
 
 

บทท่ี 2 

เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 
2.1 ขาว (rice) 

 ขาว เปนคําท่ัวไปที่ใชเรียก เมล็ดขาว (rice fruit, rice grain, หรือ rice seed) ซ่ึงทาง
พฤกษศาสตรจะหมายถึง ผล (fruit) ท่ีมีลักษณะเปนผลเดี่ยว (single fruit) เกิดจากรังไขอันเดียว
ชนิดลอย (superior ovary) ของดอกเด่ียวในแตละดอกยอย ท่ีเกิดรวมกันอยูเปนชอดอก       ผล
เดี่ยวนี้จะติดแนนอยูกับผนังของรังไข หรือเยื่อหุมผล (pericarp) ซ่ึงเม่ือผลสุกหรือแกจะเปนผล
แหง (dry fruit) ท่ีไมแตก (indehiscent fruit) เรียกวา เมล็ด (caryopsis grain) ท่ีมีเยื่อหุมผล 
และเปลือกหุมเมล็ด (seed coat หรือ testa) เช่ือมรวมกันอยางแนบแนนโดยตลอดผลหรือเมล็ด
ขาวจะมีลักษณะแตกตางตามพันธุ ในดานขนาด รูปราง สี การมีหาง (awn) หรือไมมีหาง และขน 
(pubescence) หรือไมมีขนบนเปลือกแข็ง (hull หรือ husk) (อรอนงค, 2547) 

 เมล็ดขาว (รูปท่ี 1) ประกอบดวย 2 สวนหลัก คือ (1) สวนท่ีหอหุมเมล็ดขาว (หรือผล) 
เรียกวา แกลบ (hull หรือ husk) และ (2) สวนเนื้อผล หรือ ผลแท (true fruit หรือ caryopsis 

grain) หรือ ขาวกลอง (caryopsis หรือ brown rice) (Zhou และคณะ, 2002) 

 
รูปท่ี 1 องคประกอบของเมล็ดขาว 

ท่ีมา : Zhou และคณะ (2002) 
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2.1.1 องคประกอบทางเคมีของขาว 

 องคประกอบทางเคมีของขาวมีผลมาจากพันธุ สภาวะการปลูก  การเก็บเกี่ยว และ
กระบวนการแปรรูปจากขาวเปลือกเปนขาวกลอง และขาวสาร ปริมาณองคประกอบทางเคมี
โดยประมาณของขาว (อรอนงค, 2547) แสดงดังตารางท่ี 1 

 

ตารางท่ี 1 ปริมาณองคประกอบทางเคมีโดยประมาณของขาวเปลือกและสวนท่ีไดจากการขัดสี   
                    ท่ี 14% ความชื้น 

พลังงาน 
สวนของ
ขาว 

โปรตีน 

(ก.) 
ไขมัน 

(ก.) 
เสนใย 

(ก.) 
เถา 
(ก.) 

คารโบไฮเดรต 

(ก.) 

เสนใย
อาหาร 

(ก.) 
(กิโลจูล) (กิโลแคลอรี) 

ขาวเปลือก 5.8-7.7 1.5-2.3 7.2-10.4 2.9-5.2 64-73 16.4-19.2 1,580 378 

ขาวกลอง 7.1-8.3 1.6-2.8 0.6-1.0 1.0-1.5 73-87 2.9-3.9 1,520-1,610 363-385 

ขาวสาร 6.3-7.1 0.3-0.5 0.2-0.5 0.3-0.8 77-89 0.7-2.3 1,460-1,560 349-373 

รําขาว 11.3-14.9 15.0-19.7 7.0-11.4 6.6-9.9 34-62 24-29 670-1,990 399-476 

แกลบ 2.0-2.8 0.3-0.8 34.5-45.9 13.2-21.0 22-34 66-74 1,110-1,390 265-332 

ท่ีมา : อรอนงค (2547) 

นอกจากนี้เม่ือวิเคราะหปริมาณวิตามิน ไดแก ไทอะมิน (วิตามินบี 1) ไรโบเฟลวิน  
(วิตามินบี 2) ไนอะซิน (กรดนิโคทินิก) และแอลฟา-โทโคเฟอรอล (วติามินอี) และแรธาตุ ไดแก 
แคลเซียมฟอสฟอรัส ฟอสฟอรัสในไฟทิน เหล็ก และสังกะสี (ตารางท่ี 2) ของขาวเปลือก และสวน 

ท่ีไดจากการแปรรูปขาว (14% ความช้ืน) 
 

ตารางท่ี 2  ปริมาณวิตามินและเกลือแรของขาวเปลือก และสวนท่ีไดจากการขัดสีท่ี 14% ความชื้น 

สวนของ
ขาว 

ไทอะ-
มิน 

(มก.) 

ไรโบ- 

เฟลวิน 

(มก.) 

ไนอะ-
ซิน 

(มก.) 

แอลฟา- 
โทโคเฟอรอล 

(มก.) 

แคลเซียม 

(มก.) 
ฟอสฟอรัส 

(มก.) 

ไฟทิน-
ฟอสเฟต 

(ก.) 

เหล็ก 

(มก.) 
สังกะสี 
(มก.) 

ขาวเปลือก 0.26-0.33 0.06-0.11 2.9-5.6 0.90-2.00 10-80 0.17-0.39 0.18-0.21 1.4-6.0 1.7-3.1 

ขาวกลอง 0.29-0.61 0.04-0.14 3.5-5.3 0.90-2.50 10-50 0.17-0.43 0.13-0.27 0.2-5.2 0.6-2.8 

ขาวสาร 0.02-0.11 0.02-0.06 1.3-2.4 0.3-0.75 10-30 0.08-0.15 0.02-0.07 0.2-2.8 0.6-2.3 

รําขาว 1.20-2.40 0.18-0.43 26.7-49.9 2.60-13.3 30-120 1.1-2.5 0.09-2.2 8.6-43.0 4.3-25.8 

แกลบ 0.09-0.21 0.05-0.07 1.6-4.2 0 60-130 0.03-0.07 0 3.9-9.5 0.9-4.0 

ท่ีมา : อรอนงค (2547) 
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2.2 รําขาว (Rice bran) 

 รํา หมายถึง สวนเยื่อหุมผล เยื่อหุมเมล็ด นิวเซลลัส ช้ันแอลิวโรน และช้ันซับแอลิวโรน 
และมักจะรวมสวนของคัพภะเขาเอาไวดวย เนื่องจากในกระบวนการขัดสีขาวกลองใหเปนขาวสาร 
สวนใหญตองการขาวสารที่ขาวจึงขัดผิวขาวกลองจนถึงชั้นซับแอลิวโรน ทําใหคัพภะหลุดจากเนื้อ
เมล็ด รวมอยูดวย ดังนั้นปริมาณชนิดของโครงสราง และองคประกอบทางเคมีของรําขาวท่ีไดจาก
กระบวนการสีขาว นับจากการกะเทาะเปลือกหุมแข็ง (แกลบ) ออกไปแลว จะข้ึนอยูกับพันธุขาว 
และสภาวะแวดลอมท่ีปลูกจนถึงกรรมวิธีในการขัดผิวเมล็ดขาวกลอง การขัดขาว และการขัดมัน
เพื่อใหขาวสารขาว และมันวาว ทําใหองคประกอบทางเคมีของรําขาว ข้ึนอยูกับสวนของรําท่ีไดจาก
กระบวนการสีขาว (อรอนงค, 2547) 

 ในรําขาวมีเอนไซมไลเปสมาก ซ่ึงเอนไซมไลเปสจะสลายไขมัน ทําใหปริมาณไขมันใน    
รําขาวลดลง และมีกรดไขมันอิสระเพิ่มข้ึน ดังนั้นไมควรเก็บรําขาวไวกอนนําไปสกัดน้ํามันนาน
เกิน 24 ช่ัวโมง และควรทําลายเอนไซมไลเปสในนํ้ามันรําขาว โดยปกติน้ํามันรําขาวท่ีสกัดได
ใหมๆ จะมีปริมาณของกรดไขมันอิสระตํ่า แตจะสามารถเพ่ิมข้ึนเปน 10% ภายใน 1 ช่ัวโมง ถาไม
ทําลายเอนไซมไลเปสท่ีมีในรําขาวกอนการสกัดเปนน้ํามัน ซ่ึงวิธีหนึ่งท่ีมีประสิทธิภาพมากในการ
ทําลายเอนไซมไลเปสที่มีในรําขาว คือ การใหความรอนกับรําขาวท่ีอุณหภูมิ 85-100oC ประมาณ 
3 ช่ัวโมง จะทําใหปริมาณกรดไขมันอิสระลดลง (Bernardini, 1985) นอกจากนี้ยังมีวิธีอ่ืนๆ อีก
มากมาย ท่ีสามารถทําลายเอนไซมไลเปสในรําขาวได เชน     การทําแหงเพื่อใหมีปริมาณความชื้น
ต่ํา การอบ การนึ่ง การใชไอน้ํา หรือการดันผานเกลียวอัด การเก็บภายใตอุณหภูมิต่ํา การสัมผัสกับ
เอทานอล หรือไอของเอทานอล และการทํากับรังสีอิเล็กตรอน หรือสารเคมี (Rossell และคณะ, 
1999) 
 ในประเทศสหรัฐอเมริกา การทําลายเอนไซมไลเปสในรําขาว ทําโดยการดันผานเกลียวอัด
แบบแหง โดยใชแรงเฉือน การเสียดสี และความดัน ในการใหความรอนกับรําขาว โดยอุณหภมิูของ
รําขาวอยูในชวง 130-140oC เปนเวลา 3 นาที ซ่ึงสภาวะดังกลาวจะเพียงพอตอการทําลายหรือ
ยับยั้งการทํางานของเอนไซมไลเปส แตอาจจะไปเปล่ียนแปลง หรือทําลาย สารตานอนุมูลอิสระท่ี
เกิดข้ึนเองตามธรรมชาติได เชน โทโคเฟอรอล และโทโคไตรอีนอล ซ่ึงเปนองคประกอบท่ีพบมาก 
และเปนท่ีตองการใหมีในรําขาว นอกจากนี้ในรําขาว ยังพบน้ําตาลซูโครส และน้ําตาลอ่ืนๆ ใน
ระดับสูง เม่ือไดรับแรงเฉือน และความรอนมากเกินไป อาจทําใหเกิดปฏิกิริยาการเกิดสีน้ําตาล 
(Maillard reactions) และทําใหรําขาวถูกเผาไหมเกรียม สงผลใหเกิดลักษณะท่ีไมตองการ หรือมี
กล่ินรสขม เปนตน ดังนั้นการทําลายเอนไซมไลเปสในรําขาวโดยการดันผานเกลียวอัด ควรทํา
ภายใตสภาวะท่ีไมรุนแรง โดยเติมน้ําหรือไอน้ําเขาไปโดยตรง และทําการคงอุณหภูมิของรําขาว ให
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 การตรวจวัดแอคติวิตีของเอนไซมไลเปสในรําขาวท่ีผานการทําใหเสถียรดวยความรอน 
หรือวิธีอ่ืนๆ  ทําไดโดยการวัดแอคติวิตีของเอนไซมเปอรออกซิเดสท่ีเหลืออยูในรําขาว เพราะ
เอนไซมเปอรออกซิเดสมีความคงตัวตอความรอนไดดีกวาเอนไซมไลเปส ดังนั้นหากตรวจวัด       
แอคติวิตีของเอนไซมในรําขาวท่ีผานการทําให เสถียรแลวไมพบ  แอคติวิตีของเอนไซม             
เปอรออกซิเดส แสดงวาเอนไซมไลเปสถูกทําลายหมดแลว นอกจากนี้วิธีการตรวจวัดแอคติวิตีของ
เอนไซมเปอรออกซิเดส เปนวิธีท่ีงาย และนาเช่ือถือมากกวาวิธีอ่ืนๆ ในการทดสอบแอคติวิตีของ
เอนไซมไลเปสในรําขาว (Hargrove และคณะ, 1994) 
 

2.2.1 องคประกอบของนํ้ามันรําขาว 

 น้ํามันรําขาวเปนผลิตภัณฑจากรําขาวดิบซ่ึงหมายถึง สวนผสมของรําละเอียด และคัพภะ 
และจากกรรมวิธีการทําน้ํามันรําขาว ก็จะไดรําท่ีสกัดน้ํามันออกแลว ซ่ึงนําไปทําผลิตภัณฑอ่ืนได
ตอไป (อรอนงค, 2547) 

 น้ํามันรําขาวดิบ (crude rice bran oil) ประกอบดวย ไตรกลีเซอไรด ประมาณ 80% ของ
น้ํามัน โดยน้ํามันรําขาวมีกรดไขมันเปนองคประกอบ (Nicolosi และคณะ, 1994)                     
แสดงดังตารางท่ี 3 
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ตารางท่ี 3 องคประกอบของนํ้ามันรําขาว 

กรดไขมัน จํานวนคารบอน:จํานวนพันธะคู ปริมาณ (%) 
กรดไมริสติก 14:0 0.1-1.0 

กรดปาลมมิติก 16:0 12.0-18.0 

กรดปาลมมิโตเลอิก 16:1 0.2-0.6 

กรดสเตรียลิก 18:0 1.0-3.0 

กรดโอเลอิก 18:1 40.0-50.0 

กรดลิโนเลอิก 18:2 20.0-42.0 

กรดลิโนเลนิก 18:3 0.0-1.0 

กรดอะราชิดกิ 20:0 0.0-1.0 

ท่ีมา : Nicolosi และคณะ (1994) 

 

จากตารางท่ี 3 พบวา น้ํามันรําขาว มีกรดโอเลอิก เปนองคประกอบสูงถึง 40-50% 

รองลงมา คือ กรดลิโนเลอิก มีประมาณ  20-42% เปนตน 

 ปริมาณของไตรกลีเซอไรดข้ึนอยูกับปริมาณของการเกิดปฏิกิริยา hydrolysis ท่ีเกิดข้ึน
กอนการ stabilize รําขาว ซ่ึงองคประกอบของน้ํามันรําขาวดิบ (Nicolosi และคณะ, 1994)                      
แสดงดังตารางท่ี 4 
 

ตารางท่ี  4  องคประกอบของนํ้ามันรําขาวดิบ 

องคประกอบ ปริมาณ (%) 

ไตรกลีเซอไรด 80 
ฟอสโฟลิพิด 2 
ไกลโคลิพิด 1 
สเตอรอล 5 
แวกซ 2-5 

            ท่ีมา : Nicolosi และคณะ (1994) 

น้ํามันรําขาว นอกจากประกอบดวยไตรกลีเซอไรดเปนสวนใหญแลว ยังมีสารประกอบ
อ่ืนๆ ปนอยู อีกดวย ไดแก ฟอสโฟลิพิด ไกลโคลิพิด สเตอรอล แวกซ  โทโคเฟอรอล และ              
โทโคไตรอีนอล โดยฟอสโฟลิพิด จะพบในรูปของ ฟอสฟาทิดิลโคลีน (phosphatidylcholine)   



  
 
 
10

สําหรับไกลโคลิพิด จะประกอบดวย อนุพันธของกาแลกโตส และกลูโคส นอกจากนี้
น้ํามันรําขาวยังมีสารท่ีซาพอนิไฟดไมได ซ่ึงประกอบดวย สเตอรอล ประมาณ 42% อะลิฟาติก         
และเทอพีนิกแอลกอฮอล 24% เอสเทอรของกรดเฟอรูลิก (ferulic acid ester) 20% 

ไฮโดรคารบอน 10% และ อ่ืนๆ อีก 2% ซ่ึงสเตอรอล เปนสวนของสารท่ีซาพอนิไฟดไมไดท่ีมี
ปริมาณมากท่ีสุด โดยประกอบดวย สเตอรอลอิสระ เอสเทอรของสเตอรอล สเตอริลไกลโคไซด 
และเอซิลสเตอริลไกลโคไซด ซ่ึงสเตอรอล คือ alicyclic alcohol แบบงายๆ โดยโครงสราง
โมเลกุลของ alicyclic alcohol (Bernardini, 1985) แสดงดังรูปท่ี 2 

 

 
รูปท่ี 2 โครงสรางโมเลกุลของ alicyclic alcohol 

ท่ีมา : Bernardini (1985) 
 

โดยตําแหนงท่ี 3 ของ alicyclic alcohol คือ alcoholic oxidril และ สเตอรอล          
ชนิดตางๆ  ดังกลาวขางตน  ซ่ึงจะแตกตางกันตรงท่ีธรรมชาติของพันธะคู   ธรรมชาติของ            
side chain ท่ีเช่ือมตรงตําแหนงของคารบอนตําแหนงท่ี 17 และ asymmetry ของโครงสราง
โมเลกุล ซ่ึงโครงสรางโมเลกุลของสเตอรอล (Bernardini, 1985) แสดงดังรูปท่ี 3 
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รูปท่ี 3 โครงสรางโมเลกุลของสเตอรอล 

ท่ีมา : Bernardini (1985) 
 

โดยทั่วไป น้ํามันจะประกอบดวยสารที่เกิดปฏิกิริยาซาพอนิฟเคชัน หรือการไฮโดรไลซิส
ดวยดางไมได ประมาณ 0.5-2.0% แตในน้ํามันรําขาว จะมีสารท่ีเกิดปฏิกิริยาซาพอนิฟเคชันไมได 
3-7% (Rossell และคณะ, 1999) หรือ 3-5% (Sarmento และคณะ, 2006)  

นอกจากนี้ในน้ํามันรําขาว ยังพบโอรีซานอล ในปริมาณ 0.96-2.9% โดยโอรีซานอล      
คือ เอสเทอรของกรดเฟอรูลิก และไตรเทอพีนอยด แอลกอฮอล และพบในสวนของสเตอรอล ท่ีถูก
กําจัดออกกอนในชวงการทํารีไฟนของน้ํามัน ซ่ึงโอรีไซนอลจะมีคุณสมบัติของการเปนสารตาน
อนุมูลอิสระ 

 น้ํามันรําขาวยังประกอบดวย แวกซ ซ่ึงความเขมขนของแวกซในนํ้ามันดิบ ข้ึนอยูกับวิธีการ
สกัด และสายพันธุของรําขาว โดยแวกซเปนองคประกอบในน้ํามันรําขาวประมาณ 3-9% 

โดยท่ัวไปในการสกัดท่ีใชอุณหภูมิสูงข้ึนจะไดแวกซปริมาณมากข้ึน ซ่ึงแวกซจะถูกกําจัดออกมา
จากรําขาว เม่ือใชเฮกเซนเปนตัวทําละลายในการสกัด แวกซจะมีคา Iodine values ต่ํา (10-12) 
และมีจุดหลอมเหลวสูง (82-84oC) แวกซถูกจําแนกออกเปน 2 สวน คือ hard fraction และ soft 

fraction โดย hard fraction จะพบ fatty alcohols ไดแก C-24, C-26 และ C-30 นอกจากนี้ยัง
พบ กรดไขมันอ่ิมตัว ไดแก C-22, C-24 และ C-26 และยังพบ normal alkanes ไดแก C-29 และ 
C-31 สําหรับ soft wax จะประกอบดวย C-24 และ C-30 alcohols, C-16 และ C-24            
กรดไขมันอ่ิมตัว และยังพบ C-21 และ C-29 normal alkanes นอกจากนี้ น้ํามันรําขาวยังมี              
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  น้ํามันรําขาวท่ีผานกระบวนการรีไฟนแลวสามารถพบสเตอรอล โอรีซานอล และ           
โทโคไตรอีนอลมากกวาน้ํามันพืชท่ีผานการรีไฟนแลวชนิดอ่ืน (Ausman และคณะ, 2005)  ซ่ึง
องคประกอบของกรดไขมันในน้ํามันรําขาวท่ีผานการรีไฟน ดังตารางท่ี 5 
 
ตารางท่ี 5  ชนิดและปริมาณของกรดไขมันในน้ํามันรําขาวท่ีผานการรีไฟน 

กรดไขมัน ปริมาณในน้ํามันรําขาวท่ีผานการรีไฟน (%) 
กรดไขมันอ่ิมตัว 19.7 

กรดไมริสติก 0.7 

กรดปาลมมิติก 16.9 

กรดสเตรียลิก 1.6 

กรดอะราชิดกิ 0 

กรดไขมันไมอ่ิมตัว 39.3 

กรดปาลมมิโตเลอิก 0.2 

กรดโอเลอิก 39.1 

กรดลิโนเลอิก 33.4 

กรดลิโนเลนิก 1.6 

สเตอรอล 2.58±0.36 

ท่ีมา :  Ausman และคณะ (2005) 
 
  

2.2.2 การสกัดน้ํามันรําขาว 
 รําขาวสดท่ีไดจากการสีขาว จะมีระดับของกรดไขมันอิสระเร่ิมตนท่ี 1.5-2.0% และ        
รําขาวท่ีผานการนึ่งจะมีกรดไขมันอิสระ เทากับ 2-5% ระดับของกรดไขมันอิสระในรําขาวสําหรับ
การสกัดน้ํามันนั้นควรจะตํ่า เพื่องายตอการสกัด และเพื่อใหมีประสิทธิภาพของการรีไฟนของ
น้ํามันดีตามปริมาณท่ีตองการ กระบวนการสกัดน้ํามันรําขาว แสดงดังรูปท่ี 4 
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                     รําขาวจากการสีขาว 
 

 

   การนึ่ง 
 

การทําใหแหง 
 

  การเก็บ 
 
 

               
กากรําขาวท่ีกําจัดตัวทําละลาย                                                การสกัดดวยเฮกเซน        

 

                   

              กากรําขาวท่ีปราศจากไขมัน                                                                น้ํามันรําขาวดิบ 
 

รูปท่ี 4 กระบวนการสกดัน้ํามันรําขาว 

ท่ีมา : Robert และคณะ (1994) 
 

การสกัดน้ํามันจากรําขาว ทําไดโดยใชเคร่ืองอัดแบบไฮดรอลิก (hydraulic press) ซ่ึงจะ
บีบเคนน้ํามันออกมา หรือใชการสกัดดวยตัวทําละลาย หรือใชท้ังสองวิธีรวมกัน สําหรับการสกัด
น้ํามันรําขาวโดยใชเคร่ืองอัดแบบไฮดรอลิกนั้น จะไดน้ํามันปริมาณจํากัดประมาณ 50% ซ่ึงน้ํามัน
รําขาวท่ีผานการบีบเคน โดยท่ัวไปจะตองผานการกรองกอนทําการรีไฟนน้ํามันตอไปดวยปริมาณ 
ท่ีแตกตางกัน (Nicolosi และคณะ, 1994)                      
 สําหรับการสกัดน้ํามันดวยตัวทําละลาย เปนวิธีท่ีนิยมใชกันมาก และใชสกัดน้ํามันออกจาก
เมล็ดพืชท่ีมีปริมาณน้ํามันตํ่า หรือสกัดน้ํามันออกจากกากท่ีเหลือจากการบีบดวยเคร่ืองอัด            
ตัวทําละลายท่ีใชจะตองไม เปนพิษตอรางกาย  ไดแก  เฮกเซน  คารบอนไดซัลไฟด  และ                   
ไดเอทิลอีเทอร เปนตน ตัวทําละลายท่ีนิยมใชมากท่ีสุด คือ เฮกเซน (นิธิยา, 2548)  

รําขาวสําหรับการสกัดดวยตัวทําละลาย ควรจะน่ึงเพ่ือทําลาย หรือยับยั้งการทํางานของ
เอนไซมไลเปส และเพ่ืองายตอการทําใหเปนเม็ดหรือแผนบาง ๆ ซ่ึงจะทําใหตัวทําละลายไหลซึม



  
 
 
14

ไขมันและนํ้ามันท่ีสกัดออกมาดวยวิธีการใชตัวทําละลาย จะมีสารประกอบชนิดอ่ืนละลาย
เจือปนออกมาดวย ซ่ึงสารตางๆเหลานี้ มีผลตอ สี กล่ิน และรสชาติ ของไขมันและนํ้ามัน สารเจือ
ปนบางชนิดมีสมบัติคลายไขมัน ไดแก ฟอสโฟลิพิด สารประกอบเชิงซอนของไขมัน และโปรตีน
(fat-protein complex) คารโบไฮเดรต กรดไขมันอิสระ สารสีตางๆ ไขหรือ แวกซ กลีเซอไรดท่ีมี
จุดหลอมเหลวสูง และสารท่ีใหกล่ินตางๆ เชน แอลดีไฮด คีโตน และไฮโดรคารบอน  ดังนั้นสาร
ตางๆ เหลานี้จําเปนตองกําจัดออกใหหมด โดยมีข้ันตอนดังตอไปนี้ 
  

1. การกําจัดแวกซ (Dewaxing)                      
 การกําจัดแวกซของน้ํามันรําขาว ขณะท่ีน้ํามันรําขาวอยูในรูป micella ซ่ึงก็คือ สารละลาย
ของนํ้ามันอยูในตัวทําละลาย จะเปนวิธีการกําจัดแวกซท่ีมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด โดยวิธีการ
กําจัดแวกซ สามารถทําไดโดย การทําให micella เย็นตัวลงท่ีอุณหภูมิประมาณ 15oC และปลอย
ใหแวกซแข็งตัว  จากนั้นแยกแวกซออกโดยการกรอง หรือ การปนเหวี่ยง (centrifugation) 

(Nicolosi และคณะ, 1994)                       
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2. การกําจัดกัม (Degumming) 
 กัม (gums) ประกอบดวย ฟอสโฟลิพิด และโพลารลิพิดอ่ืนๆ ซ่ึงละลายไดในน้ํา กัมจะมี
อยูในน้ํามันประมาณ 0.03-3.0%  

 วิธีการกําจัดกัมของน้ํามันรําขาวโดยทั่วไป เปนการลางน้ํามันดวยน้ํา หรือ การใชสาร
สําหรับการกําจัดกัมเชน กรดฟอสฟอริก หรือ กรดซิตริก (Nicolosi และคณะ, 1994)                     
สําหรับการกําจัดกัม โดยการลางน้ํามันดวยน้ํา ซ่ึงมีท้ังแบบเปนชุด (batch process) และ 
แบบตอเนื่อง (continuous process) สําหรับแบบเปนชุดทําไดโดยการเติมน้ําออน หรือ ไอน้ํา             
ลงในน้ํามันประมาณ  1-2% ข้ึนอยูกับปริมาณของฟอสฟาไตดท่ีอุณหภูมิ 70oC ผสมใหเขากันนาน 

30-60 นาที แลวปลอยต้ังท้ิงไว สารประกอบฟอสโฟลิพิดท่ีละลายไดในน้ํา แตไมละลายในน้ํามัน 
จะแยกตัวออกไปละลายอยูในน้ํา หลังจากน้ันแยกออกจากนํ้ามันไดโดยวีธีการกรอง หรือใชเคร่ือง
เหวี่ยง หรือ ปลอยตั้งท้ิงไว  สําหรับแบบตอเนื่อง น้ํามันจะถูกทําใหรอนถึงอุณหภูมิ 70-80oC แลว
จึงเติมน้ําลงไปใหผสมกับน้ํามันนานประมาณ 15-30 นาที แลวจึงสงตอไปยังเคร่ืองเหวี่ยง 
ประสิทธิภาพของการกําจัดกัมข้ึนอยูกับระยะเวลาท่ีปลอยใหน้ําละลายเอาฟอสฟาไตดออกมา 
กระบวนการกําจัดกัมไมไดลางน้ําเพียงคร้ังเดียวอาจลาง 2  หรือ 3 คร้ังก็ได นอกจากนี้อาจเติมกรด
ฟอสฟอริก หรือ กรดซิตริก ลงไปในน้ําท่ีใชลางจะชวยลดปริมาณเหล็กใหนอยลง โดยกรดจะชวย
เปล่ียนเหล็กใหอยูในรูปท่ีแยกออกไดงาย การใชน้ําเพียงอยางเดียว จะกําจัดเหล็กไดประมาณ     
14-64% หากเติมกรดฟอสฟอริกลงไปในนํ้าลางดวยจะสามารถกําจัดเหล็กออกไดมากถึง 93%  
การกําจัดกัมท่ีดีตองควบคุมปริมาณของน้ํา กรด อุณหภูมิ และเวลาท่ีใชลาง เพื่อแยกกัมออกใหมาก
ท่ีสุด มีการสูญเสียน้ํามันนอยท่ีสุด และน้ํามันจะตองสัมผัสกับอากาศนอยท่ีสุด เพื่อปองกันไมให
เกิดออกซิเดชัน และหากใชน้ํามากเกินไประหวางการลางก็จะทําใหเกิดไฮโดรไลซิสได (นิธิยา, 
2548)  
 Indira และคณะ (2000) ไดศึกษาการกําจัดกัม น้ํามันรําขาวท่ีมีฟอสโฟลิพิดเปน

องคประกอบ 1.8% โดยใชน้ํา ซ่ึงสภาวะของการกําจัดกัมท่ีไดทําการศึกษา ไดแก ปริมาณนํ้า 
อุณหภูมิ เวลา และความเร็วในการกวน โดยประสิทธิภาพของการกําจัดกัม จะวัดคาของกัมแหง 
ฟอสโฟลิพิด และอะซีโตนท่ีไมละลายในกัม ทําใหสามารถสรุปไดวา ผลของปริมาณนํ้าท่ีถูกเติมลง
ไป และอุณหภูมิ จะสงผลตอประสิทธิภาพของการกําจัดกัม โดยสภาวะท่ีเหมาะสม ท่ีทําใหได
ปริมาณฟอสโฟลิพิดในกัมสูงสุด (> 17.5%) คือ อุณหภูมิท่ีใชจะอยูระหวาง  68-73oC และ

ปริมาณนํ้าท่ีถูกเติมลงไป เทากับ  3.9-4.0% 
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3. การทําใหมีสมบัติเปนกลาง (Neutralization)                        

 การทําใหมีสมบัติเปนกลาง หรือการรีไฟนน้ํามันรําขาวท่ีมีกรดไขมันอิสระปนอยูเพียง
เล็กนอย โดยท่ัวไปจะใช caustic soda (NaOH) สําหรับการทําใหมีสมบัติเปนกลาง ปฏิกิริยาของ
กรดไขมันอิสระ กับสารละลายดาง จะไดสบูเกิดข้ึน ซ่ึงสบูไมละลายในนํ้ามัน และจะถูกกําจัดออก
โดยการปนเหวี่ยงแยกตะกอน การใชดางมากเกินเล็กนอย ประมาณ 0.5% ท่ีเกินจาก 18% ของ
สารละลายดาง จะทําใหการทําใหมีสมบัติเปนกลาง ของท้ังกรดไขมันอิสระ และสารท่ีทําการ
กําจัดกัมท่ีมีสมบัติเปนกรด เกิด Neutralization อยางสมบูรณ แตถาใชดางมากเกินไป จะทําใหเกดิ
การไฮโดรไลซิสท่ีโมเลกุลของไตรเอซิลกลีเซอรอล ทําใหมีกรดไขมันอิสระถูกแยกออกมาอยูใน
รูปสบูมากข้ึน ทําใหไดปริมาณนํ้ามันบริสุทธ์ิ (refined oil) ลดนอยลง โดยอุณหภูมิของน้ํามันควร
นอยกวา 65oC สําหรับน้ํามันรําขาว เม่ืออุณหภูมิสูงข้ึน จะเกิดสีเขมข้ึนอยางมาก (Nicolosi และ
คณะ, 1994)                      
 4.  การฟอกสี (Bleaching)  

 เปนกระบวนท่ีใชแยกเอาสารประกอบท่ีเปนสารสีตางๆ ลิพิดที่เกิดจากปฏิกิริยาออกซิเดชัน 
และองคประกอบท่ีมีข้ัวจากน้ํามัน การฟอกสีทําไดงายโดยใช acid-activated bleaching clays 

เติมลงไปในนํ้ามัน  1-3% จากน้ันของผสมจะถูกกวน และทําใหรอนภายใตสุญญากาศ ซ่ึง 
bleaching agent จะดูดซับ (adsorb) พวกสารสีไว แลวกรองเพื่อแยกเอา acid-activated 

bleaching clays ออก (Nicolosi และคณะ, 1994)                      
 การทํา vacuum bleaching สามารถทําไดท่ีอุณหภูมิสูงถึง 170-190oC และจะชวยลด
การเกิดออกซิเดชันได แตจําเปนตองใช acid-activated clay ปริมาณมาก และกรดไขมัน จะเกิด 
positional และ geometric isomers มากข้ึนดวย เชน มีกรดไขมันชนิด ทรานส-ไอโซเมอร  
(tran-fatty acid) เกิดข้ึน (นิธิยา, 2548)  
 น้ํามันท่ีจะนํามาฟอกสีจะตองมีฟอสฟาไตด และสบูเหลืออยูนอยท่ีสุด ควรมีฟอสฟอรัส
ประมาณ 5-10 mg/kg และมีสบู 10-30 mg/kg เพราะสารประกอบท้ัง 2 ชนิด นี้จะดูดซับ 

bleaching agent ทําใหตองใช bleaching agent เพิ่มมากข้ึน สงผลใหตนทุนการผลิตสูงข้ึน การ
กรองเอา bleaching agent ออก ใชเวลานานข้ึน และนํ้ามันท่ีไดมีปริมาณลดนอยลงดวย 

5. การกําจัดกล่ิน (Deodorization) 

 การกําจัดกล่ิน  เปนกระบวนการกําจัดสารท่ีใหกล่ิน และรสชาติออกจากไขมันและน้ํามัน 
สารประกอบท่ีถูกกําจัดออกไปจะเปนพวกท่ีระเหยได เชน กรดไขมันอิสระ แอลดีไฮด คีโตน    
เปอรออกไซด รวมท้ังพวกสเตอรอล แวกซ โมโนกลีเซอไรด สารสีบางชนิด และสารประกอบท่ีได
จากปฏิกิริยาออกซิเดชันของกรดไขมัน สารที่ใหกล่ินเหลานี้ จะมีอยูในน้ํามันประมาณ 0.2-0.5%  
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 วิธีการกําจัดสารท่ีใหกล่ินในน้ํามันรําขาว ทําไดโดยการเปาไอน้ํารอนลงไปในนํ้ามันรอน 
ท่ีอุณหภูมิประมาณ  220-250oC ในภาชนะปด ภายใตสุญญากาศท่ีมีความดัน 4-8 mmHg โดยใช
ไอน้ํารอน 3-5% อุณหภูมิท่ีใชตองไมสูงเกินไป เพราะจะทําใหเกิดการรวมตัวกันเปนสารพอลิเมอร
ได (Nicolosi และคณะ, 1994)                     
 ภายหลังการกําจัดกล่ิน การตรวจวิเคราะหทางเคมีนั้นทําโดยการวัดคาเปอรออกไซด ซ่ึง
น้ํามันท่ีผานกระบวนการกําจัดกล่ินแลวจะตองมีคาเปอรออกไซด เปนศูนย มีกรดไขมันอิสระ
เหลืออยูประมาณ 0.02-0.04% และมีโมโนกลีเซอไรดเหลืออยูประมาณ 0.3-0.5% ปริมาณ
วิตามินอีจะลดลงประมาณ 1 ใน 3 ของท่ีมีอยูเดิม การกําจัดกล่ินท่ีอุณหภูมิสูงเกินไป อาจทําใหเกิด            
ไอโซเมอเรชันของกรดไขมันชนิดไมอ่ิมตัว ระหวาง cis-trans configuration ในโมเลกุลของ       
กรดลิโนเลอิก และกรดลิโนเลนิก (นิธิยา, 2548)  นอกจากนี้ ยังพบวาในระหวางข้ันตอนการกําจัด
กล่ินมีการสูญเสียโทโคเฟอรอลในปริมาณระดับปานกลาง (Rossi และคณะ, 2007) หรือ          
25-35% (Verhé และคณะ, 2006) 

  6. การกําจัดไขมัน (Winterization)  

 การกําจัดไขมัน เปนกระบวนการกําจัดสารพวกไตรกลีเซอไรดของกรดไขมันอ่ิมตัวท่ีมีจุด
หลอมเหลวสูง โดยทําใหไขมันและน้ํามันมีอุณหภูมิลดต่ําลงอยางชาๆ จนถึงอุณหภูมิ เทากับ 5oC 

จากน้ันสารพวกไตรกลีเซอไรดของกรดไขมันอ่ิมตัวก็จะเกิดการแข็งตัวแลวตกผลึกแยกออกมา ทํา
การแยกผลึกดังกลาวโดยการกรอง ทําใหไดไตรเอซิลกลีเซอรอลของกรดสเตียริก (stearine)    

(สวนท่ีมีจุดหลอมเหลวสูง) และน้ํามัน (สวนท่ีมีจุดหลอมเหลวตํ่า) น้ํามันท่ีไดภายหลังจากการทํา 
winterization จะเปนน้ํามันท่ีมีกรดไขมันชนิดไมอ่ิมตัวมาก มีคาไอโอดีนสูงข้ึน จึงมีคุณคาทาง
โภชนาการสูง แตมีโอกาสเกิด oxidative rancidity ไดงาย หากไมมีการเติมสารตานออกซิเดชัน
อยางเพียงพอ (Nicolosi และคณะ, 1994)                      
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ข้ันตอนการทําใหน้ํามันรําขาวบริสุทธ์ิ แสดงดังรูปท่ี  5 
 

น้ํามันรําขาวดิบ      

            กรดฟอสโฟริก 
น้ํา                            

การกําจัดกัม         ฟอสโฟไลปด          
  Acid activated 
  Bleaching earth  

การทําใหมีสมบัติเปนกลาง         สบูท่ีมีกรดไขมันอิสระ     
    
      

         น้ํามันท่ีผานการฟอกสี 
 

      

การกําจัดไขมัน       สเตรียลีน      
 
 

การกําจัดกล่ิน                     ดิสทิลเลต      
 

 

น้ํามันรําขาว      

รูปท่ี 5 ข้ันตอนการทําใหน้ํามันรําขาวบริสุทธ์ิ 

ท่ีมา :  Nicolosi และคณะ (1994) 
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ผลของกระบวนการตางๆ ท่ีทําใหน้ํามันรําขาวบริสุทธ์ิ ตอการเปล่ียงแปลงสวนประกอบใน     
น้ํามันรําขาว 
 สภาวะในการทําใหน้ํามันรําขาวบริสุทธ์ิ แสดงดังตารางท่ี 6  (Nicolosi และคณะ, 1994)                      
 

ตารางท่ี 6 สภาวะของการทําใหน้ํามันรําขาวบริสุทธ์ิในระดับ pilot plant 

กระบวนการ สภาวะท่ีใช 

 
การทําใหรําขาวเกดิความ

คงตัว 
(Stabilisation) 

 

 

การอบแหง 
(Drying) 

 

การสกัดและการแยก 

ตัวทําละลาย 
 

การรีไฟน 
(Refining) 

 

     การฟอกสีใหจางลง    
         (Bleaching) 

 
การกําจัดไขมัน 

(Winterization) 
 

การกําจัดกล่ิน
(Deodorization) 

 
การยับยั้งการทํางานของเอนไซมเปอรออกซิเดส โดย bubble 

test Anderson VOX 88 Expander 
โดยใชน้ํา 25-28% 

เปาดวยไอน้ํา อุณหภูมิ 130oC  
 

Forced-air, gas-fired dryer 
ความช้ืนสุดทาย 8-10% 

 
 

Crown extractor คลายกับสภาวะสําหรับน้ํามันถ่ัวเหลือง 
 

Pretreat:0.25%  ฟอสโฟริก 
Neutralization:0.5%  excess, 18% NaOH 

อุณหภูมิ:49oC   
 
 

         acid-activated bleaching earth 1.5-2% 
       
 

5oC, 48 ช่ัวโมง 
 

อุณหภูมิ:254-260oC 

ความดัน:7 mmHg   ไอน้ํา:2-3%    

 

ท่ีมา : Nicolosi และคณะ (1994)                       
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 กระบวนการตางๆ ท่ีทําใหน้ํามันรําขาวบริสุทธ์ิ สามารถสงผลใหเกิดการสูญเสียของสารท่ี
ซาพอนิไฟดไมได ซ่ึงมีคาสูงถึง 50% สําหรับการสูญเสียของสารที่ซาพอนิไฟดไมได จาก         
น้ํามันรําขาวดิบท่ีผานการทํารีไฟน การฟอกสีใหจางลง การกําจัดกล่ิน และ Winterization แสดง
ดังตารางท่ี  7 
 

ตารางท่ี 7 ปริมาณสารท่ีซาพอนิไฟดไมไดของนํ้ามันรําขาว  

ประเภทน้ํามัน ปริมาณสารท่ีซาพอนิไฟดไมได 
(%) 

น้ํามันรําขาวดบิ 

น้ํามันรําขาวดบิท่ีผานการรีไฟน และการฟอกสีใหจางลง 
น้ํามันรําขาวดบิท่ีผานการรีไฟน การฟอกสีใหจางลง และ 

การกําจัดกล่ิน 

น้ํามันรําขาวดบิท่ีผานการรีไฟน การฟอกสีใหจางลง 
การกําจัดกล่ิน และ winterization 

3.98 
 

2.85 
 

2.51 
 
 

1.99 

ท่ีมา : Nicolosi และคณะ (1994)                      
 

นอกจากนี้ ในระหวางกระบวนการตางๆ ท่ีทําใหน้ํามันรําขาวบริสุทธ์ิ จะสงผลตอการ
สูญเสียโอรีซานอล และโทโคไตรอีนอล สูงถึง 90% โดยน้ํามันรําขาวดิบมีปริมาณโอรีซานอล
เทากับ 12221 mg/kg เม่ือผานกระบวนการทําใหบริสุทธ์ิเปนผลิตภัณฑทางการคา 4 ยี่หอ             
มีปริมาณโอรีซานอลเทากับ  1000,  2000,  720 และ  200 mg/kg และมีการสูญเสีย                  
โทโคไตรอีนอล แสดงดังตารางท่ี 8  
ตารางท่ี 8 ปริมาณโทโคไตรอีนอลของน้ํามันรําขาว 

ประเภทน้ํามัน ปริมาณโทโคไตรอีนอล (mg/kg) 

น้ํามันรําขาวดิบ 

น้ํามันรําขาวดิบท่ีผานการรีไฟน และการฟอกสีใหจางลง 
น้ํามันรําขาวดิบท่ีผานการรีไฟน การฟอกสีใหจางลง และ  
การกําจัดกล่ิน 

น้ํามันรําขาวดิบท่ีผานการรีไฟน การฟอกสีใหจางลง   
การกําจัดกล่ิน และ winterization 

713 
 

683 
   

87 
 
 

70 

ท่ีมา : Nicolosi และคณะ (1994) 



  
 
 
21

วราพร (2543) ไดศึกษาเร่ืองการวิเคราะหเอกลักษณ และปริมาณโทโคเฟอรอล และ       
โอรีซานอลในกระบวนการผลิตน้ํามันรําขาว โดยทําการทดลองหาปริมาณของสารท่ีเหลืออยูในแต
ละข้ันตอนการผลิตน้ํามันรําขาว ผลการศึกษาแสดงดังตารางท่ี 9 
 

ตารางท่ี 9 การเปรียบเทียบปริมาณของแอลฟา- และแกมมา-โทโคเฟอรอล และโอรีซานอลท่ี  
                    เหลืออยู ในแตละขั้นตอนการผลิตน้ํามันรําขาว  

แกมมา-โทโค- แอลฟา-โทโค- โอรีซานอล 
ประเภทของ เปรียบเทียบกบั เฟอรอล เปรียบเทียบ เฟอรอล เปรียบเทียบ 
น้ํามันรําขาว น้ํามันรําขาวดบิ กับ น้ํามันรําขาวดิบ กับ น้ํามันรําขาวดิบ 

(%) (%) (%) 
น้ํามันรําขาวดบิ 100 100 100 

น้ํามันท่ีผานการ
กําจัดกัมและการทําให

เปนกลาง 
35.5 42.6 16.7 

น้ํามันท่ีผานการลางดวย
น้ํา 

37.4 43.1 14.3 

น้ํามันท่ีผานการอบแหง 34.6 34.4 12.4 

น้ํามันท่ีผานการฟอกสี 36.4 46.6 10.1 

น้ํามันท่ีผานการกําจัด
ไขมัน 

35.1 41.9 11.1 

น้ํามันบริโภค 9.7 16.4 2.3 

น้ํามันท่ีผานการกําจัด
กล่ิน 

2001 3414 0.3 

สบู 
ท่ีมา : วราพร (2543) 

447 - 310 

 

จากตารางท่ี 9 สรุปไดดังนี้ (วราพร, 2543) 
- ในแตละข้ันตอนการผลิตพบวา ปริมาณโทโคเฟอรอล และโอรีซานอลลดลงตามลําดับ 
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- ในชวงข้ันตอนการกําจัดกัม และการทําใหเปนกลาง และข้ันตอนการกําจัดกล่ิน พบวา                 
โทโคเฟอรอล และโอรีซานอลลดลงอยางรวดเร็ว แสดงวาเปนข้ันตอนท่ีสําคัญซ่ึงทํา
ใหเกิดการสูญเสียโทโคเฟอรอล และโอรีซานอล 

- ในชวงข้ันตอนการกําจัดกัม และการทําใหเปนกลาง เกิดการสูญเสียโอรีซานอล และ          
โทโคเฟอรอลอยางรวดเร็ว ท้ังนี้เนื่องจากหมูฟนอลของโอรีซานอล และโทโคเฟอรอล 
เกิดการแตกตัว (สูญเสียโปรตอน) จึงมีความเปนข้ัวเพิ่มข้ึน และสามารถละลายน้ําได
มากข้ึน ดังนั้นจึงพบโอรีซานอล และโทโคเฟอรอลปริมาณมากในสวนของสบู       
เม่ือเปรียบเทียบการสูญเสียโอรีซานอล และโทโคเฟอรอล พบวา โอรีซานอลมีอัตรา
การสูญเสียมากกวา สังเกตจากโอรีซานอลเหลือเพียง 16.7% ในขณะท่ีแอลฟา-       
โทโคเฟอรอล และแกมมาโทโคเฟอรอลเหลือ 35.5% และ 42.6% ตามลําดับ ท้ังนี้
เนื่องจากโอรีซานอลแตกตัวท่ี pH ต่ํา จึงมีความเปนข้ัวสูงกวาโทโคเฟอรอลและ
สามารถละลายนํ้าไดมากกวา 

- ข้ันตอนการลางน้ํา การอบแหง การฟอกสี และการกําจัดไขมัน ซ่ึงมีการสูญเสีย               
โทโคเฟอรอล และโอรีซานอลในอัตราตํ่า 

- สําหรับข้ันตอนการอบแหง ถึงแมวาจะมีการใหความรอนแกน้ํามันซ่ึงนาจะทําให      
โทโคเฟอรอลเกิดการสูญเสียเนื่องจาก thermal oxidative มาก แตในความเปนจริง
ของกระบวนการอบแหงไดควบคุมสภาวะการอบใหเปนแบบสุญญากาศ ซ่ึงทําให
ปริมาณออกซิเจนในระบบลดลงมาก  ดังนั้นการสลายของโทโคเฟอรอลและ             
โอรีซานอลจึงเกิดข้ึนนอย 

- ในข้ันตอนการกําจัดสี การสูญเสียโทโคเฟอรอล และโอรีซานอล เกิดจากการดูดซับ
(adsorption) โดยสารดูดซับท่ีใช 

- สําหรับข้ันตอนการกําจัดไขมัน ซ่ึงเกิดการสูญเสียโทโคเฟอรอล และโอรีซานอล
เชนเดียวกัน กลไกการสูญเสียเกิดจากโทโคเฟอรอล และโอรีซานอลเกิดการตกผลึก
ไปพรอมๆกับโมเลกุลไขมัน แตโอรีซานอลซ่ึงเปนโมเลกุลท่ีมีขนาดใหญกวา               
โทโคเฟอรอลจะเกิดการตกผลึกมากกวา 

- ในชวงข้ันตอนการกําจัดกล่ิน ทําใหเกิดการสูญเสียโทโคเฟอรอลอยางรวดเร็ว ดังนั้น
จึงคนพบโทโคเฟอรอลในปริมาณมากในดิสทิลเลตของน้ํามันรําขาว ท้ังนี้เนื่องจาก
โมเลกุลของโทโคเฟอรอลเกิดการระเหยไปพรอมๆกับการกําจัดกรดไขมันอิสระ 
ในขณะท่ีโมเลกุลของโอรีซานอลซ่ึงมีขนาดใหญกวา และระเหยไดนอยกวา จึงไมคอย
พบโอรีซานอลในดิสทิลเลตของนํ้ามันรําขาว 
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2.2.3 ประโยชนของรําขาวและน้ํามันรําขาว 
 รําขาวถูกนําไปใชประโยชนไดมากมายในอาหารเพ่ือสุขภาพ เพราะในรําขาวมีใยอาหารสูง 
และไขมันอ่ิมตัวต่ํา ซ่ึงรําขาวจะเปนประโยชนอยางมากสําหรับผูท่ีแพเมล็ดธัญพืชชนิดอ่ืน             
มีงานวิจัยพบวา การบริโภครําขาวมีประโยชนในการลดความเส่ียงตอการเปนโรคหัวใจ และมะเร็ง
ลําไสใหญ (อรอนงค, 2547) 

 น้ํามันรําขาวลดความเส่ียงของโรคหัวใจ และหลอดเลือด เพราะรําขาวมีกรดไขมันอ่ิมตัว
นอย มีกรดไขมันไมอ่ิมตัวเชิงซอนไมมาก แตมีกรดไขมันไมอ่ิมตัวเชิงเดี่ยวปริมาณมาก นอกจากน้ี
ในรําขาวมีสารปองกันการเกิดออกซิเดชันหลายชนิด  ไดแก  วิตามินอี  (โทโคไตรอีนอล              
และโทโคเฟอรอล)  และโอรีซานอล โดยสารประกอบท้ังสามชนิดนี้จะลดการเกิด oxidized LDL 

ลดการเกิดหลอดเลือดแข็งตัว และลดการเกิดคอเลสเตอรอลออกไซด ซ่ึงโทโคไตรอีนอล           
และโอรีซานอลจะมีผลในการลดระดับของคอเลสเตอรอลโดยตรง  โดยท่ีโทโคไตรอีนอลจะ
ขัดขวางการสังเคราะหคอเลสเตอรอลในรางกาย  สวนโอรีซานอลจะลดการดูดซึมของ
คอเลสเตอรอลจากอาหาร ซ่ึงตรวจพบอุจจาระของกลุมคนที่ไดรับโอรีซานอล จะมีคอเลสเตอรอล
มากกวากลุมท่ีไมไดรับโอรีซานอล นอกจากนี้ รําขาวมีสารประกอบกลุมไฟโตสเตียรอล และกลุม
ไตรเทอปนแอลกอฮอล ไฟโตสเตียรอลหลายชนิด จะสามารถลดการดูดซึมของคอเลสเตอรอลได                      
(นัยนา และเรวด,ี 2545) 

Kahlon และคณะ (1989) พบวา รําขาวสามารถลด serum cholesterol ใน หนูพันธุ   
แฮมเตอรท่ีมีคอเลสเตอรอลในเลือดสูง ไดเหมือนกับรําขาวโอต โดย Wilson และคณะ (2007) 

พบวาน้ํามันรําขาว และโอรีซานอลสามารถลดไขมัน และลิโปโปรตีน คอเลสเตอรอลในเลือดได 
และยังลดการสะสมของออทิกคอเลสเตอรอล เอสเทอร (aortic cholesterol ester) ไดปริมาณ
มากกวา เม่ือเปรียบเทียบกับกรดเฟอลูริกในหนูพันธุ แฮมเตอรท่ีมีปริมาณคอเลสเตอรอลในเลือดสูง 

Ausman และคณะ (2005)  ไดศึกษาผลการลดคอเลสเตอรอลของน้ํามันรําขาวรีไฟน  
โดยศึกษาเมตาบอลิซึมของคอเลสเตอรอล และไขมันอุดตันในเสนเลือดระยะเร่ิมตนในหนู         
แฮมเตอร ท่ี มีปริมาณคอเลสเตอรอลในเลือดสูงพบวา   น้ํ า มันรําข าวรีไฟนสามารถลด                   
คอเลสเตอรอล และ low-density lipoprotein cholesterol (LDL-C) ในเลือดได  การดูดซึมของ
คอเลสเตอรอลในเลือดมีปริมาณ 15-17% และการหล่ัง neutral sterol (NS) ในเลือดมีคาเพิ่มข้ึน
ถึง 30%  โดยไมมีผลตอการหล่ังน้ําดีท่ีมีสภาวะเปนกรด (Bile Acid: BA)  นอกจากน้ีน้ํามัน       
รําขาวรีไฟนยังสามารถเพิ่ม 3-hydroxy-3-methylglutaryl coenzymeA (HMG-CoA) 

reductase ในลําไสเล็กได 300-500% และทําใหภาวะไขมันอุดตันในเสนเลือดระยะเร่ิมตนลดลง 
48%  ดังนั้นจากผลการทดลองสามารถสรุปไดวาน้ํามันรําขาวรีไฟนสามารถทําใหไขมันในเลือด
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นอกจากนี้ รําขาว และนํ้ามันรําขาวชวยลดความเส่ียงตอโรคหัวใจ โดยลดการสังเคราะห
คอเลสเตอรอลในรางกาย เนื่องจากในรําขาว และนํ้ามันรําขาวสกัดมีสารประกอบที่มีผลตอการ
ยับยั้งปฏิกิริยาของเอนไซม Hydroxymethylglutaryl coenzyme A (HMG CO A) reductase 

(ดวงจันทร, 2538) 

 จากงานวิจัยท้ังในคน และสัตวทดลอง พบวาองคประกอบบางอยางในขาวมีผลตอการ
ลดลงของคอเลสเตอรอลในเลือด นั่นก็คือ รําขาว เศษรําขาว (bran fractions) (ซ่ึงท้ังสองเปนใย
อาหารประเภท neutral detergent fiber, acid detergent fiber และ hemicellulose)            

น้ํามันรําขาว (rice bran oil) น้ํามันเศษขาว (bran oil fractions: ซ่ึงประกอบดวย oryzanol wax 

sitosterol และ unsaponifiable matter) และโปรตีนขาว (rice protein) ท้ังรําขาว และเศษรําขาว 
สามารถลดคอเลสเตอรอล โดยจะชวยเพิ่มการหล่ังของ bile acid สวนน้ํามันรําขาว และ         
น้ํา มันเศษรําขาว  มีผลกระทบตอการทํางานของเอนไซม  3-hydroxy-3-methyl-glutaryl 

coenzyme A reductase ในตับ และจะยับยั้ง mevalonate pathway ทําใหลดระดับ
คอเลสเตอรอลในเลือดลงได (เนตรนภิส, 2538) 
 Taylor และคณะ (1997) ไดทําการศึกษา การใชน้ํามันรําขาวเปนสารตานการเกิด
ออกซิเดชันในน้ํามันบริโภคท่ีมีกรดลิโนเลนิกสูง เชน น้ํามันถ่ัวเหลือง และน้ํามันเรพสีด ซ่ึงน้ํามัน
บริโภคท่ีถูก stabilize ดวยน้ํามันรําขาว จะถูกนํามาใชเปนน้ํามันสําหรับพนท่ีใชกับขนมปงกรอบ 
ถ่ัว มันเทศแผน และอาหารวางอ่ืนๆ  โดยนํ้ามันบริโภคดังกลาวจะถูก stabilize ดวยการเติมน้ํามัน
รําขาวท่ีผานกระบวนการตางๆในการทําบริสุทธ์ิ และยังคงรักษาสารท่ีซาพอนิไฟดไมไดไว โดย
เติมลงไปประมาณ 2-5% (w/w) 
 
 
2.3 สารตานอนุมูลอิสระ (Antioxidant) 
  

สารตานอนุมูลอิสระแบงไดเปน 2 ประเภทใหญ  ประเภทแรกคือ สารตานอนุมูลอิสระ
สังเคราะห (Synthetic antioxidants) ซ่ึงสามารถทนตอสภาวะของกระบวนการผลิต เชน การ
ทอด หรือ การอบไดดี (German, 2002)  ท้ังนี้สารตานอนุมูลอิสระสังเคราะหนั้นมีอยูดวยกัน
หลายชนิด แตชนิดท่ีนิยมใชเติมลงในอาหารกันอยางแพรหลาย และไดรับการรับรองจาก Joint 

FAO/WHO Expert Committee on Food Additives (JECFA, 2005) มี 4 ชนิด ไดแก 
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1.  Butylated Hydroxyanisole (BHA). 
 BHA  มีลักษณะเปนข้ีผ้ึง สีขาว สามารถละลายไดดใีนน้ํามันและไขมัน  แตไมสามารถ
ละลายไดในน้าํ มีมวลโมเลกุลเทากับ 180.24 จุดเดือด 264-270oC และหลอมเหลว 48-55oC  
BHA เปนสวนผสมของ 2- te r t -bu ty l -4-methoxyphenol  และ 3- te r t -bu ty l -4 -

methoxyphenol ซ่ึงมากกวา 90% จะอยูในรูป 3-isomer (รูปท่ี 6) ดวยโครงสรางท่ีเปนหมู tert-

butyl  ซ่ึงเช่ือมตออยูกับหมูไฮดรอกซิลนั้นทําให BHA มีความคงตัวดี และไมสลายตัวเมื่อผาน
กระบวนการผลิตโดยเฉพาะกระบวนการอบ  แมวาจะทําใหประสิทธิภาพในการตานออกซิเดชัน
ของ BHA ลดลงไปบาง  นอกจากนี้ BHA ยังอาจใหกล่ินฟนอลิกเม่ือไดรับอุณหภูมิสูง เชน ผาน
กระบวนการทอด หรือ อบ  โดยท่ัวไปมักใช BHA รวมกับสารแอนติออกซิแดนทตัวอ่ืนๆ เชน 
BHT, propyl gallate, lecithin, hydroquinone หรือ methionine เปนตน  เพื่อเพิ่ม 

ประสิทธิภาพในการตานออกซิเดชัน (JECFA, 2005) 
 

 
 

รูปท่ี 6   Butylated Hydroxyanisole (BHA) 
ท่ีมา : Pokorny และคณะ (2001) 

 
2. Butylated Hydroxytoluene (BHT). 
BHT  (2,6-di-tert-butyl-p-cresol หรือ 2,6-bis(1,1-dimethylethyl)-4- 

methylphenol, รูปท่ี 7 )  มีลักษณะเปนผลึกสีขาว ไมสามารถละลายไดในน้ํา แตสามารถละลาย
ในน้ํามันและไขมันไดดีกวา BHA มีมวลโมเลกุลเทากับ 220.34 จุดเดือด และจุดหลอมเหลวเปน 
265 และ 70oC ตามลําดับ  ท้ังนี ้ BHT ยังสามารถละลายไดในโทลูอิน เมทานอล เอทานอล        
ไอโซโพรพานอล อะซีโตน เบนซีน และตัวทําละลายไฮโดรคารบอนอ่ืนๆ ดวย  นอกจากนี้ BHT 

ยังสามารถทนตออุณหภูมิสูง และไมสลายตัวเม่ือผานกระบวนการอบ  อยางไรก็ตาม BHT         
จะใหประสิทธิภาพในการตานออกซิเดชันไดต่ํากวา BHA เนื่องจากมีหมู tert-butyl อยูรอบ          
หมูไฮดรอกซิลถึง 2 หมู อีกทั้งในสภาวะท่ีมีเหล็กอยูดวย BHT ก็อาจจะทําใหเกิดสีเหลืองใน
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รูปท่ี 7 Butylated Hydroxytoluene (BHT) 

ท่ีมา : Pokorny และคณะ (2001) 
 

3. Tertiary Butylhydroquinone (TBHQ). 
TBHQ (2-(1,1-dimethylethyl)-1,4-benzenediol, รูปท่ี 8 )  มีลักษณะเปนผลึกสีขาว 

ถึงสีน้ําตาลออน มีมวลโมเลกุลเทากับ 166.22 จุดเดือด 300oC และจุดหลอมเหลว               
126.5-128.5oC  สามารถละลายในนํ้ามันและไขมันไดปานกลาง (5-10%) และสามารถละลายใน
น้ําไดเล็กนอย (1%)  ดวยสาเหตุนี้จึงทําให TBHQ เปนสารแอนติออกซิแดนทท่ีนิยมนําไปใชกัน
มาก  นอกจากนี้ TBHQ ยังมีความคงตัว ไมสลายตัวเม่ือผานกระบวนการผลิตและใหประสิทธิภาพ
ในการตานออกซิเดชันดกีวาสารอ่ืนๆดวย  ท้ังนี้อาจมีการใชกรดซิตริกรวมดวยเพื่อเพ่ิมความคงตัว
แตหามใช TBHQ รวมกับ propyl gallate (JECFA, 2005) 
 

 
 

รูปท่ี 8 Tertiary Butylhydroquinone (TBHQ) 
ท่ีมา : Pokorny และคณะ (2001) 
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4. Propyl Gallate (PG). 
PG (3,4,5-trihydroxybenzoic acid propyl ester, รูปท่ี 9 )  มีลักษณะเปนผลึกสีขาว

ถึงสีเทาออน มีมวลโมเลกุลเทากับ 212.20  จุดหลอมเหลว 150oC และสลายตัวท่ีอุณหภูมิสูงกวา 
148oC  สามารถละลายไดบางสวนในน้ํา แอลกอฮอล อีเทอร และสามารถละลายในนํ้ามันไดต่ํา  
ท้ังนี้เนื่องจาก PG มีจุดหลอมเหลวต่ํา จึงทําใหประสิทธิภาพในการตานออกซิเดชันต่ํา เม่ืออุณหภมิู
สูงกวา 190oC  นอกจากนี ้PG ยังไวตอความรอนทําใหสลายตัวไปเมื่อผานกระบวนการทางความ
รอนอีกดวย  โดยท่ัวไปจงึมักใช PG รวมกับ BHA หรือ BHT เพื่อเพ่ิมความคงตัวและ
ประสิทธิภาพในการตานออกซิเดชัน (JECFA, 2005) 
 

 
 

รูปท่ี 9 Propyl Gallate (PG) 
ท่ีมา : Pokorny และคณะ (2001) 

 
สารต านอนุ มูล อิสระ อีกประ เภท  คือ  สารต านอนุ มูล อิสระธรรมชา ติ (Nature 

antioxidants)  พบมากในพืช และราเกือบทุกชนิด และยังพบในเนื้อเยื่อของสัตวอีกดวย โดยกลุม
หลักของสารตานอนุมูลอิสระธรรมชาติ คือ สารประกอบฟโนลิก (phenolic compounds) แต
กลุม ท่ีสําคัญท่ีสุดของสารตานอนุ มูลอิสระธรรมชาติ  คือ  โทโคเฟอรอล  ฟลาโวนอยด 
(flavonoids) และกรดฟโนลิก (phenolic acids) (Pokorny และคณะ, 2001) 

 ขอดีและขอเสียของสารตานอนุมูลอิสระธรรมชาติและสังเคราะห  คือสารตานอนุมูลอิสระ
ธรรมชาติมีราคาแพง และมีขอจํากัดตอการใชในผลิตภัณฑบางประเภทมากกวาสารตานอนุมูล
อิสระสังเคราะห ซ่ึงสามารถใชไดในวงกวางกวา  แตมีคากิจกรรมการตานอนุมูลอิสระ 

(antioxidant activity) อยูในระดับกลางถึงสูง  ซ่ึงสารตานอนุมูลอิสระธรรมชาตินั้นมีกิจกรรม
การตานอนุมูลอิสระอยูในชวงกวาง และไดรับการยอมรับวาเปนสารท่ีไมเปนอันตรายมีแนวโนมท่ี
จะมีการใช เพิ่มมากข้ึน  และสามารถนําไปประยุกตใชไดอย างกวางขวาง   นอกจากน้ี                     
สารแอนติออกซิแดนทธรรมชาติยังมีความสามารถในการละลายไดในชวงกวาง และไดรับความ
สนใจมากข้ึนท่ีนํามาใช  แตสําหรับสารตานอนุมูลอิสระสังเคราะหนั้นมีความหวงใยในดานความ
ปลอดภัยในการนํามาใช และตองมีการใชสัญลักษณสําหรับสารแอนติออกซิแดนทบางชนิด  
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 นอกจากนี้ Bera และคณะ (2006)  พบวาสารตานอนุมูลอิสระธรรมชาติมีประโยชน
มากกวาเมื่อเปรียบเทียบกับสารตานอนุมูลอิสระสังเคราะห คือ สารตานอนุมูลอิสระธรรมชาติเปนท่ี
ยอมรับของผูบริโภความีความปลอดภัย  ซ่ึงในทางกฎหมายแลวไมตองมีการทดสอบดานความ
ปลอดภัยถือวาเปนอาหารท่ีมนุษยบริโภคมากกวา 100 ป หรือใชผสมกับอาหาร  นอกจากนี้ยังทํา
ใหน้ํามันบริโภคมีความคงตัว และเพิ่มคุณคาทางโภชนาการใหกับน้ํามันบริโภคอีกดวย  

Senevirathne และคณะ (2006) กลาววา สารตานอนุมูลอิสระสังเคราะห ไดแก BHT 

และ BHA มีฤทธ์ิทําลายตับ และเปนสารกอมะเร็ง ดังนั้น สารตานอนุมูลอิสระธรรมชาติจึงมี
บทบาทสําคัญในการทําลาย reactive oxygen species และอนุมูลอิสระอ่ืน ๆ สงผลใหโรคตางๆ 
และการหืนของอาหารเน่ืองจากปฏิกิริยาออกซิเดชันของไขมันนั้นเกิดข้ึนไดชาลง 
 
 
2.4 วิตามินอี (Vitamin E) 

 วิตามินอี ถูกคนพบคร้ังแรกในป ค.ศ. 1922 โดย Evans และ Bishop ซ่ึงทําการทดลอง
กับหนูเพศเมีย พบวาสารสําคัญชนิดหนึ่งซ่ึงยังไมทราบแนชัดวาเปนสารอะไร มีผลควบคุมการ
ตั้งครรภในหนูใหเปนไปตามปกติ ถาหนูไมไดรับสารนี้อยางเพียงพอ หนูนั้น ๆ จะต้ังครรภไดแตจะ
แท ง ลูก  หลังจากการคนพบจึ ง ต้ั ง ช่ือสารดั งกล าวว า  วิตา มิน ท่ีป องกันการ เปนหมัน         
(antisterility vitamin) (วราพร, 2543)  ตอจากนั้น ในป ค.ศ. 1936 Evans และคณะ สามารถ
สกัดและแยกวิตามินไดจากน้ํามันจมูกขาวสาลี (wheat germ oil) และต้ังช่ือวา โทโคเฟอรอล          
(tocopherol) ซ่ึงมีรากศัพทมาจากภาษากรีกคําวา tocos ซ่ึงแปลวา บุตร และ phero ซ่ึงแปลวา   
ใหกําเนิด  จากนั้นไมนาน Fernholz ไดศึกษาลักษณะโครงสรางของแอลฟา-โทโคเฟอรอล          
(α –tocopherol) สําเร็จ โดยตอมาไดมีผูศึกษาวิจัยจํานวนมากทําการศึกษาเกี่ยวกับ การแยก และ 
ลักษณะสําคัญของวิตามินอีท้ังโทโคเฟอรอล (tocopherol) และโทโคไตรอีนอล (tocotrienol) 

(Sheppard และคณะ, 1993) 

 ในปจจุบันสามารถพบสารอนุพันธของวิตามินอีไดท้ังหมด 8 ชนิด โดยแบงออกเปน 2
กลุม กลุมละ 4 ชนิด กลุมแรกเปน โทโคเฟอรอล โดยมีอนุพันธแบงเปน แอลฟา-โทโคเฟอรอล 
(alpha-tocopherol; α-T) เบตา-โทโคเฟอรอล (beta-tocopherol; β-T) แกมมา-โทโคเฟอรอล 
(gamma-tocopherol; γ-T) และเดลตา-โทโคเฟอรอล (delta-tocopherol; δ-T) อีกกลุมเปน    
โทโคไตรอีนอล  (tocotrienol) แตกตางจากโทโคเฟอรอลตรงหมูแทนท่ีดานขาง  ซ่ึงเปน             
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โครงสรางของวิตามินอี  2.4.1 

 วิตามินอีจัดอยูในรูปของสารประกอบ 6-hydroxychroman ท่ีละลายไดในไขมัน                        
โดยแสดงกิจกรรมดานชีวภาพ (biological activity) ของแอลฟา-โทโคเฟอรอล ซ่ึงถูกวัดโดย 
resorptiongestation assay ในหนู โทคอล (tocol) หรือ 2-methyl-2 (4 , 8 , 12 -

trimethyltridecyl) chroman-6-ol คือ สารประกอบที่เปนตนกําเนิดของโทโคเฟอรอล
(Eitenmiller, 2004) ดังรูปท่ี 10 
 

 
 

รูปท่ี 10 (2 R 4' R 8' R) แอลฟา-โทโคเฟอรอล 
ท่ีมา : Eitenmiller และ Lee (2004) 

 
 
 วิตามินท่ีพบในธรรมชาติประกอบดวย  8 อนุพันธคือ แอลฟา- เบตา- แกมมา- และเดลตา-
โทโคเฟอรอล (α-, β-, γ- และ δ-tocopherol) และแอลฟา- เบตา- แกมมา- และเดลตา-               
โทโคไตรอีนอล (α-, β-, γ- และ δ-tocotrienol) ดังรูปท่ี 11 และ 12 ตามลําดับ และตารางท่ี 10 
และ 11 ตามลําดับ  ซ่ึงในโครงสรางของวงแหวน 6-chromanol ของกลุมโทโคเฟอรอลจะถูก
แทนท่ีดวยหมูเมทิล (methyl group) ท่ีตําแหนง 5, 7 และ 8  โดยที่ตําแหนงท่ี 2 เปน C16 

saturated side chain  สวนกลุมโทโคไตรอีนอลนั้นจะมีพันธะคูท่ีตําแหนง 3 , 7  และ 11  ของ 
side chain  ซ่ึงโทโคเฟอรอลและโทโคไตรอีนอลในรูปแบบเฉพาะตางๆนั้นจะแตกตางกันท่ี
จํานวนและตําแหนงของหมูเมทิลบนวงแหวน 6-chromanol  โดยแอลฟา-โทโคเฟอรอลและ
แอลฟา-โทโคไตรอีนอลนั้นจะถูกแทนท่ีดวยหมูเมทิล 3 หมู  เบตา-โทโคเฟอรอล เบตา-                
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รูปท่ี 11 แอลฟา-, เบตา-,  แกมมา- และเดลตา-โทโคเฟอรอล 

ท่ีมา : Eitenmiller และ Lee (2004) 
 

 
 

รูปท่ี 12  แอลฟา-,  เบตา-, แกมมา- และเดลตา-โทโคไตรอีนอล 

ท่ีมา : Eitenmiller และ Lee (2004) 
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2.4.2 บทบาททางชีวภาพของวิตามินอี (Biological role of vitamin E) 

ายไดในไขมัน และใน
้ํา  ซ่ึงท

) 2 

 ไ 2

2 2

2

ใน mitochondria, phagocytes และ 
peroiso

hydrogen peroxide โดยการหายใจปกต ิ

รตางๆ เชน กรดไขมันอิสระเพ่ือผลิต H2O2 

ๆ 

 เพื่อผลิต 

 
สําหรับ ROS ท่ีสรางจากแหลงภายนอกส่ิงมีชีวิตนั้น ไดแก ควันจากยาสูบ มลภาวะ ตัวทํา 

ละลายอ

 วิตามินอีทําหนาท่ีรวมกับสารตานอนุมูลอิสระชนิดอ่ืนๆ ท้ังท่ีละล
น ําใหส่ิงมีชีวิตมีระบบการปองกันอยางมีประสิทธิภาพในการตอสูกับอนุมูลอิสระ และการ
ถูกทําลายของเซลลดวยอนุมูลอิสระดังกลาว  อนุมูลอิสระน้ันถูกใหคํานิยามวาเปนสารเคมีชนิด
หนึ่งท่ีสามารถมีอยูไดอยางอิสระ ซ่ึงประกอบดวยอิเล็กตรอนเดี่ยว (unpaired electrons) 1 อัน
หรือมากกวา (Eitenmiller และ Lee, 2004) 

 Reactive oxygen species (ROS แบงเปน ประเภท  โดยประเภทแรกคือ อนุมูล
อิสระ ดแก superoxide anion radicals (O ֿ), hydroxyl radicals (OH·), alkoxyl radicals 

(LO ·), hydropheroxyl radicals (HO  ·) และ peroxyl radicals (LO  ·) ประเภทท่ีสองคือ 
ชนิดท่ีไมใชอนุมูลอิสระ (non free-radical species) ไดแก Iron-oxygen complex, hydrogen 

peroxide (H2O2), singlet oxygen (1O ), ozone (O3) และ hypochlorous acid (HOCl) 

(Eitenmiller และ Lee, 2004; Gülcin และคณะ, 2003) 

ภายในเซลลส่ิงมีชีวิต ROS จะถูกผลิตข้ึนคร้ังแรก
mes และจากนั้นจะถูกสรางข้ึนโดย cytochrome P-450 enzymes  การผลิต ROS ไดถูก

แบงกลุมไดดังนี ้(Eitenmiller และ Lee, 2004) คือ 

1. Mitochondria : ผลิต superoxide และ 
2. Phagocytes : ผลิต O2·, H2O2, nitric oxide (NO·) และ hypochlorite (ClOֿ) 

ซ่ึงเกี่ยวของกบั respiratory burst 

3. Peroxisomes : การสลายตัวของสา
4. Cytochrome P-450 enzymes : เปนตัวเรงปฏิกิริยาของปฏิกิริยาออกซิเดชันตาง
5. Low-wavelength irradiation : สราง hydroxyl radicals (OH·) จากนํ้า 
6. Ultraviolet irradiation : การแยกของพนัธะโควาเลนตของ O-O ใน H2O2

OH· radical 2 โมเลกุล 

ินทรีย และยาฆาแมลง เปนตน  ROS เปนสาเหตุของการเกิดปฏิกิริยา peroxidation ของ
ไขมันในอาหาร  ซ่ึงทําใหเกิดการเนาเสียของอาหารได  นอกจากนี้ ROS ยังทําลายโมเลกุลชีวภาพ
ไดแก ไขมัน กรดนิวคลีอิก (nucleic acids) โปรตีน ลิโปโปรตีน และคารโบไฮเดรต  ซ่ึงเปน
สาเหตุของโรคตางๆ ไดแก ทําใหเกิดการแกของเซลล (aging) โรคมาลาเรีย (malaria) ภูมิคุมกัน
บกพรอง (acquired immunodeficiency syndrome) หัวใจวาย (stoke) ไขมันอุดตันในเสน
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e แ
นมากใน

 

ntered radical ท่ีมีแอคติวิตีสูง  ซ่ึงสามารถทําลายโปรตีน 

ทําปฏิกิริยากับ ROS ในระบบของ
ส่ิงมีชีวิต

.4.3 หนาท่ีทางชีวภาพของวิตามินอี 

รอนแกอนุมูลอิสระท่ีเกิดข้ึน ทําใหสารพลังงานสูงชนิดนี้

ปฏิกิริยา autooxidation และเกิดข้ึนโดยตัวเคล่ือนยายอิเล็กตรอนที่ไมอาศัยเอนไซม
(nonenzymatic electron transfers)  ซ่ึงทําหนาท่ี univalently reduce ออกซิเจน  นอกจากนี้ยัง
สามารถลดสารประกอบเชิงซอน iron เชน cytochrome c  H2O2 นั้นไมใชเรดิเคิล และสามารถ
เกิดข้ึนภายในส่ิงมีชีวิตโดย oxidize enzyme มากมายหลายชนิด เชน superoxide dismutase 

H2O2  สามารถ cross ผนังเซลล และออกซิไดส (oxidize) โมเลกุลของสารประกอบตางๆอยาง
ชาๆ (Gülcin และคณะ, 2003) 

 OH· คือ Oxygen-ce

deoxyribonucleic acid (DNA) และกรดไขมันไมอ่ิมตัว  นอกจากนี้ ROS ยังเกิดไดอยาง
ตอเนื่องระหวาง normal physiologic events และถูกกําจัดโดยกลไกการทําลายของสารตาน
อนุมูลอิสระ  ซ่ึงมีความสมดุลระหวางการเกิดของ ROS และการถูกทําลายของ ROS โดยระบบ
สารตานอนุมูลอิสระในส่ิงมีชีวิต  ภายใต pathological conditions  ROS จะถูกผลิตออกมาเกิน
และสงผลใหเกิด peroxidation ของไขมันและ oxidative stress  ROS จะถูกทําใหเกิดข้ึนเม่ือ
กลไกการทําลายอนุมูลอิสระของสารตานอนุมูลอิสระจะทําใหเกิด oxidative modification ข้ึน
ภายในผนังเซลล หรือ ภายในเซลล (Gülcin และคณะ, 2003) 

วิตามินอีท้ังโทโคเฟอรอล และโทโคไตรอีนอลสามารถ
 เชน พลาสมา ผนังเซลล และเน้ือเยื่อ  โดยในอดีตท่ีผานมาแอลฟา-โทโคเฟอรอลเปน     

อนุพันธของวิตามินอีท่ีมีการศึกษาวิจัยมากที่สุด  เนื่องจากสามารถยับยั้งกิจกรรมทางชีวภาพของ
ส่ิงมีชีวิตไดสูงท่ีสุด และวิธีการวิเคราะหตางๆไดถูกพัฒนาข้ึนมาใชเฉพาะสําหรับการวิเคราะห
ปริมาณของแอลฟา-โทโคเฟอรอล  แตอยางไรก็ตามการศึกษาวิจัยในปจจุบันพบวา  อนุพันธอ่ืนๆ
ของวิตามินอียังมีบทบาทสําคัญในส่ิงมีชีวิตตางๆอีกดวย (Cunha และคณะ, 2006) 
 
 
2

 วิตามินอีจะทําหนาท่ีใหอิเล็กต
หมดความวองไวในการทําอันตรายกับสารชีวโมเลกุลอ่ืนๆ หลังจากน้ันตัววิตามินอีเองจะเกิดเปน
วิตามินอีเรดิเคิล (vitamin E radical) ท่ีเสถียรมากกวา การท่ีโมเลกุลวิตามินอีเรดิเคิลมีความเสถียร 
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รูปที่ 13 ปรากฏการณเรโซแนนทของวิตามินอี 

RRR-α-tocopherol คือ รูป ามวองไวตอการจับอนุมูลอิสระมาก
ท่ีสุด  ซ่ึง

ม

radical scavenger) ท่ีดีกวาแอลฟา-      
โทโคเฟ

  
           

ท่ีมา : วราพร (2543) 

แบบของวิตามินอีท่ีมีคว
ถูกดูดซึมไดในรางกายมนุษยอยางมีประสิทธิภาพเทาเทียมกับรูปแบบเดลตา- และแกมมา- 

ของวิตามินอี  แตหลังจาก 24 ช่ัวโมงในพลาสมาอุดมไปดวยวิตามินอีในรูปแบบแอลฟา- ซ่ึง
วิตามินในรูปแบบแอลฟา- นั้น ีกิจกรรมในการตานอนุมูลอิสระในส่ิงมีชีวิตสูงท่ีสุดบน fetal 

resorption assays และมีความไวตอการสลายตัวตํ่ากวารูปแบบอ่ืนๆของวิตามินอี  นอกจากนี้การ
ขนสงโทโคเฟอรอลและโปรตีนท่ีเกี่ยวของนั้นมีกลไกเชนเดียวกันกับการขนสงหรือควบคุม
โปรตีนระหวางชองวางของเซลล  แตกลไกของโทโคเฟอรอลเม่ือเขาสูรางกาย  การเก็บรักษาและ
การขนสงยังคงไมชัดเจนนัก (Gianello และคณะ, 2005) 

แอลฟา-โทโคไตรอีนอลเปนตัวจับอนุมูลอิสระ (

อรอล  โดยแอลฟา-โทโคไตรอีนอลสามารถจับกับ peroxyl radicals อยางมีประสิทธิภาพ
มากกวาแอลฟา-โทโคเฟอรอลในไลโปโซม (loposomes)  นอกจากนี้แอลฟา-โทโคไตรอีนอลยัง
ปกปอง Cytochrome P-450 จากปฏิกิริยาออกซิเดชันไดอยางมีประสิทธิภาพมากกวาแอลฟา- 
โทโคเฟอรอล และ α-tocotrienoxyl radical ถูกนํามากลับมาใชใหมในผนังเซลล และ    
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คนพบแอลฟา-โทโคเฟอริลฟอสเฟต (α-tocophryl 

phosph

 

       

    

2.4.4 บทบาทของวิตามินอีในการเปนสารตานอนุมูลอิสระในอาหาร 

ในอาหาร เพื่อปองกันจาก
ารเส่ือม ั้น

เกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันขององคประกอบของไขมัน (Senevirathne และคณะ, 2006) 

ate)  ซ่ึงเปนวิตามินอีจากธรรมชาติชนิดใหมท่ีพบในเนื้อเยื่อของส่ิงมีชีวิต ไดแก ตับและ
เนื้อเยื่อท่ีมีเซลลสําหรับเก็บไขมัน (adipose tissue) ซ่ึงสามารถพบอยูท่ัวไปในเนื้อเยื่อสัตว และ
พืช  โดยวิตามินอีจากธรรมชาติชนิดใหมนี้มีประสิทธิภาพดีเทากับวิตามินอีท่ีคนพบในแหลงอาหาร
ตางๆท่ัวไป  โดยแอลฟา-โทโคเฟอริลฟอสเฟต เปนโมเลกุลท่ีละลายในน้ําได มีความคงตัวตอการ
ไฮโดรไลซิสดวยกรด และดาง แตไมสามารถวิเคราะหโดยใชวิธีทดสอบมาตรฐานสําหรับ     
วิตามินอีได  ดังนั้นจึงพัฒนาวิธีใหมสําหรับการสกัดท้ังแอลฟา-โทโคเฟอริลฟอสเฟต และแอลฟา-
โทโคเฟอรอลจากตัวอยางส่ิงมีชีวิตเดียวกัน  นั่นคือ electrospray mass spectrometry (ESMS) 

สําหรับใชวิเคราะหแอลฟา-โทโคเฟอริลฟอสเฟตในตัวอยางส่ิงมีชีวิตซ่ึงมีแอลฟา-โทโคเฟอรอลอยู
ดวย  จากนั้นพิสูจนผลการทดลองอีกคร้ังโดยการวิเคราะหแอลฟา-โทโคเฟอริลฟอสเฟตท่ีพบใน
เนื้อเยื่อส่ิงมีชีวิตดวย HPLC, LCMS (liquid chromatography mass spectrometry), 

LCMA/MS (liquid chromatography tandem mass spectrometry) และ GCMS     

(gas chromatography mass spectrometry)  โดยเปรียบเทียบระหวางแอลฟา-โทโคเฟอริล
ฟอสเฟตมาตรฐาน และสารท่ีสกัดจากเนื้อเยื่อส่ิงมีชีวิต  ผลการทดลองแสดงใหเห็นวาแอลฟา- 
โทโคเฟอริลฟอสเฟตจากเนื้อเยื่อส่ิงมีชีวิตนั้นนํามาซ่ึงความรูท่ีกวางขวางมากข้ึนในบทบาทของ
แอลฟา-โทโคเฟอรอลในระบบส่ิงมีชีวิต 

 
 

 สารตานอนุมูลอิสระถูกใชอยางมากในการเปนสารท่ีเติมลงไป
ก เสียของอาหาร และน้ํามันเน่ืองมาจากการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชัน ดังน สารตานอนุมูล
อิสระถูกใชเพือ่รักษาคุณภาพของอาหารเปนหลัก โดยการปองกันการเส่ือมเสียเนื่องจากการ
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ณนอย
ท   โดยมี

ประสิท

                

              
กซิแดนทธรรมชาติท่ีมีบทบาทสําคัญในน้ํามันพืช โดยทําหนาท่ียับยั้งการเกิดออกซิเดชัน

ของไขม ดานคุณ

โคไตรอีนอลรวมในน้ํามันพืชท่ีผานการรีไฟน  พบวา กิจกรรมการจับอนุมูลอิสระมี
ความส

   

 

ธิภาพในการเปนสารตานอนุมูลอิสระในไขมันและอาหารที่มีไขมันเปนองคประกอบ 
เพราะโทโคเฟอรอลสามารถจับกับ peroxy radicals ไดอยางมีประสิทธิภาพเพื่อใหไดเปน
ผลิตภัณฑท่ีมีความคงตัวซ่ึงยับยั้ง propagation stage ของปฏิกิริยาออกซิเดชันวิตามินอีโดยเฉพาะ
อยางยิ่งแอลฟา-โทโคเฟอรอลมีหนาท่ีในการเปนสารตานอนุมูลอิสระสูงภายในผนังเซลลของ
ส่ิงมีชีวิตและมีหนาท่ีทางชีวภาพสูงท่ีสุด  โดยแอลฟา-โทโคเฟอรอลสามารถจับกับ peroxy 

radicals ไดรวดเร็วกวาแกมมา-โทโคเฟอรอล และสารตานอนุมูลอิสระสังเคราะหในปฏิกิริยา 
autooxidation และยังมีประสิทธิภาพมากกวาในการเพิ่มความคงตัวตอการเกิดออกซิเดชันและ
สามารถลดอัตราการเกิดออกซิเดชันเ ม่ืออุณหภูมิสูงข้ึนได   ในทางตรงกันขามแอลฟา-  
โทโคเฟอรอลสามารถทําหนาท่ีเปน pro-oxidant ไดดีกวาแอนติออกซิแดนทเม่ือมีความเขมขนสูง  
แตอยางไรก็ตามมีรายงานการวิจัยพบวา  ไมพบผลของ pro-oxidant สําหรับแอลฟา-โทโคเฟอรอล
เม่ือมีความเขมขนระหวาง 500-2000 mg/kg ในน้ํามันท่ีผานการทําบริสุทธ์ิ (Che Man และคณะ, 
2005) 

 โทโคไตรอีนอล และพลาสโตโครมานอล-8 (plastochromanol-8) คือสาร  
แอนติออ

ันซ่ึงปฏิกิริยาออกซิเดชันของไขมันในนํ้ามัน มีผลกระทบตอคุณภาพ คาทาง
โภชนาการ ลักษณะทางกายภาพ กล่ิน และความปลอดภัยของนํ้ามันพืช (Ahmed และคณะ, 
2005) 

Rossi และคณะ (2007) ไดศึกษากิจกรรมการจับอนุมูลอิสระ DPPH ของโทโคเฟอรอล 
และโท

ัมพันธกับปริมาณของโทโคเฟอรอล และโทโคไตรอีนอลอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ           
(p≤0.001) โดยปริมาณของโทโคเฟอรอล และโทโคไตรอีนอลนั้นมีบทบาทสําคัญในการวิเคราะห
คุณสมบัติในการเปนสารแอนติออกซิแดนทของน้ํามันพืชท่ีผานการรีไฟนไดในปริมาณมากกวา
สารแอนติออกซิแดนทธรรมชาติชนิดอ่ืนๆ เชน โพลีฟนอล (polyphenols) และแคโรทีนอยด 
(carotenoids) ซ่ึงไดถูกกําจัดออก หรือทําลายโดยกระบวนการรีไฟนของน้ํามันพืช นอกจากนี้ยัง
พบวา กิจกรรมการจับอนุมูลอิสระมีความสัมพันธกับปริมาณของแกมมา-โทโคไตรอีนอลอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ (p≤0.001) และแอลฟา-โทโคไตรอีนอลอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p≤0.05) แต
ไมพบความสัมพันธระหวางกิจกรรมการจับอนุมูลอิสระกับแอลฟา-โทโคเฟอรอล และเดลตา- 
โทโคไตรอีนอล 
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ปท่ี 14   
 
 
 
 

 
 
 

รูปท่ี 14 ปฏิกิริยาการตานอนุมูลอิสระของแอลฟา-โทโคเฟอรอล 

ท่ีมา : Eitenmiller และ Lee (2004) 
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รูปท่ี 14 ปฏิกิริยาการตานอนุมูลอิสระของแอลฟา-โทโคเฟอรอล (ตอ) 
ท่ีมา : Eitenmiller และ Lee (2004) 

 
 
 กลไกการตานอนุมูลอิสระของแอลฟา-โทโคเฟอรอล (Eitenmiller และ Lee, 2004) มี
รายละเอียดดังนี้ คือ 

 1.  แอลฟา-โทโคเฟอรอลทําปฏิกิริยากับ peroxyl radicals ไดเปน hydroperoxides 

และ α-tocopheroxyl radical ซ่ึงเปนเรโซแนนทท่ีมีความเสถียร 

 2.  α-tocopheroxyl radical กลายเปน 8a-substituted tocopherones โดยการเติม 
peroxyl ท่ี C-8a จากนั้นเกิดการเคล่ือนยายของอิเล็คตรอน และไฮโดรลิซิสทําใหได 8a-

(peroxy)-tocopherones หรือ 8a-(hydroxyl)-tocopherones ดังรูป 14 
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 3.   Tocopherones  เกิดปฏิกิริยาไฮโดรลิซิส และการจัดเรียงตัวใหมไดเปน                   

α-tocopherylquinone. 
 4. Tocopheroxyl radical เกิดการ dimerize ดวย tocopherol-5-ethane dimer        

ดังรูป 14 

 5.  เกิดปฏิกิริยาอยางตอเนื่องไดเปน dimers, trimers, spirodimers, spirotrimers และ 
epoxides 
 6.  โทโคไตรอีนอลนั้นจะได radicals และ polymers คลายกับโทโคเฟอรอล 
 
 
2.4.5 ประโยชนของวิตามินอี  

 เนื่องจากมนุษย และสัตว ไมสามารถสังเคราะหวิตามินอีไดเอง ดังนั้นจึงตองไดรับ    
วิตามินอีจากอาหารท่ีรับประทานเขาไป  ซ่ึงพืชเปนแหลงของวิตามินอีท่ีสําคัญท้ังโทโคเฟอรอล 
และโทโคไตรอีนอล  เชน ขาวโพด ขาวสาลี และถ่ัวเหลือง จะมีโทโคเฟอรอลเปนองคประกอบอยู
มาก สวนในขาวบารเลย ขาวโอต ปาลม และรําขาว จะประกอบดวย โทโคไตรอีนอล  มากกวา    
70% (Minhajuddin และคณะ, 2005) 

 โทโคไตรอีนอล และโทโคเฟอรอล เปนสารแอนติออกซิแดนทท่ีสําคัญท่ีละลายไดใน
ไขมัน สามารถปกปองไขมัน น้ํามัน และผนังเซลล ตอการทําลายของอนุมูลอิสระตางๆ ได เชน 
สารประกอบของออกซิเจนท่ียังสามารถเกิดปฏิกิริยาตอไปไดอีก ซ่ึงถูกผลิตโดยกระบวนการทาง
ชีววิทยาโดยท่ัวไปของมนุษย และการสัมผัสกับรังสีอัลตราไวโอเลต มลภาวะ ควันบุหร่ี และปจจัย
อ่ืนๆ เปนตน  ซ่ึงถาระดับของอนุมูลอิสระตางๆ สูงจะทําใหเกิดความเสียหายกับผนังเซลล และ
ทําลายดีเอ็นเอของเซลลได ดังนั้นวิตามินอีท้ังในรูปของโทโคไตรอีนอล และโทโคเฟอรอล 
สามารถปองกันการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชัน และปกปองโมเลกุลและเน้ือเยื่อของส่ิงมีชีวิตจากการ
ทําลายโดยอนุมูลอิสระตางๆ นอกจากนี้ oxidative stress อาจจะเปนสาเหตุของความแก
เชนเดียวกับการเปนตนกําเนิดของโรคจํานวนมากท่ีเกิดจากความเส่ือมโทรมของรางกายมนุษย 
ไดแก ความผิดปกติของหัวใจ และโรคมะเร็ง และยิ่งไปกวานั้น การเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันของ 
methionine จะสงผลใหเกิดโรคอัลไซเมอร ซ่ึงเปนผลมาจาก oxidative stress เชนกัน  ประมาณ 
5% ของออกซิเจนท่ีรางกายหายใจเขาไปที่สามารถเล็ดลอดจากปฏิกิริยา redox ในเมตาบอลิซึม
ของรางกาย ซ่ึง by-product เหลานี้ ไดแก superoxide anion (O2

-)  hydroperoxyl radical 

(OOH·)  hydrogen peroxide (H2O2)  และ hydroxyl radical (OH·) ยังคงสามารถ
เกิดปฏิกิริยาตอไปไดอีก และพบอยูในรางกายในชวงระยะเวลาอันส้ัน โดยปกติรางกายจะมีกลไก
ธรรมชาติท่ีคอยตอสูกับอนุมูลอิสระตางๆ เหลานี้ ซ่ึงอาจจะเปนเอนไซม หรือไมใชเอนไซมก็ได แต
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ในกลุมของวิตามินอี พบวา แอลฟา-โทโคเฟอรอลมีแอคติวิตีสูงท่ีสุด แตอยางไรก็ตาม      
มีงานวิจัยพบวา โทโคไตรอีนอลนั้นมีแอคติวิตีในการตานปฏิกิริยาออกซิเดชันสูงกวา และ           
โทโคไตรอีนอลยังมีผลตอการลดระดับของคอเลสเตอรอลในเลือดรวมกับความสามารถในการลด
ระดับของ atherogenic apolipoprotein B และ lipoprotein (a) ในเลือด นอกจากนี้                  
โทโคไตรอีนอลยังมี anti-thrombotic และ anti-tumor effect ซ่ึงแสดงใหเห็นวาโทโคไตรอีนอล
อาจจะเปนสารท่ีมีผลตอการปองกัน และการรักษาโรคหัวใจ และโรคมะเร็งได (Theriault และ
คณะ, 1999) 

 นอกจากนี้ยังมีรายงานวา แอลฟา-โทโคไตรอีนอลมีแอคติวิตีในการตานปฏิกิริยา
ออกซิเดชันสูงกวาแอลฟา-โทโคเฟอรอล 40-60 เทา  ในการทําลาย ferrous iron/ascorbate และ 
ferrous iron/NADPH ท่ีเกิดจาก lipid peroxidation ใน microsomes ของตับหนู และยังพบวา 
แอลฟา-โทโคไตรอีนอล สามารถกําจัด peroxyl radical ไดมากกวา แอลฟา-โทโคเฟอรอล ใน 
liposomal membranes อีกดวย (Yoshida และคณะ, 2003) และยังพบวา แอลฟา-                   
โทโคไตรอีนอลมีกิจกรรมการตานอนุมูลอิสระ (free radical scavenging activity) ภายใน
ส่ิงมีชีวิตสูงกวาแอลฟา-โทโคเฟอรอลถึง 3 เทา (Chen และ Bergman, 2005) 
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Azlina และคณะ  (2005)  ไดศึกษาผลของโทโคไตรอีนอลตอ lipid peroxidation ใน
การทดลองโรคกระเพาะอักเสบท่ีเกิดข้ึนโดย Restraint stress สามารถสรุปไดวาโทโคไตรอีนอล
อาจจะสามารถลดหรือยับยั้งการเกิดแผลในกระเพาะอาหารได 

Theriault และคณะ (2002) ไดทําการศึกษาทดลองแลวพบวาแอลฟา-โทโคไตรอีนอลมี
ผลในการลดลงของ cellular adhesion molecule expression และ monocytic cell adherence 

ซ่ึงอาจจะปองกันการเกิดโรคไขมันอุดตันในเสนเลือดได นอกจากนี้ยังพบวา โทโคไตรอีนอล
สามารถยับยั้งแอคติวิตีของ hydroxymethylglutaryl coenzyme A (HMG-CO A) reductase 

ในไกท่ีมีระดับไขมันในเลือดสูงได และยังสามารถการสังเคราะหคอเลสเตอรอลโดยยับยั้งแอคติวิตี
ของ HMG-CO A  reductase ของ post-transcriptional mechanism ใน HepG2 cells 

(Minhajuddin และคณะ, 2005) 

 Kim และคณะ (2001)  ไดศึกษาการยั้บยั้งการเกิด autoxidation ของคอเลสเตอรอลโดย
สวนท่ีซาพอนิไฟดไมไดของน้ํามันรําขาว (700,  1400 และ 2100 mg/kg)  ซ่ึงศึกษาใน aqueous 

model system เปนระยะเวลา 16 ช่ัวโมง ท่ี pH 5.5 และอุณหภูมิ 80oC  ผลของสารตานอนุมูล
อิ ส ร ะ ส า ม า ร ถ วั ด ค า โ ด ย ก า ร ส ล า ย ตั ว ข อ ง ค อ เ ล ส เ ต อ ร อ ล  แ ล ะ ก า ร เ กิ ด ข อ ง                        

7-คีโตคอเลสเตอรอล (7-ketocholesterol)  นอกจากท่ียังวัดคาการเปล่ียนแปลงของระดับ   
วิตามินอี และแกมมา-โอรีซานอลในระบบในชวงการเกิด autoxidation ของคอเลสเตอรอลอีกดวย  
จากผลการทดลองพบวา  ท่ีความเขมขนของสวนท่ีซาพอนิไฟดไมไดของนํ้ามันรําขาวเทากับ 
2100, 1400 และ 700 mg/kg สามารถเกิดปฏิกิริยารีดักชันของ 7-คีโตคอเลสเตอรอลได 92, 82 

และ 64% ตามลําดับ  หลังจากปลอยใหเกิดปฏิกิริยา 16 ช่ัวโมง  ขณะท่ีเม่ือสารตัวอยางท่ีไมมีสวน
ท่ีซาพอนิไฟดไมไดเปนองคประกอบ ทําใหมีการสลายตัวของคอเลสเตอรอลเกือบสมบูรณ  
วิตามินอีลดลงแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P≤0.05) ในทุกๆ การทดลอง  แตแกมมา-          
โอรีซานอลลดลงในการทดลองท่ีมีความเขมขนเทากับ 2100 mg/kg ไมแตกตางอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ (P>0.05) 

Weber และคณะ (1996) ไดศึกษาประสิทธิภาพของโทโคเฟอรอล และโทโคไตรอีนอล 
ในการปกปองผิวหนังจาก oxidative stress ท่ีเกิดจากแสงอัลตราไวโอเลต ซ่ึงอาจจะกอใหเกิด
โรคมะเร็งผิวหนัง  และความแกได  โดยพบวา  พลาสมามีความชอบท่ีจะดูดซึมแอลฟา-                  
โทโคเฟอรอล ไดมากกวาแอลฟา-โทโคไตรอีนอล   ทําใหเนื้อเยื่อในรางกายไมสามารถดูดซึม
แอลฟา-โทโคไตรอีนอลจากอาหารไดในปริมาณมาก ถึงแมแอลฟา-โทโคไตรอีนอลจะมีแอคติวิตี
ของการตานอนุมูลอิสระสูงกวาแอลฟา-โทโคเฟอรอล ก็ตาม  
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อยางไรก็ตามมีการศึกษาวิจัยพบวา  อนุพันธอ่ืนๆ ของวิตามินอีนอกเหนือจากแอลฟา-    
โทโคเฟอรอล มีบทบาทสําคัญตอมนุษย เชน แกมมา-โทโคเฟอรอล เปนสารท่ีสามารถปองกัน
มะเร็งได และยังเปนสารท่ีมีประสิทธิภาพในการปองกันความปกติเกี่ยวกับสมองท่ีเกิดข้ึนจากการ
อุดตันของเสนเลือดในสมองสวนกลาง  สําหรับโทโคไตรอีนอลนั้นสามารถยับยั้งการสังเคราะห
คอเลสเตอรอล ลดระดับคอเลสเตอรอลในเลือด และลดปจจัยเส่ียงอ่ืนๆท่ีกอใหเกิดโรคหัวใจ และ
ยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลลมะเร็ง (Cunha และคณะ, 2006) 

วิตามินอีจากธรรมชาติ รางกายสามารถดูดซึมไดดีกวา และมีแอคติวิตีสูงกวาวิตามินอีท่ีได
จากการสังเคราะห (Gast และคณะ, 2005; Eitenmiller, 2004) ดังนั้นการแยก และการทําให
วิตามินอีจากนํ้ามันท่ีไดจากพืช เมล็ดพืช ถ่ัว และจากแหลงอ่ืนๆ เขมขนข้ึน จึงเปนส่ิงท่ีนาสนใจ 
และนาศึกษาเปนอยางยิ่ง 
 

2.4.6 การสกัดและการทําใหวิตามินอีบริสุทธ 
 วิตามินอีสามารถแยกไดจากวัตถุดิบหลายชนิด และแยกโดยใชวิธีการตางๆ หลายวิธีดังนี้ 

1. การกล่ันระดับโมเลกุล (Molecular distillation) 
Quresh i  และคณะ (1997)  ไดศึกษาการแยกสารสกัดท่ีอุดมไปดวยโทโคไตรอีนอล 

(tocotrienol-rich fraction) จากน้ํามันรําขาว โดยวธีิการกล่ันระดับโมเลกุล พบวามีแอลฟา-     
โทโคไตรอีนอล 12.5%, แกมมา-โทโคไตรอีนอล 21%, เดลตา-โทโคไตรอีนอล 10%,             

d-โทโคไตรอีนอล 4.5%, P25-โทโคไตรอีนอล (d-di-desmethyl tocotrienol; 3,4-dihydro-2-
(4,8,12)-trimethyltrideca-3' (E), 7' (E).1-trienyl-2-H-1-benzopyran-6-ol) 17%,          

โทโคไตรอีนอลที่พิสูจนเอกลักษณไมได 18% และอ่ืนๆ  ไดแก แอลฟา-โทโคเฟอรอล 6% และ 
สเตอรอล และไตรกลีเซอไรด 10% 

2. การไฮโดรไลซิสโดยใชเอนไซม (Enzymatic hydrolysis) 
Chu และคณะ (2003) ไดพัฒนาวิธีการทําใหโทโคเฟอรอล และโทโคไตรอีนอลจาก 

ดิสทิลเลตของนํ้ามันปาลมเขมขนข้ึน โดยใช Candida antartica lipase (Novozyme 435) ซ่ึง
พบวา สภาวะที่ทําใหไดความเขมขนของโทโคเฟอรอล และโทโคไตรอีนอลสูงท่ีสุด คือ ใชปริมาณ 

Candida antartica lipase เทากับ 2.5% (w/w) และใชน้ํา 45.2-47.3% (v/w) ทําปฏิกิริยากัน
เปนเวลา 5.5-5.7 ช่ัวโมง 
 Chu และคณะ (2002) ไดศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการทําใหโทโคเฟอรอล และ                  
โทโคไตรอีนอลจากดิสทิลเลตของน้ํามันปาลมเขมขนข้ึน โดยใชวิธี enzymatic hydrolysis-

neutralization ซ่ึงเอซิลกลีเซอรอล (acylglycerols) ในดิสทิลเลตของนํ้ามันปาลมจะถูก    
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3. การสกัดโดยใชตัวทําละลาย (Solvent extraction) 

Chen และ Bergman (2005) ไดศึกษาการสกัดโทโคเฟอรอล โทโคไตรอีนอล และ 

แกมมา-โอรีซานอล จากรําขาว โดยใชอัตราสวนของรําขาวตอเมทานอลเทากับ 1:60 (w/v) ซ่ึงจะ
ไดโทโคเฟอรอล โทโคไตรอีนอล และแกมมา-โอรีซานอล 9 2 - 1 0 2 %  นอกจากนี้พบวาไอโซ-      
โพรพานอล และเมทานอล เปนตัวทําละลายท่ีดกีวาเฮกเซน สําหรับการสกัดโทโคเฟอรอล               
โทโคไตรอีนอล และแกมมา-โอรีซานอล  
 Delgado-Zamarreno และคณะ (2004)  ไดศึกษาการแยก แอลฟา-, เบตาและแกมมา-  
และเดลตา-โทโคเฟอรอล จากอัลมอนต  เมล็ดทานตะวนั  ฮาเซลนัท และวอลนัท  โดยวธีิ 
Pressurized Liquid Extraction (PLE) ซ่ึงเปนเทคนคิการสกัดสารท่ีใชตัวทําละลายอินทรียหรือ
ตัวทําละลายผสมท่ีความดันสูง และอุณหภูมิเหนือจุดเดอืด  เพื่อทําการสกัดสารจากวัตถุดิบท่ีเปน
ของแข็ง จากนั้นวเิคราะห แอลฟา-, เบตาและแกมมา- และเดลตา-โทโคเฟอรอล ซ่ึงจากผลการ
ทดลองพบวาสกัดแอลฟา-, เบตาและแกมมา- และเดลตา-โทโคเฟอรอลดวยตัวทําละลายอะซีโทไน-
ไตร(acetonitrile) ท่ีอุณหภมิู 50oC  และความดนั 1600 psi เปนเวลา 5 นาที   สามารถแยก
แอลฟา-,  เบตาและแกมมา-  และเดลตา-โทโคเฟอรอล ได 82-110% 

 Chu และคณะ (2004)  ไดศึกษาการแยกวิตามินอีจาก palm fatty acid distillate 

(PFAD)  โดยใช silica  ซ่ึงวิตามินอีใน PFAD จะถูกทําใหเขมขนกอนท่ีจะถูกดดูซับบน silica  

โดยใชวิธี Neutralization (Chu และคณะ, 2002) ดวยโซเดียมไฮดรอกไซด 0.5 N แลวแยก 

วิตามินอีโดยใชเฮกเซน 
 Ye และคณะ (2001)   ไดศึกษาวิธีท่ีงาย และรวดเร็วสําหรับการสกัดโทโคเฟอรอลจาก 
reduced-fat Mayonnaise  โดยใชตวัทําละลายในการสกัดโดยตรงคือ hexane-ethyl acetrate ท่ี
ผสม BHT 0.003%  จากนัน้ทําการวิเคราะหเอกลักษณ และปริมาณโทโคเฟอรอล โดยใช HPLC 

(90:10)   ซ่ึงใช fluorescence  เปน detector  จากผลการศึกษาพบวา คา recovery (%) 

(mean+S.D.)(N=5) ของ แอลฟา-, (เบตา และแกมมา)-  และเดลตา-โทโคเฟอรอล คือ 102.0+3.6,  

101.3+4.4 และ 101.9+6.2  ตามลําดับ 

 Cherukuri และคณะ (1999)  ไดศึกษาการเพ่ิมปริมาณของสารแอนติออกซิแดนทของ
น้ํามันรําขาวจากนํ้ามันรําขาวดิบ  โดยทําการสกัดสารแอนติออกซิแดนทจากน้ํามันรําขาวดิบดวย
แอลกอฮอลท่ีอุณหภูมิ 25-77oC  ซ่ึงทําใหไดน้ํามันรําขาวท่ีอุดมดวยสารแอนติออกซิแดนทสูง
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 Hu และคณะ (1996)  ศึกษาเปรียบเทียบตัวทําละลาย 2 ชนิด ไดแก  ไอโซโพรพานอล 
และเฮกเซนสําหรับการสกัดวิตามินอี และโอรีซานอลจากรําขาว โดยอัตราสวนของตัวทําละลายตอ
รําขาวคือ 2:1 และ 3:1 (w/w)  ใชอุณหภมิูในการสกัดคือ 40 และ 60oC และเวลาในการสกัดคือ 
5, 10, 15, 20 และ 30 นาที  พบวา  เม่ือเพ่ิมอัตราสวนของตัวทําละลาย (ไอโซโพรพานอล และ   
เฮกเซน) ตอรําขาว และอุณหภูมิในการสกัดสงผลใหปริมาณของน้าํมันรําขาวดิบ วิตามินอี และ   
โอรีซานอลเพิ่มข้ึน โดยเวลาท่ีมีประสิทธิภาพสูงในการสกัดน้ํามันรําขาวดิบ วิตามินอี และ           
โอรีซานอล คือ 15 นาที  นอกจากนี ้ในการทดลองท่ีอัตราสวนระหวางไอโซโพรพานอลท่ีผานการ
ใหความรอนกบัรําขาว เทากบั 3:1 และอุณหภูมิในการสกัดเทากับ 60oC  ทําใหไดน้ํามันรําขาวดบิ
ปริมาณนอยกวาแตไดปริมาณวิตามินอีสูงกวา และมีคาใกลเคียงกับโอรีซานอล 

 

4. การไฮโดรไลซิสโดยใชดาง (Saponification) 

Chun และคณะ (2006) ไดศึกษาปริมาณโทโคเฟอรอล   และโทโคไตรอีนอลในผลไมสด  
และผลไมท่ีผานกระบวนการผลิตจํานวน 32 ชนิด ผักสด 22 ชนิด และผลิตภัณฑจากมะเขือเทศ  
ถ่ัวอบ มันฝรั่งตมสุก บรอคโครีแชแข็ง และถ่ัวเขียวแชแข็ง โดยการไฮโดรไลซิสดวยสารละลาย
โพแทสเซียมไฮดรอกไซด 60%  ปริมาตร 5 mL ตอสารตัวอยาง 5 g  ท่ีอุณหภูมิ 70oC เปนเวลา 
30 นาที โดยของผสมจะถูกเขยาตลอดเวลา จากนั้นสกดัโทโคเฟอรอล และโทโคไตรอีนอลโดยใช
เฮกเซน:เอทิลแอซิเตต เทากบั 85:15 (v/v) ปริมาตร 10 mL และวิเคราะหปริมาณโทโคเฟอรอล 
และโทโคไตรอีนอลโดยใช HPLC จากผลการทดลองพบวาทุกตัวอยางมีปริมาณแอลฟา-                  
โทโคเฟอรอลสูง และในแคนตาลูป มะเดือ่ ราสเบอร่ีแดง ดอกกะหลํ่า เห็ด ผักกาดหอม และถ่ัวเขียว
มีแกมมา-โทโคเฟอรอลในปริมาณท่ีสูงกวาแอลฟา-โทโคเฟอรอล นอกจากนี้ ยังพบแอลฟา- และ
แกมมา-โทโคไตรอีนอลในผลไม และผักท่ีศึกษาหลายชนิด แตพบในปริมาณท่ีนอยกวา 0.1 
mg/100g 

López Ortíz และคณะ (2006)  ไดศึกษาการแยกโทโคเฟอรอลจากน้ํามันอัลมอลท และ
น้ํามันมะกอก  โดยการไฮโดรไลซิสดวยสารละลายโพแทสเซียมไฮดรอกไซด 2 M ปริมาตร       
20 mL ท่ีอุณหภูมิ 60oC เปนเวลา 45 นาที  โดยของผสมจะถูกเขยาตลอดเวลาท่ีความเร็วรอบ 125 
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Kim (2005) สกัดวติามินอีจากรําขาว  โดยการไฮโดรไลซิสดวยโพแทสเซียมไฮดรอก-
ไซด 80%  ปริมาตร 0.15 ml ท่ีอุณหภูมิ 80oC  เปนเวลา 15 นาที และสกัดวิตามินอีโดยใชเฮกเซน  
จากนั้นวิเคราะหปริมาณวิตามินอีท้ังโทโคเฟอรอล และโทโคไตรอีนอล  โดยใช HPLC จากผลการ
ทดลองพบวา คา recovery (%) ของ แอลฟา- แกมมา- และ เดลตา-โทโคเฟอรอล คือ 100, 98 และ 
99% ตามลําดับ  ขณะท่ี คา recovery (%) ของ แอลฟา-,  เบตาและแกมมา- และ เดลตา-              
โทโคไตรอีนอล คือ 96, 98 และ 99% ตามลําดับ 

Park และคณะ (2004) ไดศึกษาการสกัดโทโคเฟอรอล และโทโคไตรอีนอลจากสวนท่ี      
ซาพอนิไฟดไมไดของน้ํามันรําขาวดิบ  โดยใชเอทานอลเปนตัวทําละลายในการสกัดรวมกับการใช
โพแทสเซียมไฮดรอกไซด 80%  ในการทําใหเกิดปฏิกริิยาไฮโดรไลซิส จากนัน้วเิคราะหปริมาณ
โทโคเฟอรอล และโทโคไตรอีนอลโดยใชHPLC จากผลการศึกษาพบวา สวนท่ีซาพอนิไฟดไมได
ของนํ้ามันรําขาวดิบมีปริมาณ แอลฟา-โทโคเฟอรอล แอลฟา-โทโคไตรอีนอล แกมมา-                
โทโคเฟอรอล และแกมมา-โทโคไตรอีนอล เทากับ 14.0, 11.0, 2.5 และ 12.0 mg/ml ตามลําดับ 
(www.cropscience.org.au/icsc2004/poster/ 5/1/1/654_park.htm) 

Fernandez และคณะ (2000)  ศึกษาหาความเขมขนของแคโรทีนอยดรวมในน้ํามันปาลม
ดิบดวยการไฮโดรไลซิสดวยดาง  โดยนําน้ํามันปาลมดิบ 3 g ละลายใน methylene chloride     

20 mL เติม BHT ในเมทานอล (1% v/v) 3 mL และโพแทสเซียมไฮดรอกไซดในเมทานอล 
(17% w/v) 45 mL คนของผสมใหเขากันภายใตสภาวะไนโตรเจนที่อุณหภูมิหองเปนเวลา            
4 ช่ัวโมง  จากนั้นสกัดของผสมดวยปโตรเลียมอีเทอร 50 mL 4 คร้ัง  กรองสบูออกดวยการกรอง
ภายใตสุญญากาศดวยกระดาษกรอง Whatman เบอร 54 และลางสวนสกัดปโตรเลียมอีเทอรท่ีได
ดวยสารละลายโซเดียมคลอไรด (8% w/v) 4 คร้ัง  กวนผสมเบาๆเพ่ือปองกันการเกิดอิมัลชัน  
จากนั้นลางสารสกัดดวยนํ้ากําจัดไอออน 50 mL 4 คร้ัง  เพื่อกําจัดดางท่ีเหลือคางอยู  จากนั้นระเหย
ตัวทําละลายออกท่ีอุณหภูมิ 30oC โดยใช rotary evaporation และละลายสวนท่ีไดดวยเฮกเซน
ปรับปริมาตรใหเทากับ 50 mL  จากน้ันปเปตสารมา 2 mL เจือจางดวยเฮกเซนและปรับปริมาตร
เปน 25 mL กรองผาน polytetrafluoroethylene (PTFE) syringeless filter ขนาด 0.45 μm  

เพื่อวิเคราะหความเขมขนตอไปดวย spectrophotometry ซ่ึงพบในปริมาณ 272 mg/kg 

http://www.cropscience.org.au/icsc2004/poster/%205/1/1/654_park.htm
http://www.cropscience.org.au/icsc2004/poster/%205/1/1/654_park.htm
http://www.cropscience.org.au/icsc2004/poster/%205/1/1/654_park.htm
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 Khor และคณะ (1995)  ไดศึกษาการแยกโทโคไตรอีนอลจากดิสทิลเลตของน้ํามันปาลม  
โดยทําปฏิกิริยาซาพอนิฟเคชันดวยสารละลายโพแทสเซียมไฮดรอกไซดในแอลกอฮอล และสกัด
สวนท่ีซาพอนิไฟดไมไดดวยอะซีโตน 5% ในไดเอทิลอีเทอร  จากนั้นนําสวนท่ีละลายในอะซีโตน
และอีเทอรลางดวยโซเดียมซัลเฟต  และระเหยตัวทําละลายท่ีใชในการสกัดดวย  rotary 

evaporation นําสวนท่ีซาพอนิไฟดไมไดละลายในเมทานอล อัตราสวน 1:10 (w/v) หลังจากผสม
ใหเขากันแลวนําของผสมมากรองดวยกระดาษกรอง Whatman เบอร 40  นําสวนท่ีกรองไดไป
ระเหยใหแหง และนํามาละลายดวยเฮกเซนอีกคร้ังดวยอัตราสวน 1:10 (w/v) จากน้ันนําสารละลาย
เฮกเซนดังกลาวมาแชเย็นท่ีอุณหภูมิ -18oC เปนเวลา 48 ช่ัวโมง แลวกรองของผสมในหองเย็น     
นําสวนท่ีตกตะกอนท้ิงไป และเอาสวนท่ีกรองไดนําไประเหยใหแหง  นําสวนท่ีมีลักษณะเปน
น้ํามันมาละลายอีกคร้ังดวยเฮกเซนดวยอัตราสวน 1:5 (w/v) ทําซํ้าอีกคร้ังในกระบวนการแชเย็น 
และการกรองผลิตภัณฑสุดทายที่ไดมีปริมาณโทโคเฟอรอล และโทโคไตรอี-นอลสูง  นําไปแยก
บริสุทธ์ิโดยใช acid-treated florisil column ดวยไดเอทิลอีเทอร 0.4% ใน    เฮกเซน ปริมาตร 
400 mL เพื่อชะไฮโดรคารบอนท่ียังเหลืออยูออกไป 0.8% ของ ไดเอทิลอีเทอรในเฮกเซน 
ปริมาตร 300 mL เพื่อชะโทโคเฟอรอล และ 2% ของไดเอทิลอีเทอรในเฮกเซน ปริมาตร 600 mL 

เพื่อชะโทโคไตรอีนอล  จากนั้นแยกบริสุทธ์ิของโทโคไตรอีนอลที่ไดดวย capillary GLC 

Feeter (1973)  ศึกษาการสกัดโทโคเฟอรอล สเตอรอล และsteryl esters ในดิสทิลเลต
และของเหลือจากกระบวนการผลิตน้ํามันพืช  โดยการไฮโดรไลซิสดวยดาง และวิเคราะหปริมาณ
โทโคเฟอรอล สเตอรอล และsteryl esters ดวย Gas Liquid Chromatography (GLC)  โดยนํา
น้ํามันท่ีผานการทําใหแหงแลว 0.5 g (±0.1 mg) ใสเขาไปใน saponification flask ขนาด      
250 mL และเติม 3A alcohol (แอลกอฮอลท่ีถูกทําใหบริสุทธ์ิโดยการกล่ันจากโพแทสเซียมเปอร-
แมงกาเนต และโพแทสเซียมไฮดรอกไซด) ปริมาตร 50 mL  จากน้ันนํา flask ไปตอกับ air 

condenser และ reflux สารละลายบน hot plate 5 นาที  ขณะ reflux เติมโพแทสเซียม-            
ไฮดรอกไซด 1 g ลงไปใน condenser และปลอยใหเกิดปฏิกิริยา 30 นาที  โดยขณะท่ี reflux ให
เติมกรดไฮโดรคลอริก:น้ํากล่ัน (1:1)  4 mL ลงไปใน condenser  จากน้ันนํา flask ไปทําใหเย็น
ลงโดยใชน้ําแลวนําสารใน flask เทลงใน separatory funnel ขนาด 500 mL พรอมกับเติม 
peroxide-free diethyl ether 200 mL  จากน้ันลางสวนท่ีเปนสารละลายอีเทอรดวยน้ํากล่ัน      
75 mL จํานวน 5 คร้ัง  นําสวนท่ีละลายในช้ันอีเทอรเทลงใน volumetric flask ขนาด 250 mL 

และปรับปริมาตรดวย peroxide-free ether จนมีปริมาตรเทากับ 250 mL ปริมาณโทโคเฟอรอล
ไดถูกวิเคราะหในดิสทิลเลต และของเหลือจากกระบวนการผลิตน้ํามันพืช ท้ังท่ีผาน และไมผาน
การไฮโดรไลซิสดวยดาง พบวา  α-tocopheryl propionate ถูกรบกวนดวย glyceryl ester  
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5.   การสกัดดวยของไหลเหนือวิกฤต (Supercritical fluid extraction) 

Sarmento และคณะ (2006)  ไดศึกษาการสกัดโทโคเฟอรอล และโทโคไตรอีนอลจาก
น้ํามันรําขาวดวย supercritical CO2 extraction  โดยในข้ันตอนแรกทําการสกัดน้ํามันรําขาวจาก
รําขาว (ผานการ stabilize ดวยความรอน) ดวย supercritical CO2 ท่ีอุณหภูมิ และความดัน
ในชวง 25-60oC และ 150-250 bar ตามลําดับ  เพ่ือหาสภาวะท่ีไดปริมาณโทโคเฟอรอล และ                  
โทโคไตรอีนอลในนํ้ามันรําขาวสูงท่ีสุด   โดยการวิ เคราะหปริมาณโทโคเฟอรอล  และ                   
โทโคไตรอีนอลดวย HPLC  พบวา  ท่ีอุณหภูมิ 40oC และความดัน 200 bar ไดโทโคเฟอรอลรวม 
และโทโคไตรอีนอลรวมเทากับ 234.96 และ 704.16 mg/100 g ตามลําดับ  สําหรับข้ันตอนท่ี 2 

ทําการแยกโทโคเฟอรอล และโทโคไตรอีนอลดวยการแยก 2 คร้ัง  โดยการแยกคร้ังแรกทําท่ี
อุณหภูมิ 25 และ 40oC และความดันท่ี 100 และ 150 bar  สวนการแยกคร้ังท่ี 2 นั้นทําการแยกท่ี
อุณหภูมิ 2oC และความดัน 25 bar  จากผลการทดลองพบวา ในการแยกครั้งแรกท่ีอุณหภูมิ 25oC 

และความดัน 150oC ใหปริมาณโทโคเฟอรอล และโทโคไตรอีนอลสูงท่ีสุดคือ 7.40 mg/100 g 

และ 24.10 mg/100 g ตามลําดับ 

Gast และคณะ (2005)  ศึกษาการทํา tocochromanols จากน้ํามันปาลมดิบ(Crude 

palm oil:CPO) และดิสทิลเลตของน้ํามันถ่ัวเหลือง (Soy oil deodorizer distillate:SODD) ให
บริสุทธ์ิ โดยใชวิธี supercritical fluid extraction  ซ่ึงวิธีนี้มีประโยชนมากกวาเทคนิคธรรมดาใน
การสกัดสารเชน vacuum distillation  จากผลการศึกษาพบวา CPO มีความเขมขนของ 
tocochromanols ประมาณ 500 mg/kg และ SODD มี tocochromanols ประมาณ 50% (w/w) 

ซ่ึงสรุปไดวาเทคนิคการสกัดสารดวยของไหลเหนือวิกฤตนั้นสามารถสกัดสารท่ีอุดมไปดวย   
วิตามินอีสูงไดด ี

Mendes และคณะ (2005)  ไดพัฒนากระบวนการทําใหโทโคเฟอรอลจากดิสทิลเลตของ
น้ํามันถ่ัวเหลืองเขมขนข้ึน โดยใชวิธี Supercritical carbon dioxide  โดยศึกษาสภาวะการทดลอง
ท่ีอุณหภูมิ 40, 60 และ 80oC และความดัน 90, 100, 150 และ 200 bar  พบวาท่ีอุณหภูมิ 40oC  

และความดัน 150 bar  มีประสิทธิภาพในการแยกโทโคเฟอรอลจาก สควอลีน และ                    
กรดลิโนเลอิกไดดีท่ีสุด 

Mendes และคณะ (2005)  ไดพัฒนากระบวนการการทําใหโทโคเฟอรอลจากดิสทิลเลต
ของน้ํามันพืชไดแก  น้ํามันขาวโพด  น้ํามันดอกทานตะวัน  น้ํามันคาโนลา และน้ํามันถ่ัวเหลือง  
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Ibáňez และคณะ (2002)  ศึกษาการสกัด และการทําใหสเตอรอล และโทโคเฟอรอลจาก
น้ํามันมะกอกเขมขนข้ึนดวยวิธี semicontinuous countercurrent supercritical fluid 

extraction โดยอัตราสวนระหวางอัตราการไหล CO2 และอัตราการไหลสารตัวอยางอยูระหวาง 
23.1 และ 41.7 kg CO2/kg oil  และอัตราการไหลของน้ํามันมะกอกคงท่ีท่ี 0.1 L/h และอัตรา
การไหลของ CO2 เทากับ 2.0-3.6 L/h  ความดันในการสกัดเทากับ 200 bar และความดันของการ
แยก 2 คร้ัง ในถังแยก (separator) ท้ัง 2 มีคาเทากับ 100 และ 30 bar ตามลําดับ  ใชอุณหภูมิใน
การสกัดคงท่ีท่ี 40oC ขณะท่ีอุณหภูมิในการแยกในถังแยก 1 และ 2 เทากับ 40 และ 0oC ตามลําดับ  
ระยะเวลาในการสกัดสําหรับแตละการทดลองเทากับ 60 นาที  แลวทําการศึกษาผลของการใช 
packing materials ท่ีแตกตางกัน (Raschig rings, Dixon rings, Fenske rings และ glass 

beads) ตอการแยกสเตอรอล และโทโคเฟอรอลจากน้ํามันมะกอก  จากผลการทดลองพบวา  
ปริมาณโทโคเฟอรอลในนํ้ามันมะกอกเร่ิมตนมีคาเทากับ 190 mg/kg  โดยการแยกคร้ังท่ี 2 นั้นจะ
ใหความเขมขนของวิตามินอีสูงกวาการแยกคร้ังท่ี 1 สําหรับทุกๆ packing materials ท่ีศึกษา
ยกเวน Fenske rings และ glass beads จะมีความแตกตางระหวางการสกัดท่ีไดจากการแยกครั้งท่ี 

1 และคร้ังท่ี 2 มากกวาการใช Raschig rings และ Dixon rings 

Mendes และคณะ (2002)  ไดศึกษาการทําใหวิตามินอีจากดิสทิลเลตของน้ํามันถ่ัวเหลือง
เขมขนข้ึน โดยใชวิธี Supercritical carbon dioxide โดยทดลองท่ีอุณหภูมิ 40, 60 และ 80oC    
ท่ีความดัน 90 และ 170 bar  พบวาวิตามินอีมีความเขมขนข้ึนอยางนอย 40% จากแหลงธรรมชาติ
และประสิทธิภาพของกระบวนการดังกลาวจะสูงข้ึน  ถาทําท่ีสภาวะอุณหภูมิ และความดันท่ีต่ํากวา 

Carlucci และคณะ (2001)  ไดศึกษาการสกัดโทโคเฟอรอลจาก malt sprouts ดวยวิธี 
Supercritical fluid extraction  ซ่ึงสภาวะท่ีเหมาะสมในการสกัดคือ ความดัน 250 bar อุณหภูมิ 
80oC อัตราเร็วของคารบอนไดออกไซดเทากับ 1 mL/min ระยะเวลาในการสกัดคือ 180 นาที  
จากนั้นวิเคราะหปริมาณโทโคเฟอรอลโดยใช HPLC จากผลการวิเคราะหพบวาปริมาณ                 
โทโคเฟอรอลรวมเทากับ 21 ug/g 

Hadolin และคณะ (2001)  ไดศึกษาประสิทธิภาพของการสกัดดวยความดันสูงในการ
ผลิตน้ํามันท่ีมีความเขมขนของ แอลฟา-โทโคเฟอรอลจากเมล็ดของ Silybum marianum  โดยตัว
ทําละลายท่ีใชในการสกัดคือ Supercritical carbon dioxide และ liquid propane ท่ีความดัน 
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Ibáňez และคณะ (2000)  ไดศึกษาการแยกโทโคเฟอรอลจากของเหลือท้ิงกึ่งแข็งท่ีไดจาก
กระบวนการผลิตน้ํามันมะกอก โดยการสกัดดวย Supercritical carbon dioxide ใน packed 

capillary column ท่ีเคลือบดวย polyethylene glycol และ CO2 ในสัดสวนท่ีเหมาะสม  โดย
สภาวะท่ีใชคือ ใชความรอนคงท่ีท่ีอุณหภูมิ 50oC และความดันคงท่ีท่ี 350 bar  จากน้ันวิเคราะห
โทโคเฟอรอลท่ีแยกไดโดยใช Gas Chromatography Mass Spectrometry (GC-MS)  จากผล
การทดลองพบวา  องคประกอบหลักท่ีพบในของเหลือท้ังกึ่งแข็งท่ีไดจากกระบวนการผลิตน้ํามัน
มะกอกคือ แกมมา-โทโคเฟอรอล  รองลงมาคือ เบตา-  และแอลฟา-โทโคเฟอรอล ตามลําดับ 

Scalia และคณะ (1995)  ไดศึกษาการใช supercritical fluid extraction เปนทางเลือก
ใหมแทนการสกัดโดยใชของเหลว  สําหรับการแยกวิตามินเอปาลมมิเตต (vitamin A palmitate) 

และวิตามินอีอะซิเตต (vitamin E acetate) จากครีม และโลชั่น  โดยปจจัยหลักท่ีมีผลกระทบตอ
ประสิทธิภาพของการสกัดดวยของไหลเหนือวิกฤตคือ ความดันในการสกัด และระดับการกระจาย
ตัวของสารตัวอยาง  จากนั้นวิเคราะหวิตามินท่ีแยกไดดวย HPLC หลังจากทําการสกัดดวย 
supercritical carbon dioxide ท่ีอุณหภูมิ 40oC และความดัน 250 bar เปนเวลา 30 นาทีของ
ผลิตภัณฑเคร่ืองสําอางท้ังรูปแบบครีม และโลช่ัน  จากผลการทดลองพบวา  เม่ือเปรียบกับวิธีการ
สกัดดวยของเหลวธรรมดา พบวาการสกัดดวยของเหลวเหนือวิกฤตจะใหรอยละผลผลิตของวิตามิน
ท่ีต่ํากวาเล็กนอย (>91.6%) แตใหประสิทธิภาพการทําบริสุทธ์ิของเครื่องสําอางมากกวา  
นอกจากนั้น วิธีนี้ยังสามารถลดระยะเวลาในการสัมผัสกับสารตัวอยาง และลดการใชตัวทําละลายท่ี
เปนอันตราย และยังใหสภาวะในการสกัดท่ีไมรุนแรงสําหรับการวิเคราะหวิตามิน  ดังนั้นเทคนิค
การสกัดดวยของไหลเหนือวิกฤต สามารถวิเคราะหวิตามินอีอะซีเตต และวิตามินเอปาลมมิเตตใน
ครีม และโลชั่นทางการคาได  

Sarmento และคณะ (2006) กลาววา ขอดีของการสกัดดวยของไหลเหนือวิกฤต คือ เปน
วิธีท่ีสามารถวิเคราะหสารไดอยางรวดเร็ว บรรจุสารไดคร้ังละมากๆ สามารถปกปองสารจากการ
สลายตัวดวยแสง ความรอน และออกซิเจน สามารถวิเคราะหสารที่มีปริมาณนอยได และลดการใช
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2.4.7 การวิเคราะหเอกลักษณ และปริมาณของวิตามินอี 

วิตามินอีท้ังโทโคเฟอรอล และโทโคไตรอีนอลสามารถวิเคราะหเอกลักษณ และปริมาณได
ดวยวิธีท่ีแตกตางกัน ไดแก  normal phase high performance liquid chromatography (NP-

HPLC), reversed phase high performance thin layer chromatography. (C18RP-HPLC), 

reversed phase high performance liquid. chromatography (C18RP-HPLC), gas 

chromatography (GC) (Slover และคณะ, 1983; Meijboom และ Jongenottep, 1978)  
nano liquid chromatography และ capillary electrophoresis (CE) ซ่ึง CE ไดรับความนิยม
มากข้ึนในการวิเคราะหสารที่เกี่ยวกับการผลิตยา  เนื่องจาก CE  มีความสามารถในการแยกสารได
สูง ใชสารตัวอยาง และตัวทําละลายในปริมาณตํ่า  การวิเคราะหองคประกอบท่ีแตกตางกันของ    
โทโคเฟอรอลนั้นสามารถใชเทคนิคการแยกดวย electrokinetic ได เชน capillary 

electrochromatography (CEC) และ micellar electrokinetic chromatography (MEKC) 

(Chang และคณะ, 2006) 

การสกัดโทโคเฟอรอล และโทโคไตรอีนอลดวยการไฮโดรไลซิสดวยดาง หรือ ทําปฏิกิริยา
ซาพอนิฟเคชัน เพื่อกําจัดกรดไขมันท่ีมีปริมาณมากเกินไป กอนการวิเคราะหดวย HPLC หรือ วิธี
วิเคราะหอ่ืนๆ มีความสําคัญสําหรับตัวอยางท่ีมีไขมันสูง  แตในทางตรงกันขาม  การสกัดดวยตัวทํา
ละลายท่ีมีข้ัวจะมีประสิทธิภาพ และเหมาะสมสําหรับตัวอยางท่ีมีไขมันตํ่า  นอกจากนี้การสลายตัว
ของแอลฟา-โทโคเฟอรอลอาจจะเกิดข้ึนไดเสมอ  เนื่องจากปฏิกิริยาออกซิเดชันเม่ือมีการสัมผัสกับ
อากาศ หรือ แสงในระหวางวิธีการสกัด (Aoun และคณะ, 2005) 

การเตรียมตัวอยางสําหรับการวิเคราะหดวยวิธีโครมาโทกราฟฟของโทโคเฟอรอล และ      
โทโคไตรอีนอลในนํ้ามันพืชสามารถทําไดโดยการสกัดโดยใชของเหลว(liquid-liquid 

extraction)  โดยปราศจากการไฮโดรไลซิสดวยดางหรือปฏิกิริยาซาพอนิฟเคชันหรือการสกัดดวย
ตัวทําละลายหลังจากการทําปฏิกิริยาไฮโดรไลซิสดวยดางแลว  ซ่ึงการวิเคราะหนั้นสามารถใชวิธี 
HPLC หรือ GC  อยางไรก็ตาม GC ไมนิยมนํามาใชโดยท่ัวไป  เนื่องจากธรรมชาติของสารท่ีไม
ระเหยเปนไอของวิตามินอีซ่ึงเปนอุปสรรคตอการทําใหเกิด derivative ของโทโคเฟอรอล และ   
โทโคไตรอีนอลกอนท่ีจะหาปริมาณโดยใช GC  นอกจากนี้มีรายงานวา NP-HPLC และ          
RP-HPLC เปนวิธีท่ีนิยมใชมาก  สําหรับการวิเคราะหโทโคเฟอรอล และโทโคไตรอีนอลโดย 
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HPLC ถูกใชอยางกวางขวางสําหรับการวิเคราะหปริมาณเม็ดสีคลอโรฟลด แคโรทีนอยด 
โทโคเฟอรอล และโทโคไตรอีนอลในนํ้ามันพืช โดยโทโคเฟอรอล และโทโคไตรอีนอลนั้นจะถูก
ดูดกลืนไดดีโดยแสง fluorescence  เนื่องจากมีโครงสรางท่ีเปนวงแหวนโครแมน (chroman 

ring) ทําใหการวิเคราะหโทโคเฟอรอล และโทโคไตรอีนอลดวย fluorescence มีความไว และ
ความจําเพาะมากกวาการวิเคราะหดวยอัลตราไวโอเลต (Seppanen และคณะ, 2003) 

 
 

2.4.7.1 การวิเคราะหเอกลักษณ และปริมาณของวิตามินอีโดยใชวิธี HPLC 

 Nystrom และคณะ (2007)   ศึกษาวธีิวิเคราะห sitostanyl ferulate  และแอลฟา-                 
โทโคเฟอรอลในตัวอยางน้ํามันดอกทานตะวัน  โดยใชวิธี Normal phase high performance 

liquid chromatography (NP-HPLC) แบบ isocratic system ดวย diol column โดย mobile 

phase ท่ีใชคือ เฮพเทน:ไอโซโพรพานอล:กรดอะซีติก (99:1:0.1) ท่ีอัตราการไหล 0.5  mL/min  
โดย sitostanyl ferulate วเิคราะหดวย diode array detector ท่ีความยาวคล่ืน 315  nm และ
แอลฟา-โทโคเฟอรอล วิเคราะหดวย fluorescence detector ท่ี excitation wavelength เทากับ 
290  nm และ emission wavelength เทากับ 325 nm  โดยหาคา linear range of response 

limit of detection  และ limit of determination  เพื่อ validate  วิธีโครมาโทกราฟฟ 
วิธีวิเคราะหท่ีมีความรวดเร็ว งาย และมีความนาเช่ือถือ คือใช NP-HPLC ท่ีใช diode 

array เปนดีเทคเตอร  สําหรับการวิเคราะหคุณภาพ และปริมาณของวิตามินเอ (retinol acetate 

และ retinol palmitate) และวิตามินอี (แอลฟา-โทโคเฟอรอล อะซีเตต  แอลฟา-,  แกมมา- และ  
เดลตา-โทโคเฟอรอล) ในนมสูตรสําหรับเด็กทารก  โดยการเตรียมตัวอยางนั้นจะมีการตกตะกอน
โปรตีน และสารสกัดวิตามินดวยเอทานอล ตามดวยการสกัดอีกคร้ังดวยเฮกเซน  จากนั้นวิเคราะห
ปริมาณดวย NP-HPLC โดยใชคอลัมนท่ีส้ันแคบ และมีรูพรุน  ซ่ึงใชตัวทําละลายนอยกวา ลด
ปริมาณของเฟสคงท่ี   (stationary phase) และมีความไวตอมวลสูงกวา  โดยการแยกท่ีอุณหภูมิ 
30oC  mobile phase ท่ีใชคือ เอทิลอะซีเตต 0.5% ในเฮกเซน  โดยมีอัตราการไหลเทากับ 0.4 

mL/min  ซ่ึงพบวา  วิธีการวิเคราะหวิธีนี้ใหคาท่ียอมรับได  และเปนวิธีท่ีงายสําหรับงานในการ
วิเคราะหท่ีทําเปนประจํา (Chávez-Servín และคณะ, 2006)   

Chun และคณะ (2006) ไดศึกษาปริมาณของโทโคเฟอรอล และโทโคไตรอีนอลในผัก 
ผลไมสด และผัก ผลไมท่ีผานกระบวนการผลิต โดยใช NP-HPLC ซ่ึงมี ไอโซโพรพานอล และ  
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ท่ีนอยกวา 0.1 mg/100g 

Cunha และคณะ (2006)  ไดศึกษาปริมาณของโทโคเฟอรอล และโทโคไตรอีนอลใน
น้ํามันมะกอก โดยใช NP-HPLC ดวยดีเทคเตอร 3 ชนิดท่ีแตกตางกัน ไดแก  fluorescence ตอกบั 
diode array ultraviolet และ evaporative light scattering โดย mobile phase ท่ีใชคือ 1,4-

dioxane/n-hexane (3.5:96.5, v/v) ท่ีอัตราการไหล 0.7 mL/min  จากผลการทดลองพบวา        
ดีเทคเตอรชนิด fluorescence ใหผลดีท่ีสุด  ซ่ึงสามารถนําไปประยุกตใชในการหาปริมาณของ   
โทโคเฟอรอล และโทโคไตรอีนอล  ในน้ํามันมะกอก 18 ตัวอยาง พบวา  ท้ัง 18 ตัวอยางประกอบ
ไปดวยสารประกอบ 6 ชนิด คือ แอลฟา-, เบตา-, แกมมา- และเดลตา-โทโคเฟอรอล แอลฟา- และ
แกมมา-โทโคไตรอีนอล  โดยพบวาแอลฟา-โทโคเฟอรอลเปนองคประกอบหลักของวิตามินอีใน
ทุกตัวอยาง  ซ่ึงมีคาอยูในชวง 93-260 mg/kg  โทโคเฟอรอลรวม และโทโคไตรอีนอลรวมมีคาอยู
ในชวง 100-270 mg/kg โดยแหลงกําเนิดของผลมะกอกไมมีผลตอองคประกอบของ                 
โทโคเฟอรอล และโทโคไตรอีนอลในน้ํามันมะกอก 

Lopez Ortiz และคณะ (2006)  ไดศึกษาวิธีการอยางงายสําหรับการหาปริมาณของ                
โทโคเฟอรอลในน้ํามันอัลมอนท และนํ้ามันมะกอก  โดยใชวิธี Reversed phase high 

performance liquid chromatography (RP-HPLC)  ซ่ึงมีอะซีโทไนไตร และนํ้าอัตราสวน    
95:5 (v/v)  เปน mobile phase  อัตราการไหลที่ใชคือ 0.4 mL/min และใช Fluorescence เปน            
ดีเทคเตอร (Ex = 290  nm, Em = 325  nm)  จากผลการทดลองพบวา  น้ํามันอัลมอนทมีความ
เขมขนของ แอลฟา-, แกมมา- และ เดลตา- โทโคเฟอรอล อยูในชวง 23.5–44.9, 2.93–6.15 และ 
1.27–8.06  mg/100 g  ของน้ํามัน ตามลําดับ  สําหรับความเขมขนของ แอลฟา-, แกมมา- และ   
เดลตา-โทโคเฟอรอลในน้ํามันมะกอกจะมีคาอยูในชวง 14.8–26.5, 0–3.49 และ 0–0.95    

mg/100 g  ของนํ้ามัน ตามลําดับ 

 Aoun และคณะ (2005)  ไดศึกษาปริมาณแอลฟา-โทโคเฟอรอลใน Ferula hermonis 

(Zalooh root)  โดยใช HPLC และ Spectrofluorometer  พบวาปริมาณแอลฟา- โทโคเฟอรอลที่
วิเคราะหดวยท้ังสองวิธีไมแตกตางกันคือ ประมาณ 5+0.5 mg/g และ 4.9+0.5  mg/g ตามลําดับ  
ซ่ึงศึกษาโดยใชดีเทคเตอร 2 แบบ คือ  Fluorescence detector โดย mobile phase คือ เมทานอล-
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Sivakumar และคณะ (2005)  ไดศึกษาการสกัดวิตามินอีธรรมชาติดวยวิธี pressurized 

liquid extraction (PLE) ในถ่ัว Corylus avellana 12 ตัวอยาง ถ่ัวถูกนําไปทําใหเปนผงดวยการ
บดดวยความเร็วสูงโดยใช Waring blender เปนเวลา 40 วินาที  จากนั้นนําไปสกัดแอลฟา-        
โทโคเฟอรอล โดยใชเฮกเซนท่ีถูกกําจัดน้ําออกไปแลวผสมกับ butylated hydroxytoluene 

(BHT, co-antioxidant) 0.01% และวิเคราะหปริมาณแอลฟา-โทโคเฟอรอล โดย NP-HPLC ท่ีมี 
UV-visible เปนดีเทคเตอร  mobile phase ท่ีใชคือ ไอโซโพรพานอล 0.5% ในเฮกเซน ดวย
อัตราการไหล 1 mL/min  จากผลการทดลองพบวา  อัตราการสะสมของแอลฟา-โทโคเฟอรอลมี
คาแตกตางกันในตัวอยางถ่ัวท้ังหมดท่ีเก็บเกี่ยวในพื้นท่ีท่ีแตกตางกันของประเทศอิตาลี  โดยพบวา  
Sarda Piccola nut มีแอลฟา-โทโคเฟอรอล (81.17 ug/g d.w) มากกวาถ่ัวสายพันธุอ่ืนๆ 

Abidi (2003) ไดศึกษาปริมาณของโทโคเฟอรอล และโทโคไตรอีนอลจากน้ํามัน          
คาโนลารีไฟน น้ํามันขาวโพดดิบ น้ํามันดิบจาก milkweed น้ํามันปาลมดิบ น้ํามันรําขาวดิบ      
และรีไฟน น้ํามันถ่ัวเหลืองดิบและรีไฟน น้ํามันดอกทานตะวันดิบและรีไฟน และน้ํามันพืช
ดัดแปลงชนิด อ่ืนๆ  ดวย  RP-HPLC ท่ี มี  fluorescence เปนดี เทคเตอรบน 
pentafluorophenylsilica (PFPS) column และ mobile phase ท่ีใชคือ เมทานอลและน้ํา  ซ่ึง
พบวา  วิธี reversed-phase PFPS-HPLC ในการวิเคราะหปริมาณโทโคเฟอรอลและ                 
โทโคไตรอีนอลในนํ้ามันรําขาว และนํ้ามันจาก milkweed ใชตัวทําละลายท่ีเปนอันตรายนอยกวา
วิธี NP-HPLC  สําหรับวิธีดั้งเดิมท่ีใช octadecylsilica phase ชนิดท่ีไมมีข้ัวไมสามารถแยกเบตา-
โทโคเฟอรอล และแกมมา-โทโคไตรอีนอลออกจากกันได  แต PFPS column สามารถแยก
สารประกอบท้ังสองตัวได  นอกจากนี้น้ํามันดิบทุกชนิดท่ีทดลองยังพบเบตา-  และแกมมา-          
โทโคเฟอรอลยกเวนน้ํามันปาลมดิบ  แมวาน้ํามันจาก milkweed สวนใหญมีเบตา-โทโคเฟอรอล
ในระดับปานกลาง แตจะพบเบตา-โทโคเฟอรอลปริมาณตํ่าและแกมมา-โทโคเฟอรอลในปริมาณสูง
ในน้ํามันบริโภค  สําหรับเบตา- และแกมมา-โทโคไตรอีนอลนั้นสามารถวิเคราะหไดพรอมกับ
แอลฟา- และเดลตา-โทโคไตรอีนอล ซ่ึงสามารถพบไดในน้ํามันรําขาวและนํ้ามันปาลมเทานั้น 
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Bereau และคณะ (2003)  ไดศึกษาปริมาณโทโคเฟอรอล และโทโคไตรอีนอลใน 
Amazonnian Palm Kernel oil 5 ชนิด ไดแก  Acrocomia lasiospatha Wall., Astrocaryum 

vulgare C. Mart., Bactric gasipaes H.B.K., Elaeis oleifera (kunth) Cortés และ 
Maximiliana maripa Drude  โดยนําสวนท่ีซาพอนิไฟดไมไดของน้ํามันปาลมปริมาณ 5 g     
เจือจางดวยเฮกเซน 2 mL และฉีดเขาไปใน Spherisorb® 80 Ao column  วิเคราะหดวย Waters 

486 Tunable Absorbance detector ท่ีมีอัตราการไหลเทากับ 1 mL/min และ mobile phase ท่ี
ใชคือ เฮกเซน:2-โพรพานอล ในอัตราสวน 99:1 (v/v)  พบวา ปริมาณโทโคเฟอรอลรวมของ
น้ํามันปาลมท้ัง 5 ชนิด มีคาอยูในชวง 5-115 mg/kg และมีแอลฟา-โทโคไตรอีนอลสูงถึง 60-84%  

ยกเวน E. oleifera  มีแอลฟา-โทโคเฟอรอลเปนองคประกอบหลักและในสวนท่ีซาพอนิไฟดไมได
นั้น พบวาโทโคเฟอรอลรวม เทากับ 0.1-1.6% เทานั้น 

Matthaus และคณะ (2003)  ไดศึกษาปริมาณกรดไขมันอิสระ และโทโคเฟอรอลที่เปน
องคประกอบของเมล็ดพืชน้ํามัน 40 สายพันธุจากประเทศเวียดนามดวย HPLC ท่ีมี fluorescence 

spectrophotometer เปนดีเทคเตอร ท่ีอัตราการไหล 1.3 mL/min โดย mobile phase ท่ีใชคือ 
เฮปเทน:tert-บิวทิล เมทิลอีเทอร (99:1, v/v)  จากผลการทดลองพบวา  เมล็ดพืชน้ํามันสายพันธุ 
Mangifera indica และ สายพันธุ Calophyllum inophyllum มีปริมาณนํ้ามัน 0.2 และ 75.7 

g/100 g ตามลําดับ  ขณะท่ีมีเมล็ดพืชน้ํามันเพียง 9 สายพันธุเทานั้นท่ีใหปริมาณน้ํามันมากกวา 
40%  นอกจากน้ียังพบปริมาณโทโคเฟอรอล 26 mg/kg (Sapindus mukorossi) ถึง 9361 

mg/kg (Litchi chinensis) และในเมล็ดพืชน้ํามัน 9 สายพันธุยังพบกรดไขมันอิสระท่ีเปน 
conjugated, cyclopropenoic และ epoxy fatty acid 

Seppanen และคณะ (2003)  ศึกษาปริมาณของคลอโรฟลด ฟโอไฟติน (pheophytins) 

เบตา-แคโรทีน โทโคเฟอรอล และโทโคไตรอีนอล ในน้ํามันมะกอก และน้ํามันถ่ัวเหลืองดวย 
HPLC โดยใช UV/vis spectrophotometer ในการวิเคราะหปริมาณคลอโรฟลดเอ และบี           
ฟโอไฟตินเอและบี และเบตา-แคโรทีน ท่ีคาการดูดกลืนแสงสูงสุด (430, 452, 409, 433 และ 
452 nm ตามลําดับ)  สําหรับแอลฟา- แกมมา- และเดลตา-โทโคเฟอรอล และโทโคไตรอีนอลนั้น
วิเคราะหโดย fluorescence (295-nm excitation และ 330-nm emission) และ mobile phase 

ท่ีใชคือ ไอโซโพรพานอล:เฮกเซน (1.5:98.5 v/v) ท่ีอัตราการไหล 1 mL/min  จากการทดลอง
พบวา  ในน้ํามันมะกอกมีคาผลผลิตของคลอโรฟลดเอและบี ฟโอไฟตินเอและบี เทากับ 99.1, 

97.9, 99.4 และ 98.3% ตามลําดับ และในน้ํามันถ่ัวเหลืองท่ีผานการฟอกสีมีคาผลผลิตของ
แอลฟา- แกมมา- และเดลตา-โทโคเฟอรอล แอลฟา-โทโคไตรอีนอล และเบตา-แคโรทีน เทากับ 
96.5, 97.4, 95.2, 97.3 และ 99.2% ตามลําดับ 
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Zadernowski และคณะ (2003)  ศึกษาปริมาณโทโคเฟอรอลในนํ้ามันท่ีสกัดจาก Sea 

Buckthorn (Hippphaë rhsmnoides L.) และเบอร่ี 6 ชนิด ดวย HPLC ท่ีมีเฮกเซน:                  
ไดเอทิลอีเทอร (95:5, v/v) เปน mobile phase ท่ีมีอัตราการไหล 2 mL/min พบวา  ปริมาณ     
โทโคเฟอรอลรวมในนํ้ามันจากเบอร่ีท้ังหมดทุกชนิดมีคาเทากับ 101.4-128.3 mg/100 g ของ
น้ํามัน  โดยพบแอลฟา-โทโคเฟอรอลมากท่ีสุด และพบแกมมา-โทโคเฟอรอลในปริมาณเล็กนอย
เทานั้น  โดยมีแอลฟา- และเดลตา-โทโคเฟอรอลในโทโคเฟอรอลรวมเทากับ 62.3-67.9% และ 
32.1-37.5% ตามลําดับ  ซ่ึงเบอร่ีชนิด Nadbaltycka จะมีปริมาณโทโคเฟอรอลรวมเพิ่มข้ึนจาก 
40.4 mg/100 g ของนํ้ามันไปเปน 109.8 mg/100 g ของนํ้ามันในระหวางการสุก  สําหรับ 
Green berries นั้นจะมีปริมาณแกมมา-โทโคเฟอรอลมากท่ีสุด  แตจะมีปริมาณลดลงอยางรวดเร็ว
จนเหลือในปริมาณท่ีนอยมากเม่ือสีผลเบอร่ีเปล่ียนจากสีเขียวเปนสีเหลืองมะกอก 

Borher และคณะ (2002)  ศึกษาระดับของแอลฟา-และแกมมา-โทโคเฟอรอลในพลาสมา
ของวัว Nelore (Bos indicus) อายุ 2 ป จํานวน 9 ตัว  หลังจากการใหอาหารที่มีดิสทิลเลตของ
น้ํามันถ่ัวเหลืองเปนสวนผสม  โดยดิสทิลเลตของนํ้ามันถ่ัวเหลืองนั้น มีองคประกอบของแอลฟา-
โทโคเฟอรอล 1.95% และแกมมา-โทโคเฟอรอล 8.45%  จากนั้นทําการวิเคราะหปริมาณ           
โทโคเฟอรอลในพลาสมาโดย RP-HPLC ใช C18 column และใช UV เปนดีเทคเตอร      
mobile phase ท่ีใชคือ เมทานอล:น้ํา (97:3 v/v) ดวยอัตราการไหล 1 mL/min  จากผลการ
ทดลองพบวา    การใหอาหารที่มีสวนผสมของดิสทิลเลตของนํ้ามันถ่ัวเหลืองนั้น สามารถเพ่ิมระดับ
ของแอลฟา-และแกมมา-โทโคเฟอรอลในพลาสมาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P≤0.5) 

Puspitasari-Nienaber และคณะ (2002)  ศึกษาการวิเคราะหโทโคเฟอรอล แคโรทนีอยด
และคลอโรฟลดในน้ํามันพืช  โดยการฉีดสารตัวอยางโดยตรงท่ีไมผานการไฮโดรไลซิสดวยดาง
หรือซาพอนิฟเคชันเขาไปใน C30 RP-HPLC ท่ีใช Coulometric electrochemical array เปน   
ดีเทคเตอร  พบวาปริมาณตํ่าสุดท่ีจะวิเคราะหได (detection limit)  สําหรับแคโรทีนอยด                  
โทโคเฟอรอล และคลอโรฟลด มีคาเทากับ 1 fmol, 0.15 pmol และ 0.5 pmol ตามลําดับ  ซ่ึง
เพิ่มข้ึน 1000, 25 และ 5 เทา ตามลําดับ  เม่ือเปรียบเทียบกับวิธีท่ีใช UV-vis เปนดีเทคเตอร  โดย
คาการตอบสนองของดีเทคเตอรมีความสัมพันธเชิงเสนตรงระหวาง 0.01 และ 2.00 ug/mL  

สําหรับสารท้ัง 3 ตัว  โดยการวิเคราะหภายในวันเดียวกันมีคาความแปรปรวนอยูระหวาง 2.0 และ 
6.3%  ขณะท่ีการวิเคราะหระหวางวันมีคาความแปรปรวนอยูระหวาง 2.7 และ 7.4%  ดังนั้นการ
วิเคราะหดวยวิธีนี้สามารถประยุกตใชสําหรับการวิเคราะหท่ีตองการความเร็วในการศึกษาคุณภาพ
และส่ิงเจือปนของน้ํามัน 
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Carlucci และคณะ (2001)  ไดศึกษาการแยกโทโคเฟอรอลจากขาวมอลทท่ีกําลังงอก โดย
ใชวิธี supercritical fluid extraction (SFE)  จากน้ันหาปริมาณโทโคเฟอรอลที่แยกไดโดยใชวิธี 
HPLC ซ่ึงโทโคเฟอรอลจะถูกแยกใน Zorbax reverse-phase column โดยใชเมทานอล และนํ้า
ในอัตราสวน 98:2  v/v  เปน mobile phase อัตราการไหลที่ใชคือ 2.0  mL/min ท่ีอุณหภูมิหอง 
และใช Fluorescence เปนดีเทคเตอร (Em = 328 nm และ Ex = 303 nm)  ผลท่ีไดจากการศึกษา
คือ ปริมาณตํ่าสุดท่ีจะวิเคราะหได สําหรับ แอลฟา-,  แกมมา- และ เดลตา-โทโคเฟอรอล คือ 0.04, 

0.05 และ 0.05  ug/mL ตามลําดับ และ Calibration graphs ของวิธีนี้สําหรับแอลฟา-, แกมมา- 

และ เดลตา-โทโคเฟอรอล เปนเสนตรงเม่ือความเขมขนของสารอยูในชวง 0.1 – 1.5, 0.2 – 2.5        
และ 0.2 – 2.0  ug/mL ตามลําดับ 

 Tasioula-Margari และ Okogeri  (2001)  ศึกษาวธีิการอยางงายสําหรับการสกัดและ
การวิเคราะหโดยใช HPLC ของฟนอล และโทโคเฟอรอลในนํ้ามันมะกอก  โดยทําการสกัดสาร
ดังกลาวดวยเมทานอล เปรียบเทียบกับการใชของผสมระหวางไอโซโพรพานอล และเมทานอล  ซ่ึง
สามารถแยกฟนอล และโทโคเฟอรอลไดโดยใช Reverse phase C18 column ดวยของผสม
ระหวางกรดอะซีติก และน้ําผสมกับเมทานอล อะซีโทรไนไตร และไอโซโพรพานอล (acetic acid 

/ water-methanol-acetonitrile-isopropanol mixture) ดวยการชะแบบ gradient  โดยใช UV 

detector ท่ีความยาวคล่ืน 280  nm  พบวาฟนอลที่มีโครงสรางอยางงาย และซับซอนสามารถสกัด
ได 100% และแอลฟา-โทโคเฟอรอลสามารถสกัดได 80% 
 Kamal-Eldin และคณะ (2000)  ไดศึกษาการหา Universal HPLC column  สําหรับ
การแยกองคประกอบของวิตามินอี คือ แอลฟา-,  เบตา-,  แกมมา- และเดลตา-โทโคเฟอรอล และ 
แอลฟา-,  แกมมา- และเดลตา-โทโคไตรอีนอล  ในตัวอยางของผสมท่ีเตรียมจากสารสกัดจาก       
ขาวโอต  น้ํามันปาลม และสารมาตรฐานโทโคเฟอรอล  โดยใช NP-HPLC ใน silica column 6 

ชนิด  amino column 3 ชนิด และ diol column 1 ชนิด  โดยวิเคราะหคา retention factor (k), 

separation factor (α), number of theoretical plates (N) และ resolution (Rs)  พบวา  
วิตามินอีสามารถแยกไดดีท่ีสุดใน silica column 3 ชนิดและ amino column 2 ชนิด  โดยใช 
dioxane 4% หรือ 5% ในเฮกเซนเปน mobile phase  ซ่ึงมีความสามารถในการแยกวิตามินอีดี
เทากับ diol column โดยใช  tert-butyl methyl ether 4% ในเฮกเซนเปน mobile phase 

Dionisi และคณะ (1995) ไดศึกษาวิธี RP-HPLC ดวย amperometric detection  

สําหรับการวิ เคราะหโทโคเฟอรอล  และโทโคไตรอีนอลในน้ํามันมะกอกผสมที่ไมผาน
กระบวนการไฮโดรไลซิสดวยดาง  พบวาในนํ้ามันมะกอกท่ีมีความบริสุทธ์ิพิเศษ (extra virgin 

olive oil) มีแอลฟา-และแกมมา-โทโคไตรอีนอลเทากับ 97.0 และ 102.0% ตามลําดับ  แตไมพบ                  



  
 
 
58

Chase และคณะ (1994)  ศึกษาปริมาณโทโคเฟอรอลในนํ้ามันพืชโดยวิธี HPLC ดวย 
fluorescence detector เปรียบเทียบกับ Evaporative Light-Scattering Detector (ELSD)  

โดยทําการแยกโทโคเฟอรอลจาก acylglycerols ดวย gel-permeation chromatography 

(GPC)  ซ่ึงจะเก็บสวนท่ีมีโทโคเฟอรอลจาก GPC column 4 อัน  โดยการชะดวย methylene 

chloride  จากน้ันนําไปผานการแยกบน normal-phase silica column ท่ีมีเฮกเซน:                

ไอโซโพรพานอล (99.7:0.3 v/v) เปน mobile phase และมีอัตราการไหลเทากับ 1.0 mL/min 

ใช 5,7 demethyltocol เปน internal standard  ซ่ึงวิเคราะหโดยท้ัง ELSD และ fluorescence 

detector จากผลการทดลอง พบวา  fluorescence detector มีความไวตอการวิเคราะห               
โทโคเฟอรอลมากกวา ELSD 10 เทา และ แกมมา-โทโคเฟอรอล คือ องคประกอบหลักของ       
โทโคเฟอรอลในน้ํามันพืช  โดยมีคาเทากับ 24.1-93.3 mg/100 g   

Rogers และคณะ (1993)  ไดศึกษาการแยกและปริมาณของโทโคเฟอรอล                    
โทโคไตรอีนอลและโอรีซานอลในน้ํามันรําขาวโดย RP-HPLC โดยทําการวิเคราะหปริมาณของ
โทโคเฟอรอลและโทโคไตรอีนอลดวย fluorescence detection และโอรีซานอล (ferulic acid 

esters of sterols และ triterpene alcohols) ดวย photodiode array detection  สวน 
Chemical ionization mass spectrometry ถูกใชสําหรับการวิเคราะหเอกลักษณของ 
cycloartenyl ferulate, 24-methylne cycloartanyl ferulate, campesteryl .ferulate,            

β-sitosteryl ferulate และ cycloartanyl ferulate  ซ่ึงเปนโอรีซานอลหลักท่ีถูกแยกไดโดยวิธีนี้  
จากผลการทดลองพบวา  น้ํามันรําขาวบริโภคจากแหลงผลิตท่ีแตกตางกันมีระดับของโทโคเฟอรอล 
โทโคไตรอีนอลและโอรีซานอลแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P≤0.5) 

Carpenter (1979)  ศึกษาปริมาณของโทโคเฟอรอลในน้ํามันพืชโดยใช HPLC ดวย      
4 mm x 30 cm  u-Porasil column  โดย mobile phase ท่ีใชคือ iso-propyl alcohol 1.5% ใน
เฮกเซนท่ีอัตราการไหล 1.8-2.0 mL/min และใชอัลตราไวโอเลต เปนดีเทคเตอร  พบวา  วิธีการ
วิเคราะหดวย HPLC มีความนาเช่ือถือมากกวาในการวิเคราะหสารตัวอยางท่ีมีระดับโทโคเฟอรอล
สูงเม่ือเปรียบเทียบกับปริมาณโทโคเฟอรอลรวมที่วิเคราะหโดยวิธีการวัดสีมาตรฐาน (standard 

colorimetric procedure) และสามารถใชวิธีนี้กับการวิเคราะหปริมาณโทโคเฟอรอลในน้ํามัน   
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2.4.7.2 การวิเคราะหเอกลักษณ และปริมาณของวิตามินอีโดยใชวิธีอ่ืนๆ 

Graciano-Verdugo และคณะ (2006)  ศึกษาปริมาณของแอลฟา-โทโคเฟอรอลในฟลม
โพลีเอทิลีนความหนาแนนตํ่า (low-density polyethylene:LDPE)  โดยวิธี diffuse 

reflectance Fourier transform infrared (DRIFT-IR) spectroscopy เปรียบเทียบกับ HPLC  

โดยฟลมมาตรฐานท่ีใชมีความเขมขนของแอลฟา-โทโคเฟอรอล เทากับ 0.13-1.74%  ซ่ึงถูก
วิเคราะหปริมาณดวยวิธี HPLC ดวย C18 column ท่ีมีการชะแบบ isocratic ดวยเมทานอล:น้ํา 
(98:2 v/v) และใช fluorescence เปนดีเทคเตอร  โดยกอนทําการวิเคราะหดวย HPLC ตองทํา
การสกัดแอลฟา-โทโคเฟอรอลจากฟลมดวย tetrahydrofuran (THF) และเติมสารเพ่ิมความคงตัว
คือ BHT  ปลอยใหทําปฏิกิริยากันภายใตสภาวะหอง  ปราศจากแสงและใชตัวทําละลายอุณหภูมิต่ํา  
ซ่ึง DRIFT-IR spectra ไดจากฟลมมาตรฐานและการส่ันของหมูฟโนลิค (C-OH) ท่ี 1209 cm-1 

ถูกใชหาปริมาณของแอลฟา-โทโคเฟอรอลและกราฟของ LDPE ท่ี 2019 cm-1 ถูกใชเปน 
internal standard  จากน้ันคํานวณอัตราความสูงของกราฟหรือพ้ืนท่ีใตกราฟท่ี 1209 cm-1/2019 

cm-1  โดยคาสัมประสิทธของกราฟมาตรฐาน ความสูงของกราฟและพ้ืนท่ีใตกราฟมีคาเทากับ 
0.9997 และ 0.9988 ตามลําดับ  ดังนั้น DRIFT-IR เปนวิธีการวิเคราะหท่ีใชระยะเวลาส้ัน สารท่ี
ถูกวิเคราะหไมถูกทําลาย ไมใชตัวทําละลาย และไมจําเปนตองควบคุมใหอยูในสภาวะหองทดลอง 

Ahmed และคณะ (2005) ศึกษาเอกลักษณและปริมาณของโทโคเฟอรอล                      
โทโคไตรอีนอล และพลาสโตโครมานอล-8 (plastochromanol-8) ในน้ํามันคาโนลา        
(canola oil) น้ํามันโซลีน (solin oil) เมล็ดแฟลกซท่ีมีกรดลิโนเลอิกตํ่า น้ํามันถ่ัวเหลือง และ
น้ํามันดอกทานตะวัน โดยวิธี Fourier transform infra-red (FT-IR) และหาปริมาณดวย HPLC 

บน silica column ดวย t-บิวทิลเมทิล อีเทอร (t-butylmethyl ether) ในเฮกเซน (5% v/v) เปน 
mobile phase ท่ีอุณหภูมิ 30oC อัตราการไหล 0.7 mL/min  จากผลการทดลองพบวา  ปริมาณ
โครมานอล (chromanol) รวม (แอลฟา-, แกมมา- และเดลตา-โทโคเฟอรอล พลาสโตโครมานอล-
8 และแอลฟา-โทโคไตรอีนอล) ในน้ํามันคาโนลา 4 ตัวอยาง เทากับ 436, 598, 557 และ          
681 mg/kg ตามลําดับ  โดยน้ํามันคาโนลามีแอลฟา- และแกมมา-โทโคเฟอรอลสูง  แตไมพบ
แอลฟา- โทโคไตรอีนอล  สําหรับน้ํามันโซลิน 5 ตัวอยาง มีปริมาณโครมานอลรวม เทากับ       
375, 259, 375, 338 และ 287 mg/kg ตามลําดับ  โดยพบแกมมา-โทโคเฟอรอล และ                         
พลาสโตโครมานอล-8 ในปริมาณสูง  สําหรับน้ํามันถ่ัวเหลือง 4 ตัวอยางนั้น มีปริมาณโครมานอล
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Che Man และคณะ (2005)  ศึกษาการวิเคราะหปริมาณแอลฟา-โทโคเฟอรอลในน้ํามัน
ปาลมโอเลอินท่ีผานกระบวนการรีไฟน การฟอกสี และการกําจัดกล่ินโดยวิธี Fourier transform 

infrared spectroscopy (FTIR)  ซ่ึงวิธีนี้ใชกันอยางแพรหลายมากข้ึนในอุตสาหกรรมอาหาร  
เนื่องจากเปนวิธีท่ีมีความรวดเร็วสามารถทําไดโดยอัตโนมัติ และลดความจําเปนในการใช             
ตัวทําละลาย และสารพิษท่ีมีในน้ํามันปาลมโอเลอินท่ีถูกออกซิไดสดวยความรอน  มากกวานั้น 
FTIR ยังสามารถใชในการวิเคราะห iodine value, peroxide value, ปริมาณความช้ืนในน้ํามัน
ปาลมดิบ และน้ํามันปาลมผานการรีไฟน และสารอัลฟาทอกซินใน groundnut และ groundnut 

cake เปนตน  การวิเคราะหปริมาณแอลฟา-โทโคเฟอรอลในน้ํามันปาลมโอเลอินดวย FTIR 

สามารถทําไดโดยเตรียมสารตัวอยางสําหรับการทํา calibration และ validation ดวยการ spiking 

แอลฟา-โทโคเฟอรอลท่ีทราบปริมาณเพื่อเตรียมความเขมขนของแอลฟา-โทโคเฟอรอลใหสูงถึง 
2000 mg/kg  FTIR ทําบน sodium chloride (NaCl) windows และ transmission path ท่ี   
50 μm  ณ อุณหภูมิหอง  ใช partial least squares (PLS) calibration models  สําหรับทํานาย
แอลฟา-โทโคเฟอรอลท่ีเกิดข้ึนโดยใช FTIR spectral ในชวง 3100-2750 cm-1  วิเคราะหความ
ถูกตองของวิธีวิเคราะห FTIR ดวยการเปรียบเทียบกับ HPLC ท่ีมีสัมประสิทธของการวิเคราะห 
(R2) จากตัวอยางสําหรับ calibration เทากับ 0.9922 

Bonvehi และคณะ (2000)  ไดศึกษาการวิเคราะหปริมาณของโทโคเฟอรอล และ          
โทโคไตรอีนอลในนํ้ามันพืช Formular preparations และ Biscuits โดยวิธีโครมาโทกราฟฟ
ของเหลว  เพื่อใหไดวิธีการในการวิเคราะหปริมาณวิตามินอีท่ีมีประสิทธิภาพดีกวาวิธีมาตรฐานคือ 
การไฮโดรไลซิสดวยดาง (saponification) โดยทําการสกัดโทโคเฟอรอล และโทโคไตรอีนอล
จากน้ํามันพืชดวยเฮกเซน และผานเขาไปใน silica sep-pak และ μ-Bondapak C18 column  

mobile phase ท่ีใชคือ เมทานอลกับน้ํา (95:5, v/v) วิเคราะหโทโคเฟอรอล และโทโคไตรอีนอล
ท่ี 292 nm และใช fluorescence detector (excitation 296 nm, และ emission 330 nm)  

พบวา  คาสัมประสิทธสหสัมพันธ (correlation coeffication) ของกราฟมาตรฐานในชวง       
0.1-100 μg/mL มีคาเทากับ 0.9995 ผลผลิตท้ังหมดของวิตามินอีท้ังโทโคเฟอรอล และ             
โทโคไตรอีนอลมีคาเทากับ 93% โดยมีคาสัมประสิทธของการแปรผันสําหรับความแมนยําในการ
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2.4.8 คุณสมบัติการตานอนุมูลอิสระของวิตามนิอี 

 ความเขมขนของโทโคเฟอรอลเปนปจจัยท่ีสําคัญของกิจกรรมการตานอนุมูลอิสระของ  
โทโคเฟอรอลในน้ํามันโดยท่ัวไป  กิจกรรมการตานอนุมูลอิสระมีคามากท่ีสุดท่ีความเขมขนตํ่าและ
มีคาลดลงหรืออาจจะกลายเปน prooxidant ท่ีความเขมขนสูง ตัวอยางเชน แอลฟา-โทโคเฟอรอล
สามารถทําหนาท่ีเปนสารตานอนุมูลอิสระไดอยางเหมาะสมที่ความเขมขนระหวาง 100-280 

mg/kg  ซ่ึงความเขมขนท่ีเหมาะสมของแกมมา-โทโคเฟอรอลอยูระหวาง 250-500 mg/kg และ
ความเขมขนท่ีเหมาะสมสําหรับเดลตา-โทโคเฟอรอลอยูระหวาง 500-1000 mg/kg ท่ีพบในน้ํามัน
ถ่ัวเหลืองมีคาระหวาง 500-750 mg/kg และความสัมพันธระหวางความเขมขน และกิจกรรมการ
ตานอนุมูลอิสระของโทโคเฟอรอลนั้นข้ึนอยูกับสภาวะท่ีใชในการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันในชวง
การศึกษาวิจัยและจุดสุดทายท่ีถูกเลือกสําหรับวัดปฏิกิริยาการเกิดออกซิเดชัน (Evans และคณะ, 
2002) 

Bera และคณะ (2005)  ศึกษาสารตานอนุมูลอิสระจากธรรมชาติคือ สารสกัดจาก 
ajowan (Carum copticum) ตอความคงตัวของน้ํามัน flax seed  เปรียบเทียบกับสารตานอนุมูล
อิสระสังเคราะห คือ TBHQ, BHT และ EQ  ท่ีอุณหภูมิท่ีแตกตางกัน คือ 100, 130, 160, 190 

และ 220oC เปนเวลา 1, 2 และ 3 ช่ัวโมง  ทําการวัดปฏิกิริยาการเกิดออกซิเดชันของน้ํามันโดยการ
วัด peroxide value และวัด thiobarbituric acid (TBA) value โดยวัดปฏิกิริยาการเกิดสีของ 
thiobarbituric acid กับ malondialdehyde  พบวา TBHQ มีความคงตัวตอความรอนสูงกวาสาร
ตานอนุมูลอิสระประเภทอ่ืนๆ  แตเม่ือเปรียบเทียบราคาของสารตานอนุมูลอิสระสังเคราะหกับสาร
สกัดจาก ajowan  สําหรับการใชเปนเคร่ืองเทศในการเตรียมอาหารแลวสารสกัดจาก ajowan เปน
สารตานอนุมูลอิสระจากธรรมชาติท่ีเหมาะสมตอการนํามาใชมากกวา 

Kim (2005)  ไดศึกษาสมบัติการตานอนุมูลอิสระ และแอนติออกซิแดนทแอคติวิตีของ
วิตามินอีในรําขาว  โดยวัดคาการตานอนมูุลอิสระของวิตามินอีตออนมูุลอิสระ 1,1-diphemyl-2-

picrylhydrazyl radical (DPPH) ท่ีความเขมขนของวิตามินในชวง 2.5-640 mg/kg และศึกษา
สมบัติความเปนแอนติออกซิแดนท โดยการใช reducing power method และ ferric 

thiocyanate method (FTC) ท่ีความเขมขน 0, 2.5, 10, 40 และ 160 mg/kg  จากผลการทดลอง
พบวาคาการตานอนุมูลอิสระของวิตามินอีเพิ่มข้ึน เม่ือความเขมขนของวิตามินอีเพิม่สูงข้ึน และมี
คาคงท่ีตั้งแตความเขมขนของวิตามินอีท่ี 160 mg/kg ข้ึนไป  นอกจากนี้ท่ีความเขมขนของวิตามินอี
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 Gulcin และคณะ (2003)  ศึกษากจิกรรมการตานอนุมูลอิสระ และกิจกรรมการตาน
เช้ือจุลินทรีย (antimicrobial activities) ของสารสกัดดวยน้ํา และเอทานอลของเมล็ด anise 

(Pimpinella anisum L.)(PAS)  โดยวิเคราะหคุณสมบัติการตานอนุมูลอิสระของสารสกัดท้ัง
สองแบบของ PAS นั้น  ซ่ึง antioxidant ท่ีแตกตางกันคือ reducing power, free radical 

scavenging, superoxide anion radical scavenging, hydrogen peroxide scavenging และ 
metal chelating activities  พบวาสารสกัดดวยน้ํา และเอทานอลของเมล็ด anise ปริมาณ 20 

ug/mL  สามารถยับยั้งการเกิดปฏิกิริยา peroxidation ของกรดลิโนเลอิกได 99.1 และ 77.5% 
ตามลําดับ  ซ่ึงสูงกวาแอลฟา-โทโคเฟอรอลท่ีความเขมขนรอยละเทากนั (36.1%)  เม่ือเปรียบเทียบ
กิจกรรมการตานอนุมูลอิสระกับสารตานอนุมูลอิสระสังเคราะหไดแก butylated hydroxyanisole 

(BHA), butylated hydroxytoluene (BHT) และ แอลฟา-โทโคเฟอรอล  พบวาสารสกัดจาก 
PAS ดวยน้ําใหคาการตานอนุมูลอิสระสูงกวาการสกัดดวยเอทานอล สําหรับกิจกรรมการตาน
เช้ือจุลินทรียใช disc diffusion methods ดวย 10 microbial species 

 Yen และคณะ (2003)  ศึกษาสารตานอนุมูลอิสระท่ีสกัดดวยเอทิลอะซิเตตจาก rice koji 

(Ethyl Acetate Extracted Rice Koji : EAERK) ท่ีถูกหมักดวย Aspergillus candidus 

CCRC 31543  พบวา EAERK 200 ug/kg  สามารถยับยั้งการเกิดปฏิกิริยา peroxidation ของ
กรดลิโนเลอิกไดสูงถึง 90%  โดยใช thiocyanate method และ EAERK ยังคุณสมบัติการเปน
สารตานอนุมูลอิสระอยางเดนชัดบนปฏิกิริยาการเกดิ oxidation ของ lard ท่ีวัดโดยใช rancimat 

method  นอกจากนี้ EAERK ยังมีคุณสมบัติการจับอนุมูลอิสระ (scavenging activity) ท่ีแรง
มากบน DPPH radical  สวน silica gel column chromatography ไดถูกใชในการแยก 
EAERK เปน 8 สวน (A-H)  โดยสวน C-F ท่ีแยกไดจะมีคุณสมบัติการตานทานอนุมูลอิสระ
อยางมีนัยสําคัญ (P≤0.05) และสามารถยับยั้งการเกดิปฏิกิริยา peroxidation ของกรดลิโนเลอิกได
สูงมากกวา 88%  โดยสวนของ C นําไปทําใหเปนผลึกและทําใหบริสุทธ์ิมากข้ึน  ซ่ึงไดเปน
สารประกอบ 1  สําหรับ D-F นํามาผสมกัน และนํากลับไปแยกใหมอีกคร้ังโดยใช column 

chromatography  โดยส่ิงท่ีแยกได  พบวามีคุณสมบัตกิารตานอนุมูลอิสระท่ีสูง  จากนั้นนาํไปทํา
ใหเปนผลึกและทําใหบริสุทธ์ิมากข้ึนไดเปนสารประกอบ 2  จากนั้นนําสารประกอบ 1 และ 2 ไป



  
 
 
63

Evans และคณะ (2002)  ไดศึกษาความเขมขนของโทโคเฟอรอลท่ีเหมาะสมตอการยับยั้ง
การเกิดออกซิเดชันของน้ํามันถ่ัวเหลือง  โดยใชโทโคเฟอรอล (แอลฟา-, แกมมา- และเดลตา-         
โทโคเฟอรอล) และของผสมโทโคเฟอรอลธรรมชาติ (nature tocopherols mixture)            
น้ํามันถ่ัวเหลือง (อัตราสวนของแอลฟา-, แกมมา- และเดลตา-โทโคเฟอรอล เทากับ 1:13:5 

ตามลําดับ)  จากผลการทดลองพบวา  ความเขมขนท่ีเหมาะสมสําหรับแอลฟา- และแกมมา-           
โทโคเฟอรอลในการยับยั้งการเกิดออกซิเดชันของน้ํามันถ่ัวเหลือง คือ ประมาณ 100 และ 300 

mg/kg ตามลําดับ  ขณะท่ีเดลตา-โทโคเฟอรอลไมสามารถแสดงคาความเขมขนท่ีเหมาะสมในชวง
ท่ีศึกษา และสําหรับความเขมขนท่ีเหมาะสมสําหรับของผสมโทโคเฟอรอลธรรมชาติอยูในชวง
ระหวาง 340-660 mg/kg นอกจากนี้กิจกรรมการตานอนุมูลอิสระของโทโคเฟอรอลจะ 
diminished เม่ือระดับของโทโคเฟอรอลเกินความเขมขนท่ีเหมาะสมของโทโคเฟอรอลน้ันๆ และ 
ณ ความเขมขนท่ีเหมาะสมของโทโคเฟอรอล และของผสมโทโคเฟอรอลธรรมชาติสามารถทํา
หนาท่ีเปน prooxidant  ซ่ึงมีคาสูงเม่ืออุณหภูมิเพิ่มข้ึนจาก 40oC ถึง 60oC  เม่ือเปรียบเทียบ
กิจกรรมการตานอนุมูลอิสระของโทโคเฟอรอลแตละชนิดท่ีความเขมขนท่ีเหมาะสมของ             
โทโคเฟอรอลชนิดนั้นพบวา  แอลฟา-โทโคเฟอรอล (~100 mg/kg) มีกิจกรรมการตานอนุมูล
อิสระมากกวาแกมมา-โทโคเฟอรอล (~300 mg/kg) 3-5 เทา และมากกวา เดลตา-โทโคเฟอรอล        
(~1900 mg/kg) 16-32 เทา 
 
2.4.9 ความคงตัวของวิตามินอีระหวางกระบวนการผลิต และการเก็บรักษา (Vitamin E 

stability during processing and storage). 
 กระบวนการการผลิตอาหารสามารถทําไหความคงตัวของวิตามินอีในอาหารเกิดการ
เปล่ียนแปลง  การใชวิตามินในรูปท่ีเสถียรเชนในรูป encapsulated form นั้น สามารถรักษาความ
คงตัวของวิตามินเม่ืออยูในสภาวะการผลิต และการเก็บรักษาได  ซ่ึงความเสถียรของวิตามินอีนั้น
ข้ึนอยูกับรูปแบบของวิตามินอี  โดย DL-α-tocopheryl acetate มีความเสถียรมากท่ีสุด  สําหรับ
วิตามินอีธรรมชาติท่ีอยูในรูปแอลฟา-โทโคเฟอรอลนั้นจะเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันอยางชาๆเม่ืออยู
ในสภาวะท่ีสัมผัสกับอากาศ  แตอยางไรก็ตามวิตามินอีท่ีถูกเติมในรูป α-tocopheryl acetate นั้น 
สามารถคงอยูไดดีในแปงสาลีท่ีมีความช้ืนสัมพัทธ  9% และเก็บรักษาท่ีอุณหภูมิหอง และ 45oC  
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 ปจจัยทางกายภาพ และทางเคมี ไดแก ความรอน ความชื้น การสัมผัสกับอากาศหรือแสง 
และสภาวะท่ีเปนกรดหรือดาง ในระหวางการผลิต การขนสง และการเก็บรักษา  อาหารนั้นมีผลตอ
ความคงตัวของวิตามิน ดังตารางท่ี 12 
 
ตารางท่ี 12  ความไวของวิตามินประเภทตางๆ 

สารท่ีทําใหเกิด สารท่ีทําใหเกิด ประเภทของ
วิตามิน 

แสง 
การออกซิเดชัน การรีดักชัน 

ความรอน ความช้ืน กรด ดาง

วิตามินเอ +++ +++ + ++ + ++ + 

วิตามินดี +++ +++ + ++ + ++ ++ 

วิตามินอี ++ ++ + ++ + + ++ 

วิตามินเค +++ ++ + + + + +++ 

วิตามินซี + +++ + ++ ++ ++ +++ 

ไทอะมิน ++ + + +++ ++ + +++ 

ไรโบฟลาวิน +++ + ++ + + + +++ 

ไนอะซิน + + ++ + + + + 

วิตามินบี 6 ++ + + + + ++ ++ 

วิตามินบี 12 ++ + +++ + ++ +++ +++ 

กรด 
แพนโทเทนิก  

+ + + ++ ++ +++ +++ 

กรดโฟลิก ++ +++ +++ + + ++ ++ 

ไบโอติน + + + + + ++ ++ 

หมายเหตุ  :   +  ไมมีความไว ++  มีความไว +++  มีความไวมาก 

ท่ีมา :  USAID (2007) 

จากตารางท่ี 12 พบวา  วิตามินอีมีความไวตอแสง สารท่ีทําใหเกิดการออกซิเดชัน ความ
รอน และดาง (Sarmento และคณะ, 2006; USAID, 2007) และมีความไวนอยมากหรือไมมี
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 การใชน้ํามันบริโภคสําหรับการทอดทําใหเกิดการลดลงอยางรวดเร็วของวิตามินอี  ซ่ึงโดย
ปกติแลวน้ํามันบริโภคประกอบดวย polyunsaturated fatty acid เม่ือนําไปใชในการทอดโดย
สัมผัสกับอากาศนั้นจะทําใหวิตามินอีในน้ํามันเกิดกิจกรรมการตานอนุมูลอิสระ และสลายตัวใน
ภายหลัง  น้ํามันบริโภคท่ีผานกระบวนการรีไฟนทําใหเกิดการสูญเสียกิจกรรมของวิตามินอี         
แตอยางไรก็ตามน้ํามันพืชหลังจากท่ีผานกระบวนการรีไฟนแลวจะมีความคงตัวตอปฏิกิริยา
ออกซิเดชันมากกวา  เนื่องจากกระบวนการรีไฟนของนํ้ามันนั้นจะกําจัดพวก pro-oxidants 

ออกไป  ซ่ึงวิตามินอีสวนใหญจะเกิดการสูญเสียในข้ันตอนการกําจัดกล่ิน (deodorization) ของ
กระบวนการรีไฟน  ดังนั้นวิธีสําหรับวิเคราะหวิตามินอีตองทําภายใตสภาวะท่ีไมมีออกซิเจนและ 
pro-oxidants เนื่องจากวิตามินอีไมมีความคงตัวตอปฏิกิริยาออกซิเจน และการเติมสารตานอนุมูล
อิสระสังเคราะหเขาไปในสารตัวอยางขณะทําการวิเคราะหจะชวยปกปองวิตามินอีจากการสลายตัว
เนื่องจากการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันได  α-tocopheryl acetate และ α-tocopheryl succinate มี
ความคงตัวตอปฏิกิริยาออกซิเดชันเนื่องจากหมูไฮดรอกซิลท่ี C-6 นั้น มีความสําคัญตอกิจกรรม
การตานอนุมูลอิสระของวิตามินอี (Eitenmiller และ Landen, 1999) 

โทโคเฟอรอลสามารถถูกออกซิไดสไดงาย และเกิดการสลายตัวเนื่องจากเกิดปฏิกิริยา
ออกซิเดชันโดยความรอน แสง ดาง pH และอนุมูลอิสระ  วิตามินอีสามารถถูกออกซิไดสไดใน
ระหวางกระบวนการสกัด และ/หรือ ตั้งแตกระบวนการสกัดจนกระท่ังถึงข้ันตอนการวิเคราะห
ผลิตภัณฑสุดทาย  แตอยางไรก็ตามการเติมสารแอนติออกซิแดนทไมมีความจําเปน ยกเวนในกรณี
ของการวิเคราะหโดยการทําปฏิกิริยาซาพอนิฟเคชัน นอกจากน้ี เนื่องจากคุณลักษณะเฉพาะของ   
โทโคเฟอรอล และไมสามารถวิเคราะหปริมาณโทโคเฟอรอลในตัวอยางไดภายในวันเดียวกัน  
ดังนั้นตองมีการเก็บตัวอยางไวทําการวิเคราะหในภายหลัง  ความคงตัวของโทโคเฟอรอลสามารถ
วิเคราะหไดโดยการวิเคราะหปริมาณแอลฟา-โทโคเฟอรอลท่ีเก็บรักษาในตูเย็น และใน dessicator 

ท่ีสภาวะไมมีแสงเปนระยะเวลา 12 อาทิตย  พบวาปริมาณแอลฟา-โทโคเฟอรอลท่ีเก็บรักษาไวใน
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2.4.9.1 ความคงตัวตอความรอน (Thermal stability) ของวิตามินอี 
Nystrom และคณะ (2007)  ศึกษาเปรียบเทียบสมบัติการเปนสารตานอนุมูลอิสระ      

ของ steryl ferulates กับ โทโคเฟอรอล ท่ีอุณหภูมิสูง  โดยวดัความสามารถของ sitostanyl 

ferulate, แอลฟา-โทโคเฟอรอล และของผสมของสารทั้งสองตอการปองกันการเกิดปฏิกิริยา 
polymerization ของกรดโอเลอิกของน้ํามันดอกทานตะวันท่ีอุณหภมิู 100 และ 180oC  โดยนํา
สารตัวอยางมาใหความรอนในตูอบลมรอนท่ีมีการปองกันแสงท่ีอุณหภูมิ 100oC สารตัวอยางจะถูก
ใหความรอนเปนเวลา 0, 24, 72 และ 96 ช่ัวโมง และท่ีอุณหภูมิ 180oC สารตัวอยางจะถูกใหความ
รอนเปนเวลา 0, 1, 3 และ 6 ช่ัวโมง  จากน้ันทําใหเย็นลงใน desiccator และละลายดวยเฮกเซน  
10 mL และเก็บไวท่ีอุณหภมิู -20oC  จนกระท่ังทําการวิเคราะห  โดยแตละการทดลองจะทําซํ้า     
3 ซํ้า  พบวาการเกิดพอลิเมอรลดลงอยางมีนัยสําคัญท่ีอุณหภูมิท้ังสอง และสารตานอนุมูล-อิสระท่ี
ใชท้ังสองชนิด นอกจากนี้เม่ือวิเคราะหสารตานอนุมูลอิสระในน้ํามันโดยใช Normal phase 

HPLC พบวา sitostanyl ferulate มีความเขมขนลดลงในอัตราท่ีต่ํากวาแอลฟา-โทโคเฟอรอล 
แสดงวา sitostanyl ferulate สามารถใชเปนสารตานอนุมูลอิสระท่ีสําคัญสําหรับ 

การนําไปใชประโยชนในสภาวะท่ีอุณหภมิูสูง 
Rossi และคณะ (2007) ไดศึกษาความคงตัวของโทโคเฟอรอล และโทโคไตรอีนอลรวม

ในระหวางกระบวนการทอดมันฝร่ังแบบจุมลงในนํ้ามันพืชท่ีมีอุณหภูมิในการทอดอยูในชวง    
150-200oC พบวาความคงตัวของโทโคเฟอรอล และโทโคไตรอีนอลในรูปแบบตางๆ ท่ีแตกตาง
กันท่ีพบในน้ํามันพืชท่ีผานการรีไฟนนั้นข้ึนอยูกับปจจัย 2 ปจจัย คือ องคประกอบของกรดไขมัน
อิสระในน้ํามัน โดยเฉพาะอยางยิ่งปริมาณของกรดไขมันไมอ่ิมตัว และชนิดของโทโคเฟอรอล และ
โทโคไตรอีนอลท่ีพบในน้ํามันแตละประเภท โดยในน้ํามันท่ีถูกออกซิไดสไดมากกวานั้น            
โทโคเฟอรอล มีความคงตัวมากกวา และในบรรดารูปแบบตางๆ ของโทโคเฟอรอล และ               
โทโคไตรอีนอลนั้น พบวา แกมมา-โทโคไตรอีนอลในน้ํามันปาลมซูเปอรโอเลอินมีความคงตัวใน
ระหวางกระบวนการทอดนอยท่ีสุด สงผลใหสามารถรักษาโทโคเฟอรอล และโทโคไตรอีนอลใน
รูปแบบอ่ืนๆ ไวได 

Park และคณะ (2004)  ศึกษาความคงตัวของโทโคเฟอรอลและโทโคไตรอีนอล  ท่ีสกัด
จากสวนท่ีซาพอนิไฟดไมไดของรําขาว ภายใตสภาวะอุณหภูมิท่ีแตกตาง โดยนําสวนท่ีซาพอนิไฟด
ไมไดของรําขาวปริมาณ 1 mL เทลงใน vial ขนาด 1.5 mL และปดฝาใหแนน  โดยการอัดแกส็
นําไปแชในน้ําท่ีอุณหภูมิ 95oC เปนเวลา 4, 8, 12 และ 24 ช่ัวโมง  จากนัน้นํามาเจือจางดวย        
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 Rattanathanalerk และคณะ (2004)  ไดทําการศึกษาผลกระทบของกระบวนการให
ความรอนท่ีมีผลตอการสูญเสียคุณภาพของน้ําสับปะรดโดยใชตวับงช้ี 3 อยาง คือ  namely 

colorimetric hunter parameter (L,a,b และ ΔE), hydroxymethylfurfural (HMF) และการ
เกิดสีน้ําตาล (brown pigment formation)  การตรวจวัดคาการสูญเสียคุณภาพของน้ําสับปะรด
โดยนําน้ําสับปะรด 8 มิลลิลิตร บรรจุในหลอดทดลองปดสนิท  นําไปวางในอางน้าํรอนท่ีอุณหภมิู 
55, 65, 75, 85 และ 95oC นาน 80 นาที  โดยวัดอุณหภูมิท่ีจุดกึง่กลางของน้ําสับปะรดภายใน
หลอดทดลองดวย thermocouple type T ท่ีมีคาความแมนยําอยูท่ี ±1oC คาการเปล่ียนแปลงของ  
a และ b จะไดจากจลศาสตรปฏิกิริยาอันดับท่ีหนึ่ง  ในขณะท่ี ΔE มีคาพอดีกบัโมเดลผสมซ่ึง 
อธิบายท้ังปฏิกิริยาการเกิดสีน้ําตาลโดยไมใชเอนไซม และการลดลงของรงควัตถุแคโรทีนอยด
สําหรับ HMF และการเกิดสีน้ําตาลเพ่ิมข้ึนอยางเปนเสนตรงกับระยะเวลาของการใหความรอน  ซ่ึง
สามารถอธิบายดวยจลศาสตรปฏิกิริยาอันดบัท่ีศูนย จากผลการทดลองพบวาอุณหภูมิในกระบวน 
การใหความรอนมีผลกระทบตอการเปล่ียนแปลงสีของนํ้าสับปะรด อยางมีนัยสําคัญท่ีระดับความ
เช่ือม่ัน 95% 

 Santos และคณะ (2002)  ศึกษาความคงตัวตอความรอน และ kinetic thermal 

decomposition ของนํ้ามันบริโภค  โดย non-isothermal thermogravimetryl derivative 

thermogravimetry (TG/DTG) Kenetic parameters  คํานวณโดย intergral และ 
approximation methods  พบวา Parameter ตางๆ  ข้ึนอยูกับองคประกอบของไขมันซ่ึงถูก
รบกวนโดยสารตานอนุมูลอิสระธรรมชาติและสังเคราะห  สําหรับ Thermogravimetric curves  

พบวา  ลําดับความคงตัวตอความรอนของน้าํมันบริโภคตางๆจากมากไปหานอยเปนดังนี้ คือ  น้ํามัน
ขาวโพด น้ํามันดอกทานตะวัน น้ํามันถ่ัวเหลือง น้ํามันรําขาว น้ํามันถ่ัวเหลืองผสมน้ํามันมะกอก 
น้ํามันดอกทานตะวันผสมน้าํมันมะกอก น้ํามันคาโนลา และนํ้ามันมะกอก  ตามลําดับ  ขณะท่ีคา
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ตามลําดับ 

 J u l i o  และคณะ ( 2 0 0 0 )   ศึกษาความคงตัวตอความรอนของสารตานอนุมูลอิสระ
สังเคราะหไดแก  butylated hydroxytoluene (BHT), butylated hydroxyanisole (BHA), 

tertiary butylhydroxyquinone (TBHQ) และ ethoxyquin (EQ)  ในการผลิตภัณฑแปรรูปให
สุก (viscera, blood และ feathers) ในอุตสาหกรรมอาหารเปดไก  โดยนําสารตานอนมูุลอิสระมา
ใหความรอนท่ีอุณหภูมิ 100-200oC เปนเวลา 1 และ 2 ช่ัวโมง  และวดัปริมาณสารตานอนมูุล
อิสระหลังจากการใหความรอนดวย Rancimat test ดวยการวดัการเปล่ียนแปลงของชวงเวลาของ
การเกิดออกซิเดชันของน้ํามัน sardine และเปรียบเทียบกลไกการเกดิออกซิเดชันของน้ํามันท่ีไมมี
การเติมสารตานอนุมูลอิสระoxidation kinetics of the oil without added antioxidants  พบวา 
BHT และ TBHQ ถูกยับยัง้แอกติวิตีเทากับ 25-30% ท่ีอุณหภูมิ 175oC ขณะท่ี BHA และ EQ 

ถูกยับยั้งแอกติวิตีเทากับ 70 และ 60% ตามลําดับ ท่ีอุณหภูมิ 150oC  โดยเวลาในการใหความรอน 
(1  และ 2  ช่ัวโมง) ท่ีอุณหภูมิตางๆไมไดเปล่ียนแปลงผลของการวัดสารตานอนุมูลอิสระ
(Antioxidants assayed) อยางมีนัยสําคัญ EQ      เปนสารตานอนุมูลอิสระท่ีนําไปใชมากท่ีสุดใน 

การปองกัน Oxidative rancidity  ในการผลิตอาหารเปดไกปรุงสุกใหกับอุตสาหกรรมเปดไก 
 
 
 
 

 
 


