
 
 

บทท่ี 5 

สรุปผลการทดลอง 
 
5.1 ศึกษาอัตราสวนระหวางดิสทิลเลตกับเฮกเซน อัตราเร็วของใบกวน และอุณหภูมิของ               
เฮกเซนท่ีเหมาะสมในการสกัดวิตามินอี 

การสกัดวิตามินอีจากดิสทิลเลตของน้ํามันรําขาวดวยตัวทําละลายเฮกเซนท่ีอุณหภูมิต่ําดวย
วิธีแบบไมตอเน่ือง ทําโดยผสมดิสทิลเลต และเฮกเซนท่ีอัตราสวน 1:1 , 1:2 , 1:3  หรือ 1:4 (w/v) 
โดยในแตละอัตราสวนจะใชเฮกเซนท่ีอุณหภูมิ -10 และ -15oC  ทําการกวนผสมท่ี  250 และ 500 

รอบตอนาที และวเิคราะหหาปริมาณ แอลฟา-, เบตา-, แกมมา- และเดลตา-โทโคเฟอรอล และ       
โทโคไตรอีนอล โดยใช HPLC (AOCS, 1997) พบวา ดิสทิลเลตของนํ้ามันรําขาวประกอบดวย
วิตามินอีท้ังหมด 7 อนุพันธคือ แอลฟา-, เบตา-, แกมมา- และเดลตา-โทโคเฟอรอล และแอลฟา-, 
แกมมา- และเดลตา-โทโคไตรอีนอล โดยความเขมขนของวิตามินอีอนุพันธตางๆ ในดิสทิลเลตของ
น้ํามันรําขาว และในสารสกัดท่ีสภาวะตางๆ ไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
(p>0.05) ซ่ึงแตละอนุพนัธของวิตามินอีมีปริมาณความเขมขน เทากับ 3109.17, 156.09, 

2444.16, 228.02, 692.78, 9572.86 และ 713.53 mg/kg ตามลําดับ เม่ือเปรียบเทียบกบั   
วิตามินอีรวม พบวา ดิสทิลเลตของน้ํามันรําขาว ประกอบดวยแอลฟา-,  เบตา-, แกมมา- และเดลตา-
โทโคเฟอรอล และแอลฟา-, แกมมา- และเดลตา-โทโคไตรอีนอล เทากับ 18.4, 1.0, 14.4, 1.3, 

4.1, 56.6 และ 4.2% ตามลําดับ และมีปริมาณของโทโคเฟอรอลรวม และโทโคไตรอีนอลรวม    
เทากับ 35% และ 65% ตามลําดับ โดยในดิสทิลเลตของนํ้ามันรําขาว และในสารสกัดท่ีสภาวะ
ตางๆ มีคาความเขมขนของวิตามินอีอนพุันธตางๆ (%) ในวิตามินอีรวม ไมแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) นอกจากนี้ คา relative recovery (%) ของแอลฟา- เบตา- แกมมา- 
และเดลตา-โทโคเฟอรอล และแอลฟา- แกมมา- และเดลตา-โทโคไตรอีนอลที่สกัดไดท่ีสภาวะตางๆ 
มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p≤0.05) ดังนั้น สภาวะท่ีเหมาะสมสําหรับการสกัด
วิตามินอีจากดิสทิลเลตจากกระบวนการผลิตน้ํามันรําขาว โดยใชเฮกเซนท่ีอุณหภูมิต่ําคือ                 
ท่ีอัตราสวนของดิสทิลเลตตอเฮกเซนเทากบั 1:3 และ 1:4 (w/v) อุณหภูมิ -10oC  และอัตราการ
กวน 500 รอบตอนาที ซ่ึงจะเปนสภาวะการสกัดท่ีคา relative recovery (%) สูงท่ีสุด และมีคา
ความเขมขนไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) เม่ือสกัดท่ีสภาวะอ่ืนๆ  
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5.2. ศึกษาสมบัติของวิตามินอีท่ีสกัดจากดิสทิลเลตของนํ้ามันรําขาวโดยใชเฮกเซนท่ีอุณหภูมิ 

 วิตามินอีท่ีสกัดจากดิสทิลเลตของนํ้ามันรําขาวท่ีอัตราสวนของดิสทิลเลตตอเฮกเซน เทากับ 
1:1 (w/v) อุณหภูมิของเฮกเซนท่ีใชในการสกัด เทากับ -10oC และอัตราการกวน 250 รอบตอนาที 
นํามาศึกษาสมบัติดังตอไปนี้  

5.2.1 ศึกษาสมบัติการจับอนุมูลอิสระ (scavenging activity) และสมบัติตานการเกิด
ออกซิเดชัน (antioxidant activity)  

5.2.1.1 สมบัติการจับอนุมูลอิสระ (scavenging activity) 
สมบัติการจับอนุมูลอิสระ 2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl (DPPH) ท่ีความเขมขนของ

วิตามินอีเทากบั 1.25-700 mg/kg คา DPPH scavenging effect (%) มีคาสูงท่ีสุดเทากับ 99% 
ท่ีความเขมขนของวิตามินอีเทากับ 10 mg/kg และมีคาคงท่ีถึงแมความเขมขนของวิตามินอีเพิม่
สูงข้ึน 
 

5.2.1.2 สมบัติตานการเกิดออกซิเดชัน (antioxidant activity) 
จากการศึกษาวิตามินอีท่ีสกัดไดท่ีความเขมขน 1.25, 2.50, 5.00 และ 10.00 mg/kg 

พบวา อัตราการเกิดเปอรออกไซดของสารอิมัลชันของกรดลิโนเลอิกมีคาตํ่า และไมมีความแตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) ถึงแมความเขมขนของวิตามินอีในระบบสารอิมัลชันของ  
กรดลิโนเลอิกเพิ่มข้ึน นอกจากนี้ ยังพบวากิจกรรมการตานการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันมีคามากข้ึน 
เม่ือระดับความเขมขนของวิตามินอีท่ีสกัดไดมีคาเพ่ิมข้ึน โดยคาการยับยั้งการเกิดออกซิเดชันของ
วิตามินอีท่ีมีความเขมขนสูงข้ึนมีคาสูงข้ึน อยางไมแตกตางกันทางสถิต ิ(p>0.05)  
 

5.2.2 สมบัติตานการเกิดออกซิเดชัน (antioxidant activity) ของวิตามินอีท่ีสกัด
จากดิสทิลเลตของนํ้ามันรําขาว และสารตานอนุมูลอิสระสังเคราะห (synthetic antioxidants) 

5.2.2.1 สมบัติการจับอนุมูลอิสระซูเปอรออกไซด (superoxide radical scavenging 

activity) 
การจับอนุมูลอิสระซูเปอรออกไซดของวิตามินอี ท่ีสกัดจากดิสทิลเลตของนํ้ามันรําขาว 

เปรียบเทียบกบัแอลฟา-โทโคเฟอรอลสังเคราะห และสารตานอนุมูลอิสระสังเคราะห ไดแก BHA, 

BHT, TBHQ และ PG ท่ีความเขมขน 10 mg/kg พบวาวิตามินอีท่ีสกัดจากดิสทิลเลตของนํ้ามัน
รําขาว แอลฟา-โทโคเฟอรอลสังเคราะห BHA และ BHT มีคุณสมบัติการจับอนุมูลอิสระ     
ซูเปอรออกไซดมากกวา 50% โดยวิตามินอีท่ีสกัดไดมีสมบัติการจับอนุมูลอิสระซูเปอรออกไซด 
สูงท่ีสุด รองลงมา คือ BHA และแอลฟา-โทโคเฟอรอลสังเคราะห ซ่ึงจับอนุมูลอิสระ            
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5.2.2.2 สมบัติการตานการเกิดออกซิเดชัน (antioxidant activity) 
สมบัติการตานอนุมูลอิสระท่ีความเขมขน 10 mg/kg ของวิตามินอีท่ีสกัดได เปรียบเทียบ

กับแอลฟา-โทโคเฟอรอลสังเคราะห และสารตานอนุมูลอิสระสังเคราะห พบวา BHA มีสมบัติการ
ตานอนุมูลอิสระสูงท่ีสุด รองลงมาคือ วิตามินอีท่ีสกัดได BHT แอลฟา-โทโคเฟอรอลสังเคราะห 
TBHQ และ PG ตามลําดับ  นอกจากนี้ยังพบวาวิตามินอีท่ีสกัดไดสามารถยับยั้งการเกิด           
เปอรออกไซดไดแตกตางกับแอลฟา-โทโคเฟอรอลสังเคราะห และสารตานอนุมูลอิสระสังเคราะห
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05)  โดย BHA และวิตามินอีท่ีสกัดไดสามารถยับยั้งการเกิด    
เปอรออกไซดได  93.2 และ 89.8% ตามลําดับ ณ วันท่ี 4 ของการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันของ  
กรดลิโนเลอิก  

 
5.2.3 ศึกษาความคงตัวตอความรอน  และอายุการเก็บของวิตามินอีท่ีสกัดจากดิสทิลเลต

ของนํ้ามันรําขาว 

 5.2.3.1 ความคงตัวตอความรอนของวิตามินอีท่ีสกัดจากดิสทิลเลตของนํ้ามันรําขาว  
วิตามินอีรวมท่ีสกัดไดจากดิสทิลเลตของน้ํามันรําขาวมีความคงตัวท่ีอุณหภูมิ 95oC เปน

ระยะเวลา 72 ช่ัวโมง โดยเบตา-โทโคเฟอรอล แกมมา-โทโคเฟอรอล และเดลตา-โทโคไตรอีนอลมี
ความคงตัวท่ีอุณหภูมิ 95oC มากท่ีสุด เปนระยะเวลา 96 ช่ัวโมง รองลงมาคือ เดลตา-โทโคเฟอรอล 
แกมมา-โทโคไตรอีนอล แอลฟา-โทโคเฟอรอล และแอลฟา-โทโคไตรอีนอล ตามลําดับ สําหรับท่ี
อุณหภูมิ 180oC พบวา แอลฟา-โทโคเฟอรอล แอลฟา- โทโคไตรอีนอล เบตา-โทโคเฟอรอล      
เดลตา-โทโคเฟอรอล เดลตา-โทโคไตรอีนอล และวิตามินอีรวม มีความคงตัวดี ถาใหความรอนไม
เกินระยะเวลา 3 ช่ัวโมง สวนแกมมา-โทโคเฟอรอล และแกมมา-โทโคไตรอีนอล ซ่ึงมีความคงตัวท่ี
อุณหภูมิ 180oC  เปนระยะเวลา 1 ช่ัวโมง  

 
5.2.3.2 ความคงตัวของวิตามินอีท่ีสกัดจากดิสทิลเลตของนํ้ามันรําขาว  โดยใชเฮกเซนท่ี

อุณหภูมิต่ําท่ีเก็บท่ีอุณหภูมิ 30oC  เปนระยะเวลา 120 วัน             
ความเขมขนของแอลฟา-, เบตา-, แกมมา- และเดลตา-โทโคเฟอรอล และแอลฟา-, แกมมา- 

และเดลตา-โทโคไตรอีนอล และวิตามินอีรวมมีคาลดลงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) ในชวง 
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ขอเสนอแนะ 
 เพื่อใหการศึกษาเร่ืองคุณภาพของวิตามินอีมีความสมบูรณยิ่งข้ึน ควรทําการศึกษาเพิ่มเติม 
ดังนี้  

1. ศึกษาสมบัติการตานอนุมูลอิสระของวิตามินอีท่ีสกัดไดในส่ิงมีชีวิต และศึกษาความคงตัว
ตอออกซิเจนของวิตามินอีท่ีสกัดได   

2. ศึกษาการสกดัวิตามินอีจากวัตถุดิบประเภทอ่ืน 
3. ศึกษาการนําวติามินอีท่ีสกัดไดไปใชประโยชนในอุตสาหกรรมอาหาร และเคร่ืองสําอาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


