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Abstract
The objective of this research was to study the effect of growth stage on the nutritional value of garden
pea (Pisum sativum Linn.) sprouts. The seeds of garden pea were germinated at 30 C for two days. Thereafter,
the germinated seeds were allowed to grow further. These garden pea sprouts were harvested 5, 6 and 7 days
after seed germination for the determination of chlorophyll a, chlorophyll b, total chlorophylls, vitamin C, protein,
fat, fiber and ash. The results revealed that the growth stage significantly (p0.05) affected the nutrition value. The
garden pea sprouts at 7 days after seed germination had the highest nutritional value. Their chlorophyll a,
chlorophyll b and total chlorophyll contents were 12.66, 4.26 and 18.61 mg/100 g FW, respectively while their
respective vitamin C, protein, fiber and ash contents were 0.30 mg/ml and 4.24, 1.30 and 0.83%. However, there
was no statistical difference in fat content of the garden pea sprouts harvested at different growth stages.
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บทคัดยอ
วัตถุประสงคของงานวิจัยนี้เพื่อศึกษาผลของระยะการเติบโตตอคุณคาทางโภชนาการของตนออนถั่วลันเตา โดยทํา
การเพาะเมล็ดถั่วลันเตาที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส เปนเวลา 2 วัน เพื่อใหเมล็ดเกิดการงอก จากนั้นนําเมล็ดไปเพาะตอไป
เปนเวลา 5, 6 และ 7 วัน แลวนําตนออนมาวิเคราะหปริมาณคลอโรฟลลเอ คลอโรฟลลบี และคลอโรฟลลทั้งหมด ปริมาณ
วิตามินซี โปรตีน ไขมัน เสนใยอาหาร และเถา ผลการทดลองพบวาระยะการเติบโตของตนออนถั่วลันเตามีผลตอคุณคาทาง
โภชนาการอยางมีนัยสําคัญ (p0.05) โดยพบวา ระยะการเติบโตของตนออนถั่วลันเตาในวันที่ 7 มีปริมาณคุณคาทาง
โภชนาการสูงสุด โดยมีปริมาณคลอโรฟลลเอ คลอโรฟลลบี และคลอโรฟลลทั้งหมด เทากับ 12.66, 4.26 และ 18.61 มิลลิกรัม
ตอ 100 กรัมน้ําหนักสด ตามลําดับ ปริมาณวิตามินซี โปรตีน ใยอาหาร และเถา เทากับ 0.30 มิลลิกรัมตอมิลลิลิตร รอยละ
4.24, 1.30 และ 0.83 ตามลําดับ แตปริมาณไขมันที่ระยะการเติบโตตาง ๆ ไมมีความแตกตางกันทางสถิติ (p0.05)
คําสําคัญ: คุณคาทางโภชนาการ, ตนออนถั่วลันเตา, คลอโรฟลล
คํานํา
ตนออนถั่วลันเตา คือเมล็ดถั่วลันเตาที่ผานการเพาะในระยะที่เหมาะสม ลําตนออนมีสีขาว ลักษณะใบสีเขียวออน มี
ใยอาหารมาก และสารอาหารที่สําคัญๆ ตาง เชน โปรตีน วิตามินบี วิตามินซี ธาตุเหล็ก แคลเซียม ฟอสฟอรัส สารเลซิติน ซึ่ง
ชวยการทํางานของระบบประสาท สมอง ชวยบํารุงสายตา ตับและหัวใจ สามารถปองกันภาวการณเกิดมะเร็งลําไสและ
กระเพาะอาหาร จึงทําใหเริ่มเปนที่นิยมมากขึ้นในกลุมผูบริโภคตนออนจากธัญพืช แตเนื่องจากยังไมมีงานวิจัยใดที่ศึกษา
ระยะเวลาการเก็บเกี่ยวที่เหมาะสมตอการบริโภคและคุณคาทางโภชนาการ การวิจัยนี้จึงศึกษาระยะเวลาที่เหมาะสมสําหรับ
การเก็บเกี่ยวตนออนถั่วลันเตา รวมถึงศึกษาคุณคาทางโภชนาการเพื่อใชเปนขอมูลในการผลิตตนออนถั่วลันเตาเพื่อการคา
ตอไป
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อุปกรณและวิธีการ
เมล็ดพันธุถั่วลันเตาจากรานจอมทอง กรุงเทพฯ นํามาแชในน้ําสะอาดเปนเวลา 48 ชั่วโมง จากนั้นนําไปเพาะในวัสดุ
ปลูกในถาดเพาะงอกขนาด 30x60x3.5 เซนติเมตร จํานวนถาดละ 200 เมล็ด ใหน้ําวันละ 2 ครั้ง เชา-เย็น จนเปนตนออนถั่ว
ลันเตา (โตวเหมี่ยว) ปจจัยที่ศึกษาคือ ระยะการเติบโตของตนออนถั่วลันเตา (อายุ 5,6 และ 7 วันหลังการงอก) วางแผนการ
ทดลองแบบสุมสมบูรณ (completely randomized design) ทําการทดลอง 3 ซ้ํา โดยนําตนออนถั่วลันเตาที่ระยะการ
เจริญเติบโตวันที่ 5, 6 และ 7 มาวิเคราะหปริมาณคลอโรฟลลเอ คลอโรฟลลบี และคลอฟลลทั้งหมด (Whitham et al., 1971)
ปริมาณวิตามินซี (AOAC, 2000) โปรตีนโดยวิธี Kjeldahl (AOAC, 1990) ไขมัน (AOAC, 2000) เสนใยอาหาร (AOAC, 2000)
และเถา (AOAC, 2000)
ผล
จากการศึกษาผลของระยะการเติบโต (อายุ 5,6 และ 7 วันหลังการงอก) ตอคุณภาพทางดานเคมีของตนออนถั่ว
ลันเตา พบวามีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ (p0.05) โดยตนออนถั่วลันเตาที่มีอายุ 7 วัน หลังการงอกมีปริมาณ
คลอโรฟลลเอ ปริมาณคลอโรฟลลบี และคลอโรฟลลทั้งหมดสูงที่สุดเทากับ 12.66, 4.26 และ 18.61 มิลลิกรัมตอ 100 กรัม
น้ําหนักสด ตามลําดับ
ระยะการเติบโตมีผลตอคุณคาทางโภชนาการอยางมีนัยสําคัญ (p0.05) โดยพบวาตนออนถั่วลันเตาที่มีอายุ 7 วัน
หลังการงอกมีปริมาณวิตามินซี โปรตีน ใยอาหาร และเถา เทากับ 0.30 มิลลิกรัมตอมิลลิลิตร รอยละ 4.24, 1.30 และ 0.83
ตามลําดับ แตระยะการเติบโตไมมีผลกระทบตอปริมาณไขมัน จากการทดลองพบวาปริมาณไขมันในตนออนถั่วลันเตามีคา
ระหวางรอยละ 0.52-0.59 (Figure 6)
คลอโรฟลลเอ คลอโรฟลลบี และคลอโรฟลลทั้งหมด มีปริมาณเพิ่มขึ้นตามระยะการเติบโตของตนออนถั่วลั่นเตา
(Figure 1) ในขณะที่ปริมาณวิตามินซี โปรตีน ใยอาหาร และเถาของตนออนถั่วลันเตาเพิ่มขึ้นตามอายุหลังการงอก (Figures 2,
3, 4 & 5)
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Figure 1 Changes in chlorophyll contents of pea sprouts at various growth stages
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Figure 2 Changes in vitamin C content of pea sprouts at various growth stages
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Figure 3 Changes in protein content of pea
sprouts at various growth stages
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Figure 4 Changes in fiber content of pea
sprouts at various growth stages
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Figure 5 Changes in ash content of pea
sprouts at various growth stages

Figure 6 Changes in fat content of pea
sprouts at various growth stages

วิจารณผล
ตนออนถั่วลันเตาอายุ 7 วันหลังการงอกมีปริมาณคุณคาทางโภชนาการสูงสุด มีปริมาณคลอโรฟลลเอ คลอโรฟลลบี
และคลอโรฟลลทั้งหมด เทากับ 12.66, 4.26 และ 18.61 มิลลิกรัมตอ 100 กรัมน้ําหนักสด ตามลําดับ ปริมาณวิตามินซี โปรตีน
ใยอาหาร และเถา เทากับ 0.30 มิลลิกรัมตอมิลลิลิตร รอยละ 4.24, 1.30 และ 0.83 ตามลําดับ แตปริมาณไขมันที่ระยะการ
เติบโตตาง ๆ ไมมีความแตกตางกัน (p0.05) เมื่ออายุของตนออนถั่วลันเตามากขึ้นปริมาณคลอโรฟลลเอ คลอโรฟลลบี และ
คลอโรฟลลทั้งหมดจะเพิ่มขึ้น สอดคลองกับงานวิจัยของ (Singh et al., 2006) ซึ่งรายงานวาถั่วหัวชาง (chickpea) ที่มีอายุ
หลังการงอกเพิ่มขึ้นจะมีปริมาณคลอโรฟลลเพิ่มขึ้น
เนื่องจากพืชดูดกลืนแสงทําใหเกิดการกระตุนกระบวนการสังเคราะห
คลอโรฟลล ไดแก คลอโรฟลลเอ และคลอโรฟลลบี ในขณะที่เมล็ดกําลังงอกตนออนจะใชอาหารที่เก็บสะสมไวในเมล็ดสําหรับ
การเจริญ เมื่ออาหารที่สะสมไวมีปริมาณลดลงตนออนจึงเริ่มมีการสังเคราะหแสงเพื่อสรางอาหารตอไป (ลิลลี่ และคณะ, 2549)
ระยะการเติบโตของตนออนถั่วลันเตาที่เพิ่มขึ้นมีผลทําใหปริมาณโปรตีน วิตามินซี และเสนใยมีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งสอดคลอง
กับผลการวิจัยของ Kim (2008) ที่ศึกษาผลจากการเพาะตนบักวีทงอกในชวงอายุที่ตางกัน Fazaeli et al (2012) พบวาปริมาณ
เยื่อใยของกรีนบารเลยมีแนวโนมเพิ่มขึ้นตามระยะการเติบโตหลังการงอก
เมื่อพิจารณาปริมาณเยื่อใยที่เหมาะสมตอการ
รับประทานพบวา ตนออนถั่วลันเตาที่ระยะการเติบโตหลังการงอก 7 วัน เหมาะสมกับการนํามารับประทานมากที่สุด
สรุป
ตนออนถั่วลันเตาที่มีอายุ 7 วัน มีปริมาณคุณคาทางโภชนาการสูงสุด โดยมีปริมาณคลอโรฟลลเอ คลอโรฟลลบี และ
คลอโรฟลลทั้งหมด เทากับ 12.66, 4.26 และ 18.61 มิลลิกรัมตอ 100 กรัมน้ําหนักสด ตามลําดับ ปริมาณวิตามินซี ปริมาณ
โปรตีน ใยอาหาร และเถา เทากับ 0.30 มิลลิกรัมตอมิลลิลิตร รอยละ 4.24, 1.30 และ 0.83 ตามลําดับ แตปริมาณไขมันที่ระยะ
การเติบโตตาง ๆ ไมมีความแตกตางกันทางสถิติ (p0.05)
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