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การใช้ประโยชน์สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากเปลือกกล้วยหอม
ณัฐกมล อยู่คา และ พุทธพร ส่องศรี
บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปริมาณสารประกอบฟีนอลิกรวม ศึกษาฤทธิ์ต้านอนุมูล
อิสระและฤทธิ์ยบั ยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนสของสารสกัดจากเปลือกกล้วยหอมดิบและสุกโดยใช้เมทานอล
เป็นตัวทาละลาย ผลการวิเคราะห์ปริมาณสารประกอบฟีนอลิกรวม ด้วยวิธี Folin-Ciocalteu assay
พบว่าสารสกัดจากเปลือกกล้วยหอมสุกที่อัตราเจือจาง1:100 เท่ากับ 16.85±1.48 มิลลิกรัมสมมูล
ของกรดแกลลิกต่อกรัมสารสกัด เป็นค่าที่เหมาะสมทีส่ ุด ผลการศึกษาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสาร
สกัดด้วยวิธี DPPH scavenging assay พบว่า สารสกัดเปลือกกล้วยหอมสุกทีอ่ ัตราเจือจาง 1:10 มี
ฤทธิ์การต้านอนุมลู อิสระสูงทีส่ ุดร้อยละ 75.09±2.16 รองลงมาเป็นสารสกัดเปลือกกล้วยหอมดิบที่
อัตราเจือจาง 1:10 ร้อยละ 74.57±0.87 ส่วนฤทธิ์การยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนสด้วยวิธี Dopachrome
โดยใช้ L-DOPA เป็นสารตั้งต้น พบว่าสารสกัดจากเปลือกกล้วยหอมสุกที่อัตราเจือจาง 1:100 มีฤทธิ์
ยับยั้งสูงทีส่ ุด เท่ากับ 76.92% ดังนัน้ สารสกัดจากเปลือกกล้วยหอมสุกอาจเป็นแหล่งของสารต้าน
อนุมูลอิสระและฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนส ซึ่งสามารถศึกษาเพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนา
เป็นผลิตภัณฑ์เครื่องสาอางต่อไป
คาสาคัญ: ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิระ, ฤทธิ์ยับยัง้ เอนไซม์ไทโรซิเนส, เปลือกกล้วย
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UTILIZATION OF BIOACTIVE COMPOUNDS FROM BANANA PEEL
Natkamol yukham and Puttaporn Songsri
ABSTRACT
This research aimed to determine total phenolic contents, antioxidant activity
and tyrosinase inhibitory activity of mature green and ripe banana peel extracts by
using methanol as solvent. The results of Folin-Ciocalteu assay showed that the total
phenolic content from ripe banana peel extracts at 1:100 dilution was 16.85±1.48 mg
of gallic acid equivalent (GAE) /g extract. The antioxidant activity was assessed using
DPPH assay. The results showed percent of free radical scavenging of ripe banana
peel extracts at 1:100 dilution was 75.09±2.16% and mature green banana peel
extracts at 1:10 dilution was 74.57±0.87% respectively. Tyrosinase inhibitory activity
was examined using L-DOPA as substrate. The results showed percent tyrosinase
inhibitory activity of ripe banana peel extracts at 1:100 dilute was 76.92%. This
research reveals that ripe banana peel extracts may be a source of natural
antioxidant and tyrosinase inhibitory activity, which can be used in cosmetic product
development
Keywords: antioxidant activity, tyrosinase inhibitory activity, banana peel
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บทนา
กล้วยหอมทองหรือกล้วยหอม (Musa paradisiaca L.) อยู่ในวงศ์ Musaceae เป็นพืช
เศรษฐกิจของไทย ซึ่งเป็นผลไม้ที่คนไทยรูจ้ ักกันเป็นอย่างดี มีการเพาะปลูกกันอย่างแพร่หลายมากขึ้น
เกือบทุกภาคและสามารถส่งออกไปจาหน่ายยังต่างประเทศ กล้วยหอมเป็นผลไม้ที่ได้รบั ความนิยม
เป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นผลไม้ทหี่ าได้ง่าย สามารถนามารับประทานได้ทั้งผลดิบและผลสุกและหา
รับประทานได้ทุกช่วง นอกจากนี้ยงั นามาแปรรูป รวมถึงการนาส่วนต่างๆ มาใช้ประโยชน์ เช่น หยวก
กล้วยนามาทาเชือก ใบตองนามาห่ออาหารหรือทากระทง ยางกล้วยสามารถรักษาแผลสดและทาแก้
แมลงกัดต่อย เป็นต้น แต่หลังจากบริโภคหรือการแปรรูปจะมีเปลือกกล้วยหอมเหลือทิง้ จานวนมาก
ทาให้เกิดปัญหาสิง่ แวดล้อม ในปัจจุบันเปลือกกล้วยปริมาณมากมีการนากลับมาใช้ประโยชน์เพียง
เล็กน้อยโดยแปรรูปเป็นปุ๋ยและอาหารสัตว์ ได้มีการศึกษาเปลือกกล้วยหอมพบว่ามีคุณสมบัติในการ
ต้านอนุมูลอิสระและเป็นแหล่งของสารสาคัญ เช่น เพกทิน เซลลูโลส และสารประกอบฟีนอล (นวล
กมล และคณะ, 2561) รวมทั้งยังอุดมไปด้วยแร่ธาตุ เช่น โพแทสเซียม ฟอสฟอรัส แมกนีเซียมและ
แคลเซียม (Waghmare and Kurhade, 2014)
นอกจากนี้ยงั มีงานวิจัยรายงานว่าในเปลือกกล้วยมีเส้นใยอาหารสูง ประกอบไปด้วยโปรตีน
กรดอะมิโนจาเป็น (essential amino acid) กรดไขมันชนิดไม่อิ่มตัว (polyunsaturated fatty
acids) และอุดมไปด้วยธาตุโพแทสเซียม (Emaga et al., 2007; Rebello et al., 2013) และยังมี
สารประกอบโดพามีน (dopamine) ซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่มีความสามารถในการทาลายอนุมลู
อิสระ DPPH ได้ดีกว่าสารต้านอนุมลู อิสระหลายชนิด เช่น glutathione, butylated
hydroxyanisole, hydroxytoluene, flavone luteolin, flavonol quercetin, catechin โดย
โดพามีนจะพบมากในเปลือกและปลีกล้วยรวมถึงกล้วยสุก (Kanazawa and Sakakibara, 2000)
และมีรายงานว่าในสารสกัดเปลือกกล้วยมีสารต้านอนุมูลอิสระ gallocatechin โดยในเปลือกกล้วย
จะมีปริมาณสูงกว่าในปลี (Someya et al., 2002)
จากรายงานวิจัยของสุดใจและสุปรียา (2537) พบสารแทนนินในเปลือกกล้วย สามารถนามา
ประยุกต์ในอุตสาหกรรมหลายประเภท เช่น อุตสาหกรรมฟอกหนัง เครื่องสาอางและยา เป็นต้น และ
จากงานวิจัยของ (Kanazawa and Sakakibara, 2000) พบสารพฤกษเคมี เช่น anthocyanin,
delphinidin, cyanidin, catecholamines และพบ starch cellulose เพกทิน และกัม (ยางของ
พืช) มีคุณสมบัตเิ ป็นสารให้ความชุ่มชื้น (ปิ่นอนงค์ และ ปัญญวัฒณ์, 2558)
คนไทยในสมัยโบราณมีการใช้ประโยชน์จากเปลือกกล้วยเป็นสมุนไพร โดยใช้สมานแผลและ
ทาส้นเท้าเพือ่ รักษาอาการส้นเท้าแตก เนือ่ งจากบริเวณด้านในเปลือกกล้วยมีเส้นใยเซลลูโลส หรือ
สารกลุ่มพอลิแซ็กคาไรด์ที่ให้ความชุ่มชื้นผิวทาให้ช่วยรักษาอาการส้นเท้าแตกได้ ซึ่งมีงานวิจัยระบุว่า
สารสกัดจากกล้วย มีสารกลุ่มคาร์โบไฮเดรต สารประกอบฟีนอลิก เช่น chyrsin, quercetin และ
catechin ทาให้เปลือกกล้วยเป็นแหล่งของสารต้านอนุมูลอิสระและสารต้านเชื้อจุลินทรีย์ (AboulEnein et al., 2016) ซึ่งสามารถนามาใช้ประโยชน์ ทางเครื่องสาอาง เช่น ครีมบารุงผิวรักษามือเท้า
แตก ครีมกันแดด เป็นต้น
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ในการศึกษาครั้งนีผ้ ู้วิจัยจึงได้ศึกษาการวิเคราะห์ปริมาณสารประกอบฟีนอลิกทั้งหมด ฤทธิ์
ต้านอนุมูลอิสระ และฤทธิ์ยับยัง้ เอนไซม์ไทโรซิเนสในสารสกัดจากเปลือกกล้วยหอมดิบและสุก เพื่อใช้
เป็นข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ต่อไป
อุปกรณ์และวิธีการ
1.การสกัดสารจากเปลือกกล้วยหอม
นาตัวอย่างเปลือกกล้วยหอมดิบและสุกมาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆ มาบดให้ละเอียด จากนั้นชั่ง
น้าหนักเปลือกกล้วยหอมดิบและสุกอย่างละ 50 กรัม เติมตัวทาละลายเมทานอล 100 ml สกัดทิ้งไว้
เป็นเวลา 1 สัปดาห์ หลังจากนั้นกรองด้วยกระดาษกรอง whatman เบอร์1 แล้วนาไประเหยตัวทา
ละลายออกด้วยเครือ่ ง water bath ที่อุณหภูมิ 70-80 องศา รอจนสารระเหยหมด นาสารสกัดที่ได้
ไปวิเคราะห์ตอ่ ไป
2.การวิเคราะห์ปริมาณสารประกอบฟีนอลิกรวม
วิเคราะห์ปริมาณฟีนอลิกโดยดัดแปลงตามวิธีการของ Basker et al. (2011) โดยการนาสาร
สกัดจากเปลือกกล้วยดิบและสุกทีอ่ ัตราเจือจางต่างๆเติมลงในหลอดทดลอง เติมสารละลาย FolinCiocalteu phenol reagent จากนั้นเติมสารละลายโซเดียมคาร์บอเนต (Na2CO3) ผสมให้เข้ากัน
หลังจากนั้นเติมน้ากลั่นลงไป บ่มในที่มืดทีอ่ ุณหภูมิหอ้ งเป็นเวลา 30 นาที นาสารสกัดที่ได้วัดค่าการ
ดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 760 นาโนเมตร ด้วยเครื่อง spectrophotometer โดยใช้ Gallic acid
เป็นสารมาตรฐาน (ความเข้มข้นอยู่ในช่วง 0-100 mg/ml) ทาการทดลองตัวอย่างละ 3 ซ้า และหา
ปริมาณสารประกอบฟีนอลิกรวมของสารตัวอย่างจากกราฟมาตรฐานกรดแกลลิก แสดงในหน่วย
มิลลิกรัมสมมูลต่อกรัมสารสกัด (mg gallic acid equivalent (GAE) /g Extract)
3.การวิเคราะห์ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ
การวิเคราะห์ฤทธิ์ต้านอนุมลู อิสระด้วยวิธี DPPH scavenging assay โดยดัดแปลงจาก
วิธีการของ Mokbel et al. (2005); Fatemeh et al. (2012) นาสารสกัดจากปลือกกล้วยดิบและสุก
ที่อัตราเจือจางต่างๆเติมลงในหลอดทดลองและเติมเมทานอลลงไป จากนั้นเติมสารละลาย 2,2Diphenyl-1-picrylhydrazyl (DPPH) ผสมให้เข้ากัน บ่มในที่มืดที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลา20 นาที
แล้ววัดค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 517 นาโนเมตร ด้วยเครื่อง spectrophotometer ทา
การทดลองตัวอย่างละ 3 ซ้า โดยใช้สารบิวทิลไฮดรอกซีโทลูอีน (Butylated hydroxytoluene,
BHT) เป็นสารเทียบมาตรฐาน และคานวณหาร้อยละของการต้านอนุมลู อิสระ (%DPPH free
radical inhibition)
4.การวิเคราะห์การยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนส (tyrosinase)
การวิเคราะห์การยับยัง้ เอนไซม์ไทโรซิเนสด้วยวิธี Dopachrome โดยดัดแปลงวิธีบางส่วน
จาก Neagu et al. (2016) นาสารสกัดจากปลือกกล้วยดิบและสุกที่อัตราเจือจางต่างๆ มาทดสอบ
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ฤทธิ์ยับยั้งการทางานของเอนไซม์ไทโรซิเนส แล้ววัดค่าการดูดกลืนแสงที่ 475 นาโนเมตร ด้วยเครือ่ ง
spectrophotometer ณ เวลา 0 5 10 และ 15 นาที หลังเกิดปฏิกิริยา ใช้กรดโคจิก (Kojic acid)
เป็นสารเทียบมาตรฐาน และคานวณหาร้อยละของการยับยัง้ การทางานของเอนไซม์ไทโรซิเนส
(%Tyrosinase inhibition)
5.การวิเคราะห์ทางสถิติ
การวิเคราะห์หาปริมาณสารประกอบฟีนอลิกรวม การศึกษาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและฤทธิ์
ยับยั้งเอนไซม์ ไทโรซิเนสของสารสกัดเปลือกกล้วยจะทาการทดสอบตัวอย่างละ 3 ครั้ง (n = 3) และ
ใช้โปรแกรมสาเร็จรูปวิเคราะห์ผลทางสถิติ Microsoft Excel 2016 เพื่อแสดงร้อยละ (percentage)
ของข้อมูล ค่าเฉลี่ย(mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD)
ผลการศึกษา
ผลการวิเคราะห์ปริมาณสารประกอบฟีนอลิกทั้งหมดของสารสกัดจากเปลือกกล้วยหอมด้วย
เมทานอลโดยใช้วิธี Folin-Ciocalteu method เทียบกับสารมาตรฐานกรดแกลลิก พบว่าสารสกัด
เปลือกกล้วยหอมดิบทีอ่ ัตราเจือจาง 1:10 1:100 และ 1:1000 มีปริมาณสารประกอบฟีนอลิกเท่ากับ
48.02±0.81 6.81±0.17 และ 2.67±0.29 mgGAE/g ตามลาดับ ส่วนสารสกัดเปลือกกล้วยหอมสุกที่
อัตราเจือจาง 1:10 1:100 และ 1:1000 มีปริมาณสารประกอบฟีนอลิกเท่ากับ 108.93±2.14
16.85±1.48 และ 3.33±0.50 mgGAE/g ตามลาดับ ดังแสดงใน ตารางที่ 1 จะเห็นว่า ปริมาณ
สารประกอบฟีนอลิกที่เหมาะสม คือ สารสกัดเปลือกกล้วยหอมดิบและสุกที่อัตราเจือจาง 1:100
เนื่องจากมีค่าการดูดกลืนแสงที่วัดด้วยเครื่อง UV-visible Spectrophotometer อยู่ในช่วงที่ยอมรับ
ได้ และเมื่อเปรียบเทียบสารสกัดสารสกัดเปลือกกล้วยหอมดิบและสุกทีอ่ ัตราเจือจาง 1:100 พบว่า
สารสกัดเปลือกกล้วยหอมสุกที่อัตราเจือจาง 1:100 มีค่าสูงที่สุด
ตารางที่ 1 ผลการหาปริมาณสารประกอบฟีนอลิกทั้งหมดของสารสกัดเปลือกกล้วย
ตัวอย่าง
เปลือกกล้วยดิบ 1:10
เปลือกกล้วยดิบ 1:100
เปลือกกล้วยดิบ 1:1000
เปลือกกล้วยสุก 1:10
เปลือกกล้วยสุก 1:100
เปลือกกล้วยสุก 1:1000

ปริมาณฟีนอลิกทั้งหมด
1
2
3
47.73
47.40
48.93
6.85
6.96
6.63
2.45
2.56
3.00
110.58 106.52 109.70
15.20
17.29
18.05
2.78
3.44
3.77

ปริมาณฟีนอลทัง้ หมดเฉลี่ย
(mg GAE/ g ) ± SD
48.02±0.81
6.81±0.17
2.67±0.29
108.93±2.14
16.85±1.48
3.33±0.50
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ผลการวิเคราะห์ฤทธิ์การต้านอนุมลู อิสระของสารสกัดจากเปลือกกล้วยหอมด้วยเมทานอล
โดยใช้วิธี DPPH scavenging activity พบว่าสารสกัดเปลือกกล้วยหอมดิบที่อัตราเจือจาง 1:10 และ
1:100 มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระร้อยละ 74.57±0.87 และ 3.11±6.31 ตามลาดับ ส่วนสารสกัดเปลือก
กล้วยหอมดิบทีอ่ ัตราเจือจาง 1:10 1:100 และ 1:1000 มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระร้อยละ75.09±2.16
33.13±18.88 และ 1.06±4.40 ตามลาดับ เมื่อเทียบกับสารละลายมาตรฐานBHT ที่ความเข้มข้น 0,
20, 40, 60, 80 และ 100 มิลลิกรัมต่อลิตร มีฤทธิ์ต้านอนุมลู อิสระร้อยละ0, 39.73, 62.01, 67.76,
73.31 และ 76.90 ตามลาดับ ซึ่งพบว่าสารสกัดจากเปลือกกล้วยหอมสุกที่อัตราเจือจาง 1:10 มีฤทธิ์
ต้านอนุมูลอิระสูงทีส่ ุด รองลงมาคือสารสกัดจากเปลือกกล้วยหอมดิบที่อัตราเจือจาง 1:10 มีฤทธิ์ต้าน
อนุมูลอิสระเทียบเท่าสารละลายมาตรฐานBHTที่ความเข้มข้น 100 มิลลิกรัมต่อลิตร ดังแสดง ใน
ตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ผลการหา % ฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดเปลือกกล้วย
ตัวอย่าง
เปลือกกล้วยดิบ 1:10
เปลือกกล้วยดิบ 1:100
เปลือกกล้วยสุก 1:10
เปลือกกล้วยสุก 1:100
เปลือกกล้วยสุก 1:1000

%การต้านอนุมลู อิสระ
1
2
3
75.56
74.23
73.92
10.06
-2.26
1.54
72.59
76.39
76.28
12.63
49.79
36.96
6.06
-2.26
-0.62

ค่าเฉลี่ย%การต้านอนุมูล
อิสระ±SD
74.57±0.87
3.11±6.31
75.09±2.16
33.13±18.88
1.06±4.40

ผลการวิเคราะห์ฤทธิ์ยับยัง้ เอนไซม์ไทโรซิเนสของสารสกัดจากเปลือกกล้วยหอมด้วย
เมทานอล โดยวิธี Dopachrome พบว่า สารสกัดจากเปลือกกล้วยสุกที่อัตราเจือจาง 1:100 มีฤทธิ์
ยับยั้งสูงทีส่ ุด เท่ากับ 76.92% รองลงมาคือ สารสกัดจากเปลือกกล้วยดิบทีอ่ ัตราเจือจาง 1:100
เท่ากับ 30.77% ดังแสดงใน ตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ผลการหา % การยับยัง้ เอนไซม์ไทโรซิเนสของสารสกัดเปลือกกล้วย
ตัวอย่าง
ดิบ1:10
ดิบ:100
ดิบ1:1000
สุก1:10
สุก1:100
สุก1:1000

%การยับยัง้ เอนไซม์ไทโรซิเนส
38.46
30.77
15.38
76.92
76.92
53.85
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วิจารณ์ผลการศึกษา
สารสกัดเปลือกกล้วยหอมสุกด้วยเมทานอลที่อัตราเจือจาง 1:100 พบว่ามีปริมาณ
สารประกอบฟีนอลิกรวมสูงทีส่ ุด สอดคล้องกับงานวิจัยของวลัยพรและพัชราภรณ์ (2561) ได้รายงาน
ว่า ปริมาณของสารประกอบฟีนอลิกในสารสกัดจากเปลือกกล้วยเล็บมือนาง โดยเปลือกกล้วย
เล็บมือนางมีค่าระหว่าง 29.48-193.54 มิลลิกรัม Gallic acid/100 กรัมน้าหนักแห้ง โดยสารสกัด
จากเปลือกกล้วยเล็บมือนางสุกทีส่ กัดด้วยน้ามีคา่ สูงที่สุด รองลงมาคือ สารสกัดจากเปลือกกล้วยดิบที่
สกัดด้วยคลอโรฟอร์ม ซึ่งแสดงให้เห็นว่าปริมาณของสารประกอบฟีนอลิกจากเปลือกกล้วยจะขึ้นอยู่
กับชนิดของตัวทาละลายและวิธีการที่ใช้ในการสกัดและมีรายงานว่าในเปลือกกล้วยสุกยังพบเซลลูโลส
ซึ่งโครงสร้างของเซลลูโลสประกอบด้วยโมเลกุลของกลูโคส (D-glucose) โดยน้าตาลกลูโคสเป็น
น้าตาลที่พบมากทีส่ ุดในโมเลกุลของสารประกอบฟีนอล (เหรียญทอง และคณะ,2553)
ฤทธิ์การต้านอนุมลู อิสระของสารสกัดเปลือกกล้วยหอมสุกมีความสามารถในการกาจัดอนุมูล
อิสระได้ดีกว่าสารสกัดเปลือกกล้วยหอมดิบ อาจเนื่องมาจากปริมาณสารประกอบฟีนอล ซึ่ง
สารประกอบฟีนอลและฟลาโวนอยด์ จัดเป็นสารต้านอนมุลอู ิสระที่สาคัญในพืช (Rice-Evan et al.,
1997) และยังมีรายงานว่าในเปลือกกล้วยมีสารต้านอนุมูลอิสระ เช่น gallic acid catechin
epicatechin และ gallocatechin
ฤทธิ์การยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนสของสารสกัดเปลือกกล้วยหอมสุกที่อัตราเจือจาง 1:100 ดี
ที่สุด เนื่องจากมีปริมาณฟีนอลและมีสารทีม่ ีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ จึงสามารถยับยัง้ เอนไซม์ไทโรซิเนส
ได้ โดยสารประกอบฟีนอลที่พบในตัวอย่างพืชหลายชนิด เช่น kojic acid, flavonoids, quercetin
จัดเป็นสารยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนสทีส่ าคัญ(อินทิรา และ พัชรพรรณ, 2561)
สรุปผลการศึกษา
สารสกัดจากเปลือกกล้วยหอมสุกที่อัตราเจือจาง 1:100 พบว่า มีปริมาณสารประกอบฟีนอ
ลิก มีฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระและการยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนส ได้ดีกว่าทีส่ ารสกัดจากเปลือกกล้วย
หอมดิบที่อัตราเจือจางต่างๆ การศึกษาในครั้งนีส้ ามารถใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานของเปลือกกล้วยหอม
เพื่อใช้ในอนาคตทางด้านการใช้เพื่อผลิตยารักษาโรค การใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านเครื่องสาอาง
ที่มีส่วนผสมของสารสกัดเปลือกกล้วยหอมที่สกัดด้วยตัวทาละลายเมทานอลได้
กิตติกรรมประกาศ
คณะผู้วิจัยขอขอบคุณภาควิชาวิทยาศาสตร์ และ ฝ่ายกิจการนิสิต คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสนที่ให้ความสนับสนุนทุนการทาวิจัยใน
ครั้งนี้ และขอขอบคุณเจ้าหน้าที่หอ้ งปฏิบัติการชีวเคมีและห้องปฏิบัติการเคมีที่อานวยความสะดวกใน
การทาวิจัยครั้งนี้
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ภาคผนวก

ภาคผนวก ก
สารเคมีและวิธกี ารเตรียมสาร

ผ1

สารเคมี
1. Folin-Ciocalteu (FC)
2. sodium carbonate
3. gallic acid
4. เมทานอล (Methanol)
5. 2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl (DPPH)
6. butylated hydroxytoluene (BHT)
7. kojic acid
8. L-3,4-dihydroxyphenylalanine (L-DOPA)
9. mushroom tyrosinase
10. sodium phosphate dibasic heptahydrate
11. sodium phosphate monobasic monohydrate

ผ2
ตารางภาคผนวก ก1 การเตรียมสารละลายกรดแกลลิก (gallic acid) เตรียมสารละลายที่ความ
เข้มข้น 100 มิลลิกรัมต่อลิตร
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ตารางภาคผนวก ก2 การเตรียม butylated hydroxytoluene (BHT)
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ผ3

ภาคผนวก ข
วิธีการทดลองและผลการทดลอง

ผ4

การเจือจางสารสกัดจากเปลือกกล้วย
1.ปิเปตสารสกัดจากเปลือกกล้วยมา 1 ml แล้วเติมน้ากลั่น 9 ml จะได้สารสกัดจากเปลือกกล้วยที่
อัตราเจือจาง 1:10
2.ปิเปตสารสกัดจากเปลือกกล้วยที่อัตราเจือจาง 1:10 มา 1 ml แล้วเติมน้ากลั่น 9 ml จะได้สารสกัด
จากเปลือกกล้วยที่อัตราเจือจาง 1:100
3. ปิเปตสารสกัดจากเปลือกกล้วยที่อัตราเจือจาง 1:100 มา 1 ml แล้วเติมน้ากลั่น 9 ml จะได้สาร
สกัดจากเปลือกกล้วยทีอ่ ัตราเจือจาง 1:1000

วิธีวิเคราะห์หาปริมาณสารประกอบฟีนอลิกทั้งหมด
โดยวิธี Folin- Ciocalteu Colorimetric Method
1.นาสารสกัดเปลือกกล้วยหอมดิบและสุกที่ละลายด้วยเมทานอลที่อัตราเจือจางต่างๆ จานวน 1 ml
2.เติม Folin- Ciocalteu reagent จานวน 1 ml เขย่าผสมให้เข้ากัน
3.เติมสารละลายโซเดียมคาร์บอเนต (7% w/v) จานวน 2 ml ผสมให้เข้ากัน
4.เติมน้ากลั่น 5 ml พร้อมเขย่า
5.จากนั้นตั้งทิ้งไว้ที่อุณหภูมหิ ้องในที่มืด เป็นเวลา 1 ชั่วโมง 30 นาที แล้วนาไปวัดค่าดูดกลืนแสงที่
ความยาวคลื่น 760 nm ด้วยเครื่อง spectrophotometer โดยทาการทดสอบตัวอย่างละ 3 ครั้ง
(triplicate) นาค่าการดูดกลืนแสงที่ได้ไปคานวณหาปริมาณสารประกอบฟีนอลิกทั้งหมดเฉลี่ยในรูป
mg gallic acid equivalent (GAE) /g เทียบจากกราฟมาตรฐานระหว่างความเข้มข้นของกรดแกล
ลิก

วิธีวิเคราะห์ฤทธิต์ ้านอนุมูลอิสระ
โดยวิธี DPPH scavenging assay
1.นาสารสกัดเปลือกกล้วยหอมดิบและสุกที่ละลายด้วยเมทานอลที่อัตราเจือจางต่างๆ จานวน 1 ml
2.เติมเมทานอลตัวอย่างละ 3 ml
3.เติม 2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl (DPPH) ความเข้มข้น 1 mmol/L ในเมทานอล
ปริมาตร 0.5 ml แล้วเขย่าให้สารเข้ากัน
4.จากนั้นบ่มตัวอย่าง 20 นาที ในที่มืด และวัดค่าการดูดกลืนแสงที่ 517 nm ด้วยเครื่อง
spectrophotometer โดยทาการทดสอบตัวอย่างละ 3 ครั้ง (triplicate) ใช้ BHT เป็นสารเทียบ
มาตรฐาน
สูตรการคานวณ เปอร์เซ็นต์ของกิจกรรมต้านอนุมลู อิสระ (radical scavenging activity,
RSA%) โดยคานวณดังนี้
(RSA,%) = [( A control-A sample ) / A control ] × 100
เมื่อ A control คือ ค่าการดูดกลืนแสงที่วัดได้ของสารละลาย DPPH
A sample คือ ค่าการดูดกลืนแสงที่วัดได้ของสารตัวอย่างผสมกัน กับสารละลาย
DPPH

ผ5

วิธีการวิเคราะห์การยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนส
- ขั้นแรกเติมสารละลายเอนไซม์ไทโรซิเนส 12 ยูนิตต่อ 100 µl ปริมาตร 500 µl
- จากนั้นเติมสารสกัดทีส่ กัดด้วยเมทานอลที่อัตราเจือจาง 1:10 1:100 1:1000 ปริมาตร 100 µl
- ตามด้วยเติม สารละลายฟอสเฟตบัฟเฟอร์ความเข้มข้น 0.1 M พีเอช 6.8 ปริมาตร 4 ml ผสมให้
เข้ากัน ตั้งทิ้งไว้ที่ อุณหภูมหิ ้อง เป็นเวลา 15 นาที
- จากนั้นเติมสารละลาย L-3,4-dihydroxyphenylalanine (L-DOPA) ความเข้มข้น 2.5 mM
ปริมาตร 200 µl
- วัดค่าการดูดกลืนแสงที่ 475 nm โดยทาการวัดค่าการดูดกลืนแสงที่ 0 5 10 และ 15 นาที โดยใช้
kojic acid เป็นสารมาตรฐาน
คานวณหาค่า tyrosinase inhibition activity จากสูตรคานวณดังนี้
การยับยัง้ เอนไซม์ไทโรซิเนส (%) = [(ΔAcontrol-ΔAsample)/ ΔAcontrol] x 100
เมื่อ ΔA control คือค่าการเปลี่ยนแปลงค่าการดูดกลืนแสงของชุดควบคุมที่เวลา 0 และ 15 นาที
และ ΔA sample คือค่าการเปลี่ยนแปลงค่าการดูดกลืน แสงของตัวอย่างพืชที่เวลา 0 และ 15 นาที
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กราฟมาตรฐานกรดแกลิค
1
y = 0.0091x - 0.0083
R² = 0.9995
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ภาคผนวก ค
ภาพการทดลอง

ผ8

ก

ข
ภาคผนวกที่ค 1 ภาพการทดลองสกัดสารจากเปลือกกล้วย
ก. การกรองสารสกัดด้วย Whatman No.
ข. สารสกัดจากเปลือกกล้วยดิบและสุก
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ก

ข
ภาคผนวกที่ค 2 ผลการวิเคราะห์สารประกอบฟีนอลิก(ก.)และฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ(ข.)
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ภาคผนวกที่ค 3 ผลของฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนส

