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บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์ของการศึกษานี เพือศึกษาผลของระยะการสุ กและสภาวะการสกัดต่อปริ มาณสารแทนนิ น ของ
เปลือกกล้วยนําว้า ระยะการสุ กทีใช้ในการทดลองนี แบ่งตามสี เปลือกผล โดยระยะที 1 (สี เขียวเข้ม) ระยะที 2 (สี เขียว
สว่าง) ระยะที 3 (สีเขียวปนเหลืองเล็กน้อย) ระยะที 4 (สี เขียวมากกว่าสี เหลือง) ระยะที 5 (สีเหลืองมากกว่าสี เขียว ระยะ
ที 6 (สีเหลือง) ระยะที 7(สี เหลืองมีจุดทีผิวเล็กน้อย) และระยะที 8 (สี เหลืองและมีจุดดําทีผิว) เปลือกกล้วยนําว้าผงทุก
ระยะนําไปวิเคราะห์หาปริ มาณสารแทนนิน พบว่าเปลือกกล้วยนําว้าผงระยะที มีปริ มาณสารแทนนินสู งทีสุ ด ผลของ
สภาวะการสกัด (นํากลัน อะซิโตน และนํากลันต่ออะซิ โตน (1:1) ระยะเวลา และ ชัวโมง ใช้ในการประเมินผล
ของการสกัดต่อปริ มาณสารแทนนิน ในเปลือกกล้วยนําว้าผงระยะที ผลของการสกัดด้วยนํากลันต่ออะซิ โตนแสดง
ปริ มาณสารแทนนินสู งทีสุ ดอย่างมีนยั สําคัญซึ งมีปริ มาณเท่ากับ 189.19 มิลลิกรัม Tannic acid/100 กรัมนําหนักแห้ง ใน
ขณะเดียวกันไม่พบความแตกต่างของปริ มาณสารแทนนินเมือสกัดทีเวลาต่างๆ
ABSTRACT
The objectives of this study were to extraction conditions extraction of tannin content in banana peel
powder (Musa spp. ABB ‘Namwa’). The ripening stage in this study were defined according to the peel color index;
stage 1 (dark green), 2 (bright green), 3 (green with few yellow), 4 (more green than yellow), 5 (more yellow than
green), 6 (yellow), 7 (yellow with pitting spot on the peel) and 8 (yellow and black spot in the peel). The banana peels
powder of all stages was analyzed for tannin content. The banana peel powder at ripening stage 4 showed the highest
tannin content ( P<0.05) . Effects of optimization of tannin extraction ( distilled water, Acetone and distilled water:
Acetone (1:1)) for 2, 4 and 6 hours were used to evaluate extraction effects on tannin content of banana peel powder
at ripening stage 4. The results of distilled water: acetone extraction showed the highest tannin acid ( P<0.05) as
189.19 mg Tannin acid/100g DW. In addition, there were non-significant (P>0.05) differences in the tannin content
of all the extraction time.

คําสําคัญ: เปลือกกล้วย แทนนิน ระยะการสุก
Keywords: Banana peel, Tannin, Ripening stage
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BMP15-2
บทนํา

ในกระบวนการแปรรู ปผลิตภัณฑ์ของกล้วยในอุตสาหกรรมนิ ยมนําเฉพาะส่ วนของเนื อกล้วยไปแปรรู ป จึง
เหลือส่ วนของเปลือกกล้วยซึ งเป็ นของเหลือทิงทีไม่ได้น ําไปใช้ประโยชน์ กล้วยนําว้า (Kluai Namwa) เป็ นผลไม้เขต
ร้อน มีชือวิทยาศาสตร์ว่า Musa ABB cv. ชื อสามัญ : Banana วงศ์ : Musaceae ในปี
พบว่าเนื อทีเก็บ เกี ยวผลผลิต
ของไทยเท่ากับ , . ไร่ เก็บเกี ยวผลผลิตได้ , . ตัน ผลผลิตต่อเนื อทีเก็บเกี ยว , . กก./ โดยกล้วย
นําว้าเป็ นพืชทีสามารถปลูกได้ทวไป
ั จึงทําให้มีพืนทีปลูกกระจายอยู่ทวประเทศ
ั
(มติชนออนไลน์, ) โดยผลสุกนิ ยม
นํามารับประทานสด และสามารถนําผลดิบหรื อผลสุกไปแปรรู ปเป็ นผลิตภัณฑ์อาหารต่าง ๆ
เปลือกกล้วยมีสารพฤกษเคมีหลายชนิ ดเช่น เดียวกับในส่วนเนื อ เช่น เส้นใยธรรมชาติ วิตามิน เกลือแร่ รวมทัง
สารประกอบฟี นอลิก (Emaga et al., 2007; Sulaiman et al.,
) เปลื อ กผลกล้วยมี สารฟี นอลิ ก เป็ นองค์ป ระกอบ
โดยเฉพาะสารแทนนิ น แทนนิน เป็ นสารประกอบเชิ งซ้อนพวกฟี นอลิค แบ่งออกเป็ น ประเภทใหญ่ๆ คือ ไฮโดรไลซ์
เซเบิลแทนนิ น(hydrolysable tannins) และคอนเดนซ์แทนนิ น (condensed tannins) แทนนิ นทังสองประเภทกระจายอยู่
ตามส่ วนต่าง ๆ ของผักผลไม้ทงเปลื
ั อก เมล็ดและใบ สามารถนํามาใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมหลายประเภท แทนนิน
ยังใช้เป็ นสารเคลือบอาหาร เช่น เนื อสัตว์ นอกจากนันผลของสารสกัดเปลือกผลกล้วย Musa sapientum สามารถยับยัง
การเจริ ญของเชือ Salmonella typhi, Bacillus Cereus และ Staphylococcus aureus (Kapadia et al.,
) ความต้องการ
ของปริ มาณสารแทนนิ น ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ สู งขึ น ดังนันจึงมีค วามจําเป็ นต้องหาแหล่งวัตถุดิบ ที มีศกั ยภาพและ
ปริ มาณสารแทนนินเพียงพอมาทดแทนวัสดุเหลือทิงทางการเกษตร เช่น เปลือกผลกล้วย ซึ งมีปริ มาณมากและมีปริ มาณ
สารแทนนินเป็ นส่วนประกอบ
วัตถุประสงค์การวิจัย
เพือศึกษาผลของระยะการสุกและสภาวะการสกัดต่อปริ มาณสารแทนนินของผงเปลือกกล้วยนําว้า
วิธีการวิจยั
การเตรียมวัตถุดบิ
กล้วยนําว้าทีใช้ในการศึกษาเป็ นกล้วยนําว้าพัน ธุ์มะลิอ่อง จากตลาดสี มุมเมือง โดยแบ่ง เป็ น ระยะการสุ ก
(ภาพที ) ระยะการสุกแบ่งตามดัชนี การเปลียนสี เปลือกของ Mendoza and Aguilera ( ) โดยระยะที (สีเขียวเข้ม;
a) ระยะที (สี เขียวสว่าง; b) ระยะที (สีเขียวปนเหลืองเล็กน้อย; c) ระยะที (สีเขียวมากกว่าสี เหลือง; d) ระยะที (สี
เหลืองมากกว่าสี เขียว; e) ระยะที (สี เหลือง; f) ระยะที (สี เหลืองมีจุดทีผิวเล็กน้อย; g) และระยะที (สี เหลืองและมี
จุดดําทีผิว; h)
การเตรียมผงเปลือกกล้วย
นํากล้วยนําว้าทัง ระยะ ปอกเปลือก นําเฉพาะเปลือกผลกล้วย ล้างทําความสะอาดและหันแต่ละส่ วนเป็ นชิน
เล็ก ๆ ผึงให้แห้ง จากนันอบให้แห้งทีอุณหภูมิ องศาเซลเซี ยส ประมาณ ชัวโมง (วลัยพร,
) บดและร่ อนผ่าน
ตะแกรงขนาด micron เก็บตัวอย่างแต่ละส่ วนใส่ ถุงซิป เก็บไว้ในโถดูดความชืน เพือทําการเตรี ยมเป็ นสารสกัดทํา
การทดลอง ซํา
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BMP15-3
การวิเคราะห์ ปริมาณสารแทนนิน
การวิเคราะห์ปริ มาณสารแทนนิน ดัดแปลงจากวิธีของ Hou et al. ( ) และ Ye et al. ( ) โดยนําตัวอย่าง
เปลือกกล้ว ยนําว้าผง สกัดด้วยตัวทําละลาย ได้แก่ นํากลัน ในอัตราส่ วนตัวอย่างต่อตัวทําละลาย : (w/v) เขย่าสาร
ตัวอย่างทีอุณหภูมิห้อง นําสารสกัดเปลือกกล้วยผงปริ มาตร มิลลิลิตร ใส่ ในหลอดทดลอง เติม N Folin-Ciocalteu
reagent ปริ มาตร มิลลิลิตร และ . % โซเดีย มคาร์ บอเนต (Na 2CO 3) ปริ มาตร มิ ลลิลิตร ผสมให้เข้ากัน ทิงไว้
ชัวโมง นําไปวัดค่าการดูดกลืน แสงทีความยาวคลืน นาโนเมตร คํานวณปริ มาณของสารประกอบแทนนิ นของสาร
สกัดเปรี ยบเทียบกับกราฟมาตรฐานกรดแทนนิก
การศึกษาสภาวะทีเหมาะสมในการสกัด
การศึกษาสภาวะทีเหมาะสมในการสกัดดัดแปลงจากวิธี ของ วิภา และ ชิดชม ( ) โดยนําตัวอย่างเปลือก
กล้วยผงแต่ละระยะการสุ กเปรี ยบเทียบปริ มาณสารแทนนิ น ที พบมากทีสุ ด นํามาสกัดสารแทนนิ น โดยใช้อตั ราส่ วน
นําหนักตัวอย่างเปลือกกล้วยผง : ปริ มาตรสารละลายสกัด : (w/v) ทีอุณหภูมิ องศาเซลเซียส ด้วยตัวทําละลายที
แตกต่างกัน ชนิด คือ นํากลัน อะซิโตน และนํากลันต่ออะซิโตน ( : ) เป็ นเวลา ชัวโมง (Set ) ชัวโมง (Set ) และ
ชัวโมง (Set ) เมือครบเวลานําปั นเหวียงทีความเร็ วรอบ xg เป็ นเวลา นาที ทําการวิเคราะห์ปริ มาณสารแทนนิ น
นําไปวัดค่าการดูดกลืน แสงทีความยาวคลืน นาโนเมตร คํานวณปริ มาณของสารประกอบแทนนิ น ของสารสกัด
เปรี ยบเทียบกับกราฟมาตรฐานกรดแทนนิก
การวิเคราะห์ ข้อมูลทางสถิติ
วางแผนการทดลองแบบสุ่ มอย่างสมบูรณ์ (Completely Randomized Design ; CRD ) มี ซํามาวิเคราะห์ทาง
สถิติและเปรี ยบเทียบความแตกต่ างระหว่างปริ มาณสารแทนนิ น โดย ANOVA procedure และวางแผนการทดลอง
สําหรั บ สภาวะการสกัด เปลื อ กกล้ว ยนํ าว้าผงแบบ factorial in completely randomized design (Factorial in CRD) ที
ระดับความเชือมันร้อยละ ด้วยโปรแกรม SPSS
ผลการวิจัย
การแบ่ งระยะการสุกของกล้วยนําว้ า
ระยะการสุ ก ของกล้ว ยสังเกตได้จ ากการเปลี ยนสี การอ่อนตัวของเนื อเยือโดยระยะที (a) มี สี เขี ยวเข้ม
ในขณะที ระยะที (f) มีสีเหลืองเป็ น ลักษณะการสุ กเต็มที และระยะที (h) มีสีเหลืองและมีจุดดําทีผิว จุดดําทีเกิด ขึน
เป็ นความผิดปกติของสรี รวิทยาทีเกิดขึนในช่วงหลังการสุกของผลกล้วยโดยมีจุดดําเพิมมากขึนในระหว่างกระบวนการ
สุก (Ketsa, ) ดังแสดงในภาพที 1
การศึกษาระยะการสุ กต่ อปริมาณสารแทนนิน
ปริ มาณสารประกอบแทนนิ นในสารสกัดจากเปลือกกล้วยผงในระยะการสุ กทีแตกต่างกัน ส่ งผลต่อปริ มาณ
สารประกอบแทนนิ น ซึ งมีค่าระหว่าง 41.38-72.70 mg tannic acid/100 g DW โดยสารสกัดจากเปลือกกล้วยผงมีปริ มาณ
แทนนินเพิมขึนสู งในระยะการสุ กที 4 และ 5 หลังจากนันปริ มาณสารแทนนิ นจะลดลง ปริ มาณสารแทนนิน สู งเมือผล
ดิบ(แก่)และปริ มาณลดลงเมือผลสุ กมากขึน ทังนี อาจเป็ นผลเนืองมาจากแทนนิ นรวมตัวกับโปรตีนหรื อคาร์โบไฮเดรท
หรื อโดยการรวมตัวของแทนนินเอง การเกิดปฏิกิริยา enzymatic browning ทีส่งผลทําให้เกิดสีนาตาลขึ
ํ
น ในระหว่างการ
สุ กของกล้วยเกิดปฏิกิริยาโพลีเมอไรเซชัน ของแทนนิ น ทําให้ความฝาดของกล้วยลดลง (Kotecha, Desai, 1995) สาย
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BMP15-4
พันธุ์และสภาพแวดล้อมเป็ นอีกปัจจัยหนึ งทีมีผลต่อปริมาณสาร แทนนินหรื อสารประกอบฟี นอลลิกจากเปลือกผลกล้วย
(Emaga et al., 2007) ดังตารางที 1
สภาวะทีเหมาะสมในการสกัดสารแทนนินของผงเปลือกกล้วยนําว้ า
ปริ มาณของสารประกอบแทนนิ นในสารสกัดจากเปลือกกล้วยนําว้าผงทีสกัดด้ว ย นํากลันต่ออะซิโตน ( : )
ทัง Set มีค่ าสู งทีสุ ด รองลงมาคื อสารสกัด ที สกัด ด้วยนํากลันมี ป ริ ม าณของสารประกอบแทนนิ น มีค่ าอยู่ในช่ ว ง
63.48-78.88 mg tannic acid/100 g DW นอกจากนี พบว่าปริ มาณสารประกอบแทนนิ นของเปลือกกล้วยนําว้าผงทีสกัด
ด้วยอะซิ โ ตนทัง set มี ป ริ ม าณค่ อนข้างตํา จากการศึ ก ษาของ Alothman et al. (2009) และ Sulaiman et al. (2011)
แสดง ให้เห็นว่าปริ มาณของสารประกอบฟี นอลิกจากเปลือกกล้วยจะขึนอยู่กบั ชนิ ดของตัวทําละลายและวิธีการที ใช้ใน
การสกัด นอกจากนั นมี ร ายงานว่า สายพัน ธุ์ แ ละระยะการสุ ก ของกล้ว ยจะเป็ นอี ก ปั จ จัย หนึ งที มี ผ ลต่ อ ปริ ม าณ
สารประกอบฟี นอลิกจากเปลือกกล้วย (Emaga et al., 2007) ดังตารางที 2
b
d
a
c

e

f

g

h

ภาพที 1 การแบ่งระยะสุ กตามการเปลียนสีเปลือก โดยระยะที 1 (สีเขียวเข้ม; a) ระยะที 2 (สีเขียวสว่าง; b) ระยะที 3
(สีเขียวปนเหลืองเล็กน้อย; c) ระยะที 4 (สีเขียวมากกว่าสี เหลือง; d) ระยะที 5 (สี เหลืองมากกว่าสี เขียว; e) ระยะ
ที 6 (สี เหลือง; f) ระยะที 7 (สีเหลืองมีจุดทีผิวเล็กน้อย; g) และระยะที 8 (สีเหลืองและมีจุดดําทีผิว; h)
ตารางที 1 ปริ มาณสารสกัดแทนนินของเปลือกกล้วยนําว้าผงในระยะการสุกทีแตกต่างกัน
Stage of Ripeness
Tannin content (mg tannic acid/g DW)
1
57.94±2.93c
2
53.72±1.06 cd
3
52.37±0.99 d
4
72.70±1.89 a
5
64.64±6.45 b
6
58.57±2.01 c
7
43.17±3.46 e
8
41.38±4.25 e
หมายเหตุ
± ค่าเบียงเบนมาตรฐาน
a-e
ค่าเฉลียทีมีตวั อักษรแตกต่างกันในแนวตัง มีความแตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนยั สําคัญทีระดับ
ความเชือมันร้อยละ (P≤0.05)
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ตารางที 2 ปริ มาณสารสกัดแทนนินของเปลือกกล้วยนําว้าผง
Treatment
Tannin content (mg tannic acid/g dried weight)
Time (hour)
2
4
6
F-test

Solutions

Water
Acetone
Water: Acetone (1:1)
F-test

2
4
6
F-test
CV (%)
หมายเหตุ

Water
78.88±2.60
63.15±1.70
63.48±0.37
NS
2 hr.
78.88±2.60b
52.68±3.46c
182.47±6.97a
*
Water
78.88±2.60a
63.15±1.70b
63.48±0.37b
*
35.50

Acetone
52.68±3.46
59.30±2.33
68.67±7.85
NS
4 hr.
63.15±1.70b
59.30±2.33c
189.19±6.18a
*
Acetone
52.68±3.46b
59.30±2.33b
68.67±7.85a
*
41.08

Water: Acetone (1:1)
182.47±6.97
189.19±6.18
184.45±8.06
NS
6 hr.
63.48±0.37c
68.67±7.85b
184.45±8.06a
*
Water: Acetone (1:1)
182.47±6.97
189.19±6.18
184.45±8.06
NS
35.40

± ค่าเบียงเบนมาตรฐาน
a-c
ค่าเฉลียทีมีตวั อักษรแตกต่างกันในแนวตัง มีความแตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนยั สําคัญทีระดับ
ความเชือมันร้อยละ (P≤0.05)
NS ไม่แตกต่างกันทางสถิติ
*
แตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนยั สําคัญทีระดับความเชือมันร้อยละ 95 (P≤0.05)

อภิปรายและสรุปผลการวิจยั
ดัชนีระยะความสุ กของกล้วยนําว้า สี เปลือกผลเปลียนแปลงตามระยะการสุกของผลกล้วยนําว้า โดยระยะที 1
(a) มีสีเขียวเข้ม ในขณะที ระยะที 6 (f) มีสีเหลืองเป็ นลักษณะการสุกเต็มที และ ระยะที 8 (h) มีสีเหลืองและมีจุดดําทีผิว
ปริ ม าณสารประกอบแทนนิ น ในสารสกัดจากเปลือกกล้ว ยผงในระยะการสุ ก ที แตกต่างกัน ส่ งผลต่ อ ปริ ม าณของ
สารประกอบแทนนิ น ซึ งมี ค่าระหว่าง 41.38-72.70 mg tannic acid/100 g DW โดยสารสกัด จากเปลือกกล้วยผงแก่ มี
ปริ มาณสารแทนนิ น เพิ มขึ นสู งในระยะการสุ กที 4 และ 5 หลัง จากนันจะมีปริ มาณลดลง นอกจากนี ชนิ ดของตัวทํา
ละลาย และวิธีการสกัด มีผลต่อปริ มาณสารแทนนิ นทีสกัดได้จากเปลือกกล้วยนําว้าผง โดยสารสกัดจากเปลือกกล้วย
นําว้าผงทีสกัดด้วย นํากลันต่ออะซิโตน ( : ) ทีอุณหภูมิ ºC เป็ นเวลา ชัวโมง พบปริ มาณสารแทนนิ นสู งทีสุ ด ดังนัน
การนําผักหรื อผลไม้ทีมีแทนนิ น สามารถนํามาใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมหลายประเภท รวมทังนํามาประยุกต์ใช้ใน
อุตสาหกรรมอาหารอย่างกว้างขวาง แทนนิ นยังใช้เป็ นสารเคลือบอาหาร เช่น เนื อสัตว์ สามารถยับยังการเจริ ญของเชือ
นอกจากนันยังช่วยเสริ มในพืชอาหารสัตว์ในระดับทีเหมาะสมจะช่วยให้สัตว์มีสุขภาพดี ลดการใช้ยาถ่ายพยาธิ และลด
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ต้น ทุน ค่าอาหาร อีก ทังกล้ว ยนําว้าเป็ นพืชที สามารถปลูกได้ทวไป
ั จึงทําให้มีพืนทีปลูกกระจายอยู่ทวประเทศและมี
ั
ปริ มาณผลผลิตมากพอทีจะนํามาใช้ประโยชน์จากสิ งเหลือทิงทางการเกษตรและลดต้นทุนการผลิตได้
เอกสารอ้างอิง
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