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บทคัดยอ
ถั่วเหลืองและผลิตภัณฑถั่วเหลืองถูกจัดเปนอาหารเพื่อสุขภาพ งานวิจัยนี้ศึกษาผลของอุณหภูมิอบแหงที่
มีตอปริมาณสารไอโซฟลาโวนและการตานอนุมูลอิสระในถั่วเหลืองหมักของไทย (ถั่วเนา) โดยหมักถั่วเหลืองนึ่งสุก
ดวยผงกลาเชื้อ Bacillus subtilis ในอัตรา 0.1% (w/w) บมที่ 42 องศาเซลเซียส นาน 48 ชั่วโมง จากนั้นอบแหง
ในตูอบแหงแบบลมรอนที่ 60 70 และ 80 องศาเซลเซียส และตรวจวิเคราะหปริมาณของสารไอโซฟลาโวนกลุม
-glycosides (daidzin genistin และ glycitin) และ aglycosides (daidzein genistein และ glycitein)
สารประกอบฟนอล และฤทธิ์ DPPH radical scavenging activity (DPPH) และ ferric reducing antioxidant
power (FRAP) อุณหภูมิในการอบแหงมีผลตอปริมาณคงเหลือของสารตานออกซิเดชันในถั่วเหลืองหมัก โดยถั่วเนา
ที่อบแหงในอุณหภูมิที่แตกตางกันมีปริมาณสารประกอบฟนอลและไอโซฟลาโวนกลุม aglycosides ไมแตกตางกัน
ขณะที่ถั่วเนาอบแหงที่ 70 และ 80 องศาเซลเซียส มีปริมาณสารไอโซฟลาโวนกลุม -glycosides (11 และ 11%)
และไอโซฟลาโวนทั้งหมด (17 และ 20%) สูงกวาถั่วเนาอบแหงที่ 60 องศาเซลเซียส นอกจากนี้ยังพบวาถั่วเนา
อบแหงที่ 80 องศาเซลเซียส มีฤทธิ์ตานออกซิเดชันทั้งฤทธิ์ DPPH และ FRAP สูงกวาถั่วเนาอบแหงที่อุณหภูมิต่ํา
กวา และพบไอโซฟลาโวนชนิด genistin ในถั่วเนาอบแหงมากที่สุด 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: ถั่วเหลืองหมัก ถั่วเนา ไอโซฟลาโวน การตานออกซิเดชัน
Keywords: Fermented soybean, Thua Nao, Isoflavone, Antioxidant

1. บทนํา
ถั่ ว เน า เป น ถั่ ว เหลื อ งหมั ก ของไทยที่ นิ ย ม
บริโภคในภาคเหนือของประเทศ เชน เชียงใหม ลําพูน
ลําปาง และแมฮองสอน โดยใชเปนเครื่องปรุงรสชาติใน
อาหารพื้ น บ า นหลายชนิ ด เนื่ อ งจากถั่ ว เน า มี ร สชาติ
อรอยคลายกับผงชูรสหรือที่เรียกวาอูมามิซึ่งเปนรสชาติ
ที่ไดจากกรดอะมิโนอิสระ ไดแก กรดกลูตามิคและกรด
แอสปาติก (Tseng et al., 2005) ซึ่งไดจากการหมัก
ถั่วเหลืองดวยเชื้อ Bacillus subtilis และผลิตภัณฑที่
ไดมีลักษณะสีเหลืองคล้ําปนกับเมือกเหนียวเล็กนอย
และมีกลิ่นเหม็นของแอมโมเนีย นอกจากประเทศไทย
แลวถั่วเหลืองหมักยังมีการบริโภคอยางแพร หลายใน
หลายประเทศ โดยมีชื่อเรียกที่แตกตางกันตามทองถิ่น

เชน ญี่ปุน เรียก นัตโตะ (Natto) อินเดีย เรียก คินีมา
(Kinema) และเกาหลี เรียก จุงคุคแจง (Chungkukjang)
(Steinkraus, 1996)
ถั่ว เน า จั ด เป นอาหารสุ ข ภาพเนื่ อ งจากเป น
แหลงของโปรตีน โดยเฉพาะอยางยิ่งกรดอะมิโนอิสระที่
ได จ ากการหมั ก ย อ ยของเชื้ อ จุ ลิ น ทรี ย ทํ า ให ร า งกาย
ดูดซึมไดงาย ถั่วเนามีกรดอะมิโนอิสระชนิดจําเปน
มากกวาถั่วเหลืองที่ไมผานการหมักถึง 7 เทา (Dajanta
et al., 2011a) นอกจากนี้ถั่วเหลืองหมักยังเปนแหลง
สําคัญของสารตานออกซิเดชั นคือสารประกอบฟนอล
(phenolic compounds) และสารไอโซฟลาโวน
(isoflavones) โดยเฉพาะอยางยิ่งสารไอโซฟลาโวนใน
รูปของ aglycosides ซึ่งเปนอนุพันธุที่มีประโยชนตอ
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ร า งกายมากที่ สุ ด และร า งกายสามารถดู ด ซึ ม ได ใ น
ปริมาณที่สูงและรวดเร็วมากกวาถั่วเหลืองที่ไมผานการ
หมัก (Izumi et al., 2000) มีรายงานการวิจัยที่บงชี้วา
การบริโภคถั่วเหลืองหมักชวยรักษาและปองกันโรคที่
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
เป น สารทดแทนฮอร โ มนเพศหญิ ง ในหญิ ง วั ย หมด
ประจําเดือนไดอีกดวย (Morabito et al., 2002)
รายงานของ Kang et al. (2012) ระบุวาการบริโภค
ถั่วเหลืองมีความสัมพันธกับการลดลงของความเสี่ยงตอ
การตายของผู ป ว ยมะเร็ ง เต า นมในประเทศจี น และ
รายงานของ Zhang et al. (2012) บงชี้วาการบริโภค
สารไอโซฟลาโวนจากถั่วเหลืองในปริมาณสูงกวา 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 การบริโภคไอโซฟลาโวนจากถั่วเหลืองมีผลตอ
การเพิ่มความหนาแนนของแรธาตุในกระดูกและชวย
ลดความเสี่ยงของการเกิดโรคกระดูกพรุน
กระบวนการผลิตถั่วเนาของไทยในปจจุบันยัง
เปนการผลิตแบบพื้นบาน คือการหมักถั่วเหลืองที่ตมสุก
แล ว ในตะกรา ไม ไ ผแ ละคลุ ม ด วยใบตองหรื อวั ส ดุ อื่ น
หมักบมที่อุณหภูมิหอง นานประมาณ 3-7 วัน และทํา
เปนแผนบาง ตากแดดใหแหง เพื่อใหสามารถเก็บรักษา
ไวไดนานขึ้น ภาษาทองถิ่นเรียกวา “ถั่วเนาแค็บ” การ

Research

หมั ก ถั่ ว เน า แบบพื้ น บ า นอาศั ย การหมั ก ย อ ยของ
เชื้ อ จุ ลิ น ทรี ย ใ นธรรมชาติ ที่ ป นเป อ นอยู กั บ เมล็ ด
ถั่วเหลืองหรือภาชนะที่ใชในการผลิต ทําใหผลิตภัณฑที่
ได มี คุ ณ ภาพไม ส ม่ํ า เสมอขึ้น อยู กั บ ความสะอาดของ
อุ ป กรณ แ ละสุ ข ลั ก ษณะของผู ผ ลิ ต มี ก ลิ่ น เหม็ น ของ
แอมโมเนียคอนขางแรง บางครั้งอาจเกิดการเนาเสีย
เนื่ อ งจากมี ก ารปนเป อ นของจุ ลิ น ทรี ย แ ละยั ง เสี่ ย ง
อันตรายจากจุลินทรียกอโรคหลายชนิดที่ปนเปอนใน
ระหวางกระบวนการผลิต (Nout et al., 1998; Dike
and Odunfa, 2003; Leejeerajumnean, 2003) จึง
ไดมี ความพยายามในการศึ กษาวิจัย เพื่ อแก ไขป ญหา
ด า นสุ ข อนามั ย ความสม่ํ า เสมอของผลิ ต ภั ณ ฑ และ
ปรับปรุงกระบวนการผลิตใหสอดคลองกับการผลิตใน
เชิงพาณิชยอยางตอเนื่อง โดยไดมีคัดแยกแบคทีเรียที่
เหมาะสมในการหมักถั่วเนา คือ B. subtilis TN51 จาก
ถั่ ว เน า พื้ น เมื อ งโดย ผศ.ดร.เอกชั ย ชู เ กี ย รติ โ รจน
มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง (Dajanta et al., 2009a)
(Dajanta et al., 2009a) และมีการศึกษาพัฒนาเปน
กลาเชื้อบริสุทธิ์สําหรับหมักถั่วเนาทั้งในรูปของเชื้อสด
ซึ่งตองมีการเตรียมในหองปฏิบัติการ (Dajanta et al.,
2011d) และการพัฒนาเปนผงกลาเชื้อแหงสําเร็จรูป
(เกตุการ, 2557) รวมถึงการศึกษาคุณภาพของถั่วเนาที่
ผลิตจากกลาเชื้อบริสุทธิ์ซึ่งพบวาถั่วเนาที่หมักดวยเชื้อ
บริสุทธิ์B. subtilis TN51 มีคุณภาพที่ดีกวาถั่วเนาที่
ผลิตจากวิธพี ื้นบานดั้งเดิมทั้งทางเคมี กายภาพ คุณภาพ
ทางประสาทสัมผัส กลิ่นรสที่ระเหยได และสารอาหาร
ที่มีประโยชนตอรางกาย เชน กรดอะมิโนอิสระ สาร
ไอโซฟลาโวนชนิด aglycosides สารประกอบฟนอล
และฤทธิ์ตานออกซิเดชัน (Dajanta et al., 2009a; b;
Dajanta et al., 2011a, b, c, d) ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงมี
ความประสงค ที่ จ ะพั ฒ นาถั่ ว เน า อบแห ง เพื่ อ ใช เ ป น
ผงปรุงรสทดแทนถั่วเนาอบแหงชนิดแผนแบบดั้งเดิมเพื่อ
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ชวยปรับปรุงกระบวนการผลิตถั่วเหลืองหมักใหถูกตอง
ตามหลักสุขลักษณะที่ดีของกระบวนการผลิตและเปน
การยกระดับอาหารพื้นบานสูการผลิตในเชิงพาณิชยโดย
ใชกระบวนการหมักถั่วเหลืองจากผงกลาเชื้อบริสุทธิ์ที่
นั ก วิ จั ยได พั ฒนาขึ้ น และได คั ดเลื อ กอุ ณหภู มิ ในการ
อบแหงถั่วเนาที่เหมาะสมในการรักษาคุณภาพของสาร
ออกฤทธิ์ทางชีวภาพของผงปรุงรสถั่วเนาสําเร็จรูป
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ความเร็ว 3,000 rpm นาน 15 นาที แยกเอาเฉพาะ
สารละลายสวนใสไปทําใหแหงภายใตสภาวะสุญญากาศ
ดวยเครื่อง evaporator อุณหภูมิ 45 องศาเซลเซียส
เก็บผงแหงของสารสกัดที่อุณหภูมิ -20 องศาเซลเซียส
เพื่อรอการตรวจวิเคราะห
2.4 การตรวจชนิดและปริมาณสารไอโซฟลาโวน
ละลายสารสกัดถั่วเนาในตัวทําละลายเมทานอล
ความเข ม ข น 80% (v/v) กรองผ า นเมมเบรนขนาด
2. วิธีการดําเนินงานวิจัย
0.45 ไมครอน กอ นนํ าไปตรวจวิ เคราะหชนิด และ
2.1 การเตรียมถั่วเนา
ปริมาณสารไอโซฟลาโวนตามวิธีการของ Lee et al.
แชเมล็ดถั่วเหลืองสายพันธุเชียงใหม 60 ในน้ํา (2008) ดวยเครื่อง High Performance Liquid
อัตรา 1:4 (w/w) นาน 16 ชั่วโมง หลังสะเด็ดน้ํานึ่ง Chromatography (Shimadzu Instruments Co.,
ถั่วเหลืองใหสุกในหมอนึ่งความดันที่ 121 องศาเซลเซียส Ltd., Japan) ที่ประกอบดวยปม (model LC-10AD
นาน 40 นาที เติมผงกลาเชื้อ B. subtilis ลงใน VP) และดีเท็กเตอรแบบ photo diode array
ถั่วเหลืองขณะรอน ในอัตรา 0.1% (w/w) บรรจุถั่ว (model SPD-M10A VP) และใชคอลัมน YMC-Pack
เหลืองที่เติมกลาเชื้อแลวในกลองพลาสติกปลอดเชื้อ ODS-AM-303 (250 mm x 4.6 mm I.D.) วิเคราะห
ขนาด 13x18x10 เซนติเมตร และบมในตูบมเพาะที่ ชนิดของไอโซฟลาโวนโดยวัดดวยความยาวคลื่น 254
อุณหภูมิ 42 องศาเซลเซียส นาน 48 ชั่วโมง
นาโนเมตร และเทียบคา retention time กับสาร
2.2 การอบแหงถั่วเนา
ไอโซฟลาโวนมาตรฐานแต ล ะชนิ ด ได แ ก daidzein
บดถั่วเนาใหละเอียดและอบใหแหงดวยตูอบ genistein glycitein daidzin genistin glycitin
แหงแบบลมรอน ผันแปรอุณหภูมิในการทําแหง 3 ระดับ และใช flavone เปน internal standard วิเคราะห
คือ 60 70 และ 80 องศาเซลเซียส จนไดคา water ปริ มาณสารไอโซฟลาโวนโดยเปรี ย บเที ย บกั บ กราฟ
activity ต่ํากวา 0.5 บดถั่วเนาใหละเอียดอีกครั้งจะได มาตรฐานของสารแตละชนิด ซึ่งมีคา R2 อยูระหวาง
ผงปรุงรสถั่วเนาอบแหง บรรจุใสในถุงอะลูมิเนียมฟอยล 0.996-0.998 คํ านวณปริ มาณสารไอโซฟลาโวนใน
เก็บที่อุณหภูมิ -20 องศาเซลเซียส เพื่อรอการตรวจ หนวยไมโครกรัม/กรัมตัวอยาง
วิเคราะหคุณภาพตอไป
2.5 การตรวจปริมาณสารประกอบฟนอล
2.3 การสกัดสารตานอนุมูลอิสระในถั่วเนา
ตรวจวิเคราะหปริมาณสารประกอบฟนอลใน
สกัดผงถั่วเนาอบแหง 10 กรัม ดวยตัวทํา สารสกัดถั่วเนาอบแหงตามวิธีของ Luque-Rodriguez
ละลายเมทานอล ความเขมขน 80% (v/v) จํานวน et al. (2007) โดยละลายสารสกัดถั่วเนาในสารละลาย
100 มิ ล ลิ ลิ ต ร ในเครื่ อ งอั ล ตราโซนิ ก กรองผ า น เมทานอลความเขมขน 80% (v/v) และผสมสารสกัด
กระดาษกรอง Whatman No.1 นํากากที่เหลือไปสกัด 400 ไมโครลิ ต ร กั บ สารละลาย Folin-Ciocalteu
ซ้ําดวยวิธีการสกัดเดิม นําสารสกัดที่กรองไดทั้ง 2 ครั้ง reagent ที่มีความเขมขน 0.25 นอรมัล จํานวน 2
มารวมกันและนําไปปนเหวี่ยงดวยเครื่อง centrifuge
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มิ ล ลิ ลิ ต ร เติ ม สารละลายโซเดี ย มคาร บ อเนต ความ
เขมขน 7.5% (w/v) จํานวน 1.6 มิลลิลิตร ผสมใหเขา
กันดี และบมหลอดทดสอบในอางน้ําควบคุมอุณหภูมิที่
50 องศาเซลเซียส นาน 5 นาที และบมตอในที่มืด 30 นาที
วั ด ค า การดู ด กลื น แสงด ว ยเครื่ อง UV-Vis spectrophotometer (Spectrophotometer evolution 201,
USA) ที่ความยาวคลื่น 760 นาโนเมตร คํานวณหา
ปริมาณสารประกอบฟนอลในหนวยมิลลิกรัมสมมูลกรด
แกลลิ ก /กรั ม สารสกั ด โดยเปรี ย บเที ย บกั บ กราฟ
มาตรฐานของกรดแกลลิก ซึ่งมีคา R2 เปน 0.996
2.6 การตรวจ DPPH radical scavenging
activity (DPPH)
ตรวจฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระ DPPH ในสารสกัด
ถั่ ว เ น า อบ แ ห งต า ม วิ ธี ที่ ดั ด แ ป ล งจ า ก Nuengchamnong et al. (2009) โดยผสมสารสกัดถั่วเนา
อบแหง 1 มิลลิลิตร กับสารละลาย DPPH ความเขมขน
0.2 มิลลิโมลาร จํานวน 2 มิลลิลิตร ผสมใหเขากันดี บม
ในที่มืดนาน 30 นาที วัดคาการดูดกลืนแสงดวย UV-Vis
spectrophotometer ที่ความยาวคลื่น 517 นาโน
เมตร สําหรับชุดควบคุมใชเมทานอลความเขมขน 80%
(v/v) แทนสารสกั ด คํ า นวณฤทธิ์ต า นอนุมู ล อิส ระ
DPPH จากสูตร
DPPH (%) = [1 – (คาดูดกลืนแสงของตัวอยาง)] ×100
คาดูดกลืนแสงของชุดควบคุม
และแสดงฤทธิ์ ต า นอนุ มู ล อิ ส ระ DPPH ในหน ว ย
half-inhibition concentration (IC50)
2.7 การตรวจคา Ferric reducing antioxidant power
(FRAP)
ตรวจวิเคราะหฤทธิ์ FRAP ในสารสกัดถั่วเนา
อบแหงตามวิธีของ Maier et al. (2009) โดยผสมสารสกัด
400 ไมโครลิตร กับสารละลาย FRAP 3 มิลลิลิตร ผสมให
เขากัน บมในอางน้ําอุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียสนาน 4 นาที
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วัดคาการดูดกลืนแสงดวยเครื่อง UV-Vis spectrophotometer
ที่ความยาวคลื่น 593 นาโนเมตร คํานวณคา FRAP ในหนวย
มิ ล ลิ ก รั ม สม มู ล โทรล อก ซ / กรั มส าร สกั ด โด ย
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) ที่ระดับความเชื่อมั่น
95%

3. ผลการทดลองและวิจารณผลการทดลอง
3.1 ชนิดและปริมาณสารไอโซฟลาโวนในถั่วเนาอบแหง
งานวิจัยนี้ตรวจวิเคราะหสารไอโซฟลาโวน 6 ชนิด
ในถั่วเนาอบแหง ไดแก ไอโซฟลาโวนกลุม -glycosides
คือ daidzin genistin และ glycitin และไอโซฟลาโวน
กลุม aglycosides คือ daidzein genistein และ glycitein
แสดงปริมาณของสารไอโซฟลาโวนในถั่วเนาที่ผานการ
อบแหงที่อุณหภูมิแตกตางกันในตารางที่ 1
ถั่วเนาที่ผานการอบแหงที่อุณหภูมิ 60 70
และ 80 องศาเซลเซียส มีสารไอโซฟลาโวนทั้งหมดอยู
ในชวง 2,129 – 2,367 ไมโครกรัม/กรัมตัวอยาง และ
ส ว นใหญ เ ป น สารไอโซฟลาโวนที่ อ ยู ใ นรู ป ของ
-glycosides คิดเปนสัดสวน 68 – 73% ของไอโซฟลาโวน
ทั้งหมด โดยมีความเขมขนระหวาง 1,444 – 1,734
ไมโครกรัม/กรัมตัวอยาง ชนิดสารของไอโซฟลาโวนที่
พบมากที่สุด คือ genistin คิดเปนสัดสวน 35 – 39%
ของไอโซฟลาโวนทั้งหมด สําหรับปริมาณสารไอโซฟลาโวน
กลุม aglycosides พบอยูในชวง 633 – 685 ไมโครกรัม/
กรั มตั วอย าง (คิ ด เป น สั ด ส ว น 27-32% ของไอโซฟลาโวนทั้งหมด) ชนิดสารของไอโซฟลาโวน ที่พบมาก

งานวิจัย

วารสารวิทยาศาสตร มข. ปที่ 45 เลมที่ 1
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(P  0.05) ขณะที่ไอโซฟลาโวนกลุม aglycosides ใน
ถั่ ว เน า ที่ อบแห งอุ ณหภู มิ 60-80 องศาเซลเซี ยส มี
ปริมาณไมแตกตางกัน
ถั่วเนาอบแหงที่ผลิตไดจากงานวิจัยนี้ตรวจพบ
สารไอโซฟลาโวนทั้งหมดในปริมาณที่สูงกวาถั่วเนาที่
ผลิตจากกลาเชื้อ B. subtilis ในรายงานของ Dajanta
et al. (2009b) มากถึง 2.2 – 2.7 เทา ทั้งนี้อาจเปนผล
มาจากความแตกตางกันของสายพันธุของถั่วเหลืองและ
ระยะการหมักถั่วเหลืองที่แตกตางกัน

ที่สุ ด คื อ daidzein คิ ด เปน สั ด ส วน 17-23% ของ
ไอโซฟลาโวนทั้งหมด
ความรอนในการอบแหงถั่วเนามีผลตอชนิด
และปริมาณของสารไอโซฟลาโวน โดยเมื่อใชความรอน
ในการอบแหงที่อุณหภูมิ 70 และ 80 องศาเซลเซียส
ทําใหปริมาณของไอโซฟลาโวน glycosides (17 และ
20% ตามลําดับ) และไอโซฟลาโวนทั้งหมด (11 และ
11% ตามลําดับ) ในถั่วเนาสูงกวาถั่วเนาที่ผานการ
อบแหงที่ 60 องศาเซลเซียส อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ

ตารางที่ 1 ปริมาณสารไอโซฟลาโวน (ไมโครกรัม/กรัมตัวอยาง) ในผงถั่วเนาอบแหงที่ผานการอบแหงในอุณหภูมิที่แตกตางกัน
สารไอโซฟลาโวน
-glycoside isoflavones
Daidzin
Genistin
Glycitin
Aglycoside isoflavones
Daidzein
Genistein
Glycitein
Total isoflavones

60

อุณหภูมิการอบแหง (องศาเซลเซียส)
70

80

1,444  45b
452  12b
750  22b

1,734  20a
562  22a
912  9a

1,686  79a
540  26a
861  40a

243  11b
685  11a

260  7b
633  48a

286  5a
666  31a

487  19a
100  5b
98  7b

405  48b
106  5b
122  12a

416  18b
121  6a
129  7a

2,129  54b

2,367  67a

2,353 89a

คาในตารางเปนคาเฉลี่ย  คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (n = 3) และตัวอักษรภาษาอังกฤษที่แตกตางกันในแถวเดียวกันแสดงคาความแตกตางกันอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติ (P ≤ 0.05)

3.2 ปริมาณสารประกอบฟนอลในถั่วเนาอบแหง
ผงถั่วเนาที่ผานการอบแหงที่อุณหภูมิ 60 70
และ 80 องศาเซลเซีย ส ถู กสกั ดดว ยตัว ทําละลาย
เมทานอลความเขมขน 80% (v/v) ไดปริมาณสารสกัด
(yield) ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P > 0.05)
โดยมีปริมาณสารสกัดอยูที่ 27.17 - 30.99% (ตารางที่ 2)
และพบวาสารสกัดของผงถั่วเนาที่ผานการอบแหงทั้ง
3 อุ ณ หภู มิ มี ป ริ ม าณของสารต า นออกซิ เ ดชั น กลุ ม

สารประกอบฟ น อลใกล เ คี ย งกั น โดยพบอยู ใ น
ชวง 34.80 – 37.10 มิลลิกรัมสมมูลกรดแกลลิก/
กรัมสารสกัด หรือ 9.46 – 11.49 มิลลิกรัมสมมูลกรด
แกลลิก/กรัมตัวอยาง ซึ่งเปนปริมาณที่ใกลเคียงกับที่
ตรวจพบในถั่วเนา (ปริมาณ 35.18-37.29 มิลลิกรัม
สมมู ล กรดแกลลิ ก /กรั ม สารสกั ด ) ในรายงานของ
Dajanta et al. (2011c) และถั่วเหลืองหมักโคจิ
(ปริมาณ 23.70 - 45.72 มิลลิกรัมสมมูลกรดแกลลิก/
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กรัมสารสกัด) (Lin et al., 2006) แตมีปริมาณนอยกวา
ถั่วเหลืองหมักจุงคุคแจงของเกาหลี (ปริมาณ 22.19

Research

มิ ล ลิ ก รั ม สมมู ล กรดแกลลิ ก /กรั ม ตั ว อย า ง) (Kwak
et al., 2007)

ตารางที่ 2 ปริมาณสารสกัด สารประกอบฟนอล ฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระ DPPH และฤทธิ์ FRAP ของถั่วเนาอบแหง
ที่ผานการอบแหงในอุณหภูมิที่แตกตางกัน
คุณภาพ
Extract yield (%)
Total phenolics
(มิลลิกรัมสมมูลกรดแกลลิก/กรัมสารสกัด)
DPPH radical-scavenging activity
(IC50; มิลลิกรัม/มิลลิลิตร)
FRAP (มิลลิกรัมสมมูลโทรลอกซ/กรัมสารสกัด)

อุณหภูมิการอบแหง (องศาเซลเซียส)
60
70
80
30.99  1.66a
29.13  2.73a
27.17  0.56a
37.10  2.14a
35.02  0.58a
34.80  1.04a
3.42  0.25a

2.53  0.36b

1.53  0.18c

13.42  0.12b

14.71  0.24a

14.91  0.24a

คาในตารางเปนคาเฉลี่ย  คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (n = 3) และตัวอักษรภาษาอังกฤษที่แตกตางกันในแถวเดียวกันแสดงคาความแตกตางกันอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติ (P ≤ 0.05)

3.3 ฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระ DPPH ของถั่วเนาอบแหง
ฤทธิ์ ตานอนุมู ลอิ สระ DPPH ของสารสกั ด
ถั่วเนาอบแหงมีความผันแปรขึ้นอยูกับความเขมขนของ
สารสกัด โดยที่ระดับความเขมขน 1 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร
พบวา สารสกัดถั่วเนาที่ผานการอบแหงที่ 60 70 และ
80 องศาเซลเซียส มีฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระ DPPH เปน
32 43 และ 60% ตามลําดับ
เมื่อเพิ่ มความเขม ขนของสารสกัดเป น 5
มิลลิกรัม/มิลลิลิตร พบวา ฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระ DPPH
เพิ่มสูงขึ้นเปน 76 95 และ 91% ตามลําดับ ฤทธิ์ตาน
อนุมูลอิสระ DPPH ของถั่วเนาที่ผานการอบแหงทั้ง 3
อุณหภูมิมีความคงที่อยูในชวง 97–98% เมื่อเพิ่มความ
เขมขนของสารสกัดเปน 10 – 25 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร
ถั่วเนาอบแหงที่ไดจากงานวิจัยนี้มีฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระ
DPPH สูงกวาถั่วเหลืองหมักจุงคุคแจงในรายงานของ
Shon et al. (2007) เล็กนอย เมื่อเปรียบเทียบกันที่
ระดับความเขมขน 10 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร โดยจุงคุคแจงพบฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระ DPPH ในชวง 72–77%
และมีฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระ DPPH สูงกวาถั่วเหลือง

หมักคินีมาคอนขางมาก ซึ่งรายงานของ Moktan et
al. (2008) ระบุวาสารสกัดคินีมา ความเขมขน 50
มิลลิกรัม/มิลลิลิตร มีฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระ DPPH เพียง
44% เทานั้น
ฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระ DPPH ในหนวย halfinhibition concentration (IC50) หมายถึง ปริมาณ
ของสารตานออกซิเดชันที่สามารถยับยั้งอนุมูลอิสระลง
ได 50% (Lin et al., 2006) ดังนั้นคา IC50 ที่ต่ําจะ
แสดงถึงประสิทธิภาพในการยับยั้งอนุมูลอิสระที่ดีกวา
คา IC50 ที่สูง ผลในตารางที่ 2 แสดงใหเห็นวาคา IC50
ของถั่วเนาลดลงเมื่อใชอุณหภูมิในการอบแหงสูงมากขึ้น
โดยคา IC50 ของถั่วเนาที่ผานการอบแหงที่ 80 องศา
เซลเซียส มีคาต่ําที่สุด และคา IC50 ของถั่วเนาที่ผาน
การอบแหงที่ 60 องศาเซลเซียส มีคาสูงที่สุด แสดงให
เห็นวาถั่วเนาที่ไดจากการอบแหงที่ 80 องศาเซลเซียส
มีฤ ทธิ์ ต านอนุมู ล อิส ระสู ง ที่สุ ด โดยมี ฤทธิ์ ตา นอนุ มู ล
อิสระสูงกวาถั่วเนาที่ผานการอบแหงที่ 60 และ 70
องศาเซลเซียส คิดเปน 2.2 และ 1.6 เทา ตามลําดับ
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3.4 ฤทธิ์ FRAP ของถั่วเนาอบแหง
ฤทธิ์ตานออกซิเดชันที่วัดดวยวิธี FRAP พบวา
ถั่วเนาอบแหงมีฤทธิ์ FRAP อยูในชวง 13.42 – 14.91
มิลลิกรัมสมมูลโทรลอกซ/กรัมสารสกัด (ตารางที่ 2)
ถั่วเนาที่ไดจากการอบแหงที่ 70 และ 80 องศาเซลเซียส มี
ฤทธิ์ FRAP สูงกวาการอบแหงที่ 60 องศาเซลเซียส
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P  0.05) ฤทธิ์ FRAP เปน
การวัดฤทธิ์ตานออกซิเดชันรวม (total antioxidant
activity) ดวยกลไกการลดลงของ ferric-tripyridyltriazine complex ไปเปนสารประกอบ ferrous และ
เกิดสารสีขึ้น ดังนั้นจึงเปนการวัดคา total reducing
power ของสารตานออกซิเดชัน (Benzie and Strain,
1996)
เมื่ อ พิ จ ารณาจากปริ ม าณของสารต า น
ออกซิเดชัน คือ สารไอโซฟลาโวน สารประกอบฟนอล
และฤทธิ์ ต า นออกซิ เ ดชั น คื อ DPPH
radicalscavenging activity และฤทธิ์ FRAP ที่พบในถั่วเนา
อบแห ง แล ว พบว า การอบแห ง ถั่ ว เน า ที่ อุ ณ หภู มิ 80
องศาเซลเซี ย ส ทํ า ให ถั่ ว เน า มี ป ริ ม าณของสารต า น
ออกซิเดชันและฤทธิ์ตานออกซิเดชันสูงกวาการอบแหง
ที่อุณหภูมิต่ํากวา

4. วิจารณผลการวิจัย
ไอโซฟลาโวนเปนสารในกลุมสารประกอบฟนอล
ที่เกิดจากการรวมตัวของสาร phenylpropane และ
malonyl coenzyme A จํานวน 3 โมเลกุล พบใน
ถั่วเหลืองทั้งที่ผานกระบวนการหมักและไมหมัก (Liu,
2004) ไอโซฟลาโวนมีหลายกลุมตามลักษณะโครงสราง
ทางเคมี โดยงานวิ จัย นี้ ต รวจวิ เคราะห ไ อโซฟลาโวน
ในกลุ ม -glycosides และ aglycosides เท า นั้ น
นอกจากนี้ในถั่วเหลืองยังมีรายงานการพบไอโซฟลาโวนกลุม acetylglycosides ไดแ ก acetyldaidzin
acetylgenistin acetylglycitin และกลุม malonylglycosides
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ไดแกmalonyldaidzin malonylgenistin malonylglycitin
โดยชนิ ด และปริ ม าณของสารไอโซฟลาโวนขึ้ นอยู กั บ
สายพั นธุ ของถั่ วเหลื องและลั กษณะของการแปรรู ป
(Liu, 2004; Lee et al., 2010)
ความรอนในการอบแหงถั่วเหลืองหมักมีผล
ต อ การเปลี่ ย นแปลงชนิ ด ของสารไอโซฟลาโวนใน
ถั่วเหลือง โดยรายงานของ Chein et al. (2005)
พบ ว า คว า ม ร อ น ทํ าให ส า รไ อโ ซฟล า โว น ชนิ ด
malonylgenistin เปลี่ยนรูปเปน genistin ไดเร็วที่สุด
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
ผงปรุงรสจากถั่วเนาที่ผานการอบแหงที่อุณหภูมิ 60 –
80 องศาเซลเซี ย ส มี ป ริ ม าณของสาร genistin
มากกวาสารไอโซฟลาโวนชนิดอื่นๆ และการอบแหง
ถั่วเนาที่อุณหภูมิ 70 – 80 องศาเซลเซียส มีปริมาณ
ของสาร genistin สูงกวาการอบแหงที่อุณหภูมิ 60 องศา
เซลเซียส อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P  0.05)
ผลการศึ ก ษาในครั้ง นี้ แ ตกต า งจากรายงาน
ของ Dajanta et al. (2009b) ที่พบวาในถั่วเนาที่หมัก
จากแบคทีเรีย B. subtilis TN51 มีปริมาณสารไอโซฟลาโวนชนิด daidzein และ glycitin สูงที่สุด ทั้งนี้
อาจเปนผลมาจากความแตกตางของสายพันธุถั่วเหลือง
ที่ใชในการผลิต และความแตกตางของระยะเวลาใน
การหมัก โดยงานวิจัย ของ Dajanta et al. (2009b)
ใช เ วลาในการหมั ก ถั่ ว เหลื อ งสายพั น ธุ TG145 ที่
อุณหภูมิ 42 องศาเซลเซียส นานถึง 72 ชั่วโมง ขณะที่
งานวิจัยนี้ใชถั่วเหลืองสายพันธุเชียงใหม 60 และใช
เวลาในการหมักทั้งหมดเพียง 48 ชั่วโมงเทานั้น ซึ่ง
รายงานของ Kuo et al. (2006) ระบุวาเวลาในการ
หมักถั่วเหลืองดวยแบคทีเรีย B. subtilis มีผลตอการ
เปลี่ยนแปลงชนิดของสารไอโซฟลาโวน โดยแบคทีเรีย
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จะสร า งเอนไซม -glucosidase ออกมาย อ ยสลาย
ไอโซฟลาโวนกลุ ม malonylglycosides
และ
acetylglycosides ใหเปลี่ยนเปน -glycosides และ
ยอยสลาย -glycosides ตอไปจนไดเปน aglycosides
ผานทางกระบวนการ deglycosylation และจากเหตุผล
ดังกลาวจึงทําใหถั่วเหลืองหมักมีปริมาณของไอโซฟลาโวน aglycosides คือ genistein daidzein และ
glycitein เพิ่ ม สู ง ขึ้ น หลั ง จากการหมั ก ด ว ยจุ ลิ น ทรี ย
สอดคลองกับรายงานของ Dajanta et al. (2009b) ที่
พบวาหลังการหมักถั่วเหลืองนึ่งสุกดวย B. subtilis
TN51 ทําใหไอโซฟลาโวน กลุม aglycosides เพิ่ ม
สูงขึ้นถึง 318% เมื่อเปรียบเทียบกับถั่วเหลืองกอนหมัก
และอีกปจจัยหนึ่ง ที่ทําใหงานวิจัย นี้ตรวจพบปริมาณ
ของสารไอโซฟลาโวนแตละชนิดแตกตางจากรายงาน
ของ Dajanta et al. (2009b) คือวิธีการทําแหงถั่วเนา
ก อ นการตรวจวิ เ คราะห คุ ณ ภาพ โดยรายงานของ
Dajanta et al. (2009b) ใชวิธีการทําแหงถั่วเนากอน
การตรวจวิเคราะหไอโซฟลาโวนดวยวิธี freeze-dry ซึ่ง
เปนการทําแหงที่อุณหภูมิแชเยือกแข็งแตงานวิจัยนี้ใช
วิธีการอบแหงแบบลมรอนที่มีอุณหภูมิสูงกวา ดังนั้นจึง
สงผลตอการเปลี่ยนรูปของสารไอโซฟลาโวนที่แตกตาง
กัน
มี ร า ย งา น ที่ บ งชี้ ว า ส า ร ไ อโ ซ ฟล า โ ว น
โดยเฉพาะอยางยิ่งชนิด aglycosides มีสรรพคุณใน
การป อ งกั น โรคที่ สํ า คั ญ หลายชนิ ด เช น โรคมะเร็ ง
โรคเบาหวาน ทดแทนฮอรโมนเอสโตรเจนในหญิ งวั ย
หมดประจําเดือนและปองการเสื่อมของกระดูก (Gotoh
et al., 1998; Peterson et al., 1998; Ishimi et al.,
2002; Kim et al., 2006; Liu et al., 2006)
สารประกอบฟนอลจัดเปนสารที่มีฤทธิ์ตาน
อนุมูลอิสระ (free radical terminators) และ metal
chelators (Hogg et al., 1993; Parthasarathy and
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Santanam, 1994; Patel and Darley-Usmar,
1999; Mathew and Abraham, 2006) โดยทั่วไป
สารประกอบฟนอลมักสรางพันธะเชื่อมอยูกับโครงสราง
ของพืช ในถั่วเหลืองพบสารประกอบฟนอลในปริมาณ
ที่แตกตางกันขึ้นกับสายพันธุ และมีรายงานที่บงชี้วา
การหมักถั่วเหลืองดวยจุลินทรียชวยเพิ่มปริมาณของ
สารประกอบฟนอลในถั่วเหลืองหมัก เนื่องจากจุลินทรีย
ไ ด ส ร า ง เ อ น ไ ซ ม -glucosidase อ อ ก ม า ย อ ย
สารประกอบฟนอลที่เชื่อมตออยูกับองคประกอบของ
พื ช ให ห ลุ ด ออกมาอยู ใ นรู ป ของสารประกอบฟ น อล
อิสระ (Lee et al., 2007; Moktan et al., 2008;
Georgetti et al., 2009) และรายงานของ Dajanta
et al. (2011c) และ Dajanta et al. (2013) พบวา
หลั ง การหมั ก ถั่ ว เน า ด ว ยแบคที เ รี ย B. subtilis มี
ปริมาณสารประกอบฟนอลเพิ่มขึ้นจากถั่วเหลืองกอน
หมักมากถึง 217-859% สอดคลองกับการตรวจพบใน
กระบวนการหมักนัตโตะและคินีมา (Moktan et al.,
2008; Juan and Chou, 2010; Yao et al., 2010)
DPPH radical-scavenging activity เปน
ปฏิกิริยาที่บงชี้ถึงความสามารถในการตานอนุมูลอิสระ
ซึ่งเปนคาที่แสดงถึง primary antioxidant activity
และเปนกลไกสําคัญในการชวยปองกันเซลลจากการ
ทํา ลายของอนุ มู ลอิ ส ระ ป อ งกั น genotoxic และ
oxidative DNA damage ทําใหสามารถตอตานโรคที่
มีส าเหตุ จากอนุ มู ลอิ ส ระ เช น โรคมะเร็ ง โรคหลอด
เลือดหัวใจ ความดันเลือดสูง โรคพารกินสัน และไขขอ
อักเสบ (Ames et al.,1993; Kim et al., 2008) ผงปรุงรส
ถั่วเหลืองหมักที่ผลิตไดจากงานวิจัยนี้มีฤทธิ์ตานอนุมูล
อิสระ DPPH ใกลเคียงกับถั่วเนาพื้นเมืองที่มีจําหนายใน
พื้นที่จังหวัดเชียงใหม (Dajanta et al., 2012) และ
ถั่ ว เน า ที่ ผ ลิ ต จากกล า เชื้ อ บริ สุ ท ธิ์ ใ นรายงานของ
Dajanta et al. (2011c; 2013) โดยมีคา IC50 ของ

งานวิจัย

วารสารวิทยาศาสตร มข. ปที่ 45 เลมที่ 1

ฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระ DPPH อยูในชวง 2.43 – 3.27
มิลลิกรัม/มิลลิลิตร
ฤทธิ์ ต า นออกซิ เ ดชั น DPPH
radicalscavenging activity และฤทธิ์ FRAP ที่พบในถั่วเนา
อบแห งเป นผลจากสารประกอบฟ น อลและสารไอโซฟลาโวนที่ตรวจพบในถั่วเนาอบแหง โดยสารประกอบ
ฟ น อลมี คุ ณ สมบั ติ เ ป น สารต า นออกซิ เ ดชั น จาก
ความสามารถในการรี ดิ ว ซ การให ไ ฮโดรเจน
(hydrogen donators) ยับยั้งออกซิเจนโมเลกุลเดี่ยว
(single oxygen quencher) และการจับกับโลหะที่
สามารถเรงปฏิกิริยาออกซิเดชัน (metal chelating)
(Rice-Evans et al., 1995) ฤทธิ์ตานออกซิเดชันมี
ความสั ม พั น ธ กั บ ปริ ม าณของสารต า นออกซิ เ ดชั น
และขึ้ น อยู กั บ ชนิ ด และโครงสร า งของสารต า น
ออกซิเดชัน โดยสาร genistin มีฤทธิ์ในการยับยั้งอนุมูล
อิส ระมากที่สุ ด ในกลุ มของสารไอโซฟลาโวนที่พ บใน
ถั่วเหลือง (Lee et al., 2005)

5. สรุปผลการวิจัย
งานวิจัยนี้แสดงใหเห็นอยางชัดเจนวาผงปรุง
รสจากถั่วเนานอกจากจะสามารถชวยเพิ่มรสชาติอรอย
หรื อ รสอู ม ามิ ใ ห กั บ อาหารแล ว ยั ง มี ฤ ทธิ์ ใ นการต า น
อนุ มู ล อิส ระสูง และอุ ด มด วยสารต า นออกซิ เดชั น ที่ มี
ประโยชนตอรางกายทั้งสารประกอบฟนอล และสาร
ไอโซฟลาโวน โดยเฉพาะอยางยิ่งชนิด aglycosides ซึ่ง
ชวยในการปองกันโรคที่สําคัญหลายชนิด ดังนั้นถั่วเนา
จึงจัดเปนอาหารเสริมสารตานออกซิเดชันที่ควรนําไป
ศึกษาตอยอดในการพัฒนาผลิตภัณฑเพื่อสุขภาพตอไป
ในอนาคตเพื่ อ ขยายตลาดถั่ ว เน า พื้ น บ า นของไทย
รวมถึงการศึกษาตอยอดถึงศักยภาพในการนําไปใชใน
การปองกันโรคตางๆ ในเชิงลึกตอไป
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