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บทคัดย่อ 

 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อหาปริมาณสารไซยาไนด์ในชุดทดสอบไซยาไนด์และฤทธ์ิการต้านอนุมูลอิสระ
ในเฟรนช์ฟรายส์จากมันส าปะหลงัพันธุ์พิรุณ 2 ด้วยวิธี DPPH ตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ เฟรนช์ฟรายส์แบบสด 
แบบอบและแบบทอด ท่ีน้ าหนัก 0.5, 0.7, 1.1, 1.3 และ 1.7 กรัม โดยใช้การสกัด 2 วิธี ได้แก่ 1) วิธีที่1 เติม
สารละลาย 0.1 M กรดฟอสฟอริก: เมทานอล 95% ในอัตราส่วน 3: 1ปริมาณ 5 มิลลิลิตร ปรับค่า pH โดยใช้เมทา
นอลให้เท่ากับ pH 5 2) วิธีที่ 2Methanol 99.9% ปริมาณ 5 มิลลิลิตร ผลการวิจัยพบว่าตรวจพบสารไซยาไนด์ใน
วิธีที่ 2ในเฟรนช์ฟรายส์แบบสดที่น้ าหนัก 1.5 กรัม โดยใช้ Methanol 99.9 %เป็นสารสกัดโดยแช่เป็นเวลา 12 
ช่ัวโมงและบ่มที่อุณหภูมิ 50 ºC เป็นเวลา 60 นาที พบปริมาณไซยาไนด์เท่ากับ 3 mg/L CN-ซึ่งไม่พบปริมาณ
ไซยาไนด์ในเฟรนช์ฟรายส์แบบอบและแบบทอดในน้ าหนักอื่นและตรวจสอบตามวิธีที่ 1 ฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระ
ในเฟรนช์ฟรายส์แบบสดมากที่สุด ค่า IC50เท่ากับ 22.54±0.0056 โดยเฟรนช์ฟรายส์แบบอบ และแบบทอด มีค่า 
IC50เท่ากับ 76.12 ± 0.0098และ 242.1±0.0058 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร ตามล าดับ 
ค าส าคัญ : มันส าปะหลังพันธุ์พิรุณ2 / เฟรนช์ฟรายส์ / ไซยาไนด์ / สารต้านอนุมูลอิสระ 
 

Abstract 
This research aims to study the cyanide content by cyanide test kit and antioxidant activity 

by DPPH assay. The sample use in the study were fresh cassava french fries (Phirun 2), bake and 
fries at 0.5,0.7, 1.1, 1.3 and 1.7 g. The 2 extraction method were used, which is 1) method 1, the 
0.1 M phosphoric acid: methanol 95% (3:1) for 5 ml., adjust pH 5.2 by methanol, 2) method 2, 
methanol 99.9%for 5 mL., adjust pH 5.2 by methanol. The result found that the cyanide content 
had found in french fries, Phirun 2 (fresh) from method 2 @1.5 g, methanol 99.9% as a solvent for 
12 hrs and incubated at 50 ºC for 60minsfor 3 mg/L CN-while not detection in other weights,bake 
and friesand in method 1. The antioxidant activity of fresh cassava french fries (Phirun 2)present 
highest value with IC50 = 22.54±0.0056 mg/ ml. The IC50of bake ‘cassavafrench fries (Phirun 2) and 
fries’ cassava french fries (Phirun 2) for76.12 ± 0.0098 and242.1±0.0058 mg/ ml, respectively. 
Key words: cassava - Phirun 2 / french fries / cyanide / antioxidant activity 
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

มันส าปะหลังพันธุ์พิรุณ 2 หรือ MANIHOT ESCULENTA CRANT.อยู่ในวงศ์  EUPHORBIACEAE มัน
ส าปะหลังเป็นหนึ่งในพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญ โดยส่วนใหญ่น ามาท าอาหารส าหรับสัตว์ และยังสามารถน ามาแปรรูป
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สร้างรายได้ สร้างเป็นอาหารเชิงอุสาหกรรมส าหรับมนุษย์  มันส าปะหลังพิรุณ 2 มีลักษณะทรงต้นตั้งตรง แตกกิ่งที่
ระดับสูง มีก้านใบสีแดง ให้หัวดก ออกรอบโคนเป็นช้ัน เปลือกหนา มีก้านหัวสั้น เป็นลักษณะที่ดีของมันส าปะหลัง
พันธุ์รับประทาน มันส าปะหลังพันธุ์พิรุณ 2 สามารถปลูกได้ดีในสภาพไร่ ซึ่งอยู่ในปริมาณที่ต่ ากว่ามันสายพันธ์ุอื่น ใน
หัวมันส าปะหลังแห้งจะมีความชื้นประมาณ 10 % มีปริมาณคาร์โบไฮเดรต 70 % โปรตีน 2.63 % และไขมัน 0.51 
% เมื่อน าไปต้มหรือเช่ือมจะให้เนื้อสัมผัสที่อ่อนนุ่ม มีเนื้อแป้งร่วนซุย น าไปแปรรูปเป็นอาหาร ได้แก่ ต้ม เช่ือม ท า
ขนมหวานแบบไทย มันทอดแบบแท่ง (cassava french fried) และมันทอดแบบแผ่น (cassava chip) (โอภาษ บุญ
เส็ง,2558) การสลายตัวโดยธรรมชาติเกิดจากหลายปฏิกิริยา เชน Hydrolysis Photodegradation, Chemical 
Biological Oxidation และ การตกตะกอนในรูปสารประกอบเชิงซ้อนของโลหะ แตกระบวนการหลัก คือ การ
แยกตัวของสารประกอบเชิงซอนไซยาไนดของโลหะ และ การระเหยเปนกาซไฮโดรเจนไซยาไนด ปจจัยส าคัญที่มี
ผลตอการสลายตัว ไดแก pH อุณหภูมิ แสงแดด และการเติมอากาศ ถาอยูในสภาวะ  แวดลอมที่เหมาะสม ปจจัย
แวดลอมทางธรรมชาติจะเป็นตัวกระตุ้นนใหเกิดการสลายตัวของไซยาไนดไดดียิ่งขึน้สารพิษในรูปกรดไฮโดรไซยานิค
นี้ มีมากที่เปลือกของหัวมันส าปะหลัง และที่ใบ ยอดอ่อน แต่สารนี้จะสลายตัวได้ง่ายเมื่อถูกความร้อน (จุฑารัตน์ 
อาชวรัตน์ถาวร, 2546) 

สหกรณ์นิคมคลองสวนหมาก จ ากัด น ามันส าปะหลัง สายพันธุ์พิรุณ 2มาสร้างมูลค่าเพิ่มโดยการแปรรูป
เป็นมันทอดแบบแท่งหรือเฟรนช์ฟรายส์ (cassava French fried) มันทอดแบบแผ่น (cassava chip) เพื่อ
รับประทาน ขายเป็นรายได้และต้องการส่งออกไปขายต่างประเทศ แต่ไม่ทราบปริมาณสารไซยาไนด์อยู่ในหัวมัน
ส าปะหลังสายพันธุ์พิรุณ 2มีปริมาณเท่าไรและเป็นไปตามมาตรฐานปริมาณไซยาไนด์ในมันส าปะหลังขึ้นอยู่กับสาย
พันธุ์ และระยะการเติบโต บางสายพันธุ์อาจพบไซยาไนด์เพียง 10 ppm บางสายพันธุ์อาจพบได้สูงถึง 500 ppm 
ส าหรับปริมาณไซยาไนด์ที่ปลอดภัยที่ FAO ก าหนดให้มีได้ในมันส าปะหลังไม่เกิน 10 ppm (อมรรัตน์, สุนันทา 
และ ทิพย์มนต์, 2561)ซึ่งสารไซยาไนด์สามารถยับยั้งเอนไซม์โตโครมออกซิเดสที่ระดับเซลล์ (Cytochrome 
Oxidase) เป็นเอนไซด์ที่ส าคัญในกระบวนการส่งผ่านอิเล็กตรอน ในการสร้างพลังงานที่ระดับเซลล์ (ATP) ถ้าได้รับ
สารไซยาไนด์ในปริมาณที่มากกว่า 10 ppm จะท าให้เกิดการขาดพลังงานท่ีระดับเซลล์ของสมอง ระบบหลอดเลือด
และหัวใจ ท าให้เกิดอาการคลื่นไส้อาเจียน ท้องร่วง เวียนศีรษะ(มหาลัยเกษตรศาสตร์, 2548)ในมันส าปะหลัง 
สารส าคัญที่พบในมันส าปะหลังได้แก่ สารประกอบฟีนอลิก อัลคาลอยด์ แทนนิน เทอร์ปีน สเตอรอยด์ ฟลาโวนอยด์ 
ไกลโคไซด์ (เรณู และลภัสรดา, 2562 ) 

สารต้านอนุมูลอิสระช่วยชะลอความเสื่อมของร่างกาย ช่วยให้ตับขจัดสารพิษออกจากร่างกาย และยัง
น ามารักษาโรคมะเร็ง โรคหัวใจข้ออักเสบ โรคพาร์กินสัน โรคตับ โรคไต โรคเอดส์ ภาวะเป็นหมันในเพศชาย และ
ภาวะหูตึงจากเสียงดัง (วิจิตรา, 2559)  
 การตรวจหาปริมาณไซยาไนด์โดยใช้ชุดทดสอบ ไซยาไนด์ (0 - 30 Ppm.) โดยณัฐวุฒิ จรวุฒิพันธ์และคณะ 
(2562) ท าการศึกษาวิธีการที่เหมาะสมในการลดปริมาณไซยาไนด์ วิเคราะห์ฤทธ์ิต้านอนุมูลอิสระ DPPH assayและ
วิตามินซีในเฟรนช์ฟรายส์จากมันส าปะหลังพันธุ์พิรุณ 2 รายงานว่าตรวจไม่พบปริมาณของไซยาไนด์ในเฟรนช์ฟรายส์
มันส าปะหลังพันธุ์พิรุณ 2 งานวิจัยนี้จึงสนใจที่จะศึกษาเปรียบเทียบวิธีดังกล่าวกับวิธีที่ดัดแปลงตามงานวิจัยนี้ และ
ศึกษาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของเฟรนช์ฟรายส์จากมันส าปะหลังโดยวิธี DPPH assay ซึ่งเป็นวิธีที่นิยมใช้โดยทั่วไป    
ซึ่งมีการสร้างอนุมูลอิสระที่ทราบความเข้มข้นที่แน่นอน และวิเคราะห์ความสามารถในการยับยั้งหรือก าจัดอนุมูล
อิสระของสารตัวอย่างโดยการวัดปริมาณอนุมูลอิสระที่ลดลงหรือที่เหลือจากค่าการดูดกลืนแสง สารอนุมูลอิสระที่
นิยมใช่ เช่น ABTS•+ และ DPPH• (บุหรัน พันธุ์สวรรค์, 2556) ผลของการหาปริมาณไซยาไนด์และฤทธิ์การต้าน
อนุมูลอิสระสามารถใช้เป็นข้อมูลในการสนับสนุนการขายทั้งตลาดในประเทศและส่งออกต่างประเทศ ซึ่งเป็นอีกหนึ่ง
ช่องทางในการเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรผู้ปลูกมันส าปะหลัง 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1.เพื่อหาปริมาณสารไซยาไนด์ในชุดทดสอบในเฟรนช์ฟรายส์จากมันส าปะหลังพันธุ์พิรุณ 2 
2.เพื่อหาฤทธ์ิการต้านอนุมลูอิสระในเฟรนช์ฟรายส์จากมันส าปะหลังพันธุ์พิรุณ 2 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
การเตรียมตัวอย่างเฟรนช์ฟรายส์มี 3 แบบ 

1. เฟรนฟรายส์แบบสด น าเฟรนฟรายส์สด บดให้ละเอียดแล้วเก็บไว้ในภาชนะปิดสนิท 
2. เฟรนช์ฟรายส์แบบอบ เฟรนฟรายส์สดมาอบที่อุณหภูมิ 200 องศาเซียสเซลเซียส เป็นเวลา 15 

นาที บดให้ละเอียดแล้วเก็บไว้ในภาชนะปิดสนิท 
3. เฟรนช์ฟรายส์แบบด้วยเครื่องทอดไร้น้ ามัน เฟรนฟรายส์สดมาทอดด้วยเครื่องทอดไร้น้ ามันที่

อุณหภูมิ 160 องศาเซียส เป็นเวลา 10 นาที บดให้ละเอียดแล้วเก็บไว้ในภาชนะปิดสนิท 
หาปริมาณไซยาไนด์โดยใช้ชุดทดสอบสารไซยาไนด์ (ดัดแปลงจาก ศุจิรัตน์และคณะ, 2550)  

1. การเตรียมสารสกัด 
วิธีท่ี 1มีรายละเอียดด ังนี ้

 1.1 น าเฟรนฟรายส์แบบสด แบบอบและแบบทอด มาช่ังน้ าหนัก0.5,0.7,1.1,1.3,1.5กรัม 
ใส่ลงในหลอดทดลอง เติมสารละลาย 0.1 M กรดฟอสฟอริก: เมทานอล 95% ในอัตราส่วน 3: 1 ปริมาณ 5 
มิลลิลิตร ปรับค่า pH โดยใช้เมทานอลให้เท่ากับpH 5ผสมสารให้เข้ากันด้วยเครื่อง Vortex เป็นเวลา 1 นาที ปิดฝา
ให้สนิทแล้วท้ิงไว้ท่ีอุณภูมิห้องเป็นเวลา12 ช่ัวโมง 
 1.2 น าไปบ่มที่อุณหภูมิ 50 ºC เป็นเวลา60 นาที น าไปปั่นเหวี่ยงด้วยความเร็ว 12,000 
รอบ/นาที เป็นเวลา10 นาที ตั้งท้ิงไว้ให้แยกช้ัน 
 1.3 ดูดส่วนใสปริมาตร 5 มิลลิลิตรลงในอุปกรณ์ที่ใช้ทดสอบสารไซยาไนด์ 
 1.4 ท าการทดลองตามข้อ 1.1–1.3 โดยเปลี่ยนสารละลาย 0.1 M กรดฟอสฟอริก: เม
ทานอล 95% เป็น methanol 99.9 % ท าการทดลอง 3 ซ้ า 

วิธีท่ี 2 เปลี่ยนจากสารละลาย 0.1 M กรดฟอสฟอริก: เมทานอล 95% เป็น Methanol 99.9% 
ปริมาณ 5 มิลลิลิตร ผสมสารให้เข้ากันด้วยเครื่อง Vortex เป็นเวลา 1 นาที ปิดฝาให้สนิทแล้วท้ิงไว้ท่ีอุณภูมิห้องเป็น
เวลา12 ช่ัวโมงท าตามข้อ 1.2 – 1.4 
 2. หาปริมาณไซยาไนด์ โดยใช้ชุดทดสอบไซยาไนด์ (0 - 30 ppm.) 
 2.1น าสารสกดั5 มิลลิลติรเติมสาร CN- 1 ปริมาณ 1 ช้อนเขย่าให้เข้ากัน  
 2.2เติมสาร CN-2จ านวน5 หยด เขย่าให้สารเข้ากัน ตั้งท้ิงไวเ้ป็นเวลา 45 วินาที เปรียบสีกับ
ชุดทดสอบ 

การศึกษาเปรียบเทียบปริมาณฤทธิ์ต้านอนุมูลอสิระของสารละลายมาตรฐานบีเอชที (BHT) โดยวิธีดีพี
พีเอช (DPPH) (Thaipong et al, 2006) 
 1. เตรียมสารมาตรฐาน BHT 

เตรียมสารมาตรฐาน BHT 0.004 กรัม ละลายใน Methanol 99.9% 20 มิลลิลิตร จากนั้น
เตรียม 2, 2-Diphenyl-1-picrylhydrazyl (DPPH) 0.0039 กรัม ละลายใน Methanol 99.9% 100 มิลลิลิตร ลง
ในขวดแก้วท่ีมีการปิดด้วยอลูมิเนียมฟอยล์ 
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 2. วิเคราะห์หาสารมาตรฐาน BHT 
 เตรียมสารละลายมาตรฐานบีเอชที 1.5 มิลลิลิตร ลงในหลอดทดลองที่ปิดด้วยอลูมิเนียมฟอยล์ 
จากนั้นเตรียมสารละลายดีพีพีเอช 0.5 มิลลิลิตร ลงในหลอดทดลองท่ีมีสารละลายมารฐานบีเอชที น าไปเขย่าให้เข้า
กันแล้วบ่มไว้ 30 นาที ที่อุณหภูมิห้อง น าไปวัดค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 517 นาโนเมตร เตรียมสารละลาย
ควบคุม (Control) โดยใส่ methanol 99.9% ปริมาตร 1.5 มิลลิลิตร ผสมกับสารละลายดีพีพีเอช ปริมาตร 0.5 
มิลลิลิตร ในหลอดทดลองเขย่าให้เข้ากันบ่มไว้ 30 นาที น าไปวัดค่าการดูดกลื่นแสงท่ีความยาวคลื่น 517 นาโนเมตร 
ด้วยเครื่อง UV-Vis spectrophotometer บันทึกผล และค านวณหาปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระ (Kriengsak, et 
al., 2006)  

% inhibition = (Acontrol - Asample)/Acontrol × 100 
น าค่า % inhibition ของสารละลายมาตรฐานบีเอชที ที่ค านวณได้จากแต่ละความเข้มข้นมา

เขียนเป็นกราฟเทียบกับความเข้มข้นของสารละลายมาตรฐานบีเอชที และค านวณตามสมการเส้นตรง 
เมื่อได้สมการเส้นตรงแล้ว แทนค่า y = 50 เพื่อหาค่า IC50 ซึ่งเป็นค่าความเข้มข้นที่สารละลาย

มาตรฐานบีเอชทสีามารถยับยั้งอนุมูลอิสระไดค้รึ่งหนึ่ง หรือ 50% โดยที่ถ้าค่า IC50 ที่มีค่าน้อยก็แสดงถึงประสิทธิภาพ
ในการยับยั้งอนุมูลอิสระมาก  

หาปริมาณฤทธิ์ต้านอนุมูลอสิระ โดยวิธีดีพีพีเอช (DPPH) (2, 2-Diphenyl-1-picrylhydrazyl) 
(ดัดแปลงวิธีของ สมหมาย ปะติตังโข, 2553) 

1. เตรียมเฟรนช์ฟรายส์ 
 เตรียมเฟรนช์ฟรายส์แบบสด อบ ทอด น้ าหนัก2 กรัม ละลายด้วย Methanol ปริมาณ 20
มิลลิลิตร (ตัวอย่างต่อ Methanol ในอัตราส่วน 1:10) น าไป Vortex Mixer เป็นเวลา 5 นาที จากนั้นน าส่วนใสกรอง
ด้วยกระดาษกรองขนาดเบอร์ 1 (Whatman No.1)  
 2. วิเคราะห์หาปริมาณฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ 
 2.1เตรียมการท า Blank โดยใส่ Methanol 99.9 % 2มิลลิลิตร 
 2.2เตรียมสารละลายควบคุม (Control) โดยใส่ Methanol 99.9 % ในปริมาณ1.5 มิลลิลิตร
ผสมกับสารละลาย DPPH 0.5 มิลลิลิตรในหลอดทดลอง ตั้งท้ิงไว้ในท่ีมืด 30 นาที 
 2.3 น าสารสกัดที่เรากรองใช้ปิเปตดูด 10 มิลลิลิตรใส่ในหลอดทดลองพลาสติกเจือจางด้วย 
Methanol 99.9 % ท าซ้ า 5 ซ้ า 
 2.4 น าสารสกัดตัวอย่างที่ศึกษา ปริมาณ1.5 มิลลิลิตรเติมสารละลาย 2, 2-Diphenyl-1-
picrylhydrazyl (DPPH) 0.5 ml น าหลอดทดลองไปเก็บไว้ในท่ีมืดที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลา 30 นาที น าไปวัดค่าการ
ดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 517 นาโนเมตร ด้วยเครื่อง UV-Vis spectrophotometer บันทึกผล และค านวณหา
ค่าฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ 
 2.5 น าค่าฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระที่ได้มาเขียนกราฟระหว่าง % Radical scavenging DPPH กับ
ความเข้มข้นของสารละลายมาตรฐานและสารสกัดตัวอย่าง เพื่อเปรียบเทียบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสารละลาย
มาตรฐาน BHT และสารตัวอย่าง เมื่อได้สมการเส้นตรงแล้ว แทนค่า y = 50 เพื่อหาค่า IC50 ซึ่งเป็นค่าความเข้มข้นที่ 
สารละลายมาตรฐาน BHT และสารสกัดในเฟรนช์ฟรายส์จากมันส าปะหลัง ที่สามารถยับยั้งอนุมูลอิสระได้ครึ่งหนึ่ง 
หรือ 50% โดยที่ถ้าค่า IC50 ที่มีค่าน้อยก็แสดงถึงประสิทธิภาพในการยับยั้งอนุมูลอิสระมาก โดยการท าซ้ า 3 ซ้ า 
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สรุปผลการวิจัย 
 จากการการสกัดสารไซยาไนด์ โดยใช้ 0.1 M กรดฟอสฟอริก: เมทานอล 95% โดยการเปรียบเทียบกับ 
สารละลายมาตรฐาน (Standard solution) ของชุดชุดทดสอบไซยาไนด์ แต่ใช้ methanol 99.9 % สามารถพบ
ปริมาณไซยาไนด์ในเฟรนช์ฟรายส์มีผลการวิจัย ดังตารางที ่1 
ตารางที่ 1 : ปริมาณไซยาไนด์ในเฟรนช์ฟรายส์แบบสด 
 
น  าหนักอย่าง (กรัม) ปริมาณไซยาไนด์ (mg/L CN-) 

ครั งท่ี 1 ครั งท่ี 2 ครั งท่ี3 เฉลี่ย+SD. 
0.5 N/A N/A N/A N/A 
0.7 N/A N/A N/A N/A 
1.1 1.0 1.0 1.0 1.0+0.0 
1.3 1.0 1.0 1.0 1.0+0.0 
1.5 3.0 3.0 3.0 3.0+0.0 

 
ตารางที่ 2: ปริมาณไซยาไนด์ในเฟรนช์ฟรายส์แบบอบ 
 

น  าหนักอย่าง (กรัม) ปริมาณไซยาไนด์ (mg/L CN-) 
ครั งท่ี 1 ครั งท่ี 2 ครั งท่ี3 เฉลี่ย +SD. 

0.5 N/A N/A N/A N/A 
0.7 N/A N/A N/A N/A 
1.1  N/A N/A N/A N/A 
1.3  N/A N/A N/A N/A 
1.5  N/A N/A N/A N/A 

N/A คือ ตรวจไม่พบปริมาณไซนาไนด ์
 
ตารางที่ 3: ปริมาณไซยาไนด์ในเฟรนช์ฟรายส์แบบทอด 
 

น  าหนักอย่าง (กรัม) ปริมาณไซยาไนด์ (mg/L CN-) 
ครั งท่ี 1 ครั งท่ี 2 ครั งท่ี3 เฉลี่ย±𝑺𝑫 

0.5 N/A N/A N/A N/A 
0.7 N/A N/A N/A N/A 
1.1  N/A N/A N/A N/A 
1.3  N/A N/A N/A N/A 
1.5  N/A N/A N/A N/A 

N/A คือ ตรวจไม่พบปริมาณไซนาไนด ์
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ฤทธิ์การต้านอนุมลูอิสระ 
 การวิเคราะห์ฤทธ์ิการต้านอนุมูลอสิระของเฟรนช์ฟรายส์ มผีลดังตารางที ่4 
ตารางที่ 4 การต้านอนุมูลอิสระของเฟรนช์ฟรายส์ทั้ง 3 แบบ 
 

ตัวอย่างเฟรนช์ฟรายส์ ฤทธิ์ตา้นอนุมลูอิสระ 
DPPH assay IC50 (mg/ml) 

เฟรนช์ฟรายส์แบบสด 22.54 ± 0.0056 
เฟรนช์ฟรายส์แบบอบ 76.12 ± 0.0098 
เฟรนช์ฟรายส์แบบทอด 242.1 ± 0.0058 

 
การวิเคราะห์ฤทธ์ิต้านอนุมลูอิสระในเฟรนช์ฟรายส์จากมันส าปะหลังพันธุ์พิรุณ 2 โดยมีแบบสด แบบ

อบ และแบบทอด พบว่าแบบสดมฤีทธิ์ต้านอนุมูลอิสระมากท่ีสุด มคีา่ IC50 เท่ากับ 22.54±0.0056 และแบบอบและ
แบบทอด มีค่า IC50 เท่ากับ 76.12±0.0098 และ 242.1±0.0058 มิลลิกรัม/มลิลลิิตร ตามล าดับ 
 
อภิปรายผลการวิจัย  

ปริมาณสารไซยาไนด์ พบในเฟรนช์ฟรายส์แบบสด แต่ไม่พบในเฟรนช์ฟรายส์แบบอบและทอด เนื่องจาก
การใช้ความร้อน สามารถท าลาย Linamarase enzyme ที่จะไฮโดรไลซ์ปล่อยHydrocyanic acid ออกมา เอนไซม์
จะถูก Denature ที่อุณหภูมิสูงกว่า 72 °C Hydrocyanic acidจะระเหยออกไป ส่วน Cyanogenic glycoside 
สลายตัวได้ดีมากท่ีอุณหภูม ิ150   C ดังนั้นเมื่อน าหัวมันส าปะหลังมาท าให้รอ้นจะด้วยวิธีอบ นึ่ง ต้ม เผา ความเป็นพิษ
จะหมดไป (สุรินทร์ ตั้งมั่นคงวรกุล, 2544) 
 ฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระ ด้วยวิธี DPPH ปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระของในเฟรนช์ฟรายส์จากมัน
ส าปะหลังพันธุ์พิรุณ 2โดยมีทั้งแบบสด แบบอบ และแบบทอด มีค่า IC50 เท่ากับ 22.54±0.0056, 76.12±0.0098 
และ 242.1±0.0058 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร ฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระที่แตกต่างกันเนื่องจากความร้อนจากการต้ม 
ตาก และอบ มีผลต่อฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ท าให้ปริมาณการต้านอนุมูลอิสระลดลง(พัชรีสิริตระกูลศักดิ์และสุกล
กานต์สิมลา, 2558) และการสกัดก็เป็นปัจจัยส าคัญในการที่จะได้สารต้านอนุมูลอิสระ จึงควรมีการทดสอบการสกัด
หลายๆวิธีแล้วเพื่อทดสอบว่าสารเหล่านั้นถูกท าลายโดยความร้อนหรือไม่(รัตนา เพ็งเพรา, 2562) 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ควรวิเคราะห์หาปริมาณฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ในมันส าปะหลังสายพันธุ์อ่ืนๆ เนื่องจากมันส าปะหลังแต่ละ
สายพันธ์ุมสีารอาหารที่แตกตา่งกัน  
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