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บทคัดย่อ 

 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของกล้วยดิบ ได้แก่ กล้วยน้ าว้า, กล้วยไข่, กล้วย
หอม และกล้วยเล็บมือนาง ด้วยวิธี DPPH assay แล้วน ามาแปรรูปด้วยการท าแป้งกล้วย จากนั้นน าไปศึกษาฤทธิ์
ต้านอนุมูลอิสระ ศึกษาค่าสี และปริมาณความช้ืน ผลการศึกษาพบว่ากล้วยเล็บมือนางสด มีฤทธิ์ในการต้ านอนุมูล
อิสระมากท่ีสุด คือ 38.63% เมื่อแปรรูปแล้ว พบว่า กล้วยไข่แห้ง มีฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระมากท่ีสุดคือ 31.71% 
เมื่อเทียบกับสารมาตรฐาน BHT พบว่า BHT มีฤทธ์ิในการต้านอนุมูลอิสระมากกว่ากล้วยทุกชนิด คือ 93.92 % ฤทธิ์
ต้านอนุมูลอิสระของแป้งกล้วยลดลงทุกชนิดเมื่อเทียบกับกล้วยสด ผลการศึกษาค่าสี พบว่า แป้งกล้วยต้านอนุมูล
อิสระมีค่าความสว่างสูงและมีแนวโน้มสีไปทางแดง-เหลือง ผลการศึกษาปริมาณความช้ืน พบว่า แป้งกล้วยส่วยใหญ่
มีความชื้นเกิน 13% ยกเว้นแป้งกล้วยหอม 
ค าส าคัญ: แป้งกล้วย / กล้วยต้านอนุมูลอิสระ  
 

Abstract 
 The purpose of this research was to study the antioxidant activity of banana 4 local 
namely, Musa ABB cv. Kluai 'Namwa', Musa acuminata 'Lady Finger, Musa sapientum Linn.Fam, 
Musa sapientum Linn. The method used for determination of the antioxidant potential was 
based on a DPPH assay. The flour banana from 4 types was protracted. The antioxidant activity, 
color and moisture content was also characterized for flour bananas, It was found that most of 
the antioxidant potential was from Kluai Leb Mu Nang of 38.63% before processing. After 
processing the Kluai Khai flour has the most antioxidant potential of 31.71%. When comparing 
with BHA standard solution, it had antioxidant potential 93.92 % more than all flour. In addition, 
antioxidant activity of all flour down compared to the antioxidant activity of banana. The color 
propertied of flours were high brightness with red and yellow. The moisture of flours was more 
than 13% excluding Kluai Hom. 
Keywords: banana flour / banana with antioxidant 
 
ที่มาและความส าคัญของปัญหา 
 ในปัจจุบันวิธีการด ารงชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไป ท าให้ร่างกายถูกท าร้ายด้วยสารอนุมูลอิสระที่เกิดขึ้นอย่าง
รวดเร็วและเป็นจ านวนมาก สาเหตุจากความเครียด แสงอัลตราไวโอเลต มลภาวะรวมทั้งควันพิษจากท่อไอเสีย
รถยนต์และจากขบวนการเผาผลาญอาหารเพื่อเปลี่ยนเป็นพลังงานให้แก่ร่างกาย โดยธรรมชาติร่างกายของเราจะ
ผลิตสารต้านอนุมูลอิสระ แต่จะผลิตน้อยลงเมื่อมีอายุมากขึ้น ซึ่งไม่เพียงพอที่จะก าจัดอนุมูลอิสระที่เกิดขึ้นอย่าง
รวดเร็ว ก่อให้เกิดความเสื่อมถอยของเซลล์ต่างๆ ในร่างกาย จะเสื่อมมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับการดูแลสุขภาพและ
สภาพร่างกายของแต่ละคน เช่น คนที่เครียดกับการท างาน ไม่ดูแลตัวเองจะดูแก่เร็ว หรือบางคนยังคล่องแคล่ว 
ว่องไวแม้จะมีอายุมากแล้วก็ตาม แต่ร่างกายก็ใช้อนุมูลอิสระในการต่อสู้กับเช้ือแบคที เรีย เช้ือไวรัส ที่เข้าโจมตี
ร่างกาย อนุมูลอิสระ (free radicals) หมายถึงสารหรือโมเลกุล ซึ่งมีอิเล็กตรอนที่ขาดคู่อยู่ในวงรอบของอะตอม นั่น
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ก็คือ เป็นโมเลกุลที่ไม่เสถียรเนื่องจากขาดอิเล็กตรอน จึงจ าเป็นต้องใฝ่หาอิเล็กตรอนเพื่อมาท าให้เกิดความเสถียร 
ดังนั้นจึงไปแย่งอิเล็กตรอนจากสารอื่นเพื่อมาทดแทน สารอื่นที่ถูกแย่งอิเล็กตรอนมาก็กลายเป็นสารที่สร้างปัญหา 
เนื่องจากจะต้องไปแย่งเอาอิเล็กตรอนมาทดแทนเช่นเดียวกัน ดังนั้นจึงเกิดปฏิกิริยาลูกโซ่ขึ้นต่อเนื่อง อนุมูลอิสระจะ
มีอายุสั้นมาก จึงจัดเป็นโมเลกุลที่ไม่เสถียรและว่องไวต่อการเกิดปฏิกิริยาเคมี โมเลกุลดังกล่าวนี้ เป็นตัวก่อ
เกิดปฏิกิริยาลูกโซ่ในร่างกาย  ซึ่งการเผาผลาญอาหารประเภทเนื้อสัตว์จะมีของเสียที่เรียกว่าอนุมูลอิสระเป็นจ านวน
มาก (อนันต์ สกุลกิม, 2551) แบ่งอนุมูลอิสระในร่างกายของมนุษย์ออกเป็น 2 แบบง่ายๆ คือ อนุมูลอิสระที่เกิดใน
ร่างกายของเราเอง เป็นผลจากในร่างกายของเรามีกระบวนการเผาผลาญอาหาร หรือที่เรียกเป็นทางการว่า 
กระบวนการเมแทบอลิซึม (metabolism) เกิดขึ้นตลอดเวลา ซึ่งเป็นผลจากปฏิกิริยาเคมีและกิจกรรมของเซลล์ใน
ร่างกาย ท่ีต้องด าเนินการตามปกติ  ตัวอย่างเช่นในกระบวนการหายใจจะเกิดออกซิเจนที่มีประจุลบ ซึ่งก็คือ อนุมูล
อิสระ สารตัวนี้สามารถรวมตัวกับไขมัน LDL (Low Density Lipoproteins) ได้ดี และยังสามารถรวมตัวกับสารบาง
ชนิดในร่างกายก่อให้เกิดสารพิษที่ท าลายเนื้อเยื่อ หรืออาจไปเปลี่ยนแปลงข้อมูลทางพันธุกรรมในดีเอ็นเอ ท าให้เซลล์
ปกติเปลี่ยนสภาพไปเป็นเซลล์มะเร็ง เป็นต้น อนุมูลอิสระที่มาจากนอกร่างกาย ซึ่งเกิดได้หลายปัจจัยด้วยกัน คือ 
จากการได้รับเชื้อโรค เช่น การติดเช้ือไวรัสหรือเช้ือแบคทีเรีย โรคเกี่ยวกับภูมคิุ้มกัน (autoimmune diseases) เช่น 
ข้ออักเสบ รูมาตอยด์ จากรังสี เช่น รังสีอัลตราไวโอเลต รังสีเอ็กซ์ รังสีแกมมา จากมลภาวะเช่นควันบุหรี่ แก๊สจาก
ท่อไอเสียรถยนต์ เช่น ไนตรัสออกไซด์ จากกระบวนการประกอบอาหาร เช่น การย่างเนื้อสัตว์ ที่มีส่วนประกอบของ
ไขมันสูง การน าน้ ามันที่ใช้ทอดอาหารที่มีอุณหภูมิสูงๆ กลับมาใช้อีก ท าให้เกิดอาหารประเภทเกรียม ไหม้ หรือเกิด
จากการปิ้ง เพราะเหตุนี้จึงท าให้ผู้คนหันมาใส่ใจดูแลสุขภาพและหาวิธีป้องกันโรคต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น โดยการสรรหา
อาหารเพื่อสุขภาพ และในปัจจุบันเป็นที่นิยมกันมาก คือการรับประทานอาหารที่มีสารต้านอนุมูลอิสระ และเป็นที่
ทราบกันว่าพืชผักผลไม้ส่วนใหญ่มีคุณสมบัติการต้านปฏิกิริยาออกซิเดชัน (Wang & Jiao, 2000 อ้างใน ขวัญดาว 
แจ่มแจ้ง, 2557)  พืชผักผลไม้จึงเป็นแหล่งส าคัญในการให้สารที่มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ตัวอย่างของสารต้านอนุมูล
อิสระในพืชผักผลไม้ ได้แก่ วิตามินซี วิตามินอี และเบต้า-แคโรทีน (β-Carotene) และที่พบมากในพืชคือ ฟลาโวย
นอยด์ (Skerget et al., 2005 อ้างใน ขวัญดาว แจ่มแจ้ง, 2557) 
 ในจังหวัดก าแพงเพชรมีพืชผักและผลไม้ที่เป็นท่ีนิยมมากมาย แต่ผลไม้ที่เป็นท่ีสนใจมากที่สุดคือ กล้วย ซึ่ง
กล้วยมีหลากหลายชนิด และเป็นที่นิยมต่อการบริโภค มีสมบัติทางยา มีฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระที่แตกต่างกันอีก
ทั้งในปัจจุบันผลิตภัณฑ์อาหารเสรมิสขุภาพก าลังเปน็ท่ีนิยม เนื่องจากผู้คนเริ่มหันมาใส่ใจเรื่องสุขภาพและอาหารการ
กินมากข้ึน แป้งกล้วยจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของผู้บริโภค เนื่องจากเป็นผลิตภัณฑ์ที่สะดวกและงานต่อการบริโภค 
 จากปัญหาและความส าคัญที่ได้กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยจึงเกิดความสนใจในการพัฒนาผลิตภัณฑ์แป้งกล้วย
ต้านอนุมูลอิสระ ได้แก่กล้วย 4 ชนิด คือ กล้วยน้ าว้า กล้วยไข่ กล้วยหอม และกล้วยเล็บมือนาง โดยศึกษาฤทธิ์ต้าน
อนุมูลอิสระด้วยวิธี DPPH assay และน้ ามาแปรรูปเป็นแป้งกล้วย แล้วน าไปศึกษาค่าสี และศึกษาปริมาณความช้ืน 
เพื่อให้ได้ความรู้ในการผลิตแป้งกล้วยเพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับกล้วย และคุณประโยชน์ในด้านโภชนาการและ
อาหารเสริมที่มีคุณค่าต่อสุขภาพ 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของกล้วยดิบ ได้แก่ กล้วยน้ าว้า กล้วยไข่ กล้วยหอม และกล้วย
เล็บมือนาง 

2. เพื่อศึกษาฤทธ์ิต้านอนุมูลอิสระ ค่าสี และความช้ืนของแป้งกล้วยต้านอนุมูลอิสระ  
 
ขอบเขตของการวิจัย  
 ขอบเขตเชิงเนื้อหา 
 งานวิจัยครั้งนี้ใช้รูปแบบวิจัยเชิงทดลอง (experimental research) โดยศึกษาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระใน
กล้วยดิบและแป้งกล้วยต้านอนุมูลอิสระ  
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ขอบเขตเชิงตัวแปร  
วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 เพื่อศึกษาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของกล้วยดิบ ได้แก่ กล้วยน้ าว้า กล้วยไข่ กล้วยหอม 

และกล้วยเล็บมือนาง 
ตัวแปรต้น: กล้วยดิบ ได้แก่ กล้วยน้ าว้า กล้วยไข่ กล้วยหอม และกล้วยเล็บมือนาง 
ตัวแปรตาม: ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ 
ตัวแปรควบคุม: วิธีการสกัด อุณหภูมิ และเวลา 

วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 เพื่อศึกษาฤทธ์ิต้านอนุมูลอิสระ ค่าสี และความช้ืน ของแป้งกล้วยต้านอนุมูลอิสระ 
ตัวแปรต้น: แป้งกล้วยต้านอนุมูลอิสระ 
ตัวแปรตาม: ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ค่าสี และความชื้น 
ตัวแปรควบคุม: วิธีการศึกษาฤทธ์ิต้านอนุมูลอิสระ ค่าสี และความช้ืน 

 
วิธีด าเนินงานวิจัย 
 ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของกล้วยดิบ (กล้วยน้ าว้า, กล้วยไข่, กล้วยหอม, และกล้วย
เล็บมือนาง) 

การเตรียมสารสกัด 
1. การเตรียมพืชตัวอย่าง 

 เตรียมกล้วยตัวอย่าง โดยปอกเปลือกกล้วย ล้างน้ า และหั่นกล้วยให้มีความหนาประมาณ 0.2 
เซนติเมตร  

2. วิธีการสกัด 
 ช่ังตัวอย่างกล้วยที่ผ่านกระบวนการบดละเอียด ตัวอย่างละ 5 กรัม ใส่ในบีกเกอร์เติมน้ ากลั่น
ปริมาตร 75 มิลลิลิตร ในแต่ละบีกเกอร์ คนให้เข้ากันแล้วปิดให้สนิทด้วยแผ่นพาราฟิล์มและอลูมิเนียมฟอยด์ ตั้งทิ้ง
ไว้ที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลา 24 ช่ัวโมง เมื่อครบระยะเวลาที่ก าหนดไว้ น าไปกรองผ่านกระดาษกรองขนาดเบอร์ 1 
ส่วนที่ใสมาท าให้แห้งโดยใช้เครื่องระเหยแห้งสุญญากาศแบบหมุน (rotary evaporator) แล้วเก็บใส่ภาชนะที่แห้ง 
ปิดให้สนิทและป้องกันแสงได้ แล้วเก็บในตู้เย็น (4 องศาเซลเซียส) ส าหรับท าการทดลองต่อไป 

การตรวจหาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของตัวอย่างสารสกัดโดยวิธี DPPH assay 
เตรียมสารละลาย DPPH ให้มีความเข้มข้น 0.2 มิลลิโมลาร์ในเอทานอล น าไปสแกนหาความยาวคลื่น

สูงสุดของการดูดกลืนแสง (λmax) ที่ความยาวคลื่น 400-800 นาโนเมตร ด้วยเครื่องยูวี-วิสซิเบิลสเปกโตรโฟโตมิเตอร์ 
รุ่น UV 1800 บริษัท Shimadzu เตรียมสารละลายตัวอย่างเข้มข้น 1% ในน้ า แล้วน าตัวอย่างสารสกัดมา 1 
มิลลิลิตร ผสมกับสารลาย DPPH 2 มิลลิลิตรในหลอดทดลอง ตั้งท้ิงไว้ในท่ีมืด 30 นาที น าไปวัดค่าการดูดกลืนแสงที่
ความยาวคลื่นสูงสุดที่สแกนได้ คือ 516 นาโนเมตร เตรียมสารละลายควบคุม (control) โดยใส่น้ า 1 มิลลิลิตร ผสม
กับสารละลาย DPPH 2 มิลลิลิตร ในหลอดทดลอง ตั้งทิ้งไว้ในท่ีมืด 30 นาที น าไปวัดค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาว
คลื่นสูงสุดที่สแกนได้คือ 516 นาโนเมตร แล้วค านวณเปอร์เซ็นต์ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระโดยค านวณเปอร์เซ็นต์ radical 
scavenging activity เตรียมสารละลายมาตรฐาน BHA เข้มข้น 1% ในน้ า แล้วน าสารละลายมาตรฐาน BHA มา 1 
มิลลิลิตร ผสมกับสารละลาย DPPH 2 มิลลิลิตร ในหลอดทดลอง ตั้งทิ้งไว้ในที่มืดเป็นเวลา 30 นาที วัดค่าการ
ดูดกลืนแสงของ BHA และสารละลายควบคุมที่ความยาวคลื่น 516 นาโนเมตร ค านวณเปอร์เซ็นต์ radical 
scavenging activity  

% radical scavenging = (Absorbance Control – Absorbance Sample) × 100 
    Absorbance Control 

 
ขั้นตอนที่ 2 ศึกษาฤทธิ์ต้านอนุมลูอิสระของแป้งกล้วย 

การเตรียมสารสกัด 
1. การเตรียมแป้งกล้วยตัวอย่าง 
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เตรียมกล้วยตัวอย่าง โดยปลอกเปลือกกล้วย ล้างน้ า และหั่นกล้วยให้มีความหนาประมาณ 0.2 
เซนติเมตร ช่ังน้ าหนักให้ได้ 5 กรัม แล้วอบท่ีอุณหภูมิที่ 50 องศาเซลเซียส นาน 7 ช่ัวโมง ตามวิธีของ (Bocco. และ
คณะ 1998 อ้างใน ขวัญดาว แจ่มแจ้ง, 2557) น ามาบดให้ละเอียดเป็นผงแล้วบรรจุในถุงพลาสติกและแช่เย็นไว้ที่
อุณหภูมิ 5±2 องศาเซลเซียสเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ต่อไป 

2. วิธีการสกัด 
น ากล้วยที่ผ่านการบดละเอียด ใส่ในบีกเกอร์เติมน้ ากลั่นปริมาตร 75 มิลลิลิตร ในแต่ละบีกเกอร์ 

คนให้เข้ากันแล้วปิดให้สนิทด้วยแผ่นพาราฟิล์มและอลูมิเนียมฟอยด์ ตั้งทิ้งไว้ท่ีอุณหภูมิห้องเป็นเวลา 24 ช่ัวโมง เมื่อ
ครบระยะเวลาที่ก าหนดไว้ น าไปกรองผ่านกระดาษกรองขนาดเบอร์ 1 น าส่วนที่ใสมาท าให้แห้งโดยใช้เครื่องระเหย
แห้งสุญญากาศแบบหมุน แล้วเก็บใส่ภาชนะที่แห้ง ปิดให้สนิทและป้องกันแสงได้ แล้วเก็บในตู้เย็น (4 องศา
เซลเซียส) ส าหรับท าการทดลองต่อไป 
 

ขั้นตอนที่ 3 ศึกษาคุณภาพทางกายภาพและคุณภาพทางเคมีของแป้งกล้วยต้านอนุมูลอิสระ 
ศึกษาคุณภาพทางด้านกายภาพและคุณสมบัติทางเคมีของแป้งกล้วยต้านอนุมูลอิสระ ได้แก่ 
1. คุณภาพทางด้านกายภาพ ได้แก่ ค่าสี โดยวิเคราะห์ค่าสี L*, a* และ b* ของแป้งกล้วยต้านอนุมูล

อิสระด้วยเครื่องวัดสี Hunter lab รุ่น Color flex  
2. คุณภาพทางเคมี ได้แก่ ปริมาณความช้ืน (A.O.A.C, 2000) ของแป้งกล้วย 

 
ผลการวิจัย 

1. ผลศึกษาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของกล้วยดิบ และศึกษาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของแป้งกล้วย (กล้วย
น้ าว้า, กล้วยไข่, กล้วยหอม, และกล้วยเล็บมือนาง) 

ผลการศึกษาความยาวคลื่นสูงสุดของการดูดกลืนแสง (λmax) ของ DPPH คือ 516 nm และผล
การศึกษาฤทธ์ิต้านอนุมูลอิสระของกล้วย ทั้ง 4 ชนิด พบว่ากล้วยเล็บมือนางมีฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระมากที่สุด
คือ 38.64% เมือเทียบกับสารมาตรฐาน BHT ผลการศึกษาฤทธ์ิต้านอนุมูลอิสระของแป้งกล้วย พบว่า กล้วยไข่มีฤทธิ์
ในการต้านอนุมูลอิสระมากท่ีสุดคือ 31.71% เมื่อเทียบกับสารมาตรฐาน BHT แสดงดังภาพท่ี 1 
 

 
ภาพที่ 1 ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของกล้วยดิบ และแป้งกล้วย 
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93.93 ปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระ 
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2. ผลการศึกษาคุณภาพทางด้านกายภาพและทางด้านเคมีของแป้งกล้วย 
1) ผลการศึกษาค่าสี และปริมาณความชื้น 

ผลการศึกษาคุณภาพทางด้านกายภาพ ได้แก่ ค่าสี ของแป้งกล้วยต้านอนุมูลอิสระ แสดงดัง
ตารางที่ 1 พบว่า แป้งกล้วยมีค่าความสว่างมากและมีแนวโน้มไปทางสีแดง-เหลอืง ซึ่งมีลักษณะไปตามธรรมชาติของ
แป้งกล้วยนั้นๆ และผลการศึกษาปริมาณความช้ืนของแป้งกล้วยต้านอนุมูลอิสระ พบว่า แป้งกล้วยส่วนใหญ่มี
ความช้ืนเกิน 13% ยกเว้นแป้งกล้วยหอมมีความช้ืนอยู่ที่ 11.90% ดังตาราง 
 
ตารางที่ 1 ค่าสี และปริมาณความช้ืนของแป้งกล้วย 

แป้งตัวอย่าง 
ค่าสี 

ปริมาณความชื้น 
L* a* b* 

กล้วยน้ าว้า 78.54 1.62 9.51 17.92 
กล้วยไข ่ 68.4 3.22 13.86 16.57 

กล้วยหอม 74.3 2.4 13.16 11.90 
กล้วยเล็บมือนาง 70.98 2.45 11.63 15.40 

หมายเหตุ  L* หมายถึง ค่าความสว่างมคี่า 0-100 
 0 หมายถึง สีมืดที่สดุ (ด า) 
 100 หมายถึง สว่างที่สุด (ขาว) 

 a* หมายถึง ค่าที่แสดงความเป็นสีแดง หรือสีเขียว 
 +a* หมายถึง แสดงความเป็นสีแดง 
 -a* หมายถึงแสดงความเป็นสีเขียว 

 b* หมายถึง ค่าที่แสดงความเป็นสเีหลือง หรือน้ าเงิน 
 +b* หมายถึง แสดงความเป็นสีเหลือง 
 -b* หมายถึง แสดงความเป็นสีน้ าเงิน 

 
อภิปรายผลการวิจัย 
 ผลการศึกษาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของกล้วยทั้งแบบสดและแป้งกล้วย ได้แก่ กล้วยน้ าว้า กล้วยไข่ กล้วย
หอม กล้วยเล็บมือนาง พบว่ากล้วยทุกชนิดมีฤทธ์ิในการต้านอนุมูลอิสระและพบในปริมาณที่แตกต่างกัน อภิปรายได้
ว่า กล้วยที่น ามาศึกษามีฤทธ์ิในการต้านอนุมูลอิสระทุกชนิด 
 ผลการศึกษาแป้งกล้วยต้านอนุมูลอิสระ พบว่าฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของแป้งกล้วยลดลงเมื่อเทียบกับฤทธิ์
ต้านอนุมูลอิสระของกล้วยก่อนน ามาแปรรูป ผลการวิจัยอภิปรายได้ว่า ความร้อนที่ใช้ในการผลิตมีผลิตต่อฤทธิ์ต้าน
อนุมูลอิสระ ส่งผลให้สารส าคัญที่อยู่ในแป้งกล้วยทุกชนิดลดลงเมื่อเทียบกับฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของกล้วยก่อนน ามา
แปรรูป โดยเมื่อพิจารณาวิธีการท าแป้งกล้วย คือ อบกล้วยที่อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 7 ช่ัวโมง 
สอดคล้องกับ (พัชรี สิริตระกูลศักดิ์ และสุกลกานต์ สิมลา, 2558) ที่พบว่ากรรมวิธีการต้ม ตาก และอบ มีผลต่อฤทธิ์
ต้านอนุมูลอิสระ ท าให้ปริมาณการต้านอนุมูลอิสระลดลง 
 ผลการศึกษาค่าการดูดกลืนแสงและ DPPH ของสารสกัด จะเห็นได้ว่า ปริมาณเบต้า-แคโรทีนจะได้จาก
การวัดค่าการดูดกลืนแสงของสารสกัด ซึ่งสารสกัดที่มีสีเข้มกว่าจะมีค่าการดูดกลืนแสงที่มากกว่าและแปรผันตรงกับ
ความเข้มข้น คือถ้าค่าการดูดกลืนแสงมาก ปริมาณเบต้า-แคโรทีนก็จะมากขึ้นด้วย (วรัญญา ชูขาว และนภาพร รัต
นาถ, 2558)  
 ผลการศึกษาค่าสีพบว่า แป้งกล้วยต้านอนุมูลอิสระมีค่าความสว่างสูง และมีแนวโน้มสีไปทางแดง -เหลือง 
ซึ่งเป็นไปตามประกาศส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  ได้ก าหนดลักษณะของแป้งว่าต้องมีสีตาม
ธรรมชาติของแป้งนั้นๆ ผลการศึกษาปริมาณความช้ืนพบว่า แป้งกล้วยส่วนใหญ่มีความช้ืนเกิน 13% ซึ่งสูงกว่า
ประกาศส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ซึ่งก าหนดว่าต้องมีความชื้นไม่เกิน 13% ยกเว้นแป้งกล้วยหอม 
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สรุป 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของกล้วยดิบ และแป้งกล้วยต้านได้แก่ กล้วย 4 
ชนิดคือ กล้วยน้ าว้า กล้วยไข่ กล้วยหอม และกล้วยเล็บมือนาง พบว่ากล้วยดิบทุกชนิดมีฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระ
แต่พบในปริมาณที่ไม่เท่ากัน โดยพบว่ากล้วยเล็บมือนางสด มีฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระมากที่สุด คือ 38.63% เมื่อ
แปรรูปแล้ว พบว่า กล้วยไข่แห้ง มีฤทธ์ิในการต้านอนุมูลอิสระมากท่ีสุดคือ 31.71% เมื่อเทียบกับสารมาตรฐาน BHT 
พบว่า BHT มีฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระมากกว่ากล้วยทุกชนิด คือ 93.92 % ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของแป้งกล้วย
ลดลงทุกชนิดเมื่อเทียบกับกล้วยสด ผลการศึกษาค่าสี พบว่า แป้งกล้วยมีค่าความสว่างสูงและมีแนวโน้มสีไปทาง
แดง-เหลือง ผลการศึกษาปริมาณความช้ืน พบว่า แป้งกล้วยส่วยใหญ่มีความช้ืนเกิน 13% ยกเว้นแป้งกล้วยหอม 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลการวิจัยไปใช้ 
 ข้อมูลสภาวะที่เหมาะสมส าหรับการสกัดสารต้านอนุมูลอิสระจากกล้วยดิบ และแป้งกล้วย สามารถ
น าไปใช้เป็นประโยชน์ต่อยอดในการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ต้านอนุมูลอิสระต่างๆ โดยเลือกใช้วิธีการสกัดที่มีฤทธิ์ใน
การต้านอนุมูลอิสระสูงสุด แล้วน าสารสกัดไปเป็นส่วนผสมในการผลิตผลิตภัณฑ์ต้ านอนุมูลอิสระ เช่น ผลิตภัณฑ์
เสริมความงาม เครื่องดื่มต้านอนุมูลอิสระ เป็นต้น 
 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป 

1. ควรศึกษาผลของตัวท าละลายที่มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ โดยศึกษาตัวท าละลายที่ผสม ระหว่างตัวท า
ละลายที่มีขั้วกับตัวท าละลายที่ไม่มีขั้ว 

2. ควรศึกษาชนิดของสารที่อยู่ในพืชนั้นๆ ก่อน 
3. ควรศึกษาปัจจัยภายนอกท่ีส่งผลต่อฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระ 

 
เอกสารอ้างอิง 

กุหลาบ สิทธิสวนจิก และขวัญชัย ศรีรักษา (2556). การศึกษาเปรียบเทียบการต้านอนุมูลอิสระ ปริมาณ
สารประกอบฟีนอลลิกรวม และคุณสมทางเคมีกายภาพของแป้งกล้วย . วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, 
44(2)(พิเศษ), 213-216  

ขวัญดาว แจ่มแจ้ง. (2557). การผลิตข้าวเสริมสารต้านอนุมูลอิสระจากพืชผักพื้นบ้านในจังหวัดก าแพงเพชร . สัก
ทอง: วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สทวท.), 1(1), 57-69. 

พัชรี สิริตระกูลศักดิ์ และสกุลกานต์ สิมลา (2558). ผลของกรรมวิธีการประกอบอาหารต่อปริมาณสารต้านอนุมูล
อิสระในดอกชมจันทร์. แก่นเกษตร, 43(ฉบับพิเศษ 1). 

วรัญญา ชูขาว และนภาพร รัตนาถ. (2558). การตรวจสอบฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระของเปลือกและเนื้อผลไม้ . 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ “สร้างสรรค์และพัฒนา เพ่ือ
ก้าวหน้าสู่ประชาคมอาเซียน” คร้ังท่ี 2 (หน้า 137-134). นครราชสีมา: วิทยาลัยนครราชสีมา. 

อนันต์ สกุลกิม. (2551). อนุมูลอิสระ สารอันตรายต่อสุขภาพและร่างกาย. ก้าวทันโลกวิทยาศาสตร์, 8(1), 28 -33. 
Azizah, A. H., Wee, K. C., Azizah, O., & Azizah, M. (2009). Effect of boiling and stir frying on total 

phenolics, carotenoids and radical scavenging activity of pumpkin (Cucurbita moschato). 
International Food Research Journal, 16, 45-51 

Bocco, A., Cuvelier, A., Richard, H., & Berset, C. (1998). Antioxidant activity and phenolic 
composition of citrus peel and seed extracts. Journal of Agricultural and Food 
Chemistry, 46(6), 2123–2129. 

Wang, S. Y., Jiao, H. (2000). Scavenging capacity of berry crops on superoxide radicals, hydrogen 
peroxide, hydroxyl radicals, and singlet oxygen. Journal of Agricultural and Food 
Chemistry, 48(11), 5677-84. 

 

Th
e 3

rd 
Ka

mph
ae

ng
 Ph

et 
Ra

jab
ha

t U
niv

erc
ity

 

Na
tio

na
l C

on
fer

en
ce

 


	proceedings_no2_1
	proceedings_no2_2
	proceedings_no2_3
	proceedings_no2_4



