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ผลของอุณหภูมิและเวลาตอสมบัติการยับยั้งปฏิกิริยาออกซิเดชันของหัวหอมใหญอบแหง
Effect of Temperature and Time on Antioxidant Activity of Dried Onion
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Abstract
This research was studied temperature and time for dried onion using antioxidant. The drying condition
were drying at temperature of 50, 60 and 70 ๐C and time of 6, 9, 12 and 15 hours. The dried onion at 70 ๐C for 12
hours had the highest antioxidant activity. Also, the moisture content and color of dried onion were accepted. Then
the efficiency of antioxidant from dried onion was studied. Dried onion were varied at 0, 3 and 5% (by weight of
mixing minced pork and fat) compare with Butylated hydroxyl toluene (BHT) 0.0066% (by weight of mixing minced
pork and fat) in cooked pork patties. Cooked pork patties were packed in low density polyethylene bag and
freezing at -29 ๐C for 2 hours then kept at 0 ๐C for 0, 3, 5 and 7 hours. Thiobarbituric acid reactive substance
(TBARS) and Sensory evaluation were used as indicator. The result showed that 3% of dried onion in cooked pork
patties had the lowest TBARS during storage and the onion flavor and rancidity were accepted by panelist.
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บทคัดยอ
งานวิ จั ย นี้ ศึ ก ษาอุณหภูมิและเวลาในการอบแหงตอสมบัติการยับยั้งปฏิกิริยาออกซิเดชันของหัวหอมใหญอบแหง
โดยศึกษาอุณหภูมิในการทําแหงที่ 50, 60 และ 70 ๐C และเวลาในการทําแหงเปน 6, 9, 12 และ 15 ชั่วโมง วิเคราะห
antioxidant activity ความชื้น และคาสี ของหัวหอมใหญอบแหง พบวาหัวหอมใหญอบแหงซึ่งทําแหงที่อุณหภูมิ 70 ๐C เปน
เวลา 12 ชั่ ว โมง มี ค า antioxidant activity สู ง ที่ สุ ด คื อ 32.63%ปริ ม าณความชื้ น 9.43% และค า สี อ ยู ใ น
เกณฑ ที่ ย อมรั บ ได ตอมาศึกษาประสิทธิภาพการยับยั้งปฏิกิริยาออกซิเดชันของหัวหอมใหญอบแหงในผลิตภัณฑ patties หมู
โดยแปรปริมาณหัวหอมใหญเปน 0, 3, 5% (โดยน้ําหนักเนื้อหมูผสมมันหมู) เปรียบเทียบกับสารที่ใชทางการคาคือ butylated
hydroxyl toluene (BHT) 0.0066% (น้ําหนักเนื้อหมูผสมมันหมู) ผสมในผลิตภัณฑ patties หมู โดยบรรจุในถุงพลาสติกชนิด
low density polyethylene แชเยือกแข็งที่ -29 ๐C เปนเวลา 2 ชั่วโมง เก็บรักษาที่อุณหภูมิ 0 ๐C เปนเวลา 0, 3, 5 และ 7 วัน
วิเคราะหคา thiobarbituric acid reactive substance (TBARS) และ คุณภาพทางดานทางดานประสาทสัมผัส พบวา
ผลิตภัณฑ patties หมูที่ผสมหัวหอมใหญอบแหง 3 % มีคา TBARS ต่ําที่สุด และต่ํากวาเมื่อเปรียบเทียบกับ BHT ในทุก
ระยะเวลาของการเก็บรักษา และคุณภาพดานทางดานประสาทสัมผัส ดานกลิ่นรสหืนและกลิ่นรสหัวหอมใหญอยูในเกณฑที่ผู
ทดสอบยอมรับได
คําสําคัญ : หัวหอมใหญ การอบแหง antioxidant activity
คํานํา
ผลิตภัณฑเนื้อสัตวจะมีการเสื่อมเสีย เนื่องจากเกิดกลิ่นหืน หรือ wormed over flavor (WOF) จากปฏิกิริยาออกซิเดชัน
ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในดานรสชาติ
และกลิ่นรสในผลิตภัณฑทําใหไมเปนที่ยอมรับของผูบริโภค
การเกิดปฏิกิริยา
ออกซิเดชันสามารถเกิดขึ้นไดจากปจจัยตางๆ คือ ชนิดของกรดไขมัน แสง อุณหภูมิ ออกซิเจน โลหะ และ รังสี การเก็บรักษา
ผลิตภัณฑเนื้อสัตวโดยการแชเยือกแข็ง หรือ แชเย็น ไมสามารถชะลอกลิ่นหืนที่เกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันได จึงไดมีความพยายาม
ที่จะใชสารยับยั้งปฏิกิริยาออกซิเดชันในผลิตภัณฑเนื้อสัตว เพื่อชวยชะลอการเกิดปฏิกิริยาดังกลาว โดยสารยับยั้งปฏิกิริยา
ออกซิเดชันในทางการคาที่นิยมใชสวนใหญเปนสารสังเคราะห เชน butylated hydroxyl anisole (BHA) butylated hydroxyl
toluene (BHT) propyl gallate (PG) และ tertiary butyl hydroquinone (TBHQ) แมสารสังเคราะหเหลานี้จะมีประสิทธิภาพใน
การยับยั้งปฏิกิริยาออกซิเดชัน แตอาจเกิดอันตรายตอผูบริโภคได หากใชในปริมาณที่มากเกินจากที่กฎหมายกําหนด จาก
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การศึกษาผลของสารยับยั้งปฏิกิริยาออกซิเดชันตอสัตวทดลอง พบวาการใชสารยับยั้งปฏิกิริยาออกซิเดชันในปริมาณที่มากและ
ติดตอเปนเวลานานเปนสาเหตุทําใหเกิดเนื้องอกและมะเร็ง
จึงไดมีการพยายามหาสารยับยั้งปฏิกิริยาออกซิเดชันที่ไดจาก
ธรรมชาติ ซึ่งนาจะมีความปลอดภัยมากขึ้น จากการศึกษาพบประสิทธิภาพในการยับยั้งปฏิกิริยาออกซิเดชันของไขมันใน
เครื่องเทศหลายชนิด เชน อบเชย ลูกจันทร กระเพรา โหระพา ออริกาโน และหัวหอมใหญ เปนตน เมื่อพิจารณาแลวจะพบวาหัว
หอมใหญเปนเครื่องเทศที่นิยมรับประทานในประเทศไทย
และมีแนวโนมที่สามารถนําไปใชเปนสวนประกอบสําเร็จรูปใน
ผลิตภัณฑเนื้อสัตวไดงาย จึงไดศึกษาผลของอุณหภูมิและเวลาตอสมบัติการยับยั้งปฏิกิริยาออกซิเดชันของหัวหอมใหญอบแหง
อุปกรณและวิธีการ
ศึกษาผลของอุณหภูมิและเวลาตอสมบัติการยับยั้งปฏิกิริยาออกซิเดชันของหัวหอมใหญอบแหง โดยนําหัวหอมใหญ
ปอกเปลือกและลางใหสะอาดปนดวยเครื่องปนใหละเอียดเปนเวลา 1 นาที ทําแหงดวยเครื่องทําแหงแบบถาดที่ 50, 60 และ
70 ºC เปนเวลา 6, 9, 12 และ 15 ชั่วโมง หัวหอมใหญอบแหงที่ไดประเมินคุณภาพ คือ ความชื้น และ antioxidant activity
ตอมาศึกษาประสิทธิภาพการยับยั้งปฏิกิริยาออกซิเดชันของหัวหอมใหญอบแหงเปรียบเทียบกับสารยับยั้งปฏิกิริยาออกซิเดชันที่
ใชทางการคา คือ butylated hydroxyl toluene (BHT) ในผลิตภัณฑ patties หมู โดยนําเนื้อสันนอกแยกไขมันผสมไขมันแข็งใน
อัตราสวน 2 ตอ 1 บดดวยเครื่องบดใหมีขนาดเสนผาศูนยกลาง 5 มิลลิเมตร ผสมหัวหอมใหญอบแหง แปรปริมาณ 0, 3 และ 5
เปอรเซ็นต (โดยน้ําหนัก) ขึ้นรูปใหมีขนาดเสนผาศูนยกลาง 5 เซนติเมตร ปรุงสุกดวย microwave บรรจุถุงพลาสติกชนิด low
density polyethylene แชเยือกแข็งที่ -29 ºC เปนเวลา 2 ชั่วโมง เก็บรักษาที่ 0 ºC สุมผลิตภัณฑทุก 0, 3, 5 และ 7 วัน ประเมิน
คุณภาพของผลิตภัณฑ คือ Thiobarbituric acid reactive substance (TBARs value)
ผล
การทําแหงหัวหอมใหญ แปรอุณหภูมิเปน 50, 60 และ 70 ºC เปนเวลา 6, 9, 12 และ 15 ชั่วโมง หัวหอมใหญอบแหงที่
ไดนําไปวิเคราะหคา antioxidant activity และ ปริมาณความชื้น ผลการวิเคราะหขอมูลทางสถิติไมพบอิทธิพลรวมระหวาง
อุณหภูมิและเวลาตอคา antioxidant activity และ ความชื้น จึงแยกวิเคราะหตามปจจัยที่มีผลแสดงผลดัง Table 1 และ 2
Table 1 คา antioxidant activity และ ปริมาณความชื้นของหัวหอมใหญอบแหงที่อุณหภูมิ 50, 60 และ 70 ºC
อุณหภูมิ (ºC )
คา antioxidant activity (%)
ปริมาณความชื้น (%)
c
50
26.78±1.46
12.68±1.09a
60
30.39±3.97b
11.23±0.57b
70
32.63±3.82a
9.43±0.63c
a-c ตัวเลขที่มีอักษรกํากับตางกันตามแนวตั้ง หมายถึง ขอมูลมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p < 0.05)
Table 2 คา antioxidant activity ของหัวหอมใหญอบแหงที่เวลา 6, 9, 12 และ 15 ชั่วโมง
เวลา (ชั่วโมง)
คา antioxidant activity (%)
6
26.23+2.31c
9
29.21+3.38b
12
31.67+3.99ab
15
32.62+3.35a
a-c ตัวเลขที่มีอักษรกํากับตางกันตามแนวตั้ง หมายถึง ขอมูลมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p < 0.05)
การผลิต patties หมู ผสมหัวหอมใหญอบแหง แปรปริมาณเปน 0, 3 และ 5 % (โดยน้ําหนัก) เปรียบเทียบกับสารที่ใช
ทางการคา คือ BHT บรรจุ บรรจุในถุงพลาสติกชนิด low density polyethylene แชเยือกแข็งที่ -29ºC เปนเวลา 2 ชั่วโมง เก็บ
รักษาที่ 0 ºC วิเคราะหคุณภาพของผลิตภัณฑ patties หมู คือ TBARs ไดผลดังแสดงใน Table 3
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Table 3 คา TBARs ของผลิตภัณฑ patties หมู โดยผสมหัวหอมใหญอบแหง 0-5 % และ BHT 0.0066% (โดยน้ําหนัก)
ระยะเวลาการเก็บรักษา(วัน)

คา TBARs
ปริมาณหัวหอมใหญอบแหง (%)
ปริมาณ BHT(%)
0
3
5
0.0066
a
c
b
2.88+0.16
3.69+0.29
4.08+0.36b
0
5.24+0.64
3
6.09+0.45a
2.96+0.11d
3.42+0.16c
4.11+0.08b
5
5.46+0.37a
2.89+0.12d
3.59+0.10c
4.12+0.19b
7
5.59+0.19a
2.91+0.20d
3.80+0.60c
4.10+0.08b
a-d ตัวเลขที่มีอักษรกํากับตางกันตามแนวนอน หมายถึง ขอมูลมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p < 0.05)
วิจารณผล
คา antioxidant activity เมื่อพิจารณาอิทธิพลของอุณหภูมิ (Table 1) และ เวลา (Table 2) พบวาเมื่ออุณหภูมิและ
เวลาเพิ่มขึ้น คา antioxidant activity เพิ่มขึ้น เนื่องจากความรอนไปกระตุนกิจกรรมของเอนไซม β-glucosidase ในหัวหอม
ใหญ โดยเอนไซมชนิดนี้จะยอยสลาย quercetin glycoside ไปเปน quercetin aglycons เปนผลใหมีหมูไฮดรอกซิลเพิ่มขึ้น
ดังนั้นจึงสามารถจับอนุมูลอิสระที่เปนสาเหตุทําใหเกิดกลิ่นหืนในผลิตภัณฑไดมากขึ้น โดยเอนไซม β-glucosidase จะมี
กิจกรรมที่เหมาะสม คือ pH 4.5 และอุณหภูมิ 70 ºC (Dominic,1995) ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ Fu (2004) ศึกษาผลของ
กระบวนการทําแหง 3 วิธี คือ การทําแหงดวยลมรอน การทําแหงแบบสุญญากาศ และการทําแหงแบบแชเยือกแข็ง พบวา
หัวหอมใหญที่ทําแหงดวยลมรอน มีคา antioxidant activity สูงที่สุด นอกจากนี้เมื่อเวลาเพิ่มขึ้นจะมีผลใหคา antioxidant
activity เพิ่มขึ้นในระยะเวลาหนึ่งเทานั้น จากตารางที่ 2 เมื่อใชเวลาทําแหงจาก 6 เปน 12 ชั่วโมงจะเห็นวาคา antioxidant
activity สูงขึ้น แตหลังจาก 12 ชั่วโมงคา antioxidant activity คงที่ เนื่องจากสารประกอบในหัวหอมใหญที่เอนไซมใชเปนสารตั้ง
ตนหมดไป ปริมาณความชื้น เมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้น ปริมาณความชื้นในหัวหอมใหญลดลง เนื่องจากเมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้นจะทําให
อุณหภูมิของน้ําในหัวหอมใหญใกลอุณหภูมิที่เปนจุดเดือด ซึ่งที่อุณหภูมิดังกลาว น้ําจะเปลี่ยนสถานะจากของเหลวกลายเปนไอ
จึงมีผลใหน้ําในหัวหอมใหญลดลง ปริมาณความชื้นจึงลดลง เมื่อเวลาเพิ่มขึ้นไมมีผลตอปริมาณความชื้น เพราะวาจากกราฟ
การทําแหงหัวหอมใหญ (drying curve) พบวา อุณหภูมิในการอบแหงที่ 50, 60 และ 70 ºC ใชเวลาในการกําจัดน้ําอิสระจน
น้ําหนักคงที่ใชเวลา 4, 3 และ 2 ชั่วโมง ตามลําดับ ดังนั้นเมื่อใชเวลาเพิ่มขึ้นมากกวาเวลาดังกลาวจึงไมมีผลใหปริมาณความชื้น
ของหัวหอมใหญลดลงดังนั้นเมื่อพิจารณาจากคา antioxidant activity และปริมาณความชื้น จึงเลือกหัวหอมใหญอบแหงที่
อุณหภูมิ 70ºC เปนเวลา12 ชั่วโมง เพื่อศึกษาในผลิตภัณฑ patties หมู
คา TBARs ของผลิตภัณฑ patties หมู ที่ผสมหัวหอมใหญอบแหง 3 % มีคาต่ําที่สุด ตลอดระยะเวลาในการเก็บรักษา
แตจากผลการทดลองใหขอสังเกตวาการใชในปริมาณที่มากเกินไปจะมีผลใหประสิทธิภาพลดลง ซึ่ง Vinsion และคณะ (1995)
กลาววาสารยับยั้งปฏิกิริยาออกซิเดชันจะมีประสิทธิภาพที่ดีเมื่อมีระดับความเขมขนที่ต่ํา แตถามีระดับความเขมขนที่สูง จะทํา
หนาที่เปน prooxidant และจากงานวิจัยของ Cao และคณะ (1997) กลาววาสมบัติของสารยับยั้งปฏิกิริยาออกซิเดชันของ
สารประกอบฟลาโวนอยด คือ สารประกอบเหลานี้ชอบใหโปรตอนหรืออิเลคตรอนคูโดดเดี่ยวกับอนุมูลอิสระ แลวเปลี่ยนไปเปน
antioxidant-derived radical (aroxyl-radical) กลไกการยับยั้งของสารประกอบฟลาโวนอยดคลายกับสารยับยั้งปฏิกิริยา
ออกซิเดชันทั่วไป จึงจําเปนตองใชที่ระดับความเขมขนต่ํา และเมื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพของสารยับยั้งปฏิกิริยาออกซิเดชัน
จากหัวหอมใหญอบแหง กับ BHT พบวาประสิทธิภาพของหัวหอมใหญอบแหงดีกวา เนื่องจากประสิทธิภาพในการยับยั้ง
ปฏิกิริยาออกซิเดชันขึ้นกับ ตําแหนง และ degree of hydroxylation (Hudson, 1990) หากพิจารณาดานโครงสรางจะเห็นวา
BHT มีหมูไฮดรอกซิลเพียงหมูเดียว ในขณะที่ quercetin มีหมูไฮดรอกซิลที่ตําแหนงที่ 3, 3’, 4’ อีกทั้งสารยับยั้งปฏิกิริยา
ออกซิเดชันที่มาจากธรรมชาติสามารถเกิดสารประกอบเชิงซอนกับ pro-oxidant metal และเปนตัวยับยั้งการเกิด singlet
oxygen ไดอีกดวย (Hudson, 1990)
สรุปผล
ศึกษาผลของอุณหภูมิและเวลาตอประสิทธิภาพในการยับยั้งปฏิกิริยาออกซิเดชันของหัวหอมใหญอบแหง พบวาการ
ทําแหงที่อุณหภูมิ 70 ºC เปนเวลา 12 ชั่วโมง หัวหอมใหญอบแหงมีคา antioxidant activity สูงที่สุด
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เกษตร
ศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพของหัวหอมใหญอบแหงและสารกันหืนทางการคา คือ BHT ในผลิตภัณฑ patties หมู
พบวา ผลิตภัณฑ patties หมูที่ผสมหัวหอมใหญอบแหง 3% มีคา TBARs ต่ําที่สุด และต่ํากวาเมื่อเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ
Patties หมูที่ผสม BHT
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