
 

บทที่ 5 
สรุปผลการวจิยั 

 
5.1 ศึกษาอตัราส่วนระหว่างดิสทิลเลตกบัอะซิโตไนไตรล์ ที่เหมาะสมในการสกัดแอลฟา-, แกมมา- 
และเดลตา-โทโคเฟอรอล จากดิสทิลเลตของน า้มนัร าข้าว โดยวธิี winterization 

5.1.1 ความเข้มข้นของวติามนิอทีี่สกดัได้โดยวธิี winterization ที่สภาวะต่างๆ 
การสกัดวิตามินอีจากดิสทิลเลตของน ้ ามนัร าข้าวด้วยตัวท าละลายอะซิโตไนไตรล์ท่ี

อุณหภูมิต  ่าดว้ยวิธี winterization โดยผสมดิสทิลเลตต่ออะซิโตไนไตรล์ท่ีอตัราส่วน 1:4 (w/v) 
สามารถสกัดวิตามินอีท่ีมีความเข้มข้นของโทโคเฟอรอลรวมมากท่ีสุด ซ่ึงมีความเข้มข้นของ
แอลฟา-, แกมมา-, เดลตา-โทโคเฟอรอล และโทโคเฟอรอลรวมเท่ากับ 3,999.977+45.732, 
1,901.207+9.335, 887.002+4.049 และ 6,788.186+55.039  (mg/kg) ตามล าดับ โดยในแต่ละ
อตัราส่วนจะใชอ้ะซิโตไนไตรลท่ี์อุณหภูมิ  0 oC และ -20oC ตามล าดบั    แต่ละคร้ังของการสกดัจะ
สกดัดว้ยตวัท าละลายเป็นเวลา 2 ชัว่โมง กวนผสมท่ี 200 รอบต่อนาที สารละลายท่ีไดใ้นแต่ละส่ิง
ทดลองไปกรองดว้ยเคร่ืองกรองสุญญากาศ (ใชก้ระดาษกรองเบอร์ 5)    ท่ีควบคุมอุณหภูมิประมาณ  
-22 ºC แยกส่วนท่ีไม่ละลายออก น าสารสกดัท่ีไดใ้นแต่ละส่ิงทดลองไประเหยเอาอะซิโตไนไตรล์
ออกดว้ยการกลัน่ระบบสุญญากาศ จากนั้นท าบริสุทธ์ิสารสกดัท่ีไดใ้นแต่ละส่ิงทดลองดว้ยการท า
ซาพอนิฟิเคชันแบบเย็น (cold saponification) (AOCS, 1997) ก่อนน าไปวิเคราะห์หาปริมาณ  
แอลฟา-, แกมมา- และเดลตา-โทโคเฟอรอล ด้วยเทคนิค RP-HPLC (Reversed-phase high 
performance liquid chromatography) (Rangkadilok et al., 2010)   
 
5.2. ศึกษาสมบัติของวิตามินอีที่สกัดจากดิสทิลเลตของน ้ามันร าข้าวโดยใช้อะซิโตไนไตรล์ที่
อุณหภูมติ า่ 

5.2.1 ศึกษาสมบัติการจับอนุมูลอิสระ (scavenging activity) และสมบัติต้านการเกิด
ออกซิเดชัน (antioxidant activity)  

 วิตามินอี ท่ีสกัดจาก ดิสทิลเลตของน ้ ามันร าข้าว ท่ีอัตราส่วนของดิสทิลเลตต่อ                     
อะซิโตไนไตรล ์เท่ากบั 1:4 (w/v) ใชอ้ะซิโตไนไตรลท่ี์อุณหภูมิ  0 oC และ -20oC ตามล าดบัใน    
การสกดั    ระยะเวลาในการสกดัเป็นเวลา 2 ชัว่โมง กวนผสมท่ี 200 รอบต่อนาที น าสารละลายท่ีได้
ในแต่ละส่ิงทดลองไปกรองด้วยเคร่ืองกรองสุญญากาศ (ใชก้ระดาษกรองเบอร์ 5)    ท่ีควบคุม
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อุณหภูมิประมาณ  -22 ºC ท าบริสุทธ์ิสารสกดัท่ีไดใ้นดว้ยการท าซาพอนิฟิเคชนัแบบเยน็ (cold 
saponification) (AOCS, 1997) ก่อนน าไปวิเคราะห์หาปริมาณ  แอลฟา-, แกมมา- และเดลตา-        
โทโคเฟอรอล ดว้ยเทคนิค RP-HPLC จากนั้นน ามาศึกษาสมบติัดงัต่อไปน้ี  

5.2.1.1 ศึกษาสมบัตกิารจบัอนุมูลอสิระ (scavenging activity) ของวติามนิอทีี่สกดัได้ 

วิตามินอีท่ีสกดัไดจ้ากดิสทิลเลตของน ้ ามนัร าขา้วดว้ยวิธี winterization ท่ีอตัราส่วน
ของดิสทิลเลตต่ออะซิโตไนไตรลเ์ท่ากบั 1:4 ท่ีความเขม้ขน้ 0.1 mg/kg มีสมบติัการจบัอนุมลูอิสระ 
2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl (DPPH) ดีท่ีสุด โดยใหค่้า DPPH scavenging effect (%) สูงท่ีสุด 
เท่ากบั 98.178±0.004% ซ่ึงเป็นค่าความเขม้ขน้ของวิตามนิอีท่ีต  ่าท่ีสุดท่ีใหค่้า DPPH scavenging 
effect (%) สูงท่ีสุด และมีค่าคงท่ีถึงแมค้วามเขม้ขน้ของวติามินอีเพ่ิมสูงข้ึน นอกจากน้ี                    
ท่ีความเขม้ขน้ 0.1 mg/kg วิตามินอีท่ีสกดัไดย้งัมีค่า DPPH scavenging effect (%) มากกว่าแอลฟา-
โทโคเฟอรอลสงัเคราะห์, BHT, TBHQ และ BHA ตามล าดบั ซ่ึงมีค่าเท่ากบั 98.2, 19.1, 10.1, 10.0 
และ 9.8 ตามล าดบั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p<0.05) 

 
5.2.1.2 ศึกษาสมบัตกิารรีดิวส์ของวติามนิอทีี่สกดัได้ 

ค่าความสามารถของการรีดิวส์ของวติามินอีท่ีสกดัไดแ้ปรผนัตามความเขม้ขน้ของวิตามินอี
ท่ีเพ่ิมข้ึน และมีค่าเพ่ิมข้ึนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p<0.05) โดยความเขม้ขน้ของวิตามินอี 0.1 
mg/kg มีความสามารถในการรีดิวส์ไดสู้งท่ีสุด 

 

5.2.1.3 ศึกษาสมบัตกิารต้านการเกดิออกซิเดชัน (antioxidant activity) ของวติามนิอทีี่
สกดัได้ 

วิตามินอีท่ีสกดัไดจ้ากดิสทิลเลตของน ้ ามนัร าขา้วท่ีความเขม้ขน้เพียง 0.04 mg/kg สามารถ
ยบัย ัง้การเกิดเปอร์ออกไซดไ์ดม้ากกว่า 90% ภายใน 1 วนั  
 

5.2.1.4 ความสัมพนัธ์ระหว่างความสามารถในการรีดิวส์ และการยบัยั้งการเกดิ 
เปอร์ออกไซด์ (%)  

ความสามารถในการรีดิวส์ของวติามินอีท่ีสกดัไดมี้ความสมัพนัธก์บัการยบัย ั้งการเกิด   
เปอร์ออกไซด ์ 99.03%  
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5.2.1.5 การวิเคราะห์ปริมาณการเกิดมาลอนอัลดีไฮด์  (malonaldehyde) โดยวิธี 
thiobarbituric acid   

ความเข้มข้นของวิตามินอี  เท่ากับ 0.02, 0.04, 0.06, 0.08 และ 0.1 mg/kg  มีค่า
ความสามารถในการเป็นสารตา้นอนุมลูอิสระ หรือ สามารถยบัย ั้งการเกิดมาลอนอลัดีไฮด์ไดสู้งข้ึน
ตามล าดบั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p<0.05)  

 
5.2.1.6 สมบัติการต้านการเกิดออกซิเดชัน (antioxidant activity) ของวิตามินอีที่สกัด

ได้เปรียบเทียบกบัสารต้านอนุมูลอสิระสังเคราะห์ 

สมบติัการตา้นอนุมลูอิสระท่ีความเขม้ขน้ 0.1 mg/kg ของวิตามินอีท่ีสกดัได ้เปรียบเทียบ
กบัแอลฟา-โทโคเฟอรอลสังเคราะห์ และสารต้านอนุมูลอิสระสังเคราะห์ พบว่า วิตามินอีท่ีสกัด
จากดิสทิลเลตของน ้ ามันร าข้าวโดยวิ ธี winterization  มีความสามารถในการยบัย ั้งการเกิด          
เปอร์ออกไซด ์(%) สูงท่ีสุด รองลงมาคือแอลฟา-โทโคเฟอรอลสังเคราะห์  BHT TBHQ และ BHA 
ตามล าดบั ซ่ึงมีค่าเท่ากบั 98.5±0.01, 74.2±0.04, 72.5±0.03, 71.6±0.02 และ 59.9±0.03 ตามล าดบั ณ 
วนัท่ี 4 ของการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชนัของกรดลิโนเลอิก  
 

5.2.1.7 สมบัติการจับอนุมูลอิสระซูเปอร์ออกไซด์ (superoxide radical scavenging 
activity) ของวติามนิอทีี่สกดัจากดิสทิลเลตของน า้มนัร าข้าวโดยวธิี winterization เปรียบเทียบกับ
สารต้านอนุมูลอสิระสังเคราะห์ (synthetic antioxidants) 

การจบัอนุมูลอิสระซูเปอร์ออกไซด์ของวิตามินอี ท่ีสกดัจากดิสทิลเลตของน ้ ามนัร าขา้ว 
เปรียบเทียบกบัแอลฟา-โทโคเฟอรอลสงัเคราะห์ และสารตา้นอนุมูลอิสระสังเคราะห์ ไดแ้ก่ BHA, 
BHT และ TBHQ ท่ีความเขม้ขน้ 0.1 mg/kg พบว่าวิตามินอีท่ีสกดัจากดิสทิลเลตของน ้ ามนัร าขา้ว 
แอลฟา-โทโคเฟอรอลสังเคราะห์ BHT และ TBHQ มีสมบติัการจบัอนุมูลอิสระซูเปอร์ออกไซด์
มากกว่า 50% โดยวิตามินอีท่ีสกดัจากดิสทิลเลตของน ้ ามนัร าขา้วมีสมบติัการจบัอนุมลูอิสระซูเปอร์
ออกไซดสู์งท่ีสุด รองลงมา คือ แอลฟา-โทโคเฟอรอลสงัเคราะห์ BHT TBHQ และ BHA ตามล าดบั 
ซ่ึง BHT และ TBHQ มีสมบติัการจบัอนุมูลอิสระซูเปอร์ออกไซด์ไม่แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญั
ทางสถิติ (p>0.05)  

 




