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บทนา: แซนโธฟิ ลส์ (Xanthophylls) เป็ นสารสีเหลืองในกลุ่มแคโร
ทีนอยด์ (carotenoid) ในปจั จุบนั มีการนาสารแซนโธฟิ ลส์มาใช้
ประโยชน์ เพิ่มมากขึ้นทัง้ ทางยา เครื่องสาอาง ผลิต ภัณฑ์เสริม
อาหาร และปศุสตั ว์ ดอกดาวเรืองเป็ นแหล่งหนึ่งทีม่ แี ซนโธฟิ ลล์สงู
จึงนิยมใช้ผสมในอาหารสัตว์ เกษตรกรจะได้ราคาดอกดาวเรืองสูง
เมือ่ ผลผลิตมีคุณภาพสูงซึง่ พิจารณาจากสารแซนโธฟิ ลส์ทส่ี กัดได้
เป็ น หลัก การศึก ษานี้ มีว ัต ถุ ป ระสงค์ เ พื่อ พัฒ นาวิธีก ารรัก ษา
คุณภาพและปริมาณของแซนโธฟิ ลส์ในดอกดาวเรืองหลังการเก็ บ
เกี่ยวเพื่อให้ได้สารแซนโธฟิ ลส์ปริมาณสูงจากการสกัด วัสดุและ
วิ ธีการ: แยกเชื้อราจากดอกดาวเรือง และคัดเลือกเชื้อราจาก
ความสามารถของเอนไซม์ เ ซลลู เ ลส เพื่อ ใช้ ใ นการท า pretreatment ด้วยวิธี solid-state fermentation เป็ นเวลา 5 วัน ก่อน
การสกัดแซนโธฟิ ลส์จากดอกดาวเรือง จากนัน้ วิเคราะห์ปริมาณ
แซนโธฟิลส์ทส่ี กัดได้โดยวิธี TLC densitometry และเปรียบเทียบ
ผลจากกลุ่มควบคุมที่ไม่ได้ทา pre-treatment และกลุ่มที่ทา pretreatment โดยเชื้อราชนิดต่างๆ ผลการศึกษา: แยกเชื้อราจาก
ดอกดาวเรืองได้ทงั ้ หมด 4 ชนิด คือ MG 01, MG 02, MG 03 และ
MG 04 โดยเชือ้ ทีย่ อ่ ยสลายเซลลูโลสได้ดที ส่ี ุดคือ MG 01, MG 02
และ MG 03 ซึง่ ในสารสกัดดอกดาวเรืองทีห่ มักด้วยเชื้อ MG 01,
MG 02 และ MG 03 มีปริมาณแซนโธฟิ ลส์ เท่ากับ เท่ากับ
24.14350.6137, 16.67801.0743, 16.26040.3345 กรัมต่อ
กิโลกรัมผงแห้ง ตามลาดับ ส่วนกลุ่มควบคุมมีปริมาณแซนโธฟิ ลส์
เท่ากับ 16.06581.2127 กรัมต่อกิโลกรัมผงแห้ง โดยการทา
pre-treatment ดอกดาวเรืองก่อนการสกัดดอกดาวเรืองสดด้วยเชือ้
รา MG 01 ทาให้ได้ปริมาณแซนโธฟิลส์มากกว่าสารสกัดทีไ่ ม่ได้ทา
pre-treatment อย่างมีนัยสาคัญ (p<0.05) สรุปผล: การเตรียม
ตัวอย่างก่ อนการสกัดสารแซนโธฟิ ล ส์จากดอกดาวเรืองด้วยวิธี
solid-state fermentation เป็ นวิธที ช่ี ่วยเพิม่ คุณภาพของผลิตภัณฑ์
ให้แก่เกษตรกรได้
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