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บทคัดยอ
งานวิจัยนี้ไดทําการศึกษาผลของระยะเวลาการเก็บเกี่ยว (30, 60 และ 90 วัน) ตอฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระ และ คุณคาทาง
โภชนาการของจิงจูฉาย โดยทําการวางแผนการทดลองแบบสุมสมบรูณ (CRD) จํานวน 3 ซ้ํา ผลการศึกษาพบวาระยะเวลาเก็บเกี่ยวมี
ผลตอฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ เมื่อทดสอบดวยวิธี DPPH และ ABTS โดยฤทธิ์การตานอนุมูลอิสระ DPPH และ
ABTS ใหผลการทดลองที่สอดคลองกัน คือ ที่ระยะการเก็บเกี่ยว 30 และ 60 วัน จะมีฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระสูงสุด โดยมีคารอยละการ
ยับยั้ง DPPH เทากับ 11.91 ± 0.58 และ 11.66 ± 0.52 ตามลําดับ สวนคารอยละการยับยั้ง ABTS มีคาเทากับ 9.52 ± 0.43 และ 9.64
± 0.35 ตามลําดับ สําหรับผลการวิเคราะหคุณคาทางโภชนาการของจิงจูฉายพบวา ปริมาณความชื้น เถา ไขมัน คารโบไฮเดรต และ
พลังงาน มีคาที่แตกตางกันทางสถิติเมื่อทําการเก็บเกี่ยวที่ระยะเวลาแตกตางกัน โดยปริมาณความชื้น ไขมัน และเถา มีคาสูงสุดเมื่อทํา
การเก็บเกี่ ยวที่ ระยะเวลา 30 วัน คือมีคาเทากับ 10.93 ± 0.35, 0.67 ± 0.10 และ 17.17 ± 0.30 g/100g DW ตามลําดับ ส วน
ปริมาณคารโบไฮเดรต และพลังงาน มีคาสูงสุดเมื่อทําการเก็บเกี่ยวจิงจูฉายที่ระยะ 90 วัน โดยมีคาเทากับ 58.27 ± 1.79 g/100g DW
และ 309.15 ±6.34 kcal/100g DW ตามลําดับ แตระยะเก็บเกี่ยวตางๆ ใหคาไมแตกตางกันทางสถิติในสวนของปริมาณโปรตีนและเสน
ใยของจิงจูฉาย

ABSTRACT
This research was to study the effect of harvesting time (30, 60 and 90 days) on antioxidant activities and
nutritive value of Artemisia lactiflora. The experiment was carried out based on Completely Randomized Design
( CRD) with three replications. The results showed that the harvesting time was given a significantly different on
antioxidant activities when estimated by DPPH and ABTS methods. The DPPH and ABTS radical scavenging activities
provided consistent results. Harvesting time at 30 and 60 days gave the highest of antioxidant activities. The
percentage of DPPH inhibition were 11. 91 ± 0. 58 and 11. 66 ± 0. 52, respectively while the percentage of ABTS
inhibition were 9.52 ± 0.43 and 9.64 ± 0.35, respectively. The results of the nutritive value of Artemisia lactiflora
showed that moisture content, ash, fat, carbohydrate and energy were statistically different when harvested at
different time. Harvesting time at 30 days provided the highest of moisture, fat and ash contents (10.93 ± 0.35, 0.67
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± 0.10 and 17.17 ± 0.30 g/100g DW, respectively). The value of carbohydrate and energy were highest at 90-day
harvesting time which were 58.27 ± 1.79 g/100g DW and 309. 15 ± 6. 34 kcal/ 100g DW, respectively. Protein and
crude fiber of Artemisia lactiflora were not significantly different at various harvesting time.
คําสําคัญ: จิงจูฉาย ระยะเก็บเกี่ยว ฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระ คุณคาทางโภชนาการ
Keywords: Artemisia lactiflora, Harvesting time, Antioxidant activities, Nutritive value

บทนํา
จิ ง จู ฉ า ย มี ชื่ อ ท า ง วิ ท ย า ศ า ส ต ร ว า Artemisia
lactiflora ชื่ อ ส า มั ญ คื อ White Mugwort จั ด อ ยู ใ น ว ง ศ
Asteraceae จิ ง จูฉ า ยเป นพื ช ที่ มี ลัก ษณะต นขึ้ น เป นกอ มีก าร
ขยายพันธุแบบปกชํา สามารถเจริญงอกงามไดดีในที่มีแสงแดด
รําไร ชื้น ดินโปรงแตไมแฉะ ชอบอากาศเย็นมากกวาอากาศรอน
เปนพืชที่สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตไดหลายครั้ง โดยครั้งแรกเก็บ
หลังจากปลูก 25-40 วัน และหลังจากนั้นยอดใหมจะแตกขึ้นมา
ใหเก็บเกี่ยวไดอีกเรื่อยๆ (Lin et al., 2009) แตจากขอมูลการ
สํารวจการปลูกจิงจูฉายเพื่อจําหนายใบของเกษตรกร โดยทั่วไป
จะเก็ บเกี่ ยวผลผลิตที่ระยะเวลาหลังปลูกประมาณ 2 เดือน ซึ่ง
เปนชวงที่ ต นจิ งจู ฉายแข็งแรงสมบูรณดี โดยที่การปลูก 1 ครั้ง
สามารถตัดขายไดถึง 1 ป และในรอบเวลา 1 ป สามารถตัดได
หลายครั้ง
จิงจูฉายเปนพืชผักสมุนไพรชนิดหนึ่งที่กําลังเปนที่นิยม
ในปจ จุบั น และเปนที่ตองการของตลาดเปนอยา งมาก คนไทย
นิยมนําไปใสในเกาเหลาเลือดหมู เนื่องจากชวยดับกลิ่นคาวไดดี มี
รสขมเล็กนอย จิงจูฉายมีสรรพคุณในการลางพิษ ควบคุมการมี
ประจําเดือน และสามารถนํามาใชในการรักษาโรคไวรัสตับอักเสบ
ตับแข็ง ไตอักเสบ ไสเลื่อน เปนตน ทางการแพทยแผนจีนระบุวา
สมุนไพร จิงจูฉายเปนยาเย็นชวยฟอกเลือด และขับพิษได ผูปวย
มะเร็งบางรายมีอาการดีขึ้นหลังจากดื่มน้ําคั้นจิงจูฉาย นอกจากนี้
มีงานวิจัยรายงานวาจิงจูฉายมีฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระ และมีฤทธิ์ใน
การตานการแบ งตัวของเซลลมะเร็ง (ทศพลและสุรวิช, 2555)
สารตานอนุมูลอิสระมีบทบาทสําคัญในการลดความเสี่ยงจากการ
เกิดโรคตางๆ เชน โรคมะเร็ง และโรคหัวใจ (Chew et al., 2008)
มีรายงานวาผักไทยรวม 90 ชนิด มีสมบัติตานเซลลมะเร็งได ซึ่ง

จิงจูฉายเปนหนึ่งในพืช 90 ชนิด ที่มีสามารถตานการลุกลามการ
ขยายตัวของเซลลมะเร็งไดมากกวารอยละ 70 (ชนิพรรณ, 2557)
และจากรายงานการศึกษาสมบัติการตานอนุมูลอิสระในพื ชผัก
พื้ น เมื อ ง 27 ชนิ ด ของไต ห วั น พบว า จิ ง จู ฉ า ยมี ส ารที่ ชื่ อ ว า
kaempferol เป น องค ป ระกอบหลั ก ซึ่ ง เป น สารที่ ทํ า หน า ที่
ตอตานอนุมูลอิสระที่ปองกันการเกิดเซลลมะเร็ง (Chao et al.,
2014) ในจิงจูฉา ยมีปริม าณสารอาหารและแรธาตุตา งๆ หลาย
ชนิด เช น โปรตีน ไขมั น คาร โ บไฮเดรต เสน ใย แร ธ าตุ และ
วิตามินตา งๆ เปนตน (นิ ติกร, 2556) โดยป จจั ยที่สงผลตอการ
เจริญเติบโต และ การสรางสารสําคัญตางๆ ในพืชทั่วๆ ไป มีอยู
ดวยกันหลายปจจัย เชน ระยะเวลาการเก็บเกี่ยว สายพันธุ และ
สภาพภูมิอากาศ
เนื่องจากยังไมมีรายงานการศึกษาเกี่ยวกับระยะเวลา
เก็ บ เกี่ ย วที่ เ หมาะสมต อ ฤทธิ์ต า นอนุ มู ล อิส ระและคุ ณ ค า ทาง
โภชนาการในจิ ง จู ฉ า ย ดั ง นั้ น การวิ จั ย นี้ จึ ง ทํ า การศึ ก ษาถึ ง
ระยะเวลาการเก็บเกี่ยวที่เหมาะสมตอคุณสมบัติตานอนุมูลอิสระ
และคุณคา ทางโภชนาการในจิงจูฉาย โดยปลู กจิงจู ฉายภายใต
โรงเรือนที่คลุมดวยตาขายพรางแสงสีดําที่ยอมใหแสงผานไดรอย
ละ 50 และทําการเก็บเกี่ยวตนจิงจูฉายหลังจากทําการปลูกครบ
ระยะเวลา 30, 60 และ 90 วัน ตามลําดับ เพื่อนํามาทดสอบฤทธิ์
การตานอนุมูลอิสระดวยวิธี DPPH และ ABTS รวมทั้งวิเคราะห
คุณ คา ทางโภชนาการในจิง จูฉ า ย ซึ่ งคาดวา การวิ จั ย นี้จ ะเป น
ประโยชนตอ นัก วิจั ย เกษตรกรผูผลิ ต และผู บ ริโภคอยางมาก
เนื่องจากสามารถนําไปใชตอยอดการวิจัย และพัฒนาผลิตภัณฑ
จากสมุนไพรที่มีศักยภาพใหมีคุณสมบัติเหมาะสมนาเชื่อถือเปนที่
ยอมรับ ตลอดจนสรา งความมั่ นใจใหผู บริโ ภค รวมทั้ งเป นการ
สรางคุณคา และมูลคาใหกับจิงจูฉาย เพื่อหาแนวทางการพัฒนา
และสงเสริมใหมีการปลูกจิงจูฉายเปนพืชเศรษฐกิจตอไป
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วิธีการดําเนินการวิจัย
1. การปลูกจิงจูฉา ย
ทํ า การปลู ก จิ ง จู ฉ า ยตามแผนการทดลอ งแบ บ
Completely Randomized Design (CRD) โดยมีระยะเวลาการ
เก็ บ เกี่ ย วที่ แ ตกต างกั น 3 ระยะ ไดแ ก ระยะเวลาหลั งปลูกลง
กระถาง 30, 60 และ 90 วัน ในแตละระยะการเก็บเกี่ยวจะทํา
การทดลองปลู ก 3 ซ้ํ า ซ้ํ า ละ 50 ต น โดยปลู ก ลงในกระถาง
พลาสติกสีดําขนาด 8 นิ้ว ภายในโรงเรือนขนาด 4x5 เมตร ที่
พรางแสงรอยละ 50 ดวยตาขายพลาสติกสีดํา เตรียมดินปลูกโดย
ผสมดิน แกลบดิบ และปุยขี้วัว ในอัตราสวน 2: 1: 1 แลวนําตน
พันธุจิงจูฉายจากจังหวัดเชียงใหม ที่มีอายุ 2 สัปดาห มาปลูกลง
ในกระถาง รดน้ําและจัดการศัตรูพืชอยางสม่ําเสมอ ใหปุยอินทรีย
ต นละ 10 กรั ม ทุก ๆ 20 วัน แล ว ทํ า การเก็ บ เกี่ ย วตนจิ งจู ฉ าย
เฉพาะลําตนสวนเหนือดิน หลังจากปลูกครบระยะเวลา 30, 60
และ 90 วัน ตามลําดับ เพื่อนําไปวิเคราะหฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระ
และคุณคาทางโภชนาการของจิงจูฉายตอไป โดยลักษณะของตน
จิงจูฉายที่ระยะเก็บเกี่ยวตางๆ แสดงดังรูปที่ 1
ก.

รูปที่ 1

ข.

ค.

ลักษณะตนจิงจูฉายที่ระยะเก็บเกี่ยวตางๆ
(ก. 30 วัน, ข. 60 วัน และ ค. 90 วัน)

2. การทดสอบฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระ
การทดสอบสมบัติตานอนุมูลอิสระของจิงจูฉายนั้น จะ
ประกอบดวย 2 วิธี คือ วิธีทดสอบฤทธิ์การตานอนุมูลอิสระดีพีพี
เอช (DPPH radical scavenging assay) และ วิธีทดสอบฤทธิ์
ตานอนุมูลอิสระ ABTS (ABTS radical scavenging assay) โดย
มีรายละเอียดดังตอไปนี้
2.1 การเตรียมตัวอยางจิงจูฉา ย
หลังจากปลูกจิงจูฉายตามระยะเวลาดังในแผนการปลูก
ที่กําหนดแลว ทํา การเก็บเกี่ ยวตนจิงจูฉาย แลวนําไปอบแหงที่
อุณหภูมิ 45 องศาเซลเซียส เปนเวลานาน 48 ชั่วโมง จนแหง
หลังจากนั้นบดตัวอยางที่อบแหงใหเปนผงละเอียด
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2.2 การเตรียมสารสกัดจิงจูฉาย
การเตรีย มสารสกั ดตัว อย างจิ งจูฉา ยไดดั ดแปลงจาก
งานวิจัยของ พัชรีวรรณและคณะ (2555) โดย ชั่ งตัวอยา งจิงจู
ฉา ยมา 3.0 กรัม เติมเมทานอลปริ มาตร 50 มิลลิลิตร แลวแช
ตัวอยางไวที่อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส นาน 3 ชั่วโมง จากนั้น
นํา สารละลายที่ส กั ดไดม ากรอง และนํ า ไประเหยให แ ห ง ดว ย
เครื่องระเหยสุญญากาศ แลวทําการละลายสารสกัดหยาบที่ได
ดวยเมทานอลปริมาตร 5 มิลลิลิตร
2.3 การทดสอบฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระดวยวิธี DPPH
การทดสอบฤทธิ์การตานอนุมูลอิสระ DPPH ดัดแปลง
มาจากวิธีของ Singh et al. (2002) โดยเตรียมสารละลายสาร
สกัดหยาบตัวอยางใหมีความเขมขน 300 ไมโครกรัมตอมิลลิลิตร
ดวยน้ํากลั่น หลังจากนั้นปเปตสารละลายที่ได 0.1 มิลลิลิตร ใสลง
ในหลอดทดลอง เติมสารละลาย DPPH เขมขน 0.1 มิลลิโมลาร
ปริมาตร 2.9 มิลลิลิตร ผสมใหเขากัน แลวตั้งทิ้งไวในที่มืด เปน
เวลา 30 นาที หลังจากนั้นจึงนําสารละลายที่เตรียมได มาวัดคา
การดู ด กลืน แสงที่ ค วามยาวคลื่ น 515 นาโนเมตร นํ า ค า การ
ดูดกลืนแสงที่ไดของสารตัวอยาง (As) มาคํานวณฤทธิ์การตาน
อนุมูลอิสระ DPPH เมื่อเทียบกับคาการดูดกลืนแสงของเมทานอล
ซึ่งเปนหลอดควบคุม (Ac) โดยแสดงในคาของรอยละการยับยั้ง
คํานวณไดดังสมการ
% Inhibition = [(Ac-As)/Ac] x 100
2.4 การทดสอบฤทธิ์ตา นอนุมูลอิสระดวยวิธี ABTS
การทดสอบฤทธิ์การตานอนุมูลอิสระ ABTS ดัดแปลง
มาจากวิธีของ Thaipong et al. (2006) โดยเตรียมสารละลาย
ABTS เข ม ข น 7 มิ ล ลิ โ มลาร และสารละลาย potassium
persulphate เขมขน 2.45 มิลลิโมลาร ผสมสารละลาย ABTS
กับสารละลาย potassium persulphate ในอัตราสวน 1:1 ตั้ง
ทิ้งไวในอุณหภูมิหอง เปนเวลา 20 ชั่วโมงกอนนําไปใช หลังจาก
นั้นเจือจางดวยเมทานอลในอัตราส วน 1:60 จะไดสารละลาย
ABTS•+ ป เ ปตสารละลายสารสกั ดหยาบตัว อย างความเขมข น
300 ไมโครกรัมตอ มิล ลิลิตร มา 0.1 มิ ล ลิ ลิ ตร ใส ล งในหลอด
ทดลอง เติมสารละลาย ABTS•+ ปริมาตร 2.0 มิลลิลิตร ผสมให
เขากัน ตั้งทิ้งไวในที่มืดเปนเวลา 6 นาที หลังจากนั้นนําสารละลาย
ที่เตรียมไดมาวัดคาการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 734 นาโน
เมตร นําคาการดูดกลืนแสงที่ไดของสารตัวอยาง (As) มาคํานวณ
ฤทธิ์การตานอนุมูลอิสระ ABTS เมื่อเทียบกับคาการดูดกลืนแสง

งานวิจัย

วารสารวิทยาศาสตร มข. ปที่ 46 เลมที่ 4

ของเมทานอล ซึ่งเปนหลอดควบคุม (Ac) โดยแสดงในคาของรอย
ละการยับยั้ง คํานวณไดดังสมการ
% Inhibition = [(Ac-As)/Ac] x 100
3. การวิเคราะหคุณคาทางโภชนาการของจิงจูฉา ย
วิ เ คราะห คุ ณ ค า ทางโภชนาการของจิ ง จู ฉ า ย โดย
ทดสอบตามวิธีมาตรฐานของ AOAC (2005) ไดแก การวิเคราะห
หาปริมาณความชื้นดวยวิธีก ารอบแหง ปริมาณโปรตีนโดยการ
วิเคราะหปริมาณไนโตรเจนในตัวอยางดวยเทคนิค Kjeldahl’s
method ปริมาณไขมันใชวิธีการสกัดไขมันออกจากสารตัวอยาง
ด ว ยสารละลายอิ น ทรี ย ปริ ม าณเถ า โดยการวิ เ คราะห ห า
สารประกอบอนินทรียที่เหลืออยูห ลังจากการเผาไหม ปริมาณเสน
ใยหยาบใชวิธีทดสอบโดยหาปริมาณของสวนที่เหลือจากการยอย
ดวยกรดและดางของพืช ปริมาณคารโบไฮเดรตเปนการคํานวณ
โดยใชความแตกตางขององคประกอบสารอาหารตออาหาร 100
กรัม (โปรตีน ไขมัน เถา ความชื้น และเสนใยหยาบ) และพลังงาน
ของจิ ง จู ฉ า ยได จ ากการคํ า นวณผลรวมของพลัง งานที่ไ ดจ าก
โปรตีน ไขมัน และคารโบไฮเดรต
4. การวิเคราะหผลทางสถิติ
ตารางที่ 1
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นํ า ข อ มู ล ที่ ไ ด จ ากงานวิ จั ย ไปวิ เ คราะห ท างสถิ ติ
เปรีย บเทียบคาเฉลี่ยโดยวิธี Duncan’s Multiple Range Test
(DMRT) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอรเซ็นต (P < 0.05)

ผลการวิจัย
1. ผลการทดสอบฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระ
จากการทดสอบ สม บั ติ ต านอนุ มู ลอิ สระ พบว า
ระยะเวลาเก็บเกี่ยวมีผลตอปริมาณของสารตานอนุมูลอิสระในตน
จิงจูฉายอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยฤทธิ์การตานอนุมูลอิสระ
DPPH และ ฤทธิ์ ต า นอนุ มู ล อิ ส ระ ABTS ให ผ ลการทดลองที่
สอดคลองกัน คือ ที่ระยะการเก็บเกี่ยว 30 และ 60 วัน จะใหคา
รอยละการยับยั้งไดมากที่สุด โดยฤทธิ์การตานอนุมูลอิสระ DPPH
ที่ระยะการเก็บเกี่ยว 30, 60 และ 90 วัน มีคารอยละการยับยั้ง
เ ท า กั บ 11. 91 ± 0. 58, 11. 66 ± 0. 52 แ ล ะ 9. 34 ± 0. 73
ตามลําดับ สําหรับ ฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระ ABTS ที่ระยะการเก็บ
เกี่ยว 30, 60 และ 90 วัน มีคารอยละการยับยั้ง เทากับ 9.52 ±
0.43, 9.64 ± 0.35 และ 8.57 ± 0.10 ตามลํ า ดั บ ดั ง แสดงใน
ตารางที่ 1

ฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระ DPPH และ ABTS ของจิงจูฉายที่ระยะเวลาการเก็บเกี่ยวที่แตกตางกัน

ระยะเวลาการเก็บเกีย่ ว (วัน)
30
60
90

ฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระ DPPH (รอยละการ
ยับยั้ง)
11.91 ± 0.58a
11.66 ± 0.52a
9.34 ± 0.73b

ฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระ ABTS (รอยละการ
ยับยั้ง)
9.52 ± 0.43a
9.64 ± 0.35a
8.57 ± 0.10b

หมายเหตุ: a, b หมายถึง มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05)

2. ผลการวิเคราะหคุณคาทางโภชนาการของจิงจูฉา ย
จากผลการวิเคราะหคุณคาทางโภชนาการของจิงจูฉาย
ที่ระยะการเก็บเกี่ยวที่แตกตางกัน แสดงไดดังตารางที่ 2 ผลการ
วิ เ คราะห ที่ ได พ บว า ป ริ ม าณของความชื้ น เถ า ไ ขมั น
คารโบไฮเดรต และพลังงาน จะมีคาที่แตกตางกันทางสถิติ เมื่อทํา
การเก็บเกี่ยวที่ระยะเวลาแตกตางกัน ในสวนของปริมาณโปรตีน
และเสนใย มีคาไมแตกตางกันทางสถิติ ถึงแมจะทําการเก็บเกี่ยว
ที่ระยะเวลาที่แตกตางกันก็ตาม โดยปริมาณความชื้น ไขมัน และ
เถาของจิงจูฉาย มีคาสูงสุดเมื่อทําการเก็บเกี่ยวที่ระยะ 30 วัน มี
ค า เท า กั บ 10.93 ± 0.35, 0.67 ± 0.10 และ 17.17 ± 0.30
g/100g DW ตามลําดับ ในสวนของปริมาณคารโบไฮเดรต และ

พลังงานมีคาสูงสุดเมื่ อทํ าการเก็ บเกี่ ยวจิงจูฉา ยที่ระยะ 90 วัน
โดยมีคาเทากับ 58.27 ± 1.79 g/100g DW และ 309.15 ± 6.34
kcal/100g DW ตามลําดับ
ในสวนของปริมาณโปรตีนที่ตรวจพบ มีคาตั้งแต 17.4218.55 g/100 g DW โดยปริมาณของโปรตีนที่ไดจากตนจิงจูฉาย
ที่ ร ะยะการเก็ บ เกี่ ย วที่ ต า งกั น มี ค า ไม แ ตกต า งกั น ทางสถิ ติ
กลาวคือไมวาจะทําการเก็บเกี่ยวที่ระยะใด ปริมาณของโปรตีนที่
ไดจากตนจิงจูฉายจะไมแตกตางกัน ซึ่งผลที่ไดมีความสอดคลอง
กันกับคาของปริมาณเสนใย จากผลการทดลองพบวา ปริมาณเสน
ใยที่ระยะ 90 วัน จะมีคามากที่สุด โดยมีคาเทากับ 10.93 ± 0.94
g/100g DW
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คุณคาทางโภชนาการของจิงจูฉายที่ระยะเวลาการเก็บเกี่ยวที่แตกตางกัน

ระยะเวลาเก็บเกี่ยว
(วัน)
30
60
90

ความชื้น

โปรตีน

ไขมัน

เถา

เสนใยหยาบ

คารโบไฮเดรต

พลังงาน

(g/100g DW)

(g/100g DW)

(g/100g DW)

(g/100g DW)

(g/100g DW)

(g/100g DW)

(kcal/100g DW)

10.93±0.35a
10.39±0.42a
8.96±0.81b

18.55±0.89
17.42±0.57
17.76±0.41

0.67±0.10a
0.36±0.09b
0.55±0.14ab

17.17±0.30a
16.61±0.71ab
14.44±1.84b

9.69±0.16
10.47±0.45
10.93±0.94

52.66±1.34b
55.20±0.25b
58.27±1.79a

290.93±2.26b
293.75±1.06b
309.15±6.34a

หมายเหตุ: a, b หมายถึง มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05)

วิจารณผลการวิจัย
จากผลการวิจั ยถึ ง ระยะเวลาเก็ บ เกี่ย วที่มีผลตอฤทธิ์
ตานอนุมูลอิสระ พบวาจิงจูฉายที่ระยะการเก็บเกี่ยว 30 และ 60
วัน ใหคารอยละการยับยั้งอนุมูลอิสระ DPPH และ ABTS ไดมาก
ที่สุด โดยจะมีคาลดลงเมื่อระยะเวลาในการเก็บเกี่ยวนานขึ้น ซึ่ง
สอดคลองกับหลายๆ งานวิจัยที่ศึกษาถึงฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระกับ
ระยะเวลาในการปลู กหรือ เก็บ เกี่ ย ว เชน จากการศึก ษาของ
Brasileiro et al. (2015) พบวาปริมาณของสารประกอบฟนอลิ
กรวมและฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระเมื่อทดสอบดวยวิธี DPPH ในตน
Talinum triangulare (Jacq.) Will จะลดลงตามระยะเวลาใน
การเก็บเกี่ยวทั้งที่ปลูกในฤดูหนาวและฤดูรอน ซึ่งสอดคลองกับ
งานวิจั ย ของ Ghasemi et al. (2012) ที่พ บวา ฤทธิ์ต า นอนุมูล
อิสระ ปริมาณสารประกอบฟนอลทั้งหมด และ ฟลาโวนอยด ใน
ผลของเนคทารีน (nectarine) จะลดลงไปเรื่อยๆ ตามระยะเวลา
ในการเก็บเกี่ยวที่นานขึ้น หรือเมื่อปลอยใหสุกมากขึ้นนั่นเอง ซึ่ง
จากการศึกษาของผูวิจัยพบวา ระยะเวลาการเก็บเกี่ยวมีผลตอ
ปริมาณสารประกอบฟนอลิกรวมในตนจิงจูฉายอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ โดยสารสกัดตัวอยางจิงจูฉายซึ่งทําการเก็บเกี่ยวที่ระยะ
30, 60 และ 90 วัน มีปริมาณสาร ประกอบฟนอลิกรวมเทากับ
16.93 ± 0.19, 15.80 ±0.23 และ 14.10 ± 0.51 mg GAE/ g
DW ตามลําดับ (ภาวิณี และคณะ, 2560) ทั้งนี้ปจจัยที่สงผลตอ
การผลิตสารต านอนุมูลอิสระในพื ชทั่วๆ ไป มีอยูดวยกันหลาย
ป จ จั ย เช น ระยะเวลาในการเก็ บ เกี่ ย ว สายพั น ธุ และสภาพ
ภูมิอากาศ (Gao et al., 2011) ซึ่งตลอดอายุของพืชนั้นจะมีการ
เปลี่ยนแปลงองคประกอบทางเคมีอยูตลอดเวลา ดังนั้นระยะเวลา
ในการเก็บเกี่ยวของพืชจึงเปนอีกปจจัยสําคัญที่สงผลตอปริมาณ
สารสํ า คั ญ ต า งๆ ในพื ช แต ล ะชนิ ด โดยนั ก วิ จั ย หลายท า นได
รายงานไววาฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระและองคประกอบเคมีในพื ช
ได รั บ อิ ท ธิพ ลมาจากระยะเวลาของการเก็ บ เกี่ ย ว ซึ่ง สง ผลให
ปริมาณและสมบัติโดยรวมของสารสําคัญแตกตางกันไปในแตละ

ชว งของระยะเวลาในการเจริ ญ เติบ โตของพื ช (Imene et al.,
2012; Marrelli et al., 2012)
สํ า หรั บ คุ ณ ค า ทางโภชนาการของจิ ง จู ฉ า ย จากผล
การศึกษาพบวาระยะเวลาในการเก็บเกี่ยวจิงจูฉายที่เพิ่มขึ้น หรือ
อายุที่มากขึ้นของจิงจูฉายไมมีผลตอปริมาณของโปรตีนและเสน
ใย ในขณะที่สงผลใหปริมาณของความชื้น ไขมัน และ เถา ลด
นอยลง แตปริมาณคารโบไฮเดรต และพลังงานเพิ่มมากขึ้น ซึ่ง
สอดคลองกับ Baranga (1983) ที่ไดรายงานวาโดยทั่วไปคุณภาพ
ของสารอาหารในใบพืชจะลดลงเมื่อมีการเจริญเติบโตที่เพิ่มขึ้น
สงผลใหเกิดการลดลงของระดับโปรตีน พรอมกับการเพิ่มขึ้นของ
ปริมาณคารโบไฮเดรตโครงสรางที่ไมสามารถยอยได ทั้งนี้คุณภาพ
ของพื ช ผั ก อาจได รั บ อิ ท ธิ พ ลจากหลายๆ ป จ จั ย เช น ความ
แตกต า งทางพั น ธุ ก รรม สภาวะก อ นการเก็ บ เกี่ ย ว ระยะการ
เจริญเติบโต วิธีการเก็บเกี่ยว และ การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว
เปนตน (Oloyede et al., 2013)

สรุปผลการวิจัย
จากผลการวิจัยครั้งนี้สามารถสรุปไดวา ระยะเวลาเก็บ
เกี่ยวมีผลตอฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระ โดยที่ระยะการเก็บเกี่ยว 30
และ 60 วั น ให ค า ร อ ยละการยั บ ยั้ ง อนุ มู ล อิ ส ระ DPPH และ
ABTS ไดม ากที่ สุ ด สํา หรับ คุ ณ ค า ทางโภชนาการของจิ งจู ฉาย
พบวาปริมาณความชื้น ไขมัน และเถา มีคา ลดลงเมื่อระยะเวลา
ในการเก็บเกี่ยวเพิ่มขึ้น สวนปริมาณคารโบไฮเดรต และพลังงาน
จะมีคาเพิ่มขึ้นตามระยะเวลาในการเก็บเกี่ยว แตระยะเก็บเกี่ยว
ต า งๆ ไมมี ผ ลตอ ปริม าณโปรตี น และเส น ใยของจิ ง จู ฉ า ย ทั้ ง นี้
ปจจัยที่ศึกษาในครั้งนี้มีเพียง 1 ปจจัยเทานั้น คือ ระยะการเก็บ
เกี่ยว ซึ่งอาจไมเพียงพอตอการสรุปผลได เนื่องจากยังมีอีกหลาย
ปจจัยที่สงผลตอฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระและคุณคาทางโภชนาการ
ของจิ งจู ฉ า ย ดัง นั้นจึ งควรมี ก ารศึ ก ษาถึ งปจ จั ย อื่ น ๆ เพิ่ม เติม
เพื่ อ ให ไ ด ข อ มู ล ที่ ถู ก ต อ งครบถ ว น เป น ประโยชน ต อ นั ก วิ จั ย
เกษตรกรผูผลิต และผูบริโภคตอไป

งานวิจัย

วารสารวิทยาศาสตร มข. ปที่ 46 เลมที่ 4

กิตติกรรมประกาศ
งานวิจัยเรื่องนี้สําเร็จลุลวงได โดยไดรับทุนอุดหนุนการ
วิจัยจากสํานักวิจัยและสงเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัย
แม โ จ ประจํ า ป ง บประมาณ 2560 คณะผู วิ จั ย ขอขอบคุ ณ
สาขาวิชาวิทยาการสมุนไพร คณะผลิตกรรมเกษตรมหาวิทยาลัย
แมโจ ที่ใหความอนุเคราะหเรื่องสถานที่และอํานวยความสะดวก
ในดานอุปกรณ สารเคมีตลอดการทดลอง จนทําใหงานทดลอง
สําเร็จอยางสมบูรณ
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