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บทคัดยอ
งานวิจัยนี้ไดทำการศึกษาอิทธิพลของอายุการเก็บเกี่ยว 4 ระยะ (30 45 60 และ 75 วันหลังการปลูก) ตอปริมาณสารทุติยภูมิ
ฤทธิ์ตานอมุมูลอิสระ และผลผลิตของขึ้นฉาย โดยวางแผนการทดลองแบบสุมในบล็อกสมบูรณ (randomized complete block
design, RCBD) จากการทดลอง พบวาน้ำหนักผลผลิตของขึ้นฉายมีคาสูงที่สุดเมื่อทำการเก็บเกี่ยวที่ระยะ 75 วัน ในขณะที่ปริมาณ
สารฟลาโวนอยด วิตามินซี ปริมาณสารประกอบฟนอล และฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระ DPPH และ ABTS มีคาสูงสุด (3.81 มก.เคอรซิติน/ก.
น้ำหนักแหง, 7.83 มก./100 ก., 18.90 มก. กรดแกลลิก/ก. น้ำหนักแหง, 53.82% และ 48.57% ตามลำดับ) เมื่อทำการเก็บเกี่ยวที่อายุ
30 วัน หลังการปลูก

ABSTRACT
This research investigated the effects of four stages of harvest maturity (30, 45, 60 and 75 days after
planting) on secondary metabolites, antioxidant activities and yield of Celery. The experiment was arranged in a
randomized complete block design (RCBD). The results showed yield of celery was highest with harvest maturity at
75 days. In addition, the flavonoid content, vitamin C, phenolic compound content and antioxidation activity in
terms of DPPH and ABTS radical scavenging capacity were highest (3.81 mg QE/g DW, 7.8 3 mg/1 0 0 g, 1 8 . 9 0 mg
GAE/g DW, 53.82% and 48.57%, respectively) when the plants were harvested at 30 days after planting.
คําสําคัญ: ฟลาโวนอยด วิตามินซี สารประกอบฟนอล ฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระ
Keywords: Flavonoid, Vitamin C, phenolic compound, antioxidation activity
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วิธีการดำเนินการวิจัย

ผั ก และพื ชสมุนไพรของไทยหลายชนิด เชน บัวบก
ชะพลู ตำลึง และผักสมุนไพรอื่นๆ ที่มีการนำมารับประทานนั้น
จะพบวาอุดมไปดวยคุณคาทางสารอาหาร วิตามิน และนอกจากนี้
ยั ง มี ส ารต า นอนุ ม ู ล อิ ส ระอี ก ด ว ย หนึ ่ ง ในนั ้ น ที ่ น ิ ย มนำมา
รั บ ประทานกั น คื อ ขึ ้ น ฉ า ย (Apium graveolens L.) หรื อ
คื่นฉาย ซึ่งเปนผักที่สามารถรับประทานสด หรือปรุงแตงในจาน
อาหารไดนอกจากนี้ยังชวยทำใหอาหารมีกลิ่นหอมนารับประทาน
ชวยระงับกลิ่นคาวของอาหารพวกเนื้อตาง ๆ ไดดี ลักษณะทาง
พฤกษศาสตร ของขึ้นฉายนั้นเปนพืชลมลุก กานใบยาวสีเขียว
ลักษณะเปนกาบหุมรอบลำตน ผลมีขนาดเล็ก สวนลำตนนั้นกลวง
สูงประมาณ 30-50 ซม. ลักษณะของใบเปนใบรวม ประกอบดวย
ใบยอย 2-3 คู ขอบใบจะหยัก เปนแฉกลึก แตละแฉกนั้นเปนรูป
สามเหลี่ยมหรือหาเหลี่ยม และมีกลิ่นหอมทั้งตน (สำนักงานขอมูล
สมุนไพร, 2562) จากการศึกษา และวิจัยพบวาขึ้นฉายมีสรรพคุณ
ทางยา ชวยใหหลอดเลือดขยายตัวจึงชวยลดความดันโลหิตลงได
(Dianat et al., 2015) รักษาแผลในกระเพาะอาหาร (Howiriny
et al., 2010) สวนรากใช รักษาอาการปวดตามขอ (โรคเกาท)
(Mohamed and Al-Okbi, 2008) ในขึ้นฉายพบสารสำคัญหลาย
ชนิด ไดแก ลิโมนีน (limonene) ซีลินีน (selinene) ฟลาโวนอยด
(flavonoid) และสารตานอนุมูลอิสระ เปนตน (Sorour et al.,
2015; Filiz, et al. 2017; Kooti and Daraei, 2017)
ปจจัยที่ชวยใหพืชสรางสารสำคัญ และสารตานอนุมูล
อิสระ ซึ่งสวนใหญเปนสารกลุมทุติยภูมิ (second metabolites)
นั ้ น มีห ลายป จจัย ไมว า จะเป น สายพั นธุ อายุ ก ารเก็บเกี่ย ว
สภาพแวดล อ ม สภาพการปลูก ความเครี ย ดที่เ กิ ดจากแมลง
อุณหภูมิ และการขาดธาตุอาหาร (Ali, 2014) เปนตน ดังนั้นจึง
จะเห็นได ว า ระยะการเก็ บ เกี่ ย วก็เป นอีกหนึ่ง ปจจัย สำคัญ ที่
นอกจากชวยทำใหไดคุณภาพของน้ำหนักผลผลิตพืชไดดีแลวยัง
ชวยในเรื่องของปริมาณสารสำคัญสูงอีกดวย ดังนั้นงานวิจัยใน
ครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาผลของระยะเวลาการเก็บเกี่ยว
ที ่ เ หมาะสมต อ ปริ มาณสารประกอบฟนอล สารฟลาโวนอยด
วิตามินซี ฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระ และผลผลิตของขึ้นฉาย

1. การวางแผนการทดลอง
ในการทดลองครั้งนี้ คณะผูวิจัยไดดำเนินการทดลองที่
สาขาวิทยาการสมุนไพร คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัย
แมโจ ในระหวางเดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายน พ.ศ. 2560 โดย
วางแผนการทดลองแบบสุมสมบูรณ (Randomized Complete
Block Design, RCBD) จำนวน 3 ซ้ ำ 12 แปลงทดลอง (แปลง
ทดลองขนาด 1 x 3 เมตร) ประกอบดวย 4 สิ่งทดลอง ไดแก ทำ
การเก็บเกี่ยวที่ 30 45 60 และ 75 วันหลังปลูก นำตนขึ้นฉายที่
อายุ 4 สัปดาหหลังเพาะเมล็ดปลูกลงในแปลงดวยระยะปลูก 20
x 20 ซม. ดูแลรักษาตนขึ้นฉายโดยใหน้ำ และจัดการศัตรูพืชอยาง
สม่ำเสมอ ใหปุยมูลไกในอัตราสวน 1,600 กก.ตอไร หลังปลูก 1
สัปดาห จากนั้นทำการเก็บเกี่ยวขึ้นฉาย เมื่อตนมีอายุ 30 45 60
และ 75 หลังปลูก โดยเก็บ เกี่ยวเอาเฉพาะสวนลำต น และใบ
บันทึกน้ำหนักผลผลิตสด ลางน้ำใหสะอาด ผึ่งใหสะเด็ดน้ำ หั่น
เปนชิ้นเล็ก ๆ นำไปอบในตูอบลมรอนที่อุณหภูมิ 45 °ซ. เปนเวลา
48 ชั่วโมง เมื่อแหงบันทึกน้ำหนักผลผลิตแหง
2. การเตรียมสารสกัดขึ้นฉาย
การเตรียมสารสกัดขึ้นฉาย ดัดแปลงจากงานวิจัยของ
Pumtes et al. (2012) ซึ ่ ง มี ข ั ้ น ตอนดั ง ต อ ไปนี ้ สุ  ม ตั ว อย า ง
ขึ้นฉายที่ผานการอบแหง ซ้ำละ 50 ก. บดเปนผงละเอียดและชั่ง
ตั ว อย า งมา 3.0 ก. เติ ม เมทานอล (AR grade, Lab scan)
ปริมาตร 50 มล. แชตัวอยางที่อุณหภูมิ 40 °ซ. นาน 3 ชั่วโมง
หลังจากนั้น นำสารละลายที่สกัดไดมากรอง และนำไประเหยจน
แหง ละลายสารสกัดหยาบดวยเมทานอลปริมาตร 10 มล. เก็บ
สารละลายที่สกัดไดไวที่อุณหภูมิ 5 °ซ.
3. การวิเคราะหหาปริมาณสารประกอบฟนอล
การหาปริ มาณสารประ กอบ ฟ น อล ใช FolinCiocalteu’s reagent (AR grade, Merck) โดยดั ด แปลงจาก
งานวิจัยของ Namjooyan et al. (2010) โดยปเปตตสารละลาย
สารสกัดขึ้นฉายที่สกัดไดมา 1.0 มล. ละลาย และเจือจางใหเปน
25 มล. ดวยน้ำกลั่น หลั งจากนั้นปเปตต สารละลายตัวอยางที่
เตรียมไดมา 0.1 มล. เติมลงในหลอดทดลองผสมกับสารละลาย
โซเดียมคารบอเนตเขมขน 2.0 % (w/v) ปริมาตร 2.0 มล. และ
สารละลาย Folin-Ciocalteu 0.1 มล. ตั ้ ง ทิ ้ ง ไว 30 นาที นำ
สารละลายที่เตรียมไดมาวัดคาการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น
750 นาโนเมตร ด ว ยสเปกโทรโฟโตมิ เ ตอร (Genesys 10S,
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Thermo scientific) คำนวณหาปริมาณสารประกอบฟนอล โดย
เทียบกับกราฟมาตรฐานของกรดแกลลิก (gallic acid) รายงาน
ผลปริมาณสารประกอบฟนอลที่มีหนวยเปน มก.กรดแกลลิก/ก.
น้ำหนักแหง (mg GAE/g DW)
4. การทดสอบฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระ DPPH (2,2-diphenyl-1picrylhydrazyl)
การทดสอบฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระ DPPH ดัดแปลงจาก
วิ ธ ี ข อง Singh et al. (2002) โดยป เ ปตต ส ารละลาย DPPH
(HPLC grade, Sigma) เขมขน 0.1 มิลลิโมลาร ปริมาตร 2.9 มล.
ลงในหลอดทดลอง เติมสารละลายสารสกัดหยาบขึ้นฉายที่ความ
เขมขน 200 มคก.ตอ มล. ปริมาตร 0.1 มล. ผสมใหเขากัน ตั้งทิ้ง
ไวในที่มืดเปนเวลา 30 นาที หลังจากนั้น นำสารละลายที่เตรียม
ได ม าวัด คา การดู ดกลื น แสงที่ ความยาวคลื่ น 515 นาโนเมตร
ดวยสเปกโทรโฟโตมิเตอร (Genesys 10S, Thermo scientific)
นำคาการดูดกลืนแสงที่ไดของสารตัวอยางมาคำนวณฤทธิ์ตาน
อนุ มูลอิสระ DPPH เมื่อเที ยบกั บค าการดูดกลืนแสงกับหลอด
ควบคุ ม โดยรายงานฤทธิ ์ตานอนุมู ล อิสระ DPPH เปนคาของ
รอยละการยับยั้ง (% inhibition) ซึ่งคำนวณไดจากสมการ
 A ctrl  A sample 
 100
A
ctrl


Actrl คือคาการดูดกลืนแสงของหลอดควบคุม
Asample คือคาการดูดกลืนแสงของสารละลายตัวอยาง

% Inhibition  
เมื่อ

5. การทดสอบฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระ ABTS (2,2'–azion–bis3–ethylbenzothiazoline–6-sulfonic acid)
การทดสอบฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระ ABTS ดัดแปลงจาก
วิธีของ Thaipong et al. (2006) โดยปเปตตสารละลาย ABTS
(HPLC grade, Sigma) เขมขน 7.0 มิลลิโมลาร ปริมาตร 2.0 มล.
ลงในหลอดทดลอง เติมสารละลายสารสกัดหยาบขึ้นฉายที่ความ
เขมขน 200 มคก. ตอ มล. ปริมาตร 0.1 มล. ผสมใหเขากัน ตั้ง
ทิ้งไวในที่มืดเปนเวลา 6 นาที หลังจากนั้น นำสารละลายที่เตรียม
ได ม าวัด คา การดู ดกลื น แสงที่ ความยาวคลื่ น 734 นาโนเมตร
ดวยสเปกโทรโฟโตมิเตอร (Genesys 10S, Thermo scientific)
นำคาการดูดกลืนแสงของสารตัวอย างมาคำนวณหาฤทธิ์ตาน
อนุ มูลอิสระ ABTS เมื่อเทียบกับคาการดูดกลืนแสงกับหลอด
ควบคุ ม โดยรายงานฤทธิ์ ตา นอนุมูลอิ สระ ABTS เป นคาของ

Research

รอยละการยับ ยั้ง คำนวณเชน เดีย วกัน กับวิ ธีก ารหาฤทธิ์ ต  า น
อนุมูลอิสระ DPPH
6. การวิเคราะหหาปริมาณสารฟลาโวนอยด
การวิเคราะหปริมาณสารฟลาโวนอยดในขึ้น ฉ าย ทำ
ดวยวิธี AlCl3 colorimetric assay โดยดัดแปลงจากงานวิจัยของ
Patil et al. (2012) ทำการชั่งตัวอยางขึ้นฉายที่บดเปนผงละเอียด
มา 1.0 ก. สกัดตัวอยางดวยเอทานอล (AR grade, Lab scan)
และปรับปริมาตรเปน 50 มล. ปเปตตสารละลายสารสกัดขึ้นฉาย
ที่สกัดไดมา 3.0 มล. ละลาย และเจือจางใหเปน 10 มล. ดวยเอ
ทานอล หลังจากนั้นปเปตตสารละลายตัวอยางที่เตรียมได มา 0.5
มล. ผสมกับน้ำกลั่น 2.9 มล. เอทานอล 1.5 มล. และ 10% AlCl3
0.1 มล. นำสารละลายที่เตรียมไดมาวัดคาการดูดกลืนแสงที่ความ
ยาวคลื่น 415 นาโนเมตร คำนวณหาปริ มาณสารฟลาโวนอยด
รวม โดยเที ย บกับ กราฟมาตรฐานของเคอร ซ ิ ติ น รายงานผล
ปริมาณสารฟลาโวนอยดรวมเปน มก.เคอรซิติน/ก. น้ำหนักแหง
(mg Quercetin (QE)/g DW)
7. การวิเคราะหหาปริมาณสารวิตามินซี
วิ เ คราะห ห าปริ ม าณสารวิ ต ามิ น ซี ด ว ยเทคนิ ค
โครมาโทกราฟของเหลวสมรรถนะสูง ซึ่งดัดแปลงมาจากงานวิจัย
ของ Asami et al. (2003)
ชั่งตัวอยางขึ้นฉายที่บดเปนผงละเอียด มา 3.0 ก. และ
เติมสารละลายบัฟเฟอร HPO3 เขมขนรอยละ 3 ปริมาตร 25 มล.
ปนใหละเอียด กรองสารละลายตัวอยางที่ได แลวทำการเจือจาง
ใหครบปริมาตร 50 มล. นำสารละลายตัวอยางที่เตรียมไดไปฉีด
วิ เ คราะห ด  ว ยเครื ่ อ งโครมาโทกราฟ ข องเหลวสมรรถนะสู ง
( LC1100, Agilent) โ ด ย ใ ช  ค อ ล ั ม น  C-18 Hypersil-ODS
(4.0x250 มม., 5 ไมครอน) ในการแยกสาร ตรวจวัดดวยเครื่อง
ตรวจวัดชนิด photodiode array ที่ความยาวคลื่ น 254 นาโน
เมตร และระบบตัวพา (mobile phase) ในการชะคือสารละลาย
บัฟเฟอร KH2PO4 pH 2.4 ความเขมขน 0.2 โมลาร ดวยอัตรา
การไหล 0.80 มล. ตอนาที คำนวณปริมาณสารวิตามินโดยเทียบ
กั บ กราฟมาตรฐานของ L-ascorbic acid รายงานผลปริ ม าณ
วิตามินซีในหนวย มก./100 ก. (mg /100 g)
8. การวิเคราะหทางสถิติ
วิเคราะหขอมูลทางสถิติ โดยเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของ
ทรีตเมนตโดยวิธี Duncan’s new multiple range test ที่ระดับ
นัยสำคัญ 0.05
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ผลการวิจัย
1. น้ำหนักผลผลิตสด และแหงของขึ้นฉาย
จากการปลูกตนขึ้นฉายตามกรรมวิธีที่ไดวางแผนการ
ทดลองไวขางตน และทำการเก็บเกี่ยวผลิตผลตามอายุการปลูกที่
กำหนดไว ผลผลิตในรูป ของน้ำ หนักสด และน้ำหนักแหง ของ
ขึ้นฉายมีคาอยูระหวาง 13-70 ก./ตน และ 2-6 ก./ตน ตามลำดับ
ดังแสดงในตารางที่ 1 โดยมีความแตกตางกันทางสถิติระหวา ง
อายุการเก็บเกี่ยว เมื่ออายุการเก็บเกี่ยวเพิ่มมากขึ้น น้ำหนักสด
และน้ำหนักแหงของขึ้นฉายก็เพิ่มขึ้นตามไปดวย
2. ปริมาณสารทุติยภูมิ และฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระ
ในการศึกษาระยะเวลาการเก็บ เกี่ย วที่เหมาะสมตอ
ปริมาณสารทุติยภูมินั้น จะทำการวิเคราะหปริมาณสารประกอบ
ตารางที่ 1

ฟนอล สารฟลาโวนอยด วิตามินซี และฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระดวย
วิ ธ ี DPPH และ ABTS จากผลการศึ ก ษาที ่ ไ ด (ตารางที ่ 2) มี
รายละเอียดดังตอไปนี้
2.1 ปริมาณสารฟลาโวนอยด จากผลการวิเคราะห
ปริมาณสารฟลาโวนอยดพบวา ปริมาณสารที่ตรวจพบมีคา อยู
ในชวง 2-4 มก.เคอรซิติน/ก. น้ำหนักแหง เมื่อระยะเวลาการเก็บ
เกี่ยวเพิ่มขึ้นปริมาณสารฟลาโวนอยดจะลดลง โดยที่ระยะเวลา
การเก็บเกี่ยว 30 วัน จะมีปริมาณสารฟลาโวนอยดสูงที่สุดเทากับ
3.81 มก.เคอรซิติน/ก. น้ำหนักแหงรองลงมาจะเปนที่ระยะเวลา
การเก็บเกี่ยว 75 45 และ 60 วัน ตามลำดับดังแสดงในตารางที่ 2

น้ำหนักผลผลิตสด และแหงของขึ้นฉาย ที่ระยะเวลาการเก็บเกี่ยวตาง ๆ

ระยะเวลาการเก็บเกีย่ ว (วัน)
น้ำหนักผลผลิตสด (ก./ตน)
30
13.18±1.91d
45
21.99±3.51c
60
27.85±3.04b
75
69.38±0.56a
ตัวอักษรภาษาอังกฤษที่แตกตางกันในแนวตั้ง มีความแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ P<0.05

2.2 ปริม าณวิต ามิน ซี เมื่อนำสารสกัดจากตัว อยา ง
ขึ้นฉายที่ระยะเวลาการเก็บเกี่ยวตาง ๆ ไปฉีดวิเคราะหดวยเครื่อง
โครมาโทกราฟของเหลวสมรรถนะสูง พบวาวิตามินซีจะมี คา
retention time เทากับ 4.18 นาที เมื่อเทียบกับสารมาตรฐาน
L-ascorbic acid ดังแสดงในรูปที่ 1 จากผลการวิเคราะหพบวา
ปริมาณของวิตามินซีมีแนวโนมสอดคลองกับปริมาณสารฟลาโว
ตารางที่ 2
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น้ำหนักผลผลิตแหง (ก./ตน)
1.90±0.34d
3.46±0.35c
4.64±0.33b
5.95±1.27a

นอยด โดยเมื่อระยะเวลาการเก็บเกี่ยวเพิ่มมากขึ้นปริมาณวิตามิน
ซีจะลดลงเชนกัน
ปริมาณวิตามินซีมีคาสูงสุดเทากับ 7.83 มก./100 ก.
เมื่อทำการเก็บเกี่ยวที่ 30 วัน และมีปริมาณรองลงมาเมื่อทำการ
เก็บเกี่ยวที่ระยะ 45 75 และ 60 วัน โดยมีปริมาณของวิตามินซี
เทากับ 5.12, 2.08 และ 0.71 มก./100 ก. ตามลำดับ

ปริมาณสารทุติยภูมิ และฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระ ของขึ้นฉาย ที่ระยะเวลาการเก็บเกี่ยวที่แตกตางกัน

ระยะเวลาการ
สารฟลาโวนอยด สารประกอบฟนอล
วิตามินซี
ฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระ DPPH
เก็บเกี่ยว (วัน)
(mg QE/g DW) (mg GAE/g DW) (mg/100 g)
(% inhibition)
30
3.81±0.05a
18.90±0.85a
7.83±0.98a
53.82±0.29a
45
2.72±0.16c
10.90±0.52d
5.12±0.75b
42.30±0.50d
60
2.60±0.11c
15.06±0.35b
0.71±0.05d
48.30±3.64b
75
3.09±0.52b
13.67±0.61c
2.08±0.10c
50.52±0.59b
ตัวอักษรภาษาอังกฤษทีแ่ ตกตางกันในแนวตั้ง มีความแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ P<0.05

2.3 ปริ ม าณสารประกอบฟ น อล สำหรั บ ปริ ม าณ
สารประกอบฟนอลในตนขึ้นฉายที่ทำการเก็บเกี่ยวที่ระยะ 30 45
60 และ 75 วัน พบวาปริมาณสารประกอบฟนอล จะมีคาลดลง

ฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระ ABTS
(% inhibition)
48.57±0.42a
23.70±0.17d
34.43±0.15c
44.15±0.42b

เมื่อระยะเวลาการเก็บเกี่ยวเพิ่มมากขึ้น เชนเดียวกันกับผลการ
วิเคราะหปริมาณสารฟลาโวนอยด และปริมาณสารวิตามินซี โดย
ปริมาณสารประกอบฟนอลที่วิเคราะหได มีคาอยูในชวง 10-19
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มก. กรดแกลลิก/ก. น้ำหนักแหงที่ระยะการเก็บเกี่ยว 30 วัน จะมี
ปริมาณสารประกอบฟนอลสูงที่สุดเทากับ 18.90 มก. กรดแกลลิก/ก. น้ำหนักแหง
2.4 ฤทธิ ์ตานอนุมู ล อิส ระ ฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระของ
ขึ้นฉาย ที่ทำการเก็บเกี่ยวที่ระยะแตกตางกัน ทำการเปรียบเทียบ
จากฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระ DPPH และ ABTS ผลการทดลองที่ได
พบวาฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระ DPPH มีคารอยละการยับยั้งตั้งแต
42-54% ในสวนของฤทธิ์ตา นอนุมูลอิสระ ABTS มีคารอยละ

Research

การยับยั้งตั้งแต 23-49% ดังแสดงในตารางที่ 2 โดยฤทธิ์ตาน
อนุมูลอิสระ DPPH และ ABTS มีความแตกตา งกันทางสถิติที่
ความเชื่อมั่น 95% ตอระยะเวลาการเก็บเกี่ยว ซึ่งฤทธิ์ตานอนุมูล
อิสระ DPPH และ ABTS มีคาสูงสุดเมื่อทำการเก็บเกี่ยวที่ระยะ
30 วั น มี ค  า เท า กั บ 53.82 และ 48.57% ตามลำดั บ เมื่ อ
ระยะเวลาการเก็บเกี่ยวเพิ่มมากขึ้นฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระ DPPH
และ ABTS จะลดลง ซึ่งสอดคลองกับผลการวิเคราะหปริมาณสาร
ฟลาโวนอยด วิตามินซี และสารประกอบฟนอล

รูปที่ 1 โครมาโทแกรมของสารสกัดตัวอยางขึ้นฉายที่ระยะเวลการเก็บเกี่ยวแตกตางกัน ที่ฉีดวิเคราะหเครื่องโครมาโทกราฟของเหลว
สมรรถนะสูง (ก. สารมาตรฐาน L-ascorbic acid ข. 30 วัน ค. 45 วัน ง. 60 วัน และ จ. 70 วัน)

วิจารณผลการวิจัย
น้ ำหนักผลผลิ ตสด และแหงของตนขึ้นฉายมีน้ำหนัก
เพิ่มขึ้นเมื่อระยะเวลาการเก็บเกี่ยวเพิ่มขึ้น ทั้งนี้อาจเนื่องจากตน
ขึ้นฉายไดรับปุย ธาตุอาหาร และปจจัยอื่น ๆ ที่นำมาใชในการ
เจริญเติบโตไดอยางเต็มที่ จึงทำใหเมื่อระยะเวลาการเก็บเกี่ยว
เพิ่มขึ้นเปน 75 วัน ไดน้ำหนักผลผลิตสูงที่สุด ซึ่งสอดคลองกับ
งานวิจัยของคณะทีมผูวจิ ัยที่ผานมา พบวาเมื่อระยะเวลาเพิ่มมาก
ขึ้นน้ำหนักผลผลิตของเตยหอมก็จะเพิ่มตาม (นรินทร และคณะ,
2560) หรืองานวิจัยของ สุรีรัตน และ จุฑามาส (2557) พบวา
เมื่อระยะเวลาการเก็บเกี่ยวเพิ่มมากขึ้นน้ำหนักผลผลิตผักกาด
ฮองเตก็จะเพิ่มสูงขึ้นตามเชนกัน ทั้งนี้เมื่อไดทำการพิจารณาถึง
ลัก ษณะต นขึ ้นฉ า ยที ่เ หมาะสมสำหรั บนำไปบริโ ภค จากการ
ทดลองครั้งนี้นั้นพบวา ที่ระยะการเก็บเกี่ยว 60 วัน จะมีความ

เหมาะสมมากกวา เนื่องจากลั กษณะของใบ และลำต น ไมแก
จนเกินไป ถึงแมจะมีน้ำหนักผลผลิตต่ำกวาก็ตาม
สำหรั บ ปริ ม าณสารฟลาโวนอยด วิ ต ามิ น ซี และ
สารประกอบฟน อลนั้ น ระยะเวลาการเก็บ เกี ่ ย วจะส งผลต อ
ปริมาณสารดังกลาว คือ เมื่อระยะเวลาการเก็บเกี่ยวเพิ่มมากขึ้น
ปริมาณสารฟลาโวนอยด วิตามินซี และสารประกอบฟนอล มีคา
ลดลง โดยการเก็บเกี่ยวที่ระยะ 30 วัน หลั งปลูก ต นขึ้ นฉายมี
ปริมาณสารดังกลาวสูงที่สุด และจะมีความสอดคลองกันกับฤทธิ์
ตานอนุมูลอิสระ DPPH และ ABTS ที่พบวาเมื่อทำการเก็บเกี่ยว
ที่ระยะ 30 วัน มีฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระสูงที ่สุ ด เนื่องจากสาร
ฟลาโวนอยด สารวิตามินซี และสารประกอบฟนอล เปนสารกลุม
ทุติยภูมิ นอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติเปนสารตานอนุมูลอิสระ โดย
Ali (2004) ไดพบวาปจจัยที่พืชสรางสารทุติยภูมิขึ้นมา เกิดไดจาก
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หลายป จ จัย ได แ ก ความเครีย ดที ่เ กิด จากแมลง ปญ หาของ
สภาพแวดลอม อุณหภูมิ สภาพการปลูก และการขาดธาตุอาหาร
หรือในสภาวะที่ตนพืชยังไมเจริญเติบโตเต็มที่ เปนตน จากปจจัย
ตาง ๆ เหลานี้จึงทำใหพืชสรางสารทุติยภูมิเพิ่มมากขึ้น และนี่อาจ
เปนเหตุผลหนึ่งที่ทำใหตนขึ้นฉายที่ระยะเวลาการเก็บเกี่ยว 30
วัน ที่ไดทำการทดลองปลูกครั้งนี้สรางสารทุติยภูมิมากที่สุด เมื่อ
เทียบกับระยะเวลาการเก็บเกี่ยวอื่น ๆ และจากงานวิจัยที่ผานมา
พบวาที่ระยะเวลาการเก็บเกี่ยวชวงแรก ๆ หรือที่อายุพืชยังนอย
มีแนวโนมในการผลิตสารกลุมทุติยภูมิปริมาณมาก เชนงานวิจัย
ของ Brasileiro et al (2015) พบวาปริมาณสารฟนอล และฤทธิ์
ตานอนุมูลอิสระ ใน Talinum triangulare (Jacq.) Willd จะมี
คาสูงที่สุดในระยะเวลาการเก็บเกี่ยวชวงแรก หรืองานวิจัยของ
Lin et al. (2014) พบวาเมื่อทำการเก็บเกี่ยวเห็ดที่ระยะ 10 วัน
แรก จะพบปริมาณสารตานอนุมูลอิสระสูงที่สุดเชนกัน

สรุปผลการวิจัย
จากผลการวิจัยครั้งนี้สามารถสรุปไดวาระยะเวลาเก็บ
เกี่ยวมีผลตอน้ำหนักผลผลิต ปริมาณสาร ฟลาโวนอยด วิตามินซี
สารประกอบฟนอล และฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระ โดยที่ระยะการเก็บ
เกี่ยว 75 วัน ใหน้ำหนักผลผลิตตนขึ้นฉายมากที่สุด ในขณะที่
ปริมาณสารฟลาโวนอยด วิตามินซี สารประกอบฟนอล และฤทธิ์
ตานอนุมูลอิสระ จะมีคามากที่สุดเมื่อทำการเก็บเกี่ยวที่ระยะ 30
วัน
ดังนั้นเมื่อพิจารณาจากปริมาณสารทุติยภูมิ และฤทธิ์
ตานอนุมูลอิสระ จึงควรเก็บเกี่ยวตนขึ้นฉายที่ระยะเวลา 30 วัน
หลังปลูก เพื่อใหผูบริโภคไดรับปริมาณสารที่มีประโยชนมากที่สุด
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สถานที่ในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้จนเสร็จสมบูรณ

เอกสารอางอิง
นรินทร ทาวแกนจันทร ภาวิณี อารีศรีสม เทิดศักดิ์ โทณลักษณ วาริน สุทนต
และ กอบลาภ อารีศรีสม. (2560). ผลของอายุการเก็บเกี่ยวและ
ความเขมแสงตอปริมาณสารประกอบฟนอล และฤทธิ์ตานอนุมูล
อิสระของใบเตยหอม. วารสารแกนเกษตร 45 (3): 433-438.
สำนั ก งานข อ มู ล สมุ น ไพร. (2562). ขึ ้ น ฉ า ย. คณะเภสั ช ศาสตร
ม ห า ว ิ ท ย า ล ั ย ม ห ิ ด ล . แ ห ล  ง ข  อ ม ู ล : http://www.

621

medplant.mahidol.ac.th/pharm/botanic. asp?bc=0147
&kw=ขึ้นฉาย*. คนเมื่อ วันที่ 8 เมษายน 2562.
สุรีรัตน บุญทวี และ จุฑามาส คุมชัย. (2557). อายุการเก็บเกี่ยวตอการ
เพิ่มขึ้นของน้ำหนักผลผลิตและปริมาณเสนใย ผักกาดฮองเต
(Brassica campestris L. ssp. chinensis). วารสารแกนเกษตร
42 (ฉบับพิเศษ 3): 921-925.
Ali, M.B. (2014). Secondary metabolites and environmental stress
in plants: biosynthesis, regulation, and function. P. 5585. In: Ahmad, P. and Wani, R.M. Physiological
mechanisms and adaptation strategies in plants under
changing environment. New York: Springer. Volume 2.
Asami, D.K., Hong, Y.J., Barrett, D.M. and Mitchell, A.E. (2003).
Comparison of the total phenolic and ascorbic acid
content of freeze-dried and air-dried marionberry,
strawberry, and corn grown using conventional, organic,
and sustainable agricultural practices. Journal of
Agricultural and Food Chemistry 51(5): 1237-1241.
Brasileiro, B.G., Leite, J.P.V., Casali, V.W.D., Pizziolo, V.R. and
Coelho, O.G.L. (2015). The influence of planting and
harvesting times on the total phenolic content and
antioxidant activity of Talinum triangulare (Jacq.) Willd.
Acta Scientiarum. Agronomy Maringá 32(2): 249-255.
Dianat, M., Veisi, A., Ahangarpour, A. and Moghaddam, H.F. (2015).
The effect of hydro-alcoholic celery (Apium
graveolens) leaf extract on cardiovascular parameters
and lipid profile in animal model of hypertension
induced by fructose. Avicenna Journal of
Phytomedicine 5(3): 203-209.
Filiz, B.E., Korkmaz, N., Budak, N.H., Seydim, A.C. and Seydim,
Z.B.G. (2017). Antioxidant activity and phenolic acid
content of selected vegetable broths. Czech Journal of
Food Sciences 35(6): 469–475.
Howirity, T.A., Alsheikl, A., Alqasoumi, S., Al-Yahya, M., ElTahir, K.
and Rafatullah, S. (2010). Gastric antiulcer, antisecretory
and cytoprotective properties of celery (Apium
graveolens) in rats. Pharmaceutical Biology 48(7):786793.
Kooti, W. and Daraei, N. (2017). A Review of the antioxidant
activity of celery (Apium graveolens L). Journal of
Evidence-Based Complementary & Alternative
Medicine 22(4): 1029-1034.
Lin, J.T., Liu, C.W., Chen, Y.C., Hu, C.C., Juang, L.D., Shiesh, C.C.
and Yang, D.J. (2014). Chemical composition,

622

KKU Science Journal Volume 47 Number 4

antioxidant and anti-inflammatory properties for
ethanolic extracts from Pleurotus eryngii fruiting bodies
harvested at different time. LWT - Food Science and
Technology 55: 374-382.
Mohame D.A. and Al-Okbi, S.Y. (2008). Evaluation of anti-gout
activity of some plant food extracts. Polish Journal of
Food and Nutrition Sciences 58(3):389-395.
Namjooyan, F., Azmi, M.E. and Rahmanian, V.R. (2010).
Investigation of antioxidant activity and total phenoloc
content of various fractions of aerial parts of Pimpinella
barbata (DC.) Boiss. Jundishapur Journal of Natural
Pharmaceutical Products 5: 1-5.
Patil, N.B., Adsul, A.B., Khatiwora, E., Kale, A.A., Tambe, A.P. and
Deshpande, N.R. (2012). Spectroscopic determination
of total phenolic and flavonoid contents of Tribulus
terrestric fruits. International journal of ChemTech
Research 4(3): 899-902.
Pumtes, P., Kongbangkerd, T., Rojsunthornkitti, K. and Jitrepotch
N. (2012). Effect of extraction conditions on antioxidant

Research

activities of some Thai herbs. In: The 4th Science
Research Conference 12-13 March 2012. Faculty of
Science, Naresuan University. Thailand. 52-54.
Singh, R.P., Chidambara, K.N. and Jayaprakasha, G.K. (2002).
Studies on the activity of pomegranate (Punica
granatum) peel and seed extracts using in vitro models.
Journal of Agricultural and Food Chemistry 50(1): 8186.
Sorour, M.A., Hassanen, N.H.M. and Ahmed, M.H.M. (2015). Natural
antioxidant changes in fresh and dried celery (Apium
graveolens). American Journal of Energy Engineering
3(2-1): 12-16.
Thaipong, K., Boonprakob, U., Crosby, K., Cisneros-Zevallos, L.
and Byrne, D.H. (2006). Comparison of ABTS, DPPH,
FRAP and ORAC assays for estimating antioxidant
activity from guava fruit extracts. Journal of Food
Composition and Analysis 19: 669-675.



