
 

บทที่ 4 
ผลการทดลองและอภิปรายผล 

 
 

4.1 ศึกษาวิธีการสกัดท่ีเหมาะสมในการสกัดสารสกัดจากใบพลู 
 
 ผลการทดลองทําการสกดัสารสกัดจากใบพลูผงดวยวิธีการสกัดท่ีแตกตางกัน ไดแก การ
แช เปนเวลา 72 ช่ัวโมง ท่ีอุณหภูมิหอง (30 ± 1 องศาเซลเซียส) การเขยา เปนเวลา 2.5 ช่ัวโมง และ 4.5 
ช่ัวโมง ท่ีอุณหภูมิหอง (30 ± 1 องศาเซลเซียส) การสกดัดวยคล่ืนอัลตราซาวดความถ่ีต่ํา เปนเวลา 10 
นาที และ 30 นาที และการสกัดดวยคล่ืนไมโครเวฟ จํานวน 2 คร้ังๆ ละ 15 วินาที และ 1 คร้ัง เปนเวลา 
30 วินาที ดงัแสดงใน ตาราง 4.1 ซ่ึงพบวา วิธีการสกัดมีผลตอปริมาณผลผลิตท่ีได ปริมาณ
สารประกอบฟนอลิกท้ังหมดในรูปกรดแกลลิก และปริมาณสารประกอบฟลาโวนอยดท้ังหมดใน
รูปควอเซอทินอยางมีนยัสําคัญทางสถิต ิ (P≤0.05) แตไมมีผลตอความสามารถในการตานออกซิเดชัน
ซ่ึงแสดงในรูปรอยละการยับยั้งอนมูุลอิสระอยางมีนยัสําคัญทางสถิติ (P>0.05) การสกัดดวยวิธีการ
เขยา เปนเวลา 4.5 ช่ัวโมง ใหปริมาณผลผลิตท่ีได ปริมาณสารประกอบฟนอลิกท้ังหมดในรูปกรดแกล
ลิก และปริมาณสารประกอบฟลาโวนอยดท้ังหมดในรูปควอเซอทินมากท่ีสุด ซ่ึงไมตางจากการสกัด
ดวยวิธีการเขยา เปนเวลา 2.5 ช่ัวโมงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P>0.05) การสกดัดวยวิธีการแช เปน
เวลา 72 ช่ัวโมง ใหปริมาณสารประกอบฟนอลิกท้ังหมดในรูปกรดแกลลิก ไมตางจากการสกดัดวย
วิธีการเขยา เปนเวลา 2.5 ช่ัวโมง และ 4.5 ช่ัวโมงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P>0.05) การสกัดดวยคลื่น
อัลตราซาวดความถ่ีต่ํา เปนเวลา 10 นาที ใหปริมาณผลผลิตท่ีได และปริมาณสารประกอบฟลาโว
นอยดท้ังหมดในรูปควอเซอทินนอยท่ีสุด ซ่ึงไมตางจากการสกัดดวยคลื่นอัลตราซาวดความถี่ต่ํา เปน
เวลา 30 นาทีอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P>0.05) แตสําหรับปริมาณสารประกอบ ฟนอลิกทั้งหมดในรูป
กรดแกลลิก การสกดัดวยคล่ืนอัลตราซาวดความถ่ีต่ํา เปนเวลา 30 นาที มีคานอยท่ีสุด สวนการสกดั
ดวยคล่ืนไมโครเวฟ พบวาใหปริมาณผลผลิตท่ีได ปริมาณสารประกอบฟนอลิกท้ังหมดในรูปกรดแกล
ลิก และปริมาณสารประกอบฟลาโวนอยดท้ังหมดในรปูควอเซอทิน ไมตางจากการสกัดดวยคลื่น  
อัลตราซาวดความถ่ีต่ําอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P>0.05) แตการสกัดดวยคล่ืนไมโครเวฟ มีแนวโนมท่ี
ใหปริมาณผลผลิตท่ีได ปริมาณสารประกอบฟนอลิกท้ังหมดในรูปกรดแกลลิก และปริมาณ
สารประกอบฟลาโวนอยดท้ังหมดในรูปควอเซอทิน มากกวาการสกดัดวยคล่ืนอัลตราซาวดความถ่ีต่ํา 
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ตาราง 4.1 ปริมาณผลผลิตท่ีได ปริมาณสารประกอบฟนอลิกท้ังหมด ปริมาณสารประกอบฟลาโว
นอยดท้ังหมด และความสามารถในการตานออกซิเดชันในแตละวิธีการสกัด 

วิธีการสกัด ผลผลิต 
ท่ีได 
(%) 

สารฟนอลิก 
ท้ังหมด 

(mg GAE/g dw) 

สารฟลาโวนอยด 
ท้ังหมด 

(mg QE/g dw) 

การยบัยัง้อนุมูล
อิสระ 
(%) 

แช 72 ชั่วโมง 10.48±0.34c* 90.55±5.88b 2.63±0.14c 92.11±0.13 
 

เขยา 2.5 ชั่วโมง 13.17±0.30d 87.80±1.29b 4.47±0.12d 91.78±0.30 
 

เขยา 4.5 ชั่วโมง 14.28±0.31d 90.16±4.64b 4.67±0.19d 91.96±0.74 
 

คล่ืนอัลตราซาวด
ความถ่ีต่าํ 10 นาที 
 

5.35±0.52a 62.63±5.69ab 1.06±0.24a 90.79±0.02 

คล่ืนอัลตราซาวด
ความถ่ีต่าํ 30 นาที 
 

6.37±0.55ab 55.02±9.22a 1.26±0.19ab 90.67±1.43 

คล่ืนไมโครเวฟ 2 
คร้ังๆ ละ 15 วินาที 
 

8.06±1.95bc 62.39±12.96ab 1.28±0.32ab 90.73±0.84 

คล่ืนไมโครเวฟ 30 
วินาที 

8.60±1.10bc 
 

75.47±19.59ab 1.96±0.48bc 91.63±0.09 

*คาเฉล่ีย±สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน วัดคา 3 ซ้ําการทดลอง โดยคาเฉล่ียของขอมูลทีอ่ยูในคอลัมนเดียวกันที่มีตัวอักษร
ภาษาอังกฤษแตกตางกัน แสดงความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P≤0.05) 

 
 จากผลที่ไดแสดงใหเหน็วา การเขยา ถือเปนวิธีการสกัดท่ีมีประสิทธิภาพสูงท่ีสุด ซ่ึงให
สารสกดัท่ีมีปริมาณผลผลิตท่ีได  ปริมาณสารประกอบฟนอลิกท้ังหมดในรูปกรดแกลลิก และปริมาณ
สารประกอบฟลาโวนอยดท้ังหมดในรูปควอเซอทินมากท่ีสุด แมวาการสกัดดวยวิธีการแช จะให
ปริมาณสารประกอบฟนอลิกทั้งหมดในรูปกรดแกลลิก ไมตางจากการสกัดดวยวิธีการเขยา แตการ
สกัดดวยวิธีการเขยา จะใชเวลาในการสกดันอยกวา คือใชเวลาในการสกัดเพยีง 4.5 ช่ัวโมง สวนการ
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สกัดดวยวิธีการแช ใชเวลาในการสกดั 72 ช่ัวโมง เนื่องจากการเขยาชวยใหอนภุาคของใบพลูผงสัมผัส
กับตัวทําละลายไดมากข้ึน นอกจากนัน้ยงัพบวา การสกดัดวยวิธีการเขยา เปนเวลา 4.5 ช่ัวโมง ให
ปริมาณผลผลิตท่ีได  ปริมาณสารประกอบฟนอลิกท้ังหมดในรูปกรดแกลลิก และปริมาณ
สารประกอบฟลาโวนอยดท้ังหมดในรูปควอเซอทิน ไมตางจากการสกดัดวยวิธีการเขยา เปนเวลา 2.5 
ช่ัวโมง อาจเปนเพราะอัตราสวนระหวางใบพลูผงตอสารละลายเอทานอลท่ีใชในการสกัด ซ่ึงจาํนวน
สารละลายเอทานอลท่ีใชในการสกดัสกดัสามารถสกดัสารสําคัญตางๆ ไดอยางสมบูรณ ทําใหไมวาจะ
ทําการสกดัดวยวิธีการเขยาเปนเวลามากข้ึน สารสําคัญตางๆ กไ็มถูกสกัดออกมาเพ่ิมข้ึน ผลท่ีได
ตรงกนัขามกับงานวิจยัของ Pitchaon (2008) ท่ีไดศึกษาระยะเวลา ไดแก 0.5 1 3 4.5 6 24 และ 48 
ช่ัวโมง ในการสกัดสารตานออกซิเดชันประเภทสารประกอบฟนอลิกจากใบพลู ซ่ึงพบวา สารสกัดท่ี
เวลาการสกดัอยูในชวง 4.5 ถึง 6 ช่ัวโมง มีความสามารถในการตานออกซิเดชันสูงเม่ือเปรียบเทียบกับ
การสกัดท่ีเวลาอ่ืน 
 

สวนการสกดัดวยคล่ืนอัลตราซาวดความถ่ีต่ําและการสกัดดวยคล่ืนไมโครเวฟ จะใหสาร
สกัดท่ีมีปริมาณผลผลิตท่ีได ปริมาณสารประกอบฟนอลิกท้ังหมดในรูปกรดแกลลิก และปริมาณสาร
ประกอลฟลาโวนอยดท้ังหมดในรูปควอเซอทินนอยกวาการสกัดดวยวธีิการแช และการสกดัดวย
วิธีการเขยา เนื่องจากการสกัดดวยคล่ืนอัลตราซาวดความถ่ีต่ํา และการสกดัดวยคล่ืนไมโครเวฟ มี
ความรอนเกิดข้ึนในระหวางการสกัด ซ่ึงความรอนท่ีเกดิข้ึนอาจไปทําลายสารสําคัญตางๆ ได เม่ือ
พิจารณาระหวางการสกดัดวยคล่ืนอัลตราซาวดความถ่ีต่ํา และการสกดัดวยคล่ืนไมโครเวฟ พบวา การ
สกัดดวยคล่ืนไมโครเวฟ ใหสารสกดัท่ีมีปริมาณผลผลิตท่ีได ปริมาณสารประกอบฟนอลิกท้ังหมดใน
รูปกรดแกลลิก และปริมาณสารประกอบฟลาโวนอยดท้ังหมดในรูปควอเซอทิน มากกวาการสกดัดวย
คล่ืนอัลตราซาวดความถ่ีต่ํา แมวาการสกดัดวยคล่ืนไมโครเวฟจะเกิดความรอนข้ึนในระหวางการสกัด
มากกวาการสกัดดวยคล่ืนอัลตราซาวดความถ่ีต่ํา แตเนื่องจากระยะเวลาในการสกดัดวยคล่ืนไมโครเวฟ
นอยกวาการสกัดดวยคล่ืนอัลตราซาวดความถ่ีต่ํา สารสกัดจงึไดรับความรอนในระยะเวลาท่ีส้ันกวา
การสกัดดวยคลื่นอัลตราซาวดความถี่ต่ํา แตท้ังนี้มีงานวิจยัพบวา การใชคล่ืนอัลตราซาวดความถ่ีต่ํา 
และการใชคล่ืนไมโครเวฟชวยในการสกดั สามารถชวยลดระยะเวลาในการสกัด และไดปริมาณสารท่ี
ตองการมากข้ึน ดงัเชนงานวจิัยของ Boryana et al. (2007) ท่ีไดศึกษาผลของวิธีการสกัดท่ีแตกตางกนั 
ไดแก การแช การสกัดดวยคลื่นอัลตราซาวดความถี่ต่ํา และการสกัดดวยคล่ืนไมโครเวฟ ตอสารท่ีออก
ฤทธ์ิทางชีวภาพในพรอพโพลิส ผลท่ีไดพบวา การสกัดดวยคล่ืนอัลตราซาวดความถ่ีต่ําใหสารสกัดท่ีมี
ปริมาณสารประกอบฟนอลิกทั้งหมดมากท่ีสุด สวนการสกดัดวยคล่ืนไมโครเวฟใหสารสกัดท่ีมี
ปริมาณผลผลิตท่ีไดมากท่ีสุดแตไมใชสารประกอบฟนอลิก และสารประกอบฟลาโวนอยด 
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4.2 ศึกษาความเขมขนของตวัทําละลายที่เหมาะสมในการสกัดสารสกัดจากใบพลู 
 
 ผลการวิเคราะหคุณภาพทางเคมี ไดแก ปริมาณผลผลิตท่ีได ปริมาณสารประกอบฟนอลิก
ท้ังหมดในรูปกรดแกลลิก และความสามารถในการตานออกซิเดชันซ่ึงแสดงในรูปรอยละการยบัยั้ง
อนุมูลอิสระของสารสกัดท่ีสกัดจากใบพลูผง โดยใชสารละลายเอทานอลความเขมขนแตกตางกนั
ไดแก สารละลายเอทานอลความเขมขนรอยละ 50 70 และ 100 ในการสกัด ดงัแสดงใน ตาราง 4.2 ซ่ึง
พบวา ความเขมขนท่ีแตกตางกันของสารละลายเอทานอลที่ใชในการสกัด ใหสารสกัดท่ีมีปริมาณ
ผลผลิตท่ีได ปริมาณสารประกอบฟนอลิกท้ังหมดในรูปกรดแกลลิก และความสามารถในการตาน
ออกซิเดชันซ่ึงแสดงในรูปรอยละการยับยัง้อนุมูลอิสระแตกตางกนัอยางมีนยัสําคัญทางสถิติ (P0.05) 
โดยสารสกัดของใบพลูผงที่สกัดดวยสารละลายเอทานอลความเขมขนรอยละ 100 มีปริมาณผลผลิต
ท่ีไดมากท่ีสุด (รอยละ 15.33±0.18) สวนสารสกัดของใบพลูผงที่สกัดดวยสารละลายเอทานอล
ความเขมขนรอยละ 70 มีปริมาณสารประกอบฟนอลิกท้ังหมดในรูปกรดแกลลิก (80.45±0.26 mg 
GAE/g dw) และความสามารถในการตานออกซิเดชันซ่ึงแสดงในรูปรอยละการยบัยั้งอนุมูลอิสระ
(รอยละ 91.59±0.34) มากท่ีสุด ซ่ึงไมตางจากสารสกัดของใบพลูผงที่สกัดดวยสารละลายเอทานอล
ความเขมขนรอยละ 100 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P>0.05) ซ่ึงผลท่ีไดสอดคลองกบัผลงานวจิยัของ 
สุทัศน และคณะ (2550) ท่ีพบวาสารละลายเอทานอลความเขมขนรอยละ 70 สามารถสกัดสารตาน
ออกซิเดชันจากเน้ือมะมวงพนัธุน้ําดอกไมไดในปริมาณมากท่ีสุด แตตรงกันขามกบัผลงานวิจัยของ 
ทรงศิริ และคณะ (2551) ซ่ึงพบวา สารละลายเอทานอลความเขมขนรอยละ 50 มีประสิทธิภาพในการ
สกัดสารประกอบฟนอลิกท้ังหมด สารประกอบฟลาโวนอยดท้ังหมด และสารประกอบแอนโธไซ
ยานินท้ังหมดจากเปลือกและเมล็ดองุนสูงท่ีสุด อีกท้ังสารสกัดท่ีไดยังมีความสามารถในการตาน
ออกซิเดชันมากท่ีสุด 
 
 จากผลทีก่ลาวมาในขางตน แสดงใหเห็นวา การที่สารละลายเอทานอลความเขมขน
แตกตางกนั มีประสิทธิภาพในการสกัดสารสําคัญตาง ๆ เชน สารประกอบฟนอลิก สารประกอบ    
ฟลาโวนอย และสารประกอบแอนโธไซยานิน เปนตน แตกตางกนั ท้ังนี้ข้ึนอยูกบัความมีข้ัวหรือ
ความสามารถของการละลายในตัวทําละลายนัน้ๆ ของสารสําคัญตางๆ ยกตัวอยางเชน ถาสารสําคัญท่ี
ตองการ สวนใหญเปนสารท่ีมีความมีข้ัวตํ่า ตวัทําละลายท่ีจะมีประสิทธิภาพมากท่ีสุดในการสกดั
สารสําคัญเหลานั้น ควรจะเปนตัวทําละลายท่ีมีความมข้ัีวเหมือนกับสารสําคัญท่ีตองการ สาเหตุ
เนื่องมาจากเมือ่สภาพข้ัวเหมือนกนัการละลายจะเกิดไดด ี ทําใหสารสําคัญท่ีตองการถูกสกดัออกมา
ไดมาก ดงังานวิจยัของ Pitchaon (2008) ท่ีมีการศกึษาความมีข้ัวของสารสกัดจากใบพลูดวยวิธีการวดั
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สัมประสิทธ์ิการแบงระหวางน้ํามัน-น้ํา ดวยโครมาโตกราฟเหลวสมรรถนะสูง (HPLC) ซ่ึงผลท่ีได
พบวา สารประกอบฟนอลิกในใบพลูมีความมีข้ัวต่ํา ดังนัน้สารละลายเอธิลอะซีเตท จึงเปนตัวทํา
ละลายท่ีเหมาะสมในการสกดัสารประกอบฟนอลิกจากใบพลู เนื่องจากสารละลายเอธิลอะซีเตทเปน
ตัวทําละลายท่ีมีความมีข้ัวตํ่า แตบางคร้ังสารสําคัญท่ีตองการอาจมีท้ังสารท่ีมีความมีข้ัวมาก และสารท่ี
มีความมีข้ัวนอย ตัวทําละลายท่ีเหมาะสมในการสกดัสารสําคัญตางๆ เหลานัน้ออกมาจึงอาจมีหลาย
ชนิดผสมกนั ดังเชนผลท่ีได ท่ีพบวาสารละลายเอทานอลความเขมขนรอยละ 70 มีประสิทธิภาพใน
การสกัดมากกวาสารละลายเอทานอลความเขมขนรอยละ 100 โดยสามารถสกัดสารท่ีออกฤทธ์ิในการ
ตานออกซิเดชันไดมากกวา ทําใหสารสกัดท่ีไดมีความสามารถในการตานออกซิเดชันสูงกวา สาเหตุ
อาจมาจากสารละลายเอทานอลความเขมขนรอยละ 70 มีน้ําซ่ึงเปนสารท่ีมีความมีข้ัวมากผสมอยูรอย
ละ 30 จึงทําใหสารท่ีออกฤทธ์ิในการตานออกซิเดชันท่ีมีความมีข้ัวมากถูกสกัดออกมาดวย 
นอกเหนอืจากสารประกอบฟนอลิกท่ีมีความมีข้ัวตํ่า สงผลใหสารสกัดมีความสามารถในการตาน
ออกซิเดชันสูงกวาเม่ือใชสารละลายเอทานอลความเขมขนรอยละ 100 ท่ีสามารถสกัดไดเพยีง
สารประกอบฟนอลิกท่ีมีความมีข้ัวนอย (ตาราง 4.2) 
 
ตาราง 4.2 ปริมาณผลผลิตท่ีได ปริมาณสารประกอบฟนอลิกท้ังหมด และความสามารถในการตาน

ออกซิเดชันของสารสกดัจากใบพลูผง ท่ีสกัดดวยสารละลายเอทานอลความเขมขน
แตกตางกนั 
ส่ิงทดลอง ผลผลิต 

ท่ีได 
(%) 

สารฟนอลิก
ท้ังหมด 

(mg GAE/g dw) 

การยบัยัง้อนุมูล
อิสระ 
(%) 

1 (สารละลายเอทานอลความเขมขน 
รอยละ 50) 

2 (สารละลายเอทานอลความเขมขน 
รอยละ 70) 

3 (สารละลายเอทานอลความเขมขน 
รอยละ 100) 

4.49±0.21a* 
 
13.72±0.46b 
 
15.33±0.18c 

71.78±1.41a 
 
80.45±0.26b 
 
78.98±0.26b 

86.33±3.61a 
 
91.59±0.34b 
 
91.47±0.19b 

*คาเฉล่ีย±สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน วัดคา 3 ซ้ําการทดลอง โดยคาเฉล่ียของขอมูลทีอ่ยูในคอลัมนเดียวกันที่มีตัวอักษร
ภาษาอังกฤษแตกตางกัน แสดงความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P≤0.05) 
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สําหรับผลการวิเคราะหองคประกอบทางเคมี โดยวิธี Gas Chromatography-Mass 
Spectrometer (GC-MS) ของสารสกัดจากใบพลูผงที่สกัดดวยสารละลายเอทานอลความเขมขนรอย
ละ 70 โดยวิธีการเขยา เปนเวลา 2.5 ช่ัวโมง ดังแสดงใน ตาราง 4.3 
 
ตาราง 4.3 องคประกอบทางเคมีของสารสกัดจากใบพลูผง 

Retention time 
(min) 

ชื่อสาร Area percent 

6.817 
7.966 
8.053 
8.280 
8.395 
8.541 
9.096 
9.235 
9.401 
9.695 
9.971 
10.158 
10.620 
10.734 
12.971 
16.023 
19.133 
20.095 

Chavicol 
Alpha cubebene 
Eugenol 
Isoeugenol 
Alpha copaene 
Germacrene 
Caryophyllene 
Beta cubebene 
Aromadendrene 
Alpha caryophyllene 
Alpha amorphene 
Mesitylenic acid 
3-Methyl-1,2-Thiazolo(4,5-B)pyridine 
Acetyleugenol 
4-Allyl-1,2-diacetoxybenzene 
Neophytadiene 
Phytol 
Neophytadiene 

0.875 
0.178 
0.208 

19.653 
0.887 
0.186 
1.142 
0.228 
0.199 
0.288 
1.653 

55.973 
7.215 
5.635 
2.476 
0.307 
1.974 
0.925 

 
 จากตาราง 4.3 พบวา สารสกัดจากใบพลูมี Mesitylenic acid และ Isoeugenol เปน
องคประกอบหลัก เนือ่งจากตรวจพบในปริมาณมาก โดยตรวจพบ Mesitylenic acid ในปริมาณมาก
ท่ีสุด แตสารชนิดนี้ไมใชสารท่ีออกฤทธ์ิในการตานออกซิเดชัน เนื่องจากสารท่ีออกฤทธ์ิในการตาน
ออกซิเดชันท่ีมีอยูในพืชสมุนไพรสวนใหญเปนสารประกอบฟนอลิก (ศิวาพร, 2546) ซ่ึงโครงสราง
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ท่ัวไปของสารประกอบฟนอลิก ประกอบดวยโครงสรางท่ีเปนวงอะโรมาติก และมีหมูแทนท่ี
เปนไฮดรอกซีอยางนอยหน่ึงหมู โดยสารประกอบฟนอลิก สามารถแบงไดเปน 3 กลุม ไดแก 
monocyclic phenol ประกอบดวย วงแหวนฟนอล 1 วง dicyclic phenol ประกอบดวย วงแหวนฟ
นอล 2 วง และสุดทายคือ polycyclic phenol หรือ polyphenolic ซ่ึงถือเปนสารท่ีมีบทบาทสําคัญ
มากในการตานอนุมูลอิสระ โดยตัวอยางสารตานออกซิเดชันท่ีอยูในกลุม polyphenolic ไดแก ฟลา
โวนอยด (flavonoid) กรดฟนอลิก (phenolic acid) และแอนโทไซยานิน (anthocyanin) (โอภา และ
คณะ, 2550) ดังนัน้สารท่ีออกฤทธ์ิในการตานออกซิเดชันท่ีมีอยูในสารสกัดจากใบพลู ประกอบดวย 
Chavicol,  Eugenol,  Isoeugenol,  Acetyleugenol  และ 4-Allyl-1,2-diacetoxybenzene 
 
 
4.3 ศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอความคงตัวของสารสกัดจากใบพลู 
 
 ผลการศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอความคงตัวของสารสกัดจากใบพลู โดยมีปจจัยท่ี
ทําการศึกษา 2 ปจจัย คือ อุณหภูมิ ไดแก อุณหภูมิหอง (30 ± 1 องศาเซลเซียส) และอุณหภูมิตูแชเยน็ 
(4 ± 1 องศาเซลเซียส) และแสงสวาง ไดแก การเก็บสารสกัดใน vial ท่ีมีอลูมิเนียมฟอยลหุม และ
การเก็บสารสกัดใน vial ท่ีไมมีอลูมิเนียมฟอยลหุม ดังแสดงใน ตาราง 4.4 ซ่ึงพบวา อุณหภูมิและ
แสงสวาง ไมมีผลตอความสามารถในการตานออกซิเดชันของสารสกัดจากใบพลู ในชวงการเกบ็ 0  
7 และ 14 วัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P>0.05) แตในชวงการเก็บ 21 และ 28 วัน อุณหภูมิ มีผลตอ
ความสามารถในการตานออกซิเดชันของสารสกัดจากใบพลูอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P0.05) 
สวนแสงสวาง ไมมีผลตอความสามารถในการตานออกซิเดชันของสารสกัดจากใบพลูอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ (P>0.05) 
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ตาราง 4.4 ปจจัยท่ีสงผลตอความสามารถในการตานออกซิเดชันของสารสกัด ในชวงการเก็บ 0, 7, 
14, 21 และ 28 วัน โดยแสดงในรูป คา P 

ปจจัย ชวงการเก็บ (วัน) 

 0 7 14 21 28 

อุณหภูมิ 
 

แสงสวาง 
 

อุณหภูมิ x  แสงสวาง 

0.741 
 

0.500 
 

0.928 

0.107 
 

0.660 
 

0.735 

0.086 
 

0.594 
 

0.280 

0.006 
 

0.858 
 

0.613 

0.006 
 

0.402 
 

0.324 
P≤0.05 ปจจัยมีผลตอความสามารถในการตานออกซิเดชันของสารสกัด 

 
จากรูป 4.1 พบวา เม่ือระยะเวลาการเก็บนานข้ึน ความสามารถในการตานออกซิเดชันซ่ึง

แสดงในรูป IC50 ของสารสกัดในทุกสภาวะการเก็บลดลงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P0.05) คือ มี
คา IC50 มากข้ึนเม่ือระยะเวลาการเก็บเพิ่มข้ึน เม่ือพิจารณาในแตละชวงการเก็บ พบวา การเก็บสาร
สกัดในสภาวะท่ีแตกตางกนั ในชวงการเก็บ 0  7 และ 14 วัน ความสามารถในการตานออกซิเดชัน
ซ่ึงแสดงในรูป IC50 ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P>0.05) แตในชวงการเก็บ 21 และ 28 
วัน ความสามารถในการตานออกซิเดชันซ่ึงแสดงในรูป IC50 แตกตางกันอยางมีนยัสําคัญทางสถิติ 
(P0.05) โดยการเก็บสารสกัดใน vial ท่ีไมมีอลูมิเนียมฟอยลหุม ท่ีอุณหภูมิตูแชเยน็ และการเก็บ
สารสกัดใน vial ท่ีมีอลูมิเนียมฟอยลหุม ท่ีอุณหภูมิตูแชเย็น ความสามารถในการตานออกซิเดชันซ่ึง
แสดงในรูป IC50 มากกวาการเก็บสารสกัดใน vial ท่ีไมมีอลูมิเนียมฟอยลหุม ท่ีอุณหภูมิหอง และ
การเก็บสารสกัดใน vial ท่ีมีอลูมิเนียมฟอยลหุม ท่ีอุณหภมิูหอง ท้ังในชวงการเก็บ 21 และ 28 วัน 
 

จากผลที่ไดแสดงใหเห็นวา ควรทําการเกบ็สารสกัดจากใบพลูท่ีอุณหภูมิตูแชเย็น (4 ± 1 
องศาเซลเซียส) เพื่อชวยในการรักษาความคงตัวของสารสกัด เนื่องจากอุณหภูมิมีผลตอ
ความสามารถในการตานออกซิเดชันของสารสกัด โดยการเก็บสารสกัดท่ีอุณหภูมิต่ํา ความสามารถ
ในการตานออกซิเดชันจะมากกวาการเก็บสารสกัดท่ีอุณหภูมิสูง เม่ือระยะเวลาการเก็บเพิ่มข้ึน และ
การเก็บจะทําการเก็บสารสกัดใน vial ท่ีมีอลูมิเนียมฟอยลหุม หรือไมมีอลูมิเนียมฟอยลหุมกไ็ด 
เนื่องจากแสงไมมีผลตอความสามารถในการตานออกซิเดชันของสารสกัด ดังเชนงานวจิัยของ 
Lakshmi et al. (2006) ท่ีพบวา สารสกัดจากใบพลูดวยสารละลายเอทานอลเม่ืออยูท่ีอุณหภูมิหอง 
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(29±1 องศาเซลเซียส) มีความสามารถในการตานออกซิเดชันมากกวา เม่ืออยูท่ีอุณหภูมิ 200 องศา
เซลเซียส เปนเวลา 45 นาที โดยมีคา IC50 นอยกวาถึง 4 เทา 

0.000
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0.200
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0.400

0.500

0.600

0 7 14 21 28

ชวงการเก็บ (วัน)
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vial ไมมอีลูมเินียมฟอยลหุม อุณหภูมหิอง vial มอีลูมเินียมฟอยลหุม อุณหภูมหิอง

vial ไมมอีลูมเินียมฟอยลหุม อุณหภูมตูิแช เย็น vial มอีลูมเินียมฟอยลหุม อุณหภูมตูิแช เย็น
 

 
รูป 4.1 ความสามารถในการตานออกซิเดชันแสดงในรูป IC50 ของสารสกัดท่ีสภาวะการเก็บตางๆ 

ในชวงการเกบ็ 0, 7, 14, 21 และ 28 วัน 
 
 
4.4 ศึกษาผลของความเขมขนของสารสกัดจากใบพลูตอการเกิดออกซิเดชันของน้าํมันพืช 
 
 ผลการวิเคราะหคุณภาพทางเคมี ไดแก คาเปอรออกไซด  ปริมาณกรดไขมันอิสระใน
รูปกรดปาลมิติก  ปริมาณ conjugate dienes  ปริมาณ conjugate trienes และปริมาณเฮกซานาล และ
คุณภาพทางกายภาพ ไดแก คาสี ระบบ L* a* b* และความหนดื ของนํ้ามันพืชชุดควบคุม และ
น้ํามันพชืใสสารสกัดจากใบพลูท่ีความเขมขนแตกตางกนั ไดแก 200 ppm  500 ppm  1,000 ppm 
และ 2,000 ppm กอนนําไปใหความรอน (อุณหภูมิน้ํามันพืช 25 องศาเซลเซียส) และหลังนําไปให
ความรอนท่ีอุณหภูมิ 160 ± 0.4 องศาเซลเซียส เปนเวลา 10 นาที ดังแสดงใน ตาราง 4.5 - 4.13 เม่ือ
พิจารณาน้ํามันพืชแตละชนดิ พบวา น้ํามันพืชชุดควบคุม น้ํามันพืชใสสารสกัดจากใบพลูท่ีความ
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เขมขน 200 ppm  500 ppm  1,000 ppm และ 2,000 ppm กอนนําไปใหความรอน (อุณหภูมิน้ํามันพืช 
25 องศาเซลเซียส) และหลังนําไปใหความรอน ท่ีอุณหภูมิ 160 ± 0.4 องศาเซลเซียส เปนเวลา 10 
นาที มีคาเปอรออกไซด (ตาราง 4.5)  ปริมาณ conjugate dienes (ตาราง 4.7) และปริมาณเฮกซานาล 
(ตาราง 4.9) แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P0.05) โดยหลังนําไปใหความรอนมีคามากข้ึน 
สวนปริมาณกรดไขมันอิสระในรูปกรดปาลมิติก (ตาราง 4.6) พบวา น้ํามันพืชชุดควบคุม และ
น้ํามันพืชใสสารสกัดจากใบพลูท่ีความเขมขน 200 ppm เทานั้นท่ีมีคาแตกตางกนัอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ (P0.05) โดยหลังนําไปใหความรอนมีคามากข้ึน แตสําหรับปริมาณ conjugate trienes 
(ตาราง 4.8) พบวา มีคาไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P>0.05) อาจเปนเพราะน้ํามันพชื
ไดรับความรอนไมมากพอท่ีจะทําใหเกดิ conjugate trienes ดังนัน้ conjugate trienes จึงเกิดข้ึนนอย
มากเม่ือเทียบกับกอนนําน้ํามันพืชไปใหความรอน อุณหภูมิถือเปนปจจัยท่ีสําคัญปจจัยหนึ่ง ท่ีมี
อิทธิพลตอการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันของน้ํามันและไขมัน โดยอัตราเร็วของการเกิดปฏิกิริยา
ออกซิเดชันจะเพ่ิมข้ึนเม่ืออุณหภูมิเพิ่มข้ึน การเพิ่มอุณหภมิูจะเรงปฏิกิริยาข้ันตอนของการเกิดอนมูุล
อิสระ สงผลใหมีอนุมูลอิสระเพ่ิมมากข้ึน (Hamilton, 1994) และอนุมูลอิสระท่ีเกิดข้ึนนี้จะทํา
ปฏิกิริยากับออกซิเจน เกดิเปนอนุมูลเปอรออกไซด ยิง่ถามีอนุมูลอิสระมาก การเกิดอนุมูลเปอร
ออกไซดก็จะยิง่มาก (Hamilton, 1994; Jadhav et al., 1996) ดังนัน้จึงสงผลใหน้ํามันพืชหลังถูก
นําไปใหความรอนมีคาเปอรออกไซดซ่ึงเปนอินเทอรมิเดยีตของปฏิกิริยาออโตออกซิเดชัน และ
ปริมาณเฮกซานาลซ่ึงเปนผลิตภัณฑของปฏิกิริยาออโตออกซิเดชันเพิ่มข้ึน และการเพ่ิมอุณหภูมิยงั
เรงการสลายตัวของสารไฮโดรเปอรออกไซด ซ่ึงจะทําใหเกิดอนุมูลอิสระมากข้ึน (พรทวี, 2548) 
นอกจากนั้นการเพ่ิมอุณหภมิูสามารถเรงการเกิดปฏิกิริยาไฮโดรไลซิสของน้ํามันและไขมัน หรือเรง
การยอยสลายของน้ํามันและไขมัน ทําใหเกิดกลีเซอรอล โมโนและไดกลีเซอไรด และกรดไขมัน
อิสระมากข้ึน สงผลใหน้ํามันพืชหลังถูกนําไปใหความรอนมีปริมาณกรดไขมันอิสระมากข้ึน การ
เกิดการเปล่ียนตําแหนงของพันธะคูในโมเลกุลของกรดไขมัน ซ่ึงทําใหเกิด conjugate dienes ก็เปน
ผลมาจากการเพิ่มอุณหภูมิเชนเดียวกนั (นธิิยา, 2548) การท่ีน้ํามันพชืมีคาเปอรออกไซด ปริมาณ
กรดไขมันอิสระ ปริมาณ conjugate dienes และปริมาณเฮกซานาลมากข้ึน นั่นแสดงวาน้ํามันพืชเร่ิม
เส่ือมคุณภาพลง เนื่องจากคาตางๆ เหลานี้เปนดัชนีบงบอกคุณภาพของน้ํามันและไขมัน 
 

เม่ือพิจารณากอนนําน้ํามันพืชใสสารสกัดจากใบพลูท่ีความเขมขนตางๆ ไปใหความ
รอน (อุณหภมิูน้ํามันพืช 25 องศาเซลเซียส) พบวา น้าํมันพืชชุดควบคุม และนํ้ามันพืชใสสารสกัด
จากใบพลูท่ีความเขมขน 200 ppm  500 ppm  1,000 ppm และ 2,000 ppm มีคาเปอรออกไซด 
(ตาราง 4.5)  ปริมาณกรดไขมันอิสระในรูปกรดปาลมิติก (ตาราง 4.6)  ปริมาณ conjugate dienes 
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(ตาราง 4.7)  ปริมาณ conjugate trienes (ตาราง 4.8) และปริมาณเฮกซานาล (ตาราง 4.9) ไมแตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P>0.05) 

 
สวนหลังนําน้าํมันพืชใสสารสกัดจากใบพลูท่ีความเขมขนตางๆ ไปใหความรอน ท่ี

อุณหภูมิ 160 ± 0.4 องศาเซลเซียส เปนเวลา 10 นาที พบวาน้ํามันพืชชุดควบคุม และนํ้ามันพืชใส
สารสกัดจากใบพลูท่ีความเขมขน 200 ppm  500 ppm  1,000 ppm และ 2,000 ppm มีคาเปอร
ออกไซด (ตาราง 4.5)  ปริมาณกรดไขมันอิสระในรูปกรดปาลมิติก (ตาราง 4.6)  ปริมาณ conjugate 
dienes (ตาราง 4.7)  ปริมาณ conjugate trienes (ตาราง 4.8) และปริมาณเฮกซานาล (ตาราง 4.9) 
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P0.05) โดยนํ้ามันพืชใสสารสกัดจากใบพลูท่ีความเขมขน 
2,000 ppm มีคาเปอรออกไซด (2.32±0.22 mEq Peroxide/ kg fat)  ปริมาณกรดไขมันอิสระในรูป
กรดปาลมิติก (รอยละ 0.10±0.02)  ปริมาณ conjugate dienes (รอยละ 0.198±0.001)  ปริมาณ 
conjugate trienes (รอยละ 0.00317±0.00007) และปริมาณเฮกซานาล (0.450±0.006 μg/ml) นอย
ท่ีสุด โดยคาเปอรออกไซด  ปริมาณกรดไขมันอิสระในรูปกรดปาลมิติก และปริมาณเฮกซานาล ท่ี
ไดไมแตกตางจากนํ้ามันพืชใสสารสกัดจากใบพลูท่ีความเขมขน 500 ppm และ 1,000 ppm สําหรับ 
ปริมาณ conjugate dienes และ ปริมาณ conjugate trienes ท่ีไดไมแตกตางจากน้ํามันพืชใสสารสกัด
จากใบพลูท่ีความเขมขน 1,000 ppm เทานั้น สวนน้ํามันพืชชุดควบคุม มีคาเปอรออกไซด 
(6.84±0.32 mEq Peroxide/ kg fat)  ปริมาณกรดไขมันอิสระในรูปกรดปาลมิติก (รอยละ 0.18±0.01)  
ปริมาณ conjugate dienes (รอยละ 0.220±0.001)  ปริมาณ conjugate trienes (รอยละ 
0.00652±0.00073) และปริมาณเฮกซานาล (0.663±0.006 μg/ml) มากท่ีสุด โดยปริมาณกรดไขมัน
อิสระในรูปกรดปาลมิติก และ ปริมาณ conjugate trienes ท่ีไดไมแตกตางจากน้ํามันพชืใสสารสกัด
จากใบพลูท่ีความเขมขน 200 ppm 

 
จากผลที่ไดแสดงใหเห็นวา สารสกัดจากใบพลู ชวยชะลอการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชัน

ของนํ้ามันพืชได เนื่องจากสารสกัดจากใบพลูมีความสามารถในการตานออกซิเดชัน ซ่ึง
ความสามารถในการตานออกซิเดชันนี้มีความสัมพันธกบัปริมาณสารประกอบฟนอลิก และมีกลไก
ในการตานออกซิเดชันเหมือนกับสารกันหนืสังเคราะห ท่ีมีสารประกอบฟนอลิกเปนองคประกอบ 
(Lai et al., 1991) โดยสารประกอบฟนอลิกจะทําหนาท่ีใหไฮโดรเจนอะตอมแกอนุมูลอิสระและ
โลหะไอออนท่ีสามารถเรงการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันของไขมันและโมเลกุลอ่ืนๆ เกิดสารท่ีคงตัว
ไมทําปฏิกิริยาตอไป และเม่ือสารประกอบฟนอลิกใหไฮโดรเจนอะตอมแกอนมูุลอิสระไปแลว 
อนุมูลอิสระของสารประกอบฟนอลิกจะคอนขางเสถียร ดังนัน้จงึไมทําปฏิกิริยากับโมเลกุลอ่ืน
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ตอไป และยังสามารถรวมตัวกับอนุมูลอิสระอ่ืนไดอีกดวย (วิวฒัน, 2545) ทําใหปฏิกริิยา
ออกซิเดชันท่ีเกิดข้ึนแบบลูกโซหยุดชะงักลง (ศิวาพร, 2546) นอกจากนั้นสารประกอบฟนอลิกยงั
ทําหนาท่ีรวมตัวกับอนุมูลเปอรออกไซด เกิดเปนสารเชิงซอน แลวสารเชิงซอนนี้อาจทําปฏิกิริยากบั
อนุมูลเปอรออกไซดอ่ืนๆ ไดอีก และเกิดเปนสารประกอบสุดทายท่ีไมเปล่ียนแปลงตอไป 
(คณาจารยภาควิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร, 2549) ซ่ึงสงผลใหน้ํามันพืชใสสารสกัด
จากใบพลู มีคาเปอรออกไซด ซ่ึงเปนอินเทอรมิเดียตของปฏิกิริยาออโตออกซิเดชัน และเฮกซานาล 
ซ่ึงเปนผลิตภัณฑของปฏิกิริยาออโตออกซิเดชันนอยกวาน้ํามันพืชชุดควบคุม สวนปริมาณกรด
ไขมันอิสระ ปริมาณ conjugate dienes และปริมาณ conjugate trienes ของนํ้ามันพืชใสสารสกัดจาก
ใบพลูก็พบวามีคานอยกวาน้าํมันพืชชุดควบคุมเชนกัน ซ่ึงเปนผลมาจากสารประกอบฟนอลิกทํา
ปฏิกิริยากับกรดไขมันอิสระท่ีเกิดข้ึน และยังทําปฏิกิริยากับกรดไขมันท่ีเกิดการเปล่ียนตําแหนงของ
พันธะคูในโมเลกุล เกิดเปนสารท่ีเสถียรข้ึน สงผลใหปริมาณกรดไขมันอิสระ ปริมาณ conjugate 
dienes และปริมาณ conjugate trienes ของนํ้ามันพืชใสสารสกัดจากใบพลูนอยกวาน้ํามันพืชชุด
ควบคุม ดังเชนงานวจิัยของ Lakshmi et al. (2006) ท่ีทําการศึกษาศักยภาพการเปนสารกันหืน
ธรรมชาติของสารสกัดจากใบพลู ซ่ึงพบวา สารสกัดจากใบพลูชวยชะลอการเกิดปฏิกิริยา
ออกซิเดชันของน้ํามันมะพราว และน้ํามันปาลมไดเปนอยางดี โดยนํ้ามันพืชท้ังสองชนิดมีคาเปอร
ออกไซด นอยกวาน้ํามันพืชชุดควบคุม และนํ้ามันพืชใส BHT ในชวงการเก็บ 2 อาทิตย ท่ีอุณหภูมิ 
50 องศาเซลเซียส นอกจากนั้นยงัพบวา เม่ือความเขมขนของสารสกัดจากใบพลูมากข้ึน 
ความสามารถในการชวยชะลอการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันของน้ํามันพืชก็จะดีข้ึน เนื่องจากเม่ือ
ความเขมขนของสารสกัดจากใบพลูมากข้ึน ปริมาณสารประกอบฟนอลิกท่ีจะทําหนาท่ีกําจดัอนมูุล
อิสระ และโลหะไอออนท่ีสามารถเรงการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันของไขมันและโมเลกุลอ่ืนๆ ก็จะ
มีเพิ่มข้ึน ทําใหสามารถชวยชะลอการเกดิปฏิกิริยาออกซิเดชันไดดีข้ึน ซ่ึงใหผลสอดคลองกับ
ผลงานวิจัยของ Iqbal and Bhanger (2007) ซ่ึงพบวา สารสกัดจากกระเทียมท่ีความเขมขน 1,000 
ppm มีประสิทธิภาพในการตานปฏิกิริยาออกซิเดชันโดยชวยใหน้ํามันดอกทานตะวันมีความคงตัว
มากท่ีสุด รองลงมาคือ BHT  BHA  สารสกัดจากกระเทียมท่ีความเขมขน 500 ppm และสารสกัด
จากกระเทียมท่ีความเขมขน 250 ppm ตามลําดับ ดังนั้น จากผลการทดลองท่ีกลาวมาในขางตน 
ความเขมขนของสารสกัดจากใบพลูท่ี 500 และ 1,000 ppm จะถูกนําไปใชในการศึกษาตอนตอไป 
เนื่องจากความเขมขนอยูในระดับท่ีไมมากเกินไป และมีประสิทธิภาพในการชวยชะลอการ
เกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันของน้ํามันพืช ไดใกลเคียงกับสารสกัดจากใบพลูท่ีความเขมขน 2,000 ppm 
 



 68

ตาราง 4.5 คาเปอรออกไซดของนํ้ามันพชืใสสารสกัดจากใบพลูท่ีความเขมขนตางๆ กอนนําไปให
ความรอน (25 องศาเซลเซียส) และหลังนาํไปใหความรอน (160 องศาเซลเซียส) 

น้ํามันพชื คาเปอรออกไซด (mEq Peroxide/kg fat) 

25 องศาเซลเซียส 160 องศาเซลเซียส 

ชุดควบคุม 
สารสกัดจากใบพลู 200 ppm 
สารสกัดจากใบพลู 500 ppm 
สารสกัดจากใบพลู 1,000 ppm 
สารสกัดจากใบพลู 2,000 ppm 

0.790.14A* 
0.740.21A 
0.740.07A 
0.760.11A 
0.720.04A 

6.840.32B c 
4.181.22B b 
3.500.62B ab 
2.670.16B ab 
2.320.22B a 

*คาเฉล่ีย±สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน วัดคา 3 ซ้ําการทดลอง โดยคาเฉล่ียของขอมูลที่อยูในแถวเดียวกันที่มีตัวอักษร
ภาษาอังกฤษแตกตางกัน(A-B) และคาเฉล่ียของขอมูลที่อยูในคอลัมนเดียวกันที่มีตัวอักษรภาษาอังกฤษแตกตางกัน 
(a-c) แสดงความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P≤0.05) 
 
ตาราง 4.6 ปริมาณกรดไขมันอิสระของน้ํามันพืชใสสารสกัดจากใบพลูท่ีความเขมขนตางๆ กอน

นําไปใหความรอน (25 องศาเซลเซียส) และหลังนําไปใหความรอน (160 องศา
เซลเซียส) 

น้ํามันพชื ปริมาณกรดไขมันอิสระในรูปกรดปาลมิติก (%) 

25 องศาเซลเซียส 160 องศาเซลเซียส 

ชุดควบคุม 
สารสกัดจากใบพลู 200 ppm 
สารสกัดจากใบพลู 500 ppm 
สารสกัดจากใบพลู 1,000 ppm 
สารสกัดจากใบพลู 2,000 ppm 

0.100.01A* 
0.100.01A 
0.100.01 
0.080.01 
0.080.01 

0.180.01B c 
0.170.01B bc 
0.140.01 ab 
0.130.01 a 
0.100.02  a 

*คาเฉล่ีย±สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน วัดคา 3 ซ้ําการทดลอง โดยคาเฉล่ียของขอมูลที่อยูในแถวเดียวกันที่มีตัวอักษร
ภาษาอังกฤษแตกตางกัน(A-B) และคาเฉล่ียของขอมูลที่อยูในคอลัมนเดียวกันที่มีตัวอักษรภาษาอังกฤษแตกตางกัน(a-
c) แสดงความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P≤0.05) 
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ตาราง 4.7 ปริมาณ conjugate dienes ของนํ้ามันพืชใสสารสกัดจากใบพลูท่ีความเขมขนตางๆ กอน
นําไปใหความรอน (25 องศาเซลเซียส) และหลังนําไปใหความรอน (160 องศา
เซลเซียส) 

น้ํามันพชื ปริมาณ conjugate dienes (%) 

25 องศาเซลเซียส 160 องศาเซลเซียส 

ชุดควบคุม 
สารสกัดจากใบพลู 200 ppm 
สารสกัดจากใบพลู 500 ppm 
สารสกัดจากใบพลู 1,000 ppm 
สารสกัดจากใบพลู 2,000 ppm 

0.1600.001A* 
0.1580.001A 
0.1580.001A 
0.1590.001A 
0.1580.001A 

0.2200.001B d 
0.2160.001B c 
0.2080.001B b 
0.1980.001B a 
0.1980.001B a 

*คาเฉล่ีย±สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน วัดคา 3 ซ้ําการทดลอง โดยคาเฉล่ียของขอมูลที่อยูในแถวเดียวกันที่มีตัวอักษร
ภาษาอังกฤษแตกตางกัน(A-B) และคาเฉล่ียของขอมูลที่อยูในคอลัมนเดียวกันที่มีตัวอักษรภาษาอังกฤษแตกตางกัน(a-
d) แสดงความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P≤0.05) 
 
ตาราง 4.8 ปริมาณ conjugate trienes ของนํ้ามันพืชใสสารสกัดจากใบพลูท่ีความเขมขนตางๆ กอน

นําไปใหความรอน (25 องศาเซลเซียส) และหลังนําไปใหความรอน (160 องศา
เซลเซียส) 

น้ํามันพชื ปริมาณ conjugate trienes (%) 

25 องศาเซลเซียส 160 องศาเซลเซียส 

ชุดควบคุม 
สารสกัดจากใบพลู 200 ppm 
สารสกัดจากใบพลู 500 ppm 
สารสกัดจากใบพลู 1,000 ppm 
สารสกัดจากใบพลู 2,000 ppm 

0.004470.00141 
0.003350.00030 
0.003740.00018 
0.002930.00004 
0.002760.00030 

0.006520.00073 c* 
0.005160.00099 bc 
0.004860.00070 bc 
0.003600.00006 ab 
0.003170.00007 a 

*คาเฉล่ีย±สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน วัดคา 3 ซ้ําการทดลอง โดยคาเฉล่ียของขอมูลทีอ่ยูในคอลัมนเดียวกันที่มีตัวอักษร
ภาษาอังกฤษแตกตางกัน(a-c) แสดงความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P≤0.05) 
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ตาราง 4.9 ปริมาณเฮกซานาลของน้ํามันพืชใสสารสกัดจากใบพลูท่ีความเขมขนตางๆ กอนนําไปให
ความรอน (25 องศาเซลเซียส) และหลังนาํไปใหความรอน (160 องศาเซลเซียส) 
น้ํามันพชื ปริมาณเฮกซานาล (μg/ml) 

25 องศาเซลเซียส 160 องศาเซลเซียส 

ชุดควบคุม 
สารสกัดจากใบพลู 200 ppm 
สารสกัดจากใบพลู 500 ppm 
สารสกัดจากใบพลู 1,000 ppm 
สารสกัดจากใบพลู 2,000 ppm 

0.0420.001A* 
0.0420.001A 
0.0440.001A 
0.0430.001A 
0.0440.002A 

0.6630.006B c 
0.5620.015B b 
0.4860.042B a 
0.4480.004B a 
0.4500.006B a 

*คาเฉล่ีย±สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน วัดคา 3 ซ้ําการทดลอง โดยคาเฉล่ียของขอมูลที่อยูในแถวเดียวกันที่มีตัวอักษร
ภาษาอังกฤษแตกตางกัน(A-B) และคาเฉล่ียของขอมูลที่อยูในคอลัมนเดียวกันที่มีตัวอักษรภาษาอังกฤษแตกตางกัน(a-
c) แสดงความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P≤0.05) 
 

สําหรับคาสี L* (ตาราง 4.10) ของน้ํามันพืชใสสารสกัดจากใบพลูท่ีความเขมขนตางๆ 
กอนนําไปใหความรอน และหลังนําไปใหความรอน มีคาไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
(P>0.05) แตมีแนวโนมคาสี L* ลดลงหลังนําไปใหความรอน เชนเดียวกับความหนืด (ตาราง 4.13) 
ท่ีมีคาไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P>0.05) แตมีแนวโนมความหนดืเพิม่ข้ึนหลังนําไป
ใหความรอน สวนคาสี a* (ตาราง 4.11) พบวา มีคาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P0.05) 
เฉพาะนํ้ามันพชืชุดควบคุม โดยมีคาสี a* นอยลงหลังนําไปใหความรอน และสําหรับคาสี b* 
(ตาราง 4.12) พบวา มีคาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P0.05) เฉพาะนํ้ามันพืชชุดควบคุม 
และนํ้ามันพืชใสสารสกัดจากใบพลูท่ีความเขมขน 200 ppm โดยมีคาสี b* มากข้ึนหลังนําไปให
ความรอน การท่ีสี และความหนืดของน้ํามันพืชไมมีการเปล่ียนแปลง หรือมีการเปล่ียนแปลงเพียง
เล็กนอยหลังนาํไปใหความรอน อาจเปนเพราะน้ํามันพืชเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันเพยีงเล็กนอย ซ่ึง
ในความเปนจริงถาน้ํามันพืชไดรับความรอนท่ีอุณหภูมิสูงๆ เปนเวลานานๆ สีของน้ํามันพืชจะมี
การเปล่ียนแปลง โดยจะมีสีท่ีคลํ้าข้ึน เชนเดียวกับความหนืด คือน้าํมันพืชจะมีความหนดืมากข้ึน 
เม่ือไดรับความรอนท่ีอุณหภูมิสูงๆ เปนเวลานานๆ เนือ่งจากน้ํามันพืชเกิดปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชัน
ไดเปนพอลิเมอรซ่ึงจะทําใหน้ํามันพืชมีความหนืดมากข้ึน โดยสารพอลิเมอรท่ีเกิดข้ึนเกิดจาก
ปฏิกิริยาออกซิเดชันและความรอน (นิธิยา, 2548) 
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เม่ือพิจารณากอนนําน้ํามันพืชใสสารสกัดจากใบพลูท่ีความเขมขนตางๆ ไปใหความ
รอน (อุณหภมิูน้ํามันพืช 25 องศาเซลเซียส) พบวา น้าํมันพืชชุดควบคุม และนํ้ามันพืชใสสารสกัด
จากใบพลูท่ีความเขมขน 200 ppm  500 ppm  1,000 ppm และ 2,000 ppm มีคาสี L*  a*  b* แตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P0.05) แตสําหรับความหนืดมีคาไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ (P>0.05) ซ่ึงใหผลเชนเดียวกับน้ํามันพืชชุดควบคุม และนํ้ามันพืชใสสารสกัดจากใบพลูท่ี
ความเขมขน 200 ppm  500 ppm  1,000 ppm และ 2,000 ppm หลังนําไปใหความรอน โดยนํ้ามันพืช
ชุดควบคุมมีความสวางมากท่ีสุด คือมีคาสี L* มากท่ีสุด ซ่ึงคาท่ีไดไมตางจากน้ํามันพืชใสสารสกัด
จากใบพลูท่ีความเขมขน 200 ppm สวนน้ํามันพืชใสสารสกัดจากใบพลูท่ีความเขมขน 500 ppm  
1,000 ppm และ 2,000 ppm มีความสวางลดลงตามลําดับ คือมีคาสี L* นอยลงตามลําดับ สําหรับคา
สี a* พบวา น้าํมันพืชชุดควบคุมมีสีเขียวนอยท่ีสุด คือมีคาสี a* มากท่ีสุด สวนน้ํามันพืชใสสารสกัด
จากใบพลูท่ีความเขมขน 200 ppm  500 ppm  1,000 ppm และ 2,000 ppm มีสีเขียวเพิ่มข้ึนตามลําดับ 
คือมีคาสี a* นอยลงตามลําดับ และคาสี b* พบวา น้ํามันพืชชุดควบคุมมีสีเหลืองนอยท่ีสุด คือมีคาสี 
b* นอยท่ีสุด สวนน้ํามันพืชใสสารสกัดจากใบพลูท่ีความเขมขน 200 ppm  500 ppm  1,000 ppm 
และ 2,000 ppm มีสีเหลืองเพิ่มข้ึนตามลําดับ คือมีคาสี b* มากข้ึนตามลําดับ 

 
การท่ีคาสี L*  a*  b* ของนํ้ามันพืชชุดควบคุม และนํ้ามันพืชใสสารสกัดจากใบพลูท่ี

ความเขมขน 200 ppm  500 ppm  1,000 ppm และ 2,000 ppm กอนนําไปใหความรอน มีคาแตกตาง
กัน มีสาเหตมุาจากสีของสารสกัดจากใบพลูท่ีใสลงไป ซ่ึงมีสีออกเขียวปนเหลือง โดยถายิ่งใสท่ี
ความเขมขนมากข้ึน ความสวางของน้ํามันพืชก็จะยิ่งลดลง (คาสี L* นอยลง) น้ํามันพืชยิ่งมีสีเขียว 
และสีเหลืองมากข้ึน (คาสี a* นอยลง และคาสี b* มากข้ึน) โดยเปนสาเหตุเดยีวกนักับท่ีทําใหคาสี 
L*  a*  b* ของนํ้ามันพืชชุดควบคุม และน้ํามันพืชใสสารสกัดจากใบพลูท่ีความเขมขน 200 ppm  
500 ppm  1,000 ppm และ 2,000 ppm แตกตางกันหลังนําไปใหความรอน ซ่ึงไมไดเปนผลมาจาก
การเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันของน้ํามันพืชเม่ือไดรับความรอน การใสสารสกัดจากใบพลูท่ีความ
เขมขน 200 ppm  500 ppm  1,000 ppm และ 2,000 ppm ลงในน้ํามันพืช พบวาไมสงผลตอความ
หนืดของน้ํามันพืช เนื่องจากมีคาความหนืดไมแตกตางจากน้ํามันพชืชุดควบคุมท้ังกอนนําไปให
ความรอน และหลังนําไปใหความรอน 
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ตาราง 4.10 คาสี L* ของนํ้ามันพืชใสสารสกัดจากใบพลูท่ีความเขมขนตางๆ กอนนําไปใหความ
รอน (25 องศาเซลเซียส) และหลังนําไปใหความรอน (160 องศาเซลเซียส) 

น้ํามันพชื คาสี L* 

25 องศาเซลเซียส 160 องศาเซลเซียส 

ชุดควบคุม 
สารสกัดจากใบพลู 200 ppm 
สารสกัดจากใบพลู 500 ppm 
สารสกัดจากใบพลู 1,000 ppm 
สารสกัดจากใบพลู 2,000 ppm 

29.840.17 c* 
29.760.09 c 
29.580.06B bc 
29.430.08 ab 
29.180.06 a 

29.640.04 b 
29.580.04 b 
29.290.06A ab 
29.100.15 ab 
28.780.44 a 

*คาเฉล่ีย±สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน วัดคา 3 ซ้ําการทดลอง โดยคาเฉล่ียของขอมูลที่อยูในแถวเดียวกันที่มีตัวอักษร
ภาษาอังกฤษแตกตางกัน(A-B) และคาเฉล่ียของขอมูลที่อยูในคอลัมนเดียวกันที่มีตัวอักษรภาษาอังกฤษแตกตางกัน(a-
c) แสดงความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P≤0.05) 

 
ตาราง 4.11 คาสี a* ของน้ํามันพืชใสสารสกัดจากใบพลูท่ีความเขมขนตางๆ กอนนําไปใหความ

รอน (25 องศาเซลเซียส) และหลังนําไปใหความรอน (160 องศาเซลเซียส) 
น้ํามันพชื คาสี a* 

25 องศาเซลเซียส 160 องศาเซลเซียส 

ชุดควบคุม 
สารสกัดจากใบพลู 200 ppm 
สารสกัดจากใบพลู 500 ppm 
สารสกัดจากใบพลู 1,000 ppm 
สารสกัดจากใบพลู 2,000 ppm 

-1.230.01B e* 
-1.470.06 d 
-1.820.02 c 
-2.180.06 b 
-2.560.02 a 

-1.360.02A d 
-1.540.05 cd 
-1.800.06 bc 
-2.090.10 ab 
-2.360.21 a 

*คาเฉล่ีย±สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน วัดคา 3 ซ้ําการทดลอง โดยคาเฉล่ียของขอมูลที่อยูในแถวเดียวกันที่มีตัวอักษร
ภาษาอังกฤษแตกตางกัน(A-B) และคาเฉล่ียของขอมูลที่อยูในคอลัมนเดียวกันที่มีตัวอักษรภาษาอังกฤษแตกตางกัน(a-
e) แสดงความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P≤0.05) 
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ตาราง 4.12 คาสี b* ของนํ้ามันพืชใสสารสกัดจากใบพลูท่ีความเขมขนตางๆ กอนนําไปใหความ
รอน (25 องศาเซลเซียส) และหลังนําไปใหความรอน (160 องศาเซลเซียส) 

น้ํามันพชื คาสี b* 

25 องศาเซลเซียส 160 องศาเซลเซียส 

ชุดควบคุม 
สารสกัดจากใบพลู 200 ppm 
สารสกัดจากใบพลู 500 ppm 
สารสกัดจากใบพลู 1,000 ppm 
สารสกัดจากใบพลู 2,000 ppm 

3.800.04A a* 
4.440.05A b 
5.950.25 c 
7.480.22 d 
9.430.24 e 

4.500.01B a 
5.240.25B ab 
6.460.47 ab 
7.750.75 bc 
9.351.98 c 

*คาเฉล่ีย±สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน วัดคา 3 ซ้ําการทดลอง โดยคาเฉล่ียของขอมูลที่อยูในแถวเดียวกันที่มีตัวอักษร
ภาษาอังกฤษแตกตางกัน(A-B) และคาเฉล่ียของขอมูลที่อยูในคอลัมนเดียวกันที่มีตัวอักษรภาษาอังกฤษแตกตางกัน(a-
e) แสดงความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P≤0.05) 
 
ตาราง 4.13 ความหนดืของน้ํามันพืชใสสารสกัดจากใบพลูท่ีความเขมขนตางๆ กอนนําไปใหความ

รอน (25 องศาเซลเซียส) และหลังนําไปใหความรอน (160 องศาเซลเซียส) 
น้ํามันพชื ความหนืด (cP) 

25 องศาเซลเซียส 160 องศาเซลเซียส 

ชุดควบคุม 
สารสกัดจากใบพลู 200 ppm 
สารสกัดจากใบพลู 500 ppm 
สารสกัดจากใบพลู 1,000 ppm 
สารสกัดจากใบพลู 2,000 ppm 

58.80.4 
58.60.4 
58.20.4 
58.00.4 
57.60.5 

58.90.1 
58.80.4 
58.60.2 
58.60.4 
58.20.4 

*คาเฉล่ีย±สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน วัดคา 3 ซ้ําการทดลอง 
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4.5 ศึกษาผลของสารสกัดจากใบพลูตอความคงตัวของน้ํามันพืชเม่ือไดรับความรอนซํ้า 
 
 ผลการวิเคราะหคุณภาพทางเคมี ไดแก คาเปอรออกไซด  ปริมาณกรดไขมันอิสระใน
รูปกรดปาลมิติก  ปริมาณ conjugate dienes  ปริมาณ conjugate trienes และปริมาณเฮกซานาล และ
คุณภาพทางกายภาพ ไดแก คาสี ระบบ L*  a*  b* และความหนดื ของนํ้ามันพืชชุดควบคุม น้ํามัน
พืชใสสารสกัดจากใบพลูท่ีความเขมขน 500 ppm และ 1,000 ppm และนํ้ามันพชืใสบีเอชที 200 
ppm กอนนําไปใหความรอน (อุณหภูมิน้าํมันพืช 25 องศาเซลเซียส) และหลังนําไปใหความรอน 1 
คร้ัง  2 คร้ัง  3 คร้ัง และ 4 คร้ัง ท่ีอุณหภมิู 160±0.4 องศาเซลเซียส เปนเวลา 10 นาที ดังแสดงใน 
ตาราง 4.14-4.22 เม่ือพิจารณาน้ํามันพืชแตละชนิด พบวา เม่ือจํานวนคร้ังท่ีใหความรอนมากข้ึน คา
เปอรออกไซด (ตาราง 4.14)  ปริมาณกรดไขมันอิสระในรูปกรดปาลมิติก (ตาราง 4.15)  ปริมาณ 
conjugate dienes (ตาราง 4.16) และปริมาณเฮกซานาล (ตาราง 4.18) ของน้ํามันพืชชุดควบคุม 
น้ํามันพืชใสสารสกัดจากใบพลูท่ีความเขมขน 500 ppm และ 1,000 ppm และนํ้ามันพืชใสบีเอชที 
200 ppm เพิ่มข้ึนอยางมีนยัสําคัญทางสถิติ (P0.05) สําหรับปริมาณ conjugate trienes (ตาราง 4.17) 
พบวา น้ํามันพืชชุดควบคุม น้ํามันพืชใสสารสกัดจากใบพลูท่ีความเขมขน 500 ppm และนํ้ามันพืช
ใสบีเอชที 200 ppm มีคาเพิ่มข้ึนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P0.05) สวนน้ํามันพืชใสสารสกัดจาก
ใบพลูท่ีความเขมขน 1,000 ppm มีคาไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P>0.05) เม่ือจํานวน
คร้ังท่ีใหความรอนมากข้ึน การท่ีน้ํามันพืชไดรับความรอนเปนจํานวนคร้ังท่ีมากข้ึน สงผลใหน้ํามัน
พืชเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันไดมากข้ึน เนื่องจากไดรับความรอนมากข้ึนและเปนเวลานานข้ึน ดังนัน้
จึงทําใหน้ํามันพืชท่ีไดรับความรอนเปนจํานวนคร้ังท่ีมากข้ึน มีคาเปอรออกไซดซ่ึงเปนอินเทอร-    
มิเดียตของปฏิกิริยาออโตออกซิเดชัน และปริมาณเฮกซานาลซ่ึงเปนผลิตภัณฑของปฏิกิริยาออโต-
ออกซิเดชันเพิม่ข้ึนมากข้ึน นอกจากนั้นการท่ีน้ํามันพืชไดรับความรอนเปนจํานวนคร้ังท่ีมากข้ึน ยัง
สงผลใหน้ํามันพืชเกดิปฏิกริิยาไฮโดรไลซิสของน้ํามันและไขมัน หรือเกิดการยอยสลายของนํ้ามัน
และไขมันมากข้ึน ทําใหเกดิกลีเซอรอล โมโนและไดกลีเซอไรด และกรดไขมันอิสระเพ่ิมมากข้ึน 
ดังนั้นจึงทําใหน้ํามันพืชท่ีไดรับความรอนเปนจํานวนคร้ังท่ีมากข้ึน มีปริมาณกรดไขมันอิสระเพ่ิม
มากข้ึน เชนเดยีวกับ ปริมาณ conjugate dienes และปริมาณ conjugate trienes ท่ีมีเพิ่มมากข้ึนเม่ือ
น้ํามันพืชไดรับความรอนเปนจํานวนคร้ังท่ีมากข้ึน เนื่องจากความรอนสงผลใหเกิดการเปล่ียน
ตําแหนงของพันธะคูในโมเลกุลของกรดไขมัน (นิธิยา, 2548) การท่ีน้ํามันพืชมีคาเปอรออกไซด 
ปริมาณกรดไขมันอิสระ ปริมาณ conjugate dienes ปริมาณ conjugate trienes และปริมาณเฮก
ซานาลเพิ่มมากข้ึน นั่นแสดงวาน้ํามันพืชเร่ิมเส่ือมคุณภาพลงมากข้ึน เนื่องจากคาตางๆ เหลานี้เปน
ดัชนีบงบอกคุณภาพของน้ํามันและไขมัน 
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 เม่ือพิจารณาแตละจํานวนคร้ังของการใหความรอน ท่ีอุณหภูมิ 160 ± 0.4 องศาเซลเซียส 
เปนเวลา 10 นาที พบวา เม่ือยังไมมีการใหความรอน (0 คร้ัง) น้ํามันพืชชุดควบคุม น้ํามันพืชใสสาร
สกัดจากใบพลูท่ีความเขมขน 500 ppm และ 1,000 ppm และนํ้ามันพืชใสบีเอชที 200 ppm มีคาเปอร
ออกไซด (ตาราง 4.14)  ปริมาณกรดไขมันอิสระในรูปกรดปาลมิติก (ตาราง 4.15)  ปริมาณ 
conjugate dienes (ตาราง 4.16)  ปริมาณ conjugate trienes (ตาราง 4.17) และปริมาณเฮกซานาล 
(ตาราง 4.18) ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P>0.05)  เม่ือมีการใหความรอน 1 คร้ัง พบวา 
น้ํามันพืชชุดควบคุม น้ํามันพืชใสสารสกัดจากใบพลูท่ีความเขมขน 500 ppm และ 1,000 ppm และ
น้ํามันพืชใสบีเอชที 200 ppm มีคาเปอรออกไซด (ตาราง 4.14)  ปริมาณกรดไขมันอิสระในรูปกรด
ปาลมิติก (ตาราง 4.15)  ปริมาณ conjugate dienes (ตาราง 4.16) และปริมาณเฮกซานาล (ตาราง 
4.18) แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P0.05) แตสําหรับ ปริมาณ conjugate trienes มีคาไม
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P>0.05) โดยนํ้ามันพืชใสสารสกัดจากใบพลูท่ีความเขมขน 
1,000 ppm มีคาเปอรออกไซด (3.44±0.00 mEq Peroxide/ kg fat)  ปริมาณกรดไขมันอิสระในรูป
กรดปาลมิติก (รอยละ 0.09±0.03)  ปริมาณ conjugate dienes (รอยละ 0.172±0.02) และปริมาณเฮก
ซานาล (0.200 μg/ml) นอยท่ีสุด ซ่ึงปริมาณกรดไขมันอิสระในรูปกรดปาลมิติก ท่ีไดไมแตกตาง
จากน้ํามันพืชใสสารสกัดจากใบพลูท่ีความเขมขน 500 ppm และนํ้ามันพืชใสบีเอชที 200 ppm สวน
น้ํามันพืชชุดควบคุม มีคาเปอรออกไซด (6.71±0.11 mEq Peroxide/ kg fat)  ปริมาณกรดไขมัน
อิสระในรูปกรดปาลมิติก (รอยละ 0.20±0.02)  ปริมาณ conjugate dienes (รอยละ 0.222±0.001) 
และปริมาณเฮกซานาล (0.576±0.005) มากท่ีสุด ซ่ึงคาเปอรออกไซด ท่ีไดไมแตกตางจากนํ้ามันพชื
ใสบีเอชที 200 ppm และปริมาณกรดไขมันอิสระในรูปกรดปาลมิติก ท่ีไดไมแตกตางจากน้ํามันพืช
ใสสารสกัดจากใบพลู 500 ppm และนํ้ามันพืชใสบีเอชที 200 ppm 
 

เม่ือมีการใหความรอน 2 คร้ัง พบวา น้ํามันพืชชุดควบคุม น้ํามันพืชใสสารสกัดจากใบ
พลูท่ีความเขมขน 500 ppm และ 1,000 ppm และนํ้ามันพืชใสบีเอชที 200 ppm มีคาเปอรออกไซด 
(ตาราง 4.14)  ปริมาณกรดไขมันอิสระในรูปกรดปาลมิติก (ตาราง 4.15)  ปริมาณ conjugate dienes 
(ตาราง 4.16) และปริมาณเฮกซานาล (ตาราง 4.18) แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P0.05) 
แตสําหรับ ปริมาณ conjugate trienes มีคาไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P>0.05) โดย
น้ํามันพืชใสสารสกัดจากใบพลูท่ีความเขมขน 1,000 ppm มีคาเปอรออกไซด (9.30±0.05 mEq 
Peroxide/ kg fat)  ปริมาณกรดไขมันอิสระในรูปกรดปาลมิติก (รอยละ 0.12±0.02)  ปริมาณ 
conjugate dienes (รอยละ 0.226±0.002) และปริมาณเฮกซานาล (0.480±0.006 μg/ml) นอยท่ีสุด ซ่ึง
ปริมาณกรดไขมันอิสระในรูปกรดปาลมิติก และปริมาณเฮกซานาล ท่ีไดไมแตกตางจากน้ํามันพืช
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ใสสารสกัดจากใบพลูท่ีความเขมขน 500 ppm สวนน้ํามันพืชชุดควบคุม มีคาเปอรออกไซด 
(15.10±0.07 mEq Peroxide/ kg fat)  ปริมาณกรดไขมันอิสระในรูปกรดปาลมิติก (รอยละ 
0.28±0.04)  ปริมาณ conjugate dienes (รอยละ 0.277±0.003) และปริมาณเฮกซานาล (0.982±0.049 
μg/ml) มากท่ีสุด ซ่ึงปริมาณกรดไขมันอิสระในรูปกรดปาลมิติก และปริมาณเฮกซานาล ท่ีไดไม
แตกตางจากน้าํมันพืชใสบีเอชที 200 ppm 

 
เม่ือมีการใหความรอน 3 คร้ัง พบวา น้ํามันพืชชุดควบคุม น้ํามันพืชใสสารสกัดจากใบ

พลูท่ีความเขมขน 500 ppm และ 1,000 ppm และนํ้ามันพืชใสบีเอชที 200 ppm มีคาเปอรออกไซด 
(ตาราง 4.14)  ปริมาณกรดไขมันอิสระในรูปกรดปาลมิติก (ตาราง 4.15)  ปริมาณ conjugate dienes 
(ตาราง 4.16)  ปริมาณ conjugate trienes (ตาราง 4.17) และปริมาณเฮกซานาล (ตาราง 4.18) 
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P0.05) โดยนํ้ามันพืชใสสารสกัดจากใบพลูท่ีความเขมขน 
1,000 ppm มีคาเปอรออกไซด (13.62±0.23 mEq Peroxide/ kg fat)  ปริมาณกรดไขมันอิสระในรูป
กรดปาลมิติก (รอยละ 0.22±0.02)  ปริมาณ conjugate dienes (รอยละ 0.256±0.001) และ ปริมาณ 
conjugate trienes (รอยละ 0.00539±0.00064) นอยท่ีสุด ซ่ึง ปริมาณ conjugate trienes และปริมาณ
เฮกซานาล ท่ีไดไมแตกตางจากนํ้ามันพืชใสสารสกัดจากใบพลูท่ีความเขมขน 500 ppm สําหรับ
ปริมาณเฮกซานาล พบวา น้ํามันพืชใสสารสกัดจากใบพลูท่ีความเขมขน 500 ppm มีคานอยท่ีสุด 
(0.908±0.009 μg/ml) ซ่ึงไมแตกตางจากน้ํามันพืชใสสารสกัดจากใบพลูท่ีความเขมขน 1,000 ppm 
สวนน้ํามันพืชชุดควบคุม มีคาเปอรออกไซด (18.66±0.28 mEq Peroxide/ kg fat)  ปริมาณกรด
ไขมันอิสระในรูปกรดปาลมิติก (รอยละ 0.48±0.03)  ปริมาณ conjugate dienes (รอยละ 
0.304±0.001)  ปริมาณ conjugate trienes (รอยละ 0.01320±0.00145) และปริมาณเฮกซานาล 
(1.360±0.037) มากท่ีสุด ซ่ึง ปริมาณ conjugate trienes ท่ีไดไมแตกตางจากนํ้ามันพืชใสบีเอชที 200 
ppm 
 

และเม่ือมีการใหความรอน 4 คร้ัง พบวา น้ํามันพืชชุดควบคุม น้ํามันพืชใสสารสกัดจาก
ใบพลูท่ีความเขมขน 500 ppm และ 1,000 ppm และน้ํามันพืชใสบีเอชที 200 ppm มีคาเปอร
ออกไซด (ตาราง 4.14)  ปริมาณกรดไขมันอิสระในรูปกรดปาลมิติก (ตาราง 4.15)  ปริมาณ 
conjugate dienes (ตาราง 4.16)  ปริมาณ conjugate trienes (ตาราง 4.17) และปริมาณเฮกซานาล 
(ตาราง 4.18) แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P0.05) โดยน้ํามันพืชใสสารสกัดจากใบพลูท่ี
ความเขมขน 1,000 ppm มีคาเปอรออกไซด (16.85±0.03 mEq Peroxide/ kg fat)  ปริมาณกรดไขมัน
อิสระในรูปกรดปาลมิติก (รอยละ 0.34±0.05)  ปริมาณ conjugate dienes (รอยละ 0.281±0.000)  
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ปริมาณ conjugate trienes (รอยละ 0.00555±0.00040) และปริมาณเฮกซานาล (1.096±0.043 μg/ml) 
นอยท่ีสุด ซ่ึงปริมาณเฮกซานาล ท่ีไดไมแตกตางจากน้าํมันพืชใสสารสกัดจากใบพลูท่ีความเขมขน 
500 ppm สวนน้ํามันพืชชุดควบคุม มีปริมาณกรดไขมันอิสระในรูปกรดปาลมิติก (รอยละ 
0.66±0.04)  ปริมาณ conjugate dienes (รอยละ 0.326±0.000)  ปริมาณ conjugate trienes (รอยละ 
0.01760±0.00023) และปริมาณเฮกซานาล (1.620±0.077 μg/ml) มากท่ีสุด ซ่ึง ปริมาณ conjugate 
trienes และปริมาณเฮกซานาล ท่ีไดไมแตกตางจากน้ํามันพืชใสบีเอชที 200 ppm สําหรับคาเปอร
ออกไซด พบวา น้ํามันพืชใสบีเอชที 200 ppm มีคามากท่ีสุด (20.92±0.19 mEq Peroxide/ kg fat) ซ่ึง
ไมแตกตางจากนํ้ามันพืชชุดควบคุม และนํ้ามันพืชใสสารสกัดจากใบพลูท่ีความเขมขน 500 ppm 
 

จากผลที่ไดแสดงใหเห็นวา การใชสารสกัดจากใบพลูชวยชะลอการเกิดปฏิกิริยา
ออกซิเดชันของน้ํามันพืชเม่ือไดรับความรอนเปนจํานวนคร้ังท่ีมากข้ึนได เนื่องจากสารสกัดจากใบ
พลูมีความสามารถในการตานออกซิเดชัน ซ่ึงความสามารถในการตานออกซิเดชันนีมี้ความสัมพันธ
กับปริมาณสารประกอบฟนอลิก และมีกลไกในการตานออกซิเดชันเหมือนกับสารกันหืน
สังเคราะห ท่ีมีสารประกอบฟนอลิกเปนองคประกอบ (Lai et al., 1991) โดยสารประกอบฟนอลิก
จะทําหนาท่ีรวมตัวกับอนุมูลเปอรออกไซด เกิดเปนสารเชิงซอน แลวสารเชิงซอนนี้อาจทําปฏิกิริยา
กับอนุมูลเปอรออกไซดอ่ืนๆ ไดอีก และเกดิเปนสารประกอบสุดทายท่ีไมเปล่ียนแปลงตอไป 
(คณาจารยภาควิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร, 2549) นอกจากนั้นสารประกอบฟนอลิก
ยังทําหนาท่ีใหไฮโดรเจนอะตอมแกอนุมูลอิสระ และโลหะไอออนท่ีสามารถเรงการเกิดปฏิกิริยา
ออกซิเดชันของไขมันและโมเลกุลอ่ืนๆ เกิดสารท่ีคงตัวไมทําปฏิกิริยาตอไป และเม่ือสารประกอบ 
ฟนอลิกใหไฮโดรเจนอะตอมแกอนุมูลอิสระไปแลว อนุมูลอิสระของสารประกอบฟนอลิกจะ
คอนขางเสถียร ดังนั้นจึงไมทําปฏิกิริยากับโมเลกุลอ่ืนตอไป และยังสามารถรวมตัวกบัอนุมูลอิสระ
อ่ืนไดอีกดวย (ววิัฒน, 2545) ทําใหปฏิกิริยาออกซิเดชันท่ีเกิดข้ึนแบบลูกโซหยุดชะงักลง (ศิวาพร, 
2546) ซ่ึงสงผลใหน้ํามันพชืใสสารสกัดจากใบพลู มีคาเปอรออกไซด ซ่ึงเปนอินเทอรมิเดียตของ
ปฏิกิริยาออโตออกซิเดชัน และเฮกซานาล ซ่ึงเปนผลิตภัณฑของปฏิกิริยาออโตออกซิเดชันนอยกวา
น้ํามันพืชชุดควบคุมเม่ือจํานวนคร้ังท่ีใหความรอนมากข้ึน สวนปริมาณกรดไขมันอิสระ ปริมาณ 
conjugate dienes และปริมาณ conjugate trienes ของนํ้ามันพืชใสสารสกัดจากใบพลูก็พบวามีคา
นอยกวาน้ํามันพืชชุดควบคุมเชนกัน ซ่ึงเปนผลมาจากสารประกอบฟนอลิกทําปฏิกิริยากับกรด
ไขมันอิสระท่ีเกิดข้ึน และยังทําปฏิกิริยากับกรดไขมันท่ีเกิดการเปล่ียนตําแหนงของพันธะคูใน
โมเลกุล เกิดเปนสารท่ีเสถียรข้ึน สงผลใหปริมาณกรดไขมันอิสระ ปริมาณ conjugate dienes และ
ปริมาณ conjugate trienes ของนํ้ามันพชืใสสารสกัดจากใบพลูนอยกวาน้ํามันพืชชุดควบคุม เม่ือ
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จํานวนคร้ังท่ีใหความรอนมากข้ึน การท่ี BHT มีประสิทธิภาพในการชวยชะลอการเกิดปฏิกิริยา
ออกซิเดชันดอยกวาสารสกดัจากใบพลู อาจมีสาเหตุมาจาก BHT เกิดการสลายตัวโดยการระเหย 
หรือการกล่ันในระหวางกรรมวิธีการแปรรูปบางวิธี ตัวอยางเชน การทอด (ศิวาพร, 2546) จากผล
การทดลองท่ีกลาวมาในขางตน ความเขมขนของสารสกัดจากใบพลูท่ี 500 ppm จะถูกนําไปใชใน
การศึกษาตอนตอไป เนื่องจากมีความเขมขนตํ่า และมีประสิทธิภาพในการชวยใหน้ํามันพชืมีความ
คงตัวตอความรอนเม่ือไดรับความรอนซํ้าใกลเคียงกับสารสกัดจากใบพลูท่ีความเขมขน 1,000 ppm 
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ตาราง 4.14 คาเปอรออกไซดของน้ํามันพชืใสสารสกัดจากใบพลูที่ความเขมขนตางๆ และน้ํามันพืชใสบีเอชที 200 ppm กอนนําไปใหความรอน และหลังนําไป
ใหความรอนแตละครั้ง 

น้ํามันพืช คาเปอรออกไซด (mEq Peroxide/kg fat) 

0 ครั้ง 1 ครั้ง 2 ครั้ง 3 ครั้ง 4 ครั้ง 

ชุดควบคุม 
บีเอชที 200 ppm 
สารสกัดจากใบพลู 500 ppm 
สารสกัดจากใบพลู 1,000 ppm 

0.690.00A* 
0.760.04A 
0.740.07A 
0.690.00A 

6.710.11B c 
6.400.26B c 
5.710.14B b 
3.440.00B a 

15.100.07C d 
12.640.59C c 
11.620.06C b 
9.300.05C a 

18.660.28D d 
17.220.13D b 
17.940.05D c 
13.620.23D a 

20.820.06E b 
20.920.19E b 
19.980.78E b 
16.850.03E a 

*คาเฉลี่ย±สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน วัดคา 3 ซ้ําการทดลอง โดยคาเฉลี่ยของขอมลูที่อยูในแถวเดียวกันที่มีตัวอักษรภาษาอังกฤษแตกตางกัน(A-E) และคาเฉลี่ยของขอมูลที่อยูในคอลมัน
เดียวกันที่มีตัวอักษรภาษาอังกฤษแตกตางกัน(a-d) แสดงความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P≤0.05) 
 

ตาราง 4.15 ปริมาณกรดไขมันอิสระของน้ํามันพืชใสสารสกัดจากใบพลูที่ความเขมขนตางๆ และน้ํามันพืชใสบีเอชที 200 ppm กอนนําไปใหความรอน และ
หลังนําไปใหความรอนแตละครั้ง 

น้ํามันพืช ปริมาณกรดไขมันอิสระในรูปกรดปาลมิติก (%) 

0 ครั้ง 1 ครั้ง 2 ครั้ง 3 ครั้ง 4 ครั้ง 

ชุดควบคุม 
บีเอชที 200 ppm 
สารสกัดจากใบพลู 500 ppm 
สารสกัดจากใบพลู 1,000 ppm 

0.090.03A* 
0.090.03A 
0.090.03A 
0.080.01A 

0.200.02B b 
0.160.03AB ab 
0.120.02AB ab 
0.090.03A a 

0.280.04B c 
0.220.04B bc 
0.160.03B ab 
0.120.02A a 

0.480.03C d 
0.390.03C c 
0.280.02C b 
0.220.02B a 

0.660.04D c 
0.550.03D b 
0.470.01D b 
0.340.05C a 

*คาเฉลี่ย±สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน วัดคา 3 ซ้ําการทดลอง โดยคาเฉลี่ยของขอมลูที่อยูในแถวเดียวกันที่มีตัวอักษรภาษาอังกฤษแตกตางกัน(A-D) และคาเฉลี่ยของขอมูลที่อยูในคอลมัน
เดียวกันที่มีตัวอักษรภาษาอังกฤษแตกตางกัน(a-d) แสดงความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P≤0.05) 
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ตาราง 4.16 ปริมาณ conjugate dienes ของน้ํามันพืชใสสารสกัดจากใบพลูที่ความเขมขนตางๆ และน้ํามันพืชใสบีเอชที 200 ppm กอนนําไปใหความรอน และ
หลังนําไปใหความรอนแตละครั้ง 

น้ํามันพืช ปริมาณ conjugate dienes (%) 

0 ครั้ง 1 ครั้ง 2 ครั้ง 3 ครั้ง 4 ครั้ง 

ชุดควบคุม 
บีเอชที 200 ppm 
สารสกัดจากใบพลู 500 ppm 
สารสกัดจากใบพลู 1,000 ppm 

0.1570.003A* 
0.1560.001A 
0.1540.002A 
0.1540.004A 

0.2220.001B d 
0.2100.000B c 
0.1850.000B b 
0.1720.002B a 

0.2770.003C d 
0.2580.001C c 
0.2360.001C b 
0.2260.002C a 

0.3040.001D d 
0.2920.001D c 
0.2830.000D b 
0.2560.001D a 

0.3260.000E d 
0.3210.001E c 
0.2960.001E b 
0.2810.000E a 

*คาเฉลี่ย±สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน วัดคา 3 ซ้ําการทดลอง โดยคาเฉลี่ยของขอมลูที่อยูในแถวเดียวกันที่มีตัวอักษรภาษาอังกฤษแตกตางกัน(A-E) และคาเฉลี่ยของขอมูลที่อยูในคอลมัน
เดียวกันที่มีตัวอักษรภาษาอังกฤษแตกตางกัน(a-d) แสดงความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P≤0.05) 
 

ตาราง 4.17 ปริมาณ conjugate trienes ของน้ํามันพืชใสสารสกัดจากใบพลูที่ความเขมขนตางๆ และน้ํามันพืชใสบีเอชที 200 ppm กอนนําไปใหความรอน และ
หลังนําไปใหความรอนแตละครั้ง 

น้ํามันพืช ปริมาณ conjugate trienes (%) 

0 ครั้ง 1 ครั้ง 2 ครั้ง 3 ครั้ง 4 ครั้ง 

ชุดควบคุม 
บีเอชที 200 ppm 
สารสกัดจากใบพลู 500 ppm 
สารสกัดจากใบพลู 1,000 ppm 

0.003270.00000A* 
0.002910.00029A 
0.002600.00064A 
0.002860.00029 

0.006200.00060B 
0.003640.00052A 
0.003750.00004AB 
0.002930.00168 

0.007070.00169B 
0.007490.00040B 
0.004360.00056B 
0.003410.00223 

0.013200.00145C b 
0.010800.00047C b 
0.007250.00088C a 
0.005390.00064 a 

0.017600.00023D c 
0.016600.00140D c 
0.010800.00070D b 
0.005550.00040 a 

*คาเฉลี่ย±สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน วัดคา 3 ซ้ําการทดลอง โดยคาเฉลี่ยของขอมลูที่อยูในแถวเดียวกันที่มีตัวอักษรภาษาอังกฤษแตกตางกัน(A-D) และคาเฉลี่ยของขอมูลที่อยูในคอลมัน
เดียวกันที่มีตัวอักษรภาษาอังกฤษแตกตางกัน(a-c) แสดงความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P≤0.05) 
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ตาราง 4.18 ปริมาณเฮกซานาลของน้ํามันพืชใสสารสกัดจากใบพลูที่ความเขมขนตางๆ และน้ํามันพืชใสบีเอชที 200 ppm กอนนําไปใหความรอน และหลัง
นําไปใหความรอนแตละครั้ง 

น้ํามันพืช ปริมาณเฮกซานาล (μg/ml) 

0 ครั้ง 1 ครั้ง 2 ครั้ง 3 ครั้ง 4 ครั้ง 

ชุดควบคุม 
บีเอชที 200 ppm 
สารสกัดจากใบพลู 500 ppm 
สารสกัดจากใบพลู 1,000 ppm 

0.0380.001A* 
0.0320.003A 
0.0380.004A 
0.0280.001A 

0.5760.005B d 
0.4700.008B c 
0.3300.006B b 
0.2000.013B a 

0.9820.049C b 
0.9490.011C b 
0.4980.041C a 
0.4800.006C a 

1.3600.037D c 
1.2060.002D b 
0.9080.009D a 
0.9180.066D a 

1.6200.077E b 
1.5460.021E b 
1.1950.001E a 
1.0960.043E a 

*คาเฉลี่ย±สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน วัดคา 3 ซ้ําการทดลอง โดยคาเฉลี่ยของขอมลูที่อยูในแถวเดียวกันที่มีตัวอักษรภาษาอังกฤษแตกตางกัน(A-E) และคาเฉลี่ยของขอมูลที่อยูในคอลมัน
เดียวกันที่มีตัวอักษรภาษาอังกฤษแตกตางกัน(a-d) แสดงความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P≤0.05) 
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สําหรับคาสี L* (ตาราง 4.19) และ a* (ตาราง 4.20) ของน้ํามันพืชชุดควบคุม น้ํามันพืช
ใสสารสกัดจากใบพลูท่ีความเขมขน 500 ppm และ 1,000 ppm และนํ้ามันพืชใสบีเอชที 200 ppm มี
คาลดลงเม่ือจํานวนคร้ังท่ีใหความรอนมากขึ้น สวนคาสี b* (ตาราง 4.21) และความหนืด (ตาราง 
4.22) มีคาเพิ่มข้ึนเม่ือจํานวนคร้ังท่ีใหความรอนมากข้ึน การท่ีน้ํามันพืชชุดควบคุม น้ํามันพืชใสสาร
สกัดจากใบพลูท่ีความเขมขน 500 ppm และ 1,000 ppm และนํ้ามันพืชใสบีเอชที 200 ppm มีคาสี L* 
และคาสี a* ลดลง และมีคาสี b* และความหนดืเพิ่มข้ึนเม่ือจํานวนครั้งท่ีใหความรอนเพิ่มข้ึน มี
สาเหตุมาจากเม่ือจํานวนคร้ังท่ีใหความรอนมากขึ้น นัน่หมายความวาน้ํามันพืชไดรับความรอนเปน
เวลานานข้ึน สงผลใหปฏิกิริยาออกซิเดชันเกิดไดมากข้ึน โดยทําใหน้ํามันพืชเกิดการเปล่ียนแปลง
คุณภาพทางกายภาพ คือน้ํามันพืชจะมีสีท่ีคลํ้าข้ึน (คาสี L* ลดลง  คาสี a* ลดลง และคาสี b* 
เพิ่มข้ึน) และมีความหนดืท่ีเพิ่มข้ึน ซ่ึงมีสาเหตุมาจากเม่ือน้ํามันพืชไดรับความรอนท่ีอุณหภูมิสูงๆ 
เปนเวลานานๆ น้ํามันพืชจะเกดิปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชัน ไดเปนพอลิเมอรซ่ึงจะทําใหน้ํามันพชืมี
ความหนดืมากข้ึน โดยสารพอลิเมอรท่ีเกิดข้ึนเกิดจากปฏิกิริยาออกซิเดชันและความรอน (นิธิยา, 
2548) 
 

เม่ือพิจารณาแตละจํานวนคร้ังของการใหความรอน ท่ีอุณหภูมิ 160 ± 0.4 องศาเซลเซียส 
เปนเวลา 10 นาที พบวา เม่ือยังไมมีการใหความรอน (0 คร้ัง) น้ํามันพืชชุดควบคุม น้ํามันพืชท่ีใส
สารสกัดจากใบพลูท่ีความเขมขน 500 ppm และ 1,000 ppm และนํ้ามันพืชใสบีเอชที 200 ppm มีคา
สี L*  a*  b* แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P0.05) แตสําหรับความหนดืมีคาไมแตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P>0.05) ซ่ึงใหผลเชนเดยีวกับเม่ือมีการใหความรอน 1 คร้ัง  2 คร้ัง  3 
คร้ัง และ 4 คร้ัง โดยนํ้ามันพืชชุดควบคุม มีความสวางมากท่ีสุด คือมีคาสี L* มากที่สุด สวนน้ํามัน
พืชใสสารสกัดจากใบพลูท่ีความเขมขน 1,000 ppm มีความสวางนอยท่ีสุด คือมีคาสี L* นอยท่ีสุด 
สําหรับคาสี a* พบวา น้ํามันพืชใสสารสกัดจากใบพลูท่ีความเขมขน 1,000 ppm มีสีเขียวมากท่ีสุด 
คือมีคาสี a* นอยท่ีสุด สวนน้ํามันพืชใสบีเอชที 200 ppm มีสีเขียวนอยท่ีสุด คือมีคาสี a* มากท่ีสุด 
และคาสี b* พบวา น้ํามันพืชใสสารสกัดจากใบพลูท่ีความเขมขน 1,000 ppm มีสีเหลืองมากท่ีสุด 
คือมีคาสี b* มากท่ีสุด สวนน้ํามันพืชใสบีเอชที 200 ppm มีสีเหลืองนอยท่ีสุด คือมีคาสี b* นอย
ท่ีสุด 

 
การท่ีคาสี L*  a*  b* ของนํ้ามันพืชชุดควบคุม น้ํามันพืชใสสารสกัดจากใบพลูท่ีความ

เขมขน 500 ppm และ 1000 ppm และนํ้ามันพืชใสบีเอชที 200 ppm เม่ือยังไมมีการใหความรอน (0 
คร้ัง) มีคาแตกตางกัน มีสาเหตุมาจากสีของสารสกัดจากใบพลูท่ีใสลงไป ซ่ึงมีสีออกเขียวปนเหลือง 
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โดยถายิ่งใสท่ีความเขมขนมากข้ึน ความสวางของน้ํามันพืชก็จะยิ่งลดลง (คาสี L* นอยลง) น้ํามัน
พืชยิ่งมีสีเขียว และ สีเหลืองมากข้ึน (คาสี a* นอยลง และคาสี b* มากข้ึน) โดยเปนสาเหตุเดยีวกนั
กับท่ีทําใหคาสี L*  a*  b* ของน้ํามันพืชชุดควบคุม น้าํมันพืชใสสารสกัดจากใบพลูท่ีความเขมขน 
500 ppm และ 1000 ppm และนํ้ามันพืชใสบีเอชที 200 ppm แตกตางกันเม่ือมีการใหความรอน 1 
คร้ัง  2 คร้ัง  3 คร้ัง และ 4 คร้ัง ซ่ึงไมไดเปนผลมาจากการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันของน้ํามันพืชเม่ือ
ไดรับความรอน การใสสารสกัดจากใบพลูท่ีความเขมขน 500 ppm และ 1,000 ppm ลงในน้ํามันพชื 
พบวาไมสงผลตอความหนดืของน้ํามันพชื เนื่องจากมีคาความหนืดไมแตกตางจากนํ้ามันพืชชุด
ควบคุม และนํ้ามันพืชใสบีเอชที 200 ppm ท้ังเม่ือยังไมมีการใหความรอน (0 คร้ัง) และเม่ือมีการให
ความรอน 1 คร้ัง  2  คร้ัง  3 คร้ัง และ 4 คร้ัง 
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ตาราง 4.19 คาสี L* ของน้ํามันพืชใสสารสกัดจากใบพลูที่ความเขมขนตางๆ และน้ํามันพืชใสบีเอชที 200 ppm กอนนําไปใหความรอน และหลังนําไปใหความ
รอนแตละครั้ง 

น้ํามันพืช คาสี L* 

0 ครั้ง 1 ครั้ง 2 ครั้ง 3 ครั้ง 4 ครั้ง 

ชุดควบคุม 
บีเอชที 200 ppm 
สารสกัดจากใบพลู 500 ppm 
สารสกัดจากใบพลู 1,000 ppm 

32.440.00C d* 
29.430.00E b 
29.660.01D c 
28.820.01E a 

32.280.01B d 
29.300.01D b 
29.610.01C c 
28.720.01D a 

32.240.02A d 
29.270.00C b 
29.510.01B c 
28.560.01C a 

32.230.01A d 
29.220.01B b 
29.370.03A c 
28.500.01B a 

32.220.00A d 
29.210.00A b 
29.400.01A c 
28.320.04A a 

*คาเฉลี่ย±สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน วัดคา 3 ซ้ําการทดลอง โดยคาเฉลี่ยของขอมลูที่อยูในแถวเดียวกันที่มีตัวอักษรภาษาอังกฤษแตกตางกัน(A-E) และคาเฉลี่ยของขอมูลที่อยูในคอลมัน
เดียวกันที่มีตัวอักษรภาษาอังกฤษแตกตางกัน(a-d) แสดงความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P≤0.05) 
 

ตาราง 4.20 คาสี a* ของน้ํามันพืชใสสารสกัดจากใบพลูที่ความเขมขนตางๆ และน้าํมันพืชใสบีเอชที 200 ppm กอนนําไปใหความรอน และหลังนําไปใหความ
รอนแตละครั้ง 

น้ํามันพืช คาสี a* 

0 ครั้ง 1 ครั้ง 2 ครั้ง 3 ครั้ง 4 ครั้ง 

ชุดควบคุม 
บีเอชที 200 ppm 
สารสกัดจากใบพลู 500 ppm 
สารสกัดจากใบพลู 1,000 ppm 

-1.620.01AB c* 
-1.520.01AB d 
-2.060.01A b 
-2.360.01A a 

-1.550.06B c 
-1.460.05B d 
-1.880.00B b 
-2.140.01B a 

-1.560.02B c 
-1.520.04AB c 
-1.740.02C b 
-1.980.01C a 

-1.620.04AB b 
-1.520.00AB c 
-1.670.01D b 
-1.780.02D a 

-1.700.04A a 
-1.590.04A b 
-1.750.01C a 
-1.740.02D a 

*คาเฉลี่ย±สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน วัดคา 3 ซ้ําการทดลอง โดยคาเฉลี่ยของขอมลูที่อยูในแถวเดียวกันที่มีตัวอักษรภาษาอังกฤษแตกตางกัน(A-D) และคาเฉลี่ยของขอมูลที่อยูในคอลมัน
เดียวกันที่มีตัวอักษรภาษาอังกฤษแตกตางกัน(a-d) แสดงความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P≤0.05) 
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ตาราง 4.21 คาสี b* ของน้ํามันพืชใสสารสกัดจากใบพลูที่ความเขมขนตางๆ และน้าํมันพืชใสบีเอชที 200 ppm กอนนําไปใหความรอน และหลังนําไปใหความ
รอนแตละครั้ง 

น้ํามันพืช คาสี b* 

0 ครั้ง 1 ครั้ง 2 ครั้ง 3 ครั้ง 4 ครั้ง 

ชุดควบคุม 
บีเอชที 200 ppm 
สารสกัดจากใบพลู 500 ppm 
สารสกัดจากใบพลู 1,000 ppm 

5.100.01A b* 
4.680.05A a 
6.640.12A c 
8.340.13A d 

5.570.18B b 
5.160.11B a 
6.780.01AB c 
8.500.02A d 

5.920.16C b 
5.510.11C a 
6.980.16B c 
8.880.01B d 

6.310.11D b 
5.920.10D a 
7.300.01C c 
8.740.01B d 

6.590.04D b 
6.220.15E a 
7.480.09C c 
9.160.16C d 

*คาเฉลี่ย±สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน วัดคา 3 ซ้ําการทดลอง โดยคาเฉลี่ยของขอมลูที่อยูในแถวเดียวกันที่มีตัวอักษรภาษาอังกฤษแตกตางกัน(A-E) และคาเฉลี่ยของขอมูลที่อยูในคอลมัน
เดียวกันที่มีตัวอักษรภาษาอังกฤษแตกตางกัน(a-d) แสดงความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P≤0.05) 
 

ตาราง 4.22 ความหนดืของน้ํามันพืชใสสารสกัดจากใบพลูที่ความเขมขนตางๆ และน้ํามันพืชใสบีเอชที 200 ppm กอนนําไปใหความรอน และหลังนําไปให
ความรอนแตละครั้ง 

น้ํามันพืช ความหนืด (cP) 

0 ครั้ง 1 ครั้ง 2 ครั้ง 3 ครั้ง 4 ครั้ง 

ชุดควบคุม 
บีเอชที 200 ppm 
สารสกัดจากใบพลู 500 ppm 
สารสกัดจากใบพลู 1,000 ppm 

58.20.4A* 
58.20.4A 
57.80.0A 
57.60.2A 

58.40.1A 
58.60.2AB 
58.20.2AB 
58.00.4A 

58.80.4A 
58.90.1AB 
59.00.4B 
59.00.0B 

59.20.2A 
59.20.4B 
59.20.2B 
59.20.5BC 

60.90.6B 
60.20.5C 
60.30.7C 
59.90.1C 

*คาเฉลี่ย±สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน วัดคา 3 ซ้ําการทดลอง โดยคาเฉลี่ยของขอมูลทีอ่ยูในแถวเดียวกันที่มีตัวอักษรภาษาอังกฤษแตกตางกัน(A-C) แสดงความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ (P≤0.05) 
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4.6 การประยุกตใชน้าํมันพชืใสสารสกัดจากใบพลูกับผลิตภัณฑอาหาร 
 
 จากการทอดมันฝร่ังแทงแชแข็ง ในนํ้ามันพืชใสสารสกัดจากใบพลูท่ีความเขมขน 500 
ppm ท่ีอุณหภมิู 160 ± 0.4 องศาเซลเซียส เปนเวลา 7 นาที และทําการทอดมันฝร่ังแทงแชแข็งคร้ัง
ใหมในน้ํามันพืชเดิมท่ีผานการทอดมาแลว 1 คร้ัง  2 คร้ัง และ 3 คร้ัง ท่ีอุณหภูมิและเวลาดังกลาว 
ทดลองเทียบกบัเม่ือใชน้ํามันพืชไมใสสารสกัดจากใบพลูทอดมันฝร่ังแทงแชแข็ง (ชุดควบคุม) ผล
การวิเคราะหคุณภาพของน้ํามันพืช และมันฝร่ังแทงทอดหลังการทอดแตละคร้ัง มีดังนี ้
 
 ผลการวิเคราะหคุณภาพทางเคมี ไดแก คาเปอรออกไซด และปริมาณกรดไขมันอิสระ
ในรูปกรดปาลมิติก ของนํ้ามันพืชไมใสสารสกัดจากใบพลู (ชุดควบคุม) และนํ้ามันพชืใสสารสกัด
จากใบพลูท่ีความเขมขน 500 ppm หลังการทอดมันฝร่ังแทงแชแข็งแตละคร้ัง ดังแสดงใน ตาราง 
4.23-4.24 เม่ือพิจารณาน้ํามันพืชแตละชนดิท่ีใชทอดมันฝร่ังแทงแชแข็ง พบวา เม่ือจํานวนการใช
น้ํามันพืชทอดซํ้ามากข้ึน คาเปอรออกไซด (ตาราง 4.23) และปริมาณกรดไขมันอิสระในรูปกรด
ปาลมิติก (ตาราง 4.24) ของน้ํามันพืชไมใสสารสกัดจากใบพลู (ชุดควบคุม) และนํ้ามันพืชใสสาร
สกัดจากใบพลูท่ีความเขมขน 500 ppm เพิ่มข้ึนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P0.05) เนื่องจากน้ํามัน
พืชท้ังสองชนิดเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันข้ึนในระหวางการทอด สงผลใหคุณภาพของน้ํามันพืช
ลดลง ยิ่งถาจํานวนการใชน้าํมันพืชทอดซํ้ามากข้ึน คุณภาพของน้ํามันพืชก็จะยิ่งลดลงมาก โดย
สังเกตไดจากคาเปอรออกไซด และปริมาณกรดไขมันอิสระซ่ึงเปนดัชนีบงบอกถึงคุณภาพของ
น้ํามันพืชมีคามากข้ึน เม่ือพจิารณาการทอดแตละคร้ัง พบวา เม่ือทอดคร้ังแรก น้ํามันพืชไมใสสาร
สกัดจากใบพลู (ชุดควบคุม) และนํ้ามันพชืใสสารสกัดจากใบพลูท่ีความเขมขน 500 ppm มีคาเปอร
ออกไซดแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P0.05) โดยนํ้ามันพืชใสสารสกัดจากใบพลูท่ีความ
เขมขน 500 ppm มีคาเปอรออกไซด (4.94±0.11 mEq Peroxide/ kg fat) นอยกวาน้ํามันพืชไมใสสาร
สกัดจากใบพลู (ชุดควบคุม) แตสําหรับปริมาณกรดไขมันอิสระในรูปกรดปาลมิติก มีคาไมแตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P>0.05) สวนเม่ือทอดในน้ํามันพืชท่ีผานการทอดมาแลว 1 คร้ัง  2 
คร้ัง และ 3 คร้ัง พบวา ท้ังน้ํามันพืชไมใสสารสกัดจากใบพลู (ชุดควบคุม) และน้ํามันพืชใสสารสกัด
จากใบพลูท่ีความเขมขน 500 ppm มีคาเปอรออกไซด และปริมาณกรดไขมันอิสระในรูปกรด    
ปาลมิติก แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P0.05) โดยนํ้ามันพืชใสสารสกัดจากใบพลูท่ีความ
เขมขน 500 ppm มีคาเปอรออกไซด และปริมาณกรดไขมันอิสระในรูปกรดปาลมิติก นอยกวา
น้ํามันพืชไมใสสารสกัดจากใบพลู (ชุดควบคุม) คือมีคาเปอรออกไซด เม่ือมีการทอดในน้ํามันพืชท่ี
ผานการทอดมาแลว 1 คร้ัง  2 คร้ัง และ 3 คร้ัง ดังนี้ 7.49±0.00  9.14±0.28 และ 12.38±0.18 mEq 
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Peroxide/ kg fat ตามลําดับ และมีปริมาณกรดไขมันอิสระในรูปกรดปาลมิติก เม่ือมีการทอดใน
น้ํามันพืชท่ีผานการทอดมาแลว 1 คร้ัง  2 คร้ัง และ 3 คร้ัง ดังนี้ รอยละ0.120±0.02  รอยละ
0.190±0.01 และรอยละ0.360±0.04 ตามลําดับ จากมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมของไขมันและ
น้ํามัน กําหนดใหน้ํามันปาลมผานกรรมวิธีมีคาเปอรออกไซดไดสูงสุดเทากับ 10 mEq Peroxide/ kg 
fat แตถาน้ํามันปาลมผานกรรมวิธีมีคาเปอรออกไซดเกินกวาคาท่ีกําหนดถือวาน้ํามันปาลมผาน
กรรมวิธีนั้นเกดิการหืนแลว 
 
 จากผลที่ไดแสดงใหเห็นวา สารสกัดจากใบพลูชวยชะลอการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชัน 
และปฏิกิริยาไฮโดรไลซิสของน้ํามันพืชขณะทอดได โดยมีคาเปอรออกไซดนอยกวาน้ํามันพืชไม
ใสสารสกัดจากใบพลู (ชุดควบคุม) ในทุกคร้ังของการทอด และมีปริมาณกรดไขมันอิสระในรูป
กรดปาลมิติกนอยกวาเม่ือมีการทอดในน้ํามันพืชท่ีผานการทอดมาแลว 1 คร้ัง  2 คร้ัง และ 3 คร้ัง แต
ในการทอดคร้ังแรก มีปริมาณกรดไขมันอิสระในรูปกรดปาลมิติกไมแตกตางจากน้ํามันพืชไมใส
สารสกัดจากใบพลู (ชุดควบคุม) ซ่ึงอาจมีสาเหตุมาจากปริมาณกรดไขมันอิสระในรูปกรดปาลมิติก
ท่ีเกิดขึ้นมีนอย ทําใหเห็นประสิทธิภาพของสารสกัดจากใบพลูไมชัดเจน 
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ตาราง 4.23 คาเปอรออกไซดของน้ํามันพืชชุดควบคุม และน้ํามันพืชใสสารสกัดจากใบพลูที่ความเขมขน 500 ppm หลังผานการทอดในแตละครั้ง 
น้ํามันพชื คาเปอรออกไซด (mEq Peroxide/kg fat) 

ทอดครั้งแรก ทอดซ้ํา 1 ครั้ง ทอดซ้ํา 2 ครั้ง ทอดซ้ํา 3 ครั้ง 

ชุดควบคุม 
สารสกัดจากใบพลู 500 ppm 

5.620.18A b* 
4.940.11A a 

8.860.12B b 
7.490.00B a 

11.260.07C b 
9.140.28C a 

15.200.22D b 
12.380.18D a 

*คาเฉลี่ย±สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน วัดคา 3 ซ้ําการทดลอง โดยคาเฉลี่ยของขอมลูที่อยูในแถวเดียวกันที่มีตัวอักษรภาษาอังกฤษแตกตางกัน(A-D) และคาเฉลี่ยของขอมูลที่อยูในคอลมัน
เดียวกันที่มีตัวอักษรภาษาอังกฤษแตกตางกัน(a-b) แสดงความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P≤0.05) 

 
 
ตาราง 4.24 ปริมาณกรดไขมันอิสระของน้ํามันพืชชุดควบคุม และน้ํามันพืชใสสารสกัดจากใบพลูที่ความเขมขน 500 ppm หลังผานการทอดในแตละครั้ง 

น้ํามันพชื ปริมาณกรดไขมันอิสระในรูปกรดปาลมิติก (%) 

ทอดครั้งแรก ทอดซ้ํา 1 ครั้ง ทอดซ้ํา 2 ครั้ง ทอดซ้ํา 3 ครั้ง 

ชุดควบคุม 
สารสกัดจากใบพลู 500 ppm 

0.200.02A* 
0.090.03A 

0.260.02A b 
0.120.02AB a 

0.390.03B b 
0.190.01B a 

0.580.04C b 
0.360.04C a 

*คาเฉลี่ย±สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน วัดคา 3 ซ้ําการทดลอง โดยคาเฉลี่ยของขอมลูที่อยูในแถวเดียวกันที่มีตัวอักษรภาษาอังกฤษแตกตางกัน(A-C) และคาเฉลี่ยของขอมูลที่อยูในคอลมัน
เดียวกันที่มีตัวอักษรภาษาอังกฤษแตกตางกัน(a-b) แสดงความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P≤0.05) 
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ผลการวิเคราะหคุณภาพทางกายภาพ ไดแก คาสีระบบ L*  a*  b* และคุณภาพทางเคมี 
ไดแก คา TBARS ซ่ึงแสดงในรูปปริมาณมาโลนไดอัลดีไฮด ของมันฝร่ังแทงท่ีทอดในนํ้ามันพืชไม
ใสสารสกัดจากใบพลู (ชุดควบคุม) และน้ํามันพืชใสสารสกัดจากใบพลูท่ีความเขมขน 500 ppm 
หลังการทอดแตละคร้ัง ดังแสดงใน ตาราง 4.25-4.28 เม่ือพิจารณามันฝร่ังแทงท่ีทอดในนํ้ามันพืชแต
ละชนิด พบวา เม่ือจํานวนการใชน้ํามันพืชทอดซํ้ามากข้ึน คาสี L* (ตาราง 4.25)  a* (ตาราง 4.26) 
และ b* (ตาราง 4.27) ของมันฝร่ังแทงท่ีทอดในนํ้ามันพืชไมใสสารสกัดจากใบพลู (ชุดควบคุม) 
และนํ้ามันพืชใสสารสกัดจากใบพลูท่ีความเขมขน 500 ppm มีคาไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ (P>0.05) อาจมีสาเหตุมาจากมันฝร่ังแทงท่ีทอดดดูซับน้ํามันพืชท่ีมีสีแตกตางกนัเพียงเล็กนอย
เขาไป ซ่ึงการที่น้ํามันพชืมีสีแตกตางกนัเพียงเล็กนอยเม่ือจํานวนการใชน้ํามันพืชทอดซํ้ามากข้ึน 
อาจเปนเพราะอุณหภูมิท่ีใชทอด และจํานวนคร้ังท่ีใชน้ํามันพืชทอดซํ้านอยเกินไป จึงสงผลใหมัน
ฝร่ังแทงท่ีผานการทอดคร้ังแรก และการทอดในน้ํามันพชืท่ีผานการทอดมาแลว 1 คร้ัง  2 คร้ัง และ 
3 คร้ัง มีสีไมแตกตางกัน ซ่ึงผลที่ไดตรงกันขามกับงานวจิัยของ ศรายุทธ (2551) ท่ีพบวา เม่ือจํานวน
การใชน้ํามันพืชทอดซํ้ามากข้ึน สีของขาวเกรียบกุงทอดแตกตางกัน โดยความสวางของขาวเกรียบ
กุงทอดลดลงเมื่อจํานวนการใชน้ํามันพืชทอดซํ้ามากข้ึน 
 

เม่ือพิจารณาการทอดแตละครั้ง พบวา เม่ือทอดคร้ังแรก และเม่ือทอดในน้ํามันพืชท่ีผาน
การทอดมาแลว 1 คร้ัง  2 คร้ัง และ 3 คร้ัง มันฝร่ังแทงท่ีทอดในน้ํามันพืชไมใสสารสกัดจากใบพลู 
(ชุดควบคุม) และนํ้ามันพืชใสสารสกัดจากใบพลูท่ีความเขมขน 500 ppm มีคาสี L* และ b* ไม
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P>0.05) สวนคาสี a* มีคาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ (P0.05) เม่ือมีการทอดในน้าํมันพืชท่ีผานการทอดมาแลว 2 คร้ัง แตการทอดคร้ังแรก และการ
ทอดในน้ํามันพืชท่ีผานการทอดมาแลว 1 คร้ัง และ 3 คร้ัง มีคาไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ (P>0.05) 
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ตาราง 4.25 คาสี L* ของมันฝรั่งแทงที่ทอดในน้ํามันพืชชุดควบคุม และน้ํามันพืชใสสารสกัดจากใบพลูที่ความเขมขน 500 ppm ในการทอดแตละครั้ง 
มันฝรั่งแทง คาสี L* 

ทอดครั้งแรก ทอดซ้ํา 1 ครั้ง ทอดซ้ํา 2 ครั้ง ทอดซ้ํา 3 ครั้ง 

ชุดควบคุม 
สารสกัดจากใบพลู 500 ppm 

54.340.83 
60.102.18 

57.211.77 
58.214.44 

53.592.28 
54.600.67 

55.260.57 
58.841.22 

*คาเฉลี่ย±สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน วัดคา 3 ซ้ําการทดลอง 
 
 
ตาราง 4.26 คาสี a* ของมันฝรั่งแทงที่ทอดในน้ํามันพืชชุดควบคุม และน้ํามันพืชใสสารสกัดจากใบพลูที่ความเขมขน 500 ppm ในการทอดแตละครั้ง 

มันฝรั่งแทง คาสี a* 

ทอดครั้งแรก ทอดซ้ํา 1 ครั้ง ทอดซ้ํา 2 ครั้ง ทอดซ้ํา 3 ครั้ง 

ชุดควบคุม 
สารสกัดจากใบพลู 500 ppm 

1.970.35 
2.490.61 

1.480.36 
2.780.64 

1.360.32 a* 
3.120.39 b 

2.070.83 
3.441.63 

*คาเฉลี่ย±สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน วัดคา 3 ซ้ําการทดลอง โดยคาเฉลี่ยของขอมูลทีอ่ยูในคอลัมนเดียวกันที่มีตัวอักษรภาษาอังกฤษแตกตางกัน(a-b) แสดงความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ (P≤0.05) 
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ตาราง 4.27 คาสี b* ของมันฝรั่งแทงที่ทอดในน้ํามันพืชชุดควบคุม และน้ํามันพืชใสสารสกัดจากใบพลูที่ความเขมขน 500 ppm ในการทอดแตละครั้ง 
มันฝรั่งแทง คาสี b* 

ทอดครั้งแรก ทอดซ้ํา 1 ครั้ง ทอดซ้ํา 2 ครั้ง ทอดซ้ํา 3 ครั้ง 

ชุดควบคุม 
สารสกัดจากใบพลู 500 ppm 

20.820.44 
19.740.74 

18.900.33 
21.241.80 

17.960.37 
18.140.32 

21.531.84 
20.660.33 

*คาเฉลี่ย±สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน วัดคา 3 ซ้ําการทดลอง 
 
 
ตาราง 4.28 ปริมาณมาโลนไดอัลดีไฮดของมันฝรั่งแทงที่ทอดในน้ํามันพืชชุดควบคุม และน้ํามันพชืใสสารสกัดจากใบพลูที่ความเขมขน 500 ppm ในการทอด

แตละครั้ง 
มันฝรั่งแทง ปริมาณมาโลนไดอัลดไีฮด (μg/g) 

ทอดครั้งแรก ทอดซ้ํา 1 ครั้ง ทอดซ้ํา 2 ครั้ง ทอดซ้ํา 3 ครั้ง 

ชุดควบคุม 
สารสกัดจากใบพลู 500 ppm 

0.2250.001A b* 
0.2090.004 a 

0.2540.002B b 
0.2300.001 a 

0.2980.001C b 
0.2330.014 a 

0.3420.008D b 
0.2530.018 a 

*คาเฉลี่ย±สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน วัดคา 3 ซ้ําการทดลอง โดยคาเฉลี่ยของขอมลูที่อยูในแถวเดียวกันที่มีตัวอักษรภาษาอังกฤษแตกตางกัน(A-D) และคาเฉลี่ยของขอมูลที่อยูในคอลมัน
เดียวกันที่มีตัวอักษรภาษาอังกฤษแตกตางกัน(a-b) แสดงความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P≤0.05) 
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สําหรับคา TBARS ซ่ึงแสดงในรูปปริมาณมาโลนไดอัลดีไฮด (ตาราง 4.28) ของมันฝร่ัง
แทงท่ีทอดในน้ํามันพืชไมใสสารสกัดจากใบพลู (ชุดควบคุม) มีคาเพิ่มข้ึนเม่ือจํานวนการใชน้ํามัน
พืชทอดซํ้ามากข้ึน แตสําหรับมันฝร่ังแทงท่ีทอดในนํ้ามันพืชใสสารสกัดจากใบพลูท่ีความเขมขน 
500 ppm มีคา TBARS ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P>0.05) เม่ือจํานวนการใชน้ํามัน
พืชทอดซํ้ามากข้ึน การท่ีคา TBARS ของมันฝร่ังแทงท่ีทอดในนํ้ามันพืชไมใสสารสกัดจากใบพลู 
(ชุดควบคุม) มีคาเพิ่มข้ึนเม่ือจํานวนการใชน้ํามันพืชทอดซํ้ามากข้ึน มีสาเหตุมาจากมันฝร่ังแทงท่ี
ผานการทอดในแตละคร้ังดดูซับน้ํามันพืชท่ีเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันมากข้ึน สงผลใหมันฝร่ังแทง
ทอดเกิดการหนืมากข้ึน คือมีคา TBARS มากข้ึนเม่ือจาํนวนการใชน้าํมันพืชทอดซํ้ามากข้ึน แต
สําหรับมันฝร่ังแทงท่ีทอดในนํ้ามันพืชใสสารสกัดจากใบพลูท่ีความเขมขน 500 ppm มีคา TBARS 
ไมแตกตางกันเม่ือจํานวนการใชน้ํามันพืชทอดซํ้ามากข้ึน เปนเพราะวาน้ํามันพืชใสสารสกัดจากใบ
พลูท่ีความเขมขน 500 ppm เกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันนอยกวาน้ํามันพืชไมใสสารสกัดจากใบพลู 
เนื่องจากสารสกัดจากใบพลู มีความสามารถในการตานออกซิเดชัน จึงชวยชะลอการเกิดปฏิกริิยา
ออกซิเดชันได ทําใหน้ํามันพืชท่ีถูกดูดซับเขาไป ไมสงผลตอการเกิดการหืนในมันฝร่ังแทงท่ีผาน
การทอดในแตละคร้ัง เม่ือพจิารณาการทอดแตละคร้ัง พบวา เม่ือทอดคร้ังแรก และเม่ือทอดใน
น้ํามันพืชท่ีผานการทอดมาแลว 1 คร้ัง  2 คร้ัง และ 3 คร้ัง มันฝร่ังแทงท่ีทอดในนํ้ามันพืชใสสาร
สกัดจากใบพลูท่ีความเขมขน 500 ppm มีคา TBARS นอยกวามันฝร่ังแทงท่ีทอดในน้ํามันพืชไมใส
สารสกัดจากใบพลู (ชุดควบคุม) คือมีคา TBARS เมื่อทอดคร้ังแรก และเม่ือทอดในน้าํมันพืชท่ีผาน
การทอดมาแลว 1 คร้ัง  2 คร้ัง และ 3 คร้ัง ดังนี้ 0.209±0.004  0.230±0.001  0.233±0.014 และ 
0.253±0.018 μg/g ตามลําดับ จากผลท่ีไดแสดงใหเห็นวา สารสกัดจากใบพลูชวยชะลอการ
เกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันของน้ํามันพืชได ซ่ึงสงผลใหมันฝร่ังแทงท่ีทอดในนํ้ามันพชืใสสารสกัดจาก
ใบพลู มีคุณภาพท่ีดีกวามันฝร่ังแทงท่ีทอดในนํ้ามันพืชไมใสสารสกัดจากใบพลู (ชุดควบคุม) ในทุก
คร้ังของการทอด 
 
 ผลการวิเคราะหคุณภาพทางประสาทสัมผัส ของมันฝร่ังแทงท่ีทอดในนํ้ามันพืชไมใส
สารสกัดจากใบพลู (ชุดควบคุม) และน้ํามันพืชใสสารสกัดจากใบพลูท่ีความเขมขน 500 ppm หลัง
การทอดแตละคร้ัง ดังแสดงใน ตาราง 4.29-4.32 เม่ือพิจารณามันฝร่ังแทงท่ีทอดในนํ้ามันพืชแตละ
ชนิด พบวา เม่ือจํานวนการใชน้ํามันพืชทอดซํ้ามากข้ึน คะแนนดานความชอบโดยรวม (ตาราง 
4.29) ความชอบดานสี (ตาราง 4.30) ความชอบดานกล่ิน (ตาราง 4.31) และความชอบดานรสชาติ 
(ตาราง 4.32) ของมันฝร่ังแทงท่ีทอดในนํ้ามันพืชไมใสสารสกัดจากใบพลู (ชุดควบคุม) และน้ํามัน
พืชใสสารสกัดจากใบพลูท่ีความเขมขน 500 ppm มีคาไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
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(P>0.05) เม่ือพิจารณาการทอดแตละคร้ัง พบวา เม่ือทอดคร้ังแรก มันฝร่ังแทงท่ีทอดในนํ้ามันพืชไม
ใสสารสกัดจากใบพลู (ชุดควบคุม) และน้าํมันพืชใสสารสกัดจากใบพลูท่ีความเขมขน 500 ppm มี
คะแนนดานความชอบโดยรวม และความชอบดานรสชาติ ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
(P>0.05) แตสําหรับคะแนนความชอบดานสี และความชอบดานกล่ิน แตกตางกนัอยางมีนยัสําคัญ
ทางสถิติ (P0.05) โดยมันฝร่ังแทงท่ีทอดในนํ้ามันพชืไมใสสารสกัดจากใบพลู (ชุดควบคุม) มี
คะแนนความชอบดานสี และความชอบดานกล่ินมากกวา สวนการทอดในน้ํามันพืชท่ีผานการทอด
มาแลว 1 คร้ัง พบวา มันฝร่ังแทงท่ีทอดในนํ้ามันพืชไมใสสารสกัดจากใบพลู (ชุดควบคุม) และ
น้ํามันพืชใสสารสกัดจากใบพลูท่ีความเขมขน 500 ppm มีคะแนนดานความชอบโดยรวม และ
ความชอบดานสี แตกตางกนัอยางมีนยัสําคัญทางสถิติ (P0.05) โดยมันฝร่ังแทงท่ีทอดในนํ้ามันพชื
ไมใสสารสกัดจากใบพลู (ชุดควบคุม) มีคะแนนดานความชอบโดยรวม และความชอบดานสี
มากกวา แตสําหรับคะแนนความชอบดานกล่ิน และความชอบดานรสชาติ มีคาไมแตกตางกันอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติ (P>0.05) การทอดในนํ้ามันพืชท่ีผานการทอดมาแลว 2 คร้ัง พบวา มันฝร่ังแทง
ท่ีทอดในน้ํามันพืชไมใสสารสกัดจากใบพลู (ชุดควบคุม) และนํ้ามันพืชใสสารสกัดจากใบพลูท่ี
ความเขมขน 500 ppm มีคะแนนดานความชอบโดยรวม  ความชอบดานสี  ความชอบดานกล่ิน และ
ความชอบดานรสชาติ ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P>0.05) ซ่ึงใหผลเชนเดียวกับการ
ทอดในน้ํามันพืชท่ีผานการทอดมาแลว 3 คร้ัง 
 
 การท่ีคะแนนดานความชอบโดยรวม ความชอบดานสี ความชอบดานกล่ิน และ
ความชอบดานรสชาติ ของมันฝร่ังแทงท่ีทอดในนํ้ามันพืชไมใสสารสกัดจากใบพลู (ชุดควบคุม) 
และนํ้ามันพืชใสสารสกัดจากใบพลูท่ีความเขมขน 500 ppm หลังการทอดคร้ังแรก และหลังการ
ทอดในน้ํามันพืชท่ีผานการทอดมาแลว 1 คร้ัง  2 คร้ัง และ 3 คร้ัง ไมแตกตางกัน อาจเปนเพราะ
ผูบริโภคไมสามารถรับรูถึงความแตกตางของคุณภาพมันฝร่ังแทง ท่ีผานการทอดในแตละคร้ังได 
แมวาจากการวิเคราะหคา TBARS ของมันฝร่ังแทงท่ีทอดในนํ้ามันพชืไมใสสารสกัดจากใบพลู (ชุด
ควบคุม) มีมากข้ึนเม่ือจาํนวนการใชน้าํมันพืชทอดซํ้ามากข้ึน แตคาท่ีไดนี้อาจนอยเกนิกวาท่ี
ผูบริโภคจะรับรูได ซ่ึงในความเปนจริงคะแนนดานตางๆ ของมันฝร่ังแทงทอดนาจะลดลงเม่ือ
จํานวนการใชน้ํามันพืชทอดซํ้ามากข้ึน เนื่องจากคุณภาพของน้ํามันพืชท้ังสองชนิดเร่ิมเส่ือมลง
เร่ือยๆ และยิง่การทอดในน้าํมันพืชท่ีผานการทอดมาแลว 3 คร้ัง มันฝร่ังแทงทอดนาจะมีคะแนน
ดานตางๆ ต่ําท่ีสุด เนื่องจากนํ้ามันพืชท่ีใชทอดมีคุณภาพตํ่าท่ีสุด นอกจากนั้นยังพบวาสารสกัดจาก
ใบพลูท่ีใสในน้ํามันพืช มีผลตอมันฝร่ังแทงทอด โดยเฉพาะสีและกล่ินของสารสกัด แตเม่ือจํานวน
การใชน้ํามันพืชทอดซํ้ามากข้ึน สารสกัดจากใบพลูท่ีใสในน้ํามันพืช เร่ิมไมมีผลตอมันฝร่ังแทงท่ี
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ทอด เนื่องจากสีของมันฝร่ังแทงท่ีทอดในนํ้ามันพืชใสสารสกัด เร่ิมใกลเคียงกับมันฝร่ังแทงท่ีทอด
ในน้ํามันพืชไมใสสารสกัดจากใบพลู (ชุดควบคุม) และกล่ินของสารสกัดจากใบพลูเร่ิมนอยลง 
เนื่องจากอาจมีการระเหยไปในระหวางการทอด
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ตาราง 4.29 คะแนนความชอบโดยรวมของมันฝรั่งแทงที่ทอดในน้ํามันพืชชุดควบคุม และน้ํามันพชืใสสารสกัดจากใบพลูที่ความเขมขน 500 ppm ในการทอด
แตละครั้ง 

มันฝรั่งแทง คะแนนความชอบโดยรวม 

ทอดครั้งแรก ทอดซ้ํา 1 ครั้ง ทอดซ้ํา 2 ครั้ง ทอดซ้ํา 3 ครั้ง 

ชุดควบคุม 
สารสกัดจากใบพลู 500 ppm 

6.201.30 
5.871.36 

6.271.08 b* 
5.631.13 a 

5.931.55 
6.101.18 

6.271.55 
5.701.44 

*คาเฉลี่ย±สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน วัดคา 3 ซ้ําการทดลอง โดยคาเฉลี่ยของขอมูลทีอ่ยูในคอลัมนเดียวกันที่มีตัวอักษรภาษาอังกฤษแตกตางกัน(a-b) แสดงความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ (P≤0.05) 
 
 
ตาราง 4.30 คะแนนความชอบดานสีของมันฝรั่งแทงที่ทอดในน้ํามันพืชชุดควบคุม และน้ํามันพืชใสสารสกัดจากใบพลูที่ความเขมขน 500 ppm ในการทอดแต

ละครั้ง 
มันฝรั่งแทง คะแนนความชอบดานสี 

ทอดครั้งแรก ทอดซ้ํา 1 ครั้ง ทอดซ้ํา 2 ครั้ง ทอดซ้ํา 3 ครั้ง 

ชุดควบคุม 
สารสกัดจากใบพลู 500 ppm 

6.971.19 b* 
6.101.27 a 

7.001.08 b 
6.331.09 a 

6.731.34 
6.371.13 

6.731.48 
6.201.32 

*คาเฉลี่ย±สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน วัดคา 3 ซ้ําการทดลอง โดยคาเฉลี่ยของขอมูลทีอ่ยูในคอลัมนเดียวกันที่มีตัวอักษรภาษาอังกฤษแตกตางกัน(a-b) แสดงความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ (P≤0.05) 
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ตาราง 4.31 คะแนนความชอบดานกลิ่นของมันฝรั่งแทงที่ทอดในน้ํามันพืชชุดควบคุม และน้ํามันพืชใสสารสกัดจากใบพลูที่ความเขมขน 500 ppm ในการทอด
แตละครั้ง 

มันฝรั่งแทง คะแนนความชอบดานกลิ่น 

ทอดครั้งแรก ทอดซ้ํา 1 ครั้ง ทอดซ้ํา 2 ครั้ง ทอดซ้ํา 3 ครั้ง 

ชุดควบคุม 
สารสกัดจากใบพลู 500 ppm 

6.501.22 b* 
5.371.50 a 

6.301.37 
5.831.18 

6.001.44 
6.131.28 

6.031.43 
5.771.68 

*คาเฉลี่ย±สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน วัดคา 3 ซ้ําการทดลอง โดยคาเฉลี่ยของขอมูลทีอ่ยูในคอลัมนเดียวกันที่มีตัวอักษรภาษาอังกฤษแตกตางกัน(a-b) แสดงความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ (P≤0.05) 
 
 
ตาราง 4.32 คะแนนความชอบดานรสชาติของมันฝรั่งแทงที่ทอดในน้ํามันพืชชุดควบคุม และน้ํามันพืชใสสารสกัดจากใบพลูที่ความเขมขน 500 ppm ในการ

ทอดแตละครั้ง 
มันฝรั่งแทง คะแนนความชอบดานรสชาต ิ

ทอดครั้งแรก ทอดซ้ํา 1 ครั้ง ทอดซ้ํา 2 ครั้ง ทอดซ้ํา 3 ครั้ง 

ชุดควบคุม 
สารสกัดจากใบพลู 500 ppm 

6.371.33 
5.731.20 

5.931.28 
5.731.17 

5.871.50 
5.731.36 

5.831.53 
5.771.74 

*คาเฉลี่ย±สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน วัดคา 3 ซ้ําการทดลอง 
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