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และนํ้ามันพืชใสสารสกัดจากใบพลูท่ีความเขมขน 500 ppm  
ในการทอดแตละคร้ัง 

    4.31 คะแนนความชอบดานกล่ินของมันฝร่ังแทงท่ีทอดในนํ้ามันพชืชุดควบคุม     96  
และนํ้ามันพืชใสสารสกัดจากใบพลูท่ีความเขมขน 500 ppm  
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และนํ้ามันพืชใสสารสกัดจากใบพลูท่ีความเขมขน 500 ppm  
ในการทอดแตละคร้ัง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 ฑ

 

สารบาญรูป 
 
 

รูป                       หนา 
 
    2.1 พลู              4 
    2.2 ตําแหนงการเกิดไฮโดรไลซิสของกลีเซอไรด          9 
    2.3 ปฏิกิริยาการเกิดออกซิเดชันของกลีเซอไรด         11 
    2.4 ข้ันตอนการเส่ือมคุณภาพของไขมัน          14 
    2.5 ข้ันตอนการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันในข้ันเร่ิมตนและข้ันตอเนื่อง      14 
    2.6 กลไกการทํางานของสารกันหืนในการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชัน      23 
    2.7 โครงสรางบีเอชเอ            25 
    2.8 โครงสรางบีเอชที            26 
    2.9 โครงสรางโพรพิลแกลเลต           27 
    2.10 โครงสรางทีบีเอชคิว           28 
    2.11 โครงสรางพื้นฐานของสารประกอบฟนอลิก         29 
    2.12 โครงสรางหลักของสารฟลาโวนอยดกลุมตางๆ        30 
    2.13 โครงสรางพื้นฐานของกรดเบนโซอกิ กรดฟนิลอะซิติก และกรดชินนามิก     31 
    2.14 โครงสรางของกรดแกลลิก           31 
    2.15 โครงสรางของไซยานิดิน พีโอนดินิ เดลฟนดิิน และพีลารโกนดิิน      32 
    3.1 การสุมสารระเหยของตัวอยางดวยเทคนิค SPME        47 
    3.2 เคร่ือง Gas Chromatography-Flame Ionization Detector (GC-FID)      47 
    4.1 ความสามารถในการตานออกซิเดชันซ่ึงแสดงในรูป IC50 ของสารสกัดท่ีสภาวะ     64 
          การเก็บตางๆ ในชวงการเก็บ 0, 7, 14, 21 และ 28 วัน 


