
 

บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 
 

2.1 พลู 
 
รุงรัตน (2540) ไดอธิบายเกีย่วกับพลูไวดังนี้ พลู เปนพชืพวกสมุนไพรชนิดหนึ่ง มีช่ือ

ทองถ่ินวา ซีเกะ(นราธิวาส) พลูจีน บลู เปลายวน ซีเก ดปีลีเชือก ดีปลี(ภาคใต) มีช่ือสามัญวา Betel 
leaf, Betel vine และ Betel pepper และมีช่ือวิทยาศาสตรวา Piper betel Linn. วงศ Piperaceae 
ลักษณะเปนไมเถาเล้ือย มีใบเปนรูปหัวใจ ดังแสดงใน รูป 2.1 
 

 
รูป 2.1 พลู 

ท่ีมา : Henriette, s Herbal Homepage (2001) 
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 2.1.1 ลักษณะทางพฤกษศาสตร 
 
 ราก พลูมีรากแบบระบบรากฝอย (fibrous root system) เนื่องจากมักจะนิยมปลูกโดย
วิธีการปกชํา รากมี 2 ชนิดคือรากหาอาหารและรากยึดเกาะ ซ่ึงรากหาอาหารจะอยูในดินทําหนาท่ี
ดูดน้ําและอาหารจากดินมาเล้ียงลําตน มีรากขนาดใหญประมาณ 6 ราก และมีรากแขนงแตกแยก
ออกไปเปนวงกวางตามขนาดของทรงพุมและจะหยั่งลึกลงไปในดิน สวนรากยึดเกาะบางคร้ัง
เรียกวารากตีนตุกแก จะแตกออกตามขอหรือปลอง ทําหนาท่ียึดเกาะกบัเสาหรือหลักหรือวัตถุคํ้ายนั 
เพื่อใหลําตนสูงข้ึนไปและไมใหลําตนหลุดรวงออกไดงาย 
 
 ลําตน เปนไมเถาเล้ือยมีเสนผาศูนยกลางประมาณ 2.5 – 5 มิลลิเมตร ลักษณะของลําตน
อวบน้ํา มีรองเล็กๆ สีน้ําตาลยาวขนานไปตลอดลําตน สนรองมีสีเขียว จะเจริญยดึเกาะกับเสาหรือ
ไมคํ้ายันหรือหลัก 
 
 ใบ เปนใบเดีย่ว รูปรางเปนรูปไขหรือรูปหวัใจ ฐานใบมนหรือคอนขางกลม พื้นโคนใบ
ท้ังสองขางมีขนาดเทากนับาง ไมเทากันบางข้ึนอยูกับพนัธุ ใบมีขนาดความยาวประมาณ 6 – 17.5 
เซนติเมตร และกวางประมาณ 3.5 – 10 เซนติเมตร ปลายใบแหลม ผิวใบเรียบ ผิวใบดานบนมีสี
เขียวเขมกวาผิวใบดานลาง มีเสนใบประมาณ 5 – 7 เสน เสนใบดานบนจะบุมลงไปตลอดแผนใบ 
สวนผิวใบดานลางจะนูนออกมาเห็นไดชัดเจน 
 
 ดอก ดอกเพศผูและดอกเพศเมียจะแยกกนัคนละดอก และมักจะบานไมพรอมกันจึงมี
โอกาสที่เกสรเพศเมียจะไดรับการผสมพันธุจากเกสรเพศผูนอยมาก ดอกมีขนาดเล็กสีขาว ไมมีกาน 
รูปรางของดอกเปนรูปทรงกระบอก ดอกออกเปนกลุมเรียงอยูบนกานชอดอกยาวประมาณ 5 – 15 
เซนติเมตร 
 
 เมล็ด รูปรางยาวรีคลายรูปไข มีขนาดความยาวประมาณ 2.25 – 2.6 มิลลิเมตร และมี
เสนผาศูนยกลางประมาณ 2 มิลลิเมตร 
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 2.1.2 พันธุพลูท่ีนิยมปลูกกันในประเทศไทย 
 
 พลูเขียว เปนพลูท่ีมีใบขนาดใหญปอมๆ มีสีเขียวเขมและรสเผ็ดมากกวาพันธุอ่ืน 
จํานวนใบตอตนนอย ไมคอยดกและมีราคาถูก นิยมนําไปทําพลูนาบคือนําไปทาบดวยความรอนให
ใบแหงเพื่อเกบ็ไวกนิไดนานๆ 
 
 พลูขาวหรือพลูนวล เปนพลูท่ีมีใบขนาดปานกลาง แตมีขนาดเล็กกวาพลูเขียว มีใบหนา
กวาพลูเขียว ลักษณะคลายใบพริกไทย ปลายใบแหลม ใบมีสีเขียวออกนวล เสนใบทางดานหลังมีสี
ขาวใส พลูชนดินี้รสไมเผ็ดมาก จึงเปนท่ีนยิมของผูบริโภค 
 
 พลูเหลืองหรือพลูทอง เปนพลูท่ีมีใบขนาดเล็กกวาพลูนวลเล็กนอย ใบมีลักษณะบาง
เหมือนพลูเขียว แตปลายใบเรียวเหมือนพลูนวล ใบมีสีเขียวเหลือง ใบไมเผ็ดมากนกัและเปนท่ีนยิม
ของผูบริโภคแตการดูแลรักษาพลูพันธุนี้ยากกวาพันธุอ่ืน 
 การขยายพันธุพลู สวนใหญใชยอดปกชําและอาจใชใบท่ีมีตาติดหรือขอชําได 
 

2.1.3 แหลงปลูกพลูในประเทศไทย 
 

 พลูเปนพืชท่ีปลูกใหผลตอบแทนเร็วและลงทุนคอนขางตํ่า พื้นที่ทุกภาคของประเทศ
ไทยเหมาะแกการเจริญเติบโตของพลู จังหวัดท่ีปลูกพลูมากคือ ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี นครนายก 
นครปฐม ขอนแกน นครราชสีมา อุดรธานี และอุบลราชธานี 
 
 2.1.4 การจําหนาย 
 
 ใบพลูมีการจําหนายท้ังภายในประเทศและตางประเทศ การจําหนายภายในประเทศจะ
ทําโดยเอาใบพลูมาเรียงซอนกันและมัดพลูเปนกําใหเรียบรอย จากนัน้นําไปบรรจุเขงและพรมน้ําให
ชุม สวนการจาํหนายใบพลูสงออกสูตางประเทศมี 2 ลักษณะคือ พลูสดและพลูนาบ แตสวนใหญ
เปนการสงออกพลูสด พลูสดท่ีสงออกสวนใหญสงไปประเทศปากีสถาน 
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2.1.5 คุณสมบตั ิ
 

1.มีฤทธ์ิยับยั้งเช้ือโรคท่ีทําใหเกิดหนองทีแ่ผลหรือฝ ลดอาการอักเสบของแผล มีฤทธ์ิฆา
เช้ือแบคทีเรีย ใชรักษาอาการอักเสบของเยื่อจมูกและคอ ยับยั้งการเจรญิเติบโตของเช้ือวัณโรค แก
ไอและขับเสมหะ มีฤทธ์ิฆาเช้ือราท่ีเปนสาเหตุของโรคกลากเกล้ือนและฮองกงฟุต ชวยลดอาการคัน 

2. รักษาและบรรเทาความเจ็บปวดของอาการเคล็ด ขัด ยอก 
3.น้ํามันหอมระเหยจากใบพลูชวยลดอาการเกร็งของลําไส  
4. ใชรักษาอาการทองอืด ทองเฟอ 
5. มีฤทธ์ิกระตุนสมองออนๆ ทําใหรูสึกกระปร้ีกระเปรา สมองแจมใส 
6. รักษาแผลช้ําบวม รักษาลมพิษ รักษาเลือดกําเดาไหล และเปนยาชาเฉพาะท่ี 
7. ใชหามเลือด ชวยใหแผลหายเร็ว 
8. ใชกันหืนหรือกล่ินเหม็นในนํ้ามันพืชหรือน้ํามันหมู 
 

 มีรายงานการวจิัยท่ีทําการศึกษาเกีย่วกับใบพลู พบวาในใบพลูอุดมไปดวยไวตามินเอ 
ไวตามินซี และสารฟนอลิก ไดแก chavicol (Amonkar et al., 1986), chavibetol, chavibetol acetate 
(Rimando et al., 1986) และ eugenol (Nagabhushan et al., 1989) ในป 2007 Pichaon et al. ได
ทําการศึกษาถึงปริมาณสารฟนอลิก และความสามารถในการตานออกซิเดชันของพืชพื้นบานไทย
บางชนิด พบวาใบพลูมีสารฟนอลิกท้ังหมดเทากับ 57.5±0.6 mg GAE/g dw สารฟลาโวนอยด
ท้ังหมดเทากับ 14.9±0.1 mg RE/g dw และความสามารถในการตานออกซิเดชันเทากับ 0.32±0.00 
(EC50, μg/μg DPPH) จากรายงานการวิจยัของ Lakshmi et al. (2006) พบวา สารสกดัจากใบพลูดวย
สารละลายเอทานอลเขมขนรอยละ 80 มีประสิทธิภาพในการตานอนมูุลอิสระดีกวาบีเอชที และเม่ือ
เก็บสารสกัดจากใบพลูดวยสารละลายเอทานอลเขมขนรอยละ 80 น้ํามันพลู และสารสกัดจากใบพลู
ดวยน้ํารอน เปนเวลา 12 เดือน ท่ีอุณหภูมิหอง (29±1 องศาเซลเซียส) ประสิทธิภาพในการตาน
อนุมูลอิสระไมแตกตางจากวันแรกของการเก็บ นอกจากนี้ยังมีรายงานการวจิัยพบวา สายพันธุของ
ใบพลูในประเทศอินเดียมีผลตอความสามารถในการตานอนุมูลอิสระ โดยสายพนัธุท่ีมี
ความสามารถในการตานอนมูุลอิสระสูง คือ Kauri รองลงมาคือ Ghanagete และ Bagerhati 
ตามลําดับ (Nabasree and Bratati, 2004) การใชประโยชนจากใบพลูนั้นนยิมใชในรูปของสารสกัด 
และนํ้ามันพลู โดยสวนใหญนําไปใชในดาน antiseptic มีงานวิจยัท่ีทําการศึกษาถึงประสิทธิภาพ
ของสารสกัดพลู และนํ้ามันพลูในการยับยั้งจุลินทรียกอโรคผิวหนงับางชนิด ผลการศึกษาพบวา 
สารสกัดพลูมีประสิทธิภาพในการยับยั้งการเจริญและฆาเช้ือแบคทีเรีย Staphylococcus aureus และ 
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Staphylococcus epidermidis ไดดกีวาน้ํามันพลู แตมีประสิทธิภาพนอยกวาสารมาตรฐาน 
erythromycin สวนผลการทดลองกับเช้ือราพบวา สารสกัดพลูและนํ้ามันพลูมีประสิทธิภาพในการ
ยับยั้งการเจรญิและฆาเช้ือ Trichophyton mentagrophytes สวนเชื้อ Trichophyton rubrum ใหผลใน
การยับยั้งการเจริญโดยมีประสิทธิภาพดกีวาสารมาตรฐาน amphotericin B แตไมสามารถฆาเช้ือได
ในความเขมขนท่ีทําการทดลอง (อุดมลักษณ และคณะ, 2553) น้ํามันหอมระเหยท่ีสกัดจากใบพลูมี
สวนประกอบทางเคมีหลายชนิด คือ chavicol รอยละ 7.2 – 16.7  Chavibetol รอยละ 2.7 – 6.2  
Eugenol รอยละ 26.8 – 42.5  P-Cymene รอยละ 1.2 – 2.5  Cincole รอยละ 2.4 – 4.8  Eugenol 
methyl ether รอยละ 4.2 – 15.8  Caryophyllene รอยละ 3.0 – 9.8 และ Cadinene รอยละ 2.8 – 8.8 
(สวนวิจยัเกษตรกรรม, 2532) ในป 2551 อรัญญา และคณะ ไดทดสอบฤทธ์ิตานอนุมูลอิสระ และ
ฤทธ์ิยับยั้งเอนไซมไทโรซิเนสของน้ํามันหอมระเหยสกัดจากสมุนไพรไทยจํานวน 13 ชนิดเพื่อใช
ทางเคร่ืองสําอาง พบวา เฉพาะนํ้ามันพลู และนํ้ามันกะเพรามีฤทธ์ิตานอนุมูลอิสระเทียบเทาสาร
มาตรฐานไวตามินอี และไวตามินซี วัชรี (2551) ไดศึกษาเปรียบเทียบถึง ประสิทธิภาพของน้ํามัน
หอมระเหยของสมุนไพรท่ีมีฤทธ์ิฆาเช้ือแบคทีเรียและฤทธ์ิตานการอักเสบ ไดแก พลู ตะไครหอม 
ตะไครบาน ขม้ินชัน ไพล และมะกรูด พบวา น้ํามันหอมระเหยสามารถฆาเช้ือโรคท่ีปนเปอนมาใน
นมไดในประสิทธิภาพท่ีตางกัน นอกจากนี้ยังพบวาน้ํามันหอมระเหยท่ีมีฤทธ์ิตานอนุมูลอิสระจาก
มากท่ีสุดไปนอยท่ีสุด ไดแก พลู กะเพรา ตะไครหอม โหระพา ไพล ตะไครแกง ขม้ินชัน และ
มะกรูด 
 
2.2 การเส่ือมเสียของอาหารประเภทน้ํามัน ไขมัน และอาหารท่ีมีไขมันเปนสวนประกอบ 
 

การเส่ือมเสียของผลิตภัณฑอาหารประเภทน้ํามันและไขมัน และอาหารท่ีมีน้ํามันและ
ไขมันเปนสวนประกอบนัน้ สวนใหญมักจะเกดิข้ึนเนื่องจากปฏิกิริยาออกซิเดชันมากกวาท่ีจะ
เกิดข้ึนเนื่องจากจุลินทรีย ปฏิกิริยาออกซิเดชันท่ีเกดิข้ึนนี้ อาจเปนสาเหตุใหเกิดการสลายตัวของ
กรดไขมันจําเปนในผลิตภณัฑอาหารนั้น หรือการสลายตัวของไวตามินชนิดท่ีละลายไดในไขมัน 
เชน          ไวตามินเอ ด ี อี และ เค เปนตน หรืออาจเปนสาเหตุใหเกิดมีสารท่ีเปนอันตรายหรือ
สารพิษเกิดข้ึน เชน สารกอมะเร็งหรือสารกอกลายพันธุ หรืออาจเปนสาเหตุใหเกดิการเปล่ียนแปลง
ของกล่ินของอาหาร นอกจากนีย้ังพบวาสีของอาหารอาจจะมีการเปล่ียนแปลงดวย โดยเฉพาะสี
ประเภทแคโร    ทีนอยด ไมโอโกลบิน แอนโทไซยานิน และคลอโรฟลล 
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การเส่ือมเสียที่สําคัญของผลิตภัณฑอาหารประเภทนํ้ามัน ไขมัน และอาหารท่ีมีไขมัน
และนํ้ามันเปนสวนประกอบ ไดแก 
 

1. การเกิดไฮโดรไลซิส (Hydrolysis) 
การเกิดไฮโดรไลซิสเปนปฏิกิริยาการยอยสลายของน้ํามันหรือไขมัน   ทําใหเกิด        

กลีเซอรอล โมโนและไดกลีเซอไรด และกรดไขมันอิสระ ดังแสดงใน รูป 2.2 โดยปฏิกิริยาจะเกิด
เร็วข้ึนถามีน้ําหรือเอนไซมอยูดวย หรืออยูในสภาวะท่ีมีอุณหภูมิสูงหรือความช้ืนสูง เชน การทอด
อาหารที่มีความช้ืนสูง การเกิดไฮโดรไลซิสของน้ํามันหรือไขมันเปนสาเหตุทําให จุดเกดิควนัของ
น้ํามันตํ่าลง เกิดฟองระหวางการทอด เกิดการกดักรอนของอุปกรณเคร่ืองมือท่ีใชในการแปรรูป
อาหาร เนื่องจากมีกรดไขมันอิสระเกิดข้ึน และเกิดรสขมหรือกล่ินคลายสบู โดยเฉพาะอยางยิ่งถา
น้ํามันท่ีใชเปนน้ํามันมะพราวหรือน้ํามันปาลม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูป 2.2 ตําแหนงการเกดิไฮโดรไลซิสของกลีเซอไรด 
ท่ีมา : ศิวาพร (2546) 

 
 

2. ปฏิกิริยาการเกิดรีเวอรชัน (Reversion) 
ปฏิกิริยาการเกดิรีเวอรชัน เปนปฏิกิริยาท่ีทําใหเกิดกล่ินคลายสี (painty odor) หรือกล่ิน

คลายหญา (grassy odor) โดยมากมักจะเกดิกับน้ํามันถ่ัวเหลือง สําหรับกลไกในการเกิดของปฏิกิริยา
นี้ยังไมพบสาเหตุแนชัด แตสันนิษฐานวาอาจเกิดจากปฏิกิริยาออกซิเดชันของกรดลิโนเลนิกหรือ 
กรดลิโนเลอิกท่ีเปนองคประกอบในน้าํมันนั้น 
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3. การเกิดพอลิเมอไรเซชัน (Polymerization) 
การเกิดพอลิเมอไรเซชัน เปนปฏิกิริยาท่ีทําใหมีการจับตัวกันระหวางกรดไขมันไม

อ่ิมตัว โดยจะเกิดข้ึนเม่ือไขมันหรือน้ํามันไดรับความรอนท่ีอุณหภูมิสูงๆ เปนเวลานานๆ เชน ใน
น้ํามันท่ีใชในการทอด 

 
4. การเกิดปฏกิิริยาออกซิเดชัน (Oxidation) 

 การเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชัน เปนการเสียจากปฏิกิริยาทางเคมีท่ีสําคัญ และพบบอยท่ีสุด
ในอาหารประเภทน้ํามันและไขมัน และอาหารท่ีมีไขมันและน้ํามันเปนองคประกอบ เปนขอจํากดัท่ี
ทําใหผลิตภณัฑท่ีกลาวมีอายุการเก็บส้ันลง การเกิดออกซิเดชันข้ึนในกรดไขมันท่ีไมอ่ิมตัวทําให
เกิดอนุมูลอิสระข้ึน ปจจัยท่ีมีสวนในการทําใหปฏิกิริยาออกซิเดชันเกิดเร็วข้ึนหรือชาลง ไดแก ชนิด
ของกรดไขมัน แสง อุณหภมิู ออกซิเจน โลหะ เอนไซม และรังสี (ศิวาพร, 2546) 
 
 ถาหากน้ํามันหรือไขมันท่ีนาํมาใชเปนสวนประกอบของอาหาร มีองคประกอบเปน
กรดไขมันท่ีมีความไมอ่ิมตัวสูง โอกาสที่น้ํามันหรือไขมันนั้นจะถูกออกซิไดซจะมีมากกวา 
อัตราเร็วของการเกิดออกซิเดชันของไตรกลีเซอไรดบางชนิดท่ีอุณหภมิู 37 องศาเซลเซียส (mole O2 
/ mole substrate / hour) ดังนี้ คือ glycerol trioleate 0.0015,  glycerol trilinoleate 0.040 และ 
glycerol trilinolenate 0.145 และถาหากมีการเก็บไขมันหรือน้ํามันดังกลาวในสภาวะท่ีมีโอกาส
สัมผัสกับแสงหรือรังสี หรือในท่ีๆ มีอุณหภูมิสูง หรือมีออกซิเจนอยูดวย หรือมีโลหะปนเปอนมา
ดวย โดยเฉพาะอยางยิ่งทองแดงและเหล็กหรือมีเอนไซมอยูดวย การออกซิเดชันท่ีจะเกิดข้ึนกับ
น้ํามันดังกลาวจะมีโอกาสเกดิไดมากข้ึน และอุณหภูมิจดัเปนปจจยัท่ีสําคัญกวาปจจยัอ่ืนๆ ปฏิกิริยา
การเกิดออกซิเดชันของกลีเซอรไรด ดังแสดงใน รูป 2.3 
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รูป 2.3 ปฏิกิริยาการเกดิออกซิเดชันของกลีเซอไรด 
ท่ีมา : ดัดแปลงจาก Sherwin (1990) 

 
4.1 กลไกการเกิดออกซิเดชันในน้ํามันและไขมัน 

  
 ปฏิกิริยาออกซิเดชันของน้ํามันและไขมัน มีความสําคัญตออุตสาหกรรมอาหารมาก
เนื่องจากเปนสาเหตุใหเกิดกล่ินหืน และเปนปฏิกิริยาท่ีสามารถเกิดข้ึนไดเอง หรือออโตออกซิเดชัน 
(Hamilton, 1994) โดยปฏิกิริยาจะเกิดข้ึนท่ีพันธะคูของกรดไขมันไมอ่ิมตัว ยิ่งถามีพันธะคูมาก
ปฏิกิริยาออกซิเดชันก็จะยิ่งเกิดเร็วมากข้ึนดวย ปฏิกิริยาท่ีเกดิข้ึนเปนปฏิกิริยาแบบลูกโซของกรด
ไขมันไมอ่ิมตัวกับออกซิเจนและอนุมูลอิสระ เกิดเปนสารไฮโดรเปอรออกไซด (hydroperoxide) 
สารไฮโดรเปอรออกไซดท่ีเกิดข้ึนนีจ้ะสลายตัวเปนสารท่ีมีโมเลกุลเล็กๆ ท่ีทําใหมีกล่ินหืน และเกิด
เปนอนุมูลอิสระท่ีเร่ิมตนของปฏิกิริยาลูกโซตอไปไดอีก (Stauffer, 1996) โดยกลไกการเกิดปฏิกิริยา

ปฏิกิริยาออกซิเดชัน จะเกิดขึ้นท่ีตําแหนง
พันธะคู และตําแหนง α-carbon ของโมเลกุล
ไตรกลีเซอไรด 

ในขั้นเร่ิมตน ของปฏิกิริยาออกซิเดชัน 
ไฮโดรเจนอะตอม จะหลุดจากตําแหนง α-
carbon ของกรดไขมัน โดยมีความรอน แสง 
และอิออนของโลหะ เปนตัวเรงปฏิกิริยา 

กลีเซอไรดอยูในสภาพท่ีไมเสถียร และ
สามารถทําปฏิกิริยากับออกซิเจนไดดี 

เกิดสารท่ีไมเสถียร ซึ่งอาจเกิดการสลายตัว
เปนในรูปของสารประกอบอินทรียสายสั้นๆ 

ผลิตภัณฑสุดทาย ของการเกิดปฏิกิริยา
ออกซิเดชัน ซึ่งสงผลใหอาหารประเภทไขมัน
และนํ้ามันเกิดกล่ินหืน 
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ออกซิเดชันของน้ํามันและไขมันในอาหาร สามารถแบงเปนข้ันตางๆ ได 3 ข้ันตอน (Simic et al., 
1992) ดังนี ้
 
 1. ปฏิกิริยาขั้นเร่ิมตน (Initiation) 
 ปฏิกิริยาข้ันเร่ิมตน เปนข้ันท่ีมีอนุมูลอิสระเกดิข้ึน เปนปฏิกิริยาท่ีเกดิข้ึนระหวางกรด
ไขมันไมอ่ิมตัวและออกซิเจน โดยมีความรอน แสง รังสี อิออนของโลหะ หรือฮีม (heam) เปน
ตัวเรงปฏิกริิยา (initiator) (Hamilton, 1994) ดังสมการ (1) 
 

RH    +    O2                                         R     +    H   (1) 
 

 ปฏิกิริยาข้ันเร่ิมตนท่ีกลาว อาจเกดิข้ึนโดยไมตองอาศัยออกซิเจน เพียงแคมีตัวเรง
ปฏิกิริยา เชน แสง หรืออุณหภูมิ หรืออนมูุลโลหะ เปนตน ก็เพียงพอท่ีจะทําใหปฏิกิริยาเกดิข้ึนได 
(Gordon and Roedig-Penman, 1999) 
 
 2. ปฏิกิริยาขั้นตอเนื่อง (Propagation) 
 ปฏิกิริยาข้ันตอเนื่อง เปนข้ันท่ีอนุมูลอิสระท่ีเกดิข้ึนในปฏิกิริยาข้ันตน ทําปฏิกิริยากับ
ออกซิเจน เกดิเปนอนุมูลเปอรออกไซด (peroxide radical, ROO) และอนุมูลเปอรออกไซดท่ี
เกิดข้ึนนี้ จะทําปฏิกิริยากับกรดไขมันท่ีไมอ่ิมตัวอื่น ทําใหเกิดสารไฮโดรเปอรออกไซด (ROOH) 
และอนุมูลอิสระ (R ) ข้ึน ซ่ึงสารไฮโดรเปอรออกไซดท่ีเกิดขึ้นนี้ สามารถเกิดปฏิกริิยาตอไปได ถา
หากมีแสง หรือความรอน หรือโลหะเปนตัวเรง และอนุมูลอิสระท่ีเกิดข้ึนก็จะไปทําปฏิกิริยากบั
ออกซิเจนใหมเกิดอนุมูลเปอรออกไซดข้ึนอีก และปฏิกิริยานี้จะเกดิตอเนื่องแบบเดิมไปเร่ือยๆ แบบ
ลูกโซ (Hamilton, 1994; Jadhav et al., 1996) ดังสมการ (2) และ (3) 
 
 
 

R                                                     ROO    (2) 
 
 

 
RH                                                   ROO     +    R    (3) 

initiators 

   O2 

   O2 
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ในขณะท่ีเกดิปฏิกิริยาท่ีกลาวขางตน อาจมีปฏิกิริยาดังสมการขางลาง (4) เกิดข้ึนดวย 
 
RO                                                   R1      +    R2CHO  (4) 

 
3. ปฏิกิริยาขั้นสุดทาย (Termination) 
ปฏิกิริยาข้ันสุดทาย เปนข้ันท่ีอนุมูลอิสระท่ีเกิดข้ึน เกิดการรวมตัวกันในรูปตางๆ ทําให

เกิดสารท่ีมีความคงตัว และทําใหปฏิกิริยาส้ินสุดลง ไมเกิดปฏิกิริยาตอไป (Jadhav et al., 1996) ดัง
แสดงในสมการ (5) (6) (7) (8) และ (9) 

 
R     +    R                                              RR  (5) 
RO    +    R                                            ROR  (6) 
RO    +    RO                                         ROOR  (7) 
ROO    +    R                                         ROOR  (8) 
ROO    +    ROO                                   various product (9) 
 

 ในระหวางท่ีมีการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันข้ึนนั้น คุณภาพของไขมันหรือน้ํามันจะ
คอยๆ เส่ือมลงตามระยะเวลาท่ีเพิ่มข้ึน ดงัแสดงใน รูป 2.4 ซ่ึงจะเห็นไดวาในปฏิกิริยาข้ันตอเนื่อง
นั้น คุณภาพของไขมันจะมีการเปล่ียนแปลงมากท่ีสุด มีการทําปฏิกิริยากับออกซิเจนมากท่ีสุด มี
เปอรออกไซดเกิดข้ึนมากท่ีสุด และมีสารประกอบท่ีระเหยได (volatile compounds) เชน แอลดีไฮด 
คีโตน อัลเคน และแอลกอฮอล เปนตน เกดิข้ึนดวย (Ho et al., 1996) 
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รูป 2.4 ข้ันตอนการเส่ือมคุณภาพของไขมัน 
ท่ีมา : ศิวาพร (2546) 

 
4.2 วิธีการชะลอปฏิกิริยาออโตออกซิเดชัน 

 
 ปฏิกิริยาออโตออกซิเดชันเปนปฏิกิริยาแบบผันกลับได เราไมสามารถจะปองกนัไมให
เกิดได แตสามารถชะลอใหเกิดชาลงได ในรูป 2.5 แสดงการเกิดปฏิกริิยาออกซิเดชันข้ันเร่ิมตน และ
ข้ันตอเนื่อง และวิธีการชะลอปฏิกิริยาใหเกิดชาลง 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

รูป 2.5 ข้ันตอนการเกดิปฏิกริิยาออกซิเดชันในข้ันเร่ิมตนและข้ันตอเนื่อง 
ท่ีมา : ศิวาพร (2546) 

 

Increase of oxygen absorption, peroxide value and volatile 
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จากปฏิกิริยาท่ีเกิดข้ึนดังแสดงใน รูป 2.5 ถาตองการชะลอปฏิกิริยาใหเกิดชาลง อาจทําไดโดย 
 ลดปริมาณความรอนและแสงลง โดยการเก็บผลิตภัณฑไวในท่ีเยน็และมืด 
 อยาใหมีการปนเปอนของโลหะหนักตาง ๆ เนื่องจากการมีโลหะหนกัปนเปอน

มาแมในปริมาณท่ีต่ํามาก เพียงแค 0.1 – 1 ppm ก็สามารถเรงใหมีการ
เกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันใหเร็วข้ึน 

 ปองกันมิใหสัมผัสกับออกซิเจน โดยการเก็บในภาชนะท่ีปดสนิท 
 ใชสาร (สารกันหืน) ทําปฏิกิริยากับอนุมูลอิสระ เพื่อหยุดปฏิกิริยาออกซิเดชัน

ท่ีจะเกิดข้ึนแบบลูกโซ 
 
2.3 ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันของน้ํามันและไขมัน 
 

1. ชนิดของกรดไขมันท่ีเปนองคประกอบ 
 เนื่องจากชนิดของกรดไขมันในโมเลกุลของน้ํามันและไขมัน มีผลกระทบตออัตราเร็ว
ของปฏิกิริยาออกซิเดชัน กรดไขมันชนดิไมอ่ิมตัวเทานัน้ท่ีจะเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชัน และอัตราเร็ว
ของการเกิดจะแตกตางกันโดยกรดไขมันท่ีมีพันธะคูมากจะเกิดไดเร็วกวา 
 
 2. กรดไขมันไมอ่ิมตัวอิสระ 
 กรดไขมันไมอ่ิมตัวที่อยูในรูปอิสระจะถูกออกซิไดซไดงายกวาท่ีอยูในรูปเอสเทอรกับ
กลีเซอรอล 
 
 3. ความเขมขนของออกซิเจน 
 ในภาวะท่ีมีออกซิเจนมาก อัตราการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันจะไมข้ึนอยูกับความ
เขมขนของออกซิเจน แตในภาวะท่ีมีออกซิเจนนอยอัตราการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันจะข้ึนอยูกบั
ความเขมขนของออกซิเจน อยางไรก็ดีผลของออกซิเจนยังข้ึนอยูกับปจจัยอ่ืนดวย เชน อุณหภูมิและ
พื้นที่ผิวที่สัมผัสกับออกซิเจน 
 
 4. อุณหภูมิ 
 อัตราเร็วของการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันจะเพ่ิมข้ึนเม่ืออุณหภูมิเพิ่มข้ึน การเพิ่ม
อุณหภูมิจะเรงปฏิกิริยาข้ันตอนของการเพ่ิม และเรงการสลายตัวของสารไฮโดรเปอรออกไซด ซ่ึง
จะทําใหเกดิอนุมูลอิสระมากข้ึน 
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 5. พื้นท่ีผิว 
 อัตราเร็วของการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชัน จะเพิ่มข้ึนเปนสัดสวนโดยตรงตอพ้ืนท่ีผิวที่
สัมผัสกับอากาศ ดังนัน้หากอัตราสวนของพื้นท่ีผิวตอปริมาตรเพ่ิมข้ึนการเกดิปฏิกริิยาออกซิเดชัน
จะเร็วข้ึน สําหรับอาหารท่ีเปนอิมัลชันชนิดน้ํามันในน้าํ การเกดิปฏิกิริยาออกซิเดชันจะข้ึนอยูกบั
อัตราการแพรกระจายของออกซิเจนเขาไปยังสวนท่ีเปนน้ํามัน 
 
 6. คาน้ําท่ีเปนประโยชน (aw) 
 อัตราเร็วของการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันข้ึนอยูกับคา aw อาหารแหงท่ีมีความช้ืนตํ่ามาก 
(aw นอยกวา 0.1) ปฏิกิริยาออกซิเดชันจะเกิดข้ึนไดอยางรวดเร็ว เม่ือ aw เพิ่มข้ึนถึงประมาณ 0.3 จะ
ยับยั้งการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันใหเกิดนอยท่ีสุด เม่ือคา aw เพิ่มข้ึนมากซ่ึงอยูในชวง 0.55 – 0.85 
อัตราการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันจึงจะเพิ่มข้ึนอีกคร้ังหนึ่ง 
 
 7. โลหะ 
 แรธาตุหรือโลหะบางชนดิ เชน โคบอลต ทองแดง เหล็ก แมงกานสี และนิกเกิล มี
สมบัติเปนตัวออกซิไดซ (prooxidant) ไดท่ีความเขมขนตํ่าเพียง 0.1 ppm ซ่ึงจะเรงอัตราการ
เกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันได แรธาตุหรือโลหะเหลานีไ้ดมาจากดินท่ีปลูกพืช และปนเปอนอยูใน
น้ํามันพืชหรือมาจากสัตว และอุปกรณโลหะท่ีใชในกระบวนการแปรรูปและเก็บรักษา 
 
 8. เอนไซมไลพอกซิจิเนส (Lipoxygenase) 
 พบในเคร่ืองเทศ แปงสาลี และผัก โดยเฉพาะพืชตระกลูถ่ัว ซ่ึงจะไปเรงปฏิกิริยาการ
เติมออกซิเจนของน้ํามันและไขมันพวกทีมี่กรดไขมันไมอ่ิมตัวในผลิตภัณฑท่ีทําแหง โดยจะไปเพิ่ม
อัตราเร็วของการเกิดสารไฮโดรเปอรออกไซด และการสลายตัวเปนผลิตภัณฑท่ีระเหยได (Madhavi 
et al., 1996) 
 
 9. การเกิดอิมัลซิฟเคชัน 
 ในอาหารที่เปนอิมัลชันชนิดน้ํามันในนํ้า (oil in water) หยดน้ํามันจะกระจายตัวอยูใน
ตัวกลางที่เปนน้ํา ออกซิเจนจะตองแพรกระจายผานตวักลางที่เปนน้าํเขาไปยังหยดน้ํามันผานช้ัน
ระหวางผิวของน้ํากับน้ํามัน ดังนั้นอัตราการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันจึงข้ึนอยูกับปจจัยอ่ืน ๆ รวม
ดวย เชน ชนิดและความเขมขนของอิมัลซิไฟเออร ขนาดของอนุภาคหยดน้ํามัน พืน้ท่ีผิว ความหนืด
ของตัวกลางทีเ่ปนน้ํา คาความเปนกรด – ดาง สวนประกอบ และขนาดรูของตัวกลาง 
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10. แสงและรังส ี
 แสงและรังสีตางๆ เชน แสงท่ีมองเห็นได แสงอัลตราไวโอเลต และแกมมา มีผลชวยเรง
ใหเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันเร็วข้ึน 
 
 11. สารตานออกซิเดชัน 
 สารตานออกซิเดชันจะชวยยบัยั้งหรือชะลอการเกิดปฏิกริิยาออกซิเดชันได ซ่ึงมีท้ังสาร
ตานออกซิเดชันในธรรมชาติ เชน ไวตามินอีในนํ้ามันพืช และสารตานออกซิเดชันท่ีเปนสาร
สังเคราะหและไดรับอนุญาตใหเติมลงในอาหารได เชน BHA, BHT, TBHQ และ PG (พรทวี, 2548) 
 
2.4 ไขมันหรือน้ํามันทอดอาหาร 
 
 2.4.1 ขอมูลท่ัวไป 
 

ไขมันหรือน้ํามันท่ีใชสําหรับทอดอาหารท่ีนิยมใชกันมาก คือ น้ํามันหมูและน้ํามันพืช
ชนิดตางๆ ข้ึนอยูกับความนิยมของผูบริโภค ไขมันหรือน้ํามันท่ีมีโมโน หรือไดกลีเซอไรด หรือ
กรดไขมันอิสระผสมปนอยูดวย จะทําใหเกิดควันไดงาย และทําใหอาหารที่ทอดมีกล่ินท่ีไมพึง
ประสงคติดไป ไขมันหรือน้ํามันท่ีผานกระบวนการเติมไฮโดรเจนจะมีความคงตัวเพิ่มข้ึน แตทําให
จุดหลอมเหลวสูงข้ึนดวย ในโมเลกุลของไขมันหรือน้ํามันท่ีใชทอดอาหารควรประกอบดวย กรด
ไขมันชนิดอ่ิมตัวท่ีมีจํานวนคารบอนนอย เพื่อใหมีจดุหลอมเหลวตํ่า มีความคงตัวดโีดยไมตองผาน
กระบวนการเติมไฮโดรเจน แตก็มีขอเสีย คือ สามารถเกิดการหืน เนื่องจากปฏิกิริยาไฮโดรไลซิสได
งายและทําใหมีกล่ินหืนติดไปกับอาหารท่ีทอดแลวดวย 

 
 น้ํามันพืชสวนใหญจะมีปริมาณกรดไขมันชนิดไมอ่ิมตัวมาก ซ่ึงจะไวตอการ
เกิดปฏิกิริยาออโตออกซิเดชัน หากไมมีการเติมสารตานออกซิเดชันลงไปในนํ้ามันนัน้ๆ อยางไรก็
ตามในนํ้ามันพืชตามธรรมชาติจะมีสารตานออกซิเดชันธรรมชาติเชน ไวตามินอี หรือโทโคเฟอรอล 
และ tocotrienols ซ่ึงจะทําหนาท่ีเปนสารตานออกซิเดชันใหแกกรดไขมันชนิดไมอ่ิมตัวได (นิธิยา, 
2548) 
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 2.4.2 การทอดอาหาร 
 
 การทอดอาหารประเภทท่ีตองใชน้ํามันมากๆ เรียกวา deep-fat frying หากใชความรอน
สูงมากหรือใชน้ํามันทอดอาหารซํ้าหลาย ๆ คร้ัง ไวตามินอีจะถูกทําลายหมด ทําใหกรดไขมันชนิด
ไมอ่ิมตัวถูกออกซิไดสและเกิดปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชันไดงาย โดยเฉพาะการทอดอาหารท่ีมีน้ํา
มาก เชน การทอดไก ผลของปฏิกิริยาจะมีสารประกอบชนิดใหมเกดิข้ึน ซ่ึงสารท่ีเกิดข้ึนใหมเหลานี้
เปนสารพิษตอรางกายและบางชนิดก็เปนสารกอมะเร็งดวย ดังนั้นน้าํมันท่ีเคยใชทอดอาหารมาแลว 
2 – 3 คร้ัง หรือผานความรอนสูงๆ มาแลว หากเหลือใชควรทิ้ง ไมควรนํามากลับใชทอดอาหารซํ้า
แลวซํ้าอีก เพราะจะทําใหสารกอมะเร็งติดปนอยูในอาหารท่ีทอด ซ่ึงจะทําใหผูบริโภคมีโอกาสเส่ียง
ตอการเกิดมะเร็งได (นิธิยา, 2548) 
 
 2.4.3 การเปล่ียนแปลงของไขมันและน้ํามันระหวางการทอด 
 
 การใชไขมันหรือน้ํามันในการทอดอาหาร ระหวางท่ีไขมันและน้ํามันไดรับความรอน
และขณะทอด จะมีการเปล่ียนแปลงเกดิข้ึนกับโมเลกุลของไตรเอซิลกลีเซอรอล ทําใหเกิดการ
สลายตัวที่มีความซับซอนเกดิข้ึน เนื่องจากการสลายตัวจากความรอนและปฏิกิริยาออกซิเดชัน ซ่ึง
จะมีผลกระทบตอคุณคาทางโภชนาการของไขมันและน้ํามัน ไขมันและน้ํามันท่ีผานความรอนสูง
อาจทําใหเกิดความเปนพษิได (toxic effect) และมีผลตอคุณภาพทางดานประสาทสัมผัสของน้ํามัน
และอาหารท่ีทอดในนํ้ามันนัน้ 
 
 การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนกับไขมันและน้ํามันในขณะทอดอาหารท่ีเหน็ไดชัดเจน คือ 
น้ํามันมีสีคลํ้ามากข้ึน มีความหนืดเพิ่มข้ึน อุณหภูมิจุดเกดิควันลดลง และเกิดฟองมากข้ึน นอกจากนี้
ยังมีปฏิกิริยาเคมีเกิดข้ึนกับไขมันและน้ํามันเม่ือไดรับความรอน คือ 

 ไขมันและน้ํามันถูกไฮโดรไลซไดเปนกรดไขมันอิสระ โมโนและไดเอซิลกลี
เซอรอล 

 ไขมันถูกออกซิไดสไดเปนสารประกอบชนิดใหม ไดแก ไฮโดรเปอรออกไซด 
(hydroperoxides) อีพอกไซด (epoxides) ไฮดรอกไซด (hydroxides) คีโตน 
และ conjugate dienoic acid สารประกอบเหลานี้อาจเกดิการแตกตัว fission ได
เปนสวนของโมเลกุลท่ีมีขนาดเล็กลง หรืออาจยังคงอยูเปนสวนหนึ่งใน
โมเลกุลไตรเอซิลกลีเซอรอล หรืออาจมาจบัตัวรวมกัน (cross-link) ทําใหเกิด
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เปนไดเมอร (dimeric) และพอลิเมอร (polymeric triacylglycerols) 
สารประกอบท่ีเกิดจากปฏิกริิยาออกซิเดชันดังกลาว สามารถแบงออกไดเปน 3 
กลุม คือ สารประกอบท่ีระเหยได สารประกอบท่ีเปนโมโนเมอร และ
สารประกอบท่ีเปนพอลิเมอร 

 ไขมันและน้ํามันสามารถเกิดพันธะใหมระหวางคารบอน-คารบอน ในภาวะท่ี
ไมมีออกซิเจนได ซ่ึงถาเกิดพนัธะใหมระหวางคารบอน-คารบอนภายใน
โมเลกุลของกรดไขมันเดยีวกันจะทําใหเกดิวงแหวน (cyclic fatty acid) ถาเกิด
พันธะใหมระหวางคารบอน-คารบอน จากกรดไขมันตางโมเลกุลกันจะทําให
เกิดไดเมอร หรืออาจเกิดข้ึนไดระหวางกรดไขมันท่ีอยูในโมเลกุลของไตรกลี
เซอไรดเดียวกนัหรือตางโมเลกุลกันก็ได ซ่ึงจะทําใหเกิดเปนพอลิเมอรของ
สารประกอบท่ีมีน้ําหนกัโมเลกุลสูง (นิธิยา, 2548) 

 
2.4.4 การวิเคราะหสมบัติทางเคมีของไขมันและน้ํามัน 
 
สมบัติทางเคมีท่ีนิยมตรวจวเิคราะห เพื่อใชช้ีบงชนิดและคุณภาพของไขมันและน้ํามัน 

ไดแก 
 คาเปอรออกไซด (Peroxide value, P.V.) 
คาเปอรออกไซด เปนการวดั degree of lipid oxidation โดยการหาปริมาณออกไซด

ท่ีมีอยูในไขมันหรือน้ํามัน สารเปอรออกไซดจะเกิดข้ึนในไขมันหรือน้ํามันอยางชาๆ ในระหวางท่ี
ไขมันหรือน้ํามัน ถูกเก็บไวใหสัมผัสกับอากาศหรือไดรับความรอน เรียกวาเกดิ oxidative rancidity 
เปนการเกดิออโตออกซิเดชันข้ึนท่ีพันธะคูของกรดไขมันชนิดไมอ่ิมตัว ดังนัน้ไขมันหรือน้ํามันท่ีมี
กรดไขมันชนดิไมอ่ิมตัวเปนองคประกอบอยูในโมเลกุลมาก จะเกิด oxidative rancidity ไดงาย จงึ
นิยมวัดคาเปอรออกไซด เพือ่ใชช้ีบงการเกิดออกซิเดชันของไขมันและน้ํามัน เพราะเปอรออกไซด
เปนอินเทอรมิเดียตของปฏิกริิยาออโตออกซิเดชัน 

 ปริมาณกรดไขมันอิสระ (Free fatty acid) หรือคา Acid value (A.V.) 
ปริมาณกรดไขมันอิสระ หรือคา A.V. เปนการตรวจสอบการสลายตัว และการหนื

ของไขมันและน้ํามัน คา A.V. ท่ีวิเคราะหไดใชเปนตัวช้ีบงวาไตรเอซิลกลีเซอรอลท่ีมีอยูในไขมัน
หรือน้ํามัน ถูกทําลายดวยเอนไซมไลเพสเปนกรดไขมันอิสระมากนอยเพียงใด ถาคา A.V. สูง แสดง
วาโมเลกุลของไตรเอซิลกลีเซอรอลถูกสลายตัวไดเปนกรดไขมันอิสระมาก แสดงวามี hydrolytic 
rancidity เกิดข้ึนท่ีไขมันหรือน้ํามันนั้น ความรอนและแสงชวยเรงใหเกิดการหนืไดเร็วข้ึน 
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2.5 สารกันหืน (Antioxidant) 
 
 2.5.1 ขอมูลท่ัวไป 
 
 สารกันหืนหรือสารตานออกซิเดชัน หมายถึง สารท่ีสามารถชะลอจุดเร่ิมตนหรือชะลอ
การเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชัน หรือออโตออกซิเดชัน (autoxidation) ของไขมันอยางชาๆ (นิธิยา, 
2545) ซ่ึงชวยทําใหไขมันหรือน้ํามัน และผลิตภัณฑอาหารท่ีมีไขมันหรือน้ํามันเปนองคประกอบ
เกิดการหืนไดชาลง แตไมสามารถทําใหคุณภาพของผลิตภัณฑท่ีเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันแลวดีข้ึน 
(มณฑาทิพย, 2539) สารกันหืนสามารถพบไดในอาหารโดยธรรมชาติ อีกท้ังยังสามารถเติมเขาไป
ในผลิตภัณฑอาหารได หรืออาจเกิดข้ึนในระหวางกระบวนการผลิตไดเชนกัน ซ่ึงมีผลตอการยับยั้ง
ปฏิกิริยาออกซิเดชัน ทําใหผลิตภัณฑเหลานี้มีคุณภาพดข้ึีน รวมท้ังยังชวยยืดอายุการใชงานและอายุ
การเก็บรักษาของผลิตภัณฑนั้นอีกดวย (Akoh and Min, 1998) 
 
 การเติมสารกันหืนลงในผลิตภัณฑอาหาร ควรพิจารณาถึงความสามารถในการละลาย
ในไขมัน สารกันหืนจะตองไมมีผลตอกล่ินรสของอาหารตลอดชวงอายกุารเก็บรักษาผลิตภัณฑ 
และจะตองมีประสิทธิภาพอยางนอย 1 ป ท่ีอุณหภูมิ 25 – 30 องศาเซลเซียส นอกจากนี้จะตองมี
ความคงตัวเม่ือผานกระบวนการใหความรอน รวมท้ังกอใหเกดิความปลอดภัยตอผูบริโภค (Joseph 
and Anthony, 1995) 
 

องคการอาหารและยาของสหรัฐอเมริกา (Food and Drug Administration, FDA) 
กําหนดใหสารกันหืนเปนสารท่ีใชรักษาคุณภาพอาหาร โดยชะลอการเสียท่ีเกดิการหืนหรือการ
เปล่ียนสีอันเนือ่งจากปฏิกิริยาออกซิเดชัน 
 
 สารกันหืนควรมีคุณสมบัติดงันี้ คือ 

1. ตองไมมีโทษตอรางกาย 
2. ไมทําใหไขมัน น้ํามัน หรืออาหารที่เติมสารกันหืนมีสี กล่ิน และรสชาติเปล่ียนไป 
3. ใหผลในการยับยั้งปฏิกิริยาออกซิเดชันท่ีความเขมขนตํ่า 
4. ละลายไดดใีนไขมันและน้ํามัน 
5. ทนตอกระบวนการแปรรูปอาหาร 
6. หาซ้ือไดท่ัวไป และมีราคาถูก 
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2.5.2 ประเภทของสารกันหืน 
 
ประเภทของสารกันหืนแบงตามหนาท่ีได 5 ประเภท ดังนี้ 
 
1. สารกันหืนปฐมภูมิ (Primary antioxidant) 

 สารกันหืน (AH) กลุมนี้ ทําหนาท่ีเปนตัวใหไฮโดรเจนอะตอมหรืออิเล็กตรอนแกอนมูุล
อิสระ ซ่ึงจะยับยั้งหรือชะลอปฏิกิริยาออกซิเดชันในข้ันตอนเร่ิมตน โดยจะทําปฏิกริิยากับอนุมูล
อิสระ (R ) ดังสมการ (10) หรือยับยั้งในข้ันตอนการเพิ่ม โดยจะทําปฏิกิริยากับอนุมูลเปอรออกไซด 
(peroxide radical, ROO ) หรืออนุมูลอัลคอคซี (Alkoxy radical, RO ) ดังสมการ (11) และ (12) 
 

AH    +    R                                                A     +    RH  (10) 
AH    +    ROO                                          A     +    ROOH  (11) 
AH    +    RO                                             A     +    ROH  (12) 
 
อนุมูลอิสระของสารกันหืน (A ) จะทําปฏิกิริยาตอในขั้นตอนสุดทาย โดยทําปฏิกริิยา

กับอนุมูลเปอรออกไซด (ROO ) อนุมูลอัลคอคซี (RO ) และอนุมูลของสารกันหืน (A ) ดัง
สมการ (13) (14) และ (15) ซ่ึงจะทําใหปฏิกิริยาหยดุลงและไดผลิตภณัฑท่ีไมไดอยูในรูปของอนมูุล
อิสระ กลไกการทํางานของสารกันหืนในการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันดังแสดงใน รูป 2.6 

A     +    ROO                                               ROOA  (13) 
A     +    RO                                                  ROA  (14) 
A     +    A                                                     AA  (15) 
 
สารกันหืนปฐมภูมิท่ีใชเติมในอาหาร สวนใหญเปนสารประกอบฟนอลิกชนิด

สังเคราะห ไดแก propyl gallate (PG), butylated hydroxyanisol (BHA), butylated hydroxytoluene 
(BHT) และ tertiary butylhydroquinone (TBHQ)         นอกจากนี้ยังพบในธรรมชาติ        ไดแก   
โทโคเฟอรอล และแคโรทีนอยด เปนตน (Hudson, 1990; Akoh and Min, 1998) สารเหลานี้จะตอง
มีประสิทธิภาพท่ีความเขมขนท่ีต่ํา แตถามีการใชในปริมาณสูงกจ็ะทําหนาท่ีเปนตัวออกซิไดซ 
(prooxidant) (Madhavi et al., 1996) 
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2. สารจับออกซิเจน (Oxygen scavengers) 
สารจับออกซิเจน เปนสารท่ีหยุดปฏิกิริยาของอนุมูลอิสระ โดยเขาทําปฏิกิริยากับ

ออกซิเจนจึงทําใหเกิดอนุมูลอิสระลดลง สารจับออกซิเจนนี้ทําหนาท่ีเปนสารเสริมฤทธ์ิสารกันหืน
คือชวยเพิ่มประสิทธิภาพของสารกันหืน แตตัวสารจับออกซิเจนเองไมมีความสามารถในการเปน
สารกันหืนหรือมีนอย ไดแก กรดแอสคอรบิค กรดอีริทอรบิค และโซเดียมอีริทอรเบท 

 
3. สารกันหืนทุติยภูมิ (Secondary antioxidant) 
สารกันหืนทุตยิภูมิ เปนสารท่ีใชชะลออัตราการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันของไขมัน สาร

เหลานี้จะทําหนาท่ีจับโลหะไอออน จับออกซิเจน และดูดซับสารรังสีอุลตราไวโอเลต ซ่ึงเปนตัวเรง
ของปฏิกิริยา อีกทั้งยังทําหนาท่ีสลายสารไฮโดรเปอรออกไซดไปเปนอนุมูลท่ีเสถียรหรือคงตัว โดย
ไมสลายเปนอัลดีไฮดหรือคีโตน ซ่ึงเปนสารท่ีใหกล่ินหืน สารเหลานี้ไดแก dilaurythiopropionate 
และ thiodipropionic acid เปนตน (Hudson, 1990) แตสารเหลานี้ทาง FDA ยังไมอนุญาตใหใชใน
ผลิตภัณฑอาหาร (Madhavi et al., 1996) 
 

4. เอนไซมท่ีทําหนาท่ีเปนสารกันหืน (Enzymic antioxidant) 
เอนไซมเหลานี้ไดแก glucose oxidase, superoxide dismutase, catalase และ glutathione 

peroxidase โดยทําหนาท่ีเปนตัวกําจัดออกซิเจน เชน เอนไซม glucose oxidase หรือกําจัดสารท่ีทํา
ใหเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันไดงาย เชน เอนไซม superoxide dismutase 

 
5. ตัวจับโลหะไอออน (Chelating agents หรือ Sequestrate) 
โลหะไอออนของเหล็ก ทองแดง แมงกานีส โครเมียม นิกเกิล และอลูมิเนียม เปนตน 

โลหะไอออนเหลานี้จะเปนตัวกระตุนใหเกดิอนุมูลอิสระในปฏิกิริยาออกซิเดชันของไขมัน (Akoh 
and Min, 1998) ตัวจับโลหะไอออนใชเติมลงไปเพ่ือเปนสารเสริมฤทธ์ิสารกันหืน จึงไมสามารถ
ทํางานสมบูรณดวยตัวเอง ตัวจับโลหะไอออน ไดแก กรดซิตริก กรดอะมิโน กรดทารทาริก เลซิติน 
และ ethylenediaminetetra – acetic acid (EDTA) เปนตน 
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รูป 2.6 กลไกการทํางานของสารกันหืนในการเกิดปฏิกริิยาออกซิเดชัน 
ท่ีมา : Akoh and Min (1998) 

 
 

Induction

Initiation

Peroxide Decomposition 
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 นอกจากจะแบงประเภทของสารกันหืนตามหนาท่ีแลว ยงัสามารถแบงประเภทของสาร
กันหนืตามแหลงท่ีมาได 2 ประเภท คือ สารกันหืนท่ีไดจากการสังเคราะห และสารกันหืนท่ีไดจาก
ธรรมชาติ 
 
 สารกันหืนสังเคราะห และสารกันหนืจากธรรมชาติ สวนใหญจะเปนสารประกอบ      
ฟนอลิก (PPH) ซ่ึงละลายไดในน้ําหรือตัวทําละลายอินทรีย ทําหนาท่ีกําจัดอนุมูลอิสระ และโลหะ
ไอออนท่ีสามารถเรงการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันของไขมันและโมเลกลุอ่ืนๆ อีกดวย ดังสมการ 
(16) และ (17) 
 

ROO     +    PPH                                             ROOH    +    PP  (16) 
RO        +    PPH                                               ROH     +    PP  (17) 

 
 เม่ือสารประกอบฟนอลิกใหอะตอมไฮโดรเจนแกอนุมูลอิสระไปแลว อนุมูลอิสระของ
สารประกอบฟนอลิก (PP ) จะคอนขางเสถียร ดังนั้นจงึไมทําปฏิกิริยากับโมเลกุลอ่ืนตอไป และยงั
สามารถรวมตัวกับอนุมูลอิสระอ่ืนไดอีกดวย (ววิัฒน, 2545) ดังสมการ (18) และ (19) 
 

ROO     +    PP                                              ROOPP  (18) 
RO        +    PP                                               ROPP  (19) 

 
1. สารกันหืนสังเคราะห 
 
สารกันหืนสังเคราะหเปนสารจําพวกสารประกอบฟนอลิก นิยมเติมลงในไขมัน น้ํามัน 

และผลิตภัณฑอาหารที่ผานกระบวนการผลิต สารกันหืนสังเคราะหท่ีนยิมใชในอุตสาหกรรมอาหาร 
มีดังนี ้

 
1.1 บีเอชเอ (BHA, butylated hydroxyl anisole) 
บีเอชเอ หรือ 3-tertiary-butyl-4-hydroxyanisole เปนสารกันหืนทีน่ิยมใชกันท่ัวไปใน

อุตสาหกรรมอาหาร มีการอนุญาติใหใชในประเทศสหรัฐอเมริกาเปนคร้ังแรกต้ังแตป ค.ศ. 1948 
เปนสารประกอบท่ีเปนผลึกสีขาวหรือเหลืองออน มีกล่ินฉุน ไมละลายในนํ้า แตละลายไดดีใน
แอลกอฮอลและ propane-1,2-diol โครงสรางของบีเอชเอแสดงดังรูป 2.7 
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รูป 2.7 โครงสรางบีเอชเอ 
ท่ีมา : ศิวาพร (2546) 

 
บีเอชเอท่ีนิยมใชกันจะเปนสารผสมของ 2- และ 3-tert-butyl-4-hydroxyanisole และ

มักจะมี 3-BHA อยูในปริมาณมากกวา อาจจะถึงรอยละ 90 หรือมากกวานั้น 3-BHA จะมี
ประสิทธิภาพดีกวา 2-BHA และบีเอชเอจะมีประสิทธิภาพดีกวาในไขมันและน้ํามันจากสัตว 
(Demopoulos et al., 1983; Schaefer et al., 1975) การใชบีเอชเอรวมกบัแกลเลต (gallate) หรือบีเอช
ที จะชวยใหประสิทธิภาพในการเปนสารกันหนืดีข้ึน ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับท่ี 84 
อนุญาตใหใชในปริมาณไมเกิน 200 มิลลิกรัม/กิโลกรัมอาหาร โดยอาจใชเพยีงบีเอชเออยางเดยีว 
หรือใชรวมกบัวัตถุกันหืนชนิดอ่ืนท่ีกําหนดไว แตปริมาณแกลเลตตองไมเกิน 100 มิลลิกรัม/
กิโลกรัมอาหาร 
 

1.2 บีเอชที (BHT, Butylated hydroxyl toluene) 
บีเอชที หรือ 2,6-ditertiary-butyl-p-cresol เปนสารประกอบท่ีเปนผลึกหรือเกล็ดสีขาว 

มีกล่ินฉุน ไมละลายในน้ํา และ propane-1,2-diol แตละลายในแอลกอฮอล โครงสรางของบีเอชที
แสดงดังรูป 2.8 
 
 
 
 
 

3-isomer 2-isomer 
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รูป 2.8 โครงสรางบีเอชที 
ท่ีมา : ศิวาพร (2546) 

 
บีเอชทีเปนสารกันหืนในกลุมฟนอลิกอีกชนิดหน่ึงท่ีนิยมใชกันมาก มีคุณสมบัติ

ใกลเคียงกับบีเอชเอ สามารถชวยชะลอปฏิกิริยาออกซิเดชันในไขมันและน้ํามันสัตวไดดีกวาน้ํามัน
พืช การใชบีเอชทีรวมกับบีเอชเอ โพรพิลแกลเลต (propyl gallate) หรือทีบีเอชคิว และกรดซิตริกจะ
ชวยใหประสิทธิภาพดีข้ึน บีเอชทีอาจมีการสลายตัวโดยการระเหย หรือการกล่ันในระหวาง
กรรมวิธีการแปรรูปบางวิธี ตัวอยางเชน การทอด เปนตน บีเอชทีจะทําปฏิกิริยากับเหล็กท่ีปนเปอน
มา เกิดเปนสารประกอบ stilbenequinone ซ่ึงมีสีออกเหลืองๆ ทําใหผลิตภัณฑมีสีเหลืองได ตาม
ประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับท่ี 84 อนุญาตใหใชบีเอชทีไดไมเกิน 200 มิลลิกรัม/กิโลกรัม
อาหาร โดยอาจจะใชเพยีงอยางเดียว หรือใชรวมกับสารกนัหืนชนิดอ่ืนท่ีกําหนดไว แตปริมาณแกล
เลตตองไมเกนิ 100 มิลลิกรัม/กิโลกรัมอาหาร 

 
1.3 โพรพิลแกลเลต 
โพรพิลแกลเลตเปน propanol ester ของ 3,4,5-tri-hydroxybenzoic acid หรือกรดแกล

ลิก (gallic acid) เปนสารประกอบผลึกสีครีมขาว ไมมีกล่ิน มีรสขมเล็กนอย ละลายน้ําไดเล็กนอย 
และละลายไดดีในแอลกอฮอล อีเทอร และ propane-1,2-diol โครงสรางของโพรพิลแกลเลตแสดง
ดังรูป 2.9 
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รูป 2.9 โครงสรางโพรพิลแกลเลต 

ท่ีมา : ศิวาพร (2546) 
 

โพรพิลแกลเลตเปนสารกันหืนสังเคราะห ท่ีเตรียมโดยการทําปฏิกิริยาเอสเทอริฟเคชัน
ระหวางกรดแกลลิกดวยโพรพิลแอลอกฮอล (propyl alcohol) แลวกล่ันเพื่อขจัดแอลกอฮอลท่ีมาก
เกินไปออก        โพรพิลแกลเลตท่ีมีการจําหนายในทางการคา จะอยูในรูปผลึกสีขาวละลายน้ําได
เล็กนอย มีประสิทธิภาพดีมากท้ังในไขมันและน้ํามันสัตว และน้ํามันพชื แตสําหรับในนํ้ามันพืชนัน้
ประสิทธิภาพจะดีสูทีบีเอชคิวไมได เนือ่งจากโพรพิลแกลเลตไมทนความรอน จะสลายตวัท่ี
อุณหภูมิสูงๆ โดยท่ัวไปจะนยิมใชโพรพิลแกลเลตรวมกับบีเอชเอ หรือบีเอชที ตามประกาศ
กระทรวงสาธารณสุขฉบับท่ี 84 อนุญาตใหใชโพรพิลแกลเลตไดไมเกิน 200 มิลลิกรัม/กิโลกรัม
อาหาร โดยใชอยางเดยีว หรือใชรวมกับโดเดซิลแกลเลต หรือออกติลแกลเลต บีเอชที บีเอชเอ แต
ปริมาณแกลเลตตองไมเกิน 100 มิลลิกรัม/กิโลกรัมอาหาร 

 
1.4 ทีบีเอชคิว (TBHQ, Tertiary butylhydroquinone) 
ทีบีเอชคิว เปนสารประกอบท่ีเปนผลึกสีขาว มีกล่ินเฉพาะตัว ไมละลายในนํ้า แตละลาย

ในแอลกอฮอล โครงสรางของทีบีเอชคิวแสดงดังรูป 2.10 
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รูป 2.10 โครงสรางทีบีเอชคิว 

ท่ีมา : ศิวาพร (2546) 
 

ทีบีเอชคิวเปนสารกันหืนชนดิหนึ่งในกลุมฟนอลิก ท่ีมีการนํามาใชในอุตสาหกรรม
อาหาร เปนสารกันหืนท่ีมีประสิทธิภาพดีท่ีสุดสําหรับน้ํามันพืช การใชทีบีเอชคิว จะชวยใหน้ํามันมี
ความคงตัวตอปฏิกิริยาออกซิเดชันไดด ี ใกลเคียงกับการใชวิธีการเติมไฮโดรเจนเพยีงอยางเดียว
(Sherwin, 1978) การใชสารจับโลหะ เชน กรดซิตริกรวมกับทีบีเอชคิว จะชวยเสริมประสิทธิภาพ
ของทีบีเอชคิวใหดีข้ึนได ในการใชทีบีเอชคิวในผลิตภณัฑอาหารนัน้ อาจใชทีบีเอชคิวเพียงชนดิ
เดียว หรือใชรวมกับบีเอชเอและหรือบีเอชทีในปริมาณท่ีไมเกิน 200 มิลลิกรัม/กิโลกรัมอาหาร 
 

2. สารกันหืนท่ีไดจากธรรมชาต ิ
 
สารกันหืนจากธรรมชาติ สามารถพบไดหลายแหลง เชน พืช สัตว รวมท้ังจุลินทรีย อีก

ท้ังยังสามารถพบในระหวางกระบวนการผลิตอาหารไดเชนกัน ซ่ึงจะพบสารท่ีมีคุณสมบัติในการ
ยับยั้งปฏิกิริยาออกซิเดชัน (Madhavi et al., 1996) ซ่ึงสวนใหญจะเปนสารประกอบฟนอลิกท่ีไดจาก
พืช เคร่ืองเทศ และสารสกัดจากผักหรือเนื้อเยื่อของสัตวตางๆ (ศิวาพร, 2546) สารกันหืนจาก
ธรรมชาติ สามารถจําแนกเปนกลุม ๆ ไดดังนี ้

 
2.1 สารประกอบฟนอลิกจากพืชและเคร่ืองเทศ 
สารประกอบฟนอลิกท่ีพบในพืชและเคร่ืองเทศมีคุณสมบัติเปนสารกนัหืน รวมถึง

กรดฟนอลิก (phenolic acid) ฟลาโวนอยดและอนพุันธุ (flavonoid and derivatives) เอสเทอรของ
กรดแกลลิก (ester of gallic acid) ลิกนนิ (lignin) ความารีน (coumarine) และ ฟลาโวน (flavone) 
เปนตน (Shahidi, 1997; Rajalakshmi and Narasimhan, 1996) 
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โดยท่ัวไปสารประกอบฟนอลิกซ่ึงอยูในกลุม primary antioxidant เปนสารท่ีคอนขางมี
บทบาทพอสมควร สวนใหญเปนสารท่ีพบมากในธรรมชาติ เชน พืชผัก ผลไม ชาเขียว ไวนแดง 
เปนตน ซ่ึงในปจจุบันพบสารประกอบฟนอลิกเปนจํานวนมากถึง 8,000 ชนิด โครงสรางท่ัวไปของ
สารประกอบฟนอลิก ประกอบดวยโครงสรางท่ีเปนวงอะโรมาติก และมีหมูแทนที่เปนไฮดรอกซี
อยางนอยหน่ึงหมู ดังรูป 2.11 

 
 
 
 
 
 

รูป 2.11 โครงสรางพื้นฐานของสารประกอบฟนอลิก 
ท่ีมา : โอภา และคณะ (2550) 

 
สารประกอบฟนอลิก สามารถแบงไดเปน 3 กลุม ไดแก monocyclic phenol 

ประกอบดวย วงแหวนฟนอล 1 วง dicyclic phenol ประกอบดวย วงแหวนฟนอล 2 วง และสุดทาย
คือ polycyclic phenol หรือ polyphenolic ซ่ึงถือเปนสารท่ีมีบทบาทสําคัญมากในการตานอนมูุล
อิสระ โดยตัวอยางสารตานอนุมูลอิสระท่ีอยูในกลุม polyphenolic ไดแก ฟลาโวนอยด (flavonoid) 
กรดฟนอลิก (phenolic acid) และแอนโทไซยานิน (anthocyanin) (โอภา และคณะ, 2550) 

 
2.1.1 ฟลาโวนอยด (Flavonoid) 
สารฟลาโวนอยดพบไดท่ัวไปในทุกสวนของพืช จัดเปนสารสําคัญในกลุม 

polyphenolic มีสูตรโครงสรางหลักเปนฟลาแวน (flavan) สารฟลาโวนอยดแบงเปนกลุมยอยได
หลากหลายกลุม ดังรูป 2.12 
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รูป 2.12 โครงสรางหลักของสารฟลาโวนอยดกลุมตาง ๆ 
ท่ีมา : Queensmary university of London (2005) 

  

flavan isoflavan neoflavan 

flavanone flavone flavonol 

dihydroflavonol flavan-3,4-diol flavan-3-ol 

anthocyanin anthocyanidin 
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2.1.2 กรดฟนอลิก (Phenolic acid) 
 กรดฟนอลิกเปนสารตานอนุมูลอิสระชนิดหนึ่งท่ีอยูในกลุม polyphenolic เชนเดยีวกบั 
ฟลาโวนอยด โดยมีสารกลุมหลัก 3 กลุมคือ benzoic acid, phenylacetic acid และ cinnamic acid 
โดยมีโครงสรางพื้นฐานดังรูป 2.13 (โอภา และคณะ, 2550; Shi et al., 2002) และในการวิเคราะห
หากรดฟนอลิกในผัก และผลไม สวนใหญนิยมหาออกมาในรูปของกรดแกลลิก (gallic acid) ซ่ึงมี
โครงสรางแสดงดังรูป 2.14 
 
 
 
 
 

 
 
 

รูป 2.13 โครงสรางพื้นฐานของกรดเบนโซอิก  กรดฟนิลอะซิติก และกรดชินนามิก 
ท่ีมา : Premier group of industries (2009) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

รูป 2.14 โครงสรางของกรดแกลลิก 
ท่ีมา : Premier group of industries (2009) 

  
 

benzoic acid cinnamic acid phenylacetic acid 
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2.1.3 แอนโทไซยานิน (Anthocyanin) 
 แอนโทไซยานินเปนสารกลุมหนึ่งของฟลาโวนอยด ท่ีเปนสารใหสีท่ีพบในเซลลพืช 
ใหสีแดง น้ําเงิน และมวง ปจจุบันพบวามีแอนโทไซยานินอยูประมาณ 120 ชนิด ซ่ึงสารประกอบท่ี
พบมากไดแก ไซยานิดนิ (cyanidin) พีโอนดิิน (peonidin) เดลฟนดิิน (delphinidin) และพีลารโกนิ
ดิน (pelargonidin) มีโครงสรางแสดงดังรูป 2.15 ซ่ึงประกอบดวยวงแหวนเบนโซไพแรน 2 วงตอ
กับวงแหวนฟนิล ท่ีสามารถละลายในน้ําไดแตไมละลายใน non-hydroxy solvent (นิธิยา, 2543; Shi 
et al., 2002) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

รูป 2.15 โครงสรางของไซยานิดิน  พีโอนดิิน  เดลฟนิดนิ และพีลารโกนิดิน 
ท่ีมา : Packer et al. (1999) 

 
 
 

cyanidin 

pelargonidin delphinidin 

peonidin 
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2.2 กรดอะมิโน เปปไตด โปรตีนไฮโดรไลเสต และสารท่ีเกิดจากปฏิกิริยาเมลลารด 
การท่ีสารในกลุมนี้สามารถยับยั้งปฏิกิริยาออกซิเดชันได ก็เนื่องจากสามารถจับกับ

โลหะท่ีมีอยูในอาหาร หรือปนเปอนมาในอาหาร โดยอาจจะมาจากอุปกรณเคร่ืองมือท่ีใชใน
กระบวนการแปรรูปวัตถุดิบหรือภาชนะบรรจุ เปนตน ใหเปนสารประกอบเชิงซอนท่ีมีความคงตัว 
จึงไมสามารถเปนตัวเรงใหเกดิปฏิกิริยาออกซิเดชันในอาหารได สารท่ีเกิดจากปฏิกิริยาเมลลารดท่ี
เกิดข้ึนในระหวางการอบน้ัน พบวาสามารถชวยยับยั้งการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันของไขมันและ
น้ํามันได โดยเฉพาะอยางยิ่งในผลิตภัณฑขนมอบ (Rajalakshmi and Narasimhan, 1996) 

 
2.3 กรดไฟติกและไฟเตต 
กรดไฟติกและไฟเตตเปนสารประกอบท่ีมีประจุลบสูง พบมากในธัญพืชและถ่ัวเมล็ด

แหง สามารถยับยั้งปฏิกิริยาออกซิเดชันไดโดยการไปจับกับโลหะท่ีปนเปอนมาในอาหาร เชน 
เหล็ก และทองแดงไดดี (Shahidi, 1997; White and Xing, 1997) 
 

2.4 ฟอสฟอลิปด 
ฟอสฟอลิปดเปนผลิตผลพลอยได ท่ีไดจากข้ันตอนการทําน้ํามันใหบริสุทธ์ิ โดยเฉพาะ

อยางยิ่งน้ํามันถ่ัวเหลือง มีประสิทธิภาพในการยับยั้งปฏิกิริยาออกซิเดชันไดดี โดยการจับกับอนมูุล
อิสระหรือจับกับอิออนของโลหะท่ีปนเปอน และจะมีประสิทธิภาพดียิ่งข้ึนถาใชรวมกับ               
โทโคเฟอรอล หรือโพรพิลแกลเลต (Sipos and Szuhaj, 1996) 

 
2.5 ไวตามินและเอนไซม 
ไวตามินหลายๆ ชนิดท่ีพบในอาหาร เชน ไวตามินเอรวมถึงเบตาแคโรทีน ไวตามินซี 

และไวตามินด ีเปนตน มีคุณสมบัติในการเปนสารตานอนุมูลอิสระ โดยการไปจับกับออกซิเจนท่ีไว
ตอปฏิกิริยา และอนุมูลอิสระท่ีเกดิข้ึนจากปฏิกิริยาออกซิเดชันข้ันเร่ิมตน และเกิดเปนสารประกอบ
เชิงซอนท่ีคงตัว ทําใหสามารถหยุดปฏิกริิยาลูกโซในข้ันตอเนื่องได (Schuler, 1990) สําหรับ
ตัวอยางของเอนไซมท่ีมีคุณสมบัติเปนสารกันหืน ไดแก กลูโคสออกซิเดส (glucoseoxidase) และ 
ซูเปอรออกไซดดิสมิวเทส (superoxidedismutase) เปนตน 
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2.6 สารกันหืนอ่ืนๆ 
สําหรับสารกันหืนในกลุมนี ้ รวมถึงสารท่ีไดจากการเผาไมหรือควัน เปนตน 

(Rajalakshmi and Narasimhan, 1996) ท่ีพบวาสามารถชวยยับยั้งปฏิกิริยาออกซิเดชันได 
 

2.5.3 อันตรายจากสารกันหืน 
 
การใชสารกันหืนเพื่อปองกนัการเกดิปฏิกริิยาออกซิเดชันในอาหารนัน้ ถาหากใชใน

ปริมาณท่ีมากเกินไป พบวาเปนสาเหตุใหเกิดอาการผิดปกติแกผูบริโภคได จากการศึกษาถึงความ
เปนพิษของสารกันหืนหลายๆ ชนิด พบวาการใชสารกนัหืนในปริมาณท่ีมาก และติดตอกันเปน
เวลานาน เปนสาเหตุใหเกิดอาการผิดปกติกับสัตวทดลอง เปนมะเร็ง และเนื้องอกได ดังในรายงาน
การวิจยัของ Tamano et al. (1998) และ Iverson (1999) ท่ีพบวาเม่ือผสมบีเอชเอความเขมขนรอยละ 
0.25 ในอาหารของหนูทดลอง จะทําใหเนื้อเยื่อของหนทูดลองเกิดการขยายตัวผิดปกติ และทําให
หนูทดลองเปนเนื้องอกในชองทอง เม่ือผสมบีเอชเอความเขมขนรอยละ 0.5 ในอาหาร นอกจากนี้ยัง
ทําใหเกิดอาการผิดปกติในลําไสเล็ก และหลอดอาหาร (Verhagen et al., 1990) Kahl and Kappus 
(1993) ไดทําการทดสอบความเปนพษิของบีเอชเอ และบีเอชที โดยเปรียบเทียบกับไวตามินอีท่ีเปน
สารกันหืนธรรมชาติ พบวา การใช บีเอชเอ บีเอชที และไวตามินอีในปริมาณสูงจะเปนสาเหตุให
เกิดเนื้องอกข้ึนในหนูทดลอง แตเม่ือเปรียบเทียบอันตรายท่ีจะไดรับจากสารกันหืนท้ัง 3 ชนิด พบวา
การใชไวตามินอีจะมีความปลอดภัยมากกวาการใช บีเอชเอ และบีเอชที Takahashi (1992) ได
ทดลองใหหนบูริโภคอาหารท่ีมีบีเอชเอผสมอยูรอยละ 0.5 เปนเวลา 21 วัน พบวาหนูเกิดอาการเลือด
คล่ังในปอด และอวัยวะอ่ืนๆ อีกหลายสวน Cottrell et al. (1994) ไดทดลองเล้ียงหนูทดลองโดยให
อาหารที่มีบีเอชทีผสมอยู ผลการทดลองพบวาหนูท่ีไดรับอาหารท่ีมีบีเอชทีผสมอยูในปริมาณท่ี
มากกวา 600 มิลลิกรัม/กิโลกรัมน้ําหนักรางกาย/วัน จะมีความตองการไวตามินเคเพิ่มข้ึนมากกวา
ปกติท่ีควรจะได เพื่อชวยใหเลือดแข็งตัว สวนทีบีเอชคิวนั้น ในการทดสอบกบัสารพันธุกรรม 
พบวาจะทําใหเกิดการแยกตัวของดีเอ็นเอสายคู และเกิดรอยแยกบนดีเอ็นเอสายเดีย่วดวย (Okubo et 
al., 1997) และสําหรับการทดสอบความเปนพิษของโพรพิลแกลเลตในหมู พบวาจะทําใหผิวของ
หมูมีความไวตอแสงเพ่ิมข้ึน 
 
 ดวยเหตนุี้ทําใหผูบริโภคหันมาตระหนักถึงความปลอดภยัตอสุขภาพกนัมากข้ึน สารกัน
หืนท่ีไดจากธรรมชาติจึงเปนท่ีสนใจและเปนท่ีนิยมอยางมากในปจจุบัน มีงานวิจยัมากมายท่ีแสดง
ใหเห็นวาสารสกัดจากพืชสมุนไพรหลายชนิด สามารถชะลอการเกดิปฏิกิริยาออกซิเดชันในน้ํามัน



 35

และอาหารท่ีมีไขมันและน้ํามันเปนองคประกอบได เชน สารสกัดจากใบพลูชวยชะลอการ
เกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันในน้ํามันมะพราว และน้ํามันปาลมไดดีกวาบีเอชทีท่ีเปนสารกันหืน
สังเคราะห (Lakshmi et al., 2006) สารสกัดจากผักติ้วมีประสิทธิภาพในการยับยั้งการเกิดกล่ินหืน
ในน้ํามันถ่ัวเหลือง และขาวอบกรอบไดดกีวาไวตามินอีท่ีเปนสารกันหืนธรรมชาติ (พิชญอร, 2550) 
สารสกัดจากกระเทียมท่ีความเขมขน 1,000 ppm มีประสิทธิภาพในการตานปฏิกิริยาออกซิเดชัน 
โดยชวยใหน้ํามันดอกทานตะวันมีความคงตัวมากท่ีสุด รองลงมาคือ บีเอชที บีเอชเอ สารสกัดจาก
กระเทียมท่ีความเขมขน 500 ppm และสารสกัดจากกระเทียมท่ีความเขมขน 250 ppm ตามลําดับ 
(Iqbal and Bhanger, 2007) นอกจากนีย้งัมีงานวิจยัพบวา สารสกัดจากกะเพราสามารถยืดอายุการ
เก็บรักษาเนื้อหมูบดได โดยไปชวยตานการเกิดการหนืในเนื้อหมูบดเนื่องจากปฏิกิริยาออกซิเดชัน 
(Juntachote et al., 2007) ในประเทศไทยมีพืชสมุนไพรและเครื่องเทศหลายชนิด จงึทําใหเกิดแนว
ทางการนําไปใชประโยชน โดยเฉพาะใบพลูซ่ึงเปนภมิูปญญาชาวบานสมัยกอนท่ีใชแกกล่ินเหม็น
หืนของน้ํามัน (พิณ, 2544) โดยท่ีไมทําใหน้ํามันเสียรสหรือเสียกล่ินไป (สวนวจิัยเกษตรกรรม, 
2532) นอกจากนี้ใบพลูยังเปนพืชท่ีปลูกงายใหผลตอบแทนเร็ว ลงทุนคอนขางตํ่า และพ้ืนท่ีทุกภาค
ของประเทศไทยเหมาะแกการเจริญเติบโตของพลู แตท้ังนี้งานวจิัยท่ีเกี่ยวกับการใชประโยชนจาก
ใบพลูในการยบัยั้งการเกดิปฏิกิริยาออกซิเดชันในน้ํามัน และอาหารท่ีมีไขมันและน้ํามันเปน
องคประกอบยังมีนอย ซ่ึงโดยสวนใหญเปนงานวจิัยท่ีทําการศึกษาในดาน antiseptic ดังท่ีไดกลาว
มาแลว ดังนั้นการศึกษาเกี่ยวกับการใชประโยชนจากใบพลูในการยับยั้งการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชัน
ในน้ํามันและอาหารที่มีไขมันและน้ํามันเปนองคประกอบ จะชวยเพิม่แนวทางในการใชประโยชน
จากใบพลู และเปนการเพ่ิมมูลคาใหกับใบพลูอีกทางหนึ่ง 
 
2.6 กระบวนการสกัดสารจากพืชเพื่อใชในอุตสาหกรรมอาหาร 
 
 การไดมาของสารสําคัญท่ีมีอยูในพืช เชน สารตานอนุมูลอิสระ สารตานการเจริญของ
เช้ือจุลินทรีย รวมท้ังไวตามนิตางๆ โดยท่ัวไปนยิมใชวิธีการสกัด (extraction) ซ่ึงเปนการแยกสารท่ี
ตองการออกจากวัตถุดิบธรรมชาติ เรียกการสกัดแบบนี้วา solid-liquid extraction โดยอาศยั
คุณสมบัติพื้นฐานในการละลาย และความมีข้ัว (polarity) ของตัวทําละลาย (solvent) และตัวถูก
ละลาย (solute) โดยท่ัวไปตัวทําละลายท่ีนิยมใชในอุตสาหกรรมอาหาร ไดแก เอทานอล และ น้าํ 
การเลือกใชตวัทําละลายท่ีเหมาะสมเปนปจจัยสําคัญท่ีมีผลตอประสิทธิภาพของการสกัด ตัวทํา
ละลายท่ีดีจะตองไมทําปฏิกิริยากับสารท่ีตองการสกัด สามารถแยกออกหรือกําจัดออกไดงาย
หลังจากการสกัดแลว เชน มีจุดเดือดตํ่าเพื่อแยกออกโดยการกลั่นไดงาย นอกจากนั้นยงัตองคํานึงถึง
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ความปลอดภยัตอการนํามาใชในผลิตภณัฑอาหาร เปนสารท่ีรับรองโดยท่ัวไปวาปลอดภัย 
(Generally Recognized As Safe, GRAS) ตัวอยางของตัวทําละลายอินทรียท่ีนิยมใชในการสกดั
สารสําคัญจากพืชรวมทั้งสมุนไพร ไดแก อีเทอร เฮกเซน คลอโรฟอรม และอะซีโตน เปนตน สาร
สกัดท่ีไดจะถูกนํามาระเหยเพื่อกําจัดเอาตัวทําละลายออกใหเหลือแตสารสําคัญท่ีตองการ (crude 
extract) และทําใหสารสกัดท่ีไดเขมขนข้ึนโดยใชเคร่ืองระเหยแบบหมุน (rotary evaporator) เพื่อ
สะดวกตอการนําไปใชประโยชนตอไป 
 
 การสกัดสารจากพืชสามารถทําไดหลายวิธี ท้ังนี้ข้ึนอยูกับชนดิของสารท่ีสกัด 
คุณสมบัติของสารสําคัญท่ีมีอยูในพืช ความคงทนตอความรอน ซ่ึงแตละวธีิมีขอดีและขอเสีย
แตกตางกันไป วิธีการสกัดท่ีนิยมใชกันในปจจุบัน (อรัญญา, 2552) ไดแก 
 
 1. การแช (Maceration) 
 การแช เปนวธีิการสกัดสารสําคัญจากพืชโดยการหมักพืชหรือสมุนไพรกับตัวทําละลาย
ในภาชนะปด ท้ิงไวประมาณ 3 – 7 วัน หรือจนกระท่ังเนื้อเยื่อพืชออนนุมลง เพื่อใหตวัทําละลาย
สามารถแทรกซึมเขาไปละลายเอาสารสําคัญท่ีมีอยูในพืชออกมา 
 ขอดีของวิธีนีคื้อ สารสกัดท่ีไดไมถูกความรอน แตเปนวิธีท่ีใชเวลานานในการสกัด 
และส้ินเปลืองตัวทําละลายมาก นิยมใชในการสกัดพืชสมุนไพรทางเภสัชวิทยา 
 
 2. การชะสกัด (Percolation) 
 การชะสกัด เปนวิธีการสกดัสารสําคัญจากพืชโดยตวัทําละลายจะไหลผานพืชสมุนไพร
อยางตอเนื่องในอุปกรณท่ีเรียกวา Percolator พรอมกับละลายเอาสารสําคัญออกมา นอกจากจะเปน
วิธีท่ีไมใชความรอนในการสกัดแลว ยังเปนวิธีท่ีสะดวกและงายตอการสกัดอีกดวย 
 
 3. การสกัดแบบตอเนื่อง (Soxhlet extraction) 
 การสกัดแบบตอเนื่อง เปนวิธีการสกัดสารสําคัญจากพืชโดยใชตวัทําละลายท่ีมีจุดเดือด
ต่ํา เชน เฮกเซน หรืออีเทอร การสกัดทําไดโดยการใหความรอนเพื่อใหตวัทําละลายระเหยข้ึนไป
แลวควบแนนกลับลงมาแชใน Thimble ท่ีบรรจุตัวอยางไว ตวัทําละลายจะสกดัเอาสารสําคัญให
หลุดออกมา เม่ือตัวทําละลายมีปริมาณมากพอก็จะเกดิแรงดันทําใหไหลกลับสูขวดดานลาง การ
สกัดจึงหมุนเวยีนอยางตอเนือ่ง 
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 วิธีนี้ทําใหประหยัดตัวทําละลาย และไดสารสกัดท่ีมีความเขมขนสูง แตการใชความ
รอนอาจทําใหสารสําคัญบางชนิดสลายตัวได สวนใหญนยิมใชในการสกัดน้ํามันจากเมล็ดพืช เชน 
งา ถ่ัวเหลือง รําขาว และปาลม เปนตน 
 
 นอกจากวิธีการสกัดสารจากพืชท่ีไดกลาวมาในขางตนแลว ยังมีการสกัดสารจากพืชวิธี
อ่ืนโดยใชเทคโนโลยีสมัยใหมในการสกดั ไดแก 
 
 1. Supercritical Fluid Extraction (SFE) 
 เปนการสกัดโดยใชของไหลวิกฤตยิ่งยวด หรือของไหลเหนือวกิฤต (supercritical fluid) 
ซ่ึงเปนจุดท่ีสารอยูในสภาวะที่อุณหภูมิและความดันท่ีเปนจุดวิกฤต (critical point) ของไหลท่ีอยูใน
สภาวะนี้ มีองคประกอบท่ีไมใชของเหลวหรือกาซแตมีลักษณะเปนของไหลกึ่งของเหลวและกาซ มี
คุณสมบัติคลายตัวทําละลายอินทรีย แตสามารถซึมผานไดเหมือนกาซ มีความขนหนืดและแรงตึง
ผิวนอย ทําใหสามารถสกัดหรือพาสารท่ีตองการออกจากพืชไดดี จากคุณสมบัติดังกลาวทําใหนยิม
นําเอาวิธีการสกัดแบบ SFE มาใชในการสกัดสารสําคัญจากพืชและสมุนไพรตางๆ มากกวาวิธีการ
สกัดอ่ืนๆ โดยเฉพาะการสกัดดวยตัวทําละลายที่อาจมีปญหาในการกําจัดเอาตัวทําละลายออกไดไม
สมบูรณ ทําใหเกิดการตกคางของตัวทําละลายในสารสกัดท่ีได ตัวทําละลายท่ีนิยมใชในการสกัด
แบบ SFE คือ คารบอนไดออกไซดวกิฤตยิ่งยวด (supercritical CO2) ซ่ึงมีสภาวะวิกฤตท่ีความดัน 
73.8 บาร (7.4 MPa) และอุณหภูมิ 31.1 องศาเซลเซียส (304 องศาเควิน) 
 วิธีการสกัดแบบ SFE เปนวิธีท่ีนิยมใชกันอยางแพรหลายในยุโรปและอเมริกา เนื่องจาก
สามารถลดปริมาณการใชตวัทําละลายอินทรีย ลดปญหามลภาวะตอส่ิงแวดลอม และใชเวลาสกัด
นอยกวา ไมเกดิการเส่ือมสลายขององคประกอบทางเคมีของสารสกัด ขอเสียของวิธีนี้คือ เคร่ืองมือ
ยังมีราคาแพง และสภาวะการสกัดท่ีความดันสูง ทําใหตองใชอุปกรณท่ีสามารถทนตอแรงดันสูงได 
(นิตยา, 2548; อรัญญา, 2552) 
 
 2. Ultrasonically Assisted Extraction (UAE) 
 เปนวิธีการสกดัสารจากพืชโดยใชคล่ืนอัลตราซาวดความถ่ีต่ํา (low frequency 
ultrasound) 20 – 100 kHz ชวยในการสกัด อาศัยหลักการเกิดปรากฏการณ Cavitation เนื่องจาก
คล่ืนประกอบดวยชวงอัดและชวงขยาย ในชวงขยายเม่ือคล่ืนเคล่ือนท่ีผานตัวทําละลายจะทําใหเกดิ
ฟอง (bubble) ของตัวทําละลายขนาดเล็กจํานวนมากมาย เม่ือฟองเหลานี้ไดรับแรงจากคล่ืนในชวง
อัดจะทําใหฟองแตกออกและเกิดเปน Microjet ท่ีมีความแรงมาก ทําใหผนังเซลลของพืชถูกทําลาย 
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และทําใหอัตราการถายเทมวลสารเพ่ิมข้ึน สงผลใหเกิดการชะสารสําคัญออกจากเซลลพืชท่ีถูก
ทําลายไดมากข้ึน (สุเมธ, 2552) การสกัดโดยวิธี UAE มี 3 รูปแบบ ไดแก 
 1. การสกัดทางออมโดยอาศัยตัวกลางในการสงผานคล่ืน 
 2. การสกัดโดยตรงแบบใช ultrasound horn เปนแหลงกําเนิดคล่ืน 
 3. การสกัดโดยตรงแบบใหแหลงกําเนิดคล่ืนติดกับถังสกดั 
 
 3. Microwave Assisted Extraction (MAE) 
 เปนวิธีการสกดัโดยใชคล่ืนไมโครเวฟชวยในการสกัด รวมกับการสกัดดวยตัวทํา
ละลาย หลักการของวิธี MAE อาศัยการสงผานคล่ืนไมโครเวฟไปยังเซลลพืช โดยทําใหโมเลกุล
ของนํ้าหรือความช้ืนท่ีมีอยูในเซลลพืชส่ันสะเทือน เกดิแรงดันข้ึนภายในเซลลทําใหเซลลแตก และ
ปลอยสารสําคัญท่ีอยูภายในออกมาผสมกับตัวทําละลายท่ีใชสกัด เนื่องจากกระบวนการสกดัใช
เวลาส้ันๆ ทําใหไมเกิดการสลายตัวขององคประกอบของสารท่ีสกัดไดเนื่องจากความรอนท่ีเกิดข้ึน 
วิธีการสกัดแบบ MAE ในทางการคามี 2 รูปแบบ ไดแก 
 1. แบบระบบปด (closed extraction vessels) หรือ multimode microwave oven 
 2. แบบ focused microwave oven 
 ขอดีของวิธีนีคื้อ ใชเวลาในการสกัดส้ัน ไมเปลืองตัวทําละลาย ชวยปองกันการสลายตัว
ขององคประกอบของสารสําคัญท่ีสกัดไดเนื่องจากความรอนท่ีเกิดข้ึน และชวยเพิ่มปริมาณผลผลิต
ของสารสกัดท่ีได 
 
 จากขอความท่ีกลาวมาขางตนจะเห็นวา การสกัดสารจากพืชแตละวิธีมีขอดีและขอเสีย
แตกตางกันออกไป ท้ังนี้ข้ึนอยูกับสารสําคัญท่ีตองการสกัดออกมา ดังนั้นจงึใชเปนขอมูลในการทํา
วิจัยตอไป 
 
 นอกจากวิธีการสกัดแลว ชนิดและความเขมขนของตัวทําละลายท่ีใชยังมีผลตอ
สารสําคัญท่ีสกัดออกมาได Pichaon (2008) ไดศึกษาสารตานอนุมูลอิสระประเภทฟนอลิกจากสาร
สกัดของใบพลู ท่ีไดจากตัวทําละลายและเวลาสกัดท่ีตางกัน พบวา เอทธิลอะซีเตทเปนตัวทําละลาย
ท่ีเหมาะสมในการสกัดสารฟนอลิกจากใบพลู โดยสารสกัดท่ีไดมีความสามารถในการตานอนมูุล
อิสระ ปริมาณสารฟนอลิกท้ังหมด และปริมาณสารท่ีสกัดไดสูงท่ีสุด นอกจากนีส้ารสกัดท่ีไดจาก
การสกัด 4.5 ถึง 6 ช่ัวโมง มีความสามารถในการตานอนุมูลอิสระสูงเม่ือเปรียบเทียบกับการสกัดท่ี
เวลาอ่ืน แตท้ังนี้เพื่อความปลอดภัยทางผูวจิัยเลือกใชเอทานอล ซ่ึงเปนตัวทําละลายท่ีรับประทานได
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เปนตัวทําละลายในการสกัดสารสําคัญออกมา เนื่องจากในงานวจิัยจะตองนําสารท่ีสกัดออกมาได
ไปประยกุตใชกับผลิตภัณฑอาหาร จากรายงานการวิจยัของ ทรงศิริ และคณะ (2551) พบวา 
สารละลายเอทานอลความเขมขนรอยละ 50 เปนตัวทําละลายท่ีมีประสิทธิภาพในการสกดั
สารประกอบฟนอลิกท้ังหมด ฟลาโวนอยดท้ังหมด และแอนโธไซยานินท้ังหมดจากเปลือกและ
เมล็ดองุนสูงท่ีสุด นอกจากนีส้ารสกัดท่ีไดยังมีสมบัติการตานอนุมูลอิสระสูงท่ีสุด สุทัศน และคณะ 
(2550) ทําการศึกษา หาชนิดและความเขมขนของตัวทําละลายท่ีเหมาะสมตอการสกัดสารตาน
อนุมูลอิสระ ผลการศึกษาพบวา สารละลายเอทานอลความเขมขนรอยละ 70 สามารถสกัดสารตาน
อนุมูลอิสระจากเนื้อมะมวงพันธุน้ําดอกไมไดในปริมาณมากท่ีสุด 


