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บทคัดยอ 
ศึกษาความดีเดนของลูกผสมในเปอรเซ็นตน้ํามันและปริมาณอัลฟาโทโคฟรอลในทานตะวันลูกผสมชั่วที่ 

1 จํานวน 26 คูผสม พบวาสายพันธุพอแมมีเปอรเซ็นตน้ํามันเฉลี่ย 47.03 เปอรเซ็นต ทานตะวันพันธุสายพันธุ

ลูกผสมชั่วที่ 1 PI56451 x PI589886 มีเปอรเซ็นตน้ํามันเทากับ 52.85 เปอรเซ็นต เปอรเซ็นตความดีเดนของ

ลูกผสมเทากับ 16.53 เปอรเซ็นต และสายพันธุพอแมมีปริมาณอัลฟาโทโคฟรอลเฉล่ีย 5571.55 มิลลิกรัม/

กิโลกรัม ทานตะวันพันธุสายพันธุลูกผสมชั่วที่ 1 HA292 x PK101 มีปริมาณอัลฟาโทโคฟรอลเทากับ 9878.79 

มิลลิกรัม/กิโลกรัม เปอรเซ็นตความดีเดนของลูกผสม 153 เปอรเซ็นต ผลการทดลองแสดงใหเห็นวาสามารถ

ปรับปรุงหรือพัฒนาลูกผสมที่มีปริมาณอัลฟาโทโคฟรอลเพิ่มขึ้นในทานตะวันได เนื่องจากมีเปอรเซ็นความดีเดน

สูง ในขณะที่เปอรเซ็นตน้ํามันมีความดีเดนคอนขางต่ํา 

 

ABSTRACT 
Heterosis of oil percentage and alpha- tocopherol content  were Twenty-six F1 hybrid 

sunflower. The result showed that average oil percentage of parent lines and  average F1 hybrid lines 

were 47.03% and 47.55% respectively. The PI56451 x PI589886 crossed had 52.85% the highest 

heterosis 16.53%. Average alpha - tocopherol content in parent lines and average F1 hybrid lines 

were 5517.55 mg/kg and 6028.61 mg/kg respectively. The highest heterosis of alpha – tocopherol 

content was observed in HA292 x PK101 were 153% and 9878.79 mg/kg respectively. The result 

showed that could be improve or develope of alpha – tocopherol content in sunflower there were high 

heterosis. While oil percentage were low heterosis. 

Key Words: F1 hybrid sunflower, heterosis, oil percentage, alpha - tocopherol content 
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คํานํา 

ทานตะวัน Helianthus annuus L. เปนพืชผสมขาม (cross pollinated) มีถิ่นกําเนิดบริเวณทวีปอเมริกา

เหนือ โดยเฉพาะเขตตะวันตกของสหรัฐอเมริกา  พบวา มีการกระจายตัวของทานตะวันหลายชนิด (species)  

สามารถแยกไดเปน 2 ประเภท คือ ชนิดที่เปนพืชลมลุก และชนิดที่เปนพืชยืนตน ทานตะวันเปนพืชที่สามารถ

ปรับตัวไดดีในเขตอบอุน และทนตอในสภาพแหงแลง (ชูศักดิ์, 2542) ความดีเดนของลูกผสม “heterosis”         

คือ ความแข็งแรงของลูกผสมที่เพิ่มขึ้นนั้น เปนผลมาจากสิ่งที่ไมนาจะเปนพันธุกรรมที่มีอยูแลวเดิมในเซลล

สืบพันธุพอและแมทั้งคู (Shull, 1952) หลังจากนั้นไดมีการใชความดีเดนของลูกผสมในงานปรับปรุงพันธุซึ่ง

ทานตะวันเปนพืชหนึ่งที่ในหลาย ๆ ประเทศไดนําพันธุลูกผสมมาปลูกเปนพันธุการคาเพื่อใหมีการปลูกและใช

ประโยชนไดอยางทั่วถึง (Anon, 1995) 

น้ํามันทานตะวันเปนน้ํามันพืชที่มีคุณภาพสูงเหมาะที่จะใชในการบริโภคมีน้ํามันมากกวา 40% และมี

โปรตีนประมาณ 18-20%  อีกทั้งประกอบไปดวยกรดไขมันไมอิ่มตัวสูง และยังเปนแหลงของแคลเซียม 

ฟอสฟอรัส กรดนิโคทินิก รวมถึงวิตามินอี (Joksimovic et al., 2006) โทโคฟรอลเปนสารที่ละลายในน้ํามันพบ

เฉพาะในพืชน้ํามัน เชน คําฝอย ถั่วเหลือง ทานตะวัน งา เปนตน โทโคฟรอลเปนสารตานอนุมูลอิสระซึ่งเปน

อนุพันธของวิตามินอีพบมากในเมล็ดทานตะวัน ในรางกายสิ่งมีชีวิตมีการออกฤทธิ์ของวิตามินอี ซึ่งมี

ความสามารถในการปองกันเยื่อหุมเซลลจากการถูกทําลาย (Muggli, 1994)  โทโคฟรอลประกอบดวย 4 รูปแบบ 

ไดแก อัลฟา (alpha) เบตา (beta) เดลตา (delta) และแกมมา (gamma)  ซึ่งอัลฟาโทโคฟรอล (alpha-

tocopherol) เปนรูปแบบที่พบมากที่สุด (Pongracz et al., 1995)  

 
ภาพที่ 1  สูตรโครงสรางของโทโคฟรอล (Anon., 2008) 

 

ในปจจุบันผูบริโภคที่มีความสนใจเรื่องสุขภาพใหความนิยมที่จะนําน้ํามันทานตะวันมาบริโภค อีกทั้ง

ตลาดมีแนวโนมที่จะใหความสําคัญเรื่องอาหารและสุขภาพมากขึ้นในอนาคต ดังนั้นจึงมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา

ความดีเดนของลูกผสมในปริมาณของอัลฟาโทโคฟรอลในทานตะวัน และเพื่อเพิ่มปริมาณอัลฟาโทโคฟรอลใน

ทานตะวันลูกผสม สําหรับใชเปนแนวทางในการคัดเลือกและปรับปรุงคุณภาพน้ํามันทานตะวันตอไป 
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อุปกรณและวิธีการ 
เมล็ดพันธุทานตะวันพันธุแทที่ใชในการสรางคูผสม ประกอบดวย HA292 HA208 HA851 #13 PK101 

PI589886 PI564517 PI539905 RHA331 RHA333 RHA852 สายพันธุทดสอบ ประกอบดวย #13 โอลิซัน 

และอะควา 4 

ฤดูปลูกที่ 1 เดือนพฤศจิกายน 2551 - กุมภาพันธ 2552 

 การสรางประชากรโดยปลูกพันธุพอแมเพื่อคัดเลือกสายพันธุจํานวน 40 สายพันธุ เพื่อหาปริมาณ

แอลฟาโทโคฟรอลซึ่งสายพันธุดังกลาวนําเขามาจาก USDA (United States Department of Agriculture)  

ฤดูที่ 2 เดือนพฤษภาคม 2552 – กุมภาพันธ 2554 

ผสมพันธุระหวางพันธุพอแมสายพันธุดังกลาว ไดพันธุลูกผสมชั่วที่ 1 ทั้งหมด 26 คูผสม 

การผสมพันธุสายพันธุแมเร่ิมจากการเตรียมดอกในตอนเชาประมาณ 06.00 น.โดยการดึงเกสรตัวผูของ

ตนตัวเมียออกใหหมดโดยใชปากคีบ จากนั้นพนดวนน้ําผสมแอลกอฮอล 10% ซับใหแหงทิ้งไวสักครู ดอกตัวเมีย

จะมีอัตราการบานประมาณ 3 - 6 แถวตอวัน ซึ่งเริ่มจากดานนอกจานไปสูกลางดอก การเตรียมตัวผูโดยใหอับ

ละอองเกสรของตนตัวแตกออกจากเกสรประมาณ 10.00 น. หลังจากนั้นเคาะใสกระดาษ นําไปผสมกับตนแมที่

เตรียมไว แลวคลุมดวยถุงรีเมย ทําซ้ําจนกวาในดอกตัวเมียจะบานหมด 

ฤดูที่ 3 เดือนมิถุนายน 2554 – กันยายน 2554 

 ทดสอบผลผลิต (yield trial) ลูกผสมชั่วที่ 1 โดยการนําเมล็ดลูกผสมจํานวน 26 คูผสมปลูกทดสอบ

ผลผลิตของลูกผสมชั่วที่ 1 (F1 hybrid) ที่แปลงทดลอง งานเทคโนโลยีเมล็ดพันธุพืช ฝายปฏิบัติการวิจัยและ

โรงเรือนปลูกพืชทดลองมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน จ.นครปฐม  

เตรียมแปลงทดลองโดยใชการไถตากดินเปนเวลา 1 สัปดาห หลังจากนั้นไถแปรแบงเปนแปลงยอยยก

รองลูกฟูก 80 เซนติเมตร ยาว 5 เมตร แบงเปน 48 แปลงยอยโดยหยอดดวยเมล็ด 2 เมล็ดตอหลุม ระยะระหวาง

ตน 50 เซนติเมตร ครั้งแรกฉีดพนสารเคมีควบคุมและกําจัดวัชพืช ใชยาคุมหญาประเภทอลาคลอร ฉีดพนหลัง

หยอดเมล็ด อัตรา 50 กรัมตอน้ํา 20 ลิตร  ใสปุยสูตร 15-15-15 อัตราสวนที่ใช 10 กิโลกรัมตอไร และปุยสูตร 46-

0-0  อัตราสวนที่ใช 10 กิโลกรัมตอไร 
ลักษณะที่ทําการศึกษาและบันทึกขอมูล 
 1. ความสูงตน วัดความสูงตั้งแตระดับพื้นดินจนถึงฐานรองจานดอก ในวันเก็บเกี่ยวเปนเซนติเมตร 

 2. ขนาดจานดอก วัดเสนผานศูนยกลางของจานดอกเปนเซนติเมตร 

 3. วันอายุออกดอก นับจํานวนวันตั้งแตเร่ิมปลูกจนถึงวันที่จํานวนตน 50 เปอรเซ็นต ที่มีดอกบาน (เร่ิม

สังเกตเห็นกลีบดอกของ ray flower) 

 4. การวิเคราะหเปอรเซ็นน้ํามันในทานตะวัน 

 การวิเคราะหเปอรเซ็นน้ํามันในทานตะวันดัดแปลงจาก AOCS ตามวิธีของ (Proctor and Bowen, 

1996) กะเทาะเปลือกทานตะวัน 30 - 50 เมล็ด นําตัวอยางที่ไดไปบดใหละเอียดและอบดวยอุณหภูมิ 60 องศา

เซลเซียส เปนเวลา 4 ชั่วโมง นําตัวอยางชั่งน้ําหนักใหไดประมาณ 0.2 กรัม ใสในหลอดทดลองขนาด 20  

มิลลิลิตร แบบมีฝาปดเติมดวยสารละลาย hexane 2 มิลลิลิตร แลวเขยาดวยเครื่อง vortex เปนเวลา 1 นาที 

จากนั้นปลอยใหตกตะกอนเปนเวลา 3 ชั่วโมง ดูดสวนใสไปใสหลอดทดลองอีกหลอดที่เตรียมไว ทําซ้ํา 4 ครั้ง นํา
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หลอดทดลองที่เก็บตัวอยางสวนใสที่ไดนําไปเหวี่ยงดวยเครื่อง centrifuge 10,000 รอบ/นาที เปนเวลา 10 นาที 

จากนั้นนําไปทําใหแหงดวยกาชไนโตรเจน แลวคํานวณเปอรเซ็นตน้ํามันโดยเทียบจากน้ําหนักเริ่มตน 

 1. การวิเคราะหปริมาณอัลฟาโทโคฟรอล 

วิธีการวิเคราะหปริมาณโทโคฟรอลโดยใชเครื่อง HPLC (high performance liquid chromatography) 

ดัดแปลงวิธีของ (Goffman et al., 1999) เตรียมตัวอยางทานตะวันเพื่อสกัดอัลฟาโทโคฟรอล ทําการสุมตัวอยาง

ทานตะวันโดยนําเมล็ดทานตะวันมา 30 - 50 เมล็ดกะเทาะเปลือกแลวนําสวนของเมล็ด (seed kernel) ทานตะวัน

มาบดใหละเอียดชั่งน้ําหนักประมาณ 30 มิลลิกรัม นําตัวอยางที่ไดใสขวดสีชาขนาด 10 มิลลิลิตร และเติม      

iso-octane ปริมาตร 2 มิลลิลิตร เพื่อใชในการสกัดอัลฟาโทโคฟรอลออกจากตัวอยางทานตะวันเขยาใหเขากัน

ดวย vortex เก็บตัวอยางไวในที่มืดประมาณ 16 ชั่วโมง จากนั้นนําสารละลายที่ไดจากการสกัดกรองดวย syringe 

fillter ขนาด 0.20 ไมโครเมตร แลวใสขวด HPLC ที่เตรียมไวเพื่อใชในการฉีดเขาเครื่อง HPLC คอลัมนที่ใชในการ

วิเคราะหตัวอยางดังกลาวคือ คอลัมน Luna 5 ไมโครเมตร C18 100 A (Phenomenex, Germany) ขนาด 250 

มิลลิเมตร x 4.6 มิลลิเมตร  โดยปริมาตรในการฉีดตัวอยางเขาเครื่อง HPLC ประมาณ 20 ไมโครลิตรการเตรียม 

mobile phase โดยใชเมทานอล (methanol) 99 เปอรเซ็นต และน้ํา 1 เปอรเซ็นต ในการทําการวิเคราะหใช UV  

detector ที่ความยาวคลื่น (wavelength) 295 นาโนเมตร และมีอัตราการไหล 1.0 มิลลิลิตร/นาที ในการเตรียม

ตัวอยางเพื่อใชในการวิเคราะหปริมาณอัลฟาโทโคฟรอล ทําการสรางกราฟมาตรฐาน (calibration curve) ของ

สารละลายอัลฟาโทโคฟรอล (Sigma - Aldrich, Germany) ความเขมขน 10 20 30 40 และ 50 มิลลิกรัม/ลิตร 

เพื่อเปรียบเทียบปริมาณความเขมขนของสารอัลฟาโทโคฟรอลในตัวอยางที่ทําการวิเคราะห 
การวิเคราะหขอมูลทางสถติ ิ

วิเคราะหความแปรปรวน (analysis of variance) ของผลผลิตทานตะวันลูกผสมชั่วที่ 1 (F1 hybrid) ที่ทํา

การทดสอบ ตามแผนการทดลองแบบ Augmented Design และการเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ย    

ของเปอรเซ็นตน้ํามัน และปริมาณอัลฟาโทโคฟรอลระหวางทานตะวันลูกผสมดวยวิธี least square significant 

difference (LSD) ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05  ดวยโปรแกรมสถิติ R เวอรชั่น 12.1 
การวิเคราะหขอมูลทางพันธุกรรม 

การคํานวณความดีเดนของลูกผสม (Heterosis) เพื่อวัดคาเฉลี่ยของลูกผสมชั่วที่ 1 (F1 hybrid) 

เปรียบเทียบกับคาเฉลี่ยของประชากรพอแมตามวิธีของ (Sharma and Singh, 1978 และ Ahmed et al., 2005) 

 

ผลและวจิารณการทดลอง 
สายพันธุพอแมมีเปอรเซ็นตน้ํามันเฉล่ีย 47.03 เปอรเซ็นต มีปริมาณอัลฟาโทโคฟรอลเฉล่ีย 5571.55 

มิลลิกรัม/กิโลกรัม สายพันธุลูกผสมชั่วที่ 1 มีเปอรเซ็นตน้ํามันเฉลี่ย 47.52 เปอรเซ็นต มีปริมาณอัลฟาโทโคฟรอล

เฉลี่ย 5962.19 มิลลิกรัม/กิโลกรัม สายพันธุลูกผสมชั่วที่ 1 ที่มีเปอรเซ็นตน้ํามันดีเดนของลูกผสมที่สุดคือ ลูกผสม

ชั่วที่ 1 PI56451 x PI589886 โดยมีเปอรเซ็นตความดีเดน 16.53 เปอรเซ็นต สวนลูกผสมชั่วที่ 1 HA292 x PK 

101 มีเปอรเซ็นตปริมาณอัลฟาโทโคฟรอลดีเดนของลูกผสมมากที่สุด 153 เปอรเซ็นต และสายพันธุทดสอบมี

เปอรเซ็นตน้ํามันเฉลี่ย 49.84 เปอรเซ็นต มีปริมาณอัลฟาโทโคฟรอลเฉลี่ย 7106.46 มิลลิกรัม/กิโลกรัม 
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การถายทอดลักษณะทางพันธุกรรมเปนผลมาจากการแยกตัวและการรวมตัวของยีนเปนสําคัญ จึงทําให

ความสามารถในการแสดงออกของลักษณะทางพันธุกรรมที่แตกตางกันออกไปในรุนลูก (สุทัศน, 2539) ซึ่งการ

ทดลองของ  Ahmed et al, (2005)  ในทานตะวันลูกผสม 20 คูผสม พบวาลูกผสมชั่วที่ 1 มีเปอรเซ็นตความดีเดน

ของลูกผสมในผลผลิต และพื้นที่ใบ อยูระหวาง 102 ถึง 309 เปอรเซ็นต และ 46.3 ถึง 163.9 เปอรเซ็นต 

ตามลําดับ ดังนั้นสายพันธุลูกผสมชั่วที่ 1 ทั้ง 26 คูผสม มีเปอรเซ็นตความดีเดนลูกผสมของเปอรเซ็นตน้ํามันอยู

ในชวง -21.68 ถึง 16.53 เปอรเซ็นต และเปอรเซ็นตความดีเดนลูกผสมของปริมาณอัลฟาโทโคฟรอล อยูในชวง -

37.34 ถึง 153 เปอรเซ็นต สายพันธุพอแมมีคาเฉลี่ยของความสูง 101.46 เซนติเมตร สายพันธุลูกผสมชั่วที่ 1       

มีความสูงเฉลี่ยเทากับ 123.61 เซนติเมตร ซึ่งสายพันธุ HA851 x RHA333 .ใหคาเฉลี่ยความสูงมากที่สุด 191.66 

เซนติเมตร สายพันธุ HA851 x RHA331 ใหความสูงเฉลี่ยนอยที่สุด 67.50 เซนติเมตร ขนาดจานดอกสายพันธุพอ

แมมีคาเฉลี่ยของ 12.12 เซนติเมตร สายพันธุลูกผสมชั่วที่ 1 มีขนาดจานดอกเฉลี่ยเทากับ 16.16 เซนติเมตร       

ซึ่งสายพันธุ HA208 x RHA333 .ใหคาเฉลี่ยขนาดจานดอกมากที่สุด 28.83 เซนติเมตร สวนสายพันธุ PI 539905 

X PK101 มีขนาดจานดอกนอยที่สุด 7.29 เซนติเมตร และอายุการออกดอกของสายพันธุพอแมมีคาเฉลี่ย 53 วัน 

สายพันธุลูกผสมชั่วที่ 1  มีอายุการออกดอกอยูในชวง 49 -70 วัน 

 

ตารางที่ 1 เปอรเซ็นตน้ํามัน ปริมาณอัลฟาโทโคฟรอล ความสูง ขนาดจานดอก อายุการออกดอด เปอรเซ็นต

ความดีเดนของเปอรเซ็นตน้ํามัน และปริมาณอัลฟาโทโคฟรอล  

 
สายพันธุ 

 

เปอรเซ็นต

น้ํามันเฉลี่ย 

เปอรเซ็นต

ความดีเดน 

ปริมาณอัลฟาโท

โคฟรอลเฉลี่ย 

(มก./กก.) 

เปอรเซ็นต

ความดีเดน 

ความสูง

(ซม.) 

ขนาดจาน

ดอก(ซม.) 

วันออกดอก

(วัน) 

สายพันธุพอ-แม 

HA292  49.69 2660.04 125.03 12.65 63 

HA208 53.61 7119.79 139.63 11.75 51 

HA851  49.10 4210.75 149.41 21.27 51 

#13  49.50 9125.62 111.15 14.86 52 

PK 101 51.37 5149.22 61.13 6.95 51 

PI589886  52.50 6356.22 68.32 10.62 54 

PI 564517  38.21 1355.04 108.82 14.45 53 

PI 539905  51.97 7959.68 117.80 14.29 49 

RHA331 28.25 3606.06 104.82 12.35 53 

RHA333  45.02 6994.65 70.60 6.66 50 

RHA852 48.14 6750.00 59.38 7.45 56 
คาเฉล่ีย 47.03 5571.55 101.46 12.12 53 
คูผสม 
HA292xRHA852 52.71 7.75 2969.79 -36.88 152.48 15.70 59 

HA292xRHA331 39.76 2.01 4535.42 44.76 117.16 8.30 70 

HA292xHA851 47.53 -3.78 2840.44 -17.32 154.16 21.30 53 
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สายพันธุ 

 

เปอรเซ็นต

น้ํามันเฉลี่ย 

เปอรเซ็นต

ความดีเดน 

ปริมาณอัลฟาโท

โคฟรอลเฉลี่ย 

(มก./กก.) 

เปอรเซ็นต

ความดีเดน 

ความสูง

(ซม.) 

ขนาดจาน

ดอก(ซม.) 

วันออกดอก

(วัน) 

HA292xPK101 51.11 1.15 9878.79 153.00 132.78 14.35 61 

HA292xPI564517 46.81 -8.40 4301.69 -4.58 127.96 18.29 58 

HA208xRHA333 46.76 -5.18 5676.41 -19.57 120.07 28.83 49 

HA208xPI589886 44.95 -15.28 5789.52 -14.08 127.96 14.54 53 

HA208xRHA331 42.14 2.96 5532.73 3.17 130.15 16.99 50 

HA208x PI564517 49.37 7.55 4043.14 -4.58 84.78 7.87 53 

HA208xPI539905 60.38 14.38 8796.37 16.67 111.88 16.20 53 

HA208x PK101 54.60 4.03 7664.88 24.95 163.79 18.62 52 

HA851xPK101 43.07 -14.26 4552.42 -2.73 130.15 20.58 56 

HA851xRHA333 52.49 11.53 6087.88 8.66 191.66 20.17 50 

HA851xPI589886 39.79 -21.68 7348.48 39.08 100.03 11.12 51 

HA851xRHA331 42.68 10.34 3506.86 -10.27 67.50 8.45 52 

#13xPI 589886 40.92 -19.76 6897.48 -10.90 104.82 22.83 54 

#13xPK101 44.71 -11.34 3913.54 -45.17 158.16 22.35 53 

#13xHA851 47.13 -4.41 4178.43 -37.34 88.15 8.87 54 

#13xRHA852 54.72 12.09 10066.67 26.82 122.83 17.15 51 

PI564517xRHA852 43.65 1.09 4287.88 5.81 139.42 18.62 53 

PI589886xPK101 46.73 -10.02 7408.11 28.78 185.07 28.28 53 

PI589886xRHA852 46.40 -7.78 7044.62 22.46 103.76 12.20 51 

PI539905XPK101 47.34 -8.39 6184.38 -5.65 86.28 7.29 53 

PI564517xPI589886 52.85 16.53 8616.67 123.48 103.40 14.37 57 

PK101xRHA852 50.15 0.79 7300.00 22.70 96.40 12.19 50 
คาเฉล่ีย 47.55 6028.61 123.61 16.16 54 
สายพันธุทดสอบ  

#13 49.50 9125.62 111.50 14.86 52.00 

โอลิซัน 49.19 7362.90 104.94 12.90 52.50 

อะควา 4 50.82 4830.85 86.09 12.95 51.75 

คาเฉลี่ย 49.84 7106.46 100.84 13.57 52.08 

LSD 4.83 1788.40 28.48 4.78 3.60 

C.V. 10.46 26.46 29.17 37.22 7.37 
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สรุป 
สายพันธุพอ PI 564517 และสายพันธุแม PI 589886 เมื่อนํามาสรางลูกผสมสามารถใหลูกที่มี

เปอรเซ็นตน้ํามันสูงขึ้นกวาพอแม ซึ่งสายพันธุลูกผสมชั่วที่ 1 PI 564517 x PI 589886 มีเปอรเซ็นตน้ํามันดีเดน

มากที่สุด 16.53 เปอรเซ็นต สวนสายพันธุพอ HA 292 และสายพันธุแม PK 101 ใหสายพันธุลูกผสมที่มีปริมาณ

อัลฟาโทโคฟรอลสูงกวาพอแม สายพันธุลูกผสมชั่วที่ 1 HA292 x PK 101 มีเปอรเซ็นตปริมาณอัลฟาโทโคฟรอล

ดีเดนมากที่สุด 153 เปอรเซ็นต ผลการทดลองแสดงใหเห็นวาสามารถปรับปรุงหรือพัฒนาลูกผสมที่มีปริมาณ

อัลฟาโทโคฟรอลเพิ่มขึ้นในทานตะวันได เนื่องจากมีเปอรเซ็นความดีเดนสูง ในขณะที่เปอรเซ็นตน้ํามันมีความ

ดีเดนคอนขางต่ํา 
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