
 

บทที่ 3 
อุปกรณและวิธีการทดลอง 

 
 

3.1 วัตถุดิบ อุปกรณ และสารเคมี 
 
 3.1.1 วัตถุดิบ 
 

1. ใบพลู พันธุพลูเขียวจาก อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม 
2. น้ํามันปาลมโอเลอินผานกรรมวิธี ตราเทสโก 
3. มันฝร่ังแทงแชแข็ง ตราซันนี่เดย 

 
3.1.2 อุปกรณ 
 

1. ตูอบลมรอน (BINDER, R3-Controller Series, USA) 
2. เคร่ืองปนผสม (National model MX-T1PN, Taiwan) 
3. เคร่ืองเขยาตะแกรงรอนแยกขนาด (Retsch AS200 Digit, Germany) 
4. เคร่ืองปดผนกึสุญญากาศ (Audionvac model VM2010, USA) 
5. เคร่ืองช่ังทศนิยม 2 ตําแหนง (A&D model SK-5001WP, Japan) 
6. เคร่ืองช่ังทศนิยม 4 ตําแหนง (Oertling model VA304, England) 
7. ชุดเครื่องแกว 
8. ขวดสีชาพรอมฝาปด 
9. ฟลมพลาสติก 
10. เคร่ืองวัดอุณหภูมิ (OAKTON, China) 
11. เคร่ืองเขยา (Heidolph UNIMAX 2010, Germany) 
12. เคร่ือง Ultrasonic cleanser (CREST model 690TAE, Malaysia) 
13. นาฬิกาจับเวลา (CITIZEN, Japan) 
14. เคร่ืองไมโครเวฟ (National NN-K652, Japan) 
15. Moisture can 
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16. โถแกวดดูความช้ืน 
17. ไมโครปเปต (Gilson, France) 
18. เคร่ืองวัดคาการดูดกลืนแสง (Spectrophotometer model Genesys 10 UV 

Scanning, USA) 
19. Glass cuvette 
20. ตูแชเยน็ (Songserm Intercool model SDC-1000AV, Thailand) 
21. เตาไฟฟา(IKA model C-MAG HS7, Thailand) 
22. ใบพัดขนาดเล็ก (LAB-EGG model RW11, China) 
23. เคร่ืองวัดคาสี (KONICA MINOLTA model CR-410 , Japan) 
24. เคร่ืองวัดความหนืด (Brookfield RVDV+11, USA) 
25. อุปกรณสําหรับการไตเตรท 
26. เคร่ือง Gas Chromatography Flame Ionization Detector (GC-FID) 

(SHIMADZU GC-2010, Japan) 
27. SPME fiber holder (Supelco 57330-U, USA) 
28. SPME fiber assembly Divinylbenzene/Carboxen/Polydimethylsiloxane 

(DVB/CAR/PDMS) (Supelco 57328-U, USA) 
29. เคร่ืองปนแบบมือถือ (Moulinex, Spain) 
30. กระทะไฟฟา (VICTOR model VT-203H, Japan) 
31. เคร่ืองระเหยสุญญากาศ (Buchi model R-205, Japan) 
32. อลูมิเนียมฟอยล 
33. ขวดบรรจุตวัอยาง (vial) และเซบตัมยาง (20 mm. Tan PTFE/White 

silicone septa) (Agilent 9301-0719, USA) 
34. หลอดทดลองแบบฝาเกลียว (screw-cap test tubes) 
35. กระดาษกรอง Whatman เบอร 1 และ เบอร 4 
36. เคร่ืองวัดความเปนกรดดาง (Horiba F22, USA) 
37. Vortex (vortex-2 model G-560E, USA) 
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3.1.3 สารเคมี 
 

1. Ethanol (C2H5OH) (MERCK, Germany) 
2. Sodium carbonate (Na2CO3) (MERCK, England) 
3. Folin-Ciocalteu, phenol reagent (Fluka, USA) 
4. Gallic acid (Fluka, USA) 
5. 2, 2, -diphenyl-1-picrylhydrazyl (DPPH) (Fluka, Germany) 
6. Methanol (CH3OH) (J.T. Baker, USA) 
7. Glacial acetic acid (CH3COOH) (MERCK, Germany) 
8. Chloroform (CHCl3) (LAB-SCAN, Thailand) 
9. Potassium iodide (KI) (Ajax Finechem, New Zealand) 
10. Sodium thiosulphate (Na2S2O3) (Fisher, USA) 
11. Modifield starch (MERCK, Germany) 
12. Diethyl ether ( (C2H5)2O ) (LAB-SCAN, Thailand) 
13. Phenolphthalein (MERCK, England) 
14. Potassium hydroxide (KOH) (MERCK, England) 
15. Hexanal (C6H12O) (ALDRICH, USA) 
16. 2-Heptanone (C7H14O) (ALDRICH, USA) 
17. Hexane (C6H14) (LAB-SCAN, Thailand) 
18. Hydrochloric acid (HCl) (JT. Baker, USA) 
19. Potassium dichlomate (K2Cr2O7) (Scharlau, Spain) 
20. Potassium hydrogen phthalate (KHC8H4O4) (Scharlau, Spain) 
21. 2,6-Di-tert-butyl-4-methylphenol (BHT) (Fluka, Switzerland) 
22. Thiobarbituric acid (TBA) (MERCK, Germany) 
23. Trichloroacetic acid (TCA) (MERCK, Germany) 
24. Phosphoric acid (H3PO4) (MERCK, Germany) 
25. 1,1,3,3-Tetramethoxypropan (TEP) (ALDRICH, Germany) 
26. Aluminium chloride (AlCl3) (Ajax, Australia) 
27. Potassium acetate (CH3COOK) (Ajax, Australia) 
28. Quercetin (Sigma, Germany) 
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3.2 วิธีการทดลอง 
 
 3.2.1 การเตรียมวัตถุดิบ 
 
 นําใบพลูสด (คาสี a* อยูในชวง -9.00 ถึง -8.00) มาลางน้ําใหสะอาด ผ่ึงใหสะเด็ดน้ํา 
แลวนําไปอบในตูอบลมรอนท่ีอุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส เปนเวลา 15 ช่ัวโมง หรือจนมีความช้ืนไม
เกินรอยละ 5 นําใบพลูท่ีผานการอบเรียบรอยแลวมาปนใหละเอียดดวยเคร่ืองปนผสม ท่ีความเร็ว
ระดับสูง เปนเวลา 30 วินาที จากน้ันนําไปรอนผานตะแกรงเบอร 4 (ขนาดรูตะแกรง 600 
ไมโครเมตร) ดวยเคร่ืองเขยาตะแกรงรอนแยกขนาด ไดตัวอยางใบพลูผง เก็บตัวอยางใบพลูผงในถุง
อลูมิเนียมฟอยลปดสนิท ท่ีอุณหภูมิ 24 ± 1 องศาเซลเซียส จนกระท่ังมีการนําไปใชในการทดลอง
ตอไป 
 
 3.2.2 การวิเคราะหรอยละผลผลิตท่ีได ปริมาณสารตานออกซิเดชัน และความสามารถ
ในการตานออกซิเดชัน 
 
 3.2.2.1 การวิเคราะหรอยละผลผลิตท่ีได (% Yield) ดัดแปลงจากวิธีการของ Boryana et 
al. (2007) 
 นําสารสกัดท่ีไดไประเหยตวัทําละลายในตูอบลมรอนท่ีอุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส 
คํานวณหารอยละผลผลิตท่ีได โดยมีวิธีการคํานวณแสดงในภาคผนวก ก 
 
 3.2.2.2 การวิเคราะหปริมาณสารประกอบฟนอลิกท้ังหมด (Total phenolic content) 
ตามวิธีการของ สุทัศน และคณะ (2550) 
 ปเปตสารสกัดท่ีได จํานวน 100 ไมโครลิตร ลงในขวดสีชา เติมน้าํกล่ันจํานวน 1 
มิลลิลิตร ปเปตสารละลายโซเดียมคารบอเนตความเขมขน 75 กรัม/ลิตร จํานวน 375 ไมโครลิตร 
เขยาแลวต้ังท้ิงไว 2 นาที เติมสารละลาย Folin-Ciocalteu,s phenol reagent จํานวน 125 ไมโครลิตร 
เขยาอีกคร้ัง แลวเติมน้ํากล่ันจํานวน 1 มิลลิลิตร ตั้งท้ิงไวท่ีอุณหภูมิหองในท่ีมืดเปนเวลา 2 ช่ัวโมง 
นําไปวดัคาการดูดกลืนแสงท่ีความยาวคล่ืน 725 นาโนเมตร นําผลการวัดคาการดดูกลืนแสงท่ีไดไป
วิเคราะหโดยเทียบกับกราฟมาตรฐานของกรดแกลลิก แสดงดังภาพ ก.1 ในภาคผนวก ก 
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 3.2.2.3 การวิเคราะหปริมาณสารประกอบฟลาโวนอยดท้ังหมด (Total flavonoid 
content) ตามวิธีการของ Chang et al. (2002) 
 ปเปตสารสกัดท่ีได จํานวน 0.5 มิลลิลิตร ลงในขวดสีชา เติมสารละลายเอทานอลความ
เขมขนรอยละ 95 จํานวน 1.5 มิลลิลิตร ปเปตสารละลายอลูมิเนียมคลอไรดความเขมขนรอยละ 10 
จํานวน 100 ไมโครลิตร จากนั้นเติมสารละลายโพแทสเซียมอะซิเตทความเขมขน 1 โมลาร จํานวน 
100 ไมโครลิตร เติมน้ํากล่ัน 2.8 มิลลิลิตร เขยาแลวตั้งท้ิงไว 40 นาที นําไปวัดคาการดูดกลืนแสงท่ี
ความยาวคล่ืน 415 นาโนเมตร นําผลการวัดคาการดดูกลืนแสงท่ีไดไปวิเคราะหโดยเทียบกับกราฟ
มาตรฐานของควอเซอติน แสดงดังภาพ ก.2 ในภาคผนวก ก 
 
 3.2.2.4 การวิเคราะหความสามารถในการตานออกซิเดชนั โดยวิธี DPPH ดัดแปลงจาก
วิธีการของ Masuda et al. (1999) 

 การวิเคราะหความสามารถในการตานออกซิเดชัน ซ่ึงแสดงในรูปรอยละการยับยั้ง 
ปเปตสารสกัด จํานวน 4.9 มิลลิลิตร ลงในขวดสีชา เติม 2, 2, -diphenyl-1-

picrylhydrazyl (DPPH) ความเขมขน 5 มิลลิโมลาร จํานวน 100 ไมโครลิตร เขยาแลวตั้งท้ิงไวท่ี
อุณหภูมิหองในท่ีมืดเปนเวลา 30 นาที นําไปวัดคาการดดูกลืนแสงท่ีความยาวคลื่น 517 นาโนเมตร 
นําผลการวัดคาการดูดกลืนแสงท่ีไดมาคํานวณหารอยละการยับยั้ง โดยมีวิธีการคํานวณแสดงใน
ภาคผนวก ก 

 การวิเคราะหความสามารถในการตานออกซิเดชัน ซ่ึงแสดงในรูปความเขมขนของ
สารสกัดท่ีสามารถลดการเกิดออกซิเดชันไดรอยละ 50 (IC50) 

ทําการเจือจางสารสกัดท่ีได โดยใหมีความเขมขนอยูในชวง 10-1 – 10-5 ปเปตสาร
สกัดในแตละความเขมขน จํานวน 4.9 มิลลิลิตร ลงในขวดสีชา เติม 2, 2, -diphenyl-1-
picrylhydrazyl (DPPH) ความเขมขน 5 มิลลิโมลาร จํานวน 100 ไมโครลิตร เขยาแลวตั้งท้ิงไวท่ี
อุณหภูมิหองในท่ีมืดเปนเวลา 30 นาที นําไปวัดคาการดดูกลืนแสงท่ีความยาวคลื่น 517 นาโนเมตร 
นําผลการวัดคาการดูดกลืนแสงท่ีไดมาคํานวณหารอยละการยับยั้ง จากนั้นนําคาท่ีไดไปพลอตกราฟ
ในโปรแกรม SigmaPlot 10.0 (Systat Software Inc., Germany) เพื่อวิเคราะหหาความเขมขนของ
สารสกัดท่ีสามารถลดการเกิดออกซิเดชันไดรอยละ 50 (IC50) โดยมีวิธีการคํานวณแสดงใน
ภาคผนวก ก 
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3.2.3 การวิเคราะหคุณภาพของนํ้ามันพืช 
 
 3.2.3.1 การวิเคราะหคาเปอรออกไซด (Peroxide value, P.V.) (AOAC, 2000) 
 ช่ังน้ํามันตัวอยางใหทราบน้ําหนักท่ีแนนอน 5.00 ± 0.05 กรัม ในฟลาสกขนาด 250 
มิลลิลิตร เติมสารละลายกรดอะซิติก-คลอโรฟอรม (3:2) จํานวน 30 มิลลิลิตร ลงไปละลายตัวอยาง 
แกวงเบาๆ ใหไขมันละลายในตัวทําละลาย เติมสารละลายอ่ิมตัวโพแทสเซียมไอโอไดด จํานวน 0.5 
มิลลิลิตร เขยาแลวตั้งท้ิงไวเปนเวลา 1 นาที แลวเติมน้ํากล่ันจํานวน 30 มิลลิลิตรทันที ไตเตรทดวย
สารละลายโซเดียมไทโอซัลเฟต ความเขมขน 0.1 นอรมัล ท่ีผานการทํามาตรฐานแลว จนกระท่ัง
สารละลายมีสีเหลืองออน จึงเติมน้ําแปงความเขมขนรอยละ 1 ไตเตรทตอจนสีน้ําเงินของ
สารละลายจางหายไป ทํา Blank ควบคูไปดวย บันทึกปริมาตรของสารละลายโซเดียมไทโอซัลเฟต
ท่ีใชในการไตเตรท ตัวอยางการคํานวณแสดงในภาคผนวก ก 
 
 3.2.3.2 การวิเคราะหปริมาณกรดไขมันอิสระ (Free fatty acid, FFA) (AOAC, 2000) 
 ช่ังน้ํามันตัวอยางใหทราบน้ําหนักท่ีแนนอน 2.00 – 5.00 กรัม ในฟลาสกขนาด 125 
มิลลิลิตร เติม mixed neutral solvent (ไดเอทิลอีเทอร-เอทานอล 25:25 มิลลิลิตร เติมสารละลาย      
ฟนอลฟธาลีนความเขมขนรอยละ 1 จํานวน 1 มิลลิลิตร ไตเตรทใหเปนกลางดวยสารละลาย
โพแทสเซียมไฮดรอกไซดความเขมขน 0.1 นอรมัล ท่ีผานการทํามาตรฐานแลว ประมาณ 2 – 3 
หยด) จํานวน 30 มิลลิลิตร เขยาแรงๆ ใหเขากัน ไตเตรทดวยสารละลายโพแทสเซียมไฮดรอกไซด
ความเขมขน 0.1 นอรมัล จนไดสีชมพูท่ีถาวร บันทึกปริมาตรของสารละลายโพแทสเซียมไฮดรอก
ไซดท่ีใชในการไตเตรท ทํา blank ควบคูไปดวย ตัวอยางการคํานวณแสดงในภาคผนวก ก 
 
 3.2.3.3 การวิเคราะหปริมาณ Conjugate dienes และ Conjugate trienes (IUPAC, 
1979) 
 ช่ังน้ํามันตัวอยางใหทราบน้ําหนักท่ีแนนอน 0.4000 ± 0.0040 กรัม ในบีกเกอรขนาด 50 
มิลลิลิตร เติมสารละลายเฮกเซนเพียงเล็กนอยเพื่อละลายตัวอยาง ปรับปริมาตรใหเปน 100 มิลลิลิตร
ดวยสารละลายเฮกเซน นําไปวัดคาการดดูกลืนแสงท่ีความยาวคล่ืน 233, 262, 268 และ 274 นาโน
เมตร นําผลการวัดคาการดดูกลืนแสงมาคํานวณหาคา conjugate dienes และ conjugate trienes โดย
ตัวอยางการคํานวณแสดงในภาคผนวก ก 
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 3.2.3.4 การวิเคราะหปริมาณเฮกซานาล (Hexanal content) ดัดแปลงจากวิธีการของ 
Vichi et al. (2003) และ Juntachote et al. (2007) 
 วิเคราะหปริมาณเฮกซานาล ดวยวิธี Headspace Solid-phase Microextraction (HS-
SPME) โดยใชเคร่ือง Gas Chromatography-Flame Ionization Detector (GC-FID) (SHIMADZU 
GC-2010, Japan) ซ่ึงมีวิธีการใชเคร่ืองแสดงในภาคผนวก ก การวเิคราะหทําโดย     ปเปตน้ํามัน
ตัวอยางจํานวน 6 มิลลิลิตร ลงใน vial ขนาด 20 มิลลิลิตร ปดปาก vial ดวยเซบตมัยาง ปดฝาให
สนิท แลวตั้งท้ิงไวท่ีอุณหภมิู 24 ± 1 องศาเซลเซียสเปนเวลา 24 ช่ัวโมง เสียบ SPME ลงใน vial 
คอยๆ กดให fiber ออกมา โดยใชเวลาในการสุมสารระเหยของตัวอยาง 30 นาที แสดงดังรูป 3.1 
จากนั้นคอยๆ ดึง fiber ข้ึน ดงึ SPME ออก แลวนํา SPME ไปเสียบลงตรง injection port ของเคร่ือง 
GC-FID แสดงดังรูป 3.2 นําคาท่ีไดจากการวิเคราะหไปเทียบกับกราฟมาตรฐานของ hexanal แสดง
ดังภาพ ก.3 ในภาคผนวก ก ในการวิเคราะหปริมาณเฮกซานาล นี้ใช 2-Heptanone เปน internal 
standard 
  

สภาวะท่ีใชในการวิเคราะห คือ capillary column (DB-1, 30 m. x 0.25 mm. I.D., 0.25 
μm. film thickness; J&W Scientific, USA) ใช helium เปนแกสพา (carrier gas) โดยกําหนด
อุณหภูมิเร่ิมตนเทากับ 40 องศาเซลเซียส คงท่ีท่ีอุณหภมิูดังกลาว เปนเวลา 1.5 นาที เพิ่มอุณหภูมิ
เปน 200 องศาเซลเซียส ดวยอัตราเร็ว 6 องศาเซลเซียส/นาที และคงท่ีท่ีอุณหภูมิ 200 องศาเซลเซียส 
เปนเวลา 5 นาที อุณหภูมิของ Flame Ionization Detector (FID) 250 องศาเซลเซียส เวลาท่ีใชในการ
วิเคราะหท้ังหมด 33.17 นาที 
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รูป 3.1 การสุมสารระเหยของตัวอยางดวยเทคนิค SPME 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

รูป 3.2 เคร่ือง Gas Chromatography-Flame Ionization Detector (GC-FID) 
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3.2.4 การวิเคราะหคุณภาพของมันฝร่ังแทงทอด 
 
 3.2.4.1 การวิเคราะหคา Thiobarbituric Acid Reactive Substances (TBARS) 
(Miller, 1998) 
 ช่ังตัวอยาง 3.5000 กรัม ในบีกเกอรขนาด 250 มิลลิลิตร ทําท้ังหมด 3 บีกเกอร (บันทึก
น้ําหนกัท่ีแนนอนทุกคร้ัง) เติม BHT ความเขมขน 0.2 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร จํานวน 1 มิลลิลิตร ใน
ทุกๆ บีกเกอร เติม 1,1,3,3-Tetramethoxypropan (TEP) ความเขมขน 10 ไมโครโมลาร จํานวน 12 
มิลลิลิตร ในบีกเกอรใดบีกเกอรหนึ่งเพียงบีกเกอรเดยีว จากนั้นเติม Trichloroacetic acid ความ
เขมขนรอยละ 10/Phosphoric acid ความเขมขน 0.2 โมลาร (TCA/H3PO4) จํานวน 33.5 มิลลิลิตร 
ในบีกเกอรท่ีมี TEP ความเขมขน 10 ไมโครโมลาร จํานวน 12 มิลลิลิตร และเติม TCA/H3PO4 
จํานวน 45.5 มิลลิลิตร ลงใน 2 บีกเกอรท่ีเหลือ ทําการปนตัวอยางท่ีอยูในทุกๆ บีกเกอร ดวยเคร่ือง
ปนแบบมือถือ ท่ีความเร็วระดับสูง เปนเวลา 30 วินาที (ลางเคร่ืองปนทุกคร้ังกอนปนตัวอยางถัดไป) 
กรองตัวอยางท่ีปนแลว ดวยกระดาษกรองเบอร 1 ลงในขวดรูปชมพูขนาด 125 มิลลิลิตร จากนั้น    
ปเปตของเหลวท่ีกรองไดจํานวน 5 มิลลิลิตร ลงใน screw-cap test tubes แลวเติม Thiobarbituric 
acid (TBA reagent) ความเขมขน 0.02 โมลาร จํานวน 5 มิลลิลิตร (test sample) และปเปตของเหลว
ท่ีกรองไดอีกจาํนวน 5 มิลลิลิตร ลงใน screw-cap test tubes แลวเติมน้าํจํานวน 5 มิลลิลิตร (sample 
blank) เขยาสารละลายใหเขากันแลวตั้งท้ิงไวท่ีอุณหภูมิหองในท่ีมืด เปนเวลา 15 – 20 ช่ัวโมง นําไป
วัดคาการดดูกลืนแสงท่ีความยาวคล่ืน 530 นาโนเมตร โดยใชน้ําเปน reagent blank นําผลการวัดคา
การดูดกลืนแสงท่ีไดไปวิเคราะหโดยเทียบกับกราฟมาตรฐานของ Malondialdehyde (MDA) แสดง
ดังภาพ ก.4 ในภาคผนวก ก 
 

3.2.5 วิธีการวิจัย 
 
 วิธีการวิจยั แบงออกเปน 6 ตอนดังนี ้
 
 ตอนท่ี 1 ศึกษาวิธีการสกัดท่ีเหมาะสมในการสกัดสารสกัดจากใบพลู 
 
 นําใบพลูผงที่ไดจากข้ันตอนการเตรียมวตัถุดิบ มาทําการสกัดสารสกัดดวยวิธีการสกัด
แบบตางๆ การสกัดใชใบพลูผงตอตัวทําละลายในอัตราสวน 1 : 10 โดยนําใบพลูผง 5 กรัมใสลงใน
ขวดสีชา เติมสารละลายเอทานอลเขมขนรอยละ 70 จํานวน 50 มิลลิลิตร ปดปากขวดดวยฟลม
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พลาสติก จากน้ันทําการสกัดดวยวิธีการสกัดแบบตางๆ ดังนี้ การแช (maceration) โดยท้ิงไวท่ี
อุณหภูมิหอง (30 ± 1 องศาเซลเซียส) เปนเวลา 72 ช่ัวโมง การเขยา (shaking) โดยนําไปเขยาดวย
เคร่ืองเขยา (Heidolph UNIMAX 2010, Germany) ท่ีความเร็วรอบ 200 รอบตอนาที เปนเวลา 2.5 
ช่ัวโมง และ 4.5 ช่ัวโมง ท่ีอุณหภูมิหอง (30 ± 1 องศาเซลเซียส) การสกัดดวยคล่ืนอัลตราซาวด
ความถ่ีต่ํา (ultrasonically assisted extraction, UAE) โดยการใชเคร่ือง Ultrasonic cleanser (CREST 
model 690TAE, Malaysia) ท่ีมีความถ่ีอยูในชวง 42 – 45 กิโลเฮิรต เปนเวลา 10 นาที และ 30 นาที 
การสกัดดวยคล่ืนไมโครเวฟ (microwave assisted extraction, MAE) โดยการใชเคร่ืองไมโครเวฟ 
(National NN-K652, Japan) ท่ีมีความถ่ี 2,450 กิโลเฮิรต จํานวน 2 คร้ังๆ ละ 15 วินาที และ 1 คร้ัง
เปนเวลา 30 วนิาที จากนั้นกรองแยกเอากากออก เก็บสารสกัดท่ีกรองไดในขวดสีชา นําสารสกัดท่ี
ไดจากแตละวธีิการสกัด มาวิเคราะหคุณภาพดังนี ้
 
 คุณภาพทางเคมี 

- รอยละผลผลิตท่ีได (% Yield) ดัดแปลงจากวิธีการของ Boryana et al. (2007) 
 - ปริมาณสารประกอบฟนอลิกท้ังหมด (Total phenolic content) ตามวธีิการของ สุทัศน 
และคณะ (2550) 
 - ปริมาณสารประกอบฟลาโวนอยดท้ังหมด (Total flavonoid content) ตามวิธีการของ 
Chang et al. (2002) 
 - ความสามารถในการตานออกซิเดชัน โดยวิธี DPPH ดัดแปลงจากวิธีการของ Masuda 
et al. (1999) 
 
 วางแผนการทดลองแบบ Completely randomized design (CRD) มีท้ังหมด 7 ส่ิง
ทดลอง แสดงดังตาราง 3.1 ทําการทดลอง 3 ซํ้า นําขอมูลท่ีไดไปทําการวิเคราะหความแปรปรวน 
(ANOVA) และเปรียบเทียบคาเฉล่ียโดยโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS 11.0 (SPSS Inc., Chicago, USA) 
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ตาราง 3.1 วธีิการสกัดท่ีใชในการศึกษา เพื่อหาวิธีการสกัดท่ีเหมาะสมในการสกัดสารสกัดจากใบ
พลู 
ส่ิงทดลอง วิธีการสกัด 

ส่ิงทดลองท่ี 1 
ส่ิงทดลองท่ี 2 
ส่ิงทดลองท่ี 3 
ส่ิงทดลองท่ี 4 
ส่ิงทดลองท่ี 5 
ส่ิงทดลองท่ี 6 
ส่ิงทดลองท่ี 7 

การสกัดแบบแช เปนเวลา 72 ช่ัวโมง 
การสกัดแบบเขยา เปนเวลา 2.5 ช่ัวโมง 
การสกัดแบบเขยา เปนเวลา 4.5 ช่ัวโมง 
การสกัดดวยคล่ืนอัลตราซาวดความถ่ีต่ํา เปนเวลา 10 นาที 
การสกัดดวยคล่ืนอัลตราซาวดความถ่ีต่ํา เปนเวลา 30 นาที 
การสกัดดวยคล่ืนไมโครเวฟจํานวน 2 คร้ังๆ ละ 15 วินาที 
การสกัดดวยคล่ืนไมโครเวฟจํานวน 1 คร้ัง เปนเวลา 30 วนิาที 

 
 
 ตอนท่ี 2 ศึกษาความเขมขนของตัวทําละลายท่ีเหมาะสมในการสกัดสารสกัดจากใบพลู 
 
 นําใบพลูผงที่ไดจากข้ันตอนการเตรียมวตัถุดิบ มาทําการสกัดโดยใชสารละลายเอทา
นอลที่ความเขมขนแตกตางกันในการสกดั การสกัดใชใบพลูผงตอตัวทําละลายในอัตราสวน 1 : 10 
โดยนําใบพลูผง 5 กรัมใสลงในขวดสีชา เติมสารละลายเอทานอลความเขมขนรอยละ 50  70  และ 
100 จํานวน 50 มิลลิลิตร ปดปากขวดใหสนิท ทําการสกัดดวยวธีิการสกัดท่ีเหมาะสมท่ีไดจาก
การศึกษาในตอนท่ี 1 จากนัน้กรองแยกเอากากออก เก็บสารสกัดท่ีกรองไดในขวดสีชา นําสารสกัด
ท่ีไดจากการใชสารละลายเอทานอลท่ีความเขมขนแตกตางกันในการสกัด มาวิเคราะหคุณภาพดังนี้ 
 
 คุณภาพทางเคมี 
 - รอยละผลผลิตท่ีได (% Yield) ดัดแปลงจากวิธีการของ Boryana et al. (2007) 
 - ปริมาณสารประกอบฟนอลิกท้ังหมด (Total phenolic content) ตามวธีิการของ สุทัศน 
และคณะ (2550) 
 - ความสามารถในการตานออกซิเดชัน โดยวิธี DPPH ดัดแปลงจากวิธีการของ Masuda 
et al. (1999) 
 - วิเคราะหองคประกอบทางเคมีของสารสกัดท่ีมีคุณภาพดีท่ีสุด วิเคราะหโดยวิธี Gas 
Chromatography-Mass Spectrometer (GC-MS) ตามวิธีการของ นงลักษณ (2543) 
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 วางแผนการทดลองแบบ Completely randomized design (CRD) มีท้ังหมด 3 ส่ิง
ทดลอง แสดงดังตาราง 3.2 ทําการทดลอง 3 ซํ้า นําขอมูลท่ีไดไปทําการวิเคราะหความแปรปรวน 
(ANOVA) และเปรียบเทียบคาเฉล่ียโดยโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS 11.0 (SPSS Inc., Chicago, USA) 
 
ตาราง 3.2 ความเขมขนของสารละลายเอทานอลที่ใชศึกษา เพื่อหาความเขมขนท่ีเหมาะสมในการ

สกัดสารสกัดจากใบพลู 
ส่ิงทดลอง ความเขมขนของสารละลายเอทานอล 

ส่ิงทดลองท่ี 1 
ส่ิงทดลองท่ี 2 
ส่ิงทดลองท่ี 3 

สกัดดวยสารละลายเอทานอลความเขมขนรอยละ 50 
สกัดดวยสารละลายเอทานอลความเขมขนรอยละ 70 
สกัดดวยสารละลายเอทานอลความเขมขนรอยละ 100 

 
 
 ตอนท่ี 3 ศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอความคงตัวของสารสกัดจากใบพลู 
 
 ทําการสกัดสารสกัดจากใบพลู ดวยวิธีการสกัดท่ีเหมาะสมท่ีไดจากการศึกษาในตอนที่ 
1 และใชสารละลายเอทานอลที่ความเขมขนท่ีเหมาะสมท่ีไดจากการศึกษาในตอนที่ 2 ในการสกัด 
ไดสารสกัดท่ีมีคุณภาพดีท่ีสุด มาทําการศึกษาถึงปจจยัท่ีสงผลตอความคงตัวของสารสกัด 2 ปจจัย 
คือ แสง และอุณหภูมิ การทดลองทําโดยเก็บสารสกัดใน vial ท่ีมีอลูมิเนียมฟอยลหุม และไมมี
อลูมิเนียมฟอยลหุม ท่ีอุณหภมิูหอง (30 ± 1 องศาเซลเซียส) และท่ีอุณหภูมิตูแชเยน็ (4 ± 1 องศา
เซลเซียส) เปนเวลา 28 วัน ทําการวิเคราะหคุณภาพของสารสกัดทุกๆ 7 วัน ดังนี ้
 
 คุณภาพทางเคมี 
 - ความสามารถในการตานออกซิเดชัน โดยวิธี DPPH ดัดแปลงจากวิธีการของ Masuda 
et al. (1999) 
 
 วางแผนการทดลองแบบ 22 Factorial in completely randomized design มีท้ังหมด 4 ส่ิง
ทดลอง แสดงดังตาราง 3.3 ทําการทดลอง 3 ซํ้า นําขอมูลท่ีไดไปทําการวิเคราะหความแปรปรวน 
(ANOVA) และเปรียบเทียบคาเฉล่ียโดยโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS 11.0 (SPSS Inc., Chicago, USA) 
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ตาราง 3.3 สภาวะการเก็บสารสกัดจากใบพลูท่ีใชในการศกึษา 
ส่ิงทดลอง สภาวะการเก็บสารสกัด 

ส่ิงทดลองท่ี 1 
ส่ิงทดลองท่ี 2 
ส่ิงทดลองท่ี 3 
ส่ิงทดลองท่ี 4 

เก็บสารสกัดใน vial ท่ีไมมีอลูมิเนียมฟอยลหุมท่ีอุณหภูมิหอง 
เก็บสารสกัดใน vial ท่ีมีอลูมิเนียมฟอยลหุมท่ีอุณหภูมิหอง 
เก็บสารสกัดใน vial ท่ีไมมีอลูมิเนียมฟอยลหุมท่ีอุณหภูมิตูแชเยน็ 
เก็บสารสกัดใน vial ท่ีมีอลูมิเนียมฟอยลหุมท่ีอุณหภูมิตูแชเยน็ 

 
 
 ตอนท่ี 4 ศึกษาผลของความเขมขนของสารสกัดจากใบพลูตอการเกดิออกซิเดชันของ
น้ํามันพืช 
 
 นําสารสกัดท่ีไดจากวิธีการสกัดท่ีเหมาะสมท่ีไดจากการศึกษาในตอนที่ 1 และใช
สารละลายเอทานอลท่ีความเขมขนท่ีเหมาะสมท่ีไดจากการศึกษาในตอนท่ี 2 ในการสกัด มาทําการ
ระเหยเอาตัวทําละลายออกดวยเคร่ืองระเหยสุญญากาศ ท่ีความดัน 50 มิลลิบาร อุณหภูมิอางน้ํา 55 
องศาเซลเซียส ไดสารสกัดขนหนืด นําสารสกัดท่ีไดใสลงในน้ํามันพืชท่ีความเขมขน 0 (ชุด
ควบคุม) 200 ppm  500 ppm  1,000 ppm  และ 2,000 ppm จากนัน้นําน้ํามันพืชดังกลาวไปใหความ
รอนดวยเตาไฟฟา ท่ีอุณหภมิู 160 ± 0.4 องศาเซลเซียส เปนเวลา 10 นาที วิเคราะหคุณภาพของ
น้ํามันพืชกอนและหลังนําไปใหความรอน ดังนี ้
 
 คุณภาพทางกายภาพ 
 - คาสี ระบบ L*  a*  b* ดวยเคร่ือง KONICA MINOLTA model CR-410, Japan 
 - ความหนืด ดวยเคร่ือง Brookfield RVDV+11, USA 
  

คุณภาพทางเคมี 
 - คาเปอรออกไซด (Peroxide value, P.V.) (AOAC, 2000) 
 - ปริมาณกรดไขมันอิสระ (Free fatty acid, FFA) (AOAC, 2000) 
 - ปริมาณ conjugate dienes และ conjugate trienes (IUPAC, 1979) 
 - ปริมาณเฮกซานาล ดัดแปลงจากวิธีการของ Vichi et al. (2003) และ Juntachote et al. 
(2007) 
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 วางแผนการทดลองแบบ Completely randomized design (CRD) มีท้ังหมด 5 ส่ิง
ทดลอง แสดงดังตาราง 3.4 ทําการทดลอง 3 ซํ้า นําขอมูลท่ีไดไปทําการวิเคราะหความแปรปรวน 
(ANOVA) และเปรียบเทียบคาเฉล่ียโดยโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS 11.0 (SPSS Inc., Chicago, USA) 
 
ตาราง 3.4 ความเขมขนของสารสกัดจากใบพลูท่ีใสในนํ้ามันพืช เพื่อศึกษาผลของความเขมขนของ

สารสกัดตอการเกิดออกซิเดชันของน้ํามันพืช 
ส่ิงทดลอง ความเขมขนของสารสกัดท่ีใสในน้ํามันพืช 

ส่ิงทดลองท่ี 1 
ส่ิงทดลองท่ี 2 
ส่ิงทดลองท่ี 3 
ส่ิงทดลองท่ี 4 
ส่ิงทดลองท่ี 5 

0 ppm (ชุดควบคุม) 
200 ppm 
500 ppm 
1,000 ppm 
2,000 ppm 

 
 
 ตอนท่ี 5 ศึกษาผลของสารสกัดจากใบพลูตอความคงตัวของน้ํามันพชืเม่ือไดรับความ
รอนซํ้า 
 
 ใสสารสกัดท่ีความเขมขนท่ีเหมาะสมท่ีไดจากการศึกษาในตอนท่ี 4 ลงในน้ํามันพืช นํา
น้ํามันพืชไปใหความรอนดวยเตาไฟฟา ท่ีอุณหภูมิ 160 ± 0.4 องศาเซลเซียส เปนเวลา 10 นาที 
จํานวน 1 คร้ัง  2 คร้ัง  3 คร้ัง  และ 4 คร้ัง ทําการทดลองเทียบกับน้ํามันพืชไมใสสารสกัด (ชุด
ควบคุม) และน้ํามันพืชใส BHT 200 ppm วิเคราะหคุณภาพของน้ํามันพืชกอนและหลังนําไปให
ความรอน ดังนี้ 
 

คุณภาพทางกายภาพ 
 - คาสี ระบบ L*  a*  b* ดวยเคร่ือง KONICA MINOLTA CR-410, Japan 
 - ความหนืด ดวยเคร่ือง Brookfield RVDV+11, USA 

คุณภาพทางเคมี 
 - คาเปอรออกไซด (Peroxide value, P.V.) (AOAC, 2000) 
 - ปริมาณกรดไขมันอิสระ (Free fatty acid, FFA) (AOAC, 2000) 
 - ปริมาณ conjugate dienes และ conjugate trienes (IUPAC, 1979) 



  
54 

 - ปริมาณเฮกซานาล ดัดแปลงจากวิธีการของ Vichi et al. (2003) และ Juntachote et al. 
(2007) 
 

วางแผนการทดลองแบบ Completely randomized design (CRD) ทําการทดลอง 3 ซํ้า 
นําขอมูลท่ีไดไปทําการวิเคราะหความแปรปรวน (ANOVA) และเปรียบเทียบคาเฉล่ียโดยโปรแกรม
สําเร็จรูป SPSS 11.0 (SPSS Inc., Chicago, USA) 
 
 

ตอนท่ี 6 การประยุกตใชน้ํามันพืชใสสารสกัดจากใบพลูกับผลิตภัณฑอาหาร 
 
ทําการทอดมันฝร่ังแทงแชแข็ง ในน้าํมันพืชใสสารสกัดจากใบพลูท่ีความเขมขนท่ี

เหมาะสม ท่ีอุณหภูมิ 160 ± 0.4 องศาเซลเซียส เปนเวลา 7 นาที การทอดใชมันฝร่ังแทงแชแข็ง 200 
กรัมตอน้ํามันพืช 1,000 มิลลิลิตร ทําการทอดมันฝร่ังคร้ังใหมในน้ํามันพืชเดิมท่ีผานการทอดมาแลว 
1 คร้ัง  2 คร้ัง  และ 3 คร้ัง ท่ีอุณหภูมิและเวลาดังกลาว ทําการทดลองเทียบกับเม่ือใชน้ํามันพืชไมใส
สารสกัดทอดมันฝร่ังแทงแชแข็ง (ชุดควบคุม) วิเคราะหคุณภาพของน้ํามันพืชและมันฝร่ังแทงทอด
หลังการทอดแตละครั้ง ดังน้ี 

 
น้ํามันพชื วเิคราะหคุณภาพดังนี ้
คุณภาพทางเคมี 
- คาเปอรออกไซด (Peroxide value, P.V.) (AOAC, 2000) 
- ปริมาณกรดไขมันอิสระ (Free fatty acid, FFA) (AOAC, 2000) 
 
มันฝร่ังแทงทอด วิเคราะหคุณภาพดังนี ้
คุณภาพทางกายภาพ 
- คาสี ระบบ L*  a*  b* ดวยเคร่ือง KONICA MINOLTA CR-410, Japan 

 
 คุณภาพทางเคมี 
 - Thiobarbituric Acid Reactive Substances (TBARS) (Miller, 1998) 
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 คุณภาพทางดานประสาทสมัผัส 
 ทําการทดสอบความชอบของผูบริโภคจํานวน 50 คน ท่ีมีตอผลิตภัณฑมันฝร่ังแทงทอด
ในดาน ความชอบโดยรวม สีของมันฝร่ังแทงทอด กล่ินของมันฝร่ังแทงทอด และรสชาติของมัน
ฝร่ังแทงทอด โดยการใหคะแนนความชอบ 1 ถึง 9 (9-point hedonic scale) (Peryam and Pilgrim, 
1957) ผูทดสอบชิมประกอบไปดวยนกัศึกษา และบุคลากร ของคณะอุตสาหกรรมเกษตร 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม โดยมีตัวอยางแบบสอบถาม ดังแสดงในภาคผนวก ข 
 

วางแผนการทดลองแบบ Completely randomized design (CRD) ทําการทดลอง 3 ซํ้า 
นําขอมูลท่ีไดไปทําการวิเคราะหความแปรปรวน (ANOVA) และเปรียบเทียบคาเฉล่ียโดยโปรแกรม
สําเร็จรูป SPSS 11.0 (SPSS Inc., Chicago, USA) 


