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สารบัญ 
 

           หนา 
กิตติกรรมประกาศ        ค 
บทคัดยอภาษาไทย        ง 
บทคัดยอภาษาอังกฤษ        จ 
สารบัญตาราง         ช 
สารบัญรูป         ฌ 
บทท่ี 1 บทนํา         1 

บทท่ี 2 เอกสารและงานวจิัยท่ีเกี่ยวของ      5 

บทท่ี 3 อุปกรณ สารเคมีและวิธีการทดลอง     69 

บทท่ี 4 ผลการทดลองและวิจารณ       76 

บทท่ี 5 สรุปผลการทดลอง       111 

เอกสารอางอิง         115 
ภาคผนวก         127 

ประวัติผูเขียน         168 
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สารบัญตาราง 
ตาราง                    หนา 
 

1. ปริมาณองคประกอบทางเคมีโดยประมาณของขาวเปลือกและสวนท่ีได  6 

      จากการขัดสีท่ี 14% ความช้ืน 

2.  ปริมาณวิตามินและเกลือแรของขาวเปลือก และสวนท่ีไดจากการขัดสี  6 

       ท่ี 14% ความช้ืน 

3.  องคประกอบของน้ํามันรําขาว       9 

4.  องคประกอบของน้ํามันรําขาวดิบ      9 
5.  ชนิดและปริมาณของกรดไขมันในน้ํามันรําขาวท่ีผานการรีไฟน   12 

6.   สภาวะของการทําใหน้ํามันรําขาวบริสุทธ์ิในระดับ pilot plant   19 

7.   ปริมาณสารท่ีซาพอนิไฟดไมไดของน้าํมันรําขาว    20 

8.   ปริมาณโทโคไตรอีนอลของน้ํามันรําขาว     20 

9.    การเปรียบเทียบปริมาณของแอลฟา- และแกมมา-โทโคเฟอรอล และโอรีซานอล 21 

        ท่ีเหลืออยูในแตละข้ันตอนการผลิตน้ํามันรําขาว 

10.  ช่ือสามัญ ช่ือทางเคมี ตัวยอ และตําแหนงในวงแหวนของโทโคเฟอรอล  31 
        อนุพันธตางๆ 
11.  ช่ือสามัญ ช่ือทางเคมี ตัวยอ และตําแหนงในวงแหวนของโทโคไตรอีนอล 32 

        อนุพันธตางๆ 

12.  ความไวของวิตามินประเภทตางๆ      64 

ค-1  ความเขมขนของวิตามินอีอนุพันธตางๆ  ในส่ิงทดลองตางๆ   137 
ค-1  ความเขมขนของวิตามินอีอนุพันธตางๆ  ในส่ิงทดลองตางๆ (ตอ)  138 
ค-2  ความเขมขนของวิตามินอีอนุพันธตางๆ  ในวิตามินอีรวมในส่ิงทดลองตางๆ 139 
ค-2  ความเขมขนของวิตามินอีอนุพันธตางๆ  ในวิตามินอีรวมในส่ิงทดลองตางๆ (ตอ)140 
ค-2  ความเขมขนของวิตามินอีอนุพันธตางๆ  ในวิตามินอีรวมในส่ิงทดลองตางๆ (ตอ)141 
ค-3  ผลผลิตของการสกัดวิตามินอีในส่ิงทดลองตางๆ    142 
ค-4  การตกผลึกของการสกัดวิตามินอีในส่ิงทดลองตางๆ    143 
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ค-5     คา relative recovery ของวิตามินอีอนุพันธตางๆ    144 
ค-5     คา relative recovery ของวิตามินอีอนุพันธตางๆ (ตอ)   145 

ค-6    คา DPPH scavenging effect ของวิตามินอีท่ีความเขมขนตางๆ  146 

ค-7    คาความสามารถในการรีดิวส (คาการดูดกลืนแสงท่ี 700 nm)   146  
          ของวิตามินอีท่ีความเขมขนตางๆ 

ค-8    การเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันของกรดลิโนเลอิก    147 

          (คาการดูดกลืนแสงท่ี500 nm) ท่ีความเขมขนของวิตามินอีตางๆ  
ค-9    ความสัมพันธของการยับยั้งการเกิดเปอรออกไซดท่ีความเขมขนของวิตามินอี 147 
           ตางๆ กับระยะเวลาการเก็บ 

ค-10  ความสัมพันธระหวางความสามารถในการรีดิวส (คาการดูดกลืนแสงท่ี  148 
         700 nm) และการยบัยั้งการเกดิเปอรออกไซดท่ีความเขมขนของ 
          วิตามินอีตางๆ  
ค-11  ปริมาณมาลอนอัลดีไฮด (คาการดดูกลืนแสงท่ี 532 nm) ท่ีเกดิข้ึน  148  
         เม่ือเติมวิตามินอีท่ีความเขมขนตางๆ 

ค-12   การจับอนุมูลอิสระซูเปอรออกไซดของสารตานอนุมูลอิสระชนิดตางๆ 149 

ค-13  การเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันของกรดลิโนเลอิก    150  
           (คาการดูดกลืนแสงท่ี500 nm) ของสารตานอนุมูลอิสระชนิดตางๆ  
ค-14   การยับยั้งการเกิดเปอรออกไซดของสารตานอนุมูลอิสระชนิดตางๆ  151  
             ท่ีระยะเวลาการเก็บ    

ค-15   ปริมาณมาลอนอัลดีไฮด (คาการดูดกลืนแสงท่ี 532 nm) ท่ีเกิดขึ้นเม่ือ  151  

             เติมสารตานอนุมูลอิสระชนิดตางๆ   

ค-16   ความเขมขนของวิตามินอีอนุพันธตางๆ ท่ีอุณหภมิู 95oC   152 

ค-16   ความเขมขนของวิตามินอีอนุพันธตางๆ ท่ีอุณหภมิู 95oC (ตอ)  153 

ค-17   ความเขมขนของวิตามินอีอนุพันธตางๆ ท่ีอุณหภมิู 180oC   154 

ค-17   ความเขมขนของวิตามินอีอนุพันธตางๆ ท่ีอุณหภมิู 180oC (ตอ)  155 

ค-18   ความเขมขนของวิตามินอีอนุพันธตางๆ ท่ีอุณหภมิู 30oC   156 
ค-18   ความเขมขนของโทโคเฟอรอลรวม โทโคไตรอีนอลรวม และ   157  
           วิตามินอีรวมท่ีอุณหภมิู 30oC (ตอ) 
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สารบัญรูป 

รูป          หนา 
 

1.    องคประกอบของเมล็ดขาว       5 

2.   โครงสรางโมเลกุลของ alicyclic alcohol     10 

3.   โครงสรางโมเลกุลของสเตอรอล      11 

4.    กระบวนการสกัดน้ํามันรําขาว      13 

5.    ข้ันตอนการทําใหน้ํามันรําขาวบริสุทธ์ิ      18 
6.    Butylated Hydroxyanisole (BHA).     25  

7.    Butylated Hydroxytoluene (BHT).     26 

8.    Tertiary Butylhydroquinone (TBHQ)     26 

9.    Propyl Gallate (PG)       27 

10.  (2 R 4' R 8' R) แอลฟา-โทโคเฟอรอล     29 

11.  แอลฟา-, เบตา-, แกมมา- และเดลตา-โทโคเฟอรอล    30 

12.  แอลฟา-, เบตา-, แกมมา- และเดลตา-โทโคไตรอีนอล    30 

13.  ปรากฏการณเรโซแนนทของวิตามินอี      35 

14.  ปฏิกิริยาการตานอนุมูลอิสระของแอลฟา-โทโคเฟอรอล   38 

14.  ปฏิกิริยาการตานอนุมูลอิสระของแอลฟา-โทโคเฟอรอล (ตอ)   39 

15.  ความเขมขนของวิตามินอีในส่ิงทดลองตางๆ     77 

16.  ความเขมขนของวิตามินอีอนุพันธตางๆ ในวิตามินอีรวมในส่ิงทดลองตางๆ 78 

17.  คาผลผลิตของการสกัดวิตามินอีในส่ิงทดลองตางๆ    81 
18.  การตกผลึกของการสกัดวิตามินอีในส่ิงทดลองตางๆ    82 
19.  คาผลผลิตของการสกัดวิตามินอีท่ีสภาวะตางๆ     82 
20.  การตกผลึกขององคประกอบตางๆ ในดิสทิลเลตจากนํ้ามันรําขาวท่ีสภาวะ 83 
        ตางๆ ของการสกัดวิตามินอี 
21.  คา relative recovery ในส่ิงทดลองตางๆ     85 
22.  ความสัมพันธระหวางคา DPPH scavenging effect กับ   89 

        ความเขมขนของวิตามินอี 
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23.  คาความสามารถของการรีดิวสของวติามินอีท่ีความเขมขนตางๆ   90 

24.  การเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันของกรดลิโนเลอิกท่ีมีการเติมวิตามินอี  91 

        ท่ีระดับตางๆ  
25.  การยับยั้งการเกิดเปอรออกไซดของวิตามินอีท่ีความเขมขนตางๆ ณ  92 

        ระยะเวลาการเก็บตางๆ 

26.  ความสัมพันธระหวางความสามารถในการรีดิวส     94  
        และการยบัยั้งการเกดิเปอรออกไซด  

27.  ปริมาณมาลอนอัลดีไฮดท่ีเกิดขึ้นเม่ือเตมิวิตามินอีท่ีความเขมขนตางๆ  96  
28.  การจับอนุมูลอิสระซูเปอรออกไซดของสารตานอนุมูลอิสระชนิดตางๆ  98 
29.  การเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันของกรดลิโนเลอิกท่ีมีการเติม   100 

        สารตานอนุมูลอิสระชนิดตางๆ 

30.  การยับยั้งการเกิดเปอรออกไซดของสารตานอนุมูลอิสระชนิดตางๆ   101 

31.  ปริมาณมาลอนอัลดีไฮดท่ีเกิดขึ้นเม่ือเตมิสารตานอนุมูลอิสระชนิดตางๆ  102 

32.  ความเขมขนของวิตามินอีอนุพันธตางๆ ท่ีอุณหภูมิ 95oC เปนระยะเวลา  104  
       4, 8, 12, 24, 48, 72 และ 96 ช่ัวโมง 

33.  ความเขมขนของโทโคเฟอรอลรวม โทโคไตรอีนอลรวม และวิตามินอีรวมท่ี 104 

        อุณหภูมิ 95oC เปนระยะเวลา 4, 8, 12, 24,  48, 72 และ 96 ช่ัวโมง 

34.  ความเขมขนของวิตามินอีอนุพันธตางๆ ท่ีอุณหภูมิ 180oC เปนระยะเวลา 1, 3 106   
        และ 6  ช่ัวโมง 

35.  ความเขมขนของโทโคเฟอรอลรวม โทโคไตรอีนอลรวม และวิตามินอีรวมท่ี 106 

       อุณหภูมิ 180oC เปนระยะเวลา 1, 3 และ 6  ช่ัวโมง  
36.  ความเขมขนของวิตามินอีอนุพันธตางๆ ท่ีเก็บท่ีอุณหภูมิ 30oC    109   
        เปนระยะเวลา 120 วัน    
37.  ความเขมขนของโทโคเฟอรอลรวม โทโคไตรอีนอลรวม และวิตามินอีรวม  110 

         ท่ีเก็บท่ีอุณหภูมิ 30oC  เปนระยะเวลา 120 วัน 
ง-1   ดิสทิลเลตของนํ้ามันรําขาว       159 

ง-2   วิตามินอีท่ีสกัดจากดิสทิลเลตของนํ้ามันรําขาวโดยใชเฮกเซนท่ีอุณหภูมิต่ํา 159 

ง-3   โครมาโทแกรมของสารมาตรฐาน แอลฟา-, เบตา-, แกมมา-   160  
      และเดลตา-โทโคเฟอรอล 
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ง-4   โครมาโทแกรมของวติามินอีอนุพันธตางๆ ท่ีสกัดได    160 
         จากดิสทิลเลตของนํ้ามันรําขาว    

ง-5   การลดลงของอนุมูลอิสระ DPPH  ในการวิเคราะหสมบัติการจบัอนุมูลอิสระ  161 

        DPPH ของวิตามินอีท่ีสกัดจากดิสทิลเลตของนํ้ามันรําขาวท่ีความเขมขน  
        0, 1.25, 2.50, 5.00, 10.00 และ 700 mg/kg ตามลําดับ 
ง-6   การลดลงของปริมาณเปอรออกไซดท่ีเกิดขึ้น ในการวิเคราะหสมบัติการตาน 161 
         การเกิดออกซิเดชัน โดยวิธีเฟอริกไทโอไซยาเนตในกรดลิโนเลอิกของวิตามินอี 
         ท่ีสกัดจากดิสทิลเลตของนํ้ามันรําขาวท่ีความเขมขน 0, 1.25, 2.50, 5.00  

         และ 10.00 mg/kg ตามลําดับ 
ง-7   สารละลายตัวอยางวิตามินอีผสมกับสารละลายกรดไตรคลอโรอะซิติก  162  
       20% และสารละลายกรดไทโอบาบิทิวลิก ในการวิเคราะหสมบัติ 
        การยับยั้งการเกิดมาลอนอัลดีไฮด โดยวิธีกรดไทโอบาบิทิวลิกในกรดลิโนเลอิก  
ง-8   การลดลงของมาลอนอัลดีไฮดท่ีเกดิข้ึน ในการวิเคราะหสมบัติการยับยั้ง  162 
         การเกิดมาลอนอัลดีไฮด โดยวิธีกรดไทโอบาบิทิวลิกในกรดลิโนเลอิก 
         ของวิตามินอีท่ีสกัดจากดิสทิลเลตของนํ้ามันรําขาวท่ีความเขมขน  
        0, 1.25, 2.50, 5.00 และ 10.00 mg/kg ตามลําดับ  
ง-9   ปริมาณของฟอรมาแซนท่ีเกิดข้ึนจาก NBT ในปฏิกิริยาท่ีมีอนุมูลอิสระ  163 
         ซูเปอรออกไซด ในการวิเคราะหสมบัติการจับอนมูุลอิสระซูเปอรออกไซดของ  
        BHA, BHT, TBHQ, PG, แอลฟา-โทโคเฟอรอลสังเคราะหของ Sigma  

        aldrich และวิตามินอีท่ีสกัดจากดิสทิลเลตของนํ้ามันรําขาว ตามลําดับ 
ง-10 ปริมาณเปอรออกไซดท่ีเกิดขึ้น ในการวิเคราะหสมบัติการตานการเกิด  163 
         ออกซิเดชันโดยวิธีเฟอริกไทโอไซยาเนตในกรดลิโนเลอิกของ BHA, BHT,  

        TBHQ, PG, แอลฟา-โทโคเฟอรอลสังเคราะหของ Sigma Aldrich  
         และวิตามินอีท่ีสกัดจากดิสทิลเลตของนํ้ามันรําขาว ตามลําดับ 
ง-11 วิตามินอีท่ีสกัดจากดิสทิลเลตของนํ้ามันรําขาวบรรจุอยูในหลอดทดลอง  164  
         ท่ีแชอยูใน water bath ในการศึกษาความคงตัวท่ีอุณหภูมิ 95 และ 180oC  

ง-12 ตัวอยางของวิตามินอีท่ีสกัดจากดิสทิลเลตของนํ้ามันรําขาว ท่ีเกบ็รักษา  164 
         ไวใน Incubator สําหรับศึกษาความคงตัวท่ีอุณหภมิู 30oC 
ง-13 การบรรจุตัวอยางของวิตามินอีท่ีสกดัจากดิสทิลเลตของนํ้ามันรําขาว  165 
         สําหรับศึกษาความคงตัวท่ีอุณหภูมิ 30oC  
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ง-14 คา relative recovery ของการสกัดวิตามินอีท่ีอัตราสวนดิสทิลเลต  165 
         ตอเฮกเซนตางๆ ณ อุณหภูมิ -10oC และอัตราการกวน 250 รอบตอนาที  
ง-15 คา relative recovery ของการสกัดวติามินอีท่ีอัตราสวนดิสทิลเลต  166 
         ตอเฮกเซนตางๆ ณ อุณหภูมิ -10oC และอัตราการกวน 500 รอบตอนาที  
ง-16 คา relative recovery ของการสกัดวติามินอีท่ีอัตราสวนดิสทิลเลต  166 
         ตอเฮกเซนตางๆ ณ อุณหภูมิ -15oC และอัตราการกวน 250 รอบตอนาที  
ง-17 คา relative recovery ของการสกัดวติามินอีท่ีอัตราสวนดิสทิลเลต  167 
         ตอเฮกเซนตางๆ ณ อุณหภูมิ -15oC และอัตราการกวน 500 รอบตอนาที  
 
 
           
   
 


