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53403211 : สาขาวิชาเทคโนโลยอีาหาร 

คาํสาํคญั :  สารประกอบฟีโนลิก/การตา้นอนุมูลอิสระ/ปฏิกริยาออกซิเดชนัของไขมนั/อบเชย  
                   ฤดีมาศ พุม่กลาํ: ความสามารถในการยบัยงัปฏิกิริยาออกซิเดชนัของสารสกดัจากเปลือกอบเชย
อินโดนีเซีย.  อาจารยที์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ : ผศ.ดร.ประสงค ์ ศิริวงศว์ไิลชาติ และ ผศ.ดร.ปราโมทย ์  คูวจิิตรจารุ. 

140 หนา้. 
  

 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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              RUEDEEMAS PUMKLAM : ANTIOXIDANT CAPACITY OF INDONESIAN 
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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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 วิทยานิพนธ์ฉบบันีจดัทาํขึน ณ ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์และ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลยัศิลปากร ซึงตอ้งขอขอบพระคุณ    ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.
ประสงค ์ ศิริวงศว์ไิลชาติ ทีกรุณาให้คาํแนะนาํ และเป็นทีปรึกษา ทงัแนวทางการวิจยั และดูแลการ
วจิยั จนกระทงังานวจิยัในครังนีสาํเร็จ 

 ขอขอบพระคุณผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. สุเชษฐ์ สมุหเสนีโต ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.
ปราโมทย ์คูวิจิตรจารุสําหรับคาํแนะนาํเพือให้วิทยานิพนธ์ฉบบันีให้มีความถูกตอ้งและสมบูรณ์
มากยงิขึน 
 ขอขอบคุณคณาจารย์ภาควิชาเทคโนโลยีอาหารทุกท่าน เจ้าหน้าทีสํานักงาน และ
เจา้หนา้ทีวิทยาศาสตร์ทุกคน ทีอาํนวยความสะดวก เพือให้การดาํเนินงานเป็นไปอยา่งราบรืน และ
ประสบความสาํเร็จได ้

 วทิยานิพนธ์ฉบบันีไดรั้บทุนวจิยัจากสถาบนัวจิยัและพฒันา มหาวิทยาลยัศิลปากร ภาย
โครงการ “การศึกษาการสกดัสารจากอบเชยโดยใชน้าํกึงวกิฤตเพือใชใ้นการผลิตอาหารเพือสุขภาพ
ในการลดระดบันาํตาลในเลือดของผูป่้วยเบาหวานชนิดที ” งบประมาณแผน่ดินปี 2551-2553 

 และทีสําคัญทีสุดขอขอบพระคุณพ่อ แม่ และครอบครัวทีช่วยส่งเสริมสนับสนุน
การศึกษาและทุกสิงทุกอยา่งมาโดยตลอด รวมถึงเพือนๆ ทีคอยให้กาํลงัใจ คาํแนะนาํ และให้ความ
ช่วยเหลือแก่ขา้พเจา้ 
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