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ฐสรรพร แสงสุขเอี่ยม : สมบัติและฤทธิ์ตา้ นออกซิเดชันของโปรตีนไฮโดรไลเสตจาก
ถัว่ เขียว Vigna radiata และถัว่ อะซูกิ Vigna angilaris งอก (PROPERTIES AND
ANTIOXIDANT ACTIVITIES OF GERMINATED MUNG BEAN Vigna radiata AND
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งานวิจยั นี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของระยะเวลาในการเพาะต่อองค์ประกอบทางเคมีของถัว่ เขียว
และถัว่ อะซูกิ ความเข้มข้นที่เหมาะสมของ Flavourzyme® ในการผลิตโปรตีนไฮโดรไลเสต จากถัว่ งอกแต่ละชนิ ด
และผลของมอลโทเด็กซ์ ทริ นต่อฤทธิ์ ต้านออกซิ เดชันของโปรตีนไฮโดรไลเสตที่ผ่านการทาแห้งแบบแช่เยือกแข็ง
ผลการศึกษาการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบทางเคมีของถัว่ เขียวและถัว่ อะซู กิในช่วงระยะเวลาเพาะ 0, 9, 18, 27 และ
36 ชัว่ โมง ที่อุณหภูมิ 30 ± 2 oC พบว่า ระยะเวลาเพาะไม่ส่งผลต่อการเพิ่มขึ้นของปริ มาณโปรตีนหยาบในถัว่ เขียว
อย่างมี นัยสาคัญ (p>0.05) แต่ส่งผลต่อการเพิ่ มปริ มาณสารประกอบฟี นอลิก (TPC) อย่างมีนัยสาคัญ(p≤0.05)
โดยการเพาะถัว่ เขียว 36 ชัว่ โมง ให้ TPC สู งสุ ด แต่ไม่แตกต่างทางสถิติเมื่ อเทียบกับปริ มาณ TPC ในถัว่ เขียวเพาะ
27 ชัว่ โมง (p>0.05) ขณะที่ระยะเวลาเพาะถัว่ อะซูกิมีผลให้ปริ มาณโปรตีนหยาบ และ TPC เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสาคัญ
(p≤0.05) โดยถัว่ อะซู กิเพาะ 36 ชัว่ โมงมีปริ มาณโปรตีนหยาบสู งสุ ด แต่ไม่แตกต่างกันทางสถิติ เมื่อ เทีย บกับ
ปริ มาณโปรตีนหยาบในถัว่ อะซูกิเพาะ 27 ชัว่ โมง (p>0.05) การย่อยโปรตีนจากถัว่ เขียว และถัว่ อะซู กิเพาะ 27
ชัว่ โมง ด้วยเอนไซม์ Flavourzyme® 7 % (w/w) ได้ปริ มาณหมู่อะมิโนอิสระและ TPC สู งสุ ด และแตกต่างจากภาวะอื่น
อย่างมีนัยส าคัญ (p≤0.05) การเพิ่ มขึ้ นของความเข้มข้น Flavourzyme® ทาให้ปริ มาณกรดอะมิ โนอิ สระเพิ่มขึ้ น
สอดคล้องกับผลการทดสอบฤทธิ์ ต้า นออกซิ เดชันที่วิเ คราะห์ดว้ ยวิธี ferric reducing antioxidant power ( ค่ า
FRAP) ที่สูงกว่ าภาวะอื่น ๆ การเติมมอลโทเด็กซ์ ทริ นในโปรตีนไฮโดรไลเสตจากถัว่ เขี ยวและถัว่ อะซู กิเพาะ
0 และ 27 ชัว่ โมง ย่อยด้วย Flavourzyme ® ความเข้มข้น 7 % (w/w) ที่ผ่านการทาแห้งแบบแช่เยือกแข็งมีผลให้
ปริ มาณหมู่อะมิโนอิสระ TPC ค่า FRAP และค่า ascorbic acid equivalent antioxidant capacity (AEAC) ลดลง
อย่างมีนยั สาคัญ (p≤0.05) เมื่อทาการวิเคราะห์ฤทธิ์ตา้ นออกซิ เดชันด้วยการใช้ electron spin resonance พบว่า การ
เติ มมอลโทเด็ ก ซ์ ท ริ นท าให้ ร้ อ ยละ DPPH scavenging activity ลดลง เช่ น เดี ย วกั บ การวิ เ คราะห์ ด้ว ย
spectrophotometer อย่างไรก็ตามการเติมมอลโทเด็กซ์ทริ นในโปรตีนไฮโดรไลเสตจากถัว่ เขียวและถัว่ อะซูกิงอก
ส่ งผลให้ร้อยละผลผลิตและค่าปริ มาณน้ าอิสระเพิ่มขึ้น ในขณะที่ค่า surface hydrophobicity และค่าการดูดน้ า
ของโปรตีนไฮโดรไลเสตจากถัว่ เขียวและถัว่ อะซูกิงอกที่ผสมมอลโทเด็กซ์ทริ นลดลง
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This research was aimed at studying the effect of germination period on the chemical composition of
mung bean and azuki bean, the optimum concentration of Flavourzyme® for the production of protein
hydrolysate from each germinated bean, and the effect of maltodextrin on antioxidant activity of freeze dried
protein hydrolysate. The results showed that germination periods (0, 9, 18, 27 and 36 h), at 30 ±2 oC, did not
significantly affect an increase in crude protein content in mung bean (p>0.05). Total phenolic content (TPC) of
the 36-h germinated mung bean was the highest but not significantly different from that of the 27-h germinated
mung bean. For azuki bean, it was found that both crude protein and TPC significantly increased with an
increase in the germination period (p≤0.05). The 36 h-germinated azuki bean provided the highest content of
crude protein but not significantly different compared to that of 27 h-germinated azuki bean (p>0.05). In the
production of protein hydrolysate from the germinated beans using Flavourzyme ®, it was found that the highest
amount of free amino acid group (FAAG) and TPC was obtained when using 7% (w/w) Flavourzyme® for both
27 h-germinated mung bean and azuki bean. An increase in FAAG and TPC relatively contributed to an increase
in antioxidant activity measured using ferric reducing antioxidant power (FRAP). The addition of maltodextrin
in the protein hydrolysate before freeze drying caused a significant decrease in TPC, FRAP and ascorbic acid
equivalent antioxidant capacity (AEAC) (p≤0.05). The antioxidant activity determined using DPPH radical
scavenging activity with electron spin resonance gave the similar result in accordance to that determined with
spectrophotometry. However, the addition of maltodextrin resulted in an increase in water activity of the protein
hydrolysate powder while surface hydrophobicity and hygroscopicity decreased.
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บทที่ 1
บทนา
ถัว่ เป็ นพืชสกุล Vigna อยูใ่ นตระกูล Leguminosae ตระกูลย่อย Paplilonoideae กระจายพันธุ์
ในเขตร้อน เขตกึ่งร้อน และเขตอบอุ่น พืชสกุล Vigna ที่พบในประเทศไทยมีจานวน 11 ชนิ ด
เช่น ถัว่ เหลือง (Glycine max (L.)) ถัว่ เขียว (Vigna radiate (L.) R. Wilczek var.radiata) และ
ถัว่ อะซูกิ (Viigna angularis (Wild.) Ohwi & H. Ohashi) เป็ นต้น (รัมภ์รดา มีบุญญา และฉัตรชัย
เงินแสงสรวย, 2553)
ในถัว่ เมล็ดแห้งมีโปรตีน ประมาณร้อยละ 23 – 41 โดยน้ าหนักแห้ง
โปรตีนจากถัว่ มีคุณภาพดีเนื่องจากเป็ นแหล่งของกรดอะมิโนหลายชนิ ด ได้แก่ อาร์ จินีน ไอโซลูซีน
ลูซีน ไลซีน ฟี นิ ลอะลานี น วาลีน กรดแอสพาร์ ติก กรดกลูเทมิกและซีรีน (USDA, 2010)
แต่ ย งั มี ก รดอะมิ โ นบางชนิ ด ที่ มีป ริ ม าณต่ า คื อ เมไทโอนี น และซิ ส เทอีน (Mubarak, 2005)
นอกจากนี้ถว่ั เมล็ดแห้งยังมีสารประกอบฟี นอลิก เช่น ฟลาโวนอยด์ ที่มีสมบัติการต้านออกซิเดชัน
ปริ มาณของสารดังกล่าวมีมากหรื อน้อยขึ้นอยู่กบั ลักษณะทางพันธุก รรมของถัว่ แต่ละสายพัน ธุ์
ถัว่ เขียวมีปริ มาณโปรตีนค่อนข้างสูงประมาณร้อยละ 27 โดยน้ าหนักแห้ง (Mubarak, 2005) และ
มีปริ มาณฟี นอลิกทั้งหมด 3.55 มิลลิกรัมสมมูลย์กรดแกลลิกต่อถัว่ หนัก 1 กรัม (Amarowicz and
Pegg, 2008)
ถั่ว อะซู กิ มี ป ริ มาณโปรตี น ประมาณร้ อ ยละ 24 โดยน้ าหนัก แห้ง (Balk,
Klamczynska, and Czuchajowska, 1998) และมีปริ มาณฟี นอลิกทั้งหมด 89.7 มิลลิกรัมสมมูลย์
คาเทชินต่อถัว่ หนัก 1 กรัม (Amarowicz and Pegg, 2008)
อย่างไรก็ตามในเมล็ดถัว่ ยังมีสารต้าน
คุณค่าทางโภชนาการ เช่น สารต้านทริ ปซินและแทนนิ นรวมอยู่ดว้ ย สารต้านคุณค่าทางโภชนาการ
ดังกล่าวสามารถถูกกาจัดหรื อทาให้ลดลงไปได้เมื่อเมล็ดถัว่ ผ่านกระบวนการแปรรู ปต่าง ๆ การงอก
เป็ นกระบวนการหนึ่งที่ช่วยลดสารต้านคุณค่าทางโภชนาการซึ่งทาได้ง่าย และประหยัดค่าใช้จ่าย
(Kuo et al., 2004) นอกจากนี้ การงอกยังส่ งผลต่ อการเพิ่มขึ้นของปริ มาณสารต้านออกซิเดชัน
ชนิดต่าง ๆ ของถัว่ งอก
การย่อยโปรตีนโดยใช้เอนไซม์เป็ นการปรับปรุ งสมบัติเชิงหน้าที่ของโปรตีนให้มีสมบัติ
ตามต้อ งการวิ ธี หนึ่ ง การย่อ ยทาให้โปรตี น ไฮโดรไลเสตที่ ไ ด้มี ปริ มาณกรดอะมิ โ นอิ ส ระ
และเพปไทด์สายสั้นซึ่งมีผลต่อคุณค่าทางโภชนาการที่เพิ่มขึ้น
ถัว่ ที่ผ่านกระบวนการงอก
จะมีปริ มาณโปรตีน และสารประกอบฟี นอลิกเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีการสร้างสารทุติยภูมิ (secondary
metabolites) และปริ มาณสารต้านคุณค่าทางโภชนาการที่มีในถัว่ ดิบจะลดลงระหว่างการงอกด้วย
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ดังนั้นการผลิตโปรตีนไฮโดรไลเสตจากถัว่ เพาะงอก จึงน่าจะให้ผลดีท้ งั คุณค่าทางโภชนาการ และ
ฤทธิ์ตา้ นออกซิเดชัน
การทาแห้งแบบแช่เยือกแข็งโปรตีนไฮโดรไลเสตเป็ นวิธีการทาแห้ง
ที่นิยมใช้เพื่อเพิ่มอายุการเก็บรักษา และการใส่ สารเติมแต่งอาหารบางประเภท เช่น มอลโทเด็กซ์ทริ น ก่อนการทาแห้งอาจช่ว ยเพิ่มอายุก ารเก็บ และปรับปรุ งสมบัติเชิงหน้าที่ ของโปรตี น
ไฮโดรไลเสตได้
ปัจจุบนั ยังไม่มีงานวิจยั ที่ศึกษาเกี่ยวกับโปรตีนไฮโดรไลเสตจากถัว่ เขียว (Vigna radiata)
และถัว่ อะซูกิ (Vigna angilaris) งอกต่อฤทธิ์ตา้ นออกซิเดชันของโปรตีนไฮโดรไลเสต ด้วยเหตุผล
ดังกล่าวงานวิจยั นี้ จึงมีจุดประสงค์เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบทางเคมีข องถัว่ เขีย ว
และถัว่ อะซูกิ ในช่ วงระยะเวลางอกที่ ต่ างกัน ศึกษาความเข้มข้นที่ เหมาะสมของ Flavourzyme®
ในการผลิตโปรตีน ไฮโดรไลเสตจากถัว่ เขี ยวและถัว่ อะซูกิเพาะงอก และศึก ษาผลของมอลโทเด็กซ์ทริ น ต่อฤทธิ์ ต้านออกซิ เดชันของโปรตีน ไฮโดรไลเสตจากถัว่ เขียวและถัว่ อะซูกิ เพาะงอก
ที่ผา่ นการทาแห้งแบบแช่เยือกแข็ง
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บทที่ 2
วารสารปริทัศน์
2.1 ถั่วเขียวและถั่วอะซูกิ
ถัว่ ที่ใช้รับประทานเป็ นอาหารได้จากพืชซึ่งจัดอยู่ในตระกูล Leguminosae และอยู่ใน
ตระกูลย่อย Papilionoideae (Faboideae) ซึ่งจัดเป็ นพืชตระกูลถัว่ แท้
ในงานวิจยั นี้ จะกล่าวถึง
ถัว่ เขีย ว (Vigna radiata) และถัว่ อะซูกิ (Vigna angilaris) ที่ เป็ นพืชตระกูลถัว่ แท้
ในอดี ต
ถัว่ เขียวมีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Phaseolus aureus Roxb. ต่อมาได้มีการเปลี่ยนชื่อใหม่โดย Wilczek R.
และ Hepper ที่ทาการศึกษาสายพันธุข์ องถัว่ เขียว และพบว่าถัว่ เขียวมีวิวฒั นาการมาจากถัว่ สายพันธุ์
ป่ าที่ พบในประเทศอินเดี ย (Rachie and Roberts, 1974) ซึ่งการค้น พบครั้งนี้ ทาให้ถว่ั เขี ยวมีชื่อ
วิทยาศาสตร์ใหม่ว่า Vigna radiate (L.) Wilczek มีชื่อสามัญ คือ mung bean และ green gram ในประเทศไทย
ได้พฒั นาสายพันธุข์ องถัว่ เขียวเพื่อใช้ในการเกษตร 2 สายพันธุห์ ลัก คือ ถัว่ เขียวผิวมันและถัว่ เขียว
ผิวดา (กรมวิชาการเกษตร, 2552)
ถัว่ อะซูกิ มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า Vigna angularis (Wild) Ohwi and Ohashi ชื่อสามัญ
คือ adzuki bean, azuki bean, small red bean, small bean และ atsuki (พิกุล ซุ น พุ่ม, 2550)
ถัว่ อะซูกิ พนั ธุ์ปางดะที่ ปลูก ในประเทศไทยได้รับการพัฒนาจากถัว่ อะซูกิ พนั ธุ์ Erimo ซึ่ งเป็ น
ถั่ว อะซู กิ พ ัน ธุ์ดี ที่ น าเข้า มาจากประเทศญี่ ปุ่ นเมื่ อ ปี พ.ศ. 2539 โดยมูล นิ ธิ โ ครงการหลวง
เพื่อส่งเสริ มให้เกษตรกรบนที่สูงปลูกเพื่อการค้า (สานักคุม้ ครองพันธุพ์ ืช กรมวิชาการเกษตร, 2555)
2.2 โปรตีนในเมล็ดถั่ว
โปรตีนในเมล็ดถัว่ ถูกเก็บสะสมระหว่างการเจริ ญของเมล็ด โดยอยูใ่ นรู ปของโปรตีนบอดี
(protein bodies) อยูต่ ิดกับสตาร์ ชแกรนูล (starch granules) แสดงดังรู ปที่ 1 (Pernollet and Mossé, 1983)
ปริ มาณโปรตีนในโปรตีนบอดี้มีประมาณร้อยละ 80±10 โปรตีนที่พบมีท้ งั โปรตีนกลุ่มอัลบูมิน
โกลบู ลิ น และกลู เ ทลิ น แต่ โ ปรตี น ส่ ว นใหญ่ ใ นโปรตี น บอดี้ เป็ นโปรตี น กลุ่ ม โกลบู ลิ น
ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็ นกลุ่มย่อยได้ 2 กลุ่ม คือ เลกูมิน (legumin) หรื อ 11S และ วิซิลิน (vicilin)
หรื อ 7S ลัก ษณะของโปรตี น ทั้ง 2 ชนิ ด แสดงดังตารางที่ 2.1 (Pernollet and Mossé, 1983)
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นอกจากนี้ยงั พบโปรตี นชนิ ดอื่น ในเมล็ดถัว่ เช่น เอนไซม์ชนิ ดต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างการงอก
ของเมล็ด

รูปที่ 2.1 ภาพถ่ายด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราดของใบเลี้ยงแบบตัดขวาง
ของถัว่
โดย PB คือ โปรตีนบอดี้ SG คือ สตาร์ ชแกรนูล ภาพกาลังขยาย 5,400 เท่า

ที่มา : Pernollet และ Mossé (1983)
ตารางที่ 2.1 สมบัติของเลกูมิน และวิซิลิน
เลกูมนิ
11S

วิซิลนิ
7S

ขนาดโปรตีน

300 – 400 kDa

200 ± 50 kDa

การละลายในสารละลายเกลือ

ละลายได้นอ้ ย

ละลายได้มากกว่า

ที่อุณหภูมิสูงกว่า
มีเสถียรภาพดีกว่า

ที่อุณหภูมิต่ากว่า
มีเสถียรภาพด้อยกว่า

สูงกว่า

ต่ากว่า

สมบัติ

อุณหภูมิที่ทาให้เกิดการจับตัวเป็ นก้อน
ปริ มาณไนโตรเจน และซัลเฟอร์
ที่มา : Pernollet และ Mossé (1983)
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2.3 การเปลีย่ นแปลงระหว่างการงอก
การงอกของเมล็ด เป็ นการเปลี่ ยนแปลงทางกายภาพ ชี ว ภาพ ชี ว เคมี และคุ ณ ค่ า
ทางโภชนาการของเมล็ด (Kuo et al., 2004) ดังนั้นการงอกจึงมีผลต่อกระบวนการหายใจของเมล็ด
ที่เพิ่มขึ้ น เนื่ องจากกระบวนการหายใจเป็ นกระบวนการสลายสารอาหารที่สะสมภายในเมล็ด
เพื่อใช้เป็ นแหล่งพลังงานในการเจริ ญเติบโตเป็ นต้นอ่อน นอกจากนี้การงอกยังส่ งผลต่อการสร้าง
หรื อสังเคราะห์สารอาหารต่าง ๆ เพื่อน าไปใช้ในการเจริ ญเติบโตเป็ นลาต้น และสื บพันธุ์ต่อไป
การเปลี่ ย นแปลงดัง กล่ า วจะเกิ ด ขึ้ นได้ดี เ มื่ อ เมล็ด อยู่ภ ายใต้ภ าวะที่ เ หมาะสม คื อ อุ ณ หภู มิ
ที่ ไ ม่เ ปลี่ย นแปลงมากนั ก ปริ มาณออกซิ เจนที่ พ อเหมาะส าหรั บใช้ในกระบวนการหายใจ
ปริ มาณน้ า และความชื้นเหมาะสมที่จะทาให้เปลือกหุม้ เมล็ดอ่อนตัว และเอมบริ โอที่อยู่ภายในเมล็ด
เริ่ มดูดซึมน้ า (Sangronis and Machado, 2007)
การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพที่สังเกตได้ของถัว่ เริ่ มจากการดูดน้ าของเมล็ดทาให้เนื้ อ
ของเมล็ดนิ่มขึ้น มีการงอกของรากอ่อน (radical) จากเปลือกหุ ้มเมล็ด หลังจากนั้นประมาณ 3
ถึง 4 วัน ใบเลี้ยงของถัว่ เขียวจะชูข้ ึนเหนือดิน (โสภิตา คาหาญ, 2546)
สารทุติยภูมิ (secondary constituents) เป็ นสารเคมีที่พืชสร้างขึ้ นระหว่างกระบวนการ
เมตาบอลิซึ มในระหว่ างการงอก สามารถจ าแนกออกเป็ น 3 กลุ่ ม ย่อย
กลุ่ม แรก คื อ
terpenoids เกิ ด จากกระบวนการสังเคราะห์ทางชี ว ภาพของ isopentenyl และ dimethylallyl
pyrophosphates
กลุ่มที่สอง คือ alkaloids และสารทุติยภูมิที่มีไนโตรเจนเป็ นองค์ประกอบ
โดยพืชสามารถสร้างสารประกอบที่มีไนโตรเจนจากอะมิโนของโปรตี น
กลุ่มที่สาม คื อ
สารทุ ติ ย ภูมิประเภทฟี นอลิก สารในกลุ่มนี้ เริ่ มต้น จากฟี นิ ลอะลานิ น ที่ เกิ ด จากกระบวนการ
Shikimate จากนั้น ฟี นิ ลอะลานิ น จึ ง เปลี่ ย นเป็ น p-hydroxycinnamic acid เพื่ อ สัง เคราะห์
สารประกอบฟี นอลิก เช่น กรดฟี นอลิก ฟลาโวนอยด์ และแทนนินต่อไป (Harborne, 1999)
2.3.1 งานวิจยั ที่ศึกษาการเปลีย่ นแปลงของสารทุตยิ ภูมริ ะหว่างการงอก
Sattar และคณะ (1989) ศึกษาการเปลี่ยนแปลงคุณค่าทางโภชนาการของถัว่ เขียว
ที่ผา่ นการแช่น้ า โดยแปรเวลาแช่น้ า (0, 3, 6, 9 และ 12 ชัว่ โมง) และอุณหภูมิในการแช่ (22-25
และ 55 องศาเซลเซี ย ส) พบว่า การแช่ ถวั่ เขี ย วเป็ นเวลา 12 ชั่ว โมงที่ อุณ หภูมิข องน้ า 55 องศา
เซลเซียสทาให้ปริ มาณโปรตีนเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับปริ มาณโปรตีนของถัว่ เขียวที่ไม่ผ่านการแช่น้ า
นอกจากนี้ยงั ศึกษาการเปลี่ยนแปลงคุณค่าทางโภชนาการของถัว่ เขียวที่ผา่ นการงอกเป็ นเวลา 0, 24,
48, 72, 96 และ 120 ชัว่ โมง อุณหภูมิเพาะระหว่าง 20 – 35 และอุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส และ
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รายงานว่า ปริ มาณโปรตีน วิตามินซี วิตามินบี1 และวิตามินบี2 เพิ่มขึ้นหลังการเพาะเมื่อเทียบกับถัว่
ที่ไม่ผา่ นการเพาะทั้งสองระดับอุณหภูมิที่ใช้ในการเพาะ
Mubarak (2005) พบว่าการเพาะถัว่ เขียวสายพันธุ์ Giza-1 ในที่มืด เป็ นเวลา 3 วัน
มี ผ ลต่ อ ปริ มาณความชื้ น และปริ มาณโปรตี น หยาบที่ เ พิ่ ม ขึ้ นอย่ า งมี นั ย ส าคัญ (p<0.05)
เมื่อเปรี ยบเทียบกับถัว่ เขียวที่ไม่ผา่ นการเพาะ
การศึก ษาเวลาในการเพาะของ Lin และ Lai (2006) ที่ มีต่ อการเพาะถัว่ เหลือ ง
(Glycine max (L.) ถัว่ เหลืองผิวดา และถัว่ อะซูกิ (Vigna angularis) ที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส
เป็ นเวลา 1 และ 4 วัน พบว่า ปริ มาณฟี นอลิกของถัว่ ทั้งสามชนิดที่เพาะเป็ นเวลา 4 วัน มีแนวโน้ม
เพิ่มขึ้นมากกว่าถัว่ ที่เพาะเป็ นเวลา 1 วัน เช่น เดีย วกับปริ มาณฟลาโวนอยด์ข องถัว่ เหลือง และ
ถัว่ เหลืองผิวดาที่เพิม่ ขึ้น แต่ถว่ั อะซูกิที่เพาะเป็ นเวลา 1 วันจะมีปริ มาณของฟลาโวนอยด์เพิ่มขึ้น
มากกว่าการเพาะเป็ นเวลา 4 วัน
Ghavidel และ Prakash (2007) พบว่า การเพาะถัว่ เขียว cowpea (Vigna catjang)
lentil (Lens culinaris) และ chickpea (Cicer arietinum) เป็ นเวลา 1 วัน มีผลต่อปริ มาณโปรตีน และ
วิตามินบี 1 ที่เพิม่ ขึ้นอย่างมีนยั สาคัญ (p<0.05) เมื่อเปรี ยบเทียบกับถัว่ ที่ไม่ผา่ นการเพาะ
Sangronis และ Machado (2007) ศึก ษาการเปลี่ยนแปลงคุ ณค่ าทางโภชนาการ
ของถัว่ แขก (Phaseolus vulgaris L.) 2 สายพันธุ์ คือ ถัว่ แขกสีขาว และถัว่ แขกสี ดา และถัว่ พิจเจิน
(Cajanus cajan L. Millsp) โดยนาไปเพาะเป็ นเวลา 5 วัน พบว่า ปริ มาณของวิตามินซี และวิตามินบี 1
ของถัว่ ทั้งสามชนิดเพิ่มขึ้นอย่างมีนยั สาคัญ (p<0.05) เมื่อเทียบกับถัว่ ที่ไม่ผา่ นการเพาะ
Fernandez-Orozco และคณะ (2008) ศึกษาการเพาะถัว่ เขียวในที่มืดเป็ นเวลา 2, 3, 4,
5 และ 7 วัน ถัว่ เหลือง (Glycine max cv. jutro) เพาะในที่มืดเป็ นเวลา 2, 3 และ 4 วัน ถัว่ เหลือง
(Glycine max cv. merit) เพาะในที่มืดเป็ นเวลา 2, 3, 4, 5 และ 6 วัน พบว่า มีปริ มาณของวิตามินอี
และสารประกอบฟี นอลิ ก ของถั่ว ทั้ง สามชนิ ด มี ป ริ มาณเพิ่ ม ขึ้ นอย่า งมี นั ย ส าคัญ (p ≤ 0.05)
เมื่อผ่านการงอก
Martínez-Villaluenga และคณะ (2008) พบว่า การเพาะ pea (Pisum sativum L.)
สามสายพันธุจ์ ากประเทศโปแลนด์ เป็ นเวลา 5 วัน ที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียสในที่มืด จะส่ งผล
ต่อปริ มาณไนโตรเจนทั้งหมด และโปรตีนหยาบให้เพิ่มขึ้นอย่างมีนยั สาคัญ (p≤0.05) เมื่อเทียบกับ
ถัว่ ที่ไม่ผา่ นการเพาะ
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Rodríguez และคณะ (2008) ทาการเพาะ pea สายพันธุ์ Esla ถัว่ เขี ยวสายพัน ธุ์
La Granja และ lentils สายพันธุ์ Castellana เป็ นเวลา 2, 4 และ 6 วันที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส
ทั้งในภาวะที่มีแสง และไม่มีแสง พบว่า ที่ภาวะทั้งสองภาวะระยะเวลาการเพาะถัว่ ทั้งสามชนิ ดมีผลต่อ
ปริ มาณไนโตรเจนทั้งหมด โปรตีนหยาบ non-protein nitrogen และกรดอะมิโนบางชนิ ด ได้แก่
ไลซีน ฮีสทิดีน และไทโรซีนให้เพิ่มขึ้นอย่างมีนยั สาคัญ (p≤0.05) เมื่อระยะเวลาการงอกเพิ่มขึ้น
Maneemegalai and Nandakumar (2011) ทาการเพาะถัว่ เขียว ถัว่ เขียวผิวดา (Vigna
mungo) และถัว่ Pennisetum typhoides เป็ นเวลา 24, 48 และ 72 ชัว่ โมงในที่มืด พบว่า ถัว่ ทั้งสามชนิ ด
มีปริ มาณโปรตีน และวิตามินซีเพิ่มขึ้นอย่างมีนยั สาคัญ (p≤0.05) เมื่อเทียบกับถัว่ ที่ไม่ผา่ นการเพาะ
การงอกของเมล็ดนอกจากมีส่ว นช่ วยเพิ่มคุณ ค่ าทางโภชนาการทางอาหารแล้ว
ยังมีส่วนช่วยลดสารต้านคุณค่าทางโภชนาการที่มีในถัว่ เมล็ดแห้ง
งานวิจยั ของ Sattar และคณะ
(1989) ที่ศึกษาอุณหภูมิของน้ าที่ใช้ในการแช่เมล็ดถัว่ เขียว พบว่า อุณหภูมิ และเวลาการแช่เมล็ดถัว่
ที่เพิ่มขึ้นมีผลต่อปริ มาณไฟเตท และสารต้านทริ ปซินที่ ลดลงเมื่อเทียบกับถัว่ ที่ไม่แช่น้ า และ
ปริ มาณของสารดังกล่าวจะลดลงมากขึ้ นเมื่อเมล็ดถัว่ ถูกแช่ในน้ าที่มีอุณหภูมิสูง เมื่อเพาะถัว่ เขียว
เป็ นเวลา 0-120 ชัว่ โมง ที่อุณหภูมิ 20 ‟ 35 และอุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส พบว่า อุ ณหภูมิที่ใช้ใน
การเพาะมีผลต่อปริ มาณไฟเตท และสารต้านการทางานของเอนไซม์ทริ ปซินลดลงอย่างมากหลังเพาะ
Mubarak (2005) พบว่ า การงอกมี ผลต่ อ การเปลี่ ย นแปลงของสารต้านคุ ณ ค่ า
ทางโภชนาการ ซึ่ งพบได้จากการที่ ปริ มาณของสารต้านคุณค่ าทางโภชนาการ ได้แก่ แรฟฟิ โนส
สตาคิโอส ไฟเตท และแทนนินของถัว่ เขียวที่ลดลงอย่างมีนยั สาคัญ (p<0.05) เมื่อเทียบกับถัว่ เขียว
ที่ไม่ผา่ นการเพาะ
Sangronis และ Machado (2007) รายงานว่า ปริ มาณของสารต้านทริ ปซิน
กรดไฟติก และแทนนินของถัว่ แขก และถัว่ พิจเจินลดลงอย่างมีนัยสาคัญ (p<0.05) เมื่อระยะเวลา
เพาะเพิ่มขึ้น
จากงานวิจ ัย ข้างต้น สามารถสรุ ป ได้ว่า เมล็ด ถั่ว ที่ ผ่า นการเพาะงอกจะส่ งผลให้
1).คุณค่าทางโภชนาการบางประการ ได้แก่ โปรตีน และวิตามินเพิ่มขึ้น 2).การลดลงของสารต้าน
คุณค่า ทางโภชนาการ ได้แก่ แรฟฟิ โนส สตาคิโอส สารต้านทริ ปซิน แทนนิ น และไฟเตท
3).การเพิม่ ขึ้นของสารทุติยภูมิ ได้แก่ วิตามินซี วิตามินดี วิตามินอี และสารประกอบฟี นอลิก
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2.4 โปรตีนไฮโดรไลเสต
โปรตี น ไฮโดรไลเสต เป็ นผลิ ต ภัณ ฑ์โ ปรตี น ที่ ไ ด้จ ากการย่อ ยวัต ถุ ดิ บ ที่ มี โ ปรตี น
เป็ นองค์ประกอบโดยการใช้สารเคมี หรื อใช้เอนไซม์ การย่อยด้วยสารละลายกรดสามารถย่อย
โปรตีนได้รวดเร็ ว และให้กลิ่นรสที่ดี แต่ทาให้ทริ ปโทเฟนซึ่งเป็ นกรดอะมิโนจาเป็ นถูกทาลาย
การย่อยด้วยสารละลายด่าง เช่น การใช้สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ในภาวะที่รุนแรงจะทาให้
เกิ ด การเปลี่ย นแปลงโครงสร้ างของกรดอะมิโ นบางชนิ ด จาก L-form เป็ น D-form ซึ่ ง เป็ น
โครงสร้างของกรดอะมิโนที่ร่างกายมนุ ษย์ไม่สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้ และผลิตภัณฑ์ที่ได้
มีก ลิ่น รสที่ ไม่ดี
ในขณะที่ก ารย่อยโปรตี น ด้ว ยเอนไซม์โปรติ เอสเพื่อตัด พัน ธะเพปไทด์
ในโปรตี น ให้ เ กิ ด เป็ นเพปไทด์ ที่ มี ส ายสั้ นลง และกรดอะมิ โ น การย่ อ ยด้ว ยเอนไซม์
มีค วามจ าเพาะต่ อ สารตั้ง ต้น สู ง จึ ง ไม่ จ าเป็ นต้อ งใช้เอนไซม์ใ นปริ ม าณมาก และภาวะที่ ใ ช้
ในการย่อยไม่รุนแรงจึงไม่ทาลายโครงสร้างของกรดอะมิโน แต่อาจมีผลทาให้ผลิตภัณฑ์ที่ได้มีรสขม
อย่า งไรก็ ต ามการผลิต โปรตี น ไฮโดรไลเสตด้ว ยวิธี ก ารต่ าง ๆ ที่ ไ ด้ก ล่า วข้างต้น จะท าให้
สายพอลิเพปไทด์ข องโปรตี น ถูกตัด ให้เป็ นเพปไทด์สายสั้นและกรดอะมิโนอิสระ ซึ่ งส่ งผล
ต่ อ การเปลี่ ย นแปลงคุ ณ ค่ า ทางโภชนาการและสมบัติ เ ชิ ง หน้ า ที่ บางประการของโปรตี น
(Kristinsson and Rosco, 2000)
2.4.1 กระบวนการผลิตโปรตีนไฮโดรไลเสตด้ วยเอนไซม์
กระบวนการผลิตโปรตีนไฮโดรไลเสตด้วยเอนไซม์ โดยส่ วนใหญ่ เริ่ มจากการบด
วัต ถุ ดิ บ ให้ ล ะเอี ย ด จากนั้น จึ ง เติ ม ตัว ท าละลายแล้ว น าไปย่อ ยด้ว ยโปรติ เ อสภายใต้ภ าวะ
ที่เหมาะสมในการทางานของเอนไซม์ เมื่อครบระยะเวลาการย่อยจะทาการยับยั้งการทางานของ
โปรติเอส และแยกส่ วนของเหลวซึ่งเป็ นโปรตีนไฮโดรไลเสตที่ประกอบด้วยเพปไทด์ สายสั้น
และกรดอะมิโน
โปรติเอสเป็ นเอนไซม์ประเภทไฮโดรเลส (hydrolase) ซึ่ งทาหน้าที่ เร่ ง การตัด
พันธะเพปไทด์ของโปรตีน ลักษณะการตัดพันธะเพปไทด์ของโปรติเอสแบ่งได้สองประเภท คือ
1).เอกโซเพปติเดส (exopeptidases) เป็ นเอนไซม์ที่ตดั พันธะเพปไทด์ดา้ นปลายของสายพอลิเพป
ไทด์ โดยอาจตัดพันธะทางด้านปลายกลุ่มอะมิโน เรี ยกว่า aminopeptidase และการตัดพันธะ
ด้านปลายกลุ่มคาร์บอกซิล เรี ยกว่า carboxypeptidase 2).เอนโดเพปติเดส (endopeptidases) เป็ น
เอนไซม์ที่ ต ัด พัน ธะเพปไทด์อ ย่า งอิ ส ระภายในสายพอลิ เ พปไทด์ การย่อ ยลัก ษณะนี้ จะมี
ประสิทธิภาพในการย่อยสูง เนื่องจากการย่อยมีความจาเพาะต่อสับเสตรท
ที่เป็ นเพปไทด์
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โมเลกุลใหญ่ การย่อยจึงสามารถเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ ว เอนไซม์ในกลุ่มนี้ ได้แก่ Alcalase® และ
Neutrase® เป็ นต้น (ธันยพร จันท์แสนโรจน์, 2550)
เอนไซม์โดยทัว่ ไปจะมีประสิทธิภาพสาหรับการเกิดปฏิกิริยาในภาวะที่แตกต่างกัน
ได้แก่ 1).ระดับความเป็ นกรดด่าง โดยเอนไซม์แต่ละชนิ ดจะมีช่วงความเป็ นกรดด่างที่เหมาะสม
สาหรับการทางานที่แตกต่างกัน 2).อุณ หภูมิที่ใช้ในการย่อย เนื่ องจากเอนไซม์จดั เป็ นโปรตี น
ชนิ ด หนึ่ ง ดังนั้น อุณหภูมิในการย่อยจึงเป็ นสิ่ งสาคัญ ในการทางานของเอนไซม์ เพราะหากใช้
อุณ หภูมิที่สูงเกิน ไปอาจส่ งผลต่ อโครงสร้า งของเอนไซม์ทาให้เอนไซม์สูญเสี ยความสามารถ
ในการเร่ งปฏิกิริยา 3).ระยะเวลาในการย่อยโปรตีน ช่วงแรกของการย่อยโปรตีน เอนไซม์จะเข้าไป
ตัดพันธะเพปไทด์ของโปรตีนอย่างรวดเร็ วจนเกิดเพปไทด์มีสายสั้นหรื อกรดอะมิโน แต่เมื่อใช้
ระยะเวลาในการย่อยมากขึ้นอัตราเร็ วในการเข้าตัดพันธะเพปไทด์ของเอนไซม์จะเริ่ มคงที่ (AlderNissen, 1986)
การย่อยโปรตีนด้วยโปรติเอสต่างชนิด จะส่งผลต่อปริ มาณ และคุณภาพของโปรตีน
ไฮโดรไลเสต เนื่ อ งจากโปรติ เอสแต่ ล ะชนิ ด จะมี ค วามสามารถในการย่อยพัน ธะเพปไทด์
ที่แตกต่างกัน
Shahidi, Han และ Synowiecki (1995) เปรี ยบเทียบชนิดของเอนไซม์คือ Alcalase®,
Neutrase®, papain และการย่อยโปรตีนด้วยปฏิกิริยา autolysis ของ endogeneous enzymes ที่ได้จาก
เครื่ องในปลาต่อการผลิตโปรตีนไฮโดรไลเสตของปลา capelin (Mallotus villosus) จากนั้นทาการ
ย่อยโปรตีนด้วยภาวะที่เหมาะสมสาหรับการทาปฏิกิยาของเอนไซม์แต่ละชนิด และใช้ระยะเวลาใน
การย่อย 120 นาที พบว่า การย่อยโปรตี นด้ว ย Alcalase®, Neutrase ®และpapain จะได้ร้อยละ
protein recovery สูงกว่าการย่อยด้วยปฏิกิ ริยา autolysis และเมื่อเปรี ยบเทียบร้ อยละ protein
recovery ของการย่อยโปรตีนด้วยเอนไซม์ทางการค้า พบว่า การย่อยด้วยเอนไซม์ Alcalase® จะมี
ร้อยละ protein recovery สูงที่สุดเมื่อเทียบกับการย่อยด้วยเอนไซม์ papain และ Neutrase® โดยมี
ค่าร้อยละ 70.60 ± 1.5, 57.1 ± 2.13 และ 51.60 ± 1.92 ตามลาดับ นอกจากนี้ การใช้ Alcalase®
ในการย่อยโปรตี นจากปลา capelin เป็ นเวลา 120 นาที จะมีระดับการย่อยสูงกว่าการย่อยด้ว ย
Neutrase® โดยมีระดับการย่อยประมาณร้อยละ 20 และ 10 ตามลาดับ
Kamnerdpetch และคณะ (2007) ศึกษาการย่อยโปรตีนจากเนื้ อมันฝรั่งบดโดยใช้
เอนไซม์ผ สมระหว่ า ง endoprotease (Alcalase ® และ Novo Pro-D ® ) และ exopeptidase
(Flavourzyme® และ Corolase®) ใช้อตั ราส่ วนระหว่าง endoprotease และ exopeptidase เท่ากับ
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2:5 และ 3:4 ตามลาดับ ทาการย่อยที่อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 26 ชัว่ โมง พบว่า การใช้
เอนไซม์ Alcalase® และ Flavourzyme® ในอัตราส่วน 2:5 จะให้ระดับการย่อยสูงที่สุด คือร้อยละ
44 เมื่อเทียบกับการย่อยด้วยเอนไซม์ Novo Pro-D® และ Corolase® ในอัตราส่วน 3:4 ซึ่งให้ระดับ
การย่อยร้อยละ 17
Chen และคณะ (2012) นาโปรตีนไอโซเลทของ walnut (Juglans regia L.) มาย่อย
ด้วย Neutrase®, Alcalase® และ pepsin ตามภาวะที่เหมาะสมของเอนไซม์แต่ละชนิด และแปรเวลา
ในการย่อย 0.5 – 4 ชัว่ โมง จากนั้นนาโปรตีนไฮโดรไลเสตที่ได้มาวิเคราะห์ฤทธิ์ต้านออกซิเดชัน
ด้ว ยวิธี DPPH scavenging activity พบว่า การใช้ pepsin จะให้ค่ าร้ อยละ DRSA (The DPPH
radical scavenging ability) คงที่ตลอดระยะเวลาการย่อยตั้งแต่ 0.5 – 4 ชัว่ โมง แตกต่างกับโปรตีน
ไฮโดรไลเสตที่ ย่อยด้ว ย Neutrase ® และ Alcalase ® ที่ มีค่ าร้ อยละ DRSA ลดลงเมื่อระยะเวลา
การย่อยเพิ่มขึ้น
ปริ มาณโปรติ เอสที่ ใช้ในการย่อยโปรตี นจะมีผลต่ ออัตราเร็ วในการย่อยโปรตี น
การใช้เอนไซม์ในปริ มาณมากจะส่ งผลต่ อระดับการย่อยของโปรตี น ไฮโดรไลเสตให้เพิ่มขึ้ น
อย่างรวดเร็ ว ในช่ว งแรก อย่างไรก็ตามระดับการย่อยของโปรตี นจะคงที่ เมื่อเวลาในการย่อย
ผ่านไปนานขึ้น
Benjakul และ Morrissey (1997) ศึ ก ษาภาวะที่ เ หมาะสมในการผลิ ต โปรตี น
ไฮโดรไลเสตจาก Pacific whiting solid wastes (PWSW) โดยใช้เ อนไซม์ Alcalase ® และ
Neutrase® พบว่า ภาวะที่เหมาะสมในการย่อยโปรตีนของเอนไซม์ Alcalase® คือ pH 9.5 อุณหภูมิ
60 องศาเซลเซียส ส่ วนภาวะที่เหมาะสมในการย่อยโปรตีนของเอนไซม์ Neutrase® คือ pH 7.0
อุณหภูมิ 55 องศาเซลเซียส เมื่อศึกษาผลของปริ มาณเอนไซม์ (0 ‟ 120 AU/kg) ต่อระดับการย่อยโปรตีน
จากภาวะที่เหมาะสมที่ได้จากการทดลอง ใช้ระยะเวลาในการย่อย 30 นาที พบว่า เมื่อเพิ่มปริ มาณ
เอนไซม์จะทาให้ระดับการย่อยโปรตีนสูงขึ้น และระดับการย่อยโปรตีนจะเริ่ มคงที่เมื่อเพิ่มปริ มาณ
เอนไซม์ถึง 57 AU/kg โดยเอนไซม์ Alcalase® และ Neutrase® มีระดับการย่อยโปรตีนสูงสุ ดร้อยละ
60 และ ร้อยละ 30 ตามลาดับ
Alvise และคณะ (2000) ศึกษาภาวะที่เหมาะสมในการผลิตโปรตีนไฮโดรไลเสต
จาก alfalfa ด้วยเอนไซม์ Delvolase® ที่ระดับความเข้มข้นของเอนไซม์เท่ากับ 0.8, 7.6, 76, 152
และ 184 ยูนิ ต ต่ อโปรตี น alfalfa เข้มข้น 1 กรั ม แล้ว น ามาย่อยที่ pH 9.5 อุณ หภูมิ 40 องศา
เซลเซียส เป็ นเวลา 24 ชัว่ โมง และติดตามระดับการย่อยด้วยวิธี pH-stat พบว่า ปริ มาณสารละลาย
โซเดียมไฮดรอกไซด์ที่ใช้ในการรักษาระดับ pH ให้มีค่าเท่ากับ 9.5 ตามวิธี pH-stat จะมีค่าเพิ่มขึ้น
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เมื่อระดับความเข้มข้นของเอนไซม์เพิ่มขึ้น โดยที่ระดับความเข้มข้นของเอนไซม์เป็ น 152 และ
184 ยูนิตต่อโปรตีน alfalfa เข้มข้น 1 กรัม จะมีการใช้สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์มากกว่า
ที่ ค วามเข้มข้น 0.8, 7.6 และ 76 ยู นิ ต ต่ อ โปรตี น alfalfa เข้มข้น 1 กรั ม (ปริ ม าณสารละลาย
โซเดียมไฮดรอกไซด์ 25, 40 และ 45 มิลลิโมล ตามลาดับ)
Guerard, Guimas และ Binet (2002) ศึกษาการผลิตโปรตีนไฮโดรไลเสตจากปลาทูน่า
ที่เหลือจากอุตสาหกรรมการผลิตปลาทูน่ากระป๋ องด้วยเอนไซม์ Umamizyme ® โดยใช้อตั ราส่ วน
เอนไซม์ต่อโปรตีนในช่วงร้อยละ 0.1-1.5 (w/w) ย่อยที่ pH 7 อุณหภูมิ 45 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 4
ชัว่ โมง พบว่า เมื่ออัตราส่ วนเอนไซม์ต่อโปรตีนเพิ่มขึ้นจะทาให้ระดับการย่อยสูงขึ้น และระดับ
การย่อยโปรตีนสูงสุ ดคือร้อยละ 22.5 เมื่อใช้อตั ราส่ วนโปรตีนต่อเอนไซม์ร้อยละ 1.5 (w/w) ซึ่ง
สอดคล้องกับปริ มาณไนโตรเจนของโปรตีนไฮโดรไลเสตที่เพิ่มขึ้น
2.4.2 ระดับการย่อยโปรตีน (Degree of hydrolysis, DH)
ระดับการย่อยโปรตีน เป็ นดัชนี ที่ใช้อธิบายระดับการย่อยโปรตี นด้ว ยเอนไซม์
การวิเคราะห์ระดับการย่อยสามารถทาได้หลายวิธีตามความเหมาะสม และระดับความละเอียด
เที่ ยงตรงที่ ต ้องการ การวิเคราะห์และค านวณระดับการย่อยโปรตีน สามารถทาได้ 3 วิธี คื อ
1).การวิเคราะห์ปริ มาณไนโตรเจนของโปรตีนไฮโดรไลเสตที่ตกตะกอนด้วย trichloroacetic acid
(TCA) โดยใช้เทคนิ ค Kjeldahl การวัดค่าดูดกลืนแสงในช่วง UV ของเพปไทด์ที่มีหมู่วงแหวนเบน
ซีนในโครงสร้ าง และการวัด ค่ าดู ด กลืน แสงในช่ ว ง 400-700 นาโนเมตรของสารประกอบ
เชิงซ้อน ที่มีสี เช่น ปฏิกิริยา Biuret
2).การวิเคราะห์หมู่อะมิโนอิสระด้วยวิธี formal titration
หรื อใช้สารที่ ทาปฏิกิ ริยาเฉพาะกับหมู่อะมิโน ได้แก่ ninhydrin, trinitrobezene sulfonic acid
(TNBS), fluorescamine, polychroniadou และ orthophtaldehyde (OPA) เป็ นต้น 3).การวิเคราะห์
ปริ มาณโปรตอนที่ถกู ปลดปล่อยออกมาระหว่างการเกิดปฏิกิริยาไฮโดรไลเสตด้วยเทคนิ ค pH-stat
(ธันยพร จันท์แสนโรจน์, 2550)
ธันยพร จันท์แสนโรจน์ (2550) ศึกษาการผลิตโปรตีนไฮโดรไลเสตจากหอยเป๋ าฮื้ อ
(Haliotis asinina) ด้วยเอนไซม์ Flavourzyme® และ Alcalase® ที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส pH 6
และอุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส pH 8 ตามลาดับ และแปรปริ มาณ Flavourzyme® เป็ นร้อยละ 0-1.5
ของน้ า หนัก ตัว อย่า ง และแปรปริ ม าณ Alcalase ® เป็ นร้ อ ยละ 0-0.20 ของน้ า หนัก ตัว อย่า ง
ใช้ร ะยะเวลาในการย่อ ย 0-4 ชั่ว โมง จากนั้น ท าการวิ เ คราะห์ ห าปริ มาณโปรตี น ทั้ง หมด
และโปรตีนที่ละลายได้ดว้ ยวิธี Kjeldahl เพื่อคานวณระดับการย่อยโปรตีน และปริ มาณกรดอะมิโนอิสระ
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พบว่า ปริ มาณเอนไซม์และระยะเวลาการย่อยมีผลต่อระดับการย่อยและปริ มาณกรดอะมิโนอิสระ
ของโปรตี น ไฮโดรไลเสตที่ ได้อย่างมีนัยสาคัญ (p≤ 0.05) ภาวะของเอนไซม์ท้ งั สองชนิ ด ที่ มี
ระดับการย่อยสูงที่สุด คือ Flavourzyme® ร้อยละ 1.00 ระยะเวลาย่อย 4 ชัว่ โมง มีร้อยละระดับการย่อย
47.75 และภาวะที่ ย่อยโปรตี นด้ว ย Alcalase® ร้อยละ 0.10 ระยะเวลาย่อย 3 ชั่วโมง มีร้ อยละ
ระดับการย่อย 73.99
ศุกร์จิตต์ เอี่ยมนเรพร (2551) ศึกษาภาวะที่เหมาะสมในการย่อยโปรตีนจากใบยาสูบ
ด้วย Flavourzyme® ที่อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส pH 6.5 โดยแปรความเข้มข้นเอนไซม์เป็ นร้อยละ
0, 1, 2, 5 และ 7.5 (w/w) และแปรเวลาในการย่อยเป็ น 0-4 ชัว่ โมง จากนั้นทาการวิเคราะห์โปรตีน
ทั้งหมดด้วยวิธี Dumas Combustion และปริ มาณโปรตี นหลังการย่อยด้ว ยวิธี Modified Lowry
และน ามาค านวณระดับการย่อย พบว่า Flavourzyme ® ความเข้มข้น ร้ อยละ 5 และ 7.5 (w/w)
ใช้เวลาการย่อย 3 ชัว่ โมง มีร้อยละระดับการย่อย คือ 35.78 และ 35.25 ตามลาดับ ซึ่งไม่แตกต่างกัน
อย่างมีนยั สาคัญ (p>0.05) แต่โปรตีนไฮโดรไลเสตที่ระดับความเข้มข้นของ Flavourzyme® ร้อยละ 5
และ 7.5 (w/w) มีปริ มาณกรดอะมิโนอิสระต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ (p≤0.05) คือ การใช้เอนไซม์
ความเข้มข้นร้อยละ 5 (w/w) จะให้ปริ มาณกรดอะมิโนอิสระทั้งหมด 277.25 มิลลิกรัมต่อ 100 กรัมตัวอย่าง
ขณะที่ใช้เอนไซม์ความเข้มข้นร้อยละ 7.5 (w/w) ให้ปริ มาณกรดอะมิโนอิสระ 414.13 มิลลิกรั ม
ต่อ 100 กรัมตัวอย่าง
2.4.3 สารต้านออกซิเดชัน
อนุ มู ล อิ ส ระ คื อ อะตอม โมเลกุ ล หรื อไอออนที่ มี อิ เ ล็ ก ตรอนไม่ ค รบคู่
เป็ นองค์ประกอบ ทาให้อะตอม โมเลกุล หรื อไอออนนั้นขาดอิเล็กตรอนไปหนึ่งตัว ดังนั้นอนุ มูลอิสระ
จึงเป็ นอนุภาคที่ไม่เสถียร และมีความว่องไวในการเกิดปฏิกิริยาอย่างมาก เนื่ องจากอนุ มูลอิสระ
สามารถเข้าทาปฏิกิ ริ ยากับโมเลกุลปกติ โดยการดึ งอิเล็ก ตรอนมาหนึ่ งตัว ทาให้โมเลกุลปกติ
ขาดอิ เล็ก ตรอน และเปลี่ย นเป็ นอนุ มูลอิสระแทน ซึ่ งจะก่ อ ให้เกิ ด ปั ญหาการแย่ง อิเล็ก ตรอน
จากโมเลกุลปกติโมเลกุลอื่นต่อไปอีก (วัชรี หาญยิ่ง, 2549)
การกาจัดอนุ มูลอิสระอาจทาได้
โดยการเติมสารต้านออกซิเดชัน ซึ่งเป็ นสารที่สามารถป้ องกัน หรื อชะลอปฏิกิริยาเคมีที่ทาให้เกิด
การแลกเปลี่ยนอิเล็กตรอนระหว่างสารตั้งต้น และสารออกซิไดซิงเอเจนต์ที่ก่อให้เกิดอนุ มูลอิสระ
ดังนั้นสารในกลุ่มนี้ จึงมีหน้าที่จบั อนุ มูลอิสระ และทาให้อนุ มูลอิสระมีความเสถียรมากขึ้น (วัชรี
หาญยิ่ง, 2549) สารต้านออกซิ เดชันแต่ ละชนิ ดมีประสิ ทธิ ภาพในการต้านปฏิกิ ริ ยาออกซิเดชัน
ที่แตกต่างกัน ขึ้น กับปั จจัย ต่าง ๆ เช่ น ความเข้มข้นของสารต้านออกซิเดชัน อุณหภูมิ ชนิ ด ของ
สารตั้งต้น รวมถึงชนิด และโครงสร้างของสารต้านออกซิเดชัน
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สารต้านออกซิ เดชัน ในร่ างกาย ได้แก่ สารต้านออกซิ เดชัน ที่ เป็ นเอนไซม์ เช่ น
ซูเปอร์ออกไซด์ดิสมิวเทส กลูตาไทโอนเพอร์ออกซิเดส แคแทเลส และซูเปอร์ ออกซิไซด์ดิสมิวเทส
เป็ นต้น และสารต้านออกซิเดชัน ที่ ไม่ใช่ เอนไซม์ เช่น วิตามินซี วิต ามิน เอ คาโรทีน อยด์
ฟลาโวนอยด์ กลูตาไทโอน และกรดไลโพอิก เป็ นต้น (วัชรี หาญยิง่ , 2549)
บิวทิเลเทตไฮดรอกซีอะนีโซล (butylated hydroxyanisole; BHA) บิวทิเลเทตไฮด
รอกซีโทลูอีน (butylated hydroxytoluene; BHT) และเทอเทียรี บิวทิลไฮโดรควิโนน (tertiary butyl
hydroquinone; TBHQ) เป็ นสารต้านออกซิ เดชันสังเคราะห์ ที่ถูก สร้ างให้มีโครงสร้ างคล้ายกับ
โครงสร้างของสารต้านออกซิเดชันจากธรรมชาติ (Rajalakshmi and Narasimhan, 1996)
กลไกการป้ องกันการเกิดอนุมลู อิสระของสารต้านออกซิเดชันสามารถแบ่งออกได้
ดังนี้ 1).กลไกการต้านออกซิเดชันโดยการให้อะตอมไฮโดรเจนหรื ออิเล็กตรอนกับอนุ มูลอิสระ
หรื อทาปฏิกิริ ยากับอนุ มูลอิสระได้สารประกอบที่ มีความเสถียร สารต้านออกซิเดชันในกลุ่มนี้
เช่ น วิต ามินอี บี ตาแคโรที น และฟลาโวนอยด์ เป็ นต้น
2).กลไก preventive inhibitors
สามารถแบ่งกลุ่มของสารต้านออกซิเดชันได้เป็ นสามกลุ่มย่อย คือ สารต้านออกซิเดชันกลุ่มแรก
เป็ นสารที่สามารถรี ดิวซ์ไฮโดรเพอร์ออกไซด์ (ROOH) สารต้านออกซิเดชันในกลุ่มนี้ เช่น กรดอะมิโน
และกรดฟอสฟอริ ก สารกลุ่มที่สองเป็ นสารต้านออกซิเดชันที่สามารถกาจัดซิงเกลตออกซิเจน
( 1 O 2 ) ซึ่ ง ก่ อ ให้เ กิ ด อนุ มูล ซู เปอร์ อ อกไซด์ (O 2 -•) โดยสารต้า นออกซิ เ ดชัน ในกลุ่ มนี้ มี หน้า ที่
รับพลังงานจากซิงเกลตออกซิเจน ทาให้ซิงเกลตออกซิเจนเปลี่ยนเป็ นทริ ปเลตออกซิเจน ( 3O2)
ซึ่งมีความว่องไวในการทาปฏิกิริยาต่า สารต้านออกซิเดชันในกลุ่มนี้ เช่น แคโรทีนอยด์ สารกลุ่มที่สาม
เป็ นสารต้า นออกซิ เ ดชัน ที่ ส ามารถจับ ไอออนของโลหะ เช่ น เหล็ก และทองแดง เกิ ด เป็ น
สารประกอบเชิงซ้อนของสารต้านออกซิเดชันกับโลหะ โดยสารประกอบที่เกิดขึ้ นจะไม่สามารถ
เกิดปฏิกิริ ยาออกซิเดชันได้อีก สารต้านออกซิเดชันกลุ่มนี้ เช่น สารประกอบฟี นอลิก และกรด
ฟอสฟอริ ก เป็ นต้น
3).กลไกทางานร่ วมกันในการเสริ มฤทธิ์ของสารต้านออกซิเดชัน เช่ น
วิตามินซี เป็ นสารต้านออกซิเดชันที่สามารถรี ดิวซ์อนุมลู ของวิตามินอีให้มีฤทธิ์ต้านออกซิเดชันได้
(Rajalakshmi and Narasimhan, 1996)
การวิ เคราะห์ค วามสามารถในการเป็ นสารต้า นออกซิ เดชัน สามารถวิเคราะห์
ได้หลายวิ ธี ซึ่ งแต่ ล ะวิธี มีก ลไกวัด ความสามารถในการต้านออกซิ เ ดชัน ของตัว อย่างต่ างกัน
การวิเคราะห์ความสามารถในการเป็ นสารต้านออกซิเดชันที่ได้รับความนิ ยมได้แก่ 1).Radicalscavenging method เช่ น 1,1-diphenyl-2-picrylhydrazyl (DPPH) radical scavenging activity
เป็ นวิธีก ารวิเคราะห์ที่ใช้อนุ มูลอิสระสังเคราะห์ (DPPH) ทาปฏิกิ ริ ยากับสารต้านออกซิ เดชัน
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โดยสารต้านออกซิเดชันที่มีสมบัติในการให้อะตอมไฮโดรเจนแก่อนุมลู อิสระสังเคราะห์จะส่งผลให้
เกิ ดการเปลี่ยนสี ข อง DPPH ซึ่ งมีสีม่วงให้เป็ นสี ข องสารประกอบเชิงซ้อนระหว่าง DPPH กับ
สารต้านออกซิเดชัน (DPPH-H) ซึ่งมีสีเหลือง และตรวจติดตามค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น
517 นาโนเมตร (Gordon, 2001)
2).ferric ion reducing antioxidant power (FRAP) วิธี
วิเคราะห์น้ ี จะอาศัย สมบัติ ข องการเป็ นรี ดิ ว ซิ งเอเจนต์ข องสารต้านออกซิ เดชัน โดยสารต้าน
ออกซิเดชันจะสามารถรี ดิวซ์ Fe(III)-2,4,6-tripyridyl-s-triazine (TPTZ) ซึ่งเป็ นสารประกอบไม่มีสี
ให้เปลี่ยนเป็ น Fe(II)-TPTZ ซึ่งเป็ นสารประกอบสี น้ าเงิ นในภาวะที่เป็ นกรด และตรวจติด ตาม
การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวที่ความยาวคลื่น 593 นาโนเมตร (Benzie and Strain, 1996)
2.4.4 ฤทธิ์ต้านออกซิเดชันของโปรตีนไฮโดรไลเสต
โปรตีนไฮโดรไลเสตประกอบด้วยเพปไทด์สายสั้น และกรดอะมิโน ซึ่งมีสมบัติ
เป็ นสารต้านออกซิ เดชัน สารต้านออกซิ เดชัน จะทาหน้าที่ 1).ก าจัด อนุ มูลอิสระโดยการ
ให้อะตอมของไฮโดรเจนหรื ออิเล็กตรอนแก่อนุ มูลอิสระ
2).การกาจัดออกซิเจนอิสระ หรื อ
ไอออนของโลหะจากปฏิกิริยาออกซิเดชัน (Gordon, 2001)
Wu, Chen และ Shiau (2003) ผลิ ต โปรตี น ไฮโดรไลเสตจากปลาแมคเคอเรล
(Scomber austriasicus) ด้วย Protease® N (EC.3.4.21.66) ที่อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส และแปร
ระยะเวลาในการย่อ ยเป็ น 0, 5, 10, 15 และ 25 ชั่ว โมง พบว่ า โปรตี น ไฮโดรไลเสตของ
ปลาแมคเคอเรลมีปริ มาณของกรดอะมิโนอิสระเพิ่มขึ้นอย่างมากเมื่อระยะเวลาการย่อยเพิ่มขึ้นเทียบ
กับการย่อย 0 ชัว่ โมง (เพิ่มขึ้นจาก 144.6 ± 33.2 เป็ น 3133.5 ± 720.5 mg per 100 mL) ปริ มาณกรดอะมิ
โนที่ เ พิ่ ม ขึ้ นตามระยะเวลาการย่ อ ย มี ค วามสั ม พัน ธ์ก ับ ฤทธิ์ ต้า นออกซิ เ ดชัน ที่ วิ เ คราะห์
ความสามารถในการเป็ นสารต้านออกซิเดชันด้วยวิธี inhibition of linoleic acid autoxidant, DPPH
radical scavenging และ reducing power ที่ เพิ่มขึ้ น เมื่อเที ยบกับโปรตี น ไฮโดรไลเสตที่ ย่อ ย
เป็ นเวลา 0 ชั่ว โมง และโปรตี น ไฮโดรไลเสตที่ ย่อ ยเป็ นระยะเวลา 10 ชั่ว โมงจะมีฤ ทธิ์ ต้า น
ออกซิเดชันที่วิเคราะห์ดว้ ยวิธีดงั กล่าวสูงที่สุด
Klompong และคณะ (2007) ศึกษาฤทธิ์ ต้านออกซิเดชันของโปรตีนไฮโดรไลเสต
จากปลา yellow stripe trevally (Selaroides leptolepis) โดยศึกษาชนิ ดของเอนไซม์ คือ Alcalase®
2.4 L และ Flavourzyme® 500 L และผลของระดับการย่อยที่ร้อยละ 5, 15 และ 25 ต่อความสามารถ
ในการเป็ นสารต้านออกซิเดชันของโปรตีนไฮโดรไลเสตด้วยวิธี DPPH radical-scavenging activity
และ FRAP พบว่า การย่อยปลา yellow stripe trevallyโดยใช้ Alcalase® 2.4 L จนมีระดับการย่อย
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ร้ อ ยละ 5 จะท าให้โ ปรตี น ไฮโดรไลเสตมี ฤ ทธิ์ ต้า นออกซิ เ ดชัน ที่ วิ เ คราะห์ ค วามสามารถ
ในการเป็ นสารต้านออกซิเดชันด้วยวิธี DPPH radical-scavenging activity สูงสุ ดอย่างมีนัยสาคัญ
(p<0.05) เมื่อเทียบกับโปรตีนไฮโดรไลเสตในภาวะอื่น ๆ การย่อยโปรตีนด้วย Flvourzyme® 500 L
ที่มีระดับการย่อยร้อยละ 25 จะให้ฤทธิ์ต้านออกซิเดชันที่วิเคราะห์ความสามารถในการเป็ นสาร
ต้านออกซิเดชัน ด้วยวิธี reducing power สู งที่ สุด (p<0.05) เมื่อเทียบกับโปรตี นไฮโดรไลเสต
ในภาวะอื่น ๆ
จากงานวิจยั ข้างต้น สรุ ปได้ว่า ฤทธิ์ตา้ นออกซิเดชันของโปรตีนไฮโดรไลเสตที่ได้
จากปลาแมคเคอเรลและปลา yellow stripe trevally ที่เพิ่มขึ้นเมื่อระดับการย่อยเพิ่มขึ้น ผลของ
ฤทธิ์ตา้ นออกซิเดชันที่เพิม่ ขึ้น น่าจะเป็ นผลมาจากขนาดเพปไทด์และปริ มาณของกรดอะมิโนอิสระ
ในโปรตี น ไฮโดรไลเสต โดยขนาดของเพปไทด์และกรดอะมิ โนอิสระที่ เกิ ด ขึ้ น เป็ นผลจาก
ความจาเพาะเจาะจงของเอนไซม์ที่ใช้ในการผลิตโปรตีนไฮโดรไลเสต
Tang, Chen และ Ma (2009) น าโปรตี น เข้มข้น ของ buckwheat (Fagopyrum
esculentum Moench) มาย่อยด้วย Alcalase® 2.4 L ที่อุณหภูมิ 55 องศาเซลเซียส pH 8 ศึกษาร้อยละ
ระดับการย่อย (5, 10, 15, 20 และ 25) ต่อฤทธิ์ต้านออกซิเดชันของโปรตี นไฮโดรไลเสต พบว่า
ระดับการย่อยร้อยละ 15 มีค่า IC50 สูงที่สุดเมื่อเทียบกับระดับการย่อยอื่น ๆ และที่ระดับการย่อย
ร้อยละ 5 มีค่า reducing power สูงที่สุดเมื่อเทียบกับระดับการย่อยอื่น ๆ ค่าที่ได้จากการวิเคราะห์
ความสามารถในการเป็ นสารต้านออกซิ เดชัน ของโปรตีน ไฮโดรไลเสตที่แตกต่ างกัน เกิ ดจาก
ระดับการย่อยของโปรตีนไฮโดรไลเสตที่ต่างกัน ส่งผลต่อองค์ประกอบของเพปไทด์ กรดอะมิโน
และสารประกอบฟี นอลิกในโปรตีนไฮโดรไลเสตแต่ละภาวะให้แตกต่างกัน
Pownall, Udenigwe และ Aluko (2010) ผลิตโปรตีนไฮโดรไลเสตจากโปรตีนไอโซเลท
จากถัว่ pea (Pisum satlvum L.) โดยย่อยด้ว ย Thermolysin® อุณ หภูมิ 55 องศาเซลเซี ยส pH 8
เป็ นเวลา 3 ชั่วโมง พบว่า เพปไทด์ของโปรตี นไฮโดรไลเสตที่มีขนาดโมเลกุลน้อยกว่า 3 kDa
ส่ งผลต่อฤทธิ์ต้านออกซิเดชันที่วิเคราะห์ดว้ ยวิธี DPPH radical-scavenging activity และ metal
chelating activities ให้เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับโปรตีนไฮโดรไลเสตที่มีน้ าหนักโมโลกุลมากกว่า 3 kDa
Ajibola และคณะ (2011) ศึก ษาฤทธิ์ ต้านออกซิ เดชัน ของโปรตี น ไฮโดรไลเสต
ที่ผลิต จากโปรตี นไอโซเลทของ African yam bean (Sphenostylis stenocarpa) แล้วย่อยด้ว ย
Alcalase ® ที่ อุณหภู มิ 50 องศาเซลเซี ยส pH 9 เป็ นเวลา 4 ชั่ว โมง พบว่า โปรตี น ไฮโดรไลเสต
ที่มีน้ าหนักโมเลกุลต่ ากว่า 10 kDa จะมีฤทธิ์ ต้านออกซิเดชัน ที่วิเคราะห์ด ้วยวิธี DPPH radical-
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scavenging activity, superoxide radical scavenging activity, hydroxyl radical scavenging activity
และ FRAP เพิ่มขึ้นอย่างมีนยั สาคัญ (p<0.05) เมื่อเทียบกับโปรตีนไฮโดรไลเสตที่ไม่ผา่ นการย่อย
Wongekalak และคณะ (2011) ศึกษาฤทธิ์ตา้ นออกซิเดชันของโปรตีนไฮโดรไลเสต
จากโปรตีน เข้มข้นของถัว่ เขียวที่ได้จากการย่อยด้วย trypsin ที่อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส pH 8
เวลาการย่อย 1 ชัว่ โมง พบว่า ฤทธิ์ตา้ นออกซิเดชันที่วิเคราะห์ดว้ ยวิธี Trolox equivalent antioxidant
capacity (TEAC) และ oxygen radical adsorbing capacity-fluorescein (ORACFL) ของโปรตี น
ไฮโดรไลเสตเพิ่มขึ้นอย่างมีนยั สาคัญ (p<0.05) เมื่อเทียบกับโปรตีนเข้มข้นของถัว่ เขียวที่ไม่ได้ผ่าน
การย่อย
โปรตีนเป็ นแหล่งของเพปไทด์ที่มีสมบัติการออกฤทธิ์ทางชีวภาพ ประสิ ทธิภาพ
การออกฤทธิ์ ทางชี ว ภาพของเพปไทด์ ขึ้ น กับโครงสร้ างของเพปไทด์ ชนิ ด ของกรดอะมิโ น
และตาแหน่งของกรดอะมิโนภายในสายเพปไทด์น้ ัน (Korhonen and Pihlanto, 2006; Ngo et al.,
2012) นอกจากนี้ Chen และคณะ (2012) ได้รายงานว่า โปรตีนไฮโดรไลเสตที่มีน้ าหนักโมเลกุล
น้อยกว่า 3 kDa จะส่งผลให้โปรตีนไฮโดรไลเสตมีความสามารถในการเป็ นสารต้านออกซิเดชันได้ดีกว่า
โปรตีนไฮโดรไลเสตที่มีน้ าหนักโมเลกุลมากกว่า 3 kDa
Korhonen และ Pihlanto (2006)
รายงานว่า เพปไทด์ที่มีความสามารถให้ฤทธิ์ทางชีวภาพได้ดีควรมีกรดอะมิโนอยู่ในสายเพปไทด์
ประมาณ 2 – 20 ตัว
Rajapakse และคณะ (2005) ทาการหมัก mussel (Mytilus edulis) ด้วยโซเดียมคลอไรด์
ความเข้มข้นร้อยละ 25 (w/w) เป็ นเวลา 6 เดือน จากนั้นตกตะกอนโปรตีนด้วยสารละลายบัฟเฟอร์
โซเดียมอะซิเตต (pH 4) นาไปปั่นเหวี่ยงที่ความเร็ วรอบ 10,000 rpm เป็ นเวลา 10 นาที และนาเฉพาะ
ส่วนสารละลายใสที่ได้ไปแยกเพปไทด์ดว้ ยคอลัมน์ SP-Sephadex C-25 และใช้โซเดียมคลอไรด์
ความเข้มข้นร้อยละ 0 – 1 (v/v) ในสารละลายบัพเฟอร์ โซเดียมอะซิเตต (pH 4) เป็ นเฟสเคลื่อนที่
แบบ linear gradient ใช้อตั ราการไหลของเฟสเคลื่อนที่เท่ากับ 1 มิลลิลิตรต่อนาที จากนั้นนาเพปไทด์
ที่แยกได้ดว้ ยคอลัมน์ SP-Sephadex C-25 มาทาให้บริ สุทธิ์มากขึ้นโดยใช้คอลัมน์ Zorbax SB C18
ใช้ acetonitrile ความเข้มข้นร้อยละ 0 – 4.6 (v/v) เป็ นเฟสเคลื่อนที่แบบ linear gradient อัตราการไหล
เท่ากับ 0.5 มิลลิลิต รต่อนาที และใช้เวลาในการแยก 30 นาที พบว่า การวิเคราะห์มวลโมเลกุล
ด้วย ESI mass spectroscopy ของเพปไทด์จากโปรตีนไฮโดรไลเสตจาก mussel ที่ทาให้บริ สุทธิ์
มีมวลโมเลกุลเท่ากับ 962 ดาลตัน และสายเพปไทด์มีลาดับการต่อของกรดอะมิโน คือ His-PheGly-Asp-Pro-Phe-His เมื่อทาการวิเคราะห์ความสามารถในการเป็ นสารต้านออกซิเดชันของเพปไทด์
บริ สุทธิ์ที่ความเข้มข้น 200 µg/mL ด้วยวิธี superoxide, hydroxyl, carbon-centered และ DPPH
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radical scavenging activity พบว่ า เพปไทด์ บ ริ สุ ท ธิ์ ที่ ค วามเข้ม ข้น 200 µg/mL จะให้
ฤทธิ์ ต้านออกซิ เดชัน ที่ สู ง เนื่ องจากสายเพปไทด์ที่น ามาวิ เคราะห์ ประกอบด้ว ยกรดอะมิโ น
ที่มีโครงสร้างเป็ น aromatic ซึ่งเป็ นกรดอะมิโนที่ออกฤทธิ์ตา้ นออกซิเดชันได้ดี
Zhang และคณะ (2011) ผลิตโปรตีนไฮโดรไลเสตจากถัว่ chickpea ด้วย Alcalase®
2.4 L FG จากนั้น น าโปรตี นไฮโดรไลเสตที่ ผลิต ได้มาทาให้บริ สุทธิ์โดยใช้ค อลัมน์ C18 RPHPLC และใช้ acetonitrile ความเข้มข้นร้อยละ 5 – 40 ที่ผสม trifluoroacetic acid ความเข้มข้น
ร้ อ ยละ 0.1 เป็ นเฟสเคลื่ อ นที่ แ บบ linear gradient และอัต ราการเคลื่ อ นที่ 1 mL/min
เก็บตัวอย่างที่ทาให้บริ สุทธิ์ในช่วงเวลา 16.5 นาที พบว่า เพปไทด์ในช่วงเวลาดังกล่าวมีน้ าหนัก
โมเลกุ ล 717.37 ดาลตัน และประกอบด้ว ยกรดอะมิ โ น 5 ชนิ ด คื อ Asn-Arg-Tyr-His-Glu
น้ าหนัก โมเลกุล และชนิ ด ของกรดอะมิโ นที่ มี ในโปรตี น ไฮโดรไลเสตมีค วามสอดคล้องกับ
ขนาดของเพปไทด์ที่มีฤทธิ์ตา้ นออกซิเดชัน เมื่อทาการวิเคราะห์ฤทธิ์ตา้ นออกซิเดชันของโปรตีน
ไฮโดรไลเสตด้วยวิธี Metal ion chelating activity พบว่า โปรตีนไฮโดรไลเสตในช่วงเวลาดังกล่าว
ให้ค่าร้อยละ chelating activity เท่ากับ 76.92 เมื่อใช้ Cu2+ ในการทาปฏิกิริยาและให้ค่าร้อยละ
chelating activity เท่ ากับ 63.08 เมื่อใช้ Fe 2+ ในการทาปฏิกิ ริ ยา ดังนั้นโปรตี น ไฮโดรไลเสต
ในช่ว งเวลาดังกล่าวมีความสามารถในการจับ Cu2+ ได้ดี กว่า Fe2+ ความสามารถในการจับโลหะ
ของโปรตีนไฮโดรไลเสตเป็ นผลมาจากกรดอะมิโนที่มี imidazole ring ที่มีความสาคัญในการจับโลหะ
Chen และคณะ (2012) ผลิตโปรตีนไฮโดรไลเสตจากโปรตีนไอโซเลทของ walnut
(Juglans regia L.) แล้วนาโปรตีนไฮโดรไลเสตผ่าน ultrafiltration membrane โดยใช้ molecular
weight cutoff 3000 Da เมื่อได้โปรตีนไฮโดรไลเสตที่มีน้ าหนักโมเลกุลต่ากว่า 3000 ดาลตัน
นาไปแยกออกเป็ น 4 ส่วนด้วยวิธี gel filtration chromatography โดยใช้คอลัมน์ Sephadex G-25
และมีน้ าเป็ นเฟสเคลื่อนที่ อัตราการไหลเท่ากับ 0.5 มิลลิลิตรต่อนาที นาโปรตีนไฮโดรไลเสตทั้ง
4 ส่ ว นที่ แยกได้ในขั้นตอนนี้ ไปวิเคราะห์ค วามสามารถในการเป็ นสารต้านออกซิ เดชันด้วยวิธี
DPPH radical scavenging activity พบว่า โปรตีนไฮโดรไลเสตในส่ วนที่ 3 (มวลโมเลกุลเท่ากับ
423.23 Da) มีร้อยละ DRSA สูงที่สุดเมื่อเทียบกับโปรตีนไฮโดรไลเสตส่วนอื่น ๆ
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2.4.5 ฤทธิ์ต้านออกซิเดชันของสารประกอบฟี นอลิก
สารประกอบฟี นอลิก จัด เป็ นสารต้านออกซิ เดชัน ประเภทหนึ่ งที่ พบมากในพื ช
นอกจากนี้ สารประกอบฟี นอลิก ยังเป็ นสารทุติ ย ภูมิซ่ึ งเกิด จากกระบวนการสังเคราะห์ของพืช
ระหว่างการเจริ ญเติบโต สารประกอบฟี นอลิกประกอบด้วยวงแหวนอะโรมาติกอย่างน้อยหนึ่งวงแหวน
ในโครงสร้าง และมีหมู่ไฮดรอกซิลเป็ นหมู่แทนที่ จึงทาให้สารประกอบฟี นอลิก มีได้หลากหลาย
อนุพนั ธ์ (รู ปที่ 2.2) เช่น กรดแกลลิก กรดคาเฟอิก และฟลาโวนอยด์ เป็ นต้น (Xiao and Kai, 2012)
โดยฤทธิ์ ต้านออกซิ เดชัน ของสารประกอบฟี นอลิก เกิ ด จากการให้อิเล็ก ตรอนแก่ อนุ มูลอิสระ
ผ่านกลไกต่าง ๆ เช่น การหยุดปฏิกิริยาลูกโซ่ การเป็ นตัวคีเลต (chelating agent) และการเป็ นสาร
เสริ มฤทธิ์สารต้านออกซิเดชัน ซึ่งประสิทธิภาพในการต้านออกซิเดชันของสารประกอบฟี นอลิก
ขึ้นอยูก่ บั ตาแหน่ง และจานวนของหมู่ไฮดรอกซิลที่เกาะอยูก่ บั โครงสร้างหลัก

รูปที่ 2.2 โครงสร้างของสารประกอบฟี นอลิก
ที่มา : Xiao and Kai (2012)
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Benavente-Garcia และคณะ (1997) พบว่า การต้านออกซิ เดชันของฟลาโวนอยด์
จะมีป ระสิ ท ธิ ภ าพสู งหรื อต่ า ขึ้ น กับ โครงสร้ า งของฟลาโวนอยด์ เช่ น การมีห มู่ไฮดรอกซิ ล
ที่ตาแหน่งออร์โท และตาแหน่งพาราบนวงแหวนเบนซีน จะทาให้ฤทธิ์ตา้ นออกซิเดชันของฟลาโวนอยด์
สูงกว่าฤทธิ์ตา้ นออกซิเดชันของ trolox 4 เท่า
Kim และคณะ (2012) รายงานว่า การสกัดสารประกอบฟี นอลิกและฟลาโวนอยด์
ด้วยเมทานอลจากถัว่ เขียวที่เพาะเป็ นเวลา 5 วัน พบสารประกอบฟี นอลิก 191.7 ± 2.20 มิลลิกรัม
สมมูลย์ก รดเฟรู ลิกต่ อถัว่ หนัก 1 กิ โลกรั มโดยน้ าหนักแห้ง และพบฟลาโวนอยด์ 69.20 ± 1.70
มิลลิกรัมสมมูลย์ลทู ีนต่อถัว่ หนัก 1 กิโลกรัม เมื่อศึกษาฤทธิ์ตา้ นออกซิเดชันของสารประกอบฟี นอลิก
และฟลาโวนอยด์จ ากถัว่ เขี ย วเพาะ พบว่า ถัว่ เขี ย วที่ ผ่านการเพาะมี ค่ าร้ อยละ DPPH radical
scavenging activity และ ร้อยละ alcohol dehydrogenase activity เพิ่มขึ้นอย่างมีนยั สาคัญ (p<0.05)
เมื่อเทียบกับถัว่ ที่ไม่ผา่ นการเพาะ ฤทธิ์ตา้ นออกซิเดชันของถัว่ เขียวเพาะเป็ นผลจากสารประกอบ
ฟี นอลิก และฟลาโวนอยด์ที่มีอยู่
Amarowicz และคณะ (2008) สกัดสารประกอบฟี นอลิกและแทนนิ นจากถัว่ อะซูกิ
ด้วยอะซิโตนความเข้มข้นร้อยละ 80 (v/v) ในอัตราส่ วน 1:10 (w/v) ที่อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส
30 นาที พบว่ า สารประกอบฟี นอลิก ของถัว่ อะซู กิ ที่ส กัด ได้มีค่ า total antioxidant activity
ที่วิเคราะห์ดว้ ย Randox kit® คิด เป็ น 1.40 ± 0.04 µmol trolox ® mg-1 และแทนนิ น ให้ค่ า total
antioxidant activity คิดเป็ น 4.17 ± 0.13 µmol trolox® mg-1
จากการศึกษาฤทธิ์ตา้ นออกซิเดชันของโปรตีนไฮโดรไลเสตที่ผลิตจากสัตว์และพืช
ด้ว ยวิธีวิ เคราะห์ ต่ าง ๆ พบว่า ฤทธิ์ ต้านออกซิ เดชัน ของโปรตี น ไฮโดรไลเสตที่ ผลิต จากสัต ว์
น่ า จะเกิ ด จากองค์ป ระกอบสองชนิ ด คื อ เพปไทด์ ส ายสั้ น และกรดอะมิ โ น ส่ ว นฤทธิ์
ต้านออกซิเดชันของโปรตีนไฮโดรไลเสตที่ผลิตจากพืช อาจเกิดจากองค์ประกอบหลักสามชนิด คือ
เพปไทด์สายสั้น กรดอะมิโน และสารประกอบฟี นอลิก
2.5 ผลของการทาแห้ งแบบแช่ เยือกแข็งต่อฤทธิ์ต้านออกซิเดชัน
การทาแห้งแบบแช่เยือกแข็งเป็ นการกาจัดน้ าออกจากอาหาร โดยการใช้อุณหภูมิต่าร่ วมกับ
การลดความดันบรรยากาศให้ต่าลงในระดับที่น้ าแข็งสามารถระเหิดเป็ นไอได้ การทาแห้งด้วยวิธีน้ ี
จึงช่วยรักษาองค์ประกอบของอาหารที่สามารถสลายตัว หรื อเสียโครงสร้างได้ง่ายเมื่อได้รับความร้อน
และการทาแห้งแบบนี้ ส่งผลต่อฤทธิ์ต้านออกซิเดชันและสมบัติเชิงหน้าที่ ของโปรตีนไฮโดรไลเสต
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น้อยกว่าการทาแห้งด้วยวิธีอื่นที่ ตอ้ งใช้ความร้อนสูง (ชาลีดา บรมพิชยั ชาติกุล, 2555; Chen, Chi and
Xu, 2012) ในกระบวนการทาแห้งอาจมีก ารเติ มสารบางชนิ ด ลงไป เช่ น มอลโทเด็ ก ซ์ทริ น
มอลโทเด็กซ์ทริ นเป็ นผลผลิตของการใช้ความร้อน กรด หรื อเอนไซม์ที่ย่อยโมเลกุลของสตาร์ ช
ให้เป็ นน้ าตาลสายสั้น มอลโทเด็กซ์ทริ นถูกใช้ในอุตสาหกรรมอาหารเพื่อเป็ นวัตถุเจือปนอาหาร
Chen, Chi และ Xu (2012) ศึ ก ษาฤทธิ์ ต้า นออกซิ เ ดชัน ของโปรตี น ไฮโดรไลเสต
จากไข่ ข าวที่ ย่อยด้ว ยเอนไซม์ papain เป็ นเวลา 3 ชั่ว โมง ที่ อุณ หภูมิ 50 องศาเซลเซี ยส pH 6
แล้วผ่านการทาแห้งแบบแช่เยือกแข็ง พบว่า ฤทธิ์ตา้ นออกซิเดชันที่วิเคราะห์ดว้ ยวิธี DPPH radicalscavenging activity และ reducing power ของโปรตี น ไฮโดรไลเสตจากไข่ ข าวไม่ต่ างแตก
อย่างมีนยั สาคัญ (p>0.05) เมื่อเทียบกับโปรตีนไฮโดรไลเสตจากไข่ขาวที่ไม่ผ่านการทาแห้ง ทั้งนี้
อาจเนื่องจากการทาแห้งแบบแช่เยือกแข็งใช้อุณหภูมิต่าจึงชะลอการเสียสภาพของโปรตีนส่ งผลให้
ฤทธิ์ตา้ นออกซิเดชันของโปรตีนไฮโดรไลเสตไม่เกิดเปลี่ยนแปลงมากนัก
Silva และคณะ (2012) ศึกษาผลของมอลโทเด็กซ์ทริ นร้อยละ 15 และ 30 ต่อฤทธิ์ต้าน
ออกซิเดชันของโปรตีนไฮโดรไลเสตจากเนื้อหอยแมงภู่ที่ยอ่ ยด้วย Protamex® ที่อุณหภูมิ 51 องศา
เซลเซียส pH 6.85 เป็ นเวลา 3 ชัว่ โมง พบว่า โปรตีนไฮโดรไลเสตที่ผสมมอลโทเด็กซ์ทริ นร้อยละ
15 และ 30 มีฤทธิ์ต้านออกซิเดชันที่วิเคราะห์ด ้วยวิธี FRAP และ TEAC ลดลงอย่างมีนัยสาคัญ
(p<0.05) เมื่อเทียบกับโปรตี น ไฮโดรไลเสตที่ ไม่ผสมมอลโทเด็ ก ซ์ทริ น โดยผูว้ ิจ ัยรายงานว่า
การลดลงของฤทธิ์ตา้ นออกซิเดชันของโปรตีนไฮโดรไลเสตที่ผสมมอลโทเด็กซ์ทริ น อาจเป็ นผลมาจาก
ปริ มาณโปรตี นของตัวอย่างลดลง เนื่ องจากการเติ มมอลโทเด็ กซ์ทริ น แต่ อย่างไรก็ตามฤทธิ์ ต้าน
ออกซิ เดชันของโปรตี นไฮโดรไลเสตจะขึ้ นอยู่ก ับกรดอะมิโน และเพปไทด์สายสั้นของโปรตี น
ไฮโดรไลเสตที่ผลิตได้
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บทที่ 3
อุปกรณ์ ขั้นตอนและวิธีดาเนินงานวิจยั
3.1 อุปกรณ์
อุปกรณ์ที่ใช้ในการวิจยั ประกอบด้วย วัตถุดิบ เอนไซม์ สารเคมีและเครื่ องมือ โดยมี
รายละเอียดดังนี้
3.1.1 วัตถุดบิ
ถัว่ เขียว จากบริ ษทั อุตสาหกรรมอาหารไทย (1964) จากัด และถัว่ อะซูกิ จากมูลนิธิ
โครงการหลวง ซื้อในช่วงเดือนเมษายน 2554 ถึงเดือนพฤษภาคม 2555
3.1.2 เอนไซม์
-amylase (BAN ® 480L) food grade (Brenntag, Mülheim) รายละเอี ย ด
ในภาคผนวก ก.1
Flavourzyme 500 MG ® food grade (Brenntag, Mülheim) รายละเอี ย ด
ในภาคผนวก ก.2
3.1.3 สารเคมี
Acetic acid
Ammonium molybdate
Boric acid
Bromocresol green
Calcium chloride
Copper (II) sulfate pentahydrate
2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl
(DPPH)
Ferric chloride
Folin-Ciocalteu phenol reagent
Gallic acid

A.R. grade
A.R. grade
A.R. grade
A.R. grade
A.R. grade
A.R. grade
A.R. grade

(Quality Reagent Chemical, New Zealand)
(Univar, Australia)
(Carlo Erba, France)
(Carlo Erba, France)
(Univar, Australia)
(Merck, Germany)
(Sigma, Germany)

A.R. grade
A.R. grade
A.R. grade

(Quality Reagent Chemical, New Zealand)
(Sigma, Germany)
(Fluka Chemika, Switzerland)
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D-Glucose
A.R. grade (Univar, Australia)
Hydrochloric acid
A.R. grade (Fisher Scientific, England)
6-hydroxy-2,5,7,8-tetramethyl
A.R. grade (Sigma, Germany)
chroman-2-carboxylic acid
(Trolox®)
Methanol
A.R. grade (Quality Reagent Chemical, New Zealand)
Methyl red
A.R. grade (Merck, Germany)
Potassium hydrogen phthalate
A.R. grade (Ajax Finechem, New Zealand)
Selenium reagent mixture
A.R. grade (Merck, Germany)
Sodium acetate
A.R. grade (Univar, Australia)
Sodium carbonate
A.R. grade (Quality Reagent Chemical, New Zealand)
Sodium hydroxide
A.R. grade (Carlo Erba, France)
di-sodium hydrogen arsenate
A.R. grade (Fluka Chemika, Switzerland)
heptahydrate
Sodium hydrogen carbonate
A.R. grade (Merck, Germany)
Sodium dihydrogen
A.R. grade (Univar, Australia)
orthophosphate
di-sodium hydrogen
A.R. grade (Univar, Australia)
orthophosphate
Sodium sulphate
A.R. grade (Carlo Erba, France)
Sulphuric acid 98%
A.R. grade (Quality Reagent Chemical, New Zealand)
Trichloroacetic acid
A.R. grade (Carlo Erba, France)
2,4,6-trinitrobenzenesulfonic
A.R. grade (Sigma, Germany)
acid
2,4,6-tripyridyl-s-triazine
A.R. grade (Sigma, Germany)
(TPTZ)
สารเคมีที่มีใช้การวิเคราะห์กรดอะมิโน
AccQ„ TagTM Eluent A concentrate (for hydrolysate amino acid analysis) (Waters, MA)
Acetonitrile for HPLC grade (RCI Labscan Limited, Poland )
AccQ.fluorTM reagent kit (Waters, MA) ประกอบด้วย
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Water AccQ. fluorTM borate buffer
Water AccQ. fluorTM reagent powder
Water AccQ. fluorTM reagent diluents flammable
Amino acid hydrolysate standard (Thermo scientific, USA)
3.1.4 เครื่องมือ
เครื่ องชัง่ น้ าหนักชนิดหยาบ (Sartorius รุ่ น BP 310s, Bradford, Germany)
เครื่ องชัง่ น้ าหนักชนิดละเอียด (Sartorius รุ่ น ED 224s, Bradford, Germany)
เครื่ องวัดความเป็ นกรด – ด่าง (Horiba รุ่ น F-21, Kyoto, Japan)
เครื่ องทาแห้งแบบแช่เยือกแข็ง (Thermo Scientific รุ่ น Supermodulyo-230, USA)
เครื่ องวัดปริ มาณน้ าอิสระ (Aqua lab รุ่ น 3 TE, Decagon Derices, Inc., WA)
ตูอ้ บลมร้อน (Memmert รุ่ น 600, Schwabach, Germany)
ตูแ้ ช่แข็งชนิดควบคุมอุณหภูมิต่า (Sanyo รุ่ น SF-C95, Japan)
ชุดวิเคราะห์ปริ มาณโปรตีน (Buchi , Switzerland) ประกอบด้วย
- ชุดย่อย (Buchi รุ่ น K-424 , Switzerland)
- เครื่ องดักจับไอกรด (Buchi รุ่ น B-414, Switzerland)
- ชุดกลัน่ (Buchi รุ่ น B-324 , Switzerland)
เครื่ อง Centrifuge (Hettich รุ่ น Mikro 22 R , Tuttlingen, Germany)
เครื่ อง Electron spin resonance spectrometer (JEOL Ltd., รุ่ น JES-TE300 ESR
spectrometry, Tokto, Japan)
เครื่ อง High Performance Liquid Chromatography (HPLC) (Waters, MA)
ประกอบด้วย
- ระบบฉีดตัวอย่าง (Waters 717 plus Autosample)
- คอลัมน์ Waters AccQ – Tag amino acid analysis column ขนาด 3.9 มิลลิเมตร x 150
มิลลิเมตร ขนาดอนุภาค 4 ไมครอน
- เครื่ องตรวจวัด (Waters 2487 Dual  Absorbance Detector: 254 นาโนเมตร)
- ปั๊ม (Waters 515 HPLC pump)
- EmpowerTM system เป็ นโปรแกรมสาหรับคานวณผล
เครื่ อง Rotary Evaporator (Eyela รุ่ น SB-651, Tokyo, Japan)
เครื่ อง Shaking Water Bath (Gesells chaft für รุ่ น GEL 1092, Burgwedel, Germany)
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เครื่ อง Spectrofluorometer (JASCO รุ่ น FP-6200, Japan)
เครื่ อง Spectrophotometer (PerkinElmer รุ่ น Lambda 25 UV/VIS system, MA)
3.2 ขั้นตอนและวิธีดาเนินการวิจยั
3.2.1 ศึกษาการเปลีย่ นแปลงองค์ประกอบทางเคมีของถั่วเขียวและถั่วอะซู กิในช่ วงระยะเวลา
การงอกที่ต่างกัน
แช่ถวั่ เขี ยวและถัว่ อะซูกิ ในน้ าอุณหภูมิ 26±1 องศาเซลเซี ยส อัตราส่ วน 1:10 (w/v)
เป็ นเวลา 6 ชัว่ โมง จากนั้นนามาเพาะโดยใช้ผา้ ขาวบางปูพ้ืนภาชนะ และคลุมถัว่ ให้มิดชิด เพาะที่
อุณหภูมิหอ้ ง (30±2 องศาเซลเซียส) เป็ นเวลา 0, 9, 18, 27 และ 36 ชัว่ โมง เมื่อครบตามระยะเวลา
ที่กาหนด นาถัว่ มานึ่งเป็ นเวลา 10 นาที เพื่อยับยั้งกิจกรรมของเอนไซม์ที่เกิดขึ้นระหว่างการงอก
ทิ้ ง ตัว อย่ า งถั่ว งอกให้เ ย็น ที่ อุ ณ หภู มิ ห้ อ ง แล้ว จึ ง น าตัว อย่า งไปปั่ น ใน Waring blender
ด้วยความเร็ วสูงสุดนาน 3 นาที นาถัว่ ที่ผา่ นการปั่นละเอียดมาวิเคราะห์ดงั ต่อไปนี้
3.2.1.1 ปริ มาณความชื้ น ตามวิ ธี ข ้อ 925.40 ของ A.O.A.C (2006) รายละเอี ย ด
ในภาคผนวก ข.1
3.2.1.2 ปริ มาณโปรตี นด้วยวิธี Kjeldahl โดยใช้ conversion factor = 6.25 ตามวิธี
ข้อ 955.04 ของ A.O.A.C (2006) รายละเอียดตามภาคผนวก ข.2
3.2.1.3 ปริ มาณ non-protein nitrogen
การวิเคราะห์หาปริ มาณ non-protein nitrogen ดัดแปลงตามวิธีของ Hagan และ
Villota (1987) โดยชัง่ ถัว่ เขียวและถัว่ อะซูกิที่ผ่านการปั่ นละเอียด 30 กรัม ใส่ ลงในสารละลาย
โซเดียมไฮดรอกไซด์ความเข้มข้น 0.1 โมลาร์ 180 มิลลิลิตร กวนอย่างต่อเนื่ องเป็ นเวลา 2 ชัว่ โมง
แล้ว น าไปปั่ นเหวี่ย งที่ ค วามเร็ ว รอบ 3,000 g เป็ นเวลา 10 นาที แยกสารละลายส่ ว นใส และ
ตะกอนออกจากกัน เก็บสารละลายส่ ว นใสไว้ในบี กเกอร์ และนาตะกอนผสมกับสารละลาย
โซเดียมไฮดรอกไซด์ความเข้มข้น 0.1 โมลาร์ 90 มิลลิลิตรทาการสกัดซ้ าเช่นเดียวกับการสกัดครั้งแรก
นาสารละลายใสที่ ได้เทรวมกับสารละลายส่ วนใสที่ได้จากการปั่ นเหวี่ย งครั้ งแรก แล้วจึ งเติ ม
สารละลายกรดไตรคลอโรอะซิ ติ ก (TCA) ความเข้มข้น ร้ อยละ 72 ลงในสารละลายส่ ว นใส
จนสารละลายมีความเข้มข้นของ TCA ร้อยละ10 กวนสารละลายเป็ นเวลา 30 นาที แล้วนาไป
ปั่นเหวี่ยงที่ความเร็ วรอบ 3,000 g 10 นาที เทสารละลายส่ วนใสทิ้ง และนาตะกอนมาล้างด้วย
diethyl ether 10 มิลลิลิต ร จากนั้น น าไปอบ ที่ อุณ หภูมิ 110 องศาเซลเซี ยสจนตะกอนแห้ง
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หาปริ มาณโปรตีน ไนโตรเจนในตะกอนตามภาคผนวก ข.2 และค านวณปริ มาณ non-protein
nitrogen โดยการหักลบปริ มาณไนโตรเจนทั้งหมด (ข้อ 3.2.1.2) กับโปรตีนไนโตรเจน
3.2.1.4 ปริ มาณสารประกอบฟี นอลิกทั้งหมด
ชัง่ ถัว่ เขียวและถัว่ อะซูกิที่ผ่านการตีป่น 20 กรัมใส่ ขวดรู ปชมพู่ เติมเมทานอล
200 มิลลิลิตร ปิ ดปากขวดรู ปชมพู่ดว้ ยแผ่นพาราฟิ ล์ม นาไปเขย่าแบบ orbital ในอ่างน้ าควบคุมอุณหภูมิ
ที่ความเร็ ว 170 รอบต่อนาทีเป็ นเวลา 2 ชัว่ โมง ที่อุณหภูมิ 30±1 องศาเซลเซียส จากนั้นกรองผ่าน
กระดาษกรอง Whatman เบอร์ 1 แล้วนาไประเหยเพื่อเอาเมทานอลออกด้วยเครื่ องระเหยแบบหมุน
ที่อุณหภูมิ 30±1 องศาเซลเซียส
วิ เ คราะห์ ป ริ มาณสารประกอบฟี นอลิ ก ทั้ง หมดด้ว ยวิ ธี Folin-Ciocalteu
โดยดัดแปลงจากวิธีของ Waterhouse (2005) เตรี ยมตัวอย่างโดยนาตัวอย่างที่ระเหยเมทานอล
ปรับปริ มาตรด้วยน้ ากลัน่ จนตัวอย่างมีปริ มาตรเท่าเดิม นามาทาการทดลองโดยปิ เปตสารสกัด 200
ไมโครลิตรลงในขวดกาหนดปริ มาตร 10 มิลลิลิตร ตามด้วยน้ ากลัน่ 7 มิลลิลิตร สารละลาย FolinCiocalteu เข้มข้น 2 นอร์มลั 500 ไมโครลิตร ผสมให้เข้ากัน และตั้งทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้องเป็ นเวลา
4 นาที จากนั้นเติมสารละลายโซเดียมคาร์ บอเนตอิ่มตัว 1.5 มิลลิลิตร แล้วปรับปริ มาตรเป็ น 10
มิลลิลิตรด้วยน้ ากลัน่ ผสมให้สารละลายเข้ากัน ตั้งทิ้งไว้ในที่มืด ที่อุณหภูมิหอ้ งเป็ นเวลา 2 ชัว่ โมง
วัดค่าดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 765 นาโนเมตร คานวณปริ มาณสารประกอบฟี นอลิกทั้งหมด
จากกราฟมาตรฐานของสารละลายกรดแกลลิ ก (ภาคผนวก ข. 3) แสดงผลในหน่ ว ยไมโครกรั ม
กรดแกลลิกต่อกรัมถัว่ เขียวหรื อถัว่ อะซูกิงอก (น้ าหนักแห้ง)
3.2.1.5 ปริ มาณน้ าตาลรี ดิวซ์
ชัง่ ถัว่ เขียว และถัว่ อะซูกิที่ผา่ นการตีป่น 20 กรัมใส่ขวดรู ปชมพู่ เติมน้ ากลัน่ 200
มิลลิลิตร ปิ ดปากขวดรู ปชมพู่ดว้ ยแผ่นพาราฟิ ล์ม นาไปเขย่าแบบ orbital ในอ่างน้ าควบคุมอุณหภูมิ
ที่ความเร็ ว 170 รอบต่อนาทีเป็ นเวลา 2 ชัว่ โมง ที่อุณหภูมิ 30±1 องศาเซลเซียส จากนั้นกรองผ่าน
กระดาษกรอง Whatman เบอร์ 1
วิเคราะห์ปริ มาณน้ าตาลรี ดิวซ์โดยดัดแปลงจากวิธีของ Fournier (2005) เตรี ยมตัวอย่าง
โดยการเจือจางสารสกัดเข้มข้นให้สารสกัดมีความเข้มข้นลดลง 5 เท่ าด้วยน้ ากลัน่ ทาการทดลอง
โดยปิ เปตสารสกัด 1 มิลลิลิต ร ลงในหลอดทดลอง ปิ เปตสารละลาย low-alkalinity copper
1 มิลลิลิต ร ผสมให้เข้ากัน จากนั้นให้ความร้อนในอ่างน้ าเดือดเป็ นเวลา 10 นาทีแล้วทาให้เย็น
เติมสารละลาย arsenomolybdate 1 มิลลิลิต ร และน้ ากลัน่ 2 มิลลิลิตร ผสมให้เข้ากัน ตั้งทิ้ งไว้
ที่อุณหภูมิห้องเป็ นเวลา 15 นาที วัด ค่าดูด กลืน แสงที่ ความยาวคลื่น 500 นาโนเมตร ค านวณ
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ปริ มาณน้ าตาลทั้ง หมดจากกราฟมาตรฐานของสารละลายน้ าตาลกลูโ คส (ภาคผนวก ข.4)
แสดงผลในหน่วยไมโครกรัมน้ าตาลกลูโคสต่อกรัมถัว่ เขียวหรื อถัว่ อะซูกิงอก (น้ าหนักแห้ง)
3.2.1.6 ชนิดและปริ มาณกรดอะมิโนทั้งหมด
น าถัว่ เขี ย วและถัว่ อะซูกิ เพาะ 0 และ 27 ชัว่ โมง ที่ ผ่านการตี ปั่น แล้ว (จากข้อ
3.2.1) มาย่อยด้วยสารละลายกรดตามวิธีการในภาคผนวก ข.5 จากนั้นน าสารที่ได้มาวิเคราะห์
ปริ มาณกรดอะมิโนทั้งหมดด้วย HPLC ตามวิธีAccQ. Taq (Waters, MA.,USA) โดยใช้คอลัมน์
Waters AccQ–Taq amino acid analysis ขนาด 3.9x150 มิลลิเมตร เฟสเคลื่อนที่ใช้แบบ gradient
elution ซึ่งเป็ นการผสมระหว่าง 60% acetonitrile และ AccQ. Taq Eluent A โดยมีอตั ราการผสม
ดังนี้
เวลา
(นาที)
0.00
0.50
15.00
19.00
28.00
34.00
36.00
40.00
45.00
50.00

อัตราการไหลของเฟส
เคลื่อนที่ (มิลลิลิตรต่อนาที)
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0

ร้อยละของ Eluent A

ภาวะที่ใช้ในการวิเคราะห์
ปริ มาณตัวอย่าง
อัตราการไหลของเฟสเคลื่อนที่
อุณหภูมิในการวิเคราะห์
เวลาในการวิเคราะห์

100
98
93
90
81
80
68
60
0
100
10
1.0
37
50

ร้อยละของ 60%
acetonitrile
0
2
7
10
19
20
32
40
100
0

ไมโครลิตร
มิลลิลิตรต่อนาที
องศาเซลเซียส
นาทีต่อตัวอย่าง

ข้อ 3.2.1.1 ถึงข้อ 3.2.1.5 วางแผนการทดลองแบบ completely randomized design
(CRD) โดยทาการทดลอง 3 ซ้ า วิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติโ ดยใช้ analysis of variance
(ANOVA) เปรี ยบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยโดยใช้ Duncan’s new multiple range test
ข้อ 3.2.1.6 วางแผนการทดลองแบบ CRD ทาการทดลอง 3 ซ้ า
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3.2.2 ศึ ก ษาผลของความเข้ มข้ น ที่เ หมาะสมของ Flavourzyme ® ในการผลิตโปรตีน
ไฮโดรไลเสตจากถั่วเขียวและถั่วอะซูกเิ พาะงอก
คัด เลือกถัว่ เขีย วและถัว่ อะซูกิ เพาะจากข้อ 3.2.1 ซึ่งมีปริ มาณโปรตี นหยาบสูงสุ ด
เพื่อศึกษาในข้อ 3.2.2 โดยเพาะถัว่ เขี ยวและถัว่ อะซูกิตามวิธีในข้อ 3.2.1 เป็ นเวลา 27 ชัว่ โมง
จากนั้น น ามานึ่ งเป็ นเวลา 10 นาที แล้ว จึ ง น าไปปั่ น ผสมกับ สารละลายฟอตเฟตบัฟ เฟอร์
ความเข้มข้น 0.1 โมลาร์ pH 6 (มีแคลเซียมคลอไรด์ผสมอยู่ 0.5 กรัมต่อลิตร การเติมแคลเซียมคลอไรด์
เพื่อให้ภ าวะของสารละลายฟอตเฟตบัฟเฟอร์ เหมาะกับการทางานของ -amylase) ด้ว ยเครื่ อง
Waring blender เมื่อตัวอย่างละเอียดเติมเอนไซม์ -amylase 1% (w/w)โดยน้ าหนักแห้งของถัว่ งอก
แล้วย่อยที่อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 1 ชัว่ โมง ยับยั้งกิจกรรมของเอนไซม์ -amylase
ที่อุณหภูมิ 85 องศาเซลเซียส 20 นาที และลดอุณหภูมิลงเหลือ 50 องศาเซลเซียส แล้วย่อยต่ อ
ด้วยเอนไซม์ Flavourzyme ® ที่ร ะดับความเข้มข้นร้อยละ 0, 3, 5 และ 7 (w/w) โดยน้ าหนักแห้ง
ของถัว่ งอก อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซี ยส ใช้ร ะยะเวลาในการย่อย 6 ชัว่ โมง ยับยั้งการทางาน
ของเอนไซม์ Flavourzyme ® ที่ อุณหภูมิ 85 องศาเซลเซียส 10 นาที นาตัวอย่างที่ผ่านการย่อย
ไปปั่นเหวี่ยงที่ 3,000 g 10 นาที แล้วกรองด้วยกระดาษกรอง Whatman เบอร์ 1 นาสารละลาย
ส่วนใส (โปรตีนไฮโดรไลเสต) นาไปวิเคราะห์ดงั ต่อไปนี้
3.2.2.1 ปริ มาณหมู่อะมิโนอิสระด้วย Trinitrobenzensulfonic acid (TNBS)
วิเคราะห์ปริ มาณหมู่อะมิโนอิสระตามวิธีข อง Alder-Nissen (1979) ปิ เปต
โปรตีนไฮโดรไลเสตของถัว่ เขียวและถัว่ อะซูกิ 0.125 มิลลิลิตร ลงในสารละลายฟอสเฟตบัฟเฟอร์
ความเข้มข้น 0.2 โมลาร์ pH 8.2 2 มิลลิลิตร ปิ เปต 0.05% TNBS 2 มิลลิลิตร ผสมให้เข้ากัน
แล้ว น าไปบ่ ม ที่ อุ ณ หภู มิ 50±1 องศาเซลเซี ย ส เป็ นเวลา 60 นาที ยับ ยั้ง ปฏิ กิ ริ ย าโดยเติ ม
กรดไฮโดรคลอริ กความเข้มข้น 0.1 โมลาร์ 4 มิลลิลิตร ทิ้งให้เย็นที่อุณหภูมิหอ้ งเป็ นเวลา 30 นาที
จากนั้น น าไปวัด ค่ าดูด กลืน แสงที่ ความยาวคลื่น 420 นาโนเมตร (blank ใช้สารละลายฟอสเฟต
บัฟเฟอร์ pH 6 แทนโปรตีนไฮโดรไลเสต) คานวณปริ มาณหมู่อะมิโนอิสระของโปรตีนไฮโดรไลเสต
จากสมการที่ 3.1
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ปริ มาณหมู่อะมิโนอิสระ
=
(ไมโครโมลต่อกรั มโปรตีน)
โดย

Absorbance420 x ปริ มาตรสารละลายทั้งหมด (L)

× 106

.......3.1

 x 1 เซนติเมตร x น้ าหนักโปรตีนในตัวอย่าง (g)

 คือ molar extinction coeffienct (20300 M-1cm-1)
ปริ มาตรสารละลายทั้งหมด คือ ปริ มาตรโปรตีนไฮโดรไลเสตที่ใช้ + ปริ มาตรสารละลาย
ฟอสเฟตบัฟเฟอร์ + ปริ มาตร TNBS + ปริ มาตรสารละลายไฮโดรคลอริ ก = 0.008125 L

3.2.2.2 ระดับการย่อยด้วย TNBS
ทาการทดลองเช่ นเดี ยวกับข้อ 3.2.2.1 และค านวณระดับการย่อยของโปรตี น
ไฮโดรไลเสตจากสมการ 3.2
DH =

……….3.2

โดย

DH คือ ระดับการย่อยของโปรตีนไฮโดรไลเสต
Lo คือ ปริ มาณกรดอะมิโนอิสระของโปรตีนไฮโดรไลเสตเริ่ มต้น
Lt คือ ปริ มาณกรดอะมิ โนอิสระของโปรตี นไฮโดรไลเสตที่ผ่ านการย่อยด้วยเอนไซม์
Flavourzyme® ในระดับความเข้มข้นที่แตกต่างกันโดยใช้เวลาย่อย 6 ชัว่ โมง
Lmaxคือ ปริ มาณกรดอะมิโนอิสระที่ผ่านการย่อยด้วยกรดไฮโดรคลอริ กความเข้มข้น 6 โมลาร์
(acid hydrolysis)

3.2.2.3 ปริ มาณสารประกอบฟี นอลิกทั้งหมด
วิเคราะห์สารประกอบฟี นอลิกทั้งหมดในโปรตีนไฮโดรไลเสตจากขั้นตอน 3.2.2
ตามวิธีในข้อ 3.2.1.4 และแสดงผลของสารประกอบฟี นอลิก ในหน่ วยไมโครกรัมกรดแกลลิก
ต่อมิลลิลิตรของโปรตีนไฮโดรไลเสต
3.2.2.4 ปริ มาณกรดอะมิโนอิสระ
นาโปรตีนไฮโดรไลเสตที่ยอ่ ยจากขั้นตอน 3.2.2 ไปสร้างอนุพนั ธ์ของกรดอะมิโน
กับ Waters AccQ. Reagent ตามภาคผนวก ข.5 และใช้ภาวะในการทดลองเช่นเดียวกับวิธีในข้อ
3.2.1.6 เพื่อวิเคราะห์ปริ มาณกรดอะมิโนอิสระด้วย HPLC
3.2.2.5 การเกิดสีน้ าตาล
นาโปรตีนไฮโดรไลเสตจากขั้นตอน 3.2.2 มาวัดค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น
420 นาโนเมตร เพื่ อศึ ก ษาค่ า ดู ด กลื น แสงที่ เปลี่ ยนแปลงของโปรตี น ไฮโดรไลเสตที่ ระดับ
ความเข้มข้น Flavourzyme® ต่างกัน
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3.2.2.6 ความสามารถในการต้านออกซิเดชัน
นาโปรตีนไฮโดรไลเสตจากขั้นตอน 3.2.2 วิเคราะห์ความสามารถในการเป็ นสาร
ต้านออกซิเดชันของโปรตีนไฮโดรไลเสตของถัว่ เขียวและถัว่ อะซูกิเพาะ ด้วยวิธีดงั ต่อไปนี้
1) วิธี Ferric reducing antioxidant power (FRAP)
วิเคราะห์ฤทธิ์ตา้ นออกซิเดชันด้วยวิธี FRAP โดยดัดแปลงจากวิธีของ Benzie
และ Strain (1996) เตรี ยมสารละลาย FRAP ตามภาคผนวก ข.6 จากนั้น จึงปิ เปตสารละลาย
FRAP 1900 ไมโครลิตรใส่ หลอดทดลอง แล้วจึงนาไปบ่มที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา
30 นาที เมื่ อ ครบเวลาจึ งปิ เปตโปรตี น ไฮโดรไลเสตของถั่ว เขี ย ว หรื อถัว่ อะซูกิ ง อก 100
ไมโครลิตรตามลงไป ผสมสารทั้งสองชนิดให้เข้ากันแล้วเก็บในที่มืดที่อุณหภูมิหอ้ งเป็ นเวลา 30 นาที
วัดค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 593 นาโนเมตร (blank ใช้สารละลายฟอสเฟสบัฟเฟอร์ pH 6
แทนโปรตีนไฮโดรไลเสต) คานวณค่า FRAP ของโปรตีนไฮโดรไลเสต โดยคานวณเทียบกับ
กราฟมาตรฐานของสารละลายมาตรฐาน Trolox® (ภาคผนวก ข.6)
2) วิธี 1,1-diphenyl-2-picrylhydrazyl (DPPH) radical scavenging activity
วิเคราะห์ฤทธิ์ ต้านออกซิ เดชัน ด้ว ยวิธี DPPH radical scavenging activity
ดัดแปลงจากวิธีของ Park และคณะ (2008) ผสมสารละลายฟอสเฟตบัฟเฟอร์ (pH 6) กับโปรตีน
ไฮโดรไลเสตจากถัว่ เขียวและถัว่ อะซูกิงอกในอัตราส่วน 0.7 : 0.3 (v/v)
ปิ เปตโปรตีนไฮโดรไลเสตที่เตรี ยม(ตามภาคผนวก ข.7) 1.5 มิลลิลิตร ผสมกับ
สารละลาย DPPH ความเข้มข้น 0.2 มิลลิโมลาร์ 1.5 มิลลิลิตร แล้วเก็บที่อุณหภูมิห้องในที่มืดนาน
30 นาที วัดค่าดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 517 นาโนเมตร คานวณ DPPH radical scavenging
activity (%) จากสมการ 3.3
DPPH radical scavenging activity (%) =

..........3.3

โดย A0 คือ ค่าการดูดกลืนแสงของสารละลาย DPPH
A คือ ค่าดูดกลืนแสงของตัวอย่าง

ข้อ 3.2.2.1 ถึงข้อ 3.2.2.3 วางแผนการทดลองแบบ 2× 4 Factorial in CRD โดย
สุ่มตัวอย่างโปรตีนไฮโดรไลเสตจากภาวะการย่อย 3 ซ้ า วิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติโดยใช้
ANOVA เปรี ยบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยโดยใช้ Duncan’s new multiple range test
ข้อ 3.2.2.4 ถึงข้อ 3.2.2.6 วางแผนการทดลองแบบ 2× 4 Factorial in CRD โดยสุ่ ม
ตัวอย่างโปรตีนไฮโดรไลเสตจากภาวะการย่อย 3 ซ้ า
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3.2.3 ศึกษาผลของมอลโทเด็กซ์ ทริน ต่ อฤทธิ์ต้านออกซิ เดชั นของโปรตีน ไฮโดรไลเสต
จากถั่วเขียวและถั่วอะซูกเิ พาะงอกที่ผ่านการทาแห้ งแบบแช่ เยือกแข็ง
ทาการเพาะถัว่ เขี ยวและถัว่ อะซูกิ ตามวิธี ในข้อ 3.2.1 เป็ นเวลา 0 และ 27 ชั่ว โมง
แล้วนามาย่อยด้วย Flavourzyme® โดยใช้ปริ มาณ Flavourzyme® ที่คดั เลือกจากปริ มาณหมู่อะมิโนอิสระ
กรดอะมิโนอิสระและสารประกอบฟี นอลิก (ความเข้มข้นร้อยละ 7 (w/w))
นาโปรตีนไฮโดรไลเสตที่ผลิตได้แบ่งออกเป็ น 2 ส่วน ดาเนิ นการดังนี้ 1).โปรตีน
ไฮโดรไลเสตส่วนแรกผ่านกระบวนการทาแห้งแบบแช่เยือกแข็ง 2).โปรตีนไฮโดรไลเสตส่วนที่สอง
ผสมกับมอลโทเด็กซ์ทริ นร้ อยละ 5 (w/w) แล้วจึงนาไปทาแห้งแบบแช่ เยือกแข็ง การทาแห้ง
แบบแช่เยือกแข็งของโปรตีนไฮโดรไลเสตใช้โปรแกรมการทาแห้งแบบอัตโนมัติ โดยตั้งอุณหภูมิ
ที่ -60 องศาเซลเซียส ความดัน 10-14 มิลลิบาร์ ใช้เวลาการทาแห้ง 24 ชัว่ โมง เก็บตัวอย่างโปรตีน
ไฮโดรไลเสตที่ ผ่านการทาแห้งในถุงอะลูมิเนี ยมฟอยล์และเก็บในตู ้แช่แข็งอุณ หภูมิ -18 องศา
เซลเซียส
ก่อนการวิเคราะห์ในข้อ 3.2.3.2 ถึง 3.2.3.5 นาผงโปรตีน ไฮโดรไลเสตละลายใน
ฟอสเฟตบัฟเฟอร์ความเข้มข้น 0.1 โมลาร์ pH 7.0 โดยสารละลายโปรตีนไฮโดรไลเสตที่นาไปวิเคราะห์
มีความเข้มข้น 10 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร
3.2.3.1 ร้อยละผลผลิต
คานวณร้อยละผลผลิตของโปรตีนไฮโดรไลเสตในทุกภาวะ จากสมการ3.4
ร้อยละผลผลิต =

น้ าหนักผลผลิต x 100
น้ าหนักเริ่ มต้น

……….3.4

3.2.3.2 ปริ มาณหมู่อะมิโนอิสระด้วย TNBS
ทาการทดลองตามวีธีในข้อ 3.2.2.1 และแสดงปริ มาณหมู่อะมิโนอิสระ
ในหน่วยไมโครโมลต่อกรัมตัวอย่าง (น้ าหนักแห้ง)
3.2.3.3 ปริ มาณสารประกอบฟี นอลิกทั้งหมด
ทาการทดลองตามวิธีใ นข้อ 3.2.1.4 และแสดงปริ มาณสารประกอบ
ฟี นอลิกในหน่ วยไมโครกรัมกรดแกลลิกต่อกรัมตัวอย่าง (น้ าหนักแห้ง)
3.2.3.4 ความสามารถในการเป็ นสารต้านออกซิเดชัน
วิ เ คราะห์ ค วามสามารถในการเป็ นสารต้า นออกซิ เ ดชัน ของโปรตี น
ไฮโดรไลเสตของถัว่ เขียวและถัว่ อะซูกิเพาะ 0 และ 27 ชัว่ โมงที่ไม่เติมมอลโทเด็กซ์ทริ น และเติม
มอลโทเด็กซ์ทริ น (5% w/w)
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1) วิธี 1,1-diphenyl-2-picrylhydrazyl (DPPH) radical scavenging activity
ด้วย spectrophotometer
เตรี ยมสารละลายโปรตีนไฮโดรไลเสตให้มีความเข้มข้น 10 มิลลิกรัม
ต่ อ มิ ล ลิ ลิ ต ร และเจื อ จางให้มี ค วามเข้ม ข้น 6 ถึ ง 0.25 มิ ล ลิ ก รั ม ต่ อ มิ ล ลิ ลิ ต ร แล้ว วิ เ คราะห์
ฤทธิ์ตา้ นออกซิเดชันในรู ปของ DPPH radical scavenging activity (ทาการทดลองตามวิธีในข้อ
3.2.2.6 ในข้อ 2)) นาข้อมูลที่ได้มาสร้างกราฟความสัมพันธ์ระหว่าง % scavenging activity
กับโปรตีนไฮโดรไลเสตที่ความเข้มข้นต่าง ๆ โดย % scavenging activity คานวณได้จากสมการ 3.3
จากนั้นหาสมการเส้นตรงของกราฟความสัมพันธ์ระหว่าง % scavenging activity กับความเข้มข้น
ของสารละลายเจือจาง แล้วแทนค่า y เป็ น 50 ในกราฟความสัมพันธ์ที่ได้ เพื่อคานวณหาค่า EC50
ของตัวอย่าง แล้วจึงนาค่า EC50ของตัวอย่างมาแทนในสมการ 3.5 เพื่อแสดงผลในหน่วยมิลลิกรัม
วิตามินซีต่อกรัมตัวอย่าง (น้ าหนักแห้ง)
AEAC (มิลลิกรัมวิตามินซีต่อกรัม) =

EC50ของวิตามินซี
EC50 ของตัวอย่าง

x 100

…….3.5

โดยค่า EC50 ของวิตามินซี ที่ใช้ในการคานวณมีค่าเท่ากับ 0.00387 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร (Chan et al., 2007)

2) วิธี Ferric reducing antioxidant power
ทาการทดลองตามวิธีในข้อ 3.2.2.6 ในข้อ 1) และแสดงผลในหน่ วย
มิลลิกรัม Trolox® ต่อกรัมตัวอย่าง (น้ าหนักแห้ง)
3) วิธี 1,1-diphenyl-2-picrylhydrazyl (DPPH) radical scavenging activity
ด้วยเครื่ อง electron spin resonance
ดัด แปลงการวิ เ คราะห์ จ าก Giri และคณะ (2011) โดยปิ เปต
สารละลายโปรตี น ไฮโดรไลเสตจากถัว่ เขี ย วและถั่ว อะซู กิ เ พาะที่ มี ค วามเข้มข้น 3 มิ ลลิ ก รั ม
ต่อมิลลิลิตร ปริ มาตร 50 ไมโครลิตร และเติมสารละลาย DPPH ความเข้มข้น 0.15 มิลลิโมลาร์
ปริ มาตร 50 ไมโครลิต ร ผสมให้เข้า กัน น าไปเก็ บที่ อุณ หภูมิห้องในที่ มืด เป็ นเวลา 15 นาที
จากนั้นใช้หลอด Pyrex NMR capillary ขนาด 20 ไมโครลิตร ดูดสารละลายที่เตรี ยมไว้เพื่อนาไป
วิเคราะห์ดว้ ยเครื่ อง JES-TE300 electron spin resonance (ESR) โดยใช้ภาวะในการวิเคราะห์ดงั นี้
microwave power 1.2 mW, microwave frequency 9149.3 MHz, magnetic field 325.5 ± 25 mT
และ sweep time 30 s จากนั้นคานวณค่า DPPH radical scavenging activity (%) ตามสมการ 3.6
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DPPH radical scavenging activity (%) =
โดย

..........3.6

H0 คือ ความสู งของพีคที่ได้จากการวัดสารละลาย DPPH
H คือ ความสู งของพีคที่ได้จากการวัดสารตัวอย่าง

3.2.3.5 surface hydrophobicity
ดัดแปลงจากวิธีของ Wagner และ Anon (1990) เตรี ยมสารละลายตัวอย่าง
โปรตีนไฮโดรไลเสตให้มีปริ มาณโปรตีน ร้อยละ 0.010, 0.015, 0.020, 0.025, 0.030 และ 0.035
(w/v) ปิ เปตตัวอย่าง 3 มิลลิลิตรลงในหลอดทดลอง เติม 1-anilinonapthalene-8-sulfonate (ANS)
ความเข้มข้น 8 mM 10 ไมโครลิตร ผสมให้เข้ากัน จากนั้นนาไปวัดค่า fluorescence intensity (FI)
ด้วยเครื่ อง spectrofluorometer และตั้งค่า excitation และ emission ที่ความยาวคลื่น 390 และ 470
นาโนเมตร ตามลาดับ สร้างกราฟเส้นตรงระหว่างค่า FI และปริ มาณโปรตีน (%) เพื่อหาค่าความชัน
(surface hydrophobicity) โดยใช้ Bovine Serum Albumin (BSA) เป็ นสารอ้างอิง
3.2.3.6 การวัดปริ มาณน้ าอิสระของโปรตีนไฮโดรไลเสต
ชัง่ น้ าหนักผงโปรตีนไฮโดรไลเสตที่ผา่ นกระบวนการทาแห้งแบบแช่เยือกแข็ง
และผงโปรตีนไฮโดรไลเสตที่ผสมกับมอลโทเด็กซ์ทริ นร้อยละ 5 (w/w) 1 กรัมใส่ ภาชนะพลาสติก
สาหรับวัดปริ มาณน้ าอิสระ เกลี่ยผงโปรตีนไฮโดรไลเสตให้ทว่ั ก้นภาชนะ แล้วปิ ดฝาภาชนะเป็ นเวลา
15 นาที เมื่อครบเวลา 15 นาทีจึงเปิ ดฝาภาชนะออก วัดปริ มาณน้ าอิสระของผงโปรตีนไฮโดรไลเสต
ที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส
3.2.3.7 การดูดน้ าของโปรตีนไฮโดรไลเสต
ทดสอบความสามารถในการดูด น้ าของผงโปรตี น ไฮโดรไลเสตที่ ผ่าน
กระบวนการทาแห้งแบบแช่เยือกแข็ง และผงโปรตีนไฮโดรไลเสตที่ผสมกับมอลโทเด็กซ์ทริ นร้อยละ
5 (w/w)
ซึ่งดัดแปลงการวิเคราะห์จาก Sablani, Rahman และ Labuza (2001) โดยชัง่ น้ าหนัก
โปรตี น ไฮโดรไลเสต 1.0000 กรั ม ใส่ ภ าชนะอะลูมิเนี ยมที่ ผ่านการอบแห้งและทราบน้ าหนัก
แน่ น อน จากนั้น ใส่ ในภาชนะปิ ดที่ บ รรจุ ด ้ว ยสารละลายโพแทสเซี ย มคลอไรด์อิ่มตัว ที่ มีค่ า
ความชื้นสัมพัทธ์ร้อยละ 84.3 ที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส (Sablani, Ranman and Labuza, 2001)
ภายในภาชนะใส่บีกเกอร์ที่มีโทลูอีน เพื่อป้ องกันการเจริ ญของจุลินทรี ย ์ และเก็บที่อุณหภูมิห้อง
(30±2 องศาเซลเซี ยส) ชั่งน้ าหนักของตัวอย่างทุกวันจนตัวอย่างมีน้ าหนักคงที่ (± ร้อยละ 0.05
ของน้ าหนักเริ่ มต้น ) แสดงปริ มาณน้ าที่เพิ่มขึ้นโดยใช้หน่ วยเป็ นน้ าหนักของน้ า (กรัม) ต่อกรัม
ของตัวอย่าง (น้ าหนักแห้ง)
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ข้อ 3.2.3.1 ถึงข้อ 3.2.3.4 ข้อ 2) วางแผนการทดลองแบบ CRD โดยการ
ทาแห้งแบบแช่ เยือกแข็ง โปรตี น ไฮโดรไลเสตจากถัว่ เขี ย วและถัว่ อะซูกิ งอก 2 ซ้ า วิเคราะห์
ความแปรปรวนทางสถิติโดยใช้ ANOVA เปรี ยบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยโดยใช้ Duncan’s
new multiple range test
ข้อ 3.2.3.4 ข้อ 3) ถึงข้อ 3.2.3.7 วางแผนการทดลองแบบ CRD ทาการ
ทดลอง 2 ซ้ า โดยสุ่มตัวอย่างโปรตีนไฮโดรไลเสตจากการทาแห้งแบบแช่เยือกแข็ง

34

บทที่ 4
ผลและวิจารณ์ ผลการทดลอง
4.1 การเปลีย่ นแปลงองค์ประกอบทางเคมีของถั่วเขียวและถั่วอะซูกใิ นช่ วงระยะเวลาการงอกที่ต่างกัน
4.1.1 องค์ประกอบทางเคมีของถัว่ เขียวและถัว่ อะซูกิงอก
ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมี (ความชื้ น ไนโตรเจนทั้งหมด โปรตี น
ไนโตรเจน Non-protein nitrogen (NPN) โปรตีนหยาบ สารประกอบฟี นอลิกทั้งหมด (TPC)
และน้ าตาลรี ดิวซ์) ของถัว่ เขียวและถัว่ อะซูกิเพาะเป็ นเวลา 0, 9, 18, 27 และ 36 ชัว่ โมง แสดงในตาราง
ที่ 4.1 และผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิติแสดงในตารางที่ ค.1 ถึง ค.14
ระยะเวลาการเพาะที่ เพิ่ มขึ้ น มี ผ ลให้ปริ ม าณความชื้ น ของถัว่ เขี ย วและถัว่ อะซู กิ
เพิ่มขึ้นอย่างมีนยั สาคัญ (p≤0.05) เนื่องจากน้ าเป็ นปัจจัยที่สาคัญในการเจริ ญเป็ นต้นอ่อน (โสภิตา
คาหาญ, 2546) จึงพบปริ มาณความชื้นของเมล็ดที่เพิ่มขึ้นระหว่างกระบวนการงอก ดังนั้นเมล็ด
ที่ใช้เวลาเพาะนานกว่า จะมีปริ มาณความชื้นมากกว่าเมล็ดที่ใช้เวลาเพาะน้อย
Mubarak (2005)
รายงานว่า การเพาะถัว่ เขียวสายพันธุ์ Giza-1 เป็ นเวลา 3 วันในที่มืด ทาให้ปริ มาณความชื้นเพิ่มขึ้น
อย่างมีนัยสาคัญ (p≤0.05) เมื่อเทียบกับถัว่ ที่ไม่ผ่านการเพาะ Ghavidel และ Prakash (2007)
พบว่า การเพาะถัว่ เขียว cowpea, lentil และchickpea ในที่มืดเป็ นเวลา 24 ชัว่ โมงมีผลต่อปริ มาณ
ความชื้ น ของถั่ว ที่ เ พิ่ ม ขึ้ นอย่ า งมี นั ย ส าคัญ (p ≤ 0.05) เมื่ อ เที ย บกับ ถั่ว ที่ ไ ม่ ผ่ า นการเพาะ
โดยปริ มาณความชื้ นของถัว่ เขี ยวและถัว่ อะซูกิ ที่หาได้จ ะใช้คานวณผลของปริ มาณไนโตรเจน
ทั้งหมด โปรตีนไนโตรเจน NPN โปรตีนหยาบ TPC และน้ าตาลรี ดิวซ์เป็ นน้ าหนักแห้ง (db)
ระยะเวลาการเพาะถัว่ เขียวมีผลให้ปริ มาณไนโตรเจนทั้งหมด โปรตีนไนโตรเจน และ
โปรตีนหยาบที่วิเคราะห์ดว้ ยวิธี Kjeldahl เพิ่มขึ้น แต่ค่าที่ได้ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญ (p>0.05)
ส่ วนปริ มาณ NPN ของถัว่ เขียวมีแนวโน้มลดลงเมื่อระยะเวลาการเพาะเพิ่มขึ้นแต่ไม่ส่งผลให้ปริ มาณ
NPN ต่างกันอย่างมีนยั สาคัญ (p>0.05) ผลการเปลี่ยนแปลงปริ มาณโปรตีนในถัว่ เขียวที่ผา่ นการงอก
เป็ นไปในท านองเดี ยวกับ อรอนงค์ นัยวิ กุล และพัชรี โสธนาสมบู รณ์ (2532) ที่ รายงานว่ า
การเพาะถัว่ เขียวสายพันธุก์ าแพงแสน1 เป็ นเวลา 3 วันทาให้ปริ มาณโปรตีนเพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ 0.22
Alonso, Aguirre และ Marzo (2000) พบว่า การเพาะถัว่ เขียวสายพันธุ์ Athropurpurea เป็ นเวลา
72 ชัว่ โมงก็ไม่ส่งผลให้ปริ มาณโปรตีนหยาบเพิ่มขึ้น (p>0.05) เมื่อระยะเวลาการเพาะเพิ่มขึ้น
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ระยะเวลาการเพาะถัว่ อะซูกิ ที่เพิ่มขึ้ น มีผลต่ อการเพิ่มขึ้ น ของปริ มาณไนโตรเจน
ทั้งหมด โปรตีนไนโตรเจน NPN และโปรตีนหยาบ ที่วิเคราะห์ดว้ ยวิธี Kjeldahl อย่างมีนัยสาคัญ
(p≤0.05)
การเพิ่มขึ้นของปริ มาณไนโตรเจนทั้งหมดเป็ นผลจากปริ มาณโปรตีนไนโตรเจนที่ได้
จากการตกตะกอนด้วย TCA รวมกับปริ มาณ NPN ซึ่งอาจมาจากกรดนิ วคลีอิก กรดอะมิโนและ
เพปไทด์สายสั้น ทั้งนี้ปริ มาณไนโตรเจนทั้งหมด และโปรตีนหยาบของถัว่ เขียวและถัว่ อะซูกิงอก
ที่ เ พิ่ ม ขึ้ น น่ า จะเป็ นผลจากการสัง เคราะห์ โ ปรตี น เพปไทด์ ส ายสั้น กรดอะมิ โ น และ
กรดนิ ว คลีอิก ในระหว่างการงอก (Harborne, 1999; Maneemegalai and Nandakumar, 2011)
หรื ออาจเป็ นไปได้ว่ ากระบวนการงอกท าให้สารอาหารอื่ น เช่ น แป้ งและไขมัน ลดลงอย่า ง
มีนัยสาคัญ (p<0.05) (Mubarak, 2005)
เมื่อคานวณปริ มาณโปรตี นเทีย บเป็ นน้ าหนัก แห้ง
ปริ มาณของแป้ งและไขมันที่ลดลงจึงทาให้ปริ มาณโปรตีนมีการเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบสารอาหารอื่น
ปริ มาณสารประกอบฟี นอลิ ก ทั้ งหมดของถั่ ว เขี ย วและถั่ ว อะซู กิ เพิ่ ม ขึ้ น
อย่างมีนัยสาคัญ (p≤0.05) เมื่อระยะเวลาการเพาะเพิ่มขึ้น (11.75 และ 12.90 ไมโครกรัมสมมูลย์
กรดแกลลิกต่อกรัมถัว่ แห้ง) การเพิ่มขึ้นของปริ มาณสารประกอบฟี นอลิกทั้งหมดอาจเป็ นผลจาก
การสังเคราะห์สารทุติยภูมิร ะหว่างกระบวนการงอก (Randhir, Lin and Shetty, 2004) ซึ่ ง
สอดคล้องกับการทดลองของ McCue และ Shetty (2002) ที่ พบว่า การเพาะถัว่ เขี ย วในที่ มืด
เป็ นเวลา 2 และ 3 วัน มีผลทาให้ปริ มาณสารประกอบฟี นอลิกทั้งหมดในถัว่ เขียวเพิ่มขึ้นประมาณ
8 ไมโครกรัมฟี นอลิกต่อน้ าหนักถัว่ สด Fernandez-Orozco และคณะ (2008) พบว่า ปริ มาณ
สารประกอบฟี นอลิกทั้งหมดของถัว่ เขียวสายพันธุ์ emerald ที่เพาะเป็ นเวลา 7 วันเพิ่มขึ้นจาก 1.09
เป็ น 3.46 มิลลิกรัมสมมูลย์คาเทชินต่อถัว่ แห้งหนัก 1 กรัม
นอกจากนี้ พบว่า ระยะเวลาในการเพาะที่เพิ่มขึ้นทาให้ปริ มาณน้ าตาลรี ดิวซ์ของถัว่
ทั้งสองชนิ ดเพิ่มขึ้ น อย่างมีนัยสาคัญ (p≤0.05) Rahman และคณะ (2007) รายงานถึงปริ มาณ
เอนไซม์อะไมเลสของถัว่ เขียวที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น เมื่อทาการเพาะเป็ นเวลา 24 ชัว่ โมง ดังนั้น
การเพิ่มขึ้นของปริ มาณน้ าตาลรี ดิว ซ์ในถัว่ ทั้งสองชนิ ดน่ าจะเป็ นผลจากการเพิ่มขึ้นของปริ มาณ
เอนไซม์อะไมเลสระหว่างการงอก ซึ่งเอนไซม์อะไมเลสทาให้คาร์โบไฮเดรตโมเลกุลใหญ่ถูกย่อย
เป็ นน้ าตาลโมเลกุลเล็กได้มากขึ้น สอดคล้องกับ Venkateswaran และ Vijayalakshmi (2010)
ที่ ร ายงานว่า ปริ มาณน้ าตาลรี ดิ ว ซ์ข อง finger millet (Eleusine coracana) เพิ่ม ขึ้ น 1.81 เท่ า
เมื่อระยะเวลาการเพาะเพิ่มขึ้น 24 ชัว่ โมง
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ในการเลือกระยะเวลาการเพาะที่เหมาะสม พิจารณาจากปริ มาณโปรตีนหยาบสูงที่สุด
พบว่า ระยะเวลาการเพาะถัว่ เขียวไม่ส่งผลให้ปริ มาณโปรตีนหยาบแตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญ
(p>0.05) ดังนั้นการคัดเลือกระยะเวลาการเพาะถัว่ เขียวจึงต้องใช้ปริ มาณของสารประกอบฟี นอลิก
ประกอบการตัดสินใจ พบว่า ถัว่ เขียวเพาะเป็ นเวลา 36 ชัว่ โมง มีปริ มาณสารประกอบฟี นอลิกสูงที่สุด
แต่ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ (p>05) เมื่อเทียบกับถัว่ เขียวเพาะ 27 ชัว่ โมง สาหรับถัว่ อะซูกิเพาะ
เป็ นเวลา 36 ชัว่ โมง ให้ปริ มาณโปรตีนหยาบสูงที่สุด แต่ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ (p>05) เมื่อ
เทียบกับถัว่ อะซูกิเพาะ 27 ชัว่ โมง ด้วยเหตุผลดังกล่าวจึงทาการคัดเลือกถัว่ เขียวและถัว่ อะซูกิ
ที่เพาะเป็ นเวลา 27 ชัว่ โมงศึกษาในขั้นตอนต่อไป
การเพาะถัว่ เขียวและถัว่ อะซูกิเป็ นเวลา 27 ชัว่ โมงจะมีปริ มาณโปรตีนหยาบสูงที่สุด
โดยถั่ว เขี ย วที่ ร ะยะเวลาการเพาะ 27 ชั่ว โมงจะมี ก ารเพิ่ ม ของปริ มาณไนโตรเจนทั้ง หมด
และโปรตีนหยาบสูงที่สุด ซึ่งเพิ่มขึ้น 1.04 เท่า เมื่อเทียบกับปริ มาณไนโตรเจนทั้งหมดและโปรตีนหยาบ
ที่ระยะเวลาเพาะ 0 ชัว่ โมง เช่นเดียวกับปริ มาณไนโตรเจนทั้งหมด และโปรตีนหยาบของถัว่ อะซูกิ
ที่เพิ่มขึ้น 1.15 เท่า เมื่อระยะเวลาเพาะเพิ่มขึ้นเป็ น 27 ชัว่ โมง นอกจากนี้ระยะเวลาการเพาะ 27 ชัว่ โมง
ทาให้ปริ มาณสารประกอบฟี นอลิกทั้งหมดของถัว่ เขียวและถัว่ อะซูกิเพิ่มขึ้น 2.35 และ 2.53 เท่ า
ตามลาดับ
การเพิ่มขึ้นของปริ มาณไนโตรเจนทั้งหมด โปรตีนหยาบและสารประกอบฟี นอลิก
ของถัว่ เขียวและถัว่ อะซูกิที่แตกต่างกันอาจเป็ นผลจากชนิดและสายพันธุข์ องถัว่ ที่แตกต่างกัน จึงมี
องค์ประกอบทางเคมีที่แ ตกต่ า งกัน และการเปลี่ ย นแปลงระหว่างการงอกของถัว่ แต่ ละชนิ ด
แต่ละสายพันธุก์ ็มีการเปลี่ยนแปลงที่แตกต่างกันด้วย
ระยะเวลาเพาะ 27 ชัว่ โมงทาให้ปริ มาณน้ าตาลรี ดิวซ์ของถัว่ อะซูกิเพิ่มขึ้น 2.55 เท่า
ซึ่งน้อยกว่าปริ มาณน้ าตาลรี ดิวซ์ของถัว่ เขียวที่เพิ่มขึ้น 3.65 เท่า การเพิ่มขึ้นของปริ มาณน้ าตาลรี ดิวซ์
ในถัว่ ทั้งสองชนิ ดที่ แตกต่ างกัน อาจเป็ นผลเนื่ องมาจากลักษณะโครงสร้างของเม็ด แป้ ง (starch
granula ของถัว่ ที่แตกต่างกัน โดย Tang, Watanabe และ Mitsunaga (2002) ศึกษาลักษณะของ
azuki starch รวมถึ ง สมบัติ ต่ า ง ๆ พบว่ า โครงสร้ างของเม็ด แป้ งของถั่ว อะซู กิ มี ข นาดใหญ่
ลักษณะคล้ายโครงสร้างเม็ดแป้ งมันฝรั่ง โครงสร้างภายในของเม็ดแป้ งถัว่ อะซูกิมีผลึกมาก เมื่อนา
เม็ดแป้ งถัว่ อะซูกิมาย่อยด้วยเอนไซม์ beta-amylase และ isoamylase เป็ นเวลา 30 ชัว่ โมง พบว่า เม็ดแป้ ง
ถัว่ อะซูกิ มีร้ อยละของระดับการย่อยต่ าที่ สุด (ร้อยละ 23) เมื่อเทียบกับเม็ด แป้ งของข้าวบาร์ เลย์
(ร้อยละ68)
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ตารางที่ 4.1 อิทธิพลของระยะเวลาการเพาะต่อองค์ประกอบทางเคมีของถัว่ เขียวและถัว่ อะซูกิระยะงอก

ถัว่ เขียว
(Vigna
radiata)

ถัว่ อะซูกิ
(Vigna
angilaris)

ระยะเวลา
การเพาะ ความชื้น (%)
(ชัว่ โมง)

ไนโตรเจน
ทั้งหมด
(% w/w db)

โปรตีน
ไนโตรเจน
(% w/w db)

Non-protein
nitrogen
(% w/w db)

50.43a ± 4.45
58.27b ± 1.68
61.52b ± 2.28
66.59c ± 1.61
68.05c ± 1.36
51.36a ± 0.93
55.47b ± 2.22
62.59c ± 0.71
65.16c ± 2.03
70.94d ± 2.35

3.73ns ± 0.09
3.72ns ± 0.22
3.60ns ± 0.15
3.88ns ± 0.15
3.75ns ± 0.22
4.06a ± 0.47
4.30a ± 0.47
4.69ab ± 0.26
4.65ab ± 0.24
5.25b ± 0.23

3.13ns ± 0.04
3.25ns ± 0.05
2.95ns ± 0.59
3.35ns ± 0.39
3.34ns ± 0.38
3.20a ± 0.44
3.47a ± 0.26
3.53a ± 0.17
4.39b ± 0.29
4.84b ± 0.02

0.60 ns ± 0.05
0.47 ns ± 0.17
0.65 ns ± 0.46
0.53 ns ± 0.24
0.40 ns ± 0.19
0.86b ± 0.10
0.83b ± 0.21
1.16c ± 0.09
0.26a ± 0.12
0.41a ± 0.21

0
9
18
27
36
0
9
18
27
36

สารประกอบ
โปรตีนหยาบ ฟี นอลิกทังหมด
้
(%N x 6.25,
acid /
% w/w db) (µg gallic
g db)
ns
23.33 ± 0.55
4.55a ± 0.60
23.23ns ± 1.36
5.97b ± 0.39
22.49ns ± 0.96
7.01b ± 0.83
24.26ns ± 0.93 10.69c ± 0.66
23.35ns ± 1.35 11.70c ± 0.64
25.39a ± 2.89
4.64a ± 0.07
26.89a ± 2.94
5.69a ± 0.36
29.34ab ± 1.64
7.30b ± 0.16
29.09ab ± 1.51 11.80c ± 0.67
32.80b ± 1.41 17.54d ± 1.53

น้ าตาลรี ดิวซ์
(µg glucose /
g db)
0.62a ± 0.04
1.34b ± 0.08
1.65b ± 0.13
2.26c ± 0.41
2.65c ± 0.20
0.42a ± 0.30
0.49a ± 0.03
0.89b ± 0.13
1.07b ± 0.15
1.54c ± 0.24

a,b,c,… ตัวเลขที่มีอกั ษรกากับต่างกันในสดมภ์เดียวกัน มีความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญ (p≤0.05) โดยเปรี ยบเทียบในถัว่ ชนิดเดียวกัน
ns ตัวเลขที่มีอกั ษรในสดมภ์เดียวกัน ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญ (p>0.05) โดยเปรี ยบเทียบในถัว่ ชนิดเดียวกัน
ไนโตรเจนทั้งหมด - โปรตีนไนโตรเจน = Non-protein nitrogen
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4.1.2 ชนิดและปริ มาณกรดอะมิโนทั้งหมดของถัว่ เขียวและถัว่ อะซูกิงอก
นาถัว่ เขียวและถัว่ อะซูกิเพาะ 0 และ 27 ชัว่ โมง มาวิเคราะห์หาชนิ ดและปริ มาณของกรด
อะมิโน โดยย่อยถัว่ เขียวและถัว่ อะซูกิดว้ ยกรดไฮโดรคลอริ กความเข้มข้น 6 โมลาร์ จากนั้นนาไปวิเคราะห์
ด้วย HPLC พบว่า ถัว่ ทั้งสองชนิ ดมีกรดอะมิโน 17 ชนิด (ตารางที่ 4.2) เนื่องจากการย่อยโปรตีน
ด้วยสารละลายกรด จะทาให้กรดอะมิโนบางชนิด ได้แก่ แอสพาราจิน เปลี่ยนเป็ นกรดแอสพาร์ ติก
กลูตามีนเปลี่ยนเป็ นกรดกลูตามิก และทริ ปโทเฟนถูกทาลาย (Kristinsson and rosco, 2000)
จากตารางที่ 4.2 พบว่า ระยะเวลาการเพาะ 27 ชัว่ โมงส่ งผลต่อปริ มาณกรดอะมิโน
ทั้งจาเป็ นและไม่จาเป็ นทั้งหมดของถัว่ เขียวและถัว่ อะซูกิงอกให้มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับถัว่
ที่ระยะเวลาเพาะ 0 ชัว่ โมง แสดงในตารางที่ 4.2 (โครมาโทแกรมแสดงในภาคผนวก ข.8)
จากการวิเคราะห์ปริ มาณกรดอะมิโนทั้งหมดในถัว่ เขียวและถัว่ อะซูกิเพาะ 0 และ 27 ชัว่ โมง
พบว่า ถัว่ เขียวเพาะ 0 และ 27 ชัว่ โมงมีปริ มาณกรดอะมิโนทั้งหมด 2521.15 ± 399.01 และ 4192.41
± 24.60 มิลลิกรัมต่อ 100 กรัมถัว่ แห้ง ตามลาดับ โดยระยะเวลาการเพาะถัว่ เขียว 27 ชัว่ โมง ทาให้
ปริ มาณกรดอะมิโนทั้งหมดเพิ่มขึ้นประมาณ 1.66 เท่า ถัว่ อะซูกิเพาะ 0 และ 27 ชัว่ โมง มีปริ มาณ
กรดอะมิโ นทั้งหมด 1713.43 ± 360.13 และ 4524.81 ± 516.38 มิลลิก รัมต่ อ 100 กรัมถัว่ แห้ง
ปริ มาณกรดอะมิโนทั้งหมดของถัว่ อะซูกิเพาะ 27 ชัว่ โมงเพิ่มขึ้นจากระยะเวลาการเพาะ 0 ชัว่ โมง
ประมาณ 2.64 เท่า การเพิ่มขึ้นของปริ มาณกรดอะมิโนอาจเกิดจากการสังเคราะห์กรดอะมิโนและโปรตีน
ในระหว่างกระบวนการงอกของเมล็ด (Harborne, 1999; Maneemegalai and Nandakumar, 2011)
ปริ มาณของกรดอะมิโนแต่ละชนิ ดที่วิเคราะห์ได้ในถัว่ เขียวและถัว่ อะซูกิเพาะ 27
ชัว่ โมง มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยชนิดของกรดอะมิโนที่มีปริ มาณมากที่สุดในถัว่ เขียวและถัว่ อะซูกิเพาะ
27 ชัว่ โมง ได้แก่ กรดกลูตามิก (808.83 ± 31.78 และ 882.43 ± 81.07 มิลลิกรัมต่อ 100 กรัมถัว่ แห้ง
ตามลาดับ) รองลงมาคือ กรดแอสพาร์ติก (703.91 ± 63.33 และ 668.02 ± 47.58 มิลลิกรัมต่อ 100
กรัมถัว่ แห้ง ตามลาดับ) Mubarak (2005) ทาการเพาะถัว่ เขียวเป็ นเวลา 3 วัน พบว่า ชนิ ดของ
กรดอะมิโนในถัว่ เขียวงอกที่ มีปริ มาณเพิ่มขึ้ น ได้แก่ ไอโซลูซีน ลูซีน เฟนิ ลอะลานี น วาลีน
และทรี โอนีน
เมื่อพิจารณาอัตราส่ วนของกรดอะมิโนแต่ละชนิ ดต่อปริ มาณกรดอะมิโนทั้งหมด
100 มิลลิกรัมของถัว่ เขียวและถัว่ อะซูกิงอก (ตารางที่ 4.2) พบว่า การเพาะถัว่ เขียว 27 ชัว่ โมงทาให้
อัตราส่วนของกรดแอสพาร์ติก อาร์จีนิน และเฟนิ ลอะลานี นต่อปริ มาณกรดอะมิโนทั้งหมด 100
มิลลิกรัมมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนเมื่อเทียบกับกรดอะมิโนชนิ ดอื่น
การเพาะถัว่ อะซูกิ
เป็ นเวลา 27 ชัว่ โมงมีผลต่อการเพิ่มขึ้นของอัตราส่ วนของวาลีน กรดแอสพาร์ ติก เมไทโอนี น
และกรดกลูตามิกต่อปริ มาณกรดอะมิโนทั้งหมด 100 มิลลิกรัมเมื่อเทียบกับกรดอะมิโนชนิดอื่น
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ตารางที่ 4.2 อิทธิพลของระยะเวลาการเพาะถัว่ เขียวและถัว่ อะซูกิต่อชนิดและปริ มาณกรดอะมิโนทั้งหมด
ชนิดของกรดอะมิโน

ระยะเวลาเพาะถัว่ เขียว (ชั่วโมง)
0
27
ปริ มาณ (mg/100 g db) ร้ อยละ* ปริ มาณ (mg/100 g db)

ร้ อยละ*

4.63
2.92
4.31
8.16
6.69
1.07
7.82
6.37
5.25

249.55 ± 14.32
122.36 ± 12.52
171.15 ± 8.01
331.10 ± 18.45
235.04 ± 23.01
42.85 ± 4.36
350.58 ± 32.87
233.89 ± 10.96
215.25 ± 14.16
1951.78 ± 80.37

5.95
2.92
4.08
7.90
5.61
1.02
8.36
5.58
5.13

95.81 ± 37.09
57.88 ± 13.13
70.18 ± 11.59
136.59 ± 23.69
109.99 ± 14.72
4.36 ± 8.07
142.75 ± 35.09
120.58 ± 37.61
43.94 ± 36.80
782.09 ± 140.52

5.59
3.38
4.10
7.97
6.42
0.25
8.33
7.04
2.56

252.09 ± 76.23
145.28 ± 19.60
187.28 ± 16.89
58.56 ± 34.53
96.33 ± 28.44
49.84 ± 22.32
354.57 ± 47.05
282.77 ± 33.83
215.18 ± 68.24
2139.71 ± 255.98

5.57
3.21
4.14
7.92
6.55
1.10
7.83
6.25
4.75

0.23
14.40
0.57
19.71
4.16
4.21
5.78
3.72

9.03 ± 1.77
703.91 ± 63.33
24.36 ± 2.53
808.83 ± 31.78
149.63 ± 9.95
168.05 ± 7.98
232.70 ± 12.39
144.00 ± 11.40
2240.63 ± 55.77
4192.41 ± 24.60

0.22
16.79
0.58
19.29
3.57
4.01
5.55
3.43

3.28 ± 0.46
231.66 ± 35.86
50.23 ± 30.52
320.38 ± 53.08
68.07 ± 12.03
70.56 ± 13.31
94.62 ± 17.66
92.53 ± 27.92
31.34 ± 219.61
1713.43 ± 360.13

0.19
13.52
2.93
18.70
3.97
4.12
5.52
5.40

8.91 ± 0.80
668.02 ± 47.58
32.89 ± 46.71
882.43 ± 81.07
170.29 ± 21.18
182.64 ± 16.03
249.34 ± 23.95
190.54 ± 49.91
2385.10 ± 260.40
4524.81 ± 516.38

0.20
14.76
0.73
19.49
3.76
4.03
5.51
4.21

Essential amino acid
Arginine
116.74 ± 48.17
Histidine
73.51 ± 17.61
Isoleucine
108.65 ± 21.93
Leucine
205.79 ± 37.33
Lysine
168.63 ± 18.14
Methionine
6.91 ± 6.62
Phenylalanine
197.26 ± 49.92
Threonine
160.55 ± 26.58
Valine †
132.29 ± 25.02
TEAA
1190.33 ± 181.03
Non-essential amino acid
Alanine
5.83 ± 0.97
Aspartic acid
363.08 ± 45.47
Cysteine
14.39 ± 3.63
Glutamic acid
496.92 ± 68.01
Glycine
104.88 ± 22.82
Proline
106.10 ± 18.94
Serine
145.89 ± 28.48
Tyrosine††
93.71 ± 27.41
TNEAA
1330.82 ± 217.99
Total amino acid
2521.15 ± 399.01

100

*ร้อยละของกรดอะมิโนแต่ละชนิดเทียบปริ มาณกรดอะมิโนทั้งหมด
†
TEAA คือ ปริ มาณกรดอะมิโนจาเป็ นทั้งหมด
††
TNEAA คือปริ มาณกรดอะมิโนไม่จาเป็ นทั้งหมด

100

ระยะเวลาเพาะถัว่ อะซู กิ (ชั่วโมง)
0
27
ปริ มาณ (mg/100 g db) ร้ อยละ* ปริ มาณ (mg/100 g db)

100

ร้ อยละ*

100
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4.2 ความเข้ มข้ นที่เหมาะสมของ Flavourzyme® ในการผลิตโปรตีนไฮโดรไลเสตจากถั่วเขียวและ
ถั่วอะซูกริ ะยะงอก
4.2.1 ภาวะที่เหมาะสมในการย่อยโปรตีนถัว่ เขียวและถัว่ อะซูกิงอกด้วย Flavourzyme®
จากการวิ เคราะห์ ปริ มาณหมู่อะมิโ นอิ สระ ระดับการย่อ ยและสารประกอบ
ฟี นอลิกทั้งหมดในโปรตีนไฮโดรไลเสตจากถัว่ เขียวและถัว่ อะซูกิงอก ที่อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส
pH 6 ระยะเวลาย่อย 6 ชัว่ โมง ได้ผลแสดงดังตาราง 4.3, 4.4, 4.5 และ 4.6 ตามลาดับ
การวิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิติของปริ มาณหมู่อะมิโนอิสระในโปรตีนไฮโดรไลเสต
จากถัว่ เขียวเพาะ พบว่า ระยะเวลาการเพาะ ความเข้มข้น Flavourzyme® และอิทธิพลร่ วมระหว่าง
ระยะเวลาการเพาะและความเข้มข้น Flavourzyme® มีผลต่อการเพิ่มขึ้นของปริ มาณหมู่อะมิโนอิสระ
ในโปรตีนไฮโดรไลเสตจากถัว่ เขียวเพาะอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p≤0.05) ดังแสดงในตารางที่ 4.3
และตารางภาคผนวก ค.15 โดยเมื่อเพิ่มระยะเวลาการเพาะและความเข้มข้น Flavourzyme® จะทาให้
ปริ มาณหมู่อะมิโนอิสระในโปรตีนไฮโดรไลเสตของถัว่ เขียวงอกสูงขึ้น จากการวิเคราะห์ทางสถิติ
พบว่ า โปรตี น ไฮโดรไลเสตจากถัว่ เขี ย วงอกในภาวะการเพาะ 27 ชั่ว โมง และย่ อ ยด้ว ย
Flavourzyme® ที่ความเข้มข้นร้อยละ 7 (w/w) โดยน้ าหนักแห้งของถัว่ งอกมีปริ มาณหมู่อะมิโนอิสระ
สูงที่สุด และแตกต่างจากภาวะอื่นอย่างมีนยั สาคัญ (p≤0.05) คือ 1049.00 ± 66.88 µmole g-1 protein db
ซึ่งเพิ่มขึ้นประมาณ 7.1 เท่า เมื่อเทียบกับโปรตีนไฮโดรไลเสตจากถัว่ เขียวเพาะ 27 ชัว่ โมง ในภาวะ
ที่ไม่มี Flavourzyme®
ตารางที่ 4.3 ปริ มาณหมู่อะมิโนอิสระของโปรตีนไฮโดรไลเสตจากถัว่ เขียวงอก ที่ผ่านการย่อย
เป็ นเวลา 6 ชัว่ โมง
หมู่อะมิโนอิสระ (µmole g-1 protein db)
ความเข้ มข้น
Flavourzyme® (%w/w)
เพาะ 0 ชั่วโมง
เพาะ 27 ชั่วโมง
0

65.42a ± 0.40

147.66b ± 4.27

3

514.86c ± 8.58

805.11e ± 28.64

5

692.40d ± 9.95

921.25f ± 9.97

7

708.67d ± 17.21

1049.00g ± 66.88

a,b,c,… ตัวเลขที่มีอกั ษรกากับต่างกันมีความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญ (p≤0.05)
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พิจ ารณาตารางที่ 4.4 และตาราง ภาคผนวก ค.16 พบว่า ระยะเวลาการเพาะ
และความเข้มข้น Flavourzyme ® มีผลต่ อการเพิ่มขึ้ น ของปริ มาณหมู่อะมิโนอิสระในโปรตี น
ไฮโดรไลเสตจากถัว่ อะซูกิ เพาะอย่างมีนัย สาคัญ ทางสถิติ (p≤ 0.05) แต่ อิทธิ พลร่ ว มระหว่า ง
ระยะเวลาการเพาะและความเข้ม ข้น Flavourzyme ® ไม่ส่ ง ผลต่ อ ปริ มาณหมู่อะมิ โ นอิ ส ระ
ของโปรตีนไฮโดรไลเสตจากถัว่ อะซูกิเพาะให้แตกต่างทางสถิติ (p>0.05) จึงทาการวิเคราะห์ขอ้ มูล
แบบแยกปั จจัย (ตารางภาคผนวก ค. 17 ถึง ค. 22) เมื่อไม่มี Flavourzyme ® พบว่า โปรตี น
ไฮโดรไลเสตจากถัว่ อะซูกิงอก 0 ชั่วโมงจะมีปริ มาณหมู่อะมิโนน้อยกว่าโปรตีนไฮโดรไลเสต
จากถัว่ เขียวเพาะ 27 ชัว่ โมงอย่างมีนยั สาคัญ (p≤0.05) ในขณะที่ระดับความเข้มข้น Flavourzyme®
ร้อยละ 3, 5 และ 7 โดยน้ าหนักแห้งของถัว่ งอก ถัว่ เพาะ 27 ชัว่ โมงมีปริ มาณหมู่อะมิโนอิสระเพิ่มขึ้น
เมื่อเทียบกับถัว่ เพาะ 0 ชัว่ โมง แต่ไม่แตกต่างกันทางสถิติ (p<0.05)
เมื่อเพิ่มระดับความเข้มข้น
Flavourzyme® ในการย่อยโปรตีนไฮโดรไลเสตจากถัว่ อะซูกิงอกมีปริ มาณหมู่อะมิโนอิสระเพิ่มขึ้น
อย่างมีนัยสาคัญ (p≤0.05) ภาวะการย่อยโปรตีนจากถัว่ อะซูกิเพาะ 27 ชัว่ โมง ความเข้มข้น
Flavourzyme® ร้อยละ 7 (w/w) โดยน้ าหนักแห้งของถัว่ งอก เป็ นภาวะที่ให้ปริ มาณหมู่อะมิโนอิสระ
สูงที่สุด
การเพิ่มขึ้นของปริ มาณหมู่อะมิโนอิสระของโปรตีนไฮโดรไลเสตจากถัว่ ทั้งสองชนิ ด
เกิ ด จากการท างานของเอนไซม์ Flavourzyme ® ซึ่ ง ทาหน้าที่ ในการตัด พัน ธะเพปไทด์ ทาให้
สายพอลิ เ พปไทด์มี ข นาดสั้น ลง ท าให้เ กิ ด หมู่อ ะมิ โ นอิ ส ระเพิ่ ม ขึ้ น เมื่ อ วิ เ คราะห์ ป ริ มาณ
หมู่อะมิโนอิสระด้วย trinitrobenzenesulfonic acid ซึ่งสามารถเกิดปฏิกิริยากับ primary amines
จึงให้ค่าหมู่อะมิโนอิสระสูงขึ้น (Alder-Nissen, 1979)
Achouri, Zhang และ Shiying (1998)
รายงานว่า โปรตีนไฮโดรไลเสตจากถัว่ เหลืองมีปริ มาณหมู่อะมิโนอิสระเพิ่มขึ้นจาก 0.247 เป็ น
0.274 free NH2 per 100 g protein เมื่อร้อยละของระดับการย่อยเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 4 เป็ นร้อยละ 8
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ตารางที่ 4.4 ปริ มาณหมู่อะมิโนอิสระของโปรตีนไฮโดรไลเสตจากถัว่ อะซูกิงอก ที่ผ่านการย่อย
เป็ นเวลา 6 ชัว่ โมง
หมู่อะมิโนอิสระ (µmole g-1 protein)
ความเข้ มข้น
Flavourzyme® (%w/w) เพาะ 0 ชั่วโมง
เพาะ 27 ชั่วโมง
0

50.50aA ± 1.82

67.05bA ± 0.62

3

305.65aB ± 7.13

309.79aB ± 6.38

5

370.20aC ± 8.62

374.80aC ± 0.89

7

415.59aD± 7.83

437.02aD ± 11.97

a,b ตัวเลขที่มีอกั ษรกากับต่างกันตามแนวนอน มีความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญ (p≤0.05)
A,B,C…ตัวเลขที่มีอกั ษรกากับต่างกันในสดมภ์เดียวกัน มีความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญ (p≤0.05)

เมื่อพิจารณาตารางที่ 4.5 และตารางในภาคผนวก ค.23 และค.24 พบว่า ระยะเวลาการเพาะ
และความเข้มข้น Flavourzyme ® รวมถึงอิทธิพลร่ วมของระยะเวลาการเพาะและความเข้มข้น
Flavourzyme ® ท าให้ร ะดับการย่อยของโปรตี น ไฮโดรไลเสตจากถั่ว เขี ย วและถัว่ อะซูกิ งอก
เปลี่ ย นแปลงอย่า งมี นัย ส าคัญ (p ≤ 0.05)
การย่อ ยโปรตี น จากถั่ว เขี ย วเพาะ 0 ชั่ว โมง
ความเข้ม ข้น Flavourzyme ® ร้ อ ยละ 5 และ 7 (w/w) โดยน้ าหนั ก แห้ ง ของถั่ว งอก จะให้
ระดับการย่อยสูงสุ ดซึ่งแตกต่างจากภาวะอื่นอย่างมีนัยสาคัญ (p≤0.05) โดยที่ ค่าระดับการย่อย
จากทั้งสองภาวะไม่แตกต่างกันทางสถิติ (ร้อยละประมาณ 68) อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาระดับการย่อย
ซึ่งติดตามจากปริ มาณหมู่อะมิโนอิสระของโปรตีนไฮโดรไลเสตจากถัว่ เขียวงอก พบว่า ตัวอย่างที่มี
ปริ มาณหมู่อะมิโนอิสระสูงที่สุด (ถัว่ เพาะ 27 ชัว่ โมง ความเข้มข้น Flavourzyme® ร้อยละ 7 (w/w)
โดยน้ า หนัก แห้ง ของถัว่ งอก) ไม่ไ ด้มี ระดับการย่อ ยสู งที่ สุด ทั้ง นี้ เนื่ อ งจากระดับการย่อ ย
ของโปรตีน เป็ นอัตราส่วนระหว่างปริ มาณหมู่อะมิโนอิสระ ณ เวลาใด ๆ กับปริ มาณกรดอะมิโน
ทั้งหมดของตัว อย่าง แต่ปริ มาณหมู่อะมิโนอิสระก่อนการย่อยด้วยเอนไซม์ จะมีผลต่ อปริ มาณ
หมู่อะมิโนอิสระ ณ เวลาใด ๆ จึงต้องทาการหักลบปริ มาณหมู่อะมิโนอิสระ ณ เวลาใด ๆ ด้วยปริ มาณ
หมู่อะมิโนอิสระก่อนการย่อยด้วยเอนไซม์ โดยปริ มาณหมู่อะมิโนอิสระก่อนการย่อยด้วยเอนไซม์
และกรดอะมิโนทั้งหมดของถัว่ เขี ยวเพาะ 27 ชัว่ โมงมีปริ มาณมากกว่าถัว่ เขี ย วเพาะ 0 ชัว่ โมง
จึงส่งผลให้ระดับการย่อยที่คานวณได้ไม่เพิ่มขึ้นตามปริ มาณหมู่อะมิโนอิสระที่เพิ่มขึ้น
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ในกรณี โ ปรตี น ไฮโดรไลเสตจากถัว่ อะซูกิ งอก ภาวะที่ มี ร ะดับการย่อ ยสู งที่ สุด คื อ
ภาวะการย่อยโปรตีนจากถัว่ อะซูกิเพาะ 27 ชัว่ โมง ความเข้มข้น Flavourzyme ® ร้อยละ 7 (w/w)
โดยน้ าหนักแห้งของถัว่ งอก โดยมีระดับการย่อยเท่ากับ 20.24 ± 0.65 ซึ่งแตกต่างจากภาวะอื่น
อย่างมีนยั สาคัญ(p≤0.05)
ศุกร์จิตต์ เอี่ยมนเรพร (2551) รายงานว่า ความเข้มข้นของเอนไซม์
Flavourzyme® ร้อยละ 5 และ 7.5 (w/w) ทาให้ระดับการย่อยของโปรตีนไฮโดรไลเสตจากใบยาสูบ
เพิ่มขึ้นอย่างมีนยั สาคัญ (p≤0.05) เมื่อเทียบกับโปรตีนไฮโดรไลเสตที่ไม่มี Flavourzyme® แต่ค่าที่ได้
จากทั้งสองภาวะข้างต้นไม่แตกต่างกันทางสถิติ
ตารางที่ 4.5 ระดับการย่อยของโปรตีนไฮโดรไลเสตจากถัว่ เขียวและถัว่ อะซูกิงอก ที่ผ่านการย่อย
เป็ นเวลา 6 ชัว่ โมง
ระดับการย่อย (%)
ความเข้ มข้น
ถั่วเขียว
ถั่วอะซูกิ
Flavourzyme
®
(%w/w)
เพาะ 0 ชั่วโมง เพาะ 27 ชั่วโมง
เพาะ 0 ชั่วโมง เพาะ 27 ชั่วโมง
0

0.00a ± 0.00

0.00a ± 0.00

0.00a ± 0.00

0.00a ± 0.00

3

48.37e ± 0.91

25.14b ± 1.08

12.01b ± 0.33

13.25c ± 0.35

5

67.16f ± 1.10

29.51c ± 0.38

15.02d ± 0.40

16.82e ± 0.05

7

68.88f ± 1.83

34.32d ± 2.52

17.14e ± 0.36

20.24f ± 0.65

a,b,c,… ตัวเลขที่มีอกั ษรกากับต่างกันมีความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญ (p≤0.05) โดยเปรี ยบเทียบในถัว่ ชนิดเดียวกัน

เมื่ อพิ จ ารณาการเปลี่ ยนแปลงปริ มาณสารประกอบฟี นอลิก ในโปรตี น ไฮโดรไลเสต
จากถัว่ เขี ยวงอก พบว่า ระยะเวลาการเพาะ ความเข้มข้น Flavourzyme ® และอิทธิพลร่ วมของ
ระยะเวลาการเพาะและความเข้มข้น Flavourzyme ® ทาให้ปริ มาณสารประกอบฟี นอลิกทั้งหมด
เพิ่มขึ้นอย่างมีนยั สาคัญ (p≤0.05) ดังแสดงในตารางที่ 4.6 และตารางภาคผนวกค.25 ภาวะในการผลิต
โปรตีนไฮโดรไลเสตจากถัว่ เขียวงอกที่ให้ปริ มาณสารประกอบฟี นอลิกทั้งหมดสูงที่สุด คือ การย่อย
โปรตีนของถัว่ เขียวเพาะ 27 ชัว่ โมง ความเข้มข้น Flavourzyme® ร้อยละ 7 (w/w) โดยน้ าหนักแห้ง
ของถัว่ งอก (1334.10 ± 47.83 µg gallic acid ml -1 ) ซึ่ งแตกต่ างจากภาวะอื่น อย่างมีนัยสาคัญ
(p≤0.05) โดยที่ภ าวะการย่อยนี้ ก็เป็ นภาวะที่ให้หมู่อะมิโ นอิสระสูงที่ สุด เช่น กัน โดยปริ มาณ
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สารประกอบฟี นอลิกของโปรตีนไฮโดรไลเสตในภาวะดังกล่าวเพิ่มขึ้นจากภาวะการย่อยโปรตีน
ของถัว่ เขียวเพาะ 0 ชัว่ โมง ในภาวะที่ไม่มี Flavourzyme® ประมาณ 3.5 เท่า
การวิ เ คราะห์ ข ้อ มูล ทางสถิ ติ ข องโปรตี น ไฮโดรไลเสตจากถั่ว อะซู กิ ง อก พบว่ า
การเพิม่ ขึ้นของความเข้มข้น Flavourzyme® และอิทธิพลร่ วมระหว่างระยะเวลาการเพาะและความเข้มข้น
Flavourzyme ® ทาให้ปริ มาณสารประกอบฟี นอลิก ทั้งหมดเพิ่ม ขึ้ น อย่างมี นัย สาคัญ (p≤ 0.05)
ดังแสดงในตารางที่ 4.6 และตารางภาคผนวก ค.26
ภาวะในการผลิตโปรตีนไฮโดรไลเสต
จากถัว่ อะซูกิงอกที่ให้ปริ มาณสารประกอบฟี นอลิกทั้งหมดสูงที่สุด คือ การย่อยโปรตีนของถัว่ อะซูกิ
เพาะ 27 ชัว่ โมง ความเข้มข้น Flavourzyme® ร้อยละ 7 (w/w) โดยน้ าหนักแห้งของถัว่ งอก (770.82
± 12.26 µg gallic acid ml-1) ซึ่งแตกต่างจากภาวะอื่นอย่างมีนัยสาคัญ (p≤0.05) และเป็ นภาวะ
การย่อยเดียวกับที่ให้ปริ มาณหมู่อะมิโนอิสระสูงที่สุด ปริ มาณสารประกอบฟี นอลิกของโปรตีน
ไฮโดรไลเสตในภาวะดังกล่าวเพิ่มขึ้น จากภาวะการย่อยโปรตีนของถัว่ อะซูกิเพาะ 0 ชัว่ โมง ที่ไม่มี
Flavourzyme® ประมาณ 1.3 เท่า
Asano, Shinagawa และ Hashimoto (1982) อธิบายว่า อันตรกิริยาที่มีบทบาทสาคัญใน
การเกิดสารประกอบเชิงซ้อนที่เกิ ดจากสารประกอบฟี นอลิกกับโปรตีน ได้แก่ พันธะไฮโดรเจน
และอัน ตรกิ ริ ยาไฮโดรโฟบิ ก แต่ Siebert, Troukhanova และ Lynn (1996) พบว่า อันตรกิ ริ ยา
ไฮโดรโฟบิกของสารประกอบเชิงซ้อนที่เกิดจากของสารประกอบฟี นอลิกกับโปรตีนมีบทบาทที่
สาคัญมากกว่าพันธะไฮโดรเจน Flavourzyme® เป็ นเอนไซม์ประเภทไฮโดรเลส ทาหน้าที่ตดั
พันธะเพปไทด์ให้ได้เพปไทด์สายสั้น (Brenntag, Mülheim) อาจส่ งผลต่อตาแหน่ งและระยะห่ าง
ระหว่างสารประกอบฟี นอลิก และหมู่อะมิโนในสายพอลิเพปไทด์หรื อเพปไทด์ ทาให้ก ารเกิ ด
อันตรกิริยาไฮโดรโฟบิกลดลง
จึง ทาให้ผลการวิเคราะห์ปริ มาณสารประกอบฟี นอลิกใน
โปรตีน ไฮโดรไลเสตได้เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ ก ารใช้ถว่ั อะซูกิ ที่มีสารประกอบฟี นอลิกทั้งหมด
สูงกว่าถัว่ เขียว น่าจะมีผลให้ปริ มาณสารประกอบฟี นอลิกทั้งหมดของโปรตีนไฮโดรไลเสตที่ได้สูง
มากขึ้นด้วย
Wang และ Tang (2012) พบว่า เมื่อนาโปรตีนไอโซเลตที่ได้จาก buckwheat มาย่อยด้วย
เอนไซม์ทริ ปซินเป็ นเวลา 2 ชัว่ โมง ปริ มาณสารประกอบฟี นอลิกที่ได้ เปรี ยบเทียบกับเวลาที่ใช้ย่อย
0 ชัว่ โมงมีค่าเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 0.38 เป็ นร้อยละ0.97
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ตารางที่ 4.6 ปริ มาณสารประกอบฟี นอลิก ทั้งหมดของโปรตี น ไฮโดรไลเสตจากถัว่ เขี ย วและ
ถัว่ อะซูกิงอก ที่ผา่ นการย่อยเป็ นเวลา 6 ชัว่ โมง
สารประกอบฟี นอลิกทั้งหมด (µg gallic acid ml-1)
ความเข้ มข้น
ถั่วเขียว
ถั่วอะซูกิ
Flavourzyme®
(%w/w)
เพาะ 0 ชั่วโมง เพาะ 27 ชั่วโมง
เพาะ 0 ชั่วโมง เพาะ 27 ชั่วโมง
0

377.62a ± 10.38

752.06b ± 9.12

571.82b ± 12.68 513.33a ± 11.54

3

814.71bc ± 47.44

1107.70e ± 46.38

672.32c ± 10.69 661.98c ± 9.25

5

842.07cd ± 38.30

1218.10f ± 53.89

697.10d ± 21.35 698.33d ± 6.88

7

899.05d ± 5.25

1334.10g ± 47.83

739.66e ± 5.12

770.82f ± 12.26

a,b,c,… ตัวเลขที่มีอกั ษรกากับต่างกันมีความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญ (p≤0.05) โดยเปรี ยบเทียบในถัว่ ชนิดเดียวกัน

เนื่องจากผลการวิเคราะห์ปริ มาณหมู่อะมิโนอิสระในโปรตีนไฮโดรไลเสตจากถัว่ เขียว
และถัว่ อะซูกิ งอกที่เพิ่มขึ้ น เมื่อความเข้มข้น Flavourzyme ® เพิ่มขึ้ น ไม่สามารถอธิ บายได้ว่า
หมู่อะมิโนอิสระที่เพิ่มขึ้นในโปรตีนไฮโดรไลเสต เป็ นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของหมู่อะมิโนอิสระ
หรื อการเพิ่มขึ้นของกรดอะมิโน จึงวิเคราะห์ปริ มาณกรดอะมิโนอิสระของโปรตีนไฮโดรไลเสต
เพื่อเป็ นข้อมูลเพิ่มเติมสาหรับอธิบายการเพิ่มขึ้นของปริ มาณหมู่อะมิโนอิสระ ว่ามาจากปริ มาณของ
กรดอะมิโนอิสระที่มีในโปรตีนไฮโดรไลเสตเมื่อความเข้มข้น Flavourzyme® เพิ่มขึ้นหรื อไม่
4.2.2 ปริ มาณกรดอะมิโนอิสระในโปรตีนไฮโดรไลเสตจากถัว่ เขียวและถัว่ อะซูกิงอก
เนื่ องจากถัว่ เขียวและถัว่ อะซูกิมีปริ มาณคาร์ โบไฮเดรตร้ อยละ 62.62 และ 62.9
โดยน้ าหนักแห้งของถัว่ (USDA, 2010) ตามลาดับ ดังนั้นก่อนทาการย่อยโปรตีนจากถัว่ เขียวและ
ถัว่ อะซูกิดว้ ย Flavourzyme® ต้องนาตัวอย่างไปผ่านการย่อยด้วยเอนไซม์ BAN® 480 L ซึ่งเป็ น
เอนไซม์ประเภท -amylase เพื่อป้ องกันการเกิดเจลระหว่างกระบวนการผลิตโปรตีนไฮโดรไลเสต
ผลการวิเคราะห์ปริ มาณกรดอะมิโนอิสระในโปรตีนไฮโดรไลเสตที่ได้จากการย่อย
โปรตีนของถัว่ เขียวและถัว่ อะซูกิงอกในภาวะต่าง ๆ (ตารางที่ 4.7 และ 4.8 และโครมาโตแกรมที่ได้
จากการวิเคราะห์ แสดงในภาคผนวก ข.8) พบว่า เมื่อความเข้มข้น Flavourzyme® เพิ่มขึ้น (ร้อยละ 0,
3, 5 และ 7 โดยน้ าหนัก แห้งของถัว่ งอก) จะท าให้ปริ มาณกรดอะมิ โนอิ สระของโปรตี น
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ไฮโดรไลเสตจากถัว่ เขี ย วและถัว่ อะซูกิ ที่เพาะเป็ นเวลา 0 และ 27 ชั่ว โมง มีแนวโน้มเพิ่มขึ้ น
ซึ่งผลการวิเคราะห์ปริ มาณกรดอะมิโนอิสระทั้งหมดที่ได้ สอดคล้องกับผลการวิเคราะห์ปริ มาณ
หมู่อะมิโ นอิสระในข้อ 4.2.1 การเพิ่มขึ้ นของปริ มาณกรดอะมิโนอิสระเมื่อเพิ่มความเข้มข้น
Flavourzyme® จึงช่วยยืนยันว่า Flavourzyme® ที่ใช้มีสมบัติเป็ นทั้งเอกซ์โซเพปติเดส และเอนโดเพปติเดส ซึ่งมีการตัดพันธะเพปไทด์แบบสุ่ม เมื่อทางานมากขึ้นจึงเกิด กรดอะมิโนอิสระมากขึ้น
โปรตีน ไฮโดรไลเสตจากถัว่ เขี ยวงอกจะมีปริ มาณหมู่อะมิโ นอิสระทั้งหมดและ
กรดอะมิโ นอิ สระเพิ่ม ขึ้ น มากกว่า โปรตี น ไฮโดรไลเสตจากถัว่ อะซู กิ ง อก เมื่อ ความเข้มข้น
Flavourzyme® เพิ่มขึ้น อาจเป็ นผลมาจากโปรตีนของถัว่ เขียวถูกย่อยด้วย Flavourzyme® ได้ง่ายกว่า
โปรตีนของถัว่ อะซูกิ
จากตารางที่ 4.7 พบว่า ชนิดกรดอะมิโนอิสระในโปรตีนไฮโดรไลเสตจากถัว่ เขียว
เพาะ 0 และ 27 ชัว่ โมง ที่มีปริ มาณกรดอะมิโนอิสระเพิ่มขึ้น เมื่อความเข้มข้น Flavourzyme ®
เพิ่มขึ้น ได้แก่ อาร์จินีน กรดแอสพาร์ติก ซิสเทอิน กรดกลูตามิก ฮีสทีดิน ไอโซลูซีน ลูซีน
ไลซี น ฟี นิ ลอะลานี น ซี รีน ไทโอนี น และวาลีน แต่อย่างไรก็ตามมีก รดอะมิโนบางชนิ ด
ได้แก่ อะลานิน ไกลซีน เมไทโอนีน โพรลีน และไทโรซีน ที่มีการเปลี่ยนแปลงของปริ มาณ
กรดอะมิโนอิสระน้อยมาก เมื่อความเข้มข้น Flavourzyme® เพิม่ ขึ้น ทั้งนี้อาจเนื่องจากในถัว่ เขียวเพาะ
0 และ 27 ชัว่ โมง มีปริ มาณของกรดอะมิโนเหล่านี้ ต่า โดยเฉพาะเมไทโอนี น และอะลานี นที่พบ
ในปริ มาณที่ ต่ า กว่ า 50 mg per 100 g sample db (ตารางที่ 4.2) ดัง นั้น โอกาสที่ จ ะได้
กรดอะมิโนอิสระเหล่านี้ จึงน้อย
จากตารางที่ 4.8 พบว่า ชนิดกรดอะมิโนอิสระในโปรตีนไฮโดรไลเสตจากถัว่ อะซูกิ
เพาะ 0 และ 27 ชัว่ โมง ที่มีปริ มาณกรดอะมิโ นอิสระเพิ่มขึ้น เมื่อความเข้มข้น Flavourzyme ®
เพิ่มขึ้น ได้แก่ อาร์จีนิน ซิสเทอีน กรดกลูตามิก ฮีสทีดิน ไอโซลูซีน ลูซีน ไลซีน ฟี นิลอะลานีน
ซีรีน ไทโอนีน และไทโรซีน รวมถึง วาลีนในโปรตีนไฮโดรไลเสตจากถัว่ อะซูกิเพาะ 0 ชัว่ โมง
มีปริ มาณกรดอะมิโนอิสระเพิ่มขึ้น เมื่อความเข้มข้น Flavourzyme® เพิ่มขึ้น
แต่อย่างไรก็ตาม
ยังมีกรดอะมิโนอิสระบางชนิดในโปรตีนไฮโดรไลเสต ได้แก่ อะลานีน กรดแอสพาร์ติก ไกลซีน
เมไทโอนี น และโพรลีน รวมทั้ง วาลีน ในโปรตีนไฮโดรไลเสตจากถัว่ อะซูกิ เพาะ 27 ชัว่ โมง
ที่แทบไม่มีการเปลี่ยนแปลงปริ มาณของกรดอะมิโนอิสระ เมื่อความเข้มข้น Flavouryzme® เพิ่มขึ้น
ซึ่ ง แนวโน้ม นี้ ก็ พบในถัว่ เขี ย วเช่ น เดี ย วกัน ทั้ง นี้ การเพิ่ มขึ้ นของปริ ม าณกรดอะมิ โ นอิส ระ
น่าจะสัมพันธ์กบั ปริ มาณกรดอะมิโนที่มีอยูใ่ นถัว่ แต่ละชนิด
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ธัน ยพร จัน ท์แสนโรจน์ (2550) พบว่า เมื่อเพิ่มปริ มาณเอนไซม์และเวลาในการย่อย
จะทาให้ปริ มาณกรดอะมิโนอิสระในโปรตีนไฮโดรไลเสตเพิ่มขึ้น เนื่องจากระดับการย่อยที่สูงขึ้น
ทาให้โ ปรตี น ถูก ย่อยได้มาก ปริ มาณกรดอะมิโนอิสระในโปรตี นไฮโดรไลเสตจึ งสู งขึ้น ด้ว ย
และภาวะที่ ให้ปริ มาณกรดอะมิโ นอิสระของโปรตี นไฮโดรไลเสตจากหอยเป๋ าฮื้ อสู งที่ สุด คื อ
การย่อยด้วย Flavourzyme ® ร้อยละ 1.5 ระยะเวลาการย่อย 3 ชัว่ โมง มีปริ มาณกรดอะมิโนอิสระ
229.16 มิลลิกรัมต่อ 100 กรัมตัวอย่าง
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ตารางที่ 4.7 ผลของปริ มาณเอนไซม์ Flavourzyme®ต่อปริ มาณกรดอะมิโนอิสระ (mg mL-1) ของโปรตีนไฮโดรไลเสตจากถัว่ เขียวเพาะที่ผา่ นการย่อยเป็ นเวลา 6 ชัว่ โมง
ชนิดของ
กรดอะมิโน
Alanine
Arginine
Aspartic acid
Cysteine†
Glutamic acid
Glycine
Histidine†
Isoleucine
Leucine
Lysine
Methionine†
Phenylalanine†
Proline
Serine
Threonine
Tyrosine†
Valine
Total
†

0

0.000 ± 0.000
0.008 ± 0.000
0.003 ± 0.000
0.000 ± 0.000
0.010 ± 0.001
0.001 ± 0.000
0.002 ± 0.000
0.001 ± 0.000
0.003 ± 0.000
0.001 ± 0.000
0.002 ± 0.000
0.004 ± 0.000
0.005 ± 0.001
0.004 ± 0.000
0.036 ± 0.003
0.001 ± 0.000
0.000 ± 0.000
0.080 ± 0.006

ระยะเวลาเพาะ 0 ชั่วโมง
ความเข้ มข้นของเอนไซม์ (% w/w)
3
5
0.001 ± 0.000
0.033 ± 0.006
0.013 ± 0.002
0.019 ± 0.002
0.025 ± 0.003
0.006 ± 0.002
0.026 ± 0.003
0.020 ± 0.002
0.047 ± 0.004
0.026 ± 0.005
0.006 ± 0.001
0.061 ± 0.007
0.003 ± 0.000
0.039 ± 0.003
0.033 ± 0.004
0.001 ± 0.000
0.027 ± 0.002
0.383 ± 0.032

0.002 ± 0.000
0.052 ± 0.007
0.033 ± 0.002
0.029 ± 0.004
0.070 ± 0.005
0.011 ± 0.001
0.049 ± 0.005
0.038 ± 0.004
0.085 ± 0.009
0.061 ± 0.005
0.009 ± 0.004
0.085 ± 0.015
0.007 ± 0.001
0.073 ± 0.006
0.0056 ± 0.004
0.009 ± 0.022
0.046 ± 0.016
0.703 ± 0.065

0

0.000 ± 0.000
0.011 ± 0.004
0.013 ± 0.002
0.002 ± 0.000
0.034 ± 0.005
0.001 ± 0.000
0.009 ± 0.002
0.005 ± 0.001
0.004 ± 0.001
0.004 ± 0.001
0.001 ± 0.000
0.007 ± 0.001
0.010 ± 0.002
0.064 ± 0.012
0.027 ± 0.006
0.011 ± 0.002
0.000 ± 0.000
0.202 ± 0.036

0.001 ± 0.000
0.033 ± 0.005
0.014 ± 0.002
0.018 ± 0.004
0.032 ± 0.004
0.006 ± 0.001
0.031 ± 0.005
0.019 ± 0.004
0.043 ± 0.008
0.020 ± 0.003
0.006 ± 0.001
0.057 ± 0.010
0.007 ± 0.002
0.062 ± 0.007
0.027 ± 0.003
0.001 ± 0.000
0.027 ± 0.005
0.404 ± 0.066

0.001 ± 0.000
0.028 ± 0.010
0.018 ± 0.001
0.017 ± 0.001
0.039 ± 0.002
0.005 ± 0.000
0.029 ± 0.001
0.019 ± 0.001
0.042 ± 0.001
0.022 ± 0.002
0.005 ± 0.000
0.054 ± 0.004
0.007 ± 0.002
0.062 ± 0.007
0.030 ± 0.003
0.001 ± 0.000
0.027 ± 0.001
0.410 ± 0.017

7

0.002 ± 0.000
0.064 ± 0.011
0.038 ± 0.006
0.031 ± 0.005
0.083 ± 0.014
0.009 ± 0.002
0.057 ± 0.011
0.039 ± 0.006
0.086 ± 0.013
0.051 ± 0.009
0.010 ± 0.002
0.096 ± 0.013
0.012 ± 0.002
0.121 ± 0.019
0.058 ± 0.012
0.001 ± 0.001
0.055 ± 0.008
0.811 ± 0.140
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เป็ นกรดอะมิโนที่มีความสามารถในการเป็ นสารต้านออกซิ เดชัน

0.001 ± 0.000
0.041 ± 0.009
0.025 ± 0.019
0.023 ± 0.006
0.033 ± 0.012
0.008 ± 0.002
0.034 ± 0.008
0.025 ± 0.005
0.057 ± 0.012
0.034 ± 0.004
0.008 ± 0.002
0.068 ± 0.018
0.004 ± 0.001
0.045 ± 0.015
0.036 ± 0.006
0.001 ± 0.000
0.034 ± 0.007
0.487 ± 0.098

7

ระยะเวลาเพาะ 27 ชั่วโมง
ความเข้ มข้นของเอนไซม์ (% w/w)
3
5
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ตารางที่ 4.8 ผลของปริ มาณเอนไซม์ Flavourzyme®ต่อปริ มาณกรดอะมิโนอิสระ (mg mL-1) ของโปรตีนไฮโดรไลเสตจากถัว่ อะซูกิเพาะที่ผ่านการย่อยเป็ นเวลา 6 ชัว่ โมง
ชนิดของ
กรดอะมิโน
Alanine
Arginine
Aspartic acid
Cysteine†
Glutamic acid
Glycine
Histidine†
Isoleucine
Leucine
Lysine
Methionine†
Phenylalanine†
Proline
Serine
Threonine
Tyrosine†
Valine
Total
†

0

0.000 ± 0.000
0.023 ± 0.003
0.008 ± 0.001
0.001 ± 0.000
0.015 ± 0.002
0.002 ± 0.001
0.002 ± 0.000
0.001 ± 0.000
0.002 ± 0.000
0.002 ± 0.000
0.000 ± 0.000
0.003 ± 0.000
0.004 ± 0.001
0.005 ± 0.001
0.005 ± 0.001
0.001 ± 0.000
0.002 ± 0.000
0.075 ± 0.009

ระยะเวลาเพาะ 0 ชั่วโมง
ความเข้ มข้นของเอนไซม์ (% w/w)
3
5
0.001 ± 0.000
0.032 ± 0.003
0.011 ± 0.001
0.016 ± 0.002
0.021 ± 0.003
0.006 ± 0.001
0.020 ± 0.002
0.015 ± 0.002
0.035 ± 0.004
0.018 ± 0.002
0.001 ± 0.000
0.044 ± 0.005
0.002 ± 0.000
0.029 ± 0.003
0.016 ± 0.002
0.024 ± 0.003
0.005 ± 0.001
0.296 ± 0.033

0.001 ± 0.000
0.052 ± 0.005
0.019 ± 0.001
0.024 ± 0.004
0.044 ± 0.002
0.011 ± 0.002
0.039 ± 0.007
0.026 ± 0.002
0.056 ± 0.005
0.032 ± 0.002
0.001 ± 0.000
0.085 ± 0.015
0.005 ± 0.001
0.051 ± 0.005
0.027 ± 0.002
0.040 ± 0.004
0.127 ± 0.019
0.564 ± 0.059

0

0.000 ± 0.000
0.022 ± 0.009
0.003 ± 0.001
0.003 ± 0.001
0.009 ± 0.004
0.003 ± 0.001
0.009 ± 0.004
0.002 ± 0.000
0.003 ± 0.001
0.004 ± 0.001
0.000 ± 0.000
0.003 ± 0.001
0.003 ± 0.000
0.009 ± 0.003
0.009 ± 0.003
0.005 ± 0.001
0.001 ± 0.000
0.089 ± 0.016

0.001 ± 0.000
0.025 ± 0.002
0.016 ± 0.014
0.011 ± 0.002
0.015 ± 0.004
0.004 ± 0.001
0.016 ± 0.002
0.011 ± 0.002
0.026 ± 0.003
0.016 ± 0.002
0.001 ± 0.000
0.030 ± 0.004
0.003 ± 0.000
0.020 ± 0.008
0.014 ± 0.002
0.018 ± 0.002
0.003 ± 0.001
0.250 ± 0.046

0.001 ± 0.000
0.039 ± 0.004
0.014 ± 0.003
0.019 ± 0.002
0.030 ± 0.006
0.007 ± 0.001
0.028 ± 0.003
0.020 ± 0.002
0.046 ± 0.004
0.028 ± 0.007
0.001 ± 0.000
0.050 ± 0.005
0.003 ± 0.000
0.039 ± 0.004
0.025 ± 0.005
0.032 ± 0.003
0.006 ± 0.001
0.386 ± 0.045

7

0.001 ± 0.000
0.048 ± 0.009
0.016 ± 0.002
0.023 ± 0.005
0.036 ± 0.004
0.009 ± 0.002
0.035 ± 0.006
0.024 ± 0.003
0.053 ± 0.007
0.032 ± 0.004
0.001 ± 0.001
0.121 ± 0.023
0.004 ± 0.001
0.048 ± 0.007
0.027 ± 0.004
0.038 ± 0.005
0.007 ± 0.001
0.524 ± 0.067
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เป็ นกรดอะมิโนที่มีความสามารถในการเป็ นสารต้านออกซิ เดชัน

0.001 ± 0.000
0.056 ± 0.005
0.018 ± 0.001
0.028 ± 0.003
0.040 ± 0.003
0.012 ± 0.001
0.038 ± 0.004
0.028 ± 0.003
0.061 ± 0.006
0.031 ± 0.003
0.001 ± 0.000
0.075 ± 0.009
0.004 ± 0.001
0.054± 0.006
0.027 ± 0.002
0.044 ± 0.004
0.009 ± 0.001
0.528 ± 0.054

7

ระยะเวลาเพาะ 27 ชั่วโมง
ความเข้ มข้นของเอนไซม์ (% w/w)
3
5
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4.2.3 การเกิดสีน้ าตาลของโปรตีนไฮโดรไลเสตจากถัว่ เขียวและถัว่ อะซูกิงอก
การวิเคราะห์การเกิดสีน้ าตาลของโปรตีนไฮโดรไลเสตจากถัว่ เขียวและถัว่ อะซูกิงอก
ด้วยการวัดค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 420 นาโนเมตร (รู ปที่ 4.1) พบว่า โปรตีนไฮโดรไลเสต
จากถัว่ เขียวและถัว่ อะซูกิเพาะ 0 ชัว่ โมง มีค่าของการดูดกลืนแสงที่มากกว่าโปรตีนไฮโดรไลเสต
จากถัว่ เขีย วและถัว่ อะซูกิเพาะ 27 ชั่วโมง ซึ่งหมายถึงมีโ อกาสเกิ ด ปฏิกิ ริย าสี น้ าตาลมากกว่า
โปรตี นไฮโดรไลเสตจากถัว่ เขี ยวเพาะ 0 ชั่วโมง มีค่ าการดูดกลืนแสงเพิ่มขึ้ นประมาณ 0.1 ยูนิ ต
(จาก 0.722 เป็ น 0.844) เมื่อความเข้มข้น Flavourzyme® เพิ่มขึ้น ในขณะที่เมื่อเพิ่มความเข้มข้น
Flavourzyme ® จากร้ อยละ 3 เป็ น 7 โดยน้ าหนัก แห้งของถัว่ งอกในถั่วเขี ยวเพาะ 27 ชั่ว โมง
และถัว่ อะซูกิเพาะ 0 และ 27 ชัว่ โมง โปรตีนไฮโดรไลเสตที่ได้ มีค่าการดูดกลืน แสงของเพิ่มขึ้ น
ประมาณ 0.06 – 0.08 ยูนิต อย่างไรก็ตามในภาวะที่ไม่มี Flavourzyme® โปรตีนไฮโดรไลเสตที่ได้
ในช่วงเวลาการเพาะดังกล่าวจะให้ค่าการดูดกลืนแสงสูงที่สุด
การเพิ่มขึ้น ของค่าการดูด กลืนแสงที่ ความยาวคลื่น 420 นาโนเมตร อาจเกิด จาก
ปฏิกิริยาสีน้ าตาลของโปรตีนไฮโดรไลเสตจากถัว่ เขียวและถัว่ อะซูกิงอก ซึ่งเป็ นปฏิกิ ริยาการเกิด
สี น้ าตาลที่ไม่อาศัยเอนไซม์ คือ ปฏิกิริ ยาเมลลาร์ ด โดยเกิดปฏิกิริยาระหว่างหมู่คาร์ บอนิ ลอิสระของ
น้ าตาลรี ดิวซ์ กับหมู่อะมิโนอิสระของกรดอะมิโน โปรตีน หรื อ เพปไทด์ แล้วเกิดเป็ นสาร สี น้ าตาล
ที่เรี ยกว่า melanoidins โดยทั่วไปปฏิกิ ริยานี้ อาจเกิดระหว่างกระบวนการผลิตที่ ใช้อุณหภูมิสูง หรื อ
การเก็บรักษาทาให้เกิดสีน้ าตาลในผลิตภัณฑ์
ทั้งนี้น้ าตาลรี ดิวซ์ ได้จากกระบวนการย่อยคาร์โบไฮเดรตระหว่างการงอก (Rahman
et al., 2007) และจากการย่อยแป้ งด้วยเอนไซม์อะไมเลสในขั้นตอนการเตรี ยมตัวอย่าง ขณะที่
กรดอะมิโนและเพปไทด์สายสั้นมีอยูใ่ นโปรตีนไฮโดรไลเสต เมื่อน้ าตาลรี ดิวซ์และกรดอะมิโน
ในโปรตีนไฮโดรไลเสตได้รับความร้อนจากกระบวนการผลิตในช่วงอุณหภูมิระหว่าง 50-70 องศาเซลเซียส จึงอาจก่อให้เกิดสี น้ าตาลได้ นอกจากนี้ การเกิดปฏิกิริยาเมลลาร์ ดจะเกิดได้ดีเมี่อค่า pH
ของสารละลายสูงกว่าค่า pI ของเพปไทด์หรื อโปรตีนชนิดนั้น ๆ เพื่อทาให้หมู่อะมิโนอยู่ในรู ปของเอมีน
โปรตีนของถัว่ เขียวและถัว่ อะซูกิมีค่า pI อยู่ในช่วง pH 4 ‟ 5 (Mohamed, Bakar and Hamid, 1996;
Peterbauer and Richter, 1998) ดังนั้นกระบวนการผลิตโปรตีนไฮโดรไลเสตมีช่วง pH 6 จึงเอื้อ
ต่อการเกิดปฏิกิริยาเมลลาร์ ด ของโปรตีนไฮโดรไลเสต Fry และ Stegink (1982) พบว่า ชนิ ดของ
กรดอะมิโนมีผลต่ออัตราการเกิด ปฏิกิริยาเมลลาร์ ดใน parential nutrition solution โดยกรดอะมิโน
ที่มีความไวในการเกิดปฏิกิริยาเมลลาร์ดค่อนข้างมาก คือ ไลซีน ทริ ปโทเฟน ซีรีน และไทโอนี น
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กรดอะมิโนที่มีความไวในการเกิดปฎิกิริยาเมลลาร์ดได้ปานกลาง คือ วาลีน ไอโซลูซีน ลูซีน และ
โพรลีน ขณะที่อาร์จีนิน อะลานิน เฟนิลอะลานิน ฮีสทีดีน เมไทโอนีน และไกลซีน เป็ นกรดอะมิโน
ที่มีความไวในการเกิด ปฏิกิริยาเมลลาร์ดน้อย จากผลการวิเคราะห์ชนิดและปริ มาณกรดอะมิโน
อิสระของโปรตีนไฮโดรไลเสตจากถัว่ เขียวและถัว่ อะซูกิงอก (ตารางที่ 4.7 และ 4.8) พบว่า ความ
เข้มข้น Flavourzyme® ที่เพิ่มขึ้น ไม่ได้ส่งผลต่อการเพิ่มขึ้นของกรดอะมิโนแต่ละชนิ ดในปริ มาณที่สูง
จึงอาจเป็ นผลให้ค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 420 นาโนเมตรของโปรตีนไฮโดรไลเสตจาก
ถัว่ เขียวและถัว่ อะซูกิงอก เพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อย (รู ปที่ 4.1) เมื่อความเข้มข้น Flavourzyme® เพิ่มขึ้น
ถึงแม้ว่าการเกิดปฏิกิริ ยาสี น้ าตาลจะทาให้กรดอะมิโนและเพปไทด์ ซึ่งมีฤทธิ์ ต้าน
ออกซิเดชันมีปริ มาณลดลง เนื่ องจากถูกใช้ไปในการเกิดปฏิกิริยาเมลลาร์ ด แต่ Maillard reaction
product ก็มีความสามารถในการออกฤทธิ์ตา้ นออกซิเดชันได้ (Kurozawa, Park and Hubinger, 2009)
Liu และคณะ (2010) พบว่า การละลายผงโปรตีนไฮโดรไลเสตจากถัว่ เหลือง 0.25 กรัม
ในน้ ากลัน่ แล้ว เติ มน้ าตาลไซโลสจนสารละลายมีความเข้มข้น ร้อยละ 12 (w/v) และมี pH 7.4
นาไปให้ความร้อนที่อุณหภูมิ 120 องศาเซลเซียส จะทาให้ผลิตภัณฑ์ที่ได้เกิด Maillard reaction
product จากกรดอะมิโนและน้ าตาลไซโลส มากกว่าตัวอย่างที่ไม่เติมน้ าตาลไซโลส เห็นได้ว่า
ในกรณี น้ ี ปฏิกิริ ยาจะเกิ ดได้ดีที่อุณหภูมิ 120 องศาเซลเซี ยส ซึ่ งสูงกว่าอุณหภูมิที่ใช้ในการย่อย
โปรตีนไฮโดรไลเสต (50-70 องศาเซลเซียส) อย่างมาก
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รูปที่ 4.1 ผลของระดับความเข้มข้น Flavourzyme ®ต่อการเกิดสี น้ าตาลของโปรตีนไฮโดรไลเสต
จากถัว่ เขียวและถัว่ อะซูกิงอก ที่ผา่ นการย่อยเป็ นเวลา 6 ชัว่ โมง
(MBG 0 hr หมายถึ ง ถั่วเขี ยวงอก 0 ชั่วโมง MBG 27 hr หมายถึ ง ถั่วเขี ยวงอก 27 ชั่วโมง ABG 0 hr หมายถึ ง
ถัว่ อะซูกงิ อก 0 ชัว่ โมง ABG 27 hr หมายถึง ถัว่ อะซูกงิ อก 27 ชัว่ โมง)

4.2.4 ความสามารถในการต้า นออกซิ เ ดชัน ของโปรตี น ไฮโดรไลเสตจากถั่ว เขี ย ว
และถัว่ อะซูกิงอก
4.2.4.1 ฤทธิ์ต้านออกซิเดชันที่วิเคราะห์ดว้ ยวิธี Ferric reducing antioxidant power
(FRAP)
รู ปที่ 4.2 รายงานผลการวิเคราะห์เ ป็ นค่ า FRAP (mmol Trolox ® mL-1 )
เมื่อความเข้มข้น Flavourzyme® เพิ่มขึ้น (ร้อยละ 3, 5 และ 7 โดยน้ าหนักแห้งของถัว่ งอก) ทาให้
ค่า FRAP ของโปรตีนไฮโดรไลเสตจากถัว่ เขียวและถัว่ อะซูกิงอกเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อย ทั้งนี้ เมื่อ
พิจารณาจากระดับการย่อยของโปรตีนไฮโดรไลเสตจากถัว่ งอกทั้งสองชนิด พบว่า ที่ระดับการงอก
เดียวกัน ความเข้มข้น Flavourzyme ® ที่เพิ่มขึ้น (ร้อยละ 3, 5 และ 7 โดยน้ าหนักแห้งของถัว่ งอก)
ทาให้ระดับการย่อยของถัว่ เขียวและถัว่ อะซูกิอยู่ในช่วงร้อยละ 25 ‟ 69 และ 12 ‟ 20 ตามลาดับ ซึ่ง
มีค่าใกล้เคียงกัน (ตารางที่ 4.5) ปริ มาณหมู่อะมิโนอิสระ สารประกอบฟี นอลิกทั้งหมด (ตารางที่ 4.3,
4.4 และ 4.6) และกรดอะมิโนอิสระที่มีฤทธิ์ตา้ นออกซิเดชัน ได้แก่ ซิสเทอีน ฮีสทีดีน เมไทโอนีน
ฟี นิ ลอะลานิ น และไทโรซี น มีปริ มาณที่ ไม่แตกต่ างกัน มาก (ตารางที่ 4.7 และ 4.8) ดังนั้น
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การที่กรดอะมิโนอิสระ เพปไทด์สายสั้น และสารประกอบฟี นอลิก ซึ่งมีความสามารถในการรี ดิวซ์
Fe (III) ได้ (Kartika et al., 2007) มีปริ มาณเพิ่มขึ้นไม่มาก จึง ทาให้ฤทธิ์ต้านออกซิเดชัน ของ
โปรตี นไฮโดรไลเสตจากถัว่ เขี ยวและถัว่ อะซูกิงอกที่ วิเคราะห์ดว้ ยวิธี FRAP มีการเปลี่ยนแปลง
เพียงเล็กน้อย เมื่อความเข้มข้น Flavourzyme® เพิ่มขึ้น
ผลการทดลองแสดงให้เห็นว่าฤทธิ์ต้านออกซิเดชันของโปรตีนไฮโดรไลเสตจาก
ถัว่ อะซูกิ งอก มี แนวโน้มสู งกว่ า โปรตี นไฮโดรไลเสตจากถั่วเขี ยวงอก และเกิ ดขึ้ นที่ ทุกระดับ
ความเข้มข้นของเอนไซม์ที่ใช้ในการย่อย ทั้งนี้ อาจเนื่ องจากฤทธิ์ต้านออกซิเดชัน ของโปรตี น
ไฮโดรไลเสตจากถั่ว เขี ย วและถั่ว อะซู กิ ง อกที่ วิเ คราะห์ด ้ว ยวิธี FRAP เป็ นผลจากสมบัติ ข อง
การเป็ นรี ดิ วซิ งเอเจนต์ของโปรตีนไฮโดรไลเสต โดยกรดอะมิโนอิสระ เพปไทด์สายสั้น และ
สารประกอบฟี นอลิก มีความสามารถในการรี ดิวซ์ Fe (III) ได้ (Kartika et al., 2007) แต่เป็ นที่น่าสังเกตว่า
ถัว่ เขียวงอกมีสารประกอบฟี นอลิก หมู่อะมิโนอิสระและกรดอะมิโนอิสระมากกว่าถัว่ อะซูกิงอก
แต่มีฤทธิ์ตา้ นออกซิเดชันที่วิเคราะห์ดว้ ยวิธี FRAP ต่ากว่า ทั้งนี้อาจเป็ นเพราะ ฤทธิ์ต้านออกซิเดชัน
ที่วิเคราะห์ได้ข้ ึ นกับชนิ ดของสารประกอบฟี นอลิก เพปไทด์และชนิ ดของกรดอะมิโนมากกว่า
ที่จะขึ้นกับปริ มาณของสารดังกล่าวที่มีอยูใ่ นโปรตีนไฮโดรไลเสต
Lin และคณะ (2010) รายงานว่า โปรตีนไฮโดรไลเสตจาก porcine plasma
ที่ย่อยด้ว ยเอนไซม์ Alcalase ® มีค่า FRAP เพิ่มขึ้ นอย่างมีนัยสาคัญ (p<0.05) เมื่อระดับการย่อย
เพิ่มขึ้น โดยค่า FRAP เพิ่มขึ้นจาก 456.4 ± 1.4 เป็ น 1409.9 ± 9.9 FeSO4 equivalent (µM) คิดเป็ น
ร้อยละการเพิ่มจากร้อยละ 0 เป็ นร้อยละ 17.6 ทั้งนี้เนื่องจากโปรตีนไฮโดรไลเสตมีหมู่อะมิโนอิสระ
มากขึ้นระหว่างการย่อย
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MBG 0 hr

MBG 27 hr

ABG 0 hr

ABG 27 hr

รูปที่ 4.2 ผลของระดับความเข้มข้น Flavourzyme® ต่อฤทธิ์ตา้ นออกซิเดชันที่วิเคราะห์ดว้ ยวิธี FRAP
ของโปรตี นไฮโดรไลเสตจากถัว่ เขียวและถัว่ อะซูกิ งอก ที่ ผ่านการย่อยเป็ นเวลา 6 ชั่วโมง
(MBG 0 hr หมายถึง ถั่วเขี ยวงอก 0 ชั่วโมง MBG 27 hr หมายถึ ง ถั่วเขี ยวงอก 27 ชั่วโมง ABG 0 hr หมายถึ ง
ถัว่ อะซูกงิ อก 0 ชัว่ โมง ABG 27 hr หมายถึง ถัว่ อะซูกงิ อก 27 ชัว่ โมง)

4.2.4.2 ฤทธิ์ตา้ นออกซิเดชันที่วิเคราะห์ดว้ ยวิธี DPPH radical scavenging activity
ผลการวิเคราะห์รายงานเป็ นค่ าร้ อยละ DPPH scavenging activity โดยใช้
โปรตีนไฮโดรไลเสต 0.3 มิลลิลิตรในสารละลาย 1 มิลลิลิตร ทาปฏิกิริ ยากับ DPPH (รู ปที่ 4.3)
ผลการทดลองชี้ให้เห็นว่า ค่าร้อยละ DPPH scavenging activity ของโปรตีนที่ได้จากการย่อยโปรตีน
ของถัว่ เขียวและถัว่ อะซูกิงอกโดยใช้ Flavourzyme® ที่ความเข้มข้นต่าง ๆ (ร้อยละ 3, 5 และ 7 โดย
น้ าหนักแห้งของถัว่ งอก) อยูใ่ นช่วง 76-84 และ 33-42 ตามลาดับ ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงไม่ชดั เจน
ขณะที่ปริ มาณหมู่อะมิโนอิสระ สารประกอบฟี นอลิก (ตารางที่ 4.3, 4.4 และ 4.6) และกรดอะมิโนอิสระ
ที่มีฤทธิ์ตา้ นออกซิเดชัน (ตารางที่ 4.7 และ 4.8) มีปริ มาณเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน การที่ค่าร้อยละ DPPH
scavenging activity เปลี่ยนแปลงเล็กน้อยเมื่อเพิ่มความเข้มข้นของเอนไซม์ อาจเนื่ องมาจาก
องค์ประกอบของโปรตีนไฮโดรไลเสตจากถัว่ งอกแต่ละชนิด มีโครงสร้างเป็ นวงแหวนอะโรมาติก
สามารถให้ไฮโดรเจนอะตอมแก่โมเลกุลที่ขาดอิเล็กตรอน เช่น อนุมลู อิสระของ DPPH ได้แตกต่างกัน
(Rajapakse et al., 2005) นอกจากนี้ การที่โปรตีนไฮโดรไลเสตจากถัว่ เขียวมีฤทธิ์ต้านออกซิเดชัน
ที่วิเคราะห์ดว้ ยวิธี DPPH radical scavenging activity มากกว่าโปรตีนไฮโดรไลเสต จากถัว่ อะซูกิ
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อาจเนื่องมาจากโปรตีนไฮโดรไลเสตจากถัว่ เขียวน่ าจะมีสารที่มีความสามารถในการให้ไฮโดรเจน
อะตอมแก่อนุมลู อิสระของ DPPH มากกว่าโปรตีนไฮโดรไลเสตจากถัว่ อะซูกิ โดย Sosulski และ
Dabrowski (1984) รายงานว่า สารประกอบฟี นอลิก ได้แก่ p-hydroxybenzoic, protocatechuic,
syringic, gallic, trans-p-coumaric และ trans-ferulic มีมากในถัว่ เขียวและเป็ นสารที่มีฤทธิ์ต้าน
ออกซิเดชัน
Tang และคณะ (2009) ศึกษาฤทธิ์ ต้านออกซิเดชัน ของโปรตีนไฮโดรไลเสตจาก
buckwheat protein isolate ด้วยวิธี DPPH radical scavenging ability ที่ระดับความเข้มข้นของ
โปรตีนไฮโดรไลเสตเท่ากับ 0.2 mg mL-1 พบว่า โปรตีนไฮโดรไลเสตที่ระดับการย่อยร้อยละ 5
มีค่าร้อยละ DPPH radical scavenging ประมาณร้อยละ 20 ในขณะที่ ระดับการย่อยร้ อยละ 15
มีค่าร้อยละ DPPH radical scavenging ประมาณร้อยละ 15 ทั้งนี้ การที่ ระดับการย่อยร้อยละ 5 มี
ค่า DPPH radical scavenging สูงกว่าระดับการย่อยร้อยละ 15 เนื่องจากระดับการย่อยที่แตกต่างกัน
ทาให้ปริ มาณเพปไทด์สายสั้น กรดอะมิโนอิสระ และสารประประกอบฟี นอลิกเกิดขึ้นได้ต่างกัน

รูปที่ 4.3 ผลของระดับความเข้มข้น Flavourzyme®ต่อฤทธิ์ตา้ นออกซิเดชันที่วิเคราะห์ดว้ ยวิธี
DPPH radical scavenging activity ของโปรตีนไฮโดรไลเสตจากถัว่ เขียวและถัว่ อะซูกิงอก
ที่ผา่ นการย่อยเป็ นเวลา 6 ชัว่ โมง
( MBG 0 hr หมายถึง ถัว่ เขียวงอก 0 ชัว่ โมง MBG 27 hr หมายถึง ถัว่ เขียวงอก 27 ชัว่ โมง ABG 0 hr หมายถึง
ถัว่ อะซูกงิ อก 0 ชัว่ โมง ABG 27 hr หมายถึง ถัว่ อะซูกงิ อก 27 ชัว่ โมง)
* หมายถึง ปริ มาณโปรตีนไฮโดรไลเสตที่ ใช้ในการวิเคราะห์ 0.3 มิลลิลิตร
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ฤทธิ์ตา้ นออกซิเดชันของโปรตีนไฮโดรไลเสตจากถัว่ เขียวและถัว่ อะซูกิงอก เป็ นผลมาจาก
กรดอะมิโน หมู่อะมิโนอิสระ เพปไทด์สายสั้นและสารประกอบฟี นอลิก นอกจากนี้ ฤทธิ์ต้าน
ออกซิเดชันของสารประกอบฟี นอลิกยังขึ้นกับชนิดของสารประกอบฟี นอลิกด้วย โดยชนิดของ
สารประกอบฟี นอลิ ก ที่ แ ตกต่ า งกัน จะส่ ง ผลต่ อ กลไกการท างานของสารประกอบฟี นอลิ ก
ในการออกฤทธิ์ ต้านออกซิ เดชัน ที่ต่างกัน
Sosulski และ Dabrowski (1984) รายงานว่า
เปลือกหุ ้มถัว่ เขี ยวมีสารประกอบฟี นอลิก ได้แก่ p-hydroxybenzoic, protocatechuic, syringic,
gallic, trans-p-coumaric และ trans-ferulic ส่วนเอนโดสเปิ ร์มของถัว่ เขียวมีสารประกอบฟี นอลิก
ได้แก่ trans-p-coumaric ในขณะที่ ถว่ั อะซูกิ ยงั ไม่พบรายงานชนิ ดของสารประกอบฟี นอลิก
มีร ายงานเพี ย งปริ มาณสารประกอบฟี นอลิ ก ทั้งหมดเท่ า นั้น (Amarowicz and Pegg, 2008)
Lin และ Lai (2006) รายงานว่ า ถัว่ มี ส ารประกอบฟี นอลิ ก เช่ น flavonol, flavones และ
isoflavonoids ซึ่ ง มี ฤ ทธิ์ ต้า นออกซิ เ ดชัน
โดยถั่ว เขี ย วและถัว่ อะซู กิ มี flavonol เป็ น
องค์ประกอบภายในเมล็ด ( Kim et al., 2012; Lin and Lai, 2006) ซึ่งช่วยเสริ มฤทธิ์ ต้านออกซิเดชัน
ของโปรตีนไฮโดรไลเสตจากถัว่ เขียวและถัว่ อะซูกิงอกได้
โปรตี น ไฮโดรไลเสตจากถัว่ เขี ย วและถัว่ อะซู กิ เ พาะ 27 ชั่ว โมง ที่ ย่อ ยด้ว ย
Flavourzyme® ความเข้มข้นร้อยละ 7 โดยน้ าหนักแห้งของถัว่ งอก เป็ นเวลา 6 ชัว่ โมง เป็ นภาวะที่ให้
ปริ มาณหมู่อะมิโนอิสระ สารประกอบฟี นอลิก และกรดอะมิโนอิสระสูงที่สุด จึงนาตัวอย่าง
ทั้งสองตัว อย่างไปท าแห้งด้ว ยวิธีก ารท าแห้ง แบบแช่ เยือกแข็ง โดยเปรี ยบเที ยบกับโปรตี น
ไฮโดรไลเสตจากถัว่ เขี ย วและถั่ว อะซูกิ ที่ เพาะที่ 0 ชั่ว โมง และใช้ภ าวะในการย่อ ยเดี ยวกัน
แล้วนาไปทาแห้งแบบแช่เยือกแข็ง
4.3 ผลของมอลโทเด็กซ์ ทริน ต่ อฤทธิ์ต้านออกซิเดชันของโปรตีนไฮโดรไลเสตจากถั่วเขียวและ
ถั่วอะซูกริ ะยะงอกที่ผ่านการทาแห้ งแบบแช่ เยือกแข็ง
การศึกษาองค์ประกอบและสมบัติของโปรตีนไฮโดรไลเสตจากถัว่ เขียวและถัว่ อะซูกิเพาะ
0 และ 27 ชัว่ โมง ย่อยด้วย Flavourzyme® ความเข้มข้นร้อยละ 7 โดยน้ าหนักแห้งของถัว่ งอก
มีต ัว อย่างที่ น ามาวิเคราะห์ 4 ตัว อย่าง คื อ โปรตี น ไฮโดรไลเสตจากถัว่ เขี ย วเพาะ 0 ชั่ว โมง
ความเข้มข้น Flavourzyme® ร้อยละ 7 โดยน้ าหนักแห้งของถัว่ งอก (MBG 0-7) โปรตีนไฮโดรไลเสต
จากถัว่ เขียวเพาะ 27 ชัว่ โมง ความเข้มข้น Flavourzyme® ร้อยละ 7 โดยน้ าหนักแห้งของถัว่ งอก
(MBG 27-7) โปรตีนไฮโดรไลเสตจากถัว่ อะซูกิเพาะ 0 ชัว่ โมง ความเข้มข้น Flavourzyme®
ร้อยละ 7 โดยน้ าหนักแห้งของถัว่ งอก (ABG 0-7) และโปรตีนไฮโดรไลเสตจากถัว่ อะซูกิเพาะ
27 ชัว่ โมง ความเข้มข้น Flavourzyme® ร้อยละ 7 โดยน้ าหนักแห้งของถัว่ งอก (ABG 27-7) ตัวอย่างทั้ง 4
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ตัวอย่าง ทาการวิเคราะห์โดยเปรี ยบเทียบผลของการเติมมอลโทเด็กซ์ทริ น (DE=18) ร้อยละ 5 (w/v) กับ
ไม่เติมมอลโทเด็กซ์ทริ น แล้วนาไปทาแห้งด้วยวิธีการทาแห้งแบบแช่เยือกแข็ง ได้ผลการวิเคราะห์
ดังนี้
จากผลการคานวณร้อยละผลผลิตของโปรตีนไฮโดรไลเสตจากถัว่ เขียวและถัว่ อะซูกิงอก
(ตารางที่ 4.9) พบว่า การเติมมอลโทเด็กซ์ทริ นในโปรตีนไฮโดรไลเสตจากถัว่ เขียวและถัว่ อะซูกิงอก
มีร้อยละผลผลิตเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับโปรตีนไฮโดรไลเสตจากถัว่ งอกทั้งสองชนิดที่ไม่เติมมอลโทเด็กซ์ทริ นอย่างมีนยั สาคัญ (p≤0.05) (ตารางภาคผนวกค.27 และ ค.28)
MBG 0-7 และ MBG 27-7 ที่เติมมอลโทเด็กซ์ทริ นจะมีร้อยละผลผลิตเพิ่มขึ้นร้อยละ
63.37 และ 86.64 ตามลาดับ เมื่อเทียบกับ MBG 0-7 และ MBG 27-7 ที่ไม่เติมมอลโทเด็กซ์ทริ น
เนื่ องจากโปรตี นไฮโดรไลเสตจากถัว่ เขีย วงอกที่ เติมมอลโทเด็กซ์ทริ น มีปริ มาณของของแข็ง
เริ่ มต้นก่อนการทาแห้ง มากกว่าโปรตีนไฮโดรไลเสตจากถัว่ เขียวงอกที่ไม่เติมมอลโทเด็กซ์ทริ น
ขณะที่ร้อยละผลผลิตของ ABG 0-7 และ ABG 27-7 ที่ ผสมมอลโทเด็กซ์ทริ นมีร้ อยละผลผลิต
เพิ่มขึ้นร้อยละ 43.91 และ 67.40 ตามลาดับ เมื่อเทียบกับ ABG 0-7 และ ABG 27-7 ที่ไม่เติมมอลโทเด็ก ซ์ทริ น ซึ่ งสอดคล้องกับปริ มาณของของแข็งเริ่ มต้น ในสารละลายโปรตี น ไฮโดรไลเสต
จากถัว่ อะซูกิงอกที่เติมมอลโทเด็กซ์ทริ นและไม่เติมมอลโทเด็กซ์ทริ น
มอลโทเด็กซ์ทริ น เป็ นสารในกลุ่มพอลิแซคคาร์ ไรด์ที่เติมลงไปในอาหารเพื่อเพิ่มเนื้ อ
ให้แก่อาหาร ดังนั้นโปรตีนไฮโดรไลเสตจากถัว่ งอกทั้งสองชนิดที่ผสมมอลโทเด็กทริ นจึงมีร้อยละ
ผลผลิตมากกว่าโปรตีนจากถัว่ งอกที่ไม่ผสมมอลโทเด็กซ์ทริ น นอกจากนี้ ปริ มาณของของแข็ง
เริ่ มต้นที่ละลายอยูใ่ นสารละลายโปรตีนไฮโดรไลเสตเป็ นส่ วนประกอบหนึ่ งที่ช่วยบอกแนวโน้ม
ของผลผลิตของโปรตีนไฮโดรไลเสตที่ผา่ นการทาแห้ง
Peng และคณะ (2013) พบว่า การเติมมอลโทเด็กซ์ทริ น (DE=20) ร้อยละ 0, 10, 20, 30
และ 40 ลงใน purple sweet potato flours ที่ผา่ นการทาแห้งแบบพ่นฝอย มีร้อยละผลผลิตเพิ่มขึ้น
เป็ นร้อยละ 23, 26, 28, 40 และ 41 ตามลาดับ การเพิ่มขึ้นของร้อยละผลผลิตเป็ นผลมาจากมอลโทเด็กทริ นซ์เป็ นสารเพิ่มเนื้อให้แก่ purple sweet potato flours
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ตารางที่ 4.9 ร้อยละผลผลิตของโปรตีนไฮโดรไลเสตจากถัว่ เขียวและถัว่ อะซูกิงอกที่ผา่ นการทาแห้ง
แบบแช่เยือกแข็ง
ตัวอย่าง
MBG 0-7
ไม่เติมมอลโทเด็กซ์ทริ น
เติมมอลโทเด็กซ์ทริ น
MBG 27-7
ไม่เติมมอลโทเด็กซ์ทริ น
เติมมอลโทเด็กซ์ทริ น
ABG 0-7
ไม่เติมมอลโทเด็กซ์ทริ น
เติมมอลโทเด็กซ์ทริ น
ABG 27-7
ไม่เติมมอลโทเด็กซ์ทริ น
เติมมอลโทเด็กซ์ทริ น

ปริมาณของแข็งทั้งหมด
ก่อนการทาแห้ง

ร้ อยละผลผลิต
หลังการทาแห้ง

9.00 ± 0.00
13.20 ± 0.28

8.30b ± 0.18
13.56d ± 0.79

8.00 ± 0.00
13.65 ± 0.49

6.51a ± 0.16
12.15c ± 0.01

10.90 ± 1.27
14.35 ± 0.21

10.02a ± 0.88
14.42b ± 1.10

9.85 ± 0.35
13.75 ± 0.35

8.13a ± 1.09
13.61b ± 0.41

a,b,c,… ตัวเลขทีม่ ีอกั ษรกาก ับต่างกนั ในสดมภ์เดียวกนั มีความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญ (p≤0.05) โดยเปรี ยบเทียบในถัว่ ชนิดเดียวกนั

4.3.1 ผลของการเติมมอลโทเด็กซ์ทริ นต่อองค์ประกอบของโปรตีนไฮโดรไลเสต
จากตารางที่ 4.10 พบว่า การเติมมอลโทเด็กซ์ทริ นในโปรตีนไฮโดรไลเสตจากถัว่ เขียว
และถั่ว อะซู กิ ง อกท าให้ป ริ มาณหมู่ อ ะมิ โ นอิ ส ระ และสารประกอบฟี นอลิ ก ทั้ง หมดลดลง
อย่างมีนยั สาคัญ (p≤0.05) ผลการคานวณทางสถิติแสดงในตารางที่ ค.29 ถึง ค.32
ผลการวิเคราะห์ปริ มาณกรดอะมิโนอิสระใน MBG 0-7 และ MBG 27-7 ที่ เติ ม
มอลโทเด็กซ์ทริ น เมื่อเที ยบกับ MBG 0-7 และ MBG 27-7 ที่ไม่ได้เติ มมอลโทเด็ก ซ์ทริ น พบว่า
MBG 0-7 และ MBG 27-7 ที่เติมมอลโทเด็กซ์ทริ น มีปริ มาณหมู่อะมิโนอิสระลดลงร้อยละ 22.78
และ 31.12 ตามลาดับ เช่น เดี ยวกับ ABG 0-7 และ ABG 27-7 ที่เติมมอลเด็ก ซ์ทริ น ก็มีปริ มาณ
หมู่อะมิโนอิสระลดลงร้อยละ 16.80 และ 31.00 ตามลาดับ เมื่อเทียบกับ ABG 0-7 และ ABG 27-7
ที่ ไ ม่ เ ติ มมอลโทเด็ ก ซ์ทริ น นอกจากนี้ ปริ มาณหมู่อะมิโ นอิ สระของโปรตี น ไฮโดรไลเสต
จากถัว่ ทั้งสองชนิดที่เพาะเป็ นเวลา 27 ชัว่ โมง มากกว่าโปรตีนไฮโดรไลเสตจากถัว่ ที่เพาะเป็ นเวลา
0 ชัว่ โมง เนื่องจากระหว่างการงอกของเมล็ดจะเกิดการสังเคราะห์กรดอะมิโน และเพปไทด์สายสั้น
การวิเคราะห์ปริ มาณหมู่อะมิโนอิสระของโปรตีนไฮโดรไลเสต เป็ นการทาปฏิกิริยา
ระหว่าง trinitrobenzenesulfonic acid กับหมู่อะมิโนของสายเพปไทด์ การเติมมอลโทเด็กซ์ทริ น
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ในโปรตีนไฮโดรไลเสตจึงอาจทาให้หมู่อะมิโนของสายเพปไทด์ขาดความเป็ นอิสระ เนื่ องจาก
(1) มอลโทเด็กซ์ทริ นอาจเกิดการรวมตัว (incorporated) กับองค์ประกอบของโปรตีนไฮโดรไลเสต
(Chik et al.,2011) แต่ในการทดลองนี้เติมมอลโทเด็กซ์ทริ นเพียงร้อยละ 5 (w/w) จึงอาจไม่ส่งผล
ต่อการรวมตัวของมอลโทเด็กซ์ทริ นกับองค์ประกอบของโปรตีนไฮโดรไลเสต (2) กระบวนการ
รวมตัวกันระหว่างน้ าตาลกับโปรตีน (non-enzymatic glycation of protein) เป็ นอันตรกิริยาระหว่าง
หมู่คาร์บอนิลของมอลโทเด็กซ์ทริ น กับหมู่อะมิโนอิสระของโปรตีนไฮโดรไลเสต (Lapolla, Traldi
and Fedele, 2005) ทาให้ปริ มาณหมู่อะมิโนอิสระของโปรตีนไฮโดรไลเสตที่เติมมอลโทเด็กซ์ทริ น
ที่วิเคราะห์ได้มีน้อยกว่าโปรตีน ไฮโดรไลเสตที่ ไม่ผสมมอลโทเด็ กซ์ทริ น แต่ อย่างไรก็ต าม
Owusu-Apenten (2002) รายงานว่า ตัวอย่างที่มีคาร์ โบไฮเดรต หรื อน้ าตาลแลกโตสในปริ มาณสูง
จะก่อให้เกิดการรบกวน (interferences) การวิเคราะห์หมู่อะมิโนอิสระด้วย TNBS
ตารางที่ 4.10 ปริ มาณหมู่อะมิโนอิสระ และสารประกอบฟี นอลิกทั้งหมดของโปรตีนไฮโดรไลเสต
จากถัว่ เขียว และถัว่ อะซูกิงอกที่ผา่ นการทาแห้งแบบแช่เยือกแข็ง
ตัวอย่าง
MBG 0-7
ไม่เติมมอลโทเด็กซ์ทริ น
เติมมอลโทเด็กซ์ทริ น
MBG 27-7
ไม่เติมมอลโทเด็กซ์ทริ น
เติมมอลโทเด็กซ์ทริ น
ABG 0-7
ไม่เติมมอลโทเด็กซ์ทริ น
เติมมอลโทเด็กซ์ทริ น
ABG 27-7
ไม่เติมมอลโทเด็กซ์ทริ น
เติมมอลโทเด็กซ์ทริ น

หมู่อะมิโนอิสระ
สารประกอบฟี นอลิกทั้งหมด
-1
(µmole g sample, db) (µg gallic acid g-1sample, db)
539.69bc ± 38.22
416.73a ± 24.54

841.84b ± 63.87
613.83a ± 36.06

632.22c ± 56.81
435.50b ± 38.93

888.33b ± 102.53
570.50a ± 52.33

616.38ab ± 97.09
512.82a ± 32.78

1058.80b ± 6.84
756.25a ± 16.86

718.20b ± 46.31
495.53a ± 3.93

1119.92c ± 12.37
788.16a ± 35.83

a,b,c,… ตัวเลขทีม่ ีอกั ษรกาก ับต่างกนั ในสดมภ์เดียวกนั มีความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญ (p≤0.05) โดยเปรี ยบเทียบในถัว่ ชนิดเดียวกนั

การวิเคราะห์ปริ มาณสารประกอบฟี นอลิกทั้งหมดใน MBG 0-7 และ MBG 27-7 ที่เติม
มอลโทเด็กซ์ทริ นเมื่อเทียบกับ MBG 0-7 และ MBG 27-7 ที่ไม่เติมมอลโทเด็กซ์ทริ น พบว่า MBG 0-7
และ MBG 27-7 ที่เติ มมอลโทเด็ก ซ์ทริ น มีปริ มาณสารประกอบฟี นอลิก ทั้งหมดลดลงร้อยละ
27.08 และ 35.77 ตามลาดับ เช่ น เดียวกับ ABG 0-7 และ ABG 27-7 ที่ เติ มมอลโทเด็ กซ์ทริ น
จะมีปริ มาณสารประกอบฟี นอลิกทั้งหมดลดลงร้อยละ 28.57 และ 29.62 ตามลาดับ เมื่อเทียบกับ
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ABG 0-7 และ ABG 27-7 ที่ไม่เติมมอลโทเด็กทริ นซ์ (ตารางที่ 4.10) และโปรตีนไฮโดรไลเสต
จากถัว่ ทั้งสองชนิ ดที่ เพาะ 27 ชั่วโมง จะมีปริ มาณสารประกอบฟี นอลิกทั้งหมดมากกว่าโปรตี น
ไฮโดรไลเสตจากถัว่ ที่เพาะ 0 ชัว่ โมง ทั้งนี้ เนื่ องจากการเพิ่มขึ้นของปริ มาณสารประกอบฟี นอลิก
ทั้งหมดในถั่ว เพาะ 27 ชั่ว โมง เป็ นผลมาจากการสังเคราะห์ส ารทุ ติ ยภู มิ ข องเมล็ด ระหว่ า ง
กระบวนการงอก
การเติมมอลโทเด็กซ์ทริ นในโปรตีนไฮโดรไลเสตอาจเกิดอันตรกิริยาระหว่างหมู่ไฮดรอกซิล
ของมอลโทเด็กซ์ทริ น และหมู่ไฮดรอกซิลของสารประกอบฟี นอลิก ทาให้สารประกอบฟี นอลิก
ขาดความเป็ นอิสระ ส่งผลให้การวิเคราะห์ปริ มาณสารประกอบฟี นอลิกทั้งหมด โดยใช้วิธี FolinCiocalteu colorimetric ซึ่งเป็ นการทาปฏิกิริยาระหว่างสารประกอบฟี นอลิก และ tungsten หรื อ
molybdenum oxides (Waterhouse, 2005) มีค่ า ลดลง ดังนั้น โปรตี น ไฮโดรไลเสตที่ เติ ม
มอลโทเด็กซ์ทริ น จึงมีปริ มาณสารประกอบฟี นอลิกทั้งหมดที่ตรวจวิเคราะห์ได้น้อยกว่าตัวอย่างที่
ไม่ได้เติมมอลโทเด็กซ์ทริ น Waterhouse (2005) กล่าวว่า น้ าตาลในตัวอย่างเป็ น interference ใน
การวิเคราะห์สารประกอบฟี นอลิกทั้งหมดด้วยวิธี Folin-Ciocalteau
Chik และคณะ (2011) พบว่า การผสมมอลโทเด็กซ์ทริ นที่มีค่า DE มากขึ้น คือ 10, 15
และ 20 ท าให้ป ริ มาณสารประกอบฟี นอลิ ก ของ pitaya juice มี แ นวโน้ม ลดลงจาก 252.5
เป็ น 210.6 และ 222.5 mg gallic acid per 100 g powder ตามลาดับ การลดลงของปริ มาณสารประกอบ
ฟี นอลิกใน pitaya juice เกิดจากการรวมตัว (incorporated) ของมอลโทเด็กซ์ทริ นและสารประกอบ
ฟี นอลิก Peng และคณะ (2013) พบว่า การทาแห้งแบบพ่นฝอยของ purple sweet potato flours
ที่ผสมมอลโทเด็ก ซ์ทริ น ร้ อยละ 30 (DE=20) ทาให้ปริ มาณแอนโทไซยานิ น ของ purple sweet
potato flours powder ลดลงอย่างมีนยั สาคัญ (p<0.05) เมื่อเทียบกับตัวอย่างที่ไม่เติมมอลโทเด็กทริ น
(31.99 ± 0.07 เป็ น 26.48 ± 0.06 mg per 100 g sample,db) แต่ปริ มาณฟลาโวนอยด์และฟี นอลิก
ทั้งหมดของ purple sweet potato flours powder เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสาคัญ (p<0.05) เมื่อเทียบกับ
ตัวอย่างที่ ไม่เติมมอลโทเด็กซ์ทริ น (0.67 ± 0.01 เป็ น 0.76 ± 0.02 mg per 100 g sample, db และ
1.39 ± 0.01 เป็ น 1.45 ± 0.02 mg per 100 g sample, db ตามลาดับ) การลดลงของปริ มาณแอนโทไซยานิ น อาจเป็ นผลมาจากความร้ อ นของวิ ธี ก ารท าแห้ง แบบพ่ น ฝอย ขณะที่ ก ารเพิ่ ม ขึ้ น
ของปริ มาณฟลาโวนอยด์และฟี นอลิก ทั้งหมด อาจเป็ นผลมาจากมอลโทเด็ กซ์ทริ นมีส่ว นช่ ว ย
ป้ องกันการถูกทาลายของฟลาโวนอยด์ และฟี นอลิกระหว่างกระบวนการทาแห้ง
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4.3.2 ผลของการเติ ม มอลโทเด็ ก ซ์ท ริ นต่ อ ความสามารถในการต้า นออกซิ เ ดชัน
ของโปรตีนโดรไลเสตจากถัว่ เขียวและถัว่ อะซูกิงอก
4.3.2.1 ฤทธิ์ตา้ นออกซิเดชันที่วิเคราะห์ดว้ ยวิธี DPPH radical scavenging activity
ด้วย spectrophotometer
เมื่อพิจารณาตารางที่ 4.11 พบว่า ความเข้มข้นของโปรตี นไฮโดรไลเสต
ที่แตกต่ างกัน มีผลต่ อค่าร้อยละ DPPH scavenging activity โดยค่ าร้ อยละ DPPH scavenging
activity ของโปรตีน ไฮโดรไลเสตมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น เมื่อความเข้มข้นของโปรตีนไฮโดรไลเสต
เพิ่มขึ้น
เนื่ องจากโปรตีนไฮโดรไลเสตที่มีความเข้มข้นเพิ่มขึ้น ย่อมมีสารที่มีความสามารถ
ในการให้ไฮโดรเจนอะตอมแก่อนุ มูลอิสระสังเคราะห์เพิ่มขึ้น ฤทธิ์ต้านออกซิเดชันที่วิเคราะห์
ด้วยวิธี DPPH radical scavenging activity ของโปรตีนไฮโดรไลเสตจากถัว่ เขียวและถัว่ อะซูกิ
เป็ นผลจากองค์ประกอบของโปรตีนไฮโดรไลเสตจากถัว่ งอกทั้งสองชนิด ที่มีความสามารถในการให้
อะตอมไฮโดรเจนแก่อนุ มูลอิสระของ DPPH ซึ่ งพิจ ารณาได้จ ากการปริ มาณหมู่อะมิโนอิสระ
และสารประกอบฟี นอลิกของโปรตีนไฮโดรไลเสตจากถัว่ ทั้งสองชนิด (ตารางที่ 4.10) นอกจากนี้
การเปลี่ยนแปลงของร้อยละ DPPH scavenging activity ของโปรตีนไฮโดรไลเสตทั้งภาวะที่เติม
และไม่เติมมอลโทเด็ ก ซ์ทริ น ให้ผลการทดลองไปในทานองเดี ยวกัน คื อ ความเข้ มข้น โปรตี น
ไฮโดรไลเสตเพิ่มขึ้น ทาให้ค่าร้อยละ DPPH scavenging activity เพิ่มขึ้นเช่นเดียวกัน
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ตารางที่ 4.11 ค่าร้อยละ DPPH scavenging activity ที่ได้จากความเข้มข้นของโปรตีนไฮโดรไลเสตจากถัว่ เขียวและถัว่ อะซูกิงอก
ความเข้ มข้นโปรตีน
ไฮโดรไลเสต (mg mL-1)
0.25
0.50
0.75
1
2
3
4
5
6

ร้ อยละ DPPH scavenging activity
ไม่เติมมอลโทเด็กซ์ ทริน
MBG 0-7
21.07 ± 1.82
24.52 ± 1.85
27.52 ± 3.26
18.56 ± 2.72
31.31 ± 4.79
43.01 ± 4.65
52.32 ± 6.76
59.64 ± 5.77
63.15 ± 4.02

MBG 27-7
10.53 ± 5.04
13.51 ± 2.53
14.05 ± 1.70
24.68 ± 4.43
38.58 ± 4.60
53.16 ± 5.09
60.02 ± 2.91

ABG 0-7
11.48 ± 0.49
18.57 ± 0.12
21.34 ± 4.11
28.55 ± 1.67
53.54 ± 1.70
38.23 ± 1.15
57.95 ± 1.39

เติมมอลโทเด็กซ์ ทริน
ABG 27-7
10.88 ± 1.15
16.32 ± 1.32
23.75 ± 5.47
41.73 ± 2.78
40.82 ± 7.20
50.83 ± 3.69
52.80 ± 3.59
58.52 ± 6.55

MBG 0-7
11.40 ± 0.47
13.06 ± 2.58
13.71 ± 0.97
22.22 ± 2.42
31.16 ± 0.69
38.29 ± 4.79
57.12 ± 0.18

MBG 27-7
8.82 ± 0.52
10.09 ± 1.58
23.16 ± 3.71
33.81 ± 1.11
45.31 ± 2.31
47.61 ± 0.59

ABG 0-7
11.09 ± 5.06
15.91 ± 2.18
14.14 ± 0.52
26.17 ± 0.44
41.47 ± 0.62
45.51 ± 3.14
56.34 ± 0.24
61.37 ± 1.89
64.25 ± 0.49

ABG 27-7
9.18 ± 1.75
9.56 ± 2.87
17.39 ± 2.72
29.30 ± 9.75
35.07 ± 0.97
53.56 ± 4.05
57.23 ± 4.26
66.26 ± 4.70

-หมายถึง ความเข้มข้นดังกล่าวไม่ได้ทาการวิเคราะห์
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จากตารางที่ 4.11 เมื่ อ น าความเข้ม ข้น ของโปรตี น ไฮโดรไลเสตกับ ร้ อยละ DPPH
scavenging activity มาสร้างกราฟเพื่อหาสมการเส้นตรงที่จะนาไปคานวณเป็ นค่า EC50 ของโปรตีน
ไฮโดรไลเสตในแต่ละตัว อย่าง (การสร้างกราฟเส้นตรงเพื่อสร้างสมการคานวณ EC50 ต้องทาให้
กราฟเส้นตรงครอบคลุม DPPH scavenging activity ในช่วงร้อยละ 50 )
โปรตีนไฮโดรไลเสต
ที่ความเข้มข้นต่าสามารถลดความเข้มข้นของ DPPH ได้ร้อยละ 50 เราจะจัดให้โปรตีนไฮโดรไลเสตนั้น
มีฤทธิ์ตา้ นออกซิเดชันที่วิเคราะห์ดว้ ยวิธี DPPH radical scavenging activity ที่ดี (แสดงเป็ นค่า EC50
ในตารางที่ 4.12)
จากตารางที่ 4.12 และตารางภาคผนวก ค.33 และ ค. 34 เมื่ อพิ จ ารณาจากค่ า EC50
พบว่า โปรตีนไฮโดรไลเสตจากถัว่ เขียวและถัว่ อะซูกิงอกที่เติมมอลโทเด็กซ์ทริ น จะต้องใช้ความเข้มข้น
ของโปรตี นไฮโดรไลเสตมากกว่าโปรตี น ไฮโดรไลเสตจากถัว่ เขี ย วและถัว่ อะซูกิ งอกที่ ไม่เติ ม
มอลโทเด็กซ์ทริ น โดยค่า EC50 ของตัวอย่างทั้งสองกลุ่มแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญ (p≤0.05)
แต่เนื่ องจากตัวเลขที่ได้จ ากค่า EC50 อาจไม่สามารถสื่ อให้เห็นถึงฤทธิ์ต้านออกซิเดชัน
เทียบกับสารมาตรฐาน จึงต้องนาค่า EC50 ของโปรตีนไฮโดรไลเสตมาคานวณเป็ นค่าความสามารถ
ในการกาจัดอนุมลู อิสระเทียบเท่าวิตามินซี (ascorbic acid equivalent antioxidant capacity, AEAC)
แสดงผลในตารางที่ 4.12
จากผลการคานวณค่า AEAC พบว่า การเติมมอลโทเด็กซ์ทริ นในโปรตีนไฮโดรไลเสต
จากถัว่ เขียวและถัว่ อะซูกิงอก ทาให้ค่า AEAC ลดลงอย่างมีนยั สาคัญ (p≤0.05) เมื่อเปรี ยบเทียบกับ
โปรตีนไฮโดรไลเสตจากถัว่ งอกทั้งสองชนิ ดที่ไม่เติมมอลโทเด็กซ์ทริ น (ตารางที่ 4.12 และตาราง
ภาคผนวก ค.35 และ ค.36)
MBG 0-7 และ MBG 27-7 ที่เติมมอลโทเด็กซ์ทริ นมีค่ า AEAC
ลดลงร้อยละ 22.92 และ 35.52 ตามลาดับ เมื่อเทียบกับ MBG 0-7 และ MBG 27-7 ที่ไม่ได้เติมมอลโทเด็กซ์ทริ น เช่นเดียวกับ ABG 0-7 และ ABG 27-7 ที่เติมมอลโมเด็กซ์ทริ น มีค่า AEAC ลดลง
ร้อยละ 42.51 และ 55.07 ตามลาดับ เมื่อเทียบกับ ABG 0-7 และ ABG 27-7 ที่ไม่เติมมอลโทเด็กซ์ทริ น
การลดลงของค่า AEAC ในโปรตีนไฮโดรไลเสตจากถัว่ งอกทั้งสองชนิ ดสอดคล้องกับการลดลง
ของปริ มาณหมู่อะมิโ นอิสระ และสารประกอบฟี นอลิกของโปรตี น ไฮโดรไลเสต จากถัว่ งอก
ทั้งสองชนิดที่เติมมอลโทเด็กซ์ทริ น (ตารางที่ 4.10)
การเติมมอลโทเด็กซ์ทริ นทาให้ค่า AEAC ของโปรตีนไฮโดรไลเสตจากถัว่ งอกทั้งสองชนิ ด
ลดลง อาจเนื่องมาจาก (1) โมเลกุลของหมู่อะมิโนอิสระ และสารประกอบฟี นอลิกที่มีความสามารถ
ในการให้ไฮโดรเจนอะตอมในโปรตีนไฮโดรไลเสตเกิดอันตรกิริยากับมอลโทเด็กซ์ทริ น ทาให้ค่า
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AEAC ของโปรตี น ไฮโดรไลเสตที่ เ ติ ม มอลโทเด็ ก ซ์ ท ริ นลดลง (2)อาจเกิ ด การรวมตัว
(incorporated) ของมอลโทเด็ก ซ์ทริ นกับสารที่มีความสามารถในการให้ไฮโดรเจนอะตอมของ
โปรตีนไฮโดรไลเสต แต่การทดลองนี้ มีการเติมมอลโทเด็กซ์ทริ นเพียงร้อยละ 5 จึงอาจไม่ทาให้
มอลโทเด็กซ์ทริ นรวมตัว (incorporated) กับสารที่มีความสามารถในการให้ไฮโดรเจนอะตอมของ
โปรตีนไฮโดรไลเสตได้
Chik และคณะ (2011) รายงานว่า การผสมมอลโทเด็กซ์ทริ นร้ อยละ 25 (DE = 10, 15
และ 20) ใน pitayo juice power จะให้ร้อยละ DPPH scavenging activity ลดลงจากร้อยละ 41.5
เป็ น 28.7 และ 38.8 ตามลาดับ การลดลงของร้อยละ DPPH scavenging activity เกิดจากการรวมตัว
(incorporated) ระหว่างมอลโทเด็กซ์ทริ นกับ pitayo juice
ตารางที่ 4.12 ความสามารถในการเป็ นสารต้านออกซิ เดชัน ที่ วิเคราะห์ด ้ว ยวิธี DPPH radical
scavenging activity และ FRAP ของโปรตีนไฮโดรไลเสตจากถัว่ เขียวและถัว่ อะซูกิงอก
ที่ผา่ นการทาแห้งแบบแช่เยือกแข็ง

ตัวอย่ าง

MBG 0-7
ไม่เติมมอลโทเด็กซ์ทริ น
เติมมอลโทเด็กซ์ทริ น
MBG 27-7
ไม่เติมมอลโทเด็กซ์ทริ น
เติมมอลโทเด็กซ์ทริ น
ABG 0-7
ไม่เติมมอลโทเด็กซ์ทริ น
เติมมอลโทเด็กซ์ทริ น
ABG 27-7
ไม่เติมมอลโทเด็กซ์ทริ น
เติมมอลโทเด็กซ์ทริ น

DPPH radical scavenging activity
AEAC
EC50
(mg ascorbic acid g-1
-1
(mg ml )
sample,db)

FRAP
(mgTrolox® g-1
sample,db)

4.07a ± 0.59
5.28b ± 0.21

0.96c ± 0.14
0.74ab ± 0.04

12.13b ± 0.29
1.99a ± 0.17

4.23a ± 0.23
6.19b ± 0.14

0.92bc ± 0.05
0.63a ± 0.01

16.64c ± 2.93
2.42a ± 0.18

1.88a ± 0.09
3.27b ± 0.01

2.07b ± 0.10
1.19a ± 0.01

2814.50b ± 141.75
494.53a ± 43.62

1.90a ± 0.30
4.22c ± 0.20

2.07b ± 0.32
0.93a ± 0.04

2824.30b ± 102.80
516.36a ± 3.82

a,b,c,… ตัวเลขที่มีอกั ษรกากบั ต่างกนั ในสดมภ์เดียวกนั มีความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญ (p≤0.05) โดยเปรี ยบเทียบในถัว่ ชนิดเดียวกนั
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4.3.2.2 ฤทธิ์ตา้ นออกซิเดชันที่วิเคราะห์ดว้ ยวิธี FRAP
เมื่อพิจารณาตารางที่ 4.12 พบว่า การเติมมอลโทเด็กซ์ทริ นในโปรตีนไฮโดรไลเสต
ที่ได้จากถัว่ เขียวและถัว่ อะซูกิงอกทาให้ค่า FRAP ของโปรตีนไฮโดรไลเสตลดลงอย่างมีนัยสาคัญ
(p≤0.05) (ตารางภาคผนวก ค.37 และ ค.38)
การเติ มมอลโทเด็ก ซ์ทริ นใน MBG 0-7 และ MBG 27-7 ทาให้ค่า FRAP ลดลง
ร้อยละ 83.59 และ 85.46 ตามลาดับ เมื่อเทียบกับ MBG 0-7 และ MBG 27-7 ที่ไม่เติมมอลโทเด็กซ์ทริ น
เช่นเดียวกับ ABG 0-7 และ ABG 27-7 ที่เติ มมอลโทเด็ กซ์ทริ น จะทาให้ค่า FRAP ลดลงร้อยละ
82.43 และ 81.72 ตามลาดับ เมื่อเทียบกับ ABG 0-7 และ ABG 27-7 ที่ ไม่เติมมอลโทเด็กซ์ทริ น
การเปลี่ยนแปลงของค่ า FRAP จากการทดลอง ให้ผลการทดลองในทานองเดี ยวกับปริ มาณ
หมู่อะมิโ นอิสระ และสารประกอบฟี นอลิก ของโปรตี น ไฮโดรไลเสตจากถัว่ งอกทั้งสองชนิ ด
คือมีปริ มาณหมู่อะมิโนอิสระ และสารประกอบฟี นอลิกลดลงเมื่อเติมมอลโทเด็กซ์ทริ น (ตารางที่ 4.10)
การเติมมอลโทเด็กซ์ทริ น ทาให้ค่ า FRAP ของโปรตี นไฮโดรไลเสตจากถัว่ งอก
ทั้งสองชนิดลดลง เนื่องจาก (1) มอลโทเด็กซ์ทริ นที่เติมลงในโปรตีนไฮโดรไลเสตอาจเกิดอันตรกิริยา
กับโครงสร้างของกรดอะมิโน เพปไทด์สายสั้น (Lapolla et al., 2005) และสารประกอบฟี นอลิก
ที่มีสมบัติในการเป็ นรี ดิวซิงเอเจนต์ที่ดี จึงทาให้โครงสร้ างของสารที่มีฤทธิ์ ต้านออกซิเดชันที่ มี
สมบัติเป็ นรี ดิวซิงเอเจนต์เปลี่ยนแปลง ส่งผลให้ค่า FRAP ลดลง (2) นอกจากนี้โปรตีนไฮโดรไลเสต
ที่เติมมอลโทเด็กซ์ทริ นจะมีปริ มาณโปรตีนในสารละลายที่นามาวิเคราะห์นอ้ ยกว่าโปรตีนไฮโดรไลเสต
ที่ไม่เติมมอลโทเด็กทริ น แต่การทดลองนี้ มีการเติมมอลโทเด็ก ซ์ทริ นเพียงร้อยละ 5 ดังนั้น
ปริ มาณโปรตีนในสารละลายที่นามาวิเคราะห์จึงมีปริ มาณแตกต่างกันไม่มาก ซึ่งไม่น่าส่ งผลอย่าง
ชัดเจนต่อการลดลงของค่า FRAP ที่วิเคราะห์ได้
Silva และคณะ (2012) พบว่า ผงโปรตีน ไฮโดรไลเสตจากเนื้ อหอยแมงภู่ที่เติ ม
มอลโทเด็กซ์ทริ นร้อยละ 15 และ 30 จะมีค่า FRAP ลดลงจาก 35.99 ± 0.27 เป็ น 10.16 ± 0.03 และ
5.86 ± 0.03 µmol Trolox® g-1 protein hydrolysate ตามลาดับ โดยอธิบายว่า การลดลงของค่า FRAP
อาจเป็ นผลมาจากปริ มาณโปรตีนของตัวอย่างลดลง เนื่องจากการเติมมอลโทเด็กซ์ทริ น แต่อย่างไรก็ตาม
ฤทธิ์ ต้านออกซิ เดชัน ของโปรตี น ไฮโดรไลเสตจะขึ้ นอยู่ก ับกรดอะมิ โ น และเพปไทด์สายสั้น
ของโปรตีนไฮโดรไลเสตที่ผลิตได้
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การเติมมอลโทเด็กซ์ทริ นในโปรตีนไฮโดรไลเสตทาให้ค่า AEAC และค่า FRAP
ลดลง โดย MBG 0-7 และ MBG 27-7 ที่เติมมอลโทเด็กซ์ทริ นจะมีค่า AEAC และค่า FRAP ลดลง
ประมาณร้อยละ 22-35 และ 83-85 ตามลาดับ
ABG 0-7 และ ABG 27-7 ที่เติมมอลโทเด็กซ์ทริ น
มีค่า AEAC และค่า FRAP ลดลงประมาณร้อยละ 42-55 และ 81-82 ตามลาดับ การที่โปรตี น
ไฮโดรไลเสตจากถัว่ งอกทั้งสองชนิดมีค่า FRAP ลดลงมากกว่าค่า AEAC อาจเนื่องมาจากมอลโทเด็กซ์ทริ น อาจเกิดอันตรกิริยากับสารที่มีสมบัติเป็ นรี ดิวซิงเอเจนต์ได้มากกว่าสารที่มีความสามารถ
ในการให้ไฮโดรเจนอะตอมของโปรตี นไฮโดรไลเสต ทาให้ค่าที่ ได้จากการวิเคราะห์ฤทธิ์ต้าน
ออกซิเดชันด้วยกลไก DPPH radical scavenging activity ต่างจากค่าที่ได้จากการวิเคราะห์ดว้ ยกลไก
การรี ดิวซ์ Fe (III) ให้เป็ น Fe (II)
4.3.2.3 ฤทธิ์ต้านออกซิเดชันที่วิเคราะห์ดว้ ยวิธี DPPH radical scavenging activity ด้วย
การใช้เครื่ อง electron spin resonance (ESR)
เนื่องจากฤทธิ์ตา้ นออกซิเดชันของโปรตีนไฮโดรไลเสตที่วิเคราะห์ดว้ ยวิธี DPPH
radical scavenging activity ด้ว ย spectrophotometer (ตารางที่ 4.12) เป็ นการตรวจติ ด ตาม
การเปลี่ยนแปลงสี ข องอนุ มูลอิสระสังเคราะห์ DPPH เพื่อเป็ นการยืนยันผลการเปลี่ยนแปลงสี
ของอนุ มูลอิสระสังเคราะห์ที่เ กิ ด ขึ้ น ว่า การเปลี่ยนแปลงสี เกิ ดจากการที่ อนุ มูลอิสระของ DPPH
ได้รับไฮโดรเจนอะตอมจากโปรตีนไฮโดรไลเสต จึงได้ทาการวิเคราะห์การต้านออกซิเดชันด้วยวิธี
DPPH radical scavenging activity ด้ว ยเครื่ อง ESR ซึ่ ง อาศัยการเปลี่ยนแปลงของสัญญาณ
คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ าของอิเล็กตรอนเดี่ยวของอนุมลู อิสระสังเคราะห์ DPPH (สเปคตรัมของสัญญาณ
อนุมลู อิสระ แสดงในภาคผนวก ข.9) จากสเปคตรัมของสัญญาณอนุ มูลอิสระที่ปรากฏ จะติดตาม
การเปลี่ ยนแปลงอิเล็ก ตรอนของพีค ที่ สูงที่ สุด เนื่ อ งจากสามารถสัง เกตถึง การเปลี่ ยนแปลง
ของอิเล็กตรอนเดี่ยวได้ชดั เจน เมื่ออนุ มูลอิสระสังเคราะห์ DPPH เกิดการจับ (scavenging) กับ
อนุมลู อิสระของโปรตีนไฮโดรไลเสต จะทาให้ค่าสเปคตรัมของสัญญาณของอิเล็กตรอนเดี่ยวของ
อนุมลู อิสระสังเคราะห์ DPPH ลดลง (สเปคตรัมของโปรตีนไฮโดรไลเสตในภาวะที่ไม่เติมและเติม
มอลโทเด็กซ์ทริ นแสดงในภาคผนวก ข.9)
เมื่อเปรี ยบเทียบผลของการเติมมอลโทเด็กซ์ทริ นในโปรตีนไฮโดรไลเสตจากถัว่ เขียว
และถัว่ อะซูกิงอก ที่วิเคราะห์ดว้ ยวิธี DPPH radical scavenging activity ด้วย spectrophotometer
และเครื่ อง ESR (ตารางที่ 4.13) พบว่า ร้อยละ DPPH scavenging activity ของโปรตีนไฮโดรไลเสต
จากถัว่ เขียวและถัว่ อะซูกิงอก ที่เติมและไม่เติมมอลโทเด็กซ์ทริ น (ความเข้มข้นโปรตีนไฮโดรไลเสต
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เท่ากับ 3 mg mL-1) ให้ค่าร้อยละ DPPH scavenging activity ในทานองเดียวกัน คือ การผสมมอลโทเด็กซ์ทริ นในโปรตีนไฮโดรไลเสตจากถัว่ เขียว และถัว่ อะซูกิงอก ทาให้ร้อยละ DPPH scavenging
activity ลดลง อย่างไรก็ตามค่าร้อยละ DPPH scavenging activity ที่วิเคราะห์ดว้ ยเครื่ อง ESR
จะมีค่ าสูงกว่าการวิเคราะห์ด ้ว ย spectrophotometer เนื่ องจากการวิเคราะห์ ด ้ว ยเครื่ อง ESR
เป็ นการติ ด ตามสัญญาณคลื่น แม่เหล็ก ไฟฟ้ าของอิเ ล็ก ตรอนเดี่ ยวที่ มีท้ งั หมดของอนุ มูลอิสระ
สังเคราะห์ DPPH เมื่ออิเล็ก ตรอนเดี่ ยวของอนุ มูลอิสระสังเคราะห์ DPPH ถูกจับ (scavenging)
โดยสารต้านอนุมลู อิสะของโปรตีน ไฮโดรไลเสต ทาให้จานวนอิเล็กตรอนเดี่ยวของอนุ มูลอิสระ
สัง เคราะห์ DPPH ลดลง ค่ า ที่ ไ ด้ จ ากสัญญาณคลื่ น แม่ เหล็ ก ไฟฟ้ าจึ งลดลง ส่ ว นการใช้
spectrophotometer เป็ นการตรวจติ ด ตามการเปลี่ยนแปลงสี ข องอนุ มูลอิสระสังเคราะห์ DPPH
Brand-Williams, Cuvelier และ Berset (1995) รายงานว่า เมื่อสารตัวอย่างทาปฏิกิริยากับ DPPH
ในช่ วงระยะเวลาหนึ่ ง จะสามารถลดความเข้มข้น ของ DPPH ได้ประมาณร้ อยละ 75 จากนั้น
ค่าความเข้มข้นของDPPH จะเริ่ มคงที่ (steady state) นอกจากนี้ Yamaguchi และคณะ (1998)
รายงานว่า สีของตัวอย่าง (food pigments) ก่อให้เกิดการรบกวน (interference) ของค่าการดูดกลืนแสง
DPPH
ด้วยเหตุผลดังกล่าวการวิเคราะห์ฤทธิ์ต้านออกซิเดชันด้วยเครื่ อง spectrophotometer
จึงอาจให้ค่าร้อยละDPPH scavenging activity ที่ต่ากว่าการวิเคราะห์ดว้ ยเครื่ อง ESR ที่สามารถ
ตรวจติดตามการเปลี่ยนแปลงอนุมลู อิสระสังเคราะห์ DPPH จากการเปลี่ยนแปลงของอิเล็กตรอนเดี่ยว
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ตารางที่ 4.13 ความสามารถในการเป็ นสารต้า นออกซิ เ ดชัน โดยใช้ DPPH ที่ วิ เ คราะห์ ด ้ว ย
spectrophotometer และเครื่ อง ESR ของโปรตี น ไฮโดรไลเสตจากถั่ว เขี ย วและ
ถัว่ อะซูกิงอก ที่ผา่ นการทาแห้งแบบแช่เยือกแข็ง
ตัวอย่าง
MBG 0-7
ไม่เติมมอลโทเด็กซ์ทริ น
เติมมอลโทเด็กซ์ทริ น
MBG 27-7
ไม่เติมมอลโทเด็กซ์ทริ น
เติมมอลโทเด็กซ์ทริ น
ABG 0-7
ไม่เติมมอลโทเด็กซ์ทริ น
เติมมอลโทเด็กซ์ทริ น
ABG 27-7
ไม่เติมมอลโทเด็กซ์ทริ น
เติมมอลโทเด็กซ์ทริ น

DPPH scavenging activity (%)
Chemical analysis
ESR analysis
43.01 ± 4.65
31.16 ± 0.69

89.19 ± 2.16
87.09 ± 3.57

38.58 ± 4.60
33.81 ± 1.11

92.76 ± 3.27
88.77 ± 4.70

53.54 ± 1.70
45.51 ± 3.14

97.12 ± 0.67
95.74 ± 2.35

50.83 ± 3.69
35.07 ± 0.97

97.34 ± 0.18
92.74 ± 1.95

4.3.3 ผลของการเติมมอลโทเด็กซ์ทริ นต่อสมบัติทางกายภาพของโปรตีนไฮโดรไลเสต
จากถัว่ เขียวและถัว่ อะซูกิงอก
4.3.3.1 ค่า surface hydrophobicity
ค่ า surface hydrophobicity เป็ นดัช นี ที่ ใ ช้ใ นการบอกปริ มาณของ
hydrophobic patch ที่ อ ยู่บ ริ เวณผิว ด้า นนอกของโมเลกุล โปรตี น โปรตี น ที่ มี ป ริ ม าณหมู่
hydrophobic มาก จะละลายน้ าได้ยาก (Kamara et al., 2010) วิธีที่นิยมใช้ในการวิเคราะห์ค่ า
surface hydrophobicity ของโปรตี นคื อ probe spectra fluorometry เป็ นการวัดการเรื องแสง
fluorescence ของสารตัวอย่าง
ที่ ความเข้มข้นต่ าง ๆ แล้วนาค่าที่ ได้ไปสร้างกราฟเส้นตรง
ระหว่างความเข้มของแสง fluorescence (FI) และปริ มาณโปรตีน (%) เพื่อหาค่าความชันจากสมการ
เส้นตรง ซึ่งเป็ นค่า surface hydrophobicity ของสารตัวอย่าง โดยสารที่มีค่าความเข้มในการเรื องแสง
fluorescence สูงจะมีค่า surface hydrophobicity สูง สารที่สามารถเกิดการเรื องแสง fluorescence ได้ดี
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มักเป็ นสารประกอบกลุ่ม aromatic และสารประกอบในกลุ่ ม alicyclic carbonyl compounds
ในการทดลองใช้ 1-anilino-8-naphtalene-sulphonate (ANS) เป็ น fluorescence probe ซึ่งทาหน้าที่
complexing agent โดย ANS จะเกิดอันตรกิ ริยากับบริ เวณ hydrophobic ของโปรตี นตัวอย่าง
ทาให้โ ครงสร้ างโมเลกุล ของโปรตี นตัวอย่างเกิ ดการเปลี่ยนแปลง ได้สารที่ เป็ น fluorescence
complex (MÖller and Denicolaŧ, 2002) ในการทดลองนี้ หาค่า surface hydrophobicity ของโปรตี น
ไฮโดรไลเสต เทียบกับ bovine serum albumin (BSA)
จากตารางที่ 4.14 เมื่ อเปรี ยบเที ยบค่ า surface hydrophobicity ระหว่าง BSA
และโปรตีนไฮโดรไลเสตจากถัว่ เขียวและถัว่ อะซูกิงอก ทั้งในภาวะที่เติม และไม่เติมมอลโทเด็กซ์ทริ น
พบว่า BSA มีค่า surface hydrophobicity มากกว่าโปรตีน ไฮโดรไลเสตจากถัว่ งอกทั้งสองชนิ ด
และทั้งสองภาวะ เนื่องจาก (1) BSA เป็ นโปรตีนโมเลกุลใหญ่ประกอบด้วยกรดอะมิโนหลายชนิ ด
ที่มีโครงสร้าง aromatic และ alicyclic carbonyl hydrocarbon ส่งผลต่อการเกิดอันตรกิริยาระหว่างหมู่
hydrophobic ของ BSA กับ ANS ได้สาร fluorescence complex ที่ให้ความเข้มของการเรื องแสง
fluorescence มาก โมเลกุล BSA จึงมีค่า surface hydrophobicity สูง ขณะที่โปรตีนไฮโดรไลเสต
จากถัว่ เขียวและถัว่ อะซูกิซ่ึงถูกย่อยด้วยเอนไซม์ ทาให้สายพอลิเพปไทด์ของถัว่ ทั้งสองชนิ ดถูกตัด
ให้ส้ นั ลง ขนาดโมเลกุลเล็กกว่า BSA จึงทาให้บริ เวณผิวด้านนอกของโปรตีนไฮโดรไลเสตจากถัว่
ทั้งสองชนิดมีหมู่ hydrophobic น้อยกว่า BSA การเกิดอันตรกิริยาระหว่างหมู่ hydrophobic ของ
โปรตีนไฮโดรไลเสต กับ ANS จึงเกิดได้น้อยลง นอกจากนี้ MBG 0-7, MBG 27-7, ABG 0-7
และ ABG 27-7 มีปริ มาณของกรดอะมิโนอิสระ ได้แก่ อะลานิน ไอโซลูซีน และไทโรซีน ซึ่งเป็ น
amino acid hydrophobic side chain ในปริ มาณที่ต่า (ตารางที่ 4.7 และ 4.8) ดังนั้นโอกาสที่เกิด
fluorescence complex จึงน้อยลง (2) การเติมมอลโทเด็กซ์ทริ นลงในโปรตีนไฮโดรไลเสตทาให้
มีการสร้างพันธะไฮโดรเจนระหว่างโมเลกุลของมอลโทเด็กซ์ทริ นกับโมเลกุลของโปรตีนไฮโดรไลเสต
และผลของการทาแห้งแบบแช่ เยือกแข็ งที่ ทาให้มี การดึ งน้ าออกจากโมเลกุลโปรตี นไฮโดรไลเสต
ทั้งสองกรณี มีผลต่อการจัดเรี ยงตัวใหม่ของโมเลกุลโปรตีนไฮโดรไลเสต ทาให้ตาแหน่ งของหมู่
hydrophobic ที่บริ เวณผิวด้านนอกของโมเลกุลโปรตีนไฮโดรไลเสตเกิดการเปลี่ยนแปลงอันตรกิริยา
ระหว่างหมู่ hydrophobic ของโปรตีนไฮโดรไลเสต กับ ANS จึงเกิด fluorescence complex ได้น้อย
ทาให้ค วามเข้ม ของการเรื องแสง fluorescence ของโปรตี น ไฮโดรไลเสตมี ค่ า น้อ ยกว่ า BSA
อย่างไรก็ต ามการเติ มมอลโทเด็ กซ์ทริ นเพี ยงร้ อยละ 5 อาจไม่ ส่งผลต่ อการเปลี่ยนแปลงของหมู่
hydrophobic ในโมเลกุลโปรตีนไฮโดรไลเสต มากนัก เนื่องจากค่า surface hydrophobicity ของโปรตีน
ไฮโดรไลเสตจากถัว่ งอกทั้งสองชนิดในภาวะที่เติมและไม่เติมมอลโทเด็กซ์ทริ น มีค่าใกล้เคียงกัน
(มีค่าระหว่าง 1 ‟ 5)
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ค่า surface hydrophobicity ของโปรตีนไฮโดรไลเสตที่วิเคราะห์ได้ สามารถนาไปใช้
เป็ นแนวทางในการน าโปรตี น ไฮโดรไลเสตไปประยุก ต์ใช้ในผลิต ภัณ ฑ์อาหาร เนื่ องจากค่ า
surface hydrophobicity มีค วามสัมพัน ธ์ก ับความไม่ชอบน้ าที่ บริ เวณผิว ด้านนอกของโปรตี น
(Kristinsson and Rosca, 2000) ดัง นั้ นหากโปรตี น ไฮโดรไลเสตที่ ผ ลิ ต ได้มี ค่ า surface
hydrophobicity ค่ อ นข้า งต่ า แสดงถึ ง บริ เวณผิ ว ด้า นนอกของโปรตี น ที่ มี ค วามชอบน้ าสู ง
ซึ่งจะส่งผลให้การละลายเกิดได้ดีข้ ึน
ศุกร์จิตต์ เอี่ยมนเรพร (2551) รายงานว่า โปรตีนไฮโดรไลเสตจากใบยาสูบที่ยอ่ ยด้วย
เอนไซม์ Flavourzyme® เข้มข้น 7.5 % (w/w) เป็ นเวลา 3 ชัว่ โมง เติมมอลโทเด็กซ์ทริ นร้อยละ 5 (DE=
10) นาไปผ่านการทาแห้งแบบแช่เยือกแข็ง มีค่า surface hydrophobicity น้อยกว่าโปรตีนไฮโดรไลเสต
จากใบยาสู บที่ ไม่เติ มมอลโทเด็ กทริ นซ์ เนื่ องจากโมเลกุลของมอลโทเด็ กซ์ทริ น จะสร้ างพันธะ
ไฮโดรเจนกับโมเลกุลของโปรตีน เกิดการจัดเรี ยงตัวใหม่ของโมเลกุลโปรตีน หรื ออาจเกิดจากโมเลกุลของ
โปรตีนถูกกาจัด hydration shell ออกไปขณะทาแห้งแบบแช่เยือกแข็ง ส่ งผลให้ตาแหน่ งของหมู่
hydrophobic ที่บริ เวณผิวด้านนอกของโปรตีนเกิดการเปลี่ยนแปลง (Wang, 2000; Anokhina et al., 2005)
ตารางที่ 4.14 ค่ า surface hydrophobicity ของ BSA และโปรตี น ไฮโดรไลเสตจากถั่ว เขี ย ว
และถัว่ อะซูกิงอกที่ผา่ นการทาแห้งแบบแช่เยือกแข็ง
ตัวอย่าง
Bovine serum albumin (BSA)
MBG 0-7
ไม่เติมมอลโทเด็กซ์ทริ น
เติมมอลโทเด็กซ์ทริ น
MBG 27-7
ไม่เติมมอลโทเด็กซ์ทริ น
เติมมอลโทเด็กซ์ทริ น
ABG 0-7
ไม่เติมมอลโทเด็กซ์ทริ น
เติมมอลโทเด็กซ์ทริ น
ABG 27-7
ไม่เติมมอลโทเด็กซ์ทริ น
เติมมอลโทเด็กซ์ทริ น

Surface hydrophobicity (slope*)
27661 ± 32.22
5.46 ± 0.67
4.51 ± 1.50
4.75 ± 0.68
4.97 ± 1.56
2.93 ± 0.55
1.90 ± 1.06
2.65 ± 0.09
2.41 ± 0.51

71
4.3.3.2 ค่าปริ มาณน้ าอิสระ และการดูดน้ า
ค่าปริ มาณน้ าอิสระ เป็ นอัตราส่ วนของความดันไอของน้ าในอาหารต่อความดันไอ
ของน้ าบริ สุทธิ์ที่ จุด อิ่มตัว ณ อุ ณหภูมิเดียวกัน การเปลี่ยนแปลงค่ าปริ มาณน้ าอิสระจะเกิ ดขึ้ น
ระหว่างกระบวนการทาแห้งหรื อกระบวนการทาแห้งแบบแช่เยือกแข็ง อาหารที่มีความสามารถ
ในการดูดความชื้นจากอากาศได้มากจัดเป็ นอาหารประเภท hygroscopic product ความสามารถ
ในการดูดน้ าของอาหารจึงสัมพันธ์กบั ค่าปริ มาณน้ าอิสระ โดยอาหารพวก low hygroscopic จะมีค่า
ปริ มาณน้ าอิสระสูงกว่าอาหารพวก high hygroscopic (นิธิยา รัตนาปนนท์, 2549)
จากตารางที่ 4.15 พบว่า ค่าปริ มาณน้ าอิสระที่ได้จากโปรตีนไฮโดรไลเสตจากถัว่ เขียว
และถัว่ อะซูกิงอก ที่ เติ มและไม่เติมมอลโทเด็ก ซ์ทริ น มีค่ าอยู่ในช่ วง 0.25-0.32 ปริ มาณน้ าอิสระ
ของโปรตีนไฮโดรไลเสตจากถัว่ เขีย ว และถัว่ อะซูกิที่เติมมอลโทเด็กซ์ทริ นเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับ
โปรตีนไฮโดรไลเสตจากถัว่ ชนิดเดียวกันที่ไม่เติมมอลโทเด็กซ์ทริ น ปริ มาณน้ าอิสระของโปรตีน
ไฮโดรไลเสตในช่วงที่ได้จากการทดลองแม้จะไม่เหมาะต่อการเจริ ญของแบคทีเรี ย ยีสต์และรา
แต่เป็ นช่วงที่สามารถเกิดปฏิกิริยาลิพิดออกซิเดชันได้ แต่เนื่องจากปริ มาณไขมันในโปรตีนไฮโดรไลเสต
ของถัว่ เขียวและถัว่ อะซูกิมีนอ้ ยมาก ดังนั้นปฏิกิริยาลิพิดออกซิเดชันจึงไม่ใช่สาเหตุของการเสื่ อมเสี ย
ในระหว่างการเก็บรักษา นอกจากนี้ การที่ค่าปริ มาณน้ าอิสระที่ได้จากการทดลองมีค่า ต่ากว่า 0.5
จึงเป็ นสาเหตุหลักการของการเสื่อมเสียจากปฏิกิริยาการเกิดสีน้ าตาลโดยไม่ใช้เอนไซม์ระหว่างการเก็บ
รักษาโปรตีนไฮโดรไลเสตเช่นกัน จากตารางที่ 4.15 พบว่า โปรตี นไฮโดรไลเสต ทั้งในภาวะ
ที่เติมและไม่เติมมอลโทเด็กซ์ทริ น มีค่าการดูดน้ าประมาณ 0.45-0.66 g water g-1 sample, db ซึ่งถือว่า
มีค่าการดูดน้ ากลับสูง ดังนั้นเมื่อมีการเปิ ดภาชนะบรรจุ จะทาให้โปรตีนไฮโดรไลเสตจะแสดง
สมบัติ hygroscopicity โดยโปรตีนไฮโดรไลเสตจะดูดความชื้นจากสิ่ งแวดล้อม ซึ่งมีผลต่อการเสื่ อมเสี ย
ของผลิตภัณฑ์
Silva และคณะ (2012) พบว่า ผงโปรตีนไฮโดรไลเสตจากเนื้ อหอยแมงภู่ที่เติ ม
มอลโทเด็กซ์ทริ นร้อยละ 15 และ 30 มีค่าการดูดน้ าของโปรตีนไฮโดรไลเสตลดลงอย่างมีนัยสาคัญ
(p<0.05) เมื่อเทียบกับโปรตีนไฮโดรไลเสตที่ไม่เติมมอลโทเด็กซ์ทริ น (42.7 ± 0.2 เป็ น 18.6 ± 0.1
และ 17.1 ± 0.2 g water per 100 g sample ตามลาดับ) ทั้งนี้คุณลักษณะของโปรตีนไฮโดรไลเสต
ก่อนการทาแห้ง เช่น ปริ มาณของของแข็ง ความหนืดและความคงตัว จะส่ งผลต่อสมบัติทางเคมี
และกายภาพของโปรตีนไฮโดรไลเสตที่ผา่ นการทาแห้ง ในด้านความชื้น การดูดน้ า และขนาดเฉลี่ย
ของอนุภาค
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ตารางที่ 4.15 ปริ มาณน้ าอิสระและค่าการดูดน้ าของโปรตีนไฮโดรไลเสตจากถัว่ เขียวและถัว่ อะซูกิงอก
ที่ผา่ นการทาแห้งแบบแช่เยือกแข็ง
ตัวอย่าง
MBG 0-7
ไม่เติมมอลโทเด็กซ์ทริ น
เติมมอลโทเด็กซ์ทริ น
MBG 27-7
ไม่เติมมอลโทเด็กซ์ทริ น
เติมมอลโทเด็กซ์ทริ น
ABG 0-7
ไม่เติมมอลโทเด็กซ์ทริ น
เติมมอลโทเด็กซ์ทริ น
ABG 27-7
ไม่เติมมอลโทเด็กซ์ทริ น
เติมมอลโทเด็กซ์ทริ น

ปริมาณนา้ อิสระ

ค่าการดูดนา้ (g water g-1
sample, db)

0.25 ± 0.01
0.32 ± 0.01

0.58 ± 0.03
0.46 ± 0.06

0.27 ± 0.02
0.32 ± 0.02

0.66 ± 0.01
0.47 ± 0.02

0.27 ± 0.00
0.31 ± 0.00

0.58 ± 0.13
0.50 ± 0.11

0.27 ± 0.01
0.32 ± 0.00

0.60 ± 0.10
0.45 ± 0.09
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บทที่ 5
สรุปผลการทดลองและข้ อเสนอแนะ
5.1 สรุปผลการทดลอง
การเพิ่มระยะเวลาที่ ใช้ในการเพาะถัว่ เขี ยว (0, 9, 18, 27 และ 36 ชั่วโมง) ไม่ส่งผล
ต่อการเปลี่ยนแปลงของปริ มาณโปรตีน หยาบอย่างมีนัยสาคัญ (p>0.05) แต่ส่งผลให้ปริ มาณ
สารประกอบฟี นอลิกทั้งหมด (TPC) เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสาคัญ (p≤0.05) โดยการเพาะถัว่ เขียว 36
ชัว่ โมง ให้ TPC สูงสุด แต่ไม่แตกต่างทางสถิติเมื่อเทียบกับปริ มาณ TPC ในถัว่ เขียวเพาะ 27 ชัว่ โมง
(p>0.05) ขณะที่ระยะเวลาการเพาะถัว่ อะซูกิ (0, 9, 18, 27 และ 36 ชัว่ โมง) มีผลต่อทั้งปริ มาณ
โปรตีนหยาบและสารประกอบฟี นอลิกที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนยั สาคัญ (p≤0.05) โดยถัว่ อะซูกิเพาะ 36 ชัว่ โมง
มีปริ ม าณโปรตี น หยาบสู งสุ ด แต่ ไม่ แตกต่ างกัน ทางสถิ ติ เมื่ อเที ยบกับ ปริ ม าณโปรตี น หยาบ
ในถัว่ อะซูกิเพาะ 27 ชัว่ โมง (p>0.05) การเปลี่ยนแปลงของปริ มาณโปรตีนและสารประกอบฟี นอลิก
เกิ ดจากการสังเคราะห์ก รดอะมิโน และเพปไทด์สายสั้น รวมถึงการสร้ างสารทุ ติยภูมิในกลุ่ม
ฟี นอลิกที่เกิดขึ้นระหว่างกระบวนการงอกของเมล็ด
เมื่อนาถัว่ เขียวเพาะ 27 ชัว่ โมงมาย่อยด้วย Flavourzyme® ความเข้มข้นร้อยละ 7 โดยน้ าหนักแห้ง
ของถัว่ งอกเป็ นเวลา 6 ชั่ว โมง ให้ปริ มาณหมู่อ ะมิโนอิสระ สารประกอบฟี นอลิก ทั้งหมด
และกรดอะมิโนอิสระสูงที่สุด และการย่อยถัว่ อะซูกิเพาะ 27 ชัว่ โมง ด้วย Flavourzyme® ความเข้มข้น
ร้ อ ยละ 7 โดยน้ าหนัก แห้ง ของถั่ว งอก เป็ นเวลา 6 ชั่ว โมง ให้ ป ริ มาณหมู่ อ ะมิ โ นอิ ส ระ
สารประกอบฟี นอลิกทั้งหมด และกรดอะมิโนอิสระสูงที่สุดเช่นกัน สอดคล้องกับความสามารถ
ในการเป็ นสารต้านออกซิเดชัน ที่วิเคราะห์ด ้วยวิธี Ferric reducing antioxidant power (FRAP)
ที่เพิ่มขึ้นเมื่อความเข้มข้น Flavourzyme® ที่ใช้ในการย่อยเพิ่มขึ้น
การเติ มมอลโทเด็ กซ์ทริ น (DE=18) ร้ อยละ 5 (w/w) ในโปรตี น ไฮโดรไลเสตถัว่ เขี ย ว
และถัว่ อะซูกิงอกที่ได้ เทียบกับโปรตีนไฮโดรไลเสตที่ไม่เติมมอลโทเด็กซ์ทริ น แล้วผ่านการทาแห้ง
แบบแช่เยือกแข็ง พบว่า การเติมมอลโทเด็กซ์ทริ นทาให้ปริ มาณหมู่อะมิโนอิสระและสารประกอบ
ฟี นอลิกในโปรตีนไฮโดรไลเสตลดลงอย่างมีนยั สาคัญ (p≤0.05) ส่งผลให้ค่า FRAP และค่า ascorbic
acid equivalent antioxidant capacity (AEAC) ของโปรตีนไฮโดรไลเสตจากถัว่ เขียวและถัว่ อะซูกิงอก
ที่เติมมอลโทเด็กซ์ทริ นลดลงอย่างมีนยั สาคัญ (p≤0.05) เมื่อทาการวิเคราะห์ฤทธิ์ต้านออกซิเดชัน
ด้วยการใช้ ESR พบว่า การเติมมอลโทเด็กซ์ทริ นทาให้ร้อยละ DPPH scavenging activity ลดลง
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เช่นเดียวกับการวิเคราะห์ดว้ ย spectrophotometer เนื่องจากโมเลกุลของมอลโทเด็กซ์ทริ นอาจเกิด
อันตรกิริยากับสารที่มีความสามารถในการต้านออกซิเดชัน อย่างไรก็ตามการเติมมอลโทเด็กซ์ทริ น
ในโปรตี น ไฮโดรไลเสตจากถัว่ เขี ย วและถัว่ อะซูกิ งอก ส่ งผลให้ร้ อยละผลผลิต และค่ าปริ มาณ
น้ าอิสระเพิ่มขึ้น ในขณะที่ค่า surface hydrophobicity และค่าการดูดน้ าของโปรตีนไฮโดรไลเสต
จากถัว่ เขียวและถัว่ อะซูกิงอกที่ผสมมอลโทเด็กซ์ทริ น ลดลง

5.2 ข้ อเสนอแนะจากการวิจยั
ผลการศึกษาฤทธิ์ต้านออกซิเดชันของโปรตีนไฮโดรไลเสตจากถัว่ เขียวและถัว่ อะซูกิงอก
พบว่า ความสามารถในการเป็ นสารต้านออกซิเดชันของโปรตีนไฮโดรไลเสตจากถัว่ งอกทั้งสองชนิด
น่ าจะเป็ นผลมาจากกรดอะมิโ น เพปไทด์สายสั้น และสารประกอบฟี นอลิก ทั้งหมด ดังนั้น
การศึกษาในเชิงลึกควรทาการศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับขนาดโมเลกุลของเพปไทด์สายสั้น การจัดเรี ยงตัว
ของกรดอะมิโนในสายเพปไทด์ และชนิ ดของสารประกอบฟี นอลิกที่มีในโปรตี นไฮโดรไลเสต
จากถัว่ เขี ย วและถัว่ อะซูกิ งอก เพื่อเป็ นข้อมูลเพิ่มเติ มเกี่ ย วกับฤทธิ์ ต้านออกซิ เดชัน ในโปรตี น
ไฮโดรไลเสตจากถัว่ งอกทั้งสองชนิด
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ภาคผนวก ก
รายละเอียดของเอนไซม์
ก.1 รายละเอียดเอนไซม์ -amylase (BEN® 480L)
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ก.2 รายละเอียดเอนไซม์ Flavourzyme500 MG®
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ภาคผนวก ข
วิธีวเิ คราะห์ ทางเคมี
ข.1 การวิเคราะห์ ปริมาณความชื้น
ตามวิธีของ A.O.A.C (2006) ข้อ 925.40
วิธีทดลอง
1. ชัง่ ตัวอย่างที่ทราบน้ าหนัก 2 กรัม (ทศนิ ยม 4 ตาแหน่ ง) ใส่ ภาชนะอะลูมิเนี ยมที่ผ่าน
การอบแห้งและและทราบน้ าหนักที่แน่นอน
2. นาตัว อย่างเข้าอบแห้งในตู ้อบลมร้ อนโดยเปิ ดฝาภาชนะอะลูมิเนี ยม โดยควบคุ ม
อุณหภูมิที่ 110 ± 1 องศาเซลเซียส
3. นาตัวอย่างออกมาชัง่ น้ าหนัก โดยทิ้งให้ตวั อย่างเย็นในโถดูดความชื้นที่อุณหภูมิห้อง
แล้วจึงนาไปชัง่ น้ าหนัก ทาการทดลองข้อ 2 และ 3 จนตัวอย่างมีน้ าหนักคงที่
4. คานวณหาความชื้นโดยใช้สูตรคานวณดังนี้
ความชื้น (ร้อยละ) =

[ น้ าหนักก่อนอบแห้ง (กรัม) – น้ าหนักหลังอบแห้ง (กรัม) ]
น้ าหนักก่อนอบแห้ง (กรัม)

x 100

ข.2 การวิเคราะห์ ปริมาณโปรตีน
ตามวิธีของ A.O.A.C (2006) ข้อ 955.04
สารเคมี
1. กรดซัลฟูริกเข้มข้น
2. สารละลายมาตรฐานกรดไฮโดรคลอริ ก ความเข้มข้น 0.1 โมลาร์
3. สารละลายกรดบอริ ก ความเข้มข้นร้อยละ 4 โดยปริ มาตร
4. สารละลายอินดิเคเตอร์ (เตรี ยมจากร้อยละ 0.2 ของ methyl red ผสมกับร้อยละ 0.1 ของ
bromocresol green)
5. สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ ความเข้มข้นร้อยละ 50 โดยปริ มาตร
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6. สารเร่ งปฏิกิริยา (selenium reagent mixture)
วิธีทดลอง
1. ชัง่ ตัวอย่างที่มีน้ าหนักแน่นอน 1 กรัม ใส่ลงใน Kjeldahl flask
2. เติมสารเร่ งปฏิกิริยา 5 กรัม
3. เติมกรดซัลฟูริกเข้มข้น 20 มิลลิลิตร
4. ย่อยตัวอย่างด้วยเครื่ อง Buchi Digestion ที่อุณหภูมิ 350 องศาเซลเซียสจนกระทัง่ ได้
สารละลายสีน้ าตาลใส และทิ้งไว้ให้เย็นที่อุณหภูมิหอ้ ง
5. กลัน่ ตัวอย่างที่ยอ่ ยได้ดว้ ยเครื่ อง Buchi Distillation โดยใช้สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์
ที่มากเกินพอเป็ นตัวทาปฏิกิริ ยา และเก็บสารละลายที่กลัน่ ได้ในสารละลายกรดบอริ กที่เติมอินดิเค
เตอร์ 2 – 3 หยด
6. นาสารละลายที่ได้จากการกลัน่ ทั้งหมดมาไทเทรตด้วยสารละลายมาตรฐานกรดไฮโดรคลอริ ก
ความเข้มข้น 0.1 โมลาร์
7. คานวณหาปริ มาณโปรตีนโดยใช้สูตร
ปริ มาณไนโตรเจน (ร้อยละ) =

(Va – Vb) x N x 1.4
น้ าหนักตัวอย่างแห้ง (กรัม)

ปริ มาณโปรตีน (ร้อยละ) = ปริ มาณไนโตรเจน (ร้อยละ) x 6.25
เมื่อ Va คือ ปริ มาตรของสารละลายมาตรฐานกรดไฮโดรคลอริ กที่ใช้ในการไทเทรตตัวอย่าง
Vb คือ ปริ มาตรของสารละลายมาตรฐานกรดไฮโดรคลอริ กที่ใช้ในการไทเทรต blank
N คือ ความเข้มข้นที่แน่นอนของสารละลายมาตรฐานกรดไฮโดรคลอริ ก
ข.3 การวิเคราะห์ ปริมาณสารประกอบฟี นอลิกทั้งหมดด้ วยวิธี Folin-Ciocalteu
วิเคราะห์ปริ มาณสารประกอบฟี นอลิกทั้งหมดด้วยวิธี Folin-Ciocalteu ดัดแปลงจากวิธีของ
Waterhouse (2005)
การเตรี ยมสารละลาย
สารละลายโซเดียมคาร์บอเนตอิ่มตัว
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ละลายโซเดียมคาร์ บอเนต 200 กรัม ในน้ ากลัน่ 800 มิลลิลิตร จากนั้นนาสารละลายเก็บที่
อุณหภูมิหอ้ ง (30 ± 1 องศาเซลเซียส) เป็ นเวลา 24 ชัว่ โมง จากนั้นนาสารละลายที่ได้มากรองผ่าน
กระดาษกรอง Whatman เบอร์ 1 แล้วปรับปริ มาตรของสารละลายเป็ น 1 ลิตรด้วยน้ ากลัน่
การทากราฟมาตรฐาน
1. ละลายกรดแกลลิก 0.5 กรั ม ในเมทานอล 10 มิลลิลิต ร และปรั บปริ มาตรเป็ น 100
มิลลิลิตร ด้วยน้ ากลัน่
2. ปิ เปตสารละลายจากข้อ 1. ปริ มาตร 0.5, 1, 2, 3.5, 4.5, 5, 6, 7.5, 9 และ 10 มิลลิลิตรใส่
ในขวดปรับปริ มาตร แล้วปรับปริ มาตรเป็ น 100 มิลลิลิตรด้วยน้ ากลัน่ โดยสารละลายกรดแกลลิก
ที่ได้จะมีความเข้มข้น 25, 50, 100, 175, 225, 250, 300, 375, 450 และ 500 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร
ตามลาดับ จากนั้นนาไปวิเคราะห์ปริ มาณสารฟี นอลิกทั้งหมดตามการทดลองข้อ 3.1.5 แล้วสร้าง
กราฟมาตรฐานดังรู ปที่ ก.1

รูปที่ ข.1 กราฟมาตรฐานของสารละลายกรดแกลลิกที่ใช้ในการวิเคราะห์หาปริ มาณสารประกอบฟี นอลิกหมด
ข.4 การวิเคราะห์ ปริมาณนา้ ตาลรีดิวซ์ ด้วยวิธี Somogyi - Nelson
วิเคราะห์ปริ มาณน้ าตาลรี ดิวซ์ดว้ ยวิธี Somogyi - Nelson ดัดแปลงจากวิธีของ Fournier (2005)
การเตรี ยมสารละลาย
1. สารละลายอะซิโนโมลิปเดต (Arsenomolybdate)
ชัง่ แอมโมเนี ยมโมลิปเดต (Ammonium molybdate) 25 กรั ม แล้ว นาไปละลายในน้ ากลัน่
ปริ มาตร 450 มิลลิลิตร คนจนสารละลายละลายหมด จากนั้นเติมกรดซัลฟูริกเข้มข้น 21 มิลลิลิตร
และน้ ากลัน่ 25 มิลลิลิตรโดยมีไดโซเดียมไฮโดรเจนอะซีเนตเฮปทาไฮเตด (disodium hydrogen
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arsenate heptahydrate) 3 กรัม กวนสารละลายที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 24 ชัว่ โมง
สารละลายที่เตรี ยมสามารถเก็บที่อุณหภูมิหอ้ งเป็ นเวลา 6 เดือน
2. สารละลาย Low – alkalinity copper reagent
2.1 ชัง่ sodium potassium tartrate 12 กรัม และ anhydrous sodium carbonate 24 กรัม
ละลายในน้ ากลัน่ ปริ มาตร 250 มิลลิลิตร
2.2 ชัง่ copper sulfate pentahydrate 4 กรัม และ sodium hydrogen carbonate 16 กรัม
ละลายในน้ ากลัน่ จากนั้นนาไปผสมกับสารละลายที่เตรี ยมในข้อ 2.1
2.3 ชัง่ anhydrous sodium sulfate 180 กรัม ละลายในน้ ากลัน่ 500 มิลลิลิตร
2.4 นาสารละลายที่ได้จากข้อ 2.2 และข้อ 2.3 มาผสมกัน แล้วปรับปริ มาตรเป็ น 1 ลิตร
สารละลายที่เตรี ยมได้สามารถเก็บที่อุณหภูมิหอ้ งเป็ นเวลา 1 ปี
การทากราฟมาตรฐาน
1. เตรี ยมสารละลายกลูโคสมาตรฐานความเข้มข้น 50 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร
2. ปิ เปตสารละลายจากข้อ 1. ปริ มาตร 5, 10, 15, 20, 30, 45, 55, 65, 85 และ 100 ไมโครลิตร
โดยสารละลายกลูโคสมาตรฐานที่ได้จะมีความเข้มข้น 5, 10, 15, 20, 30, 45, 55, 65, 85 และ 100
ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร ตามลาดับ จากนั้นนาไปวิเคราะห์ปริ มาณน้ าตาลรี ดิวซ์ตามการทดลองข้อ
3.1.6 แล้วสร้างกราฟมาตรฐานดังภาพที่ ข.2

รูปที่ ข.2 กราฟมาตรฐานของสารละลายมาตรฐานกลูโคสที่ใช้ในการวิเคราะห์หาปริ มาณน้ าตาลรี ดิวซ์
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ข.5 การวิเคราะห์ ชนิดและปริมาณของกรดอะมิโนด้วยวิธี high-performance liquid chromatography
(HPLC)
วิธีการทดลอง
1. การเตรี ยม Waters AccQ. reagent เพื่อทาอนุพนั ธ์กรดอะมิโน
ปิ เปต Waters AccQ. fluor TM reagent diluents flammable 1 มิลลิลิต ร ใส่ ลงใน
Waters AccQ. fluor TM reagent powder ปิ ดฝาให้สนิ ทและปิ ดทับ ด้วยแผ่น พาราฟิ ล์ม เขย่าให้
สารละลายทั้งหมดเข้ากัน แล้วนาไปให้ความร้ อนด้วยตูอ้ บลมร้อนที่อุณหภูมิ 55 ± 0.1 องศาเซลเซียส
เป็ นเวลา 10 นาที ระวังอย่าให้ความร้อนนานเกิน 10 นาที Waters AccQ. reagent ที่เตรี ยมเสร็ จ
สามารถเก็บไว้ที่อุณหภูมิหอ้ งได้นาน 1 สัปดาห์
2. การเตรี ยมสารละลายกรดอะมิโนมาตรฐาน
ปิ เปต amino acid hydrolysate standard 40 ไมโครลิตรลงในหลอดตัวอย่างขนาด 6 x 50
มิลลิเมตร เติมน้ า Milli-Q 960 ไมโครลิตร เขย่าให้สารละลายทั้งหมดเป็ นเนื้ อเดียว ดังนั้นสาร
มาตรฐานที่เ ตรี ยมได้จะประกอบด้ว ย 100 molต่ อไมโครลิต รของกรดอะมิโนแต่ ละชนิ ด และ
สามารถเก็บที่อุณหภูมิ -20 องศาเซลเซียสนาน 1 เดือน
3.การเตรี ยมตัวอย่างโดยวิธีการย่อยด้วยกรด (acid hydrolysate)
3.1 ชัง่ ตัวอย่างถัว่ เขียวหรื อถัว่ อะซูกิให้มีปริ มาณโปรตีน 0.001 กรัมต่อมิลลิลิตร ลงใน
หลอด vacuum hydrolysis จากนั้นเติมสารละลายกรดไฮโดรคลอริ กความเข้มข้น 6 โมลาร์ (ที่มี
ฟี นอล 0.1 % w/v) ปริ มาตร 4 มิลลิลิตร
3.2 ผ่านก๊าซไนโตรเจนลงในหลอด vacuum hydrolysis เป็ นเวลา 10 นาที จากนั้นจึง
ดูดอากาศออกจากหลอด vacuum hydrolysis ด้วยปั๊มสุญญากาศเป็ นเวลา 10 นาที
3.3 นาตัวอย่างที่ได้เข้าตูอ้ บลมร้อนที่อุณหภูมิ 110 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 24 ชัว่ โมง
3.4 ปรับค่าความเป็ นกรด ‟ ด่ างของตัว อย่างที่ ผ่านการย่อยให้อยู่ในช่ วง 2 – 3 ด้ว ย
สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ความเข้มข้น 6 โมลาร์
3.5 กรองสารตัวอย่างผ่านกระดาษกรอง Whatman เบอร์ 1 สารสกัดที่ย่อยด้ว ยกรด
สามารถเก็บที่อุณหภูมิ 6 – 10 องศาเซลเซียสได้นาน 1 สัปดาห์
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4. สร้างอนุพนั ธ์ของกรดอะมิโนอิสระในสารตัวอย่างที่ยอ่ ยด้วยกรด
ปิ เปตสารตัว อย่างที่ ย่อยด้ว ยกรด 20 ไมโครลิต ร ลงในหลอดทดลองขนาด 6 x 50
มิลลิลิตร เติม Waters AccQ. Fluor borate buffer 60 ไมโครลิตร เขย่าให้เข้ากัน และเติม Waters
AccQ. Reagent 20 ไมโครลิตร เขย่าให้เข้ากัน จากนั้นนาตัวอย่างที่ได้กรองผ่าน nylon filter 0.45
ไมครอน ลงใน insert tube และปิ ดทับด้วยแผ่นพาราฟิ ล์ม ตั้งทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้องเป็ นเวลา 1
นาที น าไปให้ความร้ อนด้ว ยตู ้อบลมร้ อนที่อุณ หภูมิ 55 ± 1 องศาเซลเซี ยส เป็ นเวลา 10 นาที
แล้วจึงนาไปวิเคราะห์หาปริ มาณกรดอะมิโนทั้งหมดด้วยเครื่ อง HPLC
ข.6 การวิเคราะห์ ฤทธิ์ต้านออกซิเดชันในรูป Ferric ion reducing antioxidant power (FRAP)
วิเคราะห์ฤทธิ์ตา้ นออกซิเดชันในรู ป FRAP โดยดัดแปลงจากวิธีของ Benzie และ Strain (1996)
การเตรี ยมสารละลาย
1. สารละลายบัฟเฟอร์โซเดียมแอซีเตต ความเข้มข้น 300 มิลลิโมลาร์ pH 3.6
ชัง่ โซเดียมแอซีเตด 40.824 กรัม ละลายในน้ า 700 มิลลิลิตร แล้วปรับ pH ด้วยกรดแอซีติก
เข้มข้น (ร้อยละ 99.8) แล้วจึงปรับปริ มาตรเป็ น 1 ลิตรด้วยน้ ากลัน่
2. สารละลายเฟอริ กคลอไรด์เข้มข้น 20 มิลลิโมลาร์ (เตรี ยมใหม่ทุกครั้ง)
ละลายเฟอริ กคลอไรด์ 0.3244 กรัมในน้ ากลัน่ และปรับปริ มาตรเป็ น 100 มิลลิลิตรด้วยน้ ากลัน่
3. สารละลายกรดไฮโดรคลอกริ กเข้มข้น 40 มิลลิโมลาร์
ปิ เปตกรดไฮโดรคลอกริ กเข้มข้นร้อยละ 37 ปริ มาตร 0.33 มิลลิลิตรในน้ ากลัน่ แล้วปรับ
ปริ มาตรเป็ น 100 มิลลิลิตรด้วยน้ ากลัน่
4. สารละลาย 2,4,6-tripyridyl-s-triazine (TPTZ) เข้มข้น 10 มิลลิโมลาร์ (เตรี ยมใหม่ทุกครั้ง)
ละลาย TPTZ 0.0312 กรั มในสารละลายกรดไฮโดรคลอริ ก เข้มข้น 40 มิล ลิโมลาร์
แล้วปรับปริ มาตรเป็ น 10 มิลลิลิตรด้วยสารละลายกรดไฮโดรคลอริ กเข้มข้น 40 มิลลิโมลาร์
5. สารละลาย FRAP (เตรี ยมใหม่ทุกครั้ง)
ปิ เปตสารละลายบัฟเฟอร์โซเดียมแอซีเตด 25 มิลลิลิตร ผสมกับสารละลายเฟอริ กคลอไรด์
2.5 มิลลิลิตร และสารละลาย TPTZ 2.5 มิลลิตร แล้วผสมสารละลายให้เข้ากัน
วิธีการทดลอง
1. ปิ เปตสารละลาย FRAP 1900 ไมโครลิตร ลงในหลอดทดลอง
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2. นาไปบ่มที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียสในอ่างควบคุมอุณหภูมิเป็ นเวลา 30 นาที
3. ปิ เปตสารละลายตัวอย่าง 100 ไมโครลิตร ลงในหลอดทดลองที่มีสารละลาย FRAP เขย่า
ให้เข้ากันและเก็บที่อุณหภูมิหอ้ งในที่มืดเป็ นเวลา 30 นาที
4. วัดค่าดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 593 นาโนเมตร และนาค่าการดูดกลืนแสงที่วดั ได้เทียบ
กับกราฟมาตรฐานของสารละลาย Trolox® (ภาพที่ ก.3) เพื่อคานวณหาฤทธิ์ต้านออกซิเดชันที่มีใน
ตัวอย่าง
การทากราฟมาตรฐาน
1. ละลาย Trolox® 0.025 กรัมในเมทานอล และปรับปริ มาตรเป็ น 100 มิลลิลิตรด้วยน้ ากลัน่
2. ปิ เปตสารละลายจากข้อ 1. ปริ มาตร 0.25, 0.50, 0.75, 1.00, 1.25, 1.50, 1.75, 2.00, 2.25,
2.50, 2.75 และ 3.00 มิลลิลิตร ลงในขวดปรับปริ มาตร แล้วปรับปริ มาตรเป็ น 10 มิลลิลิตรด้วยน้ ากลัน่
โดยสารละลาย Trolox® มีความเข้มข้น 0.025, 0.05, 0.75, 1.00, 1.25, 1.50, 1.75, 2.00, 2.25, 2.50,
2.75 และ 3.00 มิลลิโมล ตามลาดับ จากนั้น นาไปวิเคราะห์ฤทธิ์ต้านออกซิเดชัน ในรู ป FRAP
เพื่อสร้างกราฟมาตรฐานดังภาพที่ ก.3

รูปที่ ข.3 กราฟมาตรฐานของสารละลายมาตรฐาน Trolox®ที่ใช้ในการวิเคราะห์หาฤทธิ์ตา้ นออกซิเดชันในรู ป FRAP
ข.7 การวิเคราะห์ ฤทธิ์ต้านออกซิเดชันในรู ป1,1-Diphenyl-2-picrylhydrazyl (DPPH) radical
scavenging acitivity
วิเ คราะห์ ฤ ทธิ์ ต้า นออกซิ เ ดชัน ในรู ป 1,1-Diphenyl-2-picrylhydrazyl (DPPH) radical
scavenging acitivity โดยดัดแปลงจากวิธีของ Park และคณะ(2008)
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การเตรี ยมสารละลาย
เตรี ยมสารละลาย DPPH เข้มข้น 0.2 มิลลิโมลาร์ (เตรี ยมใหม่ทุกครั้ง)
ละลาย DPPH 0.004 กรัมในเมทานอลร้อยละ 80 แล้วปรับปริ มาตรของสารละลายเป็ น 50
มิลลิลิตร เก็บไว้ที่อุณหภูมิหอ้ งในที่มืด 30 นาทีก่อนนาไปใช้วิเคราะห์
ข.8 โครมาโตแกรมของสารของสารมาตรฐานกรดอะมิโนที่วิเคราะห์ดว้ ย HPLC

รูปที่ ข.4 โครมาโตแกรมของสารมาตรฐานกรดอะมิโน
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ข.9 สเปคตรัมของสัญญาณอนุ มลู อิสระ ที่วิเคราะห์ดว้ ยเครื่ อง electron spin resonance (ESR)

รูปที่ ข.5 สเปคตรัมของสัญญาณอนุมลู อิสระสังเคราะห์ DPPH (control)

DPPH
Sample

รูปที่ ข.6 สเปคตรัมของสัญญาณของอนุมลู อิสระสังเคราะห์ DPPH และโปรตีนไฮโดรไลเสตที่ไม่เติม
มอลโทเด็กซ์ทริ น
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DPPH
Sample

รูปที่ ข.7 สเปคตรัมของสัญญาณของอนุมลู อิสระสังเคราะห์ DPPH และโปรตีนไฮโดรไลเสตที่เติม
มอลโทเด็กซ์ทริ น
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ภาคผนวก ค
ตารางวิเคราะห์ ความแปรปรวน
ตารางที่ ค.1 การวิเคราะห์ความแปรปรวนของระยะเวลาการเพาะถัว่ เขียวต่อปริ มาณความชื้น
Source
Germination
Error
Total

Sum of Squares
601.591
64.593
56428.737

Df
4
10
15

Mean Square
150.398
6.459

F
23.284

Sig.
.000

ตารางที่ ค.2 การวิเคราะห์ความแปรปรวนของระยะเวลาการเพาะถัว่ เขียวต่อปริ มาณไนโตรเจนทั้งหมด
Source
Germination
Error
Total

Sum of Squares
.121
.298
209.337

Df
4
10
15

Mean Square
.030
.029

F
1.017

Sig.
.444

ตารางที่ ค.3 การวิเคราะห์ความแปรปรวนของระยะเวลาการเพาะถัว่ เขียวต่อปริ มาณโปรตีน
ไนโตรเจน
Source
Germination
Error
Total

Sum of Squares
.340
1.280
155.476

Df
4
10
15

Mean Square
.085
.128

F
.664

Sig.
.631

ตารางที่ ค.4 การวิเคราะห์ความแปรปรวนของระยะเวลาการเพาะถัว่ เขียวต่อปริ มาณ
Non-protein nitrogen
Source
Germination
Error
Total

Sum of Squares
.122
.675
5.000

Df
4
10
15

Mean Square
.031
.068

F
.452

Sig.
.769
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ตารางที่ ค.5 การวิเคราะห์ความแปรปรวนของระยะเวลาการเพาะถัว่ เขียวต่อปริ มาณโปรตีนหยาบ
Source
Germination
Error
Total

Sum of Squares
4.724
11.492
8182.416

Df

Mean Square
4
1.181
10
1.149
15

F
1.028

Sig.
.439

ตารางที่ ค.6 การวิเคราะห์ความแปรปรวนของระยะเวลาการเพาะถัว่ เขียวต่อปริ มาณ
สารประกอบฟี นอลิกทั้งหมด
Source
Germination
Error
Total

Sum of Squares
113.668
4.100
1073.947

Df
4
10
15

Mean Square
28.417
.410

F
69.315

Sig.
.000

ตารางที่ ค.7 การวิเคราะห์ความแปรปรวนของระยะเวลาการเพาะถัว่ เขียวต่อปริ มาณน้ าตาลรี ดิวซ์
Source
Germination
Error
Total

Sum of Squares
7.696
.468
51.605

Df
4
10
15

Mean Square
1.924
.047

F
41.135

Sig.
.000

ตารางที่ ค.8 การวิเคราะห์ความแปรปรวนของระยะเวลาการเพาะถัว่ อะซูกิต่อปริ มาณความชื้น
Source
Germination
Error
Total

Sum of Squares
726.076
31.826
56751.164

Df
4
10
15

Mean Square
181.519
3.183

F
57.036

Sig.
.000
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ตารางที่ ค.9 การวิเคราะห์ความแปรปรวนของระยะเวลาการเพาะถัว่ อะซูกิต่อปริ มาณ
ไนโตรเจนทั้งหมด
Source
Germination
Error
Total

Sum of Squares
2.435
1.231
319.963

Df
4
10
15

Mean Square
.609
.123

F
4.947

Sig.
.018

ตารางที่ ค.10 การวิเคราะห์ความแปรปรวนของระยะเวลาการเพาะถัว่ อะซูกิต่อปริ มาณ
โปรตีนไนโตรเจน
Source
Germination
Error
Total

Sum of Squares
5.804
.739
233.058

Df
4
10
15

Mean Square
1.451
.074

F
19.628

Sig.
.000

ตารางที่ ค.11 การวิเคราะห์ความแปรปรวนของระยะเวลาการเพาะถัว่ อะซูกิต่อปริ มาณ
Non-protein nitrogen
Source
Germination
Error
Total

Sum of Squares
1.599
.241
9.316

Df
4
10
15

Mean Square
.400
.024

F
16.569

Sig.
.000

ตารางที่ ค.12 การวิเคราะห์ความแปรปรวนของระยะเวลาการเพาะถัว่ อะซูกิต่อปริ มาณ
โปรตีนหยาบ
Source
Germination
Error
Total

Sum of Squares
94.713
47.927
12499.712

Df
4
10
15

Mean Square
23.678
4.793

F
4.940

Sig.
.019
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ตารางที่ ค.13 การวิเคราะห์ความแปรปรวนของระยะเวลาการเพาะถัว่ อะซูกิต่อปริ มาณ
สารประกอบฟี นอลิกทั้งหมด
Source
Germination
Error
Total

Sum of Squares
338.526
5.916
1667.963

Df
4
10
15

Mean Square
F
84.632
143.046
.592

Sig.
.000

ตารางที่ ค.14 การวิเคราะห์ความแปรปรวนของระยะเวลาการเพาะถัว่ อะซูกิต่อปริ มาณ
น้ าตาลรี ดิวซ์
Source
Germination
Error
Total

Sum of Squares
2.507
.199
14.373

Df
4
10
15

Mean Square
.627
.020

F
31.552

Sig.
.000

ตารางที่ ค.15 การวิเคราะห์ความแปรปรวนของระยะเวลาการเพาะและความเข้มข้น Flavourzyme®
ต่อปริ มาณหมู่อะมิโนอิสระของโปรตีนไฮโดรไลเสตจากถัว่ เขียวงอก
Source
Sum of Squares
Germination
332521.333
Concentration
2201664.017
germination * concentration 56282.200
Error
11758.898
Total
1.162E7

df
1
3
3
16
24

Mean Square
F
332521.333 452.452
733888.006 998.581
18760.733
25.527
734.931

Sig.
.000
.000
.000

ตารางที่ ค.16 การวิเคราะห์ความแปรปรวนของระยะเวลาการเพาะและความเข้มข้น Flavourzyme®
ต่อปริ มาณหมู่อะมิโนอิสระของโปรตีนไฮโดรไลเสตจากถัว่ อะซูกิงอก
Source
Sum of Squares
Germination
819.119
Concentration
474951.356
germination * concentration
338.565
Error
750.226
Total
2513751.227

df
1
3
3
16
24

Mean Square
F
819.119
17.469
158317.119 3.376E3
112.855
2.407
46.889

Sig.
.001
.000
.105
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ตารางที่ ค.17 การวิเคราะห์ความแปรปรวนของระยะเวลาการเพาะ ที่ระดับความเข้มข้น
Flavourzyme® 0 % (w/w) ต่อปริ มาณหมู่อะมิโนอิสระของโปรตีนไฮโดรไลเสตจากถัว่ อะซูกิงอก
Source

Sum of Squares

Df

Mean Square

F

Sig.

411.019

1

411.019

222.153

.000

Error

7.401

4

1.850

Total

21144.248

6

Germination

ตารางที่ ค.18 การวิเคราะห์ความแปรปรวนของระยะเวลาการเพาะ ที่ระดับความเข้มข้น
Flavourzyme® 3 % (w/w) ต่อปริ มาณหมู่อะมิโนอิสระของโปรตีนไฮโดรไลเสตจากถัว่ อะซูกิงอก
Source

Sum of Squares

Df

Mean Square

F

Sig.

Germination

25.751

1

25.751

.563

.495

Error

182.967

4

45.742

Total

568364.463

6

ตารางที่ ค.19 การวิเคราะห์ความแปรปรวนของระยะเวลาการเพาะ ที่ระดับความเข้มข้น
Flavourzyme® 5 % (w/w) ต่อปริ มาณหมู่อะมิโนอิสระของโปรตีนไฮโดรไลเสตจากถัว่ อะซูกิงอก
Source

Sum of Squares

Df

Mean Square

F

Sig.

Germination

31.832

1

31.832

.847

.410

Error

150.358

4

37.590

Total

832719.690

6

ตารางที่ ค.20 การวิเคราะห์ความแปรปรวนของระยะเวลาการเพาะ ที่ระดับความเข้มข้น
Flavourzyme® 7 % (w/w) ต่อปริ มาณหมู่อะมิโนอิสระของโปรตีนไฮโดรไลเสตจากถัว่ อะซูกิงอก
Source

Sum of Squares

Df

Mean Square

F

Sig.

Gremination

689.082

1

689.082

6.731

.060

Error

409.500

4

102.375

Total

1091522.826

6
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ตารางที่ ค.21 การวิเคราะห์ความแปรปรวนของความเข้มข้น Flavourzyme® ที่ระยะเวลาเพาะ 0
ชัว่ โมงต่อปริ มาณหมู่อะมิโนอิสระของโปรตีนไฮโดรไลเสตจากถัว่ อะซูกิงอก
Source

Sum of Squares

Df

Mean Square

F

Sig.

239188.565

3

79729.522

1.680E3

.000

Error

379.693

8

47.462

Total

1217577.060

12

Concentration

ตารางที่ ค.22 การวิเคราะห์ความแปรปรวนของความเข้มข้น Flavourzyme® ที่ระยะเวลาเพาะ 27
ชัว่ โมงต่อปริ มาณหมู่อะมิโนอิสระของโปรตีนไฮโดรไลเสตจากถัว่ อะซูกิงอก
Source

Sum of Squares

Df

Mean Square

F

Sig.

236101.357

3

78700.452

1.699E3

.000

Error

370.533

8

46.317

Total

1296174.166

12

Concentration

ตารางที่ ค.23 การวิเคราะห์ความแปรปรวนของระยะเวลาการเพาะและความเข้มข้น Flavourzyme®
ต่อระดับการย่อยของโปรตีนไฮโดรไลเสตจากถัว่ เขียวงอก
Source
Sum of Squares
Germination
3415.798
Concentration
10072.004
germination * concentration
1311.382
Error
25.827
Total
42849.878

df
1
3
3
16
24

Mean Square
F
3415.798
2.116E3
3357.335
2.080E3
437.127
270.808
1.614

Sig.
.000
.000
.000
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ตารางที่ ค.24 การวิเคราะห์ความแปรปรวนของระยะเวลาการเพาะและความเข้มข้น Flavourzyme®
ต่อระดับการย่อยของโปรตีนไฮโดรไลเสตจากถัว่ อะซูกิงอก
Source
Sum of Squares
Germination
14.091
Concentration
1226.453
germination * concentration
7.429
Error
1.925
Total
4597.561

df
1
3
3
16
24

Mean Square
F
14.091
117.123
408.818
3.398E3
2.476
20.582
.120

Sig.
.000
.000
.000

ตารางที่ ค.25 การวิเคราะห์ความแปรปรวนของระยะเวลาการเพาะและความเข้มข้น Flavourzyme®
ต่อสารประกอบฟี นอลิกทั้งหมดของโปรตีนไฮโดรไลเสตจากถัว่ เขียวงอก
Source
Germination
Concentration
germination * concentration
Error
Total

Sum of Squares df
819687.793
1
1071453.735
3
15328.662
3
22556.684
16
2.216E7
24

Mean Square
F
819687.793 581.424
357151.245 253.336
5109.554
3.624
1409.793

Sig.
.000
.000
.036

ตารางที่ ค.26 การวิเคราะห์ความแปรปรวนของระยะเวลาการเพาะและความเข้มข้น Flavourzyme®
ต่อสารประกอบฟี นอลิกทั้งหมดของโปรตีนไฮโดรไลเสตจากถัว่ อะซูกิงอก
Source
Sum of Squares
Germination
497.588
Concentration
145221.776
germination * concentration
6253.510
Error
2346.580
Total
1.079E7

df
1
3
3
16
24

Mean Square
F
497.588
3.393
48407.259 330.062
2084.503
14.213
146.661

Sig.
.084
.000
.000
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ตารางที่ ค.27 การวิเคราะห์ความแปรปรวนของการเติมมอลโทเด็กทริ นต่อร้อยละผลผลิตของ
โปรตีนไฮโดรไลเสตจากถัว่ เขียวงอก
Source
Trtment
Error
Total

Sum of Squares
64.601
.683
886.624

Df
3
4
8

Mean Square
F
21.534
126.168
.171

Sig.
.000

ตารางที่ ค.28 การวิเคราะห์ความแปรปรวนของการเติมมอลโทเด็กทริ นต่อร้อยละผลผลิตของ
โปรตีนไฮโดรไลเสตจากถัว่ อะซูกิงอก
Source
Trtment
Error
Total

Sum of Squares
53.035
3.340
1122.671

Df

Mean Square
3
17.678
4
.835
8

F
21.174

Sig.
.006

ตารางที่ ค.29 การวิเคราะห์ความแปรปรวนของการเติมมอลโทเด็กทริ นต่อปริ มาณหมู่อะมิโนอิสระ
ของโปรตีนไฮโดรไลเสตจากถัว่ เขียวงอก
Source
Trtment
Error
Total

Sum of Squares
60011.027
6805.255
2115407.894

Df
3
4
8

Mean Square
20003.676
1701.314

F
11.758

Sig.
.019

ตารางที่ ค.30 การวิเคราะห์ความแปรปรวนของการเติมมอลโทเด็กทริ นต่อปริ มาณหมู่อะมิโนอิสระ
ของโปรตีนไฮโดรไลเสตจากถัว่ อะซูกิงอก
Source
Trtment
Error
Total

Sum of Squares
63881.299
12661.570
2821203.362

Df
3
4
8

Mean Square
21293.766
3165.392

F
6.727

Sig.
.048
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ตารางที่ ค.31 การวิเคราะห์ความแปรปรวนของการเติมมอลโทเด็กทริ นต่อปริ มาณสารประกอบ
ฟี นอลิกทั้งหมดของโปรตีนไฮโดรไลเสตจากถัว่ เขียวงอก
Source
Trtment
Error
Total

Sum of Squares
153007.198
18630.754
4418778.504

df
3
4
8

Mean Square
51002.399
4657.689

F
10.950

Sig.
.021

ตารางที่ ค.32 การวิเคราะห์ความแปรปรวนของการเติมมอลโทเด็กทริ นต่อปริ มาณสารประกอบ
ฟี นอลิกทั้งหมดของโปรตีนไฮโดรไลเสตจากถัว่ อะซูกิงอก
Source
Trtment
Error
Total

Sum of Squares
205943.562
1767.777
7138708.763

df
3
4
8

Mean Square
F
68647.854 155.332
441.944

Sig.
.000

ตารางที่ ค.33 การวิเคราะห์ความแปรปรวนของการเติมมอลโทเด็กทริ นต่อค่า EC50ของโปรตีน
ไฮโดรไลเสตจากถัว่ เขียวงอก
Source
Trtment
Error
Total

Sum of Squares
5.871
.466
201.665

df
3
4
8

Mean Square
1.957
.117

F
16.798

Sig.
.010

ตารางที่ ค.34 การวิเคราะห์ความแปรปรวนของการเติมมอลโทเด็กทริ นต่อค่า EC50ของโปรตีน
ไฮโดรไลเสตจากถัว่ อะซูกิงอก
Source
Trtment
Error
Total

Sum of Squares
7.795
.136
71.324

df
3
4
8

Mean Square
2.598
.034

F
76.475

Sig.
.001
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ตารางที่ ค.35 การวิเคราะห์ความแปรปรวนของการเติมมอลโทเด็กทริ นต่อค่า AEAC ของโปรตีน
ไฮโดรไลเสตจากถัว่ เขียวงอก
Source
Trt
Error
Total

Sum of Squares
.143
.024
5.416

df
3
4
8

Mean Square
.048
.006

F
7.983

Sig.
.037

ตารางที่ ค.36 การวิเคราะห์ความแปรปรวนของการเติมมอลโทเด็กทริ นต่อค่า AEAC ของโปรตีน
ไฮโดรไลเสตจากถัว่ อะซูกิงอก
Source
Trtment
Error
Total

Sum of Squares
2.118
.112
21.730

df
3
4
8

Mean Square
.706
.028

F
25.135

Sig.
.005

ตารางที่ ค.37 การวิเคราะห์ความแปรปรวนของการเติมมอลโทเด็กทริ นต่อค่า FRAP ของโปรตีน
ไฮโดรไลเสตจากถัว่ เขียวงอก
Source
Trtment
Error
Total

Sum of Squares
317.104
8.755
875.818

df
3
4
8

Mean Square
105.701
2.189

F
48.291

Sig.
.001

ตารางที่ ค.38 การวิเคราะห์ความแปรปรวนของการเติมมอลโทเด็กทริ นต่อค่า FRAP ของโปรตีน
ไฮโดรไลเสตจากถัว่ อะซูกิงอก
Source
Trt
Error
Total

Sum of Squares
1.071E7
32579.191
3.285E7

df
3
4
8

Mean Square
F
3569659.306 438.275
8144.798

Sig.
.000
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ประวัตผิ ู้เขียนวิทยานิพนธ์
นางสาวฐสรรพร แสงสุขเอี่ยม เกิดเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2530 ที่จงั หวัดกรุ งเทพมหานครฯ
สาเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต จากสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหาร
ภาควิช าเทคโนโลยีอุ ต สาหกรรมเกษตร คณะวิทยาศาสตร์ ประยุก ต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนื อ เมื่อปี การศึกษา 2551 และเข้าศึกษาต่ อในหลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณ ฑิ ต ภาควิ ชาเทคโนโลยีท างอาหาร คณะวิ ท ยาศาตร์ จุ ฬ าลงกรณ์ ม หหาวิท ยาลัย ใน
ปี การศึกษา 2552
รายการสิ่งตีพิมพ์และเผยแพร่
ฐสรรพร แสงสุขเอี่ยม และ เกียรติศกั ดิ์ ดวงมาลย์. 2555. โปรตีนไฮโดรไลเสตจากถัว่ เขียว
และถัว่ อะซูกิ: ผลของการเพาะ. ใน การประชุมวิชาการ งานเกษตรนเรศวร ครั้งที่
10 (ภาคบรรยาย). วันที่ 24 ‟ 25 กรกฎาคม 2555 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัด
พิษณุโลก.

