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การศึกษาอายุที่เหมาะสมของต้นอ่อนทานตะวันต่อความสามารถ
ในการผลิตสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ
Suitable Period of Young Sunflower (Helianthus annuus L.)
for the Ability of Bioactive Compounds Production
รักชนก ภูวพัฒน์ วท.ม. (Rugchanok Puwaphut, M.Sc.)1
มูฮัมมัดบาคอรี ยูโซ๊ะ วท.ม. (Muhammadbakhoree Yusuh, M.Sc.)1
โซเฟีย เมฆารัฐ วท.ม. (Sofia Mekarat, M.Sc.)1
บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาอายุที่เหมาะสมของต้นอ่อนทานตะวันต่อความสามารถในการผลิตสารออก
ฤทธิ์ทางชีวภาพ โดยศึกษาจากสารสกัดของใบและลำาตันอ่อนทานตะวันอายุ 1 และ 2 สัปดาห์ จากนั้นจึงตรวจสอบด้วยเทคนิค
GC-MS ผลการศึกษาพบสาร 2-propanone,1- hydroxyl, acetic acid และสาร phenol,2,6- dimethoxy-4- (2-propanyl)
ทั้งจากส่วนใบและลำาต้นของต้นอ่อนทานตะวันอายุ 1 และ 2 สัปดาห ์acetol และ glycerol เป็นสารที่พบในปริมาณสูงจากส่วน
ใบและลำาต้นอายุ 1 สัปดาห์ ในขณะที่ 2-propanone,1-hydroxy และ glycerol พบในปริมาณสูงจากส่วนใบและลำาต้นอายุ
2 สัปดาห์ ต้นอ่อนทานตะวันทีม่ อี ายุตา่ งกันในส่วนใบและลำาต้นมีความสามารถในการผลิตสารออกฤทธิท์ างชีวภาพทีแ่ ตกต่างกัน
คำาสำาคัญ : ต้นอ่อนทานตะวัน สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ เทคนิค GC-MS
Abstract
The objective of this research was to investigate the maturity of the young sunflower (Helianthus
annuus L.) affected with the ability of bioactive compounds production. The extract of leaf and shoot was
analyzed by GC-MS technique. The production of bioactive compounds including 2-propanone, 1-hydroxy,
acetic acid and phenol,2,6- dimethoxy-4-(2-propanyl) were observed both in leaf and shoot extracts after 1
and 2 weeks of incubation. Interestingly, acetol and glycerol were found in high yield from leaf and shoot
after 1 week of incubation while the highest quantity of 2-propanone,1-hydroxy and glycerol were observed
after 2 weeks of incubation. The results concluded that the age period of young sunflower affected the
ability of bioactive compound production.
Keywords : Young Sunflower, Bioactive Compounds, GC-MS Technique
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บทนำา

ทานตะวันมีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า Helianthus annuus L.เป็นพืชที่อยู่ในวงศ์ Asteraceae (Compositae) จัด
อยู่ในแฟมิลี่ Compositene มีชื่อสามัญหลายชื่อ เช่น ชาวฮินดูและบังคลาเทศเรียกว่า Surajmukhi และชาวอังกฤษเรียก
Sunflower สำาหรับประเทศไทย ทางภาคเหนือเรียก “บัวตอง” ในขณะที่ทางภาคกลางเรียก “ชอนตะวัน” เป็นพืชที่มีคุณค่าทาง
เศรษฐกิจสูงสามารถนำามาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ได้หลากหลายชนิด Dwivedi, Sharma & Kaushik et al., (2015) กล่าว
ไว้ว่าทานตะวันเป็นพืชอันดับสองที่เป็นแหล่งของน้ำามันที่ใช้ในการบริโภค ปัจจุบันคนหันมาใส่ใจเกี่ยวกับอาหารเพื่อสุขภาพ
โดยเฉพาะการหันมาบริโภคผักซึ่งเป็นแหล่งของสารอาหารที่มีคุณค่าและมีประโยชน์ต่อร่างกายมนุษย์ Ceccarini, Macchia
& Flamini et al., (2004) กล่าวว่าทุกส่วนของต้นทานตะวันมีคุณค่าทางเศรษฐกิจ เมล็ดมีคุณสมบัติเป็นยาแก้ท้องเสีย ขับ
เสมหะ รักษาอาการหวัด อาการไอ อาการเจ็บคอ และโรคปอด และใช้ดอกในการรักษาโรคมะเร็ง ปัจจุบันต้นทานตะวันงอก
เป็นผักที่ได้รับความนิยมต่อกลุ่มคนรักสุขภาพเนื่องจากอุดมสมบูรณ์ไปด้วยคุณค่าสารอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย เมล็ด
ทานตะวันเป็นแหล่งที่อุดมไปด้วยโทโคฟีรอล (วิตามินอี) คลอรีน เบทาอีน ลิกแนน อาร์จีนิน และกรดฟินอลิก Al-Jumaily,
Al-Shamma & Al-Halbosiy et al., (2013) ได้เสนอว่า แกนต้นและเมล็ดสามารถใช้เป็นยาขับปัสสาวะ รักษาโรคนิ่ว ดอก
มีคณ
ุ สมบัตใิ นการขับลม ใบมีฤทธิใ์ นการแก้โรคหลอดลมอักเสบ ฐานรองดอกแก้อาการปวดหัว เปลือกเมล็ดแก้อาการหูออ้ื และ
สามารถใช้รากเป็นยาระบายแก้อาการปวดท้อง เมล็ดของทานตะวันมีบทบาทสำาคัญต่อการดูแลสุขภาพ และป้องกันโรคต่างๆ
โดยมักใช้ในการแพทย์พื้นบ้าน (Traditional Medicine) เมล็ดของทานตะวันเป็นแหล่งสำาคัญของ ไขมันไม่อิ่มตัว โปรตีน
สารอาหาร และสารพวก Phytochemical มีคุณสมบัติที่น่าสนใจเกี่ยวกับ การต้านอนุมูลอิสระ (Antioxidant) ต้าน
มะเร็ง (Anticancer) ต่อต้านการอักเสบ (Anti-inflammatory) โรคความดันโลหิตสูง (Antihypertensive) ปกป้อง
ผิว (Skin protective) ป้องกันคลอเลสเตอรอลในเส้นเลือดสูง (Hypocholesterolemic) แก้อาการปวด (Analgesic)
และ ต่อต้านแบคทีเรีย (Antibacterial) มีผลต่อระบบประสาท กล้ามเนื้อ และระบบหลอดเลือด มีผลในการลดอาการปวด
หัว ลดความเสี่ยงต่ออาการหลอดเลือดหัวใจตีบ นอกจากนี้ แมกนีเซียมยังเป็นแหล่งในการบำารุงกระดูก และสะสมในพืน้ ผิว
ของกระดูกสำาหรับการใช้งานต่อไป สารสกัดจากทานตะวันประกอบไปด้วยคาร์โบไฮเดรต ฟลาโวนอยด์ แทนนิน อัลคาลอยด์
ซาโพนิน ไฟโทสเตอรอล สเตอรอยด์ และน้ำามัน โดยพบที่ส่วนของใบมากกว่าส่วนอื่นๆ โดยมีคุณสมบัติต้านอาการท้องเสีย
(Antidiarrheal) และใช้เป็นยาแก้แพ้ (Antihistaminic) (Dwivedi, Sharma & Kaushik et al., 2015) จากคุณสมบัติ
ที่มากมายเหล่านี้ มนุษย์จึงนิยมนำาต้นอ่อนทานตะวันมาบริโภค ยังไม่มีหลักฐานที่แน่ชัดว่า ต้นอ่อนทานตะวันอายุกี่วันที่มีการ
สร้างสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ (Bioactive Compound) ที่มีประโยชน์ต่อมนุษย์มากที่สุด ดังนั้นงานวิจัยเรื่อง “การศึกษาอายุ
ทีเ่ หมาะสมของต้นอ่อนทานตะวันต่อความสามารถในการผลิตสารออกฤทธิท์ างชีวภาพ” จึงได้ถกู ศึกษาขึน้ เพือ่ หาอายุทเ่ี หมาะสม
(Maturation) ของต้นอ่อนทานตะวันว่าควรเก็บเกี่ยวช่วงใดจึงจะเป็นช่วงที่ดีที่สุด ในการสร้างสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพและ
ความสามารถในการผลิตสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพในใบและลำาต้น จากงานวิจัยที่ผ่านมาพบว่า ต้นทานตะวันในส่วนต่างๆ เช่น
ใบมีความสามารถในการสร้างสารต่อต้านจุลนิ ทรีย์ (Antimicrobial) (Sankaranarayanan, Bama & Deccaraman et al.,
(2008) ในส่วนของสารสกัดจากดอกทานตะวัน ซึ่งมีคุณสมบัติต่อต้านจุลินทรีย์เช่นกัน โดยได้สกัดสารประกอบฟีนอลและกรด
อะมิโนสามารถสกัดได้จากเมล็ดของทานตะวัน Segneanu, Grozescu & Sfirloaga et al. (2008) นอกจากนี้ Ogunwande,
Flamini & Alese et al., (2011) พบว่า น้าำ มันทีส่ กัดมาจากดอกทานตะวันมี α-pinene, germacrene D, sabinene และ
14-hydroxy- α-murolene ในปริมาณสูง สารสกัดจากดอกทานตะวันมีคุณสมบัติต่อต้านแบคทีเรีย (Liny, Divya & Malakar
et al., 2012) นอกจากนี้ยังพบว่าสารสกัดจากทานตะวันสามารถใช้รักษาได้หลายโรค เช่น โรคหลอดลมอักเสบ (Bronchitis)
อาการไอ ท้องเสียโรคบิด (Dysentery) ลดไข้ ไข้หวัด ต่อต้านการอักเสบกล่องเสียงอักเสบ (Laryngitis) รักษาโรคมาลาเรีย
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โรคไขข้อ (Rheumatism) แมลงป่องกัดงูฉก และสมานแผลได้ Seqneanu, Grozescu & Sfirloaga et al., (2008) พบ
ว่า สารสกัดจากดอกทานตะวันมีคุณสมบัติเป็นสารต้านการอักเสบ Cathartic, Diuretic, Emollient, Expectorant,
Stimulant, Vermifuge ต่อต้านโรคมาลาเรีย Anti-asthmatic, Anti-oxidant, Anti-tumor สารต้านจุลินทรีย์และสารที่
ใช้ในเครื่องสำาอาง Anjum & Bajwa (2005) พบ annuionone จากใบทานตะวัน และ Schulz, Arsene & Tauber et al.,
(2000) ตรวจสอบไขมันในส่วนเกสรของดอกทานตะวัน พบว่ามี Seco-triterpene Helianyloctanoate และ Diketones ซึ่ง
เป็นสารตั้งต้นในการผลิต Diketones
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อศึกษาอายุที่เหมาะสมของต้นอ่อนทานตะวันต่อความสามารถในการผลิตสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ
ระเบียบวิธีวิจัย
1. การปลูกต้นอ่อนงอกทานตะวัน (Plant Cultivation)
นำาเมล็ดทานตะวันงอกมาแช่น้ำาทิ้งไว้ 12 ชั่วโมง จากนั้นนำาไปเพาะในกระบะดินที่มีดินในปริมาณสามในสี่ส่วนของ
กระบะ โรยเมล็ดทานตะวันงอกที่ผ่านการแช่น้ำาในกระบะดิน รดน้ำาวันละ 1 ครั้ง แล้วเก็บเกี่ยวต้นทานตะวันงอกเมื่อมีอายุ 1
และ 2 สัปดาห์ ตามลำาดับ
2. การสกัดสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ (Bioactive Compound Extraction)
ใช้เมทานอล (HPLC grade) ความเข้มข้น 70% โดยปริมาตร มาสกัดสารออกฤทธิท์ างชีวภาพ (Bioactive Compound)
ในส่วนของใบและลำาต้นของต้นทานตะวันอายุ 1 และ 2 สัปดาห์ โดยสกัดใส่หลอดไมโครเซนตริฟิวจ์ขนาด 1.5 มิลลิลิตร ใช้พืช
ตัวอย่างหนัก 70 กรัม ต่อเมทานอลความเข้มข้น 70 % โดยปริมาตร ปริมาณ 500 ไมโครลิตร จากนั้นเขย่าบนเครื่องเขย่าเป็น
เวลา 24 ชัว่ โมง ทีอ่ ณ
ุ หภูมหิ อ้ ง นำาไปปัน่ เหวีย่ งด้วยความเร็ว 10,000 rpm เป็นเวลา 2 นาที ย้ายสารละลายส่วนใส (สารสกัด) ไปยัง
หลอดไมโครเซนตริฟวิ จ์ขนาด 1.5 มิลลิลติ ร (หลอดใหม่) เก็บสารสกัดไว้ทอ่ี ณ
ุ หภูมิ 4 องศาเซลเซียส จนกว่าจะนำามาใช้งาน
3. การตรวจสอบสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ (Bioactive Compound Detection) ด้วยเทคนิค GC-MS
ใช้เทคนิค GC-MS ในการตรวจสอบสารสกัดเชิงคุณภาพโดย วิธีของ Bowman, Braxton & Churchill et al.,
(1977) ใช้ Capillary Gas Chromatography (Hewlett- Packard 5840A) เชื่อมต่อด้วยคอลัมน์ ID-Fused-Silica ขนาด
160 ม. X 0.25 มม.(Supelco SP-2331, Bellefonte, PA) และ Mass Spectrometry (MS) ใช้ก๊าซฮีเลียมเป็น Carrier Gas
สภาวะที่ใช้ในการตรวจสอบ คือ ใช้ที่อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 10 นาที อัตรา 5 องศาเซลเซียสต่อนาที จนกระทั่ง
ถึง 200 องศาเซลเซียส ควบคุมอุณหภูมิเป็นเวลา 5 นาที ใช้อุณหภูมิที่ 250 องศาเซลเซียสในการฉีดสารและตรวจสอบ โดยใช้
สารสกัดปริมาตร 2 ไมโครลิตรฉีดเข้าเครื่อง GC ด้วยอัตราส่วน 100:1 โดยทำาการทดลอง 3 ซ้ำาจากการสกัด 1 ครั้ง
ผลการวิจัย
1. ผลการตรวจสอบความสามารถในการผลิตสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพของใบอ่อนทานตะวันอายุ 1 สัปดาห์
ภาพที่ 1 แสดงผลการตรวจสอบสารสกัดจากใบอ่อนทานตะวันอายุ 1 สัปดาห์ พบว่า มีความสามารถในการผลิตสาร
ได้หลายชนิด ดังแสดงในตารางที่ 1 สาร 2-propanone,1- hydroxyl และ oxime-methoxy-phenyl เป็นสารที่สามารถผลิต
ได้ในปริมาณทีส่ งู ในขณะทีส่ าร 2,3-dihydro-3, 5- dihydroxy-6-methyl -4H-pyran-4-one และ 2-furancarboxaldehyde,
5-(hydroxymethyl) ผลิตได้ในระดับปานกลาง
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ภาพที่ 1 แสดงผลการตรวจสอบสารสกัดด้วยเทคนิค GC-MS จากใบของต้นอ่อนทานตะวันอายุ 1 สัปดาห์
ตารางที่ 1 แสดงสารประกอบที่ตรวจพบจากสารสกัดใบทานตะวันที่มีอายุ 1สัปดาห์
Rt
16.05
20.57
20.84
23.76
25.79
28.38
37.95
42.25

Compound
2-propanone, 1-hydroxy
acetic acid
propanoic acid, 2-oxo,- methyl ester
2-cyclopentene-, 1, 4- dione
2-furanmethanol
oxime-, methoxy-phenyl
2,3-dihydro-3,5-dihydroxy-6-methyl-4H-pyran-4-one
2-furancarboxaldehyde,5- (hydroxymethyl)

Common Name
acetol
acetic acid
methyl pyruvate
furfurylalcohol

2-furaldehyde,5- (hydroxymethyl)

2. ผลการตรวจสอบความสามารถในการผลิตสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพของลำาต้นอ่อนทานตะวันอายุ 1 สัปดาห์
ภาพที่ 2 ผลการตรวจสอบสารสกัดจากต้นอ่อนทานตะวันอายุ 1สัปดาห์ มีการตรวจพบสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ
ต่างๆ ดังแสดงในตารางที่ 2 สาร 1,2,3- propanetriol หรือ glycerol มีปริมาณสูงที่สุด ในขณะที่ 2-propanone, 1-hydroxy
และ phenol, 2, 6-dimethoxy-4- (2-propenyl) ผลิตในระดับปานกลาง

94

ภาพที่ 2 แสดงผลการตรวจสอบสารสกัดด้วยเทคนิค GC-MS จากลำาต้นของต้นอ่อนทานตะวันอายุ 1 สัปดาห์
ตารางที่ 2 แสดงสารประกอบที่ตรวจพบจากสารสกัดจากลำาต้นทานตะวันที่มีอายุ 1 สัปดาห์
Rt
16.15
20.60
24.88
28.38
33.60
37.95
38.78
40.28

Compound
2-propanone,1-hydroxy
acetic acid
butanoicacid, 4-chloro
oxime-, methoxy- phenyl2-pyrrolidinone
2,3-dihydro-3,5-dihydroxy-6-methyl-4H-pyran-4-one
1,2,3-propanetriol
phenol,2,6-dimethoxy-4-(2-propenyl)

Common Name
acetol
ethylic acid
butyric acid, 4- chloro
methoxy, phenyl-, oxime
pyrrolidone
glycerol
4-allyl-2, 6-dimethoxyphenol

3. ผลการตรวจสอบความสามารถในการผลิตสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพของใบอ่อนทานตะวันอายุ 2 สัปดาห์
ภาพที่ 3 ผลการตรวจสอบสารสกัดจากต้นอ่อนทานตะวันอายุ 2 สัปดาห์ พบสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพดังแสดงใน
ตารางที่ 3 ส่วนของใบมีความสามารถในการผลิตสาร 2-propanone, 1- hydroxyl, acetic acid และ 1,2,3- propanetriol
ในปริมาณสูงกว่าสารชนิดอื่น
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ภาพที่ 3 แสดงผลการตรวจสอบสารสกัดด้วยเทคนิค GC-MS จากลำาต้นของใบทานตะวันอายุ 2 สัปดาห์
ตารางที่ 3 แสดงสารประกอบที่ตรวจพบจากสารสกัดจากใบทานตะวันที่มีอายุ 2 สัปดาห์
Rt
14.78
19.51
23.70
32.42
37.61
39.11

Compound
2-propanone, 1- hydroxy
acetic acid
2 (3)- furanone, dihydro
2- pyrrolidinone
1,2,3- propanetriol
phenol,2,6- dimethoxy-4- (2-propenyl)

Common Name
acetol
ethylic acid
butyrolacetone
pyrrolidone
glycerol
4-alyl-2,6- dimethoxyphenol

4. ผลการตรวจสอบความสามารถในการผลิตสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพของลำาต้นอ่อนทานตะวันอายุ 2 สัปดาห์
ลำาต้นของต้นอ่อนทานตะวันอายุ 2 สัปดาห์ มีความสามารถในการผลิตสารต่างๆ ดังแสดงในตารางที่ 4 พบสาร
1, 2, 3 propanetriol ในปริมาณที่สูง ในขณะที่ผลิต 1-isopropylproparyl benzoate, pyrrolidone และ phenol,2,
6- dimethoxy-4- (2-propenyl) ในปริมาณต่ำา (ภาพที่ 4)
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ภาพที่ 4 แสดงผลการตรวจสอบสารสกัดด้วยเทคนิค GC-MS จากลำาต้นทานตะวันอายุ 2 สัปดาห์
ตารางที่ 4 แสดงสารประกอบที่ตรวจพบจากสารสกัดจากลำาต้นทานตะวันที่มีอายุ 2 สัปดาห์
Rt
14.61
19.44
23.68
30.65
32.42
36.78
37.58
39.12

Compound
1-isopropylproparyl benzoate
2-propanone, 1-hydroxy
acetic acid
2(3H)- furanone, dihydro
2-pyrrolidione
4H-pyran-4-one,2,3-dihydro-3,5-dihydroxy-6-methyl
1,2,3 propanetriol
phenol,2,6- dimethoxy-4- (2-propenyl)

Common Name
1-propylpropargyl benzoate
acetol
ethylic acid
butyrolactone
pyrrolidone
3,5-dihydroxy-2-methyl-5,6-dihydropyran-4-one
glycerol
4-allyl-2,6-dimethoxy phenol

จากการตรวจสอบสารสกัดจากต้นทานตะวันที่มีอายุ 1 และ 2 สัปดาห์ จากส่วนของใบและลำาต้น พบสาร 3 ชนิด
คือ 2-propanone, 1-hydroxy, acetic acid และ 2,6-dihydroxy-4-(2-propenyl) ทั้งจากส่วนใบและส่วนลำาต้นของต้นอ่อน
ทานตะวันอายุ 1 และ 2 สัปดาห์ ต้นทานตะวันอายุ 1 สัปดาห์ สามารถผลิตสาร propanoic acid, 2-oxo, methyl ester,
2-cyclopentene-1, 4-dione, 2-furanmethanol, ethanol, 2, 2/- oxybis จากส่วนของใบ ในขณะทีพ่ บว่าสาร octadec-9-enaote
จากส่วนของลำาต้น ส่วนการตรวจสอบสารออกฤทธิท์ างชีวภาพจากต้นทานตะวันอายุ 2 สัปดาห์ พบว่า 1,2-cyclopentadione
สามารถตรวจพบจากส่วนของใบ ในขณะที่ 2,3-dihydro-3, 5-dihydroxy-6-methyl-4H,pyran-4-one, 1-isopropylpropagyl
benzoate, 2-propenamide และ butane, 2- methyl ตรวจพบเฉพาะในส่วนของลำาต้นเท่านัน้

97

ต้นอ่อนทานตะวันอายุ 1 สัปดาห์ มีการผลิตสาร 2-propanone, 1-hydroxy และ oxime, -methyl-phenyl จาก
ใบในปริมาณสูงกว่าสารอื่น ในขณะที่ส่วนของลำาต้น มีการผลิต 9-octadecanoic acid (Z)- ethyl ในปริมาณสูงจากส่วนของ
ลำาต้น ทั้งในต้นอ่อนทานตะวันอายุ 1 และ 2 สัปดาห์ ส่วนลำาต้นอ่อนของทานตะวันอายุ 2 สัปดาห์ ตรวจพบ 2-propanone,
1-hydroxy และ 9-octadecenoic acid (Z)- ethyl ในปริมาณสูงกว่าสารอื่น
ความสามารถในการผลิตสารของใบและลำาต้นของต้นอ่อนทานตะวันอายุ 1 และ 2 สัปดาห์ สาร 2-propanone,
1- hydroxyl และ acetic acid เป็นสารที่ผลิตได้จากทั้งส่วนของใบและลำาต้นของต้นอ่อนทานตะวันอายุ 1 และ 2 สัปดาห์ ดัง
แสดงในตารางที่ 5
ตารางที่ 5 แสดงการเปรียบเทียบสารที่ตรวจพบจากใบและลำาต้นของต้นอ่อนทานตะวันอายุ 1 และ 2 สัปดาห์
สารที่ตรวจพบ

สูตรโมเลกุล

propanoic acid, 2-oxo, methyl ester

C4H6O3

2- propanone, 1- hydroxyl

C3H6O2

acetic acid
2-cyclopentene-1, 4- dione

C5H4O2

2- furanmethanol

C5H6O2

oxime, -methyl- phenyl

C8H9NO2

ethanol, 2,2/- oxybis

C14H10O3

2,3- dihydro-3,5- dihydroxy-6- methyl4H-pyran-4-one

C6H8O4

phenol,2,6- dimethoxy-4- (2- propenyl)

อายุ 1 สัปดาห์

อายุ 2 สัปดาห์

ใบ
√

ค่า Rf

ลำาต้น

ค่า Rf

ใบ

ค่า Rf

ลำาต้น

ค่า Rf

√

20.84

√

16.05

√

16.15

√

14.78

√

14.61

√

23.76

√

√

√

20.57
25.79
28.38
32.50

√

20.60

√

28.38

√

37.95

√

37.95

√

√

42.25

√

40.28

√

√

C6H6O2

√

23.53

2-pyrolidinone

C4H7ClO2

√

24.88

1,2,3-propanetriol

C4H7NO

9-octadecenoic acid (Z)- ethyl

C6H8O3

2-furancarboxaldehyde,5- methyl
butanoic acid, 4- chloro

octadec-9-enoate
2(3)-furanonemethanol
1,2- cyclopentadione
1-isopropylpropagyl benzoate
2-propenamide
butane, 2-methyl

√

√

√
√

33.60
38.78
42.50

19.51

√

19.44

√

36.78

39.11

√

39.12

32.42

√

32.42

√

37.61

√

37.58

√

23.70

√

23.68

√

14.13

√

27.08

√

√

30.65
35.02
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อภิปรายผล
จากการทดลองตรวจสอบสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ (Bioactive Compound) จากส่วนต่างๆ ของลำาต้นอ่อน
ทานตะวัน พบว่า สาร 2-propanone, 1-hydroxy หรือใช้ชื่อทางการค้าคือ acetol เป็นสารที่มีคุณสมบัติต้านจุลินทรีย์
(Antimicrobial) ต้านการอักเสบ (Anti-inflammatory) ควบคุมการแบ่งตัวของเซลล์มะเร็ง (Antiproliferative) และต้าน
อนุมูลอิสระ (Antioxidant) (Rajeswari & Rani, 2001) ซึง่ สอดคล้องกับการศึกษาของ Gopfert, MacNevin & Spring
(2009) นอกจากนีย้ งั พบ acetic acid และฟีนอล ซึง่ acetic acid มีบทบาทยับยัง้ การเจริญเติบโตของเมล็ด (Gussin & Lynch,
1982) เนือ่ งจากมีบทบาทเป็น Pre-plant herbicide (Pujisiswanto, Yudono & Sulistyaningsih et al., 2013) สามารถใช้ใน
อุตสาหกรรมการผลิตเซลลูโลส (Celluloseacetate) เพื่อทำาฟิล์มและเตรียม polyvinyl acetate สำาหรับผลิตกาว, ใช้ทำา
Descaling agents และใช้เป็นสารปรุงแต่งอาหาร ส่วนฟีนอล (phenol) เป็นสารอีกชนิดหนึ่งที่พบทั้งในใบและลำาต้นของต้น
อ่อนทานตะวันอายุ 1 และ 2 สัปดาห์ เป็นสารที่ทำาให้เกิดสี การเจริญเติบโต และการทนทานต่อการเกิดโรค (Pathogen) ของ
พืช (Lattanzio et al., 2006) คุณสมบัติที่น่าสนใจของฟีนอล คือ มีคุณสมบัติเป็นสารต้านอนุมูลอิสระ (Antioxidant) ป้องกัน
การถูกทำาลายของดีเอ็นเอ ไขมัน และโปรตีน ที่มีบทบาทในการเกิดโรคเรื้อรัง (Chronic disease) เช่นโรคมะเร็ง (Cancer) ซึ่ง
สอดคล้องกับ Al-Jumaily, Al- Shamma, Al-Halbosiy et al. (2013) ที่กล่าวไว้ว่าดอกทานตะวันมีคุณสมบัติต้านมะเร็งและ
โรคหัวใจและหลอดเลือด (Cadiovascular disease) (Hollman, 2001) propanoic acid เป็นสารที่มีคุณสมบัติต่อต้านเชื้อรา
(Anti-mold agent) ใช้ในอาหารสัตว์และเมล็ดถั่วใช้ถนอมอาหารและเพิ่มรสชาติ และสาร 2-furanmethanol ที่ใช้ในการผลิต
resin ซึ่งพบในใบต้นอ่อนทานตะวันอายุ 1 สัปดาห์เท่านั้น สาร 2,3-dihydro-3,5-dihydro-6-methyl-4H-pyran-4-one หรือ
สาร DDMP ที่ตรวจพบในส่วนของใบของต้นอ่อนทานตะวันอายุ 2 สัปดาห์ มีคุณสมบัติในการยับยั้งมะเร็งลำาไส้โดยการชักนำา
กระบวนการ Apoptotic Cell Dealth (Hwang, Kim & Woo et al., 2013) และเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่รุนแรง (Strong
Antioxidant) และต่อต้านจุลินทรีย์ (Antimicrobial) ต่อต้านการอักเสบ (Anti-inflammatory) (Ramalakshmi &
Muthuchelian, 2011; Valli & Shanker, 2013; Hwang, Kim & Woo et al., 2013) ส่วน 2-propanone, 1-hydroxy
หรืออะซิโตน (acetone) พบในส่วนของใบของต้นอ่อนทานตะวันอายุ 1 สัปดาห์ มีคณ
ุ สมบัตใิ นการต้านจุลนิ ทรีย์ (Antimicrobial)
ต้านการอักเสบ (Anti-inflammatory) ต้านอนุมลู อิสระ (Antioxidant) (Rajeswari & Rani, 2001) และพบสาร 9-octadecenoic
acids (Z)- ethyl ester ซึ่งมีคุณสมบัติในการต้านอนุมูลอิสระเช่นกัน 2-pyrrolidione เป็นสารที่ถูกพบที่ลำาต้นของต้นอ่อน
ทานตะวันทีม่ อี ายุ 1 สัปดาห์ เท่านัน้ สารนีม้ คี ณ
ุ สมบัตติ า้ นเชือ้ รา (Antifungal) และต้านอนุมลู อิสระ (Antioxidant) (Al-Amiery,
Kadhum & Mohamad et al., 2012)
ส่วน 1,2,3-propanetriol หรือกลีเซอรอล เป็นสารที่พบในส่วนของลำาต้นของต้นอ่อนทานตะวันอายุ 1 สัปดาห์
ทั้งจากส่วนใบและลำาต้นของต้นอ่อนทานตะวันอายุ 1 และ 2 สัปดาห์ สามารถนำาไปใช้เป็น Moistener ในเครื่องสำาอาง เป็น
สารละลาย (Solvent) สารเพิ่มความหวาน (Sweetener) เครื่องสำาอาง (Cosmetic and Personal Care Product) และ
สารป้องกันการแข็งตัว (Antifreeze Mixtures) จากผลการศึกษาทั้งหมด ได้นำามาเปรียบเทียบความสามารถในการผลิตสาร
ของต้นอ่อนทานตะวันที่มีอายุ 1 และ 2 สัปดาห์ (ตารางที่ 5) ผู้บริโภคสามารถเลือกอายุที่เหมาะสมของต้นอ่อนได้ตามความ
ต้องการในการบริโภคสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ (Bioactive Compound) ที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย

99

สรุป

สารออกฤทธิท์ างชีวภาพบางชนิดสามารถถูกสร้างได้จากส่วนใบและลำาต้นของต้นอ่อนทานตะวันอายุ 1 และ 2 สัปดาห์
ในขณะที่สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพบางชนิดพบเฉพาะในบางส่วนของต้นอ่อนที่มีอายุแตกต่างกัน ดังนั้น จากการศึกษาพบว่าอายุ
ของต้นอ่อนทานตะวันที่แตกต่างกันและผลในการผลิตสารที่แตกต่างกัน มีผลต่อความสามารถในการผลิตสารออกฤทธิ์ทาง
ชีวภาพที่แตกต่างกัน ต้นอ่อนทานตะวันอายุ 1 สัปดาห์มีความเหมาะสมในการบริโภคมากกว่าต้นอ่อนทานตะวัน 2 สัปดาห์
เนื่องจากมีสารที่น่าสนใจที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อร่างกาย และมีรสสัมผัสที่ดีกว่า
ข้อเสนอแนะ
ผลการวิจยั นีส้ ามารถนำาไปใช้ตดั สินใจในการเลือกต้นอ่อนทานตะวันทีเ่ หมาะสมในการบริโภคโดยพิจารณาว่าผูบ้ ริโภค
ต้องการหรือสนใจสารชนิดใด ก็สามารถเลือกบริโภคต้นอ่อนทานตะวันที่มีสารตามที่ต้องการได้ นอกจากนี้ในการศึกษาความ
สามารถในการผลิตสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพเชิงคุณภาพสามารถศึกษาได้ด้วยวิธีอื่นๆ เช่น GC-O, LC-MS หรือ HPLC
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