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คําสําคัญ : สารประกอบฟี โนลิก/การต้านอนุมูลอิสระ/ปฏิกริ ยาออกซิเดชันของไขมัน/อบเชย
ฤดีมาศ พุม่ กลํา: ความสามารถในการยับยังปฏิกิริยาออกซิเดชันของสารสกัดจากเปลือกอบเชย
อินโดนีเซีย. อาจารย์ทีปรึ กษาวิทยานิพนธ์ : ผศ.ดร.ประสงค์ ศิริวงศ์วไิ ลชาติ และ ผศ.ดร.ปราโมทย์ คูวจิ ิตรจารุ .
140 หน้า.
อบเชยเป็ นพืชชนิ ดหนึ งที เป็ นแหล่งของสารประกอบชี วภาพที มี สมบัติในการต้านอนุ มูลอิ สระ
งานวิจยั นีมีวตั ถุประสงค์เพือศึกษาอิทธิพลของชนิดตัวทําละลายและสารละลายผสมต่อความสามารถในการต้าน
ปฏิกริ ยาออกซิ เดชันในนํามันถัวเหลืองและนํามันหมูของสารสกัดจากเปลือกอบเชยอินโดนี เซี ย โดยมีเป้ าหมาย
เพือพัฒนาสารต้านปฏิกิริยาออกซิ เดชันจากธรรมชาติสาํ หรับใช้ในการยืดอายุการเก็บรักษาอาหารทีมีไขมันและ
นํามันเป็ นส่วน ประกอบ โดยตัวแปรทีทําการศึกษาคือ ชนิดของตัวทําละลายทีใช้ในการสกัดได้แก่ เมทานอล, เอ
ทานอล, อะซิโตน, เอทิลอะซิเตทและเฮกเซน จากนันเลือกชนิดตัวทําละลายทีเหมาะสมเพือนํามาศึกษาอัตราส่วน
ของสารละลายผสมกับนําทีความเข้มข้นร้อยละ 100, 80, 50 และ 20 โดยปริ มาตร ประเมินความสามารถใน
การต้านอนุมูลอิสระของสารสกัด โดยวัดความสามารถในการกําจัดอนุมูล DPPH, ปริ มาณสารประกอบฟี โนลิก
ทังหมด และทดสอบการยับยังปฏิ กริ ยาออกซิ เดชัน ในนํามันหมูและนํามันถัวเหลืองภายใต้สภาวะการทดสอบ
แบบ Schaal oven ทีอุณหภูมิ 60 องศาเซลเซี ยสนาน 30 วันทีระดับความเข้มข้น 2,000 ppm เปรี ยบเทียบกับสาร
ต้านปฏิกริ ยาออกซิ เดชันทางการค้าได้แก่ BHT ทีระดับความเข้มข้น 200 ppm โดยวัดการเปลียนแปลงของค่า
เปอร์ออกไซด์และกรดไทโอบาร์บิทูริกในนํามันถัวเหลืองและนํามันหมู จากผลการศึกษาชนิดตัวทําละลายพบว่า
ประสิ ทธิ ภาพการยับยังอนุมูลอิสระ DPPH ของสารสกัดอบเชยทีได้จากตัวทําละลายเอทานอลมีประสิ ทธิ ภาพดี
ทีสุดและสารสกัดจากเฮกเซนมีประสิ ทธิ ภาพน้อยทีสุ ด และยังพบว่าสารสกัดอบเชยจากตัวทําละลายเอทานอล
และเมทานอลมีประสิ ทธิภาพสูงในการสกัดสารประกอบฟี โนลิกมากกว่าตัวทําละลายชนิ ดอืนและมีประสิ ทธิภาพ
ในการยับยังปฏิ กริ ยาออกซิ เดชันในนํามันมากที สุ ด จากการศึ กษาการผสมเอทานอลและเมทานอลกับนําที
อัตราส่ วนต่างๆ พบว่าสารสกัดจากสารละลายผสมทังจากเอทานอลและเมทานอลทีความเข้มข้นร้อยละ 80 โดย
ปริ มาตร มีความสามารถในการต้านอนุมูล DPPH และสกัดสารประกอบฟี โนลิกมากทีสุ ด รองลงมาคือทีความ
เข้มข้นร้อยละ 100, 50, 20 และ 0 โดยปริ มาตรตามลําดับ เมือนําสารสกัดจากสารละลายผสมของเมทานอลที
อัตราส่วนต่างๆมาประเมินการยับยังปฏิกริ ยาออกซิเดชันในนํามันหมู พบว่าสารสกัดจากเมทานอลทีความเข้มข้น
ร้อยละ 80 และ 100 โดยปริ มาตร มีความสามารถในการยับยังปฏิกริ ยาออกซิ เดชันมากทีสุ ดเมือเปรี ยบเทียบกับ
สารละลายผสมอืนๆ แต่ประสิ ทธิ ภาพด้อยกว่า BHT และหากเปรี ยบเทียบกับวิธี OSI พบว่าเมือสัดส่ วนของเอทา
นอลและเมทานอลในตัวทําละลายผสมเพิมสูงขึนจะทําให้ความสามารถในการยับยังปฏิกริ ยาออกซิ เดชันมากขึน
และดีกว่า BHT แต่ประสิ ทธิภาพด้อยกว่า BHA
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53403211 : MAJOR : FOOD TECHNOLOGY
KEY WORDS : PHENOLIC COMPOUNDS/ANTIOXIDANT/LIPID OXIDATION/C. BURMANNI
RUEDEEMAS PUMKLAM : ANTIOXIDANT CAPACITY OF INDONESIAN
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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