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บทคัดย่อ 
 

 ซลัโฟราเฟนเป็นสารตา้นอนุมูลอิสระท่ีพบในผกัตระกูลกะหล ่า เช่น คะนา้และบรอกโคลี 
ท่ีก าลงัไดรั้บความนิยมในหมู่คนรักสุขภาพ เน่ืองจากสามารถช่วยยบัย ั้งการเจริญของเซลล์มะเร็งได ้
จึงได้ท าการศึกษาการผสมขา้มระหว่างคะน้าและบรอกโคลี เพื่อเพิ่มปริมาณซัลโฟราเฟนและ
คดัเลือกลูกผสมท่ีมีปริมาณซัลโฟราเฟนสูง โดยน าคะนา้ 3 พนัธ์ุไดแ้ก่ คะน้าใบกลม คะนา้ยอด 
บ๊ิก 456 และคะนา้ฮ่องกงกวนอู ผสมพนัธ์ุกบับรอกโคลี 2 พนัธ์ุไดแ้ก่ Big Green และ Top Green 
แบบพบกนัหมดและสลบัพ่อแม่ จากนั้นน าลูกผสมชัว่ท่ี 1 ท่ีไดม้าผสมตวัเองและปล่อยให้มีการ 
ผสมเปิดตามธรรมชาติ น าเมล็ดท่ีไดม้าเพาะเป็นเวลา 5 วนั และน าตน้อ่อนไปวิเคราะห์หาปริมาณ 
ซัลโฟราเฟนโดย HPLC  ผลการศึกษาพบว่า ลูกผสมระหว่างบรอกโคลี Top Green × คะน้า 
ยอดบ๊ิก 456 มีปริมาณซลัโฟราเฟนสูงท่ีสุดคือ 3.34 มิลลิกรัมต่อกรัมน ้าหนกัแหง้ และมีการติดเมล็ด
ค่อนขา้งดีคือ 8.6 เมล็ดต่อฝัก ในขณะท่ีการผสมเปิดตามธรรมชาติของลูกผสมชัว่ท่ี 1 พบวา่ตน้อ่อน
ท่ีไดจ้ากคู่ผสมระหวา่งคะนา้ยอดบ๊ิก 456 × บรอกโคลี Big Green มีปริมาณซลัโฟราเฟนสูงท่ีสุดคือ 
1.73 มิลลิกรัมต่อกรัมน ้ าหนกัแห้ง ส่วนตน้อ่อนท่ีได้จากการผสมตวัเองจ านวน 2 คู่ผสมไดแ้ก่ 
คู่ผสมระหว่างคะน้าใบกลม × บรอกโคลี Top Green และคะน้าฮ่องกงกวนอู × บรอกโคลี  
Top Green พบวา่ คะนา้ฮ่องกงกวนอู × บรอกโคลี Top Green มีปริมาณซลัโฟราเฟนสูงท่ีสุดคือ 
1.487 มิลลิกรัมต่อกรัมน ้ าหนกัแห้ง แต่มีการติดเมล็ดลดลงในลูกผสมชัว่ท่ี 3 เน่ืองจากเป็นผลของ
การผสมตวัเองไม่ติด ดงันั้นคู่ผสมระหวา่งบรอกโคลี Top Green × คะนา้ยอดบ๊ิก 456 จึงเหมาะสม
ในการพฒันาพนัธ์ุลูกผสมให้มีปริมาณซัลโฟราเฟนสูงต่อไป นอกจากน้ียงัไดท้ดสอบความชอบ
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และทัศนคติของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อต้นอ่อนลูกผสมระหว่างคะน้าและบรอกโคลี พบว่า ผูต้อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 31-50 ปี มีการศึกษาอยูใ่นระดบัปริญญาตรี และมีรายได้
ต่อเดือนอยูใ่นช่วง 10,000 บาทข้ึนไป ในการทดสอบทางประสาทสัมผสัของผูบ้ริโภค พบวา่ ผูต้อบ
แบบสอบถามมีความชอบโดยรวมต่อตน้อ่อนลูกผสมคะนา้ใบกลม × บรอกโคลี Big Green และ
คะน้าฮ่องกงกวนอู × บรอกโคลี Top Green ในระดบัชอบปานกลาง และมีแนวโน้มท่ีจะซ้ือ
ผลิตภณัฑ์ตน้อ่อนลูกผสมระหวา่งคะนา้และบรอกโคลีในระดบัราคา นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 25 บาท 
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ABSTRACT 
 
 Sulforaphane is an antioxidant that is present naturally in cruciferous vegetables such as 
chinese kale and broccoli. Sulforaphane becomes popular among the health concerned people 
because it can assist inhibiting cancer cell growth. Thus, hybridization between chinese kale × 
broccoli were made for high sulforaphane content. Three varieties of chinese kale, Round Leave, 
Yod Big 456 and Hong Kong Kuan Au, and 2 varieties of broccoli, Big Green and Top Green, 
were made as well as reciprocal crosses. After that, F1 hybrids derived from chinese kale × 
broccoli were allowed for selfed- and opened-pollination. Seeds were collected and sown. Sprouts 
of chinese kale × broccoli at 5-day-old were used for sulforaphane content analysis using HPLC. 
It was found that progenies derived from Top Green × Yod Big 456 gave the greatest 
sulforaphane content, 3.34 mg/g dw, and gave good seed set, 8.6 seeds/pod. Whereas when 
opened-pollination was allowed to occur, it was found that progenies derived from Yod Big 456 × 
Big Green gave the greatest sulforaphane content, 1.73 mg/g dw. Two crosses of progenies 
derived from selfed-pollination i.e. Round Leave × Top Green and Hong Kong Kuan Au ×  
Top Green were allowed for selfed-pollination, it was found that  Hong Kong Kuan Au ×  
Top Green gave the greatest sulforaphane content, 1.487 mg/g dw. However, seed set was 
decreased at F3 generation that might be due to an effect of self-incompatibility. Therefore, 
hybrids derived from Top Green × Yod Big 456 would be suitable for high sulforaphane content 



 
 

ช 

improvement. Furthermore, consumer preference and attitudes towards chinese kale × broccoli 
sprouts were tested. The majority of customers were female at 31-50 year-old, holding bachelor 
degrees and earned monthly incomes over 10,000 Baht. Sensory evaluation on hybrid sprouts 
revealed that customer liked hybrid of Round Leave × Big Green and Hong Kong Kuan Au ×  
Top Green sprouts at moderate level and they were willing to pay at about 25 Bt or less. 
  
 
 
 
 


