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บทคัดย่ อ
เบต้า-แคโรทีน (β-carotene) เป็ นสารในกลุ่มแคโรทีนอยด์ (carotenoids) ทีมีความสําคัญต่อสุ ขภาพของ
มนุ ษย์ ทังยังมีบทบาทสําคัญทางเภสัชกรรมเป็ นอย่างมาก ในปั จจุ บนั การศึ กษาแหล่ งของสารเบต้า-แคโรที น
เพือพัฒนาเป็ นอาหารเสริ มสุ ขภาพทางการค้าได้รับความสนใจอย่างแพร่ หลาย ซึ งโดยทัวไปสามารถพบเบต้าแคโรทีนได้ในผัก ผลไม้ทีมีสีส้มและเหลื อง ในการทดลองครังนี ได้สนใจศึกษาการสะสมสารเบต้า-แคโรทีน
ในดอกโสน (Sesbania javanica Miq.) นําไปสู่ การพัฒนาเป็ นผลิตภัณฑ์อาหารเสริ มสุ ขภาพในรู ปแบบไอศกรี ม
เสริ มดอกโสน โดยการทดลองศึกษาองค์ประกอบทางเคมีเบืองต้นด้วยการเปรี ยบเทียบลายพิมพ์พฤกษเคมีของ
สารสกัดหยาบจากดอกโสนอบแห้งกับสารมาตรฐานเบต้า-แคโรทีนด้วยเทคนิ คโครมาโตกราฟี แบบแผ่นบาง
พบว่า สารสกัดหยาบจากดอกโสนมี สารเบต้า-แคโรที นเป็ นองค์ป ระกอบทังในส่ วนทีสกัดด้วยเอทานอลและ
เฮกเซน นอกจากนีในการทดลองครังนียังได้สนใจการแปรรู ปดอกโสนเป็ นผลิตภัณฑ์ไอศกรี มเสริ มดอกโสน ซึ ง
ผลจากการเสริ มดอกโสนลวกในอัตราส่ วนร้ อยละ 20 ลงในไอศกรี ม มีผลให้ไอศกรี มทีได้มีสีเหลื องเข้มกว่า
ไอศกรี มชุดควบคุมโดยพิจารณาจากการเปรี ยบเทียบค่าสี เหลือง (b*) และยังสอดคล้องกับผลการวิเคราะห์ปริ มาณ
สารเบต้า-แคโรทีนในไอศกรี มเสริ มดอกโสนและชุ ดควบคุ มซึ งมีค่าเท่ากับ 1.94 และ 0.18 ไมโครกรัมต่อกรั ม
ตามลําดับ จากผลการทดลองพบว่าการเสริ มดอกโสนลงในผลิ ตภัณฑ์ไ อศกรี มนอกจากจะเป็ นการพัฒนาและ
แปรรู ปผลิตภัณฑ์จากวัตถุดิบการเกษตรทีพบมากในท้องถินแล้ว ยังเป็ นแนวทางในการเพิมคุณค่าทางโภชนาการ
ให้กบั ผลิ ตภัณฑ์อาหารอี กทางหนึ งด้วย แต่อย่างไรก็ตามการผลิ ตไอศกรี มเสริ มดอกโสนควรได้รับการพัฒนา
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ผลิ ตภัณฑ์ใ ห้เป็ นที ยอมรั บ ของผูบ้ ริ โภค เพื อนํา ไปสู่ การสนับ สนุ นให้ไ อศกรี ม เสริ ม ดอกโสนเป็ นผลิ ตภัณฑ์
ไอศกรี มเพือสุ ขภาพต่อไปในอนาคต
คําสํ าคัญ: สารเบต้า-แคโรทีน; ดอกโสน (Sesbania javanica Miq.); ไอศกรี มเสริ มดอกโสน
Abstract
β-carotene, a group of carotenoids has been proposed the beneficial effects on human health as well as

played an essential role in the pharmaceutical function so far. In recent years, there has been increased interest
in alternative dietary sources of β-carotene through the development of functional foods. β-carotene is naturally
abundant in several yellow-orange vegetables and fruits also. The present study was efficiently enumerated the
β-carotene accumulation in the Sesbania flower (Sesbania javanica Miq.) and extraordinarily supplemented the
Sesbania flower into ice-cream as the dietary supplemented food. The preliminary chemical composition of
Sesbania flower crude extracts was basically investigated according to the TLC fingerprint analysis. The results
exhibited either ethanol or hexane extracts of dried Sesbania flower were displayed the similar fingerprint
pattern related to the β-carotene standard leading to the highly interested in Sesbania flower ice-cream product
development. The increase in yellowness (b*) parameter was observed within the 20 percent of Sesbania flower
supplemented in ice-cream product compared to the control as well as the existence of β-carotene accumulation
of 1.94 and 0.18 μg/g, respectively. Therefore, the production of Sesbania flower ice-cream could be promote
either in the implementation of the locally agricultural in the food processing or additive nutrition in the food
products. However, the progressive development of novel Sesbania flower ice-cream probably conducted the
consumer acceptance and considerably promoted as the health promotion ice-cream in the future.
Keywords: β-carotene; Sesbania flower (Sesbania javanica Miq.); Sesbania flower ice-cream
1. บทนํา
พืชทัวไปสามารถผลิตสารประกอบต่าง ๆ ได้มากถึง 200,000 ชนิ ด รวมไปถึงการสังเคราะห์สารทีทําให้
เกิดสี สันต่าง ๆ หรื อทีเรี ยกว่ารงควัตถุ ซึ งสี ของดอกไม้เป็ นปั จจัยสําคัญทีทําให้พืชกลุ่มไม้ดอกไม้มีลกั ษณะพิเศษ
โดยเกิ ดจากการสังเคราะห์ รงควัตถุ ทีสามารถแบ่ง ออกเป็ น 3 กลุ่ ม ใหญ่ ๆ ได้แก่ ฟลาโวนอยด์ (flavonoids)
แคโรทีนนอยด์ (carotenoids) และเบทาเลน (betalains) [1 - 2] ในการวิจยั ครังนีสนใจศึกษาดอกโสน (Sesbania
javanica Miq.) ซึ งเป็ นพืชทีจัดอยูใ่ นกลุ่ม Fabaceae Lindl. ตามการจัดจําแนกพืชโดย GRIN taxonomy [3] โสน
เป็ นพื ช เขตร้ อนทีพบมากบริ เวณริ มคู ค ลองโดยเฉพาะในช่ วงฤดู ฝ นของประเทศไทย ตังแต่อดี ตดอกโสนถู ก
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นํามาใช้ในการประกอบอาหารซึ งให้สีสันสวยงามและยังมีคุณค่าทางโภชนาการอีกด้วย โดยพบว่าโสนเป็ นพืชทีมี
การสะสมสารสี ใ นกลุ่มแคโรที นอยด์ป ริ ม าณสู ง ได้แก่ เบต้า -แคโรทีน (β-carotene), เบต้า -คริ ป โตแซนที น
(β-cryptoxanthin), ลูทีน (lutein) และซี แซนทีน (zeaxanthin) [4] ปั จจุบนั การศึกษาพบสารในกลุ่มแคโรทีนอยด์
มากกว่า 700 ชนิ ดจากสิ งมีชีวิตชนิ ดต่างๆ ในธรรมชาติทีมีสีสันต่างกัน สารในกลุ่มนีสามารถละลายได้ในตัวทํา
ละลายอิ นทรี ย ์ทวไป
ั และยัง พบว่าบางชนิ ดสามารถละลายได้ในไขมัน สารกลุ่มแคโรทีนอยด์สามารถแบ่ง
ออกเป็ น 2 กลุ่ม ซึ งขึนอยู่กบั โครงสร้ างทีปรากฏและไม่ปรากฏโมเลกุลออกซิ เจนในโครงสร้ าง ได้แก่ แซนโท
ฟิ ลล์ (xanthophylls) และแคโรทีน (carotenes) ตามลําดับ [5 - 6] ตัวอย่างสารแคโรทีนอยด์ในกลุ่มแซนโทฟิ ลล์
เช่ น แอสตาแซนทีน (astaxanthin) พบมากในสาหร่ ายขนาดเล็ก ยีสต์ ปลาแซลมอน เป็ นต้น มีโครงสร้ างแบบ
keto-carotenoid ทีประกอบด้วยหมู่ไฮดรอกซิ ลและหมู่คีโตนเป็ นหมู่ฟังก์ชนั [7 - 8] (รู ปที 1(a)) ในขณะทีเบต้าแคโรที น (β-carotene) จัดเป็ นตัวแทนของสารแคโรที นอยด์ใ นกลุ่ ม แคโรที น เนื องจากในโครงสร้ า งเป็ น
ไฮโดรคาร์ บอนสายยาวทีไม่มีโมเลกุลของออกซิ เจน (รู ปที 1(b)) พบมากในผัก ผลไม้ เช่ น ฟั กทอง แครอท
เป็ นต้น [9]
แคโรทีนอยด์มีบทบาทสําคัญต่อการเจริ ญเติบโตและการดํารงชี วิตของสิ งมีชีวิตแต่ละชนิ ดแตกต่างกัน
การสังเคราะห์แคโรทีนอยด์ในพืชมีความสําคัญต่อกระบวนการสังเคราะห์แสง เช่ น การรวมแสง การเก็บเกียว
แสง และการป้ องกันการทํา ลายโครงสร้ า งจากแสง [2] ทังยัง ยัง พบว่า แคโรที น อยด์ เป็ นสารประกอบที มี
ความสํา คัญต่ อสุ ข ภาพของมนุ ษ ย์ โดยเฉพาะสารเบต้า -แคโรที นที พบมากในดอกโสนนันมี รายงานเกี ยวกับ
บทบาทการเป็ นสารตังต้นในการสังเคราะห์วิตามินเอ (retinol) ช่วยในการมองเห็นของมนุ ษย์ [10] และยังพบว่ามี
รายงานเกียวกับบทบาทในการป้ องกันโรคบางชนิด เช่น โรคหลอดเลือดหัวใจ มะเร็ ง และโรคอัลไซเมอร์ เป็ นต้น
[11-12] นอกจากนีเบต้าแคโรทีนยังมีประสิ ทธิ ภาพในการเป็ นสารออกฤทธิทางชี วภาพ ประกอบด้วยการออกฤทธิ
ต้านอนุ มูลอิสระ (antioxidant) สารต้านการกลายพันธุ์ (antimutagenic activity) ซึ งเป็ นการศึกษาการป้ องกัน
การเกิ ดความผิดปกติ ของเซลล์อนั นํามาซึ งการเกิ ดโรคมะเร็ ง ผลจากการทดสอบสารสกัดจากดอกโสนพบว่า
สามารถยับยังความเป็ นพิษทีเกิดจากสารอัลฟาทอกซิ น บี 1 (alfatoxin B1; AFB1) และสารเบนโซไพรี น [benzo
(a) pyrene; (B(a)P)] ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ [13] จากการศึกษาคุ ณประโยชน์ของสารเบต้า-แคโรทีนทีเป็ น
ประโยชน์ต่อสุ ขภาพมนุ ษย์ รวมทังแหล่งของสารเบต้า-แคโรทีนทีสามารถพบได้ในผักและผลไม้ทีมีสีเหลืองจึง
นําไปสู่ ความสนใจการวิเคราะห์สารเบต้า-แคโรทีนในดอกโสน โดยการยืนยันการวิเคราะห์ดว้ ยเทคนิ คทางเคมี
และประยุกต์ใช้ดอกโสนเพือการพัฒนาผลิ ตภัณฑ์ไ อศกรี ม ส่ งเสริ มให้เป็ นผลิ ตภัณฑ์ไอศกรี มเพือสุ ขภาพเป็ น
ทางเลือกสุ ขภาพให้กบั ผูบ้ ริ โภค ทังยังเป็ นการเพิมมูลค่าให้กบั ผักพืนบ้านในท้องถินอีกด้วย
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รู ปที 1 โครงสร้างเคมีของ astaxanthin (a) และ β-carotene (b) [ดัดแปลงจาก 14]
2. อุปกรณ์ และวิธีการทดสอบ
2.1 การเตรียมตัวอย่ างดอกโสนและการสกัดสารสกัดจากดอกโสนอบแห้ ง
ตัวอย่างดอกโสน (Sesbania javanica Miq.) ทีใช้ใ นการศึกษาในครั งนี เก็บในพืนที อ. มหาราช
จ.พระนครศรี อยุธยา แยกส่ วนก้านดอกกับส่ วนดอกออกจากกัน ส่ วนของดอกทําให้เป็ นชิ นเล็ก ๆ ขนาดประมาณ
0.5 - 1 เซนติเมตร แล้วนําไปอบแห้งทีอุณหภูมิ 50 องศาเซลเซี ยส เป็ นเวลา 6 ชัวโมง จากนันเตรี ยมดอกโสน
อบแห้งสําหรับสกัดด้วยตัวทําละลาย โดยชังนําหนักดอกโสนอบแห้งนําหนักประมาณ 10 กรัม ใส่ ลงในขวดรู ป
ชมพู่ ขนาด 250 มิลลิลิตร แล้วจึงสกัดด้วยเฮกเซนและเอทานอล ปริ มาตร 150 มิลลิ ลตร บ่มทีอุณหภูมิห้องเป็ น
เวลา 48 ชัวโมง [ดัดแปลงจาก 15] จากนันกรองแยกส่ วนสารละลายไประเหยแห้งด้วยเครื องระเหยแห้งแบบ
ลดความดัน (Heidolph, Germany) ทีอุณหภูมิ 45 องศาเซลเซี ยส ทําให้แห้งด้วยเครื องทําแห้งแบบแช่ เยือกแข็ง
(Heto, Maxi-dry lyo, Denmark) จะได้สารสกัดส่ วน D-hSJ และ D-eSJ เป็ นส่ วนสารสกัดดอกโสนจากตัวทําละลาย
อินทรี ยช์ นิ ดเฮกเซนและเอทานอล ตามลําดับ ชังนําหนักสารสกัดทีได้ คํานวณร้ อยละของสารสกัดต่อนําหนัก
(ทําการทดลอง 3 ซํา) แล้วจึงเก็บตัวอย่างสารสกัดทีอุณหภูมิ -20 องศาเซลเซี ยส เพือรอการศึกษาในขันตอนถัดไป
2.2 การศึ กษาลัก ษณะลายพิมพ์ พฤกษเคมี (fingerprint) ของสารสกัด ดอกโสนด้ วยเทคนิ คโครมาโทกราฟี
แบบแผ่ นบาง (Thin Layer Chromatography, TLC)
ศึกษาองค์ประกอบทางเคมีของสารสกัดหยาบ D-hSJ และ D-eSJ จากดอกโสนอบแห้งทีได้จากการสกัด
ด้วยตัวทําละลายอินทรี ยเ์ ฮกเซนและเอทานอล โดยการเปรี ยบเทียบลายพิมพ์พฤกษเคมีของสารสกัดดอกโสนกับ
สารมาตรฐานเบต้า-แคโรทีน (β-carotene, ≥ 97.0% UV, Sigma-Aldrich, USA) ด้วยเทคนิ คโครมาโทกราฟี แบบ
แผ่นบาง (Thin Layer Chromatography, TLC) โดยเลือกใช้ระบบตัวทําละลายของสารละลายผสมระหว่างเฮกเซน
และอะซี โตน ในอัตราส่ วน 8:2 ปริ มาตรต่อปริ มาตร จากนันสังเกตลักษณะลายพิมพ์พฤกษเคมีทีปรากฏขึนบน
แผ่น TLC ด้วยตาเปล่า การศึกษาภายใต้แสงอัลตร้าไวโอเลต (ultraviolet, UV) ทีความยาวคลืน 254 และ 366
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นาโนเมตร และการสังเกตเมือสเปรย์ดว้ ยนํายาทดสอบ anisaldehyde แล้วจึงวิเคราะห์หาค่า retardation factor (Rf)
ดังสมการที (1)
Rf =

ระยะทางทีสารเคลือนที (เซนติเมตร)
ระยะทางทีสารละลายเคลือนที (เซนติเมตร)

(1)

2.3 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ อาหารแปรรูปจากดอกโสน ชนิดไอศกรีมเสริมดอกโสน
เตรี ยมดอกโสนสด (Sesbania javanica Miq.) ทีเด็ดขัวออก นํามาลวกในนําเดื อดเป็ นเวลา 1 นาที
แล้วแช่ ในนําเย็นทันที พักให้สะเด็ดนํา จากนันเตรี ยมส่ วนผสมของไอศกรี มเป็ นของเหลว ได้แก่ นํา นมสด และ
วิปปิ งครี ม (ตารางที 1) ใส่ ลงในเครื องปั นอเนกประสงค์ ปั นส่ วนผสมทังหมดพร้ อมดอกโสนลวกให้ละเอี ยด
จนเป็ นเนื อเดี ย วกัน แล้ว จึ ง เตรี ย มส่ ว นผสมที เป็ นของแห้ ง (นําตาลทราย เกลื อ และสารให้ ค วามคงตัว )
นําส่ วนผสมทีเป็ นของเหลวตังไฟแบบหม้อตุ๋นจนส่ วนผสมมีอุณหภูมิประมาณ 50 องศาเซลเซี ยส แล้วจึงเติ ม
ส่ วนผสมของแห้งลงไป คนให้เข้ากันแล้วอุ่นต่อจนได้อุณหภูมิประมาณ 65 องศาเซลเซี ยส ใส่ ส่วนผสมทังหมดลง
ในเครื องปั นอเนกประสงค์โดยปั นที ความเร็ วสู ง สุ ด นาน 1 นาที ในขณะเครื องปั นทํางานให้ใส่ ไข่แดงลงไป
จากนันเทส่ วนผสมทังหมดลงในหมอตุ๋นอีกครัง อุ่นต่อจนกระทังอุณหภูมิประมาณ 80 องศาเซลเซี ยส ตังทิงไว้
นาน 2 นาที แล้วทําให้เย็นทันทีดว้ ยการหล่อในนําเย็น บ่มไอศกรี มในตูเ้ ย็น 4 องศาเซลเซี ยส เป็ นเวลาอย่างน้อย
4 ชัวโมง แล้วจึงเติมกลินวานิ ลา คนให้เข้ากันก่อนนําส่ วนผสมทังหมดปั นในเครื องปั นไอศกรี ม บรรจุไอศกรี มที
ได้ลงในถ้วยพลาสติกแล้วเก็บรักษาทีอุณหภูมิ -20 องศาเซลเซี ยส ในระหว่างรอการวิเคราะห์ปริ มาณสารเบต้าแคโรที น ในไอศกรี ม การทดลองในครั งนี ได้เ ตรี ย มไอศกรี ม วานิ ล าที ไม่ มี ส่ ว นผสมของดอกโสนเป็ นชุ ด
การทดลองควบคุม [16]
2.4 การวิเคราะห์ สีและปริมาณสารเบต้ าแคโรทีนในผลิตภัณฑ์ ไอศกรี มเสริมดอกโสน
การวิเคราะห์ค่าสี ของผลิตภัณฑ์ไอศกรี มดําเนินการวัดค่าสี ตามระบบ Hunter Lab System (L* a* และ b*)
ด้วยเครื องวัดสี Color Quest XE (HunterLab, USA) และวิเคราะห์ปริ มาณสารเบต้า-แคโรทีน ในตัวอย่างไอศกรี ม
เสริ มดอกโสนและไอศกรี มชุ ดควบคุม ตามวิธีการ extraction, saponification และ partition [17] โดยการเตรี ยม
ตัวอย่างไอศกรี มทังสองตัวอย่าง นําหนัก 0.6 กรัม ใส่ ลงในหลอดทดลอง เติมสารละลาย ethanolic Butylated
Hydroxyl Toluene (BHT) ปริ มาตร 6 มิลลิลิตร ผสมให้เป็ นเนือเดียวกัน แล้วนําไปให้ความร้อนในอ่างนําควบคุม
อุณหภูมิ (Julabo, Germany) ทีอุณหภูมิ 85 องศาเซลเซี ยส เป็ นเวลา 5 นาที จากนันเติมสารละลายโพแทสเซี ยม
ไฮดรอกไซด์ ความเข้มข้น ร้ อยละ 80 ลงในตัวอย่างไอศกรี ม ซึ งเป็ นขันตอนของการเกิดปฏิกิริยา saponification
[18] เมือผสมตัวอย่างให้เป็ นเนื อเดียวกันแล้วจึงนําไปให้ความร้อนอีกครังทีอุณหภูมิ 85 องศาเซลเซี ยส เป็ นเวลา
10 นาที (เขย่าให้เข้ากันทุก 5 นาที) แล้วนําตัวอย่างใส่ ลงในอ่างนําแข็งทันที ตามด้วยการเติมนํากลันทีแช่เย็นไว้
แล้วปริ มาตร 3 มิลลิลิตร ลงในหลอดทดลอง ขันตอนการสกัดแคโรทีนอยด์ทาํ ได้โดยการเติมตัวทําละลายเฮกเซน
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ลงในหลอดทดลอง ปริ มาตร 3 มิลลิลิตร แล้วทําให้เกิดการแยกชันด้วยเครื องเซนตริ ฟิวจ์ (Eppendorf centrifuge
5810R, Germany) ทีความเร็ วรอบ 7,000 รอบต่อนาที อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซี ยส เป็ นเวลา 10 นาที สกัดซําอีกครัง
ด้วยตัวทําละลายเฮกเซน แล้วจึงนําส่ วนใสทีได้ไปวัดค่าการดูดกลืนแสง (Perkin Elmer Spectrophotometer LS 55,
USA) ทีความยาวคลืน 450 นาโนเมตร ศึกษาความเข้มข้นของสารเบต้า-แคโรทีนในตัวอย่างไอศกรี มชุ ดควบคุม
และไอศกรี มเสริ มดอกโสน ด้วยการเปรี ยบเทียบกับกราฟมาตรฐานของสารเบต้า-แคโรทีน (β-carotene, ≥ 97.0%
UV, Sigma-Aldrich, USA) [17]
ตารางที 1 องค์ประกอบของไอศกรี มเสริ มดอกโสน [16]
วัตถุดิบ
นมสด
วิปปิ งครี ม
นําตาลทรายขาว
เกลือ
ไข่แดง
สารให้ความคงตัว
นํา
กลินวานิลา
ดอกโสนลวก

ปริมาณ
500
250
160
1/8
3
2
120
1
100

หน่ วยตวง
มิลลิลิตร
กรัม
กรัม
ช้อนชา
ฟอง
มิลลิลิตร
มิลลิลิตร
ช้อนชา
กรัม

3. ผลการทดสอบ
3.1 การเตรียมตัวอย่ างดอกโสนและการสกัดสารสกัดจากดอกโสนอบแห้ ง
ตัวอย่างดอกโสนที นํามาใช้ในการศึ ก ษาการสะสมสารสี แคโรทีนอยด์ใ นครั งนี เก็บ ตัวอย่า งในพื นที
อ. มหาราช จ. พระนครศรี อยุธ ยา (รู ปที 2) จากการสกัดดอกโสนอบแห้งด้วยตัวทําละลายอินทรี ยเ์ ฮกเซนและ
เอทานอลได้สารสกัดหยาบสองส่ วน ได้แก่ D-hSJ และ D-eSJ ตามลําดับ เมือวิเคราะห์ ค่านําหนักดอกโสน
นําหนักและร้ อยละผลได้ (% yield) ของสารสกัดหยาบพบว่าร้ อยละของผลได้ (% yield) ของสารสกัดจาก
ตัวทําละลายอินทรี ยช์ นิ ดเอทานอล (ร้ อยละ 7.95) มากกว่าสารสกัดจากเฮกเซน (ร้ อยละ 1.66) (ตารางที 2) ทังนี
อาจเนืองมาจากเอทานอลมีคุณสมบัติเป็ นตัวทําละลายทีสกัดสารได้ในช่วงกว้างทังสารทีมีขวและไม่
ั
มีขวั รวมทัง
อาจละลายเอนไซม์บางชนิ ดในพืชตัวอย่างออกมาด้วยจึงทําให้ผลได้ของสารสกัดหยาบจากเอทานอลมากกว่า
ผลได้จากตัวทําละลายเฮกเซน [19] และเมือศึกษาลักษณะของสารสกัดทีได้พบว่าสารสกัดทังสองส่ วน (D-hSJ และ
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D-eSJ) มีสีเหลื องเข้มไปจนถึ งสี นาตาล
ํ
สารสกัดทีได้นาํ ไปเก็บรักษาทีอุ ณหภูมิ -20 องศาเซลเซี ยส ก่อนศึกษา
ในขันต่อไป

รู ปที 2 ดอกโสนทีเก็บตัวอย่างในพืนที อ. มหาราช จ. พระนครศรี อยุธยา
ตารางที 2 ข้อมูลนําหนักสารสกัดหยาบและร้อยละผลได้จากสารสกัดดอกโสนอบแห้ง
ตัวทําละลาย
เฮกเซน
เอทานอล

สารสกัด

นําหนักของสารสกัดหยาบ (กรัม)

D-hSJ
D-eSJ

0.1665 + 0.006
0.7950 + 0.008

ร้ อยละของผลได้
(%yield dry weight)
1.66 + 0.14
7.95 + 0.08

3.2 การศึกษาลักษณะลายพิมพ์ พฤกษเคมี (fingerprint) ของสารสกัดดอกโสนอบแห้ งด้ วยเทคนิคโครมาโทกราฟี
แบบแผ่ นบาง (Thin Layer Chromatography, TLC)
ขันตอนการศึ ก ษาองค์ ป ระกอบในระดับ เบื องต้น ของสารสี แ คโรที น อยด์ ใ นดอกโสนครั งนี ใช้ วิ ธี
การทดสอบด้วยเทคนิ คโครมาโทกราฟี แบบแผ่นบาง ซึ งจากการทดลองศึกษาระบบตัวทําละลายทีเหมาะสม
สํ า หรั บ สารสกัด หยาบดอกโสน พบว่ า สารละลายผสมระหว่ า งเฮกเซนและอะซี โ ตน ในอัต ราส่ ว น 8:2
โดยปริ มาตร (v/v) เป็ นระบบตัวทําละลายเคลือนทีทีเหมาะสมในการเปรี ยบเทียบลายพิมพ์พฤกษเคมีของสารสกัด
ดอกโสนกับสารมาตรฐานเบต้า-แคโรทีน (β-carotene standard) ซึ งผลการศึกษาเปรี ยบเทียบพบว่าสารสกัดหยาบ
จากดอกโสนทัง 2 ตัวอย่าง (D-hSJ และ D-eSJ) สามารถเคลื อนทีได้ในเฟสเคลือนทีและพบว่ามีองค์ประกอบ
ทีเป็ นสารเบต้า-แคโรทีน เนื องจากปรากฏค่า Rf ทีตรงกับสารมาตรฐานเบต้า-แคโรทีน ทังยังพบว่าการเห็นแถบ
สี เหลื องของสารเบต้า-แคโรทีนบนแผ่นโครมาโทกราฟี แบบแผ่นบางในการทดลองทีใช้การสังเกตด้วยตาเปล่า
อาจเนื องมาจากสี ทีเป็ นเหลืองส้ม ควบคู่กบั ลักษณะโครงสร้างของสารเบต้า-แคโรทีนทีมีพนั ธะคู่สลับกับพันธะ
เดียว (conjugated double bond) จึงทําให้เกิดแถบสี บนแผ่นโครมาโทกราฟี โดยไม่จาํ เป็ นต้องใช้สารทดสอบ [20]
นอกจากนี ผลการศึกษาเปรี ยบเทียบลายพิมพ์พฤกษเคมียงั พบการเกิดเควนช์ชิง (quenching) โดยการเกิดลักษณะ
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แถบทึบแสงเมือสังเกตภายใต้แสงอัลตร้าไวโอเลต (UV) ทีความยาวคลืน 254 นาโนเมตร และการเรื องแสงภายใต้
แสงอัลตร้ า ไวโอเลต (UV) ที ความยาวคลื น 366 นาโนเมตร รวมทังการเกิ ดสี เมื อสเปรย์ด้วยนํายาทดสอบ
anisaldehyde (ตารางที 3)
จากผลการศึ ก ษาลัก ษณะลายพิ ม พ์พ ฤกษเคมี ข องสารสกัดจากดอกโสนอบแห้ง ที เป็ นการยืนยันพบ
สารเบต้า-แคโรที นเป็ นองค์ป ระกอบนันมี ความสอดคล้องกับผลการศึก ษาพบปริ มาณสารกลุ่ มแคโรที นอยด์
โดยเฉพาะชนิ ดเบต้า -แคโรที น ( β-carotene) ในปริ ม าณสู ง ในดอกโสน และได้นํา ดอกโสนมาประยุก ต์เ ป็ น
ส่ วนผสมในอาหารไก่เพือกระตุน้ สี แดงในไข่ไก่ [4] ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีของสารสี แคโรทีนอยด์
ในดอกโสนด้ว ยวิ ธี ก ารเปรี ย บเที ย บลายพิ ม พ์พ ฤกษเคมี โ ดยใช้ เ ทคนิ ค โครมาโทกราฟี แบบแผ่น บางเป็ น
ผลการทดลองการบ่งชีในระดับเบืองต้นเกี ยวกับการสะสมสารเบต้า-แคโรทีนในดอกโสน นํามาซึ งความสนใจ
ในประสิ ท ธิ ภาพการประยุก ต์ใช้ดอกโสนในผลิ ตภัณฑ์อาหารทีเสริ มดอกโสน เพือนําไปสู่ การพัฒนาให้เป็ น
ผลิ ตภัณฑ์อาหารเสริ มสุ ขภาพของมนุ ษย์ ทังนี การพิสูจน์เอกลักษณ์ และการวิเคราะห์องค์ประกอบด้วยเทคนิ ค
ทางเคมีขนสู
ั งยังคงจําเป็ นต้องศึกษาเพิมเติมเป็ นลําดับต่อไป
ตารางที 3 ค่า Rf ของสารสกัดดอกโสนอบแห้งทีสกัดด้วยตัวทําละลาย 2 ชนิ ด และใช้สารละลายผสมระหว่าง
เฮกเซนและอะซี โตน (8:2 v/v) เป็ นระบบตัวทําละลายเคลือนที
ตัวอย่ าง

Rf

β-carotene standard

0.94
0.00-0.14
0.34
0.49
0.62
0.94
0.00-0.14
0.34
0.49
0.62
0.94

D-hSJ

D-eSJ

การสั งเกต
ตาเปล่ า
+ (เหลือง)
+ (เหลือง)
+ (เหลือง)
+ (เหลือง)
+ (เหลือง)

UV254
Quenching
quenching
quenching
quenching
quenching
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UV366
+ (นําตาลแดง)
+ (นําตาลแดง)
+ (นําตาลแดง)
+ (นําตาลแดง)
+ (นําตาลแดง)

anisaldehyde
+ (ม่วง)
+ (ม่วง)
+ (ม่วง)
+ (ม่วง)
+ (ม่วง)
+ (ม่วง)
+ (ม่วง)
+ (ม่วง)
+ (ม่วง)
+ (ม่วง)
+ (ม่วง)
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3.3 การวิเคราะห์ สีและปริมาณสารเบต้ าแคโรทีนในผลิตภัณฑ์ ไอศกรีมเสริมดอกโสน
จากผลการทดลองพบการสะสมสารเบต้า -แคโรที น ในดอกโสน จึ ง ได้มี ค วามสนใจในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์อาหารจากดอกโสนเพือเป็ นแนวทางในการเพิมคุณค่าทางโภชนาการ เนืองจากสรรพคุณทางเภสัชกรรม
และคุ ณค่ า ทางโภชนาการต่อมนุ ษย์ข องของดอกโสนที มีรายงานพบว่า สารเบต้า-แคโรที นจัดอยู่ใ นกลุ่ม ของ
สารต้า นอนุ มูล อิ สระ (anti-oxidant) และยังพบรายงานเกี ยวกับคุ ณสมบัติก ารเป็ นสารตังต้นในกระบวนการ
สังเคราะห์วิตามินเอ [21, 22] ในการทดลองครังนี มีความสนใจในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ไอศกรี มเสริ มดอกโสน
เพื อเป็ นการศึ กษาถึ งความเป็ นไปได้ใ นการนําดอกโสนไปใช้เป็ นส่ วนประกอบหนึ งในไอศกรี มและยัง เป็ น
การศึกษาความคงตัวของสารเบต้า-แคโรทีนในดอกโสนเมือผ่านการแปรรู ป โดยในการทดลองครังนี ได้เสริ ม
ดอกโสนลงในไอศกรี มสัดส่ วนร้อยละ 20 ซึ งสอดคล้องกับการทดลองของนันทวรรณ ฉวีวรรณ์ [16] ทีได้ทดลอง
ผสมดอกโสนในผลิ ตภัณฑ์ไอศกรี มในอัตราส่ วนร้ อยละ 10 20 และ 30 พบว่าการเสริ มดอกโสนในอัตราส่ วน
ร้อยละ 20 ให้ผลิตภัณฑ์ไอศกรี มทีมีรสชาติใกล้เคียงกับผลิตภัณฑ์ไอศกรี มชุ ดควบคุม ในขณะทีการเสริ มทีร้อยละ
30 ส่ ง ผลให้ไอศกรี ม มีก ลิ นรสของดอกโสนที เข้ม เกิ นไปอาจส่ งผลต่อการไม่ ย อมรั บ ของผูบ้ ริ โภค จากผล
การทดลองยังพบว่าไอศกรี มเสริ มดอกโสนนันมีลกั ษณะใกล้เคียงกับไอศกรี มรสวานิ ลาทีมีจาํ หน่ายทางการค้า
และเมือเปรี ยบเทียบลักษณะทัวไปกับไอศกรี มชุ ดควบคุ มจากการสังเกตด้วยตาเปล่าพบว่าไอศกรี มชุ ดควบคุ มมี
สี เหลืองนวล ในขณะทีเนือไอศกรี มทีเสริ มดอกโสนมีสีเหลืองเข้มและอมเขียวเล็กน้อย (รู ปที 3) แต่อย่างไรก็ตาม
การเสริ มดอกโสนลงในไอศกรี มอาจมีผลต่อความหวานของไอศกรี ม โดยไอศกรี มชุ ดควบคุ มอาจมีรสหวาน
มากกว่า ทังนี เนื องมาจากในกรรมวิธีการเตรี ยมดอกโสนก่อนการผสมลงในไอศกรี มจําเป็ นต้องลวกดอกโสนใน
นําเดื อด ทําให้มีนาสะสมในเซลล์
ํ
ของดอกโสน และเมือนําดอกโสนมาเป็ นส่ วนผสมในไอศกรี มจึงทําให้นาใน
ํ
เซลล์เป็ นเกล็ดนําแข็งและอาจมีผลทําให้ความหวานของไอศกรี มลดลง [23]

รู ปที 3 ลักษณะของไอศกรี มชุดควบคุม (a) และไอศกรี มเสริ มดอกโสน (b)
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ผลจากการเสริ มดอกโสนลวกลงในไอศกรี มมีผลทําให้ผลิตภัณฑ์ไอศกรี มทีได้มีสีเหลืองเข้มกว่าไอศกรี ม
ชุ ดควบคุม โดยสามารถวัดค่าสี L* a* และ b* ได้ดงั แสดงในตารางที 4 จากผลการทดลองพบว่าเมือเปรี ยบเทียบ
ค่าสี เหลือง (b*) ในไอศกรี มเสริ มดอกโสนจะเห็นได้วา่ มีค่ามากกว่าไอศกรี มชุ ดควบคุม คิดเป็ นร้ อยละ 37 ทังนี
ผลการวัดค่าสี ยงั มีความสอดคล้องกับปริ มาณของสารเบต้า-แคโรทีนทีพบเป็ นองค์ประกอบในไอศกรี ม ซึ งจาก
การวิเคราะห์ปริ มาณสารเบต้า-แคโรทีนด้วยวิธีการ extraction, saponification และ partition [17] ของผลิตภัณฑ์
ไอศกรี มชุ ดควบคุ มและไอศกรี มเสริ มดอกโสนพบว่ามีสารเบต้า-แคโรทีน (β-carotene ) เป็ นองค์ประกอบ 0.18
และ 1.94 ไมโครกรัมต่อกรัม ตามลําดับ (ตารางที 4) เมือเปรี ยบเทียบกับสารมาตรฐานเบต้า-แคโรทีน
ตารางที 4 การวิเคราะห์สีและปริ มาณสารเบต้า-แคโรทีนในผลิตภัณฑ์ไอศกรี มเสริ มดอกโสน
คุณภาพไอศกรีม

ไอศกรีมชุ ดควบคุม

ไอศกรีมเสริมดอกโสน

L*
a*
b*
β-carotene (ไมโครกรัมต่อกรัม)

88.70 ± 0.40
1.20 ± 0.28
17.62 ± 0.54
0.18 ± 1.05

80.98 ± 0.25
1.03 ± 0.06
27.25 ± 0.48
1.94 ± 0.87

ค่าสี

4. บทสรุ ป
ดอกโสน (Sesbania javanica Miq.) จัดได้ว่า เป็ นผักพื นบ้านที ได้รั บ ความนิ ย มเป็ นอันดับต้น ๆ
ในการประกอบอาหารของคนไทย ในการศึกษาวิจยั ครั งนี จึ งมีความสนใจในการศึกษาสารสี ในดอกโสนและ
นําไปสู่ การประยุกต์ใช้ดอกโสนเพือการพัฒนาเป็ นผลิ ตภัณฑ์อาหารทีเสริ มสร้ างคุ ณค่าทางโภชนาการ ซึ งจาก
การทดลองศึกษาพบว่าสารสกัดหยาบจากดอกโสนอบแห้งมีองค์ประกอบทีเป็ นสารสี กลุ่ มแคโรทีนอยด์ชนิ ด
เบต้า-แคโรทีนทังในส่ วนสารสกัด D-hSJ และ D-eSJ ซึ งได้จากการสกัดดอกโสนด้วยตัวทําละลายเฮกเซนและ
เอทานอล ตามลําดับ เป็ นผลจากการศึกษาองค์ประกอบทางเคมีดว้ ยการศึกษาเปรี ยบเทียบลายพิมพ์พฤกษเคมีของ
สารสกัดหยาบเปรี ยบเทียบกับสารมาตรฐานเบต้า-แคโรทีน และจากการวิเคราะห์องค์ประกอบของสารสกัดดอก
โสนในเบืองต้นด้วยเทคนิ คโครมาโทกราฟี แบบแผ่นบางทีพบสารเบต้า-แคโรทีนในดอกโสนจึงได้นาํ ไปสู่ ความ
สนใจในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารทีมีดอกโสนเป็ นองค์ประกอบ เพือสนับสนุ นให้เป็ นอาหารเสริ มสุ ขภาพจาก
ดอกโสน ในงานวิจ ัย นี จึ ง ได้ส นใจนํา ดอกโสนไปประยุ ก ต์ใ ช้เ ป็ นส่ ว นผสมในผลิ ต ภัณฑ์ ไ อศกรี ม เพื อเป็ น
การศึกษาความเป็ นไปได้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ไอศกรี มเสริ มดอกโสนให้เป็ นไอศกรี มเสริ มสุ ขภาพ
ในการทดลองผลิ ตผลิ ตภัณฑ์ไ อศกรี มเสริ มดอกโสนในสัดส่ วนร้ อยละ 20 ขององค์ประกอบทังหมด
พบว่าการเสริ มดอกโสนลงในผลิ ตภัณฑ์สามารถวิเคราะห์ ปริ มาณสารเบต้า-แคโรทีนในไอศกรี มและปริ มาณ
ทีวิเคราะห์ได้มากกว่าในชุดควบคุมถึงร้อยละ 90 ซึ งสอดคล้องกับการวิเคราะห์สีของไอศกรี มทีพบว่าในไอศกรี ม
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เสริ มดอกโสนมีค่าสี เหลือง (b*) สู งกว่าไอศกรี มชุ ดควบคุ ม ซึ งเป็ นผลมากจากสารเบต้า-แคโรทีนทีสะสมใน
ดอกโสน ทังยัง พบว่า ขันตอนการเตรี ย มดอกโสนลวกเพื อใช้เป็ นวัตถุ ดิบ ในการผลิ ตไอศกรี ม นันไม่ มี ผ ลต่อ
การสลายตัวของสารเบต้า-แคโรทีน แต่อย่างไรก็ตามการวิเคราะห์พบสารเบต้า-แคโรทีนในไอศกรี มชุ ดควบคุ ม
ปริ ม าณเล็ กน้อยอาจเนื องมาจากสารเบต้า-แคโรที นที เป็ นองค์ประกอบในไข่แดงซึ งใช้เป็ นส่ วนผสมหนึ งใน
ไอศกรี มชุดควบคุม [24]
ผลจากการทดลองในครั งนี สามารถนําไปประยุกต์องค์ความรู ้ เกี ยวกับการเสริ มดอกโสนในผลิ ตภัณฑ์
ไอศกรี ม เพือการพัฒนาไปสู่ ผลิ ตภัณฑ์อาหารทีมีคุณค่าทางโภชนาการ โดยเฉพาะสารเบต้า-แคโรทีนทีพบใน
ปริ ม าณสู ง ในผลิ ตภัณฑ์ ซึ งมี รายงานพบว่า เป็ นประโยชน์ต่อสุ ข ภาพของมนุ ษ ย์ และจากขันตอนการเตรี ย ม
ดอกโสนทีใช้วิธีการลวกในนําเดื อดในช่ วงเวลาสัน ๆ ยังช่ วยคงคุ ณค่าทางโภชนาการได้ไม่ต่างจากการเตรี ยม
ดอกโสนด้วยวิธีอืน ซึ งโดยทัวไปนิ ยมเตรี ยมในรู ปแบบดอกโสนอบแห้งทีทําเป็ นผงละเอียดทีต้องเพิมขันตอนที
ซับ ซ้อนมากขึนทังในการศึก ษาอุ ณหภูมิ และระยะเวลาทีเหมาะสมต่ อการอบแห้ง ดังเช่ น การเสริ มดอกโสน
อบแห้งในผลิ ตภัณฑ์ขนมปั งแซนด์วิช [25] แต่อย่างไรก็ตามการศึกษาองค์ประกอบ ทางเคมีอืน ๆ เช่น ปริ มาณ
โปรตี น ไขมัน และเส้นใย ยังคงจําเป็ นต้องมี การศึ กษาเป็ นลํา ดับ ต่อไป เพือสนับสนุ นให้ผลิ ตภัณฑ์ไ อศกรี ม
เสริ มดอกโสนได้รับการพัฒนาเป็ นอาหารว่างทีมีคุณค่าทางโภชนาการ และเป็ นทียอมรั บของผูบ้ ริ โภคต่อไป
ในอนาคต ซึ งนอกจากจะเป็ นการวิจยั ทีเสริ มสร้างแนวทางสําคัญในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารทีเสริ มคุณค่าทาง
โภชนาการจากพื ช หรื อ วัตถุ ดิบ ที มี ใ นท้องถิ นแล้ว นัน ยัง เป็ นการประยุก ต์ใ ช้เทคโนโลยีฐานชี วภาพร่ วมกับ
การพัฒนาชุมชนท้องถินอีกแนวทางหนึงด้วย
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