
รายงานผลงานเร่ืองเต็มการทดลองที่สิ้นสุด 
------------------------ 

1. แผนงานวิจัย   :  การวิจัยและพัฒนาการเพ่ิมมูลค่าขมิ้นชัน 

 

2. โครงการวิจัย   :  การวิจัยและพัฒนาการเพ่ิมมูลค่าขมิ้นชันด้วยนาโน

เทคโนโลยี 

กิจกรรม   :  - 

กิจกรรมย่อย (ถ้ามี)  :  - 

3. ชื่อการทดลอง (ภาษาไทย)  :  การผลิตสารสกัดขม้ินชันผงโดยเทคนิคเอนแคปซูลเลชั่น

เพื่อใช้ในผลิตภัณฑ์อาหาร 

4. ชื่อการทดลอง (ภาษาอังกฤษ) :  Encapsulation of Curcumin for Food and Drink 

Ingredient. 

5. คณะผู้ด าเนินงาน 

หัวหน้าการทดลอง.  นางสาววิไลศรี  ลิมปพยอม  สังกัด... กองวิจัยและพัฒนาวิทยาการหลัง
การเก็บเกี่ยวและแปรรูปผลิตผลเกษตร 

ผู้ร่วมงาน..                    นายโกเมศ  สัตยาวุธ         สังกัด... กองวิจัยและพัฒนาวิทยาการหลัง
การเก็บเกี่ยวและแปรรูปผลิตผลเกษตร 

                    นางสาวอกนิษฐ  พิศาลวัชรินทร์ สังกัด... กองวิจัยและพัฒนาวิทยาการหลัง
การเก็บเกี่ยวและแปรรูปผลิตผลเกษตร 

                     นางสาววิมลวรรณ  วัฒนวิจิตร สังกัด... กองวิจัยและพัฒนาวิทยาการหลัง
การเก็บเกี่ยวและแปรรูปผลิตผลเกษตร 

 

6.บทคัดย่อ   :         
                งานวิจัยนี้มีวัตถปุระสงค์เพ่ือเพ่ิมมูลค่าขมิ้นชันให้อยู่ในรูปของสารสกัดขม้ินชัน สารสกัด
ขม้ินชันผง รวมทั้งเครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพแบบพร้อมดื่มและแบบเข้มข้น โดยได้ท าการตรวจสอบปริมาณ
สารส าคัญในขม้ินชันที่เป็นพันธุ์รับรองของกรมวิชาการเกษตร พันธุ์ตรัง 1 โดยพบว่า ปริมาณเคอร์คูมินใน
ขม้ินชันอบแห้ง มีค่าในช่วงร้อยละ  5.99±1.19 - 8.00±1.19  ปริมาณน้ ามันหอมระเหยมีในช่วงร้อยละ 
6.8±1.51-8.7±0.96   การสกัดสารสกัดขม้ินชันโดยใช้ สารละลายเอทานอล 95% พบว่ามีปริมาณสาร
สกัดในช่วงร้อยละ 29.25±3.46-36.93±2.97 และพบว่ามีปริมาณเคอร์คูมินในสารสกัดขม้ินชันที่สกัดโดย
ใช้สารละลายเอทานอล ในช่วงร้อยละ 15.81±2.74-16.61±1.92  ในการตรวจสอบสารส าคัญเคอร์คิวมิน
ในสารสกัดขม้ินชัน โดยใช้เครื่อง HPLC พบว่าประกอบด้วยสาร curcumin, desmethoxycurcumin, 
bisdesmethoxycurcumin ส าหรับฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดขมิ้นชันมีค่า IC50 (mg/ml) 



5.48±1.58-6.11±1.95 ปริมาณฟิโนลิคทั้งหมด มีค่า 343.83±24.89-358.89±19.11 มิลลิกรัมของ
สารละลายมาตรฐาน gallic acid equivalents (GAE) ต่อสารสกัด 1 กรัม ต่อมาน าสารสกัดมาท าแห้ง
แบบพ่นฝอยเพ่ือให้ได้ผลิตภัณฑ์สารสกัดขม้ินชันผง  การเตรียมผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพสารสกัด

ขมิ้นชันผงในน้ าผึ้งแบบเข้มข้นและแบบพร้อมดืม่ โดยน าสูตรทีผู่้ชิมให้ความพึงพอใจสูง ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพ่ือ
สุขภาพแบบเข้มข้นมีสารสกัดขม้ินชันผง 15% และเครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพแบบพร้อมดื่มมีสารสกัดขม้ินชันผง 
3% รวมทั้งการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ที่ได้โดยการตรวจสอบปริมาณเคอร์คูมิน ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ
และการตรวจสอบตามมาตรฐาน จากผลงานวิจยันี้ท าให้ไดสู้ตรเครือ่งดื่มเพื่อสุขภาพแบบเข้มข้นและแบบพร้อมดื่มจ านวน 
2 สูตรพร้อมคุณค่าทางโภชนาการ  
7. ค าน า                                 :   
               ขม้ินชัน (Curcuma longa Linn ) เป็นพืชสมุนไพรที่มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและต้านมะเร็ง 
ฤทธิ์ทางชีวภาพเหล่านี้ เกิดจากสาร curcuminoids (คณะกรรมการแห่งชาติด้านยา , 2549) ซึ่งเป็นสาร
ในกลุ่ม phenolic compound  สาร curcuminoids เป็นสารสีเหลือง พบเป็นส่วนประกอบในขมิ้นชัน
ประมาณ 3-6%  สาร curcuminoids ประกอบด้วย สารที่ส าคัญ 3 ชนิดคือ curcumin  เป็นสารที่ท าให้มี
สีเหลืองส้ม ไม่ละลายน้ า  แต่ละลายไดด้ี ใน dimethyl sulfoxide (DMSO) , acetone และ alcohol  มี
ประมาณ 70-75% รองลงมาได้แก่  demethoxycurcumin  มีประมาณ  15-20% และ 
bisdemethoxycurcumin มีประมาณ 3 % (Bhavani & Sreenivasa , 1979)   สารกลุ่มเคอร์คิวมินอยด์ 
(curcuminoids). ในขม้ินชันเป็นสารสีเหลืองซึ่งอยู่ในกลุ่มของสารกลุ่มฟินอลิค (polyphenolic 
compounds) ซึ่งมีชื่อทางเคมีว่า diferuloymethane (Nishinaka et.al., 2007) ซึ่งมีสูตรโครงสร้างหลัก
คือเคอร์คิวมิน (Curcumin) ซึ่งจากการศึกษาพบว่า ขม้ินชันมีสารส าคัญเคอร์คิวมินอยด์ ในปริมาณมาก
ที่สุดประกอบด้วยปริมาณเคอร์คิวมินมากที่สุด รองลงมาคือบิสเดเมทอกซิเคอร์คิวมิน และเดเมทอกซิเคอร์
คิวมินตามล าดับ ส าหรับความสามารถของสารทั้งสามชนิด สิงห์ค าและคณะ (2551) ได้ศึกษาการลดระดับ
วิลม์ทูเมอร์วันเอ็มอาเอ็นเอและโปรตีนวิลม์ทูเมอร์วันในเซลล์มะเร็งพบว่าสารเคอร์คิวมินมีความสามารถ
สูงสุดในการลดระดับของทั้งวิลม์ทูเมอร์วันเอ็มอาเอ็นเอและโปรตีนวิลม์ทูเมอร์วัน รองลงมาคือบิสเดเมทอก
ซิเคอร์คิวมิน และเดเมทอกซิเคอร์คิวมินตามล าดับ 

 
 



 
 
โครงสร้างทางโมเลกุลของสารสกัดทั้งสามชนิดที่แตกต่างกัน จึงมีผลท าให้ฤทธิ์ของสาร

สกัดแตกต่างกัน โดยโครงสร้างของโมเลกุลของเคอร์คิวมินประกอบด้วยส่วนส าคัญสามส่วน คือ 
hydroxyl group ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นสารต้านอนุมูลอิสระ ส่วนที่สองคือ Ketone groups และ
ส่วนที่สามคือ double bond  ซึ่งทั้งสองส่วนนี้ มีคุณสมบัติเกี่ยวกับการท าหน้าที่ต้านอนุมูลอิสระ 
ต้านการอักเสบ ต้านสารก่อกลายพันธุ์และต้านมะเร็ง  

เทคโนโลยีเอนแคปซูลเลชั่น เป็นกระบวนการที่ของเหลวหรืออนุภาคถูกห่อหุ้มอยู่ในรูป
ของแคปซูลด้วยพอลิเมอร์เป็นชั้นบางๆ เกิดเป็นไมโครแคปซูลซึ่งมีขนาดประมาณ 1-1000 
ไมครอน ชั้นพอลิเมอร์บางๆนี้ที่จะเป็นตัวป้องกันหรือปลดปล่อยสารส าคัญภายในออกมา โดยท า
ให้เกิดฟิลม์บางๆรอบอนุภาคหรือท าให้เกิดเป็นอิมัลชั่นและท าให้แห้ง ซึ่งสาระส าคัญที่ต้องป้องกัน
ในไมโครแคปซูลจะถูกเรียกว่า คอร์ (core) และผนังบางๆ ที่ห่อหุ้มสารส าคัญจะถูกเรียกว่าวอลล์ 
(wall) ลักษณะของวอลล์ที่ดีควรจะต้องมีความสามารถแผ่เป็นแผ่นฟิลม์บางๆได้ มีความยืดหยุ่น
และแข็งแรงเพียงพอ  มีความสามารถท าให้เกิดอิมัลชั่น  มีคุณสมบัติในการยึดติดกับคอร์ได้ดีโดย
ไม่ท าปฎิกริยากัน  มีความหนืดต่ าเมื่ออยู่ในสถานะของแข็งต้องไม่ชื้นง่าย นอกจากนี้ยังต้องมีความ
คงตัวสูง เพ่ือจะป้องกันคอร์จากสภาพแวดล้อมต่างๆและปลดปล่อยคอร์ได้ดี  ตามวัตถุประสงค์
ของการใช้งาน จะเห็นว่าวอลล์เป็นตัวส าคัญของเทคนิคไมโครเอนแคปซูลเลชั่น  ดังนั้นการ
เลือกใช้สารที่จะน ามาท าเป็นวอลล์ จึงจ าเป็น 

จะต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมทั้งต่อสารส าคัญและต่อสภาวะที่ต้องการใช้  สารที่สามารถน ามาท าเป็นวอลล์ได้
มีมากมายหลายชนิดที่นิยมใช้และมีราคาไม่แพง คือสารในกลุ่มของแป้งเช่น มอลโตเด็กซ์ตริน 



(maltodexthin)  กลูโคสไซรัป (Glucose syrup) และแป้งดัดแปร (Modified starch) มอลโตเด็กซตริน
เป็นคาร์โบไฮเดรทโพลิเมอร์ที่ผลิตได้จากแป้งมีกลูโคสโมโนเมอร์อยู่ 5-10 หน่วยต่อโมเลกุล ขึ้นอยู่กับค่า 
DE ( Dextrose equivalent ) ซึ่งมอลโตเด็กซตรินจะมีค่า DE น้อยกว่า 20  น้ าหนักโมเลกุลของมอลโต
เด็กซตรินจะลดลงเมื่อค่า DE เพ่ิมข้ึน  เช่น DE5 , DE10 , DE15 มีค่า  3600  1800 และ 1200  
ตามล าดับ  คุณสมบัติโดยทั่วไปของมอลโตเด็กซตริน คือละลายน้ าได้  และมีคุณสมบัติในการป้องกันคอร์
จากปฎิกริยาออกซิเดชั่น  รวมทั้งการมีคุณสมบัติในด้านการให้ความหนืดต่ าเมื่อใช้ที่ปริมาณของแข็งสูงๆ 
ซึ่งเหมาะกับขบวนการท าแห้งแบบพ่นฝอย 
                ทรงยศ และคณะ (2007) ได้ศึกษาการน าเคอร์คูมินอยด์ทั้ง 3 ชนิด คือ เคอร์คูมิน ดีเมตทอก
ซีเคอร์คูมินและบิสดีเมตทอกซีเคอร์คูมินที่มีความบริสุทธิ์สูง 100% มาศึกษาผลต่อการเปลื่ยนแปลง
เซลล์มะเร็งที่ดื้อต่อยาเคมีบ าบัดอิโธโปชายด์วีพี 16 ให้มีการตอบสนองต่อยาเคมีบ าบัดมากขึ้น โดยพบว่า
เคอร์คูมินอยด์ที่ความเข้มข้น 10 ไมโครโมล สามารถปรับเปลื่ยนลักษณะการแสดงของการดื้อยา ท าให้
เซลล์ HEK293pcDNA3.1MRP1 cell line มีความไวต่อยาเพ่ิมข้ึนโดยเรียกปรากฎการณ์นี้ว่า “ 
Synergistic effect”  ดังนั้นในอนาคตเราอาจจะสามารถน าเคอร์คูมินอยด์ มาใช้เพ่ือการรักษาร่วมกับยา
เคมีบ าบัดเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการรักษาด้วยเคมีบ าบัดเพ่ือช่วยลดอัตราการดื้อยาในผู้ป่วยโรคมะเร็ง
หรือลดผลข้างเคียงจาก MDR modulator สังเคราะห์ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน เพ่ือให้การรักษาด้วยเคมีบ าบัดมี
ประสิทธิภาพอย่างสูงสุดกับผู้ป่วยมะเร็ง 
               นักศึกษาระดับปริญญาโท พ.ญ. ปารินทร์ ศุจิจันทรรัตน์ และอาจารย์ น.พ. จรัสศักดิ์ เรืองพีระ
กุล ได้ศึกษาประสิทธิผลของสารสกัดจากขมิ้นชันชนิดแคปซูลเพื่อลดน้ าหนักและลดระดับไขมันในเลือด 
พบว่า น้ าหนักตัว ค่าดัชนีมวลกาย และ LDL มีค่าเฉลี่ยผลต่างก่อนและหลังสิ้นสุดโครงการ ระหว่างกลุ่ม
ทดลองและกลุ่มควบคุมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติและเม่ือเปรียบเทียบผลข้างเคียงท้ังอาการ
ผิดปกติและผลการตรวจค่าเอนไซม์ตับระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม พบว่าไม่มีความแตกต่างอย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติ และพบว่าการรับประทานเคอร์คูมินในขนาด 1.5 กรัม ต่อวัน ติดต่อกันนาน 12 
สัปดาห์นั้น สามารถลดน้ าหนัก ดัชนีมวลกายและ LDL ในเลือดได้ นอกจากนี้ยังมีความปลอดภัยสูง คือไม่
มีผลข้างเคียงที่เป็นอันตรายและไม่เป็นพิษต่อตับ 

     ในรอบ 5-10 ปีนี้มีนักวิจัยทั้งในและต่างประเทศได้ศึกษาวิจัยคุณสมบัติของ curcumin ต่อ
การยับยั้งการเกิดโรคมะเร็งและผลวิจัยส่วนใหญ่ก็มีผลดี รวมทั้งตลาดอาหารเสริมสุขภาพจากสมุนไพรมี
แนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากกระแสการรักษาสุขภาพให้แข็งแรงเพ่ือที่จะได้ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย
ในการรักษาพยาบาลก าลังมาแรง รวมทั้งเทคโนโลยีในการคิดค้นเพ่ือสกัดสารที่มีคุณภาพต่างๆจาก
เครื่องเทศและสมุนไพรมีความก้าวหน้าไปอย่างมาก โดยเฉพาะในประเทศที่พัฒนาแล้ว จึงมีความจ าเป็นที่
จะต้องแปรรูปเพิ่มมูลค่าสมุนไพรขมิ้นชันให้อยู่ในรูปสารสกัดที่มีมูลค่าเพ่ิมขึ้นเป็นหมื่นบาทต่อกิโลกรัมสาร
สกัด รวมทั้งการสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ให้ผู้บริโภคทุกเพศทุกวัยเข้าถึงได้ง่ายในรูปผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพ่ือ
สุขภาพแบบพร้อมดื่มและแบบเข้มข้นที่สามารถขยายผลในเชิงพาณิชย์ได้ 
8.วิธีด าเนินการ                             

ขั้นตอนการด าเนินงาน 



การเตรียมตัวอย่าง  
น าขมิ้นชันที่เป็นพันธุ์รับรองของกรมวิชาการเกษตร ตรัง 1 จากศูนย์วิจัยพืชสวนจังหวัดตรัง มาใช้

ในงานวิจัยนี้ โดยวิเคราะห์ปริมาณสารเคอร์คูมิน ปริมาณน้ ามันหอมระเหยและปริมาณสารสกัดท่ีสกัดโดย
ใช้สารละลายเอทานอล โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

1. ล้างท าความสะอาดขม้ินชันและผึ่งให้แห้ง 

2. น ามาหั่นสไลด์เป็นชิ้นบางๆ 

3. ท าให้แห้งโดยการตากแดดนาน ประมาณ   5  วัน จนกระทั้งขมิ้นชันแห้งมีเปอร์เซ็นต์

ความชื้นน้อยกว่า  6%เก็บขมิ้นชันที่อบแห้งแล้วไว้ในถุงพลาสติกเม่ือจะน ามาวิเคราะห์ ก็จะ

บดด้วยเครื่องบดละเอียด 

การสกัดน้ ามันหอมระเหย 

 ชั่งตัวอย่างขมิ้นชันที่แห้งแล้วหนัก   300  กรัม บรรจุในฟลาสก้นกลมขนาด   5000      มล. เติม

น้ ากลั่นบริสุทธิ์จ านวน  3500  มล.  บรรจุตัวอย่างลงในชุดเครื่องแก้วส าหรับการกลั่นน้ ามันหอมระเหย  

เปิดเครื่องท าน้ าเย็นไหลหมุนเวียนและท าการสกัดน้ ามันหอมระเหย นาน 6  ชั่วโมงหรือจนกว่าไม่มีน้ ามัน

หอมระเหยระเหยออกมา  ปิดเครื่องทิ้งไว้ให้เย็น บันทึกปริมาณน้ ามันหอมระเหยที่สกัดได้ 

การสกัดสารสกัดขม้ินชันโดยใช้สารละลายเอทานอล 

 ชั่งตัวอย่างขมิ้นชันที่แห้งและบดแล้วหนัก   30  กรัม ห่อด้วยกระดาษกรอง whatman  No. 1 

บรรจุห่อตัวอย่างในเครื่องแก้วที่ต่อกับฟลาสก้นกลมขนาด    500     มล. เติมสารละลายเอทานอล 95% 

จ านวน  350  มล.  ต่อชุดเครื่องแก้วส าหรับสกัดสารสกัดอย่างต่อเนื่อง  เปิดเครื่องท าน้ าเย็นไหลหมุนเวียน

และท าการสกัดสารสกัดขม้ินชัน นาน 6 ชั่วโมงหรือจนกว่าสารละลายสกัดสารได้น้อยลง คือสารละลายมีสี

เหลืองน้อยลง  ปิดเครื่องทิ้งไว้ให้เย็น น าห่อตัวอย่างออกจากเครื่องแก้ว ระเหยสารละลายเอทานอล  เพ่ือ

เก็บไว้กลั่นบริสุทธิ์และใช้งานต่อไป  ต่อมาท าการระเหยสารสกัดขม้ินชันด้วยเครื่องระเหยสารสุญญากาศ  

ชั่งให้ได้น้ าหนักคงท่ี บันทึกปริมาณสารที่สกัดได้ 

การวิเคราะห์ปริมาณเคอร์คูมิน (Determination of Curcumin) 
Determination  of  Curcumin  by  using  UV-Spectrophotometry. 
การเตรียมสารมาตรฐานเคอร์คูมิน 

1. ชั่งสารมาตรฐานเคอร์คูมินอย่างละเอียด  0.1 กรัม  ละลายด้วยเมทานอล ท าให้มีปริมาตร 

100 มิลลิลิตรในขวดก้นกลม  ปิเปตสาร 1 มล.ท าให้มีปริมาตร 25 มล.ในขวดก้นกลม  ท าให้

มีความเข้มข้น 40 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร  เตรียมสารมาตรฐานเคอร์คูมินที่มีความเข้มข้น

ต่างกัน 3 จุด โดยปิเปตสาร 1 มล. , 5 มล. , และ 10 มล. ลงในขวดปริมาตรท าให้มีปริมาตร 

25 มล. ด้วยเมทานอล เพ่ือท ากราฟมาตรฐาน 



2. จากข้อ 1 ได้กราฟเส้นตรง ระหว่างค่าการดูดกลืนแสง ที่ความยาวคลื่น   420  นาโนเมตร 

และความเข้มข้นของสารมาตรฐาน 

3. การเตรียมตัวอย่างขมิ้น เพื่อหาปริมาณสารเคอร์คูมิน  

3.1 ชั่งตัวอย่างขมิ้นอบแห้งที่บดแล้วอย่างละเอียด   1 กรัม ลงในหลอดแก้วทดลอง สกัด
ด้วยเมทานอล 50 มล. ปิเปตสารละลาย น าไปวัดการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 420 
นาโนเมตร   5 ซ้ า 

 4.   การวัดปริมาณสารเคอร์คูมินในสารสกัดขมิ้นชัน 
4.1 ชั่งสารสกัดขม้ินชันอย่างละเอียด  0.1 กรัม ในขวดก้นกลม ท าให้มีปริมาตร 25 มล.

ด้วยเมทานอล น าไปวัดปริมาณเคอร์คูมินท าการทดลองตัวอย่างละ 5 ช้ า  เปรียบเทียบกับกราฟ
มาตรฐาน 
5.การวัดปริมาณสารเคอร์คูมินในสารสกัดขมิ้นชันผง 

5.1 ชั่งสารสกัดขมิ้นชันผงอย่างละเอียด  0.5 กรัม ในขวดก้นกลม ท าให้มีปริมาตร 100 
มล.ด้วยเมทานอล    ปิเปตสารละลายไปวัดปริมาณเคอร์คูมิน  เปรียบเทียบกับกราฟมาตรฐาน 

การวิเคราะห์ปริมาณเคอร์คูมินโดยใช้เครื่อง  HPLC  (High Pressure Liquid Chromatography) 
1. การเตรียมสารมาตรฐานเคอร์คูมิน  ชั่งสารมาตรฐานเคอร์คูมินอย่างละเอียด 50 มก. ลงในขวดก้น

กลมปริมาตร 50 มล. ปรับปริมาตรด้วยเมทานอล 50 มล. ได้สารมาตรฐาน  1000  มก.ต่อลิตร 

(1000 มล.) 

2. ท าการเจือจางให้สารมาตรฐานมีความเข้มข้น 20 มก ต่อ ลิตร  ต่อมาท าการตรวจวัดหาปริมาณ ที่

ความยาวคลื่น 420 นาโนเมตร  ด้วยเครื่อง   UV-Visible spectrophotometer. 

3. เตรียมสารมาตรฐานเคอร์คูมินที่มีความเข้มข้น 20 มก. ติอลิตร  ฉีดเข้าสู่ระบบ HPLC ที่มีวัฏภาค

เคลื่อนที่ที่เหมาะสมในการแยกและตรวจวัดคลื่นที่ 420 นาโนเมตร 

4. เตรียมกราฟมาตรฐานสารเคอร์คูมิน   ที่ 20 , 40 ,60 ,80 และ 100  มก. ต่อลิตร 

5. คอลัมน์ที่ใช้  Reverse phase column C18   ขนาด 4.6X150 mm. 

6. ระบบวัฏภาคเคลื่อนที่  ใช้ 2%  acetic acid  กับ acetonitrile   ดังนี้ 

 

เวลา (นาที) Acetonitrile  (%A) 2% acetic acid (%B) 

0.01 40 60 

10.00 20 60 

12.00 40 60 



 

7. อัตราการไหล 1 มล. ต่อ นาที 

การตรวจสอบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ โดยวิธี   DPPH 
 การตรวจสอบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระได้ด าเนินการตรวจสอบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของ
ขม้ินชันอบแห้ง , สารสกัดขมิ้นชัน โดยเตรียมสารที่ต้องการทดสอบที่ความเข้มข้น    มิลลิกรัมต่อ
มิลลิลิตร โดยใช้ ascorbic acic เป็น positive control  โดยเตรียมให้มีความเข้มข้น 1 
ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตรจากนั้นน าตัวอย่าง เติมสารละลาย 2,2-diphenyl-picrylthydrazyl 
radical      โดยวางทิ้งให้ท าปฏิกริยานาน 30 นาที  วัดค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 517 
นาโนเมตร  หลังจากปฏิกริยาด าเนินไปจนถีงภาวะคงที่  โดยได้ท าการทดลองตัวอย่างละ 5 ซ้ า 
ค านวณหา % DPPH Inhibition. 
 การหา  vitamin C equivalent antioxidant capacity (VCEAC) โดยสร้าง 
calibration curve จากสารละลายมาตรฐาน ascorbic acid (Vitamin C )  ในเอทานอล ความ
เข้มข้น 1 ไมโครกรัม ต่อ มิลลิลิตร  น ามาท าการทดสอบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ  DPPH  จากนั้นหา
ความเข้มข้นของตัวอย่างที่น ามาทดสอบที่แสดงฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระจาก calibration curve   
น าไปค านวณหา vitamin C equivalent antioxidant capacity (VCEAC)  ในรูป มิลลิกรัมของ 
vitamin C equivalents  ต่อน้ าหนักของสารตัวอย่าง  
การหาปริมาณสารฟีนอลิคทั้งหมด (Total phenolic compounds) 

  การหาปริมาณสารฟีนอลิครวมทั้งหมด ท าโดยการสร้าง calibration curve  จาก
สารละลายมาตรฐาน gallic acid ในเอทานอล ความเข้มข้น.1 ไมโครกรัม ต่อ มิลลิกรัม  น า
ตัวอย่างมา 1 มิลลิลิตร เติม  %  Folin-Ciocalteu reagent  4 มิลลิลิตร  และเติมสารละลาย 
10%  sodium carbonate  2 มิลลิลิตร  ทิ้งไว้ 30 นาที  วัดค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 
765 นาโนเมตร  โดยใช้ UV-spectrophotometer  การทดสอบตัวอย่างท าโดยการเตรียม
ตัวอย่างให้มีความเข้มข้น  1 ไมโครกรัม  ต่อ มิลลิกรัม เชน่เดียวกับสารละลายมาตรฐาน ท าการ
ทดสอบตัวอย่างละ 5 ซ้ า ค านวณปริมาณสารฟีนอลิครวมเฉลี่ยในรูปมิลลิกรัมของ gallic acid 
equivalent (GAE)  ต่อน้ าหนักสารตัวอย่าง 

           การเอนแคปซูลเลชั่นสารสกัดขมิ้นชัน 
             การเอนแคปซูลเลชั่นสารสกัดขมิ้นชันโดยใช้เครื่อง Spray dry  การท าผงแห้งของสาร
สกัดขม้ินชัน ในการท าผงสารสกัดขมิ้นชัน น าสารสกัดหยาบขม้ินชันมาก าจัดยางเหนียวโดยสกัด
ออกด้วยสารละลาย อะซีโตน น าส่วนที่ละลายในอะซีโตน มาระเหยสารอะซีโตน และล้างด้วย
สารละลายเอทานอล ระเหยสารละลายเอทานอลท าให้แห้งและน าสารที่ก าจัดยางเหนียวออกแล้ว
ท าการเตรียมสารสกัดผง ดังนี้ คือ สารสกัดขมิ้นชัน 50 กรัม ละลายในเอทานอล 500 มล. และน้ า
กลั่นบริสุทธิ์ 1000 มล. ละลายให้เข้ากันเป็นส่วนที่ 1 ต่อมาน า maltodextrin 750 กรัม ละลาย
ด้วยน้ ากลั่นบริสุทธิ์ 1700 มล. จนรวมเป็นเนื้อเดียวกันด้วยเครื่องปั่นผสมอาหาร น าส่วนที่ 1 มา
รวมกันและผสมจนเป็นเนื้อเดียวกัน น ามาท าแห้งแบบพ่นฝอยโดยใช้เครื่อง Spray dryer ที่



อุณหภูมิขาเข้า 170 C และอุณหภูมิขาออก 70 C จากการทดลองนี้ได้ สารสกัดขม้ินชันผง คิดเป็น
ร้อยละ  60  จากสารละลายตั้งต้น สารสกัดผงที่ได้มีความชื้นเฉลี่ยร้อยละ 7.30  และ มีค่าสี  L* 
72.2-72.74 , a 12.89-13.17 , b 60.96-61.91  
การวิเคราะห์ทางสถิติ (Statistic analysis) 

ในการศึกษาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและปริมาณสารฟีนอลิครวมท าการทดสอบตัวอย่างละ 
5 ซ้ า (n=5) และน าผลที่ได้มาวิเคราะห์ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (± S.D.) 
- เวลาและสถานที่     - เริ่มต้น 1 ตุลาคม 2557 

      - สิ้นสุด 30 กันยายน  2559 

 สถานที่ด าเนินงาน:กองวิจัยและพัฒนาวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวและแปรรูปผลิตผลเกษตร 

9.ผลการทดลองและวิจารณ์  

             งานวิจัยการผลิตสารสกัดขมิ้นชันผงโดยเทคนิคเอนแคปซูลเลชั่น เพ่ือใช้ในผลิตภัณฑ์
อาหาร มีวัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ิมมูลค่าขม้ินชันในรูปของสารสกัดขม้ินชันและการแปรรูปเพื่อเป้น
ผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพ โดยได้ท าการตรวจสอบคุณภาพของขมิ้นชันพันธุ์รับรองของกรมวิชาการ
เกษตร พันธุ์ตรัง 1 พบว่าขมิ้นชันอบแห้งมีความชื้นในช่วงร้อยละ 4.85±1.14-5.57±0.72 ปริมาณ
น้ ามันในช่วงร้อยละ 2.48±1.0-2.81±0.91 ปริมาณโปรตีนในช่วง 2.78±0.58-3.53±1.21 
ปริมาณ fiber ในช่วงร้อยละ 9.90±1.45-11.81±1.25  ปริมาณน้ ามันหอมระเหย ในช่วงร้อยละ 
6.80±1.51-8.7±0.96 ปริมาณสารสกัดท่ีสกัดด้วยสารละลายเอทานอล 95% พบว่ามีปริมาณสาร
สกัดในช่วงร้อยละ 29.25±3.46-36.93±2.97  ปริมาณเคอร์คูมินในสารสกัดขมิ้นชันที่สกัดโดยใช้
สารละลายเอทานอลมีในช่วงร้อยละ 15.81±2.74-16.61±1.92  ปริมาณเคอร์คูมินมีในช่วงร้อย
ละ 5.99±1.19-8.00±1.19  เมื่อวัดโดยวิธี UV-Spectrophotometry และมีค่าในช่วงร้อยละ 
5.47-7.30 เมื่อวัดโดยเทคนิค HPLC การสกัดสารสกัดขมิ้นชันโดยใช้ สารละลายเอทานอล 95% 
พบว่ามีปริมาณสารสกัดในช่วงร้อยละ 29.25±3.46-36.93±2.97 และพบว่าปริมาณเคอร์คูมินใน
สารสกัดขม้ินชันที่สกัดโดยใช้สารละลายเอทานอลมีในช่วงร้อยละ 15.81±2.74-16.61±1.92  ใน
การตรวจสอบสารส าคัญเคอร์คิวมินอยด์ในสารสกัดขมิ้นชัน โดยใช้เครื่อง HPLC พบว่า
ประกอบด้วยสาร curcumin, desmethoxycurcumin, bisdesmethoxycurcumin ส าหรับ
ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดขมิ้นชันมีค่า IC50 (mg/ml) 5.48±1.58-6.11±1.95 ปริมาณฟิ
โนลิคท้ังหมด มีค่า 343.83±24.89-358.89±19.11 มิลลิกรัมของสารละลายมาตรฐาน gallic 
acid equivalents (GAE) ต่อสารสกัด 1 กรัม แสดงในตารางที่ 1 และ 4 
             องค์ประกอบน้ ามันหอมระเหยขม้ินชัน (%) Alpha-phellandrene 0.74,1,8 cineole 
1, 55 , p-cymene 0.65 , Alpha-terpinolene 4.20 , Trans-caryophyllene 0.80 , 
zingiberene 2.74 , Beta-bisabolene 0.40 , Beta-sesquiphellandrene 3.09 , Ar-
curcumene 1.47, Alpha-turmerone 17.64 , Beta-turmerone 23.64 , Beta-atlantone 
1.23. แสดงใน ตารางที่ 2 



            องค์ประกอบของสารสกัดขมิ้นชันโดยใช้สารละลายเอทานอล 95% (%) Alpha-
phellandrene Tr , 1,8 cineole 0.57 , p-cymene Tr, Alpha-terpinolene Tr , Trans-
caryophyllene 0.67 , zingiberene 2.51 , Beta-bisabolene 0.44 , Beta-
sesquiphellandrene 5.20 , Ar-curcumene 3.28 , Ar-turmerone 24.42 , Alpha-
turmerone 16.68, Beta-turmerone 26.06 , Beta-atlantone 1.74. แสดงในตารางที่ 3 
             ต่อมาน าสารสกัดขมิ้นชันมาท าแห้งแบบพ่นฝอยเพ่ือให้ได้ผลิตภัณฑ์สารสกัดขมิ้นชันผง 
คือ การเอนแคปซูลเลชั่นสารสกัดขมิ้นชันโดยใช้เครื่อง Spray dry  การท าผงแห้งของสารสกัด
ขม้ินชัน ในการท าผงสารสกัดขม้ินชัน น าสารสกัดหยาบขม้ินชันมาก าจัดยางเหนียวโดยสกัดออก
ด้วยสารละลาย อะซีโตน น าส่วนที่ละลายในอะซีโตน มาระเหยสารอะซีโตน และล้างด้วย
สารละลายเอทานอล ระเหยสารละลายเอทานอลท าให้แห้งและน าสารที่ก าจัดยางเหนียวออกแล้ว
ท าการเตรียมสารสกัดผง ดังนี้ คือ สารสกัดขมิ้นชัน 50 กรัม ละลายในเอทานอล 500 มล. และน้ า
กลั่นบริสุทธิ์ 1000 มล. ละลายให้เข้ากันเป็นส่วนที่ 1 ต่อมาน า maltodextrin 750 กรัม ละลาย
ด้วยน้ ากลั่นบริสุทธิ์ 1700 มล. จนรวมเป็นเนื้อเดียวกันด้วยเครื่องปั่นผสมอาหาร น าส่วนที่ 1 มา
รวมกันและผสมจนเป็นเนื้อเดียวกัน น ามาท าแห้งแบบพ่นฝอยโดยใช้เครื่อง Spray dryer ที่
อุณหภูมิขาเข้า 170 C และอุณหภูมิขาออก 70 C จากการทดลองนี้ได้ สารสกัดขม้ินชันผง คิดเป็น
ร้อยละ  60  จากสารละลายตั้งต้น  

สารสกัดผงที่ได้มีความชื้นเฉลี่ยร้อยละ 7.30  และ มีค่าสี  L* 72.2-72.74 , a 12.89-13.17 , b 60.96-
61.91  แสดงในตารางที่ 5  ในการตรวจสอบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและปริมาณฟินอลิครวมของสารสกัด
ขม้ินชันผงพบว่ามีค่าในช่วง IC50 1.74-1.87 และ ปริมาณฟินอลิครวมมีค่าในช่วง 116.52-126.58 mg 
(GAE) /1 g curcumin powder.  แสดงในตารางที่ 6 
               การเตรียมผลิตภณัฑ์เครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพสารสกัดขม้ินชันผงในน้ าผึ้งแบบเข้มข้นและแบบ
พร้อมดื่ม โดยน าสูตรที่ผู้ชิมให้ความพึงพอใจสูง ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพแบบเข้มข้นมีสารสกัด
ขม้ินชันผง 15% และเครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพแบบพร้อมดื่มมีสารสกัดขม้ินชันผง 3%  
ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพแบบเข้มข้นเป็นผลิตภัณฑ์สารสกัดขมิ้นชันผง 15% ในน้ าผึ้งที่ลดความ
เข้มข้นของน้ าผึ้งด้วยน้ า 50% ผลการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสโดยให้คะแนนความชอบแบบ 9 
point hedonic scale โดยผู้ที่ไม่มีประสบการณ์จ านวน 30 คน  พบว่ามีความชอบรวม  7.5            
ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพแบบพร้อมดื่มเป็นผลิตภัณฑ์สารสกัดขม้ินชันผง 3%ในน้ าผึ้งที่ลดความ
เข้มข้นของน้ าผึ้งด้วยน้ า 10 เท่า ผลการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส โดยให้คะแนนความชอบแบบ 
9 point hedonic scale โดยผู้ที่ไม่มีประสบการณ์จ านวน 30 คน  พบว่ามีความชอบรวม  8.0  รวมทั้ง
คุณค่าทางโภชนาการ แสดงในตารางที่ 7 , 8 , และ 9 
              การเอนแคปซูลเลชั่นสารสกัดขมิ้นชัน ท าให้ได้ผลิตภัณฑ์สารสกัดขม้ินชันผงที่ละลายน้ าได้ดีซึ่ง
มีประโยชน์อย่างยิ่ง เนื่องจากสารสกัดขมิ้นชันไม่ละลายน้ าท าให้มีข้อจ ากัดในการน าไปใช้ประโยชน์เป็นยา
หรือการใช้ในร่างกายเป็นอาหารเสริมสุขภาพ  สารสกัดขมิ้นชันผงที่ผลิตได้สามารถกักเก็บกลิ่นรส ความ
เผ็ดได้ดี มีฤทธิ์ทางชีวภาพสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในอาหาร ยาและเครื่องส าอาง 



             ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากงานวิจัยนี้จ านวน 4 ผลิตภัณฑ์ คือสารสกัดขม้ินชัน  สารสกัดขม้ินชันผง 
เครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพแบบพร้อมดื่ม สามารถน าไปขยายผลเชิงพาณิชย์ได้ และสามารถถ่ายทอดเทคโนโลยี
แก่ผู้สนใจ ผู้ประกอบการน าไปใช้ประโยชน์ได้ 

 

10.สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ :  

1.จากผลของงานวิจัยนี้ได้ข้อมูลคุณภาพของขมิ้นชันพันธุ์รับรองของกรมวิชาการเกษตร พันธุ์ตรัง 1 คือการ

เตรียมตัวอย่างขม้ินชันอบแห้งท าให้มีความชื้นในช่วงร้อยละ 4.85±1.14-5.57±0.72  ปริมาณน้ ามันในช่วง

ร้อยละ 2.48±1.0-2.81±0.91 ปริมาณโปรตีนในช่วง2.78±0.58-3.53±1.21  ปริมาณ fiber ในช่วงร้อยละ 

9.90±1.45-11.81±1.25  ปริมาณน้ ามันหอมระเหย ในช่วงร้อยละ  6.80±1.51-8.7±0.96 ปริมาณสาร

สกัดที่สกัดด้วยสารละลายเอทานอล  95% ในช่วงร้อยละ  29.25±3.46 -36.93±2.97  ปริมาณเคอร์คูมิน 

มีในช่วงร้อยละ 5.99±1.19-8.00±1.19     เมื่อวัดโดยวิธี UV-Spectrophotometry และมีค่าในช่วงร้อย

ละ 5.47-7.30 เมื่อวัดโดย เทคนิค HPLC 

 2. องค์ประกอบของน้ ามันหอมระเหยขมิ้นชัน   (%) Alpha-phellandrene 0.74 , 1,8cineole1.55, p-

cymene 0.65, Alpha-terpinolene 4.20, Trans-caryophyllene 0.80, zingiberene 2.74, Beta-

bisabolene 0.40, Beta-sesquiphellandrene 3.09, Ar-curcumene 1.47, Alpha-turmerone 

17.64, Beta-turmerone 23.64,Beta-atlantone 1.23.แสดงในตารางที่ 2 

 3.องค์ประกอบของสารสกัดขม้ินชันโดยใช้สารละลายเอทานอล 95%   (%) Alpha-phellandrene Tr , 

1,8cineole 0.57, p-cymene Tr, Alpha-terpinolene Tr, Trans-caryophyllene 0.67, zingiberene 

2.51, Beta-bisabolene 0.44, Beta-sesquiphellandrene 5.20, Ar-curcumene 3.28, Ar-

turmerone 24.42, Alpha-turmerone16.68, Beta-turmerone 26.06,Beta-atlantone 1.74.แสดง

ในตารางที่ 3 

4.ได้เทคนิคการสกัดน้ ามันหอมระเหย น้ ามันหอมระเหยเป็นสารธรรมชาติที่น าไปใช้ในผลิตภัณฑ์สุวคนธ

บ าบัด เป็นสารปรุงแต่งกลิ่นรสอาหาร 

5. การสกัดสารสกัดขม้ินชันโดยใช้สารละลายเอทานอล 95% โดยพบว่า สามารถสกัดสารสกัดขม้ินชันได้

ในช่วงร้อยละ  29.25±3.46-36.93±2.97  ปริมาณ curcumin มีในช่วงร้อยละ 13.53±0.64-16.61±1.92 

เมื่อวิเคราะห์โดยวิธี UV-Spectrophotometry. และมีค่าในช่วงร้อยละ 10.58-14.17 

6.ผลการศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดขมิ้นชัน พบว่ามีค่าในช่วง IC50 (mg/ml) 5.48±1.58-
6.11±1.95 ปริมาณฟิโนลิคท้ังหมด มีค่า 343.83±24.89-358.89±19.11 มิลลิกรัมของสารละลาย
มาตรฐาน gallic acid equivalents (GAE) ต่อสารสกัด 1 กรัม 
7. การเอนแคปซูลเลชั่นสารสกัดขมิ้นชัน โดยใช้เครื่อง Spray dryer ท าให้ได้สารสกัดขมิ้นชันผงที่ละลาย
น้ าได้ดี มีสารส าคัญเคอร์คูมินในช่วงร้อยละ 4.8±1.0-5.7±0.98 และมีค่าสี L*72.2-72.74,a 12.89-



13.17,b 60.96-61.91  มีค่า IC50 เฉลี่ย (mg/ml) 1.74±0.88-1.87±0.69 และ Total phenolic 
compound content as mg (GAE) /1 g powderมีค่าเฉลี่ย ในช่วง 116.52±11.32-126.±10.62 
8. ได้ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพแบบเข้มข้น เป็นผลิตภัณฑ์สารสกัดขมิ้นชันผง 15 % ในน้ าผึ้งที่ลด
ความเข้มข้นของน้ าผึ้งด้วยน้ า 50% ผลการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส โดยให้คะแนนความชอบ
แบบ 9 point hedonic scale โดยผู้ที่ไม่มีประสบการณ์จ านวน 30 คน พบว่ามีความชอบโดยเฉลี่ยรวม  
7.5 
9 ได้ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพแบบพร้อมดื่ม เป็นผลิตภัณฑ์สารสกัดขมิ้นชันผง 3 % ในน้ าผึ้งที่ลด
ความเข้มข้นของน้ าผึ้งด้วยน้ า 10 เท่า ผลการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส โดยให้คะแนนความชอบ
แบบ 9 point hedonic scale โดยผู้ที่ไม่มีประสบการณ์จ านวน 30 คน พบว่ามีความชอบโดยเฉลี่ยรวม  
8.0 
10. ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากงานวิจัยนี้ จ านวน 4 ผลิตภัณฑ์คือสารสกัดขมิ้นชัน สารสกัดขมิ้นชันผง เครื่องดื่ม
เพ่ือสุขภาพแบบเข้มข้นและเครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพแบบพร้อมดื่ม สามารถน าไปขยายผลเชิงพาณิชย์ได้มี
เทคโนโลยีพร้อมให้ผู้สนใจ ผู้ประกอบการน าไปใช้ประโยชน์ได้ 
                ขม้ินชันที่มีคุณภาพดีต้องปฏิบัติและเก็บเกี่ยวตามค าแนะน าของกรมวิชาการเกษตรจึงมีสาร 
ส าคัญสูง การเพ่ิมมูลค่าขม้ินชันโดยการสกัดสารส าคัญ โดยการใช้เอทานอล 95% สามารถสกัดได้
สารส าคัญสูง มีฤทธิ์ทางชีวภาพสูง สามารถน าเทคโนโลยีที่ได้จากงานวิจัยนี้ไปขยายผลเพ่ือส่งออกขมิ้นชัน
ในรูปของสารสกัดท่ีเพ่ิมมูลค่าได้สูง 

       การเอนแคปซูลเลชั่นสารสกัดขมิ้นชันโดยใช้เครื่อง Spray dryer ท าให้ได้ผลิตภัณฑ์สารสกัด
ขม้ินชันผงที่ละลายน้ าได้ดีซึ่งมีประโยชน์อย่างยิ่งเนื่องจากสารสกัดขม้ินชันไม่ละลายน้ าท าให้มีข้อจ ากัดใน
การน าไปใช้เป็นยาหรือการใช้ในร่างกาย สารสกัดขม้ินชันผงที่ผลิตได้สามารถกักเก็บกลิ่นรสความเผ็ดได้ดี 
มีฤทธิ์ทางชีวภาพ สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในอาหาร  ยาและเครื่องส าอาง 

 

11.การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ :  

1.จากผลงานการวิจัยนี้ จะได้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับขม้ินชันที่สามารถน าไปใช้เป็นเอกสารอ้างอิงได้ 

2.การน าผลงานวิจัย     ไปใช้ประโยชน์ การศึกษาคุณภาพเบื้องต้นของขม้ินชัน ผลการตรวจสอบคุณภาพ
ที่ได้สามารถก าหนดราคาในการซื้อขายขม้ินชันทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งในงานวิจัยนี้ได้ศึกษาวิธีการ
ตรวจสอบปริมาณสารเคอร์คูมินที่อยู่ในขม้ินชัน เพ่ือใช้เป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการอ้างอิงได้ 
3.ได้เทคนิคการเตรียมตัวอย่างการเก็บรักษาวัตถุดิบขม้ินชัน โดยการเก็บรักษาขมิ้นชันที่ท า 
ความสะอาดอบแห้งและเก็บรักษาไว้นาน 6 เดือน 
4. ได้เทคนิคการสกัดน้ ามันหอมระเหยเพื่อเพ่ิมมูลค่าในรูปแบบน้ ามันหอมระเหย ซึ่งสามารถน าไปใช้ใน
ผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพและความงาม 
4.ได้เทคนิคการสกัดสารสกัดขม้ินชันโดยใช้เอทานอล 95% ซึ่งสามารถขยายผลในเชิงพาณิชย์ได้  
5. ได้ข้อมูลปริมาณสารเคอร์คูมินและฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดขมิ้นชันที่สกัดโดยใช้สารละลายเอทา
นอล 95% 



6.ได้สารสกัดท่ีมีปริมาณสารส าคัญสูงเพ่ือเป็นแนวทางในการท ามาตรฐานสารสกัดเพ่ือการส่งออก เพ่ือใช้
ในอุตสาหกรรมยาและสารมาตรฐานทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งจะสามารถเพ่ิมมูลค่าได้สูงมากและยั่งยืน 
7.ได้เทคนิคการเอนแคปซูลเลชั่น  สารสกัดขมิ้นชันโดยทั่วไป    ไม่ละลายน้ า จละลาย   ได้ดีในแอลกอ
ฮอลล์ เช่น เอทานอล เมทานอล ละลายได้ดี ในอะซีโตน ใน DMSO (dimethyl sulfoxide ) การไม่
ละลายน้ าของสารส าคัญในขม้ินชันจึงมีข้อจ ากัดในการน าไปใช้เป็นยาหรือการบริโภค  ด้วยเทคนิคนี้ท าให้
สารส าคัญในขม้ินชันสามารถละลายน้ าได้ซึ่งมีประโยชน์ในการน าไปใช้ประโยชน์โดยการรับประทาน 
รวมทั้งในเครื่องส าอาง 
8.สารสกัดขมิ้นชันผงเป็นผลิตภัณฑ์แปรรูปที่เพ่ิมมูลค่าขมิ้นชัน การเอนแคปซูลเลชั่น หรือการท าผงแห้ง
แบบพ่นฝอยมีประสิทธิภาพในการกักเก็บกลิ่นรสให้คงตัวได้นาน 1-2 ปี 
9. ผลิตภัณฑ์สารสกัดขม้ินชัน สารสกัดขม้ินชันผงที่ผลิตได้สามารถขยายผลในเชิงพาณิชย์ หรือเป็น
เทคโนโลยีพร้อมใช้เพื่อถ่ายทอดให้ผู้ประกอบการที่สนใจน าไปต่อยอดธุรกิจได้ 
10.เครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพขม้ินชันผงในน้ าผึ้งแบบพร้อมดื่มสามารถ     ใช้เป็นเครื่องดื่มเย็นและเครื่องดื่ม
ร้อนได้ ส าหรับผู้ประกอบการน าไปต่อยอดธุรกิจได้ 
11. ผลิตภัณฑ์สารสกัดขม้ินชันผงสามารถน าไปใช้เป็นส่วนผสมในอาหารเพ่ือให้สี กลิ่นรสของขมิ้นชัน และ
เพ่ือใช้เป็นอาหารเสริมสุขภาพ 
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13.ภาคผนวก  :  

1. หมายเหตุ 

Table 1   Chemical and Physical Properties of Turmeric Trang 1. 
 Turmeric  / Trang 1 Group1 Group2 Group3 Group4 Group5 
Moisture content (%) 5.49±0.51 4.85±1.14 4.97±0.85 5.57±0.72 5.34±0.62 
Oil content(%) 2.48±1.0 2.81±0.91 2.78±1.25 2.72±0.98 2.55±0.85 
Protein content (%) 2.78±0.58 2.93±0.75 3.16±1.05 3.53±1.21 2.90±0.98 
Fiber (%) 10.13±1.50 10.27±0.95 11.81±1.25 9.90±1.45 10.50±1.58 
Essential oil (%) 6.80±1.51 8.7±0.96 7.9±0.43 8.58±1.25 7.68±0.95 
Ethanol Extract (%) 36.93±2.97 31.21±2.56 31.59±1.84 29.25±3.46 33.62±1.07 
Curcumin (%) by  UV-
Spectrophotometry 

6.67±0.66 5.99±1.19 6.25±0.11 7.30±0.80 8.00±1.19 

Total Curcumin (%) 
by HPLC 

5.76 5.86 5.47 7.30 6.15 

Curcumin (% ) 4.37 4.46 4.15 5.48 4.84 

Bisdemethoxy curcumin 
(%) 

1.39 1.40 1.32 1.82 1.31 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Table 2 Chemical composition of  Turmeric Essential Oil by using GC-MS 
 

Chemical composition Trang 1 
Alpha-phellandrene 0.74 
1,8-cineole 1.55 
p-cymene 0.65 
Alpha-terpinolene 4.20 
Trans-caryophyllene 0.80 
zingiberene 2.74 
Beta-bisabolene 0.40 
Beta-sesquiphellandrene 3.09 
Ar-curcumene 1.47 
Alpha-atiantone Tr. 
Ar-turmerone 32.07 
Alpha-turmerone 17.64 
Beta-turmerone 23.64 
Beta-atlantone 1.23 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Table 3   Chemical composition of  Ethanolic Turmeric Extract  by using  GC-MS. 



 

 

 

 

 

 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Table  4  % Curcumin  , IC50 and Total phenolic compound of ethanolic Turmeric  
Extracts. 
Turmaric /Trang 1 Group1 Group2 Group3 Group4 Group5 
% Curcumin 
UV-Spectrophotometry 

15.82±2.7 13.53±0.64 15.87±1.24 16.31±0.64 16.61±1.92 

% Total Curcumin by 
HPLC  

11.16 12.58 14.64 12.87 13.86 

Curcumin (%) 8.49 9.45 8.70 9.66 8.22 
Bisdemethoxy curcumin 
(%) 

2.67 3.13 5.93 3.20 5.64 

IC 50 (mg/ml) 5.69±1.71 5.48±1.58 6.11±1.95 5.66±1.35 5.92±1.44 
Total Phenolic 
Compounds.1 

343.83±24.8
9 

358.89±19.
11 

3.51.57±11.
52 

349.27±9.77 348.51±12.
53 

 
1 Total phenolic compounds as gallic acid  milligram equivalent (GAE) per gram of 
extract. 
Table 5  Properties of curcumin extract powder. 

Chemical composition Trang 1 
Alpha-phellandrene Tr. 
1,8-cineole 0.57 
p-cymene Tr. 
Alpha-terpinolene Tr. 
Trans-caryophyllene 0.67 
zingiberene 2.51 
Beta-bisabolene 0.44 
Beta-sesquiphellandrene 5.20 
Ar-curcumene 3.28 
Alpha-atiantone Tr. 
Ar-turmerone 24.42 
Alpha-turmerone 16.68 
Beta-turmerone 26.06 
Beta-atlantone 1.74 



Curcumin 
Extract 
Powder 

Weight 
extract.
(g) 

Yield 
(%) 

Moisture  
content(%) 

Curcumin(%) 
UV-method 

Color value 

L* a* b* 

Sample 
No.1 

50 59 7.30 4.8±1.0 72.20 12.89 60.96 

Sample 
No.2 

50 62 8.28 5.7±0.98 72.74 13.17 61.91 

Sample 
No.3 

50 56 6.72 4.9±0.86 72.48 12.89 61.3 

 

 

Table 6  Antioxidant capacity (DPPH method)  and Total phenolic compounds content  of 

curcumin extract powder. 

Curcumin extract 
powder 

Antioxidant capacity as 
IC50 

Total phenolic compound content as 
mg (GAE)/1g sample. 

Sample No. 1 1.87±0.69 116.52±11.32 

Sample No.2 1.78±1.21 122.96±9.25 

Sample No.3 1.74±0.88 126.58±10.62 

ลุ่มติดตามและประเมินผล กองแผนงานและวิชาการในรูปเอกสารหรือส่งข้อมูลทา nonglux.k@doa.in.th 
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Chromatogram of Curcumin  ,  Bisdemethoxycurcumin and Demethoxycurcumin. by  

HPLC 
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