไปรวมกบัหมู่ไฮดรอกซิล (OH-group) โดยนาํตาลดงักล่าวอาจเป็นนาํตาลโมเลกุล
เดียว (monosaccharides) นําตาลโมเลกุลคู่ (disaccharide) หรือโอลิโกแซคคาไรด์ 
(oligosaccharides) ก็ได ้ แต่นาํตาลชนิดทีพบมากทีสุดในโมเลกุลของสารประกอบฟีโนลิกคือ
กลูโคส (glucose) นอกจากนียงัพบวา่อาจมีการรวมตวักนัระหวา่งสารประกอบฟีโนลิกดว้ยกนัเอง
หรือสารประกอบฟีโนลิกกบัสารประกอบอืนๆ เช่น กรดคาร์บอกซิลิก (carboxylic acid) กรด
อินทรีย ์ (organic acid) อะมีน (amine) และไขมนัอีกดว้ย   แมว้่าฟีโนลิกจะมีความคลา้ยกบั
แอลกอฮอลซึ์งมีโครงสร้างเป็นอะลิฟาติก มีหมู่ไฮดรอกซิลต่ออยูก่บัสายของคาร์บอน   แต่ฟีโนลิก
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มีหมู่ไฮดรอกซิลต่ออยู่กบัวงแหวนอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนและออกซิเจนจบัอยู่กบัวงแหวนอะ
โรมาติกอยา่งแน่นหนา อีกทงัออกซิเจนเกาะอยูก่บัไฮโดรเจนดว้ยพนัธะอยา่งหลวมๆ   ไฮโดรเจนที
หมู่ไฮดรอกซิลจึงสามารถเกิดการเปลียนแปลงทางเคมีไดง่้าย  ทาํให้ฟีโนลิกมีความเป็นกรดอ่อน 
(Vermerris และ Nicholson, 2006)  

 ฟีโนลิกถูกสร้างขึนเพือประโยชน์ในกระบวนการเติบโตและการขยายพนัธ์ุของพืชแต่ละ
ชนิด จากกระบวนการเมทาบอไลตข์องพืชในระหวา่งการเจริญเติบโตในเมทาบอไลต์ลาํดบัทีสอง 
(secondary metabolite) ซึงเป็นอนุพนัธ์ทีได้จากวิถีชิคิเมต (shikimates)-ฟีนิลโพรพานอยด ์
(phenylpropanoids) ในพืช  (Balasundram และคณะ, 2006)    

ในปัจจุบนัพบวา่มีสารประกอบฟีโนลิกทีทราบโครงสร้างแน่นอนแลว้มากกวา่ 8,000 ชนิด 

ตงัแต่กลุ่มทีมีโครงสร้างอยา่งง่าย เช่น กรดฟีโนลิก (phenolic acids) ไปจนถึงกลุ่มทีมีโครงสร้าง
เป็นโพลิเมอร์เช่น ลิกนิน (lignins) ซึงหากแบ่งประเภทของสารประกอบฟีโนลิกสามารถแสดงได้
ดงัภาพที 12 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

ภาพท ี12  ประเภทของสารประกอบฟีโนลิก 

ทีมา: Robbins และ  Bean (2004) 
 โดยในการแบ่งประเภทยอ่ยๆ พบวา่มีสารประกอบจาํนวนมากกวา่ 100  ประเภทสาร เช่น  
ฟลาโวนอลมากกวา่ 450 ชนิด  ฟลาโวน  400 ชนิด  ฟลาวาโนน 350 ชนิด ไอโซฟลาโวน  300 ชนิด   
แอนโทไซยานิดิน  19 ชนิดและชาโคน 350 ชนิดเป็นตน้   ซึงความหลากหลายนีส่วนใหญ่มาจาก
ไกลโคซิเลชนั (glycosylation) ของโครงสร้างหลกั (อะไกลโคน) และอะซิลเลชนั (acylation) ของ
ไกลโคไซด์ (Jacob และ  Burri, 1996)  โดยกรดฟีโนลิก (phenolic acids), ฟลาโวนอยด ์
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(flavonoids) และแทนนิน (tannins) จดัเป็นกลุ่มสารทีสําคญัทีสุดของสารประกอบฟีโนลิก 
(Balasundram และคณะ, 2006)   

 กรดฟีโนลิก (Phenolic acids) มีโครงสร้างเป็นหมู่คาร์บอกซิลจบัหรือเชือมกบัวงแหวนเบน
ซีน (Lafay และ Gil-lzquierdo, 2008)  โดยจาํนวนหมู่ไฮดรอกซิลและตาํแหน่งของหมู่ไฮดรอก 

ซิลของหมู่คาร์บอกซิลและเมทอกซิลทีเชือมหรือจบักับวงแหวนอะโรมาติกทาํให้สร้างความ
หลากหลายใหก้บักรดฟีโนลิก (Robbins, 2003 และ  Macheix และคณะ, 1990) นอกจากนีกรดฟีโน
ลิกสามารถคอนจูเกตกบันาํตาล, กรดอินทรียห์รือโครงสร้างทีแข็งแรงของผนงัเซลล์พืช (Clifford, 

2000 และ Tomás-Barberán  และ Clifford, 2000)  และสามารถแบ่งยอ่ยตามโครงสร้างออกไดอี้ก  
กลุ่มย่อยคืออนุพนัธ์ุเบนโซอิก เช่น  กรดไฮดรอกซีเบนโซอิก (Hydroxybenzoic acid)  ทีมี
โครงสร้างเป็นวงแหวนอะโรมาติกต่อกบัคาร์บอน 1 อะตอม (C6-C1) หรือหมู่คาร์บอกซิลิก  และอนุ
พนัธ์ุกรดซินนามิกซึงคือกรดไฮดรอกซีซินนามิค (hydroxycinnamic acids) ทีมีโครงสร้างเป็นวง
แหวนอะโรมาติกต่อกบัสายคาร์บอน  ตวั C6-C3 (Balasundram และคณะ, 2006 และ Robbins, 

2003)   สาํหรับลกัษณะโครงสร้างทางเคมีของกรดไฮดรอกซีซินนามิคและกรดไฮดรอกซีเบนโซอิก
ดงัแสดงในภาพที 13 

 
 
 

  

 

 

 

 

ภาพท ี13  โครงสร้างทางเคมีของกรดไฮดรอกซีซินนามิคและกรดไฮดรอกซีเบนโซอิก 

ทีมา: Robbins (2003) และ  Macheix  และคณะ (1990) 

 ฟลาโวนอยด์ (Flavonoids) เป็นสารประกอบฟีโนลิกทีมีนาํหนกัโมเลกุลตาํ (Hertog และ
คณะ, 1992)  และเป็นกลุ่มใหญ่ทีสุดทีพบในพืชซึงมีมากกวา่ 8,000 ชนิดในธรรมชาติ   โดยฟลาโว
นอยด์เป็นสารประกอบทีมีโครงสร้างโมเลกุลประกอบดว้ย 15 คาร์บอนจดัเรียงโครงสร้างกนัดว้ย 
C6-C3-C6 ซึงประกอบดว้ยวงแหวนอะโรมาติก A และ B ซึงวงแหวน B ถูกออกซิไดซ์ไดง่้ายทาํให้
เกิดการเปิดของวงแหวนทีอะตอมออกซิเจน (Havsteen, 1983)  และเชือมต่อกนัดว้ยวงแหวนออกซี
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จิเนสเฮทเทอร์โรไซคลิก (heterocyclic ring) C  ซึงโครงสร้างพืนฐานของฟลาโวนอยด์สามารถ
แสดงไดด้งันี 

 

 

 

 

 

ภาพท ี14 โครงสร้างพืนฐานของฟลาโวนอยด ์

ทีมา: Farkas และคณะ (2004) 
 รูปแบบการจดัเรียงตวัทีหลากหลายของวงแหวน C (heterocyclic benzopyran) ทาํให้ฟลา
โวนอยด์สามารถแบ่งย่อยออกเป็นกลุ่มหลกัๆ คือ ฟลาโวนอล (flavonols), ฟลาโวน (flavones), 

ฟลาวาโนน (flavanones), ฟลาวานอล (flavanols หรือ catechins), ไอโซฟลาโวน (isoflavones), 
ฟลาวาโนนอล (flavanonols) และแอนโธไซยานิดิน (anthocyanidins)  (Balasundram และคณะ, 
2006) โดยสามารถแสดงกลุ่มยอ่ยของฟลาโวนอยดแ์ละตวัอยา่งสารดงัภาพที 15  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

ภาพท ี15  การแบ่งประเภทฟลาโวนอยด์  
ทีมา: Vasco (2009)   
  แทนนิน (Tannins)  เป็นสารประกอบเชิงซ้อนทีไดจ้ากธรรมชาติ  โดยมีคุณสมบติัทาง
ชีวเคมีทีสําคญัคือแทนนินสามารถจบักบัโปรตีนไดเ้นืองจาก hydrophobic benzenoid rings และ



37 
 

  
 

พนัธะไฮโดรเจนของหมู่ไฮดรอกซิล เกิดเป็นสารประกอบเชิงซอ้นทีไม่ละลายนาํไดที้สามารถยบัยงั
เอนไซม์ทีทําให้เกิดอนุมูลอิสระได้ เช่น  เอนไซม์ไลพอกซีจิเนสเป็นต้น  เราสามารถแยก
สารประกอบเชิงซ้อนนีไดโ้ดยการใชก้รด, แอลคาไลน์,  ดีเทอเจนท ์(สารลดแรงตึงผิว) ,สารฟีนอล
หรือตวัทาํละลายอินทรียอื์นๆ (Waterman, 1999) แทนนินจดัจึงเป็นสารโพลีฟีนอลแมว้า่ไม่ใช่ทุก
สารโพลีฟีนอลทีจะมีคุณสมบติัในการจบักบัโปรตีน    เราสามารถพบแทนนินไดใ้นส่วนเปลือกไม้
ยนืตน้และยงัพบในส่วนอืนๆของพืชดว้ย เช่น ใบชา โกโก ้และผลไมดิ้บบางชนิดไดแ้ก่ พลบั ละมุด 
กลว้ย องุ่น แอปเปิล และสาลี ซึงแทนนินเป็นสารทีทาํให้เกิดรสฝาดและมีสีเหลืองจนถึงนาํตาล 
นอกจากนียงัทาํใหเ้กิดปฏิกิริยาการเกิดสีนาํตาลทีเร่งดว้ยเอนไซมด์ว้ย (นิธิยา, 5) โดยในพืชนนั
ส่วนใหญ่จะพบแทนนินอยูใ่นส่วนของแวคิวโอลหรือผวิหนา้แวกซ์ของพืชนนั  เราสามารถแบ่ง 

แทนนินเป็นกลุ่มยอ่ยได ้2 กลุ่มคือ 1. Condensed tannins (โพรแอนโทไซยานิดิน) ซึงเป็นโพลีฟี
นอลของสารทีมีนาํหนกัโมเลกุลสูงและเป็นองคป์ระกอบหลกัของโอลิโกเมอร์หรือโพลิเมอร์ของ
สารคาทิชิน  และเมือถูกย่อยสายโพลิเมอร์จะไดส้ารไซยานิดินหรือเดลฟินิดิน (Bruneton, 1999)  
อีกทงั condensed tannins มีคุณสมบติัทางเคมีทีสําคญัคือสามารถเกิดสารประกอบเชิงซ้อนทีละลาย
และไม่ละลายนาํไดก้บัสารโมเลกุลใหญ่ เช่นโปรตีน ไฟเบอร์และสตาร์ชเป็นตน้    2. Hydrolysable 

tannins คือโพลิเมอร์เอสเทอร์ของกรดแกลลิกกบันาํตาลหรือกรดแอลาจิกและกรดแกลลิก (ellagic 

acid) กบันาํตาล เช่นกลูโคส (Bruneton, 1999 และ Reed, 1995)  
 อบเชยเป็นเครืองเทศและสมุนไพรอีกชนิดทีอุดมไปด้วยสารประกอบฟีโนลิก  โดย
สารประกอบฟีโนลิกทีพบในอบเชยสามารถแสดงไดด้งัตารางที 10 

ตารางท ี10 สารประกอบฟีโนลิกทีพบในอบเชย 
ส่วนของอบเชย เปลือก ใบ 

สายพนัธ์ุ ศรีลงักาและจีน ศรีลงักา อินโดนีเซีย ศรีลงักา 

หน่วยปริมาณ mg/100g  (fresh wt) mg/100g (dry wt) mg/100g mg/100g 

Quercetin 0.550 ±0.095 - 18.76 ± 4.8 0.267±0.001 

Quercetrin - - 0.122 ± 0.005 - 
kaempferol 0.492 ±0.134 - 0.044 ± 0.03 0.005 ± 0.0 

isorhamentin 0.113 ±0.015 - - - 
Catechin 2.30 ±0.049 454.4 - - 
caffeic acid - 24.2 .  - 
ทีมา:  Shan และคณะ (2005),  Al-Numair และคณะ (2007) และ  Prasad และคณะ (2009) 
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 นอกจากนีมีรายงานวิจยัทีพบว่าส่วนของลาํตน้ (stem) ของอบเชยอินโดนีเซียสามารถ
ผลิตฟีโรโมน (homosesquiterpenoid)  (Chen และคณะ,  2010) ชือวา่ burmanol ซึงสามารถระบุ
ชนิดสารไดท้งัหมด 16 ชนิดทีสามารถแยกไดจ้ากส่วนของพืชนีไดเ้ป็นครังแรกคือ  β- sitosterol ,  

β-sitosteone , coumarin  (Hsieh และคณะ, 2010), scopoletin  (Ceaspedes และคณะ, 2006), 

pheophytin-b  (Cheng และคณะ, 2004), pheophytin-A , ficaprenol-10 , p-hydroxybenzoic acid , 

vanillin , vanillic acid (Kuo และคณะ, 2008), protocatechuic acid  (Ramadan  และคณะ, 2009),  

kobusinol B (Li และคณะ, 2007), 4-acetonyl-3,5-dimethoxy-p-quinol (Wang และคณะ, 2010), 

(+)-syringaresinol , (+)- yangambin (Kelm และ Nari, 2000)  และ  (+)- sesamin  (Chen และคณะ, 

2007)  ซึงสารบางชนิดทีพบนีจดัเป็นสารประกอบฟีโนลิก เช่น p-hydroxybenzoic acid , 

protocatechuic acid  และ vanillic acid เป็นตน้ 

 2.6.1.  การสกดัสารประกอบฟีโนลกิจากอบเชย 

 กระบวนการสกดัโดยใชต้วัทาํละลายคือกระบวนการทีออกแบบเพือแยกสารประกอบฟีโน
ลิกทีสามารถละลายไดอ้อกมาจากเซลล์พืช โดยการแพร่กระจาย (diffusion) โดยใชข้องเหลวหรือ
เรียกวา่ตวัทาํละลาย   และสามารถใชผ้ลิตหรือแยกองคป์ระกอบขนัตน้ของส่วนประกอบในอาหาร
ซึงใชอ้ยา่งกวา้งขวางในอุตสาหกรรมอาหาร (De Felice และคณะ, 1979 และ Moure และคณะ, 

2001)    
 กระบวนการสกดัสามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 2 ขนัตอนหลกัคือ 

1. ขนัเริมตน้ (Initial stage)  โดยขนัเริมตน้ของกระบวนการสกดันีจะทาํให้อนุภาคเกิดการพองตวั
เนืองจากการดูดซบั (sorption) ของตวัทาํละลายในวฏัภาคของแขง็ซึงคือวตัถุดิบทีใชส้กดั    โดยการ
ดูดซับ  (sorption)  นีเกิดจากแรงดนัออสโมติกโดยคาปิลลารีและโดยการ  solvation ของไอออน
ภายในเซลล ์ และเกิดการละลายตวัถูกละลายออกมาสู่ตวัทาํละลายในเนือเยือพืช   ซึงจากแผนภาพ
คือขนั A-B โดย (A)  คือตวัทาํละลายแพร่ผ่าน (penetration) เขา้ไปภายในของแข็งและ (B) 
องคป์ระกอบภายในของแขง็เกิดการละลายในตวัทาํละลาย  
2. ขนัการแพร่กระจาย (Diffusion stage)  การแพร่กระจายสามารถแบ่งยอ่ยไดอี้ก 2 ขนัตอนคือ
ภายในของวฏัภาคของแข็งและภายนอกของเนือเยือชนันอก  ซึงจากแผนภาพคือขนั C-D โดย (C) 
คือตวัถูกละลายหรือองคป์ระกอบภายในของแข็งเคลือนทีออกสู่ภายนอกของแข็งและ (D) คือการ
เคลือนที (migration) ของตวัถูกละลายจากผวิหนา้ของของแขง็เขา้สู่ภายในตวัทาํละลายทีสกดั 
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ภาพท ี16  กลไกการเปลียนแปลงภายในตวัอยา่งระหวา่งกระบวนการสกดัดว้ยตวัทาํละลาย 
ทีมา : (Giergielewicz-Możajska และคณะ, 2001) 

 ในการสกดัองคป์ระกอบสารภายในของวตัถุดิบทีตอ้งการ เช่น สารประกอบฟีโนลิกดว้ย
ตวัทาํละลายนนั  ปัจจยัทีมีผลต่อประสิทธิภาพการสกดัสารประกอบฟีโนลิกดว้ยตวัทาํละลายและ
ปัจจยัทีมีผลต่อความสามารถในการตา้นปฏิกิริยาออกซิเดชนัของสารประกอบฟีโนลิกในพืชขึนอยู่
กบัชนิดและความเขม้ขน้ของตวัทาํละลาย เพราะการละลายของสารประกอบฟีโนลิกขึนอยูก่บัชนิด
ของตวัทาํละลายทีใช้ เนืองจากความแตกต่างของสภาพขวัในตวัทาํละลายต่างกนั นอกจากนียงั
ขึนกบัระดบัของการ polymerization ของสารประกอบฟีโนลิก และการเกิดปฏิกิริยากนัระหว่าง
สารประกอบฟีโนลิกกบัองคป์ระกอบอืนในอาหาร   วธีิและสภาวะทีใชใ้นการสกดั จาํนวนขนัตอน
การสกดั (ประสิทธิภาพการสกดัจะเพิมขึนเมือขนัตอนการสกดัเพิมขึน) และปริมาตรของตวัทาํ
ละลาย  สัดส่วนของแข็งต่อตวัทาํละลายและขนาดอนุภาคตวัอย่าง ระยะเวลาทีใชใ้นการสกดัและ
เก็บรักษาสารสกดัและอุณหภูมิทีใชใ้นการสกดั (ความร้อนมีผลต่อการแพร่ผา่นของผนงัเซลล์ โดย
เพิมการละลายและสัมประสิทธิการแพร่ผา่นของสารทีถูกสกดัและลดความหนืดของตวัทาํละลาย) 
(Zhang และคณะ, 2007)   
 โดยสิงทีสาํคญัอนัดบัแรกทีตอ้งศึกษาคือชนิดของตวัทาํละลาย  เนืองจากมีผลอยา่งมากต่อ
ประสิทธิภาพของการสกดั ดงันันเราจึงควรทาํความเขา้ใจคุณสมบติัของตวัทาํละลายเพือทราบ
ปัจจยัทีมีผลต่อประสิทธิภาพการสกดัดงันี 

1. ความมีขวั (Polarity)  

คุณสมบติัด้านความมีขวัของตวัทาํละลายสามารถใช้เป็น guideline สําหรับเคา้โครง
(profile) ขององคป์ระกอบของสารสกดัทีได ้ ทาํให้สามารถทราบไดว้า่องคป์ระกอบใดจะถูกสกดั
ออกมาภายใตส้ภาวะการสกดัโดยใชต้วัทาํละลายชนิดต่างๆ  
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2. จุดเดือด (boiling point)  

จุดเดือดของตวัทาํละลายภายใตค้วามดนับรรยากาศหรือระบบสุญญากาศทีใชจ้ะมีอิทธิพล
ต่อเคา้โครงของสารสกดัทีได ้ ดงันนัการเปลียนตวัทาํละลายจากเมทานอลเป็นเอทานอลหรือไอโซ
โพรพานอลหรือบิวทานอลทีความดนับรรยากาศจะเปลียนเคา้โครงของนาํหนกัโมเลกุลของสาร
สกดั ยงิใชต้วัทาํละลายทีมีจุดเดือดสูงจะสามารถสกดัองคป์ระกอบทีมีนาํหนกัโมเลกุลสูงๆได ้ 

3. ความหนืด (Viscosity)  

ความหนืดของตวัทาํละลายจะเป็นตวักาํหนดความสามารถของตวัทาํละลายในการแทรก
ซึมเขา้ไปในชินส่วนของพืช ดงันนัความหนืดของตวัทาํละลายจึงเป็นตวักาํหนดประสิทธิภาพใน
การสกดัเนืองจากจะลดระยะเวลาในการสัมผสัระหวา่งตวัทาํละลายและชินส่วนของพืช  และยิงตวั
ทาํละลายมีความหนืดตาํจะทาํใหมี้ประสิทธิภาพในการสกดัสูง  

4. ความร้อนแฝงของการระเหย (Latent heat of evaporation)  

การใช้ตวัทาํละลายทีมีความร้อนแฝงในการระเหยตาํมีขอ้ดีคือสามารถแยกตวัทาํละลาย
ออกจากสารสกดัโดยใชพ้ลงังานนอ้ยกวา่ตวัทาํละลายทีมีความร้อนแฝงของการระเหยสูง  

5. อุณหภูมิ/ความดนั (Temperature/Pressure)  

 ปัจจยัดา้นอุณหภูมิเป็นปัจจยัทีมีความสําคญัอาทิ อุณหภูมิในการ reflux ตวัทาํละลายจะ
ขึนอยูก่บัความดนั   โดยปกติอุณหภูมิจะลดลงประมาณ 150 องศาเซลเซียสเมือความดนัภายใน
ระบบลดลงครึงหนึง  ดงันนัจึงทาํให้สามารถทาํการกลนัเพือแยกตวัทาํละลายออกจากสารสกดัที
อุณหภูมิห้องภายใตส้ภาวะสุญญากาศ คุณสมบติันีจะใชใ้นการแยกตวัทาํละลายออกจากสารสกดั
ในเครืองระเหยแบบฟิลมเ์คลือนทีลง (falling film evaporator) 

6. ความเป็นกรดด่าง  
ความเป็นกรดด่างของตวักลางในการสกดัมีผลต่อระดบัการละลายสําหรับสารทีสามารถ

ละลายไดแ้ละมีผลต่อการละลายของส่วนทีสามารถเกิดการไฮโดรไลซ์ได ้

คุณสมบติัดา้นความหนืด ความร้อนแฝงของการระเหย จุดเดือดและความมีขวัของตวัทาํ
ละลายทีใชใ้นกระบวนการสกดัดงัแสดงในตารางที 11 
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ตารางท ี11 คุณสมบติัของตวัทาํละลายทีใชใ้นการสกดัองคป์ระกอบภายในเนือเยอืพืช 

ตวัทาํละลาย 
ความหนืด (cP) 

ความร้อน 

แฝงของการ 

ระเหย 

(แคลอรี/ 
กรัม) 

จุดเดือด 
(°C) 

ความมีขวั
(ε) 

0 (°C) 20 (°C) 

อะซิโตน 0.4 0.33 125.3 56.20 0.47 

เอทานอล 1.77 1.2 204.3 78.30 0.68 

เอทิลอะซิเตท 0.58 0.46 94 77.10 0.38 

เฮกเซน 0.4 0.33 82 68.70 0 

นาํ 1.8 1 540 100.00 >0.73 

เมทานอล 0.82 0.6 262.8 64.80 0.73 

ทีมา: Ashurst (1995) 

 จากรายงานการศึกษาทีผา่นมาพบวา่ตวัทาํละลายทีนิยมใชใ้นการสกดัสารประกอบฟีโน 

ลิกจากพืช คือ เมทานอล, เอทานอล, อะซีโตน, นาํ, เอธิลอะซิเตท, เฮกเซนและสารละลายผสม
ระหว่างนาํกบัตวัทาํละลายทีกล่าวมาขา้งตน้ (Naczk และ Shahidi, 2004) ซึงค่าคงทีไดอิเล็คทริก
ของตวัทาํละลายต่างๆดงัแสดงในตารางที 12 

ตารางท ี12  ค่าคงทีไดอิเล็คทริกของตวัทาํละลายต่างๆ 

ทีมา: http://pharmlabs.unc.edu/ access (13/05/2012) 
โดยตวัทาํละลายทีใชอ้ยา่งกวา้งขวางคือเมทานอลกบัเอทานอลและสารละลายผสมระหวา่ง

เมทานอลกบันาํและเอทานอลกบันาํ    เนืองจากความเหมาะสมของสภาพขวัของสารละลายผสม
โดยสามารถแสดงค่าคงทีไดอิเล็คทริกของสารละลายผสม   ซึงเป็นสารละลายผสมทีนิยมใชใ้นการ

คุณสมบติั/ตวัทาํละลาย นาํ เมทานอล เอทานอล อะซิโตน เอทิลอะซิเตท เฮกเซน 

สูตรโมเลกลุ 

(Molecular Formula) 
H2O CH3OH CH3 CH2OH (CH3)COCH3 CH3COOC2H5 CH3(CH2)4

CH3 

ค่ าค ง ที ได อิ เ ล็ คท ริก 
(dielectric constant) 
ที 20 องศาเซลเซียส 

80.10 33.00 25.00 21.01 6.08 1.89 



42 
 

  
 

สกดัองคป์ระกอบทางเคมี  โดยเฉพาะสารประกอบฟีโนลิกในพืชทีสามารถคาํนวณโดยใชส้มการ
คือ 

 

จากสมการ   A,B,…  คือ ตวัทาํละลายแต่ละชนิดในสารละลายผสม 

                   ƒ  คือ อตัราส่วนของตวัทาํละลายนนัในสารละลายผสม   
          คือ ค่าคงทีไดอิเล็คทริกของตวัทาํละลายแต่ละชนิดทีอุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส   

ค่าคงทีไดอิเล็คทริกของสารละลายผสมระหว่างเมทานอลกบันาํและเอทานอลกบันาํจึง
ขึนกบัอตัราส่วนของสารละลายผสมทีใช้  ซึงค่าคงทีไดอิเล็คทริกของสารละลายผสมทีนิยมใชใ้น
การสกดัฟีโนลิกสาํหรับการศึกษาการสกดัฟลาวาโนน ฟลาโวนและฟลาโวนรูปไกลโคไซด์     เมท
อกซีฟลาโวนและฟลาโวนไดเมอร์  พบวา่การใชเ้มทานอลความเขม้ขน้ร้อยละ 70-80 โดยปริมาตร
สามารถสกดัอนุพนัธ์ไฮดรอกซีซินนามิก  ฟลาโวน  ฟลาโวนอลและคาทิชินจากผลไม ้ ถวั  เมล็ด
องุ่นและกากไวน์ไดดี้  ซึงสารกลุ่มดงักล่าวเป็นสารทีพบในอบเชยอินโดนีเซียในปริมาณมากอีก
ดว้ย  ซึงค่าคงทีไดอิเล็คทริกของสารละลายผสมทีนิยมใชใ้นการสกดัฟีโนลิกดงัแสดงในตารางที 13 

ตารางท ี13 ค่าคงทีไดอิเล็คทริกของสารละลายผสมระหวา่งเมทานอลกบันาํและเอทานอลกบันาํ 
                   ทีอตัราส่วนต่างๆ 

อตัราส่วนตวัทาํละลาย:นาํ 
(v/v) 

ค่าคงทีไดอิเลค็ทริกสารละลายผสมที 20°C 

เมทานอล เอทานอล 

100:0 33.00 25.00 

80:20 42.42 36.02 

50:50 56.55 52.55 

20:80 70.68 69.08 

0:100 80.10 80.10 

ทีมา: http://pharmlabs.unc.edu/ access (13/05/2012) 
 เนืองจากสารประกอบฟีโนลิกทีพบตามธรรมชาติมกัมีนาํตาลเป็นองคป์ระกอบในโมเลกุล
ซึงทาํให้สามารถละลายในนาํไดม้ากขึน  จึงทาํการสกดัไดโ้ดยใชต้วัทาํละลาย อาทิ นาํ  เมทานอล 
เอทานอลหรืออะซิโตนไดดี้กวา่เมือเปรียบเทียบกบัอะไกลโคนซึงมีค่าคงทีไดอิเล็คทริกหรือมีขวัตาํ
กวา่   เช่น ไอโซฟลาโวน, ฟลาวาโนนและฟลาโวนทีมีการแทนทีดว้ยหมู่เมทอกซิลมากและฟลาโว
นอลจะละลายในตวัทาํละลายทีมีขวันอ้ยกวา่ไดดี้  
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 จากรายงานการศึกษาทีผา่นมาพบวา่ตวัทาํละลายทีใชใ้นการสกดัสารประกอบฟีโนลิกจาก
อบเชยคือ เมทานอล เอทานอล  อะซีโตน เอทิลอะซิเตท เฮกเซนและนาํ อาทิเช่น จากการศึกษาของ 

Dang และคณะ (2001), Mancini-Filho และคณะ (1998) และ Seok และคณะ (1995) พบวา่หลงัจาก
การใชเ้ฮกเซนในการสกดัเปลือกตน้อบเชยสารสกดัทีไดมี้ฤทธิในการยบัยงัปฏิกริยาออกซิเดชนั   

จากการศึกษาของ Jayaprakasha และคณะ (2007) ไดศึ้กษาถึงผลของชนิดตวัทาํละลายต่อ
ประสิทธิภาพของการสกดัสารประกอบฟีโนลิกจากผลของอบเชยเทศหรืออบเชยศรีลงักาแห้ง โดย
ตวัทาํละลายทีใช้ในการศึกษาไดแ้ก่ เอทิลอะซิเตท เมทานอล อะซิโตน และนาํโดยการสกดัดว้ย
เครืองซอกฮ์เลท อตัราส่วนของผลอบเชยเทศทีอบแห้งโดยใช้พลงังานแสงอาทิตยที์อุณหภูมิ 30 
องศาเซลเซียสจนแห้งแข็งต่อตวัทาํละลายคือ 1:3 (w/v) เป็นระยะเวลา 4 ชวัโมง  พบวา่ปริมาณสาร
ทีสกดัได ้(yield) หากเรียงลาํดบัตามชนิดตวัทาํละลายทีใชใ้นการสกดัจากมากไปนอ้ยคือ เมทานอล 
> นาํ >เอทิลอะซิเตท > อะซิโตน  และปริมาณสารประกอบฟีโนลิกในสารสกดัสามารถเรียงลาํดบั
ตามชนิดตวัทาํละลายทีใชส้กดัจากมากไปนอ้ยคือ นาํ > เมทานอล > อะซิโตน > เอทิลอะซิเตท  แต่ 

จากการศึกษาของ  Antolovich และคณะ ( ) พบวา่การสกดัสารประกอบฟีโนลิกจาก
ตวัอยา่งพืชมีประสิทธิภาพในการสกดัดีเมือใชต้วัทาํละลายเมทานอลหรือเมทานอลผสมกบันาํ  แต่
จากผลการทดลองนีอาจเป็นผลมาจากการวดัปริมาณสารประกอบฟีโนลิกทงัหมดทีใช้วิธีการวดัที
แสดงในหน่วยทีสมมูลกบัสารคาทิชิน ซึงความสามารถในการรีดิวซ์สารทีสัมพนัธ์กบัคาทิชินจะมี
อิทธิพลต่อปริมาณและคุณภาพของสารประกอบฟีโนลิกทงัหมดทีสามารถวดัได ้(Vinson และคณะ, 

1998) และจากการทดลองยงัพบว่าปริมาณสารทีสกดัไดแ้ละปริมาณสารประกอบฟีโนลิกไม่ไดมี้
ความสัมพันธ์ไปในทางเดียวกันอาจเนืองมาจากสารทีสกัดได้มีสารอืนๆนอกเหนือจาก
สารประกอบฟีโนลิก เนืองจากความแตกต่างของชนิดและความมีขวัของตวัทาํละลายทีใชส้กดั  จึง
คาดว่าสารประกอบฟีโนลิกทีเป็นองค์ประกอบภายในผลอบเชยเทศแห้งน่าจะมีความเป็นขัว
ค่อนขา้งสูง   และจากการทดสอบการป้องกนัการฟอกจางสีของบีตา้คาโรทีนโดยการนิวทรอไลต์
อนุมูลอิสระลิโนเลเอตและอนุมุลอิสระอืนๆในระบบ โดยการทดสอบประสิทธิภาพของสารฟีโน
ลิกทีไดจ้ากการสกดัดว้ยตวัทาํละลายต่างๆในการชะลอการฟองจางสีของบีตา้คาโรทีนเปรียบเทียบ
กบัสารสังเคราะห์  BHA พบวา่ประสิทธิภาพดงักล่าวเรียงลาํดบัจากมากไปน้อยคือ BHA > สาร
สกดัด้วยตวัทาํละลายนาํ > สารสกดัดว้ยตวัทาํละลายเมทานอล > สารสกดัดว้ยตวัทาํละลายอะซิ
โตน > สารสกดัดว้ยตวัทาํละลายเอทิลอะซิเตท  โดยการฟอกจางสีของบีตา้คาโรทีนมีกลไกคือการ
แตกของไฮโดรเจนอะตอมจากหมู่เมทิลีนทีเชือมต่ออยู่กบัโมเลกุลบีตา้คาโรทีนทีมีความไม่อิมตวั
สูง  โดยโมเลกุลบีตา้คาโรทีนจะสูญเสียพนัธะคู่และโครโมฟอร์จึงเกิดอนุมูลอิสระไฮโดรเปอร์
ออกไซดจ์ากกรดลิโนเลอิก และจะเกิดการฟอกจางสี โดยการฟอกจางสีจะเกิดอยา่งรวดเร็วเมือไม่มี
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สารตา้นปฏิกริยาออกซิเดชนั ซึงปรากฏการณ์นีสามารถตรวจวดัดว้ยการใชเ้ครืองมือวดัสเปกโตร
มิเตอร์ และในการทดสอบความสามารถในการกาํจดัอนุมูลอิสระ DPPH• ทีระดบัความเขม้ขน้ของ
สารสกดัจากผลอบเชยเทศแหง้ทีสกดัดว้ยตวัทาํละลายเอทิลอะซิเตท อะซิโตน เมทานอล นาํ เท่ากบั 

 ppm และ BHA  พบวา่ประสิทธิภาพการกาํจดัอนมูลอิสระ DPPH• จากการให้ไฮโดรเจนอะตอม
จากหมู่ไฮดรอกซิลของสารประกอบฟีโนลิกทีสกดัดว้ยตวัทาํละลายนาํมีประสิทธิภาพดีทีสุด (94%) 
รองลงมาคือสารสกดัอบเชยด้วยตวัทาํละลายเมทานอล (76%), อะซิโตน (66%), เอทิลอะซิเตท 

(54%) และ BHA เท่ากบั % ตามลาํดบั   

 จากการศึกษาของ Chua และคณะ (2008) ได้ศึกษาถึงผลของชนิดของตวัทาํละลายต่อ
ประสิทธิภาพของการสกดัสารประกอบฟีโนลิกจากกิงของอบเชยแห้งสายพนัธ์ุ osmophloeum  โดย
ตวัทาํละลายทีใชใ้นการสกดัไดแ้ก่ เอทานอล เอทิลอะซิเตท เฮกเซน  บิวทานอล  และนาํ  โดยนาํ
ตวัอยา่ง  2.02 กิโลกรัมแช่ในเอทานอล 7 วนั ทีอุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส จากนนัจึงกรองภายใต้
สุญญากาศและนาํมาสกดัต่อดว้ยตวัทาํละลายเอทิลอะซิเตท เอกเซน  บิวทานอล  และนาํ   โดยใช้
หลกัการ liquid-liquid partition   จากการทดสอบความสามารถในการยบัยงัอนุมูลอิสระ DPPH• 

ของสารสกดัจากกิงอบเชยแห้งดว้ยตวัทาํละลายต่างๆทีระดบัความเขม้ขน้ของสารสกดัเท่ากบั  
μg/ml ของตวัอยา่ง พบวา่การยบัยงัอนุมูลอิสระของสารสกดัและสารเควอซิทินทีใชเ้ป็นตวัควบคุม 
สามารถเรียงลาํดบัไดด้งัต่อไปนีเควอซิทิน ( . %) > สารสกดัดว้ยบิวทานอล ( . %)  > สารสกดั
ดว้ยเอทานอล ( . 5%)  >  สารสกดัดว้ยเอทิลอะซิเตท ( . %) > สารสกดัดว้ยนาํ ( . %) > สาร
สกดัดว้ยเฮกเซน ( . %)   และจากการวดัปริมาณสารประกอบฟีโนลิกทงัหมดในกิงของอบเชย 
osmophloeum และเปรียบเทียบกบัค่า EC50  พบวา่สารสกดัจากบิวทานอลมีปริมาณสารประกอบฟี
โนลิกทงัหมดมากทีสุดรองลงมาคือ สารสกดัจากเอทิลอะซิเตท  สารสกดัจากเอทานอลและสาร
สกดัจากนาํ ส่วนสารสกดัจากเฮกเซนไม่สามารถวดัปริมาณสารประกอบฟีโนลิกทงัหมดไดแ้ต่มี
ความสามารถในการตา้นอนุมูลอิสระ DPPH•  ได ้  อาจมาจากสารทีไม่สามารถวิเคราะห์ปริมาณ
สารประกอบฟีโนลิกได ้เนืองจากระบบการวเิคราะห์สารประกอบฟีโนลิกทงัหมดเป็นระบบทีใชน้าํ
เป็นตวัทาํละลายจึงทาํใหส้ารบางชนิดทีไม่ละลายนาํจึงไม่สามารถวิเคราะห์ปริมาณฟีโนลิกได ้เช่น 
ฟลาโวนและฟลาโวนอล อาทิสารเควอเซทินซึงเป็นสารทีสามารถพบเป็นองค์ประกอบภายใน
อบเชย ซึงมีผลการทดลองในสารสกดัอบเชยพบว่า ไม่สามารถวิเคราะห์ปริมาณฟีโนลิกไดแ้ต่มี
ความสามารถในการตา้นอนุมูลอิสระ DPPH• ไดดี้ทีสุดเมือเทียบกบัสารสกดัจากตวัทาํละลายอืนๆ
ทีศึกษา   
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2.7. โครมาโตกราฟีเหลวความดันสูง (High performance liquid chromatography  หรือ HPLC)      
โครมาโตรกราฟี เหลวความดันสูง เป็นอีกวิ ธีหนึงทีใช้ในการวิ เคราะห์เค้าโครง

องคป์ระกอบทางเคมีของสารสกดั  โดยสามารถระบุชนิดและปริมาณขององคป์ระกอบทางเคมีได ้

(Stalikas, 2007) โดยโครมาโตรกราฟีเหลวความดนัสูงหากแบ่งตามชนิดของวฏัภาคอยูนิ่งสามารถ
แบ่งไดเ้ป็น 2 ประเภทใหญ่คือ 

1. Liquid-solid chromatography โครมาโตรกราฟีทีใชข้องเหลวเป็นวฏัภาคเคลือนทีและใชข้องแข็ง
เป็นวฏัภาคอยู่นิง และยงัสามารถแบ่งย่อยไดเ้ป็น 4 ประเภทคือ Gel filtration chromatography, 

Affinity chromatography,  Ion exchange chromatography  และ  Adsorption chromatography  
 2. Liquid-liquid chromatography หรือพาทิชนัโครมาโทกราฟี (partition chromatography) ซึงเป็น
วิธีการแยกสารทีใช้ของเหลวเป็นวฏัภาคเคลือนทีและใชข้องเหลวทีเคลือบอยู่บนของแข็งเป็นวฏั
ภาคอยูนิ่งซึงสามารถเคลือนทีไดใ้นการแยกองคป์ระกอบสารอยา่งชา้ๆ 

  ในกระบวนการวิเคราะห์องคป์ระกอบสารประกอบฟีโนลิกจากการสกดัดว้ยตวัทาํละลาย
นิยมใช้โครมาโตรกราฟีชนิด Liquid-solid chromatography  ในการแยก  และอาศยัหลกัการแยก
ดว้ยโครมาโตกราฟฟีแบบ reversed phase chromatography ทีใชว้ฏัภาคอยูนิ่งทีมีสภาพขวัตาํ เช่น 

สารอินทรียป์ระเภท n-alkyl ซึงมีคาร์บอน 8 (-(CH2 )7 CH3) หรือ 18 (-(CH2 )17 CH3)  โมเลกุล   และ
ใชว้ฏัภาคเคลือนทีมีสภาพขวัสูงกวา่ชะสารฟีโนลิกในตวัอยา่งทีศึกษาออกมาจากคอลมัน์  
 ในกระบวนการชะสารประกอบฟีโนลิกดว้ยวฏัภาคเคลือนทีในตวัอยา่งทีนาํมาผา่นคอลมัน์
ซึงแบ่งเป็นการชะแบบ isocratic ทีใชต้วัทาํละลายชนิดเดียวทาํหนา้ทีเป็นวฏัภาคเคลือนทีหรือเป็น
การชะแบบทีอตัราส่วนคงทีตลอดการวเิคราะห์  และการชะแบบ gradient ซึงมีประสิทธิภาพในการ
ชะดีกวา่  โดยใช้ตวัทาํละลาย 2 ชนิดในการชะตวัอย่างบนคอลมัน์หรือกล่าวว่าวฏัภาคเคลือนทีมี
การเปลียนแปลงอตัราส่วน  เพือวตัถุประสงค์ในการเปลียนแปลงความมีขวัของตวัทาํละลาย  
เนืองจากสารประกอบฟีโนลิกในตวัอย่างทีวิเคราะห์อาจประกอบดว้ยกลุ่มสารทีมีขวัแตกต่างกนั  
ดงันนัการชะดว้ยตวัทาํละลายจึงตอ้งใชต้วัทาํละลายทีมีขวัแตกต่างกนั  โดยตวัทาํละลายทีทาํหนา้ที
เป็นวฏัภาคเคลือนทีในการชะสารตวัอยา่งทีผา่นคอลมัน์สาํหรับการวเิคราะห์สารฟีโนลิก เช่น ตวัทาํ
ละลายเอเควยีสกบักรดอาทิ กรดอะซิติก กรดฟอร์มิก กรดฟอสฟอริกและโมดิฟายเออร์อินทรียอ์าทิ 
อะซิโตรไนไตรท์และเมทานอล (Robbins และ Bean, 2004  และ Stalikas, 2007) โดยเมทานอล
และอะซิโตรไนไตรท์เป็นตวัทาํละลายอินทรียที์นิยมใช้  เนืองจากมีการดูดกลืนรังสียูวีน้อย  (low 

UV cut-off points) และความหนืดนอ้ย (Horvath และ Melander, 1977)    อีกทงัยงัเป็นตวัชะทีแรง
ทีสุดทีใชใ้น reversed phase chromatography และหากตอ้งการลดความแรงสามารถผสมกบันาํหรือ
เอเควียสบฟัเฟอร์ (Horvath และ Melander, 1977)   นอกจากนีแรงตึงผิวและค่าคงทีไดอิเล็คทริก
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ของตวัทาํละลายเป็นตวัควบคุม solute retention  และความหนืดของตวัทาํละลายมีความสัมพนัธ์
กบั solute diffusivity ในวฏัภาคเคลือนที   ดงันนัจึงมีผลต่อประสิทธิภาพของคอลมัน์ เช่น จาก
การศึกษาความหนืด แรงตึงผิวและค่าคงทีไดอิเล็คทริกของตวัทาํละลายผสมระหว่างนาํกบัเมทา
นอลที 25 องศาเซลเซียส (ดงัแผนภาพที 17) พบว่าตวัทาํละลายผสมมีแรงตึงผิวและค่าคงทีได
อิเล็คทริกลดลงเมือเพิมตวัทาํละลายอินทรีย ์แต่จะทาํใหค้วามหนืดของตวัทาํละลายผสมเพิมมากขึน
จนถึงจุดสูงสุดแลว้จึงลดลง  ซึงอาจเกิดปัญหาไดห้ากใชใ้นโปรแกรมการชะแบบ gradient  ซึงอาจ
เป็นสาเหตุทีทาํใหค้วามดนัของระบบอาจเพิมขึนมากกวา่การใชต้วัทาํละลายชนิดเดียว  ซึงความดนั
มีผลต่อการเปลียนแปลงค่า retention  time ของสารทีเคราะห์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท ี17 ความสัมพนัธ์ระหวา่งความหนืด แรงตึงผวิและค่าคงทีไดอิเล็คทริกของสารละลายผสม 

               ระหวา่งนาํกบัเมทานอลที 25 องศาเซลเซียส 
ทีมา: Horvath และ Melander (1977)   

ในการระบุชนิดสารประกอบฟีโนลิกอาศยัความแตกต่างของคุณสมบติัทางเคมีและเทคนิค
ทีใช้วดั (detection) โดยเทคนิคทีนิยมใช้ เช่น รังสียูวี  รังสีฟลูออเรสเซนต์ แมสสปกโตร (mass 

spectrometry) และ NMR (nuclear magnetic resonance) (Stalikas, 2007)   สารประกอบฟีโนลิกมี
ความสามารถในการดูดกลืนรังสียวูไีด ้ เนืองจากโครงสร้างสารฟีโนลิกประกอบดว้ยวงแหวนอะโร
มาติกอย่างนอ้ย 1วง  (Stalikas, 2007)   สําหรับตวัอย่างการดูดกลืนแสงของสารประกอบฟีโนลิก  
เช่น คุณสมบติัในการดูดกลืนพบวา่แสงฟลาโวนอยด์มีช่วงการดูดกลืนรังสียวูี 2 ช่วง คือช่วง 320- 

385 นาโนเมตรหรือช่วง 300-550 นาโนเมตร  ซึงเป็นการดูดกลืนรังสีของวงแหวน B  และช่วง 
250-285 หรือ 240-285 นาโนเมตรซึงเป็นการดูดกลืนรังสีของวงแหวน  A (Cook และ Samman, 

1996;  Merken และ Beecher, 2000; Rice-Evans และคณะ, 1995; Rice-Evans และคณะ, 1996; . 

Hall และ Cuppett, 1997 และ Gardner  และคณะ, 1998) 
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บทท ี3 

วธีิดําเนินงานวจัิย 
 

3.1 วตัถุดิบ 

 อบเชยทีใช้ในการศึกษาคือผงอบเชยอินโดนีเซีย (Cinnamomum burmannii) จากบริษทั
อาร์ตจิตตอิ์นเตอร์เนชนัแนล จาํกดั คุณลกัษณะทางกายภาพ: สีนาํตาลเขม้ออกสนิม (deep rust –

brown) ปริมาณความชืนนอ้ยกว่าหรือเท่ากบั 13% อายุการเก็บรักษา 2 ปี กลินรสและอะโรมา: 

ค่อนขา้งหวานหอมและเผด็ร้อน (warm) คุณลกัษณะทางจุลินทรีย :์ Aerobic Plate Count < 1x106 

cfu/g, Yeasts และ Moulds < 1,000 cfu/g, Coliforms < 500 MPN/g และ Ecoli <3  MPN/g บรรจุใส่
ถุงอะลูมิเนียมฟอยดแ์ละเก็บไวที้อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส  

 

3.2 สารเคมี  

3.2.1 Methanol (≥99.9%,  Merck, Germany) 

3.2.2 Ethanol (99.5%, Merck, Germany) 

3.2.3     Acetone (≥99.8%, Merck, Germany) 

 3.2.4    Ethyl Acetate (99.0%, Merck, Germany) 

 3.2.5    Hexane (98.5%, Merck, Germany) 

 3.2.6    Acetonitrile (99.99%, Burdick & Jackson Reagent Plus, Korea) 

3.2.7 Glacial acetic acid (99.7%, Mallinckrodt Chemicals, USA) 

 3.2.8    Chloroform (99.9%, RCI Labscan Limited, Thailand) 
 3.2.9 DPPH˚ (2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl) (Sigma-Aldrich, Germany) 

3.2.10 Folin-ciocalteu (Merck, Germany) 

3.2.11 Sodium carbonate anhydrous (Na2CO3) (99.8-100.2%, Ajax Finechem, Australia) 

3.2.12 Thiobarbituric  acid (≥99.0%,  Sigma-Aldrich, Germany) 
3.2.13   Trichloroacetic  acid (≥99.5%,  Merck , Germany) 
3.2.14    Sodium thiosulfate standard (Merck , Germany) 
3.2.15    Potassium iodide (99-100.5%, Ajax  Finechem, Australia) 
3.2.16    Linoleic  acid (60-74% Sigma-Aldrich, Germany)
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3.2.17    Starch  (Sial, Germany) 
3.2.18    Gallic acid (≥98%, Sigma-Aldrich,Germany) 
3.2.19   สารมาตรฐาน ไดแ้ก่ protocatechuic acid , gallic acid monohydrate, trans-

 cinnamaldehyde, cinnamyl alcohol และ coumarin (Sigma-Aldrich,Germany), 

 trans-cinnamic acid , vanillic acid , caffeic acid , catechin, p-coumaric acid   
                และ  ferulic acid (Fluka, UK) 

3.2.20 นาํกลนั 

             3.2.21   นาํมนัถวัเหลืองตราองุ่น บริษทันาํมนัไทย จาํกดั (มหาชน)  MFG 17/05/11,   

                          16:09 A  

             3.2.22   นาํมนัหมู (ตลาดนครปฐม) 
 

3.3 อุปกรณ์และเครืองมือ 

3.3.1 เครืองสกดัแบบใบพดักวน 
3.3.2 เครืองมือทีใชใ้นการวเิคราะห์ความเสถียรต่อปฏิกริยาออกซิเดชนั (OSI)  
              (ภาพที 24) ซึงประกอบดว้ย 

- ปัมลม  

- เครืองวดัความเร็วลม 
- สายยาง 

- หลอดแกว้ขนาดใหญ่ 
- หลอดทดลอง 

- แท่นใหค้วามร้อน 

- วาลว์ปิด-เปิดลม 

- เครืองวดัการเปลียนแปลงการนาํไฟฟ้าของนาํกลนั 

- นาฬิกาจบัเวลา   
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ภาพท ี18  ชุดอุปกรณ์ทีใชใ้นการทดสอบความเสถียรต่อปฏิกริยาออกซิเดชนั 

3.3.3     เครืองมือทีใช้ในการวิเคราะห์โครมาโตกราฟฟีของเหลวความดนัสูง (HPLC) 
ประกอบดว้ยปัม HPLC (Dionex รุ่น P680A LPG-4, Germany), Photodiode array detector (Dionex 

รุ่น PDA-100, USA) คอลมัน์แบบ Pack (ขนาด 3.0 150 มิลลิเมตร ยหีอ้ YMC, Japan)   

3.3.4    เครืองทาํแหง้แบบระเหิด (Freeze drier) 
. .4 เครืองสเปกโทรโฟโตมิเตอร์ (Thermo Spectronic รุ่น Genesys 10uv, USA) 

. .5 เครืองชงัทศนิยม 4 ตาํแหน่ง (Sartorius AG รุ่น ED224S, Germany) 

. .6 เครืองอบลมร้อน (Binder รุ่น FD 115, USA) 

. .8 เครืองกลนัระเหยแบบสุญญากาศ (Büchi, Japan)  

. .9 ปัมกรองสุญญากาศ 

. .10 เครืองหมุนเหวยีง (Hettich Zentrifugen, Universal 16/16R, Germany) 

3.3.11 ตูแ้ช่เยอืกแขง็ ตูเ้ยน็ 
. . 2 เครืองแกว้ชนิดต่างๆ 

 

3.4 วธีิการทดลอง 

ศึกษาอิทธิพลของชนิดตวัทาํละลายทีมีต่อประสิทธิภาพในการสกดัองคป์ระกอบทางเคมี
ในอบเชยอินโดนีเซียเปรียบเทียบปริมาณสารประกอบฟีนอลิก การยบัยงัอนุมูลอิสระ DPPH และ
การยบัยงัปฏิกริยาออกซิเดชนัในนาํมนัหมูและนาํมนัถวัเหลือง 

3.4.1 การสกดัดว้ยตวัทาํละลายโดยดดัแปลงจากวธีิของ Prasad และคณะ (2009) 

หลอดดกัจบัสารทีระเหย 

ฮีทเตอร์ 

ปัมลม 

หลอดบรรจุตวัอยา่ง 
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 3.4.1.1 การสกัดด้วยตวัทาํละลายทีศึกษาคือ เอทานอล  เมทานอล  อะซิโตน  
เอทิลอะซิเตท   เฮกเซนดงัแสดงในภาพที 19 

 3.4.1.2  การสกดัดว้ยตวัทาํละลายผสมระหวา่งเมทานอลกบันาํและเอทานอลกบันาํที
ร้อยละโดยปริมาตรของเมทานอล/เอทานอลเท่ากบั 0:100, 20:80, 50:50, 80:20 และ 100:0 ดงัแสดง
ในภาพที 20 
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ผงอบเชย 1   กรัม + ตวัทาํละลาย500 มิลลิลิตร 

(อบเชย : ตวัทาํละลาย = : 50) 
 

 

                                อะซิโตน                             เอทานอล                                เมทานอล                             เอทิลอะซิเตท                                เฮกเซน 

 

เทส่วนผสมเขา้ชุดอุปกรณ์สกดัใบพดัติดมอร์เตอร์ความเร็วระดบั    และใชเ้วลาสกดันาน  12  ชวัโมง   
 

 

กรองดว้ยกระดาษกรอง Whatman  number  และ 6 ตามลาํดบั 

 

 

ระเหยตวัทาํละลายดว้ยเครือง  vacuum  evaporator  ทีอุณหภูมิ  50  องศาเซลเซียส   ความดนั    มิลลิบาร์ จนแหง้  เวลาประมาณ 45  นาที 

 
ปรับปริมาตรสารสกดัในขวดปริมาตร    มิลลิลิตรดว้ยตวัทาํละลายทีใชใ้นการสกดัและเก็บรักษาที -18 องศาเซลเซียส โดยสกดั 3 ครังต่อชนิดตวัทาํละลาย 

ภาพท ี19  ขนัตอนการสกดัอบเชยดว้ยตวัทาํละลายชนิดต่างๆ 
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ผงอบเชย 1   กรัม + ตวัทาํละลายปริมาตร 500 มิลลิลิตร   (อบเชย : ตวัทาํละลาย = : 50) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระเหยตวัทาํละลายดว้ยเครือง  vacuum  evaporator  ทีอุณหภูมิ  50  องศาเซลเซียส   ความดนั    มิลลิบาร์ จนแหง้  เวลาประมาณ 45  นาที 
 

ปรับปริมาตรสารสกดัในขวดปริมาตร    มิลลิลิตรดว้ยตวัทาํละลายทีใชใ้นการสกดัและเก็บรักษาที -18 องศาเซลเซียสโดยสกดั 3 ครังต่อชนิดตวัทาํละลาย   
ภาพท ี20  ขนัตอนการสกดัอบเชยดว้ยสารละลายผสมระหวา่งเมทานอลกบันาํและเอทานอลกบันาํทีอตัราส่วนต่างๆ

เทส่วนผสมเขา้ชุดอุปกรณ์สกดัใบพดัติดมอร์เตอร์ความเร็วระดบั    และใชเ้วลาสกดันาน  12  ชวัโมง   

นาํสารสกดัเหวยีงทีความเร็วรอบ 10,000 rpm นาน 20  นาที กรองดว้ยกระดาษกรอง Whatman  number  และ 6 ตามลาํดบั 

เอทานอล : นาํ เมทานอล : นาํ เอทานอล : นาํ เมทานอล : นาํ 

   80:20                        100:0  50:50           20:80                        0:100         50:50              20:80                  0:100        80:20                      100:0 

การสกดัอบเชยดว้ยสารละลายผสม 

100:0               80:20                 50:50                20:80                  0:100 

เมทานอล : นาํ

100:0               80:20                 50:50                20:80                  0:100 

เอทานอล : นาํ 
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3.5. การวเิคราะห์ 

- วเิคราะห์ปริมาณสารประกอบฟีโนลิกทงัหมดดว้ยวธีิ Folin-Ciocalteu ทาํ
การวเิคราะห์ตวัอยา่งละ  ซาํโดยดดัแปลงจากวธีิของ Maisuthisakul  และคณะ ( 6) ดงัแสดงใน
ภาคผนวกที ก1 

- วดัความสามารถในการตา้นอนุมูลอิสระดว้ยวธีิ DPPH radical 

scavenging ทาํการวเิคราะห์ตวัอยา่งละ  ซาํ โดยดดัแปลงจากวธีิการของ Brand-Williams และ
คณะ (1995) ดงัแสดงในภาคผนวกที ก2 

- วเิคราะห์การยบัยงัปฏิกริยาออกซิเดชนัโดย schaal oven method โดยวดั
ค่าเปอร์ออกไซดต์ามวธีิมาตรฐานของ  AOCS Official method Cd8-53 (1997) และ TBA  ตามวธีิ
ของ Buege และ Aust (1978) ดงัแสดงในภาคผนวกที ข2 และ ข3 ตามลาํดบั 

- วเิคราะห์ความเสถียรต่อปฏิกริยาออกซิเดชนัโดยวดัค่า OSI  โดยดดัแปลง
จากวธีิของ  Wiboonsirikul และคณะ (2008) ดงัแสดงในภาคผนวกที ข4 

- วเิคราะห์ปริมาณสารประกอบฟีโนลิกแต่ละชนิดดว้ยวธีิโครมาโตกราฟฟี
เหลวความดนัสูง (HPLC) ทาํการวเิคราะห์ตวัอยา่งละ 3 ซาํโดยดดัแปลงจากวธีิการของ Prasad และ
คณะ (2009)  ดงัแสดงในภาคผนวกที ค 

 
3.6. การวางแผนการทดลองและวเิคราะห์ผลทางสถิติ 

ในการทดลองนีใชแ้ผนการทดลองแบบ  Completely Randomized Design (CRD) ทาํการ
ทดลองจาํนวน 3 ซาํ นาํขอ้มูลทีไดม้าวเิคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA, Analysis of Variance) 

เพือทดสอบอิทธิพลของชนิดและความเขม้ขน้ของตวัทาํละลายต่อประสิทธิภาพการสกดั
องคป์ระกอบของอบเชย และวเิคราะห์ความแตกต่างทางสถิติของค่าเฉลียดว้ยวธีิ LSD ทีระดบัความ
เชือมนัร้อยละ 95 ( =0.05)
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บทท ี4 

ผลการทดลองและวจิารณ์ผลการทดลอง 

 

4.1.  คุณสมบัติต่างๆของสารสกดัอบเชยด้วยตัวทาํละลายชนิดต่างๆทศึีกษา 
4.1.1.  ลกัษณะปรากฏของสารสกดัอบเชย 

 ลกัษณะปรากฏของสารสกดัอบเชยดว้ยตวัทาํละลายเมทานอล, เอทานอล, อะซิ
โตน, เอทิลอะซิเตทและเฮกเซน ในการสกดัดว้ยเครืองกวนใบพดัแบบต่อเนืองในสภาวะทีมืดเป็น
เวลา 12 ชวัโมงทีอุณหภูมิหอ้งแสดงดงัภาพที 21 

 
 

 

 

 

 

ภาพท ี21  สารสกดัอบเชยดว้ยตวัทาํละลายเมทานอล, เอทานอล, อะซิโตน, เอทิลอะซิเตทและ 

               เฮกเซน  

  จากภาพที 21  พบวา่การใชต้วัทาํละลายทีมีความเป็นขวัแตกต่างกนัโดยเรียงลาํดบั
สารสกดัจากตวัทาํละลายทีมีขวัมากทีสุด (เมทานอล) ไปจนถึงสารสกดัจากตวัทาํละลายทีมีขวันอ้ย
ทีสุด (เฮกเซน) จะทาํใหส้ามารถสกดัองคป์ระกอบต่างๆ เช่น สารสีจากอบเชยไดแ้ตกต่างกนั   โดย
การใชต้วัทาํละลายแอลกอฮอล ์ คือ เอทานอลและเมทานอล พบวา่สารสกดัจะมีความเขม้ของสีสา
รสกดัมากกวา่การใชต้วัทาํละลายอะซิโตน, เอทิลอะซิเตทและเฮกเซน โดยมีรายงานวจิยัของ 
Tanaka และคณะ (2008)  พบวา่คาทิชินและโพรไซยานิดินซึงจดัเป็นโพรแอนโทไซยานิดินทีพบใน
อบเชย ซึงมีคุณสมบติัละลายไดใ้นนาํแต่ไม่ละลายในตวัทาํละลายทีไม่มีขวัหรือไม่มีหมู่ไฮดรอก
ไซด ์เช่น อีเทอร์, อะซิโตน, คลอโรฟอร์ม,  และเบนซีนเป็นตน้ สามารถเกิดปฏิกิริยากบันาํมนัหอม
ระเหยคือซินนามลัดีไฮดที์อุณหภูมิห้อง  โดยคาทิชิน  1 โมเลกุลเกิดปฏิกริยาการควบแน่น 

(condensation) กบัสารซินนามลัดีไฮด ์    2  โมเลกุล  โดยมีการเร่งการเกิดปฏิกริยาออกซิเดชนัที
กระตุน้จากเอนไซม ์

         MeOH         EtOH          AcOH               EtOAc            Hex 
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เนืองจากการสัมผสักบัอากาศและเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันของเอนไซม์ เกิดผลิตภณัฑ์ condense 

หรือสารสี (pigment) สีนาํตาลแดง  เนืองจากการเปลียนแปลงสีแบบไดนามิกของ benzopylium 

pigment   โดยมีรายงานผลการศึกษาพบวา่ปฏิกริยาออกซิเดชนัของเบนโซไพไรเลียม (pyrylium)  
ทาํให้เปลือกอบเชยญีปุ่นสด (C. sieboldii) ทีลอกเปลือกออกมานนัเกิดการเปลียนสีของผิวเนือไม ้
(wood surface) ทนัทีจากสีขาวไปเป็นสีนาํตาลแดง โดยอธิบายวา่เป็นการเปลียนแปลงของสีแบบ
ไดนามิกเนืองจากการเกิดปฏิกริยาออกซิเดชนัทีเร่งดว้ยเอนไซม์โพลีฟีนอลออกซิเดส ในรายงาน 
วิจยัยงันาํการเปลียนแปลงสีของเปลือกอบเชยเนืองจากปฏิกริยาออกซิเดชนัทีกระตุน้ดว้ยเอนไซม์
มาใช้ในการอธิบายการมีสีนาํตาลแดงเขม้ของส่วนโพลีฟีนอล (polyphenol fractions) ทีไดจ้าก
เปลือกของอบเชยแห้งในทางการคา้ ซึงหากพิจารณาจากวิธีการสกดัในการศึกษานีคือ ผงอบเชย
อินโดนีเซียเติมตวัทาํละลายทีใชส้กดัไดแ้ก่ เมทานอล, เอทานอล, อะซิโตน, เอทิลอะซิเตทและเฮ
กเซน  และสกดัโดยใช้เครืองกวนใบพดัแบบต่อเนือง   แต่ไม่ไดอ้ยูใ่นสภาวะปิดสนิท จึงสามารถ
เกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันของเอนไซม์  โดยเฉพาะเอนไซม์โพลีฟีนอลออกซิเดสทีสามารถเกิด
ปฏิกริยาออกซิเดชนัแลว้ได้ผลิตภณัฑ์มีสีนาํตาลแดง    ดงันันหากพิจารณาลกัษณะปรากฏดา้นสี
ของสารสกดัดว้ยตวัทาํละลายต่างๆทีศึกษา พบว่าสีของสารสกดัจากการใชต้วัทาํละลายเฮกเซนมี
ลกัษณะเป็นสารละลายไม่มีสี เนืองจากสารตงัตน้ของปฏิกริยาการเกิดการควบแน่นและออกซิเดชนั
โดยเอนไซม์จนได้ผลิตภณัฑ์สารสีนาํตาลเข้ม-ม่วงดาํคือคาทิชินและโพรไซยานิดินเป็นสารที
ละลายในนาํหรือตวัทาํละลายทีมีขวัอืนๆ เช่น แอลกอฮอล ์แต่ไม่ละลายในตวัทาํละลายทีไม่มีขวั  
เฮกเซน  ดงันนัเมือไม่มีสารตงัตน้ในการเกิดปฏิกริยาออกซิเดชนัเป็นสารทีให้สี จึงทาํให้สีของสาร
สกดัของอบเชยดว้ยตวัทาํละลายเฮกเซนไม่มีสี ซึงสอดคลอ้งกบัรายงานวิจยัพบวา่สารสกดัจากกาก
องุ่นด้วยตัวทาํละลายเมทานอลมีสีนําตาลเข้ม เนืองจากมีโพรไซยานิดินเป็นองค์ประกอบใน
ปริมาณสูงของสารสกดัทีได ้ (Ashraf-Khorassani และ Taylor, 2004) 
 4.1.2.  ปริมาณของแข็งทงัหมดทสีามารถสกดัได้จากอบเชย 

       จากการเปรียบเทียบปริมาณของแข็งทีสกัดได้จากตวัทาํละลายชนิดต่างๆ
ไดแ้ก่ เอทานอล, เมทานอล, เอทิลอะซิเตทและเฮกเซนสามารถแสดงไดด้งัภาพที  22  
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ภาพท ี22  ปริมาณของแขง็ทงัหมดทีสามารถสกดัไดจ้ากอบเชยโดยใชต้วัทาํละลายชนิดต่างๆ 

จากภาพที 22 พบว่าปริมาณของแข็งทีสามารถสกดัไดจ้ากการใช้ตวัทาํละลายเอทานอล
และเมทานอลไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญั (p > 0.05) และมีปริมาณของแข็งทีสกดัไดม้ากกว่า
สารสกดัดว้ยตวัทาํละลายอะซิโตน, เอทิลอะซิเตทและเฮกเซนอยา่งมีนยัสําคญั (p < 0.05) เนืองจาก
อิทธิพลของสภาพขวัตวัทาํละลายทีแตกต่างกนั  จึงทาํให้สามารถสกดัองค์ประกอบทางเคมีได้
แตกต่างกนั อาทิการใช้ตวัทาํละลายเอทิลอะซิเตทและเฮกเซนทีมีสภาพขวัน้อยมากเมือเทียบกบั
แอลกอฮอล์ จึงทาํให้สารทีสกดัไดเ้ป็นพวกทีมีขวันอ้ยมากหรือไม่มีขวั ซึงองคป์ระกอบทีมีขวันอ้ย
มากในอบเชยคือนาํมนัหอมระเหย ไขมนั แวกซ์และเรซินเป็นตน้ และจากค่าความร้อนแฝงของการ
ระเหยของตวัทาํละลายเอทิลอะซิเตทและเฮกเซนมีค่านอ้ยมากเมือเปรียบเทียบกบัตวัทาํละลายเอทา
นอล เมทานอลและอะซิโตนดงัแสดงในตารางที 11 จึงทาํให้เกิดสลายตวัและการระเหยมากใน
ระหว่างการอบเพือวิเคราะห์ปริมาณของแข็ง  นอกจากนีองค์ประกอบเคมีในอบเชยทีมีนาํหนัก
โมเลกุลสูงและมีขวัเหมาะสมกบัการสกดัดว้ยตวัทาํละลายทีมีขวัปานกลางและค่อนขา้งมีขวัมาก 
เช่น แทนนินซึงพบมากในเปลือกอบเชย (Al-Numair และคณะ, 2007)  โดย condensed tannins  

(proanthocyanidins) สามารถพบในสารสกดัอบเชยอินโดนีเซียทีสกดัดว้ยตวัทาํละลายเมทานอล  

(Shan และคณะ, 2007)  และนอกจากนีแทนนินรูป Hydrolyzable Tannins สามารถสกดัไดดี้โดยใช้
ตวัทาํละลายแอลกอฮอล์เอทานอลกบัเมทานอล เนืองจากแทนนินส่วนใหญ่พบในรูป bound หรือ
โพลิเมอร์ ซึงละลายไดดี้ในตวัทาํละลายทีมีขวัปานกลางจนถึงนอ้ย  (Chew และคณะ, 2011 และ  
Tian และคณะ, 2009) และในโครงสร้างประกอบดว้ยส่วนทีเป็นกรดฟีโนลิก เช่น กรดแกลลิกหรือ 
hexahydroxydiphenic acid (HHDP) หรือสารอนุพนัธ์ของ HHDP และส่วนนาํตาล โดยส่วนมาก
พบวา่เป็นนาํตาลกลูโคสหรืออาจเป็นสารประกอบ polyols อืนๆซึงส่วนนีสามารถละลายไดใ้นตวั
ทาํละลายแอลกอฮอล์เอทานอลและเมทานอลไดดี้กวา่อะซิโตน  นอกจากนีองคป์ระกอบอืนๆอาทิ 
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โปรตีนซึงเป็นสารโมเลกุลใหญ่ทีพบเป็นองค์ประกอบในอบเชย (Al-Numair และคณะ, 2007; 

Mohammad และคณะ, 2011 และ Shumaila และ Mahpara, 2009) สามารถสกดัไดดี้ดว้ยตวัทาํ
ละลายเอทานอลและเมทานอล (Tabak  และคณะ,  1999 และ Jones และ Kinghorn, 2005)    ดงันนั
สารสกดัอบเชยอินโดนีเซียทีสกดัดว้ยตวัทาํละลายเอทานอลและเมทานอลจะมีปริมาณของแข็งที
สกดัไดม้ากกวา่สารสกดัอบเชยดว้ยตวัทาํละลายอะซิโตนอยา่งมีนยัสาํคญั (p<0.05)  

4.1.3.  ปริมาณสารประกอบฟีโนลกิทงัหมด 

  จากการวเิคราะห์ปริมาณสารประกอบฟีโนลิกทงัหมดของสารสกดัอบเชยโดยการ
สกดัดว้ยตวัทาํละลายชนิดต่างๆ คือ เอทานอล, เมทานอล, อะซิโตน, เอทิลอะซิเตทและเฮกเซนผล
แสดงดงัภาพที  23   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท ี23  ปริมาณสารประกอบฟีโนลิกทงัหมดทีสามารถสกดัไดจ้ากอบเชยโดยใชต้วัทาํละลาย 

                       ชนิดต่างๆ  

หมายเหตุ  a*  และ b* คือปริมาณฟีโนลิกทีความเขม้ขน้ 10-2 และอืนคือปริมาณทีความเขม้ขน้ 10-3 
จากภาพพบว่าสารสกดัดว้ยตวัทาํละลายเอทานอลและเมทานอลมีปริมาณสารประกอบฟี

โนลิกทงัหมดมากทีสุดและไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญั (p>0.05)  รองลงมาคือสารสกดัจากตวั
ทาํละลายอะซิโตน  แต่สารสกัดอบเชยทีใช้ตวัทาํละลายเอทิลอะซิเตทและเฮกเซนไม่สามารถ
วเิคราะห์ปริมาณสารประกอบฟีโนลิกทงัหมดได ้ เนืองจากในการวิเคราะห์ปริมาณสารประกอบฟี
โนลิกทงัหมดทีพบในสารสกดัอบเชยจากตวัทาํละลายเอทานอลและเมทานอลทีความเขม้ขน้เริมตน้
ของสารสกดัเมือทาํปฏิกริยากบัสาร  Folin - Ciocalteu reagent  และโซเดียมคาร์บอเนต  สารละลาย
จะมีสีนําเงินเข้มมากจนไม่สามารถวิเคราะห์การดูดกลืนแสงโดยใช้เครืองสเปกโตรมิเตอร์ 

(spectrometer) จึงตอ้งเจือจางสารสกดัเป็นลาํดบัส่วน และเมือเปรียบเทียบทีความเขม้ขน้เดียวกนั 
สารสกดัอบเชยดว้ยตวัทาํละลายเอทิลอะซิเตทและเฮกเซนซึงมีปริมาณสารฟีโนลิกทงัหมดทีความ
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เขม้ขน้เริมตน้ปริมาณน้อยอยูแ่ลว้  จึงทาํให้สารฟีโนลิกในตวัอยา่งถูกเจือจางลงมากจนไม่สามารถ
วเิคราะห์ปริมาณสารประกอบฟีโนลิกทงัหมดทีความเขม้ขน้เดียวกบัสารสกดัอืนๆ เมือเปรียบเทียบ
ทีความเขม้ขน้ทีเหมาะสมต่อการวเิคราะห์สารประกอบฟีโนลิกในตวัทาํละลายอืนๆ   โดยมีรายงาน
การวิจยัการเปรียบเทียบปริมาณสารประกอบฟีโนลิกทงัหมดของสารสกดัดว้ยตวัทาํละลายต่างๆ
อาทิ เมทานอล เอทานอล อะซิโตน เอทิลอะซิเตทและเฮกเซน  โดยพบวา่สารสกดัดว้ยตวัทาํละลาย
เมทานอล  เอทานอล อะซิโตนมีปริมาณสารประกอบฟีโนลิกมากกว่าเอทิลอะซิเตทและเฮกเซน 
โดยสามารถสกดัสารประเภทอนุพนัธ์กรดไฮดรอกซีเบนโซอิกและไฮดรอกซีซินนามิกไดป้ริมาณ
มาก อยา่งไรก็ตามพบวา่สารสกดัดว้ยตวัทาํละลายเอทิลอะซิเตทสามารถสกดัสารประกอบฟีโนลิก
ไดป้ริมาณมากกวา่ตวัทาํละลายเฮกเซนโดยสามารถสกดัสารประเภทอนุพนัธ์กรดไฮดรอกซีเบนโซ
อิกคือ กรดโพรโทคาทิชูอิกไดแ้ต่ปริมาณนอ้ยมากเมือเทียบกบัสารสกดัดว้ยตวัทาํละลายเมทานอล
และเอทานอล (Banerjee และคณะ, 2012)  นอกจากนีมีรายงานการศึกษาทีผา่นมาพบวา่ สารสกดั
อบเชยโดยใชต้วัทาํละลายเฮกเซนวิเคราะห์ปริมาณสารประกอบฟีโนลิกทงัหมดไดน้อ้ย  เนืองจาก
สารสกดัอบเชยจากเฮกเซนมีองคป์ระกอบของสารพวกสารประเภทนาํมนัหอมระเหยและฟลาโว
นอลเป็นองคป์ระกอบส่วนใหญ่  (Ku’cu’kboyaci และคณะ, 2012) 
  หากพิจารณาปริมาณสารประกอบฟีโนลิกทงัหมดของสารสกดัอบเชยดว้ยตวัทาํละลายเอ
ทานอล, เมทานอลและอะซิโตนพบวา่  สารสกดัอบเชยดว้ยตวัทาํละลายเอทานอลมีประสิทธิภาพ
การสกดัโพลีฟีนอลในอบเชยมากทีสุดแต่ใกล้เคียงกบัสารสกัดทีใช้เมทานอลเป็นตวัทาํละลาย 
และอะซิโตนมีประสิทธิภาพการสกดัโพลีฟีนอลในอบเชยน้อยทีสุด  เนืองจากว่าหมู่ไฮดรอกซิล
ของฟีนอลสามารถสร้างพนัธะไฮโดรเจนกบัอิเล็คโทรเนกาทีฟ  (electronegative)  ออกซิเจนของเอ
ทานอลและเมทานอลไดดี้กวา่อะซิโตน โดยสามารถเกิดพนัธะไฮโดรเจนภายในโมเลกุลฟีนอล  จึง
ทาํให้สารฟีนอลชอบละลายในตวัทาํละลายทีมีขวัหรือ polar  protic  (เอทานอลหรือเมทานอล)  
มากกวา่ตวัทาํละลาย polar apotic (อะซิโตน)  โดยการชอบละลายในเอทานอลหรือเมทานอลนนั
สามารถเชือมโยงไปถึงส่วนทีไม่มีขวัและอะลิฟาติกของแอลกอฮอล์ได ้คือส่วนอะลิฟาติกของเอทา
นอลหรือเมทานอลไปลอ้มรอบสารฟีนอลพร้อมกบัการแทนทีคาร์บอนภายในวงอะโรมาติกของฟี
นอลไดง่้ายกวา่อะซิโตน และนอกจากนีตวัทาํละลายทีมีขวัมากอาทิเอทานอลและเมทานอลสามารถ
สกดัสารประกอบฟีโนลิกทีเชือมกบัโปรตีนทีโครงสร้างเซลล์พืชไดม้าก โดยสามารถทาํให้พนัธะ
ระหวา่งโพลีฟีนอล-โปรตีนแตกออก (Farvin และ Jacobsen, 2013) 
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 4.1.4. การวเิคราะห์ความสามารถในการยบัยงัอนุมูลอสิระโดยวธีิ DPPH· method 

จากการวิเคราะห์ความสามารถในการยบัยงัอนุมูลอิสระโดยวิธี  DPPH·  method  
ของสารสกดัอบเชยโดยการสกดัดว้ยตวัทาํละลายชนิดต่างๆ คือ เอทานอล,  เมทานอล, อะซิโตน,  
เอทิลอะซิเตทและเฮกเซนแสดงดงัภาพที 24 

ภาพท ี24 แสดงความสามารถในการยบัยงัอนุมูลอิสระ DPPH·  ของสารอบเชยโดยใชต้วัทาํละลาย 

                  จากการวิเคราะห์ความสามารถในการยบัยงัอนุมูลอิสระโดยวิธี  DPPH·  method  ของ
สารสกัดอบเชยโดยการสกัดด้วยตวัทาํละลายชนิดต่างๆ โดยแสดงประสิทธิภาพของสารสกัด
อบเชยในการกาํจดัอนุมูลอิสระดว้ย EC50  หรือ Efficient Concentration  หรือบางงานวิจยัเรียกวา่ 
IC50  ซึงหมายถึงความเขม้ขน้ของสารตงัตน้ในทีนีคือ สารฟีโนลิกทีตอ้งการในการกาํจดัอนุมูล 
DPPH·  ลดลงไปครึงหนึงหรือ 50% (equivalent concentration to give 50% effect)  (Molyneux, 

2003) ซึงสังเกตจากการเปลียนแปลงของค่าการดูดกลืนแสงของสารละลายผสมระเหวา่งสารสกดั
อบเชยกบัสารละลายอนุมูล DPPH·  ทีลดลงเนืองจากการเปลียนสีของอนุมูล DPPH·  จากสีม่วงนาํ
เงินไปเป็นสีเหลือง  เมือเกิดปฏิกริยากบัสารฟีโนลิกโดยการรับอะตอมไฮโดรเจนหรืออิเล็คตรอ
นจากสารฟีโนลิก 

จากภาพที 24  พบวา่สารสกดัจากตวัทาํละลายเอทานอลมีความสามารถในการยบัยงัอนุมูล
อิสระดีทีสุด  รองมาคือสารสกัดจากตวัทาํละลายอะซิโตนกบัเมทานอลทีไม่แตกต่างกนัอย่างมี
นยัสําคญั (p>0.05)  รองลงมาคือ เอทิลอะซิเตทและเฮกเซนตามลาํดบั   หากพิจารณาการวิเคราะห์
ปริมาณสารประกอบฟีโนลิกทงัหมดของสารสกดัอบเชยโดยการสกดัดว้ยตวัทาํละลายเอทิลอะซิ
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เตทและเฮกเซน พบว่าทีความเข้มข้นจากการเจือจางสารสกัดในการวิเคราะห์นันไม่สามารถ
วิเคราะห์ปริมาณสารประกอบฟีโนลิกทงัหมดได ้แต่เมือทดสอบความสามารถในการกาํจดัอนุมูล
อิสระ DPPH· ของสารสกดั  พบวา่สารสกดัอบเชยโดยการสกดัดว้ยตวัทาํละลายเอทิลอะซิเตทและ
เฮกเซน  มีความสามารถในการกาํจดัอนุมูลอิสระ DPPH· แมจ้ะมีประสิทธิภาพในการกาํจดัอนุมูล
อิสระไม่มากก็ตาม  โดยผลการทดลองลกัษณะนีสอดคลอ้งกบัรายงานการวิจยัของ Chua และคณะ 
(2008)   ทีพบวา่สารสกดัอบเชยดว้ยตวัทาํละลายเฮกเซนไม่สามารถวเิคราะห์ปริมาณสารประกอบฟี
โนลิกทงัหมดได ้ แต่มีความสามารถในการยบัยงัอนุมูลอิสระ DPPH·  โดยอธิบายวา่เนืองจากมีสาร
พวกสารประกอบฟลาโวนอลเป็นองคป์ระกอบในสารสกดัทีได ้ และการทีสารสกดัจากเฮกเซนมี
ความสามารถในการตา้นอนุมูล DPPH·  เนืองจากองคป์ระกอบภายในสารสกดัดว้ยตวัทาํละลาย 

เฮกเซนจะมีนาํมนัหอมระเหยเป็นองค์ประกอบมาก ซึงมีรายงานวิจยัพบว่านาํมนัหอมระเหยใน
อบเชยมีความสามารถในการยบัยงัอนุมูล DPPH·  ไดโ้ดยมีความสามารถในการยบัยงัอนุมูล DPPH·   
เท่ากบั 94.2% และมีประสิทธิภาพตา้นอนุมูลอิสระดีกว่าสารตา้นปฏิกริยาออกซิเดชนัสังเคราะห์ 
BHT และ BHA  (Schmidt, 2006)   และนอกจากนีสารสกดัอบเชยดว้ยเฮกเซนยงัมีองคป์ระกอบ
อืนๆ ทีไม่มีขวัอาทิ ไขมนัประเภทแวกซ์ (wax) ทีไม่มีความสามารถในการตา้นอนุมูลอิสระปนอยู่
กบันาํมนัหอมระเหยทีสกดัออกมาด้วยเฮกเซน   ซึงจากรายงานวิจยัทีผ่านมากล่าวว่าการทีมี
องคป์ระกอบทีไม่มีความสามารถในการตา้นอนุมูลอิสระหรือยบัยงัปฏิกริยาออกซิเดชนัปนอยู่ใน
สารสกดัทีทดสอบการยบัยงัอนุมูลอิสระจะมีผลต่อประสิทธิภาพการทาํงานของสารตา้นอนุมูล
อิสระ  

ในการพิจารณาความสามารถในการยบัยงัอนุมูลอิสระ DPPH·   ของสารสกดัอบเชยดว้ยตวั
ทาํละลายเอทานอลและเมทานอล   พบวา่สารสกดัอบเชยดว้ยตวัทาํละลายเอทานอลมีประสิทธิภาพ
ในการกาํจดัอนุมูลอิสระ DPPH·    ดีกวา่การสกดัดว้ยตวัทาํละลายเมทานอล  เนืองจากอิทธิพลของ
ตวัทาํละลายมีผลต่อสัมประสิทธิของอตัราการยบัยงัอนุมูลอิสระ DPPH·  เนืองจากตวัทาํละลายทีมี
ขวัจะเกิดปฏิสัมพนัธ์ร่วมระหว่างหมู่ไฮดรอกซิลของฟีโนลิกกบัตวัทาํละลาย ซึงจะมีผลต่อการให้
อะตอมไฮโดรเจนของฟีโนลิกแก่อนุมูลอิสระ โดยตวัทาํละลายทีมีขวัมากมกัชอบเกิดโพลิเมอร์ไรซ์ 

ในระหวา่งการทาํปฏิกิริยากบัอนุมูลอิสระ DPPH·    ทาํให้อตัราการเกิดปฏิกิริยาระหวา่งฟีโนลิ
กกบัอนุมูล DPPH·   มีอตัราส่วนการเกิดปฏิกริยาน้อยกวา่ปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งฟีโนลิกกบัตวัทาํ
ละลาย  เพราะตวัทาํละลายทีมีขวัจะรับโปรตรอนจากฟีนอกไซด์ (phenoxide anion) เนืองจากมี
ความเป็น nucleophilicity สูง จึงทาํปฏิกิริยาง่ายกบั electrophilic o-quinone ทีเกิดการแตกของ
ไฮโดรเจนออกจากโครงสร้างของฟีโนลิกและเกิด hydrophilic dimer    ซึงสอดคลอ้งกบัผล
การศึกษาของ Das และคณะ (1981) ทีศึกษา kinetic อิทธิพลของตวัทาํละลายและอตัราการ
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เกิดปฏิกิริยาของฟีโนลิกในตวัทาํละลายมีขวั   พบวา่การสร้างพนัธะไฮโดรเจนระหวา่งฟีโนลิกกบั
ตวัทาํละลาย มีผลต่อการให้ไฮโดรเจนอะตอมแก่อนุมูลอิสระของฟีโนลิก อยา่งไรก็ตามแมว้า่เอทา
นอลจะเกิดพนัธะไฮโดรเจนกบัฟีโนลิกแต่ก็ความแข็งแรงของพนัธะน้อยกวา่เมทานอล ดงันนัการ
ให้ไฮโดรเจนอะตอมของฟีโนลิกจึงมีผลกระทบจากตวัทาํละลายเอทานอลน้อยกว่า   และ
สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ Pinelo  และคณะ (2004) ซึงศึกษาอิทธิพลของตวัทาํละลายไดแ้ก่ เอ
ทานอล,  เมทานอลและนาํต่อความสามารถในการตา้นออกซิเดชนัของสารกลุ่มฟลาโวนอยด์คือ 

quercetin  โดยพบวา่ quercetin ในตวัทาํละลายเอทานอลมีความสามารถในการตา้นอนุมูลอิสระ  

DPPH·   ดีทีสุด รองลงมาคือ quercetin  ในตวัทาํละลายเมทานอลและนาํตามลาํดบั โดยอธิบายวา่
เนืองจากการเกิดพนัธะไฮโดรเจนระหวา่งสารฟีโนลิกกบัตวัทาํละลายจะทาํให้ความสามารถในการ
ให้อะตอมไฮโดรเจนของสารประกอบฟีโนลิกเปลียนแปลงไป  (Valgimigli  และคณะ,  1995) 

นอกจากนี  Pedrielli  และคณะ  (2001)  พบวา่ความสามารถในการตา้นปฏิกริยาออกซิเดชนัของ 

quercetin ในตวัทาํละลายทีเป็น non-hydrogen bonding มีค่ามากกวา่ตวัทาํละลายทีเป็น  water-like 

เป็นตน้ 
เมือเปรียบเทียบความสามารถในการยบัยงัอนุมูลอิสระ DPPH·  ของสารอบเชยโดยใชต้วั

ทาํละลายเอทานอลและอะซิโตน  จากการทดลองพบวา่สารสกดัอบเชยดว้ยตวัทาํละลายเอทานอลมี
ความสามารถในการยบัยงัอนุมูล DPPH·   ดีกวา่สารสกดัดว้ยตวัทาํละลายอะซิโตน ซึงสอดคลอ้ง
กบัผลการศึกษาของ  Azima และคณะ (2004)  ทีศึกษาการตา้นอนุมูลอิสระของสารสกดัจากเปลือก
อบเชยอินโดนีเซียโดยสกดัดว้ยตวัทาํละลายอะซิโตนและเอทานอล พบวา่สารสกดัอบเชยจากเอทา
นอลมีความสามารถตา้นอนุมูลอิสระมากกวา่อะซิโตน  โดยมีอตัราการยบัยงัปฏิกริยาออกซิเดชนั 

(protective factor, PF) ในนาํมนัถวัเหลืองของเท่ากบั 3.60  ซึงมากกวา่สารสกดัดว้ยอะซิโตน (PF = 

3.02)   นอกจากนีอาจเป็นผลมาจากความแตกต่างของความสามารถในการเกิดพนัธะไฮโดรเจน
ระหว่างโมเลกุลของตวัทาํละลายทงัสองชนิดกบัหมู่ไฮดรอกซิลของสารฟีโนลิก โดยอะซิโตนมี
อตัราการเกิดปฏิกิริยาน้อยกว่าเนืองจากการกาํจดัอนุมูลอิสระ  DPPH· จะมีอตัราเร็วของการเกิด
ปฏิกริยามากในระบบตวัทาํละลายทีสนบัสนุนการเกิดไอออไนเซชนัของสารฟีนอล เช่น เอทานอล 

แต่ไม่พบกลไกนีในตวัทาํละลายอะซิโตน จึงทาํให้สารสกดัฟีโนลิกในตวัทาํละลายเอทานอลมี
ความสามารถในการกาํจดัอนุมูลอิสระ  DPPH· ดีกว่าสารสกดัฟีโนลิกในตวัทาํละลายอะซิโตน
(Litwinienk และ Ingold, 2004) 

ในการพิจารณาการตา้นอนุมูลอิสระ DPPH·  ของฟลาโวนอยดที์สกดัดว้ยตวัทาํละลายเมทา
นอลและเอทิลอะซิเตท  พบวา่ในตวัทาํละลายเมทานอลมีประสิทธิภาพดีกวา่เอทิลอะซิเตท โดยการ
ทาํปฏิกริยากบัอนุมูลอิสระจะเพิมมากขึนเมืออยูใ่นระบบเมทานอล เพราะเกิดสารประกอบเชิงซ้อน
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แบบพนัธะไฮโดรเจนของอนุมูล DPPH·  ซึงหลงัจากการถ่ายเทอิเล็คตรอนจากฟีนอกไซด์ไปสู่
อนุมูล DPPH· จะมีกลไกทีทาํให้อนุมูล DPPH·  เสถียรโดยโปรตรอนของตวัทาํละลายแอลกอฮอล์
ในระบบทีเกิดปฏิกิริยา  นอกจากนีตวัทาํละลาย protic เช่น เมทานอลยงัสามารถ regenerate คา
ทิชอลโดยการเชือมของส่วนนิวคลีโอฟิลิก ซึงนิวคลีโอฟิลิกจะเกิดปฏิกริยาออกซิเดชันแล้วให้
อะตอมไฮโดรเจนผ่านทางวิถีการให้อิเล็คตรอนแก่อนุมูลอิสระได้ (Dangles และคณะ, 2000)  
นอกจากนีมีรายงานวิจยักล่าววา่ปฏิกริยาการกาํจดัอนุมูลอิสระ DPPH·  ของฟลาโวนอยด์ในตวัทาํ
ละลายเมทานอลมีความถูกต้องและน่าเชือถือสําหรับการทาํนายปฏิกริยาการยบัยงัปฏิกริยา
ออกซิเดชนัของฟลาโวนอยด์ในระบบนาํมนัเมือเปรียบเทียบกบัการใช้ตวัทาํละลายทีไม่มีขวั เช่น 
เอทิลอะซิเตท (Tsimofiannis และ Oreopoulou, 2004)  เป็นตน้ 

ในการพิจารณาความสามารถในการยบัยงัอนุมูลอิสระ DPPH·  ของสารสกดัอบเชยดว้ยตวั
ทาํละลายเมทานอลและอะซิโตน จากการวิเคราะห์ปริมาณสารประกอบฟีโนลิกทงัหมดของสาร
สกดัอบเชยดว้ยเมทานอลและอะซิโตนพบวา่สารสกดัดว้ยเมทานอลมีประสิทธิภาพในกาสกดัฟีโน
ลิกในอบเชยไดดี้กวา่ซึงสารสกดัอบเชยดว้ยเมทานอลน่าจะมีความสามารถในการกาํจดัอนุมูลอิสระ 

DPPH·  ทีมีประสิทธิภาพมากกว่าสารสกดัดว้ยอะซิโตน  แต่จากผลการวิเคราะห์พบว่าสารสกดั
อบเชยดว้ยเมทานอลและอะซิโตนมีประสิทธิภาพในการกาํจดักาํจดัอนุมูลอิสระ DPPH·  ไม่
แตกต่างอยา่งนยัสําคญั (p>0.05)  นอกจากนีสารฟีโนลิกในตวัทาํละลายอะซิโตนจะเกิดผลิตภณัฑ ์

adduct แต่ไม่เกิดการโพลิเมอร์ไรซ์อยา่งฟีโนลิกในเมทานอล เนืองจากหากพิจารณาค่า dielectric 

constant (e) พบวา่อะซิโตนมีค่า e = 20.7 ขณะทีเมทานอลมีค่า e = 33 หรือหากเปรียบเทียบกบัเอทา
นอลทีมีการเกิด adduct มีค่า e = 24.3 ดงันนัจึงทาํใหใ้นเมทานอลมีการรับโปรตรอนจากฟีนอกไซด์
จึงทาํให้การกาํจดัอนุมูลอิสระ DPPH·  มีประสิทธิภาพน้อยกว่าทีควร ซึงจากผลการศึกษาจึง
สามารถกล่าวไดว้า่ตวัทาํละลายทีใชส้กดันอกจากมีผลต่อประสิทธิภาพการสกดัสารฟีโนลิกแลว้ ยงั
อาจมีผลต่อการทาํงานของสารฟีโนลิกในการกาํจดัอนุมูลอิสระ DPPH·  อีกดว้ย 

 

 4.1.5. การประเมินประสิทธิภาพการยับยังปฏิกริยาออกซิเดชันในนํามันหมูและนํามันพืช
โดยวเิคราะห์ค่าเปอร์ออกไซด์ 

วธีิการวเิคราะห์ค่าเปอร์ออกไซดเ์ป็นการวดัปริมาณอนุมูลอิสระไฮโดรเปอร์
ออกไซด์ทีเกิดขึนในระหว่างการเกิดปฏิกริยาออกซิเดชนัขนัตน้ โดยในการทดลองจะวดัค่าเปอร์
ออกไซด์ทังจากไขมันสัตว์คือนํามันหมู และนํามันพืชคือนํามันถัวเหลือง เพือเปรียบเทียบ
ประสิทธิภาพในการตา้นปฏิกริยาออกซิเดชนัของสารสกดัจากอบเชยโดยใช้ตวัทาํละลายทีศึกษา   
เนืองจากปัจจยัด้านชนิดและความอิมตวัหรือไม่อิมตวัของกรดไขมนัทีเป็นองค์ประกอบมีผลต่อ
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อตัราการเกิดปฏิกริยาออกซิเดชนั (นิธิยา, 2545) ซึงจากการวิเคราะห์ค่าเปอร์ออกไซด์ของตวัอยา่ง
นาํมนัหมู  ทีแสดงถึงปริมาณการเกิดปฏิกิริยาออโตออกซิเดชนัระหว่างทีนาํมนัสัมผสักบัอากาศ  
จากการทดลองสามารถแสดงไดด้งัภาพที  25 

ภาพท ี25  การเปลียนแปลงของค่าเปอร์ออกไซดข์องนาํมนัหมูทีเติมสารสกดัจากเปลือกอบเชยที  
                 ความเขม้ขน้ของฟีโนลิกเท่ากบั 2,000 ppm  และ BHT ทีความเขม้ขน้ 200 ppm                     
                 ระหวา่งการเก็บทีอุณหภูมิ 60  องศาเซลเซียส  เป็นระยะเวลา  30 วนั 

 จากภาพแสดงการเปลียนแปลงค่าเปอร์ออกไซดข์องตวัอยา่งนาํมนัหมูทีเติมสารสกดั 

จากอบเชยโดยใชต้วัทาํละลายเอทานอล , เมทานอล, อะซิโตน, เอทิลอะซิเตทและเฮกเซนในการ
สกดั  เปรียบเทียบกบันาํมนัทีเติมสารตา้นปฏิกริยาออกซิเดชนัสังเคราะห์  BHT ทีความเขม้ขน้ 200 

ppm   พบวา่ค่าเปอร์ออกไซดมี์แนวโนม้เพิมมากขึน  เมือเก็บรักษานาํมนัหมูไวน้านขึนโดยนาํมนัที
ไม่ไดเ้ติมสารยบัยงัปฏิกริยาออกซิเดชนัซึงเป็นตวัอย่างควบคุมมีการเพิมขึนของค่าเปอร์ออกไซด์
หลงัจากวนัที 5  ของการเก็บรักษาหรืออาจกล่าววา่เป็นช่วง induction time  ของนาํมนัหมู  ซึง
สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ  Liang และ Schwarzer  (1998)  โดยทวัไปนาํมนัหมูจะเริมมีกลินหืน
เมือมีค่าเปอร์ออกไซด์มากกวา่  20  meq/kg  (วรรณทิชา, 2545)    จากการทดลองพบการเพิมขึน
ของค่าเปอร์ออกไซดข์องตวัอยา่งควบคุมอยา่งชดัเจนหลงัจากการเก็บรักษาเป็นระยะเวลา  9-12 วนั  

และเมือพิจารณาจนถึงวนัที  30  พบวา่ชุดควบคุม (control)  มีค่าเปอร์ออกไซด์มากทีสุดคือ 129.67 

meq/kg  เนืองจากไม่มีการเติมสารตา้นปฏิกริยาออกซิเดชนั  โดยสามารถเรียงลาํดบัความสามารถ
ในการชะลอการเกิดปฏิกริยาออกซิเดชนัขนัตน้ของสารสกดัอบเชยดว้ยตวัทาํละลายต่างๆ  จากนอ้ย 
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ไปมากดงันี   สารสกดัจากการใชต้วัทาํละลายเฮกเซน, เอทิลอะซิเตท, อะซิโตน, เอทานอล, เมทา
นอลและ  BHT  ตามลาํดบั    โดยสารสกดัจากเปลือกอบเชยโดยการใช้ตวัทาํละลายเมทานอลมี
ประสิทธิภาพในการลดค่าเปอร์ออกไซด์ทีเกิดจากปฏิกิริยาออโตออกซิเดชนัใกลเ้คียงกบัสารสกดั
จากเปลือกอบเชยทีสกดัดว้ยตวัทาํละลายเอทานอล     และนาํมนัทีเติมสารตา้นปฏิกิริยาออกซิเดชนั
สังเคราะห์ BHT  จะมีประสิทธิภาพในการยบัยงัปฏิกริยาออกซิเดชนัดีมากทีสุดเนืองจากเป็นสาร
สังเคราะห์ซึงจะมีความคงตวัทีมากกวา่สารสกดัจากธรรมชาติ  

จากการทดสอบการเปลียนแปลงของค่าเปอร์ออกไซด์ของนาํมนัถวัเหลืองทีเติมสารสกดั
จากเปลือกอบเชยทีความเขม้ขน้ของฟีโนลิก 2,000 ppm เปรียบเทียบกบันาํมนัถวัเหลืองทีเติมสาร
ตา้นปฏิกริยาออกซิเดชนัสังเคราะห์  BHT ทีความเขม้ขน้ 200 ppm   ดงัแสดงในภาพที 26 

ภาพท ี26  การเปลียนแปลงของค่าเปอร์ออกไซดข์องนาํมนัถวัเหลืองทีเติมสารสกดัจากเปลือก 

                 อบเชยทีความเขม้ขน้ของฟีโนลิกเท่ากบั 2,000 ppm  และ BHT ความเขม้ขน้ 200  

                 ppm ระหวา่งการเก็บทีอุณหภูมิ 60  องศาเซลเซียส  เป็นระยะเวลา  30 วนั 

 จากภาพพบวา่ค่าเปอร์ออกไซดมี์แนวโนม้เพิมมากขึนเมือเก็บรักษานาํมนัถวัเหลืองนานขึน  
โดยนาํมนันาํมนัถวัเหลืองทีไม่ไดเ้ติมสารยบัยงัปฏิกริยาออกซิเดชนัซึงเป็นตวัอย่างควบคุมมีการ
เพิมขึนของค่าเปอร์ออกไซด์หลงัจากวนัที 5  โดยมีค่าเปอร์ออกไซด์มากทีสุดคือ 123.80 meq/kg  

เนืองจากไม่มีการเติมสารตา้นปฏิกริยาออกซิเดชนั   หรืออาจกล่าววา่เป็นช่วง induction time ของ
นํามันถัวเหลือง   ซึงโดยทวัไปนํามันถัวเหลืองจะเริมหืนเมือมีค่าเปอร์ออกไซด์มากกว่า  70  

meq/kg (วรรณทิชา, 2545)  และเมือเก็บตวัอย่างจนถึงวนัที 30  พบว่าประสิทธิภาพการยบัยงั
ปฏิกิริยาออกซิเดชนัของนาํมนัถวัเหลืองทีเติมสารสกดัอบเชยสามารถเรียงลาํดบัความสามารถใน
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การชะลอปฏิกริยาออกซิเดชนัขนัตน้จากนอ้ยไปมากของสารสกดัจากอบเชยดงันี   สารสกดัจากการ
ใชต้วัทาํละลายเฮกเซน, เอทิลอะซิเตท, อะซิโตน, เอทานอล, เมทานอลและ  BHT  ตามลาํดบั   
โดยสารสกดัจากเปลือกอบเชยทีใช้ตวัทาํละลายเมทานอลในการสกดัมีประสิทธิภาพในการยบัยงั
ปฏิกิริยาออโตออกซิเดชนัใกลเ้คียงกบัสารสกดัจากเปลือกอบเชยทีใช้ตวัทาํละลายเอทานอล ซึง
สอดคล้องกบัผลการทดลองในนาํมนัหมู    นอกจากนีนาํมนัถวัเหลืองทีเติมสารตา้นปฏิกิริยา
ออกซิเดชนัสังเคราะห์ BHT  จะมีประสิทธิภาพในการยบัยงัปฏิกริยาออกซิเดชนัดีมากทีสุด 

 จากการทดลองหากเปรียบเทียบความสามารถในการตา้นปฏิกริยาออกซิเดชนัของนาํมนั
หมูและนาํมนัถวัเหลือง   พบวา่นาํมนัถวัเหลืองมีระยะเวลาในการเริมเกิดกลินหืนทีชา้กวา่นาํมนัหมู  
ซึงหากพิจารณาถึงองค์ประกอบของกรดไขมนัในนาํมนัหมูและนาํมนัถวัเหลือง  พบว่านาํมนัถวั
เหลืองจะมีองคป์ระกอบของกรดไขมนัทีไม่อิมตวั เช่น กรดลิโนเลอิก มากกว่านาํมนัหมูซึงควรจะ
เกิดการหืนทีเร็วกวา่  แต่จากผลการทดลองพบวา่นาํมนัถวัเหลืองเริมเกิดกลินหืนชา้กวา่    โดยจาก
การเปรียบเทียบระหวา่งค่าเปอร์ออกไซด์ในนาํมนัหมูและนาํมนัถวัเหลือง พบวา่หลงัจากผา่นระยะ 
induction period นาํมนัหมูมีการเพมิขึนของค่าเปอร์ออกไซด์อยา่งรวดเร็วเมือเปรียบเทียบกบันาํมนั
ถวัเหลือง  เนืองจากนาํมนัพืชทีจาํหน่ายในทอ้งตลาดจะมีการเติมสารเพือชะลอการเกิดปฏิกริยา
ออกซิเดชนัอาทิ วิตามินอีโดยปกติอยู่แลว้ อีกทงันาํมนัถวัเหลืองจะมีสารตา้นปฏิกริยาออกซิเดชนั
จากธรรมชาติในปริมาณทีมากกว่าในนาํมนัหมู  และนอกจากนีนาํมนัหมูทีใชไ้ดจ้ากการนาํไขมนั
เปลวหมูมาผา่นกระบวนการให้ความร้อนเป็นเวลานานในระหวา่งการเจียว   โดยค่า PV จะมีความ
ไวต่อนํามนัทีผ่านการให้ความร้อนสูง  โดยการให้ความร้อนสูงในนํามนัจะทาํให้มีการดูดซับ
ออกซิเจนเขา้สู่ภายในนาํมนัมาก (Hudson, 1983)   
 หากเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการยบัยงัปฏิกริยาออกซิเดชนัพบว่าสารสกดัจากอบเชย
โดยใช้ตวัทาํละลายทีมีขวัค่อนขา้งสูงคือ  เอทานอลและเมทานอลจะมีประสิทธิภาพในการชะลอ
การเกิดค่าเปอร์ออกไซดห์รือปฏิกริยาออกซิเดชนัขนัตน้ทีดีกวา่ตวัทาํละลายทีมีขวัปานกลางคืออะซิ
โตนและเอทิลอะซิเตท และประสิทธิภาพดีกวา่ตวัทาํละลายทีไม่มีขวัคือเฮกเซน  เนืองจากหลกัการ
สกัดโดยใช้ตวัทาํละลายนัน ปัจจยัทีมีผลต่อความสามารถในการสกัดสารประกอบฟีโนลิกคือ
ความสามารถในการแพร่ผา่นเขา้สู่เซลลพ์ืชและความสามารถในการละลายสารประกอบฟีโน 

ลิกจากภายในเนือเยือออกมาสู่ภายนอกเนือเยือและออกมาละลายในตวัทาํละลายทีสกดั  ในกรณี
ของเอทิลอะซิเตทซึงมีขวั (4.3)  มากกว่าเฮกเซน  (0.1)  (Kumoro และคณะ, 2009)  จึงทาํให้
ความสามารถในการสกดัสารตา้นปฏิกริยาออกซิเดชนัทีมีขวัออกมาไดดี้กวา่  และเมือเปรียบเทียบ
กบัแอลกอฮอลแ์ละอะซิโตน พบวา่สารสกดัอบเชยดว้ยตวัทาํละลายอะซิโตนมีประสิทธิภาพในการ
ยบัยงัปฏิกริยาออกซิเดชนันอ้ยกวา่แอลกอฮอล์ เนืองจากความไม่เหมาะสมของสภาพขวัของตวัทาํ
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ละลายในการสกัดสารประกอบฟีโนลิกแล้ว   ขนาดโมเลกุลของอะซิโตนยงัมีขนาดใหญ่กว่า
แอลกอฮอล ์จึงมีความเป็นไปไดว้า่การแพร่ผา่นของอะซิโตนมีประสิทธิภาพนอ้ยกวา่แอลกอฮอล์จึง
ทาํใหก้ารเขา้ไปละลายสารฟีโนลิกมีประสิทธิภาพทีไม่ดี และสารสกดัทีอะซิโตนสกดัออกมาอาจมี
ขนาดโมเลกุลใหญ่  เช่น สารโอลิโกเมอร์ฟีโนลิกและองคป์ระกอบพวกขวันอ้ยอืนๆ      ซึงสามารถ
ลดประสิทธิภาพในการยบัยงัออกซิเดชนัของสารทีสกดัได้ (Pérez-Jiménez และSaura-Calixto, 

2006)     
นอกจากนีปัจจยัดา้นการละลายของสารฟีโนลิกก็เป็นอีกปัจจยัทีสําคญัมากต่อประสิทธิ 

ภาพการยบัยงัปฏิกริยาออกซิเดชนั และหากอธิบายตามหลกัการของ polar paradox สารประกอบฟี
โนลิกทีมีขวัมากจะมีความสามารถในการยบัยงัปฏิกริยาออกซิเดชันในระบบตวักลางทีมีขวัน้อย
หรือไม่มีขวัเช่น ระบบนาํมนัได้ดี และสารประกอบฟีโนลิกทีมีขวัน้อยจะมีความสามารถในการ
ยบัยงัปฏิกริยาออกซิเดชนัในระบบตวักลางทีมีขวัไดดี้กวา่ และจากการเปรียบเทียบอิทธิพลของตวั
ทาํละลายทีมีขวัต่างกนั จึงทาํใหส้ามารถสรุปไดว้า่สารประกอบฟีโนลิกในอบเชยจดัเป็นสารทีมีขวั 
ดงันนัจึงมีความเป็นไปไดว้า่องคป์ระกอบทีมีขวัในอบเชยสามารถสกดัโดยตวัทาํละลายเมทานอล
เมือเติมลงในนาํมนัจะมีประสิทธิภาพการตา้นปฏิกริยาออกซิเดชนัขนัตน้ไดดี้  เนืองจากในระบบ
นาํมนัสารฟีโนลิกทีมีขวัจะกระจายตวัอยูที่รอยต่อระหวา่งผิวของนาํมนั   ซึงเป็นตาํแหน่งทีมีอนุมูล
อิสระและออกซิเจนทีทาํใหเ้กิดปฏิกริยาออกซิเดชนัมาก จึงทาํให้สารประกอบฟีโนลิกสามารถตา้น
ปฏิกริยาออกซิเดชนัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 

4.1.6. การประเมินประสิทธิภาพการยบัยงัปฏิกิริยาออกซิเดชันในนํามันหมูและนํามันพชื 

     โดยวเิคราะห์ค่าทบีาร์หรือกรดไทโอบาบิทูริก (TBARS) 
   การวิเคราะห์การเกิดปฏิกริยาออกซิเดชนัดว้ยวิธีการวิเคราะห์ค่าทีบาร์ (TBARS)  
เป็นประเมินการเกิดปฏิกริยาออกซิเดชนัในขนัทีสอง  โดยเป็นการวดัปริมาณผลิตภณัฑ์ประเภท
กรดไขมนัระเหย เช่น แอลดีไฮดแ์ละคีโตนเป็นตน้ ทีเกิดขึนในระหวา่งการเกิดปฏิกริยาออกซิเดชนั
ขนัสุดทา้ย และค่าทีบาร์จะมีความสัมพนัธ์กบัระดบัของแอลดีไฮด์ทีมีในนาํมนั  ซึงวิธีการวิเคราะห์
กรดไทโอบาบิทูริกมีความคลา้ยคลึงกบัวิธีอะนิซิดีนแต่กรดไทโอบาบิทูริกจะทาํปฏิกิริยาเฉพาะกบั 
malondialdehyde    และการเปลียนแปลงของค่า TBARS ของตวัอยา่งนาํมนัหมูทีเติมสารสกดัจาก
อบเชยโดยใช้ตวัทาํละลายเอทานอล, เมทานอล, อะซิโตน, เอทิลอะซิเตทและเฮกเซนในการสกดั
และเปรียบเทียบกบันาํมนัหมูทีเติมสารตา้นปฏิกริยาออกซิเดชนัสังเคราะห์  BHT   สามารถแสดงดงั
ภาพที 27 
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ภาพท ี27  การเปลียนแปลงของค่า TBARS ของนาํมนัหมูทีเติมสารสกดัจากเปลือกอบเชย ทีระดบั 

                  ความเขม้ขน้ของสารประกอบฟีโนลิก 2,000   ppm  และ BHT ความเขม้ขน้   
                  200 ppm 

 จากภาพแสดงการเปลียนแปลงค่า TBARS ของตวัอย่างนาํมนัหมู  พบว่าค่าทีบาร์มี
แนวโน้มการเพิมมากขึนเมือระยะเวลาการเก็บรักษามากขึน โดยมีการเพิมขึนของค่าทีบาร์อย่าง
ชดัเจนหลงัจากวนัที 12  และเมือพิจารณาจนถึงวนัเก็บรักษาที 30  พบวา่ชุดควบคุม (control)  มีค่า 
TBARS สูงทีสุด  เนืองจากไม่มีการเติมสารตา้นปฏิกริยาออกซิเดชนั  และสามารถเรียงลาํดบั
ความสามารถในการยดืปฏิกริยาออกซิเดชนัขนัสุดทา้ยจากนอ้ยไปมากของสารสกดัจากอบเชยดงันี   
สารสกดัจากการใชต้วัทาํละลายเฮกเซน, เอทิลอะซิเตท, อะซิโตน, เอทานอล, เมทานอลและ  BHT  

ตามลาํดบั   และพบวา่สารสกดัจากเปลือกอบเชยโดยการใชต้วัทาํละลายเมทานอลมีประสิทธิภาพ
ในการยบัยงัปฏิกิริยาออโตออกซิเดชันใกล้เคียงกบัสารสกดัจากเปลือกอบเชยโดยการใช้ตวัทาํ
ละลายเอทานอล  และการเติมสารตา้นปฏิกิริยาออกซิเดชนัสังเคราะห์ BHT จะมีประสิทธิภาพใน
การยบัยงัปฏิกริยาออกซิเดชนัมากทีสุด  
  และจากการวเิคราะห์ค่าทีบาร์ของตวัอยา่งนาํมนัถวัเหลืองจากการทดลองสามารถแสดงได้
ดงัภาพที 28 
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ภาพท ี28   การเปลียนแปลงของค่า TBARS ของนาํมนัถวัเหลืองทีเติมสารสกดัจากเปลือกอบเชย ที 

                ระดบัความเขม้ขน้ของสารประกอบฟีโนลิก 2,000   ppm  และ BHT ความเขม้ขน้   
                200 ppm 

 จากภาพแสดงการเปลียนแปลงของค่า TBARS ในตวัอยา่งนาํมนัถวัเหลืองทีเติมสารสกดั
จากอบเชยทีระดบัความเขม้ขน้ของสารประกอบฟีโนลิก  2,000   ppm  โดยใชต้วัทาํละลายเอทา
นอล, เมทานอล, อะซิโตน, เอทิลอะซิเตทและเฮกเซนในการสกดัและเปรียบเทียบกบันาํมนัทีเติม
สารตา้นปฏิกริยาออกซิเดชนัสังเคราะห์  BHT  ความเขม้ขน้ 200  ppm และตวัควบคุมคือนาํมนัถวั
เหลืองทีไม่เติมสารตา้นปฏิกริยาออกซิเดชนั  จากการทดลองพบว่าค่าทีบาร์ในนาํมนัถวัเหลืองมี
ความสอดคลอ้งกบัค่าเปอร์ออกไซด์ในนาํมนัถวัเหลือง  กล่าวคือค่าทีบาร์มีแนวโน้มการเพิมขึน
อยา่งต่อเนืองตามระยะเวลาทีบ่มในตูอ้บมากขึน  โดยมีการเพิมขึนอยา่งชดัเจนหลงัจากวนัที 12 ที
เก็บรักษา และเมือพิจารณาการเก็บรักษาต่อเนืองจนถึงวนัที 30  พบว่าชุดควบคุมมีค่าสูงทีสุด  

เนืองจากไม่มีการเติมสารตา้นปฏิกริยาออกซิเดชนั โดยสามารถเรียงลาํดบัความสามารถในการยืด
ปฏิกริยาออกซิเดชนัจากนอ้ยไปมากของสารสกดัจากอบเชยดงันี   สารสกดัจากการใชต้วัทาํละลาย
เฮกเซน, เอทิลอะซิเตท, อะซิโตน, เอทานอล, เมทานอลและ  BHT  ตามลาํดบั   พบวา่สารสกดัจาก
เปลือกอบเชยโดยการใช้ตัวทําละลายเมทานอลมีประสิทธิภาพในการยบัยงัปฏิกิริยาออโต
ออกซิเดชนัใกลเ้คียงกบัสารสกดัจากเปลือกอบเชยโดยการใชต้วัทาํละลายเอทานอล นอกจากนีการ
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เติมสารต้านปฏิกิริยาออกซิเดชันสังเคราะห์  BHT จะมีประสิทธิภาพในการย ับย ังปฏิกริยา
ออกซิเดชันดีมากทีสุด เนืองจากเป็นสารสังเคราะห์ซึงจะมีความคงตวัทีมากกว่าสารสกัดจาก
ธรรมชาติ   

 จากการทดสอบประสิทธิภาพการสกดัสารประกอบฟีโนลิก และความสามารถในการยบัยงั
อนุมูลอิสระและปฏิกริยาออกซิเดชนัของสารสกดัอบเชยดว้ยตวัทาํละลายเอทานอล, เมทานอล, อะ
ซิโตน, เอทิลอะซิเตทและเฮกเซน   สามารถคดัเลือกชนิดตวัทาํละลายเพือนาํไปศึกษาอิทธิพลของ
การใช้ตวัทาํละลายผสมกับนํา  ซึงพบว่าเอทานอลและเมทานอลมีความสามารถในการยบัยงั
ปฏิกริยาออกซิเดชนัทีใกลเ้คียงกนัหรือไม่แตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญั  ดงันนัจึงเลือกตวัทาํละลาย 

เอทานอลและเมทานอลเพือศึกษาอิทธิพลของการใช้ตวัทาํละลายผสมกบันาํในการยบัยงัปฏิกริยา
ออกซิเดชนัต่อไป 

 

4.2.  คุณสมบัติต่างๆของสารสกดัอบเชยด้วยสารละลายผสม 

4.2.1.  ลกัษณะปรากฏของสารสกดัอบเชย 

ลกัษณะปรากฏดา้นสีของสารสกดัทีศึกษาอตัราส่วนระหว่างนาํและตวัทาํละลาย
แอลกอฮอล์คือ เมทานอลและเอทานอลทีใช้ในการสกดัอบเชย  โดยอตัราส่วนระหว่างนาํและ
แอลกอฮอลคื์อ เอทานอลและเมทานอลทีทดสอบคือ 100:0, 80:20, 50:50 และ 20:80  ในอตัราส่วน
ร้อยละโดยปริมาตรสามารถแสดงไดด้งัแผนภาพที 29 

 

 

 

 

 
 

 

ภาพท ี29   สารสกดัอบเชยดว้ยตวัทาํละลายนาํและแอลกอฮอลเ์มทานอลและเอทานอลใน 

                  อตัราส่วน  100, 80:20, 50:50 และ 20:80  ร้อยละโดยปริมาตรและตวัทาํละลายนาํ 
 จากการทดลองพบวา่หากมีนาํในตวัทาํละลายทีสกดัอบเชยในอตัราส่วนมากขึนจะทาํให้
สามารถสกดัสารเมือกทีมีความขน้หนืดออกมาไดม้าก ซึงคาดวา่จะเป็นสารพวกคาร์โบไฮเดรตทีมี
คุณสมบติัขน้หนืด  โดยจากการสังเกตสารสกดัทีมีอตัราส่วนของนาํมากคือทีอตัราส่วนแอลกอฮอล ์

50% และ 20% โดยปริมาตร และสารสกดัโดยใช้ตวัทาํละลายเป็นนาํอย่างเดียว  พบว่ามีความขน้

MeOH    EtOH     80%MeOH   80%EtOH  50%MeOH  50%EtOH   20%MeOH    20%EtOH    H2O 
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หนืดมากจนไม่สามารถกรองโดยปกติได ้ซึงตอ้งผา่นกระบวนการเหวยีงเพือแยกกากตะกอนอบเชย
ออกจากสารสกดัทีได ้  และจากรายงานวิจยัทีศึกษาเกียวกบัองคป์ระกอบอินทรียใ์นเปลือกอบเชย
พบวา่องคป์ระกอบสารพวกคาร์โบไฮเดรตพบเป็นองคป์ระกอบในอตัราส่วนทีมากทีสุด  
(Al-Numair และคณะ, 2007)  และจากรายงานวิจยัทีศึกษาความแตกต่างระหว่างอบเชยประเภท  
true cinnamon เช่น อบเชยศรีลงักาและอบเชยประเภท cassia  เช่น อบเชยอินโดนีเซียโดยใช้
ปริมาณมิวซิเลตในการแยกความแตกต่าง  พบวา่อบเชย cassia มีปริมาณมิวซิเลตเป็นองคป์ระกอบ
ในปริมาณทีมากกวา่ ( Dutta, 1961 และ Stahl และคณะ, 1969)  และมิวซิเลตนีเมือกระจายตวัในนาํ
จะให้ลกัษณะของของผสมขน้ค่อนขา้งหนืดซึงสารสกดัจากอบเชยทีสกดัด้วยนาํในอตัราส่วนที
มากกว่า 50% โดยปริมาตรก็มีลกัษณะดงักล่าว  ซึงคาร์โบไฮเดรตและมิวซิเลตนอกจากมีผลต่อ
ความขน้หนืดสารสกดัแลว้ ยงัทาํใหล้กัษณะปรากฏดา้นสีของสารสกดัแตกต่างกนัดว้ย  เนืองจากมี
การปะปนของสารใหค้วามขน้หนืดมากในสารสกดัและอาจทาํให้ประสิทธิภาพการสกดัสารทีให้สี
ลดลง  นอกจากนีการทีมีอตัราส่วนของนาํทีมากในตวัทาํละลายผสมจะทาํให้ความมีขวัในตวัทาํ
ละลายผสมมากขึน  จึงสามารถสกดัสารตงัตน้ของปฏิกิริยาควบแน่นทีเร่งดว้ยเอนไซมใ์นปริมาณที
นอ้ยจึงทาํใหมี้ผลิตภณัฑส์ารสีเกิดขึนนอ้ย  และเมือตวัทาํละลายมีขวัมากขึนประสิทธิภาพการสกดั
แทนนินซึงมีสีนาํตาลนอ้ยลงสีสารสกดัจึงมีสีอ่อนและจาง 
 ดงันนัสารสกดัอบเชยทีใชต้วัทาํละลายผสมในอตัราส่วนทีแตกต่างกนัจึงให้สีของสารสกดั
ทีแตกต่างกัน เนืองจากอิทธิพลของความมีขัวของตัวทาํละลายต่อความสามารถในการสกัด
องคป์ระกอบสารทีสามารถเกิดปฏิกริยาและไดผ้ลิตภณัฑที์มีสีเป็นองคป์ระกอบของสารสกดั 

 

4.2.2. ปริมาณของแข็งของสารสกดัอบเชยด้วยสารละลายผสมต่างๆ 

   ปริมาณของแขง็ทีสามารถสกดัไดจ้ากสารละลายผสมระหวา่งเมทานอลกบันาํ 
และเอทานอลกบันาํดงัภาพที 30  แสดงดงัต่อไปนี 
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ภาพท ี30  ปริมาณของแขง็จากสารสกดัอบเชยดว้ยสารละลายผสมระหวา่งเมทานอลกบันาํและ 

                  เอทานอลกบันาํในอตัราส่วน  100, 80:20, 50:50 และ 20:80  ร้อยละโดยปริมาตร 

จากภาพที 30 เมือพิจารณาปริมาณของแข็งทีสามารถสกดัได้จากตวัทาํละลายผสมทีมี
อตัราส่วนของนาํในอตัราส่วนโดยปริมาตรทีมากขึนพบวา่ ปริมาณของแข็งในสารสกดัทีไดม้ากขึน
และสารสกดัทีไดมี้ความขน้หนืดมากขึนอาทิ เช่น การใช้ตวัทาํละลายเมทานอลต่อนาํอตัราส่วน
ของเมทานอลต่อนาํเท่ากบั 20:80 เปอร์เซ็นตโ์ดยปริมาตร พบวา่สารสกดัจะมีความขน้หนืดและมี
ปริมาณของแข็งในสารสกดัทีได้มากกว่าตวัทาํละลายผสมระหว่างเมทานอลกบันาํในอตัราส่วน
เท่ากบั 80:20  เปอร์เซ็นต์โดยปริมาตร  เนืองจากหากมีนาํในตวัทาํละลายผสมทีสกดัอบเชยใน
อตัราส่วนมากขึนจะทาํให้สามารถสกดัสารโมเลกุลขนาดใหญ่หรือเมือกทีมีความขน้หนืดออกมา
ไดม้าก  หรืออาจกล่าววา่เนืองจากตวัทาํละลายในระบบตวัทาํละลายผสมมีความเป็นขวัมากขึน จึง
สามารถสกัดสารพวกทีมีขนาดโมเลกุลใหญ่และมีขัวทีให้ความข้นหนืด  ได้แก่  สารพวก
คาร์โบไฮเดรตทีมีคุณสม บติัในการกระจายตวัในตวัทาํละลายทีมีนาํในอตัราส่วนทีมากในปริมาณ
มาก  และใหค้วามขน้หนืดกบัสารสกดัทีได ้ เนืองจากมีขอ้มูลทีศึกษาเกียวกบัองคป์ระกอบอินทรีย์
ในเปลือกอบเชยพบวา่  องค์ประกอบสารพวกคาร์โบไฮเดรตพบเป็นองคป์ระกอบทีมีอตัราส่วนที
มากทีสุด (Al-Numair และคณะ, 2007) โดยสามารถสังเกตได้จากสารสกดัด้วยนาํสามารถวดั
ปริมาณของแข็งไดม้ากทีสุดและลกัษณะปรากฎของสารสกดัดว้ยนาํมีความขน้หนืดมากทีสุด และ
จากรายงานวิจยัทีผา่นมาพบวา่อบเชยชนิด Cassia มีปริมาณมิวซิเลตเป็นองคป์ระกอบในปริมาณที
มาก (Dutta, 1961 และ Stahl และคณะ, 1969) ซึงจากการวิเคราะห์องคป์ระกอบของสารพบวา่สาร
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สกดัทีสกดัดว้ยตวัทาํละลายทีมีแอลกอฮอล์ในสัดส่วนทีมาก เช่น การเปรียบเทียบระหวา่งสารสกดั
ดว้ยตวัทาํละลายเมทานอลกบัสารสกดัดว้ยตวัทาํละลายผสมทีความเขม้ขน้ของเมทานอลเท่ากบั  
20% โดยปริมาตร  พบว่าสารสกดัด้วยตวัทาํละลายเมทานอลมีองค์ประกอบประเภทนาํมนัหอม
ระเหยมากกว่าโดยสัง เกตจากสารสกดัดว้ยเมทานอลจะมีกลินนาํมนัหอมระเหยจากอบเชยชดัเจน
กวา่ตวัทาํละลายผสมกบันาํ ซึงผลการทดลองนีสอดคลอ้งทงัสารสกดัดว้ยตวัทาํละลายแอลกอฮอล์
เป็นเมทานอลและเอทานอล   Luthria และ Mukhopadhyay (2005)  กล่าววา่หากในตวัทาํละลาย
ผสมมีอตัราส่วนของนาํมากขึนจะทาํให้ปริมาณการสกดัทีไดม้ากขึน   เนืองจากนาํจะเพิมการพอง
ตวัของตวัอยา่งทาํใหเ้พิมการสกดัสารและละลายสารทีขวั รวมทงันาํหนกัโมเลกุลสูงไดม้าก โปรตีน 
เสียสภาพและทาํใหส้ามารถสกดัโพลีฟีนอลออกมาไดม้ากกวา่การใชต้วัทาํละลายไม่มีขวั (Banerjee  

และคณะ, 2012)  
 

4.2.3.  ปริมาณสารประกอบฟีโนลกิทงัหมด 

ในการศึกษาปริมาณสารประกอบฟีโนลิกทงัหมดของสารสกดัอบเชยดว้ยสารละลายผสม
ระหวา่งเมทานอลกบันาํและสารละลายผสมระหวา่งเอทานอลกบันาํทีอตัราส่วนโดยปริมาตรของเม
ทานอลกบัเอทานอลเท่ากบั 0%, 20%, 50%, 80% และ 100%  แสดงดงัภาพที 31 

ภาพท ี 31  ปริมาณสารประกอบฟีโนลิกทงัหมดจากสารละลายผสมระหวา่งนาํกบัเมทานอลและ  
     นาํกบัเอทานอลทีอตัราส่วนร้อยละโดยปริมาตรต่างๆและตวัทาํละลายเอทานอลกบันาํ 
 จากภาพพบวา่สารสกดัอบเชยดว้ยตวัทาํละลายนาํมีปริมาณสารประกอบฟีโนลิกทงัหมด

ในสารสกดันอ้ยทีสุด   จากการทดลองของ  Mohammedi และ Atik (2011)  พบวา่สารสกดัใบ 
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aphylla ดว้ยตวัทาํละลายนาํมีปริมาณสารสกดัมากกวา่สารสกดัจากตวัทาํละลายผสมระหวา่งเอทา
นอลกบันาํและเมทานอลกบันาํ  แต่ปริมาณสารประกอบฟีโนลิกทงัหมดจากสารสกดัดว้ยตวัทาํ
ละลายนาํมีปริมาณนอ้ยทีสุด    โดยฟีโนลิกทีสามารถสกดัไดด้ว้ยนาํจะเป็นสารโพลีฟีนอลรูปไกล
โคไซด ์  แมจ้ะมีประสิทธิภาพการสกดัไม่สูงนกัเพราะฟีโนลิกไกลโคไซดอ์าจเกิดพนัธะกบัผนงั
เซลลที์แขง็แรงหรืออาจเกิดการออกซิเดชนัของเอนไซมโ์พลีฟีนอลออกซิเดส นอกจากนีนาํยงั
สามารถสกดัสารอืนทีไม่ใช่โพลีฟีนอลและสารสกดัทีไดมี้ผลต่อปริมาณสารประกอบฟีโนลิกทีวดั
ไดเ้ช่น นาํตาลฟรุกโตสและซูโครส  โปรตีน  คาร์ไฮเดรตซึงทาํใหป้ริมาณสารประกอบฟีโนลิก
ทงัหมดในสารสกดัอบเชยดว้ยตวัทาํละลายนาํมีปริมาณมากกวา่การสกดัดว้ยตวัทาํละลายเอทิลอะซิ
เตทและเฮกเซน  
 หากพิจารณาประสิทธิภาพการสกดัสารประกอบฟีโนลิกทงัหมดในตวัทาํละลายผสม
ระหวา่งเอทานอลและเมทานอลและนาํพบวา่ เมืออตัราส่วนของเอทานอลและเมทานอลมากขึน
ประสิทธิภาพการสกดัสารประกอบฟีโนลิกทงัหมดมากขึน โดยทีอตัราส่วนเอทานอลและเมทา
นอลเท่ากบั 80% โดยปริมาตรมีปริมาณสารประกอบฟีโนลิกทงัหมดมากทีสุด และมากกวา่การใช้
ตวัทาํละลายเอทานอลหรือเมทานอลอยา่งเดียว     ซึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ  Cacace และ 
Mazza (2003)  ทีพบวา่สัมประสิทธิการแพร่ผา่น (total phenolic diffusion coefficient)  ของฟีโนลิก
ทงัหมดทีสกดัดว้ยเอทานอลมีค่าเพิมมากขึนจนถึงจุดทีความเขม้ขน้ของเอทานอลสูงสุด  โดยการ
เพิมความเขม้ขน้ของตวัทาํละลายจะลดค่าไดอิเล็คทริกของตวัทาํละลาย (มีลกัษณะพฤติกรรมของ
ความไม่มีขวั) และลดพลงังานทีตอ้งการเพือแยกโมเลกุลตวัทาํละลายทาํใหโ้มเลกลุตวัถูกละลาย
เคลือนทีเขา้มาอยูใ่นระบบตวัทาํละลายทีใชส้กดัไดดี้ (Cacace และ Mazza, 2002) และทาํใหก้าร 

solvation ของโมเลกุลลดลง  หลงัจากนนัหากเพิมความเขม้ขน้ของเอทานอลอีกค่าสัมประสิทธิการ
แพร่ผา่นจะลดลง  และหากวเิคราะห์การถ่ายเทมวลพบวา่ทีความเขม้ขน้ของตวัทาํละลายอินทรียที์
สูงจะมีอตัราการสกดัลดลงและใชเ้วลาเขา้สู่สมดุลนาน เนืองจากคุณสมบติัของไดอิเล็คทริกของตวั
ทาํละลายทีเปลียนแปลงพร้อมกบันาํหนกัเฉลียของสัดส่วนตวัทาํละลายชนิดเดียว (Arnikar และ
คณะ, 1992)  เนืองจากมีรายงานวจิยัพบวา่การใชเ้อทานอลเป็นตวัทาํละลายอยา่งเดียวในการสกดัฟี
โนลิกมีประสิทธิภาพการสกดัทีไม่ดี  เนืองจากจาํนวนหมู่ไฮดรอกซิลในโพลีฟีนอลโดยเฉพาะพวก
ทีมีนาํตาลในโมเลกุลมีความเป็นไฮโดรฟิลิกมากและจะละลายไดดี้เมือใชต้วัทาํละลายแอลกอฮอล์
ผสมมากกวา่การใชต้วัทาํละลายแอลกอฮอลช์นิดเดียวในการสกดั   อีกทงัการเติมเอทานอลลงในนาํ
จะทาํใหเ้อนโทรปีของของผสมมากขึนและโครงสร้างของตวัทาํละลายผสมเริมมีการจดัเรียงตวั
นอ้ย (less order)  ทาํใหป้ฏิสัมพนัธ์ร่วมของตวัถูกละลายและตวัทาํละลายดีขึน  เนืองจากเอนโทรปี
ไดรั้บอิทธิพลจากจาํนวนของ element ในระบบนอ้ย (more element-more disorder)   นอกจากนีมี
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รายงานวจิยักล่าววา่การสกดัสารโพลีฟีนอลโดยใชเ้มทานอลผสมกบันาํ  พบวา่การเติมนาํในตวัทาํ
ละลายอินทรียจ์ะทาํใหพ้ืชเกิดการพองตวั ดงันนัจึงทาํให้ตวัทาํละลายอินทรียส์ามารถแพร่ผา่นเขา้สู่
ภายในเนือเยอืพืชไดง่้ายขึน จึงทาํใหป้ระสิทธิภาพในการสกดัสารพฤษเคมีเพิมมากขึน (Luthria 

และ Mukhopadhyay, 2005)  ซึงใชอ้ธิบายปริมาณการสกดัทีนอ้ยเมือใชค้วามเขม้ขน้ของตวัทาํ
ละลายอินทรียที์มาก    

 มีรายงานการศึกษาของ Bucić-Kojić และคณะ (2011)  พบวา่สารสกดัของมะเดือฝรังทีทาํ
แหง้แบบเยอืกแขง็  และสกดัโดยการใชเ้อทานอลในอตัราส่วนทีมากขึนในตวัทาํละลายผสมจะทาํ
ใหค้วามสามารถในการสกดัสารประกอบฟีโนลิกทงัหมดมากขึน โดยปริมาณฟีโนลิกมากทีสุดที
สารละลายเอทานอลความเขม้ขน้ 80%  โดยปริมาตร  เนืองจากเอทานอลในอตัราส่วนทีมากจะเพิม
อตัราส่วนของฟีโนลิกต่อฟลาโวนอยดใ์นสารสกดั    

 

4.2.4. การวเิคราะห์ความสามารถในการยบัยงัอนุมูลอสิระโดยวธีิ DPPH·   method 

ในการพิจารณาความสามารถในการยบัยงัอนุมูลอิสระ DPPH·  ของสารอบเชย
โดยใชส้ารละลายผสมระหวา่งเมทานอลกบันาํและเอทานอลและนาํแสดงดงัภาพที 32 

 

 

 

 

 

 

 

                           
 

 

 

ภาพท ี 32  ความสามารถในการตา้นอนุมูล DPPH·    ของสารสกดัจากสารละลายผสมระหวา่งนาํ  
                  กบัเมทานอลและนาํกบัเอทานอลทีอตัราส่วนร้อยละโดยปริมาตรต่างๆ 

จากภาพพบวา่สารละลายผสมระหวา่งเมทานอลหรือเอทานอลกบันาํทีอตัราส่วนของเมทา
นอลกบัเอทานอลเท่ากบัร้อยละ 80 โดยปริมาตร  มีความสามารถในการยบัยงัอนุมูลอิสระ DPPH· ดี
ทีสุดหรือมีค่า EC50 นอ้ยทีสุด แต่เมืออตัราส่วนของนาํในสารละลายผสมมากขึนจะทาํให้
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ความสามารถในการกาํจดัอนุมูลอิสระ DPPH· ลดลง  เพราะการเกิดพนัธะไฮโดรเจนทีแขง็แรงมาก
ระหวา่งฟีโนลิกกบัตวัทาํละลายนาํทาํใหก้ารถ่ายเทอิเล็คตรอนจากฟีโนลิกไปยงัอนุมูลอิสระ
ประสิทธิภาพไม่ดีจึงทาํใหก้ารกาํจดัอนุมูลอิสระไม่ดีตามไปดว้ย  นอกจากนีสารสกดัอบเชยดว้ย
สารละลายผสมทีมีอตัราส่วนของนาํในสารละลายผสมมาก จะสกดัฟีโนลิกไกลโคไซดที์มีนาํตาล
เกาะทีโครงสร้างมาก ซึงไกลโคไซดนี์มีรายงานวา่จะทาํใหป้ระสิทธิภาพในการกาํจดัอนุมูลอิสระ
ของสารฟีโนลิกลดลง เนืองจากจะขดัขวางการออกซิไดซ์เป็นฟีนอกไซดแ์อนไอออนทีมี
ประสิทธิภาพการใหอิ้เล็คตรอนมากกวา่รูปฟีโนลิกทวัไป เนืองจากมีอตัราเร็วมากของการถ่ายเท
อิเล็คตรอนของฟีนอกไซดใ์นระบบตวัทาํละลายแอลกอฮอลที์สนบัสนุนการไอออไนซ์ฟีโนลิก ทาํ
ใหป้ระสิทธิภาพในการถ่ายเทอิเล็คตรอนจากฟีโนลิกไปสู่อนุมูล DPPH· นอ้ย (Hopia และ 

Heinonen,1999) อีกทงัไกลโคไซดย์งับล็อคหมู่ไฮดรอกซิลโดยไกลโคไซดที์มาแทนทีในโครงสร้าง
ของฟีโนลิกจึงทาํใหก้ารกาํจดัอนุมูลอิสระมีประสิทธิภาพนอ้ยกวา่ฟีโนลิกทีไม่มีไกลโคไซดห์รือ
เรียกวา่อะไกลโคน  (Burda และ Oleszek, 2001; Cos และคณะ, 1998; Materska และ Perucka, 

2005 และ Wang และคณะ, 2006) นอกจากนีหากพิจารณาปริมาณสารประกอบฟีโนลิกทงัหมดจาก
สารสกดัของสารละลายผสมพบวา่เมืออตัราส่วนของนาํมากขึน ประสิทธิภาพในการสกดัสารฟีโน
ลิกจะลดลงเช่นกนั  เนืองจากความไม่เหมาะสมระหวา่งสภาพขวัตวัทาํละลายและสารฟีโนลิก
ภายในอบเชย นอกจากนียงัเนืองมาจากการมีนาํในตวัทาํละลายผสมมากจะสนบัสนุนการเกิด
ปฏิกริยาออกซิเดชนัของเอนไซมใ์นอบเชยทีจะเกิดปฏิกริยาออกซิเดชนัและทาํใหส้ารฟีโนลิกไม่มี
ประสิทธิภาพในการกาํจดัอนุมูลอิสระ  อยา่งไรก็ตามหากเปรียบเทียบสารละลายผสมของเมทานอล
กบันาํและเอทานอลกบันาํทีความเขม้ขน้เท่ากบัร้อยละ 80 โดยปริมาตรกบัสารสกดัทีสกดัดว้ยตวัทาํ
ละลายเมทานอลหรือเอทานอลอยา่งเดียว พบวา่สารสกดัดว้ยเอทานอลหรือเมทานอลอยา่งเดียวมี
ประสิทธิภาพในการยบัยงัอนุมูลอิสระ DPPH·   นอ้ยกวา่   ซึงสอดคลอ้งกบัการวเิคราะห์ปริมาณ
สารประกอบฟีโนลิกทงัหมดทีพบวา่การใชส้ารละลายผสมทีอตัราส่วนของเอทานอลหรือเมทานอล
มากขึนจะมีประสิทธิภาพการสกดัฟีโนลิกดีกวา่การใชต้วัทาํละลายชนิดเดียว  เนืองจากความ
หลากหลายของสภาพขวัสารฟีโนลิกทีพบในพืชหรือธรรมชาติ รวมทงัการลดอิทธิพลของการ
เกิดปฏิกิริยาเนืองจากเอนไซมใ์นพืชทีจะทาํใหเ้กิดปฏิกริยาออกซิเดชนัและทาํใหป้ระสิทธิภาพการ
สกดัฟีโนลิกลดลง 

 

4.2.5.  การประเมินประสิทธิภาพการยบัยงัปฏิกริยาออกซิเดชันในนํามันหมูโดยวเิคราะห์
ค่าเปอร์ออกไซด์จากสารสกดัโดยตัวทาํละลายผสมระหว่างเมทานอลและนํา 
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 ในการประเมินประสิทธิภาพการยบัยงัปฏิกริยาออกซิเดชนัจากสารสกดัอบเชยดว้ยตวัทาํ
ละลายผสม จะทาํการศึกษาเฉพาะในสารละลายผสมระหวา่งเมทานอลกบันาํทีอตัราส่วนต่างๆ ใน
ระบบนาํมนัหมู เนืองจากขอ้จาํกดัของการทดสอบโดยวิธี Schaal oven ทีใชเ้วลาในการทดสอบ
นาน และจากจาํนวนสารสกดัมีหลายอตัราส่วนทีศึกษา และเพือลดอิทธิพลร่วมระหวา่งสารฟีโนลิก
ทีศึกษากบัสารฟีโนลิกตามธรมมชาติของนาํมนัทีศึกษา  อีกทงัปริมาณตวัอยา่งในการวเิคราะห์การ
ยบัยงัปฏิกริยาออกซิเดชนัทีมากยงัเป็นขอ้จาํกดัของการศึกษา โดยการเปลียนแปลงค่าเปอร์ออกไซด์
ของตวัอยา่งนาํมนัหมูทีเติมสารสกดัจากอบเชยโดยใชต้วัทาํละลายผสมระหวา่งเมทานอลกบันาํที
อตัราส่วนของเมทานอลคือ 0, 20, 50, 80 และ 100% โดยปริมาตรทีระดบัความเขม้ขน้ของฟีโนลิก 

2,000 ppm เปรียบเทียบกบัชุดควบคุมคือนาํมนัหมูและนาํมนัทีเติมสารตา้นปฏิกริยาออกซิเดชนั
สังเคราะห์  BHT ความเขม้ขน้ 200 ppm   สามารถแสดงดงัภาพที  33 

 ภาพท ี33  การเปลียนแปลงของค่าเปอร์ออกไซดใ์นนาํมนัหมูทีเติมสารสกดัจากเปลือกอบเชยที 

                  ระดบัความเขม้ขน้ของฟีโนลิก 2,000 ppm และ BHT ความเขม้ขน้   200  ppm  

จากภาพแสดงการเปลียนแปลงค่าเปอร์ออกไซดข์องตวัอยา่งนาํมนัหมูทีเติมสารสกดั 

จากอบเชยโดยใชต้วัทาํละลายผสมระหวา่งเมทานอลกบันาํทีอตัราส่วนของเมทานอลคือ 0, 20, 50, 

80 และ 100% โดยปริมาตร เปรียบเทียบกบัชุดควบคุมคือนาํมนัหมูและนาํมนัทีเติมสารตา้น
ปฏิกริยาออกซิเดชนัสังเคราะห์  BHT ความเขม้ขน้ 200 ppm   พบวา่ค่าเปอร์ออกไซดมี์แนวโนม้
เพิมมากขึนและมีการเพมิขึนของค่าเปอร์ออกไซดห์ลงัจากวนัที 5 ซึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษา
นาํมนัหมูทีเปรียบเทียบชนิดตวัทาํละลาย  และพบวา่ค่าเปอร์ออกไซดข์องนาํมนัหมูทีเติมสารสกดั
จากอบเชยมีการเพิมขึนอยา่งชดัเจนหลงัจากวนัที 12-15  และเมือพิจารณาจนถึงวนัที 30  พบวา่ชุด
ควบคุม (control)  มีค่าเปอร์ออกไซดม์ากทีสุดเนืองจากไม่มีการเติมสารตา้นปฏิกริยาออกซิเดชนั  
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และจากภาพสามารถจดัลาํดบัประสิทธิภาพในการยบัยงัอนุมูลเปอร์ออกไซดที์เกิดขึนในระหวา่ง
การเกิดปฏิกริยาออกซิเดชนัขนัตน้  โดยสามารถเรียงลาํดบัความสามารถในการยบัยงัปฏิกริยา
ออกซิเดชนัขนัตน้จากนอ้ยไปมากของสารสกดัจากอบเชยดงันี   สารสกดัจากการใชต้วัทาํละลายตวั
ทาํละลายผสมระหวา่งมทานอลกบันาํทีอตัราส่วนของเมทานอลคือ 0, 20, 50, 80 และ 100% โดย
ปริมาตรตามลาํดบั   และพบวา่นาํมนัหมูทีเติมสารตา้นปฏิกิริยาออกซิเดชนัสังเคราะห์ BHT  จะมี
ประสิทธิภาพในการยบัยงัปฏิกริยาออกซิเดชนัดีมากทีสุดซึงผลทดลองก็มีความสอดคลอ้งกบั
การศึกษาก่อนหนา้นี 

 

 4.2.6.  การประเมินประสิทธิภาพการยบัยังปฏิกริยาออกซิเดชันในนํามันหมูโดยวเิคราะห์
ค่า TBARS จากสารสกดัโดยตัวทาํละลายผสมระหว่างเมทานอลและนํา 
       สาํหรับการยบัยงัปฏิกริยาออกซิเดชนัขนัที 2  โดยวธีิ TBARS ของสารสกดัอบเชยโดยใช้
ตวัทาํละลายผสมระหวา่งเมทานอลกบันาํทีอตัราส่วนของเมทานอลคือ 0, 20, 50, 80 และ 100% 

โดยปริมาตรสามารถแสดงดงัภาพที 34 

ภาพท ี34  การเปลียนแปลงของค่า TBARS ในนาํมนัหมูทีเติมสารสกดัจากเปลือกอบเชย ทีระดบั 

               ความเขม้ขน้ของสารประกอบฟีโนลิก 2,000   ppm  และ BHT ความเขม้ขน้   200    

               ppm 

    จากภาพแสดงการเปลียนแปลงค่า TBARS ของตวัอยา่งนาํมนัหมูทีเติมสารสกดัจาก
อบเชยโดยใชต้วัทาํละลายผสมระหวา่งเมทานอลกบันาํทีอตัราส่วนของเมทานอลคือ 0, 20, 50, 80 
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และ 100% โดยปริมาตร เปรียบเทียบกบัชุดควบคุมคือนาํมนัหมูและนาํมนัทีเติมสารตา้นปฏิกริยา
ออกซิเดชนัสังเคราะห์  BHT ความเขม้ขน้ 200 ppm   พบวา่ค่า TBARS มีแนวโนม้เพิมมากขึนอยา่ง
ต่อเนือง โดยเริมเพิมขึนหลงัจากวนัที 5 ทีเก็บรักษาซึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษานาํมนัหมูที
เปรียบเทียบชนิดตวัทาํละลาย  และพบวา่ TBARS ของนาํมนัหมูทีเติมสารสกดัจากอบเชยมีการ
เพิมขึนอยา่งชดัเจนหลงัจากวนัที 12-15  และเมือพิจารณาจนถึงวนัที 30  พบวา่ชุดควบคุม (control)  
มีค่า TBARS มากทีสุดเนืองจากไม่มีการเติมสารตา้นปฏิกริยาออกซิเดชนั  และจากภาพสามารถ
จดัลาํดบัประสิทธิภาพในการยบัยงัอนุมูลแมลโลนลัดีไฮด์ทีเกิดขึนในระหวา่งการเกิดปฏิกริยา
ออกซิเดชนัขนัทีสอง โดยสามารถเรียงลาํดบัความสามารถในการยบัยงัปฏิกริยาออกซิเดชนัขนัตน้
จากนอ้ยไปมากของสารสกดัจากอบเชยดงันี   สารสกดัจากการใชต้วัทาํละลายตวัทาํละลายผสม
ระหวา่งมทานอลกบันาํทีอตัราส่วนของเมทานอลคือ 0, 20, 50, 80 และ 100% โดยปริมาตร
ตามลาํดบั   และพบวา่นาํมนัหมูทีเติมสารตา้นปฏิกิริยาออกซิเดชนัสังเคราะห์ BHT  จะมี
ประสิทธิภาพในการยบัยงัปฏิกริยาออกซิเดชนัดีมากทีสุดซึงผลทดลองก็มีความสอดคลอ้งกบั
การศึกษาก่อนหนา้นี 

 จากการทดลองหากเปรียบเทียบความสามารถในการยบัยงัปฏิกริยาออกซิเดชนัโดยการ
วเิคราะห์ค่า TBAR และความสามารถในการตา้นอนุมูลอิสระ DPPH· และปริมาณสารประกอบฟี
โนลิกทงัหมดของสารสกดัอบเชยดว้ยตวัทาํละลายผสม  จากการวเิคราะห์ปริมาณสารประกอบฟีโน
ลิกทงัหมดของสารสกดัอบเชยดว้ยนาํ พบวา่ไม่มีประสิทธิภาพในการสกดัสารประกอบฟีโนลิกทีมี
ความสามารถในการตา้นปฏิกริยาออกซิเดชนัและการกาํจดัอนุมูลอิสระ DPPH·  ออกมาอยา่งมี
ประสิทธิภาพ  เนืองจากการทีนาํมีขวัสูงแต่สารประกอบฟีโนลิกมีขวัปานกลางหรือนอ้ยกวา่นาํ 
(สารประกอบฟีโนลิกจดัเป็นสารประเภทกรดอ่อน) จึงทาํใหค้วามสามารถในการละลาย
สารประกอบฟีโนลิกไม่ดีนกั ประกอบกบัความมีขวัทีหลากหลายของสารประกอบฟีโนลิกจึงทาํให้
การสกดัโดยใชต้วัทาํละลายนาํอยา่งเดียว จึงไม่ครอบคลุมการสกดัสารประกอบฟีโนลิกมากนกั   
อีกทงัการทีนาํมีความหนืดสูงจึงทาํใหค้วามสามารถในการแพร่ผา่นเขา้สู่เซลลพ์ืชมีประสิทธิภาพไม่
เพียงพอจึงทาํใหค้วามสามารถในการสกดัและการละลายสารออกมาภายนอกเนือเยือไม่ดีตามไป
ดว้ย  นอกจากนีมีรายงานวจิยักล่าววา่การมีไกลโคไซดข์องโครงสร้างฟลาโวนอยดจ์ะลด
ประสิทธิภาพในการตา้นอนุมูลเนืองจากการหลกัการของการแบ่งการละลาย (partitioning)  
เนืองจากไกลโคไซดไ์ม่สามารถผา่นเขา้สู่ผนงัเมมเบรนหรือทีรอยต่อระหวา่งผิวของนาํมนัและนาํ
เนืองจากสภาพขวัของไกลโคไซด ์และสอดคลอ้งกบัการทดลองทีพบวา่การทีหมู่ไฮดรอกซิลของ 



79 

 

 

เควอซิทินสามารถสร้างปฏิสัมพนัธ์ร่วมกบัส่วนหวัทีมีขวัของฟอสโฟลิปิดทีรอยต่อระหวา่งผวิเกิด
การสร้างพนัธะไฮโดรเจนทาํให้สามารถทาํงานโดยการกาํจดัอนุมูลอิสระซึงมกัอยูที่บริเวณนีมาก
ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพเมือเทียบกบัไกลโคไซด ์ (Ollila และคณะ, 2002) 
 ในการทดลองหากใชส้ารละลายผสมระหวา่งนาํและเมทานอลในการสกดัพบวา่เมือ
อตัราส่วนของเมทานอลในสารละลายผสมมากขึนความสามารถในการตา้นปฏิกริยาออกซิเดชนั
โดยการวิเคราะห์ค่า TBARS จะมีประสิทธิภาพมากขึน โดยจากผลการวเิคราะห์การยบัยงัปฏิกริยา
ออกซิเดชนัโดยวเิคราะห์ค่าเปอร์ออกไซดแ์ละกรดไทโอบาบิทูริกของสารสกดัอบเชยทีสกดัดว้ย
สารละลายผสมระหวา่งเมทานอลกบันาํทีความเขม้ขน้ของเมทานอลเท่ากบัร้อยละ 80 โดยปริมาตร  
มีประสิทธิภาพดีกวา่อตัราส่วนอืนๆ และสอดดคลอ้งกบัผลการวเิคราะห์ปริมาณสารประกอบฟีโน
ลิกทงัหมดและการกาํจดัอนุมูลอิสระ DPPH·  เนืองจากความมีขวัทีเหมาะสมกนัระหวา่งตวัทาํ
ละลายทีใชส้กดักบัสารทีมีความสามารถในการตา้นอนุมูลอิสระ แต่หากพิจาณาระหวา่งสารละลาย
ผสมระหวา่งเมทานอลกบันาํทีความเขม้ขน้ของเมทานอลเท่ากบัร้อยละ 80 โดยปริมาตรกบัสาร
สกดัดว้ยเมทานอลพบวา่ สารสกดัอบเชยจากทงัสองตวัทาํละลายมีประสิทธิภาพในการยบัยงั
ปฏิกริยาออกซิเดชนัในนาํมนัหมูใกลเ้คียงกนั เนืองจากการมีสภาพขวัทีใกลเ้คียงกนัเมือเปรียบเทียบ
กบัอตัราส่วนอืนๆ อาทิเมทานอลมีค่า dielectric constant (e) = 33 และสารละลายผสมระหวา่งเมทา
นอลกบันาํทีความเขม้ขน้ 80% โดยปริมาตรมีค่า e = 42.4 เมทานอลทีความเขม้ขน้ 60% โดย
ปริมาตรมีค่า e = 61.2  เมทานอลทีความเขม้ขน้ 20% โดยปริมาตรมีค่า e = 70.6 และนาํมีค่า e = 80 

(Rajauria และคณะ, 2012)   แต่ในสารละลายผสมเมทานอลกบันาํทีความเขม้ขน้ 80% โดยปริมาตร
สามารถสกดัสารทีมีขวัและฟีโนลิกขนาดโมเลกุลใหญ่ไดม้ากกวา่การใชต้วัทาํละลายเมทานอล
อยา่งเดียว เนืองจากการมีนาํในระบบตวัทาํละลายจะทาํใหส้ามารถสกดัฟีโนลิกไกลโคไซดที์จะมี
ขนาดโมเลกุลค่อนขา้งใหญ่ไดดี้กวา่การใชเ้พียงเมทานอลในการสกดั ซึงสังเกตไดจ้ากการวเิคราะห์
ปริมาณของแขง็และปริมาณสารประกอบฟีโนลิกทงัหมด พบวา่สารละลายผสมเมทานอลกบันาํที
ความเขม้ขน้ 80% โดยปริมาตรมีปริมาณมากกวา่สารสกดัจากตวัทาํละลายเมทานอล เนืองจากความ
เหมาะสมของสภาพขวัในการสกดัฟีโนลิกขนาดโมเลกุลใหญ่แลว้ ยงัสามารถสกดัองคป์ระกอบอืน
ทีมีขวัมากและขนาดโมเลกุลใหญ่ เช่น คาร์โบไฮเดรต นาํตาลและโปรตีน ซึงรายงานวา่เป็น
องคป์ระกอบภายในของอบเชย  และนอกจากนีในการศึกษาการยบัยงัอนุมูลอิสระ DPPH ก็พบวา่
ผลการทดลองสอดคลอ้งกบัการวเิคราะห์ปริมาณของแขง็และปริมาณสารประกอบฟีโนลิกทงัหมด 
โดยมีรายงานกล่าววา่ในระบบตวัทาํละลายทีมีขวัใกลก้นัหากเปรียบเทียบความสามารถกาํจดัอนุมูล
อิสระ DPPH พบวา่สารฟีโนลิกขนาดใหญ่จะมีความสามารถในการกาํจดัอนุมูลอิสระไดดี้กวา่ 
เนืองจากจาํนวนหมู่ไฮดรอกซิลทีมากกวา่ จึงทาํใหส้ามารถใหอิ้เล็คตรอนแก่อนุมูลอิสระไดดี้ แต่
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สารทีมีขนาดโมเลกุลใหญ่จะมีประสิทธิภาพในการยบัยงัปฏิกิริยาออกซิเดชนัในระบบทีมีขวันอ้ย 
เช่น นาํมนัไม่ดี เนืองจากการแบ่งการละลาย (partition) ทีรอยต่อระหวา่งผวิของนาํมนักบัอากาศซึง
เป็นบริเวณทีเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชนัมาก เนืองจากจะมีออกซิเจนและตวัเร่งปฏิกิริยาออกซิเดชนัอืน
ทีบริเวณนีมาก (Pazos และคณะ, 2005 และ Torres และคณะ, 2002)  ดงันนัจากการเปรียบเทียบการ
ยบัยงัปฏิกริยาออกซิเดชนัของสารสกดัดว้ยสารละลายผสมเมทานอลความเขม้ขน้ 80% โดย
ปริมาตรและสารสกดัดว้ยเมทานอล พบวา่มีประสิทธิภาพทีใกลเ้คียงกนั แมส้ารสกดัดว้ยสารละลาย
ผสมเมทานอลความเขม้ขน้ 80% โดยปริมาตรจะมีความสามารถในการกาํจดัอนุมูลอิสระ DPPH ได้
อยา่งมีประสิทธิภาพดีกวา่สารสกดัดว้ยเมทานอลอยา่งมีนยัสาํคญั (p<0.05)  ซึงสอดคลอ้งกบัผล
การศึกษาของ Anwar และคณะ (2010) ทีพบวา่สารสกดัฟีโนลิกจากเมล็ดบาร์เล่ยด์ว้ยสาร
สารละลายผสมเมทานอลความเขม้ขน้ 80% โดยปริมาตรและสารสกดัดว้ยเมทานอล โดยจากการ
วเิคราะห์ปริมาณของแขง็ ปริมาณสารประกอบฟีโนลิกทงัหมดและการกาํจดัอนุมูลอิสระ DPPH 

พบวา่สารสกดัเมล็ดบาร์เล่ยด์ว้ยสารสารละลายผสมเมทานอลความเขม้ขน้ 80% โดยปริมาตรมี
ประสิทธิภาพดีกวา่สารสกดัดว้ยเมทานอล แต่ในการทดสอบการยบัยงัปฏิกริยาออกซิเดชนัของสาร
สกดัในนาํมนัดอกทานตะวนั พบวา่การวเิคราะห์ค่าอะนิซิดีน คอนจูเกตไดอีนและไตรอีนของสาร
สกดับาร์เล่ยด์ว้ยตวัทาํละลายทงัสองชนิดไม่มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญั (p>0.05)  
นอกจากนีความแตกต่างของประสิทธิภาพในการยบัยงัปฏิกริยาออกซิเดชนัในสารสกดัอบเชยดว้ย
สารละลายผสมเมทานอลความเขม้ขน้ 80% โดยปริมาตรและสารสกดัดว้ยเมทานอลอาจ
เนืองมาจากอิทธิพลของชนิดและปริมาณสารประกอบฟีโนลิกทีสามารถสกดัไดแ้ละความบริสุทธิ
ของสารสกดัเป็นตน้  
 Frankel (1993)  ไดก้ล่าวถึงขอ้จาํกดัของการทดสอบความเสถียรทีอุณหภูมิสูงและสรุปวา่
การทดสอบโดยวธีิ Schaal oven ทดสอบทีอุณหภูมิ 60-70 องศาเซลเซียส  มีขอ้จาํกดัในการ
อภิปรายผลทีไดจ้ากการทดลองนอ้ย  โดยผูศึ้กษาอธิบายเพิมเติมวา่วธีิ Schaal oven  มีความ
สอดคลอ้งกบัการประเมินอายกุารเก็บรักษาผลิตภณัฑใ์นสภาวะจริงมากกวา่การทดสอบโดยวธีิ 

Rancimat  หรือ OSI   แต่จากขอ้จาํกดัทีการวดัค่า เช่น ค่าเปอร์ออกไซดแ์ละทีบาร์เป็นการบอกถึง
ผลิตภณัฑที์เกิดขึน ซึงเป็นการบอกถึงกลไกการเกิดปฏิกริยาออกซิเดชนัวา่อยูใ่นขนัใด ซึงมีรายงาน
กล่าววา่วธีิดงักล่าวไม่ใหข้อ้มูลเกียวกบัความทนหรือเสถียรต่อปฏิกริยาออกซิเดชนัดงันนัจึงตอ้ง
ศึกษาเพิมเติมต่อไป (Tian และ  Dasgupta, 1999)  
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4.2.7. การทดสอบความเสถียรต่อปฏิกริยาออกซิเดชันโดยวธีิ Oxidative Stability Index (OSI) 
 จากการศึกษาความเสถียรต่อปฏิกริยาออกซิเดชนัของสารสกดัอบเชย โดยการทดสอบการ
เกิดปฏิกริยาออกซิเดชนัแบบเร่งดว้ยวธีิ  Oil stability  index  ซึงวดัค่าการนาํไฟฟ้าอนัเนืองมาจาก
กรดอินทรียที์สามารถระเหยได ้ (volatile organic acids) เช่น กรดฟอร์มิกและกรดอะซิติก  

นอกจากนีผลิตภณัฑล์าํดบัทีสอง (secondary product) อืนทีเกิดอาทิ แอลกอฮอลแ์ละสารประกอบ
คาร์บอนิลก็สามารถออกซิไดซ์เป็นกรดคาร์บอกซิลิกทีมีผลต่อการเปลียนแปลงของการนาํไฟฟ้าใน
นาํกลนัได ้  โดยในการทดสอบความเสถียรต่อปฏิกิริยาออกซิเดชนัโดยวธีิ OSI  นนัตอ้งมีอตัราการ
เกิดปฏิกริยาออกซิเดชนัทีสูงหรือ PV> 100  เนืองจากจะมีความวอ่งไวต่อการเกิดปฏิกริยา
ออกซิเดชนัทีมาก  ดงันนัจึงตอ้งมีการให้ความร้อนร่วมกบัอากาศหรือออกซิเจนกบันาํมนัทีเสถียร
ในสภาวะปกติ  

 โดยผลการทดสอบความเสถียรต่อปฏิกริยาออกซิเดชนัของสารสกดัอบเชยทีสกดัดว้ยตวัทาํ
ละลายแอลกอฮอลผ์สมกบันาํทีอตัราส่วนต่างๆ และทดสอบในกรดลิโนเลอิกสามารถแสดงไดด้งั
ภาพที 35 

ภาพท ี35 ความเสถียรต่อปฏิกิริยาออกซิเดชนัของสารสกดัอบเชยทีสกดัดว้ยตวัทาํละลายเมทานอล  
                กบัเอทานอลผสมกบันาํทีอตัราส่วนต่างๆ และทดสอบในกรดลิโนเลอิกทีอตัราส่วน 

                ของสารสกดัต่อกรดลิโนเลอิกเท่ากบั 1: 250 

ในการทดลองเบืองตน้ศึกษาอตัราส่วนของสารสกดัดว้ยตวัทาํละลายแอลกอฮอล์ต่อกรดลิ
โนเลอิกในอตัราส่วนเท่ากบั  1:500  ผลการศึกษาพบวา่สารสกดัอบเชยมีความสามารถในการชะลอ
การเกิดปฏิกริยาออกซิเดชนัทีไม่ค่อยชดัเจน  เนืองจากผลของค่าการนาํไฟฟ้าทีวดัทุก 10 นาทีจน
เกิดการเปลียนเส้นโคง้ของตวัควบคุมกรดลิโนเลอิกและกรดลิโนเลอิกทีเติมสารสกดัอบเชยพบว่า  
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เส้นโคง้ของสารสกดัอบเชยแตกต่างจากตวัควบคุมเล็กน้อยหรืออาจกล่าวว่าการนาํไฟฟ้าของนาํ
กลนัทีต่อท่อมาจากหลอดทีมีกรดลิโนเลอิกเติมสารสกดัอบเชยมีค่าสูง  โดยหากค่าการนาํไฟฟ้า
เพิมขึนอย่างรวดเร็วเมือเวลาผา่นไปไม่นาน   แสดงวา่สารสกดัมีประสิทธิภาพทีไม่เพียงพอในการ
ชะลอการเกิดปฏิกริยาออกซิเดชัน  หรืออาจกล่าวได้ว่าประสิทธิภาพในการชะลอปฏิกริยา
ออกซิเดชนัของสารสกดัจากอบเชยขึนกบัอตัราส่วนความเขม้ขน้ของสารสกดัทีใชท้ดสอบ  ดงันนั
จึงทดลองหาอตัราส่วนของกรดลิโนเลอิกและสารสกดัอบเชยทีเหมาะสม  เพือนาํมาศึกษาอิทธิพล
ของอตัราส่วนระหว่างตวัทาํละลายผสมระหว่างแอลกอฮอล์กบันาํต่อความเสถียรของปฏิกริยา
ออกซิเดชนัของสารสกดัอบเชย  โดยจากการศึกษาอตัราส่วนทีเหมาะสมระหวา่งตวัอยา่งสารสกดั
อบเชยกบักรดลิโนเลอิกพบว่าทีอตัราส่วนเท่ากบั  1:250  สามารถศึกษาอิทธิพลของอตัราส่วน
ระหวา่งสารสกดัอบเชยกบักรดลิโนเลอิกไดอ้ยา่งเหมาะสม  เนืองจากทุกอตัราส่วนของตวัทาํละลาย
ทีใช้สกดัอบเชยให้ผลการทดลองทีแตกต่างจากตวัควบคุมอย่างชดัเจน  ดงันนัจึงเลือกอตัราส่วน
ของตวัอยา่งต่อกรดลิโนเลอิกเท่ากบั  1:250  เพือศึกษาความเสถียรต่อปฏิกริยาออกซิเดชนัของสาร
สกดัอบเชยดว้ยตวัทาํละลายต่างๆในการศึกษานี   โดยในการทดลองนาํสารสกดัทีผา่นกระบวนการ
ระเหยตวัทาํละลายทีใชส้กดัเริมตน้ออกแลว้ใชน้าํชะแทน  เนืองจากหลกัการทาํแห้งแบบระเหิดตอ้ง
แช่แข็งนาํอิสระก่อนการทาํแห้งนาํภายในเซลล์ดว้ยการระเหิด  จากนนันาํผงสารสกดัละลายในตวั
ทาํละลายเมทานอล    
 จากการทดลองพบวา่สารสกดัอบเชยดว้ยตวัทาํละลายเมทานอลทีอตัราส่วนของสารสกดั
ต่อกรดลิโนเลอิกเท่ากบั 1:250 มีความเสถียรต่อปฏิกริยาออกซิเดชนัไม่แตกต่างอย่างมีนยัสําคญั 
(p>0.05)  กบัสารสกดัอบเชยจากเอทานอล  และเมือเปรียบเทียบกบัตวัควบคุมคือกรดลิโนเลอิกที
ไม่มีการเติมสารสกดัอบเชย  พบวา่สารสกดัอบเชยทีสกดัดว้ยตวัทาํละลายเอทานอลและเมทานอลมี
ความสามารถในการยบัยงัปฏิกริยาออกซิเดชนัทีดี  และหากเปรียบเทียบกบัสารสังเคราะห์คือ  BHT 

และ BHA ทีอตัราส่วนสาร : ลิโนเลอิก =  1:200 พบวา่สารสกดัอบเชยมีความเสถียรต่อปฏิกริยา
ออกซิเดชนัดีกวา่สาร BHT แต่ดอ้ยกวา่ BHA   เนืองจากมีรายงานวิจยัทีพบวา่สารสังเคราะห์ BHT  
จะสูญเสียความคงตวัทีอุณหภูมิสูงเนืองจากจะเกิดการระเหยทีอุณหภูมิสูงมากกว่า 100  องศา
เซลเซียส  (von Gadow และคณะ, 1997)   โดยในการทดลองมีการใช้อุณหภูมิสูงที 110 องศา
เซลเซียสเป็นระยะเวลานานเป็นชวัโมงจึงทาํใหส้ารเริมเกิดการสลายตวั  แต่สาร BHA มีความคงตวั
ดีกวา่จึงสามารถยบัยงัปฏิกริยาออกซิเดชนัไดดี้  นอกจากนีหากพิจารณาอตัราส่วนของตวัทาํละลาย
ผสมระหวา่งแอลกอฮอล์และนาํทีอตัราส่วน 100%,  80%,  50% และ 20% อตัราส่วนโดยปริมาตร
ของแอลกอฮอล์และสารสกดัด้วยนาํอย่างเดียวทีใช้ในการสกดัอบเชย พบว่าสารสกดัด้วยตวัทาํ
ละลายนํามีประสิทธิภาพในการชะลอการเกิดปฏิกริยาออกซิเดชันในกรดลิโนเลอิกน้อยทีสุด  
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รองลงมาคือสารสกดัของตวัทาํละลายผสมทีอตัราส่วนแอลกอฮอล์เท่ากบั 20% และ 50% โดย
ปริมาตรตามลาํดบั  และพบวา่สารสกดัของตวัทาํละลายผสมทีอตัราส่วนแอลกอฮอล์เท่ากบั 80% 

และ 100%  โดยปริมาตร  มีประสิทธิภาพในการชะลอการเกิดปฏิกริยาออกซิเดชนัดีทีสุดและพบวา่
อตัราส่วนเมทานอลเท่ากบั 80% และ 100% โดยปริมาตร  มีประสิทธิภาพทีไม่แตกต่างกนัอยา่งมี
นยัสําคญั (p>0.05) ซึงหากพิจารณาปริมาณสารประกอบฟีโนลิกทงัหมดและความสามารถในการ
กาํจดัอนุมูลอิสระ DPPH พบว่าสารละลายผสมระหว่างเมทานอลกบันาํทีความเขม้ขน้ของเมทา
นอลร้อยละ 80 โดยปริมาตรมีประสิทธิภาพในการสกดัและการกาํจดัอนุมูลดีกวา่สารสกดัดว้ยเมทา
นอลอยา่งมีนยัสําคญั (p<0.05)  แต่เมือพิจารณาความสามารถในการยบัยงัปฏิกริยาออกซิเดชนัของ
สารสกดัโดยการทดสอบดว้ยวธีิ Schaal oven method และ OSI ซึงใหผ้ลการทดลองทีสอดคลอ้งกนั
คือสารสกดัอบเชยจากตวัทาํละลายทงัสองมีประสิทธิภาพในการยบัยงัปฏิกิริยาออกซิเดชนัใกลเ้คียง
กนั  ซึงประสิทธิภาพในการกาํจดัอนุมูลอิสระและการยบัยงัปฏิกิริยาออกซิเดชนัเนืองมาจากการ
ทาํงานของสารฟีโนลิกแลว้ จากรายงานวิจยัทีผ่านมากล่าวว่าองค์ประกอบนาํมนัหอมระเหยใน
อบเชยมีความสามารถในการกาํจดัอนุมูลอิสระและการยบัยงัปฏิกิริยาออกซิเดชนัทีมีประสิทธิภาพ
และยงัมีประสิทธิภาพในการทาํงานหรือเสถียรทีอุณหภูมิสูงได ้อาทิจากการศึกษาการสลายตวัหรือ
ความเสถียรต่ออุณหภูมิสูงของนาํมนัหอมระเหยทีพบในอบเชย เช่น ยจีูนอล ซินนามลัดีไฮดแ์ละ 

 β-Caryophyllene โดยการบ่มแต่ละสารนาน  3 ชวัโมงทีอุณหภูมิต่างๆ คือ อุณหภูมิห้องและ 80, 

100, 120 และ 180 องศาเซลเซียส พบวา่ปริมาณสารแต่ละชนิดเมือเปรียบเทียบทีอุณหภูมิห้องและ
อุณหภูมิช่วง 100-120 องศาเซลเซียสมีปริมาณสารทีไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญั (p<0.05) และ
หากเปรียบเทียบกบัอุณหภูมิ 180 องศาเซลเซียสก็ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญั (p<0.05) จากการ
ทดลองนีสามารถสรุปได้ว่านาํมนัหอมระเหยทีพบในอบเชยมีความเสถียรทีอุณหภูมิสูง ในการ
ทดลองยงัศึกษาความสามารถในการกาํจดัอนุมูลอิสระ DPPH โดยวิเคราะห์ % Remaining DPPH 
ของสารพบวา่ประสิทธิภาพการกาํจดัอนุมูลอิสระมากขึนเมือทดสอบทีอุณหภูมิสูงขึนโดยมีอนุมูล
อิสระ DPPH เหลือนอ้ยลงเมือทดสอบทีอุณหภูมิสูงขึน (Tomaino และคณะ, 2005)  นอกจากนียงัมี
รายงานศึกษาการยบัยงัปฏิกริยาออกซิเดชนัโดยการวิเคราะห์ค่าเปอร์ออกไซด์และ TBARS  ของ
นาํมนั Rapeseed และนาํมนัจากไขมนัววั โดยเติมนาํมนัหอมระเหยจากสารสกดัอบเชย C. cassia 

ลงในนาํมนัทีสภาวะการทดอดทีอุณหภูมิ 130 องศาเซลเซียสนาน 1.5 นาทีทีความเขม้ขน้ต่างๆของ
นาํมนัหอมระเหยคือ 0.004-0.032% พบว่าความเขม้ขน้ช่วง 0.012-0.02% สามารถยบัยงัปฏิกิริยา
ออกซิเดชนัดีทีสุด  และหากเปรียบเทียบสารสกดัทุกความเขม้ขน้กบัตวัควบคุมคือนาํมนัทีไม่เติม
นาํมนัหอมระเหยจากอบเชย  พบว่านํามนัทีเติมนํามนัหอมระเหยจากอบเชยทุกความเข้มข้นมี
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ประสิทธิภาพในการยบัยงัปฏิกิริยาออกซิเดชนัดีกว่าตวัควบคุม (Du และ Li, 2008)  ซึงเป็นการ
สนบัสนุนผลการทดลองวา่นาํมนัหอมระเหยจากอบเชยมีประสิทธิภาพการยบัยงัปฏิกริยาออก 

ซิเดชนัทีอุณหภูมิสูงไดดี้ จากผลการทดลองทีพบวา่สารสกดัจากสารละลายผสมของเมทานอล
หรือเอทานอลกบันาํทีอตัราส่วน 80% และ 100% โดยปริมาตร มีประสิทธิภาพในการชะลอ
ปฏิกริยาออกซิเดชนัทีไม่แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญั  (p>0.05)   หากพิจารณาในดา้นตน้ทุนหาก
เลือกใช้ตัวทําละลายแอลกอฮอล์ผสมจะช่วยลดต้นทุนได้บ้าง ในขณะทีสารสกัดทีได้ยงัมี
ประสิทธิภาพในการตา้นออกซิเดชนัทีดี 
 จากการทดสอบความสามารถในการยบัยงัปฏิกริยาออกซิเดชนัของสารสกดัอบเชยโดยใช้
ตวัทาํละลายต่างๆ พบวา่อิทธิพลของชนิดตวัทาํละลายและระดบัความเขม้ขน้ของตวัทาํละลายผสม
มีผลต่อความสามารถในการยบัยงัปฏิกริยาออกซิเดชนัของกรดลิโนเลอิกทีทดสอบ  เนืองจาก
ความสามารถในการยบัยงัปฏิกริยาออกซิเดชนัของสารทีมีความสามารถในการยบัยงัปฏิกริยา
ออกซิเดชนัอาทิสารโพลีฟีนอลและนาํมนัหอมระเหยบางชนิดขึนกบัประสิทธิภาพในการสกดัและ
การคดัเลือกการสกดัองคป์ระกอบภายในตวัอยา่ง รวมถึงความบริสุทธิของสารทีสกดัได ้  อนั
เนืองมาจากการปนเปือนขององคป์ระกอบอืน เช่น ไขมนั, โปรตีนและคาร์โบไฮเดรตทีมีผลต่อ
ความสามารถในการตา้นปฏิกริยาออกซิเดชนัของสารตา้นปฏิกริยาออกซิเดชนั  ดงันนัในการศึกษา
อิทธิพลของตวัทาํละลายผสมระหวา่งนาํและแอลกอฮอลที์อตัราส่วนต่างๆ ต่อความสามารถในการ
สกดัองคป์ระกอบของสารทีมีความสามารถในการตา้นปฏิกริยาออกซิเดชนั  จึงควรวเิคราะห์ชนิด
และองคป์ระกอบทางเคมีของสารสกดัอบเชยเพิมเติมต่อไป 

 

4.3.  เค้าโครงองค์ประกอบทางเคมีของสารสกดัอบเชยอินโดนีเซียด้วยตัวทาํละลายผสม 

  ในการศึกษานีพิจารณาความแตกต่างของเค้าโครงชนิดและปริมาณของ
องคป์ระกอบทางเคมีภายในสารสกดัอบเชยดว้ยตวัทาํละลายผสมคือ เมทานอลและนาํในอตัราส่วน
ของเมทานอลเท่ากบั 100 , 80 และ 20% โดยปริมาตรและสารสกดัโดยใชต้วัทาํละลายนาํ 
โดยสามารถแบ่งประเภทสารทีวิเคราะห์ไดเ้ป็น 2  ประเภทคือ องคป์ระกอบชนิดนาํมนัหอมระเหย
และสารฟีโนลิก โดยการวิเคราะห์ชนิดและปริมาณขององค์ประกอบสารดว้ยโครมาโตกราฟีชนิด
ของเหลวความดนัสูง (HPLC)  และเปรียบเทียบค่า retention  time และลกัษณะเส้นสเปกตรัมกบั
สารมาตรฐาน  โดยในการวิเคราะห์นาํมนัหอมระเหยจะวิเคราะห์สารซินนามลัดีไฮด์ คิวมารินและ
กรดซินนามิคทีความยาวคลืน 280 นาโนเมตร  และสารฟีโนลิกทีวิเคราะห์คือ protocatechuic acid   
ทีความยาวคลืน  นาโนเมตร , catechin ทีความยาวคลืน 280 นาโนเมตร และ p-coumaric acid ที
ความยาวคลืน  นาโนเมตรตามลาํดบั 
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  จากการทดลองสามารถแสดงชนิดและปริมาณองคป์ระกอบทางเคมีของสารสกดั
อบเชยดว้ยตวัทาํละลายทีศึกษาดงัตารางที 14  และตารางที 15 
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ตารางที 14  ชนิดและปริมาณองคป์ระกอบทางเคมีของสารสกดัอบเชยดว้ยสารละลายผสมระหวา่งเมทานอลและนาํและสารสกดันาํจากการวเิคราะห์ดว้ยวธิี  

                    HPLC คิดเทียบต่อปริมาตรสารสกดั 25 มิลลิลิตร 
solvent g 

solid/25ml 

extract 

ปริมาณสารประกอบฟีโนลิก (μg/ 25ml) TPC (mg Gallic 

acid/g dry solid) p-coumaric 

acid 

protocatechuic 

acid 

catechin coumarin trans-cinnamic 

acid 

cinnamaldehyde ผลรวม 

water 7.452 530.0716 

(1.47%) 
3,489.005 

(9.65%) 
30,844.65 

(85.32%) 
590.0549 

(1.63%) 
696.8012 

(1.93%) 
Nd* 36,150.58 

(100.00%) 
247.135 

20met 6.790 1,024.982 

(2.29%) 
5,821.251 

(13.00%) 
35,834.12 

(80.00%) 
932.54 

(2.08%) 
1,178.482 

(2.63%) 
Nd* 44,791.38 

(100.00%) 
262.163 

80met 5.864 2,433.521 

(2.21%) 
37,582.43 

(34.10%) 
56,992.33 

(51.71%) 
2,851.371 

(2.59%) 
2,047.02 

(1.86%) 
8,318.131 

(7.55%) 
110,224.8 

(100.00%) 
356.278 

100met 4.671 4,301.781 

(3.63%) 
32,176.06 

(27.17 %) 
 

67,536.82 

(57.03%) 
3,264.134 

(2.76%) 
2,358.422 

(1.99%) 
8,796.119 

(7.43%) 
118,433.3 

(100.00%) 
 

337.846 
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ตารางที 15  ชนิดและปริมาณองคป์ระกอบทางเคมีของสารสกดัอบเชยดว้ยสารละลายผสมระหวา่งเมทานอลและนาํและสารสกดันาํจากการวเิคราะห์ดว้ยวธิี  

                    HPLC คิดเทียบต่อปริมาณของแขง็ในสารสกดั 
solvent g 

solid/25ml 

extract 

ปริมาณสารประกอบฟีโนลิก (mg/g dry solid extract) TPC (mg Gallic 

acid/gdry solid) p-coumaric 

acid 

protocatechuic 

acid 

catechin coumarin trans-cinnamic 

acid 

cinnamaldehyde ผลรวม 

water 7.452 0.010 

(1.54%) 
0.063 

(9.69%) 
0.555 

(85.25%) 
0.011 

(1.69%) 
0.013 

(2.00%) 
Nd* 0.651 

(100.00%) 
247.135 

20met 6.790 0.022 

(2.26%) 
0.126 

(12.96%) 
0.777 

(79.94%) 
0.020 

(2.06%) 
0.026 

(2.67%) 
Nd* 0.972 

(100.00%) 
262.163 

80met 5.864 0.071 

(1.21%) 
1.093 

(18.55%) 
1.657 

(28.12%) 
0.083 

(1.41%) 
0.060 

(1.02%) 
2.929 

(49.71%) 
5.892 

(100.00%) 
356.278 

100met 4.671 0.197 

(1.99%) 
1.474 

(14.88%) 
3.095 

(31.24%) 
0.150 

(1.51%) 
0.108 

(1.09%) 
4.882 

(49.28%) 
9.906 

(100.00%) 
337.846 

หมายเหตุ: Nd*  หมายถึง ไม่พบสารในการวเิคราะห์ดว้ย HPLC 

                 (%)   หมายถึง  เปอร์เซ็นตป์ริมาณสารเมือเทียบกบัผลรวมทีคิดเป็น 100% 
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จากตารางพบว่าสารสกัดโดยใช้นําและตัวทาํละลายผสมระหว่างนํากับเมทานอลใน
อตัราส่วนเมทานอลเท่ากบั 20% โดยปริมาตร  สามารถวเิคราะห์สารคิวมารินและกรดซินนามิกเป็น
องค์ประกอบภายในสารสกดัอบเชยอินโดนีเซีย  โดยปริมาณคิวมารินและกรดซินนามิกในนาํมนั
หอมระเหยจากอบเชยจะพบในปริมาณน้อยเมือสารละลายผสมมีอัตราส่วนของนํามากขึน  
เนืองจากนาํมีประสิทธิภาพตาํในการสกดันาํมนัหอมระเหย (Anderson และคณะ, 2003 และ 

Galedar และคณะ,  2010)  นอกจากนีสารสกดัอบเชยโดยใชน้าํเป็นตวัทาํละลายจะพบสารคิวมาริน
เป็นองคป์ระกอบ  แมว้า่คิวมารินรูปทวัไปจะมีความสามารถละลายนาํไดน้อ้ยมาก  แต่สามารถพบ
ในสารสกัดอบเชยเมือใช้นําเป็นตวัทาํละลาย  เนืองจากหากคิวมารินอยู่ในรูปทีมีการแทนทีที
ตาํแหน่งไฮดรอกซีตาํแหน่งที 4  ของโครงสร้าง  หรืออยูใ่นรูปไกลโคไซด์ซึงจะสามารถละลายนาํ
ได ้ (Lacy และ  O’Kennedy, 2004)   นอกจากนียงัพบวา่สารสกดัอบเชยดว้ยตวัทาํละลายนาํและตวั
ทาํละลายผสมระหวา่งนาํกบัเมทานอลในอตัราส่วนเมทานอลเท่ากบั 20% โดยปริมาตร ไม่สามารถ
สกดัสารซินนามลัดีไฮดอ์อกมาจากอบเชยได ้ ขณะทีสารสกดัอบเชยโดยใชต้วัทาํละลายเมทานอลที
ความเขม้ขน้ 80 และ 100% โดยปริมาตร  สามารถสกดัคิวมาริน, กรดซินนามิกและซินนามลัดีไฮด์
ออกมาไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ (Sproll และคณะ, 2008)  โดยสารสกดัอบเชยดว้ยตวัทาํละลายเมทา
นอลความเขม้ขน้ 100% โดยปริมาตร  สามารถสกดัคิวมาริน, กรดซินนามิกและซินนามลัดีไฮด์ได้
ปริมาณมากทีสุดเมือเทียบกบัตวัทาํละลายผสมในอตัราส่วนต่างๆและตวัทาํละลายนาํ หากพิจารณา
ปริมาณองค์ประกอบนํามนัหอมระเหยทีสามารถสกัดได้จากเปลือกอบเชยอินโดนีเซียในการ
ทดลอง  จะพบวา่เมืออตัราส่วนของเมทานอลในสารละลายผสมมากขึนจะสามารถสกดัซินนามลัดี
ไฮด์สามารถสกดัออกมาในปริมาณมากทีสุด รองลงมาคือคิวมารินและกรดซินนามิกตามลาํดบั  
และลาํดบัพีคของสารในโครมาโตแกรม HPLC ของช่วงการดูดกลืนแสงทีความยาวคลืน 280 นาโน
เมตรมีลาํดบัดงันีคือ คิวมาริน, กรดซินนามิกและซินนามลัดีไฮด์ ซึงสอดคลอ้งกบัผลการทดลอง
ของ He และคณะ (2005)    และหากเปรียบเทียบกบัรายงานวิจยัของ  He และคณะ (2005)  ทีศึกษา
องคป์ระกอบชนิดนาํมนัหอมระเหยในสารสกดัอบเชยอินโดนีเซีย  พบวา่ผลจากการวิเคราะห์ดว้ย
เทคนิควธีิ HPLC  ของชนิดองคป์ระกอบนาํมนัหอมระเหยในสารสกดัอบเชยอินโดนีเซียทีสกดัดว้ย
ตวัทาํละลายเมทานอลและวิธีการสกดัดว้ยอลัตร้าโซนิคทีอุณหภูมิห้องเป็นเวลา 30 นาที  พบว่า
องค์ประกอบสารทีสามารถสกดัไดคื้อซินนามลัดีไฮด์และยูจีนอล โดยพบปริมาณของซินนามลัดี
ไฮด์มากกว่ายูจีนอล  แต่ไม่พบคิวมารินและกรดซินนามิกในสารสกัดอบเชยอินโดนีเซีย  ซึง
องคป์ระกอบหลกัทีสาํคญัประเภทนาํมนัหอมระเหยของสารสกดัดว้ยตวัทาํละลายของอบเชยคือ คิว
มาริน,  กรดซินนามิก, ซินนามลัดีไฮด์และยจีูนอล (He และคณะ, 2005)  แต่สําหรับในสารสกดั
อบเชยอินโดนีเซียทีศึกษาไม่พบยูจีนอลเนืองจากยูจีนอลทีจัดเป็นสารฟีนิลโพรพานอยด ์
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(phenylpropanoides) มีการเชือมกบัลิกนินในโครงสร้างของเซลล์พืช (Overhage และ Priefert, 

1999;  Overhage และคณะ, 2000 และ  Rao และ Ravishankar, 2000)  ดงันนัการสกดัโดยการกวนที
อุณหภูมิห้องของตวัทาํละลายจึงไม่สามารถสกดัยูจีนอลโดยการทาํลายพนัธะหรือโครงสร้างของ
เซลลพ์ืชและสกดัยจีูนอลออกมาดงัการทดลองทีกล่าวมาขา้งตน้ทีใชอ้ลัตร้าโซนิค  เนืองจากอลัตร้า
โซนิคสามารถทาํลายผนังเซลล์และสามารถทาํลายพนัธะระหว่างยูจีนอลกบัลิกนินทีโครงสร้าง
เซลลพ์ืชออกได ้

 จากความแตกต่างของเคา้โครงขององคป์ระกอบทีเป็นนาํมนัหอมระเหยของสารสกดั
อบเชยดว้ยตวัทาํละลายผสมในอตัราส่วนต่างๆ และความสามารถในการตา้นอนุมูลอิสระของสาร
สกดัอบเชยดว้ยตวัทาํละลายผสม จะพบวา่ชนิดและปริมาณของนาํมนัหอมระเหยทีสามารถสกดั
ออกมาไดโ้ดยใชต้วัทาํละลายผสมในอตัราส่วนต่างๆ มีผลต่อความสามารถในการตา้นอนุมูลอิสระ
และการยบัยงัปฏิกริยาออกซิเดชนัในระบบนาํมนัทีต่างกนั  เนืองจากคิวมารินและกรดซินนามิกที
พบเป็นองคป์ระกอบของนาํมนัหอมระเหยทีพบในสารสกดัอบเชยนีจดัเป็นสารประกอบฟีโนลิกที
มีความสามารถในการตา้นอนุมูลอิสระและยบัยงัปฏิกริยาออกซิเดชนั  โดยคิวมารินจดัเป็นสารฟีโน
ลิกประเภทอยา่งง่าย (simple)   และกรดซินนามิกจดัเป็นกรดฟีโนลิกประเภทไฮดรอกซีซินนามิก  
นอกจากนีซินนามลัดีไฮดแ์มจ้ะไม่ไดจ้ดัเป็นสารฟีโนลิกแต่มีรายงานวิจยัทีพบวา่มีความสามารถใน
การตา้นอนุมูลอิสระและปฏิกริยาออกซิเดชนัได ้ (Patel และ Patel, 2011)   ดงันนัตวัทาํละลายเมทา
นอลและตวัทาํละลายผสมทีเมทานอลความเขม้ขน้ 80% โดยปริมาตร จึงมีประสิทธิภาพในการ
ยบัยงัอนุมูลอิสระและตา้นปฏิกริยาออกซิเดชนัไดดี้กวา่สารสกดัทีไดจ้ากการสกดัอบเชยดว้ยตวัทาํ
ละลายผสมทีอตัราส่วนเมทานอลอืนๆและตวัทาํละลายนาํ 

หากพิจารณาองคป์ระกอบฟีโนลิกของสารสกดัอบเชย  จากการวเิคราะห์ดว้ย HPLC และ
วดัการดูดกลืนแสงทีความยาวคลืน 250  นาโนเมตร พบวา่สารสกดัอบเชยดว้ยตวัทาํละลายเมทา
นอลผสมกบันาํทีอตัราส่วนของเมทานอลเท่ากบั  80% สามารถสกดักรดโพรโทคาทิชูอิกไดป้ริมาณ
มากทีสุดเมือคิดในหน่วยปริมาณสารเป็นไมโครกรัมต่อ 25 มิลลิลิตร รองลงมาคือสารสกดัอบเชย
ดว้ยตวัทาํละลายมทานอลและตวัทาํละลายผสมทีอตัราส่วนของเมทานอลความเขม้ขน้ 20% โดย
ปริมาตร และสารสกดัดว้ยตวัทาํละลายเป็นนาํสามารถสกดักรดโพรโทคาทิชูอิกไดน้อ้ยทีสุด แต่
เมือพิจารณาปริมาณกรดโพรโทคาทิชูอิกในหน่วยมิลลิกรัมสารต่อกรัมของแขง็  พบวา่สารสกดัดว้ย
เมทานอลมีปริมาณสารคาทิชินมากกวา่สารละลายผสมระหวา่งตวัทาํละลายเมทานอลกบันาํทีความ
เขม้ขน้ของเมทานอลเท่ากบั  80%  โดยปริมาตร เนืองจากทีสารละลายผสมระหวา่งตวัทาํละลาย 

เมทานอลกบันาํทีความเขม้ขน้ของเมทานอลเท่ากบั  80%  โดยปริมาตร มีปริมาณองคป์ระกอบอืน
ปะปนในสารสกดัมากกวา่เมือเปรียบเทียบกบัสารสกดัดว้ยเมทานอลอยา่งเดียว  และเนืองจากสภาพ
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ขวัของนาํทีมากและจากการทีกรดโพรโทคาทิชูอิกจดัเป็นกรดอ่อนความมีขวัจึงนอ้ยกวา่ตวัทาํ
ละลายนาํมาก  จึงทาํใหต้วัทาํละลายนาํไม่มีความเหมาะสมกบัการสกดักรดโพรโทคาทิชูอิกไดอ้ยา่ง
มีประสิทธิภาพเท่ากบัตวัทาํละลายผสมทีอตัราส่วนของเมทานอลเท่ากบั 20% โดยปริมาตรทีมีขวั
นอ้ยกวา่  ซึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ Demiray และคณะ (2009)   และจากรายงานการศึกษา
ของ De Sotillo และคณะ (1994)  พบวา่การสกดักรดแกลลิก กรดโพรโทคาทิชูอิกและกรดคาร์เฟ
อิกดว้ยตวัทาํละลายนาํทีอุณหภูมิหอ้ง มีประสิทธิภาพการสกดัไม่ดีเท่ากบัการใชเ้มทานอลในการ
สกดั 

สาํหรับผลการศึกษาเกียวกบัความสามารถในการตา้นปฏิกริยาออกซิเดชนัของกรดโพรโท
คาทิชูอิก พบวา่มีความสามารถในการตา้นปฏิกริยาออกซิเดชนัทีดีอาทิ ผลการศึกษาของ Li และ
คณะ (2011) พบวา่กรดโพรโทคาทิชูอิกมีความสามารถจบัโลหะได ้ เนืองจากโครงสร้างของหมู่ไฮ
ดรอกซิลทีตาํแหน่งออโธร์  นอกจากนี Torreggiani และคณะ (2008) กล่าววา่กรดโพรโทคาทิชูอิก
เป็นสารทีตา้นปฏิกริยาออกซิเดชนัไดดี้ เนืองจากกลไกในการกาํจดัอนุมูลอิสระและการจบัโลหะ 

และมีความสามารถในการตา้นปฏิกริยาออกซิเดชนัไดที้อุณหภูมิสูง อาทิจากการศึกษาของ 
Re’blov’a (2012) ทดสอบการตา้นออกซิเดชนัของกรดฟีโนลิกทีอุณหภูมิ 110 องศาเซลเซียสใน
ระบบนาํมนัหมู โดยวดัค่า  induction period  พบวา่กรดโพรโทคาทิชูอิกมีความสามารถในการตา้น
ปฏิกิริยาออกซิเดชนัไดที้อุณหภูมิสูงและมีประสิทธิภาพการตา้นออกซิเดชนัดีกวา่กรดวานิลนิก   
โดยจากการทดสอบประสิทธิภาพการยบัยงัปฏิกริยาออกซิเดชนัทีอุณหภูมิ 90  และ 110 องศา
เซลเซียส   พบวา่กรดวานิลิกไม่มีประสิทธิภาพในการตา้นออกซิเดชนัเมือเทียบกบักรดโพรโทคาทิ
ชูอิก   เนืองจากกรดวานิลิกเกิดการสลายตวัทีอุณหภูมิสูงก่อนสินสุดการวเิคราะห์ค่า induction  

period    และในการทดสอบ Protection  factor ของฟีโนลิกในนาํมนัดอกทานตะวนัโดยวดัดว้ย
เครือง Rancimat  อุณหภูมิ 120 องศาเซลเซียส อตัราการไหลของออกซิเจนเท่ากบั 20 L/h โดยพบวา่
ค่า  Protection  factor สามารถเรียงลาํดบัจากมากไปนอ้ยคือ กรดคาร์เฟอิก โพรโทคาทิชูอิกและ
กรดเฟอร์รูลิกและกรดวานิลิกตามลาํดบั โดยกรดวานิลิกและอนุพนัธ์ของกรดวานิลิกมีพฤติกรรม
เป็น pro-oxidant (Merkl และคณะ,  2010) 

เมือพิจารณาชนิดและปริมาณสารฟีโนลิกทีความยาวคลืน 280 นาโนเมตร พบวา่สารสกดั
อบเชยดว้ยตวัทาํละลายเมทานอลสามารถสกดัคาทิชินไดม้ากทีสุด รองลงมาคือสารสกดัอบเชยดว้ย
ตวัทาํละลายเมทานอลผสมกบันาํทีความเขม้ขน้ของเมทานอลเท่ากบั  80% และ 20% โดยปริมาตร 
และสารสกดัดว้ยตวัทาํละลายเป็นนาํสามารถสกดัคาทิชินไดน้อ้ยทีสุดตามลาํดบั โดยคาทิชินเป็นฟี
โนลิกประเภทฟลาโวนอยดที์พบในสารสกดัอบเชยอินโดนีเซียทีพบในปริมาณมากทีสุด     
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(Al-Numair และคณะ, 2007) จึงคาดวา่ความสามารถในการตา้นอนุมูลอิสระและการยบัยงัปฏิกิริยา
ออกซิเดชนั รวมถึงความเสถียรต่อปฏิกิริยาออกซิเดชนัของนาํมนั  เนืองมาจากประสิทธิภาพในการ
ตา้นปฏิกิริยาออกซิเดชนัของสารคาทิชินหรือการ synergism ของคาทิชินกบัอนุพนัธ์ของคาทิชิน  

โดยมีรายงานวจิยัทีผา่นมาพบวา่คาทิชินมีความสามารถในการกาํจดัอนุมูลอิสระและการยบัยงั
ปฏิกริยาออกซิเดชนัไดดี้อาทิ คาทิชินมีความสามารถในการตา้นอนุมูลอิสระ DPPH มากเนืองจาก
อิทธิพลของโครงสร้างหมู่ไฮดรอกซิลทีตาํแหน่งคาร์บอน 5, 7, 3’, 4’  และการมีหมู่ไฮดรอกซิล  
กลุ่ม และวงแหวน A ในโครงสร้างทาํใหค้าทิชินมีความสามารถในการกาํจดัอนุมูลอิสระ DPPH ได้
อยา่งมีประสิทธิภาพดีกวา่เควอซิทิน Luteolin, Taxifolin  และ Eriodictyol (Tsimogiannis และ 

Oreopoulou, 2004)  และนอกจากนีคาทิชินยงัมีสามารถจบัโลหะได ้ เนืองจากวงแหวน B ใน
โครงสร้างสามารถทาํปฏิกริยาหรือจบัโลหะเหล็ก, คอปเปอร์และสังกะสี (Mendoza-Wilson และ  

Glossman-Mitnik, 2006)  
นอกจากนีในการเปรียบทียบลกัษณะยวูสีเปกตรัมของสารคาทิชินและพีค unknown ทีพบ

ใกลก้บัพีคของคาทิชินและยงัมีปริมาณมากเมือสกดัดว้ยตวัทาํละลายเมทานอลในอตัราส่วนทีสูง   
โดยพบวา่พีค unknown มีลกัษณะของยวูสีเปกตรัมคลา้ยกนัมากกบัลกัษณะยวูสีเปกตรัมของสาร
คาทิชินดงัแสดงในภาคผนวก ค  ซึงมีรายงานวจิยัทีผา่นมากล่าววา่พีค unknown นีคืออนุพนัธ์ของ
คาทิชินอาทิ อิพิคาทิชิน   และมีรายงานกล่าววา่อิพิคาทิชินและคาทิชินมีลกัษณะยวูสีเปกตรัมคลา้ย
กบัโพรไซยานิดินและจะพบการเกิดพีคทีใกลก้นัในโครมาโตแกรม (Peng และคณะ, 2008)  จึงทาํ
ใหส้ามารถวเิคราะห์ชนิดและองคป์ระกอบสารดว้ย HPLC ทีความยาวคลืน 280 นาโนเมตรไดย้าก 
โดยสารอิพิคาทิชิน คาทิชินและโพรไซยานิดินมีรายงานวจิยัพบวา่เป็นสารทีมีประสิทธิภาพในการ
ตา้นปฏิกริยาออกซิเดชนัทีดีอาทิเช่น รายงานการศึกษาโดยนาํฟลาวาน-3-ออลละลายในเอทานอล
ความเขม้ขน้ 15% ทดสอบการยบัยงัอนุมูลอิสระ DPPH พบวา่การตา้นอนุมูลอิสระจะมาก หากมี
ออร์โธร์ไดไฮดรอกซีทีวงแหวนบี  และหมู่ไฮดรอกซิลทีคาร์บอนตาํแหน่งที 3 และการไกลโค
ซิเลชนัหมู่ไฮดรอกซิลทีคาร์บอนตาํแหน่งที 3 จะลดการตา้นอนุมูลอิสระ และผลการศึกษาการตา้น
อนุมูลอิสระ DPPH  พบวา่อิพิคาทิชินมีความสามารถในการกาํจดัอนุมูลอิสระ DPPH  ดีกวา่คาทิ
ชิน, กรดโพรโทคาทิชูอิก, กรดคาร์เฟอิกกรดเฟอร์รูลิกและกรดวานิลิกตามลาํดบั (Villaño และ
คณะ, 2005)    และจากรายงานการทดสอบดว้ย Rancimat ทีอุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส และอตัรา
การไหล 15 L/h ในนาํมนัมะกอก refined  ทีเติมสารฟีโนลิก 100 ppm และวดั induction period 

หรือความเสถียรต่อปฏิกริยาออกซิเดชนั พบวา่สามารถเรียงลาํดบัค่า induction period จากมากไป
นอ้ยคือ PG > กรดแกลลิก > BHA ≥ คาทิชิน > BHT ≥ อิพิคาทิชิน > เควอซิทิน > กรดโพรโทคาทิ
ชูอิก > กรดวานิลิก  (Bonilla และคณะ,  2009)  นอกจากนีจากรายงานการศึกษาความสามารถใน
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การชะลอการเกิดปฏิกริยาออกซิเดชนัในนาํมนัถวัลิสงของสารคาทิชินปรียบเทียบกบัสาร 

phospholipids, ascorbyl palmitat , rosemary  และ  tocopherol     จากการทดลองพบวา่คาทิชินมี
ความสามารถยดื Induction period  ของนาํมนัถวัลิสงไดดี้ทีสุด (Chu และ Hsu, 1999) 

จากผลการสกดัอบเชยดว้ยตวัทาํละลายเมทานอลพบวา่หากอตัราส่วนของเมทานอลในตวั
ทาํละลายผสมมากขึนจะสามารถสกดัคาทิชินไดใ้นปริมาณมาก และสอดดคลอ้งกบัผลการศึกษา
ความสามารถในการตา้นปฏิกริยาออกซิเดชนัของสารสกดัอบเชยทีพบวา่ประสิทธิภาพการตา้น
ปฏิกริยาออกซิเดชนัจะมากขึน เมืออบเชยสกดัดว้ยตวัทาํละลายทีมีอตัราส่วนของเมทานอลสูงขึน 
ดงันนัองคป์ระกอบของฟลาโวนอยดนี์จึงมีผลต่อความสามารถในการยบัยงัปฏิกริยาออกซิเดชนั
ของสารสกดัอยา่งมีประสิทธิภาพ 
 นอกจากนีหากพิจารณาชนิดและปริมาณสารฟีโนลิกทีความยาวคลืน 320 นาโนเมตร 
พบวา่สารสกดัอบเชยตวัทาํละลายเมทานอลและตวัทาํละลายผสมระหวา่งเมทานอลกบันาํใน
อตัราส่วนต่างๆ  สามารสกดักรด  p-coumaric acid  ออกมาไดใ้นปริมาณทีแตกต่างกนั โดยพบวา่
สารสกดัอบเชยดว้ยตวัทาํละลายเมทานอลสามารถวเิคราะห์ p-coumaric acid ไดม้ากทีสุด รองลงมา
คือสารละลายผสมระหวา่งเมทานอลและนาํทีความเขม้ขน้เท่ากบั 80 และ 20 โดยปริมาตร และสาร
สกดันาํตามลาํดบั โดยกรดฟีโนลิก p-coumaric acid  จดัเป็นกรดฟีโนลิกประเภทอนุพนัธ์ไฮดรอกซี
ซินนามิกทีมีความสามารถในการตา้นอนุมูลอิสระทีอุณหภูมิสูงไดอ้าทิ จากการศึกษาของ Arrieta-

Baez และคณะ (2012) ทีศึกษาอิทธิพลของอุณหภูมิการสเตอร์ไรซ์  โดยในการทดลองจะทดสอบที
อุณหภูมิ  121 องศาเซลเซียสและความดนั 15-17 psi ทีมีต่อความสามารถในการตา้นอนุมูลอิสระ
ของอนุพนัธ์ไฮดรอกซีซินนามิกคือกรดซินนามิกและ p-coumaric acid   จากการทดลองพบวา่ p-

coumaric acid   เกิดผลิตภณัฑไ์ดเมอริกจากการดีคาร์บอกซิเลชนัซึงเป็นตวักลางการทาํปฏิกริยากบั
อนุมูลแต่กรดซินนามิกไม่เกิดการเปลียนแปลงนี   จึงทาํให ้ p-coumaric acid มีความสามารถในการ
ตา้นอนุมูลอิสระไดที้อุณหภูมิสูง 

 

 
 

 
 

 



 

93 

 

บทท ี5 
สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 

 

จากการทดลองสกดัเปลือกอบเชยด้วยตวัทาํละลายคือ เอทานอล เมทานอล อะซิโตน  
เอทิลอะซิเตทและเฮกเซนโดยการสกดัดว้ยเครืองกวนใบพดัแบบต่อเนืองในทีมืดเป็นเวลา 12

ชวัโมงและอุณหภูมิห้อง พบว่าสารสกดัอบเชยทีสกดัดว้ยตวัทาํละลายเอทานอลและเมทานอลมี
ประสิทธิภาพในการสกดัสารซึงแสดงความสามารถในการตา้นอนุมูลอิสระและการยบัยงัปฏิกริยา
ออกซิเดชนัในนาํมนัหมูและนาํมนัพืชภายใตส้ภาวะการทดสอบแบบเร่งดว้ยวิธี  Schaal  oven ที
อุณหภูมิ  60  องศาเซลเซียสเป็นระยะเวลา 30 วนัมีประสิทธิภาพดีทีสุด   
 จากการสกดัอบเชยดว้ยตวัทาํละลายเอทานอลและเมทานอลกบันาํทีอตัราส่วนต่างๆ พบวา่
เมืออตัราส่วนของนาํในตวัทาํละลายทีใชส้กดัมากขึนจะทาํใหส้ามารถสกดัของแขง็ในอบเชย
ออกมาไดม้ากขึน   แต่มีความสามารถในการสกดัสารประกอบฟีโนลิกและความสามารถในการ
ยบัยงัปฏิกริยาออกซิเดชนัลดลง  โดยการใชส้ารละลายผสมของตวัทาํละลายเอทานอลและเมทา
นอลทีความเขม้ขน้ร้อยละ 80 และ 100 โดยปริมาตรในการสกดัอบเชย  ไดส้ารสกดัทีมีฤทธิในการ
ชะลอหรือยบัยงัการเกิดปฏิกริยาออกซิเดชนัไดม้ากกวา่การใชต้วัทาํละลายอืนๆทีศึกษา 
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ข้อเสนอแนะ 

 จากการทีองค์ประกอบของอบเชยอินโดนีเซียมีปริมาณคาร์โบไฮเดรตอาทิ มิวซิเลต และ
องคป์ระกอบอืนๆ พวกเรซิน แวกซ์มาก อาจตอ้งกาํจดัออกก่อนการวเิคราะห์ 

 จากการวิเคราะห์องคป์ระกอบสารดว้ย HPLC พบว่ามีองคป์ระกอบของพีคหลายพีคทีมี
รูปร่างของเส้นยวูีคลา้ยกนั จึงควรตอ้งศึกษาเพิมเติมโดยใช้ HPLC-MS เพือแยกชนิดสารหรือการ
วิเคราะห์โดยแบ่งสารฟีโนลิกออกเป็นกลุ่มๆ อาทิ กรดฟีโนลิก ฟลาโวนอยด์และแอนโทไซยานิน
เป็นตน้ 
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ภาคผนวก ก 
วธีิการวเิคราะห์ความสามารถในการต้านอนุมูลอสิระ 

 

ก1. การวเิคราะห์ปริมาณ Total polyphenolics compound  (Maisuthisakul  และคณะ, 6) 
ขนัตอนการวเิคราะห์ 

ปิเปตสารละลายตวัอยา่งจาํนวน  4   ไมโครลิตร  ใส่ลงในหลอดทดลองทีมีฝาปิด 

 

ปิเปต  Folin–Ciocateu’s  reagent  2000 ไมโครลิตรใส่ลงในหลอดทดลองทิงไว ้   นาที 
 

เติม  Sodium  carbonate  (75 g/L)  จาํนวน  1600  ไมโครลิตรทิงไว ้ 120  นาทีในทีมืด 

 

วดัค่าการดูดกลืนแสงทีความยาวคลืน    นาโนเมตร 

(blank : นาํกลนั 4   μl + Folin–Ciocateu’s  reagent 2000  μl + sodium carbonate 1600 μl  ) 

ทาํการทดลอง  ซาํ 
 

คาํนวณหาปริมาณ  Total  phenolic  compounds  โดยเทียบกราฟมาตรฐาน  gallic  acid  และ 
เทียบเป็น มิลลิกรัมของ  gallic  acid  ต่อกรัมของนาํหนกัสารสกดัตวัอยา่ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท ี36 กราฟมาตรฐานกรดแกลลิกสาํหรับการวเิคราะห์ปริมาณสารประกอบฟีนอลิกทงัหมด 
 

y = 0.0111x + 0.0349

R2 = 0.9996
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ก2. วธีิการวเิคราะห์ความสามารถในการตา้นอนุมูลอิสระโดยวธีิ  DPPH  radical scavenging 

activity     (ดดัแปลงจากวธีิ Brand–Williams และคณะ, ) 
1.1 การ.เตรียม DPPH solution 

ชงั DPPH 0.0237 g 

 

  ละลายดว้ย methanol 

 

                 ปรับปริมาตรใหไ้ด ้  ml 

(DPPH stock solution ความเขม้ขน้   x 10-4 M) 
 

                       เตรียม DPPH solution 50 ml ปิเปต stock  มา   ml     

 

               Dilute ดว้ย ethanol จนได ้  ml (  x 10-5 M) 

                                     ปิดฝาแลว้ปิดดว้ยกระดาษฟอยด์ 
 

 1.2  ขนัตอนการวเิคราะห์ 

ปิเปตสารละลายตวัอยา่งแต่ละความเขม้ขน้  .   มิลลิเมตร 

เติม  DPPH  solution (  x 10-5 M ) 2.9  มิลลิลิตร 

 

วดัค่าการดูดกลืนแสงทีระดบัความยาวคลืน  7  นาโนเมตร (ในทีมืด) 
วดัค่าการดูดกลืนแสงทุก ๆ   นาที  เป็นเวลา  นาที หรือจนกวา่ค่าการดูดกลืนแสงของตวัอยา่ง

จะลดลง  % และเริมคงที 

 

คาํนวณ % การยบัยงั DPPH =  ค่าการดูดกลืนแสง  blank – ค่าการดูดกลืนแสงของตวัอยา่ง x  

   ค่าการดูดกลืนแสงของ blank 

1.3 ตวัอยา่งการคาํนวณหาค่า EC 50 ของสารสกดัอบเชยดว้ยตวัทาํละลายเมทานอล  
1.  สร้างกราฟความสัมพนัธ์ระหวา่ง  % ความเขม้ขน้คงเหลือ DPPH (% remaining DPPH)  ของ
สารสกดักบัความเขม้ขน้ของสารสกดั   
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1.1  คาํนวณความเขม้ขน้ DPPH จากการเทียบกบักราฟมาตรฐาน DPPH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท ี37  กราฟมาตรฐานของ  DPPH 

โดยสมการจากกราฟมาตรฐาน DPPH คือ  y = 11784x + 0.0757  …….(1) 

 ค่า  y  คือ ค่าการดูดกลืนแสงทีความยาวคลืน 517  nm  

 ค่า  x  คือ ความเขม้ขน้ของสาร DPPH  (Molar) 

โดยคิด Pure DPPH  เริมตน้ วดัค่าการดูดกลืนแสงได ้=  0.57 นาํไปแทนสมการ (1)  หาค่า  x  

ได ้ =   4.2286 x 10-5  M  

ดงันนัความเขม้ขน้ DPPH เริมตน้ =  4.2286 x 10-5   M คิดเป็น 100% 

คาํนวณ % remaining DPPH โดย  คิดเป็น remaining  DPPH  = 3.76 x 10-6 M   คือ 
 ความเขม้ขน้ 4.2286 x 10-5  M  =  100% 

 ความเขม้ขน้ 3.76 x 10-6 M                      =  3.76x10-6   M x 100% 

                        4.2286 x 10-5  5 M  

                     =  8.89 % 

1.2  คาํนวณความเขม้ขน้ DPPH ของสารสกดัทีความเขม้ขน้ต่างๆ   และสร้างกราฟ
ความสัมพนัธ์ระหวา่ง  % remaining DPPH  กบัความเขม้ขน้ของสารสกดั 

 

 

 

y = 11784x + 0.0757

R2 = 0.996
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ภาพท ี38  กราฟมาตรฐานของความสัมพนัธ์ระหวา่งความเขม้ขน้  DPPH  กบัค่าการดูดกลืนแสง 

                 สาํหรับการวิเคราะห์ความสามารถในการตา้นอนุมูลอิสระ  DPPH 

2. วธีิการหาค่า EC50 

 นาํค่าสมการคือ y= 69e-13.11 และหาค่า EC 50 จาก 
  ln 50  =3.912 

ดงันนั   EC 50  =  ln69 - 3.912/ 13.11 

                                    = 24.57  g solid/100 ml extract 
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ภาคผนวก ข 
วธีิการวเิคราะห์ความสามารถในการยบัยงัปฏิกริยาออกซิเดชันของสารสกดัอบเชยในระบบนํามัน 

 

ข1. ขนัตอนการเตรียมนาํมนัหมูสาํหรับใชใ้นการทดสอบฤทธิการตา้นออกซิเดชนัของสารสกดั   
มนัหมูชนิดมนัเปลว (ซือจากร้านคา้ในตลาดใน อ.เมือง จ.นครปฐม) 

 

นาํมาหนัเป็นชินบาง ๆ และขนาดประมาณ .  x 0.5 เซนติเมตร 

 

ใส่มนัเปลวทีหนัแลว้ลงในกระทะทีตงัไฟร้อน ๆ 

 

ใชต้ะหลิวคอยพลิกกลบัไปมาเพือป้องกนัการไหม ้

 

เมือสังเกตไดว้า่มนัหมูเริมแห้งกรอบแลว้ใหแ้ยกนาํมนัออกแลว้ปิดไฟเตา 

 

ใชผ้า้ขาวบางกรองนาํมนัหมูทีได ้ โดยพบัทบใหมี้ความหนาสองชนั 

 

วางทิงไวใ้หเ้ยน็ในกะละมงัแสตนเลส  โดยใชฟ้อยดหุ์ม้เพือป้องกนัการสัมผสักบัอากาศและแสง 
 

นาํนาํมนัใส่บีกเกอร์ขนาด  250 มิลลิลิตรตามนาํหนกัทีคาํนวณไว ้  

 

ใหค้วามร้อนจนมีอุณหภูมิ  50 องศาเซลเซียสบนแท่นใหค้วามร้อน (hotplate) และกวนต่อเนือง
ความเร็วสูงสุดดว้ยแท่งแม่เหล็ก 

 

ค่อยๆเติมสารสกดัแต่ละชนิด และสารสังเคราะห์ BHT  ลงจนเกิดการกระจายตวัเขา้กนั 

นานประมาณ 2-3 นาที 
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เก็บรักษานาํมนัหมูในตูบ้่มทีอุณหภูมิ 6  องศาเซลเซียส 

 

วเิคราะห์นาํมนัหมู 
 

ข2. การวเิคราะห์ค่าเปอร์ออกไซด ์ (Peroxide  Value, P.V.)  (AOCS, 1997) 
ขนัตอนการวเิคราะห์ 

ชงันาํมนัตวัอยา่งใหท้ราบนาํหนกัแน่นอนประมาณ 5±0.05  กรัม ลงขวดชมพูป่ริมาตร 250  

มิลลิลิตร 
 

ทาํ  blank  ไปพร้อมกนัโดยไม่ตอ้งใส่นาํมนั 
 

เติมตวัทาํละลายผสม (กรดอะซีติก  ส่วน และคลอโรฟอร์ม  ส่วน  โดยปริมาตรต่อปริมาตร)  3  
มิลลิลิตรเขยา่นาน 1 นาที 

 
เติมสารละลายอิมตวัของโพแทสเซียมไอโอไดด ์ .  มิลลิลิตร 

  

เก็บในทีมืดนาน 1 นาที 
  

เติมนาํกลนัปริมาตร 30 มิลลิลิตรและเขยา่   
 

ไตเตรตดว้ยสารละลายโซเดียมไทโอซลัเฟตจนสารละลายเกือบไม่มีสี 

 

เติมสารละลายนาํแป้งปริมาตร 1 มิลลิลิตร 
 

ไตเตรตดว้ยสารละลายโซเดียมไทโอซลัเฟตจนถึงจุดยติุ  คือจนกระทงัสารละลายสีนาํเงินฟ้าหมด
และสารละลายไม่มีสี 
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บนัทึกปริมาตรสารละลายโซเดียมไทโอซลัเฟตทีใชก้บันาํมนัตวัอยา่ง (A มิลลิลิตร) 
และทีใชก้บั blank (B มิลลิลิตร) 

 

คาํนวณค่า P.V.  

คาํนวณค่าเปอร์ออกไซด ์จากสูตร 

 ค่าเปอร์ออกไซด ์=     (S-B) x ความเขม้ขน้ของสารละลายโซเดียมไธโอซลัเฟต 
               นาํหนกัของตวัอยา่ง (g) 

เมือ            S  = Sample titration (ปริมาตรโซเดียมไธโอซลัเฟต,มิลลิลิตร) 

                  B  = blank titration 

 

ข3. การวเิคราะห์กรดไทโอบาบิทูริก  ดดัแปลงจากวธีิของ  Biege และ Aust (1978) 
ขนัตอนการวเิคราะห์ 

เตรียมสารละลาย TBARS  (TBARS) จาก Thiobarbituric acid (TBA) 0.375% 

w/v และ Trichloroacetic acid (TCA) 15% w/v 

 

ชงัตวัอยา่งใส่หลอดทดลองประมาณ  กรัม 
 

ใส่สาร TBARS solution ในหลอดทดลอง หลอดละ  ml และผสมใหเ้ขา้กนัดว้ยเครืองผสม 
 

นาํหลอดทดลองไปตม้ในนาํเดือดนาน  นาที 

 

นาํหลอดทดลองไปทาํใหเ้ยน็จดัประมาณ 1–  นาที 

 

เทสารละลายใส่หลอด centrifuge  เหวยีงทีความเร็ว 5,  รอบ/นาที นาน 25 นาที 

 

นาํส่วนใสมาวดัค่าการดูดกลืนแสงที  นาโนเมตร และ  นาโนเมตร โดยใชส้ารละลาย 

TBARS เป็น blank 
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คาํนวณค่า TBARS  จากสมการ    TBA value (mg MDA/kg sample) = 2.77 x Abs 532 

 
ข4. การทดสอบความเสถียรต่อปฏิกริยาออกซิเดชนั (Oil Stability Instrument) ดดัแปลงจากวธีิของ  
Wiboonsirikul และคณะ (2008) 
 3.3.1. ขนัตอนการทาํแหง้สารสกดั 

สารสกดัอบเชยดว้ยตวัทาํละลายชนิดต่างๆ  

 

ระเหยตวัทาํละลายดว้ยเครืองระเหยแบบสุญญากาศทีอุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส 

ความดนั    มิลลิบาร์  เวลาประมาณ    นาทีจนแหง้ติดกน้ขวดกน้กลม 
 

ปรับปริมาตรดว้ยนาํกลนัโดยใชน้าํปริมาตรเท่ากบัปริมาตรเดิมของสารสกดั 

 

นาํตวัอยา่งใส่ขวดพลาสติกแช่แขง็ทีอุณหภูมิ -18 องศาเซลเซียสนาน 1 คืน 

 

นาํตวัอยา่งต่อกบัชุดอุปกรณ์เครือง freeze dried อุณหภูมิ –108 องศาเซลเซียสนาน 1 คืนหรือจน
ตวัอยา่งแหง้เป็นผง 

 

นาํตวัอยา่งเก็บในตูแ้ช่แขง็ทีอุณหภูมิ -18 องศาเซลเซียส 

 

 3.3.2.  ขนัตอนการเตรียมสารละลายของสารสกดัอบเชย 

นาํผงอบเชยชงันาํหนกัตามอตัราส่วนทีคาํนวณและละลายดว้ยเมทานอลและปรับปริมาตรจนได้
เท่ากบั 5 มิลลิลิตร 

 3.3.3. วธีิการทดลอง 

เปิดฮีทเตอร์ตงัอุณหภูมิ 110 องศาเซลเซียสและจบัเวลานาน 20 นาที 
 

ชงักรดไขมนัอิสระลิโนเลอิก 0.2 กรัมในหลอดทดลองขนาดใหญ่ 
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 ปิเปตสารสกดัอบเชยปริมาตร  0.1 มิลลิลิตรลงในหลอดทีมีกรดไขมนัอิสระลิ
โนเลอิกตามสัดส่วนทีคาํนวณ 

 

ปิดปากหลอดทดลองดว้ยพาราฟิลและนาํไปผสมใหเ้ขา้กนัดว้ยเครืองผสม 

 

ปิดปากหลอดดว้ยจุกยางทีเสียบหลอดแกว้กลวง 2 หลอดซึงต่ออีกปลายดว้ยสายยาง 
 

นาํหลอดทดลองขนาดใหญ่อีกชุดเติมนาํกลนัปริมาตร  45 มิลลิลิตรและวดัค่าการนาํไฟฟ้า
เริมตน้และปิดปากหลอดดว้ยพาราฟิล 

 

เปิดปัมลมต่อสายยางกบัวาลว์ควบคุมการไหลของอากาศและปรับความเร็วลมจนมี
ความเร็ว 10 ลิตรต่อชวัโมง 

 

เมือครบเวลา 20  นาทีนาํหลอดทดลองทีใส่นาํมนัผสมสารสกดัลงในฮีทเตอร์และปิดปาก
หลอดดว้ยจุกยางทีต่อหลอดแกว้กลวงซึงอีกปลายต่อกบัสายยางจากปัมลม 

 

วดัค่าการนาํไฟฟ้าทุก 10 นาทีนานจนครบ 120 นาทีหรือเกิดการเปลียนโคง้ของกราฟ 
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3.3.4. วธีิการวเิคราะห์ค่า OSI  

ภาพท ี39  ความสัมพนัธ์ระหวา่งการเปลียนแปลงค่าการนาํไฟฟ้าของนาํกลนัและเวลา 
จากแผนภาพแสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งการเปลียนแปลงของค่าการนาํไฟฟ้าในนาํกลนั 

(μS/min) และเวลา (min) ซึงสามารถคาํนวณค่า Oxidative Stability Index  (OSI)  ดงันี 

1. พลอตกราฟความสัมพนัธ์ระหวา่งค่าการนาํไฟฟ้าในนาํกลนัและเวลา  หาความสัมพนัธ์
สมการเชิงเส้นตรงจากเส้นกราฟทีแบ่งเป็น 2 ช่วง คือช่วงแรกทีวดัค่าการนาํไฟฟ้าของนาํ
กลนัทุก 10 นาทีและช่วงทีมีการเพมิขึนของค่าการนาํไฟฟ้าของนาํกลนั โดยจะมีการ
เปลียนโคง้ของเส้นกราฟอยา่งชดัเจน 

2. นาํสมการเชิงเส้นตรงทงัสองมาคาํนวณหาค่า  x  ซึงค่า x  คือค่า OSI  โดยตวัอยา่งการ
คาํนวณค่า OSI  ของกรดลิโนเลอิกทีเติม BHA ความเขม้ขน้ 200 ppm โดยสามารถคาํนวณ
จาก    0.0071x+2.7694 = 0.138x-7.6 

ดงันนั                            x = 79.2162   นาที         
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ภาคผนวก ค 

วธีิการวเิคราะห์องค์ประกอบทางเคมีภายในสารสกดัอบเชย 
 

1. การวเิคราะห์ปริมาณซินนามัลดีไฮด์ คิวมารินและกรดซินนามิค  ด้วยวธีิโครมาโตกราฟฟี
ของเหลวความดันสูง (HPLC) โดยดัดแปลงจากวธีิการของ He และคณะ (2005) 

.  สภาวะทีใชใ้นการวเิคราะห์ 
1.1.1   คอลมัน์  Pack  Pro   C18RS   (ยหีอ้ YMC , Japan ขนาด  0.3×150 

มิลลิเมตร)  
1.1.2 mobile phase ประกอบดว้ย อะซิโตไนไตรล ์: สารละลายกรดอะซิติก

เขม้ขน้ 0.04% อตัราส่วน 25 : 75 (v/v) กรองผา่นกระดาษกรองขนาด .  ไมโครเมตร และกาํจดั
ฟองก๊าซออกดว้ยอ่างอุลตร้าโซนิค เป็นเวลา  นาที  

1.1.3 อตัราการไหลของ mobile phase คือ 1.  มิลลิลิตรต่อนาที  

1.1.4 วเิคราะห์ปริมาณซินนามลัดีไฮด ์กรดซินนามิค และคิวมารินทีความยาว
คลืน 280 นาโนเมตร  

.  การเตรียมกราฟมาตรฐาน 

. .  เตรียมสารละลายของสารมาตรฐาน คือ คิวมาริน  กรดซินนามิค และซิน
นามลัดีไฮด ์ โดยใชเ้มทานอลเป็นตวัทาํละลาย 

. .  กรองสารละลายมาตรฐานทีเตรียมไวผ้า่น  syringe filter  ขนาด .  
ไมโครเมตร ฉีดตวัอยา่งปริมาตร  ไมโครลิตรเขา้เครือง HPLC 

. .  นาํค่าพืนทีใตก้ราฟและความเขม้ขน้ (ไมโครกรัม) ของสารมาตรฐานแต่
ละชนิดหาความสัมพนัธ์ในรูปของสมการเส้นตรง โดยสมการของกราฟมาตรฐานคือ 

ซินนามลัดีไฮด์:  y = 6.0983x-14.77         R2 = 0.9998 

คิวมาริน:            y = 8.9924x- 76.299      R2 = 0.9992 

กรดซินนามิก     y = 13.018x – 36.949    R2 = 0.9991              

.  วธีิการวเิคราะห์ตวัอยา่ง 

. .  นาํตวัอยา่งทีสกดัไดก้รองผา่น syringe filter ขนาด .  ไมโครเมตร ฉีด
ตวัอยา่งปริมาตร  ไมโครลิตรเขา้เครือง HPLC 
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. .  เปรียบเทียบกบัค่า retention time ของสารมาตรฐาน โดยคิวมาริน ซินนา
มิลแอลกอฮอล ์กรดซินนามิค และซินนามลัดีไฮด์ และคาํนวณปริมาณสารแต่ละชนิดจากสมการที
ไดจ้ากกราฟมาตรฐาน และตวัอยา่งโครมาโตรแกรมของนาํมนัหอมระเหยในอบเชย 

. วเิคราะห์ปริมาณสารประกอบฟีโนลกิด้วยวธีิโครมาโตกราฟฟีของเหลวความดันสูง (HPLC) 

ตามวธีิการของ Prasad และคณะ (2009) 

2.  สภาวะทีใชใ้นการวเิคราะห์ 

. .  คอลมัน์  Pack  Pro   C18RS   (ยหีอ้ YMC , Japan ขนาด  0.3×150 

มิลลิเมตร)  
. .  mobile phase A  คือ สารละลายกรดอะซิติกความเขม้ขน้ 2%(v/v)  และ

mobile phase B คือ อะซิโตไนไตรล์:เมทานอล (10:15 , v/v) กรองผา่นกระดาษกรองขนาด .  
ไมโครเมตร และกาํจดัฟองก๊าซออกดว้ยอ่างอุลตร้าโซนิค เป็นเวลา  นาที  

. .  อตัราการไหลของ mobile phase คือ 1.  มิลลิลิตรต่อนาที  

. .  วเิคราะห์ปริมาณ protocatechuic acid  ทีความยาวคลืน  นาโนเมตร 

วดัปริมาณ catechin ทีความยาวคลืน 280 นาโนเมตร และวดัปริมาณ  p-coumaric acid และ ferulic 

acid ทีความยาวคลืน  นาโนเมตร กระบวนการวเิคราะห์เป็นแบบ gradient   แสดงดงัตาราง 
ตารางท ี16  อตัราส่วนของเฟสเคลือนทีทีใชใ้นการวเิคราะห์สารฟีโนลิก 

เวลา (นาที) อตัราการไหล (mL/min) A B 

0 1.00 90% 10% 

10 1.00 80% 20% 

15 1.00 70% 30% 

25 1.00 60% 40% 

30 1.00 50% 50% 

40 1.00 50% 50% 

42 1.00 75% 25% 

44 1.00 90% 10% 

.  การเตรียมกราฟมาตรฐาน 

. .  เตรียมสารละลายของสารมาตรฐาน คือ  protocatechuic acid , catechin ,  

และ p-coumaric acid  โดยใชน้าํเป็นตวัทาํละลาย 
. .  กรองสารละลายมาตรฐานทีเตรียมไวผ้า่น syringe filter ขนาด .  

ไมโครเมตร ฉีดตวัอยา่งปริมาตร  ไมโครลิตรเขา้เครือง HPLC 
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. .  นาํค่าพืนทีใตก้ราฟและความเขม้ขน้ (ไมโครกรัม)  ของสารมาตรฐานแต่
ละชนิดหาความสัมพนัธ์ในรูปของสมการเส้นตรง 

.  วธีิการวเิคราะห์ตวัอยา่ง 

. .1 กรองตวัอยา่งทีไดผ้า่น syringe filter ขนาด .  ไมโครเมตร ฉีดตวัอยา่ง
ปริมาตร  ไมโครลิตรเขา้เครือง HPLC 

. .2 เปรียบเทียบกบัค่า retention time และเส้นสเปกตรัมกบัสารมาตรฐาน 

โดย protocatechuic acid, catechin,  และ p-coumaric acid  และคาํนวณปริมาณสารแต่ละชนิดจาก
สมการทีไดจ้ากกราฟมาตรฐาน  โดยสมการของกราฟมาตรฐานคือ 

กรดโพรโทคาทิชูอิก: y = 0.11111x + 8.5353  R2 = 0.9999 

คาทิชิน:        y = 0.0762x + 1.8641                 R2 = 0.9996 

กรดพารา-คิวมาริก: y = 0.3237x + 0.9151      R2 = 0.9907      
สาํหรับลกัษณะของเส้นสเปกตรัมของสารมาตรฐานฟีโนลิกแสดงดงัภาพที 49    
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ภาพท ี40 สเปกตรัมของสารมาตรฐาน (a)  protocatechuic acid,  (b) catechin  และ  
 (c) p-coumaric acid  

สาํหรับตวัอยา่งโครมาโตแกรมของฟีโนลิกในอบเชยแสดงดงัภาพที 41-44 
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ภาพท ี41 โครมาโตรแกรมทีความยาวคลืน 280 นาโนเมตรของนาํมนัหอมระเหยของสารสกดัอบเชยดว้ยตวัทาํละลายนาํ (a) และสารละลายผสมระหวา่งเม  
                     ทานอลกบันาํทีร้อยละโดยปริมาตรของเมทานอลเท่ากบั 20 (b), 80  (c) และ 100 (d) โดยปริมาตร 
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ภาพท ี42 โครมาโตรแกรมทีความยาวคลืน 250 นาโนเมตรของฟีโนลิกจากสารสกดัอบเชยดว้ยตวัทาํละลายนาํ (a) และสารละลายผสมระหวา่งเมทานอลกบั  
                     นาํทีร้อยละโดยปริมาตรของเมทานอลเท่ากบั 20 (b), 80  (c) และ 100 (d) โดยปริมาตร 
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ภาพท ี 43 โครมาโตรแกรมทีความยาวคลืน 280 นาโนเมตรของฟีโนลิกจากสารสกดัอบเชยดว้ยตวัทาํละลายนาํ (a) และสารละลายผสมระหวา่งเมทานอลกบั  
                      นาํทีร้อยละโดยปริมาตรของเมทานอลเท่ากบั 20 (b), 80  (c) และ 100 (d) โดยปริมาตร 
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ภาพท ี44 โครมาโตรแกรมทีความยาวคลืน 320  นาโนเมตรของฟีโนลิกจากสารสกดัอบเชยดว้ยตวัทาํละลายนาํ (a)  และสารละลายผสมระหวา่งเมทานอล
กบันาํทีร้อยละโดยปริมาตรของเมทานอลเท่ากบั 20 (b), 80  (c) และ 100 (d) โดยปริมาตร
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