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บทคัดยอ
ถ่ัวเหลืองและผลิตภัณฑถ่ัวเหลืองถูกจัดเปนอาหารเพ่ือสุขภาพ งานวิจัยน้ีศึกษาผลของอุณหภูมิอบแหงท่ี

มีตอปริมาณสารไอโซฟลาโวนและการตานอนุมูลอิสระในถ่ัวเหลืองหมักของไทย (ถ่ัวเนา) โดยหมักถ่ัวเหลืองน่ึงสุก
ดวยผงกลาเช้ือ Bacillus subtilis ในอัตรา 0.1% (w/w) บมท่ี 42 องศาเซลเซียส นาน 48 ช่ัวโมง จากน้ันอบแหง
ในตูอบแหงแบบลมรอนท่ี 60  70 และ 80 องศาเซลเซียส และตรวจวิเคราะหปริมาณของสารไอโซฟลาโวนกลุม
-glycosides (daidzin genistin และ glycitin) และ aglycosides (daidzein genistein และ glycitein)
สารประกอบฟนอล และฤทธ์ิ DPPH radical scavenging activity (DPPH) และ ferric reducing antioxidant
power (FRAP) อุณหภูมิในการอบแหงมีผลตอปริมาณคงเหลือของสารตานออกซิเดชันในถ่ัวเหลืองหมัก โดยถ่ัวเนา
ท่ีอบแหงในอุณหภูมิท่ีแตกตางกันมีปริมาณสารประกอบฟนอลและไอโซฟลาโวนกลุม aglycosides ไมแตกตางกัน
ขณะท่ีถ่ัวเนาอบแหงท่ี 70 และ 80 องศาเซลเซียส มีปริมาณสารไอโซฟลาโวนกลุม -glycosides (11 และ 11%)
และไอโซฟลาโวนท้ังหมด (17 และ 20%) สูงกวาถ่ัวเนาอบแหงท่ี 60 องศาเซลเซียส นอกจากน้ียังพบวาถ่ัวเนา
อบแหงท่ี 80 องศาเซลเซียส มีฤทธ์ิตานออกซิเดชันท้ังฤทธ์ิ DPPH และ FRAP สูงกวาถ่ัวเนาอบแหงท่ีอุณหภูมิต่ํา
กวา และพบไอโซฟลาโวนชนิด genistin ในถ่ัวเนาอบแหงมากท่ีสุด รองลงมาคือ daidzin และ daidzein
ตามลําดับ
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ABSTRACT
Soybeans and soy products are recognized as health food. In the present study, the

effect of drying temperature on the content of isoflavones and capacity of antioxidant of Thai
fermented soybean (Thua Nao) was studied. The fermented soybean was prepared by
inoculating autoclaved soybean with starter powder of the Bacillus subtilis at the ratio 0.1%
(w/w), incubated at 42C for 48 h, and then dried in a hot air oven at 60, 70, and 80C. The
contents of isoflavone -glycosides (daidzin, genistin and glycitin), aglycosides (daidzein,
genistein and glycitein) and total phenolic compounds were evaluated. Antioxidant activities in
terms of DPPH radical scavenging activity (DPPH) and ferric reducing antioxidant power (FRAP)
were also investigated. Drying temperature significantly affected the retention of antioxidants.
Although there was no significant difference in total phenolic compounds and isoflavone
aglycosides at different drying temperature, Thua Nao dried at 70 and 80C had higher contents
of -glycosides (11 and 11%) and total isoflavones (17 and 20%) than those of dried product at
60C. In addition, the product dried at 80C had superior activities of both DPPH and FRAP
compared with those at below drying temperature. Genistin was found the most in all dried
products, followed by daidzin and daidzein, respectively.

คําสําคัญ: ถ่ัวเหลืองหมัก  ถ่ัวเนา ไอโซฟลาโวน การตานออกซิเดชัน
Keywords: Fermented soybean, Thua Nao, Isoflavone, Antioxidant

1. บทนํา
ถ่ัวเนา เปนถ่ัวเหลืองหมักของไทยท่ีนิยม

บริโภคในภาคเหนือของประเทศ เชน เชียงใหม ลําพูน
ลําปาง และแมฮองสอน โดยใชเปนเครื่องปรุงรสชาติใน
อาหารพ้ืนบานหลายชนิด เน่ืองจากถ่ัวเนามีรสชาติ
อรอยคลายกับผงชูรสหรือท่ีเรียกวาอูมามิซึ่งเปนรสชาติ
ท่ีไดจากกรดอะมิโนอิสระ ไดแก กรดกลูตามิคและกรด
แอสปาติก (Tseng et al., 2005) ซึ่งไดจากการหมัก
ถ่ัวเหลืองดวยเช้ือ Bacillus subtilis และผลิตภัณฑท่ี
ไดมีลักษณะสีเหลืองคล้ําปนกับเมือกเหนียวเล็กนอย
และมีกลิ่นเหม็นของแอมโมเนีย นอกจากประเทศไทย
แลวถ่ัวเหลืองหมักยังมีการบริโภคอยางแพรหลายใน
หลายประเทศ โดยมีช่ือเรียกท่ีแตกตางกันตามทองถ่ิน

เชน ญี่ปุน เรียก นัตโตะ (Natto) อินเดีย เรียก คินีมา
(Kinema) และเกาหลี เรียก จุงคุคแจง (Chungkukjang)
(Steinkraus, 1996)

ถ่ัวเนาจัดเปนอาหารสุขภาพเน่ืองจากเปน
แหลงของโปรตีน โดยเฉพาะอยางยิ่งกรดอะมิโนอิสระท่ี
ไดจากการหมักยอยของเช้ือจุลินทรียทําใหรางกาย
ดูดซึมไดงาย ถ่ัวเนามีกรดอะมิโนอิสระชนิดจําเปน
มากกวาถ่ัวเหลืองท่ีไมผานการหมักถึง 7 เทา (Dajanta
et al., 2011a) นอกจากน้ีถ่ัวเหลืองหมักยังเปนแหลง
สําคัญของสารตานออกซิเดชันคือสารประกอบฟนอล
(phenolic compounds) และสารไอโซฟลาโวน
(isoflavones) โดยเฉพาะอยางยิ่งสารไอโซฟลาโวนใน
รูปของ aglycosides ซึ่งเปนอนุพันธุท่ีมีประโยชนตอ
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รางกายมากท่ีสุดและรางกายสามารถดูดซึมไดใน
ปริมาณท่ีสูงและรวดเร็วมากกวาถ่ัวเหลืองท่ีไมผานการ
หมัก (Izumi et al., 2000) มีรายงานการวิจัยท่ีบงช้ีวา
การบริโภคถ่ัวเหลืองหมักชวยรักษาและปองกันโรคท่ี
สําคัญ ไดแก มะเร็งเตานม มะเร็งตอมลูกหมาก และ
มะเร็งลําไส (Gotoh et al., 1998) โรคหลอดเลือด
หัวใจ (Potter et al., 1998; Park et al., 2003)
โรคเบาหวาน (Liu et al., 2006) โรคกระดูกพรุน
(Potter et al., 1998; Ishimi et al., 2002) โรค
คอเลสเตอรอลในเลือดสูง รวมถึงการใชไอโซฟลาโวน
เปนสารทดแทนฮอรโมนเพศหญิงในหญิงวัยหมด
ประจําเดือนไดอีกดวย (Morabito et al., 2002)
รายงานของ Kang et al. (2012) ระบุวาการบริโภค
ถ่ัวเหลืองมีความสัมพันธกับการลดลงของความเสี่ยงตอ
การตายของผูปวยมะเร็งเตานมในประเทศจีน และ
รายงานของ Zhang et al. (2012) บงช้ีวาการบริโภค
สารไอโซฟลาโวนจากถ่ัวเหลืองในปริมาณสูงกวา 17.3
มิลลิกรัม/วัน ชวยลดอัตราการตายจากโรคมะเร็งเตา
นมได 38-36% โดยกลไกการยับยั้งอาการของมะเร็ง
เตานมเกิดจากสารไอโซฟลาโวนชนิด genistein ซึ่งมี
โครงสรางคลายคลึงกับฮอรโมนเอสโตรเจนของผูหญิง
(He and Chen, 2013) และรายงานของ Wei et al.
(2012) ซึ่งไดทําการศึกษาดวยวิธี Meta analysis
พบวา การบริโภคไอโซฟลาโวนจากถ่ัวเหลืองมีผลตอ
การเพ่ิมความหนาแนนของแรธาตุในกระดูกและชวย
ลดความเสี่ยงของการเกิดโรคกระดูกพรุน

กระบวนการผลิตถ่ัวเนาของไทยในปจจุบันยัง
เปนการผลิตแบบพ้ืนบาน คือการหมักถ่ัวเหลืองท่ีตมสุก
แลวในตะกราไมไผและคลุมดวยใบตองหรือวัสดุอ่ืน
หมักบมท่ีอุณหภูมิหอง นานประมาณ 3-7 วัน และทํา
เปนแผนบาง ตากแดดใหแหง เพ่ือใหสามารถเก็บรักษา
ไวไดนานข้ึน ภาษาทองถ่ินเรียกวา “ถ่ัวเนาแค็บ” การ

หมัก ถ่ัวเนาแบบพ้ืนบานอาศัยการหมักยอยของ
เ ช้ือจุลินทรีย ในธรรมชาติ ท่ีปนเปอนอยู กับเมล็ด
ถ่ัวเหลืองหรือภาชนะท่ีใชในการผลิต ทําใหผลิตภัณฑท่ี
ไดมีคุณภาพไมสม่ําเสมอข้ึนอยูกับความสะอาดของ
อุปกรณและสุขลักษณะของผูผลิต มีกลิ่นเหม็นของ
แอมโมเนียคอนขางแรง บางครั้งอาจเกิดการเนาเสีย
เน่ืองจากมีการปนเปอนของจุลินทรียและยังเสี่ยง
อันตรายจากจุลินทรียกอโรคหลายชนิดท่ีปนเปอนใน
ระหวางกระบวนการผลิต (Nout et al., 1998; Dike
and Odunfa, 2003; Leejeerajumnean, 2003) จึง
ไดมีความพยายามในการศึกษาวิจัยเพ่ือแกไขปญหา
ดานสุขอนามัยความสม่ําเสมอของผลิตภัณฑ และ
ปรับปรุงกระบวนการผลิตใหสอดคลองกับการผลิตใน
เชิงพาณิชยอยางตอเน่ือง โดยไดมีคัดแยกแบคทีเรียท่ี
เหมาะสมในการหมกัถ่ัวเนา คือ B. subtilis TN51 จาก
ถ่ัวเนาพ้ืนเมืองโดย ผศ.ดร.เอกชัย ชูเกียรติโรจน
มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง (Dajanta et al., 2009a)
(Dajanta et al., 2009a) และมีการศึกษาพัฒนาเปน
กลาเช้ือบริสุทธ์ิสําหรับหมักถ่ัวเนาท้ังในรูปของเช้ือสด
ซึ่งตองมีการเตรียมในหองปฏิบัติการ (Dajanta et al.,
2011d) และการพัฒนาเปนผงกลาเช้ือแหงสําเร็จรูป
(เกตุการ, 2557) รวมถึงการศึกษาคุณภาพของถ่ัวเนาท่ี
ผลิตจากกลาเช้ือบริสุทธ์ิซึ่งพบวาถ่ัวเนาท่ีหมักดวยเช้ือ
บริสุทธ์ิB. subtilis TN51 มีคุณภาพท่ีดีกวาถ่ัวเนาท่ี
ผลิตจากวิธีพ้ืนบานดั้งเดิมท้ังทางเคมี กายภาพ คุณภาพ
ทางประสาทสัมผัส กลิ่นรสท่ีระเหยได และสารอาหาร
ท่ีมีประโยชนตอรางกาย เชน กรดอะมิโนอิสระ สาร
ไอโซฟลาโวนชนิด aglycosides สารประกอบฟนอล
และฤทธ์ิตานออกซิเดชัน (Dajanta et al., 2009a; b;
Dajanta et al., 2011a, b, c, d) ดังน้ันงานวิจัยน้ีจึงมี
ความประสงค ท่ีจะพัฒนาถ่ัวเนาอบแหงเพ่ือใชเปน
ผงปรุงรสทดแทนถ่ัวเนาอบแหงชนิดแผนแบบดั้งเดิมเพ่ือ
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ชวยปรับปรุงกระบวนการผลิตถ่ัวเหลืองหมักใหถูกตอง
ตามหลักสุขลักษณะท่ีดีของกระบวนการผลิตและเปน
การยกระดับอาหารพ้ืนบานสูการผลิตในเชิงพาณิชยโดย
ใชกระบวนการหมักถ่ัวเหลืองจากผงกลาเช้ือบริสุทธ์ิท่ี
นักวิจัยไดพัฒนาข้ึน และไดคัดเลือกอุณหภูมิในการ
อบแหงถ่ัวเนาท่ีเหมาะสมในการรักษาคุณภาพของสาร
ออกฤทธ์ิทางชีวภาพของผงปรุงรสถ่ัวเนาสําเร็จรูป

2. วิธีการดําเนินงานวิจัย
2.1 การเตรียมถั่วเนา

แชเมล็ดถ่ัวเหลืองสายพันธุเชียงใหม 60 ในนํ้า
อัตรา 1:4 (w/w) นาน 16 ช่ัวโมง หลังสะเด็ดนํ้าน่ึง
ถ่ัวเหลืองใหสุกในหมอน่ึงความดันท่ี 121 องศาเซลเซียส
นาน 40 นาที เติมผงกลาเช้ือ B. subtilis ลงใน
ถ่ัวเหลืองขณะรอน ในอัตรา 0.1% (w/w) บรรจุถ่ัว
เหลืองท่ีเติมกลาเช้ือแลวในกลองพลาสติกปลอดเช้ือ
ขนาด 13x18x10 เซนติเมตร และบมในตูบมเพาะท่ี
อุณหภูมิ 42 องศาเซลเซียส นาน 48 ช่ัวโมง
2.2 การอบแหงถั่วเนา

บดถ่ัวเนาใหละเอียดและอบใหแหงดวยตูอบ
แหงแบบลมรอน ผันแปรอุณหภูมิในการทําแหง 3 ระดับ
คือ 60 70 และ 80 องศาเซลเซียส จนไดคา water
activity ต่ํากวา 0.5 บดถ่ัวเนาใหละเอียดอีกครั้งจะได
ผงปรุงรสถ่ัวเนาอบแหง บรรจุใสในถุงอะลูมิเนียมฟอยล
เก็บท่ีอุณหภูมิ -20 องศาเซลเซียส เพ่ือรอการตรวจ
วิเคราะหคุณภาพตอไป
2.3 การสกัดสารตานอนุมูลอิสระในถั่วเนา

สกัดผงถ่ัวเนาอบแหง 10 กรัม ดวยตัวทํา
ละลายเมทานอล ความเขมขน 80% (v/v) จํานวน
100 มิลลิลิตร ในเครื่องอัลตราโซนิก กรองผาน
กระดาษกรอง Whatman No.1 นํากากท่ีเหลือไปสกัด
ซ้ําดวยวิธีการสกัดเดิม นําสารสกัดท่ีกรองไดท้ัง 2 ครั้ง
มารวมกันและนําไปปนเหว่ียงดวยเครื่อง centrifuge

ความเร็ว 3,000 rpm นาน 15 นาที แยกเอาเฉพาะ
สารละลายสวนใสไปทําใหแหงภายใตสภาวะสญุญากาศ
ดวยเครื่อง evaporator อุณหภูมิ 45 องศาเซลเซียส
เก็บผงแหงของสารสกัดท่ีอุณหภูมิ -20 องศาเซลเซียส
เพ่ือรอการตรวจวิเคราะห
2.4 การตรวจชนิดและปริมาณสารไอโซฟลาโวน

ละลายสารสกัดถ่ัวเนาในตัวทําละลายเมทานอล
ความเขมขน 80% (v/v) กรองผานเมมเบรนขนาด
0.45 ไมครอน กอนนําไปตรวจวิเคราะหชนิดและ
ปริมาณสารไอโซฟลาโวนตามวิธีการของ Lee et al.
(2008) ดวยเครื่อง High Performance Liquid
Chromatography (Shimadzu Instruments Co.,
Ltd., Japan) ท่ีประกอบดวยปม (model LC-10AD
VP) และดีเท็กเตอรแบบ photo diode array
(model SPD-M10A VP) และใชคอลัมน YMC-Pack
ODS-AM-303 (250 mm x 4.6 mm I.D.) วิเคราะห
ชนิดของไอโซฟลาโวนโดยวัดดวยความยาวคลื่น 254
นาโนเมตร และเทียบคา retention time กับสาร
ไอโซฟลาโวนมาตรฐานแตละชนิด ไดแก daidzein
genistein glycitein daidzin genistin glycitin
และใช flavone เปน internal standard วิเคราะห
ปริมาณสารไอโซฟลาโวนโดยเปรียบเทียบกับกราฟ
มาตรฐานของสารแตละชนิด ซึ่งมีคา R2 อยูระหวาง
0.996-0.998 คํานวณปริมาณสารไอโซฟลาโวนใน
หนวยไมโครกรัม/กรัมตัวอยาง
2.5 การตรวจปริมาณสารประกอบฟนอล

ตรวจวิเคราะหปริมาณสารประกอบฟนอลใน
สารสกัดถ่ัวเนาอบแหงตามวิธีของ Luque-Rodriguez
et al. (2007) โดยละลายสารสกัดถ่ัวเนาในสารละลาย
เมทานอลความเขมขน 80% (v/v) และผสมสารสกัด
400 ไมโครลิตร กับสารละลาย Folin-Ciocalteu
reagent ท่ีมีความเขมขน 0.25 นอรมัล จํานวน 2



142 KKU Science Journal Volume 45 Number 1 Research

มิลลิลิตร เติมสารละลายโซเดียมคารบอเนต ความ
เขมขน 7.5% (w/v) จํานวน 1.6 มิลลิลิตร ผสมใหเขา
กันดี และบมหลอดทดสอบในอางนํ้าควบคุมอุณหภูมิท่ี
50 องศาเซลเซียส นาน 5 นาที และบมตอในท่ีมืด 30 นาที
วัดคาการดูดกลืนแสงดวยเครื่อง UV-Vis spectro-
photometer (Spectrophotometer evolution 201,
USA) ท่ีความยาวคลื่น 760 นาโนเมตร คํานวณหา
ปริมาณสารประกอบฟนอลในหนวยมิลลิกรัมสมมูลกรด
แกลลิก/กรัมสารสกัด โดยเปรียบเทียบกับกราฟ
มาตรฐานของกรดแกลลิก ซึ่งมีคา R2 เปน 0.996
2.6 การตรวจ DPPH radical scavenging
activity (DPPH)

ตรวจฤทธ์ิตานอนุมูลอิสระ DPPH ในสารสกัด
ถ่ั ว เ น า อบแห ง ต าม วิ ธี ท่ี ดั ด แปล งจ าก Nueng-
chamnong et al. (2009) โดยผสมสารสกัดถ่ัวเนา
อบแหง 1 มิลลิลิตร กับสารละลาย DPPH ความเขมขน
0.2 มิลลิโมลาร จํานวน 2 มิลลิลิตร ผสมใหเขากันดี บม
ในท่ีมืดนาน 30 นาที วัดคาการดูดกลืนแสงดวย UV-Vis
spectrophotometer ท่ีความยาวคลื่น 517 นาโน
เมตร สําหรับชุดควบคุมใชเมทานอลความเขมขน 80%
(v/v) แทนสารสกัด คํานวณฤทธ์ิตานอนุมูลอิสระ
DPPH จากสูตร

DPPH (%) = [1 – (คาดดูกลนืแสงของตัวอยาง)] ×100
คาดดูกลืนแสงของชุดควบคุม

และแสดงฤทธ์ิตานอนุมูล อิสระ DPPH ในหนวย
half-inhibition concentration (IC50)
2.7 การตรวจคา Ferric reducing antioxidant power
(FRAP)

ตรวจวิเคราะหฤทธ์ิ FRAP ในสารสกัดถ่ัวเนา
อบแหงตามวิธีของ Maier et al. (2009) โดยผสมสารสกัด
400 ไมโครลิตร กับสารละลาย FRAP 3 มิลลิลิตร ผสมให
เขากัน บมในอางนํ้าอุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียสนาน 4 นาที

วัดคาการดูดกลืนแสงดวยเครื่องUV-Vis spectrophotometer
ท่ีความยาวคลื่น 593 นาโนเมตร คํานวณคาFRAP ในหนวย
มิ ล ลิ ก รั ม สมมู ล โทรลอกซ / กรั มส ารส กั ด  โดย
เปรียบเทียบกับกราฟมาตรฐานของสารโทรลอกซซึ่งมี
คา R2 เปน 0.999
2.8 การวางแผนการทดลองทางสถิติ

วางแผนการทดลองแบบ Completely
Randomized Design ทําการทดลอง 3 ซ้ํา วิเคราะห
ความแปรปรวน (Analysis of Variance) และ
เปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยโดยวิธี Least
Significant Difference (LSD) ท่ีระดับความเช่ือมั่น
95%

3. ผลการทดลองและวิจารณผลการทดลอง
3.1 ชนิดและปริมาณสารไอโซฟลาโวนในถั่วเนาอบแหง

งานวิจัยน้ีตรวจวิเคราะหสารไอโซฟลาโวน 6 ชนิด
ในถ่ัวเนาอบแหง ไดแก ไอโซฟลาโวนกลุม -glycosides
คือ daidzin genistin และ glycitin และไอโซฟลาโวน
กลุม aglycosides คือ daidzein genistein และ glycitein
แสดงปริมาณของสารไอโซฟลาโวนในถ่ัวเนาท่ีผานการ
อบแหงท่ีอุณหภูมิแตกตางกันในตารางท่ี 1

ถ่ัวเนาท่ีผานการอบแหงท่ีอุณหภูมิ 60 70
และ 80 องศาเซลเซียส มีสารไอโซฟลาโวนท้ังหมดอยู
ในชวง 2,129 – 2,367 ไมโครกรัม/กรัมตัวอยาง และ
ส วนใหญ เป นสาร ไอโซฟลาโวน ท่ีอยู ในรูปของ
-glycosides คิดเปนสัดสวน 68 – 73% ของไอโซฟลาโวน
ท้ังหมด โดยมีความเขมขนระหวาง 1,444 – 1,734
ไมโครกรัม/กรัมตัวอยาง ชนิดสารของไอโซฟลาโวนท่ี
พบมากท่ีสุด คือ genistin คิดเปนสัดสวน 35 – 39%
ของไอโซฟลาโวนท้ังหมด สําหรับปริมาณสารไอโซฟลาโวน
กลุม aglycosides พบอยูในชวง 633 – 685 ไมโครกรัม/
กรัมตัวอยาง (คิดเปนสัดสวน 27-32% ของไอโซ-
ฟลาโวนท้ังหมด) ชนิดสารของไอโซฟลาโวน ท่ีพบมาก
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ท่ีสุด คือ daidzein คิดเปนสัดสวน 17-23% ของ
ไอโซฟลาโวนท้ังหมด

ความรอนในการอบแหงถ่ัวเนามีผลตอชนิด
และปริมาณของสารไอโซฟลาโวน โดยเมื่อใชความรอน
ในการอบแหงท่ีอุณหภูมิ 70 และ 80 องศาเซลเซียส
ทําใหปริมาณของไอโซฟลาโวน glycosides (17 และ
20% ตามลําดับ) และไอโซฟลาโวนท้ังหมด (11 และ
11% ตามลําดับ) ในถ่ัวเนาสูงกวาถ่ัวเนาท่ีผานการ
อบแหงท่ี 60 องศาเซลเซียส อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ

(P  0.05) ขณะท่ีไอโซฟลาโวนกลุม aglycosides ใน
ถ่ัวเนาท่ีอบแหงอุณหภูมิ 60-80 องศาเซลเซียส มี
ปริมาณไมแตกตางกัน

ถ่ัวเนาอบแหงท่ีผลิตไดจากงานวิจัยน้ีตรวจพบ
สารไอโซฟลาโวนท้ังหมดในปริมาณท่ีสูงกวาถ่ัวเนาท่ี
ผลิตจากกลาเช้ือ B. subtilis ในรายงานของ Dajanta
et al. (2009b) มากถึง 2.2 – 2.7 เทา ท้ังน้ีอาจเปนผล
มาจากความแตกตางกันของสายพันธุของถ่ัวเหลืองและ
ระยะการหมักถ่ัวเหลืองท่ีแตกตางกัน

ตารางท่ี 1 ปริมาณสารไอโซฟลาโวน (ไมโครกรัม/กรัมตัวอยาง) ในผงถ่ัวเนาอบแหงท่ีผานการอบแหงในอุณหภูมิท่ีแตกตางกัน

สารไอโซฟลาโวน
อุณหภูมิการอบแหง (องศาเซลเซียส)

60 70 80
-glycoside isoflavones 1,444  45b 1,734  20a 1,686  79a
Daidzin 452  12b 562  22a 540  26a
Genistin 750  22b 912  9a 861  40a
Glycitin 243  11b 260  7b 286  5a
Aglycoside isoflavones 685  11a 633  48a 666  31a
Daidzein 487  19a 405  48b 416  18b
Genistein 100  5b 106  5b 121  6a
Glycitein 98  7b 122  12a 129  7a
Total isoflavones 2,129  54b 2,367  67a 2,353 89a
คาในตารางเปนคาเฉล่ีย  คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (n = 3) และตัวอักษรภาษาอังกฤษที่แตกตางกนัในแถวเดียวกนัแสดงคาความแตกตางกนัอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติ (P ≤ 0.05)

3.2 ปริมาณสารประกอบฟนอลในถั่วเนาอบแหง
ผงถ่ัวเนาท่ีผานการอบแหงท่ีอุณหภูมิ 60 70

และ 80 องศาเซลเซียส ถูกสกัดดวยตัวทําละลาย
เมทานอลความเขมขน 80% (v/v) ไดปริมาณสารสกัด
(yield) ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P > 0.05)
โดยมีปริมาณสารสกัดอยูท่ี 27.17 - 30.99% (ตารางท่ี 2)
และพบวาสารสกัดของผงถ่ัวเนาท่ีผานการอบแหงท้ัง
3 อุณหภูมิมีปริมาณของสารตานออกซิเดชันกลุม

สารประกอบฟนอล ใกล เ คี ย ง กัน โดยพบอยู ใ น
ชวง 34.80 – 37.10 มิลลิกรัมสมมูลกรดแกลลิก/
กรัมสารสกัด หรือ 9.46 – 11.49 มิลลิกรัมสมมูลกรด
แกลลิก/กรัมตัวอยาง ซึ่งเปนปริมาณท่ีใกลเคียงกับท่ี
ตรวจพบในถ่ัวเนา (ปริมาณ 35.18-37.29 มิลลิกรัม
สมมูลกรดแกลลิก/กรัมสารสกัด) ในรายงานของ
Dajanta et al. (2011c) และถ่ัวเหลืองหมักโคจิ
(ปริมาณ 23.70 - 45.72 มิลลิกรัมสมมูลกรดแกลลิก/
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กรัมสารสกัด) (Lin et al., 2006) แตมีปริมาณนอยกวา
ถ่ัวเหลืองหมักจุงคุคแจงของเกาหลี (ปริมาณ 22.19

มิลลิกรัมสมมูลกรดแกลลิก/กรัมตัวอยาง) (Kwak
et al., 2007)

ตารางท่ี 2 ปริมาณสารสกัด สารประกอบฟนอล ฤทธ์ิตานอนุมูลอิสระ DPPH และฤทธ์ิ FRAP ของถ่ัวเนาอบแหง
ท่ีผานการอบแหงในอุณหภูมิท่ีแตกตางกัน

คุณภาพ
อุณหภูมิการอบแหง (องศาเซลเซียส)

60 70 80
Extract yield (%) 30.99  1.66a 29.13  2.73a 27.17  0.56a
Total phenolics
(มิลลิกรัมสมมูลกรดแกลลิก/กรัมสารสกดั)

37.10  2.14a 35.02  0.58a 34.80  1.04a

DPPH radical-scavenging activity
(IC50; มิลลิกรัม/มิลลิลิตร)

3.42  0.25a 2.53  0.36b 1.53  0.18c

FRAP (มิลลิกรัมสมมูลโทรลอกซ/กรัมสารสกัด) 13.42  0.12b 14.71  0.24a 14.91  0.24a
คาในตารางเปนคาเฉล่ีย  คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (n = 3) และตัวอักษรภาษาอังกฤษที่แตกตางกันในแถวเดียวกันแสดงคาความแตกตางกันอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติ (P ≤ 0.05)

3.3 ฤทธิ์ตานอนมุูลอิสระ DPPH ของถั่วเนาอบแหง
ฤทธ์ิตานอนุมูลอิสระ DPPH ของสารสกัด

ถ่ัวเนาอบแหงมีความผันแปรข้ึนอยูกับความเขมขนของ
สารสกัด โดยท่ีระดับความเขมขน 1 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร
พบวา สารสกัดถ่ัวเนาท่ีผานการอบแหงท่ี 60 70 และ
80 องศาเซลเซียส มีฤทธ์ิตานอนุมูลอิสระ DPPH เปน
32 43 และ 60% ตามลําดับ

เมื่อเพ่ิมความเขมขนของสารสกัดเปน 5
มิลลิกรัม/มิลลิลิตร พบวา ฤทธ์ิตานอนุมูลอิสระ DPPH
เพ่ิมสูงข้ึนเปน 76 95 และ 91% ตามลําดับ ฤทธ์ิตาน
อนุมูลอิสระ DPPH ของถ่ัวเนาท่ีผานการอบแหงท้ัง 3
อุณหภูมิมีความคงท่ีอยูในชวง 97–98% เมื่อเพ่ิมความ
เขมขนของสารสกัดเปน 10 – 25 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร
ถ่ัวเนาอบแหงท่ีไดจากงานวิจัยน้ีมีฤทธ์ิตานอนุมูลอิสระ
DPPH สูงกวาถ่ัวเหลืองหมักจุงคุคแจงในรายงานของ
Shon et al. (2007) เล็กนอย เมื่อเปรียบเทียบกันท่ี
ระดับความเขมขน 10 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร โดยจุงคุค-
แจงพบฤทธ์ิตานอนุมูลอิสระ DPPH ในชวง 72–77%
และมีฤทธ์ิตานอนุมูลอิสระ DPPH สูงกวาถ่ัวเหลือง

หมักคินีมาคอนขางมาก ซึ่งรายงานของ Moktan et
al. (2008) ระบุวาสารสกัดคินีมา ความเขมขน 50
มิลลิกรัม/มิลลิลิตร มีฤทธ์ิตานอนุมูลอิสระ DPPH เพียง
44% เทาน้ัน

ฤทธ์ิตานอนุมูลอิสระ DPPH ในหนวย half-
inhibition concentration (IC50) หมายถึง ปริมาณ
ของสารตานออกซิเดชันท่ีสามารถยับยั้งอนุมูลอิสระลง
ได 50% (Lin et al., 2006) ดังน้ันคา IC50 ท่ีต่ําจะ
แสดงถึงประสิทธิภาพในการยับยั้งอนุมูลอิสระท่ีดีกวา
คา IC50 ท่ีสูง ผลในตารางท่ี 2 แสดงใหเห็นวาคา IC50

ของถ่ัวเนาลดลงเมื่อใชอุณหภูมิในการอบแหงสูงมากข้ึน
โดยคา IC50 ของถ่ัวเนาท่ีผานการอบแหงท่ี 80 องศา
เซลเซียส มีคาต่ําท่ีสุด และคา IC50 ของถ่ัวเนาท่ีผาน
การอบแหงท่ี 60 องศาเซลเซียส มีคาสูงท่ีสุด แสดงให
เห็นวาถ่ัวเนาท่ีไดจากการอบแหงท่ี 80 องศาเซลเซียส
มีฤทธ์ิตานอนุมูลอิสระสูงท่ีสุด โดยมีฤทธ์ิตานอนุมูล
อิสระสูงกวาถ่ัวเนาท่ีผานการอบแหงท่ี 60 และ 70
องศาเซลเซียส คิดเปน 2.2 และ 1.6 เทา ตามลําดับ
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3.4 ฤทธิ์ FRAP ของถั่วเนาอบแหง
ฤทธ์ิตานออกซิเดชันท่ีวัดดวยวิธี FRAP พบวา

ถ่ัวเนาอบแหงมีฤทธ์ิ FRAP อยูในชวง 13.42 – 14.91
มิลลิกรัมสมมูลโทรลอกซ/กรัมสารสกัด (ตารางท่ี 2)
ถ่ัวเนาท่ีไดจากการอบแหงท่ี 70 และ 80 องศาเซลเซียส มี
ฤทธ์ิ FRAP สูงกวาการอบแหงท่ี 60 องศาเซลเซียส
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P  0.05) ฤทธ์ิ FRAP เปน
การวัดฤทธ์ิตานออกซิเดชันรวม (total antioxidant
activity) ดวยกลไกการลดลงของ ferric-tripyridyl-
triazine complex ไปเปนสารประกอบ ferrous และ
เกิดสารสีข้ึน ดังน้ันจึงเปนการวัดคา total reducing
power ของสารตานออกซิเดชัน (Benzie and Strain,
1996)

เมื่ อ พิ จารณาจากปริ มาณของสารต าน
ออกซิเดชัน คือ สารไอโซฟลาโวน สารประกอบฟนอล
และฤทธ์ิตานออกซิเดชันคือ DPPH radical-
scavenging activity และฤทธ์ิ FRAP ท่ีพบในถ่ัวเนา
อบแหงแลว พบวาการอบแหงถ่ัวเนาท่ีอุณหภูมิ 80
องศาเซลเซียส ทําใหถ่ัวเนามีปริมาณของสารตาน
ออกซิเดชันและฤทธ์ิตานออกซิเดชันสูงกวาการอบแหง
ท่ีอุณหภูมิต่ํากวา

4. วิจารณผลการวิจัย
ไอโซฟลาโวนเปนสารในกลุมสารประกอบฟนอล

ท่ีเกิดจากการรวมตัวของสาร phenylpropane และ
malonyl coenzyme A จํานวน 3 โมเลกุล พบใน
ถ่ัวเหลืองท้ังท่ีผานกระบวนการหมักและไมหมัก (Liu,
2004) ไอโซฟลาโวนมีหลายกลุมตามลักษณะโครงสราง
ทางเคมี โดยงานวิจัยน้ีตรวจวิเคราะหไอโซฟลาโวน
ในกลุม -glycosides และ aglycosides เทาน้ัน
นอกจากน้ีในถ่ัวเหลืองยังมีรายงานการพบไอโซฟลา-
โวนกลุม acetylglycosides ไดแก acetyldaidzin
acetylgenistin acetylglycitin และกลุม malonylglycosides

ไดแกmalonyldaidzin malonylgenistin malonylglycitin
โดยชนิดและปริมาณของสารไอโซฟลาโวนข้ึนอยูกับ
สายพันธุของถ่ัวเหลืองและลักษณะของการแปรรูป
(Liu, 2004; Lee et al., 2010)

ความรอนในการอบแหงถ่ัวเหลืองหมักมีผล
ตอการเปลี่ยนแปลงชนิดของสารไอโซฟลาโวนใน
ถ่ัวเหลือง โดยรายงานของ Chein et al. (2005)
พบว า คว าม ร อน ทํ า ให ส า ร ไ อ โ ซฟลา โ วนช นิด
malonylgenistin เปลี่ยนรูปเปน genistin ไดเร็วท่ีสุด
ร อ ง ล ง ม า คื อ ก า ร เ ป ลี่ ย น ไ อ โ ซ ฟ ล า โ ว น ช นิ ด
malonylgenistin เปน acetylgenistin และ acetylgenistin
เปน genistin ตามลําดับ จากเหตุผลดังกลาวจึงทําให
ผงปรุงรสจากถ่ัวเนาท่ีผานการอบแหงท่ีอุณหภูมิ 60 –
80 องศาเซลเซียส มีปริมาณของสาร genistin
มากกวาสารไอโซฟลาโวนชนิดอ่ืนๆ และการอบแหง
ถ่ัวเนาท่ีอุณหภูมิ 70 – 80 องศาเซลเซียส มีปริมาณ
ของสาร genistin สูงกวาการอบแหงท่ีอุณหภูมิ 60 องศา
เซลเซียส อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P  0.05)

ผลการศึกษาในครั้งน้ีแตกตางจากรายงาน
ของ Dajanta et al. (2009b) ท่ีพบวาในถ่ัวเนาท่ีหมัก
จากแบคทีเรีย B. subtilis TN51 มีปริมาณสารไอโซ-
ฟลาโวนชนิด daidzein และ glycitin สูงท่ีสุด ท้ังน้ี
อาจเปนผลมาจากความแตกตางของสายพันธุถ่ัวเหลือง
ท่ีใชในการผลิต และความแตกตางของระยะเวลาใน
การหมัก โดยงานวิจัย ของ Dajanta et al. (2009b)
ใชเวลาในการหมักถ่ัวเหลืองสายพันธุ TG145 ท่ี
อุณหภูมิ 42 องศาเซลเซียส นานถึง 72 ช่ัวโมง ขณะท่ี
งานวิจัยน้ีใชถ่ัวเหลืองสายพันธุเชียงใหม 60 และใช
เวลาในการหมักท้ังหมดเพียง 48 ช่ัวโมงเทาน้ัน ซึ่ง
รายงานของ Kuo et al. (2006) ระบุวาเวลาในการ
หมักถ่ัวเหลืองดวยแบคทีเรีย B. subtilis มีผลตอการ
เปลี่ยนแปลงชนิดของสารไอโซฟลาโวน โดยแบคทีเรีย
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จะสรางเอนไซม -glucosidase ออกมายอยสลาย
ไอโซฟลาโวนกลุ ม malonylglycosides และ
acetylglycosides ใหเปลี่ยนเปน -glycosides และ
ยอยสลาย -glycosides ตอไปจนไดเปน aglycosides
ผานทางกระบวนการ deglycosylation และจากเหตุผล
ดังกลาวจึงทําใหถ่ัวเหลืองหมักมีปริมาณของไอโซฟลา-
โวน aglycosides คือ genistein daidzein และ
glycitein เพ่ิมสูงข้ึนหลังจากการหมักดวยจุลินทรีย
สอดคลองกับรายงานของ Dajanta et al. (2009b) ท่ี
พบวาหลังการหมักถ่ัวเหลืองน่ึงสุกดวย B. subtilis
TN51 ทําใหไอโซฟลาโวน กลุม aglycosides เพ่ิม
สูงข้ึนถึง 318% เมื่อเปรียบเทียบกับถ่ัวเหลืองกอนหมัก
และอีกปจจัยหน่ึงท่ีทําใหงานวิจัยน้ีตรวจพบปริมาณ
ของสารไอโซฟลาโวนแตละชนิดแตกตางจากรายงาน
ของ Dajanta et al. (2009b) คือวิธีการทําแหงถ่ัวเนา
กอนการตรวจวิเคราะหคุณภาพ โดยรายงานของ
Dajanta et al. (2009b) ใชวิธีการทําแหงถ่ัวเนากอน
การตรวจวิเคราะหไอโซฟลาโวนดวยวิธี freeze-dry ซึ่ง
เปนการทําแหงท่ีอุณหภูมิแชเยือกแข็งแตงานวิจัยน้ีใช
วิธีการอบแหงแบบลมรอนท่ีมีอุณหภูมิสูงกวา ดังน้ันจึง
สงผลตอการเปลี่ยนรูปของสารไอโซฟลาโวนท่ีแตกตาง
กัน

มี ร า ย ง าน ท่ีบ ง ช้ี ว า ส า ร ไ อ โ ซฟลา โ วน
โดยเฉพาะอยางยิ่งชนิด aglycosides มีสรรพคุณใน
การปองกันโรคท่ีสําคัญหลายชนิด เชน โรคมะเร็ง
โรคเบาหวาน ทดแทนฮอรโมนเอสโตรเจนในหญิงวัย
หมดประจําเดือนและปองการเสื่อมของกระดูก (Gotoh
et al., 1998; Peterson et al., 1998; Ishimi et al.,
2002; Kim et al., 2006; Liu et al., 2006)

สารประกอบฟนอลจัดเปนสารท่ีมีฤทธ์ิตาน
อนุมูลอิสระ (free radical terminators) และ metal
chelators (Hogg et al., 1993; Parthasarathy and

Santanam, 1994;  Patel and Darley-Usmar,
1999; Mathew and Abraham, 2006) โดยท่ัวไป
สารประกอบฟนอลมักสรางพันธะเช่ือมอยูกับโครงสราง
ของพืช  ในถ่ัวเหลืองพบสารประกอบฟนอลในปริมาณ
ท่ีแตกตางกันข้ึนกับสายพันธุ  และมีรายงานท่ีบงช้ีวา
การหมักถ่ัวเหลืองดวยจุลินทรียชวยเพ่ิมปริมาณของ
สารประกอบฟนอลในถ่ัวเหลืองหมัก เน่ืองจากจุลินทรีย
ไ ด ส ร า ง เ อ น ไ ซ ม -glucosidase อ อ ก ม า ย อ ย
สารประกอบฟนอลท่ีเช่ือมตออยูกับองคประกอบของ
พืชใหหลุดออกมาอยูในรูปของสารประกอบฟนอล
อิสระ (Lee et al., 2007; Moktan et al., 2008;
Georgetti et al., 2009) และรายงานของ Dajanta
et al. (2011c) และ Dajanta et al. (2013) พบวา
หลังการหมักถ่ัวเนาดวยแบคทีเรีย B. subtilis มี
ปริมาณสารประกอบฟนอลเพ่ิมข้ึนจากถ่ัวเหลืองกอน
หมักมากถึง 217-859% สอดคลองกับการตรวจพบใน
กระบวนการหมักนัตโตะและคินีมา (Moktan et al.,
2008; Juan and Chou, 2010; Yao et al., 2010)

DPPH radical-scavenging activity เปน
ปฏิกิริยาท่ีบงช้ีถึงความสามารถในการตานอนุมูลอิสระ
ซึ่งเปนคาท่ีแสดงถึง primary antioxidant activity
และเปนกลไกสําคัญในการชวยปองกันเซลลจากการ
ทําลายของอนุมูลอิสระ ปองกัน genotoxic และ
oxidative DNA damage ทําใหสามารถตอตานโรคท่ี
มีสาเหตุจากอนุมูลอิสระ เชน โรคมะเร็ง โรคหลอด
เลือดหัวใจ ความดันเลือดสูง โรคพารกินสัน และไขขอ
อักเสบ (Ames et al.,1993; Kim et al., 2008) ผงปรุงรส
ถ่ัวเหลืองหมักท่ีผลิตไดจากงานวิจัยน้ีมีฤทธ์ิตานอนุมูล
อิสระ DPPH ใกลเคียงกับถ่ัวเนาพ้ืนเมืองท่ีมีจําหนายใน
พ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหม (Dajanta et al., 2012) และ
ถ่ัวเนา ท่ีผลิตจากกลาเ ช้ือบริสุท ธ์ิในรายงานของ
Dajanta et al. (2011c; 2013) โดยมีคา IC50 ของ
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ฤทธ์ิตานอนุมูลอิสระ DPPH อยูในชวง 2.43 – 3.27
มิลลิกรัม/มิลลิลิตร

ฤทธ์ิตานออกซิ เดชัน DPPH radical-
scavenging activity และฤทธ์ิ FRAP ท่ีพบในถ่ัวเนา
อบแหงเปนผลจากสารประกอบฟนอลและสารไอโซ-
ฟลาโวนท่ีตรวจพบในถ่ัวเนาอบแหง โดยสารประกอบ
ฟนอลมีคุณสมบัติ เปนสารต านออกซิ เด ชันจาก
ความสามารถ ในการรี ดิ วซ  ก าร ให ไ ฮ โดร เ จน
(hydrogen donators) ยับยั้งออกซิเจนโมเลกุลเดี่ยว
(single oxygen quencher) และการจับกับโลหะท่ี
สามารถเรงปฏิกิริยาออกซิเดชัน (metal chelating)
(Rice-Evans et al., 1995) ฤทธ์ิตานออกซิเดชันมี
ความสัมพันธ กับปริมาณของสารตานออกซิเดชัน
และ ข้ึนอยู กับชนิดและโครงสร างของสารต าน
ออกซิเดชัน โดยสาร genistin มีฤทธ์ิในการยับยั้งอนุมูล
อิสระมากท่ีสุดในกลุมของสารไอโซฟลาโวนท่ีพบใน
ถ่ัวเหลือง (Lee et al., 2005)

5. สรุปผลการวิจัย
งานวิจัยน้ีแสดงใหเห็นอยางชัดเจนวาผงปรุง

รสจากถ่ัวเนานอกจากจะสามารถชวยเพ่ิมรสชาติอรอย
หรือรสอูมามิใหกับอาหารแลวยังมีฤทธ์ิในการตาน
อนุมูลอิสระสูงและอุดมดวยสารตานออกซิเดชันท่ีมี
ประโยชนตอรางกายท้ังสารประกอบฟนอล และสาร
ไอโซฟลาโวน โดยเฉพาะอยางยิ่งชนิด aglycosides ซึ่ง
ชวยในการปองกันโรคท่ีสําคัญหลายชนิด ดังน้ันถ่ัวเนา
จึงจัดเปนอาหารเสริมสารตานออกซิเดชันท่ีควรนําไป
ศึกษาตอยอดในการพัฒนาผลิตภัณฑเพ่ือสุขภาพตอไป
ในอนาคตเพ่ือขยายตลาดถ่ัวเนาพ้ืนบานของไทย
รวมถึงการศึกษาตอยอดถึงศักยภาพในการนําไปใชใน
การปองกันโรคตางๆ ในเชิงลึกตอไป
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