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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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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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บทที 1
บทนํา
1.1 ความเป็ นมาและทีมาของงานวิจัย
สารอนุ มูลอิสระเป็ นสารทีมีความเสถี ยรตําและไวต่อการเกิ ดปฏิ กิริยากับสารชี วภาพ เช่น
สามารถทําปฏิกิริยากับสารประเภทกรดไขมัน โปรตีนและเอนไซม์เป็ นต้น ซึ งปฏิกริ ยาทีเกิดขึน
อาจเป็ นไปอย่างต่อเนื องจนกระทังเปลี ยนเป็ นอนุ มูลไม่อิสระ (non- radical) ซึ งการเกิดปฏิ กริ ยา
ออกซิ เดชันของไขมันในอาหารเป็ นสาเหตุ ทีทํา ให้เกิ ดการเสื อมเสี ยด้านคุ ณภาพและคุ ณค่าทาง
โภชนาการของอาหาร ซึ งผลิ ตภัณฑ์ที เกิ ด จากปฏิ กิ ริย าออกซิ เดชัน ของไขมันเป็ นอันตรายต่ อ
สุ ขภาพของผูบ้ ริ โภค เนืองจากเป็ นสาเหตุของการทําลายผนังของเซลล์ร่างกายและเป็ นสาเหตุของ
โรคหัวใจและโรคมะเร็ งเป็ นต้น นอกจากนียังทําให้อาหารทีมีส่วนผสมของไขมันเกิดกลินหื น จึง
ได้มีการศึกษาวิธีการป้ องกันและแก้ไขปั ญหาดังกล่าว ซึ งวิธีทีนิ ยมคือการเติมสารต้านปฏิ กิริยา
ออกซิ เ ดชัน โดยจะยับ ยังปฏิ กิ ริ ย าออกซิ เ ดชัน ในขันต้น (initiation) หรื อ ปฏิ ก ริ ย าขันลู ก โซ่
(propagation) ของปฏิกิริยาซึ งกําลังได้รับความนิ ยมในปั จจุบนั อาทิการเติมสารต้านปฏิ กริ ยา
ออกซิ เดชันสังเคราะห์ เช่น Propyl Gallate (PG), Butylated hydroxyanisole (BHA), Butylated
hydroxytoluene (BHT) และ Tertiary butyl hydroquinone (TBHQ) เนืองจากมีประสิ ทธิ ภาพคงตัว
และมีราคาถูกกว่าการใช้สารต้านปฏิกริ ยาออกซิ เดชันจากธรรมชาติ อย่างไรก็ตามมีรายงานวิจยั
พบว่าสารต้านปฏิ กริ ยาออกซิ เดชันสังเคราะห์ เป็ นสาเหตุทีทําให้เกิ ดโรค เช่น โรคมะเร็ งและเกิ ด
สารพิษสะสมในร่ างกาย อีกทังการใช้สารต้านปฏิ กริ ยาออกซิ เดชันสังเคราะห์มีการห้ามใช้ใน
หลายๆประเทศ เช่น สาร TBHQ เป็ นสารทีห้ามใช้ในประเทศญีปุ่ นและกลุ่มประเทศแถบยุโรป
(Shahidi,1997) ในปั จจุบนั ผูบ้ ริ โภคให้ความสํา คัญกับ การบริ โภคอาหารทีปลอดภัยและถูกหลัก
โภชนาการมากขึน ประกอบกับผลการวิจยั อันตรายจากอาหารทีใช้สารต้านปฏิ กิริยาออกซิ เดชัน
สังเคราะห์ จึงอาจทําให้การยอมรับอาหารทีเติมสารต้านปฏิกริ ยาออกซิ เดชันสังเคราะห์มีแนวโน้ม
ลดลง
การใช้ ส ารสกัด จากธรรมชาติ เ ป็ นแนวทางหนึ งในการลดการใช้ ส ารต้า นปฏิ กิ ริ ยา
ออกซิเดชันสังเคราะห์ จึงมีการศึกษาองค์ประกอบของสารสกัดจากธรรมชาติทีสามารถชะลอหรื อ
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ป้ องกันปฏิกิริยาออกซิ เดชัน มีรายงานว่าสารทีมีฤทธิ ในการต้านปฏิกริ ยาออกซิ เดชันเป็ น
องค์ประกอบจากธรรมชาติทีพบมากในพืชผักและผลไม้ รวมทังธัญพืช ชา สมุนไพร(Shahidi และ
คณะ, 1992; Pokorny และคณะ, 2001 และ Tanabe และคณะ, 2002) และเครื องเทศ (รู ปสารสกัด
และนํามันมันหอมระเหย) เช่ น อบเชย โรสแมรี เสก ออริ กาโน ลูกจันทร์ เทศ กานพลู เม็ดยีหร่ า
ขมิน ขิงและกระเทียมเป็ นต้น (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) โดยอบเชยนอกจากนําไปใช้ประโยชน์ดา้ นการให้กลิน
รสในอาหารแล้ว ยัง เป็ นแหล่ ง ของสารประกอบฟี โนลิ ก ที มี คุ ณ สมบัติ ใ นการต้า นปฏิ กิ ริ ย า
ออกซิ เดชันทีมีประสิ ทธิ ภาพและมีคุณสมบัติเป็ นยารักษาโรค เช่น โรคเบาหวานประเภททีสอง,
อาการอักเสบ, ภูมิแพ้และขับลม นอกจากนียังให้กลินรสทีเป็ นเอกลักษณ์กบั อาหาร ซึ งอบเชยเป็ น
เครื องเทศและสมุนไพรที อุดมไปด้วยคุ ณประโยชน์ อย่างมาก จึงเป็ นสิ งทีน่ าสนใจต่อการนํามา
ประยุกต์ใช้ในระบบอาหารและการบริ โภค (Bozan และคณะ, 2003; Lee และ Shibamato,
2002 และ Murcia และคณะ, 2004)
อย่างไรก็ตามการสกัดองค์ประกอบทางเคมีทีมีความสามารถยับยังปฏิกริ ยาออกซิ เดชันจาก
วัตถุ ดิบธรรมชาติ มีหลายปั จจัยทีมี อิทธิ พลต่อประสิ ทธิ ภาพการสกัดสารดังกล่ าวที ต้องคํานึ งถึ ง
โดยเฉพาะสารประกอบฟี โนลิก โดยพบว่าชนิ ดและความเข้มข้นของตัวทําละลายทีใช้ในการสกัด
เป็ นปั จจัยทีสําคัญและควรศึกษาเป็ นอันดับแรก เนื องจากชนิ ดและปริ มาณขององค์ประกอบทาง
เคมีทีสามารถสกัดได้ อีกทังความสามารถในการต้านปฏิกิริยาออกซิ เดชันของสารประกอบฟี โน
ลิกขึนอยูก่ บั ชนิดและความเข้มข้นของตัวทําละลายทีสกัดเป็ นอย่างมาก ซึ งหากตัวทําละลายทีใช้ใน
การสกัด มี ส ภาพขัวที เหมาะสมแล้ว จะทํา ให้ ส ามารถสกัด สารประกอบฟี โนลิ ก ได้ อ ย่ า งมี
ประสิ ทธิภาพ และนอกจากนีมีรายงานวิจยั พบว่าการใช้ตวั ทําละลายผสมอาทิ แอลกอฮอล์และนําจะ
ช่วยเพิมประสิ ทธิ ภาพในการสกัด (Marston และ Hostettmann, 2006)
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1.2 วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. ศึกษาอิทธิ พลของชนิ ดตัวทําละลายทีมีต่อประสิ ทธิ ภาพการสกัดสารประกอบฟี โนลิก
ความสามารถในการกําจัดอนุมูลอิสระและการยับยังปฏิกริ ยาออกซิ เดชันในนํามันพืชและนํามันหมู
ของสารสกัดจากอบเชยอินโดนีเซีย
2. ศึ ก ษาอิ ท ธิ พ ลของอัต ราส่ ว นของสารละลายผสมที มี ต่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพการสกัด
สารประกอบฟี โนลิก ความสามารถในการกําจัดอนุ มูลอิสระและการยับยังปฏิกริ ยาออกซิ เดชันใน
นํามันหมูของสารสกัดจากอบเชยอินโดนีเซี ย
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1.3 สมมติฐานของการวิจัย
1. ชนิ ดของตัวทําละลายและอัตราส่ วนของสารละลายผสมมีผลต่อชนิ ดและปริ มาณ
สารประกอบฟี โนลิกและองค์ประกอบทางชีวภาพแตกต่างกัน
2. ชนิ ดของตัวทําละลายและอัตราส่ วนของสารละลายผสมมีผลต่อความสามารถในการ
กําจัดอนุ มูลอิสระและการยับยังปฏิ กริ ยาออกซิ เดชันในระบบนํามันและความเสถี ยรต่อปฏิ กริ ยา
ออกซิเดชันของสารสกัด
1.4 ขอบเขตของการวิจัย
การศึกษานีใช้ตวั ทําละลายในการสกัดคือ เมทานอล เอทานอล อะซิโตน เอทิลอะซิเตทและ
เฮกเซน และอัตราส่ วนของตัวทําละลายผสมระหว่างตัวทําละลายทีศึกษาทีคัดเลือกกับนําในช่วง 0100% โดยปริ มาตร
การทดสอบความสามารถในการกําจัดอนุมูลอิสระ DPPH · และการยับยัง
ปฏิกิริยาออกซิ เดชันโดยวิธี Oxidative stability index และใช้วิธี Schaal oven method ในการ
เปรี ยบเทียบสําหรับบางตัวอย่างเพือยืนยันผลการทดสอบ

บทที 2
วรรณกรรมทีเกียวข้ อง
2.1. ปฏิกริยาออกซิเดชัน
ปฏิ ก ริ ยาออกซิ เดชันคื อปฏิ กริ ยาที เกิ ดอนุ มูลจากการสู ญเสี ยอิ เล็ค ตรอนในอะตอมหรื อ
โมเลกุลของสารใดๆให้แก่สารอืนหรื อสิ งแวดล้อม โดยปฏิ กริ ยาออกซิ เดชันสามารถเกิ ดได้ทุก
แห่ ง เช่ น นํา นํามัน อาหาร ดิ น อากาศ และในสิ งมี ชี วิต ออกซิ เจนเป็ นสารธรรมชาติ ที
สามารถดึ งอิเล็คตรอนมาจากสารอืนไว้ในตัวเองได้มากทีสุ ด จึ งเกิ ดการทําลายวัตถุ โดยการเกิ ด
ปฏิกริ ยาออกซิเดชันโดยสารอนุมูลอิสระดังกล่าว
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2.1.1. ปัจจัยทีมีผลต่ อการเกิดปฏิกริยาออกซิเดชัน
1. ชนิดของกรดไขมันทีเป็ นองค์ประกอบ
เนื องจากชนิ ด ของกรดไขมัน ในโมเลกุ ล ของไข มัน และนํ ามัน มี
ผลกระทบต่ออัตราเร็ วของปฏิกิริยาออกซิเดชัน โดยอัตราเร็ วการเกิดปฏิกริ ยาจะเกิดเร็ วมากขึนเมือมี
พันธะคู่มาก ทําให้ไขมันไม่อิมตัวเท่านันทีจะเกิดปฏิกิริยาออกซิ เดชัน และกรดไขมันทีอยูใ่ นรู ปซิ ส
ไอโซเมอร์ จะเกิดการออกซิไดส์ได้เร็ วกว่าทรานส์ไอโซเมอร์ และตําแหน่งทีเป็ นพันธะคู่แบบคอนจู
เกตจะเกิดปฏิกริ ยาได้เร็ วกว่าพันธะคู่ทีไม่เป็ นคอนจูเกต (นิธิยา, )
2. กรดไขมันอิสระ
กรดไขมันทีอยูใ่ นรู ปอิสระจะถูกออกซิไดส์ได้ง่ายกว่าทีอยูใ่ นรู ปเอสเทอร์
กับกลีเซอรอล (นิธิยา, )
3. ความเข้มข้นของออกซิเจน
ความเข้มข้นของออกซิเจนในสภาวะทีมีออกซิเจนมากอัตราการ
เกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันจะไม่ขึนอยูก่ บั ความเข้มข้นของออกซิเจน แต่ในสภาวะทีมีออกซิเจนน้อย
อัตราการเกิดปฏิกริ ยาออกซิเดชันจะขึนอยูก่ บั ความเข้มข้นของออกซิเจน
อย่างไรก็ตามผลของ
ออกซิ เจนยังขึนอยูก่ บั ปัจจัยอืน ๆ ด้วย เช่น อุณหภูมิ และพืนทีผิวสัมผัสกับออกซิเจน (นิธิยา, )
4. อุณหภูมิ
อัตราเร็ วของการเกิดปฏิกริ ยาออกซิเดชันจะเพิมขึนเมืออุณหภูมิเพิมขึน
และอุณหภูมิยงั มีอิทธิพลต่อความดันย่อยของออกซิเจนด้วย
แต่เมืออุณหภูมิเพิมขึนการเปลียน
4
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ความดันย่อยของออกซิเจนจะมีผลเพียงเล็กน้อยต่ออัตราเร็ วของการเกิดปฏิกริ ยาออกซิ เดชัน เพราะ
การละลายของออกซิเจนในไขมันและนํามันจะลดลงเมืออุณหภูมิเพิมขึน (นิธิยา, )
5. พืนทีผิวต่อปริ มาตร
อัตราเร็ วของการเกิดปฏิกริ ยาออกซิ เดชันจะเพิมขึนเป็ นสัดส่ วนโดยตรงต่อ
พืนทีผิวของไขมันทีสัมผัสกับอากาศ ดังนันหากอัตราส่ วนของพืนทีผิวต่อปริ มาตรเพิมขึนการเกิด
ปฏิกริ ยาออกซิเดชันจะเร็ วขึน
สําหรับอาหารทีเป็ นอิมลั ชันชนิดนํามันในนําการเกิดปฏิกริ ยา
ออกซิ เดชันจะขึนอยูก่ บั อัตราการแพร่ กระจายของออกซิเจนเข้าไปยังส่ วนทีเป็ นนํามัน(นิธิยา, )
6. ความชืน
อัตราเร็ วของการเกิดปฏิกริ ยาออกซิเดชันยังขึนอยูก่ บั ค่า aw อาหารแห้งทีมี
ความชืนตํามาก (aw น้อยประมาณ 0.1) ปฏิกิริยาออกซิเดชันของไขมันจะเกิดได้อย่างรวดเร็ ว เมือค่า
aw เพิมขึนถึงประมาณ 0.3 การเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันของไขมันจะเกิดน้อยทีสุ ด อย่างไรก็ตามเมือ
ค่า aw เพิมขึนอยูใ่ นช่วง 0.55-0.85 อัตราการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันจะเพิมขึนอีกครังหนึง
เนืองจากมีปริ มาณนํามากพอทีจะทําให้เกิดการเคลือนทีของตัวเร่ งปฏิกิริยา (นิธิยา, )
7. อิมลั ซิฟิเคชัน
ในอาหารทีเป็ นอิมลั ชันชนิดนํามันในนํา หยดนํามันจะกระจายตัวอยูใ่ น
ตัวกลางทีเป็ นนํา ออกซิเจนจะต้องแพร่ กระจายผ่านตัวกลางทีเป็ นนําเข้าไปยังหยดนํามันผ่านชัน
ระหว่างผิวของนํามันกับนํา การเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันจะขึนอยูก่ บั ปั จจัยร่ วมอืนๆ เช่น ชนิดและ
ความเข้มข้นของสารอิมลั ซิฟายเออร์ ขนาดอนุภาคของหยดนํามัน พืนทีผิวสัมผัสร่ วม ความหนืด
ของนํา ค่า pH และส่ วนประกอบของตัวกลาง (Mei และคณะ, 1998)
8. โปรออกซิแดนซ์
แร่ ธาตุหรื อโลหะบางชนิด เช่น โคบอลต์ ทองแดง เหล็ก แมงกานีสและ
นิกเกิล มีสมบัติเป็ นโปรออกซิแดนซ์ได้ทีความเข้มข้นตําเพียง 0.1 ส่ วนต่อล้านส่ วน ซึ งจะเร่ ง
อัตราการเกิดปฏิกริ ยาออกซิ เดชันของไขมันได้ แร่ ธาตุหรื อโลหะเหล่านีได้มาจากดินทีปลูกพืชและ
ปนเปื อนอยูใ่ นนํามันพืชหรื อสัตว์และอุปกรณ์โลหะทีใช้ในกระบวนการแปรรู ปและการเก็บรักษา
(นิธิยา, )
9. พลังงานจากแสงและรังสี ต่าง ๆ
มีผลเร่ งให้เกิดปฏิกริ ยาออกซิเดชันได้ดีขึน (นิธิยา, )
10. สารต้านปฏิกริ ยาออกซิเดชัน
สารต้านปฏิกริ ยาออกซิเดชันจะช่วยยับยังหรื อชะลอการเกิดปฏิกริ ยา
ออกซิเดชันได้ซึงมีทงสารต้
ั
านปฏิกริ ยาออกซิ เดชันจากสารธรรมชาติ เช่น วิตามินอีในนํามันพืช
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และสารต้านปฏิกริ ยาออกซิเดชันทีเป็ นสารสังเคราะห์ เช่น Propylgallat (PG), Butylated
hydroxyanisole (BHA) และ Butylated hydroxytoluene (BHT) เป็ นต้น (นิธิยา, )
2.1.2. กลไกการเกิดปฏิกริยาออกซิเดชันในระบบอาหาร
ปฏิกริ ยาออกซิเดชันมีกลไกการเกิดปฏิกิริยา 3 ขันตอนดังนี
1. ปฏิกิริยาขันเริ มต้น (initiation)
ปฏิกิริยาขันเริ มต้นเป็ นขันทีมีอนุมูลอิสระ (free radical : R) เกิดขึน โดยปัจจัยทีทําให้
เกิดการเปลียนแปลงของปฏิกริ ยาในขันนีคือ กรดไขมันได้รับการกระตุน้ จาก initiator หรื อ catalyst
(In•) (ออกซิเจน ความร้อน แสง รังสี อิออนของโลหะหรื อฮีม (heam)) เนืองจากลิพิดออกซิเดชัน
เป็ นปฏิกริ ยาทีไม่ได้เกิดขึนเองได้ การเกิดอนุมูลอิสระสามารถแสดงดังสมการ
RH + In•
R• + H •
การแตกตัวของไฮโดรเจนของลิพิดโดยอนุมูลอิสระมีความจําเพาะและมักเกิดที
allylic
hydrogen ซึงพลังงานพันธะของ C-H มีค่าน้อยทีสุ ดทีตําแหน่งไฮโดรเจนบนหมู่เมทิลีนซึงแสดงดัง
ตารางที 1
ตารางที 1 พลังงานพันธะของไฮโดรเจนทีตําแหน่งซึงมักเกิดการแตกตัวของไฮโดรเจน
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ทีมา: Schaich (2005)
การแตกตัวของโฮโมไลติกไฮโดรเจน (homolytic hydrogen atom) ออกจากหมู่เมทิลีนทํา
ให้เกิดอนุมูลแอลคิลหรื อ R• ซึงอนุมูลแอลคิลสามารถทําให้เกิดการเลือนตําแหน่งของพันธะคู่และ
ในกรณี ของกรดไขมันทีไม่อิมตัวโมเลกุลใหญ่ (polyunsaturated fatty acids) การแตกของ
ไฮโดรเจนจะเกิดทีหมู่เมทิลีนระหว่าง 2 พันธะคู่ และอนุมูลทีเกิดขึนไม่เสถียรจึงเกิดการจัดเรี ยงตัว
ใหม่ของอิเล็คตรอนจนกลายเป็ นคอนจูเกตไดอีน (Belitz และ Grosch, 1999) และเกิดปฏิกริ ยา
ออกซิเดชันในขันถัดไป
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2. ปฏิกิริยาเพิม (propagation)
เป็ นการเกิดปฏิกิริยาระหว่างอนุมูลอิสระจากขันเริ มต้นกับออกซิ เจน
โดยหลังจากการ
แตกไฮโดรเจนจาก allylic hydrogen อิเล็คตรอนอิสระจะเริ มกระจายตัวผ่าน resonance stabilized
double bond system ดังภาพที 1 เกิดเป็ นอนุมูลอิสระ
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allylic
hydrogen
ส

ทีมา: Schaich (2005)
อิเล็คตรอนจะหนาแน่นทีบริ เวณศูนย์กลางและตําแหน่งด้านนอกจะขาดแคลน
ดังนัน
ออกซิเจนจึงชอบเติมทีตําแหน่งด้านนอก ในทางเทอร์โมไดนามิกส์ออกซิ เจนไม่สามารถทํา
ปฏิกริ ยาโดยตรงกับพันธะคู่ได้ เพราะ spin state ต่างกันดังภาพที 2

ภาพที 2 การเกิดปฏิกริ ยาระหว่างออกซิเจนและพันธะคู่ของลิพิด
ทีมา: Schaich (2005)
เนืองจากสถานะพืนของออกซิเจนอยูใ่ น triplet state (อิเล็คตรอนอิสระ 2 ตัวใน separate
orbital) ซึงมีทิศทาง spin เดียวกันหรื อ net positive angular momentum ขณะทีพันธะคู่อยูใ่ น
singlet state (ไม่มีอิเล็คตรอนอิสระซึ งไม่มี unpaired electron โดยอิเล็คตรอนคู่อยูใ่ นออร์ บิทอล
เดียวกันและมี spin ตรงข้ามกัน, ไม่มี net angular momentum) ดังนันทริ ปเลต (triplet) ไม่
สามารถ flip spin ไปยัง singlet state จึงต้องมีปฏิกริ ยาการกระตุน้ พันธะคู่ให้อยูใ่ น triplet state
ซึงต้องการพลังงาน prohibite (Ea=35-65 kcal/mole) ดังนันจึงไม่เกิดปฏิกริ ยาโดยตรง การเอาชนะ
spin barrier จําเป็ นต้องใช้ initiator หรื อ catalyst (โลหะ, แสง, ความร้อน, เอนไซม์ไลพอกซี
จิเนส, ฮีมและฟอร์ไฟติน, โอโซนและอนุมูลอิสระ) เพือแยกอิเล็คตรอนจากลิพิดหรื อออกซิเจน
หรื อเปลียนอิเล็คตรอน spin ของออกซิเจน
การเกิดปฏิกริ ยาจะมีวถิ ีของการเกิดปฏิกริ ยาหลายทางเนื องจากอิทธิ พลการแข่งขันของ
อนุมูลอิสระซึงเป็ น 2 ผลิตภัณฑ์ตวั กลาง (intermediate product) หลักคือ อนุมูลเปอร์ ออกซิล
(ROO•) และอนุมูลแอลคอกซิล (alkoxyl) (RO•) (Schaich, 2005) อนุมูลเปอร์ออกซิล (ROO•)
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และอนุมูลแอลคอกซิล (alkoxyl) (RO•) สามารถเกิดปฏิกริ ยาการถ่ายเท (การแตกไฮโดรเจน, การ
เชือมหรื อการเติมอนุมูลทีพันธะคู่), การจัดเรี ยงตัวใหม่หรื อการเกิดผลึก, การเชือมกับพันธะคู,่
dispropotionation, β-scission, recombination และการถ่ายเทอิเล็คตรอนได้
โดยปฏิกริ ยาเริ มจากอนุมูลแอลคิลทําปฏิกริ ยากับออกซิ เจนเกิดเป็ นอนุมูลของเปอร์ ออกซิล
(ROO•) ซึงมีพลังงานสู งกว่าอนุมูลแอลคิล นอกจากนีอนุมูลเปอร์ออกซิลสามารถแตกไฮโดรเจน
จากกรดไขมันทีไม่อิมตัวโมเลกุลใหญ่ (polyunsaturated fatty acids) ได้อีก และสร้างลิพิดไฮโดร
เปอร์ออกไซด์ (ROOH) ซึงเป็ นสารทีไม่เสถียร ไม่ระเหย ไม่มีกลิน และยังสร้างอนุมูลแอลคิลใหม่
(R•) อีกด้วย แต่ปฏิกริ ยาทีเกิดขึนช้ากว่าปฏิกริ ยาระหว่างอนุมูลแอลคิลกับออกซิ เจน อนุมูลที
เกิดขึนจะทําปฏิกริ ยาต่อไป โดยทําปฏิกิริยาต่อเนื องกับออกซิ เจนดังสมการต่อไปนี
R• + O2

fast
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ROO• + RH
ROOH + R•
อนุมูลเปอร์ ออกซิล (ROO•) และปฏิกริ ยาของผลิตภัณฑ์ไฮโดรเปอร์ ออกไซด์มีอตั ราการ
เกิดปฏิกริ ยาทีช้ากว่าปฏิกริ ยาของอนุมูลแอลคอกซิล (alkoxyl) (RO•) ทีมาจากการแตกตัวของ
ไฮโดรเปอร์ ออกไซด์ (ผลิตภัณฑ์จากปฏิกริ ยาการแตกไฮโดรเจนของอนุมูลเปอร์ ออกซิล) และเกิด
ผลิตภัณฑ์ทีสามารถระเหยได้จากปฏิกริ ยาออกซิ เดชันเกิดจากการแตกตัวของไฮโดรเปอร์ ออกไซด์
(ROOH) (Frankel, 1998) ซึงส่ วนใหญ่จะเกิดการแตกของไฮโดรเปอร์ ออกไซด์ทีระหว่าง 2
โมเลกุลออกซิ เจน (Min และ Boff, 2002) ซึ งจะเกิดอนุ มูลแอลคอกซิ ล (RO•) และอนุมูลไฮดรอก
ซิล (•OH) ซึงอนุมูลแอลคอกซิล (RO•) ทีเกิดนีมีพลังงานสู งกว่าอนุมูลแอลคิล (R•) และอนุมูล
เปอร์ออกซิล (ROO•) แสดงดังสมการ
ROOH
RO• + •OH
β-Scission reaction
เนืองจากปฏิกริ ยาของอนุมูลแอลคอกซิ ลมีอตั ราการเกิดปฏิกริ ยาทีเร็ วกว่าของอนุมูลเปอร์
ออกซิล อนุมูลแอลคอกซิ ลจึงแสดงถึงช่วงเวลาทีเกิดอัตราปฏิกริ ยาเกิดขึนอย่างเร็ วทีมักพบในลิพิด
ออกซิเดชัน
3. ปฏิกิริยาขันสุ ดท้าย (termination)
เป็ นปฏิกิริยาของสองโมเลกุล (bimolecular reaction) ขององค์ประกอบทีไม่คงตัวจาก
ปฏิกิริยาเพิมรวมตัวกันเกิดเป็ นสารประกอบทีมีความคงตัว ซึงจะสลายตัวได้เป็ นสารทีมีจาํ นวน
คาร์บอนตํา เช่น แอลดีไฮด์ คีโตนและกรดทีระเหยง่ายทําให้เกิดกลินในอาหารดังสมการต่อไปนี
R• + R•
R–R
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ROO• + ROO•
ROOR + O2
RO• + R•
ROR
ROO• + R•
2ROOR + O2
หมายเหตุ
RH แทน กรดไขมันไม่อิมตัวทีมีไฮโดรเจนเกาะกับคาร์ บอนทีติดพันธะคู่
R• แทน อนุมูลอิสระ
ROOH แทน ไฮโดรเปอร์ ออกไซด์
เมือไม่มีอนุมูลอิสระเหลือสําหรับทําปฏิกิริยาต่อเนื องกับออกซิ เจนแล้ว หากยังมีออกซิ เจน
มากพออยูก่ ็จะเริ มเกิดปฏิกิริยาขันที 1 เพือให้เกิดเป็ นอนุ มูลอิสระได้ใหม่ ปฏิกริ ยานีน่าสนใจมาก
เพราะเป็ นปฏิกริ ยาทีใช้พลังงานในการทําลายพันธะระหว่างคาร์บอนและไฮโดรเจนปริ มาณ
พลังงานทีใช้ประมาณ 35 กิโลแคลอรี และยังต้องใช้พลังงานอีกจํานวนหนึงซึงน้อยกว่าพลังงานที
ใช้ในการเติมออกซิเจนเข้าไปทีพันธะคู่
และพลังงานทีใช้จะลดน้อยลงในสภาวะทีมีโลหะ
เอนไซม์หรื อแสงช่วยเร่ งให้เกิดปฏิกริ ยาโฟโตออกซิเดชัน
อย่างไรก็ตามปฏิกริ ยาขันสุ ดท้ายบางครังอาจไม่สาํ คัญมากเท่ากับปฏิกริ ยาขันต้นและขัน
เกิดปฏิกริ ยาลูกโซ่ในอาหารหลายชนิด
เนืองจากอาหารอาจเกิดกลินหืนไปแล้วก่อนทีจะเกิด
ปฏิกริ ยาขันสุ ดท้าย อาทิในนํามันทอดอาหารทีมีออกซิเจนในสภาวะแวดล้อมน้อย โดยทีปฏิกริ ยา
ขันสุ ดท้ายสามารถเกิดขึนระหว่างอนุมูลแอลคิลทีทําให้เกิดไดเมอร์ของกรดไขมัน (Frankel, 1998)
อนุมูลอิสระสามารถเกิด termination จนเกิดผลิตภัณฑ์ทีไม่ใช่อนุมูลอิสระโดย 4 กลไก
หลักคือ
1. กลไกการจัดเรี ยงตัวซําของอนุมูล (Radical recombinations) อุณหภูมิและความดันของออกซิ เจน
เป็ นปั จจัยที มี ผลอย่างมากต่อปฏิ กริ ยานี อาทิอนุ มูลเปอร์ ออกซิ ล เกิ ดปฏิ กริ ยาอย่างรวดเร็ วได้ใ น
ผลิ ต ภัณ ฑ์ ห ลายชนิ ด เช่ น แอลกอฮอล์ ซึ งไม่ แ ตกต่ า งจากผลิ ต ภัณ ฑ์ ข องกระบวนการแตก
ไฮโดรเจนของอนุมูลแอลคอกซิ ล (LO• หรื อ RO•) เริ มต้นและผลิตภัณฑ์คีโตนดังสมการแรกของ
ภาพที 3 อีกทังเกิดคีโตนและแอลเคนดังสมการที 2 ในภาพที 3 หรื อเกิดอนุมูลเอคิลเปอร์ ออกไซด์
และเปอร์ ออกซิ ลดังสมการที 3 อนุมูล R3OO• และ RO• ทีเกิดจากสมการ 2 และ 3 สามารถทํา
ปฏิกริ ยาต่อเนืองได้อีกเป็ นปฏิกริ ยาลูกโซ่ต่อไป
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(สมการที 1)
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(สมการที 2)

Nonradical
termination

(สมการที 3)

ภาพที 3 การเกิดผลิตภัณฑ์จากการจัดเรี ยงตัวซําของอนุมูลในปฏิกิริยาออกซิเดชันขันสุ ดท้าย
ทีมา: Schaich (2005)
2. ปฏิกริ ยาการกําจัดเมือแหล่งโปรตอนกลายเป็ นผลิตภัณฑ์ทีเสถียร
β-scissions ของอนุ มูลแอลคอกซิ ล (alkoxyl radicals) เป็ นปฏิ กริ ยาสําคัญทีทําให้เกิ ด
ผลิ ตภัณฑ์แอลดี ไฮด์ในลิพิดออกซิ เดชัน โดย malondialdehyde (MDA) ซึ งเป็ นผลิ ตภัณฑ์จาก
scission ของ five-membered cyclic hydroperoxides ในภาพที 4 โดยภาพที 4 แสดง 1 ตําแหน่งไอ
โซเมอร์ของ malondialdehyde

ภาพที 4 กระบวนการเกิดแมลโลไดแอลดีไฮด์โดย β -scissions ของปฏิกิริยาออกซิเดชันขัน
สุ ดท้าย
ทีมา: Schaich (2005)
3. การเกิดปฏิกริ ยาออกซิเดชันร่ วมกับโมเลกุลทีไม่ใช่ลิพิด (การถ่ายเทอนุมูล)
อนุ มูลลิพิดแอลคอกซิ ลและเปอร์ ออกซิ ล สามารถแตกไฮโดรเจนจากโมเลกุลทีไม่ใช่ลิพิด
เช่น กรดอะมิโน, โปรตีน, กรดนิวคลีอิก, สารต้านอนุมูลอิสระ, คาร์ โรทีนอยด์และสารสี อืนๆ และ
คาร์โบไฮเดรต
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โดยความสําคัญของปฏิกริ ยา ternination โดยกลไกนีคืออนุ มูลอิสระทีสร้างขึนในโมเลกุล
สารทีไม่ใช่ลิพิดร่ วมกับอนุมูลของลิพิดทําให้เกิดผลิตภัณฑ์ co-oxidation (สมการที 1 และ 2 ) ใน
แผนภาพที 5 และผลิ ตภัณฑ์ co-oxidation จํา กัดการสกัดลิ พิ ดเพื อวิเคราะห์ ทาํ ให้การศึกษาลิ พิ ด
ออกซิเดชันในระบบซับซ้อนมีค่าน้อยกว่าทีเป็ นจริ ง
(สมการที 1)

(สมการที 2)

ภาพที 5 การเกิดผลิตภัณฑ์ในปฏิกริ ยาออกซิเดชันขันสุ ดท้ายโดย co-oxidation ของ
อนุมูลทีไม่ใช่ลิพิดร่ วมกับอนุมูลของลิพิด
ทีมา: Schaich (2005)
4. ปฏิกริ ยาการกําจัด (Eliminations)
ไฮโดรเปอร์ ออกไซด์ (LOOH หรื อ ROOH) สามารถกําจัดอนุ มูล OH- และ HOO- เกิ ด
ผลิตภัณฑ์ internal carbonyl (คีโตน) (สมการ a) และผลิตภัณฑ์ desaturate ทีเติมพันธะคู่ (สมการ
b) แต่ไม่ใช่ ปฏิกิริยาหลักทีจะเกิดในกลไกปฏิ กิริยาออกซิ เดชันขันสุ ดท้าย และแสดงกลไกของ
ปฏิกริ ยาการกําจัดดังภาพที 6

ภาพที 6 การเกิดคีโตนจากปฏิกริ ยาการกําจัดของปฏิกริ ยาออกซิ เดชันขันสุ ดท้าย
ทีมา: Schaich (2005)

12
จากกลไกการเกิ ดปฏิ ก ริ ย าออกซิ เดชัน สามารถสรุ ป เป็ นแผนภาพแสดงกลไกการเกิ ด
ปฏิกริ ยาออกซิเดชันทัง 3 ขันและผลิตภัณฑ์ต่างๆทีเกิดขึนและปฏิกริ ยาแข่งขันทีเกิดขึนดังแสดงใน
ภาพที 7
ขันเริ มต้น

ขันเพิม/
ต่อเนือง

ขันสุดท้าย

ภาพที 7 กลไกการเกิดปฏิกริ ยาออกซิ เดชันโดยรวม
ทีมา: Schaich (2005)
จากแผนภาพจะทํา ให้ เ รามี ค วามเข้า ใจในความซับ ซ้ อ นของกระบวนการเกิ ด ลิ พิ ด
ออกซิ เดชัน เพือการพิจารณาเลือกวิธีทีเหมาะสมในการวิเคราะห์ ลาํ ดับขันหรื อ stage ของปฏิกริ ยา
ออกซิ เดชันทีกําลังเกิดขึนในอาหาร อีกทังยังเป็ นแนวทางในการออกแบบให้อาหารมีความเสถียร
หรื อชะลอการเกิดปฏิกริ ยาออกซิเดชันในอาหารให้นานมากขึน
2.1.3. การป้องกันการเกิดปฏิกริยาออกซิเดชัน
ในกระบวนการเกิ ด ปฏิ กิ ริย าออกซิ เ ดชัน ต้องการสภาวะที เหมาะสม เช่ น
internal hydroperoxides, ตัวทําละลาย aprotic, ลิพิดความเข้มข้นตําและความดันออกซิเจนทีจํากัด
และการเกิดปฎิกริ ยาออกซิ เดชันในไขมันสามารถควบคุมได้โดยการใช้เทคโนโลยีทีหลากหลาย
เช่น การควบคุมสารตังต้นในการเกิดปฎิกริ ยาออกซิเดชัน การควบคุมสารโปรออกซิ แดนซ์และการ
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เติมสารต้านปฎิกริ ยาออกซิ เดชัน (Bor และคณะ, 1990 ; Decker และ Xu ,1998; Frankel , 1998;
Haung และคณะ,
และ Nawar, 1996) โดยประสิ ทธิ ภาพของสารต้านปฎิกริ ยาออกซิ เดชัน
ขึนอยูก่ บั ปัจจัยต่างๆดังนี
. สภาพความมีขวของสารต้
ั
านปฎิกริ ยาออกซิ เดชัน
. ไขมันทีเป็ นสารตังต้นในการเกิดปฎิกริ ยาออกซิ เดชัน
. ความเป็ นกรด-ด่าง
. อุณหภูมิ
. ความเข้มข้นของสารต้านปฏิกริ ยาออกซิเดชันทีเติม
. คุณสมบัติทางกายภาพของอาหาร
. ความสามารถในการกําจัดอนุมูลอิสระ
เนื องจากอิ ท ธิ พ ลของหลายๆปั จจัย ข้า งต้นมี ผ ลต่ อ ความสามารถของสารต้านปฎิ ก ริ ย า
ออกซิ เดชันในการป้ องกันการเกิดปฏิกริ ยาออกซิ เดชันในไขมันและอาหารประเภททีมีไขมันเป็ น
องค์ประกอบ อีกทังความผันแปรของกิจกรรมการต้านปฏิกริ ยาออกซิ เดชันสามารถวัดได้ในระบบ
อาหารทีแตกต่างกันโดยมีรายงานการวิจยั เป็ นจํานวนมากทีศึกษาความสามารถในการต้านปฏิกริ ยา
ออกซิเดชันของไขมันในระบบนํามันและระบบอิมลั ชันแบบนํามันในนํา (Abdalla, 1999; Frankel ,
199 ; Frankel และคณะ ,1996; Frankel และคณะ ,1997; Frankel, 1999; Hopia และคณะ, 1996
และ Huang และคณะ, 1997) ซึงจากผลการทดลองส่ วนใหญ่พบว่าสารต้านปฏิกริ ยาออกซิ เดชันทีมี
ขัวจะมีประสิ ทธิภาพของการต้านการเกิดปฏิกริ ยาออกซิเดชันในระบบนํามันดีกว่าในระบบอิมลั ชัน
แบบนํามันในนํา ขณะทีสารต้านปฏิ กริ ยาออกซิ เดชันทีไม่มีขวจะมี
ั
ประสิ ทธิ ภาพของการต้านการ
เกิ ดปฏิ กริ ยาออกซิ เดชันในระบบนํามันด้อยกว่าในระบบอิ มลั ชันแบบนํามันในนํา ซึ งสามารถ
อธิ บายได้ตาม antioxidant polar paradox คือการละลายได้ดีในวัฏภาคต่อเนื อง โดยหากสารต้าน
ปฏิ ก ริ ยาออกซิ เ ดชั น ละลายในวัฏ ภาคที ไม่ มี ข ัวได้ ดี และระบบที ศึ ก ษาคื อ นํามัน จะทํา ให้
ประสิ ทธิ ภาพในการต้านปฏิกริ ยาออกซิ เดชันของสารต้านปฏิ กริ ยาออกซิ เดชันไม่ดี เนื องจากสาร
ต้านปฏิกริ ยาออกซิ เดชันจะถูกเจือจางในนํามันจึงลดความสามารถในการป้ องกันการเกิดปฏิกริ ยา
ออกซิ เ ดชัน ที บริ เ วณรอยต่ อ ของพื นผิว ระหว่า งนํามัน กับ อากาศ หน้า ที ของสารต้า นปฏิ ก ริ ย า
ออกซิ เดชันสามารถแบ่งตามกลไกการทํางานได้ 2 แบบคือ
1. ลดอัตราการเกิดปฏิกิริยาเริ มต้นคือการทําให้เปอร์ ออกไซด์สลายตัว โดยสารกลุ่มนี จะทําหน้าที
ทังลดปริ ม าณเปอร์ ออกไซด์โดยเร่ งปฏิ กริ ยาการสลายตัวของเปอร์ ออกไซด์ไปเป็ นผลิ ตภัณฑ์ที
ไม่ใช่อนุมูลอิสระหรื อเปลียนเป็ นเอทิลแอลกฮอล์ดงั สมการ
2H
ROOH
ROH + H 2O
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H
R3COOH
R2C= O + ROH
ตัวอย่างของสารต้านปฏิ กริ ยาออกซิ เดชันชนิ ดนี ได้แก่ เอนไซม์ในเนื อเยือสิ งมี ชีวิต เช่ น
เอนไซม์คะตะเลส, กลูตาไทโอน (glutathione ) และเปอร์ออกซิเดส (peroxidase)
2. หยุดปฏิกิริยาลูกโซ่โดยสารต้านปฏิกริ ยาออกซิ เดชันในกลุ่มนีได้แก่ สารประกอบฟี โนลิกหรื อวง
แหวนอะโรมาติกเอมีน (aromatic amines) ซึ งสามารถจับกับอนุ มูลเปอร์ ออกซิ ล สารประกอบฟี
โนลิกจะให้ไฮโดรเจนแก่อนุมูลอิสระอย่างรวดเร็ วดังสมการ
ROO • + ArOH
ROOH + ArO•
อนุ มูล ฟี นอกซิ ล (ArO•) อยู่ใ นสภาพเรโซแนนซ์ ที คงตัวจึ ง ไม่ ส ามารถทํา ปฏิ กิ ริ ย ากับ
โมเลกุลลิพิด (RH) และออกซิเจน ดังนันปฏิกิริยาลูกโซ่ จะไม่เกิดต่อไปสู่ ปฏิกริ ยาขันสุ ดท้าย โดย
ถูกทําลายทังโดยการเกิดปฏิกริ ยากับอนุ มูลเปอร์ ออกซิ ลขันที 2 หรื ออาจถูกกลับนําไปใช้ได้อีก
โดยทําปฏิกิริยากับสารรี ดิวซ์ทีละลายนําได้ เช่ น วิตามินซี แล้วกลับไปเป็ นฟี นอลเริ มต้นได้ดงั
สมการ
ROO • + ArO•
nonradical products
ArO• + AHArOH + A

2.2. การทดสอบความสามารถในการเป็ นสารแอนติออกซิแดนซ์
การทดสอบฤทธิของสารในการต้านปฏิกิริยาออกซิเดชัน สามารถตรวจสอบได้โดยการ
ติดตามปริ มาณผลิตภัณฑ์ของปฏิกิริยาหรื อผลิตภัณฑ์ทีเกิ ดจากการสลายตัวของลิพิดไฮโดรเปอร์
ออกไซด์ เช่น สารประกอบแอลดีไฮด์ หรื อทดสอบโดยตรงว่าสารนันสามารถดักจับอนมูลอิสระ
ได้หรื อไม่ ซึงสามารถจําแนกวิธีทดสอบออกเป็ น 2 กลุ่มคือ
1. Assays based on hydrogen atom transfer (HAT)
เป็ นปฏิ ก ริ ย าการจับ อนุ มู ล อิ ส ระที เกิ ด ขึ นของสารต้า นปฏิ ก ริ ย าออกซิ เ ดชัน โดยให้
ไฮโดรเจนอะตอมกับอนุมูลอิสระทีเกิดขึน ทําให้อนุ มูลอิสระทีเกิ ดขึนมีความเสถี ยรต่อการยับยัง
ปฏิกิริยาในขันเพิม (propagation) โดยวิธีนีมักใช้ทดสอบการยับยังปฏิกิริยาออกซิ เดชันของ low –
density lipoprotein ได้แก่ วิธีวิเคราะห์ Oxygen radical absorption capacity (ORAC)
method และ total radical trapping antioxidant parameter (TRAP) โดยสามารถแสดงกลไก
การเกิดปฏิกิริยาดังสมการต่อไปนี
ROO• + AH
ROOH + A•
ROO• + LH
ROOH + L•
2. Assays based on single electron transfer (ET)
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เป็ นวิธีทีใช้กนั อย่างแพร่ หลายซึงจะเกียวข้องกับปฏิกิริยาการขนส่ งอิเล็คตรอน
เมือ
อนุมูลอิสระรับอิเล็คตรอนจากสารต้านอนุมูลอิสระ กลายเป็ นอนุมูลทีมีความคงตัวจะทําให้เกิดการ
เปลียนแปลงโดยจะเกิดการจางของสี ลงจากเดิม โดยสี ทีเปลียนไปแปรผันตรงกับความเข้มข้นของ
สารต้านอนุมูลอิสระ การเปลียนแปลงของสี จะดําเนินไปจนถึงจุดยุติเมือปฏิกิริยาสิ นสุ ดลง ซึง
สามารถวัดการเปลียนแปลงของสี ได้โดยใช้เครื อง spectrophotometer โดยวิธีต่างๆได้แก่
1. วิธีวเิ คราะห์ An end – point free radical scavenging method มี 2 วิธีคือ 2,2 – diphenyl – 1
– picrylhydrazyl (DPPH) assay และ Trolox equivalent antioxidant capacity (TEAC) โดยการ
ทดสอบความสามารถในการยับยังอนุมูลอิสระ DPPH เป็ นวิธีทีได้รับความนิยมในการศึกษา
ความสามารถในการยับยังอนุมูลอิสระของสารจากธรรมชาติ ซึ งวิธีนีอาศัยหลักการทางทฤษฎีของ
การให้ไฮโดรเจนอะตอมหรื ออิเล็คตรอนของสารต้านอนุมูลอิสระ โดยอิทธิพลของสารต้านอนุมูล
อิสระจะเป็ นสัดส่ วนโดยโมลกับการหายไปของการกําจัดอนุมูล DDPH หรื อจํานวนของไฮโดรเจน
อะตอมหรื ออิเล็คตรอนทีถูกดูดซับ (absorbed) ในการทดสอบ ดังนันการติดตามอิทธิ พลของสาร
ต้านอนุมูลอิสระจึงทําได้ง่ายโดยการติดตามการลดลงของการดูดกลืนแสงยูวที ีความยาวคลืน 517
นาโนเมตร โดยมีหลายวิธีทีสามารถติดตามการเปลียนแปลงของจํานวนอนุมูล DPPH ในระหว่าง
การทดสอบ เช่น วิธี ESR (electron spin resonance spectroscopy) ใช้ทดสอบกับตัวอย่างผงพืช, วิธี
NMR ทีทดสอบความสามารถในการต้านอนุมูล DPPH กับสารคาร์ ทิชินและสเปกโตรแบบยูวี (UV
spectrophotometry) ทีใช้ทดสอบประสิ ทธิภาพของสารโพลีฟีนอล แต่การทดสอบโดยการใช้ส
เปกโตรได้รับความนิยมมากทีสุ ด เพราะว่าเป็ นวิธีทีง่ายและถูกต้อง (accuracy) โดยอนุมูล DPPH·มี
ค่าการดูดกลืนแสงมากทีสุ ดทีความยาวคลืน 517 นาโนเมตร
2. reducing power assay คือ Ferric reducing / antioxidant power (FRAP) assay วิธีนีเป็ น
การศึกษาความสามารถในการรี ดิวซ์ หรื อให้อิเล็กตรอนของสารตัวอย่างทีต้องการทดสอบแก่สาร
อนุมูลอิสระทีสังเคราะห์ขึนภายในระบบ โดยสารทีต้องการทดสอบจะเป็ นตัวให้อิเล็กตรอนแก่
อนุมูลอิสระแล้วทําให้เปลียนเป็ นสารทีคงตัว อีกทังยังสามารถหยุดปฏิกิริยาลูกโซ่ของอนุมูลอิสระ
อีกด้วย โดยอาศัยจากการวัดปฏิกิริยา reduction ของ Fe3+(CN-)6 ไปเป็ น Fe2+(CN-)6 ซึงจะทําให้
มีสีนาเงิ
ํ นทีเข้มขึน สามารถตรวจสอบความสามารถในการรี ดิวซ์ได้จากการวัดค่าการดูดกลืนแสงที
ความยาวคลืน 700 nm ค่าการดูดกลืนแสงทีเพิมขึนแสดงถึง ความสามารถในการรี ดิวซ์ทีมากขึน
(Oyaizu, 1986)
3. Folin – Ciocalteu method ปกติจะใช้ในการวัดปริ มาณสารประกอบฟี โนลิกทังหมดโดยการเติม
Folin – Ciocalteu reagent ในสารสกัดทีมีสารประกอบโพลีฟีโนลิกอยู่ จะทําให้เกิดปฏิกิริยารี
ดอกซ์ ซึงจะทําให้สารประกอบพวกโพลีฟีนอลในสารสกัดถูกเปลียนให้อยูใ่ นรู ปของไอออนสาร
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โพลีฟีนอลเกิดเป็ นสารประกอบทีมีสี แล้วจึงนําสารละลายทีได้ไปวัดค่าการดูดกลืนแสงทีความ
ยาวคลืน nm ซึงปริ มาณสี ทีวัดได้จะเป็ นปริ มาณ Total polyphenolic compounds ทีมีอยู่
ทังหมดในสารสกัด
โดยนําค่าการดูดกลืนแสงทีได้ไปเทียบกับ
Standard
phenolic
compounds ซึ งทีนิยมใช้กนั คือ gallic acid โดยมีหลายงานวิจยั ประยุกต์การใช้ปริ มาณ
สารประกอบฟี โนลิกทังหมดโดยวิธี Folin – Ciocalteu method ร่ วมกับการวัดความสามารถใน
การต้านปฏิกริ ยาออกซิเดชันทีอาศัยหลักการถ่ายเทอิเล็คตรอน เช่น วิธี FRAP และ TEAC เป็ นต้น
และพบว่ามีความสอดคล้องกันระหว่างการวัดความสามารถในการต้านปฏิกริ ยาออกซิ เดชันกับการ
วัดปริ มาณสารประกอบฟี โนลิกทังหมด (Huang และคณะ, 2005)
2.3 การประเมินการเกิดปฏิกริยาออกซิเดชันของนํามัน
ในการประเมิ น ฤทธิ ของสารสกัดนอกเหนื อจากการทดสอบความสามารถในการยับ ยัง
อนุ มูล อิส ระแล้วควรทดสอบความสามารถในการยับยังปฏิ ก ริ ยาออกซิ เดชันในนํามันร่ วมด้วย
แม้วา่ จะมีรายงานวิจยั ทีพบว่าหากสารฟี โนลิกทีมีความสามารถในการกําจัดอนุ มูลอิสระแล้ว จะมี
ความสามารถในการยับยังปฏิกริ ยาออกซิ เดชันด้วย อย่างไรก็ตามระบบของการทดสอบการยับยัง
อนุมูลอิสระยังมีความแตกต่างกับระบบอาหารจริ งมาก เช่น ระบบสิ งแวดล้อมทีเกิดปฏิกริ ยา อีกทัง
กลไกการเกิดปฏิกริ ยาออกซิ เดชันในระบบอาหารทีมีความซับซ้อนยังมีความแตกต่างกับการกําจัด
อนุ มูล อิ ส ระ ดัง นันการทดสอบปฏิ ก ริ ย าออกซิ เดชัน ในระบบนํามัน จะช่ ว ยทํา ให้ ก ารทดสอบ
ประสิ ท ธิ ภ าพในการเป็ นสารต้า นปฏิ ก ริ ย าออกซิ เ ดชัน ขององค์ป ระกอบในสารสกัด มี ค วาม
น่าเชือถือและสมบูรณ์มากขึน โดยวิธีทีใช้ในการติดตามการเกิดปฏิกิริยาออกซิ เดชันโดยสภาวะเร่ ง
อาทิ การทดสอบภายใต้สภาวะอุณหภูมิเร่ งของการเกิดปฏิกริ ยา เป็ นวิธีหนึงทีนิยมใช้ในการทดสอบ
การเกิดปฏิกริ ยาออกซิ เดชันของนํามันหรื ออาหารทีมีนามั
ํ นเป็ นองค์ประกอบ แม้ว่าอัตราการเกิด
ปฏิ กริ ยาออกซิ เดชันในสภาวะเร่ ง จะแตกต่างจากสภาวะเกิ ดปฏิ ก ริ ย าออกซิ เดชันการเก็ บรั กษา
อาหารทีแท้จริ งทีใช้เวลาในการเกิดปฏิกริ ยานาน อย่างไรก็ตามมีรายงานวิจยั พบว่าผลการทดสอบ
ปฏิกริ ยาออกซิ เดชันในสภาวะเร่ งมีความถูกต้องใกล้เคียงกับสภาวะจริ งทีเกิดปฏิกริ ยาออกซิ เดชัน
ในอาหาร อาทิการเกิ ดปฏิกิริยาออกซิ เดชันในอาหารทีผ่านกระบวนการให้ความร้อน เช่น นํามัน
ทอดอาหารเกิดปฏิกิริยาออกซิ เดชันเนื องจากอุณหภูมิทีสู ง ดังนันจึงเป็ นเหตุผลทีทําให้การติดตาม
การเกิดปฏิกริ ยาออกซิ เดชันภายใต้สภาวะอุณหภูมิเร่ งมีความถูกต้อง น่าเชือถือและสามารถนําไป
ประยุกต์ใช้ในการประเมินอายุการเก็บรักษาอาหารได้ สําหรับวิธีในการประเมินการเกิดปฏิกริ ยา
ออกซิเดชันประกอบด้วย
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.3.1. การวิเคราะห์ ค่าเปอร์ ออกไซด์ (Peroxide value ; PV)
ค่าเปอร์ ออกไซด์เป็ นค่าทีบ่งบอก degree of lipid oxidation โดยการหาปริ มาณ
เปอร์ออกไซด์ทีเกิดในไขมันหรื อนํามัน สารเปอร์ ออกไซด์จะเกิดขึนในไขมันหรื อนํามันอย่างช้า ๆ
ในระหว่างทีไขมันหรื อนํามันทีเก็บรักษาสัมผัสกับอากาศเรี ยกว่าเกิด oxidative rancidity โดยเป็ น
ปฏิกริ ยาออโตออกซิ เดชันทีเกิดขึนระหว่างพันธะคู่ของกรดไขมันชนิดไม่อิมตัว ดังนันไขมันหรื อ
นํามันทีมีกรดไขมันชนิ ดไม่อิมตัวเป็ นองค์ประกอบอยู่ในโมเลกุลมากหรื อมีค่าไอโอดีนสู งจะเกิด
oxidative rancidity ได้ง่าย จึงนิยมวัดค่าเปอร์ ออกไซด์เพือใช้บ่งชีการเกิดปฏิกริ ยาออกซิ เดชันของ
ไขมันและนํามัน เพราะเปอร์ออกไซด์เป็ นสารตัวกลางของปฏิกิริยาออโตออกซิเดชัน
โดยค่าเปอร์ ออกไซด์ (P.V.) หมายถึง จํานวนมิลลิลิตรของสารละลายโซเดียมไทโอ
ซัลเฟตความเข้มข้น . 1 นอร์ มลั ทีใช้ในการไตเตรตไขมันหรื อนํามัน กรัม หรื อหมายถึ ง
จํานวนมิลลิสมมูลของเปอร์ ออกไซด์ออกซิเจนต่อไขมันหรื อนํามัน กิโลกรัม หรื อมิลลิโมลของ
ออกซิ เจนต่อกิโลกรัมของไขมัน ( มิลลิโมลเท่ากับ มิลลิสมมูลย์) เป็ นการวัดปริ มาณของ
เปอร์ ออกไซด์หรื อไฮโดรเจนเปอร์ ออกไซด์ทีมีอยูใ่ นนํามันโดยวิธี Iodometric titration method
โดยจะวัดปริ มาณไอโอดีนทีเกิดจากการทําปฏิกิริยาระหว่างสารละลายอิมตัวของโปแทสเซี ยมไอโอ
ไดด์ทีเติมลงไปกับเปอร์ ออกไซด์ทีมีอยูใ่ นนํามัน ไอโอดีนทีถูกปลดปล่อยโดยเปอร์ ออกไซด์ จะ
ถูกไตเตรทด้วยสารมาตรฐานไทโอซัลเฟตในระหว่างการเกิดปฏิกริ ยาออกซิ เดชันค่าเปอร์ ออกไซด์
จะเพิมขึนจนถึงจุดสู งสุ ดและลดตําลง (Rajalakshmi และ Narasimhan, 1996) ค่าเปอร์ ออกไซด์
เป็ นตัวบ่งชีได้ดีถึงคุณภาพของนํามัน โดยนํามันพืชทีผ่านการ refinded ใหม่ๆจะมีค่าเปอร์ ออกไซด์
ไม่เกิน meq / kg ตามกฎหมายนํามันพืชทีใช้สําหรับบริ โภคจะต้องมีค่าเปอร์ ออกไซด์ไม่เกิน
meg/ kg โดยทัวไปนํามันหมูจะเริ มมีกลิ นหื นทีค่าเปอร์ ออกไซด์มากกว่า มิลลิอิควิวาเลนท์/
กิโลกรัม ซึ งถือว่าเป็ นจุดเริ มต้นของการหืนในไขมันสัตว์ สําหรับปฏิกริ ยาและการเปลียนแปลงที
เกิดขึนระหว่างกระบวนการไตเตรทเพือวิเคราะห์ค่าเปอร์ ออกไซด์สามารถแสดงดังภาพที 8

ภาพที 8 การเปลียนแปลงทางเคมีในระหว่างการวิเคราะห์ค่าเปอร์ ออกไซด์
ทีมา: Shahidi และ Zhong (2005)
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2.3.2. การวิเคราะห์ ค่า thiobarbituric acid reactive substances (TBARS) assay
วิธี TBARS เป็ นวิธีทีใช้ติดตามการเกิดปฏิกริ ยาออกซิ เดชันขันสุ ดท้าย โดยการ
วัดปริ มาณผลิตภัณฑ์จากปฏิกริ ยาออกซิ เดชันของกรดไขมันชนิ ดไม่อิมตัวจะทําปฏิกิริยากับกรดไท
โอบาบิทูริก และเกิดผลิตภัณฑ์ทีมีสีแดง (red chromogen) ซึ งเชือว่าเกิดจากปฏิกิริยาการควบแน่น
ระหว่างสารประกอบแอลดีไฮด์คือ มาโลนาไดแอลดีไฮด์ (malondialdehyde, 4-hydroxynonenal) 1
โมเลกุลกับกรดไทโอบาบิทูริก โมเลกุล อย่างไรก็ตามการเกิดปฏิกริ ยาของกรดไทโอบาบิทูริก
ไม่ เ ฉพาะกับ มาโลนาไดแอลดี ไ ฮด์ เ ท่ า นัน โดยกรดไทโอบาบิ ทู ริ ก สามารถทํา ปฏิ ก ริ ย ากับ
สารประกอบแอลดี ไ ฮด์ พวกแอลคานาล (alkanals) แอลคี นาล (alkenals ) และ , – ไดอี นาล
(dienals) และเกิดผลิตภัณฑ์ทีมีสีเหลือง โดยจะดูดกลืนแสงทีความยาวคลืน นาโนเมตร โดยมี
เพียงไดอีนาลเท่านันทีให้สีแดงและดูดกลืนแสงทีความยาวคลืน นาโนเมตร ซึ งสามารถแสดง
การเปลียนแปลงในระหว่างการเกิดปฏิกิริยาของ Thiobarbituric acid และสารmalondialdehyde ดัง
ภาพที 9

ภาพที 9 การเปลียนแปลงในระหว่างการวิเคราะห์ค่า TBA โดยวิถีการสร้าง Malondialdehyde จาก
อนุมูลเปอร์ออกซิลของกรดไขมัน triunsaturated C18 (a) และการสร้าง TBARS
chromophore จาก TBA และ malondialdehyde (b)
ทีมา: Laguerre และคณะ (2007)
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2.4. การทดสอบความเสถียรต่ อปฏิกริยาออกซิเดชันโดยวิธี Oil stability instrument หรือ Oil
Stability Index (OSI)
การวิเคราะห์ค่าเปอร์ ออกไซด์และวิธีการวิเคราะห์ค่า TBARS เป็ นวิธีทีวัดการเกิดปฏิกริ ยา
ออกซิ เดชันของนํามันว่าอยู่ในปฏิ กริ ยาขันเริ มต้นหรื อเกิ ดปฏิ กริ ยาต่อเนื องเข้าสู่ ขนสุ
ั ดท้ายแล้ว
โดยติดตามผลิตภัณฑ์ทีเกิดขึนจากการแตกตัว (decomposition) ของนํามัน แต่จากรายงานพบว่า
พลังงานก่อกัมมันต์หรื อค่า Ea ของการเกิดเปอร์ ออกไซด์จากกรดไขมันทีไม่อิมตัว (unsaturated
acids) เท่ากับ 146-272 กิโลจูล/ โมล (Labuza,1971) ขณะทีค่า E a ของการสลายตัวของลิพิดเปอร์
ออกไซด์หลายชนิ ดอยู่ในช่วงประมาณ 84-184.5 กิ โลจูล/ โมล (Swern, 1970) จึงทําให้เปอร์
ออกไซด์มีความเสถียรน้อยกว่าลิพิดทีเป็ นสารตังต้นก่อนแตกตัวมาเป็ นเปอร์ ออกไซด์ ดังนันหาก
ตัวอย่างไขมันทีมีองค์ประกอบส่ วนใหญ่เป็ นไขมันทีเกิดออกซิ ไดซ์ได้ง่ายมาก ค่าเปอร์ ออกไซด์ที
วิเคราะห์ได้จึงอาจไม่ใช่ค่าทีถูกต้องในการบ่งบอกการเกิดปฏิกริ ยาออกซิ เดชันในขันต้น อีกทังค่า
เปอร์ ออกไซด์และจุดเริ มต้นของการเกิดกลินหื นไม่มีความสัมพันธ์ไปในทางเดียวกัน โดยการเกิ ด
กลินหื นสามารถจะเกิดขึนได้แม้ค่าเปอร์ ออกไซด์ตาํ (Helrich, 1990 และ Coppen, 1989) ดังนัน
นอกจากการติดตามลําดับขันของปฏิ กริ ยาออกซิ เดชันทีเกิดแล้ว ควรวัดความเสถียรของการเกิ ด
ปฏิกริ ยาออกซิเดชันด้วยเพือความสมบูรณ์ของการประเมินการเกิดปฏิกริ ยาออกซิ เดชัน โดยมีหลาย
วิธีทีถูกออกแบบเพือใช้ในการวิเคราะห์ความเสถียรต่อการเกิดปฏิกริ ยาออกซิ เดชันหรื อ induction
period ภายใต้สภาวะเร่ ง ซึ งวิธีเหล่านี พยายามวัดการตอบสนองของนํามันต่อการกระตุน้ ให้เกิ ด
ปฏิกริ ยาออกซิ เดชัน ซึ งการใช้สภาวะเร่ งมีวตั ถุประสงค์เพือลดระยะเวลาในการทดสอบเพราะถ้า
หากทดสอบในสภาวะปกติทีอุณหภูมิห้อง ผลิตภัณฑ์อาหารบางชนิ ดอาจต้องใช้เวลานานในการ
เกิดปฏิกริ ยาออกซิ เดชัน โดยวิธีทีนิยมใช้วดั ความเสถี ยรต่อปฏิกริ ยาออกซิ เดชันแบบต่อเนืองใน
อดีตคือวิธี Active Oxygen Method (AOM) (AOCS, 1989) ทีวัดการเปลียนแปลงของค่าการนํา
ไฟฟ้ าของนํากลัน เนื องจากการเกิ ดผลิ ตภัณฑ์ข องปฏิ กริ ยาออกซิ เดชันของลิ พิดคื อ กรดไขมัน
ระเหย แต่วิธี AOM มีขอ้ เสี ย เช่น ใช้แรงงานและเวลาในการวิเคราะห์มาก เนืองจากการทดสอบที
อุณหภูมิ 97.8 องศาเซลเซี ยส หากทดสอบตัวอย่างนํามันที มี ความเสถี ยรสู งจะใช้เวลาทดสอบ
ประมาณ 350 ชัวโมง แต่หากทดสอบด้วยวิธี OSI จะใช้อุณหภูมิ 110 องศาเซลเซี ยส จะใช้เวลาใน
การทดสอบน้อยกว่า (Lampert, 1999) อีกทังวิธี AOM มีการทดสอบและวิเคราะห์ค่าเป็ นช่วงๆจึง
ทําให้เกิดความไม่เทียงตรงในการวิเคราะห์ค่า induction period และค่าเปอร์ ออกไซด์ (Jebe และ
คณะ, 1993 และ Wan, 1995) ต่อมาจึงมีความพยายามในการหาวิธีการทดสอบความเสถียรต่อ
ปฏิกริ ยาออกซิเดชันวิธีใหม่เพือนํามาใช้แทนวิธี AOM ซึ งวิธี OSI เป็ นอีกทางเลือกหนึงทีนํามาใช้
แทนวิธี AOM (AOCS, 1989) โดยวิธี OSI มีขอ้ ดีหลายประการ เช่ น เป็ นวิธีทีง่าย ประหยัด
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แรงงานและสารเคมี และใช้เวลาในการวิเคราะห์น้อยกว่า มีความถูกต้องแม่นยําสู งและสามารถ
วิเคราะห์ได้ต่อเนื อง อีกทังสามารถทําซําได้ (repeatability) (Jebe และคณะ, 1993 และ Läubli และ
Bruttel, 1986) โดยผลการวิเคราะห์ดว้ ยวิธี OSI จะมีความสัมพันธ์กบั ค่า OSI จากเครื อง AOM ถ้า
ค่าเปอร์ ออกไซด์ของตัวอย่างมากกว่าหรื อเท่ากับ 100 มิลลิอิควิวาเลนต์/ กิโลกรัม (La¨ubli และ
Bruttel, 1986)
การทดสอบความเสถี ยรต่อปฏิ กริ ยาออกซิ เดชันของไขมันและนํามันโดยวิธี OSI เป็ น
วิธี ก ารวิเคราะห์ ก ารเกิ ดปฏิ ก ริ ยาออกซิ เดชัน แบบเร่ ง อี กวิธี หนึ งตามวิธี วิเคราะห์ มาตรฐานของ
AOCS โดยอาศัยหลักการวัดค่าการเปลี ยนแปลงของการเหนี ยวนําไฟฟ้ าของนํากลัน (deionized
water) เนืองจากกรดอินทรี ยท์ ีสามารถระเหยได้ (volatile organic acids) ซึ งมักเป็ นกรดคาร์ บอกซิ ลิ
ลิ กและกรดฟอร์ มิก เป็ นส่ วนใหญ่ ซึ งเกิ ดขึ นในระหว่างการเกิ ดปฏิ กริ ยาออโต้ออกซิ เดชันของ
ไขมันและนํามันในระหว่างทีได้รับความร้อนและมีการพ่นออกซิ เจนเหนื อผิวหน้าของชันนํามันที
ทดสอบ และสามารถหาค่า OSI (Oil Stability Index) ซึ งหมายถึงจุดสู งทีสุ ดของการเปลียนแปลง
ของอัตราการเกิ ดปฏิกริ ยาออกซิ เดชันทีจะเกิดอนุ มูลเปอร์ ออกไซด์หรื อจุดทีเกิด induction period
(AOCS, 1992 และ Jebe และคณะ, 1993) โดยจากการพลอตความสัมพันธ์ ระหว่างค่าการ
เปลียนแปลงของการนําไฟฟ้ าในนํากลันกับเวลาจะได้กราฟรู ปโพลิโนเมียล และนําสมการทีได้จาก
การแบ่งกราฟออกเป็ น 2 ช่วงคือ ช่วงก่อนและหลังการเปลียนแปลงของค่าการเหนี ยวนําไฟฟ้ าของ
นํากลันอย่างมาก โดยสามารถสังเกตคือเส้นกราฟจะเพิมขึนอย่างชัดเจน และนําสมการเส้นตรง y =
m1x +c1 และ y = m2x +c2 จากทังสองเส้นกราฟมาคํานวณหาค่า OSI ซึ งคือค่า x ของสมการซึ งจะ
ทําให้มีความถูกต้องมากกว่าการลากเส้นสัมผัสเส้นกราฟความสัมพันธ์ระหว่างการเปลี ยนแปลง
ของค่าการเหนียวนําไฟฟ้ าและเวลาแล้วหาจุดตัดของเส้นกราฟทีเป็ นค่า OSI โดยความสัมพันธ์ของ
การเปลียนแปลงของค่าการเหนียวนําไฟฟ้ าและเวลาสามารถแสดงดังภาพที 10

ภาพที 10 ความสัมพันธ์ระหว่างการเปลียนแปลงของค่าการเหนียวนําไฟฟ้ าและเวลาในการ
ทดสอบด้วยวิธี OSI
ทีมา: Wan (1995)
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สําหรับปัจจัยทีมีผลต่อการเปลียนแปลงของค่าการเหนียวนําไฟฟ้ ามีหลายประการดังต่อไปนี
1. องค์ประกอบของนํามันหรื อไขมันและปริ มาณนํามันทีทดสอบ
เนื องจากความแปรปรวนทีมากของชนิ ดและปริ มาณขององค์ประกอบทีเป็ นกรดไขมัน
ของนํามันจากธรรมชาติ อีกทังสารต้านปฏิกริ ยาออกซิเดชันธรรมชาติ เช่น โทโคเฟอรอล ซึง
เป็ นองค์ประกอบในนํามันตามธรรมชาติลว้ นแต่มีผลต่อการทดสอบค่า OSI ดังรายงานการศึกษา
ของ Kajimoto และ Murakami (1998) ทีทําการประเมินค่า OSI ในนํามันถัวเหลืองทีแยกโทโค
เฟอรอลเปรี ยบเทียบกับนํามันถัวเหลืองทีไม่แยกโทโคเฟอรอล จากการศึกษาพบว่านํามันถัวเหลือง
ทีแยกโทโคเฟอรอลมี ค่า OSI น้อยกว่า นํามันถัวเหลื องที ไม่ แยกโทโคเฟอรอล ดังนันจึ งเป็ น
ข้อสนับสนุ นทีว่าโทโคเฟอรอลมีอิทธิ พลมากต่อค่า OSI นอกจากนี ปั จจัยอืนๆ อาทิองค์ประกอบ
ประเภทกรดไขมันไม่อิมตัวมีอิทธิ พลมากต่อค่า OSI โดยระดับของความไม่อิมตัวมากจะทําให้ค่า
OSI น้อย ดังนันนักวิจยั จึงพยายามออกแบบการทดลองทีใช้นามั
ํ นชนิ ดเมททิลเอสเตอร์ ของกรด
ไขมันไม่อิมตัวในการประเมินค่า OSI ซึ งโดยทัวไปแล้วกรดลิโนเลอิกและกรดลิโนเลนิกเป็ นกรด
ไขมันชนิดไม่อิมตัวทีพบมากในไขมันและนํามันอาทิ นํามันหมูและนํามันถัวเหลืองดังแสดงใน
ตารางที 2
ตารางที 2 องค์ประกอบภายในนํามันหมูและนํามันถัวเหลือง
องค์ประกอบ/ชนิดนํามัน
Tocopherol content, ppm
α- tocopherol
β- tocopherol
r- tocopherol
ร- tocopherol
Fatty acid composition, %
C-10:0 Capric

Range
นํามันหมู

นํามันถัวเหลือง

129-215
22-37
19-32
10-16

56-165
16-33
593-983
328-411

-

-

ทีมา: Sonntag (1979), Bagge (1993), Gillatt (1994), List และคณะ (1996), Firestone (1999)
และ Dzisak (2004)
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ตารางที 2 องค์ประกอบภายในนํามันหมูและนํามันถัวเหลือง (ต่อ)
องค์ประกอบ/ชนิดนํามัน
Fatty acid composition, %
C-12:0 Lauric
C-14:0 Myristic
C-14:1 Myristoleic
C-15:0 Pentadecanoic
C-16:0 Palmitic
C-16:1 Palmitoleic
C-17:0 Margaric
C-17:1 Margaroleic
C-18:0 Stearic
C-18:1 Oleic
C-18:2 Linoleic

C-18:3 Linolenic
C-20:0 Arachidic
C-20:1 Gadoleic
C-20:2 Eicosadienoic
C-20:4 Eicosatetraenoic
C-22:0 Behenic
C-22:1 Erucic
C-24:0 Lignoceric

นํามันหมู

Range
นํามันถัวเหลือง

0.5-2.5
<0.2
<0.1
20-32
1.7-5
<0.5
<0.5
5-24
36-62
3-16
<0.5

<0.2
8-13.3
<0.2
2.4-5.4
17.7-26.1
49.8-57.1
5.5-9.5

<1.0

0.1-0.6

<1.0

<0.3

<1.0

-

<1.0

-

<1.0

0.3-0.7

-

<0.3

-

<0.4

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

23
จากตารางพบว่านํามันถัวเหลืองพบกรดไขมันไม่อิมตัวลิโนเลอิกในปริ มาณมาก (53.7%)
และจากการศึกษาของ Nakatania และคณะ (2001) รายงานว่านํามันหมูมีกรดลิโนลิก 44% และกรด
ลิโนเลนิก 9% ซึงหากเปรี ยบเทียบกับตารางข้างต้นทีพบในสัดส่ วนทีน้อยกว่าอาจเนืองมาจากความ
แตกต่ า งของสายพัน ธุ์ ห มู แ ละกรดไขมัน ในอาหารที สั ต ว์กิ น โดยข้อ มู ล ในตารางข้า งต้น เป็ น
องค์ประกอบของไขมันหมูสายพันธุ์ Sus scrofa ดังนันในการทดสอบจึงเลือกกรดลิโนเลอิกมาใช้
ในการประเมินความเสถียรต่อปฏิ กริ ยาออกซิ เดชันโดยวิธี OSI และนอกจากนี ผลการศึกษาของ
Farhoosh (2007) พบว่าเมือปริ มาณตัวอย่างนํามันเพิมขึน โดยทดสอบอัตราการไหลของอากาศและ
อุณหภูมิเดียวกัน พบว่าค่า OSI มีแนวโน้มลดลง
2. อุณหภูมิของแหล่งให้ความร้อนกับนํามัน
จากผลการทดลองของ Nakatani และคณะ (2001) ทีศึกษาอิทธิ พลของอุณหภูมิต่อค่า OSI
ของเมทิลลิโนลิเอตทีเติมสารต้านปฏิกริ ยาออกซิ เดชันคือแอลฟาโทโคเฟอรอลและสารสังเคราะห์
BHT จากการทดลองพบว่าทีระดับความเข้มข้นทีเท่ากันของสารต้านปฏิกริ ยาออกซิ เดชัน เมือ
อุณหภูมิทีให้กบั ตัวอย่างเพิมมากขึนจะทําให้ค่า OSI ลดลงอย่างมีนยั สําคัญทังในตัวอย่างทีเติม
แอลฟาโทโคเฟอรอลและสารสังเคราะห์ BHT
3.ปริ มาณความชืนและอิมลั ซิ ฟายเออร์
อาหารทีมีองค์ประกอบของความชื นและอิมลั ซิ ฟายเออร์ จะมีผลต่อการทดลอง โดยอาหาร
ทีมีปริ มาณความชื นหรื อนํามากจะทําให้เกิดการเพิมขึนของอุณหภูมิภายในตัวอย่างทีได้รับความ
ร้อนเร็ วมากขึน จึงทําให้อตั ราการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันเกิดขึนเร็ วกว่าปกติ ดังนันหากตัวอย่างมี
ความชืนสู งต้องกําจัดนําออกด้วยแมกนี เซี ยมซัลเฟตแอนไฮดรัส และอาหารทีมีองค์ประกอบของ
อิมลั ซิฟายเออร์ ต้องแยกอิมลั ซิฟายเออร์ออกและกําจัดนําก่อนการวิเคราะห์ (AOCS, 1996)
4. อัตราการไหลของอากาศหรื อออกซิเจนทีพ่นเหนือนํามันหรื อไขมัน
Farhoosh (2007) กล่าวว่าอัตราการไหลของอากาศมีผลต่อค่า OSI ทีวัดด้วยเครื องแรน
ซิแมท
5. ความเข้มข้นของสารต้านปฏิกริ ยาออกซิเดชันทีเติมในนํามัน
จากผลการทดลองของ Nakatani และคณะ (2001) ทีศึกษาอิทธิ พลของความเข้มข้นของ
สารต้านปฏิกริ ยาออกซิ เดชันต่อค่า OSI ของเมทิลลิโนลิเอตทีเติมสารต้านปฏิกริ ยาออกซิ เดชันคือ
แอลฟาโทโคเฟอรอลและสารสังเคราะห์ BHT จากการทดลองทีอุณหภูมิคงทีเมือเพิมความเข้มข้น
ของแอลฟาโทโคเฟอรอลและสารสังเคราะห์ BHT พบว่าค่า OSI มีแนวโน้มเพิมขึนอย่างมีนยั
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6. เทคนิคของกระบวนการทดสอบและการจัดเตรี ยมอุปกรณ์
ในการทดสอบค่า OSI หากตัวอย่า งมีความเสถี ย รมาก ทํา ให้ต้องใช้ระยะเวลาในการ
ทดสอบนาน ดังนันจึงต้องมีการตรวจสอบระดับความสู งของนําในหลอดทดลองที วัดค่าการนํา
ไฟฟ้ าเป็ นระยะ เพราะปริ มาตรนําที เปลี ยนแปลงมากจะมี ผลต่อค่าการนํา ไฟฟ้ าที เปลี ยนแปลง
เนืองจากหากความสู งของนําในหลอดทดลองไม่ท่วมทีหัวโพรบ (probe) ของเครื องวัดการนําไฟฟ้ า
แบบจุ่มจะทําให้ค่าการนําไฟฟ้ าน้อยกว่าทีควรจะเป็ น (AOCS, 1996) นอกจากนี ความสะอาดของ
หลอดทดลองและอุปกรณ์อืนๆก็มีผลต่อค่า OSI เช่น การปนเปื อนจากกรดไขมันหรื อสารทีสามารถ
ระเหยได้จากการทดลองครังก่อนอาจติดค้างหรื อปนเปื อนทีหลอดทดลอง ดังนันหลังจากการทํา
ความสะอาดตามปกติควรล้างหลอดทดลองด้วยเอทานอลและชะด้วยนํากลันก่อนอบหลอดทดลอง
ให้แห้ง ส่ วนสารปนเปื อนอืนๆ เช่น โลหะหรื อสารเร่ งการเกิดปฏิกริ ยาออกซิ เดชัน (pro-oxidants)
(Pike, 2001) ก็มีผลต่อการเกิดปฏิกริ ยาออกซิ เดชันเป็ นต้น
สําหรับการประยุกต์วิธีการประเมินความเสถียรต่อการเกิ ดปฏิกริ ยาออกซิ เดชันโดยการ
วิเคราะห์ค่า OSI มีการนํามาใช้ประเมินกิจกรรมการต้านปฏิกริ ยาออกซิ เดชันในนํามันหลายชนิ ด
เช่น นํามันถัวเหลือง นํามันมะพร้าว นํามันปลาวาฬ นํามันปลาซาร์ ดีน (Kajimoto และคณะ, 1997)
และนํามันหมู (Chen และ Ho, 1997) เป็ นต้น
นอกจากนียังมีการเปรี ยบเทียบเพือหาความสัมพันธ์ระหว่างการทดสอบความเสถียรต่อการ
เกิดปฏิ กริ ยาออกซิ เดชันโดยวิธี OSI กับการประเมินการเกิ ดปฏิกริ ยาออกซิ เดชันโดยใช้ประสาท
สัมผัส เพือพิสูจน์วา่ วิธี OSI ซึ งเป็ นการทดสอบภายใต้สภาวะเร่ งสามารถบ่งบอกถึงความเสถียร
และระยะเวลาการเกิดปฏิกริ ยาออกซิ เดชันของผลิตภัณฑ์ได้ใกล้เคียงกับการใช้ประสาทสัมผัสของ
ร่ างกายมากน้อยเพียงใด ซึ งการใช้ประสาทสัมผัสเป็ นวิธีพืนฐานทีผูบ้ ริ โภคมักใช้ในการตัดสิ นใจ
เลือกซื อผลิตภัณฑ์และการเลียงบริ โภคอาหารทีอาจเกิ ดอันตราย เช่น อาหารทีมีกลินเหม็นหื นเป็ น
ต้น โดยจากการศึกษาของ Coppin และ Pike (2001) ทีทดสอบเปรี ยบเทียบความสัมพันธ์ของการ
ประเมินความเสถี ยรต่อการเกิ ดปฏิ กริ ยาออกซิ เดชันของนํามันถัวเหลื องทีเติมโลหะเพือกระตุน้
ปฏิกริ ยาออกซิ เดชันและวิเคราะห์ดว้ ยเครื อง OSI โดยนําผลทีได้จากการทดสอบด้วยเครื อง OSI
มาเปรี ยบเที ยบและหาความสัม พันธ์ ก ับการประเมิ นการเกิ ดปฏิ กริ ยาออกซิ เดชันของนํามันเมื อ
ประเมินด้วยประสาทสัมผัส โดยใช้ผูท้ ดสอบที ผ่านการฝึ กฝนทดสอบด้วยการดมกลิน และให้ผู้
ทดสอบประเมินบนเส้น ตรงทียาว 150 มิลลิเมตรโดยการประเมินทุกอาทิตย์ และพลอตกราฟ
ระหว่างค่าเฉลียของการทดสอบ 2 ซําในแต่ละตัวอย่างกับระยะเวลาเป็ นอาทิตย์ทีประเมิน ผลจาก
การทดลองพบว่าการประเมินการเกิดปฏิกริ ยาออกซิเดชันด้วย OSI และการทดสอบโดยใช้ประสาท
สัมผัสมีค่า R2 อยู่ในช่วง 0.897–0.979 ซึ งถือว่ามีความสอดคล้องกันดี ดังนันวิธีการประเมิน
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ความเสถี ยรต่อการเกิ ดปฏิ กริ ยาออกซิ เดชันด้วย OSI จึงเป็ นวิธีทีมีประสิ ทธิ ภาพและได้รับการ
ยอมรับเพราะผลจากการวิเคราะห์มีความสอดคล้องกับความรู ้ สึกของมนุ ษย์ซึงเป็ นเครื องมือทีดี
ทีสุ ดในการทดสอบทางประสาทสัมผัสของอาหารและเครื องมือดังกล่าวยังใช้เวลาในการทดสอบ
น้อยและวิเคราะห์ได้อย่างต่อเนืองอีกด้วย
2.5. อบเชย
ในการศึ ก ษาวิจ ัย เกี ยวกับ สารสกัด จากธรรมชาติ ที มี คุ ณ สมบัติ ใ นการต้า นปฏิ ก ริ ย า
ออกซิเดชัน ซึงมักพบได้ในพืชผัก ผลไม้ เครื องเทศ และสมุนไพรหลายชนิด รวมทังอบเชยซึ งเป็ น
เครื องเทศที มี รายงานวิจยั พบว่า อุดมไปด้วยสารประกอบฟี โนลิ ก ที มีค วามสามารถในการต้า น
ปฏิ ก ริ ย าออกซิ เ ดชัน ซึ งมี ล ัก ษณะทางพฤกษศาสตร์ การนํา ไปใช้ป ระโยชน์ การตลาดและ
องค์ประกอบทางเคมีดงั ต่อไปนี
2.5.1. ข้ อมูลทางพฤกษศาสตร์
อบเชยเป็ นพืชในสกุล Cinnamomum มีประมาณ 250 สายพันธุ์ ซึ งมีการกระจาย
กันอยูใ่ นพืนทีแถบเอเชียและออสเตรเลี ย (Jayaprakasha และคณะ, 2003) เมือพิจารณาตามแหล่ง
ผลิตและคุณภาพของอบเชย สามารถแบ่งอบเชยได้เป็ น 5 ชนิด (รุ่ งรัตน์, 2535) คือ
- อบเชยเทศ (Cinnamomum zeylanicum) มีถินกําเนิ ดอยูใ่ นศรี ลงั กาและชายฝังมาลาบาร์
ในอินเดีย
- อบเชยอินโดนีเซี ย (Cinnamomum burmannii) พบมากทีเกาะสุ มาตรา เกาะชวาและฝัง
ตะวันตกของติมอร์
- อบเชยจีน (Cinnamomum cassia) มีถินกําเนิดอยูท่ างตะวันออกเฉี ยงใต้ของจีน
- อบเชยญวน (Cinnamomum loureirii)
- อบเชยไทย (Cinnamomum iners) พบตามป่ าดงดิบทัวไป
อบเชยที ใช้ ใ นการศึ ก ษานี คื อ อบเชยอิ น โดนี เ ซี ย มี ชื อภาษาอัง กฤษคื อ Indonesian
cinnamon และมีชือวิทยาศาสตร์ คือ Cinnamomum burmanii โดยเป็ นพืช หมวด (division)
Mangoliophyta ชัน (class) Magnoliopsida อันดับ (order) Magnoliales และวงศ์ (family)
Lauraceae เป็ นพืชทีมีลาํ ต้นตังตรง เป็ นไม้ยืนต้นทีแตกแขนงมากมายเจริ ญได้ดีในดินปนทราย
และระดับความสู งจากระดับนําทะเล เมตร อุณหภูมิ องศาเซลเซียส และปริ มาณนําฝนตลอด
ปี เท่ากับ , – , มิลลิเมตร ลําต้นมีความสู ง 30 – 40 ฟุต ใบมีสีเขียวและมีกลินหอม ดอก
ขนาดเล็กสี เหลืองและกลินทีไม่พึงประสงค์ ฤดูกาลออกดอกอยู่ในช่วงเดื อนมกราคม ส่ วนผลมี
เนื อนุ่ มและผลสุ กเต็มทีในช่ วงเดื อนมีนาคม- สิ งหาคม เมือแก่ แล้วเปลื อกไม้จะแตกออกจากกัน
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(The Wealth of India, 1992) และจะเริ มเก็บเกียวเปลือกไม้อบเชยได้เมือมีอายุ 4 – 5 ปี (บัญญัติ,
2527)
อบเชยทีผลิตและจําหน่ายในท้องตลาดสามารถแบ่งเป็ นประเภทหลักๆได้ 2 ชนิ ดคือ true
cinnamon เช่น อบเชยศรี ลงั กาและ cassia เช่ น อบเชยอินโดนี เซี ยและอบเชยจีนเป็ นต้น สําหรับ
การแยกความแตกต่างระหว่างอบเชยทีเรี ยกว่า cinnamon หรื อ true cinnamon และอบเชยทีเรี ยกว่า
cassia ซึ งมีรายงานทีระบุการแยกความแตกต่างของอบเชยทังสองชนิ ดโดยใช้คุณลักษณะ เช่ น
ลักษณะปรากฎ กลิน (odour) และกลินรส (flavour) โดย Cassia เปลือกจะหนา แข็งและมีกลินรส
ทีออกขมรุ นแรง (extremely bitter ) และกลินไหม้ (burning) เมือทําแห้งส่ วนเปลือกไม้ทีม้วนเป็ น
แท่ง (spiral) จะมีการม้วนเป็ นวงทังสองด้าน (double curl) ของขอบริ มแท่งอบเชยนัน และถ้าบด
เป็ นผงละเอียดจะมีสีนาตาลแดง
ํ
(reddish brown) มาก เปลือกของอบเชยชนิด true cinnamon เมือ
ทําแห้งจะมีลกั ษณะม้วนเป็ นแท่ง (spiral) จะมีการม้วนเป็ นวงเดียว (single spiral curl) และแท่ง
อบเชยส่ วนใหญ่เปลื อกจะบางและแข็งเปราะ (brittle) ง่ายต่อการทําเป็ นผงหรื อ crush และมีสี
นําตาลเหลืองซี ด กลินรสจะมีกลินขมน้อยกว่าและมีกลินติดค้างทีลิน (after taste) ออกหวาน แต่
การจําแนกโดยใช้คุณลักษณะทีกล่าวมาพบว่าจะแยกความแตกต่างได้ยากในอบเชยทีมีอายุเก็บเกียว
สันและผ่านกระบวนการแปรรู ปจนมีลกั ษณะผงละเอียด จึงมีการศึกษาเพือหาวิธีทีง่ายและราคาถูก
เพีอใช้ในการแยกความแตกต่างของอบเชยแต่ละชนิ ด โดยจากรายงานของ Dutta (1961) ทีศึกษา
การแยกความแตกต่างของอบเชยทังสองชนิ ดโดยการวิเคราะห์ปริ มาณของมิวซิ เลต (mucilages)
ซึ งเป็ นสารโพลิแซคคาไรด์เชิงซ้อนของนําตาลและกรดยูโรนิ ค และยังมีแทนนินและแอลคาไลน์
เป็ นองค์ประกอบ (Narkhede, และคณะ, 2010) มิ วซิ เลตตามธรรมชาติ จะเป็ นสารที มี นาหนั
ํ ก
โมเลกุลสู ง (ประมาณ 200,000 หรื อมากกว่า) (Kokate, 2005) มีความคล้ายคลึงกับกัมและเพกติน
ในเชิงคุณสมบัติทางเคมี แต่มีความแตกต่างกันในเชิงคุณสมบัติทางกายภาพ โดยกัมเมือพองตัวใน
นําจะเกิดลักษณะเหนียวแบบ sticky ขณะทีมิวซิ เลตเมือพองตัวในนําจะเกิดลักษณะเหนี ยวแบบ
slippery และเกิ ด การกระจายตัวเป็ นคอลลอยด์ใ นนําซึ งไม่ เป็ นเนื อเดี ย วกัน (heterogeneous)
(Trease และ Evans, 2002) ในทางการค้ามิวซิ เลตทีผลิตจากพืชมาจากส่ วนต่างๆ เช่น ผนังเซลล์
ของเมล็ดมะขาม เปลือกของอบเชย (slipper-elm) และสาหร่ ายเป็ นต้น
นอกจากนี ยัง มี ร ายงานวิจยั ที เกี ยวกับ การศึ ก ษาแยกความแตกต่ า งของอบเชยโดยการ
วิเคราะห์ปริ มาณของมิวซิเลตอืนๆ อาทิ จากการศึกษาของ Stahl และคณะ (1969) ทีปรับปรุ งวิธีการ
วิเคราะห์ให้มีความเทียงตรงมากขึน โดยผลการวิเคราะห์ปริ มาณของมิวซิ เลตของ Dutta (1961)
สามารถแสดงได้ดงั ตารางที 3
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ตารางที 3 ปริ มาณมิวซิ เลตในอบเชยชนิดต่างๆ
สายพันธุ์อบเชย
แหล่งกําเนิด

ปริ มาณมิวซิเลต (%)

Ceylon
ศรี ลงั กา
1.9-2.1
Seychelles
เซเชลส์
1.58
Saigon
เวียดนาม
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)
จากตารางพบว่าอบเชยชนิดทีเรี ยกว่า cassia มีปริ มาณมิวซิ เลตสู งกว่าอบเชยทีเรี ยกว่า true
cinnamon ซึงมักหมายถึงอบเชยศรี ลงั กาหรื อ Ceylon cinnamon จึงทําให้สารสกัดหรื อโอริ โอ
เรซินของอบเชยดังกล่าวมีความข้นหนืดมากกว่าอบเชยศรี ลงั กา
นอ กจ า ก นี ก าร แย ก คว า ม
แตกต่างของอบเชยชนิ ด true cinnamon และ cassia สามารถแยกได้โดยอาศัยวิธี TLC ของ
European/American distillery criteria ซึ งทดสอบโดยหยดทิงเจอร์ ไอโอดีน พบว่าถ้าเป็ นอบเชย
ชนิด cassia จะเกิดสี นาเงิ
ํ นดําเข้ม (deep blue black) เนืองจากปริ มาณมิวซิ เลตทีมากซึ งสามารถ
สกัดด้วยนําเย็น
นอกจากนี การศึ ก ษาเกี ยวกับ องค์ ป ระกอบทางอิ น ทรี ย ์ข องอบเชยสายพัน ธุ์ ต่ า งๆซึ ง
องค์ประกอบดัง กล่ า วมี ผ ลต่อประสิ ท ธิ ภ าพในการสกัดอบเชยด้วยตัวทําละลายชนิ ดและความ
เข้มข้นต่างๆ และยังมีผลต่อการทดสอบประสิ ทธิ ภาพการกําจัดอนุ มูลอิสระและการยับยังปฏิกริ ยา
ออกซิ เดชันของสารสกัดอบเชยอีกด้วย โดยจากการรวบรวมผลการวิเคราะห์องค์ประกอบอินทรี ย ์
ของอบเชยสายพันธุ์ต่างๆทีมีรายงานการศึกษาสามารถแสดงได้ดงั ตารางที 4
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ตารางที 4 องค์ประกอบอินทรี ยใ์ นอบเชย
สายพันธุ์อบเชย

จีน

ปากีสถาน

ศรี ลงั กา

ศรี ลงั กา

ส่วนของอบเชย

เปลือก

เปลือก

เปลือก

เนือ

ชนิดอบเชย

cassia

cassia

องค์ประกอบ (%)
ความชืน
เถ้า

7.70 ± 0.15
2.89 ± 0.09

5.1
2.4

9.45 ± 0.14
3.77 ± 0.10

90.21
3.3

โปรตีน

4.10 ± 0.09

3.5

4.99 ± 0.10

4.1

ไขมัน

4.65 ± 0.10

4

4.69 ± 0.12

7.37

เยือใยหยาบ

33.41 ± 1.15

33

21.27 ± 0.09

13.57

ไนโตรเจนอิสระทีสกัดออกมา

-

52

-

71.66

คาร์โบไฮเดรต

47.25 ± 1.24

-

55.83 ± 0.90

337.64

พลังงาน (kcal/ g)

247.25±3.80

258

0.92

-

ทีมา

True cinnamon True cinnamon

Al-Numair และคณะ Shumaila และ Al-Numair และ Mohammad และ
(2007)

Mahpara (2009) คณะ (2007)

คณะ (2011)

จากผลการศึ ก ษาข้ า งต้ น พบว่ า คาร์ โ บไฮเดรตทังหมดรวมถึ ง เยื อใยหยาบพบเป็ น
องค์ ป ระกอบภายในอบเชยสายพัน ธุ์ ต่ า งๆ ในปริ มาณมากที สุ ด โดยคาดว่ า องค์ ป ระกอบ
คาร์ โ บไฮเดรตนี จะมี องค์ป ระกอบที เป็ นมิ ว ซิ เลตในสัด ส่ ว นที มาก ซึ งสอดคล้อ งกับ รายงาน
การศึกษาก่อนหน้านีทีพบโพลิแซคคาไรด์พวกมิวซิ เลตเป็ นองค์ประกอบภายในอบเชย
2.5.2. การใช้ ประโยชน์ จากอบเชย
อบเชยจัดเป็ นเครื องเทศและสมุนไพรทีมีการนํามาใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ
อย่างแพร่ หลาย เช่น ในทางการแพทย์ โดยจากการศึกษาของ Babu และคณะ (2007) พบว่าสารซิ น
นามัลดีไฮด์ในอบเชยสามารถควบคุมระดับนําตาลในเลือดในหนูทดลองได้ นอกจากนี Anderson
และคณะ ( ) พบว่าสารประกอบโพลีฟีโนลิกบางกลุ่มในอบเชยมีฤทธิ ทางชี วภาพทีช่วยเพิมการ
ทํางานของอินซูลิน (insulin) ซึ งเป็ นฮอร์ โมนทีช่วยในการเมตาบอลิซึมนําตาลในกระแสเลือด
นอกจากนี ยังมีรายงานการศึกษาทีรวบรวมการใช้ประโยชน์ส่วนต่างๆของอบเชยหลากหลายสาย
พันธุ์ อาทิจากการศึกษาของ Thomas และ Duethi ( ) พบว่าส่ วนของอบเชยสายพันธุ์ต่างๆ
สามารถนํามาใช้ประโยชน์ได้ดงั แสดงในตารางที 5
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ตารางที 5 การใช้ประโยชน์จากอบเชยสายพันธุ์ต่างๆ
ชือทาง
วิทยาศาสตร์
C.verum Presl.
Syn
C. cassia Presl.

C. camphora
C. sintok
C. loureirii Nees

C. talama

C. ineris
C. obtusifolium

C.burmanii
Blume

ชือสามัญ

แหล่งผลิต

True cinnamon/ ศรี ลงั กา
Ceylon
cinnamon
Cassi, Chinese ตะวันออกเฉียงใต้
cinnamon
ของจีน
Camphor
Java cassia
Saigon
cinnamon,
Vietnam cassia
Indian cassia

จีนตอนใต้/อินเดีย
จาวาและสุ มาตรา
เวียดนาม

อินเดีย

ส่ วนทีใช้
ประโยชน์
เปลือกไม้, ใบ

การประยุกต์ใช้
หลัก
สารให้กลินรส
นําหอมและยา

เปลือกไม้,ใบ
และตา

สารให้กลินรส
หมากฝรัง และ
ยา
นําหอมและยา
สารให้กลินรส
สารให้กลินรส

เนือไม้/ใบ
เปลือกไม้
เปลือกไม้,
นํามันจากเปลือก
ไม้
เปลือกไม้, ใบ
สารให้กลินรส
จากใบเบย์ (bay
leave) และยา
เปลือกไม้
ไล่ยงุ

Wild cinnamon ญีปุ่ นและอินเดีย
of Japan
ตอนใต้
ตะวันออกเฉียงเหนือ เปลือกไม้
ของอินเดีย, พม่า
Cassia vera,
Korinjii cassia

อินโดนีเซีย

เปลือกไม้
(Massoi bark)

ใช้แทนอบเชย
ศรี ลงั กา
เครื องเทศและ
โอริ โอเรซินใน
สารให้กลินรส

ทีมา: Thomas และ Duethi ( )
นอกจากนีจากการรวบรวมงานวิจยั ทีเกียวกับการศึกษาและการใช้ประโยชน์จากส่ วนต่างๆ
ของอบเชยอินโดนีเซียสามารถสรุ ปได้ดงั แสดงในตารางที 6
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ตารางที 6 การศึกษาและการใช้ประโยชน์จากส่ วนต่างๆของอบเชยอินโดนี เซี ย
ส่ วนของอบเชย การใช้ประโยชน์
ทีมา
ต้นอ่อน

สกัดนํามันหอมระเหย

เปลือกผล

สกัดสารเมลานิน

Liu และคณะ (2007) และThantsin และ
คณะ (2008)
Wang และคณะ (2009)

ราก

สกัดนํามันหอมระเหย

Liu และคณะ (2007)

เมล็ด

สกัดนํามันทีมีกลีเซอริ ลไตรลอเรท
40%
สกัดแยกฟลาโวนอยด์ (quercetin,
kaempferol, quercetrin)
สกัดนํามันหอมระเหย

Gan และคณะ (2009)

ใบ

เปลือกลําต้น
ผล

Prasad และคณะ (2009)

สกัดเพกติก

Liu และคณะ (2007), Rowaan (1936),
Thantsin และคณะ (2008) และ Yi
และคณะ (2009)
House (1983)

สกัดนํามันหอมระเหย

Thantsin และคณะ (2008)

สกัดแอนโทไซยานิน

Zhang และคณะ (2009)

สกัดนํามันหอมระเหย

Liu และคณะ (2007)

จากรายงานข้างต้นพบว่าอบเชยอินโดนี เซี ยเป็ นอบเชยทีมีการผลิตและใช้ประโยชน์เป็ น
เครื องเทศและสารให้กลิ นรสเป็ นส่ วนใหญ่ ซึ งมีการบริ โภคปริ มาณมากในทวีปอเมริ กา ภูมิภาค
เอเชียใต้และประเทศอินโดนีเซี ย (Elliott และ Brimacombe, 1987) โดยมีกลิน (flavor) คล้ายกับ
อบเชยจีน (cassia) (Zhang และคณะ, 2008) โดยใช้เป็ นส่ วนผสมร่ วมกับเครื องเทศจีน (Chinese
five-spice) และเป็ นส่ วนผสมในการผลิ ตขนมขบเคี ยว,ขนมคาวหวาน,อาหารคาวและเครื องดื ม
ต่างๆ นอกจากนียังมีคุณสมบัติทางยา เช่น บรรเทาอาการคลืนไส้อาเจียนและสารสกัดจากส่ วน
เปลือก ใบและรากสามารถใช้เป็ นยารักษาสิ ว (Chen และคณะ, 1992) และมีรายงานพบว่าสี ม่วงเข้ม
ของส่ วนผลซึงเป็ นสี จากแอนโทไซยานินมีความสามารถในการต้านอนุ มูลอิสระได้ดี แต่อย่างไรก็
ตามรายงานการศึกษาทีเกียวกับองค์ประกอบของสารสําคัญในอบเชยอินโดนีเซี ย ยังถือว่ามีปริ มาณ
น้อยมาก (Subehan และคณะ, 2008) ซึ งหากพิจาณาแนวโน้มด้านการค้าและการตลาด ซึ งจะ
นําเสนอในลําดับถัดไป จะพบว่าอบเชยอินโดนี เซี ยมีราคาทีถูกกว่าอบเชยชนิ ด true cinnamon
เช่ น อบเชยศรี ลงั กา ประกอบกับ ความต้องการในการบริ โภคที เพิ มมากขึ นเมือเปรี ยบเที ยบกับ
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อบเชยสายพันธุ์อืนๆ โดยพิจารณาจากปริ มาณการผลิตและความต้องการของตลาดโลก ดังนันหาก
มีการศึกษาวิจยั เกียวกับชนิดและองค์ประกอบสารสําคัญทางเคมีภายในอบเชยทีมากขึนจึงเป็ นสิ งที
น่าสนใจ เพราะนอกจากความรู้เกียวกับองค์ประกอบทางเคมีทีมีความสามารถในการรักษาโรคบาง
ชนิ ด แแล้ว ยัง ทํา ให้ เ ราทราบถึ ง องค์ป ระกอบที มี ค วามสามารถอื นๆ เช่ น การต้า นปฏิ ก ริ ย า
ออกซิ เดชัน ทีทําให้อาหารเสื อมเสี ยคุ ณภาพซึ งทําให้เราสามารถใช้ประโยชน์จากองค์ประกอบ
สําคัญของอบเชยได้อย่างคุม้ ค่าและมีประสิ ทธิ ภาพ อีกทังยังสามารถนํามาประยุกต์ใช้ในอาหารและ
อุตสาหกรรมอาหารเพือลดการใช้สารสังเคราะห์เพือส่ งผลดีต่อสุ ขภาพของผูบ้ ริ โภคอีกด้วย
2.5.3. การตลาดของอบเชย
การตลาดและการส่ งออกของอบเชยอิ นโดนี เซี ยพบว่ามี แนวโน้มความต้องการ
มากขึ น โดยมีป ริ ม าณการส่ งออกอบเชยอิ นโดนี เซี ยไปยัง ตลาดโลกมากขึน เนื องจากอบเชย
อินโดนี เซี ยมีราคาถูกกว่าอบเชยศรี ลงั กามาก ดังรายงานราคาอบเชยตามเกรดและสายพันธุ์ต่างๆปี
ค.ศ. 1999 ทีพบว่าอบเชยศรี ลงั กา (Ceylon cinnamon) มีราคาแพงทีสุ ดดังแสดงในตารางที 7
ตารางที 7 ราคาอบเชยตามเกรดและสายพันธุ์ต่างๆปี ค.ศ. 1999

ทีมา: Weekly Market Report (1999)
โดยมีรายงานพบว่าหลังจากปี ค.ศ. 1990 มีปริ มาณการส่ งออกอบเชยศรี ลงั กาลดลงเหลือ
34.3% เมือเทียบกับปริ มาณอบเชยทังหมดทีซื อขายในตลาดโลก และปี ค.ศ. 1970 มีปริ มาณซื อขาย
อบเชยศรี ลงั กาเพียง 10.9% จากนันในปี 1990 มีการส่ งออกอบเชยอินโดนีเซี ยเพิมขึนแทนทีอบเชย
ศรี ลงั กา โดยมีการส่ งออกเพิมขึน 27.9% จากแนวโน้มการส่ งออกของอบเชยอินโดนี เซี ยทีมากขึน
จึงเป็ นสัญญาณทีแสดงว่าความต้องการอบเชย cassia มีความต้องการเพิมมากขึนกว่าอบเชย true
cinnamon อาทิ อบเชยศรี ลงั กาซึงมีราคาแพง และมีการนํามาใช้ประโยชน์หลากหลายมากขึน
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นอกจากนี มีรายงานการผลิตและส่ วนแบ่งทางการตลาดของอบเชยในช่วงปี ค.ศ. 1981 ถึง
2000 พบว่าพืนทีเพาะปลูกและปริ มาณการผลิตของอบเชยอินโดนีเซี ยมีปริ มาณทีมากกว่าอบเชยจีน
อย่างชัดเจน ซึ งในตลาดการค้าโลกอบเชยชนิ ดทีเรี ยกว่า cassia ซึ งหมายถึง อบเชยอินโดนี เซี ย ,
อบเชยจีนและอบเชยเวียดนาม มีการค้าขายในตลาดโลกในปริ มาณระหว่าง 2,000 ถึง 25,000 ตันต่อ
ปี โดยอบเชยอินโดนี เซี ยมีการผลิ ต มากกว่าอบเชยสายพันธุ์ อืนๆ โดยมีปริ มาณการผลิ ต มากกว่า
อบเชยจีนถึง 2-3 เท่า
สําหรับประเทศทีนําเข้าทังอบเชยชนิด true cinnamon และอบเชยชนิด cassia หรื อนําเข้า
อบเชยเพียงชนิดใดชนิ ดหนึ งมีหลายประเทศ โดยประเทศอเมริ กามี ปริ มาณการนําเข้าอบเชยมาก
ทีสุ ด โดยในปี ค.ศ. 1997-1999 มีปริ มาณการนําเข้า 18,173 ตันหรื อประมาณ 20% ของปริ มาณใน
ตลาดการค้าโลก และนอกจากนีในช่วงปี 1999 ประเทศอินเดียเป็ นประเทศผูน้ าํ เข้าอบเชยรายใหญ่
เป็ นอันดับสองของโลกคิดเป็ น 12.5% และยังพบว่าอบเชยชนิด cassia เป็ นอบเชยทีมีปริ มาณการ
นําเข้ามากทีสุ ดโดยเฉพาะในประเทศอเมริ กา และจากการศึกษาของ Madan และ Kannan (2004)
พบว่าประเทศอิ นโดนี เซี ย มีพืนที และร้ อยละของสัดส่ วนพื นที การเพาะปลูกเมือเที ยบกับ พืนที
เพาะปลูกของประเทศผูส้ ่ งออกอบเชยจําหน่ายในตลาดโลก รวมถึงปริ มาณการผลิต (ตัน) และร้อย
ละของปริ มาณการผลิ ต (%) เมื อเปรี ยบเทียบกับปริ มาณอบเชยในตลาดโลกมี ป ริ มาณมากทีสุ ด
ในช่วงปี ค.ศ. 1981-2000 ดังแสดงในตารางที 8
ตารางที 8 พืนทีและปริ มาณการผลิตอบเชยของประเทศทีส่ งออกอบเชยในช่วงปี ค.ศ. 1981-2000
ช่วงปี (

- )
การผลิต (ตัน),%
10,318(19.7%)
21,100(40.3%)
17,200(32.9%)
760 (1.5%)
661 (1.3%)
1,700 (3.3%)
52,337

ช่วงปี (1
พืนที (ha)
23,292(18.5%)
56,603(44.2%)
35,000(27.7%)
1,800 (1.4%)
2,800 (2.8%)
7,640 (6.1%)
126,207

- )
การผลิต (ตัน), %
12,010(15.0%)
35,742(44.5%)
26,350(32.8%)
900 (1.1%)
467 (0.6%)
4,210 (5.2%)
80,361

ประเทศ
พืนที (ha)
ศรี ลงั กา
21,088 (23.1%)
อินโดนีเซีย 41,873 (45.8%)
จีน
35,000 (38.2%)
Madagascar 1,660 (1.8%)
Seychelles 3,285 (3.6%)
เวียดนาม 3,295 (3.6%)
ตลาดโลก 91,421
ทีมา: Madan และ Kannan (2004)
นอกจากนี จากรายงานการศึกษาของ FAOSTAT (2007) เกี ยวกับปริ มาณการผลิ ตอบเชย
จากประเทศผูส้ ่ งออกอบเชยรายใหญ่ของโลกในช่วงปี ค.ศ. 2004 และ 2007 ดังแสดงในตารางที 9
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ตารางที 9 ปริ มาณการผลิตอบเชยจากประเทศผูส้ ่ งออกอบเชยในช่วงปี ค.ศ. 2004 และ 2007
ประเทศ
ปริ มาณการผลิตปี 2004
ปริ มาณการผลิตปี 2007
อินโดนีเซีย
99,465 m/t
60,000 m/t
จีน
48,000 m/t
55,000 m/t
ศรี ลงั กา
12,810 m/t
13,360 m/t
เวียดนาม
10,000 m/t
12,500 m/t
Madagascar
1,500 m/t
1,650 m/t
ทีมา: FAOSTAT (2007)
จากตารางพบว่าประเทศอินโดนีเซียยังคงมีปริ มาณการผลิตอบเชยสู งทีสุ ดและมีแนวโน้ม
ส่ วนแบ่งทางการตลาดมากกว่าอบเชยชนิ ด true cinnamon ถึงแม้วา่ ปริ มาณการผลิตจะลดลงในปี
ค.ศ. 2007 ก็ตาม ดังนันอบเชยสายพันธุ์ อินโดนี เซี ยจึงเป็ นสายพันธุ์ ทีน่าจะนําไปทําการศึกษา
องค์ประกอบทางชีวภาพหรื อพฤษเคมี (phytochemical) เช่น สารประกอบฟี โนลิก ซึ งยังมีรายงาน
การวิจยั ไม่มากนัก
2.6. สารประกอบฟี โนลิก
สารประกอบฟี โนลิกคือกลุ่มของสารทีประกอบด้วยหมู่ไฮดรอกซิ ล (-OH) 1 หมู่หรื อ
มากกว่าต่ออยูก่ บั วงแหวนอะโรมาติกไฮโดรคาร์ บอน (เบนซี น) โดยโครงสร้ างพืนฐานของสารฟี
โนลิกแสดงดังภาพที 11

ภาพที 11 โครงสร้างของฟี โนลิก
ทีมา : Vermerris และ Nicholson (2006)
โครงสร้างพืนฐานของสารประกอบฟี โนลิกจะเกิดจากการรวมตัวของโมเลกุลนําตาลตังแต่
1 โมเลกุลขึนไปรวมกับหมู่ไฮดรอกซิ ล (OH-group) โดยนําตาลดังกล่าวอาจเป็ นนําตาลโมเลกุล
เดี ยว (monosaccharides) นําตาลโมเลกุ ล คู่ (disaccharide) หรื อ โอลิ โ กแซคคาไรด์
(oligosaccharides) ก็ได้ แต่นาตาลชนิ
ํ
ดทีพบมากที สุ ดในโมเลกุลของสารประกอบฟี โนลิกคือ
กลูโคส (glucose) นอกจากนียังพบว่าอาจมีการรวมตัวกันระหว่างสารประกอบฟี โนลิกด้วยกันเอง
หรื อสารประกอบฟี โนลิกกับสารประกอบอืนๆ เช่น กรดคาร์ บอกซิ ลิก (carboxylic acid) กรด
อินทรี ย ์ (organic acid) อะมีน (amine) และไขมันอีกด้วย แม้ว่าฟี โนลิกจะมีความคล้ายกับ
แอลกอฮอล์ซึงมีโครงสร้างเป็ นอะลิฟาติก มีหมู่ไฮดรอกซิ ลต่ออยูก่ บั สายของคาร์ บอน แต่ฟีโนลิก
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มีหมู่ไฮดรอกซิ ลต่ออยู่กบั วงแหวนอะโรมาติกไฮโดรคาร์ บอนและออกซิ เจนจับอยู่กบั วงแหวนอะ
โรมาติกอย่างแน่นหนา อีกทังออกซิ เจนเกาะอยูก่ บั ไฮโดรเจนด้วยพันธะอย่างหลวมๆ ไฮโดรเจนที
หมู่ไฮดรอกซิ ลจึงสามารถเกิ ดการเปลียนแปลงทางเคมีได้ง่าย ทําให้ฟีโนลิกมีความเป็ นกรดอ่อน
(Vermerris และ Nicholson, 2006)
ฟี โนลิกถูกสร้างขึนเพือประโยชน์ในกระบวนการเติบโตและการขยายพันธุ์ของพืชแต่ละ
ชนิด จากกระบวนการเมทาบอไลต์ของพืชในระหว่างการเจริ ญเติบโตในเมทาบอไลต์ลาํ ดับทีสอง
(secondary metabolite) ซึ งเป็ นอนุ พ นั ธ์ ที ได้จากวิถี ชิ คิเมต (shikimates)-ฟี นิ ล โพรพานอยด์
(phenylpropanoids) ในพืช (Balasundram และคณะ, 2006)
ในปัจจุบนั พบว่ามีสารประกอบฟี โนลิกทีทราบโครงสร้างแน่นอนแล้วมากกว่า 8,000 ชนิด
ตังแต่กลุ่มทีมีโครงสร้างอย่างง่าย เช่น กรดฟี โนลิก (phenolic acids) ไปจนถึงกลุ่มทีมีโครงสร้าง
เป็ นโพลิเมอร์ เช่น ลิกนิน (lignins) ซึ งหากแบ่งประเภทของสารประกอบฟี โนลิกสามารถแสดงได้
ดังภาพที 12

ภาพที 12 ประเภทของสารประกอบฟี โนลิก
ทีมา: Robbins และ Bean (2004)
โดยในการแบ่งประเภทย่อยๆ พบว่ามีสารประกอบจํานวนมากกว่า 100 ประเภทสาร เช่น
ฟลาโวนอลมากกว่า 450 ชนิด ฟลาโวน 400 ชนิด ฟลาวาโนน 350 ชนิด ไอโซฟลาโวน 300 ชนิด
แอนโทไซยานิดิน 19 ชนิดและชาโคน 350 ชนิดเป็ นต้น ซึ งความหลากหลายนีส่ วนใหญ่มาจาก
ไกลโคซิ เลชัน (glycosylation) ของโครงสร้างหลัก (อะไกลโคน) และอะซิ ลเลชัน (acylation) ของ
ไกลโคไซด์ (Jacob และ Burri, 1996) โดยกรดฟี โนลิ ก (phenolic acids), ฟลาโวนอยด์
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(flavonoids) และแทนนิ น (tannins) จัดเป็ นกลุ่ ม สารที สํา คัญที สุ ดของสารประกอบฟี โนลิ ก
(Balasundram และคณะ, 2006)
กรดฟี โนลิก (Phenolic acids) มีโครงสร้างเป็ นหมู่คาร์บอกซิ ลจับหรื อเชือมกับวงแหวนเบน
ซีน (Lafay และ Gil-lzquierdo, 2008) โดยจํานวนหมู่ไฮดรอกซิลและตําแหน่งของหมู่ไฮดรอก
ซิ ล ของหมู่ค าร์ บ อกซิ ล และเมทอกซิ ล ที เชื อมหรื อ จับ กับ วงแหวนอะโรมาติ ก ทํา ให้ส ร้ า งความ
หลากหลายให้กบั กรดฟี โนลิก (Robbins, 2003 และ Macheix และคณะ, 1990) นอกจากนี กรดฟี โน
ลิกสามารถคอนจูเกตกับนําตาล, กรดอินทรี ยห์ รื อโครงสร้างทีแข็งแรงของผนังเซลล์พืช (Clifford,
2000 และ Tomás-Barberán และ Clifford, 2000) และสามารถแบ่งย่อยตามโครงสร้างออกได้อีก
กลุ่มย่อยคืออนุ พนั ธุ์ เบนโซอิก เช่ น กรดไฮดรอกซี เบนโซอิ ก (Hydroxybenzoic acid) ที มี
โครงสร้างเป็ นวงแหวนอะโรมาติกต่อกับคาร์บอน 1 อะตอม (C6-C1) หรื อหมู่คาร์ บอกซิ ลิก และอนุ
พันธุ์กรดซิ นนามิกซึ งคือกรดไฮดรอกซี ซินนามิค (hydroxycinnamic acids) ทีมีโครงสร้างเป็ นวง
แหวนอะโรมาติกต่อกับสายคาร์ บอน ตัว C6-C3 (Balasundram และคณะ, 2006 และ Robbins,
2003) สําหรับลักษณะโครงสร้างทางเคมีของกรดไฮดรอกซีซินนามิคและกรดไฮดรอกซี เบนโซอิก
ดังแสดงในภาพที 13

ภาพที 13 โครงสร้างทางเคมีของกรดไฮดรอกซีซินนามิคและกรดไฮดรอกซีเบนโซอิก
ทีมา: Robbins (2003) และ Macheix และคณะ (1990)
ฟลาโวนอยด์ (Flavonoids) เป็ นสารประกอบฟี โนลิกทีมีนาหนั
ํ กโมเลกุลตํา (Hertog และ
คณะ, 1992) และเป็ นกลุ่มใหญ่ทีสุ ดทีพบในพืชซึ งมีมากกว่า 8,000 ชนิดในธรรมชาติ โดยฟลาโว
นอยด์เป็ นสารประกอบทีมี โครงสร้างโมเลกุลประกอบด้วย 15 คาร์ บอนจัดเรี ยงโครงสร้างกันด้วย
C6-C3-C6 ซึ งประกอบด้วยวงแหวนอะโรมาติก A และ B ซึ งวงแหวน B ถูกออกซิ ไดซ์ได้ง่ายทําให้
เกิดการเปิ ดของวงแหวนทีอะตอมออกซิ เจน (Havsteen, 1983) และเชื อมต่อกันด้วยวงแหวนออกซี
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จิเนสเฮทเทอร์ โรไซคลิก (heterocyclic ring) C ซึ งโครงสร้างพืนฐานของฟลาโวนอยด์สามารถ
แสดงได้ดงั นี

ภาพที 14 โครงสร้างพืนฐานของฟลาโวนอยด์
ทีมา: Farkas และคณะ (2004)
รู ปแบบการจัดเรี ยงตัวทีหลากหลายของวงแหวน C (heterocyclic benzopyran) ทําให้ฟลา
โวนอยด์สามารถแบ่งย่อยออกเป็ นกลุ่มหลักๆ คื อ ฟลาโวนอล (flavonols), ฟลาโวน (flavones),
ฟลาวาโนน (flavanones), ฟลาวานอล (flavanols หรื อ catechins), ไอโซฟลาโวน (isoflavones),
ฟลาวาโนนอล (flavanonols) และแอนโธไซยานิดิน (anthocyanidins) (Balasundram และคณะ,
2006) โดยสามารถแสดงกลุ่มย่อยของฟลาโวนอยด์และตัวอย่างสารดังภาพที 15

ภาพที 15 การแบ่งประเภทฟลาโวนอยด์
ทีมา: Vasco (2009)
แทนนิ น (Tannins) เป็ นสารประกอบเชิ งซ้อนทีได้จากธรรมชาติ โดยมีคุณสมบัติทาง
ชี วเคมีทีสําคัญคือแทนนิ นสามารถจับกับโปรตีนได้เนื องจาก hydrophobic benzenoid rings และ

37
พันธะไฮโดรเจนของหมู่ไฮดรอกซิล เกิดเป็ นสารประกอบเชิงซ้อนทีไม่ละลายนําได้ทีสามารถยับยัง
เอนไซม์ ที ทํา ให้ เ กิ ด อนุ มู ล อิ ส ระได้ เช่ น เอนไซม์ ไ ลพอกซี จิ เ นสเป็ นต้น เราสามารถแยก
สารประกอบเชิงซ้อนนี ได้โดยการใช้กรด, แอลคาไลน์, ดีเทอเจนท์ (สารลดแรงตึงผิว) ,สารฟี นอล
หรื อตัวทําละลายอินทรี ยอ์ ืนๆ (Waterman, 1999) แทนนินจัดจึงเป็ นสารโพลีฟีนอลแม้วา่ ไม่ใช่ทุก
สารโพลีฟีนอลทีจะมีคุณสมบัติในการจับกับโปรตีน เราสามารถพบแทนนิ นได้ในส่ วนเปลือกไม้
ยืนต้นและยังพบในส่ วนอืนๆของพืชด้วย เช่น ใบชา โกโก้ และผลไม้ดิบบางชนิดได้แก่ พลับ ละมุด
กล้วย องุ่น แอปเปิ ล และสาลี ซึ งแทนนิ นเป็ นสารทีทําให้เกิ ดรสฝาดและมีสีเหลืองจนถึงนําตาล
นอกจากนียังทําให้เกิดปฏิกิริยาการเกิดสี นาตาลที
ํ
เร่ งด้วยเอนไซม์ดว้ ย (นิธิยา, 5) โดยในพืชนัน
ส่ วนใหญ่จะพบแทนนินอยูใ่ นส่ วนของแวคิวโอลหรื อผิวหน้าแวกซ์ของพืชนัน เราสามารถแบ่ง
แทนนินเป็ นกลุ่มย่อยได้ 2 กลุ่มคือ 1. Condensed tannins (โพรแอนโทไซยานิดิน) ซึ งเป็ นโพลีฟี
นอลของสารทีมีนาหนั
ํ กโมเลกุลสู งและเป็ นองค์ประกอบหลักของโอลิ โกเมอร์ หรื อโพลิ เมอร์ ของ
สารคาทิชิน และเมือถูกย่อยสายโพลิ เมอร์ จะได้สารไซยานิ ดินหรื อเดลฟิ นิ ดิน (Bruneton, 1999)
อีกทัง condensed tannins มีคุณสมบัติทางเคมีทีสําคัญคือสามารถเกิดสารประกอบเชิงซ้อนทีละลาย
และไม่ละลายนําได้กบั สารโมเลกุลใหญ่ เช่นโปรตีน ไฟเบอร์ และสตาร์ ชเป็ นต้น 2. Hydrolysable
tannins คือโพลิเมอร์ เอสเทอร์ ของกรดแกลลิกกับนําตาลหรื อกรดแอลาจิกและกรดแกลลิก (ellagic
acid) กับนําตาล เช่นกลูโคส (Bruneton, 1999 และ Reed, 1995)
อบเชยเป็ นเครื องเทศและสมุ น ไพรอี ก ชนิ ด ที อุ ด มไปด้ว ยสารประกอบฟี โนลิ ก โดย
สารประกอบฟี โนลิกทีพบในอบเชยสามารถแสดงได้ดงั ตารางที 10
ตารางที 10 สารประกอบฟี โนลิกทีพบในอบเชย
ส่วนของอบเชย
สายพันธุ์

เปลือก

ใบ

ศรี ลงั กาและจีน

ศรี ลงั กา

อินโดนีเซีย

ศรี ลงั กา

mg/100g (fresh wt)
0.550 ±0.095

mg/100g (dry wt)
-

mg/100g
18.76 ± 4.8

mg/100g
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

-

-

-

24.2

.

-

หน่วยปริ มาณ
Quercetin

caffeic acid

ทีมา: Shan และคณะ (2005), Al-Numair และคณะ (2007) และ Prasad และคณะ (2009)
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นอกจากนี มี รายงานวิจยั ที พบว่าส่ วนของลํา ต้น (stem) ของอบเชยอิ นโดนี เซี ย สามารถ
ผลิตฟี โรโมน (homosesquiterpenoid) (Chen และคณะ, 2010) ชื อว่า burmanol ซึ งสามารถระบุ
ชนิดสารได้ทงหมด
ั
16 ชนิดทีสามารถแยกได้จากส่ วนของพืชนีได้เป็ นครังแรกคือ 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) ซึ งสารบางชนิ ดที พบนี จัดเป็ นสารประกอบฟี โนลิ ก เช่ น p-hydroxybenzoic acid ,
protocatechuic acid และ vanillic acid เป็ นต้น
2.6.1. การสกัดสารประกอบฟี โนลิกจากอบเชย
กระบวนการสกัดโดยใช้ตวั ทําละลายคือกระบวนการทีออกแบบเพือแยกสารประกอบฟี โน
ลิกทีสามารถละลายได้ออกมาจากเซลล์พืช โดยการแพร่ กระจาย (diffusion) โดยใช้ของเหลวหรื อ
เรี ยกว่าตัวทําละลาย และสามารถใช้ผลิตหรื อแยกองค์ประกอบขันต้นของส่ วนประกอบในอาหาร
ซึ งใช้อย่างกว้างขวางในอุตสาหกรรมอาหาร (De Felice และคณะ, 1979 และ Moure และคณะ,
2001)
กระบวนการสกัดสามารถแบ่งออกได้เป็ น 2 ขันตอนหลักคือ
1. ขันเริ มต้น (Initial stage) โดยขันเริ มต้นของกระบวนการสกัดนี จะทําให้อนุภาคเกิดการพองตัว
เนืองจากการดูดซับ (sorption) ของตัวทําละลายในวัฏภาคของแข็งซึงคือวัตถุดิบทีใช้สกัด โดยการ
ดูดซับ (sorption) นีเกิดจากแรงดันออสโมติกโดยคาปิ ลลารี และโดยการ solvation ของไอออน
ภายในเซลล์ และเกิดการละลายตัวถูกละลายออกมาสู่ ตวั ทําละลายในเนื อเยือพืช ซึ งจากแผนภาพ
คือขัน A-B โดย (A) คือตัวทําละลายแพร่ ผ่าน (penetration) เข้าไปภายในของแข็ งและ (B)
องค์ประกอบภายในของแข็งเกิดการละลายในตัวทําละลาย
2. ขันการแพร่ กระจาย (Diffusion stage) การแพร่ กระจายสามารถแบ่งย่อยได้อีก 2 ขันตอนคือ
ภายในของวัฏภาคของแข็งและภายนอกของเนื อเยือชันนอก ซึ งจากแผนภาพคือขัน C-D โดย (C)
คือตัวถูกละลายหรื อองค์ประกอบภายในของแข็งเคลือนทีออกสู่ ภายนอกของแข็งและ (D) คือการ
เคลือนที (migration) ของตัวถูกละลายจากผิวหน้าของของแข็งเข้าสู่ ภายในตัวทําละลายทีสกัด
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ภาพที 16 กลไกการเปลียนแปลงภายในตัวอย่างระหว่างกระบวนการสกัดด้วยตัวทําละลาย
ทีมา : (Giergielewicz-Możajska และคณะ, 2001)
ในการสกัดองค์ประกอบสารภายในของวัตถุดิบทีต้องการ เช่ น สารประกอบฟี โนลิกด้วย
ตัวทําละลายนัน ปั จจัยทีมีผลต่อประสิ ทธิ ภาพการสกัดสารประกอบฟี โนลิกด้วยตัวทําละลายและ
ปัจจัยทีมีผลต่อความสามารถในการต้านปฏิกิริยาออกซิ เดชันของสารประกอบฟี โนลิกในพืชขึนอยู่
กับชนิดและความเข้มข้นของตัวทําละลาย เพราะการละลายของสารประกอบฟี โนลิกขึนอยูก่ บั ชนิด
ของตัวทําละลายทีใช้ เนื องจากความแตกต่างของสภาพขัวในตัวทําละลายต่างกัน นอกจากนี ยัง
ขึนกับระดับของการ polymerization ของสารประกอบฟี โนลิ ก และการเกิดปฏิ กิริยากันระหว่าง
สารประกอบฟี โนลิกกับองค์ประกอบอืนในอาหาร วิธีและสภาวะทีใช้ในการสกัด จํานวนขันตอน
การสกัด (ประสิ ทธิ ภาพการสกัดจะเพิมขึ นเมือขันตอนการสกัดเพิมขึน) และปริ มาตรของตัวทํา
ละลาย สัดส่ วนของแข็งต่อตัวทําละลายและขนาดอนุภาคตัวอย่าง ระยะเวลาทีใช้ในการสกัดและ
เก็บรักษาสารสกัดและอุณหภูมิทีใช้ในการสกัด (ความร้อนมีผลต่อการแพร่ ผา่ นของผนังเซลล์ โดย
เพิมการละลายและสัมประสิ ทธิ การแพร่ ผา่ นของสารทีถูกสกัดและลดความหนืดของตัวทําละลาย)
(Zhang และคณะ, 2007)
โดยสิ งทีสําคัญอันดับแรกทีต้องศึกษาคือชนิดของตัวทําละลาย เนืองจากมีผลอย่างมากต่อ
ประสิ ทธิ ภาพของการสกัด ดังนันเราจึงควรทําความเข้าใจคุ ณสมบัติของตัวทําละลายเพือทราบ
ปัจจัยทีมีผลต่อประสิ ทธิภาพการสกัดดังนี
1. ความมีขวั (Polarity)
คุณสมบัติด้านความมีขวของตั
ั
วทําละลายสามารถใช้เป็ น guideline สําหรับเค้าโครง
(profile) ขององค์ประกอบของสารสกัดทีได้ ทําให้สามารถทราบได้วา่ องค์ประกอบใดจะถูกสกัด
ออกมาภายใต้สภาวะการสกัดโดยใช้ตวั ทําละลายชนิดต่างๆ
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2. จุดเดือด (boiling point)
จุดเดือดของตัวทําละลายภายใต้ความดันบรรยากาศหรื อระบบสุ ญญากาศทีใช้จะมีอิทธิ พล
ต่อเค้าโครงของสารสกัดทีได้ ดังนันการเปลียนตัวทําละลายจากเมทานอลเป็ นเอทานอลหรื อไอโซ
โพรพานอลหรื อบิวทานอลทีความดันบรรยากาศจะเปลียนเค้าโครงของนําหนักโมเลกุลของสาร
สกัด ยิงใช้ตวั ทําละลายทีมีจุดเดือดสู งจะสามารถสกัดองค์ประกอบทีมีนาหนั
ํ กโมเลกุลสู งๆได้
3. ความหนืด (Viscosity)
ความหนื ดของตัวทําละลายจะเป็ นตัวกําหนดความสามารถของตัวทําละลายในการแทรก
ซึ มเข้าไปในชิ นส่ วนของพืช ดังนันความหนื ดของตัวทําละลายจึงเป็ นตัวกําหนดประสิ ทธิ ภาพใน
การสกัดเนืองจากจะลดระยะเวลาในการสัมผัสระหว่างตัวทําละลายและชิ นส่ วนของพืช และยิงตัว
ทําละลายมีความหนืดตําจะทําให้มีประสิ ทธิภาพในการสกัดสู ง
4. ความร้อนแฝงของการระเหย (Latent heat of evaporation)
การใช้ตวั ทําละลายทีมีความร้อนแฝงในการระเหยตํามีขอ้ ดี คือสามารถแยกตัวทําละลาย
ออกจากสารสกัดโดยใช้พลังงานน้อยกว่าตัวทําละลายทีมีความร้อนแฝงของการระเหยสู ง
5. อุณหภูมิ/ความดัน (Temperature/Pressure)
ปั จจัยด้านอุณหภูมิเป็ นปั จจัยทีมีความสําคัญอาทิ อุณหภูมิในการ reflux ตัวทําละลายจะ
ขึนอยูก่ บั ความดัน โดยปกติอุณหภูมิจะลดลงประมาณ 150 องศาเซลเซี ยสเมื อความดันภายใน
ระบบลดลงครึ งหนึง ดังนันจึงทําให้สามารถทําการกลันเพือแยกตัวทําละลายออกจากสารสกัดที
อุณหภูมิห้องภายใต้สภาวะสุ ญญากาศ คุณสมบัตินีจะใช้ในการแยกตัวทําละลายออกจากสารสกัด
ในเครื องระเหยแบบฟิ ลม์เคลือนทีลง (falling film evaporator)
6. ความเป็ นกรดด่าง
ความเป็ นกรดด่างของตัวกลางในการสกัดมีผลต่อระดับการละลายสําหรับสารทีสามารถ
ละลายได้และมีผลต่อการละลายของส่ วนทีสามารถเกิดการไฮโดรไลซ์ได้
คุณสมบัติดา้ นความหนื ด ความร้ อนแฝงของการระเหย จุดเดือดและความมีขวของตั
ั
วทํา
ละลายทีใช้ในกระบวนการสกัดดังแสดงในตารางที 11

41
ตารางที 11 คุณสมบัติของตัวทําละลายทีใช้ในการสกัดองค์ประกอบภายในเนือเยือพืช
ความร้อน
แฝงของการ
ความหนืด (cP)
จุดเดือด ความมีขวั
ระเหย
ตัวทําละลาย
(°C)
(ε)
(แคลอรี /
0 (°C) 20 (°C)
กรัม)
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
นํา

0.4
1.8

0.33
1

82
540

68.70
100.00

0
>0.73

เมทานอล
0.82
0.6
262.8
64.80
0.73
ทีมา: Ashurst (1995)
จากรายงานการศึกษาทีผ่านมาพบว่าตัวทําละลายทีนิยมใช้ในการสกัดสารประกอบฟี โน
ลิกจากพืช คือ เมทานอล, เอทานอล, อะซี โตน, นํา, เอธิ ลอะซิ เตท, เฮกเซนและสารละลายผสม
ระหว่างนํากับตัวทําละลายทีกล่าวมาข้างต้น (Naczk และ Shahidi, 2004) ซึ งค่าคงทีไดอิเล็คทริ ก
ของตัวทําละลายต่างๆดังแสดงในตารางที 12
ตารางที 12 ค่าคงทีไดอิเล็คทริ กของตัวทําละลายต่างๆ
คุณสมบัติ/ตัวทําละลาย นํา

เมทานอล

เอทานอล

สูตรโมเลกุล
(Molecular Formula)

H2O

CH3OH

CH3 CH2OH

ค่ า คงที ไดอิ เล็ ค ทริ ก
(dielectric constant)
ที 20 องศาเซลเซียส

80.10

33.00

25.00

อะซิโตน

เอทิลอะซิเตท

(CH3)COCH3 CH3COOC2H5

21.01

6.08

เฮกเซน
CH3(CH2)4
CH3

1.89

ทีมา: http://pharmlabs.unc.edu/ access (13/05/2012)
โดยตัวทําละลายทีใช้อย่างกว้างขวางคือเมทานอลกับเอทานอลและสารละลายผสมระหว่าง
เมทานอลกับนําและเอทานอลกับนํา เนื องจากความเหมาะสมของสภาพขัวของสารละลายผสม
โดยสามารถแสดงค่าคงทีไดอิเล็คทริ กของสารละลายผสม ซึ งเป็ นสารละลายผสมทีนิยมใช้ในการ
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สกัดองค์ประกอบทางเคมี โดยเฉพาะสารประกอบฟี โนลิกในพืชทีสามารถคํานวณโดยใช้สมการ
คือ
จากสมการ A,B,… คือ ตัวทําละลายแต่ละชนิดในสารละลายผสม
ƒ คือ อัตราส่ วนของตัวทําละลายนันในสารละลายผสม
คือ ค่าคงทีไดอิเล็คทริ กของตัวทําละลายแต่ละชนิดทีอุณหภูมิ 20 องศาเซลเซี ยส
ค่าคงที ไดอิเล็คทริ กของสารละลายผสมระหว่างเมทานอลกับนําและเอทานอลกับนําจึง
ขึนกับอัตราส่ วนของสารละลายผสมทีใช้ ซึ งค่าคงทีไดอิเล็คทริ กของสารละลายผสมทีนิยมใช้ใน
การสกัดฟี โนลิกสําหรับการศึกษาการสกัดฟลาวาโนน ฟลาโวนและฟลาโวนรู ปไกลโคไซด์ เมท
อกซีฟลาโวนและฟลาโวนไดเมอร์ พบว่าการใช้เมทานอลความเข้มข้นร้อยละ 70-80 โดยปริ มาตร
สามารถสกัดอนุพนั ธ์ไฮดรอกซี ซินนามิก ฟลาโวน ฟลาโวนอลและคาทิชินจากผลไม้ ถัว เมล็ด
องุ่นและกากไวน์ได้ดี ซึ งสารกลุ่มดังกล่าวเป็ นสารทีพบในอบเชยอินโดนี เซี ยในปริ มาณมากอีก
ด้วย ซึ งค่าคงทีไดอิเล็คทริ กของสารละลายผสมทีนิยมใช้ในการสกัดฟี โนลิกดังแสดงในตารางที 13
ตารางที 13 ค่าคงทีไดอิเล็คทริ กของสารละลายผสมระหว่างเมทานอลกับนําและเอทานอลกับนํา
ทีอัตราส่ วนต่างๆ
อัตราส่วนตัวทําละลาย:นํา
(v/v)

ค่าคงทีไดอิเล็คทริ กสารละลายผสมที 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)
เนืองจากสารประกอบฟี โนลิกทีพบตามธรรมชาติมกั มีนาตาลเป็
ํ
นองค์ประกอบในโมเลกุล
ซึ งทําให้สามารถละลายในนําได้มากขึน จึงทําการสกัดได้โดยใช้ตวั ทําละลาย อาทิ นํา เมทานอล
เอทานอลหรื ออะซิโตนได้ดีกว่าเมือเปรี ยบเทียบกับอะไกลโคนซึ งมีค่าคงทีไดอิเล็คทริ กหรื อมีขวตํ
ั า
กว่า เช่น ไอโซฟลาโวน, ฟลาวาโนนและฟลาโวนทีมีการแทนทีด้วยหมู่เมทอกซิ ลมากและฟลาโว
นอลจะละลายในตัวทําละลายทีมีขวน้
ั อยกว่าได้ดี
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จากรายงานการศึกษาทีผ่านมาพบว่าตัวทําละลายทีใช้ในการสกัดสารประกอบฟี โนลิกจาก
อบเชยคือ เมทานอล เอทานอล อะซีโตน เอทิลอะซิ เตท เฮกเซนและนํา อาทิเช่น จากการศึกษาของ
Dang และคณะ (2001), Mancini-Filho และคณะ (1998) และ Seok และคณะ (1995) พบว่าหลังจาก
การใช้เฮกเซนในการสกัดเปลือกต้นอบเชยสารสกัดทีได้มีฤทธิในการยับยังปฏิกริ ยาออกซิ เดชัน
จากการศึกษาของ Jayaprakasha และคณะ (2007) ได้ศึกษาถึงผลของชนิดตัวทําละลายต่อ
ประสิ ทธิภาพของการสกัดสารประกอบฟี โนลิกจากผลของอบเชยเทศหรื ออบเชยศรี ลงั กาแห้ง โดย
ตัวทําละลายทีใช้ในการศึกษาได้แก่ เอทิลอะซิ เตท เมทานอล อะซิ โตน และนําโดยการสกัดด้วย
เครื องซอกฮ์เลท อัตราส่ วนของผลอบเชยเทศทีอบแห้งโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ทีอุณหภูมิ 30
องศาเซลเซียสจนแห้งแข็งต่อตัวทําละลายคือ 1:3 (w/v) เป็ นระยะเวลา 4 ชัวโมง พบว่าปริ มาณสาร
ทีสกัดได้ (yield) หากเรี ยงลําดับตามชนิดตัวทําละลายทีใช้ในการสกัดจากมากไปน้อยคือ เมทานอล
> นํา >เอทิลอะซิ เตท > อะซิ โตน และปริ มาณสารประกอบฟี โนลิกในสารสกัดสามารถเรี ยงลําดับ
ตามชนิดตัวทําละลายทีใช้สกัดจากมากไปน้อยคือ นํา > เมทานอล > อะซิโตน > เอทิลอะซิเตท แต่
จากการศึกษาของ Antolovich และคณะ ( ) พบว่าการสกัดสารประกอบฟี โนลิกจาก
ตัวอย่างพืชมีประสิ ทธิภาพในการสกัดดีเมือใช้ตวั ทําละลายเมทานอลหรื อเมทานอลผสมกับนํา แต่
จากผลการทดลองนีอาจเป็ นผลมาจากการวัดปริ มาณสารประกอบฟี โนลิกทังหมดทีใช้วิธีการวัดที
แสดงในหน่วยทีสมมูลกับสารคาทิชิน ซึ งความสามารถในการรี ดิวซ์สารทีสัมพันธ์กบั คาทิชินจะมี
อิทธิพลต่อปริ มาณและคุณภาพของสารประกอบฟี โนลิกทังหมดทีสามารถวัดได้ (Vinson และคณะ,
1998) และจากการทดลองยังพบว่าปริ มาณสารทีสกัดได้และปริ มาณสารประกอบฟี โนลิกไม่ได้มี
ความสั ม พัน ธ์ ไ ปในทางเดี ย วกั น อาจเนื องมาจากสารที สกัด ได้ มี ส ารอื นๆนอกเหนื อ จาก
สารประกอบฟี โนลิก เนืองจากความแตกต่างของชนิ ดและความมีขวของตั
ั
วทําละลายทีใช้สกัด จึง
คาดว่าสารประกอบฟี โนลิ ก ที เป็ นองค์ป ระกอบภายในผลอบเชยเทศแห้ง น่ า จะมี ค วามเป็ นขัว
ค่อนข้างสู ง และจากการทดสอบการป้ องกันการฟอกจางสี ของบีตา้ คาโรทีนโดยการนิ วทรอไลต์
อนุมูลอิสระลิโนเลเอตและอนุมุลอิสระอืนๆในระบบ โดยการทดสอบประสิ ทธิ ภาพของสารฟี โน
ลิกทีได้จากการสกัดด้วยตัวทําละลายต่างๆในการชะลอการฟองจางสี ของบีตา้ คาโรทีน เปรี ยบเทียบ
กับสารสังเคราะห์ BHA พบว่าประสิ ทธิ ภาพดังกล่าวเรี ยงลําดับจากมากไปน้อยคือ BHA > สาร
สกัดด้วยตัวทําละลายนํา > สารสกัดด้วยตัวทําละลายเมทานอล > สารสกัดด้วยตัวทําละลายอะซิ
โตน > สารสกัดด้วยตัวทําละลายเอทิลอะซิ เตท โดยการฟอกจางสี ของบีตา้ คาโรทีนมีกลไกคือการ
แตกของไฮโดรเจนอะตอมจากหมู่เมทิลีนทีเชื อมต่ออยู่กบั โมเลกุลบีตา้ คาโรทีนทีมีความไม่อิมตัว
สู ง โดยโมเลกุลบีตา้ คาโรทีนจะสู ญเสี ยพันธะคู่และโครโมฟอร์ จึงเกิ ดอนุ มูลอิสระไฮโดรเปอร์
ออกไซด์จากกรดลิโนเลอิก และจะเกิดการฟอกจางสี โดยการฟอกจางสี จะเกิดอย่างรวดเร็ วเมือไม่มี
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สารต้านปฏิ กริ ยาออกซิ เดชัน ซึ งปรากฏการณ์ นีสามารถตรวจวัดด้วยการใช้เครื องมือวัดสเปกโตร
มิเตอร์ และในการทดสอบความสามารถในการกําจัดอนุ มูลอิสระ DPPH• ทีระดับความเข้มข้นของ
สารสกัดจากผลอบเชยเทศแห้งทีสกัดด้วยตัวทําละลายเอทิลอะซิ เตท อะซิ โตน เมทานอล นํา เท่ากับ
ppm และ BHA พบว่าประสิ ทธิ ภาพการกําจัดอนมูลอิสระ DPPH• จากการให้ไฮโดรเจนอะตอม
จากหมู่ไฮดรอกซิลของสารประกอบฟี โนลิกทีสกัดด้วยตัวทําละลายนํามีประสิ ทธิภาพดีทีสุ ด (94%)
รองลงมาคือสารสกัดอบเชยด้วยตัวทําละลายเมทานอล (76%), อะซิ โตน (66%), เอทิลอะซิ เตท
(54%) และ BHA เท่ากับ % ตามลําดับ
จากการศึกษาของ Chua และคณะ (2008) ได้ศึกษาถึ งผลของชนิ ดของตัวทําละลายต่อ
ประสิ ทธิภาพของการสกัดสารประกอบฟี โนลิกจากกิงของอบเชยแห้งสายพันธุ์ osmophloeum โดย
ตัวทําละลายทีใช้ในการสกัดได้แก่ เอทานอล เอทิลอะซิ เตท เฮกเซน บิวทานอล และนํา โดยนํา
ตัวอย่าง 2.02 กิโลกรัมแช่ในเอทานอล 7 วัน ทีอุณหภูมิ 25 องศาเซลเซี ยส จากนันจึงกรองภายใต้
สุ ญญากาศและนํามาสกัดต่อด้วยตัวทําละลายเอทิลอะซิ เตท เอกเซน บิวทานอล และนํา โดยใช้
หลักการ liquid-liquid partition จากการทดสอบความสามารถในการยับยังอนุ มูลอิสระ DPPH•
ของสารสกัดจากกิงอบเชยแห้งด้วยตัวทําละลายต่างๆทีระดับความเข้มข้นของสารสกัดเท่ากับ
μg/ml ของตัวอย่าง พบว่าการยับยังอนุ มูลอิสระของสารสกัดและสารเควอซิ ทินทีใช้เป็ นตัวควบคุม
สามารถเรี ยงลําดับได้ดงั ต่อไปนีเควอซิ ทิน ( . %) > สารสกัดด้วยบิวทานอล ( . %) > สารสกัด
ด้วยเอทานอล ( . 5%) > สารสกัดด้วยเอทิลอะซิ เตท ( . %) > สารสกัดด้วยนํา ( . %) > สาร
สกัดด้วยเฮกเซน ( . %) และจากการวัดปริ มาณสารประกอบฟี โนลิกทังหมดในกิ งของอบเชย
osmophloeum และเปรี ยบเทียบกับค่า EC50 พบว่าสารสกัดจากบิวทานอลมีปริ มาณสารประกอบฟี
โนลิกทังหมดมากทีสุ ดรองลงมาคือ สารสกัดจากเอทิลอะซิ เตท สารสกัดจากเอทานอลและสาร
สกัดจากนํา ส่ วนสารสกัดจากเฮกเซนไม่สามารถวัดปริ มาณสารประกอบฟี โนลิ กทังหมดได้แต่มี
ความสามารถในการต้านอนุ มูลอิสระ DPPH• ได้ อาจมาจากสารที ไม่สามารถวิเคราะห์ปริ มาณ
สารประกอบฟี โนลิกได้ เนืองจากระบบการวิเคราะห์สารประกอบฟี โนลิกทังหมดเป็ นระบบทีใช้นาํ
เป็ นตัวทําละลายจึงทําให้สารบางชนิ ดทีไม่ละลายนําจึงไม่สามารถวิเคราะห์ปริ มาณฟี โนลิกได้ เช่น
ฟลาโวนและฟลาโวนอล อาทิ ส ารเควอเซทิน ซึ งเป็ นสารทีสามารถพบเป็ นองค์ประกอบภายใน
อบเชย ซึ งมีผลการทดลองในสารสกัดอบเชยพบว่า ไม่สามารถวิเคราะห์ ปริ มาณฟี โนลิ กได้แต่มี
ความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระ DPPH• ได้ดีทีสุ ดเมือเทียบกับสารสกัดจากตัวทําละลายอืนๆ
ทีศึกษา
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2.7. โครมาโตกราฟี เหลวความดันสู ง (High performance liquid chromatography หรือ HPLC)
โครมาโตรกราฟี เหลวความดัน สู งเป็ นอี ก วิ ธี ห นึ งที ใช้ ใ นการวิ เ คราะห์ เ ค้ า โครง
องค์ประกอบทางเคมีของสารสกัด โดยสามารถระบุชนิดและปริ มาณขององค์ประกอบทางเคมีได้
(Stalikas, 2007) โดยโครมาโตรกราฟี เหลวความดันสู งหากแบ่งตามชนิ ดของวัฏภาคอยูน่ ิงสามารถ
แบ่งได้เป็ น 2 ประเภทใหญ่คือ
1. Liquid-solid chromatography โครมาโตรกราฟี ทีใช้ของเหลวเป็ นวัฏภาคเคลือนทีและใช้ของแข็ง
เป็ นวัฏภาคอยู่นิง และยังสามารถแบ่งย่อยได้เป็ น 4 ประเภทคือ Gel filtration chromatography,
Affinity chromatography, Ion exchange chromatography และ Adsorption chromatography
2. Liquid-liquid chromatography หรื อพาทิชนั โครมาโทกราฟี (partition chromatography) ซึ งเป็ น
วิธีการแยกสารทีใช้ของเหลวเป็ นวัฏภาคเคลือนทีและใช้ของเหลวทีเคลือบอยู่บนของแข็งเป็ นวัฏ
ภาคอยูน่ ิงซึงสามารถเคลือนทีได้ในการแยกองค์ประกอบสารอย่างช้าๆ
ในกระบวนการวิเคราะห์องค์ประกอบสารประกอบฟี โนลิกจากการสกัดด้วยตัวทําละลาย
นิยมใช้โครมาโตรกราฟี ชนิด Liquid-solid chromatography ในการแยก และอาศัยหลักการแยก
ด้วยโครมาโตกราฟฟี แบบ reversed phase chromatography ทีใช้วฏั ภาคอยูน่ ิ งทีมีสภาพขัวตํา เช่น
สารอินทรี ยป์ ระเภท n-alkyl ซึ งมีคาร์ บอน 8 (-(CH2 )7 CH3) หรื อ 18 (-(CH2 )17 CH3) โมเลกุล และ
ใช้วฏั ภาคเคลือนทีมีสภาพขัวสู งกว่าชะสารฟี โนลิกในตัวอย่างทีศึกษาออกมาจากคอลัมน์
ในกระบวนการชะสารประกอบฟี โนลิกด้วยวัฏภาคเคลือนทีในตัวอย่างทีนํามาผ่านคอลัมน์
ซึ งแบ่งเป็ นการชะแบบ isocratic ทีใช้ตวั ทําละลายชนิดเดียวทําหน้าทีเป็ นวัฏภาคเคลือนที หรื อเป็ น
การชะแบบทีอัตราส่ วนคงทีตลอดการวิเคราะห์ และการชะแบบ gradient ซึงมีประสิ ทธิ ภาพในการ
ชะดีกว่า โดยใช้ตวั ทําละลาย 2 ชนิดในการชะตัวอย่างบนคอลัมน์หรื อกล่าวว่าวัฏภาคเคลื อนทีมี
การเปลี ยนแปลงอัตราส่ วน เพื อวัตถุ ป ระสงค์ใ นการเปลี ยนแปลงความมี ข วของตั
ั
วทํา ละลาย
เนื องจากสารประกอบฟี โนลิกในตัวอย่างทีวิเคราะห์อาจประกอบด้วยกลุ่มสารทีมีขวแตกต่
ั
างกัน
ดังนันการชะด้วยตัวทําละลายจึงต้องใช้ตวั ทําละลายทีมีขวแตกต่
ั
างกัน โดยตัวทําละลายที ทําหน้าที
เป็ นวัฏภาคเคลือนทีในการชะสารตัวอย่างทีผ่านคอลัมน์สาํ หรับการวิเคราะห์สารฟี โนลิก เช่น ตัวทํา
ละลายเอเควียสกับกรดอาทิ กรดอะซิติก กรดฟอร์ มิก กรดฟอสฟอริ กและโมดิฟายเออร์ อินทรี ยอ์ าทิ
อะซิ โตรไนไตรท์และเมทานอล (Robbins และ Bean, 2004 และ Stalikas, 2007) โดยเมทานอล
และอะซิ โตรไนไตรท์เป็ นตัวทําละลายอินทรี ยท์ ีนิ ยมใช้ เนื องจากมีการดูดกลืนรังสี ยูวีน้อย (low
UV cut-off points) และความหนืดน้อย (Horvath และ Melander, 1977) อีกทังยังเป็ นตัวชะทีแรง
ทีสุ ดทีใช้ใน reversed phase chromatography และหากต้องการลดความแรงสามารถผสมกับนําหรื อ
เอเควียสบัฟเฟอร์ (Horvath และ Melander, 1977) นอกจากนีแรงตึงผิวและค่าคงทีไดอิเล็คทริ ก
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ของตัวทําละลายเป็ นตัวควบคุม solute retention และความหนืดของตัวทําละลายมีความสัมพันธ์
กับ solute diffusivity ในวัฏภาคเคลือนที ดังนันจึงมีผลต่อประสิ ทธิ ภาพของคอลัมน์ เช่ น จาก
การศึกษาความหนื ด แรงตึงผิวและค่าคงทีไดอิเล็คทริ กของตัวทําละลายผสมระหว่างนํากับเมทา
นอลที 25 องศาเซลเซี ยส (ดังแผนภาพที 17) พบว่าตัวทําละลายผสมมีแรงตึงผิวและค่าคงทีได
อิเล็คทริ กลดลงเมือเพิมตัวทําละลายอินทรี ย ์ แต่จะทําให้ความหนืดของตัวทําละลายผสมเพิมมากขึน
จนถึงจุดสู งสุ ดแล้วจึงลดลง ซึ งอาจเกิดปั ญหาได้หากใช้ในโปรแกรมการชะแบบ gradient ซึ งอาจ
เป็ นสาเหตุทีทําให้ความดันของระบบอาจเพิมขึนมากกว่าการใช้ตวั ทําละลายชนิ ดเดียว ซึ งความดัน
มีผลต่อการเปลียนแปลงค่า retention time ของสารทีเคราะห์

ภาพที 17 ความสัมพันธ์ระหว่างความหนืด แรงตึงผิวและค่าคงทีไดอิเล็คทริ กของสารละลายผสม
ระหว่างนํากับเมทานอลที 25 องศาเซลเซียส
ทีมา: Horvath และ Melander (1977)
ในการระบุชนิดสารประกอบฟี โนลิกอาศัยความแตกต่างของคุณสมบัติทางเคมีและเทคนิค
ทีใช้วดั (detection) โดยเทคนิ คทีนิ ยมใช้ เช่ น รังสี ยูวี รั งสี ฟลูออเรสเซนต์ แมสสปกโตร (mass
spectrometry) และ NMR (nuclear magnetic resonance) (Stalikas, 2007) สารประกอบฟี โนลิกมี
ความสามารถในการดูดกลืนรังสี ยวู ไี ด้ เนืองจากโครงสร้างสารฟี โนลิกประกอบด้วยวงแหวนอะโร
มาติกอย่างน้อย 1วง (Stalikas, 2007) สําหรับตัวอย่างการดูดกลืนแสงของสารประกอบฟี โนลิก
เช่น คุณสมบัติในการดูดกลืนพบว่าแสงฟลาโวนอยด์มีช่วงการดูดกลืนรังสี ยวู ี 2 ช่วง คือช่วง 320385 นาโนเมตรหรื อช่วง 300-550 นาโนเมตร ซึ งเป็ นการดูดกลืนรังสี ของวงแหวน B และช่วง
250-285 หรื อ 240-285 นาโนเมตรซึ งเป็ นการดูดกลืนรังสี ของวงแหวน 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)

บทที 3
วิธีดําเนินงานวิจัย
3.1 วัตถุดิบ
อบเชยทีใช้ในการศึกษาคือ ผงอบเชยอินโดนี เซี ย (Cinnamomum burmannii) จากบริ ษทั
อาร์ ตจิตต์อินเตอร์ เนชันแนล จํากัด คุณลักษณะทางกายภาพ: สี นาตาลเข้
ํ
มออกสนิ ม (deep rust –
brown) ปริ มาณความชืนน้อยกว่าหรื อเท่ากับ 13% อายุการเก็บรักษา 2 ปี กลิ นรสและอะโรมา:
ค่อนข้างหวานหอมและเผ็ดร้อน (warm) คุณลักษณะทางจุลินทรี ย:์ Aerobic Plate Count < 1x106
cfu/g, Yeasts และ Moulds < 1,000 cfu/g, Coliforms < 500 MPN/g และ Ecoli <3 MPN/g บรรจุใส่
ถุงอะลูมิเนียมฟอยด์และเก็บไว้ทีอุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส
3.2 สารเคมี
3.2.1
3.2.2
3.2.3
3.2.4
3.2.5
3.2.6
3.2.7
3.2.8
3.2.9
3.2.10
3.2.11
3.2.12
3.2.13
3.2.14
3.2.15
3.2.16

Methanol (≥99.9%, Merck, Germany)
Ethanol (99.5%, Merck, Germany)
Acetone (≥99.8%, Merck, Germany)
Ethyl Acetate (99.0%, Merck, Germany)
Hexane (98.5%, Merck, Germany)
Acetonitrile (99.99%, Burdick & Jackson Reagent Plus, Korea)
Glacial acetic acid (99.7%, Mallinckrodt Chemicals, USA)
Chloroform (99.9%, RCI Labscan Limited, Thailand)
DPPH˚ (2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl) (Sigma-Aldrich, Germany)
Folin-ciocalteu (Merck, Germany)
Sodium carbonate anhydrous (Na2CO3) (99.8-100.2%, Ajax Finechem, Australia)
Thiobarbituric acid (≥99.0%, Sigma-Aldrich, Germany)
Trichloroacetic acid (≥99.5%, Merck , Germany)
Sodium thiosulfate standard (Merck , Germany)
Potassium iodide (99-100.5%, Ajax Finechem, Australia)
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 ได้แก่ protocatechuic acid , gallic acid monohydrate, transcinnamaldehyde, 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 นํากลัน
3.2.21 นํามันถัวเหลืองตราองุ่น บริ ษทั นํามันไทย จํากัด (มหาชน) MFG 17/05/11,
16:09 A
3.2.22 นํามันหมู (ตลาดนครปฐม)
3.3 อุปกรณ์และเครืองมือ
3.3.1 เครื องสกัดแบบใบพัดกวน
3.3.2 เครื องมือทีใช้ในการวิเคราะห์ความเสถียรต่อปฏิกริ ยาออกซิเดชัน (OSI)
(ภาพที 24) ซึงประกอบด้วย
- ปัมลม
- เครื องวัดความเร็ วลม
- สายยาง
- หลอดแก้วขนาดใหญ่
- หลอดทดลอง
- แท่นให้ความร้อน
- วาล์วปิ ด-เปิ ดลม
- เครื องวัดการเปลียนแปลงการนําไฟฟ้ าของนํากลัน
- นาฬิกาจับเวลา
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ปัมลม

หลอดบรรจุตวั อย่าง

หลอดดักจับสารทีระเหย
ฮีทเตอร์

ภาพที 18 ชุดอุปกรณ์ทีใช้ในการทดสอบความเสถียรต่อปฏิกริ ยาออกซิเดชัน
3.3.3 เครื องมือทีใช้ในการวิเคราะห์ โครมาโตกราฟฟี ของเหลวความดันสู ง (HPLC)
ประกอบด้วยปั ม HPLC (Dionex รุ่ น P680A LPG-4, Germany), Photodiode array detector (Dionex
รุ่ น PDA-100, USA) คอลัมน์แบบ Pack (ขนาด 3.0 u 150 มิลลิเมตร ยีห้อ YMC, Japan)
3.3.4 เครื องทําแห้งแบบระเหิด (Freeze drier)
. .4 เครื องสเปกโทรโฟโตมิเตอร์ (Thermo Spectronic รุ่ น Genesys 10uv, USA)
. .5 เครื องชังทศนิยม 4 ตําแหน่ง (Sartorius AG รุ่ น ED224S, Germany)
. .6 เครื องอบลมร้อน (Binder รุ่ น FD 115, USA)
. .8 เครื องกลันระเหยแบบสุ ญญากาศ (Büchi, Japan)
. .9 ปัมกรองสุ ญญากาศ
. .10 เครื องหมุนเหวียง (Hettich Zentrifugen, Universal 16/16R, Germany)
3.3.11 ตูแ้ ช่เยือกแข็ง ตูเ้ ย็น
. . 2 เครื องแก้วชนิดต่างๆ
3.4 วิธีการทดลอง
ศึกษาอิทธิ พลของชนิ ดตัวทําละลายทีมีต่อประสิ ทธิ ภาพในการสกัดองค์ประกอบทางเคมี
ในอบเชยอินโดนีเซี ยเปรี ยบเทียบปริ มาณสารประกอบฟี นอลิก การยับยังอนุ มูลอิสระ DPPH และ
การยับยังปฏิกริ ยาออกซิ เดชันในนํามันหมูและนํามันถัวเหลือง
3.4.1 การสกัดด้วยตัวทําละลายโดยดัดแปลงจากวิธีของ Prasad และคณะ (2009)
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3.4.1.1 การสกัด ด้ว ยตัว ทํา ละลายที ศึ ก ษาคื อ เอทานอล เมทานอล อะซิ โตน
เอทิลอะซิเตท เฮกเซนดังแสดงในภาพที 19
3.4.1.2 การสกัดด้วยตัวทําละลายผสมระหว่างเมทานอลกับนําและเอทานอลกับนําที
ร้อยละโดยปริ มาตรของเมทานอล/เอทานอลเท่ากับ 0:100, 20:80, 50:50, 80:20 และ 100:0 ดังแสดง
ในภาพที 20

ผงอบเชย 1 กรัม + ตัวทําละลาย500 มิลลิลิตร
(อบเชย : ตัวทําละลาย = : 50)

อะซิโตน

เอทานอล

เมทานอล

เอทิลอะซิเตท

เฮกเซน

เทส่วนผสมเข้าชุดอุปกรณ์สกัดใบพัดติดมอร์เตอร์ความเร็ วระดับ และใช้เวลาสกัดนาน 12 ชัวโมง

กรองด้วยกระดาษกรอง Whatman number และ 6 ตามลําดับ

ระเหยตัวทําละลายด้วยเครื อง vacuum evaporator ทีอุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส ความดัน
ปรับปริ มาตรสารสกัดในขวดปริ มาตร

มิลลิบาร์ จนแห้ง เวลาประมาณ 45 นาที

มิลลิลิตรด้วยตัวทําละลายทีใช้ในการสกัดและเก็บรักษาที -18 องศาเซลเซียส โดยสกัด 3 ครังต่อชนิดตัวทําละลาย

ภาพที 19 ขันตอนการสกัดอบเชยด้วยตัวทําละลายชนิดต่างๆ
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การสกัดอบเชยด้วยสารละลายผสม
ผงอบเชย 1 กรัม + ตัวทําละลายปริ มาตร 500 มิลลิลิตร (อบเชย : ตัวทําละลาย = : 50)
เอทานอล : นํา

100:0

80:20

50:50

เมทานอล : นํา

20:80

0:100 100:0

80:20

50:50

20:80

0:100

เทส่วนผสมเข้าชุดอุปกรณ์สกัดใบพัดติดมอร์เตอร์ความเร็ วระดับ และใช้เวลาสกัดนาน 12 ชัวโมง
เอทานอล : นํา
50:50

20:80

เมทานอล : นํา
0:100

50:50

20:80

เมทานอล : นํา

เอทานอล : นํา
0:100

80:20

100:0

80:20

100:0

นําสารสกัดเหวียงทีความเร็ วรอบ 10,000 rpm นาน 20 นาที
กรองด้วยกระดาษกรอง Whatman number และ 6 ตามลําดับ
ระเหยตัวทําละลายด้วยเครื อง vacuum evaporator ทีอุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส ความดัน มิลลิบาร์ จนแห้ง เวลาประมาณ 45 นาที
ปรับปริ มาตรสารสกัดในขวดปริ มาตร

มิลลิลิตรด้วยตัวทําละลายทีใช้ในการสกัดและเก็บรักษาที -18 องศาเซลเซียสโดยสกัด 3 ครังต่อชนิดตัวทําละลาย

ภาพที 20 ขันตอนการสกัดอบเชยด้วยสารละลายผสมระหว่างเมทานอลกับนําและเอทานอลกับนําทีอัตราส่ วนต่างๆ
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3.5. การวิเคราะห์
- วิเคราะห์ปริ มาณสารประกอบฟี โนลิกทังหมดด้วยวิธี Folin-Ciocalteu ทํา
การวิเคราะห์ตวั อย่างละ ซําโดยดัดแปลงจากวิธีของ Maisuthisakul และคณะ ( 6) ดังแสดงใน
ภาคผนวกที ก1
- วัดความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระด้วยวิธี
DPPH
radical
scavenging ทําการวิเคราะห์ตวั อย่างละ ซํา โดยดัดแปลงจากวิธีการของ Brand-Williams และ
คณะ (1995) ดังแสดงในภาคผนวกที ก2
- วิเคราะห์การยับยังปฏิกริ ยาออกซิ เดชันโดย schaal oven method โดยวัด
ค่าเปอร์ออกไซด์ตามวิธีมาตรฐานของ AOCS Official method Cd8-53 (1997) และ TBA ตามวิธี
ของ Buege และ Aust (1978) ดังแสดงในภาคผนวกที ข2 และ ข3 ตามลําดับ
- วิเคราะห์ความเสถียรต่อปฏิกริ ยาออกซิเดชันโดยวัดค่า OSI โดยดัดแปลง
จากวิธีของ Wiboonsirikul และคณะ (2008) ดังแสดงในภาคผนวกที ข4
- วิเคราะห์ปริ มาณสารประกอบฟี โนลิกแต่ละชนิดด้วยวิธีโครมาโตกราฟฟี
เหลวความดันสู ง (HPLC) ทําการวิเคราะห์ตวั อย่างละ 3 ซําโดยดัดแปลงจากวิธีการของ Prasad และ
คณะ (2009) ดังแสดงในภาคผนวกที ค
3.6. การวางแผนการทดลองและวิเคราะห์ ผลทางสถิติ
ในการทดลองนีใช้แผนการทดลองแบบ Completely Randomized Design (CRD) ทําการ
ทดลองจํานวน 3 ซํา นําข้อมูลทีได้มาวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA, Analysis of Variance)
เพือทดสอบอิทธิพลของชนิดและความเข้มข้นของตัวทําละลายต่อประสิ ทธิ ภาพการสกัด
องค์ประกอบของอบเชย และวิเคราะห์ความแตกต่างทางสถิติของค่าเฉลียด้วยวิธี LSD ทีระดับความ
เชือมันร้อยละ 95 (D=0.05)

บทที 4
ผลการทดลองและวิจารณ์ผลการทดลอง
4.1. คุณสมบัติต่างๆของสารสกัดอบเชยด้ วยตัวทําละลายชนิดต่ างๆทีศึกษา
4.1.1. ลักษณะปรากฏของสารสกัดอบเชย
ลักษณะปรากฏของสารสกัดอบเชยด้วยตัวทําละลายเมทานอล, เอทานอล, อะซิ
โตน, เอทิลอะซิ เตทและเฮกเซน ในการสกัดด้วยเครื องกวนใบพัดแบบต่อเนื องในสภาวะทีมืดเป็ น
เวลา 12 ชัวโมงทีอุณหภูมิหอ้ งแสดงดังภาพที 21

MeOH

EtOH

AcOH

EtOAc

Hex

ภาพที 21 สารสกัดอบเชยด้วยตัวทําละลายเมทานอล, เอทานอล, อะซิโตน, เอทิลอะซิเตทและ
เฮกเซน
จากภาพที 21 พบว่าการใช้ตวั ทําละลายทีมีความเป็ นขัวแตกต่างกันโดยเรี ยงลําดับ
สารสกัดจากตัวทําละลายทีมีขวมากที
ั
สุ ด (เมทานอล) ไปจนถึงสารสกัดจากตัวทําละลายทีมีขวน้
ั อย
ทีสุ ด (เฮกเซน) จะทําให้สามารถสกัดองค์ประกอบต่างๆ เช่น สารสี จากอบเชยได้แตกต่างกัน โดย
การใช้ตวั ทําละลายแอลกอฮอล์ คือ เอทานอลและเมทานอล พบว่าสารสกัดจะมีความเข้มของสี สา
รสกัดมากกว่าการใช้ตวั ทําละลายอะซิโตน, เอทิลอะซิเตทและเฮกเซน โดยมีรายงานวิจยั ของ
Tanaka และคณะ (2008) พบว่าคาทิชินและโพรไซยานิดินซึงจัดเป็ นโพรแอนโทไซยานิดินทีพบใน
อบเชย ซึงมีคุณสมบัติละลายได้ในนําแต่ไม่ละลายในตัวทําละลายทีไม่มีขวหรื
ั อไม่มีหมู่ไฮดรอก
ไซด์ เช่น อีเทอร์ , อะซิ โตน, คลอโรฟอร์ม, และเบนซีนเป็ นต้น สามารถเกิดปฏิกิริยากับนํามันหอม
ระเหยคือซินนามัลดีไฮด์ทีอุณหภูมิห้อง โดยคาทิชิน 1 โมเลกุลเกิดปฏิกริ ยาการควบแน่น
(condensation) กับสารซินนามัลดีไฮด์ 2 โมเลกุล โดยมีการเร่ งการเกิดปฏิกริ ยาออกซิเดชันที
กระตุน้ จากเอนไซม์
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เนื องจากการสัมผัสกับอากาศและเกิดปฏิ กิริยาออกซิ เดชันของเอนไซม์ เกิ ดผลิ ตภัณฑ์ condense
หรื อสารสี (pigment) สี นาตาลแดง
ํ
เนืองจากการเปลียนแปลงสี แบบไดนามิกของ benzopylium
pigment โดยมีรายงานผลการศึกษาพบว่าปฏิกริ ยาออกซิ เดชันของเบนโซไพไรเลี ยม (pyrylium)
ทําให้เปลือกอบเชยญีปุ่ นสด (C. sieboldii) ทีลอกเปลือกออกมานันเกิดการเปลี ยนสี ของผิวเนือไม้
(wood surface) ทันทีจากสี ขาวไปเป็ นสี นาตาลแดง
ํ
โดยอธิ บายว่าเป็ นการเปลียนแปลงของสี แบบ
ไดนามิกเนื องจากการเกิดปฏิกริ ยาออกซิ เดชันทีเร่ งด้วยเอนไซม์โพลี ฟีนอลออกซิ เดส ในรายงาน
วิจยั ยังนําการเปลียนแปลงสี ของเปลือกอบเชยเนืองจากปฏิกริ ยาออกซิ เดชันทีกระตุน้ ด้วยเอนไซม์
มาใช้ในการอธิ บายการมีสีนาตาลแดงเข้
ํ
มของส่ วนโพลี ฟีนอล (polyphenol fractions) ทีได้จาก
เปลือกของอบเชยแห้งในทางการค้า ซึ งหากพิจารณาจากวิธีการสกัดในการศึกษานี คือ ผงอบเชย
อินโดนีเซี ยเติมตัวทําละลายทีใช้สกัดได้แก่ เมทานอล, เอทานอล, อะซิ โตน, เอทิลอะซิ เตทและเฮ
กเซน และสกัดโดยใช้เครื องกวนใบพัดแบบต่อเนื อง แต่ไม่ได้อยูใ่ นสภาวะปิ ดสนิ ท จึงสามารถ
เกิ ดปฏิ กิ ริย าออกซิ เดชันของเอนไซม์ โดยเฉพาะเอนไซม์โพลี ฟี นอลออกซิ เดสที สามารถเกิ ด
ปฏิกริ ยาออกซิ เดชันแล้วได้ผลิตภัณฑ์มีสีนาตาลแดง
ํ
ดังนันหากพิจารณาลักษณะปรากฏด้านสี
ของสารสกัดด้วยตัวทําละลายต่างๆทีศึกษา พบว่าสี ของสารสกัดจากการใช้ตวั ทําละลายเฮกเซนมี
ลักษณะเป็ นสารละลายไม่มีสี เนืองจากสารตังต้นของปฏิกริ ยาการเกิดการควบแน่นและออกซิ เดชัน
โดยเอนไซม์จ นได้ผลิ ตภัณฑ์ส ารสี นําตาลเข้ม -ม่ว งดํา คื อคาทิ ชิ นและโพรไซยานิ ดินเป็ นสารที
ละลายในนําหรื อตัวทําละลายทีมีขวอื
ั นๆ เช่น แอลกอฮอล์ แต่ไม่ละลายในตัวทําละลายทีไม่มีขวั
เฮกเซน ดังนันเมือไม่มีสารตังต้นในการเกิดปฏิกริ ยาออกซิ เดชันเป็ นสารทีให้สี จึงทําให้สีของสาร
สกัดของอบเชยด้วยตัวทําละลายเฮกเซนไม่มีสี ซึ งสอดคล้องกับรายงานวิจยั พบว่าสารสกัดจากกาก
องุ่ นด้ว ยตัวทํา ละลายเมทานอลมี สี นําตาลเข้ม เนื องจากมี โพรไซยานิ ดิน เป็ นองค์ป ระกอบใน
ปริ มาณสู งของสารสกัดทีได้ (Ashraf-Khorassani และ Taylor, 2004)
4.1.2. ปริมาณของแข็งทังหมดทีสามารถสกัดได้ จากอบเชย
จากการเปรี ย บเที ย บปริ มาณของแข็ง ที สกัดได้จ ากตัวทํา ละลายชนิ ดต่า งๆ
ได้แก่ เอทานอล, เมทานอล, เอทิลอะซิเตทและเฮกเซนสามารถแสดงได้ดงั ภาพที 22
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ภาพที 22 ปริ มาณของแข็งทังหมดทีสามารถสกัดได้จากอบเชยโดยใช้ตวั ทําละลายชนิดต่างๆ
จากภาพที 22 พบว่าปริ มาณของแข็งทีสามารถสกัดได้จากการใช้ตวั ทําละลายเอทานอล
และเมทานอลไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญ (p > 0.05) และมีปริ มาณของแข็งทีสกัดได้มากกว่า
สารสกัดด้วยตัวทําละลายอะซิ โตน, เอทิลอะซิ เตทและเฮกเซนอย่างมีนยั สําคัญ (p < 0.05) เนืองจาก
อิทธิ พลของสภาพขัวตัวทําละลายที แตกต่างกัน จึ งทําให้สามารถสกัดองค์ประกอบทางเคมี ไ ด้
แตกต่างกัน อาทิการใช้ตวั ทําละลายเอทิลอะซิ เตทและเฮกเซนทีมีสภาพขัวน้อยมากเมื อเที ยบกับ
แอลกอฮอล์ จึงทําให้สารทีสกัดได้เป็ นพวกทีมีขวน้
ั อยมากหรื อไม่มีขวั ซึ งองค์ประกอบทีมีขวน้
ั อย
มากในอบเชยคือนํามันหอมระเหย ไขมัน แวกซ์และเรซินเป็ นต้น และจากค่าความร้อนแฝงของการ
ระเหยของตัวทําละลายเอทิลอะซิเตทและเฮกเซนมีค่าน้อยมากเมือเปรี ยบเทียบกับตัวทําละลายเอทา
นอล เมทานอลและอะซิ โตนดัง แสดงในตารางที 11 จึงทําให้เกิ ดสลายตัวและการระเหยมากใน
ระหว่างการอบเพือวิเคราะห์ปริ มาณของแข็ง นอกจากนี องค์ประกอบเคมี ในอบเชยทีมี นาหนั
ํ ก
โมเลกุลสู งและมีขวเหมาะสมกั
ั
บการสกัดด้วยตัวทําละลายทีมีขวปานกลางและค่
ั
อนข้างมีขวมาก
ั
เช่น แทนนิ นซึ งพบมากในเปลือกอบเชย (Al-Numair และคณะ, 2007) โดย condensed tannins
(proanthocyanidins) สามารถพบในสารสกัดอบเชยอินโดนี เซี ยทีสกัดด้วยตัวทําละลายเมทานอล
(Shan และคณะ, 2007) และนอกจากนี แทนนินรู ป Hydrolyzable Tannins สามารถสกัดได้ดีโดยใช้
ตัวทําละลายแอลกอฮอล์เอทานอลกับเมทานอล เนื องจากแทนนินส่ วนใหญ่พบในรู ป bound หรื อ
โพลิเมอร์ ซึ งละลายได้ดีในตัวทําละลายทีมีขวปานกลางจนถึ
ั
งน้อย (Chew และคณะ, 2011 และ
Tian และคณะ, 2009) และในโครงสร้างประกอบด้วยส่ วนทีเป็ นกรดฟี โนลิก เช่น กรดแกลลิกหรื อ
hexahydroxydiphenic acid (HHDP) หรื อสารอนุพนั ธ์ของ HHDP และส่ วนนําตาล โดยส่ วนมาก
พบว่าเป็ นนําตาลกลูโคสหรื ออาจเป็ นสารประกอบ polyols อืนๆซึ งส่ วนนีสามารถละลายได้ในตัว
ทําละลายแอลกอฮอล์เอทานอลและเมทานอลได้ดีกว่าอะซิ โตน นอกจากนี องค์ประกอบอืนๆอาทิ
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โปรตีนซึ งเป็ นสารโมเลกุลใหญ่ทีพบเป็ นองค์ประกอบในอบเชย (Al-Numair และคณะ, 2007;
Mohammad และคณะ, 2011 และ Shumaila และ Mahpara, 2009) สามารถสกัดได้ดีดว้ ยตัวทํา
ละลายเอทานอลและเมทานอล (Tabak และคณะ, 1999 และ Jones และ Kinghorn, 2005) ดังนัน
สารสกัดอบเชยอินโดนีเซี ยทีสกัดด้วยตัวทําละลายเอทานอลและเมทานอลจะมีปริ มาณของแข็งที
สกัดได้มากกว่าสารสกัดอบเชยด้วยตัวทําละลายอะซิโตนอย่างมีนยั สําคัญ (p<0.05)
4.1.3. ปริมาณสารประกอบฟี โนลิกทังหมด
จากการวิเคราะห์ปริ มาณสารประกอบฟี โนลิกทังหมดของสารสกัดอบเชยโดยการ
สกัดด้วยตัวทําละลายชนิดต่างๆ คือ เอทานอล, เมทานอล, อะซิ โตน, เอทิลอะซิ เตทและเฮกเซนผล
แสดงดังภาพที 23

ภาพที 23 ปริ มาณสารประกอบฟี โนลิกทังหมดทีสามารถสกัดได้จากอบเชยโดยใช้ตวั ทําละลาย
ชนิดต่างๆ
หมายเหตุ a* และ b* คือปริ มาณฟี โนลิกทีความเข้มข้น 10-2 และอืนคือปริ มาณทีความเข้มข้น 10-3
จากภาพพบว่าสารสกัดด้วยตัวทําละลายเอทานอลและเมทานอลมี ปริ มาณสารประกอบฟี
โนลิกทังหมดมากทีสุ ดและไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญ (p>0.05) รองลงมาคือสารสกัดจากตัว
ทํา ละลายอะซิ โตน แต่ส ารสกัดอบเชยที ใช้ตวั ทําละลายเอทิ ล อะซิ เตทและเฮกเซนไม่ส ามารถ
วิเคราะห์ปริ มาณสารประกอบฟี โนลิ กทังหมดได้ เนื องจากในการวิเคราะห์ปริ มาณสารประกอบฟี
โนลิกทังหมดทีพบในสารสกัดอบเชยจากตัวทําละลายเอทานอลและเมทานอลทีความเข้มข้นเริ มต้น
ของสารสกัดเมือทําปฏิกริ ยากับสาร Folin - Ciocalteu reagent และโซเดียมคาร์ บอเนต สารละลาย
จะมี สี นําเงิ น เข้ม มากจนไม่ ส ามารถวิ เ คราะห์ ก ารดู ด กลื น แสงโดยใช้เ ครื องสเปกโตรมิ เ ตอร์
(spectrometer) จึงต้องเจือจางสารสกัดเป็ นลําดับส่ วน และเมือเปรี ยบเทียบทีความเข้มข้นเดียวกัน
สารสกัดอบเชยด้วยตัวทําละลายเอทิลอะซิ เตทและเฮกเซนซึ งมีปริ มาณสารฟี โนลิกทังหมดทีความ
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เข้มข้นเริ มต้นปริ มาณน้อยอยูแ่ ล้ว จึงทําให้สารฟี โนลิกในตัวอย่างถูกเจือจางลงมากจนไม่สามารถ
วิเคราะห์ปริ มาณสารประกอบฟี โนลิกทังหมดทีความเข้มข้นเดียวกับสารสกัดอืนๆ เมือเปรี ยบเทียบ
ทีความเข้มข้นทีเหมาะสมต่อการวิเคราะห์สารประกอบฟี โนลิกในตัวทําละลายอืนๆ โดยมีรายงาน
การวิจยั การเปรี ยบเทียบปริ มาณสารประกอบฟี โนลิ กทังหมดของสารสกัดด้วยตัวทําละลายต่างๆ
อาทิ เมทานอล เอทานอล อะซิโตน เอทิลอะซิ เตทและเฮกเซน โดยพบว่าสารสกัดด้วยตัวทําละลาย
เมทานอล เอทานอล อะซิ โตนมีปริ มาณสารประกอบฟี โนลิ ก มากกว่าเอทิ ลอะซิ เตทและเฮกเซน
โดยสามารถสกัดสารประเภทอนุพนั ธ์กรดไฮดรอกซี เบนโซอิกและไฮดรอกซี ซินนามิกได้ปริ มาณ
มาก อย่างไรก็ตามพบว่าสารสกัดด้วยตัวทําละลายเอทิลอะซิ เตทสามารถสกัดสารประกอบฟี โนลิก
ได้ปริ มาณมากกว่าตัวทําละลายเฮกเซนโดยสามารถสกัดสารประเภทอนุพนั ธ์กรดไฮดรอกซี เบนโซ
อิกคือ กรดโพรโทคาทิชูอิกได้แต่ปริ มาณน้อยมากเมือเทียบกับสารสกัดด้วยตัวทําละลายเมทานอล
และเอทานอล (Banerjee และคณะ, 2012) นอกจากนีมีรายงานการศึกษาทีผ่านมาพบว่า สารสกัด
อบเชยโดยใช้ตวั ทําละลายเฮกเซนวิเคราะห์ปริ มาณสารประกอบฟี โนลิกทังหมดได้นอ้ ย เนืองจาก
สารสกัดอบเชยจากเฮกเซนมีองค์ประกอบของสารพวกสารประเภทนํามันหอมระเหยและฟลาโว
นอลเป็ นองค์ประกอบส่ วนใหญ่ (Ku’cu’kboyaci และคณะ, 2012)
หากพิจารณาปริ มาณสารประกอบฟี โนลิกทังหมดของสารสกัดอบเชยด้วยตัวทําละลายเอ
ทานอล, เมทานอลและอะซิ โตนพบว่า สารสกัดอบเชยด้วยตัวทําละลายเอทานอลมีประสิ ทธิ ภาพ
การสกัดโพลี ฟีนอลในอบเชยมากที สุ ดแต่ใกล้เคีย งกับสารสกัดที ใช้เมทานอลเป็ นตัวทําละลาย
และอะซิ โตนมีประสิ ทธิ ภาพการสกัดโพลี ฟีนอลในอบเชยน้อยทีสุ ด เนื องจากว่าหมู่ไฮดรอกซิ ล
ของฟี นอลสามารถสร้างพันธะไฮโดรเจนกับอิเล็คโทรเนกาทีฟ (electronegative) ออกซิ เจนของเอ
ทานอลและเมทานอลได้ดีกว่าอะซิโตน โดยสามารถเกิดพันธะไฮโดรเจนภายในโมเลกุลฟี นอล จึง
ทําให้สารฟี นอลชอบละลายในตัวทําละลายทีมีขวหรื
ั อ polar protic (เอทานอลหรื อเมทานอล)
มากกว่าตัวทําละลาย polar apotic (อะซิ โตน) โดยการชอบละลายในเอทานอลหรื อเมทานอลนัน
สามารถเชือมโยงไปถึงส่ วนทีไม่มีขวและอะลิ
ั
ฟาติกของแอลกอฮอล์ได้ คือส่ วนอะลิฟาติกของเอทา
นอลหรื อเมทานอลไปล้อมรอบสารฟี นอลพร้อมกับการแทนทีคาร์ บอนภายในวงอะโรมาติกของฟี
นอลได้ง่ายกว่าอะซิโตน และนอกจากนีตัวทําละลายทีมีขวมากอาทิ
ั
เอทานอลและเมทานอลสามารถ
สกัดสารประกอบฟี โนลิกทีเชื อมกับโปรตีนทีโครงสร้างเซลล์พืชได้มาก โดยสามารถทําให้พนั ธะ
ระหว่างโพลีฟีนอล-โปรตีนแตกออก (Farvin และ Jacobsen, 2013)
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4.1.4. การวิเคราะห์ ความสามารถในการยับยังอนุมูลอิสระโดยวิธี DPPH· method
จากการวิเคราะห์ความสามารถในการยับยังอนุ มูลอิสระโดยวิธี DPPH· method
ของสารสกัดอบเชยโดยการสกัดด้วยตัวทําละลายชนิดต่างๆ คือ เอทานอล, เมทานอล, อะซิ โตน,
เอทิลอะซิเตทและเฮกเซนแสดงดังภาพที 24

ภาพที 24 แสดงความสามารถในการยับยังอนุมูลอิสระ DPPH· ของสารอบเชยโดยใช้ตวั ทําละลาย
จากการวิเคราะห์ความสามารถในการยับยังอนุ มูลอิสระโดยวิธี DPPH· method ของ
สารสกัดอบเชยโดยการสกัดด้ว ยตัวทําละลายชนิ ดต่ า งๆ โดยแสดงประสิ ท ธิ ภาพของสารสกัด
อบเชยในการกําจัดอนุมูลอิสระด้วย EC50 หรื อ Efficient Concentration หรื อบางงานวิจยั เรี ยกว่า
IC50 ซึ งหมายถึงความเข้มข้นของสารตังต้นในทีนี คือ สารฟี โนลิกทีต้องการในการกําจัดอนุ มูล
DPPH· ลดลงไปครึ งหนึงหรื อ 50% (equivalent concentration to give 50% effect) (Molyneux,
2003) ซึ งสังเกตจากการเปลี ยนแปลงของค่าการดูดกลื นแสงของสารละลายผสมระเหว่างสารสกัด
อบเชยกับสารละลายอนุมูล DPPH· ทีลดลงเนืองจากการเปลียนสี ของอนุมูล DPPH· จากสี ม่วงนํา
เงินไปเป็ นสี เหลื อง เมือเกิดปฏิ กริ ยากับสารฟี โนลิ กโดยการรั บอะตอมไฮโดรเจนหรื ออิเล็คตรอ
นจากสารฟี โนลิก
จากภาพที 24 พบว่าสารสกัดจากตัวทําละลายเอทานอลมีความสามารถในการยับยังอนุ มูล
อิ สระดี ทีสุ ด รองมาคือสารสกัดจากตัวทําละลายอะซิ โตนกับเมทานอลทีไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญ (p>0.05) รองลงมาคือ เอทิลอะซิ เตทและเฮกเซนตามลําดับ หากพิจารณาการวิเคราะห์
ปริ มาณสารประกอบฟี โนลิกทังหมดของสารสกัดอบเชยโดยการสกัดด้วยตัวทําละลายเอทิลอะซิ
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เตทและเฮกเซน พบว่า ที ความเข้ม ข้นจากการเจื อจางสารสกัดในการวิเ คราะห์ นันไม่ ส ามารถ
วิเคราะห์ปริ มาณสารประกอบฟี โนลิกทังหมดได้ แต่เมือทดสอบความสามารถในการกําจัดอนุ มูล
อิสระ DPPH· ของสารสกัด พบว่าสารสกัดอบเชยโดยการสกัดด้วยตัวทําละลายเอทิลอะซิ เตทและ
เฮกเซน มีความสามารถในการกําจัดอนุ มูลอิสระ DPPH· แม้จะมีประสิ ทธิ ภาพในการกําจัดอนุ มูล
อิสระไม่มากก็ตาม โดยผลการทดลองลักษณะนี สอดคล้องกับรายงานการวิจยั ของ Chua และคณะ
(2008) ทีพบว่าสารสกัดอบเชยด้วยตัวทําละลายเฮกเซนไม่สามารถวิเคราะห์ปริ มาณสารประกอบฟี
โนลิกทังหมดได้ แต่มีความสามารถในการยับยังอนุ มูลอิสระ DPPH· โดยอธิ บายว่าเนืองจากมีสาร
พวกสารประกอบฟลาโวนอลเป็ นองค์ประกอบในสารสกัดทีได้ และการทีสารสกัดจากเฮกเซนมี
ความสามารถในการต้านอนุมูล DPPH· เนืองจากองค์ประกอบภายในสารสกัดด้วยตัวทําละลาย
เฮกเซนจะมีนามั
ํ นหอมระเหยเป็ นองค์ประกอบมาก ซึ งมี รายงานวิจยั พบว่านํามันหอมระเหยใน
อบเชยมีความสามารถในการยับยังอนุมูล DPPH· ได้โดยมีความสามารถในการยับยังอนุ มูล DPPH·
เท่ากับ 94.2% และมีประสิ ทธิ ภาพต้านอนุ มูลอิสระดี กว่าสารต้านปฏิ กริ ยาออกซิ เดชันสังเคราะห์
BHT และ BHA (Schmidt, 2006) และนอกจากนีสารสกัดอบเชยด้วยเฮกเซนยังมีองค์ประกอบ
อืนๆ ทีไม่มีขวอาทิ
ั
ไขมันประเภทแวกซ์ (wax) ทีไม่มีความสามารถในการต้านอนุ มูลอิสระปนอยู่
กับนํามันหอมระเหยทีสกัดออกมาด้วยเฮกเซน
ซึ งจากรายงานวิจยั ทีผ่านมากล่าวว่าการทีมี
องค์ประกอบทีไม่มีความสามารถในการต้านอนุ มูลอิสระหรื อยับยังปฏิกริ ยาออกซิ เดชันปนอยู่ใน
สารสกัดที ทดสอบการยับยังอนุ มูลอิสระจะมีผลต่อประสิ ทธิ ภาพการทํางานของสารต้านอนุ มูล
อิสระ
ในการพิจารณาความสามารถในการยับยังอนุมูลอิสระ DPPH· ของสารสกัดอบเชยด้วยตัว
ทําละลายเอทานอลและเมทานอล พบว่าสารสกัดอบเชยด้วยตัวทําละลายเอทานอลมีประสิ ทธิ ภาพ
ในการกําจัดอนุมูลอิสระ DPPH· ดีกว่าการสกัดด้วยตัวทําละลายเมทานอล เนืองจากอิทธิ พลของ
ตัวทําละลายมีผลต่อสัมประสิ ทธิ ของอัตราการยับยังอนุ มูลอิสระ DPPH· เนืองจากตัวทําละลายทีมี
ขัวจะเกิดปฏิสัมพันธ์ร่วมระหว่างหมู่ไฮดรอกซิ ลของฟี โนลิกกับตัวทําละลาย ซึ งจะมีผลต่อการให้
อะตอมไฮโดรเจนของฟี โนลิกแก่อนุมูลอิสระ โดยตัวทําละลายทีมีขวมากมั
ั
กชอบเกิดโพลิเมอร์ ไรซ์
ในระหว่างการทําปฏิกิริยากับอนุมูลอิสระ DPPH·
ทําให้อตั ราการเกิดปฏิกิริยาระหว่างฟี โนลิ
กกับอนุมูล DPPH· มีอตั ราส่ วนการเกิดปฏิ กริ ยาน้อยกว่าปฏิ สัมพันธ์ระหว่างฟี โนลิ กกับตัวทํา
ละลาย เพราะตัวทําละลายทีมีขวจะรั
ั บโปรตรอนจากฟี นอกไซด์ (phenoxide anion) เนื องจากมี
ความเป็ น nucleophilicity สู ง จึงทําปฏิกิริยาง่ายกับ electrophilic o-quinone ทีเกิดการแตกของ
ไฮโดรเจนออกจากโครงสร้างของฟี โนลิกและเกิด hydrophilic dimer
ซึ งสอดคล้องกับผล
การศึกษาของ Das และคณะ (1981) ทีศึกษา kinetic อิทธิ พลของตัวทําละลายและอัตราการ
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เกิดปฏิกิริยาของฟี โนลิกในตัวทําละลายมีขวั พบว่าการสร้างพันธะไฮโดรเจนระหว่างฟี โนลิกกับ
ตัวทําละลาย มีผลต่อการให้ไฮโดรเจนอะตอมแก่อนุ มูลอิสระของฟี โนลิก อย่างไรก็ตามแม้วา่ เอทา
นอลจะเกิดพันธะไฮโดรเจนกับฟี โนลิกแต่ก็ความแข็งแรงของพันธะน้อยกว่าเมทานอล ดังนันการ
ให้ไ ฮโดรเจนอะตอมของฟี โนลิ ก จึ ง มี ผ ลกระทบจากตัว ทํา ละลายเอทานอลน้อยกว่า และ
สอดคล้องกับผลการศึกษาของ Pinelo และคณะ (2004) ซึ งศึกษาอิทธิ พลของตัวทําละลายได้แก่ เอ
ทานอล, เมทานอลและนําต่อความสามารถในการต้านออกซิ เดชันของสารกลุ่มฟลาโวนอยด์คือ
quercetin โดยพบว่า quercetin ในตัวทําละลายเอทานอลมีความสามารถในการต้านอนุ มูลอิสระ
DPPH· ดีทีสุ ด รองลงมาคือ quercetin ในตัวทําละลายเมทานอลและนําตามลําดับ โดยอธิ บายว่า
เนืองจากการเกิดพันธะไฮโดรเจนระหว่างสารฟี โนลิกกับตัวทําละลายจะทําให้ความสามารถในการ
ให้อะตอมไฮโดรเจนของสารประกอบฟี โนลิกเปลียนแปลงไป (Valgimigli และคณะ, 1995)
นอกจากนี Pedrielli และคณะ (2001) พบว่าความสามารถในการต้านปฏิกริ ยาออกซิ เดชันของ
quercetin ในตัวทําละลายทีเป็ น non-hydrogen bonding มีค่ามากกว่าตัวทําละลายทีเป็ น water-like
เป็ นต้น
เมือเปรี ยบเทียบความสามารถในการยับยังอนุ มูลอิสระ DPPH· ของสารอบเชยโดยใช้ตวั
ทําละลายเอทานอลและอะซิโตน จากการทดลองพบว่าสารสกัดอบเชยด้วยตัวทําละลายเอทานอลมี
ความสามารถในการยับยังอนุมูล DPPH· ดีกว่าสารสกัดด้วยตัวทําละลายอะซิ โตน ซึ งสอดคล้อง
กับผลการศึกษาของ Azima และคณะ (2004) ทีศึกษาการต้านอนุ มูลอิสระของสารสกัดจากเปลือก
อบเชยอินโดนีเซียโดยสกัดด้วยตัวทําละลายอะซิ โตนและเอทานอล พบว่าสารสกัดอบเชยจากเอทา
นอลมีความสามารถต้านอนุ มูลอิสระมากกว่าอะซิ โตน โดยมีอตั ราการยับยังปฏิ กริ ยาออกซิ เดชัน
(protective factor, PF) ในนํามันถัวเหลืองของเท่ากับ 3.60 ซึ งมากกว่าสารสกัดด้วยอะซิ โตน (PF =
3.02) นอกจากนี อาจเป็ นผลมาจากความแตกต่างของความสามารถในการเกิ ดพันธะไฮโดรเจน
ระหว่างโมเลกุลของตัวทําละลายทังสองชนิ ดกับหมู่ไฮดรอกซิ ลของสารฟี โนลิ ก โดยอะซิ โตนมี
อัตราการเกิดปฏิกิริยาน้อยกว่าเนื องจากการกําจัดอนุ มูลอิสระ DPPH· จะมีอตั ราเร็ วของการเกิด
ปฏิกริ ยามากในระบบตัวทําละลายทีสนับสนุนการเกิดไอออไนเซชันของสารฟี นอล เช่น เอทานอล
แต่ไม่พบกลไกนี ในตัวทําละลายอะซิ โตน จึ งทําให้สารสกัดฟี โนลิ กในตัวทําละลายเอทานอลมี
ความสามารถในการกําจัดอนุ มูลอิสระ DPPH· ดี กว่าสารสกัดฟี โนลิ กในตัวทําละลายอะซิ โตน
(Litwinienk และ Ingold, 2004)
ในการพิจารณาการต้านอนุมูลอิสระ DPPH· ของฟลาโวนอยด์ทีสกัดด้วยตัวทําละลายเมทา
นอลและเอทิลอะซิเตท พบว่าในตัวทําละลายเมทานอลมีประสิ ทธิ ภาพดีกว่าเอทิลอะซิ เตท โดยการ
ทําปฏิกริ ยากับอนุมูลอิสระจะเพิมมากขึนเมืออยูใ่ นระบบเมทานอล เพราะเกิดสารประกอบเชิ งซ้อน
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แบบพันธะไฮโดรเจนของอนุมูล DPPH· ซึ งหลังจากการถ่ายเทอิเล็คตรอนจากฟี นอกไซด์ไปสู่
อนุมูล DPPH· จะมีกลไกทีทําให้อนุมูล DPPH· เสถียรโดยโปรตรอนของตัวทําละลายแอลกอฮอล์
ในระบบทีเกิดปฏิกิริยา นอกจากนี ตัวทําละลาย protic เช่น เมทานอลยังสามารถ regenerate คา
ทิชอลโดยการเชื อมของส่ วนนิ วคลี โอฟิ ลิ ก ซึ งนิ วคลี โอฟิ ลิ ก จะเกิ ดปฏิ กริ ยาออกซิ เดชันแล้วให้
อะตอมไฮโดรเจนผ่านทางวิถีการให้อิเล็คตรอนแก่อนุ มูลอิสระได้ (Dangles และคณะ, 2000)
นอกจากนี มีรายงานวิจยั กล่าวว่าปฏิกริ ยาการกําจัดอนุ มูลอิสระ DPPH· ของฟลาโวนอยด์ในตัวทํา
ละลายเมทานอลมี ค วามถู ก ต้อ งและน่ า เชื อถื อ สํา หรั บ การทํา นายปฏิ ก ริ ย าการยับ ยังปฏิ ก ริ ย า
ออกซิ เดชันของฟลาโวนอยด์ในระบบนํามันเมือเปรี ยบเทียบกับการใช้ตวั ทําละลายทีไม่มีขวั เช่น
เอทิลอะซิเตท (Tsimofiannis และ Oreopoulou, 2004) เป็ นต้น
ในการพิจารณาความสามารถในการยับยังอนุ มูลอิสระ DPPH· ของสารสกัดอบเชยด้วยตัว
ทําละลายเมทานอลและอะซิ โตน จากการวิเคราะห์ปริ มาณสารประกอบฟี โนลิ กทังหมดของสาร
สกัดอบเชยด้วยเมทานอลและอะซิ โตนพบว่าสารสกัดด้วยเมทานอลมีประสิ ทธิ ภาพในกาสกัดฟี โน
ลิกในอบเชยได้ดีกว่าซึ งสารสกัดอบเชยด้วยเมทานอลน่าจะมีความสามารถในการกําจัดอนุ มูลอิสระ
DPPH· ทีมีประสิ ทธิ ภาพมากกว่าสารสกัดด้วยอะซิ โตน แต่จากผลการวิเคราะห์พบว่าสารสกัด
อบเชยด้วยเมทานอลและอะซิ โตนมีประสิ ทธิ ภาพในการกําจัดกําจัดอนุ มูลอิ สระ DPPH· ไม่
แตกต่างอย่างนัยสําคัญ (p>0.05) นอกจากนี สารฟี โนลิ กในตัวทําละลายอะซิ โตนจะเกิดผลิตภัณฑ์
adduct แต่ไม่เกิดการโพลิเมอร์ ไรซ์อย่างฟี โนลิกในเมทานอล เนื องจากหากพิจารณาค่า dielectric
constant (e) พบว่าอะซิโตนมีค่า e = 20.7 ขณะทีเมทานอลมีค่า e = 33 หรื อหากเปรี ยบเทียบกับเอทา
นอลทีมีการเกิด adduct มีค่า e = 24.3 ดังนันจึงทําให้ในเมทานอลมีการรับโปรตรอนจากฟี นอกไซด์
จึงทําให้การกําจัดอนุ มูลอิสระ DPPH· มีประสิ ทธิ ภาพน้อยกว่าที ควร ซึ งจากผลการศึกษาจึง
สามารถกล่าวได้วา่ ตัวทําละลายทีใช้สกัดนอกจากมีผลต่อประสิ ทธิ ภาพการสกัดสารฟี โนลิกแล้ว ยัง
อาจมีผลต่อการทํางานของสารฟี โนลิกในการกําจัดอนุมูลอิสระ DPPH· อีกด้วย
4.1.5. การประเมินประสิ ทธิภาพการยับยังปฏิกริยาออกซิเดชั น ในนํามันหมูและนํามันพืช
โดยวิเคราะห์ ค่าเปอร์ ออกไซด์
วิธีการวิเคราะห์ค่าเปอร์ออกไซด์เป็ นการวัดปริ มาณอนุมูลอิสระไฮโดรเปอร์
ออกไซด์ทีเกิดขึนในระหว่างการเกิดปฏิกริ ยาออกซิ เดชันขันต้น โดยในการทดลองจะวัดค่าเปอร์
ออกไซด์ ท ังจากไขมัน สั ต ว์คื อ นํามัน หมู และนํามัน พื ช คื อ นํามัน ถัวเหลื อ ง เพื อเปรี ย บเที ย บ
ประสิ ทธิ ภาพในการต้านปฏิกริ ยาออกซิ เดชันของสารสกัดจากอบเชยโดยใช้ตวั ทําละลายทีศึกษา
เนื องจากปั จจัยด้านชนิ ดและความอิมตัวหรื อไม่อิมตัวของกรดไขมันทีเป็ นองค์ประกอบมีผลต่อ
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อัตราการเกิดปฏิกริ ยาออกซิ เดชัน (นิ ธิยา, 2545) ซึ งจากการวิเคราะห์ค่าเปอร์ ออกไซด์ของตัวอย่าง
นํามันหมู ทีแสดงถึ งปริ มาณการเกิ ดปฏิ กิริยาออโตออกซิ เดชันระหว่างทีนํามันสัมผัสกับอากาศ
จากการทดลองสามารถแสดงได้ดงั ภาพที 25

ภาพที 25 การเปลียนแปลงของค่าเปอร์ ออกไซด์ของนํามันหมูทีเติมสารสกัดจากเปลือกอบเชยที
ความเข้มข้นของฟี โนลิกเท่ากับ 2,000 ppm และ BHT ทีความเข้มข้น 200 ppm
ระหว่างการเก็บทีอุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส เป็ นระยะเวลา 30 วัน
จากภาพแสดงการเปลียนแปลงค่าเปอร์ออกไซด์ของตัวอย่างนํามันหมูทีเติมสารสกัด
จากอบเชยโดยใช้ตวั ทําละลายเอทานอล, เมทานอล, อะซิ โตน, เอทิลอะซิ เตทและเฮกเซนในการ
สกัด เปรี ยบเทียบกับนํามันทีเติมสารต้านปฏิกริ ยาออกซิ เดชันสังเคราะห์ BHT ทีความเข้มข้น 200
ppm พบว่าค่าเปอร์ออกไซด์มีแนวโน้มเพิมมากขึน เมือเก็บรักษานํามันหมูไว้นานขึนโดยนํามันที
ไม่ได้เติมสารยับยังปฏิกริ ยาออกซิ เดชันซึ งเป็ นตัวอย่างควบคุมมีการเพิมขึนของค่าเปอร์ ออกไซด์
หลังจากวันที 5 ของการเก็บรักษาหรื ออาจกล่าวว่าเป็ นช่วง induction time ของนํามันหมู ซึ ง
สอดคล้องกับการศึกษาของ Liang และ Schwarzer (1998) โดยทัวไปนํามันหมูจะเริ มมีกลินหื น
เมือมีค่าเปอร์ ออกไซด์มากกว่า 20 meq/kg (วรรณทิชา, 2545) จากการทดลองพบการเพิมขึน
ของค่าเปอร์ออกไซด์ของตัวอย่างควบคุมอย่างชัดเจนหลังจากการเก็บรักษาเป็ นระยะเวลา 9-12 วัน
และเมือพิจารณาจนถึงวันที 30 พบว่าชุดควบคุม (control) มีค่าเปอร์ ออกไซด์มากทีสุ ดคือ 129.67
meq/kg เนืองจากไม่มีการเติมสารต้านปฏิกริ ยาออกซิ เดชัน โดยสามารถเรี ยงลําดับความสามารถ
ในการชะลอการเกิดปฏิกริ ยาออกซิเดชันขันต้นของสารสกัดอบเชยด้วยตัวทําละลายต่างๆ จากน้อย
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ไปมากดังนี สารสกัดจากการใช้ตวั ทําละลายเฮกเซน, เอทิลอะซิ เตท, อะซิ โตน, เอทานอล, เมทา
นอลและ BHT ตามลําดับ โดยสารสกัดจากเปลือกอบเชยโดยการใช้ตวั ทําละลายเมทานอลมี
ประสิ ทธิ ภาพในการลดค่าเปอร์ ออกไซด์ทีเกิดจากปฏิกิริยาออโตออกซิ เดชันใกล้เคียงกับสารสกัด
จากเปลือกอบเชยทีสกัดด้วยตัวทําละลายเอทานอล และนํามันทีเติมสารต้านปฏิกิริยาออกซิ เดชัน
สังเคราะห์ BHT จะมีประสิ ทธิ ภาพในการยับยังปฏิ กริ ยาออกซิ เดชันดี มากทีสุ ดเนื องจากเป็ นสาร
สังเคราะห์ซึงจะมีความคงตัวทีมากกว่าสารสกัดจากธรรมชาติ
จากการทดสอบการเปลี ยนแปลงของค่าเปอร์ ออกไซด์ของนํามันถัวเหลื องทีเติมสารสกัด
จากเปลือกอบเชยทีความเข้มข้นของฟี โนลิก 2,000 ppm เปรี ยบเทียบกับนํามันถัวเหลืองทีเติมสาร
ต้านปฏิกริ ยาออกซิเดชันสังเคราะห์ BHT ทีความเข้มข้น 200 ppm ดังแสดงในภาพที 26

ภาพที 26 การเปลียนแปลงของค่าเปอร์ออกไซด์ของนํามันถัวเหลืองทีเติมสารสกัดจากเปลือก
อบเชยทีความเข้มข้นของฟี โนลิกเท่ากับ 2,000 ppm และ BHT ความเข้มข้น 200
ppm ระหว่างการเก็บทีอุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส เป็ นระยะเวลา 30 วัน
จากภาพพบว่าค่าเปอร์ออกไซด์มีแนวโน้มเพิมมากขึนเมือเก็บรักษานํามันถัวเหลืองนานขึน
โดยนํามันนํามันถัวเหลืองที ไม่ได้เติมสารยับยังปฏิกริ ยาออกซิ เดชันซึ งเป็ นตัวอย่างควบคุ มมีการ
เพิมขึนของค่าเปอร์ ออกไซด์หลังจากวันที 5 โดยมีค่าเปอร์ ออกไซด์มากทีสุ ดคือ 123.80 meq/kg
เนืองจากไม่มีการเติมสารต้านปฏิกริ ยาออกซิ เดชัน หรื ออาจกล่าวว่าเป็ นช่วง induction time ของ
นํามัน ถัวเหลื อ ง ซึ งโดยทัวไปนํามันถัวเหลื องจะเริ มหื น เมื อมี ค่า เปอร์ อ อกไซด์ ม ากกว่า 70
meq/kg (วรรณทิชา, 2545) และเมือเก็บตัวอย่างจนถึงวันที 30 พบว่าประสิ ทธิ ภาพการยับยัง
ปฏิกิริยาออกซิ เดชันของนํามันถัวเหลืองทีเติมสารสกัดอบเชยสามารถเรี ยงลําดับความสามารถใน
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การชะลอปฏิกริ ยาออกซิเดชันขันต้นจากน้อยไปมากของสารสกัดจากอบเชยดังนี สารสกัดจากการ
ใช้ตวั ทําละลายเฮกเซน, เอทิลอะซิ เตท, อะซิ โตน, เอทานอล, เมทานอลและ BHT ตามลําดับ
โดยสารสกัดจากเปลือกอบเชยทีใช้ตวั ทําละลายเมทานอลในการสกัดมีประสิ ทธิ ภาพในการยับยัง
ปฏิกิริยาออโตออกซิ เดชันใกล้เคียงกับสารสกัดจากเปลือกอบเชยทีใช้ตวั ทําละลายเอทานอล ซึ ง
สอดคล้องกับผลการทดลองในนํามันหมู
นอกจากนี นํามันถัวเหลืองที เติมสารต้านปฏิ กิริยา
ออกซิเดชันสังเคราะห์ BHT จะมีประสิ ทธิ ภาพในการยับยังปฏิกริ ยาออกซิ เดชันดีมากทีสุ ด
จากการทดลองหากเปรี ยบเทียบความสามารถในการต้านปฏิ กริ ยาออกซิ เดชันของนํามัน
หมูและนํามันถัวเหลือง พบว่านํามันถัวเหลืองมีระยะเวลาในการเริ มเกิดกลินหื นทีช้ากว่านํามันหมู
ซึ งหากพิจารณาถึงองค์ประกอบของกรดไขมันในนํามันหมูและนํามันถัวเหลื อง พบว่านํามันถัว
เหลืองจะมีองค์ประกอบของกรดไขมันทีไม่อิมตัว เช่น กรดลิโนเลอิก มากกว่านํามันหมูซึงควรจะ
เกิดการหื นทีเร็ วกว่า แต่จากผลการทดลองพบว่านํามันถัวเหลืองเริ มเกิดกลินหื นช้ากว่า โดยจาก
การเปรี ยบเทียบระหว่างค่าเปอร์ออกไซด์ในนํามันหมูและนํามันถัวเหลือง พบว่าหลังจากผ่านระยะ
induction period นํามันหมูมีการเพิมขึนของค่าเปอร์ออกไซด์อย่างรวดเร็ วเมือเปรี ยบเทียบกับนํามัน
ถัวเหลื อง เนื องจากนํามันพืชทีจําหน่ ายในท้องตลาดจะมีการเติ มสารเพือชะลอการเกิ ดปฏิกริ ยา
ออกซิ เดชันอาทิ วิตามินอีโดยปกติอยู่แล้ว อีกทังนํามันถัวเหลืองจะมีสารต้านปฏิกริ ยาออกซิ เดชัน
จากธรรมชาติในปริ มาณทีมากกว่าในนํามันหมู และนอกจากนี นํามันหมูทีใช้ได้จากการนําไขมัน
เปลวหมูมาผ่านกระบวนการให้ความร้อนเป็ นเวลานานในระหว่างการเจียว โดยค่า PV จะมีความ
ไวต่อนํามันทีผ่า นการให้ความร้ อนสู ง โดยการให้ค วามร้ อนสู ง ในนํามันจะทํา ให้มี การดู ดซับ
ออกซิ เจนเข้าสู่ ภายในนํามันมาก (Hudson, 1983)
หากเปรี ยบเทียบประสิ ทธิ ภาพในการยับยังปฏิกริ ยาออกซิ เดชันพบว่าสารสกัดจากอบเชย
โดยใช้ตวั ทําละลายทีมีขวค่
ั อนข้างสู งคือ เอทานอลและเมทานอลจะมีประสิ ทธิ ภาพในการชะลอ
การเกิดค่าเปอร์ออกไซด์หรื อปฏิกริ ยาออกซิเดชันขันต้นทีดีกว่าตัวทําละลายทีมีขวปานกลางคื
ั
ออะซิ
โตนและเอทิลอะซิเตท และประสิ ทธิภาพดีกว่าตัวทําละลายทีไม่มีขวคื
ั อเฮกเซน เนืองจากหลักการ
สกัดโดยใช้ตวั ทํา ละลายนัน ปั จจัย ที มี ผลต่อความสามารถในการสกัดสารประกอบฟี โนลิ ก คื อ
ความสามารถในการแพร่ ผา่ นเข้าสู่ เซลล์พืชและความสามารถในการละลายสารประกอบฟี โน
ลิกจากภายในเนื อเยือออกมาสู่ ภายนอกเนื อเยือและออกมาละลายในตัวทําละลายทีสกัด ในกรณี
ของเอทิล อะซิ เตทซึ งมี ขวั (4.3) มากกว่า เฮกเซน (0.1) (Kumoro และคณะ, 2009) จึ ง ทํา ให้
ความสามารถในการสกัดสารต้านปฏิกริ ยาออกซิ เดชันทีมีขวออกมาได้
ั
ดีกว่า และเมือเปรี ยบเทียบ
กับแอลกอฮอล์และอะซิ โตน พบว่าสารสกัดอบเชยด้วยตัวทําละลายอะซิ โตนมีประสิ ทธิ ภาพในการ
ยับยังปฏิกริ ยาออกซิ เดชันน้อยกว่าแอลกอฮอล์ เนืองจากความไม่เหมาะสมของสภาพขัวของตัวทํา
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ละลายในการสกัด สารประกอบฟี โนลิ ก แล้ว ขนาดโมเลกุ ล ของอะซิ โตนยัง มี ข นาดใหญ่ ก ว่า
แอลกอฮอล์ จึงมีความเป็ นไปได้วา่ การแพร่ ผา่ นของอะซิ โตนมีประสิ ทธิภาพน้อยกว่าแอลกอฮอล์จึง
ทําให้การเข้าไปละลายสารฟี โนลิกมีประสิ ทธิภาพทีไม่ดี และสารสกัดทีอะซิ โตนสกัดออกมาอาจมี
ขนาดโมเลกุลใหญ่ เช่น สารโอลิโกเมอร์ ฟีโนลิกและองค์ประกอบพวกขัวน้อยอืนๆ ซึ งสามารถ
ลดประสิ ทธิ ภาพในการยับยังออกซิ เดชันของสารที สกัดได้ (Pérez-Jiménez และSaura-Calixto,
2006)
นอกจากนี ปั จจัยด้านการละลายของสารฟี โนลิ กก็เป็ นอี กปั จจัยที สําคัญมากต่อประสิ ทธิ
ภาพการยับยังปฏิกริ ยาออกซิ เดชัน และหากอธิ บายตามหลักการของ polar paradox สารประกอบฟี
โนลิกทีมีขวมากจะมี
ั
ความสามารถในการยับยังปฏิ กริ ยาออกซิ เดชันในระบบตัวกลางทีมีขวน้
ั อย
หรื อไม่มีขวเช่
ั น ระบบนํามันได้ดี และสารประกอบฟี โนลิ กทีมีขวน้
ั อยจะมีความสามารถในการ
ยับยังปฏิกริ ยาออกซิ เดชันในระบบตัวกลางทีมีขวได้
ั ดีกว่า และจากการเปรี ยบเทียบอิทธิ พลของตัว
ทําละลายทีมีขวต่
ั างกัน จึงทําให้สามารถสรุ ปได้วา่ สารประกอบฟี โนลิกในอบเชยจัดเป็ นสารทีมีขวั
ดังนันจึงมีความเป็ นไปได้วา่ องค์ประกอบทีมีขวในอบเชยสามารถสกั
ั
ดโดยตัวทําละลายเมทานอล
เมือเติมลงในนํามันจะมีประสิ ทธิ ภาพการต้านปฏิกริ ยาออกซิ เดชันขันต้นได้ดี เนื องจากในระบบ
นํามันสารฟี โนลิกทีมีขวจะกระจายตั
ั
วอยูท่ ีรอยต่อระหว่างผิวของนํามัน ซึ งเป็ นตําแหน่งทีมีอนุ มูล
อิสระและออกซิเจนทีทําให้เกิดปฏิกริ ยาออกซิ เดชันมาก จึงทําให้สารประกอบฟี โนลิกสามารถต้าน
ปฏิกริ ยาออกซิเดชันได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
4.1.6. การประเมินประสิ ทธิภาพการยับยังปฏิกิริยาออกซิเดชันในนํามันหมูและนํามันพืช
โดยวิเคราะห์ ค่าทีบาร์ หรือกรดไทโอบาบิทูริก (TBARS)
การวิเคราะห์การเกิดปฏิกริ ยาออกซิ เดชันด้วยวิธีการวิเคราะห์ค่าทีบาร์ (TBARS)
เป็ นประเมินการเกิดปฏิ กริ ยาออกซิ เดชันในขันทีสอง โดยเป็ นการวัดปริ มาณผลิ ตภัณฑ์ประเภท
กรดไขมันระเหย เช่น แอลดีไฮด์และคีโตนเป็ นต้น ทีเกิดขึนในระหว่างการเกิดปฏิกริ ยาออกซิ เดชัน
ขันสุ ดท้าย และค่าทีบาร์ จะมีความสัมพันธ์กบั ระดับของแอลดีไฮด์ทีมีในนํามัน ซึ งวิธีการวิเคราะห์
กรดไทโอบาบิทูริกมีความคล้ายคลึงกับวิธีอะนิ ซิดีนแต่กรดไทโอบาบิทูริกจะทําปฏิกิริยาเฉพาะกับ
malondialdehyde และการเปลียนแปลงของค่า TBARS ของตัวอย่างนํามันหมูทีเติมสารสกัดจาก
อบเชยโดยใช้ตวั ทําละลายเอทานอล, เมทานอล, อะซิ โตน, เอทิลอะซิ เตทและเฮกเซนในการสกัด
และเปรี ยบเทียบกับนํามันหมูทีเติมสารต้านปฏิกริ ยาออกซิเดชันสังเคราะห์ BHT สามารถแสดงดัง
ภาพที 27
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ภาพที 27 การเปลียนแปลงของค่า TBARS ของนํามันหมูทีเติมสารสกัดจากเปลือกอบเชย ทีระดับ
ความเข้มข้นของสารประกอบฟี โนลิก 2,000 ppm และ BHT ความเข้มข้น
200 ppm
จากภาพแสดงการเปลี ยนแปลงค่า TBARS ของตัวอย่างนํามันหมู พบว่าค่ าที บาร์ มี
แนวโน้มการเพิมมากขึ นเมือระยะเวลาการเก็บรักษามากขึน โดยมี การเพิมขึนของค่าทีบาร์ อย่าง
ชัดเจนหลังจากวันที 12 และเมือพิจารณาจนถึงวันเก็บรักษาที 30 พบว่าชุดควบคุม (control) มีค่า
TBARS สู งทีสุ ด เนื องจากไม่มีการเติมสารต้านปฏิกริ ยาออกซิ เดชัน และสามารถเรี ยงลําดับ
ความสามารถในการยืดปฏิกริ ยาออกซิ เดชันขันสุ ดท้ายจากน้อยไปมากของสารสกัดจากอบเชยดังนี
สารสกัดจากการใช้ตวั ทําละลายเฮกเซน, เอทิลอะซิ เตท, อะซิ โตน, เอทานอล, เมทานอลและ BHT
ตามลําดับ และพบว่าสารสกัดจากเปลื อกอบเชยโดยการใช้ตวั ทําละลายเมทานอลมีประสิ ทธิ ภาพ
ในการยับ ยังปฏิ กิริย าออโตออกซิ เดชันใกล้เคี ย งกับสารสกัดจากเปลื อกอบเชยโดยการใช้ตวั ทํา
ละลายเอทานอล และการเติมสารต้านปฏิ กิริยาออกซิ เดชันสังเคราะห์ BHT จะมีประสิ ทธิ ภาพใน
การยับยังปฏิกริ ยาออกซิ เดชันมากทีสุ ด
และจากการวิเคราะห์ค่าทีบาร์ของตัวอย่างนํามันถัวเหลืองจากการทดลองสามารถแสดงได้
ดังภาพที 28
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ภาพที 28 การเปลียนแปลงของค่า TBARS ของนํามันถัวเหลืองทีเติมสารสกัดจากเปลือกอบเชย ที
ระดับความเข้มข้นของสารประกอบฟี โนลิก 2,000 ppm และ BHT ความเข้มข้น
200 ppm
จากภาพแสดงการเปลียนแปลงของค่า TBARS ในตัวอย่างนํามันถัวเหลืองทีเติมสารสกัด
จากอบเชยทีระดับความเข้มข้นของสารประกอบฟี โนลิก 2,000 ppm โดยใช้ตวั ทําละลายเอทา
นอล, เมทานอล, อะซิ โตน, เอทิลอะซิ เตทและเฮกเซนในการสกัดและเปรี ยบเทียบกับนํามันทีเติม
สารต้านปฏิกริ ยาออกซิ เดชันสังเคราะห์ BHT ความเข้มข้น 200 ppm และตัวควบคุมคือนํามันถัว
เหลืองทีไม่เติมสารต้านปฏิกริ ยาออกซิ เดชัน จากการทดลองพบว่าค่าทีบาร์ ในนํามันถัวเหลื องมี
ความสอดคล้องกับค่าเปอร์ ออกไซด์ในนํามันถัวเหลื อง กล่าวคื อค่าทีบาร์ มีแนวโน้มการเพิมขึ น
อย่างต่อเนืองตามระยะเวลาทีบ่มในตูอ้ บมากขึน โดยมีการเพิมขึนอย่างชัดเจนหลังจากวันที 12 ที
เก็บรักษา และเมือพิจารณาการเก็บรักษาต่อเนื องจนถึ งวันที 30 พบว่าชุ ดควบคุมมีค่าสู งทีสุ ด
เนืองจากไม่มีการเติมสารต้านปฏิกริ ยาออกซิ เดชัน โดยสามารถเรี ยงลําดับความสามารถในการยืด
ปฏิกริ ยาออกซิเดชันจากน้อยไปมากของสารสกัดจากอบเชยดังนี สารสกัดจากการใช้ตวั ทําละลาย
เฮกเซน, เอทิลอะซิ เตท, อะซิ โตน, เอทานอล, เมทานอลและ BHT ตามลําดับ พบว่าสารสกัดจาก
เปลื อ กอบเชยโดยการใช้ต ัว ทํา ละลายเมทานอลมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพในการยับ ยังปฏิ กิ ริ ย าออโต
ออกซิเดชันใกล้เคียงกับสารสกัดจากเปลือกอบเชยโดยการใช้ตวั ทําละลายเอทานอล นอกจากนีการ
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เติ ม สารต้า นปฏิ กิ ริ ยาออกซิ เ ดชัน สั ง เคราะห์ BHT จะมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพในการยับ ยังปฏิ ก ริ ย า
ออกซิ เดชันดี ม ากที สุ ด เนื องจากเป็ นสารสัง เคราะห์ ซึ งจะมี ค วามคงตัวที มากกว่า สารสกัดจาก
ธรรมชาติ
จากการทดสอบประสิ ทธิภาพการสกัดสารประกอบฟี โนลิก และความสามารถในการยับยัง
อนุมูลอิสระและปฏิกริ ยาออกซิ เดชันของสารสกัดอบเชยด้วยตัวทําละลายเอทานอล, เมทานอล, อะ
ซิ โตน, เอทิลอะซิ เตทและเฮกเซน สามารถคัดเลือกชนิดตัวทําละลายเพือนําไปศึกษาอิทธิ พลของ
การใช้ตวั ทํา ละลายผสมกับ นํา ซึ งพบว่าเอทานอลและเมทานอลมี ความสามารถในการยับ ยัง
ปฏิกริ ยาออกซิเดชันทีใกล้เคียงกันหรื อไม่แตกต่างอย่างมีนยั สําคัญ ดังนันจึงเลือกตัวทําละลาย
เอทานอลและเมทานอลเพือศึกษาอิทธิ พลของการใช้ตวั ทําละลายผสมกับนําในการยับยังปฏิกริ ยา
ออกซิเดชันต่อไป
4.2. คุณสมบัติต่างๆของสารสกัดอบเชยด้ วยสารละลายผสม
4.2.1. ลักษณะปรากฏของสารสกัดอบเชย
ลักษณะปรากฏด้านสี ของสารสกัดทีศึกษาอัตราส่ วนระหว่างนําและตัวทําละลาย
แอลกอฮอล์คือ เมทานอลและเอทานอลทีใช้ใ นการสกัดอบเชย โดยอัตราส่ วนระหว่า งนําและ
แอลกอฮอล์คือ เอทานอลและเมทานอลทีทดสอบคือ 100:0, 80:20, 50:50 และ 20:80 ในอัตราส่ วน
ร้อยละโดยปริ มาตรสามารถแสดงได้ดงั แผนภาพที 29

MeOH EtOH 80%MeOH 80%EtOH 50%MeOH 50%EtOH 20%MeOH 20%EtOH H2O

ภาพที 29 สารสกัดอบเชยด้วยตัวทําละลายนําและแอลกอฮอล์เมทานอลและเอทานอลใน
อัตราส่ วน 100, 80:20, 50:50 และ 20:80 ร้อยละโดยปริ มาตรและตัวทําละลายนํา
จากการทดลองพบว่าหากมีนาในตั
ํ วทําละลายทีสกัดอบเชยในอัตราส่ วนมากขึนจะทําให้
สามารถสกัดสารเมือกทีมีความข้นหนืดออกมาได้มาก ซึ งคาดว่าจะเป็ นสารพวกคาร์ โบไฮเดรตทีมี
คุณสมบัติขน้ หนืด โดยจากการสังเกตสารสกัดทีมีอตั ราส่ วนของนํามากคือทีอัตราส่ วนแอลกอฮอล์
50% และ 20% โดยปริ มาตร และสารสกัดโดยใช้ตวั ทําละลายเป็ นนําอย่างเดี ยว พบว่ามีความข้น
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หนืดมากจนไม่สามารถกรองโดยปกติได้ ซึงต้องผ่านกระบวนการเหวียงเพือแยกกากตะกอนอบเชย
ออกจากสารสกัดทีได้ และจากรายงานวิจยั ทีศึกษาเกียวกับองค์ประกอบอินทรี ยใ์ นเปลือกอบเชย
พบว่าองค์ประกอบสารพวกคาร์ โบไฮเดรตพบเป็ นองค์ประกอบในอัตราส่ วนทีมากทีสุ ด
(Al-Numair และคณะ, 2007) และจากรายงานวิจยั ทีศึกษาความแตกต่างระหว่างอบเชยประเภท
true cinnamon เช่น อบเชยศรี ลงั กาและอบเชยประเภท cassia เช่น อบเชยอินโดนีเซี ยโดยใช้
ปริ มาณมิวซิ เลตในการแยกความแตกต่าง พบว่าอบเชย cassia มีปริ มาณมิวซิ เลตเป็ นองค์ประกอบ
ในปริ มาณทีมากกว่า ( Dutta, 1961 และ Stahl และคณะ, 1969) และมิวซิ เลตนีเมือกระจายตัวในนํา
จะให้ลกั ษณะของของผสมข้นค่อนข้างหนื ดซึ งสารสกัดจากอบเชยทีสกัดด้วยนําในอัตราส่ วนที
มากกว่า 50% โดยปริ มาตรก็มีลกั ษณะดังกล่าว ซึ งคาร์ โบไฮเดรตและมิวซิ เลตนอกจากมีผลต่อ
ความข้นหนืดสารสกัดแล้ว ยังทําให้ลกั ษณะปรากฏด้านสี ของสารสกัดแตกต่างกันด้วย เนืองจากมี
การปะปนของสารให้ความข้นหนืดมากในสารสกัดและอาจทําให้ประสิ ทธิ ภาพการสกัดสารทีให้สี
ลดลง นอกจากนี การทีมีอตั ราส่ วนของนําทีมากในตัวทําละลายผสมจะทําให้ความมีขวในตั
ั
วทํา
ละลายผสมมากขึน จึงสามารถสกัดสารตังต้นของปฏิกิริยาควบแน่นทีเร่ งด้วยเอนไซม์ในปริ มาณที
น้อยจึงทําให้มีผลิตภัณฑ์สารสี เกิดขึนน้อย และเมือตัวทําละลายมีขวมากขึ
ั
นประสิ ทธิ ภาพการสกัด
แทนนินซึงมีสีนาตาลน้
ํ
อยลงสี สารสกัดจึงมีสีอ่อนและจาง
ดังนันสารสกัดอบเชยทีใช้ตวั ทําละลายผสมในอัตราส่ วนทีแตกต่างกันจึงให้สีของสารสกัด
ที แตกต่ า งกัน เนื องจากอิ ท ธิ พ ลของความมี ข ัวของตัว ทํา ละลายต่ อ ความสามารถในการสกัด
องค์ประกอบสารทีสามารถเกิดปฏิกริ ยาและได้ผลิตภัณฑ์ทีมีสีเป็ นองค์ประกอบของสารสกัด
4.2.2. ปริมาณของแข็งของสารสกัดอบเชยด้ วยสารละลายผสมต่ างๆ
ปริ มาณของแข็งทีสามารถสกัดได้จากสารละลายผสมระหว่างเมทานอลกับนํา
และเอทานอลกับนําดังภาพที 30 แสดงดังต่อไปนี
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ภาพที 30 ปริ มาณของแข็งจากสารสกัดอบเชยด้วยสารละลายผสมระหว่างเมทานอลกับนําและ
เอทานอลกับนําในอัตราส่ วน 100, 80:20, 50:50 และ 20:80 ร้อยละโดยปริ มาตร
จากภาพที 30 เมือพิจารณาปริ มาณของแข็งทีสามารถสกัดได้จากตัวทําละลายผสมทีมี
อัตราส่ วนของนําในอัตราส่ วนโดยปริ มาตรทีมากขึนพบว่า ปริ มาณของแข็งในสารสกัดทีได้มากขึน
และสารสกัดทีได้มีความข้นหนื ดมากขึ นอาทิ เช่น การใช้ตวั ทําละลายเมทานอลต่อนําอัตราส่ วน
ของเมทานอลต่อนําเท่ากับ 20:80 เปอร์ เซ็นต์โดยปริ มาตร พบว่าสารสกัดจะมีความข้นหนื ดและมี
ปริ มาณของแข็งในสารสกัดทีได้มากกว่าตัวทําละลายผสมระหว่างเมทานอลกับนําในอัตราส่ วน
เท่ากับ 80:20 เปอร์ เซ็นต์โดยปริ มาตร เนื องจากหากมี นาในตั
ํ
วทําละลายผสมทีสกัดอบเชยใน
อัตราส่ วนมากขึนจะทําให้สามารถสกัดสารโมเลกุลขนาดใหญ่หรื อเมือกทีมีความข้นหนื ดออกมา
ได้มาก หรื ออาจกล่าวว่าเนืองจากตัวทําละลายในระบบตัวทําละลายผสมมีความเป็ นขัวมากขึน จึง
สามารถสกัด สารพวกที มี ข นาดโมเลกุ ล ใหญ่ แ ละมี ข ัวที ให้ ค วามข้น หนื ด ได้ แ ก่ สารพวก
คาร์โบไฮเดรตทีมีคุณสม บัติในการกระจายตัวในตัวทําละลายทีมีนาในอั
ํ ตราส่ วนทีมากในปริ มาณ
มาก และให้ความข้นหนืดกับสารสกัดทีได้ เนื องจากมีขอ้ มูลทีศึกษาเกียวกับองค์ประกอบอินทรี ย ์
ในเปลื อกอบเชยพบว่า องค์ประกอบสารพวกคาร์ โบไฮเดรตพบเป็ นองค์ประกอบทีมีอตั ราส่ วนที
มากทีสุ ด (Al-Numair และคณะ, 2007) โดยสามารถสังเกตได้จากสารสกัดด้วยนําสามารถวัด
ปริ มาณของแข็งได้มากทีสุ ดและลักษณะปรากฎของสารสกัดด้วยนํามีความข้นหนื ดมากทีสุ ด และ
จากรายงานวิจยั ทีผ่านมาพบว่าอบเชยชนิ ด Cassia มีปริ มาณมิวซิ เลตเป็ นองค์ประกอบในปริ มาณที
มาก (Dutta, 1961 และ Stahl และคณะ, 1969) ซึ งจากการวิเคราะห์องค์ประกอบของสารพบว่าสาร
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สกัดทีสกัดด้วยตัวทําละลายทีมีแอลกอฮอล์ในสัดส่ วนทีมาก เช่น การเปรี ยบเทียบระหว่างสารสกัด
ด้วยตัวทําละลายเมทานอลกับสารสกัดด้วยตัวทําละลายผสมที ความเข้มข้นของเมทานอลเท่ากับ
20% โดยปริ มาตร พบว่าสารสกัดด้วยตัวทําละลายเมทานอลมีองค์ประกอบประเภทนํามันหอม
ระเหยมากกว่าโดยสัง เกตจากสารสกัดด้วยเมทานอลจะมีกลินนํามันหอมระเหยจากอบเชยชัดเจน
กว่าตัวทําละลายผสมกับนํา ซึ งผลการทดลองนีสอดคล้องทังสารสกัดด้วยตัวทําละลายแอลกอฮอล์
เป็ นเมทานอลและเอทานอล Luthria และ Mukhopadhyay (2005) กล่าวว่าหากในตัวทําละลาย
ผสมมีอตั ราส่ วนของนํามากขึนจะทําให้ปริ มาณการสกัดทีได้มากขึน เนื องจากนําจะเพิมการพอง
ตัวของตัวอย่างทําให้เพิมการสกัดสารและละลายสารทีขัว รวมทังนําหนักโมเลกุลสู งได้มาก โปรตีน
เสี ยสภาพและทําให้สามารถสกัดโพลีฟีนอลออกมาได้มากกว่าการใช้ตวั ทําละลายไม่มีขวั (Banerjee
และคณะ, 2012)
4.2.3. ปริมาณสารประกอบฟี โนลิกทังหมด
ในการศึกษาปริ มาณสารประกอบฟี โนลิกทังหมดของสารสกัดอบเชยด้วยสารละลายผสม
ระหว่างเมทานอลกับนําและสารละลายผสมระหว่างเอทานอลกับนําทีอัตราส่ วนโดยปริ มาตรของเม
ทานอลกับเอทานอลเท่ากับ 0%, 20%, 50%, 80% และ 100% แสดงดังภาพที 31

ภาพที 31 ปริ มาณสารประกอบฟี โนลิกทังหมดจากสารละลายผสมระหว่างนํากับเมทานอลและ
นํากับเอทานอลทีอัตราส่ วนร้อยละโดยปริ มาตรต่างๆและตัวทําละลายเอทานอลกับนํา
จากภาพพบว่าสารสกัดอบเชยด้วยตัวทําละลายนํามีปริ มาณสารประกอบฟี โนลิกทังหมด
ในสารสกัดน้อยทีสุ ด จากการทดลองของ Mohammedi และ Atik (2011) พบว่าสารสกัดใบ
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aphylla ด้วยตัวทําละลายนํามีปริ มาณสารสกัดมากกว่าสารสกัดจากตัวทําละลายผสมระหว่างเอทา
นอลกับนําและเมทานอลกับนํา
แต่ปริ มาณสารประกอบฟี โนลิกทังหมดจากสารสกัดด้วยตัวทํา
ละลายนํามีปริ มาณน้อยทีสุ ด โดยฟี โนลิกทีสามารถสกัดได้ดว้ ยนําจะเป็ นสารโพลีฟีนอลรู ปไกล
โคไซด์ แม้จะมีประสิ ทธิภาพการสกัดไม่สูงนักเพราะฟี โนลิกไกลโคไซด์อาจเกิดพันธะกับผนัง
เซลล์ทีแข็งแรงหรื ออาจเกิดการออกซิเดชันของเอนไซม์โพลีฟีนอลออกซิ เดส
นอกจากนีนํายัง
สามารถสกัดสารอืนทีไม่ใช่โพลีฟีนอลและสารสกัดทีได้มีผลต่อปริ มาณสารประกอบฟี โนลิกทีวัด
ได้เช่น นําตาลฟรุ กโตสและซูโครส โปรตีน คาร์ ไฮเดรตซึงทําให้ปริ มาณสารประกอบฟี โนลิก
ทังหมดในสารสกัดอบเชยด้วยตัวทําละลายนํามีปริ มาณมากกว่าการสกัดด้วยตัวทําละลายเอทิลอะซิ
เตทและเฮกเซน
หากพิจารณาประสิ ทธิภาพการสกัดสารประกอบฟี โนลิกทังหมดในตัวทําละลายผสม
ระหว่างเอทานอลและเมทานอลและนําพบว่า เมืออัตราส่ วนของเอทานอลและเมทานอลมากขึน
ประสิ ทธิภาพการสกัดสารประกอบฟี โนลิกทังหมดมากขึน โดยทีอัตราส่ วนเอทานอลและเมทา
นอลเท่ากับ 80% โดยปริ มาตรมีปริ มาณสารประกอบฟี โนลิกทังหมดมากทีสุ ด และมากกว่าการใช้
ตัวทําละลายเอทานอลหรื อเมทานอลอย่างเดียว ซึ งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ Cacace และ
Mazza (2003) ทีพบว่าสัมประสิ ทธิ การแพร่ ผา่ น (total phenolic diffusion coefficient) ของฟี โนลิก
ทังหมดทีสกัดด้วยเอทานอลมีค่าเพิมมากขึนจนถึงจุดทีความเข้มข้นของเอทานอลสู งสุ ด โดยการ
เพิมความเข้มข้นของตัวทําละลายจะลดค่าไดอิเล็คทริ กของตัวทําละลาย (มีลกั ษณะพฤติกรรมของ
ความไม่มีขว)
ั
และลดพลังงานทีต้องการเพือแยกโมเลกุลตัวทําละลายทําให้โมเลกุลตัวถูกละลาย
เคลือนทีเข้ามาอยูใ่ นระบบตัวทําละลายทีใช้สกัดได้ดี (Cacace และ Mazza, 2002) และทําให้การ
solvation ของโมเลกุลลดลง หลังจากนันหากเพิมความเข้มข้นของเอทานอลอีกค่าสัมประสิ ทธิ การ
แพร่ ผา่ นจะลดลง และหากวิเคราะห์การถ่ายเทมวลพบว่าทีความเข้มข้นของตัวทําละลายอินทรี ยท์ ี
สู งจะมีอตั ราการสกัดลดลงและใช้เวลาเข้าสู่ สมดุลนาน เนืองจากคุณสมบัติของไดอิเล็คทริ กของตัว
ทําละลายทีเปลียนแปลงพร้อมกับนําหนักเฉลียของสัดส่ วนตัวทําละลายชนิดเดียว (Arnikar และ
คณะ, 1992) เนืองจากมีรายงานวิจยั พบว่าการใช้เอทานอลเป็ นตัวทําละลายอย่างเดียวในการสกัดฟี
โนลิกมีประสิ ทธิภาพการสกัดทีไม่ดี เนืองจากจํานวนหมู่ไฮดรอกซิลในโพลีฟีนอลโดยเฉพาะพวก
ทีมีนาตาลในโมเลกุ
ํ
ลมีความเป็ นไฮโดรฟิ ลิกมากและจะละลายได้ดีเมือใช้ตวั ทําละลายแอลกอฮอล์
ผสมมากกว่าการใช้ตวั ทําละลายแอลกอฮอล์ชนิดเดียวในการสกัด อีกทังการเติมเอทานอลลงในนํา
จะทําให้เอนโทรปี ของของผสมมากขึนและโครงสร้างของตัวทําละลายผสมเริ มมีการจัดเรี ยงตัว
น้อย (less order) ทําให้ปฏิสัมพันธ์ร่วมของตัวถูกละลายและตัวทําละลายดีขึน เนืองจากเอนโทรปี
ได้รับอิทธิพลจากจํานวนของ element ในระบบน้อย (more element-more disorder) นอกจากนีมี
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รายงานวิจยั กล่าวว่าการสกัดสารโพลีฟีนอลโดยใช้เมทานอลผสมกับนํา พบว่าการเติมนําในตัวทํา
ละลายอินทรี ยจ์ ะทําให้พืชเกิดการพองตัว ดังนันจึงทําให้ตวั ทําละลายอินทรี ยส์ ามารถแพร่ ผา่ นเข้าสู่
ภายในเนือเยือพืชได้ง่ายขึน จึงทําให้ประสิ ทธิ ภาพในการสกัดสารพฤษเคมีเพิมมากขึน (Luthria
และ Mukhopadhyay, 2005) ซึงใช้อธิ บายปริ มาณการสกัดทีน้อยเมือใช้ความเข้มข้นของตัวทํา
ละลายอินทรี ยท์ ีมาก
มีรายงานการศึกษาของ Bucić-Kojić และคณะ (2011) พบว่าสารสกัดของมะเดือฝรังทีทํา
แห้งแบบเยือกแข็ง และสกัดโดยการใช้เอทานอลในอัตราส่ วนทีมากขึนในตัวทําละลายผสมจะทํา
ให้ความสามารถในการสกัดสารประกอบฟี โนลิกทังหมดมากขึน โดยปริ มาณฟี โนลิกมากทีสุ ดที
สารละลายเอทานอลความเข้มข้น 80% โดยปริ มาตร เนื องจากเอทานอลในอัตราส่ วนทีมากจะเพิม
อัตราส่ วนของฟี โนลิกต่อฟลาโวนอยด์ในสารสกัด
4.2.4. การวิเคราะห์ ความสามารถในการยับยังอนุมูลอิสระโดยวิธี DPPH· method
ในการพิจารณาความสามารถในการยับยังอนุมูลอิสระ DPPH· ของสารอบเชย
โดยใช้สารละลายผสมระหว่างเมทานอลกับนําและเอทานอลและนําแสดงดังภาพที 32
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ภาพที 32 ความสามารถในการต้านอนุมูล DPPH· ของสารสกัดจากสารละลายผสมระหว่างนํา
กับเมทานอลและนํากับเอทานอลทีอัตราส่ วนร้อยละโดยปริ มาตรต่างๆ
จากภาพพบว่าสารละลายผสมระหว่างเมทานอลหรื อเอทานอลกับนําทีอัตราส่ วนของเมทา
นอลกับเอทานอลเท่ากับร้อยละ 80 โดยปริ มาตร มีความสามารถในการยับยังอนุมูลอิสระ DPPH· ดี
ทีสุ ดหรื อมีค่า EC50 น้อยทีสุ ด แต่เมืออัตราส่ วนของนําในสารละลายผสมมากขึนจะทําให้

75
ความสามารถในการกําจัดอนุมูลอิสระ DPPH· ลดลง เพราะการเกิดพันธะไฮโดรเจนทีแข็งแรงมาก
ระหว่างฟี โนลิกกับตัวทําละลายนําทําให้การถ่ายเทอิเล็คตรอนจากฟี โนลิกไปยังอนุมูลอิสระ
ประสิ ทธิภาพไม่ดีจึงทําให้การกําจัดอนุมูลอิสระไม่ดีตามไปด้วย นอกจากนีสารสกัดอบเชยด้วย
สารละลายผสมทีมีอตั ราส่ วนของนําในสารละลายผสมมาก จะสกัดฟี โนลิกไกลโคไซด์ทีมีนาตาล
ํ
เกาะทีโครงสร้างมาก ซึงไกลโคไซด์นีมีรายงานว่าจะทําให้ประสิ ทธิภาพในการกําจัดอนุมูลอิสระ
ของสารฟี โนลิกลดลง
เนืองจากจะขัดขวางการออกซิไดซ์เป็ นฟี นอกไซด์แอนไอออนทีมี
ประสิ ทธิภาพการให้อิเล็คตรอนมากกว่ารู ปฟี โนลิกทัวไป เนืองจากมีอตั ราเร็ วมากของการถ่ายเท
อิเล็คตรอนของฟี นอกไซด์ในระบบตัวทําละลายแอลกอฮอล์ทีสนับสนุนการไอออไนซ์ฟีโนลิก ทํา
ให้ประสิ ทธิภาพในการถ่ายเทอิเล็คตรอนจากฟี โนลิกไปสู่ อนุมูล DPPH· น้อย (Hopia และ
Heinonen,1999) อีกทังไกลโคไซด์ยงั บล็อคหมู่ไฮดรอกซิ ลโดยไกลโคไซด์ทีมาแทนทีในโครงสร้าง
ของฟี โนลิกจึงทําให้การกําจัดอนุมูลอิสระมีประสิ ทธิภาพน้อยกว่าฟี โนลิกทีไม่มีไกลโคไซด์หรื อ
เรี ยกว่าอะไกลโคน (Burda และ Oleszek, 2001; Cos และคณะ, 1998; Materska และ Perucka,
2005 และ Wang และคณะ, 2006)นอกจากนีหากพิจารณาปริ มาณสารประกอบฟี โนลิกทังหมดจาก
สารสกัดของสารละลายผสมพบว่าเมืออัตราส่ วนของนํามากขึน ประสิ ทธิภาพในการสกัดสารฟี โน
ลิกจะลดลงเช่นกัน
เนืองจากความไม่เหมาะสมระหว่างสภาพขัวตัวทําละลายและสารฟี โนลิก
ภายในอบเชย
นอกจากนียังเนืองมาจากการมีนาในตั
ํ วทําละลายผสมมากจะสนับสนุนการเกิด
ปฏิกริ ยาออกซิเดชันของเอนไซม์ในอบเชยทีจะเกิดปฏิกริ ยาออกซิ เดชันและทําให้สารฟี โนลิกไม่มี
ประสิ ทธิภาพในการกําจัดอนุมูลอิสระ อย่างไรก็ตามหากเปรี ยบเทียบสารละลายผสมของเมทานอล
กับนําและเอทานอลกับนําทีความเข้มข้นเท่ากับร้อยละ 80 โดยปริ มาตรกับสารสกัดทีสกัดด้วยตัวทํา
ละลายเมทานอลหรื อเอทานอลอย่างเดียว พบว่าสารสกัดด้วยเอทานอลหรื อเมทานอลอย่างเดียวมี
ประสิ ทธิภาพในการยับยังอนุมูลอิสระ DPPH· น้อยกว่า ซึงสอดคล้องกับการวิเคราะห์ปริ มาณ
สารประกอบฟี โนลิกทังหมดทีพบว่าการใช้สารละลายผสมทีอัตราส่ วนของเอทานอลหรื อเมทานอล
มากขึนจะมีประสิ ทธิ ภาพการสกัดฟี โนลิกดีกว่าการใช้ตวั ทําละลายชนิดเดียว
เนืองจากความ
หลากหลายของสภาพขัวสารฟี โนลิกทีพบในพืชหรื อธรรมชาติ
รวมทังการลดอิทธิ พลของการ
เกิดปฏิกิริยาเนืองจากเอนไซม์ในพืชทีจะทําให้เกิดปฏิกริ ยาออกซิเดชันและทําให้ประสิ ทธิภาพการ
สกัดฟี โนลิกลดลง
4.2.5. การประเมินประสิ ทธิภาพการยับยังปฏิกริยาออกซิเดชันในนํามันหมูโดยวิเคราะห์
ค่ าเปอร์ ออกไซด์ จากสารสกัดโดยตัวทําละลายผสมระหว่างเมทานอลและนํา
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ในการประเมินประสิ ทธิ ภาพการยับยังปฏิกริ ยาออกซิ เดชันจากสารสกัดอบเชยด้วยตัวทํา
ละลายผสม จะทําการศึกษาเฉพาะในสารละลายผสมระหว่างเมทานอลกับนําทีอัตราส่ วนต่างๆ ใน
ระบบนํามันหมู เนืองจากข้อจํากัดของการทดสอบโดยวิธี Schaal oven ทีใช้เวลาในการทดสอบ
นาน และจากจํานวนสารสกัดมีหลายอัตราส่ วนทีศึกษา และเพือลดอิทธิ พลร่ วมระหว่างสารฟี โนลิก
ทีศึกษากับสารฟี โนลิกตามธรมมชาติของนํามันทีศึกษา อีกทังปริ มาณตัวอย่างในการวิเคราะห์การ
ยับยังปฏิกริ ยาออกซิเดชันทีมากยังเป็ นข้อจํากัดของการศึกษา โดยการเปลียนแปลงค่าเปอร์ ออกไซด์
ของตัวอย่างนํามันหมูทีเติมสารสกัดจากอบเชยโดยใช้ตวั ทําละลายผสมระหว่างเมทานอลกับนําที
อัตราส่ วนของเมทานอลคือ 0, 20, 50, 80 และ 100% โดยปริ มาตรทีระดับความเข้มข้นของฟี โนลิก
2,000 ppm เปรี ยบเทียบกับชุดควบคุมคือนํามันหมูและนํามันทีเติมสารต้านปฏิกริ ยาออกซิเดชัน
สังเคราะห์ BHT ความเข้มข้น 200 ppm สามารถแสดงดังภาพที 33

ภาพที 33 การเปลียนแปลงของค่าเปอร์ ออกไซด์ในนํามันหมูทีเติมสารสกัดจากเปลือกอบเชยที
ระดับความเข้มข้นของฟี โนลิก 2,000 ppm และ BHT ความเข้มข้น 200 ppm
จากภาพแสดงการเปลียนแปลงค่าเปอร์ ออกไซด์ของตัวอย่างนํามันหมูทีเติมสารสกัด
จากอบเชยโดยใช้ตวั ทําละลายผสมระหว่างเมทานอลกับนําทีอัตราส่ วนของเมทานอลคือ 0, 20, 50,
80 และ 100% โดยปริ มาตร เปรี ยบเทียบกับชุดควบคุมคือนํามันหมูและนํามันทีเติมสารต้าน
ปฏิกริ ยาออกซิเดชันสังเคราะห์ BHT ความเข้มข้น 200 ppm พบว่าค่าเปอร์ ออกไซด์มีแนวโน้ม
เพิมมากขึนและมีการเพิมขึนของค่าเปอร์ ออกไซด์หลังจากวันที 5 ซึ งสอดคล้องกับผลการศึกษา
นํามันหมูทีเปรี ยบเทียบชนิดตัวทําละลาย และพบว่าค่าเปอร์ ออกไซด์ของนํามันหมูทีเติมสารสกัด
จากอบเชยมีการเพิมขึนอย่างชัดเจนหลังจากวันที 12-15 และเมือพิจารณาจนถึงวันที 30 พบว่าชุด
ควบคุม (control) มีค่าเปอร์ ออกไซด์มากทีสุ ดเนื องจากไม่มีการเติมสารต้านปฏิกริ ยาออกซิเดชัน
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และจากภาพสามารถจัดลําดับประสิ ทธิภาพในการยับยังอนุมูลเปอร์ออกไซด์ทีเกิดขึนในระหว่าง
การเกิดปฏิกริ ยาออกซิเดชันขันต้น
โดยสามารถเรี ยงลําดับความสามารถในการยับยังปฏิกริ ยา
ออกซิเดชันขันต้นจากน้อยไปมากของสารสกัดจากอบเชยดังนี สารสกัดจากการใช้ตวั ทําละลายตัว
ทําละลายผสมระหว่างมทานอลกับนําทีอัตราส่ วนของเมทานอลคือ 0, 20, 50, 80 และ 100% โดย
ปริ มาตรตามลําดับ และพบว่านํามันหมูทีเติมสารต้านปฏิกิริยาออกซิ เดชันสังเคราะห์ BHT จะมี
ประสิ ทธิ ภาพในการยับยังปฏิกริ ยาออกซิเดชันดีมากทีสุ ดซึ งผลทดลองก็มีความสอดคล้องกับ
การศึกษาก่อนหน้านี
4.2.6. การประเมินประสิ ทธิภาพการยับยังปฏิกริยาออกซิเดชันในนํามันหมูโดยวิเคราะห์
ค่ า TBARS จากสารสกัดโดยตัวทําละลายผสมระหว่างเมทานอลและนํา
สําหรับการยับยังปฏิกริ ยาออกซิเดชันขันที 2 โดยวิธี TBARS ของสารสกัดอบเชยโดยใช้
ตัวทําละลายผสมระหว่างเมทานอลกับนําทีอัตราส่ วนของเมทานอลคือ 0, 20, 50, 80 และ 100%
โดยปริ มาตรสามารถแสดงดังภาพที 34

ภาพที 34 การเปลียนแปลงของค่า TBARS ในนํามันหมูทีเติมสารสกัดจากเปลือกอบเชย ทีระดับ
ความเข้มข้นของสารประกอบฟี โนลิก 2,000 ppm และ BHT ความเข้มข้น 200
ppm
จากภาพแสดงการเปลียนแปลงค่า TBARS ของตัวอย่างนํามันหมูทีเติมสารสกัดจาก
อบเชยโดยใช้ตวั ทําละลายผสมระหว่างเมทานอลกับนําทีอัตราส่ วนของเมทานอลคือ 0, 20, 50, 80
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และ 100% โดยปริ มาตร เปรี ยบเทียบกับชุดควบคุมคือนํามันหมูและนํามันทีเติมสารต้านปฏิกริ ยา
ออกซิเดชันสังเคราะห์ BHT ความเข้มข้น 200 ppm พบว่าค่า TBARS มีแนวโน้มเพิมมากขึนอย่าง
ต่อเนือง โดยเริ มเพิมขึนหลังจากวันที 5 ทีเก็บรักษาซึ งสอดคล้องกับผลการศึกษานํามันหมูที
เปรี ยบเทียบชนิดตัวทําละลาย และพบว่า TBARS ของนํามันหมูทีเติมสารสกัดจากอบเชยมีการ
เพิมขึนอย่างชัดเจนหลังจากวันที 12-15 และเมือพิจารณาจนถึงวันที 30 พบว่าชุดควบคุม (control)
มีค่า TBARS มากทีสุ ดเนืองจากไม่มีการเติมสารต้านปฏิกริ ยาออกซิเดชัน และจากภาพสามารถ
จัดลําดับประสิ ทธิภาพในการยับยังอนุมูลแมลโลนัลดีไฮด์ทีเกิดขึนในระหว่างการเกิดปฏิกริ ยา
ออกซิเดชันขันทีสอง โดยสามารถเรี ยงลําดับความสามารถในการยับยังปฏิกริ ยาออกซิเดชันขันต้น
จากน้อยไปมากของสารสกัดจากอบเชยดังนี
สารสกัดจากการใช้ตวั ทําละลายตัวทําละลายผสม
ระหว่างมทานอลกับนําทีอัตราส่ วนของเมทานอลคือ 0, 20, 50, 80 และ 100% โดยปริ มาตร
ตามลําดับ
และพบว่านํามันหมูทีเติมสารต้านปฏิกิริยาออกซิ เดชันสังเคราะห์ BHT จะมี
ประสิ ทธิภาพในการยับยังปฏิกริ ยาออกซิเดชันดีมากทีสุ ดซึ งผลทดลองก็มีความสอดคล้องกับ
การศึกษาก่อนหน้านี
จากการทดลองหากเปรี ยบเทียบความสามารถในการยับยังปฏิกริ ยาออกซิเดชันโดยการ
วิเคราะห์ค่า TBAR และความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระ DPPH· และปริ มาณสารประกอบฟี
โนลิกทังหมดของสารสกัดอบเชยด้วยตัวทําละลายผสม จากการวิเคราะห์ปริ มาณสารประกอบฟี โน
ลิกทังหมดของสารสกัดอบเชยด้วยนํา พบว่าไม่มีประสิ ทธิ ภาพในการสกัดสารประกอบฟี โนลิกทีมี
ความสามารถในการต้านปฏิกริ ยาออกซิเดชันและการกําจัดอนุมูลอิสระ DPPH· ออกมาอย่างมี
ประสิ ทธิภาพ
เนืองจากการทีนํามีขวสู
ั งแต่สารประกอบฟี โนลิกมีขวปานกลางหรื
ั
อน้อยกว่านํา
(สารประกอบฟี โนลิกจัดเป็ นสารประเภทกรดอ่อน)
จึงทําให้ความสามารถในการละลาย
สารประกอบฟี โนลิกไม่ดีนกั ประกอบกับความมีขวที
ั หลากหลายของสารประกอบฟี โนลิกจึงทําให้
การสกัดโดยใช้ตวั ทําละลายนําอย่างเดียว จึงไม่ครอบคลุมการสกัดสารประกอบฟี โนลิกมากนัก
อีกทังการทีนํามีความหนืดสู งจึงทําให้ความสามารถในการแพร่ ผา่ นเข้าสู่ เซลล์พืชมีประสิ ทธิภาพไม่
เพียงพอจึงทําให้ความสามารถในการสกัดและการละลายสารออกมาภายนอกเนือเยือไม่ดีตามไป
ด้วย
นอกจากนีมีรายงานวิจยั กล่าวว่าการมีไกลโคไซด์ของโครงสร้างฟลาโวนอยด์จะลด
ประสิ ทธิภาพในการต้านอนุมูลเนืองจากการหลักการของการแบ่งการละลาย
(partitioning)
เนืองจากไกลโคไซด์ไม่สามารถผ่านเข้าสู่ ผนังเมมเบรนหรื อทีรอยต่อระหว่างผิวของนํามันและนํา
เนืองจากสภาพขัวของไกลโคไซด์ และสอดคล้องกับการทดลองทีพบว่าการทีหมู่ไฮดรอกซิลของ
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เควอซิทินสามารถสร้างปฏิสัมพันธ์ร่วมกับส่ วนหัวทีมีขวของฟอสโฟลิ
ั
ปิดทีรอยต่อระหว่างผิวเกิด
การสร้างพันธะไฮโดรเจนทําให้สามารถทํางานโดยการกําจัดอนุมูลอิสระซึ งมักอยูท่ ีบริ เวณนีมาก
ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพเมือเทียบกับไกลโคไซด์ (Ollila และคณะ, 2002)
ในการทดลองหากใช้สารละลายผสมระหว่างนําและเมทานอลในการสกัดพบว่าเมือ
อัตราส่ วนของเมทานอลในสารละลายผสมมากขึนความสามารถในการต้านปฏิกริ ยาออกซิเดชัน
โดยการวิเคราะห์ค่า TBARS จะมีประสิ ทธิภาพมากขึน โดยจากผลการวิเคราะห์การยับยังปฏิกริ ยา
ออกซิเดชันโดยวิเคราะห์ค่าเปอร์ ออกไซด์และกรดไทโอบาบิทูริกของสารสกัดอบเชยทีสกัดด้วย
สารละลายผสมระหว่างเมทานอลกับนําทีความเข้มข้นของเมทานอลเท่ากับร้อยละ 80 โดยปริ มาตร
มีประสิ ทธิภาพดีกว่าอัตราส่ วนอืนๆ และสอดดคล้องกับผลการวิเคราะห์ปริ มาณสารประกอบฟี โน
ลิกทังหมดและการกําจัดอนุมูลอิสระ DPPH· เนืองจากความมีขวที
ั เหมาะสมกันระหว่างตัวทํา
ละลายทีใช้สกัดกับสารทีมีความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระ แต่หากพิจาณาระหว่างสารละลาย
ผสมระหว่างเมทานอลกับนําทีความเข้มข้นของเมทานอลเท่ากับร้อยละ 80 โดยปริ มาตรกับสาร
สกัดด้วยเมทานอลพบว่า
สารสกัดอบเชยจากทังสองตัวทําละลายมีประสิ ทธิภาพในการยับยัง
ปฏิกริ ยาออกซิเดชันในนํามันหมูใกล้เคียงกัน เนืองจากการมีสภาพขัวทีใกล้เคียงกันเมือเปรี ยบเทียบ
กับอัตราส่ วนอืนๆ อาทิเมทานอลมีค่า dielectric constant (e) = 33 และสารละลายผสมระหว่างเมทา
นอลกับนําทีความเข้มข้น 80% โดยปริ มาตรมีค่า e = 42.4 เมทานอลทีความเข้มข้น 60% โดย
ปริ มาตรมีค่า e = 61.2 เมทานอลทีความเข้มข้น 20% โดยปริ มาตรมีค่า e = 70.6 และนํามีค่า e = 80
(Rajauria และคณะ, 2012) แต่ในสารละลายผสมเมทานอลกับนําทีความเข้มข้น 80% โดยปริ มาตร
สามารถสกัดสารทีมีขวและฟี
ั
โนลิกขนาดโมเลกุลใหญ่ได้มากกว่าการใช้ตวั ทําละลายเมทานอล
อย่างเดียว เนืองจากการมีนาในระบบตั
ํ
วทําละลายจะทําให้สามารถสกัดฟี โนลิกไกลโคไซด์ทีจะมี
ขนาดโมเลกุลค่อนข้างใหญ่ได้ดีกว่าการใช้เพียงเมทานอลในการสกัด ซึ งสังเกตได้จากการวิเคราะห์
ปริ มาณของแข็งและปริ มาณสารประกอบฟี โนลิกทังหมด พบว่าสารละลายผสมเมทานอลกับนําที
ความเข้มข้น 80% โดยปริ มาตรมีปริ มาณมากกว่าสารสกัดจากตัวทําละลายเมทานอล เนืองจากความ
เหมาะสมของสภาพขัวในการสกัดฟี โนลิกขนาดโมเลกุลใหญ่แล้ว ยังสามารถสกัดองค์ประกอบอืน
ทีมีขวมากและขนาดโมเลกุ
ั
ลใหญ่ เช่น คาร์ โบไฮเดรต นําตาลและโปรตีน ซึงรายงานว่าเป็ น
องค์ประกอบภายในของอบเชย และนอกจากนีในการศึกษาการยับยังอนุมูลอิสระ DPPH ก็พบว่า
ผลการทดลองสอดคล้องกับการวิเคราะห์ปริ มาณของแข็งและปริ มาณสารประกอบฟี โนลิกทังหมด
โดยมีรายงานกล่าวว่าในระบบตัวทําละลายทีมีขวใกล้
ั กนั หากเปรี ยบเทียบความสามารถกําจัดอนุมูล
อิสระ DPPH พบว่าสารฟี โนลิกขนาดใหญ่จะมีความสามารถในการกําจัดอนุมูลอิสระได้ดีกว่า
เนืองจากจํานวนหมู่ไฮดรอกซิลทีมากกว่า จึงทําให้สามารถให้อิเล็คตรอนแก่อนุมูลอิสระได้ดี แต่
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สารทีมีขนาดโมเลกุลใหญ่จะมีประสิ ทธิภาพในการยับยังปฏิกิริยาออกซิ เดชันในระบบทีมีขวน้
ั อย
เช่น นํามันไม่ดี เนืองจากการแบ่งการละลาย (partition) ทีรอยต่อระหว่างผิวของนํามันกับอากาศซึง
เป็ นบริ เวณทีเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันมาก เนืองจากจะมีออกซิ เจนและตัวเร่ งปฏิกิริยาออกซิเดชันอืน
ทีบริ เวณนีมาก (Pazos และคณะ, 2005 และ Torres และคณะ, 2002) ดังนันจากการเปรี ยบเทียบการ
ยับยังปฏิกริ ยาออกซิเดชันของสารสกัดด้วยสารละลายผสมเมทานอลความเข้มข้น 80% โดย
ปริ มาตรและสารสกัดด้วยเมทานอล พบว่ามีประสิ ทธิ ภาพทีใกล้เคียงกัน แม้สารสกัดด้วยสารละลาย
ผสมเมทานอลความเข้มข้น 80% โดยปริ มาตรจะมีความสามารถในการกําจัดอนุมูลอิสระ DPPH ได้
อย่างมีประสิ ทธิภาพดีกว่าสารสกัดด้วยเมทานอลอย่างมีนยั สําคัญ (p<0.05) ซึ งสอดคล้องกับผล
การศึกษาของ Anwar และคณะ (2010) ทีพบว่าสารสกัดฟี โนลิกจากเมล็ดบาร์ เล่ยด์ ว้ ยสาร
สารละลายผสมเมทานอลความเข้มข้น 80% โดยปริ มาตรและสารสกัดด้วยเมทานอล โดยจากการ
วิเคราะห์ปริ มาณของแข็ง ปริ มาณสารประกอบฟี โนลิกทังหมดและการกําจัดอนุมูลอิสระ DPPH
พบว่าสารสกัดเมล็ดบาร์ เล่ยด์ ว้ ยสารสารละลายผสมเมทานอลความเข้มข้น 80% โดยปริ มาตรมี
ประสิ ทธิภาพดีกว่าสารสกัดด้วยเมทานอล แต่ในการทดสอบการยับยังปฏิกริ ยาออกซิ เดชันของสาร
สกัดในนํามันดอกทานตะวัน พบว่าการวิเคราะห์ค่าอะนิ ซิดีน คอนจูเกตไดอีนและไตรอีนของสาร
สกัดบาร์ เล่ยด์ ว้ ยตัวทําละลายทังสองชนิดไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญ
(p>0.05)
นอกจากนีความแตกต่างของประสิ ทธิ ภาพในการยับยังปฏิกริ ยาออกซิ เดชันในสารสกัดอบเชยด้วย
สารละลายผสมเมทานอลความเข้มข้น
80%
โดยปริ มาตรและสารสกัดด้วยเมทานอลอาจ
เนืองมาจากอิทธิพลของชนิดและปริ มาณสารประกอบฟี โนลิกทีสามารถสกัดได้และความบริ สุทธิ
ของสารสกัดเป็ นต้น
Frankel (1993) ได้กล่าวถึงข้อจํากัดของการทดสอบความเสถียรทีอุณหภูมิสูงและสรุ ปว่า
การทดสอบโดยวิธี Schaal oven ทดสอบทีอุณหภูมิ 60-70 องศาเซลเซียส มีขอ้ จํากัดในการ
อภิปรายผลทีได้จากการทดลองน้อย โดยผูศ้ ึกษาอธิบายเพิมเติมว่าวิธี Schaal oven มีความ
สอดคล้องกับการประเมินอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ในสภาวะจริ งมากกว่าการทดสอบโดยวิธี
Rancimat หรื อ OSI แต่จากข้อจํากัดทีการวัดค่า เช่น ค่าเปอร์ออกไซด์และทีบาร์เป็ นการบอกถึง
ผลิตภัณฑ์ทีเกิดขึน ซึงเป็ นการบอกถึงกลไกการเกิดปฏิกริ ยาออกซิเดชันว่าอยูใ่ นขันใด ซึ งมีรายงาน
กล่าวว่าวิธีดงั กล่าวไม่ให้ขอ้ มูลเกียวกับความทนหรื อเสถียรต่อปฏิกริ ยาออกซิ เดชันดังนันจึงต้อง
ศึกษาเพิมเติมต่อไป (Tian และ Dasgupta, 1999)
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4.2.7. การทดสอบความเสถียรต่ อปฏิกริยาออกซิเดชันโดยวิธี Oxidative Stability Index (OSI)
จากการศึกษาความเสถียรต่อปฏิกริ ยาออกซิ เดชันของสารสกัดอบเชย โดยการทดสอบการ
เกิดปฏิกริ ยาออกซิเดชันแบบเร่ งด้วยวิธี Oil stability index ซึงวัดค่าการนําไฟฟ้ าอันเนื องมาจาก
กรดอินทรี ยท์ ีสามารถระเหยได้ (volatile organic acids) เช่น กรดฟอร์ มิกและกรดอะซิ ติก
นอกจากนีผลิตภัณฑ์ลาํ ดับทีสอง (secondary product) อืนทีเกิดอาทิ แอลกอฮอล์และสารประกอบ
คาร์บอนิลก็สามารถออกซิไดซ์เป็ นกรดคาร์บอกซิลิกทีมีผลต่อการเปลียนแปลงของการนําไฟฟ้ าใน
นํากลันได้ โดยในการทดสอบความเสถียรต่อปฏิกิริยาออกซิ เดชันโดยวิธี OSI นันต้องมีอตั ราการ
เกิดปฏิกริ ยาออกซิเดชันทีสู งหรื อ PV> 100
เนืองจากจะมีความว่องไวต่อการเกิดปฏิกริ ยา
ออกซิเดชันทีมาก ดังนันจึงต้องมีการให้ความร้อนร่ วมกับอากาศหรื อออกซิเจนกับนํามันทีเสถียร
ในสภาวะปกติ
โดยผลการทดสอบความเสถียรต่อปฏิกริ ยาออกซิเดชันของสารสกัดอบเชยทีสกัดด้วยตัวทํา
ละลายแอลกอฮอล์ผสมกับนําทีอัตราส่ วนต่างๆ และทดสอบในกรดลิโนเลอิกสามารถแสดงได้ดงั
ภาพที 35

ภาพที 35 ความเสถียรต่อปฏิกิริยาออกซิเดชันของสารสกัดอบเชยทีสกัดด้วยตัวทําละลายเมทานอล
กับเอทานอลผสมกับนําทีอัตราส่ วนต่างๆ และทดสอบในกรดลิโนเลอิกทีอัตราส่ วน
ของสารสกัดต่อกรดลิโนเลอิกเท่ากับ 1: 250
ในการทดลองเบืองต้นศึกษาอัตราส่ วนของสารสกัดด้วยตัวทําละลายแอลกอฮอล์ต่อกรดลิ
โนเลอิกในอัตราส่ วนเท่ากับ 1:500 ผลการศึกษาพบว่าสารสกัดอบเชยมีความสามารถในการชะลอ
การเกิ ดปฏิกริ ยาออกซิ เดชันทีไม่ค่อยชัดเจน เนื องจากผลของค่าการนําไฟฟ้ าทีวัดทุก 10 นาทีจน
เกิดการเปลียนเส้นโค้งของตัวควบคุมกรดลิโนเลอิกและกรดลิโนเลอิก ทีเติมสารสกัดอบเชยพบว่า
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เส้นโค้งของสารสกัดอบเชยแตกต่างจากตัวควบคุมเล็กน้อยหรื ออาจกล่าวว่าการนําไฟฟ้ าของนํา
กลันทีต่อท่อมาจากหลอดทีมีกรดลิ โนเลอิกเติมสารสกัดอบเชยมี ค่าสู ง โดยหากค่าการนําไฟฟ้ า
เพิมขึนอย่างรวดเร็ วเมือเวลาผ่านไปไม่นาน แสดงว่าสารสกัดมีประสิ ทธิ ภาพทีไม่เพียงพอในการ
ชะลอการเกิ ด ปฏิ ก ริ ย าออกซิ เ ดชัน หรื อ อาจกล่ า วได้ว่า ประสิ ท ธิ ภ าพในการชะลอปฏิ ก ริ ย า
ออกซิเดชันของสารสกัดจากอบเชยขึนกับอัตราส่ วนความเข้มข้นของสารสกัดทีใช้ทดสอบ ดังนัน
จึงทดลองหาอัตราส่ วนของกรดลิโนเลอิกและสารสกัดอบเชยทีเหมาะสม เพือนํามาศึกษาอิทธิ พล
ของอัตราส่ วนระหว่างตัวทําละลายผสมระหว่า งแอลกอฮอล์กบั นําต่อความเสถี ยรของปฏิ กริ ย า
ออกซิ เดชันของสารสกัดอบเชย โดยจากการศึกษาอัตราส่ วนทีเหมาะสมระหว่างตัวอย่างสารสกัด
อบเชยกับกรดลิ โนเลอิก พบว่าทีอัตราส่ วนเท่ากับ 1:250 สามารถศึกษาอิทธิ พลของอัตราส่ วน
ระหว่างสารสกัดอบเชยกับกรดลิโนเลอิกได้อย่างเหมาะสม เนืองจากทุกอัตราส่ วนของตัวทําละลาย
ทีใช้สกัดอบเชยให้ผลการทดลองทีแตกต่างจากตัวควบคุ มอย่างชัดเจน ดังนันจึงเลือกอัตราส่ วน
ของตัวอย่างต่อกรดลิโนเลอิกเท่ากับ 1:250 เพือศึกษาความเสถียรต่อปฏิกริ ยาออกซิ เดชันของสาร
สกัดอบเชยด้วยตัวทําละลายต่างๆในการศึกษานี โดยในการทดลองนําสารสกัดทีผ่านกระบวนการ
ระเหยตัวทําละลายทีใช้สกัดเริ มต้นออกแล้วใช้นาชะแทน
ํ
เนืองจากหลักการทําแห้งแบบระเหิ ดต้อง
แช่แข็งนําอิสระก่อนการทําแห้งนําภายในเซลล์ดว้ ยการระเหิ ด จากนันนําผงสารสกัดละลายในตัว
ทําละลายเมทานอล
จากการทดลองพบว่าสารสกัดอบเชยด้วยตัวทําละลายเมทานอลทีอัตราส่ วนของสารสกัด
ต่อกรดลิโนเลอิกเท่ากับ 1:250 มีความเสถียรต่อปฏิกริ ยาออกซิ เดชันไม่แตกต่างอย่างมีนยั สําคัญ
(p>0.05) กับสารสกัดอบเชยจากเอทานอล และเมือเปรี ยบเทียบกับตัวควบคุ มคือกรดลิโนเลอิกที
ไม่มีการเติมสารสกัดอบเชย พบว่าสารสกัดอบเชยทีสกัดด้วยตัวทําละลายเอทานอลและเมทานอลมี
ความสามารถในการยับยังปฏิกริ ยาออกซิเดชันทีดี และหากเปรี ยบเทียบกับสารสังเคราะห์คือ BHT
และ BHA ทีอัตราส่ วนสาร : ลิโนเลอิก = 1:200 พบว่าสารสกัดอบเชยมีความเสถียรต่อปฏิกริ ยา
ออกซิ เดชันดีกว่าสาร BHT แต่ดอ้ ยกว่า BHA เนืองจากมีรายงานวิจยั ทีพบว่าสารสังเคราะห์ BHT
จะสู ญเสี ยความคงตัวทีอุณหภูมิสูง เนื องจากจะเกิ ดการระเหยที อุ ณหภูมิสูงมากกว่า 100 องศา
เซลเซี ยส (von Gadow และคณะ, 1997) โดยในการทดลองมีการใช้อุณหภูมิสูง ที 110 องศา
เซลเซียสเป็ นระยะเวลานานเป็ นชัวโมงจึงทําให้สารเริ มเกิดการสลายตัว แต่สาร BHA มีความคงตัว
ดีกว่าจึงสามารถยับยังปฏิกริ ยาออกซิเดชันได้ดี นอกจากนีหากพิจารณาอัตราส่ วนของตัวทําละลาย
ผสมระหว่างแอลกอฮอล์และนําทีอัตราส่ วน 100%, 80%, 50% และ 20% อัตราส่ วนโดยปริ มาตร
ของแอลกอฮอล์และสารสกัดด้วยนําอย่างเดี ยวทีใช้ในการสกัดอบเชย พบว่าสารสกัดด้วยตัวทํา
ละลายนํามี ป ระสิ ท ธิ ภ าพในการชะลอการเกิ ด ปฏิ ก ริ ย าออกซิ เดชันในกรดลิ โนเลอิ ก น้อยที สุ ด
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รองลงมาคือสารสกัดของตัวทําละลายผสมทีอัตราส่ วนแอลกอฮอล์เท่ากับ 20% และ 50% โดย
ปริ มาตรตามลําดับ และพบว่าสารสกัดของตัวทําละลายผสมทีอัตราส่ วนแอลกอฮอล์เท่ากับ 80%
และ 100% โดยปริ มาตร มีประสิ ทธิภาพในการชะลอการเกิดปฏิกริ ยาออกซิ เดชันดีทีสุ ดและพบว่า
อัตราส่ วนเมทานอลเท่ากับ 80% และ 100% โดยปริ มาตร มีประสิ ทธิ ภาพทีไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญ (p>0.05) ซึ งหากพิจารณาปริ มาณสารประกอบฟี โนลิกทังหมดและความสามารถในการ
กําจัดอนุ มูลอิสระ DPPH พบว่าสารละลายผสมระหว่างเมทานอลกับนําที ความเข้มข้นของเมทา
นอลร้อยละ 80 โดยปริ มาตรมีประสิ ทธิ ภาพในการสกัดและการกําจัดอนุ มูลดีกว่าสารสกัดด้วยเมทา
นอลอย่างมีนยั สําคัญ (p<0.05) แต่เมือพิจารณาความสามารถในการยับยังปฏิกริ ยาออกซิ เดชันของ
สารสกัดโดยการทดสอบด้วยวิธี Schaal oven method และ OSI ซึ งให้ผลการทดลองทีสอดคล้องกัน
คือสารสกัดอบเชยจากตัวทําละลายทังสองมีประสิ ทธิ ภาพในการยับยังปฏิกิริยาออกซิเดชันใกล้เคียง
กัน ซึ งประสิ ทธิ ภาพในการกําจัดอนุ มูลอิสระและการยับยังปฏิ กิริยาออกซิ เดชันเนื องมาจากการ
ทํางานของสารฟี โนลิ กแล้ว จากรายงานวิจยั ที ผ่านมากล่าวว่าองค์ประกอบนํามันหอมระเหยใน
อบเชยมีความสามารถในการกําจัดอนุ มูลอิสระและการยับยังปฏิกิริยาออกซิ เดชันทีมีประสิ ทธิ ภาพ
และยังมีประสิ ทธิภาพในการทํางานหรื อเสถียรทีอุณหภูมิสูงได้ อาทิจากการศึกษาการสลายตัวหรื อ
ความเสถียรต่ออุณหภูมิสูงของนํามันหอมระเหยทีพบในอบเชย เช่น ยูจีนอล ซิ นนามัลดีไฮด์และ
β-Caryophyllene โดยการบ่มแต่ละสารนาน 3 ชัวโมงทีอุณหภูมิต่างๆ คือ อุณหภูมิห้องและ 80,
100, 120 และ 180 องศาเซลเซี ยส พบว่าปริ มาณสารแต่ละชนิ ดเมือเปรี ยบเทียบทีอุณหภูมิห้องและ
อุณหภูมิช่วง 100-120 องศาเซลเซี ยสมีปริ มาณสารทีไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญ (p<0.05) และ
หากเปรี ยบเทียบกับอุณหภูมิ 180 องศาเซลเซี ยสก็ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญ (p<0.05) จากการ
ทดลองนี สามารถสรุ ปได้ว่านํามันหอมระเหยที พบในอบเชยมีความเสถี ยรทีอุณหภูมิสูง ในการ
ทดลองยังศึกษาความสามารถในการกําจัดอนุ มูลอิสระ DPPH โดยวิเคราะห์ % Remaining DPPH
ของสารพบว่าประสิ ทธิ ภาพการกําจัดอนุ มูลอิสระมากขึนเมือทดสอบทีอุณหภูมิสูงขึนโดยมีอนุ มูล
อิสระ DPPH เหลือน้อยลงเมือทดสอบทีอุณหภูมิสูงขึน (Tomaino และคณะ, 2005) นอกจากนียังมี
รายงานศึกษาการยับยังปฏิ กริ ยาออกซิ เดชันโดยการวิเคราะห์ค่าเปอร์ ออกไซด์และ TBARS ของ
นํามัน Rapeseed และนํามันจากไขมันวัว โดยเติมนํามันหอมระเหยจากสารสกัดอบเชย C. cassia
ลงในนํามันทีสภาวะการทดอดทีอุณหภูมิ 130 องศาเซลเซี ยสนาน 1.5 นาทีทีความเข้มข้นต่างๆของ
นํามันหอมระเหยคือ 0.004-0.032% พบว่าความเข้มข้นช่วง 0.012-0.02% สามารถยับยังปฏิ กิริยา
ออกซิ เดชันดีทีสุ ด และหากเปรี ยบเทียบสารสกัดทุกความเข้มข้นกับตัวควบคุ มคือนํามันทีไม่เติม
นํามันหอมระเหยจากอบเชย พบว่านํามันทีเติ ม นํามันหอมระเหยจากอบเชยทุ กความเข้มข้นมี
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ประสิ ทธิ ภาพในการยับยังปฏิกิริยาออกซิ เดชันดีกว่าตัวควบคุ ม (Du และ Li, 2008) ซึ งเป็ นการ
สนับสนุนผลการทดลองว่านํามันหอมระเหยจากอบเชยมีประสิ ทธิ ภาพการยับยังปฏิกริ ยาออก
ซิ เดชันทีอุณหภูมิสูงได้ดี  จากผลการทดลองทีพบว่าสารสกัดจากสารละลายผสมของเมทานอล
หรื อเอทานอลกับนําที อัตราส่ วน 80% และ 100% โดยปริ มาตร มีประสิ ทธิ ภาพในการชะลอ
ปฏิกริ ยาออกซิ เดชันทีไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญ (p>0.05) หากพิจารณาในด้านต้นทุนหาก
เลื อ กใช้ ต ัว ทํา ละลายแอลกอฮอล์ ผ สมจะช่ ว ยลดต้น ทุ น ได้ บ ้า ง ในขณะที สารสกัด ที ได้ ย งั มี
ประสิ ทธิภาพในการต้านออกซิเดชันทีดี
จากการทดสอบความสามารถในการยับยังปฏิกริ ยาออกซิ เดชันของสารสกัดอบเชยโดยใช้
ตัวทําละลายต่างๆ พบว่าอิทธิพลของชนิดตัวทําละลายและระดับความเข้มข้นของตัวทําละลายผสม
มีผลต่อความสามารถในการยับยังปฏิกริ ยาออกซิเดชันของกรดลิโนเลอิกทีทดสอบ
เนืองจาก
ความสามารถในการยับยังปฏิกริ ยาออกซิเดชันของสารทีมีความสามารถในการยับยังปฏิกริ ยา
ออกซิเดชันอาทิสารโพลีฟีนอลและนํามันหอมระเหยบางชนิดขึนกับประสิ ทธิภาพในการสกัดและ
การคัดเลือกการสกัดองค์ประกอบภายในตัวอย่าง รวมถึงความบริ สุทธิของสารทีสกัดได้
อัน
เนืองมาจากการปนเปื อนขององค์ประกอบอืน เช่น ไขมัน, โปรตีนและคาร์ โบไฮเดรตทีมีผลต่อ
ความสามารถในการต้านปฏิกริ ยาออกซิเดชันของสารต้านปฏิกริ ยาออกซิเดชัน ดังนันในการศึกษา
อิทธิพลของตัวทําละลายผสมระหว่างนําและแอลกอฮอล์ทีอัตราส่ วนต่างๆ ต่อความสามารถในการ
สกัดองค์ประกอบของสารทีมีความสามารถในการต้านปฏิกริ ยาออกซิเดชัน จึงควรวิเคราะห์ชนิด
และองค์ประกอบทางเคมีของสารสกัดอบเชยเพิมเติมต่อไป
4.3. เค้ าโครงองค์ ประกอบทางเคมีของสารสกัดอบเชยอินโดนีเซียด้ วยตัวทําละลายผสม
ในการศึ ก ษานี พิ จ ารณาความแตกต่ า งของเค้ า โครงชนิ ด และปริ มาณของ
องค์ประกอบทางเคมีภายในสารสกัดอบเชยด้วยตัวทําละลายผสมคือ เมทานอลและนําในอัตราส่ วน
ของเมทานอลเท่ากับ 100 , 80 และ 20% โดยปริ มาตรและสารสกัดโดยใช้ตวั ทําละลายนํา
โดยสามารถแบ่งประเภทสารทีวิเคราะห์ ได้เป็ น 2 ประเภทคือ องค์ประกอบชนิ ดนํามันหอมระเหย
และสารฟี โนลิก โดยการวิเคราะห์ชนิดและปริ มาณขององค์ประกอบสารด้วยโครมาโตกราฟี ชนิ ด
ของเหลวความดันสู ง (HPLC) และเปรี ยบเทียบค่า retention time และลักษณะเส้นสเปกตรัมกับ
สารมาตรฐาน โดยในการวิเคราะห์นามั
ํ นหอมระเหยจะวิเคราะห์สารซิ นนามัลดีไฮด์ คิวมาริ นและ
กรดซิ นนามิคทีความยาวคลืน 280 นาโนเมตร และสารฟี โนลิกทีวิเคราะห์คือ protocatechuic acid
ทีความยาวคลืน นาโนเมตร , catechin ทีความยาวคลืน 280 นาโนเมตร และ p-coumaric acid ที
ความยาวคลืน นาโนเมตรตามลําดับ
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จากการทดลองสามารถแสดงชนิ ดและปริ มาณองค์ประกอบทางเคมีของสารสกัด
อบเชยด้วยตัวทําละลายทีศึกษาดังตารางที 14 และตารางที 15

ตารางที 14 ชนิดและปริ มาณองค์ประกอบทางเคมีของสารสกัดอบเชยด้วยสารละลายผสมระหว่างเมทานอลและนําและสารสกัดนําจากการวิเคราะห์ดว้ ยวิธี
HPLC คิดเทียบต่อปริ มาตรสารสกัด 25 มิลลิลิตร
solvent

g
solid/25ml
extract

water

7.452

20met

6.790

80met

5.864

100met

4.671

p-coumaric
acid

protocatechuic
acid

530.0716
(1.47%)
1,024.982
(2.29%)
2,433.521
(2.21%)
4,301.781
(3.63%)

3,489.005
(9.65%)
5,821.251
(13.00%)
37,582.43
(34.10%)
32,176.06
(27.17 %)

ปริ มาณสารประกอบฟี โนลิก (μg/ 25ml)
catechin
coumarin
trans-cinnamic cinnamaldehyde
acid
30,844.65
(85.32%)
35,834.12
(80.00%)
56,992.33
(51.71%)
67,536.82
(57.03%)

590.0549
(1.63%)
932.54
(2.08%)
2,851.371
(2.59%)
3,264.134
(2.76%)

696.8012
(1.93%)
1,178.482
(2.63%)
2,047.02
(1.86%)
2,358.422
(1.99%)

Nd*
Nd*
8,318.131
(7.55%)
8,796.119
(7.43%)

ผลรวม
36,150.58
(100.00%)
44,791.38
(100.00%)
110,224.8
(100.00%)
118,433.3
(100.00%)

TPC (mg Gallic
acid/g dry solid)
247.135
262.163
356.278

337.846
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ตารางที 15 ชนิดและปริ มาณองค์ประกอบทางเคมีของสารสกัดอบเชยด้วยสารละลายผสมระหว่างเมทานอลและนําและสารสกัดนําจากการวิเคราะห์ดว้ ยวิธี
HPLC คิดเทียบต่อปริ มาณของแข็งในสารสกัด
solvent

water

g
solid/25ml
extract
7.452

20met

6.790

80met

5.864

100met

4.671

p-coumaric
acid
0.010
(1.54%)
0.022
(2.26%)
0.071
(1.21%)
0.197
(1.99%)

protocatechuic
acid
0.063
(9.69%)
0.126
(12.96%)
1.093
(18.55%)
1.474
(14.88%)

ปริ มาณสารประกอบฟี โนลิก (mg/g dry solid extract)
catechin
coumarin
trans-cinnamic cinnamaldehyde
acid
0.555
0.011
0.013
Nd*
(85.25%)
(1.69%)
(2.00%)
0.777
0.020
0.026
Nd*
(79.94%)
(2.06%)
(2.67%)
1.657
0.083
0.060
2.929
(28.12%)
(1.41%)
(1.02%)
(49.71%)
3.095
0.150
0.108
4.882
(31.24%)
(1.51%)
(1.09%)
(49.28%)

ผลรวม
0.651
(100.00%)
0.972
(100.00%)
5.892
(100.00%)
9.906
(100.00%)

TPC (mg Gallic
acid/gdry solid)
247.135
262.163
356.278
337.846

หมายเหตุ: Nd* หมายถึง ไม่พบสารในการวิเคราะห์ดว้ ย HPLC
(%) หมายถึง เปอร์ เซ็นต์ปริ มาณสารเมือเทียบกับผลรวมทีคิดเป็ น 100%
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จากตารางพบว่า สารสกัดโดยใช้นําและตัวทํา ละลายผสมระหว่า งนํากับ เมทานอลใน
อัตราส่ วนเมทานอลเท่ากับ 20% โดยปริ มาตร สามารถวิเคราะห์สารคิวมาริ นและกรดซิ นนามิกเป็ น
องค์ประกอบภายในสารสกัดอบเชยอินโดนี เซี ย โดยปริ มาณคิวมาริ นและกรดซิ นนามิกในนํามัน
หอมระเหยจากอบเชยจะพบในปริ ม าณน้อ ยเมื อสารละลายผสมมี อ ัต ราส่ ว นของนํามากขึ น
เนื องจากนํามีประสิ ทธิ ภาพตําในการสกัดนํามันหอมระเหย (Anderson และคณะ, 2003 และ
Galedar และคณะ, 2010) นอกจากนีสารสกัดอบเชยโดยใช้นาเป็
ํ นตัวทําละลายจะพบสารคิวมาริ น
เป็ นองค์ประกอบ แม้วา่ คิวมาริ นรู ปทัวไปจะมีความสามารถละลายนําได้นอ้ ยมาก แต่สามารถพบ
ในสารสกัดอบเชยเมื อใช้นาเป็
ํ นตัวทํา ละลาย เนื องจากหากคิ ว มาริ นอยู่ใ นรู ป ที มี ก ารแทนที ที
ตําแหน่งไฮดรอกซี ตาํ แหน่งที 4 ของโครงสร้าง หรื ออยูใ่ นรู ปไกลโคไซด์ซึงจะสามารถละลายนํา
ได้ (Lacy และ O’Kennedy, 2004) นอกจากนี ยังพบว่าสารสกัดอบเชยด้วยตัวทําละลายนําและตัว
ทําละลายผสมระหว่างนํากับเมทานอลในอัตราส่ วนเมทานอลเท่ากับ 20% โดยปริ มาตร ไม่สามารถ
สกัดสารซินนามัลดีไฮด์ออกมาจากอบเชยได้ ขณะทีสารสกัดอบเชยโดยใช้ตวั ทําละลายเมทานอลที
ความเข้มข้น 80 และ 100% โดยปริ มาตร สามารถสกัดคิวมาริ น, กรดซิ นนามิกและซิ นนามัลดีไฮด์
ออกมาได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ (Sproll และคณะ, 2008) โดยสารสกัดอบเชยด้วยตัวทําละลายเมทา
นอลความเข้มข้น 100% โดยปริ มาตร สามารถสกัดคิวมาริ น, กรดซิ นนามิกและซิ นนามัลดีไฮด์ได้
ปริ มาณมากทีสุ ดเมือเทียบกับตัวทําละลายผสมในอัตราส่ วนต่างๆและตัวทําละลายนํา หากพิจารณา
ปริ ม าณองค์ป ระกอบนํามันหอมระเหยที สามารถสกัด ได้จ ากเปลื อกอบเชยอิ นโดนี เซี ย ในการ
ทดลอง จะพบว่าเมืออัตราส่ วนของเมทานอลในสารละลายผสมมากขึนจะสามารถสกัดซิ นนามัลดี
ไฮด์สามารถสกัดออกมาในปริ มาณมากที สุ ด รองลงมาคือคิวมาริ นและกรดซิ นนามิกตามลําดับ
และลําดับพีคของสารในโครมาโตแกรม HPLC ของช่วงการดูดกลืนแสงทีความยาวคลืน 280 นาโน
เมตรมีลาํ ดับดังนี คือ คิวมาริ น, กรดซิ นนามิกและซิ นนามัลดี ไฮด์ ซึ งสอดคล้องกับผลการทดลอง
ของ He และคณะ (2005) และหากเปรี ยบเทียบกับรายงานวิจยั ของ He และคณะ (2005) ทีศึกษา
องค์ประกอบชนิ ดนํามันหอมระเหยในสารสกัดอบเชยอินโดนีเซี ย พบว่าผลจากการวิเคราะห์ดว้ ย
เทคนิควิธี HPLC ของชนิดองค์ประกอบนํามันหอมระเหยในสารสกัดอบเชยอินโดนี เซี ยทีสกัดด้วย
ตัวทําละลายเมทานอลและวิธีการสกัดด้วยอัลตร้าโซนิ คทีอุณหภูมิห้องเป็ นเวลา 30 นาที พบว่า
องค์ประกอบสารทีสามารถสกัดได้คือซิ นนามัลดีไฮด์และยูจีนอล โดยพบปริ มาณของซิ นนามัลดี
ไฮด์ ม ากกว่า ยูจีนอล แต่ ไ ม่ พ บคิ ว มาริ น และกรดซิ นนามิ ก ในสารสกัดอบเชยอิ น โดนี เซี ย ซึ ง
องค์ประกอบหลักทีสําคัญประเภทนํามันหอมระเหยของสารสกัดด้วยตัวทําละลายของอบเชยคือ คิว
มาริ น, กรดซิ นนามิก, ซิ นนามัลดีไฮด์และยูจีนอล (He และคณะ, 2005) แต่สําหรับในสารสกัด
อบเชยอิ น โดนี เ ซี ย ที ศึ ก ษาไม่ พ บยู จี น อลเนื องจากยู จี น อลที จัด เป็ นสารฟี นิ ล โพรพานอยด์
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(phenylpropanoides) มีการเชื อมกับลิกนิ นในโครงสร้ างของเซลล์พืช (Overhage และ Priefert,
1999; Overhage และคณะ, 2000 และ Rao และ Ravishankar, 2000) ดังนันการสกัดโดยการกวนที
อุณหภูมิห้องของตัวทําละลายจึงไม่สามารถสกัดยูจีนอลโดยการทําลายพันธะหรื อโครงสร้างของ
เซลล์พืชและสกัดยูจีนอลออกมาดังการทดลองทีกล่าวมาข้างต้นทีใช้อลั ตร้าโซนิ ค เนืองจากอัลตร้า
โซนิ คสามารถทําลายผนังเซลล์และสามารถทําลายพันธะระหว่างยูจีนอลกับลิ กนิ นทีโครงสร้ าง
เซลล์พืชออกได้
จากความแตกต่างของเค้าโครงขององค์ประกอบทีเป็ นนํามันหอมระเหยของสารสกัด
อบเชยด้วยตัวทําละลายผสมในอัตราส่ วนต่างๆ และความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระของสาร
สกัดอบเชยด้วยตัวทําละลายผสม จะพบว่าชนิดและปริ มาณของนํามันหอมระเหยทีสามารถสกัด
ออกมาได้โดยใช้ตวั ทําละลายผสมในอัตราส่ วนต่างๆ มีผลต่อความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระ
และการยับยังปฏิกริ ยาออกซิ เดชันในระบบนํามันทีต่างกัน เนืองจากคิวมาริ นและกรดซิ นนามิกที
พบเป็ นองค์ประกอบของนํามันหอมระเหยทีพบในสารสกัดอบเชยนีจัดเป็ นสารประกอบฟี โนลิกที
มีความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระและยับยังปฏิกริ ยาออกซิ เดชัน โดยคิวมาริ นจัดเป็ นสารฟี โน
ลิกประเภทอย่างง่าย (simple) และกรดซินนามิกจัดเป็ นกรดฟี โนลิกประเภทไฮดรอกซีซินนามิก
นอกจากนีซิ นนามัลดีไฮด์แม้จะไม่ได้จดั เป็ นสารฟี โนลิกแต่มีรายงานวิจยั ทีพบว่ามีความสามารถใน
การต้านอนุมูลอิสระและปฏิกริ ยาออกซิเดชันได้ (Patel และ Patel, 2011) ดังนันตัวทําละลายเมทา
นอลและตัวทําละลายผสมทีเมทานอลความเข้มข้น 80% โดยปริ มาตร จึงมีประสิ ทธิภาพในการ
ยับยังอนุมูลอิสระและต้านปฏิกริ ยาออกซิ เดชันได้ดีกว่าสารสกัดทีได้จากการสกัดอบเชยด้วยตัวทํา
ละลายผสมทีอัตราส่ วนเมทานอลอืนๆและตัวทําละลายนํา
หากพิจารณาองค์ประกอบฟี โนลิกของสารสกัดอบเชย จากการวิเคราะห์ดว้ ย HPLC และ
วัดการดูดกลืนแสงทีความยาวคลืน 250 นาโนเมตร พบว่าสารสกัดอบเชยด้วยตัวทําละลายเมทา
นอลผสมกับนําทีอัตราส่ วนของเมทานอลเท่ากับ 80% สามารถสกัดกรดโพรโทคาทิชูอิกได้ปริ มาณ
มากทีสุ ดเมือคิดในหน่วยปริ มาณสารเป็ นไมโครกรัมต่อ 25 มิลลิลิตร รองลงมาคือสารสกัดอบเชย
ด้วยตัวทําละลายมทานอลและตัวทําละลายผสมทีอัตราส่ วนของเมทานอลความเข้มข้น 20% โดย
ปริ มาตร และสารสกัดด้วยตัวทําละลายเป็ นนําสามารถสกัดกรดโพรโทคาทิชูอิกได้นอ้ ยทีสุ ด แต่
เมือพิจารณาปริ มาณกรดโพรโทคาทิชูอิกในหน่วยมิลลิกรัมสารต่อกรัมของแข็ง พบว่าสารสกัดด้วย
เมทานอลมีปริ มาณสารคาทิชินมากกว่าสารละลายผสมระหว่างตัวทําละลายเมทานอลกับนําทีความ
เข้มข้นของเมทานอลเท่ากับ 80% โดยปริ มาตร เนืองจากทีสารละลายผสมระหว่างตัวทําละลาย
เมทานอลกับนําทีความเข้มข้นของเมทานอลเท่ากับ 80% โดยปริ มาตร มีปริ มาณองค์ประกอบอืน
ปะปนในสารสกัดมากกว่าเมือเปรี ยบเทียบกับสารสกัดด้วยเมทานอลอย่างเดียว และเนืองจากสภาพ
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ขัวของนําทีมากและจากการทีกรดโพรโทคาทิชูอิกจัดเป็ นกรดอ่อนความมีขวจึ
ั งน้อยกว่าตัวทํา
ละลายนํามาก จึงทําให้ตวั ทําละลายนําไม่มีความเหมาะสมกับการสกัดกรดโพรโทคาทิชูอิกได้อย่าง
มีประสิ ทธิภาพเท่ากับตัวทําละลายผสมทีอัตราส่ วนของเมทานอลเท่ากับ 20% โดยปริ มาตรทีมีขวั
น้อยกว่า ซึงสอดคล้องกับผลการศึกษาของ Demiray และคณะ (2009) และจากรายงานการศึกษา
ของ De Sotillo และคณะ (1994) พบว่าการสกัดกรดแกลลิก กรดโพรโทคาทิชูอิกและกรดคาร์เฟ
อิกด้วยตัวทําละลายนําทีอุณหภูมิหอ้ ง มีประสิ ทธิ ภาพการสกัดไม่ดีเท่ากับการใช้เมทานอลในการ
สกัด
สําหรับผลการศึกษาเกียวกับความสามารถในการต้านปฏิกริ ยาออกซิเดชันของกรดโพรโท
คาทิชูอิก พบว่ามีความสามารถในการต้านปฏิกริ ยาออกซิ เดชันทีดีอาทิ ผลการศึกษาของ Li และ
คณะ (2011) พบว่ากรดโพรโทคาทิชูอิกมีความสามารถจับโลหะได้ เนื องจากโครงสร้างของหมู่ไฮ
ดรอกซิ ลทีตําแหน่งออโธร์ นอกจากนี Torreggiani และคณะ (2008) กล่าวว่ากรดโพรโทคาทิชูอิก
เป็ นสารทีต้านปฏิกริ ยาออกซิเดชันได้ดี เนืองจากกลไกในการกําจัดอนุมูลอิสระและการจับโลหะ
และมีความสามารถในการต้านปฏิกริ ยาออกซิเดชันได้ทีอุณหภูมิสูง
อาทิจากการศึกษาของ
Re’blov’a (2012) ทดสอบการต้านออกซิเดชันของกรดฟี โนลิกทีอุณหภูมิ 110 องศาเซลเซียสใน
ระบบนํามันหมู โดยวัดค่า induction period พบว่ากรดโพรโทคาทิชูอิกมีความสามารถในการต้าน
ปฏิกิริยาออกซิเดชันได้ทีอุณหภูมิสูงและมีประสิ ทธิ ภาพการต้านออกซิเดชันดีกว่ากรดวานิลนิก
โดยจากการทดสอบประสิ ทธิภาพการยับยังปฏิกริ ยาออกซิเดชันทีอุณหภูมิ 90 และ 110 องศา
เซลเซียส พบว่ากรดวานิลิกไม่มีประสิ ทธิ ภาพในการต้านออกซิเดชันเมือเทียบกับกรดโพรโทคาทิ
ชูอิก
เนืองจากกรดวานิลิกเกิดการสลายตัวทีอุณหภูมิสูงก่อนสิ นสุ ดการวิเคราะห์ค่า induction
period และในการทดสอบ Protection factor ของฟี โนลิกในนํามันดอกทานตะวันโดยวัดด้วย
เครื อง Rancimat อุณหภูมิ 120 องศาเซลเซียส อัตราการไหลของออกซิเจนเท่ากับ 20 L/h โดยพบว่า
ค่า Protection factor สามารถเรี ยงลําดับจากมากไปน้อยคือ กรดคาร์ เฟอิก โพรโทคาทิชูอิกและ
กรดเฟอร์ รูลิกและกรดวานิลิกตามลําดับ โดยกรดวานิลิกและอนุพนั ธ์ของกรดวานิลิกมีพฤติกรรม
เป็ น pro-oxidant (Merkl และคณะ, 2010)
เมือพิจารณาชนิดและปริ มาณสารฟี โนลิกทีความยาวคลืน 280 นาโนเมตร พบว่าสารสกัด
อบเชยด้วยตัวทําละลายเมทานอลสามารถสกัดคาทิชินได้มากทีสุ ด รองลงมาคือสารสกัดอบเชยด้วย
ตัวทําละลายเมทานอลผสมกับนําทีความเข้มข้นของเมทานอลเท่ากับ 80% และ 20% โดยปริ มาตร
และสารสกัดด้วยตัวทําละลายเป็ นนําสามารถสกัดคาทิชินได้นอ้ ยทีสุ ดตามลําดับ โดยคาทิชินเป็ นฟี
โนลิกประเภทฟลาโวนอยด์ทีพบในสารสกัดอบเชยอินโดนีเซี ยทีพบในปริ มาณมากทีสุ ด
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(Al-Numair และคณะ, 2007) จึงคาดว่าความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระและการยับยังปฏิกิริยา
ออกซิเดชัน รวมถึงความเสถียรต่อปฏิกิริยาออกซิเดชันของนํามัน เนืองมาจากประสิ ทธิภาพในการ
ต้านปฏิกิริยาออกซิเดชันของสารคาทิชินหรื อการ synergism ของคาทิชินกับอนุพนั ธ์ของคาทิชิน
โดยมีรายงานวิจยั ทีผ่านมาพบว่าคาทิชินมีความสามารถในการกําจัดอนุมูลอิสระและการยับยัง
ปฏิกริ ยาออกซิเดชันได้ดีอาทิ คาทิชินมีความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระ DPPH มากเนืองจาก
อิทธิพลของโครงสร้างหมู่ไฮดรอกซิ ลทีตําแหน่งคาร์บอน 5, 7, 3’, 4’ และการมีหมู่ไฮดรอกซิ ล
กลุ่ม และวงแหวน A ในโครงสร้างทําให้คาทิชินมีความสามารถในการกําจัดอนุมูลอิสระ DPPH ได้
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพดีกว่าเควอซิทิน Luteolin, Taxifolin และ Eriodictyol (Tsimogiannis และ
Oreopoulou, 2004) และนอกจากนีคาทิชินยังมีสามารถจับโลหะได้ เนืองจากวงแหวน B ใน
โครงสร้างสามารถทําปฏิกริ ยาหรื อจับโลหะเหล็ก, คอปเปอร์และสังกะสี (Mendoza-Wilson และ
Glossman-Mitnik, 2006)
นอกจากนีในการเปรี ยบทียบลักษณะยูวสี เปกตรัมของสารคาทิชินและพีค unknown ทีพบ
ใกล้กบั พีคของคาทิชินและยังมีปริ มาณมากเมือสกัดด้วยตัวทําละลายเมทานอลในอัตราส่ วนทีสู ง
โดยพบว่าพีค unknown มีลกั ษณะของยูวสี เปกตรัมคล้ายกันมากกับลักษณะยูวสี เปกตรัมของสาร
คาทิชินดังแสดงในภาคผนวก ค ซึ งมีรายงานวิจยั ทีผ่านมากล่าวว่าพีค unknown นีคืออนุพนั ธ์ของ
คาทิชินอาทิ อิพิคาทิชิน และมีรายงานกล่าวว่าอิพิคาทิชินและคาทิชินมีลกั ษณะยูวสี เปกตรัมคล้าย
กับโพรไซยานิดินและจะพบการเกิดพีคทีใกล้กนั ในโครมาโตแกรม (Peng และคณะ, 2008) จึงทํา
ให้สามารถวิเคราะห์ชนิดและองค์ประกอบสารด้วย HPLC ทีความยาวคลืน 280 นาโนเมตรได้ยาก
โดยสารอิพิคาทิชิน คาทิชินและโพรไซยานิดินมีรายงานวิจยั พบว่าเป็ นสารทีมีประสิ ทธิ ภาพในการ
ต้านปฏิกริ ยาออกซิเดชันทีดีอาทิเช่น รายงานการศึกษาโดยนําฟลาวาน-3-ออลละลายในเอทานอล
ความเข้มข้น 15% ทดสอบการยับยังอนุมูลอิสระ DPPH พบว่าการต้านอนุมูลอิสระจะมาก หากมี
ออร์โธร์ไดไฮดรอกซีทีวงแหวนบี และหมู่ไฮดรอกซิลทีคาร์ บอนตําแหน่งที 3 และการไกลโค
ซิ เลชันหมู่ไฮดรอกซิลทีคาร์ บอนตําแหน่งที 3 จะลดการต้านอนุมูลอิสระ และผลการศึกษาการต้าน
อนุมูลอิสระ DPPH พบว่าอิพิคาทิชินมีความสามารถในการกําจัดอนุมูลอิสระ DPPH ดีกว่าคาทิ
ชิน, กรดโพรโทคาทิชูอิก, กรดคาร์ เฟอิกกรดเฟอร์ รูลิกและกรดวานิลิกตามลําดับ (Villaño และ
คณะ, 2005) และจากรายงานการทดสอบด้วย Rancimat ทีอุณหภูมิ 100 องศาเซลเซี ยส และอัตรา
การไหล 15 L/h ในนํามันมะกอก refined ทีเติมสารฟี โนลิก 100 ppm และวัด induction period
หรื อความเสถียรต่อปฏิกริ ยาออกซิเดชัน พบว่าสามารถเรี ยงลําดับค่า induction period จากมากไป
น้อยคือ PG > กรดแกลลิก > BHA ≥ คาทิชิน > BHT ≥ อิพิคาทิชิน > เควอซิทิน > กรดโพรโทคาทิ
ชูอิก > กรดวานิลิก (Bonilla และคณะ, 2009) นอกจากนีจากรายงานการศึกษาความสามารถใน
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การชะลอการเกิดปฏิกริ ยาออกซิ เดชันในนํามันถัวลิสงของสารคาทิชินปรี ยบเทียบกับสาร
phospholipids, ascorbyl palmitat , rosemary และ tocopherol จากการทดลองพบว่าคาทิชินมี
ความสามารถยืด Induction period ของนํามันถัวลิสงได้ดีทีสุ ด (Chu และ Hsu, 1999)
จากผลการสกัดอบเชยด้วยตัวทําละลายเมทานอลพบว่าหากอัตราส่ วนของเมทานอลในตัว
ทําละลายผสมมากขึนจะสามารถสกัดคาทิชินได้ในปริ มาณมาก และสอดดคล้องกับผลการศึกษา
ความสามารถในการต้านปฏิกริ ยาออกซิ เดชันของสารสกัดอบเชยทีพบว่าประสิ ทธิภาพการต้าน
ปฏิกริ ยาออกซิเดชันจะมากขึน เมืออบเชยสกัดด้วยตัวทําละลายทีมีอตั ราส่ วนของเมทานอลสู งขึน
ดังนันองค์ประกอบของฟลาโวนอยด์นีจึงมีผลต่อความสามารถในการยับยังปฏิกริ ยาออกซิเดชัน
ของสารสกัดอย่างมีประสิ ทธิภาพ
นอกจากนีหากพิจารณาชนิดและปริ มาณสารฟี โนลิกทีความยาวคลืน 320 นาโนเมตร
พบว่าสารสกัดอบเชยตัวทําละลายเมทานอลและตัวทําละลายผสมระหว่างเมทานอลกับนําใน
อัตราส่ วนต่างๆ สามารสกัดกรด p-coumaric acid ออกมาได้ในปริ มาณทีแตกต่างกัน โดยพบว่า
สารสกัดอบเชยด้วยตัวทําละลายเมทานอลสามารถวิเคราะห์ p-coumaric acid ได้มากทีสุ ด รองลงมา
คือสารละลายผสมระหว่างเมทานอลและนําทีความเข้มข้นเท่ากับ 80 และ 20 โดยปริ มาตร และสาร
สกัดนําตามลําดับ โดยกรดฟี โนลิก p-coumaric acid จัดเป็ นกรดฟี โนลิกประเภทอนุพนั ธ์ไฮดรอกซี
ซินนามิกทีมีความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระทีอุณหภูมิสูงได้อาทิ จากการศึกษาของ ArrietaBaez และคณะ (2012) ทีศึกษาอิทธิพลของอุณหภูมิการสเตอร์ไรซ์ โดยในการทดลองจะทดสอบที
อุณหภูมิ 121 องศาเซลเซียสและความดัน 15-17 psi ทีมีต่อความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระ
ของอนุพนั ธ์ไฮดรอกซีซินนามิกคือกรดซินนามิกและ p-coumaric acid จากการทดลองพบว่า pcoumaric acid เกิดผลิตภัณฑ์ไดเมอริ กจากการดีคาร์บอกซิเลชันซึงเป็ นตัวกลางการทําปฏิกริ ยากับ
อนุมูลแต่กรดซินนามิกไม่เกิดการเปลียนแปลงนี จึงทําให้ p-coumaric acid มีความสามารถในการ
ต้านอนุมูลอิสระได้ทีอุณหภูมิสูง

บทที 5
สรุปผลการทดลองและข้ อเสนอแนะ
จากการทดลองสกัดเปลือกอบเชยด้วยตัวทําละลายคื อ เอทานอล เมทานอล อะซิ โตน
เอทิลอะซิ เตทและเฮกเซนโดยการสกัดด้วยเครื องกวนใบพัดแบบต่อเนื องในทีมืดเป็ นเวลา 12
ชัวโมงและอุณหภูมิห้อง พบว่าสารสกัดอบเชยทีสกัดด้วยตัวทําละลายเอทานอลและเมทานอลมี
ประสิ ทธิภาพในการสกัดสารซึ งแสดงความสามารถในการต้านอนุ มูลอิสระและการยับยังปฏิกริ ยา
ออกซิ เดชันในนํามันหมูและนํามันพืชภายใต้สภาวะการทดสอบแบบเร่ งด้วยวิธี Schaal oven ที
อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียสเป็ นระยะเวลา 30 วันมีประสิ ทธิภาพดีทีสุ ด
จากการสกัดอบเชยด้วยตัวทําละลายเอทานอลและเมทานอลกับนําทีอัตราส่ วนต่างๆ พบว่า
เมืออัตราส่ วนของนําในตัวทําละลายทีใช้สกัดมากขึนจะทําให้สามารถสกัดของแข็งในอบเชย
ออกมาได้มากขึน แต่มีความสามารถในการสกัดสารประกอบฟี โนลิกและความสามารถในการ
ยับยังปฏิกริ ยาออกซิ เดชันลดลง โดยการใช้สารละลายผสมของตัวทําละลายเอทานอลและเมทา
นอลทีความเข้มข้นร้อยละ 80 และ 100 โดยปริ มาตรในการสกัดอบเชย ได้สารสกัดทีมีฤทธิในการ
ชะลอหรื อยับยังการเกิดปฏิกริ ยาออกซิ เดชันได้มากกว่าการใช้ตวั ทําละลายอืนๆทีศึกษา
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ข้ อเสนอแนะ
จากการทีองค์ประกอบของอบเชยอินโดนีเซี ยมีปริ มาณคาร์ โบไฮเดรตอาทิ มิวซิ เลต และ
องค์ประกอบอืนๆ พวกเรซิน แวกซ์มาก อาจต้องกําจัดออกก่อนการวิเคราะห์
จากการวิเคราะห์องค์ประกอบสารด้วย HPLC พบว่ามีองค์ประกอบของพีคหลายพีคทีมี
รู ปร่ างของเส้นยูวีคล้ายกัน จึงควรต้องศึกษาเพิมเติมโดยใช้ HPLC-MS เพือแยกชนิดสารหรื อการ
วิเคราะห์โดยแบ่งสารฟี โนลิกออกเป็ นกลุ่มๆ อาทิ กรดฟี โนลิก ฟลาโวนอยด์และแอนโทไซยานิ น
เป็ นต้น
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ภาคผนวก ก
วิธีการวิเคราะห์ ความสามารถในการต้ านอนุมูลอิสระ
ก1. การวิเคราะห์ปริ มาณ Total polyphenolics compound (Maisuthisakul และคณะ, 6)
ขันตอนการวิเคราะห์
ปิ เปตสารละลายตัวอย่างจํานวน 4 ไมโครลิตร ใส่ ลงในหลอดทดลองทีมีฝาปิ ด
ปิ เปต Folin–Ciocateu’s reagent 2000 ไมโครลิตรใส่ ลงในหลอดทดลองทิงไว้ นาที
เติม Sodium carbonate (75 g/L) จํานวน 1600 ไมโครลิตรทิงไว้ 120 นาทีในทีมืด
วัดค่าการดูดกลืนแสงทีความยาวคลืน
นาโนเมตร
(blank : นํากลัน 4 μl + Folin–Ciocateu’s reagent 2000 μl + sodium carbonate 1600 μl )
ทําการทดลอง ซํา
คํานวณหาปริ มาณ Total phenolic compounds โดยเทียบกราฟมาตรฐาน gallic acid และ
เทียบเป็ น มิลลิกรัมของ gallic acid ต่อกรัมของนําหนักสารสกัดตัวอย่าง
1.2
1
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R2 = 0.9996

0.4
0.2
0
0

20

40

60

80

100

ความเข้ มข้ น gallic acid (ppm)

ภาพที 36 กราฟมาตรฐานกรดแกลลิกสําหรับการวิเคราะห์ปริ มาณสารประกอบฟี นอลิกทังหมด
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ก2. วิธีการวิเคราะห์ความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระโดยวิธี DPPH radical scavenging
activity (ดัดแปลงจากวิธี Brand–Williams และคณะ, )
1.1 การ.เตรี ยม DPPH solution
ชัง DPPH 0.0237 g
ละลายด้วย methanol
ปรับปริ มาตรให้ได้ ml
(DPPH stock solution ความเข้มข้น x 10-4 M)
เตรี ยม DPPH solution 50 ml ปิ เปต stock มา ml
Dilute ด้วย ethanol จนได้ ml ( x 10-5 M)
ปิ ดฝาแล้วปิ ดด้วยกระดาษฟอยด์
1.2 ขันตอนการวิเคราะห์
ปิ เปตสารละลายตัวอย่างแต่ละความเข้มข้น . มิลลิเมตร
เติม DPPH solution ( x 10-5 M ) 2.9 มิลลิลิตร
วัดค่าการดูดกลืนแสงทีระดับความยาวคลืน 7 นาโนเมตร (ในทีมืด)
วัดค่าการดูดกลืนแสงทุก ๆ นาที เป็ นเวลา นาที หรื อจนกว่าค่าการดูดกลืนแสงของตัวอย่าง
จะลดลง % และเริ มคงที
คํานวณ % การยับยัง DPPH = ค่าการดูดกลืนแสง blank – ค่าการดูดกลืนแสงของตัวอย่าง x
ค่าการดูดกลืนแสงของ blank
1.3 ตัวอย่างการคํานวณหาค่า EC 50 ของสารสกัดอบเชยด้วยตัวทําละลายเมทานอล
1. สร้างกราฟความสัมพันธ์ระหว่าง % ความเข้มข้นคงเหลือ DPPH (% remaining DPPH) ของ
สารสกัดกับความเข้มข้นของสารสกัด
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1.1 คํานวณความเข้มข้น DPPH จากการเทียบกับกราฟมาตรฐาน DPPH
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ภาพที 37 กราฟมาตรฐานของ DPPH
โดยสมการจากกราฟมาตรฐาน DPPH คือ y = 11784x + 0.0757
…….(1)
ค่า y คือ ค่าการดูดกลืนแสงทีความยาวคลืน 517 nm
ค่า x คือ ความเข้มข้นของสาร DPPH (Molar)
โดยคิด Pure DPPH เริ มต้น วัดค่าการดูดกลืนแสงได้ = 0.57 นําไปแทนสมการ (1) หาค่า x
ได้ = 4.2286 x 10-5 M
ดังนันความเข้มข้น DPPH เริ มต้น = 4.2286 x 10-5 M คิดเป็ น 100%
คํานวณ % remaining DPPH โดย คิดเป็ น remaining DPPH = 3.76 x 10-6 M คือ
ความเข้มข้น 4.2286 x 10-5 M
= 100%
-6
ความเข้มข้น 3.76 x 10 M
= 3.76x10-6 M x 100%
4.2286 x 10-5 5 M
= 8.89 %
1.2 คํานวณความเข้มข้น DPPH ของสารสกัดทีความเข้มข้นต่างๆ และสร้างกราฟ
ความสัมพันธ์ระหว่าง % remaining DPPH กับความเข้มข้นของสารสกัด
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ภาพที 38 กราฟมาตรฐานของความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้น DPPH กับค่าการดูดกลืนแสง
สําหรับการวิเคราะห์ความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระ DPPH
2. วิธีการหาค่า EC50
นําค่าสมการคือ y= 69e-13.11 และหาค่า EC 50 จาก
ln 50 =3.912
ดังนัน EC 50 = ln69 - 3.912/ 13.11
= 24.57 g solid/100 ml extract

ภาคผนวก ข
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ภาคผนวก ข
วิธีการวิเคราะห์ ความสามารถในการยับยังปฏิกริยาออกซิเดชันของสารสกัดอบเชยในระบบนํามัน
ข1. ขันตอนการเตรี ยมนํามันหมูสาํ หรับใช้ในการทดสอบฤทธิ การต้านออกซิเดชันของสารสกัด
มันหมูชนิดมันเปลว (ซื อจากร้านค้าในตลาดใน อ.เมือง จ.นครปฐม)
นํามาหันเป็ นชินบาง ๆ และขนาดประมาณ . x 0.5 เซนติเมตร
ใส่ มนั เปลวทีหันแล้วลงในกระทะทีตังไฟร้อน ๆ
ใช้ตะหลิวคอยพลิกกลับไปมาเพือป้ องกันการไหม้
เมือสังเกตได้วา่ มันหมูเริ มแห้งกรอบแล้วให้แยกนํามันออกแล้วปิ ดไฟเตา
ใช้ผา้ ขาวบางกรองนํามันหมูทีได้ โดยพับทบให้มีความหนาสองชัน
วางทิงไว้ให้เย็นในกะละมังแสตนเลส โดยใช้ฟอยด์หุม้ เพือป้ องกันการสัมผัสกับอากาศและแสง
นํานํามันใส่ บีกเกอร์ขนาด 250 มิลลิลิตรตามนําหนักทีคํานวณไว้
ให้ความร้อนจนมีอุณหภูมิ 50 องศาเซลเซี ยสบนแท่นให้ความร้อน (hotplate) และกวนต่อเนือง
ความเร็ วสู งสุ ดด้วยแท่งแม่เหล็ก
ค่อยๆเติมสารสกัดแต่ละชนิด และสารสังเคราะห์ BHT ลงจนเกิดการกระจายตัวเข้ากัน
นานประมาณ 2-3 นาที
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เก็บรักษานํามันหมูในตูบ้ ่มทีอุณหภูมิ 6 องศาเซลเซียส
วิเคราะห์นามั
ํ นหมู
ข2. การวิเคราะห์ค่าเปอร์ออกไซด์ (Peroxide Value, P.V.) (AOCS, 1997)
ขันตอนการวิเคราะห์
ชังนํามันตัวอย่างให้ทราบนําหนักแน่นอนประมาณ 5±0.05 กรัม ลงขวดชมพูป่ ริ มาตร 250
มิลลิลิตร
ทํา blank ไปพร้อมกันโดยไม่ตอ้ งใส่ นามั
ํ น
เติมตัวทําละลายผสม (กรดอะซีติก ส่ วน และคลอโรฟอร์ ม ส่ วน โดยปริ มาตรต่อปริ มาตร) 3
มิลลิลิตรเขย่านาน 1 นาที
เติมสารละลายอิมตัวของโพแทสเซี ยมไอโอไดด์ . มิลลิลิตร
เก็บในทีมืดนาน 1 นาที
เติมนํากลันปริ มาตร 30 มิลลิลิตรและเขย่า
ไตเตรตด้วยสารละลายโซเดียมไทโอซัลเฟตจนสารละลายเกือบไม่มีสี
เติมสารละลายนําแป้ งปริ มาตร 1 มิลลิลิตร
ไตเตรตด้วยสารละลายโซเดียมไทโอซัลเฟตจนถึงจุดยุติ คือจนกระทังสารละลายสี นาเงิ
ํ นฟ้ าหมด
และสารละลายไม่มีสี
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บันทึกปริ มาตรสารละลายโซเดียมไทโอซัลเฟตทีใช้กบั นํามันตัวอย่าง (A มิลลิลิตร)
และทีใช้กบั blank (B มิลลิลิตร)
คํานวณค่า P.V.
คํานวณค่าเปอร์ ออกไซด์ จากสู ตร
ค่าเปอร์ ออกไซด์ = (S-B) x ความเข้มข้นของสารละลายโซเดียมไธโอซัลเฟต
นําหนักของตัวอย่าง (g)
เมือ
S = Sample titration (ปริ มาตรโซเดียมไธโอซัลเฟต,มิลลิลิตร)
B = blank titration
ข3. การวิเคราะห์กรดไทโอบาบิทูริก ดัดแปลงจากวิธีของ Biege และ Aust (1978)
ขันตอนการวิเคราะห์
เตรี ยมสารละลาย TBARS (TBARS) จาก Thiobarbituric acid (TBA) 0.375%
w/v และ Trichloroacetic acid (TCA) 15% w/v
ชังตัวอย่างใส่ หลอดทดลองประมาณ กรัม
ใส่ สาร TBARS solution ในหลอดทดลอง หลอดละ

ml และผสมให้เข้ากันด้วยเครื องผสม

นําหลอดทดลองไปต้มในนําเดือดนาน นาที
นําหลอดทดลองไปทําให้เย็นจัดประมาณ 1– นาที
เทสารละลายใส่ หลอด centrifuge เหวียงทีความเร็ ว 5,
นําส่ วนใสมาวัดค่าการดูดกลืนแสงที นาโนเมตร และ
TBARS เป็ น blank

รอบ/นาที นาน 25 นาที
นาโนเมตร โดยใช้สารละลาย
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คํานวณค่า TBARS จากสมการ TBA value (mg MDA/kg sample) = 2.77 x Abs 532
ข4. การทดสอบความเสถียรต่อปฏิกริ ยาออกซิ เดชัน (Oil Stability Instrument) ดัดแปลงจากวิธีของ
Wiboonsirikul และคณะ (2008)
3.3.1. ขันตอนการทําแห้งสารสกัด
สารสกัดอบเชยด้วยตัวทําละลายชนิดต่างๆ
ระเหยตัวทําละลายด้วยเครื องระเหยแบบสุ ญญากาศทีอุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส
ความดัน มิลลิบาร์ เวลาประมาณ นาทีจนแห้งติดก้นขวดก้นกลม
ปรับปริ มาตรด้วยนํากลันโดยใช้นาปริ
ํ มาตรเท่ากับปริ มาตรเดิมของสารสกัด
นําตัวอย่างใส่ ขวดพลาสติกแช่แข็งทีอุณหภูมิ -18 องศาเซลเซียสนาน 1 คืน
นําตัวอย่างต่อกับชุดอุปกรณ์เครื อง freeze dried อุณหภูมิ –108 องศาเซลเซียสนาน 1 คืนหรื อจน
ตัวอย่างแห้งเป็ นผง
นําตัวอย่างเก็บในตูแ้ ช่แข็งทีอุณหภูมิ -18 องศาเซลเซียส
3.3.2. ขันตอนการเตรี ยมสารละลายของสารสกัดอบเชย
นําผงอบเชยชังนําหนักตามอัตราส่ วนทีคํานวณและละลายด้วยเมทานอลและปรับปริ มาตรจนได้
เท่ากับ 5 มิลลิลิตร
3.3.3. วิธีการทดลอง
เปิ ดฮีทเตอร์ ตงอุ
ั ณหภูมิ 110 องศาเซลเซียสและจับเวลานาน 20 นาที
ชังกรดไขมันอิสระลิโนเลอิก 0.2 กรัมในหลอดทดลองขนาดใหญ่
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ปิ เปตสารสกัดอบเชยปริ มาตร 0.1 มิลลิลิตรลงในหลอดทีมีกรดไขมันอิสระลิ
โนเลอิกตามสัดส่ วนทีคํานวณ
ปิ ดปากหลอดทดลองด้วยพาราฟิ ลและนําไปผสมให้เข้ากันด้วยเครื องผสม
ปิ ดปากหลอดด้วยจุกยางทีเสี ยบหลอดแก้วกลวง 2 หลอดซึ งต่ออีกปลายด้วยสายยาง
นําหลอดทดลองขนาดใหญ่อีกชุดเติมนํากลันปริ มาตร 45 มิลลิลิตรและวัดค่าการนําไฟฟ้ า
เริ มต้นและปิ ดปากหลอดด้วยพาราฟิ ล
เปิ ดปัมลมต่อสายยางกับวาล์วควบคุมการไหลของอากาศและปรับความเร็ วลมจนมี
ความเร็ ว 10 ลิตรต่อชัวโมง
เมือครบเวลา 20 นาทีนาํ หลอดทดลองทีใส่ นามั
ํ นผสมสารสกัดลงในฮีทเตอร์ และปิ ดปาก
หลอดด้วยจุกยางทีต่อหลอดแก้วกลวงซึ งอีกปลายต่อกับสายยางจากปัมลม
วัดค่าการนําไฟฟ้ าทุก 10 นาทีนานจนครบ 120 นาทีหรื อเกิดการเปลียนโค้งของกราฟ
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3.3.4. วิธีการวิเคราะห์ค่า OSI

ภาพที 39 ความสัมพันธ์ระหว่างการเปลียนแปลงค่าการนําไฟฟ้ าของนํากลันและเวลา
จากแผนภาพแสดงความสัมพันธ์ระหว่างการเปลียนแปลงของค่าการนําไฟฟ้ าในนํากลัน
(μS/min) และเวลา (min) ซึงสามารถคํานวณค่า Oxidative Stability Index (OSI) ดังนี
1. พลอตกราฟความสัมพันธ์ระหว่างค่าการนําไฟฟ้ าในนํากลันและเวลา หาความสัมพันธ์
สมการเชิงเส้นตรงจากเส้นกราฟทีแบ่งเป็ น 2 ช่วง คือช่วงแรกทีวัดค่าการนําไฟฟ้ าของนํา
กลันทุก 10 นาทีและช่วงทีมีการเพิมขึนของค่าการนําไฟฟ้ าของนํากลัน โดยจะมีการ
เปลียนโค้งของเส้นกราฟอย่างชัดเจน
2. นําสมการเชิงเส้นตรงทังสองมาคํานวณหาค่า x ซึงค่า x คือค่า OSI โดยตัวอย่างการ
คํานวณค่า OSI ของกรดลิโนเลอิกทีเติม BHA ความเข้มข้น 200 ppm โดยสามารถคํานวณ
จาก 0.0071x+2.7694 = 0.138x-7.6
ดังนัน
x = 79.2162 นาที

ภาคผนวก ค
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ภาคผนวก ค
วิธีการวิเคราะห์ องค์ ประกอบทางเคมีภายในสารสกัดอบเชย
1. การวิเคราะห์ ปริมาณซินนามัลดีไฮด์ คิวมารินและกรดซินนามิค ด้ วยวิธีโครมาโตกราฟฟี
ของเหลวความดันสู ง (HPLC) โดยดัดแปลงจากวิธีการของ He และคณะ (2005)
.
สภาวะทีใช้ในการวิเคราะห์
1.1.1 คอลัมน์ Pack Pro C18RS (ยีห้อ YMC , Japan ขนาด 0.3×150
มิลลิเมตร)
1.1.2 mobile phase ประกอบด้วย อะซิโตไนไตรล์ : สารละลายกรดอะซิติก
เข้มข้น 0.04% อัตราส่ วน 25 : 75 (v/v) กรองผ่านกระดาษกรองขนาด . ไมโครเมตร และกําจัด
ฟองก๊าซออกด้วยอ่างอุลตร้าโซนิค เป็ นเวลา นาที
1.1.3 อัตราการไหลของ mobile phase คือ 1. มิลลิลิตรต่อนาที
1.1.4 วิเคราะห์ปริ มาณซินนามัลดีไฮด์ กรดซินนามิค และคิวมาริ นทีความยาว
คลืน 280 นาโนเมตร
.
การเตรี ยมกราฟมาตรฐาน
. . เตรี ยมสารละลายของสารมาตรฐาน คือ คิวมาริ น กรดซินนามิค และซิน
นามัลดีไฮด์ โดยใช้เมทานอลเป็ นตัวทําละลาย
. . กรองสารละลายมาตรฐานทีเตรี ยมไว้ผา่ น syringe filter ขนาด .
ไมโครเมตร ฉี ดตัวอย่างปริ มาตร ไมโครลิตรเข้าเครื อง HPLC
. . นําค่าพืนทีใต้กราฟและความเข้มข้น (ไมโครกรัม) ของสารมาตรฐานแต่
ละชนิดหาความสัมพันธ์ในรู ปของสมการเส้นตรง โดยสมการของกราฟมาตรฐานคือ
ซินนามัลดีไฮด์: y = 6.0983x-14.77 R2 = 0.9998
คิวมาริ น:
y = 8.9924x- 76.299 R2 = 0.9992
กรดซินนามิก y = 13.018x – 36.949 R2 = 0.9991
.
วิธีการวิเคราะห์ตวั อย่าง
. . นําตัวอย่างทีสกัดได้กรองผ่าน syringe filter ขนาด . ไมโครเมตร ฉีด
ตัวอย่างปริ มาตร ไมโครลิตรเข้าเครื อง HPLC
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. . เปรี ยบเทียบกับค่า retention time ของสารมาตรฐาน โดยคิวมาริ น ซินนา
มิลแอลกอฮอล์ กรดซินนามิค และซินนามัลดีไฮด์ และคํานวณปริ มาณสารแต่ละชนิดจากสมการที
ได้จากกราฟมาตรฐาน และตัวอย่างโครมาโตรแกรมของนํามันหอมระเหยในอบเชย
. วิเคราะห์ ปริมาณสารประกอบฟี โนลิกด้ วยวิธีโครมาโตกราฟฟี ของเหลวความดันสู ง (HPLC)
ตามวิธีการของ Prasad และคณะ (2009)
2.
สภาวะทีใช้ในการวิเคราะห์
. . คอลัมน์ Pack Pro C18RS (ยีห้อ YMC , Japan ขนาด 0.3×150
มิลลิเมตร)
. . mobile phase A คือ สารละลายกรดอะซิติกความเข้มข้น 2%(v/v) และ
mobile phase B คือ อะซิโตไนไตรล์:เมทานอล (10:15 , v/v) กรองผ่านกระดาษกรองขนาด .
ไมโครเมตร และกําจัดฟองก๊าซออกด้วยอ่างอุลตร้าโซนิค เป็ นเวลา นาที
. . อัตราการไหลของ mobile phase คือ 1. มิลลิลิตรต่อนาที
. . วิเคราะห์ปริ มาณ protocatechuic acid ทีความยาวคลืน นาโนเมตร
วัดปริ มาณ catechin ทีความยาวคลืน 280 นาโนเมตร และวัดปริ มาณ p-coumaric acid และ ferulic
acid ทีความยาวคลืน นาโนเมตร กระบวนการวิเคราะห์เป็ นแบบ gradient แสดงดังตาราง
ตารางที 16 อัตราส่ วนของเฟสเคลือนทีทีใช้ในการวิเคราะห์สารฟี โนลิก
เวลา (นาที)
อัตราการไหล (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%
.
การเตรี ยมกราฟมาตรฐาน
. . เตรี ยมสารละลายของสารมาตรฐาน คือ protocatechuic acid , catechin ,
และ p-coumaric acid โดยใช้นาเป็
ํ นตัวทําละลาย
. . กรองสารละลายมาตรฐานทีเตรี ยมไว้ผา่ น syringe filter ขนาด .
ไมโครเมตร ฉี ดตัวอย่างปริ มาตร ไมโครลิตรเข้าเครื อง HPLC
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. . นําค่าพืนทีใต้กราฟและความเข้มข้น (ไมโครกรัม) ของสารมาตรฐานแต่
ละชนิดหาความสัมพันธ์ในรู ปของสมการเส้นตรง
.
วิธีการวิเคราะห์ตวั อย่าง
. .1 กรองตัวอย่างทีได้ผา่ น syringe filter ขนาด . ไมโครเมตร ฉี ดตัวอย่าง
ปริ มาตร ไมโครลิตรเข้าเครื อง HPLC
. .2 เปรี ยบเทียบกับค่า retention time และเส้นสเปกตรัมกับสารมาตรฐาน
โดย protocatechuic acid, catechin, และ p-coumaric acid และคํานวณปริ มาณสารแต่ละชนิดจาก
สมการทีได้จากกราฟมาตรฐาน โดยสมการของกราฟมาตรฐานคือ
กรดโพรโทคาทิชูอิก: y = 0.11111x + 8.5353 R2 = 0.9999
คาทิชิน: y = 0.0762x + 1.8641
R2 = 0.9996
กรดพารา-คิวมาริ ก: y = 0.3237x + 0.9151 R2 = 0.9907
สําหรับลักษณะของเส้นสเปกตรัมของสารมาตรฐานฟี โนลิกแสดงดังภาพที 49
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ภาพที 40 สเปกตรัมของสารมาตรฐาน (a) protocatechuic acid, (b) catechin และ
(c) p-coumaric acid
สําหรับตัวอย่างโครมาโตแกรมของฟี โนลิกในอบเชยแสดงดังภาพที 41-44
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ภาพที 41 โครมาโตรแกรมทีความยาวคลืน 280 นาโนเมตรของนํามันหอมระเหยของสารสกัดอบเชยด้วยตัวทําละลายนํา (a) และสารละลายผสมระหว่างเม
ทานอลกับนําทีร้อยละโดยปริ มาตรของเมทานอลเท่ากับ 20 (b), 80 (c) และ 100 (d) โดยปริ มาตร
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ภาพที 42 โครมาโตรแกรมทีความยาวคลืน 250 นาโนเมตรของฟี โนลิกจากสารสกัดอบเชยด้วยตัวทําละลายนํา (a) และสารละลายผสมระหว่างเมทานอลกับ
นําทีร้อยละโดยปริ มาตรของเมทานอลเท่ากับ 20 (b), 80 (c) และ 100 (d) โดยปริ มาตร

137

144

1,800

p
m AU

[

y

]

p

_
_
WVL:280 nm

1,600

(a)

1,400

2,000

Sam ple 161012 #5 [m odified by Adm in] tpc 161055
m AU

UV_VIS_2
WVL:280 nm

(b)

1,500

1,200

1,000

1,000

500

200

-2
1.0

3,500

m in
5.0

10.0

p
m AU

[

15.0

y

20.0

25.0

30.0

35.0

]

40.

_
_
WVL:280 nm

(c)

3,000

catechin

catechin

protocatechuic acid

600

400

protocatechuic acid

800

m in

-2
1.0

3,000

10.0

p
m AU

15.0

[

y

20.0

25.0

30.0

35.0

]

43

_
_
WVL:280 nm

(d)

2,500

2,500

1,000

500

500

-2
1.0

p-coumaric acid

1,000

catechin

p-coumaric acid

catechin

1,500

protocatechuic acid

1,500

protocatechuic acid

2,000

2,000

m in
10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

35.0

43

-2
1.0

m in
10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

35.0

43.0

ภาพที 43 โครมาโตรแกรมทีความยาวคลืน 280 นาโนเมตรของฟี โนลิกจากสารสกัดอบเชยด้วยตัวทําละลายนํา (a) และสารละลายผสมระหว่างเมทานอลกับ
นําทีร้อยละโดยปริ มาตรของเมทานอลเท่ากับ 20 (b), 80 (c) และ 100 (d) โดยปริ มาตร
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ภาพที 44 โครมาโตรแกรมทีความยาวคลืน 320 นาโนเมตรของฟี โนลิกจากสารสกัดอบเชยด้วยตัวทําละลายนํา (a) และสารละลายผสมระหว่างเมทานอล
กับนําทีร้อยละโดยปริ มาตรของเมทานอลเท่ากับ 20 (b), 80 (c) และ 100 (d) โดยปริ มาตร
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