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บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบฤทธ์ิการต้านอนุมูลอิสระ และสารประกอบฟีนอลิกรวมจากสาร

สกัดเปลือกกล้วยไข่ โดยสกัดสารจากเปลือกกล้วยไข่ดิบ (ห่าม) เปลือกกล้วยไข่สุกเอง และเปลือกกล้วยไข่สุก 

(บ่มแก๊ส) ด้วย 80% เอทานอล แล้วน าไประเหยแห้งเอาตัวท าละลายออก สารสกัดเปลือกกล้วยไข่สุกเองมี % yield 

มากท่ีสุด คือ 1.19% ขณะท่ีเปลือกกล้วยไข่สุก (บ่มแก๊ส) มี % yield น้อยท่ีสุด คือ 0.46% น าไปทดสอบฤทธ์ิการต้าน

อนุมูลอิสระด้วยวธีิ DPPH assay โดยใช ้BHT เป็นสารมาตรฐาน พบวา่ สารสกัดจากเปลอืกกล้วยไข่ดบิ (ห่าม) ให้ฤทธ์ิ

สูงสุด โดยมีค่า IC50 เท่ากับ 111.583 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร และสารสกัดเปลือกกล้วยไข่สุกเองให้ฤทธ์ิต่ าสุด โดยมี

ค่า IC50 เท่ากับ 249.514 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร เมื่อเปรียบเทียบฤทธ์ิการต้านอนุมูลอิสระกับสารละลายมาตรฐาน 

BHT ท่ีความเข้มข้น 100 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร พบว่าสารสกัดเปลือกกล้วยไข่สุก (บ่มแก๊ส)  มีฤทธ์ิต้านอนุมูลอิสระ

ใกล้เคียงกับสารละลายมาตรฐาน BHT มากท่ีสุด เมื่อศึกษาสารประกอบฟีนอลิกรวม พบว่า สารสกัดจากเปลือก

กล้วยไข่ดิบ (ห่าม) มีปริมาณสูงท่ีสุด คือ 39.495 GAE จากการศึกษาคร้ังนี้ท าให้ทราบว่าสารสกัดเปลือกกล้วยไข่มี

ฤทธ์ิในการตา้นอนุมูลอิสระ จึงนา่จะถูกน ามาใช ้เพื่อการสง่เสริมสุขภาพได้ 

ค าส าคั::  กล้วยไข่, สารต้านอนุมูลอสิระ, สารประกอบฟีนอลิก 
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Abstract  
 This research aimed to compare antioxidant activities and total phenolic content of Musa sapientum, 

Linn. (Kluai Khai) peels in three different ripening factors including semi-ripening, ripe stage (repened by 

conventional method), and ripe stage (repened by artificial method). Musa sapientum, Linn. (Kluai Khai) peel was 

extracted with 80 % ethanol and the mixture was volatiled by rotary evaporation. Kluai Khai peel (repened by 

conventional method) extract provided the highest yield of 1.19%, while Kluai Khai peel (repened by artificial 

method) extract gave the lowest value at 0.46%. Antioxidant properties using DPPH assays demonstrated that 

Kluai Khai peel (semi-ripening) extract showed the highest DPPH scavenging activity with IC50 111.583 µg/ml, 

while Kluai Khai peel (repened by conventional method) extract gave the lowest value with IC50 249.514 µg/ml. 

Moreover, Comparison of antioxidant activity with BHT standard solution at 100 µg/ml. The results showed that 

the Kluai Khai peel (repened by artificial method) extract displayed nearly similar antioxidant property with the 

standard BHT solution. High total phenolic content of Kluai Khai peel (semi-ripening) extract was observed at 

39.495 GAE. These results suggested that Musa sapientum, Linn. (Kluai Khai) peel might be used as the novel 

naturally antioxidant source in order to promote the better health. 

Keywords: Antioxidant, Phenolic, Musa sapientum. Linn. (Kluai Khai)   
 

บทน า 

กล้วยเป็นพืชเศรษฐกิจท่ีส าคัญชนิดหนึ่งของประเทศไทย มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า Musa sapientum Linn. 

วงศ์ Musaceae เป็นพืชท่ีปลูกง่าย ทุกส่วนของกล้วยสามารถน ามาใชป้ระโยชน์ได้ กล้วยท่ีนิยมบริโภคส่วนใหญ่ ได้แก่ 

กล้วยหอม กล้วยน้ าว้า และกล้วยไข่ อุดมด้วยสารอาหารท่ีมีประโยชน์ต่อร่างกายหลายชนิด เช่น วิตามินบี วิตามินซี 

โพแทสเซียม แคลเซียม dietary fiber, resistant starch [1] จากงานวจิัยท่ีผ่านมายังพบวา่สารส าคัญในกล้วยสามารถที่

จะป้องกันแสง UVB ท่ีท าให้เกิดอันตรายต่อผิวหนังได้ [2] มีหลาย ๆ งานวิจัยท่ีพบสารต้านอนุมูลอิสระ และ

สารประกอบฟีนอลิกรวม (phenolic compounds) ท่ีมีคุณสมบัติในการต้านอนุมูลอิสระในกล้วย [3, 4, 5] นอกจากใน

ผลกล้วยท่ีมีสารส าคัญแล้วยังพบวา่ที่เปลอืกของกล้วยยังมีสาระส าคัญตา่ง ๆ ท่ีมีประโยชน ์ซึ่งมีงานวิจัยท่ีศึกษาสารท่ี

อยู่ในเปลอืกผลไมต้า่ง ๆ รวมท้ังเปลอืกกล้วย พบวา่มีปริมาณสารประกอบฟีนอลิกรวม และมีฤทธ์ิยับยัง้ไทโรซิเนส [6] 

และยังมีสารเพคติน ซึ่งเพคตินเป็นส่วนประกอบของเนื้อเยื่อพืชเป็นสารประกอบคาร์โบไฮเดรตท่ีมีโมเลกุลใหญ่และ

ซับซ้อน และยังมีคุณสมบัตเิป็นใยอาหาร (dietary fiber) สามารถช่วยให้เกิดการขับถ่ายได้ดี ลดความเสี่ยงตอ่การเกิด

มะเร็งล าไส้ใหญ่ ป้องกันไม่ไห้เกิดโรคหลอดเลอืดหัวใจ และหลอดเลอืดในสมองตบี [7] นอกจากนี้ในเปลอืกกล้วยยังมี

สารแทนนินเป็นส่วนประกอบ แทนนินเป็นสารประกอบเชิงซ้อนพวกฟินอลลิค สามารถน าไปใช้ประโยชน์ใน

อุตสาหกรรมหลายประเภท ได้แก่ อุตสาหกรรมฟอกหนัง ท าหมกึพิมพ ์สียอ้มผ้า กาว เคร่ืองส าอาง และยา [8] 

กล้วยท่ีปลูกในประเทศไทยมีอยู่หลายชนิดด้วยกัน ซึ่งกล้วยไข่เป็นอีกหนึ่งชนิดท่ีนิยมปลูก และเป็นกล้วยท่ี

สามารถปลูกได้ในทุกภาคของประเทศไทยถือว่าเป็นพืชเศรษฐกิจส าคัญท่ีนิยมรับประทาน และส่งออกต่างประเทศ 

เนื่องจากให้เนื้อแน่น นุ่ม หวาน เปลือกบาง และมีกลิ่นหอม ยังมีคุณค่าทางโภชนาการ โดยมีวิตามินอี เบต้าแคโรทีน 

และวิตามีนซี และพบวา่ในแป้งกลว้ยไข่มกีิจกรรมการตา้นอนุมูลอิสระ (antioxidant activity) การตา้นอนุมูลอิสระรวม 

(total antioxidant capacity) และปริมาณสารประกอบฟีนอลิกรวม (total phenolic contents) สูง [4,9]  
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ปัจจุบันมกีารศึกษาเกี่ยวกับสารอนุมูลอิสระ และสารประกอบฟีนอลกิรวมในเปลือกกล้วยยังมีน้อย จึงท าให้

ผู้วิจัยสนใจท่ีจะศกึษาสารตา้นอนุมูลอสิระ และสารประกอบฟีนอลิกรวมในเปลอืกกล้วยไข่สุก และเปลอืกกล้วยไข่ดิบ 

ซึ่งท าการศกึษาเปลอืกกล้วยไข่ในจังหวัดก าแพงเพชร เนื่องจากจังหวัดก าแพงเพชรมกีารปลูกกล้วยไข่เป็นจ านวนมาก 

จนเป็นสินค้าขึ้นชื่อของจังหวัดก าแพงเพชร เกษตรกรได้น ากล้วยไข่มาการแปรรูป เพื่อจ าหน่ายเป็นการเพิ่มมูลค่า

ให้กับกล้วยไข่ และเป็นการสร้างอาชีพให้กับประชนในท้องถิ่น ในการแปรรูปกล้วยไข่นั้นท าให้มีเปลือกกล้วยไข่เหลือ

ทิ้งเป็นจ านวนมาก ส่งผลให้เกิดปัญหาทางสิ่งแวดล้อมท่ีส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน รวมไปถึง

ผู้บริโภคได้เล็งเห็นคุณค่าของเปลือกกล้วยไข่ ซึ่งจากการศึกษาในคร้ังนี้สามารถน าความรู้ท่ีได้ถ่ายทอดสู่ชุมชน

ส่งเสริมให้ชุมชนเห็นคุณค่าของเปลอืกกล้วยท่ีไม่ได้ใช้ประโยชน ์และเป็นการส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑเ์สริมอาหาร 

เป็นการสนับสนุนการใช้ประโยชน์และช่วยเพิ่มมูลค่าของกล้วยไข่ มีผลต่อการขยายตลาดกล้วยไข่ และส่งผลไปถึง

เกษตรกรท่ีปลูกกล้วยด้วย รวมท้ังเป็นประโยชนใ์นวงการแพทยใ์นการศึกษาสารส าคัญในเปลอืกกล้วย เพื่อพัฒนาเป็น

อาหารเสริมหรือยาป้องกันโรคท่ีเกิดจากความผิดปกติในสมอง ซึ่งมักเกิดกับผู้สูงอายุเพื่อให้มีการป้องกันและมชีวีติท่ี

ยนืยาวอย่างมสีุขภาพดี และไมม่โีรค  
 

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา 

วัสดุอุปกรณ์ 

 1. เครื่องแกว้พื้นฐาน   2. ตูอ้บ (Hot Air Oven) 

 3. โกรง่บด    4. เครื่องช่ัง 

 5. กระดาษกรองเบอร์ 1   6. Magnetic stirrer 

 7. UV Spectrophotometer   8. ไมโครปิเปต (Micropipette) 

 9. อะลูมเินยีมฟอยด ์(Aluminium Foil)  10. เครื่องป่ัน (Blender) 

 11. พาราฟิลม์ (Para Film)   12. คิวเวต (Cuvette) 

13. เครื่องกลั่นระเหยสารแบบหมุน (Rotary evaporator) 

วิธีการศกึษา 

1. การเตรยีมตัวอย่าง 

 น ากล้วยไข่ดิบ (ห่าม) กล้วยไข่สุกเอง และกล้วยไข่สุก (บ่มแก๊ส) ซึ่งกล้วยท่ีสุกเองหลังจากตัดจากตน้แลว้จะ

ใช้เวลาในการสุกประมาณ 5-6 วัน ส่วนกล้วยท่ีบ่มแก๊สใช้เวลาในการบ่มประมาณ 12 ชั่วโมง มาปลอกเอาเฉพาะ

เปลือก แล้วชั่งน้ าหนัก จากนั้นน าเปลือกกล้วยไปตากแดดให้แห้ง จากนั้นน ามาอบท่ี 60oC เป็นเวลา 72 ชั่วโมง น า

เปลอืกกล้วยท่ีผ่านการอบแลว้มาบดให้ละเอียด เก็บไวท่ี้อุณหภูมิ -20oC เพื่อรักษาสภาพของเปลอืกกล้วย 

2. การเตรยีมสารสกัดเปลือกกล้วยไข่ 

 น าเปลอืกกล้วยท่ีบดละเอยีด 10 กรัม แล้วน าไปแช่ใน 80% เอทานอล ปริมาตร 100 มลิลลิิตร น าไปป่ัน เป็น

เวลา 24 ชั่วโมง แล้วน ามากรองด้วยกระดาษกรอง แยกเฉพาะส่วนท่ีเป็นของเหลว น าไปผ่านการระเหยตัวท าละลาย

ออก ด้วยเคร่ือง  Rotary evaporator ท่ีอุณหภูมิ 50oC จากนั้นน ามาอบท่ี 50oC เมื่อสารสกัดแห้งแล้ว น าไปชั่งน้ าหนัก

สารท่ีสกัดได้ เพ่ือน าไปค านวณหา % Yield ของสารสกัดจากเปลอืกกล้วยเทียบกับน้ าหนักเร่ิมตน้ในการสกัด 
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3. การศึกษาฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอสิระ ด้วยวิธี DPPH method 

            เตรียมสารละลาย DPPH หลกีเล่ียงการถูกแสง จากนั้นดูดตัวอย่างสารสกัดเปลอืกกล้วย 1.5 มลิลลิิตร แลว้

เติมสารละลาย DPPH ปริมาตร 0.5 มิลลิลิตร เขย่าให้เข้ากันแล้วตั้งไว้ในท่ีมืดนาน 30 นาที น าไปวัดค่าการดูดกลืน

แสงท่ีความยาวคลื่น 517 นาโนเมตร โดยเคร่ืองสเปกโตรโฟโตมิเตอร์ รายงานผลเป็นค่าความเข้มข้นของสารสกัดท่ี

ยับยัง้อนุมูล DPPH ค านวณดังสมการ 

 % inhibition = [ (Acontrol- Asample)/Acontrol ]×100 

 โดย  

 Acontrol = ค่าการดูดกลนืแสงของสารละลายไม่เตมิสารสกัดเปลอืกกล้วย 

 Asample = ค่าการดูดกลนืแสงของสารละลายเตมิสารสกัดเปลอืกกล้วย 

หมายเหตุ  สารละลายมาตรฐาน BHT ใชแ้ทนสารสกัดในขัน้ตอนการทดลองแบบเดียวกับการทดลองข้างตน้ 
 

4. การตรวจหาปริมาณสารประกอบฟีนอลิกรวม (Total phenolic compounds) ของสารสกัด ด้วย

วิธี Folin-Ciocalteu reagent 

น าสารสกัดตัวอยา่ง 0.3 มลิลลิิตร ลงในหลอดทดลอง จากนั้นเตมิสารละลาย 10% Folin-Ciocalteu reagent 

ในสารตัวอยา่ง 1.5 มลิลลิิตร น าไปเขยา่ให้เข้ากัน แลว้ตัง้ท้ิงไว ้8 นาที ท่ีอุณหภูมิหอ้ง จากนั้นเตมิสารละลาย Na2CO3 

(7.5% w/v) ในตัวอย่าง 1.2 มิลลิลิตร น าไปเขย่าให้เข้ากัน แล้วตั้งท้ิงไว้ 30 นาที ท่ีอุณหภูมิห้อง น าไปวัดค่าการ

ดูดกลนืแสงท่ีความยาวคลื่น 765 นาโนเมตร จากนั้นน าค่าท่ีได้ไปเทียบกับสารมาตรฐาน (กรดแกลลิก (gallic acid)) 

5. การวิเคราะห์ข้อมูล 

 ผลการศึกษาแสดงเป็นค่าเฉลี่ย± ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการวัด (SEM) ส าหรับการวเิคราะห์ข้อมูล

ทางสถิตโิดย ANOVA ด้วยโปรแกรมสถิต ิSPSS ค่าความแตกตา่งอย่างมนีัยส าคัญทางสถิติ  (p <0.05) 
 

ผลการศึกษา 

การเปรียบเทียบปริมาณสารตา้นอนุมูลอิสระในสารสกัดเปลือกกล้วยไข่ด้วยวธีิ DPPH เร่ิมจากการสกัดสาร

จากเปลือกกล้วยไข่ โดยมี 3 ตัวอย่าง คือ สารสกัดจากเปลือกกล้วยไข่ดิบ (ห่าม) สารสกัดจากเปลอืกกล้วยไข่สุกเอง 

และสารสกัดจากเปลอืกกล้วยไข่สุก (บ่มแก๊ส) แลว้น ามาหาสารต้านอนุมูลอิสระด้วยวธีิ DPPH โดยมีผลการวจิัยดังนี้ 

 จากการน าเปลอืกกล้วยท้ัง 3 ตัวอยา่งมา 10 กรัม แช ่80% เอทานอล และน าไประเหยแห้งจะได้น้ าหนักของ

สารสกัด และ % yield ดังตารางท่ี 1 โดยเปลือกกล้วยไข่สุกเองได้น้ าหนักสารสกัดมากท่ีสุดและมี % yield มากท่ีสุด 

คือ 1.19 % และเปลอืกกล้วยไข่สุกบ่มแก๊สได้น้ าหนักสารสกัดน้อยท่ีสุด และมี % yield นอ้ยท่ีสุด คือ 0.46%  
 

ตารางที ่1 ปริมาณสารสกัดและ % yield ของสารสกัดตัวอยา่ง 

ตัวอย่างพืช น้ าหนักสด 

(กรัม) 

น้ าหนักของสาร

สกัด (กรัม) 

%yield 

เปลอืกกล้วยไข่ดบิ (หา่ม) 100 0.9125 0.91 

เปลอืกกล้วยไข่สุกเอง 100 1.1889 1.19 

เปลอืกกล้วยไข่สุก (บ่มแก๊ส) 100 0.4581 0.46 
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ผลการศกึษาหาปริมาณสารต้านอนุมลูอสิระดว้ยวิธี DPPH 

 ในการหาปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระด้วยวิธี DPPH ต้องเร่ิมจากการหาปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระของ

สารมาตรฐานก่อน เพื่อใชใ้นการเปรียบเทียบผลจากการหาปริมาณสารต้านอนุมูลอสิระด้วยวธีิ DPPH ของสารละลาย

มาตรฐาน BHT ดังแสดงในตารางท่ี 2 
 

ตารางที่ 2 แสดงคา่ %Inhibition ของสารละลายมาตรฐาน BHT 

ความเข้มข้น 

(µg/ml) 

% inhibition ของสารมาตรฐาน BHT 

ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 x̄ ± SEM 

100 89.32 88.67 88.67 88.89±0.217 

50 57.93 57.93 56.96 57.61±0.323 

25 36.89 38.19 35.92 37.00±0.658 

12.5 27.83 28.80 29.13 28.59±0.390 

6.25 22.98 21.36 22.98 22.44±0.540 

3.125 20.39 20.71 11.97 17.69±2.86 
 

จากตาราง แสดงค่า %Inhibition ของสารละลายมาตรฐาน BHT ท่ีความเข้มข้นต่าง ๆ ในแต่ละคร้ัง ท่ีความ

เข้มข้น 100 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 88.89±0.374 ท่ีความเข้มข้น 50 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร 

มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 57.61±0.561 ท่ีความเข้มข้น 25 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 37.00±1.137 ที่ความ

เข้มข้น 12.5 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 28.59±0.674 ท่ีความเข้มข้น 6.25 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร  

มคี่าเฉลี่ยเท่ากับ 22.44±0.934 ท่ีความเข้มข้น 3.125 ไมโครกรัมตอ่มิลลิลติร มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 17.69±4.954 

 

หมายเหต:ุ * % inhibition = [
Acontrol−Asample

Acontrol
] × 100 

     * ค่าควบคุม (A control) = 0.309 

 

 

ภาพที ่1 แสดงคา่ % Inhibition ของสารละลายมาตรฐาน BHT 
 

y = 0.7236x + 18.291
R² = 0.9936

%
 in

hi
bi

tio
n

ความเข้มข้นของสารละลายมาตรฐาน BHT …

แสดงค่า %inhibition ของสารละลายมาตรฐาน BHT
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จากภาพท่ี 1 จึงสามารถค านวณหาค่า IC50 ของสารละลายมาตรฐาน BHT ได้จากสมการของเส้นตรง คือ  

y = 0.7236x + 18.291 โดยแทนค่า y เท่ากับ 50 จะได้คา่ IC50 ของสารมาตรฐาน BHT เท่ากับ 43.821 ไมโครกรัมตอ่

มลิลลิิตร 

การศึกษาหาปริมาณสารต้านอนุมูลอสิระด้วยวิธี DPPH ท่ีค่าร้อยละ 50 (IC50) ของสารสกัดเปลือกกล้วยไข่ 

โดยมีสารสกัดจาก 3 ตัวอย่าง คือ สารสกัดจากเปลอืกกล้วยไข่ดิบ (ห่าม) เปลือกกล้วยไข่สุกเอง และเปลือกกล้วยไข่ 

(สุกแก๊ส) ในการศกึษาหาค่า IC50 ได้ทดสอบโดยเตรียมสารละลายตัวอยา่ง ท่ีความเข้มข้น 100, 200, 300, 400 และ 

500 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร โดยเติมในสารละลาย DPPH ท่ีมีปริมาณเท่ากัน และทดสอบประสิทธิภาพการยับยั้งอนุ

มูลอิสระแล้วสร้างความสัมพันธ์ระหว่างร้อยละการยับยัง้ และความเข้มข้นของสารตัวอย่าง โดยกราฟเส้นตรงท่ีได้จะ

ถูกน ามาหาค่าสมการเชิงเส้นและค านวณ เพื่อหาความเข้มข้นของสารท่ีใช้เพื่อให้ร้อยละ การยับยั้งเป็น 50  

ค่าความเข้มข้นดังกล่าว คือค่า IC50 ดังตารางที่ 3 
 

ตารางที ่3 ค่าความเข้มข้นต่ าสดุในการยับยัง้อนุมูลอิสระที่ 50% (IC50) 

ตัวอย่างพืช IC50 (µg/ml) (mean ± SEM)t 

สารสกัดเปลอืกกล้วยไข่ดบิ (หา่ม) 142.930±19.767 

สารสกัดเปลอืกกล้วยไข่สุกเอง 239.154±9.581a,b 

สารสกัดเปลอืกกล้วยไข่สุกบ่มแก๊ส 153.033±7.930 
  
 t n = 3 

a p < 0.05 เทียบกับสารสกัดเปลอืกกล้วยไข่ดบิ (หา่ม) 
b p < 0.05 เทียบกับเปลอืกกล้วยไข่สุกบ่มแก๊ส 
 

การศกึษาผลการเปรียบเทียบค่าการดูดกลนืแสง (Absorbance) ของสารสกัดตัวอยา่งกับสารมาตรฐาน BHT เพื่อ

หาค่าความเข้มข้นของสารสกัดตัวอย่าง พบว่า สารสกัดเปลือกกล้วยไข่ดิบ (ห่าม) จะได้ค่าความเข้มข้น เท่ากับ 75.227 

ไมโครกรัมตอ่มลิลิลิตร สารสกัดเปลอืกกล้วยไข่สุกเอง ได้คา่ความเข้มข้น เท่ากับ 71.791 ไมโครกรัมตอ่มลิลิลิตร และสาร

สกัดเปลอืกกล้วยไข่สุก (บ่มแก๊ส) ได้คา่ความเข้มข้น เท่ากับ 78.458 ไมโครกรัมตอ่มลิลิลิตรดังตารางท่ี 4 
 

ตารางที ่4 แสดงคา่ความเข้มขน้ของสารสกัดเปลอืกกล้วยไข ่

สารสกัด ค่าการดูดกลืนแสงของสารตวัอย่าง  

% inhibition 

ความเข้มข้นของ

สารสกัดตวัอย่าง 

(µg/ml) 

1 2 3 ค่าเฉลี่ย 

(𝐗 ± SEM)t 

สารสกัดเปลอืกกล้วย

ไข่ดบิ (หา่ม) 

 

0.074 

 

0.076 

 

0.075 

 

0.075±0.001 

 

72.980 

 

80.682 

สารสกัดเปลอืกกล้วย

ไข่สุกเอง 0.093 0.094 0.094 0.094±0.000 

 

69.720 

 

72.045  

สารสกัดเปลอืกกล้วย

ไข่สุก (บ่มแก๊ส) 0.080 0.076 0.077 0.078±0.001 

 

74.892 

 

79.318 
t n = 3, a p < 0.05 เทียบกับสารสกัดเปลอืกกล้วยไข่ดบิ (หา่ม) , b p < 0.05 เทียบกับสารสกัดเปลอืกกล้วยไข่สุกเอง 

a 

a,b 
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การหาปริมาณสารประกอบฟีนอลิกรวมด้วยวิธี Folin - Ciocalteu reagent ต้องเร่ิมจากการหาปริมาณ

สารประกอบฟีนอลิกรวมของสารมาตรฐานก่อน เพื่อใช้ในการเปรียบเทียบ และน าผลจากการหาปริมาณ

สารประกอบฟีนอลิกรวมด้วยวิธี Folin-Ciocalteu reagent โดยใช้กรดแกลิก (Gallic acid) เป็นสารละลายมาตรฐาน   

ดังแสดงในตารางท่ี 5 
 

ตารางที่ 5 แสดงคา่การดูดกลนืแสงท่ี 765 นาโนเมตร ของสารละลายมาตรฐานกรดแกลิก 

ความเข้มข้น  

(µg/ml) 

ค่าการดูดกลืนแสง (Absorbance) ที่ 765 นาโนเมตร  

ของสารละลายมาตรฐานกรดแกลิก 

ครั้งที1่ ครั้งที2่ ครั้งที3่ (X̅ ± SEM) 

100 1.266 1.210 1.258 1.245±0.017 

50 0.975 0.620 0.594 0.730±0.123 

25 0.576 0.584 0.498 0.553±0.027 

12.5 0.330 0.341 0.331 0.334±0.004 

6.525 0.353 0.191 0.216 0.253±0.050 

3.125 0.191 0.248 0.177 0.205±0.021 
 

จากตาราง แสดงค่าการดูดกลืนแสงท่ี 765 นาโนเมตร ของสารละลายมาตรฐานกรดแกลิกท่ีความเข้มข้น

ต่าง ๆ ในแต่ละคร้ัง ท่ีความเข้มข้น 100 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.245±0.030 ท่ีความเข้มข้น  

50 µg/ml มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.730±0.213 ท่ีความเข้มข้น 25 ไมโครกรัมตอ่มิลลิลิตร มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.553±0.048 

ท่ีความเข้มข้น 12.5 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.334±0.006 ท่ีความเข้มข้น 6.25 ไมโครกรัมต่อ

มิลลิลิตร มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.253±0.087 ท่ีความเข้มข้น 3.125 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 

0.205±0.038 
 

 
 

ภาพที่ 2 แสดงคา่การดูกลนืแสงท่ี 765 นาโนเมตร ของสารละลายมาตรฐานกรดแกลกิ 
 

จากภาพท่ี 2 แสดงค่าการดูดกลืนแสงท่ี 765 นาโนเมตร ของสารละลายมาตรฐานกรดแกลิก จะได้สมการ

เส้นตรงคือ y = 0.0105x + 0.2083 โดยแทนค่า y เท่ากับค่าการดูดกลืนแสงของสารตัวอย่าง จะได้ค่าความเข้มข้น

ของสารสกัดตัวอยา่ง โดยมีคา่ R2 = 0.9888 
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การศึกษาการเปรียบเทียบค่าการดูดกลืนแสง (Absorbance) ของสารสกัดตัวอย่างกับสารมาตรฐานกรด

แกลิก เพื่อหาค่าความเข้มข้นของสารสกัดตัวอย่าง พบว่า สารสกัดเปลือกกล้วยไข่ดิบ (ห่าม) มีความเข้มข้น เท่ากับ 

39.495 GAE รองลงมาคือ สารสกัดเปลือกกล้วยไข่ (บ่มแก๊ส) มีความเข้มข้น เท่ากับ 23.114 GAE ซึ่งสารสกัดเปลอืก

กล้วยไข่ สุกเองมีปริมาณสารประกอบฟีนอลิกรวมน้อยกว่าสารสกัดเปลือกกล้วยไข่ดิบ (ห่าม) อย่างมีนัยส าคัญทาง

สถิตท่ีิ p < 0.05 และมีความเข้มข้นคือ สารสกัดเปลอืกกล้วยไข่สุกเอง มคี่าเท่ากับ 9.685 GAE แสดงดังตารางท่ี 6  
 

ตารางที่ 6 แสดงปริมาณสารประกอบฟีนอลรวมของสารสกัดเปลอืกกล้วยไข่ 

สารสกัด ค่าการดูดกลืนแสงของสารตวัอย่าง ความเข้มข้นของสาร

สกัดตัวอยา่ง (GAE) 1 2 3 ค่าเฉลี่ย 

(𝐗 ± SEM)t 

สารสกัดเปลอืกกล้วยไข่

ดิบ (หา่ม) 

 

0.65 

 

0.618 

 

0.6 

 

0.623±0.015 

 

39.495 

สารสกัดเปลอืกกล้วยไข่ 

สุกเอง  

 

0.266 

 

0.187 

 

0.477 

 

0.310±0.087 

 

9.685* 

สารสกัดเปลอืกกล้วยไข่ 

(บ่มแก๊ส)  

 

0.461 

 

0.443 

 

0.448 

 

0.451±0.005 

 

23.114 
       

         t n = 3, * p < 0.05 เทียบกับสารสกัดเปลอืกกล้วยไข่ดบิ (ห่าม) 
 

วิจารณ์และสรุปผล 
การศกึษาปริมาณสารตา้นอนุมูลอิสระจากสารสกัดเปลอืกกล้วยไข่ ท้ัง 3 ตัวอยา่ง พบวา่ เปลอืกกล้วยไข่สุกเอง

ม ี% yield มากท่ีสุด คือ 1.19 กรัม ขณะท่ีเปลอืกกล้วยไข่สุก (บ่มแก๊ส) ม ี% yield นอ้ยท่ีสุดคือ 0.46% เมื่อศกึษาฤทธ์ิการ

ต้านอนุมูลอิสระพบว่า สารสกัดเปลือกกล้วยไข่ดิบ (ห่าม) มีฤทธ์ิการต้านอนุมูลอิสระสูงสุด ซึ่งมี IC50 เท่ากับ 142.930 

ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร และสารสกัดเปลือกกล้วยไข่สุกเองให้ฤทธ์ิต่ าสุด โดยมีค่า IC50 เท่ากับ 239.154 ไมโครกรัมต่อ

มิลลิลิตร ซึ่งมีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ท่ี  p < 0.05 (ตารางท่ี 3) เปลือกกล้วยท่ีบ่มด้วยแก๊ส 

(แคลเซียมคาร์ไบด์ (calcium carbide, CaC2)) มีฤทธ์ิต้านอนุมูลอิสระสูงกว่ากล้วยท่ีสุกเอง เนื่องจากการบ่มโดยการใช้

แคลเซียมคาร์ไบด์ ท าให้กล้วยสุก ซึ่งแคลเซียมคาร์ไบด์จะท าปฏิกิริยากับไอน้ าในบรรยากาศ จะได้แก๊สอะเซทิลีน และ

แก๊สอะเซทิลนีนี้ท าหนา้ท่ีกระตุน้ให้ผลไมสุ้กเหมอืนกับเอทิลีนแต่ประสิทธิภาพต่ ากวา่เอทิลนี เอทธิลนีเป็นฮอร์โมนพืชชนิด

หนึ่ง มีความเกี่ยวข้องกับกระบวนการสุกของผลไม ้[10] เอทธิลนีและสารประกอบท่ีให้เอทธิลีนสามารถกระตุน้ให้เนื้อเยื่อ

สร้างแอนโทไซยานินได้ แอนโทไซยานนินั้นเป็นรงควัตถุในกลุ่มสารประกอบฟีนอล ซึ่งให้สีแดงและน้ าเงิน แอนโทไซยานิน

ละลายน้ า และอยู่ในแวคคิวโอ อาจจะอยู่โดยรวมกับน้ าตาลหรือเป็นอิสระก็ได้ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงสีเกิดขึ้น ส่งผลให้

ปริมาณของสารประกอบฟีนอลิกทั้งหมด และปริมาณแอนโทไซยานินท้ังหมดเพิ่มมากขึ้น เมื่อผลมีการสุก ท่ีเป็นผลมา

จากการบ่มด้วยแคลเซียมคาร์ไบด์ ผลจากการท่ีมีสารต้านอนุมูลอิสระเพ่ิมมากขึ้น ส่งผลให้มีกิจกรรมการต้านอนุมูล 

DPPH เพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย [11] เมื่อเปรียบเทียบฤทธ์ิการต้านอนุมูลอิสระกับสารละลายมาตรฐาน BHT ท่ีความเข้มข้น 

100 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร พบว่าสารสกัดเปลือกกล้วยไข่ดิบ (ห่าม) มีฤทธ์ิต้านอนุมูลอิสระใกล้เคียงกับสารละลาย

มาตรฐาน BHT มากท่ีสุด เมื่อศึกษาสารประกอบฟีนอลิกรวม พบว่า สารสกัดจากเปลือกกล้วยไข่ดิบ (ห่าม) มีปริมาณสูง

ท่ีสุด คือ 39.495 GAE ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Fatmeh และคณะ พบว่า กล้วยสายพันธ์ Williams ในระยะดิบจะมมีี
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ฤทธ์ิต้านอนุมูลอิสระสูงกวา่ระยะสุก ส่วนปริมาณสารประกอบฟีนอลิก และปริมาณสารฟลาโวนอยด์ในกล้วย Cavendish 

จะพบมากในเปลือกมากกว่าเนื้อและผลดิบมีปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระสูงกว่าผลสุก [12] ธวัลรัตน์ โถงโฉม และคณะ 

ได้ท าการศึกษาฤทธ์ิต้านอนุมูลอิสระและปริมาณสารประกอบฟีนอลิกทั้งหมดจากกล้วย 5 สายพันธ์ุระยะสุกและดิบ 

ได้แก่ กล้วยน้ าว้า กล้วยไข่ กล้วยหอม กล้วยหักมุก และกล้วยเล็บมือนาง โดยวิธี DPPH พบว่า สารสกัดจากกล้วยท่ีมี

ฤทธ์ิต้านอนุมูลอสิระมากท่ีสุดได้แก่ กล้วยน้ าวา้ดิบ กล้วยไข่สุก และกล้วยหักมุกดิบ [13]  
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