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ในการศึกษาสารลดรอยดาจากสิ วในเปลือกกล้วยน้ าว้า โดยทดลองสกัดสารจาก
เปลือกกล้วยด้วยอะซิโตนและนามาวิเคราะห์ปริ มาณสารประกอบฟี นอลิกรวม ฤทธิ์ การ
ต้านอนุมูลอิสระ และฤทธิ์ ในการยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิ เนส ผลการทดลองพบว่าสารสกัด
จากเปลือกกล้วยความเข้มข้น 1:10 และ 1:5 มีปริ มาณสารประกอบฟี นอลิกเท่ากับ 0.724 ±
0.04 และ 1.581 ±0.06 mg GAE/g เปลือกกล้วย ตามลาดับ ส่ วนฤทธิ์ ในการต้านอนุมูล
อิสระได้เลือกใช้วธิ ี DPPH ในการทดลอง พบว่าสารสกัดจากเปลือกกล้วยความเข้มข้น
1:10, 1:100 และ 1:1,000 มีฤทธิ์ ตา้ นอนุมูลอิสระเท่ากับ 45.00 ±0.25 , 42.98 ±1.52 และ
15.49 ±1.67 % ตามลาดับ จากการคานวณพบว่าสารสกัดจากเปลือกกล้วยเจือจาง 1: 100 มี
ฤทธิ์ ตา้ นอนุมูลอิสระเทียบเท่ากับ BHT 38.65 µg/ml ส่ วนผลการยับยั้งเอนไซม์ไทโร
ซิเนสพบว่าสารสกัดจากเปลือกกล้วยความเข้มข้น 1:10 สามารถยับยั้งกิจกรรมของเอนไซม์
ไทโรซิเนสได้ 47.96 % เมื่อเปรี ยบเทียบกับสารละลายวิตามินซี ความเข้มข้น 50 µg/ml ที่มี
ฤทธิ์ ยบั ยั้งเอนไซม์ไทโรซิ เนสได้ 42.85 % จะเห็นว่าการที่เปลือกกล้วยมีสารประกอบฟี
นอลิกเป็ นองค์ประกอบจึงส่ งผลให้มีฤทธิ์ ในการต้านอนุมูลอิสระไปด้วย และการที่สาร
สกัดจากเปลือกกล้วยมีฤทธิ์ ยบั ยั้งกิจกรรมของเอนไซม์ไทโรซิ เนสซึ่ งเป็ นสาเหตุของการ
เกิดรอยดานั้นก็แสดงว่าสารสกัดจากเปลือกกล้วยมีศกั ยภาพในการลดรอยดาจากสิ วได้
คาสาคัญ: จุดด่างดา, ตัวยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิ เนส, เปลือกกล้วย
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The aim of this study is to determine the effectiveness of Namwa banana (Musa
ABB cv. Kluai ‘Namwa’) peel in reducing hyperpigmentation. Namwa banana peels were
extracted with acetone and tests were performed to determine the total phenolic content,
antioxidant activity and tyrosinase inhibitory potential. The analyzed banana peel extracts
at 1:10 and 1:5 dilution showed total phenolic contents 0.724±0.04 and 1.581±0.06 mg
GAE/g banana peel respectively. The antioxidant activity was assessed using 2,2diphenyl-1-picrylhydrazyl (DPPH) assay. The result showed percent of free radical
scavenging activity of banana peel extract at 1:10, 1:100 and 1:1,000 dilution of
45.00±0.25, 42.98±1.52 and 15.49±1.67% respectively. The banana peel extract at 1:100
dilution has scavenging activity equivalent to BHT 38.65 µg/ml. And finally, the banana
peel extract at 1:10 dilution showed percent of tyrosinase inhibitory activity of 47.96%
and standard 50 µg/ml ascorbic acid showed 42.85%. Namwa banana peel could provide
a potential source of hyperpigmentation reducing agent.
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สารลดรอยดาจากสิ วในเปลือกกล้วยนา้ ว้ า
Hyperpigmentation Reducing Agent from Namwa Banana Peel
คานา
กล้วยน้ าว้าเป็ นผลไม้พ้นื เมืองที่พบได้ในทุกภาคของประเทศไทย เป็ นผลไม้ที่นิยมปลูกไว้
ในทุกครัวเรื อนเพื่อการรับประทานผลสุ ก และแปรรู ปผลดิบ รวมถึงการนาส่ วนต่าง ๆ มาใช้
ประโยชน์ โดยเฉพาะใบตองที่นามาใช้สาหรับห่ออาหารหรื อประกอบอาหาร ปลีกล้วย และหยวก
กล้วยสาหรับนามาปรุ งอาหาร แต่มีอีกส่ วนหนึ่งที่กาลังเป็ นปั ญหาอยู่ ก็คือเปลือกกล้วย
เปลือกกล้วยจัดว่าเป็ นของเสี ยเหลือทิ้งที่กาลังเป็ นปั ญหาอยูใ่ นขณะนี้ สาเหตุหลักมาจาก
อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์แปรรู ปกล้วยต่างๆ ที่ทาให้ปริ มาณของเปลือกกล้วยเพิ่มมากขึ้น จน
กลายเป็ นปั ญหาที่ยากต่อการกาจัด แม้จะมีชาวเกษตรกรอยูห่ ลายกลุ่มที่พยายามนาเศษเปลือกกล้วย
มาใช้ให้เกิดประโยชน์ เช่น ทาปุ๋ ยหมักชีวภาพ อาหารสัตว์ เป็ นต้น เพื่อที่จะช่วยลดปริ มาณเปลือก
กล้วย แต่ก็สามารถช่วยลดปริ มาณเปลือกกล้วยได้เพียงเล็กน้อยเท่านั้น
ในขณะเดียวกันก็มีงานวิจยั ที่รายงานถึงคุณประโยชน์ของเปลือกกล้วย ว่าเปลือกกล้วยนั้นมี
ประโยชน์นานัปการ รายงานว่าเปลือกกล้วยประกอบไปด้วย โปรตีน คาร์ โบไฮเดรต สารต้านอนุมูล
อิสระ และแร่ ธาตุต่าง ๆ ที่สาคัญ รวมไปถึงคุณประโยชน์สาคัญที่เป็ นที่น่าสนใจอีกประการคือ
พบว่าการนาเปลือกกล้วยมาปิ ดลงบริ เวณที่เป็ นรอยดาจากสิ ว จะช่วยทาให้รอยดานั้นแลดูจางลงได้
ซึ่งเป็ นภูมิปัญญาที่หญิงไทยหลาย ๆ คนรู้จกั ผูว้ จิ ยั จึงมีความสนใจที่จะศึกษาสารที่เป็ นประโยชน์
จากเปลือกกล้วยที่ช่วยลดรอยดาจากสิ ว เพราะปั จจุบนั วัยรุ่ นไทยจานวนมากประสบปั ญหาเรื่ องรอย
ดาจากสิ วและต้องเสี ยค่าใช้จ่ายไปกับการรักษาเป็ นจานวนมาก หากการรักษารอยดาจากสิ วด้วย
เปลือกกล้วยได้ผล ก็จะช่วยให้วยั รุ่ นไทยหันมาใช้วธิ ี การรักษาแบบธรรมชาติมากยิง่ ขึ้น
จึงเป็ นที่มาของงานวิจยั นี้ ที่ตอ้ งการนาเปลือกกล้วยมาศึกษาสารประกอบสาคัญ ที่ช่วยลด
รอยดาจากสิ ว และเพื่อเป็ นประโยชน์ในการต่อยอดต่อไป อาจนามาสู่ การผลิตสารมูลค่าเพิ่มจาก

2

เปลือกกล้วยในอนาคตเพื่อช่วยลดเลือนรอยดาจากสิ ว ซึ่ งก่อให้เกิดรายได้ในแง่ของเศรษฐกิจและ
ปลอดภัยต่อผูบ้ ริ โภค อีกทั้งยังช่วยลดปั ญหาการกาจัดเปลือกกล้วยอีกด้วย

วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาสารประกอบสาคัญที่มีคุณประโยชน์จากเปลือกกล้วยน้ าว้า
2. เพื่อศึกษากลไกการออกฤทธิ์ ทางชีวเคมีที่ได้จากเปลือกกล้วยน้ าว้า คือ สารลดรอยดาจากสิ ว
3. เพื่อศึกษาการใช้ประโยชน์จากเศษเปลือกกล้วยน้ าว้า ซึ่ งเป็ นวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร
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การตรวจเอกสาร
1. กล้วยนา้ ว้า

ภาพที่ 1 ภาพกล้วยน้ าว้า
จากงานวิจยั สุ นนั ทา (2556) กล่าวว่า กล้วยน้ าว้า (Kluai Namwa) มีชื่อวิทยาศาสตร์ วา่
Musa ABB cv. Kluai Namwa มีชื่อสามมัญว่า Banana และชื่อวงศ์ Musaceae ซึ่งเป็ นการผสมกัน
ระหว่างกล้วยป่ ากับกล้วยตานี เป็ นไม้ลม้ ลุกขนาดใหญ่ มีความสู ง ตั้งแต่ 2 ” 9 เมตร มีลาต้นอยูใ่ ต้
ดินเรี ยกว่าเหง้า ส่ วนที่โผล่ข้ ึนมาเหนื อดินแท้จริ งไม่ใช่ลาต้นเป็ นเพียงส่ วนของก้านใบ มีลกั ษณะที่
เรี ยกว่ากาบห่อหุ ม้ เรี ยงสลับอัดกันแน่นดูคล้ายกับลาต้น ส่ วนใบเป็ นใบเดี่ยว แผ่นใบใหญ่ มีสีเขียว
เรี ยกว่าใบตอง กล้วยน้ าว้ามีการบริ โภคกันอย่างแพร่ หลาย เพาะปลูกง่ายรสชาติดี สาหรับสายพันธุ์
ของกล้วยน้ าว้าแบ่งออกเป็ น 3 ชนิด ตามสี ของเนื้ อกล้วย คือ น้ าว้าแดง น้ าว้าขาว และน้ าว้าเหลือง
โดยมีการรายงานถึงสารอาหารและสารออกฤทธิ์ ทางชีวภาพของกล้วยน้ าว้าไว้ โดยแบ่ง
ตามส่ วนต่าง ๆ คือ หัวปลีมีธาตุเหล็กสู ง หัวปลี และราก มี ไตรเทอปี น (triterpene) หรื อ สเตียรอยด์
(steroid) ผลกล้วยทุกชนิดประกอบด้วยน้ า แป้ ง โปรตีน ไขมัน เส้นใยเกลือแร่ ต่าง ๆ (โดยเฉพาะ
แคลเซียม เหล็ก และธาตุ โปรแตสเซี ยมในกล้วยหอมมีมาก) วิตามิน และเอนไซม์ต่าง ๆ นอกจากนี้
ยังมีเซโรโทนิน (serotonin) นอร์ อะดีนาลีน (noradrenaline) และโดพามีน (dopamine) ผลดิบมีแป้ ง
กรดแทนนิน กรดแกลลิก และเพกตินมาก (สุ นนั ทา, 2556)
สาหรับคุณค่าทางอาหารของกล้วยน้ าว้า กล้วยน้ าว้าจัดเป็ นพืชที่สามารถใช้ประโยชน์ได้ทุก
ส่ วน ทั้งลาต้น ใบ ดอก ผล โดยผลของกล้วยน้ าว้าขณะที่ยงั ดิบอยูเ่ นื้ อกล้วยจะแข็งมีรสฝาด เนื้ อมีสี
ขาว ยังไม่มีกลิ่นหอมของกล้วย เปลือกของผลดิบแข็ง มีสีเขียวเข้มปอกยาก แต่เมื่อตัดจากลาต้นแล้ว
ประมาณ 10 วัน เปลือกจะมีสีเหลืองตลอดลูก ตกกระเป็ นจุดๆ มีกลิ่นหอมชวนรับประทาน มีรส
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หวาน เปลือกปอกได้ง่าย ผลกล้วยสุ กนามาทาอาหารได้หลายอย่าง เช่น กล้วยเชื่อม กล้วยตาก กล้วย
บวชชี กล้วยแขก กล้วยปิ้ ง ใช้รับประทานเป็ นยาระบายอ่อนๆ เป็ นอาหารเสริ มสาหรับทารก
โดยเฉพาะผลกล้วยน้ าว้าที่สุกแล้วมีสารอาหารที่มีประโยชน์แก่ร่างกายหลายชนิด ซึ่ งกอง
โภชนาการ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุ ขได้วเิ คราะห์คุณค่าอาหารของกล้วยน้ าว้าสุ กไว้ดงั นี้
ตารางที่ 1 แสดงคุณค่าทางโภชนาการของกล้วยน้ าว้าในส่ วนที่กินได้ 100 กรัม
คุณค่ าทางโภชนาการ
ให้พลังงาน
โปรตีน
คาร์โบไฮเดรต
ไขมัน
วิตามิน เอ
วิตามิน บี 1
วิตามิน บี 2
ไนอาซิน
วิตามิน ซี
แคลเซียม
ฟอสฟอรัส
เหล็ก
น้ า
กากใย
เบต้าแคโรทีน
ไทอะมีน
ไรโบฟลาวิน
ทีม่ า: สุ นนั ทา (2556)

ปริมาณ
148
1.1
35.4
0.2
9
0.03
0.04
1.4
11.0
0.7
43.0
0.8
7.6
2.3
54
0.04
0.02

หน่ วย
กิโลแคลอรี
กรัม
กรัม
กรัม
หน่วยสากล
มิลลิกรัม
มิลลิกรัม
มิลลิกรัม
มิลลิกรัม
มิลลิกรัม
มิลลิกรัม
มิลลิกรัม
กรัม
กรัม
ไมโครกรัม
มิลลิกรัม
มิลลิกรัม
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ในปั จจุบนั เปลือกกล้วยสุ กได้กลายเป็ นวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรที่มีปริ มาณมาก
จากการศึกษาของ Sena and Nunes (2006) และ Rebello et al. (2013) พบว่า ในกระบวนการผลิตจะ
มีของเสี ยเหลือทิ้ง อันได้แก่ เปลือกกล้วย ชานอ้อย เมล็ด ของเสี ยเหล่านี้ได้ส่งออกสู่ สิ่งแวดล้อมจน
กลายเป็ นปั ญหาในการกาจัด บางส่ วนก็ถูกนามาใช้เป็ นอาหารสัตว์ แต่ก็ในปริ มาณน้อยเท่านั้น
ปิ่ นอนงค์ และ ปั ญญวัฒณ์ (2558) กล่าวว่าเปลือกกล้วยประกอบไปด้วยสารประกอบที่มี
คุณประโยชน์ เพราะในเปลือกกล้วยมีพอลิแซ็กคาไรด์เป็ นคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนซึ่งในโมเลกุล
ประกอบด้วย มอโนแซ็กคาไรด์ที่เป็ นชนิดเดียวกัน (homopolysaccharide) หรื อต่างชนิ ดกัน
(heteropolysaccharide) เรี ยงต่อกันด้วยพันธะไกลโคไซด์ (glycosidic bond) เป็ นสายยาวตั้งแต่ 10
โมเลกุลขึ้นไปถึงจานวนหลายร้อยโมเลกุล เช่น แป้ ง เซลลูโลส เพกทิน และกัม เป็ นต้น และมี
คุณสมบัติเป็ นสารให้ความชุ่มชื้น
Rebello et al. (2014) ได้รายงานถึงสาระสาคัญในเปลือกกล้วยน้ าว้าว่า ในเปลือกกล้วยนั้นมี
เส้นใยอาหารสู ง ประกอบไปด้วยโปรตีน กรดอะมิโนจาเป็ น (essential amino acid) กรดไขมันชนิด
ไม่อิ่มตัว (polyunsaturated fatty acids) และอุดมไปด้วยธาตุโพแทสเซียม กล่าวอีกว่าเปลือกกล้วยยัง
ประกอบไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระ (antioxidant) รวมไปถึงสารประกอบประเภทโพลีฟีนอล
(polyphenols) แคทีโคลามีน (catecholamine) และแคโรทีนอยด์ (carotenoids) อีกด้วย
จากคุณประโยชน์ของเปลือกกล้วยที่ได้กล่าวมา ยังมีรายงานวิจยั อีกฉบับที่ระบุวา่ เปลือก
กล้วยมีประโยชน์รอบด้าน เช่น การนาเปลือกกล้วยสุ กมาใช้เป็ นยาพอกบริ เวณที่เป็ นแผลได้ เพราะ
ในเปลือกกล้วยมียาฆ่าเชื้อโรคอยูจ่ ึงสามารถช่วยสมานแผลให้หายเร็ วและลดอาการปวดจากแผลได้
เป็ นอย่างดี (Pereira and Maraschin, 2015)
นอกจากนี้ยงั มีการนาเปลือกกล้วยมาใช้ในทางเวชสาอาง เพราะเมล็ดและเปลือกผลไม้มี
รายงานการพบฤทธิ์ ต่าง ๆ ทางเครื่ องสาอาง เช่น กล้วยน้ าว้า (Musa sapientum L.) มีรายงานว่าพบ
สารออกฤทธิ์ ทางชีวภาพและฤทธิ์ ตา้ นอนุมูลอิสระ ซึ่ งสารออกฤทธิ์ ในส่ วนเปลือกจะมีมากกว่าใน
ส่ วนของเนื้อผล (ธี ระพงษ์ และ ภาณุพงษ์, 2558)
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Pereira and Maraschin (2015) ได้ทาการศึกษาสารโดปามีน (dopamine)ในกล้วยน้ าว้า
พบว่าในกากกล้วยน้ าว้าและเปลือกกล้วยน้ าว้ามีสารโดปามีนอยูเ่ ป็ นจานวนมาก โดยมีปริ มาณ
เท่ากับ 80 ถึง 560 มิลลิกรัมต่อ 100 กรัม และ 2.5”10 มิลลิกรัมต่อ 100 กรัม ตามลาดับ จึงถือว่า
กล้วยเป็ นแหล่งของสารต้านอนุมูลอิสระขนาดใหญ่ และนอกจากนี้ยงั มีการตั้งข้อสังเกตอีกว่าโดปา
มีนที่พบในกล้วยนี้สามารถป้ องกันการเกิดออกซิ เดชันได้ดีกว่ากลูตา้ ไธโอน
ดังนั้นงานวิจยั ต่าง ๆ เหล่านี้ จึงแสดงให้เห็นว่าเปลือกกล้วยที่เป็ นของเสี ยเหลือทิ้งนั้นกลับ
เป็ นแหล่งสารประกอบสาคัญที่ออกฤทธิ์ ทางชีวภาพ โดยเฉพาะเป็ นสารต้านอนุมูลอิสระขนาดใหญ่
จึงมีความสาคัญต่ออุตสาหกรรมอาหารและยา อีกทั้งยังมีตน้ ทุนต่าเพราะเป็ นของเสี ยเหลือทิง้ และยัง
ง่ายต่อการนามาใช้ประโยชน์อีกด้วย (Rebello et al. 2014)
2. สารต้ านอนุมูลอิสระ
จากงานวิจยั ของ เจนจิรา และ ประสงค์ (2554) ได้กล่าวว่าสารต้านอนุมูลอิสระ คือสาร
ปริ มาณน้อยที่สามารถป้ องกันหรื อชะลอการเกิดปฏิกิริยาออกซิ เดชันของอนุมูลอิสระได้ สารเหล่านี้
มีกลไกในการต้านอนุมูลอิสระหลายแบบ เช่น ดักจับ (scavenge) อนุมูลอิสระโดยตรง ยับยั้งการ
สร้างอนุมูลอิสระหรื อเข้าจับ (chelate) กับโลหะ เพื่อป้ องกันการสร้างอนุมูลอิสระ สารต้านอนุมูล
อิสระเป็ นสารประกอบที่ทนต่อการเกิดปฏิกิริยาออกซิ เดชันในเซลล์ โดยทัว่ ไปสารต้านอนุมูลอิสระ
สามารถพบได้ในธรรมชาติจากสารหลาย ชนิด เช่น สารประกอบฟี นอลิก (phenolic compounds)
สารประกอบไนโตรเจน (nitrogen compounds) และแคโรทีนอยด์ (carotenoid)
บทบาทสาคัญของสารต้านอนุมูลอิสระคือ ป้ องกันการเกิดปฏิกิริยาออกซิ เดชันในร่ างกาย
ซึ่ งเป็ นสาเหตุของการเกิดโรคต่าง ๆ ของมนุษย์ ป้ องกันการเกิดปฏิกิริยาออกซิ เดชันของไขมันที่เป็ น
สาเหตุหลักของการเสื่ อมคุณภาพในอาหาร ปัจจุบนั องค์กรที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมอาหารและยา
ได้พยายามพัฒนาสารต้านอนุมูลอิสระที่มาจากธรรมชาติ เช่น สาหร่ ายทะเล แบคทีเรี ย เชื้อรา และ
พืชชั้นสู ง อย่างไรก็ตาม ในภาวะปกติร่างกายของคนเราจะมีการป้ องกันการสะสมสารอนุมูลอิสระ
อยูแ่ ล้ว ซึ่ งแบ่งออกเป็ นสองส่ วน คือ ส่ วนแรกเกิดจากร่ างกายสร้างเอนไซม์ตา้ นอนุมูลอิสระขึ้นมา
ควบคุมปริ มาณอนุมูลอิสระให้อยูใ่ นภาวะที่สมดุล และส่ วนที่สองคือ กลุ่มของสารต้านอนุมูลอิสระ
ที่มาจากวิตามินเอ ซี อี หรื อ เบต้าแคโรทีน (β- carotenoid) รวมทั้งสารประกอบประเภทโพลีฟีนอล
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ซึ่งเป็ นพฤกษเคมีที่สามารถพบได้ในพืชผักและผลไม้ เพื่อเข้าไปช่วยเสริ มสร้างระบบการต่อต้าน
ปฏิกิริยาออกซิ เดชันในร่ างกายให้มีประสิ ทธิ ภาพในการทาลายอนุมูลอิสระได้ดียงิ่ ขึ้น
ตัวอย่างสารต้านอนุมูลอิสระที่พบในร่ างกาย เช่น เอนไซม์คะตะเลส (catalase), กลูตาไธ
โอนเพอรอกซิเดส (glutathione peroxidase) และซุปเปอร์ ออกไซด์ดิสมิวเทส (superoxide
dismutase) หรื อสารประกอบหรื อโปรตีนบางอย่าง เช่น อัลบูมิน (albumin), บิลิรูบิน (bilirubin),
เซอรู โลพลาสมิน (ceruloplasmin), กลูตาไธโอน ( glutathione), ทรานสเฟอริ น (transferrin), ยูบิควิ
นอล (ubiquinol) และยูเรต (urate) เป็ นต้น สารเหล่านี้มีหน้าที่คอยควบคุมอนุมูลอิสระต่าง ๆ ให้อยู่
ในระดับพอเหมาะ แต่ถา้ เมื่อใดที่มีอนุมูลอิสระเกิดขึ้นในปริ มาณมากเกินกว่าที่ระบบป้ องกันจะ
ยับยั้งได้หมดจะทาให้เกิดสภาวะที่เรี ยกว่า ‚oxidative stress‛ ขึ้น ภายใต้สภาวะดังกล่าวอนุมูลอิสระ
จะทาอันตรายต่ออวัยวะและเนื้อเยื่อต่าง ๆ ของร่ างกาย ซึ่ งถ้าสะสมมาก ๆ อาจนาไปสู่ ความผิดปกติ
หรื อพยาธิ สภาพหลายอย่าง
แหล่งที่มาของสารต้านอนุมูลอิสระ ปั จจุบนั สารต้านอนุมูลอิสระโดยเฉพาะอย่างยิง่ ที่ได้มา
จากพืชผัก เครื่ องเทศ องุ่น และสมุนไพร ได้รับความสนใจ และศึกษากันอย่างกว้างขวาง เนื่องจาก
กระแสเรื่ องความปลอดภัยของสารสกัดจากธรรมชาติ สารต้านอนุมูลอิสระแบ่งตามแหล่งที่มาได้ 2
ชนิดได้แก่
2.1 สารต้านอนุมูลอิสระสังเคราะห์ (synthetic antioxidants)
สารประกอบฟี นอลิก สังเคราะห์ 5 ชนิดได้แก่ propyl gallate, 2- butylated hydroxyanisole,
3- butylate hydroxyanisole, 2,6-di-tert-butyl-4-methylphenol หรื อที่รู้จกั ในชื่อ BHT (butylated
hydroxytoluene) และ 2-(1,1-Dimethylethyl)-1,4-benzenediol หรื อ tertiary butylhydroquinone ซึ่ง
มีสูตรโครงสร้างดังภาพประกอบ ซึ่งเป็ นสารต้านอนุมูลอิสระที่นิยมใช้ในอุตสาหกรรมอาหารเพื่อ
ยับยั้งการเกิดปฏิกิริยาออกซิ เดชันของไขมันอันเป็ นสาเหตุให้อาหารมีกลิ่น สี และรสชาติที่
เปลี่ยนไป สารสังเคราะห์เหล่านี้มีประสิ ทธิ ภาพและความคงตัวสู งกว่าสารสกัดจากธรรมชาติ แต่มี
ข้อจากัดของการใช้เนื่องจากปั ญหาด้านความปลอดภัยในการบริ โภค
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ภาพที่ 2 ภาพโครงสร้างทางเคมีของสารต้านอนุมูลอิสระสังเคราะห์ (A) propyl gallate,
(B) 3- butylated hydroxyanisole, (C) 2-butylated hydroxyanisole, (D) butylated
hydroxytoluene, (E)
ทีม่ า: เจนจิรา และประสงค์ (2554)
2.2 สารต้านอนุมูลอิสระจากธรรมชาติ (natural antioxidants)
สารกลุ่มนี้ได้รับความสนใจและมีการค้นคว้าอย่างมากในปั จจุบนั เนื่องจากมีความเชื่ อมัน่
ว่ามีความปลอดภัยในการบริ โภคมากกว่าสารต้านอนุมูลอิสระสังเคราะห์ สารต้านอนุมูลอิสระ
เหล่านี้พบได้ท้ งั ในจุลชีพ สัตว์ และพืชซึ่ งมีท้ งั ที่เป็ นวิตามิน เช่น วิตามินซี วิตามินอี บีตา-แคโรทีน
และสารที่ไม่ให้คุณค่าทางโภชนาการ (nonnutrient) ซึ่งมีโครงสร้างเป็ นสารประกอบฟี นอลิก
โดยเฉพาะกลุ่มโพลีฟีนอล (polyphenols) เช่น แซนโธน (xanthone) และฟลาโวนอยด์
(flavonoids) ซึ่ งประกอบด้วยหมู่ไฮดรอกซิ ลที่เกาะบนวงเบนซี น (aromatic hydroxyl) ตั้งแต่ 2 หมู่
ขึ้นไป หมู่ฟังก์ชนั่ (functional group) เหล่านี้มีบทบาทสาคัญในการดักจับอนุมูลอิสระไม่ให้ไป
กระตุน้ หรื อก่อให้เกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันได้โดยการให้อนุมูล H “ แก่อนุมูลอิสระเหล่านั้น
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4. สารประกอบฟี นอลิก
ปริ ยานุช (2551) กล่าวว่า สารประกอบฟี นอลิก (phenolic compounds) จัดเป็ นสารต้าน
อนุมูลที่ได้รับจากภายนอก และพบได้มากในธรรมชาติได้แก่ พืชผัก ผลไม้ชาเขียว ชาดา
ช็อกโกแลต และไวน์แดง เป็ นต้น ในปั จจุบนั พบสารประกอบฟี นอลิกมากกว่า 8,000 ชนิดใน
ธรรมชาติ ตั้งแต่โมเลกุลอย่างง่าย เช่น กรดฟี นอลิก ฟี นิลโปรพานอยด์ และฟลาโวนอยด์ ไปจนถึง
โครงสร้างโพลิเมอร์ ที่ซบั ซ้อน เช่น ลิกนิน เมลานิน และแทนนิน เป็ นต้น
สาหรับโครสร้างของสารประกอบฟี นอลิก ฤดีมาศ (2555) ได้ระบุวา่ สารประกอบฟี นอลิก
คือกลุ่มของสารที่ประกอบด้วยหมู่ไฮดรอกซิ ลหนึ่งหมู่ หรื อมากกว่าต่ออยูก่ บั วงแหวนอะโรมาติก
ไฮโดรคาร์บอน (เบนซี น) โดยโครงสร้างพื้นฐานของสารฟี นอลิกแสดงดังภาพ

ภาพที่ 3 ภาพโครงสร้างของฟี นอลิก
ทีม่ า: ฤดีมาศ (2555)
โครงสร้างพื้นฐานของสารประกอบฟี นอลิกจะเกิดจากการรวมตัวของโมเลกุลน้ าตาลตั้งแต่
1 โมเลกุลขึ้นไปมารวมกับหมู่ไฮดรอกซิ ล (OH-group) โดยน้ าตาลดังกล่าวอาจเป็ นน้ าตาลโมเลกุล
เดี่ยว (monosaccharides) น้ าตาลโมเลกุลคู่ (disaccharide) หรื อโอลิโกแซคคาไรด์
(oligosaccharides ) ก็ได้ แต่น้ าตาลชนิดที่พบมากที่สุดในโมเลกุลของสารประกอบฟี นอลิกคือ
กลูโคส (glucose) นอกจากนี้ ยงั พบว่ามีการรวมตัวกันระหว่างสารประกอบฟี นอลิกด้วยกันเองหรื อ
สารประกอบฟี นอลิกกับสารประกอบอื่นๆ เช่น กรดคาร์ บอกซิ ลิก (carboxylic acid) กรดอินทรี ย ์
(organic acid) อะมีน (amine) และไขมันอีกด้วย
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นอกจากนี้ ฤดีมาศ (2555) ยังได้กล่าวอีกว่า แม้วา่ ฟี นอลิกจะมีความคล้ายกับแอลกอฮอล์ซ่ ึ ง
มีโครงสร้างเป็ นอะลิฟาติก มีหมู่ไฮดรอกซิ ลต่ออยูก่ บั สายของคาร์ บอน แต่ฟีนอลิกมีหมู่ไฮดรอก
ซิ ลต่ออยูก่ บั วงแหวนอะโรมาติกไฮโดรคาร์ บอนและออกซิ เจนจับอยูก่ บั วงแหวนอะโรมาติกอย่าง
แน่นหนา อีกทั้งออกซิ เจนเกาะอยูก่ บั ไฮโดรเจนด้วยพันธะอย่างหลวมๆ ไฮโดรเจนที่หมู่ไฮดรอก
ซิ ลจึงสามารถเกิดการเปลี่ยนแปลงทางเคมีได้ง่าย ทาให้ฟีนอลิกมีความเป็ นกรดอ่อน
ฟี นอลิกถูกสร้างขึ้นเพื่อประโยชน์ในกระบวนการเติบโตและขยายพันธุ์ของพืชแต่ละชนิด
จากกระบวนการเมแทบอลิซึมของพืชในระหว่างการเจริ ญเติบโตในช่วงการสร้างสารทุติยภูมิ
(secondary metabolite) ซึ่งเป็ นอนุพนั ธุ์ที่ได้จากวิถีชิคิเมด (shikimate)-ฟี นิลโพรพานอยด์
(phenylpropanoids) ในพืช
ประเภทของสารประกอบฟี นอลิกสามารถแบ่งได้ดงั นี้

ภาพที่ 4 ภาพประเภทของสารประกอบฟี นอลิก
ทีม่ า: ฤดีมาศ (2555)
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ปริ ยานุช ( 2551) กล่าวว่าแม้วา่ ปริ มาณสารกลุ่มฟี นอลิกในธรรมชาติจะมีปริ มาณที่แตกต่าง
กัน แต่พบว่าปริ มาณโดยเฉลี่ยที่คนได้รับต่อวันจะอยูใ่ นช่วงตั้งแต่ 20 มิลลิกรัมถึง 1 กรัมซึ่งเป็ น
ปริ มาณที่สูงกว่าปริ มาณวิตามินอีที่ได้รับต่อวัน
สารโพลีฟีนอลิกเป็ นสารที่มีบทบาทสาคัญเนื่องจากมีฤทธิ์ ตา้ นแบคทีเรี ย ต้านไวรัส ต้าน
การอักเสบ ต้านการแพ้ และมีคุณสมบัติในการสลายลิ่มเลือด รวมเป็ นสารต้านการก่อมะเร็ ง และ
สามารถลดความดันโลหิ ตในการสลายลิ่มเลือดเหล่านี้เป็ นต้น ซึ่ งคุณสมบัติดงั กล่าวนี้มี
ความสัมพันธ์กบั คุณสมบัติการเป็ นสารต้านอนุมูล ยกตัวอย่างสารประกอบฟี นอลิกที่เป็ นสารกลุ่ม
สาคัญได้แก่ ฟลาโวนอยด์ และแทนนิน (ปริ ยานุช, 2551)
สารกลุ่มฟลาโวนอยด์ (flavonoids) แบ่งเป็ นกลุ่มย่อยได้หลายกลุ่มตามความแตกต่างของ
สู ตรโครงสร้างโดยเฉพาะที่วงที่มีอะตอมออกซิ เจนอยูใ่ นรู ปแบบต่าง ๆ เช่น อีเทอร์ คีโตน รวมทั้ง
การมีหมู่ไฮดรอกซี แทนที่บนวงอะโรมาติกในโมเลกุล ตัวอย่างของสารกลุ่มฟลาโวนอยด์ได้แก่
ฟลาแวน (flanvanes), ฟลาวาโนน (flavanols), ฟลาวานอล (flavanols), ฟลาโวนอล (flavonols),
ฟลาโวน (flavonoes) และแอนโทไซยานิดิน (anthocyanidins) เป็ นต้น (ปริ ยานุช, 2551)

ภาพที่ 5 ภาพโครงสร้างสารประกอบกลุ่มฟลาโวนอยด์
ทีม่ า: http://www.tuscany-diet.net/2014/01/22/flavonoids-definition-structure-classification/
วันที่สืบค้น 23 พฤษภาคม 2560
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นันท์ชนก และคณะ (2556) กล่าวว่า แทนนิน (tannins) เป็ นกลุ่มของสารประกอบเชิงซ้อน
ที่ได้จากธรรมชาติ พบอยูใ่ นเปลือกของไม้ยนื ต้นและยังพบได้ในส่ วนอื่นๆ ของพืชด้วย พบมากใน
ใบชา โกโก้ และผลไม้ดิบบางชนิดที่มีรสฝาด ได้แก่ พลับ ละมุด กล้วย องุ่น เป็ นต้น
แทนนินเป็ นสารทาให้เกิดรสฝาด (astringency) และมีสีเหลืองจนถึงสี น้ าตาล นอกจากนั้น
ยังทาให้เกิดปฏิกิริยาการเกิดสี น้ าตาลที่เร่ งด้วยเอนไซม์ดว้ ย แทนนินสามารถจาแนกออกตาม
คุณสมบัติได้ดงั นี้
1. แทนนินที่ไฮโดรไลซ์ได้ (hydrolysable tannin) หมายถึง กลุ่มของสารประกอบแทนนิน
ที่เป็ นอนุพนั ธ์ ของสารประกอบฟี นอล (phenolic compound) เช่น กรดแกลลิก (gallic acid) และ
กรดเอลลาจิก (ellagic acid)
2. แทนนินที่ไฮโดรไลซ์ไม่ได้ (non-hydrolysable tannin) คือ leucoanthocyanin เป็ น
รงควัตถุที่ไม่มีสี มีสูตรโครงสร้างคล้ายแอนโทไซยานิน เมื่อทาปฏิกิริยากับกรดร้อนจะได้เป็ นแอน
โทไซยานิดิน leucoanthocyanin เป็ นสารที่ทาให้ผลไม้ดิบมีรสฝาด โครงสร้างพื้นฐานของ
leucoanthocyanin คือ flavan-3,4-diol สารนี้สามารถรวมตัวกันเป็ นไดเมอร์ ดว้ ยพันธะ 4-8 หรื อ 4-6
หรื ออาจรวมตัวกันเป็ นไครเมอร์ หรื อพอลิเมอร์ ดว้ ย
3. condensed tannin คือสารประกอบแทนนินที่เป็ นอนุพนั ธ์ของ catechin เช่น เป็ นไดเมอร์
เชื่อมต่อกันด้วยพันธะ 4-8 หรื อ 2-8 C-C dimer หรื อ 3,3-ether-linked dimer
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ภาพที่ 6 ภาพตัวอย่างโครงสร้างสารประกอบแทนนิ น
ทีม่ า: นันท์ชนกและคณะ (2556)
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4. เอนไซม์ ไทโรซิเนส (tyrosinase)
เอนไซม์ไทโรซิเนส (tyrosinase) หรื อ cresolase, monophenol oxidase, phenolase,
monophenol monooxygenase เป็ นเอนไซม์ที่เร่ งปฏิกิริยาออกซิ เดชัน (oxidation) ของ
สารประกอบฟี นอล (phenolic compound) โดยทัว่ ไปเอนไซม์ไทโรซิ เนสจะพบใน เนื้อเยือ่ สัตว์และ
พืช ถูกสังเคราะห์ข้ ึนใน rough endoplasmic reticulum ภายในโครงสร้างของเอนไซม์ มีทองแดง
(Cu) ซึ่งมีหน้าที่ทางานร่ วมกับออกซิ เจนเพื่อเร่ งให้ปฏิกิริยาเกิดได้เร็ วขึ้น

ภาพที่ 7 ภาพตัวอย่างปฏิกิริยาที่มีเอนไซม์ไทโรซิ เนสเป็ นตัวเร่ งปฏิกิริยา
ทีม่ า: สาวิตรี (2550)
เอนไซม์ไทโรซิเนสเป็ นเอนไซม์ชนิดหนึ่งในกระบวนการสร้างเม็ดสี (melanogenesis) ซึ่ง
กระบวนการนี้ทาให้ผวิ หนังมีสีหมองคล้ าลง โดยเอนไซม์ชนิดนี้จะเร่ งปฏิกิริยาในขั้นเริ่ มต้นของ
กระบวนการคือเร่ งปฏิกิริยาของ L-tyrosine และ 3, 4-dihydroxy-L-phenylalanine (L-DOPA) ให้
เป็ น DOPAquinone นอกจากนี้ในกระบวนการสร้างเม็ดสี ยงั มีเอนไซม์ชนิดอื่นๆ ทาหน้าที่เร่ ง
ปฏิกิริยาในกระบวนการนี้ ดว้ ยแสดงดังภาพ
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ภาพที่ 8 ภาพกลไกปฏิกิริยากระบวนการสร้างเม็ดสี (melanogenesis)
ทีม่ า: สาวิตรี (2550)
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กระบวนการสร้ างเม็ดสี (melanogenesis)
กระบวนการสร้างเม็ดสี (melanogenesis) เริ่ มต้นจากเซลล์เมลาโนไซต์ (melanocytes)
บริ เวณชั้นล่างผิวหนังกาพร้าถูกกระตุน้ โดยแสงแดดจะมีผลให้มีการสร้างเม็ดสี ที่มีชื่อว่า เมลานิน
(melanin) จากนั้นเมลานินจะถูกนามาสู่ ช้ นั ผิวหนังกาพร้าด้วยเซลล์คีราติโนไซต์ (keratinocytes)
เมลานินจะทาหน้าที่กรองรังสี ไว้เพื่อปกป้ องเซลล์และป้ องกันการกลายพันธุ์ของ DNA เม็ดสี จาก
กระบวนการสร้างเม็ดสี มี 3 ชนิดได้แก่
1. เม็ดสี ดา (eumelanin) พบมากในคนเอเชียและคนที่ผวิ คล้ า
2. เม็ดสี แดงหรื อสี เหลือง (pheomelanin) พบในคนที่ผวิ ขาว
3. เม็ดสี น้ าตาล (mixed melanin, brown melanin) พบในคนที่ผวิ คล้ าปานกลางจนถึงผิว
ขาว

ภาพที่ 9 ภาพลักษณะโครงสร้างโมโนเมอร์ของเม็ดสี (melanin) เม็ดสี ดา (eumelanin) (1), เม็ดสี
แดง หรื อสี เหลือง (pheomelanin) (2) และเม็ดสี แบบผสม (mixed-melanin) (3)
ทีม่ า: สาวิตรี (2550)
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ภาพที่ 10 ภาพกลไกการสร้างเม็ดสี
ทีม่ า: สาวิตรี (2550)
5. วิตามินซี (Ascorbic acid)
ฉัตรชัย (2553) ให้ความหมายวิตามินซี วา่ เป็ นวิตามินที่ละลายได้ในน้ าและร่ างกายไม่
สามารถที่จะสร้างวิตามินซีได้ จึงจาเป็ นต้องได้จากการรับประทานเข้าไป วิตามินซีสามารถพบได้
ในผักและผลไม้บางชนิด ผักและผลไม้ที่มีวติ ามินซี สูงได้แก่ ส้ม แตงโม มะละกอ องุ่น แคนตาลูป
สตรอเบอร์ รี่ มะม่วง ลูกกีวี่ มะเขือเทศ บรอกโคลี ถัว่ งอก กระหล่าปลี กระหล่าดอก วิตามินซีใน
อาหารมี 2 รู ปแบบซึ่ งร่ างกายสามารถนาไปใช้ได้ท้ งั 2 ชนิด คือ ascorbic acid และ dehydroascorbic
acid
ascorbic acid มีลกั ษณะโมเลกุลคล้ายกับน้ าตาล กลูโคส มี ผลึกสี ขาว มีรสเปรี้ ยว วิตามินซี
เมื่อถูกออกซิไดซ์จะกลายเป็ น dehydroascorbic acid ซึ่ งเป็ นโมเลกุลที่มีความไวในการทาปฏิกิริยา
ทางเคมีในร่ างกาย วิตามินซี ร่วมในปฏิกิริยา oxidation reduction และปฏิกิริยาในการขนส่ งอนุมูล
ไฮโดรเจน ด้วยเหตุน้ ีวติ ามินซี จึงเป็ นโมเลกุลที่มีความไวในการทาปฏิกิริยา reduction agent หรื อ
สารต้านอนุมูลอิสระที่มีความสาคัญโดยเฉพาะอย่างยิง่ ในปฏิกิริยาการเผาผลาญไขมันและสามารถ
ป้ องกันไม่ให้เกิด oxidation ของ tetrahydrofolate ซึ่งเป็ นโฟเลทโคเอนไซม์ทาให้มีการดูดซึม
เหล็กในรู ปแบบที่เป็ น non-heme ในลาไส้ให้มากขึ้น วิตามินซี สลายตัวได้เร็ วที่สุดในจาพวกวิตามิน
ด้วยกัน โดยเฉพาะอย่างยิง่ ไวต่อออกซิ เจนมาก (มีความไวต่อปฏิกิริยา oxidation)
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นอกจากนี้ยงั สามารถสลายตัวได้ง่ายในบรรยากาศที่มีความร้อน แสง ความชื้น โลหะหนัก
(เช่น เมื่อตั้งทิ้งไว้ในบรรยากาศ ที่มีทองแดง) และในสิ่ งแวดล้อมที่มีสภาพเป็ นด่าง คุณสมบัติและ
ปั จจัยต่าง ๆ เหล่านี้ เป็ นตัวทาให้วติ ามินซี ในพืชผักและผลไม้สลายตัวได้ง่าย โดยเฉพาะพืชผักและ
ผลไม้ที่เด็ดจากต้นมาเป็ นเวลานานๆ หรื อนามาผ่านกระบวนการหุ งต้ม ปั จจุบนั มีผพู ้ ยายาม
สังเคราะห์วติ ามินซีเป็ นอาหารเสริ มเพื่อชดเชยการสู ญเสี ยวิตามินตามธรรมชาติดงั กล่าว

ภาพที่ 11 ภาพโครงสร้างทางเคมีของวิตามินซี
ทีม่ า: ปริ ยานุช (2551)
6. กรดโคจิก (Kojic acid)
สุ กญั ญา และ นวลพรรณ (2541) กล่าวว่า กรดโคจิก (kojic acid : 5 - hydroxy- 2 hydroxymethyl - 1,4 - pyrone) เป็ นกรดอินทรี ยท์ ี่ได้จากจุลินทรี ยแ์ ละ เป็ นสารประกอบพวกไพโรน
(pyrone) ที่ขาดกลุ่มคาร์ บอกซิ ล(carboxygroup) จากราสายพันธุ์ Aspergillus flavus และ Aspergillus
oryzae กรดโคจิกบริ สุทธิ์ มีลกั ษณะเป็ นผลึกรู ปเข็ม จุดหลอมละลายที่ 152 องศาเซลเซี ยส สามารถ
ละลายได้ในน้ า (3.95 กรัม ต่อ 100 มิลลิลิตร ที่ 20 องศาเซลเซียส)
กรดโคจิกถูกนาไปใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ อย่างกว้างขวางคือใช้ใน
อุตสาหกรรมอาหารเพื่อป้ องกันการ เกิดปฏิกิริยาสี น้ าตาล เพิ่มกลิ่นรส ใช้ในอุตสาหกรรม
เครื่ องสาอาง (Kwak and Rhee, 1992) นาไปใช้ในอุตสาหกรรม ฟอกหนัง, ใช้เป็ นส่ วนประกอบใน
ยาฆ่าแมลง, ยาสลบ, ยา และสี ยอ้ ม, มีคุณสมบัติเป็ นสารปฏิชีวนะและยับยั้งเชื้อ
การผลิตกรดโคจิกมีการค้นพบครั้งแรกในปี ค.ศ.1907โดย Saito จากผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการ
เจริ ญของเส้นใยของ Aspergillus oryzae บนข้าวนึ่งซึ่ งเป็ นการเพาะเลี้ยงบนอาหารแข็ง (solid-state
fermentation) ต่อมา Tamiyaได้ ทาการศึกษาการผลิตกรดโคจิกโดยใช้เชื้อ Aspergillus สายพันธุ์
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ต่างๆ ดังนี้คือ A. oryzae, A. flavus, A. gymnosardae, A. awamori, A. candidus, A. clavatus, A.
fumigatus และ A. giganteus

ภาพที่ 12 ภาพสู ตรโครงสร้างทางเคมีของกรดโคจิก
ทีม่ า: http://www.labmuffin.com/what-are-the-skin-lightening-alternatives-to-hydroquinone/
วันที่สืบค้น 23 พฤษภาคม 2560
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อุปกรณ์ และวิธีการ
อุปกรณ์
1. อุปกรณ์ และสารเคมีสาหรับ การสกัดสารจากเปลือกกล้ วย
1.1 เครื่องมือ
1.1.1 ตูด้ ูดควัน ( fume hood)
1.2 วัสดุและเครื่องแก้ ว
1.2.1 บีกเกอร์ (beaker) ขนาด 100 มิลลิลิตร
1.2.2 กระบอกตวง (graduated cylinder) ขนาด 100 มิลลิลิตร
1.2.3 ขวดดูแรน (duran) ขนาด 1,000 มิลลิลิตร
1.2.4 โกร่ งสาหรับบดสาร (motar and Pestle)
1.2.5 เขียง
1.2.6 ช้อน
1.2.7 ผ้าขาวบาง
1.3.สารเคมี
1.3.1 อะซิ โตน (Acetone) ความเข้มข้น 100 เปอร์ เซ็นต์
1.4 สารสกัดและตัวอย่าง
1.4.1 กล้วยน้ าว้าจากจากสหกรณ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน
อาเภอกาแพงแสน จังหวัดนครปฐม
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2. อุปกรณ์ สาหรับ การวิเคราะห์ ปริมาณสารประกอบฟี นอลิก
2.1 เครื่องมือ
2.1.1 เครื่ องสเปกโตรโฟโตมิเตอร์ (spectrophotometer)
2.1.2 เครื่ องชัง่ สาร (balance)
2.2 วัสดุและเครื่องแก้ ว
2.2.1 บีกเกอร์ (beaker) ขนาด 100 และ 1,000 มิลลิลิตร
2.2.2 กระบอกตวง (graduated cylinder) ขนาด 100 มิลลิลิตร
2.2.3 หลอดทดลอง (test tube)
2.2.4 ปิ เปตต์ (pipette)
2.2.5 แท่งแก้วคน (stirring rod)
2.2.6 ลูกยางปิ เปตต์ (rubber pipette bulb)
2.2.7 ช้อนตักสาร (spatula)
2.2.8 คิวเวทท์ (cuvette)
2.3 สารเคมี
2.3.1 Na2CO3 (sodium carbonate)
2.3.2 gallic acid
2.3.3 น้ ายา folin-ciocalteu
2.4.สารสกัดและตัวอย่าง
2.4.1 สารสกัดจากเปลือกกล้วย

22

3. อุปกรณ์ สาหรับการทดสอบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ
3.1 เครื่องมือ
3.1.1 เครื่ องสเปกโตรโฟโตมิเตอร์ (spectrophotometer)
3.1.2 เครื่ องชัง่ สาร (balance)
3.2 วัสดุและเครื่องแก้ ว
3.2.1 บีกเกอร์ (beaker) ขนาด 100 และ 1000 มิลลิลิตร
3.2.2 กระบอกตวง (graduated cylinder) ขนาด 100 มิลลิลิตร
3.2.3 หลอดทดลอง (test tube)
3.2.4 ปิ เปตต์ (pipette)
3.2.5 แท่งแก้วคน (stirring rod)
3.2.6 ลูกยางปิ เปตต์ (rubber pipette bulb)
3.2.7 ช้อนตักสาร (spatula)
3.2.8 คิวเวทท์ (cuvette)
3.3 สารเคมี
3.1 2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl (Sigma-ALDRICH)
3.2 butylated hydroxytoluene (Sigma-ALDRICH)
3.3 methanol
3.4 สารสกัดและตัวอย่าง
3.4.1 สารสกัดจากเปลือกกล้วย
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4. อุปกรณ์ สาหรับ การทดสอบฤทธิ์ยบั ยั้งเอนไซม์ ไทโรซิเนส
4.1 เครื่องมือ
4.1.1 เครื่ องสเปกโตรโฟโตมิเตอร์ (spectrophotometer)
4.1.2 เครื่ องชัง่ สาร (balance)
4.1.3 ไมโครปิ เปตต์ (micropipette)
4.1.4 เตาให้ความร้อน (hotplate)
4.2 วัสดุและเครื่องแก้ ว
4.2.1 บีกเกอร์ (beaker) ขนาด 100 และ 1,000 มิลลิลิตร
4.2.2 กระบอกตวง (graduated cylinder) ขนาด 100 มิลลิลิตร
4.2.3 หลอดทดลอง (test tube)
4.2.4 ปิ เปตต์ (pipette)
4.2.5 แท่งแก้วคน (stirring rod)
4.2.6 ลูกยางปิ เปตต์ (rubber pipette bulb)
4.2.7 ช้อนตักสาร (spatula)
4.2.8 คิวเวทท์ (cuvette)
4.2.9 หลอดปั่ นเหวีย่ งพลาสติก (centrifuge Tube)
4.2.10 หลอดไมโครเซนตริ ฟิวก์ (microcentrifuge tube)
4.3 สารเคมี
4.3.1 K2HPO4 (dipotassium phosphate)
4.3.2 KH2PO44 (potassium dihydrogen phosphate)
4.3.3 kojic acid (Sigma-)
4.3.4 L-DOPA (L-3,4-dihydroxyphenylalanine)
4.3.5 mushroom tyrosinase (Sigma-ALDRICH)
4.4 สารสกัดและตัวอย่าง
4.4.1 สารสกัดจากเปลือกกล้วย
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วิธีการ
1. การสกัดสารจากเปลือกกล้วย
ใช้วธิ ี การสกัดโดยดัดแปลงจาก สุ ปรี ยา และ สุ ดใจ (2537) โดยเลือกกล้วยน้ าว้าสุ กมาใช้ใน
การสกัด เพราะนิยมใช้เปลือกกล้วยที่สุกแล้วในการแปะลงบนใบหน้าเพื่อช่วยลดรอยดาจากสิ ว โดย
ไม่ควรเลือกกล้วยน้ าว้าที่สุกจนเกินไป เพราะกล้วยที่สุกงอมมากจนเกินไปจะมีเปลือกที่นิ่มและยาก
ต่อการขูดเส้นใยออก ปอกเปลือกกล้วยออก ทาการขูดเส้นใยบริ เวณใต้เปลือกกล้วยออกมา จากนั้น
นาเส้นใยมาบดด้วยโกร่ งให้ละเอียด เมื่อบดเส้นใยเรี ยบร้อย นาไปชัง่ ด้วยเครื่ องชัง่ ได้ปริ มาณเส้นใย
เท่ากับ 35.37 กรัม จากนั้นนาเส้นใยที่ชงั่ เรี ยบร้อยแล้วบรรจุลงในขวด duran ขนาด 100 มิลลิลิตร
จากนั้นทาการเติมตัวทาละลายอะซิ โตน ความเข้มข้น 100เปอร์ เซ็นต์ ลงไปปริ มาตร 50 มิลลิลิตร
ตั้งทิ้งไว้เป็ นเวลา 1 คืน กรองเอากากของเส้นใยออกด้วยผ้าขาวบาง จะได้เป็ นสารสกัดจากเปลือก
กล้วยปริ มาตร 48 มิลลิลิตรโดยประมาณ
2. การวิเคราะห์ ปริมาณสารประกอบฟี นอลิก
สาหรับการวิเคราะห์หาปริ มาณสารประกอบฟี นอลิกรวม จะใช้วธิ ีของ เนตรนภา และเฉลิม
(2014) โดยมีการดัดแปลงดังนี้ เริ่ มจากการนาสารสกัดจากเปลือกกล้วยมา 0.5 มิลลิลิตร ใส่ ลงใน
หลอดทดลอง เติมสารละลาย folin-ciocalteu ความเข้มข้นร้อยละ 10 โดยปริ มาตร ลงไปปริ มาตร
0.5 มิลลิลิตร จากนั้นเติมน้ ากลัน่ ปริ มาตร 7.5 มิลลิลิตรลงไป เก็บไว้ที่อุณหภูมิหอ้ งเป็ นเวลา 10 นาที
หลังจากนั้นเติม Na2CO3 20% โดยปริ มาตรลงไป 1.5 มิลลิลิตร และนาไปเข้า water bath ที่อุณหภูมิ
40 องศาเซลเซี ยสเป็ นเวลา 20 นาที จากนั้นนาไปวัดค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 765
นาโนเมตร และคานวณหาค่าปริ มาณสารประกอบฟี นอลิกรวมทั้งหมดเทียบกับกราฟมาตรฐานกรด
แกลลิก (Gallic acid) รายงานผลเป็ นมิลลิกรัมต่อกรัมกรดแกลลิก (mg/g gallic acid equivalent,
GAE)
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3. การวิเคราะห์ ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ
การวิเคราะห์ฤทธิ์ การต้านอนุ มูลอิสระโดยวิธี DPPH จากวิธีการของ กฤตติญารัตน์ และ
ชุตินนั ท์ (2012) โดยมีการดัดแปลงดังนี้ นาสารสกัดจากเปลือกกล้วยเติมลงในหลอดทดลอง
ปริ มาตร 1 มิลลิลิตร จากนั้นทาการเติมเมทานอลลงไปปริ มาตร 3 มิลลิลิตร จากนั้นเติม DPPH ความ
เข้มข้น 1 มิลลิโมลาร์ ที่เตรี ยมจากตัวทาละลายเมทานอล 100 มิลลิลิตร โดยเติมลงไปปริ มาตร 0.5
มิลลิโมลาร์ เขย่าให้เข้ากัน แล้วเก็บไว้ในที่มืดเป็ นเวลา 30 นาทีที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส
จากนั้นนาไปวัดค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 517 นาโนเมตร จากนั้นเปรี ยบเทียบฤทธิ์ การ
ต้านอนุมูลอิสระกับสารละลายมาตรฐาน BHT โดยใช้เปอร์ เซ็นต์การยับยั้งอนุมูลอิสระสามารถ
คานวณได้จากสู ตรดังนี้
% Radical scavenging = [(Acontrol ” Asample) / Acontrol] X 100
เมื่อ
เมื่อ

Acontrol คือ ค่าการดูดกลืนแสงที่วดั ได้ของสารละลาย DPPH
Asample คือ ค่าการดูดกลืนแสงที่วดั ได้ของสารตัวอย่างผสมกับ DPPH

4. วิธีการการทดสอบฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ ไทโรซิเนส
สาหรับการทดสอบฤทธิ์ ยบั ยั้งเอนไซม์ไทโรซิ เนส จะใช้วิธีของ Neagu et al. (2016)
โดยมีการดัดแปลงดังนี้คือ เติมสารละลายเอนไซม์ไทโรซิเนส 12 ยูนิตต่อ 100 ไมโครลิตร ปริ มาตร
500 ไมโครลิตรลงในหลอดทดลอง จากนั้นเติมสารสกัดจากเปลือกกล้วยเจือจาง 1:10 และ 1:50
ปริ มาตร 100 ไมโครลิตร ต่อมาเติม 4 มิลลิลิตร ของสารละลายฟอสเฟตบัฟเฟอร์ความเข้มข้น 0.1
โมลาร์ (พีเอช 6.8) ลงไป เขย่าให้เข้ากัน จากนั้นเก็บไว้ที่อุณหภูมิห้อง เป็ นเวลา 15 นาทีหลังจากนั้น
เติมสารละลาย L-DOPA ความเข้มข้น 2.5 มิลลิโมลาร์ ปริ มาตร 200 ไมโครลิตร แล้วนาไปวัดค่า
การดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 475 นาโนเมตร วัดค่าการดูดกลืนแสงทุกๆ 3 นาที โดยเริ่ มตั้งแต่ 0
วินาทีจากนั้นเปรี ยบเทียบฤทธิ์ ยบั ยั้งการทางานของเอนไซม์ไทโรซิ เนสของสารสกัดจากเปลือก
กล้วยกับสารยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนสมาตรฐานวิตามินซี (L-ascorbic acid)
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ผลและวิจารณ์
1. การวิเคราะห์ ปริมาณสารประกอบฟี นอลิกรวมและและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ
พบว่าปริ มาณสารประกอบฟี นอลิกรวมของสารสกัดจากเปลือกกล้วยเจือจาง 1:10 มีค่า
เท่ากับ 0.724 ± 0.04 มิลลิกรัมสมมูลของกรดแกลลิกต่อกรัมสารสกัดจากเปลือกกล้วย และที่ความ
เข้มข้น 1:5 ของสารสกัดจากเปลือกกล้วยพบว่า มีปริ มาณสารประกอบฟี นอลิกรวมเป็ น 1.581 ±
0.06 มิลลิกรัมสมมูลของกรดแกลลิกต่อกรัมสารสกัดจากเปลือกกล้วย จึงแสดงให้เห็นว่า การที่
เปลือกกล้วยมีสารประกอบฟี นอลิกเป็ นองค์ประกอบ อาจนามาซึ่งการศึกษาประโยชน์ในด้านยา
สมุนไพรต่อได้
ในส่ วนของการวิเคราะห์ฤทธิ์ ตา้ นอนุมูลอิสระ พบว่าสารสกัดจากเปลือกกล้วยความเข้มข้น
1:10, 1:100 และ 1:1,000 มีฤทธิ์ ตา้ นอนุมูลอิสระคิดเป็ นเปอร์ เซ็นต์เท่ากับ 45.00 ±0.25 , 42.98
±1.52 และ 15.49 ±1.67 เปอร์ เซ็นต์ตามลาดับ ในขณะที่สารละลายมาตรฐาน BHT ที่ความเข้มข้น
100, 50 และ25 มิลลิกรัมต่อลิตร มีฤทธิ์ ตา้ นอนุมูลอิสระคิดเป็ นเปอร์ เซ็นต์เท่ากับ 71.76 ±6.11,
34.06 ±6.13 และ 27.80 ±5.46 เปอร์เซ็นต์ตามลาดับ โดยจะสังเกตเห็นว่าสารสกัดจากเปลือกกล้วยที่
ความเข้มข้น 1: 10 จะมีเปอร์ เซ็นต์ฤทธิ์ ตา้ นอนุมูลอิสระสู งสุ ดเมื่อเทียบกับความเข้มข้น
เช่นเดียวกับสารละลายมาตรฐาน BHT ที่ความเข้มข้น 100 มิลลิกรัมต่อลิตร ที่มีเปอร์เซ็นต์ฤทธิ์ ตา้ น
อนุมูลอิสระสู งสุ ดเช่นกันเมื่อเทียบสัดส่ วนกับความเข้มข้นอื่นๆ จากผลการทดลองสามารถคานวณ
ได้วา่ สารสกัดจากเปลือกกล้วยเจือจาง 1: 100 มีฤทธิ์ ตา้ นอนุมูลอิสระเทียบเท่ากับ BHT 38.65
ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร จึงเป็ นแนวโน้มที่ดีที่แสดงให้เห็นว่าผลการทดลองที่ได้มีความสอดคล้อง
กับงานวิจยั ของ Pereira and Maraschin (2015) ที่ทดลองสกัดสารจากเปลือกกล้วยด้วยเมทานอล
แล้วทดสอบฤทธิ์ ตา้ นอนุมูลอิสระด้วยวิธี DPPH ได้เปอร์ เซ็นต์การยับยั้งสารอนุมูลอิสระเท่ากับ
83±0.70 เปอร์เซ็นต์ จึงเป็ นไปได้วา่ การที่เปลือกกล้วยมีปริ มาณสารประกอบฟี นอลิกปริ มาณมาก
เป็ นผลทาให้แนวโน้มของการมีฤทธิ์ ยบั ยั้งอนุมูลอิสระมากขึ้นไปด้วย
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2. ผลการวิเคราะห์ ฤทธิ์การยับยั้งเอนไซม์ ไทโรซิเนส
ฤทธิ์ ยบั ยั้งการทางานของเอนไซม์ไทโรซิ เนสมีบทบาทสาคัญในการช่วยลดรอยดาจากสิ ว
การทดลองครั้งนี้นาสารสกัดจากเปลือกกล้วยมาศึกษากิจกรรมการยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิ เนสโดยใช้
L-DOPA เป็ นสารตั้งต้น เปรี ยบเทียบการเกิดสี ส้มอมน้ าตาลกับหลอดที่ไม่ได้เติมสารสกัดจาก
เปลือกกล้วย และหลอดที่เติมวิตามินซี เป็ นสารยับยั้งกิจกรรมของเอนไซม์
ผลการทดลองพบว่า สารสกัดจากเปลือกกล้วยความเข้มข้น 1:10 สามารถยับยั้งกิจกรรม
ของเอนไซม์ไทโรซิ เนสได้ 47.96 เปอร์เซ็นต์ เปรี ยบเทียบกับสารละลายวิตามินซี ความเข้มข้น 50
ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร ที่มีฤทธิ์ ยบั ยั้งเอนไซม์ไทโรซิ เนสได้ 42.85 เปอร์เซ็นต์
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สรุปและข้ อเสนอแนะ
สรุ ป
1. สารสกัดจากเปลือกกล้วยมีสารประกอบฟี นอลิกซึ่งเป็ นสารประกอบสาคัญเป็ น
องค์ประกอบ และอีกทั้งยังมีฤทธิ์ ในการต้านสารอนุมูลอิสระ จึงสามารถนาไปศึกษาต่อยอดใน
การศึกษาการออกฤทธิ์ ทางชี วภาพต่อไปได้ เพื่อเป็ นการเพิ่มมูลค่าให้กบั เปลือกกล้วยที่เป็ นของ
เหลือทิง้ ทางการเกษตร จึงก่อให้เกิดประโยชน์ท้ งั ในแง่ของเศรษฐกิจและสิ่ งแวดล้อมอีกด้วย
2. สารสกัดสารจากเปลือกกล้วยน้ าว้ามีฤทธิ์ ในการยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิ เนสที่มีบทบาทใน
การเกิดรอยดา สอดคล้องกับภูมิปัญญาในการนาเปลือกกล้วยมาปิ ดบริ เวณรอยสิ ว และการผสม
วิตามินซี ลงในเครื่ องสาอางเพื่อลดรอยดา ถึงแม้วา่ ในแง่ของความเข้มข้น สารสกัดจากเปลือกกล้วย
จะมีประสิ ทธิ ภาพต่ากว่าวิตามินซี แต่ก็ถือว่าสารสกัดจากเปลือกกล้วยมีศกั ยภาพในการเป็ นสารลด
รอยดาได้ จึงเป็ นแนวโน้มที่ดีในการการศึกษาต่อยอด ที่จะนาสารสกัดจากเปลือกกล้วยมา
ประยุกต์ใช้เป็ นส่ วนผสมหนึ่ งในการทาเครื่ องสาอางเพื่อช่วยลดรอยดาจากสิ ว อาจจะทาออกมาใน
รู ปแบบของเนื้ อเซรั่ม (serum), เนื้ อครี ม (cream) หรื อในรู ปของแผ่นมาร์ กหน้า (facial mask sheet)
ก็ดี
ข้ อเสนอแนะ
1. ควรเพิ่มตัวแปรในการศึกษา ตัวอย่างเช่น ศึกษาระยะการสุ กของกล้วยที่มีความ
เหมาะสมในการผลิตสารสกัดจากเปลือกกล้วย, เพิ่มตัวเปรี ยบเทียบ เช่น เปรี ยบเทียบการออกฤทธิ์
ระหว่างกล้วยน้ าว้ากับกล้วยหอม เป็ นต้น
2. ควรนาไปทาการศึกษาต่อยอด ในการศึกษาการออกฤทธิ์ ทางชีวเคมีอื่นๆ เพื่อนามาซึ่ ง
ผลิตภัณฑ์ที่ประยุกต์ใช้สารสกัดจากเปลือกกล้วยเป็ นส่ วนผสมหนึ่งในการทาเครื่ องสาอางเพื่อช่วย
ลดรอยดาจากสิ ว โดยอาจจะทาออกมาในรู ปแบบของเนื้ อเซรั่ม (serum), เนื้ อครี ม (cream) หรื อใน
รู ปของแผ่นมาส์กหน้า (facial mask sheet) ก็ต่างเป็ นที่น่าสนใจ
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1. การวิเคราะห์ ปริมาณฟี นอลิกรวม
ตารางผนวกที่ 1ก ตารางการเตรี ยมสารละลายมาตรฐานกรดแกลลิก
ความเข้มข้นสารละลาย
มาตรฐานกรดแกลลิก
(ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร)

ปริ มาตรสารละลายมาตรฐาน
กรดแกลลิกความเข้มข้น
(100ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร)
มิลลิลิตร
0
2
4
6
8
10

0
20
40
60
80
100

น้ ากลัน่ (มิลลิลิตร)
10
8
6
4
2
0

กราฟมาตรฐานกรดแกลลิก
ค่ าการดูดกลืนแสงที่ 765 nm

0.7
y = 0.0054x + 0.0493
R² = 0.9548

0.6
0.5
0.4
0.3

Absorbance
abs

0.2

Linearce(abs)

0.1
0
0

20

40

60

80

ความเข้ มข้ น (µg/ml)

ภาพผนวกที่ 1ก ภาพกราฟมาตรฐานกรดแกลลิก

100

120
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1ml

1ml

1ml

banana extract

1ml

4ml

9ml

1:5

4ml

9ml

1:50

1:100

1:10

ภาพผนวกที่ 2ก ภาพการเจือจางสารสกัดจากเปลือกกล้วย
sample 0.5 ml
folin-ciocalteu 10% 0.5ml
distilled water 7.5 ml
room temp 10 min
Na2CO3 20% 1.5 ml
water bath 40 °C 20 min
765 nm

ภาพผนวกที่ 3ก ภาพการทดลองการวิเคราะห์ปริ มาณฟี นอลิกรวม
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2. การทดสอบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ
ตารางผนวกที่ 2ก ตารางการเตรี ยมสารละลายมาตรฐาน BHT
ความเข้มข้นสารละลาย
มาตรฐานBHT (ไมโครกรัมต่อ
มิลลิลิตร)
25
50
100

ปริ มาตรสารละลายมาตรฐาน
BHTความเข้มข้น
(100ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร)
มิลลิลิตร
0.25
0.5
1

1ml

banana extract

เมทานอล (มิลลิลิตร)
9.75
9.5
9

1ml

1ml

9ml

9ml

9ml

1:10

1:100

1:1,000

ภาพผนวกที่ 4ก ภาพการเจือจางสารสกัดจากเปลือกกล้วย
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sample 1 ml
methanol 3 ml
DPPH 1 mM 0.5 ml

room temp 20 min
517 nm
ภาพผนวกที่ 5ก ภาพการทดลองการวิเคราะห์ฤทธิ์ ตา้ นอนุมูลอิสระ
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3. การทดสอบฤทธิ์ยบั ยั้งเอนไซม์ ไทโรซิเนส
ขั้นตอนการเตรี ยมสารละลายมาตรฐาน
3.1 ทาการเตรี ยมกรดแอสคอบิกความเข้มข้น 1 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร ปริ มาตร 100
มิลลิลิตร จากนั้นเจือจางให้ได้ความเข้มข้น เป็ น 100 และ 50 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร
3.2 ทาการเจือจางสารสกัดจากเปลือกกล้วยที่ความเข้มข้น 1:10 และ 1:50

tyrosinase 12unit/100 µl 500 µl
sample 100 µl
phosphate buffer pH 6.8 4 ml

room temp15 min
L-DOPA 2.5 mM 200 µl
475 nm

ภาพผนวก 6ก ภาพการทดลองการวิเคราะห์ฤทธิ์ ยบั ยั้งเอนไซม์ไทโรซิ เนส
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แสดงสู ตรที่ใช้ในการคานวณ
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การคานวณเปอร์ เซ็นต์ การยับยั้ง
เปอร์เซ็นต์การยับยั้งสามารถคานวณได้จากสู ตร (กฤตติญารัตน์ และ ชุตินนั ท์, 2012)
% Radical scavenging = [(Acontrol ” Asample) / Acontrol] X 100
เมื่อ
เมื่อ

Acontrol คือ ค่าการดูดกลืนแสงที่วดั ได้ของสารละลาย DPPH
Asample คือ ค่าการดูดกลืนแสงที่วดั ได้ของสารตัวอย่างผสมกับ DPPH

การคานวณปริมาณสารประกอบฟี นอลิกรวม
ปริ มาณสารประกอบฟี นอลิกคานวณได้จากสู ตร (มนสิ ชาและคณะ, 2556)
C = cV/M
เมื่อ

C
c
V

คือ ปริ มาณสารประกอบฟี นอลิกที่เทียบจากกราฟ gallic acid (mg/g)
คือ ความเข้มข้นของ gallic acid (mg/ml)
คือ ปริ มาณของสารสกัด (ml) M = น้ าหนักของสารสกัด (g)
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1. การวิเคราะห์ ปริมาณฟี นอลิกรวม
ตารางผนวกที่ 1ค ตารางแสดงผลค่าการดูดกลืนแสงของสารละลายมาตรฐานกรดแกลลิกและสาร
สกัดจากเปลือกกล้วย

สารตัวอย่าง

คค่ าการดูดกลืนแสง ที่ 765 (nm)
ครั้งที่ 1

ครั้งที่ 2

ครั้งที่ 3

สารละลายมาตรฐานกรดแกลลิก
(µg/mL)
20
40
60
80
100

0.167
0.300
0.431
0.482
0.665

0.176
0.280
0.451
0.484
0.490

0.171
0.277
0.447
0.478
0.482

สารสกัดจากเปลือกกล้วย
1:5
1:10
1:50
1:100

0.493
0.258
0.034
0.029

0.513
0.272
0.128
0.075

0.464
0.268
0.097
0.046
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2. การทดสอบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ
ตารางผนวกที่ 2ค ตารางแสดงผลค่าการดูดกลืนแสงของสารละลายมาตรฐาน BHT และสารสกัด
จากเปลือกกล้วย

สารตัวอย่าง

คค่ าการดูดกลืนแสง ที่ 517 (nm)
ครั้งที่ 1

ครั้งที่ 2

ครั้งที่ 3

0.478

0.419

0.452

25
50
100

0.320
0.281
0.095

0.334
0.309
0.128

0.316
0.295
0.155

สารสกัดจากเปลือกกล้วย
1:10
1:100
1:1000

0.264
0.276
0.400

0.229
0.230
0.364

0.249
0.264
0.375

คอนโทรล (นา้ กลัน่ )
สารละลายมาตรฐาน BHT (µg/mL)
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3. การทดสอบฤทธิ์ยบั ยั้งเอนไซม์ ไทโรซิเนส
ตารางผนวกที่ 3ค ตารางแสดงผลค่าการดูดกลืนแสงของสารละลายมาตรฐานวิตามินซี และสาร
สกัดจากเปลือกกล้วย
ค่ าการดูดกลืนแสง (475 nm) ทีว่ ดั ได้ ทุก ๆ 3 นาที

สารตัวอย่าง
นา้ กลัน่

0 วินาที
-0.007

3 นาที
0.057

6 นาที
0.091

9 นาที
0.129

12นาที
0.165

15 นาที
0.192

สารละลายมาตรฐาน
วิตามินซี (µg/mL)
100
50

0.030
0.051

0.063
0.074

0.094
0.107

0.129
0.143

0.149
0.180

0.183
0.212

สารสกัดจากเปลือกกล้วย
1:10
1:50

0.048
0.034

0.064
0.045

0.099
0.081

0.131
0.118

0.165
0.153

0.193
0.185
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ก

ข

จ

ง

ฉ

ค

ช

ภาคผนวกที่ 1ง ภาพการทดลองสกัดสารจากเปลือกกล้วย
ก. ลักษณะกล้วยที่จะนามาใช้ในการสกัด
ข. ทาการล้างกล้วยให้เรี ยบร้อย
ค. ปอกเปลือกกล้วยออก
ง. ขูดเอาเส้นใยออก
จ. นาเส้นใยมาบดด้วยโกร่ ง
ฉ. ลักษณะเส้นใยหลังบดก่อนนาไปแช่ในอะซิ โตน
ช. หลังเก็บไว้ 1 คืน นามากรองกากออกด้วยผ้าขาวบาง
ซ. ได้เป็ นสารสกัด

ซ
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ก

ข
ภาคผนวกที่ 2ง ผลการทดสอบฟี นอลิกและฤทธิ์ ตา้ นอนุ มูลอิสระ
ก.ผลการทดสอบฟี นอลิก
ข.ผลการทดสอบฤทธิ์ ตา้ นอนุมูลอิสระ
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ภาคผนวกที่ 3ง ภาพการเตรี ยมสารละลายในการทดสอบฤทธิ์ ยบั ยั้งเอนไซม์ไทโรซิ เนส
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ประวัติการศึกษา

1. นางสาวอภิรดี อันยงค์
2. เกิดวันที่ 21 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2536
3. สถานที่เกิด เพชรบุรี
4. ประวัติการศึกษา
4.1 ประถมศึกษาปี ที่ 6 โรงเรี ยนบ้านหนองตะเภา อาเภอหัวหิน จังประจวบคีรีขนั ธ์
4.2 มัธยมศึกษาปี ที่ 3 โรงเรี ยนหัวหิน อาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์
4.3 มัธยมศึกษาปี ที่ 6 โรงเรี ยนหัวหิน อาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์

