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บทคัดย่อ
ศึกษาการให้แสงเสริมจากหลอด LED แก่กระชายดาทีป่ ลูกภายใต้สภาพโรงเรือน วางแผนการทดลอง
แบบสุ่มสมบูรณ์ จานวน 4 ทรีทเมนต์ คือ การให้แสงเสริมแสงขาว จานวน 2 หลอด (2W) การให้แสงเสริมผสม
ระหว่างแสงสีขาวกับสีน้าเงินสัดส่วน 2 : 1 (2W1B) การให้แสงเสริมผสมระหว่างแสงสีขาวกับสีน้าเงินสัดส่วน 1 :
2 (1W2B) เปรียบเทียบกับการไม่ให้แสงเสริม (control) โดยเปิ ดแสงเสริมจานวน 3 ชัวโมง
่ ก่อนเวลา 06:00 น.
และ 3 ชัวโมง
่ หลัง 18:00 น. บันทึกข้อมูลด้านการเจริญเติบโตและตรวจสอบฤทธิทางชี
์ วภาพ โดยประเมินฤทธิ ์
ต้านอนุมลู อิสระ วิเคราะห์ปริมาณสารแอนโธไซยานิน สารประกอบฟี นอลิกรวม และปริมาณสาร 5,7-ไดเมทอก
ซิฟลาโวน ผลการทดลองพบว่าความสูงของทรงพุ่ม จานวนต้นต่อกระถาง ความเขียวใบ น้ าหนักสดและแห้ง
ของเหง้า และเปอร์เซ็นต์สารสกัดหยาบ ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ ส่วนข้อมูลของสารสาคัญพบว่ า
สารประกอบฟี นอลิกรวมและสาร 5,7-ไดเมทอกซิฟลาโวนสูงทีส่ ุดในกระชายดาทีป่ ลูกภายใต้สภาพทีไ่ ม่ได้รบั
แสงเสริม และกระชายดาที่ปลูกภายใต้สภาพได้รบั แสงเสริมผสมระหว่างแสงสีขาวกับสีน้ าเงินสัดส่วน 2 : 1
และ 1 : 2 ส่วนปริมาณแอนโทไซยานินสูงทีส่ ุดในกระชายดาทีป่ ลูกภายใต้สภาพทีไ่ ม่ได้รบั แสงเสริม ได้รบั แสง
เสริมสีขาว 2 หลอด และแสงเสริมผสมระหว่างแสงสีขาวกับสีน้าเงินสัดส่วน 1 : 2
คาสาคัญ : แอนโทไซยานิน; สารประกอบฟี นอลิกรวม; 5,7-ไดเมทอกซิฟลาโวน

Abstract
Study on using supplemental LED light for black ginger cultivation under greenhouse condition.
Completely randomized design (CRD) with 4 treatments, i.e. 2 white light LEDs (2W), LED white: blue
light ratio 2: 1 (2W1B) and LED white: blue light ratio 1: 2 (1W2B) compared with planting non-LED,
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supplemental light for 3 hours before 6 a. m. and 3 hours after 6 p. m. The plant growth, active
compounds, antioxidant activity, anthocyanin, total phenolic compounds and 5,7- dimethoxyflavone
were recorded. The results revealed that growth parameters, i.e. the plant height, number of clump,
leaf greenness, fresh and dry weight of rhizome, and percentage of crude extract were not significantly
different. The data of active compounds showed the best results of total phenolic compounds and 5,7dimethoxyflavone content at non- LED light, supplemented with the mixture of white light tube: blue
light tubes (2: 1) and (1: 2), anthocyanin highest at non-LED light, supplemented with 2 white light
LEDs (2W) and the mixture of white light tube: blue light tubes (1: 2).
Keywords: anthocyanin; total phenolic compounds; 5,7-dimethoxyflavone

1. คานา

เจริญเติบโตอยู่ใต้ดนิ และทาหน้าทีเ่ ก็บสะสมอาหาร
(เหง้า) ฤดูปลูกโดยทัวไปอยู
่
่ในช่วงเดือนมีนาคมถึง
พฤษภาคม (ช่วงปลายฤดูรอ้ นถึงต้นฤดูฝน) เมื่อเข้า
สู่ ฤ ดู ห นาวส่ ว นเหนื อ ดิน จะตายเข้า สู่ ร ะยะพัก ตัว
โดยลาต้นใต้ดนิ ยังคงมีชวี ติ อยู่ (สุวทิ ย์ , 2554) รวม
เป็ นระยะเวลาประมาณ 8-10 เดือนต่อรอบการผลิต
กระชายดามักพบปั ญหาเกี่ยวกับคุณภาพผลผลิตที่
มี ก ารปลอมปนของเหง้ า ที่ ไ ม่ มี คุ ณ ภาพ เช่ น
ลักษณะขอบนอกของเนื้อในเหง้ามีสเี หลืองหรือมีสี
เข้ม เฉพาะแกนกลางหรือเป็ นเนื้อในเป็ นสีเหลือง
(เสริมสกุล และเชวง, 2548) ซึ่งอาจส่งผลต่อตัวยา
หรือสารสาคัญในเหง้า เนื่องจากสภาพพืน้ ทีใ่ นแต่ละ
แหล่งปลูกมีความแตกต่างกัน ทัง้ ในเรื่องของความ
อุดมสมบูรณ์ ของดิน แหล่งน้ า คุณภาพน้ า สภาพ
ภู มิอ ากาศ ตลอดจนความสู ง จากระดับ น้ า ทะเล
ปั จจัยต่าง ๆ เหล่านี้ส่งผลต่อคุณภาพกระชายดา
โดยเฉพาะสารสาคัญ เช่ น ปริม าณเทอร์พีน อยด์
สารประกอบฟี นอลิก รวม (เสริม สกุ ล และคณะ
2551) จึงทาให้กระชายดานิยมปลูกในพืน้ ทีใ่ นแถบ
จังหวัดเพชรบูรณ์ เลย และพิษณุ โลก เนื่องจากมี
สภาพแวดล้อมที่เ หมาะสมกับการเพาะปลู ก โดย
เกษตรกรนิ ย มปลู ก ลงแปลงที่มีค วามลาดชันของ
พื้นที่เล็กน้ อย พื้นที่การเพาะปลูกเป็ นแปลงขนาด
เล็กกระจัดกระจายไปในแต่ละพืน้ ที่

ก ร ะ ช า ย ด า (Black ginger; Kaempferia
parviflora Wall. ex Baker) เป็ นพืชสมุนไพรไทยที่
มีศ ัก ยภาพเชิง พานิ ช ย์ และเป็ น หนึ่ ง ในสมุ น ไพร
Product Champion บรรจุในแผนแม่บทของชาติ ว่า
ด้วยการพัฒนาสมุนไพรไทยฯ เนื่องจากกระชายดา
มีสารสาคัญที่มฤี ทธิทางชี
์ วภาพที่หลากหลาย เช่น
แอนโธไซยานิน สารกลุ่มฟลาโวนอยด์และอนุพนั ธ์ท่ี
เป็ นประโยชน์ ต่ อ มนุ ษ ย์ ได้ แ ก่ 5,7-dimethoxyflavone, 5,7,4-trimethoxyflavone, 5,7,3,4-tetra
methoxy-flavone และ 3,5,7,3,4-pentamethoxyflavone เป็ นต้น (อรัญญา, 2558) มีฤทธิท์ างเภสัช
วิทยา เช่น ฤทธิต้์ านการอักเสบ (Horigome et al.,
2014) ฤทธิต์ ่อระบบหัวใจและหลอดเลือด (Wattta
napitayakul et al., 2008) มีส ารส าคัญ ที่อ อกฤทธิ ์
กลุ่ ม methoxy-flavone มี ฤ ทธิ ต์ ่ อ ระบบทางเดิ น
อาหาร (Rujjanawate et al., 2015) ฤทธิต์ ่ อ ระบบ
ภูมคิ มุ้ กัน (Tewtrakul and Subhadhirasakul, 2007)
และมีฤทธิท์ างชีวภาพอื่น ๆ ได้แก่ ฤทธิต์ ่อไขมัน
และน้ าตาลในเลือด ฤทธิต่์ อการเรียนรูแ้ ละความจา
ฤทธิฆ่์ าเซลล์มะเร็ง ฤทธิต้์ านการกลายพันธุ์ เป็ นต้น
(สมนึก, 2560)
กระชายดากระจายพันธุ์ในแถบประเทศไทย
พม่า และอินเดีย (Sirirugsa, 1991) มีลกั ษณะลาต้น
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การผลิ ต กระชายด าให้ ไ ด้ คุ ณ ภาพโดย
ค านึ ง ถึง เหง้า ที่มีข นาดใหญ่ สีด าเข้ม และมีส าร
สาคัญทีค่ งที่ ต้องอาศัยเทคโนโลยีการผลิตทีย่ งั ขาด
แคลนอยู่มาก โดยเทคโนโลยีทท่ี นั สมัยในปั จจุบนั ที่
สามารถน ามาใช้ในการผลิตเหง้ากระชายดาให้มี
คุณภาพ คือ การปลูกพืชโดยใช้แสงเทียมจากหลอด
ไดโอดเปล่งแสงหรือหลอดแอลอีดี (LED) ซึ่งแสง
เป็ นปั จจัยสาคัญที่พชื ต้องใช้ในการสังเคราะห์ ด้วย
แสง เพื่อให้ได้อาหารและพลังงานนาไปใช้ในการ
เจริ ญ เติ บ โต แสงประมาณน้ อ ยกว่ า 5 % ของ
พ ลั ง ง า น แ ส ง ทั ้ ง ห ม ด พื ช จ ะ เ ป ลี่ ย น เ ป็ น
คาร์โบไฮเดรตในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง
ในช่วงความยาวคลื่น 400-700 นาโนเมตร จะเป็ น
ช่วงความยาวคลื่นที่เป็ นประโยชน์ต่อกระบวนการ
สังเคราะห์ดว้ ยแสง มีรายงานว่าการให้แสงสีน้ าเงิน
จากหลอด LED เพิ่มในช่วงกลางคืนจะมีผลทาให้
เพิม่ ปริมาณ anthocyanin และปริมาณน้ าตาลในผล
องุ่นเพิ่มขึ้น (Kondo et al., 2014) ซึ่งแสงสีน้ าเงิน
จะเป็ นช่วงคลื่นทีร่ งควัตถุสงั เคราะห์แสงสามารถใช้
ช่วงคลื่นนี้สงั เคราะห์ดว้ ยแสงได้เช่นกัน
กษิดิ ์เดช (2559) ศึกษาการให้แสงเสริมจาก
หลอด LED สีต่าง ๆ ในการเก็บรักษาเหง้าขมิน้ อ้อย
ด้วยการให้แสงเสริมสีขาว สีแดง สีน้ าเงิน และแสง
แบบผสมสีแดงกับน้ าเงินสัดส่วน 1 : 5 เปรียบเทียบ
กับการเก็บรักษาแบบไม่ให้แสงเสริม เปิ ดแสงเสริม
จานวน 3 ชัวโมง
่ ก่อนเวลา 06:00 น. และ 3 ชัวโมง
่
หลัง 18:00 น. พบว่าการเก็บรักษาเหง้าขมิ้นอ้อย
ด้ ว ยแสงเสริ ม สี ข าวสามารถชะลอการสู ญ เสี ย
น้ า หนั ก สด มีฤ ทธิต์ ้ า นอนุ มู ล อิ ส ระเพิ่ม ขึ้น และ
ส่ ง เสริ ม การผลิ ต สารส าคั ญ ได้ แ ก่ ปริ ม าณ
สารประกอบฟี นอลิกรวม สารบิสเดสเมทอกซีเคอร์คู
มิน สารเดสเมททอกซีเคอร์คูมนิ และสารเคอร์คูมนิ
ในเหง้าขมิ้นอ้อยได้ดีท่สี ุด นอกจากนี้ยงั ได้ศึกษา
การให้แ สงเสริม แก่ ก ระชายด าที่ป ลู ก ในกระถาง
ภายใต้สภาพโรงเรือน โดยการให้แสงเสริมสีแ สง

ขาว แสงแบบผสมสีแดงกับน้ าเงินสัดส่วน 5 : 1 และ
แสงแบบผสมสีแดงกับน้ าเงินสัดส่วน 1 : 5 เปรียบ
เทีย บกับ การไม่ ใ ห้แ สงเสริม หลอด LED แสงสี
ต่ า ง ๆ วัด ความเข้มแสงของหลอด LED สีข าว สี
แดง สีน้ า เงิน และแสงแบบผสมสีแ ดงกับ น้ า เงิน
สั ด ส่ ว น 1 : 5 มี ค่ า เท่ า กั บ 59.63, 70.45, 105.78
และ 93.21 µmol m-2 s-1 ตามล าดับ ให้ แ สงเสริม
จานวน 3 ชัวโมง
่ ก่อนเวลา 06:00 น. และ 3 ชัวโมง
่
หลัง 18:00 น. พบว่าการปลูกด้วยการให้แสงเสริมสี
ขาวทาให้กระชายดามีการแตกเหง้าใต้ดนิ ทีด่ แี ละมีสี
ของเนื้อที่เข้มกว่าการปลูกด้วยการให้แสงสีอ่ืน ๆ
และพบว่าการปลูกด้วยการให้แสงแบบผสมสีแดง
กับน้ าเงินในอัตราส่วน 1 : 5 ซึ่งมีอตั ราส่วนของแสง
สีน้ า เงิน มาก ท าให้มีป ริม าณสารฟลาโวนอยด์ซ่ึง
เป็ นสารสาคัญในกระชายดามากที่สุด ไม่ต่างจาก
การให้แสงสีขาว
งานทดลองดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงการใช้
แสงจากหลอด LED เพื่อใช้สาหรับการผลิตพืช ซึ่ง
ต้องใช้หลอดทีม่ คี วามเฉพาะเจาะจงสาหรับการผลิต
พืชเท่านัน้ ซึ่งมีราคาค่อนข้างสูง ดังนัน้ หากทดลอง
ใช้หลอด LED ที่มจี าหน่ ายในท้องตลาดโดยทัวไป
่
มาประยุ ก ต์ ใ ช้ กั บ การผลิ ต กระชายด าภายใต้
โรงเรือ น เพื่อ เป็ น แนวทางการส่ งเสริม ระบบการ
ผลิตกระชายดานอกพืน้ ที่ และเป็ นแนวทางการผลิต
กระชายด าคุ ณ ภาพดีท ัง้ ด้ า นตัว ยาและลัก ษณะ
กายภาพเป็ นที่พอใจของผู้บริโภค จึงเป็ นที่มาของ
การทดลองในครัง้ นี้ คือ เพื่อ ศึก ษาการใช้ห ลอด
LED แบบทัวไปประยุ
่
กต์ใช้สาหรับการผลิตกระชาย
ดาภายใต้โรงเรือน

2. อุปกรณ์ และวิ ธีการ
2.1 การเตรียมตัวอย่างพืช
เริ่มปลู กกระชายดาเดือนเมษายน พ.ศ.
2561 ในโรงเรื อ นภาควิ ช าพื ช สวน คณะเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แขวงลาดยาว เขตจตุจกั ร
107

Thai Journal of Science and Technology

ปี ที ่ 9 • ฉบับที ่ 1 • มกราคม - กุมภาพันธ์ 2563

กรุงเทพมหานคร โดยชังเหง้
่ ากระชายดาที่ได้มาจาก
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสมุนไพร ตาบลนาอาน อาเภอ
เมือง จังหวัดเลย จานวน 20 กรัม ปลูกในถุงพลาสติก
ดา จนต้นกล้ามีอายุประมาณ 1 เดือน คัดเลือกต้นทีม่ ี
ขนาดสม่ า เสมอปลู ก ลงกระถางขนาดเส้ น ผ่ า น
ศู น ย์ ก ลาง 15 นิ้ ว โดยใช้ ว ัส ดุ ป ลู ก เป็ นดิ น ปลู ก
ส าเร็ จ รู ป ตราดิน เกษตรชัน้ ดี มีส่ ว นผสมของใบ
ก้ า มปู ดิ น ขุ ย ไผ่ ปุ๋ ยคอก ปุ๋ ยหมัก ละเอี ย ด ใย
มะพร้าว และวัตถุดบิ ธรรมชาติอ่นื ๆ หลังย้ายปลูก
กระชายด า 2 เดือ น เปิ ดแสงไฟเสริม จ านวน 3
ชัวโมงก่
่
อนเวลา 06:00 น. และ 3 ชัวโมงหลั
่
ง 18:00
447
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น. ตามวิธกี ารของ กษิดิ ์เดช (2559) หลอดไฟฟ้ าที่
ใช้ใ นการทดลอง คือ หลอดไฟ LED สีข าว ยี่ห้อ
FSL (LED T8 FITTING 18W AC180-265 V) ความ
ยาว 120 เซนติเ มตร และหลอดไฟ LED สีน้ า เงิน
ยี่ห้อ EVE รุ่น LED T8 Color IP65 ความยาว 120
เซนติเมตร นาไปวัดความยาวคลื่นแสงด้วยเครื่อง
วิ เ คราะห์ ส เปกตรั ม แสง (THORLABS compact
spectrometer ณ ห้องปฏิบตั ิการณ์ศูนย์เทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)
ปรากฏความยาวคลื่นดังรูปที่ 1A และ 1B
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รูปที่ 1 กราฟแสดงค่าสเปกตรัมแสงของหลอด LED สีขาว (A) และสีน้าเงิน (B) ทีใ่ ช้ในการทดลอง
วางแผนการทดลองแบบสุ่ ม สมบู ร ณ์
(CRD) ประกอบด้วย 4 ทรีตเมนต์ จานวน 11 ซ้า
คือ การไม่ให้แสงเสริม (control) ให้แสงเสริมแสง
ขาวจานวน 2 หลอด (2W) ให้แสงเสริมผสมระหว่าง
แสงสีขาวกับสีน้ าเงินสัดส่วน 2 : 1 (2W1B) ให้แสง
เสริมผสมระหว่างแสงสีขาวกับสีน้ าเงินสัดส่วน 1 : 2
(1W2B) วัดความเข้มแสงภายในโรงเรือนด้วยเครือ่ ง
Line quantum sensor รุ่น LI-191R (LI-COR, USA)
มีค่ า เฉลี่ย ตัง้ แต่ เ วลา 06:00 ถึง 18:00 น. เท่ า กับ
182.45 µmol m-2 s-1 และวั ด ความเข้ ม แสงของ
แต่ ล ะทรีต เมนต์ห ลัง จากเปิ ด แสงไฟเสริม ที่เ วลา
19:00 น. โดยความเข้มแสงของแสงเสริมแสงขาว

จานวน 2 หลอด แสงเสริมผสมระหว่างแสงสีขาวกับ
สีน้ า เงิน สัด ส่ ว น 2 : 1 และ 1 : 2 มีค วามเข้ม แสง
5.42±0.02, 5.63±0.15 และ 3.18±0.28 µmol m-2 s-1
ตามลาดับ อุ ณหภู มิแ ละความชื้น สัม พัท ธ์ภ ายใน
โรงเรือนตลอดการทดลองเฉลีย่ 29.3 องศาเซลเซียส
และ 74.7 % ตามล าดับ เก็ บ เกี่ ย วผลผลิต เหง้ า
กระชายดาเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 เก็บข้อมูล
ความสูง จานวนต้นต่อกระถาง ความเขียวใบ (สุ่ม
วัดจานวน 6 ใบต่อกระถ่าง ใบละ 3 ตาแหน่ ง ด้วย
เ ค รื่ อ ง Chlorophyll Meter SPAD-502Plus) ทุ ก
เดือนตลอดการทดลอง น้าหนักสดและแห้งของเหง้า
เปอร์เซ็นต์สารสกัดหยาบ และตรวจสอบฤทธิทาง
์
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ชี ว ภาพโดยประเมิน ฤทธิต์ ้ า นอนุ มู ล อิ ส ระ การ
วิเคราะห์ปริมาณสารแอนโธไซยานิน สารประกอบ
ฟี นอลิกรวม และปริมาณสาร 5,7-dimethoxyflavone
วิเ คราะห์ ข้อ มู ล ทางสถิ ติ ด้ ว ยโปรแกรม R 1389
เวอร์ชนั 3.5.1
สกั ด เหง้ า กระชายด าด้ ว ยเอทานอล
อัตราส่วน 1 : 5 (w/v) ตัง้ ทิ้งไว้ท่อี ุณหภูมหิ ้อง เป็ น
เวลา 24 ชัว่ โมง จากนั ้น แยกส่ ว นใสและน าไป
วิเคราะห์ฤทธิต้์ านอนุ มูลอิสระ สารประกอบฟี นอลิก
รวม และปริมาณสาร 5,7-dimethoxyflavone
2.2 การหาปริมาณสารสกัดหยาบ
ใช้วธิ ดี ดั แปลงจากวิธขี อง ณพัฐอร และ
ปิ ยะพัฒน์ (2558) โดยนาเหง้ากระชายดามาอบแห้ง
และบดให้เ ป็ น ผงละเอี ย ด น ามาสกัด ด้ว ยตัว ท า
ละลายเอทานอลในอัตราส่ วน 1 : 4 (w/v) ทิ้ง ไว้ 2
วัน ที่อุ ณหภู มิห้อ ง แล้ว น าไปกรองแยกสารสกัด
หยาบด้วยเครื่องกรองสุญญากาศผ่านกระดาษกรอง
น าสารที่ส กัด ได้ม าระเหยตัว ท าละลายออกด้ ว ย
เครื่องระเหยสุญญากาศแบบหมุน ชังน
่ ้ าหนักของ
สารที่สกัดได้และคานวณหาปริมาณสารสกัดหยาบ
รายงานเป็ นเปอร์เซ็นต์ (%)
2.3 ประเมิ นฤทธิ์ ต้านอนุมูลอิ สระ
ใ ช้ วิ ธี ABTS radical cation decolorization assay ตามวิธีของ Payet และคณะ (2005)
และ Re และคณะ (1999) โดยเตรี ย มสารละลาย
ABTS [2,2-azino-bis (3-ethylbenzthiazoline-6sulphonic acid)] ด้ ว ยการน าสารละลาย ABTS 7
มิ ล ลิ โ มลาร์ ผสมกั บ สารละลาย 2.45 มิ ล ลิ โ มล
K2S2O8 ในอัตราส่ วน 1 : 0.5 (v/v) ตัง้ ทิ้งไว้ ในที่มืด
อุณหภูมิห้องนาน 12-16 ชัวโมง
่
เจือจางสารละลาย
ABTS ด้วยเอทานอล 30 เท่า และวัดค่าการดูดกลืน
แสงที่ความยาวคลื่น 734 นาโนเมตร ให้ มีค่ าการ
ดูดกลืนแสงเท่ากับ 0.7±0.02 ผสมสารละลาย ABTS
280 ไมโครลิตร กับสารละลายตัวอย่าง 20 ไมโครลิตร
ใส่ลงไมโครเพลท ตัง้ ทิ้งไว้ในทีม่ ดื 5 นาที แล้วนาไป

วัด ค่ า การดู ด กลืน แสงด้ ว ย microplate reader ที่
ความยาวคลื่น 734 นาโนเมตร
2.4 การวิ เคราะห์ ป ริ ม าณสารแอนโธ
ไซยานิ น
วิเคราะห์ปริมาณแอนโธไซยานินทัง้ หมด
ตามวิธกี ารของ Mizukami และคณะ (1988) โดยชัง่
เหง้ากระชายดาสด 1 กรัม บดให้ละเอียด เตรียม
1 % HCl ใน เมทานอลปริมาตร 10 มิลลิลิตร เป็ น
ตัวทาละลาย ตัง้ ทิ้งไว้ท่อี ุณหภูมหิ ้อง เป็ นเวลา 24
ชัวโมง
่ แล้วนาไปหมุนเหวีย่ งทีค่ วามเร็ว 8,000 รอบ
ต่อนาที นาน 5 นาที เทส่วนใสใส่หลอดทดลองเก็บ
ไว้ภ ายใต้สภาพมืด จากนั น้ น าไปตรวจวัดค่ าการ
ดู ด กลืน แสงด้ว ยเครื่อ งสเปกโทรโฟโตมิเ ตอร์ ที่
ความยาวคลื่น 530 นาโนเมตร และนาไปคานวณหา
ปริ ม าณแอนโธไซยานิ น ทั ้ง หมดด้ ว ยสมการ
{[(27.208 x A530) + 0.0591] x ปริมาตรตัวทาละลาย
(mL)} x [(10 ÷ 1,000) x น้าหนักสดตัวอย่าง g] โดย
A530 คือ ค่าดูดกลืนแสงทีค่ วามยาวคลื่น 530 นาโน
เมตร
2.5 วิ เคราะห์สารประกอบฟี นอลิ กรวม
วิเคราะห์สารประกอบฟี นอลิกรวมโดยวิธี
total phenolic compound จากวิ ธี ข อง Gao และ
คณะ (2000) โดยใช้สารสกัด 0.1 มิลลิลติ ร เติมลง
ในหลอดที่มีน้ า กลัน่ 2 มิล ลิลิต ร และเติม FolinCiocalteu’s phenol reagent 0.2 มิลลิลิตร ผสมให้
เข้ากัน ทิ้งไว้ทอ่ี ุณหภูมหิ อ้ ง 3 นาที จากนัน้ เติม 20
% โซเดียมคาร์บอเนต 1 มิลลิลิตร ผสมให้เข้ากัน
ตัง้ ทิ้งไว้ท่อี ุณหภูมหิ ้อง 60 นาที ในที่มดื นาไปวัด
ค่ า การดูด กลืน แสงที่ 765 นาโนเมตร ด้ว ยเครื่อง
spectrophotometer น าค่ า ที่ไ ด้ไ ปเปรีย บเทียบกับ
กราฟมาตรฐานของกรดแกลลิก
2.6 วิ เคราะห์ปริ มาณสาร 5,7-dimethoxy
flavone
การวิเคราะห์ปริมาณสาร 5,7-dimethoxy
flavone ดัดแปลงจากวิธขี อง Ang และคณะ (2014)
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โดยเปรียบเทียบกับปริม าณสารละลายมาตรฐาน
5,7-dimethoxyflavone ด้ ว ยวิ ธี high-performance
liquid chromatography (HPLC) ใช้ เ ครื่ อ ง Agilent
model 1100 ที่ มี Luna C18 ยี่ ห้ อ Phenomenex
(ขนาด 25 เซนติ เ มตร x 4.6 มิ ล ลิ เ มตร และมี
เส้ น ผ่ า ศู น ย์ ก ลาง 5 ไมโครมิล ลิเ มตร) ใช้ ตัว ท า
ละลาย คือ acetonitrite (40 %) และ 2 % acetic
acid (60 %) (pH 2.4) อัตราการไหล 1 มิลลิลติ รต่อ
นาที ซึ่งสารจะแยกที่ 262 นาโนเมตร และปริมาณ
5,7-dimethoxyflavone จะค านวณด้ว ยการเปรีย บ
เทียบกับค่าการดูดกลืนแสงของสารมาตรฐาน 5,7dimethoxyflavone

สม่ า เสมอใกล้ เ คี ย งกั น ในทุ ก ปั จ จัย การทดลอง
เนื่องจากส่วนเหนือดินเจริญมาจากตาทีอ่ ยู่บนเหง้า

รูป ที่ 2 ความสู ง ของทรงพุ่ ม กระชายด าที่ป ลู ก
ภายใต้สภาพการให้แสงเสริมทีแ่ ตกต่างกัน
ตลอดการทดลอง (control = ไม่ ใ ห้ แ สง
เสริม , 2W = ให้แสงเสริมแสงขาวจานวน
2 ห ล อ ด , 2W1B = ใ ห้ แ ส ง เ ส ริ ม ผ สม
ระหว่างแสงสีขาวกับสีน้ าเงินสัดส่วน 2 : 1,
1W2B = ให้แ สงเสริม ผสมระหว่ า งแสงสี
ขาวกับสีน้าเงินสัดส่วน 1 : 2)

3. ผลการวิ จยั และวิ จารณ์
3.1 การเจริญเติ บโต
การให้แ สงเสริม จากหลอด LED แบบ
ต่าง ๆ ไม่มผี ลต่อการเจริญเติบโตในด้านความสูง
จ านวนต้น ต่ อ กระถาง ความเขีย วใบ น้ า หนั ก สด
และน้าหนักแห้ง โดยลักษณะการเจริญเติบโตพบว่า
ความสูง ต้น เริ่ม คงที่ใ นเดือ นสิง หาคม (เดือ นที่ 5
หลังการเพาะปลูก) มีค่า 42.58-44.52 เซนติเมตร
ความสู ง ค่ อ นข้ า งคงที่ เ ป็ นระยะเวลา 4 เดื อ น
หลังจากนัน้ ลาต้นบนดินเริม่ ฟุบและตายลงในเดือน
ธันวาคม (รูปที่ 2) แสดงให้เห็นว่ากระชายดามีการ
เจริญ เติบ โตในส่ ว นเหนื อ ดิน สู ง สุ ด ใช้ร ะยะเวลา
ประมาณ 4 เดือ น หลัง จากเพาะปลูก และมีระยะ
เวลาในการพัฒนาส่วนใต้ดินเป็ นเวลาประมาณ 4
เดือน ก่อนจะเข้าสู่การพักตัว จานวนต้นต่อกระถาง
พบว่าจานวนต้นเพิม่ ขึน้ แปรผันตามอายุพชื โดยเริม่
บันทึกผล (เดือนกรกฎาคม) จานวนต้นมีค่าระหว่าง
10.03-10.45 ต้น และก่อนกระชายดาเข้าสู่การพัก
ตัว (เดือนพฤศจิกายน) มีจานวนต้นต่อกอ 16.3617.48 ต้น (รูปที่ 3) การทีจ่ านวนต้นต่อกระถางของ
ทุกปั จจัยการทดลองไม่มคี วามแตกต่างกันทางสถิติ
แสดงให้เห็นว่าขนาดเหง้าทีใ่ ช้ในการทดลองมีความ

รูปที่ 3 จานวนต้นต่อกระถางของกระชายดาที่ปลูก
ภายใต้สภาพการให้แสงเสริมทีแ่ ตกต่างกัน
ตลอดการทดลอง (control = ไม่ ใ ห้ แ สง
เสริม , 2W = ให้แ สงเสริม แสงขาวจานวน
2 หลอด, 2W1B = ให้แสงเสริมผสมระหว่าง
แสงสีขาวกับสีน้ าเงินสัดส่วน 2 : 1, 1W2B
= ให้แสงเสริมผสมระหว่างแสงสีขาวกับสี
น้าเงินสัดส่วน 1 : 2)
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ซึ่งเมื่อเหง้าถูกฝั งลงในดินทาให้ไม่ได้รบั แสง ดังนัน้
การให้แสงเสริมจากหลอด LED สีต่าง ๆ จึงไม่มผี ล
ต่อจานวนต้นต่อกระถาง จานวนต้นสะท้อนให้เห็น
ถึงประสิทธิภาพในการสร้างอาหาร ถ้าต้นทีม่ ใี บมาก
ก็จะส่งผลต่อปริมาณอาหารสะสมในเหง้า แต่ทรีต
เมนต์ท่ศี ึกษามีจานวนต้นไม่แตกต่างกันทางสถิติ

สอดคล้ อ งกับ ผลของน้ า หนั ก สดและน้ า หนั ก แห้ง
พบว่ า ไม่ แ สดงความแตกต่ า งกัน ทางสถิ ติเช่นกัน
โดยมีค่ า น้ าหนัก สด 59.97-69.60 กรัม ต่ อ กระถาง
และน้ าหนั ก แห้ ง 18.41-22.10 กรั ม ต่ อ กระถาง
(ตารางที่ 1) น่ าจะเป็ นผลจากจานวนต้นต่อกอไม่
แตกต่างกัน

ตางรางที่ 1 น้ าหนักสด น้ าหนักแห้ง และปริมาณสารสกัดหยาบของกระชายดาทีป่ ลูกภายสภาพการให้แสง
เสริมทีแ่ ตกต่างกันหลังเก็บเกีย่ ว
Treatment
Fresh weight (g/pot)
Dried weight (g/pot)
Crude extract content (%)
control
69.60±5.86
22.10±1.65
3.2±0.22
2W
63.26±7.02
19.10±2.45
3.6±0.46
2W1B
61.09±2.74
18.41±0.56
3.6±0.26
1W2B
59.97±13.98
18.60±5.17
3.7±0.23
F-test
ns
ns
ns
CV (%)
13.33
15.28
8.73
ns = ไม่แตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ; control = ไม่ให้แสงเสริม ; 2W = ให้แสงเสริมแสงขาวจานวน 2
หลอด; 2W1B = ให้แ สงเสริม ผสมระหว่ า งแสงสีข าวกับ สีน้ า เงิน สัด ส่ ว น 2 : 1; 1W2B = ให้แ สงเสริม ผสม
ระหว่างแสงสีขาวกับสีน้าเงินสัดส่วน 1 : 2
นอกจากนี้ค่าความเขียวเข้มของใบพบ
ว่ามีแนวโน้มลดลง (รูปที่ 4) โดยในเดือนสิงหาคมมี
ค่ า ความเขีย วใบมี ค่ า 25.36-26.17 แต่ ใ นเดื อ น
พฤศจิกายนเป็ นช่วงทีเ่ ข้าสู่การพักตัว คือ ลาต้นบน
ดินเริ่มซีดเหลือง สอดคล้องกับผลการทดลอง คือ
ความเขียวใบลดลงในเดือนพฤศจิกายนมีค่า 19.3521.98 เนื่องจากเดือนพฤศจิกายนเป็ นช่วงทีม่ คี วาม
ยาววันสัน้ ซึ่งในพืชหัวประเภทไรโซมมีรายงานว่า
ช่วงวันสัน้ เป็ นปั จจัยหลักทีช่ กั นาให้พชื เข้าสู่การพัก
ตัว (Masuda et al., 2006) เมื่อพืชเข้าสู่การพักตัว
จะมีฮอร์โมน ABA สะสมในเหง้าเพิม่ มากขึน้ ซึ่งใน
switchgrass เป็ นพื ช ที่ มี ล าต้ น ใต้ ดิ น แบบเหง้ า
เช่ น เดีย วกับ กระชายด า พบว่ า ปริม าณ ABA ใน
เหง้าเริม่ สูงขึน้ ในเดือนกันยายนและสูงทีส่ ุดในเดือน
พฤศจิกายนซึ่งเป็ นเดือนทีพ่ ชื เข้าสู่ระยะการพักตัว

รูปที่ 4 ความเขียวใบของกระชายดาทีป่ ลูกภายใต้
สภาพการให้แสงเสริมที่แตกต่างกันตลอด
การทดลอง (control = ไม่ ใ ห้ แ สงเสริม ,
2W = ให้แสงเสริมแสงขาวจานวน 2 หลอด,
2W1B = ให้ แ สงเสริม ผสมระหว่ า งแสงสี
ขาวกับสีน้ าเงินสัดส่วน 2 : 1, 1W2B = ให้
แสงเสริมผสมระหว่างแสงสีขาวกับสีน้ าเงิน
สัดส่วน 1 : 2)
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(Palmer et al., 2017) ซึ่ ง ABA เ ป็ น ฮ อ ร์ โ ม นที่
เกีย่ วข้องกับการพักตัวของพืชและมีผลต่อการเสื่อม

ชราในใบ (Mao et al., 2017) จึง เป็ นผลให้ค วาม
เขียวเข้มของใบลดลง
นัก นอกจากนี้ภายหลังจากการทดลองให้แสงโดย
ประยุกต์ใช้การวางหลอด LED ทีใ่ ห้แสงสีขาวและสี
น้ าเงินสลับกัน เปรียบเทียบกับการไม่ให้แสงเสริม
การให้แ สงจากหลอดสีข าว เมื่อ วัด ความเข้ม ใน
ช่วงเวลาทีใ่ ห้แสงพบว่ามีความเข้มแสงต่ามาก แสง
จากหลอด LED สีขาว (2W) มีความเข้มแสงเท่ากับ
5.42 µmol m-2 s-1 แสงจากหลอด LED ทีม่ กี ารผสม
กันระหว่างหลอดแสงสีขาวจานวน 2 หลอดและแสง
สีน้ าเงินจานวน 1 หลอด (2W1B) มีความเข้มแสง
เท่ากับ 5.63 µmol m-2 s-1 ส่วนแสงจากหลอด LED
ที่มีก ารผสมกัน ระหว่า งหลอดแสงสีข าวจานวน 1
หลอดและแสงสีน้ าเงินจานวน 2 หลอด (2W1B) มี
ความเข้ม แสงเท่ า กับ 3.81 µmol m-2 s-1 แสดงให้
เห็นว่าแสงจากหลอด LED ทางการค้าโดยทัวไปให้
่
ค่ า พลัง งานที่ต่ า มาก เมื่อ เปรีย บเทีย บกับ หลอด
LED ที่ผ ลิต ขึ้น มาส าหรับ การปลู ก พืช โดยเฉพาะ
เปรียบเทียบกับการทดลองของ กษิดิ ์เดช (2559)
พบว่ า แสงสีข าวมีค วามเข้ม แสงประมาณ 59.63
µmol m-2 s-1 ในขณะที่ห ลอด LED แสงสีน้ า เงิน มี
ความเข้มแสง 105.78 µmol m-2 s-1 แสดงให้เห็นถึง
ประสิท ธิภ าพของหลอดที่แ ตกต่า งกัน โดยหลอด
LED ที่จาหน่ ายทางการค้าโดยทัวไปไม่
่
เหมาะกับ
การประยุกต์ใช้กบั การผลิตกระชายดา เนื่องจากให้
ค่าพลังงานแสงต่าจนไม่ส่งผลกระทบต่อพืช
3.2 สารออกฤทธิ์ ทางชีวภาพ
การวิเคราะห์สารออกฤทธิท์ างชีว ภาพ
หลังจากการเก็บเกี่ยวผลผลิตกระชายดาที่อายุ 11
เดือ น ผลการทดลองพบว่ า การให้แ สงเสริม จาก
หลอด LED แบบต่าง ๆ ไม่มผี ลต่อเปอร์เซ็นต์สาร
สกัดหยาบ ฤทธิต์ ้านอนุ มูลอิสระ และปริมาณสาร
5,7-dimethoxyflvone แต่ มี ผ ลต่ อ ปริ ม าณแอนโธ
ไซยานิน ปริมาณสารฟิ นอลิครวม (p < 0.05) (ตาราง
ที่ 2 และ 3) เปอร์เซ็นต์สารสกัดหยาบมีค่าระหว่าง

รูป ที่ 5 โครมาโตแกรมของสารมาตรฐาน 5,7dimethoxyflavone ที่ค วามยาวคลื่น 262
นาโนเมตร อั ต ราการไหล (flow rate) 1
มิลลิลิตรต่อนาที ปริมาตรสารสกัดที่ใช้ฉี ด
ตัวอย่างที่ 20 ไมโครลิตร
การให้แสงด้วยหลอด LED แบบต่าง ๆ
ท าให้พืช ได้ร ับ ความยาวนานของวัน ยาวนานขึ้น
เป็ นจ านวน 18 ชัว่ โมงต่ อ วัน แต่ ไ ม่ มีผ ลต่ อ การ
เจริญเติบโตในส่วนเหนือดินของลาต้นหรือทาให้พชื
เข้าสู่การพักตัวช้าลง ถึงแม้ว่าเมื่อนาหลอด LED ที่
จาหน่ ายทัวไปในท้
่
องตลาดไปตรวจวัด ความยาว
คลื่น และพบว่า LED ทีใ่ ห้แสงสีขาวมีความยาวคลืน่
ในช่ ว ง 400-700 nm และมีค วามยาวคลื่น สูง ที่สุด
คือ 447 nm อยู่ในช่วงคลื่นแสงสีน้ าเงิน และ 538
nm ซึ่งเป็ นช่วงคลื่นแสงสีเขียว ส่วนหลอดไฟ LED
ทีใ่ ห้แสงสีน้ าเงินพบว่าความยาวคลื่นสูงสุด คือ 446
nm อยู่ในช่วงคลื่นแสงสีน้ าเงินเช่นเดียวกัน (รูปที่
1) เมื่อ เปรีย บเทีย บความยาวคลื่น ของหลอดไฟ
LED ที่จาหน่ ายทัวไปในท้
่
องตลาดกับงานทดลอง
ของ กษิดิ ์เดช (2559) พบว่าความยาวคลื่นในหลอด
LED ทีใ่ ห้แสงสีขาวมีค่าสเปกตรัมต่างกัน โดยหลอด
LED แสงสีขาวทีใ่ ช้ในการทดลองมีค่าสเปกตรัมของ
แสงสีแดงร่วมด้วย ส่วนค่าสเปกตรัมจากหลอด LED
ที่ให้แสงสีน้ าเงินมีค่าสเปกตรัมไม่แตกต่างกันมาก
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3.2-3.7 % (ตารางที่ 1) ซึ่งมีปริมาณค่อนข้างน้ อ ย
เมื่อ เปรีย บเทีย บกับ ปริม าณสารสกัด หยาบของ
กระชายดาที่ป ลู ก กลางแจ้ง หรือ งานทดลองของ
Wattanasri และคณะ (2016) ที่กล่าวว่าเปอร์เซ็นต์
สารสกั ด หยาบจากเหง้ า กระชายด าที่ส กัด ด้ ว ย
เอทธานอลมีค่า 5 % w/w อย่างไรก็ตาม เปอร์เซ็นต์
สารสกัดหยาบมีแนวโน้มเพิม่ ขึน้ เมือ่ สัดส่วนของแสง
เสริมสีน้ าเงินมากขึน้ (ตารางที่ 1) ซึ่งแสงสีน้ าเงินมี
ผลต่ อ photosynthetic capacity จึง ท าให้มีส ารชีว
มวลเพิม่ ขึน้ (Hogewoning et al., 2010) แต่เนื่องจาก
ความเข้มแสงของหลอดไฟ LED ทีใ่ ช้ในการทดลอง
ต่าจึงทาให้ไม่แสดงความแตกต่างกันทางสถิติ
ฤทธิต์ ้า นอนุ มูลอิสระรายงานเป็ น ค่ า EC50 ซึ่ง บ่ ง
บอกถึงความสามารถในการกวาดล้างอนุมลู อิสระให้
ลดลงครึง่ หนึ่ง โดยการให้แสงเสริมจากหลอด LED
แบบต่าง ๆ ไม่มผี ลต่อฤทธิต้์ านอนุ มูลอิสระในเหง้า
กระชายดา มีค่า 20.69-25.00 mgFW/mL ฤทธิต์ ้าน
อนุ มู ล อิส ระในต้ น ที่ไ ม่ ไ ด้ร ับ แสงเสริม จากหลอด
LED มีแนวโน้ มแสดงฤทธิต์ ้านอนุ มูลอิสระสูง กว่ า
เล็ ก น้ อ ย (ตารางที่ 2) และให้ ผ ลสอดคล้ อ งกั บ
ปริม าณสาร 5,7-dimethoxyflavone วิเ คราะห์ด้วย
เครื่อง HPLC พบว่าสารมาตรฐาน 5,7-dimethoxy
flavone มี retention time ประมาณ18.4 นาที (รูปที่
5) โดยใช้กราฟมาตรฐานที่ได้เป็ นตัวเปรียบเทียบ
กับสารละลายกระชายดาที่ปลูกภายใต้แสงเสริมสี
ต่าง ๆ (รูปที่ 6) จากการวิเคราะห์ค่าความแตกต่าง
ทางสถิ ติ ข องปริม าณสาร 5,7-dimethoxyflavone
ของแต่ละทรีตเมนต์ พบว่าไม่มคี วามแตกต่างทาง
สถิ ติ โดยมี ป ริ ม าณสาร 5,7-dimethoxyflavone
เท่ากับ 0.042-0.053 mg/pot ต้นทีไ่ ม่ได้รบั แสงเสริม
มีแนวโน้มให้ปริมาณสาร 5,7-dimethoxyflavone สูง
กว่าเช่นกัน (ตารางที่ 3)
อย่างไรก็ตาม การให้แสงเสริมจากหลอด
LED แบบต่าง ๆ มีผลต่อปริมาณแอนโทไซยานิน
ซึ่งเป็ นรงควัตถุทใ่ี ห้สมี ่วงในเหง้ากระชายดา ในต้น

ทีไ่ ม่ได้รบั แสง (control) และต้นทีไ่ ด้รบั แสงผสมจาก
หลอด LED แบบ 1W2B ให้ ป ริม าณสารแอนโท
ไซยานิ น ไม่ ต่ า งกัน มีค่ า 2.02 และ 2.09 µg/100
gFW ตามลาดับ รองลงมา คือ ต้นที่ได้รบั แสงแบบ
2W ให้ป ริม าณแอนโทไซยานิ น 1.88 µg/100 gFW
ส่ ว นการให้แ สงแบบ 2W1B กลับ ท าให้มีป ริม าณ
แอนโทไซยานิ น ต่ าที่สุด คือ 1.69 µg/100 gFW ซึ่ง
ต่ า งจาก control และ 1W2B (ตารางที่ 2) เนื้ อ สี
ภายในเหง้า สม่ า เสมอในทุ ก ทรีต เมนต์ (รู ป ที่ 7)
ปริมาณสารประกอบฟิ นอลิกรวมพบว่าต้นทีไ่ ม่ได้รบั
แสงการให้แสงแบบ 1W2B และมีปริมาณฟี นอลิกสูง
มีค่า 0.42 และ 0.43 gGAE/100gFW การได้รบั แสง
ตางรางที่ 2 ฤทธิต้์ านอนุ มูลอิสระและปริมาณสาร
แอนโทไซยานินของเหง้ากระชายดา
ที่ ป ลู ก ภายใต้ ก ารให้ แ สงเสริ ม ที่
แตกต่างกัน เป็ นระยะเวลา 5 เดือน
EC50
Total anthocyanin
(mgFW/mL)
(µg/100gFW)
control 20.69±2.03
2.02±0.09 a
2W
23.46±1.50
1.88±0.17 ab
2W1B 23.81±0.68
1.69±0.15 b
1W2B 25.00±3.76
2.09±0.16 a
F-test
ns
*
CV (%)
9.86
7.52
ค่าเฉลี่ยตามแนวตัง้ ทีต่ ามด้วยตัวอักษรทีเ่ หมือนกัน
แสดงว่าไม่มคี วามแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิ ติ ด้ ว ยวิ ธี Duncan’s new multiple range test;
* = มีค วามแตกต่ า งอย่ า งมีนั ย ส าคัญ ทางสถิติท่ี
ระดับความเชื่อมั ่น 95 เปอร์เซ็นต์; ns = ไม่มคี วาม
แตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ; control = ไม่ให้
แสงเสริม ; 2W = ให้ แ สงเสริม แสงขาวจ านวน 2
หลอด; 2W1B = ให้แสงเสริมผสมระหว่างแสงสีขาว
กับสีน้ าเงินสัดส่วน 2 : 1; 1W2B = ให้แสงเสริมผสม
ระหว่างแสงสีขาวกับสีน้าเงินสัดส่วน 1 : 2
Treatment
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ตางรางที่ 3 ปริมาณสารประกอบฟี นอลิกรวมและ 5,7 dimethoxyflavone ของกระชายดาหลังได้รบั แสงเสริม
ด้วยทรีตเมนต์ต่าง ๆ เป็ นระยะเวลา 5 เดือน
Total phenolic compound
5,7 Dimethoxyflavone
5,7 Dimethoxyflavone
(gGAE/100gFW)
(mg/pot)
(mg/100mgFW)
control
0.42±0.03 a
0.053±0.010
0.075±0.005 a
2W
0.37±0.01 b
0.042±0.004
0.067±0.002 b
2W1B
0.40±0.01 ab
0.043±0.003
0.073±0.002 a
1W2B
0.43±0.02 a
0.043±0.015
0.073±0.001 a
F-test
*
ns
*
CV (%)
4.97
20.680
4.11
ค่าเฉลี่ยตามแนวตัง้ ทีต่ ามด้วยตัวอักษรทีเ่ หมือนกันแสดงว่าไม่มคี วามแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
ด้ว ยวิธี Duncan’s new multiple range test; * = มีค วามแตกต่ า งอย่ า งมีนั ย ส าคัญ ทางสถิติท่ีร ะดับ ความ
เชื่อ มัน่ 95 เปอร์ เ ซ็ น ต์ ; ns = ไม่ มีค วามแตกต่ า งอย่ า งมีนั ย ส าคัญ ทางสถิติ ; control = ไม่ ใ ห้ แ สงเสริม ;
2W = ให้แสงเสริมแสงขาวจานวน 2 หลอด; 2W1B = ให้แสงเสริมผสมระหว่างแสงสีขาวกับสีน้ าเงินสัดส่วน
2 : 1; 1W2B = ให้แสงเสริมผสมระหว่างแสงสีขาวกับสีน้าเงินสัดส่วน 1 : 2
Treatment

รูปที่ 6 โครมาโตแกรมสาร 5,7-dimethoxyflavone ของเหง้ากระชายดาหลังจากปลูกภายใต้แสงเสริมสีต่าง ๆ
ทีค่ วามยาวคลื่น 262 นาโนเมตร อัตราการไหล (flow rate) 1 มิลลิลติ รต่อนาที ปริมาตรสารสกัดทีใ่ ช้
ฉีดตัวอย่างที่ 20 ไมโครลิตร (A = ไม่ให้แสงเสริม, B = ให้แสงเสริมแสงขาวจานวน 2 หลอด, C = ให้
แสงเสริมผสมระหว่างแสงสีขาวกับสีน้ าเงินสัดส่วน 2 : 1 และ D = ให้แสงเสริมผสมระหว่างแสงสีขาว
กับสีน้าเงินสัดส่วน 1 : 2)
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Control

2W

2W1B

1W2B

รูปที่ 7 สีเนื้อเหง้ากระชายดาทีป่ ลูกภายใต้สภาพการให้แสงเสริมทีแ่ ตกต่างกันหลังการเก็บเกี่ยว (control =
ไม่ให้แสงเสริม, 2W = ให้แสงเสริมแสงขาวจานวน 2 หลอด, 2W1B = ให้แสงเสริมผสมระหว่างแสงสี
ขาวกับสีน้าเงินสัดส่วน 2 : 1, 1W2B = ให้แสงเสริมผสมระหว่างแสงสีขาวกับสีน้าเงินสัดส่วน 1 : 2)
แบบ 2W1B มีป ริม าณฟี น อลิก 0.40 gGAE/100gFW
ซึ่งไม่ต่างกับทรีตเมนต์อ่นื ๆ ส่วนการให้แสงแบบ
2W มี ป ริ ม าณฟี นอลิ ก รวมน้ อ ยที่ สุ ด คื อ 0.37
gGAE/100gFW (ตารางที่ 3)
ผลการทดลองเป็ นที่น่าสังเกต คือ การ
ให้แ สงเสริม ในสัด ส่ ว นของแสงสีข าวมีผ ลต่ อ การ
สร้างสารสาคัญในเหง้ากระชายดาลดลงเมื่อเปรียบ
เทียบกับการไม่ได้รบั แสงเสริม เนื่องมาจากสภาพ
วันสัน้ จะชักนาให้พชื เข้าสู่การพักตัวและมีการสะสม
ABA ซึ่งจะส่งเสริมการสังเคราะห์แอนโทไซยานิน
(Karppinen et al., 2018) แต่ ก ารที่พืช ได้ร ับ แสงสี
ขาวเสริม 2W และ 2W1B อาจทาให้พชื เข้าสู่การพัก
ตัว ช้า ท าให้ก ารสัง เคราะห์แอนโทไซยานินยังไม่
สมบูรณ์ จึงมีปริมาณน้อยกว่าทรีตเมนต์อ่นื ๆ ส่วน
1W2B มี สัด ส่ ว นของแสงสี น้ า เงิน มากกว่ า โดย
มีรายงานว่า แสงสีน้าเงินจะส่งเสริมการพักตัวในข้าว

บาร์เล่ยท์ เ่ี ก็บเกีย่ วผลผลิตสด (Gubler et al., 2008)

4. สรุป
การปลูกกระชายดาภายใต้สภาพโรงเรือ น
โดยการให้แสงเสริม ไม่มผี ลต่อการเจริญเติบโตด้าน
ความสูงของทรงพุ่ม จานวนต้นต่อกระถาง ความ
เขียวใบ น้ าหนักสดและน้ าหนักแห้งของเหง้า และ
เปอร์ เ ซ็ น ต์ ส ารสกัด หยาบ แต่ มีผ ลต่ อ ฤทธิท์ าง
ชีวภาพ โดยปริมาณสารประกอบฟี นอลิกรวมและ
สาร 5,7-dimethoxyflavone สูงทีส่ ุดในกระชายดาที่
ปลูกภายใต้สภาพที่ไม่ได้รบั แสงเสริมและกระชาย
ดาที่ปลูกภายใต้สภาพได้รบั แสงเสริมผสมระหว่าง
แสงสีขาวกับสีน้ าเงินสัดส่วน 2 : 1 และ 1 : 2 ส่วน
ปริมาณแอนโทไซยานินสูงทีส่ ุดในกระชายดาทีป่ ลูก
ภายใต้สภาพที่ไม่ได้รบั แสงเสริม ได้รบั แสงเสริมสี
ขาว 2 หลอดและแสงเสริมผสมระหว่างแสงสีขาวกับ
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