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บทคัดย่ อ

ปั จจุบนั ผูบ้ ริ โภคให้ความใส่ใจในการบริ โภคอาหารเพื่อสุขภาพมากขึ้น การบริ โภคต้นอ่อนพืชจึงได้รับ
ความนิยมเพิ่มขึ้นเนื่องจากต้นอ่อนพืชให้คุณค่าทางโภชนาการสูงกว่าเมล็ดพืช ต้นอ่อนทานตะวันนับเป็ นต้นอ่อน
พืชที่ได้รับความนิยมอย่างมาก เนื่องจากอุดมไปด้วยคุณค่าทางโภชนาการและสารพฤกษเคมี เช่น สารในกลุ่ม
ฟี นอลิก วิตามิน และสารสี ต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิง่ สารที่มีฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระ ซึ่งมีบทบาทสําคัญต่อการ
ดูแลสุขภาพและการป้ องกันโรค งานวิจยั นี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อคัดเลือกสายพันธุ์ตน้ อ่อนทานตะวันและอายุของต้น
อ่อนทานตะวันที่เหมาะสมสําหรับการเก็บเกี่ยวเพื่อให้ผบู ้ ริ โภคได้รับสารต้านอนุมูลอิสระสูงสุด โดยคัดเลือกจากต้น
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อ่อนทานตะวัน 3 สายพันธุ์ คือ สายพันธุ์จมั โบ้ แปซิฟิก และอาตูเอล ซึ่งเป็ นสายพันธุ์ที่ผบู ้ ริ โภคนิยมรับประทานใน
ท้องตลาดประเทศไทย โดยระยะเวลาในการเก็บเกี่ยวต้นอ่อน คือ ขณะที่ตน้ อ่อนอายุ 5 7 9 และ 14 วัน ผูว้ จิ ยั ได้
ศึกษาการเจริ ญของต้นอ่อน ความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระ ปริ มาณสารสําคัญที่เกี่ยวข้องกับความสามารถใน
การต้านอนุมูลอิสระ ได้แก่ ปริ มาณฟี นอลิกทั้งหมด ปริ มาณคลอโรฟิ ลล์ และปริ มาณแคโรทีนอยด์ พบว่า ใน
ระยะเวลา 14 วัน สายพันธุ์แปซิฟิกมีอตั ราการเจริ ญสูงที่สุด รองลงมาคือสายพันธุ์จมั โบ้ และอาตูเอล (0.20 0.18 และ
0.16 กรัมนํ้าหนักสดต่อวัน ตามลําดับ) จากการศึกษาความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระด้วยวิธี DPPH free
radical scavenging และการวิเคราะห์ปริ มาณฟี นอลิกทั้งหมด พบว่า สายพันธุ์แปซิฟิกอายุ 5 วัน มีความสามารถใน
การต้านอนุมูลอิสระสูงที่สุดเท่ากับ 14.38 มิลลิกรัมสมมูลของกรดแอสคอร์บิกต่อ 100 กรัมนํ้าหนักสด และมี
ปริ มาณฟี นอลิกทั้งหมดเท่ากับ 73.09 มิลลิกรัมสมมูลของกรดแกลลิกต่อ 100 กรัมนํ้าหนักสด ในการวิเคราะห์
ปริ มาณคลอโรฟิ ลล์ และแคโรทีนอยด์ พบว่า ต้นอ่อนทานตะวันสายพันธุ์แปซิฟิกอายุ 14 วันมีปริ มาณคลอโรฟิ ลล์
เอ คลอโรฟิ ลล์ บี คลอโรฟิ ลล์ท้ งั หมด และแคโรทีนอยด์สูงที่สุด เท่ากับ 0.37 0.12 0.57 และ 7.4 มิลลิกรัมต่อกรัม
นํ้าหนักสด ตามลําดับ ดังนั้น เพื่อให้ผบู ้ ริ โภคได้รับสารที่มีความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระจากต้นอ่อน
ทานตะวันมากที่สุด สายพันธุ์และอายุของต้นอ่อนทานตะวันที่เหมาะสมต่อการเก็บเกี่ยวคือ สายพันธุ์แปซิฟิก อายุ 5
วัน จะเห็นได้วา่ จีโนไทป์ ของเมล็ดทานตะวันสายพันธุ์ต่าง ๆ มีผลต่อความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระของต้น
อ่อนทานตะวัน และสารที่น่าจะเป็ นสารสําคัญในการออกฤทธิ์ตา้ นอนุมูลอิสระด้วยวิธี DPPH free radical
scavenging คือ สารประกอบฟี นอลิกทั้งหมด
คําสําคัญ: ต้นอ่อนทานตะวัน, ความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระ, สารฟี นอลิก, คลอโรฟิ ลล์, แคโรทีนอยด์
Abstract

Nowadays, consumers pay more attention to healthy food consumption. Consumption of crop sprout has
been increasing in popularity. The crop sprouts provide higher nutritional value than seeds. Sunflower sprout is
considered a favored sprout due to its rich nutrition and phytochemicals such as phenolic compounds, vitamins
and various pigments, especially antioxidant activity substances, the important roles in human health care and
disease prevention. This research aimed to investigate three sunflower cultivars to select the proper cultivar and its
age period for harvesting to receive the highest antioxidant capacity. Three different sunflower cultivars
(Helianthus annuus L. cvs. Jumbo, Pacific and Artuel), that consumers prefer in Thai market, were elucidated by
four harvesting time: 5, 7, 9 and 14 days. The studies of growth, the amount of important substances in relation to
antioxidants including total phenolic compound, chlorophyll, carotenoid and antioxidant capacity were carried
out. The results revealed that within 14 days of cultivation, cv. Pacific sprout showed the highest growth rate,
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followed by cvs. Jumbo and Artuel (0.20, 0.18 and 0.16 g fresh weight per day, respectively). An antioxidant
capacity by DPPH free radical scavenging assay and total phenolic content analysis also indicated that 5-day-old
cv. Pacific sprout had the highest antioxidant capacity (14.38 milligrams equivalent of ascorbic acid per 100
grams of fresh weight) with high total phenolic content to 73.09 mg equivalent of gallic acid per 100 grams of
fresh weight. In the analysis of chlorophyll content and carotenoid content, cv. Pacific sunflower sprout for 14
days showed the highest of chlorophyll a, total chlorophyll and carotenoid contents at 0.37, 0.12, 0.57 and 7.4 mg
per gram of fresh weight, respectively. To obtain the most antioxidants from sunflower sprout, cv. Pacific
sunflower sprout of 5 days was suitable for harvesting. This study confirmed that genotype of sunflower seed
affected an antioxidant capacity of sunflower sprout. Probably, the dominant substances in antioxidant capacity by
DPPH free radical scavenging assay are total phenolic compounds.
Keywords: sunflower sprout, antioxidant capacity, phenolic compound, chlorophyll, carotenoid
บทนํา

ในปัจจุบนั การบริ โภคต้นอ่อนของเมล็ดพืชชนิดต่าง ๆ ได้รับความนิยมกันอย่างแพร่ หลาย โดยเฉพาะอย่าง
ยิง่ ในผูบ้ ริ โภคที่ใส่ใจดูแลสุขภาพซึ่งนิยมรับประทานผักและผลไม้สดมากกว่าผลิตภัณฑ์ที่ผา่ นการปรุ งสุกหรื อแปร
รู ป และจากการตรวจพบสารเคมีตกค้างในผักและผลไม้สดในท้องตลาด ยิง่ ส่งผลให้ผบู ้ ริ โภคส่วนหนึ่งเกิดความ
กังวลในสุขภาพจึงเลือกที่จะบริ โภคหรื อเพาะต้นอ่อนจากเมล็ดพืช เช่น เมล็ดทานตะวัน เมล็ดข้าวกล้อง เมล็ดถัว่
เขียว เมล็ดข้าวสาลี หรื อเมล็ดถัว่ ลันเตา (โต้วเหมี่ยว) เพื่อบริ โภคเอง ซึ่งการเพาะต้นอ่อนมีกรรมวิธีที่ง่ายไม่ซบั ซ้อน
ทําให้ผบู ้ ริ โภคสามารถรับประทานผักสดที่สะอาด ปลอดภัย ราคาถูก และสามารถกําหนดระยะเวลาที่ตอ้ งการเก็บ
เกี่ยวผลผลิตได้
การเพาะต้นอ่อนหรื อการเกิดต้นอ่อนในระยะแรกของการงอกจากเมล็ดพืช เกิดจากการเปลี่ยนแปลงทาง
ชีวเคมีของสารเมแทบอไลต์ (metabolites) ต่าง ๆ ในเมล็ดพืชโดยการทํางานของเอนไซม์ในกระบวนการแคทา
บอลิซึมและการย่อยของสารชีวโมเลกุลต่าง ๆ ได้แก่ คาร์โบไฮเดรต โปรตีน และไขมัน ที่สะสมอยูใ่ นเมล็ดพืช
ส่งผลให้เกิดการเพิ่มขึ้นของนํ้าตาล กรดแอมิโนอิสระ กรดไขมันบางชนิด เช่น กรดไลโนเลอิก กรดอินทรี ย ์ และ
สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพต่าง ๆ ในขณะที่มีการลดลงของปริ มาณสารต้านคุณค่าทางโภชนาการ (antinutritional
factor) เช่น สารยับยั้งโปรตีเอส (protease inhibitor) แทนนิน (tannin) และ เลคติน (lectin) เป็ นต้น (Kranner &
Colville, 2011; Aguilera et al., 2013; Erbaş et al., 2016; Benincasa et al., 2019) นอกจากการเพาะต้นอ่อนจะเป็ น
การเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการของเมล็ดให้สูงขึ้นเมื่อเปรี ยบเทียบกับเมล็ดที่ยงั ไม่งอกแล้ว (Villaluenga et al., 2010;
Pajak et al., 2014) ต้นอ่อนยังมีความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระสูงกว่าเมล็ดอีกด้วย (Pas´ko et al., 2009)
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ต้นอ่อนทานตะวันนับเป็ นชนิดของต้นอ่อนที่ได้รับความนิยมอย่างมาก เนื่องจากต้นอ่อนทานตะวันมีสาร
ที่มีคุณสมบัตทิ างด้านพฤกษเคมี (phytochemicals) หลายชนิด เช่น สารในกลุ่มฟี นอลิก (phenolic compounds) (เช่น
caffeic acid, chlorogenic acid, caffeoylquinic acid, cynarine, gallic acid) ฟลาโวนอยด์ (เช่น heliannone, quercetin,
luteolin, kaempferol) สารสี (เช่น chlorophyll, carotene, xanthophyll) วิตามิน (เช่น วิตามิน A, วิตามิน B, วิตามิน
C, วิตามิน E, niacin) และธาตุ (เช่น calcium, iron, magnesium, phosphorus) ซึ่งมีบทบาทสําคัญต่อการดูแลสุขภาพ
และการป้ องกันโรคต่าง ๆ โดยมักใช้ในการแพทย์พ้ืนบ้าน (traditional medicine) เนื่องด้วยสารพฤกษเคมีเหล่านี้
มีคุณสมบัติที่น่าสนใจเกี่ยวกับการต้านอนุมูลอิสระ (antioxidant) การต้านจุลินทรี ย ์ (antimicrobial) การบรรเทา
อาการของโรคเบาหวาน (antidiabetic) การบรรเทาอาการของโรคความดันโลหิ ตสูง (antihypertensive) การต้าน
การอักเสบ (anti-inflammatory) และ การสมานบาดแผล (wound healing) (Jiraungkoorskul, 2016; Guo et al.,
2017) โดยสารสําคัญที่ออกฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระในเมล็ดและต้นอ่อนทานตะวัน ได้แก่ วิตามิน E วิตามิน C
แคโรทีนอยด์ และเอนไซม์ คือ catalase, glutathione dehydrogenase, guaiacol peroxidase, glutathione reductase
(Guo et al., 2017) จากประโยชน์ทางโภชนาการและทางการแพทย์ดงั กล่าวข้างต้น ต้นอ่อนทานตะวันจึงจัดเป็ น
อาหารฟังก์ชนั (functional foods) (Guo et al., 2017) และโภชนเภสัช (nutraceuticals) (Jiraungkoorskul, 2016)
ที่กาํ ลังได้รับความนิยม
ในประเทศไทย สายพันธุ์ของเมล็ดทานตะวันที่มีจาํ หน่ายตามท้องตลาดมีหลายชนิด มีท้ งั พันธุผ์ สมเปิ ด
พันธุ์สงั เคราะห์ และพันธุ์ลูกผสม ผูว้ จิ ยั พบว่าสายพันธุ์เมล็ดทานตะวันที่มีการนํามาปลูกเป็ นต้นอ่อนทานตะวันใน
ท้องตลาดของประเทศไทย ได้แก่ สายพันธุ์อาตูเอล (cv. Artuel) สายพันธุ์แปซิฟิก (cv. Pacific) สายพันธุ์จมั โบ้ (cv.
Jumbo) สายพันธุ์สุรนารี (cv. Suranaree) สายพันธุ์เชียงใหม่ (cv. Chiangmai) และ สายพันธุ์อะควอร่ า (cv. Aquara)
เป็ นต้น โดยสายพันธุเ์ มล็ดทานตะวันที่ได้รับความนิยมอย่างสูงในการนํามาเพาะเป็ นต้นอ่อนทานตะวัน คือ จัมโบ้
แปซิฟิก และอาตูเอล จากการศึกษาวิจยั ต้นอ่อนทานตะวันในประเทศไทย พบว่า มีงานวิจยั ที่รายงานการศึกษา
ปริ มาณวิตามิน C คลอโรฟิ ลล์ เส้นใยอาหาร สารฟี นอลิก การต้านอนุมูลอิสระในสายพันธุ์อาตูเอล ซึ่งสรุ ปว่า ต้น
อ่อนทานตะวันอายุ 5 วัน มีความเหมาะสมในการเก็บเกี่ยวเพื่อบริ โภคมากที่สุด (Pagamas & Krongkaomasan,
2013; Paseephol et al., 2015) นอกจากนั้นยังมีงานวิจยั ที่ศึกษาความสามารถในการผลิตสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ
(Puwaphut, 2016) และการยืดอายุการเก็บรักษาต้นอ่อนทานตะวันพร้อมบริ โภค (Boonrod & Suthiluk, 2015) โดย
ไม่ได้ระบุวา่ เป็ นการศึกษาในต้นอ่อนทานตะวันสายพันธุ์ใด เนื่องจากไม่มีหลักฐานที่แน่ชดั ว่าต้นอ่อนทานตะวัน
สายพันธุ์จมั โบ้ แปซิฟิก หรื ออาตูเอล สายพันธุ์ใดมีความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระสูงที่สุด ผูว้ จิ ยั จึงต้องการ
ศึกษาความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระและปริ มาณสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ (bioactive compounds) บางชนิด
จากสายพันธุ์ท้ งั 3 นี้ในขณะที่อายุของต้นอ่อนแตกต่างกัน เพื่อเป็ นข้อมูลประกอบการตัดสิ นใจของผูป้ ระกอบการ
และผูบ้ ริ โภคในการเลือกสายพันธุ์และระยเวลาในการเก็บเกี่ยวผลผลิต ทั้งนี้ เพื่อให้ผบู ้ ริ โภคได้รับประโยชน์จาก
สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพสูงสุด
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ดังนั้น ผูว้ จิ ยั มีความสนใจศึกษาความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระของต้นอ่อนทานตะวัน 3 สายพันธุ์
คือ สายพันธุ์จมั โบ้ แปซิฟิก และอาตูเอล ซึ่งเป็ นทานตะวันสายพันธุ์ลูกผสมที่ผบู ้ ริ โภคนิยมรับประทาน โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อคัดเลือกว่าสายพันธุ์ใดมีความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระด้วยวิธี DPPH free radical
scavenging มากที่สุด รวมทั้งศึกษาเวลาที่เหมาะสมในการเก็บเกี่ยวต้นอ่อนทานตะวันต่อความสามารถในการต้าน
อนุมูลอิสระนั้น โดยระยะเวลาในการเก็บเกี่ยวต้นอ่อน คือ ขณะต้นอ่อนมีอายุ 5 7 9 และ 14 วัน จากนั้นศึกษาการ
เจริ ญของต้นอ่อนโดยการหานํ้าหนักสด (fresh weight) และนํ้าหนักแห้ง (dry weight) วิเคราะห์ความสามารถในการ
ต้านอนุมูลอิสระด้วยวิธี DPPH free radical scavenging และวิเคราะห์ปริ มาณสารสําคัญที่เกี่ยวข้องกับความสามารถ
ในการต้านอนุมูลอิสระ เช่น ปริ มาณฟี นอลิกทั้งหมด (total phenolic content) ปริ มาณคลอโรฟิ ลล์ (chlorophyll) และ
ปริ มาณแคโรทีนอยด์ (carotenoid)
วิธีการทดลอง
1. วัสดุอุปกรณ์ ได้แก่
1.1 เมล็ดทานตะวัน 3 สายพันธุ์ ได้แก่ สายพันธุ์จมั โบ้และอาตูเอล จากบริ ษทั ซินเจนทา ซีดส์ จํากัด สาย
พันธุ์แปซิฟิก จากศูนย์วจิ ยั พืชไร่ จังหวัดนครราชสี มา
เมล็ดทานตะวันทั้ง 3 สายพันธุ์ มีอายุหลังการเก็บเกี่ยวใกล้เคียงกัน และมีการคัดเลือกขนาดของเมล็ด
พันธุ์ให้ใกล้เคียงกัน หลังจากได้รับเมล็ดพันธุจ์ ากแหล่งเมล็ดพันธุ์มีการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ไว้ในตูเ้ ย็นเพื่อรักษา
อุณหภูมิที่ 4 องศาเซลเซียสตลอดเวลา โดยเมล็ดทานตะวันทั้ง 3 สายพันธุ์มีอตั ราการงอกไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ (P>0.05) โดยมีอตั ราการงอกมากกว่าร้อยละ 95
1.2 ดินสี ดา จากห้างหุน้ ส่วนจํากัด ส.สมานท่าทราย
2. วิธีดาํ เนินการทดลอง
การเพาะต้ นอ่อนทานตะวัน
นําเมล็ดต้นอ่อนทานตะวันสายพันธุ์จมั โบ้ แปซิฟิก และอาตูเอล แช่ในนํ้าสะอาดเป็ นเวลา 8 ชัว่ โมง เมื่อ
ครบกําหนดเวลาให้เทนํ้าออก จากนั้นห่อเมล็ดด้วยผ้าสะอาดที่ชุ่มนํ้าหมาด ๆ และนํามาวางในตูบ้ ่มที่อุณหภูมิ 30
องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 24 ชัว่ โมง เพื่อให้เมล็ดทานตะวันมีรากงอก
ถาดหลุมเพาะต้นกล้าที่ใช้มีขนาด 170 x 245 ตารางมิลลิเมตร ใน 1 ถาด ประกอบด้วยหลุมจํานวน 20 หลุม
โดยใช้ถาดหลุม 2 ถาดต่อ 1 สายพันธุ์ เมื่อเตรี ยมดินเรี ยบร้อยแล้ว วางเมล็ดทานตะวันที่งอกลงบนดินในแต่ละหลุม
จํานวน 10-12 เมล็ดต่อหลุม ให้เมล็ดกระจายทัว่ หลุม วางถาดหลุมลงในกระบะที่มีน้ าํ หล่ออยูด่ า้ นล่างซึ่งมีระดับนํ้า
สูงสามในสี่ ส่วนของถาดหลุม จากนั้นนํามาวางในห้องสําหรับเพาะเพื่อควบคุมอุณหภูมิที่ 25±2 องศาเซลเซียส ค่า
ความเข้มของแสง (light intensity) ที่ 70-100 µmol/m2/sec ให้แสง 12 ชัว่ โมงต่อวัน หมัน่ เติมนํ้าในกระบะเพื่อรักษา
ระดับนํ้า เก็บเกี่ยวต้นอ่อนทานตะวันเมื่อต้นอ่อนมีอายุ 5 7 9 และ 14 วัน ตามลําดับ
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ในการทดลองได้ทาํ การทดลอง 5 ซํ้า โดยเมื่อระยะเวลาการเจริ ญของต้นอ่อนทานตะวันทั้ง 3 สายพันธุ์ มี
อายุ 5 7 9 และ 14 วัน ทําการเก็บตัวอย่างสายพันธุ์ละ 5 หลุม อย่างสุ่ม ถือเป็ นหลุมละ 1 ซํ้า โดยในการเก็บ
ตัวอย่างสําหรับวิเคราะห์สารสําคัญต่าง ๆ ใน 1 ซํ้า นั้น ทําได้โดยการตัดต้นอ่อนทานตะวันจาก 1 หลุม ตั้งแต่ส่วนที่
โผล่จากผิวดินแล้วทําให้ตน้ อ่อนทานตะวันมีขนาดเล็กลง โดยให้มีความยาวไม่เกิน 1 เซนติเมตร แช่ในไนโตรเจน
เหลว จากนั้นจึงเก็บตัวอย่างที่ลดขนาดแล้วโดยการห่อด้วยกระดาษฟอยล์ ขนาดของกระดาษฟอยล์หลังห่อเสร็ จ
เรี ยบร้อยแล้วมีขนาดไม่เกิน 10x10 ตารางเซนติเมตร เก็บตัวอย่างที่ถูกห่อด้วยกระดาษฟอยล์ไว้ที่อุณหภูมิ -80 องศา
เซลเซียส จนกว่าจะทําการวิเคราะห์ เมื่อต้องการวิเคราะห์สารสําคัญจึงนําตัวอย่างมาชัง่ ให้มีปริ มาณตามต้องการใน
หลอดไมโครเซนตริ ฟิวจ์ จํานวน 3 หลอดต่อ 1 ซํ้า จากนั้นจึงนํามาบดให้ละเอียดในไนโตรเจนเหลว แล้วจึงทําการ
สกัดสารสําคัญต่อไป
การศึกษาการเจริญของต้นอ่ อนทานตะวัน
การหานํ้าหนักสด เมื่อระยะเวลาการเจริ ญของต้นอ่อนทานตะวันทั้ง 3 สายพันธุ์ มีอายุ 5 7 9 และ 14 วัน
ทําการเก็บต้นอ่อนทานตะวันที่สมบูรณ์ (ไม่รวมราก) สายพันธุ์ละ 5 หลุมอย่างสุ่ม ถือเป็ นหลุมละ 1 ซํ้า มาชัง่
นํ้าหนัก
การหานํ้าหนักแห้ง โดยนําต้นอ่อนทานตะวันที่หานํ้าหนักสดแล้วมาอบที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส จน
ต้นอ่อนทานตะวันมีน้ าํ หนักคงที่ นําออกมาเก็บในโถดูดความชื้น และชัง่ นํ้าหนัก
การวิเคราะห์ ความสามารถในการต้ านอนุมูลอิสระด้ วยวิธี DPPH free radical scavenging
นําต้นอ่อนทานตะวันปริ มาณ 0.05 กรัมในหลอดไมโครเซนตริ ฟิวจ์ขนาด 1.5 มิลลิลิตร มาบดให้ละเอียด
ในไนโตรเจนเหลว สกัดด้วยตัวทําละลายเอทานอล 80 เปอร์เซ็นต์ ปริ มาตร 1 มิลลิลิตร นําไปปั่นแยกส่วนใสด้วย
เครื่ องปั่ นเหวีย่ งที่ความเร็ วรอบ 10,000g ที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 20 นาที เมื่อได้สารสกัดแล้วนํามา
วิเคราะห์ความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระด้วยวิธี DPPH (2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl) free radical
scavenging ของ Brand-Williams et al. (1995) โดยใช้กรดแอสคอร์บิกเป็ นสารมาตรฐาน วัดค่าการดูดกลืนแสงที่
ความยาวคลื่น 517 นาโนเมตร ด้วยเครื่ องไมโครเพลทรี ดเดอร์ (microplate reader) นําค่าที่ได้ไปคํานวณหา
เปอร์เซ็นต์ความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระ
และแสดงผลความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระในหน่วย
มิลลิกรัมสมมูลของกรดแอสคอร์บิกต่อ 100 กรัมนํ้าหนักสด
การวิเคราะห์ ปริมาณฟี นอลิกทั้งหมด
ชัง่ นํ้าหนักต้นอ่อนทานตะวันปริ มาณ 0.05 กรัมในหลอดไมโครเซนตริ ฟิวจ์ขนาด 1.5 มิลลิลิตร นํามาบด
ในไนโตรเจนเหลว สกัดด้วยตัวทําละลายเอทานอล 80 เปอร์เซ็นต์ ปริ มาตร 1 มิลลิลิตร แยกส่วนใสด้วยเครื่ องปั่น
เหวีย่ งที่ความเร็ วรอบ 10,000g ที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 20 นาที เมื่อได้สารสกัดนํามาทําปฏิกิริยากับ
Folin-Ciocalteu reagent ซึ่งเป็ นวิธีการที่ดดั แปลงจาก Chan et al. (2009) หาปริ มาณฟี นอลิกทั้งหมดที่วเิ คราะห์ได้
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โดยใช้กรดแกลลิกเป็ นสารมาตรฐาน วัดค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 765 นาโนเมตรด้วยเครื่ องสเปกโตร
โฟโตมิเตอร์ (spectrophotometer) และแสดงผลในหน่วยมิลลิกรัมสมมูลของกรดแกลลิกต่อ 100 กรัมนํ้าหนักสด
การวิเคราะห์ ปริมาณคลอโรฟิ ลล์และแคโรทีนอยด์
วิเคราะห์หาปริ มาณคลอโรฟิ ลล์ เอ คลอโรฟิ ลล์ บี คลอโรฟิ ลล์ท้ งั หมด และแคโรทีนอยด์ โดยนําต้นอ่อน
ทานตะวันปริ มาณ 0.05 กรัมมาบดในไนโตรเจนเหลว จากนั้นนํามาสกัดด้วย N,N-dimethylformamide (DMF)
ปริ มาตร 1 มิลลิลิตร ทําการปั่ นเหวีย่ งเพื่อแยกส่วนใสออกจากตะกอนที่ความเร็ วรอบ 10,000g ที่อุณหภูมิ 4 องศา
เซลเซียส เป็ นเวลา 20 นาที นําส่ วนใสมาวัดค่าการดูดกลืนแสงด้วยเครื่ องไมโครเพลทรี ดเดอร์ ที่ความยาวคลื่น 461
647 และ 664 นาโนเมตร และคํานวณหาปริ มาณคลอโรฟิ ลล์ เอ คลอโรฟิ ลล์ บี คลอโรฟิ ลล์ท้ งั หมด และ แคโรที
นอยด์ตามทฤษฎีของ Arnon (1949) ดังสมการด้านล่างนี้ แสดงปริ มาณของสารสี ชนิดต่าง ๆ ในหน่วยมิลลิกรัมต่อ
กรัมนํ้าหนักสด
ปริ มาณคลอโรฟิ ลล์ เอ (มิลลิกรัมต่อลิตร)
= 12.70(A664) - 2.79(A647)
ปริ มาณคลอโรฟิ ลล์ บี (มิลลิกรัมต่อลิตร)
= 20.70(A647) - 4.62(A664)
ปริ มาณคลอโรฟิ ลล์ท้ งั หมด (มิลลิกรัมต่อลิตร) = 17.90(A647) + 8.08(A664)
ปริ มาณแคโรทีนอยด์ (มิลลิกรัมต่อลิตร)
= A461 x 200
การวิเคราะห์ ผลทางสถิติ
วิเคราะห์ผลการทดลองตามแผนการทดสอบแบบ Completely Randomized Design และเปรี ยบเทียบความ
แตกต่างของค่าเฉลี่ย โดยวิธี Duncan’s New Multiple Range Test (DMRT) ที่ระดับความเชื่อมัน่ 95% ทําการทดลอง
5 ซํ้า
ผลและวิจารณ์ ผลการทดลอง
1. การเจริญของต้ นอ่อนทานตะวัน
จากการศึกษาการเจริ ญของต้นอ่อนทานตะวัน 3 สายพันธุ์ คือสายพันธุ์จมั โบ้ แปซิฟิก และอาตูเอล ณ อายุ
5 7 9 และ 14 วัน โดยการชัง่ นํ้าหนักสด พบว่า นํ้าหนักสดของต้นอ่อนทานตะวันทั้ง 3 สายพันธุ์มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (P<0.05) ตามอายุที่เพิ่มขึ้น (รู ปที่ 1) ในระยะเวลาการเจริ ญ 14 วัน สายพันธุ์จมั โบ้ แปซิฟิก
และอาตูเอล มีอตั ราการเจริ ญ เท่ากับ 0.18 0.20 และ 0.16 กรัมนํ้าหนักสดต่อวัน สายพันธุ์แปซิฟิกจึงมีอตั ราการเจริ ญ
สูงที่สุด นํ้าหนักสดของต้นอ่อนทานตะวันสายพันธุ์แปซิฟิกและจัมโบ้อายุ 14 วันไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญ
ทางสถิติ (P>0.05) โดยสายพันธุ์แปซิฟิกและจัมโบ้มีน้ าํ หนักเฉลี่ยต่อต้น เท่ากับ 0.86 และ 0.85 กรัม ตามลําดับ
ส่วนสายพันธุ์อาตูเอลอายุ 14 วัน มีน้ าํ หนักเฉลี่ยต่อต้นเท่ากับ 0.66 กรัมเท่านั้น และนํ้าหนักสดของต้นอ่อน
ทานตะวันที่มีอายุ 5 วันไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (P>0.05)
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รู ปที่ 1. นํ้าหนักสดของต้นอ่อนทานตะวันสายพันธุ์จมั โบ้ แปซิ ฟิก และอาตูเอล อายุ 5 7 9 และ 14 วัน (ตัวอักษร
เหนื อแท่งกราฟที่ต่างกันแสดงถึงความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ตามการเปรี ยบเที ยบค่าเฉลี่ยด้วยวิธี
DMRT ที่ระดับความเชื่อมัน่ 95%)
เมื่อเปรี ยบเทียบนํ้าหนักสดของต้นอ่อนทานตะวันแต่ะละสายพันธุ์ ณ วันที่ 14 กับวันที่ 5 พบว่าสายพันธุ์
อาตูเอลมีการเปลี่ยนแปลงของนํ้าหนักสดน้อยที่สุด (0.51 กรัม) เมื่อเปรี ยบเทียบกับอีก 2 สายพันธุ์ (0.72-0.73 กรัม)
สอดคล้องกับงานวิจยั ของ Paseephol et al. (2015) ที่รายงานว่านํ้าหนักสดของต้นอ่อนทานตะวันสายพันธุ์อาตูเอล
เปลี่ยนแปลงเล็กน้อยหลังจากวันที่ 5 เป็ นต้นไป ซึ่งอาจเกิดจากสารอาหารที่เก็บสะสมไว้ในเมล็ดมีปริ มาณลดลง
เมื่อนําต้นอ่อนทานตะวันทั้งสามสายพันธุ์ที่มีอายุต่าง ๆ ไปอบแห้งจนมีน้ าํ หนักคงที่ ได้ผลนํ้าหนักแห้งแสดงดังรู ปที่
2 จะเห็นได้วา่ สายพันธุ์อาตูเอลเมื่ออายุเพิ่มขึ้นนํ้าหนักแห้งมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในทิศทางเดียวกับนํ้าหนักสด เมื่อ
เปรี ยบเทียบระหว่างนํ้าหนักสดของสายพันธุ์จมั โบ้และแปซิฟิกที่อายุ 9 วันในรู ปที่ 1 และนํ้าหนักแห้งของสายพันธุ์
จัมโบ้และแปซิฟิกที่อายุ 9 วันในรู ปที่ 2 พบว่าสายพันธุ์จมั โบ้อายุ 9 วัน มีน้ าํ หนักแห้ง (0.046 กรัมต่อต้น) มากกว่า
สายพันธุ์แปซิฟิก (0.041 กรัมต่อต้น) อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (P<0.05) ในขณะที่สายพันธุ์จมั โบ้มีน้ าํ หนักสดน้อย
กว่าสายพันธุ์แปซิฟิก อาจเป็ นไปได้วา่ สายพันธุ์จมั โบ้อายุ 9 วัน มีน้ าํ หรื อสารที่ระเหยได้เป็ นองค์ประกอบน้อยกว่า
สายพันธุ์แปซิฟิกที่อายุเท่ากัน ทั้งนี้เมื่อสังเกตจากลักษณะภายนอกของต้นอ่อนจะพบว่าต้นอ่อนทานตะวันสายพันธุ์
จัมโบ้มีลาํ ต้นและใบที่อวบโตและแข็งแรงมากกว่าสายพันธุ์แปซิฟิก
อาจกล่าวได้วา่ ต้นอ่อนทานตะวันสายพันธุ์
จัมโบ้มีส่วนที่เป็ นวัตถุแห้ง (dry matter) สูงกว่าสายพันธุ์แปซิฟิก แสดงให้เห็นว่าความแตกต่างของการเจริ ญและ
พัฒนาการของพืชเกิดจากปัจจัยภายในต้นพืช เช่น พันธุกรรม (genetic) เป็ นต้น (Techapinyawat, 2005)
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รู ปที่ 2. นํ้าหนักแห้งของต้นอ่อนทานตะวันสายพันธุ์จมั โบ้ แปซิฟิก และอาตูเอล อายุ 5 7 9 และ 14 วัน (ตัวอักษร
เหนื อแท่งกราฟที่ต่างกันแสดงถึงความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ตามการเปรี ยบเที ยบค่าเฉลี่ยด้วยวิธี
DMRT ที่ระดับความเชื่อมัน่ 95%)
2. ความสามารถในการต้ านอนุมูลอิสระด้ วยวิธี DPPH free radical scavenging และปริมาณฟี นอลิกทั้งหมด
จากการทดสอบความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระด้วยวิธี DPPH free radical scavenging ของต้นอ่อน
ทานตะวันทั้ง 3 สายพันธุ์ที่อายุต่าง ๆ โดยใช้กรดแอสคอร์บิกเป็ นสารมาตรฐาน ได้ผลแสดงดังรู ปที่ 3 พบว่า
ความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระของต้นอ่อนทานตะวันทั้ง 3 สายพันธุ์ มีแนวโน้มลดลงหลังจากมีอายุ 5 วัน
โดยต้นอ่อนทานตะวันสายพันธุ์แปซิฟิกอายุ 5 วัน มีความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระสูงที่สุด คือ 14.38
มิลลิกรัมสมมูลของกรดแอสคอร์บิกต่อ 100 กรัมนํ้าหนักสด และมีความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระแตกต่างกัน
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (P<0.05) กับสายพันธุ์จมั โบ้และอาตูเอลซึ่งมีความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระเท่ากับ
9.31 และ 10.02 มิลลิกรัมสมมูลของกรดแอสคอร์บิกต่อ 100 กรัมนํ้าหนักสด ตามลําดับ แต่เมื่อต้นอ่อนมีอายุ 7 และ
9 วัน พบว่า ความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระของต้นอ่อนทานตะวันสายพันธุ์แปซิฟิกกับจัมโบ้ไม่แตกต่างกัน
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (P>0.05) เมื่อระยะเวลาในการเพาะต้นอ่อนทานตะวันเพิม่ ขึ้น เห็นได้วา่ สายพันธุ์แปซิฟิกมี
ความสามารถในต้านอนุมลู อิสระลดลงอย่างชัดเจน ในขณะที่สายพันธุ์จมั โบ้และสายพันธุ์อาตูเอลมีความสามารถ
ในต้านอนุมูลอิสระลดลงแบบค่อยป็ นค่อยไป และจากการวิเคราะห์หาปริ มาณฟี นอลิกทั้งหมดด้วยวิธี FolinCiocalteu โดยใช้กรดแกลลิกเป็ นสารมาตรฐาน ได้ผลดังรู ปที่ 4 พบว่า ต้นอ่อนทานตะวันทั้ง 3 สายพันธุ์เมื่อมีอายุ
5 วัน มีปริ มาณฟี นอลิกทั้งหมดไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (P>0.05) โดยต้นอ่อนทานตะวันสายพันธุ์
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จัมโบ้ แปซิฟิก และอาตูเอล มีปริ มาณฟี นอลิกทั้งหมดเท่ากับ 72.31 73.09 และ 70.75 มิลลิกรัมต่อ 100 กรัมนํ้าหนัก
สด ตามลําดับ แต่จากการศึกษาความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระ (รู ปที่ 3) ที่พบว่าต้นอ่อนทานตะวันสายพันธุ์
แปซิฟิกมีความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติกบั อีก 2 สายพันธุ์ ถึงแม้จะมี
ปริ มาณฟี นอลิกทั้งหมดใกล้เคียงกันกับอีก 2 สายพันธุ์ก็ตาม ทั้งนี้ความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระของต้นอ่อน
ต่าง ๆ นอกจากจะเกิดจากสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพในกลุ่มสารฟี นอลิกทั้งหมด เช่น โทโคฟี รอล ฟลาโวนอยด์และ
กรดฟี นอลิกแล้ว ยังเกิดจากฤทธิ์ของเพปไทด์บางชนิด คลอโรฟิ ลล์ แคโรทีนอยด์ และสารต้านอนุมูลอิสระกลุ่ม
เอนไซม์ เช่น catalase, glutathione oxidase และ guaiacol peroxidase ได้อีกด้วย (Guo et al., 2017)

รู ปที่ 3. ความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระของต้นอ่อนทานตะวันสายพันธุ์จมั โบ้ แปซิ ฟิก และอาตูเอล อายุ 5 7
9 และ 14 วัน (ตัวอักษรเหนื อแท่งกราฟที่ ต่างกันแสดงถึงความแตกต่างกันอย่างมี นัยสําคัญทางสถิติ ตามการ
เปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยด้วยวิธี DMRT ที่ระดับความเชื่อมัน่ 95%)
นอกจากนี้ยงั พบว่า เมื่อต้นอ่อนทานตะวันทั้ง 3 สายพันธุ์มีอายุเพิ่มขึ้น ปริ มาณฟี นอลิกทั้งหมดมีแนวโน้ม
ลดลง ซึ่งสอดคล้องกับหลายงานวิจยั ที่รายงานว่าการเจริ ญของต้นอ่อนหรื อการงอกจากเมล็ดที่รับประทานได้ เช่น
บรอกโคลี ทานตะวัน ข้าวสาลี ถัว่ เลนทิล มีปริ มาณฟี นอลิกทั้งหมดลดลงเมื่อคํานวณในฐานนํ้าหนักสดเมื่อต้นอ่อน
มีอายุเพิ่มขึ้น เนื่องจากการดูดนํ้าของเมล็ด (imbibition) การเจริ ญของต้นอ่อน และการดูดซึมนํ้า (water absorption)
ที่เพิ่มขึ้น มีผลให้ปริ มาณฟี นอลิกทั้งหมดถูกเจือจางลง (Randhir et al., 2004; Cevallos-Casals & Cisneros-Zevallos,
2010; Pérez-Balibrea et al., 2011) เช่นเดียวกับผลการทดลองของผูว้ จิ ยั ที่พบว่า เมื่อต้นอ่อนทานตะวันมีอายุมากขึ้น
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ปริ มาณนํ้าหรื อสารที่ระเหยได้ที่เป็ นองค์ประกอบของต้นอ่อนมีปริ มาณเพิ่มขึ้น (เปรี ยบเทียบจากรู ปที่ 1 และรู ปที่ 2
ตามลําดับ) ปริ มาณนํ้าที่เพิ่มขึ้นในต้นอ่อนตามระยะเวลาของการเจริ ญส่ งผลให้ปริ มาณฟี นอลิกทั้งหมดเจือจางลง
ดังนั้น การวิเคราะห์ปริ มาณฟี นอลิกทั้งหมดในฐานนํ้าหนักแห้งจะเป็ นการกําจัดอิทธิพลของความชื้นหรื อนํ้าออกไป
นอกจากนั้นอาจอธิบายได้วา่ การลดลงของปริ มาณฟี นอลิกทั้งหมดเกิดจากการพัฒนาและการเจริ ญของพืชที่มีการนํา
สารฟี นอลิก เช่น ferulic acid และ p-coumaric acids ไปรวมตัวกับสารอินทรี ยช์ นิ ดอื่น เช่น คาร์ โบไฮเดรตหรื อ
โปรตีน เพื่อสร้างเป็ นองค์ประกอบของผนังเซลล์พืช เช่น ลิกนิ น หรื อเซลลูโลส (Hung et al., 2012) จากผลการ
ทดลองนี้ สามารถกล่าวได้วา่ ความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระของต้นอ่อนทานตะวันมีแนวโน้มลดลงเมื่ออายุ
เพิม่ ขึ้นซึ่งสอดคล้องกับปริ มาณฟี นอลิกทั้งหมดที่ลดลง เช่นเดียวกับผลงานวิจยั ของ Pérez-Balibrea et al. (2011) ที่
รายงานว่าเมื่อระยะเวลาในการเพาะต้นอ่อนเพิ่มขึ้ น สารฟี นอลิกและความสามารถในการต้านอนุ มูลอิ สระของ
บรอกโคลีสายพันธุ์ที่แตกต่างกันมีแนวโน้มลดลงเช่นกัน

รู ปที่ 4. ปริ มาณฟี นอลิกทั้งหมดของต้นอ่อนทานตะวันสายพันธุ์จมั โบ้ แปซิฟิก และอาตูเอล อายุ 5 7 9 และ 14 วัน
(ตัวอักษรเหนือแท่งกราฟที่ต่างกันแสดงถึงความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ ตามการเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ย
ด้วยวิธี DMRT ที่ระดับความเชื่อมัน่ 95%)
งานวิจยั ของ Cho et al. (2008) ได้สรุ ปว่าในระยะที่เป็ นต้นอ่อนทานตะวัน ความสามารถในการต้านอนุมูล
อิสระด้วยวิธี DPPH free radical scavenging ของทานตะวันจะเพิ่มสู งขึ้นเมื่อเปรี ยบเทียบกับเมล็ด เนื่ องมาจากการ
เพิม่ ขึ้นของปริ มาณฟี นอลิกทั้งหมด เมลาโทนิน และไอโซฟลาโวนทั้งหมด ดังนั้นในงานวิจยั นี้สารที่น่าจะเป็ น
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สารสําคัญในการออกฤทธิ์ตา้ นอนุมูลอิสระด้วยวิธี DPPH free radical scavenging คือ สารประกอบฟี นอลิกทั้งหมด
เนื่องจากแอลกอฮอล์โดยเฉพาะเอทานอลและเมทานอลเป็ นตัวทําละลายที่เหมาะสมสําหรับการสกัดสารประกอบ
พวกพอลิฟีนอล (Siriamornpun, 2014) ซึ่ งในงานวิจยั นี้ ใช้เอทานอลในการสกัดสารในขั้นตอนการเตรี ยมตัวอย่าง
สําหรับการวิเคราะห์ความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระด้วยวิธี DPPH free radical scavenging และยังสอดคล้อง
กับที่มีรายงานว่า ความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระด้วยวิธี DPPH free radical scavenging มีความสัมพันธ์กบั
ปริ มาณสารต้านอนุมูลอิสระประเภทสารประกอบพอลิฟีนอล (Siriamornpun, 2014)
3. การวิเคราะห์ ปริมาณคลอโรฟิ ลล์ และแคโรทีนอยด์
ผลการวิเคราะห์ปริ มาณคลอโรฟิ ลล์ เอ คลอโรฟิ ลล์ บี คลอโรฟิ ลล์ท้ งั หมด และปริ มาณแคโรทีนอยด์ของ
ต้นอ่อนทานตะวันทั้ง 3 สายพันธุ์ที่อายุต่าง ๆ แสดงดังรู ปที่ 5-8 ตามลําดับ พบว่า ต้นอ่อนทานตะวันทั้ง 3 สายพันธุ์ที่
มีอายุ 5-9 วันเท่ากัน มีปริ มาณคลอโรฟิ ลล์ เอ คลอโรฟิ ลล์ บี คลอโรฟิ ลล์ท้ งั หมด และปริ มาณแคโรทีนอยด์ ไม่
แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (P>0.05) และพบว่าปริ มาณสารสี เหล่านี้ ของต้นอ่อนทานตะวันทั้ง 3 สายพันธุ์
มีปริ มาณเพิ่มขึ้นตามระยะเวลาการเจริ ญ โดยสายพันธุ์แปซิ ฟิกอายุ 14 วัน มีปริ มาณคลอโรฟิ ลล์ เอ คลอโรฟิ ลล์ บี
คลอโรฟิ ลล์ท้ งั หมด และปริ มาณแคโรทีนอยด์สูงที่สุด เท่ากับ 0.37 0.12 0.57 และ 7.40 มิลลิกรัมต่อกรัมนํ้าหนัก
สด ตามลําดับ ซึ่งสอดคล้องกับที่มีรายงานวิจยั ว่า ในช่วงอายุแรกของการเจริ ญของพืช ปริ มาณของธาตุหลัก ธาตุรอง
และสารสี ในการสังเคราะห์ดว้ ยแสงของพืชจะมีปริ มาณเพิ่มขึ้น (Pinto et al., 2014) และสอดคล้องกับการศึกษาของ
Pagamas & Krongkaomasan (2013) ที่พบว่า ต้นอ่อนทานตะวันช่วงอายุ 1-5 วัน มีปริ มาณคลอโรฟิ ลล์เพิ่มขึ้นตาม
ช่ ว งอายุที่ ม ากขึ้ น จากรู ป ที่ 5-8 จะเห็ น ได้ว่า เมื่ ออายุข องต้น อ่ อนทานตะวัน เพิ่ม ขึ้ น ปริ ม าณคลอโรฟิ ลล์ เอ
คลอโรฟิ ลล์ บี คลอโรฟิ ลล์ท้ งั หมดเพิ่มขึ้นโดยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นไปในทิศทางเดียวกันกับปริ มาณแคโรทีนอยด์ ทั้งนี้
เนื่ องจากอัตราส่ วนของคลอโรฟิ ลล์ต่อแคโรทีนอยด์เป็ นปั จจัยจําเป็ นในการรักษากระบวนการสังเคราะห์ดว้ ยแสง
ของพืชให้เกิดขึ้นได้อย่างสมบูรณ์ หรื ออาจกล่าวได้วา่ สมดุลระหว่างปริ มาณของคลอโรฟิ ลล์ต่อแคโรทีนอยด์เป็ น
ปั จจัยที่จาํ เป็ นต่อกระบวนการรักษาสมดุลของพืช (homeostasis) นัน่ เอง (Hannoufa & Hossain, 2012) คลอโรฟิ ลล์
นับเป็ นสารต้านอนุมูลอิสระที่สาํ คัญอีกชนิ ดหนึ่ ง แล้วยังถือได้วา่ เป็ นแหล่งของธาตุที่สาํ คัญคือแมกนี เซี ยมอีกด้วย
ส่วนแคโรทีนอยด์ ได้แก่ แคโรทีน (carotene) และ แซนโทฟิ ลล์ (xanthophyll) มีบทบาทสําคัญต่อสุขภาพของมนุษย์
ในการเพิ่มการตอบสนองทางภูมิคุม้ กันต่อโรคต่าง ๆ เช่น มะเร็ ง โรคหัวใจและหลอดเลือด เป็ นต้น (Alda et al.,
2011)
อย่างไรก็ตามเมื่ อเปรี ยบเที ยบผลความสามารถในการต้านอนุ มูลอิ สระ (รู ปที่ 3) กับปริ มาณฟี นอลิ ก
ทั้งหมด (รู ปที่ 4) และปริ มาณสารสี ต่าง ๆ (รู ปที่ 5-8) ของต้นอ่อนทานตะวันทั้ง 3 สายพันธุ์ที่อายุต่าง ๆ อาจกล่าวได้
ว่า คลอโรฟิ ลล์และแคโรทีนอยด์อาจจะไม่ได้มีบทบาทหลักในการต้านอนุมูลอิสระของต้นอ่อนทานตะวันสายพันธุ์
เหล่านี้ เนื่องจากปริ มาณสารสี เหล่านี้มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเมื่อต้นอ่อนมีอายุเพิ่มขึ้น แต่ความสามารถในการต้านอนุมูล
อิสระของต้นอ่อนกลับลดลง
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รู ปที่ 5. ปริ มาณคลอโรฟิ ลล์ เอ ของต้นอ่อนทานตะวันสายพันธุ์จมั โบ้ แปซิฟิก และอาตูเอล อายุ 5 7 9 และ 14 วัน
(ตัวอักษรเหนือแท่งกราฟที่ต่างกันแสดงถึงความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ ตามการเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ย
ด้วยวิธี DMRT ที่ระดับความเชื่อมัน่ 95%)

รู ปที่ 6. ปริ มาณคลอโรฟิ ลล์ บี ของต้นอ่อนทานตะวันสายพันธุ์จมั โบ้ แปซิ ฟิก และอาตูเอล อายุ 5 7 9 และ 14 วัน
(ตัวอักษรเหนือแท่งกราฟที่ต่างกันแสดงถึงความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ ตามการเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ย
ด้วยวิธี DMRT ที่ระดับความเชื่อมัน่ 95%)
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รู ปที่ 7. ปริ มาณคลอโรฟิ ลล์ท้ งั หมดของต้นอ่อนทานตะวันสายพันธุ์จมั โบ้ แปซิฟิก และอาตูเอล อายุ 5 7 9 และ 14
วัน (ตัวอักษรเหนื อแท่งกราฟที่ ต่างกันแสดงถึงความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ตามการเปรี ยบเที ยบ
ค่าเฉลี่ยด้วยวิธี DMRT ที่ระดับความเชื่อมัน่ 95%)

รู ปที่ 8. ปริ มาณแคโรทีนอยด์ของต้นอ่อนทานตะวันสายพันธุ์จมั โบ้ แปซิ ฟิก และอาตูเอล อายุ 5 7 9 และ 14 วัน
(ตัวอักษรเหนือแท่งกราฟที่ต่างกันแสดงถึงความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ ตามการเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ย
ด้วยวิธี DMRT ที่ระดับความเชื่อมัน่ 95%)
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จากผลการทดลอง ผูว้ จิ ยั พบว่าต้นอ่อนทานตะวันอายุ 5 วัน มีความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระ ด้วยวิธี
DPPH free radical scavenging ได้ดีที่สุด โดยระยะการเจริ ญของต้นอ่อนทานตะวันที่วางจําหน่ายในท้องตลาดและ
เป็ นที่ ยอมรับของผูบ้ ริ โภคเป็ นระยะที่ ตน้ อ่อนมีอายุ 4-7 วัน (Srisaad & Samrongyen, 2016) หรื อ 6-9 วัน
(Jiraungkoorskul, 2016) ซึ่งอยูใ่ นระยะที่ตน้ อ่อนมีใบเลี้ยง 2 ใบ โดยหากปล่อยให้ตน้ อ่อนเจริ ญต่อไปมากกว่านี้หรื อ
จนกระทั่ง อยู่ในระยะที่ มี ใ บที่ 3 จะทํา ให้ต ้น อ่ อนแก่ เ กิ น ไป ทํา ให้เหนี ย ว มี ร สขม และไม่ อ ร่ อ ย (Srisaad &
Samrongyen, 2016; Jiraungkoorskul, 2016) ดังนั้น คุณภาพการรับประทานสด (สลัด) หรื อปรุ งสุ กของต้นอ่อน
ทานตะวันอายุ 5 วัน จึงน่าจะเป็ นที่ยอมรับของผูบ้ ริ โภค
สรุปผลการทดลอง
การศึกษาการเจริ ญของต้นอ่อนทานตะวันทั้ง 3 สายพันธุ์ คือ สายพันธุ์จมั โบ้ แปซิ ฟิก และอาตูเอล เป็ น
ระยะเวลา 14 วัน พบว่า ต้นอ่อนทานตะวันสายพันธุ์แปซิ ฟิกมีอตั ราการเจริ ญสู งที่สุด รองลงมาคือ สายพันธุ์จมั โบ้
และอาตูเอล ตามลําดับ ความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระและปริ มาณฟี นอลิกทั้งหมดของต้นอ่อนทานตะวันทั้ง
3 สายพันธุ์มีแนวโน้มลดลงเมื่อมีอายุเพิ่มขึ้น ต้นอ่อนทานตะวันสายพันธุ์แปซิ ฟิกอายุ 5 วัน มีความสามารถในการ
ต้านอนุมูลอิสระสูงที่สุดสอดคล้องกับปริ มาณฟี นอลิกทั้งหมดที่สูงด้วยเช่นกัน ดังนั้นสารที่น่าจะเป็ นสารสําคัญใน
การออกฤทธิ์ ต้านอนุมูลอิสระด้วยวิธี DPPH free radical scavenging คือ สารประกอบฟี นอลิกทั้งหมด การศึกษา
ปริ มาณคลอโรฟิ ลล์และแคโรทีนอยด์ของต้นอ่อนทานตะวันทั้ง 3 สายพันธุ์ พบว่า เมื่ออายุเพิม่ ขึ้นต้นอ่อนทานตะวัน
ทั้ง 3 สายพันธุ์ มีปริ มาณคลอโรฟิ ลล์และแคโรทีนอยด์เพิ่มสู งขึ้นอย่างต่อเนื่ อง ดังนั้น เพื่อให้ผบู ้ ริ โภคได้รับสารที่มี
ความสามารถในการต้านอนุ มูลอิสระจากต้นอ่อนทานตะวันมากที่ สุด สายพันธุ์และอายุของต้นอ่อนทานตะวันที่
เหมาะสมต่อการเก็บเกี่ยวคือ สายพันธุ์แปซิ ฟิกอายุ 5 วัน รองลงมาคือ สายพันธุ์จมั โบ้อายุ 5 วัน และสายพันธุ์อาตู
เอลอายุ 5 วัน ตามลําดับ จะเห็นได้วา่ ลักษณะทางพันธุกรรมหรื อจีโนไทป์ (genotype) ของเมล็ดทานตะวันสายพันธุ์
ต่าง ๆ มีผลต่อความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระของต้นอ่อนทานตะวัน
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