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บทคัดยอ 
 

การศึกษาผลของสารสกัดจากใบพลูตอความคงตัวตอความรอน ของนํ้ามันท่ีใชปรุงอาหาร 
โดยศึกษาวิธีการสกัดท่ีเหมาะสมในการสกัดสารสกัดจากใบพลู พบวา การสกัดใบพลูผงดวย
สารละลายเอทานอลความเขมขนรอยละ 70 โดยการเขยา เปนเวลา 2.5 ช่ัวโมง ไดสารสกัดท่ีมี
ความสามารถในการตานออกซิเดชันซ่ึงแสดงในรูปรอยละการยับยั้งอนุมูลอิสระ  มากกวาสารสกดั
ของใบพลูผงที่สกัดดวยสารละลายเอทานอลความเขมขนรอยละ 100 และ 50 ตามลําดับ 
นอกจากนั้นยงัพบวา อุณหภูมิและระยะเวลาการเก็บมีผลตอความคงตัวของสารสกัดจากใบพลู 
โดยสารสกัดจากใบพลูมีความสามารถในการตานออกซิเดชันลดลง เม่ืออุณหภูมิและระยะเวลาการ
เก็บเพิ่มข้ึน 

เม่ือเพ่ิมความเขมขนของสารสกัดจากใบพลู จะชวยลดการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันของ
น้ํามันพืชหลังนําไปใหความรอน นอกจากนั้นยังพบวา น้ํามันพืชใสสารสกัดจากใบพลูท่ีความ
เขมขน 1,000 สวนในลานสวน มีคาเปอรออกไซด  ปริมาณกรดไขมันอิสระในรูปกรดปาลมิติก  
ปริมาณคอนจูเกตไดอีน  ปริมาณคอนจูเกตไตรอีน และปริมาณเฮกซานาลนอยกวาน้ํามันพืชใสสาร
สกัดจากใบพลูท่ีความเขมขน 500 สวนในลานสวน  น้ํามันพืชใส บีเอชที 200 สวนในลานสวน 
และนํ้ามันพืชชุดควบคุม เม่ือมีการใหความรอนเปนจํานวน 4 คร้ัง โดยนํ้ามันพืชใสสารสกัดจากใบ
พลูท่ีความเขมขน 500 สวนในลานสวน และ 100 สวนในลานสวน ใหประสิทธิภาพในการชวย
ชะลอการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันของน้ํามันพืชไดใกลเคียงกัน 
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การประยกุตใชน้ํามันพืชใสสารสกัดจากใบพลูกับผลิตภัณฑอาหาร พบวา น้ํามันพืชใสสาร
สกัดจากใบพลูท่ีความเขมขน 500 สวนในลานสวน มีคาเปอรออกไซด และปริมาณกรดไขมัน
อิสระในรูปกรดปาลมิติก นอยกวาน้ํามันพืชชุดควบคุมเม่ือมีการใชน้าํมันพืชทอดซํ้าเปนจํานวน 3 
คร้ัง สวนการวิเคราะหคุณภาพของมันฝร่ังแทงทอด พบวา เม่ือมีการใชน้ํามันพืชทอดซํ้าเปนจํานวน 
3 คร้ัง มันฝร่ังแทงท่ีทอดในน้ํามันพืชชุดควบคุม และน้ํามันพืชใสสารสกัดจากใบพลูท่ีความเขมขน 
500 สวนในลานสวน มีคาสี L* และ b* ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P>0.05) แตมัน
ฝร่ังแทงท่ีทอดในนํ้ามันพืชใสสารสกัดจากใบพลูท่ีความเขมขน 500 สวนในลานสวน มีคาไธโอ
บาไบทูริคแอซิดรีแอคทีฟซับสแตรน (TBARS) ซ่ึงแสดงในรูปปริมาณมาโลนไดอัลดีไฮด นอยกวา
มันฝร่ังแทงท่ีทอดในนํ้ามันพืชชุดควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P≤0.05) สําหรับผลการ
วิเคราะหคุณภาพทางประสาทสัมผัส พบวา มันฝร่ังแทงท่ีทอดในนํ้ามันพืชชุดควบคุม และในน้ํามัน
พืชใสสารสกัดจากใบพลูท่ีความเขมขน 500 สวนในลานสวน มีคะแนนดานความชอบโดยรวม  สี  
กล่ิน และรสชาติ ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P>0.05) เม่ือใชน้ํามันพืชทอดซํ้าเปน
จํานวน 3 คร้ัง 
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ABSTRACT 
 

 This research was conducted to investigate the effect of betel leaves extract on thermal 
stability of cooking oil. Different extraction techniques were studied. Extraction by shaking for 
2.5 hours with 70% ethanol solvent was proved to be the most efficient method in yielding more 
antioxidant activity (% radical scavenging) compared with using 100% and 50% ethanol solvents, 
consecutively. Additionally, thermal and storage time were discovered to be antioxidant-
constituents efficacy degrading factors over thermal and storage time increased. 
 As the concentration of the betel leaves extract increased, oxidative reaction of the heated 
vegetable oil decreased. In addition, the determined values of peroxide value, free fatty acid (as 
palmitic), conjugate dienes, conjugate trienes and hexanal content in vegetable oil with betel 
leaves extract 1,000 ppm addition were less than those values of betel leaves extract 500 ppm, 
BHT 200 ppm additions and controlled vegetable oil sample after four times heating. The 
vegetable oil with betel leaves extract 500 ppm and betel leaves extract 1,000 ppm additions 
showed similar improvement of the four times heated oil against oxidation. 
 The application of betel leaves extract added vegetable oil with food product 
demonstrated that the vegetable oil with 500 ppm betel leaves extract yieled less peroxide value 
and free fatty acid (as palmitic) than the controlled vegetable oil through repeated frying for three 
times. The examinations of fried potato stick showed no significant difference (P>0.05) in L* and 
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b* colors through the repeated frying for three times of both betel leaves extract 500 ppm added 
vegetable oil and controlled vegetable oil. However, Thiobarbituric acid reactive substances 
(TBARS; as malondialdehyde content) of the betel leaves extract 500 ppm fried potato stick was 
significantly less than that of controlled vegetable oil (P≤0.05). Regarding the sensory evaluation, 
the overall liking, color, odor and taste score of both the betel leaves extract 500 ppm fried potato 
stick and the controlled fried potato stick offered no statistical difference (P>0.05) through 
repeated frying for three times. 


