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บทคัดย่อ
งานวิจยั นี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาวิเคราะห์ ปริมาณรวมของสารโพลีฟีนอล ฤทธิการต้
์ านอนุ มูลอิสระ
ของชาดอกแก่นตะวัน และการยอมรับทางประสาทสัมผัสของน้าชาดอกแก่นตะวัน ผลการศึกษาพบว่าชาดอก
แก่นตะวันมีสีเหลืองอมแดง มีปริมาณรวมของสารโพลีฟีนอล และฤทธิก์ ารต้านอนุ มูลอิสระ ด้วยวิธี 2,2diphenyl-l-picrylhydrazyl (DPPH) เท่ า กั บ 25.13±1.41 mg eq GA/g น้ า หนั ก แห้ ง และ 63.44±2.97 mM
TE/g น้ าหนักแห้ง ตามลาดับ จากการศึกษาการยอมรับของผูบ้ ริโภค พบว่า ผูบ้ ริโภคให้การยอมรับน้ าชาทีม่ ี
ปริม าณชาดอกแก่น ตะวัน ร้อ ยละ 0.75 โดยน้ า หนั ก ต่อ ปริมาตร ให้ค ะแนนลัก ษณะปรากฏ กลิ่น รสชาติ
ความรูส้ กึ หลังกลืน และความชอบรวมมากทีส่ ุด (p≤0.05) ในระดับคะแนนชอบเล็กน้อย จากข้างต้นสรุปได้ว่า
ชาดอกแก่นตะวันมีประสิทธิภาพในการกาจัดอนุ มูลอิสระ มีความเหมาะสมในการนาไปพัฒนาสูตร เป็ นชา
ดอกไม้เพื่อสุขภาพ
คาสาคัญ: ดอกแก่นตะวัน; ปริมาณรวมของสารโพลีฟีนอล; สารต้านอนุมลู อิสระ; ชา; ดอกไม้กนิ ได้

Abstract
This research aimed to analyze the total polyphenol content, antioxidant effects of Jerusalem
artichoke flower tea, and sensory acceptance of the tea. The results showed that the Jerusalem
artichoke flower tea was yellowish-red. The total polyphenol content and antioxidant effects in the 2,2*Corresponding author: ps.rittilert@gmail.com
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diphenyl-l-picrylhydrazyl (DPPH) assay were 25.13±1.41 mg eq GA/g dry weight, and 63.44±2.97 mM
TE/g dry weight, respectively. According to a consumer acceptance study, it was found that consumers
accepted the tea drink with the concentration of 0.75% (w/v), giving the most common smells, tastes,
feelings after swallowing, and total preferences ( p≤0.05) at the low level of preference score. From
the above, it could be concluded that Jerusalem artichoke flower tea would effectively eliminate free
radicals. It was suitable for developing recipes as healthy flower teas.
Keywords: Jerusalem artichoke flower; total polyphenol; total antioxidant activity; tea; edible flower

1. บทนา

ฤทธิท์ างยาที่สาคัญในพืช สามารถละลายน้ า และ
สามารถสกัดด้วยปิ โตรเลียม อีเทอร์ และเอทานอล
ได้ ทางการแพทย์จึง มัก น าเอาพืช หรือ ผลไม้ท่ีมี
ปริมาณสารฟี นอลิกในปริมาณสูง มาใช้ร่วมในการ
ป้ อ งกัน และรัก ษาโรคต่ า ง ๆ มากมาย (สุ ว รรณี
แสนทวีสุข และคณะ, 2555) โดยสารประกอบกลุ่ม
ฟี นอลิกมีคุณสมบัตใิ นการเป็ นสารต้านอนุ มูลอิสระ
ซึ่งสามารถลดอัตราเสี่ยงจากการเกิดโรคไม่ติดต่อ
เ รื้ อ รั ง ( Barros et al., 2007; Ikram et al., 2009;
Barreira et al., 2008) เป็ นสารต้ า นมะเร็ ง โรค
อัลไซเมอร์ และโรคทีเ่ กี่ยวกับหลอดเลือดหัวใจ (Lu
et al., 2016) ช่วยชะลอความชรา (Shi et al., 2008)
นอกจากนี้ยงั มีการรายงานถึงการดื่มน้ าชาจากดอก
กระเจี๊ย บ ช่ ว ยลดความดัน ซิส โตลิก ในผู้ป่ วยที่มี
ภาวะเสี่ยงสูงต่อความดันโลหิตสูงและผู้ป่วยความ
ดัน โลหิต สู ง ระดับ อ่ อ นได้ (พชระ ฐานะสถิ ร กุ ล ,
2558) การศึ ก ษาของ กรุ ณ า คชเรนทร์ และ
พันธ์ศกั ดิ ์ ศุกระฤกษ์ (2553) ศึกษาฤทธิต้์ านอนุ มูล
อิสระของชาดอกไม้ 3 ชนิด ได้แก่ ชาดอกเก๊กฮวย
ชาดอกกระเจี๊ย บ ชาดอกอัญ ชัน พบว่ า ชาดอก
เก๊กฮวยมีฤทธิต้์ านอนุ มูลอิสระมากที่สุด รองลงมา
คือชาดอกกระเจี๊ยบ และชาดอกอัญชันให้ค่า SC50
เ ท่ า กั บ 0.16±0.01, 0.19±0.01 แ ล ะ 0.20±0.02
mg/ml ตามลาดับ ส่วนการศึกษาของ พธุสร และ
สรณะ (2559) พบว่ า สารสกัด เมทานอลจากดอก
กุหลาบมอญมีความสามารถในการต้านอนุ มลู อิสระ

ชาเป็ นเครื่องดื่มทีไ่ ด้รบั ความนิยมในการดื่ม
กันอย่างกว้างขวางทัวโลก
่
ชาผลิตมาจากยอดอ่อน
ของต้นชา นอกจากนี้ชายังหมายรวมถึงชาสมุนไพร
ได้จากการนาสมุนไพรที่มสี รรพคุณที่ดีต่อสุขภาพ
มาผ่านกระบวนการแปรรูปด้วยการตากแห้งหรือ
อบแห้ง แล้วนามาคืนตัวชาสมุนไพรด้วยการแช่ใน
น้ า ร้อ น ดื่ม ขณะร้อ นหรือ เย็น ปั จ จุ บ ัน ผู้ด่ืม ชาให้
ความสาคัญ ต่ อ สุ ข ภาพมากขึ้น ท าให้ช าประเภท
ชาผลไม้ ชาสมุนไพร ตลอดจนชาที่ไม่มีส่วนผสม
จากสารคาเฟอีนเป็ นชาทีไ่ ด้รบั ความนิยมมาก
ในระดับ อุ ต สาหกรรมได้มีก ารน าสมุ น ไพร
ชนิดต่าง ๆ มาผลิตเป็ นชาสมุนไพร ดึงสรรพคุ ณ
เด่ น ทางยา ปรับ สี และรสชาติ เพื่อ ให้เ กิด ความ
สะดวกเหมาะสมแก่ การบริโภคมากขึ้น นอกจาก
สมุ น ไพรแล้ ว การบริ โ ภคดอกไม้ ท่ี ส ามารถ
รับประทานได้ยงั เป็ นอีกทางเลือกหนึ่งทีผ่ บู้ ริโภคให้
ความสนใจ จากข้อมูลการศึกษาวิจยั มีการแปรรูป
ชาจากดอกไม้หลายชนิด เช่น ดอกกุหลาบ (วรินธร
พูลศรี และคณะ, 2560) ดอกเก๊กฮวย ดอกกระเจีย๊ บ
และดอกอัญชัน (กรุ ณา คชเรนทร์ และพันธ์ศกั ดิ ์
ศุกระฤกษ์, 2553) ดอกจาปี (พงศ์ยุทธ นวลบุญเรือง
และคณะ, 2557) ดอกเบญจมาศ (Han, et al.,
2019) เ ป็ นต้ น เ นื่ อง จ า กดอกไ ม้ เ ป็ นพื ช ที่ มี
สารสาคัญมีประโยชน์ต่อสุขภาพ เช่น สารรงควัตถุ
ต่ า งๆ สารประกอบกลุ่ ม ฟี น อลิก ซึ่ง เป็ น สารออก
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DPPH สูงถึงร้อยละ 90 และมีปริมาณ สารฟี นอลิก
ทั ้ ง ห ม ด สู ง ที่ สุ ด ( 31.91 mg gallic acid
equivalents/g sample) เมื่ อ เปรี ย บเที ย บกับ สาร
สกัด เมทานอลจากดอกดาวเรือ ง ดอกเฟื่ องฟ้ า
ดอกเข็ ม และดอกพุ ด ซ้ อ น แก่ น ตะวั น หรื อ
Jerusalem artichoke จั ด อ ยู่ ใ น ว ง ค์ Asteraceae
เป็ นพืชล้มลุก สามารถเจริญเติบโตได้ดใี นเขตร้อน
เป็ น พืช ดอกในตระกู ลทานตะวัน ต้น สูง ประมาณ
1.5-2.0 เมตร มีห ัว ใต้ ดิน คล้ า ยมัน ฝรัง่ ลัก ษณะ
ลาต้นเป็ นกิง่ ขนาดเล็กและมีขนกระจายทัวล
่ าต้น ใบ
มีลัก ษณะเรียวยาวรูปไข่ ขอบใบมีรอยหยัก ดอก
เป็ นทรงกลมแบน สีเหลืองคล้ายดอกทานตะวันหรือ
ดอกบัวตอง ออกดอกเป็ นช่ อ กลีบดอกโคนเรีย บ
ติดกัน ปลายแยกเป็ นแฉก รูปกงล้อ เกสรตัวผู้ 2 อัน
สีน้ า ตาลอ่ อ น รัง ไข่เ หนื อวงกลีบ ดอกมีก ลิ่นหอม
คล้ า ยดอกทานตะวัน (สนั น่ จอกลอย และคณะ,
2549; Yang et al., 2015) ดัง fig. 1

เส้ น ใยอาหารสู ง (crude fiber) และมี ฟ รุ ก แทน
(fructans) ใ นป ริ ม า ณที่ ม า ก (Tiengtam et al.,
2015) และใช้ประโยชน์ฟรุกโตโอลิโกแซคคาไรด์ใน
ด้านอาหารสุขภาพ (functional foods) ส่วนลาต้น
ของแก่นตะวัน นาไปใช้เป็ นเยื่อกระดาษเพื่อผลิต
บรรจุภณ
ั ฑ์ (วุฒนิ ันท์ คงทัด และคณะ, 2555) และ
ใช้ผลิตพลังงานทดแทน (สนัน่ จอกลอย และคณะ,
2549) ส่วนของดอกให้ความสวยงามเป็ นไม้ดอกไม้
ประดับ และยังมีการแปรรูปดอกแก่นตะวันแห้งเพื่อ
ใช้เป็ นชาชงดื่มและจาหน่ ายเป็ นสินค้าท้องถิ่น แต่
ยังไม่มีข้อมูลรายงานถึงสารประกอบที่สาคัญของ
ดอกแก่ น ตะวั น แห้ ง ที่ ส นั บ สนุ นการน าไ ปใช้
ประโยชน์ด้านอาหาร ในขณะที่มเี พียงการรายงาน
ข้อมูลทางด้านโภชนาการของดอกทานตะวันซึง่ เป็ น
พืช ที่อ ยู่ ใ นวงศ์ Asteraceae เดีย วกับ แก่ น ตะวัน
ข้อมูลงานวิจยั ของ Liang et al. (2013) พบว่ากลีบ
ดอกทานตะวันเป็ นแหล่งของใยอาหาร มีธาตุเหล็ก
สู ง มี ก รดแอมิ โ นที่ จ าเป็ นต่ อ ร่ า งกาย และมี
สารประกอบฟี นอลิก นอกจากนี้สารสกัดจากดอก
ทานตะวัน มีคุ ณสมบัติต่ อ ต้า นแบคทีเ รีย (Liny et
al., 2012) โดยในดอกทานตะวันมีน้ามันหอมระเหย
α-pinene สูงกว่าในใบ (Ceccarini et al., 2004)
ดังนัน้ งานวิจยั นี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์
ปริ ม าณรวมของสารโพลี ฟี นอล ฤทธิ ก์ ารต้ า น
อนุ มูลอิสระ และการยอมรับทางประสาทสัมผัสของ
ผู้บริโภคต่อปริมาณดอกแก่นตะวันแห้งที่ใช้ชงดื่ม
เพื่ อ เป็ นข้อ มู ล พื้น ฐานเกี่ ย วกั บ งานวิจ ัย อาหาร
สุ ข ภาพ และเป็ นข้ อ มู ล ส าหรั บ ผู้ บ ริ โ ภคที่ จ ะ
รับ ประทานดอกไม้กิน ได้ หรือ การน ามาใช้เ ป็ น
ส่วนประกอบในผลิตภัณฑ์อาหาร

Figure 1 Images of Jerusalem artichoke flowers.

2. วิ ธีการ
2.1 ศึกษาคุณภาพทางกายภาพและทาง
เคมีของชาดอกแก่นตะวัน

แก่ น ตะวัน เป็ น พืช ที่มีคุ ณค่า ทางเศรษฐกิจ
โดยส่วนหัวแก่นตะวันสามารถบริโภคสด มีปริมาณ
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น าดอกแก่ น ตะวั น สายพั น ธุ์ JA 102 ที่ มี
ลัก ษณะดอกบานเต็มที่ ได้จ ากสวนเกษตรกรที่มี
การปลู ก แบบอิน ทรีย์ ต าบลบ้ า นกระทุ่ ม อ าเภอ
เสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นามาทาชาดอกไม้
โดยแกะกลีบดอกแยกออกจากฐานรองดอก และ
ล้างน้ าทาความสะอาด ผึง่ ให้สะเด็ดน้า แล้วนาไปใส่
ตะแกรงไม้ไผ่ท่มี ผี ้าขาวบางคลุม จากนัน้ ผึ่งลมให้
แห้ ง เป็ นระยะเวลา 3 วัน จนมีค วามชื้น ต่ า กว่ า
ร้อยละ 10 (ตามข้อกาหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน
ของชาสมุนไพร (สานักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา, 2549) เก็บ รัก ษาตัว อย่ า งในถุ ง ลามิเ นต
อลู มิ เ นี ย มฟอยล์ ปิ ดสนิ ท แล้ ว น าไปวิ เ คราะห์
คุณภาพทางกายภาพและทางเคมี ได้แก่ วัดค่า สี
L* a* และ b* ด้ว ยเครื่อ งวัดสีแบบสเปกโตรโฟโต
มิเตอร์ รุ่น Ultrascan VIS (ยีห่ อ้ HunterLab, USA)
โดยบรรจุ ตัว อย่ า งลงในควอร์ ต คิว เวท (Quartz
cuvette) ที่มีข นาดปริม าตร 10 มิล ลิลิต ร วัด สีใ น
โหมดการวัด แบบ RSIN (Reflectance Specular
Included) สาหรับการวัดแบบ Reflectance โดยไม่
รวมลักษณะพืน้ ผิว ปริมาณรวมของสารโพลีฟีนอล
(Lu et al., 2007) โดยใช้วธิ ี Folin-Ciocateu ใช้กรด
แกลลิ ก (Gallic acid) เป็ นสารมาตรฐาน และ
รายงานผลเป็ น mg gallic acid equivalent/g dry
sample ( mg GAE/g dry sample) แ ล ะ ท ด ส อ บ
ความสามารถในการต้านอนุ มูลอิสระด้วยวิธี 2,2Diphenyl-1-picrylhydrazyl (DPPH) ใช้ Trolox เป็ น
สารมาตรฐาน รายงานผลเป็ น mmoles Trolox/g
dry sample (mmoles TE/g dry sample) (Katsube
and Tabata, 2004)
2.2 การศึกษาปริ มาณชาดอกแก่นตะวัน
เพื่ อ ชงดื่ ม ต่ อ คุณภาพทางประสาทสัมผัสของ
ผู้บริโภค
แปรปริมาณชาดอกแก่นตะวันเป็ น 5 ระดับ
ได้แก่รอ้ ยละ 0.25, 0.50, 0.75, 1.00 และ 1.25 โดย
น้ าหนักต่อปริมาตร บรรจุชาแก่นตะวันในซองเยื่อ

กระดาษ ปิ ดผนึกด้วยเครื่องปิ ดผนึกไฟฟ้ า จากนัน้
น าไปเตรีย มน้ า ชาโดยการน าถุ ง ชาแช่ ใ นน้ า ร้ อ น
100 องศาเซลเซี ย ส ปริ ม าตร 200 มิ ล ลิ ลิ ต ร
นาน 5 นาที แล้ ว น าไปวิ เ คราะห์ คุ ณ ภาพทาง
กายภาพ ทางเคมี และการยอมรับ ทางประสาท
สัมผัสของน้ าชาจากดอกแก่นตะวัน ได้แก่ วัดค่าสี
L* a* และ b* ด้ว ยเครื่อ งวัดสีแบบสเปกโตรโฟโต
มิเตอร์รุ่น Ultrascan VIS (ยี่ห้อ HunterLab, USA)
และทดสอบทางประสาทสัมผัสด้วยวิธี acceptance
test โดยใช้ 7-point hedonic rating scale ในด้ า น
ลักษณะปรากฏ สี กลิน่ รส ความรูส้ กึ หลังกลืน และ
ความชอบรวม กาหนดให้ระดับคะแนน 1 = ไม่ชอบ
มาก, 2 = ไม่ชอบปานกลาง, 3 = ไม่ชอบเล็กน้อย,
4 = ชอบเล็กน้อยถึงเฉยๆ, 5 = ชอบเล็กน้อย, 6 =
ชอบปานกลาง และ 7 = ชอบมาก โดยใช้ผทู้ ดสอบ
ที่ผ่ า นการฝึ กฝนเป็ นนั ก ศึก ษาสาขาวิท ยาศาสตร์
แ ล ะ เ ท ค โ น โ ล ยี ก า ร อ า ห า ร ม ห า วิ ท ย า ลั ย
ราชภั ฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชู ป ถั ม ภ์
จานวน 30 คน
2.3 การวิ เคราะห์ข้อมูลทางสถิ ติ
ว า ง แ ผ นกา รท ดลอง แ บ บ สุ่ ม สมบู ร ณ์
( completely randomized design, CRD) ใ น ก า ร
วิเ คราะห์คุ ณภาพทางกายภาพและทางเคมี และ
วางแผนการทดลองแบบบล็ อ กสุ่ ม สม บู ร ณ์
(randomized complete block design, RCBD) ใน
การประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส วิเคราะห์
ความแปรปรวนของข้ อ มู ล ด้ ว ยวิ ธี Analysis of
variance (ANOVA) และเปรีย บเทีย บข้อ มูล ความ
แ ต กต่ า ง ของค่ า เฉ ลี่ ย ด้ ว ย วิ ธี Duncan’s new
multiple range test (DMRT) ที่ระดับความเชื่อมั ่น
ร้อยละ 95

3. ผลการวิ จยั และวิ จารณ์ ผล

199

Thai Journal of Science and Technology

ปี ที ่ 10 • ฉบับที ่ 2 • มีนาคม - เมษายน 2564

3.1 คุณภาพทางกายภาพและทางเคมี
ของชาดอกแก่นตะวัน
ดอกแก่นตะวันเป็ นดอกไม้ทม่ี สี เี หลือง เมื่อ
นามาผ่านการทาแห้งเป็ นชาดอกแก่นตะวัน พบว่า
ชาดอกแก่นตะวันมีสเี หลืองอมแดงโดยมีค่าความ
สว่าง (L*) เท่ากับ 56.05 ค่าสีแดง (a*) เท่ากับ
16.47 และให้ค่าสีเหลือง (b*) เท่ากับ 33.20 (fig. 2
และ table 1) การเปลีย่ นแปลงของสีดอกไม้สดเมื่อ
ผ่านการทาแห้งทาให้มสี คี ล้าขึน้ อาจเนื่องมาจาก
อุณหภูมแิ ละความชืน้ สัมพัทธ์ระหว่างการทาแห้งมี
ผลต่อสีของผลผลิตทีผ่ ่านการทาแห้ง (Krokida et
al., 1998) ในทานองเดียวกับงานวิจยั ของ Guinéa
and Barrocab (2012) พบว่าอุณหภูมกิ ารทาแห้งมี
ผลต่อสีของฟั กทองอบแห้ง โดยค่าสีแดงและสี
เหลืองของฟั กทองมีค่าเข้มขึน้ เมือ่ ผ่านการทาแห้งที่
อุณหภูมิ 30 และ 70 องศาเซลเซียส ส่วนงานวิจยั
ของ หยาดฝน ทนงการกิจ และคณะ (2559) พบว่า
อุณหภูมกิ ารทาแห้งที่ 60, 70 และ 80 องศา
เซลเซียส มีผลต่อค่าความสว่างทีล่ ดลงของเยื่อหุม้
เมล็ดฟั กข้าวเมื่อเปรียบเทียบกับค่าความสว่างก่อน
การทาแห้ง แต่ไม่มผี ลต่อค่าสีแดงและค่าสีเหลือง
ของเยื่อหุม้ เมล็ดฟั กข้าว แต่ความชืน้ ทีล่ ดลง
ระหว่างการทาแห้งส่งผลให้ความเข้มข้นของสีมคี ่า
มากขึน้ อย่างไรก็ตาม หากเปรียบเทียบคุณลักษณะ
ของชาแก่นตะวันกับคุณลักษณะของชาตาม
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชมุ ชน ชา (มผช. 120/2558)
และมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชมุ ชนสมุนไพรรวมแห้ง
(มผช. 996/2548) พบว่าคุณลักษณะของชาที่
ต้องการ ต้องเป็ นชิน้ เม็ดหรือผง แห้ง มีสี กลิน่ รส
ทีด่ ตี ามธรรมชาติของชาชนิดนัน้ ๆ และไม่พบสิง่
แปลกปลอม เมื่อสกัดด้วยน้าเดือด ของเหลวทีไ่ ด้
ต้องมีลกั ษณะทีด่ ตี ามธรมมชาติของชาหรือสมุนไพร
นัน้ ๆ
3.1.1 ปริมาณสารโพลีฟีนอล

สารในกลุ่มโพลีฟีนอลพบได้ในพืชทัวไป
่ ทา
หน้ า ที่เ ป็ น ตัว ขับ ไล่ อ นุ มูล อิส ระและเป็ น สารต้า น
ออกซิเดชันทีส่ าคัญชนิดหนึ่ง เช่น ฟลาโวนอยด์

Figure 2 Appearance of Jerusalem artichoke
flower tea.
แคโรทีนอยด์ และแอนโทไซยานิน (Cowan,
1999) สารประกอบทางเคมีของดอกไม้ทม่ี สี เี หลือง
เช่น ดอกดาวเรืองมีสารประกอบทางเคมีหลายชนิด
เช่ น แคโรทีน อยด์ สารประกอบฟี น อลิก ฟลาโว
นอยด์ แ ละอื่ น ๆ (Xu et al., 2012) เก๊ ก ฮวยดอก
เหลือง ประกอบด้วยฟลาโวนอยด์ (quercitrin และ
myricetin) เป็ นสารต้ า นอนุ มู ล อิ ส ระ (Wu et al.,
2010) งานวิจยั ของ ศุกฤชชญา เหมะธุลนิ และคณะ
(2558) พบว่าดอกกุหลาบสีเหลืองเป็ นดอกไม้ท่ีมี
สารประกอบฟี นอลิกและฟลาโวนอยด์สูงสุดเท่ากับ
2,090.36 mg GAE/100g น้าหนักสด และ 1,842.63
mg QE/100g น้ า ห นั ก ส ด ต า ม ล า ดั บ เ มื่ อ
เปรียบเทียบกับดอกดาหลาและดอกอัญชัน ในขณะ
ที่ดอกโสนมีสารประกอบฟี นอลิกและฟลาโวนอยด์
เท่ า กั บ 865.77 mg GAE/100g น้ า หนั ก สด และ
810.60 mg QE/100g น้ า หนั ก สด ตามลาดับ ส่ ว น
งานวิจ ัย ของ Liang et al. (2013) พบว่ า กลีบ ดอก
ย่ อ ยวงนอก (ray floret) และกลีบ ดอกย่ อ ยวงใน
( disc floret) ข อ ง ด อ ก ท า น ต ะ วั น มี ป ริ ม า ณ
สารประกอบฟี นอลิก เท่ า กับ 1,878.52 mg/100g
น้ าหนักแห้ง และ 2,833.31 mg/100g น้ าหนักแห้ง
ตามลาดับ จากผลการทดลองใน table 1 พบว่าชา
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ดอกแก่ น ตะวัน มีป ริม าณรวมของสารโพลีฟี น อล
เท่ า กับ 25.13 mg GAE/g น้ า หนั ก แห้ง ในขณะที่
งานวิ จ ัย ของ Kaisoon et al., (2012) พบว่ า ดอก
ดาวเรือ งที่มีลัก ษณะดอกสีเ หลือ งมีส ารประกอบ
ฟี นอลิกเท่ากับ 1,107.5 mg/100 g น้ าหนักแห้ง ซึ่ง
สู ง กว่ า ดอกเฟื่ องฟ้ า ดอกดาวกระจาย และดอก
พวงชมพูประมาณ 2 เท่า จากข้อมูลดังกล่าวหาก
เปรียบเทียบกับปริมาณสารโพลีฟีนอลทีว่ เิ คราะห์ได้
ในชาดอกแก่ น ตะวัน พบว่ า ชาดอกแก่ น ตะวัน มี
ปริ ม าณรวมของสารโพลี ฟี นอลมากกว่ า ดอก
ดาวเรืองถึง 2.27 เท่า
3.1.2 ฤทธิ์ ต้านอนุมูลอิ สระ
จากการวิเคราะห์ประสิทธิภาพการเป็ นสาร
ต้านอนุมลู อิสระ โดยวิธี DPPH radical scavenging
assay พบว่ า ชาดอกแก่ น ตะวัน มีป ระสิท ธิภ าพใน
การต้า นอนุ มูลอิสระเท่ า กับ 63.44 mmole Trolox
equivalents/g น้ าหนั ก แห้ ง (table 1) ทั ้ง นี้ อ าจ
เนื่ องมาจากสารสี ใ นดอกไม้ ท่ี ส่ ง ผลต่ อ ฤทธิ ์
การต้า นอนุ มูลอิสระ โดยงานวิจยั ของ อรสุ รินทร์
ฮวบบางยาง และคณะ (2553) พบว่ า ดอกเข็ ม
กุหลาบ ชบา ขจร แค และปลัง เป็ นดอกไม้ทม่ี สี าร
ต้ า นอนุ มู ล อิ ส ระสู ง ซึ่ ง เป็ นผลมาจากสารสีห รือ
รงควัตถุ เช่น แคโรทีนอยด์ คลอโรฟิ ลล์ แอนโทไซ
ยานิน และบีตาเลนทีม่ ใี นดอกไม้ ส่วนงานวิจยั ของ
ศรีสุ ด า ยมรัต น์ และขวัญ ดาว แจ่ ม แจ้ ง (2559)
พบว่าดอกคูณแห้งมีฤทธิการต้
์ านอนุ มูลอิสระจาก
การวิเ คราะห์ด้ว ยวิธี DPPH assay มากกว่ า ดอก
เข็ม ดอกพวงชมพู ดอกเฟื่ องฟ้ า และดอกแคเท่ากับ
ร้ อ ย ล ะ 89.58, 83.89, 70.38, 59.21 แ ล ะ 53.11
ตามล าดับ ดัง นั น้ หากเปรีย บเทีย บฤทธิก์ ารต้า น
อนุมลู อิสระของชาดอกแก่นตะวันกับดอกคูณ พบว่า
ดอกคูณมีฤทธิการต้
์ านอนุ มูลอิสระมากกว่า ชาดอก
แก่นตะวันร้อยละ 26.13 แต่ชาดอกแก่นตะวันมีฤทธิ ์
การต้านอนุ มูลอิสระมากกว่าดอกแคประมาณ 1.19
เท่ า นอกจากนี้ รวิ ส รา รื่ น ไวย์ (2563) พบว่ า

เ ก๊ ก ฮ ว ย ด อ ก เ ห ลื อ ง ที่ ส กั ด ด้ ว ย น้ า ก ลั ่น มี
ความสามารถต้ า นอนุ มู ล อิ ส ระ DPPH เท่ า กั บ
182.83 มิลลิกรัมสมมูลของวิตามินซีต่อกรัมน้าหนัก
แห้ง อนงค์ ศรีโ สภา และกาญจนา วงศ์ก ระจ่ า ง,
(2563) พบว่าน้ าชาทีไ่ ด้จากดอกเก๊กฮวยผสมชาใบ
หม่อนแสดงฤทธิทางชี
์ วภาพสูงทัง้ ต้านอนุ มูลอิสระ
และการยับยัง้ เอนไซม์แอลฟากลูโคซิเดส นอกจากนี้
จตุ พ ร ประทุ ม เทศ และคณะ (2562) วิ เ คราะห์
ป ริ ม า ณ ส า ร ป ร ะ ก อ บ ฟี น อ ลิ ก ทั ้ ง ห ม ด แ ล ะ
ความสามารถในการเป็ นสารต้านอนุ มูลอิสระของ
น้าชาจากดอกไม้ 3 ชนิด ได้แก่ อัญชัน แคแดง และ
งิว้ ป่ า ทีม่ อี ตั ราส่วนระหว่างชาต่อน้าร้อน 1:100 โดย
น้ า ห นั ก ต่ อ ป ริ ม า ต ร ช ง ที่ อุ ณ ห ภู มิ 100
องศาเซลเซีย ส นาน 10 นาที พบว่ า ชนิ ด ของชา
ดอกไม้มผี ลต่อปริมาณสารประกอบฟี นอลิกทัง้ หมด
และความสามารถในการเป็ นสารต้านอนุ มูลอิสระ
โดยน้ า ชาจากดอกอัญ ชัน มีป ริม าณสารประกอบ
ฟี น อลิก ทัง้ หมดสู ง สุ ด เท่ า กับ 33.16 mg GAE/g
และมี ร้ อ ยละการยั บ ยั ง้ อนุ มู ล อิ ส ระ DPPH (%
radical scavenging activity) สูงที่สุดเท่ากับ 39.47
และมีค่ า ความเข้ม ข้น ของสารที่อ อกฤทธิย์ ับ ยัง้
อนุ มูลอิสระ (IC50) เท่ากับ 14.41 mg/ml ในขณะที่
อรอนงค์ ภูศรีฤทธิ ์ และคณะ (2561) พบว่าน้ าชา
จากกลีบบัวหลวงทีม่ อี ตั ราส่วนระหว่างชาต่อน้ าร้อน
1:10 น้ า ห นั ก ต่ อ ป ริ ม า ต ร ช ง ที่ อุ ณ ห ภู มิ 80
องศาเซลเซีย ส นาน 3 นาที มีร้อ ยละการยับ ยัง้
อนุมลู อิสระ DPPH (% radical scavenging activity)
เท่ากับ 84.04
จากการวิ เ คราะห์ ป ริ ม าณรวมของสาร
โพลีฟีนอล และฤทธิการต้
์ านอนุมลู อิสระของชาดอก
แก่นตะวัน พบว่าชาดอกแก่นตะวันมีปริมาณรวม
ของสารโพลีฟี นอลอยู่ ม ากเมื่อ เปรีย บเที ย บกั บ
ดอกไม้ชนิดอื่น และมีฤทธิต้์ านอนุ มูลอิสระอยู่มาก
ในทานองเดียวกันกับ จตุพร ประทุมเทศ และคณะ
(2562) และ Yan and Asmah (2010) รายงานว่ า
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สารสกัด ตัว อย่ า งมีป ริม าณสารประกอบฟี น อลิก
ทัง้ หมดสูงจะส่งผลให้ฤทธิการต้
์ านอนุมลู อิสระสูงขึน้
เป็ น ไปในแนวทางเดียวกัน ซึ่ง เป็ น ความสัมพันธ์
ระหว่ า งปริมาณสารประกอบฟี น อลิก กับ ฤทธิก์ าร
ต้านอนุมลู อิสระ
Table 1 Physicochemical quality of Jerusalem
artichoke flower tea.
Physicochemical quality
Mean
Color parameters
L*
56.05±0.64
a*
16.47±0.28
b*
33.20±0.43
Total polyphenol
25.13±1.41
(mg eq GA/g)
Total antioxidant activity
63.44±2.97
(mmole TE/g)

ตะวันเพิ่มขึ้น ทาให้น้ าชามีสีเหลืองเข้มขึ้น
ค่าสีของน้ าชา พบว่าน้ าชามีสีออกเหลืองมากขึ้น
เมื่อปริมาณชาดอกแก่นตะวันเพิม่ มากขึน้
โดยมี
ค่าความสว่าง (L*) ของน้ าชาลดลง ค่าสีแดง (a*)
เป็ นลบแสดงถึงสีเขียว และค่าสีเหลือง (b*) เป็ น
บวกเพิม่ มากขึน้ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p≤0.05)
(fig. 3 และtable 2) เนื่องมาจากดอกแก่นตะวันอาจ
มีสารประกอบฟลาโวนอยด์ โดย นิธยิ า รัตนาปนนท์
(2557) กล่าวว่าสารประกอบ ฟลาโวนอยด์เป็ นกลุ่ม
ของรงควัต ถุ ท่ีพ บได้ ใ นพื ช มีสีเ หลือ ง สามารถ
ละลายในน้ าได้ และมีความคงตัวต่อความร้อนและ
ปฏิกริ ยิ าออกซิเดชัน

3.2 ผลของปริ ม าณชาดอกแก่ น ตะวันที่
เ ห ม า ะ ส ม ต่ อ คุ ณ ภ า พ ก า ร ย อ ม รั บ ท า ง
ประสาทสัมผัสของผู้บริโภค
ชาดอกแก่ น ตะวัน มีสีเ หลือ งอมแดง ท าให้
ลัก ษณะสีน้ า ชาที่ไ ด้มีสีเ หลือ งตามธรรมชาติข อง
ดอกแก่นตะวัน ดัง fig. 1 เมื่อปริมาณชาดอกแก่น

0.25 0.50 0.75 1.00 1.25
Jerusalem artichoke flower tea contents (%)
Figure 3 Appearance of Jerusalem artichoke
flower tea infusions.

Table 2 Color values (L*, a* and b*) of Jerusalem artichoke flower tea infusions
Jerusalem artichoke
L*
a*
flower tea contents (%)
0.25
98.21±0.00a
-4.06±0.00a
0.50
97.70±0.00b
-7.19±0.00b
0.75
97.00±0.00c
-8.84±0.00c
1.00
96.18±0.00d
-9.95±0.00d
1.25
95.99±0.58d
-10.19±0.01e
Different letters in the same column mean significantly different (p≤0.05).
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b*
16.89±0.01e
25.03±0.03d
33.37±0.01c
40.25±0.01b
44.09±0.01a

Vol. 10 • No. 2 • March - April 2021

Thai Journal of Science and Technology

ดัง นั น้ อาจกล่ า วได้น้ า ชาที่มีป ริม าณชาดอกแก่ น
ตะวันมาก สารรงควัตถุทม่ี สี เี หลืองจึงละลายออกมา
กับ น้ า ชาได้ม ากขึ้น แต่ น้ า ชาที่มีป ริม าณชาแก่ น
ตะวันน้อยทาให้มสี ารสีเหลืองละลายออกมาในน้าชา
ได้น้อยลง ค่าสีของน้าชา พบว่าน้าชามีสอี อกเหลือง
มากขึ้นเมื่อปริมาณชาดอกแก่นตะวันเพิ่มมากขึ้น
การประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส จากtable 3
พบว่าน้าชาดอกแก่นตะวันมีสเี หลือง เมื่อใช้ปริมาณ
ชาดอกแก่ นตะวัน เพิ่มขึ้น น้ า ชาที่ไ ด้จึงมีสีเหลือง
เข้มขึน้ ตามปริมาณชาดอกแก่นตะวันทีเ่ พิม่ ขึน้ (fig.
3) สอดคล้องกับการวิเคราะห์ค่าสีของน้ าชาที่ให้ค่า
สีเ หลือ ง (b*) เป็ น บวก (table 2) โดยผู้บริโภคให้
คะแนนความชอบด้ า นสี ข องน้ า ชาเพิ่ ม ขึ้น ตาม

ปริมาณชาทีเ่ พิม่ ขึน้ ในระดับคะแนนชอบปานกลาง
และมีแนวโน้มทาให้คะแนนความชอบต่อลักษณะ
ปรากฏของน้ า ชาดอกแก่ น ตะวัน เพิ่ ม ขึ้ น ส่ ว น
ความชอบด้านกลิน่ และรสชาติของน้ าชา พบว่าน้ า
ชามีกลิน่ คล้ายดอกทานตะวันและมีกลิน่ หอมคล้าย
กลิ่น อบควัน เทีย น ผู้บ ริโ ภคให้ค ะแนนความชอบ
ด้ า นนี้ ใ นระดับ คะแนนชอบเล็ ก น้ อ ยในน้ า ชาที่มี
ปริมาณชาร้อยละ 0.75-1.00 ส่วนการใช้ปริมาณชา
ร้อยละ 1.25 ทาให้น้ าชามีรสชาติเฝื่ อน และมีความ
ขมเล็กน้ อยหลังกลืน ส่งผลให้ผู้บริโภคให้คะแนน
ความชอบรวมของน้ า ชาที่มีป ริม าณชาดอกแก่ น
ตะวัน มากที่สุ ด ที่ป ริม าณร้ อ ยละ 0.75 มีค ะแนน
ความชอบอยู่ในระดับชอบเล็กน้อย

Table 3 Sensory profile of Jerusalem artichoke flower tea infusions.
Jerusalem
artichoke
Appearance
Color
Flavor
Taste
Aftertaste
flower tea
contents (%)
0.25
4.73±1.05b 4.77±1.14b 4.40±1.48b 4.30±1.18c 4.53±1.50bc
0.50
5.03±1.00b 5.07±1.29b 5.10±1.27b 4.70±1.44bc 4.77±1.60abc
0.75
5.67±1.00a 6.13±0.97a 5.53±1.25ab 5.40±1.55a 5.23±1.57a
1.00
6.00±1.10a 6.33±0.92a 5.63±1.31a 5.27±1.41ab 4.83±1.66ab
1.25
5.63±1.50a 6.20±1.32a 5.37±1.65ab 4.47±1.22c 4.17±1.53c
Different letters in the same column mean significantly different (p≤0.05).

4. สรุป

Overall
acceptance
4.77±1.22c
4.93±1.41bc
5.93±1.36a
5.43±1.36ab
4.67±1.37c

อนุมลู อิสระเท่ากับ 63.44 mmole TE/g น้าหนักแห้ง
เมื่อเปรียบเทียบปริมาณสารโพลีฟีนอลของชาดอก
แก่ น ตะวัน กับ ชาดอกไม้จ ากงานวิจ ัย อื่ น พบว่ า
ชาดอกแก่นตะวันมีปริมาณรวมของสารโพลีฟีนอล
มากกว่ า ชาดอกดาวเรื อ งถึ ง 2.27 เท่ า และมี
ฤทธิการต้
์ านอนุ มูลอิสระมากกว่ าดอกคูณประมาณ
1.19 เท่า เมื่อศึกษาปริมาณชาดอกแก่นตะวันทีใ่ ช้
ในการชงดื่ม พบว่าน้ าชาดอกแก่นตะวันมีสเี หลือง

งานวิจ ัย นี้ วิเ คราะห์คุ ณ ภาพทางกายภาพ
และทางเคมี ข องชาดอกแก่ น ตะวัน และศึ ก ษา
ปริมาณชาดอกแก่นตะวันที่เหมาะสมในการชงดื่ม
ต่อการยอมรับทางประสาทสัมผัสของผูบ้ ริโภค โดย
ในการทดลองพบว่าชาดอกแก่นตะวันมีสเี หลืองอม
แดง มี ป ริ ม าณรวมของสารโพลี ฟี นอลเท่ า กั บ
25.13 mg GAE/g น้ าหนักแห้ง และมีฤทธิการต้
์ าน
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มีกลิน่ หอมคล้ายกลิน่ อบควันเทียน การใช้ปริมาณ
ชาดอกแก่นตะวันเพิม่ มากขึ้นส่งผลต่อค่าสีข องน้ า
ชาที่ เ ข้ ม ขึ้ น ผู้ บ ริ โ ภคให้ ค ะแนนการยอมรั บ
ทางประสาทสัมผัสต่อน้ าชาทีม่ ปี ริมาณชาดอกแก่น
ตะวันร้อยละ 0.75 มากทีส่ ุดในด้านลักษณะปรากฏ
กลิน่ รสชาติ ความรูส้ กึ หลังกลืน และความชอบรวม
ในระดับคะแนนชอบเล็กน้อย องค์ความรู้ท่ไี ด้จาก
งานวิจยั นี้สามารถเป็ นแนวทางต่อยอดการผลิตเชิง
พาณิ ช ย์ ใ นการพัฒ นาสู ต รชาผสมสมุ น ไพรอื่น ๆ
ในการปรุงชาให้มสี ี มีกลิน่ หอมตามธรรมชาติของ
ดอกไม้ และอาจมี ก ารศึ ก ษาพั ฒ นาการผลิ ต
สีผ สมอาหารจากธรรมชาติแ ทนสีสัง เคราะห์จ าก
ดอกแก่นตะวัน เพื่อเพิม่ มูลค่าให้กบั เกษตรกรผูป้ ลูก
เลีย้ งแก่นตะวัน
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